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“วนัตน้ไมป้ระจาํปี” ครัง้แรกของโลก ถือกาํเนิดมารอ้ยกวา่ปีแลว้ ในมล
รฐัเนบราสกา (Nebraska) ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน

พ.ศ. 2515 ประชาชนในมลรฐัได้ รว่มกนัปลกูตน้ไมก้วา่หนึ่งลา้นตน้และถือ

ปฏิบติัเป็นประเพณีสืบตอ่มา ซึ่งมลรฐัอ่ืน ๆ ตา่งก็ไดด้าํเนินการตามโครงการ

ดงักลา่วพรอ้มกาํหนดวนัตน้ไมป้ระจาํปีของแต่ละมลรฐัขึน้เช่นกนั และตอ่มาได้

แพรห่ลายไปทั่วโลก

สาํหรบัประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2481 กรมป่าไมไ้ดเ้ชิญชวนขา้ราชการ

พอ่คา้และประชาชนรว่มกนัปลกูตน้ไมใ้นวนัชาติ ซึง่ในสมยันัน้ตรงกบัวนัท่ี 24

มิถนุายน ซึง่ถือวา่นบัเป็นครัง้แรกท่ีมีการปลกูตน้ไมต้ามแบบฉบบัท่ีปฏิบติักนั

ในตา่งประเทศ ซึง่เรียกวา่ “วนัปลกูตน้ไมใ้นสหรฐัอเมรกิา” (Arbor Day)

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2484 กรมป่าไมไ้ดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีป่าไมใ้นสว่นภมิูภาค
ดาํเนินการรว่มกบัคณะกรรมการจงัหวดั และคณะกรรมการอาํเภอจดัใหมี้การ

ปลกูตน้ไมใ้นวนัชาติวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2484 จงึถือเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปี

อยา่งเป็นทางการครัง้แรกในประเทศไทย

ตอ่มาองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติไดป้ระกาศใหปี้ พ.ศ.

2528 เป็นปีตน้ไมส้ากล และประกอบกบัโครงการสิ่งแวดลอ้มแหง่สหประชา-

ชาติไดเ้ชิญชวนใหป้ระเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิค ประกาศใหปี้

พ.ศ. 2531 เป็นปีตน้ไมส้ากล รฐับาลจงึมีมติประกาศใหปี้ พ.ศ. 2528-2531

เป็นปีตน้ไมแ้หง่ชาติ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2532 กรมป่าไมก้ระทรวงทรพัยากร-

ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มไดเ้สนอคณะรฐัมนตรวีา่ สภาพของฤดกูาลไดเ้ปล่ียน

แปลงไปมาก ตน้ไมท่ี้ปลกูในวนัเขา้พรรษาซึง่เป็นช่วงกลางฤดฝูนเม่ือฝนทิง้ช่วง

เกิดสภาวะขาดแคลนนํา้ ทาํใหไ้ดร้บัความเสียหายไดผ้ลผลติไมเ่ท่าท่ีควร จึง

ขอใหพ้ิจารณาอนมุติัใหว้นัวิสาขบชูา ซึง่อยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคมซึง่เป็นระยะ

เริ่มตน้ของฤดฝูนเป็น “วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ” คณะรฐัมนตรจีงึมีมติอนมุติั

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2532 ใหว้นัวิสาขบชูาเป็น “วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ”

ของประเทศไทยสืบมา ซึง่ในปีนีต้รงกบัวนัพธุท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แหลง่ขอ้มลู :
https://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest008.pdf
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สถานการณด์า้นความม่ันคงปลอดภยัทีไ่ม่พงึประสงค์

แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

สถานการณด์า้นความมั่นคงปลอดภยัท่ีไมพ่งึประสงค์ หมายความว่า สถานการณท่ี์ทาํใหร้ะบบสารสนเทศของ

องคก์รถกูโจมตี หรอื ระบบเครือข่ายถกูคกุคาม ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัก่อนเกิดเหตุ ผูด้แูลระบบตอ้งดาํเนินการสาํรอง

