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	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครม่วนซ่ืน	ร่วมกนั 
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย	 ประจ�าปี	
2561	โดยจัดกิจกรรมใส่บาตร	และกิจกรรมรดน�้าด�าหัวขอพร 
จากผู้ใหญ่	(อ่านต่อหน้า 6)

	 ราชมงคลพระนคร	ชูนโยบายเลิกเพื่อ
รักษ์จับมือร้านค้าในมหาวิทยาลัยลดราคา
หากน�าภาชนะมาใส่	พร้อมจัด	Roadshow	
4	ศูนย์แจกของรางวลัมากมาย	ตอกย�า้การ
รักษาสิ่งแวดล้อม	(อ่านต่อหน้า 2)

รุกหนัก! รณรงค์เลิกใช้
โฟม–พลาสติก
ตะลุยแจกรางวัล 4 ศูนย์

ราชมงคลพระนคร
สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

เรียนรู้วิธีคิด "จีน"
รัฐสร้าง "คน" ประชาชนสร้าง "ชาติ"

 หน้า 2

The Debut Project #8
แฟชั่นสะท้อนมุมมองดีไซเนอร์หน้าใหม่

 หน้า 4

HAPPY HOLIDAY
ซินจ่าว กับ ชาวเวียดนามใต้

 หน้า 8

เปิด 2 หลักสูตรใหม่
ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยดิจิทัล
 มุ ่งเน ้นการผลิตนักส่ือสาร
มวลชนรองรับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมยุคดิจิทัล สะท้อนถึง 
คุณภำพกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพสู ่ตลาดแรงงาน ส่วน
คณะบริหำรธุรกิจ ผุดหลักสูตร 
บริหำรธุรกิจนำนำชำติ ขับเคลื่อนกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล ตำมนโยบำย 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบำลในกำรขับเคล่ือนนโยบำย 
ไทยแลนด์ 4.0 (อ่านต่อหน้า 6)

สร้างสรรค์อาหารคลายร้อน 
3 ต�ารับโบราณ จากครัวโชติเวช

 หน้า 5



 จดหมำยข่ำว (Newsletter) ฉบับที่ 16  

ประจ�ำเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2561  

ต้อนรับหน้ำร ้อนเดือนเมษำยนเป ็นเดือน 

ที่ มีประเพณีอันดีงำมของชำวไทย นั่นคือ 

วันสงกรำนต์ ถือเป็นปีใหม่ของคนไทย ในช่วง 

วันหยุดสงกรำนต์ป ี น้ีคงได ้มีโอกำสท�ำบุญ 

สรงน�้ำพระที่วัด รดน�้ำด�ำหัวผู ้ใหญ่ที่เคำรพ 

นับถือและขอพรจำกท่ำนเพ่ือเป็นสิริมงคล 

แก ่ ชีวิตกันถ ้วนหน ้ำตำมขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของคนไทย และที่ขำดไม ่ได ้คือ  

กำรเล่นสำดน�้ำกันให้คลำยร้อน เหล่ำนี้เป็น 

ประเพณีเก่ำแก่ของคนไทยที่นิยมถือปฏิบัติ

สืบทอดกันมำแต่โบรำณ

 ทว่ำปัจจุบันเศรษฐกิจพัฒนำเป็นทุนนิยม  

สังคมเปลี่ยนไป คนมีกำรเคล่ือนย้ำยเข้ำสู ่ 

เมืองใหญ่ ท�ำให้มีพัฒนำกำรหรือมีแนวโน้มว่ำ 

กำรเล่นสงกรำนต์เปล่ียนแปลงไป เทศกำล 

สงกรำนต์กลำยเป็นวนักลบับ้ำน ท�ำให้กำรจรำจร 

คบัคัง่ ก่อให้เกดิอบุติัเหตุทำงถนนสงู นอกจำกนี้ 

เทศกำลสงกรำนต์ยังถูกใช ้ในกำรส่งเสริม 

กำรท่องเที่ยว มีกำรเล่นน�้ำ กำรก่อเจดีย์ทรำย  

และกำรรดน�้ำขอพรทำงหน้ำจอคอมพิวเตอร์  

ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่อ�ำนวยควำมสะดวก 

ให้คนร่วมกิจกรรมทำงคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในปีน้ี

ยังไม่มำก เกรงว่ำในอนำคตคนรุ่นใหม่จะหลง 

ในโลกเสมือนจริงจนละเลยชีวิตจริง เม่ือถึง 

สมัยนั้นควำมเข้ำใจในคุณค่ำและเห็นควำม

ส�ำคัญของประเพณีดั้งเดิมนั้นอำจจะหำยไป

 ฉบับน้ียังคงควำมน่ำสนใจและมีควำม

หลำกหลำยอีกเช่นเดิม รับรองได้ว่ำเปียกปอน

เนื้อหำสำระรับสงกรำนต์แบบเต็มๆ เร่ิมจำก 

กิจกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ของชำว 

รำชมงคลพระนคร ซ่ึงปีนี้สนุกสนำนม่วนซ่ืน 

กันกับกิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นธีมงำน 

ชุดไทยย้อนยุค ตำมกระแสออเจ้ำ โดยเริ่มจำก 

พิธีสงฆ์ กำรรดน�้ำขอพร หรือกำรละเล่นต่ำงๆ  

ต ่อด ้วยกำรน�ำเสนอเมนูคลำยร ้อน สูตร 

ต้นต�ำรับโชติเวช อย่ำงส้มฉุน แตงโมปลำแห้ง  

และขนมจีนซำวน�้ ำ ขณะที่ อำจำรย ์จำก 

คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

ได้แบ่งปันควำมรู้ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

สิ่งทอจำกเส้นใยที่มำจำกผักตบชวำ 

 นอกจำกน้ียังมีเร่ืองรำวอีกมำกมำย อำทิ 

กิจกรรมเลิกเพ่ือรักษ์ เพ่ือรณรงค์ลดใช้โฟม 

และพลำสติก เปิดหลักสูตรใหม่รองรับนโยบำย 

มหำวิทยำลัยดิจิทัล หลังเทศกำลสงกรำนต ์

ยัง มีงำนใหญ ่ของมหำวิทยำลัยรออยู ่อีก 

หนึ่งงำนคือ กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 

ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ระหว่ำงวันที่  

20-21 มิถุนำยน 2561 ติดตำมรำยละเอียด

ได้ที่ http://iconsci.rmutp.ac.th

 กองบรรณำธิกำรหวังเป ็นอย่ำงย่ิงว ่ำ  

จดหมำยข ่ำวฉบับนี้จะเป ็นส่ือกลำงที่ เป ็น 

ประโยชน์ต่อบคุลำกรและผูส้นใจทัว่ไป นอกจำก 

จดหมำยข่ำวฉบับนี้แล้ว อย่ำลืมติดตำมข่ำวสำร

ของกองสื่อสำรองค์กร มหำวิทยำลัยฯ ผ่ำนทำง 

Social media ไม่ว่ำจะเป็น rmutp FB YouTube 

RMUTP rmutp_twit rmutpIG หรือ Line@ 

rmutp ขอบคุณผู้อ่ำนที่ให้ควำมสนใจติดตำม 

จดหมำยข่ำวอย่ำงต่อเน่ือง สวัสดีปีใหม่ไทย  

พบกันใหม่ฉบับหน้ำ

Hotnews

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร 
และภาพลกัษณ์องค์กร บรรณาธกิารบริหาร ผู้อ�านวยการกองสือ่สารองค์กร บรรณาธกิาร นางสาวสมพศิ ไปเจอะ กองบรรณาธกิาร  นางสาวสพุรรษา อิน่อ้อย,  
นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์, นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา, นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช, นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล, นายณรงค์กร ประสารแสง,  
นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ, นางสาวมารศรี สรรพนา, นายวุฒิชัย แก้วจันทร์, ว่าที่ร้อยตรีเกียรตินันท์ ลงทอง

399 กองส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 
10300 โทร.02-665-3777 ต่อ 6022

           http://cci.rmutp.ac.th

กองบรรณาธิการ

ต่อจากหน้า 1บทบรรณาธิการ รุกหนัก! รณรงค์เลิกใช้โฟม-พลาสติก

เรียนรู้วิธีคิด “จีน” : รัฐสร้าง “คน” 
ประชาชนสร้าง “ชาติ”

วันศุกร์สดใส
พระนครร่วมใจ 
แต่งไทยนุ่งซิ่น

	 รศ.วิมลพรรณ	อาภาเวท	รองอธิการบดี 
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	 เปิดเผยว่า	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีนโยบายในการเลิกใช้โฟมและพลาสติกเพื่อ 

มชีาวจนี	2	คน	ทีต่ดิ	20	อันดับแรกทีร่�า่รวยทีส่ดุ 
ในโลก	ได้แก่	อันดับที่	17	หม่า	ฮว่าเถิง	CEO	 
ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ต	“เทนเซนต์”	(Tencent)	 
มีทรัพย์สิน	45,300	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	และ 
ติดอันดับหนึ่งมหาเศรษฐีของเอเชีย	ส่วนอันดับ 
ที	่20	คือ	แจ๊ค	หม่า	ผูก่้อต้ังกลุม่บรษิทัอาลบีาบา	 
(Alibaba)	มีทรัพย์สิน	39,000	ล้านดอลลาร ์
สหรัฐ	ติดอันดับที่	20	และฟอร์บส์ยังให้ข้อมูล 
อีกว ่าในป ีนี้ จีนมี เศรษฐีมากเป ็นอันดับ	 2	 
จ�านวน	373	คน	รองจากสหรัฐฯ	ที่มี	585	คน
	 กล่าวได้ว่า	40	ปี	หลังจากเต้ิงเสี่ยวผิง 
ได้เริ่มนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศมาต้ังแต่ 
ปี	 ค.ศ.	 1978	 ท�าให ้จีนในวันน้ี	 มีอัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงอย่าง 
ต่อเนือ่งและมเีศรษฐใีหม่เกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก
	 ผ ม ไ ด ้ มี โ อ ก า ส คุ ย กั บ คุ ณ ว ร ม น	 
ด�ารงศิลป์สกุล	คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ 
จีนในระดับดีมาก	 และเป็นผู ้ เขียนหนังสือ 
หาวห่าว	Marketing	การตลาดจีนยุคใหม่ 
ที่คุณต้องร้องโอ้โห!	และ	เหินห่าว	Business	 
อยากเก่งธรุกจิ	ต้องคิดอย่างจีน	ท�าให้รูว่้าก�าแพง 
ที่ท�าให้เราเข้าไม่ถึงจีนก็คือ	การไม่รู ้ภาษาจีน	
และมักจะคิดว่าจีนไม่ทันสมัย	 เก่งแต่ก็อปปี้
สินค้าคนอื่น
	 แต่ในความเป็นจริง	 คุณวรมนเล่าว่า	 
แม้ผู ้ประกอบการจีนอาจจะเริ่มต้นการพัฒนา 
สนิค้าจากการลอกเลยีนแบบสนิค้าท่ีมเีทคโนโลยี 
เหนือกว่า	แต่โดยธรรมชาติแล้ว	ผู้ประกอบการ 
จีน เป ็นผู ้ ที่ รู ้ จั ก คิดต ่อยอดในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ใช้สินค้าให้มีมากขึ้น	นอกจากนี้ผู้ประกอบการ 
จีนยังรู้จักน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยแก้ไข
ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในชีวิตประจ�าวนั	จนท�าให้เกดิเป็น 
สนิค้าบรกิาร	หรอืโมเดลทางธรุกจิใหม่เกดิขึน้มา 
โดยตลอด
	 จึงไม่แปลกที่จีนจะเป็นประเทศที่มีธุรกิจ	 
Startup	ในกลุ่ม	Unicorn	คือ	มีมูลค่าเกิน	 
1,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	มากที่สุดในโลกและ 
ที่ส�าคัญ	 เจ้าของ	Startup	ก็มีแนวโน้มอาย ุ
น้อยลง	ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม	Startup	ให้เติบโต 
ก็คือ	รัฐบาลจีนได้สร้างกลไกสนับสนุนอย่าง 
เป็นระบบโดยมสีถาบนัอบรมการสร้างผูป้ระกอบ
การในหลายๆ	 เมือง	 เช่น	ปักกิ่ง	 เซ่ียงไฮ้	 
เซินเจิ้น	ฯลฯ	
	 ส�าหรับกรณีศึกษาโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ 

