
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ป.ตรี รอบ 2 (โควตา) ผ่านระบบทีแคส วันนี้ – 23 มี.ค. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล พ ร ะ น ค ร
เร่ิมเปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำานวน 
9 คณะ ประจำาปีการศึกษา 
2562 ผ่านระบบ TCAS 
รอบ 2  ( โควตา) หวังดึง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 เลือกศึกษาต่อการันตี
จบแล้วมีงานทำาแน่นอน

จัดขึ้นระหว่าง 4 – 5  มิ.ย. 2562 
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 
ดึงนักวิชาการประเทศออสเตรเลีย 
P r o f . P a r e sh  Na r a yan 
เป็นผู้บรรยายหลัก พร้อมนำาเสนอ
งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
รับนโยบายประเทศไทย 4.0 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่ น 

สอนวิ ธี ทำ า หน ้ า ก าก

ป้องกนัฝุน่ละอองขนาดเลก็

PM2.5 สามารถทำาได้ง่ายๆ

ด้วยตนเองมปีระสทิธิภาพ

ได้ผลดี ซักแล้วนำากลับ

มาใช้ซำ้าได้อีก ใกล้เคียง

กับหน้ากาก N 95

ราชมงคลพระนครจับมือ
ออสเตรเลีย จัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 10 ชูงาน
วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน-ท้าทายสังคมดิจิทัล

 (อ่านต่อหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 6)(อ่านต่อหน้า 6)

2 นวัตกรรมเด่น 
ครีมบำารุงส้นเท้า/เคร่ืองรดน้ำา
อัตโนมัติ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สั ม ผัส โ อ เ อซิ ส
“ ส ะ แ ก ร า ช ”กวาด 10 รางวัล

> อ่านต่อหน้า 3 > อ่านต่อหน้า 4

> อ่านต่อหน้า 8

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
“วาเลนไทน์หัวใจไทย”

> อ่านต่อหน้า 2

สอนทำาหน้ากากกันฝุนพิษ
คณะส่ิงทอฯ ไอเดียเจ๋ง
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             ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่าปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อทุกภาคส่วน ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
ด้วยเหตุนี้ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จึงได้พัฒนาหลักสูตร
การเรยีนการสอน ให้รองรบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจซ่ึงมีช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุน 
การเจรญิเตบิโตของภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ทีเ่ข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
และสากล จงึเปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการวเิคราะห์ข้อมลู
เชงิธรุกจิ Bachelor of Science (Business Data Analytics) หลักสตูรระดบั
ปรญิญาตร ี4 ปี มุง่พฒันาบัณฑิตให้มคีวามรูด้้านการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงธรุกจิ 
การวิเคราะห์ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และที่สำาคัญสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพทางธรุกจิ ตลอดจนสามารถเลอืกใช้เครือ่งมอืท่ีเหมาะสม 
กับการแก้ไขปัญหา และการปรับตัวให้เข ้ากับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซึง่นกัศึกษาทีเ่ข้าเรยีนสาขานีจ้ะสามารถนำาไป
ต่อยอดอาชีพในอนาคตได้หลากหลาย เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
สถาปนกิด้านข้อมลู นกัวเิคราะห์ระบบ นกัวเิคราะห์ด้านอจัฉรยิะทางธรุกจิ 
ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล นักวิเคราะห์การตลาด นักวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้รโิภค ฯลฯ ซ่ึงอาชพีเหล่านีก้ำาลงัมาแรงในยคุดจิทิลั และเป็นทีต้่องการ
ของตลาดแรงงานท่ัวโลก รวมถึงในประเทศไทยเช่นกัน แต่ขณะน้ีพบว่า
คนทำางานในสายงานนี้ยังมีน ้อย สวนทางกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานท่ัวโลกทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างต้องการบุคลากร
ด้านนี้เป็นอย่างมาก 

 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำาลังเปิดรับสมัครนักเรียนท่ัวไปทุกสาย           
การเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบทีแคส (TCAS) 
รอบที่ 2 (โควตา) สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ต้ังแต่บัดนี้                      
- 23 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(สวท.)  โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302 - 9 

ล ่วงผ ่านเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก ่า 
ต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ไม่ทันสร่างซา ก็เข้าสู่เดือน
กุมภาพันธ์ เดือนที่มีเทศกาลสำาคัญไม่แพ้กันในการ
เฉลมิฉลอง ทัง้เทศกาลตรุษจีน วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2562 
เทศกาลวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก วันที่ 14 
กมุภาพนัธ์ ของทกุปี และยงัมีวนัสำาคัญทางศาสนาอย่าง
วันมาฆบูชา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะเดียวกัน
ในเดอืนมีนาคมกม็วีนัสำาคญัทีช่าวไทยต้องแสดงความเป็น
ประชาธปิไตยด้วยการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) วันที่ 24 มีนาคม 2562

ในช่วงเทศกาลสำาคญันี ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กำาลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ด้วยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในระบบกลางที่เรียกว่า TCAS หรือ ทีแคส 
ขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับสมัครทีแคสรอบ 2 คือ
รอบโควตาตัง้แต่บดันี ้– 23 มนีาคม 2562  จงึขอเชญิชวน
ให้มาศึกษาที่ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ท่ีพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 
ทั้งในด้านทรัพยากร ผู ้สอน และการจัดการเรียน
การสอนสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 นักศึกษา
ต้องมทีกัษะการส่ือสาร การเป็นผูป้ระกอบการสามารถ
คิด วิเคราะห์ และมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เมื่อสำาเร็จการศึกษา
แล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที

อีกหน่ึงงานสำาคัญทางวิชาการของราชมงคล
พระนคร คือ การประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งจัด
ต่อเนื่องทุกปีเป็นครั้งที่ 10 ปีน้ีเน้นการนำาเสนอ
นวตักรรมและงานวิจยัด้านวทิยาศาสตร์เพือ่การพฒันา
ที่ยั่งยืน ท้าทายสังคมยุคดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0 
จัดข้ึนระหว่างวนัที ่4 -5 มถินุายน 2562  ณ โรงแรมเดอะ
สโุกศล กรุงเทพฯ งานน้ีจะเป็นเวทสีากลในการนำาเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัยจากทั่วโลก ท่ีสำาคัญ
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างนักวิจยัทัง้ในและต่างประเทศอนัจะนำาไปสูก่าร
ต่อยอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนา
ด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

