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วนัพืน้ท่ีชุ่มนํา้โลกตรงกบัวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ของทกุปี เน่ืองจากในวนัท่ี 2

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 นานาชาติได้ร่วมมือกนัยกร่างและลงนามในการรับรอง

“อนสุญัญาวา่ด้วยพืน้ท่ีชุ่มนํา้ท่ีมคีวามสาํคญัระหวา่งประเทศโดยเฉพาะเป็น

แหลง่ท่ีอยูข่องนกนํา้” ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนสุญัญาเป็นท่ีรู้จกั

ในนามอนสุญัญาแรมซาร์ พืน้ท่ีชุ่มนํา้ (Wetlands) ตามอนสุญัญาแรมซาร์
(Ramsar Convention) หรืออนสุญัญาวา่ด้วยพืน้ท่ีชุ่มนํา้ท่ีมีความสาํคญั

ระดบันานาชาติ

"พืน้ท่ีชุ่มนํา้" หมายความถึงท่ีลุม่ ท่ีราบลุม่ ท่ีลุม่ชืน้แฉะ พรุ แหลง่นํา้ ทัง้

ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ และท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ทัง้ท่ีมีนํา้ขงั หรือทว่มอยูถ่าวร

และชัว่ครัง้ชัว่คราว ทัง้ท่ีเป็นแหลง่นํา้น่ิง และนํา้ไหล ทัง้ท่ีเป็นนํา้จืด นํา้กร่อย

และนํา้เค็ม รวมไปถงึท่ีชายฝ่ังทะเลและท่ีในทะเล ในบริเวณซึง่เมื่อนํา้ลดลง

ตํ่าสดุ มีความลกึของระดบันํา้ ไมเ่กิน 6 เมตร ปัจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ท่ีชุ่มนํา้

ท่ีได้รับการจําแนกรวมกบัพืน้ท่ีท่ีไมไ่ด้รับการจําแนก และให้ความคุ้มครองใน

รูปพืน้ท่ีอนรัุกษ์ตา่ง ๆ ท่ีรวมถงึป่าชายเลน ป่าพรุ ทะเล หนองและบงึ ตา่ง ๆ คิด

เป็นพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 15.7 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 5 ของพืน้ท่ีประเทศ

ประโยชน์ของพืน้ท่ีชุ่มนํา้มีดงันี ้

1. เป็นแหลง่นํา้ ทัง้นํา้จืด นํา้กร่อย และนํา้เค็ม ท่ีคน พืช และสตัว์ เข้าไป

ใช้ประโยชน์ได้ เช่น การอปุโภคบริโภค การเกษตร การเลีย้งสตัว์ อตุสาหกรรม

การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ นนัทนาการ ฯลฯ นอกจากนัน้ พืน้ท่ีชุ่มนํา้ยงัชว่ยรักษา

สมดลุของระดบันํา้ใต้ดิน

2. เป็นแหลง่เก็บกกันํา้ฝน และนํา้ทา่ท่ีไหลบา่ลงมาจากพืน้ท่ีตอนบนของ

ลุม่นํา้ รวมทัง้ช่วยลดและปอ้งกนัปัญหานํา้ทว่มฉบัพลนัอนัอาจจะเกิดกบัพืน้ท่ี

โดยรอบ หากพืน้ท่ีชุ่มนํา้ถกูถม หรือเปลีย่นแปลงไป จะเกิดปัญหานํา้ทว่มขงั

บอ่ยครัง้ขึน้

3. มีบทบาทช่วยปอ้งกนัมใิห้นํา้เค็ม รุกเข้ามาในแผน่ดิน นํา้จืดท่ีไหลมา

ตามทางนํา้ตา่ง ๆ จะไหลผา่นพืน้ท่ีชุ่มนํา้แล้วไหลลงสูช่ัน้นํา้ใต้ดินในพืน้ท่ีชุ่ม

นํา้ และช่วยผลกัดนันํา้ทะเลไมใ่ห้รุกเข้ามาในแผน่ดิน การสบูนํา้ใต้ดินขึน้มาใช้

มากเกินขนาด การผนันํา้จากทางนํา้มาใช้มากเกินไป มีผลทําให้นํา้เค็มรุกเข้า

มาในแผน่ดินได้มากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงนํา้ขึน้สงูสดุ

