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ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชมุเมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2537 ได้
กําหนดให้วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี เป็น “วนันกัประดษิฐ์” เพ่ือน้อมรําลกึถึง

วนัประวตัิศาสตร์ในการทลูเกล้าฯ ถวายสทิธิบตัรการประดิษฐ์ “เคร่ืองกลเติม

อากาศท่ีผิวนํา้หมนุช้าแบบทุน่ลอย” หรือ “กงัหนันํา้ชยัพฒันา” แด่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ซึง่เป็นสทิธิบตัรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของไทย

และเป็นครัง้แรกของโลก รวมทัง้ทรงเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัประดิษฐ์ไทยใน

การสร้างสรรค์ผลงานสิง่ประดษิฐ์ท่ีช่วยแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชน และสงัคม

สว่นรวมได้เป็นรูปธรรมอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้ สาํนกังานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) ได้

ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน จดังาน “วนันกั

ประดิษฐ์” มาแล้วเป็นครัง้ท่ี 21 ซึง่ในปีพทุธศกัราช 2563 จะถือเป็นการจดังาน

ครัง้ท่ี 22 เพ่ือนําเสนอสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้า

ด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนําไปใช้ประโยชน์

ในมิตติา่ง ๆ สอดคล้องกบั เปา้หมายของยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.

2560-2579) และเปา้หมายประเทศไทย 4.0 ในการนําการวิจยั และนวตักรรม

เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ และการพฒันาสงัคมของประเทศ

วตัถปุระสงค์ของการจดังานฯ 1) เพ่ือเป็นเวทีระดบัชาตใินการเผยแพร่

ถ่ายทอด ขยายผลสิง่ประดษิฐ์ นวตักรรมสูผู่้ ใช้ประโยชน์ และสาธารณชน

2) เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างแรงบนัดาลใจแก่นกัประดษิฐ์ไทย ในการพฒันา

ผลงานประดษิฐ์คิดค้น รวมทัง้สร้างแรงจงูใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชน

รุ่นใหม่ 3) เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างความตระหนกั ซึง่จะทําให้ประชาชนเห็น

ถึงความสาํคญัของการประดิษฐ์คิดค้นตอ่การพฒันาประเทศ

กลุม่เปา้หมายหลกัของการจดังานฯ 1) หนว่ยงานและองค์กรท่ีกําหนด

นโยบายและสนบัสนนุการประดิษฐ์คิดค้นของไทยและนานาชาติ 2) หนว่ยงาน

และองค์กรด้านการประดิษฐ์คิดค้นทัง้ภาครัฐและเอกชนของไทยและนานาชาติ

3) สถาบนัการศกึษาของไทย 4) นกัประดิษฐ์ทัว่ไป และนกัประดิษฐ์รุ่นใหมจ่าก

หนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน 5) ผู้ประกอบการท่ีสนใจนําผลงานสิง่ประดิษฐ์ไป

ตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ 6) เยาวชน และประชาชนทัว่ไป

และในปีนีง้านวนันกัประดิษฐ์ตรงกบัวนัท่ี 2-6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563

ณ Event Hall 102 – 104 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ

แหลง่ข้อมลู : 
https://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th

ท่ีปรึกษา  

รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชยั    ผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 
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กองบรรณาธิการ : 

นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา 
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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
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แหลง่ข้อมลู https://info.ku.ac.th/

ปัจจบุนัการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารมีความสะดวกและรวดเร็ว หากพบขา่วหรือข้อความบนโซเชียลมีเดีย ควรจะ

พิจารณาตรวจสอบแหลง่ท่ีมาให้ชดัเจน และระมดัระวงัก่อนจะเผยแพร่ หากไมม่ัน่ใจวา่เป็นขา่วปลอมก็ไมค่วรแชร์ออกไป

เพ่ือลดผลกระทบจากความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ

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

เม่ือได้รับอีเมลท่ีช่ือผู้สง่ไมแ่สดงบญัชีผู้ใช้อีเมลจริง ควรตรวจสอบอีเมลท่ีใช้สง่ก่อน ไมค่วรตอบอีเมล

