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มากมายหลายเร่ือง เช่น นิราศภเูขาทอง นิราศสพุรรณ เพลงยาวถวายโอวาท
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จนถึงปัจจบุนั เช่น กาพย์พระไชยสริุยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เร่ือง

พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สนุทรภูไ่ด้รับยกยอ่งจาก

องค์การยเูนสโก ให้เป็นบคุคลสาํคญัของโลกด้านงานวรรณกรรม วนัเกิดของ

สนุทรภูค่ือวนัท่ี 26 มิถนุายนของทกุปี ถือเป็น ”วนัสนุทรภู”่
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“Next-Generation WLAN”

เมื่อวนัพธุท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดับรรยาย IT

Workshop by OCS/KU & CISCO #3 เร่ือง “Next-Generation WLAN” ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคาร
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

หวัข้อ “Wifi-6, New Era Wifi” วิทยากรโดย คณุสามารถ ศรีธะนะทรัพย์ Systems Engineer Cisco
Systems (Thailand) Ltd. ได้กลา่ววา่ “ในปัจจบุนัเราใช้ Wireless คือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่แบบไมม่ี
สาย สว่น Wifi คือการเช่ือมตอ่ด้วยความเร็วสงู และมมีาตรฐานโดยขึน้อยูก่บัวา่ผู้ให้บริการแตล่ะรายจะมี

ความเร็วตามท่ีเราต้องการ”

หวัข้อ “Cisco Cloud Protect-Simplify how you protect you multi-Cloud World” วิทยากรโดย

คณุพิชยัวฒุิ ประพฤติถานิติสาร Security Product Manager. Cisco Systems (Thailand) Ltd. ได้

กลา่วเก่ียวกบั “Cisco Umbrella เป็นโซลชูนัท่ีใช้โครงสร้างพืน้ฐานอินเตอร์เน็ตระดบั DNS เพ่ือบลอ็คการ

เช่ือมตอ่ไปยงัปลายทางของผู้ประสงค์ร้าย โดยให้บริการผา่น cloud ช่วยให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายและเพ่ิมความ
ปลอดภยัได้อยา่งมปีระสทิธิผล บลอ็ค malware, phishing, และ command & control ผา่นทางพอร์ต

หรือโปรโตคอลตา่ง ๆ ช่วยให้สามารถมองเห็น และปกปอ้งการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของอปุกรณ์ทัง้หมดบน

ระบบเครือขา่ยของคณุทัง้ท่ีอยูใ่นสาํนกังาน และผู้ใช้ท่ีทํางานนอกสถานท่ี นอกจากนีส้ามารถทํางานร่วมกบั

เคร่ืองมือเดิมท่ีมีอยู่ และช่วยให้ข้อมลูครบถ้วนยิ่งขึน้”

หวัข้อ “เครือขา่ยนนทรีและแนวทางการพฒันา” วิทยากรโดย ผศ.ปรีดา เลศิพงศ์วิภษูณะ รอง

ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ได้กลา่ววา่ “หากเราต้องการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ีดี และใช้งานได้

อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพแล้ว เราควรเลอืกใช้เส้นใยแก้วนําแสงท่ีมีมาตรฐาน ซึง่มีความเร็วสงูสดุ โดย

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการเช่ือมโยงเส้นใยแก้วนําแสง และปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของห้อง data
center ท่ีสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับความเร็วเรียบร้อยแล้ว”
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“Cyberbullying”
และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทาํงาน

เมื่อวนัองัคารท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดับรรยาย

Trend Talk #6 เร่ือง “Cyberbullying การกลัน่แกล้งทางโลกออนไลน์” ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกั
บริการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดยคณุอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-Founder & Chief Technology Officer
เวบ็ไซต์ Pantip.com โดยมีรายละเอียดดงันี ้ “Cyberbullying คือการกลัน่แกล้ง รังแก ก่อกวน รังควาน
ขม่ขู่ ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้คําหยาบคาย ทําให้อบัอาย บางคนแอบอ้างตวัแทนเหยื่อ หรือแบลค็เมล

เพ่ือนําความลบัของเหยือ่มาเปิดเผยในท่ีสาธารณะ การหลอกลวงให้เหยือ่ออกมาเจอเพ่ือลว่งละเมิดทางเพศ

การสร้างกลุม่ในโซเชียลเพ่ือโจมตีโดยเฉพาะ โดยเหยื่อไมส่ามารถปอ้งกนัตวัเองได้ เหยื่อไมรู้่วา่ใครเป็นคนลง

