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 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนาร ี(มทส.) เปดิเผยวา่ มหาวทิยาลยักำาลงัเตรยีมผลกัดนัโครงการกอ่สรา้งศนูย์
ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์
ประชุมนานาชาติและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ 100 ไร่ บริเวณ      
เทคโนธานีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะคล้ายกับศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ส่วนภูมิภาคที่
ได้ดำาเนินการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ท้ังน้ี ศูนย์ประชุมแห่งน้ี 
จะมีพื้นที่ใช้สอยรวม 60,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์ประชุม
และสัมมนา (Meeting and Convention Center) ส่วนจัดแสดงงานและ
นิทรรศการ (Exhibition Hall) ศูนย์ธุรกิจ (Business Center) ศูนย์อาหารและ
หอ้งจดัเลีย้ง (Food Court and Ballroom) พืน้ทีจ่อดรถ (Parking Lot) มรีะบบ
สาธารณูปโภคที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้พร้อม
กัน 15,000 คน ใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี 
      อธกิารบด ีมทส. กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างสองประเทศ
ยกัษ์ใหญ่คอื จนีและอนิเดยี และอยูก่ลางระหว่างกลุม่ประเทศอาเซยีนตอนบนกับ 
กลุม่ประเทศอาเซยีนตอนล่าง จงึมคีวามได้เปรยีบด้านภมูยิทุธศาสตร์ในการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกจิการค้าขาย ขนส่ง บรกิาร การลงทนุกบัประเทศเวยีดนาม ลาว 

กัมพูชา พม่า ผ่านภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมากที่สุด โดยรัฐบาลได้
มีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนและดำาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
กระจายความเจริญมายังภูมิภาคนี้ทั้งด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
เพื่อสร้างโอกาสและสร้างสมรรถนะการแข่งขันเมื่อ AEC เกิดขึ้น เช่น โครงการ
รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพ-นครราชสีมา) โครงการมอเตอร์เวย์ (บางปะอิน-
นครราชสมีา) โครงการขยายเส้นทางรถไฟระบบรางคู ่เป็นต้น จงัหวดันครราชสมีา
ถือเป็นจังหวัดที่มีจำานวนประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ และยังเป็น

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการรองรับเออีซี
มทส. เดินหน้าผลักดันโครงการ
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ศูนย์ประชุมและนิทรรศการรองรับเออีซี

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

ประตสููภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสามารถเชือ่มต่อระหว่างพืน้ทีภ่าคกลางรวมทัง้พืน้ที่
ชายฝั่งภาคตะวันออก ไปสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำา้โขง (Great Mekong 
Subregion, GMS) จากความสำาคัญทางภูมิยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทำาให้รัฐบาลมีการ
ลงทนุก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ำาคญัเพือ่รองรบัการพฒันาประเทศด้านเศรษฐกจิ
และสังคม เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โครงการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม การสร้างสนามบินส่วนภูมิภาคนครราชสีมา การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โครงการผลิตไฟฟ้าแบบสูบกลับลำาตะคอง การสร้างสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำาคัญ และจำาเป็นสำาหรับภูมิภาค
ทีม่คีวามสำาคญัอย่างยิง่ทางเศรษฐกจิและสงัคมของทกุภาคส่วนคอื ศนูย์ประชมุและ
จัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับจัดการประชุม สัมมนา และการจัดแสดง
นิทรรศการ การแสดงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติและ
นานาชาตทิีค่วรจดัในส่วนภมูภิาค เช่น งานประชมุและนทิรรศการมนัสำาปะหลงัโลก 
งานประชุมและนิทรรศการกระบือโลก นิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา นิทรรศการ
เครื่องจักรกลการเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี 
หัตถกรรม เป็นต้น
 “คาดว่าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอนลา่งนี ้จะสง่เสรมิศกัยภาพและเพิม่ขดีความสามารถของประเทศไทย 
ในการรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง สอดรับกับการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ [MICE,      

M = Meetings, I = Incentive Travel, 
C = Conventions (Conferences) and 
E = Exhibitions (Events)] และเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสำาคัญเพื่อเตรียมการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 และองค์กรการค้าโลก (WTO) ใน
ปี 2563 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการ
ประชุม ครม.สัญจร เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2555 ที่จังหวัดสุรินทร์ ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการแล้วก็ตาม แต่การผลักดัน
โครงการสำาคัญนี้ยังคงต้องดำาเนินต่อไป 
โดย มทส. ได้นำาเสนอโครงการดังกล่าว
ผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการและ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อยืนยัน
ว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริม       
ขีดความสามารถและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในส่วน
ของ มทส. มคีวามพรอ้มทกุอยา่งทัง้พืน้ที่
รองรับการก่อสร้างและแบบก่อสร้าง 
หากได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถ
สร้างได้ทันที” 

เดินหน้าผลักดันโครงการ
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 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านงานวิจัย
ขั้นสูงของนักวิจัยไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 
อธิการบดี มทส. และ ดร.เปาโล เจียเบลลิโน โฆษก ALICE ร่วม 
ลงนาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธาน
คณะอนุกรรมการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ 
CERN ศาสตราจารย์ เอ็มมานูเอล ทเซสมีลิส ผู้ประสานงานฝ่าย
ภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้อง CERN คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์
และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 
ธันวาคม 2555  ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ ALICE  (A Large Ion Collider Experiment), CERN
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรง
เสด็จพระราชดำาเนินเยือนองค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป 
ถึง 4 ครั้ง และเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำาเนินเยือน CERN เป็นครั้ง
ที่ 3 นั้น ได้มีการลงนาม ใน Expression of Interest (EOI) in The 
Participation of Physicists from Universities and Research 
Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the 
CERN LHC Accelerator ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) และ CERN โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้             
นกัฟสิกิสจ์ากประเทศไทยเขา้รว่มทำาการทดลองดา้นฟสิกิสอ์นภุาค
พลังงานสูงที่ CERN   
      ทั้งนี้ เพื่อสนองแนวพระราชดำาริที่ทรงมีพระประสงค์ที่
จะเสรมิสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งประเทศไทยกบัเซริน์ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านฟิสิกส์ในงานวิจัย
ขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน 
ควาร์กและไอออนหนัก จึงได้เข้าร่วมกับ ALICE  ซึ่งเป็น 1 ใน 7 
เครื่องตรวจหาอนุภาคที่ออกแบบเฉพาะสำาหรับการศึกษาการชน
กันของไอออนหนักของเครื่องเร่งอนุภาค LHC ที่ CERN โดยทำา
หน้าที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอันตรกิริยาอย่างแรงของสสารที่เกิด
ขึน้จากการชนกนัของไอออนหนกั สถานะทีม่คีวามหนาแนน่สงูและ
พลังงานสูง ที่เรียกว่า ควาร์ก-กลูออนพลาสมา  โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี ได้ รับการตอบรับให้ เป็นสมาชิกสมทบ                        
(Associated member) ของ ALICE Collaboration เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2554  ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ (Full member) เมื่อวันที่ 6 

