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สังคมสีเข�ยว มหาว�ทยาลัยแห�งความยั่งยืน

SUSTAINABLE
UNIVERSITY

หากผู้้�คนทั่่ �วไปทั่่ � ได้�ยิินคำาว่า “มหาวิทั่ยิาลั่ยิ
สี่เขีียิว” หรืือ “Green University” ก็อาจตี่ความ
หมายิถึึงการืเป็นมหาวิทั่ยิาลั่ยิทั่่�ม่ภู้มิท่ั่ศน์ หรืือ
ความรื่มรืื�นท่ั่�เตี็มไปด้�วยิตี�นไม�ส่ีเขีียิวโอบลั�อมพ้ื้�นท่ั่�
ภูายิในมหาวิทั่ยิาลั่ยิ แตี่ ในความจรืิงแลั�วน่ �นม่
องคป์รืะกอบหลัากหลัายิสีว่นทั่่�หลัอมรืวมความเปน็
 “มหาวิทั่ยิาล่ัยิแห่งความย่ิ�งยืิน” ซึ่ึ�งหมายิความถึึง 
การืเป็นมหาวิทั่ยิาลั่ยิทั่่�ม่การืพื้่ฒนา ฟื้้�นฟืู้ อนุรื่กษ์์
แลัะสีรื�างการืม่ส่ีวนร่ืวมขีองปรืะชาคมในเรืื�องขีอง
ทั่รื่พื้ยิากรืธรืรืมชาติี พื้ลั่งงานสีิ�งแวด้ลั�อม รืวมไป
ถึึงการืสีรื�างสุีขีภูาวะท่ั่�ด่้แก่คนในมหาวิทั่ยิาล่ัยิแลัะ
ชุมชนรือบขี�าง อ่นเกิด้อยิ้่บนพื้้�นฐานขีองการืม่ส่ีวน
ร่ืวมขีองทุั่กคน

มจธ. ก็เป็นมหาวิทั่ยิาล่ัยิหนึ�งท่ั่� ได้�รื่บการืจ่ด้
อ่นด่้บเป็นมหาวิทั่ยิาลั่ยิสี่เขีียิวลัำาด่้บตี�นๆ ขีอง
ปรืะเทั่ศ โด้ยิม่ Green Heart เป็นเป้าหมายิในแผู้น
ยิุทั่ธศาสีตีรื์ขีองมหาวิทั่ยิาลั่ยิ ด้�วยิความมุ่งหว่งให�
คน มจธ. ม่ความรื่บผู้ิด้ชอบตี่อสี่งคม ให�ความ
สีำาค่ญก่บการืรื่กษ์าสีมดุ้ลัในเรืื�องขีองสีิ�งแวด้ลั�อม
 สี่งคม แลัะเศรืษ์ฐกิจอ่นจะสี่งผู้ลัในเรืื�องขีองความ
ยิ่�งยิืนในชุมชน สี่งคมแลัะปรืะเทั่ศชาตีิ

จากความรื่วมมือขีองปรืะชาคม มจธ. แลัะ
พ่ื้นธมิตีรืทัุ่กภูาคสี่วนทั่่�รื่วมก่นสีรื�างความยิ่�งยิืน
ผู้่านกรืะบวนการืพ่ื้ฒนางานวิจ่ยิ การืเรืียินการื
สีอน การืบรืิการืวิชาการืท่ั่�สีนองตีอบต่ีอการืสีรื�าง
ความย่ิ�งยืินให�เกิด้ข้ี�นใน มจธ. เหมือนทั่่�ผู้่านมา แลัะ
ในอนาคตีตี่อไป
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กองบรรณาธิิการ 
ภาณุพงศ์์ พันธิ์บัวหลวง

บทั่สี่มภูาษ์ณ์ 

ผู้ศ. ด้รื.ปรืะเสีรืิฐ ค่นธมานนทั่์
รองอธิิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
ประธิานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ์ไทย 
ประจำาปี 2563

มจธ. สี้�เป�าหมายิมหาวิทั่ยิาลั่ยิ
”

“
แห�งความยิ่�งยิืนขีองปรืะเทั่ศ

ความยั่่�งยั่ืนในมุมมองของ มจธ. คืออะไร

 ก่่อนอ่�น  ผมต้้องขอทำำ�คว�มเข้�ใจเ ก่่� ยว กั่บคำ� 
ว่� “ความย่ั่�งยั่ืน” ก่่อน ทุำก่คนคงเคยได้้ยิน หร่ือได้้เห็น 
เป้้าหมายั่การพ่ัฒนาท่ี่�ย่ั่�งยืั่น (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 17 ข้อของสหปรืะช�ช�ติ้ ท่ำ� มุ่งหวัง
จะช่วยแก่้ปัญห�ทำ่� โลก่ก่ำ�ลังเผชิญอย่่  มหาวิที่ยั่าล่ัยั่
เที่คโนโลัย่ั่พัระจอมเกล้ัาธนบุุร่ (มจธ.) เองก็่เป็น 
หน่�งในเคร่ือข่�ยของมห�วิทำย�ลัยยั�งย่นแห่งปรืะเทำศไทำย 
ท่ำ�ได้้เข้�ร่ืวม และเป็นส่วนหน่�งในก่�รืขับเคล่�อนให้เกิ่ด้สิ�ง 
เหล่�น่�ในรืะดั้บมห�วิทำย�ลัย และรืะดั้บปรืะเทำศ

การสร้างความย่ั่�งยืั่นในมหาวิที่ยั่าล่ัยั่ ต้้องม่ก่�รื
จัด้ก่�รืและก่�รืพััฒน�ในหล�ยด้้�นให้เป็นไปอย่�ง 
ม่ปรืะสิทำธิิภ�พั ได้้แก่่ ก่�รืจัด้ก่�รืโครืงสร้ื�งพ่ั�นฐ�น ก่�รื
จัด้ก่�รืพัลังง�นและสิ�งแวด้ล้อม ก่�รืจัด้ก่�รืขยะและของ
เส่ยอันต้รื�ย ก่�รืจัด้ก่�รืนำ�� ก่�รืจัด้ก่�รืก่�รืขนส่งท่ำ�เป็น
มิต้รืกั่บสิ�งแวด้ล้อม และก่�รืจัด้ก่�รืก่�รืศ่ก่ษ�ให้คว�มร้่ื
ในด้้�นเป้�หม�ยก่�รืพััฒน�ท่ำ�ยั�งย่น สำ�หรัืบ มจธิ. นั�นก่�รื
บรืรืลุเป้�หม�ยของก่�รืพััฒน�คว�มยั�งย่นดั้งก่ล่�ว มจธิ.  
ได้้ให้คว�มสำ�คัญกั่บก่ลยุทำธ์ิท่ำ�เรื�ใช้ม�อย่�งย�วน�น  
นั�นก็่ค่อ “Green Heart” เพัรื�ะเรื�เช่�อว่�ทุำก่สิ�งท่ำ�จะ
ส�ม�รืถด้ำ�เนินไปได้้อย่�งยั�งย่นเกิ่ด้จ�ก่ร่ืวมกั่นลงม่อทำำ�  
และก่�รืพััฒน� ดั้งนั�นเรื�จ่งเน้นในการป้ลูักฝัังให้เกิด 
การตระหน่กรู้สิ�งต่างๆ ในจิตใจของคน ให้ดูแลัร่กษา 
สิ�งแวดล้ัอม อยู่ั่ ร่วมก่บุธรรมชาติอย่ั่างเหมาะสม  
ใช้ที่ร่พัยั่ากรให้เกิดป้ระโยั่ชน์สูงสุดแลัะไม่ที่ำาลัายั่ 
สิ�งแวดล้ัอม โด้ยเน้นก่�รืขับเคล่�อนจ�ก่พัลังของคว�ม

เป็นจิตอาสา (Voluntary Mindset)  ซ่ึ่� ง มจธิ.
ขับเคล่�อนในน�ม “มดอาสา” นำ�ไปส่่ก่�รืสร้ื�งให้พัวก่เข�
ก่ล�ยเป็น “ผูู้้นำาการเป้ลั่�ยั่นแป้ลังที่างส่งคม (Social 
Change Agent)” และถ่�ยทำอด้สิ�งเหล่�น่�จ�ก่รุ่ืน 
ส่่รุ่ืน สร้ื�งให้เกิ่ด้ก่ลุ่มคนเช่นน่�ไปเร่ื�อยๆ เพ่ั�อให้เกิ่ด้ก่�รื
พััฒน�ส่่เป้�หม�ยคว�มยั�งย่นแบบทำว่ค่ณต่้อไป

จ�ก่พ่ั�นฐ�นของก่ลยุทำธ์ิในก่�รืบ่มเพั�ะให้เกิ่ด้คว�ม
ต้รืะหนัก่ของคนแล้ว มจธิ. ได้้น้อมนำ�หล่ักป้ร่ชญาเศรษฐกิจ
พัอเพ่ัยั่งมาเป้็นกลัยุั่ที่ธ์ในการดำาเนินงานข่บุเคลืั�อนการ
พ่ัฒนาสู่เป้้าหมายั่ท่ี่�ย่ั่�งยืั่น ซ่ึ่�งเร่ืยก่ว่� “SEP for SDGs” 
(Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for 
Sustainable Development Goals) ในคว�มหม�ย
ค่อ ก่�รืคิด้ค้นนวัต้ก่รืรืมในก่�รืด้ำ�เนินง�นทำ่�เหม�ะสม 
ก่่อให้เกิ่ด้ปรืะโยชน์ส่งสุด้ต่้อก่�รืด้ำ�เนินง�นเพ่ั�อบรืรืลุ 
เป้�หม�ย คว�มยั�งย่นภ�ยใต้้ทำรัืพัย�ก่รืท่ำ�ม่อย่่ ด้้วยก่�รื
ว�งแผน เล่อก่วิธ่ิก่�รื และด้ำ�เนินก่�รื โด้ยก่�รืใช้ทำรัืพัย�ก่รื 
ท่ำ�ม่อย่่ให้เกิ่ด้ปรืะโยชน์ส่งสุด้ มิให้ม่ผลก่รืะทำบทำ�งลบต่้อ
สังคมและสิ�งแวด้ล้อม ต้�มเง่�อนไขคว�มร้่ื และคุณธิรืรืม 
หลัก่ก่�รืพัอปรืะม�ณ ม่เหตุ้ผลและม่ภ่มิคุ้มกั่น  
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ห�ก่ถ�มว่� ความย่ั่�งยืั่นในมุมของ มจธ. ค่ออะไรื ผม
คิด้ว่� เป็้นความย่ั่�งยืั่นท่ี่�ข่บุเคลืั�อน SEP for SDGs ผู่้าน
ป้ระชาคม มจธ. ผูู้้ท่ี่�ม่ “Green Heart” ท่ี่�ตระหน่กในการ
ข่บุเคลืั�อนตามหล่ักการของความย่ั่�งยืั่นอยู่ั่เสมอ ก่อให้ 
เกิดพัล่ัง แลัะจิตสาธารณะ เป้ลั่�ยั่นแป้ลังตนเอง แลัะ
ถ่่ายั่ที่อดไป้สู่ผูู้้อื�นให้มาร่วมเป็้น Social Change Agent 
ในการที่ำาป้ระโยั่ชน์ สร้างความเป้ล่ั�ยั่นแป้ลังให้ก่บุส่งคม 
แลัะป้ระเที่ศชาติต่อไป้ แม้ว่�โลก่จะเปล่�ยนแปลงไปอย�่งไรื
ก็่ต้�มก่�รืปล่ก่ฝััง Green Heart ในตั้วคนให้ม่คว�มต้รืะหนัก่
ในหลัก่ก่�รืของเป้�หม�ยคว�มยั�งย่น ก็่ส�ม�รืถด้ำ�เนินก่�รื
ต้�มเป้�หม�ยท่ำ�เปล่�ยนแปลงไปได้้อย่่ด่้ และน่�ค่อหัวใจหลัก่
ของคว�มยั�งย่นของ มจธิ. 

ในฐานะประธานเครือขา่ยั่ SUN Thailand มกีาร 
     ดำำาเนินการข่บเคลื่ื�อนอยั่่างไร

 จุด้เริื�มต้้นของเคร่ือข่�ยม�จ�ก่มห�วิทำย�ลัยส่เข่ยว
(Green University) ท่ำ�มห�วิทำย�ลัยต่้�งๆ ม่ก่�รืด้ำ�เนินก่�รื
ของมห�วิทำย�ลัยต้นเองเป็นหลัก่ เช่น ก่�รืปล่ก่ต้้นไม้
เพ่ั�อสร้ื�งพ่ั�นท่ำ�ส่เข่ยว ก่�รืก่ำ�จัด้ขยะ ก่ำ�จัด้นำ��เส่ย ก่�รื
ใช้พัลังง�นหมุนเว่ยน ก่�รืใช้นำ��อย่�งคุ้มค่� แต่้ในรืะยะ
เริื�มต้้นมห�วิทำย�ลัยส่เข่ยวม่แนวทำ�งก่�รืด้ำ�เนินง�น
ท่ำ�เน้นก่�รืพััฒน�คว�มเป็นส่เข่ยวให้กั่บต้นเอง เม่�อม�
เป็นเคร่ือข่�ยมห�วิทำย�ลัยยั�งย่นจ่งได้้ม่ขับเคล่�อนก่�รื
แลก่เปล่�ยนเร่ืยนร้่ื ก่�รืช่วยเหล่อกั่นในเคร่ือข่�ยให้
ทุำก่มห�วิทำย�ลัยท่ำ� เริื� มด้ำ� เ นินง�นพััฒน� ส่่ก่�รืเ ป็น
มห�วิทำย�ลัยส่เข่ยวได้้เร่ืยนร้่ืจ�ก่ปรืะสบก่�รืณ์และ
บทำเร่ืยนของมห�วิทำย�ลัยเคร่ือข่�ยท่ำ� ไ ด้้ด้ำ�เนินก่�รื

ด้้�นน่�ไปก่่อนหน้�แล้ว เม่�อม่ก่�รืนำ�เอ�เป้�หม�ยของ  
SDGs (Sustainable Development Goals) ม�เป็น 
เป้�หม�ยหลัก่ในก่�รืขับเคล่�อน จ่งเกิ่ด้ก่�รืขับเคล่�อนส่่ก่�รื
เป็น Sustainable University ทำำ�ให้คว�มหม�ยของ 
Sustainable จ่งก่ว้�งข่�นก่ว่�คำ�ว่� Green เพัรื�ะรืวมถ่ง
เร่ื�องของชุมชน สังคม คว�มย�ก่จน สิ�งแวด้ล้อม พัลังง�น
และอ่�นๆ  

การืปลั้กฝัง Green Heart ในตี่วคน 
ให�ม่ความตีรืะหน่กในหล่ักการื สีามารืถึด้ำาเนินการื

ตีามเป้าหมายิทั่่�เปลั่�ยินแปลังไปได้� 
น่�คือห่วใจหลั่กขีองความยิ่�งยิืนขีอง มจธ.

SUN Thailand เป็นองค์กรืทั่่�ม่ความ
รื่บผู้ิด้ชอบ ไม�เฉพื้าะแตี�ในมหาวิทั่ยิาลั่ยิ
เทั่�าน่�น แตี� เป็นเครืือขี�ายิทั่่�จะเรืิ�มตี�น

กิจกรืรืมทั่่�เป็นปรืะโยิชน์ก่บสี่งคม

เป้�หม�ยของ SUN Thailand ค่อ เราต้องตอบุโจที่ย์ั่
ป้ระเที่ศว่า กิจกรรมท่ี่�มหาวิที่ยั่าล่ัยั่ในเครือข่ายั่ของ SUN 
Thailand ดำาเนินการน่�น ม่ผู้ลักระที่บุ (Impact) ต่อ
การข่บุเคลืั�อน SDGs ของป้ระเที่ศ ซ่ึ่�งท่ำ�ผ่�นม�ม่กิ่จก่รืรืม 
เด่้น ๆ เช่น ก่�รืลด้ก่�รืใช้ถุงพัล�สติ้ก่ โด้ยมห�วิทำย�ลัย
สม�ชิก่ม่ก่�รืต้ก่ลงร่ืวมกั่น ม่ก่�รืออก่ก่ฎรืะเบ่ยบใน
มห�วิทำย�ลัยและร่ืวมม่อกั่บภ�คเอก่ชน ซ่ึ่�งเป็นส่วน 
ผลัก่ดั้นให้รัืฐออก่นโยบ�ยลด้และเลิก่ก่�รืใช้ถุงพัล�สติ้ก่
แบบใช้ครัื�งเด่้ยวทิำ�ง เป็นต้้น ซ่ึ่�งเป็นก่�รืรื่วมขับเคล่�อน
จ�ก่เคร่ือข่�ย SUN Thailand ท่ำ�ม่ผลก่รืะทำบในวงก่ว้�ง
จ่งเห็นว่� SUN Thailand เป็นองค์ก่รืท่ำ�ม่คว�มรัืบผิด้ชอบ
ไม่เฉพั�ะแต่้ในมห�วิทำย�ลัยเท่ำ�นั�น แต่้เป็นเคร่ือข่�ยท่ำ�จะ 
เริื�มต้้นกิ่จก่รืรืมท่ำ�เป็นปรืะโยชน์กั่บสังคม นอก่จ�ก่นั�นยังม่
ก่�รืจัด้ก่�รืขยะภ�ยในมห�วิทำย�ลัย และก่�รืใช้ปรืะโยชน์
จ�ก่ขยะอย�่งครืบถว้นโด้ยตั้�งเป้�หม�ยใหเ้ป็น Zero waste 
รืวมถ่งก่�รืทำำ�ง�นร่ืวมกั่บชุมชน เพ่ั�อแก้่ปัญห�คว�มย�ก่จน 
และลด้คว�มหิวโหย เป็นต้้น 
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นโยั่บายั่ในการพั่ฒนาให้้เกิดำความยั่่�งยั่ืนต่่อ
    ประเทศ

 ต้ลอด้ปีท่ำ� ผ่�นม� มหาวิที่ยั่าล่ัยั่ในเค รือ ข่ายั่ 
SUN Thailand ได้วางเป้้าหมายั่ไว้สองเรื�อง เร่ื�อง
แรืก่ ค่อก่�รืนำ�เสนอรื�ยง�นต้่อส�ธิ�รืณะถ่งบทำบ�ทำ
ของเครื่อข่�ย SUN Thailand ต่้อก่�รืขับเคล่�อน  
SDGs ของปรืะเทำศ ซ่ึ่�งจะเป็นปรืะโยชน์ต่้อก่�รืจัด้ทำำ�แผน
ยุทำธิศ�สต้รื์ช�ติ้ เร่ื�องท่ำ�สอง ค่อ ก่�รืขับเคล่�อนกิ่จก่รืรืม
ร่ืวมกั่นเพ่ั�อก่�รืสร้ื�งผ้่นำ�ก่�รืเปล่�ยนแปลงทำ�งสังคม  
(Social Change Agent) ท่ำ�ม่ Green Heart โด้ยนำ�เร่ื�อง
คว�มยั�งย่นเข้�ไปเป็นส่วนหน่�งของก่�รืเร่ืยนก่�รืสอนของ
ทุำก่มห�วิทำย�ลัย 

เปา้ห้มายั่การไปสู่่ม่ห้าวทิยั่าล่ื่ยั่ยั่่�งยั่นืของ     มจธ. 

