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THE WORD
กองบรรณาธิการ 

บทสััมภาษณ์

เหล่่าขุุนพล่ คนอาสา
“จากเบื้้�องหลัังสู่่�เบื้้�องหน้้า  
กับื้กลั่�มมดอาสู่า มจธ.  
รวมพลัังร�วมใจ เพ่�อให้ ไทยได้ ไปต่�อ” 
 

รวมพลััง “มดอาสู่า” ยัังคงเป็็นคำาค้�นท่�ชาว มจธ. ท้กคน
ต้�องเคยัได้�ยัินกันอยั่างแน่นอน เพราะสิั�งน่�คือ “หัวใจของ
ชาวบื้างมด” ท่�ด้ำาเนินสัืบต้่อกันมายัาวนาน ตั้�งแต้่ครั�ง
เกิด้ภัยัพิบัต้ิครั�งใหญ่่เมื�อเกือบสิับปี็ท่�ผ่่านมา แลัะครั�งน่�
ก็เป็็นอ่กครั�งท่� เกิด้วิกฤต้การณ์การแพร่ระบาด้ของเชื�อ
ไวรัสั COVID-19 ท่�อยั่่กับเรามาอย่ัางยัาวนานนับป็ี 
แลัะทวีความร้นแรงข้�นเร่�อยั ๆ ซึ่่�งต้ลัอด้ระยัะเวลัาท่�ผ่่านมา 
กล่้ัมคน มจธ. ก็ยัังคงอาสัาเพ่�อช่วยัเหลืัอช้มชน สัังคม 
แลัะป็ระเทศชาต้ิในท้กทาง โด้ยัม่จุด้ม่้งหมายัเด้่ยัวกันคือ 
“เราจะผ่่านวิกิฤตคร้�งน้� ไปด้ว้ิยก้น” ด้�วยัแรงกายั แรงใจท่�ม่
อยัา่งเต้ม็เปี็�ยัมต้ามป็ณธิานท่�จะบรรเทา แก� ไข ความทก้ขย์ัาก 
ฟื้้�นความสัามารถ พัฒนาศักยัภาพแลัะสัมรรถนะใหม่ สัร�าง
โอกาสัจากวิกฤต้ิผ่่านกิจกรรมท่�เป็็นร่ป็ธรรม โด้ยัยั่ด้หลััก
การผ่น่กกำาลััง ป็ระสัานความร่�ความเช่�ยัวชาญ่ของ มจธ. 
แลัะเครอ่ขา่ยัพันธมิต้รท่�เข�มแข็ง เพ่�อให�คนไทยัท้กคนรอด้พ�น
จากสัถานการณ์น่�ไป็ได้�

KMUTT Volunteer for Fight Againt COVID-19 
Joining forces,  “Mod Asa”  is  st i l l  a famil iar  term 
that all KMUTT community must have heard of for sure. 
Because of i t  is  “The hear t  of Bangmod people” 
that has been going on for a long time since the last 
disaster almost ten years ago. And now,  the crisis of the COV-
ID-19 virus pandemic is the situation that has been with us for 
long continuous time.Throughout the past, KMUTT people still 
volunteer to help the community and society in every way with 
the same objective, which is “We will get through this crisis 
together” with full physical, mental strength with the determination 
to relieve, resolve suffering, regain ability, develop new potential , 
and create competence opportunities from crises through 
concrete activities based on the principle of joining forces, 
coordinate knowledge and expertise of KMUTT and a strong 
network of partners so that all Thai people can escape from 
this situation.

สู่ถาน้การณ์์การแพร�ระบื้าดของโรคต่ิดเช้�อไวรัสู่โคโรน้า 
2019 (โควดิ - 19) ถอ้เปน็้เหต่ก่ารณ์์ครั�งสู่ำาคญัท่�ทั�วโลักต่อ้ง
เผชิญกับื้ความสู่ญ่เสู่ย่ ทั�งชวิ่ต่ เศรษฐกิจ สู่งัคม อนั้ก�อให้เกิด
การเปลั่�ยน้แปลังครั�งใหญ�ต่�อการดำารงช่วิต่ของประชากร 
ทั�วโลัก ประเทศไทยเป็น้ประเทศหน้่�งท่�ต่ระหน้กัถง่ความสู่ำาคญั
ใน้การควบื้ค่ม ป้องกัน้ เพ่�อลัดความสู่่ญเสู่่ยท่�จะเกิดข้�น้ 
ภายใต้่การดำาเน้ิน้การมาต่รการต่�าง ๆ ซ่ึ่�งต่้องอาศัยความ
ร�วมม้อจากท่กภาคสู่�วน้ ทั�งภาครัฐ เอกชน้ แลัะประชาชน้ 
แลัะท่�สู่ำาคญัคอ้ การระดมความร่ค้วามเช่�ยวชาญเพ่�อร�วมม้อ 
กัน้พัฒน้า เคร่�องม้ออุปกรณ์์ใน้การป้องกัน้ควบื้ค่มใน้สู่�วน้
ท่�จำาเป็น้แลัะขาดแคลัน้เพ่�อใช้เองใน้ประเทศ รวมถ่งการร�วม
ม้อกัน้ จัดกิจกรรมจิต่อาสู่า เพ่�อบื้รรเทาความเด้อดร้อน้
แลัะพัฒน้า ขีดความสู่ามารถใน้การพ่�งพาต่น้เองของคน้
ไทยใน้ประเทศ รวมทั�งความเร�งด�วน้ใน้การสู่ร้างภมิ่ค่ม้กัน้หม่�
ด้วยการฉี่ดวัคซ่ึ่น้ เพ่�อป้องกัน้การแพร�กระจายเช้�อ แลัะลัด
ความร่น้แรงของอาการ  ซึ่่�งน้่�ค้ออ่กหน้่�งเร่�องราวของ มจธ. 
ท่�ถก่บื้นั้ท่กลังใน้อก่หน้้าหน้่�งของกลั่�มขนุ้พลั คน้อาสู่าท่�พรอ้ม
จะเสู่่ยสู่ลัะเพ่�อให้เราสู่ามารถก้าวข้ามผ�าน้วิกฤต่ครั�งน้่�ไปได้
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ความเช่ี่�ยวชี่าญของตนเอง เพ่ื่�อเข้าช่ี่วยเหล่ือแลืะแก้้ไข 
ปััญหามาโดยตลือด ต้�งแต่ก้ารสร้างห่่นยนต์ “มดบริร้ก้ษ์์” 
เพ่ื่�อสน้บสน่นก้ารร้ก้ษ์าพื่ยาบาลืผู้้้ป่ัวย ก้ารผู้ลิืตบอร์ดเคล่ื�อน
ย้ายผู้้้ป่ัวยโรคติดต่อทางเดินหายใจ เพ่ื่�อลืดโอก้าสก้ารแพื่ร่
ก้ระจายเช่ี่�อ สร้างระบบห้องฆ่่าเช่ี่�ออ่ปัก้รณ์์ป้ัองก้้นท่�ช่ี่วยแก้้
วิก้ฤตก้ารขาดแคลืนหน้าก้าก้แลืะช่ี่ด PPE สำาหร้บบ่คลืาก้ร
ทางก้ารแพื่ทย์ หร่อ จ่ดตรวจโควิด-19 จาก้ต้้โทรศ้ัพื่ท์สาธารณ์ะ
เพ่ื่�อใช้ี่ค้ดก้รองต้�งแต่ต้นทาง สามารถชี่่วยลืดภาระก้ารติดตาม 
ลืดความเส่�ยงจาก้ก้ารติดเช่ี่�อให้ก้้บแพื่ทย์แลืะผู้้้ร้บบริก้าร 
ได้ รวมท้�งก้ารให้ความช่ี่วยเหล่ือด้านอ่�น ๆ ก้้บช่ี่มชี่น แลืะ 
ส้งคมให้ได้มาก้ท่�ส่ด ไม่ว่าจะเป็ันด้านอาหาร ความเป็ันอย้ ่ก้าร
ศึัก้ษ์า แลืะก้ารสร้างอาช่ี่พื่ ซึ่ึ�งเป็ันสิ�งท่� มจธ. ตระหน้ก้แลืะ
เห็นความสำาค้ญในท่ก้มิติ แลืะเม่�อสถานก้ารณ์์ก้ารแพื่ร่ระบาด
เริ�มทว่ความร่นแรงขึ�นจาก้ความหลืาก้หลืายของสายพ้ื่นธ์
แลืะก้ารแพื่ร่ก้ระจายเช่ี่�อในวงก้ว้าง ‘ก้ารสร้างภ้มิค้่มก้้นหม่่้’ 
จึงเป็ันสิ�งจำาเป็ันเร่งด่วน พื่วก้เราร่วมใจจ้ดต้�งหน่วยฉ่ีดว้คซ่ึ่นให้
เกิ้ดขึ�นเพ่ื่�อเป็ันอ่ก้พ่ื่�นท่�หนึ�งในก้ารก้ระจายว้คซ่ึ่น เพ่ื่�อให้พื่วก้เรา
ท่ก้คนได้ก้ล้ืบมาม่ส้งคมท่�ด่ แลืะส่ขภาพื่ท่�ด่นะคร้บ

ร้ฐท่�จะใช้ี่โรงงานตน้แบบผู้ลิืตยาช่ี่วว้ตถ่แห่งชี่าติในก้ารผู้ลืติว้คซ่ึ่น
โควิด-19 ขึ�นใช้ี่เองในปัระเทศัโดย มจธ.ได้ร้บก้ารสน้บสน่นงบ
ปัระมาณ์จำานวน 562 ล้ืานบาทภายใต้ พื่รก้. ให้อำานาจก้ระทรวง
ก้ารคล้ืงก้้้เงินเพ่ื่�อแก้้ปััญหา เย่ยวยา ฟ้ื้�นฟ้ื้เศัรษ์ฐก้ิจแลืะส้งคม
ท่�ได้ร้บผู้ลืก้ระทบจาก้ก้ารระบาดของโรคติดเช่ี่�อโควิด-19 ใน 
2 โครงก้ารค่อ  โครงก้ารเตร่ยมความพื่ร้อมในก้ารเป็ันสถาน
ท่�ผู้ลิืตว้คซ่ึ่นโควิด-19 ตามความต้องก้ารของปัระเทศั โดยใช้ี่
โรงงานต้นแบบผู้ลิืตยาช่ี่วว้ตถ่แห่งชี่าติ (450 ล้ืานบาท) แลืะ 
โครงก้ารพ้ื่ฒนาห้องปัฎิิบ้ติก้ารเฉีพื่าะทางด้านก้ารวิเคราะห์แลืะ
ทดสอบค่ณ์สมบ้ติของยาช่ี่วว้ตถ่ แลืะว้คซ่ึ่นรองร้บก้ารผู้ลิืตว้คซ่ึ่น
ขึ�นใช้ี่เองในปัระเทศั (112 ล้ืานบาท) ซึึ่�งต้องดำาเนินก้ารให้เสร็จ
สิ�นภายในเด่อนธ้นวาคม 2564 อ้นเป็ันก้ารเตร่ยมความพื่ร้อม
เพ่ื่�อผู้ลิืตว้คซ่ึ่นโควิด-19 ท่�พ้ื่ฒนาเทคโนโลืย่ขึ�นเองในปัระเทศั
แลืะถ่ายทอดเทคโนโลืยก่้ระบวนก้ารผู้ลิืตว้คซ่ึ่นจาก้ต่างปัระเทศั
เพ่ื่�อให้เกิ้ดความม้�นคงทางว้คซ่ึ่นสำาหร้บปัระชี่าชี่นชี่าวไทย ซึึ่�ง
สอดคลือ้งก้้บนโยบายแลืะแผู้นยท่ธศัาสตรค์วามม้�นคงด้านว้คซ่ึ่น
แห่งชี่าติท่�ร้ฐได้วางไว้”

จาก้ความร่วมม่อร่วมใจของท่ก้ฝ่่ายท่�ม่ห้วใจอาสา ก้้บก้ารทำางาน 
ท่�อย่้ภายใต้สถานก้ารณ์์ท่�ม่ความเส่�ยง นอก้จาก้ความม่่งม้�นแลืะ
ต้�งใจแล้ืว ก้ารปัฏิิบ้ติตามแผู้นแลืะมาตรก้ารต่างๆ ท่�ก้ำาหนดไว้
อย่างเคร่งคร้ด จึงเป็ันสิ�งจำาเป็ันอย่างยิ�งท่�อาสาท่ก้คนจะต้อง
ยึดถ่อแลืะปัฏิิบ้ติ ร้้สึก้ด่แลืะม่ความส่ขมาก้ๆ ท่�ได้เป็ันส่วนหนึ�ง
ในสิ�งท่� มจธ.ต้�งใจทำาเพ่ื่�อปัระเทศัชี่าติ แลืะสิ�งอ่ก้สิ�งหนึ�งท่�สำาค้ญ
ก็้ค่อ “ใจต้องมา ก้ายต้องพื่ร้อม เต็มท่�จนก้ว่าจะถึงจ่ดหมาย”

โดยรอบ จะขออน่ม้ติเปิัดเป็ันหน่วยฉ่ีดว้คซ่ึ่นถาวร ในฐานะท่�เป็ัน
ส่วนหนึ�งของคณ์ะทำางานด้านโควิด-19  มจธ. เริ�มแรก้ม่ข้อก้้งวลื
เร่�องความเส่�ยงต่อก้ารติดเช่ี่�ออย้บ้่าง แต่เม่�อทราบถึงเจตนารมณ์์
ของผู้้้บริหาร มจธ. ในก้ารด้แลืป้ัองก้้นก้ารแพื่ร่ระบาดในวงก้ว้าง
ท่�จะส่งผู้ลืถึงน้ก้ศึัก้ษ์า บ่คลืาก้ร ช่ี่มชี่น รวมถึงปัระเทศัชี่าติ จึง
ไม่ล้ืงเลืท่�จะเข้าร่วมเป็ันหนึ�งในท่มอาสาสม้คร หล้ืงจาก้น้�นจึงได้
ม่ก้ารปัระช่ี่ม วางแผู้น ร่วมก้้นก้้บคณ์ะก้รรมก้าร เพ่ื่�อให้ก้ารขอ
อน่ม้ติจ้ดต้�งหน่วยฉ่ีดว้คซ่ึ่นถาวร มจธ. พื่ร้อมท่�จะเปิัดให้บริก้าร
ต่อไปั ในฐานะปัระธานด้านจิตอาสา จึงปัระก้าศัร้บสม้ครจิต
อาสา ด้วยความอน่เคราะห์จาก้ สทบ. ท่�ใช้ี่เวลืาอ้นส้�นก็้ได้อาสา
สม้ครมามาก้ก้ว่า 200 ท่าน ท้�งท่�แต่ลืะท่านย้งไม่ทราบว่าจะ
ได้มาทำาหน้าท่�อะไรในหน่วยฉ่ีดว้คซ่ึ่นฯ ไม่ร้้ว่าจะเส่�ยงต่อก้าร
ส้มผู้้สก้้บผู้้้ติดเช่ี่�อหร่อไม่  แต่ด้วยก้ารม่ต้นท่นของก้ารเป็ันผู้้้ท่�ม่ 

จิตสาธารณ์ะท่�เห็นความสำาค้ญของก้ารช่ี่วยเหล่ือส้งคมแลืะ
ช่ี่มชี่น จึงมองข้ามปััญหา ความเส่�ยงท่�อาจเกิ้ดขึ�นไปัอย่างง่ายดาย
แต่ถึงอย่างไรก็้ตาม มจธ. ไม่ได้ปัล่ือยผู่้านเร่�องมาตรฐานความ
ปัลือดภ้ยของผู้้้ปัฏิิบิตงาน ด้วยก้ารจ้ดหาเคร่�องม่อ อ่ปัก้รณ์์
ก้ารป้ัองก้้นเพิื่�มความปัลือดภ้ยขึ�นส้งส่ดให้ก้้บผู้้้มาปัฏิิบ้ติงาน 
รวมถึงผู้้้มาร้บบริก้ารว้คซ่ึ่นอ่ก้ด้วย

ผศ. ดร.ประเสริ�ฐ คัันธมานนท์์ 
ก้ล่ืาวถึงก้ารดำาเนินก้ารด้านต่าง ๆ  
ในช่ี่วงสถานก้ารณ์์น่� ว่า “ตลือด 
ระยะ เวลืา ท่� ผู้่ านมาก้ารแพื่ ร่ 
ระบาดของเช่ี่�อไวร้สโควิด-19 
ก้ล่่ืมคนมดอาสาต่างใช้ี่ความร้้ 

ผศ.สุชาดา ไชยสวััสด�� ก้ล่ืาว 
ถึงก้ารปัระสานความร่วมม่อ 
ด้านว้คซ่ึ่นว่า “มจธ. ได้ 
ปัระสานความร่วมม่อก้้บ
สถาบ้นว้คซ่ึ่นแห่งชี่าติ เพ่ื่�อ
ตอบสนองความต้องก้ารของ

คุัณฉััตรชัย มุ�งธัญญา ได้
ก้ล่ืาวถึงก้ารเข้าร่วมเป็ันท่ม 
Management แลืะก้ารเป็ัน
จิตอาสาว่า “ปััจจ้ยสำาค้ญท่�
ทำาให้หน่วยฉี่ดว้คซ่ึ่นถาวร
มจธ. เกิ้ดขึ�นได้น้�น ล้ืวนเกิ้ด 

คุัณสมพร น้อยยาโน ได้
ก้ล่ืาวถึงก้ารเปิัดหน่วยฉ่ีด
ว้คซ่ึ่นถาวร มจธ. ว่า “ท้นท่
ท่�ได้ร้บส้ญญาณ์จาก้ผู้้บ้ริหาร
ของมหาวิทยาล้ืยในความ
ห่วงใยปัระชี่าคม มจธ. ช่ี่มชี่น

ผศ.ดร.ประเสริฐ คัันธมานนท์์
รองอธิิการบดีีอาวุุโสฝ่่ายบริหาร

ผู้้� อำานวุยการศู้นย์ปฏิิบัติิการและให�ควุามช่่วุยเหลือฉุุกเฉิุน

คุุัณสมพร น้อยยาโน
ผ้้ช่่วยอธิการบดีฝ่่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา
ประธานด้านจิตอาสา หน่วยฉีีดวัคัซีีนถาวร มจธ.

