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วันสตรีไทย จัดตัง้ ขึ น้ เพื่ อเทิดพระ เกียร ติสมเ ด็จพระนาง เจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวนัมหามงคล 12 สิงหาคม ซึง่เป็นวนัเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระ
วิริยะอตุสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชพี 
และได้พระราชทานให้วนัที ่1 สิงหาคมเป็น "วันสตรีไทย"ของทกุปี เพื่อให้
ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพฒันาประเทศ 
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถ
เทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว ซึ่งทุกวนัที่ 8 มีนาคม
ของทกุปี จะมีการประกาศถงึเกียรติประวติัของสตรีชัน้แนวหน้าของโลกทัง้
ที่มีชีวิต และที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น เจ้าหญิงไดอาน่า แห่งองักฤษ แม่ชี  
เทเรซา แหง่ประเทศอินเดีย ประธานาธิบดี เมกาวาตี แหง่อินโดนีเซีย และ
นางอองซานซูจี ของพม่า ส่วนในประเทศไทยมีอยู่หลายท่าน เช่น 
คุณหญิงแพท ย์หญิงพ รทิพ ย์  โ ร จนสุ นันท์  คุณปวีณา  หงสกุ ล

วนัสตรีไทยป็นวนัส าคญัวนัหนึง่ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมา
ท ากิจกรรมร่วมกนั ปัจจบุนัสตรีมีบทบาทมากขึน้ มีความสามารถทดัเทียม
ผู้ ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนเร่ิมมีสตรีเข้าไปเป็นหวัหน้างานมากขึน้ รวมถึงการเข้าไปมี
บทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยคุปัจจุบนั จึงต้องเป็นสตรี
ที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุก ๆ ด้าน ทัง้ด้านการบริหาร การ
จดัการ การเป็นแมท่ี่ดีของลกู เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแมศ่รีเรือนที่
ดี พ ร้ อ ม ทั ้ง ต้ อ ง ก้ า ว ทั น กั บ ยุ ค ส มั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป ล่ี ย น ไ ป 

พระราชด ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานโครงการรวมพลัง
สตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี และพระราชทานวนัสตรีไทย ณ อาคารใหม่สวน
อัม พ ร  พ ร ะ ร า ช วั ง ดุ สิ ต  วั น ศุ ก ร์ ที่  1  สิ ง ห าคม  พ . ศ .  2 5 4 6

"สตรีไทยในยคุปัจจบุนั มีความคิดที่ก้าวหน้า และทนัสมัยมากขึน้ จึงมี
ส่วนร่วมอยา่งส าคญั ในการพฒันาประเทศ การสัง่สม ภูมิปัญญาของสตรี
ไทย ที่ สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิด
เอกลักษณ์ทางวฒันธรรม อนัเป็นความ ภาคภูมิใจย่ิงของชาวไทย และ
การที่จะธ ารงความภาคภูมิใจนีไ้ว้ให้ยัง่ยืน ยอ่มเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุก
คน ที่จะต้องช่วยกนัรักษา และเชิดชูเอกลักษณ์ ทางวฒันธรรมของชาติ 
ตลอดจนภู มิ ปัญญา ท้อ ง ถ่ิ น  ใ ห้ สื บทอด ไปยัง อ นุช น รุ่ นต่ อ ไป

Care & Share : 3-4              
- Data Science เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 2

ข่าวและกิจกรรมต่าง  ๆ ของ มก. : 5-6    
- บริการดาวน์โหลด WPS Office โปรแกรม
ใช้งานเอกสารส าหรับบุคลากรและนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2561

KNOWLEDGE : 7       
- หากติดอยูภ่ายในถ า้ เทคโนโลยี      
หรืออปุกรณ์ตวัไหนจะช่วยเราได้ 

เกษตรนวัตกรรม : 8          
- ข้าวโพดสีมว่งของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

InfoGraphic : 9
- 7 พฤติกรรมการฆา่ ต้องรับโทษประหารชีวิต 

หลักการทรงงาน :                            10
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล  
อดลุยเดชฯ (ข้อ 18. พออยูพ่อกิน)