ในสี่วนขีอง มจธ. ได้�ตี่� ง เ ป้าหมายิในการืเป็น
มหาวิทั่ยิาลั่ยิทั่่�ยิ่�งยิืนภูายิใตี�กรือบขีอง SDGs 2030 
ตี่�งแตี่ปี 2559 “KMUTT Sustainable University for 
SDGs 2030” แลัะม่การืจ่ด้ทั่ำานโยิบายิด้�านการืเป็น
มหาวิทั่ยิาลั่ยิทั่่�ยิ่�งยินื โด้ยิเน�นการืสีรื�างน่กศกึษ์า Green 
Heart ทั่่�ม่ความเขี�าใจ แลัะการืตีรืะหน่กรื้�ในเรืื�องขีอง 
ผู้ลักรืะทั่บขีองเทั่คโนโลัย่ิ การืใช�พื้ล่ังงาน การืจ่ด้การื 
สีิ�งแวด้ลั�อม แลัะการืตีรืะหน่กด้�านความปลัอด้ภู่ยิ โด้ยิ
ด้ำาเนนิการืผู่้านการืเรีืยินการืสีอน การืวิจย่ิ การืบริืการื
วิชาการืตี่อภูาคปรืะกอบการื ชุมชน แลัะสี่งคมรือบขี�าง  
ซึ่ึ�งในปีทั่่�ผู้่านมา ก็ขีอขีอบคุณปรืะชาคม มจธ. ทั่่�รื่วมมือ  
รื่วมใจในการืสีรื�างความยิ่�งยิืนในมหาวิทั่ยิาลั่ยิให�เกิด้
ขี้�นจากน่� แลัะตี่อไปในอนาคตี
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แนะนำาตี่ว “รืุ่นพื้่�”

 สวัสด่้ครัืบ พ่ั�ช่�อ “สุวิที่ย์ั่ ไตรโชค” เป็นน่กศึกษาเก่า
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นท่ี่� 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิที่ยั่าลั่ยั่เที่คโนโลัย่ั่พัระจอมเกลั้าธนบุุร่ จบม�เม่�อปี 
พั.ศ. 2526 ปัจจุบันเป็นเก่ษต้รืก่รืปล่ก่พ่ัชหล�ยชนิด้ พ่ัชหลัก่
จะเป็นเมล่อนซ่ึ่�งทำำ�ม� 30 ก่ว่�ปี ข�ยในแบรืนด์้ “น�วิต้้�”  
ซ่ึ่�งย่อม�จ�ก่ “Natural Vitamin”  ซ่ึ่�งก่่อนจะม�เปน็เก่ษต้รืก่รื  
ผมได้้เริื�มทำำ�ง�นในต้ำ�แหน่ง Service Engineer ท่ำ�บริืษัทำ
ไฟฟ้� “ฟิลิปส์” ตั้�งแต่้เร่ืยนจบ” พัอทำำ�ง�นได้้ 1 ปี ก็่ล�ออก่ 
ม�สอบเข้�ท่ำ�สถ�บันเทำคโนโลย่แห่งเอเช่ย ทำำ�ง�นเป็น  
Ins t rumentat ion Eng ineer  ทำำ� ไ ด้้ครื่� ง ปี ก็่ม� 
สอบเข้�ท่ำ� “บรืิษัทำ ก่�รืบินไทำย จำ�กั่ด้ (มห�ชน)” ใน
ต้ำ�แหน่ง Point Simulation Engineer ซ่ึ่อมเครื่�อง
ฝึัก่บินจำ�ลองสำ�หรัืบนัก่บิน เคร่ื�องน่�เปร่ืยบเสม่อนกั่บ
เคร่ื�องบินจริืง ม่รืะบบ Visual (รืะบบภ�พั) และรืะบบ 
Motion (รืะบบจำ�ลองก่�รืลอยในอ�ก่�ศ) ผมทำำ�ง�น
อย่่ท่ำ�ก่�รืบินไทำยปรืะม�ณ 19 ปีก่ว่�ก็่ขอ Early Retire 
ออก่ม�ต้อนปี พั.ศ. 2548 ต้อนนั�นอ�ยุ 46 ปี ก็่เริื�มม�
ทำำ�เก่ษต้รื เป็นเก่ษต้รืก่รืเต็้มตั้ว โด้ยใช้เทำคโนโลย่เก่่�ยว
กั่บเร่ื�องวิศวก่รืรืม เก่ษต้รืก่รืรืม บวก่กั่บภ่มิปัญญ�ของ 
พ่ัอแม่ป่�ย่�ต้�ย�ยม�ใช้

ความทั่รืงจำาสีม่ยิเรืียินทั่่� “บางมด้”

 สมัยเร่ืยนท่ำ�บ�งมด้ สิ�งท่ำ�ปรืะทัำบใจค่อ อ�จ�รืย์ท่ำ�สอน
เรื�สมัยนั�น เป็นอ�จ�รืย์ท่ำ�เก่่งม�ก่ทัำ�งท่ำมเลย ไม่ว่�จะ
เป็นคณบด่้ รืศ. ด้รื.หริืส ส่ต้ะบุต้รื หัวหน้�ภ�ค ตั้�งแต่้  
ศ. ด้รื.สวัสดิ้� ตั้นต้รืะรัืต้น์ ด้รื.ก่ฤษณพังศ์ ก่่รืติ้ก่รื เป็น
ยอด้ฝีัม่อไม่ใช่แค่รืะดั้บปรืะเทำศแต่้เป็นรืะดั้บโลก่ เรื�เลย
ได้้เร่ืยนกั่บอ�จ�รืย์ท่ำ�เก่่งม�ก่ โด้ยเฉพั�ะอ�จ�รืย์สวัสดิ้�
อ�จ�รืย์จะชอบบ่นม�ก่เลยว่� ทำำ�ไมนัก่ศ่ก่ษ�พัวก่น่�แย่
อย่�งน่� สอนอะไรืไม่ร้่ืเร่ื�องเลย ต้อนนั�นอ�จ�รืย์สอน 
เก่่�ยวกั่บเร่ื�อง Basic ไฟฟ้� เร่ืยน Basic Electrical ต้อนนั�น 
ท่ำ�นเข่ยนโจทำย์และคำ�ต้อบลงบนก่รืะด้�นแล้วผิด้ อ�จ�รืย์
จะเป็นคนท่ำ�ไม่เคยผิด้เลย ผมเห็นแล้วท่ำ�เข่ยนผิด้ก็่เลย

นายสุวิทย์ ไตรโชค 
นักศ์ึกษาเก่า ภาควิชาวิศ์วกรรมไฟฟ้า  
คณะวิศ์วกรรมศ์าสตร์ รุ่นที่ 20

เราจบบางมดเราได้เรียนร้้ทุุกอย่าง
ทุำาให้้ไม่กลััว มั�นใจตั้ั�งแตั้่ตั้้นจนจบ 

เม่�อเราออกไปทุำางาน 
เราสามารถทุำาได้ทุำาทุุกอย่าง

อย่างมีประสิทุธิิภาพส้ง

“

”

ธินากร กรุงศ์รี
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บอก่อ�จ�รืย์ว่�มันผิด้ อ�จ�รืย์เลยถอยห่�งจ�ก่ก่รืะด้�น
ปรืะม�ณสัก่ 3 เมต้รื แล้วมองไปท่ำ�ก่รืะด้�นสัก่พััก่ท่ำ�น
ก็่แก้่โจทำย์ให้มันถ่ก่ต้�มคำ�ต้อบท่ำ� เข่ยนผิด้ โด้ยท่ำ� ไ ม่ 
ทำด้เลยนะใช้ทำด้ในสมองเลย นั�นก็่ค่อคว�มปรืะทัำบใจหน่�ง

ความภูาคภู้มิใจในฐานะ “เด้็กบางมด้”

 เอก่ลัก่ษณ์ของบ�งมด้ค่อ เรื�จบบ�งมด้เรื�ได้้เร่ืยนร้่ื
ทุำก่อย่�งทำำ�ให้ไม่ก่ลัว มั�นใจตั้�งแต่้ต้้นจนจบ เม่�อเรื�ออก่ไป
ทำำ�ง�นเรื�ส�ม�รืถทำำ�ได้้ทำำ�ทุำก่อย่�งอย่�งม่ปรืะสิทำธิิภ�พัส่ง
ผมไปอย่่ก่�รืบินไทำย ต้้องไปเร่ืยนร้่ืแค่เร่ื�องเคร่ื�องบินใช้เวล�
ไม่น�น เพัรื�ะเรื�ส�ม�รืถต่้อยอด้จ�ก่สิ�งท่ำ�เรื�ร้่ืแล้ว มันเลย
เป็นเร่ื�ิองง่�ย

สีิ�งท่ั่�ได้�เรีืยินร้ื�จาก บางมด้ มาใช�ในการืทั่ำางานอย่ิางไรื 

เรื�จบบ�งมด้ม� เรื�ม่พ่ั�นฐ�นวิศวก่รืรืมหล�ยอย่�ง
ต้อนนั�นบ�งมด้ให้เรื�เร่ืยนทุำก่อย่�ง ต้อนท่ำ�เร่ืยนก็่ไม่ 
อย�ก่เร่ืยนเท่ำ�ไหร่ื เรื�อย�ก่จบเร็ืวๆ อย�ก่ได้้เงินเร็ืวๆ
เพัรื�ะเรื�เป็นช�วน�ไม่ ค่อยม่เ งิน แต้่ต้อนนั�นท่ำ�น 
ด้รื.ก่ฤษณพังศ์ ก่่รืติ้ก่รื บอก่ว่�ไม่ได้้ บ�งมด้เรื�ม่ม�ต้รืฐ�น
ส่งต้้องเร่ืยน 5 ปี จบเร็ืวไม่ได้้ ผมก็่เลยลงทำะเบ่ยน 
เร่ืยนเยอะไปหมด้ลง Summer เพิั�ม ผมเลยได้้ ก่ว. 2 ใบ  
ทัำ�ง Telecom และ Power พัอไปทำำ�ง�นก่�รืบินไทำยก็่ได้้
ใช้คว�มร้่ืเร่ื�อง Power ต้อนนั�นในแผนก่ม่ผมคนเด่้ยว 
ซ่ึ่�งเร่ืยน Power ม� ผมเลยได้้ทำำ�เร่ื�องมอเต้อร์ืวงจรืไฟฟ้�  
Stop Motion แล้วเรื�ยังร้่ืเร่ื�องเมคค�นิก่ส์อ่ก่เลยได้้เอ�ม�ใช้ 

ในเร่ื�องรืะบบนำ��ในก่�รืเก่ษต้รื ทำำ�ให้เรื�คำ�นวณได้้ละเอ่ยด้ 
ม่ปรืะสิทำธิิภ�พัส่ง เรื�เลยร้่ืว่�พ่ัชแต่้ละชนิด้ม่คว�มต้้องก่�รื
นำ��ก่่�ลิต้รืต่้อต้้นต่้อวัน ซ่ึ่�งเวล�คำ�นวณออก่ม�แล้ว มันจะ
ต้รืงต้�มม�ต้รืฐ�นโลก่ ก็่ค่อก่�รืให้นำ��กั่บพ่ัชจะต้้องต่้�งกั่น
ไม่เกิ่น 10% เรื�ส�ม�รืถทำำ�ได้้หมด้เลย เพัรื�ะทำำ�ให้เรื�ม่
คว�มร้่ืก่ว้�ง และล่ก่

การืนำาแนวคิด้การืทั่ำาปรืะโยิชน์ตี่อสี่งคมให�เกิด้ 
ความยิ่�งยิืนมาพื้่ฒนา

 ผมสอนเก่ษต้รืก่รืม�พัันก่ว่�รื�ยแล้ว ก็่ม่ไปเป็นวิทำย�ก่รื
บรืรืย�ยต้�มมห�วิทำย�ลัยต่้�งๆ หน่วยรื�ชก่�รื หร่ือต้�ม
บริืษัทำเอก่ชน เรื�สอนเทำคโนโลย่แปลงเก่ษต้รื ให้เก่ษต้รืก่รื
ไปพััฒน�ก่�รืเก่ษต้รืจ�ก่คนท่ำ�ไม่เคยเป็นเก่ษต้รืก็่อย�ก่ม�
เป็นเก่ษต้รืก่รืทำ่�เป็น Smart Farmer มันช่วยแก้่ปัญห�
เร่ื�อง คว�มย�ก่จน คว�มเหล่�อมลำ��กั่บดั้ก่รื�ยได้้ป�นก่ล�ง
ของปรืะเทำศไทำย เพ่ั�อท่ำ�จะทำำ�ให้ปรืะเทำศไทำยเป็นปรืะเทำศท่ำ�
พััฒน�แล้ว ภ�ยในไม่เกิ่น 20 ปีน่�เรื�ต้้องม�ช่วยกั่น

ฝากอะไรืในฐานะรืุ่นพื้่�ถึึงรืุ่นน�อง

 ขอฝั�ก่ข้อคิด้ให้กั่บให้น้องๆ ทุำก่คนท่ำ�ก่ำ�ลังศ่ก่ษ�
อย่่ในรัื�ว มจธิ. อย่�ไปก่ลัวก่�รืท่ำ�ต้้องเร่ืยนเยอะๆ หร่ือ 
เร่ืยนย�ก่ๆ เพัรื�ะถ้�เรื�ได้้เร่ืยนในสิ�งท่ำ�ย�ก่ๆ พัอจบม� 
แล้วมันส�ม�รืถนำ�ไปใช้ปรืะโยชน์ทุำก่อย่�งในช่วิต้ และ
ปรืะยุก่ต์้ใช้ให้เกิ่ด้คว�มร้่ืใหม่ท่ำ�ทัำนสมัย อย่�งเช่น คนเร่ืยน
เก่่�ยวกั่บวิศวก่รืรืมคอมพิัวเต้อร์ื ก็่ควรืจะเข่ยนเว็บไซึ่ต์้ได้้
ทุำก่คนเป็นพ่ั�นฐ�น แต่้ต้้องเป็นเว็บไซึ่ต์้ท่ำ�ไม่ใช่ม่แค่ Data  
อย่�งเด่้ยว แต่้ต้้องเป็นเว็บไซึ่ต์้ท่ำ�ส�ม�รืถ Control ได้้ด้้วย
เพัรื�ะต้อนน่�เร่ื�องของ IoT เป็นสิ�งท่ำ�เรื�ควรืม่คว�มร้่ืต้ิด้ตั้ว
ไว้ รืวมทัำ�งเร่ื�องหุ่นยนต์้ท่ำ�บ�งมด้ของเรื�ม่ช่�อเส่ยงอย่่แล้ว
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มจธ. “มอบชุุดหุุ่�นยนต์์ ‘มดบริิรัิกษ์์’ ใหุ้่กับ 
โริงพยาบาลขนาดใหุ่ญ่�ในพ้�นท่ี่�เขต์พัฒนา 
พิเศษ์ภาคต์ะวัันออก (อ่อ่ซ่ี )” 4 แห่่ง ได้้แก่่  
โรงพยาบาลพุทธโสธรโรงพยาบาลระยอง 
โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลบางละมุง 
เพ่�อช่วยบุคลาก่รทางก่ารแพทย์ ลด้ความเสี�ยง
จาก่สถานก่ารณ์์ก่ารแพร่ระบาด้ของเช่�อไวรัส 
COVID-19 และยก่ระดั้บบริก่ารสาธารณ์สุข 
ณ์ ห้่องประชุมให่ญ่่อาคารเฉลิมราชสมบัติิ 
โรงพยาบาลชลบุรี จังห่วัด้ชลบุรี 

มจธ. ร่วมกั่บ บริษััท ซััยโจ เด็้นกิ่ อินเติอร์
เนชั�นแนล จำากั่ด้ “ส่�งมอบเคร้ิ�องที่ำานำ�าแข็ง
ส่ำาหุ่รัิบใชุ้ในการิผ่�าตั์ด” นวัติก่รรมจาก่
ฝีีม่อคนไทย ให้่กั่บโรงพยาบาลจุฬาลงก่รณ์์  
สภาก่าชาด้ไทย เพ่�อนำาไปใช้ในห้่องผ่่าตัิด้
ศััลยก่รรมทรวงอก่ ณ์ อาคาร สก่. โรงพยาบาล
จุฬาลงก่รณ์์ สภาก่าชาด้ไทย ก่รุงเทพฯ

มจธ. กั่บ บริษััท เคอรี� เอ็ก่ซ์ัเพรส (ประเทศัไทย) 
จำากั่ด้ (มห่าชน) “ลงนามในบันทึี่กข้อต์กลง
ควัามริ�วัมม้อที่างวิัชุาการิเพ้�อการิพัฒนา
นักศึกษ์าและการิฝึึกปริะส่บการิณ์์วิัชุาชุ่พ
ผ่�านการิเร่ิยนร้้ิธุุริกิจจริิง” ณ์ ห้่องประชุม
ประภา ประจัก่ษ์ัศุัภนิติิ ชั�น 9 อาคารสำานัก่งาน
อธิก่ารบดี้ มจธ. บางมด้

มจธ. โด้ยคณ์ะครุศัาสติร์อุติสาห่ก่รรมและ
เทคโนโลยี และศูันย์บริก่ารทางก่ารศึัก่ษัา
ในเม่อง (Knowledge Exchange) ร่วมกั่บ
 สถาบันโค้ชไทย “จัดพิธุ่ลงนามบันทึี่กข้อ
ต์กลงควัามริ�วัมม้อที่างวิัชุาการิการิพัฒนา 
บุคลากริและส้่�อการิเร่ิยนการิส่อน ผ่�าน 
กริะบวันการิโค้ชุและเปิดงาน ‘2021 Outlook 
of Thai Leaders on the New Normal’  
แนวัโน้มเชิุงกลยุที่ธ์ุ ปี 2021 ส่ำาหุ่รัิบผ้้่นำาไที่ย 
ส้่�สั่งคมวิัถ่ีใหุ่ม�” ณ์ อาคารเคเอก่ซ์ั ถนน
ก่รุงธนบุรี ก่รุงเทพฯ

มจธ. ร่วมกั่บ มูลนิธิก่ระจก่อาซัาฮีี (The Asahi 
Glass Foundation – AF) “จัดพิธุ่มอบทุี่น
วิัจัยปริะจำาปี 2563 (Research Grant 
Award Ceremony 2020)” แก่่นัก่วิจัยใน
รูปแบบ Hybrid ทั�งแบบออนไลน์ผ่่านระบบ 
ZOOM และแบบออฟไลน์ ณ์ ห้่องประชุม
ประภา ประจัก่ษ์ัศุัภนิติิ ชั�น 9 อาคารสำานัก่งาน
อธิก่ารบดี้ มจธ. บางมด้