กันยายน 2555 และได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555  
 โดย CERN เปน็องคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่
การวจิยัดา้นนวิเคลยีรท์ีม่บีทบาทสำาคญัอยา่งมากตอ่การจดัเตรยีม
เครือ่งเรง่อนภุาคและโครงสรา้งอืน่ๆ ทีจ่ำาเปน็ตอ่การวจิยัดา้นฟสิกิส์
อนุภาค ซึ่งการค้นพบที่สำาคัญของโลกหลายประการได้ถูกค้นพบ
โดย CERN เชน่ การคน้พบอนภุาคสือ่แรงชนดิออ่น  (W, Z bosons) 
การสร้าง Antihydrogen atom และการค้นพบอนุภาคฮิกซ์ 
เป็นต้น นอกเหนือจากเป็นศูนย์รวมความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาและความก้าวหน้า
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โลก อาทิ เป็นต้นกำาเนิด world wide web (www) ซึ่งใช้เชื่อมโลก
ของสารสนเทศไว้ด้วยกัน และด้วยความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง CERN จึงสามารถสร้าง     
หัววัดและสร้างเครื่องเร่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและ         
ติดตั้งอยู่ภายในอุโมงค์ใต้ดินรูปวงแหวนขนาดเส้นรอบวง 27 
กิโลเมตรได้ นอกจากนี้แล้ว ด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้น
จากการทดลอง จึงได้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานที่เป็น
สมาชิกกว่าหมื่นเครื่องจากทั่วโลก เพื่อเป็นระบบคอมพิวเตอร์กริด
สำาหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลดังกล่าว ซึ่งเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 โดยปัจจุบัน เป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ประกอบด้วย 7 สถานีทดลอง ได้แก่ 
        1) ALICE (A Large Ion Collider Experiment) ศึกษา
การชนกนัของไอออนหนกัของเครือ่งเรง่อนภุาค LHC ที ่CERN โดย
ทำาหน้าที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอันตรกิริยาอย่างแรงของสสารที่
เกิดขึ้นจากการชนกันของไอออนหนัก
        2) ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) ตรวจวัดหา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเป็นองค์
ประธานในพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
สุรนารี (มทส.) และ ALICE (A Large Ion 
Collider Experiment) หนึ่งในห้อง
ปฏิบัติการเครื่องตรวจหาอนุภาคของ
องค์กร เพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป 
(European Organization for Nuclear 
Research) หรือ เซิร์น (CERN)

H O T Issue มทส. จับมือ ห้องปฏิบัติการ ALICE
องค์กร CERN เสริมศักยภาพด้านงานวิจัยขั้นสูงของนักวิจัยไทย
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หลักฐานการเกิดอนุภาคฮิกซ์และหลักฐานเพื่อยืนยันทฤษฎีที่สืบ
เนื่องจากแบบจำาลองมาตรฐาน
        3) CMS (Compact Muon Solenoid) ตรวจวัดหา      
หลักฐานการเกิดอนุภาคฮิกซ์และหลักฐานเพื่อยืนยันทฤษฎีที่          
สืบเนื่องจากแบบจำาลองมาตรฐาน เช่นเดียวกันกับ ATLAS
       4) LHCb (Large Hadron Collider beauty) ศึกษา
ปรากฏการณ์หลังการเกิด Big bang และ ไขปริศนากำาเนิดของ
เอกภพ 
        5) LHCf (Large Hadron Collider forward) ตรวจวัด
การเกิดอนุภาคที่ไม่มีประจุ (neutral particle) เพื่อนำาข้อมูลที่ได้
ไปใช้สำาหรับการอธิบายอันตรกิริยาระหว่างรังสีคอสมิกกับชั้น
บรรยากาศของโลก 
        6) MoEDAL (The Monopole & Exotics Detector 
at the LHC) ตรวจวัด Manetic monopole เพื่ออธิบายการ           
ควอนไทซ์ของประจุไฟฟ้า
        7) TOTEM (Total cross section, elastic scattering 
and diffraction dissociation measurement at the LHC) 
ตรวจวัดค่าภาคตัดขวางของการชนระหว่างโปรตอนกับโปรตอน 
เพื่ออธิบายโครงสร้างเชิงลึกของโปรตอน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ 
วิศวกร นักเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 2,400 คน ปฏิบัติงานประจำา 
และมีนักวิชาการกว่า 10,000 คน จาก 608 มหาวิทยาลัย และ 
113 ประเทศทั่วโลกมาร่วมโครงการ  
      เพื่อให้การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยของ 
มทส. กา้วไปสูก่ารยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาตแิละกา้วสูก่าร
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของภูมิภาคอาเซียน โดยการเป็นสมาชิก
แบบเต็มรูปแบบของ ALICE ที่ CERN เพื่อร่วมใช้ข้อมูลจากหัววัด
ไอออนหนกั ALICE ซึง่เปน็หวัวดัทีถ่กูออกแบบมาสำาหรบัการศกึษา
ไอออนหนกัทีด่ทีีส่ดุในโลก โดยขอ้มลูการทดลองทีไ่ดจ้ากการเชือ่ม
ต่อนี้ จะได้นำามาศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอันตรกิริยาอย่างแรงของ
สสารทีเ่กดิขึน้จากการชนกนัของไอออนหนกั สถานะทีม่คีวามหนา
แน่นสูงและพลังงานสูง ซึ่งเรียกว่า ควาร์ก-กลูออนพลาสมา ต่อมา
เมื่อระบบมีการขยายตัวและอุณหภูมิลดลง จะเกิดการเปลี่ยน
สถานะของควาร์ก-กลูออนพลาสมา กลายเป็นอนุภาคต่างๆ ได้แก่ 
ฮาดรอน (hadrons) อิเล็กตรอน (electrons) มิวออน (muons) 
และโฟตอน (photons) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสสารในเอกภพ 
อันจะนำาไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ของโลก 
      สาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของ มทส. จะมีส่วนร่วม
กับโครงการนี้ อาทิ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จะไดน้ำาขอ้มลูจาก 
CERN มาใช้ร่วมกับเทคนิคที่เรียกว่า DataMining เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลจำานวนมหาศาลจาก CERN ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
รวมทัง้พฒันาซอฟตแ์วรส์ำาหรบัการวเิคราะหผ์ลการทดลองและเปน็ 
Interface สำาหรับการเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้แล้ว 
โครงการนี้จะทำาให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
กรดิจาก CERN สูท่มีงานของศนูยค์อมพวิเตอร ์มทส. ผา่นทางศนูย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งจะช่วย            

ยกระดับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของ มทส. ให้มีความสามารถ
ทัดเทียมกับนานาชาติได้อีกทางหนึ่ง 
 นอกจากนีส้ำาหรบันกัวจิยัของ มทส. ทีท่ำาวจิยัเชงิคำานวณ
สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่เกิด
จากการเขา้เปน็สมาชกิครัง้นีไ้ดโ้ดยตรงในหลากหลายสาขาวชิา เชน่ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโทรคมนาคม คณิตศาสตร์เชิงคำานวณ เคมี
เชิงคำานวณ ฟิสิกส์เชิงคำานวณ ฐานข้อมูลระบบสาธารณสุขด้าน
แพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกตัวอย่างเช่น โครงการระบบ
วางแผนเพือ่ลดจำานวนการเดนิรถเทีย่วเปลา่ โครงการแนวทางการ
ปรบัปรงุเครือ่ง SJB เพือ่การระบายอนภุาคฝุน่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โครงการซอฟต์แวร์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณสำาหรับการไหล
ผ่านรูปทรงที่ซับซ้อน 3 มิติ เป็นต้น  
 ทั้งนี้ มทส. จะเป็นหน่วยงานแห่งแรกและแห่งเดียวของ
ประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับ ALICE และจะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม
และเป็นส่วนหนึ่งต่อความสำาเร็จระดับโลกของ ALICE ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต การเปน็สมาชกิแบบเตม็รปูแบบของ ALICE ในครัง้นี ้จะ
เปน็จดุเริม่ตน้ทีค่ณาจารยแ์ละนกัศกึษาในอกีหลายสาขาวชิาทัง้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
ได้เข้าร่วมงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกทางหนึ่งที่
จะยกระดับ มทส. ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของภูมิภาค
อาเซียนต่อไป

การดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีกบั 

ALICE แผนการดำาเนินงานระยะสั้น มีดังนี้
        1. ห้องปฏิบัติการไอออนหนัก สาขาวิชาฟิสิกส์ สำานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
แบบเต็มของ  ALICE  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 1.7 ล้านบาท 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และมีแผนการดำาเนินการดังต่อไปนี้
           1.1 นำาเรื่องเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 
           1.2 นำาเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
สุรนารี เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
           1.3  กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์
ประธาน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ  ALICE เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 
2555   
 2. ศนูยค์อมพวิเตอร ์มทส. ไดร้บัการอนมุตัใิหจ้ดัตัง้ระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อเข้าร่วมในโครงการ National               
e-Science Consortium โดยไดร้บัจดัสรรเงนิ 6 ลา้นบาทเพือ่จดัหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในปีงบประมาณ 2556 
ทั้งนี้ จะดำาเนินการจัดซื้อและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2556 
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 1. Silicon Pixel Detector (SPD)   สามารถตรวจ
จับเส้นทางของอนุภาคได้ 50 อนุภาคใน 1  ตารางเซนติเมตร 
SPD ประกอบด้วยชั้นของซิลิคอน 2 ชั้น อยู่รอบท่อลำาแสงที่
ระยะห่างจากแกนลำาแสง 39 มิลลิเมตร และ 76 มิลลิเมตร มี
บทบาทสำาคญัในการระบตุำาแหนง่ของจดุทีเ่กดิอนัตรกริยิา โดย
มีความเร็วในการวัดทุกๆ 100 ns และสามารถส่งข้อมูลไปยัง
ประมวลผลกลาง ALICE CTP (Central Trigger Processor) 
ภายในเวลาประมาณ 800 ns หลังการเกิดอันตรกิริยา
        2. Silicon Drift Detector (SDD) ติดตั้งไว้เพื่อ
ให้สองชั้นกลางของ ITS  เพื่อวัดพลังงานของโฟตอนที่ผ่านเข้า
มาแล้วทำาให้เกดิการแตกตวัเป็นไอออน โดยทำาให้อตัราการนบั     
สูงขึ้นโดยใช้ความจุไฟฟ้าตำ่าออกแบบเป็นโครงสร้างเส้นตรง
จำานวน 14 และ 22 แนวมีลักษณะเหมือนบันได
 3. Silicon Strip Detector (SSD) ทำาหน้าที่การ
จับเปรียบเทียบและเชื่อมโยงเส้นทางจาก ITS ไปยัง Time 
Projection Chamber (TPC)  ซึง่เปน็หวัวดัทีอ่ยูช่ัน้ถดัไป SSD 
ประกอบด้วย 1698 โมดูล แต่ละโมดูลประกอบด้วยแถบสอง
ด้านที่มีเซ็นเซอร์ซิลิคอน ระยะห่างระหว่างแถบเท่ากับ 95 
ไมครอน และมุมระหว่างด้าน p-n เท่ากับ 35 มิลลิเรเดียน 
ทำาให้ SSD สามารถทำาการวัดเส้นทางของอนุภาคแบบ  2  มิติ
ได้ที่ความละเอียดระดับ 20 ไมครอน-800 ไมครอน
        ในเบื้องต้นระบบที่มีการออกแบบแล้ว จะถูกนำามา
ศึกษาเพื่อจำาลองผลทางฟิสิกส์ที่จะเกิดขึ้นแบบมอนติคาร์โล
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Aliroot และเพื่อให้ได้ผลใกล้เคียง

 วางแผนงานวิจัยในเร่ือง การพัฒนาระบบ Inner 

Tracking System (ITS) เพ่ือการปรับปรุงระบบการตรวจวัด

อนุภาคของ  ALICE ให้มีสมรรถนะสูงข้ึน ทำาการผลิตและพร้อม

ท่ีจะติดต้ัง ในช่วงท่ี  LHC ทำาการปิดเพ่ือปรับปรุงในปี            

2560 - 2561 โดย ITS เป็นเคร่ืองตรวจจับอนุภาคท่ีอยู่ตรง

กลางภายในสุดของ ALICE  ปัจจุบันประกอบ 3 ส่วน คือ

แผนการดำาเนินงานระยะยาว

รูปที่  1  แสดงตำ�แหน่งของ  Inner Tracking System (ITS)  ใน  ALICE

เข้�พบ ศ�สตร�จ�รย์ รอล์ฟ ฮอยเออร์ (Rolf  Heuer) ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ CERNณ สถ�นีทดลองอลิซ (ALICE)  เซิร์น (CERN) 

กบัการทดลอง การคำานวณแบบมอนตคิารโ์ลควรใชส้ถติทิีม่าก
เพียงพอสำาหรับการสุ่มค่า ดังนั้น จึงต้องใช้หน่วยประมวลผล
และเวลาในการคำานวณมากตามไปดว้ย ทำาใหร้ะบบเทคโนโลยี
กริดคอมพิวติ้งเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้  สำาหรับผลทางการ
วเิคราะหผ์ลทางฟสิกิสน์ัน้ กลุม่ของหอ้งปฏบิตักิารไอออนหนกั 
มทส. จะทำาการศึกษาการสลายตัวของบาริออนแบบท่ีมีควาร์ก 
ชนดิชารม์ (Charm, c) เปน็องคป์ระกอบ โดยใช้การเกิดอนุภาค 
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รูปที่  2  แสดงส่วนประกอบของ  Inner Tracking System (IT S)

