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Care & Share :                                   3-4
- การเขา้รหสัและถอดรหสั ฉบบัพิเศษ (พรอ้มเฉลย)
- บนัทกึจากอธิการบดี : KU graduation

ข่าวและกจิกรรมของ มก. :                  5-6
- มก. จดัทาํเวบ็ไซตล์งนามถวายพระพร สมเดจ็พระ-
  กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
  สยามบรมราชกมุาร ีเนืองในโอกาสวนัคลา้ยวนั
  พระราชสมภพ
- เกษตรศาสตร ์ควา้ที 1 มหาวิทยาลยัสีเขียวของ
  ประเทศไทย อนัดบัที 45 ของโลก
- นายกสภา มก. และอธิการบดี มก. เปิดรา้นคา้
  THE PREMIUM @ KU

ข่าวและกจิกรรมของ สบค. :                 7-8
- TIMELINE การมีสว่นรว่มของผูป้ฏิบติังานในการ
สรรหาผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ครงัที 2

- สบค. รว่มกบั TDGA จดัฝึกอบรมแบบ Onsite
4 หลกัสตูร

KNOWLEDGE :                                 9
- กลอ่งดาํทาํจากอะไร? ทาํไมเครอืงบินตกแลว้ไมพ่งั
  เหตทีุอาจเกิดอนัตราย

เกษตรนวัตกรรม :                               10
- นิสิต มก. ควา้รางวลับรรจภุณัฑร์ะดบัโลก 2 ปีซอ้น

InfoGraphic :                                      11
- แนวปฏิบติัของประชาชน เมือสงสยัว่าติดโควิด-19
  ตอ้งทาํอย่างไร ?

พระราชกรณียกจิ :                              12
- พระราชหฤทยั เพือรบัมือสถานการณโ์ควิด-19
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          องคก์ารสหประชาชาตไิดก้าํหนดใหว้นัที ๒๒ พฤษภาคม 
ของทกุปีใหเ้ป็นวนัสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Interna‐
tional Day for Biological Diversity) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ
รณรงคใ์หป้ระชาคมชาวโลกนนั ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้กิดการอนรุกัษแ์ละใช้
ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยงัยืน รวมทงัเพือ
ราํลกึถงึวนัทีอนสุญัญา วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพซงึไดเ้รมิ
มีผลบงัคบัใช ้ โดยประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคีอนสุญัญาวา่ดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตงัแต ่ พ.ศ. 2547 โดยมีสาํนกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม (สผ.) ปฏิบตัิ
หนา้ทีในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดบัชาต ิ (National

Focal Point) ซงึในปี พ.ศ. 2564 สาํนกัเลขาธิการอนสุญัญาวา่ดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไดก้าํหนดหวัขอ้ของวนัสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ คือ “We’re part of the solution

#ForNature” หรอื “รว่มเป็นสว่นหนงึในการแกปั้ญหา เพือธรรมชาติ
อยูไ่ดแ้ละเราอยูร่อด”

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวด-
ลอ้มไดจ้ดักิจกรรมเนืองในวนัสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
มาอยา่งตอ่เนือง ตงัแตว่นัที 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีผา่นมา 
ทงันีก็เพือแสดงถึงบทบาท และการมีสว่นรว่มของประเทศไทยในการ
ดาํเนินการในการอนรุกัษ ์ และการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยงัยืน โดยไดมี้การจดัทาํสือสงิพิมพแ์ละสือโซเชียลมีเดีย 
เผยแพรผ่า่น Facebook และ Twitter “Biodiversity CHM

Thailand” และ YouTube Chanel “Chm Thai” เพือเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ และความตระหนกัถงึคณุคา่และความสาํคญัของ
ความหลากหลายทางชีวภาพใหแ้ก่สาธารณชน รวมไปถงึประชาชน
และเยาวชนคนรุน่ใหม ่ เมือ พ.ศ. 2564 ทีผา่นมา มีการจดักิจกรรม
ผา่นช่องทางออนไลน ์ โดยสรา้งความรว่มมือกบั สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) มลูนิธิโลกสีเขียว บรษัิท 
ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  คณาจารยจ์ากคณะสงิแวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาจารยป์ระจาํภาควิชากีฏ
วทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศลิปิน นกัแสดง นกั
สงิแวดลอ้ม และผูร้ว่มก่อตงัศนูยส์งิแวดลอ้มศกึษาประเทศไทย

แหลง่ขอ้มลู
https://www.khaosod.co.th/pr‐news/news_6618914

ทีปรกึษา  
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ         ทีปรกึษาสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
รศ.สรุศกัด ิสงวนพงษ ์  ทีปรกึษาสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.สมนกึ คีรีโต      ทีปรกึษาสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
ดร.ดาํรง ศรีพระราม     รกัษาการผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์
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/