ผศ.สุช่าดา ไช่ยสวัสดิ�
ผ้้อำานวยการศ้นย์ EESH

คุัณฉัีตรชั่ย มุ่งธัญญา
หัวหน้ากลุุ่่มงานการส่�อสารเชิ่งกลุ่ยุท์ธ์แลุ่ะการตลุ่าด 
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ความคิด ความต้องก้ารท่�จะเปัล่ื�ยนความวิตก้ก้้งวลืของตนเอง 
ให้เป็ันพื่ล้ืงของก้ารสร้างสรรค์จาก้ความร้้ความสามารถตาม
สายวิชี่าช่ี่พื่ออก้แบบสถาปััตยก้รรมแลืะวิศัวก้รรม จึงได้
ออก้แบบแลืะจ้ดสรา้งสถาน่ตรวจค้ดก้รองโควดิ-19 ในร้ปัแบบ
ต่างๆ เพ่ื่�อเป็ันก้ารสน้บสน่นให้บ่คลืาก้รทางก้ารแพื่ทย์สามารถ
ปัฎิิบ้ติหน้าท่�ได้ด่ยิ�งขึ�น เพ่ื่�อลืดความเส่�ยง ความเคร่ยด แลืะ
ความก้้งวลื จาก้ความเป็ันไปัได้ท่�จะติดเช่ี่�อจาก้ก้ารปัฎิิบ้ติงาน
ภายใต้สภาวะวิก้ฤติท่�เกิ้ดขึ�น ”

น้ก้ศึัก้ษ์า มจธ. ตลือดจนร่วมก้้บหน่วยงานท้�งในแลืะนอก้
มหาวิทยาล้ืย เพ่ื่�อปัระสานให้ความช่ี่วยเหล่ือน้ก้ศึัก้ษ์าท่�ได้ร้บ
ผู้ลืก้ระทบจาก้สถานก้ารณ์์น่�  ไม่ว่าจะเป็ันผู้้้ติดเช่ี่�อ ผู้้้ม่ความ
เส่�ยง หร่อผู้้้ท่�ได้ร้บผู้ลืก้ระทบในด้านอ่�น ๆ แลืะอ่ก้หนึ�งหน้าท่�

สำาค้ญค่อก้ารปัฏิิบ้ติงานอาสาสม้ครในหน่วยฉ่ีดว้คซ่ึ่นถาวร 
มจธ. ของบ่คลืาก้รสำาน้ก้งานกิ้จก้ารน้ก้ศึัก้ษ์า ซึึ่�งเราหว้งว่าจะ
เป็ันส่วนหนึ�งท่�ทำาให้ท่ก้คนสามารถผู่้านพ้ื่นสถานก้ารณ์์ท่�ยาก้
ลืำาบาก้น่�ไปัด้วยก้้น 

ก้้บท้�ง ผู้้้บริหารมหาวิทยาล้ืย ผู้้้บริหารหน่วยงาน แลืะ 
บ่คลืาก้ร ได้เห็นความท่่มเทแลืะความต้�งใจของท่ก้ท่าน 
มหาวิทยาล้ืยม่ความเปั็นห่วงใยต่อบ่คลืาก้รแลืะครอบคร้ว 
เพ่ื่�อให้ท่ก้คนม่ความปัลือดภ้ยแลืะเก้ิดความม้�นใจในก้าร
ปัฏิิบ้ติงาน ว้คซ่ึ่นจึงเป็ันสิ�งสำาค้ญสำาหร้บบ่คลืาก้รทางก้าร
ศึัก้ษ์า โดยได้ร้บตามก้ารจ้ดสรรของ อว. นอก้จาก้น่�ย้งม่
ก้ารมอบปัระก้้นโควิด-19 เพิื่�มเติมจาก้ปัระก้้นอ่บ้ติเหต่ท่�
ม่อย้่เดิม เพ่ื่�อลืดความก้้งวลืใจของบ่คลืาก้รในก้รณ่์ติดเช่ี่�อ 
ก้ารปัระสานงาน ติดตามก็้เป็ันอ่ก้สิ�งท่�เราให้ความสำาค้ญเพ่ื่�อ
ด้แลืบ่คลืาก้รของเราอย่างด่ท่�ส่ด ร้้สึก้ด่ใจแลืะภ้มิใจท่�ต้วเอง
เป็ันส่วนหนึ�งในก้ารทำางานคร้�งน่�...เช่ี่�อว่า มจธ. จะผู่้านพ้ื่น
เหต่ก้ารณ์์น่�ไปัด้วยก้้นค่ะ”

อาจารย์สุนารี ลาวััลยะวััฒน์ 
ก้ล่ืาวถึงก้ารสร้างผู้ลืงานเพ่ื่�อช่ี่วย
เหล่ือบ่คลืาก้รทางก้ารแพื่ทย์ใน
สถานก้ารณ์์น่�ว่า “จาก้ก้ารติดตาม
ข่าวก้ารแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 
อย่างต่อเน่�อง ก็้เกิ้ดจ่ดปัระก้าย

ดร.ปนาลี แท์นประสาน ก้ล่ืาวถึง 
ก้ารสน้บสน่นแลืะให้ความช่ี่วยเหล่ือ 
แก่้น้ก้ศึัก้ษ์าว่า “ในชี่่วงโควิด-19 
สำาน้ก้งานกิ้จก้ารน้ก้ศึัก้ษ์า ม่ภารกิ้จ 
สำาค้ญในก้ารปัระสานเร่�องก้าร
ปัระก้้นภ้ยสำาหร้บผู้้้ติดเช่ี่�อท่�เป็ัน

คุัณรัตน์สตา ดำารงจร�ยาสีห์์

ก้ล่ืาวถึงก้ารสน้บสน่นแลืะให้  
ความชี่่วยเหล่ือแก้่บ่คลืาก้ร
ว่า “ด้วยสถานก้ารณ์์ก้าร 
แพื่ร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่วนต้วเองได้ทำางานใก้ล้ืชี่ิด 

อาจารย์สุนารี ลุ่าวัลุ่ยะวัฒน์
อาจารย์คณะสถาปัติยกรรมศูาสติร์และการออกแบบ

คัุณรัตน์สตา ดำารงจริยาสีห์
รักษาการผู้้�อำานวุยการสำานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

คุัณโสรยา ศรีวงศ์พรธนา
หัวุหน�ากลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ดร.ปนาลีุ่ แท์นประสาน
รักษาการผู้้�อำานวุยการสำานักงานกิจการนักศึูกษา 

ป้ัองก้้นก้ารแพื่ร่ก้ระจายของโรค แต่เราก็้ย้งพื่บน้ก้ศึัก้ษ์าแลืะ
บ่คลืาก้รท่�ติดเช่ี่�อ แลืะผู้้้เส่�ยงติดเช่ี่�อโควิด-19 โดยก้ล่่ืมงาน
บริก้ารส่ขภาพื่แลืะอนาม้ยเป็ันส่วนหนึ�งในท่มอาสาในก้ารช่ี่วย
เหล่ือปัระชี่าคม มจธ. ก้ล่่ืมด้งก้ล่ืาว รวมท้�งม่หน้าท่�โดยตรงใน
ด้แลืบ่คลืาก้รแลืะน้ก้ศักึ้ษ์า ท้�งด้านร่างก้ายแลืะจติใจซึึ่�งแนวทาง
ก้ารให้ความช่ี่วยเหล่ือบ่คลืาก้รแลืะน้ก้ศึัก้ษ์าของท่มก้ารทำางาน
ของก้ล่่ืมงานฯ น้�น ม่ก้ารปัระสานก้้บหน่วยงานภายนอก้ เช่ี่น 
ศ้ันย์สาธารณ์ส่ข ฯลืฯ แลืะภายใน มจธ. เพ่ื่�อร่วมช่ี่วยเหล่ือ
ผู้้้ติดเช่ี่�อในก้ารหาสถานพื่ยาบาลืเข้าร้ก้ษ์า แลืะหาสถานท่�
ตรวจหาเช่ี่�อโควิดสำาหร้บผู้้้ม่ความเส่�ยง นอก้จาก้น่�ก้ารให้
คำาปัรึก้ษ์า แลืะให้ก้ารร้ก้ษ์าพื่ยาบาลืเบ่�องต้นแก่้ผู้้้ป่ัวยท่�ม่
ปััญหาส่ขภาพื่ก้ายโดยท่มพื่ยาบาลื ม่ก้ารให้คำาปัรึก้ษ์าแก่้
ผู้้้ม่ปััญหาด้านส่ขภาพื่จิต โดยน้ก้จิตวิทยาแลืะจิตแพื่ทย์ 
ซึึ่�งเป็ันก้ารให้บริก้ารในร้ปัแบบออนไลืน์ รวมท้�งก้ารจ่าย
ยาเป็ันบริก้ารนำาส่งยาให้ผู้้้ป่ัวยใช้ี่ร้ก้ษ์าต้วท่�บ้านอ่ก้ด้วย 
สำาหร้บความร้้สึก้ท่�ได้เข้ามาในก้ารทำางานคร้�งน่� แน่นอนค่ะว่า
เหน่�อยก้าย แลืะท้อบ้างในบางคร้�ง แต่ไม่เคยคิดจะถอย เพื่ราะ
ม่ความส่ขใจท่�ม่ส่วนช่ี่วยเหล่ือน้ก้ศึัก้ษ์าแลืะบ่คลืาก้ร มจธ. รวม
ไปัถึงปัระเทศัชี่าติของเรา”

คุัณโสรยา ศรีวังศ์พรธนา ก้ล่ืาว
ถึงแนวทางก้ารให้ความช่ี่วยเหล่ือ 
ก้ล่่ืมเส่�ยง หร่อผู้้้ติดเช่ี่�อว่า “จาก้
สถานก้ารณ์์น่� ทำาให้ผู้้้คนต่างเกิ้ด
ความวิตก้ก้้งวลื แลืะม่ก้ารปิัดพ่ื่�นท่� 
ก้ทม. รวมท้�งมหาวิทยาล้ืย เพ่ื่�อ

ของ มจธ. ท่�ได้เข้าช่ี่วยเหล่ือช่ี่มชี่นแลืะส้งคม ในช่ี่วงก้ารแพื่ร่
ระบาดของโควิด-19 สองปีัมาแล้ืวท่�เป็ันผู้้้ปัระสานงานก้ารร้บ
บริจาคท่นทร้พื่ย์แลืะสิ�งของเพ่ื่�อส่งต่อไปัผู้้้ขาดแคลืนในช่ี่มชี่น 
ซึึ่�งได้ดำาเนินก้ารมาต้�งแต่ปีัก่้อนในก้ารจ้ดส่งข้าวก้ล่ือง ข้าวสาร
อาหารแห้ง รวมถึงจ้ดต้้ปัันส่ขหน้ามหาวิทยาล้ืยแลืะช่ี่มชี่น ส่วน
ในปัน่ี�ก้ารจ้ดส่งสิ�งของเพ่ื่�อชี่ว่ยเหลือ่โรงพื่ยาบาลืสนามตา่งๆ โดย
ม่โอก้าสออก้ไปัส้มผู้้สแลืะร้บร้้ก้้บความเด่อนร้อนแลืะขาดแคลืน

คุัณฉัันท์นา ภู่่�ธราภู่รณ์ ได้
ก้ล่ืาวถึงก้ารร้บบริจาคสิ�งของ
จำาเป็ันสำาหร้บนำาไปัมอบให้
ก้้บโรงพื่ยาบาลืสนามแลืะ
ช่ี่มชี่นว่า “ร้้สึก้ภาคภ้มิใจ
มาก้ค่ะ ท่�ได้เป็ันส่วนเล็ืก้ ๆ 

คุัณฉัีนท์นา ภู่้่ธราภู่รณ์
ผู้้�อำานวุยการสำานักงานอำานวุยการ
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เพื่ราะเป็ันเร่�องใหม่สำาหร้บท่ก้คน เราได้เร่ยนร้้ ด้งาน ศึัก้ษ์า
ระบบก้ารทำางานของแต่ลืะศ้ันย์ นำาข้อด่มาปัระย่ก้ต์ใช้ี่ นำาข้อ
เส่ยท่�ได้เร่ยนร้้มาปัร้บปัร่ง จนก้ลืายเป็ันหน่วยฉ่ีดว้คซ่ึ่นถาวร
มจธ. ในปััจจ่บ้น ในด้านสถานท่�เราม่ความพื่ร้อม เพื่ราะอาคาร
ของเราเป็ันพ่ื่�นท่�โปัร่ง ม่ก้ารไหลืเว่ยนของอาก้าศัได้ด่ ในบาง
ส่วนเป็ันห้องปัร้บอาก้าศั ทำาให้ช่ี่วยลืดความอ่อนเพื่ล่ืยของเจ้า
หน้าท่� พื่ยาบาลื แลืะแพื่ทย์ ก้ว่าจะจ้ดเตร่ยมท่ก้อย่างได้น้�น เกิ้ด
จาก้ความร่วมม่อ ก้ารปัระช่ี่มร่วมก้้บหลืายส่วนในมหาวิทยาล้ืย 
โดยเริ�มก้ำาหนดวางแผู้นผู้้งหน่วยฉ่ีด ให้ม่ก้ารรองร้บได้ส้งส่ดถึง 
1,500 คนต่อว้น ก้ารจ้ดก้ารคนจำานวนมาก้ เราจึงม่ก้ารสร้าง
ระบบคิวท่�พ้ื่ฒนาขึ�นมาเอง โดยม่เวลืาเฉีล่ื�ยก้ารปัล่ือยต้วผู้้้ร้บ
ว้คซ่ึ่นเข้าระบบ 18 วินาท่ ต่อคน อ่ก้ท้�งได้จ้ดเตร่ยมอ่ปัก้รณ์์
ท่�จำาเป็ัน ระบบป้ัองก้้น ระบบความปัลือดภ้ย พื่ร้อมท้�ง 
ด้แลืระบบนำาเข้าข้อม้ลืโควิดตามแนวปัฏิิบ้ติของก้รมควบค่ม 
โรคด้วย ถ่อเป็ันสิ�งท่�ท้าทายท่�ภาคภ้มิใจมาก้ ๆ คร้บ

อาจารย์พ�ชัย โฆษิ�ตพันธวังศ์ 
ก้ล่ืาวถึงก้ารเตร่ยมความ
พื่ร้อมด้าน Facility แลืะ
ก้ารบริหารจ้ดก้ารพ่ื่�นท่�ว่า 
“ความพื่ร้อมด้านสถานท่� 
น้บเป็ันปััจจ้ยหนึ�งท่�ท้าท้าย 

อาจารย์พิชั่ย โฆษิตพันธวงศ์
ผ้้อำานวยการสำานักบริหารอาคัารแลุ่ะสถานที์� 

ผศ. ดร.สุภู่ช่ัย วงศ์บุณย์ยง 
รองผู้้�อำานวุยการฝ่่ายวุิช่าการ
สถาบันวุิทยาการหุ่นยนติ์ภาคสนาม

ของปัระชี่าชี่น ทำาให้เกิ้ดแรงบ้นดาลืใจ แรงผู้ล้ืก้ด้นท่�จะ 
ช่ี่วยเหล่ือแลืะทำาสาธารณ์ปัระโยชี่น์มาก้ขึ�น งานท่�ทำาน่�ได้ร้บ
ก้ารสน้บสน่นจาก้ผู้้้บริหารของ มจธ. แลืะผู้้้ทำางานอย้เ่บ่�องหล้ืง
ท่�ทำาได้เกิ้ดความสำาเร็จน่�อ่ก้หลืายส่วนงาน นอก้จาก้น่�ขอแสดง
ความขอบค่ณ์ไปัย้งผู้้้ม่จิตก่้ศัลืท่�เป็ันก้ำาล้ืงทร้พื่ย์แลืะช่ี่วยเหล่ือ 
บริจาคสิ�งของมาอย่างต่อเน่�องท่ก้ท่านด้วยค่ะ” 