มือ และทําไมตนเองต้องตกเป็นเปา้หมาย”

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัโครงการวนั

แหง่การสร้างสมัมาทิฐิ เร่ือง “การพฒันาประสทิธิภาพและการมุง่ผลสมัฤทธ์ิในการทํางาน” บรรยายเร่ือง

“นโยบายการบริหารงานของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ได้กลา่วถงึ “วิสยัทศัน์ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์วา่ เป็นผู้ นําการให้บริการ

ดิจิทลัเชิงกลยทุธ์เพ่ือขบัเคลือ่นมหาวิทยาลยัสูค่วามเป็นเลศิ” และบรรยายเร่ือง “การพฒันาประสทิธิภาพ

และการมุง่ผลสมัฤทธ์ิในการทํางาน” โดย รศ.ยืน ภูว่รวรรณ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่ววา่ “การบริหารมุง่ผลสมัฤทธ์ิคือวิธีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ ท่ี

มุง่เน้นท่ีผลสมัฤทธ์ิ หรือผลการปฏิบตัิงานเป็นหลกั โดยมีการวดัผลการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน เพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ขึน้อยูก่บัความสามารถของบคุลากรเป็นสาํคญั ท่ีจะช่วยให้หนว่ยงาน บคุลากร และนิสติ

ได้รับประโยชน์ในด้านการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีเครือขา่ย เพ่ือให้การศกึษา และการปฏิบตัิงาน มี

ประสทิธิภาพสงูสดุ”
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สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานรางวัลศลิปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ประจาํปี 2561

อาคารหอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “อาคารจัว่สามมขุ” เป็นรูปแบบอาคารท่ีทรงคณุคา่

ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท่ีได้รับการบํารุงรักษา และอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดีกวา่ 60 ปี และได้รับรางวลัอนรัุกษ์ศิลป

สถาปัตยกรรมดีเดน่ประจําปี 2561 ประเภทอาคารสถาบนัและอาคารสาธารณะ โดยการพิจารณาของสมาคมสถาปนิก

สยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทัง้นี ้ คณะผู้แทนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน (ผู้แทนอธิการบด)ี ผศ.รัชด ชมภนิูช รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาเชิงยทุธศาสตร์และสือ่สารองค์กร ผศ.

ฐิติวฒุิ ชยัสวสัดิ์อารีย์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้แทนสถาปนิกผู้ออกแบบ

อนรัุกษ์/ปรับปรุง) ได้เข้ารับพระราชทานรางวลัอนรัุกษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเดน่ ประจําปี 2561 จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.ณ อาคารชาแลนเจอร์ 2 ศนูย์แสดงสนิค้า

และการประชมุอิมแพค เมืองทองธานี

อาคารหอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ เสาเข็มซงุไม้เนือ้แข็งยาว 17 เมตร อาคาร

กว้าง 59.40 เมตร ยาว 64.55 เมตร และสงู 24 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีประยกุต์ผสมผสานลกัษณะ

ของสถาปัตยกรรมตะวนัตกแนวนีโอ-คลาสสคิ ในยคุหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองระหวา่งพทุธศกัราช 2475 – 2500 ซึง่
เป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปลีย่นแปลงของบ้านเมืองและการพฒันาประเทศสูค่วามทนัสมยั (Modernization) อาคารมคีวาม

เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เน้นประโยชน์ใช้สอย ลดการประดบัประดา หรือตกแตง่ด้วยองค์ประกอบท่ีมีความหมายในเชิง
สญัลกัษณ์ มีลกัษณะสมมาตร มีทางเข้าออก 3 ด้าน ทางเข้าหลกัอยูท่างด้านหน้าอาคารฝ่ังตะวนัออกท่ีเช่ือมกบัสระนํา้

ด้านหน้าหอประชมุเป็นอาคาร 3 ชัน้ ท่ีเรียงลาํดบัความเป็นสว่นตวัจากชัน้ลา่งขึน้ชัน้บน พืน้ท่ีชัน้ 1 เป็นพืน้ท่ีรองรับกิจกรรม

กึ่งสาธารณะ ประกอบด้วยห้องประชมุใหญ่ 500 ท่ีนัง่ ห้องนิทรรศการหมนุเวียนหอประวตัิ และห้องรับรองขนาดเลก็ 2 ห้อง