โดย อรรถการ สัตยพาณิชย์

มหาอ�านาจใน	10	กลุม่อุตสาหกรรม	โดยให้ความส�าคัญ 
ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น�ามาใช้ในการผลิต	 
ประกอบด้วย	กลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
กลุ่มเครื่องมือเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์	กลุ่ม 
วศิวกรรมอากาศยานและอวกาศ	กลุม่วิศวสมทุรศาสตร์ 
และการต่อเรือช้ันสูง	 กลุ ่มอุตสาหกรรมการผลิต 
รถไฟ	กลุ่มรถยนต์ประหยัดพลังงาน	กลุ่มอุปกรณ ์
พลังงาน	กลุ่มการวิจัยและพัฒนาวัตถุหรือธาตุใหม	่ 
กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และยา	และกลุ่มเครื่องจักร
การเกษตร
	 มาถึงตอนนี้	และไม่ต้องรอถึงปี	2025	เราก็เริ่ม 
เห็นผลงานของจีนที่ประสบความส�าเร็จกันบ้างแล้ว	 
เช่น	การสร้างเครื่องบินความเร็วสูงที่ทั้งล�าสร้างสรรค ์
โดยคนจีน	 เริ่มต้นต้ังแต่การเขียนโค้ด	 โดยภาษา 
ที่ใช้ก็คิดค้นจากคนจีน	นักวิจัยทั้งหมดก็เป็นคนจีน	 
เหล็กทุกช้ินก็มาจากเมืองจีน	 เรียกได้ว่าต้ังแต่ต้นน�้า 
จนถึงปลายน�้าผลิตด้วยคนจีนทั้งหมด	 ซ่ึงสามารถ 
ประกาศศักดาให้เห็นว่าสินค้าที่ผลิตนั้นเป็น	Made	 
in	China	อย่างสมบูรณ์	นอกจากนี้	 ในภาคการผลิต 
ก็เริ่มเห็นการสร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการเพื่อแข่งขัน
ในตลาดระดับโลกกันมากขึ้น
	 ขณะที่ภาคธุรกิจ	รัฐบาลก็ใช้นโยบาย	One	Belt	 
One	Road	(OBOR)	ส่งออกนักธุรกิจและธุรกิจจีน 
ให้ไปเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน	ตะลุยออกไปขยายสาขา	 
ขยายแบรนด์สนิค้าของจีนให้รูจั้กกันทัว่โลก	ซ่ึงก็เหมอืน 
กับอิตาลีหรืออเมริกาเคยท�าแล้วประสบผลส�าเร็จ	
	 คุณวรมนเล่าว่าชาวจีนภูมิใจสิ่งประดิษฐ์	4	อย่าง 
ท่ีเกิดจากมันสมองของชาวจีน	 และสะท้อนความ 
ศิวิไลซ์ของจีนในยุคปัจจุบัน	ประกอบด้วยรถไฟฟ้า 
ความเรว็สงู	ระบบจักรยานแชริง่	อีคอมเมร์ิซ	(ใหญ่กว่า	
e-Bay	และ	Amazon	รวมกัน)	และสังคมไร้เงินสด	
(Mobile	Payment)	
	 อย่างไรก็ตาม	ความรู ้สึกเจ็บปวดกับภาพจ�า 
ของคนทั่วโลกที่มองว่าจีนเป็นประเทศที่เลียนแบบ 
ทุกอย่าง	จึงท�าให้จีนไม่อยากจะใช้ค�าว่า	Made	 in	 
China	แต่ต้องการใช้ค�า	Create	in	China	เพราะจีน 
ต้องการประกาศให้โลกรู ้ว ่าจีนได ้คิดใหม่ท�าใหม ่
ในหลายๆ	เรื่อง	และหลังจากปี	2018	คุณวรมนเชื่อว่า 
เราจะเริ่มเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ	ของจีนออกมาให้ยลโฉม
กันมากขึ้น

	 ผศ . ยุ ท ธ ภู มิ 	 สุ ว ร รณ เ วช	 

รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิษย์เก่า	กล่าวว่า	ผ้าไทยถือได้ว่า 

เป็นผ้าที่มีเสน่ห์	แต่ละภูมิภาคท้องถิ่น 

ต่างก็มีเอกลักษณ์ในตัวเอง	 และม ี

ความโดดเด่นของผืนผ้าไทย	ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร	 จึงมีนโยบายสืบสานและ 

อนุรักษ์ความเป็นไทยภายใต้กิจกรรม	 

“วนัศุกร์สดใส	พระนครร่วมใจ	แต่งไทย 

นุง่ซ่ิน”	โดยรณรงค์ให้ผูบ้รหิาร	อาจารย์	 

บุคลากร	และนักศึกษา	ร่วมแต่งกาย 

ด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์	 ซ่ึงนักศึกษา 

ที่ร่วมแต่งกายผ้าไทยทั้งชุด	หรือเป็น 

ส ่วนประกอบหนึ่ ง ในการแต ่งกาย 

ชุดนักศึกษาทุกวันศุกร์จะได้รับช่ัวโมง 

ทรานสคริปต ์กิ จกรรม	 1	 ช่ัวโมง

ต ่ออาทิตย ์ อีกด ้วย	 เ ช่ือว ่าการจัด 

กิจกรรมครั้ ง น้ี เพื่อส ่งเสริมให ้ เกิด 

ความภาคภูมิใจในวิถีแบบไทย	และ 

เป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกาย 

ด ้ วยผ ้ า ไทย ซ่ึ งมี คว ามงดงาม	 มี 

เอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไทย	และ

ลวดลายผ้าไทย

รวมทั�งหมด

27
ล�านตัน/ป�

ผลการสำรวจ

ป� 2559
ปร�มาณขยะประเภทโฟม

61.735
ล�านใบ/วัน

3,704
ตัน/วัน

1.352
ล�านตัน/ป�

โฟม หลายร�อยป�

450 ป�

5 เดือน

ถุงพลาสติก

ถ�วยกระดาษเคลือบไข

ระยะเวลาในการย�อยสลายโฟม

เมื่อเปร�ยบเทียบกับวัสดุอื่น

กิจกรรม “เลิกเพื่อรัก”
รณรงค�เลิกใช�โฟมและพลาสติก

วัสดุทดแทนโฟม

ชานอ�อย

 ใบตอง

พลาสติกไบโอ

ป�ญหาขยะในประเทศไทย

** ข�อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ **

โดย งานบริหารสื่อใหม� กองสื่อสารองค�กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คนสร�างขยะ

1.1 
กิโลกรัม/วัน

คนกทม.ผลิต
ขยะปร�มาณ

11,500 
ตัน/วัน

คนไทยผลิต
ขยะปร�มาณ

73,560 
ตัน/วัน

การลงนามความร่วมมือกับร้านค้า	40	ร้าน	ภายใน 
มหาวิทยาลัยฯ	 ให้น�าภาชนะมาใส่อาหารและ 
เครื่องด่ืม	 ซ่ึงผู ้ปฏิบัติตามเง่ือนไขสามารถรับ 
ส่วนลดอาหารและเครื่องด่ืมทันที	10%	พร้อมทั้ง 
จัดบอร์ดนิทรรศการให้ข้อมูลต่างๆ	 อาทิ	 ในปี	 
2555-2559	พบว่าปรมิาณขยะประเภทโฟมเพิม่ขึน้ 
อย่างต่อเน่ืองจาก	56	ล้านใบต่อวัน	เป็น	61	ล้านใบ 
ต่อวัน	เมื่อมาดูข้อมูลล่าสุด	ในปี	2559	มีปริมาณ 
ขยะประเภทโฟมเกิดขึ้น	ประมาณ	1.3	ล้านตัน 
ต่อปี	เฉลี่ยวันละ	3,704	ตันต่อวัน	รวมประมาณ	 
61	ล้านใบต่อวัน	โดยคนไทยสร้างขยะประเภท 
โฟม	1	ใบต่อคนต่อวัน	 (ข้อมูลจากกรมควบคุม 
มลพิษ)	 ซ่ึงคนส่วนใหญ่มักใช ้โฟมในรูปแบบ 
ภาชนะบรรจุอาหาร	เมื่อผ่านการใช้แล้วจะปนเปื้อน 
คราบน�้ามันและคราบสกปรก	การจะน�ามารีไซเคิล 
จึงต้องผ่านกระบวนการที่ยากขึ้นและต้นทุนสูง	 
นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยป	ี
เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น
	 และในช่วงเดือนมกราคม	2561	ที่ผ่านมา 

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนโดยได้จดั 
โครงการเลกิเพือ่รกัษ์โดยรณรงค์ให้ผูบ้รหิาร	อาจารย์	 
บุคลากร	นักศึกษา	ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยมี 