ทนัที และไมค่วร Reply เมล เพ่ือสอบถาม หรือโทรศพัท์ตามหมายเลขท่ีแจ้งในอีเมล หากเป็นเร่ืองสําคญัควร
โทรสพัท์สอบถามกบัผู้สง่โดยตรง เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ และเพ่ือปอ้งกนับญัชีผู้ใช้อีเมล และ

ข้อมลูการติดตอ่ร่ัวไหล ก่อนใช้งาน Mobile Application ควรตรวจสอบเง่ือนไขการขอใช้ข้อมลูก่อนสมคัรรับ

บริการ

การตรวจสอบอีเมลที่ถูกต้อง

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

ดร.กฤษณพงศ์ กีรตกิร นายกสภา มก. 
และ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.

อวยพรปีใหม่ 2563 
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ฝุ่น PM 2.5 เดือนมกราคม 2563

โดย ผศ.สุรัตน์ บวัเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มก.

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

หลงัวนัท่ี 16 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ความเข้มข้นฝุ่ นละอองสงูอยา่งตอ่เน่ือง (ทัง้วนัทัง้คืน) และความเข้มข้นฝุ่ น

ละอองไมล่ดลงในเวลากลางวนั เน่ืองจาก “แหลง่กําเนิด” ของฝุ่ นละอองเปลีย่นแปลงไปจากเดิม ด้วยการเพ่ิมเตมิของฝุ่ น

ละอองนอกพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ตามทิศทางลมท่ีเคลือ่นท่ี โดยเฉพาะ การเผาไหม้ชีวมวล บริเวณต้นลม หรือ “ทิศตะวนัออก” ของ

กรุงเทพฯ ท่ีจะสง่ผลให้มีการเพ่ิมเติม “ฝุ่ นเดิม” ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี ในช่วงเวลาท่ีมวลอากาศยกตวัในเวลากลางวนั (convective
condition) ลกัษณะเช่นนีเ้ราจะต้องเผชิญกบัความเข้มข้น PM2.5 สงูตอ่เน่ือง และความเข้มข้นลดลงบ้างในเวลากลางคนื

เน่ืองจากฝุ่ น PM2.5 จากภายนอกกรุงเทพฯ เดินทางได้น้อยในสภาพ stable condition ในเวลากลางคืนความเข้มข้นจะ
สงูขึน้ในตอนเช้าจากกิจกรรมของเมือง และการเพ่ิมเติมของฝุ่ นภายนอกกรุงเทพฯ ความเข้มข้นจะอยูใ่นช่วง 40-60

ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร และถ้าหากมีลกัษณะของอณุหภมูิผกผนั (Temperature Inversion) เข้ามา เราอาจพบคา่

ความเข้มข้นท่ีสงูกวา่

คําแนะนําในการปฏิบตัิตน

1) ควรงดกิจกรรมภายนอกอาคาร

2) สาํหรับผู้ ท่ีใช้คอนแทคเลนส์ ต้องถอดและทําความสะอาดทกุครัง้ เมื่อออกไปภายนอกอาคาร

3) เมื่ออยูใ่นอาคาร กรณีท่ีอยูใ่นห้องปรับอากาศ ให้ปิดระบบระบายอากาศ (พดัลมระบายอากาศ) และเปิดเคร่ือง

ฟอกอากาศภายในห้อง

4) ดแูลสขุภาพและดื่มนํา้เปลา่ เพ่ือลดการระคายเคือง

5) ติดตามสถานการณ์ฝุ่ นละอองจากแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ และโดยพิจารณาสถานีตรวจวดัท่ี “ตรงกบักิจกรรม” 

ของทา่น เช่น หากทา่นอยูใ่นท่ีพกัอาศยั หรือท่ีทํางาน ควรใช้ข้อมลู จากสถานีใกล้ท่ีสดุและ #“ไมใ่ช่” สถานีริมถนน แตห่าก

ทา่นต้องเดินทางหรือใช้เวลาบริเวณริมถนน ควรใช้ข้อมลูจากสถานีริมถนนบริเวณท่ีทา่นเดินทาง

6) หยดุ/ยบัยัง้การเผา ในบริเวณทางทิศตะวนัออกของกรุงเทพฯ โดยดว่น ควบคูก่บัการลดฝุ่ นละอองในพืน้ท่ี

