
สมก. จัดงานมหกรรมเกษตรรวมใจ คร้ังท่ี 1 
 เม่ือวันที ่23 มกราคม 2552 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชดําเนิน เสด็จทรงเปด
งาน “มหกรรมเกษตรรวมใจ ครั้งที่ 1” โดย ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี นายสุเทพ 
วงศรื่น นายกสมาคมนิสิตเกา มก.ฯ และผูบริหารเฝาฯ รับเสด็จ ณ หอง MCC HALL เดอะมอลล บางกะป 
 การจัดงานมหกรรมเกษตรรวมใจ ครั้งที่ 1 นี ้จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภเปน
เจาภาพระหวางวันที ่22 – 25 มกราคม 2552 เพ่ือเผยแพรผลงานของนิสิตเกา มก. ที่มีผลงานกระจายอยูทั่วประเทศ มาเผยแพรใหเปน
ที่รับรูของประชาชนทั่วไป ภายในงานไดมีการจัดแสดง 7 มหัศจรรยนวัตกรรม อาท ิเลือดจระเขแหง สาร AHA ที่ใชผสมกับนมผง เพ่ือ
เพ่ิมคุณคาทางอาหารแกเด็กทารก สมุนไพรกําจัดปลวกดวยสารธรรมชาติ หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดแทนคน การผลิตเฟอรนิเจอรจาก
เศษวัสดุเหลือใชพันธุไมแปลก ๆ คลินิกเกษตรที่มีผูเชี่ยวชาญมาตอบปญหาใหความรูตาง ๆ ทางดานการเกษตร ฯลฯ โดยตลอด 4 วัน
ของการจัดงานมีผูสนใจเขารวมชมงานประมาณ 1,316 คน 
ท่ีมา : สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ                   ขอมูล ณ วันท่ี 26 มกราคม 2552 

มก. เจาภาพจัดประชมุ 
วิชาการนานาชาต ิASIMMOD’2009 

เม่ือวันที ่22 - 23 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
ASIMMOD’2009 ในหัวขอเรื่อง Simulation for unsolved Problem โดยมีคณะผูจัดงานรวม ไดแก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาคมการสรางแบบจําลองและการจําลองสถานการณแหงประเทศไทย และมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม   
มิราเคิลแกรนด โดยไดรับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดการประชุม 

การจัดประชุมทางวิชาการ ASIMMOD’2009 ครอบคลุมหัวขอยอยในสาขาวิชาการที่เก่ียวของ เชน การวิเคราะหและสราง
แบบจําลองที่ซับซอน การจําลองและการคํานวณประมวลขนาดใหญ การประยุกตใชในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมศาสตร 
การจําลองเชิงเลขและการหาคาเหมาะสมที่สุด เปนตน โดยจุดเดนของการประชุมในครั้งนี ้คือการบรรยายถึงการใชแบบจําลองใน    
การหาตัวยาจากสมุนไพรไทยเพ่ือรักษาโรคเอดส และโรครายแรงอื่น ๆ ที่ยังไมมียารักษา รวมถึงการใชแบบจําลองมาใชในการศึกษา
พฤติกรรมองคกร การบริหารธุรกิจ ซึ่งนบัวาเปนเรื่องที่ใหมมาก และยังสะทอนใหเห็นวา แบบจําลองสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้ง
งานทางดานวิทยาศาสตร รวามถึงทางสังคมศาสตรไดดวย 
 ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี ้มีนักวิชาการจากประเทศไทย พมา ออสเตรเลีย อิหราน มาเลเซีย เบลเยียม ญ่ีปุน และ
สหรัฐอเมริกา เขารวมประชุม ประมาณ 138 คน มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ รวม 70 เรื่อง 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2552 

