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"เข้าพรรษา" แปลวา่ "พกัฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยูป่ระจํา ณ

วดัใดวดัหนึง่ระหวา่งฤดฝูน โดยเหตท่ีุพระภิกษุในสมยัพทุธกาล มหีน้าท่ีจะต้อง

จาริกโปรดสตัว์ และเผยแผพ่ระธรรมคําสัง่สอนแก่ประชาชนไปในท่ีตา่ง ๆ ไม่

จําเป็นต้องมีท่ีอยูป่ระจําแม้ในฤดฝูน ชาวบ้านจงึตําหนิวา่ไปเหยียบข้าวกล้า

และพืชอ่ืน ๆ จนเสยีหาย พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงวางระเบียบการจําพรรษาให้

พระภิกษุอยูป่ระจําท่ีตลอด 3 เดอืน ในฤดฝูน โดยแบง่เป็นปริุมพรรษา หรือวนั

เข้าพรรษาแรก เร่ิมตัง้แตว่นัแรม 1 คํ่า เดือน 8 ของทกุปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8

สองครัง้ ก็เลือ่นมาเป็นวนัแรม 1 คํ่า เดอืน 8 หลงั และออกพรรษาในวนัขึน้ 15

คํ่า เดือน 11 และปัจฉิมพรรษา หรือวนัเข้าพรรษาหลงั เร่ิมตัง้แต่ วนัแรมคํ่า 1

เดือน 9 จนถึงวนัขึน้ 15 คํ่าเดือน 12

อยา่งไรก็ตามหากมกิีจธรุะ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไมส่ามารถจะกลบัได้

ในเดียวนัน้ ก็ทรงอนญุาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึง่ไมเ่กิน 7 คืน เรียกวา่ "สตั

ตาหะ" หากเกินกําหนดนีถื้อวา่ไมไ่ด้รับประโยชน์แหง่การจําพรรษา จดัวา่

พรรษาขาด

สาํหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจําพรรษาท่ีอ่ืนได้ โดยไมถื่อเป็นการขาดพรรษา

เว้นแตเ่กิน 7 วนั ได้แก่

1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาท่ีเจ็บป่วย

2. การไประงบัภิกษุสามเณรท่ีอยากจะสกึมิให้สกึได้

3. การไปเพ่ือกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอปุกรณ์มาซอ่มกฏิุท่ี

ชํารุด

4. หากทายกนิมนต์ไปทําบญุ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบําเพ็ญกศุลของ

เขาได้

นอกจากนี ้ ระหวา่งการเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุ
สงฆ์เข้ามาทนัในหมูบ้่าน หรือหากเป็นในเมืองก็พอจะหาท่ีพกัพิงได้ตามสมควร

แตถ้่ามาไมท่นัก็ต้องพึง่โคนไม้ใหญ่เป็นท่ีพกัแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความ

ลาํบากเช่นนี ้ จึงช่วยกนัปลกูเพิง เพ่ือให้ทา่นได้อาศยัพกัฝน รวมกนัหลาย ๆ

องค์ ท่ีพกัดงักลา่วนีเ้รียกวา่ "วิหาร" แปลวา่ ท่ีอยูส่งฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์

ทา่นออกจาริกตามกิจของทา่น ครัน้ถึงหน้าฝนใหมท่า่นก็กลบัมาพกัอีก เพราะ

สะดวกดี แตบ่างทา่นอยูป่ระจําเลย บางทีเศรษฐีมจิีตศรัทธาเลือ่มใสใน

พระพทุธศาสนา ก็เลอืกหาสถานท่ีสงบเงียบไมห่า่งไกลจากชมุชนนกั โดยสร้าง

เป็นท่ีพกั เรียกวา่ "อาราม" ให้เป็นท่ีอยูข่องสงฆ์ดงัเช่นปัจจบุนันี ้

ทัง้นี ้ โดยปกติเคร่ืองใช้สอยของพระตามพทุธานญุาตให้มปีระจําตวันัน้ มี

เพียงอฐับริขาร อนัได้แก่ สบง จีวร สงัฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองนํา้

