วัน
สื่อสาร
แห่ งชาติ
เพื่อรําลึกถึงการสถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426
และเพื่อการศึกษาค้ นคว้ าวิชาการด้ านการสื่อสาร
เพื่อให้ กจิ การสื่อสารของชาติได้ พัฒนาเต็มประสิทธิภาพ

August 2019 issue ฉบับเดือนสิงหาคม

Editor’s talk
เมื่อ พ.ศ. 2526 คณะกรรมการจัดงานปี การสื่อสารโลก ได้
พิจารณาเห็นว่าวันที่ 4 สิงหาคม 2426 เป็ นวันที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
สถาปนา "กรมไปรษณีย์" และ "กรมโทรเลข" ขึ ้นในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรี จงึ มีมติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 กําหนดให้
วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็ น "วันสื่อสารแห่งชาติ" และจัดงาน "วัน
สื่อสารแห่งชาติ" ครัง้ แรกได้ จดั ในปี พ.ศ. 2526 โดยจัดร่วมกับ
งาน "ครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลข“ และ
การเฉลิมฉลอง "ปี การสื่อสารโลก" ของสหประชาชาติด้วย
ส่วนในปั จจุบนั เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้ พฒ
ั นาไปอย่าง
รวดเร็ วและมีความต่อเนื่อง การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
และบทบาทของภาคเอกชนเริ่ มมีมากขึ ้น รวมทังการแข่
้
งขันในกิจการ
สื่อสารที่มีความเกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บภูมิภาค และระดับโลก ได้ ทวี
ความเข้ มข้ นยิ่งขึ ้น เพื่อชิงความได้ เปรี ยบในเรื่ องเศรษฐกิจของโลกใน
ยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ ขึ ้นอยูก่ บั การมีระบบการสื่อสาร
ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมกับประเทศอื่น คณะรัฐมนตรี ได้ ตระหนักถึง
บทบาทความสําคัญของการสื่อสารดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้ มีการ
จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ ้นเป็ นประจําทุกปี (ยกเว้ นในปี พ.ศ. 2533
คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ ได้ มีมติให้ งดการจัดแสดง
เกี่ยวกับนิทรรศการ คงมีแต่เฉพาะงานพิธีและการประชุมทางวิชาการ
เรื่ องเทคโนโลยีพื ้นฐานและการวางแผนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม)
ในวันสื่อสารแห่งชาติ ได้ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แก่
1. พิธีถวายเครื่ องสักการะพระอนุสาวรี ย์สมเด็จพระราชปิ ตลุ า
บรมพงศาภิมขุ เจ้ าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์
วรเดช
2. การกล่าวคําปราศรัยของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
3. การจัดทําดวงตราไปรษณียากร
4. การจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
แหล่งข้ อมูล : https://hilight.kapook.com/view/27382
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- MarKeting Automation via Chatbot
- Power of AI for KU
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกต้ นไม้
- มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

- KU APP STORE
- สบค. ร่ วมโครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
ประจําปี 2562 (KU79) คณะประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Microsoft Office 365 ProPlus
- เจ้ าหน้ าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ
เยี่ยมชมดูงาน
- สบค. เข้ าร่ วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
(4 ก.ค. 62)
- สบค. ปั จฉิมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน
- KU Life
- เงินและสิทธิที่ผ้ สู งู อายุจะได้ รับ มีอะไรบ้ าง?

เกษตรนวัตกรรม :

- การผลิตไฟฟ้าจากนํ ้าเสียปิ โตรเลียมในเซลไฟฟ้า
ชีวภาพ
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InfoGraphic :
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พระราชกรณียกิจ :

11

- การใช้ งานเครื อข่ายไร้ สาย ของ มก. ตอนจบ
- ธงประจําพระองค์ “สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ”

ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก
รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร
กองบรรณาธิการ :
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา
นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989
HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ
pongsakorn.s@ku.ac.th