4. ช่วยปอ้งกนัรักษาชายฝ่ังทะเล และลดการพงัทลายของชายคลองชาย

ฝ่ัง พืชพรรณในพืน้ท่ีชุ่มนํา้ พืชริมตลิง่ ชายฝ่ังคลองและชายฝ่ังทะเล ท่ีโดดเดน่

เห็นได้ชดัท่ีสดุ คือ ป่าชายเลนจะช่วยยดึดิน ปะทะแรงลมพายุ กระแสนํา้ และ

คลืน่ ทัง้ยงัชว่ยปอ้งกนัพืน้ท่ี กิจกรรมและทรัพย์สนิตา่ง ๆ บริเวณพืน้ท่ีหลงั
ชายฝ่ังทะเลด้วย

แหลง่ข้อมลู : https://guru.sanook.com/2384
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งานเสวนาวิชาการ Digital KU by OCS/KU

เร่ือง Initiation AI “Artificial Intelligence”

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานเสวนาวิชาการ Digital KU by OCS/KU เร่ือง Initiation AI “Artificial
Intelligence” ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เร่ือง “AI กบัการขบัเคลือ่นสงัคมยคุดิจิทลั” วิทยากรโดย รศ.ยืน ภูว่รวรรณ ผู้ทรงคณุวฒุพิิเศษสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่วถงึสมองของมนษุย์ท่ีสามารถเก็บข้อมลูได้เป็น

จํานวนมาก มีการเช่ือมตอ่กบัประสาทสมัผสั และมีการประมวลผล โดยแยกสว่นของการจดจําในรูปแบบ

ตา่ง ๆ การคิดเชิงนามธรรม โดยมีผลทําให้เกิดความคิดริเร่ิม ความคิดท่ีเป็นระบบ ความคิดท่ีมีเหตผุล รวมทัง้

การคิดวิเคราะห์และการสงัเคราะห์

การเรียนในยคุดิจิทลัจะเป็นโมเดลแหง่การเรียนรู้ มีการค้นหาขมุความรู้ดิจิทลั เพ่ือให้สามารถสือ่สาร

เช่ือมโยงกนัในเครือขา่ยความรู้ โดยใช้สิง่ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. หุน่ยนต์เป็นสว่นสมองของการรับรู้ การสมัผสั การเก็บข้อมลู และความจํา

2. CPU เป็นข้อมลูความรู้ การจดัการ และการประมวลผล
3. การศกึษาท่ีเก่ียวกบัการใช้ประสบการณ์ เช่น การเรียนวา่ยนํา้ ต้องลงไปวา่ยในสระวา่ยนํา้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีปัญญา และสาขาของวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ท่ีสร้างสิง่เหลา่นีใ้ห้เกิดมีขึน้ โดยใช้กลไกของ Machine Intelligent : IOT สง่ผลให้งานและ

อาชีพของสงัคมเปลีย่นไป เช่น การใช้หุน่ยนต์ AI การให้บริการบนแพลตฟอร์ม การใช้เคร่ืองมอืคราวด์ และ
การมีปฏิสมัพนัธ์แบบอินเตอร์แอคทีฟ

Digital Twin สูส่งัคมยคุใหม่ เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์นําเสนอคา่ฝุ่ นพิษ pm2.5 แบบออนไลน์

โดยระบบจะรายงานสภาพฝุ่ นละอองในแตล่ะวนั รวมทัง้การรายงานข้อมลูปรับปรุงเป็นรายชัว่โมง (ในช่วงต้น

