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กองบรรณาธิิการ
ภาณุุพงศ์์ พัันธ์์บััวหลวง

Science and Tech for Life

บทสััมภาษณ์์

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี เป็็นมหาวิิทยาลััย
ชั้้� น นำำ� ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวัั ต กรรม
(STI) ในประเทศไทยด้้ ว ยความมุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะนำำ� เสนองาน
วิิ จัั ย ที่่� มีี ผ ลกระทบสูู ง ซึ่่� ง เพิ่่� ม มูู ลค่่ าให้้ กัั บ เศรษฐกิิ จ
โดยใช้้ประโยชน์์จากความเป็็นเลิิศด้้านการวิิจััย ด้้วยการ
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีอัันเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์สำำ�คััญ คืือการ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการวิิจััยแบบสหวิิทยาการที่่�มุ่่�งเน้้น
ในการแก้้ปััญหาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในโลกในปััจจุุบััน และในอนาคตที่่�
ซัับซ้้อนมากขึ้้�น เพื่่�อตอบคำำ�ถามการวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งสิ่่�งที่่�ถูกู กล่่าวถึึงอัันเป็็นแนวโน้้มสำำ�คัญ
ั ระดัับ
โลก และวาระการพััฒนาระดัับชาติิ สอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์์
ของมหาวิิทยาลััยในการเป็็น“มหาวิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ที่่�มุ่่�งพััฒนานวััตกรรมทางการศึึกษา การ
วิิจััยความคิิดสร้้างสรรค์์ และความเป็็นผู้้�ประกอบการ
ทำำ�ให้้เกิิดคุุณค่่านำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงให้้สัังคมโลกเข้้ม
แข็็งและยั่่�งยืืน”

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมอาหาร
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

วิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิตและสัังคม

KMUTT is a premier science, technology and innovation
(STI) focused university in Thailand. We are committed to
delivering high-impact research adding value to the
economy by leveraging research excellence with technology
transfer. One of key strategies is to promote and support
focused, collaborative interdisciplinary research aimed at
solving increasingly complex current and future real world
problems and answering associated research questions,
particularly those that address global mega-trends and
national development agenda. This is in line with the
university’s vision of being “A science and technology
university which is committed to developing educational
innovation, research, creativity and entrepreneurship to
create a strong and sustainable society.”
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ศ. ดร.สัักกมน เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา

มุมมองตอ่ งานวิจยั นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพอื่ ชีวติ
สังคม ชุมชนและประเทศชาติ

ความสำำ�คััญของการวิิจััย นวััตกรรม และเทคโนโลยีี
ในปััจจุุบััน
ในยุุ ค ปัั จ จุุ บัั น ที่่� โ ลกมีี ก ารแข่่ ง ขัั น กัั น เป็็ น อย่่ า งมาก ประเทศที่่� มีี
การทำำ�วิิจััยและผลิิตสิินค้้านวััตกรรมจะทำำ�รายได้้ได้้มาก ส่่งผลต่่อ
ความเจริิ ญ ก้้ า วหน้้ า ทางเศรษฐกิิ จ รวมทั้้� ง ความเป็็ น อยู่่�
ของประชากรที่่� ดีี ตามไปด้้ วย ความเหนืื อ ชั้้� น กว่่ า คนอื่่� น คืื อ การ
มีีเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่เกิิดขึ้้�นจากงานวิิจััยทั้้�งสิ้้�น
ในประเทศไทยอาจไม่่ ไ ด้้ ใ ห้้ คำำ�จำำ�กัั ด ความที่่� ชัั ด เจนว่่ า “งาน
วิิจััยที่่�ดีีนั้้�นต้้องเป็็นอย่่างไร” สำำ�หรัับผมงานวิิจััยที่่�ดีีควรเป็็นสิ่่�งที่่�
เราพยายามค้้ น คว้้ า หาสิ่่� ง ใหม่่ ที่่� จ ะสามารถเอาไปต่่ อ ยอดเป็็ น
นวััตกรรมได้้ เพราะหากเรานำำ�เอางานวิิจััยที่่�ต่่างประเทศเคยทำำ�
แล้้วมาปรัับเปลี่่�ยนเล็็กน้้อย ก็็เหมืือนเราตามหลัังคนอื่่�นอยู่่�เสมอ
การสร้้างงานวิิจััยที่่�ดีีต้้องมีีพื้้�นฐานที่่�ดีี มองจากสิ่่�งรอบตััว หาจุุดแข็็ง
ของสิ่่�งที่่�มีี ไม่่ว่่าจะเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิ ความสามารถของคน
หรืืออะไรก็็ตามที่่� สัังคมต้้องการ อัันดัับแรกเลยคืืองานวิิ จััยของ
เราจะ “ต้้องได้้ใช้้” และ “มีีทรััพยากรที่่�เหมาะสมมารองรัับ”
ซึ่่� ง จะทำำ� ให้้ ง านวิิ จัั ยข องเราสามารถดำำ� เนิิ น ไปได้้ และนำำ� ไปใช้้
ประโยชน์์ได้้จริิง ช่่วยแก้้ปัญ
ั หาให้้กับชุ
ั มุ ชน สัังคม และประเทศชาติิได้้
ตััวผมเองอยู่่�ในแวดวงอาหาร อาจจะไม่่สามารถพููดครอบคลุุมไปถึึง
สาขาอื่่น� ๆ ได้้ แต่่สำ�ำ หรัับในสาขาวิิชาที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งอย่่างการแปรรููปอาหาร

จะเห็็นได้้ว่่าประเทศไทยมีีข้้อได้้เปรีียบ เพราะเรามีีวััตถุุดิิบ
ที่่�หลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นผลิิตผลทางการเกษตร ผััก ผลไม้้
เนื้้�อสััตว์์ อาหารทะเล หรืือแม้้แต่่สมุุนไพรทั้้�งหลาย แต่่ปััญหา
อยู่่�ตรงที่่�เรายัังขาดสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “กระบวนการแปรรููปเพื่่�อให้้
ได้้ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าสููง” ถ้้าเดิินเข้้าไป
ในโรงงานส่่วนใหญ่่ เราจะพบว่่าเทคโนโลยีีหรืือเครื่่�องจัักรใน
อุุ ต สาหกรรมส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น สิ่่� ง ที่่� เรารัั บม าจากต่่ า งประเทศ
หรืือเอามาดััดแปลงให้้เข้้ากัับโรงงานของเรา มีีน้้อยมากที่่จ� ะเป็็น
เทคโนโลยีีหรืือเครื่่�องจัักรที่่�คนไทยพััฒนาขึ้้�นมาตั้้�งแต่่แนวคิิด
และต่่อยอดจนสำำ�เร็็จ ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ของเราขาดความโดด
เด่่นและแตกต่่าง จนต้้องไปสู้้�กัันที่่�ราคา เท่่านี้้�ก็็เห็็นแล้้วว่่า
ถ้้าเรายัังใช้้เทคโนโลยีีของคนอื่่�น เราก็็ไม่่มีีทางสู้้�ประเทศอื่่�นได้้
ในระยะยาว

อุุตสาหกรรมสามารถนำำ�ไปต่่อยอด แม้้ว่่าจะไม่่ใช่่ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
แต่่ก็็อาจจะสามารถช่่วยปรัับปรุุงกระบวนการบางอย่่างที่่�เป็็น
ประโยชน์์ก็เ็ ป็็นได้้ การมุ่่�งมั่่น� กัับ 2 สิ่่ง� นี้้� บางครั้้ง� อาจจะได้้แค่่หนึ่่ง�
แต่่เมื่่�อทำำ�ไปเรื่่�อย ๆ สุุดท้้ายก็็จะได้้ทั้้�งสองด้้านอย่่างแน่่นอน

การขอทุุนวิิจััยอย่่างไรให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
สำำ�หรัับท่่านที่่�สนใจจะเข้้ามาเริ่่�มทำำ�งานวิิจััย สิ่่�งที่่�ผมจะแนะนำำ�
คืื อสิ่่� งที่่� ผ มทำำ� และได้้ ผ ลเป็็ นอย่่ า งดีีคืื อ การหานัั ก วิิ จัั ยพี่่�เ ลี้้� ย ง
ซึ่่�งก็็เป็็นกลไกที่่�แหล่่งทุุนหลาย ๆ แห่่งให้้ความสำำ�คััญอยู่่�แล้้ว
มีีโครงการอบรมต่่าง ๆ ที่่�จััดให้้นัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ ของ มจธ. เองก็็มีี
ตััวผมเองก็็มีี ศ. ดร.สมชาติิ โสภณรณฤทธิ์์� เป็็นนัักวิิจััยพี่่�เลี้้�ยง
มาก่่อน อาจารย์์คอยแนะนำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ มากมาย ซึ่่�งช่่วยลดเวลา
ที่่�ผมจะต้้องไปลองผิิดลองถููก เพราะท่่านผ่่านประสบการณ์์
มาหมดแล้้ ว ทำำ� ให้้ ผ มสามารถเริ่่� มทำำ� งานวิิ จัั ย ได้้ เ ร็็ วขึ้้� น
อาจารย์์ให้้คำำ�ชี้้�แนะตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น ทั้้�งการให้้มุุมมองที่่�เราเอง
อาจคิิ ด ไม่่ ถึึ ง และจากคำำ� แนะนำำ�ดีี ๆ เหล่่ า นั้้� น ที่่� ทำำ� ให้้ เรา
สามารถสร้้างผลงานวิิจััยและขอทุุนได้้สำำ�เร็็จ ถืือเป็็นเคล็็ดลัับ
สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ทุุกท่่านครัับ

ทุุนล่่าสุุดที่่�ได้้รัับคืือ “ทุุนนัักวิิจััยแกนนำำ�” ซึ่่�งสนัับสนุุนโดย
สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาวิิ ทย าศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีีแห่่ ง ชาติิ
(สวทช.) เป็็นทุุนที่่�ให้้กัับนัักวิิจััยที่่�มีีหััวข้้อโครงการที่่� ชััดเจน
ซึ่่�งโครงการวิิจััยของผม คืือ “การพััฒนาเทคโนโลยีีสำำ�หรัับ
การผลิิตอาหารแห่่งอนาคต” มุ่่�งเน้้นการตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภคใน
อนาคต ซึ่่�งกลุ่่�มคนส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�สููงอายุุ โดยผลิิตอาหารที่่�
รัับประทานแล้้วทำำ�ให้้มีีสุุขภาพที่่ดีีขึ้้
� �น รวมทั้้�งส่่วนประกอบของ
อาหารที่่�จะทำำ�ให้้การรัับประทานอาหารมีีความสุุขมากขึ้้�นด้้วย
ทุุ น นี้้� ไ ม่่ ใช่่ ทุุนที่่� นััก วิิ จัั ย จะทำำ� คนเดีียวได้้ เ พราะเป็็ นโครงการ
วิิจัยั ที่่มี� ีขนาดใหญ่่พอสมควร การที่่จ� ะทำำ�ให้้งานวิิจัยชิ้้
ั น� นี้้�สำำ�เร็็จได้้
ต้้องอาศััยการทำำ�งานจากกลุ่่�มนัักวิิจัยั ที่่มี� คี วามรู้้� ความเชี่่ยว
� ชาญ
หลากหลายศาสตร์์มาร่่วมกััน โดยโครงการนี้้�จะดำำ�เนิินการ
แนวทางในการเลืือกหััวข้้อเรื่่�องในการทำำ�งานวิิจััย เป็็นเวลา 5 ปีี สำำ�หรัับทุนุ นี้้� นัักวิิจัยั มจธ. เคยได้้รับม
ั าแล้้วสองท่่าน
ก็็
คื
อ
ื
ศ.
ดร.สมชาติิ
โสภณรณฤทธิ์
�
์
และ
ศ.
ดร.สมชาย
วงศ์์วิเิ ศษ
ก็็ อ ย่่ า งที่่� เรีียนไปแล้้ ว พื้้� น ฐานเป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญ เราต้้ อ งมอง
ให้้ออกว่่าความเข้้มแข็็งของเราอยู่่�ตรงไหน โดยหลัักสำำ�คััญ 3 ข้้อ ครัับ
คืือ “วััตถุุดิิบ”“สภาพแวดล้้อม” และ“อุุตสาหกรรมที่่�จะ
มารองรัับหรืือต่่อยอดงานวิิจััยได้้” เมื่่�อได้้คำำ�ตอบเราก็็น่่าจะ
เลืือกตรงนั้้�นเป็็นหััวข้อ้ วิิจัยั ซึ่่ง� เราจะได้้หัวข้
ั อ้ วิิจัยั ออกมากว้้าง ๆ
ก่่อน หลัังจากนั้้�นก็็จะเป็็นการตีีโจทย์์ให้้แคบลง โดยขั้้�นตอนนี้้�
3 หลัักสำำ�คััญ คืือต้้อง
ต้้องมาหาข้้อมููลเชิิงวิิชาการในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่าในโลกของ
มองความเข้้มแข็็งของ
เรามีี ก ารทำำ� วิิ จัั ย เรื่่� อ งนี้้� ไ ปถึึงไหนแล้้ ว แล้้ ว เราจะสามารถ
ทำำ� ให้้ เ หนืื อ กว่่ า คนอื่่� น ได้้ อ ย่่ า งไรบ้้ า ง แล้้ ว เราถึึงจะเลืื อ กทำำ�
วััตถุุดิบิ สภาพแวดล้้อม
ทำำ� ตามสิ่่� ง ที่่� เราเชื่่� อ แต่่ ข อให้้ คิิ ด ไว้้ เ สมอว่่ า สิ่่� ง ที่่� เราเชื่่� อ มัั น
และอุุตสาหกรรม
อาจจะไม่่ได้้เป็็นอย่่างนั้้�นเสมอไป แต่่สิ่่�งที่่�จะได้้แน่่นอน คืือ
ที่่�จะมารองรัับหรืือ
“ความรู้้�ใหม่่ที่่�เหนืือกว่่าสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�แล้้วแน่่นอน” ถึึงแม้้ว่่าจะ
ไม่่ ส ามารถต่่ อ ยอดต่่ อ ไปได้้ แต่่ สิ่่� ง ที่่� เราจะได้้ เ ลยก็็ คืื อ หนึ่่� ง
ต่่อยอดงานวิิจััยได้้
“ผลงานตีีพิิมพ์์” ที่่�เราจะสามารถเผยแพร่่ความรู้้�จากสิ่่�งที่่�เรา
พบจากการทำำ�วิิจััยให้้คนอื่่�นได้้รัับทราบ สอง คืือ “ความรู้้�
ใหม่่ที่ไ่� ด้้รับั จากการวิิจัยั ที่่ส� ร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
(Comprehensive advantage) ให้้กับั เทคโนโลยีีนั้้�น ๆ” ซึ่่ง�
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แนวโน้้มหััวข้้องานวิิจััยในอนาคต
หากถามถึึงหััวข้อ้ งานวิิจัยั ที่่ป� ระเทศเรากำำ�ลังั ให้้ความสนใจกัันอยู่่�
ก็็คือื เรื่่อ� ง “BCG Economy” เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่่�งเป็็น
กรอบวิิจััยที่่� เหมาะกัับประเทศไทยมาก ๆ เลยครัับ เพราะ
นอกจากจะเป็็ น กระบวนการที่่� เ ป็็ น มิิ ต รกัั บสิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
สุุขภาพแล้้ว ยัังจะสามารถลดของเสีีย และเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับของ
เสีียนั้้�นได้้ด้้วย

