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ความพกิารทางรา่งกายของ 2 หนุ่ม นักศกึษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.) ไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่การที�จะ
ศกึษาหาความรูจ้ากรั �วมหาวทิยาลยัแหง่นี�  ตรงกนัขา้มกลบัยิ�งทําให ้2 หนุ่มวศิวะเกดิแรงบนัดาลใจ  สานฝัน  ตอ่ยอด อยากทําอะไรมากมายที�เป็นประโยชนต์อ่ตนเอง
ครอบครัว สงัคมและประเทศชาต ิ นอ้งๆ บอกวา่ตนเองตอ้งเป็นที�พึ�งตนเองใหไ้ด ้ไมอ่ยากถกูมองวา่ คนพกิารถกูมองวา่เป็น “ภาระ” เพราะตอ้งพึ�งพาคนอื�นๆ  ทั �งนี�
มจพ. เองกเ็ป็นสว่นสนับสนุนใหนั้กศกึษาพกิารไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณต์า่ง ๆ จนเกดิการพัฒนา การปฏบิตักิจิกรรมรว่มกบัเพื�อนๆ และเขา้ไปมสีว่นรว่มทาง
สงัคม ทําให ้2 หนุ่มวศิวะไดรั้บโอกาสดีๆ  รวมถงึการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารดา้นการศกึษาจาก มจพ. 

มจพ. มนีโยบายรบัผูพ้กิารเขา้มาศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์เพื�อเปิดโอกาสใหผู้พ้กิาร ไดพ้ฒันา
ศกัยภาพของผูพ้กิาร มโีอกาสที�จะศกึษาคน้ควา้เพื�อสรา้งอาชพีใหแ้กต่นเองในอนาคต  มจพ.เป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกของประเทศที�ผูพ้กิารสามารถ
เรยีนดา้นวศิวกรรมศาสตรไ์ดจ้รงิ 
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คนแรกที�จะพามาทําความรูจั้ก คอื โนต๊ หรอืนายสรินิคร สนุทรสาร กําลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปีสดุทา้ย  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
และคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.)  จบการศกึษาระดบัชั �นมธัยมศกึษาจากโรงเรยีนสตรวีทิยา 2
หลงัจากจบการศกึษาในระดบัชั �นมธัยมศกึษา  ตอ่มาผมไดเ้ขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัแหง่หนึ�ง “ผมไดร้บัอบุตัเิหต ุทาํใหผ้ม ตอ้งพกัเรื�อง การ
ศกึษามาเป็นระยะเวลาหนึ�ง เพื�อรกัษาตวัและเมื�อผมดขี ึ�นแลว้” ผมจงึอยากศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีตอ่ แตด่ว้ยขอ้จํากดัทางดา้นรา่งกายของผม ผมจงึหาขอ้มลู
รวมถงึไดร้วบรวมคําแนะนําตา่ง ๆ เกี�ยวกบั มหาวทิยาลยัที�เหมาะสม จนพบวา่ มจพ. มนีโยบายที�จะรบัผูพ้กิารเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตรเ์พื�อเปิดโอกาสใหผู้พ้กิาร ไดพ้ฒันาศกัยภาพของผูพ้กิาร และการศกึษาคน้ควา้เพื�อใชป้ระกอบอาชพีในอนาคต
ทั �งนี�  มจพ. ใหท้นุการศกึษาตลอดหลกัสตูร  รวมถงึคา่เชา่หอพักและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื�น ๆ โดยมเีงื�อนไขวา่ผูพ้กิารตอ้งทาํหนา้ที�คอืการต ั�งใจเรยีน ขวนขวาย
หาความรูใ้หไ้ดม้ากที�สดุเป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีมศีลีธรรม เพื�อนําไปพฒันาตนเองและประกอบอาชพีตามสาขาวชิาที�ไดเ้รยีนมา  