Marketing
Automation
via Chatbot
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เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่ อง “Marketing Automation via Chatbot” วิทยากรโดย คุณ
อรรถพล ฟั กน้ อย Founder & CEO, Dev Design Corner Co.ltd. ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Digital
Marketing ณ ห้ อง 509 ชัน้ 5 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การทํา Case Study เป็ นเรื่ องของการทํา Customer Support เพื่อตอบกลับสมาชิกภายใน 24 ช่วโมง และ bot
สามารถรับเรื่ องไว้ เองได้
การทํา Broadcasting เพื่อใช้ ข้อความเดียวกัน ส่งกระจายถึงสมาชิก และเพื่อเริ่ มสร้ าง Flow ใหม่
การทํา Brodcasts From Flow คือการนํา Flow ที่เคยสร้ างไว้ แล้ ว สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้
หัวข้ อ Non ให้ ผ้ จู ดั ทําสามารถเลือกว่าเป็ นข้ อความประเภทไหน โดยมีหมวดหมูใ่ ห้ เลือกต่าง ๆ เช่น Business
หัวข้ อ Promotion Content ให้ ผ้ จู ดั ทําส่งให้ เฉพาะผู้ที่เคยคุยกับ bot ภายในเวลา 24 ชัว่ โมงล่าสุดเท่านัน้
หัวข้ อ Follow-Up ให้ ผ้ จู ดั ทําส่งข้ อมูลได้ เพียงครัง้ เดียว หลังจากส่ง Promotion Content ไปแล้ ว และส่งได้ เกิน
เวลา 24 ชัว่ โมง
หัวข้ อ Sequence ให้ ผ้ จู ดั ทําสามารถตังข้
้ อความคุยกับสมาชิกใหม่ได้ อย่างไม่จํากัด
หัวข้ อ Segmentation ผู้จดั ทําแต่ละคนไม่เหมือนกัน หากผู้จดั ทําได้ สมาชิกใหม่มาแล้ ว จึงต้ องทําการแบ่งกลุม่ ว่า
สมาชิกใหม่นนั ้ ๆ สนใจในเรื่ องอะไรที่ผ้ จู ดั ทํามีอยู่
Embeddable Widgets คือเครื่ องมือสําหรับใช้ สร้ าง Button, Box
Other Growth Tools คือเครื่ องมือสําหรับใช้ สร้ าง Landing Page, Messenger Ref URL, Facebook Ads
JSON, Facebook Comments, Facebook Messenger Code, Customer Chat และ Checkbox
Opt-In Message ให้ ผ้ จู ด
ั ทํากําหนดข้ อความกลับไปหาสมาชิกใหม่ เช่น กําหนดเป็ นคําทักทายว่า “สวัสดีครับ”
และตอบด้ วยคําว่า “ใช่ครับ” หรื อ “ไม่ใช่ครับ”
Add Subscriber to Sequence ให้ ผ้ จู ด
ั ทําสัง่ การให้ bot ทยอยส่งข้ อความให้ สมาชิกใหม่วนั ละ 1 ข้ อความ
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Power of AI
for KU
เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดงานเสวนาวิชาการ

เรื่ อง “Power of AI for KU”
หัวข้ อ “KU AI Research Facility Roadmap” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้ อ “Accelerated platform overview” (system architecture, CUDA-X, development tools)
Convergence of HPC + AI DeepLearning SDKs-DeepStream, Clara, ISAAC etc. วิทยากรโดย Dr. Gabrial

Noaje, NVIDIA APAC South.
หัวข้ อ “NVIDIA GPU Cloud (Transfer Learning Toolkit, TensorRT) Convergence Of HPC + Data
Science (RAPIDS) and HPC Use Case : Taiwania Supercomputer วิทยากรโดย Dr. Eric Chang, NVIDIA
APAC SOUTH.
หัวข้ อ “KU AI Server Presentation and Demonstration” วิทยากรโดย รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย
Assistant to the President for Information Technology Kasetsart University
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
ทรงปลูกต้ นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ อโรคาอุทยาน 77 ปี มก.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ปลูกต้ นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริ หาร บุคลากร และนิสติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน
5 ต้ น ได้ แก่ ต้ นรวงผึ ้ง ต้ นนนทรี ต้ นพะยูง ต้ นจําปี สริ ิ นธร ต้ นยางนา โดยมี ดร.จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดํารงค์ ศรี พระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารกิจการภายใน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดี
คณะวนศาสตร์ พร้ อมด้ วยบุคลากรและนิสติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันอังคารที่ 16
กรกฎาคม 2562 ณ อโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดั พิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ น
ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี สนิ ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้ องสุธรรม อารี
กุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

สบค. ปิ ดทําการ
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สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ขอแจ้ งปิ ดทําการจุด
บริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
KITS - Kasetsart IT Square ระหว่างวันที่ 1-3
มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

KU APP STORE
สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ จดั ทํา KU APP STORE เป็ นบริ การแอพลิเคชัน่ สําหรับ
อุปกรณ์สมาร์ ทโฟนที่เว็บไซต์ http://kuappstore.ku.ac.th (สามารถรองรับได้ ทงั ้ Android และ iOS)
และบริ การแอพลิเคชัน่ ทังหมดดู
้
รายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3005

