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นานาชาติ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม

ฐานเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 47
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- แนะนาํการทาํ Home Isolation และการดแูลตนเอง
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เกษตรนวัตกรรม : 10
- นกัวิทยาศาสตรพื์น้พิภพ มก. คน้พบหอยทะเลจ๋ิว

ชนิดใหมข่องโลก “หอยอาํแพง”
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- หนา้กากผา้สะทอ้นนํา้

พระราชกรณียกจิ : 12
- ในหลวง-พระราชินี ทรงบาํเพ็ญพระราชกศุล

เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลท่ี 9

ในสมยัก่อนยงัไม่มีการแบง่แยกกาํลงัการรบทางเรอื-

ออกจากทางบก กระทั่งถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 5 ทรงแบง่แยกการรบออก

และไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 เป็นวนั

กองทพัเรอื หลงัจากมีการแบง่แยกกาํลงัทางรบระหวา่งทาง

บกและทางเรอืออกจากกนัแลว้ รชักาลท่ี 5 จงึโปรดเกลา้ฯ

แตง่ตัง้กรมทหารเรอืขึน้ แตใ่นสมยันัน้ยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี

ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะ จงึตอ้งจา้งชาวตา่งประเทศเขา้

มารบัราชการในตาํแหน่งผูบ้งัคบัการเรอื และผูบ้ญัชาการ

ปอ้มตา่ง ๆ

ตอ่มาภายหลงัวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)

รชักาลท่ี 5 ทรงหว่งวา่ทหารจากตา่งประเทศท่ีเขา้มาประจาํ

ตาํแหน่งตา่ง ๆ อาจจะมีกาํลงัไมม่ากพอท่ีจะรกัษาอธิปไตย

ของชาติไดไ้มด่ีเทา่คนไทยดว้ยกนัเอง จงึไดป้ระสงคใ์หจ้ดั

การศกึษาแก่ทหารเรอืไทย เพ่ือใหมี้ความรูค้วามสามารถมาก

พอท่ีจะทาํหนา้ท่ีตา่ง ๆ แทนชาวตา่งชาติได้ จงึทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ให้ "พลเรอืเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้

อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ"์ พระราช

โอรส เสดจ็ไปทรงศกึษาวิชาการทหารเรอืยงัประเทศองักฤษ

หลงัจากพระราชโอรสทรงสาํเรจ็การศกึษา จงึทรงกลบั

มารบัราชการในกรมทหารเรอื และจดัฝึกสอนวิชาการทหาร

เรอืขึน้ โดยเริม่ตัง้โรงเรยีนขึน้ครัง้แรกบรเิวณอูห่ลวงใต้ วดั

ระฆงั ตรงขา้มทา่ราชวรดิฐ เพ่ืออบรมนายทหารชัน้ประทวน

และฝ่ายช่างกล ตอ่มาในปี พ.ศ. 2434 ทรงตัง้โรงเรยีนนาย

สบิขึน้ ในปี พ.ศ. 2440 ไดต้ัง้โรงเรยีนนายรอ้ยทหารเรอือีก

โรงเรยีนหนึ่ง จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2442 ไดต้ัง้โรงเรยีนนายเรอื

ขึน้ ซึง่ตัง้อยูท่ี่วงันนัทอทุยาน (สวนอนนัต)์ โดยมี นาวาโท ไซ

เดอลิน เป็นผูบ้งัคบัการโรงเรยีนนายเรอืคนแรก ทางราชการ

ทหารเรอืจงึไดถื้อ "วนักองทพัเรอื" เป็นวนัท่ี 20 พฤศจิกายน

ของทกุปี ตราบจนปัจจบุนั
แหลง่ขอ้มลูวนัโอโซนโลก

https://hilight.kapook.com/view/78656
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สัมภาษณโ์ค้ชเชและโค้ชเล็ก ทาํงานจติอาสา

ณ ศูนยบ์ริการฉีดวัคซนี KU สู้ COVID-19

เม่ือวนัเสารท่ี์ 25 กนัยายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.สิรพิร ศศิมณฑลกลุ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา นาํทีม อาจารยด์ร. เช ยอง ซอก หวัหนา้ผูฝึ้กสอนเทควนัโดทีมชาติ
ไทย อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน และรอ้ยโทหญิง ชนาธิป ซอ้นขาํ นิสิตปรญิญาเอก คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

ไดอ้าสามาทาํงานเป็นจิตอาสาและใหก้าํลงัใจบคุลากรทางการแพทยแ์ละผูม้ารบัวคัซีน สรา้ง