และมีดโกน และกวา่พระทา่นจะหาท่ีพกัแรมได้ บางทีก็ถกูฝนต้นฤดเูปียกปอน

มา ชาวบ้านท่ีใจบญุจงึถวายผ้าอาบนํา้ฝนสาํหรับให้ทา่นได้ผลดัเปลีย่น และ

ถวายของจําเป็นแก่กิจประจําวนัของทา่นเป็นพิเศษในเข้าพรรษา นบัเป็นเหตุ

ให้มีประเพณีทําบญุเน่ืองในวนันีส้บืมา

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/13698
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“KU Community by Workplace”

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานเสวนาวิชาการ Trend Talk ครัง้ท่ี 7 เร่ือง “KU Community by Workplace”
วิทยากรโดย รศ.ดร.วรเศรษฐ สวุรรณิก รองผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ และผู้ก่อตัง้ KU Workplace ของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“Workplace คือ โซเชียลเน็ตเวิร์คท่ีสามารถนํามาใช้ภายในองค์กรได้ เป็นสนิค้าของเฟซบุ๊ค สามารถโพสต์
ข้อความได้ การแชทเพ่ือสือ่สารระหวา่งกนัได้ และการบรูณาการให้เป็นบอทเพ่ือดงึข้อมลูจากระบบอ่ืน ๆ เข้ามาใช้งาน

ใน Workplace ได้

โดย Workplace แบบเก่าของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อยูท่ี่ http://kasetsart.facebook.com และใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 จะเป็นแบบใหมอ่ยูที่ http://kasetsart.workplace.com

Workplace ใช้เพ่ือการสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถใช้เป็นอีเมลผา่นหน้าเพจเฟซบุ๊ค สามารถกดไลค์
กดแชร์ได้ และใช้ไลฟ์สดได้ถึง 4 ชัว่โมง โดยข้อมลูทัง้หมดจะถกูเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์”

หวัข้อ “การผสานการทํางานของ Workplace” วิทยากรโดย คณุพิชญ์ วิมกุตะลพ หวัหน้างานพฒันาระบบ
สารสนเทศ ฝ่ายระบบสารสนเทศ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ ได้กลา่วเก่ียวกบั

1. การผสานการทํางานกบัระบบฟีดขา่ว เช่น การสร้างบอทถ่ายทอดกลุม่ เพ่ือเพ่ิมฟีดเนือ้หาของขา่วให้กบัผู้ ท่ี

ต้องการจะอา่นภายในกลุม่ได้ เช่น การผสานการทํางานกบัระบบหนงัสอืเวียนของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตย่งัมี

ปัญหาเก่ียวกบัวนัท่ีโพสต์จะแสดงไมต่รงกบัความเป็นจริง รวมถึงการไมแ่สดงจํานวนคน และผู้ใช้ Workplace ผา่น

สมาร์ทโฟนมกัจะถกูให้ดาวน์โหลดข้อมลูเป็นไฟล์ .pdf และในขณะนีไ้ด้ทําการปรับปรุงการผสานการทํางานกบัระบบ
หนงัสอืเวียนของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในรูปแบบใหมแ่ล้ว

2. การผสานการทํางานกบับริการ Google Alert เป็นการแสดงเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองใหม่ ๆ ในสือ่อินเทอร์เน็ต

โดยปรากฏเป็นผลลพัธ์ในการค้นหาหวัข้อ เช่น ขา่วของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต โดย Google Alert
จะแสดงขา่วตา่ง ๆ ให้ปรากฏขึน้บนหน้า Workplace และ Google Alert จะทําการตรวจสอบ url ตา่ง ๆ ท่ีมผีู้กรอก

ไว้บนหน้า Workplace ทกุ 5 นาที
3. การผสานการทํางานกบับอท วิทยากรได้ดําเนินการผสานการทํางานกบัระบบการขอใช้รถยนต์ของสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีการแจ้งเตือนผา่นบอท เพ่ือให้สง่ข้อความไปยงัผู้ เก่ียวข้องทาง