พระบาทสมเด็้จพระปรเมนทรรามาธิบดี้ 
ศัรีสินทรมห่าวชิราลงก่รณ์ พระวชิรเก่ล้า
เจ้าอยู่ หั่ว  ทรงพระก่รุณ์าโปรด้เก่ล้าฯ
 ให้่สมเด็้จพระก่นิษัฐาธิราชเจ้า ก่รมสมเด้็จ
พระเทพรัตินราชสุด้าฯ สยามบรมราช
กุ่มารี เสด็้จพระราชด้ำาเนินแทนพระองค์
ใน “พิธุ่พริะริาชุที่านปริิญ่ญ่าบัต์ริแก� 
ผ้้่ ส่ำา เ ร็ิ จการิ ศึกษ์าจากมหุ่า วิัที่ยา ลัย
เที่คโนโลย่พริะจอมเกล้าธุนบุร่ิ (มจธุ.)  
ปริะจำาปีการิศึกษ์า 2562” ณ์ ศูันย์นิทรรศัก่าร 
และก่ารประชุมไบเทค เขติบางนา ก่รุงเทพฯ

มจธ. ลงนามในบันทึก่ข้อติก่ลงความร่วมม่อ
กั่บ ธนาคารเกี่ยรติินาคินภัทร จำากั่ด้ (มห่าชน)  
เพ่�อด้ำาเนิน “โคริงการิ KKP & STECO SMEs  
Clinic” โครงก่ารพัฒนาผู้่ประก่อบก่ารให้่
สามารถพลิก่ฟ้�น ธุร กิ่จจาก่สถานก่ารณ์์
โควิด้-19 ณ์ ธนาคารเกี่ยรติินาคินภัทร 
จำากั่ด้ (มห่าชน) สำานัก่งานให่ญ่่ ถนนอโศัก่
ก่รุงเทพฯ

12 พื้ฤศจิกายิน 2563

23 พื้ฤศจิกายิน 2563 

26 พื้ฤศจิกายิน 2563

26 พื้ฤศจิกายิน 2563

15 พื้ฤศจิกายิน 2563 

2 พื้ฤศจิกายิน 2563

4 พื้ฤศจกิายิน 2563
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มจธ. โด้ยคณ์ะสถาปัติยก่รรมศัาสติร์และก่ารออก่แบบ ร่วมกั่บสถาบัน
วิทยาก่ารหุ่่นยนต์ิภาคสนาม “ส่�งมอบต้์นแบบจุดต์ริวัจโควิัด-19 จาก
ต้้์โที่ริศัพท์ี่ส่าธุาริณ์ะ ใหุ้่กับ บริิษั์ที่ ท่ี่โอท่ี่ จำากัด (มหุ่าชุน)” ภายใต้ิ
โครงก่ารบริก่ารวิชาก่ารระห่ว่างกั่น โด้ยนำาผ่ลงานต้ินแบบไปด้ำาเนิน
ก่ารผ่ลิติจริง และส่งต่ิอให้่กั่บโรงพยาบาลในพ่�นที�ห่่างไก่ล ณ์ อาคาร 
สถาบันวิทยาก่ารหุ่่นยนต์ิภาคสนาม มจธ. บางมด้

มจธ. “จัดพิธุ่ปิดโคริงการิฝึึกอบริม-ฝึึกงาน
คนพิการิ เพ้�อเต์ร่ิยมควัามพร้ิอมเข้าที่ำางาน
ในส่ถีานปริะกอบการิ รุิ�นท่ี่� 7” ภายใต้ิ
โครงก่ารส่งเสริมและพัฒนาศััก่ยภาพคนพิก่าร
ณ์ ห้่องประชุมพุทธรัก่ษัา อาคารสัมมนา 
มจธ. บางมด้

ศูันย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology 
Research Center (MOVE) และ สำานัก่งาน
วิจัย นวัติก่รรมและพันธมิติร ร่วมกั่บ บริษััท
เอ็มจี เซัลส์ (ประเทศัไทย) “จัดการิสั่มมนา
และบริริยายพิเศษ์ KMUTT Talk หัุ่วัข้อ  
‘เที่คโนโลย่ริถียนต์์ไฟฟ้าส่ำาหุ่รัิบการิขับข่�ยุค
ใหุ่ม�เพ้�อลมหุ่ายใจไร้ิฝุึ�น’” ณ์ ห้่องประชุมพินิจ
วิทัศัน์ (V Space) ชั�น 14 - 15 อาคารก่ารเรียนรู้
พหุ่วิทยาก่าร (LX) มจธ. บางมด้

รศั. ด้ร.สุวิทย์ แซ่ัเตีิย อธิก่ารบดี้ มจธ. และ  
Prof. Dr. Yasunori ANDO หั่วห่น้าคณ์ะ
ทำางานสถาบันโคเซ็ัน ในประเทศัไทย (Captain 
KOSEN NIT in Thailand) ร่วมเป็นประธาน
ในพิธี “ยกเส่าเอก อาคาริเร่ิยนและปฏิิบัติ์การิ  
และอาคาริหุ่อพักนักเร่ิยนและคร้ิ โคริงการิ 
KOSEN KMUTT” ณ์ มจธ. บางขุนเทียน

มจธ. เป็นเจ้าภาพ “จัดการิปริะชุุมปริะจำาปีเคร้ิอข�ายมหุ่าวิัที่ยาลัย 
ยั� ง ย้นแหุ่� งปริะ เที่ศไที่ย ค รัิ� ง ท่ี่�  5  (The 5 th Annual 
Conference of Sustainable University Network 
of Thailand)” และก่ารประชุมสมาชิก่เคร่อข่ายมห่าวิทยาลัย
ยั�งย่นแห่่งประเทศัไทย (SUN Thailand) ครั�งที� 4 ประจำาปี 
2563 ในหั่วข้อ “Sustainable Campus by SDGs in 
Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience” 
ณ์ มจธ. บางขุนเทียน 

ศูันย์วิจัย MOVE มจธ. ร่วมกั่บ ก่รมควบคุมมลพิษั ก่ระทรวงทรัพยาก่ร 
ธรรมชาติิและสิ�งแวด้ล้อม และสถาบันบัณ์ฑิิติพัฒนบริห่ารศัาสติร์  
ภายใต้ิก่ารสนับสนุนทุนวิจัยจาก่ สำานัก่งานก่ารวิจัยแห่่งชาติิ “จัดงาน
สั่มมนาโคริงการิวิัจัย ‘การิศึกษ์าควัามเป็นไปได้ในการิที่ดแที่นริถีท่ี่�ใชุ้
เคร้ิ�องยนต์์ด่เซีลในปัจจุบันด้วัยยานยนต์์ไฟฟ้า ยานยนต์์ท่ี่�ใชุ้เชุ้�อเพลิง 
ก๊าซีธุริริมชุาติ์ และยานยนต์์ท่ี่�ได้มาต์ริฐานค�าไอเส่่ยย้โริ 6 ในเขต์
กรุิงเที่พฯ และ ปริิมณ์ฑล เพ้�อลดปริิมาณ์ฝุึ�นละอองขนาดเล็ก (PM

2.5
) 

ในบริริยากาศ’” ณ์ ห้่อง X01AB ชั�น 10 อาคารเคเอก่ซ์ั ถนนก่รุงธนบุรี

บริษััท ซีัพีแรม จำากั่ด้ ร่วมกั่บ สาขามีเดี้ยอาติส์ โครงก่ารร่วมบริห่าร
ห่ลัก่สูติรฯ (มีเดี้ย) มจธ. “จัดโคริงการิ การิปริะกวัดคลิปวิัด่โอ 
“คนรุิ�นใหุ่ม�ไร้ิ Food Waste” ปีท่ี่� 3” เพ่�อสร้างความติระห่นัก่ และ
สร้างก่ารเปลี�ยนแปลงในก่ารลด้ความสูญ่เปล่าของอาห่าร โด้ยก่ารแชร์
ไอเดี้ย ผ่่านวีดี้โอคลิปความยาว 3 นาที ณ์ โรงภาพยนติร์เฮ้ีาส์ สามย่าน 
ศูันย์ก่ารค้าสามย่านมิติรทาวน์ ก่รุงเทพฯ 

29 ธ่นวาคม 2563

30 พื้ฤศจิกายิน 2563 16 ธ่นวาคม 2563 30 พื้ฤศจิกายิน 2563

3 - 4 ธ่นวาคม 2563 17 ธ่นวาคม 2563 

18 ธ่นวาคม 2563
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ปณัฏฐพร มีชัย / นัยรัตน์ วงษ์เวทย์

“Green Heart” คงเป็นคำาที่หลายคนคงเคยได้ยิน และได้เห็นพวกเขาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน มจธิ.  
ทีมีส่วนช่วยในการปลุกพลัง ปลูกฝังหัวใจสีเขียวในทุกด้าน นำาความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลดี
ต่อตนเองและชุมชนสังคมรอบข้าง อันเป็นการสร้างบัณฑิตคุณภาพ มจธิ.ออกไปเป็น Social Change Agent 
ผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักชาว Green Heart 3 รุ่นหัวใจเดียวกัน 

จุดเริ�มต้นของความสนใจในกิจกรรม Green Heart

จุด้เริื�มต้้นคว�มสนใจของเม ค่อ ก่�รืได้้เข้�ไปร่ืวมกิ่จก่รืรืม
ของ Green Heart ตั้�งแต่้ต้อนอย่่ปี 1 ทำำ�ให้ร้่ืส่ก่ว่� เป็นกิ่จก่รืรืม
ท่ำ�สนุก่ ม่คุณค่� และเห็นคว�มสำ�คัญของก่�รืทำำ�กิ่จก่รืรืมเหล่�น่�  
ท่ำ�ส�ม�รืถช่วยสร้ื�งสังคมแห่งคว�มยั�งย่น ส่วนตั้วเป็นคนท่ำ�ชอบ
กิ่จก่รืรืมอย่่แล้ว แต่้ยังไม่เคยทำำ�กิ่จก่รืรืมด้้�นสิ�งแวด้ล้อมม�
ก่่อน พัอได้้เข้�ม�รื่วมกิ่จก่รืรืมจ่งลองสอบถ�มเพั่�อนๆ พ่ั�ๆ ท่ำ�ทำำ�
กิ่จก่รืรืมม�ก่่อนว่�ม่อะไรืท่ำ�เรื�ส�ม�รืถไปช่วยได้้บ้�ง เพัรื�ะตั้ว
เรื�เองก่็ม่ข้อจำ�กั่ด้ทำ�งร่ื�งก่�ย แต้่โชคด่้ม�ก่ท่ำ�เพ่ั�อนๆ พ่ั�ๆ มอง
เห็นศัก่ยภ�พัของเรื� จ่งได้้เข้�ม�เป็นส่วนหน่�งของนัก่ศ่ก่ษ� 
Green Heart ซ่ึ่�งกิ่จก่รืรืมแรืก่ท่ำ�ม่โอก่�สทำำ� ค่อ กิ่จก่รืรืม  
Green School Network และหลังจ�ก่ก่�รืทำำ�กิ่จก่รืรืมครัื�งน่�  
ทำำ�ให้ร้่ืส่ก่ว่� เรื�เองส�ม�รืถเป็นส่วนหน่�งเล็ก่ ๆ ท่ำ�ส�ม�รืถช่วย
โลก่ของเรื�ได้้ จ่งตั้�งใจอย�ก่ทำำ�กิ่จก่รืรืมเพ่ั�อสร้ื�งสังคมแห่ง 
คว�มยั�งย่นแบบน่�ต่้อไปอ่ก่เร่ื�อยๆ ค่ะ

กิจกรรมสร้างสังคมยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย 
และขยายต่อชุมชนภายนอก

มจธ. ของเรื�จัด้กิ่จก่รืรืมเพ่ั�อสร้างส่งคมแห่งความย่ั่�งยืั่น
ม�ก่ม�ย ด้้วยก่�รืเริื�มจ�ก่ก่�รืปล่ก่ฝัังให้นัก่ศ่ก่ษ� และบุคล�ก่รื  
ให้ตระหน่กถึ่งความสำาค่ญในการเป้็นส่วนหนึ�งในการม่ห่วใจ
ส่เข่ยั่ว ท่ี่�งการจ่ดกิจกรรม แลัะรณรงค์ให้เริ�มต้นที่ำาจากสิ�ง
ง่ายั่ๆ ไม่ว่�จะเป็นก่�รืแยก่ขยะ หรื่อก่�รืลด้ก่�รืใช้พัล�สต้ิก่  
รืวมทัำ�งก่�รืปล่ก่ต้้นไม้ทำด้แทำน โด้ยรืณรืงค์ผ่�นส่�อปรืะช�สัมพัันธ์ิ
และก่�รืจัด้กิ่จก่รืรืมให้คว�มร้่ือย่�งต่้อเน่�อง ซ่ึ่�งในแต่้ละปีเรื�จะม่
ก่�รืจดั้กิ่จก่รืรืม Workshop เพั่�อเชิญชวนน้องๆ รุ่ืนใหม ่ได้้ม่โอก่�ส
ท่ำ�จะเข้�ม�เป็นส่วนหน่�งของก่�รืเป็นผ้่นำ�ในก่�รืทำำ�กิ่จก่รืรืมด้้วย 
นอก่จ�ก่ก่�รืทำำ�กิ่จก่รืรืมภ�ยในมห�วิทำย�ลัยแล้ว มจธ. ยงัส่งเสริืม
ไปให้ถ่งโรืงเร่ืยนและชุมชนท่ำ�อย่่รือบ ๆ มห�วิทำย�ลัย ด้้วยก่�รืจัด้
กิ่จก่รืรืมร่ืวมกั่บชุมชน และสนบัสนุนให้นัก่ศ่ก่ษ�
ท่ำ�ม่คว�มร้่ื คว�มส�ม�รืถ และม่จิต้อ�ส�
เข้�ไปทำำ�ก่จิก่รืรืมก่บัน้องๆ ไมว่่�จะเป็น 
ก่�รืจัด้กิ่จก่รืรืม  Road show ไปต้�ม
โรืงเร่ืยนต่้�งๆ เพั่�อให้คว�มร้่ืเก่่�ยวกั่บ
ก่�รืจัด้ก่�รืขยะและอนุรัืก่ษ์พัลังง�น
แก่่น้องรืะดั้บปรืะถมศ่ก่ษ� รืวมไปถ่ง
กิ่จก่รืรืมอ่�นๆ ท่ำ�ทำำ�กั่บชุมชน ยก่ตั้วอย่�ง 
เช่น ก่�รืจัด้กิ่จก่รืรืมก่�รืจัด้ก่�รืขยะ ในง�นวิ�ง
ของชุมชนบ�งสะแก่ ก่�รืจัด้ง�นจัก่รืย�นปรืะเพัณ่ มจธิ. บ�งมด้
 - บ�งขุนเท่ำยน เพิั�มพ่ั�นท่ำ�ส่เข่ยวด้้วยก่�รืปล่ก่ต้้นไม้ทำด้แทำน โด้ยม่
เป้�ปรืะสงค์เพ่ั�อปล่ก่ฝัังให้คนในชุมชนได้้ม่คว�มร้่ืและต้รืะหนัก่
ถ่งปรืะโยชน์ และคว�มสำ�คัญของก่�รืสรื้�งสังคมแห่งคว�มยั�งย่น
ต่้อไป  ถ่อเป็นสิ�งเล็ก่ๆ ท่ำ�เรื�ส�ม�รืถทำำ�ปรืะโยชน์ให้กั่บสังคมได้้

เมโลัด้่� - กาญจนา นามะโสี 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศ์ึกษา 
คณะครุศ์าสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

GREEN HEART
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ยิาหยิ่ - อนุสีรืา ตี่�งพื้่รืศิษ์ฐ์ 
ภาควิชาวิศ์วกรรมโยธิา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศ์วกรรมศ์าสตร์ 

มายิ - ศิวกรื จิตีรื์ถึาวรืมณ่ 
ภูาควิชาวิศวกรืรืมโยิธา
คณะวิศ์วกรรมศ์าสตร์ 

กจิกรรมท่ีทมีเราทำาแล้วเกดิผล และเปล่ียนแปลงสงัคม
ไปในทางที่ดี

ในคว�มเป็นจริืงแล้วทุำก่กิ่จก่รืรืมท่ำ�ท่ำม Green Heart ของ 
พัวก่เรื�ได้้ร่ืวมกั่นทำำ�ม�นั�น ต่้�งสรื้�งปรืะโยชน์และผลลัพัธ์ิท่ำ�ด่้ 
เกิ่นค�ด้ในทุำก่ ๆ กิ่จก่รืรืม  ส่วนตั้วม�ยเองคิด้ว่�เห็นผลชัด้เจน
ท่ำ�สุด้และสร้ื�งสังคมเปล่�ยนแปลงไปในทำ�งท่ำ�ด่้ข่�นม�ก่ท่ำ�สุด้ น่�จะ
เป็นกิ่จก่รืรืม Green School Network ในก่�รืสรื้�งเครื่อข่�ย
โรืงเร่ืยนส่เข่ยว พัวก่เรื�ได้้ออก่เดิ้นทำ�งจัด้ Road Show ในแต่้ละ
โรืงเร่ืยนรือบรัื�วมห�วิทำย�ลัยให้กั่บน้อง ๆ นัก่เร่ืยนตั้�งแต่้ 
ชั�นอนุบ�ลจนถ่งปรืะถมศ่ก่ษ� เพัรื�ะพัวก่เรื�ม่คว�มค�ด้
หวังว่� “เด็กๆ เหล่ัาน่�คือ เมล็ัดพ่ันธ์ุท่ี่�ด่ในการท่ี่�จะ
เติบุโตไป้เป้็นต่วอยั่่างท่ี่�ด่ให้ก่บุส่งคมให้ด่ขึ�นได้ใน
อนาคต” จ�ก่ก่�รืจัด้กิ่จก่รืรืมเก่่�ยวกั่บก่�รืแยก่ขยะ 
สิ�งแวด้ล้อมใต้้ทำะเล รืวมถ่งก่�รือนุรัืก่ษ์พัลังง�น
น้อง ๆ ท่ำ�เข้�ร่ืวมกิ่จก่รืรืมทุำก่คนม่ก่�รืต้อบรืับท่ำ�ด่้และ
จด้จำ�สิ�งท่ำ�พัวก่เรื�ถ�่ยทำอด้ก่ลบัไปได้้ ครัื�งหน่�งพัวก่เรื�เคย
จัด้กิ่จก่รืรืมเก่่�ยวกั่บก่�รืพััฒน�ก่�รืท่ำองเท่ำ�ยวของชุมชนและได้้
ม่โอก่�สพับกั่บน้องๆ บ�งส่วนท่ำ�ได้้เคยเข้�ร่ืวม Green School Network 
ซ่ึ่�งน้องๆ ก่ลุ่มนั�นก่ลับม�เล่�เร่ื�องรื�วทำ่�ได้้ก่ลับไปเปล่�ยนแปลงสังคม
หลังจ�ก่นั�น ทัำ�งก่�รืแยก่ขยะต้�มส่ถงัขยะ ก่�รืชว่ยกั่นปรืะหยดั้พัลงัง�น
ท่ำ�บ้�น มันเป็นคว�มปรืะทัำบใจเล็ก่ๆ แต่้ยิ�งใหญ่สำ�หรัืบพัวก่เรื� และเป็น
พัลังให้เรื�ยังคงจะทำำ�หน้�ท่ำ�แบบน่�ต่้อไปครัืบ 