กรุงเทพฯ

ทกุทา่นสามารถเข้าชมระบบรายงานสภาพฝุ่ นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แบบบออนไลน์ได้

ท่ีเว็บไซต์ https://airq.ku.ac.th

https://airq.ku.ac.th/
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สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์

KITS ระหวา่งวนัท่ี 28 ธ.ค. พ.ศ. 2562 – 1 ม.ค. พ.ศ.
2563 เวลา 8.30-20.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามวนั

และเวลาปกติ ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563

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

สบค. รับรางวัลงานขอบคุณบุคลากร ประจาํปี พ.ศ. 2562

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกบัผู้ได้รับรางวลัในงานขอบคณุบคุลากร มก. ประจําปี 2562 ในพิธี

มอบรางวลัท่ีจดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงันี ้

รางวลับคุลากรดีเดน่ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. คณุชิดชนก สายชุ่มอินทร์ หวัหน้าสาํนกังานเลขานกุาร บคุลากรดีเดน่ตําแหนง่อํานวยการระดบัต้น

2. คณุเกษม วงค์แสน นกัวิชาการโสตทศันปูกรณ์ ชํานาญการพิเศษ ข้าราชการดีเดน่ กลุม่งานวิชาชีพ/อํานวยการ

3. คณุพรชยั ยอดเศรณี วิศวกร พนกังานมหาวิทยาลยัดีเดน่ กลุม่งานอํานวยการ
รางวลัในโครงการรางวลัคณุภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (มก.) ครัง้ท่ี 13 ดงันี ้

- ประเภทท่ี 2 การพฒันาและปรับปรุงกระบวนงาน

- รางวลัดีเยี่ยม ได้แก่ ผลงาน เร่ือง การพฒันา Mobile Application เพ่ือขบัเคล่ือน Smart KU (สาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์) โดย นางพจนีย์ องักรูดีพานิชย์ และนายวิโรจน์ ตัง้นิติพงศ์

สบค. จดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เร่ือง “การคัดแยกขยะ”

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.45-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้

Green Office เร่ือง “การคดัแยกขยะ” ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สบค. แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่าย

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์มีแผนปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ โดยเปลีย่นอปุกรณ์และอพัเกรดเฟิร์มแวร์ โดยไมปิ่ด

ให้บริการ ในระหวา่งวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

ผลกระทบ : เวลา 09.00-12.00 น. ปิดการให้บริการระบบสารสนเทศทางการบญัชี (ERP) และอาจมีผลกระทบกบั

การให้บริการระบบสารสนเทศอ่ืนบางช่วงเวลาซึง่ หากแล้วเสร็จก่อนกําหนดก็สามารถให้บริการได้ตามปรกติ และสามารถ

ติดตามประกาศลา่สดุได้ท่ี Facebook สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
หมายเหต ุ: สามารถให้บริการ Internet ได้ตามปรกติ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออภยัในความไมส่ะดวก มา 

ณ ท่ีนี ้

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


8

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

สบค. ร่วมงาน wunca
เมื่อวนัพธุท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 7.00 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตัิการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขา่ยสารสนเทศ

เพ่ือพฒันาการศกึษา Workshop on UniNet Network and Computer Application (wunca)" ครัง้ท่ี 40 โดยในชว่ง

Technical Talk : กรณีศกึษาแนวปฏิบตัิการให้บริการ SSO ของมหาวิทยาลยั นายมหาราช ทศศะ จากสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมกบั นายกิตติ์ เธียรธโนปจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น

และนายเกรียงศกัดิ์ เหลก็ดี สาํนกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศกึษา ณ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ

โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถ

ด้านดจิทิลัสาํหรับนิสติ มก.
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัสถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) จดัโครงการทดสอบสมรรถนะ

ความสามารถด้านดิจิทลัสาํหรับนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 3-4 จํานวน 5 รอบ ตัง้แตว่นัท่ี 21-22 สงิหาคม และ

วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2562 ขณะนีส้ถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพฯ (สคช.) ได้จดัทําใบประกาศฯ และจดัสง่ใบประกาศฯ ของนิสติ

ท่ีผา่นการทดสอบมายงัสาํนกับริการคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว นิสติสามารถติดตอ่รับใบประกาศฯ ได้ตัง้แตเ่วลา 09.00-