สำาหรับความเข้มข้นของเน้ือหาฉบับน้ียังคงมี
ต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพความประทบัใจในการแข่งขนั
กีฬาราชมงคลทัง้ 9 แห่ง หรอืเกบ็ตกบรรยากาศการจดั
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมรับเทศกาลวาเลนไทน์
ภายใต้แนวคดิ “วาเลนไทน์หัวใจไทย” ต่อด้วยผลงานเดด็
ต่อยอดงานวิจัยอย่าง “ครีมบำารุงส้นเท้าจากสารสกัด
เปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอ”และนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ชุดควบคุมระบบรดนำ้าอัตโนมัติ” 
ไม่เพียงเท่าน้ียังได้สัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 9 คณะ 
เพื่อการันตีการมีงานทำาในโลกอาชีพหลังจบการศึกษา
จากราชมงคลพระนคร ปิดท้ายด้วยทริปท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเมนูหวาน ๆ รับเทศกาล
วันแห่งความรัก 

นอกจากวารสารฉบับนี้แล้ว อย่าลืมติดตาม
ข่าวสารของกองส่ือสารองค์กร ผ่านทาง Social media 
ไม่ว่าจะเป็น rmutpFB YouTube RMUTP rmutp_twit 
rmutpIG หรือLine@rmutp ขอบคุณผู้อ่านที่ให้ความ
สนใจติดตามจดหมายข่าวอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศ
บ้านเราวิกฤต อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ  แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้า

ผศ.เจทญา กจิเกดิแสง ผู้ช่วยอธกิารบดแีละผูอ้ำานวยการกองศลิป-
วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ทุก ๆ ปี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ตรงกับวันวาเลนไทน์ 
ซึ่งหลายคนมักจะเลือกซ้ือดอกไม้หรือของท่ีระลึกเพื่อเป็นของขวัญ 
แต่ต้องพบกบัราคาสนิค้าทีม่รีาคาแพง โดยเฉพาะดอกกหุลาบสดทีม่รีาคา
สูงข้ึนเท่าตวั ด้วยเหตนุีร้าชมงคลพระนครจงึจดัโครงการการจดัการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่อ “วาเลนไทน์ 
หัวใจไทย” โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยและการทำาของที่ระลึกแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่สนใจ 

นำาไปเป็นของขวัญและยัง
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งการอบรม ครั้ง
นีห้วงัเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้ข้าร่วม
จะนำาทักษะความรูท่ี้ได้รบัไป
ต่อยอดเพือ่สร้างรายได้ และ
นำาความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่
สู ่ คนใน ชุมชน โดยทาง
มหาวทิยาลยั  มกีารเปิดสอน 
6 วิชา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

ได้แก่ วุ้นแห่งความรัก กล่องดอกไม้สื่อความรัก นำ้าพันซ์สมุนไพรสื่อรัก 
เสื้อสื่อรัก ถุงผ้าสื่อรัก และกล่องของขวัญสื่อรัก ถือเป็นสื่อแทนใจ           
ในวันวาเลนไทน์เป็นอย่างด ี ในอนาคตกจิกรรมด ีๆ  ในรปูแบบนีย้งัจะเกดิขึน้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้ทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์

ด้าน ด.ญ.ชนกนาถ ประทุมศรี นักเรียนชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
วัดเทวราชกุญชร กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ห่าง
ไกลกนัมากนกั จงึทำาให้ทราบข่าวสารกิจกรรมอยูเ่สมอ ซึง่กจิกรรมครัง้นี้
น่าสนใจจงึชวนเพ่ือน ๆ  ในชัน้เรยีนมาร่วมอบรมทำากจิกรรมวุน้แห่งความ
รกั ซึง่มวีธิกีารทำาไม่ยาก รสชาตอิร่อยและยงัมเีทคนคิการตกแต่งลวดลาย
ให้ดูสวยงาม ความรู้ในการอบรมสามารถนำาไปขายเพื่อหารายได้พิเศษ
ระหว่างปิดภาคเรียน 

ขณะที่นางสาวมาลินี ชาติอิ่มเอิม
ธรรม อายุ 64 ปี เป็นตัวแทนจากชุมชน
เฟืองทอง ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม
กล่องดอกไม้ส่ือความรัก เล่าว่า “การร่วม
อบรมคร้ังนี้ทำาให้รู้สึกสนุกและต่ืนเต้น 
เนื่องจากตนเองไม่มีทักษะด้านการจัด
ดอกไม้มาก่อน เมื่อมาเข้าอบรมวิทยากร
สอนเทคนิคในการทำาให้ง่ายขึ้น ซึ่งความ
สวยของกล ่องดอกไม ้นี้ ต ้องอาศัย
ประสบการณ์ในการทำาประจำา โดยใน
อนาคตคิดว่าจะนำาความรู้ที่ได้จากการ
เรียนมาประยุกต์ใช้ในการหารายได้เพ่ิม
เติมได้อีกทางหนึ่ง ตามช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ”

บทบรรณาธิการ ผดุหลกัสตูรนกัวเิคราะหข์อ้มลูธรุกจิ
รองรับเทรนด์อาชีพคนยุคดิจิทัล

Hotnews

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
“วาเลนไทน์หัวใจไทย”
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นำ้าเป็นปัจจัยสำาคัญในการทำาการเกษตร เนื่องจากมีผล        
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าหากได้รับนำ้าน้อยเกินไปก็ทำาให้
ไม่เจริญเติบโต การออกดอกผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือหาก  
ได้รับนำ้ามากเกินไปก็ทำาให้พืชตายได้ จากปัญหาข้างต้นจึงทำาให้
นางสาวนพมาศ แววเพ็ชร์ นายพรีพฒัน์ นาวเีสถยีร และนายธวชัชยั จอมสาร 
นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม ร่วมกนัคดิค้นชดุอปุกรณ์ควบคมุระบบรดนำา้อตัโนมตัิ
ผ่านสมาร์ทโฟน เพ่ือช่วยเกษตรกรเพ่ิมความสะดวกในการให้นำา้พชื
ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงควบคุมคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์อนุชา ไชยชาญ             
เป็นที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์อนุชา ไชยชาญ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามบีทบาทต่อการดำารงชวีติและการประกอบอาชพี
ในทุกภาคส่วน จึงคิดนำาเทคโนโลยีมาประยุกต ์เข ้ากับงาน
เกษตรกรรม เพื่อช่วยเกษตรกรประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ และการบริหาร
จัดการที่ไม่ดีพอซึ่งเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรไทย ดังน้ันการใช้
เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการคาดการณ์สภาพ    
ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในอนาคตทำาให้เกษตรกรสามารถวางแผน
ควบคุมการผลิต และเก็บเก่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับชุด
อุปกรณ์ควบคุมระบบรดนำ้าอัตโนมั ติ เป ็นการทำางานร ่วม                     
กนั 3 ส่วน คอื ระบบควบคมุสัง่การเปิด-ปิดระบบนำา้ ระบบเซน็เซอร์
ตรวจวดัความชืน้ในดนิ และอณุหภมิู และแอปพลเิคชัน่ App Blynk 
ซึ่งเป็นระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งนี้หลักการประมวลผลสั่งให้
มีการรดนำ้า ระบบจะพิจารณาจากความช้ืนท่ีมีอยู่ในดิน และเวลา
ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในกล่องไมโครคอนโทรเลอร์ ซึง่เมือ่ค่าความชืน้
ในดนิลดน้อยลงถงึเกณฑ์ และเวลาทีต่ัง้ไว้ โปรแกรมจะสัง่งานรเีลย์
ขบักระแสไฟไปให้โซลนีอยด์วาล์วทำางานเพือ่ส่งจ่ายนำา้ไปยงัแปลงพชื 
และเมื่อทำาการรดนำ้าจนความชื้นในดินถึงค่าที่กำาหนดระบบ              
ก็จะหยุดการทำางาน แต่หากกรณีท่ีถึงเวลารดนำ้าตามเงื่อนไข                       