แยกส่่วนออกจากการเรีียนการสอน การทำำ�งานวิิจััยจะทำำ�ให้้เรา
มีีลำำ�ดัับความคิิด การพิิจารณาที่่�รอบคอบมากขึ้้�น มีีความสงสััย
ใคร่่ รู้้� เมื่่� อ มัั น เกิิ ด เป็็ น นิิ สัั ย ก็็ จ ะทำำ� ให้้ ก ารเรีียนการสอน
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� การให้้นัักศึึกษาเข้้ามาเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการวิิจััย ถืือเป็็นอีีกบทเรีียนหนึ่่�งที่่ส� ามารถ
พัั ฒ นาคนให้้ มีีทัั ก ษะ มีี ค วามเชี่่� ยว ชาญจากการได้้ ทด ลอง
เรีียนรู้้� และศึึกษาโจทย์์วิิจััยจริิง เป็็นประสบการณ์์ที่่�หาไม่่ได้้
ในห้้องเรีียน และได้้เรีียนรู้้�ไปพร้้อม ๆ กัันครัับ

ฝากถึึงนัักวิิจัยั และผู้้�ที่่ส� นใจจะก้้าวเข้้ามาทำำ�งานวิิจัยั
ถ้้าจะให้้ฝากถึึงท่่านที่่�จะเข้้ามาทำำ�งานวิิจััย ผมคิิดว่่าการทำำ�งาน
วิิจััยเป็็นกิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์นะครัับ จริิง ๆ แล้้วมัันไม่่ได้้

Interview with

Prof. Dr. Sakamon
Devahastin

Professor, Department of Food Engineering,
Faculty of Engineering

“Perspective towards research,
innovation, and technology for life,
society and country”
In today highly competitive world, country whose
research and innovatiion are well supported can gain
significantly higher income, which leads to economic
growth as well as good quality of life of people.
Technology and innovation are indeed the
outcome of research. In Thailand, there is no clear
definition of “what does good research mean?” In
my perspective, good research should be based
on a strong foundation, which consists of 3 crucial
factors: the strength in “material,” “environment,”
and “industry that can support or build on the
research.” These factors nurture the research
and are imperative to the community, society and
country.
For anyone interested in starting a research,
I would like to suggest on what I did and was
effective: you should find a research mentor.
This is indeed the mechanism that some granting
agencies are encouraging. Mentor helps researchers
decrease the time needed to do trial and error, so they
can start their research faster. Moreover, suggestions
from mentor would help researchers to more
easily achieve their research goal and win
research fundings. Mentor is the secret key for
new researchers. For me, the most recent grant
6
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I have received is the so-called “Chair Professor
Grant,” which is supported by the National Science and
Technology Development Agency (NSTDA). The topic
of the research is “Development of Technologies
for the Development of Foods for the Future.”
It emphasizes on responding to future needs of
consumers, with elderly as the majority, by
producing foods that are better for their health and
at the same time making them happier. This research
is rather broad and requires more than one
researchers to succeed. Hence, interdisciplinary
researchers whose expertises are in various
fields must work together. The research is expected
to complete in 5 years.
A final note I would like to make is that doing research
is very useful and it should not be separated from
teaching. Research gives us systematic thinking,
careful consideration and skeptical characteristics.
When we routinely practice these characteristics,
they all become our habits and result in a more
effective pedagogical system. Moreover, providing an
opportunity for students to participate in research
is a good lesson to develop their skills and expertise
from learning by doing in actual research. This
experience cannot be found in classroom.
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ในอนาคต เราไม่่รู้้�ว่่าเราจะเจอกัับ
อะไร เพราะฉะนั้้�น “การเรีียนให้้
เข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�ง” จะเป็็น “คลััง
ความรู้้�ของเราสู่่�ความสำำ�เร็็จ”

คุุณดารารััตน์์ เปีียถนอม

กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท Sipso Tropical Drink จำำ�กััด
แนะนำำ�ตััว “รุ่่�นพี่่�”

คิิดว่่าเอกลัักษณ์์ของ “เด็็กบางมด” คืืออะไร

		 สวััสดีีค่ะ่ พี่่� “ดารารััตน์์ เปีียถนอม” เป็็นนัักศึึกษาเก่่า คณะ
วิิทยาศาสตร์์ ภาควิิชาจุุลชีีววิิทยา รหััส 30 จบปีี 2534 เป็็นไมโคร
รุ่่�น MIC 6 ปััจจุุบันั เป็็นกรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั Sipso Tropical
Drink จำำ�กัดั เป็็นบริิษัทข
ั องตััวเอง ก่่อตั้้ง� มาประมาณ 16 ปีี ผลิิต
สิินค้้าทางด้้านอาหารกระป๋๋อง และส่่งออกต่่างประเทศค่่ะ

		 “ความเป็็ น รุ่่�นพี่่� รุ่่� นน้้ อ ง” ในอนาคตข้้ า งหน้้ า เราไม่่ รู้้�
เลยว่่ า เราต้้ อ งไปเจออะไรหรืื อ ต้้ อ งไปประสบพบเจอกัั บ
อะไรบ้้ า ง การที่่� เรามีีรุ่่� น พี่่� รุ่่� นน้้ อ งที่่� ดีี เวลาเกิิ ด อะไรขึ้้� น เรา
สามารถขอความช่่ วย เหลืื อ ทุุ ก คนได้้ อย่่ า งพี่่� ทำำ� งานแล้้ ว
เจอปัั ญ หาขอความช่่ วย เหลืื อ ไป ก็็ จ ะมีีรุ่่�นพี่่� ที่่� เ ขาเก่่ ง
เรื่่� อ งนั้้� น เขาจะให้้ ค วามรู้้� ให้้ วิิ ธีี แก้้ ไขให้้ ค วามช่่ วย เหลืื อ เรา
นำำ�พาธุุรกิิจเราผ่่านวิิกฤตในแต่่ละช่่วงมาได้้ พี่่�คิิดว่่าที่่�บางมดเรา
มีีความเป็็นรุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้องสููงมาก

ความทรงจำำ�สมััยเรีียนที่่� “บางมด” เป็็นอย่่างไร
		สมัั ยพี่่� เรีียนบางมดปีี 1 เกรดเฉลี่่� ย ที่่� ไ ด้้ 2.00 คืื อ พอ
ดีีเป๊๊ ะ ถ้้ า ต่ำำ�� กว่่ า 2.00 นี่่� ก็็ ติิ ด โปรแล้้ ว เนื่่� อ งจากตอนนั้้� น
เราเองยัั ง ปรัั บตัั ว ไม่่ ไ ด้้ ทำำ� ให้้ เ ราได้้ ค ะแนนไม่่ ค่่ อ ยดีี
อีีกทั้้� ง เราต้้ อ งเดิิ น ทางไกลต้้ อ งต่่ อ รถประมาณสี่่� ต่่ อ กว่่ า จะ
ถึึงบางมด และก็็ ต้้ อ งไป-กลัั บ แบบนี้้� ทุุ ก วัั น แต่่ ก็็ คิิ ด ได้้ ว่่ า
เรามาเรีียนนะ ถ้้าเป็็นแบบนี้้�อยู่่ค� งลำำ�บาก ดั้้ง� นั้้�น ก็็เลยกลัับมาตั้้ง� ใจ
จากเกรด 2.00 ขึ้้น� เป็็น 3.5 และก็็ 4.00 แล้้วจบมาด้้วยเกีียรติินิยม
ิ
อัันดัับ 2 ของมหาวิิทยาลััย พร้้อมกัับได้้รางวััลของมููลนิิธิิ ดร.แถบ
นีีละนิิธิิ สำำ�หรัับให้้กับนั
ั ักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์ที่่�ได้้คะแนนสููง
ที่่�สุดุ ในรุ่่�น ต้้องขอบคุุณพี่่�ๆ เพื่่�อนๆ น้้องๆ มากเพราะเวลาที่่�จะ
ไปสัังสรรค์์รุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้องเขาก็็จะผลัักเราออก เพื่่�อให้้เรากลัับไป
อ่่านหนัังสืือ จนเทอมต่่อไปเกรดดีีขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพราะเราสามารถ
ปรัับตััวได้้
8
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สิ่่�งที่่� ได้้เรีียนรู้้�จาก “บางมด”
มาใช้้ในการทำำ�งานอย่่างไร
		 เริ่่�มแรกต้้องเล่่าตอนที่่�เริ่่�มทำำ�งานตอนปีี 2534 ก็็ได้้ไปทำำ�งาน
ที่่�แรกที่่บริ
� ษัิ ัทไทยรวมสิิน ในตำำ�แหน่่ง Production Supervisor
หลัังจากนั้้�นเราก็็ได้้ไปทำำ�งานที่่บริ
� ิษััท แบรนด์์ ได้้ไป Set up Lab
ไมโครทั้้�งหมด หลัังจากนั้้�นก็็ได้้ไปร่่วมงานกัับบริิษััทผลิิตกะทิิและ
น้ำำ��มะพร้้าว จึึงเริ่่�มทำำ�โรงงาน ปลููกโรงงาน ลงเสาเข็็ม อ่่านแบบ
และก็็วาง Plant ทั้้�งหมด วางระบบไฟฟ้้า ระบบน้ำำ�� เครื่่�องจัักร
ทุุกตััวประมาณ 10 กว่่าปีีก็็เริ่่�มมาทำำ�ธุุรกิิจของตััวเอง ตั้้�งบริิษััท
“Sipso Tropical Drink” วิิชาที่่�เราเรีียนที่่�บางมดทั้้�งหมดใน
ช่่วง 4 ปีีจากภาควิิชาจุุลชีีววิิทยา ได้้ใช้้ทุุกวิิชาที่่�เรีียนบวกกัับอ่่าน
หนัังสืือหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมเพื่่�อมาใช้้ในการสร้้างโรงงาน 1 โรงงาน
ณ ปััจจุุบััน บริิษััท Sipso ก็็มีอี ายุุประมาณ 17 ปีี และมีีสิินค้้า
ใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นมากมาย

ฝากข้้อความจาก “รุ่่�นพี่่�” ถึึง “รุ่่�นน้้อง”
ตอนที่่พี่
� เ่� รีียน ก็็ยังั ไม่่ค่อ่ ยเข้้าใจว่่าแต่่ละวิิชาที่่เ� รีียนเนี่่ย� เอาไปทำำ�อะไรบ้้าง เนื่่อ� งจากตอนนั้้�นเราต้้องเรีียนพื้้น� ฐานของวิิศวะทั้้�งหมด
เรีียนวิิชาไฟฟ้้า เรีียนวิิชาเครื่่�องกล และก็็เรีียนของอุุตสาหการ แต่่หลัังที่่�เราจบไปทำำ�งานแล้้ว เราจึึงเข้้าใจว่่าสิ่่�งที่่�เขาปููพื้้�นฐาน
ทั้้�งหมดมาให้้เรา ก็็คืือสิ่่�งที่่�เราจะต้้องใช้้จริิงๆ ในการทำำ�งาน เพราะในตอนทำำ�งานเราก็็ ไม่่รู้้�เลยว่่าเราจะเจองานแบบไหน แต่่
“ถ้้าเรามีีพื้้�นฐานทั้้�งหมดเราก็็จะสามารถเข้้าใจงานทุุกอย่่างได้้” เรายัังไม่่รู้้�ว่่าจบ 4 ปีี ไปทำำ�อะไร เพราะฉะนั้้�น “สิ่่�งที่่�เราเรีียน
ต้้องเรีียนรู้้�ให้้ลึึกซึ้้�งเรีียนรู้้�ให้้เข้้าใจ” เพื่่�อที่่�ว่่าตอนที่่�คุุณไปทำำ�งานจริิงเราจะได้้หยิิบวิิชาพวกนี้้�มาใช้้งานมา Apply ได้้ และเราก็็
จะประสบความสำำ�เร็็จในสายงานของเรา มัันอาจจะเรีียนดููเยอะมากมายเต็็มไปหมด แต่่อย่่างที่่�บอกในอนาคต เราไม่่รู้้�ว่่าเราจะ
เจออะไร เพราะฉะนั้้�นการเรีียนให้้เข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�ง จะเป็็นคลัังความรู้้�ของเรา ถ้้าเราได้้ใช้้ก็็ถืือว่่าเราหยิิบมาใช้้ แต่่ถ้้าบางอัันที่่�เรา
ไม่่ได้้ใช้้ก็็ ไม่่เป็็นไร แต่่ว่่าทุุกอย่่างที่่�บอกก็็คืือ “รู้้� ไว้้ใช่่ว่่าใส่่บ่่าแบกหาม” ขอให้้น้้องๆ โชคดีีในการสั่่�งสมความรู้้�ที่่�ดีีจาก มจธ. เพื่่�อ
นำำ�ไปใช้้ในอนาคตค่่ะ
Let’s get to know Bangmod senior
Miss Dararat Piatanom
Managing Director, Sipso Tropical Drink Co.,Ltd.
Hello. My name is Dararat Piatanom, the alumni of the Department
of Microbiology, Faculty of Science. My student yearly code is 30
and I was graduated in 1991 which could be counted as MIC 6.
I established my own company since 16 years ago. It is the
manufacturer and exporter of canned food. The crucial thing that
I have got from KMUTT is multidisciplinary knowledge as a solid
ground that could be applied in practical work life. If we have a
solid ground, we can better understand all the aspects of work.
Therefore, when we learn, we should learn earnestly, so we can
practically apply the knowledge at work and be successful in
our career.
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27 กุุมภาพัันธ์์ 2564
สำำ�นักั อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ และอุุตสาหกรรม
(สออ.) มจธ. นำำ�ทีีม GSAL ทีีมนัักศึึกษา
ตััวแทนภาควิิชาฟิิสิกิ ส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
“เข้้าร่่วม และคว้้ารางวััลชนะเลิิศจาก
กิิจกรรมการแข่่งขัันประกวดแผนธุุรกิิจ
จากงานวิิจัยั โครงการเส้้นทางสู่่�นวััตวณิชย์
ิ ์
(Research To Market: R2M) ระดัับ
ประเทศ ครั้้�งที่่� 8” ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

