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งานวนัเด็กแหง่ชาติจดัขึน้เป็นครัง้แรก เมื่อวนัจนัทร์แรกของเดือนตลุาคม

พ.ศ. 2498 ตามคําเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กลุกานี ผู้แทนองค์การสหพนัธ์เพ่ือ

สวสัดิภาพเด็กระหวา่งประเทศแหง่สหประชาชาติ โดยมุง่หวงัให้ประชาชนเห็น

ความสาํคญั และความต้องการของเด็ก รวมทัง้เป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนกั

ถึงบทบาทอนัสาํคญัของตนในประเทศ โดยปลกูฝังให้เด็กมสีว่นร่วมในสงัคม

เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกําลงัของชาติ

รัฐบาลจดัให้มีคณะกรรมการจดังานวนัเด็กแหง่ชาตขิึน้มา เพ่ือทําหน้าท่ี

ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ในสว่นของภาครัฐบาล รัฐวสิาหกิจ และ

เอกชน โดยได้มีการกําหนดให้มีการฉลองวนัเดก็แหง่ชาติทัง้ในสว่นกลางและ

สว่นภมูิภาค โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้เด็กทัว่ประเทศ ทัง้ในระบบโรงเรียนและ

นอกระบบโรงเรียน ได้เรียนรู้ถึงความสาํคญัของตน เก่ียวกบัสทิธิ หน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยัท่ีมีตอ่ตนเองและสงัคมโดยสว่นรวม รวมทัง้ให้

แตล่ะคนมีความยดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ

งานวนัเด็กแหง่ชาตจิดัขึน้ทกุปี ในวนัจนัทร์แรกของเดือนตลุาคม ถึงปี

พ.ศ. 2506 และในปี พ.ศ. 2507 ไมส่ามารถจดังานวนัเด็กได้ทนั จงึได้เร่ิมจดัอีก

ครัง้ในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลีย่นเป็นวนัเสาร์ท่ีสองของเดอืนมกราคม เน่ืองจาก

เห็นวา่เป็นช่วงหมดฤดฝูนและเป็นวนัหยดุราชการ

โดยคําขวญัวนัเดก็เป็นคําขวญัท่ีนายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เน่ืองใน

โอกาสวนัเด็กแหง่ชาติของทกุปีโดยคําขวญัวนัเด็กมีขึน้ครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2499

ในสมยัท่ีจอมพล ป.พิบลูสงคราม ดํารงตําแหนง่นายกรัฐมนตรี วา่ "จงบําเพ็ญ

ตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนและสว่นรวม“ ตัง้แตปี่ พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์

ธนะรัชต์ ซึง่ดํารงตําแหนง่นายกรัฐมนตรี ได้ให้คณุคา่ความสาํคญัของเด็ก จงึ

มอบคําขวญัให้เป็นข้อคติเตือนใจสาํหรับเด็กปีละ 1 คําขวญั (ก่อนถึงวนัเดก็

แหง่ชาต)ิ โดยนายกรัฐมนตรีในสมยัตอ่มาจงึได้ถือเป็นธรรมเนียมสบืเน่ืองมา

จนถึงปัจจบุนั

สว่นคาํขวญัวนัเด็กในปี พ.ศ. 2562 ซึง่พลเอกประยทุธ จนัทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีได้มอบให้แก่เด็กไทยคือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพฒันา

ชาติ”

แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/campus/929712
ท่ีปรึกษา  

รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชยั    ผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 

ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษูณะ    รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร. มณฑล ฐานตุตมวงศ์  รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์  

รศ.ดร. วรเศรษฐ สวุรรณิก     รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 

กองบรรณาธิการ : 

นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา 

นายณฐภทัร นกแก้ว นางสนิุสา สิงห์แก้ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน์ แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต์ 

สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ตอ่ 622989 

HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ 

pongsakorn.s@ku.ac.th



3

สาํนักบริการคอมพวิเตอร์จัดสัมมนาวชิาการ

เร่ือง “การเปล่ียนผ่านการศึกษาด้วยส่ือและเคร่ืองมือดจิทิลั”

