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วนัท่ี 3 มีนาคมของทกุปี เป็นวนัอนรัุกษ์สตัว์ป่าและพืชป่าโลก ทัง้นีเ้พ่ือ

เป็นการสร้างความตระหนกั ให้ทกุคนได้ช่วยกนัอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่าและ

พนัธุ์พืช เพราะสตัว์ในป่าเป็นสิง่มีชีวิตท่ีดํารงเผา่พนัธุ์มาตัง้แตย่คุโบราณ และมี

วิวฒันาการมาอยา่งยาวนาน แตใ่นปัจจบุนัเมื่อมนษุย์มีความเจริญก้าวหน้า

มากขึน้ สตัว์ป่าหลายชนิดถกูลา่จนสญูพนัธ์ุลงไปเร่ือย ๆ และเพ่ือเป็นการ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของสตัว์ป่า และให้ทกุคนได้หนัมาอนรัุกษ์สตัว์ป่ามาก

ขึน้จึงมีการกําหนดวนัอนรัุกษ์สตัว์ป่าโลกขึน้

โดยวนัสตัว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกบัวนัท่ี 3 มนีาคม

ของทกุปี เน่ืองจากเป็นวนัท่ีได้ร่วมกนัก่อตัง้ภาคีอนสุญัญาไซเตส เมื่อวนัท่ี 3

มีนาคม พ.ศ. 2516 เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนกัให้กบักลุม่ประเทศภาคี
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เพ่ือประโยชน์แหง่มวลมนษุยชาติ
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กระตุ้นให้เยาวชนของโลกได้ตระหนกัวา่ปัจจบุนัชีวิตของสตัว์ป่าและทรัพยากร

ธรรมชาติกําลงัถกูคกุคามอยา่งหนกั อีกทัง้ยงัเป็นปัญหาสาํคญัท่ีทกุคนต้อง
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2557 โดยกรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช ได้จดันิทรรศการเผยแพร่
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สิง่มีชีวิตร่วมโลกของเราอยา่งจริงจงัเสยีที
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“ทกัษะด้านดจิทิลักับการ

ขับเคล่ือนองค์กรยุคใหม่”

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัเสวนา

วิชาการ เร่ือง “ทกัษะด้านดิจิทลักบัการขบัเคลือ่นองค์กรยคุใหม”่ ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ เร่ืองแรกเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั “ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในยคุ Thailand 4.0” วิทยากร

โดย ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสวา่ง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นสงัคมของผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged Society) กลายเป็นสงัคมท่ีมีประชากร

อายุ 60 ปีขึน้ไปมากกวา่ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศ หรือมีประชากรอายตุัง้แต่ 65 ปีมากกวา่ร้อยละ 14

ของประชากรทัง้ประเทศ แสดงวา่ประเทศนัน้เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ และในปัจจบุนัได้มีการพฒันาให้
ผ้าปท่ีูนอนสาํหรับผู้สงูอายุ สามารถช่วยปรับอณุหภมูิให้พอดีกบัสภาพร่างกาย การตรวจสอบความดนัโลหิต

ระบบการเต้นของหวัใจ เพ่ือติดตอ่กบัทางโรงพยาบาลให้สง่รถพยาบาลฉกุเฉินมารับผู้สงูอายไุปโรงพยาบาลได้

อยา่งทนัทว่งที รวมไปถงึการพฒันารถยนต์ท่ีสามารถขบัเคลือ่นเองได้ (Self Driving) โดยใช้ระบบเสยีง

(Voice) สาํหรับการสัง่งานให้รถยนต์ขบัเคลือ่นไปตามความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ และเมื่อ 11 ปีก่อน บริษัท

ท่ีทํารายได้สงูสดุมกัจะเป็นบริษัทท่ีทําธรุกิจเก่ียวกบันํา้มนั รถยนต์ แตต่อ่มาในปัจจบุนัได้กลายเป็นบริษัทท่ีทํา

รายได้สงูสดุได้แก่ บริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยี เช่น Apple, Google, Microsoft, Amazon และ
Facebook เป็นต้น

