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- ธงประจําพระองค์ “สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั”

เม่ือ พ.ศ. 2526 คณะกรรมการจดังานปีการส่ือสารโลก ได้
พิจารณาเห็นวา่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2426 เป็นวนัท่ีพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สถาปนา "กรมไปรษณีย์" และ "กรมโทรเลข" ขึน้ในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีจงึมีมติ เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 กําหนดให้

วนัท่ี 4 สิงหาคม ของทกุปีเป็น "วนัส่ือสารแหง่ชาต"ิ และจดังาน "วนั

ส่ือสารแหง่ชาต"ิ ครัง้แรกได้จดัในปี พ.ศ. 2526 โดยจดัร่วมกบั

งาน "ครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลข“ และ
การเฉลิมฉลอง "ปีการส่ือสารโลก" ของสหประชาชาตด้ิวย

สว่นในปัจจบุนั เทคโนโลยีด้านการส่ือสารได้พฒันาไปอยา่ง

รวดเร็วและมีความตอ่เน่ือง การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ

และบทบาทของภาคเอกชนเร่ิมมีมากขึน้ รวมทัง้การแขง่ขนัในกิจการ

ส่ือสารท่ีมีความเก่ียวข้องทัง้ในระดบัภมูิภาค และระดบัโลก ได้ทวี

ความเข้มข้นย่ิงขึน้ เพ่ือชิงความได้เปรียบในเร่ืองเศรษฐกิจของโลกใน

ยคุโลกาภิวตัน์ ซึง่สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นี ้ ขึน้อยูก่บัการมีระบบการส่ือสาร

ให้เจริญก้าวหน้าทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน คณะรัฐมนตรีได้ตระหนกัถึง

บทบาทความสําคญัของการส่ือสารดงักลา่วเป็นอยา่งดี จงึได้มีการ

จดังานวนัส่ือสารแหง่ชาตขิึน้เป็นประจําทกุปี (ยกเว้นในปี พ.ศ. 2533

คณะกรรมการจดังานวนัส่ือสารแหง่ชาติ ได้มีมตใิห้งดการจดัแสดง

เก่ียวกบันิทรรศการ คงมีแตเ่ฉพาะงานพิธีและการประชมุทางวิชาการ

เร่ืองเทคโนโลยีพืน้ฐานและการวางแผนระบบส่ือสารผา่นดาวเทียม)

ในวนัส่ือสารแหง่ชาติ ได้มีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก่

1. พิธีถวายเคร่ืองสกัการะพระอนสุาวรีย์สมเดจ็พระราชปิตลุา

บรมพงศาภิมขุ เจ้าฟ้าภาณรัุงสีสวา่งวงศ์ กรมพระยาภาณพุนัธุวงศ์

วรเดช

2. การกลา่วคําปราศรัยของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย และโทรทศัน์รวมการ

เฉพาะกิจแหง่ประเทศไทย

3. การจดัทําดวงตราไปรษณียากร

4. การจดันิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/27382

ท่ีปรึกษา  

รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชยั    ผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 

ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษูณะ    รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร. มณฑล ฐานตุตมวงศ ์ รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์  
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กองบรรณาธิการ : 
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นายชยัวฒัน์ แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต์ 

สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
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Marketing 

Automation 
via Chatbot

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานเสวนาวิชาการ เร่ือง “Marketing Automation via Chatbot” วิทยากรโดย คณุ
อรรถพล ฟักน้อย Founder & CEO, Dev Design Corner Co.ltd. ผู้ เช่ียวชาญและประสบการณ์ด้าน Digital
Marketing ณ ห้อง 509 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การทํา Case Study เป็นเร่ืองของการทํา Customer Support เพ่ือตอบกลบัสมาชิกภายใน 24 ช่วโมง และ bot
สามารถรับเร่ืองไว้เองได้

การทํา Broadcasting เพ่ือใช้ข้อความเดียวกนั สง่กระจายถงึสมาชิก และเพ่ือเร่ิมสร้าง Flow ใหม่

การทํา Brodcasts From Flow คือการนํา Flow ท่ีเคยสร้างไว้แล้ว สามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้

หวัข้อ Non ให้ผู้จดัทําสามารถเลอืกวา่เป็นข้อความประเภทไหน โดยมีหมวดหมูใ่ห้เลอืกตา่ง ๆ เช่น Business
หวัข้อ Promotion Content ให้ผู้จดัทําสง่ให้เฉพาะผู้ ท่ีเคยคยุกบั bot ภายในเวลา 24 ชัว่โมงลา่สดุเทา่นัน้