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัสมัมนาวิชาการ

เร่ือง “การเปลีย่นผา่นการศกึษาด้วยสือ่และเคร่ืองมือดิจิทลั” ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หวัข้อ “Education 4.0” วิทยากรโดย รศ.ดร.พร้อมพิไล บวัสวุรรณ ภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่วถงึปิรามิดแหง่การเรียนรู้ (The Learning Piramid) คือการแสดงให้เห็นถงึ

ประสทิธิภาพในการเรียนรูปแบบตา่ง ๆ เราได้เรียนอะไรมากมายในชีวิต แตค่ณุเคยสงสยัไหมวา่ทําไมมนัจงึได้ผลตา่ง ๆ

คําตอบก็คือวธีิในการเรียนนัน้แตกตา่งกนั ซึง่การเรียนแบบนัง่ฟังบรรยายนัน้พบวา่ผลท่ีได้รับนัน้น้อยกวา่ 10% สว่น

การเรียนโดยการอา่นนัน้จะได้ผลอยูป่ระมาณ 10% และการเรียนท่ีได้ผลเพ่ิมมากขึน้มาคือการเรียนแบบการฟังและดู

วิดีทศัน์ประมาณ 20% โดยการเรียนแบบเห็นตวัอยา่งจริงนัน้เป็นการเรียนท่ีมีประสธิิภาพเพ่ิมขึน้มาถึง 30% สว่นการ

เรียนท่ีได้ผลเพ่ิมขึน้มาคือการเรียนแบบพดูคยุและแบง่ปันความคดิเห็น ได้ผลมากถงึ 50% สว่นการปฏิบตัิลงมือทําจริง

การเรียนเช่นนีทํ้าให้ผู้ เรียนได้ลองทําจริง มนัได้ผลมากถงึ 75% และหากคณุสามารถใช้ความรู้ท่ีมีไปสอนคนอ่ืน ๆ ได้

นัน่หมายถึงคณุได้เรียนรู้สิง่นัน้กบัคณุมากถึง 90% อาจารย์ในอนาคตแหง่ศตวรรษท่ี 21 จงึต้องเรียนรู้เทคโนโลยี

เพ่ิมขึน้ สามารถปรับเปลีย่นการเรียนการสอนแบบเดิม อาจารย์ต้องใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัมาใช้เพ่ือให้

นิสติสามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้ และนิสติฝึกปฏิบตัิกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยท่ีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาของนิสติ
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หวัข้อ “กระบวนทศัน์ใหมใ่นการพฒันาบคุลากร และการจดัการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทลั” วิทยากรโดย Mr. Nick

Hutton Regional Director, D2L Asia Pte.Ltd. ทา่นวิทยากรเป็นหนึง่ในผู้ก่อตัง้ Online University เป็น

แหง่แรกในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์ในการบริหาร Digital Education และปัจจบุนัทา่น

ยงัเป็นผู้ อํานวยการภาคพืน้เอเชียของบริษัท D2L ประเทศแคนาดา ทา่นได้กลา่วถึงกระบวนการและขัน้ตอนตา่ง ๆ ใน
การพฒันาบคุลากรการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัด้วยระบบดิจิทลั

หวัข้อ “การสร้างเนือ้หา (Content) และสือ่ (Media) บน Digital Platforms” วิทยากรโดยคณุวิทยา มติร
ศรัทธา กรรมการผู้จดัการบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จํากดั ได้กลา่ววา่ ถ้าหากทกุคนต้องการความสาํเร็จในงานตา่ง ๆ

แล้ว พวกเราทกุคนก็จะต้องสร้างความร่วมมือท่ีเป็นความรู้ทางการศกึษาจากกลุม่เลก็ ๆ ไปสูก่ลุม่การศกึษาในระดบัท่ี

สงูขึน้ไป โดยใช้วิทยาการทางด้านการเรียนการสอนสมยัใหมท่ี่สามารถสร้างการเรียนรู้ทัง้ทางด้านเนือ้หาและสือ่บน

Digital Platforms ได้

หวัข้อ “สาธิตระบบการใช้ World Class digital Platforms เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบคุลากรและการ

จดัการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยั” วิทยากรโดย Mr. Moses Lim Senior Solutions Engineer, D2L Asia
Pte.Ltd. ได้กลา่วเก่ียวกบัการใช้โทรศพัท์มือถือเพ่ือสร้างสิง่ตา่ง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน โดย