        ทั้งนี้ การศึกษา ออกแบบ และดำาเนินการผลิต ต้อง
ใชผู้เ้ชีย่วชาญทัง้ในสว่นวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์วศิวกรรมไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยทาง  ALICE  ยินดีที่จะให้นักศึกษาใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่สนใจทำาวิจัยเข้าร่วมตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-
โท-เอก ที่ผ่านมามีนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ เข้า
รว่มโครงการภาคฤดรูอ้นเปน็จำานวนมากและไมไ่ดจ้ำากดัอยูแ่ต่
เฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์เท่านั้น นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส ์และสามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการภาคฤดรูอ้น 
โดยได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก CERN สำาหรับหน่วยงานที่
เป็นสมาชิกของห้องปฏิบัติการที่ CERN ประกอบกับปีการ
ศึกษา 2555 นี้  เป็นปีแรกที่สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. เปิด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑติแบบกา้วหนา้ ทางสาขาวชิาฟสิกิสว์างแผนทีจ่ะคดัเลอืก

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ผู้สนใจและมีศักยภาพไปศึกษา
และทำาโครงงานระยะสั้นที่  CERN โดยขอความสนับสนุนจาก
โครงการ พสวท. ถือเป็นการสร้างกำาลังคน ในระยะยาวต่อไป
        สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางสาขาฯ 
จะจดัหาทนุวจิยัทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนนุใหไ้ปทำาวจิยัผา่นทาง
โครงการ เชน่ ปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก, SUT-PhD และศนูย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  เป็นต้น
        นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ใน
ประเทศไทย หากสนใจผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับโครงการ
ปรับปรุงระบบ Inner Tracking System  (ITS) ยังสามารถได้
สิทธิ์ที่จะเข้าไปประมูลงานได้ โดยสามารถติดต่อผ่านห้อง
ปฏบิตักิารไอออนหนกั สาขาวชิาฟสิกิส ์สำานกัวชิาวทิยาศาสตร ์
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก CERN          
สู่ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง 

บาริออนชนิด แลมป์ดา ซี เป็นตัวเปรียบเทียบผลว่าหลังจากการ
ปรับปรุง ITS แล้วทำาให้สามารถตรวจพบอนุภาคบาริออนชนิด 
แลมป์ดา ซี เพ่ิมข้ึนอย่างไร  
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 อาจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์
ประจำาสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ สำานัก
วชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีเปดิเผยวา่ 
จากประสบการณ์การทำางานด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์
และการเรยีนการสอนในรายวชิาปฏบิตักิารและผดงุครรภ ์พบ
ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำานวณอายุครรภ์และ
กำาหนดคลอดในปัจจุบัน อาทิ การคำานวณด้วยวงล้อการต้ังครรภ์ 
(gestational wheel) เคร่ืองคิดเลข คอมพิวเตอร์ หรือการ
คำานวณด้วยมือ ยงัมขีอ้จำากดัของเครือ่งมอืแตล่ะชนดิ เชน่ ลา่ชา้ 
คลาดเคลื่อน การคำานวณผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติและไม่สะดวก
ต่อการใช้งาน จึงทำาให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์โปรแกรม
คำานวณอายคุรรภแ์ละกำาหนดคลอด ทีส่ามารถคำานวณไดอ้ยา่ง
แมน่ยำา รวดเรว็ งา่ยตอ่การใชง้าน และตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้ใช้งานโดยทั่วไป สามารถใช้งานกับอุปกรณ์พกพาที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ tablet 
      โปรแกรมสำาหรบัคำานวณอายคุรรภแ์ละกำาหนดคลอด
บนโทรศัพท์มือถือ (เพร็ก-แคล) หรือ Program for                       
calculating gestational age and expected date of 
delivery on mobile phone (PREG-CAL) ได้เริ่มพัฒนาเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 และจดลิขสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในเดือนสิงหาคม 2555 วัตถุประสงค์หลักใน

โปรแกรมคำานวณอายุครรภ์ และกำาหนดคลอด
บนโทรศัพท์มือถือ (PREG-CAL)

การพฒันาโปรแกรม PREG-CAL คอืเพือ่ชว่ยลดความผดิพลาด
ในการคำานวณอายุครรภ์และกำาหนดวันคลอด ซึ่งจะส่งผล
ให้การดูแลสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ รวมถึงการตรวจ
วนิจิฉยัสขุภาพทารกในครรภต์ามระยะพฒันาการเปน็ไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ จึงได้ทำาการพัฒนาและวางแผนการสร้าง
โปรแกรมดังกล่าว โดยเลือกพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยด์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้
รับความนิยมในปัจจุบัน อีกทั้งอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติ
การ ดังกล่าวก็มีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย โดยส่วนใหญ่
มีราคาไม่สูงมากนัก ซึ่งจะครอบคลุมผู้ใช้งานในวงกว้าง 
      โปรแกรม PREG-CAL V.2.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 
ครอบคลมุการคำานวณเกีย่วกบัการตัง้ครรภ ์ประกอบดว้ย การ
คำานวณกำาหนดวันคลอดบุตร และอายุครรภ์ปัจจุบัน การ
คำานวณอายุครรภ์ ณ วันที่ระบุเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของอายุครรภ์ที่ได้บันทึกไว้ในใบฝากครรภ์ การคำานวณวันนัด
ตรวจครรภ์ครั้งต่อไปที่ตรงกับอายุครรภ์ที่ระบุ นอกจากนี้ยังมี
ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคำานวณอายุครรภ์ และ
กำาหนดวันคลอดบุตรพร้อมวีดีโอสาธิต ซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือ
อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับนักศึกษาพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การผดงุครรภอ์กีดว้ย ทัง้นีไ้ดม้กีารนำาโปรแกรมมาใชจ้รงิในการ
ฝกึภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์มทส. ชัน้
ปีที่ 3 ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ 1 และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาล
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งแรกของประเทศ โดย
โปรแกรมดงักลา่วสามารถลดขัน้ตอนการคำานวณอายคุรรภใ์น
การทำาประวตัคินไขไ้ดเ้ปน็อยา่งด ีอกีทัง้ยงัเปดิโอกาสใหบ้คุคล
ทั่วไปได้ทดลองนำาไปใช้     ซึ่งจากสถิติมีทั้งผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล บุคลากรทางด้านสุขภาพ คุณแม่ตั้งครรภ์ และ
คณุพอ่จากทัว่ทกุภาคในประเทศเขา้มาลงทะเบยีน Download 
ไปใช้งานแล้วกว่า 100 ราย จากผลการประเมินการนำาไปใช้
งานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ทั้งนี้ในอนาคตจะทำาการพัฒนา
โปรแกรมดงักลา่วใหม้ขีอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดแูลสขุภาพ
ของหญงิตัง้ครรภเ์พิม่มากขึน้ ทัง้นีผู้ส้นใจสามารถ Download 
โปรแกรม PREG-CAL Version 2.1 ได้ที่ www.sut.ac.th, 
nursing.sut.ac.th และ www.jantakan.in โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย
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คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 EDC / EDD (Expected Date of Confinement / Expected Date of Delivery) หม�ยถึง “วันที่ครบกำ�หนดคลอด” คืออ�ยุครรภ์ครบ 40 สัปด�ห์ 
 LMP (Last Menstrual Period) หม�ยถึง วันแรกของประจำ�เดือนครั้งสุดท้�ย (ก่อนตั้งครรภ์) 
 GA (Gestational Age) หม�ยถึง อ�ยุครรภ์ มีหน่วยเป็นสัปด�ห์ และมีเศษของสัปด�ห์เป็นจำ�นวนวัน