ที่กำาหนดไว้ แต่เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน และอุณหภูมิในอากาศ
พบว่ายงัมคีวามชืน้สมบรูณ์ ระบบก็จะไม่ทำาการรดนำา้ให้พชืหรอืหาก
สภาพอากาศเกิดมีอุณหภูมิสูง ก็สามารถพ่นฝอยนำ้าออกมา           
เพือ่ลดอุณหภมูใินโรงเรอืนได้เช่นกนั ซึง่นอกจากจะไม่ส่งผลเสียหาย
ต่อพชืแล้ว ยงัสามารถช่วยลดการใช้นำา้ในการเกษตรได้ไม่ตำา่กว่า 3 เท่า

 “นบัว่าเป็นนวตักรรมทางเกษตรรปูแบบใหม่ทีช่่วยลดเวลา
ในการทำางานได้มากยิ่งขึ้น ทำาให้ไม่ว่าจะอยู ่ที่ไหนเกษตรกร               
ก็สามารถดูแลสวนผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่สำาคัญ          
ติดตั้งง ่าย และต้นทุนตำ่า อีกทั้งเพื่อให้การใช้งานครอบคลุม        
หลากหลาย จึงได้ออกแบบกล่องควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์        
ให ้สามารถประยุกต ์ใช ้กับงานเกษตรกรรมอื่น ๆ ได ้ด ้วย                                 
อาทิ  เครื่องพ ่นหมอก สำาหรับโรงเพาะเห็ด พัดลมไอนำ้ า                                                
สำาหรับโรงเลี้ยงไก่ เป็นต้น ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
โทรศัพท์ 08 5047 0927” อาจารย์อนุชา ไชยชาญ กล่าว

                         

กล้วยเป็นพืชผลไม้ ที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย        
มีประโยชน ์และสรรพคุณแทบทุกส ่วนไม ่ว ่าจะเป ็นลำาต ้น 
ใบ ราก ปลี ผล โดยนำามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู         
และนำามาเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะผิวพรรณ อาทิ หูด สิว 
รอยยุงกัด แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามและทิ้งอย่างไร้ค่านั่นก็คือ
เปลือกกล้วย โดยมีงานศึกษาวิจัยระบุว่า เปลือกกล้วยมีสารฟีนอล 
กลุ ่มโดพามีน มีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดริ้วรอย 
และลดการสร้างเม็ดสีผิว ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้นางสาววิมลรัตน์       
ม่วงประเสริฐ  นางสาวนันทชา เนื้อนวล และนางสาวแก้วกาญจน์ 
เสียงเสนาะ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกนัพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์
ครีมบำารุงส ้นเท ้า ด ้วยสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกล้วย                  
และเปลือกมะละกอ ที่มีประสิทธิภาพในการทำางานยับยั้งจุลินทรีย์ 
ปราศจากสารเคมทีีก่่อให้เกิดอาการแพ้  และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
โดยมี ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ เป็นที่ปรึกษา
โครงการ

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่ใช้กับ
มนุษย์มักมีการเติมสารกันเสียเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ และยืดอายุ                                                                

การใช้งาน แต่ข้อเสียคือก่อให้เกิดการระคายเคือง และเป็นพิษ       
ต่อสิ่งแวดล้อม จึงคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำารุงส้นเท้า จาก     
เปลือกกล้วย และเปลือกมะละกอไร้สารเคมีกันเสีย เพื่อเป็น         
ทางเลือกสำาหรับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green Environ-
ment)  ให้ผูบ้รโิภคท่ีรกัสขุภาพ และยงัเป็นการส่งเสรมิการประยกุต์
ใช้ของธรรมชาตเิหลอืทิง้ทางการเกษตร โดยขัน้ตอนการวจิยัเริม่จาก
ทำาการสกัดหยาบโดยการต้มเปลือกกล้วยด้วย Mineral Oil                   
และสารสกัดจากเนื้อกล้วย เมื่อได้สารสกัดแยกชั้น ให้นำาแต่ละชั้น
มาทดสอบ ดูคุณสมบัติการอยู่ตัวในครีมทาส้นเท้า การเป็นพิษ      
ต่อเซลล์ จากนั้นทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Bacteria Fungi                           
และ Yeasts) โดยวิธี Disk Diffusion และ Turbidity ในระยะเวลา
ท่ีเร่งเสมือน 1 ปี เสร็จแล้วทำาการผสมครีมบำารุงส้นเท้าตามสูตร     
ทีเ่ตรยีมไว้ และทดสอบความคงตวัของครมีเป็นอนัเสรจ็สิน้ จากการ
ทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกมะละกอสามารถนำามายับยั้ง
จุลินทรีย์ในกลุ่มของสารโปรติเอส และสามารถยืดอายุการใช้งาน
ของครีมได้อย่างน้อย 1 เดือน และยังมีสรรพคุณในการช่วย             
ให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ช่วยขัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ และลดรอยแตก        
ของส้นเท้าได้

อย่างไรก็ตาม หากชุมชนกลุ่มสมุนไพรใดสนใจนำาไปพัฒนา
ต ่อยอดให ้มี เอกลักษณ์โดดเด ่นเป ็นผลิตภัณฑ์ออกสู ่ตลาด                     
ซึ่งนอกจากทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยลดขยะการเกษตร        
ใ นชุ ม ชน  สอบถาม เพิ่ ม เ ติ มที่  ด ร . ด ว ง ฤทั ย  นิ ค ม รั ฐ                                            
โทรศัพท์ 08 1167 4241

ผลิตภัณฑ์ครีมบำารุงส้นเท้า
จากสารสกัดเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอ ไร้สารเคมีกันบูด