อาจารย์และนิสติสามารถนําไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัได้

หลงัจากการสมัมนาทางวชิาการเร่ือง “การเปลีย่นผา่นการศกึษาด้วยสือ่และเคร่ืองมือดิจิทลั” ได้เสร็จสิน้ลงแล้ว

รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ได้มอบกระเช้าผลไม้แก่ทา่นวิทยากรทัง้ 4 ทา่น

พร้อมกบักลา่วคําขอบคณุท่ีเป็นเกียรติในการบรรยายพิเศษ และถ่ายภาพร่วมกนัเป็นท่ีระลกึ รวมทัง้ผู้ อํานวยการสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ ยงัได้นําผู้ เข้าสมัมนาทางวิชาการฯ ทกุทา่นเข้าชมบธูนิทรรศการของบริษัท D2L อีกด้วย
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การประชุมวชิาการ Data Science Forum คร้ังที ่2
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งานเกษตรแฟร์ ประจาํปี 2562 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2562 ระหวา่งวนัท่ี 25 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.
2562 ภายใต้หวัข้อ “เกษตรศาสตร์นําไทย นวตักรรมก้าวไกล ใสใ่จสิง่แวดล้อม” โดยมีกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

การประกวดวาดภาพ “จิตอาสาพฒันาแหลง่นํา้” ประเภททีม 3 คน ระดบัอนบุาล แขง่ขนัวนัจนัทร์ท่ี 28 มกราคม

พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-9.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การประกวดการแขง่ขนัจดัตู้ปลาทองระดบัประถมศกึษา การแขง่ขนัจดัตู้ปลาหมอสรีะดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
และการแขง่ขนัการจดัตู้ปลาประเภทมพีรรณไม้นํา้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย รับจํานวน 20 ทีม ๆ ละ 3 คน แขง่ขนั

วนัจนัทร์ท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารรายละเอียดการจดัตู้ปลา เวลา

13.00-16.00 น. จดัตู้ปลา ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การประกวดแตง่กลอนจากภาพ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น แขง่ขนัวนัองัคารท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา

9.00 น. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าแขง่ขนั ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แขง่ขนัวนัองัคารท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา

13.00 น. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าแขง่ขนั ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การประกวดกล้วยไม้ตดัดอก หมวดท่ี 1 กล้วยไม้ตดัดอก 5 ช่อ หมวดท่ี 2 พวงมาลยัดอกกล้วยไม้ หมวดท่ี 3

การจดัดอกกล้วยไม้ในภาชนะ หมวดท่ี 4 การจดัช่อดอกกล้วยไม้ รับสิง่ประกวดวนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 9.00-12.00 น. ตดัสนิการประกวด เวลา 13.00-16.00 น. พิธีมอบรางวลั เวลา 16.30 น. ณ โถงชัน้ 1 อาคารวชิรา

นสุรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การประกวดกล้วยไม้ในงานเกษตรแฟร์ สิง่ประกวดจะถกูแบง่ประเภทตามสกลุเป็นหลกั เชน่ แวนด้า คทัลยีา

หวาย ช้าง รองเท้านารี ฟาแลนน๊อฟซีส ออนซีเดียม สง่สิง่ประกวด วนัอาทิตย์ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-

12.00 น. ตดัสนิเวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การประกวดไม้ประดบั แก้วกาญจนา 9 ประเภท ดราซีนา่ 12 ประเภท แอนธูเร่ียม (หน้าววัใบ) 6 ประเภท สง่สิง่

ประกวด วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การประกวดผลไม้ จํานวน 18 ประเภท ได้แก่ ขนนุ ชมพูพ่นัธ์ุทบัทิมจนัท์ ฝร่ังพนัธุ์กิมจู ฝร่ังมีเมลด็ไมจํ่ากดัพนัธ์ุ

กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยนํา้ว้า มะมว่งผลสกุไมจํ่ากดัพนัธุ์ มะมว่งผลดิบไมจํ่ากดัพนัธุ์ มะละกอผลสกุไมจํ่ากดั

พนัธุ์ ละมดุผลสกุพร้อมรับประทาน ส้มโอเนือ้สชีมพ/ูแดงมีขัว้ติด ส้มโอเนือ้สขีาว/เหลอืงมีขัว้ติด ส้มเปลอืกลอ่นมีขัว้ติด