ขอ้มลู และหากเกิดเหตแุลว้ใหป้ฏิบติัตามแนวปฏิบติัการดาํเนินการตอบสนองเหตกุารณม์ั่นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ

การสาํรองขอ้มลูเป็นการเก็บขอ้มลูเพ่ือท่ีสามารถนาํขอ้มลูเหลา่นัน้กลบัมาใชไ้ดใ้หมห่ากเกิดเหตกุารณบ์างอยา่งท่ี
ทาํใหข้อ้มลูตวัจรงินัน้เสียหาย เช่น ปัญหาจากไวรสัคอมพิวเตอร์ ปัญหาเก่ียวกบัระบบไฟฟา้ หรอืทาํเครื่องคอมพิวเตอร์

สญูหาย

บรกิาร cloud เป็นการจดัเก็บขอ้มลูภายนอกโดยสามารถนาํมาใชส้าํรองขอ้มลูได้ ซึง่สามารถกาํหนดใหเ้ครื่อง

คอมพิวเตอรส์าํรองขอ้มลูไปเก็บบน cloud อตัโนมติัได้

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอรใ์หบ้รกิารพืน้ท่ี KU Cloud แก่บคุลากรและนิสติ จาํนวน 10 GB โดยสามารถดู
รายละเอียดไดท่ี้ http://ocs.ku.sc.th/2019/cloud-services

การสาํรองข้อมูลบน Cloud

https://info.ku.ac.th/
http://ocs.ku.sc.th/2019/cloud-services/?fbclid=IwAR1NKxGKbsv8Wj4R0QQgtV3bYB65Yi71S_4V5Ufdnk6-ufyTAwfekF1b2gM
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แหลง่ขอ้มลู : http://facebook.com/ocs.ku

แจ้งปฏบิตักิารทลายเครือข่าย Necurs botnet

https://www.facebook.com/ocs.ku/photos/a.474357109256442/4211713232187459/?type=3&theater
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มก. ประกาศนโยบายเชิงรุก ตัง้กองทนุการศึกษา

นิสิต มก. สู้ภยั COVID-19

แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

วนัจนัทรท่ี์ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการเฝา้ระวงัฯ COVID-19 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ

คณะอนกุรรมการระดบัวิทยาเขต ไดมี้การประชมุ ครัง้ท่ี 5/2563 ในระบบการประชมุออนไลน์ (App Zoom Cloud

meetings) ตามมาตรการ Work from Home โดยมี ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ รกัษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการเฝา้ระวงัสขุอนามยัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

(COVID -19) เป็นประธานเปิดการประชมุ ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ รกัษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้
กลา่วถงึการทาํงานท่ีผา่นมาของทกุสว่นงาน ทกุวิทยาเขตท่ีรว่มมือรว่มใจกนัเพ่ือรบัมือกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปลายเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 วา่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดร้บัคาํชมเชยในผลงานท่ีออกมาในหลาย ๆ เรื่อง และเพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสทิธิภาพสงูสดุ

จากนีไ้ปจะดาํเนินการในนโยบายเชิงรุก โดยขอใหท้กุสว่นงาน ทกุวิทยาเขต เรง่ประสานการทาํงานในทกุมิติ สรา้งความ

รว่มมือกบัทกุภาคสว่นเพ่ือรว่มกนัตอ่สูก้บัสถานการณ์ COVID -19 ซึง่อาจมีระยะเวลาในการแพรร่ะบาดยาวนานกวา่ 1 ปี

รกัษาการแทนอธิการบดีไดก้ลา่วถงึแผนการทาํงานเชิงรุกว่า มหาวิทยาลยัไดอ้นมุติังบประมาณ จาํนวน กว่า 4 ลา้นบาท

สาํหรบัโครงการนวตักรรมเพ่ือรบัมือกบัการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ในระยะเรง่ดว่น ซึง่คาดวา่นวตักรรมดงักลา่ว
จะเสรจ็ออกมาภายใน 1- 2 เดือนนี้ นอกจากนีม้หาวิทยาลยัยงัไดส้นบัสนนุกิจกรรมดา้นสาธารณสขุของประเทศ โดยให้