15.00 น. ณ เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ (ตัง้แตว่นัท่ี 16 - 30 มกราคม พ.ศ. 2563)

นิสติตรวจสอบรายช่ือได้ท่ี https://ocs.ku.ac.th/2019/certicdl/

สบค. ให้การต้อนรับสาํนักข่าวกรองแห่งชาติ
เมื่อวนัองัคารท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-15.00 น. สาํนกัขา่วกรองแหง่ชาติ เข้าเยี่ยมชมศกึษาดงูาน

"ระบบการบริหารจดัการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาระบบสารสนเทศ บริการสารสนเทศ และบริการ

คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย (NOC)" ณ ห้องประชมุ 708 ชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เมื่อวนัองัคารท่ี 21 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติระดบับณัฑิตศกึษา ในการอบรม "การใช้งาน

ระบบ iThesis สาํหรับนิสติและอาจารย์กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ ของบณัฑิต
วิทยาลยั ประจําปี พ.ศ.2563" ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 7 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. แนะนําการใช้งานระบบ iThesis

สบค. จดังานวันสถาปนาสาํนักฯ ครบรอบปีที่ 35

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดังานวนัสถาปนาสาํนกัฯ ครบรอบปีท่ี 35
โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีร่วมกนัถวายภตัตาหารเช้า พระสงฆ์สวดเจริญพระพทุธมนต์ จํานวน 9 รูป แสดงพระธรรม

เทศนา จํานวน 1 กณัฑ์ รวมทัง้กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ โดยผู้ได้รับรางวลับคุลากรดีเดน่ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประจําปี 2562 และผู้ได้รับการเสนอช่ือผู้ ท่ีมีผลงานดีเดน่แหง่ชาติ ปขมท. และรับประทานอาหารกลางวนั ณ บริเวณโถงชัน้

3 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://ocs.ku.ac.th/2019/certicdl/?fbclid=IwAR0BDHy6qZuw6z35Oe-89wayADCyRoMpoJMcA5s7L_NuwmzcyV8LLrgpUcQ
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แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คโรงพยาบาลเวชธานี

ระยะสัน้

1. ก่อให้เกิดการระคายเคืองบริเวณดวงตา จมกู  คอ และระบบทางเดนิหายใจ

2. ทําให้เกิดอาการแสบตา ไอ จาม นํา้มกูไหล หายใจไมส่ะดวก หอบเหน่ือย

3. ทําให้สมรรถภาพปอดแยล่ง

4. ทําให้โรคประจําตวั เชน่ โรคหอบหืด หรือ โรคหวัใจ กําเริบ

ระยะยาว

1. ทําให้เกิดโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง

2. สมรรถภาพปอดลดลง

3. เพิ่มอตัราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด เน่ืองจากฝุ่ นขนาดเล็กเหลา่นีถื้อเป็นสารก่อมะเร็งชนิด

หนึง่

อยา่งไรก็ตาม ในผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางด้านระบบทางเดนิหายใจ โรคหวัใจ เดก็ และผู้สงูอาย ุจะมี

ความไวตอ่อนภุาคขนาดเล็กมากขึน้ คือกระตุ้นให้เกิดอาการตา่ง ๆ ได้ง่ายขึน้กวา่ในคนปกติ

วิธีการป้องกัน

1. ลดกิจกรรมนอกบ้านลง และอยูภ่ายในบ้านมากขึน้

2. งดการออกกําลงักาย หรืองดการออกแรงในท่ีท่ีมีฝุ่ นมาก

3. หากมีอาการผิดปกต ิเชน่ มีอาการระคายเคืองบริเวณทางเดนิหายใจ ไอ หายใจไมส่ะดวกหรือ

เหน่ือย ให้รีบปรึกษาแพทย์ทนัที

ฝุ่นละออง PM 2.5 อานุภาพทาํลายล้างสุขภาพ
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เปิดตัว “ฟ้าใส” ต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง

แห่งแรกของไทย

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชโูต หวัหน้าคณะท่ีปรึกษา ศนูย์วิจยัและนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน (Research &

