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อกท.นิ วส์ ครัง้ ที่ 34 ฉบับที่ 1

ประวัติการเสด็จฯ เป็ นองค์ประธานเปิดงาน อกท.
ระดับชาติ

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชี ยงใหม่

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 14
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 15
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิ

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 17
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิ วาส

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 20
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 18
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 21
ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อกท. ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 13
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 16
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 19
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี สะเกษ

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 22
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
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อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 23
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 24
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 26
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 27
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 28
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 29
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 30
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 31
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 32
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อกท. ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 25
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรี ธรรมราช

อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 33
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
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(ร่าง) กาหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนิ นเปิ ดการประชุมวิ ชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 34
ณ วิ ทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีราชบุรี ตาบลเขาชะงุ้ม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 07.40 น.
เวลา 09.00 น.

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์
พระทีน่ งั ่ จากวังสระปทุม ระยะทาง 133 กิโลเมตร
- รถยนต์พระทีน่ งถึ
ั ่ งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี ตาบลเขาชะงุม้ อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุร ี (วงดุรยิ างค์ บรรเลงเพลงมหาชัย)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุร ี (นายชนม์ชน่ื บุญญานุสาสน์)
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ ์ พงษ์พานิช)
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุร ี (นายเกียรติยศ ไชยศิรธิ ญ
ั ญา)
ผูบ้ งั คับการทหารบกจังหวัดราชบุร ี (พลตรีเครือนาค ขาเกิด)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายชัยพฤกษ์ เสรีรกั ษ์)
ประธานกรรมการอานวยการ อกท. ระดับชาติ (นายพรณรงค์ วรศิลป์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี (นายวีระพันธุ์ สาเภานนท์)
คณะกรรมการดาเนินงานและครูทป่ี รึกษา อกท. ระดับชาติ (7 คน) เฝ้ารับเสด็จ
- เสด็จพระดาเนิน เข้าภายในหอประชุม
- ประทับพระราชอาสน์
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือทีร่ ะลึก
และสูจบิ ตั รการประชุมวิชาการ (นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานประชุมวิชาการ
เบิกสมาชิก ผูบ้ ริหารและผูท้ าคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
เข้ารับพระราชทานหนังสือสาคัญ (จานวน 25 ราย) ผูบ้ ริจาคเงินสมทบมูลนิธิ อกท. และผูม้ ี
จิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยเข้ารับพระราชทาน เข็มทีร่ ะลึก
(จานวน 100 ราย)
- ประธานกรรมการดาเนินการจัดประชุมวิชาการ (ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุร)ี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและรับพระราชทานของทีร่ ะลึก
- เสด็จพระดาเนินไปยังแท่นทรงกดปุม่ ไฟฟ้าเปิ ดแพรคลุมป้าย การประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34 (วงดุรยิ างค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- เสด็จพระราชดาเนินทรงปลูกต้นไม้ 1 ต้น (ต้นไข่เน่าจานวน 1 ต้น)
- เสด็จพระดาเนินเพือ่ ทอดพระเนตร
นิทรรศการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
นิทรรศการ วิชาการเกษตร ของหน่วย อกท. (จานวน 12 แห่ง)

ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อกท. ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34

ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2556

หน้ า 5

อกท.นิ วส์ ครัง้ ที่ 34 ฉบับที่ 1

เวลา 12.30 น.

นิทรรศการ ผลงานความร่วมมือการจัดการงานอาชีวศึกษาเกษตร
นิทรรศการ ผลงานวิจยั ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
นิทรรศการ ผลงานโครงการชีววิถเี พือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
นิทรรศการ ผลงานโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
- เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารสัมมนาผลงานทางวิชาการ เสด็จฯเข้าภายในอาคาร
- ประทับพระราชอาสน์ (หน้าเวที)
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสาร
ทางวิชาการ
- ทรงรับฟงั การสัมมนาผลงานทางวิชาการ 1 เรือ่ ง (15 นาที)
- เสด็จพระราชดาเนินจากอาคารสัมมนาผลงานทางวิชาการ ไปยังอาคารประทับพัก
- รับการทูลเกล้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายสิง่ ของของประชาชน และหน่วยงาน
- พระราชทานฉายพระรูปแก่คณะบุคคล จานวน 4 คณะ
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดทีร่ ะลึก
- เสด็จพระดาเนิน ขึน้ อาคารประทับพัก ประทับพัก ณ ห้องรับรอง
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน
- ประทับรถยนต์พระทีน่ งั ่ เสด็จพระราชดาเนินกลับ (วงค์ดุรยิ างค์ บรรเลงเพลงมหาชัย)

การแต่งกาย – ข้าราชการในพืน้ ทีแ่ ต่งเครือ่ งแบบปกติขาว
– ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครือ่ งแบบปกติกากีคอตัง้

ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อกท. ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34
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ย้อนรอย

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
(Future Farmers of Thailand – FFT) ได้จดั ตัง้ ขึน้ เป็ น
ครัง้ แรกในประเทศไทย ทีโ่ รงเรียนเกษตรกรรมเชียงใหม่
(แม่โจ้) ในปี พ.ศ. 2504 โดยอาศัยรูปแบบจากองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งสหรัฐอเมริกา (Future Farmers
of America – FFA) และองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ (Future Farmers of the
Philippines – FFT) เป็ นหลัก โดยมีวตั ถุประสงค์เมื่อ
แรกตัง้ เพื่อพัฒนานักเรียนเกษตรกรรมให้มคี ุณลัก ษณะ
ของความเป็ นผูน้ าและเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
ต่ อ มา กรมอาชี ว ศึ ก ษา ได้ จ ั ด ตั ง้ องค์ ก าร
เกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทยในโรงเรี ย น
เกษตรกรรม ในสังกัดทุกแห่ง เมื่อ พ.ศ. 2506 จนถึง
ปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลในสมัยนัน้ ได้สงยุ
ั ่ บองค์การต่างๆ
ของนักเรียนนักศึกษา
ปี พ . ศ . 2 5 2 2 รั ฐ บ า ล ไ ด้ ม ี น โ ย บ า ย ใ ห้
สถานศึกษาทุกระดับตัง้ ชมรม องค์การต่างๆ ขึน้ ภายใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ก อ ง วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ซึ่ ง มี
นายบุญเทียม เจริญยิง่ เป็ นผูอ้ านวยการ ต้องการฟื้ นฟู
กิจกรรม ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ให้เป็ นกิจกรรมหลักของนักเรียน – นักศึกษา