งานบริหารทรัพยากรมนษุย์มีดงันี ้

1. การสรรหาคน โดยมีการวางแผนกําลงัคน รวมทัง้การสรรหาและการคดัเลอืกคน

2. การรักษาคน เป็นการบริหารผลการปฏิบตัิงาน การบริหารคา่ตอบแทน และแรงงานสมัพนัธ์

3. การพฒันาคน ได้แก่ การฝึกอบรม และการพฒันาสายอาชีพ
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เร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั “Digital Literacy สาํหรับข้าราชการและบคุลากรภาครัฐตามแนวทาง

ก.พ.” วิทยากรโดย รศ.ดร.อศันีย์ ก่อตระกลู ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

Bill Gates ได้กลา่วเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงโลกนัน้จะต้องมี 3 สิง่นีค้ือ 1) จะมีการใช้หุน่ยนต์ในการ

ปฏิบตัิงาน 2) ทัว่โลกจะหนัมาใช้พลงังานสะอาด และ 3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bio Science) เป็น

การศกึษาเก่ียวกบัสิง่มีชีวิต โครงสร้าง การทํางาน การเจริญเติบโต ถ่ินกําเนิด การกระจายพนัธุ์ และเราจะ

เปลีย่นผา่นสู่ Digital KU โดยทกุคนจะต้องช่วยกนัสร้างวฒันธรรมดิจิทลัรูปแบบใหม่ คิดเป็น ออกแบบเป็น

และใช้เป็น โดย 1) ปรับเปลีย่นภาครัฐสูรั่ฐบาลดิจิทลัท่ีโปร่งใส 2) ปรับเปลีย่นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็น

Digital KU 5.0 เพราะภารกิจของมหาวิทยาลยัคอืการขบัเคลือ่นการศกึษาให้ก้าวไปโดยใช้เคร่ืองมอืดิจิทลั

โดยมหาวิทยาลยัจะชว่ยลดความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกิจ และเลีย้งดตูนเองโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และ 3)

บคุลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ต้องมีความสามารถในการหาข้อมลู การใช้เคร่ืองมือให้เป็น โดย

ข้อมลูนัน้ ๆ นํามาจากหนว่ยงานของเรา หรือหนว่ยงานอ่ืน เป็นการกระจายหรือรวบรวมงาน และทําเพียง

คนเดียว หรืองานนีต้้องใช้คนจํานวนก่ีคน แตล่ะคนต้องทําอะไรบ้าง

Data Litaracy คือการท่ีบคุลากรได้รับข้อมลู เห็นข้อมลูเชิงลกึ แล้วสามารถนําไปประมวลผลได้ด้วย

การออกแบบ (Design Thinking) โดยบคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ทกุคนต้องมีสว่นร่วมในการ

ออกแบบ รวมทัง้การมีทีมงานท่ีชว่ยกนัให้สามารถปฏิบตัิงานได้จนถึงจดุท่ีได้มุง่หมายได้ด้วยการใช้ความคิด

แบบ Learning by Duing ซึง่คณุภาพของข้อมลูจะต้องมีการตระหนกัให้มาก สว่นแอปพลเิคชนั ตา่ง ๆ

จะต้องมข้ีอมลูท่ีทนัสมยั โดยเร่ิมตัง้แตก่ารออกแบบแอปพลเิคชนั เช่น กระบวนการจ่ายเงินของภาควชิา

คณะ หรือของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ทกัษะด้านดิจิทลัของข้าราชการและบคุลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดิจิทลั ทกุคนต้อง

รู้เทา่ทนัและใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเป็น เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน การใช้ดิจิทลัเพ่ือการประยกุต์

และพฒันา การวางแผน การบริหารจดัการ การแนะนําองค์กร การขบัเคลือ่นเพ่ือการเปลีย่นแปลงและ

สร้างสรรค์
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โครงการพรุิณปัญญา ก้าวใหม่ของ มก. 