มหาวิทยาลัยได ้ จัดกิจกรรมประกวดคัดเลือก 
ค�าขวัญ	 ซึ่งค�าขวัญที่ชนะเลิศคือ	 อนาคตโลก 
จะสดใส	ราชมงคลพระนครร่วมใจ	รณรงค์เลิกใช ้
พลาสติกและโฟม	ทั้งนี้เพื่อให้การรณรงค์เกิดผล 
อย่างต่อเนือ่งจึงจัดกจิกรรม	Roadshow	ทัง้	4	ศูนย์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
ซึ่งวันที่	4	เมษายน	2561	ศูนย์โชติเวช	วันที่	5	 
เมษายน	2561	ศูนย์เทเวศร์	วันที่	10	เมษายน	 
2561	ศูนย์พณิชยการพระนคร	และในวันที่	23	 
เมษายน	2561	ศูนย์พระนครเหนอื	โดยกองสือ่สาร 
องค์กร	 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และรณรงค์งดใช้โฟม	พร้อมจัดกิจกรรมร่วมสนุก 
เพียงถ ่ ายภาพภาชนะที่อนุ รักษ ์สิ่ งแวดล ้อม 
แล้วกด	Like	Page	RMUTPFB	และกด	like	
และแชร์โพสต์กิจกรรม	พร้อมแคปภาพโชว์ไอเดีย
การรักษ์โลกในแบบของคุณใต้โพสต์ที่คอมเมนต์
ภาพกิจกรรม	พร้อมติด	#เลิกเพื่อรัก	#RMUTP	
ซ่ึงบุคคลใดที่มีจ�านวนยอดไลค์มากที่สุดจะได้รับ
ของรางวัลใหญ่

ที่ คุณวรมนเล ่าให ้ฟ ังก็ คือโวต๋ีหั่วกัว	 ร ้านสุกี้ 
ท่ีขึ้นช่ือเรื่องความทันสมัย	 ให้บริการรวดเร็วและ 
ราคาถูก	มีการลดต้นทุนโดยการตัดพ่อค้าคนกลาง	 
ท�าให้ทั้งผัก	หรือเนื้อ	ราคาพอๆ	กับไปเดินซื้อของ 
ในตลาดสดเอง	 นอกจากนี้ยังมีการลดการใช ้ 
พนักงานลงด้วยการให้ลูกค้าบริการตัวเอง	โดยม ี
การน�าเทคโนโลยีมาใช้	คือ	แทนท่ีจะจ้างพนักงาน 
เสิร์ฟ	ลูกค้าจะต้องเดินไปเลือกผัก	หรือเนื้อด้วย 
ตัวเองและส่งให้พนักงานเก็บเงินคิดราคา	ทุกถาด 
จะมชิีป	RFID	ติดอยู	่เวลาคิดเงินกว็างทีเ่ครือ่งอ่าน	
เครื่องก็จะแจ้งราคาอย่างรวดเร็ว
	 การคิดค่าบริการ	 ร้านนี้ยังคิด	 “ค่าโต๊ะ”	 
ตาม	“ขนาดโต๊ะ”	และ	“ช่วงเวลา”	กล่าวคือ 
โต๊ะเล็ก	นั่ง	2-4	คน	ในช่วงเวลาที่ไม่ใช่มื้อเที่ยง 
หรือมื้อเย็นจะคิดราคาอยู่ที่	25	บาทต่อ	15	นาที	 
หรือช่ัวโมงละ	100	บาท	แต่ถ้าเป็นมื้อเที่ยงหรือ 
มือ้เยน็จะคิดราคา	15	นาท	ี40	บาท	หรอืช่ัวโมงละ	 
150	บาท	ถ้าโต๊ะใหญ่	6-8	คน	สนนราคาอยู่ที่	15	 
นาทีละ	50	บาท	หรือ	200	บาทต่อชั่วโมง	ส่วน 
เวลาเร่งด่วนจะคิด	15	นาทีต่อ	75	บาท	หรือ	300	 
บาทต่อชั่วโมง	การคิดเงินก็จะคิดจากสองยอด	คือ 
ยอดแรก	คือค่าอาหาร	ยอดที่สองคือค่าเวลาใช้โต๊ะ 
เมือ่ลกูค้าเข้ามาใช้บรกิารกจ็ะได้รบับตัรเงินสดในการ
ซื้ออาหารและตอกบัตรนับเวลาการกินด้วย
	 หรืออีกกรณีศึกษาหนึ่งคือ	 โปรแกรมแชท	 
WeChat	การที่จีนบล็อกโซเชียลมีเดียจากโลก 
ภายนอก	ท�าให้ต้องมีการพัฒนา	WeChat	ขึ้น 
เพื่อใช้ภายในประเทศและในวันน้ีคุณวรมนเช่ือว่า 
โปรแกรมน้ีมีการพัฒนาท่ีก้าวล�้ากว่า	 facebook	 
เพราะ	WeChat	โปรแกรมเดียว	สามารถใช้งาน 
ได้สารพัดทั้งการจองคิวร้านอาหาร	 โรงพยาบาล	 
โดยกดสแกน	QR	Code	รวมถึงจ่ายเงินค่าบริการ	 
ค่าปรบัต่างๆ	ได้อย่างรวดเรว็	ทีเ่ป็นเช่นนีไ้ด้กเ็พราะ 
รัฐบาลจีนได้ผสานข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาค 
เอกชน	จึงท�าให้	WeChat	ตอบสนองการใช้งานจรงิ	 
และแก้ป ัญหาที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันให้กับ 
ประเทศที่มีประชากรเกือบ	 1,400	 ล ้านคน	 
ได้อย่างลงตัว
	 ดังนัน้	การบรูณาการข้อมลูกนัอย่างเป็นระบบ	 
จึงท�าให้จีนมีข้อมูลที่เป็น	Big	Data	จริงๆ	ที่เกิด 
จากการสะสมข้อมูลของทุกคนท่ีเข้าไปใช้บริการ	 
ท�าให้อภิมหาฐานข้อมูลนี้สามารถให้บริการได้ตรง 
กับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล	 เพราะ
สามารถวิเคราะห์เจาะลึกถึงข้อมูลพฤติกรรมการ
บริโภค	และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการแต่ละคนได้
	 ความคมชัดในทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ของจีนท่ีได้ประกาศยทุธศาสตร์ชาติ	Made	in	China	 
2025	 เพื่อผลักดันประเทศให้ก ้าวสู ่การเป ็น 

	 การจัดอันดับ 
มหาเศรษฐีปี	 2018	 
ของนิตยสารฟอร์บส ์
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ผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า แปรรูปสู่ “เส้นใย” 

	 วัตถุดิบจากธรรมชาติที่น�ามาพัฒนาเป็น 
เส้นใยถักทอเป็นผืนผ้า	นอกจากฝ้ายที่คุ้นเคย 
กันแล้ว	ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่ถูกน�ามาวิจัย 
พฒันาเป็นเส้นใยสร้างวสัดุสิง่ทอใหม่ๆ	แต่ยงัม ี
วัชพืชอีกหนึ่งชนิดที่สามารถน�ามาพัฒนาเป็น 
เส้นใยเพื่อใช้ถักทอได้นั่นก็คือ	“ผักตบชวา”	 
โดยอาจารย์นฤพน	ไพศาลตันติวงศ์	หัวหน้า 
สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ	และอาจารย์ 
สัมภาษณ์	สุวรรณคีรี	จากคณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	ราชมงคลพระนคร	 
ได้ร่วมกันศึกษาพัฒนาวิจัยการผลิตเส้นใยจาก 
ผักตบชวา	โดยการแยกเยื่อแอลฟาเซลลูโลส	 
(Alpha	Cellulose)	และน�ามาปั่นเป็นเส้นใย	 
จนสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 อาจารย์สัมภาษณ์	สุวรรณคีรี	 เล่าว่า	 
จุดเริม่ต้นของการวิจัย	คือต้องการพฒันารปูแบบ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนภาคกลาง	อาทิ	ชัยนาท	สิงห์บุรี	 
พระนครศรีอยุธยา	นครปฐม	จากเดิมที่ได้น�า 
ล�าต้นของผกัตบชวามาสานเป็นผลติภัณฑ์	อาทิ	 
ตะกร้า	กระเป๋า	 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า 
แก่ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาจึงน�ามาวิจัยพัฒนาเป็น 
เส้นใยเซลลูโลส	และปั่นผสมกับฝ้ายเพื่อน�า 
เส้นด้ายมาใช้ในงานสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	อาท	ิ 
เสือ้ผ้า	กระเป๋า	หมวก	รองเท้า	ผ้าเพือ่ใช้บฉุาก 
กัน้ห้อง	ผ้าม่าน	ตะกร้า	ของช�าร่วย	และโคมไฟ	 
โดยได ้ ทุนสนับสนุนจากส�านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

อาจารย์สัมภาษณ์	สุวรรณคีรี อาจารย์นฤพน	ไพศาลตันติวงศ์

	 อาจารย์สมัภาษณ์	เล่าอีกว่า	ผลผลติท่ีได้ 
จากการแปรรูปผักตบชวาแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	 
คือ	กระดาษและผ้า	กระดาษ	กรรมวธิกีารผลติ 
คือ	น�าผักตบชวาแบบที่มีก้านสั้นต้มเยื่อด้วย 

เบนโซเอตเพื่อป้องกันเช้ือรา	 เมื่อแห้งแล้ว 
น�าผักตบชวามาปั่นด้วยเครื่องตีเส้นใยเพื่อแยก 
เซลลูโลส	เมื่อได้เซลลูโลสแล้วน�าไปตัดให้เป็น 
เส้นใยสั้น	 (Staple	fiber)	แล้วจึงน�าไปเข้า 
กระบวนการปั่นผสมกับฝ้าย	(Blow	room)	 
จากนัน้น�าไปสางใย	(Carding)	กจ็ะได้เป็นเส้นใย 
ฝ้ายผสมผักตบชวา	แล้วน�าเข้ากระบวนการยืด 
เรียงตัว	 (Drawing)	จากนั้นน�าเส้นใยไปปั่น 
อีกรอบด้วยเครื่อง	opened	spinning	ก็จะได้ 
เส้นใยที่สมบูรณ์ส�าหรับถักทอ	โดยเส้นใยจาก 
ผักตบชวาท่ีน�าไปท�าผลิตภัณฑ์มี	2	อย่างคือ	 

นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งทอ
ด้ายจากผักตบชวามาทักทอเป็นผืนผ้าผสม 
กับด้ินทองตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	และ 
เครื่องประดับภายใต้แนวคิด	“มนต์เสน่ห์แห่ง 
เส้นใยผักตบชวา	The	charming	of	water	 
hyacinth”	 ซ่ึงจุดเด่นของช้ินงาน	คือเป็นงาน 
หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์	ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
มคีวามประณีตสวยงาม	สามารถท�าตามรปูแบบ 
ที่ลูกค้าต้องการได้	มีลวดลายเฉพาะตัวและมี 
เอกลกัษณ์ผกัตบชวา	โดยเส้นใยจากผกัตบชวา 
ส�าหรับท�าเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม	มีคุณสมบัติ 
ดูดความช้ืนได้ดี	 สวมใส่สบายและมีความ 
แข็งแรง	ทั้งนี้ระยะแรกๆ	ของการวิจัยต้องใช้ 
ความพยายามอย่างมาก	 เพราะโครงสร้าง
เส้นใยผักตบชวามีความบอบบาง	จึงจ�าเป็น
ต้องทดลองวิจัยสร้างเส้นใยให้มีความแข็งแรง	 
มีคุณภาพที่ก้าวไปสู ่ภาคอุตสาหกรรม	 เพิ่ม 

โซเดียมไฮดรอกไซด์	(โซดาไฟ)	ประมาณ	1	ชม.	 
ด้วยระบบปิด	พอได้เยื่อแล้วน�าไปฟอกขาว 
ด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์	 5	กรัม/ลิตร	 
และเติมสารยึดเกาะซิลิโคนอิมัลช่ัน	จากนั้นตี 
เยื่อกระดาษในน�้าและค่อยๆ	ซ้อนลงตะแกรง 
ข้ึนรูปตากไว้ให้แห้งก็จะได้กระดาษ	ที่น�าไปท�า 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	อาทิ	กล่องของขวัญ	ดอกไม ้
ประดิษฐ์	โดยผักตบชวา	1	กก.	สามารถผลิต 
กระดาษได้	10	แผ่น	ส่วนผ้า	กรรมวิธีการผลิต 
เพือ่ให้ได้เส้นใย	คือ	น�าผกัตบชวาชนดิก้านยาว	 
ทีม่อีายปุระมาณ	10	เดือน	มาอบด้วยโซเดียม- 

ใย	100%	จะมีความกระด้าง	เวลาทอจะน�าไป 
เป็นเส้นด้ายพุ่ง	และใยเซลลูโลสที่ได้จากการ 
ปั่นฝ้าย	60%	และผักตบชวา	40%	จะมี 
ความกระด้างน้อยกว่าเวลาทอจะน�าไปเป็น 
เส้นด้ายยืน	 เมื่อทอเสร็จก็น�าผืนผ้ามาขึ้นรูป 
เป็นผลติภัณฑ์ต่างๆ	เช่น	กระเป๋า	รองเท้า	หรอื 
เคหะสิ่งทอ	เป็นต้น	ทั้งนี้ผักตบชวา	50	ต้น	 
สามารถน�ามาปั่นเป็นด้ายได้	2	ไจ	หรือเท่ากับ	 
200	เมตร	ซึ่งน�ามาทอผ้าได้	1	หลา
	 ด้านอาจารย์นฤพน	 ไพศาลตันติวงศ์	 
กล่าวว่าท�าการวิจัยต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยน�า 

ความหลากหลายให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการ 
ความเป ็นธรรมชาติ	 และมีมาตรฐานการ 
ใช้งานที่ดี
	 อย ่ า ง ไรก็ตามอยากส ่ ง เสริมให ้น� า 
ผักตบชวามาผลิตกันให้มากๆ	 เพราะวัตถุดิบ 
มีมาก	ราคาถูก	หาได้ง่าย	หากทุกคนร่วมกัน 
ท�าจะช่วยลดปริมาณผักตบชวาท่ีมีอยู ่ลงได้	
และยังเป็นการช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ให้เหมาะสม

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล	
ภาพ	:	ณรงค์กร	ประสารแสง

	 รศ.สภัุทรา	โกไศยกานนท์	อธกิารบดี	เข้ารบั 
รางวัล	 "อินทรจักร"	 สาขา	 "บุคคลส�าคัญ 
ท่ีน่ายกย่องแห่งปี	พ.ศ.	2561"	พร้อมด้วย	 
ผศ.ยุทธภูมิ	 สุวรรณเวช	 รองอธิการบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก ่า	 เข้ารับรางวัล	 
สาขา	"ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี	พ.ศ.	2561"	 
ณ	แจ้งวัฒนะ	ฮอลล์	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
พลาซา	แจ้งวัฒนะ
	 ทั้งนี้รางวัล	"อินทรจักร"	 จัดโดยสมาคม 
พัฒนาผู ้ประกอบการวัยรุ ่นไทยและวัยท�างาน	 
ร่วมกับ	องค์กรวัยรุ่นอาเซียน	เพื่อความร่วมมือ 
และการหารือในภูมิภาค	 ได้ร ่วมกันจัดงาน	 
พิ ธี มอบราง วัล เกี ย ร ติยศนี้ ขึ้ น 	 เพื่ อ เป ็ น 
แรงบนัดาลใจให้ผูท้ีต่่อสูฝ่้าฟันอุปสรรค	จนก้าวสู ่
ความส�าเร็จ	และเป็นบุคคลต้นแบบ	พร้อมเป็น 
แบบอย่างในการท�าคุณงามความดีให้กับสังคม	 

ประเทศชาติ	 และต ่อสถาบันชาติ	 ศาสนา	 
พระมหากษัตริย์	 อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย	 
ทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ	7	ปี	ในการก่อต้ัง
สมาคมฯ	และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนอีกด้วย	
	 ด้าน	ดร.ปริญญา	มากลิ่น	คณบดีคณะ 
บริหารธุรกิจ	 ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น	ประจ�าปี	2560	จาก	616	คน	 
ทั่วประเทศไทย	 โดยส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 ได้จัด	 "พิธีมอบ 
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น	 เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการ 
ที่มีความประพฤติและผลปฏิบั ติงานดีเด ่น	 
เผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ	
สร้างขวัญและก�าลังใจให้กระท�าความดีตลอดไป	 
ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อเร็วๆ	นี้

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลอินทรจักร
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Education

The Debut Project #8
แฟชั่นสะท้อนมุมมองดีไซเนอร์หน้าใหม่
	 ผศ. เฟ ื ่ องฟ ้ า	 เมฆเกรียงไกร	 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและ
รักษาราชการคณบดีคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	 กล่าวว ่า	 
โครงการแสดงผลงานนักศึกษาด ้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	 
เมื่อเร็วๆ	นี้	ณ	ZEN	Event	Gallery	 
ชั้น	8	ห้างสรรพสินค้า	ZEN	กรุงเทพ- 
มหานคร	ภายใต้แนวคิด	The	Debut	
Project	#8	 จัดโดยนักศึกษาช้ันปีที่	4	
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน	 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึง
ศักยภาพการเรียนการสอนตลอดระยะ
เวลา	4	ปี	 และเป็นเวทีให้นักศึกษา 
น�าผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและเผยแพร่
ผลงาน	สู่สังคม	อีกทั้งยังเป็นการตอกย�้า
การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าด้านการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ	 และมีการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานของนักศึกษา	4	สาขา	
ได้แก่	สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า	สาขา
วิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ	 สาขาวิชา

ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ	และสาขา
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ซ่ึงในปีนี ้
จัดขึน้ภายใต้คอนเซ็ปต์	“REFLECTION”	
เป็นการน�าเสนอความคิดที่สะท้อนถึง 
ตัวตนของนกัศึกษาท้ังด้านศิลปวฒันธรรม		
ความเช่ือ	ความศรทัธา	ธรรมชาติ	มารวม
อยู่ในเครื่องแต่งกายผ่านการออกแบบ		
48	คอลเลคช่ัน	รวม	192	ชุด	โดยแต่ละ
ผลงานจะมีความแตกต่าง
	 นายชาติชาย	คนขยัน	นักศึกษา
สาขาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ	คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
เล่าว่า	การแสดงผลงานครัง้นีไ้ด้ออกแบบ
ชุด	Modifications	of	Krab	Bua	ซ่ึงเป็น 
การออกแบบที่เน้นความเรียบหรู	และ
สามารถน�ามาใส่ในชีวิตประจ�าวันได้	โดย
แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก
ผ้ากาบบัวเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจ�า
จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยคุณลักษณะ
ของผ้ากาบบัวประกอบด้วยเส้นด้ายยืน	 
ย้อมอย่างน้อยสองสีตีเกรียวเป็นริ้ว 

ตามลกัษณะ	"ซ่ินทิว"	และทอเส้นด้ายพุง่ 
ด้วยไหมสีมับไม	 (ไหมปั ่นเกลียวหาง
กระรอก)	มัดหมี่และขิด	น�าเอาสีสัน
ของผ้ากาบบัวท่ีสื่อความหมายถึงกลีบ
ของดอกบัวหลวง	 และการท�าแบบ 
ตัดบนหุน่	(Draping)	ให้มลีกัษณะคล้าย

การทับซ้อนกันของกลีบดอกบัว	มาใช้ใน
ผลงานการออกแบบชุดโอกาสพิเศษจาก
ผ้ากาบบัวท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ได้ในชุดเดียวกัน	 และสามารถน�ามา 

สวมใส่เพื่อออกงานได้จริง	การท�างาน 
ครั้งนี้ เป ็นอีกหนึ่งความมุ ่งมั่นและใช ้
ความรู้	ความสามารถในการเรียนแต่ละ
รายวิชามาประยุกต์

นำยชำติชำย คนขยัน

บัดนี้ - 27 เมษายน 2561
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Interview

สร้างสรรค์อาหารคลายร้อน 

	 นมหว าน เย็ น 	 และน�้ า อั ดลม	 
	 มักเป็นทางเลือกที่หลายคนหามา
ช่วยดับกระหายคลายร้อน	แต่สารพัด
ของหวานเหล่านี้มักท�าให้เสียสุขภาพ	
วันนี้จึงชวนทุกท่านหลบร้อนเข้าครัว 
ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 	์ 
( ศูนย ์ โชติ เวช)	 ปรุ ง เมนูต� ารับไทย 
ไว้คลายร้อนอย่าง	ส้มฉนุ	แตงโมปลาแห้ง	 
และขนมจีนซาวน�้า	 ท่ีมีส่วนประกอบ 
จากผลไม้	 ซ่ึงให้ความสดช่ืนคลายร้อน
แถมมีคุณค่าทางโภชนาการ
 เมนูแรก คือ ส้มฉุน	ลอยแก้ว
แบบโบราณ	ที่น�าผลไม้ที่มีรสอมเปรี้ยว
อมหวานมาคว้านเมล็ดออก	เช่น	ลิ้นจี่	
ส้มเขียวหวาน	ลองกอง	มะยงชิด	ระก�า	
สละ	 ขนุน	 ล�าไย	 เงาะ	น�าไปแช่ใน 
น�้าเช่ือมลอยดอกมะลิที่หอมอบอวล		
เสร์ิฟในถ้วยโรยด้วยมะม่วงเปรีย้ว	ขงิอ่อน	 
หอมเจียว	ผิวส้มซ่า	น�้าส้มซ่า	และเติม
น�้าแข็ง	 เท่านี้ก็ได้เมนูคลายร้อนหอม 
ช่ืนใจ	มากด้วยคุณค่าโภชนาการทัง้วติามนิ
จากผลไม้ต่างๆ	แถมยังมีขิง	สมุนไพร 