สบค. ร่ วมโครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ KU79
คณะประมง มก.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. คุณศศิธร พูนเพิ่มสิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์
ให้ ความรู้และแนะนําการบริ การของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ สาํ หรับนิสติ ในโครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ ประจําปี 2562
KU79 ณ ห้ อง 801 ชัน้ 8 อาคารอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Microsoft Office 365 ProPlus

ตังแต่
้ วนั เสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป อาจารย์ บุคลากร และนิสติ ปริ ญญาตรี ปัจจุบนั วิทยาเขตบางเขน
และนิสติ ปริ ญญาโท-เอก ทุกวิทยาเขต สามารถใช้ งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office 365 ProPlus ติดตังได้
้ 5
อุปกรณ์ตอ่ คน
สมาชิกเครื อข่ายนนทรี ทกุ ท่านสามารถเข้ าใช้ งานได้ ที่เว็บไซต์ www.office.com ภายใต้ รหัสบัญชีผ้ ใู ช้ office 365
โดยใช้ บญ
ั ชี account@live.ku.th
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ งานได้ จนถึงเกษี ยณอายุราชการ และนิสติ สามารถใช้ งานได้ จนถึงจบ
การศึกษา จะปรับเปลีย่ นเป็ นแบบออนไลน์
สมาชิกเครื อข่ายนนทรี ทกุ ท่านสามารถอ่านคูม่ ือการติดตังได้
้ ที่เว็บไซต์ http://download.ku.ac.th

สบค. ร่ วมโครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ KU79
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. คุณมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง หัวหน้ างานสือ่ สารองค์กร ฝ่ ายบริ หาร
และธุรการ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ให้ ความรู้และแนะนําการบริ การของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ สาํ หรับนิสติ ใน
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปี 2562 KU79 ณ ห้ องรวงข้ าว อาคารวชิรานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku
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สบค. ร่ วมโครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ KU79
คณะมนุษยศาสตร์ มก.

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง หัวหน้ างานสือ่ สารองค์กร สํานักบริ การ
คอมพิวเตอร์ ให้ ความรู้และแนะนําการบริ การของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ สาํ หรับนิสติ ในโครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2562 KU79 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เจ้ าหน้ าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ
เยี่ยมชมดูงาน
เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรื อง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักบริ การ
คอมพิวเตอร์ ให้ การต้ อนรับเจ้ าหน้ าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการดูแลศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการให้ บริ การต่าง ๆ ของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสํานักบริ การ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. เข้ าร่ วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ
คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระเจ้ าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนือ่ งในโอกาสวัน
คล้ ายวันประสูติ ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. ปั จฉิมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรื อง ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการสํานัก
บริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตร และรับฟั งการนําเสนอผลงานพร้ อม
ปั จฉิมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน ประจําปี 2562 ณ ห้ องประชุม 708 ชัน้ 7 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

KU Life

โมบายแอปพลิเคชันสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยอํานวยความ
สะดวกในการเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ บริ การเวอร์ ชนั ใหม่ (version 1.2) เพิ่มการให้ บริ การข้ อมูล
สารสนเทศบุคลากรมากมาย โดยมีข้อมูลประวัติสว่ นตัว การศึกษา ที่อยู่ ข้ อมูลตําแหน่งงาน เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ตําแหน่งทางการบริ หาร การลาศึกษาต่อ ประวัติการลาฝึ กอบรม/ดูงาน/วิจยั ต่างประเทศ
สําหรับ Android ดาวน์โหลดได้ ที่เว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.kulife
KULife :

&fbclid=lwAR0uZFYGlsXSPAOQq460twyTBxJ6wMeVK7Dxc3S2sl2nc_ZNQQ8ZybvVtfY
สําหรับ iOS ดาวน์โหลดได้ ที่เว็บไซต์ https://itunes.apple.com/th/app/kulife/id1399431811

แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku
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เงินและสิทธิท่ ผี ้ ูสูงอายุจะได้ รับ มีอะไรบ้ าง?
1. ด้ านกองทุนผู้สูงอายุ ผู้สงู อายุสามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคล และรายกลุม่ โดยชําระคืนเป็ นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 ปี โดยไม่มดี อกเบี ้ย
2. ด้ านการช่ วยเหลือเบีย้ ยังชีพ อายุ 60-69 ปี ได้ รับเดือนละ 600
บาท อายุ 70-79 ปี ได้ รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้ รับเดือนละ
800 บาท อายุ 90 ปี ขึ ้นไป ได้ รับเดือนละ 1,000 บาท
3. ด้ านการสงเคราะห์ ในการจัดงานศพตามประเพณี ผู้มีสญ
ั ชาติไทยอายุเกิน 60 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป อยูใ่ น
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ตามข้ อมูล จปฐ. ไม่มีญาติ หรื อญาติมีฐานะยากจน หรื อยากจนแต่ตกสํารวจ จปฐ. จะได้ รับ
การช่วยเหลือการจัดงานศพตามประเพณีรายละ 2,000 บาท ติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ทกุ
จังหวัด/ สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร/ที่วา่ ภารอําเภอ/เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต.
4. ด้ านการลดหย่ อนค่ าโดยสารและการอํานวยความสะดวก
- ผู้สงู อายุเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการลดค่าเดินทางครึ่งราคาทุกชันตลอดทาง
้
ทุกสาย (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียม) ระหว่างเดือนมิถนุ ายน-กันยายน โดยผู้สงู อายุไม่ต้องเข้ าแถวรอซื ้อตัว๋ มีที่นงั่ รอรับตัว๋ พนักงานช่วยยก
สัมภาระ
- ผู้สงู อายุที่เดินทางโดย บขส. มีการลดค่าโดยสารครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
5. ด้ านการประกอบอาชีพ ผู้สงู อายุได้ รับข่าวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน โดยมีศนู ย์กลางข้ อมูลทางอาชีพ
และตําแหน่งงานสําหรับผู้สงู อายุเป็ นการเฉพาะที่สาํ นักงานจัดหางานทุกแห่ง
6. ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข จัดช่องทางพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว
7. ด้ านการศึกษา มีการจัดศูนย์เรี ยนรู้ในชุมชน และได้ จดั ให้ มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สงู อายุ ตังแต่
้ หลักสูตร
ขันพื
้ ้นฐานจนถึงอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทังในระบบและนอกระบบ
้
8. ด้ านการพัฒนาตนเอง การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุม่ ในลักษณะเครื อข่าย/ชุมชน
9. ด้ านการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะ
อื่น ๆ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับความสะดวกสบาย รวดเร็ วและปลอดภัย
นอกจากนี ้ยังมีสทิ ธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองทุนผู้สงู อายุ กรม
กิจการผู้สงู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2651-6902, 0-2651-6480 หรื อ
เว็บไซต์ http://www.dop.go.th

แหล่งข้ อมูล : https://board.postjung.com/1154154
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การผลิตไฟฟ้ าจากนํา้ เสียปิ โตรเลียม
ในเซลไฟฟ้ าชีวภาพ
รศ.ดร.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา
กระบวนการบําบัดนํ ้าเสียไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี หรื อกระบวนการทางชีวภาพ
ล้ วนแล้ วแต่ใช้ พลังงานและทรัพยากรทังสิ
้ ้น ทําให้ การบําบัดนํ ้าเสียนันมี
้ ต้นทุนที่สงู แต่จดั เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อมเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะนํ ้าเสียที่มีลกั ษณะย่อยสลายยาก ในขณะเดียวกันโลกกําลังเผชิญกับวิกฤติพลังงาน ใน
การหาแหล่งพลังงานทดแทน จึงกลายเป็ นประเด็นที่สาํ คัญมากในปั จจุบนั เซลไฟฟ้าชีวภาพ (microbialfuel cell – MFC)
เป็ นเซลไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้า โดยใช้ อิเล็กตรอนจากการย่อยสลายสารอินทรี ย์โดยแบคทีเรี ย ซึง่ ในธรรมชาติมีแบคทีเรี ย
หลากหลายประเภท ทีใ่ ช้ สารอินทรี ย์เป็ นแหล่งอาหาร และแหล่งพลังงานได้ เซลไฟฟ้าชีวภาพจัดเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนที่
น่าสนใจ สารอินทรี ย์หลากหลายประเภทสามารถใช้ เป็ นแหล่งอาหารของแบคทีเรี ยได้ รวมทังสารอิ
้
นทรี ย์ท่ปี นเปื อ้ นในนํ ้าเสีย
ฉะนันนํ
้ ้าเสียจึงมีศกั ยภาพทีจ่ ะนําไปใช้ ใน microbialfuel cell – MFC โดยทําการบําบัดนํ ้าเสียไปพร้ อม ๆ กัน โดยการใช้
เทคโนโลยี MFC จึงจัดเป็ นรูปแบบหนึง่ ของการผลิตพลังงานสะอาด
รศ.ดร.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ภาควิจยั วิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ศึกษางานวิจยั ชิ ้นนี ้ โดยใช้ นํ ้าเสียอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ซึง่ เป็ นแหล่งของอิเล็กตรอนให้ MFC โดยมุง่ เน้ นที่จะประเมิน
คุณภาพของนํ ้าเสียปิ โตรเลียม พัฒนาให้ ระบบสามารถผลิตกระแสฟ้าได้ สงู ขึ ้น โดยทําการเปรี ยบเทียบกําลังการผลิตไฟฟ้า
ในสภาวะที่มีแบคทีเรี ยกลุม่ ที่อยูเ่ ดิม กับสภาวะที่มีการเติมมูลวัว ซึง่ เป็ นแหล่งที่มีแบคทีเรี ยกลุม่ ไร้ อากาศอยู่ การเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยแบคทีเรี ยจากมูลวัว โดยศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้านัน้ นอกจากจะขึ ้นกับ
อินทรี ย์ซงึ่ เป็ นแหล่งของอิเล็กตรอนแล้ ว ประชากรจุลชีพที่เป็ นผู้ยอ่ ยสลายสารอินทรี ย์ยงั เป็ นตัวแปรสําคัญด้ วย เพื่อเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากนํ ้าเสียปิ โตรเลียมทีใ่ ช้ แบคทีเรี ยที่อาศัยนํ ้าเสีย โดยผู้วจิ ยั เลือกที่จะเติมประชากร
แบคทีเรี ยจากภายนอกเข้ าไปในระบบ โดยเลือกใช้ มลู วัวเป็ นแหล่งของประชากร จากการทดลองจะเห็นได้ วา่ มูลวัวมีผลช่วย
ทําให้ สารอินทรี ย์เกิดการย่อยสลายได้ ดีขึ ้น และสารอินทรี ย์ในนํ ้ามูลวัวมีการย่อยสลายทางชีวภาพได้ ดีกว่าสารอินทรี ย์ในนํ ้า
เสียปิ โตรเลียม

