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บันลือ จ.พระนครศรีอยธุยา   โครงการออกแบบและสรางกลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 1 และ (โรตาร) 2

โครงการการจัดศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนความภาคภูมิใจของชาวราชมงคลธัญบุรีท่ีไดมี
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ราชมงคล..สถาบันอันเปนมงคลแหงพระราชา 

จากคานิยมในสังคมไทยแตเดิม อาจกลาวไดวาไมเห็นความสําคัญของการอาชีวศึกษา เพราะเหตุนี้ทํา

ใหผูท่ีเรียนทางสายอาชีวศึกษามีความรูสึกต่ําตอยในสังคม และไมไดรับความเปนธรรมจากระบบการศึกษาท่ี

จัดในขณะนั้น และสถาบันการศึกษาตางๆ ไดเปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาจากท่ีเคยรับนักศึกษาสาย

อาชีวศึกษา โดยหันไปรับนักศึกษาสายสามัญมากข้ึน ทําใหชองทางการท่ีนักศึกษาสายอาชีวศึกษาจะไดศึกษา

ถึงระดับปริญญาตรีนอยลง สงผลกระทบแกนักศึกษาสายอาชีวศึกษาเปนอยางมาก จึงทําใหนักศึกษา

อาชีวศึกษาหลายแหงรวมตัวกันข้ึน และไปชุมนุมประทวงท่ีทําเนียบรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 

9 มกราคม 2517  

 การชุมนุมในครั้งนั้น นักศึกษาไดยื่นขอเสนอเรียกรองตอรัฐบาล 2 ประการ คือ ประการแรก ให

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาท้ังสามแหง งดรับนักศึกษาสายสามัญโดยใหเปดรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษา

ท้ังหมด และอีกประการหนึ่ง ใหรัฐบาลเปดสถาบันการศึกษาสายอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีทุกแขนง  ใน

ท่ีสุดรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี จึงไดมีบันทึกถึง นายอภัย  จันทวิมล รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาท้ังสามแหง รับนักศึกษาสายอาชีวศึกษามากข้ึน 

และมอบนโยบายใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอแนวทางการแกไขปญหาการเปดสอนระดับปริญญาตรีใน

วิทยาลัยในสังกัดตอรัฐบาล 

 และเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2517 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติอนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับ

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ข้ึนโดยเร็ว แตไมเกิน 3 ป เพ่ือรับนักศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ ม.ศ.6 ใหมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ตอมากระทรวง 

ศึกษาธิการ ไดรางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีอาชีวศึกษาข้ึน   ซ่ึงท่ีประชุมอธิบดีครั้งท่ี 13/2517 เม่ือ

วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2517 ไดแกไขชื่อพระราชบัญญัติจาก สถาบัน เปน วิทยาลัย 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 

2517 และสงเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ เม่ือวันท่ี 

9 ธันวาคม 2517 และไดเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2517 

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดผานรางพระราชบัญญัติ โดยแกไขชื่อเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” 

และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เลมท่ี 92 ตอนท่ี 48, วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 หนาท่ี 1 

และสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดมีมติให รองศาสตราจารยสวาสดิ์  ไชยคุนา ดํารงตําแหนง

อธิการบดีทานแรกเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2517 เครื่องหมายประจําวิทยาลัยเปนรูปตราวงกลม  ภายในเปนรูป

ดวงประทีป ตรงกลางมีอุณาโลม หมายถึง ความรุงเรืองทางพุทธิปญญาและมีดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง 

ศักดิ์ศรีของสถาบันแหงนี้ ซ่ึงปรากฏแผขจรไปท่ัวสารทิศ ขอบตรามีพุทธศาสนสุภาษิต “ปญญา โลกัสมิ ปชโช

โต แปลวา ปญญาเปนแสงสวางในโลกกับตัวอักษร “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ค่ันดวยดอกประจํา

ยามลอมรอบ ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2523  ดังนั้นในวันท่ีชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธัญบุรี จึงไดถือเอาวันท่ี 27 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสืบ

มา 

      

                   
 
 

     การจัดการศึกษาในระยะแรก 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามีฐานะเปนกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนสถาบัน 

การศึกษาและวิจัย  มีวัตถุประสงคท่ีจะผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  ใหการศึกษาดานอาชีพท้ังระดับ

ต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดาน

วิชาชีพ  และใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

  การจัดการศึกษาจัดเปน 8 คณะ  เพ่ือดําเนินการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และ 1 สํานักกับอีก 1 

สถาบัน ดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร  มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรีแกนักศึกษาของคณะอ่ืนๆ 

2. คณะศึกษาศาสตร หรือคณะครุศาสตรอุสาหกรรม ในปจจุบัน มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาครูในระดับ

ปริญญาตรีแกนักศึกษาของคณะอ่ืนๆ 

3. คณะเกษตรศาสตร  มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

4. คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร  และสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

5. คณะบริหารธุรกิจ  มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

6. คณะคหกรรมศาสตร มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรี                   

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

7. คณะศิลปกรรม  มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาคณะศิลปกรรม 

 

รองศาสตราจารยสวาสด์ิ  ไชยคุนา 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทานแรก 

24 เมษายน 2518 ถึง 11 มิถุนายน 2527 
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8. คณะนาฏศิลปและดุริยางค มีหนาท่ีจัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรี   

สาขาวิชาศิลปดุริยางคศิลป 

9. สํานักบริการวิชาการและงานทะเบียน  มีหนาท่ีใหบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา     

ในเรื่องทางวิชาการและทดสอบ 

10. สํานักวิจัยและฝกอบรมการเกษตร  มีหนาท่ีทําการวิจัยและทดลองดานเกษตร  เพ่ือสงเสริม

การศึกษาทางดานเกษตรกรรม  และใหบริการทางวิชาการดานเกษตรกรรมแกสังคม 

เนื่องดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ไมมีสถานท่ี  อุปกรณเครื่องมือในการเรียน  ไมมีครู

อาจารยและเจาหนาท่ีในสังกัดของตน  จึงจําเปนตองฝากเรียนไวในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษารวม 8 แหง 

คือ 

1. คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ฝากเรียนท่ีวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา 

2. คณะศึกษาศาสตร และคณะศิลปศาสตร  ฝากเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (คณะ

ศึกษาศาสตร และคณะศิลปศาสตร  ไมมีนักศึกษาของตนเอง  แตบริการใหคณะอ่ืน) 

3. คณะเกษตรศาสตร  ฝากเรียนท่ีวิทยาลัยเกษตรกรรม  บางพระ 

4. คณะบริหารธุรกิจ  ฝากเรียนท่ีวิทยาลัยจักรพงษภูวนาถ 

5. คณะคหกรรมศาสตร  ฝากเรียนท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครใต 

6. คณะศิลปกรรม  ฝากเรียนท่ีโรงเรียนเพาะชาง 

7. คณะนาฏศิลปและดุริยางค  ฝากเรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป  กรมศิลปากร 

8. สถาบันวิจัยการเกษตร  ฝากดําเนินงานไวท่ีโรงเรียนเกษตรกรรมลําปาง 

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติโอนกิจการบางสวนของกรมอาชีวศึกษาไปเปนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2520  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 94 ตอนท่ี 17 ลงวันท่ี 17 มีนาคม  พ.ศ.2520 

จํานวน 28 แหง พรอมกันนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยน

ชื่อสถานศึกษาและตั้งเปนวิทยาเขต  28 แหง จัดตั้งเปนวิทยาเขตในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2520 และรับวิทยาลัยนาฏศิลป  กรมศิลปากรเขาสมทบวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ประกาศในราชากิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 6 วันท่ี 17 มกราคม  พ.ศ.2521 

 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี

มุงเนนการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาของรัฐ
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ดําเนินการโดยอิสระและมีความคลองตัวในการบริหาร จัดการภายใตการกํากับดูแลของสถาบัน ดังนั้น สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลจึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกราง เปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง โดยมี

วัตถุประสงคให 9 มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสามารถจัดการศึกษา 

วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาตอของ

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลัก รวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง

อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไดทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2548 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 

มกราคม 2548 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาว มีผลบังคับใช ตั้งแต วันท่ี 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร ี

                   



พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอชาวราชมงคล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม  สวนอัมพร รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง คือ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2524 ผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งท่ี 1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2518 – 2523 จํานวนรวม 5,213 คน   
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ครั้งท่ี 2 วันท่ี 31 กรกฎาคม และ 1 – 2 สิงหาคม 2527  เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาพระราชทานผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งท่ี 2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2524 – 2526 จํานวนรวม 4,177 คน  
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   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นาฏศิลปไทย)       

ทานผูหญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา 
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9 
 

   

 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7 – 9 กรกฎาคม 2530 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2527 

– 2529 จํานวนรวม 5,944 คน ในการนี้  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี    พระวรราชาทินัดดามาตุ   

ไดเสด็จเขามารับพระราชทานปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาอาหารและโภชนาการ    จาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามท่ีทรงตั้งพระทัยไว  ยังความปลื้มปติและซาบซ้ึงเปนลนพนแกเหลาผูบริหาร 

คณาจารย ขาราชการ เจาหนาท่ีและนักศึกษา 
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            พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเขามา

รับพระราชทานปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ  
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ครั้งท่ี 4 วันท่ี 19 – 21 กรกฎาคม 2533 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี        ในปการศึกษา 

2530 – 2532 จํานวนรวม 5,944 คน หลังจากท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกลาฯ    พระราชทานนามใหม      อันเปนมหามงคลนามวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในโอกาสนี้

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     ไดทรงพระราชทานปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แกพระวรวงศ

เธอพระองคเจาสุทธิสิริโสภาดวย 
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         ตั้งแต พ.ศ. 2534 เปนตนมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค เปนองคประธานใน

การพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนประจําอยางตอเนื่อง

มาทุกปจนถึงปจจุบัน 

     



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล...ม่ิงพระภูมิพลพระราชทานสมญานามให 

       

 

 

 

      

  

 

ในสมัยรองศาสตราจารยอนันต  กรุแกว อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ทานท่ี 2      

(12 มิถุนายน 2527 ถึง 11 มิถุนายน 2531)   ไดทําหนังสือท่ี ศธ 1201/1342 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม  2530 

เรื่อง ขอพระราชทานชื่อสถาบัน เพราะสืบเนื่องชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518   กอใหเกิดปญหาและความเขาใจสับสนเก่ียวกับฐานะของ

วิทยาลัยฯ     แกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป    สภาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นควรขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย ให

เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยฯ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธย

เปนชื่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา หรือขอพระราชทานชื่อตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอม      เพ่ือเปนสิริมงคลและความเจริญกาวหนาของวิทยาลัยฯ สืบไป     โดยวิทยาลัยฯ จะดําเนินการ

ขอใชชื่อท่ีไดรับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเปลี่ยนคํานําหนาชื่อจากวิทยาลัยเปน สถาบัน 

ในโอกาสตอไปดวย 

 

 

 

 

รองศาสตราจารยอนันต  กรุแกว 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ทานที ่2 

12 มิถุนายน 2527 ถึง 11 มิถุนายน 2531 
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ตอมาสมัยรองศาสตราจารยธรรมนูญ  ฤทธิมณี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล        ทานท่ี 3    

(21 มิถุนายน 2531 ถึง 11 มิถุนายน 2539)      ทางสํานักราชเลขาธิการ    พระบรมมหาราชวังไดมีหนังสือท่ี 

รล 0003/13942  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2531   แจงใหทราบวา    ตามท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามี

หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยเปนชื่อของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา หรือขอพระราชทานชื่อใดชื่อหนึ่งสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

และขอพระราชทานเปลี่ยนคํานําหนาชื่อจากวิทยาลัย เปน สถาบัน นั้น 
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งานวันราชมงคล  วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531  
ณ ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 

สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานชื่อสถาบันวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” กับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ใหเขียนชื่อสถาบันท่ีไดรับพระราชทานนี้เปนภาษาอังกฤษวา “Rajamangala 

Institute of Technology” ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการท่ี รล 0003/17523 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2531 นับตั้งแตนั้นมาสถาบันฯ จึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” รับใชสังคม เปนท่ี

ยอมรับถึงศักยภาพของบัณฑิตตลอดมา และในวันท่ี 15 กันยายนของทุกป ไดกําหนดใหเปน “วันราชมงคล” 
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ท่ีชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกคน จะไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีไดพระราชทาน

นามสถาบันฯ จนเปนท่ีรูจักกันทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราชมงคลสัญลักษณ 

 

 



19 
 

          ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดทําหนังสือท่ี ศธ 1201/12773 เรื่องขอพระบรมราชนุญาต

เชิญพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชลัญจกร      และพระมหาพิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายราชการของสถาบัน 

ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม      พระราชทานนามใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวา 

“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เม่ือวันท่ี 15  กันยายน พ.ศ.2531 นั้น   ทางวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการออกแบบ

เครื่องหมายราชการของสถาบันใหม           โดยประกอบดวยพระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและพระมหาพิชัยมงกุฎ       ขอไดโปรดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาฝาละอองธุลีพระบาท

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชลัญจกรประจําพระองค           และพระมหาพิชัยมงกุฎเปน

เครื่องหมายของสถาบัน หากทรงเห็นสมควรประการใด   ทางวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขอนอมเกลา

นอมกระหมอมรับพระมหากรุณาธิคุณทุกประการ 

 คณะกรรมการผูออกแบบตราสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คือ 

1.ผูชวยศาสตราจารยธนา  เหมวงษา  อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

2.นายธวัชชัย  เท่ียงสัตย 

3.นายเสริมศักดิ์  สุขเปยม 

4.รองศาสตราจารยวรพงศ  วรชาติอุดมพงศ 

5.นายมนัส  ณ  เชียงใหม 

การออกแบบตราสัญลักษณโดยท่ัวไปแลวจะตองคํานึงถึงความเรียบงาย  สามารถสื่อความหมายของ

ภาพไดดี      ในการออกแบบจึงไมมีกฎเกณฑตายตัวอยางใดอยางหนึ่งท่ีกําหนดเฉพาะลงไปวา  ตราสัญลักษณ

จะตองเปนรูปภาพหรือตัวอักษรขอความ  บางครั้งอาจจะใชรูปลวดลายท่ีคิดข้ึนใหม  หรือเปนขอความยอก็ได  

สาระสําคัญจริงจะอยูท่ีวาผูออกแบบจะทําอยางไร จึงจะใหตราสัญลักษณมีคุณคามากท่ีจะสามารถทําไดแสดง

สาระไดอยางกวางขวาง  ครอบคลุมความหมายไดท้ังหมด  มีรูปลักษณโดดเดนสะดุดตา  มีสีสันสวยงามและมี

ความเรียบงาย  จดจําไดงาย เชน  ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนรูปพระพิฆเนศ   แสดงความ

หมายถึงสถาบันชาง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนรูปพระเก้ียว  หมายถึงสถาบันท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

ใหเกิดข้ึนตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังนี้เปนตน  ในการออกแบบจึงไม

เปนการงายนักท่ีจะทําใหดวงตรานั้นมีความนาสนใจ  สวยงามและแสดงความหมายไดอยางล้ําลึกตอบทบาท

ของหนวยงานนั้นๆ ในการคิดรปูแบบ “ราชมงคลสัญลักษณ” จึงตองกําหนดใหมีแนวคิดหลักในการออกแบบ

เสียกอน หลังจากนั้นจะตองศึกษาถึงรายละเอียดของสิ่งท่ีจะปรากฏบนภาพดวงตราอยางถูกตองและเหมาะสม 
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โดยมีแนวคิดหลักในการออกแบบตราสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

1. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระราชลัญจกรประจําพระองคและพระมหาพิชัย

มงกุฎเปนเครื่องหมายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2. กําหนดใหมีรูปดอกบัวบาน  ซ่ึงเปนตราสัญลักษณของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

3. กําหนดใหมีชื่อสถาบันอยูดวย 
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ออกแบบและเขียนแบบรางโดยอาจารยมนัส  ณ เชียงใหม 
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ทางสํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังมีหนังสือท่ี รล 0003/ 986 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2532

แจงใหทราบวา       ตามท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรม

ราชานุญาตเชิญพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายราชการของสถาบัน   สํานักราชเลขา 

ธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระราชทานพระบรมราชา 

นุญาตตามท่ีขอพระกรุณา   
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ตราประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   เปนรูปตราวงกลม  ภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายใน

วงกลมเปนรูปดอกบัวบาน  8  กลีบ    หมายถึงปญญาอันเปนแสงสวางในโลก       ภายในรูปดอกบัวบานเปน

รูปพระราชลัญจกร  อันเปนตราประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    ผูพระราชทานนามแกสถาบัน 

ใตวงกลมเปนแถบแพรชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”       และมีรูปดอกไมทิพยสองขางท่ีปลายแถบแพร         

ซ่ึงหมายถึงความเจริญรุงเรือง   แจมใส  เบิกบาน  ความวิจิตรแหง “ราชมงคลสัญลักษณ” จักเปนท่ีประจักษ

และชื่นชมจากชาวราชมงคลและบุคคลท่ัวไป   จักเปนสถาบันท่ีตระหนักในภารกิจท่ีจะเสริมสรางใหการศึกษา

ในทางวิชาชีพเจริญรุดหนา   แตกก่ิงกานสาขา    สมดั่งเจตนาท่ีถือกําเนิดมา     และไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามไวเปนสิริมงคลสืบไป 



กษัตริยนักสํารวจ 

 

 

 

ราชสดุดเีฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตตมิศักดิ์ (วิศวกรรมสํารวจ) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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คําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ (วิศวกรรมสํารวจ) 

  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเม่ือพุทธศักราช 

2489 เปนตนมา  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกวา 60 ป ไดทรงอุทิศพระองคทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ

นานัปการ   ดวยพระวิริยะอุสาหะ  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ไดทรงนําวิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร

ในสาขาตางๆ  มาพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องตลอดมา  ดวยพระราชประสงคท่ีจะใหประชาชนมีความผาสุก

และประเทศชาติเจริญกาวหนา  ทรงเปนท่ีเทิดทูนยกยองในวงการวิชาการ  และทรงเปนแบบอยางใหผูอ่ืน

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานสํารวจและแผนท่ี ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพ้ืนท่ี

ตางๆ ท่ัวประเทศ  ภาพท่ีคุนตาของพสกนิกรก็คือ  ภาพท่ีพระองคทรงถือกระดาษแผนโตๆ ท่ีมีสีสันและ

ลวดลาย  กวางยาวเปนเมตร  พับอยางดี  สะดวกตอการพลิกไปมา  เพ่ือเลือกดูเพียงสวนใดสวนหนึ่งจาก