อาชีวเกษตรทัวประเทศ
่
ประกอบกับนายวิเวก ปางพุฒพิ งศ์
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา และนายปิ ฏฐะ บุนนาค รองอธิบดี
กรมอาชีวศึกษา ให้ความสนใจในกิจกรรม อกท.นี้มาก
จึงให้การสนับสนุ น ต่อมากองวิทยาลัยเกษตรกรรมได้
แต่ ง ตั ้ง ให้ นายด ารง มี แ ก้ ว กุ น ชร ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
เลขาธิก าร อกท.ระดับ ชาติ วางแผนร่ ว มกัน จัด งาน
ประชุมวิชาการของสมาชิก อกท.ในระดับภาคทัง้ 4 ภาค
โดยภาคกลางจั ด ที่ วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรมชลบุ ร ี
ภา คเห นื อจั ด ที่ วิ ท ยา ลั ย เ กษต ร กร ร มเ ชี ย งร า ย
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ จัด ที่วิทยาลัย เกษตรกรรม
บุ ร ีร ัม ย์ และภาคใต้ จัด ที่วิ ท ยาลัย เกษตรกรรมตรัง
ส่ ว นการจั ด งานประชุ ม วิ ช าการของสมาชิ ก อกท.
ระดับ ชาติ ได้ จ ัด ขึ้น ครัง้ แรก ระหว่ า งวัน ที่ 15 – 18
กุม ภาพัน ธ์ 2523 ณ วิทยาลัย เกษตรกรรมศรีษ ะเกษ
เพือ่ นาความรูค้ วามชานาญด้านวิชาชีพเกษตรกรรมของ
สมาชิก อกท. ซึง่ ได้รบั การฝึ กฝนทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงานประชุมวิชาการระดับหน่ วย
ระดับภาค และระดับชาติ เป็ นประจาทุกปี
การประชุ ม ทางวิ ช าการของสมาชิ ก อกท.
ระดับชาติ ได้จดั เป็ นประจาทุกปี ตามลาดับ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2523
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ มีน ายจานง มหาผล
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2524
ณ เวทีลลี าศสวนลุมพินี นายขุนทอง ภูผวิ เดือน รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดงาน
ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2525
ณ วิท ยาลัย เกษตรกรรมชลบุ ร ี มี น ายสงัด ศุ ข เกษม
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 4 ระหว่ า งวัน ที่ 16 – 18 กุ ม ภาพัน ธ์
2526 ณ สนามกีฬ าแห่ ง ชาติ ดร.เกษม ศิร ิส ัม พัน ธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานในพิธี
เปิ ดงาน
ครัง้ ที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2527
ณ ศู น ย์ เ ยาวชนกรุ ง เทพมหานคร (ไทย - ญี่ ปุ่ น )
นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดงาน
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อกท.นิ วส์ ครัง้ ที่ 34 ฉบับที่ 1
ครัง้ ที่ 6 ระหว่ างวัน ที่ 4 - 6 กุม ภาพัน ธ์ 2528
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญีป่ ุ่น) พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานในพิธี
เปิ ดงาน
ครัง้ ที่ 7 ระหว่ า งวัน ที่ 4 – 6 กุม ภาพัน ธ์ 2529
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรรี มั ย์ มีนายพจน์ พรหมบุตร
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 8 ระหว่ า งวัน ที่ 4 – 6 กุม ภาพัน ธ์ 2530
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์ มีนายเล็ก ปานแย้ม
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2531
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง มีนายธารง บุญยประสาท
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 10 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2532
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุ ร ี มีนายธารง หาพิพฒ
ั น์
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2533
ณ วิทยาลัย เกษตรกรรมอุด รธานี มีน ายจิต อิส สะรีย์
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2534
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ มีนายบวร เมืองสุวรรณ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2535
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง มีนายเจือ สุวรรณกระจ่าง
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 14 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2536
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุร ี มีนายสะอาด เพ็งอ้น
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 15 ระหว่า งวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2537
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูม ิ มีนายประยูร นาคาพันธุ์
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 16 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2538
ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย มีนายวรเขต ภัทรกายะ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2539
ณ วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรมนราธิ ว าส มี น ายยกย่ อ ง
พิศทุ ธางกูร ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน

ครัง้ ที่ 18 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2540
ณ วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสุ พ รรณบุ ร ี มีน าย
ปรีชา บุญวิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธาน
จัดงาน
ครัง้ ที่ 19 ระหว่า งวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2541
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีนายธนูทอง
ทานะ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 20 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2542
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพ ิจิตร มีน ายประยูร
โพธิ ์งาม ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 21 ระหว่ างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2543
ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีนายมนัส สุวรรณพงษี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 22 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2544
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุร ี มีนายสมควร
ผึง่ ผาย ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 23 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2545
ณ วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา มีนาย
สมศักดิ ์ ปาละจูม ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธาน
จัดงาน
ครัง้ ที่ 24 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2546
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร มีนาย
วณิชย์ อ่วมศรี ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 25 ระหว่า งวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2547
ณ วิ ท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีน ครศรีธ รรมราช
มีน ายประเสริฐ ชูแ สง ผู้อ านวยการวิทยาลัย ฯ เป็ น
ประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 26 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2548
ณ วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีล พบุ ร ี มีส ิท ธิศ ัก ดิ ์
รัตนพาณิชย์ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 27 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2549
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอ้ ยเอ็ด มีนายสมศักดิ ์
ชืน่ ใจ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 28 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2550
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีนายวรศิลป์
สุรยิ ะ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
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อกท.นิ วส์ ครัง้ ที่ 34 ฉบับที่ 1
ครัง้ ที่ 29 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2551
ณ วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีชุ ม พร มีน ายวิศวะ
คงแก้ว ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 30 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2552
ณ วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีช ลบุ ร ี มีน ายวัน ชัย
โตมี ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 31 ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2553
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มีนายบุญช่วย
ศรีเกษ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 32 ระหว่างวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มีนายวันชัย โต
มี ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 33 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มีนายประดิษฐ์พร
จิระปญั ญาเลิศ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน
ครัง้ ที่ 34 ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2556
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี มีนายวีระพันธุ์
สาเภานนท์ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ เป็ นประธานจัดงาน

การจัดงานตัง้ แต่ครัง้ ที่ 11 เป็ นต้นมา องค์การฯ
ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ท่ี สมเด็จพระเทพรัต นาราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราช
ด าเนิ น ทรงเป็ น องค์ป ระธานในพิธีเ ปิ ด งานจวบจนถึง
ปจั จุบนั พระองค์ทรงสนพระทัยในกิจกรรมของสมาชิก
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ น
เยาวชนด้า นอาชีว เกษตรที่น าผลงานจากการศึก ษา
ทดลองมานาเสนอและแสดง