5 มีีนาคม 2564
กฟผ. มจธ. บจก.เอสซีีจีี ซิิเมนต์์ และ
บจก.สยามวััสดุทุ นไฟ บจก.มิิตรผล ไบโอพาวเวอร์์ (ภููหลวง) และ บจก.หััวเว่่ย
เทคโนโลยี่่� (ประเทศไทย) “ลงนาม MOU
การพััฒนาระบบสััญญาและสาธิิตการ
ซื้้� อ ขายไฟฟ้้ า ในรูู ป แบบ ‘โรงไฟฟ้้ า
เสมืือน’ ในประเทศไทย” สร้้างเสถีียรภาพ
ให้้แก่่โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน เสริิมความ
มั่่น� คงระบบไฟฟ้้าของประเทศ ณ ห้้องแถลง
ข่่าว อาคาร 50 ปีี กฟผ. สำำ�นักั งานใหญ่่

1 มีีนาคม 2564
คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีี
“จััดโครงการกิิจกรรมส่่งเสริิมความเป็็นครูู
ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2563 ภายใต้้แนวคิิด
ครููวิถีิ ใี หม่่ ใส่่ใจดิิจิทัิ ลั สร้้างสรรค์์ คุุณธรรม
ประจำำ� ชาติิ ” เพื่่� อ สร้้ า งทัั ศ นคติิ ที่่� ดีี แ ก่่
วิิชาชีีพครูู และได้้เรีียนรู้้�ประสบการณ์์การ
ทำำ�งานจากอาจารย์์เจ้้าหน้้าที่่� ในรููปแบบ
ออนไลน์์ผ่า่ นทางระบบ ZOOM Meeting
และ Facebook LIVE

9 มีีนาคม 2564
คณะครุุ ศ าสตร์์ อุุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยีี “จััดโครงการสััมมาเชิิงปฏิิบัติั ิ
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และระดมสมอง
เพื่่อ� เตรีียมจััดทำำ�แผนพััฒนาคณะฯ ฉบัับ
ที่่� 13 คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรมและ
เทคโนโลยีี (ครั้้�งที่่� 2)” เพื่่อกำ
� ำ�หนดกรอบ
นโยบายในการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นต่่ า งๆ
ของคณะฯ รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น และ
สถานการณ์์ของหน่่วยงานภาครััฐและ
เอกชน และเตรีียมแผนพััฒนาคณะฯ ฉบัับ
ที่่� 13 (พ.ศ. 2565-2569) ณ Chatrium
Hotel Riverside Bangkok

4 มีีนาคม 2564
คณะศิิลปศาสตร์์ “จััดกิิจกรรมสุุนทรีีย
สนทนาอธิิการพบบุุคลากรสายวิิชาการ
รุ่่�นใหม่่” ให้้แก่่บุคุ ลากรสายวิิชาการ โดย
ได้้รัับเกีียรติิจาก รศ. ดร.สุุวิิทย์์ แซ่่เตีีย
อธิิการบดีี แถลงนโยบาย พร้้อมทั้้�งได้้
เปิิดโอกาสให้้พููดคุุย แลกเปลี่่�ยน ร่่วมกัับ
บุุคลากรเกี่่�ยวกัับทิิศทางการขัับเคลื่่�อน
ภารกิิจของมหาวิิทยาลััยในด้้านต่่างๆ ณ
ชั้้�น 1 อาคารคณะศิิลปศาสตร์์

12 มีีนาคม 2564
มจธ. “ให้้ ก ารต้้ อ นรัั บ ผู้้�บริิ ห ารจาก
มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ดล ในโอกาสเข้้ า
ประชุุมหารืือความร่่วมมืือด้้านการวิิจััย
ระหว่่างกััน” ณ ห้้องประชุุมพิินิิจวิิทััศน์์
(V Space) ชั้้�น 14 อาคารการเรีียนรู้้�
พหุุวิิทยาการ (LX) มจธ. บางมด

12 มีีนาคม 2564

มจธ. “จััดประชุุมได้้เตรีียมการรองรัับ
การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
อาจารย์์ และนัั ก วิิ จัั ย มจธ. นำำ� โดย ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
ศ. ดร.สัักกมน เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา ประจำำ�ปีปี ระเมิิน 2564” เพื่่อ� สร้้างความ
ร่่วมด้้วย ศ. ดร.นวดล เหล่่าศิิริิพจน์์ และ รู้้�ความเข้้าใจในการประเมิินและร่่วมกััน
12 มีีนาคม 2564
ดร.พชรพิิ ช ญ์์ พรหมอุุ ป ถัั ม ภ์์ “เข้้ า ร่่ ว มพิิ ธีี ม อบรางวัั ล และเงิิ น ทุุ น ช่่ ว ยเหลืื อ พิิจารณาหาแนวทางในการปรัับปรุุงการ
การวิิจัยั ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จากมููลนิิธิโิ ทเรเพื่่�อการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ ดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััยให้้สอดคล้้อง
ประเทศไทย ครั้้� ง ที่่� 26 และ 27” ณ โรงแรมแบงค็็ อ กแมริิ ออ ท เดอะสุุ รว งศ์์ กัั บ การประเมิิ น คุุ ณ ธรรมและความ
โปร่่งใส ผ่่านระบบ MS Team
กรุุงเทพมหานคร
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15 มีีนาคม 2564
คณะกรรมการสร้้ า งเสริิ ม องค์์ ก รแห่่ ง
ความสุุข (Happy Workplace) “จััด
กิิจกรรม Relax with Drip Coffee”
ล้้อมวงสนทนาในบรรยากาศผ่่อนคลาย
จิิบกาแฟยามเช้้าร่่วมกััน ณ พื้้�นที่่�ต้้นไทร
Terrain ชั้้� น 1 คณะศิิ ล ปศาสตร์์
โดยมีี ก ารจัั ดกิิ จ กรรมที่่� จำำ�กัั ดผู้้� เข้้ า ร่่ วม
ตามมาตรการ Social Distancing
มีีบุุคลากร มจธ. เข้้าร่่วมจำำ�นวน 20 คน

23 มีีนาคม 2564
มจธ. “ให้้การต้้อนรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
พลัังงานหมุุนเวีียน สภาอุุตสาหกรรม
แห่่ ง ประเทศไทย” นำำ� โดย คุุ ณสุุ วิิ ทย์์
ธรณิินทร์์พานิิช ประธานกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
พลัั ง งานหมุุ น เวีียนพร้้ อ มคณะ โดยได้้
เข้้ า เยี่่� ยม ชมศููนย์์ พัั ฒ นามาตรฐานและ
ทดสอบระบบเซลล์์แสงอาทิิตย์์ ณ สถาบััน
พัั ฒ นาและฝึึ ก อบรมโรงงานต้้ น แบบ
มจธ. บางขุุนเทีียน

15 - 23 มีีนาคม 2564
สำำ�นัักงานพััฒนาทรััพยากรบุุคคล “จััด
โครงการพััฒนาบุุคลากรตามแผนเส้้น
ทางการพััฒนาบุุคลากร มจธ. สำำ�หรัับ
บุุคลากร ระดัับต้้น 2 (จ2/สว3) รุ่่�นที่่� 1”
เพื่่�อให้้บุุคลากรสามารถนำำ�ความรู้้� ทัักษะ
และการฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ จ ากการอบรมไป
ประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานและปรัับปรุุง
กระบวนการทำำ� งานได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม
ณ มจธ. บางมด

23 มีีนาคม 2564
ภาควิิ ช าวิิ ศ วกรรมสิ่่� ง แวดล้้ อ ม คณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ “จััดการสััมมนาเปิิด
โครงการพััฒนาอุุตสาหกรรมคาร์์บอน
ต่ำำ��ต ามแนวคิิ ด เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียน”
ร่่ วมกัั บ องค์์ ก ารบริิ ห ารจัั ด การก๊๊ า ซ
เรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) โดยมีี
พิิธีีลงนาม MOU กัับโรงงานอุุตสาหกรรม
นำำ�ร่่ อ ง ใ น พื้้� น ที่่� จัั ง ห วัั ด พ ร ะ น ค ร
ศรีีอยุุธยา จำำ�นวน 20 แห่่ง ณ โรงแรม
เดอะ คาวาลิิ คาซ่่า รีีสอร์์ท จ.อยุุธยา

20 มีีนาคม 2564 และ 3 เมษายน 2564

9 - 26 มีีนาคม 2564
สำำ�นักั งานพััฒนาทรััพยากรบุุคคล (สพบ.)
“จััดโครงการพััฒนานัักบริิหารระดัับกลาง
(นบก. มจธ.) รุ่่�นที่่� 7” เพื่่�อพััฒนาผู้้�บริิหาร
ระดัับกลางให้้มีีวิิสััยทััศน์์ เป็็นผู้้�นำำ�การ
เปลี่่� ย นแปลงองค์์ ก รอย่่ า งสร้้ า งสรรค์์
มีี ค วามเข้้ า ใจแนวทางการบริิ ห ารของ
องค์์กรที่่มุ่่�� งเน้้นคุุณภาพ ตลอดจนมีีทัักษะ
การสื่่� อ สารระดัั บ องค์์ ก รสู่่� ก ารพัั ฒ นา
มหาวิิทยาลััย ณ มจธ. บางมด

27 มีีนาคม 2564
มจธ. “ร่่ วม การประกาศเจตนารมณ์์
มหาวิิทยาลััยที่่ยั่่� �งยืืน ต้้นแบบในการลด
ภาวะโลกร้้อน” ในฐานะองค์์กรเครืือข่่าย
กรุุงเทพมหานค และ ร่่วมกิจิ กรรม “ปิิดไฟ
1 ชั่่�วโมง เพื่่�อลดโลกร้้อน (60+ Earth
Hour 2021)” ณ ลานสแควร์์ ศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััลเวิิลด์์

ศููนย์์ EESH “จััดกิิจกรรมฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเรื่่อ� ง ระบบบริิหารจััดการ
พลัังงาน สิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย มจธ.” สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่� และ
พนัักงานจ้้างเหมาบริิการ มจธ. บางมด เพื่่อ� สร้้างการรัับรู้้� ความเข้้าใจใน
เรื่่อ� ง KMUTT New Normal ระบบการบริิหารจััดการพลัังงาน การจััดการ
ขยะ ความปลอดภััยตามมาตรฐานความปลอดภััย ห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยใน
ประเทศไทย และวิิธีีระงัับเหตุุฉุุกเฉิินภายในมหาวิิทยาลััย ณห้้องประชุุม
จำำ�รััส ฉายะพงศ์์ ชั้้�น 2 อาคารเรีียนรวม 2 มจธ. บางมด
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ปณััฏฐพร มีีชััย / อนุุสรณ์์ จำำ�ปีีเรืือง

“ปรับ Balance
เพิ่ม Flow เพื่อพิชิต Goal
กับทุกสิ่งที่ ได้ทำ�”

“อั้ม”

รู้จัก
สรวิศ พิมพ์อักษร
ชีวิตในรั้ว มจธ. เป็นอย่างไรบ้าง

สวัสดีครับ ผม อั้ม - สรวิศ พิมพ์อักษร ปัจจุบันเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อดีตประธาน
ชมรมบางมดเมกเกอร์คลับ

ผมคิดว่าการที่ได้เข้ามาสู่รั้ว มจธ. นั้น เต็มไปด้วย “โอกาส” ซึ่ง
เป็นที่ที่เราสามารถไขว่คว้าหาโอกาสต่างๆ ได้อย่างมากมาย เป็น
ที่ที่เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอด เต็มไปด้วยกิจกรรมหรือ
โครงการที่ช่วยให้พัฒนาตัวเองให้ตอบโจทย์ในยุคที่ต้องการ soft
skills เป็นอย่างมาก ถึงแม้ในช่วงแรกของการเป็นเฟรชชี่ จะยัง
ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนในช่วงแรกไม่ได้ แต่พอเมื่อผม
พยายาม balance ทุกอย่างให้ลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน
การทำ�กิจกรรม ซึ่งพอผมพยายามทำ�ตรงนไี้ ด้ ทุกอย่างมันก็ไหลลืน่
และ flow ไปได้ และผมยังได้รับโอกาสจากรุ่นพี่ชมรมคนหนึ่ง ที่
ทำ�ให้ผมได้ก้าวเข้ามาได้ทำ�กิจกรรมที่ได้รับอะไรหลาย ๆ อย่างที่
เรียกว่าหาจากที่ไหนไม่ได้ ทำ�ให้ผมได้รับประสบการณ์มากมาย
จากการเรียนที่นี่เลยก็ว่าได้ครับ

ผลงานที่ ได้ทำ� / กิจกรรมที่ ได้เข้าร่วม
โครงการ “Intelligent Parking” ที่ผมได้เข้าไปเป็น Project
leader ตัวโครงการก็จะเป็นการพัฒนาระบบระบุตำ�แหน่งที่
จอดรถยนต์นอกอาคารของ มจธ. ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ IoT ผนวกเข้ากับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
ซึ่งโครงการนี้ ก็ ไ ด้ รั บ การสนั บส นุ น จากทางมหาวิ ทย าลั ย
และหน่ วย งานภายนอกที่ให้ อ นุ เ คราะห์ เราได้ ใช้ โ ครงข่ า ย
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LoRaWAN ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในการสื่อสารที่ใช้พลังงานต่ำ�
เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการนี้เป็น
เพียงแค่ prototype ที่มีการพัฒนาขึ้นมา ทดสอบไอเดีย โดย
เป็นการรวมศาสตร์หลาย ๆ ส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่ งของการออกแบบวงจร การปรับปรุงให้มีการใช้พลังงานที่ต�่ำ
ที่สุด การออกแบบส่วนปกป้องอุปกรณ์ การพัฒนาส่วนของการ
ส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย LoRaWAN หรือแม้กระทั่งการพัฒนาใน
ส่วนของแอปพลิเคชันฯลฯ โดยเรือ่ งเหล่านี้ ถือเป็นการนำ�ความรู้
ที่มีอยู่ออกมาปฏิบัติให้เกิดการทดลองจริง ทำ�ให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ขึ้นมา ถึงแม้จะเป็นเพียง prototype แต่รู้หรือไม่ว่า
เพียงแค่นี้ก็สามารถนำ�ทักษะต่างๆ ที่ได้มาไปต่อยอดให้เกิดขึ้น
จริงได้ในอนาคตได้

