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 ชา้งเป็นสตัวที์มีความสมัพนัธแ์ละผกูพนักบัวถีิชีวติของคนไทยมา
เป็นเวลานานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยงิในสมยัโบราณ ชา้งเป็นพระราช
พาหนะเคียงคูพ่ระบารมีพระมหากษัตรยิไ์ทยทกุยคุทกุสมยัเลย
ทีเดียว แตส่มยัปัจจบุนั คนไทยกลบัเห็นคณุคา่และความสาํคญัของ
ชา้งไทยลดลงไปทกุขณะ จนชา้งถกูนาํไปเรร่อ่นหาผลประโยชนโ์ดย
ควาญชา้ง และลม้ตายเป็นจาํนวนมากขนึทกุที
         วนัชา้งไทยนนัไดถ้กูรเิรมิขนึจากคณะอนกุรรมการประสานงาน
การอนรุกัษช์า้งไทย ซงึเป็นหนว่ยงานประสานงาน องคก์ารภาครฐั
และเอกชนทีทาํงานเกียวกบัการอนรุกัษช์า้งไทย โดยคณะกรรมการ
เอกลกัษณข์องชาต ิสาํนกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ี เนืองจากเลง็เห็น
วา่หากมีการสถาปนาวนัชา้งไทยขนึ จะช่วยใหป้ระชาชนคนไทยหนั
มาสนใจชา้ง รกัชา้ง หวงแหนชา้ง ตลอดจนใหค้วามสาํคญัตอ่การให้
ความช่วยเหลืออนรุกัษช์า้งมากขนึ
        คณะอนกุรรมการจงึไดพ้ิจารณาหาวนัทีเหมาะสม ซงึครงัแรกได้
พิจารณาเอาวนัทีสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทาํยทุธหตัถีมีชยัชนะ
เหนือพระมหาอปุราชา แตว่นัดงักลา่วถกูใชเ้ป็นวนักองทพัไทยไปแลว้ 
จงึไดพ้ิจารณาวนัอืนแทน และเห็นวา่วนัที 13 มีนาคม ซงึเป็นวนัที
คณะกรรมการคดัเลือกสตัวป์ระจาํชาต ิ จงึไดล้งมตใิหช้า้งเผือกเป็น
สญัลกัษณข์องประเทศไทยนนัมีความเหมาะสม จงึไดน้าํเสนอมติ
ตามลาํดบัขนัเขา้สูค่ณะรฐัมนตร ีซงึคณะรฐัมนตรไีดมี้มตเิมือวนัที 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบใหว้นัที 13 มีนาคมของทกุปี เป็น 
"วนัชา้งไทย" และไดป้ระกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ี ลงในราชกิจจา-
นเุบกษา เมือ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
       ผลจากการทีประเทศไทยมีวนัชา้งไทยเกิดขนึ นบัเป็นการยกยอ่ง
ใหเ้กียรตวิา่เป็นสตัวที์มีความสาํคญัอีกครงั นอกเหนือจากเกียรตทีิ
ชา้งเคยไดร้บัในอดีต ไมว่า่จะเป็นชา้งเผือกในธงชาต ิ หรอืชา้งเผือกที
เป็นสญัลกัษณข์องประเทศ หรอืสตัวค์ูพ่ระบารมีของพระมหากษัตรยิ์
        หลายสถาบนัการศกึษา หนว่ยงานราชการในจงัหวดัตา่ง ๆ 
มกัจะจดักิจกรรมในวนัชา้งไทย เพือใหค้นตระหนกัถงึความสาํคญั 
โดยมีการจดันิทรรศการใหค้วามรู ้ งานสมัมนา กิจกรรมใหเ้ดก็ ๆ ได้
ประกวดการเขียนเรยีงความ วาดภาพระบายสี ขณะทีตามปางชา้ง
ตา่ง ๆ จะจดัแสดงโชวช์า้ง เพือใหเ้ห็นความน่ารกัและความสามารถ
หลากหลายของชา้ง นอกจากนีบางจงัหวดัยงัมีการจดัเลียงโตะ๊จีนให้
ชา้งไดล้อ้มวงกินผลไมอ้ยา่งเอรด็อรอ่ย