Workplace Chat

http://kasetsart.facebook.com/
http://kasetsart.workplace.com/
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4. การผสานการทํางานกบั Visitor Bot วิทยากรได้ดําเนินการผสานการทํางานกบัระบบลงทะเบียนสาํหรับ

ผู้มาติดตอ่บคุลากรของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยผู้มาติดตอ่ท่ีเคาน์เตอร์ ชัน้ 7

อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ประชาสมัพนัธ์จะแจ้งผู้มาติดตอ่แจ้งช่ือ-นามสกลุ อีเมล วตัถปุระสงค์ในการมา

ติดตอ่ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร โดยจะมีคลปิวิดีโอสัน้ ๆ แสดงให้บคุลากรของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์เห็นผา่นการ
chat

5. การผสานการทํางานกบั Trello เป็นบริการหนึง่จาก PartNer ของ Workplace ซึง่มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก

เป็นโพสต์อิท โดยระบบจะดงึข้อมลูมาแสดงใน Workplace และสามารถเขียนข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีต้องการโพสต์เพ่ิมได้
ด้วย และภายในงานเดียวกนัก็จะทําให้สามารถติดตามโครงการตา่ง ๆ ได้

หวัข้อ “Workplace กบัการจดัการความรู้” วิทยากรโดย คณุอําไพ แจ้งบญุ หวัหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหาร
และธุรการ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่ววา่

“Workplace กบัการจดัการความรู้ เป็นการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา และการดท่ีูผลลพัธ์ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเป็นปัญหาไว้เป็นหมวดหมูบ่น Workplace และแยกออกเป็นกลุม่ธุรการ กลุม่อาคารสถานท่ี

หากเราเป็นหวัหน้ากลุม่ธุรการ และไมไ่ด้อยูใ่นพืน้ท่ีปฏิบตังิาน แตม่ีคนในกลุม่ธุรการไปร่วมปฏิบตัิงานอยูใ่นพืน้ท่ี

นัน้ ๆ ก็สามารถรายงานผลการปฏิบตัิงานได้ทัง้เสยีง ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว ผา่น Workplace ได้ทนัที
ในสว่นของเมนกูารสร้างเอกสาร สามารถสร้างเอกสารเก่ียวกบัขา่วท่ีแมบ้่านของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

เก็บเงินท่ีมีผู้ ทําหลน่ไว้ได้ โดยผู้ดแูลสามารถบนัทกึเสยีง ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว เพ่ือสร้างเอกสารเป็นข้อมลูท่ีเก็บ

รวบรวมไว้วา่มีผู้มารับเงินท่ีแมบ้่านเก็บได้ และได้สง่เงินถึงเจ้าของเรียบร้อยแล้ว”

หวัข้อ “การใช้ไม้กนัสัน่มอืถือสาํหรับการบนัทกึวิดีโอเพ่ือนําขึน้ Workplace” วิทยากรโดย คณุอติรัตน์

วิชิตสงคราม งานสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่ววา่

“การใช้ไม้กนัสัน่มอืถือสาํหรับการบนัทกึวิดีโอเพ่ือนําขึน้ Workplace นัน้ ต้องดท่ีูรายละเอียดของไม้กนัสัน่
วา่วสัดเุป็นยางหรือพืน้ผิวเหลก็ เพราะถ้าวสัดเุป็นพืน้ผิวเหลก็จะให้ความรู้สกึเวลาจบัมีความแข็งแรง และต้องดจูดุ

ลอ็กสาํหรับการปรับความยาว รวมถึงจดุสลกัลอ็คขาตัง้ ในสว่นของเมนตูา่ง ๆ ควรศกึษาดกู่อนวา่สามารถควบคมุ

ปุ่ มตา่ง ๆ ได้ด้วยนิว้มือ ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ต้องดวูา่มีการรับประกนั และการสอนการใช้งาน

ฟรีด้วยหรือเปลา่”