สิ�งที่ภาคภูมิใจในการทำากิจกรรมที่ผ่านมา 

ม�ยส�ม�รืถพ่ัด้ก่ับทุำก่คนได้้เลยครืับว่� ทุำก่กิ่จก่รืรืมท่ำ�
ได้้ทำำ�ค่อ “ความภาคภูมิใจของมายั่ แลัะพัวกเราทุี่กคน

” ท่ำ�เรื�ได้้เป็นส่วนหน่�งในก่�รืขย�ยคว�มเป็น Green 
Heart ห่วใจส่เข่ยั่ว ออก่ไปให้แก่่คนในสังคม พัวก่
เรื�ด่้ใจและภ่มิใจทุำก่ครัื�งท่ำ�ได้้เห็นรือยยิ�มจ�ก่คน
เหล่�นั�นก่ลับม� และอ่ก่หน่�งภ�คภ่มิใจท่ำ�สุด้ ค่อ
 ครัื�งหน่�งพัวก่เรื�ยังได้้เป็นตั้วแทำนบอก่ต่้อสิ�งด่้ๆ ท่ำ�

เรื�ได้้ทำำ�ให้กั่บก่ลุ่มคนจ�ก่ต่้�งปรืะเทำศผ่�นเคร่ือข่�ย
 SUN Thailand ให้พัวก่เข�ได้้ร้่ืว่�ปรืะเทำศของเรื�ยัง

ม่ก่ลุ่มคนท่ำ�พัร้ือมจะส่งต่้อคว�มยั�งย่นทำ�งสังคมให้กั่บคนอ่�นๆ  
และตั้�งใจท่ำ�จะเป็นต้้นแบบในก่�รืเปล่�ยนแปลงสังคมให้ด่้ ข่�น
 โด้ยหวังว่�จ�ก่น่�ต่้อไป พัวก่เรื�จะส�ม�รืถส่งต่อความเป็้น Green 
Heart จากกลุ่ัมคนเล็ักๆ กลุ่ัมหนึ�ง ให้ขยั่ายั่จนกลัายั่เป็้นกลุ่ัม 
ท่ี่�ใหญ่ขึ�น แลัะแข็งแรงขึ�นให้ได้

กลยทุธิ ์หรอื วธิิกีารดีๆ   ในการสรา้งหวัใจสเีขยีวใหก้บั 
ชาว มจธิ. มีอะไรบ้าง

กระบุวนการสร้างท่ี่ม Green Heart ถ่อเป็นกลัยุั่ที่ธ์ท่ี่� 
ผู้ล่ักด่นให้เกิดส่งคมแหง่ความย่ั่�งยั่นืได้เป็้นอย่ั่างด่ เพัรื�ะไมว่่�จะ
เป็นกิ่จก่รืรืมในร่ืปแบบใด้ก็่ต้�ม ก่�รืลงม่อทำำ� ค่อสิ�งท่ำ�สำ�คัญท่ำ�สุด้
ท่ำ�จะทำำ�ให้เป้�หม�ยทุำก่อย่�งสำ�เร็ืจไปได้้ จ่งเป็นวิธ่ิก่�รืท่ำ�ด่้ในก่�รื
ปล่ก่ฝัังให้ทุำก่คนได้้ร่ืวมม่อ ร่ืวมใจกั่นสร้ื�งสิ�งต่้�งๆ ด้้วยคว�มสุข 
ท่ำ�ได้้ทำำ� คว�มภ่มิใจท่ำ�ได้้แบ่งปัน และได้้เป็นส่วนหน่�งในก่�รืสร้ื�ง

คว�มยั�งย่นใน มจธิ. ซ่ึ่�งเป็นสิ�งเล็ก่ๆ ท่ำ�ร่ืวมกั่นสร้ื�งคว�มยิ�งใหญ่
ให้กั่บสังคมทัำ�งในมห�วิทำย�ลัยและโลก่ของเรื�ให้น่�อย่่ข่�นอ่ก่ด้้วย

ในฐานะของนักศ์ึกษาทีม Green Heart รุ่นล่าสุด คาด
หวังสังคมแห่งความยั่งยืนในอนาคตที่เป็นอย่างไร

3 ปรืะก่�รืท่ำ�สำ�คัญท่ำ�ท่ำมนัก่ศ่ก่ษ� Green Heart เรื�เห็น 
พ้ัองต้้องกั่นในก่�รืท่ำ�จะผลัก่ดั้นในปีน่�ก็่ค่อ “ความเท่ี่าเท่ี่ยั่มในการ
ท่ี่�จะได้ร่บุการเร่ยั่นรู้ การผู้สานเที่คโนโลัย่ั่ แลัะพ่ัฒนาสิ�งแวดล้ัอม” 
เพัรื�ะทัำ�งหมด้ท่ำ�ก่ล่�วม�นั�น จะเป็นสิ�งท่ำ�ส�ม�รืถนำ�ไปต่้อยอด้ และ
พััฒน�ข่ด้คว�มส�ม�รืถในก่�รืทำำ�ปรืะโยชน์ให้ปรืะเทำศช�ต้ิก้่�วไป
ข้�งหน้�ได้้อย่�งมั�นคง และสิ�งท่ำ�สำ�คัญท่ำ�สุด้ในก่�รืด้ำ�เนินกิ่จก่รืรืม
ต้�มเป้�หม�ย ค่อ “เราจะเดินไป้ด้วยั่ก่น ไม่ทิี่�งใครไว้ข้างหล่ัง” เพ่ั�อ
ให้ทุำก่คนท่ำ�ม่หัวใจเด่้ยวกั่น ร่ืวมสร้ื�งหัวใจ
ส่เข่ยว ส่งต่้อพัลังแห่งคว�มยั�งย่นให้
ส่บทำอด้ไปจ�ก่รุ่ืนส่่รุ่ืน เหม่อนท่ำ�
พัวก่เรื�ตั้�งใจทำำ�ต้ลอด้ม� เพ่ั�อให้ 
มจธิ. เป็นมห�วิทำย�ลัยท่ำ�ยั�งย่น
ท่ำ�ส่งต่้อคว�มยั�งย่นน่�ไปส่่ชุมชน
สังคม และปรืะเทำศช�ต้ิ จ�ก่น่�
และต้ลอด้ไป 
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เสู่้นทางห้นึ�งของ
มห้าวิทยั่าลื่่ยั่ยั่่�งยั่ืน

อารยา ศ์รีบัวบาน
 จาก่เก่ณ์ฑ์ิก่ารประเมินข้างต้ิน และก่ารให้่ค่าคะแนนในแต่ิละ
ข้อก่ำาห่นด้ที�ไม่เท่ากั่น ทำาให้่สามารถวิเคราะห์่ก่ารให้่นำ�าห่นัก่ในก่าร
พิจารณ์าในรูปแบบร้อยละในแต่ิละห่มวด้ เพ่�อให้่เข้าใจข้อมูลได้้ 
ง่ายขึ�น ติามหั่วข้อและความสำาคัญ่ ดั้งนี�

 

นอก่จาก่นี� มจธ. ให้่ความสำาคัญ่ในก่ารสนับสนุนให้่เกิ่ด้ความเป็น
มห่าวิทยาลัยยั�งย่นด้้วยคุณ์ภาพทางก่ารศัึก่ษัา ส่งเสริมให้่เกิ่ด้
ก่ารเรียนรู้ติลอด้ชีวิติ จึงมีก่ารทำาส่�อก่ารเรียนรู้ผ่่านก่ารแสก่น 
QR Code เกี่�ยวกั่บเร่�องราวต่ิาง ๆ  ที�น่าสนใจไว้ภายในบริเวณ์พ่�นที�
รอบอาคาร เพ่�อให้่ประชาคมเกิ่ด้ความคุ้นชินกั่บก่ารอ่าน ก่ารสังเก่ติ
ห่ร่อก่ารศึัก่ษัาจาก่สิ�งต่ิาง ๆ รอบตัิว ซึั�งสอด้คล้องกั่บนโยบายของ
มห่าวิทยาลัยที�ติอ้งก่ารทำาให้่ทุก่พ่�นที�ของ มจธ. เป็นแห่ล่งก่ารเรียน
รู้ดั้งคำาก่ล่าวที�ว่า

 “มหุ่าวิัที่ยาลัยส่่เข่ยวั” อาจเป็นคำาคุ้นหู่ของทุก่คน และ 
มีความเข้าใจว่าเป็นมห่าวิทยาลัยที�มีต้ินไม้เยอะ มีความร่มร่�นจาก่
ภูมิทัศัน์โด้ยรอบ แต่ิทุก่คนรู้ห่ร่อไม่ว่า “การิเป็นมหุ่าวิัที่ยาลัย 
ส่่เข่ยวั หุ่ร้ิอมหุ่าวิัที่ยาลัยยั�งย้น” นั�น เกิ่ด้จาก่ห่ลายองค์ประก่อบ
ที�ทำาให้่ มจธ. ได้้รับก่ารจัด้อันดั้บมห่าวิทยาลัยสีเขียวในอันดั้บที�  
6 ของประเทศัไทย ในที�มีผ่ลคะแนนเด่้นทั�งด้้านที�ตัิ�งและโครงสร้าง  
ก่ารจัด้ก่ารพลังงานและก่ารเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอาก่าศั ก่าร
จัด้ก่ารขยะและของเสีย ก่ารจัด้ก่ารนำ�า ก่ารขนส่งที�เป็นมิติรกั่บ 
สิ�งแวด้ล้อม และก่ารจัด้ก่ารศึัก่ษัาด้้านสิ�งแวด้ล้อมและก่าร
พัฒนาที�ยั�งย่น และอีก่ห่นึ�งส่วนสำาคัญ่ ค่อก่ารผ่ลัก่ดั้นให้่อาคารที�
ก่่อสร้างให่ม่ของมห่าวิทยาลัยเป็นอาคารเขียว ห่ร่ออาคารที�ผ่่าน
เก่ณ์ฑิ์ประเมินความยั�งย่นทางพลังงานและสิ�งแวด้ล้อมไทย ซึั�ง  
“อาคาริการิเร่ิยนร้้ิพหุุ่วิัที่ยาการิ (The Multidisciplinary 
Learning Exchange :LX)” ได้้รับรางวัลสูงสุด้ในระดั้บ 
Platinum โด้ยผ่่านเก่ณ์ฑ์ิประเมินอาคารเขียว TREES ออก่เป็น 
8 ส่วน ดั้งนี�

1. ก่ารบริห่ารจัด้ก่ารอาคาร (Building Management)
2. ผั่งบริเวณ์และภูมิทัศัน์ (Site and Landscape)
3. ก่ารประห่ยัด้นำ�า (Water Conservation)
4. พลังงานและบรรยาก่าศั (Energy and Atmosphere)
5. วัสดุ้และทรัพยาก่รในก่ารก่่อสร้าง (Materials an Resource)
6. คุณ์ภาพของสภาวะแวด้ล้อมภายในอาคาร
    (Indoor Environmental Quality)
7. ก่ารป้องกั่นผ่ลก่ระทบต่ิอสิ�งแวด้ล้อม 
    (Environmental Protection)
8. นวัติก่รรม (Green Innovation)

ขี�อม้ลัเก่�ยิวก่บอาคารื LX
http://tiny.cc/LXstory

ขอขอบคุุณข้อมููลจาก  
 คุุณปรีีชา อาการีศ  

งานพััฒนารีะบบและส่่งเส่รีิมูการีอนุรีักษ์์พัลังงาน
ส่ำานักบรีิหารีอาคุารีและส่ถานที่่�

“Everywhere is for learning”
สีื�อการืเรืียินรื้�บรืิเวณอาคารืการืเรืียินรื้�พื้หุวิทั่ยิาการื 

(Learning Exchange :LX)

K01 รืะบบรืะบายิอากาศ K02 รืะบบพื้้�นไรื�คาน

K04 รืะบบปรื่บอากาศ

K03 รืะบบพื้ลั่งงานทั่ด้แทั่น

K05 พื้้�นทั่่�นำ�าซึ่ึมแลัะลัด้นำ�าทั่่วม
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ศ. ดร.สักกมน

โดย สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

ภาคว�ชาว�ศวกรรมอาหาร คณะว�ศวกรรมศาสตร�

จากโครงการว�จัย
การพัฒนาและประยุกต�ใช�เทคโนโลยีขั้นสูง
เพ�่อการผลิตอาหารแห�งอนาคต

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นักว�จัยแกนนํา ประจําป� 2563 

สวทช. สนับสนุนงบประมาณว�จัย
จํานวน 20,000,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป� 

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�
ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ
นายอัครพันธ� ทว�ศักดิ์ 
นักศึกษาภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทสื่อว�ดิทัศน� ระดับอ�ดมศึกษา

จากการประกวด 
ASEAN ENERGY YOUTH 
AWARD (AEYA) 2020

ภายใต�ธีม 
“ความก�าวหน�าด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ในด�านการใช�พลังงานทดแทนและพลังงาน
หมุนเว�ยนอย�างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�”
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UI Green Metric Ranking
of World Universities
ประจำป� 2020

การจัดอันดับมหาว�ทยาลัยสีเข�ยวระดับโลก

  มห้าวิทยั่าล่ื่ยั่เทคโนโลื่ยั่ีพัระจอมเกลื่้าธนบุรี ไดำ้กำาห้นดำ
นโยั่บายั่ในการมุง่สู่่ก่ารเปน็มห้าวทิยั่าลื่ย่ั่สู่เีขยีั่ว มาต่่�งแต่ป่ ี2546 
แลื่ะมีการสู่านต่่อนโยั่บายั่นี�อยั่่างต่่อเนื�องจนถึึงปัจจุบ่น โดำยั่ 
มห้าวิทยั่าลื่่ยั่ไดำ้ประกาศจุดำมุ่งห้มายั่ของการเป็นมห้าวิทยั่าลื่่ยั่ 
สู่ีเขียั่วของ มจธ. อยั่่างชั่ดำเจน มีการพั่ฒนาอยั่่างต่่อเนื�องแลื่ะ
ย่ั่�งยั่นื โดำยั่เนน้การสู่รา้งบ่ณฑิติ่ที�เกง่แลื่ะดำ ีมคีวามร่ค้วามเขา้ใจ 
ในวิชัาการแลื่ะบริบทของการจ่ดำการพัล่ื่งงาน สิู่�งแวดำลื่้อมแลื่ะ
ความปลื่อดำภั่ยั่ที�ดำี สู่ามารถึนำาความร่้ความเข้าใจเห้ลื่่าน่�นไป
ปฏิิบ่ต่ิให้้เกิดำผลื่ดีำต่่อต่นเองแลื่ะชุัมชันสู่่งคมรอบข้าง อ่นเป็น 
การสู่ร้างบ่ณฑิิต่คุณภัาพั มจธ. ออกไปเป็น Change Agent 
ห้รือ ผ่้นำาแห้่งการเปลื่ี�ยั่นแปลื่งที�ขยั่ายั่ผลื่การใสู่่ใจต่่อพัลื่่งงาน  
สิู่�งแวดำลื่้อม ความปลื่อดำภั่ยั่ที�ดีำสู่่่สู่่งคมไทยั่ แลื่ะขยั่ายั่ต่่อไปใน
ระดำ่บโลื่กอยั่่างยั่่�งยั่ืน 

 

 จ�ก่ผลก่�รืด้ำ�เนินง�นด้้�นมห�วทิำย�ลัยส่เข่ยวท่ำ�มุ่งส่่คว�มยั�งยน่น่�
 ส่งผลให้ มจธิ. ได้้รัืบก่�รืจัด้อันดั้บให้เป็นมห�วิทำย�ลัยส่่เข่ยวโลก่ โด้ย 
UI Green Metric Ranking of World Universities นับตั้�งแต่้ 
ปี 2010 - ปัจจุบัน ซ่ึ่�งก่�รืจัด้อันดั้บน่� เป็นก่�รืริืเริื�มของ Universities 
of Indonesia หรือ่ UI นับตั้�งแต่้เด่้อนเมษ�ยน ปี 2010 เพ่ั�อส่งเสริืม
ให้มห�วิทำย�ลัยทัำ�วโลก่ ได้้จัด้ทำำ�นโยบ�ยและจัด้รืะบบก่�รืจัด้ก่�รื
สิ�งแวด้ลอ้มภ�ยในมห�วทิำย�ลัยให้เกิ่ด้คว�มยั�งยน่และลด้ผลก่รืะทำบ
ท่ำ�ก่่อให้เกิ่ด้ภ�วะโลก่ร้ือน ซ่ึ่�ง UI ได้้เชิญให้มห�วิทำย�ลัยต่้�งๆ ทัำ�วโลก่
ก่ว่� 1,000 แห่ง ส่งข้อม่ลผ่�นรืะบบออนไลน์ภ�ยใต้้เก่ณฑ์์ตั้วช่�วัด้
ด้้�นต่้�ง ๆ ปรืะก่อบไปด้้วย
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 ทัำ�งน่�ก่�รืจัด้อันดั้บน่� เพ่ั�อปรืะเมินต้นเองเก่่�ยวกั่บคว�ม
ยั�งย่นของมห�วิทำย�ลัยทัำ�วโลก่ และใช้เป็นเคร่ื�องม่อในก่�รืเป็น
มห�วิทำย�ลัย “ส่เข่ยว” และมุ่งมั�นในก่�รืพััฒน�ท่ำ�ยั�งย่นผ่�น
เก่ณฑ์์ต่้�งๆ ม�ต้รืฐ�นต่้�งๆ ทัำ�งน่� UI Green Metric ม่แนวทำ�ง 
ว่� มห�วิทำย�ลัยชั�นนำ�ท่ำ�จะผลิต้ผ้่นำ�ปรืะเทำศรุ่ืนใหม่ในอน�คต้  
จะต้้องรัืบผิด้ชอบด้้�นสิ�งแวด้ล้อมในด้้�นต่้�งๆ ดั้งนั�นหวังว่� 
ผลก่�รืจัด้อันดั้บ UI Green Metric จะม่ส่วนช่วยให้สังคม 
ต้รืะหนัก่ถ่งก่�รืพััฒน�ในด้้�นต่้�งๆให้ควบค่่กั่บก่�รืรัืก่ษ� 
สิ�งแวด้ล้อมอย่�งยั�งย่น และจะช่วยเปล่�ยนก่�รืด้ำ�เนินช่วิต้ของ
ผ้่คนให้ม่ส่วนร่ืวมในก่�รืใช้พัลังง�นและทำรืัพัย�ก่รืธิรืรืมช�ต้ิได้้
อย่�งร้่ืคุณค่� 