มก. สนับสนุนงบประมาณ 
แกปญหาปศุสัตว ในเขต จ. ลพบุรี 

 มก. สนับสนุนงบเงินรายไดสวนกลาง มก. วงเงิน 443,500 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) แกคณะสัตว -
แพทยศาสตร และสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เพ่ือแกปญหาเรงดวนในเรื่องโรคที่เกิดกับโค – กระบือ ในตําบล        
บานนกเขาเปลา อ. โคกสําโรง จ. ลพบุรี ซึ่งทําใหโค – กระบือ ลมปวยและตายเปนจํานวนมากโดยไมทราบสาเหตุ 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๗      วันท่ี   ๕     เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 ในการดําเนินการแกปญหาดังกลาว จะประกอบไปดวย 2 โครงการ คือ โครงการเรงดวนเรื่องการแกปญหาปศุสัตวในเขต       
จ. ลพบุรี (แผนระยะสั้น) ในวงเงินงบประมาณสนับสนุน 318,500 บาท ดําเนินการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร และโครงการผลิต  
อาหารขน เพ่ือฟนฟูสภาพปศุสัตวในเขต จ. ลพบุรี ดําเนินการโดย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
 สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นกับโค – กระบือ อ. โคกสําโรง ไดเกิดขึ้นมาต้ังแตชวงตนเดือน ธันวาคม 2551 ซึ่งในชวงที่ผานมา 
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะสัตวแพทยศาสตรเขาไปดูแลปญหาดังกลาว โดยทางคณะไดมอบใหหนวยสัตวเค้ียวเอื้อง รพ.สัตว 
มก. กพส. ลงพ้ืนที่ในทันทแีละประสานงานกับนายสัตวแพทย กรมปศุสัตวจังหวัด พบวา โคปวยจากภาวะโลหิตจางอยางรุนแรง พบ
พยาธิในเม็ดเลือด และขาดสารอาหารอยางรุนแรง มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใหความชวยเหลือดวยการใหความรู ความเขาใจ         
แกเกษตรกรผูเลี้ยงโค ใหสามารถผานวิกฤตการณนี้ไปได รวมถึงสามารถพ่ึงพาตนเองไดในอนาคตตอไป ดวยการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการใน 2 โครงการ ดังกลาว 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร และสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร                       ขอมูล ณ วันท่ี 26 มกราคม 2552 

มก. จัดงานฉลองชัยนักกีฬาหัวหมากเกมส 
 ภายหลังจากที่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยดวยการควาเหรียญรางวัลการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส” ซึ่งจัดขึ้นระหวาง 9 -18 มกราคม 2552 มาไดรวม 70 เหรียญ เปนลําดับ  
ที ่5 ของสถาบันการศึกษาที่เขารวมการแขงขันรวม 117 สถาบัน ประกอบดวย 23 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 28 เหรียญทองแดง 
 มหาวิทยาลัย ไดจัดงานวันฉลองชัยนักกีฬาและเชิดชูเกียรติแกนักกีฬาท่ีนําช่ือเสียงแกมหาวิทยาลัย ขึ้นเม่ือวันที ่13 
มกราคม 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในงานเพ่ือแสดงความขอบคุณและ
เปนกําลังใจใหกับทั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และนักกีฬา ตลอดจนผูที่อยูเบ้ืองหลังความสําเร็จในการแขงขัน
ครั้งนี ้
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                   ขอมูล ณ วันท่ี 26 มกราคม 2552 

คณะประมงรวมมือสถาบันเหล็ก 
ศึกษาระบบนิเวศทางทะเล สําหรับกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก 

 คณะประมง รวมมือกับสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยดําเนินการโครงการศึกษา “สํารวจพ้ืนที่เหมาะสมใน     
ดานระบบนิเวศทางทะเล สําหรับการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน” โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรทางทะเลดานระบบนิเวศ
ชายฝง เพ่ือคัดสรรพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเลนอยที่สุด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนิน
การศึกษา แนวทางการจัดต้ังอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตนของกระทรวง 
 จากการที่ปจจุบันความตองการใชเหล็กภายในประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้นและมีกลุมบริษัทผลิตเหล็กรายใหญหลายราย     
ใหความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตนในประเทศไทย โดยใหความสําคัญกับพ้ืนที่ชายฝงทะเล เพ่ือความเปนไปไดใน   
ดานการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยในอดีตทีผ่านมามีกรณีปญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญในดานตาง ๆ       
ที่เก่ียวของกับทะเล เชน ต้ังอยูใกลระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสําคัญสูง เชน แนวปะการัง ปาชายเลน แหงหญาทะเล เปนตน        
การคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม จึงจําเปนตองรวมถึงขอมูลดานสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ดวย 
 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย จึงไดมอบหมายใหคณะประมง โดยภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล เปน
ผูดําเนินการโครงการศึกษา “สํารวจพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมในดานระบบนิเวศทางทะเล สําหรับการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมขั้นตน”      
โดยไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือรวมกันระหวาง ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง และนายวิกรม วัชระคุปต       
ผอ.สถาบันเหล็กฯ เม่ือวันที ่12 มกราคม 2552 ณ สถาบันเหล็กฯ ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน นับจากวันลงนาม               
โดยมี ดร.ธรณ ธํารงนาวาสวัสด์ิ เปนหัวหนาโครงการ ในวงเงินสนับสนุนการดําเนินงานศึกษาวิจัย 1,001,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งพัน
บาทถวน) 
ท่ีมา : คณะประมงและสถาบันเหล็กฯ                 ขอมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2552 