หวัข้อ Follow-Up ให้ผู้จดัทําสง่ข้อมลูได้เพียงครัง้เดียว หลงัจากสง่ Promotion Content ไปแล้ว และสง่ได้เกิน
เวลา 24 ชัว่โมง

หวัข้อ Sequence ให้ผู้จดัทําสามารถตัง้ข้อความคยุกบัสมาชิกใหมไ่ด้อยา่งไมจํ่ากดั

หวัข้อ Segmentation ผู้จดัทําแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั หากผู้จดัทําได้สมาชิกใหมม่าแล้ว จึงต้องทําการแบง่กลุม่วา่
สมาชิกใหมน่ัน้ ๆ สนใจในเร่ืองอะไรท่ีผู้จดัทํามีอยู่

Embeddable Widgets คือเคร่ืองมือสาํหรับใช้สร้าง Button, Box
Other Growth Tools คือเคร่ืองมือสาํหรับใช้สร้าง Landing Page, Messenger Ref URL, Facebook Ads

JSON, Facebook Comments, Facebook Messenger Code, Customer Chat และ Checkbox
Opt-In Message ให้ผู้จดัทํากําหนดข้อความกลบัไปหาสมาชิกใหม่ เช่น กําหนดเป็นคาํทกัทายวา่ “สวสัดีครับ”

และตอบด้วยคําวา่ “ใชค่รับ” หรือ “ไมใ่ช่ครับ”

Add Subscriber to Sequence ให้ผู้จดัทําสัง่การให้ bot ทยอยสง่ข้อความให้สมาชิกใหมว่นัละ 1 ข้อความ
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เมื่อวนัองัคารท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดังานเสวนาวชิาการ

เร่ือง “Power of AI for KU”
หวัข้อ “KU AI Research Facility Roadmap” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภชุงค์ อทุโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
หวัข้อ “Accelerated platform overview” (system architecture, CUDA-X, development tools)
Convergence of HPC + AI DeepLearning SDKs-DeepStream, Clara, ISAAC etc. วทิยากรโดย Dr. Gabrial
Noaje, NVIDIA APAC South.

หวัข้อ “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.

หวัข้อ “KU AI Server Presentation and Demonstration” วิทยากรโดย รศ.ดร. จนัทนา จนัทราพรชยั
Assistant to the President for Information Technology Kasetsart University

Power of AI 
for KU
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สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทรงปลูกต้นไม้เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ณ อโรคาอุทยาน 77 ปี มก.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

ปลกูต้นไม้เน่ืองในวนัอาสาฬหบชูา ร่วมกบัผู้บริหาร บคุลากร และนิสติคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน

5 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึง้ ต้นนนทรี ต้นพะยงู ต้นจําปีสริินธร ต้นยางนา โดยมี ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.ดร.นิคม แหลมสกั คณบดี

คณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยบคุลากรและนิสติคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เฝา้ฯ รับเสด็จ เมื่อวนัองัคารท่ี 16

กรกฎาคม 2562 ณ อโรคยาอทุยาน 77 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

มก. จัดพธีิถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จดัพิธีทําบญุตกับาตร พิธีถวายพระพรชยัมงคลและพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น

ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสธุรรม อารี

กลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/
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สบค. ปิดทาํการ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์
KITS - Kasetsart IT Square ระหวา่งวนัท่ี 1-3

มิถนุายน พ.ศ. 2562

แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

KU APP STORE
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัทํา KU APP STORE เป็นบริการแอพลเิคชัน่สาํหรับ

อปุกรณ์สมาร์ทโฟนท่ีเว็บไซต์ http://kuappstore.ku.ac.th (สามารถรองรับได้ทัง้ Android และ iOS)
และบริการแอพลเิคชัน่ทัง้หมดดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3005

Microsoft Office 365 ProPlus
ตัง้แตว่นัเสาร์ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป อาจารย์ บคุลากร และนิสติปริญญาตรีปัจจบุนั วทิยาเขตบางเขน

และนิสติปริญญาโท-เอก ทกุวิทยาเขต สามารถใช้งานโปรแกรมลขิสทิธ์ิ Microsoft Office 365 ProPlus ติดตัง้ได้ 5

อปุกรณ์ตอ่คน

สมาชิกเครือขา่ยนนทรีทกุทา่นสามารถเข้าใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ www.office.com ภายใต้รหสับญัชีผู้ใช้ office 365
โดยใช้บญัชี account@live.ku.th

บคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สามารถใช้งานได้จนถงึเกษียณอายรุาชการ และนิสติสามารถใช้งานได้จนถึงจบ

การศกึษา จะปรับเปลีย่นเป็นแบบออนไลน์

สมาชิกเครือขา่ยนนทรีทกุทา่นสามารถอา่นคูม่ือการติดตัง้ได้ท่ีเว็บไซต์ http://download.ku.ac.th

สบค. ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ KU79
คณะประมง มก.