แหลง่ขอ้มลู
https://health.kapook.com/view55942.html

ทีปรกึษา  
รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั     ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์
รศ.ดร.พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ       รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิ์ภษูณะ     รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์
ผศ.ดร.อคัรพงศ ์พชัรรุง่เรือง      รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 
กองบรรณาธิการ : 
นางศศธิร พนูเพิมสิร ินางอโนมา สวุรรณาภิชาต ินางกรองแกว้ อามาตยเ์สนา 
นายณฐภทัร นกแกว้ นางสนิุสา สิงหแ์กว้ นายอตริตัน ์วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน ์แซล่ิม  และนายธนพล สขุจิตต ์
สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เลขที 50 ถนนงามวงศว์าน 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

ContentContentEditor’s Talk
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

Kaset Check InKaset Check In

การเข ้ารหสัและถอดรหสัการเข ้ารหสัและถอดรหสั
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

บนัทกึจากอธิการบดี : KU KASET fair : To kill two 
birds with one stone

งานเกษตรแฟร ์เรมิขนึ เมือศกุรที์ 28 มกราคม จนถงึวนัเสารที์ 5 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 เป็นงานทีมหาวิทยาลยั
จดัขนึใหเ้กิดการบรูณาการภารกิจในทกุมิติ ทงัการเรยีนการสอน การวิจยั นวตักรรม การทาํนบุาํรุงศิลปวฒันธรรม การ
ฝึกการเป็นผูป้ระกอบการ เป็นจิตอาสา ความเป็นวิชาการ ความเป็นนานาชาติ การช่วยเกษตรกร และผูป้ระกอบการ 
         การนาํเรอืงราวใหม ่ๆ มาอบรม โชว ์แสดง และจาํหน่าย เช่น การพฒันาคนทกัษะใหม ่ผูป้ระกอบการ BCG ที 
มก. ไดร้ว่มกบักระทรวง อว. แสดงสนิคา้ U2T และ นิลมงักร ทีถือวา่เป็น SME ทีผา่นการคดัสรรจากทวัประเทศ และ 
platform online ทีจะยกระดบั งาน Kaset fair ใหเ้ป็น Kaset fair online ทีมีทงัสนิคา้และบรกิารทีมีคณุภาพ
         เมือผมเปิดงานเสรจ็ ผมและผูบ้รหิารไดเ้ยียมชมงาน ผมเหน็รอยยิมและความกระตือรือรน้ ของนิสติในการขาย
สนิคา้ การแสดง การบรกิาร และจิตอาสา รอยยิมของพอ่คา้แม่คา้ กว่า 5,000 คน และมีคาํขอบคณุมหาวิทยาลยัทีได้
จดัใหมี้เกษตรแฟร ์รอยยิมและความคาดหวงัของผูเ้ขา้ประกวดพืช ปลากดั อาหาร และนวตักรรม รอยยิมของประชาชน 
และคาดวา่จะมีกวา่ 500,000 คน จากสถิติเดิมในปี 2563 กวา่ 750,000 คน รอยยิมของผูเ้จา้รบับรกิารฉีดวคัซีน ทีบาง
ทา่นยงัไมไ่ดฉี้ดแมแ้ต่เข็มที 1 รอยยิมของผูบ้รหิาร บคุลากร ผูจ้ดังานฝ่ายตา่ง และผูป้ฎิบติังาน ทงัอาจารย ์ บคุลากร 
และเครอืข่ายหลายพนัคน ทีตงัใจจดังาน ขอบคณุมากครบั 
         ยงัมีงานในโลก online ทงัการประชมุนานาชาติ การเสวนาวิชาการ การประชมุวิชาการ เป็นกิจกรรมทีผมถือวา่ 
ยิงปืนนดัเดียวไดน้กหลายตวัคือจดังานเกษตรแฟร ์ แตไ่ดป้ระโยชนห์ลายอย่าง ผมจงึอยากใหท้กุทา่นรว่มภมิูใจทีมี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ทีเป็นแหลง่เรียนรูต้ลอดชีวิตของคนทกุวยั เป็นสงัคมอดุมปัญญา เป็น market place

สาํหรบัคนทกุคน เป็นของคนไทย เป็นศาสตรแ์หง่แผน่ดิน และเป็นของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลยัทีจะรว่มพฒันา
ประเทศอยา่งยงัยืน ครบั
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. แจ้งผู้ใช ้งาน Google Meet ของ มก.