 ในก่�รืจัด้อันดั้บปรืะจำ�ปี ค.ศ. 2020 ท่ำ�ผ่�นม� ม่มห�วิทำย�ลัย
หล�ยปรืะเทำศให้คว�มสนใจ สมัครืเข้�ร่ืวมก่�รืวัด้คว�มสำ�เร็ืจ 
ของมห�วิทำย�ลัยต่้�งๆ ในด้้�นก่�รืพััฒน�ปรัืบปรุืงสภ�พั
แวด้ล้อมภ�ยในมห�วิทำย�ลัยให้เข่ยวสะอ�ด้และเป็นมิต้รืกั่บ 
สิ�งแวด้ล้อม รืวมทัำ�งสิ�น 912 สถ�บันจ�ก่ทัำ�วโลก่ มห�วิทำย�ลัยไทำย
เข้�ร่ืวม 37 สถ�บัน (ข้อม่ลเพิั�มเติ้ม : http://greenmetric.ui.ac.
id/overall-rankings-2020 )

 ผู้ลัการืจ่ด้อ่นด่้บให�เป็นมหาวิทั่ยิาลั่ยิสี่เขีียิวในเวท่ั่โลักน่บ 
ตี่�งแต่ีปี 2010-2020 มจธ. ได้�รื่บการืจ่ด้อ่นด่้บมหาวิทั่ยิาล่ัยิ 
สีเ่ขีียิวโลัก ตีามเกณฑ์์ขีอง UI Green Metric Ranking of World 
Universities อยิ่างตี่อเนื�อง โด้ยิในปี 2020 มจธ. ได้�รื่บการืจ่ด้ 
อ่นด้่บ 3 ขีองปรืะเทั่ศไทั่ยิ เป็นอ่นด้่บทั่่� 81 ขีองโลัก ม่คะแนนรืวม 
7,675 คะแนน ซึ่ึ�งม่คะแนนด้่กว่าปีทั่่�ผู้่านมา (ปี 2019 ม่
คะแนนรืวม 6,350 คะแนน เป็นอ่นด้่บทั่่� 158 ขีองโลัก) ถึือเป็น
เก่ยิรืตีิปรืะว่ตีิแลัะเป็นความภูาคภู้มิใจขีอง ชาว มจธ. ทั่่� ได้�ร่ืบ
การืจ่ด้อ่นด้่บในเกณฑ์์ทั่่�ด้่อยิ่างตี่อเนื�อง 

 จ�ก่ผลก่�รืพััฒน�อย่�งต่้อเน่�องส่งผลต่้อก่�รืจัด้อันดั้บท่ำ�
ด่้ข่�นม�ต่้อเน่�อง เน่�องด้้วยคว�มร่ืวมม่อจ�ก่ปรืะช�คมทุำก่คน  
และคว�มมุ่งมั�นท่ำ�จะมุ่งส่่คว�มยั�งย่นต้�มนโยบ�ยก่�รืเป็น
มห�วทิำย�ลัยท่ำ�ยั�งยน่ต้�ม SDGs 2030 หรือ่ KMUTT Sustainable  
University for SDGs 2030 โด้ยก่�รืนำ�เป้�หม�ยก่�รืพััฒน�ท่ำ�ยั�งยน่ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 ม�เป็น
เป้�หม�ยในก่�รืพััฒน�มห�วทิำย�ลัย ทัำ�งในรืะบบก่�รืจดั้ก่�รืพัลงัง�น 
สิ�งแวด้ล้อม คว�มปลอด้ภัย และส่งเสริืมกิ่จก่รืรืมให้เกิ่ด้ก่�รืรัืบร้่ืและ
ก่�รืนำ�รืะบบไปส่่ก่�รืปฏิิบัติ้ ให้ครืบถ้วนภ�ยในมห�วิทำย�ลัย รืวมทัำ�ง
ขย�ยผลส่่ชุมชนและสังคมภ�ยนอก่ ซ่ึ่�งได้้ม่ก่�รืปรืะช�สัมพัันธ์ิและ
เผยแพัรื่นโยบ�ยพัร้ือมจัด้กิ่จก่รืรืมในก่�รืสรื้�งคว�มต้รืะหนัก่ให้
กั่บนัก่ศ่ก่ษ�และบุคล�ก่รือย่�งต่้อเน่�องด้้วยก่ลยุทำธ์ิก่�รืสร้ื�งคว�ม
ยั�งยน่จ�ก่ทุำก่ภ�คส่วนเพ่ั�อให้เกิ่ด้ก่�รืด้ำ�เนินก่�รืสำ�เร็ืจต้�มเป้�หม�ย
ในปี ค.ศ.2030 ปรืะก่อบไปด้้วย 

ผู้ลัคะแนนการืพื้ฒ่นามหาวิทั่ยิาลัย่ิด้�านความยิ่�งยืินตีามเกณฑ์์ 
UI Green Metric ปี 2019-2020 ขีอง มจธ.

• Build up Believe: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ด้านความยั่งยืน 
• Participation: การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกคน  
ทุกระดับ 
• Continuous improvement: การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่่อมุ่งสู่ความยั่งยืน 

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  หรือ มหาวิทยาลัยยั่งยืน
เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยได้ทำาการสำารวจหรือประเมิน
ตนเอง เพ่่อนำาผลไปพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินการด้านต่างๆ 
แตส่ิ�งหนึง่ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในมหาวทิยาลยั หรือในสงัคม
ได้คือ การมีหัวใจสีเขียว (Green Heart) ของทุกคนท่ีช่วยกัน
สร้างสรรค์ให้เกิดสังคมสีเขียว (Green Society) โดยเริ�มจาก 
ตัวเราที่ค่อยๆ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่นการปิดไฟเม่ือไม่ใช้  
การรับประทานอาหารให้หมดจาน  และเลือกใช้ขนส่งท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ�งแวดล้อม ซ่ึึ่งเราทุกคนสามารถช่วยปรับเปล่ียนตนเองหรือ
ผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงของเพ่่อนๆ ได้ พร้อมทั้งนำา 
ความรูเ้หลา่น้ีไปเผยแพรแ่ละขยายผลตอ่ชมุชนและสังคมรอบขา้ง 
เพ่่อให้เกิดความยั่งยืนและก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ์ชาติ

Learning
Environment
Build uo Believe

TQM
Continuous

improvement and
positive reinforcement

Participation
get everyone

actively involved

พบกับกิจกรรมที่ท้าให้ปรับเปลี่ยนตนเองง่ายๆ
ด้วย Green Nudges ผ่านทาง

http://sustainable.kmutt.ac.th/ 
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ณัฐเศ์รษฐ์ ภิรมย์เศ์รษฐกุล

ก็ทำาให้้เสู่ี�ยั่ง “โรคปอดำ” ไดำ้นะ
แค่ฝุ่นจางๆ แลื่ะคว่น

 มลภาวะทางอากาศ์ หล�ยอย่�งเป็นสิ�งท่ำ�เรื�ไม่อ�จมองเห็น
ได้้ด้้วยต้� คนส่วนใหญ่จ่งละเลยท่ำ�จะปก่ป้องตั้วเองจ�ก่อันต้รื�ย
เหล่�นั�น จนก่รืะทัำ�งเกิ่ด้ผลก่รืะทำบต้อ่รืะบบทำ�งเด้นิห�ยใจและปอด้
หร่ืออ�จเป็นเพัรื�ะมลภ�วะทำ�งอ�ก่�ศหล�ยชนิด้ไม่ม่ก่ลิ�น จ่งทำำ�ให้
เรื�ไมทั่ำนรืะวัง และรัืบส�รืพิัษเหล่�น่�เข้�ไปก่บัลมห�ยใจโด้ยไมร้่่ืตั้ว
ฉบับน่�จ่งขอพั�ไปทำำ�คว�มร้่ืจัก่กั่บเจ้�ตั้วอันต้รื�ยตั้วร้ื�ยท่ำ�ทำำ�ล�ย
ปอด้ของเรื� เพ่ั�อให้ทุำก่คนได้้รืะมัด้รืะวังตั้วและรัืก่ษ�สุขภ�พักั่นให้
ม�ก่ข่�น 

ไม่ใชั่แค่ PM
2.5

 ที�อ่นต่รายั่ก่บทางเดำินห้ายั่ใจ

 แม้ว่�ร่ื�งก่�ยจะออก่แบบม�ใหจ้ม่ก่คอยทำำ�หน�้ท่ำ�เป็นตั้วก่รือง 
และดั้ก่จับเช่�อโรืคท่ำ�ปะปนในอ�ก่�ศท่ำ�เรื�ห�ยใจ แต่้ฝุั�นละอองขน�ด้
เล็ก่อย่�ง PM

2.5
 ก็่ยังส�ม�รืถเล็ด้ลอด้เข้�ไปได้้ถ่งหลอด้ลมฝัอย 

ขน�ด้เล็ก่ และยิ�งห�ก่ม่ขน�ด้เล็ก่ก่ว่� 1 ไมโครืเมต้รื ก็่จะส�ม�รืถ
แทำรืก่ซ่ึ่มเข้�ส่่ก่รืะแสเล่อด้ได้้ ส่งผลก่รืะทำบต่้อสุขภ�พัและ 
เพิั�มคว�มเส่�ยงต่้อโรืคมะเร็ืงปอด้ แต่้ก็่ไม่ใช่แค่ PM

2.5
 เท่ำ�นั�นท่ำ�เรื�ต้้อง 

รืะวัง เพัรื�ะในอ�ก่�ศยังม่มลภ�วะอ่�นๆ ท่ำ�อันต้รื�ยไม่แพ้ักั่น อ�ทิำ

 • ฝุั�นลัะอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM
10
) ท่ำ�เกิ่ด้จ�ก่ก่�รื

เผ�ไหม้เช่�อเพัลิง ก่รืะบวนก่�รือุต้ส�หก่รืรืม ก่�รืบด้ ก่�รืโม่ หร่ือก่�รื
ทำำ�ให้เป็นผงจ�ก่ก่�รืก่่อสร้ื�ง เม่�อห�ยใจเข้�ไปจะส�ม�รืถสะสมใน
รืะบบทำ�งเดิ้นห�ยใจก่่อให้เกิ่ด้อันต้รื�ยต่้อสุขภ�พัได้้

 • ก๊าซโอโซน (O
3
) ทำำ�ให้คว�มส�ม�รืถในก่�รืทำำ�ง�นของปอด้

ลด้ลง เหน่�อยเร็ืว โด้ยเฉพั�ะในเด็้ก่ คนชรื� และคนท่ำ�เป็นโรืคปอด้
เร่ื�อรัืง

 • ก๊าซคาร์บุอนมอนอกไซด์ (CO) เกิ่ด้จ�ก่ก่�รืเผ�ไหม้ท่ำ� 
ไม่สมบ่รืณ์ของเช่�อเพัลิง ก๊่�ซึ่ชนิด้น่�จะเข้�ไปจับกั่บเม็ด้เล่อด้ ทำำ�ให้
ก่�รืลำ�เล่ยงออก่ซิึ่เจนไปส่่เซึ่ลล์ต่้�งๆ ของร่ื�งก่�ยลด้น้อยลง ส่งผล
ให้ร่ื�งก่�ยเกิ่ด้อ�ก่�รือ่อนเพัล่ย และหัวใจทำำ�ง�นหนัก่ข่�น

 • ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO
2
) ม่ผลต่้อรืะบบก่�รืมองเห็น 

และก่รืะตุ้้นให้เกิ่ด้อ�ก่�รืหอบห่ด้ หร่ือโรืคเก่่�ยวกั่บทำ�งเดิ้นห�ยใจ

 • ก๊าซซ่ลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) ทำำ�ให้เกิ่ด้ก่�รืรืะค�ยเค่อง

ต่้อเย่�อบุต้� ผิวหนัง และรืะบบทำ�งเดิ้นห�ยใจ ห�ก่ได้้รัืบเป็นเวล�
น�นๆ จะทำำ�ให้เป็นโรืคหลอด้ลมอัก่เสบเร่ื�อรัืงได้้

ไม่สู่่บ แค่สู่่ดำคว่นห้รืออยั่่่ใกลื่้…ก็เสู่ี�ยั่ง!

 จ�ก่ข้อม่ลปัจจุบันพับว่�ก่ว่�ร้ือยละ 90 ของผ้่ป�วยโรืคปอด้ 
โด้ยเฉพั�ะมะเร็ืงปอด้ล้วนม่ส�เหตุ้สำ�คัญม�จ�ก่ก่�รืส่บบุหร่ื 
แต่้ท่ำ�น่�ก่ลัวก่ว่�นั�น ก็่ค่อก่ว่� ร้ือยละ 30 ของคนท่ำ�เป็นมะเร็ืงปอด้
เป็นคนท่ำ�ไม่ได้้ส่บบุหร่ื� แต่้ได้้รัืบควันบุหร่ื�จ�ก่คนใก่ล้ชิด้ และผ้่ท่ำ�
ส่บบุหร่ื�ในท่ำ�ส�ธิ�รืณะทัำ�วไป เพัรื�ะในบุหร่ื� 1 มวนม่ส�รืพิัษก่ว่� 

60 ชนิด้ท่ำ�เป็นอันต้รื�ยกั่บร่ื�งก่�ย และส�รืพิัษเหล่�นั�นยังส�ม�รืถ
ต้ก่ค้�งอย่่ในพ่ั�นท่ำ�ท่ำ�เคยม่คนส่บบุหร่ื�ได้้น�นถ่ง 6 เด่้อน แม้จะไม่ม่
ควันแล้วก็่ต้�ม ดั้งนั�นแม้จะไม่ส่บบุหร่ื�ก็่ม่โอก่�สเส่�ยงโรืคถุงลมปอด้ 
โป�งพัอง รืวมถ่งเป็นส�เหตุ้ของอ�ก่�รืเหน่�อยหอบต้ลอด้ช่วิต้ เพัรื�ะ
ร่ื�งก่�ยไม่ส�ม�รืถซ่ึ่อมแซึ่มเน่�อปอด้ท่ำ�ถ่ก่ทำำ�ล�ยได้้

ไม่แสู่ดำงอาการฉั่บพัลื่่น…แต่่ก่อให้้เกิดำโรคร้ายั่แรง

 สำ�หรัืบผ้่ท่ำ�เป็นโรืคภ่มิแพ้ั โรืคหอบห่ด้ หรื่อโรืคทำ�งเด้ิน 
ห�ยใจก่�รืส่ด้ฝุั�นละอองทำ่� เ ป็นพิัษอ�จจะแสด้งผลในทำันท่ำ 
แต่้สำ�หรัืบบ�งคนท่ำ�สุขภ�พัร่ื�งก่�ยแข็งแรืง ก่�รืส่ด้ฝุั�นละออง 
อ�จไม่ก่่อให้เกิ่ด้ผลข้�งเค่ยงแบบเฉ่ยบพัลันทัำนท่ำ แต่้จะไปสะสมอย่่
ในอวัยวะต่้�งๆ ของร่ื�งก่�ย ซ่ึ่�งอ�จก่่อให้เกิ่ด้โรืคต่้�งๆ อ�ทิำ โรืค
หัวใจ โรืคหลอด้เล่อด้ โรืคทำ�งสมอง และโรืคมะเร็ืงได้้ในรืะยะย�ว

ผิดำปกต่ิแบบนี� พับแพัทยั่์ท่นที ก่อน “ปอดำ” พั่ง

 โด้ยธิรืรืมช�ติ้แล้ว ปอด้มัก่จะไม่แสด้งอ�ก่�รืผิด้ปก่ติ้ในรืะยะ
เริื�มต้้น ทุำก่คนจ่งควรืหมั�นสังเก่ต้ตั้วเอง ห�ก่ม่อ�ก่�รืไอเร่ื�อรัืง ไอเป็น
เล่อด้ ไอรัืก่ษ�ไม่ห�ย หอบเหน่�อย แน่นเจ็บช�ยโครืง เจ็บหน้�อก่
ห�ยใจแล้วเจ็บ อ่อนเพัล่ย นำ��หนัก่ลด้ ม่ไข้ ควรืร่ืบม�พับแพัทำยทั์ำนท่ำ 
เพัรื�ะห�ก่ปลอ่ยทิำ�งไว้ ปอด้ของเรื�อ�จถ่ก่โรืคร้ื�ยทำำ�ล�ย จนไม่อ�จ
ฟ้�นฟ่ก่ลับม�ได้้ดั้งเดิ้ม “หม่�นตรวจสุขภาพัป้อดป้ระจำาปี้ ไม่ต้อง 
ม่อาการก็สามารถ่ตรวจได้”

18 Inside KMUTT

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลเปาโล



19Issue 7 • November - December 2020
K I N G  M O N G K U T ’ S  U N I V E R S I T Y  O F  T E C H N O L O G Y  T H O N B U R I

UI GREEN METRIC WORLD
UNIVERSITY RANKINGS 2020

ขอขอบคุณ ชาว มจธ.
ที่ร�วมเป�นส�วนหนึ่งให� มจธ. ได�รับการจัดอันดับมหาว�ทยาลัยยั่งยืน

มหาว�ทยาลัยยั่งยืนมจธ. ได�รับการจัดอันดับ

จาก 912 มหาว�ทยาลัยทั่วโลก

การจัดอันดับครั้งนี้ มจธ. มีคะแนนรวม 7,675 คะแนน
(ป� 2019 มีคะแนนรวม 6,350 คะแนน อันดับที่ 158 ของโลก)

อันดับ 81 ของโลกอันดับ 3 ของประเทศไทย 
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“ไมโครืกรืีน” ผู้่กจิ๋ว แตี่คุณปรืะโยิชน์สี้ง...