ทรงชมนิทรรศการ และ ทรงฟงั นักศึกษาถวาย
รายงานทุ ก ครัง้ ที่เ สด็ จ เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด
การประชุมทางวิชาการขององค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยฯ ยังความปลื้มปิ ตแิ ก่ผเู้ ข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับ องค์ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทย
อยู่ในพระราชูปถัม ภ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2545
นั บ เป็ นพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ ม
เป็ นเกียรติอนั สูงสุด แก่สมาชิกทัง้ ปจั จุบ ันและศิษย์เก่า
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ตลอดจน
คณะครู – อาจารย์ เจ้า หน้ า ที่ อย่า งหาที่สุด มิได้ ด้ว ย
ความมุ่ ง มัน่ ตัง้ ใจ และความเอาใจใส่ ของบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องได้ช่วยกันสร้างสรรค์งาน เพื่อให้เป็ นไปตาม
คติพจน์ของ อกท.ทีว่ ่า
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Learning to Do
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Earning to Live
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อกท.นิ วส์ ครัง้ ที่ 34 ฉบับที่ 1
กิ จ กรรมของ อกท. ได้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และ
แผ่ไพศาลไปทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ป จั จุ บ ัน
องค์ ก า ร เ กษ ต ร กร ใ น อน า คต แ ห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไท ย
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี มีสถานศึกษาเป็ นสมาชิกหน่ วยของ
องค์การฯ จานวน 50 แห่ง ดังนี้

5. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
หน่วยบางพูน
6. วษท.สิงห์บุร ี
หน่วยทุง่ สิงห์
7. วษท.สระแก้ว
หน่วยสระแก้ว
8. วษท.สุพรรณบุร ี
หน่วยสุพรรณบุร ี
9. วษท.ฉะเชิงเทรา
หน่วยฉะเชิงเทรา
10. วษท.กาญจนบุร ี
หน่วยกาญจนบุร ี
11. วษท.ชัยนาท
หน่วยชัยนาท
12. วษท.อุทยั ธานี
หน่วยอุทยั ธานี
13. วษท.ศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร หน่วยบางไทร

ภาคเหนื อ
1. วษท.เชียงราย
2. วษท.ตาก
3. วษท.พิจติ ร
4. วษท.แพร่
5. วษท.กาแพงเพชร
6. วษท.สุโขทัย
7. วษท.ลาพูน
8. วษท.เพชรบูรณ์
9. วษท.เชียงใหม่
10. วษท.นครสวรรค์
11. วษท.พะเยา

หน่วยเชียงราย
หน่วยตาก
หน่วยพิจติ ร
หน่วยแพร่
หน่วยกาแพงเพชร
หน่วยสุโขทัย
หน่วยลาพูน
หน่วยเพชรบูรณ์
หน่วยเชียงใหม่
หน่วยนครสวรรค์
หน่วยพะเยา

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. วษท.อุดรธานี
2. วษท.นครราชสีมา
3. วษท.ชัยภูม ิ
4. วษท.บุรรี มั ย์
5. วษท.ศรีสะเกษ
6. วษท.ขอนแก่น
7. วษท.ยโสธร
8. วษท.ร้อยเอ็ด
9. วษท.อุบลราชธานี
10. วษท.มหาสารคาม
11. วทก.โนนดินแดง

หน่วยอุดรธานี
หน่วยนครราชสีมา
หน่วยชัยภูม ิ
หน่วยบุรรี มั ย์
หน่วยศรีสะเกษ
หน่วยขอนแก่น
หน่วยยโสธร
หน่อยร้อยเอ็ด
หน่วยอุบลราชธานี
หน่วยมหาสารคาม
หน่วยโนนดินแดง

1. วษท.สงขลา
2. วษท.ตรัง
3. วษท.สุราษฎร์ธานี
4. วษท.พัทลุง
5. วษท.ชุมพร
6. วษท.พังงา
7. วษท.สตูล
8. วษท.ระนอง
9. วษท.นครศรีธรรมราช
10. วษท.กระบี่
11. วป.ติณสูลานนท์
12. วป.เขตรอุดมศักดิ ์
13. วป.ปตั ตานี
14. วก.นครศรีธรรมราช
15. ม.นราธิวาสราชนครินทร์

หน่วยสงขลา
หน่วยตรัง
หน่วยสุราษฎร์ธานี
หน่วยพัทลุง
หน่วยชุมพร
หน่วยพังงา
หน่วยสตูล
หน่วยระนอง
หน่วยนครศรีธรรมราช
หน่วยกระบี่
หน่วยพรานทะเล
หน่วยเขตรอุดมศักดิ ์
หน่วยปตั ตานี
หน่วยพระพรหม
หน่วยนราธิวาส

ภาคกลาง
1.
2.
3.
4.

วษท.ชลบุร ี
วษท.ราชบุร ี
วษท.เพชรบุร ี
วษท.ลพบุร ี

หน่วยชลบุร ี
หน่วยราชบุร ี
หน่วยเพชรบุร ี
หน่วยลพบุร ี
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ต้นไม้ทรงปลูก : ต้นไข่เน่ า
ไข่เน่ า หรือ ฝรังโคก
่
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Vitex glabrata R. Br.
ชือ่ วงศ์ VERBENACEAE
ชือ่ อืน่ คมขวาน, ฝรังโคก
่
(กลาง)
ขีเ้ ห็น (อุบลราชธานี เลย)
ปลู (เขมร สุรนิ ทร์)

ต้นไข่เน่า
ไข่เน่ าเป็ นไม้ยนื ต้น มีทงั ้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ในวงศ์ VERBENACEAE ลาต้นสูง 10-12 เมตร ผิวเปลือก
เกลี้ ย งเป็ นสี ห ม่ น มี จุ ด ด่ า งเป็ นดวง สี จ ะออกขาว
เจริญเติบโตดีในพื้นทีแ่ ห้งแล้ง เป็ นไม้พื้นถิ่ นชนิดหนึ่ง
ของชุมชนตาบลเขาชะงุม้ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
นิยมปลูกเป็ นไม้ร่มเงาเพราะไม้ผลัดใบ เริม่ ให้ผลผลิต
เมื่ออายุ 3-4 ปี หลังปลูก ดอกติดผลปี ละรุ่ น มีสรรพคุณ
ทางสมุนไพรหลายประการ เช่น เปลือกต้น มีรสฝาด
เป็ นยาใช้แก้ทอ้ งเสีย แก้บดิ แก้ไข้ ขับพยาธิในเด็ก ราก
ใช้แก้ ท้องเสีย และเป็ นยาเจริญอาหาร ในเปลือกต้นนัน้
จะมีสารจาพวก steroid มีช่อื ว่า sitosterol และ