ชุดอุปกรณค์วบคุมระบบรดน้ำาอัตโนมัติ 
ผ่านสมาร์ทโฟน ยกระดับสมาร์ทฟาร์มให้เกษตรกร

Technology of Research

                                
เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล  
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คณะศลิปศาสตร์ ประเดิมผลงานนำาทีมนกัศึกษา และอาจารย์ 

เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาการด้านภาษาไทย คว้า 3 เหรยีญทอง    

1 เหรียญเงิน และ 6 รางวัลชมเชย รวม 10 รางวัล ในการแข่งขัน     

ทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4                           

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา            

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ 

ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านวิชาการ        

และวิชาชีพให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง ให้เป็นที่ยอมรับ         

ของสายอาชีพ และภาคอุตสาหกรรม  

ผศ.ดร.อำานาจ เอีย่มสำาอางค์ คณบดคีณะศลิปศาสตร์ กล่าวว่า 

ได้ส่งทีมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด     

7 รายการ ประกอบด้วย ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาไทย 

ทักษะภาษาจีน ทักษะการท่องเที่ยว ทักษะการโรงแรม ทักษะ

มารยาทไทย และนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ โดยผลการ

แข่งขันนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ            

3 เหรียญทอง จากการแข่งขัน ได้แก่ 1. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษา

องักฤษ นายชยธร วัฒนบารมสีกลุ  นกัศกึษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สารสากล 2. การกล่าวสนุทรพจน์ภาษาไทย นางสาวฐิตมิา 

แต่งพลกรัง นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว และ 3. การตอบปัญหา

การท่องเท่ียว นายทวีชัย โศกค้อ และนางสาวพฤฒามาศ อุบล 

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.อำานาจ เอีย่มสำาอางค์ คณบดคีณะศลิปศาสตร์ กล่าวอกีว่า 

นอกจากนีย้งัคว้าเหรยีญเงนิ รองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ จากการแข่งขนั

การกล่าวสนุทรพจน์ภาษาไทย น.ส.ณฐัชา สธุาพจน์  นักศึกษาสาขา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และรางวัลชมเชยอีก 6 เหรียญ 

จากการแข่งขัน Crossword (ภาษาอังกฤษ) นายอิสรา แดงทับทิม 

และนางสาวศิริลักษณ์ สาขจร นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สือ่สารสากล รางวลัการแต่งคำาประพนัธ์ นายธนพฒัน์ เจียรนยั และ

นายวราชัย ตั้งวิรัตนากูล นักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล รางวัลการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองภาษาไทย 

นางสาวปัทมาวรรณ จันทฤทธิ์ นักศึกษาสาขาการโรงแรม รางวัล

ชมเชยตอบปัญหาการท่องเที่ยว นายภูธาร ไชยสมจิตร และ          

นางสาวพิชญา ช้างน้อย รางวัลรายการการผสม Mocktail                          

นายอัฐพล มูลนาม และนายรังสิมันตุ์ มุ่งร่มกลาง สุดท้ายรางวัล

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวอรวรรณ วิชิตวรกุล     

นางสาวสุพรรษา รอบแค้วน นายชัยวุฒิ แซ่ว่อง นายทีปกร มั่นคง 

นายธนรัตน์ วิมูลชาติ และนายทัพเทพ จันทร์งาม นักศึกษาสาขา

การโรงแรม 

“ผลสรุปภาพรวม เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง มทร.พระนคร               
มีคะแนนรวม เป็นลำาดับที่ 3 จาก 9 ราชมงคล โดยมี 3 มทร.
ทีไ่ด้รางวลัชนะเลศิ 3 ประเภทเท่ากนั คอื มทร.ศรวิีชัย มทร.กรงุเทพ 
และ มทร.พระนคร ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ที่ร่วมกันฝึกซ้อม เตรียมทีม และใช้ความรู ้
ความสามารถ จนสร้างชือ่เสยีงให้กบัคณะ อย่างไรกต็ามจากนีค้ณะฯ 
จะเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่าง ๆ ให้นักศึกษาเพ่ือการ
ก ้าวขึ้นเป ็นที่  1 ด ้านวิชาการของศิลปศาสตร ์ราชมงคล
แห่งประเทศไทยครั้งต่อไป” ผศ.ดร.อำานาจ เอี่ยมสำาอางค์ กล่าว

Education

นศ.คณะศิลปศาสตร์ กวาด 10 รางวัล 
การแขง่ขนัทกัษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแหง่ประเทศไทย  คร้ังที ่    4

เรื่อง : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์
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Interview

เรียนจบราชมงคลพระนครแล้ว ประกอบอาชีพอะไร?
 จบแล้วทำาอะไร? คำาถามยอดฮิตที่ทั้งบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียนต้องการ
ศึกษาต่ออยากรู้ จดหมายข่าวฉบับนี้ได้คัดเลือกรุ่นพี่จาก 9 คณะมาไขข้อข้องใจดังกล่าว
เพื่อเป็นแนวทางกับผู้สนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ภาพ : ณรงค์กร ประสารแสง
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ผศ.ลกัขณา จาตกานนท์ รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา
และศิษย์เก่า เปิดเผยว่า  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2523 จากการ
แข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศึกษา  ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของการจดัการแข่งขนัในสมยันัน้คอืการ
ส่งเสริมให้ครอูาจารย์นักศกึษาได้มโีอกาสพบปะรูจ้กักนัเสรมิสร้าง
ความสามัคคีและการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ รวมท้ังการ
พฒันาความสามารถทางด้านกฬีาตลอดจนพฒันาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคมให้แก่นักศึกษา และใน พ.ศ. 2548 ได้ยก
ระดับโดยแยกการบริหารออกเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง แต่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ยังคงสืบสานประเพณี
ปฏิบัติในการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน
โดยใช้ชือ่มหกรรมว่า การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

แห่งประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวลัแก่มหาวทิยาลัย
ท่ีได้รบัเหรยีญทองสงูสดุซ่ึงเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจงึถอืว่า
มหกรรมกีฬานีเ้ป็นการแข่งขันกฬีาทีม่เีกยีรตแิละได้รบัความสนใจ
จากสงัคมไทยอีกหนึง่มหกรรมในแต่ละรอบปี

ผศ.ลกัขณา กล่าวต่อว่า ในปีนีก้ารแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย  ครัง้ที ่35 หรอื“รตันโกสนิทร์
เกมส์” ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีเจ้าภาพอย่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ พืน้ทีศ่าลายา 
ได้ปิดฉากลงไปเรียบร้อยอย่างสวยงาม โดยมีทัพนักกีฬาและกอง