แหลง่ข้อมลู : https://guru.sanook.com/6382



เมื่อวนัจนัทร์ที่ 4 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาหลกัสตู ร “การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน” ขึน้ ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science เพื่อการ
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทัง้หลักการพืน้ฐาน และเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดให ญ่ในระดับ
ผู้บริหาร และบคุลากรด้านดิจิทลัขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานของ
องค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย ผู้ บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นกัวิเคราะห์ข้อมลู

และได้เร่ิมการบรรยายเร่ือง “การประยุกต์วิทยาศาสตร์ข้อมูลในองค์กรธุรกิจ” โดย ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี อดีตผู้ช่วย
ผู้ จัดการใหญ่ ผู้ บริหารสูงสุด , Head of Business Intelligence and Data Science ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) ดงันี ้

Big data คือข้อมลูที่ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 4 อย่างคือ

1. Volume ข้อมูลมีขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลมาก ซึ่งสามารถเป็นได้ทั ง้ข้อมูลแบบ offline หรือ online
2. Variety ข้อมูลมีความหลากหลาย สามารถเป็นได้ทัง้ที่ มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่สามารถจับ pattern ได้
3. Velocity ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว มีการส่งผ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะ 

streaming ท าให้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ manual มีข้อจ ากดั
4. Veracity ข้อมลูมีความไม่ชดัเจน 

รูปแบบข้อมลูของ big data สามารถเป็นไปได้หลากหลาย ได้แก่

1. Behavioral data ข้อมลูเชิงพฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ เช่น ข้อมลูลกูค้าในการใช้ ATM 
2. Image & sounds ภาพและเสยีงที่ถกูบนัทกึไว้
3. Languages ข้อมลูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ 
4. Records ข้อมลูทางภาษี ข้อมลูจากการส ารวจ

5. Sensors ข้อมลูทางภูมิศาสตร์

เพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 2



และหวัข้อที่ 2 เร่ือง “วิทยาศาสตร์ข้อมลูเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” วิทยากรโดย รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒน
ไชย คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่านได้กลา่วไว้ว่า 

สิง่ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูในปัจจบุนันีโ้ดยสว่นมากแล้วมกัเกิดจากความต้องการข้อมูลที่มากขึน้ของนิสิตในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก และความต้องการข้อมลูที่ลกึมากขึน้ในระบบเกรดของนิสิต ความต้องการข้อมูลที่มีความรวดเร็ว
เก่ียวกบันิสติที่ยงัเรียนไม่จบ เพื่อที่จะได้จดัเตรียมข้อมลูบริษัทต่าง ๆ ในการสมคัรงานของนิสติ 

โดยข้อมลูแต่ละข้อมลูก็จะมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละข้อมูลดงันี ้

ข้อมลู Demographic เป็นข้อมลูที่เก่ียวกบัเพศ ภูมิล าเนา สถานศกึษา อาชีพของบิดามารดา 
ข้อมลู Psychographic เป็นข้อมลูที่เก่ียวกบังานอดิเรก ความถนดั การท่องเที่ยว 

แต่จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าเราก าลงัต้องการจะให้นิสติเป็นอย่างไรในอนาคต โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องทัง้ขณะที่นิสิตศึกษา
อยู่ และจบออกไปท างานแล้ว รวมทัง้ข้อมลูการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้ใช้เคร่ืองมือในการประมวลผลข้อมูลแต่
ละคณะหรือภาควิชาได้อย่างอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะทราบได้ถึงความชอบ ความถนัดของนิสิตตามที่ บริษัท
ต่าง ๆ ต้องการ

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึน้อยู่กับการเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และเร่ิมต้นลงมือท าเพื่อ ให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการ
ได้มากขึน้ ลกึขึน้ และรวดเร็วขึน้

และหวัข้อสดุท้าย เร่ือง “สาธิตการใช้โปรแกรม Alteryx และ Tableau” โดย คุณธงชัย ธรรมโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัท 
Knowledge Management System ได้กล่าวไว้ดังนี ้Gartner ซึ่งเป็นผู้ น ากลุ่มการวิจัยอุตสาหกรรม IT ได้นิยามBig Data ไว้
ดังนี ้Big Data คือ สินทรัพย์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายสูง ซึ่งต้องการรูปแบบการ
ประมวลผลแบบใหม่ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึน้ สามารถค้นพบข้อมูลเชิงลกึ และท าให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ

Tableau เป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และหาค าตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ Tableau จะเป็นการ
ช่วยให้ผู้ ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึน้ รวมถึงผู้ ใช้งาน สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ และแสดงผลได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ



ส านักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลด WPS Office โปรแกรมใช้งานเอกสาร ส าหรับบุคลากรและ 
นิสิตปัจจุบัน ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ThaiWPS สนับสนุน มอบซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 
70,000 ลขิสทิธ์ิ (2 ปี)





1. สมาร์ทโฟน เพราะสามารถใช้สง่สญัญาณขอความช่วยเหลือ หรือเป็นสิ่งช่วยประคองจิตใจไปเลยก็ได้ เช่น 
บางคนอาจมีรูปของครอบครัวอยู่ในเคร่ือง

2. Power Bank กันน า้ เพื่อช่วยยือ้พลงังานของสมาร์ทโฟนที่เป็นปัจจัยส าคัญ สิ่งเดียวที่ท าได้ก็ไม่พ้น Power 
Bank หรือแบตเตอร่ีส ารอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยชาร์จพลังงานแก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานต่อไปได้ จึงต้อง
หา Power Bank ที่มีความทนทานสงู ๆ และควรมีความจุอย่างน้อย 10,000 mAh ขึน้ไปก็จะดีมาก เผ่ือเราอาจต้อง
ติดอยู่ในนัน้เป็นเวลาหลายวนั

3. ไฟฉาย ถือเป็นอปุกรณ์แรก ๆ ส าหรับใครที่ก าลงัจะไปส ารวจถ า้หรือเดินป่า ต้องพกติดตัวแน่นอน เพราะมัน
คืออปุกรณ์ก าเนิดแสงสว่าง ที่มนษุย์เราต้องพึง่มนัในการสอ่งทางในที่มืด

4. หลอด LED แบบ USB หลอดไฟพกพาเล็ก ๆ ที่ใช้พลังงานจากช่อง USB-A โดยตรง เม่ือน าไปต่อ
กบั Power Bank ก็จะได้เป็นโคมไฟขนาดย่อม ที่มีอายกุารใช้งานนานได้ระดบัหนึง่

5. เคร่ืองกรองน า้พกพา ถือเป็นอปุกรณ์ที่ส าคญัอย่างย่ิง เนื่องจากคนเราไม่สามารถขาดน า้ได้เลย (ประมาณ 
3 – 4 วนั หรือเต็มที่อาจ 1 สปัดาห์ แล้วแต่สภาพร่างกาย)

6. ออกซิเจนกระป๋อง บางที่ในถ า้อาจมีออกซิเจนเบาบางหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์สูง ซึ่งส่งผลเสียต่อ
ร่างกายได้ อุปกรณ์ที่พอช่วยในสถานการณ์แบบนีไ้ด้ก็คงมี “ออกซิเจนกระป๋อง” ที่ช่วยให้อากาศบริสุทธ์ิได้ใน
ช่วงเวลาหนึง่ มีข้อดีคือพกพาง่าย ข้อเสยีคือ มีปริมาณอากาศไม่มากนัก (ขึน้อยู่กับขนาดกระป๋อง) และเป็นแบบใช้
แล้วทิง้เลย แต่มีไว้ดีกว่าไม่มีเลย

7. Enomad Uno เป็น Power Bank แบบพิเศษ ที่เป็นทัง้แบตเตอร่ีส ารอง หลอดไฟ และเคร่ืองป่ันไฟในตวั 

8. Zippo Hand Warmer เป็นที่อุ่นมือแบบพิเศษ ซึง่บางคนน่าจะเคยเห็นเม่ือหลายปีมาแล้ว ส่วนการท างาน
ของอุปกรณ์นี ้ก็ใช้หลักการเผาไหม้ภายในของใย “Rayon” สร้างเป็นไอความร้อนในตัว วิธีใช้ก็น าน า้มันไฟแช็ก 
เทผ่านถ้วยตวงน า้มนัที่แถมมาลงไปในตัว Zippo จากนัน้ก็เอาไฟแช็กมาลนจนเร่ิมมีความร้อน เสร็จแล้วก็น าไปใส่
ในซองที่แถมมาอีกเช่นกนั ท าให้กลายเป็นถุงส าหรับอุ่นมือออกมา ช่วยป้องกันความหนาวได้พอประมาณในระยะ
หนึง่