  ทั่างเลัือกใหม่ขีองผู้้�รื่กสีุขีภูาพื้ 

“ทั่านน�อยิแตี่ได้�ปรืะโยิชน์มาก” 

 “ปก่ติ้ก่�รืบริืโภคผัก่เช่น บร็ือคโคล่ หร่ือคะน้�ท่ำ�โต้เต็้มวัย
เรื�จะคุ้นเคยกั่บก่�รืรืับปรืะทำ�นก่ันเป็นต้้น หรื่อหัวใหญ่ๆ แต้่ 
ต้้นยิ�งโต้คุณค่�ส�รือ�ห�รืบ�งชนิด้ยิ�งน้อยลง แต่้ก่�รืทำ�นต้้นอ่อน 
จะได้้คุณปรืะโยชน์ม�ก่ก่ว่� เปร่ืยบเท่ำยบเช่น ก่�รืทำ�นต้้นอ่อน
บร็ือคโคล่เพ่ัยง 50 ก่รัืม ได้้คุณปรืะโยชน์เท่ำ�กั่บก่�รืทำ�น 
บร็ือคโคล่โต้เต็้มวัย 1 หัว ไมโครืก่ร่ืนส�ม�รืถนำ�ม�รัืบปรืะทำ�นได้้
หล�ก่หล�ยร่ืปแบบ เช่น นำ�ม�ปั�นเป็นเคร่ื�องด่้�มสม่ทำต่้� หร่ือ นำ�
ม�โรืยหน้�ทำ�นกั่บซุึ่ป สลัด้ หร่ือแซึ่นวิช ก็่ได้้รัืบปรืะโยชน์และ
ได้้คุณค่�ทำ�งอ�ห�รื ปัจจุบันผัก่ไมโครืก่ร่ืนจัด้ว่�เป็นร่ืปแบบใหม่
ในก่�รืบรืิโภคผัก่ของคนไทำย ซ่ึ่�งเป็นเร่ื�องท่ำ�จะต้้องม่ก่�รืให้คว�มร้่ื
เก่่�ยวกั่บไมโครืก่ร่ืนแก่่ปรืะช�ชนได้้เข้�ใจและรัืบร้่ืถ่งคุณปรืะโยชน์
ของไมโครืก่ร่ืนให้ม�ก่ยิ�งข่�น” 

 นอก่จ�ก่น่�ยังม่ง�นวิจัยย่นยันว่� ไมโครืก่ร่ืนม่คุณปรืะโยชน์
ด่้ต้่อสุขภ�พัม�ก่โด้ยเฉพั�ะต้้นอ่อนของผัก่ในต้รืะก่่ลก่ะหลำ��
เช่น บร็ือคโคล่ คะน้� ก่ะหลำ��ปล่ หัวไชเทำ้� (ไคว�เรืะ) มัสต้�รื์ด้
เน่�องจ�ก่ม่ส�รืต้้�นมะเร็ืง (glucosinolate) ท่ำ�ม่เฉพั�ะในผัก่ต้รืะก่่ล
ก่ะหลำ��เท่ำ�นั�น นอก่จ�ก่น่�ในปัจจุบันม่ก่�รืศ่ก่ษ�ก่�รืนำ�ผัก่พ่ั�นบ้�น
ของไทำยม�เพั�ะเป็นไมโครืก่ร่ืนได้้หล�ยชนิด้ 

 ผู้ศ. ดร.ณ่ฐช่ยั่ ก่ล่�วว่� เรื�ได้้ม่ก่�รืวิจัยห�ผัก่พ่ั�นบ้�น
ท่ำ�ส�ม�รืถนำ�ม�ทำำ�ไมโครืก่ร่ืน เช่น ก่รืะเจ่�ยบแด้ง ผัก่ข่�ห่ด้

 ส�ม�รืถนำ�ม�เพั�ะเป็นไมโครืก่ร่ืนได้้ และม่คุณค่�
ทำ�งอ�ห�รืไม่แพ้ัไมโครืก่ร่ืนต่้�งปรืะเทำศ ถ่อเป็น

ทำ�งเล่อก่ใหม่ให้กั่บเก่ษต้รืก่รืและผ้่บริืโภค
 แต่้สิ�งท่ำ�ต้้องคำ�น่งและศ่ก่ษ�เพิั�มค่อ ก่รืณ่ผัก่
พ่ั�นบ้�นของไทำย ต้้องก่�รืสภ�พัแวด้ล้อมใน
ก่�รืเจริืญเติ้บโต้ท่ำ�แต้ก่ต่้�งจ�ก่เมล็ด้พัันธ์ุิผัก่
ของต้่�งปรืะเทำศจ่งต้้องม่ก่�รืศ่ก่ษ�และเก่็บ

ข้อม่ลด้้�นสภ�พัแวด้ล้อม เพ่ั�อออก่แบบสภ�วะ
แวด้ล้อมให้เหม�ะสมต่้อก่�รืเจริืญเติ้บโต้ของผัก่ชนิด้

นั�นๆ จ่งจะทำำ�ให้ไมโครืก่ร่ืนเจริืญเติ้บโต้ด่้และม่คุณค่�
ทำ�งอ�ห�รืและปริืม�ณส�รืพัฤก่ษเคม่ส่ง

 ข้ี�นชื�อวา่ “ผู่้ก” ลั�วนม่สีารือาหารืทั่่�ม่คณุปรืะโยิชน์อย่ิางมาก
ต่ีอร่ืางกายิ ในปัจจุบ่นไมโครืกรีืน (Microgreen) กำาลัง่ได้�รืบ่ความนยิิม
ขีองผู้้�ทั่่�ชอบรืบ่ปรืะทั่านผู่้ก แลัะร่ืกสุีขีภูาพื้ เพื้รืาะคุณสีมบ่ติีพิื้เศษ์
ขีองไมโครืกรีืนท่ั่�อุด้มไปด้�วยิสีารือาหารืแลัะสีารืพื้ฤกษ์เคม่สี้ง  
‘ผู่้กขีนาด้จิ๋วกินน�อยิแต่ีได้�ปรืะโยิชน์มาก..รื้ปแบบใหม่ขีองการื
บรืิโภูคผู้่ก’
 “ ไมโครืกรีืน”  คือ  ตี�น อ่อนขีองพ้ื้ชผู่้กชนิด้ตี่างๆ
ทั่่�ม่การืงอกแลัะยิ่งเจรืิญเตีิบโตีไม่เตี็มทั่่� โด้ยิอาจเพื้าะจาก
เมลั็ด้ขีองพื้้ช ผู่้ก สีมุนไพื้รื หรืือธ่ญพ้ื้ชต่ีางๆ จุด้เด้่น
ขีองไมโครืกรีืนท่ั่�แตีกต่ีางจากผู่้กท่ั่�วไป คือ แม� ไมโครืกรีืน
จะเป็นผู่้กขีนาด้จิ๋ว  ตี�นเลั็กๆ แตี่ ม่รืายิงานวิจ่ยิพื้บว่า
ไมโครืกรีืน ม่ปริืมาณสีารือาหารื แลัะสีารืพื้ฤกษ์เคม่สี้ง
เช่น ปรืิมาณวิตีามินซ่ึ่ แคโรืท่ั่นอยิด้์ สีารืปรืะกอบฟื้ีนอลั  
ปริืมาณธาตีุตี่างๆ (Ca, Mg, Fe, Zn, Sn แลัะ Mo)  
โด้ยิเฉพื้าะอยิ่างยิิ�งสีารืตี�านมะเรื็งสี้งกว่าในผู่้กโตีเตี็มว่ยิท่ั่�วไป  
ด้�วยิคุณปรืะโยิชน์ทั่่�ไม่ได้�เลัก็ตีามขีนาด้ สีง่ผู้ลัให�ไมโครืกรีืนเป็น 
ทั่่�นิยิมขีองผู้้�บรืิโภูคเพื้ิ�มขี้�นอยิ่างตี่อเนื�อง

 ผู้ศ. ดร.ณ่ฐช่ยั่ พังษ์ป้ระเสริฐ อาจารย์ั่ป้ระจำาคณะ
ที่ร่พัยั่ากรช่วภาพัแลัะเที่คโนโลัย่ั่ มหาวิที่ยั่าล่ัยั่
เที่คโนโลัย่ั่พัระจอมเกล้ัาธนบุุร่ (มจธ. บุางขุนเท่ี่ยั่น) 
ก่ล่�วว่� “แนวโน้มการบุริโภคผู่้กกำาล่ังเป้ล่ั�ยั่นไป้ 
จากเดิมท่ี่�เคยั่ที่านผู่้กต้นโตเต็มว่ยั่ ปั้จจุบุ่น
คนเริ�มห่นมาบุริโภคไมโครกร่นหรือต้นอ่อน 
เพิั�มขึ�น เพัราะไม่จำาเป็้นต้องที่านผู่้กใน
ป้ริมาณมาก การบุริโภคไมโครกร่นในอาหาร 
แค่เพ่ัยั่งเล็ักน้อยั่ ก็จะได้ร่บุคุณค่าของสาร
อาหารในป้ริมาณท่ี่�มากกว่าการบุริโภคผู่้ก 
โตเต็มว่ยั่ท่ี่�วไป้ได้เหมาะสำาหร่บุผูู้้ท่ี่�ร่กสุขภาพั   
ร่บุป้ระที่านได้ทุี่กเพัศทุี่กว่ยั่
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 สำ�หรัืบก่�รืเพั�ะไมโครืก่ร่ืนนั�น ม่หลัก่ก่�รืเหม่อนกั่บก่�รืปล่ก่
ผัก่ทัำ�วไป แต่้ใช้รืะยะเวล�ก่�รืเพั�ะปล่ก่สั�นก่ว่� เพ่ัยง 7-10 วัน 
เท่ำ�นั�น ถ่อเป็นข้อด่้อ่ก่อย่�งของก่�รืเพั�ะไมโครืก่ร่ืน ค่อ เม่�อ 
ต้้นอ่อนม่ขน�ด้คว�มส่งปรืะม�ณ 1 - 4 นิ�ว ม่ใบเพ่ัยง 2 - 3 ใบ  
ก็่ส�ม�รืถเก็่บม�ข�ยหร่ือนำ�ม�รัืบปรืะทำ�นได้้แล้ว ทำำ�ให้ส�ม�รืถ
เพิั�มรือบก่�รืผลิต้ได้้รืวด้เร็ืวก่ว่�ก่�รืปล่ก่ผัก่ต้้นโต้เต้็มวัยทัำ�วไป
หล�ยเท่ำ�

 ก่�รืผลิต้ผัก่ไมโครืก่ร่ืนในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเน้นผลิต้เพ่ั�อ 
ส่งโรืงแรืม ร้ื�นอ�ห�รื และซุึ่ปเปอร์ืม�ร์ืเก็่ต้ ในต่้�งปรืะเทำศนิยม
ปล่ก่ผัก่ไมโครืก่ร่ืน “ในโรืงเร่ือนปิด้ หร่ือรืะบบปิด้” เพ่ั�อควบคุม
สภ�พัแวด้ล้อมร่ืวมกั่บรืะบบก่�รืปล่ก่พ่ัชแบบไม่ใช้ดิ้น ลด้คว�ม
เส่�ยงในก่�รืปนเป้�อนจ�ก่ดิ้นและสิ�งแวด้ล้อมได้้ม�ก่ก่ว่�ก่�รืปล่ก่
ลงดิ้นหร่ือก่�รืปล่ก่ในรืะบบเปิด้ ปลอด้ภัยต่้อผ้่บริืโภคและ 
สิ�งแวด้ล้อม ทำำ�ให้ข�ยได้้รื�ค�ส่ง จ่งคุ้มค่�ท่ำ�จะผลิต้ในโรืงเร่ือนปิด้  
หร่ือรืะบบปิด้ท่ำ�ม่ก่�รืควบคุมสภ�วะแวด้ล้อม จ่งเป็นท่ำ�ม�ของ
โครงการวิจ่ยั่พ่ัฒนาเที่คโนโลัย่ั่การผู้ลัิตไมโครกร่นในระบุบุ
ปิ้ดควบุคุมสภาวะแวดล้ัอมภายั่ใต้แสงเท่ี่ยั่ม (Plant Factory 
with Artificial Light, PFAL) โด้ยได้้รัืบก่�รืสนับสนุนของ
สำ�นัก่ง�นพััฒน�วิทำย�ศ�สต้ร์ืและเทำคโนโลย่แห่งช�ติ้ (สวทำช.) 
สำ�นัก่ง�นพััฒน�ก่�รืวิจัยก่�รืเก่ษต้รื (องค์ก่�รืมห�ชน) (สวก่.) 
โด้ยก่�รืพััฒน�รืะบบต้้นแบบ PFAL สำ�หรัืบผลิต้ไมโครืก่ร่ืนข่�น ณ  
มห�วิทำย�ลัยเทำคโนโลย่พัรืะจอมเก่ล้�ธินบุร่ื (บ�งขุนเท่ำยน) ซ่ึ่�ง
เป็นก่�รืพััฒน�เทำคโนโลย่ก่�รืผลิต้ไมโครืก่ร่ืนในรืะบบ PFAL แบบ
ไม่ใช้ด้ินแห่งแรืก่ในปรืะเทำศไทำย ท่ำ�พััฒน�ต่้อยอด้จ�ก่เทำคโนโลย่
ต้้นแบบจ�ก่ปรืะเทำศญ่�ปุ�น

 ก่�รืปล่ก่พ่ัชในรืะบบ PFAL ม่ลัก่ษณะเด่้น ค่อ เป็นก่�รืปล่ก่
พ่ัชในรืะบบปิด้ภ�ยใต้้แสงเท่ำยมท่ำ�ควบคุมสภ�วะแวด้ล้อมต่้�งๆ  
โด้ยปล่ก่ไมโครืก่ร่ืนบนชั�นแนวตั้�งท่ำ�ม่ก่�รืติ้ด้ตั้�งแสงเท่ำยม เล่ยนแบบ
แสงธิรืรืมช�ติ้ ม่รืะบบควบคุมสภ�พัแวด้ล้อมท่ำ�สำ�คัญ ได้้แก่่ รืะบบ
ปรัืบอ�ก่�ศเพ่ั�อควบคุมอุณหภ่มิและคว�มช่�น, รืะบบหมุนเว่ยน
อ�ก่�ศ, รืะบบควบคุมปริืม�ณก๊่�ซึ่ค�ร์ืบอนได้ออก่ไซึ่ด์้ และรืะบบ
ควบคุมแสงเท่ำยมโด้ยใช้หลอด้ไฟ LED  ซ่ึ่�งนอก่จ�ก่ช่วยลด้คว�ม
เส่�ยงเร่ื�องของก่�รืปนเป้�อน ก่�รืป้องกั่นโรืคจ�ก่แมลง และปลอด้
ส�รืเคม่ท่ำ�เป็นอันต้รื�ยต่้อผ้่บริืโภคแล้ว ยังเอ่�อต่้อก่�รืผลิต้ใน 
ปริืม�ณม�ก่ๆ นอก่จ�ก่น่�ข้อด่้ของก่�รืเพั�ะปล่ก่ผัก่ไมโครืก่ร่ืน 
แนวตั้�ง ค่อ ทำำ�ให้ใช้พ่ั�นท่ำ�ได้้อย่�งม่ปรืะสิทำธิิภ�พั ไม่ต้้องพ่ั�งพั�
สภ�พัภ่มิอ�ก่�ศ หร่ือฤด่้ก่�ล ปัจจุบันรืะบบปล่ก่พ่ัชภ�ยใต้้แสง
เท่ำยม หร่ือ PFAL ได้้นำ�ม�ใช้ในก่�รืปล่ก่พ่ัชผัก่ท่ำ�ให้ผลผลิต้ม่ลค่�ส่ง  

ทัำ�งพ่ัชใบ พ่ัชสมุนไพัรื และไมโครืก่ร่ืน เป็นต้้น

 สำ�หรืับผลก่�รืเพั�ะปล่ก่ไมโครืก่ร่ืนด้้วยเทำคโนโลย่ด้ังก่ล่�ว
จ�ก่เทำคโนโลย่ PFAL ส�ม�รืถให้ผลผลิต้ในเชิงพั�ณิชย์ได้้จริืง  
ล่�สุด้ได้้เริื�มทำด้ลองนำ�ผลผลิต้ไมโครืก่ร่ืนชนิด้ต่้�งเริื�มออก่ว�ง
จำ�หน่�ยแล้ว ผ้่สนใจส�ม�รืถห�ซ่ึ่�อได้้ต้�มซุึ่ปเปอร์ืม�ร์ืเก็่ต้ชั�นนำ� 
อ�ทิำ โก่ลเด้้นเพัลส, ศ่นย์ก่�รืค้�ดิ้เอ็มควอเท่ำยร์ื, ดิ้เอ็มโพัเร่ืยม 
และสย�มพั�รื�ก่อน ภ�ยใต้้แบรืนด์้ท่ำ�ม่ช่�อว่� “Dr. Sprouts & 
Microgreens”

 อย่�งไรืก็่ต้�ม ผู้ศ. ดร.ณ่ฐช่ยั่ ก่ล่�วว่� ก่�รืปล่ก่ไมโครืก่ร่ืน ไม่
จำ�เป็นต้้องปล่ก่ในรืะบบปิด้เท่ำ�นั�น แต่้ก่�รืเล่อก่ปล่ก่ในรืะบบปิด้ 
จะช่วยลด้คว�มเส่�ยงในก่�รืเกิ่ด้ก่�รืปนเป้�อน และก่�รืใช้ส�รืเคม่ 
ท่ำ�เป็นอันต้รื�ย 

 “ถึ่งแม้การเพัาะไมโครกร่นจะม่ข้อม่จำาก่ดอยู่ั่บุ้าง แต่เป็้น
อ่กที่างเลืัอกหนึ�งสำาหร่บุผูู้้ท่ี่�ร่กสุขภาพั ท่ี่�ต้องการบุริโภคผู่้กท่ี่� 
สะอาดป้ลัอดภ่ยั่ได้สารอาหารท่ี่�ม่ป้ระโยั่ชน์ แลัะสามารถ่ป้ลูัก
ไมโครกร่นไว้ร่บุป้ระที่านเองไดง่้ายั่ๆ ในพืั�นท่ี่�เล็ักๆ ในคอนโด หรอื
ระเบุ่ยั่งบุ้าน เพ่ัยั่งแต่จะต้องม่เวลัาดูแลัเอาใจใส่ ควบุคุมสภาพั
แวดล้ัอม โรคแมลังมากเป็้นพิัเศษกว่าการป้ลูักในระบุบุปิ้ดเท่ี่าน่�น”  
ผศ. ด้รื.ณัฐชัย ก่ล่�ว

 นอก่จ�ก่น่� ผู้ศ. ดร.ณ่ฐช่ยั่ ยังได้้ก่ล่�วถ่งแผนก่�รืพััฒน� 
ต่้อยอด้ก่�รืผลิต้ไมโครืก่ร่ืนว่� เน่�องจ�ก่สถ�นก่�รืณ์ก่�รืผลิต้
ไมโครืก่ร่ืนปัจจุบันยังคงเน้นก่�รืผลิต้เพ่ั�อบริืโภคสด้เป็นหลัก่ แต่้
เม่�อเล็งเห็นคุณสมบัติ้พิัเศษของไมโครืก่ร่ืนท่ำ�ปรืะก่อบไปด้้วยส�รื
อ�ห�รื และปริืม�ณส�รืพัฤก่ษเคม่ส่ง จ่งได้้ว�งแผนท่ำ�จะพััฒน�
ต่้อยอด้ง�นวิจัยไปส่่ก่�รืแปรืร่ืปไมโครืก่ร่ืนเป็นผลิต้ภัณฑ์์ต่้�งๆ  
เช่น ผงต้้นอ่อน เพ่ั�อใช้เป็นวัต้ถุดิ้บ หร่ือใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิต้ภัณฑ์์เสริืมอ�ห�รื หร่ือผลิต้ภัณฑ์์บำ�รุืงสุขภ�พัได้้ในอน�คต้  
นอก่จ�ก่จะชว่ยแก้่ปัญห�เร่ื�องก่�รืต้ล�ด้แลว้ ยงัเป็นอ่ก่ช่องทำ�งหน่�ง
ในก่�รืส่งเสริืมให้ผ้่บริืโภคได้้บริืโภคไมโครืก่ร่ืนในร่ืปแบบท่ำ�สะด้วก่ 
ยิ�งข่�น เช่�อว่�น่�จะต้อบโจทำย์ผ้่ท่ำ�รัืก่สุขภ�พัได้้เป็นอย�่งด่้ รืวมถ่งผ้่ท่ำ� 
ไม่ชอบทำ�นผัก่จะส�ม�รืถทำ�นได้้ง่�ยและสะด้วก่ยิ�งข่�น
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12 BRI : Pilot Green &
Smart Building @KMUTT
นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพ่ือความย่ังยืน โดยการออกแบบอาคารใหมี
สัดสวน 60% ของ Daylighting & Visibility  และการออกแบบหลังคาใหมี
Shading เพ่ือลดความรอนเขาในอาคาร ใชโซลารเซลล และระบบควบคุม Chiller
Plant Management System (CPMS) เพื่อการประหยัดพลังงาน เลือกใช
วัสดุ Eco-friendly และใชสุขภัณฑประหยัดน้ำ 100% ออกแบบระบบการใชน้ำ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอยาง เชน การนำน้ำผานการบำบัดมาใชรดน้ำ
ตนไม ใหความสำคัญกับระบบหมุนเวียนอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร (IAQ) พรอมทั้งมีการจัดการสารเคมีของเสียอันตรายอยาง
เปนระบบ เพื่อลดผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมใหมากที่สุด