นอ้งโน๊ต เลา่ใหฟั้ง วา่ “ผมดใีจมากที�ไดรั้บทนุการศกึษาจากทาง มจพ. ทําใหผ้มมกํีาลงัใจขึ�นมากๆ” และไดเ้ตรยีมวางแผนเพื�อใชช้วีติในสถาบนัอดุมศกึษาอนัทรง
เกยีรตแิหง่นี�  เนื�องจากผมมคีวามพกิารที�ตอ้งใชร้ถเข็นวลีแชร ์ทําใหม้ขีอ้จํากดัหลายๆ ดา้น รวมถงึไปขอ้จํากดัทางอาชพี  “ผมจงึเลอืกเรยีนวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์ เพราะสามารถสรา้งอาชพีไดง้า่ย และยงัเป็นการพฒันาตนเองเพื�อเพิ�มความสามารถเฉพาะทาง” ซึ�งไมเ่ป็นอปุสรรคกบัสภาพรา่งกายที�เป็นอยู่
การที�อยูใ่นสภาพนักศกึษาพกิารที�เกดิจากอบุตัเิหต ุและไดร้บัโอกาสดีๆ  จาก มจพ.  มนีโยบายที�จะรบัผูพ้กิารเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี...เทคนคิของนอ้ง
โน๊ตกไ็มไ่ดต้า่งอะไรกบัคนอื�นแตบ่อกวา่ใช ้“ความพยายามมากกวา่คนปกต ิอดทน ขยนั เพราะโอกาสเขา้มาแลว้ตอ้งไขวค่วา้” และตนเองไมไ่ดจ้บสายวทิย์
คณติมา ตอ้งมาเริ�มใหม ่มนัยากจรงิๆ ไดรั้บความเมตตาจากทา่นอาจารยห์ลายทา่น พี� ๆ เพื�อนๆ ในคณะวศิวกรรมศาสตรเ์ป็นอยา่งดทีี�คอยชว่ยเหลอื แนะนํา และเป็น
กําลงัใจใหเ้สมอ....ทําใหผ้มเกดิพลงัที�จะตอ้งเรยีนใหสํ้าเร็จ  สามารถมอีาชพีเมื�อจบการศกึษาออกไปสูโ่ลกภายนอก 

ผมไดรั้บโอกาสรว่มกจิกรรมสําคญัๆ มากมายในคณะ ไดเ้รยีนรู ้แลกเปลี�ยนประสบการณท์ี�ด.ี.และตอนนี�กจ็ะใกลสํ้าเร็จการศกึษาแลว้...ผมใฝ่ฝนัอยากเป็นครสูอน
หนงัสอืเด็ก โดยเฉพาะไปเป็นครอูยูช่ายแดนนะครบั...เพราะรกัเด็กๆ 

สําหรับกจิกรรมที�สรา้งความประทบัและเป็นปลื�มมากๆ คอื พธิเีปิดประชาคมอาเซยีน ที� มจพ. ไดจั้ดขึ�น ซึ�ง “ผมไดร้บัเกยีรตใิหร้ว่มขึ�นเลน่ดนตรแีละรอ้งเพลง
ประชาคมอาเซยีน (Asian Way) รว่มกบัเพื�อนนกัศกึษาซึ�งไดใ้สชุ่ดประจาํชาตขิอง 10 ประเทศในอาเซยีน”   กจิกรรมดงักลา่วถอืวา่เป็นกจิกรรมที�ทําให ้
นักศกึษาไดรั้บรู ้รับทราบเกี�ยวกบัประชาคมอาเซยีน และในฐานะนักศกึษารวมกบักลุม่ประเทศอาเซยีน เชน่ ลาว,เวยีดนาม,กมัพชูา  ไดรู้จั้กกบัเพื�อนหลากหลายเชื�อ
ชาตทิี�เขา้มาเรยีนที�นี� ไดเ้รยีนรูถ้งึวถิชีวีติ ภาษาและวฒันธรรมของเพื�อนๆ เหลา่นี� รวมถงึมติรภาพที�มใีหก้นั ผมอยากใหท้าง มจพ. เปิดรับเพื�อนนักศกึษาจากกลุม่
ประเทศอาเซยีนเพื�อเขา้มาเรยีนในจํานวนที�มากขึ�น รวมถงึนกัศกึษาพกิารจากประเทศกลุม่อาเซยีนดว้ย  เพื�อความสามคัคขีองประชาคมอาเซยีน  และอยากให ้
ทางมหาวทิยาลยัจัดกจิกรรมแขง่กฬีาประจําชาตขิองแตล่ะประเทศรวมถงึจัดประกวด Mr. & Miss อาเซยีน 

ทั �งนี�หากผมจบการศกึษาแลว้ ผมมคีวามต ั�งใจจะสอบบรรจเุขา้รบัราชการใหไ้ด ้ในสาขาที�เรยีนมา ปจัจบุนั หนว่ยงานรฐับาลมกีฎหมายบงัคบัใชใ้ห ้บรษิทั
ตา่งๆ รวมถงึหนว่ยงานราชการ ตอ้งรบัคนพกิารเขา้ทาํงาน ตามอตัราสว่นของพนกังานทกุแหง่  แลว้ความฝนัเล็กๆ  อกีอยา่งหนึ�งของผม คอื การเป็น
เจา้ของกจิการรา้นอาหารเล็กๆน่ารักๆ ปัจจบุนังานอดเิรกของผมหลงัเลกิเรยีนหรอืเวลาวา่ง ผมจะขายยําปลาแซลมอนเพื�อหารายไดพ้เิศษ จากการขาย แซลมอนซาซิ
ม ิDelivery สนใจยกห ู084-692-1625 อดุหนุนนอ้งโนต้ได ้