พืน้ท่ีสวนแสนปาลม์ (สาํนกัสง่เสรมิและฝึกอบรม กาํแพงแสน ) เป็นโรงพยาบาลสนาม และใหพื้น้ท่ีสถานีฝึกนิสติวนศาสตร์

หว้ยทาก จงัหวดัลาํปาง เป็นพืน้ท่ีสาํหรบักกัตวัผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากตา่งประเทศและหรอืผูท่ี้มีภาวะเส่ียง และลา่สดุสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดเ้สนอใหม้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัตัง้กองทนุการศกึษาเพ่ือช่วยเหลือนิสติ อยา่งเป็น

รูปธรรม ซึง่มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตรจ์ะเรง่ดาํเนินการตอ่ไป โดยสรุปสาระสาํคญัของการประชมุในครัง้นี ้ มีดงันี ้

1. การจดัการเรยีนการสอนภาคฤดรูอ้นการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรูอ้น เปิดใหล้งทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 23 - 26

เมษายน พ.ศ. 2563 โดยใหมี้การจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์ต็มรูปแบบ 216 รายวิชา 317 หมู่เรียน (รายวิชาปกติ 264

หมูเ่รียน/โครงการพิเศษ 53 หมู่เรียน) ทัง้นี ้ นิสติสามารถผอ่นชาํระคา่ธรรมเนียมการศกึษาไดเ้ป็นเวลา 2 เดือน หรอืหากมี

กรณีจาํเป็นอ่ืนใดใหนิ้สติเสนอเรื่องผา่นคณะและสาํนกับรหิารการศกึษาเพ่ือนาํเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป

2. มหาวิทยาลยักาํลงัพิจารณาหาแนวทางพฒันารายวิชาออนไลน์ เพ่ือหาเครื่องมือ หรอืซอฟทแ์วรท่ี์เหมาะสมให้

บรกิารสาํหรบัอาจารย์ นิสติ และบคุลากร โดยไมเ่สียคา่ใชจ้่าย

3. การปรบัลดงบประมาณรายรบัรายจ่ายดา้นการศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เหน็ชอบในหลกัการท่ีจะปรบั

ลด 10% สาํหรบัคา่ธรรมเนียมการศกึษาในภาคตน้ ปีการศกึษา 2563 และใหผ้อ่นชาํระได้ 3 เดือน ทัง้นี ้ ยงัมีมาตรการ

เยียวยาช่วยเหลือนิสติท่ีไดร้บัผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID-19 ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ทนุการศกึษา ทนุนิสติช่วยงาน

4. การพฒันาบคุลากร เพ่ือพฒันาโอกาส ศกัยภาพในการทาํงาน โดยใหก้องการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานอธิการบดี

ดาํเนินการติดตามสอบถามทกุสว่นงานและสว่นกลางในการจดัทาํหลกัสตูรการฝึกอบรมแก่บคุลากรในช่วงเดือนพฤษภาคม

- เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2563 และใหส้าํนกับรหิารการศกึษา สาํรวจไปยงัคณะตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรอบรมเพ่ือเพิ่ม

ทกัษะดิจิทลัในการสอนและการสอบ

5. การจดัตัง้กองทนุการศกึษาเพ่ือช่วยเหลือนิสติ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือบรรเทา เยียวยา ช่วยเหลือนิสติ ท่ีไดร้บั

ผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID-19 อยา่งเป็นรูปธรรม โดยจะจดัตัง้เป็นกองทนุกลางและจะมีการพิจารณาถงึแหลง่

เงินทนุและการบรหิารจดัการกองทนุตอ่ไป

6. การเปิดภาคเรียนการศกึษาในภาคตน้ ปีการศกึษา 2563 เหน็ชอบในหลกัการ กาํหนดเปิดภาคเรียน ประมาณ

กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

7. การปรบัเปล่ียนนโยบายการบรหิารและการทาํงานเป็นเชิงรุก ในภารกิจหลกั 4 ดา้นของมหาวิทยาลยั โดยใหท้กุ

สว่นงานสง่แผนการทาํงานเชิงรุก เสนอท่ีประชมุพิจารณาในครัง้ตอ่ไป

https://web.facebook.com/KasetsartUniversity/posts/10158352403962451?__tn__=K-R
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://web.facebook.com/KasetsartUniversity/posts/10158352403962451?__tn__=K-R
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สบค. แจง้ปิดใหบ้ริการ KITS
สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจง้ปิดทาํการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ KITS ระหวา่ง

วนัท่ี 2-30 เมษายน พ.ศ. 2563 เน่ืองจากสถานการณแ์พรร่ะบาด COVID-19 กรณีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการสอบถามหรอืแจง้

ปัญหา (ช่วงเวลาปิดทาํการ) สามารถสง่ขอ้ความมาท่ี INBOX เฟสบุ๊ค หรอือีเมล helpdesk@ku.ac.th

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

ดาวนโ์หลดชุดตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์Adobe สาํหรับนิสิต มก.

นิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถดาวนโ์หลด ชดุติดตัง้ซอฟตแ์วร์ Adobe Creative Cloud ไดท่ี้

เวบ็ไซต์ https://download.ku.ac.th เม่ือติดตัง้แลว้ sign in เขา้ใชด้ว้ยรหสับญัชี xxx@live.ku.th สามารถใชง้านแบบ

ไมมี่เง่ือนไข ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึ 31 พ.ค. 63

ขอ้มลูอา้งอิงจาก : https://www.blognone.com/node/115253

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหบ้รกิารบญัชีรายช่ืออีเมลนิสติในรายวิชาตา่ง ๆ ไดแ้ก่

@ku.th และ @live.ku.th
อาจารยส์ามารเขา้ใชง้านไดท่ี้

1. https://eassess.ku.ac.th/viewmail/index.php

2. อาจารย์ login เขา้ไปจะพบรายวิชาท่ีตนเองสอน

3. คลกิท่ีปุ่ ม “Export e-mail to excel” ในไฟล์ excel จะเหน็ google mail และ office365 mail ของนิสติใน
รายวิชานัน้

4. อาจารยส์ามารถคดัลอกอีเมลท่ีตอ้งการไปใสใ่นโปรแกรมท่ีตอ้งการสอนแบบออนไลนไ์ด้ เชน่ google class room
เป็นตน้

สบค. ปรับรูปแบบการบริการ HELPDESK ONLINE

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปรบัรูปแบบการใหบ้รกิาร HELPDESK ชัน้ 2 เป็น

HELPDESK ONLINE ระหวา่งวนัท่ี 11-30 เมษายน พ.ศ. 2563 กรณีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการสอบถามหรือแจง้ปัญหา

(ช่วงเวลาปิดทาํการ) สามารถติดตอ่ไดต้ามช่องทางตอ่ไปนี ้ Facebook Inbox: m.me/ocs.ku หรอือีเมล
helpdesk@ku.ac.th หรอืคน้หาขอ้มลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/ และแจง้ปัญหา สอบถามการใชง้าน

ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th

mailto:helpdesk@ku.ac.th
https://www.facebook.com/ocs.ku
https://download.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1lxXS_tewGre1m7p14VlYeYQU0VQ9rxf2Jn73uFNAWupfwHRT8h5krpso
mailto:xxx@live.ku.th
https://www.blognone.com/node/115253
https://eassess.ku.ac.th/viewmail/index.php
https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR2TWP_0BXKnw2K1axu3IP6u159cQli6ALlYIqMOaxtJmxVl-UMhu-uBY3A
mailto:helpdesk@ku.ac.th
http://www.ocs.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0LwRQ4FShqsAyrRSum_1DKucLXGV3UwRvdW1SXnz_I21fUtwNV7nWFQa4
https://itsupport.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1tOgwqkEyta5uTJyNO8D7UXO2o6SDLnxDC3JVu4cb1dA_Mc5B9Fs30blc
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. พฒันาระบบตรวจสอบสิทธิข์องนิสิต มก.

