
ปีท่ี 28 ฉบับที่ 38 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562  

มจพ. จับมือกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม จัดสัมมนาชี้ทางรอดเครื่องจักรอัตโนมตัิยุคไทยแลนด ์4.0 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาหัวข้อ 
"AUTOMATION : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 
จริงหรือ?" วันที่  26  พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 - 12.00  
น. ณ ห้องแก้ววิ เชียร ชั้น 11 SME Bank Tower (สถานี
รถไฟฟ้าอารีย์) โดย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้า
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลั ง วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม  มจพ.  เ ป็นผู้ บรรยาย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกๆ ภาคส่วนเห็น
ความส าคัญระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีส่วนเข้ามาเสริม
ศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม  

สืบเนื่องจาก ครม.เห็นชอบแผน "อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์" ท าให้ต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นเอสเอ็มอี 
4.0 (Smart SMEs) ผ่านเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาภายใต้นโยบาย 4 เครื่องมือ 1 กลยุทธ์ ได้แก่ เทคโนโลยี
เป็นการให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ, 
Automation เป็นการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิต, หุ่นยนต์โดยการลดการใช้แรงงานใน
กระบวนการผลิตและสุดท้ายนวัตกรรมเป็นการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอีก 1 กลยุทธ์ คือ การมุ่ง
พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Cluster ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
กลยุทธ์ที่ส าคัญในการต่อยอดของ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง ผู้ที่
สนใจสามารถส ารองที่นั่งก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้ 
(ฟรีจ านวนจ ากัด) ผ่านระบบสแกน QR CODE ลงทะเบียนฟรี 
70 ที่นั่ง สอบถามข้อมูลได้ที่  

คุณสรไกร ไพธิกุล โทร. 094-996-5911 หรือ อีเมล์ : 
sorakrai1050@gmail.com 

mailto:sorakrai1050@gmail.com


พามารู้จักตัวตนทีมหุ่นยนต์ มจพ. กับแง่คิดมุมมองการสร้างหุ่นยนต ์
    วันนีม้ารู้จักตัวตนกับความสามารถของน้องๆ สมาชิกทีมหุน่ยนต์ มจพ. บอกได้เลยแต่ละคน
ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา....กับหนุ่มๆ ทีมหุ่นยนต์ มจพ. เร่ิมจากคนแรกกันค่ะ 

    นายธรรมฤทธิ์ ศิวาลัย ชื่อเล่น “ตัวต่อ” นักคึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มจพ. ท างานในต าแหน่ง Mechanical & Development จากทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig ล่าสดุคว้ารอง
แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย การแข่งขนัหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ปี’62 (World RoboCup Rescue 2019) ชอบ
และรักหุ่นยนต์เกดิจากการชมภาพยนตร์แนวหุ่นยนต์ท าให้เกิดจดุประกายที่อยากจะสร้างหุ่นยนต์ในชีวิตจริง
บ้างและการทีไ่ดล้งมือท ามันบ่งบอกได้ว่าเรา“ได้น าความรู้วามสามารถและได้น าเทคนิคมาบูรณาการเชิงวิศ
วะได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน ามาปรับใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ ซ่ึงเป็นการลงมือปฏิบัติที่คุ้มคา่ มอง

จุดมุ่งหมายและแกป้ัญหาร่วมกัน” 

     นายฐิติยศ ประกายธรรม ชือ่เล่น “มายด์”  นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มจพ. สมาชิกทีมหุน่ยนต์กู้ภัยผู้มีความสามารถด้าน Mechanical เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง
หุ่นยนต์ การสรา้งและการซ่อมบ ารุงจากทีมหุ่นยนต์กูภ้ัย iRAP Sechzig  ผมเป็นคนท่ีพร้อมเรียนรู้และค้นคว้าสิ่ง
ใหม่ๆ เช่น ระบบส่งก าลังให้หุ่นยนต์ โครงสร้างและวัสดุใหม่ๆ จากการแข่งขันท าให้รู้ว่า “การที่จะท าหุ่นยนต์ให้
ประสบความส าเร็จสักเวทีหนึ่งตอ้งอาศัยความพยายามความตั้งใจและใส่ใจอย่างมากเพ่ือท าให้หุ่นยนต์
ออกมาดี” เพราะมันคือ ประสบการณ์นอกห้องเรียนกับความส าเร็จที่ต้องพยายาม ใส่ใจ ต้ังใจ และเต็มที่กับ
สิ่งที่ท า 