ภาพตัวอย่างการคำานวณอายุครรภ์และการใช้งานโปรแกรม PREG-CAL

1. การคำานวณวันคลอด (EDC) และอายุครรภ์ (GA) ปัจจุบัน 
โดยใส่วัน เดือน ปี ที่ตรงกับวันแรกของประจำาเดือนครั้งสุดท้าย
ระบบจะคำานวณกำาหนดวันคลอดและอายุครรภ์ ณ วันปัจจุบัน 

2. การคำานวณอายุครรภ์ในวันที่ต้องการทราบ โดยใส่  วัน เดือน 
ปี ล่วงหน้าหรือในอดีต ระบบจะคำานวณอายุครรภ์ ณ วันที่ระบุ  
ซึง่จะเหมาะแกก่ารวางแผน กจิกรรมในอนาคต อาท ิอายกุารตัง้
ครรภ์ ณ เวลานั้นเหมาะกับการเดินทาง หรือไม่ เป็นต้น และ 
สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของอายุครรภ์ ในบันทึกการ
ฝากครรภ์ในอดีตที่ผ่านมาได้

3. การคำานวณวันเดือนปีตามอายุครรภ์ที่กำาหนด  โดยใส่อายุ
ครรภ์เป็นสัปดาห์ และ/หรือเป็นจำานวนวัน ระบบจะคำานวณวัน 
เดอืน ป ีที ่ตรงกบัอายคุรรภท์ีร่ะบ ุซึง่เหมาะสำาหรบัการนดัตรวจ
ครรภ์ครั้งต่อไปให้ตรงกับอายุครรภ์ตามเกณฑ์การฝากครรภ์ 
นอกจากนี้ยังแสดงให้ทราบด้วยว่าวันดังกล่าวตรงกับวันอะไร 
(จันทร์-อาทิตย์) เพื่อเลือกวันนัดให้ตรงกับวันทำาการ

ส่วนบนของหน้าจอจะแสดงเมนู  
เมื่อสัมผัสจะมีรายการให้เลือก ประกอบด้วย 
 1. การคำานวณอายุครรภ์จากวันครบกำาหนดคลอด
  (EDC)  ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการคำานวณ
  อายุครรภ์ ในกรณีที่ไม่ทราบวันแรกของประจำา  
 เดือนครั้งสุดท้าย หรือ LMP ที่แน่นอน
 2.  วิธีการใช้ PREG-CAL เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ  
 ใช้โปรแกรม
 3.  เกี่ยวกับ  PREG-CAL เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
 4.  ข้อมูลทางวิชาการ จะอธิบายเกี่ยวกับคำาศัพท์ที่
  เกี่ยวข้อง หลักการ และวิธีการคำานวณอายุครรภ์ 
  และวันครบกำาหนดคลอดด้วย Naegele’s rule
  และการใช้วงล้อการตั้งครรภ์
 5.  วิดีโอสาธิต จะอธิบายและสาธิตการใช้วงล้อการ
  ตั้งครรภ์ในการคำานวณอายุครรภ์ และวันครบ
  กำาหนดคลอด

*** หากไม่สัมผัสที่เมนู  ผู้ใช้งานจะสามารถเริ่มคำานวณอายุ
ครรภ์ และวันครบกำาหนดคลอดจากวันแรกของประจำา
เดือนครั้งสุดท้าย (LMP) ได้ทันที
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำาพน รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติประจำาปี 
2556” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส. เพื่อ
ร่วมส่งเสรมิและสร้างความตระหนกัถงึบทบาทสำาคญัของเยาวชน 
ส่งเสรมิความเข้มแขง็สถาบนัครอบครวัซึง่เป็นพืน้ฐานสำาคญัของ
การพฒันาศกัยภาพเยาวชน อนัจะเป็นกำาลงัสำาคญัต่อการพฒันา
ประเทศในอนาคต ทัง้นี ้มเียาวชนและผูป้กครองเข้าร่วมกจิกรรม
กว่า 5,000 คน 
      งานวนัเดก็ มทส. จดัขึน้โดยความร่วมมอืจากสำานกัวชิา
ต่างๆ ชมรมนักศึกษา ในการจัดซุ้มนิทรรศการแจกของรางวัล
กว่า 20 ซุ้ม เน้นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน แฝงสาระน่ารู้
ทางวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมความสามารถของเยาวชน และการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว เพราะมางานวันเด็กที่ มทส. “ผู้ใหญ่มี
งานเกษตรสุรนารีให้ดู...คุณหนูมีกิจกรรมให้เล่น” ซึ่งเยาวชน
ต่างได้รับความสนุกสนานกับการละเล่น การประกวดแข่งขันที่
แฝงความรู้ด้าน AEC การนำาทัวร์อุทยานเรียนรู้สิรินธร 
      กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการความ
รู้..สนุกคิด..สนุกวิทย์ฯ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ ภายในอาคาร
สุรพัฒน์ 2 มีนิทรรศการของเล่นปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
นทิรรศการคณุหมอน้อย นทิรรศการจากศนูย์ปฏบิตักิารทางการ
แพทย์ฯ มทส. นิทรรศการแต่งกายชุดประจำาชาติ กิจกรรมวาด
ภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด AEC  นิทรรศการความรู้และเกมส์
ชวนน้องออกกำาลังกาย เป็นต้น สำาหรับภายในสถาบันวิจัยแสง      
ซนิโครตรอน เป็นนทิรรศการถาวร “คลืน่แสง และภาพสะท้อน” 
สัมผัสสถานีทดลองกว่า 25 สถานี โดยสถาบันวิจัยแสงซินโคร
ตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

งานวันเด็กแห่งชาติ ที่ มทส.
“สนุกคิด..สนุกวิทย์ฯ พิชิตของรางวัลเพียบ” 