Sustainable Health & Safety

11 Green Society
Walk & Bike Society 
นโยบายการเดินทางอยางย่ังยืนท่ีเนนการใชจักรยาน และการเดินเทาภายใน
มหาวิทยาลัย  มีการจัดทำ  Cover way ท่ีรองรับการเดินเช่ือมอาคารตางๆ
รวมถึงจัดตั้ง  Green Society ซึ่งเปนพื้นที่กิจกรรมและใหบริการดานการ
ซอมแซมจักรยาน นอกจากนี้ยังใชเปน Living  Lab และศูนยสาธิตดานการ
จัดการพลังงานอยางยั่งยืน รวมถึงเปนสถานที่ศึกษาดูงานที่ใชอาคารศูนย
กีฬาเปนอาคารตนแบบที่ใชพลังงานรวมเทากับศูนย

Environmental Sustainability

6 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
Aerobic Wastewater Treatment Plant
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ไดรับการพัฒนาโดยกลุมวิจัย
Excellent Center of Waste Utilization and Management;
EcoWaste นำไปสูการเรียนรูในเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับการ
ใชงานจริง

ศูนยอนุรักษพันธุ ไมน้ำกรอย
Brackish Water Plants
Conservation Center

8

7
Municipal Solid Waste
Management Learning Center
ศูนยเร�ยนรูการจัดการขยะครบวงจร

เปนศูนยเรียนรูดานการจัดการขยะชุมชนที่มีระบบคัดแยก และ
การกำหนดเสนทางการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยใหกลับมาใช
ประโยชนไดมากกวา 70% โดยมีการกำหนดเกณฑการคัดแยกขยะ
ตามสีของถังขยะ และกำหนดจุดวางถังขยะตามความเหมาะสม
และ Upcycling

10 ศูนยเร�ยนรูระบบบร�หารจัดการน้ำ
แบบ Balance Water / Wetland

บัวอเมซอน
Echinodosus
cordifolius (L.) Griseb.

เพื่อใหเกิดการจัดการน้ำอยางยั่งยืนทาง มจธ. บางขุนเทียนไดปรับ
ระบบการจัดการน้ำภายในใหเปนระบบ Campus Water Balance
มีประตูเปด - ปดน้ำเพื่อปองกันน้ำเสียไหลออก และน้ำกรอยไหลเขา
รวมถึงบริหารจัดการน้ำเสียจากอาคาร ผานระบบการจัดการของเสีย
อันตรายใหมีคาของมลพิษต่ำมาผานระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
และระบบ Recycle จนไดน้ำที่มีคุณภาพ 
และนำมาใชรดน้ำตนไมโดยน้ำที่เหลือจะ
ไหลกลับสูสระน้ำที่เปน “การบำบัด
น้ำเสียโดยใชพืช” ในระบบ Wetland
ซึ่งเปนระบบที่ไดจากการวิจัย และพัฒนา
สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย

9
ศูนยเร�ยนรูปาชายเลน มจธ.บางข�นเทียน 

KMUTT Bangkhunthien
Mangrove Forest Learning Center

ตนแบบในการฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน และการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง โดย มจธ. บางขุนเทียนไดสนับสนุนการวิจัยดานการเพาะ
กลาไม เพ่ือการอนุรักษพันธุไมพ้ืนถ่ิน และตนไมทนดินเค็มในมหาวิทยาลัย
พรอมจัดทำแนวก้ันการกัดเซาะโดยใชไมไผควบคูกับการปลูกปาโกงกาง
เพื่อสรางแนวดินและแหลงอนุบาลสัตวน้ำ รวมถึงเปนแหลงดูนกตาม
ธรรมชาติท่ีมีท้ังนกท่ีอาศัยในธรรมชาติของแหลงน้ำกรอย และนกอพยพ
จากตางถิ่นตามฤดูกาล  ซึ่งปจจุบันไดขยายผลการศึกษาไปใชงานจริง
ในชุมชนรอบขาง

BKT
as a Living Lab
for Sustainability

Sustainable Energy

5 ศูนยเร�ยนรู ไฟฟาชนบท
KMUTT Rural Electrification Learning Center

เปนศูนยสงเสริมการบูรณาการและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานสะอาดที่เหมาะสมในชนบท และพื้นที่หางไกลที่ไมสามารถ
เขาถึงแหลงพลังงานไดเพื่อใหสามารถผลิตไฟฟาขึ้นใชเองตามความจำเปน
โดยไมตองพึ่งพาแหลงพลังงานจากภายนอก เปน Living Lab และศูนยเรียนรู
ความยั่งยืนดานพลังงานที่เปนตนแบบที่ดีที่สามารถชวยเหลือชุมชนในพื้นที่
หางไกลใหมีชีวิต และความเปนอยูที่ดีขึ้นไดจริง

4 Net Zero Energy Building
อาคารตนแบบที่ใชพลังงานรวมเทากับศูนย
อาคารแหงน้ีเปนตนแบบดานการจัดการพลังงานอยางย่ังยืน ท่ีเนนการประหยัด
พลังงานในอาคาร และการใชพลังงานทดแทนที่ติดตั้งอยางพอเพียง เนนการ
ปรับปรุงอาคารและการใชนวัตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งถือเปน Living Lab ของ
มหาวิทยาลัยที่ใชในการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงเปนสถานที่ศึกษาดูงาน
เพื่อนำผลงานไปตอยอดใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม ดานการจัดการพลังงาน
อยางย่ังยืนตอไป

Sustainable Education

Educational Sustainability Living lab :
Sustainable Design & Living lab
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ )  เนนการ
วิจัย และการสรางนวัตกรรมผาน Project-Based Learning Platform และ
Outcome-Based Education  พรอมพัฒนาหลักสูตร  Educational  for 
Sustainable and global citizenship และหลักสูตร Sustainable Design /
Eco Design โดยใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย และพ้ืนท่ีในชุมชนเปน Living lab
สรางความยั่งยืนเชิงประจักษในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

1

Health and Safety Sustainability
บานอุนใจ (Aging Society)

2
นวัตกรรมบานตนแบบสำหรับผูสูงอายุท่ีไดรับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม โดยกลุมอาจารยคณะสถาปตยกรรมฯ และกลุมวิจัย  "ABLE Lab"
เพื่ออำนวยความสะดวก  และปรับสภาพแวดลอมในการอยูอาศัย พรอมพัฒนา
ความเปนอยูที่ดีสำหรับผูสูงอายุ

Educational Sustainability Living lab :
Sustainable Art & Media

3
โครงการรวมบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร สาขามีเดีย และหลักสูตรวิทยศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมีเดีย ที่จัดการเรียนโดยมุงเนนพัฒนาความคิดเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดลอมตามเปาหมายความย่ังยืนท่ีสอดคลองกับ SDGs 2030
พรอมมุงเนนการสรางทักษะในการสรางสรรคผลงาน และพัฒนาแนวคิด
ดานศิลปะและสื่อที่ตอบโจทยเปาหมายความยั่งยืนตาม SDGs
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12 BRI : Pilot Green &
Smart Building @KMUTT
นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพ่ือความย่ังยืน โดยการออกแบบอาคารใหมี
สัดสวน 60% ของ Daylighting & Visibility  และการออกแบบหลังคาใหมี
Shading เพ่ือลดความรอนเขาในอาคาร ใชโซลารเซลล และระบบควบคุม Chiller
Plant Management System (CPMS) เพื่อการประหยัดพลังงาน เลือกใช
วัสดุ Eco-friendly และใชสุขภัณฑประหยัดน้ำ 100% ออกแบบระบบการใชน้ำ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอยาง เชน การนำน้ำผานการบำบัดมาใชรดน้ำ
ตนไม ใหความสำคัญกับระบบหมุนเวียนอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร (IAQ) พรอมทั้งมีการจัดการสารเคมีของเสียอันตรายอยาง
เปนระบบ เพื่อลดผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมใหมากที่สุด

Sustainable Health & Safety

11 Green Society
Walk & Bike Society 
นโยบายการเดินทางอยางย่ังยืนท่ีเนนการใชจักรยาน และการเดินเทาภายใน
มหาวิทยาลัย  มีการจัดทำ  Cover way ท่ีรองรับการเดินเช่ือมอาคารตางๆ
รวมถึงจัดตั้ง  Green Society ซึ่งเปนพื้นที่กิจกรรมและใหบริการดานการ
ซอมแซมจักรยาน นอกจากนี้ยังใชเปน Living  Lab และศูนยสาธิตดานการ
จัดการพลังงานอยางยั่งยืน รวมถึงเปนสถานที่ศึกษาดูงานที่ใชอาคารศูนย
กีฬาเปนอาคารตนแบบที่ใชพลังงานรวมเทากับศูนย

Environmental Sustainability

6 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
Aerobic Wastewater Treatment Plant
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ไดรับการพัฒนาโดยกลุมวิจัย
Excellent Center of Waste Utilization and Management;
EcoWaste นำไปสูการเรียนรูในเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับการ
ใชงานจริง

ศูนยอนุรักษพันธุ ไมน้ำกรอย
Brackish Water Plants
Conservation Center

8

7
Municipal Solid Waste
Management Learning Center
ศูนยเร�ยนรูการจัดการขยะครบวงจร

เปนศูนยเรียนรูดานการจัดการขยะชุมชนที่มีระบบคัดแยก และ
การกำหนดเสนทางการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยใหกลับมาใช
ประโยชนไดมากกวา 70% โดยมีการกำหนดเกณฑการคัดแยกขยะ
ตามสีของถังขยะ และกำหนดจุดวางถังขยะตามความเหมาะสม
และ Upcycling

10 ศูนยเร�ยนรูระบบบร�หารจัดการน้ำ
แบบ Balance Water / Wetland

บัวอเมซอน
Echinodosus
cordifolius (L.) Griseb.

เพื่อใหเกิดการจัดการน้ำอยางยั่งยืนทาง มจธ. บางขุนเทียนไดปรับ
ระบบการจัดการน้ำภายในใหเปนระบบ Campus Water Balance
มีประตูเปด - ปดน้ำเพื่อปองกันน้ำเสียไหลออก และน้ำกรอยไหลเขา
รวมถึงบริหารจัดการน้ำเสียจากอาคาร ผานระบบการจัดการของเสีย
อันตรายใหมีคาของมลพิษต่ำมาผานระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
และระบบ Recycle จนไดน้ำที่มีคุณภาพ 
และนำมาใชรดน้ำตนไมโดยน้ำที่เหลือจะ
ไหลกลับสูสระน้ำที่เปน “การบำบัด
น้ำเสียโดยใชพืช” ในระบบ Wetland
ซึ่งเปนระบบที่ไดจากการวิจัย และพัฒนา
สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย

9
ศูนยเร�ยนรูปาชายเลน มจธ.บางข�นเทียน 

KMUTT Bangkhunthien
Mangrove Forest Learning Center

ตนแบบในการฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน และการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง โดย มจธ. บางขุนเทียนไดสนับสนุนการวิจัยดานการเพาะ
กลาไม เพ่ือการอนุรักษพันธุไมพ้ืนถ่ิน และตนไมทนดินเค็มในมหาวิทยาลัย
พรอมจัดทำแนวก้ันการกัดเซาะโดยใชไมไผควบคูกับการปลูกปาโกงกาง
เพื่อสรางแนวดินและแหลงอนุบาลสัตวน้ำ รวมถึงเปนแหลงดูนกตาม
ธรรมชาติท่ีมีท้ังนกท่ีอาศัยในธรรมชาติของแหลงน้ำกรอย และนกอพยพ
จากตางถิ่นตามฤดูกาล  ซึ่งปจจุบันไดขยายผลการศึกษาไปใชงานจริง
ในชุมชนรอบขาง

BKT
as a Living Lab
for Sustainability

Sustainable Energy

5 ศูนยเร�ยนรู ไฟฟาชนบท
KMUTT Rural Electrification Learning Center

เปนศูนยสงเสริมการบูรณาการและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานสะอาดที่เหมาะสมในชนบท และพื้นที่หางไกลที่ไมสามารถ
เขาถึงแหลงพลังงานไดเพื่อใหสามารถผลิตไฟฟาขึ้นใชเองตามความจำเปน
โดยไมตองพึ่งพาแหลงพลังงานจากภายนอก เปน Living Lab และศูนยเรียนรู
ความยั่งยืนดานพลังงานที่เปนตนแบบที่ดีที่สามารถชวยเหลือชุมชนในพื้นที่
หางไกลใหมีชีวิต และความเปนอยูที่ดีขึ้นไดจริง

4 Net Zero Energy Building
อาคารตนแบบที่ใชพลังงานรวมเทากับศูนย
อาคารแหงน้ีเปนตนแบบดานการจัดการพลังงานอยางย่ังยืน ท่ีเนนการประหยัด
พลังงานในอาคาร และการใชพลังงานทดแทนที่ติดตั้งอยางพอเพียง เนนการ
ปรับปรุงอาคารและการใชนวัตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งถือเปน Living Lab ของ
มหาวิทยาลัยที่ใชในการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงเปนสถานที่ศึกษาดูงาน
เพื่อนำผลงานไปตอยอดใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม ดานการจัดการพลังงาน
อยางย่ังยืนตอไป

Sustainable Education

Educational Sustainability Living lab :
Sustainable Design & Living lab
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ )  เนนการ
วิจัย และการสรางนวัตกรรมผาน Project-Based Learning Platform และ
Outcome-Based Education  พรอมพัฒนาหลักสูตร  Educational  for 
Sustainable and global citizenship และหลักสูตร Sustainable Design /
Eco Design โดยใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย และพ้ืนท่ีในชุมชนเปน Living lab
สรางความยั่งยืนเชิงประจักษในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

1

Health and Safety Sustainability
บานอุนใจ (Aging Society)

2
นวัตกรรมบานตนแบบสำหรับผูสูงอายุท่ีไดรับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม โดยกลุมอาจารยคณะสถาปตยกรรมฯ และกลุมวิจัย  "ABLE Lab"
เพื่ออำนวยความสะดวก  และปรับสภาพแวดลอมในการอยูอาศัย พรอมพัฒนา
ความเปนอยูที่ดีสำหรับผูสูงอายุ

Educational Sustainability Living lab :
Sustainable Art & Media

3
โครงการรวมบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร สาขามีเดีย และหลักสูตรวิทยศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมีเดีย ที่จัดการเรียนโดยมุงเนนพัฒนาความคิดเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดลอมตามเปาหมายความย่ังยืนท่ีสอดคลองกับ SDGs 2030
พรอมมุงเนนการสรางทักษะในการสรางสรรคผลงาน และพัฒนาแนวคิด
ดานศิลปะและสื่อที่ตอบโจทยเปาหมายความยั่งยืนตาม SDGs
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กองบรรณาธิิการ
กองบรรณาธิิการ

 รืศ. ด้รื.ยิศพื้งษ์์ ลัออนวลั ผู้้�ช่วยิอธิการืบด่้ฝ่ายิพ่ื้ฒนา
ความยิ่�งยิืน แลัะห่วหน�าศ้นยิ์วิจ่ยิ Mobility and Vehicle  
Technology Research Center (MOVE) กล่าวว่า ศ์ูนย์วิจัย 
MOVE มีวิสัยทัศ์น์ในการเป็นผู้นำาด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ยั่งยืน
 ผ่านการวิจัย นวัตกรรม และการศ์ึกษา และมีพันธิกิจเพ่่อ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ได้ รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีทันสมัย
รองรับการวิจัย เพ่่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยขับเคล่ือน มจธิ. 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จ�ก่วิก่ฤต้ปัญห�มลพิัษทำ�งอ�ก่�ศท่ำ�เรื�ก่ำ�ลังเผชิญในปัจจุบัน
นั�น ทำ�ง รศ. ดร.ยั่ศพังษ์ ลัออนวลั ได้้เสนอแนวคิด“การเดิน
ที่างท่ี่�ย่ั่�งยืั่น” (Sustainable Mobility) เพ่ั�อแก้่ปัญห�ฝุั�นละออง
ขน�ด้เล็ก่ หร่ือ PM

2.5
 ท่ำ�ม่แหล่งก่ำ�เนิด้จ�ก่ภ�คขนส่ง  ซ่ึ่�งหม�ยถ่ง 

ก่�รืเด้นิทำ�งและขนสง่อย�่งม่ปรืะสิทำธิิภ�พัท่ำ�คำ�น่งถ่งผลก่รืะทำบต้อ่
สิ�งแวด้ล้อม เศรืษฐกิ่จ และสังคม โด้ยไม่สร้ื�งปัญห�ต่้อคนรุ่ืนหลัง 
และมุ่งส่่ก่�รืพััฒน�ท่ำ�ยั�งยน่ ซ่ึ่�งส�ม�รืถใช้แนวคิด้ “3P สู่การพ่ัฒนา
ท่ี่�ย่ั่�งยืั่น” ได้้แก่่ 

         Planet (โลัก) กิ่จก่รืรืมท่ำ�เป็นมิต้รืต่้อสิ�งแวด้ล้อมบนโลก่ใบน่� 
      People (คน) คนในสังคมต้้องต้รืะหนัก่ถ่งกิ่จก่รืรืมท่ำ�เกิ่ด้
ข่�นและก่�รืม่ส่วนร่ืวมในก่�รืแก้่ปัญห�ร่ืวมกั่น
       Prosperity (ความม่�งค่�ง) กิ่จก่รืรืมท่ำ�เรื�ทำำ�ส�ม�รืถสร้ื�ง
คุณค่�และม่ลค่�ให้ปรืะเทำศได้้

 จุดสมดุลัตรงกลัางของ 3P เราจะเร่ยั่กว่า “ความสามารถ่สู่
ความย่ั่�งยืั่น (Sustainability)” ซึ�งต้องอาศ่ยั่ความร่วมมือจาก
ทุี่กภาคส่วน ได้แก่ ภาคร่ฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ แลัะภาค
ป้ระชาชน พัร้อมการใช้หล่ักการของการเดินที่างแลัะขนส่ง
อยั่่างม่ป้ระสิที่ธิภาพั ซึ�งป้ระกอบุไป้ด้วยั่ 3 แนวที่าง ควบุคู่
ไป้พัร้อมก่น อันได้้แก่่ 

