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- ทีม SKUBA-Jr มก. ควา้รางวลัผลงานการวิจยั
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- มาตรการดา้นสขุอนามยัในสถานการณโ์ควิด-19

โรงอาหารกลาง 1, 2 และรา้นอาหาร ในการจดัการ
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- ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องอปุโภคบรโิภค

แก่ราษฎรประสบอทุกภยั จ.ลาํปาง

ในประเทศไทยนัน้ ประวตักิารทาํบญุวนัสารทนัน้มีมาตัง้แต่

สมยัสโุขทยั ตามท่ีปรากฏหลกัฐานในหนงัสือนางนพมาศ เน่ืองจาก

ศาสนาพราหมณแ์พรเ่ขา้มาในประเทศไทย คนไทยจงึรบัประเพณีวนั

สารทมาจากศาสนาพราหมณด์ว้ย ดงัท่ีไดป้รากฏหลกัฐานในหนงัสือ

พระราชพิธีสบิสองเดือน ซึง่เป็นพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

กิจกรรมหลกั ๆ ของวนัสารทไทย คือ การนาํขา้วปลาอาหาร

และท่ีขาดไมไ่ดคื้อ ขนมกระยาสารท ไปทาํบญุตกับาตรท่ีวดั โดยการ

ตกับาตรมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปตามทอ้งถ่ิน เช่น ตกับาตรนํา้ผึง้ ท่ี

มีเฉพาะชาวไทยมอญ การทาํบญุตกับาตรในวนัสารทไทยนัน้ มีความ

เช่ือวา่เป็นการอทิุศสว่นกศุลใหแ้ก่ผูท่ี้ลว่งลบัไปแลว้ นอกจากนัน้ยงัมี

การฟังธรรมเทศนา ถือศีล ปลอ่ยนกปลอ่ยปลา

การทาํบญุวนัสารทไทยนีมี้ในหลายภมูิภาค โดยมีช่ือเรยีกท่ี

แตกตา่งกนั ดงันี ้ ภาคกลาง เรยีกวา่ "สารทไทย" สว่นภาคเหนือ เรยีก 

"งานทานสลากภตั" หรอื  "ตานก๋วยสลาก“ ภาคอีสาน เรยีก "ทาํบญุ

ขา้วสาก" ภาคใต ้เรยีก "งานบญุเดือนสบิ" หรอื "ประเพณีชิงเปรต"

