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อธิการบดีแถลงขาวความสําเรจ็ในการเก็บน้ําเชือ้เตาทะเล 
เปนครั้งแรกในประเทศไทย  

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร มก. จัดแถลงขาว เรื่อง “ความสําเร็จในการเกบ็น้ําเชื้อ
เตาทะเลเปนครั้งแรกในประเทศไทย” ซึ่งเปนผลงานวิจัยของ รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร หัวหนาโครงการวิจัยและ
คณะ รวมกบัสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จงัหวัดภูเก็ต และศูนยวิจัยทรัพยากร       
ทางทะเลและชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก จังหวดัระยอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเล โดยมี รศ.วฒุิชัย        
กปลกาญจน อธิการบดี ผศ.น.สพ.ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร และคุณกาญจนา อดุลยานุโกศล 
ผูแทนจากสถาบันวิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต รวมแถลงขาว ณ หอง 505 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รพ.สัตว มก. บางเขน)  
 การศึกษาวิจยัดังกลาว มีวัตถปุระสงคเพื่อเพิ่มปริมาณของเตาทะเลทุกชนิด โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา 
ซึ่งขณะนี้ทีมนักวิจัยประสบความสําเร็จในการเก็บน้ําเชื้อโดยวิธีกระตุนดวยกระแสไฟฟากําลังต่ํา สามารถตรวจคุณภาพ
น้ําเชื้อเตาทะเลและนํามาทําน้ําเชื้อแชเย็น โดยสามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อไดนานกวา 4 วนั นอกจากนี้ยงัสามารถศึกษารูปราง
อสุจิโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน และทําน้ําเชื้อแชแขง็ไดสําเร็จเปนครั้งแรกของประเทศไทยและในโลก ซึ่งงานวจิัยครั้งนี้
จะเปนฐานขอมูลขององคความรูพื้นฐานเกีย่วกับน้ําเชื้อเตาทะเลในประเทศไทย และการตอยอดการผสมเทียมเตาทะเลใน
อนาคต นับเปนความสําเร็จอนันาภาคภูมิใจของนักวิจัย มก. ที่สรางสรรคผลงานคุณภาพในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
อยางยั่งยืน โดยมีส่ือมวลชนและผูสนใจเขารวมฟงการแถลงขาวประมาณ 30 คน 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร มก.                ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 

มก. สํารวจขอมูลการใช 
หอพักของนสิิตทั้งใน – นอก มก. 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมายใหกองกิจการนิสิต ทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลจาํนวนนิสิตที่เขาพัก
อาศัยหอพักของ มก. และหอพักเอกชน บริเวณโดยรอบ เพื่อนํามาเปนขอมูลเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงความจําเปนของ
การกอสรางอาคารในอนาคต ผลการสํารวจสรุปได ดังนี้ 

 นิสิตที่เขาพักในหอพัก        
ของมหาวิทยาลัย 

นิสิตที่เขาพักหอพักเอกชน   
รอบมหาวิทยาลัย 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
วิทยาเขตบางเขน 900 892 1,792 1,000 1,600 2,600 
วิทยาเขตกําแพงแสน 1,531 3,003 4,534 730 395 1,125 
วิทยาเขตศรีราชา 1,068 2,212 3,280 2,150 2,500 4,650 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 410 410 820 1,063 1,793 2,856 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี    69 236 305 

รวม 3,909 6,517 10,426 5,012 6,524 11,536 
ที่มา : กองกิจการนิสิต                    ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 
 
  

 



 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร มก.  
รวมจัดสัมมนาฟนตัวฟารมหมูอยางไรใน 6 เดือน 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร มก. รวมกบั กรมปศุสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คณะเกษตร มก. คณะเกษตร มข. สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย และบริษทัในเครือเวทโปรดักส จัดสัมมนา 
“ฟารมหมู รีเทิรน ขาดทุน 2 ป ฟนอยางไรใน 6 เดือน” ณ หองประชมุสุธรรม อารีกลุ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยม ี       
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดงาน และไดรับเกียรติจาก น.สพ.ยุคล ล้ิมแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว 
ใหการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปจจัยภาครัฐที่เอื้อประโยชนตอวงการสุกร” โดยมผูีสนใจเขารวมฟงการสัมมนาประมาณ 650 คน 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร มก.                ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 

อบรมการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัให รปภ. 

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. รวมกับสํานักปองกันและบรรเทา                
สาธารณภัย กองปฏิบัติการดบัเพลิง 3 สถานีดับเพลิงสุทธิสาร ไดจัดโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องตนสําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมวิโรจ อิม่พทิักษ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จฬุาภรณ โดยมี รศ.วฒุชิยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพธิีเปดโครงการฯ  
และมอบรางวลัแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติหนาที่สม่ําเสมอโดยไมขาดงานตลอดป รางวัลแตงเครื่องแบบถูก
ระเบียบสม่ําเสมอตลอดป รางวัลจับกมุคนรายและรางวัลอยูรวมจบัคนราย ทั้งนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ 
จํานวน 18 คน ดวย 
ที่มา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ             ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

โรงอาหารกลาง 1 และ 2 
ผานการประเมิน 

 ตามที่สํานักงานทรัพยสิน ไดดําเนินการจัดทําโครงการ KU Healthy Campus และไดทําการตรวจสอบดาน
กายภาพและสขุอนามัยของผูประกอบการและรานคา ตลอดจนการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารของโรงอาหาร 1 และ 2     
เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2552 โดยเจาหนาที่ของสํานักงานทรัพยสินซึ่งผานการอบรมการตรวจสอบดานตาง ๆ จาก
ผูเชี่ยวชาญของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ผลการตรวจสอบ ดังนี ้
 ดานกายภาพ ตรวจสอบเกี่ยวกับ ความสะอาดของสถานที่ประกอบการและระบบสาธารณูปโภค พบวา โรงอาหาร
กลางทั้ง 2 แหง ผานการตรวจสอบ 
 ดานสุขอนามยั ตรวจสอบทั้งผูประกอบการ/ผูชวยผูประกอบการ อาหารและสินคา รวมทั้งภาชนะอปุกรณ พบวา 
โรงอาหารกลาง 1 ผาน รอยละ 94.45 และรอยละ 5.55 ไมผานการตรวจสอบดานผูประกอบการ/ผูชวยผูประกอบการ       
สวนโรงอาหารกลาง 2 ผานการตรวจสอบ 100 % 
 ดานทีเ่กี่ยวกับขอปฏิบัตติามสัญญา ตรวจสอบเกี่ยวกับ การรวบรวมขยะ/ถังดักไขมนั การเลี้ยงสัตว การฉีดยา
ปองกันแมลงตาง ๆ และการพกัอาศัยภายในราน พบวา โรงอาหารกลาง 1 ผาน 100 % สวนโรงอาหารกลาง 2 รอยละ 97.06 
ผานการตรวจสอบ มีเพียงรอยละ 2.94 ที่ไมผานดานการรวบรวมขยะ/ถังดักไขมัน สําหรับการตรวจสอบสารปนเปอนใน
อาหารจากการสุมตรวจไมพบวาโรงอาหารทัง้ 2 แหง มีสารปนเปอน 
ที่มา : สํานักงานทรัพยสิน                 ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 

 