เชยีร์ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลทัว่ประเทศ ซึง่การแข่งขนั
กีฬาครั้งนี้แบ่งเป็น 13 ชนิดกีฬา 1 กิจกรรม ได้แก่ เซปักตะกร้อ 
ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด กรีฑา หมากกระดาน ชักเย่อ 
ครอสเวิร์ด ตะกร้อลอดห่วง บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล 
ว่ายนำา้  เปตอง  วอลเลย์บอลและการแข่งขนัผูน้ำาเชยีร์ ซึง่ราชมงคล
พระนครได้คว้าเหรียญทองจำานวน 23 เหรียญ เหรยีญเงนิ 8 เหรยีญ 
และเหรยีญทองแดง 12 เหรยีญ รวมทัง้หมด 43 เหรียญ “ความสำาเรจ็
ในการแข่งขันต้องยกให้ทีมงานและนักกีฬาท่ีร่วมกันวางแผน 
การฝึกซ้อมจนมาสู่ชัยชนะ ดังนั้นผู้ท่ีคว้าเหรียญในการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยฯ จงึสนบัสนนุเงนิรางวัลอดัฉีด โดยเหรยีญทอง จำานวน
เงนิ 3,000 บาท ทุนเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา เหรียญเงิน จำานวนเงิน 
2,000 บาท และเหรยีญทองแดง 1,000 บาท พร้อมทนุเรยีนฟร ี1 ภาคเรยีน 
เพื่อให้นักกีฬามีกำาลังใจในการพัฒนาฝีมือต่อไป”

ราชมงคลพระนครคว้า 23 เหรียญทอง รองแชมป์เจ้าภาพ

กีฬาเช่ือมสัมพันธ์ 9 ราชมงคล

ข่าวต่อ

ข่าวต่อหน้า1 
• นานาชาติ
         รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการ
แทนอธิการบดี กล่าวว่า ราชมงคลพระนคร 
ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐ
ออสเตรเลีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
ค ร้ั งที่  10  ภายใต ้ชื่ อ  (The 10 th RMUTP 
International : Science, Technology 
and Innovation for Sustainable Develop-
ment :Turns Digital Disruption into
Opportunity) ระหว่างวันที ่4 - 5 มถินุายน 2562 
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ การประชุม
วิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานทาง
วิชาการให้เป็นทีรู่จ้กั สามารถนำาไปต่อยอดให้เกดิ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล   
ทุนมนุษย์ ทรัพยากรในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไปสู ่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน และเพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ 
นกัศกึษาปรญิญาโท นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ท้ังในและต่างประเทศมโีอกาสนำาเสนอผลงานวจัิย 
บทความทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการ
รักษาพร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับ
นานาชาต ิรวมถึงเป็นการสร้างนักวชิาการ นักวิจัย
ที่มุ่งศึกษาค้นคว้าอันจะเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทางวิจัย
กับสถานศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก
ทั้งในและต่างประเทศ

รศ.สภุทัรา  โกไศยกานนท์ กล่าวว่า เพ่ือ
รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
ท่ีต้องการวางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะ
ยาวและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการก ้ าวสู ่ การ เป ็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จึงถือเป็นเวที
สากลในการนำาเสนอผลงานวิชาการและผลงาน
วจัิยทางด้านต่าง ๆ  อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อันก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันในด้านเน้ือหา 
กระบวนการวจิยั องค์ความรู ้และระเบยีบวธิวีจิยั

ใหม่ ๆ  ระหว่างนกัวจิยัในประเทศและต่างประเทศ
นำาไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ ซ่ึงมุ่งเน้นผลักดัน
แนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู ่สังคม
ดิจิทัลอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์      
ต่อภาพรวมของการพัฒนาร่วมกันท้ังในระดับ
ประเทศและภูมิภาค

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวต่อว่า ปีนี้
มี Prof. Paresh Narayan จากสถาบัน Deakin 
Univers ity ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย               
เป็นผู้บรรยายหลัก หัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื ด้านวศิวกรรมนวตักรรมและวศิวกรรมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านความยั่งยืนของสิ่งทอและ
เสื้อผ ้า และด ้านการสร ้างแบบจำาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ ท้ังนีผ้ลงานวจิยัท่ีได้รับคัดเลอืกจาก
คณะกรรมการจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการของ Applied Mechanics and             
Materials และวารสารวิชาการของ Economic 
Modelling นอกจากนี้ภายในงานยังมีการ         
จัดแสดงผลงานนิทรรศการและนวัตกรรมและ   
สิง่ประดษิฐ์ด้วย จงึขอเชิญชวนผูส้นใจส่งบทความ 
และงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ 
– 24 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6071 หรอื
ลงทะ เ บียนร ่ วมการประชุมได ้ ท่ี เ ว็บไซต ์              
http://iconsci.rmutp.ac.th 
• รับ TCAS รอบ2
         ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเปิดรบั
นักเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษา
ต่อระดบัปรญิญาตร ี9 คณะ ได้แก่ คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์       
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี                                              
คณะวิศวกรรมศาสตร ์  คณะศิลปศาสตร ์                                                                                             
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน                 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Thai University 
Central Admission System (TCAS) หรือทแีคส 
รอบที ่2  (โควตา) มกีารสอบข้อเขียน/ปฏบัิต ิสอบ
สัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2562 และผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 
24 - 25 เมษายน 2562  

ผศ.เฟื ่องฟ้า เมฆเกรียงไกร กล่าวว่า 
ปัจจบุนัการจดัการศกึษาต้องให้นกัศกึษามทีกัษะ
การสือ่สาร ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการสามารถ
คดิ วเิคราะห์ และมทีกัษะทางเทคโนโลยดีจิทิลัใน
ยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ต้องมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
ขณะเดียวกันอาจารย์ผู ้สอนต้องปรับเปล่ียน        
วิธีการสอนให้ดึงดูดความสนใจของนักศึกษารุ่น
ใหม่ สิง่สำาคญัอย่างหนึง่คือ การสร้างเครอืข่ายกบั
สถานประกอบการและร ่วมกันสร ้างระบบ
ห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
กับสถานประกอบการด้วยการเรียนรู้จริงผ่าน 
Smart classroom เป็นการจดัการเรียนการสอน
ทีอ่าจารย์ยคุใหม่ต้องให้ความสำาคัญในยคุนี ้ดงันัน้
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปจะสามารถทำางานได้
ทันทีและต้องมีงานทำา 100 เปอร์เซ็นต์ โดยต้อง
ได้รับความพึงพอใจจากนายจ้างด้วย 