ตัง้อยูท่ัง้ 2 ด้านของห้องประชมุใหญ่ พืน้ท่ีชัน้ 2 ประกอบด้วยห้องประชมุ ห้องพิธีการ ห้องจดัเลีย้ง และทางเข้าบริเวณชัน้ลอย

ของห้องประชมุใหญ่ชัน้ 1 สว่นพืน้ท่ีชัน้ 3 เป็นพืน้ท่ีรับรองพระบรมวงศานวุงศ์และเจ้านายชัน้สงูประกอบด้วย ห้องท่ีประทบั 2

ห้อง และห้องรับรองผู้ติดตามสว่นพระองค์ 2 ห้อง

อาคารหอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นบัเป็นตวัอยา่งของการอนรัุกษ์ยคุหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองใน

ประเทศไทยท่ีให้ความสาํคญักบัการรักษาคณุคา่ทางศิลปกรรม คณุคา่ทางสถาปัตยกรรม คณุคา่ทางวิชาการ และ คณุคา่

ทางสงัคม ทําให้อาคารสามารถรักษาบทบาทการเป็นศนูย์รวมและเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ได้อยา่งนา่ช่ืนชม โดยความคดิเห็นของคณะกรรมการคดัเลอืก มองวา่ สถาปนิกผู้ออกแบบอนรัุกษ์/ปรับปรุง มีความแยบยล

ในการปรับปรุงงานระบบและเปลีย่นวสัดุ แตย่งัแสดงองค์ประกอบเดิม และไมเ่ปลีย่นแปลงรูปแบบ ทัง้นี ้ สถาปนิก
ผู้ออกแบบอนรัุกษ์/ปรับปรุง ได้แก่ อาจารย์ศรุติ โพธ์ิไทร ผศ.ฐิติวฒุิ ชยัสวสัดิ์อารี และอาจารย์จตพุล องัศเุวช
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มก. ปลูกต้นรวงผึง้เฉลมิพระเกยีรติ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก

เมื่อวนัพธุท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณสาํนกัพิพิธภณัฑ์และวฒันธรรมการเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จดักิจกรรมปลกูต้นรวงผึง้เฉลมิพระเกียรติ และถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดย ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กลา่ว

ถวายราชสดดุีเฉลมิพระเกียรติและถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ตอ่หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ จากนัน้

ผู้ เข้าร่วมพิธี ซึง่ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้ อํานวยการสถาบนั ผู้ อํานวยการสาํนกั บคุลากร สภาผู้แทนนิสติ

องค์การบริหาร องค์การนิสติ ร่วมกนัร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกนัปลกูต้นรวงผึง้ต้นไม้มงคลประจํารัชกาลท่ี

10 จํานวน 40 ต้น ประกอบด้วย อธิการบดีและรองอธิการบดี 14 ต้น คณบดี ผู้ อํานวยการสถาบนั ผู้ อํานวยการสาํนกั

จํานวน 24 ต้น สภาผู้แทนนิสติ 1 ต้น และองค์การบริหารองค์การนิสติ 1 ต้น เพ่ือเฉลมิพระเกียรติและถวายพระพรชยั

มงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และเพ่ือความเป็นสริิมงคลเป็นศนูย์รวมจิตใจของ

ชาวมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยผู้มาร่วมพิธีพร้อมใจกนัสวมใสเ่สือ้สเีหลอืง

แหลง่ข้อมลู : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_106633

ประกาศ 88 ต้นไม้ “รุกข มรดกแผ่นดนิ”

ปี 62 ชมพพูนัธ์ุทพิย์ มก. ตดิโผ

กรมสง่เสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ได้เลอืกต้นไม้

“รุกข มรดกของแผน่ดิน” ได้ประกาศให้ “กลุม่ต้นชมพพูนัธุ์ทิพย์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม”

เป็นรุกขมรดกของแผน่ดิน ลาํดบัท่ี 28 จากทัง้หมดจํานวน 88 ต้น

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

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์
KITS - Kasetsart IT Square ระหวา่งวนัท่ี 4-6, 9, 18-

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

สบค. เปิดรับสมัครพนักงานฯ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ ตําแหนง่นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน

จํานวน 1 อตัรา ตัง้แตว่นันี ้ ถงึวนัศกุร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562 สมคัรได้ท่ีงานทรัพยากรบคุคล สาํนกังานเลขานกุาร ชัน้ 7

อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 0-2562-0951-6 ตอ่ 622508 และ 622510 โทรสาร. 0-2562-0950

(วนัและเวลาราชการ) ดรูายละเอียดได้ท่ี https://www.ku.ac.th/kunews/news62/04/OCSJob-04.pdf

สบค. เข้าร่วมพธีิปลูกต้นรวงผึง้ เฉลมิพระเกียรติ ร.10

เมื่อวนัพธุท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.

สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ และ

บคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีปลกูต้นรวงผึง้ต้นไม้

มงคลประจํารัชกาลท่ี 10 เฉลมิพระเกียรติและถวายพระพรชยัมงคล

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ

ด้านหน้าสาํนกัพิพิธภณัฑ์และวฒันธรรมการเกษตร มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์

สบค. จดังาน Trend Talk #6 และ IT Workshop #3

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดับรรยาย Trend Talk #6 เร่ือง “Cyberbullying การกลัน่แกล้งทางโลกออนไลน์”

(ไมม่ีคา่ใช้จา่ย) ในวนัองัคารท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และจดับรรยาย IT Workshop by OCS KU & CISCO #3 เร่ือง “Next- Generation WLAN” (ไมม่ี

คา่ใช้จ่าย) ในวนัพธุท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
สอบถามเพ่ิมเติม: ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

อีเมล tam@ku.ac.th เวบ็ไซต์ : http://training.ku.ac.th
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เปิดให้บริการพืน้ท่ีอา่นหนงัสอืช่วงสอบ ระหวา่งวนัท่ี 7-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 5.00-24.00 น. ณ ลาน

เอนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สบค. เปิดให้บริการพืน้ที่อ่านหนังสือช่วงสอบ

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

สบค. ให้การต้อนรับประเทศบงัคลาเทศ

เมื่อวนัองัคารท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าท่ีกระทรวง ศกึษาธิการ ประเทศบงัคลาเทศ เยี่ยมชมดงูานเก่ียวกบัการจดัการ

ดแูลศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา และการบริการตา่ง ๆ ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์

สบค. จดังาน “KU-KM Sharing”

เมื่อวนัองัคารท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดังาน “KU-KM

Sharing” ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สบค. รับรางวัล IPV6
เมื่อวนัพธุท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เข้ารับ

รางวลัหนว่ยงานท่ีมีความพร้อมในการบริการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตพืน้ฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 ประจําปี พ.ศ.2561
(IPv6 Award 2018) จากสาํนกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ โรงแรมเซ็นทรา ศนูย์ราชการ

และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ

สบค. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงาน มก.

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับบคุลากร ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ

พนกังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 รุ่นท่ี 67 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 4 อาคารวิทยบริการ สาํนกัสง่เสริมและ

ฝึกอบรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มีแผนการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แมข่า่ยระบบสารสนเทศทัง้หมด ไปยงัอปุกรณ์ชดุใหม่

ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 01.00 – 18.00 น. โดยมีกําหนดเวลา Downtime ดงัตารางซึง่หากแล้วเสร็จก่อนเวลา
จะให้บริการตามปกติ และในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 21.00-22.00 น. จะดาํเนินการย้าย Gateway และใน

ระหวา่งท่ีสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการดงักลา่ว สมาชิกเครือขา่ยนนทรีทกุทา่นสามารถใช้บริการ Internet ได้
ตามปกติ

สบค. ปรับปรุงประสทิธิภาพเครือข่าย
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/news/7758814

สมเด็จพระราชินีสทิุดา ทรงเป็นพระอคัรมเหสใีนสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู พระ

ราชสมภพเมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2521 (40 พรรษา ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) มีพระนามเดิมวา่ สทิุดา ติดใจ ทรง

สาํเร็จการศกึษาในหลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต เมื่อปีการศกึษา 2543 จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั นอกจากนี ้ สมเด็จ

พระราชินียงัทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร โดยทรงได้รับยศทางทหารเป็นร้อยตรีหญิงเมือ่วนัท่ี 14 พฤษภาคม

พ.ศ. 2553 และมกีารเลือ่นยศขึน้ในเวลาตอ่มาเป็นระยะ กระทัง่เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ทรงได้รับพระราชทาน

แตง่ตัง้เป็น พล.อ.หญิง สทิุดา วชิราลงกรณ์ ณ อยธุยา

ทัง้นี ้ สมเด็จพระราชินีสทิุดา ทรงเคยดาํรงตําแหนง่ อาทิ นายทหารปฏิบตัิการพิเศษ สาํนกังานนายทหาร

ปฏิบตัิการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร หนว่ยบญัชาการถวายความปลอดภยั

รักษาพระองค์ สาํนกัผู้บญัชาการทหารสงูสดุ (อตัราพลตรี) ผู้บงัคบัการโรงเรียนทหารมหาดเลก็ราชวลัลภรักษาพระองค์

หนว่ยทหารมหาดเลก็ราชวลัลภรักษาพระองค์ หนว่ยบญัชาการถวายความปลอดภยัรักษาพระองค์ สาํนกัผู้บญัชาการ

ทหารสงูสดุ (อตัราพลตรี) เสนาธิการหนว่ยทหารมหาดเลก็ราชวลัลภรักษาพระองค์ หนว่ยบญัชาการถวายความปลอดภยั

รักษาพระองค์ (อตัราพลตรี) รองผู้บญัชาการ หนว่ยบญัชาการถวายความปลอดภยัรักษาพระองค์ (อตัราพลเอก) รอง

สมหุราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อตัราเงินเดือน น.9) และรองผู้บญัชาการ หนว่ยบญัชาการถวายความปลอดภยั

รักษาพระองค์ (อตัรา พลเอกพิเศษ)

นอกจากนี ้ สมเด็จพระราชินีสทิุดา ยงัทรงได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มากมาย โดยลา่สดุเมื่อวนัท่ี 13

ตลุาคม พ.ศ. 2560 ทรงได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า ชัน้ปฐมจลุจอมเกล้าฝ่ายใน นบัเป็นสตรีทา่นแรกท่ีได้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้นีใ้นสมยัรัชกาลท่ี 10

พระราชประวัต ิ

สมเดจ็พระราชนีิสุทดิา
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แบบจาํลองการไหลของนํา้เสมือนในประเทศไทย

รศ.ดร.อดชัิย พรพรหมินทร์ และ รศ.สุรชัย ลิปิวัฒนาการ

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นพืชไร่เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีความสาํคญัตอ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ ประมาณ 94 %

ของผลผลติข้าวโพดใช้ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ของประเทศ และมีความต้องการเพ่ิมขึน้ทกุปี รวมทัง้ในตา่งประเทศได้

มีการนําเอาข้าวโพดเลีย้งสตัว์มาใช้ในการผลติไบโอ-เอทานอล และมีความเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะทดลองนํามาใช้ใน

การผลติในอนาคต

แตปั่จจบุนัการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศกัยภาพในการรองรับของระบบนิเวศน์ แผนพฒันาเศรษฐกิจ

แหง่ชาตฉิบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ระบแุนวทางการพฒันาและสง่เสริมให้เกิดการใช้นํา้อยา่งมีประสทิธิภาพ

คุ้มคา่ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยให้มกีารจดัทําข้อมลูการใช้นํา้ (Water Footprint) รวมทัง้เพ่ิม

ประสทิธิภาพการใช้นํา้ภาคการเกษตร และสง่เสริมการปลกูพืชใช้นํา้น้อยในช่วงฤดแูล้ง (สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2554)

แนวคิดเร่ืองวอเตอร์ฟตุพริน้ (Water Footprint) ถกูนําเสนอโดย Hoekstra โดยสามารถนํามาวิเคราะห์ได้
หลายหลากมิติ เช่น วอเตอร์ฟตุพริน้ของคน วอเตอร์ฟตุพริน้ของประเทศ วอเตอร์ฟตุพริน้ของกระบวนการผลติ เป็นต้น

และแนวคิดดงักลา่วสามารถมาประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการนําเข้า และสง่ออกสนิค้าท่ีมีการใช้นํา้ (วอเตอร์

ฟตุพริน้) ในกระบวนการผลติ และสามารถวิเคราะห์หาปริมาณการไหลของปริมาณนํา้ระหวา่งพืน้ท่ี เรียกวา่ Virtual
water จากการศกึษาของ Hoekstra and Hung (2005) เก่ียวกบัการไหลของนํา้เสมือน (virtual water flows)
ระหวา่งประเทศเฉพาะการค้าขายพืชผล ระหวา่งปี 2538 – 2542 พบวา่ ประเทศไทยเป็นผู้สง่ออกอนัดบัท่ีสามของโลก

คิดเป็นปริมาณนํา้ 47 พนัล้าน ลบ.ม./ปี (ประมาณความจขุองเขือ่นภมูิพล 3.5 เทา่) ซึง่แสดงให้เห็นวา่นํา้ท่ีสามารถใช้ได้