ข

ช่วยในเรื่องขับไล่ลม	รักษาโรคท้องอืด
ท้องเฟ้อ
	 ผศ.เชาวลติ	อุปฐาก	อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	เล่าถึง 
ส่วนผสมและวิธที�าส้มฉนุ	ว่า	แบ่งวัตถุดิบ 
เป็น	3	ส่วนได้แก่	ส่วนผสมผลไม้	ลิ้นจี่	 
สละ	ล�าไย	มะยงชิด	ส้มเขียวหวาน	 
ลองกอง	ส่วนผสมน�า้เช่ือม	น�า้ตาลทราย	 
น�้าลอยดอกมะลิ	 ใบเตย	น�้าส้มซ่าค้ัน	
เกลอืป่น	และส่วนเครือ่งโรยหน้า	มะม่วง
เปรีย้วซอย	ขงิอ่อนหัน่ฝอย	ผวิส้มซ่าซอย	 
หอมเจียว	วธิที�า	ผสมน�า้ตาลทราย	น�า้ลอย 
ดอกมะลิ	 เกลือ	 ใบเตยใส่หม้อต้ังไฟ 
ปานกลางพอเดือด	ประมาณ	20	นาที	 
น�าใบเตยออก	พักจนน�้าเช่ือมเย็นสนิท
ค่อยใส่น�้าส้มซ่าและผิวส้มซ่าเล็กน้อย	
แบ่งน�้าเช่ือมเป็น	2	ส่วน	ส�าหรับแช ่
ผลไม้สดที่คว้านเมล็ดออก	และส�าหรับ 
เป็นน�้าราดเวลารับประทาน	 จัดเสิร์ฟ	 
โดยตักผลไม้ที่แช่น�้าเช่ือมและผลไม้สด 
ใส่ถ้วย	ใส่น�้าแข็ง	 โรยหน้าด้วยมะม่วง	 
ขิงอ่อนซอย	ผิวส้มซ่า	หอมเจียว	และ
ตามด้วยน�า้ส้มซ่าเลก็น้อย	เป็นอันเสรจ็สิน้
 เมนูที่สอง คือ แตงโมปลำแห้ง  
แตงโมมสีรรพคุณช่วยดับกระหาย	ชุ่มคอ	 
คลายร้อนให้ร่างกาย	 เมื่อได้ปลาแห้ง 

เป็นของแนมด้วยแล้วอร่อยเข้ากนัทเีดียว	 
แตงโมปลาแห้งนับเป็นภูมิปัญญาของ 
คนโบราณที่มีมาต้ังแต่รัชกาลที่	4	ที่น�า
ของพื้นบ้านให้กลายเป็นของว่างที่นิยม
รับประทานช่วงหน้าร้อน	แถมมีคุณค่า
โภชนาการท้ังโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	
วิตามนิ	แร่ธาตุ	และมไีลโคปีน	(Lycopene)	 
จากแตงโม	 ซ่ึงเป็นสารต่อต้านอนุมูล
อิสระ	ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค
มะเร็งและโรคหัวใจ
	 ผศ.เชาวลติ	อุปฐาก	เล่าถงึส่วนผสม 
ว่าประกอบด้วย	ปลาช่อนเค็มตากแห้ง	
หอมแดงเจียว	น�้าตาลทราย	น�้ามันพืช	

วธิที�า	น่ึงปลาช่อนเค็มตากแห้งให้เนือ้นุม่	
แกะเนื้อน�าไปโขลกให้ปุย	แล้วน�าไปค่ัว 
ให้แห้ง	โดยค่อยๆ	โรยน�า้มนัลงทีละน้อย
ให้ปลากรอบใช้ไฟอ่อน	จากนั้นปิดไฟ 
โรยน�้าตาลทราย	ผัดให้ทั่ว	ใส่หอมเจียว
ลงเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จทิ้งพักไว้ 
ให้เยน็	เกบ็ใส่โหลไว้ทานในเวลาต้องการ	

เวลาทานก็คว ้านแตงโมแยกใส ่จาน 
ยกเสิร์ฟ	
 และเมนูสุดท้ำย ขนมจีนซำวน�้ำ 
อาหารที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณมักนิยม
ท�าทานกันในหน้าร้อน	โดยเฉพาะช่วง
สงกรานต์	 เป็นเมนูที่มีคุณค่าโภชนาการ
และสรรพคุณจากสมุนไพรต่างๆ	อาทิ	
กระเทียม	มีสารต่อต้านมะเร็ง	ลดไขมัน
ในเลือด	ขิง	ช่วยเรื่องขับไล่ลม	รักษา 
ท้องอืดท้องเฟ้อ	พรกิขีห้น	ูแก้ลมจุกเสยีด	 
ช่วยเจริญอาหาร	สับปะรด	ช่วยเรื่อง
การย่อย	ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง	
นอกจากน้ียังได้โปรตีนและแคลเซียม	

จากเนื้อปลากรายและกุ้งแห้ง
	 ผศ.เจตนิพทัธ์	บุณยสวสัด์ิ	อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	 
เล่าว่า	ส่วนผสมแบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรก	 
ส ่วนผสมแจงลอน	 เนื้ อปลากราย	 
หัวกะทิ	กระเทียม	รากผักชี	พริกไทย	
เกลือ	ส่วนที่สอง	สับปะรด	ขิงอ่อน

หั่นฝอย	กระเทียมซอย	กุ้งแห้งโขลก
ละเอียด	มะนาว	ไข่ต้มยางมะตูม	วิธีท�า	 
โขลกเนื้อปลากรายบดกับกระเทียม	 
รากผกัชี	พรกิไทย	พอเหนยีว	ป้ันเป็นก้อน 
พอกลม	 ต้ังกะทิให้เดือด	ใส่เกลือ	ใส่ 
เนื้อปลากรายที่ปั้นไว้	พอสุกยกลงพักไว้		
จากนั้นน�าขนมจีนที่นึ่งไว้จัดใส่จาน	ตาม
ด้วยสบัปะรด	ขงิอ่อน	กระเทยีม	กุง้แห้งป่น	 
ไข่ต้ม	โรยด้วยน�้าตาลพอหวาน	ราดด้วย
พริกขี้หนู	น�้าปลา	วางมะนาวผ่าซีก	ราด 
น�้าแจงลอนเป็นอันเสร็จสิ้น
	 อย่างไรก็ตาม	อาหารไทยโบราณ	 
ถื อ เป ็ น ศิ ลปะแขนงหนึ่ ง ซ่ึ ง ท� า ให ้
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์อย่างที่ชาติอ่ืน 
ยากจะเทียบได ้	 แต ่ป ัจจุบันกลับถูก 
ลบเลือนไปตามกาลเวลา	หากมีเวลา
อยากให้ลองท�าทานกันในครอบครัว 
นับเป็นการช่วยกันอนุรักษ์อาหารไทย 
ให้คงอยู่ตลอดไปอีกทางหนึ่ง	เฉกเช่นท่ี	 
ครวัโชติเวช	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 
ที่มีประวัติอันยาวนานในการจัดการเรียน 
การสอนด้านคหกรรมศาสตร์	ทั้งศาสตร์
วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	และศาสตร์
อาหารและโภชนาการ	ที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีความเป ็นมืออาชีพ	 รวมถึงการ 
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย	และเป็น
แหล่งถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยี
เฉพาะทางสู่ชุมชน

3 ต�ารับโบราณ จากครัวโชติเวช

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล
ภาพ	:	ณรงค์กร	ประสารแสง
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ข่าวต่อ

• สุขสันต์วันสงกรานต์
	 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล

พระนคร	ก�าหนดจัดโครงการ	“ราชมงคล 

พระนคร	 สืบสานประเพณีสงกรานต ์ 

วิถไีทย”	ประจ�าปี	2561	ในวันที	่11	เมษายน	 

2561	ณ	หอประชุมดีฮอล์	 ราชมงคล 

พระนคร	 (ศูนย์เทเวศร์)	 โดยมีกิจกรรม 

มากมาย	 เ ริ่ ม จ ากพิ ธี ท� าบุญ ตักบาตร	 

พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร	 ถวายจตุป ัจจัย- 

ไทยธรรม	พระสงฆ์อนุโมทนา	กรวดน�้า 

รั บพ ร 	 จ า กนั้ น เ ป ็ น ก า ร แสด ง ศิ ลป - 

วัฒนธรรมไทย	 พิธีสรงน�้ าพระ	 รดน�้ า 

ด�าหัวขอพรผู ้อาวุโส	 และกิจกรรมสาธิต 

การท�าของช�าร่วยสงกรานต์

	 ทั้งนี้วันสงกรานต์	ตรงกับวันที่	13-15	

เมษายน	ของทุกปี	 วันสงกรานต์สืบทอด

มาแต่โบราณคู่กับตรุษ	 จึงเรียกรวมกันว่า	

ประเพณีตรุษสงกรานต์	หมายถึง	ส่งท้าย 

ปีเก ่าต ้อนรับป ีใหม ่	 พิธีสงกรานต ์เป ็น 

พิธีกรรมที่เกิดข้ึนในสมาชิกครอบครัว	หรือ 

ชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง	 แต่ปัจจุบันได้ 

เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้าง	และมีแนวโน้ม 

ที่ จ ะ เปลี่ ยนทัศนค ติและความ เ ช่ือ ไป	 

ในความเ ช่ือ ด้ั ง เ ดิมใช ้สัญลักษณ ์ เป ็น 

องค์ประกอบหลักในพิธี	 ได้แก่	การใช้น�้า 

เป็นตัวแทนแก้กันกับความหมายของฤดูร้อน	 

ช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ	 

ใช้น�้ารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน	มีการ 

ขอพรจากผู้ใหญ่	การร�าลึกและกตัญญูต่อ 

บรรพบุรุษที่ล ่วงลับ	 สังคมไทยสมัยใหม่ 

เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์	 

นับว ่ า วันสงกรานต ์ เป ็นวันครอบครั ว	 

ในพิธีเดิมมีการสรงน�้าพระที่น�าสิริมงคล	 

เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

	 โดยทั่วไปนิยมประกอบกิจกรรมต่างๆ	 

ได้แก่	การท�าบุญตักบาตร	ถือว่าเป็นการ 

สร้างบุญสร ้างกุศลให้ตัวเอง	 และอุทิศ 

ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นแก่ผู ้ล ่วงลับไปแล้ว	 

การท�าบุญแบบนี้มักจะเตรียมไว้ล่วงหน้า	 

น� า อ าห า ร ไป ตักบ าตรถว ายพระ ภิกษ ุ

ที่ศาลาวัด	 ซ่ึงจัดเป็นที่รวมส�าหรับท�าบุญ	 

ในวันนี้ หลั ง จ ากที่ ไ ด ้ ท� าบุญ เสร็ จแล ้ ว	 

ก็ จะมี ก ารก ่ อพระ เจ ดีย ์ ทร าย อัน เป ็น 

• เปิด 2 หลักสูตรใหม่
	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	อธิการบดี	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 