แห่งชาต ิ(อพวช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนอกจาก
นี ้เดก็ๆ จะได้ร่วมสนกุกบัพี่ๆ  จากหลกัสตูรวทิยาศาสตร์ก้าวหน้า 
(Horner Program)  กับการเล่นเกมส์ “Science Show” อาทิ 
เผาธนบตัรแล้วไม่ไหม้ เป่าลกูโป่งในขวดแก้ว เก้าอีค้น และวงกลม
ศลิปะ เก้าอีม้หศัจรรย์ แก้วเหนยีวหนบึ ภาพลวงตา สอนพบัจรวด 
เกมส์กู้ระเบิด และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
      นิทรรศการและการละเล่น โดยนักศึกษาจากชมรม
ต่างๆ อาทิ ชมรมครูสัญจร ชมรมครูดาราศาสตร์  ชมรมโรบอท 
ชมรมยานยนต์ ชมรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ ชมรมเชยีร์ลดีเดอร์ 
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ชมรม มทส. ต้านเอดส์และยาเสพ
ติด และ To be Number One เป็นต้น
      การประกวดและการแข่งขัน อาทิ การแข่งคลาน อายุ
ระหว่าง 6-12 เดือน การประกวดหนูน้อย AEC ฟันสวย อายุ
ระหว่าง 3-6 ปีการแข่งขนัระบายส ี“ไทยกบั AEC” ระดบัประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งเดินฮูล่าฮูบ การประกวดเต้นกังนัมสไตล์ 
เป็นต้น
      กิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่อุทยานเรียน
รู้สิรินธร อาทิ อาคาร กาญจนาภิเษก อุทยานผีเสื้อ มทส. เมือง
จราจรจำาลอง สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน ซึง่มหาวทิยาลยัได้จดั
รถบัสบริการนำาชมตามจุดต่างๆ 
      และกิจกรรมบันเทิงบนเวทีกลางซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากโรงเรียนใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
นครราชสมีา โรงเรยีนอนบุาลหลานย่าโม ส่งการแสดงนกัเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมถึงการแสดงโชว์จากชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ชมรม
ดนตรสีากล มทส. กจิกรรมในครัง้นีส้ร้างความสนกุสนานประทบั
ใจให้กับทางผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย
สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเกษตรสุรนารี’ 
56 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสู่อาเซียน” ระหว่างวัน
ที่ 10-13 มกราคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และ
บริเวณเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จงัหวดันครราชสมีา ได้รบัเกยีรตจิาก ฯพณฯ องคมนตรี             
นายกำาพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  
        งานเกษตรสุรนารีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมวิชาการของสำานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร และหน่วยงานภาค ีโดยจดัแสดงนทิรรศการ
เผยแพร่ความรู้และการวิจัยทางด้านการเกษตรหลาก
หลาย ทั้งด้านพืช สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
อาหาร อาทิ ไก่เนื้อโคราช โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว 
เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าจากแป้ง การใช้กล้าเชื้อ ใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก นวัตกรรมสสารชีวภัณฑ์

จลุนิทรย์ีเพือ่กระตุน้การชกันำาความต้านทานโรคใบไหม้และเพิม่ผลผลติมนัสำาปะหลงั 
เป็นต้น การจัดแสดงผลการดำาเนินงานในรอบ 10 ปี หน่วยบริการวิชาการ เช่น 
เกษตรปราณีต 1 ไร่ 1 แสน นทิรรศการความรูข้องหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เกษตร
และเครือ่งจกัรกล การเกษตร การแสดงรถยนต์จากค่ายต่างๆ 
      กิจกรรมความรู้สำาหรับกลุ่มเกษตรกร การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ 
“เกษตรไทยไปอาเซียน”  มี นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ 
“นโยบายส่งเสริมความพร้อมภาคการเกษตรสู่อาเซียนของรัฐบาล” จากนั้น
เป็นการอภิปราย  “รู ้เขา: เราเตรียมพร้อม/รูเ้รา: กำาจดัจดุอ่อน” ดำาเนนิการ
อภิปรายโดย ทิดบ้วน บางปลาม้า (ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์) ผู้ร่วมอภิปราย 
ประกอบด้วย นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ นายวรชาต ิดลุยเสถยีร ประธานฝ่ายวชิาการ สมาคมคนไทย 
ธรุกจิเกษตร และกรรมการบรหิาร บรษิทั ธญัชาต ิแอ๊ดวานซ์อโกร (จำากดั) การอบรม
ทางวิชาการหลายหลักสูตร ได้แก่ การเลี้ยงสุกรและการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำาหรับ
เกษตรกรรายย่อย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงในครัวเรือน การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตร่วมกับการใช้แหนแดงในนา
ข้าว การเพาะเห็ดเศรษฐกิจอย่างง่าย การวางระบบนำ้าหยดในไร่อ้อยและการให้ปุ๋ย
ตามระบบนำ้า การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง 
 นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมการประกวดทีน่่าสนใจ ได้แก่ กล้วยไม้ ชวนชม แพะ-
แกะ สนุขัแฟนซ ี สนุขัพนัธุร์อ็ตไวเลอร์ ปลาคาร์พ และการประกวดดนตรโีฟล์คซอง 
ตลอดจนการออกร้านจำาหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ทางการเกษตร ผลติภณัฑ์จากฟาร์ม 
มทส. ฯลฯ ซึง่การจดังานครัง้นีผู้เ้ข้าร่วมชมงานทัง้กลุม่เกษตรกร นกัเรยีน นกัศกึษา 
และประชาชนทัว่ไป จะได้รบัทัง้ความรูด้้านเทคโนโลยกีารเกษตร และเพลดิเพลนิไป
กบักจิกรรมต่างๆ ซึง่ช่วยส่งเสรมิความสำาคญัของการเกษตรและการท่องเทีย่วในจงัหวดั
นครราชสมีาอกีด้วย ทัง้นี ้มผีู้ส่นใจเข้าร่วมงานกว่า 65,000 คน

งานเกษตรสุรนารี ’56 เกษตรสู่อาเซียน
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.) รว่มกบัสำานกังาน
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต 
มทส. (SUT Job Fair 2013)  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชพี (มทส.) เปดิเผยวา่  “การจดักจิกรรมตลาดนดัแรงงานบณัฑติ
ดังกล่าว ถือเป็นความสำาเร็จของความร่วมมือระดับพหุภาคี ทั้ง
มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และจดัตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่17 เพือ่ใหส้ถานประกอบการไดม้โีอกาสนำา
เสนอข้อมูลตำาแหน่งว่างงานให้แก่บัณฑิต นักศึกษา และผู้สนใจ
ทัว่ไป ไดส้มคัรงานตามความสนใจ ไดร้บัทราบถงึความตอ้งการของ

มทส. ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์
ประจำาสำานักวิชาต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติของ มทส. เข้าพบเอกอัครราชทูต ผู้แทน
เอกอคัรราชทตู ณ สถานเอกอคัรราชทตูประจำาประเทศไทยของประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดแ้ก ่
ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เมียนมาร์ ลาว และฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบถึงทุนดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรสำาหรับนักศึกษา 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน (SUT-Ph.D. 
Scholarship Program for ASEAN) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่เปิดรับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีสังคม

มทส. ให้ทุนดุษฎีบัณฑิตประเทศสมาชิกอาเซียน

จัดตลาดนัดแรงงานบัณฑิต

ตลาดแรงงานในปจัจบุนั เพือ่นำาไปใชใ้นการพฒันาทกัษะดา้นอาชพีใหต้รงความตอ้งการของ
สถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 สำาหรบักจิกรรมภายในงาน ประกอบดว้ย การเปดิรบัสมคัรงานในตำาแหนง่งานวา่ง
กว่า 6,000 อัตรา จากสถานประกอบการชั้นนำาจำานวน 91 แห่ง กิจกรรมการทดสอบภาษา
องักฤษเพือ่สมคัรงาน  การทดสอบความถนดัทางอาชพี ชมนทิรรศการเตรยีมความพรอ้มใน
การสมคัรงานและการทำางาน นทิรรศการโครงงานของนกัศกึษาสหกจิศกึษาดเีดน่ นทิรรศการ
จากหนว่ยงานราชการตา่งๆ นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมทีถ่อืเปน็อกีหนึง่ไฮไลทข์องงาน คอื การ
สาธิตอาชีพอิสระ การประดิษฐ์สิ่งของและเครื่องใช้ด้วยศิลปะ “เดคูพาจ (Decoupage)” ที่
กำาลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.) ไดร้บัเกยีรตใิห้
เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย กรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ World Buffalo Congress ครั้งที่ 10 และ Asian 
Buffalo Congress ครั้งที่ 7 พร้อมการจัดงานแสดงนิทรรศการ
และประกวดโค มทส. ครัง้ที ่9 และงานแสดงและประกวดกระบอื
โลก ครัง้ที ่10 ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2556 
 สำาหรับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ World 
Buffalo Congress ครั้งที่ 10 และ Asian Buffalo Congress ครั้ง
ที ่7 ถอืวา่ประเทศไทยไดร้บัเกยีรตเิปน็แหง่แรกของโลกทีจ่ดัประชมุ
สองกิจกรรมร่วมกัน โดยคาดว่าจะมีนักวิชาการและเกษตรกรด้าน
กระบือจากประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลกกว่า 500 คน 
และนักวิชาการจากประเทศไทยอีกกว่า 200 คน เข้าร่วมสัมมนา 
ซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งบทคัดย่อเพื่อการนำาเสนอในการประชุมวิชาการ
แล้วกว่า 300 เรื่อง โดยนักวิชาการและเกษตรกรด้านกระบือจาก
กลุ่มประเทศที่น่าสนใจที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้มาจากประเทศที่
เลี้ยงกระบืออันดับต้นๆ ของโลก อาทิ อินเดีย (มีกระบือ 106 ล้าน
ตัว) ปากีสถาน (มีกระบือ 32 ล้านตัว) สาธารณรัฐประชาชนจีน        
(มีกระบือ 20 ล้านตัว) อียิปต์ (มีกระบือ 5 ล้านตัว) เวียดนาม           
(มีกระบือ 4 ล้านตัว) นอกจากน้ันมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย ยุโรปตะวันออก 
ยุโรปใต้ อเมริกา อเมริกากลาง และโดยเฉพาะอเมริกาใต้ประเทศ
บราซิลที่เลี้ยงกระบือเป็นอุตสาหกรรม มีฟาร์มขนาดใหญ่ตั้งแต่ 
1,000-3,000 ตวั เพือ่สง่ออกเนือ้กระบอืไปขายตา่งประเทศ ซึง่การ
สัมมนาวิชาการดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 
2556 ณ โรงแรม ฮิวตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จงัหวดัภเูกต็ โดยม ีรองศาสตราจารย ์ดร.รงัสรรค ์พาลพา่ย อาจารย์
ประจำาสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ สำานกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
เป็นประธานการจัดการประชุม ซึ่งหลังจากเสร็จการประชุมแล้ว 
จะมีการนำานักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจากประเทศ     
ต่างๆ เยี่ยมชมฟาร์มกระบือของเอกชนและของหน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศไทย ตามธรรมเนียมของการจัดประชุมฯ จะมีการจัด
แสดงและประกวดกระบอืดว้ย ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึถอืโอกาสอนั
ดีนี้จัดงานแสดงและประกวดกระบือโลก ครั้งที่ 10 ร่วมกับงาน
แสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส. ครั้งที่ 9 ที่ มทส. ด้วย
 งานแสดงนทิรรศการและประกวดโค มทส. ครัง้ที ่9 งาน
แสดงสำาหรบัประกวดกระบอืโลก ครัง้ที ่10 จะจดัขึน้ในระหวา่งวนั
ที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ณ เทคโนธานี มทส. โดยจะมีการ
ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราช    สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โคพันธ์ุกำาแพงแสน โคพันธ์ุ

บราห์มัน        ผสมกับโคเมืองร้อนและโคบราห์มันผสมโคยุโรป ซึ่ง
จะมกีรรมการจากสมาคมผูบ้ำารงุพนัธุโ์คบราหม์นัแหง่สหรฐัอเมรกิา 
(ABBA) เป็นกรรมการตัดสิน ทั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรผู้เลี้ยงโคส่งโค
ประเภทต่างๆ เข้าร่วมประกวดกว่า 200 ตัว ที่พิเศษสุดและจัด
ประกวดเป็นปีแรกก็คือ การประกวดไขมันแทรกและคุณภาพเนื้อ
โคพนัธุโ์คราชวากวิ โดยจะนำาโคพนัธุโ์คราชวากวิทีข่นุจนมอีายรุวม 
33 เดือน เข้าเชือดแล้วบ่มเนื้อไว้ในห้องเย็น 2 สัปดาห์ แล้วจะมี
กรรมการจากประเทศญี่ปุ่นมาทำาการตัดสิน เจ้าของโคที่ได้รางวัล
ชนะเลิศ จะได้รับโล่ห์เกียรติยศและเงินรางวัลจาก มทส. และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ทั้งนี้โคพันธุ์โคราชวากิวเกิดจากการที่ มทส. ได้ริเริ่ม
ปรับปรุงพันธุ์โคราชวากิว แล้วคิดค้นวิธีการขุน เพื่อให้เนื้อโคมี        
ไขมันแทรกสูงและมีความนุ่มมากขึ้น ซึ่งทำาให้เกษตรกรผู้เลี้ยง           
โคพนัธุโ์คราชวากวิมกีำาไรสงูขึน้กวา่เลีย้งโคขนุสายพนัธุอ์ืน่ถงึ 3 เทา่ 
ทำาให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในจังหวัดนคราราชสีมา จัดตั้ง
สหกรณ์โคพันธุ์โคราชสุรนารี จำากัด เป็นที่เรียบร้อย มีการประชุม
ใหญส่ามญัเลอืกประธานกรรมการและผูบ้รหิารสหกรณไ์ปแลว้เมือ่
ปลายเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา โดยสหกรณ์มีเป้าหมายผลิตโคขุนพันธ์ุ
โคราชวากิว ให้ได้ 5,000 ตัว/ปี ในปี 2560 และ 20,000 ตัว/ปี ใน
ปี 2565 โดยจะตั้งโรงเชือดและชำาแหละโคมาตรฐานส่งออก ใน
กลางปี 2558 เพื่อเป็นฐานในการส่งออกเนื้อโคคุณภาพดีเยี่ยมไป
ขายในกลุ่มประเทศอาเซียน และในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 จะ
มกีารประกวดกระบอืโลก ครัง้ที ่10 ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรส่ง
กระบือเข้าร่วมประกวดกว่า 100 ตัว
 นอกจากนีย้งัมกีารประกวดแผนธรุกจิการผลติโคพนัธุ ์  
โคราชวากวิ โดยจะใหน้กัศกึษามหาวทิยาลยัตา่งๆ สง่แผนธรุกจิ
เข้าประกวด ซึ่งจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2556 ทมีทีช่นะเลศิจะไดโ้ลห่เ์กยีรตยิศและเงนิรางวลั
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และการแข่งขันล้มโค การสาธิตการ        
แต่งกีบตีเบอร์ สูญเขา การผสมเทียม และที่พลาดไม่ได้คือในคืน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 จะมีงานคาวบอยไนท์ ซึ่งจะมีงาน
เลีย้งสงัสรรคแ์ละประกวดมสีคาวบอยชงิถว้ยและเงนิรางวลัจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และในงานคาวบอยไนท์ในปีนี้ 
จะมี Miss World Buffalo เข้าโชว์ตัวด้วย

รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
และนายนิกร สางห้วยไพร ร่วมแถลงข่าว

มทส. เตรยีมจดังานใหญ ่3 กจิกรรม สมัมนาวชิาการกระบอืนานาชาติ
งานแสดงและประกวดโค มทส. ครั้งที่ 9 
และงานแสดงและประกวดกระบือโลก ครั้งที่ 10
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 นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตนา นักวิจัยหลังปริญญาโท ของ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำาเนิด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เป็นหัวหน้า
ศูนย์วิจัยฯ ได้รับรางวัล “Japan International Award for Young 
Agricultural Researchers  2012” จาก Japan International 
Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) เม่ือวันท่ี 
28 พฤศจิกายน 2555 ณ Tsukuba International Congress 
Center Epochal, Tsukuba, Ibaraki  ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงคร้ังน้ีจัดเป็น
คร้ังท่ี 6 ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง 
ประเทศญ่ีปุ่น โดยรางวัลน้ีมอบให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ท่ีทำางานวิจัยพัฒนา
ทางด้าน  Agricultural Researchers  ซ่ึงในปีน้ีมีผู้ส่งผลงานเข้ารับ
รางวัลท้ังส้ิน 24 คน ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
ท้ังหมด 3 คน โดยปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีนักวิจัยท่ีทำางานทางด้าน Animal 
Science ได้รับรางวัลจาก JIRCAS             

นักวิจัย มทส. ได้รับรางวัล Japan International Award
for Young Agricultural Researchers 2012

 นางณภัทรธมนต์ ภูวศิษฎ์เบญจภา นักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ สำานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์
และ ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลบทความดีเด่นผลงานชื่อ 
“ระบบการส่งต่อแบบลำาดับชั้นหลายเส้นทาง เพื่อการจัดตั้ง      
โรงพยาบาลตติยภูมิ (Multi-Flow Hierarchical Referral 
System for locating Tertiary Hospitals)” จากงานประชุม
สมัมนาเชงิวชิาการประจำาปดีา้นการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
ครั้งที่ 12 (International Symposium on Value Chain            
Management & Logistics 2012 and  The 12th ThaiVCML 
Conference) เมื ่อวันที ่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม
เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็น 1 ใน 
3 ของบทความทางวิชาการดีเด่นจากผู้นำาเสนอทั้งสิ้น 62 บทความ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 อนึ่ง รางวัลน้ีมีคนไทยเคยได้รับแล้ว 2 คน คือ ปี 2550 
ได้แก่ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง     
ไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และปี 
2553 ดร.รัตติยา แววนุกุล นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้รับรางวัล

รับรางวัลบทความทางวิชาการดีเด่น
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เข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่น
 โครงการ Kizuna (Bond) Project ซึง่รฐับาลญีปุ่น่จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้
เยาวชนในภมูภิาคเอเชยี-โอเชยีเนยีและอเมรกิาเหนอื รวมทัง้ประชาคมนานาชาติ
มีความเข้าใจอันดีต่อการฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นหลังประสบภัยพิบัติ  เป็นครั้งที่ 3 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน -  5  ธันวาคม  2555 สถาน
เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ ประจำาประเทศไทย จงึมอบทนุให้นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี         
และบุคลากรจำานวน 87 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจำานวน 2 คน ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
 นางสาววรรณธัช  จวงด้วง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ในผู้รับคัดเลือกกิจกรรมเปิดเผยว่า                   
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการฟังบรรยายสรุปข้อมูลภัยพิบัติจาก
แผ่นดินไหวและสึนามิในแถบตะวันออกของญี่ปุ่นและการฟื้นฟูบูรณะประเทศ
ญี่ปุ ่นในกรุงโตเกียว  การเยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกข้าวและประมง  ตั้งอยู่จังหวัด   
มิยากิในภูมิภาคโทโฮคุทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ ่น การเรียนรู ้
วฒันธรรมท้องถิน่เช่น การทำาทุน่ลกูแก้ว (Bindama) เพือ่ใช้ถ่วงอวนจบัปลา  การ
ทำาธงประจำาเรือ และให้กำาลังใจผู้ประสบภัยบนเกาะ Kesennuma-Oshima  อีก
ทั้งยังได้เรียนรู้ในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆ  โดยเฉพาะจุดสำาคัญก่อน นั่นคือ
เรือ่งสาธารณปูโภคพืน้ฐาน การลำาดบัความสำาคญัก่อนหลงัโดยยดึหลกั 
3 อย่างคอื ช่วยเหลอืตนเอง ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั รอทางการมาช่วย
เหลือ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
 “โครงการนีถ้อืเป็นโอกาสทีด่ทีีท่ำาให้ได้รบัประสบการณ์ 
อันลำ้าค่า  ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น  การเรียนรู้วิถี
ชีวิตในรูปแบบ Host Family การเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกัน การรับรู้ถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และ
ขอบคณุรฐับาลญีปุ่น่, Japan International Cooperation 
Center (JICE), สมาคมการท่องเที่ยวเคะเซ็นนุมะ-โอชิมะ,  
ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
อาจารย์ Mizusaki  Taizo  ที่อยู่เบื้องหลังทำาให้การแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จ” นางสาว
วรรณธัช กล่าว

นกัศกึษา มทส. ไดร้บัคดัเลอืก
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