การเข ้ารหสั ถอดรหสั ฉบบัพเิศษ (พร้อมเฉลย)การเข ้ารหสั ถอดรหสั ฉบบัพเิศษ (พร้อมเฉลย)
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บนัทกึจากอธ ิการบด  ี: 
KU graduation

วนัที 21 -25 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ทีทงับณัฑิต 
ผูป้กครอง ญาติเพือน อาจารย ์ และบคุลากรทกุคนตา่งมีความสขุและภมิูใจ ทีไดเ้หน็บณัฑิตทกุคนเขา้รบัพระราชทาน
ปรญิญา แมว้่าจะอยูใ่นสถานการณก์ารระบาดของ Covid 19 แตท่กุคนก็ได ้ ตงัใจ มุง่มนั และใหค้วามรว่มมือใน
มาตรการตา่ง ๆ เพือใหท้กุคนปลอดภยั ทงับณัฑิต และผูที้มีสว่นเกียวขอ้ง งานพิธีทงั 5 วนั ทกุอยา่งเสรจ็สมบรูณ ์
สวยงามประทบัใจมาก
          ปรญิญาบตัรกวา่ 14,000 ฉบบั ผมไดล้งนามทกุฉบบั ในฐานะอธิการบดีทกุรว่มกบัทา่นนายกสภา และคณบดี 
ใชเ้วลามากกวา่ 3 เดือน ดว้ยความปลืมใจและภาคภมิูใจ กบัความสาํเรจ็ ของบณัฑิตทกุคน 
          เหน็การทาํงาน มาตลอด 1 เดือน ของทกุทา่นทีทาํงานเบืองหลงั คณาจารย ์ และบคุลากร มากกวา่ 3,000 คน 
และนิสติจาํนวนมาก มีสว่นรว่มในการจดังาน เหน็ความตงัใจ ความรว่มมือ ของทกุฝ่ายทงัเจา้หนา้ที ขา้ราชบรพิาร 
ทหาร ตาํรวจ ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และนิสติ ขอบคณุทกุทา่นมากครบั 
          บณัฑิต มหาบณัฑิต ดษุฎีบณัฑิต ทงั 14,000 คน เป็นความหวงัของประเทศ สงัคม มหาวิทยาลยั และครอบครวั 
แสดงความยินดี และจะเฝา้ดคูวามสาํเรจ็นะครบั

แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

มก. จัดทาํเวบ็ไซตล์งนามถวายพระพร  
สมเดจ็พระกนิษฐาธ ิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพร ัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

นายกสภา มก. และอธ ิการบด  ีมก. 
เปิดร ้านค้า THE PREMIUM @ KU

เมือวนัจนัทรที์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ดร.กฤษพงศ ์กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
และ ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เปิดรา้นคา้ THE PREMIUM@ KU เพือสนบัสนนุ
การเรยีนรูผ้า่นสินคา้เกษตรคณุภาพสงูและบรกิาร พรอ้มแนะนาํรา้นอาหาร KU KIN DEE U‐DEE ตามแนวคิด 
KUniverse เฉลมิฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ขบัเคลือนใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางดา้นเกษตร
และอาหารคณุภาพของภมิูภาคเอเชีย ณ บรเิวณพืนที KU AVENUE ประตงูามวงศว์าน 3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ขอ้มลู : https://training.ku.ac.th/2015/
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://board.postjung.com/1390176

          กลอ่งดาํ (Black Box) คือ “อปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูการบิน” โดยเครอืงบินทวัไปจะตอ้งติดตงั “กลอ่งดาํ” ตามกฎดา้น
การบินขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ โดยจะมีกลอ่งดาํ 2 กลอ่ง สาํหรบับนัทกึขอ้มลูการบินเพือใชจ้าํลอง
เหตกุารณก่์อนหนา้ทีจะเกิดอบุติัเหต ุแลว้นาํมาวิเคราะหห์าสาเหตขุองการเกิดอบุติัเหตตุอ่ไป กลอ่งดาํทงั 2 ไดแ้ก่ 1) The
Cockpit Voice Recorder (CVR) ทาํหนา้ทีบนัทกึเสียงพดูของนกับิน รวมทงัเสียงอืน ๆ ทีเกิดขนึในหอ้งนกับิน โดยถา้
เป็นแบบแถบแม่เหลก็ จะสามารถบนัทกึประมาณ 30 นาที แลว้ขนึรอบใหม ่แต่ถา้เป็นแบบหน่วยความจาํ จะบนัทกึไดร้อบ
ละประมาณ 2 ชวัโมง 2) The Flight Data Recorder (FDR) ทาํหนา้ทีบนัทกึสภาวะตา่ง ๆ ในระหวา่งปฏิบติัการบิน 
ไดแ้ก่ เวลา ระยะสงู ความเรว็ อตัราเรง่ตามแนวดิง ทิศทาง ตาํแหน่งคนับงัคบัและอปุกรณบ์งัคบัการบินอืน ๆ ตาํแหน่งของ
แพนหางระดบั ทา่ทางของเครอืงบิน อตัราการไหลของเชือเพลงิ เป็นตน้ ขอ้มลูทีไดจ้ะช่วยใหส้ามารถสรา้งภาพเคลือนไหว
ของการบินได ้ทาํใหรู้เ้หตกุารณส์ดุทา้ยระหวา่งการบินก่อนเกิดอบุติัเหตุ
          ตวักลอ่งจรงิ ๆ ทีใชใ้นปัจจบุนันนัไมไ่ดมี้สีดาํ แตจ่ะมีสีแสดสะดดุตา มีตวัอกัษร “FLIGHT RECORDER DO

