
ต้อนรับเปิดเทอม กับเฟรชช่ี 3 แบบ 3 สไตล์
ª นางสาวนันทนัช โล่ห์สุวรรณ 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 (ฝ้าย สตอเบอรี่ชีสเค้ก)

ª นายณัฐพัชร์ ทนนนท์กิตติยศ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 (ไอซ์ เดอะสตาร์ 6)

ª นางสาวชาราฎา อิมราพร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 (พิกเล็ต ชูการ์อาย)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2556

บริษัท โซนี่ ไทย จ�ำกัด ประกาศผลผู้ชนะช่างภาพ

รุ่นใหม่จากผู้เข้ารอบ 15 คน ที่ร่วมส่งภาพถ่าย 

เข้าประกวดในโครงการ Alpha University Camp ภายใต้หัวข้อ 

“แรงบนัดำลใจ ในกำรถ่ำยภำพ” โดยเลอืกเฟ้นจากผลงานจ�านวน

กว่า 287 ภาพ แล้วคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเหลือเพียง  

15 คน ที่ได ้เข ้าร ่วมกิจกรรมเวิร ์คช็อปเพื่อเรียนรู ้เทคนิค 

การถ่ายภาพในรปูแบบต่าง ๆ  อย่างเข้มข้นจาก 3 ช่างภาพมืออาชพี 

ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างใกล้ชิด และได้ประกาศผล 

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ลดา ธนโชคนิธิวัฒน์ นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 สาขาการถ่ายภาพ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในงานประกาศ

รางวัลภาพถ่ายระดับโลก Sony World Photography Awards 

อันทรงเกียรติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และในโครงการ

เดียวกันนี้ยังมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับการ 

คัดเลือกผลงานเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายด้วย คือ นายธนาธิป ฉวาง 

นางสาวกนกวรรณ ภู่ระหงษ์

นางสาวพิมพ์ลดา ธนโชคนิธิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างย่ิงที่ทางโซน่ีไทยได้จัดโครงการที่ดีแบบนี้ขึ้น  

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพกับมืออาชีพ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียน 

และการท�างานจริงได้อีกด้วย เนื่องจากอาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้ได้สอนเทคนิคการน�าเสนองานเชิงการตลาดและยังได ้

แลกเปลีย่นความรู้กบัเพือ่น ๆ  ต่างสถาบนัทีช่ืน่ชอบการถ่ายภาพเหมอืนกนั และส�าคญัทีส่ดุคอืการได้รบัโอกาสเข้าร่วมชมนทิรรศการ

ประกวดภาพถ่ายระดบัโลก Sony World Photography Awards ทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษอกีด้วย ซึง่ถอืเป็นสดุยอดประสบการณ์ 

ที่หาได้ยากยิ่ง ซึ่งการที่เราได้ไปชมผลงานภาพถ่ายจริงจากฝีมือช่างภาพระดับโลกจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ  ในการถ่ายภาพ 

ต่อไปในอนาคต ส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ต้องการสื่อถึงปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องมานั่ง 

ขอทาน ด้านสิ่งแวดล้อมมีขยะเต็มเมือง เป็นต้น ด้วยการน�าเสนอโดยเน้นสีสันให้โดดเด่น” 

ผู้บริห�รโซนี่ร่วมแสดงคว�มยินดีกับ พิมพ์ลด� ธนโชคนิธิวัฒน์

พิมพ์ลด� จ�กคณะสถ�ปัตย์ฯ คว้�แชมป์
Alpha University Camp



ดาวประจ�าฉบับ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ 
คนไทยหนึ่งเดียวในอาเซียน
รับรางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 2013

กลับมาพบกันอีกครั้ง เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเผลอ

แป๊บเดียวนี่จะสอบกลางภาคกันแล้ว น้อง ๆ ปี 1 

หลายคณะก็ได้เป็นน้องแบบสมบูรณ์แบบกันแล้วเพราะทุกคนต่าง

ก็ผ่านกิจกรรมเข้าเชียร์กันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ถึงอย่างไรก็

เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เรารักคณะ และท�าให้รู้จักเพื่อน ๆ และพี่ ๆ  

ในคณะได้มากเลยทีเดียว และวันนี้ดาวประจ�าฉบับก็ไปสะดุดตา 

กับสาวน้อยเฟรชชี่หน้าตาจิ้มลิ้มคนนึง ที่มีดีกรีเป็นถึงพิธีกร 

จากรายการ Strawberry Cheesecake ทางสถานีโทรทัศน์ 

ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งพอจบกิจกรรมเข้าเชียร์ของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม เราก็รีบตรงไปขอสัมภาษณ์ เอาเป็นว่าเราไปท�า 

ความรู้จักกับน้องเขากันดีกว่า

“น้องฝ้�ย” หรือนางสาวนันทนัช โล่ห์สุวรรณ ปัจจุบัน

เรียนอยู ่ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา

การออกแบบ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537  

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน

ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ งานอดิเรกน้องฝ้าย 

ชอบร้องเพลง ฟังเพลง และวาดรูป โดยส่วนตัวเป็นคน 

ชอบงานทางด้านศิลปะอยู่แล้ว อาหารที่น้องฝ้ายชอบทาน 

พอพูดถึงแล้วน�้าลายสอ นั่นก็คือ ส้มต�า นั่นเอง

น้องฝ้ายเล่าถึงความรู ้สึกของตนเองที่มีต่อสถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัว่า “สถาบนั

แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสามารถผลิตบุคลากร 

ทีม่คุีณภาพออกสูส่งัคมและเป็นสถานทีท่ีใ่คร ๆ  กอ็ยากเข้ามา 

เพื่อศึกษาต่อ สาเหตุที่สนใจอยากมาเรียนที่น่ีคือ รู้สึกว่า

สถาบันนี้เป็นมหาวิทยาลัยในฝัน ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฝ้ายได้เข้า

มาสอบที่สถาบันแห่งนี้ ก็รู้สึกประทับใจที่นี่หลายอย่างไม่ว่า

จะเป็นการต้อนรับของรุ่นพี่ในคณะ รุ่นพี่เป็นกันเองอัธยาศัย

ดีและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการสอบของน้อง ๆ ทุกคน 

เท่าเทยีมกัน รวมถึงอาจารย์ทกุท่านท่านใจด ีมีความอ่อนโยน

กับนักเรียนที่มาสอบทุกคนค่ะ ^^” น้องฝ้ายกล่าว

และนี่ก็เป็นน้องใหม่อีกหน่ึงคนที่มีคุณภาพมากความ

สามารถ ผู้อ่านทุกท่านอย่าลืมเป็นก�าลังใจให้น้องฝ้าย โดย 

ติดตามผลงานของน้องฝ้ายได้ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 

10:00 น. ทางช่อง 3 นะจ๊ะ

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งเดียว

ในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 2013 (Eisenhower Fellowships 
Awards) จากพลเอกคอลิน พาวเวลล์ (General Colin L. Powell) ประธานคณะกรรมการ
ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ (Chairman of Eisenhower Fellowships Board of Trustees)  
ณ เมอืงฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงเป็นรางวลัผู้น�ายคุใหม่ทีส่ร้างสรรค์โลกรอบตวั 
และสังคมให้ดีขึ้น โดยคัดเลือกจากนานาประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์  
ดร.สุชัชวีร์ ยังได้รับเชิญเข้าร่วม ทริป 7 สัปดาห์ ในการประชุมภาวะผู้น�าของโลก นับเป็น 

การเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีโลกและเข้าพบผู้น�าองค์กรที่มีชื่อเสียง 
ทั่วสหรัฐอเมริกา 

ศาสตราจารย์ ดร.สชุชัวร์ี สวุรรณสวสัดิ ์มผีลงานโดดเด่นด้านพฒันาคน
และนวตักรรมวศิวกรรมศาสตร์ทีต่อบโจทย์ธรุกจิอตุสาหกรรม พร้อมไปกับยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการช่วยเหลือสังคม การพัฒนาที่อยู่อาศัย
และเมอืง เขาจบการศกึษาปรญิญาเอก ด้านวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 
ทีส่ถาบนัเทคโนโลยีเอม็ไอท ี(Massachusetts Institute of Technology - MIT)  
สหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านี้ ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สจล., ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
ที่ The University of Wisconsin-Madison และด้านนโยบายและเทคโนโลยี 