ความประทบัใจใหก้บัผูม้ารบัวคัซีนท่ีศนูยบ์รกิารฉีดวคัซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจกัรพนัธ์
เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน KU-CRA volunteers

อาจารย์ ดร.เช ยอง ซอก หรอื อาจารย์ ดร.ชชัชยั ชเว กลา่ววา่ “รูส้กึยินดีและดีใจท่ีมี

สว่นรว่มทาํงานจิตอาสาใหก้บั มก. แมว้า่จะมีเวลาไม่มากนกัก็ตาม ไดเ้ห็นการทาํงานของ

เจา้หนา้ท่ี แพทย์ พยาบาล แลว้รูส้กึประทบัใจมาก ผมไดด้ทูกุคนทาํงาน รูส้กึวา่เป็นงานท่ี

เหน่ือยแตท่กุคนก็มีความสขุท่ีไดท้าํงานช่วยเหลือผูอ่ื้น ผมขอใหท้กุคนมารบัวคัซีนกนัใหเ้รว็

ท่ีสดุนะครบั สาํหรบัคนท่ียงัรอวคัซีนอยู่ก็ขอเป็นกาํลงัใจ และขอใหท้กุคนมีสขุภาพรา่งกายท่ี

แข็งแรง เราทกุคนตอ้งปลอดภยั ตอ้งสูต้อ่ไป ขอเป็นกาํลงัใจใหก้บัทกุคน สู้ ๆ ครบั"

ทางดา้น รอ้ยโทหญิง ชนาธิป ซอ้นขาํ หรอืโคช้เลก็ นิสิตปรญิญาเอก คณะ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา กลา่ววา่ "ขอเป็นกาํลงัใจใหก้บัทีมแพทยพ์ยาบาล พ่ี ๆ นิสิต นกัศกึษา

บคุลากรท่ีอาสาสมคัรมาทาํงานเป็นจิตอาสา มาใหบ้รกิารพ่ีนอ้งประชาชนท่ีศนูยบ์รกิารฉีด

วคัซีน KU สู้ COVID-19 " "รูส้กึดีใจท่ีไดเ้ป็นสว่นหนึ่งมาใหก้าํลงัใจ ไดเ้ห็นการทาํงานของทกุ
คนท่ีน่ี รูส้กึไดว้า่ทกุคนมีความสขุท่ีไดช้่วยเหลอืกนั ขอใหท้กุคนรกัษาสขุภาพนะคะ และ

ขอใหมี้สขุภาพท่ีแข็งแรง เราทกุคนจะตอ้งรอดพน้จากภยัโควิด19 และผ่านพน้เหตกุารณนี์ไ้ป

ดว้ยกนัคะ่"

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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กรมสมเดจ็พระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวชิาการนานาชาติ

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี

คร้ังที ่47

เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2564 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเป็นองคป์ระธานเปิดการประชมุวิชาการนานาชาติ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมฐานเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 47 (THE 47th
INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY-
BASED INNOVATION : STT47) ในหวัขอ้ “Sciences for SDGs: Challenges and
Solutions”

ในรูปแบบออนไลนผ์่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ หอ้งอนามยั ดาํเนตร แกรนด์

บอลรูม อาคารนิวตัิเรอืงพานิช คณะศิลปะศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตร-

ศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน โดยในปีนีน้บัเป็นครัง้ท่ี 2 ของการจดัประชมุวิชาการนานาชาติ

และเป็นปีแรกท่ีจดัการประชมุเป็น Virtual Congress เตม็รูปแบบ เน่ืองดว้ยสถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั โควิด-19 จดัโดยสมาคมวิทยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระ

บรมราชปูถมัภ์ รว่มกบัคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตกาํแพงแสน

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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ชาวเกษตรศาสตร ์น้อมราํลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

“ในหลวง ร.9” เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 64

วนัท่ี 13 ตลุาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บรเิวณดา้นหนา้อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีนอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธิคณุ เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นาํรองอธิการบดี และคณะผูบ้รหิาร

วางพวงมาลา หนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร จากนัน้กลา่วนอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธิคณุ และยืนสงบน่ิง 89 วินาที โดยการจดัพิธีดงักลา่วดาํเนินการตาม

มาตรการทางสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั และจดัขึน้พรอ้มกนัในหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน ทัง้ใน

สว่นกลางและสว่นภมิูภาค

ดร.จงรกั ไดก้ลา่วนอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธิคณุ ท่ีพระราชทานแก่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรน์ัน้ พระองคไ์ด้

