
ปที่     ๒๗       ฉบับที่       ๕๓      วันที่   ๑     เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ม.เกษตรฯ เรียกรอง กองทัพสนใจเรือเหาะพัฒนา 
โดยคนไทยประหยัดงบจัดซ้ือ 350 ลานบาท 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชี้แจงผลงานเรือเหาะอาภากร เรือเหาะลําแรกของไทยที่ออกแบบและพฒันาโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดมีการศึกษาวิจัยเพือ่นําไปใชในการตรวจการณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมาแลว 
คุมคากวาการทุมงบ 350 ลานบาท จัดซื้อเรือเหาะจากพอคาอาวุธที่เสนอขายใหกองทัพ 
 รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดเผยวา จากขาวที่เผยแพร
ทางหนังสือพิมพที่ผานมา กองทัพบกมีแผนจะจัดซือ้เรือเหาะมูลคา 350 ลานบาท จากพอคาอาวุธที่เสนอขายใหกองทัพบก
เพื่อนํามาใชใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยอธิบายคุณสมบัติวา เปนเรือเหาะที่มีเพดานบินสูงเปนหมื่นฟุต เรดาหจับไมได 
มีกลองสองจบัการเคลื่อนไหวของโจรที่พื้นดินได ใชไดผลมาแลวในกองทพัสหรัฐอเมริกาและอัฟกานิสถาน ซึ่งกองทัพไทย
นาจะทดลองซือ้มาใชงาน นั้น 
 ม.เกษตรฯ จึงไดมีหนังสือแจงผานสื่อมวลชน เสนออีกแนวทางเลือกหนึ่งแกกองทัพบกในการพิจารณาเรือเหาะที่
พัฒนาโดยคนไทย ซึ่ง ม.เกษตรฯ ไดพัฒนามาตั้งแตป 2536 โดยสามารถนาํไปใชไดในหลายภารกิจ ทั้งในการถายรูปโดยการ
ติดกลองโทรทัศน การติดอุปกรณวิทยาศาสตร สามารถใชเปนสถานที่ รับ-สง สัญญาณ หรือเสาอากาศเคลื่อนที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภารกิจทางดานการทหารในภูมิประเทศที่อับตอสัญญาณ เชน ในหุบเขา ซึ่งทีผ่านมา ม.เกษตรฯ ไดใหการ
สนับสนุนนําเรือเหาะไปทดลองปฏิบตัิ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ในป 
2548 และไดรับคําชมเชยวา เรือเหาะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีถึงแมจะประสบปญหากับสภาพอากาศที่มีลมแรงก็
ตาม รวมถึงไดเปนที่ปรึกษาและพี่เล้ียง ใหกับสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหมในโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศ
นาวา เพื่อการตรวจการณและการติดตอส่ือสาร มาตั้งแตป 2550 ซึ่งกําลังศึกษาวิจัยระบบการตรวจการณที่สามารถบนัทึก
เหตุการณตาง ๆ เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยัน ตลอดจนใชเพือ่การวางแผนและสั่งการไดทันทวงที ซึ่งจะชวยในการติดตามผูกอ
ความไมสงบไดอยางมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 

ดาน รองศาสตราจารย ดร.ปองวิทย ศิริโพธ์ิ หัวหนาหนวยวิจัยการประยุกตใชยานที่เบากวาอากาศ 
ผูพัฒนาเรอืเหาะอาภากร กลาวเสริมวา เรือเหาะอาภากรเปนวิทยาการที่สรางโดยคนไทย ซึ่งไดรับงบประมาณเริ่มตนใน
การพัฒนามาตั้งแตป 2536 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพื่อออกแบบและสรางเรือเหาะแกสฮีเลียมไรคน ซึ่ง
เปนครั้งแรกในเมืองไทย จนปจจุบันเรือเหาะอาภากรไดมีการพัฒนามาตามลําดับ และไดรับความสนใจจากทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ในการนําไปใชงานในหลากหลายภารกิจ ซึ่งทางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรยินดีและพรอมท่ีจะประสาน
ใหขอมูลรวมถึงความรวมมืออื่น ๆ เพือ่การนําเรือเหาะของคนไทยไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติตอไป 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร                                                               ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 

มอบพระพุทธชินสีห แกบุคลากร มก. 
 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต วันขึ้นปใหมไทย วันที่ 13 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมอบพระพุทธ
ชินสีห   (พระพมิพผง) ซึ่งไดจดัสรางในวาระที่มหาวิทยาลัยฯ ครบรอบปที่ 50 เมื่อป พ.ศ. 2536 แกบุคลากรทุกคนที่เล่ือมใส
ในพระพุทธศาสนา คนละ 1 องค เพื่อความเปนสิริมงคลในวันขึ้นปใหมไทย โดยมียอดจํานวนพระพุทธชนิสีหที่มอบใหแก
บุคลากรผานหนวยงานในทุกวิทยาเขต รวมทั้งสิ้น 9,600 องค 
ที่มา : อธิการบดี                  ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 

 



 
ภาควิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร  

เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2009 ครั้งแรก 
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรับเกียรติเปนประธานเปดงานประชมุวิชาการ ECTI-CARD 2009 จดัโดย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร มก. รวมกบัสมาคมวชิาการไฟฟาอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และสารสนเทศ ประเทศไทย 
(ECTI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต  

การประชมุดังกลาวจัดขึ้นเปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยเปนการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ โดยใชคอมพิวเตอร ระบบฝงตัว หรือระบบสารสนเทศ สําหรับใหผูวิจัย ผูพฒันาและผูใชงาน     
หรือหนวยงานที่จะนําผลงานที่ตีพิมพไปพฒันาตอยอด หรอืพัฒนาสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยไดนําไปใช นอกจากนี้ ยังเปนเวที
วิชาการสําหรับนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา นักวิชาการ และนักวจิัยทั่วประเทศ ที่จะไดรับทราบความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมในปจจบุัน เชน งานวจิัยเรือ่ง การหาความสัมพันธของคาคลอโรฟลลและคาสีเขียวจาก
ภาพถายใบขาว โดยการประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาพ ซึ่งจัดอยูในกลุมงานวจิัยทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรการอาหาร, เร่ือง ปายสัญญาณจราจรพลังงานธรรมชาติ จัดอยูในกลุมงานวจิัยดานการประหยัดพลังงาน       
การจัดการพลังงาน บานอจัฉริยะ เปนตน ทั้งนี้ มีผูเขารวมสมัมนาซึ่งเปนนักวิชาการ อาจารย นิสิต และนักศึกษา จํานวน  
130 คน 
ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                 ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 

มก. เปดเวทบีริการวิชาการ 
“ศักยภาพมะมวงไทยในตลาดโลก” 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 สํานักงานบริการวิชาการ มก. รวมกับ นิตยสารเมืองไมผลในเครือบริษัท มีเดีย     
ออฟ กรีน กรุป จํากัด และ สมาพันธพลเมืองฐานรากแหงประเทศไทย จัดการสัมมนา เร่ือง “ศักยภาพมะมวงไทยใน
ตลาดโลก” ณ หองประชมุวัฒนา ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ซึง่ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน ผูชวยรัฐมนตรปีระจํา
กระทรวงพาณิชย เปนประธานเปดงาน โดยมี รศ.วฒุิชัย กปลกาญจน อธกิารบดี กลาวตอนรับ  
 การสัมมนาประกอบดวย 2 หวัขอ คอื “SWOT การสงออกมะมวงไทยสูตลาดโลก” และหัวขอ “เทคนคิการผลิต
มะมวงคุณภาพนอกฤดู” ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเกษตรกร บริษัทผูสงออก บริษัทผูคาปจจัยการผลิต และ
หนวยงานภาครัฐ ในการผลิตมะมวงคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และ
โอกาสของผูประกอบการสงออกมะมวงไทย และเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนใหเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการสรุปผล
การสงออกมะมวงป 52 และรวมกันวางแผนการผลิตและการตลาดในป 53 ซึ่งไดรับความสนใจจากกลุมเกษตรกรผูปลูก
มะมวงเพื่อการสงออกทั่วประเทศ และบริษัทผูสงออก เขารวมสัมมนาจํานวน 215 คน 
ที่มา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ                      ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 

อธิการบดรีวมงานครบรอบ 6 ป กอต้ังคณะวศิวฯ กาํแพงแสน 
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ป แหงการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552         
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานเปดงาน โดยมี รศ.ดร.บญัชา  ขวัญยืน  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน คณาจารย บุคลากร และนิสิต รวมงาน โอกาสนี้ อธิการบดีไดรวมในพิธีทําบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ และเปด
อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 9) นอกจากนี้ยังไดมอบโลและประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรดีเดน รวมถึงมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนิสิตอีกดวย 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร กพส.                                                                             ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552   

 