กับโรงพยาบาลเปาโล เกษตร

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอรไ์ดร้บัมอบหมายจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ใหพ้ฒันาระบบตรวจสอบสทิธ์ิในการเขา้

รบับรกิารของนิสติ มก. ใหก้บัโรงพยาบาลเปาโล เกษตร เพ่ือเป็นสวสัดิการดา้นการรกัษาพยาบาล ใหก้บันิสติปัจจบุนั ทกุ

ระดบัปรญิญา (ปรญิญาตร ีโท เอก) สงักดัวิทยาเขตบางเขน 

ดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://eduonline.ku.ac.th/health/

ขอเชิญร่วมอวยพรวันปีใหม่ไทยกับสงกรานตอ์อนไลน์
สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ไดจ้ดัทาํคาํอวยพรวนัปีใหมไ่ทยแบบออนไลน์ โดยผูท่ี้ตอ้งการอวยพรสงกรานตอ์อนไลน์

ใหค้ลกิเลือกรูปแบบการด์ จาํนวน 6 การด์ คลกิเลือกคาํอวยพร กรอกช่ือ-นามสกลุ และช่ือหน่วยงาน (ถา้มี) พรอ้มกบั

ตรวจสอบขอ้ความใหถ้กูตอ้ง เน่ืองจากเม่ือทา่นไดบ้นัทกึแลว้ไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบได้ ใหค้ลกิปุ่ มอวยพร จะปรากฏ

กลอ่งโตต้อบของ kuform.ku.ac.th บอกว่า กรุณายืนยนัการบนัทกึขอ้มลู ใหค้ลกิปุ่ มตกลง จะปรากฏคาํอวยพร พรอ้ม
การด์ขนาดเลก็ และสามารถคลกิเลือกแสดงการด์ขนาดใหญ่แบบเต็มหนา้ไดท่ี้ https://kuform.ku.ac.th/april13/

สบค. ทดสอบอุปกรณคั์ดกรองอเีมลนนทรี

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดทดสอบอปุกรณค์ดักรองอีเมลบนระบบอีเมลนนทรี

(@ku.ac.th) เพ่ือทดสอบคณุลกัษณะ เริ่มตัง้แตว่นัพธุท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และจะ
สอบถามความพงึพอใจ และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน หลงัจากการทดลองใชง้านอปุกรณค์ดักรองอีเมลดงักลา่ว โดย

ระบบจะสง่ Digest ทกุวนัจนัทร์ เช่นเดิมแต่เปล่ียนผูส้ง่เป็น no-reply@ku.ac.th Subject: KU Spam Quarantine
Notification Title: KU Spam Quarantine Notification โดยผูใ้ชง้านยงั รบั-สง่ อีเมลไดเ้ช่นเดิม

กรณีลืมรหสัผา่น เพ่ือลดการติดตอ่ในช่วงการแพรร่ะบาด covid-19 ขอใหถ่้ายภาพหนา้ตนเองคู่กบับตัรประชาชน

เพ่ือยืนยนัตวัตนใหมแ่ทนการติดตอ่ดว้ยตนเองชั่วคราว โดยสง่เขา้ inbox facebook ของสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ หรอื
helpdesk@ku.ac.th

กรณีท่ีสมาชิกเครอืข่ายนนทรจีาํบญัชีผูใ้ชเ้ครอืข่ายนนทรไีด้ แตไ่มท่ราบบญัชีผูใ้ช้ Google email (...@ku.th) ให้

ไปท่ีเวบ็ไซต์ https://accounts.ku.ac.th แลว้ login ดว้ยบญัชีผูใ้ชเ้ครอืข่ายนนทรี จากนัน้ไปท่ีเมนขูอ้มลูบญัชีและ
อีเมลสาํรอง หาคาํวา่ Google email

กรณีท่ีสมาชิกเครอืข่ายนนทรจีาํบญัชีผูใ้ชเ้ครอืข่ายนนทรไีด้ แตไ่มส่ามารถเขา้ใข้ Google email ไดใ้หเ้ปล่ียน