นำ�ความรู้จากการเรียน มจธ. ไปประยุกต์ ใช้
อย่างไร
อะไรเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เราสนใจงานวิจัย
ในช่วงที่กำ�ลังจะขึ้นปี 3 กัน และผมกับกลุม่ เพือ่ นๆ มีความสนใจ
ที่อยากจะพัฒนาสังคม มจธ. ให้มันดียิ่งขึ้น และบวกกับการ
ที่เราร้อนวิชากันมากจากสายที่เราเรียนมา อีกทั้งยังอยากจะ
พัฒนา Skill ของตนเองกันด้วย ทำ�ให้เกิดการรวมทีมที่มีความ
ถนัดที่แตกต่างกันขึ้นมา ร่วมมือกันพัฒนาในสิ่งที่มีเป้าหมาย
เดียวกันซึ่งตัวโครงการที่เราทำ� ถูกพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูล ไปจนถึงขั้นตอนการทดลอง โดยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่
ที่เราไม่เคยทำ�กัน และเราก็อยากที่จะทำ�มันให้ดีด้วย ด้วยความ
ตั้งใจของเราทั้งหมด ทำ�ให้เราเริ่มที่จะค้นคว้าในการทำ�งานอย่าง
จริงจัง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ� ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้
ซึ่งพอเราได้ลองทำ�ไปเรื่อยๆ ก็ค้นพบอีกเหตุผล คือ เราชอบที่
จะทำ�อะไรที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา และไม่อยากหยุดนิ่งอยู่กับ
สิ่งเดิมๆ ด้วย

เล่าถึงประสบการณ์ดีๆ หรือสิ่งที่ ได้เรียนรู้จาก
ทำ�งานวิจัย

เรียกได้ว่านำ�ทุกศาสตร์ที่เคยได้เรียนมาเข้ามาประยุกต์เลยก็
ว่าได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะทางที่ได้จากภาควิชา วิชา
GenEd บ้าง หรือเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่เกิดจากความใฝ่หา
ประสบพบเจอจากการทำ�กิจกรรมก็ตาม โดยทัง้ หมดจะต้องนำ�มา
ประยุกต์ คลุกเคล้า ให้ออกมาเป็นไอเดียหรือ product ที่เรากำ�ลัง
จะพัฒนาอย่างกลมกล่อม แต่สงิ่ สำ�คัญ การมีความคิดสร้างสรรค์
และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่จะเป็นตัวช่วยใน
การผลักดันให้เกิดการแก้ปญ
ั หาที่สอดรับกับปญ
ั หาที่แท้จริง โดย
อยู่บนพื้นฐานของการรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาคมที่อยู่ในสังคมนี้ให้มากที่สุด ซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นตัวช่วยในการเสริมสร้าง และผลักดันให้นกั ศกึ ษาไทยเกิดการ
สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ เพื่อนำ�ไปต่อยอดให้เกิดนัก
นวัตกรรมไทยได้ในอนาคต

ฝากถึงชาว มจธ. ทีส่ นใจ และอยากมีประสบการณ์
ที่ดีแบบเดียวกับอั้ม
มาหาเรือ่ งเจ็บตัวกันครับ มาลอง “วิง่ แล้วลม้ ” แบบมีคนทำ�แผล
ให้กนั ดูครับ กล้าที่จะลองวิง่ ออกมา กล้าที่จะลองสิง่ ใหม่ ๆ กล้าที่
จะทำ�ตามความฝัน ถ้ามันล้มก็ไม่เป็นไร ไม่ตอ้ งไปกลัวที่จะล้ม แค่
ลองเปิดใจ เปิดโอกาสให้กบั ตนเอง เพราะในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัย
จะเป็นจุดที่เสริมอุปกรณ์ safety ที่จะช่วยเซฟตัวนักศึกษาเอง
ดังนั้นแผลที่มันเกิดขึ้น ก็สามารถรักษาหรือเยียวยาให้หายได้
และที่สำ�คัญอย่าลืม “เชื่อมั่นในตัวเอง” ครับ ถ้าหากไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นยังไง เดินไปปรึกษากับสำ�นักงานกิจการนักศึกษาเลยครับ
แล้วลองอธิบายสิ่งที่เราอยากทำ�ให้พี่ ๆ เขาฟังดู เขาพร้อมที่จะ
ช่วยเราอยู่แล้วครับ ท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอส่งกำ�ลังใจให้ทุกคน สู้ ๆ
นะครับ และลองออกมาสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับโลกใบนี้กันนะครับ :)

“ท้อ” นี่คือประสบการณ์ดี ๆ ที่ทุกคนจะได้รบั มันอย่างแน่นอน
ซึ่งการที่เราคาดหวังอะไรแล้วไม่เป็นไปตามนั้น มันก็จะทำ�ให้เรา
เกิดความรู้สึกที่ว่านี่ได้ แต่ทำ�ไมถึงเป็นประสบการณ์ดี ๆ เหรอ?
ตอนผมทำ�ก็มีบา้ งที่รสึู้ กท้อ เพราะเรารสึู้ กว่าปัญหามันอยู่รอบตัว
เราแบบ 360 องศาเลยก็ว่าได้ มันจึงบีบให้เราคิด บีบให้เราแก้
ปัญหา บีบให้เราเลือกทางเดินว่าจะเอายังไงต่อไปดี เพื่อให้มัน
ไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ และก็เพราะว่าการที่เราได้ลองล้ม ลอง
สัมผัสกับความรู้สึกผิดหวัง มันจะทำ�ให้เราได้เรียนรู้ที่จะจัดการ
กับความรู้สึก เราจะจัดการกับมันยังไง ให้เกิดแรงกระตุ้น ให้เกิด
แรงผลักดันให้เราไปถงึ ฝัง่ ฝันให้ได้ นัน่ คือสิง่ ที่ยาก แต่มนั สามารถ
ทำ�ได้ ผมเชื่อว่าการที่เราสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่เคยพบเจอ มันจะ
สร้างเป็นภูมิคมุ้ กันให้กบั เราได้ในอนาคต ถงึ แม้วนั นเี้ ราจะรสึู้ กแย่
รู้สึก failed แต่เมื่อผ่านไปเราจะมองว่านี่คือ ประสบการณ์ที่ดี
และควรเรียนรู้จากมัน เพราะเราต้องพบเจออีกหลายต่อหลาย
ครั้งแน่นอนในอนาคต
Let’s get to know “Aum - Sorawis Pim-aksorn”
“Adjust Balance and Increase Flow to Achieve Goal in everything you do”

Sorawis Pim-aksorn is the 4th year student, Department of Electronic and Telecommunication Engineering, Faculty of
Engineering. Getting into KMUTT provides various “opportunity” where I can further my chance and learn new things all the
time. There are full of activities or projects which build self-development in order to serve the current high demand in soft
skill. Start doing is the learning experience. You can feel giving up but please turn it to be the effort and back to fight.
Believe in yourself and keep practicing. I send my moral support to everyone.
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กองบรรณาธิิการ

ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

หน่วยวิจัยคุณภาพสูง มจธ.
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) ได้้จััดตั้้�งโครงการสนัับสนุุนหน่่วยวิิจััยคุุณภาพสููง
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนหน่่วยวิิจััยที่่�มีีสมรรถนะสููงและมีีความสอดประสานกััน
ให้้มีีความเป็็นเลิิศยิ่่�งขึ้้�น มีีผลกระทบสููงขึ้้�น และมีีภาพลัักษณ์์ที่่�เด่่นชััดขึ้้�น สำำ�หรัับปีีงบประมาณ 2563
มีีหน่่วยวิิจััยได้้รัับการสนัับสนุุนภายใต้้โครงการสนัับสนุุนหน่่วยวิิจััยคุุณภาพสููงระดัับศููนย์์วิิจััย จำำ�นวน
6 ศููนย์์วิิจััย ได้้แก่่
Center for Advanced Lightweight Materials,
Design and Manufacturing
หััวหน้้าศููนย์์วิิจััย : รศ. ดร.วิิทููร อุุทััยแสงสุุข
อีีเมล : vitoon.uth@kmutt.ac.th

“ศูนย์วิจัยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา
กระบวนการผลิตวัสดุและโครงสร้ างน้ำ� หนั กเบา หรื อ
Lightweight Materials and Structures” โดยใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมขั้นสูง เพื่อหาแนวทางในการลดน้ำ�หนักวัสดุและ
โครงสร้าง รวมทั้งการเพิ่มความแข็งแรง ประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใช้งานด้วยในเวลาเดียวกัน โดยผลงานวิจัยของ
ศูนย์จะเป็นตัวช่วยขบั เคลือ่ นองค์ความรแู้ ละนวัตกรรมใหม ๆ่
ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนต่าง ๆ สำ�หรับ Next
generation vehicle, High speed trains, Aerospace และ
Medical devices ซึ่งยังรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตวัสดุ
ตั้งต้นต่างๆ เช่น เหล็กและเหล็กกล้า อลูมิเนียม และวัสดุ
คอมโพสิ ต ที่ใช้ สำ � หรั บ การผลิ ต โครงสร้ า งน้ำ � หนั ก เบา
ศูนย์วิจัยมีเป้าหมายเพื่อทำ�งานวิจัยและพัฒนา ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมขั้นสูง และให้
คำ�ปรึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่เชี่ยวชาญ
ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ดำ�เนินงาน
• Structural auto parts for next generation vehicles,
Aluminum alloys for high-temperature applications
• Carbon fiber-reinforced composite wheel

KMUTT Research Center of Excellence Project

Center for Agricultural
Systems Biology
หััวหน้้าศููนย์์วิิจััย : รศ. ดร.ตรีีนุุช สายทอง
อีีเมล : treenut.sai@kmutt.ac.th

“ศูนย์วิจัยมีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงลักษณะการ
ตอบสนองของพืชที่ส่งผลถึงผลผลิตสุดท้าย ต่อลักษณะ
ทางพันธุกรรม (Genotype)” โดยอาศัยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลโอมิคทางชีววิทยา (Omics) ตลอดจนถงึ การ
สร้างแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ในระดับเซลล์ และระดับ
พืชทั้งต้น ทำ�ให้เข้าใจถึงความสามารถในการตอบสนองของ
พืชต่อสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของสายพันธุ์ ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการจัดการการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต้การใช้
ทรัพยากร เช่น น้ำ�ที่เหมาะสมตามหลักการเกษตรแม่นยำ�
(Precision farming) และสามารถประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุง
พันธุ์แบบแม่นยำ� (Precision breeding) การปลูกพืชในโรง
เรือนในแบบ Plant factory และการเพิ่มผลผลิตสารมูลค่า
สูงด้วยการจัดการสิง่ แวดล้อมของการปลกู หรือการปรับปรุง
เมแทบอลิซึมของพืช (Metabolic engineering) อีกด้วย
เทคโนโลยีดั ง กล่ า วนี้ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารยกระดั บ ความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด
BCG economy model
ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ดำ�เนินงาน
• Genome-scale metabolic
network of carbon assimilation
for cassava storage root growth
• Identification of TFs regulations cassava storage
root initiation

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) has established KMUTT Research Center of Excellence
Project. It aims to promote and support the implementation of high performance and cohesive research units for excellence,
greater impact as well as even more prominent image. For the fiscal year 2020,KMUTT Research Center of Excellence
Project provides the support to the following research units: Center for Advanced Lightweight Materials, Design and
Manufacturing, Center for Agricultural Systems Biology, Conservation Ecology Program, Research center on LCA for
Sustainable Development, Lighting Research and Innovation Centre: LRIC, and Native Honeybee and Pollinator
Research Center.
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ห้้องปฏิิบััติิการนิิเวศวิิทยาการอนุุรัักษ์์
(Conservation Ecology Program)
หััวหน้า้ ศููนย์์วิจัิ ยั : Assoc. Prof. Dr. George A. Gale
อีีเมล : george.and@kmutt.ac.th

“ศูนย์วิจัยมุ่งเน้นศึกษาระบบนิเวศและวิวัฒนาการของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
โดยดำ � เนิ น การศึ ก ษาและเผยแพร่ ข้ อ มูลพื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ขนาดและความหนาแน่นของประชากร ผลกระทบจากการ
รบกวนของมนุษย์ต่อการกระจายโครงสร้ างพั น ธุ ศาสตร์
ประชากร การเลือกใช้พื้นที่ พฤติกรรมการหาอาหาร รวมทั้ง
การทำ�แผนที่คาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต โดยใช้เครือ่ งมือ
ทางสถิตเิ ชิงปริมาณ นอกจากนศี้ นู ย์วจิ ยด
ั �ำ เนินการประเมินผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภัยคุกคาม
จากกิ จ กรรมมนุ ษ ย์ ต่ อ โอกาสในการปรั บ ตั ว และอยู่ ร อด
ของประชากรสั ต ว์ ป่ า โดยอาศั ย การประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคนิคชีวโมเลกุล (Molecular
technique) และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศ (Ecological monitoring) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการและอนุรกั ษ์ประชากรสัตว์ปา่ และถิน่ อาศัยในระยะสัน้
และระยะยาว
ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ดำ�เนินงาน
• Living with large cats, the cost of
Human-Wildlife Conflict
• A new stronghold for large carnivores in mainland
Southeast Asia

ศููนย์์วิิจััยและนวััตกรรมการส่่องสว่่าง

ศููนย์์วิจัิ ยั การประเมิินวััฏจัักรชีีวิติ เพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
(Research center on LCA for Sustainable Development)

หััวหน้้าศููนย์์วิิจััย : Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala
อีีเมล : shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

“ศูนย์วิจัยมุ่งเน้นการนำ�เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment; LCA) ร่วมกับการใช้ตัวชี้วัด
ความยั่งยืน (Sustainability indicators)” เช่น Carbon
footprint และ Water footprint เป็นต้น ในการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
บริการตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มา ซึ่งวัตถุดิบ
การขนส่ง การผลิต การใช้งาน การกำ�จัดซาก จนกระทั่ง
การนำ�กลับมาใช้เป็นวัตถุดบิ ใหม่ เพื่อนำ�ไปสู่การหาแนวทาง
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นศูนย์กลาง
สำ�หรับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบาย
การค้า การผลิตอาหาร และพลังงานอย่างยั่งยืน ร่วมกับ
ภาคีต่าง ๆ
ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ดำ�เนินงาน
• เครือข่ายวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การค้า
และการผลิตอาหารและพลังงานอย่าง
ยัง่ ยืน ภายใต้ทนุ นักวิจยั แกนนำ� ประจำ�ปี
พ.ศ. 2559
• โครงการการประเมินความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่าปาล์ม
น้ำ�มันและระบบรีไฟน์เนอรีสำ�หรับอาหาร เชื้อเพลิง และ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าอื่นในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
• โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมคาร์ บ อนต่ำ � ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจหมุนเวียน

(Lighting Research and Innovation Centre: LRIC)

ศููนย์์วิจัิ ยั ผึ้้ง� พื้้�นเมืืองและแมลงผสมเกสร

หััวหน้า้ ศููนย์์วิจัิ ยั : ผศ. ดร.จรรยาพร สไตเลอร์์
อีีเมล : chanyaporn.chu@kmutt.ac.th