ecdysterone และ anguside (p-hydroxybenzoic ester
of aucubin)
ผลสุก มีรสหวานเล็กน้อย อมเปรี้ยวและมีกลิน่
เฉพาะตัว รับประทานได้ แต่ถ้าจิ้มเกลือ จะช่วยให้ม ี
รสชาติดขี น้ึ หรือจะเคล้ากับเกลือแล้วผึง่ แดดเก็บไว้ทาน
ก็ได้ ถือเป็ นผลไม้ท่เี ป็ นทัง้ อาหาร และยา ใช้ร กั ษา
โรคเบาหวาน ช่ ว ยบ ารุ ง สมอง และบ ารุ ง ไต ได้ ดี
นอกจากนี้ ยังมีแคลเซียมสูง จึงเป็ นผลไม้ ทีช่ ่วยบารุง
กระดู ก ส าหรับ ผู้สู ง อายุ
ส าหรับ ผลสดสามารถ
รับประทานเป็ นผลไม้สดหรือนาไปดองน้าเกลือได้
เปลือกผล แก้โ รคเกล็ดกระดี่ข้นึ นัย น์ ตา โรค
กระเพาะ หรือลาไส้อกั เสบของทารก
ราก รากต้นไข่เน่าเป็ นยาเจริญอาหาร แก้ทอ้ งเสีย
และแก้โรคตานขโมย
ส่วนทีใ่ ช้ประโยชน์ อ่นื เช่น เนื้อไม้ของไข่เน่ า
มีความเหนียวและแข็งปานกลาง ใช้ทาเครื่องเรือนและ
ของใช้ต่างๆ ได้ ลูกไข่เน่ าสามารถนามาทาเป็ นขนมได้
เรียกกันว่า “ขนมไข่เน่า” วิธที าคล้ายกับการทาขนมกล้วย
แต่เปลี่ยนจากกล้วยเป็ นลูกไข่เน่ าแทน โดยหยอดใส่ใบตอง
ทรงกรวยแหลม เอามะพร้า วขูด โรยหน้ า แล้ว น าไปนึ่ ง
บางคนทีไ่ ม่ชอบกลิน่ ของลูกไข่เน่ า ก็ยงั สามารถใช้ใบอ่อน
แทน โดยน าใบอ่ อ นของไข่ เ น่ า ที่เ พิ่ง แตกใหม่ ม าคัน้
กับน้ าแล้วกรองเอาแต่น้ า แล้วนาน้ าทีก่ รองไปผสมกับ
แป้งข้าวเจ้า มะพร้าวขูดและน้ าตาล จะได้ขนมไข่เน่ าทีม่ ี
ความหอม หวาน และมัน สีเขียวอ่อนสวยงาม ซึ่งเป็ น
ภูมปิ ญั ญาของคนในชุมชน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไข่เ น่ า เป็ น ไม้ต้น เรือนยอดเป็ น พุ่ม ทรงสูง
ถึงค่อนข้างกลม ลาต้นมักแตกกิง่ ต่ า เปลือกสีเทาแกม
น้ า ตาล ค่อนข้า งเรีย บ หรือแตกเป็ น สะเก็ด ยอดอ่อ น
มีข นสีน้ า ตาลแกมเหลื อ ง เปลี่ ย นเป็ น สีด าเมื่อ แห้ ง
ไข่เ น่ า มีก ารกระจายพัน ธุ์ ใ นป่ า เบญจพรรณแล้ง และ
ป่าดิบแล้ง ทัวทุ
่ กภาคของประเทศ ทีค่ วามสูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 50–200 ม. ในต่างประเทศพบทีอ่ นิ เดีย
จีนตอนใต้ ถึงภาคเหนือของออสเตรเลีย ขยายพันธุ์โดย
การใช้เมล็ด
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ต้ น : เป็ น พรรณไม้ย ืน ต้น มีทงั ้ ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ลาต้นนัน้ จะมีความสูงประมาณ 10-12 เมตร
ลาต้นจะเกลีย้ งเป็ นสีหม่นและมีด่างเป็ นดวงขาว ๆ
ใบ : เป็ นใบประกอบรูปนิ้วมือ มีขนาดไม่เท่ากัน
ใบเรียงตรงข้ามสลับตัง้ ฉาก ก้านช่อใบยาว 7–20 ซม.
มีใบย่อย 3–5 ใบ แผ่นใบย่อยรูปไข่กลับ หรือรูปรี แกม
รูปไข่กลับ กว้าง 3–10 ซม. ยาว 9–22 ซม. ใบย่อยตรง
ปลายมีขนาดใหญ่กว่าใบอื่นและมีก้านใบย่อยยาวทีส่ ุด
ปลายแหลมเป็ นติง่ โคนสอบแหลม หรือมน ผิวด้านบน
เกลี้ยงสีเขียวเข้มเป็ นมัน ด้านล่างมีสอี ่อนกว่าด้านบน
และมีขนสัน้ ๆ ประปราย เส้นแขนงใบย่อย 9–20 คู่ ก้าน
ใบย่อยยาว 1–7 ซม. ใบจะมีสเี ขียว คล้ายใบงิว้

ดอก : อยูต่ ดิ กันเป็ นช่อยาวๆ ออกเป็ นช่อแยกแขนง
ตามง่ามใบใกล้ปลายกิง่ ดอกนัน้ จะเป็ นดอกเล็กๆ
มีสขี าว ถึงม่วงอ่อน ดอกจะมีกลิน่ หอม และมีดอกใกล้
ย่างเข้าฤดูฝน

ผล : รูปรี หรือรูปไข่ กว้าง 1.5–2 ซม. ยาว 2.5–3 ซม.
ฝาปิ ดขัว้ ผลกว้างประมาณหนึ่งในสี่ของตัวผล ผลแก่
สีดา มีกลิน่ ฉุ น แต่ละผลมี 1 เมล็ด ผลอ่อนทีย่ งั ไม่สุกจะ
มีสเี ขียวและแข็ง ผลทีส่ ุกแก่เต็มทีน่ ัน้ สีจะเปลี่ยนเป็ นสี
ดาหรือเทา อ่ อนนุ่ มนิ่ม ผิวมีลกั ษณะมัน และมีรส
หวานอมเปรี้ยว มีกลิน่ เฉพาะตัว ผลจะแก่ในฤดูฝน
ส่วนเมล็ดโตขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย

เนื่องจากต้นไข่เน่ า เป็ นพืชทีม่ คี ุณค่ามหาศาล
และก าลังจะหมดไปจากท้อ งถิ่น โดยสาเหตุ ห ลาย
ประการ อาทิ คนในชุ ม ชนโดยเฉพาะคนรุ่ น ใหม่
ไม่เห็นคุณค่าของต้นไข่เน่ า มีการทาลายต้นเก่าโดย
ไม่ ม ีก ารปลู ก ทดแทนใหม่ ทัง้ ที่ม ีส รรพคุ ณ ด้ า น
สมุนไพรมากมาย สามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทัง้ ต้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี โดยโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เห็นสมควรอนุ รกั ษ์ต้นไม้
ชนิดนี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิน่ จึงได้นาเข้ามา
ปลูกใหม่ตามบริเวณต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