รหสัผา่นท่ีเวบ็ไซต์ https://accounts.ku.ac.th และรอประมาณ 15 นาที ระบบจะทาํการสง่รหสัผา่นไปยงั Google
email

กรณีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการสอบถามหรอืแจง้ปัญหา (ช่วงเวลาปิดทาํการ) สามารถสง่ขอ้ความมาท่ี INBOX เฟสบุ๊ค
หรอือีเมล helpdesk@ku.ac.th

การตดิตอ่กับ สบค. ในช่วง COVID-19
ของสมาชิกเครือข่ายนนทรี

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://eduonline.ku.ac.th/health/?fbclid=IwAR3qRiZR8hrRub08aWxlz77IhFy72ExcNvzC7dS9saZw_IPiNT28sml9hTY
https://kuform.ku.ac.th/april13/
mailto:helpdesk@ku.ac.th
mailto:...@ku.th
https://accounts.ku.ac.th/?fbclid=IwAR10qTscvhIR8gwtedylw4_WZs9GcKfBQO1mI5Yyd_3ml4MPR1o6KR0Ujfw
https://accounts.ku.ac.th/
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แหลง่ขอ้มลู : http://variety.teenee.com/foodforbrain/79017.html

1. ธุรกจิเทคโนโลยจีะแกร่งขึน้มาก ได้แก่ Zoom, Facebook, Google, Grab, Line, Paypal, Amazon,
Lazada, Shopee ฯลฯ

2. ธุรกจิสายการบนิและท่องเทีย่วจะเหงาไปอกีพักใหญ่ และจะไม่ฟ้ืนจนถงึปีหน้า

3. การทาํงานทีบ้่าน หรือเรียนออนไลน์ อาจกลายเป็นทางเลือกหลัก เรามเีคร่ืองมือพร้อมสาํหรับ work

from home หรือเรียนออนไลนอ์ยู่แล้ว ขาดแต่ความพร้อมของคน หากองคก์รจริงจังทีจ่ะนาํเทคโนโลยตี่าง ๆ

มาใช้ ถอืว่าวกิฤตนีิเ้ป็นภาคบังคับ ถ้าทุกส่วนยอมรับ แล้วทุกอย่างเวริก์ กไ็ปต่อได้เลย

4. องคก์รอะนาล็อกจะเจ็บแล้วจาํ เพราะองคก์รทัง้หลายจะพร้อมใช้เทคโนโลยี และหันมาปรับปรุงองค์

ให้สามารถรองรับระบบดจิทิัลอย่างจริงจัง

5. โลกจะเหน็ความสาํคัญของนักรบชุดขาว ไวรัสไม่เหมือนข้าศกึ เรากาํลังสู้กับศัตรูทีม่องไม่เหน็ เพิม่

จาํนวนไดไ้ม่อั้น และสร้างความเสยีหายไดม้หาศาล ความพร้อมของสาธารณสุขจะถูกวัดกันในตอนนี้ และ

หลังจากนีไ้ป ทัง้โลกจะหนัมาใส่ใจกับการลงทุนสร้างหมอ พยาบาล สร้างโรงพยาบาล และพัฒนาเทคโนโลยี

การแพทยใ์ห้มากขึน้

6. ยิง่เราพึง่พาคนต่างชาตมิากเทา่ไหร่ เราจะยิง่เจบ็มากขึน้เทา่น้ัน เพราะธุรกจิทีพ่ึง่พานักท่องเทีย่วจาก

ต่างชาติ พึง่ตลาดส่งออกอย่างเดยีว หรืออาศัยแต่วัตถุดบินาํเข้า จะเป็นรายแรก ๆ ทีโ่ดนผลกระทบ ตัง้แต่

ไวรัสยังไม่มาถงึประเทศไทย

7. ถ้าคุณเตรียมพร้อมขายออนไลนเ์สยีตัง้แต่วันน้ัน วันนีคุ้ณกยั็งพอขายไดอ้ยู่ ทุกธุรกจิจะเข้าใจ