ในฐานะผู้้้พ้ื่ฒนาห่่นยนต์จึงคิดว่าต้องทำาอะไรส้ก้อย่างเพ่ื่�อ
ช่ี่วยสน้บสน่นก้ารทำางานของพื่วก้เขาเหล่ืาน้�นให้ได้ ผู้ลืงาน 
CARVER-mini เป็ันเทคโนโลืย่ท่�ปัระย่ก้ต์แลืะพ้ื่ฒนาต่อเน่�อง
มาจาก้ CARVER-AMR ซึึ่�งเป็ันห่่นยนต์เคล่ื�อนท่�อ้ตโนม้ติ 
(Autonomous Mobile Robot) หนึ�งในช่ี่ด “มดบริร้ก้ษ์์” 
ท่�ถ้ก้พ้ื่ฒนาขึ�นเพ่ื่�อช่ี่วยเหล่ือโรงพื่ยาบาลืในสถานก้ารณ์์โควิด- 
19 เม่�อปีั 2563 โดย CARVER-mini เป็ันห่่นยนต์ควบค่มระยะ
ไก้ลื (Tele-operation) สำาหร้บส่งยาแลืะอาหาร เหมาะสำาหร้บ
ก้ารทำางานใน Cohort ward แลืะโรงพื่ยาบาลืสนาม ซึึ่�งผู้้้ใช้ี่งาน

ผศ.ดร . สุภู่ชัย วังศ์ บุุณย์ยง 
ก้ล่ืาวถึงก้ารนำานว้ตก้รรมส่้ก้าร
ช่ี่วยเหล่ือท่ามก้ลืางวิก้ฤตว่า 
“เส่ยงขอความช่ี่วยเหล่ือจาก้
บ่คลืาก้รทางก้ารแพื่ทย์ของไทย
จาก้ส่�อต่างๆ ม่ให้เห็นอย้่ท่ก้ว้น 

สามารถควบค่มผู่้าน CARVER Web App บน Cloud ผู่้าน 
Internet โดยควบค่มได้จาก้ท่�ใด ๆ  ก็้ได้บนโลืก้ CARVER-mini 
ถ้ก้ออก้แบบให้ม่ต้นท่นปัระมาณ์ 1แสนบาท เพ่ื่�อให้สามารถ
ผู้ลิืตแลืะใช้ี่งานได้เป็ันจำานวนมาก้ แลืะ สามารถช่ี่วยสน้บสน่น
โรงพื่ยาบาลืได้หลืายโรงพื่ยาบาลื โดย 10 ต้วแรก้น่�ได้ร้บก้าร
สน้บสน่นบริจาคจาก้ บจก้.อาซึ่าฮี ่ไทยอ้ลืลือย เจ้าของแบรนด์
ก๊้อก้นำ�า SANWA แลืะ ส่งต่อไปัย้งโรงพื่ยาบาลืผู่้านสำาน้ก้งาน
ปัระก้้นส่ขภาพื่แห่งชี่าติ (สปัสชี่.) โดยปััจจ่บ้นถ้ก้นำาไปัใช้ี่ท่� 
ร.พื่.บ่ษ์ราค้ม แลืะ ร.พื่.ธ้ญญาร้ก้ษ์์”

รศ. ดร.สุวิท์ย์ แซ่ีเตีย
อธิิการบดีี

ก้้บท่ก้ท่าน ขอให้ม่ส่ขภาพื่ก้ายแลืะส่ขภาพื่ใจท่�ด่ ร่วมม่อแลืะ

ร่วมใจก้้นด้งเช่ี่นท่�ปัฏิิบ้ติก้้นอย้เ่สมอมา เพ่ื่�อให้สามารถฝ่่าวิก้ฤต

น่�ไปัด้วยก้้น “Together We are Stronger”

รศ. ดร.สุวั�ท์ย์ แซ่�เตีย ได้ก้ล่ืาว 
ขอบค่ณ์ความร่วมม่อจาก้เหล่ืา
มดอาสาปัระชี่าคม มจธ. ว่า  
“ผู้มขอขอบค่ณ์พื่วก้เราชี่าว มจธ. 
ท่ก้ท่านท่�ร่วมแรงร่วมใจก้้นปัฏิิบ้ติ
ตามมาตรก้ารเฝ้่าระว้งก้ารระบาด
ของโรคติดเช่ี่�อไวร้สโคโรนาสาย
พ้ื่นธ์่ใหม่ 2019 (COVID-19) ของ 
มจธ. มาอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ 
สถานก้ารณ์์ท่�วิก้ฤติน่� ผู้ม คณ์ะ
ผู้้้บริหาร แลืะหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาล้ืยขอเป็ันก้ำาล้ืงใจให้

“Together We are Stronger”

The coronavirus disease 2019 (covid-19) pandemic is a major  
situation that the world has faced with the loss of life, economy 
and society that is causing a major change to the livelihood of 
people around the world. Thailand is one of the countries that 
recognizes the importance of controlling and preventing to 
reduce the loss that will occur. Under the implementation of var-
ious measures that need cooperation from all sectors, including 
government, the private sector, and the people.  

The important thing is brainstorming expertise to collaborate
together to develop tools and equipment to prevent and control 
the necessary and insufficient parts for their own use in the 
country to reduce suffering and develop self-reliance capacity 
of Thai people in the country. And the other thing, create the herd 
immunity through vaccination to prevent the spread of infection 
and reduce the severity of symptoms This is another story of 
KMUTT that was recorded on another page of the volunteers who 
are ready to make sacrifices so that we can overcome this crisis.
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ธนากร กร้งศรี

คุณส้จจา เจนธรรมนุกูล่
ผู่้จ้ด้การท้่วิไป
บริษ้ท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเน้ยร่ิง จำาก้ด้

มดไฟฟ้า รุ่น 14 หนึ่งในผู้สนับสนุน
ให้เกิดโครงการมดพิทักษ์

แนะนำาต้วิ “รุ่นพี่”

ควิามทรงจำาสม้ยเรียนท้่ “บางมด้”

คิด้วิ่าอ้ตล่้กษณ์ขุอง
“เด้็กบางมด้” คืออะไร

สวัสดีครบั ผม “สัจจา     เจนธรรมนุกลู” เปน็นกัศกึษาเกา่ภาควชิา 

วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมเข้าเรียนท่ีบางมดเม่ือปี  

พ.ศ. 2516  เป็นมดไฟฟ้า รุ่น 14 ปัจจุบันผมเกษียณมาหลายปีแล้ว 

แต่ยังเป็นกรรมการอยู่หลายบริษัท อาทิ RPCG (มหาชน) ธุรกิจ

ด้านการลงทุน Petro - Instruments ธุรกิจด้านเครื่องมือวัด 

Pure-Thai Energy ธุรกิจปั้มน้ำามัน Esso สัมมากร (มหาชน) 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ตลาด Zenostic งานวิจัยด้าน 

Bio (DNA) เช่น ชุดตรวจโควิด Scanner CNC ธุรกิจหุ่นยนต ์

mold ต่าง ๆ ครับ 

สมัยที่เรียนบางมด พอมีเวลาว่าง ผมชอบที่จะไปเล่นกีฬาด้วยกัน 

ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล ซึ่งเป็นกิิจกรรมสันทนาการที่นอกจาก 

จะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังทำาให้เกิดความสนิทสนมระหว่าง

เพื่อน ๆ  พี่ ๆ  น้อง ๆ  และช่วยให้คลายเครียดได้เป็นอย่างดีเลยครับ 

ตอนที่ผมเรียนนั้น ผมลงฝึกงานทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ทำาให้เรา 

ได้รับประสบการณ์ที่ดีมาก ส่วนในด้านการเรียน ผมจะเรียนอยู่ 

ท้าย ๆ  แถวของเพื่อนๆ เลยครับ แต่ก็ถือว่าช่วงเวลานั้นเป็นความ 

ทรงจำาดีๆ และน่าจดจำาสำาหรับผม ซึ่งผมรู้สึกมีความสุขกับการ

เรียนที่บางมดมาก ๆ เลยครับ

ความผูกพัน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน

มากในเด็กบางมด สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง 

ของพวกเรา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ ก็ไม่มีวันที่จะ 

เปลี่ยนแปลง สองมือ หนึ่งใจของทุกคน พร้อมที่จะก้าวเข้ามา

ช่วยเหลือเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือกันเอง ช่วยเหลือสังคม 

และประเทศชาติของเรา

ม้เคล่็ด้ล่้บในการทำางานให้ประสบควิามสำาเร็จ
อย่างไร
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้เป็นอาวุธ

สำาคัญที่จะทำาให้เราเก่งในงาน และประสบความสำาเร็จในหน้าที่

การงาน แต่เคล็ดลับของพี่ คือการที่เราได้ทำา การทำางานทำาใน

สิ่งที่ชอบ และที่สำาคัญต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง

และผู้อื่น มีความอดทน เปิดใจยอมรับรับสิ่งใหม่ๆ และมีทีม

งานที่เชื่อมือและเชื่อใจกัน ทีมเวิร์คจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะนำาพา

เราไปสู่สิ่งที่ดีเสมอ
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        ความผูกพัน และ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็นอัตลักษณ์ของ
เด็กบางมด

จุด้เริ่มต้นท้่สน้บสนุนมด้พิท้กษ์คืออะไร
ทำาไมถึงสนใจในการสน้บสนุนหุ่นยนต์เพื่อช่วิย
เหล่ือชุมชน

ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 การนำาหุ่นยนต์ 

มาใช้ปฏิบตังิาน แทนบคุลากรทางการแพทยน์ัน้   ถอืว่าคุม้ค่ามาก 

เพราะนอกจากจะมีความปลอดภัยสูงแล้วยังช่วยประหยัดค่า 

ใช้จ่ายในส่วนที่สามารถทดแทนการหากำาลังคนมาทำางานของ

โรงพยาบาลได้อีกด้วย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะให้คนเราสามารถ 

ทำาหุ่นยนต์ท่ีนำามาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริงด้วย นอกจากท่ีเรา 

เห็นประโยชน์ของหุ่นยนต์แล้ว เป้าหมายต่อไปคือพัฒนาให้ดีขึ้น 

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์   ในอนาคตอยากเห็น 

หุ่นยนต์ทำางานแทนบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุด 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และสามารถช่วยประเทศของ

เรารอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ฝากขุ้อคิด้ “การช่วิยงานอาสา” 
ให้ก้บชาวิบางมด้

คติประจำาใจ

สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือ คุณค่าของความเป็นคน เราทุกคนมีความรู้ มี

ความสามารถ มีความถนัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการที่จะ

ดำาเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ล้วนแล้วมาจากการสร้างความ

ร่วมมือของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ตัวผมเอง มีความรู้สึก

อยากจะทำาประโยชน์ให้บางมดอยู่ตลอด เพราะบางมดเป็นที่ให ้

ความรู้กับเรา จนทำาให้เรามีทุกวันนี้ เมื่อโอกาสมาถึงตอนที่เกิด

วิกฤตการณ์แพร่ระบาดระลอกแรก อ.กฤษณพงศ์ เชิญชวนลูกศิษย์

มาร่วมกันทำาโครงการช่วยเหลือโรงเรียนชายขอบที่จังหวัด

ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ผมได้เข้ามาอาสาตรงนี้ และได้

ร่วมทำาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผม

รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทำาประโยชน์ร่วมกับเพื่อน ๆ พี่น้อง

บางมด รู้สึกอบอุ่นมากหัวใจมากๆ ครับ สุดท้ายอยากเชิญชวน

อีกต่อหนึ่งให้พี่ๆ น้องๆ บางมดที่มีใจอาสามาร่วมเป็นมดอาสา 

คืนบางเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศชาติร่วมกับ  

มจธ. ไม่ว่าจะทางใดก็ได้ เพราะยังมีคนอีกมากมายที่ต้องการ

พลังความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่อีกมากมายครับ

ทำาตนเองให้เป็นประโยชน์

โด้ยไม่เบ้ยด้เบ้ยนตนเองแล่ะผู่้อื่น

“ “
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23 – 29 พฤษภาคม 2564

มจธ. จ้ดกิ้จก้รรม “ปล่กไผ� 900 ต้น และ
เพาะพันธ์ุผักสวันคัรัวัรั�วัก�นได้ 5 ชน�ด” 
ภายใน มจธ. บางข่นเท่ยน เพ่ื่�อเพิื่�มพ่ื่�นท่�
ส่เข่ยวภายในมหาวิทยาล้ืย แลืะช่ี่วยก้้นลืด
ปััญหาภาวะโลืก้ร้อน เน่�องในว้นวิสาขบ้ชี่า
แลืะว้นปัล้ืก้ต้นไม้แห่งชี่าติ 

มจธ. “ลงนามบัุนทึ์กข้้อตกลงคัวัามร�วัมมือ 
เรื�อง การส�งเสร�มการวั�จัยพัฒนาและ
นวััตกรรมที์�สนับุสนุนการดำาเน�นธุรก�จ กับุ 
บุร�ษัิท์ เอ็มไพร์ เอเซี่ย กรุ�ป จำากัด” โดยมอบ
หมายให้ บริษ้์ท ชิี่ลิืคอน เทคโนโลืย่ พื่าร์ค 
จำาก้้ด เป็ันผู้้้ม่อำานาจดำาเนินก้ารแทน ณ์ 
โรงแรมไฮีแอทร่เจนซ่ึ่� ก้ร่งเทพื่ฯ

17 – 18 พฤษภาคม 2564

15 - 22 พฤษภาคม 2564

24 พฤษภาคม 2564

27 – 31 พฤษภาคม 256426 พฤษภาคม 2564

10 พฤษภาคม 2564

ก้ล่่ืมน้ก้ศึัก้ษ์าท่ม Food For Friends จ้ด 
“โคัรงการ Food For Friends คืันรอย
ย��มให้์นักศึกษิา มจธ. คัรั�งที์� 4” สน้บสน่น
งบปัระมาณ์โดยชี่มรมก้อล์ืฟื้บางมดเปั็น
จำานวนเงิน 200,000 บาท แลืะมอบค้ปัอง
อาหารเพ่ื่�อช่ี่วยเหล่ือน้ก้ศึัก้ษ์าท่�ได้ร้บผู้ลื 
ก้ระทบจาก้สถานก้ารณ์์ COVID-19

ก้ล่่ืมมดอาสา มจธ. จาก้ศ้ันย์ก้ารจ้ดก้าร
ด้านพื่ล้ืงงานสิ�งแวดล้ือมความปัลือดภ้ย
แลืะอาช่ี่วอนาม้ย (ศ้ันย์ EESH) เปั็นผู้้้
แทนในก้ารร่วม “บุร�จาคั อุปกรณป้์องกัน
เชื�อไวัรัส COVID-19” ได้แก่้ ช่ี่ด PPE 
หน้าก้าก้ Face Shield ถ่งม่อทางก้าร
แพื่ทย์ แลืะแอลืก้อฮีอล์ืฆ่่าเช่ี่�อ จำานวน
ก้ว่า 2,000 ชิี่�น ให้ก้้บโรงพื่ยาบาลื แลืะ
หน่วยก้้้ภ้ยโดยรอบมหาวิทยาล้ืย ได้แก่้ 
โรงพื่ยาบาลืปัระชี่าพ้ื่ฒน์ โรงพื่ยาบาลื 
บางปัะก้อก้ 3 โรงพื่ยาบาลืบางมด โรง
พื่ยาบาลืสนามเอราว้ณ์ 3  แลืะอาสาสม้คร
ก้้้ภ้ยร่วมก้ต้ญญู้ เขตท่่งคร่ ปัระชี่าอ่ทิศั
อาสาสม้ครป้ัองก้้นภ้ยฝ่่ายพื่ลืเร่อน (อปัพื่ร.)