“KU Community by Workplace”
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ขอเชญิลงนามถวายพระพรเน่ืองในโอกาส

พระราชพธีิบรมราชาภเิษก พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบคุลากร และ นิสติ ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ตัง้แตบ่ดันี ้ จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม

2562 ณ บริเวณห้องโถงชัน้ G อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

แหลง่ข้อมลู : https://www.ku.ac.th

https://www.ku.ac.th/
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แหลง่ข้อมลู : https://www.ku.ac.th

https://www.ku.ac.th/
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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

สบค. นําเสนอผลงาน “KU-KM สัญจร”

เมื่อวนัพธุท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. คณุชิดชนก สายชมุอินทร์ หวัหน้าสาํนกังานเลขานกุาร เป็น

ตวัแทนสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอผลการดําเนินงานการจดัการความรู้ของหนว่ยงานในโครงการ KU-KM
สญัจร เร่ือง "การติดตามผลการดําเนินงานการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2561” ณ ห้อง

ประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. ร่วมงาน “วันรําลกึ ร.8 ทรงหว่านข้าว”

เมื่อวนัพธุท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.มณฑล ฐานตุตมวงศ์ รองผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมงาน

วนัรําลกึ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร เสด็จทรงหวา่นข้าว ณ เกษตรกลาง

บางเขน เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ. 2489 ณ หอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. บริการภาพถ่ายตดิบัตร

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริการถ่ายภาพติดบตัร เพ่ือใช้ในการสมคัรเรียน หรือการ

สมคัรงาน ด้วยกล้อง DSLR คณุภาพสงู พร้อมแตง่ภาพให้มีความสวยงาม ขนาดตัง้แต่ 1 – 2 นิว้ ในราคาโหลละ 60 บาท
(ถ่ายภาพสาํหรับการทําวซีา่ คร่ึงโหล ราคา 60 บาท)

ทกุทา่นสามารถใช้บริการได้ท่ี บริเวณชัน้ 2 Counter Services อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เวลาทําการตัง้แต่

วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ตามวนัและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายบริการสารสนเทศ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2562-0951-6 ตอ่ 622541-3

สบค. ปรับปรุง Gateway
และเปิดใช้งานระบบ Firewall ใหม่

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ แจ้งปรับปรุง Gateway และเปิดใช้งานระบบ Firewall ใหม่ ในวนัอาทิตย์ท่ี 9 มถินุายน

2562 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. ในระหวา่งการดําเนินการอาจไมไ่ด้รับความสะดวกในการใช้บริการระบบเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์จึงขออภยัผู้ใช้บริการมา ณ ท่ีนี ้ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี e-mail
helpdesk@ku.ac.th และสามารถติดตามประกาศลา่สดุได้ท่ีเฟซบุ๊ก สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์

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

สบค. ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ (16.30-20.30 น.) จดุบริการ HELPDESK และ

ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ KITS - Kasetsart IT Square ในวนัเสาร์ท่ี 15 มถินุายน พ.ศ. 2562 ถงึวนัเสาร์ท่ี 6 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562 โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและเวลาปกติ (เวลา 8.30-20.30 น.) ในวนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 17 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยนิดีเน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะมนษุยศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 38 ณ อาคารจฬุาภรณ์

พิศาลศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์

สบค. แสดงความยนิดวีันสถาปนา

คณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 38

เมื่อวนัองัคารท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1

อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยดําเนินการเปลีย่นหลอดไฟ LED เพ่ือการประหยดัพลงังาน ลดภาวะโลกร้อน และมี
แสงสวา่งเพ่ิมขึน้ เหมาะสาํหรับการอา่นหนงัสอื และช่วยถนอมสายตาอีกด้วย

สบค. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1

แจ้งสมาชกิเครือข่ายนนทรี
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเตือน ให้สมาชิกเครือขา่ยนนทรีทกุทา่นทราบวา่ ขณะนีไ้ด้มีสแปมเมล์ ใช้ช่ือผู้สง่ :

