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Care & Share :                               3-4
- Trend Talk ครัง้ที่ 5 Show & Share 

“Digital Content Creator with iPad + Pencil”

- เสวนาวิชาการเร่ือง “ภยัคกุคามทางไซเบอร์”

ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของ มก. :          5-6
- พิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาส

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

- สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรัว้นนทรี

ประจําปี 2562

KNOWLEDGE :                                  7
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานมหามงคลท่ีคนไทย

ควรรู้

เกษตรนวัตกรรม                                 8
- การจดัการระบบนํา้ในบ่อพกัแมป่ลาดกุอยุ

InfoGraphic :                               9
- 10 แม่ไม้ประหยดัพลงังานในมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์

พระราชกรณียกิจ: 10
- สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ พระราชทานแบบตรา

สญัลกัษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วนัข้าราชการพลเรือน ตรงกบัวนัท่ี 1 เมษายนของทกุปี สบืเน่ืองจาก

พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนพทุธศกัราช 2471 ซึง่เป็นการจดั

ระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน โดยให้มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1

เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวนันีเ้ป็นวนัข้าราชพลเรือนตัง้แตน่ัน้มา

สาํหรับการจดังานวนัข้าราชการพลเรือนได้จดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ.

2522 หวัใจของงานสว่นใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบตัรยกยอ่ง สดดุีข้าราชการ

ดีเดน่ ในสว่นกลางมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในสว่นภมูิภาคมีผู้วา่ราชการ

จงัหวดัเป็นประธาน

แตเ่ดิมประเทศไทย มีข้าราชการพลเรือนมาตัง้แตส่มยัอยธุยา โดยใน

สมยันัน้ เจ้าพระยาจกัรีเป็นสมหุนายกคมุพลเรือน และเจ้าพระยามหาเสนา

เป็น สมหุพระกลาโหมคมุทหาร เพ่ือคานอํานาจกนัเอง แตใ่นสมยัอยธุยามี

สงครามบอ่ย ภายหลงัจึงคิดวา่ ถ้าขืนแบง่อยา่งนี ้ เจ้าพระยาจกัรีและลกูน้อง

ของทา่นอาจ "เบาแรง" แตไ่ปหนกัท่ีเจ้าพระยามหาเสนา จงึให้แตล่ะสมห์ุคมุ

ทัง้พลเรือนและทหาร แล้วแบง่พืน้ท่ีกนัรับผิดชอบ เพ่ือให้งา่ยแก่การดแูล

รับผิดชอบ

จนกระทัง่ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาล

ท่ี 5 ทรงปรารภวา่ การจดัระบบระเบียบแบบอยธุยานา่จะไมเ่หมาะ จงึโปรด

เกล้าฯ ให้ปรับปรุงระบบข้าราชการพลเรือนใหมเ่รียกวา่ "กอเวอนเมนต์ รี

ฟอร์ม" หรือเรียกวา่ "การปฏิรูประบบราชการ" ซึง่การจดัระบบข้าราชการพล

เรือนแบบ กอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม นัน้ ได้มีการยกเลกิสมห์ุทัง้สอง เลกิระบบ

จตสุดมภ์ เวียง วงั คลงั นา และเปลีย่นมาตัง้เป็นกระทรวงแทน โดยมกีารตัง้

กระทรวงขึน้มาใหม่ 12 กระทรวง มีเสนาบดีปกครองดแูล เร่ิมใช้ระบบนี ้ ตัง้แต่

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435

ตอ่มา ทรงตัง้โรงเรียนผลติคนปอ้นเข้าสูร่ะบบราชการ เร่ิมแรกใช้ช่ือวา่

โรงเรียนมหาดเลก็ ก่อนท่ีตอ่มาจะเปลีย่นมาเป็น โรงเรียนข้าราชการพลเรือน

หรือปัจจบุนัก็คือ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/84478
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เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังาน Trent Talk ครัง้ท่ี 5 Show & Share
“Digital Content Creator” ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
วิทยากรโดยคณุกิตติคณุ จเูจริญ Manager Training, S P V I Public Company
Limited. โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การใช้เคร่ืองมือใน iPhone และ iPad ในปัจจบุนัมกัจะเก่ียวข้องกบัรูปภาพ การ
จดโน้ต การทําวิดีโอ การทําเพลง และการใช้แอปพลเิคชนั ซึง่แอปพลเิคชนัท่ีนา่สนใจมี