ของแตล่ะชัว่โมง) โดยระบบจะปรับหน้าเว็บไซต์ใหมเ่ป็นการรายงานแบบอตัโนมตัิทกุ 5 นาที รวมทัง้

แอปพลเิคชัน่ InsideKU ในการค้นหาข้อมลูหนว่ยงาน คณะ แผนท่ีตัง้อาคาร ร้านสะดวกซือ้ ตู้ เอทีเอ็ม จดุ

จอดรถจกัรยาน รวมทัง้การรายงานคณุภาพอากาศ สามารถดาวน์โหลดได้ทัง้ Android และ iOS ท่ีเว็บไซต์

https://airq.ku.ac.th/index.php
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เร่ือง “หุน่ยนต์ในชีวติประจําวนั” วิทยากรโดย ดร.กาญจนพนัธุ์ สขุวชิชยั ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่วถงึ การใช้หุน่ยนต์ท่ีเป็นเคร่ืองจกัร หรือ

ซอฟต์แวร์ให้เข้ามาชว่ยเหลอืงานของมนษุย์ โดยมีอตุสาหกรรมเป็นเปา้หมายในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ

โดยประเทศไทยอยูใ่นอนัดบั 3 ของโลกในการนําหุน่ยนต์มาใช้งาน สว่นในตา่งประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น

จะใช้หุน่ยนต์ในสนามบิน หุน่ยนต์สง่ไปรษณีย์ หุน่ยนต์ทําอาหาร หุน่ยนต์ผา่ตดัทางไกล และกําลงัพฒันา

หุน่ยนต์ให้ช่วยผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นบ้าน เพ่ือให้สามารถหยิบสิง่ของตา่ง ๆ ให้กบัผู้สงูอายไุด้ เช่น นํา้ดืม่ เป็นต้น

สว่นท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้มีการสร้างหุน่ยนต์คณุลาํไย หรือ KU
Service Robots เป็นหุน่ยนต์สาํหรับรับใช้งานในบ้าน และช่วยดแูลผู้สงูอายุ

เร่ือง “AI and Augmented Analytics” วิทยากรโดย คณุไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการสาขา

วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (วสท.) และรองประธานกรรมการบริษัท VVR Asia จํากดั กลา่ววา่ ในวนันี ้

เราต้องวางแผนระดบัประเทศแล้วให้หุน่ยนต์ชว่ยทํางานให้เรา รวมทัง้ได้นําเสือ้ท่ีมีเซ็นเซอร์ จํานวน 14 จดุ

โดยติดตัง้เซ็นเซอร์ไว้บริเวณไหล่ ข้อแขน โดยใช้แอพพลเิคชัน่วดัอตัราการขยบัแขน การบิดตวั โดยใช้ใน

ด้านการกีฬา เช่น การตีกอล์ฟ การวิ่ง การขี่ม้า การเต้นรํา และการแพทย์ เช่น การทํากายภาพบําบดั และ

การซ้อมรบของทหาร เป็นต้น
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ผลการจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัสีเขียวโลก

UI GreenMetric 2018
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มก. เตรียมความพร้อมระบบ DNS

รองรับมาตรฐาน EDNS

เน่ืองจากผู้พฒันาซอฟท์แวร์ของระบบ DNS หลกัได้ตดัสนิใจร่วมกนัท่ีกําหนดวนัดีเดย์ เพ่ือประกาศแจ้งผู้

ให้บริการอินเทอร์เน็ตเตรียมพร้อมรับมือเหตกุารณ์ DNS Flag Day ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยบริการ DNS ของทกุ

โดเมนในอินเทอร์เน็ต ต้องทํางานได้ตามมาตรฐาน EDNS ก่อนวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยทางสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ซึง่เป็นผู้ดแูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยหลกัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมของ

ระบบ DNS รองรับมาตรฐาน EDNS เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทัว่ไปสามารถตรวจสอบได้วา่ โดเมนใดมปัีญหาบ้าง

โดยตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ https://ednscomp.isc.org/ednscomp โดยปอ้นช่ือโดเมนในช่อง Zone Name

สว่นระบบ DNS คืออะไร DNS Flag Day มีความสาํคญัอยา่งไร ทกุทา่นสามารถศกึษารายละเอียดได้จาก

บทความท่ีเว็บไซต์ https://www.thaipr.net/it/909743

ระบบรายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศ

ภายใน มก. แบบออนไลน์

ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความหว่งใยในสขุภาพของ

ประชาคมภายใน มก. ได้สัง่การให้คณะสิง่แวดล้อม ซึง่มีสถานีตรวจวดัอตุนิุยมใกล้ผิวดินและคณุภาพอากาศ บรูณาการ

กบัสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ รายงานสภาพฝุ่ นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ เพ่ือให้

ประชาคม มก. ติดตามรายงานสภาพอากาศอยา่งใกล้ชิด พร้อมจดัมาตรการหลกัและมาตรการเสริมเพ่ือลดปัญหาฝุ่ น

ละอองในอากาศภายใน มก. ขณะท่ีสภาพอากาศปิด

มาตรการหลกั ได้แก่ การจดัการจราจรภายใน มก. ในชัว่โมงเร่งดว่น โดยสัง่การให้กองยานพาหนะอาคารและ

สถานท่ีเร่งระบายรถยนต์ให้มีความคลอ่งตวั และพยายามไมใ่ห้มีรถยนต์สะสมในถนน หรือเส้นทางการเดินรถภายใน

มหาวิทยาลยั

มาตรการเสริม ได้แก่ การรณรงค์ให้ประชาคม มก. ใช้รถสวสัดิการ มก. ระบบไฟฟา้ ซึง่มีจํานวน 21 คนั สญัจร

ภายในมหาวิทยาลยั แทนการใช้รถยนต์สว่นตวั รถมอเตอร์ไซค์ สญัจรไปตามสถานท่ีตา่ง ๆ ภายใน มก. หรือหนัมาใช้

รถจกัรยานแทน ก็จะช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิในยานยนต์ และมาตรการเสริมอีก

ประการหนึง่คือ การฉีดนํา้ให้กบัต้นไม้เพ่ือให้ใบไม้เปียกและดกัฝุ่ นละอองในอากาศ

โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัทําระบบเสร็จสมบรูณ์ และ

เปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการแล้ว เมื่อวนัพธุท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ทกุทา่นสามารถเข้าชม

รายละเอียดเก่ียวกบัระบบรายงานสภาพอากาศภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ท่ีเว็บไซต์ระบบรายงานสภาพฝุ่ น

ละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ https://airq.ku.ac.th/index.php รวมทัง้ทกุ

ทา่นยงัสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั insideku เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมลูหนว่ยงาน คณะ

แผนท่ีตัง้อาคาร ร้านสะดวกซือ้ ตู้ เอทีเอ็ม และจดุจอดรถจกัรยานภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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แหลง่ข้อมลู : https://board.postjung.com/1121676

1. ถ้าเด็กเก็บเสือ้ผ้าข้าวของท่ีสาํคญัไป แสดงวา่เด็กมกีารเตรียมตวั
วางแผนหนี หากเด็กไมไ่ด้นําข้าวของท่ีสาํคญัไปเลย อาจเกิดเหตรุ้าย