ซอ่มบํารุงทีม <webwarning111@gmail.com> สง่เมล์ Subject : เรียนผู้ใช้ Ku webmail แอบอ้าง โดยการแจ้ง
สมาชิกวา่ “มีการอพัเดทเซิร์ฟเวอร์ และให้คลกิลงิค์ไปยงัเว็บหลอกลวง แล้วให้กรอกข้อมลูสว่นตวันัน้”

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จึงขอเรียนตอ่สมาชิกทกุทา่น ให้ทราบทัว่กนัวา่ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ไมม่ีนโยบายท่ี

จะให้ผู้ใช้เครือขา่ยนนทรีกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ตามอีเมล แตอ่ยา่งใด ถ้าทา่นได้รับจดหมายลกัษณะนี ้ ขอความกรุณา

อยา่เปิดหรือคลกิลงิค์กรอกรายละเอียดใด ๆ กบัจดหมายดงักลา่ว

KU79 กับ KUWiN-WPA
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอต้อนรับนิสติใหม่ KU79 ด้วยการบริการเช่ือมตอ่เครือขา่ย

ไร้สายแบบปลอดภยักบั KUWiN-WPA ได้ท่ีเว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=935

สบค.ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่คณะสัตวแพทย์

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 27 มิถนุายน 2562 เวลา 10.45 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติ ในโครงการปฐมนิเทศนิสติใหมแ่ละ

พบผู้ปกครอง ประจําปี 2562 KU79 ณ ห้องบรรยาย 2 (นิสติ) ชัน้ 1 อาคารเรียนและปฏิบตัิการ คณะสตัวแพทย์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=935
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แหลง่ข้อมลู : https://board.postjung.com/1151423

สายครีเอทีฟท่ีต้องเค้นสมอง หาไอเดียในการนําเสนองานอยูเ่สมอ แนน่อนวา่ขมุพลงัคาํ หรือวิธีคิดไมไ่ด้จะคิด

ออกมาได้ทกุครัง้ การเตรียมตวัให้พร้อมเพ่ือให้ไอเดยีบรรเจิดในช่วงเวลาแหง่การทํางาน ต้องมีการฝึกฝนให้กลายเป็น

อปุนิสยัติดตวั ท่ีไอเดียต้องผดุขึน้ให้ได้ทกุเมื่อ สาํหรับผู้ ท่ีเจนจดัในเส้นทางอาชีพนี ้ อาจจะหาวธีิการออกหาไอเดียได้ดี แต่

สาํหรับมือใหมย่อ่มมีความกงัวล และมีความไมม่ัน่ใจในผลงานท่ีคิดออกมา จะวา่ไปแล้ว โลกก็หมนุเร็วขึน้ทกุที ทนัทีท่ีก้ม

หน้าก้มตาทํางาน ปัจจบุนัก็จะขบัเคลือ่นไปจนเราไมรู้่ตวั แตก่ารเกาะติดกระแสคือคณุสมบตัหินึง่ท่ีสายครีเอทีฟพงึมี

ได้แก่

1. ทันโลก ทันยุก 4.0 คณุควรเพ่ิมข้อมลูในคลงัสมองด้วยการเสพขา่วให้มากเข้าไว้ เพราะความเปลีย่นแปลง

เกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา ท่ีเราจะนําข้อมลูดงักลา่วมาประยกุต์ใช้อยา่งสร้างสรรค์ รวมถึงบทความท่ีเป็นประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการเขียนในสายงานของคณุ เช่น วธีิสร้างคอนเทนต์ให้ปังด้วยวธีิงา่ย ๆ การแก้ปัญหาสาํหรับความคิดอดุตนั

ให้กลบัมาคิดได้อยา่งลืน่ไหล หรือกลยทุธ์คอนเทนต์ตีตลาด สร้างจดุเดน่ให้กบัแบรนด์สนิค้า เป็นต้น

2. แลกเปล่ียนความคิดกับคนทาํงานสายเดียวกัน การรู้อะไรอยูค่นเดียว โดยท่ีไมม่ีการพดูคยุเพ่ือแชร์