มจธ. ส่งมอบ “จุดตรวัจโคัวั�ด-19 จาก
ต้่โท์รศัพท์์สาธารณะ จำานวัน 2 ชุด” 
ใ ห้ ก้้บ ศ้ันย์ ใ ห้บ ริก้ารสาธารณ์ส่ข ใน
ก้ร่งเทพื่มหานคร 2 แห่ง ค่อ ศ้ันย์บริก้าร
สาธารณ์ส่ข 59 ท่่งคร่ จำานวน 1 ช่ี่ด แลืะ 
ศ้ันย์บริก้ารสาธารณ์ส่ข 42 ทองสิมา 
บางข่นเท่ยน จำานวน 1 ช่ี่ด สำาหร้บเป็ันห้อง
ปัฏิิบ้ติก้ารห้ตถก้ารของแพื่ทย์ท่�ม่ขนาดเล็ืก้
ก้ะท้ดร้ด นำ�าหน้ก้เบา แลืะเคล่ื�อนย้ายได้
สะดวก้ขึ�น เพ่ื่�อให้สามารถใช้ี่งานได้อย่าง
เหมาะสมสำาหร้บศ้ันย์บริก้ารสาธารณ์ส่ข
ท่�ม่พ่ื่�นท่�จำาก้้ด ลืดความเส่�ยงจาก้ก้ารติด
เช่ี่�อโควิด-19

มจธ. ร่วมก้้บ ก้ระทรวงก้ารอ่ดมศึัก้ษ์า 
วิทยาศัาสตร์ วิจ้ยแลืะนว้ตก้รรม (อว.) 
ดำาเนินกิ้จก้รรม “U2T COVID WEEK” 
ก้้าวต่อไปัส้้ภ้ยโควิด ซึึ่�งเป็ันก้ารจ้ดกิ้จก้รรม
เชิี่งร่ก้เพ่ื่�อปั้องก้้นก้ารแพื่ร่ระบาดของ 
COVID-19 ในโรงเร่ยน ศัาสนสถาน ตลืาด  
แลืะช่ี่มชี่น

มจธ.  จ้ด “การประชุมคัวัามร�วัม
มื อ กั บุ โร ง เ รี ยนและ โร งพยาบุาล
ใน จังห์ วััดราช บุุ รีและต� ดตามงาน 
มจธ. ราชบุุรี” เพ่ื่�อรายงานความค่บหน้า 
ในก้ารดำาเนินงานช่ี่วยเหล่ือบ่คลืาก้ร
ทางก้ารแพื่ทย์แลืะ ผู้้้ ป่ัวยในจ้งห ว้ด
ราชี่บ่ร่ ณ์ ห้องปัระช่ี่มปัระภา ปัระจ้ก้ษ์์ 
ศ่ัภนิติ AD-907 แลืะในร้ปัแบบออนไลืน์
ผู่้านแอปัพื่ลิืเคช้ี่น Zoom

มจธ. ร่วมก้้บน้ก้ศึัก้ษ์าเก่้า “มดไฟื้ฟ้ื้า” ร่วม 
“บุร�จาคัหุ์�นยนต์ข้นส�งอาห์ารและยา 
อุปกรณ์การแพท์ย์ และส��งข้องเคัรื�องใช้
ในโรงพยาบุาล ให้์กับุโรงพยาบุาล” เพ่ื่�อ
รองร้บผู้้้ป่ัวยติดเช่ี่�อไวร้ส COVID-19 ท่� 
โรงพื่ยาบาลื 7 แห่ง ในจ้งหว้ดราชี่บ่ร่

7 พฤษภาคม 2564
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 2 มิถุนายน 2564

 7 มิถุนายน 2564

8 - 9 มิถุนายน 2564

8 - 9 มิถุนายน 2564

3 มิถุนายน 25641 มิถุนายน 2564 
มจธ. ก้้บ ม.สยาม ร่วม “ลงนามบัุนทึ์ก
ข้้อตกลงคัวัามร�วัมมือท์างวั�ชาการ 
ด้านการเรียนการสอน การวั�จัย การ
บุร�การท์างวั�ชาการ การท์ำานุบุำารุงศ�ลป
วััฒนธรรมและส��งแวัดล้อม และส�งเสร�ม
ให้์มีก�จกรรมพ�เศษิร�วัมกัน” เพ่ื่�อก่้อให้
เกิ้ดปัระโยชี่น์ส้งส่ดในก้ารพ้ื่ฒนาศ้ัก้ยภาพื่
ทางวิชี่าก้ารสม้ยใหม่ ณ์ ห้องปัระช่ี่มปัระภา  
ปัระจ้ก้ษ์์ศ่ัภนิติ

มจธ. เปิดให้์บุร�การ “ห์น�วัยฉัดีวััคัซี่นถาวัร
มห์าวั�ท์ยาลัยเท์คัโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุุรี” เพ่ื่�อสน้บสน่นก้ารฉ่ีดว้คซ่ึ่นให้ก้้บ
มหาวิทยาล้ืยแลืะช่ี่มชี่น ศ้ันย์วิจ้ยแลืะนว้ตก้รรมก้ารส่องสว่าง คณ์ะ

สถาปััตยก้รรมศัาสตร์แลืะก้ารออก้แบบ 
มจธ. ร่วมก้้บ Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) จ้ด “ประชุมเช�ง 
ปฏิ�บัุต�การด้านแสงสวั�างในภู่่ม�ภู่าคัเอเชีย- 
แปซ่�ฟิิกในหั์วัข้้อ The APEC Workshop 
on university collaboration to 
support data gathering and analysis 
in energy efficiency and renewable 
energy” ในร้ปัแบบออนไลืน์ (Virtual Event) 

มจธ. แม่ข่ายเคร่อข่ายอ่ดมศึัก้ษ์าภาค
ก้ลืางตอนลื่าง โดย ก้ล่่ืมงานช่ี่มชี่น
ส้มพ้ื่นธ์ สำาน้ก้งานมหาวิทยาล้ืยส้มพ้ื่นธ์ 
จ้ด “ประชุมต�ดตามคัวัามก้าวัห์น้าการ
ดำาเน�นงานโคัรงการพัฒนาคุัณภู่าพการ
ศึกษิาและการพัฒนาท้์องถ��น” โดยม่
สถาบ้นอ่ดมศึัก้ษ์าเปั็นพ่ื่�เล่ื�ยง (โครงก้าร
มหาวิทยาล้ืยพ่ื่�เล่ื�ยง) ปีังบปัระมาณ์ 2564 
ในร้ปัแบบออนไลืน์ ผู่้านแอปัพื่ลืิเคช้ี่น 
Zoom เพ่ื่�อช่ี่�แจงแนวทาง แลืะติดตาม
ความก้้าวหน้าก้ารดำาเนินโครงก้ารใน
สถานก้ารณ์์ COVID-19

ก้ล่่ืมมดอาสา มจธ. “ส�งมอบุหุ์�นยนต์
สำาห์รับุส�งอาห์ารและยา ‘มดพ�ทั์กษ์ิ’ 
จำานวัน 2 ชุด”  เพ่ื่�อช่ี่วยเหล่ือโรงพื่ยาบาลื 
ในเขตจ้งหว้ดราชี่บ่ร่ ได้แก่้ โรงพื่ยาบาลื
โพื่ธาราม แลืะ โรงพื่ยาบาลืบ้านโป่ัง

สำาน้ก้งานหล้ืก้ปัระก้้นส่ขภาพื่แห่งชี่าติ 
(สปัสชี่.) จ้ด “พ�ธีแถลงข้�าวัรับุมอบุหุ์�น
ยนต์ข้นส�งอาห์ารและยา Carver Mini 
เพื�อสนับุสนุนการท์ำางานข้องแพท์ย์และ
พยาบุาลในการด่แลผ้่ต�ดเชื�อโคัวั�ด-19 ใน
โรงพยาบุาลสนาม” ในก้ารน่� มจธ. พื่ร้อม
ด้วย บริษ้์ท อาซึ่าฮ่ี-ไทย อ้ลืลือย จำาก้้ด ผู้้้
ผู้ลิืตอ่ปัก้รณ์์ปัระปัาแบรนด์ซ้ึ่นวา ร่วมส่ง
มอบห่่นยนต์ Carver Mini ให้ก้้บ สปัสชี่.

ศั. ดร.นพื่.สิริฤก้ษ์์ ทรงศิัวิไลื ปัล้ืดก้ระทรวง
ก้ารอ่ดมศึัก้ษ์า วิทยาศัาสตร์ วิจ้ยแลืะ
นว้ตก้รรม (อว.) แลืะคณ์ะ “เข้้าเยี�ยมชม
การให้์บุร�การฉีัดวััคัซี่น COVID-19 ณ 
ห์น�วัยฉีัดวััคัซี่นถาวัร มห์าวั�ท์ยาลัย
เท์คัโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุุรี” ณ์ อาคาร
ก้ารเร่ยนร้้พื่ห่วิทยาก้าร แลืะบรรยายสร่ปั
ถึงข้�นตอนก้ารดำาเนินงาน ภารก้จิของ มจธ. 
ในก้ารสน้บสน่นด้านก้ารแพื่ทย์ แลืะช่ี่วยเหล่ือ 
ส้งคมในช่ี่วงก้ารระบาดของ COVID-19 
ณ์ ห้องปัระช่ี่มจำาร้ส ฉีายะพื่งศ์ั

มจธ. ส่งมอบ “จุดตรวัจโคัวั�ด-19 จาก
ต้่โท์รศัพท์์สาธารณะ 4 ชุด ให้์กับุศ่นย์
บุร�การสาธารณสุข้ในกรุงเท์พมห์านคัร 
จำานวัน 4 แห์�ง” เพิื่�มความสะดวก้สบาย
แก่้ผู้้้ใช้ี่งาน แลืะลืดความเส่�ยงจาก้ก้ารติด
เช่ี่�อโควิด-19 ให้ก้้บบ่คลืาก้รทางก้ารแพื่ทย์
ขณ์ะปัฏิิบ้ติหน้าท่� ในก้ารตรวจหาเช่ี่�อให้ก้้บ
ผู้้้เข้าร้บบริก้ารท่�เป็ันก้ล่่ืมเส่�ยง

มจธ. จ้ด “ก�จกรรมเฉัล�มพระเกยีรต�สมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบุรมราช�นี เนื�องใน
โอกาสวัันเฉัล�มพระชนมพรรษิา” โดย
ปัระชี่าคม มจธ. ร่วมก้้นปัล้ืก้ต้นไม้ 99 ต้น 
เพ่ื่�อลืดโลืก้ร้อนแลืะด้ดซ้ึ่บมลืพิื่ษ์ PM

2.5 
รอบมหาวิทยาล้ืย แลืะปัล้ืก้พ่ื่ชี่สม่นไพื่ร
ต้านโควิด 9 ชี่นิด

มจธ. นำาโดย รศั. ดร.ส่วทิย ์แซ่ึ่เต่ย อธิก้ารบด่ 
“รับุมอบุอุปกรณ์สนับุสนุนท์างการแพท์ย์ 
จากห์น�วัยงานและภู่าคัเอกชน” เพ่ื่�อ
สน้บสน่นภารกิ้จในก้ารดำาเนินก้ารเปัิด
หน่วยฉ่ีดว้คซ่ึ่นถาวรของมหาวิทยาล้ืย
เทคโนโลืย่พื่ระจอมเก้ล้ืาธนบ่ร่

10 มิถุนายน 2564

11 มิถุนายน 2564

18 มิถุนายน 256414 มิถุนายน 2564
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ช้วิิตในร้�วิ มจธ. เป็นอย่างไรบ้าง

ตอ้งขอเกริน่ก่อนวา่ แยมเข้ามาเรยีนที ่มจธ. ในปกีารศึกษา 2562 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำาให้
ช่วงชีวิตการเป็นเฟรชชี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ๆ ได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ได้รับประสบการณ์ทั้งด้านที่ดีและร้าย 
มีท้ังความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นมากมาย และแน่นอนว่าช่วง
เวลาในการสอบไม่ว่ามิดเทอมหรือไฟนอลจะเป็นช่วงท่ีค่อนข้าง
ท้อและร้องไห้กับตัวเองอยู่บ่อยครั้งค่ะ
ถ้าหากพูดถึงคำาว่ากิจกรรม ส่วนใหญ่แล้วแทบทุกกิจกรรมจะ
เจอแยมบนเวทีอยู่เสมอ ๆ แยมมักจะเข้าร่วมกิจกรรมและส่วน
ใหญ่จะเป็นกิจกรรมทางด้านการแสดงเป็นหลัก เนื่องจากแยม
มีความถนัดและความสนใจในด้านการเต้น ซึ่งแยมสามารถเต้น
ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทำาให้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไร ต้องใช้
ทักษะการเต้นสไตล์ไหนแยมก็สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแสดงได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ต้องบอกว่าแต่ละกิจกรรมมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ความ
สนกุและประสบการณท์ีไ่ดร้บัถอืวา่ไมแ่พก้นัเลยในแตล่ะกจิกรรม
คะ่ สว่นกจิกรรมทีแ่ยมประทับใจมากทีส่ดุเลยคอื ประชมุเชียรค์ะ่ 
กิจกรรมนี้ส่วนตัวแยมคิดว่ามันเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ใครที่เข้ามาเรียนในคณะนี้ไม่ควรพลาดเลย 
และที่สำาคัญไม่ต้องกลัวว่าจะมี SOTUS รุนแรงเลยสำาหรับท่ี
บางมด เพราะกิจกรรมถูกดัดแปลงให้มีความสร้างสรรค์และ

สนุกสนาน มีพี่ ๆ ที่รับหน้าที่มาสอนน้องร้องเพลงเชียร์ แถมยัง
พี่ๆ สวัสดิการคอยดูแลอย่างทั่วถึง รวมถึงพี่ ๆ staff ก็ได้เตรียม
เรื่องราวต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เราควรรู้มาเล่าให้ฟัง พร้อม
มุขตลกต่าง ๆ ด้วยค่ะ 
สำาหรบัการได้รบัเลอืกใหเ้ปน็นายกองค์การนกัศกึษา ประจำาปกีาร
ศึกษา 2564 แยมรู้สกึขอบคุณและเปน็เกยีรตมิาก ๆ  คะ่ แยมจะใช้
ศักยภาพและพยายามอยา่งเตม็ทีท่ีจ่ะชว่ยใหม้หาวทิยาลยัของเรา
เกิดการเปลีย่นแปลงในดา้นทีด่ขีึน้ แตแ่นน่อนว่าการเปลีย่นแปลง
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแยมอยากจะผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปจากเดมิ เพราะแยมเชือ่วา่ทกุคนมศีกัยภาพและความโดด
เด่นในตนเอง ไม่มีอะไรที่เป็นไม่ได้เพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจที่จะทำา ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่เมื่อทำาเต็มท่ีแล้ว
มันก็จะออกมาสวยงามที่สุดในแบบฉบับของมันเองค่ะ ในขณะ
เดียวกันการได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การนักศึกษา ประจำา
ปีการศึกษา2564 ก็ทำาให้แยมรู้สึกกดดันและต้องรอบคอบอยู่
เสมอ ในการทำาสิ่งต่าง ๆ จะต้องมองดูในหลากหลายมุมมอง ดู
เหตุและผล และที่สำาคัญคือจะต้องมองถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยค่ะ และสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการสื่อสารค่ะ
 ไม่เพียงแต่การสื่อการกันภายในคณะกรรมการเท่านั้น แต่การ
เป็นสื่อกลางที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาก็ถือว่าเป็น
สิ่งที่สำาคัญมากเช่นกันค่ะ

ป็ณัฏฐพร ม่ชัยั / อน้สัรณ์ จำาป็ีเร่อง

รู้จ้ก “แยม”
ปิยวิ้สน์  มุนินทร

“สัวัสัด้่ค่ะ ชื�อ “แยัม -  ป็ิยัวัสัน์ ม้นินทร”
นักศ่กษาท้นเพชรพระจอมเกลั�า ชั�นป็ีท่� 3
ภาควิชาวิศวกรรมอุต้สัาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสัต้ร์
นายักองค์การนักศ่กษา ป็ระจำาปี็การศ่กษา 2564

“ควิามพยายาม แล่ะโอกาส 
สองอย่างท้่จะนำาพาสู่สิ่งท้่ด้้สำาหร้บช้วิิต”
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ก่อนที่จะได้ก้าวเข้ามารับตำาแหน่งเป็นนายกองค์การนักศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2564 เราได้ร่วมกิจกรรมทั้งในระดับของ
ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก อย่างที่กล่าว
มาข้างต้นแต่ละโครงการ หรือกิจกรรมท่ีแยมได้ไปร่วมทำา ร่วม
อาสา ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีสำาหรับแยมมาก ๆ เลยค่ะ ไม่
ว่าจะเป็นตัวแทนของภาควิชาในการเข้าร่วมการถ่ายทำารายการ 
Class One ตอน ทางฉัน ฝันรวย ออกอากาศทางช่อง 4 ALTV 
การเข้าร่วมคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรบริวาร 
ประจำาปีการศึกษา 2563 และผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย เป็น
ผู้นำาขบวนเกียรติยศในพิธีประดับเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ 
และพิธีถวายบังคมกล่าวคำาสัตย์ปฏิญาณ ประจำาปีการศึกษา 
2563 เป็นนักศึกษากองเกียรติยศเพื่อต้อนรับขบวนเสด็จสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในการเสด็จมาเปิดอาคาร Learning Exchange 
(LX) รวมถึงการแสดงความสามารถในด้านการเต้นในกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานเปิดโลกกิจกรรม 2563 งาน 
Bangmod Marketplace Festival นอกจากนี้ยังได้ร่วม
โครงการต่างๆ อย่างการเป็นฝ่ายประสานงานในโครงการส่ง
เสริมการส่ือสารของนักศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประธานโครงการมดดุ๊กดิ๊ก 
ด๊อกแด๊ก x How to train in Bangmod ซึ่งในแต่ละกิจกรรม
เราอยู่ในบทบาท และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป แต่
สิ่งที่ได้รับอย่างแน่นอน คือ การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองค่ะ