กระยาสารท เป็นขนมประจาํวนัสารทในทกุท่ีของประเทศไทย

ดว้ยมีความเช่ือวา่ ถา้ไมไ่ดใ้สบ่าตรขนมกระยาสารทในวนัสารทไทย

แลว้ ญาตผิูล้ว่งลบัก็จะไมไ่ดส้ว่นบญุสว่นกศุลท่ีกระทาํในวนันัน้ ขนม

กระยาสารทมีสว่นประกอบ คือ ขา้วตอก ขา้วเมา่ ถั่ว งา และนํา้ตาล

โดยนาํสว่นประกอบทัง้หมดมากวนเขา้ดว้ยกนั เม่ือสกุแลว้จงึนาํมา

ป้ันเป็นกอ้นกลม หรอืจะตดัเป็นแผน่ก็ได้ นอกจากกระยาสารทแลว้

ก็ยงัมีขนมอ่ืน ๆ เช่น ขนมลา ขนมพอง ขนมกง ขนมไขป่ลา ขนม

เทียน ขนมดีซาํ ขนมบา้ ขา้วยาคู ขา้วมธปุายาสคือ ขา้วท่ีหงุเจือดว้ย

นํา้นม และนํา้ผึง้ และขา้วทิพยห์มายถึง อาหารอนัโอชะ ท่ีมี

เครือ่งปรุงถงึ 108 ชนิด แตโ่ดยหลกั ๆ ก็มี 9 อยา่ง คือ นํา้นมขา้ว เนย

นํา้ออ้ย นํา้ผึง้ นํา้ตาล นม ถั่ว งา และขา้วเมา่ ซึง่การกวนแตล่ะครัง้ก็

ตอ้งประกอบพิธีกรรมหลายอยา่ง เชน่ ตอ้งใชส้าวพรหมจารกีวน ฟืน

ท่ีใชต้อ้งเป็นไมช้ยัพฤกษห์รอืไมพ้ทุราเทา่นัน้ สว่นไฟก็ตอ้งเกิดจาก

แดดผา่นแวน่ขยายท่ีเรยีกวา่ "สรุยิกานต"์ เป็นตน้

สาํหรบัวนัสารทไทยในปี พ.ศ. 2564 นี ้ ตรงกบัวนัองัคาร ท่ี 5

ตลุาคม พวกเราเป็นคนรุน่ใหม่ อยา่ลืมชว่ยกนัรกัษาประเพณีไทยนีไ้ว้

เพ่ือไมใ่หค้วามเป็นไทยสญูหายไปตามกาลเวลากนันะครบั

แหลง่ภาพและขอ้มลูวนัโอโซนโลก
https://hilight.kapook.com/view/28943
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

สบค. ร่วมสนับสนุนดา้นสารสนเทศ

ณ ศูนยบ์ริการฉีดวัคซนี KU สู้ COVID-19
เม่ือวนัเสารท่ี์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 7.00 น. สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย คณุสมใจ บรรเทากลุ หวัหนา้ฝ่ายบรกิารสารสนเทศ ไดน้าํทีมสาํนกั

บรกิารคอมพวิเตอร์ ใหบ้รกิารดา้นสารสนเทศกบั AIS เพ่ือชว่ยสนบัสนนุการทาํงานทัง้การลงทะเบียน

การคดักรอง การแกไ้ขขอ้มลูผูร้บัวคัซนี และขอ้มลูวคัซีน สาํหรบัผูท่ี้เขา้ฉีดวคัซนี ณ ศนูยฉี์ดวคัซีน KU สู้

COVIC-19 ณ อาคารจกัรพนัธเ์พ็ญศริิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทกุทา่นสามารถเขา้รบัชมสมัภาษณ์

ไดท่ี้ https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/videos/950475502475712

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/videos/950475502475712
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

มก. ขอแสดงความยนิดกัีบ ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร

ในโอกาสไดรั้บพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ใหด้าํรงตาํแหน่งนายกสภา มก.

โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ นายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ลว้ ตัง้แตว่นัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป

ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 138 ตอนพิเศษ 220 ง ลงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2564 ไดเ้ผยแพรป่ระกาศ

สาํนกันายกรฐัมนตรี เรือ่งแตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ

ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่ง

พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ท่ีประชมุสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี

1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564 จงึไดมี้มตเิห็นชอบใหน้าํความกราบบงัคมทลูพระกรุณาโปรด

เกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ผูส้มควรดาํรงตาํแหน่งใหมร่วม 16 ราย และสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

ไดน้าํความกราบบงัคมทลูพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้แลว้ บดันี ้ ไดมี้พระบรมราช

โองการโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รง-

คณุวฒุิของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามท่ีเสนอทกุราย ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2564 เป็น

ตน้ไป ประกาศ ณ วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2564 ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ ดอน ปรมตัถว์นิยั รอง

นายกรฐัมนตรี

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

มก. นาํผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย

ณ วัดพระนารายณม์หาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

คณะวศิวฯ มก. เน้นความปลอดภยัสูงสุด

ของการออกแบบพฒันาตู้ความดันบวก

รศ.ดร.วีรชยั ชยัวรพฤกษ์ หวัหนา้โครงการการวจิยัพฒันาตูค้วามดนับวก ซึง่ไดร้บัรางวลัผลงาน

วิจยัท่ีสรา้งผลกระทบสงูมาก Gold Award for the High Impact Research จากมหาวทิยาลยัเกษตร-
ศาสตร์ ประจาํปี 2564 เปิดเผยถึงการพฒันาตูค้วามดนับวกวา่ “ความปลอดภยั คือเปา้หมายสงูสดุของ

การออกแบบพฒันาตูค้วามดนับวก ทีมวิจยัและพฒันาจงึใหค้วามสาํคญัสงูท่ีสดุกบัการปิดจดุอนัตราย

นาํมาเป็นเกณฑใ์นการออกแบบตูค้วามดนับวกใหมี้ความปลอดภยัสงูสดุตอ่แพทยท่ี์ปฏิบตังิาน และเรา