หััวหน้้าศููนย์์วิิจััย : รศ. ดร.อรวรรณ ดวงภัักดีี
อีีเมล : orawan.dua@mail.kmutt.ac.th

“ศูนย์วจิ ยั มุง่ เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการออกแบบ
แสงสว่ า ง ผั ง เมือง และวิ ศ วกรรมศาสตร์ ” เพื่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ได้จริง ทั้งเชิงสาธารณะและพาณิชย์ โดยเน้นงานวิจัยด้าน
Smart lighting และ Urban lighting เพื่อการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควบคู่
กับการสร้างสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างที่ส่งเสริมสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ (Health and well-being) ทั้งใน
อาคารและชุมชนเมือง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งด้านการมอง
เห็นและด้าน Non-image forming (NIF) ของแสง ได้แก่
ผลของแสงต่อนาฬิกาชีวิต (Biological clock) ความรสึู้ กตืน่ ตัว
(Alertness) และการทำ�งานของสมองที่มีต่อความจำ� เป็นต้น
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้สร้างสรรค์งานด้าน Interactive light art
เพือ่ สือ่ สารข้อมูลและสร้างความตระหนักด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(Environment quality) ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้แสง และสี
ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ดำ�เนินงาน
• โครงการพัฒนาต้นแบบการให้แสงด้วย
เทคนิค Task-ambient lighting สู่การ
สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โครงการสะพานเขียว

(Native Honeybee and
Pollinator Research Center)

“ศูนย์วจิ ยั มีการศกึ ษาด้านชีววิทยาของผงึ้ (Honeybees)
และชันโรงหรอื ผงึ้ จิว๋ (Stingless bees)” การพัฒนามูลค่า
เพิ่มของน�้ำ ผงึ้ และผลิตภัณฑ์ (Honey and bee products)
ชีววิทยาการผสมเกสรและการฟื้นฟูระบบนิเวศ (Pollination
biology and ecosystem restoration) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเลี้ยงผึ้ง (Beekeeping innovation and
technology ภาษาและการสือ่ สารของผงึ้ (Bee language
and communication) ซึ่งศนู ย์วจิ ยม
ั งุ่ เน้นการสร้างงานวิจยั
และเครือข่ายวิจัยนานาชาติที่มีผลกระทบเชิงประจักษ์ต่อ
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นศนู ย์วจิ ยั ผปู้ ระกอบการสร้าง
รายได้และบริหารงานอย่างยั่งยืน (STI Entrepreneurial
Research Center)
ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ดำ�เนินงาน
• ภาษาเต้นรำ�และสัญญาณภายในรังผึ้ง
• รังผึ้งอัจฉริยะและโมเดลพฤติกรรมผึ้ง
• เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งไทยเพื่อผลิตน้ำ�ผึ้งมูลค่าสูง
• การใช้ผึ้งพื้นเมืองไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
• ยีสต์มูลค่าสูงในน้ำ�ผึ้ง
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SDGs youth ambassador
International Affairs Office (IA)

With the advancements of science and technology that
provides us with the capability to unlock tools to make
our daily lives easier, it cannot be denied that we consider
less about the negative impacts of those developments
towards sustainability of the society and environment.
The United Nations Sustainable Development Goals
(SDGs) are global goals adopted by member states of
the UN to achieve a balanced social, economic and
environmental sustainability for societies around the
world. Mr. Akkharaphan Thaweesak, gave us insights
of working as an SDGs youth ambassador of the
Young Thai for Sustainable Assembly (YSDA), a youth
volunteer organization that works with various Thai
organizations to achieve the United Nations Sustainable
Development Goals on a local level. The program is
open to all youths from different parts of Thailand who
are interested in working as volunteers to develop the
community according to the 17 goals of sustainable
development goals (SDGs).

student. One of the activities as part of being an SDGs
youth ambassador is the opportunity to visit a community
at “Ta Lad Noi” to accumulate relevant information
about this community to create a blueprint as a
checklist of problems in various aspects such as the
environment, health care system, waste management,
arts, and culture, etc. I was also invited as a guest
speaker to speak to high school students who are
interested to be an SDGs volunteer under the theme
“SDGs for everyone”. In my opinion, the chance to
work with a community as a young generation is not
easy. I think this is a good opportunity for improving
our leadership to be the next-generation leader. It was
such a delight to be part of the youth developer as an
SDGs Youth Ambassador.

• In your opinion, how do SDGs contribute
to Science and Technology for Life?

• How you feel about being an SDGs Youth
Ambassador?
When the organizer announced the SDGs youth
ambassadorfinalist, I was very proud be part of the
Young Thai for Sustainable Development Assembly
(YSDA). As a KMUTT Green Heart student leader, being
an SDGs Youth Ambassador is an excellent opportunity
to integrate the knowledge and experiences while being
16
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SDGs directly affect the main pillars of human life
consisting of social, environment and society. In relation
to science and technology, SDGs cover knowledge
development and innovative society according to goal
no. 4 (quality education), goal no. 9 (industry, innovation,
and infrastructure), and goal no. 11 (sustainable cities
and communities which impact life’s quality in
globalization). I believe every country focuses on
this development to create a global partnership
and it cannot succeed without science and technology
because both have a positive influence to create a
sustainable society and to design the “future we want”.

เครื่องรี ไซเคิลขวด PET
(ReFun
Machine)
นวัตกรรมจากความร่วมมือสู่การสร้าง Circular Economy
ปัั ญ หาขยะพลาสติิ ก เป็็ น ปัั ญ หาที่่� ทั่่� ว โลกเล็็ ง เห็็ น ถึึงความ
สำำ�คัญ
ั และพยายามแก้้ ไข สำำ�หรัับประเทศไทย การใช้้พลาสติิก
ในประเทศยัังเพิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�อัตั ราประมาณร้้อยละ 12
ต่่อปีี หรืือประมาณ 2 ล้้านตััน โดยรายงานจากธนาคารโลกชี้้�
ว่่าคนไทยสร้้างขยะพลาสติิกถึึงปีีละประมาณ 70 กิิโลกรััมต่่อ
คนต่่อปีี สููงสุุดเป็็นอัันดัับที่่� 5 ของโลก อีีกทั้้�งประเทศไทยยัังติิด
อัันดัับ 8 ของผู้้�ปล่่อยมลพิิษสู่่�มหาสมุุทรของโลกด้้วย
สำำ�หรัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) ได้้มีี
นโยบายการยกเลิิกการใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งมาตั้้�งแต่่
ปีี 2561 และประสบความสำำ�เร็็จด้้วยความร่่วมมือื ของประชาคม มจธ.
เช่่น เลิิกใช้้พลาสติิกหุ้้�มฝาขวดน้ำำ��ยกเลิิกการใช้้ถุงุ พลาสติิกแบบใช้้แล้้ว
ทิ้้�ง ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ได้้มีนี โยบายยกเลิิกการใช้้พลาสติิกเพิ่่�มอีีก
4 ชนิิด ได้้แก่่ ถุุงพลาสติิกหููหิ้้ว� แบบบาง กล่่องโฟมบรรจุุอาหาร แก้้ว
พลาสติิกแบบบาง และหลอดพลาสติิก ซึ่่ง� จะมีีผลบัังคัับใช้้ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2564 เป็็นต้้นไป เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุนุ การเป็็น
มหาวิิทยาลััยยั่่�งยืืนตามเป้้าหมายของ SDGs 2030 รวมทั้้�งเพื่่�อก่่อ
ให้้เกิิดสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีีของประชาคม มจธ. สนัับสนุุนตาม
ที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบตามที่่�กระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม (ทส.) เสนอ แผนการจััดการขยะพลาสติิก
ระยะที่่� 1 ระหว่่างปีี พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิิน
งานในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาขยะพลาสติิกที่่�มีีผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่ต้� ้องเร่่งดำำ�เนิินการ ภายใต้้ Roadmap การจััดการขยะ
พลาสติิก พ.ศ. 2561 – 2573 โดยมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญในการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการนำำ�ขยะพลาสติิกกลัับมาใช้้ประโยชน์์เข้้าสู่่�ระบบ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
สำำ�หรัับแนวคิิดเรื่่�อง “Circular Economy” หรืือที่่�เรีียกเป็็น
ภาษาไทยว่่า “แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” ซึ่่�งเน้้นให้้ความ
สำำ�คัั ญ กัั บ การใช้้ ทรัั พ ยากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า และเกิิ ดป ระโยชน์์ สูู งสุุ
ดเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการ ทั้้�งวััตถุุดิิบ พลัังงาน และของเสีีย
ให้้สามารถนำำ�กลัับไปใช้้หมุุนเวีียนอยู่่�ในระบบได้้ยาวนานที่่�สุุด หรืือ
จนหมดอายุุการใช้้งานที่่�แท้้จริิง Circular Economy จึึงไม่่ได้้เป็็น
เพีียงการนำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ต้้องเริ่่�มต้้น

PET bottle recycling machine (ReFun Machine)

ธนาคาร คุ้้�มภััย

จากการออกแบบที่่�ทำำ�ให้้กระบวนการผลิิตประหยััดทรััพยากรให้้
มากที่่�สุุด ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถใช้้งานได้้คุ้้�มค่่าที่่�สุุด หรืือทำำ�ให้้
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ให้้มากที่่�สุุด โดยต้้องอาศััยการคััดแยกจััดเก็็บ
อย่่างเป็็นระบบจากผู้้�ใช้้งาน
เมื่่�อต้้นปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา มจธ. โดย
กลุ่่�มงานสิ่่�งเสริิมกิิจกรรมอย่่างยั่่�งยืืน
ศููนย์์ EESH ได้้ร่วมกั
่ ับ CP All และ
SUNTORY PEPSICO ได้้ จัั ดตั้้� ง ตู้้�
“Refun” รีีไซเคิิลขวดพลาสติิก และ
เริ่่� มทดลองใช้้ ภ ายในมหาวิิ ทย าลัั ย ที่่�
หอพัั ก ธรรมรัั ก ษา 1 (หอพัั ก หญิิ ง )
บริิเวณหน้้าร้้านเซเว่่น อีีเลฟเว่่น โดย
Highlight ของตู้้�นี้้�ก็็คืือ
• สามารถนำำ�ขวดน้ำ�ม
ำ� าใส่่แบบไม่่ต้้องแกะฉลาก
• เครื่่�องจะดึึงเอาขวดไปทำำ�การรีีไซเคิิล โดยสิ่่�งที่่�เราจะได้้คืือ
ใบเสร็็จคููปองสำำ�หรัับเป็็นส่่วนลดในการซื้้�อสิินค้้าในร้้านเซเว่่น
อีีเลฟเว่่น สาขานั้้�น ๆ ตามรายละเอีียด และระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
หรืือเก็็บสะสมแต้้มในรููปแบบต่่างๆ
• ขวดที่่� นำำ� ไปจะถูู ก นำำ� ไปแปรรูู ป เป็็ น ถัั ง ขยะ ส่่ ง มอบให้้ กัั บ
มหาวิิทยาลััยเพื่่�อเข้้าระบบกำำ�จััดที่่�ถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� ขวดพลาสติิกที่่�
รัับคืืนจะเข้้าสู่่�กระบวนการ Recycle

เครื่่อ� งรีีไซเคิิลขวด PET (ReFun Machine) จึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือและ
เทคโนโลยีีที่่จ� ะช่่วยให้้การรีีไซเคิิลเป็็นเรื่่อ� งง่่าย และสนุุกมากขึ้้�น
ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ ยัังถืือว่่าเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืนที่่�ผู้้�
บริิโภคมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�จััด และแก้้ปััญหาขยะพลาสติิก
อย่่างเป็็นรููปธรรมภายใต้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy) เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน และสัังคมที่่�ยั่่�งยืืนอีีกด้้วย

Plastic waste is a worldwide problem which needs the solution. “Circular Economy” or “Naew Kid
Sethakit Moon Vien” in Thai is the crucial concept that should be applied. PET Refun machine is the
tool and technology that help the recycle to be at ease and more fun. Importantly, it is the beginning
of sustainable consumption that the consumers are able to participate in correctly disposing and
concretely solving the plastic waste problem for sustainable environment, community, and society.

อาคาร Green Society (S10)
EESH
http://sustainable.kmutt.ac.th/
0-2470-8293
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แหล่่งทุุResearch
นวิิจััย มจธ.
Funding

กองบรรณาธิิการ

ทุุนพััฒนาบุุคลากรวิิจััย

ทุุนสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััย

ทุุนนัักวิิจััยหลัังปริิญญาเอก (post-doctoral)

เงิินอุุดหนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการเผยแพร่่
ผลงานทางวิิชาการ (วจ.1)

สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการเผยแพร่่ผลงานวิิชาการ
ในการประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิ และสนัับสนุุนค่่า
ตีีพิิมพ์์บทความในวารสารวิิชาการนานาชาติิ
คุุณนลิินีี

0-2470-9621

การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดทำำ�สิ่่ง� ประดิิษฐ์์ (วจ.3)

ทุุนวิิจััย
ภายใน

ค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ประดิิษฐ์์ที่่�ได้้รัับรางวััล
จากการประกวดหรืือแข่่งขัันสิ่่�งประดิิษฐ์์
คุุณนลิินีี

ทุุนตรวจภาษาอัังกฤษ

ทุุนสนัับสนุุนค่่าตรวจภาษาอัังกฤษ เพื่่�องานวิิจััยที่่�จะตีีพิิมพ์์
เผยแพร่่ในวารสารวิิชาการนานาชาติิ
คุุณนลิินีี
0-2470-9621

Skill Development Grant

ทุุนสนัับสนุุนบุุคลากรสายวิิชาการเพื่่�อเป็็นการสร้้าง
ขีีดความสามารถให้้กัับบุุคลากรสายวิิชาการมีีความเชี่่�ยวชาญใหม่่

ทุุนสนัับสนุุนโครงการวิิจััย

คุุณวัันนิิสา

ทุุนวิิจััยพระจอมเกล้้าธนบุุรีี (ทุุน มจธ.)