แหลง่ที่มา : https://www.sanook.com/hitech/1455169



ข้าวโพดสีม่วงของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชลทิชา ตนัติธาดาพทิกัษ์
ดร.วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์

ข้าวโพดสีม่วง จดัเป็นข้าวโพดแป้ง (flour corn, Zea mays amylacea) ที่มีแป้งชนิดอ่อน มีถิ่นก าเนิดบริเวณเทือกเขาแอน
ดีส ประเทศเปรู เป็นแหล่งของสารแอนโทไซยานินที่ส าคัญยิ่ง มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ใช้เป็นอาหาร สีธรรมชาติ 
และเป็นแอนตีอ้อกซิแดนท์ เมล็ดข้าวโพดสีม่วงมีแป้ง มากกว่าเมล็ดข้าวโพดสีเหลืองและข้าวโพดสีขาว มีปริมาณกรด  
อะมิโนไลซีนสูงกว่าข้าวโพดสีเหลืองหัวบุบ มีปริมาณโปรตีน และแร่ธาตุสูงกว่าข้าวโพดหัวบุบ และมีปริมาณโฟลวา
นอยด์ชนิดแอนโทไซยานินปริมาณที่สงู ข้าวโพดสีม่วงจงึเป็นแหล่งของสารต้านอนมุลูอิสระที่ส าคัญยิ่ง

ข้าวโพดสีม่วงจากต่างประเทศไม่สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2534 ด้วยเหตุนี ้
ทีมวิจยันักพฒันาพนัธุ์ โครงการปรับปรุงพนัธุ์ข้าวโพดสีม่วงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากศูนย์วิจัยข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น าพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงจากประเทศเปรูมาผสมกับพันธุ์
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ที่ดีเด่นของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พนัธุ์สวุรรณ 3 (S) C4 (ME) C1 และสายพนัธุ์แท้ KS 23-F5-S5-705-1)

และท าการผสมกลบัอีก 1 ครัง้ ในชัว่ F2 ในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นพ่อ การพัฒนาสายพันธุ์แท้ ใช้วิธีการ
คดัเลือกแบบฝักต่อแถว น าสายพนัธุ์แท้ผสมแบบข้ามกลุ่ม 5×6 factorial crosses ทดสอบพันธุ์ลูกผสมที่ได้ในปี พ.ศ. 2538

และคดัเลือกข้าวโพดสีม่วงลกูผสมที่ให้ผลผลิตสงู ทดสอบรวม 6 การทดลอง ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2546

การวิจยัท าที่ศนูย์วิจยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จากนัน้น าพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสมที่ดีเด่น จ านวน 14 พันธุ์ 
มาทดสอบผลผลิตเมล็ดและซงั ลกัษณะทางการเกษตร และปริมาณสารแอนโทไซยานินในไร่เกษตรกร จ านวน 2 แห่ง ใน
เขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ในปลายฤดฝูน พ.ศ. 2553

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวแอนโทไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และ KPSC 903 มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี เช่น ความ
แข็งแรงของระบบรากและล าต้น ความต้านทานโรคทางใบ จงึเป็นพนัธุ์ข้าวโพดที่มีศกัยภาพในการให้ผลผลิตสูง ปรับตัว
ได้ดีในแหล่งปลกูข้าวโพดต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนสทุธิต่อไร่สงู และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ผลผลิตสูงสามารถที่
จะผลิตเป็นการค้าได้ และที่ส าคัญคือเป็นข้าวโพดพันธุ์ที่มีสารแอนโทไซยานินสูง ซึ่งสามารถประยุกต์ในการน าไปใช้
ประโยชน์ในผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ สร้างภมูิต้านทาน และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล โดยการส่งเสริม
การแปรรูป สกัดสารส าคัญไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวโพดทัง้ใน
อตุสาหกรรมอาหารและไม่ใช่อาหารด้วย

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=510012
http://biochemistry.sci.ku.ac.th/?page_id=1371&show_staff_info=232&lang=th
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