          เนืองจากบรษัิท Google ไดด้าํเนินการยกเลิกบรกิารบนัทกึวิดีโอ (Record) ใน Google Meet โดยผูใ้ชง้านที
ตอ้งการบนัทกึวิดีโอ สามารถสรา้งหอ้งประชมุโดยใช ้ Webex ทดแทนในการประชมุ และการเรยีนการสอนทีตอ้งการ
บนัทกึแทน โดยสามารถเลือกการบนัทกึทีเครืองคอมพิวเตอร ์ หรอืบน Cloud สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ จงึขอแจง้ให้
ผูใ้ชง้าน Google Meet ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สามารถเขา้ดรูายละเอียดต่าง ๆ ไดที้เวบ็ไซตต์า่ง ๆ ดงันี
          คูมื่อการเขา้ใชง้าน 

https://www.ku.ac.th/document/Manual_Meeting_KU_Webex.pdf

การบนัทกึคลปิวิดีโอการสอนผา่น Webex Meeting ตอนที 1
         https://youtu.be/qxmlk89pnOE

         การบนัทกึคลปิวิดีโอการสอนผา่น Webex Meeting ตอนที 2
          https://youtu.be/zyG7pFPGQnl

เนืองดว้ยใบรบัรองความปลอดภยัในการเชือมตอ่เครอืข่ายไรส้าย KUWiN จะหมดอายกุารใชง้าน สาํนกับรกิาร
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ จะดาํเนินการติดตงัใบรบัรองใหม ่ ซงึผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งติดตงัใบรบัรองใหมด่ว้ย 
เพือรองรบัการเชือมตอ่เครอืข่ายไรส้าย KUWiN อีกครงั โดยการกดยอมรบัใบรบัรอง หรอืเชือมตอ่เครอืข่ายใหม่
          สมาชิกเครอืข่ายนนทรทีกุทา่นสามารถดรูายละเอียดเพิมเติมไดที้เวบ็ไซต ์https://bit.ly/3KsscHd

สบค. ปรับปรุงประสิทธ ิภาพเคร ือข ่ายไร ้สาย KUWiN

สบค. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีท  ี37

เมือวนัองัคารที 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.39 น. รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิาร
คอมพิวเตอร ์และบคุลากร ทาํพิธีไหวเ้จา้ที ณ บรเิวณชนั 1 อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
          เวลา 10.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์จดักิจกรรม “รว่มคิด สานฝัน สบค. ในอนาคต” ณ หอ้ง 510 ชนั 5 อาคาร
สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์กลา่วเปิดกิจกรรมฯ โดย รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์
กลา่วถงึความตอ้งการของฝ่ายตา่ง ๆ ในสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ สาํหรบัในอีก 5 ปีขา้งหนา้ โดยคณุกลัยกร ทดันาํธง 
หวัหนา้ฝ่ายระบบสารสนเทศ คณุศศิธร พนูเพิมสิร ิ หวัหนา้ฝ่ายฝึกอบรมและสืออิเลก็ทรอนิกส ์ คณุสมใจ บรรเทากลุ 
หวัหนา้ฝ่ายบรกิารสารสนเทศ คณุมหาราช ทศศะ หวัหนา้ฝ่ายระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่าย คณุมณัทนา ใจมนั และ
คณุศรณัยญ์า อมรกลุาจารย ์ฝ่ายบรหิารและธุรการ โดยแตล่ะฝ่ายไดน้าํเสนอตามลาํดบั 
           เวลา 12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : 
https://www.sanook.com/campus/1406999