(//blog.eduzones.com/edu_about/en/index.php) (//blog.eduzones.com/edu_about/index.php)



แชรห์นา้นี�

https://blog.eduzones.com/showpic.php?url=https://blog.eduzones.com/images/blog//20170726-1501045717.0426-7.jpg&title=%C1%A8%BE.%E0%BB%D4%B4%E2%CD%A1%D2%CA2%CB%B9%D8%E8%C1%C7%D4%C8%C7%D0%BC%D9%E9%BE%D4%A1%D2%C3%E4%B4%E9%E0%C3%D5%C2%B9%BB.%B5%C3%D5%E1%CB%E8%A7%E0%B4%D5%C2%C7%A2%CD%A7%BB%C3%D0%E0%B7%C8%BE%C3%E9%CD%C1%C1%D5%B7%D8%B9%E3%CB%E9
http://truehits.net/stat.php?login=technic
https://blog.eduzones.com/edu_about/en/index.php
https://blog.eduzones.com/edu_about/index.php


13/8/2560 มจพ.เปิดโอกาส2หนุ่มวศิวะผูพ้กิารไดเ้รยีนป.ตรแีหง่เดยีวของประเทศพรอ้มมทีนุให ้

https://blog.eduzones.com/magazine/185975 3/5

 (/showpic.php?

url=https://blog.eduzones.com/images/blog//20170726-1501045457.6546-6.jpg&title=มจพ.เปิดโอกาส2หนุ่มวศิวะผูพ้กิารไดเ้รยีนป.ตรแีหง่เดยีวของ
ประเทศพรอ้มมทีนุให)้ 

 อกีหนึ�งคนที�จะแนะนําใหรู้จั้ก คอื นอ้งแชมป์ หรอื นายธนวฒัน ์กะโหท้อง กําลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวศิววชิากรรมคอมพวิเตอร ์(CprE.) ชั �นปีที� 3 ภาค
วชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร ์ (ECE)  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มจพ. เป็นอกีคนที�ประสบอบุตัเิหตทุางจกัรยานยนต ์(ไมใ่ชส่ายแวน๊ป่วนเมอืง...ตอบอยา่ง
อารมณด์5ี55)  และผลจากอบุตัเิหตทุาํใหผ้มไมส่ามารถเดนิได ้ตอ้งน ั�งรถวลีแชรต์ลอดเวลา ตอนน ั�นผมทอ้การใชช้วีติมากๆ และคดิวา่คงไมไ่ดเ้รยีนตอ่
แตแ่ลว้กไ็ดรั้บโอกาสที�ไมค่าดคดิจาก มจพ.  ผมไดเ้ขา้รว่มโครงการหนึ�ง ซึ�งเป็นโครงการที�สง่เสรมิใหค้นพกิาร สามารถเรยีนตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยัได้
โครงการน ั�นชื�อวา่ ”วศิวกรรมตดิลอ้” ของวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มจพ. เป็นโครงการที�เปิดโอกาสใหก้บับคุคลที�มคีวามพกิารทางดา้นการเคลื�อนไหว แต่
อยากจะเรยีนตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยั ไดเ้ขา้ไปเรยีนที�นั�น ตอนแรกกก็ลวัๆ เพราะเรากไ็มค่อ่ยถนัดทางดา้นแบบนั�น แตก่ต็ดัสนิใจเขา้เรยีนเพราะไมอ่ยากเป็นภาระ
ของครอบครัว และคดิวา่น่าจะเป็นประโยชนใ์นอนาคต 

นอ้งแชมป์ เลา่ใหฟั้งวา่ “ผมไดร้บัโอกาสที�ด ีและไดร้บัทนุการศกึษาเป็นทนุจากกองกจิการนกัศกึษา มจพ.เป็นเงนิสนบัสนนุการเรยีนและคา่ใชจ้า่ยในชวีติ
ประจาํวนั และทนุจากสมาคมศษิยเ์กา่คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มจพ.”  เป็นเงนิชว่ยเหลอืสําหรับการใชใ้นชวีติประจําวนั การเรยีนในระยะแรก ๆ  ผมตอ้งใชเ้วลา
ปรับตวัอยูส่กัระยะหนึ�ง  เพราะยงัไมช่นิกบัการนั�งวลีแชรด์นัีก  ชวีติการเรยีนกถ็อืวา่อยูร่ะดบักลางๆ เพราะเรารูต้วัเองดวีา่ไมค่อ่ยถนัด  แตก็่พยายามทาํใหด้ที ี�สดุ
ดา้นการใชช้วีติย ิ�งเป็นสิ�งสาํคญั ที�ผมสามารถเรยีนไดอ้ยูร่อดทกุวนันี�ก็เพราะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากเพื�อน สาํหรบัผมถอืวา่เพื�อนเป็นสิ�งสาํคญักบัผม
มาก 
          