สู่ Smart University ด้วยพลังของปัญญาประดษิฐ์

โครงการพิรุณปัญญา เป็นโครงการพฒันาเทคโนโลยีระบบอจัฉริยะ smart assistant ท่ีประมวลผลข้อมลูจาก ระบบ

Data warehouse แบบ Single super data ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยตัง้เปา้ในการสร้างเคร่ืองมือแบบบริการ

ด้านการบริหารจดัการแบบชาญฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Big Data Analytic โดยออกแบบ
ให้เช่ือมโยงกบัผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผา่น Chat Bot หรือ Google Assistant
เหมือนระบบสรีิบน iPhone

ระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา จะเป็นเพ่ือนคูค่ิดมิตรคูใ่จของผู้บริหารในลกัษณะของคูค่ิดดจิิทลั (Digital Twin) ซึง่จะ

ช่วยแจ้งเตือนปัญหา และทํานายปัญหาในการบริหารเชิงกลยทุธ์ในอนาคต แนะนําสิง่ท่ีต้องทํา แบบทนัตอ่เวลา แสดง
สถานะของการบริหาร เพ่ือช่วยให้การตดัสนิใจง่ายขึน้

ระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา คือ บริการอจัฉริยะสมยัใหมท่ี่จะชว่ยให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก้าวไกลด้วยพลงั
จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ เหตกุารณ์ในอนาคตได้ ทําให้การจดัการวิกฤตติา่ง
ๆ เช่น จํานวนนิสติท่ีลดลง การเรียนการสอนท่ีไมไ่ด้คณุภาพ การบริหารจดัการทางการเงินท่ีเร่ิมมปัีญหา ทําได้ง่ายขึน้และทนั

ตอ่เวลา นอกจากนีจ้ะทําให้ระบบบริหารงานมีความฉลาดและ รวดเร็ว โดยทําให้กระบวนการตดัสนิใจพืน้ฐานมีความเป็น

อตัโนมตัิด้วยแนวปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานอยา่งฉลาด เพ่ือลดความผิดพลาดจากมนษุย์ลง นอกจากนีย้งัตัง้เปา้หมายท่ีจะชว่ย

เตือนข้อควรระวงัและความผิดปกติในการบริหารตา่ง ๆ โดยอตัโนมตัิอนัจะเพ่ิมความสามารถของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ
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ค่ายเยาวชนสมองแก้ว

คา่ยเยาวชนสมองแก้ว เป็นคา่ยเยาวชนท่ีดําเนินการติดตอ่กนัมาทกุปี จนครัง้นีเ้ป็นรุ่นท่ี 27 โดยจะจดัขึน้ปีละครัง้

ในช่วงปลายเดอืนเมษายน ช่วงปิดเทอมท่ีเยาวชนมีเวลาวา่งจากการเลา่เรียน จึงนา่จะใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์แบบ

สร้างสรรค์ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เยาวชนในอนาคต ซึง่จดุประสงค์ของคา่ยท่ีสาํคญัเพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ทกัษะ

แหง่ศตวรรษท่ี 21 เรียนรู้การอยูร่่วมกนัในสงัคม การทํางานเป็นทีม การช่วยเหลอืแบง่ปัน การรู้จกัใช้เหตใุช้ผล มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยเน้นกิจกรรมท่ีสนกุสนานมีสาระ โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ประกอบกบัการฝึกทกัษะพืน้ฐานในการ

ดํารงชีวิต เช่น การแก้ปัญหาตา่ง ๆ และการใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยหวงัวา่ผู้ ท่ีผา่นการเข้าคา่ยทกุคน จะเป็นคนท่ีสามารถ

ดําเนินชีวิตในสงัคม และสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ มีพืน้ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นกําลงั

สาํคญัในการพฒันาประเทศชาติในระดบัสากลตอ่ไป

คณุสมบตัิของเยาวชนคา่ยสมองแก้ว เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ถึงระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จากทัว่ประเทศ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 9-15 ปี จํานวนประมาณ 60 คน เร่ิมเข้าคา่ยฯ ตัง้แตว่นัศกุร์ท่ี 19 ถงึวนั

องัคารท่ี 23 เมษายน 2562 จํานวน 5 วนั 4 คืน โดยมีกิจกรรมยามเช้า กิจกรรมวิชาการ ทัง้ในภาคเช้าและภาคบา่ย กิจกรรม

ยามเย็น และกิจกรรมนนัทนาการ คา่ลงทะเบียนคนละ 11,000 บาท เป็นคา่ใช้จ่ายสาํหรับท่ีพกั อาหาร ชดุอปุกรณ์หุน่ยนต์