ไดศ้กึษางานวจิยัจากทั่วโลก ดา้นการแพรก่ระจายของละอองสารคดัหลั่งจากการไอ จาม และยงัไดน้าํ

หลกัพลศาสตรข์องไหลเชิงคาํนวณ (Computational Fluid Dynamics : CFD) ท่ีใชก้ระบวนการเชิง

ตวัเลขมาคาํนวณและทาํนายลกัษณะการไหลของอากาศท่ีไหลภายในตูค้วามดนับวก และทีมวิจยัพบจดุ

อนัตราย หากมีการออกแบบท่ีไมดี่พอคือ จะมีการไหลของอากาศจากภายนอกกลบัเขา้ไปภายในตู้ โดย

ไมไ่ดผ้า่นชดุกรอง ซึง่ทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนของอากาศภายในตู้ เราจงึไดน้าํจดุอนัตรายเหลา่นัน้มาเป็น

เกณฑใ์นการออกแบบสรา้งตูจ้รงิ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสงูสดุตอ่ผูป้ฏิบตังิานภายในตู้ โดยเลือกใช้

อปุกรณร์ะบบภายในตูค้วามดนับวกท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก เช่น ระบบสรา้งความดนับวกท่ีสามารถปรบั
ระดบัความดนับวกในตูไ้ดต้ามตอ้งการ และชดุกรองอากาศท่ีเป็นระดบัเดียวกบัท่ีใชใ้นหอ้งผา่ตดัใหญ่ใน

ประเทศไทย โดยชดุกรองอากาศนีไ้ดมี้ Scan Test/Test report มาตรฐาน ISO846-VDI6022 ท่ีไมก่่อ
เกิดเชือ้รา แบคทีเรยี และมีประสทิธิภาพการกรองดกัจบัฝุ่ นสงู อปุกรณส่ื์อสารท่ีสามารถส่ือสารระหวา่ง

ภายใน-นอกตูไ้ด้ โดยไมต่อ้งสมัผสั ลดความเส่ียงจากการตดิเชือ้

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

สบค. จดังานมุทติาจติผู้เกษียณอายุราชการ

แบบออนไลน์ พ.ศ. 2564

เม่ือวนัพธุท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2564 สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร์ จดัมทิุตาจิตผูเ้กษียณอายรุาชการ

ออนไลน์ พ.ศ. 2564 ไดแ้ก่ คณุชิดชนก สายชุ่มอินทร์ หวัหนา้สาํนกังานเลขานกุาร ฝ่ายบรหิารและธุรการ

คณุเบญ็จวรรณ แสนทวีสขุ นกัวชิาการคอมพวิเตอรช์าํนาญการ และคณุพิชญ์ วมิกุตะลพ หวัหนา้งาน

พฒันาระบบสารสนเทศ ฝ่ายระบบสารสนเทศ

เวลา 9.00 น. ผูเ้ขา้รว่มงานเขา้ระบบ Webex เพ่ือเขา้รว่มงานเกษียณอายใุนรูปแบบออนไลน์

พรอ้มชมวิดีโอภาพความประทบัใจจาก OCS ถงึผูเ้กษียณ โดย รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั
ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพวิเตอร์ รศ.ดร.พรอ้มพไิล บวัสวุรรณ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ และ ผศ.ดร.

อคัรพงศ์ พชัรรุง่เรอืง รองผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ หวัหนา้ฝ่ายและตวัแทนหวัหนา้ฝ่าย กลา่วถึงผูเ้กษียณอายุ

มอบของท่ีระลกึผา่นทางออนไลน์ ผูเ้กษียณอายรุาชการกลา่วถึงความรูส้กึและความผกูพนัท่ีมีตอ่สาํนกั

บรกิารคอมพิวเตอร์ และผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่านถ่ายรูปรว่มกนัผา่นทางออนไลน์

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : 
https://www.sanook.com/women/181657/

ปัญหาจาํนวนเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามไมเ่พียงพอตอ่จาํนวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ใน

ประเทศไทย ทาํใหก้รมการแพทยมี์แนวทางการทาํ Home Isolation มาใชก้บัผูป่้วยสีเขียว ซึง่จดัเป็นกลุม่

ผูป่้วยท่ีมีอาการไมห่นกัและสามารถรกัษาตวัไดเ้องท่ีบา้น วนันีเ้ราจงึไดร้วบรวมสมนุไพร 6 ชนิดท่ีใชใ้นการ

ดแูลตวัเองในขัน้เบือ้งตน้สาํหรบัผูป่้วยท่ีทาํ Home Isolation มาแชรใ์หไ้ดท้ราบกนั จะมีอะไรบา้งนัน้ ไป

ตดิตามอา่นพรอ้ม ๆ กนัเลย

1.ฟ้าทะลายโจร มีฤทธ์ิชว่ยยบัยัง้การเพิ่มจาํนวนของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในเซลลเ์นือ้เย่ือได้ และยงั

มีสรรพคณุช่วยเสรมิศกัยภาพภมูิคุม้กนัในการกาํจดัเชือ้โควิด-19 ออกจากรา่งกายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

แตท่ัง้นีก็้หา้มใชฟ้า้ทะลายโจรในกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ ผูท่ี้ใหน้มบตุร ผูป่้วยท่ีตบัและไตไมดี่ รวมทัง้ผูป่้วยท่ีใช้

ยาวารฟ์ารนิ

2.กระชายขาว มีสารท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นเชือ้ไวรสัโควิด-19 อยู่ 2 ตวั นั่นก็คือ Panduratin A และ

Pinostrobin ซึง่สารสาํคญัสองตวันีมี้ฤทธ์ิในการลดจาํนวนเซลลท่ี์ตดิเชือ้ในหลอดทดลองไดถ้ึง 100% เลย
ทีเดียว อีกทัง้ยงัสามารถยบัยัง้การทาํงานของเซลลท่ี์เพิ่มตวัไวรสัไดเ้ป็นอยา่งดี จงึทาํใหไ้มมี่ไวรสัตวัใหมเ่พิ่ม

ออกมาจากเซลล์

3.ขิง เป็นสมนุไพรท่ีมีสรรพคณุช่วยเสรมิภมูิคุม้กนัในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัชว่ยบาํรุงปอด

อีกดว้ย นอกจากนีส้ารท่ีอดุมอยูใ่นขิงยงัช่วยบรรเทาอาการของผูป่้วยท่ีตดิเชือ้โควดิ-19 ท่ีมีอาการไม่รุนแรง

ไดดี้ ไมว่า่จะเป็นอาการคดัจมกูหรอือาการไอ ซึง่ขิงจะช่วยลดอาการอกัเสบ พรอ้มทัง้ตา้นไวรสัและการตดิ

เชือ้ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

แนะนาํการทาํ Home Isolation 
และการดแูลตนเองดว้ยสมุนไพร 6 ชนิด (ตอน 1)

https://www.sanook.com/women/181657/
https://www.sanook.com/women/181657/


10

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

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


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

11

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


12

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

ȚŬƊż ž Ŕ-ű źƒźƘŗ ƠŬơ ű źƒźƘŗ ŪƘŬǝő ź ư̆ƏŔ
ƏƲŮșų ő ŭ ź Ơșų ő

ȘŌɗźƘƆś źŮźƒƉŭ ƏƲŪŌų ƔŹ ŕ .ż ʋƘŮƘŔ

วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 เวลา 10.50 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรม

ราชินี ทรงหว่งใยราษฎรท่ีประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัลาํปางทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ นายพลากร สวุรรณ

รฐั องคมนตรี ในฐานะนายกมลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ เชิญถงุพระราชทาน เครือ่งอปุโภค

บรโิภค จาํนวน 759 ถงุ ไปมอบแก่ตวัแทนราษฎรท่ีประสบอทุกภยั ณ หอประชมุท่ีวา่การอาํเภอแมท่ะ จาํนวน 8

ครอบครวั และในพืน้ท่ีตาํบลวงัพรา้ว อาํเภอเกาะคา จาํนวน 8 ครอบครวั เพ่ือชว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นใน

เบือ้งตน้ และเป็นขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ระสบอทุกภยัและผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดจากโรค

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ตลอดจนพดูคยุใหก้าํลงัใจ การไดร้บัพระราชทานพระมหากรุณาในครัง้นีร้าษฎรตา่ง

ปลืม้ปีตแิละสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาท่ีสดุมิได้

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