กระดาษแผนนั้น  บางครั้งก็จะเห็นพระองคทรงใชดินสอขีดเขียนขอมูลบางประการลงไป  หากผูใดมีโอกาส

เห็นกระดาษแผนนั้นใกลๆ ก็จะทราบวาท่ีทรงถืออยูนั้นคือแผนท่ี  จากแผนท่ีนี้ทําใหทรงทราบขอมูลตางๆ ของ

ทุกภูมิภาค  ทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย  ทําใหทรงเห็นลูทางชวยเหลือพสกนิกรของพระองคใหมีความเปนอยูท่ีดี  

มีความสมบูรณพูนสุขสมควรแกอัตภาพ  ดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและบังเกิด

ผลอยางไพศาล 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิไดสนพระราชหฤทัยเฉพาะแผนท่ีเทานั้น  หากยังสนพระราชหฤทัย

และทรงใชประโยชนจากภาพถายทางอากาศท้ังภาพปกติและภาพพิเศษ  เชน  ภาพถายอินฟราเรดและ

ภาพถายแบบหลายชวงคลื่นภาพถายจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  แผนท่ีพยากรณ

อากาศ  ทรงเชี่ยวชาญในการแปลความหมายภาพถายทางอากาศ  เพ่ือทรงใชประกอบกับแผนท่ี  แตในหลาย

พ้ืนท่ีท่ีสภาพความเปนจริงไดเปลี่ยนไปจากท่ีปรากฏในแผนท่ี  ก็จะทรงใชภาพถายเปนหลัก 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการคมนาคมและการขนสง  ทรงสํารวจและเสนอแนะแนวทาง   

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการถนนชนบท  โดยทรงพิจารณาแนวเสนทางจากแผนท่ีในเบื้องตนกอน  

จากนั้นเม่ือเสด็จฯ ไปยังพ้ืนท่ี  ก็จะทรงรวบรวมขอมูลประเภทอ่ืนๆ เพ่ือทรงใชประกอบการพิจารณาลักษณะ

ของถนน  การเชื่อมตอและแนวทางของถนน  พระองคจะทรงปรับปรุงแนวถนน  แนวสํารวจ  และระดับตาม

สภาพท่ีเปนจริงโดยจะทรงปรับปรุงแกไขจากแผนท่ีเดิมเสมอ  ทรงแนะนําใหมีการแกไขแผนท่ีราชการท่ีใชงาน

ในบริเวณนั้นๆ พระองคทรงแนะนําใหไปดําเนินการสํารวจ  หรือหากทรงมีเวลาก็จะเสด็จฯ  ออกไปทรงสํารวจ

แนวทางดวยพระองคเอง  ทรงแนะนําวาการกอสรางโครงการตางๆ ควรจะเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชน

ในพ้ืนท่ีจริงๆ 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับความสนพระราชหฤทัยในเรื่อง “น้ํา” เพราะทรงทราบถึงปญหา  

ความเดอืนรอนของราษฎรอยางแทจริง  ไดพระราชทานโครงการพัฒนาแหลงน้ําและคําแนะนําในการสราง

เข่ือนขนาดใหญท่ีมีความสําคัญในปจจุบัน  ไมวาจะเปนเข่ือนปาสักชลสิทธ  เข่ือนขุนดานปราการชล  

โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    ตลอดจนเหมืองฝายและอางเก็บน้ําท่ีกระจายอยู

ท่ัวทุกภูมิภาค  เม่ือกอสรางแลวเสร็จ  ประโยชนอันมหาศาลก็ไดเห็นเปนท่ีประจักษกันในทุกวันนี้  เพราะ

เพียงแตจะใชจะมีน้ําใชอยางเพียงพอเทานั้น       โครงการเหลานี้ยังชวยอุทกภัย  แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ

แกไขปญหาสําคัญอ่ืนๆ ทําใหชาวบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และการคืนสูความสงบสุขรมเย็น  เฉกเชนท่ีเคย

เปนมาเม่ือครั้งบรรพบุรุษ 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการจราจรในกรุงเทพมหานคร  ดวยทรงเห็นวาปญหาวิกฤตเกิดจาก

การพ้ืนท่ีผิวจราจรมีไมเพียงพอ  มีพระราชดําริวา  กรุงเทพมหานคร  ขาดโครงขายจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ  

จําเปนตองวางแผนใหมีโครงขายจราจรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงโครงขายยอยๆ เขาดวยกัน  อยางตอเนื่องเปน

ระบบ  เชนโครงขายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมท่ีชวยลดปญหาการจาราจรในเสนทางของรถบรรทุกขนาดใหญ

จํานวนมาก  ท่ีตองแลนเขาตัวเมืองเพ่ือขนสงสินคาระหวางโรงงานกับทาเรือกรุงเทพ  โครงขายจตุรทิศ

ตะวันตก-ตะวันออก  เปนโครงขายจราจรขนาดใหญท่ีจะชวยใหการเดินทางขามเมืองระหวางตะวันตกกับ

ตะวันออกของกรุงเทพฯ  เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว  จากโครงขายจตุรทิศนี้จะมีจุดเชื่อมโยงสําคัญแหง

หนึ่งคือสะพานพระราม 8 ทําใหโครงขายสมบูรณอยางเปนระบบ 
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ดวยพระราชกรณียกิจท่ีทรงบําเพ็ญปฏิบัติดังกลาวมา  เปนท่ีประจักษชัดวาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถในดานวิศวกรรมศาสตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิศวกรรมสํารวจ  สภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวาระการประชุมครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2551 จึงมี

มติเปนเอกฉันทของพระราชทานทูลเกลาฯ  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรม

สํารวจ) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติใหปรากฏในวงการวิชาการและเปนสิริ

มงคลแกคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

            

 



บัณฑิตนักปฏิบัติ 
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                                   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๑  

                                                  ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

       เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๑  

                                               ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๑  

                                            ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

  เม่ือวันศุกรท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 
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                                   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๒  

                                                ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

  เม่ือวันอังคารท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๗ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๒  

                                            ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

  เม่ือวันพุธท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๒๗ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๒  

                                               ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒  สิงหาคม ๒๕๒๗ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๓  

                                                        ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

           เม่ือวันอังคารท่ี ๗  กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๓  

                                                    ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

         เม่ือวันพุธท่ี ๘  กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                         แกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  ๓  

                                                      ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

      เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๙  กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
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                                    พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                              แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี  ๔  

                                                      ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

      เม่ือพฤหัสบดีท่ี ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
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                                     พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                              แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี  ๔  

                                                      ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

           เม่ือศุกรท่ี ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
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                                      พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                              แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี  ๔  

                                                      ณ  อาคารใหม   สวนอัมพร  

           เม่ือเสารท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รอยพระยุคลบาทในราชมงคล 

การเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร 

  พุทธศักราช 2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเสด็จ

พระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร และไดมีหมายกําหนดการท่ีจะเสด็จเยี่ยมโรงเรียน

เกษตรกรรมสุรินทร ปจจุบันคือสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงไดรวมกับทางจังหวัด

สุรินทรไดกําหนดสถานท่ีท่ีจะรับเสด็จบริเวณเกาะซ่ึงอยูทางดานใตของโรงเรียน  โดยไดจัดสรางศาลาจัตุรมุข

ทรงโปรงท้ัง 4 ดาน ข้ึนภายในเกาะและตกแตงบริเวณโดยรอบอยางสวยงามดวยพันธุไมตางๆ และไดใหพสก

นิกรมาเฝารับเสด็จมากมาย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงขับรถยนตพระท่ีนั่งดวยพระองคเอง  จากใน

ตัวเมืองจังหวัดสุรินทรไปประทับเสวยพระสุธารสท่ีศาลานี้  ซ่ึงนับเปนสิริมงคลแกสถานท่ีแหงนี้มาก  ตอมาจึง

ไดเรียกขนานนามวา “เกาะเสด็จประพาส” 

          

          

 

 

 

 

 



55 
 

การเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมโรงเรียนเพาะชาง 

เม่ือป พ.ศ. 2499  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพอพระราชหฤทัยในผลงานเครื่องปนดินเผาของ

โรงเรียนเพาะชาง  ปจจุบันคือ “วิทยาลัยเพาะชาง” เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  พระองคทรงรับสั่งใหทําเครื่องใชบางอยางไวใชในราชสํานักและสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ยังไดทรงพระกรุณาเสด็จทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนเปนการสวนพระองค ในเม่ือป พ.ศ. 

2502 และ พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการแสดง

ศิลปหัตถกรรม  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท่ีโรงเรียนเพาะชาง ตอมาในป พ.ศ.2506 โรงเรียนเพาะชางได

รวมกับสโมสรโรตารี่แหงประเทศไทย  จัดแสดงภาพเขียนของศิลปนท่ีมีชื่อเสียงหลานทาน  โดยมีนายเหม  

เวชกร  พรอมกับครูอาจารยโรงเรียนเพาะชางรวมแสดงดวย  ในการนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ  โดย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานทรงเปดงานแสดงภาพเขียน ณ 

โรงเรียนเพราะชาง และครั้งสุดทายเม่ือป พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาเสด็จพระ

ราชดําเนินเปดงานการจัดการแสดงภาพถายของสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย  ซ่ึงจัดรวมกับโรงเรียนเพาะ

ชาง  และในโอกาสนี้พระองคไดทรงทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนเพาะชางดวย 
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การเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

ป พ.ศ. 2507  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมการแสดงผลงานของ

นักศึกษาสาขาชางยนตและงานเครื่องปนดินเผา  ของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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การเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมดวยสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ  ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่ีตั้งอยูในจังหวัด

นครราชสีมา ปจจุบันคือสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีนายวทัญู  ณ ถลาง ซ่ึงดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการฯ  พรอมคณาจารยตางๆ ถวายการตอนรับและไดนําเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร

ผลงานวิชาการของแผนกวิชาตางๆ 
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การเสด็จพระราชดําเนินเปดวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 

นับเปนอีกประวัติศาสตรท่ีสําคัญอีกครั้ง  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2509 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาหญิงอุบลรัตนฯ  ไดเสด็จ

พระราชดําเนินมาทรงเปดวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน  โดยมีนายไพศาล  หลีละเพียร ผูอํานวยการพรอมดวย

คณาจารยและนักศึกษาถวายการตอนรับ  
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การเสด็จพระราชดําเนินเยือนวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช 

วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมดวยสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคไดเสด็จประพาสน้ําตกโยง  ซ่ึงอยูหางวิทยาลัย

เกษตรนครศรีธรรมราช (ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) เขาไปในบริเวณ

ปาและภูเขาประมาณ 4 กิโลเมตร เม่ือบรรดาอาจารยทราบขาวการเสด็จจึงไดพากันมาตั้งแถวรอรับเสด็จบน

ถนนดานตะวันตกของวิทยาลัย  ซ่ึงไมมีในหมายกําหนดการก็ตาม  ครั้งถึงเวลาประมาณ 18.30 น. ขณะท่ี

ขบวนเสด็จพระราชดําเนินก็ทรงเห็นบรรดาอาจารยและนักศึกษาตั้งแถวรอรับเสด็จอยูระหวางทาง  จึงเสด็จ

พระราชดําเนินเขาในวิทยาลัย  และเสด็จประทับ ณ  หอประชุมใหญใหบรรดาอาจารยและนักศึกษาประชาชน

เฝารับเสด็จอยางใกลชิด  และใหโอกาสเดียวกันนี้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูมาเขาเฝา ยังความ

ปลาบปลื้มและนับเปนสิริมงคลอยางหาท่ีสุดมิได 

 

การเสด็จพระราชดําเนินวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 

วันอาทิตยท่ี 19 ธันวาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินเปดพระ

อนุสาวรีย  พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ณ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 

ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ

ศาสตราจารยธรรมนูญ  อัคคพานิช  ซ่ึงเปนผูอํานวยการวิทยาเขตพาณิชยการพระนครในขณะนั้น  ทรงมี

รับสั่งใหอนุรักษเรือนไมของพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไว เพ่ือเปนเครื่อง

เตือนใจใหระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพลเรือเอก  พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไว 
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ราชมงคลสนองงานในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 ดวยพระราชหฤทัยท่ีทรงมุงม่ันจะบําบัดทุกขแกราษฎรของพระองค  ไดเสด็จพระราชดําเนิน

ไปเยี่ยมราษฎรไปท่ัว  แมถ่ินทุรกันดาร  โดยมีพระประสงคท่ีจะไดรับรูถึงความทุกขสุขของราษฎร  พรอมท้ัง

ศึกษา  วิเคราะหปญหา  สามารถเขาพระทัยในปญหาท่ีแทจริง  และแสวงหาแนวทางเพ่ือแกไขปญหาอยาง

เหมาะสม  พระองคทรงแกปญหาดวยพระปรีชาสามารถอันล้ําเลิศ  ซ่ึงเปนท่ีมาของการเกิดโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ มากมาย  สวนมากจะเปนโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับปญหาท่ีดินทํากิน  ทรง

เล็งเห็นวาการแกปญหาใหไดผลอยางแทจริง  ตองมีการศึกษาทดลอง  ประยุกตใชวิทยาการท่ีทันสมัย  ท่ี

ประหยัดและเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ เม่ือไดผลดีแลวจึงเผยแพรไปยัง

เกษตรกรตอไป  พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโครงการ “ศูนยการศึกษาพัฒนา”  ตามภาค

ตางๆ จํานวน 6 แหง ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในขณะนั้น  ไดรับสนองพระราชดําริ 2 โครงการ 

ไดแก  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และศูนยศึกษาการพัฒนาหอยฮองไคร  จังหวัด

เชียงใหม  ท้ังสองโครงการท่ีทางสถาบันฯ และสวนของประชาชนโดยรวม 

                          

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสนองโครงการตามแนว

พระราชดําร ิ

      



63 
 

ศูนยพัฒนาการเขาหินซอน  เปนศูนยการพัฒนาทางการเกษตรท่ีใชหลักวิชาการท่ีถูกตองเหมาะสม

และทันสมัย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริจัดตั้งเม่ือ พ.ศ.2522  ณ ตําบลเขาหินซอน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีราษฎรในอําเภอพนมสารคาม  นอมเกลานอมกระหมอมถวาย  

นับวาเปนศูนยการพัฒนาการศึกษาแหงแรก  ในศูนยดังกลาวไดมีการศึกษาคนควา  สาธิต  ขยายพันธุพืชและ

บํารุงรักษาสัตว  ฝกอบรม  สงเสริมและเผยแพรผลการทดลองแกเกษตรกร สืบเนื่องมาจากปญหาราษฎรท้ิง

ถ่ินฐาน  ซ่ึงมีสาเหตุ 2 ประการ คือพ้ืนดินกลายสภาพเปนดินเสื่อมโทรม  และขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ในการนี้จึงไดแบงเนื้อท่ีประมาณ 600 ไร  จากท้ังสิ้น  1,227 ไร  เปนศูนยวิจัยสวนพระองค  แต

เนื่องจากทางศูนยประสบปญหาแมลงศัตรูพืชรบกวน  เปนเหตุใหหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ  จักรพันธ  

ประธานโครงการฯ ทรงมีหนังสือของกรมพัฒนาท่ีดินลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2526 ติดตอใหวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา หรือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปดําเนินการ

ชวยเหลือในการวิจัยแมลงท่ีทําลายพืชผักและผลไม  โดยใชโคมไฟจับ  จากการทดลองดังกลาวประสบ

ความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจอยางยิ่ง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  ไดเด็จทรงเยี่ยมชมโครงการเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2527 
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จากความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจอยางยิ่ง จึงไดขยายโครงการทดลองเพ่ิมข้ึนอีก 4 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกผัก  

    โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกผัก  ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2526 ในพ้ืนท่ี 5 ไรเศษ  สภาพ

พ้ืนท่ีนี้เปนท่ีลาดเอียง  มีชั้นหินดินดานแนนและแข็งถัดจากผิวดินลงไป 25-60 ซม.  ทําใหระบายน้ําในแนวดิ่ง
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ไมไดผล  เนื้อดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา  จึงตองมีการเตรียมแปลงใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  เตรียม

ดินโดยการใชปุยคอกและปุยวิทยาศาสตร  และกําจัดศัตรูพืชโดยการใชโคมไฟจับแมลง  ซ่ึงทางวิทยาเขต

เทคนิคภาคพายัพ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จังหวัดเชียงใหม  เปนผูวิจัยโดยใชวสัดุ

ภายในประเทศ  ใชสารเคมีรักษาโรคผักเปนครั้งคราว  และใชแรงงานกําจัดศัตรูพืช  ปลูกพืชผักหมุนเวียน

หลายชนิดตลอดท้ังป เชน  มะเขือเทศ  ถ่ัวฝกยาว ขาวโพดหวาน กะหล่ําดอก กะหล่ําดอกอิตาเลียน ผักกาด

เขียว  ผักกาดขาว  พริกยักษ  แตงโม และแคนตาลูป เปนตน 

  
จาการศึกษาทดลองนี้ทําใหไดผลผลิตเปนจํานวนมาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดเคยเสด็จไปเยี่ยมชมและตัดพืชผักจากแปลงทดลองดวยพระองคเอง ผลผลิตท่ีทยอยเก็บได  สามารถ

นําไปจําหนายเปนรายไดจํานวนหนึ่ง ซ่ึงทางสถาบันจะนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

ในการเยี่ยมโครงการในครั้งนั้นดวย 
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2. โครงการกําจัดวัชพืชในสวนไมผลโดยใชฝูงโค 

ดวยแหตุท่ีในสวนมะมวง เนื้อท่ี 17 ไรเศษ  มีวัชพืชโดยเฉพาะหญาขจรจบและหญาคาข้ึนอยูหนาแนน  

และวัชพืชเหลานี้จะเจริญงอกงามและขยายพันธุเม่ือถึงฤดูฝน  แตเม่ือครั้นถึงฤดูแลงจะเหี่ยวแหงเปนเชื้อไฟปา  

บางครั้งไฟลุกไหมและตนมะมวงตายเปนจํานวนมาก  ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายและแรงงานปราบศัตรูพืชเปน

ประจําทุกป ทางสถาบันจึงไดนําโคจํานวน 14 ตัว ไปปลอยในสวนมะมวง  เม่ือเดือนตุลาคม 2527 และเดือน

มิถุนายน 2528 ในเวลาเพียง 3 ป วัชพืชตางๆ ในบริเวณสวนมะมวงก็ถูกฝูงโคแทะเล็มกินและถูกเหยียบย้ําจน

โลงเตียน  นอกจากนี้ฝูงโคยังใหปุยคอกแกพ้ืนท่ีอีกดวย  ตนมะมวงเติบโตดี  หลักจากกําจัดวัชพืชแลวไดนํา

กระเจี๊ยบไปปลูกแซมระหวางตนมะมวง 
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3. โครงการปลูกไมผลตามแนวระดับลาดเอียงของพ้ืนท่ี 

    พ้ืนท่ีท่ีใชในการทดลองปลูกสมโอพันธุทองดีท้ังหมด 22.65 ไร มีสภาพเปนดินทรายพ้ืนท่ีลาดเอียง

มีการชะลางมาก  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  นอกจากนี้ยังมีหญาชันอากาศ  หญาแซม  หญาคา  และหญา

อ่ืนๆ ข้ึนหนาแนน  เม่ือเดือนมีนาคม 2527  ทางคณะฯ ไดเริ่มการเตรียมพ้ืนท่ีวางผังการปลูกและเตรียมหลุม  

เพ่ือปลูกสมโอพันธุทองดี  จํานวน 790 ตน  โดยแบงพ้ืนท่ีเปน 3 แปลง  มีการใหน้ําดวยวิธีฉีดฝอยแบบสปริง

เกลอรใหปุย  กําจัดศัตรูพืช  ตัดแตง และเด็ดยอด คาดวา เม่ือสมโออายุ 4-6 ป ก็จะสามารถใหผลผลิตได 

   
 

4. โครงการศึกษาปลูกขาวสาลีในพ้ืนท่ีดินทราย 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดนําขาวสาลีพันธุตางๆ 25 สายพันธุ  ไปทดลองปลูกในพ้ืนท่ี 375 

ตารางเมตร  โดยแบงพ้ืนท่ีแปลงยอยรวม 100 แปลง  สภาพพ้ืนท่ีทดลองเปนดินทราย  มีอากาศหนาวในหนา

หนาวและอากาศรอน  แหงแลงในหนารอน  จาการศึกษาพบวา  ขาวสาลีสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิต

มากนอยแตกตางกันในแตละสายพันธุ ซ่ึงยังไมสามารถสรุปไดวาพันธุใดดีท่ีสุด  แตอยางไรก็ตาม  ขาวสาลี

หลายพันธุมีแนวโนมจะใหผลผลิตสูง  และสามารถปรับตัวเขากับความปรวนแปรของสภาพอากาศพ้ืนท่ีไดดี 
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ถวายงานดานเกษตรพอหลวง หนึ่งในความภาคภูมิใจ มทร.ธัญบุรี 

 

โครงการศูนยพัฒนาการศึกษาเขาหินซอน   อันเนื่องมาจากพระราชดําริ     จังหวัดฉะเชิงเทรา   โดย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช พระราชดําริจัดตั้งเม่ือ พ.ศ.2522  ณ ตําบลเขาหินซอน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีราษฎรในอําเภอพนมสารคาม   นอมเกลานอมกระหมอมถวาย 

เปนศูนยการพัฒนาการศึกษาการเกษตรแหงแรก โดยในศูนยดังกลาวมีการศึกษาคนควา  สาธิต ขยายพันธุพืช

และบํารุงรักษาสัตว ฝกอบรม สงเสริมและเผยแพรผลการทดลองแกเกษตรกร  โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี)    ซ่ึง

เปนหนึ่งในหนวยงานท่ีไดรับสนองพระราชดําริโครงการศูนยพัฒนาการศึกษาเขาหินซอน   ยังความปลาบปลื้ม

มาสูชาว มทร.ธัญบุรี  

 
นายเฉลิม สุกปลั่ง ผูอํานวยการวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี 

 

  นายเฉลิม สุกปลั่ง ผูอํานวยการวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี (ปจจุบันคือคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ) เลาใหฟงวา เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2526   หมอมเจาจักรพันธุเพ็ญศิริ  

จักรพันธุ ประธานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ไดแจงวา มีหนังสือของกรมพัฒนาท่ีดินติดตอให

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ดําเนินการพ้ืนท่ีสวนพระองค   โดยทางคณะรับสนองโครงการ และไดขอ

ใชพ้ืนท่ีสวนพระองคในการศูนยการศึกษา ปฏิบัติงานเปนศูนยฝกนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

เนื่องจากสมัยนั้นพ้ืนท่ีภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีเพียง 125 ไร (มทร.ธัญบุรี ศูนยรังสิต) โดยเปนท่ีตั้ง

ของอาคารเรียนและหอพักอาจารยเปนสวนใหญ   

ในการเขาไปรบัสนองโครงการพระราชดําริเขาหินซอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนการชวยเหลือในการวิจัยดานแมลงทําลายพืชผักและผลไม ภายในศูนย

การศึกษา ซ่ึงไดคิดคนและนํา “โคมไฟจับแมลง” มาใชท่ีศูนยการศึกษาแหงนี้     เนื่องจากพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสวา “คุณมาทําอะไรท่ีนี่ก็มาทําไป ควรจะใชปุยอินทรียหามใชปุย
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วิทยาศาสตร” เพ่ือใหภายในศูนยมีความเปนเกษตรอินทรียและกําจัดแมลงท่ีมาทําลายพืชและผลไมภายใน

ศูนย จึงนําโคมไฟจับแมลง เปนระบบไฟฟามาใช ซ่ึงอาศัยหลักการของแสงไฟแบลคไลท เปนตัวลอแมลง

เพราะวาแมลงจะชอบแสงสลัวๆ โดยทําเปนลักษณะของตะเกียง ใสพัดลมลงไปในตะเกียง เม่ือมีแมลงมาท่ี

ตะเกียงพัดลมเปาและดูดใหแมลงตกมายังถุง ซ่ึงแมลงท่ีไดนั้นจะนําไปวิจัยในข้ันตอไปอีก จากการคิดคนและ

ทดลองดังกลาวประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจอยางยิ่ง จากความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจของโคมไฟจับแมลง 

จึงไดขยายโครงการทดลองเพ่ิมข้ึนอีก 3 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกผัก โครงการกําจัดวัชพืชใน

สวนไมผลโดยใชฝูงโค โครงการปลูกไมผลตามแนวระดับลาดเอียงของพ้ืนท่ี พรอมท้ังเปนการฝกปฏิบัติของ

นักศึกษาไปดวย 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกผัก เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2526 ในพ้ืนท่ี 5 ไรเศษ พ้ืนท่ีในศูนย

การศึกษาเปนท่ีลาดเอียง มีชั้นหินดินดานแนนและแข็งถัดจากผิวดินลงไป 25 - 60 เซนติเมตร ทําใหมีปญหา

การระบายน้ําในแนวดิ่ง  เนื้อดินขาดความอุดมสมบูรณ ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงดินและเตรียมแปลงให

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยการไถ ตักดินข้ึน จากนั้นใสปุยคอก แกลบดํา แกลบเหลือง เพ่ือปรับสภาพดิน 

และเพ่ือเปนการแกปญหาการปลูกพืชผักหมุนเวียนหลายชนิดตลอดท้ังป เชน มะเขือเทศ  ถ่ัวฝกยาว ขาวโพด

หวาน กะหล่ําดอก กะหล่ําดอกอิตาเลียน ผักกาดเขียว  ผักกาดขาว  พริกยักษ แตงโม และแคนตาลูป จาก

การศึกษาทดลองนี้ทําใหไดผลผลิตเปนจํานวนมาก  เม่ือครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จไปเยี่ยมชมไดทรงตัดพืชผักจากแปลงทดลองดวยพระองคเอง โดยผลผลิตท่ีทยอยเก็บได นําไปยังหอง

เครื่องในวัง และสามารถนําไปจําหนายเปนรายไดจํานวนหนึ่ง ซ่ึงทางสถาบันจะนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในการเยี่ยมโครงการในครั้งนั้นดวย 

โครงการกําจัดวัชพืชในสวนไมผลโดยใชฝูงโค ดวยเหตุท่ีในสวนมะมวง  เนื้อท่ี 17 ไรเศษ  มีวัชพืช

โดยเฉพาะหญาขจรจบและหญาคาข้ึนอยูหนาแนน  และวัชพืชเหลานี้จะเจริญงอกงามและขยายพันธุเม่ือถึงฤดู

ฝน  แตเม่ือครั้นถึงฤดูแลงจะเหี่ยวแหงเปนเชื้อไฟปา  บางครั้งไฟลุกไหมทําใหตนมะมวงตายเปนจํานวนมาก  

ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายและแรงงานปราบศัตรูพืชเปนประจําทุกป ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดนําโค

จํานวน 14 ตัว ไปปลอยในสวนมะมวง  เม่ือเดือนตุลาคม 2527 และเดือนมิถุนายน 2528 ในเวลาเพียง 3 ป 

วัชพืชตางๆ ในบริเวณสวนมะมวงถูกฝูงโคแทะเล็มกินและถูกเหยียบย่ําจนโลงเตียน  นอกจากนี้ฝูงโคยังใหปุย

คอกแกพ้ืนท่ีอีกดวย  เม่ือตนมะมวงเติบโตดี  มีพ้ืนท่ีวางยังไดนํากระเจี๊ยบไปปลูกแซมระหวางตนมะมวงอีก

ดวย 

โครงการปลูกไมผลตามแนวระดับลาดเอียงของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีใชในการทดลองปลูกสมโอพันธุทองดี

ท้ังหมด 22.65 ไร มีสภาพเปนดินทราย พ้ืนท่ีลาดเอียงมีการชะลางมาก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  นอกจากนี้

ยังมีหญาชันอากาศ  หญาแซม  หญาคา และหญาอ่ืนๆ ข้ึนหนาแนน  เม่ือเดือนมีนาคม 2527  ทางคณะฯ ได

เริ่มการเตรียมพ้ืนท่ีวางผังการปลูกและเตรียมหลุม  เพ่ือปลูกสมโอพันธุทองดี  จํานวน 790 ตน  โดยแบงพ้ืนท่ี

เปน 3 แปลง  มีการใหน้ําดวยวิธีฉีดฝอยแบบสปริงเกอรใหปุย  กําจัดศัตรูพืช  ตัดแตง และเด็ดยอด คาดวา 

เม่ือสมโออายุ 4 - 6 ป ก็จะสามารถใหผลผลิตได 
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โดยเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จมาเยี่ยม

ชมโครงการ พระองคทานไดทรงเสด็จไปตามสถานท่ีตางๆ ภายในศูนย ซ่ึงพระองคทานไดทรงตรัสชื่นชม

ผลงานโคมไฟจับแมลง รวมไปถึงทรงตรัสถามทําสวนผักไดอยางไร ท้ังท่ีดินไมดี ระหวางท่ีเยี่ยมชมสวนผักของ

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร พระองคทานทรงมีพระเนตรอันแหลมคม ทรงมองไปในแหลงน้ําใกลๆ     

แปลงผัก ซ่ึงตรงนั้นเปนการปลูกยางพาราของหนวยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบ พระองคทานทรงวินิจฉัยถามถึง

ระดับน้ําของแหลงน้ํา พระองคทรงตรัสวา “ทําไมน้ํามันยุบไปมากขนาดนี้” และทรงแนะตอไปวาการปลูก

ยางพาราเม่ือได 4 – 5 เมตร ไมตองรดน้ําแลว ระหวางท่ีทานเสด็จยังโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซอน ทานทรงหวงใยนักศึกษาและประชาชนท่ีทํางานทุกคนเปนอยางมาก พระองคทานทรงมีพระเมตตาให

ทางสํานักราชเลขาธิการจัดอาหารใหกับผูเฝารับเสด็จและนักศึกษา ท้ังท่ีภายในศูนยมีโรงอาหารจัดเตรียมไว

แลว เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบรรดาเหลานักศึกษาท่ี

ไดเขามาฝกปฏิบัติท่ีโครงการพระราชดําริแหงนี้ พระองคทานทรงตรัสวา “ขอบใจท่ีพานักศึกษามาทํางานให 

ทําใหภายในศูนยมีความเรียบรอยข้ึน”  

 

   
 

นางปราณี พระเพชร ปจจุบันดํารงตําแหนงเจาท่ีบริหารท่ัวไป คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปน

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการศูนยพัฒนาการศึกษาเขาหินซอน เลาใหฟงวา ไดลงพ้ืนท่ีและเขารวมโครงการ

อาจารยในฐานะนักศึกษาฝกงาน 1 เดือน และชวยงานอาจารยอีก 1 เทอม       กอนจบการศึกษาสาขาวิชา

พืชศาสตร       ชีวิตในโครงการสมัยนั้นลําบากมาก     พ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินทราย กอนท่ีจะปลูกพืช จําไดเลย

วาชวยอาจารยขุดดินอยูประมาณ 3 เดือนเพ่ือปรับดิน      แตเม่ือไดเห็นผลผลิตของผักทุกคนหายเหนื่อยและ

เปนภาพท่ีประทับใจจนถึงทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จมาเยี่ยมชม

โครงการ พระองคทานทรงเยี่ยมชมโครงการตางๆ ภายในศูนยการศึกษา ซ่ึงพระองคทรงตรัสถามอาจารยถึง

วิธีการตางๆ พรอมพระองคทานไดทรงตรัสแนะนําอาจารย โดยระหวางท่ีพระองคทานเสด็จเยี่ยมโครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จติดตามมาดวย  ทรงตรัสถามพวกเราวา ทุกคน

เหนื่อยไหม เปนพระเมตตาของพระองคทานท่ีทรงหวงใยประชาชนของทาน   ทุกคนวันนี้ตนเองภูมิใจท่ีได

ถวายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถนําความรูท่ีไดมาประกอบชีวิตในปจจุบัน 
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“ในการถวายงานเปนภารกิจของขาราชการ  การท่ีไดถวายงานตอพอหลวงเปนมงคลแหงชีวิต 

กอเกิดสุข บํารุงหัวใจ ถึงแมวาบางครั้งจะมีอุปสรรค แตเม่ือนึกถึงโครงการของพระองคทานรูสึกเปนสุข”     

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได   ท่ีทางนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพ้ืนท่ีศูนยฝก
นักศึกษาในการทดลองและเรียนรูวิถีเกษตร      จนทําใหมีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปจจุบัน เหลาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะนอมนําแนวทางพระราชดําริสืบตอไป  
 

โครงการเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนพระองคคลองพระยาบันลือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

  

ผูชวยศาสตราจารยวารินทร  คอเหลี่ยม อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลาววา     เริ่มแรกโครงการนี้อันสืบเนื่องมาจาก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระราชทานพ้ืนท่ีสวนพระองคท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อ.พนมสารคาม        

จ.ฉะเชิงเทรา ใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี (ปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ใหดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอน ไดดําเนินการ

ปลูกผัก สวนสม ลอมรั้วพระราชตําหนักเพ่ือทําแปลงหญา ไดเริ่มดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ.2542 

โครงการไดพัฒนาจนสมบูรณเต็มรูปแบบ ผูอํานวยการพัฒนาโครงการสวนพระองคจึงไดขอพ้ืนท่ีคืน และ

มอบหมายพ้ืนท่ีบริเวณคลองพระยาบันลือ จ.พระนครศรีอยุธยา ไดจัดตั้งเปนโครงการเกษตรผสมผสานใน

พ้ืนท่ีสวนพระองคคลองพระยาบันลือ จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 32 ไร ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 1 ต.ไมตาก อ.บางไทร 

จ.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาทํา

เปนรูปแบบโครงการเกษตรแบบผสมผสาน  



72 
 

    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มเขามาดําเนินการเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2542 โดยมีเปาหมายของ

โครงการคือ 1. เปนท่ีฝกทักษะของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในสาขาตางๆ 2.เปนสถานท่ีการวิจัย

และพัฒนางานทางดานงานเกษตรใหกับคณาจารยและนักศึกษา 3. เปนท่ีเผยแพรความรู ศึกษาดูงานดานการ

ทําเกษตรแบบผสมผสานใหกับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ปจจุบันไดจัดทําโครงการตางๆ ภายใน

โครงการคือ 1.โครงการดานพืช ไมดอกไมประดับ และไมผล 2.โครงการดานการวิจัยของคณาจารยและ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  3.ดานการประมง  ไดดําเนินการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมแมน้ํา

เจาพระยาและเลี่ยงปลาในบอดิน จํานวน 2 บอ บนพ้ืนท่ี 10 ไร ปจจุบันนี้โครงการไดดําเนินงานมาคอนขาง

จะเต็มรูปแบบ  สามารถใหเกษตรกร นักศึกษา หรือผูท่ีสนใจเขามาศึกษาดูการดานเกษตรแบบผสมผสานให

เขามาศึกษาคนควาและวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนพระองค “คลองพระยาบันลือ” พระมหากรุณาธิคุณ “รชักาลท่ี 9” ตอชาว

ราชมงคล  

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

พระราชานุญาต ใหอาจารยและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี (ปจจุบันคือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ดําเนินโครงการเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนพระองค 50 ไร เพ่ือ

เปนสถานท่ีฝกทักษะประสบการณของนักศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการเกษตรสําหรับคณาจารย ถือเปน

ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตสําหรับนักศึกษาและคณาจารย อาจารยปรีชา ลามอ ในฐานะรองผูอํานวยการ

ฝายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี   หนึ่งในผูรับผิดชอบโครงการในขณะนั้น 

เลาวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเห็นวาการแกปญหาเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

และความเปนอยูของเกษตรกรนั้น จําเปนตองศึกษาทดลองและประยุกตใชวิทยาการสมัยใหมท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมในทองถ่ินนั้น ๆ และเม่ือไดผลเปนท่ีนาพอใจแลวจึงเผยแพรสงตอไปยังเกษตรกร

และประชาชนท่ัวไป เพ่ือการนี้พระองคทรงพระราชทานพระราชานุญาต ใหอาจารยและนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ไดใชพ้ืนท่ีสวนพระองคคลองพระยา

บันลือ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการทําโครงการเพ่ือประโยชนแกการศึกษาและหาแนวทางในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรในลักษณะของเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ีดีของ

ประชาชน ซ่ึงไดประสานการทํางานกับคุณกวี อังศวานนท ซ่ึงเปนผูอํานวยการโครงการพัฒนาสวนพระองค 

และคุณอนิรุทธ ทินกร ณ อยุธยา ผูจัดการสวนงานบริหารโครงการพัฒนาสวนพระองคในขณะนั้น  
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“ยอนไปเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2542 วันอันเปนมหามงคลท่ีกระผม อาจารย นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  ไดลงพ้ืนท่ีเปนครั้งแรก พบวาเปนพ้ืนท่ีวางเปลา บางสวนเต็มไปดวยวัชพืช และมีอาคาร 

2 สวนดวยกัน คือ โรงสําหรบัเก็บของ และพลับพลาท่ีประทับ    และไดจางคนในละแวกนั้นทํางานเพ่ิมเติม 

แตยังไมสามารถจัดการพ้ืนท่ีไดท้ังหมด จึงไดขอพระราชทานรถแทรกเตอรจากพระองคทาน ซ่ึงทานก็ทรง

เมตตาพระราชทานให 1 คัน สําหรับการปรับปรุงพ้ืนท่ี เกลี่ยดินและใชทําการเกษตร” อาจารยปรีชา กลาว

ดวยความซาบซ้ึงใจ พ้ืนท่ีสวนพระองคคลองพระยาบันลือแหงนี้ เหมาะสมกับการทําการเกษตรแบบผสมผสาน

มากกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือปลูกเพียงแคชนิดเดียวบนพ้ืนท่ีท้ังหมด เชน การปลูกแปลงผักคะนา การทํา

ไรขาวโพด หรือไรออย เปนตน เพราะหากเกิดโรคระบาดหรือแมลงศัตรูพืชจะสรางความเสียหายตอพืชผล

เหลานั้นหมดท้ังแปลงหรือท้ังไรได อีกท้ังพ้ืนท่ีโดยรอบเปนนาขาว ผูทํานาขาวสวนใหญจําเปนตองใชสารเคมี

ฉีดพนนาขาว เพราะมีแมลงศัตรูพืชเยอะมากท่ีมากัดกินหรือทําลายตนขาว ทําใหแมลงศัตรูพืชเขามาในพ้ืนท่ี

สวนพระองค ซ่ึงอาจจะสรางความเสียหายไดและอาจจําเปนตองใชสารเคมีในการกําจัดแมลง ซ่ึงสงผลเสียตอ

ผูปฏิบัติงาน ผูบริโภคและระบบนิเวศ  จึงเลือกทําโครงการเกษตรผสมผสาน แบงสวนในพ้ืนท่ีเพ่ือทํา

การเกษตร      สวนของพืชไร พืชสําหรับอาหารสัตว ไมดอก ไมผล ไมประดับ แปลงผักและพืชสมุนไพรตาง ๆ 

รวมถึงการเลี้ยงปลาในบอและในแมน้ําเจาพระยา    ภายในโครงการไดทําการขยายพันธุไมดอกไมประดับกวา 

40,000 ตน เชน ตนเทียนทอง ออมเงิน พลูทอง พลูมรกต เข็มเศรษฐีมาเลเซีย ใบเงินใบทอง แกว กาบ

หอยแครง เปนตน สวนพืชสมุนไพรไดมีการปลูกกวา 1,000 ตน จําพวกขม้ินชัน ไพล เปราะหอม กระชายดํา 

และรางจืด ขณะท่ีไมผลไดปลูกท้ังกลวยมะมวง มะพราวน้ําหอม กระทอน ขนุน ฝรั่ง เปนตน    สวนผักท่ีปลูก

สวนใหญจะเปนผักกวางตุง คะนา แตงกวา บวบ และปลูกผักหวานโดยการปลูกแซมในบางพ้ืนท่ีดวย 

ขณะเดียวกันยังไดดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     ศึกษาการเจริญเติบโตของมะกอกน้ํามัน 4 สายพันธุจากประเทศสเปน 

อาจารยปรีชา ลามอ                                                                                     

รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี 
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คือ Arbequina Cornicabra Hojiblanca และ Manzanillo ซ่ึงพบวาท้ัง 4 สายพันธุนี้มีการเจริญเติบโตท่ี

ใกลเคียงกัน จากนั้นไดแบงพ้ืนท่ีประมาณ 6 ไร ขุดเปนบอสําหรับเลี้ยงปลานิลประมาณ 30,000 ตัว โดย

อาหารท่ีใชเลี้ยงนั้นมี 2 แบบ อยางแรกคือ กากถ่ัวเขียวจากโรงงานท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต ซ่ึงชวยลด

ตนทุนคาอาหารไดเปนอยางมาก และอาหารเม็ดท่ัวไป ขณะเดียวกันยังเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมแมน้ํา

เจาพระยากวา 9,000 ตัว และปลานิลแดง พันธุจากวิทยาเขตปทุมธานีและวิทยาเขตกาฬสินธุ รวมท้ังปลานิล

จิตรลดา ซ่ึงพบวา ปลานิลท่ีเลี้ยงในกระชังริมแมน้ํานั้นจะไมมีกลิ่นดินกลิ่นคาว เวลานําไปประกอบอาหารเม่ือ

เทียบกับปลานิลท่ีเลี้ยงในบอดิน อาจารยปรีชา ยังกลาวอีกวา ผลผลิตท่ีไดจากโครงการ ท้ังพืชผัก ผลไมและ

ปลาตาง ๆ บางสวนไดสงใหกับโครงการพัฒนาสวนพระองค อีกสวนนําไปจัดจําหนายใหกับชาวบานในพ้ืนท่ี 

เพ่ือนํารายไดมาหมุนเวียนในโครงการตอไป และอีกสวนนํามาเปนวัสดุดิบในการประกอบอาหารสําหรับ

นักศึกษาท่ีเขารวมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สวนพันธุไมท่ีขยายพันธุแลวบางสวนไดบริจาคใหกับหนวยงานในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงเพ่ือนําไปใชตกแตงสถานท่ีตอไป “กวา 10 ป บนพ้ืนท่ีของพอหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีเกิดข้ึนนี้ ถือเปน

ความภูมิใจของพวกเราชาวคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีครั้งหนึ่งมีโอกาสไดเขาไปทําเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ี

สวนพระองค เปนเกียรติอันสูงยิ่งแกสถาบันการศึกษา และดีใจท่ีเกิดบนพ้ืนแผนดินไทย แผนดินของพอ” 

อาจารยปรีชา สรุปท้ิงทาย 

 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  จังหวัดเชียงใหม 

สถาบันวิจัยและฝกอบรมเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 
 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ตั้งอยูท่ีอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ครอบคลุมเนื้อท่ี

ประมาณ 8,500 ไร มีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดใหจัดข้ึนเม่ือ พ.ศ.2526 

เพ่ือทําการศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับตนน้ําลําธาร  และพ้ืนท่ีบริเวณตนน้ํา   

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาสถาบันวิจัยและฝกอบรมเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  โดยความรวมมือขององคการขาวสาลีโลก (CMIC)  ไดทําการทดลองปลูกขาวสาลีพันธุตางๆ เพ่ือ

คัดเลือกพันธุท่ีทนทานตอโรคและใหผลผลิตสูง  จากการศึกษาทดลอง  ปรากฏวาไดผลดีมาก  จึงมีการ

ขยายพันธุเพ่ือนําไปแจกจายแกเกษตรกรท่ีสนใจโดยท่ัวไป  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกขาวสาลีสวนใหญเปน
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พ้ืนท่ีในเขตภาคเหนือตอนบนและมีสภาพเปนนาดอน  นาลุม  และบนดอยท่ีสูง  ทางสถาบันจึงเห็นวาในพ้ืนท่ี

ท่ีเปนบริเวณไหลเนินเขาเล็กๆ ท่ีมิใชเปนท่ีสูงยังไมมีการศึกษาทดลองกัน  ดังนั้น  การทดลองปลูกขาวสาลีท่ี

ศูนยการพัฒนาหวยฮองไครจึงเปนเรื่องนาสนใจและสมควรดําเนินการอยางยิ่ง 

 

 
 

  ทางสถาบันฯ ไดเขารวมในโครงการนี้  เม่ือ พ.ศ.2529  ในพ้ืนท่ีทดลองประมาณ 10 ไร โดยมี

เปาหมายท่ีจะคัดเลือกสายพันธุท่ีใหผลผลิตสูงในสภาพท่ีมีน้ําอยางพอเพียงตลอดฤดูปลูก  เริ่มดําเนินการใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2529 ไดบุกเบิกพ้ืนท่ีและไถเตรียมดินในเดือนตอมา เตรียมแปลงและปลูกธัญพืชเมือง

หนาว พรอมท้ังดูแลเก่ียวกับการกําจัดวัชพืช  ใสปุย  เก็บเก่ียว นวดและบันทึกขอมูล  สวนการควบคุมการให

น้ําแบบพนฝอย (Sprinkler Irrigation) นั้น อยูในความรับผิดชอบของวิทยาเขตภาคพายัพ  ธัญพืชท่ีนํามา

ทดลองปลูกทางสถาบันฯ ได คัดเลือกพันธุธัญพืชเมืองหนาวท่ีดีเดน 5 พันธุ  ไดแก  ขาวสาลี (Bread Wheat) 

3 พันธุ  และทริติเคลี่ (Triticale) 2 พันธุ นํามาปลูกท่ีแปลงไหลเขา  เนื้อท่ีประมาณ 4.5 ไร โดยแบงพ้ืนท่ีเปน

แปลงขนาดใหญในการปลูกแตละพันธุ 

   ผลการทดลองการศึกษาทดลองปลูกธัญพืชเมืองหนาวครั้งนี้  ปรากฏวา  ผลผลิตท้ังหมดท่ีเก็บเก่ียว

เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.2530 เฉลี่ยแตละสายพันธุสูงเปนท่ีนาพอใจ แมวามีบางแปลงท่ีไมมีการไถพรวนเลย  

เพียงแตใชคราดลากเก็บเศษไมในแปลงเทานั้น  นอกจากนั้นจะเห็นไดวา  ธัญพืชเมืองหนาว  โดยเฉพาะขาว

สาลีท่ีสามารถเจริญเติบโตและใหผลิตไดดีในสภาพนาท่ีดอนและไร  ก็สามารถปรับตัวไดดีในสภาพพ้ืนท่ีไหล

เขาท่ีมีการใหน้ําอยางเพียงพอตลอดฤดูปลูกไดเชนเดียวกัน  สาเหตุเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีความหนาวเย็น

และมีความชื้น  อากาศเชนนี้ยาวนานจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเหมาะสมมากสําหรับธัญพืชเมืองหนาว  และท่ี

นาสนใจอีกประการหนึ่ง  คือ  ผลจากการเจาะสํารวจดินในแปลงบงบอกใหทราบวาในดินชั้นลาง(ระดับ 30-50 

ซม.)  เปนชั้นสะสมของอนุภาคดินเหนียว  ซ่ึงยังมีความชื้นในดินอยูมาก  แมวาจะเปนเดือนเมษายนแลวก็ตาม  

นอกจากนี้ยังเปนสภาพดินท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางสูง และมีการระบายน้ําดี 

   คุณสมบัติของสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศดังกลาวนี้เอง  ทําใหคาดวามีความเปนไปไดในการปลูก

ธัญพืชเมืองหนาว  โดยอาศัยความชื้นในดินเพียงอยางเดียว  แตจะตองวางแผนกําหนดชวงเวลาปลูก  วิธีเขต

กรรม  และการใชพันธุท่ีสามารถเอาชนะความแหงแลงหลังจากออกรวงได 
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โครงการออกแบบสรางกลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 1 และ 2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช พระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาวิศวกรรมศาสตร และดาราศาสตรไทย  

 

 

ดวยพระอัจฉริยะภาพและใหความสําคัญดานวิศวกรรมศาสตร และดาราศาสตรของพระบาทสมเด็จ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โครงการออกแบบสรางกลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 1 และ 2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนึ่งในโครงการตามแนวทางพระราชปรารภ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

รศ.ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปดเผยวา โครงการ

ออกแบบและสรางกลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 1 และ 2 ตามแนวทางพระราชปรารภ พระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มตนจากโครงงานของนักศึกษาปท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร 

ปการศึกษา 2544 โดยมี ผศ.มนตรี นวมจิตร อาจารยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปนอาจารยท่ีปรึกษา

โครงงาน และมีนายไกรสีห เพ็ชรพรประภาส อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.

ธัญบุรี) รวมเปนท่ีปรึกษาดวย   โดยนายไกรสีห  เพ็ชรพรประภาส ซ่ึงขณะนั้นเปนวิศวกรท่ีปรึกษาออกแบบ

ลิฟทใหสํานักพระราชวังอยูดวย เสนอใหออกแบบและสรางกลองดูดาวขนาดใหญ 

        
 

       กลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 1 ตั้งอยูท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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กลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 2 ตั้งอยูท่ีอาคารกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ 

 
การออกแบบเริ่มจากแบบสเก็ตท่ีอาจารยไกรสีห เพ็ชรพรประภาส เคยเห็นมาจากหอดูดาวทรีบัวใน

ประเทศเยอรมัน  เปนหอดูดาวเอกชนท่ีชาวบานเมืองนั้นทํากันเอง นักศึกษานําแบบสเก็ตไปเขียนแบบ

ประกอบ และแยกชิ้นสวน เพ่ือนําไปผลิต ตอนสรางชิ้นสวนกลอง ความท่ีไมเคยทํามากอน จึงลองผิดลอง

ถูก ทําแลวกลองหมุนไมไดความเร็วทองฟา จึงตามดาวไมได เพราะคํานวณเฟองผิด อีกท้ังลูกตุมถวงจะตีฐาน

กลองอยูตลอด ตองแกแบบกันหลายรอบ   เวลาก็กระชั้นเพราะนักศึกษาตองทําโครงงานใหเสร็จจึงจะสําเร็จ

การศึกษาได ตอนนั้นเกือบจะลดขนาดโครงการจากกลองดูดาวอัตโนมัติ เปนกลองดูดาวมือโยกแลว แต     

ผศ.มนตรีไมยอม บอกวาทําแลวตองทําใหได นักศึกษารุนนี้ทําไมเสร็จก็ใหสอบโครงงานได จะขอคณบดีให 

แลวใหนักศึกษารุนตอไปทําตอ  

  นายไกรสีห เพ็ชรพรประภาส เปดเผยวา ไดนําปญหาโครงงานไปปรึกษา คุณขวัญแกว วัชโรทัย รอง

เลขาธิการพระราชวัง ความท่ีกลองดูดาวใหญและหนัก ไมสามารถยกกลองไปใหดูได เพราะกลองหนัก 800 

กิโลกรัม จึงนํารูปภาพกลองท่ีมีคนยืนอยูขางๆ ไปใหดู ประโยคแรกท่ีคุณขวัญแกวพูดคือ “อาจารยทํากลอง

ขนาดนี้ตองถวายพระเจาอยูหัว เพราะพระองคทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร ทานตองดีพระทัย” จึงไดนําเรื่อง

กลับมาเลาใหทีมงานฟง   เม่ือทุกคนไดรับฟงเรื่องจึงมีกําลังใจท่ีตองทําใหโครงงานใหเสร็จใหได ซ่ึงใชเวลาทํา 

2 ป กลอง ROTAR 1 จึงเริ่มทดลอง คืนแรกท่ีคลองหก สองดวงจันทร    เห็นหลุมอุกาบาตบนผิวดวงจันทร

คมชัด ซ่ึงทางทีมงานดีใจเปนอยางมาก 
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ภาพของดวงจันทรท่ีใชกลองดูดาว (โรตา) 1  
 

จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ. 2545 – 2547 ในระหวางทําโครงงาน 2 ป ระหวางนั้นนักศึกษาตองเรียน

ปกติ นักศึกษาหนึ่งคนในทีมงานนี้ มีผลการเรียนต่ํานาเปนหวงก็ตองประคองกันไป  ในการทํางานกลางวันเปน

นักศึกษาปกติ    ตอนดึกเปนชางทํากลอง ตองเขาโรงฝกงานตอนเย็น ทํากันถึงตีสองเปนปกติ  กลองดูดาว

ขนาด 600 มม. ซ่ึงใหญท่ีสุดในประเทศไทยขณะนั้น หนัก 800 กก. เวลาเคลื่อนยายตองใชรถเครน วัสดุเปน

ของไทยเกือบท้ังหมด ในโรงฝกงานของราชมงคลมีเครื่องจักรครบ กัดเฟองยังทํากันเอง มีแตเลนสท่ีสั่งผลิต

จากอเมริกา และมอเตอรความละเอียดสูงซ้ือมาจากประเทศสวิตเซอรแลนด  

 

             z  
 

                                   การดําเนินการสรางกลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 1 

 

วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลาฯใหเขา

เฝาถวาย ความกาวหนาโครงการท่ีพระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล   เม่ือทอดพระเนตรโมเดลแลว  ทรงมี

พระราชปรารภทันทีวา “กลองจะหัวขมํา”  ทรงรับสั่งวาพระองคทานเคยทําแบบนี้แลวท่ีดาดฟาพระตําหนัก

เปยมสุข โดยใชขาตั้งกลองแบบ 3 ขาธรรมดา แลวยกขาหนึ่งข้ึนโดยใชกอนอิฐรองใหไดมุมประมาณเทากับ

ละติจูดของอําเภอหัวหิน ทรงเคยถายรูปดาวเสารดวยกลองฟลมและเลนสระยะไกลธรรมดา  แตกวาจะถายได

ทรงปวดหลังมาก เพราะกลองหัวจะขมําตลอด รับสั่งวาตําแหนงประเทศไทยอยูละติจูดต่ํา เพียงสิบกวาองศา 

ใชฐานกลองแบบอิเควตอเรียวไมได ตองใชแบบบริติส ซ่ึงเมืองไทยยังไมเคยมี   ใหทีมงานออกแบบมาถวาย  
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ซ่ึงในระหวางท่ีถวายงานอยู 45 นาที ทีมงานสงสัยวาพระมหากษัตริยไทยทรงรูเรื่องการออกแบบ

กลองดูดาวไดอยางไร แตไมมีใครกลาถาม พระองคคงจะทรงรูวาทีมงานมีความสงสัยอยู จึงรับสั่งวา “ตอนเปน

เด็กฉันอยากเปนนักดาราศาสตร แตตอมาจําเปนตองเปลี่ยนอาชีพ” ทีมงานจึงไดนอมนําพระราชปรารภเรื่อง

ฐานกลองไปศึกษาตอ พบวาฐานกลองแบบบริติสหรืออิงริช อิเควตอเรียวไมมีใครใชแลว เพราะประเทศท่ีอยู

ละติจูดสูงอยางอเมริกา ยุโรป  เขาใชเยอรมันอิเควตอเรียวได  หรือถาของใหมเขาจะออกแบบเปนอัลตาซิมุต

กัน (ชวงหนึ่งท่ีถวายงาน พระเจาอยูหัวรับสั่งวาอัลตาซิมุตก็ใชในประเทศไทยไมได เพราะท่ีจุดซีนิทจะเกิดการ

งัดกันของแกนสองแกน)  เดิมทีสมัยท่ีอังกฤษมีอาณานิคมอยูประเทศแถบละติจูดต่ํา  เม่ือสรางกลองดูดาวจึง

ตองใชแบบบริติสเทานั้น   เม่ือหมดยุคอาณานิคมจึงไมมีการพัฒนากลองดูดาวแบบบริติส     กลองดูดาว

แบบบริติสจึงหาของจริงดูยาก จะมีก็แตรูปภาพ แตทีมงานอยากเห็นของจริงดวยตนเอง ไดสอบถามคุณไมเคิล 

บารเบอร เพ่ือนชาวอเมริกาท่ีเปนนักถายภาพดาวระดับแนวหนาคนหนึ่ง     ลองสืบดูวาท่ีอเมริกามีกลอง