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณุศศิธร พนูเพ่ิมสริิ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ 

ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติ ในโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ประจําปี 2562 

KU79 ณ ห้อง 801 ชัน้ 8 อาคารอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

สบค. ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ KU79
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. คณุมลฤดี ตระกลูผดุผอ่ง หวัหน้างานสือ่สารองค์กร ฝ่ายบริหาร

และธุรการ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติ ใน

โครงการปฐมนิเทศนิสติใหมค่ณะอตุสาหกรรมเกษตร ประจําปี 2562 KU79 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานสุรณ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

https://www.facebook.com/ocs.ku
http://www.office.com/
http://download.ku.ac.th/?fbclid=IwAR36bKT1jBC8pO-xOXdyOTd2zFyzn71IpmhJ6rwCykYu0GDsWnP5MmUmedA
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ KU79
คณะมนุษยศาสตร์ มก.

เมื่อวนัองัคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณุมลฤดี ตระกลูผดุผอ่ง หวัหน้างานสือ่สารองค์กร สาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติ ในโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่

คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2562 KU79 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

เจ้าหน้าที่กระทรวงศกึษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ

เยี่ยมชมดงูาน

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าท่ีกระทรวงศกึษาธิการ ประเทศบงัคลาเทศ ศกึษาดงูานเก่ียวกบัการจดัการดแูลศนูย์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา และการให้บริการตา่ง ๆ ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. เข้าร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชยัมงคล สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี เน่ืองในโอกาสวนั

คล้ายวนัประสตูิ ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. ปัจฉิมนิเทศนักศกึษาฝึกงาน
เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นตวัแทนมอบใบประกาศนียบตัร และรับฟังการนําเสนอผลงานพร้อม

ปัจฉิมนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน ประจําปี 2562 ณ ห้องประชมุ 708 ชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์

KU Life
KULife : โมบายแอปพลเิคชนัสาํหรับบคุลากรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยอํานวยความ

สะดวกในการเข้าถึงข้อมลูตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั ให้บริการเวอร์ชนัใหม่ (version 1.2) เพ่ิมการให้บริการข้อมลู

สารสนเทศบคุลากรมากมาย โดยมีข้อมลูประวตัิสว่นตวั การศกึษา ท่ีอยู่ ข้อมลูตําแหนง่งาน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ตําแหนง่และอตัราเงินเดือน ตําแหนง่ทางการบริหาร การลาศกึษาตอ่ ประวตัิการลาฝึกอบรม/ดงูาน/วิจยัตา่งประเทศ

สาํหรับ Android ดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.kulife
&fbclid=lwAR0uZFYGlsXSPAOQq460twyTBxJ6wMeVK7Dxc3S2sl2nc_ZNQQ8ZybvVtfY

สาํหรับ iOS ดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ https://itunes.apple.com/th/app/kulife/id1399431811

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://apps.apple.com/th/app/kulife/id1399431811?fbclid=IwAR17rXdJN3v5qvKq1BeVVs5uLlOFI1dgFLpQ1S2Dhqv0IpX_Rr7NSGYi-8Y
https://apps.apple.com/th/app/kulife/id1399431811?fbclid=IwAR17rXdJN3v5qvKq1BeVVs5uLlOFI1dgFLpQ1S2Dhqv0IpX_Rr7NSGYi-8Y
https://itunes.apple.com/th/app/kulife/id1399431811
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แหลง่ข้อมลู : https://board.postjung.com/1154154

1. ด้านกองทุนผู้สูงอายุ ผู้สงูอายสุามารถกู้ยืมเงินทนุประกอบอาชีพ

รายบคุคล และรายกลุม่ โดยชําระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไมเ่กิน

3 ปี โดยไมม่ดีอกเบีย้

2. ด้านการช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพ อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600

บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ

800 บาท อายุ 90 ปีขึน้ไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท
3. ด้านการสงเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณี ผู้มีสญัชาติไทยอายเุกิน 60 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป อยูใ่น

ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ตามข้อมลู จปฐ. ไมม่ีญาติ หรือญาติมีฐานะยากจน หรือยากจนแตต่กสาํรวจ จปฐ. จะได้รับ

การช่วยเหลอืการจดังานศพตามประเพณีรายละ 2,000 บาท ติดตอ่สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ทกุ
จงัหวดั/ สาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร/ท่ีวา่ภารอําเภอ/เมืองพทัยา/เทศบาล/อบต.