ดงัตอ่ไปนี ้

แอปพลเิคชนั Adoby Photoshop Express ใช้ในการตกแตง่รูปภาพ การลบจดุท่ี

ไมต้่องการในรูปภาพ

แอปพลเิคชนั Lens Distortion (LD) จะมีเอฟเฟ็กต์สาํหรับให้ผู้ใช้งานได้เลอืกแสง

สาํหรับใช้ในการตกแตง่รูปภาพ เช่น การเลอืกใสก่ลุม่หมอกสขีาวภายในรูปภาพได้

แอปพลเิคชนั Forde ใช้สาํหรับการถ่ายภาพอาหาร และการทําอาหาร
และในสว่นของการใช้ Apple Pencil มีแอปพลเิคชนัสาํหรับใช้ได้ดงัตอ่ไปนี ้ ได้แก่

แอปพลเิคชนั Noteability โดยนิสติสามารถใช้บนัทกึเสยีงของอาจารย์ผู้สอนภายใน
ห้องเรียนได้ และผู้ใช้งานก็สามารถเลอืกกระดาษท่ีมีเส้นเป็นตารางเหมือนสมดุจดงาน

ทัว่ไป แอปพลเิคชนั Noteability จะทําการบนัทกึเสยีงอาจารย์ผู้สอนไว้ในสมดุ เมื่อ

นิสติต้องการทบทวนเนือ้หาท่ีอาจารย์สอนก็สามารถเปิดดไูด้ อีกทัง้ยงัสามารถแชร์ไฟล์

ให้กบัเพ่ือน ๆ ได้ศกึษาทบทวนได้เช่นกนั โดยสามารถเลือ่นปากกาไปตรงกลางหรือช่วง

ท้ายของเนือ้หาการสอนได้

Show & Share
“Digital Content Creator”
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และเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานเสวนาวชิาการ เร่ือง “ภยัคกุคามทางไซ

เบอร์ (Cyber Security)” ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

โดยเร่ืองแรกได้แก่เร่ือง “เตรียมพร้อมรับมือ Cyber Security” วิทยากรโดย พ.ต.อ.
ญาณพล ยัง่ยืน กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้กลา่วไว้ดงันี ้ “ผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรบนัทกึ

ข้อมลูแล้วแยกเก็บไว้ในแตล่ะท่ี เช่น ท่ีทํางาน รถยนต์ บ้าน และแฟลชไดร์ฟประจําตวั

เพราะหากข้อมลูท่ีเราเก็บไว้ท่ีทํางานเกิดความเสยีหาย เราก็สามารถนําข้อมลูแบบเดียวกนั

จากท่ีได้เก็บไว้ในรถยนต์ หรือท่ีบ้านมาใช้ได้อยา่งทนัทว่งที”

เร่ืองท่ีสองคอืเร่ือง “Security Awareness” วิทยากรโดยคณุชวลติ ทินกรสตูิบตุร

Head of Cyber Security Service บริษัทซีเคียวอินโฟ จํากดั กลา่ววา่ “ผู้ใช้งานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ควรตรวจสอบอีเมล หรือเอกสารแนบท่ีสง่ถึงเราวา่อาจจะเป็นอีเมลปลอมท่ีถกู

สง่มาเพ่ือหลอกลวงผู้ใช้งาน ซึง่เป็นภยัทางไซเบอร์ ดงันัน้ผู้ใช้งานควรระมดัระวงัท่ีอาจจะถกู

หลอกลวง เพราะการสง่เอกสารแนบท่ีมีไวรัสมลัแวร์จากผู้สง่ท่ีไมท่ราบตวัตน จะทําให้ผู้สง่

สามารถบกุรุกเข้าควบคมุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราได้”

และเร่ืองสดุท้ายได้แก่เร่ือง “ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์กบัสทิธิความเป็นสว่นตวั

ของผู้ใช้งาน” วิทยากรโดย รศ.ดร.นวลวรรณ สนุทรภิษัช ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่ววา่ “ผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควร

ศกึษาและทําความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองความเป็นสว่นตวั การจดัเก็บข้อมลู การนําข้อมลูไป

ใช้ การแชร์ข้อมลู พระราชบญัญตัิความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ พระราชบญัญตัิข้อมลู

สว่นบคุคล พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการปอ้งกนั

เบือ้งต้นสาํหรับผู้ใช้งานท่ีจะไมใ่ห้เกิดภยัคกุคามทางไซเบอร์ และรู้จกัรักษาสทิธิความเป็น

สว่นตวัของผู้ใช้งาน”
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แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/182175#cxrecs_s

เปิดเกร็ดความรู้ทางประวตัิศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเก่าแก่ ซึง่เป็นงานมหามงคลท่ีคนไทย

ควรเรียนรู้ เผยเคยมีพระราชพิธีมาแล้ว 11 ครัง้ จากกษัตริย์ 9 พระองค์ ซึง่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 จดั

ขึน้เป็นครัง้ท่ี 12 นบัเป็นขา่วนา่ยนิดีของคนไทยทัง้ประเทศ หลงัสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง

กรู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวา่งวนัท่ี 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.