     นายตุลา ชีวชาตรีเกษม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ฝีไม้ลายมือไม่
ธรรมดา กวาดรางวลัจากหลายๆ เวที อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดบัท่ี 1 จากการแข่งขัน World Robot Games 
2016 (WRG) รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games 2017 รายการ Battle Ball OPEN 
ระดับประเทศ “มีความสนใจในด้านวิศวกรรมมาต้ังแต่มัธยมต้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเคร่ืองยนต์กลไกและ 
“นวัตกรรม” เป็นสิ่งท่ีผมได้สร้างขึ้นและใช้งานได้จริง ผม “คิดไม่ผิดที่เลือกเรยีนต่อท่ี มจพ. ได้เป็นลูกพระจอม
สมใจ” น้องๆ คนไหนหากสนใจเรื่องวิศวะมาที่ มจพ. ได้ครบทกุเรื่อง ทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Lab) ชมรมต่าง ๆ การลงมือปฏิบตัิจริง (workshop)  

     นายธีรโชติ  เมืองจ านงค์ ชื่อเล่น “เอิร์ธ” นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. 
“เอิร์ธ” มีไอเดยีความคดิที่ไม่ธรรมดา มีจินตนาการกับความคิดสรา้งสรรค์ เห็นอะไรก็อยากจะลงมอืท าโดย
จุดเริม่ต้นจาก “เลโก”้ (Lego) เป็นตัวต่อที่สร้างสรรค์จินตนาการไดด้ีผมชอบเล่น เมื่อมาเรียนต่อที่ มจพ. ผม
ได้เข้าไปในชุมนุมหุ่นยนต์ของ มจพ. เริ่มต้นด้วยการแข่งหุ่นยนต์รายการ TPA 2019 และทมีได้ที่ 3 ทุกคนดี
ใจมากเป็นก้าวส าคัญและไม่ว ่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเข้าใจว่าตัวของเราเลือกท าในสิ่งนั้นต้องมีความมั่นใจ 
อย่าคิดว่าท าไม่ได้ อันไหนท าไมไ่ดก้็หัดท า อันไหนท าได้ก็ท าใหม้ันดขีึ้นไป จงบอกตัวเองว่า “เราเจ๋งที่สุดแล้ว 
และแน่วแน่ในการกระท าของเราครับ” 

      นายสิปปกร ฉัตรจริยเวศน์  ชื่อเล่น “ภูมิ” จบจากโรงเรียนเตรียมวิศวะ
เป็นลูกหม้ออีกคนที่สนใจ ช่ืนชอบหุ่นยนต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 
สนใจการสร้างหุ่นยนต์เป็นเดิมทุนอยู่แล้ว พอได้เข้าไปสัมผัสกับการสร้างหุ่นยนต์บอกได้ว่าไม่ผิดหวังครับ “ได้ใช้
ความรู้ที่เคยเรียนมาน ามาประยุกต์ใช้ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิก ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะทางช่าง” 
การสร้างหุ่นยนต์มันสอนให้คิดแก้ไขในสถาการณ์จริงๆ ท าให้ชีวิตการเรียนมีสีสันมาก โดยเฉพาะการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ต้องมีสติ และมุ่งมั่นในสิ่งท่ีท า มันคือประสบการณ์ล้วนๆ ส่ิงท่ีได้คือ "ภารกิจส าเร็จ" 
      การที่จะประสบความส าเร็จไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่น แต่อาศัยว่าเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ และขยันสร้าง
ความช านาญ สร้างทักษะใหม่ ๆ การเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองก้าวไปสู่ประสบความส าเร็จในภารกิจที่
รับผิดชอบ และการได้มาเจอกับเพื่อนๆ เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกันท าให้ได้รู้จักตัวเองว่าหลายๆ อย่างเรา

ท าได้ และเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตนั้นเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนเฉพาะ เกิดแง่คิดที่ดี มีความสุขในการท างาน มีทัศนคติและพลังในการ
ท างาน สนุกกับสิ่งท่ีตัวเองท า และมีแรงผลักดันในการท างานเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด.....ขอช่ืนชมน้องๆ ทีมหุ่นยนต์ มจพ. ทุกคน 

                                                 (ขวัญฤทัย ข่าว) 