4. ด้านการลดหย่อนค่าโดยสารและการอาํนวยความสะดวก

- ผู้สงูอายเุดินทางโดยการรถไฟแหง่ประเทศไทย มีการลดคา่เดินทางคร่ึงราคาทกุชัน้ตลอดทาง ทกุสาย (ไมร่วม

คา่ธรรมเนียม) ระหวา่งเดือนมิถนุายน-กนัยายน โดยผู้สงูอายไุมต้่องเข้าแถวรอซือ้ตัว๋ มีท่ีนัง่รอรับตัว๋ พนกังานช่วยยก

สมัภาระ

- ผู้สงูอายท่ีุเดินทางโดย บขส. มีการลดคา่โดยสารคร่ึงราคา (ไมร่วมคา่ธรรมเนียม)

5. ด้านการประกอบอาชีพ ผู้สงูอายไุด้รับขา่วสารตลาดแรงงาน การจดัหางาน โดยมีศนูย์กลางข้อมลูทางอาชีพ

และตําแหนง่งานสาํหรับผู้สงูอายเุป็นการเฉพาะท่ีสาํนกังานจดัหางานทกุแหง่

6. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จดัช่องทางพิเศษเฉพาะ เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว

7. ด้านการศึกษา มีการจดัศนูย์เรียนรู้ในชมุชน และได้จดัให้มีหลกัสตูรการศกึษาเก่ียวกบัผู้สงูอายุ ตัง้แตห่ลกัสตูร

ขัน้พืน้ฐานจนถึงอดุมศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในระบบและนอกระบบ

8. ด้านการพัฒนาตนเอง การมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม การรวมกลุม่ในลกัษณะเครือขา่ย/ชมุชน

9. ด้านการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะ

อื่น ๆ เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภยั

นอกจากนีย้งัมีสทิธิประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี กองทนุผู้สงูอายุ กรม

กิจการผู้สงูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ โทรศพัท์ 0-2651-6902, 0-2651-6480 หรือ

เวบ็ไซต์ http://www.dop.go.th

เงนิและสทิธิที่ ผู้สูงอายุจะได้รับ มีอะไรบ้าง?
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การผลติไฟฟ้าจากนํา้เสียปิโตรเลียม

ในเซลไฟฟ้าชีวภาพ

กระบวนการบําบดันํา้เสยีไมว่า่จะเป็นกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี หรือกระบวนการทางชีวภาพ

ล้วนแล้วแตใ่ช้พลงังานและทรัพยากรทัง้สิน้ ทําให้การบําบดันํา้เสยีนัน้มีต้นทนุท่ีสงู แตจ่ดัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัตอ่คณุภาพ

สิง่แวดล้อมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะนํา้เสยีท่ีมีลกัษณะยอ่ยสลายยาก ในขณะเดยีวกนัโลกกําลงัเผชิญกบัวิกฤติพลงังาน ใน

การหาแหลง่พลงังานทดแทน จงึกลายเป็นประเด็นท่ีสาํคญัมากในปัจจบุนั เซลไฟฟา้ชีวภาพ (microbialfuel cell – MFC)
เป็นเซลไฟฟา้ท่ีผลติไฟฟา้ โดยใช้อิเลก็ตรอนจากการยอ่ยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย ซึง่ในธรรมชาติมีแบคทีเรีย

หลากหลายประเภท ท่ีใช้สารอินทรีย์เป็นแหลง่อาหาร และแหลง่พลงังานได้ เซลไฟฟา้ชีวภาพจดัเป็นแหลง่พลงังานทดแทนท่ี

นา่สนใจ สารอินทรีย์หลากหลายประเภทสามารถใช้เป็นแหลง่อาหารของแบคทีเรียได้ รวมทัง้สารอินทรีย์ท่ีปนเปือ้นในนํา้เสยี

ฉะนัน้นํา้เสยีจงึมีศกัยภาพท่ีจะนําไปใช้ใน microbialfuel cell – MFC โดยทําการบําบดันํา้เสยีไปพร้อม ๆ กนั โดยการใช้

เทคโนโลยี MFC จึงจดัเป็นรูปแบบหนึง่ของการผลติพลงังานสะอาด
รศ.ดร.ภชัราภรณ์ สวุรรณวิทยา ภาควิจยัวิศวกรรมสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้