2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีสาํหรับผู้ ท่ีจะเสด็จขึน้ครองราชสมบตัิ เป็นองค์พระมหากษัตริย์อยา่ง
สมบรูณ์ หรือเป็นพิธีท่ีจดัขึน้เพ่ือรับรองฐานะความเป็นประมขุของรัฐอยา่งเป็นทางการ

ปรากฏหลกัฐานครัง้แรกในประวตัิศาสตร์ในศิลาจารึกวดัศรีชมุของพญาลไิทแหง่กรุงสโุขทยั สมยัท่ีพอ่ขนุผาเมือง

ได้อภิเษกให้พระสหายคือพอ่ขนุบางกลางหาว เป็นพอ่ขนุศรีอินทราทิตย์ ผู้ครองกรุงสโุขทยั กระทัง่รัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช เมื่อขึน้เสวยราชสมบตัิได้ทรงทําพระราชพิธีนีอ้ยา่งสงัเขป พ.ศ. 2325 จากนัน้ได้ทรงตัง้

คณะกรรมการสอบสวนแบบแผนโดยถ่ีถ้วนแล้วตัง้ขึน้เป็นตาํรา จากนัน้ก็ทรงพิธีบรมราชาภิเษกแบบเตม็พิธี พ.ศ. 2328

สาํหรับขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมยักรุงรัตนโกสนิทร์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่

ขัน้ตอนท่ี 1 พิธีเชิญนํา้จากแหลง่นํา้สาํคญั มาเสกทําพระพทุธมนต์และนํา้เทพมนต์ เพ่ือเตรียมนํา้อภิเษกและนํา้

สรงพระมรุธาภิเษก ซึง่ตกัมาจากแมนํ่า้สายสาํคญัของประเทศ และมาตัง้พิธีเสกท่ีพทุธเจดียสถานและวดัสาํคญัตา่ง ๆ

ขัน้ตอนท่ี 2 พระราชพิธีจารึกดวงพระราชสมภพและพระบรมนามาภิไธยพระเจ้าอยูห่วั ซึง่จะเสด็จขึน้ครองราชย์

สมบตัลิงพระสพุรรณบฏั

ขัน้ตอนท่ี 3 พระราชพิธีโสรจสรงพระมรุธาภิเษก รับนํา้พระพทุธมนต์และนํา้เทพมนต์ เพ่ือสรงสนานพระองค์ และ

สรงสนานพระเศียรด้วยสหสัธารา อนัเป็นการชําระและบงัเกิดสริิสวสัดิมงคลยิ่งโดยโบราณราชประเพณี

ขัน้ตอนท่ี 4 พระราชพิธีถวายพระราชสมบตัิอนับริบรูณ์ในพระราชอาณาจกัร โดยประมวลเป็นประมาณ มาทัง้อฐั

ทิศแดพ่ระเจ้าอยูห่วั เพ่ือทรงรับไว้อภิรักษ์ และอภิบาลให้เป็นอาณาประโยชน์แกพ่สกนิกร

ขัน้ตอนท่ี 5 พระราชพิธีถวายดวงพระบรมราชสมภพ พระบรมนามาภิไธย พระมหาราชครูพราหมณ์ ได้ทลูเกล้า

ทลูกระหมอ่มถวายเคร่ืองมงคลสริิเบญจราชกกธุภณัฑ์ แสดงพระราชฐานะสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าโดยสมบรูณ์

ทรงรับเคร่ืองมงคลสริิเบญจราชกกธุภณัฑ์ แล้วจึงมีพระราชดํารัสดงัปฐมราชโองการ

โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.

2493 ในวนันัน้ได้มีปฐมบรมราชโองการวา่ "เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแหง่มหาชนชาวสยาม“

พระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

งานมหามงคลที่คนไทยควรรู้
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การจัดการระบบนํา้ในบ่อพกัแม่ปลาดุกอุย

ผศ.ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้ยพนัธ์

ปลาดกุอยุ เป็นปลานํา้จืดพืน้บ้านท่ีมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบได้ทัว่ไปตามแหลง่นํา้ธรรมชาติทัว่

ทกุภาคของประเทศ เป็นปลาท่ีนิยมบริโภคเน่ืองจากเนือ้มีคณุภาพและรสชาติดี ผลผลติปลาดกุอยุเกือบทัง้หมดเป็นปลา

ดกุอยุลกูผสม หรือบ๊ิกอยุ ท่ีได้จากการผสมข้ามพนัธ์ุระหวา่งแมพ่นัธ์ุปลาดกุอยุกบัพอ่พนัธ์ุปลาดกุยกัษ์ เน่ืองจากเป็น