เคยเสด็จพระราชดาํเนินมาทรงเป็นพระม่ิงขวญัและทรงเป็นหลกัชยัใหแ้ก่ชาวเกษตรศาสตรเ์สมอมา อนัจะเห็นไดจ้าก

พระราชานสุรณต์า่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ ลว้นเป็นสถานท่ีเคยเสด็จพระราชดาํเนินมาประทบั เคยทรงดนตรี มี

ตน้นนทรท่ีีทรงปลกู อนัเป็นท่ีมาของงานท่ีระลกึวนัสาํคญัของสถาบนัแหง่นี ้ ปวงขา้พระพทุธเจา้ ตา่งนอ้มสาํนึกในพระ

มหากรุณาธิคณุอนัลน้พน้อยา่งหาท่ีสดุมิได้ จงึพรอ้มใจกนัขอนอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่มถวายความจงรกัภกัดี ขอใหด้วง

พระวิญญาณของใตฝ่้าละอองธลีุพระบาท ทรงอภิบาลคุม้ครองราชอาณาจกัรไทย ประชาชนชาวไทยผูเ้ป็นพสกนิกรของ

พระองคใ์หมี้ความสงบสขุ และความสนัติสขุ พระเกียรติคณุ และพระมหากรุณาธิคณุอนัย่ิงใหญ่ของใตฝ่้าละอองธุลีพระ

บาท ยงัสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตราบนิรนัดร์

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku และ https://th.wikipedia.org

สบค. น้อมราํลึก 13 ตุลาคม 2564

วันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวง ร.9”

เม่ือวนัพธุท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ. 2564 สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์นอ้มราํลกึวนัคลา้ยวนัสวรรคต 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดว้ยการจดัทาํ

โปสเตอรพ์ระราชกรณียกิจตา่ง ๆ ท่ีไดท้รงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย อาทิ

พระราชกรณียกิจดา้นการเกษตรและการยกระดบัสภาพชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนชาวไทย

ไดแ้ก่ 

1. ดา้นทรพัยากรนํา้ ทรพัยากรดนิ โครงการเพ่ือการเกษตรอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิการแปรรูป

ผลผลติทางการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม ่เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ดา้นการอนรุกัษฟ้ื์นฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ทรงจดัตัง้โครงการหลวง ฯลฯ

3. ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทรงจดัตัง้โครงการหน่วยแพทยพ์ระราชทาน ฯลฯ

4. ดา้นการศกึษา อาทิ โรงเรยีนในพระบรมราชปูถมัภ ์ทนุการศกึษาพระราชทาน โครงการ

สารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน พิธีพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา

5. ดา้นศาสนา ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีบาํเพ็ญกศุลและการสรา้งศาสนสถาน

6. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เสดจ็พระราชดาํเนินเยือนประเทศตา่ง ๆ รวม 28 ประเทศ

7. ดา้นศลิปวฒันธรรม ทรงตัง้กรมมหรสพ โรงละครหลวง ออกแบบอาคารสมยัใหมแ่บบทรงไทย

8. ดา้นการกีฬา ทรงชนะเลศิเหรยีญทองในกีฬาเรอืใบของกีฬาแหลมทอง ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2510

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://th.wikipedia.org/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. แจง้ปิดจุดบริการ HELPDESK
วันพุธที ่13 ตุลาคม 2564

เม่ือวนัเสารท่ี์ 9 ตลุาคม พ.ศ. 2564 บรษัิท อินโดรามา เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) หรอื ไอวีแอล เผยความรว่มมือ

กบัสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เดินหนา้โครงการสาํนกังานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือสรา้งการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการคดัแยกขยะ

และการจดัการขยะรไีซเคิล ผา่นการอบรมออนไลนใ์หก้บัคณาจารยแ์ละบคุลากร

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ขอแจง้ปิดจดุบรกิาร HELPDESK ในวนัพธุท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ. 2564 จดุใหบ้รกิาร

HELPDESK จะเปิดใหบ้รกิาร วนัพฤหสับดีท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. (ปิดพกัเท่ียง)
ช่องทางการติดตอ่ในวนัปิดทาํการ

FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลหาเราไดท่ี้ helpdesk@ku.ac.th
คน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th
หรอืแจง้ปัญหาสอบถามการใชง้าน ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th

สบค. ร่วมกับอนิโดรามา

รีไซเคลิขยะ สร้างสาํนักงานสีเขียว

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR13WN_mpvOjeSF7Enx28lJxLIxZYMwbQUKtg6Kx3ePURbaSHwaxDhwbLr4
mailto:helpdesk@ku.ac.th
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : 
https://www.sanook.com/women/181657/

ในตอนท่ี 1 เราไดก้ลา่วถงึสมนุไพร จาํนวน 3 ชนิดคือ ฟา้ทะลายโจร กระชายขาว และขิง และในตอน

ท่ี 2 นี ้ เราจะไดก้ลา่วถงึสมนุไพรอีก จาํนวน 3 ชนิดคือ

4. ขมิน้ชัน ในสว่นของขมิน้ชนันัน้มีหลกัฐานจากการศกึษาวจิยัอยูห่ลายชิน้ท่ีพบวา่ สารเคอรค์วิมิน

ท่ีอดุมอยูใ่นขมิน้ชนันัน้ มีสรรพคณุช่วยตา้นการอกัเสบท่ีปอดได ้อีกทัง้ยงัชว่ยบาํรุงรา่งกายในช่วงท่ีตดิเชือ้ 

โควิด-19 ไดเ้ป็นอยา่งดี

5. ประสะมะแว้ง มีสรรพคณุชว่ยแกไ้อและขบัเสมหะ แตโ่ดยสว่นใหญ่สมนุไพรชนิดนีจ้ะอยูใ่รรูปแบบ

ของแคปซลู ดงันัน้จงึแนะนาํใหแ้กะแคปซลูออกมาเพ่ือเอาตวัสมนุไพร แลว้นาํมาผสมกบัเกลือและนํา้

มะนาว จากนัน้ใหน้าํมากวาดคอ วิธีนีจ้ะช่วยกาํจดัเสมหะและบรรเทาอาการไอได้

6. มะขามป้อม มีฤทธ์ิช่วยแกไ้อและขบัเสมหะ และจากการเก็บขอ้มลูผูป่้วยโควดิ-19 ในประเทศไทย

นัน้มกัจะพบวา่ ผูป่้วยสว่นใหญ่มีเสมหะตดิในลาํคอ ในช่วงแรกอาการไออาจไมม่าก แตห่ากมีเสมหะตดิใน

คอมาก ๆ ก็จะทาํใหอ้าการไอรุนแรงขึน้ ดงันัน้จงึบรรเทาอาการดงักลา่วไดด้ว้ยการกินยาแกไ้อมะขามปอ้ม

หรอืจะเลือกด่ืมนํา้มะขามปอ้มอุน่ ๆ ก็ไดเ้ช่นกนั

นอกจากสมนุไพรทัง้ 6 ชนิดท่ีใชใ้นการรกัษาขัน้เบือ้งตน้จากการทาํ Home Isolation แลว้ ยงัมี

สมนุไพรท่ีเป็นตาํรบัยาอีกมากมาย เช่น ยาธาตบุรรจบ ยาปราบชมพทูวีป ยาตรผีลา ยาสมุจากสมนุไพร

เครือ่งเทศ ยาอภยัสาลี หรอืตาํรบัยาบาํรุงปอด ซึง่ผูป่้วยสีเขียวท่ีตดิเชือ้โควดิ สามารถใชส้มนุไพรเหลา่นีม้า

รกัษาได้ แตท่ัง้นีก็้ควรท่ีจะไดร้บัคาํแนะนาํจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดว้ยเช่นกนั เพ่ือใหก้ารรกัษาดว้ยสมนุไพรมี

ความปลอดภยัตอ่ตวัผูป่้วยเองมากท่ีสดุ

แนะนาํการทาํ Home Isolation 
และการดแูลตนเองดว้ยสมุนไพร 6 ชนิด (ตอนที ่2)

https://www.sanook.com/women/181657/
https://www.sanook.com/women/181657/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ขอ้มลู https://www.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/

ȚŬƊż ž Ŕ-ű źƒźƘŗ ƠŬơ ŪźŔŭ ʋƘǝű ɖŚ ű źƒźƘŗ
ŌƲƁż

ǝŬư̆ƏŔȚŬž ƔŬő ż əƘŹž ƔŬƉž źźő Ť ź Ɣŗ ŌƘż Ūơ̆9

เม่ือวนัพธุท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.48 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี เสดจ็พระราชดาํเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนั่ง พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลกู

เธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสิรพิชัร มหาวชัรราชธิดา และเจา้คณุ

พระสินีนาฎ พิลาสกลัยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงบาํเพ็ญพระราชกศุลเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พทุธศกัราช

2564 ณ พระท่ีนั่งอมรนิทรวินิจฉยั พระบรมมหาราชวงั

https://www.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/
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