ท่ี Massachusetts Institute of Technology (MIT), ทั้งยังด�ารงต�าแหน่งประธานคณะ
กรรมการการเคหะแห่งชาติและคณะกรรมการในองค์กรภาครัฐและองค์กรที่ท�างาน
เพื่อสังคมหลายแห่ง เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.), สมาคมอุโมงค์โลก  
การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทเดินรถไฟฟ้า (Airport Rail Link) ฯลฯ ก่อนหน้ารับรางวัล
ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 2013 เขายังได้รับรางวัลวิศวกรอาเซียนดีเด่น 2012 จากสมาพันธ์
วิศวกรรมแห่งอาเซียน อีกด้วย

รางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ  
จัดโดยมูลนิธิประธานาธิบดีดไวท ์  
ไอเซนฮาวร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1953  
ในงานฉลองวันเกิดของประธานาธิบดี  
ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งสหรัฐฯ (Dwight 
D. Eisenhower) เป็นรางวัลเกียรติยศ 
ทีม่อบให้ผูน้�ายคุใหม่ในวชิาชพีต่าง ๆ  ที ่
สร้างสรรค์โลกรอบตัวและสังคมให้ดี
ขึ้น ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 60 โดยมี
คณะกรรมการท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 
ได้แก ่พลเอก คอลิน พาวเวลล ์ประธาน

คณะกรรมการ, เฮนรี่ เอ คิสซิงเจอร์ (Henry A. Kissinger) และ จอร์ช เอช ดับเบิ้ลยู บุช  
(George H.W. Bush) เป็นประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์, คริสติน ทอดด์ วิทแมน  
อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซี (Christine Todd Whitman) เป็นกรรมการบริหาร และ  
จอห์น เอส โวลฟ์ (John S. Wolf) เป็นประธานอ�านวยการ

FRESHY 
CHEESECAKE!! 
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KMITL News ฉบับนี้... เรียกได้ว่าเป็นอีกฉบับที่อัดแน่น 

ด้วยเนื้อหาหลากหลายน�าเสนอเร่ืองราวตั้งแต่เฟรชชี่วัยใส  

พิธีมอบเนกไท ประดับเข็มพระมหามงกุฎที่ลูกพระจอมเกล้า 

ทุกคนต้องผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ต่อเนื่องด้วยผลงาน

นักศึกษาที่ก้าวสู่รางวัลชนะเลิศระดับชาติทั้งการถ่ายภาพและ 

การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น จนถึงนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้

เป็น Microsoft Student Partners FY14 ด้านผลงานของคณาจารย์

ก็ไม่น้อยหน้า ท่านจะได้พบกับเรื่องราวของการใช้สารนาโน

แก้ปัญหาโรคของมะนาวแบบไม่เคยมีมาก่อนในโลก ตามด้วย 

การใช้คล่ืนความถี่วิทยุรักษาโรคหอบหืด และผลงานของบุคคล 

หนึ่งเดียวในอาเซียนที่ได้รับรางวัล “ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ”  

หนึ่งเดียวที่ว่านี้ท่านเป็นผู้บริหารจากพระจอมเกล้าลาดกระบัง  

พูดถึงรางวัลนี้ จัดโดยมูลนิธิประธานาธิบดีดไวท์ ไอเซนฮาวร์  

ก่อตั้งเมื่อปี 2496 ในงานฉลองวันเกิดของประธานาธิบดีดไวท์ 

ไอเซนฮาวร์ แห่งสหรัฐฯ (Dwight D. Eisenhower) เป็นรางวัล

เกียรติยศที่มอบให้ผู้น�ายุคใหม่ในวิชาชีพต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์

โลกรอบตัวและสังคมให้ดีขึ้น ปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 60 โดยม ี

พลเอก คอลิน พาวเวลล์ เป็นประธาน เฮนร่ี เอ คิสซิงเจอร์  

(Henry A. Kissinger) และ จอร์ช เอช ดับเบิ้ลยู บุช (George 

H.W. Bush) เป็นประธานกิตติมศักด์ิ คริสติน ทอดด์ วิทแมน  

อดีตผู ้ว ่าการรัฐนิวเจอร์ซี (Christine Todd Whitman)  

เป็นกรรมการบริหาร และ จอห์น เอส โวลฟ์ (John S. Wolf) 

เป็นประธานอ�านวยการ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของ

ทุกเรื่องราวในฉบับ... ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่าน ได้รับ

สาระความรู้ ต่อยอดความคิด พัฒนาปัญญาเพื่อสร้างสรรค์โลก

ใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป

โสพล จันทรโชติ
บรรณาธิการ

พระจอมเกล้าลาดกระบังสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 33
มิถุนายน 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล บุญจันทร์
บรรณาธิการ นายโสพล จันทรโชติ

กองบรรณาธิการ นางมนัญชยา แก้วอ�าไพ
นางสาวจิราพร ภู่จิ๋ว นางสาวสิดารัศมิ์ เผ่าภู่

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0 2329 8000 ต่อ 3180

www.kmitl.ac.th

2……........ Highlight
 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ คนไทยหนึ่งเดียวในอาเซียน  
 รับรางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 2013

4……........ บุคคลเด่น
 ชาวสวนมะนาว เฮ ! พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 เปิดตัวสารนาโนฯ แก้โรคในมะนาวได้เป็นแห่งแรกในโลก 
 
6……........งานวิจัย
 การใช้แบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร์
 เพื่อการศึกษาระบบคลื่นความถี่วิทยุกับการรักษาโรคหอบหืด 

8……........งานวิจัย
 นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  
  จาก TAMECH 
 อาจารย์วิศวอาหาร ได้รับรางวัล Best Paper Award 
 ลาดกระบัง คว้ารางวัลบทความยอดเยี่ยม 

10……........มองผ่านเลนส์
 พระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดพิธีมอบเนกไท  
 ประดับเข็มพระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ปลูกฝังนักศึกษาเทิดทูนสถาบัน

13……..... ผลงานนักศึกษา
 เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะฯ
  คว้ารองแชมป์ นวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์
 นักศึกษาสถาปัตย์
  คว้ารางวัลประกวดภาพเคลื่อนไหว

14……..... ผลงานนักศึกษา
 พระจอมเกล้าลาดกระบังเผยไอเดียต้นแบบ 
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 Microsoft student partners 2013 
 รองชนะเลิศ Thailand NetRiders 2013

17…….....ผลงานนักศึกษา
 รองชนะเลิศอันดับ 2 IT One innovation Award ครั้งที่ 3 
 นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล “Best Paper Award”

18……..... Life’s in U
 มาท�ากิจกรรมกันเถอะ...
  
19…........ ดาวประจ�าฉบับ
 “น้องฝ้าย นันทนัช” FRESHY CHEESECAKE!! 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้น

อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์ 
ในมะนาว พร้อมเพิ่มคุณภาพผลมะนาวให ้
ผลโต ผิวสวย น�้าเยอะ ขจัดปัญหามะนาว 
ราคาแพง ในหน้าร้อน ตลอดจนลดความ
เสี่ยงจากโรคมะเร็งในผู้บริโภคมะนาวจากสาร 
ฆ่าแมลงที่ใช้ในปัจจุบัน 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ร่วมกบัศนูย์วิจยันาโน
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร ด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี เอาใจเกษตรกรไทย คิดค้นอนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ ฉีดพ่นต้นมะนาวแทน 

สารเคมีในรูปแบบเดิม ส่งผลให้
ผลมะนาวที่ได้มีขนาดใหญ่

ขึน้ ผลกลมสวย ผวิเขียวมนั
เงางาม ไม่พบรอยจุดนูนสี
น�้าตาลตามผล และไม่ถูก
ท�าร้ายจากเชื้อแบคทีเรีย

ที่เป็นสาเหตุของโรคแคงเกอร์ในมะนาวอีกต่อไป รวมถึงผลผลิตท่ีได้มีปริมาณ
มากกว่าที่ไม่ได้ใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ถึง 20% ให้ผลผลิตได้เพียงพอ 
กับความต้องการในท้องตลาด อีกท้ังต้นทุนในการปลูกก็ลดลงด้วย จากเดิม 
มีต้นทุนในการปลูกต่อไร่ประมาณ 100 บาท หลังจากที่มีการใช้อนุภาคนาโนฯ  
ท�าให้ต้นทุนที่ใช้ลดลง เหลือเพียง 25 บาทต่อไร่ หมดปัญหาขาดแคลน
มะนาวในหน้าแล้ง และปัญหาโรคมะนาวในหน้าฝน ส�าหรับเกษตรกร 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัย
นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3034 หรือ
ศนูย์วจิยันาโนเทคโนโลยเีพือ่การเกษตร ด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเบอร์โทรศพัท์ 
02-3298000 ต่อ 3076 หรือเข้าไปที่ www.nano.kmitl.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กล่าวว่า ในขณะนี้ ราคามะนาวในท้องตลาดเริ่มมีแนวโน้มของ 
การปรับราคาท่ีสูงขึ้น ซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ราคาเฉลี่ยของ