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร กล่าวอีกว่า 
มหาวทิยาลยัมุง่เน้นการผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีใ่ฝ่รู้ 
สู ้ งาน เ ช่ียวชาญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม             
ซึง่เป็นจดุเด่นของการจดัการศกึษาด้านอาชพีของ
ราชมงคลพระนครให้เข ้าสู ่ตลาดแรงงานได้          
ทั้งในและต่างประเทศ ท่ีผ่านมาผู้ประกอบการ
ชื่นชมนักศึกษาของราชมงคลพระนครอย่างต่อ
เนื่องว่าสามารถทำางานได้จริง เป็นผู้มีนำ้าใจ มีจิต
อาสา และมีความอดทนสูง ส่ิงที่ทำาให้นักศึกษา
ราชมงคลพระนครมีงานทำาคือ ทรานสคริปต์
กิจกรรม จึงขอเชิญชวนให้เลือกศึกษาต่อที่ราช
มงคลพระนคร เปิดรบัสมคัรออนไลน์ตัง้แต่บัดนี ้- 
23 มีนาคม 2562 ผู ้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.rmutp.
ac.th หรอื สอบถามที ่สำานกัส่งเสรมิวชิาการและ
งานทะเบียน (สวท.) โทรศัพท์ 0 2665 3777                           

                                                                                              

• หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการ

แทนอธกิารบด ีกล่าวว่า ปัจจบุนัฝุน่ในเขตพืน้ทีต่่าง ๆ 
เบาบางลงและอากาศปลอดโปร่งขึ้นเพียงไม่กี่วัน 
แต่นั่นไม ่ได ้หมายความว่าค ่าฝุ ่นละอองท่ีมี               
ขนาดเล็ก PM 2.5 จะหายไป เมื่อกิจกรรมสร้าง
ฝุ่นในพ้ืนท่ียังไม่มีการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน                          
ควันจากรถยนต์หลากขนาด รวมถึงอุตสาหกรรม
ทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำาวัน ยังคงสร้างฝุ่นพิษให้สะสมขึ้น
เรือ่ย ๆ  จนอยูใ่นระดบัเริม่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
ดั งนั้ น ทุกคนจึ งต ้ อ งมี การป ้ อ งกั นตน เอง
โดยการสวมหน้ากากอนามยัท่ีสามารถกรองฝุ่นได้                  
ทำาให้คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
ได้สร้างสรรค์และแนะวิธีการทำาหน้ากากเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กง่าย ๆ ด้วยตนเอง 
ซึง่ประสทิธภิาพของหน้ากากได้ผลดแีละใกล้เคยีง
กับหน้ากากแบบ N95 

ผศ.วาสนา  ช้างม่วง  อาจารย์ประจำาสาขา
วิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ     
และออกแบบแฟชั่น กล่าวว่า อุปกรณ์การทำา
หน้ากากเพือ่ป้องกนัฝุน่ละอองขนาดเลก็หาซือ้ได้ง่าย
ตามท้องตลาด ได้แก่ ยางยืด 7 นิ้ว ผ้าไม่ทอ 
(Non – Woven) ขนาด 6x5 นิ้ว 1 ชุด (3 ชิ้น) 
ผ้าฝ้ายสีขาวขนาด 7x11 นิว้ 1 ชิน้ และแอลกอฮอล์
สำาหรับฆ่าเชื้อ โดยวิธีการทำาง่าย ๆ สามารถ
ทำาได้ด้วยตนเองเร่ิมต้นด้วยพับริมผ้าตัวด้านนอก
ทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 0.5 นิ้ว เย็บยางยืดติดหู
บริเวณเส ้นทบผ้าทั้ ง 2 ด ้าน หลังจากนั้น                       
วางผ้าไม่ทอ (Non – Woven) ตรงกลางผ้า                   
และเย็บริมผ้าโดยจับจีบทวิสเข้าหากันตรงกลาง
ทั้ง 2 ด้าน เพื่อเป็นเนื้อที่สำาหรับการใช้งานให้
สะดวกสบายมากขึน้ และสุดท้ายนำาหน้ากากอนามยั
ท่ีทำาสำาเร็จแล้วฉีดแอลกอฮอล์เพ่ือฆ่าเช้ือโรค                  
ซ่ึงหน้ากากอนามัยนี้สามารถใช ้จักรเย็บผ ้า                    
หรือจะเย็บมือก็ได้ อย่างไรก็ตามความพิเศษของ
หน้ากากอนามยั นอกจากจะกนัฝุน่ละอองขนาดเลก็
ได้แล้ว ยังสามารถนำาไปซัก และกลับมาใช้ซำ้า
ได้อีก 

ต่อ 6105 6305 6409                                                                                                                
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการ
สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ออกแบบสูส่ากล  เพือ่เป็นการส่งเสริมความรูท้างด้านการออกแบบ
นอกช้ันเรียน โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการออกแบบ
วัฒนธรรมไทยในสมัยอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน อีกทั้งยัง
เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ให้สูญหายไปตาม
กาลเวลา ณ จังหวัดสุโขทัย

นายณัฐพงศ์ คัดทะจนัทร์ นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงแผ่นดินของเรา จากการประกวดขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากโครงการ
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ

ขอแสดงความยินดีกับทีมเชียร์ ราชมงคลพระนคร นำาทีม
โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผู ้นำาเชียร์ กีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่35 รตันโกสนิทร์เกมส์

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ นำา
คณาจารย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการดำาเนิน
งานลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
กับชุมชน ณ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ตำาบลท่าตะคร้อ 
อำาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พฒันาคณุภาพชวีติชมุชน สร้างความมัน่คงทางรายได้และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ได้รบัเชญิจากกรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ
อุตสาหกรรมฟู้ดทรัค โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน  ทั้งนี้คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ จะมีความร่วมมอืกันในด้านการสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนามาตรฐานของผู้ประกอบการด้วยการจดัอบรมหลักสูตร
มาตรฐาน Smart 4 สู่ความสำาเร็จในธุรกิจฟู้ดทรัคต่อไป

คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน จดัโครงการสมัมนาวชิาชพี
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โฆษ CONTENT” จัดโดย
นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ งานนีจ้ดั
ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบแนวทางการผลิตเน้ือหาในส่ือ
ออนไลน์ ทีส่ามารถดงึดูดกลุม่เป้าหมายและเป็นทีน่่าจดจำา โดยได้
รับเกียรติจากคุณธชา คงคาเขตร Youtuber ผู้กำากับ และพิธีกร
รายการ The Rapper Thailand เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาล
ใจให้นกัศกึษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ณ คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (ศูนย์เทเวศร์)