เมื�อจบการศกึษาแลว้อยากทํากค็งจะเป็นเกี�ยวกบัสายงานที�เรยีนมา เชน่ โปรแกรมเมอร ์หรอืทาํงานที�เก ี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร ์เพราะคดิวา่ คอมพวิเตอรเ์ป็น
สิ�งที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของผูค้นอยา่งมาก และถอืเป็นอาชพีที�มรีายไดเ้พยีงพอที�สามารถดแูลตวัเองและครอบครวัในอนาคต นอกจาก
น ั�นยงัไดเ้รยีนรูส้ ิ�งใหม่ๆ  ตลอดเวลา เพราะปจัจบุนัคอมพวิเตอรม์กีารพฒันามาอยา่งตอ่เนื�อง เพราะ มจพ. มโีครงการ “วศิวกรรมตดิลอ้” ถอืวา่เป็นการ
ใหโ้อกาสแกผูพ้กิารไดเ้ขา้มาเรยีนในสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์  เนื�องจากสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ในการเรยีนสว่นมากใชก้ารคดิและการเขยีน
โปรแกรม ซึ�งไมค่อ่ยมกีารลงพื�นที�ไปสว่นงานที�ตอ้งใชร้า่งกายมากนัก ผูพ้กิารสามารถเขา้มาศกึษาในสาขาวชิานี�ได ้และภายในมหาวทิยาลยักม็กีารออกแบบที�รองรับ
วลีแชรพ์อสมควร  ซึ�งสามารถใชช้วีติไดแ้บบปกตอิยา่งคนทั�วไป ผมขอบพระคณุผูบ้รหิาร คณาจารย ์ เจา้หนา้ที� รวมถงึพี�ๆ  เพื�อนๆ ทกุทา่นที�ใหคํ้าแนะนําตลอด 
  
และขณะนี�ผมมาฝึกงานที�บรษิทั AIS ครบั เป็นแผนก VTOP ยอ่มาจาก Vas And IPTV Operation and Planing เกี�ยวกบัควบคมุดแูลระบบบรกิาร
เสรมิของบรษิทั AIS เชน่ กลอ่ง playbox  

สาํหรบัความประทบัใจในร ั�ว มจพ. ที�ประทบัใจที�สดุเลยคงเป็นเกี�ยวกบัอาจารยใ์น มจพ. เพราะตั �งแตเ่ขา้มาศกึษาที�นี�จนถงึปัจจบุนัจะมอีาจารยอ์ยูท่า่นนงึ คอื
อาจารยโ์สภณ  อภริมยว์รการ ทา่นเป็นอาจารยท์ ี�ตดิตามถามทกุขส์ขุของผมตลอดเวลา เรยีกไดว้า่ดแูลเอาใจใสเ่หมอืนลกูหลานเลย และคอยสอบถาม
ในเรื�องตา่ง ๆ เชน่ การเรยีนวชิาตา่งๆเป็นยงัไง  เรยีนอะไรบา้ง รวมถงึเร ื�องการใชช้วีติ  อาท ิสะดวกสบายดหีรอืไม ่ ทาํใหผ้มซาบซึ�งและเกดิความ
ประทบัใจในอาจารยท์า่นนี�สดุๆ 
          
นอกจากความประทบัใจในอาจารยแ์ลว้ กย็งัมเีรื�องความประทบัใจในเพื�อนๆ เพราะผมก็ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากเพื�อนรอบขา้ง ท ั�งเร ื�องการเรยีน  การใช้
ชวีติ เพื�อนๆไมไ่ดท้าํใหผ้มรูส้กึแปลกแยกไปจากอื�นคนผมตอ้ง 
ขอบพระคณุทกุทา่นจากใจจรงิๆ  

Idaol แบบนอ้งโน๊ตและนอ้งแชมป์ ถอืไดว้า่สามารถเป็นแบบอยา่งที�ดใีหก้บัผูพ้กิารที�ยงัขาดกําลงัใจ และสามารถสรา้งความเขม้แข็ง ในความสาํเร็จขา้งหนา้ลว้น
เป็นแรงบนัดาลใจของ 2 หนุม่วศิวะพลกิชวีติเป็นการสรา้งพลงัใหต้นเองอยา่ไมย่อ่ทอ้ ที�จะกา้วเดนิไปขา้งหนา้อยา่งมเีป้าหมาย...นี�ส.ิ..คณุภาพ 
  
 ................................................... 
ขวญัฤทยั ขา่ว-ภาพ 
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