ผ่ล่งานท้่ได้้ทำา / กิจกรรมท้่ได้้เขุ้าร่วิม

ภายในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มอบความรู ้
ทักษะและความสามารถในเชิงวิชาการอย่างเดียว แต่ที่นี่เป็น
เหมอืนเมอืงจำาลองทีส่อนทัง้เรือ่งการใชช้วีติ การวางตวั การทำางาน 
รวมไปถงึการใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนเอง การแสดงออกในดา้น
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม แน่นอนว่าทุกอย่างคือองค์ความรู้สำาหรับ
การออกไปสู่โลกภายนอก การออกไปทำางานและการเติบโตเป็น
บุคลากรที่ดีในอนาคต
สำาหรับแยมที่ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์องค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรม จึ่งเป็นส่ิงที่มีความจำาเป็นสำาหรับการทำางานในสาย
อาชีพนี้ แต่สิ่งที่เป็นจุดแตกต่าง เป็นสิ่งที่ได้รับจาก  มจธ. คือการ
ท่ีแยมได้เรียนรู้ว่าการเป็นคนเก่งอย่างเดียวมันไม่พอ แต่จะต้อง
ควบคู่ไปกับความดี ความเก่ง ความชำานาญนั้น สามารถฝึกฝน
และเรียนรู้กันได้ แต่การเป็นคนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
คุณธรรมต่าง ๆ มันขึ้นอยู่กับบุคคล เป็นเอกลักษณ์ที่บัณฑิตจาก
แต่ละสถาบันจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน

นำาควิามรู้ แล่ะท้กษะท้่ได้้ร้บ มจธ. ไปประยุกต์
ใช้อย่างไรบ้าง

แยมไม�ใช�คน้เก�งแลัะแยมก็ไม�ได้เป็น้คน้ท่�ม่พรสู่วรรค์ แยม
เป็น้คน้ท่�จะต่อ้งพยายามมากกว�าคน้อ้�น้ ๆ  อย่�เสู่มอ แต่�แยม
มองว�าแยมเป็น้คน้ท่�โชคด่ เพราะม่โอกาสู่ต่�าง ๆ  มากมายท่�
ผ�าน้เข้ามาใน้ชว่ติ่ แลัะแยมเลัอ้กท่�จะควา้มัน้เอาไวค้�ะ เพราะ
สู่ำาหรับื้แยมคิดว�าโอกาสู่ท่�ผ�าน้เข้ามาแลั้ว แยมจะไม�ม่ทางร่้
เลัยว�ามัน้จะผ�าน้เข้ามาอ่กเม้�อไหร� 
แยมอยากฝากถ่งชาว มจธ. ท่�ได้อ�าน้บื้ทความน่้�ว�า ความสู่ข่ 
ค้อ เป้าหมายใน้ช่วิต่ของแยมค�ะ แยมมักจะเลั้อกใช้ช่วิต่ท่�
ทำาใหต้่วัเองมค่วามสู่ข่ แม้ว�าเราจะต่อ้งเผชญิกับื้สู่ิง่ใดก็ต่าม 
ท่กปัญหาม่ทางออกแลัะท่กการกระทำาม่เหต่่ผลัใน้ตั่วของ
มัน้เองเสู่มอ ไม�ว�าทางท่�เรากำาลัังจะเผชิญจะต่้องลัำาบื้าก
สู่กัเพียงใด ถ้ากำาลังัใจเราดก็่จะผ�าน้มัน้ไปได้อย�างสู่วยงาม 
ไม�ม่อะไรท่�สู่มบ่ื้รณ์์แบื้บื้ท่�สู่่ด คน้เราก็เช�น้กัน้ เราต่�างม่จุด
เด�น้ แลัะจุดด้อยใน้ต่ัวเอง เพียงขอแค�เราได้ทำามัน้อย�างเต่็ม
ท่�แลั้ว ผลัลััพธ์ท่�ออกมามัน้จะด่ท่�สู่่ดใน้แบื้บื้ฉีบื้ับื้ของเราค�ะ

ฝากถึงชาวิ มจธ. ท้่สนใจ แล่ะอยากม้
ประสบการณ์ท้่ด้้แบบเด้้ยวิก้บแยม
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กองบรรณาธิการ

มจธ. เปิด้หน่วิย 
ฉ้ด้วิ้คซ้นถาวิร 

ตอบร้บนโยบายชาติ
สร้างภูมิคุ้มก้นหมู่ให้

บุคล่ากร น้กศึกษา 
แล่ะชุมชนรอบขุ้าง

ด้�วยัความม้ง่มั�นของมหาวทิยัาลัยััเทคโนโลัย่ัพระจอมเกลั�าธนบรี้

(มจธ.) ในการผ่น่กกำาลััง ป็ระสัานความร่�ความเช่�ยัวชาญ่ของ 

มจธ. แลัะพันธมิต้ร เพ่�อสันับสัน้นการด้ำาเนินการต้ามนโยับายั

ชาต้ ิบรรเทาความเด้อืด้ร�อนแกช่ม้ชน ป็ระชาชนท่�ต้�องการความ

ช่วยัเหลัือ ต้ลัอด้ระยัะเวลัาท่�ป็ระเทศไทยัเผ่ชิญ่วิกฤต้การแพร่

ระบาด้ของเชื�อไวรัสัโควิด้-19 ท่�ผ่่านมานั�น 

โดยก้ารจ้ดต้�งหน่วยว้คซ่ึ่นถาวร มจธ. 
ในคร้�งน่�ม่ว้ตถ่ปัระสงค์เพ่ื่�อ ม่่งเน้นก้าร
ให้บริก้ารว้คซ่ึ่นในร้ปัแบบก้ล่่ืม รองร้บ
ก้ารเข้าใช้ี่บริก้ารได้ถึง 1,000 คนต่อว้น 
แลืะได้เปิัดให้บริก้ารอย่างเป็ันทางก้าร
เป็ันว้นแรก้เม่�อ 7 มิ.ย. 2564 ณ์ 
อาคารก้ารเร่ยนร้้พื่ห่วิทยาก้าร (N16) 
มจธ. บางมด เป็ันก้ารฉ่ีดว้คซ่ึ่นให้ก้้บ 
บ่คลืาก้ร น้ก้ศึัก้ษ์าแลืะผู้้้ปัฏิิบ้ติงาน 

เต็มเวลืาในพ่ื่�นท่�ให้ก้้บ มจธ. อาทิ รปัภ. แม่บ้านท่�ล้ืก้ษ์ณ์ะงาน 
ม่โอก้าสส้มผู้้ส หร่อพื่บปัะก้้บผู้้้คนจำานวนมาก้เป็ันก้ล่่ืมแรก้ โดย
ต้�งเป้ัาฉ่ีดให้ก้้บน้ก้ศึัก้ษ์าแลืะบ่คลืาก้รให้ได้ไม่ตำ�าก้ว่า 70% แลืะ
ม่ภารกิ้จเพ่ื่�อช่ี่วยก้ระจายว้คซ่ึ่นไปัย้งช่ี่มชี่นโดยรอบ แลืะพ่ื่�นท่� 
ใก้ล้ืเค่ยงเม่�อได้ร้บก้ารจ้ดสรรว้คซ่ึ่นมาอย่างเพ่ื่ยงพื่อ

ขอขอบคณ้ความรว่มมอืจากท้กภาคสัว่น ท่�ทำาให� มจธ. สัามารถ

เป็ดิ้พ่�นท่�เพ่�อเป็น็หนว่ยัฉีด่้วคัซึ่น่อ่กแหง่หน่�งท่�จะรว่มเอาชนะการ

แพร่ระบาด้เชื�อไวรัสั COVID-19 โด้ยัการสัร�างภ่มิค้�มกันให�กับ

คนในป็ระเทศได้�ก�าวผ่่านวิกฤต้ครั�งน่�ไป็ได้�ด้�วยักัน

“ห์น�วัยฉัีดวััคัซี่นถาวัร มจธ.” เป็ันหนึ�งใน 28 ศ้ันย์ฉ่ีดว้คซ่ึ่น
ป้ัองก้้นโรคติดเช่ี่�อไวร้สโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้ก้าร
บริหารจ้ดก้ารโดยก้ระทรวงก้ารอด่มศึัก้ษ์า วิทยาศัาสตร์ วิจ้ยแลืะ
นว้ตก้รรม (อว.) โดย มจธ. ม่ก้ระทรวงสาธารณ์ส่ข ก้ร่งเทพื่มหานคร 
โรงพื่ยาบาลืในเคร่อบางปัะก้อก้ แลืะหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็ัน
พ้ื่นธมิตรในก้ารจ้ดต้�ง ก้ระบวนก้ารดำาเนินงานท้�งหมดจ้ดทำาตาม
มาตรฐานแลืะโปัรโตคอลืท่�ก้ระทรวงสาธารณ์ส่ขก้ำาหนด 
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1. ชื่อบัญชี “มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�”
ธนาคารไทยพาณิชย� สาขา มจธ. เลขที่บัญชี  237-2-00006-3
โปรดระบุ "สนับสนุนหน�วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ." ในหลักฐานเพ�่อสะดวกในการตรวจสอบ

2. ส�งหลักฐานการบร�จาคและติดต�อขอรับใบเสร็จ ได�ที่ 
อีเมล: move@kmutt.ac.th โทรศัพท�และไลน� : 092-465-8936

การบร�จาคเง�น
 
THAI QR
PAYMENT

 รับเง�นได�จากทุกธนาคาร

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

Biller ID : 099400016009728

สามารถนำมาบร�จาคได�ที่
ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม (คุณฉันทนา ภู�ธราภรณ�) 
โทร. 0-2470-8051 / 081-303-6050 หร�อ 0-2470-8068 (นอกเวลาทำการ) 

การบร�จาคสิ�งของ

ได�รับการสนับสนุนวัคซีนและการเชื่อมโยงฐานข�อมูลการฉีดวัคซีนให�กับผู� ใช�บร�การจากกระทรวงสาธารณสุข
และได�รับความร�วมมือจาก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในเคร�อบางปะกอก และหน�วยงานต�างๆ

ร�วมเป�นพันธมิตรในการจัดตั้ง 

ทั้งนี้ ยังต�องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพ�่อการดำเนินการอย�างต�อเนื่อง
จ�งขอเร�ยนเชิญท�านผู�มีจ�ตศรัทธาให�การสนับสนุน ดังนี้ 

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�
หน�วยฉีดวัคซีนถาวร 

#มดอาสามจธ. ฉีดให� ไทย ได� ไปต�อ



International Affairs Office (IA)

     With the outbreak of COVID-19 pandemic, KMUTT faces challenges of educational management; 
the University has to use an alternative mode of teaching and learning but tries to keep our 
educational philosophy and the temporary closure has been announced many times.While there are 
348 international students enrolling in various programs, 243 are staying in Thailand. KMUTT has tried 
to help those international students so that they can continue with their studies, feel safe by knowing 
the most updated situation about the COVID-19 and how to get vaccines provided by the University, and 
get help especially those who are at risk of infection. The assistance offered came from various units.

KMUTT international students
in COVID-19 pandemic 

The international students share 
their feelings as follows:

Mr. Ashmin Aryal  (Nepalese)
Doctoral Degree 
The Joint Graduate School of Energy

Mr. Moniroth Thou (Cambodia)
Bachelor’s degree
School of Architecture and Design

Mr. Moniroth Thou (Cambodia)
Bachelor’s degree
School of Architecture and Design

Ms. Koki Yoshimoto (Japanese)
Bachelor’s degree
School of Architecture and Design

Ms. Aye Nyein Thu (Burmese)
Bachelor’s degree
School of Architecture and Design

Mr. Sokkeang Be (Cambodian)
Master’s degree, Faculty of Science

Mr. Monyratanak Lim (Cambodian) 
Master’s degree, Faculty of Science

   “Personally, not being able to go 
to the lab is too stressful and socially 
students cannot meet in the study 
room or any other place to share ideas 
which has hindered the personal 
development.”

   “After vaccinated, I feel safer and 
comfortable like we have something 
to protect. About symptoms (I didn’t 
have any symptoms after took 
vaccine)”

   “I’m grateful for IA that always 
been there for international student. 
The survival kit is really useful and 
helpful, I really enjoy the food inside 
and also the medicine for COVID-19”

   “I was effected most when the 
gym and sports complex was shut 
down because we had absolutely no 
freedom in doing fun activities and 
that is detrimental to the health of 
body and mind.”

   “I was so sick a few days after 
vaccinated. The feeling was quite 
unsure because I don’t know I 
can get the vaccine this fast as an 
international students.”

    “This is the best thing that I would 
like to say thank you so much to IA  
for survival kit during I’m self-quarantine. 
Thank you so for your take care”

   “I really appreciate of your work 
that always care us. Your survival kid 
is really important for me in that time. 
I cannot post a picture of your surviv-
al kit because I’ve finished quarantine 
since 15 June and the survival is run out.”

and Environment

Concerns about COVID-19 situation After getting a vaccine

Receiving a survival kit during 
self-quarantine
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นัยัรัต้น์ วงษ์เวทยั์5 ขั้นตอน สะกิด เปลี่ยนวิถีชีวิต
แบบ Green Nudges

ตั้งเป้าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
แบบ Green Nudges

เรียนรู้เข้าใจ ผลักดัน
พฤติกรรมเป้าหมาย

ออกแบบและสร้างแรงผลักดัน
สู่พฤติกรรมเป้าหมาย

วัดผลประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงแก้ ไขอย่างต่อเนื่อง

ถอดบทเรียนการเปล่ียนแปลง
เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

The Little Book of Green Nudges คือ ค้่มือในการลดีผู้ลกระทบทางสิ่งแวุดีล�อมในพื้นที่

มหาวุิทยาลัยผู้่านการเปลี่ยนแปลงพฤติิกรรม ดี�วุยการ ‘สะกิดี’ ให�บุคคลเลือกติัวุเลือกที่ส่งเสริม

ควุามยั่งยืนและเป็นมิติรติ่อสิ่งแแวุดีล�อมมากขึ้น ดี�วุยเทคนิคการโน�มน�าวุใจอย่างนุ่มนวุล การวุาง

กรอบของติัวุเลือก รีเซ็ติการติั้งค่าเริ่มติ�น (default option) และควุบคุมอิทธิิพลทางสังคม ค้่มือ

ฉุบับนี้ จัดีทำาโดีย โครงการสิ่งแวุดีล�อมแห่งสหประช่าช่าติิ (UNEP) และไดี�หน่วุยศูึกษาข�อม้ลเช่ิงลึก 

ดี�านพฤติิกรรม หรือ Behavioural Insights Team เป็นผู้้�เขียน

ส่วุนหนึ่งของเนื้อหาใน The Little Book of Green Nudges กล่าวุวุ่า ถ�าติ�องการ ‘สะกิดี’ ให�คน

เปลี่ยนพฤติิกรรม ติ�องทำาให�ติัวุเลือกนั้น EAST คือ ง่าย (Easy) น่าดีึงดี้ดี (Attractive)  เป็นที่

นิยม (Social)  และถ้กที่ถ้กเวุลา (Timely) และอีก 5 ขั้นติอนที่จะสะกิดีเปลี่ยนวุิถีช่ีวุิติแบบ Green 

Nudge นั้น มีดีังติ่อไปนี้http://tiny.cc/LBGN
Download

1 2

3
4 5

5 Steps to make your nudges a success in Green Nudges
  1. Choose your target behavior 

  2. Understand your context  

  3. Design your nudges 

  4. Test the effectiveness for your nudges   

  5. Reflect and redesign 

 อาคาร Green Society (S10)
 EESH 
 http://sustainable.kmutt.ac.th/
 0-2470-8293
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ณัฐเศรษฐ์ ภิรมยั์เศรษฐก้ลั (นักสัาธารณสั้ข)

วิ้คซ้น
หล่ากเรื่องต้องรู้

วิ้คซ้น (Vaccine) คืออะไร ?
สารชี่นิดหนึ�งท่�ฉ่ีดเข้าไปัร่างก้าย เพ่ื่�อสร้างภ้มิค้่มก้้นโรคต่างๆ ส่วน
ใหญ่ทำามาจาก้เช่ี่�อโรค เม่�อฉ่ีดเข้าไปัในร่างก้ายคนเรา ร่างก้ายเรา
ก็้จะสร้างภ้มิค้่มก้้น ก้้บโรคน้�นๆ

ประเภทขุองวิ้คซ้น ?
การแยกประเภู่ท์ข้องวััคัซี่นตามการผล�ตสามารถแยกออกได้
เป็น 3 ประเภู่ท์ คืัอ