ส้มแก้วผลโตมีขัว้ติด องุ่นพนัธุ์ไวท์มาละกามีช่อติดก่ิง องุ่นไร้เมลด็มีช่อติดก่ิง และมะพร้าวนํา้หอม รับสิง่ประกวดวนั

ศกุร์ท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ตดัสนิการประกวด เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญ

ศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/health/13989

จริง ๆ แล้วคา่ฝุ่ นละอองในประเทศไทยก็เกิดขึน้เร่ือย ๆ อยูแ่ล้วโดยเฉพาะภาคเหนือซึง่มีทัง้ฝุ่ นและควนั แตส่าํหรับ

สภาพอากาศท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพและปริมณฑลนี ้ มาจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาป่า การเผาขยะ การเผาให้ท่ีโลง่ การ

เพ่ิมพืน้ท่ีของโรงงานอตุสาหกรรม การเพ่ิมขึน้ของจํานวนรถยนต์ แม้แตก่ารประกอบอาหารท่ีใช้เตาถ่านก็ทําให้ฝุ่ นละออง

เหลา่นีเ้พ่ิมขึน้ ประกอบกบัสภาพอากาศในปีนีค้อ่นข้างน่ิง จึงทําให้ฝุ่ นอยูใ่นท่ีแคบ ๆ ไมม่กีารไหลเวียนระบายไปท่ีอ่ืน จึง

ทําให้คา่ฝุ่ นละอองท่ีเกินมาตรฐานในปีนีเ้กิดขึน้อยา่งรวดเร็ว และอยูก่บัเรานานกวา่ปีก่อน ๆ ดงันัน้ เมื่อไรก็ตามท่ีมีพบ

เห็นฝุ่ นละอองท่ีมีลกัษณะคล้ายหมอกควนั หรือมีการแจ้งเตือนจากกรมอตุนิุยมวิทยา ควรปฏิบตัิตวัดงัตอ่ไปนี ้

1. ลดหรือหลกีเลีย่งเวลาท่ีอยูก่ลางแจ้งในบริเวณท่ีมลพิษคา่อากาศอยูร่ะดบัไมป่ลอดภยั โดยเฉพาะริมถนนใหญ่

ท่ีมีการก่อสร้างมาก

2. หากหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ใสห่น้ากากประเภทท่ีสามารถกรองฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ “0.3 ไมครอน” ได้ เช่น N95, P100
3. หลกีเลีย่งหรือลดจํานวนชัว่โมงการออกกําลงักายกลางแจ้งในบริเวณมลพิษอากาศไมป่ลอดภยั

4. เมื่ออยูใ่นอาคาร ควรปิดประตหูน้าตา่งให้เรียบร้อย และหมัน่ทําความสะอาดบ้านทกุวนั

5. เมื่ออยูใ่นอาคาร หลกีเลีย่งการจดุเทียน ตะเกียงในอาคาร เพ่ือลดการเผาไหม้ในอาคาร

6. หลกีเลีย่งการออกกําลงักาย หรือทํางานนานกวา่ 12 ชัว่โมง ในท่ีโลง่แจ้ง

7. หากต้องการออกกําลงักายจริง ๆ ขอแนะนําให้เปลีย่นประเภทของการออกกําลงักายกลางแจ้งเป็นประเภทท่ีใช้

พลงังานน้อยลง เช่น จากท่ีเคยวิง่แบบจอกกิง้ก็ให้เปลีย่นเป็นเดินช้า ๆ แทน โดยกลุม่คนท่ีต้องระวงัเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มี

โรคประจําตวั เช่น กลุม่ผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคหืด โรคถงุลมอกัเสบ และโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบตนั รวมถึงกลุม่ผู้สงูอายุ และ

เด็ก ทัง้สองกลุม่นีจํ้าเป็นต้องระมดัระวงั และไมค่วรออกนอกอาคาร หรือการอยูก่ลางแจ้ง ควรหลกีเลีย่งดีท่ีสดุ หาก

จําเป็นควรสวมหน้ากากอนามยัปอ้งกนัโรค แตห่ากในกลุม่ผู้ ป่วยโรคปอด โรคหวัใจ ฯลฯ กลุม่นีไ้มค่วรออกช่วงท่ีทางกรม