(available water) ในประเทศเราได้ถกูสง่ออกไปยงัตา่งประเทศในรูปของนํา้เสมือนในรูปแบบสนิค้าทางการเกษตรและ

ได้สร้างความกดดนัเพ่ิมขึน้ตอ่การใช้ทรัพยากรนํา้ในประเทศไทย

รศ.ดร.อดิชยั พรพรหมินทร์ ร่วมกบั รศ.สรุชยั ลปิิวฒันาการ ทําการวิจยันี ้ เป็นการคํานวณหาวอเตอร์ฟตุพริน้ของ

พืช ซึง่ใช้เป็นดชันีชีว้ดัปริมาณนํา้จืดท่ีใช้ในการเพาะปลกูทัง้ทางตรงและอ้อม โดยคํานวณปริมาณนํา้จากผลรวมของทกุ

ขัน้ตอนตลอดหว่งโซข่องการเพาะปลกูนัน้ ปริมาณนํา้ท่ีประเมินได้จากปริมาณนํา้ท่ีใช้ไปในกระบวนการเติบโตของพืช

และรวมถึงปริมาณนํา้ท่ีใช้ในการเจือจางสารพิษท่ีออกมาจากกระบวนเพาะปลกูด้วย ทําให้วอเตอร์ฟตุพริน้ใช้เป็นดชันีชี ้

วดัท่ีชดัเจน เพราะนอกจากแสดงให้เห็นถึงปริมาณนํา้ท่ีใช้ทางตรงและทางอ้อมแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถงึสถานท่ีและ

ระยะเวลาท่ีเกิดการใช้นํา้ด้วย ดงัภาพท่ี 1 ขัน้ตอนในการคํานวณวอเตอร์ฟตุพริน้

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50290
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แหลง่ข้อมลู : https://home.kapook.com/view162236.html
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/news/7758911

สมเด็จพระเจาอยูหัว สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา

เมื่อวนัพธุท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.32 น. สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสดจ็ออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระท่ีนัง่อมัพรสถาน

พระราชวงัดสุติ พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี และพลเอกหญิง สทิุดา วชิราลงกรณ์ ณ อยธุยา ใน

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี ้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลกัษณ์อา่นประกาศสถาปนา พลเอกหญิง สทิุดา วชิรา

ลงกรณ์ ณ อยธุยา เป็นสมเดจ็พระราชินี ความตอนหนึง่วา่ “ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้ประกาศวา่ โดยท่ีทรงประกอบพระราชพิธี

ราชาภิเษกสมรส กบั พลเอกหญิง สทิุดา วชิราลงกรณ์ ณ อยธุยา ถกูต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบรูณ์ทกุประการ

แล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สทิุดา วชิราลงกรณ์ ณ อยธุยา พระอคัรมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสทิุดา ทรง

ดํารงตําแหนง่พระอิสริยยศ ฐานนัดรศกัดิ์แหง่พระราชวงศ์ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พทุธศกัราช

2562 เป็นปีท่ี 4 ในรัชกาลปัจจบุนั

จากนัน้ พลเอกหญิง สทิุดา วชิราลงกรณ์ ณ อยธุยา เฝา้ฯ ทลูเกล้าฯ ถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแดส่มเด็จพระ

เจ้าอยูห่วั โอกาสนี ้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระราชทานนํา้พระมหาสงัข์ ใบมะตมู และทรงเจิมสมเดจ็พระราชินี สมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วัพระราชทานเคร่ืองขตัตยิราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติคณุรุ่งเรืองยิ่งมหาจกัรีบรมราชวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลท่ี 10

ชัน้ท่ี 1 และพระราชโองการสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสทิุดา

จากนัน้ ผู้ อํานวยการเขตดสุติ เฝา้ฯ ทลูเกล้าฯ ถวายสมดุจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระ

นามาภิไธย ในสมดุทะเบียนราชาภิเษกสมรส ในการนี ้ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงลงพระนามาภิไธย

ในฐานะทรงเป็นสกัขพียาน และ พล.อ.เปรม ติณสลูานนท์ ประธานองคมนตรี ลงนามในสมดุจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ใน

ฐานะสกัขีพยาน ตอ่จากนัน้ พล.อ.อนพุงษ์ เผา่จินดา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ทลูเกล้าฯ ถวายทะเบียนราชาภิเษก

สมรสแดส่มเด็จพระเจ้าอยูห่วัและสมเด็จพระราชินี
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