แบบบริติชใหดูไหม   พบวามีอยูมีหอดูดาวโลเวล รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเดินทางไปดู ไปถึงหอดู

ดาวโลเวลแลวหาฐานกลองแบบบริติสไมพบ จึงถามคนดูแล เขาบอกวาท่ีนี่มี แตไมใชนานแลว อยูอีกหอ

ขางๆ ท่ีปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ เห็นแลวจึงขอถายภาพ แจงเขาวาจะไปทําถวายพระเจาแผนดินไทย ผูดูแลดีใจ 

ใหถายรูปและวัดขนาดแกนตามสะดวก กลองตัวนี้เปนกลองท่ีคุณไคลด ทอมบาวห นักดาราศาตรชาวอเมริกา

ท่ีคนพบดาวพลูโตเม่ือป ค.ศ.1930  

        การดําเนินงานโครงการ ROTAR 2 ใชเวลาทํา 2 ป แมจะมีประสบการณจากโครงการเดิม แตระบบ

ซับซอนมากข้ึนท้ังกลไกขับแกนและเลนส เลนสกลองเปนแบบริชชี่เครเตียน ซ่ึงดีกวาแบบนิวโตเนียนใน

โครงการเดิมมาก ทางทีมงานทําเลนสเองไมไดเช็คราคาแลว 5 ลานกวาบาท เกินงบไปมาก จึงปรึกษาเพ่ือน

ชาวเยอรมัน เขาใหไปหาท่ีแวเฮาสอุปกรณใชแลวท่ีเมืองซอลเลคซิตี้ รัฐยูถาห ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีนี่ไม

สามารถติดตอเขาได     ไปรอบแรกเขาบอกวาสเปคนี้ไมมี แตจะหาให อีก 3 เดือนเขาแจงมาวามีแลว แกะมา

จากกลองของกองทัพอากาศท่ีปลดระวาง ตองตัดสินใจเร็ว มีคนตองการมาก เพราะเปนเลนสริชชี่ขนาด 500 

มม.ท่ีมีความหนาถึง 4 นิ้ว แถมเนื้อเลนสเปนเซรามิก สภาพดีมาก ราคาหนึ่งลานบาท จึงเดินทางไปดูอีกรอบ 

แลวตกลงซ้ือทันที กลอง ROTAR 2 เสร็จตามกําหนด ทดสอบท่ีคลองหก เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 

กลองหมุนอัตโนมัติตามดาวไดหานาที การปรับละเอียดสามารถทําไดเม่ือติดตั้งกลองในตําแหนงถาวรแลว 

ทีมงานคาดวาเม่ือติดตั้งถาวร กลองนาจะตามดาวไดเกินครึ่งชั่วโมง 
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                                    การดําเนินการสรางกลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 2 
 

เม่ือวันท่ี 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาโปรดกระหมอมให

คณะทํางานนําโดย รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ (อธิการบดีในสมัยนั้น) เขาเฝาทูลเกลาทูลกระหมอนถวาย

กลองดูดาว ROTAR 2  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา 

“กลองเสร็จแลว”  นําความปลาบปลื้มใหทีมงานอยางหาท่ีสุดมิได  ทีมงานไดรูซ้ึงถึงคําวา “หาท่ีสุดมิได” ดวย

ประสบการณตรงครั้งนี้นี่เอง และทรงมีรับสั่งวา ใหนํากลอง ROTAR 2 ไปติดตั้งท่ีดาดฟาโรงเรียนวังไกลกังวล 

สวนกลอง ROTAR 1 ใหติดตั้งท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

โดย รศ.ดร.ประเสรฐิ ปนปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กลาวาตออีกวา วันท่ี 25 ตุลาคม 2555 สราง

ความปลาบปลื้มมายังชาว มทร.ธัญบุรี เปนอยางมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน นามหอดูดวงอาทิตยใหกับมหาวิทยาลัยฯ โดยใชนามวา ”หอสุริยทัศน

ราชมงคล” ท้ังยังทรงพระราชทานความหมายวา  “หอเปนท่ีดูดวงอาทิตยอันเปนศรีมงคลแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว” ซ่ึงหอดูดวงอาทิตยแหงนี้เปนหอดูพระอาทิตยคูกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวังไกล

กังวล  

“นับเปนบุญของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีไดถวายงานสําคัญงานนี้ และไดสัมผัส

ถึงพระอัฉรยิะภาพของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยประสบการณตรง” รศ.ดร.ประเสรฐิ 

ปนปฐมรัฐ อธิการบดี กลาวท้ิงทาย  
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                        เรียงซายไปขวา นายเอกชัย ชัยอาจ นายสุรศักด์ิ กังวล และวาที่รอยตรีณัฐพล จันทรวรชาติ  

นอกจากทีมอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรแลว  ยังมีทีมงานนักศึกษาท่ีเปนผูออกแบบและสราง

ประกอบดวย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ชั้นป 3 จํานวน 8 คนดวยกันคือ 

วาท่ีรอยตรีณัฐพล จันทรวรชาติ นายกมล สุขสวัสดิ์ นายวรวุธ จันทรทอง นายสุรศักดิ์ กังวล นายเอกชัย      

ชัยอาจ นายกิตติศักดิ์ เถาวพันธ นายภาสกร แกววิเชียรและนายอาคม บุญนาค โดยมี ผศ.มนตรี นวมจิตร 

อาจารยในภาควิชาเปนท่ีปรึกษาโครงการ 
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วาท่ีรอยตรีณัฐพล จันทรวรชาติ เลาวา สาเหตุท่ีพวกเขาสรางกลองดูดาว ROTAR 2 ข้ึนเนื่องจาก

ปจจุบันอุปกรณและเครื่องมือทางดาราศาสตรประเภทกลองโทรทัศนขนาดใหญมีราคาสูง   ซ่ึงจะตองนําเขา

จากตางประเทศ     และมีใชในวงจํากัดเพียง 5  แหงคือ  1. หอดูดาวสิรินธร จ.เชียงใหม  2. หอดูดาวเกิดแกว             

จ.กาญจนบุร ี 3.หอดูดาวบัณฑิต จ.ฉะเชิงเทรา 4.หอดูดาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา และ 5. หอดู

ดาวศูนยวิทยาศาสตรรังสิต จ.ปทุมธานี 

“การสรางกลองดูดาว ROTAR 2 จะเปนตัวกระตุนใหเยาวชนหันมาสนใจคนควาดาราศาสตรมากข้ึน 

เพราะหลังจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 เปนตนมา วงการดาราศาสตรของไทย

ก็คอนขางเงียบเหงามาตลอด” วาท่ีรอยตรีณัฐพล กลาววา  ในการออกแบบและสรางกลองดังกลาว ทีมงาน

ไดรับการสนับสนุนจาก 2 หนวยงาน  คือ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึงเม่ือ

ไดเริ่มศึกษาหาขอมูลและออกแบบตัวกลองประมาณ 1 ป ก็ไดสรางแบบจําลองกลองโทรทัศน ROTAR 2 ใน

อัตราสวน 1 ตอ 10 ข้ึน 

                                             

สวนกลองดูดาวขนาดจริงท่ีจะสรางตอไป  จะเปนกลองดูดาวเสมือนจริงชนิดสะทอนแสงแบบ ชมิดท-

คาสเกรน และสรางฐานกลองอิเควตอเรียลแบบอังกฤษ   โดยมีเลนสเวาเสนผานศูนยกลาง 20 นิ้ว หนา 4 นิ้ว 

มูลคา 1 ลานบาทท่ีสั่งตรงมาจากประเทศสหรัฐฯอเมริกาเปนสวนประกอบสําคัญ 

           “กลองดูดาว ROTAR 2 จะเปนการสรางกลองโทรทัศนของคนไทยตัวท่ี 2 ของเอเชีย  ซ่ึงปกติแลวจะ

เปนการซ้ือใชเปนสวนใหญ    เพราะตองเสียเวลาในการศึกษาหาขอมูลและสรางตัวกลองมาก    แตท่ีเราสราง

เองก็เพ่ือการพัฒนาบุคลากรไปในตัว ทําใหประหยัดงบประมาณในการนําเขาจากตางประเทศ    ลดการพ่ึงพิง

เขาในการซอมแซม ปรับปรุง และพัฒนา ถาหากซ้ือใชก็จะมีราคาอยูประมาณ 6 ลานบาท แตหากผลิตเองก็จะ

มีราคาเพียงประมาณ 2 ลานบาท จะซ้ือก็เฉพาะเลนสท่ีนําเขาจากสหรัฐฯ” 

เม่ือกลาวถึงกลุมเปาหมายของกลองดูดาวท่ีสรางข้ึน    วาท่ีรอยตรีณัฐพล  ชี้แจงวา ไดแกสถานศึกษา

และผูท่ีสนใจเพ่ือใชในการศึกษาวิจัยดานดาราศาสตร      ซ่ึงตอไปอาจใชในเชิงการพาณิชยและเพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพเพ่ือผลิตและจําหนายแขงขันกับตางประเทศ 

            ดานหลักการทํางานของกลองดูดาว ROTAR 2 นายเอกชัย        ทีมงานอีกคนหนึ่งอธิบายวากลอง

ดังกลาวจะมีโปรแกรมติดตามดวงดาวท่ีนําเขาจากตางประเทศ  โดยมีดาวเหนือเปนตําแหนงอางอิง ซ่ึงผูใชงาน
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จะตั้งคาใหบันทึกปรากฏการณทางดาราศาสตรได ท้ังในดานระยะเวลาและความถ่ีในการบันทึกภาพ สวนท่ีวา 

เม่ือสรางเสร็จแลว จะนําไปติดตั้ง ณ ท่ีใดนั้น เขากลาววา ยังไมมีการกําหนดในขณะนี้ 

             กลองดูดาว ROTAR 2 จึงเปนอีกหนึ่งนวัตกรรมทางดานดาราศาสตรท่ีตองติดตามและเอาใจชวยกัน

ตอไป ซ่ึงถือไดวาเปนยางกาวสําคัญในศาสตรแขนงนี้เลยทีเดียวและเชื่อไดวา     เม่ือกลองดังกลองสรางสําเร็จ 

ความภาคภูมิใจท่ีเกิดจากเสียงปรบมือจากพ่ีนองชาวไทย  คงทําใหทีมพัฒนากาวเดินไปดวยยางกาวท่ีม่ันคงยิ่ง  

                 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนาม “หอสุริยทัศนราชมงคล” (The newly-built 

Suriyatas Rajamangala Observatory) 

 

                            Robotic Telescopes for Thailand’s Astronomy Research 1  

 

                 รศ.ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     เปดเผยวา 

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   พระราชทานนามหอดูดวงอาทิตยใหกับมหาวิทยาลัยวา ”หอสุริยทัศนราชมงคล” 

(The newly-built Suriyatas Rajamangala Observatory)   และทรงพระราชทานความหมายวา “หอเปนท่ีดูดวง

อาทิตยอันเปนศรีมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”    ซ่ึงหอดูดาวนี้เปนหอดูดาวคูกับหอดูดาวเฉลิม 

พระเกียรติโรงเรียนวังไกลกังวล ใชงบประมาณในการออกแบบและสรางท้ัง 2 หอเปนเงิน 12 ลานบาท  โดยมี

คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
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สําหรับหอสุริยทัศนราชมงคลแหงนี้ ไดมีการพัฒนาศักยภาพของกลองโทรทรรศนขนาดใหญท่ีสุดท่ี

สรางข้ึนในประเทศไทย มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 600 มม. ชื่อวากลอง “ROTAR I” ซ่ึง มทร.ธัญบุรีไดจัดสราง

ข้ึน เพ่ือใชในหอดูดาว และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ใหเปนหอสังเกตการณสุริยะแหงแรกของประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากดวงอาทิตยจากกิจกรรมตางๆ ในบรรยากาศ

ของดวงอาทิตย เพ่ือเปนเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหอสุริยทัศนราชมงคล กับหอสังเกตการณสุริยะ

ตางๆท่ัวโลก เชน Udaipur Solar Observatory ประเทศอินเดีย และ Kitt Peak National Observatory 

(KPNO) รวมถึงเพ่ือใชศึกษาปรากฏการณตางๆจากดวงอาทิตยเพ่ือหาสาเหตุ ปองกัน และแกไข ผลกระทบ

ของดวงอาทิตยท่ีมีตอโลกของเราในอนาคต  นอกจากนี้มทร.ธัญบุรี ยังหวังท่ีจะใหสถานท่ีแหงนี้เปน        

ศูนยสารสนเทศและถายทอดองคความรูเก่ียวกับดวงอาทิตยและระบบสุริยะของประเทศ สนองนโยบายของรัฐ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจและสังคม การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กลาวตอวา ท่ีผานมามหาวิทยาลัยฯ ไดมีการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร 

โดยไดสงบุคลากรเขาฝกอบรมและศึกษาดูงาน ณ Udaipur Solar Observatory ประเทศอินเดีย และ Kitt 

Peak National Observatory (KPNO) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนหอสังเกตการณสุริยะท่ีมีชื่อเสียง    

ของโลก โดย มทร.ธัญบุรี เชื่อวาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ บุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมจะ

นํามาใชกับหอสุริยทัศนราชมงคล เพ่ือทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนศูนยกลางของ

สารสนเทศและศูนยถายทอดองคความรูเก่ียวกับดวงอาทิตยและระบบสุริยะของประเทศ รวมถึงไดผลงานวิจัย

ทางดานดาราศาสตรโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับดวงอาทิตยท่ีเปนองคความรูใหมและมีคุณภาพ ระดับสากล

เผยแพรในระดับประเทศและนานาชาติ 
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โครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม 84 หมูบานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เขารวมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในวาระศุภมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

หมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม 84 หมูบานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ”โดยมี ผศ.สุมานิการ จันทรบรรเจิด    

ผูชวยอธิการบดี เปนหัวขบวนใหญในการขับเคลื่อนโครงการซ่ึงรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และกลุม มทร. อีก 8 แหง ภาพเบื้องหลังของโครงการนี้ คือ ความหนักแนนและม่ันคง ท่ีเปนอีกหนึ่งภารกิจ

สําคัญของการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีบริการวิชาการ จนประสบความสําเร็จในโครงการ ถือเปน

ตัวอยางท่ีนาศึกษาและควรคาแกการเลาสูกันฟง หนึ่งภารกิจสําคัญของการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ี

บริการวิชาการ จนประสบความสําเร็จในโครงการ ถือเปนตัวอยางท่ีนาศึกษาและควรคาแกการเลาสูกันฟง 

            

               ผศ.สุมานิการ จนัทรบรรเจิด เลาวา  โครงการนี้เปนโครงการท่ีทําถวายงานแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สนองพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงหวงใยความเปนอยูของราษฎร โดยดําเนินการเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตางๆ ใหสามารถดําเนินชีวิตอยางพออยูพอกินมีความสุขบนวิถีแหงเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงไดมอบหมายใหหนวยงานท้ัง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยในสังกัด มทร.ธัญบุรี 

ลงพ้ืนท่ีคัดเลือกชุมชนเปาหมายและสํารวจความตองการของชุมชนวาตองการไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต

ในเรื่องใด เพ่ือเขารวมโครงการแลวจัดทําแผนงานตอเนื่อง เริ่มตั้งแต 1 ต.ค.53 – 30 ก.ย. 58 มีจํานวน

ท้ังหมด 11 โครงการในเขตจังหวัดปทุมธานี 8 แหง และนอกเขต 3 แหง คือ จังหวัดสมุทรสาคร ปราจีนบุรี

และนครนายก 

               “ตอนนี้ดําเนินโครงการมาเปนระยะท่ี 4 ซ่ึงเปนระยะสุดทายของโครงการ อยูภายใตหลักการ

ดําเนินงาน “เทิดไทองคราชันสรางสรรคชุมชน สรางคนสรางอาชีพ” ดวยการนําความรู ประสบการณ ความ

เชี่ยวชาญตางๆ ท่ีนอมนําเอาองคความรูจากแนวพระราชดําริหลักการทรงงานท่ีอยูบนรากฐานคุณธรรมความดี

ท่ีทรงชี้แนะและทรงวางใหเปนหัวใจของการดํารงชีวิต คือความขยันอดทน ไมโลภ มีความเมตตากรุณา 

เอ้ือเฟอแบงปนสามัคคีกัน ถายทอดสูชุมชนเปาหมายจากคณะทํางาน มทร.ธัญบุรี ก็ปฏิบัติตัวเดินตามรอยพระ

ยุคลบาทดวย จนเกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนมากมายตัวอยางบางสวนของโครงการ เชน ชุมชน
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บานบอทอง อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผูคนในชุมชนไดรับความรูจากโครงการและสามารถ

ดําเนินการเปนรูปธรรมได ทําใหทางองคการบริหารสวนตําบลบอทองเห็นความสําคัญของโครงการจึงจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนแกคณะทํางานในการทําโครงการตอเนื่อง เพ่ือใชในการจัดสรางเครื่องผลิตไบโอดีเซล

จากน้ํามันพืชใชแลวทําใหคนในชุมชนไดรูถึงประโยชนของการใชน้ํามันพืช ท่ีชวยประหยัดคาใชจายไดอีกดวย 

ท้ังยังชวยสรางจิตสํานึกท่ีดีในการรักษาสิ่งแวดลอม    หรือแมแตชุมชนหมู 3, 4, 5 และ 6 ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี ท่ีไดเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชนดวยการแพทยแผนไทย ทําใหได

แนวทางในการประกอบอาชีพของตนซ่ึงมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน” 

                 ผศ.สุมานิการ บอกอีกวา นอกจากนั้นยังเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมคือความสามัคคีเอ้ือเฟอเก้ือกูลโดย

การดูแลซ่ึงกันและกันในชุมชน ทําใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนนํามาซ่ึงความสามัคคีของคนในชุมชน

หรือชุมชนหมูบานสหกรณหมูท่ี 3 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไดเรียนรูวิธีผลิตปุยชวีภาพ

ผสมหัวเชื้อราปฏิปกษอัดเม็ด ทําใหชาวชุมชนรวมตัวในรูปของสหกรณ รวมกันผลิตปุยออกจําหนายเพ่ือสราง

รายไดใหกับชุมชนอยางเปนรูปธรรมพรอมท้ังไดสงเสริมใหเปนชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว และผลไมท่ีทนเค็ม 

ปราศจากสารเคมีตกคาง ซ่ึงถือวาเปนการสรางคุณคาในดานการยกระดับชุมชนแกชุมชนโคกขามอีกแหงหนึ่ง 

          

                  โครงการท่ีเปนรูปธรรมในขณะนี้    แสดงใหเห็นถึงการบริการวิชาการอยางแทจริง     และไดมี

การบูรณาการทุกภาคสวนรวมกัน     ซ่ึงโครงการนี้ถือวาประสบความสําเร็จ    เปนกิจกรรมท่ีทุกภาคสวนของ 

มทร.ธัญบุรีและองคการบริหารสวนทองถ่ิน     ท่ีตางยึดม่ันนอมนําหลักแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริมาเปนหลักดําเนินชีวิตเปนแบบอยาง     พรอมท้ังนอมนําองคความรูดังกลาวขยายผลไปยังชุมชน

เปาหมายเพ่ือพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน     เปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวาย

เปนพระราชกุศลจนไดรับการยอมรับ    และไดรับคะแนนสูงสุดจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีกอประโยชนตอเนื่อง        คือมีการถอดบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เพ่ือการดําเนินงานรวมกับชุมชน

ตอไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว  พรอมท้ังกําหนดการติดตามและประเมินผล โดยคณะทํางานแตละโครงการเพ่ือ

รายงานผลตอมหาวิทยาลัย      อันจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาโครงการ คณะทํางานแตละโครงการจะนําผล

จากการถอดบทเรียนของโครงการท่ีรับผิดชอบมาเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงจัดทําโครงการในปถัดไป อัน

เปนการขยายผลองคความรูจากแนวพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักการทรงงานไป

ยังชุมชนเปาหมายอีกตอๆ ไป 
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                  ถามถึงปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการ ผศ.สุมานิการ เผยวา การมีสวนรวมเปนปจจัยท่ี

สําคัญท่ีสุด การยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีสวนรวม เปนงานท่ีผูแทนของชุมชน ผูนําทองถ่ิน และผูแทนของ

หนวยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี รวมกันคิด รวมกันทํารวมแกปญหา รวมติดตามประเมินผล โดยการนอมนํา

หลักธรรมตามแนวพระราชดําริท่ีพระราชทานไวคือ ความสามัคคีปรองดองการใหความสําคัญกับประโยชน

สวนรวมรวมถึงการมีจุดมุงหมายการขยายผลของโครงการตอไป นี่คือความสามัคคีของคณะทํางานจากท้ัง 10 

คณะ และ 1 วิทยาลัยท่ีมีความสําคัญ ไดรวมหัวใจทุมเทและเสียสละ เชนการประชุมรวมกันทุกวันพฤหัสแรก

ของเดือนจะประชุมกันชวงเย็น เพ่ือไมใหกระทบตอเวลางาน และมีผูมีสวนเก่ียวของตางๆ เขารวมประชุมดวย 

เชน ผูแทนจากกองคลัง ผูแทนจากกองนโยบายและแผน และผูแทนจากสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.