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม จดัโครงการครชู่างรวมใจสร้าง
จติสำานกึอนรุกัษ์ทรพัยากรทะเล เพือ่สร้างจติสำานกึในการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ และให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้พืชพันธุ์ต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 

นายธนภัทร พิชญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในโอกาส
ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพ 
ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 
ถนนราชดำาร ิกรงุเทพมหานคร  โดยได้ดำาเนนิการคดัเลอืกนกัศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่อไป

 นายกฤตภาส คล้ายหิรัญ นายวนัชยั แซ่เจยี นายธรีะพงศ์ 
นกดำา และนายวษิณ ุสมบตัพิฒันกุล นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทาง
วิศวกรรม ในงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี)

สืบสานภูมิปัญญา หนุ่มเสียงเพราะคว้ารองชนะเลิศ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจ
ของชุมชน ระยะที่  2

ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
พัฒนาธุรกิจฟู้ดทรัค

สร้างแรงบันดาลใจ

ปลูกจิตสำานึก

ขอแสดงความยินดี

วิศวะฯ คว้ารางวัล

    สุดเจ๋ง  นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพันธ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จากการประกวดขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ     แบ่งปัน
กันหน่อย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหลักสูตร
วอฟเฟิลรำาข้าว คุกกี้รำาข้าว นำ้ายาปลีกล้วย ซาลาเปาหัวปลีกล้วย
ทรงเครื่อง การทำาบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาปราชญ์
ชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ส่งเสริม
กระบวนการเรยีนรู ้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  ออกสูต่ลาดได้ พร้อมทัง้ทำาเป็น
บริการผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป      ยินดีด้วย  
จ้า!!  นายอคัรพล อปุพงค์ และนายโชตช่ิวง แซ่โล้ว ตัวแทนนักศึกษา 
คณะบริหารธรุกจิได้รับรางวลัชนะเลศิ การประกวดโครงงานสหกจิ

ศกึษา ในรปูแบบ Oral Presentation เชงิวทิยาศาสตร์ เรือ่ง “แอป
พลิเคช่ันตรวจสอบความช้ืนและอุณหภูมิในห้อง Data Center 
ออนไลน์ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลัย
มหิดล”   จับมือกันทำาดี!!! คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการ 
“การสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่อง
ทางในการสร้างรายได้” โดยมีอาจารย์ประจำาสาขาอาหารและ
โภชนาการ ให้ความรู้ในด้านขนมไทย เบเกอรี่ ได้แก่ วุ้นสายรุ้ง 
วุ้นปลาคราฟ ฝอยทอง เค้กช็อคโกแลตหน้านิ่ม ขนมปังไส้ต่าง ๆ 
เค้กฝอยทอง และอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ในด้านงานประดิษฐ์ ได้แก่ สบู่สมุนไพร 
แก่ผู ้บกพร่องทางร่างกาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่
หนองคาย จ.หนองคาย     ตบมือรัวๆ ขอแสดงความยินดี 
นายโยธิน กล่อมกูล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 MISS JUMBO QUEEN RMUT 2019 
และนายณัฐวัตร อุบลแย้ม นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟช่ัน คว้ารางวัลรองชนะเลศิอนัดับ 3 MISS  QUEEN 

RMUT 2019 ในการประกวด RMUT STAR 2019 
มทร.รัตนโกสินทร์     มีดีต้องโชว ์2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีนายเปรม เทยีวมงคล นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวเปมิกา ศิริรัตน์ นักศึกษาชัน้ปี
ที ่ 4 คว้า 2 เหรียญทองแดง กีฬาหมากกระดานประเภทคู่ชาย     
และประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 46 “ราชภฏัอบุลราชธานเีกมส์” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี     ทำาดต้ีองชืน่ชม!!!  สภานกัศึกษาและองค์การ
นักศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุน
ประจำาปี 2561 ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย                           
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย
ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูน้ำานกัศึกษาร่วมกจิกรรมจติอาสา
ถอืกล่องรับบริจาค เพ่ือระดมทนุไปช่วยเหลือผู้พิการทางสตปัิญญา
ที่อยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 แห่ง และตามชุมชนกว่า        
60 จังหวัด รวมเงินบริจาคกว่า 500,000 บาท

ซุบซิบริมรั้ว

 เรื่อง : ณรงค์กร ประสารแสง
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การออกเดินทางไปเปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  พบมมุมองท่ีแตกต่าง 
ได้เข้าถงึกลิน่อายความเป็นธรรมชาติ

และได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน          
ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์จากความเรียบง่าย       

จะช่วยเติมเต็มการเรียนรู้
การใช ้ชีวิต คอลัมน ์
ต ะ ล อ น ทั ว ร ์ ฉ บั บ นี้
จึ ง ม า ที่ ส ถ า นี วิ จั ย            

สิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ไม้ในเขตป่าภาคอีสานที่มี
ความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดี และเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ        
ตั้งอยู่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 48,800 ไร่              

ป่าแห่งนี้ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ป่าดิบช้ืนและป่าเต็งรัง        
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เพียง 2 วัน 
1 คนื ผ่านโครงการศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพและการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม        
ราชมงคลพระนคร

เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางได้พบกับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัย
ซ่ึงรับอาสาเป็นไกด์พาเยี่ยมชม โดยเริ่มกิจกรรมแรกด้วยการทำา
ผ้ามดัย้อมจากสธีรรมชาต ิ ต่อด้วยการนัง่รถเข้าป่าเพือ่ชมไก่ฟ้าพญาลอ 
ซึ่งหากใครมาถึงสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชแล้วไม่ได้ชมนก
ประจำาชาติไทยชนิดนี้นับว่าเชย เพราะไก่ฟ้าพญาลอนั้นถือเป็น
พระเอกของสถานวีจัิย นอกจากนีย้งัพบกระรอกหลากส ีซ่ึงท่ีนีล่ำาตวั
จะเป็นสีขาวปลอดตลอดทั้งตัว วิ่งไล่กันไปมาเป็นคู ่ซ่ึงคุ้นเคย           
และไม่กลวัคน เราสามารถเข้าไปถ่ายรปูได้อย่างใกล้ชิด พระอาทติย์
ใกล้ตกดินได้เวลาลงมารบัประทานอาหารและเตรยีมเดนิเท้า 500 เมตร 
บรเิวณด้านบนมเีจ้าหน้าท่ีเตรยีมอุปกรณ์การป้ิงข้าวจี ่ข้าวโพด และ
ข้าวโปร่ง หรือข้าวเกรียบว่าวให้เราได้ทำารับประทานกันเอง
อย่างสนกุสนาน จากนัน้กปิ็ดไฟเพือ่นอนดดูาวและเรยีนรูก้ลุม่ดาว
บนท้องฟ้า อาทิ กลุ่มดาวเต่า กลุ่มดาวไถ  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มดาวนายพรานตามจินตนาการของชาวตะวันตก 