มะนาวลูกเล็กและมะนาวลูกใหญ่อยู่ที่ลูกละ 7 - 10 บาท  
จนเกิดเป็นกระแสร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจ�านวน 
มาก ซึ่งสาเหตุหลักท่ีท�าให้มะนาวมีราคาสูงขึ้นนั้น  
เพราะในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีอากาศร้อน แห้งแล้ง  
ท�าให้เกษตรกรไม่สามารถปลกูมะนาวและได้ผลผลติ

ตามความต้องการในตลาด หรือหากปลูกได้ ผลก็มี
ขนาดเลก็ น�า้น้อย หรอืพอเข้าหน้าฝน ต้นมะนาวกจ็ะ

ถูกรบกวนจากโรคแคงเกอร์ในมะนาวที่เกิดจาก
เช้ือแบคทีเรีย ท�าให้ผลผลิตลดลง ต้นทุน

การผลิตสูง ประกอบกับพื้นที่ปลูกใน
ภาพรวมลดลง เพราะน�้าท่วมใหญ่คร้ัง
ทีผ่่านมา ท�าให้เกษตรกรหลายรายเลกิ
ปลกูมะนาวและน�าพืน้ทีไ่ปใช้ประโยชน์

ชาวสวนมะนาว เฮ !
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เปิดตัวสารนาโนฯ
แก้โรคในมะนาวได้เป็นแห่งแรกในโลก 

4 บุคคลเด่น



อย่างอ่ืน ด้วยเหตุนี้ ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัย
นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคิดค้น 
และวิจัยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถเรียนรู้วิธีการปลูกมะนาว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.จิติ กล่าวต่อว่า ส�าหรับการปลูกมะนาวให้ได้ผลดี
น้ัน ทางวทิยาลัยฯ และศนูย์วิจยัฯ ได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้อนภุาคนาโนซงิค์
ออกไซด์ในการฉดีพ่นทีต้่นมะนาวในอตัรา 50 กรัม ต่อน�า้ 200 ลติร ระยะเวลา 
ในการฉีดพ่นทุก 10 - 15 วันต่อครั้ง ซึ่งเมื่อใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ 
สามารถท�าให้ผลมะนาวที่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ผลกลมสวย ผิวเขียวมันเงางาม  
ไม่พบรอยจุดนูนสีน�้าตาลตามผล และไม่ถูกท�าร้ายจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุของโรคแคงเกอร์ในมะนาวอีกต่อไป รวมถึงผลผลิตที่ได้มีปริมาณ
มากกว่าทีไ่ม่ได้ใช้อนภุาคนาโนซงิค์ออกไซด์ถงึ 20% นอกจากนีย้งัท�าให้ต้นทนุ
การปลูกมะนาวของเกษตรกรลดลงอีกด้วย เนื่องจาก เกษตรกรส่วนใหญ ่
จะใช้สารเคมีหลายชนิดในการป้องกันก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช สารเคมี 
ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสารเขียวหรือสารประกอบทองแดง เป็นสารเคม ี
ที่นิยมกันมากในสวนมะนาว แต่สารเคมีประเภทน้ีเป็นสารเคมีท่ีเป็น 
สาเหตุของโรคมะเร็ง ซึ่งพอเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ฉีดพ่นแทน ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีเหล่านี้อีกต่อไป ท�าให้ลดต้นทุน 
ลงได้ อีกทั้งยังได้ผลมะนาวที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย

ด้านนางธนภร ธนภัทรอภิเดชา เกษตรกรสวนมะนาว อ�าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตนเองประสบปัญหาหลายด้านเกี่ยวกับการปลูก

มะนาวมาตัง้แต่ปลายปี 2554 ทัง้ปัจจยัในเรือ่งของ
โรคในมะนาว ต้นทุนการปลกูสงู และฤดกูาล ซึง่พอ
ศนูย์วจิยัเกษตรด่านช้าง ได้แจ้งมายงัเกษตรกรว่ามี
โครงการให้เกษตรกรได้มาเรยีนรูว้ธิกีารปลกูมะนาว
อย่างมีประสิทธิภาพ ตนเองจึงตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการทันที โดยได้น�าแปลงมะนาวจ�านวนกว่า 
60 ไร่ เข้ารับการทดลองปลูกโดยใช้อนุภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์ฉีดพ่นแทนสารเคมีแบบดั้งเดิมที่เคย 
ใช้อยู่ ปรากฏว่า หลังจากที่ได้เริ่มทดลองเพียง 
3 เดือน เริ่มเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ของ
ผลผลติทีไ่ด้ทัง้ในเรือ่งของคณุภาพและปรมิาณ อกี
ทั้งต้นทุนในการปลูกก็ลดลงด้วย จากเดิมมีต้นทุน
ในการปลกูต่อไร่ประมาณ 100 บาท หลงัจากทีม่กีาร
ใช้อนภุาคนาโนฯ ท�าให้ต้นทนุทีใ่ช้ลดลง เหลอืเพยีง 
25 บาทต่อไร่ต่อรอบการฉดีพ่นสารเคม ีและคณุภาพ 
ของผลมะนาวก็ดีขึ้น ท�าให้คนที่มารับจากสวน 
ไปขาย ก็ให้ราคาตามมาตรฐานของสวน โรค 
แคงเกอร์ที่เคยระบาดในมะนาวก็ไม่เกิดขึ้นอีก 
อีกทั้งยังสามารถให้ผลผลิตได้เพียงพอกับความ
ต้องการในท้องตลาด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ 
โดยเฉลี่ยเดือนละกว่า 100,000 บาท

ก่อนฉีดพ่นอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ หลังฉีดพ่นอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
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ในปัจจุบันนี้โรคหืดเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด มี

ผู้ป่วยประมาณ 300 ล้านคนทั่วโลก โดยมีอาการหอบ  

ไอ หายใจเสียงดัง และอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งวิธีการรักษา

จะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค โดยผู้ป่วยที่เป็น

โรคหืดชนิดรุนแรงมากจะต้องได้รับยาในปริมาณมาก แต่

ก็ไม่สามารถลดการตีบแคบลงแบบถาวรของกล้ามเนื้อ

เรียบหลอดลมภายในผนังหลอดลมได้ ผู้ป่วยจึงต้องทุกข์

Missscience

การใช้แบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการศึกษาระบบคลื่นความถี่วิทยุกับการรักษาโรคหอบหืด

ภาพ : แสดงลักษณะของหลอดลมขณะตีบแคบลง

ทรมานจากอาการหอบบ่อย ๆ ด้วยเหตุน้ี ดร.ภัทรพงษ์ 

ผาสุกกิจ อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จึงได้ศึกษาวิธีการบ�าบัดโรคหืดชนิดรุนแรงโดยใช้คลื่น

ความถี่วิทยุ เนื่องจากวิธีนี้สามารถลดขนาดของ กล้ามเนื้อ

เรียบหลอดลมได้

ผู ้ป่วยจึงมีอาการหอบน้อยลงและใช้ยารักษาใน

ปริมาณที่น้อยลงด้วย จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้คลื่น

ความถี่วิทยุในการบ�าบัดโรคหืด

ดร.ภัทรพงษ์ กล่าวว่า ในสถานการณ์การรักษาใน

ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการบ�าบัด

โรคหืดชนิดรุนแรง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจใน

ดร.ภัทรพงษ์ ผาสุกกิจ

6 งานวิจัย



มองผ่านเลนส์

วงการแพทย์ของโลกเป็นอย่าง

มาก โดยอาศัยการส่งผ่านคลื่น

ความถี่วิทยุ ไปยังโพรบเกิด

การเดินทางของกระแสไฟฟ้า

ของคลื่นความถี่ ส่งผลให้เกิด

พลังงานความร้อนที่เส้นลวด 

โพรบ นอกจาก น้ียั ง มีการ

ออกแบบโพรบให้มีโครงสร้าง

ลักษณะบอลลูนเพ่ือช่วยในการ

ถ่างผนังของหลอดลมที่ตีบโดย

อาศัยความร้อนที่เส้นลวดของ

โพรบแต่ละเส้นช่วยในการขยาย

ทางเดินของหลอดลม

ดร.ภัทรพงษ์ อธิบายถึง

โครงสร้างของหลอดลมและ

แนวทางการรักษาโรคหอบหืด

ว่า หลอดประกอบด้วยเนื้อเยื่อ

หลากหลายซึ่งจะมีผลต่อความ

ยืดหยุ่นของหลอดลมการส่งผ่านความร้อนให้กับเนื้อเย่ือ

แต่ละชั้นจะส่งผลดีต่อการคืนสภาพของหลอดลมที่ตีบ 

ฉะน้ันการส่งผ่านคล่ืนให้เดินทางในเนื้อเยื่อจึงได้ผลดีกว่า

การใช้แท่งความร้อนซึ่งการใช้แท่งความร้อนจะก่อให้เกิด

ความเสียหายกับเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับแท่งความร้อนส่วนใน

การส่งคลืน่ความถีจ่ะเป็นปฏกิริยิาของอนภุาคของโมเลกลุ

ของเซลล์ของเนือ้เยือ่ ซ่ึงกใ็ห้เกดิปฏกิริยิาด้านความร้อนซึง่

แตกต่างจากแท่งความร้อนจึงท�าให้ไม่เกิดความเสียหาย

เหมือนกับแท่งความร้อนเป็นข้อเด่นของการน�าเอาคลื่น

ความถี่วิทยุมาใช้ในการเกิดความร้อนกับเนื้อเยื่อ

และโครงสร้างของ RF Probe ที่มีรูปร่างคล้ายวงรี

ประกอบด้วย 4 อิเล็กโทรด, กราวด์ และสายสอด ซึ่ง

ลักษณะโครงสร้างของโพรบ RF จะมีส่วนปลายที่มีลักษณะ

เป็นเหมือนบอลลูนเพื่อช่วยในการถ่างหลอดลม ที่ตีบ ให้มี

การคืนสภาพท�าให้อากาศสามารถผ่านช่องหลอดลมที่ตีบ

ได้ดีขึ้น

ดร.ภัทรพงษ์ กล่าวว่า จากผลการจ�าลองการ 

กระจายตัวของความร้อนส�าหรับการบ�าบัดโรคหืดชนิด

รุนแรงที่กล้ามเนื้อเรียบหลอดลมด้วยคลื่นความถี่วิทยุใน

การวเิคราะห์ด้วยการจ�าลองทางคอมพวิเตอร์ส�าหรับบ�าบดั

โรคหืดชนิดรุนแรงที่กล้ามเนื้อเรียบหลอดลมด้วย คลื่น

ความถีว่ทิยุเพือ่ศกึษาการกระจายตวัของความร้อนโดยแบบ

จ�าลองนี้ใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ย่านความถี่ 480 กิโลเฮิรตซ์

แรงดัน 22 โวลต์ เป็นเวลา 10 วินาที มีอิเล็กโทรดเป็นตัว

ให้ความร้อน

ดังนั้นโพรบที่สร้างจริงเพื่อท�าให้กล้ามเนื้อขยายตัว

เมื่อได้รับคลื่นความถี่วิทยุและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ

บ�าบัดโรคหืดชนิดรุนแรง ซึ่งการบ�าบัดโรคหืดนี้จะใช้คลื่น

ความถี่วิทยุ 480 กิโลเฮิรตซ์ u3595 แรงดัน 22 โวลต์ที่

อุณหภูมิ 65 - 75 องศาเซลเซียส โดยมีเวลาที่เหมาะสมใน

การบ�าบัด คือ 3.4 - 5.6 วินาที โดยจะใช้ระยะเวลาในการ

บ�าบัดหรือรักษาผู้ป่วยโรคหลอดลมตีบใช้ระยะเวลาที่สั้น

มาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านการประยุกต์ใช้งานด้าน

วศิวกรรมเข้าไปเป็นแนวทางในการรกัษารปูแบบใหม่ต่อไป

ในอนาคตได้เป็นอย่างดที�าให้เกดิประสทิธภิาพในการรกัษา

ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดร.ภัทรพงษ์ สรุป

แสดงโครงสร้างของ RF Probe (มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร)

7
งานวิจัย
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ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ภายใต้ช่ือทีม ESL KMITL ประกอบ
ด้วย นายสรวิชญ์ พุ่มวารี นางสาววรรณกาญจน์ บุญยก นางสาวรุจิมา พลเยี่ยม สมาชิกผู้ช่วย (Pit Crews) นายสนชัย ภูมิภาค  
นายสมสิน ทองไกรรัตน์ นายสุวิชา นาคสังข์ (นักศึกษาปริญญาโท) ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 
25,000 บาท จากการแข่งขันหุ่นยนต์ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” Thai Aerial Mission Engineering Challenge 
(TAMECH) โดยมี ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่  
9 เมษายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มาฤดี ผ่องพพิฒัน์พงศ์ อาจารย์ 

ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ได ้ รับรางวัล Bes t  Paper Award จากบทความ  

“การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี ส�าหรับผู้สูงวัย 

ด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชัน” จากการประชุมวิชาการสมาคม 

วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และ 

ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (TSAE 6th) ประจ�าปี 2556  

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ 

ประจวบคีรีขันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง และ 

นายพอพล อภิ โช นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา 

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล 

บทความยอดเยี่ยม สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารการ

ก่อสร้าง ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556

นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จาก TAMECH

อาจารย์วิศวอาหาร 
ได้รับรางวัล Best Paper Award

ลาดกระบัง
คว้ารางวัลบทความยอดเยี่ยม 

88 งานวิจัย



วิทยาเขตชุมพร เปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดี สจล. เป็นประธาน 

กล่าวเปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ร�าวงย้อนยุคระหว่างบุคลากรของ 

สถาบันกับชุมชนใกล้เคียง โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และชาวบ้านร่วมกิจกรรมอย่าง 

สนกุสนาน นบัเป็นกิจกรรมทีช่่วยส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดใีห้เกิดขึน้ในอนาคต ระหว่าง

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาเขตชุมพร

สจล.จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยฮั๊วยางพารา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดพิธีลงนามความร่วมมือ 

ทางวชิาการ กบั บริษัท ไทยฮัว๊ยางพารา จ�ากดั (มหาชน) โดยได้รบัเกียรตจิาก ศาสตราจารย์ 

ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี ร่วมลงนามกับ นายริยงค์ กิติพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 

ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

MOU กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี สจล. และ นายชัยฤทธิ์ ด�ารงเกียรติ  

อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 

วิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับกรมการข้าว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการด้านข้าว ความก้าวหน้า 

ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีโดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เผชญิชยัภตั ไชยสทิธิ ์รองอธกิารบดี  

สจล. และ นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง

ประชุมชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

MOU บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชัน่ จ�ากัด

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พ่ึงมา อธิการบดี สจล. และ นางสาวพรเพ็ญ  

แก้วสุรพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จ�ากัด ร่วมลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จ�ากัด กับสถาบัน  

ภายใต้โครงการ “U-Store Apple Authorized Campus Store” เม่ือวันท่ี 3 

มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

สจล.

สจล. ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราช

วโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภาสถาบัน พร้อมด้วย  

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  

ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วังศุโขทัย

มองผ่านเลนส์
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ ณ 
ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กว่า 5,000 คน เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของสถาบัน ใน
พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ�าปีการศึกษา 2556 โดยมี  
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เป็นประธานในพธิี  
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส�าหรับนักศึกษาใหม่ 
ให้มคีวามรกั ความสามคัค ีอกีทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังความ 
ภาคภูมิใจ รักในศักดิ์ศรีของสถาบัน และเป็นการสืบสาน
ประเพณีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎอันยิ่งใหญ่
นี้ด้วย ซึ่งการมีสิ่งสูงล�้าค่านี้อยู่บนเนกไทหรือเข็ม ก็อาจ
หมายถึงภาระขนาดย่อม ท่ีนกัศึกษาทกุคนจ�าต้องแบ่งเบา
จากพระมหากษตัริย์ ตัง้ใจศึกษาเล่าเรยีน ท�ากจิกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์ อกีทัง้พฒันาประเทศชาตแิละทดแทน
คุณแผ่นดินต่อไป ดังสัญลักษณ์ประจ�าสถาบันอย่าง  
“พระมหามงกุฎ” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 9 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อัญเชิญพระ
มหามงกุฎซึ่งเป ็นตราเครื่องหมายประจ�าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 4 
ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2514 นับเป็นมหามงคลย่ิงแห่งชาวสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จึงได้จัดพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ 
มอบเนกไทและเข็มขึ้น เพื่อเป็นเกียรติ ศักดิ์ศรี และการ