ครุุภััณฑ์์กลางเพื่่�อการวิิจััย

ทุุนสนัับสนุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการวิิจััย เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์
ให้้มีีความพร้้อมที่่�จะทำำ�งานวิิจััยที่่�มีีคุุณภาพและมีีคุุณค่่าสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลงานวิิจััย
คุุณญาณีี
0-2470-9687

ทุุนอุุดหนุุนงานวิิจัยั เพื่่�อ
ส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
กัับเครืือข่่ายพัันธมิิตร

ทุุนอุุดหนุุนในการดำำ�เนิินงานวิิจััยที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่าง
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) กัับเครืือข่่าย
พัันธมิิตร และส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือทางการวิิจััยต่่อเนื่่�องกัับ
เครืือข่่ายพัันธมิิตร โดยมีีกรอบวิิจััยเป็็นไปตามการกำำ�หนดร่่วมกััน
ระหว่่าง มจธ. กัับหน่่วยงานเครืือข่่ายพัันธมิิตร
คุุณวัันนิิสา
0-2470-9687

ทุุนวิิจััยภายนอก

ในประเทศ

0-2470-9687

ทุุนพััฒนาครุุภััณฑ์์วิิจััย

ทุุนวิิจััยที่่�สนัับสนุุนให้้นัักวิิจััยหน้้าใหม่่ได้้
ทำำ�งานวิิจััย เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นเพื่่�อเป็็นฐานของโครงการวิิจััย
ที่่�จะพััฒนาเป็็นโครงการวิิจััยใหญ่่ และสามารถนำำ�ผลงาน
เบื้้�องต้้นไปขอทุุนวิิจััยอื่่�นในอนาคต
คุุณนลิินีี
0-2470-9621

• หน่่วยวิิจััยขั้้�นแนวหน้้า (Frontier Research Unit)
• โครงการสนัับสนุุนหน่่วยวิิจััยคุุณภาพสููง
คุุณญาณีี
0-2470-9687

ทุุนอาจารย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษชาวต่่างประเทศ
(Distinguished Visiting Professor)
และทุุนอาจารย์์พิิเศษชาวต่่างประเทศ
(Visiting Professor)

ทุุนสำำ�หรัับจ้้างอาจารย์์พิิเศษ/ผู้้�เชี่่�ยวชาญชาวต่่างประเทศที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ จากนานาประเทศมาช่่วยส่่งเสริิมและพััฒนาให้้การ
เรีียนการสอนและงานวิิจััยใน มจธ. มีีความหลากหลาย
มีีความเป็็นสากล เกิิดการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� ประสบการณ์์
และสร้้างเครืือข่่ายและพัันธมิิตรทางวิิชาการ
คุุณวัันนิิสา
0-2470-9687

0-2470-9621

ทุุนสนัับสนุุนหน่่วยวิิจััย

บ่่มเพาะนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ในรููปแบบของการวิิจััยหลัังปริิญญาเอก
สำำ�หรัับชาวไทยและชาวต่่างประเทศ เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของ
ห้้องปฏิิบััติิการวิิจััย หรืือกลุ่่�มวิิจััยต่่างๆ ในมหาวิิทยาลััย รวมทั้้�งสร้้าง
ผลงานวิิชาการจากการวิิจััยในเชิิงลึึกมากขึ้้�น
คุุณญาณีี
0-2470-9687

ต่่างประเทศ

• Newton Fund •
• Horizon 2020 •
• Franco-Thai •
• ASAHI •
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0-2470-9654

คุุณญาณีี

0-2470-9687

คุุณพนิิดา / คุุณเรืืองเดช

0-2470-9654

ปวดหลั
ง
...
สัญญาณบอก (หลาย) โรคที่ ไม่ควรมองข้าม
ณััฐเศรษฐ์์ ภิิรมย์์เศรษฐกุุล

อาการปวดหลััง เป็็นอาการที่่�สามารถพบได้้ในทุุกเพศทุุกวััย ไม่่ว่่าเด็็ก วััยรุ่่น� หรืือผู้้�ใหญ่่ เพศชายหรืือเพศ
หญิิง ซึ่่�งปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอาการปวดหลัังนั้้�นมีีด้้วยกัันหลายอย่่าง และปััจจััยต่่างๆ เหล่่านั้้�น ส่่งผลให้้
เกิิดปัญ
ั หากล้้ามเนื้้�ออัักเสบเรื้้อ� รััง ข้้อต่่อกระดููกสัันหลัังอัักเสบ หมอนรองกระดููกสัันหลัังอัักเสบ หรืือหมอน
รองกระดููกทัับเส้้นประสาท ก่่อนจะแสดง “อาการปวดหลััง” ออกมา
ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิด“อาการปวดหลััง”

นอนพัักไม่่หาย มีีปััญหาขัับถ่่ายผิิดปกติิร่่วม ควรรีีบปรึึกษาแพทย์์
อาจมีีการสั่่�งตรวจเพิ่่�มเพื่่�อหาสาเหตุุและอาการของโรคอย่่างแน่่ชััด
เช่่น การตรวจเอกซเรย์์ (X-RAY) การสร้้างภาพกระดููกสัันหลัังด้้วย
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (MRI) การตรวจเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ (CT
SCAN) เป็็นต้้น

• ที่่�นอนที่่�แข็็งหรืือนิ่่�มเกิินไป ไม่่ถููกต้้องตามสรีีระ
• ยกของหนััก ถืือของหนััก ก้้มยกของผิิดวิิธีี
• การสููบบุุหรี่่�
• ภาวะกระดููกพรุุนหรืือบาง
ปวดหลััง...หายได้้ หากรัักษาตรงจุุด
• ภาวะอ้้วน หรืือน้ำำ��หนัักตััวที่่ม� ากเกิินไป ส่่งผลให้้หมอนรองกระดููก
สัันหลัังและก้้นกบรัับภาระมากกว่่าจุุดอื่่�น
หลัังจากที่่เ� ราทราบแล้้วว่า่ เรามีอี าการอย่่างไร ก็็เริ่่ม� เข้้าสู่่ก� ระบวนการ
� ชาญ ซึ่่�งการรัักษา
• ออฟฟิิศซิินโดรม นั่่�งทำำ�งานนานๆ หรืือท่่าทางในการเคลื่่�อนไหว การรัักษาที่่�ควรอยู่่�ในความดููแลของแพทย์์ผู้้�เชี่่ยว
ผิิดปกติิ
เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับอาการปวดที่่ไ� ม่่รุนุ แรง อาจแค่่รับป
ั ระทานยาแก้้ปวด
หรืือยาคลายกล้้ามเนื้้�อ หรืือการทำำ�กายภาพบำำ�บััด แต่่ถ้า้ อาการปวด
“อาการปวดหลััง” ส่่วนไหนถึึงอะไรได้้บ้้าง
เพิ่่�มมากขึ้้�นจนกระทบกัับการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น ลุุก นั่่�ง ยืืน เดิิน
ลำำ�บาก อาจต้้องรัักษาโดยการฉีีดยาเข้้าเส้้นประสาทสัันหลััง หรืือ
• ปวดหลัังจากการยกของหนััก : กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ กระดููกหรืือ การผ่่าตััดแบบแผลเล็็ก หลัังจากการผ่่าตััดต้้องพัักฟื้้�นที่่�โรงพยาบาล
หมอนรองกระดููกสัันหลัังเคลื่่�อน
อย่่างน้้อย 1- 3 วััน ซึ่่�งควรได้้รับคำ
ั ำ�แนะนำำ�จากทีีมแพทย์์ที่่�ชำำ�นาญ
• ปวดแนวกระดููกกลางหลััง : มีีปััญหาที่่�หมอนรองกระดููกสัันหลััง โดยเฉพาะ เราทุุกคนสามารถป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดอาการปวดหลัังได้้ ด้้วย
หรืือข้้อต่่อกระดููกสัันหลััง
การหลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมที่่�เป็็นอัันตรายต่่อหลััง เช่่น ยกของหนััก แบก
• ปวดหลัังเยื้้�องออกมาด้้านข้้าง : กล้้ามเนื้้�อหลัังมีีความผิิดปกติิ
ของหนััก และควรหมั่่�นออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อรัักษาน้ำำ��หนัักตััวให้้อยู่่�ใน
• ปวดร่่วมกัับมีีอาการชา - อ่่อนแรง : ระบบประสาทเส้้นประสาท
เกณฑ์์ที่เ่� หมาะสมกัับรููปร่า่ งของเรา เพราะแม้้ว่า่ ปััจจุุบันั วิิวัฒ
ั นาการ
ผิิดปกติิ
ทางการแพทย์์จะก้้าวหน้้าไปไกลแล้้วก็ต็ าม แต่่ถ้า้ เราดููแลตััวเองได้้ดีี
• ปวดร้้าวเหมืือนไฟฟ้้าช็็อต : เส้้นประสาทอาจถููกกดเบีียด
รัักษาร่่างกายให้้พร้้อมใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ...แบบนั้้�นก็็
• ปวดหลัังแบบล้้าๆ เมื่่�อยๆ : อาจเกิิดจากกล้้ามเนื้้�อ
ย่่อมดีีกว่่าแน่่นอน

ปวดหลัังระดัับไหน...ควรรีีบไปพบแพทย์์
แน่่นอนว่่าโรคเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้เกิิดอาการปวดหลััง แต่่ใช่่ว่่าทุุกคน
จะมีีอาการปวดในระดัับเดีียวกััน จึึงไม่่ควรชะล่่าใจ ปล่่อยให้้ความ
เจ็็บปวดอยู่่�กัับเรานาน จำำ�เป็็นต้้องสัังเกตตััวเราเองว่่ามีีความเจ็็บ
อยู่่�ในระดัับใด โดยระดัับความเจ็็บปวดจากอาการปวดหลัังนั้้�น เริ่่�ม
ตั้้�งแต่่ไม่่รุุนแรง เช่่น ปวดเมื่่�อยตามตััว ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ ไปถึึง
ขั้้�นรุุนแรงจนส่่งผลกระทบกัับการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น อาการปวด
ร้้าวลงขา ปวดคล้้ายเข็็มทิ่่�ม หรืือปวดแบบเสีียวแปลบ ที่่สำ� ำ�คััญ คืือ
หากมีีอาการปวดนานเรื้้�อรััง มีีอ่่อนแรงหรืือชา มีีไข้้ ปวดกลางคืืน
ขอบคุุณข้้อมููล : นพ.ผดุุงชาญ นิิวััฒน์์ภููมิินทร์์ ศููนย์์ระบบประสาทสมองและไขสัันหลััง โรงพยาบาลพญาไท 2
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กองบรรณาธิิการ
สิิทธิิพร โพธิิ

มาทำำ�ความรู้้�จััก...

สวนพ.

ผ่่านการพููดคุุยกัับผู้้�อำำ�นวยการ

สำำ�นัักงานวิิจััย นวััตกรรมและพัันธมิิตร

ดร.ปภาพิิต หิิรััญสิิริิสวััสดิ์์�

สำำ�นักั งานวิิจัยั นวััตกรรมและพัันธมิิตร หรืือ สวนพ. (Research, Innovation and Partnerships Office:
RIPO) เป็็นหน่่วยงานตามโครงสร้้างใหม่่เพื่่�อการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์วิิจััย (Strategic Move) ของ มจธ.
มีีหน้้าที่่�ส่่งเสริิมและประสานงานวิิจััยพััฒนา คุ้้�มครองสิิทธิิในทรััพย์์สิินทางปััญญา ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี และ
สร้้างความร่่วมมืือด้้านนวััตกรรมกัับพัันธมิิตรต่่างๆ

พันธกิจของสำ�นักงานวิจัย นวัตกรรมและ
พันธมิตร
จากวิสัยทัศน์ของ มจธ. ในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำ�ให้เกิด
คุณค่า นำ�ไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงให้สงั คมโลกเข้มแข็งและยัง่ ยนื ”
นั้น คือ แนวทางสำ�คัญอันเป็นพันธกิจที่ สวนพ. มีหน้าที่ต้อง
ดำ�เนินการ โดยมุ่งเน้นการสร้าง “คุณค่่า” โดยเฉพาะคุณค่าของ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ กล่าวคือสามารถตอบโจทย์และ
ชี้นำ�ภาคอุตสาหกรรมและสังคม แต่ในส่วนอื่น สวนพ. เองก็มี
ส่วนในการผลักดันอย่างในมิติของ Social Change Agent ของ
นักศึกษา ผ่านโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำ�งาน
(Work-integrated Learning: WiL)
จากการปรั บ เปลี่ยนรูปแบบของการศึ ก ษาใหม่ ข อง มจธ.
ที่ต้ อ งมีการรองรั บ ผู้ เ รียนทุ ก ช่ ว งวั ย และด้ วย ความ
เปลี่ยนแปลงนี้ สวนพ. จึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา
ความสามารถของอาจารย์นักวิจัย เพื่อให้อาจารย์ และนักวิจัย
มีศั ก ยภาพเพียงพอที่จะไปพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาต่ อ ได้ ด้ วย การ
ทำ � งานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความรู้ ใ หม่ และต่ อ ยอดความรู้ เ ดิ ม
เพราะการทำ�งานวิจัยจะนำ�มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น New
Knowledge และ New finding นอกจากจะสามารถนำ�ไป
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งคือ การนำ�
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องค์ ค วามรู้ แ ละผลงานวิ จั ย ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ดป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คม
เกิ ด ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและประเทศได้
เพราะฉะนั้น สวนพ. จึงมุ่งเป้าไปที่ “งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
(High-Impact Research)” โดยจะผลักดันการพัฒนาบุคลากร
ของ มจธ. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
อาจารย์ได้สร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการที่จะเข้ารับ
โจทย์วิจัยจริงจากผู้ใช้
ภารกิจของ สวนพ. จึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การทำ�วิจัยของอาจารย์และนักวิจัยตลอดกระบวนการ ตั้งแต่
การสนั บ สนุ น การพั ฒ นานั ก วิ จั ย - กระบวนการวิ จั ย การเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายพันธมิตร - การนำ�ผลงานวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมีการแบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
• กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย
(Research Promotion and Services Unit)
• กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร
(Research Strategy and Communication Unit)
• กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร
(Innovation and Partnership Unit)

• กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครือข่ายและพันธมิตร
สวนพ. ได้จัดทำ�ระบบการดูแลพันธมิตรในรูปแบบ account
สวนพ. ได้กำ�หนด “กลยุทธ์หลัก” เพื่อให้เกิดกลไกการดำ�เนิน manager เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รวม
ั ตอบ
งานที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน และส่งเสริมการทำ�งานวิจยั ทัง้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างความร่วมมอื ทางด้านงานวิจยที่
สำ�หรับอาจารย์ และนักวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี้ โจทย์ความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรม และติดตามความ
• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหน่วยวิจัย ให้เข้มแข็งตามสาขาที่สำ�คัญต่อ ก้าวหน้าโครงการ
นอกจากนี้ สิง่ ที่ สวนพ. ให้ความสำ�คัญ และมีแผนที่จะดำ�เนินการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
สวนพ. ได้มีการการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ต่อไป คือ การเติบโตในสายงานของบุคลากรวิจยั (Career path)
รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดคณะทำ�งานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลงาน โดย สวนพ. จะหารือ และสร้างความร่วมมือกับสำ�นักงานพัฒนา
และนักวิจัย และวางกลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานของตัวแทน ทรัพยากรบุคคล (สพบ.) โดยในขณะนี้ทาง สพบ. กำ�ลังดำ�เนินการ
พั ฒ นากรอบสมรรถนะวิ ช าชี พ ของมหาวิ ทย าลั ย (KMUTT
(Champion) ตามประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย 7 ด้าน
Professional Standard Framework: KMUTT PSF) สำ�หรับ
• กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย
นักวิจยั เพือ่ ให้นกั วิจยมี
ั เกณฑ์ในการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ
สวนพ. ได้มีการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะและความ การเลื่อนระดับ ตำ�แหน่งวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ชัดเจน
สามารถของนักวิจยั โดยเป็นแหล่งทุนภายใน นอกจากนี้ยังมีการ ยิ่งขึ้น
จัดโครงการสังคมวิจยั มจธ. รุน่ เยาว์ (KMUTT Young Researcher สำำ�นัักงานวิิจััย นวััตกรรมและพัันธมิิตร
Community) และ Research Career Development เพื่อ
อาคารสำำ�นัักงานอธิิการบดีี ชั้้�น 7
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจยั และเกิดการแลกเปลี่ยน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
126 ถนนประชาอุุทิิศ แขวงบางมด เขตทุ่่�งครุุ กรุุงเทพฯ 10140
เรียนรู้ระหว่างกัน

ทิศทางการส่งเสริม สนับสนุนนักวิจัย และการ
ทำ�วิจัยของ มจธ.