เปิดเผยว่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 

ได้ปรับหลักสูตรครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย	ี 

(Creative	media	 technology)	 ซ่ึงเป็น 

หลักสูตรใหม่จากเดิมท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรเฉพาะด้านวารสารศาสตร์	 เพื่อ 

ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 

ข่าวต่อหน้า 1

ข่าวต่อหน้า 1

ประเพณีรื่นเริ ง เพื่อสร ้ างความสามัคคี 

ของคนในชุมชน	ส่วนน�้าที่รดมักใช้น�้าอบ

เจือด้วยน�้าธรรมดา	การสรงน�้าพระจะสรงน�้า 

พระพุทธรูปท่ีบ ้านและท่ีวัด	 และบางท่ี 

จั ดสร งน�้ า พ ระสงฆ ์ 	 ด ้ ว ยบั งสุ กุ ล อั ฐิ	

กระดูกญาติผู ้ใหญ่ท่ีตายแล้ว	มักก่อเป็น

เจดีย์	แล้วนิมนต์พระไปบังสุกุลการรดน�้า

ผู้ใหญ่	 คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ท่ีเคารพ

นับถือ	 ครูบาอาจารย์	 ท่านผู ้ใหญ่มักจะ 

นั่งลงแล้วผู้ที่รดก็จะเอาน�้าอบเจือกับน�้ารด 

ที่มือท่าน	ท่านจะให้ศีลให้พร	ถ้าเป็นพระ 

ก็จะน�าผ้าสบงไปถวายให้ท่านผลัดเปลี่ยน

ด ้ วย	 หาก เป ็ นฆราวาสก็ จะหาผ ้ า ถุ ง	 

ผ้าขาวม้าไปให้

	 กิจกรรมส�าคัญคือ	การด�าหัว	จุดประสงค์

คล้ายกับการรดน�้าทางภาคกลาง	พบเห็น 

ได้ทางภาคเหนือ	การด�าหัวท�าเพื่อแสดง 

เราเคารพนับถือต ่อพระผู ้สู งอายุ	 คือ 

การขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว	หรือ 

การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่	ของที่ใช้ในการ 

ด�าหัวส่วนมากมีอาภรณ์	มะพร้าว	กล้วย	 

ส้มป่อย	เทียน	และดอกไม้	สุดท้ายการก่อ 

พระเจดีย์ทราย	เป็นการน�าทรายมาก่อเป็น 

รูปร่างคล้ายเจดีย์	และประดับด้วยดอกไม ้

ต่างๆ	การน�าทรายเข้าวัด	ทางภาคเหนือ 

นิยมขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภ	 

ให้มีความสุขความเจริญ	 เงินทองไหลมา 

เทมาดุจทรายที่ขนเข ้า วัด	 แต ่ก็มีบางท่ี	 

เช่ือว่าตลอดปี	การน�าทรายที่ติดเท้าออกวัด	 

เป ็นบาป	 จึงขนทรายเข ้า วัดเพื่อไม ่ ให ้ 

เป็นบาป	และบางคนถือโอกาสปล่อยนก

ปล่อยปลา	 ถือเป ็นการล้างบาปที่ท�าไว	้

เป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้มีแต่ความสุข 

ความสบายในวันขึ้นปีใหม่

ดิจิทัล	 และให้สอดรับกับตลาดแรงงาน

สื่อสารมวลชน	 โดยเฉพาะนักสื่อสาร

มวลชนยุคใหม่	 ซ่ึงนอกจากการเขียนข่าว 

ในสิ่งพิมพ์ได้แล้ว	ต้องรายงานข่าวโทรทัศน ์

ได้ด้วย	ขณะเดียวกันต้องสามารถเผยแพร ่

ข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ด้วย	ถือเป็น 

อีกหนึ่ งหลักสูตรของคณะเทคโนโลย ี

สื่อสารมวลชนที่มีความแปลกใหม่จากเดิม	 

โดยเน้นการบูรณาการเชิงประยุกต์ด้วยการ 

น�าศาสตร ์ต ่ างๆ	 ที่ เกี่ยวข ้องมาพัฒนา 

เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย	

	 “การที่การศึกษาของประเทศไทยจะ

สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้	ต้องมี 

บุคลากรอาจารย์	 ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญที่ชี้ถึง 

คุณภาพการศึกษา	แต่ไม่ใช่เพียงแค่บุคลากร 

อาจารย์เท่าน้ันต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน 

รวมกัน	 ไม ่ว ่าจะเป ็นด ้านวิทยาศาสตร ์	

ศิลปศาสตร์	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ต้องมีมาตรฐานและเป็นสากลควบคู่กันไป	 

อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�า 

ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	 

ท่ี เล็ ง เห็นถึ งความส� า คัญของนักศึกษา 

ให้สามารถน�าความรู้จากหลักสูตรการเรียน 

ก า รสอนม า ใ ช ้ จ ริ ง ใ น ชี วิ ตป ร ะ จ� า วั น	 

เ ช่ือว ่าบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาออกไป 

จะมีความพร ้อมเป ็นนักสื่อสารมวลชน 

มืออาชีพในยุคดิจิทัลได ้อย ่างแน ่นอน”	

อธิการบดีกล่าว

	 ด้านอาจารย์อรรถการ	 สัตยพาณิชย	์ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน	 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 

กล่าวว ่า	 ด ้วยความพร ้อมของอุปกรณ์ 

การเรียนการสอนท่ีทันสมัยและศักยภาพ 

ของบุคลากรอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ 

ตรงด้านสื่อสารมวลชน	 จึงสามารถผลิต 

บัณฑิตให ้มีความพร ้อมสู ่ตลาดแรงงาน 

ด้านการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนง	 

เช่น	ผู้สื่อข่าวและรายงานข่าว	นักวารสาร 

สนเทศออนไลน์	 เจ ้าหน้าท่ีดูแลเนื้อหา 

บนเว็บไซต์	นักวารสารสนเทศอิสระ	ถือว่า 

เป็นการผลิตนักสื่อสารมวลชนที่สามารถ 

ท�างานได้รอบด้าน	สามารถท�างานหลากหลาย 

ทั้งสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลผ่านโซเชียลมีเดีย 

และสื่ อมวลชนแบบด้ัง เ ดิมอย ่ า ง เช ่น	 

สื่อหนังสือพิมพ์	สื่อวิทยุ	โทรทัศน์	

	 อาจารย์อรรถการ	สัตยพาณิชย์	กล่าวว่า	 

หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรแรกของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ีเน้นการเรียนการสอนที่ปลูกฝังแนวคิด 

เกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการสือ่สารมวลชน 

ยุคใหม่ในรูปแบบ	 Startups	 ด ้วยการ 

หารายได้จากสื่อดิจิทัลในโลกโซเซียลไม่ว่า 

จะเป็น	YouTube	Live	หรือ	Facebook	 

Live	 ดัง น้ันนักศึกษา จึงสามารถผลิต 

รายการที่มีเนื้อหาน่าสนใจเผยแพร่ผ ่าน 

โซเชียลมีเดีย	เพื่อสื่อสารไปยังสาธารณชน	 

ที่ส�าคัญคือสามารถหารายได้โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องเช่าพื้นที่สื่อมวลชน	ดังนั้นผู ้ที่ส�าเร็จ 

การศึกษาหลักสูตรดังกล่าว	 จึงไม่จ�าเป็น 

ต้องท�างานเป็นนักสื่อสารมวลชนอย่างเดียว	

แต่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย

	 “ที่ผ่านมาบัณฑิตของคณะเทคโนโลย ี

สื่อสารมวลชน	มีอัตราการมีงานท�าค่อนข้าง 

สูงเป็นท่ีน่าพอใจ	ส่วนใหญ่ท�างานในแวดวง 

สื่อสารมวลชน	 ที่ส�าคัญเป ็นที่พึงพอใจ 

ของสถานประกอบการ	 เน่ืองจากบัณฑิต 

มี จุดเด ่นที่ สู ้ ง านและมีความอดทนสู ง	 

อย่างไรก็ตามในยุคที่สังคมสื่อสารมวลชน 

ได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสาร	 

จึ งจ� า เป ็นต ้องปรับหลักสูตรการศึกษา 

ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้บัณฑิต 

ขอ งคณะ เทค โน โลยี สื่ อ ส า รม วลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ไม่ตกงาน”	คณบดีกล่าว

	 ส ่วน	 ดร.ปริญญา	 มากลิ่น	 คณบดี 

คณะบรหิารธรุกจิ	กล่าวว่าได้พฒันาหลกัสตูร 

การเรียนการสอน	 โดยเฉพาะความรู  ้

ทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเจริญ 

เติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ต่างๆ	ที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล	 

โดยเป ิดหลักสูตรบริหารธุ รกิ จ บัณฑิต	 

(หลักสูตรนานาชาติ	4	ปี)	หรือ	Bachelor	 

of	Business	Administration	Program	 

in	 International	 Business	 ซ่ึงได้รับ 

ความร่วมมือจาก	University	of	Applied	 

Sciences	Wurzburge-Schweinfurt,	 

FHWS	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	และ 

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือ 

ทางวิชาการ	 (MOU)	 กับมหาวิทยาลัย 
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การประชุมว�ชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

The Sukosol Hotel Bangkok 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 อีกมากมาย 

ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 และพัฒนา 

การเรียนการสอน	

	 ด ้าน	 ดร.รัตนาวลี	 ไม ้สัก	 หัวหน ้า 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	กล่าวว่า	 