ดอกไข่เน่าออกเป็ นช่อยาว มีกลิน่ หอม
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แนะนำ...กำลังสำคัญของงำนครั้งนี้

การเตรียมงานมาแรมปี วันนี้ได้พสิ ูจน์ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก อกท.จากทัวประเทศ
่
เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรมการจัด การศึกษา
เกษตรในหลากหลายสาขา ที่งาน อกท.ระดับ ชาติ
ครัง้ ที่ 34

นายพรณรงค์ วรศิลป์
ผอ.วษท.ขอนแก่น
ประธานกรรมการอานวยการ อกท.ระดับชาติ
ประจาปี การศึกษา 2554-2555
สองปี กั บ บทบาทของประธานกรรมการ
อานวยการ อกท.ระดับชาติ ทีต่ ้องเป็ นกาลังสาคัญใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบความสาเร็จตามทีต่ งั ้ ไว้
ั หาที่ต้ อ ง
การด าเนิ น งานทุ ก อย่ า งย่ อ มมีป ญ
แก้ไข อุปสรรคมากมายทีต่ ้องร่วมกันฟนั ฝ่า แต่ท่านก็
นาพาพวกเราเหล่าสมาชิก อกท.ก้าวข้ามปญั หาต่าง ๆ
ผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดีตลอดมา

นายเกษม ต่ายเกิด
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงิ ห์บุร ี
ครูทป่ี รึกษาคณะกรรมการดาเนินงาน อกท.ระดับชาติ
อีกหนึ่งกาลังสาคัญ ทีค่ อยช่วยช่วยเหลือแนะนา
คณะกรรมการดาเนินงาน อกท.ระดับชาติ ให้สามารถ
ดาเนินงานต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จ ตามระเบียบ
วิธปี ฏิบตั ขิ อง อกท. จนมีผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์ส่สู ายตา
ประชาชนทีม่ าร่วมชมงานในวันนี้...

นายวีระพันธ์ สาเภานนท์
ผอ.วษท.ราชบุร ี
ประธานจัดงาน อกท.ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อกท. ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34

ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2556

หน้ า 13

อกท.นิ วส์ ครัง้ ที่ 34 ฉบับที่ 1
อกท. คือ องค์การของสมาชิก โดยสมาชิก และ
เพือ่ สมาชิก ดังนัน้ หากจะไม่เอ่ยถึงบุคคลกลุ่มนี้ ก็คงจะ
ไม่ครบถ้วนกระบวนการ เพราะเขาเหล่านี้ คือผูท้ ่รี ่วม
ดาเนินงานเคียงบ่าเคียงไหล่ ผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ และ
เพื่อนสมาชิก คือ ตัวแทนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกและไว้วางใจ
จากเพือ่ นสมาชิกทัวประเทศ
่
ขอแนะนาคณะกรรมการ
ดาเนิ นงาน อกท.ระดับชาติ

1. นางสาวประดับพร แซ่สง
นายกองค์การฯ
สาวสวย หน้าตาจิ้มลิ้ม จากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา ด้วยวาทะที่แสดงออกถึงความเป็ น
ผูน้ า เธอจึงได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นนายก อกท. เพื่อเป็ น
ผู้น าเหล่ าสมาชิก และเธอก็ไม่ทาให้เพื่อน ๆ ผิดหวัง
1 ปี ทผ่ี า่ นมา คงพิสจู น์ได้ว่าเธอเก่งจริง
2. นายวิวฒ
ั น์ ศิรโิ นนรัง
รองนายกองค์การฯ
หนุ่ มสุโขทัย ผูม้ อี ุดมการณ์ ยึดมันในหลั
่
กการ
และคติพ จน์ ของ อกท. จากนายกอกท.หน่ ว ยสุโขทัย
พัฒนาสู่การเป็ นนายกภาคเหนือ และวันนี้เขาก้าวเข้า
มารั บ ใช้ แ ละเป็ นผู้ แ ทนเพื่ อ นสมาชิ ก ในการช่ ว ย
ขับ เคลื่อนการด าเนิ นกิจ กรรม อกท. ในตาแหน่ งรอง
นายก อกท.ระดับชาติ
3. นายศุภชัย ทองเพ็ง
ผูส้ อ่ื ข่าว
ดีเ จโด่ ง หนุ่ ม ใต้ จ ากหน่ ว ยนครศรีธ รรมราช
หน้ าตาหล่อเหลาเอาการ อัธยาศัยดี จากนายก อกท.
ภาคใต้ กระโดดเข้า มารับ ต าแหน่ ง ผู้ ส่ือ ข่ า ว อกท.
ระดับชาติ และเขาคนนี้ ก็เชื่อมโยง สร้างสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยีย่ ม

4. นายไพฑูรย์ รวมญาติ
ปฏิคม
หน้าตายิม้ พริม้ เพรา จากเจ้าภาพเกษตร
ราชบุร ี ด้วยคติประจาใจ อบอุน่ ร่างใหญ่ โวยวาย แต่ม ี
เวลาให้ วันนี้ เขาจึงมีเวลาต้อนรับสมาชิกและแขกผูม้ า
เยือนด้วยหัวใจ
5. นายสันติสขุ วรอินทร์
เหรัญญิก
ผูแ้ ทนจากหน่วยชัยนาท จากบทบาทนายก อกท.
ภาคกลาง ต้องมารับตาแหน่งเหรัญญิก อกท.ระดับชาติ
หนุ่มพืชศาสตร์ กับตาแหน่งเหรัญญิก แต่ความสามารถ
ของสมาชิก อกท. ก็พสิ จู น์ให้เห็นว่า “เราเรียนรูด้ ว้ ยงาน
การฝึกหัด” จริง ๆ เพราะ เขาทาได้ และก็ทาได้ดี
6. นายณัฐพล ปกั ปิ่ น
เลขานุการ
นายก อกท.หน่ ว ยศรีส ะเกษ และ นายก ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ คือบทบาทก่อนมารับตาแหน่ ง
เลขานุการของหนุ่มอิสาน สาขาการบัญชี
พวกเขาเหล่านี้ กาลังจะหมดวาระในการทาหน้าที่
ตัวแทนของมวลสมาชิกทัง้ หมด และก้าวเดินต่อไปตาม
เส้นทางชีวติ ของแต่ละคน บางคนศึกษาต่อ บางคนเข้าสู่
ถนนสายอาชีพ แต่เชื่อว่าประสบการณ์ จากการทางาน
ครัง้ นี้ จ ะช่ ว ยให้พ วกเขาทัง้ หมด ก้ า วเดิน ต่ อ อย่ า งมี
ศักดิ ์ศรี มีความเป็ นผู้นา มีทกั ษะและประสบการณ์ ท่มี ิ
สามารถค้นหาได้จากห้องเรียน ขอให้ทกุ คนโชคดี