ระหวา่งทางกลบับ้าน

2. ผู้ปกครองต้องพิจารณาดวูา่ ในรอบหนึง่เดือนก่อนเด็กหายตวัไป

เด็กมีเร่ืองทะเลาะกบัคนในครอบครัวหรือไม่ เช่น การลงโทษเฆีย่นตีเด็ก

การห้ามเด็กคบกบัแฟน การห้ามใช้หรือยดึโทรศพัท์มือถือของเดก็ เป็นต้น

เพราะเร่ืองตา่ง ๆ เหลา่นีอ้าจเป็นสาเหตใุห้เด็กหนีออกจากบ้าน

3. เพ่ือนสนิทของเดก็อาจเป็นผู้ให้ข้อมลูท่ีดีท่ีสดุ แตแ่นน่อนวา่เด็กยอ่ม

เข้าข้างกนั ทางท่ีดีท่ีสดุคือให้ครูประจําชัน้เป็นผู้สอบถามข้อมลูให้ โดย

ผู้ปกครองต้องมีหมายเลขโทรศพัท์สาํหรับใช้ติดตอ่กบัครูประจําชัน้ และ

ผู้ปกครองต้องทราบด้วยวา่ใครเป็นเพ่ือนสนิทของลกูบ้าง

4. สว่นใหญ่เดก็วยัรุ่นมกัไมห่นีออกจากบ้านไปอยูเ่พียงคนเดียวตาม

ลาํพงั โดยเด็กอาจจะไปอยูก่บัเพ่ือนหรือแฟน ทัง้นีแ้ฟนท่ีเด็กไปอยูด้่วย

อาจเคยเจอกนัมาก่อน หรือเพ่ิงคยุกนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต หรือคยุกนัผา่น

ทางโทรศพัท์มือถือ และเป็นการออกไปพบกนัเป็นครัง้แรก

5. พฤติกรรมก่อนการหายตวัไปของเด็ก จะเป็นตวับง่ชีส้าํคญั เช่น เด็ก

ติดการคยุผา่นทางโทรศพัท์มือถือมาก มีซิมการ์ดหลายเบอร์ หรือมีการ

เลน่แชทมากผิดปกติ โดยเฉพาะตอนกลางคืน นัน่หมายถึงเด็กอาจหายตวั

ไปกบัคนท่ีเด็กคยุด้วย

6. เด็กหายไปเพราะติดตอ่กบัใคร ทางช่องทางไหน ให้ตามหาจากสิง่

นัน้ เช่น เด็กชอบใช้โทรศพัท์มือถือ ให้ตามเด็กจากข้อมลูการใช้โทรศพัท์

ของเด็ก แตถ้่าเด็กใช้การแชทคยุผา่นอินเทอร์เน็ต ให้ติดตามเดก็จากการ

ใช้งานในโปรแกรมแชท หรือโปรแกรมตา่ง ๆ

7. เด็กท่ีหนีออกจากบ้านมีแนวโน้มกลบัมาได้เอง เพราะหากวา่พอ่แม่

ของเพ่ือนท่ีเด็กไปอาศยัอยูด้่วยเร่ิมกดดนัให้กลบับ้าน หรือแฟนท่ีเด็กไปอยู่

ด้วยได้ทําร้ายร่างกาย หรือทําไมด่ีเหมือนท่ีเด็กจินตนาการไว้

8. เด็กท่ีหนีออกจากบ้านบางคนจะไมย่อมกลบับ้านเลย หรือหากเด็ก

ถกูตามกลบัมาได้ ก็จะมีแนวโน้มหนีออกจากบ้านอีกรอบ หากเหตผุลใน

การหนีไปคือความรุนแรงในครอบครัว หรือสภาพการเลีย้งดไูมเ่หมาะสม

9. แม้เด็กจะยงัไมห่ายออกจากบ้าน แตถ้่าผู้ปกครองไมท่ราบข้อมลู

หรือพฤติกรรมของเด็ก หรือสภาพแวดล้อมท่ีเด็กได้ประสบพบเจอ นัน่คือ

ความเสีย่งสาํคญัตอ่ความสาํคญัในครอบครัว

10. ขอคาํปรึกษาการติดตามวยัรุ่นหายได้ท่ีศนูย์ข้อมลูคนหาย มลูนิธิ

กระจกเงา เว็บไซต์ http://www.mirror.or.th หมายเลขโทรศพัท์

080-775-2673

ทาํไงด?ี ลูกวัยรุ่นหนีออกจากบ้าน
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เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว

ผศ. ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์

โซบะเป็นอาหารท่ีมีประวตัิมายาวนานของญ่ีปุ่ น มีต้นกําเนิดจากการเพาะปลกูต้นโซบะและประเทศจีนเข้ามามี

บทบาทในเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น โดยได้นําเคร่ืองโมเ่ข้ามาภายในประเทศจนทําให้เกิดการพฒันาเส้นโซบะขึน้มา โซบะถกูทํา

มาจากแปง้โซบะ เป็นอาหารแบบเส้นดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น เป็นอาหารญ่ีปุ่ นท่ีเป็นตวัแทนเทียบเคยีงกบัซูชิ หรือเทมปรุะ

คณุสมบตัขิองแปง้โซบะคือ ชว่ยให้เส้นเลอืดฝอยแขง็แรงมากขึน้ จึงเป็นอาหารท่ีเหมาะมากสาํหรับคนท่ีเป็นโรคภาวะ

หลอดเลอืดและโรคความดนัโลหิตสงู ช่วยลดนํา้ตาลในเลอืดได้จงึเหมาะแก่การนําไปประกอบอาหารให้สาํหรับคนท่ีเป็น

เบาหวานได้รับประทาน ช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ลาํไส้ ทําให้ท้องไมผ่กู และยงัช่วยทําให้เกิดความอยากอาหารอีกด้วย

โซบะมีคณุคา่ทางอาหารสงูมากไมว่า่จะเป็นวิตามินบี 1 หรือบี 2 และยงัมีแร่ธาตกุบัโปรตีนเป็น 2 เทา่ของแปง้ชนิดอ่ืน

นอกจากนัน้ยงัมีกรดอะมิโนท่ีจําเป็นตอ่ร่างกายมนษุย์อีกถึง 8 ชนิด

ชาใบหมอ่น คอืชาท่ีกําลงัได้รับความนิยม เพราะนอกจากสรรพคณุเร่ืองปอ้งกนัรักษาโรคเบาหวาน ลดระดบั

นํา้ตาลในเส้นเลอืด และช่วยขจดัไขมนัสว่นเกินในร่างกายได้ดี ซึง่สรรพคณุของชาใบหมอ่น ประกอบด้วยแร่ธาตแุละสาร

ต้านอนมุลูอิสระ ลดระดบักลโูคสในเลอืด ลดคอเลสเตอรอลท่ีไมด่ี อีกทัง้ยงัมีฤทธ์ิต้านการอกัเสบ แก้อาการหวดั ชว่ยการ

ลดนํา้หนกัสขุภาพหลอดเลอืดดขีึน้ แมกนีเซียมชว่ยปรับสมดลุและตอ่สู้กบัโรคเบาหวาน วิตามินบี 2 ช่วยรักษาระบบ

ประสาทช่วยการดดูซมึแร่ธาตุ รักษาระบบทางเดินอาหาร วิตามนิเอสงูช่วยบํารุงสายตา และชาใบหมอ่นสามารถดื่มได้

ทัง้ร้อนและเย็น ถือเป็นเคร่ืองดื่มมหศัจรรย์เลยทีเดียว

แหล่งข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49540

โดยผลติภณัฑ์อาหารเส้นท่ีเลยีนแบบเส้นโซบะได้รับการพฒันาจาก ผศ.ดร.สาวิตรี รัตนสมุาวงศ์ ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยทําจากแปง้ข้าวเพ่ือ

ทดแทนแปง้บคัวีทและแปง้สาลใีนเส้นโซบะดัง้เดิม และผสมกบัผงชาใบหมอ่น อยูใ่นรูปของเส้นอบแห้ง สามารถคืนรูป

โดยการต้มในนํา้ร้อนได้ในเวลา 4 นาที

ภาพท่ี 1 ผลติภณัฑ์แห้งพร้อมภาชนะบรรจ ุ                              ภาพท่ี 2 ผลติภณัฑ์หลงัการคืนรูป
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แหลง่ข้อมลู : https://health.kapook.com/view205013.html
จดัทําโดย งานสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มก.

1. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบคุคล  2. ดบัเคร่ืองยนต์ขณะจอด     3. ตรวจสอบสภาพรถ

4. เจอรถควนัดําให้โทรแจ้ง        1584 รถเมล์และรถบรรทกุ       1348 รถเมล์ ขสมก.  

1197 รถยนต์ทัว่ไป

5. หยดุการเผาในท่ีโลง่             6. งดสบูบหุร่ี                        7. หลีกเล่ียงการจดุธูป

8. หลีกเล่ียงการทําอาหารด้วยเตาถ่าน           9. ปลกูต้นไม้ 
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เข่ือนเก็บนํ้าคลองกระทูนและเข่ือนเก็บนํ้าคลองดินแดงตามพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ตามท่ีได้เกิดพายโุซนร้อน “ปาบกึ” ขึน้ฝ่ังท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ในช่วงคํา่ของวนัศกุร์ท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ทําให้มีฝน

ตกหนกัมาก ปริมาณนํา้ฝนสะสมใน 24 ชัว่โมง ปริมาณ 180-200 มิลลเิมตร โดยหนว่ยงานราชการได้จดัตัง้ศนูย์อพยพท้องถ่ิน

พร้อมกบัปิดโรงเรียน ปิดสนามบินนครศรีธรรมราช และได้เปิดโรงเรียนให้เป็นศนูย์อพยพ

โดยเมือ่ปลายเดือนพฤศจิกายน พทุธศกัราช 2531 ก็ได้เคยเกิดอทุกภยัขึน้ในพืน้ท่ีภาคใต้ ทําให้เกิดความเสยีหายแกพื่น้ท่ี

การเพาะปลกู บ้านเรือน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สนิของราษฎร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชฯ ทรงหว่งใย

ตอ่ปัญหาและความเสยีหายเน่ืองจากอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ครัง้นี ้ จึงได้พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกบัวิธีการบรรเทาอทุกภยัและ

ช่วยกนัฟืน้ฟพืูน้ท่ีซึง่ได้รับความเสยีหายแก่เจ้าหน้าท่ีชลประทาน และสาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.)

เมือ่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2531 ณ อาคารชยัพฒันาในสวนจิตรดา ให้กรมชลประทานร่วมกบัหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องพิจารณา

สภาพพืน้ท่ีบริเวณบ้านกะทนูเหนือ บ้านกะทนูใต้ และพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวนหลายพนัไร่ทัง้สองฝ่ังคลองกะทนู ในเขตอําเภอพิปนู

จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยดําเนินการสร้างอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญ่ สาํหรับบรรเทาปัญหานํา้ทว่มพืน้ท่ีสองฝ่ังแมนํ่า้ตาปีตอนลา่ง

ในเขตอําเภอพิปนู และอําเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช

ซึง่เขือ่นเก็บนํา้คลองกระทนู และเขื่อนเก็บนํา้คลองดินแดง ตามพระราชดําริของในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล

อดลุยเดชฯ ได้ช่วยให้ตวัเมอืงนครศรีธรรมราช รวมทัง้อําเภอพิปนู อําเภอฉวาง อําเภอถํา้พรรณราย ได้รอดพ้นจากนํา้ทว่ม เพราะ

พายโุซนร้อน “ปาบกึ” ได้ทําให้มปีริมาณฝนตก 5 วนั มีปริมาณนํา้มากถงึ 300 มิลลเิมตร โดยเขื่อนทัง้สองแหง่ตามพระราชดําริใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชฯ สามารถรองรับปริมาณนํา้ได้ถึง 400 ล้านลกูบาศก์เมตร

แหลง่ข้อมลู : https://www.thairath.co.th/content/1461069
http://irrigation.rid.go.th/rid15/nst/NSTRID2017/katoon.php


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