ส�าหรับหลักสูตรนี้ เป ิดโอกาสให้ผู ้ เรียน 

ได ้สามารถเลือกในรายวิชาและมีแผน 

การเรียนที่เหมาะสมทั้งการพัฒนาความรู	้ 

ทักษะการบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจ 

สมัยใหม่	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการด�าเนินธุรกิจ	 

เพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนรู้เท่าทัน 

การด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงทางการค้า 

และมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ	 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ผู ้ประกอบการ	 โดยน�าเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมเป็นการเพิ่มมูลค ่าสินค ้าและ 

บริการ

	 “เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมุมมองของโลก 

ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างเปิดกว้าง 

มากขึ้น	ทางหลักสูตรฯ	 จึงเตรียมพร้อม 

ในด้านของทักษะ	 ทฤษฎี	 และอาจารย์ 

ผู้สอนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก	อาทิ	 

สหพันธ ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ประเทศ 

เนเธอร์แลนด์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ฯลฯ	 

เพื่ อ ส ่ ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยนก า รสอน ให ้ มี 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของความเป็น 

นานาชาติ	 ที่ จ� า เป ็นต ้องมีความพร ้อม 

ที่ ไม ่ใช ่แค ่ในระดับภูมิภาคแต่รวมไปถึง 

ในระดับสากลเลยทีเดียว	เมื่อจบการศึกษา 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ 

ได้หลากหลาย	เช่น	ประสานธุรกิจระหว่าง 

ประเทศ	นักวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ	 

ที่ปรึกษากลยุทธ์	โดยหลักสูตรนี้เริ่มเปิดรับ 

ในป ีการ ศึกษา	 2562”	 ดร .รัตนาวล	ี 

ไม้สักกล่าว

	 อย่างไรก็ตามขณะนี้มหาวิทยาลัยก�าลัง

เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา

ต่อในระดับปริญญาตรี	 ผ่านระบบทีแคส	

(TCAS)	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ผู้สนใจ 

สมคัรผ่านเว็บไซต์	http://admis.rmutp.ac.th	 

หรือ	http://bus.rmutp.ac.th/ib/สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ส�านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบยีน	(สวท.)	โทร.0	2665	3777	 

ต่อ	6305	หรือ	6409
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ซุบซิบริมร้ัว

	 นางสาวศิริรัตน์	 อินทิเสรีกุล	และ	นายวีรยุทธ	กาจหาญ	นักศึกษา 
สาขาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	รบัรางวัล
ชนะเลศิ	ในการประกวดกระเช้าสร้างสรรค์	จากผลติภัณฑ์คหกรรมศาสตร์	ภายใต้ 
โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	“กิน	อยู่	อย่างไทย	 
ก้าวไกลไปกับ	Thailand	4.0”	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชมป์กระเช้าสร้างสรรค์

	 นางสาววรกานต ์	 บุตรสาร	 นักศึกษาสาขาวิชา 
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ	 ในโครงการ	 
“ทุนส่งน้องเรยีนจบ”	ณ	สโมสรทหารบก	ถ.วภิาวดี	กรงุเทพฯ

รับทุนการศึกษา

	 ขอแสดงความยนิดีกบั	นายวงศกร	สงวนไว้	และ	นางสาวฐติิมา	แต่งพลกรงั	 
นกัศึกษาช้ันปีที	่3	สาขาวชิาการท่องเทีย่ว	คณะศิลปศาสตร์	ได้รบัรางวลัชมเชย	 
จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนรายการน�าเที่ยว	ประเภททีม	 
ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพทางการท่องเที่ยว	(ระดับอุดมศึกษา)	 
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เด็กการท่องเที่ยว โชว์ทักษะ

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ร่วมมอืกบั	 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	 
จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู ้ทักษะและเสริมสร้าง 
วิชาชีพ	เพื่อร่วมสานต่องานท่ีพ่อท�า	โครงการพระราชด�าริ 
ไร้พรมแดน	ณ	โรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า	(หลกั	67)	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกมุาร	ีแขวงเวียงจันทร์	สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

สานต่องานที่พ่อท�า
	 คณะบริหารธุรกิจ	ร่วมกับ	สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย	จัดโครงการอบรม 
หลักสูตร	Tax	Junior	 (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ)	โดยการ 
อบรมครั้งนี้ได ้รับการถ่ายทอดจากผู ้เ ช่ียวชาญด้านการภาษีอากรเพื่อเตรียมความพร้อม 
ด้านการภาษีอากรให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะเข้าสู่วิชาชีพบัญชี	นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาส 
ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาท่ีก�าลังจะเข้าสู ่ตลาดวิชาชีพ	และส่งเสริมการเรียนรู ้ในทางปฏิบัติ 
ด้านการภาษีอากรจากผู้มีประสบการณ์	และเรียนรู้จากการท�ากรณีศึกษาจริง	ณ	อาคารมงคลอาภา	 
ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติวเข้มหลักสูตร Tax Junior

	 นายไกร	 เสฏฐพล	ฉายา	แก้วฟ้า	สวนปาล์มฟาร์มนก	 (ต.บัวมาศ)	 
“นกัชกหน้าหยก”	นกัศึกษาระดับปรญิญาโท	สาขาการจัดการ	คณะบรหิารธรุกจิ	
คว้าเข็มขัดแชมป์	รุ่นไลท์เวท	จากการชนะชกคู่ต่อสู้ชาวออสเตรเลีย	Andrew	
Watsaw	ด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์	ครองแชมป์เข็มขัด	WBF	โอซีเนีย	
รุ่น	135	ปอนด์	(61.2	กิโลกรัม)	ซึ่งถือว่าเป็นเข็มขัดเส้นที่	7	ในการชกสากล
อาชีพ	ณ	เมืองเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย	

ครองแชมป์ WBF

	 ดร.เกษม	มานะรุง่วิทย์	ผศ.ดร.รตันพล	มงคลรตันาสทิธ์	ดร.นงนชุ	ศศิธร	 
อ.กรชนก	บุญทร	และ	อ.ชลธิชา	สาริกานนท์	 เจ้าของผลงานโต๊ะเรียน	 
ผลิตจากไม้ยางพาราเพื่อรองรับพฤติกรรมการเรียนการสอนตามกลุ ่ม 
เด็กที่บกพร่องด้านร่างกาย	ได้รับรางวัลผลงานสีเขียวแห่งปี	"TGDA2018"	
ในงาน	LEARNING	AND	TEACHING	DESK	FOR	DISABLE	 
CHILD	IN	KINDERGARTEN	ณ	ไลฟ์สไตล์ฮอลล์	ชั้น	2	ห้างสรรพสินค้า	 
สยามพารากอน	

งานวิจัยสีเขียว เพื่อผู้พิการ

	 ขอแสดงความยินดีกับ	อ.อภิชฏา	ทองรักษ์	ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร	
และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้ารับประทาน 
โล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่น	จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล ี
พระวรราชาฑินัดดามาตุ	 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	และ
วันอาสาสมัครไทย	ประจ�าปี	2560	ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพคเมืองทองธานี

อาสาสมัครดีเด่น

	 ทมี	“RMUTP	RACING”	นกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม	 
ตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน	 Shell	Eco	Marathon	Asia	 2018	ซึ่งมี 
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน	22	ประเทศ	จ�านวน	126	ทีม	โดยเข้าร่วมการแข่งขันในประเภท	prototype	
(ICE)	 เช้ือเพลิง	 เอทานอล	 ซ่ึงเป็นรถต้นแบบแห่งอนาคตที่มีแรงขับเคลื่อนสูง	ประเภท 
เครื่องยนต์สันดาปภายใน	ผลการแข่งขัน	ทีม	“RMUTP	RACING”	 ได้รางวัลประเภท	 
prototype	(ICE)	ล�าดับที่	11	ด้วยสถิติ	231.5	กิโลเมตร	ต่อน�้ามันเชื้อเพลิง	1	ลิตร	ณ	สนาม	
Changi	Exhibition	Centre	ประเทศสิงคโปร์

ร่วมเปิดประสบการณ์ ยานยนต์ประหยัดพลังงาน

 ท�ำดีต้องช่ืนชม! คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
จัดโครงกำรจิตอำสำ ท�ำควำมดีตำมรอยพ่อ สำนฝันต่อเพ่ือน้อง  
ครั้งที่ 2 บริจำคสิ่งของและเลี้ยงอำหำรกลำงวัน น้องๆ สถำนคุ้มครอง 
และพัฒนำคนพิกำรบ้ำนนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงท�ำให้นักศึกษำ 
ประทับใจที่ได้แบ่งปัน และท�ำกิจกรรมที่ดีให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกำส  
 มีดีต้องโชว์ คณะวิศวกรรมศำสตร์โชว์ศักยภำพ ผลงำนนักศึกษำ 
ช้ันปีที่ 4 ในงำน Bangkok Gems & Jewelry 2018 ณ ศูนย ์
แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี ซ่ึงเป็นงำนแสดง 
อัญมณีและเคร่ืองประดับระดับโลก  เจ ๋ง! ดูดี มีมำตรฐำน!  
ศูนย์ทดสอบ มำตรฐำนฝีมือแรงงำน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  

ร่วมกับกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน เปิดทดสอบ 
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำผู้ประกอบอำหำรไทยระดับ 1  
ซ่ึงได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบจ�ำนวน 72 คน  
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  แจ่ม! รุ ่นพ่ีเก่งสอนน้อง  
คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
กำรก้ำวเป็นนักส่ือสำรมวลชนมืออำชีพ “เทคนิคกำรถ่ำยภำพ และ 
กำรเขียนเพ่ือประชำสัมพันธ์ในงำนส่ือสำรมวลชน” เป็นกำรอบรม 
เทคนิคกำรถ่ำยภำพเพ่ือประชำสัมพันธ์ในงำนสื่อสำรมวลชน โดยมี 
นำยสุจิตต์ ชำตะศิริกุล ศิษย์เก่ำคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  
เป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย ณ จังหวัดระยอง  ว้ำวๆ สุดแจ่ม!  

รำชมงคลพระนครเจียระไนเพชรนักศึกษำรำชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14  
จัดส่งออกสู่โครงกำรระดับนำนำชำติ นักศึกษำที่เข้ำร่วมในโครงกำร  
จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กิจกรรมพัฒนำคุณธรรม  
จริยธรรม กำรฝึกมำรยำทไทยและมำรยำทสำกล กำรฝึกทักษะกำรพูด  
กำรเป็นพิธีกร กิจกรรมเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอำสำ  
กิจกรรมกำรเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ค่ำยพัฒนำภำษำจีนเพ่ือกำร 
สื่อสำร กำรเรียนรู ้กำรใช้โปรแกรมตกแต่งภำพและงำนกรำฟิก  
และเป็นกำรเปิดโอกำสให้ได้รับประสบกำรณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้ำงไกล 
นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรในชั้นเรียน

ณรงค์กร ประสำรแสง
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Life Style

เรื่อง/ภาพ : ฉวีวรรณ มะโนปา

ตะลอนทัวร์

น�้าลายสอ

 ส�ำหรับวนัหยุดยำวช่วงสงกรำนต์นี ้ถอืเป็น 
ช่วงเวลำแห่งควำมสุข หลำยๆ คนที่ก�ำลัง 
มองหำร้ำนอำหำรบรรยำกำศดีๆ เพ่ือสังสรรค์ 
กับครอบครัว เพ่ือนฝูงหรือคนพิเศษ คอลัมน์ 
น�้ำลำยสอฉบับนี้จึงขอแนะน�ำ 3 ร้ำนอำหำร 
ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ชมสะพำนพระรำม 8 จะมี
ร้ำนไหนทีน่่ำสนใจบ้ำงมำดกูนัเลย เร่ิมทีร้่ำนแรก 
ร้ำน Steve Cafe & Cuisine-เทเวศร์กรงุเทพฯ
	 ร้านอาหารวิวแม่น�้าเจ้าพระยา	ใกล้สะพาน
พระราม	 8	 บรรยากาศสวยงามในยามเย็น	 
คงความเป็นบ้านริมแม่น�้าแบบดั้งเดิม	ผสมผสาน

เล็กกว่า	10	ห้อง	ที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไป	และ
ท่ีนี่ยังมีเส้นทางความประทับใจโดยเส้นทางทั้งอุโมงค	์
บันได	และยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่างๆ	ที่สร้างขึ้น 
จากคอนกรีตและมาต่อที่สถานีรถไฟดาลัด	 (Dalat	
Train	Station)	ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของ
เวียดนามมีการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส	
ด้วยตัวอาคารสีเหลืองและมีการตกแต่งด้วยกระจกส ี
ภายใน	ปัจจุบันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่ง
หนึ่งในเมืองดาลัด	มีหัวรถไฟขบวนเก่าให้นักท่องเที่ยว 
ได้เดินชมอย่างใกล้ชิด	บนรางรถไฟเก่าที่มีหญ้าสีเขียว
ขึน้ปกคลมุ	เหมาะมากส�าหรบัการถ่ายภาพความสวยงาม	
ตัดกับตัวอาคารสีเหลืองที่ต้ังเป็นฉากหลัง	 และใคร 

 คยคิดมำตลอดว่ำทะเลทรำยคงจะมีแต่ในทวีป 
 แอฟริกำ หรือทวีปยุโรปที่ห่ำงไกล จนวันหนึ่ง 
ได ้เห็นภำพที่จุดประกำยควำมหวังเป ็นภำพคน 
ยืนอยู่กลำงทะเลทรำย นั่นคือประเทศเวียดนำม  
ประเทศเพื่อนบ้ำนของเรำนั่นเอง ซึ่งค่ำใช้จ่ำยไม่แพง  
การเดินทางแสนง่าย นอกจากทะเลทรายแล้วยังมีที่
เที่ยวอื่นๆ ที่น่ำสนใจอีกด้วย

กับอาหารไทยในแนวครอบครัว	รสชาติแบบไทย
แท้ๆ	การบริการแบบกันเอง	โดยเมนูที่น่าทาน 
ของร้าน	คือ	ปูนิ่มทอดกระเทียม,	สะตอผัดกุ้ง 
น�้าพริกขย�าแกงเหลืองไหล	เป็นต้น	การเดินทาง 

ร้านอยู ่ในบริเวณท่าเรือของวัดเทวราชกุญชร	 
เข้ามาทางข้างหอสมดุแห่งชาติ	สามารถจอดรถได้
ภายในวัดแล้วเดินมาทีท่่าน�า้ของวดัซ่ึงร้านจะต้ังอยู่
ทางซ้ายมือนั้นเอง	
 ต่อมาร้านที่สอง ร้านกินลมชมสะพาน  
ซึ่งตั้งอยู่ห่ำงจำกร้ำนแรกไม่ไกลมำก
	 เป ็นร ้านอาหารที่การตกแต่งสไตล์ไทย 
ร่วมสมัย	สร้างบรรยากาศให้ผู้ที่มารับประทาน
อาหารรู ้สึกอบอุ่น	 สบายตา	 ต้ังอยู ่ริมแม่น�้า
เจ้าพระยา	รบัลมเยน็ๆ	และชมวิวสะพานพระราม	8	 
พร้อมดนตรีเพราะๆ	 ท่ีจะมาท�าให้เพลิดเพลิน

ระหว่างทานอาหาร	 เมนูที่เป็นที่นิยมของร้าน 
คือ	ส้มต�าปูไข่ดอง	ปลากะพงสมุนไพร	ขาหม ู
บาวาเรี่ยน	ต้มย�าเอ็นหมูตุ๋น	เป็นต้น	การเดินทาง 
ร้านต้ังอยู่ใกล้กับส�านักงานเขตพระนคร	ถนน
สามเสน	ซอย	3	เข้ามาจนสุดซอย	มีที่จอดรถ
กว้างขวาง
 และร ้ำนสุดท ้ำยคือ ร ้ำน Aquatini 
Restaurant-ท่ำพระอำทิตย์ กรุงเทพฯ
	 เป็นห้องอาหารในนาวาลัยริเวอร์รีสอร์ท 
อยูติ่ดรมิแม่น�า้เจ้าพระยา	บรรยากาศดี	ใกล้สะพาน 
พระป่ินเกล้า	แต่กม็วิีวสะพานพระราม	8	ทีเ่ปิดไฟ
สวยงามให้นั่งชมเช่นกัน	ร้านอาหารตกแต่งสไตล์
ไทย-ยโุรป	อาหารกอ็ร่อยโดยเมนแูนะน�า	คือ	ปลา
กะพงโบราณ	ต้มข่าไก่	ปูนิ่มทอดราดซอสมะขาม
เป็นต้น	ส่วนการเดินทางนั้นร้านอยู่ใกล้สะพาน
พระป่ินเกล้าเส้นถนนพระอาทติย์	ตรงข้ามคือบ้าน
พระอาทิตย์แต่ที่จอดรถของทางร้านค่อนข้างน้อย

	 จากประเทศไทยข ้ ามมาแผ ่นดินเวียดนาม 
ใช้เวลาไม่ถึงสองช่ัวโมงก็ถึงเมืองหลวงเก่าเวียดนาม	 
“โ ฮ จิ มิ น ห์” และหารถเมล์เดินทางมายังย่าน 
ฟามงูเหลาเพื่อหาต๋ัว	Sleeping	Bus	 จากโฮจิมินห ์
ไปดาลัดโดยมีรถออกทุก	 1	 ช่ัวโมง	 ใช้เวลาราวๆ	 
7	 ช่ัวโมง	แนะน�าให้เลือกรอบดึกๆ	 เพื่อที่จะถึงดาลัด 
ในตอนเช ้าและเที่ยวได ้ ทันที ซ่ึงราคา ต๋ัวจะอยู ่ ท่ี	 
230,000	VND	หากใครที่ชอบอากาศหนาว	อยากสูด 
อากาศบริสุทธิ์และสัมผัสกิจกรรมดีๆ	 เมืองดาลัด
ถือว่าเหมาะส�าหรับนักเดินทางมาพักผ่อนอย่างมาก	 
ซึ่งที่นี่มีอุณหภูมิเพียงสิบองศาปลายๆ	ตลอดปี	เริ่มต้น
ที่แรกกันอย่างเครซ่ีเฮ้าส์	 (Crazy	House)	มีลักษณะ
คล้ายบ้านตุ๊กตาและแกลเลอรีศิลปะ	 ซ่ึงเป็นท่ีโด่งดัง
ด้วยคอนเซ็ปต์อันแปลกแหวกแนวในรปูแบบเหมอืนกบั
บ้านต้นไม้	ภายในเครซ่ีเฮ้าส์ประกอบไปด้วยห้องขนาด

ที่อยากชมวิวสวยๆ	 เมืองดาลัดจากมุมสูงต้องเดินทาง
มายังจุดขึ้น	Cable	Car	ระยะเริ่มต้นจนจบจุดสุดท้าย
ราวๆ	2.3	Km	ใช้เวลา	10	นาที	และสามารถเที่ยวชม 
วัดต๊ักลัม	 (Truc	 Lam	 Pagoda)	 ซ่ึงเป็นวัดพุทธ 
ในนิกายเซน	 แบบญ่ีปุ ่น	 ต้ังอยู ่บนเทือกเขาเฟือง
ฮว่าง	 ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่
สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบยีบเรยีบร้อยแล้ว	ยงัมกีารจัด

ทศันยีภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ทีผ่ลดิอกบานสะพรัง่	
นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด	
และหาของทานได้ง่ายดายที่ตลาด	Dalat	Market
	 เมื่ อพั กผ ่ อนจน เ ต็ม อ่ิมแล ้ วถึ ง เ วล าต ้ อ ง 
เดินทางต่อจากดาลัด	มามุยเน่	ใช้เวลาราวๆ	4	ชั่วโมง	
ดูระยะทางอาจไม่ไกลมากนัก	 แต่เวียดนามเป็นเมือง 
ทีถ่นนไม่ดีเท่าทีค่วรและยงัมกีฎหมายทีค่วบคุมความเรว็
ไว้ที	่80	กโิลเมตรต่อช่ัวโมง	จึงท�าให้การเดินทางใช้เวลา
นาน	แต่นั่งๆ	นอนๆ	หลับตื่นสองตื่น	ถึงตอนเที่ยงตรง
พอดีไม่รอช้ารีบเดินหา	Half	Day	Package	โดยจะ
เดินทางไป	4	ที่หลักๆ	นั้นคือ	Fairy	Stream,	Fishing	
Village,	White	sand	และสุดท้าย	Dune	Sand	ซึ่ง
เป็นอีกหนึง่สถานทีท่ี่ประทบัใจ	สามารถสมัผสัความขาว 
และละเอียดของทะเลทราย	 เต็มไปด้วยกลิ่นอาย 
ของภูเขา	นี่คือความวิเศษของมุยเน่อย่างแท้จริง

HAPPY HOLIDAY
ซินจ่าว กับ ชาวเวียดนามใต้
เ

3 ร้านอาหาร บรรยากาศดีๆ  สงัสรรค์กับครอบครวัในวนัสงกรานต์

เรื่อง: ณิชชา กุลเตชะวณิช

รูปภาพจาก : www.chillpainai.com

รูปภาพจาก : www.tripadvisor.com

รูปภาพจาก : www.stevecafeandcuisine.com รูปภาพจาก : https://th.tripadvisor.com

รูปภาพจาก : www.khin lomchomsaphan.com
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