ปลูกฝังนักศึกษาเทิดทูนสถาบัน
ปลูกจิตส�านึกท่ีดีต่อบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรัก ความสามัคคีสร้างสรรค์ 
พัฒนาสถาบัน สู่วิสัยทัศน์ ด้วยความภาคภูมิใจสืบไป

โดยในพธิดีงักล่าว เป็นพธิอีนัศกัดิส์ทิธิท่ี์มนีกัศกึษาใหม่กว่า 5,000 คน และ
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วทั้งสถาบัน มารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานและมอบ
เนกไทพร้อมเข็มพระมหามงกุฎให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อแสดงความมีเกียรติ
และศกัดิศ์รขีองลกูพระจอมทกุคน โดยบรรยากาศภายในงานอนัศกัดิส์ทิธิน์ี ้แฝงไป
ด้วยพลงัของเหล่านกัศกึษาของสถาบนั เมือ่พระมหามงกฎุถกูอนัเชญิเข้าสูพ่ธิ ีเหล่า
นกัศกึษาตัง้แถวเป็นแนวทอดยาวอย่างสวยงามบนสนามหญ้าสเีขยีว เพ่ือรอรับมอบ
เนกไทและเข็มพระมหามงกุฎจากคณาจารย์ของสถาบัน เสียงค�ากล่าวถวายสัตย์
ปฏิญาณตนก้องกังวานไปท่ัว ภาพท่ีเหล่านักศึกษากว่า 5,000 คน ประนมมือยก
ข้ึนจรดศีรษะเพื่อถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันของเหล่านักศึกษาลูกพระจอมเกล้า และเมื่อเสียงเพลงประจ�าสถาบัน

พระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดพิธีมอบเนกไท ประดับเข็มพระมหามงกุฎ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ได้เริ่มบรรเลงขึ้น ดังกึกก้องไปทั่วทั้งสถาบัน พร้อมกับเหล่านักศึกษาทั้งหลาย 
ได้ก้าวออกมารับมอบได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา  
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ให้โอวาท
แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน อันเป็นการเสร็จพิธี

นายสายชล ศรีเอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน
ฐานะ นายกองค์การนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กล่าวว่า พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิธีศักด์ิสิทธิ์ที่ทางสถาบันจัดขึ้น เพื่อหลอมรวมลูก
พระจอมทุกคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยในพิธีนั้นนักศึกษาทุกคนท่ีเข้าใหม่
กว่า 5,000 คน จะต้องเข้ารับเข็มและเนกไทที่มีสัญลักษณ์ประจ�าสถาบัน คือ พระ
มหามงกฎุ พร้อมกบักล่าวค�าปฏญิาณตนเพือ่แสดงความสตัย์ต่อท่านพระจอมฯ และ
นักศึกษาทุกคนจะต้องประนมมือขึ้นเพื่อถวายบังคมต่อหน้าพระมหามงกุฎ ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นพิธีที่เหล่าศิษย์ สจล.ทุกคนภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นลูกพระจอมเกล้า ซึ่ง
ในปีนี้ผมได้รับหน้าที่ดูแลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ และตั้งใจว่าจะท�าหน้าท่ีนี้อย่างดีท่ีสุด
เพื่อให้สถาบันแห่งน้ี เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

สถาบันทุกคน

นายธนายุต สิงห์ลอ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้ท�าหน้าที่อัญเชิญพระมหามงกุฎ และรู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสถาบันในการอัญเชิญ
สัญลักษณ์ประจ�าสถาบัน เพราะตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา

ทีน่ี ่สถาบนัแห่งนีไ้ด้มอบทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะ
น�าไปปรับใช้ในชีวิต หล่อหลอมความเป็นพระจอมเกล้า
ลาดกระบังให้เราได้พัฒนาตนเอง มีความเป็นผู ้น�า  
มีความอดทน อีกท้ังมอบโอกาสกับการเป็นตัวแทน 
ของเหล่านักศึกษาสถาบันอัญเชิญสัญลักษณ์อันสูงค่า
ส�าหรับพิธีในวันนี้ ซ่ึงเป็นพิธีท่ีศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่
ส�าหรับพวกเราชาวพระจอมเกล้าลาดกระบังทุกคน  
ซ่ึงตอนท่ีผมจะต้องน�าเชิญพระมหามงกุฎสู ่เบื้องบน  
รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก แต่ก็ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
อีกทั้งยังมีความรู้สึกปลื้มปีติและภาคภูมิใจท่ีได้เป็นหนึ่ง
ในนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ด้วย

น า ง ส า ว นั น ท นั ช 
โล่ห์สุวรรณ หรือ น้องฝ้าย 
พิธีกรรายการสตอเบอร์รี่ชีส
เค้ก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าว
ว่า พิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ 
เป็นพิธีที่ทางสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ ่
และศักดิ์สิทธิ์มาก เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้เข้า 
มาร่วมปฏญิาณตนหรอืแสดงตนเป็นลกูพระจอมเกล้า และ
ถวายบังคมต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช พร้อม
กับการเข้ารับมอบเข็มและเนกไทพระมหามงกุฎ ที่แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นนักศึกษาของสถาบัน ซึ่งในฐานะที่
ตนเองได้เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของสถาบัน รู้สึกตื่นเต้น
และดใีจท่ีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ในพธิกีารส�าคญั ๆ  เช่นนี้  
และตั้งมั่นว่าตลอด 4 ปีท่ีศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ จะ 
พยายามเกบ็เกีย่วความรูแ้ละประสบการณ์ให้ได้มากทีส่ดุ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะทีต่นเลอืกเรยีนคอื คณะครศุาสตร์ 
อุตสาหกรรม เป็นคณะท่ีผลิตครูในสาขาต่าง ๆ ยิ่ง
ท�าให้ความตั้งใจท่ีจะน�าความรู้ท่ีตนได้เรียนมาไปพัฒนา
สังคมและประเทศชาติได้มากขึ้นไปอีก ตามความหมาย 
ของสัญลักษณ์ของสถาบันอย่างพระมหามงกุฎนี้
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พิธีสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญู
กตเวทแีด่ท่าน ซึง่เป็นผูส้ถาปนาและด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดท่ีานแรกของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ บริเวณด้านหน้า 
อาคารเมมโมเรียลฮอลล์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

โครงการหอพักสีขาว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการหอพักสีขาว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันท�ากิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์ หลกีเลีย่งจากยาเสพตดิ ภายในงานประกอบด้วยกจิกรรม เช่น ถวายสกัการะ 

อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 รณรงค์ท�าความสะอาดลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 กิจกรรมนันทนาการ 

การประกวดดาว-เดือนหอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556

เดิน-วิง่ ประเพณี น้องพีส่ัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จัดกิจกรรม 

“เดิน-วิ่ง ประเพณี น้องพี่สัมพันธ์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจของสถาบันฯ วิทยาเขต

ชุมพร และเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วสถาบัน โดยการน�า

นักศึกษาขึ้นเขาเจดีย์ ไปนมัสการพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเจดีย์ 

ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ�าเภอปะทิวเคารพนับถือ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556

ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโตไกพร้อมคณะ ร่วมหารือ KMITL

ผศ.ดร.อ�านาจ ตั้งเจริญชัย รองอธิการบดี และ ดร.สามารถ คงทวีเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดี  

ให้การต้อนรบัผูบ้ริหารจากมหาวทิยาลยัโตไกพร้อมคณะ พร้อมร่วมปรกึษาหารอืความร่วมมอืระหว่าง

สองสถาบัน ณ ห้องรับรอง ชั้น6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยโตไกและ 

KMITL ได้มสีมัพนัธ์อนัดกีนัมาอย่างช้านาน โดยในครัง้นี ้ได้ร่วมกันหารอืความร่วมมือด้านต่าง ๆ  เช่น  

การจดัโครงการค่ายอาสาเพือ่พฒันาชนบทร่วมกนั ซึง่กจิกรรมดงักล่าวได้จดัร่วมกนัเป็นประจ�าทกุปี  

มานานกว่า10 ปีแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556

การแสดงผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงาน
วิจัยแบบโปสเตอร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม
ใหญ่ สถาบัน ภายในงานพบกับนักวิจัยผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทุนประเภทต่าง ๆ อาทิ  
ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่าย ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ ทุนพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

12 มองผ่านเลนส์



รองศาสตราจารย์ ดร.ดษุณ ีธนะบรพิฒัน์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ (ที ่4 จากซ้าย) แสดงความยนิดกัีบ รองศาสตราจารย์อนพุงศ์ 
สรงประภา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาสังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับ 3 รางวัลจากการประกวด “นวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์” ในงานถนนเทคโนโลยี 2556 จัดโดย บริษัท อสมท 
จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีผลงานเรื่อง “เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะส�าหรับยานยนต์ และร้านค้าริมทาง” โดย 
นายเผด็จ แม้นเนรมิตร นักศึกษาสาขาพลังงานทางเลือก และนายนริศร นพคุณ นักศึกษาสาขาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ส�าหรับรางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เตาปิ้งย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง” โดย นายรังสรรค์ วิริยะปานนท์ นักศึกษาสาขา
พลังงานทางเลือก และนางสาวศิริพร บุระพันธ์ นักศึกษาสาขาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และผลงานเรื่อง “ระบบเลเซอร์วัด
ปรมิาณฝุน่ละอองในอากาศ” โดยนางสาวรสสคุนธ์ ราชคม นายพงษ์สกลุ ศรเีพชร และนายทนิวฒัน์ ชมุภวูเิศษ นกัศกึษาสาขาโซลทิสเตท- 
อิเล็กทรอนิกส์

นายภัทรดนยั นลิวงศ์ และนายทวีวัฒน์ พฤกษ์ศรตีระกูล นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ 2 จากการประกวดภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย ในหัวข้อ “SIAM CENTER IMAGINNATION,LIFE IS YOUR CREATION” 

ภายใต้แนวคิด Deconstruction การน�าเสนอรูปฟอร์มแบบใหม่ในการแปรสภาพให้ดูดีทันสมัย จัดโดยสยามเซ็นเตอร์

เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะฯ
คว้ารองแชมป์ นวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์

นักศึกษาสถาปัตย์ 
คว้ารางวัลประกวดภาพเคลื่อนไหว
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สถาบันเทคโนโลยี

พ ร ะ จ อ ม เ ก ล ้ า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผย

นวัตกรรมการสร ้างหุ ่นยนต์ 

ฉายภาพสามมิติที่ มอง เห็น

ได ้ด ้วยตาเปล่าครั้งแรกของ

ประเทศไทย “ชงโคโกอินเตอร์” 

พร้อมร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่

พระสงฆ์ 1,054 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ในโครงการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 323 วัด 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยหุ่นยนต์

อุบาสก “ชงโคโกอินเตอร์” เป็นผลงานการพัฒนานวัตกรรม

การสร้างภาพสามมิติที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยทีถ่กูควบคมุการเคลือ่นไหวด้วยระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wifi โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ สจล. ทัง้นีภ้ายในงาน หุน่ยนต์อบุาสก “ชงโค

โกอนิเตอร์” ได้น�าเสนอเร่ืองราวประวัตคิวามเป็นมาของสถาบนั

ผ่านภาพฉายสามมติริอบทศิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ภายใต้

แนวคิด “จากอนาคตย้อนกลับสู่อดีต” โดยกิจกรรมดังกล่าว 

พระจอมเกล้าลาดกระบังเผยไอเดียต้นแบบ

นวัตกรรมหุ่นยนต์อุบาสก 
ฉายภาพสามมิติครั้งแรกของประเทศ

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานใน

พิธี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์นี้ ถูกจัดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยกิจกรรมการตักบาตรในปีที่

ผ่านมา มกีารเปิดตัว 2 หุ่นยนต์ตักบาตร “ชงโค” และ “แคแสด” 

เป็นครั้งแรก จากผลงานการประดิษฐ์ หุ่นยนต์จากอาจารย์ 

นกัวจิยั พร้อมด้วยนกัศกึษาของสถาบนั ทีส่อดคล้องกบัแนวคดิ 

"สังคมนวัตกรรม หรือ Innovative Society” ซึ่งสร้างความ

แปลกใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการ

จัดกิจกรรมหุ่นยนต์ตักบาตรในปีน้ีได้มีการพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีที่ก้าวไปอีกขึ้น แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นพัฒนา

วิชาการอย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับการให้ความส�าคัญในด้าน

การท�านุบ�ารุงศาสนา วัฒนธรรมและคุณธรรม ท้ังนี้เพื่อให้ได้

นักศกึษาทีม่คีณุภาพควบคูไ่ปกับคณุธรรมและสบืทอดประเพณี

ที่ดีงามของชาวพุทธ โดยการตักบาตรครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  
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มีนักศึกษาเข้าร่วมตักบาตรพระ 1,054 รูปมากกว่า 10,000 คน 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 323 วัด 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร ์ สุวรรณสวัสด์ิ คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปีที่แล้ว ได้เปิดตัว 

2 หุ่นยนต์ตักบาตรคู่แรกของโลก ผลงานของอาจารย์นักวิจัย 

พร้อมด้วยนักศึกษา จากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ 

การออกแบบ โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ซึง่ในปีนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.ปิตเิขต สูร้กัษา ได้มกีารพฒันา

หุน่ยนต์ฉายภาพสามมติทิีส่ามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่าแบบ

รอบทิศเป็นครั้งแรก และมีขนาดใหญ่ที่สุดประเทศไทย โดย

หุ่นยนต์อุบาสก “ชงโคโกอินเตอร์” ถูกควบคุมการท�างานและ

เคลื่อนไหวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wifi โดยหุ่นยนต์

อุบาสก จะท�าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ

สถาบันและความภาคภูมิใจของการเป็นศิษย์พระจอมเกล้า

ลาดกระบังผ่านเทคโนโลยีโฮโลกราฟี ซึ่งเป็นกระบวนการ

สร้างภาพฮอโลแกรม หรือภาพสามมิติ ผ่านเทคนิคการบันทึก 

ด้วยการใช้แสงที่มีหน้าคลื่นสอดคล้องกัน (coherence) เช่น 

แสงเลเซอร์ เป็นต้น และเมื่อถูกส่องสว่างอย่างเหมาะสม  

จะแสดงให้เห็นภาพท่ีมีลักษณะสามมิติ ท�าให้ผู้ชมสามารถ

มองภาพนั้นได้อย่างรอบทิศโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ  

ในการมอง เป็นประโยชน์ในการใช้งานด้านต่าง ๆ อาทิ  

การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น 

จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวไปอีกขั้น

ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างหุ่นยนต์ แต่เป็นกระบวน

การฝึกฝนให้นักศึกษาวิศวกรรมคนรุ่นใหม่ได้น�าองค์ความรู้ 

ภาคทฤษฎีในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้สู ่ความเป็นจริงด้วย

หลักวิชาทางวิศวกรรมสามารถ รู ้จักน�าความรู ้มาต่อยอด 

เพื่อพัฒนาผลงานให้เกิดประโยชน์ต ่อสังคม รวมไปถึง 

การปลกูฝังจิตส�านึกในด้านคณุธรรม จรยิธรรม และการสบืทอด

ประเพณีดั้งเดิมให้กับนักศึกษา สจล. เพื่อตอบรับกับนโยบาย

การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ 360 องศา เพื่อการผลิต

นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล พร้อมรองรับกับสถานการณ์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอาเซียน
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Microsoft student partners 2013

รองชนะเลิศ Thailand NetRiders 2013

Microsoft Student Partners (MSP) โครงการดี ๆ ของไมโครซอฟท์ประเทศไทยเพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่ชื่นชอบและ 
ใฝ่เรียนรู้ในเทคโนโลยีจากทั่วโลก โดยจะได้รับการสนับสนุน จากไมโครซอฟท์ในการเปิดโลกทัศน์และสร้างเสริม 

ขีดความสามารถให้นักศึกษา โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะน�าความรู้และโอกาสที่ได้ไปพัฒนาตนเองและ 
ไปแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ส�าหรับปีนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Microsoft Student 
Partners จ�านวน 8 คนด้วยกัน คือ นางสาว ยุพเรศ คงพึ่ง นายจามิกร ผิวละออง นายธนชาติ วิวัฒนภูติ นายศรัณย์  
ตันพิทักษ์พงษ์ นายศุภวิชญ์ เขียวขจี นายณัชพล เรวิก นายโยธิน แก้วอร่ามศรี และนายกิตติกร ประเสริฐศักดิ์

Thailand NetRiders 2013 เวทีการแข่งขันทางด้านไอท ี
ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นประจ�าทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  

นสิติ นกัศกึษาในโครงการ น�าความรูแ้ละทกัษะจากการเรยีนวิชาเน็ตเวิร์ค 
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ และให้รู้จักการท�างานเป็นทีม  
นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเฟ้นหาตัวแทนของประเทศเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ในงาน APAC 
NetRiders 2013 อีกด้วย ส�าหรับงานในปีนี้เป็นการร่วมกัน 
จัดข้ึนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
และบริษัท CISCO Thailand เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 11 
พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
บางเขน