ภาพที่ 1 รู ปแบบพื ้นฐานของเซลล์
เชื ้อเพลิงชีวภาพ

ภาพที่ 2 เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพแบบห้ องคู่
ที่ใช้ ในการทดลอง

แหล่งข้ อมูล : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49271
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ธงประจําพระองค “สมเด็จพระเจาอยูหัว”

ธงประจําพระองค์ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราช
สมภพวันจันทร์ จึงใช้ สีเหลืองเป็ นสีพนื ้ ธง ธงสี
เหลือง ตราพระปรมาภิไธยย่ อ ว.ป.ร. มีอุณาโลม
เลข ๑๐ ภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่ งรัศมี
ธงประจําพระองค์ เป็ นธงประเภทหนึง่ ของพระราชวงศ์ไทย ซึง่ ประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระ
ราชวงศ์ไทย ปรากฏใช้ อยูท่ กุ แห่งในประเทศไทย ต่างจากธงอีกประเภทหนึง่ ซึง่ เรี ยกรวมกันตามกฎหมายธงในปั จจุบนั ว่า ธงพระ
อิสริ ยยศ อันเป็ นธงทีใ่ ช้ ในพิธีการต่าง ๆ เป็ นการพิเศษ และใช้ ในสถานที่เฉพาะแห่ง โดยหลักแล้ ว ธงประจําพระองค์ มีลกั ษณะ
เป็ น ธงสีพื ้นตามวันพระราชสมภพหรื อสีที่ตามพระประสงค์ของพระองค์นนั ้ ๆ ประดับด้ วยเครื่ องหมายพระปรมาภิไธยย่อหรื อพระ
นามาภิไธยย่อ ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ก็มีธงประจําพระองค์ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่มกั มิได้ พบเห็นบ่อย
นัก นอกจากในงานพิธีซง่ึ พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นนั ้ ๆ เสด็จพระราชดําเนินไปเป็ นองค์ประธาน ธงประจําพระองค์เหล่านี ้ไม่
เพียงแต่ใช้ ประดับในพระราชพิธีและพิธีการต่าง ๆ ที่เป็ นทางการเท่านัน้ แต่ใช้ อยูท่ วั่ ไปอย่างไม่เป็ นทางการด้ วย ประชาชนชาว
ไทยในทุกชนชัน้ และทุกหนแห่งนิยมประดับธงดังกล่าวร่วมกับธงชาติไทย เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริ ย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
แหล่งข้ อมูล : https://www.sanook.com/campus/1395109