ตื่นแต่เช้าตรู่มาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด พร้อมกับ
กิจกรรมดูนกซ่ึงมีนกหลากหลายชนิดให้ชม แต่ท่ีเห็นมากที่สุดคือ 
นกแขกเต้า ทีห่น้าตาคล้ายนกแก้ว โดยตวัผูจ้ะมปีากสแีดง ส่วนตวั

เมียมีปากสีดำา และกิจกรรมสุดท้ายคือการเดินป่าในระยะส้ัน ๆ 

นำ้�ล�ยสอ

ตะลอนทัวร์

เรือ่ง : จฑุามาศ ฉตัรสรุยิาวงศ์
ภาพ : wongnai.com

L i f e  s t y l e

ขนมลิ้นจี่

“สะแกราช”
สัมผัสโอเอซิส 

    เรื่อง/ภาพ : ฉวีวรรณ   มะโนปา

วิธีทำา
1. นำาถัว่เขยีวเลาะเปลอืกแช่นำา้ 1-2 ชัว่โมง และนำาไปน่ึงต่อให้สกุ จากนัน้นำามาตำาให้ละเอยีด 
2. นำาถัว่เขยีวทีต่ำาแล้ว มาผดักับมะพร้าวขดู กะทิ และนำา้ตาลทราย จนถ่ัวกวนพอป้ันได้ และป้ันถัว่ขนาดเท่ากนั เตรยีมไว้ 
3. นำากะทผิสมกบัสแีดง คนให้เข้ากนั นำาสาคลูงไปหม่า จนสาคอูุม้นำา้เตม็ที ่กรองเอานำา้ออก แล้วนำาเมด็สาคมูาห่อไส้ (นำา้กะททิีใ่ช้ควร

อุน่ก่อนเลก็น้อย เพือ่ให้เมด็สาคมูคีวามเหนยีว จะช่วยให้ห่อไส้ได้ง่ายขึน้) 
4. นำาสาคูที่ห่อไส้แล้วมานึ่งบนใบตองท่ีทานำ้ามันไว้ ประมาณ 15-20 นาที หรือจนกระท่ังสาคูสุก ก็จะได้ขนมลิ้นจี่หน้าตา

น่ารบัประทาน พร้อมจดัเสิร์ฟใส่จาน
เป็นยงัไงบ้างคะ กบัเมนขูนมไทยอย่าง “ขนมลิน้จี”่ ทีไ่ม่มส่ีวนผสมจากลิน้จีเ่ลย แต่หน้าตาขนมทีร่ปูร่างเหมอืนลิน้จี ่รสชาตอิร่อยมาก 

เป็นเมนทูีห่าทานได้ยากแล้วแต่ทำาได้ง่าย ๆ ถ้าอยากเพิม่ความน่ารบัประทาน ลองหาก้านลิน้จีม่าเสยีบกไ็ด้ค่ะ ใครสนใจอยากทำาขนมลิน้จี่ 
รบีไปหาซือ้สาคกูบัถัว่เขยีวเลาะเปลอืกกนัเลย

Tips :  ถัว่เขยีวอดุมไปด้วยคณุค่าทางอาหาร ทัง้แคลเซยีมและฟอสฟอรัส ทีช่่วยเสรมิสร้างกระดกูและฟันให้แขง็แรง ป้องกนัโรคกระดกูพรนุ 
            ช่วยลดระดับนำา้ตาลในเลอืดและเบาหวาน นอกจากนีย้งัมสีรรพคณุทางยา เช่น แก้ร้อนใน ลดการกระหายนำา้ ขบัปัสสาวะ แก้ตาอกัเสบ
            หรอืรกัษาอาการท้องผูกทีเ่กดิจากการนอนดกึ แม้จะมปีระโยชน์มากมาย แต่สำาหรับคนทีแ่พ้ถ่ัวควรหลกีเลีย่งอย่างยิง่ค่ะ 

คอลัมน์นำ้าลายสอ ฉบับนี้ พามารู้จักขนมไทยโบราณ ที่มีชื่อเหมือนผลไม้อย่างเมนู “ขนมลิ้นจี่” หน้าตา

เหมอืนลิน้จีส่ีสันสดใส โดยเปลือกขนมทำาจากเม็ดสาคู เหนียวนุ่มห่อด้วยไส้ถั่วกวนผสมมะพร้าวขูด อยากเห็นว่า

ทำาเสร็จแล้วหน้าตาจะสวยแค่ไหน ไปดูกนัเลย
วัตถุดิบ (สำาหรับแป้งห่อ)
สาคูเม็ดเล็ก          150     กรัม
กะท ิ                   180     กรมั

สผีสมอาหารสแีดง    2-3    หยด

วัตถุดิบ (สำาหรับไส้)                              
ถัว่เขยีวเลาะเปลอืก  300    กรมั 
มะพร้าวขดู            200    กรัม
กะท ิ                    500    กรมั
นำา้ตาลทราย           150    กรมั

เกลอื                       1    ช้อนชา 

ประมาณ 1 กโิลเมตร สำาหรับการเดนิป่านัน้เจ้าหน้าทีส่ถาบนัจะช้ีชวน    
ให้ผูท่้องป่าได้รู้จกักบัพนัธุไ์ม้สำาคญั ๆ ทัง้ยงัหอบหิว้ผลติผลจากป่า 
ให้ทุกคนได้ชิม อาท ิผลจะบก หรอืกระบก หรอืทีเ่รยีกกนัเล่น ๆ ว่า 
“อัลมอนด์อีสาน” เนื่องจากมีรสชาติหวานมันกลมกล่อม และพืช
อีกนานาชนิด

หากใครที่มีโอกาสมาเยือนสถานีวิจัยฯ แห่งนี้ จะสัมผัสได้
ถึงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนับแต่ย่างก้าวแรกที่เข้ามา 
จากความร ่มรื่นของร ่มเงาไม ้ ได ้สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่น
อย่างเตม็ปอด ได้เห็นดอกไม้ป่า พืชพรรณแปลกตาทีไ่ม่เคยเห็นมาก่อน 
ควบคู่ไปกับเสียงนกและสัตว์อ่ืน ๆ ส่งเสียงทักทายคนแปลกหน้า
ด้วยผนืป่าแห่งนีย้งัมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูและยงัเป็นแหล่ง
ทีอ่ยูข่องสัตว์ พชืหลายชนดิ รวมถงึพชืสัตว์หายากทีใ่กล้จะสูญพนัธุ์
ของโลกให้เยาวชนได้เรียนรู้
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