ควบคมุมลพิษประกาศเตือนจะดท่ีีสดุ แตห่ากต้องออกไปและรู้สกึวา่ไมส่บายตวั รู้สกึแนน่หน้าอก หายใจไมส่ะดวก ต้อง

รีบไปโรงพยาบาลทนัที เพราะมีความเสีย่งโรคกําเริบได้

8. ลดการใช้รถยนต์ และการเผาขยะ

9. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขดั แนน่หน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปตรวจรักษาท่ี

สถานพยาบาลโดยเร็ว

การสวมใสห่น้ากากอนามยั ต้องเลอืกท่ีมีคณุภาพ ท่ีสามารถกรองอนภุาคฝุ่ นขนาดเลก็ได้ อยา่งหน้ากากท่ีระบวุา่

N95 แตด้่วยหน้ากากชนิดนีอ้าจทําให้หลายคนสวมใสแ่ล้วรู้สกึอดึอดั ก็อาจเลอืกหน้ากากแบบอ่ืน แตต้่องมีคณุสมบตัิ
กรองฝุ่ นได้เยอะพอสมควร ให้เป็นแบบคาร์บอนก็ได้ หรือหากไมม่ีจริง ๆ ใช้ผ้าพนั เหมือนอยา่งคนงานก่อสร้างมกัใช้

ผ้าขาวม้าก็ได้เช่นกนั หรือใสห่น้ากากอนามยัสองชัน้ก็ยงัดี

9 เทคนิคอยู่อย่างไรกับอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเลก็
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เหด็กนิได้ในป่าธรรมชาติ

ดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง

เห็ดมคีวามสาํคญัในการยอ่ยสลายอินทรียสารให้เป็นแร่ธาตุ นอกจากประโยชน์ท่ีเห็ดมีตอ่ระบบนิเวศแล้ว เห็ดป่า

หลายชนิดยงัเป็นเห็ดท่ีกินได้ และบางชนิดมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงู ปัจจยัแวดล้อมหลายปัจจยัยงัท่ีมีอิทธิพลตอ่ปริมาณ

การเกิดของเห็ด ทําให้ไมส่ามารถคาดการณ์ปริมาณของเห็ดในแตล่ะปีได้ ดร.ธารรัตน์ แก้วกระจา่ง ภาควิชาชีววิทยาป่า

ไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จงึได้ทําการทําการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และ

ศกึษาปัจจยัแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลติผลของเห็ดกินได้ในป่าธรรมชาติ จากการสาํรวจเห็ดกินได้ในป่าเตง็รังและป่าดิบ

แล้งบริเวณสถานีวิจยัสิง่แวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสมีา ในชว่งเดือนมิถนุายน – ตลุาคม พ.ศ. 2560 พบเห็ดกินได้

ทัง้หมด 32 ชนิด โดยพบเห็ดกินได้ในป่าเต็งรังมีคา่ดชันีความหลากชนิด 29 ชนิด สงูกวา่ป่าดิบแล้ง 16 ชนิด

แหล่งข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49445

การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และศกึษาปัจจยัแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลติผลของเห็ดกิน

ได้ในป่าธรรมชาติ สามารถนํามาพฒันาแนวทางการอนรัุกษ์และฟืน้ฟคูวามหลากหลายของเห็ด อีกทัง้ยงัสามารถตอ่

ยอดสร้างแปลงเพาะเห็ดป่าในสภาพธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมผลติผลของเห็ดป่าให้แก่ชมุชนท้องถ่ินได้



99 เทรนด์ในการออกแบบเวบ็ไซต์ปี 2019

จดัทําโดย งานสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มก.

แหล่งข้อมลู : https://board.postjung.com/1116140

1. โหลดไว

2. มีภาพ

เคล่ือนไหว

3. เป็นเวบ็ไซต์

แบบหน้าเดียว

4. มีตัวอักษรดงึดูด

ความสนใจ

5. รองรับหน้าจอ

โทรศัพท์มือถือ

6. สามารถเล่าเร่ืองได้

7. เน้นการใช้งาน ลดทอนกราฟิก

8. ภาพพืน้หลังเป็นวดิีโอ

9. คดินอกกรอบแบบสมัยใหม่
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