พร้อมเซนเซอร์ ไมโครบิตและอปุกรณ์ในโครงงานอิเลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์ประกอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับหนึง่คนตอ่

หนึง่ชดุ รวมถงึวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ภายในคา่ยฯ สถานท่ีจดัคา่ยเยาวชนสมองแก้ว ณ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และพกัค้างคืนท่ี โรงแรม KU HOME ทกุทา่นสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ท่ี

เว็บไซต์ https://ku.ac.th/cby27camp
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แหลง่ข้อมลู : https://www.thaicleanair.com

ฝุ่ น PM2.5 ยงัคงเป็นปัญหาอยา่งตอ่เน่ือง ทา่มกลางการแก้ปัญหาท่ีต้องยอมรับวา่ยงัไมเ่ห็นเป็นรูปธรรมอยา่ง
จริงจงั ถึงแม้วา่จะมีมาตรการระยะสัน้-ระยะยาว ออกมา แตก็่ยงัเป็นท่ีกงัขาถึงประสทิธิภาพวา่เป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีถกูจดุ

หรือไม ่ทวา่เมื่อมองย้อนดเูมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เมืองท่ีเคยได้ช่ือวา่ มีมลพิษทางอากาศมาก แตก่ลบัใช้เวลาไมถ่ึง 10 

ปี แก้ปัญหานีจ้นกลายเป็นเมืองท่ียัง่ยืนท่ีสดุในประเทศจีนในปี 2016 เรามาลองถอดบทเรียนจากเซินเจิน้ดวูา่ เมืองนีเ้ขา

แก้ปัญหามลพิษยงัไงให้ยัง่ยืน

สาํหรับวิธีท่ีเมอืงเซินเจิน้นํามาใช้แก้ปัญหาวิกฤตนีก็้คือ การรณรงค์ให้ช่วยกนัใช้รถโดยสารสาธารณะท่ีขบัเคลือ่น

ด้วยระบบไฟฟา้ โดยถือวา่เชินเจิน้เป็นเมืองใหญ่เมืองแรก ๆ ของโลกท่ีผลกัดนัให้มีการใช้รถบสัพลงังานไฟฟา้ จํานวน

16,000 คนั นบัวา่เป็นเมืองท่ีใช้รถสาธารณะพลงังานสะอาดมากกวา่เมืองใหญ่ ๆ อยา่งนิวยอร์ก ชิคาโก ลอสแอนเจลสิ

และเมืองอ่ืน ๆ

อีกทัง้ทางภาครัฐยงัสนบัสนนุเงินในการซือ้สิง่อํานวยความสะดวก สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการแท็กซี่ เอกชน ลงทนุ
สร้างสถานีชาร์จไฟฟา้ ทําให้ประชาชนชาวเซินเจิน้หนัมาใช้ระบบขนสง่สาธารณะท่ีขบัเคลือ่นด้วยพลงัไฟฟา้ สว่น

ผู้ประกอบการก็สนบัสนนุสถานีชาร์จไฟฟา้ ทําให้การใช้รถพลงังานไฟฟา้สะดวกมากขึน้ แถมยงัชว่ยพฒันาอตุสาหกรรม

พลงังานทางเลอืกอีกด้วย สง่ผลให้ลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8,500,000 ตนัตอ่ปี

อยา่งไรก็ตาม ด้วยปัญหาฝุ่ นควนัท่ีหนกัหนาสาหสั หากประชาชนไมร่่วมมือร่วมใจกนั การแก้ปัญหาคงเป็นไปได้

ยาก เหนือสิง่อ่ืนใด ก็ต้องได้รับการสนบัสนนุจากทางภาครัฐ ท่ีเลง็เห็นปัญหาอยา่งเจาะลกึ และเลอืกท่ีจะแก้ปัญหาอยา่ง

ยัง่ยืน และทกุนโยบาย ทกุความร่วมมือดงักลา่ว ก็ทําให้เซินเจิน้หลดุพ้นจากปัญหามลพิษท่ีเผชิญมาได้ในท่ีสดุ