โทร. 0-2470-9685-89

โทรสาร. 0-2872-9083

อีีเมล : research@kmutt.ac.th เว็็บไซต์์ : https://ripo.kmutt.ac.th
• กลยุทธ์ที่ 3 หาทรัพยากรเพื่อการวิจัยให้เพียงพอและยั่งยืน
Facebook : https://www.facebook.com/RIPOKMUTT/
สวนพ. ได้มีการสนับสนุนการพัฒนาชุดโครงการขนาดใหญ่ เพือ่ ยืน่
ขอต่อแหล่งทุนของประเทศ สนับสนุนการทำ�งานร่วมกับพันธมิตร
เพือ่ พัฒนางานวิจยที่ม
ั าจากโจทย์จริง และพัฒนา Collaborative
Research เพื่อขอทุนจากภาครัฐ

• กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบนิเวศ และโครงสร้างพื้นฐาน ที่เอื้อต่อ
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
สวนพ. ได้เปิดระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) เพื่อ
รองรับการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ และการขอ
รับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และการประเมินความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
• กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากลไกและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
สวนพ. ได้ท�ำ การปรับปรุงกระบวนการการยืน่ ขอรับความคุม้ ครอง
ในทรัพย์สนิ ทางปัญญา และมีบริการให้ค�ป
ำ รกึ ษาจัดการ ทัง้ ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการเกิดบริษัท
startup, spin-off ทุกขั้นตอน

Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) is an office
under the new structure for driving strategic move of King Mongkut’s
University of Technology Thonburi (KMUTT). There are 3 units
under RIPO, they are 1) Research Promotion and Services Unit 2)
Research Strategy and Communication and 3) Innovation and
Partnerships Office.
The responsibilities of RIPO are to promote high impact research
and innovation, and to cooperate with various partners. We provide
services to support research grants and infrastructures to increase
the potentiality of academics and to enhance research quality,
especially to strengthen research and development under 7 research
strategic themes, for the benefit of society and industry. Research
Ethics and KIRIM which is KMUTT’s research database system
are the useful tool methods of improving effective research
management.
The missions of industry–academia collaborations and entrepreneurial
system by industrial liaison, technology transfer, working adult
education (WAE), work-integrated learning (WiL), and IP strategies
are also significant jobs of RIPO to promote the use of research
results for commercial.
These are our primary goals to move forward research, innovation,
and partnerships of KMUTT with quality and sustainability.
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ตอบโจทย์์ตลาดแรงงานด้้วย

“การศึึกษาไทย
รููปแบบใหม่่”
เคยไหม...อยากเลืือกเรีียนแค่่เฉพาะวิิชาที่่�สนใจ แต่่ด้้วยรููป
แบบการศึึกษาในปััจจุุบัันต้้องเรีียนให้้ครบตามหลัักสููตร
ที่่� กำำ� หนดมา ทำำ� ให้้ พล าดโอกาสในการค้้ น พบความ
ชอบหรืือความถนัั ด ของตนเอง ซึ่่� ง ในอนาคตวุุ ฒิิ ก าร
ศึึ ก ษาคงไม่่ใช่่ ใบเบิิ ก ทางเพีียงหนึ่่� ง เดีี ย ว ด้้ ว ยการ
จััดการศึึกษารููปแบบใหม่่ Micro-Credential หรืือ MC
ผู้้� เ รีี ย นสามารถเลืื อ กจัั ด การศึึ ก ษาในสิ่่� ง ที่่� ต นเองสนใจ
แล้้วนำำ�ความรู้้� ความสามารถมาใช้้พิิสููจน์์และรัับรองความ
สามารถได้้จริิง

ดร. ประพงษ์์
ปรีีชาประพาฬวงศ์์
อาจารย์์ประจำำ�คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ภาควิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
มจธ.

Responding to job market with new style learning.
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 emphasizes 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.

Programming กัับจุุดเริ่่ม� ต้้นของ
การออกแบบ MC
ดร. ประพงษ์์ ปรีีชาประพาฬวงศ์์ หรืือเรีียกสั้้�น ๆ ว่่า “อ.เค”
อาจารย์์คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ภาควิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวตอร์์ มจธ.
หนึ่่�งในผู้้�ออกแบบ MC มองว่่าทัักษะพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นในการ
ศึึกษาต่่อด้้านวิิศวกรรมฯ คืือ Basic Programming จะเห็็นได้้
จากการที่่�น้อ้ งๆ ได้้เรีียนเรีียนวิิชา Programming ตั้้ง� แต่่ในระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาและเป็็นวิิชาที่่�นัักศึึกษาทุุกภาควิิชาของคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ มจธ. ต้้องเรีียน ดัังนั้้�นจึึงเลืือก Programming
มาทำำ�การออกแบบเป็็น MC เพื่่อ� ให้้น้อ้ งๆ สามารถมาพิิสูจู น์์ความ
สามารถด้้านนี้้�ได้้ตั้้�งแต่่ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา เมื่่�อมีีความมั่่�นใจ
และพร้้อมโชว์์ความสามารถ ซึ่่�งหากน้้องๆ เลืือกเรีียนต่่อที่่� มจธ.
ก็็จะเป็็นโอกาสในการต่่อยอดไปสู่่�ความรู้้�เรื่่�องอื่่�นได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น
มากกว่่าการรอเรีียนไปตามชั้้�นปีีที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งในอนาคต
สามารถ Transfer เป็็น Credit หรืือหน่่วยกิติ ในด้้าน Programming
ของสาขาต่่างๆ ใน มจธ. ได้้อีีกด้้วย MC นี้้� อ.เค ใช้้การวััด
ประเมิินผลผ่่านการพิิจารณาหลัักฐานที่่�ผู้้�เรีียนส่่งมา แล้้วเน้้น
การให้้ Feedback กลัับไป เพราะ Feedback เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่อ่
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ซึ่่�งจะช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�
อย่่างต่่อเนื่่�อง
มจธ. มุ่่�งเน้้นในการสร้้างกำำ�ลัังคนทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีที่่�ทัันต่่อความต้้องการในการพััฒนาประเทศ ดัังนั้้�น
เราต้้องทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนการสอนแบบ MC เพื่่�อสร้้างแรงงาน
ที่่�มีีคุุณภาพให้้ออกไปทำำ�งานในโลกอนาคตได้้ และสร้้างองค์์
ความรู้้�ที่่�สามารถพร้้อมใช้้งานได้้ทัันทีี

Issue 9 • March - April 2021

23

ทีีม Corporate & Research
Communications

“ฟีี โบ้้” ใช้้เทคโนโลยีี AI

พััฒนาการทำำ�งานข้้อเข่่าเทีียมเพื่่�อคนพิิการ

“ชุุดระบบหุ่่� น ยนต์์ “มดบริิ รัั ก ษ์์ ” ช่่ ว ยบุุ ค ลากรทางการ
แพทย์์ ใ นช่่ ว งสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 เป็็ น แรงบัั น ดาลใจ
ที่่�ทำำ�ให้้หัันมาสนใจเรื่่�องทางการแพทย์์ ทำำ�ให้้เปลี่่�ยนความคิิด
จากเดิิ ม ที่่� ไ ม่่ คิิ ด ว่่ า นัั ก เทคโนโลยีีจะช่่ ว ยทางการแพทย์์ ไ ด้้
แต่่หลัังจากที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในทีีมพััฒนาหุ่่�นยนต์์มดบริิรัักษ์์
มองว่่ า นัั ก เทคโนโลยีีก็็ ส ามารถนำำ� องค์์ ค วามรู้้�มาพัั ฒ นา
เ ท ค โ น โ ล ยีี ห รืื อ หุ่่� น ย น ต์์ ไ ป ช่่ ว ย แ พ ท ย์์ เ ป็็ น ส่่ ว น ห นึ่่� ง
ในการช่่ ว ยสัั ง คมได้้ ” นายวุุ ฒิิ ชัั ย วิิ ศ าลคุุณา รัั ก ษาการ
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายอุุตสาหกรรม สถาบัันวิิทยาการหุ่่�นยนต์์
ภาคสนาม (ฟีีโบ้้) กล่่าว
นายวุุฒิิชััย กล่่าวว่่า ตนเอง และทีีมวิิจััยพััฒนาฝ่่ายอุุตสาหกรรม
ร่่วมกัับนัักศึึกษาสถาบัันวิิทยาการหุ่่�นยนต์์ภาคสนาม (ฟีีโบ้้) มีี
เป้้ า หมายที่่� ว างไว้้ ใ นระยะยาวในการพัั ฒ นางานวิิ จัั ย โดย
ใช้้ เ ทคโนโลยีี ม าช่่ วย ทางการแพทย์์ โดยมีี โ ครงการสำำ�คัั ญ
โครงการหนึ่่ง� คืือการพััฒนาข้้อเข่่าเทีียมเพื่่อช่
� วย
่ คนพิิการขาขาด
1 ข้้าง ซึ่่�งเป็็นองค์์ความรู้้�ที่่�ฟีีโบ้้ศึึกษาและพััฒนามาระยะหนึ่่�ง
จึึงนำำ�มาพััฒนาต่่อยอดให้้ได้้ข้้อเข่่าเทีียมที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ
ใช้้งานได้้เป็็นธรรมชาติิสำำ�หรัับคนพิิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ที่่�สำำ�คััญเป็็น
เทคโนโลยีีจากฝีีมืือคนไทย มีีราคาเหมาะสมและถููกกว่่าการ
นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ คนพิิการสามารถเข้้าถึึงได้้มากขึ้้�น และ
ลดการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศลงได้้
24
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โครงการข้้อเข่่าเทีียมที่่�ปรัับตััวแปรการทำำ�งานด้้วยปััญญา
ประดิิษฐ์์ (AI) เป็็นโครงการที่่�ได้้พััฒนาต่่อยอดมาจากโครงการ
เดิิมที่่�ข้อ้ เข่่าเทีียมเดิิมนั้้�นยัังเป็็นลัักษณะกึ่่ง� อััตโนมััติิ คืือ การปรัับ
ความหน่่วงการเดิินยัังคงใช้้ปุ่่�มปรัับ ทำำ�ให้้การเดิินต้้องอาศััย
ทัักษะของผู้้�ใช้้ค่่อนข้้างมาก ในโครงการต่่อยอดนี้้�จึึงต้้องการ
ปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาข้้ อ เข่่ า เทีี ย มโดยนำำ� เทคโนโลยีี ปัั ญญ า
ประดิิษฐ์์ หรืือ AI มาประยุุกต์์ใช้้ในการประมวลค่่าความหน่่วง
ของข้้อเข่่าเทีียม รวมถึึงออกแบบให้้มีีขนาดเล็็ก น้ำำ��หนัักเบา
และจะต้้องได้้รัับการรัับรองตามมาตรฐาน เพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�ไป
ใช้้จริิงได้้ต่่อไป

ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างผลิิตต้้นแบบเพื่่�อนำำ�มาทดสอบการเดิินบนลู่่�วิ่่�ง
โดยวััสดุุที่่�ใช้้ในการทำำ�ข้้อเข่่าเทีียมจะเป็็นโลหะ ที่่�มีีขนาดเล็็ก
น้ำำ��หนัักไม่่มาก สามารถใช้้งานในชีีวิิตประจำำ�วัันแล้้วมั่่�นใจ สวม
กางเกงทัับและอำำ�พรางได้้ไม่่เป็็นจุุดสัังเกต และเดิินได้้อย่่างเป็็น
ธรรมชาติิ โดยคาดว่่าจะเริ่่�มทำำ�การทดสอบกัับระบบซอฟต์์แวร์์
หรืือโปรแกรมจำำ�ลองได้้ปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 นี้้� ส่่วนการนำำ�
ไปใช้้จริิงนั้้�น ต้้องผ่่านการทดสอบอีีกหลายขั้้�นตอนจนมั่่�นใจ
คาดว่่าใช้้ระยะเวลาเป็็นปีี
อาจารย์์วุุฒิิชััยกล่่าวทิ้้�งท้้ายว่่า “เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
หรืือ AI เข้้ามาอยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วัันของคนเรามากขึ้้�น ทุุกวัันนี้้�
AI เข้้ามาอยู่่�ในทุุกแวดวงโดยที่่�เราอาจจะไม่่รู้้�ตััว AI เป็็นสิ่่�ง
ที่่�ช่่วยให้้เราใช้้ชีวิี ติ ง่่ายขึ้้น� และดีีขึ้น้� เช่่น เครื่่อ� งซัักผ้้าที่่ส� ามารถ
เลืือกโปรแกรมซัักผ้้าที่่ดีีที่
� สุ่� ดุ เมื่่อ� เรากดปุ่่�มทำำ�งาน หรืือ Google
Maps AI ก็็จะเลืือกเส้้นทางที่่ดีีที่
� สุ่� ดุ มาให้้ผู้้�ใช้้ ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ชัดั ว่่า
Google
Maps
ได้้
เ
ปลี่่
ย
�
นวัั
ฒ
นธรรมการเดิิ
นทางของคนทั้้�งโลก
นายวุุฒิิชัยั กล่่าวว่่า โครงการนี้้�นักั ศึึกษาเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการ
ออกแบบข้้อเข่่าเทีียม โดยมีีโจทย์์ว่่า ต้้องมีีขนาดเล็็ก น้ำำ��หนััก และรถยนต์์ขัับเคลื่่�อนได้้เอง เป็็นต้้น”
เบา ไม่่เทอะทะ มีีกลไกการปรัับความหน่่วงแบบสำำ�เร็็จรููปมาใช้้
ร่่วมกัับระบบไฟฟ้้า เพื่่�อให้้การปรัับความหน่่วงของข้้อเข่่าเทีียม
รวดเร็็วขึ้้�น และนำำ�มาทดสอบในโปรแกรมจำำ�ลองวิิธีีการทำำ�งาน
หรืือ โปรแกรม Simulation จนกระทั่่�งผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน
สากลของข้้อเข่่าเทีียม ซึ่่�งขณะนี้้�ได้้ออกแบบเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว
เนื่่�องจากจัังหวะการเดิินระหว่่างก้้าวเท้้าของคนพิิการขาขาด
1 ข้้าง เมื่่อมี
� ีการก้้าวเดิินขาที่่�อยู่่�ด้้านหลัังจะขยัับตาม ขณะขยัับ
ก้้าวเท้้ามีีค่่าความหน่่วงต่่างกัันในแต่่ละรอบ การนำำ�เทคโนโลยีี
ปััญญาประดิิษฐ์์ เข้้ามาเพื่่�อช่่วยในการเรีียนรู้้�พฤติิกรรมการเดิิน
ของคนพิิการ โดยใช้้วิิธีีการจัับสััญญาณกล้้ามเนื้้�อของขาข้้างที่่�
ยัังใช้้งานได้้ปกติิ เช่่น คนพิิการขาขาดข้้างขวา ลัักษณะการจัับ
สััญญาณ คืือ ถ้้าเคลื่่อ� นขาซ้้ายไปข้้างหน้้า จัังหวะขาขวาก็็กำำ�ลััง
เตรีียมขยัับต่่อ การทำำ�งานของ AI จะได้้รัับข้้อมููลโดยการติิด
เซ็็นเซอร์์จับั สััญญาณกล้้ามเนื้้�อไว้้ที่่ข� าซ้้ายที่่�เป็็นปกติิ ข้้อมูลู นี้้�เป็็น
ข้้อมูลู แบบ input จากนั้้�น AI ก็็จะประมวลผลว่่ากล้้ามเนื้้�อขาข้้าง
ซ้้ายกำำ�ลัังเดิินแล้้ว output ของ AI ก็็จะไปปรัับความหน่่วงใน
แต่่ละจัังหวะของการเดิินของขาขวาที่่�สวมข้้อเท้้าเทีียมให้้ตรงกัับ
ข้้อมูลู การเดิินที่่�พัฒ
ั นาไว้้ ซึ่่ง� ผลงานวิิจัยนี้้
ั มี� คี วามร่่วมมืือกัับแพทย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านกายอุุปกรณ์์ โรงพยาบาลตำำ�รวจ