NOT OPEN” ขา้งกลอ่ง และติดแถบสะทอ้นแสง ทาํใหก้ลอ่งดาํสงัเกตเหน็ง่ายทีสดุวา่มนัอยูที่ไหน จะไดเ้ก็บกูม้าเป็น
หลกัฐานตอ่ไป กลอ่งดาํมกัจะติดตงัไวใ้นสว่นทา้ยของเครอืงบิน เพราะมีโอกาสทีจะคงสภาพสมบรูณที์สดุเมือเทียบกบั
สว่นอืน สว่นของ Crash‐Serviable Memory Unit (CSMU) ของทงักลอ่ง CVR และกลอ่ง FDR จะถกูออกแบบให้
ทนทาน ทนความรอ้น ทนไฟ กนันาํ ทนแรงกระแทก ทนแรงกด กลอ่งหอ่หุม้ดว้ยสเตนเลสสตีล หรอืไททาเนียม ทีทนทาน
ตอ่การกดักรอ่น 2 ชนั พรอ้มฉนวนกนัความรอ้นอณุหภมิูสงู และตอ้งผา่นการทดสอบเหลา่นี เช่น ยิงอปุกรณนี์ใหก้ระทบ
เปา้อะลมิูเนียมเพือใหเ้กิดแรงกระแทก 3,400G ทดสอบความทนตอ่การเจาะ โดยปลอ่ยกอ้นนาํหนกัขนาด 227 กิโลกรมั ที
มีเข็มเหลก็ขนาด 0.25 นิว อยู่ดา้นลา่งใหก้ระทบลงบน CSMU จากความสงู 3 เมตร ทดสอบดว้ยแรงกด 5,000 ปอนดต์อ่
ตารางนิว เป็นเวลา 5 นาที ทกุ ๆ ดา้น เผาดว้ยความรอ้น 1,100 °C นาน 1 ชวัโมง แช่ในนาํเค็มนาน 24 ชวัโมง (กรณี
เครอืงบินตกทะเล)+ แช่นาํนาน 30 วนั ทดสอบความทนทานตอ่ของเหลวอืน ๆ เช่น เชือเพลงิเครอืงบิน นาํมนัหลอ่ลืน 
สารเคมีดบัเพลงิ- เครอืงบนัทกึแตล่ะเครอืงจะตอ้งมีเครอืงแจง้ตาํแหน่งใตน้าํ หรือเรียกวา่ “Pinger” ดว้ย จะทาํงานเมือ
จมนาํ โดยสง่คลืนเสียงความถีที 37.5 kHz ไดจ้ากความลกึถึงราว ๆ 4 กิโลเมตร เจา้หนา้ทีกูภ้ยัจะใชอ้ปุกรณพ์ิเศษที
เรียกวา่ Pinger Locator System (PLS) ลากไปในนาํ เพือรบัสญัญาณจาก Pinger เพือคน้หาตาํแหน่งของกลอ่งดาํ 
เมือพบกลอ่งดาํแลว้ เจา้หนา้ทีกูภ้ยัจะตอ้งทาํการเก็บกูแ้ละขนสง่อยา่งระมดัระวงั ใหค้งสภาวะเดิมและเสียหายใหน้อ้ย
ทีสดุ คงสภาพแวดลอ้ม ณ บรเิวณทีพบไวด้ว้ย หากพบในนาํ เครืองบนัทกึจะถกูสง่ไปตรวจสอบโดยบรรจใุนถงัพรอ้มกบันาํ 
เพราะเกรงว่าหากเครอืงบนัทกึแหง้ ขอ้มลูอาจสญูหายไปเนืองจากสภาพแวดลอ้มเปลียน จากนนัจะนาํไปเขา้กระบวนการ
ตรวจสอบ ถา้เครอืงบนัทกึไม่เสียหายมาก เจา้หนา้ทีสามารถรูข้อ้มลูไดภ้ายใน 2-3 นาที เพียงตอ่เครอืงบนัทกึเขา้กบัเครอืง
อา่น แตห่ากบบุสลายหรอืถกูไฟไหม ้ เจา้หนา้ทีจะถอดแผงหน่วยความจาํออกมาทาํความสะอาด แลว้คอ่ยเชือมตอ่กบั
เครอืงบนัทกึอีกเครอืงหนงึ