ปลาท่ีเลีย้งง่าย โตเร็ว มีความต้านทานโรค และเนือ้มีรสชาติใกล้เคียงกบัปลาดกุอยุ

แหล่งข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50710

ผลงานวิจยันีเ้ป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ เรืองวชิญ์ ยุ้ยพนัธ์ ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่ววา่ ในการเพาะพนัธ์ุปลาดกุอยุลกูผสม ควรให้พกัแมป่ลาดกุอยุภายหลงัการฉีด

ฮอร์โมนสงัเคราะห์ LHRH a ร่วมกบั domperidone ท่ีความหนาแนน่ 20 ตวัตอ่ตารางเมตร ในระบบนํา้แบบเปิด จะ
ทําให้แมป่ลาดกุอยุมีเปอร์เซ็นต์ในการวางไขส่งูสดุ และให้อตัราฟักออกเป็นตวัสงูสดุ มีอตัรารอดของลกูปลาดกุอยุ

ระยะถงุไขแ่ดงยบุสงู ไมแ่ตกตา่งจากชดุการทดลองอ่ืนของระบบนํา้แบบเปิด และแมป่ลาดกุอยุมอีตัราการตายเฉลีย่

ตํ่าสดุหลงัการรีดไขเ่ป็นเวลา 72 ชัว่โมง จึงเสนอให้เป็นแนวทางการปฏิบตัิตอ่แมป่ลาดกุอยุในการเพาะพนัธุ์ปลาดกุอยุ

ลกูผสม และมข้ีอเสนอแนะในการนํายาสลบมาประยกุต์ใช้ในการเพาะพนัธ์ุปลาดกุอยุลกูผสม เช่น นํา้มนักานพลู วา่จะ

มีผลตอ่ความเครียดของแมป่ลาดกุอยุภายหลงัการฉีดฮอร์โมนสงัเคราะห์ การสบืพนัธ์ุ และการตายของแมป่ลาดกุอยุ

หรือไมอ่ยา่งไร เพ่ือพฒันาการเพาะพนัธ์ุปลาชนิดอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ไป
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แหลง่ข้อมลู : https://nontrinews.ku.ac.th/file/2019/201902211152551.jpg
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พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ให้สมัภาษณ์ถึงความคืบหน้า

ในการดําเนินการจดังานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวา่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสญัลกัษณ์พระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 2562 และพระราชทานแบบตราสญัลกัษณ์ พร้อมความหมายด้วยแล้ว ดงันัน้หนว่ยงานใดท่ีมีความ

ประสงค์จะขออญัเชิญตราสญัลกัษณ์เพ่ือไปประดษิฐาน หรือประดบัลงในสิง่ของใด ๆ เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ ให้แจ้งขออนญุาตไปท่ี

อนกุรรมการฝ่ายกลัน่กรองการขอใช้ตราสญัลกัษณ์ฯ สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา กลา่ววา่ ทางรัฐบาลได้สง่ตวัอยา่งไปทัง้หมด 9 แบบ และพระองค์ทรงปรุงแบบใหมท่ัง้หมดด้วย

พระองค์เอง สว่นเร่ืองแบบเข็มท่ีระลกึตราสญัลกัษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 2562 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบเข็มท่ีระลกึตราสญัลกัษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสญัลกัษณ์ สว่นด้านหลงัมีคําวา่ "พระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562" ซึง่สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ดําเนินการจดัทําเข็มท่ีระลกึเพ่ือจําหนา่ย ราคาเข็มละ

300 บาท โดยนําเงินรายได้ทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวายโดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั และจะเร่ิมจําหนา่ยได้ในเดือน

เมษายน 2562 เพ่ือให้ประชาชนอญัเชิญไปประดบัในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขณะเดียวกนัยงัขอเชิญชวนประชาชนทัง้คนไทย และชาวตา่งประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย และคนไทยในตา่งประเทศ แตง่

กายด้วยเสือ้สเีหลอืงประดบัตราสญัลกัษณ์ ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ทางสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี จดัทําเสือ้โปโลสเีหลอืงประดบัตราสญัลกัษณ์ เพ่ือจําหนา่ยด้วยเช่นกนั ซึง่ก็เป็นไปตามกําลงัทรัพย์ของประชาชน

นอกจากนีรั้ฐบาลขอเชิญชวนตัง้โต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ พร้อมเคร่ืองราชสกัการะ ซึง่พระฉายา

ลกัษณ์ได้พระราชทานแล้ว จํานวน 3 แบบ และขอเชิญชวนประดบัตราสญัลกัษณ์พร้อมธงชาติ และธงตราสญัลกัษณ์ ตามอาคาร

สถานท่ีและบ้านเรือน เพ่ือแสดงความจงรักภกัดี และสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุโดยพร้อมเพรียงกนั

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/184797

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานแบบตราสัญลักษณ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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