Innovation for Sustainability Center–RISC) โดย MQDC และหวัหน้าศนูย์สร้างสรรค์การออกแบบเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่ววา่ ปกตแิล้วมนษุย์จะใช้อากาศ

หายใจ 8 ลิตรตอ่นาที ซึง่หอฟอกอากาศ “ฟ้าใส” จะสามารถฟอกอากาศบริสทุธ์ิเพ่ือประชาชนในพืน้ท่ี

ใกล้เคียงได้กวา่ 100,000 คนตอ่วนั โดยหอนีใ้ช้งบพฒันาตอ่เน่ืองกวา่ 10 ล้านบาท เพ่ือเป็นต้นแบบของหอ

ฟอกอากาศระดบัเมืองท่ีเป็นกลไกสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาคณุภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุ่ นพิษ PM 2.5 ได้

อยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่ความร่วมมือของ RISC โดย MQDC และบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จํากดั จะเป็น
จดุเร่ิมต้นท่ีดี เพ่ือให้ทกุภาคสว่นตระหนกัถึงปัญหามลภาวะท่ีกําลงัต้องเผชิญอยู่ และอยากให้ผู้พฒันา

อสงัหาฯ ลงทนุสร้างหอคอยฟอกอากาศไว้ภายในโครงการท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือสร้างคณุภาพแวดล้อมให้กบั

ลกูบ้านได้มากขึน้ ซึง่ RISC ยินดีให้คําปรึกษาเร่ืองการก่อสร้าง และได้มีแผนการพฒันาหอฟอกอากาศ
ระดบัเมืองอยา่งตอ่เน่ือง โดยเก็บข้อมลูฝุ่ นละอองในพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณรถยนต์สญัจรหนาแนน่ และมีปริมาณ

ฝุ่ นจํานวนมาก เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้รับมาทําการวิจยัตอ่ยอดพฒันาเป็นเคร่ืองฟอกอากาศระดบัเมืองรุ่นตอ่ไป

ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ในอนาคต

แหลง่ข้อมลู : https://www.terrabkk.com/articles/197152

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต

https://www.terrabkk.com/articles/197152


แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/
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แหลง่ข้อมลู : http://tnews.teenee.com/etc/157713.html

“ในหลวงพระราชทานพรปใหม 2563”

เมื่อเวลา 20.00 น. วนัองัคารท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแก่

ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2563 ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ความวา่ “เน่ืองในวาระขึน้ปีใหม่

พทุธศกัราช 2563 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี ้ อํานวยพรความสขุ และความปรารถนาดีแก่ทกุ ๆ ทา่น ขอให้มีกําลงักาย กําลงัใจ และ

สขุภาพท่ีแขง็แรง สติปัญญาผอ่งใส มีศรัทธาและความสาํนกึในการประพฤติ และดํารงตนในกรอบของความดีงาม ถกูต้อง และ

พอเหมาะพอควร มุง่มัน่ท่ีจะร่วมกนัสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และสว่นรวม ในการทํางานใด ๆ ก็ดี ยอ่มต้องมีความ

ผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึน้เป็นเร่ืองธรรมดา หากความบกพร่องนัน้ นําไปสูก่ารเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาด หรือ

ข้อบกพร่องท่ีผา่นมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง ผู้ อ่ืน และสว่นรวม สิง่นัน้จึงจะเรียกวา่เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดบทเรียน ทัง้นี ้

ประสบการณ์และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถท่ีจะนํามาใช้เป็นเคร่ืองกํากบัตนเอง ไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาด หรือ

บกพร่องซํา้อีก อนัจะอํานวยให้บงัเกิดผลในอนาคตท่ีเหมาะสมเหมาควรนัน้คือ การบงัเกิดขึน้ของความเจริญและความเป็นมงคล

อยา่งแท้จริง ขออํานาจแหง่คณุพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีทา่นเคารพนบัถือ พร้อมด้วยพระบารมีแหง่พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงปกปอ้งคุ้มครองให้ทกุทา่นประสบแตค่วามสขุ ความเจริญ และ

ความเป็นมงคล ตลอดพทุธศกัราช 2563 นี ้และตลอดกาลทกุเมื่อไป”

http://tnews.teenee.com/etc/157713.html
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