กล่องดาํทาํจากอะไร? ทาํไมเคร ืองบนิตกแล้วไม่พงั
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU



แหล่งข ้อมูล : https://health.kapook.com/view253481.html
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   แหลง่ขอ้มลู 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=341614401327322&set=a.307599328062163

พระราชหฤทยัเพือ่รบัมอืสถานการณโ์ควดิ-๑๙ 

          พระราชหฤทยัเพือรบัมือสถานการณโ์ควิด-๑๙ ความห่วงใยของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทีตอ้งการช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา (โควิด-๑๙) และสายพระเนตรทีกวา้งไกลทีคาดการณว์า่ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา (โควิด-๑๙) จะอยูใ่นประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาหนงึ จงึไดพ้ระราชทานทรพัย ์ อปุกรณ์
เครอืงมือแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลหลายแหง่ทวัประเทศ และถงุยงัชีพพระราชทนแก่ประชาชนอยา่งตอ่เนืองมาโดยตลอด อาทิ
พระราชทานทรพัยส์มทบทนุสรา้งอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิรริาชใหแ้ก่โรงพยาบาล วิทยาลยัแพทย ์ และ
สถานพยาบาล ๒๗ แหง่ เพือจดัซือเครอืงมือ ครุภณัฑ ์ และอปุกรณท์างการแพทย ์ ๔๔ แหง่ เพือจดัซือเครอืงมือ และครุภณัฑ์
ทางการแพทย ์ พระราชทานโรงพยาบาลสนบัสนนุโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ๒๑ แหง่ เพือใหบ้รกิารแก่ประชาชนในถิน
ทรุกนัดารทวัประเทศ และทหารทีบาดเจ็บจากการตอ่สูป้อ้งกนัประเทศ หอ้งตรวจหาเชือใหแ้ก่โรงพยาบาล ๒๐ แหง่ อปุกรณ์
เครอืงมือแพทยต์ามโครงการเครอืงช่วยหายใจและเครอืงมือ แพทยพ์ระราชทานใหก้บั ๗๖ จงัหวดัและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ 
แหง่ ๑๒๓ โรงพยาบาล เพือรบัมือสถานการณโ์รค Covid‐19 พระราชทานรถ ประกอบดว้ย รถเก็บตวัอย่างชีวนิรภยั ๒๐ คนั 
รถพยาบาลกูชี้พฉกุเฉิน ๘ คนั และรถเอกซเรยร์ะบบดิจิทลัเคลือนที ๒ คนั เป็นรถคนัแรกในประเทศไทย ทีมีระบบ AI

Technology (ปัญญาประดิษฐ์) ไดถ้กูออกแบบใหมี้ความปลอดภยัตามมาตรฐานระดบัสากล และรถวิเคราะหผ์ลดว่นพิเศษ ๕ 
คนั พระราชทานถงุยงัชีพพระราชทาน ใหก้บัประชาชน ๗๖ จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ดว้ยความหว่งใยและนาํพระราชหฤทยั
นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาทีสดุมิได ้ ทีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสงิสาํคญัที
ช่วยบรรเทาทกุขย์าก เป็นทีพงึพิง เป็นนาํทีหลอ่เลียงหวัใจ และเป็นขวญักาํลงัใจใหก้บัประชาชน เพือรว่มกนัฝ่าฟันปัญหาอปุสรรค
ตา่ง ๆ ใหก้า้วผา่นวิกฤตนีไปดว้ยกนั และสงิทีสาํคญัยิงของประเทศไทยนนัคือ การเพิมประสทิธิภาพดา้นการแพทย ์ การ
สาธารณสขุไทย ทีทกุคนเขา้ถงึไดท้วัประเทศไทย ไม่เพียงแตป่ระเทศไทย จะมีสวสัดิการแหง่รฐัทีดแูลประชาชนในช่วงวิกฤตเช่นนี 
แตป่ระเทศไทยยงัโชคดีทีมีสถาบนัพระมหากษัตรยิที์คอยสนบัสนนุ ดแูล ช่วยเหลือ บาํบดัทกุข ์บาํรุงสขุใหก้บัปวงประชา