            เมือวนัองัคารที 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายแพทยส์วุรรณชยั วฒันายิงเจรญิชยั อธิบดีกรมอนามยั กลา่วถงึการ
เตรยีมความพรอ้มบา้นและคอนโด สาํหรบัแยกกกัเป็น Home Isolation วา่ กรณีจาํเป็นตอ้งแยกกกัตวัทีบา้น หรอืที
คอนโดมิเนียม  มีคาํแนะนาํสาํหรบัครอบครวัเพือเตรียมความพรอ้มดงันี
         1. แยกส่วน  หร ือพนืท  ีเว้นระยะอย่างน้อย 1.5-2 เมตร
         2. หากมพีนืทจีาํกัด ให ้ทาํฉากกันระหว่างผู้ตอ้งถูกแยกกักตวั  และคนอนื  ๆ  ในครอบครัว
         3. จัดห ้องพักให ้โปร ่ง อากาศถ่ายเทไดด้  ีมแีสงแดดเข ้าถงึ
         4. แยกของใช้ส่วนตัว เช ่น  ผ้าเชด็ตัว แก้วนาํ จานชาม
         5. การทาํความสะอาดเสือผ้า ใช้ผงซ ักฟอกปกต  ิ หากมเีคร ืองซ ักผ้า ให ้ซ ักด้วยผงซักฟอก หร ือนาํยาซัก
ผ้า ในนาํอุณหภูม  ิ60-90 องศาเซลเซยีส อย่างน้อย 25 นาท  ีและผึงแดดให้แห ้ง
         6. การใช้ห ้องนาํ หร ือห ้องส้วม ในกรณีทไีม่สามารถแยกห้องได้ ให ้ผู้อนืใช้ห ้องนาํก่อน  ส่วนผู้แยกกักตัว 
ให ้ใช ้เป็นคนสุดทา้ย พร้อมทาํความสะอาดให้เร ียบร ้อย ด้วยผ้าชุบนาํยาฟอกขาว ความเข ้มข ้น  0.1 เปอร เ์ซน็ต  ์
หร ือแอลกอฮอล  ์70 เปอรเ์ซน็ต  ์หร ือไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด  ์0.5 เปอรเ์ซน็ต ์
         7. เตร ียมถังขยะส่วนตัวทมีฝีาปิดมดิชดิ และของใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะ ทังในบร ิเวณทนีอน  และห้องนาํ
         8. ถ้ามีห ้องนอนห้องเดยีว แต่ต้องนอนร่วมกับคนในบ้าน  ต้องเปิดประตูหน้าตา่งให ้โล่งโปร ่งทสีุด หร ือใช้
ฉากผ้าม่านกันระหว่างกัน  พยายามอยู่ห ่างจากคนในครอบครัวให ้มากทสีุด และวัดไข ้ท ุกวัน  หากมอีาการไข ้สูง 
มากกว่า 39 องศาเซลเซยีส หายใจหอบเหนือย วัดค่าออกซเิจนปลายนิวไดน้้อยกว่า 94 เปอรเ์ซน็ต  ์ ซงึค่าปกต  ิ
อยู่ท  ี96-100 เปอรเ์ซน็ต  ์ให ้ร ีบโทรตดิต่อโรงพยาบาล หร ือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันท ี
         

แนะ 8 วธิ ี สาํหร ับบ้านและคอนโดฯ  หากมคีนต้องกักตัว
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity



แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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   แหลง่ขอ้มลู https://www.sanook.com/news/8511958

ในหลวง-พระราชนีิ ทรงประกอบพธิสีงัเวยพระป้าย 
เน่ืองในเทศกาลตรุษจนี 2565 

          เมือวนัเสารที์ 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 เวลา 19.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี เสด็จออก ณ บรเิวณดา้นหนา้พระทีนงัอมัพรสถาน พระราชวงัดสุิต พรอ้มดว้ย สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา ทรงประกอบพิธีสงัเวยพระปา้ย เนืองในเทศกาลตรุษจีน 
พทุธศกัราช 2565 ในโอกาสนี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงจดุเทียนทอง เทียนเงิน ธูป ทีโต๊ะเครอืงสงัเวย ทรงจดุธูปหางแลว้
ทรงปักทีเครอืงสงัเวย สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ทรงจดุธูปหางแลว้ทรงปักทีเครอืงสงัเวย สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้
พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา ทรงจดุธูปหางแลว้ทรงปักทีเครืองสงัเวย จากนนั 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงจดุธูปเทียนเครอืงทองนอ้ยถวายสกัการะสงิศกัดิสทิธิ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี ทรงจดุธูปเทียนเครอืงทองนอ้ยถวายสกัการะสงิศกัดิสทิธิ ทรงกราบ สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสิรพิชัร มหาวชัรราชธิดา ทรงจดุธูปเทียนเครอืงทองนอ้ยถวายสกัการะสงิศกัดิสิทธิ ทรงกราบเสรจ็
แลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสิรพิชัร มหาวชัรราชธิดา ทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง สมควรแก่เวลา จงึเสดจ็ขนึพระทีนงั
อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ


