
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๙๙      วันท่ี   ๗     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. รวมมือกรมชลประทาน 
ขยายผลทําโครงการนํารองติดตั้งกังหันผลติไฟฟา ประตูระบายนํ้า 

 จากความรวมมือทางวชิาการระหวาง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรกับกรมชลประทานในการดําเนนิการศึกษาวิเคราะห
ศักยภาพของคลองลัดโพธ์ิอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดานไฟฟาพลังนํ้า เม่ือป 2550 เพ่ือรวมกันศึกษาวิจัย ศักยภาพของ
คลองลัดโพธิ์ ในการนาํพลังงานน้าํที่ระบายผานคลองมาใชประโยชน ตามพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดนาํมาสู
การออกแบบกังหนัพลงัน้าํตนแบบติดต้ังที่ตอมอทายประตูคลองลัดโพธิ์ฯ เปนตนกําลังไปหมุนเครื่องกําเนดิไฟฟาสามารถผลิตกําลัง 
ไฟฟาไดสูงสุด 5.74 kw. โดยการผลิตชดุกังหนัพลงัน้าํนี้ใชอุปกรณจากตางประเทศ เฉพาะ Permanent Magnet และ Inverter & 
Controller เทานั้น สวนประกอบที่เหลือผลิตขึ้นใชของภายในประเทศ โดยขณะนี้ทมีงานของ มก. กําลงัอยูระหวางการทําวจิยัและ
ผลิตอุปกรณดังกลาว เพ่ือใชในโครงการลูกพระดาบสที่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ ทาํใหในอนาคตไมตองนาํเขาวสัดุอุปกรณจาก
ตางประเทศ และสามารถประยุกตใชกับประตูระบายน้ําของกรมชลประทานที่มีอยูทั่วประเทศ เชน ประตูระบายน้ํามโนรมย ชองแค 
โคกกระเทียม ฯลฯ เพ่ือเปนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา 
 ทั้งนี้ ผลสําเรจ็ของโครงการลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริขางตนไดนาํมาสูการขยายผลเพ่ือเปนรูปธรรมย่ิงขึ้น           
โดย มก. ไดรวมมือกับกรมชลประทานในการทําโครงการนํารองศึกษาวเิคราะหศักยภาพของประตรูะบายนํ้าบรมธาตุ         
ดานไฟฟาพลังนํ้าและการติดตั้งกงัหันผลิตไฟฟาพลังนํ้า ประจําป 2553 ขึ้น โดยเม่ือวันที ่27 กันยายน 2552 รศ.วุฒิชัย                
กปลกาญจน อธิการบดี ไดลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือกับ นายชลติ ดํารงศักด์ิ อธิบดีกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน 
เพ่ือขยายผลการวิจัยไฟฟาพลังน้ําดวยความเรว็กระแสน้ําที่ประตูระบายบรมธาตุ จ. ชยันาท โดยการออกแบบและผลิตชุดกังหนั
พลังน้าํที่เหมาะสมกับกายภาพและการบริหารจดัการประตูระบายบรมธาตุ พรอมติดต้ังชดุกังหนัผลติไฟฟาพลงัน้ํานาํรองอยางนอย 
4 ชดุ ใหไดกําลังการผลติรวมกันไมนอยกวา 80 kw. ซึ่งหากผลการพัฒนาโครงการนํารอง สําเร็จจะขยายผลไปยังโครงการ
ชลประทานตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 สําหรบัทมีงานของ มก. ที่มีบทบาทหลกัในการนาํความสําเรจ็มาสูโครงการศึกษาวเิคราะหศักยภาพของคลองลดัโพธ์ิ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิดานไฟฟาพลังนํ้า ประกอบดวย 
 1. รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา  ผูอํานวยการโครงการ 
 2. รศ.ชัยวัฒน ขยันการนาว ี  คณะวศิวกรรมศาสตร หวัหนาโครงการ 
 3. รศ.ดร.กอบเกียรติ ผองพุฒ ิ  คณะวิศวกรรมศาสตร (ศึกษาไฟฟาพลังงานศักยใชความสงูของน้ํา) 
 4. รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี   คณะวิศวกรรมศาสตร (ศึกษาการปรับปรงุคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา) 
 5. ดร.วิไล เจียมไชยศร ี   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 6. รศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศตานนท  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 7. ผศ.วิชยั สุระพัฒน   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 8. ผศ.เขื่อน อินทรสวุรรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
 9. อ.ไพโรจน ทองประศร ี   คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
 10. อ.ดร.ยอดชาย เตียเปล   คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
 

 



 
 ทีมงานศึกษาวิเคราะหโครงการประตรูะบายนํ้าบรมธาตุ ประกอบดวย 
 1. รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา  ผูอํานวยการโครงการ 
 2. รศ.ชัยวัฒน ชยันการนาว ี  คณะวศิวกรรมศาสตร หวัหนาโครงการ 
 3. อ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 4. อ.ดร.ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 5. ผศ.วิชยั สุระพัฒน   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 6. ผศ.เขื่อน อินทรสวุรรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
 7. อ.ไพโรจน ทองประศร ี   คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
 8. อ.ดร.ยอดชาย เตียเปล   คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
 ในสวนของคาใชจายในการศึกษาวิจยัคลองลัดโพธิ์ใชงบประมาณ 7.5 ลานบาท จากงบที่ไดรับจดัสรรทัง้หมด 10 ลานบาท 
สวนโครงการประตูระบายน้าํบรมธาตุ ไดรับงบประมาณศึกษาวิจยั จาํนวน 10 ลานบาท 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 

มก. รวมงานทําบุญครบรอบ 2 ป 
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย 

            เม่ือวันที ่24 กันยายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี และนายมนตร ีคงตระกูลเทยีน ประธานคณะผูบรหิารและ
กรรมการผูจดัการใหญ กลุมธรุกิจพืชครบวงจร เครือเจรญิโภคภณัฑ ไดใหเกียรติรวมงานทาํบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 2 ป สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย (สกท.) ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1 อาคารสารนเิทศ 50 ป โดยมีนายปญญา 
เจรญิวงศ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผูสื่อขาวสายเกษตรใหการ
ตอนรับผูมารวมงาน จํานวนประมาณ 80 คน จากนั้นไดรับประทานอาหารกลางวนัรวมกัน  
 ท่ีมา: สมาคมส่ือมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย                                                               ขอมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2552 

สัมมนา “เสนทางสายบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป” 
 เม่ือวันที ่21 กันยายน 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการเสวนาเรื่อง “เสนทางสายบูรณาการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ซึ่งจดัโดยศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป เพ่ือใหคณาจารยไดมีเวทใีนการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนรวมกัน
อยางมีประสิทธภิาพ ตลอดจนเพ่ือรับทราบมุมมองและประสบการณการเรียนการสอนจากผูทรงคุณวฒุิที่มารวมเสวนาซึง่ประกอบ 
ดวย ศ.สมเพียร เกษมทรัพย ศ.ดร.ตอกุล กาญจนาลัย ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง โดยมีผูเขารวมการ
เสวนาทัง้สิ้นจาํนวน 250 คน 
 อนึ่ง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดจดัต้ังศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ขึ้นเม่ือวนัที่ 15 กันยายน 2547 โดยทํา
หนาที่เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการประสานงานในการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
และพัฒนาการใหเหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
ท่ีมา : ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            ขอมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2552 

ธนาคารกรงุไทยเปดสาขาใหมท่ี มก. บางเขน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติให บมจ. ธนาคารกรงุไทย เชาพ้ืนที่บรเิวณชั้นลางอาคารจอดรถงามวงศวาน 2  ขนาด

พ้ืนที ่72.38 ตารางเมตร เปนระยะเวลา 20 ป โดยทําสัญญาเชาทุก 3 ป เพ่ือดําเนนิการเปดสาขาในมหาวทิยาลยั โอกาสนี ้ธนาคาร
ไดมอบเงนิสนบัสนนุแกมหาวทิยาลยัเปนจาํนวน 15 ลานบาท  โดยมี อาจารยเปรื่องบุญ จักกะพาก รองอธิการบดีฝายการเงินและ
ทรัพยสิน เปนผูรับมอบเงินจาก คุณนงนชุ เทยีนไพฑรูย รองกรรมการผูจดัการ ผูบริหารสายงาน สายงานเครอืขาย บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย เม่ือวันอังคารที ่29 กันยายน 2552 ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป  
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยสิน                  ขอมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2552 