ความสาํคัญของช่องทางออนไลน์ เราไม่สามารถเปิดประตูน่ังรอลูกค้าไดอ้กีแล้ว แตต่้องวิง่มาหาลูกค้าถงึ

หน้าจอ และวิง่เอาสนิค้าไปให้เขาถงึบ้าน

8. ในวันนีค้นมเีงนิออม กับคนใช้เงนิเดอืนชนเดอืน ชวีติต่างกันมาก เมือ่ก่อนนีเ้รายังพูดกันถงึเร่ืองงด

ใข้ถุงพลาสตกิ การลดขยะ ประเดน็พวกน้ันกลายเป็นฝุ่น ไม่เหลือความสาํคัญอะไรเลย บางคนอาจต้องยกเลกิ

แผนของปี พ.ศ. 2563 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการท่องเทีย่ว การศกึษาตอ่ การเปลีย่นงาน การลงทุน ฯลฯ

8 ส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้หลังยุค COVID-19 

http://variety.teenee.com/foodforbrain/79017.html
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เคร่ืองพน่ฆา่เชือ้สาํหรับภายในและภายนอกอาคาร

เครื่องพน่ฆา่เชือ้สาํหรบัภายในและภายนอกอาคาร ขณะนีท้าํตน้แบบเสรจ็ไปแลว้ และกาํลงัจะทาํเพิ่มอีก 4 เครื่อง ให้

เสรจ็ภายใน 1 เดือน ดว้ยทนุของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถนาํไปบรกิารฉีดพน่ฆ่าเชือ้ในสถานท่ีตา่ง ๆ เช่น

มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล สถานศกึษา ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีประชากรอยูห่นาแน่น ตกึ อาคารพาณิชย์ หา้งสรรพสนิคา้ หมูบ่า้น

จดัสรร ตลาดสด คา่ยทหาร หรอืเรอืนจาํ ท่ีคนอยูห่นาแน่นเส่ียงตอ่การติดเชือ้ รวมถงึสถานท่ีพกัฟ้ืนตา่ง ๆ หรือสถานท่ีท่ีมี

ผูป่้วยติดเชือ้พกัอาศยั หอ้งพกัฟ้ืน หอ้งกกักนัเฝา้ระวงัโรค

การควบคมุโดยใช้ remote control และมีกลอ้งติดท่ีตวัหุน่ยนต์ ถ่ายทอดสดสง่ภาพมา ดว้ยระยะหา่งสงูสดุรศัมี

200 เมตร โดยไมต่อ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีใสช่ดุ PPE ไปฉีดพน่ (Conceptual Framework) การออกแบบหุน่ยนตฉี์ดพน่ฆ่าเชือ้

โรค ออกแบบโดยเนน้การใชง้านภายในอาคารท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ใหส้ามารถฉีดพน่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และลดความเส่ียงตอ่
ผูป้ฏิบติังาน มีขนาดกระทดัรดัสามารถเขา้ประตท่ีูมีความกวา้ง 80 เซนติเมตรขึน้ไป สามารถปีนพืน้ตา่งระดบัความสงูไม่

เกิน 5 เซนติเมตร สามารถขึน้ทางลาดชนัสงูสดุ 20% สามารถวิ่งบนพืน้ผิวขรุขระและไมไ่ดร้ะดบัไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย

ระบบการขบัเคล่ือน ขบัเคล่ือนดว้ยลอ้ยางใหญ่คูซ่า้ยขวาหมนุอิสระ ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟา้กระแสตรง 24V 500W โดยใช้

แบตเตอรี่แหง้ สง่กาํลงัผา่น WORM GEAR ไปยงัลอ้ ใหอ้ตัราทดสงูนํา้หนกัเบา กระทดัรดัไมต่อ้งดแูลรกัษา บงัคบัเลีย้วดว้ย