“FIBO” uses AI technology developing the
artificial knee joint function for disability.
The project on the artificial knee joint function with AI
technology has been developed from the former
project which the artificial knee joint function was
semi-autonomous. It means the walking decelerating
adjustment function still used the button. As a result,
the users tended to use a lot of their skills to walk.
Therefore, the present project aims to improve and
develop the artificial knee joint function with AI
technology by using AI to calculate the decelerating
of the artificial knee joint function. Currently, the
project is under the model production process and
will be tested on treadmill. The material of the model
is in small size and light-weight metal so it offers
self-confident usage in daily life. Besides, the users
can unnoticeably wear it under their pants and walk
naturally. The model is expected to be tested with
software system or simulation program by the end of
February 2021.
Issue 9 • March - April 2021

25

งานวิิจััยที่่�ดีี

ในมุุมมองของคน มจธ.

รศ. ดร.วนิิดา พวกุุล
ที่่�ปรึึกษาอธิิการบดีี

“เน้้ น งานวิิ จัั ย ที่่� ใช้้ ค วามถนัั ด ของตนเอง
มาทำำ� ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ ตอบโจทย์์ ค วาม
ต้้องการหรืือความจำำ�เป็็นของประเทศ โดย
คำำ�นึึ ง ถึึ ง หลัั ก จริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ที่่� ถูู ก ต้้ อ ง
และเหมาะสม”

Dr. Sirawaj Itthipuripat
Researcher of Learning Institute

“Good research comprises multiple
meticulous steps and qualities starting
from (1) asking a simple but important
question (2) finding ways to tackle
problems creatively and efficiently
(3) translating results to create real
societal impacts and (4) inspiring
the new generation to push human
and technology beyond existing
boundaries.”

คุุณกุุลกานต์์ สุุนทรวาท

บุุคลากร บััณฑิิตวิิทยาลััยร่่วมด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม

“งานวิิจััยที่่�ดีีคืืองานวิิจััยที่่�สามารถพััฒนา
หรืือก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ได้้จริิงในสัังคม และ
ชุุมชน รวมถึึงควรต้้องมีีความเที่่�ยงตรงและ
ความน่่าเชื่่�อถืือในงานวิิจััยนั้้�นๆ”
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รศ. ดร.สยาม เจริิญเสีียง

ผู้้�อำำ�นวยการ สถาบัันวิิทยาการหุ่่�นยนต์์ภาคสนาม

“เสีียงตอบกลัับของผู้้�ใช้้ประโยชน์์จากงาน
วิิจััยที่่�ได้้รัับการออกแบบและพััฒนาอย่่าง
ใส่่ใจและรอบคอบ จะเป็็นตััวบ่่งบอกที่่�สำำ�คัญ
ั
ถึึงคุุณค่่าของงานวิิจััยนั้้�น”

ผศ. ชุุดาณััฏฐ์์ สุุดทองคง

อาจารย์์ประจำำ� โครงการร่่วมบริิหารหลัักสููตรฯ (มีีเดีีย)

“งานวิิจัยั ที่่�ใช้้หัวั ใจ ให้้เวลาในการสร้้างสรรค์์
ผลงานในทุุกๆ ขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การตั้้�งโจทย์์
การทดลอง ทดสอบ คิิดวิิเคราะห์์และแก้้
ปััญหา ด้้วยการตกผลึึกทางความคิิดร่่วมกัับ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้งานวิิจััยนั้้�นสามารถช่่วย
แก้้ปััญหาและเป็็นประโยชน์์ต่่อคนหมู่่�มาก”

นายเจตนิิพัันธ์์ ปุุกคำำ�

นัักศึึกษา ภาควิิชาวิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และโทรคมนาคม

“งานวิิจััยที่่�มีีความแปลกใหม่่ มีีผลลััพธ์์ที่่�
ถููกต้้องหรืือชััดเจน สามารถนำำ�ไปต่่อยอดได้้
หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ สิ่่ง� ที่่�ค้น้ พบจากการ
ศึึกษาสามารถนำำ�มาใช้้ได้้จริิง และเนื้้�อหาที่่�
บุุคคลทั่่�วไปเข้้าใจได้้ง่่าย”

ผศ. ดร.ภาติิญา เขมาชีีวะกุุล

อาจารบ์์ประจำำ� ภาควิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

“งานวิิ จัั ย ที่่� ดีี นั้้� น จะต้้ อ งเกิิ ด จากแนวคิิ ด
ใหม่่หลัักคิิดดีี มีีการขยายผล และสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้งานได้้จริิง”

ดร.ผ่่องศรีี เวสารััช

บุุคลากร สำำ�นัักงานวิิจััย นวััตกรรมและพัันธมิิตร

“งานวิิจััยที่่�เกิิดจากองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ในเชิิงวิิชาการ และงานวิิจััยเชิิง
บููรณาการ ทั้้�งด้้านการทำำ�วิิจััยข้้ามศาสตร์์
และข้้ามหน่่วยงานที่่�สามารถตอบโจทย์์วิิจััย
ได้้อย่่างครบถ้้วนสมบููรณ์์ สามารถใช้้หรืือ
แก้้ไขปััญหาได้้จริิง”

นางสาวสุุภาพร อู่่�พัันธุ์์�

นัักศึึกษา ภาควิิชาจุุลชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์

“งานวิิจััยที่่�ดีีก่่อให้้เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่ ตั้้�ง
อยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้�ทางทฤษฎีี ไม่่เป็็น
วิิจััยที่่�ขึ้้�นหิ้้�ง ทุุกคนสามารถจัับต้้องได้้ และ
นำำ�ไปใช้้ได้้จริิง”

คุุณเคยได้้ยินิ คำำ�กล่่าวที่่�ว่่า “รู้้อ� ะไรไม่่สู้้.� .รู้้ใ� จตััวเอง” หรืือไม่่

“

“

ยิ่่�งเปลี่่�ยนต้้องยิ่่�งปรัับ
ต้้องยิ่่�งรู้้�จัักตััวเอง

ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่า ในช่่วง 1-2 ปีีที่ผ่�่ า่ นมา สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้ทุกุ คนพร้้อมใจพลิิกวิิถีีชีีวิติ ของตนเอง
ดำำ�เนิินวิิถีีชีีวิติ แบบใหม่่ด้ว้ ยระยะเวลาไม่่กี่วั�่ นั ไม่่ว่า่ จะเป็็นการปรัับตััวต่่อการรัักษาสุุขภาพอนามััย ใส่่หน้้ากาก ล้้างมืือ ลดการใกล้้ชิดิ ระหว่่างกััน
ใช้้การเรีียนการสอนออนไลน์์ การทำำ�งานจากที่่บ้� า้ น ซึ่่ง� ต้้องอาศััยการเรีียนรู้้�อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อให้้กิจิ กรรมนั้้น� ได้้ดำ�ำ เนิินต่่อไปจนบรรลุุเป้้าหมาย
ทุุกๆ คนจะมีีช่่วงเวลาในการทบทวนตััวเองได้้มากขึ้้น� จากการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม หรืือการกัักตััว ดัังนั้้น� จึึงควรใช้้เวลานี้้�ให้้เกิิดประโยชน์์
เพื่่อ� ให้้เราได้้ทำ�ำ ความเข้้าใจกัับตัวั เองได้้ดีขึ้ี น�้ พััฒนาแนวทางในการรัับรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ แก้้ ไขจุุดบกพร่่องของตนเอง ฉบัับนี้้จึึ� งได้้รวบรวมแบบ
ทดสอบเพื่่อ� ให้้ทราบถึึงลัักษณะบุุคลิิก / ลัักษณะนิิสัยั และมองเห็็นอุุปสรรคที่่ขั� ดขว
ั างการพััฒนา การปรัับตัวข
ั องเราได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น�

1

DISC

“โมเดลสะท้้อนลัักษณะพฤติิกรรมของมนุุษย์์” ใน
4 รููปแบบ ซึ่่�งเป็็นทฤษฎีีของ ดร.วิิเลีียม มาร์์สตััน
(William Moulton Marston) เริ่่�มนำำ�มาใช้้ในปีี
ค.ศ. 1948 ประกอบด้้วย
• D - Dominace เป็็นผู้้�มุ่่�งเน้้นเป้้าหมาย และนััก
ปฏิิบัติั ิจััดการ
• I - Influence เป็็นผู้้�ที่่ส� ามารถเข้้ากัับคนได้้หลาก
หลายเพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจ
• S - Steadiness เป็็นผู้้�ใจเย็็น รัับฟััง ยืืดหยุ่่�น
• C - Conscientious เป็็นผู้้�ช่่างสัังเกต รอบคอบ

3

16 personalities

4

Big Five personality

“แบบทดสอบ 16 บุุคลิิกภาพ” หรืือ “แบบวััด
บุุคลิิกภาพ MBTI” เผยแพร่่ครั้้ง� แรกในปีี ค.ศ. 1962
พััฒนาโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine
C. Brigg ต่่อยอดจากทฤษฎีีของ Carl Jung ที่่�ใช้้
ตััวแปรจากตััวอัักษร 8 ตััว มาจััดเป็็นชุุด ชุุดละ
4 ตััวอัักษร ได้้รัับความนิิยมมาก เหมาะสำำ�หรัับการ
เรีียนรู้้�ตนเองเพื่่�อหาจุุดเด่่น ข้้อควรระวััง และหา
งานในแบบที่่�ตนเองเป็็น

2

R.I.A.S.E.C.

จากทฤษฎีีของ ดร.จอห์์น แอล ฮอลแลนด์์ (John Lewis Holland)
ที่่�เชื่่�อว่่า การเลืือกอาชีีพของบุุุ�คคลนั้้�นจะสะท้้อนบุุคลิิกภาพของ
คนนั้้�นด้้วย มีีแนวโน้้มที่่�เราจะเลืือกอาชีีพตามความถนััดความ
สนใจที่่�ตรงกัับบุุคลิิกภาพของตััวเรา จึึงได้้สร้้าง “บุุคลิิกภาพทั่่�วไป
6 ลัักษณะ” ขึ้้น� มา โดยทฤษฎีีนี้้� เริ่่ม� ใช้้และแพร่่หลายในปีี ค.ศ. 1959
ซึ่่�งมีีการแบ่่งรายละเอีียด ดัังนี้้�
• R - Relaistic งานช่่างฝีีมืือ งานกลางแจ้้ง
• I - Investigative งานวิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค
• A - Artistic งานศิิลปะ ดนตรีี และวรรณกรรม
• S - Social งานบริิการการศึึกษาและสัังคม
• E - Enterprising งานจััดการและค้้าขาย
• C - Conventional งานสำำ�นัักงานและธุุรการ

แบบทดสอบจาก Principles You จากทฤษฎีี
“Big Five Personality ทฤษฎีีสะท้้อนความ
แตกต่่างระหว่่างบุุคคล”

ทฤษฏีีของ Gordon Allport และ Henry Odbert ที่่เ� ริ่่ม� มาใช้้ตั้้ง� แต่่ในช่่วงปีี ค.ศ. 1936 โดยได้้นำ�ำ มาทำำ�การวิิจัยั ใหม่่ และปรัับ
ให้้เป็็นแบบทดสอบ Principles You ในปีี คศ.2021 เพื่่อ� การตระหนัักรู้้�ในตนเอง และรู้้�พฤติิกรรมผู้้�อื่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ได้้อย่่างลุุล่่วง โดยความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล 5 ประเภท ประกอบด้้วย
• O - Openness (การเปิิดรับั ประสบการณ์์ใหม่่) • C - Conscientiousness (ความรัับผิิดชอบต่่อระเบีียบวิินัยั รอบคอบ)
• E - Extraversion (ความสามารถในการเข้้ า สัั ง คม) • A - Agreeableness (ความเห็็ น อกเห็็ น ใจผู้้�อื่่� น )
• N - Neuroticism (ความวิิตกกัังวล หรืือเครีียดง่่าย)
Souce : • www.openpsychometrics.org • www.thebalancecareers.com • www.positivepsychology.com • www.higherawareness.com • www.onlinediscprofile.com • www.medium.com/chaostheoryblog • www.retorio.com
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มจธ. รวมอาสาดวยใจ

เพ�่อให ไทย ได ไปตอ

กลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด (สำนักงานอธิการบดี)
ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�
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