ถอดบทเรียนจาก “เซนิเจิน้ เมืองฝุ่นพษิ” สู่การ

พฒันาพลังงานไฟฟ้า แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
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กระดาษหตัถกรรมจากเย่ือทะลายปาล์มนํา้มัน

คณุวฒิุนนัท์ คงทดั ดร.สธีุรา วิทยากาญจน์ และ ดร.รังสิมา ชลคปุ

ปาล์มนํา้มนัเป็นพืชท่ีให้ผลผลตินํา้มนัสงู เหมาะสมกบัสภาพอากาศร้อนชืน้ และเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณเส้น

ศนูย์สตูร ปาล์มนํา้มนัจงึเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทย อตุสาหกรรมปาล์มนํา้มนัสามารถใช้ประโยชน์จาก

เส้นใยท่ีได้จากสว่นของทะลายปาล์ม เปลอืกผล และกาบใบ เมื่อนําผลทะลายปาล์มมาแยกสว่นตา่ง ๆ ออกจะได้ผลสด

และทะลายเปลา่ ในแตล่ะปีจะมีทะลายเปลา่แห้งเป็นวสัดเุหลอืทิง้จํานวนมาก และยงัมกีารนําไปใช้ประโยชน์น้อยมาก

จึงมีการนําทะลายปาล์มเปลา่มาผลติเป็นเยื่อ เพ่ือใช้ทํากระดาษหตัถกรรม หรือกระดาษพืน้บ้านทดแทนวตัถดุิบอยา่ง

เปลอืกปอสาซึง่ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ ซึง่มีเกษตรกรสนใจจํานวนมากแตย่งัติดปัญหาท่ีหม้อต้มเยื่อความดนัมีราคา

แพงมากและอนัตราย จงึเป็นท่ีมาของการศกึษาการใช้ประโยชน์จากทะลายปาล์มนํา้มนัโดยวิธีฟอกขาวแทนการใช้หม้อ

ต้มความดนั โดยคณุวฒุินนัท์ คงทดั และผู้ ร่วมวิจยั ดร.สธีุรา วทิยากาญจน์ และ ดร.รังสมิา ชลคปุ จากสถาบนัค้นคว้า

และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยนําเส้นใยทะลายปาล์มนํา้มนั

มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สณัฐานของเส้นใย หาวธีิการผลติเยื่อโดยการฟอกขาว ปรับปรุงสมบตัิเชิงกลของ

กระดาษโดยการผสมเยื่อปอสาและเคลอืบด้วยสารละลายกลโูคแมนแนน ศกึษาต้นทนุการผลติเบือ้งต้นและทดสอบ

สมบตัิเชิงกลของกระดาษท่ีผลติได้ตามวธีิมาตรฐานของ TAPPI

แหล่งข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50315

การผลติเยือ่จากทะลายปาล์มนํา้มนัโดยวธีิฟอกขาวเพ่ือทํากระดาษหตัถกรรม สามารถผลติเยื่อและทํากระดาษ

เพ่ือใช้กบังานหตัถกรรมได้ ซึง่กระดาษท่ีได้มีลกัษณะใกล้เคียงกบักระดาษสา แตใ่นขัน้ตอนการผลติจําเป็นต้องผสม

เยื่อใยยาวปอสา และเคลอืบด้วยสารละลายกลโูคแมนแนน เหมาะสาํหรับกลุม่วิสาหกิจชมุชน หรือเกษตรกรท่ีไม่

ต้องการลงทนุมากนกักบัการสร้างหม้อต้มความดนั ทําให้เกษตรกรสามารถนําไปผลติเยื่อกระดาษได้ด้วยตนเอง สร้าง

มลูคา่เพ่ิมให้กบัทะลายปาล์มเปลา่ และผลติภณัฑ์กระดาษท่ีได้ยงัช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมได้อีกด้วย

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการผลติเยื่อจากทะลายปาล์มนํา้มนัโดยวธีิฟอกขาว

ภาพที่ 2 ตวัอยา่งผลติภณัฑ์หตัถกรรมท่ีทําจากกระดาษเยื่อทะลายปาล์มนํา้มนัโดยวธีิฟอกขาว
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แหลง่ข้อมลู : https://infographic.kapook.com/view205465.html
จดัทําโดย งานสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มก.