การปรบัความเรว็มอเตอรส์องขา้งใหไ้มเ่ทา่กนั สามารถหมนุกลบัตวัไดโ้ดยใชร้ศัมีวงเลีย้วไม่เกิน 50-60 เซนติเมตร ลอ้หนา้

เป็นลอ้ CASTER ขนาดใหญ่ ยดึกบัคานกระจายนํา้หนกั ทาํใหส้ามารถกระจายนํา้หนกัลงพืน้ผิวท่ีขรุขระไดดี้
ระบบการฉีดพน่ใชโ้ดยใชเ้ครื่องพน่ยาสะพายหลงัระบบป๊ัมคูแ่รงดนัสงู 7 บาร์ อตัราการไหลสงูสดุ 5.5 ลติรตอ่นาที ความจุ

ถงันํา้ยา 25 ลติร สามารถฉีดพน่ไดเ้ป็นฝอยมีรศัมีการฉีดพน่กวา่ 1.5 เมตร เสาฉีดพน่แยกซีกซา้ยขวาสามารถสา่ยไปมา

เพ่ือใหน้ํา้ยากระจายตวัทั่วถงึ ติดตัง้หวัฉีด 3 หวั ฉีดพน่นํา้ยาเป็นรูปพดัจากพืน้จนถงึความสงู 2.5 เมตร หุน่ยนตส์ามารถ

ติดตัง้เครื่องพน่ยาสะพายหลงั 2 ตวั ทาํใหส้ามารถทาํงานไดเ้รว็เป็น 2 เทา่ เม่ือเทียบกบัผูป้ฏิบติังาน 1 คน และก็พฒันาให้

หุน่ยนต์ ปีนขึน้บนัได ไดด้ว้ยครบั ตอ่ไปจะดดัแปลงใหเ้ป็น ปลอ่ยหมอกควนัหรอืละอองนํา้ยาใหเ้ลก็ ลงบนพืน้ แบบไรแ้รงลม
ขบัดนั(แบบนอ้ยท่ีสดุ) เพ่ือจะไดไ้มฟุ่ง้ และปรบัความเรว็หุน่ยนตใ์หว้ิ่งชา้ลง เพ่ือชดเชยกบัปรมิาณนํา้ยาท่ีลงสูพื่น้ไดน้อ้ยลง

ก็น่าจะแกปั้ญหาการฟุง้กระจายได้ เอาแบบนีก่้อน คือปลอ่ยละอองนํา้ยาแบบนุ่มนวล นะครบั ถา้แบบนี้ ก็แกปั้ญหาการฟุง้

ไปไดเ้ยอะแลว้ครบั และตน้ทนุก็ถกู และโครงสรา้งไมซ่บัซอ้นครบั

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันตธ์นา

แหลง่ขอ้มลู : เฟสบุ๊ค kasetsart university



แหล่งข้อมูล : เฟสบุ๊ค kasetsart university
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2126425

“ในหลวง พระราชทานแนวทางแก้ไข COVID-19

ทรงรับเป็นพระราชภารกจิสาํคัญทีต่้องดแูลประชาชน”

เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.24 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินี เสดจ็ออก ณ พระท่ีนั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยทุธ์ จนัทรโ์อชา

นายกรฐัมนตรี นายอนทุิน ชาญวีรกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ นายแพทยส์ขุมุ กาญจน

พิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มคณะผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ผูบ้ญัชาการเหลา่ทพั และผูบ้ญัชาการตาํรวจ

แหง่ชาติ เขา้เฝา้ฯ กราบบงัคมทลูรายงานสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 และมาตรการแกไ้ขปัญหาของรฐับาล
พรอ้มทัง้รบัพระราชทานพระบรมราโชบาย และรบัพระราชทานอปุกรณท์างการแพทย์ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน

แก่โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเหลา่ทพั และโรงพยาบาล

ตาํรวจ เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอปุกรณท์างการแพทย์ อนัจะช่วยเพิ่มศกัยภาพ และประสทิธิภาพ ในการดแูลรกัษา

ผูป่้วยโรค COVID-19 ในประเทศไทย

https://www.matichon.co.th/court-news/news_2126425
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