ในการแข่งขันในปีนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ซึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นั้น 
เป็นผลงานของ 2 นักศึกษาในช้ันปีที่ 2 คือ นายพิชาธร เอกอุ่น และ  
นายศักย์ปณชัย เกศสิชาปกรณ์ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นผลงาน 
ของรุ ่นพี่ปี 4 คือ นายพงษ์พิสิฐ์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ และ นายวรวัชร  
ณรงคะชวนะ
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นายรัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  

ได้รับรางวัล Best Paper Award จากหัวข้อ “Performance analysis & improvement of SNPHAP on Multi -  

core CPUs” จากการประชุมนานาชาติ ECTI - CON 2013 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

K M I T L

นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล “Best Paper Award” 

รองชนะเลิศอันดับ 2
IT One innovation Award ครั้งที่ 3

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ประเภทการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ (NON-PC  

Application) จากการแข่งขัน IT One Innovation Award ที่จัดโดย บริษัท ไอทีวัน จ�ากัด  

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรีได้แสดงความรู ้ 

ความสามารถโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้จาก 

ในห้องเรียนด้าน IT และการพัฒนาซอฟต์แวร์มาสร้าง 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีทรงคุณค่า และสามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้ได้จรงิ ท้ังในเชิงสงัคมและเชิงธรุกจิ ส�าหรบั

น้อง ๆ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มานี้ เป็น

นักศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ประกอบด้วย นางสาวศศรกัษ์ 

สุทธิสุคนธ์ นายจิรโรจน์ โสอุดร นายรัตนชัย 

อุ่ยตระกูล และนางสาวกนิษฐา อินบ�ารุง
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มาท�ากิจกรรมกันเถอะ...มาท�ากิจกรรมกันเถอะ...
สิดารัศมิ์ 

“มาท�ากจิกรรมกนัเถอะ”....ฉบบันี ้ชวนน้อง ๆ  ผูอ่้านท�ากจิกรรมไม่ว่าจะเป็นชมรมอนิเทอร์เน็ต เปปอง  

ถ่ายภาพ เทควันโด้ รักบ้ี วอลเลย์บอล เป็นต้น มีให้เลือกมากมายหลายแบบ ด้วยความห่วงใยที่พี่กลัวน้อง ๆ  

จะมัวแต่อ่านหนังสือเพลินจนไม่ได้ท�ากิจกรรมอย่างอื่นกันเลย...เดี๋ยวจะหมดแรงไปซะก่อนนะคะ....อีกประการหนึ่ง

ที่มาถึงก็ชวนน้องท�ากิจกรรมด้วยกัน ก็เพราะว่า ไม่อยากให้น้อง ๆ ในวัยเรียนอย่างเรา พอเรียนเสร็จปุ๊บ...อาจ

หลงใหลเผลอใจไปในสถานบันเทิงที่อาจแฝงตัวมาเปิดอยู่ทั้งใกล้ไกลสถาบันการศึกษาที่เราเรียนอยู่ หรือปะปนมา

ในรูปของร้านอาหารแบบให้ความบันเทิงที่ไม่ดีแอบแฝงไว้ ซึ่งในสมัยนี้สถานที่ให้ความบันเทิงยามกลางคืน (พี่เดาว่า 

คงไม่มีใครทีไ่ม่เคยเหน็แล้วมัง้ ???) ข้างในสถานทีเ่หล่านี ้เป็นทีรู้่ ๆ  กนัอยู่กน่็าจะมเีคร่ืองเสยีงเปิดเพลงจนเสยีงดงัเกนิไป  

สถานที่ที่แออัด ปกปิด ไม่ปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน แค่ชวนตา ชวนมอง ด้วยแสงสีที่ตระการตาเท่านั้น ไปแล้ว 

ได้ความสุขสนุกสนาน ทั้งแสงสี เสียงครบทุกรสชาติ ท�าให้ติดใจหลงใหล เป็นเหตุให้ต้องกลับไปเรื่อย ๆ เมื่อมีโอกาสอีก.. 

แต่ไปแล้วเสียอะไรบ้างนะ 
ª เสียเวลา เวลาที่ไปสถานบันเทิงน้ัน น่าจะได้ใช้เพื่อการพักผ่อนร่างกาย หรือท�ารายงาน ท�าการบ้าน อยู่กับ

ครอบครัว อยู่กับเพื่อน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย 

ª เสียทรัพย์ ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องดื่มที่แพงจนเกินราคาปกติ เสียค่าธรรมเนียม เพื่อซื้อบริการต่าง ๆ ของ 

ร้าน ค่าน�ามันรถ ค่าเสื้อผ้า ค่าเครื่องส�าอาง ค่ารองเท้า ฯลฯ

ª เสียแรง คือ ก�าลังกายทรุดโทรม (ต้องเต้นตลอด ต้องยืนทั้งคืน) ร่างกายต้องท�างานหนักขับสารพิษที่ไม่มี

ประโยชน์ออกให้หมด หูเสีย จากเสียงดังเกินพิกัด ลิ้นเสียเพราะต้องกินสิ่งที่เป็นโทษ เสียสมองจากการเมาซึ่งเซลล์สมอง

ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้เสียแล้วเสียเลย ความรู้สึกช้าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ตั้งแต่เล็กน้อย ไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ 

ที่ท�าให้เสียชีวิต

ª เสียใจ ไปเที่ยวบางครั้งไปถ้าเป็นแฟนอาจเมาแล้วทะเลาะกัน โดยเฉพาะน้อง ๆ ผู้หญิงอาจถูกบอกเลิก  

ถูกทิ้ง หรือถูกรังแกในทางต่าง ๆ ก็ได้

พ่ีเช่ือใจว่าน้อง ๆ ทุกคนรู้ความจริง รู้ถึงประโยชน์และโทษอยู่แล้ว เพียงแต่ระวังอย่าเอนเอียงตามกระแสสังคม 

อย่าหลงอ้างตามเพื่อนที่ชักชวนไปเที่ยว หรือคิดอ้างว่าท�าเพื่อท�าความรู้จักไว้บ้าง เพื่อฝึกสติทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเท่านั้น

เอง....อย่างไรก็ตาม “การได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ” อาจจะเป็นที่โรงอาหารหรือในมุมร่มรื่นสบายๆ ที่สถาบันได้จัด

ไว้ให้น้องนักศึกษา...ก็มีโอกาสพักผ่อนร่างกาย ได้สังสรรค์กับเพื่อน พร้อมกับทบทวนหรือติวบทเรียน และเตรียมข้อสอบ 

ที่เรายังไม่เข้าใจได้...โดยไม่ต้องไปเสียเงิน เสียแรงไปเข้าสถานบันเทิงให้เกิดเหตุเศร้าใจทีหลังนะคะ...“ชวนเพื่อน ๆ  

มาท�ากิจกรรมด้วยกันเถอะค่ะ”
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ดาวประจ�าฉบับ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ 
คนไทยหนึ่งเดียวในอาเซียน
รับรางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 2013

กลับมาพบกันอีกครั้ง เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเผลอ

แป๊บเดียวนี่จะสอบกลางภาคกันแล้ว น้อง ๆ ปี 1 

หลายคณะก็ได้เป็นน้องแบบสมบูรณ์แบบกันแล้วเพราะทุกคนต่าง

ก็ผ่านกิจกรรมเข้าเชียร์กันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ถึงอย่างไรก็

เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เรารักคณะ และท�าให้รู้จักเพื่อน ๆ และพี่ ๆ  

ในคณะได้มากเลยทีเดียว และวันนี้ดาวประจ�าฉบับก็ไปสะดุดตา 

กับสาวน้อยเฟรชชี่หน้าตาจิ้มลิ้มคนนึง ที่มีดีกรีเป็นถึงพิธีกร 

จากรายการ Strawberry Cheesecake ทางสถานีโทรทัศน์ 

ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งพอจบกิจกรรมเข้าเชียร์ของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม เราก็รีบตรงไปขอสัมภาษณ์ เอาเป็นว่าเราไปท�า 

ความรู้จักกับน้องเขากันดีกว่า

“น้องฝ้�ย” หรือนางสาวนันทนัช โล่ห์สุวรรณ ปัจจุบัน

เรียนอยู ่ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา

การออกแบบ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537  

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน

ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ งานอดิเรกน้องฝ้าย 

ชอบร้องเพลง ฟังเพลง และวาดรูป โดยส่วนตัวเป็นคน 

ชอบงานทางด้านศิลปะอยู่แล้ว อาหารที่น้องฝ้ายชอบทาน 

พอพูดถึงแล้วน�้าลายสอ นั่นก็คือ ส้มต�า นั่นเอง

น้องฝ้ายเล่าถึงความรู ้สึกของตนเองที่มีต่อสถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัว่า “สถาบนั

แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสามารถผลิตบุคลากร 

ทีม่คุีณภาพออกสูส่งัคมและเป็นสถานทีท่ีใ่คร ๆ  กอ็ยากเข้ามา 

เพื่อศึกษาต่อ สาเหตุที่สนใจอยากมาเรียนที่น่ีคือ รู้สึกว่า

สถาบันนี้เป็นมหาวิทยาลัยในฝัน ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฝ้ายได้เข้า

มาสอบที่สถาบันแห่งนี้ ก็รู้สึกประทับใจที่นี่หลายอย่างไม่ว่า

จะเป็นการต้อนรับของรุ่นพี่ในคณะ รุ่นพี่เป็นกันเองอัธยาศัย

ดีและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการสอบของน้อง ๆ ทุกคน 

เท่าเทยีมกัน รวมถึงอาจารย์ทกุท่านท่านใจด ีมีความอ่อนโยน

กับนักเรียนที่มาสอบทุกคนค่ะ ^^” น้องฝ้ายกล่าว

และนี่ก็เป็นน้องใหม่อีกหน่ึงคนที่มีคุณภาพมากความ

สามารถ ผู้อ่านทุกท่านอย่าลืมเป็นก�าลังใจให้น้องฝ้าย โดย 

ติดตามผลงานของน้องฝ้ายได้ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 

10:00 น. ทางช่อง 3 นะจ๊ะ

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งเดียว

ในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 2013 (Eisenhower Fellowships 
Awards) จากพลเอกคอลิน พาวเวลล์ (General Colin L. Powell) ประธานคณะกรรมการ
ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ (Chairman of Eisenhower Fellowships Board of Trustees)  
ณ เมอืงฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงเป็นรางวลัผู้น�ายคุใหม่ทีส่ร้างสรรค์โลกรอบตวั 
และสังคมให้ดีขึ้น โดยคัดเลือกจากนานาประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์  
ดร.สุชัชวีร์ ยังได้รับเชิญเข้าร่วม ทริป 7 สัปดาห์ ในการประชุมภาวะผู้น�าของโลก นับเป็น 

การเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีโลกและเข้าพบผู้น�าองค์กรที่มีชื่อเสียง 
ทั่วสหรัฐอเมริกา 

ศาสตราจารย์ ดร.สชุชัวร์ี สวุรรณสวสัดิ ์มผีลงานโดดเด่นด้านพฒันาคน
และนวตักรรมวศิวกรรมศาสตร์ทีต่อบโจทย์ธรุกจิอตุสาหกรรม พร้อมไปกับยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการช่วยเหลือสังคม การพัฒนาที่อยู่อาศัย
และเมอืง เขาจบการศกึษาปรญิญาเอก ด้านวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 
ทีส่ถาบนัเทคโนโลยีเอม็ไอท ี(Massachusetts Institute of Technology - MIT)  
สหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านี้ ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สจล., ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
ที่ The University of Wisconsin-Madison และด้านนโยบายและเทคโนโลยี 

ท่ี Massachusetts Institute of Technology (MIT), ทั้งยังด�ารงต�าแหน่งประธานคณะ
กรรมการการเคหะแห่งชาติและคณะกรรมการในองค์กรภาครัฐและองค์กรที่ท�างาน
เพื่อสังคมหลายแห่ง เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.), สมาคมอุโมงค์โลก  
การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทเดินรถไฟฟ้า (Airport Rail Link) ฯลฯ ก่อนหน้ารับรางวัล
ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 2013 เขายังได้รับรางวัลวิศวกรอาเซียนดีเด่น 2012 จากสมาพันธ์
วิศวกรรมแห่งอาเซียน อีกด้วย

รางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ  
จัดโดยมูลนิธิประธานาธิบดีดไวท ์  
ไอเซนฮาวร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1953  
ในงานฉลองวันเกิดของประธานาธิบดี  
ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งสหรัฐฯ (Dwight 
D. Eisenhower) เป็นรางวัลเกียรติยศ 
ทีม่อบให้ผูน้�ายคุใหม่ในวชิาชพีต่าง ๆ  ที ่
สร้างสรรค์โลกรอบตัวและสังคมให้ดี
ขึ้น ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 60 โดยมี
คณะกรรมการท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 
ได้แก ่พลเอก คอลิน พาวเวลล ์ประธาน

คณะกรรมการ, เฮนรี่ เอ คิสซิงเจอร์ (Henry A. Kissinger) และ จอร์ช เอช ดับเบิ้ลยู บุช  
(George H.W. Bush) เป็นประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์, คริสติน ทอดด์ วิทแมน  
อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซี (Christine Todd Whitman) เป็นกรรมการบริหาร และ  
จอห์น เอส โวลฟ์ (John S. Wolf) เป็นประธานอ�านวยการ

FRESHY 
CHEESECAKE!! 

“น้องฝ้าย นันทนัช” 
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ต้อนรับเปิดเทอม กับเฟรชช่ี 3 แบบ 3 สไตล์
ª นางสาวนันทนัช โล่ห์สุวรรณ 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 (ฝ้าย สตอเบอรี่ชีสเค้ก)

ª นายณัฐพัชร์ ทนนนท์กิตติยศ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 (ไอซ์ เดอะสตาร์ 6)

ª นางสาวชาราฎา อิมราพร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 (พิกเล็ต ชูการ์อาย)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2556

บริษัท โซนี่ ไทย จ�ำกัด ประกาศผลผู้ชนะช่างภาพ

รุ่นใหม่จากผู้เข้ารอบ 15 คน ที่ร่วมส่งภาพถ่าย 

เข้าประกวดในโครงการ Alpha University Camp ภายใต้หัวข้อ 

“แรงบนัดำลใจ ในกำรถ่ำยภำพ” โดยเลอืกเฟ้นจากผลงานจ�านวน

กว่า 287 ภาพ แล้วคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเหลือเพียง  

15 คน ที่ได ้เข ้าร ่วมกิจกรรมเวิร ์คช็อปเพื่อเรียนรู ้เทคนิค 

การถ่ายภาพในรปูแบบต่าง ๆ  อย่างเข้มข้นจาก 3 ช่างภาพมืออาชพี 

ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างใกล้ชิด และได้ประกาศผล 

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ลดา ธนโชคนิธิวัฒน์ นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 สาขาการถ่ายภาพ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในงานประกาศ

รางวัลภาพถ่ายระดับโลก Sony World Photography Awards 

อันทรงเกียรติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และในโครงการ

เดียวกันนี้ยังมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับการ 

คัดเลือกผลงานเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายด้วย คือ นายธนาธิป ฉวาง 

นางสาวกนกวรรณ ภู่ระหงษ์

นางสาวพิมพ์ลดา ธนโชคนิธิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างย่ิงที่ทางโซน่ีไทยได้จัดโครงการที่ดีแบบนี้ขึ้น  

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพกับมืออาชีพ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียน 

และการท�างานจริงได้อีกด้วย เนื่องจากอาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้ได้สอนเทคนิคการน�าเสนองานเชิงการตลาดและยังได ้

แลกเปล่ียนความรู้กบัเพือ่น ๆ  ต่างสถาบนัทีช่ืน่ชอบการถ่ายภาพเหมอืนกนั และส�าคญัทีส่ดุคอืการได้รบัโอกาสเข้าร่วมชมนทิรรศการ

ประกวดภาพถ่ายระดบัโลก Sony World Photography Awards ทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษอกีด้วย ซึง่ถอืเป็นสดุยอดประสบการณ์ 

ที่หาได้ยากยิ่ง ซึ่งการที่เราได้ไปชมผลงานภาพถ่ายจริงจากฝีมือช่างภาพระดับโลกจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ  ในการถ่ายภาพ 

ต่อไปในอนาคต ส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ต้องการสื่อถึงปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องมานั่ง 

ขอทาน ด้านสิ่งแวดล้อมมีขยะเต็มเมือง เป็นต้น ด้วยการน�าเสนอโดยเน้นสีสันให้โดดเด่น” 

ผู้บริห�รโซนี่ร่วมแสดงคว�มยินดีกับ พิมพ์ลด� ธนโชคนิธิวัฒน์

พิมพ์ลด� จ�กคณะสถ�ปัตย์ฯ คว้�แชมป์
Alpha University Camp