    ว้คซ่ึ่นปัระเภทท็อก้ซึ่อยด์ (Toxoid) เป็ันก้ารนำาพิื่ษ์ของเช่ี่�อโรค

มาทำาให้หมดฤทธิ�แต่ย้งสามารถก้ระต้่นให้ร่างก้ายสร้างภ้มิค้่มก้้นได้ 

ได้แก่้ ว้คซ่ึ่นคอต่บ บาดทะย้ก้

      ว้คซ่ึ่นชี่นิดเช่ี่�อเป็ัน (Live Vaccine) เป็ันว้คซ่ึ่นท่�นำาเช่ี่�อมาทำาให้ 

อ่อนแรงจนไม่สามารถก่้อโรคได้ แต่สามารถก้ระต้่นภ้มิค้่มก้้นได้ ได้แก่้ 

ว้คซ่ึ่นห้ด คางท้ม ห้ดเยอรม้น อ่ส่ก้อ่ใส ง้สว้ด ไข้สมองอ้ก้เสบ เจอ่ 

(ชี่นิดเช่ี่�อเป็ัน)

    ว้คซ่ึ่นชี่นิดเช่ี่�อตาย (Killed Vaccine) เป็ันว้คซ่ึ่นท่�ผู้ลิืตขึ�นจาก้

เช่ี่�อโรคท้�งต้วหร่อบางส่วนของเช่ี่�อ ได้แก่้ ว้คซ่ึ่นต้บอ้ก้เสบ เอ บ่ 

ไอก้รน ไข้หว้ดใหญ่ โปัลิืโอชี่นิดฉ่ีด

การแยกประเภู่ท์ข้องวััคัซี่นอีกวั�ธีห์นึ�ง โดยการใช้แผนสร้าง
เสร�มสุข้ภู่าพข้องกระท์รวังสาธารณสุข้ สามารถแบุ�งออกได้
เป็น 4 ประเภู่ท์คืัอ

       ว้คซ่ึ่นพ่ื่�นฐานหร่อว้คซ่ึ่นบ้งค้บ (Compulsory Vaccine) (EPI) 

ได้แก่้ ว้คซ่ึ่นท่�บรรจ่ลืงในแผู้นสร้างเสริมส่ขภาพื่ของปัระเทศั

        ว้คซ่ึ่นเผู่้�อเล่ือก้ (Optional Vaccine) ค่อ ว้คซ่ึ่นท่�อาจม่ปัระโยชี่น์ 

แต่ย้งไม่ม่ความแน่ช้ี่ดในเร่�องของความสำาค้ญของว้คซ่ึ่นในเด็ก้ไทย 

ปัระก้อบก้้บว้คซ่ึ่นม่ราคาส้งทำาให้ร้ฐบาลืย้งไม่ม่ความแน่ใจในเร่�อง

ความค้่มท่น จึงไม่ได้จ้ดเข้าอย้่ในแผู้นสาธารณ์ส่ขของปัระเทศั ถ้า

ต้องก้ารฉ่ีดจะต้องเส่ยค่าใช้ี่จ่ายด้วยตนเอง

      ว้คซ่ึ่นสำาหร้บใช้ี่ในก้รณ่์พิื่เศัษ์ (Special Vaccine) ค่อว้คซ่ึ่นท่�ม่ 

ความช้ี่ดเจนในก้ล่่ืมท่�ม่ความเส่�ยงต่อก้ารเกิ้ดโรค หร่อหาก้เป็ันโรค

แล้ืวอาจเกิ้ดภาวะแทรก้ซ้ึ่อนร่นแรง หร่อใช้ี่ในผู้้้ท่�จะเดินทางไปัใน

ถิ�นท่�ม่ก้ารระบาดของโรค

       ว้คซ่ึ่นท่�อย้ใ่นก้ารวิจ้ยแลืะพ้ื่ฒนา หมายถึง ว้คซ่ึ่นท่�ม่ความสำาค้ญ 

ต่อก้ารป้ัองก้้นโรคแต่อย้ร่ะหว่างก้ารพ้ื่ฒนา หร่อก้ารทดลืองก้้บอาสา

สม้คร เช่ี่น ว้คซ่ึ่นป้ัองก้้นไข้เล่ือดออก้ มาลืาเร่ย เอดส์ เป็ันต้น

ขุ้อควิรระวิ้งจากการร้บวิ้คซ้น ?
ก้ารฉ่ีดว้คซ่ึ่นหลืายชี่นิดพื่ร้อมก้้น ว้คซ่ึ่นท่�ม่ผู้ลืข้างเค่ยงเด่ยวก้้น

แลืะเก้ิดขึ�นพื่ร้อมก้้น เช่ี่น ไข้ ไม่ควรให้ในเวลืาเด่ยวก้้นเพื่ราะอาจ

ทำาให้ไข้ส้งขึ�น ว้คซ่ึ่นแต่ลืะเข็มควรให้คนลืะตำาแหน่งก้้น แลืะไม่ควร

นำาว้คซ่ึ่นต่างชี่นิดก้้นมาผู้สมฉ่ีดคร้�งเด่ยว ยก้เว้นเป็ันว้คซ่ึ่นท่�ม่ข้อม้ลื

มาก่้อนว่าได้ผู้ลืด่

สำาหร้บว้คซ่ึ่นชี่นิดเช่ี่�อเป็ัน สามารถให้หลืายชี่นิดพื่ร้อมก้้น แต่ถ้าให้

ห่างก้้นควรห่างก้้นอย่างน้อย 1 เด่อน เช่ี่น ห้ด คางท้ม ห้ดเยอรม้น 

อ่ส่ก้อ่ใส แลืะไข้สมองอ้ก้เสบชี่นิดเช่ี่�อเป็ัน ส่วนว้คซ่ึ่นชี่นิดเช่ี่�อตาย

จะห่างก้้นเท่าใดก็้ได้

หากไม่ ได้ม้ารบ้วิค้ซน้ตามน้ด้จะทำาอย่างไรด้้ ?
หาก้ไม่ได้มาร้บว้คซ่ึ่นตามน้ด หร่อได้ว้คซ่ึ่นห่างก้ว่าท่�ก้ำาหนด 

ไม่ได้ทำาให้ภ้มิค้่มก้้นตำ�าลืง แต่หาก้ให้ว้คซ่ึ่นใก้ล้ืก้้นเกิ้นไปั อาจทำาให้

ภ้มิค้่มก้้นขึ�นได้ไม่ด่เท่าท่�ควร ด้งน้�นหาก้ไม่ได้ร้บว้คซ่ึ่นตามก้ำาหนด 

สามารถน้บเป็ันเข็มต่อไปัได้เลืย โดยไม่จำาเป็ันต้องน้บใหม่ ไม่ว่านาน

เท่าไรก็้ตาม

ขอขอบค้ณข�อม่ลัจาก   เคร่อโรงพยัาบาลัรามคำาแหง

1

1

2

2

4

3

3
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ทุนให�เปล�า

ทุนเพ�่อช�วยเหลือค�าเล�าเร�ยน
มอบให�ทุกคนที่เดือดร�อน
ขั้นต่ำ 1,500 บาท/

ภาคการศึกษา
ไม �ต �องแนบเอกสาร
สูงสุด 6,000 บาท/

ภาคการศึกษา 
อาจารย�ท่ีปร�กษาของนักศึกษา
เป�นผู�พ�จารณาให�ความเห็น

ทุนช�วยเหลือฉุกเฉินเพ�่อการศึกษา
เนื่องจากสถานการณ� COVID-19
(COVID-19 Emergency Relief Bursary)

ขั้นต่ำเดือนละ 2,000 บาท
สูงสุดเดือนละ 4,000 บาท
ไม�เกิน 3 เดือนต�อภาคการศึกษา

พ�จารณาโดยคณะ/ภาคว�ชา 
หร�อคณะกรรมการผู�สมควรได�รับทุน

ทุนจ�างงาน
เพ�่อการเร�ยนรู�*

หากนักศึกษาเป�นผู�ที่ ได�รับความเดือดร�อน หร�อพบเห็นเพ�่อนที่ ได�รับความเดือดร�อน 
สามารถประสานเพ��มเติมได�ที่ กลุ�มงานช�วยเหลือทางการเง�นแก�นักศึกษา โทร. 0-24708097-8, 0-24708107 email:sfa@mail.kmutt.ac.th

ทุนการศึกษา Applied Learning (2)
(ทุนจ�างงานนักศึกษา ทำงานจากบ�าน)

ค�าตอบแทนการทำงาน
ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
แต�ไม�เกิน 300 บาทต�อวัน
และไม�เกิน 2,000 บาทต�อสัปดาห� 

 การช�วยเหลือนักศึกษา มจธ.
ตลอดป�การศึกษา 2564

 การช�วยเหลือนักศึกษา มจธ.
ตลอดป�การศึกษา 2564

“ ช�วยเพ�่อน 
แชร �ให�เพ�่อนรู�”

 * เฉพาะ ป.ตร� เท�านั้น    

นอกจากนั้น มจธ. ยังมี ทุนให�เปล�าแก�นักศึกษา ที่เป�นเง�นบร�จาคจากบร�ษัท องค�กร และศิษย�เก�า

ขยายเวลาการชำระค�าเทอม
ให�ทุกคนที่เดือดร�อน

ให�บร�การวัคซีนแก�นักศึกษา
ที่หน�วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

แพคเกจอินเทอร�เน็ตเพ�่อการเร�ยนรู�
มอบให�ทุกคนที่เดือดร�อนและลงทะเบียน
(พร�อม ภาค 1/64)

ประกัน COVID-19 
นักศึกษาป�จจ�บันรหัส 59 - 63 และตกค�างที่มีสถานภาพนักศึกษาคุ�มครองถึง 24 มี.ค. 65 
นักศึกษาใหม� 64 เร��ม 1 ก.ค. 64 คุ�มครองถึง 24 มี.ค. 65

มอบความช�วยเหลือไม�เป�นตัวเง�นโดยตรง
บร�การยืมคอมพ�วเตอร�โน�ตบุ�ค*
เพ�่อการเร�ยนรู� จำนวน 500 เคร�่อง
(พร�อม ภาค 1/64)

ทุนการศึกษา มจธ.



ขอบคัุณภู่าพจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57723752

KMUTT Social Change Agent กับการอาสาเพื่อสังคม 
•  สถานการณ์โรงงานไฟ ไหม้ย่านกิ่งแก้ว  •

กองบรรณาธิการ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท้่เกิด้ขุ้�นบนโล่กใบน้� ไม่วิ่าจะเป็นสิ่งท้่เกิด้จากภ้ยพิบ้ติทางธรรมชาติ หรือจากสิ่งท้่ ไม่
คาด้คดิ้มากมาย แต่ในสถานการณ์ท่้เล่วิร้ายน้�น “ควิามร่วิมมือรว่ิมใจ” จะเป็นเรือ่งราวิด้้ๆ  ท้อ่ยู่เบื�องหล้่ง
ในทุก ๆ คร้�ง แล่ะคร้�งน้�ก็เป็นอ้กคร้�งหนึ่งจาก “โรงงานไฟ ไหม้ย่านกิ่งแก้วิ” เป็นอ้กเหตุการณ์เร่งด้่วินท้่
สรา้งควิามตืน่ตระหนกไม่แพส้ถาการณ์การแพร่ระบาด้ขุอง COVID-19 สว่ินหน่ึงเป็นเพราะระด้บ้ควิาม
รุนแรงแล่ะผ่ล่กระทบจากอ้คค้ภ้ยคร้�งน้�ท่้ม้ท้�งผู่้เส้ยช้วิิต ผู้่บาด้เจ็บแล่ะประชาชนท่้ต้องอพยพจากพื�นท่้
น้บพ้นคนให้พ้นจากอ้นตรายจากการร้่วิไหล่ขุองสารเคม้ เหล่่าวีิรบุรุษผู่้กล้่าน้บร้อยท่้เขุ้าไปช่วิยเหลื่อ
วิน้น้�เราจง้ขุอใหท้า่นได้รู้จ้ก้ก้บ 3 ผู่ส้รา้งการเปล่้่ยนแปล่งทางส้งคม ท่้ ไมน่ิง่ด้ดู้ายกบ้เหตกุารณท์้เ่กดิ้ขุ้�น

วิี - วิีระชาติ คำ�าคูณ

CEO แลัะสู่มาชิก ท่มบื้ิน้โดรน้ NOVY

แม็ค - กฤตธ้ช สาทรานนท์

“วิ ีวิรีะชาต ิคำ�าคณู บณัฑิติ้สัถาบนัวทิยัาการห่้นยันต้ภ์าคสันาม
สัาขาวศิวกรรมห่้นยันต้แ์ลัะระบบอตั้โนมตั้ ิ อด้ต่้นกัศก่ษาท่�ได้�รบั
ท้นผ่่�ช่วยัวิจัยัในผ่ลังานด้�านอากาศยัานไร�คนขับ 

สั่วน แม็ค กฤตธ้ช สาทรานนท์ บัณฑิิต้สัถาบันวิทยัาการห่้น
ยันต้์ภาคสันาม สัาขาวิศวกรรมห่้นยันต้์แลัะระบบอัต้โนมัต้ิเช่น
เด้่ยัวกัน แลัะมหาบัณฑิิต้สัาขาธ้รกิจเทคโนโลัยั่ อด้่ต้นักศ่กษาท่�
ได้�รับท้นสันับสัน้นในโครงการบัณฑิิต้พันธ้์ ใหม่”

2 สมาชิกท้่อาสาทำางานร่วิมก้บหน่วิยงานกู้ภ้ย แล่ะท้มอาสา
ประชิด้ก้บจุด้เกิด้เหตุ โด้ยนำาโด้รนติด้กล่้องถ่ายภาพ RGB 
เป็นภาพคล่้ายตามนุษย์เห็น ขุ้�นบินสน้บสนุนท้มอาสาหน่วิย
หน้า เพื่อสำารวิจตำาแหน่งแล่ะเส้นทางเขุ้าไปปิด้วิาล่์วิ
สำาหร้บปัฏิิบ้ติก้ารค้นหา “จุดปิดวัาล์วั” แม็คั เล่ืาย้อนถึง
เหต่ก้ารณ์์ให้ฟัื้งว่า ตนเองได้ร้บก้ารติดต่อจาก้พ่ื่�ท่�ร้้จ้ก้ขอให้มาช่ี่วย
ทำาภารกิ้จเร่งด่วนลืงพ่ื่�นท่�โรงงานท่�ไฟื้ไหม้เพื่ราะเขาเห็นว่าโดรน
สามารถท่�จะช่ี่วยภารก้ิจน่�ได้ ซึึ่�งท่ก้คนก้็พื่ร้อมใจก้้นไปัช่ี่วยท้นท่ 
โดยย้งไม่ร้้ว่าจะต้องทำาอะไรจนไปัร้้อ่ก้ท่ท่�หน้างาน เราเป็ันเพ่ื่ยง
ส่วนหนึ�งในก้ล่่ืมจิตอาสาท่�เข้าไปัร่วมภารกิ้จคร้�งน่� 

“เราท่ก้คนไปัด้วย “จิตอาสา” พื่ร้อมอาก้าศัยานไร้คนข้บ (โดรน) 
หล้ืงจาก้ทราบภารก้ิจให้บินสำารวจแลืะค้นหาเส้นทางจ่ดปิัด
วาล์ืว เราแบ่งหน้าท่�ก้้นในท่ม โดยหน้างานว่ทำาหน้าท่�บ้งค้บ
โดรน ม่คริส (นายว้ชี่พื่ลื 
ว่ฒิเผู่้า) ซึึ่�งเป็ันวิศัวก้รปัระจำา
ท่ม เป็ันผู้้้ช่ี่วย ท้�งสองคน
ติดตามเจ้าหน้าท่�ก้้้ภ้ยเข้าไปั
ในพ่ื่�นท่� เพ่ื่�อนำาโดรนบินขึ�น
สำารวจ ส่วนแม็คทำาหน้าท่�
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จาก้เหต่ก้ารณ์์ท่�เกิ้ดขึ�น ปาล์ม ก้ล่ืาวถึงแนวคิดก้ารทำาซึ่อฟื้ต์แวร์
ขึ�นมาว่า เป็ันก้ารพ้ื่ฒนาเคร่�องม่อท่�ม่อย้แ่ล้ืวให้ม่ปัระสิทธิภาพื่ เพ่ื่�อ
เป็ันช่ี่องทางหนึ�งในก้ารช่ี่วยเหล่ือช่ี่�พิื่ก้้ดความปัลือดภ้ยของพ่ื่�นท่�
บริเวณ์โดยรอบ โดยพ้ื่ฒนาเว็บเฉีพื่าะกิ้จท่�ม่โค้ดแค่ 120 บรรท้ด
แลืะใช้ี่ระยะเวลืาพ้ื่ฒนาเพ่ื่ยง 2 ช้ี่�วโมงเท่าน้�น เพ่ื่�อให้ท้นท่วงท่ก้้บ
สถานก้ารณ์์อ้นค่ก้ร่่น