ศกึษางานวิจยัชิน้นี ้ โดยใช้นํา้เสยีอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม ซึง่เป็นแหลง่ของอิเลก็ตรอนให้ MFC โดยมุง่เน้นท่ีจะประเมิน
คณุภาพของนํา้เสยีปิโตรเลยีม พฒันาให้ระบบสามารถผลติกระแสฟา้ได้สงูขึน้ โดยทําการเปรียบเทียบกําลงัการผลติไฟฟา้

ในสภาวะท่ีมีแบคทีเรียกลุม่ท่ีอยูเ่ดิม กบัสภาวะท่ีมีการเติมมลูววั ซึง่เป็นแหลง่ท่ีมีแบคทีเรียกลุม่ไร้อากาศอยู่ การเพ่ิม

ศกัยภาพในการผลติกระแสไฟฟา้โดยแบคทีเรียจากมลูววั โดยศกัยภาพในการผลติกระแสไฟฟา้นัน้ นอกจากจะขึน้กบั

อินทรีย์ซึง่เป็นแหลง่ของอิเลก็ตรอนแล้ว ประชากรจลุชีพท่ีเป็นผู้ยอ่ยสลายสารอินทรีย์ยงัเป็นตวัแปรสาํคญัด้วย เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมศกัยภาพของการผลติกระแสไฟฟา้จากนํา้เสยีปิโตรเลยีมท่ีใช้แบคทีเรียท่ีอาศยันํา้เสยี โดยผู้วจิยัเลอืกท่ีจะเติมประชากร

แบคทีเรียจากภายนอกเข้าไปในระบบ โดยเลอืกใช้มลูววัเป็นแหลง่ของประชากร จากการทดลองจะเห็นได้วา่ มลูววัมีผลช่วย

ทําให้สารอินทรีย์เกิดการยอ่ยสลายได้ดีขึน้ และสารอินทรีย์ในนํา้มลูววัมีการยอ่ยสลายทางชีวภาพได้ดีกวา่สารอินทรีย์ในนํา้

เสยีปิโตรเลยีม

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49271

รศ.ดร.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา

ภาพท่ี 1 รูปแบบพืน้ฐานของเซลล์

เชือ้เพลงิชีวภาพ

ภาพท่ี 2 เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพแบบห้องคู่

ท่ีใช้ในการทดลอง

https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49271


11



12

แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/campus/1395109

ธงประจาํพระองค “สมเด็จพระเจาอยูหัว”

ธงประจําพระองค์ เป็นธงประเภทหนึง่ของพระราชวงศ์ไทย ซึง่ประดบัร่วมกบัธงชาตไิทยเพ่ือถวายพระเกียรติแก่พระ

ราชวงศ์ไทย ปรากฏใช้อยูท่กุแหง่ในประเทศไทย ตา่งจากธงอีกประเภทหนึง่ซึง่เรียกรวมกนัตามกฎหมายธงในปัจจบุนัวา่ ธงพระ

อิสริยยศ อนัเป็นธงท่ีใช้ในพิธีการตา่ง ๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานท่ีเฉพาะแหง่ โดยหลกัแล้ว ธงประจําพระองค์ มีลกัษณะ

เป็น ธงสพืีน้ตามวนัพระราชสมภพหรือสท่ีีตามพระประสงค์ของพระองค์นัน้ ๆ ประดบัด้วยเคร่ืองหมายพระปรมาภิไธยยอ่หรือพระ

นามาภิไธยยอ่ สว่นพระบรมวงศานวุงศ์พระองค์อ่ืน ก็มีธงประจําพระองค์ในลกัษณะดงักลา่วเช่นเดียวกนั แตม่กัมิได้พบเห็นบอ่ย

นกั นอกจากในงานพิธีซึง่พระบรมวงศานวุงศ์พระองค์นัน้ ๆ เสดจ็พระราชดําเนินไปเป็นองค์ประธาน ธงประจําพระองค์เหลา่นีไ้ม่

เพียงแตใ่ช้ประดบัในพระราชพิธีและพิธีการตา่ง ๆ ท่ีเป็นทางการเทา่นัน้ แตใ่ช้อยูท่ัว่ไปอยา่งไมเ่ป็นทางการด้วย ประชาชนชาว

ไทยในทกุชนชัน้ และทกุหนแหง่นิยมประดบัธงดงักลา่วร่วมกบัธงชาติไทย เพ่ือถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภกัดีตอ่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานวุงศ์

ธงประจาํพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราช

สมภพวันจนัทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพืน้ธง ธงสี

เหลือง ตราพระปรมาภไิธยย่อ ว.ป.ร. มีอุณาโลม

เลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี
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