ณ ทีแ่ ห่งนี้ มีหลายสิง่ ให้พวกเราเรียนรู้ อยากให้ทุกคนลองดู
เข้ามาเรียนรูก้ บั พวกเราชาว อกท.
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สมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
ภาคเหนื อ

นายเกียรติศกั ดิ ์ สะอาดละออ
หน่วยนครสวรรค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

นายพุฒพิ งศ์ คาเฟย
หน่วยพะเยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

นางสาวสุปราณี กุสะรัมย์
หน่วยบุรรี มั ย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรรี มั ย์

นายนฤเบศร์ รัตนวัน
หน่วยศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ภาคกลาง

นางสาว สุภาวดี ศรีทอง
หน่วยฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อกท. ระดับชาติ ครัง้ ที่ 34

นายภูวนารถ บุญพิทกั ษ์
หน่วยลพบุร ี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
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ภาคใต้

นายจิรฐั ติกาล โพธิ ์นางดา
หน่วยตรัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

นายจักรกฤษณ์ สุกสัย
หน่วยพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทั ลุง

สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555

ภาคเหนือ : หน่วยเชียงราย
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หน่วยนครราชสีมา
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา)

นายศรีทยั วงษา
ทีอ่ ยู่ 279 หมูท่ ่ี 1 ตาบลเวียง อาเภอเวียงปา่ เป้า
จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5378-2121, 0-5378-1543, 08-9755-6920

นางขวัญนคร ศาสตร์ตรินภรณ์
ทีอ่ ยู่ ร้านพงศ์พริ ณ
ุ ฟาร์ม เลขที่ 398/1-5 หมูท่ ่ี 1
ตาบลสีค่ ว้ิ อาเภอสีค่ ว้ิ จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0-4441-3017, 08-9846-5279

การศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย ระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตว
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
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ภาคกลาง : หน่วยทุง่ สิงห์
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงิ ห์บุร)ี
ชือ่ นายพรศักดิ ์ ตันติพลู ผล
ที่อ ยู่ 50 หมู่ท่ี 11 ต าบลวัง ชะโอน อ าเภอบึง สามัค คี
จังหวัดกาแพงเพชร
โทร. 08-9777-9777
การศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวส. ทีว่ ทิ ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงิ ห์บุร ี

ภาคใต้: หน่วยสุราษฎร์ธานี
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎร์ธานี)
นายสุรยิ า รัศมี
ทีอ่ ยู่ 14/5 ถนนช่างกล ตาบล ท่าข้าม อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. จาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎร์ธานี ระดับ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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มีอะไรให้ชมบ้ำงในงำน อกท.

หน่ วยลาพูน : ตะลึงตาลึง

นิทรรศการสมาชิก อกท. 12 หน่วย
หน่ วยแพร่ : มหัศจรรย์มะเขือเทศ

ทาไมต้องตะลึง ตะลึง ตะลึง ตึง ตึง ตึง ก็แค่
ตาลึง ตะลึงทาไม แต่คณ
ุ รูไ้ หม นักศึกษาเกษตรไทยมี
ข้อมูลของชาตาลึงทีต่ อ้ งตะลึงจริง ๆ
แวะชิมชาให้ตะลึงตาลึงได้ทบ่ี ทู ลาพูนค่ะ...
อยากรู้ว่า มหัศจรรย์ตรงไหน อยากรู้ว่ าแปลก
ประหลาดอย่างไร แวะชมความมหัศจรรย์ของมะเขือเทศ
ได้ ทีเ่ กษตรแพร่นะค่ะ...

หน่ วยลพบุรี : หญ้าเนเปี ยร์จกั รพรรดิ์
(Chinese Pennisetum)

หน่ วยพะเยา : หนอนนก

หนอนนก แต่เอามาเลีย้ งไก่ ศึกษาวิจยั จนเกิด
เป็ นองค์ความรู้ พัฒนาสูเ่ กษตรกร
หนอนนกช่วยเพิม่ ผลผลิต ทาให้จานวนไข่ไก่
เพิม่ ขึน้ และน้าหนักไข่ต่อฟองเพิม่ ขึน้ ได้จริงหรือไม่
อยากรูล้ องแวะไปดูทห่ี น่วยพะเยานะเจ้า...

ต้นหญ้า ใครๆ ก็ว่าคือวัชพืช แต่ถา้ ต้นหญ้าจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็ นทางเลือกหนึ่งในการเพิม่ รายได้
คุณจะสนใจหรือเปล่า ?
หญ้า เนเปี ย ร์จ ัก รพรรดิ ทางเลือ กส าหรับ
เกษตรกรผู้เ ลี้ย งโค...สนใจ ใคร่ รู้ เชิญ ดู ท่ีบู ท เกษตร
ลพบุร ี
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หน่ วยกาญจนบุรี : นวัตกรรมการปลูกข้าวนอกนา
ไม่มที น่ี าขอปูย่ า่ ตายาย ไม่เป็ นไร นวัตกรรม
ใหม่ ไม่มนี าก็ปลูกข้าวกินเองได้ ปลูกทีไ่ หน ปลูก
อย่างไร ทาได้จริงหรือเปล่า เราท้าให้คณ
ุ ลอง...

หน่ วยอุดรธานี : มหัศจรรย์จากการเผาถ่าน
ถ่านไม้เป็ นเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ ผลิตได้
โดยการนาไม้ไปเผาในเตา เพื่อใช้เป็ นพลังงานทดแทนที่
ใช้งานได้สะดวก และช่วยลดการปล่อยมลพิษให้น้อยลง
เมื่อ การเผาถ่ า นมิใ ช่ ไ ด้ แ ค่ ถ่ า นไม้ แต่ ย ัง มีอีก
หลากสิง่ มากมายทีต่ ามมา เช่น น้าส้มควันไม้ น้ ามันทาร์
และขีเ้ ถ้า สิง่ เหล่านี้สามารถนามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า แล ะเป็ นการใช้
ประโยชน์ทค่ี มุ้ ค่า เชิญเลือกชม เลือกช้อป สบู่ถ่านไม้ไผ่
ยาสีฟนั ผงถ่าน และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการเผาถ่าน
ทีบ่ ทู นิทรรศการหน่วยอุดรธานี...