“ผู้มมองว่าเราม่เคร่�องม่ออย้่แล้ืว แค่มาพ้ื่ฒนาต่อยอด ในคร้�ง
น่�เราเล่ือก้ใช้ี่ Longdo Map API แลื้วก็้เข่ยนต่อยอดให้เป็ัน 
ร้ปัร่างโดยใช้ี่ Map API มาปัระก้อบก้ารทำางาน ซึึ่�งเป็ันสิ�งท่�ผู้มถน้ด
 โดยท่�ผู้มได้เข่ยนโปัรแก้รมน่�มาตลือด พื่อเราเห็นโจทยปั์ัญหาแล้ืว
 ผู้มจึงเข่ยนโค้ดขึ�นมา หล้ืงจาก้น้�นก็้ระดมสมองก้้บในท่มว่าจะทำา
อยา่งไร เพ่ื่�อให้คนได้เข้าถึงแลืะสามารถใช้ี่งานง่าย เพื่ราะเราอยาก้
ให้ม่ปัระโยชี่น์เพ่ื่�อเต่อนภ้ยก้้บสถานก้ารณ์์ในขณ์ะน้�นเท่าท่�เรา

พื่อจะช่ี่วยได้ ม่ก้ารปัระช่ี่มท่มเพ่ื่�อหาจ่ดร่วมแลืะหาข้อม้ลืในก้าร
ก้ำาหนดระยะร้ศัม่ก้ารอพื่ยพื่ ก้ารหาค่าความปัลือดภ้ยของช่ี่มชี่น 
โดยม่ก้ารค้นคว้าอ้างอิงข้อม้ลืจาก้หลืายหน่วยงาน เพ่ื่�อให้ได้ข้อม้ลื
ท่�ตรงเปัา้แลืะแมน่ยำามาก้ท่�ส่ด นำาไปัส่้ปัระโยชี่น์ต่อก้ารทำางานของ
เจ้าหน้าท่�แลืะช่ี่มชี่นในก้ารอพื่ยพื่เคล่ื�อนยา้ย ท้ายท่�ส่ดท่มงานร้้สึก้
ภ้มิใจแลืะด่ใจมาก้ท่�เป็ันส่วนหนึ�งในก้ารช่ี่วยเหล่ือในคร้�งน่� แลืะจาก้
เหต่ก้ารณ์์คร้�งน้�น ม่ผู้้้เข้ามาใช้ี่งานเว็บมาก้ถงึ 3 ล้ืานคนในว้นเด่ยว 
ซึึ่�งถ่อว่าเยอะมาก้” 

“ก้ารท่�เราหยิบเทคโนโลืย่ท่�
เหมาะสมเข้ามาตอบโจทย์
จะช่ี่วยแก้้ปััญหาเฉีพื่าะหน้า 
เหล่ืา น้�นไ ด้ ท้นท่วงท่  ท้น 
เหต่ก้ารณ์์ ลืดความส้ญเส่ย 
น้�นค่อก้ระบวนก้ารคิดในก้าร
ทำางานในเหต่ก้ารณ์์ด้งก้ลื่าว ซึึ่�งเหต่ก้ารณ์์ไฟื้ไหม้ในซึ่อยกิ้�งแก้้ว
ถ่อเป็ันเหต่ก้ารณ์์ท่�ผู้มพื่ยายามใช้ี่แนวคิดน่�มาส่้ส้งคมเพื่ราะส่วน
หนึ�งผู้มอยาก้จะทำาเพ่ื่�อให้ส้งคมท่�เราอย้ด่่ขึ�น” ปัาล์ืมก้ล่ืาวทิ�งท้าย

ปัระสานงานเร่�องมาตรฐานก้ารบินแม้ว่าจะเป็ันโดรนท่�ใช้ี่ใน
ก้ารบ้นทึก้ภาพื่ท้�วไปั แต่เน่�องจาก้เป็ันพ่ื่�นท่�ห้ามบินแลืะเป็ัน
ช่ี่วงเวลืาใก้ลื้คำ�าจึงต้องทำาตาม พื่รบ.ก้ารบินอย่างเคร่งคร้ด 
ซึึ่�งยอมร้บว่าก้ารทำางานท่ก้อย่างทางท่มเจ้าหน้าท่�หน่วยก้้้ภ้ยม่
ก้ารเตร่ยมความพื่ร้อมไว้เป็ันอย่างด่แลืะเราก็้ทำาตามท่ก้อย่างท่�พ่ื่�
เจ้าหน้าท่�ก้้้ภ้ยบอก้ ให้ไปัทางไหนหร่อจ้งหวะไหนท่�ต้องถอยออก้
ก่้อนเม่�อเกิ้ดก้ารปัะท่ขึ�น เพ่ื่�อความปัลือดภ้ย เพื่ราะเป็ันก้ารเข้าไปั
ปัระชิี่ดพ่ื่�นท่� อย้่ท่ามก้ลืางก้องไฟื้ท่�ร่นแรง แลืะเต็มไปัด้วยนำ�าเจิ�ง
นอง จ่ดส้งเก้ตมองได้ยาก้ขึ�น ก้ารทำางานจึงต้องปัลือดภ้ยมาก้ท่�ส่ด 

ด้านของวีั ในฐานะน้ก้บินโดรน ก้ล่ืาวยอมร้บว่า “เม่�อย้อนด้ ณ์ 
ตอนน้�น ถ้าปิัดวาล์ืวไม่ได้แลืะสารเคม่ไหลืออก้หมดถ้งอาจเกิ้ดเหต่
ระเบิดท่�ร่นแรงคร้�งใหญ่ก้ว่าเดิม ภารกิ้จน่�จึงถ่อเป็ันภารกิ้จท่�สำาค้ญ
มาก้ ตอนน้�นเราจึงพื่ยายามท่�จะหาทางตำาแหน่งแลืะเส้นทางให้พ่ื่� 
ๆ ก้้้ภ้ยเข้าไปัปิัดวาล์ืวให้ได้ เพื่ราะเราเองก็้เปัร่ยบเสม่อนเป็ันส่วน
หนึ�งของหน่วยงานก้้้ภ้ย เสม่อนเป็ันดวงตาให้ก้้บหน่วยก้้้ภ้ย เพื่ราะ
ก้ารท่�เจ้าหน้าท่�ก้้้ภ้ยจะเดินเข้าไปัหาจ่ดปิัดวาล์ืวเองเป็ันไปัไม่ได้เลืย 
เพื่ราะก้องไฟื้รอบต้ว จะต้อง ‘ใช้โดรนเปน็ดวังตา’ เพ่ื่�อให้เขาเห็น
ภาพื่ตรงก้ลืางก้องไฟื้”

Sales Engineer บื้รษัิท เมต่าม่เดย่ เทคโน้โลัย่ จำากดั
ปาล่์ม - นิธิกร บุญ ยกุล่เจริญ

“ปาล่์ม นิธิกร บุญยกุล่เจริญ นักศ่กษา เก่าภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเต้อร์  คณะ วิศวกรรม ศาสัต้ร์  อด้่ต้นักศ่กษาท้นการ
ศ่กษาเพชรพระจอมเกลั�าด้�านความเป็็นผ่่�นำา  มจธ.”

หน่ึงในท้ม Longdo ท้มผู่้เขีุยนเวิ็บไซต์ท่้ใช้ตรวิจสอบระยะ
ทางเพล่ิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้วิท่้ ได้้ร้บการนำาไปใช้อย่าง
กวิ้างขุวิาง 

https://mapdemo.longdo.com/fire-soi-king-kaew
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TEERAPONG POLTUE
BREAKING THE WALL 

OF TRADTIONAL METAL IMPLANTS รูปการแข�งขันรูปแบบออนไลน�ผ�าน ZOOM APPLICATION

ผลงานว�จัย ที่เกี่ยวข�องกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห�งสหประชาชาติ

ด�านพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานหมุนเว�ยน

WINNERได�รับ
รางวัล

ระดับ

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ�านวัตกรรมทั่วถึง
(Inclusive Innovation of Hydrokinetic Turbine)

ผศ. ดร.อ�สาห� บุญบำรุง
หัวหน�าโครงการ สถาบันพัฒนาและฝ�กอบรมโรงงานต�นแบบ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี
ASEAN Energy Awards 2020
โดย ศูนย�พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE)

เมืองจาการ�ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ชุดกังหัน
กระแสน้ำผลิตไฟฟ�า
ขนาดพ�กัดกำลังผลิต

ไฟฟ�า 1 กิโลวัตต�

ASEAN ENERGY 
AWARDS 2020

ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

ขอแสดงความยินดีกับ
นายธีระพงษ�  พลตื้อ

นักศึกษาชั้นป�ที่ 4 ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล คณะว�ศวกรรมศาสตร�

เป�นการออกแบบโครงสร�างใหม�ให�กับกระดูกเทียมที่จะถูกใช�งานในร�างกายมนุษย� 
ด�วยเทคโนโลยีการพ�มพ�สามมิติของโลหะที่สามารถผลิตรูปร�างที่ซับซ�อน 
สร�างรูพรุนในระดับ Micro-Scale จะช�วยแก�ไขข�อเสียของกระดูกเทียมรูปแบบเดิมได� 

การแข�งขัน FALLING WALL LAB THAILAND 2021

“ ทางเลือกใหม�สําหรับกระดูกเทียมเพ�่อใช�ในร�างกายมนุษย� ”
จากการนําเสนอผลงาน

ผลงานว�จัยร�วมกับ

โดยมี ผศ.ธนิศร� ตั้งกิจเจร�ญกุล ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายพัฒนาศักยภาพและความเป�นสากลของนักศึกษา 
และอาจารย�ประจําคณะศิลปศาสตร� เป�นผู�ให�คําแนะนําในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้

ดร.พชรพ�ชญ� พรหมอ�ปถัมภ� และทีมว�จัย 

FALLING WALL LAB THAILAND 2021 จัดการแข�งขันรูปแบบออนไลน� เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ชมการแข�งขันย�อนหลังได�ที ่ Falling Wall Lab Thailand
(https://web.facebook.com/FWLThailand/videos/517306079544420/) 

ได�รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
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4LifeDIGITAL

ยุคัสมัยแห่งการเปลุ่ี�ยนแปลุ่ง
TRANSFORMATION

ก้ารเปัลื่�ยนแปัลืงเก้ิดขึ�นในท่ก้ย่คสม้ย ซึ่ึ�งท่ก้จ่ดเปัลื่�ยนน้�นจะเปั็นท่�มาของวิก้ฤต บางสิ�งเก้ิด

ใหม่ บางอย่างหายไปั ก้ระแสแห่งก้ารเปัล่ื�ยนแปัลืงน่�เปัร่ยบเสม่อนก้้บแรงผู้ล้ืก้ด้นให้ก้้าวข้าม 

ไปัส้่ย่คใหม่ Digital Transformation ท่�ชี่่วยเปัิดโอก้าสให้ท่ก้คนเข้าถึงก้ารศัึก้ษ์าได้อย่าง

ไร้ข่ดจำาก้้ด ก้ารส่งต่อข้อม้ลืความร้้ท่�รวดเร็วแลืะหลืาก้หลืาย แลืะเพื่่�อตอบสนองต่อก้าร

เปัลื่�ยนแปัลืง มจธ. ได้ออก้แบบ Micro-Credential (MC) ขึ�นมาเพื่่�อตอบโจทย์ก้ารศัึก้ษ์า

ไทย ซึ่ึ�ง MC จะเข้ามาม่บทบาทอย่างมาก้ก้้บก้ารศัึก้ษ์าไทยในปััจจ่บ้น

ซึ่ึ�งจะสามารถแสดงข้อม้ลืความสามารถ ท้ก้ษ์ะเฉีพื่าะเจาะจงของผู้้้เร่ยนท่�ได้ร้บก้ารพื่ิส้จน์

แลืะร้บรองในร้ปัแบบดิจิท้ลื ท่�สามารถตรวจสอบข้อม้ลืความถ้ก้ต้องแลืะปัลือดภ้ยด้วย 

Blockchain Technology ในอนาคต MC จะเปั็นต้วชี่่วยให้ก้ลื่่มคนทำางานได้เลื่อก้พื่้ฒนา

ท้ก้ษ์ะท่�จำาเป็ัน สามารถ Re-Skill หร่อ Up-Skill เพ่ื่�อก้ารเติบโตในหน้าท่�ก้ารงานแลืะความ

สนใจในเร่�องใหม่ๆ ท่�สามารถเก้ิดขึ�นได้ตลือดเวลืา MC จะทำาให้ก้ารศัึก้ษ์าเปั็นเร่�องท่�ง่ายขึ�น

สำาหร้บท่ก้คน

มจธ. พื่ร้อมผู้ลื้ก้ด้น MC ระบบก้ารศัึก้ษ์าร้ปัแบบใหม่ขึ�นมาเพื่่�อรองร้บเทคโนโลืย่ในปััจจ่บ้น 

ซึึ่�ง MC จะช่ี่วยเตร่ยมความพื่ร้อมของผู้้้เร่ยนด้วยก้ารพิื่ส้จน์แลืะร้บรองความสามารถท่�เจาะจง 

เพื่่�อสร้างแรงงานท่�ม่ค่ณ์ภาพื่ต่อก้ารทำางานในอนาคต

การเปลั่�ยน้แปลังการศ่กษา

กับื้บื้ทบื้าทของ MC

ถ้าให้กลุ่่าวถึงบท์บาท์ MC มจธ. เป็นท์ี�แรกท์ี�เริ่มพัฒนาระบบการศึกษาร้ปแบบใหม่นี้  โดย
มีการประยุกต์ใช่้เท์คัโนโลุ่ยี เพื�อนำามาออกแบบระบบการศึกษาดังกลุ่่าว เพื�อให้สอดรับ
กับการเปลีุ่�ยนแปลุ่งที์�เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เช่่น Digital Certification (Badge)

Digital Certification
(Badge)

ท์ำาคัวามร้้จักกับ Micro-Credential
เป็นส่วนหนึ�งในการออกแบบ MC แลุ่ะ
ติดต่อกับที์ม MC Support ได้ที์�..

www.4lifelonglearning.org
4life@mail.kmutt.ac.th

KMUTT provides the opportunity for learners to learn in line with their preferences so that they can discover themselves and their 
expertise. This is the learning transformation from the old school to Micro-Credential or MC which learners are able to organize their 
learning plan according to their preferences and proving competence in one specific skill at a time, via a portfolio of evidence. MC emp-
hasizes on building manpower in science and technology in order to respond to the country development. Consequently, we should 
create MC learning to build quality manpower for future as well as to produce the knowledge that can promptly use.

DIGITAL TRANSFORMATION : The era of change
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งานป็ระชาสััมพันธ์ SEAC
แลัะกลั้่มงานการสัื�อสัารฯ มจธ.

ภาควิชาเคม่ คณะวิทยัาศาสัต้ร์ มหาวิทยัาลััยัเทคโนโลัย่ั

พระจอมเกลั�าธนบ้รี ร่วมมือกับมหาวิทยัาลััยัเช่ยังใหม่ภายัใต้�

โครงการท้นศาสัต้ราจารยั์วิจัยัด้่เด้่น สัำานักงานสันับสัน้นการ

วิจัยั (สักว.) (DPG 6080002) เพ่�อการพัฒนาการวิเคราะหท์าง

เคม่แนวใหม่ (Modern chemical analysis) ในร่ป็แบบของการ

ทำาการทด้ลัองท่�บ�าน ซึ่่�งเป็น็การเรยีันการสัอนท่�ป็รบัให�เข�ากบัวถิ่

ช่วิต้ใหม่ (New normal) อันเนื�องมากจากการแพร่ระบาด้ของ

โควิด้ 19 ภายัใต้�หัวข�อป็ฏิบัต้ิการเร่�อง “การหาปริมาณเหล่็ก

ด้้วิยการวิิเคราะห์ทางเคม้สะอาด้แนวิใหม่ โด้ยใช้รีเอเจนต์

ธรรมชาต ิแล่ะใชโ้ทรศพ้ท์มอืถือ (Determination of iron by 

modern green chemical analysis employing a natural 

reagent and with a smartphone)” การทด้ลัองน่�เป็็นสั่วน

หน่�งในรายัวิชา CHM 267 วิชาป็ฏิบัต้ิการทางเคม่วิเคราะห์ 

(Analytical Chemistry and Instrumental Analysis 

Laboratory 2) สัำาหรับนักศ่กษาภาควิชาเคม่ชั�นป็ีท่� 2 คณะ

วิทยัาศาสัต้ร์ มหาวิทยัาลััยัเทคโนโลัยั่พระจอมเกลั�าธนบ้รี 

ผศ. ดร. มนภัู่ท์ร วังษ์ิบุุตร ห้วหนา้โครงก้าร
 แลืะอาจารย์ปัระจำาสาขาเคม่วิเคราะห์
 ภาควิชี่าเคม่ คณ์ะวิทยาศัาสตร์
 มหาวิทยาล้ืยเทคโนโลืย่พื่ระจอมเก้ล้ืา

ธนบ่ ร่  ร่วมก้้บคณ์ะทำางาน ไ ด้แก่้ 
ดร.กนกวัรรณ คั�วัฝอ นายปิยะณัฐ 

อ�ศรางก่ร ณ อยุธยา นางสาวัชนม์น�ภู่า ยี�รัมย์ นางสาวั 
วัราพร ใสส�อง นายกุลภู่ณ เกสรกาญจน์ และนายณัฐพันธ์ 
จันท์ร์แก้วั ได้เล็ืงเห็นถึงความสำาค้ญของวิชี่าปัฏิิบ้ติก้ารทางเคม่ 