วันที่ 4-16 มีนาคม 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2562

วันที่ 24 มีนาคม 2562 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

เลือกตัง้ ส.ส.

ทั่วประเทศ

กาํหนดการเลือกตัง้

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562

วันเลือกตัง้นอกราชอาณาจักร

วันเลือกตัง้ล่วงหน้า

ทัง้ในและนอกเขตเลือกตัง้

และที่เลือกตัง้กลาง

สาํหรับผู้พกิารและผู้สูงอายุ

ประกาศผล

รับรอง

การเลือกตัง้
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“เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช”

เขาประจําการกองทัพเรือ

"สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู" โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือเรือฟริเกตสมรรถนะสงู ท่ีตอ่จาก

เกาหลใีต้ใหม่ จากท่ีจะใช้ช่ือเดิมวา่ “เรือหลวงทา่จีน” เปลีย่นเป็น “เรือหลวงภมูิพลอดลุยเดช” นบัเป็นความปลาบปลืม้ของปวงชน

ชาวไทยทกุหมูเ่หลา่ท่ีวนันีไ้ด้เห็นความสง่างามของ "เรือหลวงภมูิพลอดลุยเดช"

ตอ่มากองทพัเรือได้จดัเรือหลวงตากสนิ หมายเลข 422 เรือหลวงนเรศวร 421 และ เรือหลวงรัตนโกสนิทร์ 441 พร้อม

อากาศยาน เฮลคิอปเตอร์ จํานวน 2 ลาํ ออกเดินไปยงักลางอา่วไทย เพ่ือต้อนรับเรือฟริเกตสมรรถนะสงูหมายเลข 471 เรือหลวง

ทา่จีน ซึง่ได้รับการพระราชทานช่ือใหม่ เป็น “เรือหลวงภมูิพลอดลุยเดช” หลงัเดินทางมาจากประเทศเกาหลใีต้ หลงักองทพัเรือไทย

ได้จดัซือ้ เรือฟริเกตสมรรถนะสงู เรือพิฆาต ลาํนี ้ โดยตอ่เรือจาก DSME.-DAEWOO Shipbuilding & Marine Engineering CO.,

LTD. ประเทศเกาหลใีต้ ในงบฯ ลาํละ เกือบ 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมกนันีย้งัเผยโฉม “ผู้การกุ๊ก” นาวาเอก สมิทนทั คณุวฒัน์
ผู้ เรียกได้วา่เป็นผู้การ “เรือหลวงภมูิพลอดลุยเดช“ คนแรกของประเทศไทย

พล.ร.อ.ลอืชยั รุดดิษฐ์ ผู้บญัชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีต้อนรับ เรือหลวงภมูพิลอดลุยเดช และขึน้ระวางเรือ

ประจําการ ณ ทา่เรือจกุเสม็ด ฐานทพัเรือสตัหีบ ซึง่ “เรือหลวงภมูิพลอดลุยเดช” เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสงู ลํา้สดุในอาเซียน

พร้อมปฏิบตัิภารกิจตามท่ีกองทพัเรือ มอบหมายตอ่ไป

พล.ร.อ.ลอืชยั รุดดิษฐ์ ผู้บญัชาการทหารเรือ ยงัได้ให้โอวาทแก่ผู้การและลกูเรือวา่ระบใุจความได้วา่ "ด้วยพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานช่ือจาก "สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู" ดงันัน้ทหารเรือทกุนายจะต้องมีจิต

วิญญาณ พิทกัษ์ปกปอ้งสถาบนั ทัง้นีน้อกจากเป็นทหารแล้ว พวกเรายงัต้องใช้ชีวิตร่วมกบัประชาชน ท่ีใดมีภยั เมื่อนัน้จะต้องมี

กองทพัเรือ ดงันัน้เราต้องพร้อมเป็นท่ีพึง่ของประชาชน จงึอยากให้ทหารทัง้ 141 นาย มีความพร้อมอยูเ่สมอ เพราะเราเป็นกองทพั

เดียวท่ีชํานาญการรบทางนํา้"

แหลง่ข้อมลู : https://board.postjung.com/1120428
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