ประสบการณ์ อาจทําให้ความคิดของคณุเดินทางมาถึงทางตนัได้ เพราะฉะนัน้คณุควรแลกเปลีย่นไอเดียกบัคนทํางาน

สายเดียวกนั หรือพดูคยุวา่ไอเดียของคณุนัน้ดี หรือไมด่ี อยา่งไร เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ใหม่ ๆ และยงัทําให้คณุลดความกงัวล

ใจลงไปได้อีกด้วย

3. รีแลกซ์ให้สมองได้พักบ้าง สมองถ้าคิดมากจนเกินไป อาจทําให้เกิดอาการล้า ควรผอ่นคลายให้สมองได้

พกั ด้วยการออกไปเดินชมวิว มองจดุท่ีเป็นสเีขียว เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ท่ีสวยงาม เพ่ือเป็นการชาร์จพลงั ทิง้ความเครียด

และเดินหน้าทํางานได้อยา่งคลอ่งตวั

4. ตามไปกดถูกใจในเฟซบุ๊กยอดนิยม ในช่วงเวลาท่ีคณุได้พกั ควรเข้าไปติดตามเพจเฟซบุ๊กยอดนิยมวา่

ในขณะนีผู้้คนสนใจอะไรกนัอยู่ การติดตามอา่นคอมเมนต์เพ่ือจะได้รู้ทนัความคิดของคนยคุใหม่ ทําให้เกิดไอเดีย

ตอบสนองได้ตรงจดุตามความชอบของผู้คน รวมถงึการใช้คํายอดฮิต ซึง่มีสว่นดงึดดูใจผู้คนได้งา่ยตอ่คอนเทนต์ของคณุ

สว่นเพจยอดนิยมตา่ง ๆ ได้แก่ The Standard, The Cloud, you like คลปิเด็ด และลงทนุแมน เป็นต้น
5. ขยนัเขียนบล็อก การเขียนบลอ็กทกุวนั จะทําให้คณุชินกบัการใช้ความคิด มสีมาธิเงียบ ๆ ในการหาข้อมลู

หรือประเด็นท่ีนา่สนใจถา่ยทอดไว้เป็นเร่ืองเลา่ หรือจะเป็นการนําแหลง่ข้อมลู รูปภาพ วิดีโอท่ีนา่สนใจ เก็บบนัทกึไว้ใน

บลอ็กสว่นตวัของคณุ ซึง่มนัอาจจะมีประโยชน์ในการหยิบข้อมลูออกมาประยกุต์คิดในชัว่โมงงาน ซึง่มนัจะช่วยให้คณุ

ทํางานเสร็จเร็วขึน้นัน่เอง

ไมว่า่ครีเอทีฟจะอยูใ่นช่วงวยัไหน ก็สามารถบม่เพาะไอเดยีสร้างสรรค์ตามเคลด็ลบัท่ีนําเสนอไว้เบือ้งต้นได้งา่ย ๆ

และถ้าคณุเป็นเดก็จบใหม่ แนน่อนวา่คณุต้องไฟแรง แตอ่าจขาดความลกึ ความแหลมคมของไอเดีย สว่นคนท่ีมี

ประสบการณ์ก็อาจจะเจอกบัปัญหาไอเดียวนไปวนมาได้ ทางท่ีดีคณุควรรีบเสพข้อมลูใหม่ ๆ เพ่ือให้ไอเดียทนัโลก 4.0

สายครีเอทีฟจะทาํงานให้ทันโลก 4.0 ได้อย่างไร?

https://board.postjung.com/1151423
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การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ของปูเพ่ือการประมงที่ ย่ังยืน

ปเูป็นสตัว์นํา้ท่ีมีบทบาทสาํคญัตอ่ระบบนิเวศทางทะเล และเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัของประเทศไทย

อยา่งเช่น ปมู้า (Portunus pelagicus) ท่ีนิยมจบัมาบริโภค และถือวา่เป็นสตัว์นํา้ท่ีมีมลูคา่สงูท่ีสดุ แตก่ารทําประมง
อวนจมปนูัน้ ไมไ่ด้มีปมู้าท่ีติดอวนจมปมูาเพียงชนิดเดียว สว่นใหญ่เป็นปชูนิดท่ีไมเ่ป็นท่ีนิยมนําไปบริโภค นอกจากนีย้งัมี

สตัว์นํา้อ่ืน ๆ ท่ีพลอยจบัได้ติดมากบัอวนจมปอีูกมากมาย ซึง่บางสว่นอาจนํามาบริโภคได้ แตส่ว่นใหญ่จะถกูทิง้ จงึทําให้

สตัว์นํา้ทัง้ท่ีใช้ประโยชน์ได้ และเหลอืทิง้มีปริมาณลดลง สง่ผลให้ราคาสตัว์นํา้แพงขึน้ อีกทัง้ยงัสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ

และจํานวนพนัธ์ุสตัว์นํา้ อนัก่อให้เกิดการทําประมงอยา่งไมย่ัง่ยนือีกด้วย จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปท่ีูได้จากอวนจมปู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์ ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้เร่ิมศกึษาตัง้แตค่วามรู้พืน้ฐาน เช่น ความ

หลากชนิด ความชกุชมุ และการแพร่กระจายของปใูนแตล่ะพืน้ท่ี และช่วงฤดกูาล เป็นต้น รวมถึงศกึษาการใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชีวภาพของปู ได้แก่ ศกึษาและพฒันาปชูนิดอ่ืน ๆ มาเป็นอาหารทางเลอืกทดแทนปมู้าและปทูะเลท่ีจบั

ได้ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองและมีราคาแพง โดยมีการศกึษาปริมาณกรดไขมนัจากทัง้ปท่ีูมีการซือ้ขายเพ่ือบริโภคและปท่ีูพลอยจบั

ได้จากอวนจมปแูตถ่กูทิง้ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ และศกึษาการนําไปใช้ประโยชน์ ทัง้ในรูปของตวัดดูซบัสย้ีอมคองโกเรดและ

มาลาไคกรีน ปปู่นใช้เลีย้งกุ้ งเครย์ฟิช และปุ๋ ยชีวภาพในการปลกูผกัสลดัและแตงกวา เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัปท่ีู

เหลอืทิง้ และศกึษาชีวประวตัิเบือ้งต้นของปดูาวเพ่ือพฒันาเป็นแหลง่อาหารทางเลอืกเพ่ือการบริโภค นอกจากนีย้งัมีการ

ประเมินองค์ประกอบชนิดสตัว์นํา้พลอยจบัได้และเหลอืทิง้ด้วย เพ่ือให้เกิดการจดัการทรัพยากรปแูละสตัว์นํา้ตา่ง ๆ และ

นําไปใช้ประโยชน์อยา่งสงูสดุและคุ้มคา่ จากการศกึษา พบวา่ ชายฝ่ังจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีปหูลากหลายชนิดถึง 95 ชนิด

ซึง่แพร่กระจายแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะพืน้ท่ีและฤดกูาล ปท่ีูพบชกุชมุมี 4 ชนิด คือ ปมู้า ปบูึง้ ปกู้านตายาว และปกูระดมุ

ลายส้ม และสว่นใหญ่เป็นปหูายากมีความเสีย่งท่ีจะสญูพนัธุ์ การทําประมงอวนจมปพูบสตัว์นํา้พลอยจบัได้และถกูทิง้สงู

มาก และพบวา่มีปหูลายชนิดท่ีถกูทิง้โดยไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ สงูถึงร้อยละ 88.42 ของจํานวนชนิดปทูัง้หมด

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50135

ผศ.พันธ์ุทพิย์ วิเศษพงษ์พันธ์ และคณะ

ภาพที่ 1 การนําเปลือกปูไปพัฒนาเป็นตวัดดูซับสีย้อมในรูปแบบของเปลือกปูและถ่านกัมมันต์

https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50135
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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

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