“Sustainable Mobility
การืเด้ินทั่างทั่่�ยิ่ �งยิืน”

       การหล่ักเลั่�ยั่งหรอืการลัด (Avoid/Reduce) ก่�รืเดิ้นทำ�ง 
ซ่ึ่�งตั้วอย่�งท่ำ�เกิ่ด้ข่�นแล้วค่อ ก่�รืปฏิิบัติ้ง�นท่ำ�บ้�น (Work From 
Home) ท่ำ�หน่วยง�นหล�ยแห่งเริื�มให้บุคล�ก่รืทำำ�ง�นท่ำ�บ้�นได้้ เพ่ั�อ
ลด้ก่�รืเดิ้นทำ�งจ�ก่ผลก่รืะทำบของ COVID-19 โด้ยต้้องปรัืบให้รืะบบ
ก่�รืทำำ�ง�นม่ปรืะสิทำธิิภ�พั (System Efficiency) 

     การป้ร่บุเป้ลั่�ยั่น (Shift) ก่�รืเดิ้นทำ�ง ม�ใช้ก่�รืเดิ้นทำ�ง 
ด้้วยก่�รืขนส่งส�ธิ�รืณะซ่ึ่�งเป็นก่�รืเด้ินทำ�งรื่วมกั่นส่งผลให้ม่
ปรืะสิทำธิิภ�พัส่งข่�น ทัำ�งในเชิงของก่�รืปรืะหยัด้พัลังง�น และลด้
ก่�รืรืะบ�ยมลพิัษทำ�งอ�ก่�ศ เพ่ั�อทำำ�ให้ก่�รืเดิ้นทำ�งม่ปรืะสิทำธิิภ�พั
 (Travel Efficiency) 

                                                                     การพ่ัฒนา (Improve) ย�นยนต์้ให้ใช้เช่�อเพัลิง หร่ือพัลังง�น 
อย่�งม่ปรืะสิทำธิิภ�พั (Vehicle Efficiency)

 ทั้งน้ี มจธิ. มีนโยบายอย่างชัดเจนในการมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที ่ยั ่งยืน (Sustainable University) โดยม ี
นโยบายที่จะทำาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
และการก้าวสู่การเป็น Entrepreneurial University อกีท้ังยังให้
ความสำาคญักบัการสรา้งผู้นำาแหง่การเปล่ียนแปลงออกสู่สงัคม
 (Social Change Agent) โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในทุกกิจกรรม ตั้งแต่การดำาเนินงาน การเรียนการ
สอน การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม จนถึงการบริการ
วิชาการเพ่่อชุมชน และผู้ประกอบการอีกด้วย

โดย

รืศ. ด้รื.ยิศพื้งษ์์ ลัออนวลั
 ผู้้�ช่วยิอธิการืบด้่ฝ่ายิพื้่ฒนาความยิ่�งยิืน

1

1

2

2

3

3
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Green Heart ในมุมมองขีอง มจธ.
 ในมุมมองของ มจธิ. “Green Heart” หม�ยคว�มถ่ง 
ก่�รื พััฒน� นัก่ ศ่ ก่ษ�และ บุคล�ก่รืของมจธิ . ใ ห้ เ ป็ น ผูู้้ นำา
การเป้ล่ั�ยั่นแป้ลังที่างส่งคม (Social Change Agent) ท่ำ�ม่
ก่�รืรืับ ร้่ื  ม่คว�มเข้�ใจในบริืบทำของก่�รืจัด้ก่�รืพัลังง�น 
สิ� งแวด้ล้อม และคว�มปลอด้ภัยท่ำ� ด่้  รืวมถ่งเข้ �ใจถ่งผล 
ก่รืะทำบของเทำคโนโลย่ท่ำ�ส่งผลต่้อทุำก่ช่วิต้ในโลก่ อันจะนำ�ไปส่่ก่�รื
ปฏิิบัติ้ และขย�ยผลด้้�นก่�รืจัด้ก่�รืพัลังง�น สิ�งแวด้ล้อม และ 
คว�มปลอด้ภัยท่ำ�ด่้เหล่�น่� ไปส่่ชุมชนและสังคมรือบข้�งให้เกิ่ด้ 
คว�มยั�งย่นได้้ต่้อไปในอน�คต้

การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Green Heart ใน 
ทุกคนควรเริ�มจากตรงไหน

 ควรืเริื�มต้้นจ�ก่ตั้วเอง ซ่ึ่�งหม�ยถ่งก่�รืพััฒน�ตั้วเองให้เป็นผ้่
เร่ืยนร้่ื หร่ือ Learner ในก่�รืทำ่�พัร้ือมจะเร่ืยนร้่ืรืะบบก่�รืจัด้ก่�รื 
พัลังง�น สิ�งแวด้ล้อม และคว�มปลอด้ภัยท่ำ�ด่้ มจธิ. ได้้พััฒน�รืะบบ
และนำ�ไปปฏิิบัติ้ภ�ยในมห�วิทำย�ลัย พัร้ือมปรัืบสภ�พัแวด้ล้อม 
รือบมห�วิทำย�ลัยให้เป็นแหล่งเร่ืยนร้่ื เพ่ั�อสร้ื�งก่�รืรัืบร้่ืให้กั่บ
นัก่ศ่ก่ษ�และบุคล�ก่รือย่�งต่้อเน่�อง ซ่ึ่�งเม่�อรัืบร้่ืและเกิ่ด้คว�ม
เข้�ใจแล้ว ก็่ส�ม�รืถนำ�ไปปฎิบัติ้ให้เกิ่ด้ผลด่้ต่้อต้นเองและต่้อ 
มห�วิทำย�ลัย และส�ม�รืถนำ�ไปขย�ยผลให้เกิ่ด้ก่�รืปฎิบัติ้ภ�ยใน
หน่วยง�น และขย�ยวงก่ว้�งไปส่่สังคม และชุมชนรือบข้�งต่้อไป

Green University จะนำามาซ่ึึ่งความย่ังยืน
อย่างไร

 Green University หร่ือมห�วิทำย�ลัยส่เข่ยว หม�ยถ่ง 
มห�วิทำย�ลัยท่ำ�ม่ก่�รืจัด้ก่�รืสิ�งแวด้ล้อมท่ำ�ด่้ ซ่ึ่�งก่�รืเป็นมห�วิทำย�ลัย
ส่เข่ยวของ มจธิ. ได้้เน้นก่�รืด้ำ�เนินง�นต้�มนโยบ�ยของผ้่
บริืห�รืซ่ึ่�งส�นต้่อกั่นม�ตั้�งแต้่ปี พั.ศ. 2546 จนถ่งปัจจุบัน 
ท่ำ�ม่เป้�หม�ยให้ “มจธ. เป้็นมหาวิที่ยั่าลั่ยั่ส่เข่ยั่วท่ี่�ย่ั่�งยั่ืน” โด้ย
ม่พัันธิสัญญ�ในก่�รืเป็นผ้่นำ�ด้้�นสิ�งแวด้ล้อมในทุำก่กิ่จก่รืรืมของ
มห�วิทำย�ลัย ทัำ�งในด้้�นก่�รืปฏิิบัติ้ง�น ก่�รืเร่ืยนก่�รืสอน ก่�รื
วิจัยและพััฒน�นวัต้ก่รืรืมท่ำ�ก่่อให้เกิ่ด้ปรืะโยชน์ต่้อทุำก่คน และมุ่งส่่
คว�มเป็นเลิศท่ำ�เน้นให้เกิ่ด้ก่�รืพััฒน� และปรืับปรุืงอย่�งต้่อเน่�อง  
นอก่จ�ก่ก่�รืท่ำ� มจธิ. จะเป็นมห�วิทำย�ลัยท่ำ�ยั�งย่นแล้ว เรื�ยังมุ่งมั�น
ท่ำ�จะเป็นต้้นแบบของก่�รืบริืห�รืจัด้ก่�รือย่�งเป็นรืะบบ สร้ื�งพ่ั�นท่ำ�
ของเรื�ให้เป็นแหล่งเร่ืยนร้่ืสำ�หรัืบทุำก่คน ซ่ึ่�งในก่�รืท่ำ�จะด้ำ�เนินก่�รื
สิ�งเหล่�น่�เพ่ั�อให้เกิ่ด้คว�มยั�งยน่ได้้นั�น ต้้องม่ก่�รืนำ�นโยบ�ยไปส่่ก่�รื
ปฏิิบัติ้ ดั้งนั�น ก่ลยทุำธ์ิสำ�คัญของ มจธิ. ค่อ ก่�รืปล่ก่ฝัังให้ปรืะช�คม
 มจธิ. ม่หัวใจส่เข่ยว  (Green Heart) ด้้วยคว�มเช่�อท่ำ�ว่� “การเพัาะ
เมล็ัดพ่ันธุ์ส่เข่ยั่วในห่วใจของชาว มจธ. จะเติบุโตขึ�นเป็้นต้นไม้ใหญ่
แลัะแผู่้ขยั่ายั่อาณาเขตแห่งความย่ั่�งยืั่นออกไป้ได้ในอนาคต” มจธิ. จ่ง
ย่ด้มั�นในก่�รืทำำ�หน้�ท่ำ�เพ่ั�อสนับสนุน ส่งเสริืมให้เกิ่ด้ก่�รืสร้ื�งคว�ม
ยั�งยน่ ผ่�นทุำก่สิ�งท่ำ�ทำำ�อย่�งตั้�งใจ “Sustainability - at the 
heart of everything we do”

From Green Heart to 
Green University
มหาวิทั่ยิาลั่ยิสี่เขีียิวแห่งความยิ่�งยิืน
โดย 

ผศ์. สุชาดา ไชยสวัสดิ์
รื่กษ์าการืผู้้�ช�วยิผู้้�อำานวยิการื ศ้นยิ์การืจ่ด้การืด้�าน
พื้ลั่งงาน สีิ�งแวด้ลั�อม ความปลัอด้ภู่ยิแลัะอาช่วอนาม่ยิ



26 Inside KMUTT

คน มจธ. จะมีสู่่วนชั่วยั่ในการสู่ร้างมห้าวิทยั่าลื่่ยั่
แห้่งความยั่่�งยั่ืนไดำ้อยั่่างไรบ้าง

“เปิดใจ ยืดหยุ่น คิดบวก 
วิกฤตนี้คือโอกาส ทำาให้ชีวิตตื่นเต้นได้เรียนรู้

สิ�งใหม่ๆ โดยลดข้อจำากัดเรื่อง
สถานที่ ระยะทาง และเวลา 

เมื่อโลกเปลี่ยน เราก็ต้องปรับ”
อ.บุปผชัาต่ิ จ่นทร์สู่ว่าง
อาจารย์ ภาควิชาคณิตศ์าสตร์ 

คณะวิทยาศ์าสตร์

“ออกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัย มากักตัวทำางาน
ออนไลน์  กับ มจธิ. ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

เพ่่อตนเอง คนรอบข้างและสังคม”
คุณอ่ธยั่า นิลื่จินดำา

บุคลากร ศ์ูนย์ MOVE 

“คน มจธิ. ได้รับการปลูกฝังเรื่อง Green Heart 
อยู่ตลอด จึงตระหนักและเรียนรู้เรื่องความ
ยั่งยืน เรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะทำาอะไรใน

บทบาทใด  นี่คือสิ�งที่ช่วยสร้างความยั่งยืนไม่ใช่
แค่ใน มจธิ. แต่คือในชีวิตจริงด้วย”

คุณสูุ่รพังษ์ เกียั่รต่ิพังสู่า
นักศ์ึกษาเก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ์

“การศ์ึกษาวิจัยที่เข้าถึง และตอบสนอง 
ความต้องการของประชาคมอย่างแท้จริง 

เป็นสิ�งที่จำาเป็นอย่างยิ�งต่อการพัฒนา มจธิ. 
ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน”

ดำร. ชัินพังศ์ ว่งใน
นักวิจัย 

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

“สร้างสิ�งแวดล้อม ใส่ใจความปลอดภัย  
ลดการใช้พลังงาน เริ�มต้นจากตัวเรา”

คุณชันนิกานต่์ ขลื่ิบทอง
บุคลากร สำานักคณบดี คณะศ์ิลปศ์าสตร์์

“GOOD HEALTH AND WELL-BEING  
เพียงแค่เราสวมหน้ากากอนามัย หมั่นสังเกต
อาการตัวเอง รักษาระยะห่าง นอกจากจะเป็น 

การป้องกันตัวเราเอง และเป็นการรับผิดชอบต่อ 
สังคมไปในตัวอีกด้วย”

นางสู่าวชัน่ญญา  ลื่ายั่สู่าคร
นักศึ์กษาภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึ์กษา 

คณะครุศ์าสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

“การสร้าง มจธิ. ให้ยั่งยืน คือการสร้างทุกสิ�ง
รอบตัวจากข้างในหัวใจเรา อยากให้ชีวิตงดงาม

เพียงใด เราต้องช่วยกันสร้าง มจธิ.
ให้งดงามเช่นนั้น เพราะที่นี่คือชีวิตเรา” 

คุณณภัพั ยั่างสู่่ง
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักบริหารอาคารและสถานที่

“สร้างบรรยากาศ์แห่งความยั่งยืน ตาม 
ความสามารถ หรือทักษะที่เราถนัด”

คุณนัยรัตั้น์ วงษ์เวทุย์
บุคลากร ศ์ูนย์ EESH

“เริ�มต้นง่ายๆ เรื่องใกล้ตัว อย่างการเดินทาง
ด้วยจักรยาน เดินเท้า หรือใช้บริการขนส่ง

สาธิารณะ นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงาน
แล้ว ยังช่วยลดมลภาวะทางอากาศ์อีกด้วย  

แค่เราลองปรับเปลี่ยนการดำาเนินชีวิต ก็มีส่วน
ทำาให้สร้างความยั่งยืนได้ครับ”

นายั่นาโอคิ  ทาเนฮิรา
นักศึ์กษา ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึ์กษา  

คณะครุศ์าสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ปักหมุดวิถีชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยสีเขียว
Green SocietyGreen Society

 หลายคนอาจจะเคยผ่าน เคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่ออาคาร 
Green Society มาบ้างแล้ว แต่มีใครจะรู้บ้างว่าในน้ันมีอะไร 
วนัน้ีจะพาทุกคนมาพบกับอาคารหลังใหม่ท่ีจะชว่ยให้เราได้พบกับ
ความสุขอย่างยั่งยืน ในบรรยากาศ์น่าอยู่กับกิจกรรมมากมาย 

 อ�ค�รื Green Society เป็นศ่นย์รืวมของนัก่ศ่ก่ษ�ทำ่�
ส�ม�รืถใช้เป็น Learning Space หรื่อ Co-Working Space  
เพ่ั�อก่�รืแลก่เปล่�ยนเร่ืยนร้่ื ปรืะสบก่�รืณ์ และทำำ�กิ่จก่รืรืม 
ท่ำ�เก่่�ยวข้องกั่บก่�รืพััฒน�อย่�งยั�งย่น สนับสนุนเป้�หม�ยก่�รืเป็น
มห�วิทำย�ลัยท่ำ�ยั�งย่น และยังเป็นท่ำ�ตั้�งของ ชมรมจ่กรยั่านส่เข่ยั่ว 
Green Bike Club ท่ำ�จะสนับสนุนก่�รืสรื้�งสังคมจัก่รืย�น และ
ก่�รืเดิ้นเท้ำ�ให้เกิ่ด้ข่�นภ�ยใน มจธิ. รืวมทัำ�งยังเป็นแหล่งเร่ืยนร้่ื 
ในด้้�นคว�มยั�งย่น ด้้วยนิทำรืรืศก่�รืและก่ิจก่รืรืมท่ำ�จะหมุนเว่ยน

ต้ลอด้ทัำ�งปี เพ่ั�อพััฒน�นัก่ศ่ก่ษ�และบุคล�ก่รืของ มจธิ. ให้ม่  
“Green Heart” หัวใจส่เข่ยวเป็นคนท่ำ�ม่คว�มเข้�ใจ ต้รืะหนัก่ร้่ื  
ม่จิต้สำ�น่ก่ด้้�นก่�รือนุรัืก่ษ์พัลังง�น สิ�งแวด้ล้อม คว�มปลอด้ภัย  
และเต้ร่ืยมคว�มพัรือ้มในก่�รืเปน็ Social Change Agent ท่ำ�ช่วย
เปล่�ยนแปลงสังคมไทำย และสังคมโลก่ให้เกิ่ด้คว�มยั�งย่นส่บต่้อไป  
ก่�รืด้ำ�เนินง�นในกิ่จก่รืรืมดั้งก่ล่�ว สอด้คล้องกั่บ SDGs 2030  
ในเป้�หม�ยท่ำ� 11 พััฒน�เม่อง และชุมชนให้ยั�งย่น เป้�หม�ยท่ำ� 13 
ลด้ผลก่รืะทำบต้อ่สภ�พัภ่มิอ�ก่�ศของโลก่ และเป�้หม�ยท่ำ� 17 สร้ื�ง
เคร่ือข่�ยคว�มยั�งย่นอ่ก่ด้้วย

 พ่ั�นท่ำ�ของอ�ค�รื Green Society จัด้แบ่งพ่ั�นท่ำ�สำ�หรัืบทุำก่คนได้้
ม�รืวมตั้วกั่นเพ่ั�อสร้ื�งสรืรืค์กิ่จก่รืรืมในทุำก่ด้้�นเพ่ั�อสร้ื�งคว�มยั�งยน่
ใน มจธิ. ให้เกิ่ด้ข่�นได้้จริืง 

พื้้�นทั่่�อเนกปรืะสีงค์สีำาหรื่บ
การืทั่ำางานรื่วมก่น  (Co-Working Space)

จุด้บรืิการืให�ความรื้�ในการืด้้แลั 
แลัะซึ่่อมแซึ่มจ่กรืยิาน  (Bike Repair)

ชมรืม Green Heart
(Green Heart Club)

พื้้�นทั่่�บรืิการืยิืม – คืนจ่กรืยิาน
(Bike Sharing)

พื้้�นทั่่�จ่ด้แสีด้งนิทั่รืรืศการืความยิ่�งยิืน
(SDGs Exhibition)

ภาณุพงศ์์ พันธิ์บัวหลวง / ชมรมศิ์ลปะและการถ่ายภาพ (KMUTT Photo Club)พีรพงษ์ ปกรณ์รัศ์มี

อาคารื Green Society
จ่นทั่รื์ – ศุกรื์
เวลัา 08.30 – 16.30 น.

สีอบถึามขี�อม้ลัเพื้ิ�มเตีิมได้�ทั่่� 
ศ้นย์ิการืจ่ด้การืด้�านพื้ล่ังงาน  สีิ�งแวด้ลั�อม 
ความปลัอด้ภู่ยิแลัะอาช่วอนาม่ยิ (EESH)
โทั่รื. 0-2470-8293
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