มจธ.-มช. ร่วมคิดค้นการเรียนวิชาปฏิบัติการที่บ้าน (Lab at home) 
ในวิชาเคมีสำาหรับนักศึกษาตามวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
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ด้งน้�นจาก้ความร่วมม่อของภาควิชี่าเคม่ คณ์ะวิทยาศัาสตร์ 
มหาวิทยาล้ืยเทคโนโลืย่พื่ระจอมเก้ล้ืาธนบ่ร่ แลืะมหาวิทยาล้ืย 
เช่ี่ ย ง ให ม่ภาย ใ ต้ โครงก้าร ท่นศัาสตราจาร ย์ วิ จ้ ย ด่ เ ด่น 
สำาน้ก้งานสน้บสน่นก้ารวิ จ้ย (สก้ว.) (DPG 6080002) 
โดยม่  ศ. เ กียรต� คุัณ ดร . เก ตุ  ก รุดพัน ธ์
อ า จ า ร ย์ ปั ร ะ จำา ภ า ค วิชี่ า เ ค ม่  ค ณ์ ะ 
วิทยาศัาสตร์ มหาวิทยาล้ืยเช่ี่ ย ง ให ม่
แลืะ ห้วห น้ า ศ้ันย์ ความ เ ป็ัน เ ลิืศัทาง 
วิ ท ย า ศั า ส ต ร์ แ ลื ะ เ ท ค โ น โ ลื ย่ ก้ า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์  ม ห า วิ ท ย า ล้ื ย เ ช่ี่ ย ง ใ ห ม่ 
เป็ันท่�ปัรึก้ษ์าในโครงก้ารน่�เกิ้ดเป็ันแนวคิด
ก้ารนำาสารสก้้ดธรรมชี่าติจาก้ใบฝ่ร้� งมาใช้ี่สำาหร้บก้ารหา 
ปัริมาณ์เหล็ืก้ แลืะใช้ี่ก้ล้ืองจาก้โทรศ้ัพื่ท์ม่อถ่อ หร่อแท็บเล็ืต 
สำาหร้บบ้นทึก้ผู้ลืก้ารทดลืองโดยก้ารทดลืองน่�ใช้ี่สารเคม่ท่� 
ไม่เป็ันอ้นตราย เป็ันสาร polyphenol ท่�สก้้ดได้จาก้ใบฝ่ร้�ง 
ซึึ่� ง จ ะทำา ใ ห้ เ กิ้ ด ส า รปั ร ะก้ อบ เ ชิี่ ง ซ้ึ่ อนขอ ง เ ห ล็ื ก้ ท่� ม่ ส่  
จึงสามารถนำาค่ณ์สมบ้ติทางส่มาใช้ี่ในก้ารวิเคราะห์ทางเคม่ได้ 
นอก้จาก้น่�ย้งใช้ี่สารปัริมาณ์น้อยมาก้ ๆ ในระด้บไมโครสเก้ลื 
ทำาให้ปัลือดภ้ยต่อน้ก้ศึัก้ษ์าแลืะคนรอบข้าง สามารถทำาก้าร
ทดลืองได้ในท่�พ้ื่ก้ แลืะเป็ันมิตรต่อสิ�งแวดล้ือม โดยข้อม้ลื
ต่างๆท่�น้ก้ศึัก้ษ์าได้จาก้ก้ารปัฏิิบ้ติ ก้ารวิจารณ์์ผู้ลืก้ารทดลือง 
รวมไปัถึงก้ารสอบว้ดผู้ลืหล้ืงทำาก้ารทดลืองจะดำาเนินผู่้านทาง
ออนไลืน์ท้�งหมด จึงเร่ยก้ได้ว่าเป็ันวิชี่าปัฏิิบ้ติก้ารท่�เหมาะสมก้้บ
วิถ่ช่ี่วิตใหม่ (New normal) อย่างแท้จริง

วิเคราะห์ ซึึ่�งในเวลืาปัก้ติน้ก้ศึัก้ษ์าจะต้องเดินทางมาเร่ยน 
วิชี่าน่� ท่�มหาวิทยาล้ืยเท่าน้�น เน่�องจาก้เป็ันวิชี่าปัฏิิบ้ติก้าร 
ซึึ่�งจำาเป็ันต้องใช้ี่เคร่�องม่อ แลืะม่ผู้้้ควบค่ม แต่เน่�องจาก้ก้าร
แพื่ร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ก้ารเร่ยนก้ารสอนด้งก้ล่ืาว
เป็ันไปัได้ยาก้ เพื่ราะทำาให้เกิ้ดความเส่�ยงต่อส่ขภาพื่ของ
น้ก้ศึัก้ษ์า แลืะบ่คลืาก้รท่�เก่้�ยวข้อง ด้วัยเห์ตุนี�จึงท์ำาให้์การ
เรียนวั�ชาปฏิ�บัุต�การที์�บุ้าน (Lab at home) เป็นท์างออก
เดียวัที์�จะท์ำาให้์การเรียนข้องนักศึกษิาเป็นไปอย�างต�อเนื�อง
อ่ก้ท้�งในรายวิชี่าน่�จำาเป็ันต้องใช้ี่สารเคม่ปัริมาณ์ค่อนข้างมาก้
อ้นตราย แลืะต้องใช้ี่เคร่�องม่อขนาดใหญ่ท่�ต้องม่ผู้้้ควบค่มอย่าง
ใก้ล้ืชิี่ด ทำาให้แนวคิดน่�เป็ันไปัได้ยาก้ในช่ี่วงแรก้ แลืะรายวิชี่าน่�ไม่
เหม่อนก้้บวิชี่าทฤษ์ฎ่ิท่�น้ก้ศึัก้ษ์าสามารถเร่ยนผู่้านส่�อออนไลืน์ หร่อ
ตามแพื่ลืตฟื้อร์มอ่�นๆได้ง่าย 

KMUTT-CMU jointly invented the lab at home course in chemistry for students 
according to the new normal (New normal)
Department of Chemistry, Faculty of Science King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
collaborated with Chiang Mai University under the outstanding Research Professor Scholarship 
Program from The Thailand Research Fund (TRF) for the development of modern chemical 
analysis in the form of home experiments. This is a teaching that adapts to a new way of life 
(New normal) due to the epidemic of COVID-19 under the topic of action  “Determination of 
iron by modern green chemical analysis employing a natural reagent and with a smartphone”  
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“ท์างมห์าวั�ท์ยาลัยมีการบุร�ห์ารจัดการอย�าง
ดีมาก ร้่สึกประทั์บุใจมากกับุการบุร�การ
ข้องอาสาสมัคัรทั์�งห์ลาย ข้อบุคุัณมากที์�ส�ง
มอบุคัวัามห์�วังใยมาถึงผ้่เกษีิยณอายุทุ์กคัน 
ข้อบุคุัณจร�ง ๆ คั�ะ ”

“จงแก้สมการดังต�อไปนี�  X + Y + Z = Vaccine  
เมื�อ X = สุข้ภู่าพแข็้งแรง Y =  KMUTT 
Z = คัวัามใส�ใจ ดังนั�น สุข้ภู่าพแข็้งแรง + 
KMUTT + คัวัามใส�ใจ = Vaccine
Answer ข้อบุคุัณสำาห์รับุคัวัามห์�วังใย”

“ร้่สึกดีมากที์�มห์าวั�ท์ยาลัยมีการใส�ใจกับุ
นักศึกษิา เพื�อที์�จะให์้คันที์�จะไปฝึกงานและ
ต้องไปพบุเจอผ้่คันให้์ได้รับุวััคัซี่นก�อน เพราะ
ช�วัยลดคัวัามเสี�ยงในการต�ดเชื�อและลดคัวัาม
รุนแรงข้องโรคัได้คัรับุ”

“ข้อบุคุัณเจ้าห์น้าที์�จ�ตอาสาทุ์กคัน รวัมถึง 
บุุคัลากรท์างการแพท์ย์ทุ์กท์�านที์�เข้้ามา
ให้์บุร�การด้วัยคัวัามห์�วังใยแก�ชาวั มจธ. 
ข้อบุคุัณสำาห์รับุการเสียสละเพื�อสังคัม 
ส�วันรวัม ข้อเป็นอีกห์นึ�งกำาลังใจให้์คัรับุ”

“I’m very happy to get the vaccine. 
I would like to thank the university 
that they provide an easier access 
for us to get the vaccine as a foreign 
student.”

“ข้อข้อบุคุัณท์างมห์าวั�ท์ยาลัยที์�ให้์โอกาส
พนักงานท์ำาคัวัามสะอาดท์ุกคันได้รับุวััคัซี่น 
ร้่สึกดีใจ และมีคัวัามภู่าคัภู่่ม�ใจที์�สุดที์�ได้
ท์ำางานที์�นี�คั�ะ”

อาจารย์รัศม่ ช่ต่ิมา
ผ่่�เกษ่ยัณ

ค่ณ์ณ์ัฐกิต่ต่์ ยิ่งเจริญ
บ้คลัากร กลั้่มงานการสัื�อสัารเชิงกลัยั้ทธ์แลัะการต้ลัาด้

อาจารย์สู่่ทธิพงษ์ โสู่ภา 
อาจารยั์ ภาควิชาคร้ศาสัต้ร์อุต้สัาหการ
คณะคร้ศาสัต้ร์อุต้สัาหกรรมแลัะเทคโนโลัยั่

Mr. Muhammad Ibrahim Yahaya Nigerian
Graduate student, Department of Physics, Faculty of science

น้ายรัชพลั ระกิต่ิ
 นักศ่กษาภาควิชาวิศวกรรมโยัธา คณะวิศวกรรมศาสัต้ร์

ค่ณ์กองมณ์่ จัน้อังคาร
พนักงานทำาความสัะอาด้

“ควิามรู้สึกจากใจ...
ผู่้ร้บบริการหน่วิยฉ้ด้วิ้คซ้นถาวิร มจธ.”

“ก�อนเข้้ารับุการฉีัดวััคัซี่นร้่สึกกังวัลใจ แต�
เมื�อมาเข้้าที์�ห์น�วัยฉีัดวััคัซี่น เจ้าห์น้าที์�ทุ์กคัน
ให้์การต้อนรับุและบุร�การเป็นอย�างดี สถานที์�
สะดวักสบุาย ใช้เวัลาไม�นานคั�ะ”

“ร้่สึกวั�าดีที์�ได้รับุวััคัซี่นในคัรั�งนี�มากคัรับุ
ข้อบุคุัณมห์าวั�ท์ยาลัยที์�มอบุวััคัซี่นให้์พวัก
ผม จะตั�งใจท์ำางานและปฏิบัุต�ห์น้าที์�อย�าง
เต็มที์�คัรับุ”

ค่ณ์มาน้ิต่า อย่�จุ้ย
บ้คลัากร โครงการร่วมบริหารหลัักสั่ต้รฯ
คณะสัถาป็ัต้ยักรรมศาสัต้ร์แลัะการออกแบบ

ค่ณ์ชาย วรรณ์ศรี
พนักงานรักษาความป็ลัอด้ภัยั
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หลัายๆ คน้อาจจะต่กอย่�ใน้สู่ภาวะกังวลัใจ หลัังทราบื้ผลัการต่รวจว�าต่น้เองม่ผลัเป็น้บื้วก ซึ่่�งแสู่ดง

ถ่งว�าเป็น้ผ่้ ได้รับื้เช้�อ COVID-19 วัน้น้่�เราจ้งมาแน้ะน้ำา “9 ส่ิงท่้ควิรทำาหล้่งจากรู้ต้วิว่ิาติด้โควิิด้” 
เพ่�อให้ท�าน้ได้ทราบื้ข้อม่ลั แลัะสู่ามารถรับื้ม้อได้หากเกิดสู่ถาน้การณ์์น้ั�น้ได้อย�างทัน้ท�วงท่ 
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เตรียมบุัตรประชาชน

แลืะผู้ลืก้ารตรวจให้พื่ร้อม

สำาห์รับุผ่้ป่วัยท์ี�ต้องพักท์ี�โรงพยาบุาลสนามห์รือ Hospitel 
ควรเตร่ยมของใชี่้ส่วนต้ว คลื้ายก้้บก้ารเข้าค่ายก้้ก้ต้ว เชี่่น เส่�อผู้้าปัระมาณ์ 7-14 ชี่่ด 
ก้ระติก้น้ำา ทิชี่ชี่้่เปัียก้ เคร่�องอาบน้ำา ผู้งซึ่้ก้ฟื้อก้ อาหารเสริม แลืะสิ�งของจำาเปั็น 
เพื่่�อคอยเฝ่้าระว้งอาก้าร หาก้เข้าส้่ระด้บ ส่เหลื่อง - แดงจะส่งเข้าโรงพื่ยาบาลื

สำาห์รับุผ่้ท์ี�ยังห์าเตียงไม�ได ้
นอก้จาก้แยก้ต้วเองออก้จาก้ครอบคร้วตามข้อม้ลืด้านบนแลื้ว ควรส้งเก้ตอาก้าร
ตนเอง แลืะจดบ้นทึก้ผู้ลืตรวจสอบอาก้าร เชี่่น อ่ณ์หภ้มิร่างก้ายในชี่่วงเชี่้า ก้ลืางว้น 
เย็น ทานยาพื่าราเซึ่ตามอลืลืดไข้ นอนคว่ำาบ้าง ว้ดระด้บออก้ซึ่ิเจนในเลื่อด (ปัก้ติท่� 
96 - 100) แลืะคอยโทรแจ้งอาก้ารก้้บสายด่วน

แยกกักตัวัตนเอง
ออกจากสมาช�กในคัรอบุคัรัวั  
ท้�งของใชี่้ อ่ปัก้รณ์์ร้บปัระทาน
อาหาร ท่�นอน งดพื่้ดค่ยเส่ยงด้ง 
แลืะไม่ทำาก้ิจก้รรมก้้บครอบคร้ว

อย่�ในท์ี�อากาศถ�ายเท์
แยก้ขยะ แยก้ก้ารใชี่้ห้องน้ำา

สวัมห์น้ากากอนามัย
ตลอดเวัลา

เมื�อได้ต�ดต�อจากโรงพยาบุาล

ให้ตรวจสอบอาก้ารจะทราบระด้บ 
ความร่นแรงของตนเอง แบ่งเป็ัน 
ส่เข่ยว เข้าร้ก้ษ์าในโรงพื่ยาบาลื
สนาม หร่อ Hospitel (โรงแรม 
สำาหร้บผู้้้ติดเชี่่�อโควิด) ส่เหลื่อง - 
แดง อย้่ในโรงพื่ยาบาลื

ร่้จักเบุอร์สายด�วัน

• 1330    กรมคัวับุคัุมโรคั
• 1442    สปสช.
• 1668    กรมการแพท์ย์
• 1669    ศ่นย์ตอบุโต้ภู่าวัะฉัุกเฉั�น
• 1323    กรมสุข้ภู่าพจ�ต
@sabaideebot   LINE ห์าเตียง

ดื�มน้ำาสะอาดให์้เพียงพอ
ร้บปัระทานอาหารตามหลื้ก้
โภชี่นาก้าร

ท์ำาจ�ตใจให์้สบุาย

อย่าวิตก้ก้้งวลื

ประเม�นอาการข้องตนเอง
เชี่่น ม่ไข้เก้ิน 37.5 องศัาเซึ่ลืเซึ่่ยส
ม่ภาวะเหน่�อยหอบหลื้งออก้ก้ำาลื้ง
ก้ายเก้ิน 6 นาท่ ม่อาก้ารถ่ายเหลืว 
ท้องเส่ย เป็ันต้น จดบ้นทึก้ตามเวลืา 
ท่�เช็ี่คสภาพื่อาก้ารของตนเองไว้ด้วย
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37.5

 

2019-nCOV

“ควิามรู้สึกจากใจ...

ขอบื้ค่ณ์ข้อม่ลั : ผ่้เคยต่ิดเช้�อโควิด / ประชาชาต่ิธ่รกิจออน้ไลัน้์ / สู่ถาบื้ัน้สู่�งเสู่ริมความ
ปลัอดภัย อาช่วอน้ามัย แลัะสู่ภาพแวดลั้อมใน้การทำางาน้ (องค์การมหาชน้) – TOSH

What to do if you have 
confirmed or suspected 
COVID-19
1. Prepare ID card and the results 
of COVID-19 test
2. Monitor your symptoms.
3. Let the mind be cool and calm
4. Isolate yourself from people and 
animals in your home
5. stay in a ventilated area
6. Drink enough water
7. Always wear mask
8. Know the COVID-19 hotline 
9. Wait the contact from public 
health officer at home. 
9.1 For the green level patients who 
need to stay at a field hospital or 
Hospital should prepare personal 
items It’s similar to going to a 
concentration camp.
9.2 For the patients who still can’t 
find a bed. In addition to separating 
yourself from your family. You 
should be aware of your 
symptoms, record the result, and 
keep calling to report symptoms 
to the hotline.
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