ธัญบุรีสําคัญอยางท่ีสุด   ผูบริหารเห็นคุณคาการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะปลูกฝง

ใหทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ไดซึมซับหลอหลอมหลักการดําเนินชีวิตดวยวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

เสียสละในการมีสวนรวมทํางานเพ่ือสังคมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และถวายเปนพระราชกุศลใหการสนับสนุน

จริงจัง ตองขอบคุณผูบริหาร มทร.ธัญบุรี ทุกทานท่ีใหความสนใจเห็นความสําคัญและมีความมุงม่ันในการ

ขับเคลื่อนการบริการวิชาการแกชุมชน เม่ือความสําเร็จของโครงการปรากฏชัดและโดดเดนข้ึนจากความ

ตอเนื่องดวยแผนงานท่ีมีความลงตัวมีการบูรณาการ สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเขากับบริบทไดทุกชวงเวลา 

และสามารถเปนโมเดล (Model) ตนแบบสําหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตอไปได จึงกอใหเกิดโครงการท่ี

ตามมา คือ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมูบาน ซ่ึงเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                 “ความรูสึกจากการลงพ้ืนท่ี ไดเห็นหลายรอยยิ้มของคนในชุมชน ท่ีเกิดจากการรวมมือกันใน

หลายภาคสวน ท่ีชวยกันยกระดับคุณภาพชีวิต และจุดประกายใหเห็นท้ังคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง 4 ป

ท่ีผานมาเปนชวงเวลาท่ีคุมคามากสําหรับชีวิตคนทํางานในโครงการนี้ นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตแลว  

ยังสรางรากฐานสังคมใหดํารงอยูในวิถีพอเพียงอยางแทจริงเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอไป” ผศ.สุมานิการ กลาว

ท้ิงทาย 

                นี่คือความภาคภูมิใจของชาว มทร.ธัญบุรี ท่ีไดมีโอกาสทําความดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวาย

เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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กังหันลม  โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ 

คนท่ีไปดูก็เห็นไดวา เริ่มตนดวยไมมีอะไรเลย แตวาตอมาภายในวันเดียว ทุกคนท่ีอยูในทองท่ีนั้นก็
เขาใจวาตองชวยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้ เราตองรวมมือกันทํา เพราะวาถาไมมีการรวมมือกันก็ไม
กาวหนา ไมมีความกาวหนา ฉะนั้นการท่ีทานไดทําแลวมีความกาวหนานี้เปนสิ่งท่ีดีมาก หลักการก็อยูท่ีทุกคน
ตองชวยกันเสียสละ เพ่ือใหกิจการในทองท่ีกาวหนาไปดวยด ี

กาวหนาไดอยางไร ก็ดวยการชวยเหลือกัน แตกอนนั้นเคยเห็นวากิจการท่ีทํามีกลุมคนกลุมหนึ่งทํา 
แลวก็ทําใหกาวหนา แตอันนี้มันไมใชกลุมหนึ่ง มันท้ังหมดรวมกันทํา และก็มีความกาวหนาแนนอน อันนี้ก็เปน
สิ่งท่ีมหัศจรรยและเปนสิ่งท่ีทําใหมีความหวัง มีความหวังวาประเทศชาติจะกาวหนา ประเทศชาติจะมี
ความสําเร็จ” 

 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันท่ี 21 ส.ค. ป 2552 ท่ี ทางโครงการชั่งหัวมัน ตาม
พระราชดําริ ไดนอมนํามาเปนหลักปรัชญาในการดําเนินงาน พรอมท้ังพิสูจนใหเห็นผลดั่งพระราชดําริ ในการ
รวมมือกัน การชวยเหลือเก้ือกูลและความเสียสละของทุกคน ทุกฝาย สามารถสรางประโยชนและ
ความกาวหนามาสูชุมชนและประเทศ ดังตัวอยางใน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ตําบลเขากระปุก 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โครงการสวนพระองค โครงการลาสุดท่ีพลิกฟนพ้ืนท่ีแหงแลงของแปลงยูคา
ลิปตัส ใหกลายเปนพ้ืนท่ีเขียวขจีอุดมสมบูรณไปดวยพันธุพืชทางเศรษฐกิจนําพาราย ได และยังเปนโครงการ
ตัวอยางทางดานพลังงาน 

ปจจุบันโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ นอกจากจะกลายเปนแหลงศึกษาเรียนรูแลว ยังเปนแหลง
ทองเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี ท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนสนใจเขาไปดูงาน รวมท้ังคณะกองประกวดนางสาวไทย 
ประจาํป 2553 ท่ีไดนําผูเขาประกวดไปศึกษาเยี่ยมชมโครงการ อันเปนหนึ่งในกิจกรรมการเก็บตัวดวย 

โอกาสนี้ ชนินทร ทิพยโภชนา ผูจัดการโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ และเจาหนาท่ีกองงาน
สวนพระองค สํานักพระราชวัง ไดเลาถึงโครงการอันนาภาคภูมิใจท่ีตนมีสวนรับผิดชอบ โดยเกริ่นถึงท่ีมาของ
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดํารินี้วา 
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“โครงการนี้เริ่มมาจากเม่ือปลายป 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงซ้ือท่ีดินจากชาวบานท่ี
บริเวณอางเก็บน้ําหนองเสือ บานหนองคอไก หมูท่ี 5 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อท่ี
ประมาณ 120 ไร ตอมาเม่ือกลางป 2552 ทรงซ้ือแปลงติดกันเพ่ิมอีก 130 ไร รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 250 ไร ท้ังนี้ 
เพ่ือทําใหเปนพ้ืนท่ีปดลอม และพระองคทรงมอบหมายใหคุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เขามา
ดูแลวาบริเวณตรงนี้ทําอะไรไดบาง ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีเดิมเปนแปลงปลูกยูคาลิปตัส เปนแปลงเกา พ้ืนดินสวนใหญ
จะเสีย มีแตรากเนา เรามาปรับปรุงรื้อรากหนอยูคาลิปตัสเกาออก ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากชาวบานยอมให
เราลากตนยูคาลิปตัสผานท่ีดิน และไดนํามันเทศมาปลูก” 

 

ชื่อโครงการนี้มีความเปนมาอยางไรคะ 

“จากท่ีคุณดิสธรเลาใหฟง มีอยูวา ครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับท่ีวังไกลกังวล กอน
เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ ทรงมีพระประสงคใหนํามันเทศท่ีชาวบานนํามาถวายวางไวบนตาชั่งแบบ
โบราณ ซ่ึงอยูในหองทรงงาน และเม่ือเสด็จพระราชดําเนินมายังวังไกลกังวลอีกครั้ง จึงพบวามันเทศท่ีวางไวบน
ตาชั่งมีใบงอกออกมา พระองคทรงมีรับสั่งใหนําเอาหัวมันนั้นไปแยกกระถางปลูกไวในวังไกลกังวล แลว
พระราชทานพันธุมันเทศท่ีงอกออกมานี้ มาปลูกไวท่ีนี่ พรอมท้ังพระราชทานชื่อโครงการวา ชั่งหัวมัน ตาม
พระราชดําริ อีกท้ังยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพัฒนาเปนศูนยรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด และเปน
แนวทางใหเกษตรกรเรียนรูและศึกษา และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปด
โครงการดวยพระองคเอง เม่ือวันท่ี 1 ส.ค. ป 2552″ 

การทํางานชวงแรกเปนอยางไรบางคะ 

“เรียนรูตลอด การปลูกมันเทศชวงแรกแมลงกินหมด แตเราพยายามท่ีจะปลูกเพ่ืออนุรักษพันธุมันเทศ
นี้ไว จากนั้นพยายามทําใหเปนไรทางเศรษฐกิจ โดยไปศึกษาขอมูลจากรานโกลเดนท เพลส วา พืชผักชนิดไหน
ขายดีบาง ตอนนี้เลยมีพืชผักท่ีเชิดหนาชูตาเยอะ ท้ังหนอไมฝรั่ง, มะนาว ซ่ึงมะนาวนี้เปนพันธุโบราณ มะนาว
แปนเพชรบุรี เปนพันธุเดิมท่ีมีอยูท่ีไรแลว ปจจุบันภายในโครงการก็มียางพารา, สวนมะนาว, ไรออย, มะพราว, 
สับปะรด, หนอไมฝรั่ง, ชมพูเพชร, ขาวโพด, พืชผักสวนครัวตางๆ อาทิ มะเขือเทศ, กะเพรา, โหระพา แลวยัง
ปลูกขาวดวย” 
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นอกจากผลิตผลทางการเกษตรแลว โครงการยังผลิตไฟฟาดวยใชไหมคะ 
“ครับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสใหนําพลังงานลมมาใชใหเกิด ประโยชน 

เนื่องจากโครงการมีลักษณะภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม จึงพระราชทานทรัพยสวนพระองคใหติดตั้งกังหันลมจํานวน 
10 ตัว เพ่ือเปนตัวอยางทางดานพลังงาน อีกท้ังยังสามารถผลิตไฟฟาขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัทพระพายเทคโนโลยี จํากัด รวมกันออกแบบติดตั้งกังหันลม
และระบบจําหนายไฟฟาดวยครับ” 
จุดเดนของโครงการนี้คืออะไรคะ 

“คือการบูรณะพ้ืนท่ีครับ เราชวยกันทําพ้ืนท่ีท่ีแหงแลงจนกลายมาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดนี้   ทีแรกไมมี
ใครเชื่อหรอกครับวาเราจะสามารถทําไดขนาดนี้ แตทุกคนชวยกันท้ังชาวบาน ท้ังหนวยงานราชการและเอกชน 
เอาปุยคอกมาลง เอาพืชมาบํารุงดิน มาทีแรกถอดใจเหมือนกัน เพราะไมมีน้ํา สุดทายก็ไดกําลังใจจากบุคคล
ตางๆ ไดชาวบานมาชวยพระองคทานครับ” 

จึงกลายเปนปรัชญาในการทํางานของท่ีนี่ท่ีชวยเหลือเก้ือกูลและรวมมือกันทํางาน 

“ครับทางกองงานสวนพระองคไดประสานงานขอความรวมมือจากหนวย งานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ใหเขามาชวยกันปรับปรุงพัฒนา ไมวาจะเปนการทําถนนทางเขาโครงการ ขุดสระเก็บน้ํา กอสราง
อาคาร ติดตั้งระบบไฟฟา ขุดเจาะบอบาดาล ฯลฯ รวมไปถึงความรวมมือจากชาวบานละแวกนี้ดวย โดยปกติ
ทุกวันพฤหัสบดีจะมีชาวบานมาชวยกันลงแขก มาชวยกันทํางานเอาแรงงาน เอาเครื่องไมเครื่องมือมาชวยกัน
ปลูกพืชไร ทางเราก็ออกคาใชจายบางสวน พอทําเสร็จผลผลิตเขาก็ยกใหทางโครงการ แลวเขาก็จะเวียนกันมา 
นัดกันมาเปนกลุม อยางเม่ือเร็วๆนี้ลงมะนาวแปลงใหม กลุมเกษตรกรท่ีปลูกมะนาว มาชวยทําถวายพระองค
ทานท้ังหมด เอามาตั้งแตพันธุมาปลูกมาดูแล คือทุกคนก็มาดวยใจ เห็นแลวก็ชื่นใจครับ” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงดูงานท่ีนี่บางไหมคะ 

“พระองคทานเสด็จพระราชดําเนินมา 3 ครั้ง ไดเสด็จฯมาทรงเปดโครงการดวยพระองคเอง และ
เสด็จฯมาทรงดูงานอีก 2 ครั้ง ทรงพระสําราญทุกครั้งท่ีเสด็จฯมา เคยเสด็จฯตอน 3 ทุมแลวเสด็จฯกลับตอนตี 
3 เม่ือเสด็จฯมาแลวจะใหรถยนตพระท่ีนั่งจอดไว แลวประทับรถยนตพระท่ีนั่งคันเกาๆ เสด็จฯดูพืชไรใน
โครงการ เวลาท่ีมาทรงงาน จะทรงแนะนําวาตรงไหนควรปลูกอะไร ทําอะไร และรับสั่งใหเรารวบรวมปลูกพืช
เศรษฐกิจ เพ่ือทําใหชาวบานดูวาเราทําได ปลูกได เขาก็ทําไดเชนกัน ซ่ึงเราจะถายรูปทํารายงานทูลเกลาฯ
ถวายทุกวัน วาวันนี้ปลูกอะไร ตัดอะไรขายบาง หรือมีปญหาตรงไหน” 

รูสึกอยางไรคะ กับการไดมีสวนรวมในการทํางานโครงการสวนพระองค 

“ผมทํางานในสวนกองงานสวนพระองคมา 12 ปแลวครับ    ไดมาทํางานตรงนี้มีโอกาสรับใชพระองค
ทาน และทํางานรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห  ตองบอกวาภูมิใจหาท่ีสุดมิไดครับ เหมือนเราไดทํางานเพ่ือ
ประเทศชาติ มันยิ่งใหญนะครับ   อยางโครงการนี้ รูสึกภูมิใจท่ีเราทํามาไดขนาดนี้ และดินแดนนี้เหมือนเนรมิต 
เพราะพอพระองคทานมีรับสั่งใหปลูกอะไร เดี๋ยวก็พรึ่บข้ึนมาเหมือนเนรมิตได      จากท่ีเม่ือกอนไมมีอะไรเลย 
ทําใหเราเห็นถึงความรวมมือรวมใจกันจริงๆครับ” 

โครงการ ชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ     จึงเปนโครงการตนแบบแทจริง และสะทอนใหเห็นถึงปรชัญา
ตามพระราชดํารัส ในความรวมมือรวมใจของทุกคน นํามาซ่ึงความสําเร็จท่ียิ่งใหญนั่นเอง 
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หุนยนตคุณหมอ 

 

                    หุนยนตเปนสิ่งประดิษฐท่ีสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะใชไดในอนาคต หุนยนตจะใชแทนมนุษย สัตว 

เครื่องมือ ฯลฯ    เพ่ือใหทํางานในท่ีท่ีมนุษยเขาไปไมได เชน ในท่ีท่ีมีความรอนสูงหรือมีความเย็นจัด มนุษย

หรือสัตวไมสามารถเขาไปได แตหุนยนตเขาไป ได รวมท้ังใตน้ํา หรือในอวกาศ    หรือในท่ีท่ีมีการติดเชื้ออยาง

รุนแรงหุนยนตอาจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ หรือมีรูปรางอยางใดก็ได แลวแตความประสงคของ ผูใชงาน หรือ

จะใชบังคับจากท่ีใด ท่ีหนึ่งท่ีอยูไกลๆ ก็ได เชน การผาตัดขามโลกดวยหุนยนตแทนศัลยแพทยผูชํานาญ    ใช

ในการสูรบและทําลายศัตรูก็ได เม่ือเขาไปใกลศัตรู   หุนยนตก็จะถูกกดปุมใหระเบิดตัวเอง ทําใหศัตรูถูกระเบิด

ไปดวยประโยชนของหุนยนตมีอีกมากมาย เพราะหุนยนตทํางานซํ้าๆกันไดโดยไมผิดพลาด ไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย

หรืองวงนอน และสามารถสรางความสนใจได ประการสุดทายคือ หุนยนต สามารถทํางานตามคําสั่งไดอยางดี

ยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเขาพระทัยในเรื่องนี้เปนอยางดีวา หุนยนตก็คือ 

ยอดของ “ไอที” นั่นเอง  พระองคมีพระราชประสงคท่ีจะปลูกฝงใหสราง “หุนยนต” ข้ึนในประเทศไทย เพ่ือ

จะไดนําไปใชในกิจการตางๆ ท้ังในการสื่อสาร การเรียนการสอน การอุตสาหกรรม การแพทย ฯลฯ ซ่ึงสถานท่ี 

ท่ีจะปลูกฝงสิ่งเหลานี้ไดดีท่ีสุดคือ สถานศึกษา 

 



93 
 

                  เม่ือปพุทธศักราช ๒๔๙๗  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน     ท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกปท่ี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     เพ่ือใหนักเรียนไดแสดง 

ผลงาน ความรูความสามารถ และไดแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางนักเรียนและนักศึกษา    ตลอดจนไดทํางาน

รวมกัน อันเปนเหตุใหเกิดความสามัคคี       และไดชวยกันพัฒนาความรู ศิลปวิทยา     และศิลปหัตถกรรมให

เจริญกาวหนา  เม่ือพระองคทรงเปดงานเรียบรอยแลว     ไดทอดพระเนตรผลงานของนักเรียน นักศึกษา ดวย

ความสนพระทัย และท่ีทรงสนพระทัยมาก คือ   รถยนตขนาดใหญบังคับดวยวิทยุ ท่ีสามารถใชงานไดจริงๆ ซ่ึง

เปนผลงานของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (ปจจุบันคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ) 

 แลวมี พระราชกระแสรับสั่งถามอาจารยสนั่น สุมิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯในขณะนั้นวา “ทํา

หุนยนตท่ีเดินไดไดไหม ?” อาจารยสนั่น จึงกราบบังคมทูลตอบไปวา “ได พะยะคะ” 

        รับสั่งถามตอไปวา “จะตองใชเงินเทาใด ?” อาจารย สนั่น สุมิตร กราบบังคมทูลวา “ประมาณ 

๒๐,๐๐๐ บาท พะยะคะ” 

        พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งวา “จะใหเขาจัดเงินให” 

        ตอมาไมนานนัก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคแก

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสรางหุนยนตตามพระราชประสงค 

        อาจารยสนั่น สุมิตร ไดปรึกษากับอาจารยสวัสดิ์ หงษพรอมญาติ หัวหนาแผนกวิทยุ     วิทยาลัยเทคนิค

กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนผูสรางรถยนตบังคับดวยวิทยุ       วาจะทําอยางไรจึงจะสรางหุนยนตไดตามพระราชประสงค 

อาจารยสวัสดิ์   หงษพรอมญาติ    ก็รับรองวาสรางไดแนนอน    จึงไดเริ่มลงมือสรางทันที โดยมีอาจารยสวัสดิ์    

หงษพรอมญาติ เปนแมงานในขณะนั้น    งานดานอิเล็กทรอนิกสยังไมกาวหนานัก    เครื่องวิทยุยังใชหลอดอยู 
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            แตเนื่องจากอาจารยสวัสดิ์ หงษพรอมญาติ    เชีย่วชาญท้ังดานอิเล็กทรอนิกส  และดานแมกแคนิกส 

อีกท้ังชางวิทยุมีเครื่องกลึงและเลื่อยสายพานท่ีสามารถใชตัดโลหะไดทุกอยาง    จึงไดใชเลื่อยตัดอะลูมิเนียมให

เปนตัวหุนยนตและแขนขาหุนยนต สวนหัว หนา และมือ ใชวิธีปนและทาสี       ซ่ึงทําไดเหมือนคนมาก เครื่อง

รับสงและเครื่องบังคับวิทยุจะอยูท่ีทองของหุน      แลวใสแบตเตอรี่และสายพานท่ีเทาหุน      ทําใหหุนเดินได 

เครื่องสงและอุปกรณท่ีจะบังคับใหหุนเดิน ยกมือไหว พูด ฟง โตตอบ และทํางานไดอีกหลายอยางจะอยูนอก

ตัวหุน หุนจะเดินไดดวยการบังคับจากภายนอก  

               เม่ือสรางเสร็จเรียบรอยแลว จึงนํามาทดลองใชงานดู   เม่ือเห็นวาใชได อาจารยสนั่นจึงไดนําความ

กราบบังคมทูลใหทราบฝาละอองธุลีพระบาทวา            หุนยนตไดสรางเสร็จแลวตามพระราชประสงค โดยท่ี

สวนประกอบทุกชิ้นสรางในแผนกวิทยุ ของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ 

               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับสั่งใหนําหุนยนตคุณหมอไปแสดงในงานกาชาด 

ท่ีสถานเสาวภา ปรากฏวา หุนยนตคุณหมอพระราชทานชวยประชาสัมพันธงานไดอยางดียิ่ง ท้ังยังใหคําแนะนํา

ในเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยแกประชาชนท่ีมา ชมงาน      ตลอดจนตอบปญหาทางจิตไดเปนอยางดี โดยมี

อาจารยสวัสดิ์ หงษพรอมญาติ คอยควบคุม       และบางครั้งก็มอบหมายให นายอุดม จะโนภาษ และอาจารย

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ แผนกวิทยุ ชวยควบคุมและตอบปญหาตางๆ การแสดงหุนยนตในงานกาชาดครั้งนั้น 

นับวาประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง 

 

   

             การสรางหุนยนตในครั้งนั้น  ทําใหทราบวา มีคนอีกจํานวนมากท่ีตองการท่ีพ่ึง โดยวินิจฉัยจากการท่ี

ผูคนมาถามปญหากับหุนยนตคุณหมอ ถามีหุนยนตคุณหมอคอยตอบปญหา  ก็จะชวยประชาชนท่ีมีปญหาทาง

จิตไดมากเพราะคนไขไมตองอายหมอ 

             พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน หุนยนตคุณหมอแกวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ สําหรับ

ไวใชสอนนักศึกษา   ทําใหนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  ไดเรียนเก่ียวกับการ โทรคมนาคม คือ การ
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ติดตอสื่อสารทางไกล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีอัตโนมัติจากหุนยนต      เพราะหุนยนตนั้นก็คือ 

“ไอที” หรืออินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี (Information Technology)   ตัวหุนยนตเดินได ทํางานได  เคลื่อนไหว

ได เปนเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุนยนตพูดได   ตอบปญหาได   ฟงได   วินิจฉัยโรคได เปนเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

หุนยนตจําได และทํางานตามโปรแกรมได คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

              ดวยสายพระเนตรท่ียาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเห็นวาในท่ีท่ีติดเชื้อ คุณหมอท่ี

เปนคนจะเสี่ยงตอการติดเชื้อ   ถาใช  หุนยนตคุณหมอจะไมมีอันตราย และคนยอมตองการใหคุณหมอท่ีคลาย

คนรักษามากกวา คุณหมอในรูปอ่ืนๆ   หุนยนตคุณหมอพระราชทานจะมีความทันสมัยอยูเสมอ และจะพัฒนา

ใหใชไดนับรอยนับพันป เพราะถาไมสามารถรักษาคนไขดวยคุณหมอท่ีเปนคนได การรักษาดวยหุนยนตท่ีคลาย

คนก็ดีกวาการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ 

              ในปพุทธศักราช ๒๔๙๘ คงจะไมมีใครคาดคิดวา    ตอไปในวันขางหนาจะมีโรคติดตออยางรายแรง 

ซ่ึงคุณหมอท่ีเขาไปรักษาคนไขอาจ ติดเชื้อโรครายจากคนไขได    เชน    คุณหมอท่ีเขาไปผาตัดผูท่ีปวยเปนโรค 

“เอดส” ท่ีประสบอุบัติเหตุ คุณหมอจะไมมีโอกาสตรวจเลือด  กอนไดเลย  และถาเลือดของผูปวยเขาไปใน ตัว

ของคุณหมอ คุณหมอก็จะติดเชื้อโรครายได 

  

           หากใชหุนยนตคุณหมอผาตัด หรือรักษาคนไข หุนยนตคุณหมอจะไมติดเชื้อโรคอยางแนนอน นับเปน

คุณสมบัติเพียงขอเดียว ในจํานวนอีกหลายขอท่ีจะแสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริ

กวางไกลเพียงใด 

          เหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชประสงคใหสรางหุนยนตคุณหมอ   อาจจะเปนเพราะ

พระองคทรงหวงใยคุณหมอ           ท้ังท่ีจะตองเผชิญกับเชื้อโรคอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง เพราะคุณหมอตองมี

จรรยาบรรณ เม่ือพบคนเจ็บปวยก็ตองรักษา   แมจะทราบวาตนเองอาจไดรับอันตราย แตถามีหุนยนตคุณหมอ

ชวยรักษาในท่ีท่ีมีการติดเชื้อ      คุณหมอท่ีเปนคนก็จะปลอดภัย แมวาขณะนี้จะมีการผาตัดผานดาวเทียมโดย 

หุนยนตแลวก็ตาม แตหุนยนตนั้นก็มีหนาตาไมเหมือนคุณหมอ หุนยนตท่ีหนาตาเหมือนคุณหมอ  ท่ีเปนคนใจดี

ยอมทํางานไดดีกวา และเม่ือไดรับการพัฒนาก็จะมีประสิทธิภาพกวาหุนยนตชนิดอ่ืน ขณะนี้มีหุนยนตคุณหมอ
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ตัวเดียวในโลก 

           แตในไมชาหุนยนตคุณหมอพระราชทานอาจจะไดรับการพัฒนามาชวยชีวิตคนไดอีกมากมาย และจะ

พัฒนาตอไปอีกอยางไมมีท่ีสิ้นสุด     ไมมีผูใดในโลกนี้ท่ีจะเขาใจและหวงใยคุณหมอเทากับพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เพราะสมเด็จพระบรมราชชนกทรงเปนหมอท่ีอุทิศทุกสิ่งทุกอยางใหกับวงการแพทย พระองคจึงทรง

เขาใจและทรงหวงใยคุณหมอยิ่งนัก       พระราชดําริเรื่องหุนยนตคุณหมอของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ 

นับเปนสิ่งท่ีมีคายิ่ง     ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก ในอนาคต ในท่ีท่ีมีการติดเชื้อไดงาย หรือในเขตโรคติดตอ 

หุนยนต    คุณหมอพระราชทานจะเขาไปปฏิบัติหนาท่ีแทนคุณหมอท่ีเปนคนไดอยางแนนอน         และนี่คือ 

พระราชดําริท่ีมีพระอัจฉริยภาพอยางยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของชาว

ไทย  

ท่ีมา : หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับกาญจนาภิเษก 
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ตนเทียนพระราชทาน 
วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
        การพระราชทานเทียนในชวงเขาพรรษาเปนโบราณราชประเพณี สมัยกอนใชการฟนเทียนดวย

มือ ตอมาป 2529 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดตั้งโรงหลอ

เทียนหลวงข้ึนภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และในปถัดมาก็เริ่มผลิตเทียนพรรษาพระราชทาน

ดวยวิธีใชแมพิมพท่ีทํามาจากยางซิลิโคนเปนครั้งแรก 

                 วิทยาลัยเพาะชาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรถือวาไดเกียรติอยางยิ่ง  ท่ีไดมี

โอกาสสนองตามโครงการสวนพระองค  ในการจัดทําพิมพยางซิลิโคนตนเทียนพรรษาพระราชทานและตน

เทียนประจําวัดหลวงตางๆ  เพ่ือใหมีคุณภาพดีกวาเดิม  การปฏิบัติงานไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยเปนท่ีพอ

พระราชหฤทัย  เพราะเปนผลงานท่ีไดคุณภาพดีและประหยัดพระราชทรัพยเปนอันมาก  กลาวคือจากการท่ี

ตองทรงจายพระราชทรัพยในการทําเทียนพรรษาพระราชทานตนละ 16,000  บาท  แตการทําตนเทียน

พรรษาพระราชทานดวยวิธีใหมนี้  จะทรงใชจายเพียงตนละ 4,000 บาท  ชาวราชมงคลรูสึกปลื้มปติยิ่งท่ีไดมี

โอกาสสนองพระราดําริในโครงการนี้  
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โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม 

 
      มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมกอตั้งเม่ือ พ.ศ.2538  และไดถายทอดสดออกอากาศเปน

ปฐมฤกษ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2538 ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 6 ชั้น 6 ชอง  และเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2545 

ไดออกอากาศการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  ท้ังนี้ก็เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 

ป ในปกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539        โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครู โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวไดพระราชทานทุนประเดิม 50 ลานบาท ท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   หรือองคการโทรศัพท

แหงประเทศไทยในขณะนั้น ทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และทรงพระกรุณา

พระราชทานตรงสัญลักษณเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ป ใหเปนตราของมูลนิธิฯ          เปนการพระราชทาน

การศึกษาไปสูปวงชน โดยมีนายขวัญแกว  วัชโรทัย  รองเลขาธิการพระราชวังฝายกิจกรรมพิเศษ          ดํารง

ตําแหนงประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม          ปจจุบันสํานักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม  ตั้งอยูเลขท่ี  139  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300   และ

สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ซ่ึงทําหนาท่ีถายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจาก

โรงเรียนวังไกลกังวล  ตั้งอยูท่ี  โรงเรียนวังไกลกังวล  อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรขัีนธ 
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       ปจจุบันมูลนธิิฯ ไดมอบชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมและติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศแลว จํานวน 35,215 โรงเรียน เปนโรงเรยีนในจังหวัด

ภาคใต โดยไดรับงบประมาณจํานวน 45 ลานบาท ติดตั้งได 900 โรงเรียน รวมจากเดิมเปน 1,200 โรงเรียนท้ัง

ภาคใต ปจจุบันนกัเรียนในโรงเรียนปอเนาะ ท่ีมีนักเรยีนประมาณ 1,000 คน ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ประมาณ 100 คน สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได 70 คน หมายความวามีนักเรียนประสบความสําเร็จในการ

เรียนคิดเปนเปอรเซ็นตแลว มีมากถึง 70 เปอรเซ็นต ตัวอยางเชน โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา เปน

ตน สวนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักเรียนท่ีเรียนจบจาก ”ครูตู” และเรียนจบถึงระดับปริญญาโท

เขาทํางานเปนเจาหนาท่ีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  หรือแมแตนักเรียนจากภาคเหนือชาวเขาเผา

ลีซอก็สามารถเรียนกับ “ครูตู ”และประสบความสําเร็จได 

เครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและขยายโอกาสการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  จะดําเนินไปได

อยางมีคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีตอเนื่อง  สรางความเขมแข็งใหบุคคลและสังคม  เนนการศึกษาดวย

ตนเองภายใตหลักการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการหลากหลายสาขาวิชา  เพ่ือการพัฒนาศูนย

การศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมท่ีมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษาแหงสังคมการ

เรียนรูและพัฒนาการศึกษาของชาติท่ียั่งยืนรวมกับองคกรและหนวยงานตางๆ คือ 
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- มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

- สถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  มีนโยบายสงแสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา

ระบบการศึกษาและเปดโอกาสใหกลุมเปาหมาย  ประชาชนท่ัวไปไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง โดยได

รวมมือผลิตรายการโทรทัศน  และออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สศทท

15(Dltv 15) และ Truevision 200  

                ในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ไดกอตั้งสถาบันวิทยบริการ(สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน) ไดเริ่มกอสรางเม่ือ 30 กันยายน 2536 โดยไดรับการจัดสรร

งบประมาณในชื่อหอสมุดกลาง เปนเงินท้ังสิ้นประมาณ 43 ลานบาท ลักษณะเปนอาคาร 5 ชั้น มีพ้ืนท่ีรวม 

8,000 ตารางเมตร กอสรางแลวเสร็จในวันท่ี 5 กันยายน 2538 ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินการขณะท่ี

อาคารกอสรางยังไมแลวเสร็จ สํานักงานเลขานุการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและศูนยปริทรรศนราชมงคล  

มีสํานักงานอยูท่ีอาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวนหอสมุดกลางอาศัย

สถานท่ีหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร  เปนท่ีทําการชั่วคราว การดําเนินการระยะแรกมุงเนนท่ีหอสมุดกลาง

เปนการเตรียมสะสมหนังสือใหมากท่ีสุดเพ่ือใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและคํานึงถึงงานเปนหลัก สถาบันวิทยบริการจึงไดเปลี่ยนโครงสรางตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริง

โดย เปลี่ยนจากหอสมุดกลาง ศูนยปริทรรศนราชมงคล ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสํานักเลขานุการ 

เปน 5 ฝาย คือ ฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝายพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ ฝายศิลปกรรม 

ฝายผลิตสื่อการศึกษา และฝายบริหารงานท่ัวไปมีภารกิจ ดังนี้ 
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• พัฒนางานดานตางๆของสถาบันวิทยบริการอยางเปนระบบและมีความตอเนื่องเพ่ือเขาสูระบบ

มาตรฐานสากล 

• ดําเนินการจัดหาผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรูตามความตองการของผูใชบริการ 

• นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาดําเนินงาน       เพ่ือสงเสริมระบบการจัดการและเพ่ือใหผูใชบริการเขาถึง

แหลงทรัพยากรสารนิเทศอยางสะดวกและรวดเร็ว 

• พัฒนาสถาบันวิทยบริการใหเปนศูนย กลางการใหการศึกษาคนควาการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเองแก

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลท่ัวไป 

• ผลิตสื่อการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลดวยระบบดาวเทียม 

• รวบรวมประวัติความเปนมาและเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสราง

ผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางานของสถาบันบริการ 

โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   ไดริเริ่มข้ึนโดย รองศาสตราจารยวินิจ  โชติสวาง อดีต

อธิการบดีทานท่ี 5 เรงใหมีการพัฒนางานวิทยบริการ  รวมถึงเรงสานตองานดานการจัดการศึกษาทางไกลดวย

ระบบดาวเทียม ดวยความจริงจังและตอเนื่อง ทางฝายผลิตสื่อการศึกษา สถาบันวิทยบริการ จึงไดเริ่มโครงการ

ผลิตตําราและรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา โดยใหอาจารยท่ีมีความรูความสามารถมาทําเอกสารในรูปของ

ตําราและนําเนื้อหาเหลานั้นไปทําเปนรายการโทรทัศน โดยใชวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ตองเรียน เชน 

วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  ตอมาไดมีการเชิญอาจารยท่ีมีความรูความสามารถในดานวิชาชีพ เชน  

วิชาการจัดดอกไม การวาดภาพสีน้ํา การแกะสลักผักและผลไม เพ่ือเปนการสอนวิชาชีพใหแกบุคคลท่ีสนใจ 

ตอมาทางมหาวิทยาลัยฯ  ไดเขารวมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา 

รวมกับอีก 8 มทร. และทําการผลิตวิชาสงออกอากาศทางสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาจนถึงปจจุบัน 
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มทร.ธัญบุรี ถวายงานการศึกษา รัชกาลท่ี 9   
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราช

กรณียกิจนานัปการอันเปนคุณประโยชนอยางใหญหลวงตอการพัฒนาการศึกษาของไทย   มีพระบรมราโชบาย

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเปนท่ีประจักษในพระปรีชาสามารถ  พระบรมราโชบาย

อันล้ําลึก และสายพระเนตรอันกวางไกลในการใหความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยูไกลอยู

ชายแดน  ขาดแคลนครู   

 

           ในป พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณาพระราชทานทุน 50 ลานบาทและพระราชทานตราสัญลักษณเฉลิม

ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ป  ใหเปนตราของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในขณะนั้น ทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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ขยายโอกาสทางการศึกษา สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของชาติท่ียั่งยืน  ในโอกาสนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 8 มทร. ไดถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยเขารวม

โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา      ตั้งแตป พ.ศ. 2545  ทําการผลิตรายการ

สงออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจนถึงปจจุบัน  

               

                     

รศ.ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลาวา ตามนโยบาย

ของรองศาสตราจารยธรรมนูญ ฤทธิมณี   (อดีตอธิการบดีทานท่ี ๓ ) เรงใหมีการพัฒนางานสถาบันวิทยบริการ  

(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน) โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณและเริ่มกอสรางเม่ือ  

30 กันยายน 2536  มีลักษณะเปนอาคาร 5 ชั้น มีพ้ืนท่ีรวม 8,000 ตารางเมตร กอสรางแลวเสร็จในวันท่ี 5 

กันยายน 2538 ในการดําเนินการมุงเนนเปนแหลงการเรียนรู  ท้ังหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหบริการแก

อาจารยและนักศึกษา  

 

          เม่ือปพุทธศักราช 2541 สถาบันวิทยบริการไดรับงบประมาณโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   

ตั้งสถานีสงสัญญาณดาวเทียมข้ึน  มีการผลิตตําราและรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล  ทําการสง

สัญญาณไป 5 วิทยาเขตท่ีกอตั้งใหม  คือ วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตศรีวิชัย  วิทยาเขต

สุพรรณบรุี,และวิทยาเขตศาลายา  เปนแกปญหาการขาดแคลนอาจารย   การดําเนินการของโครงการไดรับ

การตอบรับจากวิทยาเขตตางๆ เปนท่ีนาพอใจ  ตอมาเม่ือครั้งท่ีนายขวัญแกว วัชโรทัย  ประธานกรรมการ 

บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ  ไดกรุณามาดูงานของทางมหาวิทยาลัย 

และไดเยี่ยมสถาบันวิทยบริการชมการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกลดวยระบบดาวเทียม  ทานได

ใหความรูเก่ียวกับมูลนิธิทางไกลผานดาวเทียม ท่ีมีนโยบายสงแสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาและเปดโอกาสใหทุกกลุมเปาหมาย  ประชาชนท่ัวไป

ไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ในชอง สศทท15(Dltv 15) และ Truevision 200   มหาวิทยาลัย รูสึก

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอเขารวมถวายงาน สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สงรายการไปยงั

สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม วังไกลกังวล   
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   ในป พ.ศ. 2545   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม     ในระดับ 

อุดมศึกษา   สงไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   มีรายการโทรทัศนตามหลักสูตรและ

รายการดานวิชาชีพ เชน  วิชาการจัดดอกไม การวาดภาพสีน้ํา การแกะสลักผักและผลไม รายการตามหลักสูตร

รวมท้ังสิ้น  69 รายวิชา  มีคณะอาจารยผูรวมรายการใหขอมูล 71 ทาน  จากคณะศิลปกรรมศาสตร มี 21 วิชา 

คณะบริหารธุรกิจ มี 38 วิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 3 วิชา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มี 2 วิชา 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มี 2 วิชา   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มี 1 วิชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มี 1 วิชา และวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 1 วิชา  นอกจากนี้ยังมีรายการดานวิชาชีพอีกประมาณ 10  รายการ 

  นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได  มหาวิทยาลัยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ทรงพระราชชื่อมหาวิทยาลัย       พระราชทานพระมหาพิชัยมงกุฎและ  

พระราชลัญจกรประจําพระองคมาเปนเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย  ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยถึง ๔ ครั้ง  และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมีโอกาสถวายงานผลิต

รายการโทรทัศนทางการศึกษาสงไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล 

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  ขยายโอกาสทางการศึกษาสรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาการศึกษา

ของชาติท่ียั่งยืนสืบไป  
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มทร.ธัญบุรี ถวายพระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

   
 

 ผูชวยศาสตราจารยวินัย ตาระเวช หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปดเผยวา  เม่ือวันท่ี 

22 พฤศจิกายน 2555    ไดมีโอกาสถวายงานพระประทีปทรงลอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ฝมืออาจารยและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

พระประทีปขนาดฐาน 60 เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร ประดิษฐเปนรูปดอกบัว ฐานกระทงเย็บดวยใบตอง

กลีบหัวนกลายเปย ติดกลีบสัตตบุษย รองดวยการเย็บแบบกลีบดอกกลวยไม ชั้นท่ี 2 ติดกลีบดอกสุพรรณิการ 

ตกแตงดวยพุมดอกบานไมรูโรย และรอยตาขายลาย 4 กาน 4 ดอก บนโครงลวด และยอดบนสุดตกแตงดวย

พุมดอกบัว ติดดวยกลีบดอกบานไมรูโรย ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดประดิษฐถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นําไปถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช และเสด็จพระราชดําเนินทรงลอยพระประทีป ณ ทาน้ํา 

บริเวณพลับพลา ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ โรงพยาบาลศิริราช  

และเม่ือเวลา 18.30 น. วันท่ี 28 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปทรง

ลอยพระประทีปเปนการสวนพระองค เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ท่ีทาน้ําบริเวณพลับพลาท่ีประดิษฐานพระ

บรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงฉลองพระองคสูทสีเขียวออน ทับฉลองพระองคเชิ้ต สีขาว

ลายเขียว พระสนับเพลาสีดํา ฉลองพระบาทสีดํา พระหัตถขวาทรงจูงคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง โดยทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ให ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ ปญจวีนิน ผอ.โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย เปนผูถวาย

การเข็นรถเข็นพระท่ีนั่ง จากนั้นประทับรถยนตพระท่ีนั่งเสด็จฯ ไปยังพลับพลาท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุ

สาวรีย รชักาลท่ี 5 โดยตลอดเสนทางเสด็จฯ มีพสกนิกร เฝาฯ รับเสด็จเปนจํานวนมาก พรอมเปลงเสียงทรง

พระเจริญอยางพรอมเพรียงกัน 
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เม่ือเสด็จฯ ถึงพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ จากนั้นทรง

เลือกพระประทีปท่ีประดิษฐจากขนมปง สีเหลือง ซ่ึงเปนสีประจําวันพระบรมราชสมภพ ตัวพระประทีปเปนรูป

กลีบบัวซอน ภายในมีเครื่องทองนอย ประกอบดวยพุมสีเหลือง 3 พุม ธูปเงิน 1 ดอก เทียนทอง 1 ดอก ธูป

และเทียนทํามาจากไมระกําเคลือบสีเงิน สีทอง สําหรับพระประทีปดังกลาวเปนฝมือการประดิษฐของวิทยาลัย

ในวังหญิง 

สําหรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลอยพระประทีปขนมปงสีมวง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยท่ีพระประทีปสวนพระองค และพระประทีปใน

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองนอยท่ีพระประทีปสวนพระองค จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทหารเรืออัญเชิญไปลอยกลาง

แมน้ําเจาพระยา 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดพระเนตรขบวนเรือประดับไฟ ท่ีการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทยรวมกับหนวยงานตางๆ จัดข้ึนระหวางวันท่ี 24-28 พ.ย. เปนสวนหนึ่งของงานสีสันแหงสายน้ํา

มหกรรมลอยกระทง 2555 ภายใตแนวคิด “สวางไสวสายน้ําแหงเจาพระยา” ซ่ึงมีขบวนเรือท้ังสิ้นจํานวน 10 

ลํา ลองตามแมน้ําเจาพระยาจากสะพานพุทธยอดฟาฯ ถึงสะพานพระราม 8 พรอมทอดพระเนตรการแสดงรํา

กลองยาวของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลศิริราช 

ผูสื่อขาวรายงานวาขณะท่ีเรือประดับไฟท้ัง 10 ลําลองผานท่ีประทับ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงใชกลองถายภาพสวนพระองค    บันทึกภาพเรือทุกลําท่ีลองผานดวยความสนพระทัย 

กระท่ังเวลา 19.18 น. ท้ังสองพระองคเสด็จฯ กลับยังชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ



บรรณานุกรม 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ. ประมวลพระบรมราโชวาทและพะราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระ  
          เจาอยูหัว พุทธศักราช 2493-2584. เกรย แมทเทอร จํากัด, กรุงเทพฯ : 2550 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วารสารราชมงคล.ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 25 วันท่ี  
          23 - 25 เมษายน 2555 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ราชสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ 

ดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสํารวจ) คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. พิมพครั้งท่ี 1.ดานสุทธาการพิมพ, กรุงเทพฯ : 2559 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. วารสารวันสถาปนา ครบรอบ 9 ป วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   

27 กุมภาพันธ 2527.  กรุงเทพฯ : 2527 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. บรมครูชาง. วารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 3 วันท่ี 7-9  
กรกฎาคม 2530  โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก,กรุงเทพฯ : 2531 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. ฉบับท่ี 2 ปท่ี 5 .วิทยาเขต 
เทคนิคกรุงเทพ,กรุงเทพ : 2530 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. วารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา. ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2524 กรุงเทพฯ : 2524 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. วารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา. ครั้งท่ี 2 วันท่ี 31 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2527 กรุงเทพฯ : 2527 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. วารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 3 วันท่ี 7-9  

กรกฎาคม 2530 กรุงเทพฯ : 2531 
 
กองประชาสัมพันธ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. จารึกราชมงคล. หนังสือท่ีระลึกเนื่องในโอกาสสถาบัน 

เทคโนโลยีราชมงคลครบ 28 ป พุทธศักราช 2546  พิมพครั้งท่ี 1.ดานสุทธาการพิมพ, กรุงเทพฯ :  
2546 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับนามมงคลกฐินพระราชทาน.                     
          ฉบับท่ี 3 ปท่ี 6 .วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ,กรุงเทพ : 2531 

 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 4 วันท่ี 19-21 กรกฎาคม  

2533 กรุงเทพฯ : 2533 
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. พิธีวางศิลาฤกษ ศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษา 7 มิถุนายน 2531 .วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ,กรุงเทพ : 2531 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับวันสถาปนา 14 ป – ราชมงคล 

สัญลักษณ พระราชทาน. โรงพิมพการศาสนา,กรุงเทพ : 2531 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.40 ป ราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนด  
พับลิชชิ่ง, กรุงเทพ : 2539 
 

สํานักราชเลขาธิการ. พระราชกรณียกิจ ระหวางเดือนตุลาคม 2526 - กันยายน 2527. โรงพิมพไทยวัฒนา 
พานิช จํากัด,กรุงเทพฯ : 2530 
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พิธีเปดนิทรรศการ 

“ใตรมพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 

วันพฤหัสบดีที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ณ อาคารวิทยบริการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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กําหนดการพิธีเปดนิทรรศการ 

“ใตรมพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 

วันพฤหัสบดีที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ณ อาคารวิทยบริการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. –  อธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา พรอมกันท่ี ชั้น 1   

                        อาคารวิทยบริการ 

                               - นายนิติ  วิทยาวิโรจน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

                                 กลาวรายงาน 

                               - ประธานในพิธีกลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปดนิทรรศการ 

                               - รวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

                               - ผูเขารวมงานยืนสงบนิ่ง เปนเวลา ๓ นาที 

                               - ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา รวมลงนามถวายความอาลัย  

                                 ถายรูปหมู และเดินชมนิทรรศการ 

 

              หมายเหตุ   การแตงกาย       ผูบริหาร  หัวหนาหนวยงาน     ชุดปกติขาวไวทุกข 

                                                    บุคลากรในสังกัด มทร.ธัญบุรี     ชุดปกติขาวไวทุกข/สูทราชมงคลไวทุกข 

                                              นักศึกษา                            ชุดพิธีการไวทุกข 
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คํากลาวรายงานพิธีเปดนิทรรศการ 

ใตรมพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ณ อาคารวิทยบริการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

กราบเรียน รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  ขาพเจามีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง   ท่ีทานไดใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดนิทรรศการ “ใตรม

พระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

การสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีตอมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ การฉายวีดิทัศนพระราชประวัติและพระราช

กรณียกิจ  การจัดแสดงผลงานพระราชนิพนธตางๆ รวมท้ังการนําฉายภาพยนตรเพ่ือปลุกจิตสํานึกใหนักศึกษา

และประชาชน  ดํารงตนตามพระราชดํารัส  นําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และจะดํารงตนเปนพลเมือง

ท่ีดี 

ในการจัดนิทรรศการ “ใตรมพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ”    ในครั้งนี้  มี

หนวยงานท่ีรวมใหความสนับสนุนในหลายๆ ดาน เชน  คณะศิลปกรรมศาสตร  ไดวาดภาพสีน้ํามันเปนพระ

บรมสาทิศลักษณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  ใหความอนุเคราะหในเรื่องการจัดดอกไมตกแตงสถานท่ี  

คณะศิลปศาสตร  ท่ีใหความอนุเคราะหบทถวายความอาลัย กองประชาสัมพันธ  ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล

ในเรื่องพระบรมราโชวาท จึงขอขอบพระคุณมาไว ณ โอกาสนี้ 

บัดนี้   เปนเวลาอันอุดมมงคลฤกษแลว   ขาพเจาขอกราบเรียนเชิญ    ทานอธิการบดีเปนประธานใน

การกลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           และเปด

นิทรรศการ “ใตรมพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ตามลําดับตอไป  ขอกราบเรียน

เชิญครับ 
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คํากลาวเปดนิทรรศการ 

ใตรมพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ณ อาคารวิทยบริการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

                               ก่ีลานหยดน้ําตา             แสนโศกาท่ีจาบัลย 

  หม่ืนทุกขขุกเข็ญนั่น   จึงรําพันสมหทัย 

   รอยกรองท่ีหยาดหยด            มิแทนทดความในใจ 

  ก่ีสิบชาติอายุขัย              จักไดพบเอกราชัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคต เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓  ตุลาคม   

๒๕๕๙   นําความโศกเศราโทมนัสตอพสกนิกรปวงชนชาวไทยอยางหาท่ีสุดมิได  ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปท่ี

พระองคครองสิริราชสมบัติ  พระองคไดทรงดํารงตนอยูในทศพิธราชธรรม  สมดังพระปฐมบรมราชโองการท่ี

ทรงพระราชทานแดปวงชนชาวไทยวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาว

สยาม”  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใหความสําคัญในดานการพัฒนาการศึกษา 

พระองคไดทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอม  พระราชทานนามอันเปนมงคลของสถาบันวา  “สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล” ตอมา

ไดรับการ ยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกท้ังยังพระราชทานพระราชลัญจกร  ซ่ึง

เปนตราประจําพระองคในรัชกาลท่ี ๙  และพระมหาพิชัยมงกุฎ นํามาเปนตราประจําสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล นับเปนพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได อีกท้ังทรงเสด็จพระราชดําเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก

บัณฑิต ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลดวยพระองคเอง รวม ๔ ครั้ง 

และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ

พระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัย ไดสนอง

งานตามพระราชดําริหลายโครงการ อาทิ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา  โครงการ

เกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนพระองค  คลองพระยาบันลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการออกแบบและ

สรางกลองดูดาว ROTAR (โรตาร) 1 และ (โรตาร) 2  โครงการการจัดศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและอ่ืนๆ ซ่ึง

เปนความภาคภูมิใจของชาวราชมงคลธัญบุรี ท่ีไดมีโอกาสทําความดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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ดวยพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ขาพระพุทธเจา  

รองศาสตราจารยประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   พรอมดวย

คณาจารย   เจาหนาท่ี  นักศึกษา  ศิษยเกา    และประชาชน  ท่ีไดมารวมชุมนุมกันอยู   ณ  สถานท่ีนี้    ขอ

นอมเกลานอมกระหมอม  รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได   ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยและปวง

ขาพระพุทธเจา  ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และขอถวายสัตยปฏิญาณ   ยึดพระราชดํารัส

เปนคติเตือนใจและยึดพระราชดําริ  เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และจะดํารงตนเปนพลเมืองท่ีดีสมกับได

ชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกิดในแผนดินของ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ตลอดไป 

 บัดนี้เปนเวลาอันอุดมมงคลฤกษแลว ขาพเจาขอเปดนิทรรศการ   “ใตรมพระบารมีราชมงคล

ธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” และขอใหการจัดนิทรรศการในครั้งนี้        จงประสบความสําเร็จสมดังท่ี

ปรารถนาทุกประการ 
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ภาพพิธีเปดนิทรรศการ 

ใตรมพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ณ อาคารวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 



113 
 

 

 

 

                                                                                        



114 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 



116 
 

 
ประวัติผูจัดทํา 

 
ช่ือ    นายวันชัย  แกวด ี    

ขอมูลท่ัวไป 

วันเดือนปเกิด   30 สิงหาคม  2522   อายุ  37 ป 

เช้ือชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

ท่ีอยูปจจุบัน         บานพักราชการหอง 2834  ตึก 28  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                        ตําบลคลองหก   อําเภอธัญบุรี  จังหวัด ปทุมธานี   โทรศัพท 0-2549-4257  

ท่ีอยูตามภูมิลําเนา บานเลขท่ี 30/1  หมู 9  ตําบล บึงคําพรอย  อําเภอ ลําลูกกา  จังหวัด ปทุมธานี   

                         12150   โทรศัพท 0-2904-7295 

Mobile: 08-5243-6010    E-Mail: wanchai_k@rmutt.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ ปริญญาตร ี  

 หลักสูตรท่ีจบการศึกษา: ศษ.บ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) 

                                                      (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   

 สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา :   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

          ปการศึกษาท่ีจบ  2544 

      

ระดับ ปริญญาโท  

 หลักสูตรท่ีจบการศึกษา: ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   

 สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา :   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปการศึกษาท่ีจบ  2549 

 

หนวยงานท่ีสังกัด  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

                        มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

เขารับราชการ      1 มิถุนายน 2552 
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ความสามารถ 

1. เปนผูเชี่ยวชาญดานการผลติสื่อการศึกษา  การผลิตรายการโทรทัศน 

 2. เปนอาจารยพิเศษและวิทยากรดานการผลิตสื่อโทรทัศน 

 

ประสบการณถายภาพ (โดยสังเขป) 

            1. ตัดตอวีดิทัศนเรื่อง “พระทรงเปนครูของแผนดิน” ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงทอดพระเนตร ในพิธีเปดงานครูโลก ระหวางวันท่ี 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

  2. เปนชางภาพในงานพิธีตางๆ เชน เปนชางภาพในงานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น

สายสะพาย ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

           3. เปนชางภาพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งแตป พ.ศ.2546 

จนถึงปจจุบัน  

           4. เปนชางภาพในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเรือนจํากลางอุดรธานี  เรือนจํากลางราชบุรี ของพระ

เจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา และงานเสด็จพระราชดําเนินอีกหลายงาน 

 

 

 

 

 

 

 