หน่ วยเพชรบุรี : ช็อกโกแลต-โค
(CHOCCOLAT-CO) คืออะไร”

คงไม่ ม ี ใ ครปฏิ เ สธความเอร็ ด อร่ อ ยของ
ช็อกโกแลต ใช่ไหม?
ถ้าคุณเป็ นคนหนึ่งที่ช่นื ชอบช็อกโกแลต วัน นี้
เรามี “ช็อกโกแลต-โค” ทีค่ ุณสามารถแบ่งปนั ความสุขให้
สัตว์เลี้ยงของคุณได้เช่นกัน อยากรูว้ ่าคืออะไร และจะมี
ประโยชน์ กบั สัตว์เลี้ย งของคุณจริงหรือไม่ เชิญแวะไป
เยี่ย มชมได้ ท่ีมุ ม คาวบอยในโดมนิ ท รรศการเกษตร
เพชรบุร.ี ..

หน่ วยบุรีรมั ย์ : น้านมข้าวโพดเสริ มชารางจืด
น้ า นมข้ า วโพดเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ใ ห้ คุ ณ ค่ า
สารอาหาร รั บ ประทานได้ ทุ ก โอกาสและทุ ก วั ย
ใบรางจืด มีฤทธิ ์ลดน้าตาลในเลือด และทาให้บตี า้ เซลล์
ของตับอ่อนฟื้นฟูขน้ึ บ้างแม้จะไม่สมบูรณ์
น้ า นมข้า วโพดเสริม ชารางจืด จะเป็ น เช่น ไร
ดีต่ อ สุ ข ภาพมากน้ อ ยแค่ ไ หน ไม่ แ วะไปจะรู้ไ หมค่ ะ
อยากรู้ อยากลอง ต้องแวะไปชิมค่ะ...@ BURIRUM
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หน่ วยศรีสะเกษ : มะนาวเงิ นล้าน
มะนาว อยู่ค่คู รัวไทยมายาวนาน ช่วยเพิม่ รสชาด
อาหารไทยให้มคี วามเอร็ดอร่อยยิง่ ขึ้น ต้มยารสจัดจ้าน
น้ามะนาวแสนชุม่ คอ ต่อยอดด้วยธุรกิจสปา
พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งทีต่ ลาดต้องการตลอดทัง้ ปี
แต่จะมีราคาแพงในช่วงฤดูรอ้ น หากปลูกนอกฤดูได้กาไร
ก้อนโตก็เป็ นไปได้ไม่ยากนัก เคล็ดลับ เทคนิค วิธีการ
มีให้ศกึ ษาทีเ่ กษตรศรีสะเกษ...แค่คดิ จะแวะไป เงินก้อน
ใหญ่กไ็ ม่ไกลเกินฝนั

หน่ วยสตูล : สะตอไร้ฝัก

สะตอ เป็ นพืชผักทีน่ ยิ มรับประทานกันทัวไปทั
่ ง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ในบางช่วงก็มรี าคาค่อนข้างสูง
เราคงเคยเห็น กัน ผ่ า นไปทางภาคใต้แ ขวนขาย
เรียงรายเกือบทุกจังหวัด แต่ถา้ สะตอไร้ฝกั ล่ะ มันคืออะไรกัน
สะตอพันธุใ์ หม่หรือเปล่ า อย่าเก็บความสงสัยไว้ให้อดึ อัดใจ
แวะไปสอบถามหนุ่ มสาวชาวใต้ แ ดนสะตอได้ ท่ี บู ท
นิทรรศการหน่วยสตูล

หน่ วยตรัง : มะพร้าวกะทิ น้าหอม
หน่ วยชุมพร : ปัน้ น้า สร้างตัว?
ั ้ ้ ำเป็ นตัว ในงาน อกท.แห่งนี้
ก็เคยได้ยนิ แต่ปนน
โซนนิทรรศการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ั ้ ้า สร้างตัว ให้พวกเราดู และเรียนรูก้ นั
เขาจะปนน

ั ้ และปนอย่
ั ้ างไรให้สร้างตัวได้ โอกาส
น้าอะไรทีป่ นได้
ดีๆ ทีไ่ ม่ควรพลาด ทีจ่ ะต้องไปดูและเรียนรูข้ องจริง
“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” อย่าเก็บความอยากไว้ทต่ี วั
ั ้ ้ากับเด็กอาชีวเกษตรกันนะค่ะ...
คุณ ขอเชิญไปร่วมปนน

มะพร้าวกะทิ เป็ นมะพร้าวที่มสี ่วนของเนื้อผล
อ่อนนิ่ม และหนากว่ามะพร้าวธรรมดา มีรสชาติดีเป็ น
พิเ ศษ มีป ริม าณของไขมัน และสารอาหารอื่น ๆ สู ง
สามารถนามารับประทานได้โดยตรง หรือ นามาปรุงแต่ง
เป็ น อาหารหวานได้ห ลายชนิ ด จึง มีค วามต้อ งการใน
ปริม าณที่สูง ขึ้น แต่ เ นื่ อ งจากการเกิด มะพร้า วกะทิใ น
ธรรมชาติม ีน้อยและปริมาณไม่แ น่ น อน จึงทาให้ราคา
การซือ้ ขายสูงกว่า
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วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีต รัง เล็ ง เห็น
คุณ ค่า และความส าคัญ ของมะพร้า วกะทิ จึง ได้ศึก ษา
ด้านการขยายพันธุ์ การเพิม่ ผลผลิต รวมทัง้ การแปรรูป
มะพร้าวกะทิและส่งเสริมให้มกี ารต่อยอด โดยการพัฒนา
สู ต รอาหารจากเนื้ อ มะพร้ า วกะทิ ตลอดจน การใช้
ประโยชน์ จากเศษเหลือ ได้แก่ ส่วนของน้ ามะพร้าวกะทิ
เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั มะพร้าวกะทิต่อไป
ต่ อยอดและเพิ่ม มูล ค่า เป็ น ผลิต ภัณฑ์อะไรได้
บ้าง บอกไปอาจไม่เชื่อ ครีมบารุงที่บูทนี้เขาดีจริง แวะ
ไปดูตะพีน่ ้อง...(ต้องแหลงใต้ดว้ ยนะ)

โครงการอาหารกลางวันอย่างยัง่ ยืน
สานักงานคณะกรรมการอาชีว ศึกษา ร่ว มกับ
ส า นั ก งา นคณ ะกร รม การ การ ศึ ก ษ า ขั ้น พื้ น ฐ า น
ด าเนิ น โครงการอาหารกลางวั น อย่ า งยั ง่ ยื น โดย
มอบหมายให้ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยประมง จานวน 47 แห่ง ดูแลโรงเรียนในสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานใน
75 จังหวัด ที่ส มัครใจเข้า ร่ว มโครงการ จนถึงปี พ.ศ.
2555 มีจานวนโรงเรียนทัง้ สิน้ 1,700 โรงเรียน

นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การจัดงานครัง้ นี้ นอกจากจะมีการแสดงผลงาน
ของสมาชิก อกท. และการแข่งขันทักษะวิชาชีพต่าง ๆ
แล้ ว ยัง มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนมาร่ ว ม
น าเสนอนิ ทรรศการในส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
การศึก ษาและการพัฒ นาองค์ค วามรู้แ ก่ เ กษตรกรอีก
หลายหน่ ว ยงาน เช่ น กรมพัฒ นาที่ดิน กรมวิช าการ
เกษตร กรมปศุ ส ัต ว์ ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ดิ น เพื่อ
เกษตรกรรม เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ
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กิจกรรมสองวันที่ผ่ำนมำ

การแข่งขันทักษะ

พิ ธีเปิ ดการประชุมสมัยสามัญ อกท.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.30 น.
ดร.อกนิ ษ ฐ์ คลัง แสง รองเลขาธิก ารคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็ นประธานเปิ ดการประชุมสมัยสามัญ
อกท.ประจาปี การศึกษา 2555 โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร ี (นายณรงค์ ครองชนม์) ที่ปรึกษาด้าน
มาตรฐานอาชีว ศึก ษาเกษตรกรรมและประมง (นาย
วณิชย์ อ่วมศรี) ผูแ้ ทนจากองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศเกาหลี (FFK) องค์การวิชาชีพอื่น ๆ และ
แขกจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน

จัดสวนหย่อม

ทักษะช่างกลเกษตร

108 อาชีพ

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมฝึกอาชีพ
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เที่ยวรำชบุรี
“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร
วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้างาม ตลาดน้ าดาเนิน เพลิน
ค้างคาวร้อยล้าน ย่านยีส่ กปลาดี”
จังหวัดราชบุร ี เป็ นทางผ่านสู่ภาคใต้ ระยะทาง
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ประมาณ 100 กิโลเมตร
ใช้เ วลาเดิน ทางไม่ เ กิน สองชัว่ โมง มีแ หล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
มากมาย เช่น ตลาดน้ าดาเนิน สะดวก อุทยานหุ่นขี้ผ้งึ
สยาม ตลาดปลาสวยงาม และเป็ นแหล่งผลิตตุ๊กตาขึน้ ชื่อ
ของประเทศ สหกรณ์โคนมหนองโพ เป็ นต้น
วัน นี้ ทีม งาน อกท.นิ ว ส์ จ ะขอแนะน าแหล่ ง
ท่องเทีย่ วยอดฮิต เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับนักเที่ยวตัวยง
ทัง้ หลาย เอากันแค่พอเป็ นกะสัยก็พอนะค่ะ...
เริม่ ต้นด้วยของกินเบา ๆ ไม่ไกลวิทยาลัยฯ
ก๋วยเตี๋ยวโพธาราม
รสชาติจดั จ้าน สะใจ เอาไว้เป็ นตัวเลือกแรก ๆ
เพราะอยู่ ไ ม่ ไ กล พอหิ้ว ท้ อ งไปทานได้ ราคาสบาย
กระเป๋า พวกเราเพิง่ ไปทานมา ราคาเพียง 20 บาทเท่า
นัน้ เอง
หลังจากอิม่ ท้อง เราจะพาทุกท่านไปอิม่ บุญกัน
ต่อ ที่ว ัดหนองหอย หรือที่คนทัวไปเรี
่
ย กว่า เขาเจ้า แม่
กวนอิม วัด หนองหอย ออกจากวิทยาลัยฯ ถึงแยกเขา
ช่องพราน เลี้ยวขวาประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ทางด้าน
ซ้ายมือ จะเห็นพระองค์ใหญ่ แวะเข้าไหว้พระขอพรกัน
ได้ตามสะดวกใจ
ขาดไม่ ไ ด้อีก ที่คือ “สวนผึ้ง ” แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
ยอดฮิ ต ชมทะเลหมอก ที่ เ ขาห้ ว ยคอกหมู แ ละเขา
ั ่ าได้ แวะชมฟาร์มแกะ
กระโจม ทีส่ ามารถมองเห็นฝงพม่
ซื้อของฝากขึน้ ชื่อ สับปะรดสวนผึ้ง ทีห่ วานชื่นใจไม่แพ้
ภูแล (ท้าพิสจู น์ให้ชาวเชียงรายไปทดลอง)

ไหนๆ ก็ ไ ปถึง สวนผึ้ง แล้ ว อยากจะแนะน า
ทุกท่านแวะธารน้ าร้อนบ่อคลึง บ่อน้ าร้อนธรรมชาติ ที่
ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขน้ึ

เส้ น ทางกลับ เข้า สู่ ก รุ ง เทพ ยัง สามารถแวะ
“บ้า นเจ็ด เสมีย น” แหล่ งผลิต ไชโป๊ ว หวาน ขึ้น ชื่อของ
จังหวัดราชบุร ี ถ้ามาจากตัวเมืองก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้า
ั ่ ายมือมีป้ายบอกชัดเจน และยังมีของฝาก
โพธารามฝงซ้
แนะนาของแสนอร่อยอีกอย่างคือ เค้กมะพร้าวอ่อน ที่
ทีมงานรับประกันความอร่อยจริงๆ
หากมีเวลา ทีมงาน อกท.นิวส์อยากจะบอกว่า
ยัง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ให้ ช้ อ ป ให้ ช ม และให้ ช ิ ม อี ก
มากมาย แต่ยงั ไงก่อนออกนอกรัว้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี ร าชบุ ร ี ก็ ข อเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นเยี่ ย มชม
นิทรรศการของสมาชิก อกท. และหน่ วยงานต่าง ๆ ที่
มาร่วมนาเสนอ ให้ครบถ้วนก่อนนะค่ะ...
เชิญ แวะที่จุ ด แข่ง ขัน เป็ น ก าลัง ใจให้นั ก เรีย น
นักศึกษา ผูจ้ ะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เพราะทุ ก ก าลัง ใจคือ แรงผลัก ดัน ให้พ วกเรา
พัฒนาก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้
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นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ
นายสมยงค์ จันทร์งาม
นางกฤติทร สุขกมล
นางอรชดา จิวโฮฮวด
นางสาวนาถฤทัย ทิมลาย
นางสาวปาลิตา แซ่ล้ี
นางสาวนัยนา โสภณ
นางสาวปิยาธร สืบต่อ
นายเทพสมบัติ แสนวงษ์
นายเขลางค์ วงศ์วเิ ชียร
นายสุพรชัย บุญศิรมิ โนศักดิ ์
นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
นายเผด็จ อ่านาเพียง
นายประจักษ์ นาราช
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วษท. ศรีสะเกษ
วษท.ชัยภูม ิ
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วช.สีพ่ ระยา
วษท.บุรรี มั ย์
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วษท.นครราชสีมา
วก.โพนทอง
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