
สวัสดีปีใหม่ไทย
สุขสันต์วันสงกรานต์ 
ร่วมสืบสานประเพณี “สงกรานต์” ปี 2562

จัดใหญ่!! พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั ้งที ่ 2 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 ในวันอ�ทิตย์ที ่ 12 พฤษภ�คม 2562 
ช่วงเช้� เวล� 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ร�ชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร
ม่วนชื่น!! ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกร�นต์
สืบส�นประเพณีไทย ประจำ�ป ี  2562 
ทำ�บุญใส่บ�ตร รดนำ้�ดำ�หัวขอพรจ�กผู้ใหญ่ 
พร้อมจัดกิจกรรมก�รแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทยพร้อมก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี
ชมรม มทร.พระนคร อ�วุโส

เตรียมความพร้อมจัดพิธี
มอบประกาศนียบัตร ปวช. 
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พ.ค. 2562
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คลายร้อนแบบฉบับ
เครื่องหอมไทยรับสงกรานต์ 

5 สถานท่ีขอพร
เสริมดวงปีใหม่ไทย

วิศวะฯ บูรณาการความรู้
เศรษฐกิจเชิงนิเวศฯ

เพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าไหม
เหลือทิ้ง

> อ่านต่อหน้า 2(อ่านต่อหน้า 6)

ร�ชมงคลพระนครเตรียมเปิด
หล ั กสตรบ ัณฑิตพ ันธ ์ ใหม
ในลักษณะของหลักสูตรน�น�ช�ติ 
ประจ ำ�ป ีก�รศ ึกษ� 2562
จ ำ�นวน 3 หลักสูตร ทั้งระดับ
ประก�ศนียบัตรและปริญญ�ตรี
ก�รันตีม�ตรฐ�นจ�กสำ�นักง�น
บริห�รก�รบินระดับโลก 

เปิด 3 หลักสูตร นานาชาติ
การบิน-การบริการภาคพ้ืนดิน-ซ่อมบำารุง

เ อ า ใ จ บัณฑิตพัน ธ์ุ ใ ห ม่
สกู๊ปพิเศษ ตั้งศูนย์

การเรียนรู้
ส่ิงทอและแฟช่ันแบบครบวงจร

> อ่านต่อหน้า 4

NEWSLETTER
ปีที่ 5 ฉบับที่ 22 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม พ.ศ. 2562 อ่�นฉบับออนไลน์



ผศ.ดร.รตันพล มงคลรตัน�สทิธิ์ 
คณบดีคณะอุตส�หกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชัน่ เปิดเผยว่� สิง่ทอจดัเป็น
อุตส�หกรรมที่อยู ่ ในกลุ ่มปัจจัย 4      
ของมนุษย ์  และเป ็นพื้นฐ�นของ
อุ ตส�หกรรมแฟชั่ นซึ่ ง เ ป ็ นหนึ่ ง
ในกลุ ่มธุรกิจที่ได ้รับก�รยอมรับว่�
มีมูลค่�เพ่ิมสูงที่สุดในโลก ท่ีสำ�คัญยัง
เป ็นอุตส�หกรรมที่มีก�รวิจัยและ
พัฒน�ท�งเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวล� 
ดังนั้นคณะอุตส�หกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชัน่ มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยี
ร�ชมงคลพระนคร จงึได้เปิดศูนย์ก�รเรียนรู้
สิ่งทอและแฟช่ัน ซ่ึงเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลท�งวิช�ก�ร ผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ท�งด้�นสิ่งทอ วิวัฒน�ก�รในก�ร
ออกแบบแฟชั่น อีกทั้งยังสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒน�องค์คว�มรู ้ท�ง
ก�รศึกษ� ก�รวิจัย ก�รเพิ่มพูนทักษะ 
ก�รบรูณ�ก�รก�รเรยีนก�รสอน ทักษะ
ด้�นก�รออกแบบ ตลอดจนร่วมกัน
อนรุกัษ์วฒันธรรม ภมูปัิญญ�และวถีิชีวติ
ท�งด้�นสิง่ทอของไทยให้คงอยู ่อย่�งยัง่ยนื 

น�งส�วเจนจิร� เทียนทอง 
นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 ส�ข�เทคโนโลยี
มลัตมิเีดยี คณะเทคโนโลยสีือ่ส�รมวลชน 
เปิดเผยว่� แม่นำ้�เจ้�พระย�ถือเป็น
แม่นำ้�ส�ยหลักที่ไหลผ่�นกรุงเทพฯ     
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นท�งในก�รคมน�คม
โดยเฉพ�ะเรอืด่วนเจ้�พระย� นอกจ�ก
ใช้ในก�รโดยส�รส�ธ�รณะทั่วไปแล้ว 
นกัท่องเทีย่วทัง้ช�วไทยและต่�งประเทศ

ต้อนรับหน้�ร้อน ที่ร้อนระอุของ
จดหม�ยข่�วฉบับเดือนเมษ�ยนนี้ด ้วย
กลิน่อ�ยคว�มชุม่ฉำ�่ของเทศก�ลสงกร�นต์ 
ซึ่งมีประเพณีอันงดง�มและมีคว�มสำ�คัญ
ต่อช�วไทยทีถื่อเป็นช่วงปีใหม่ เช่ือว่�ในช่วง
วนัหยดุสงกร�นต์ปีนี ้หล�ยคนคงได้มีโอก�ส
ทำ�บุญสรงนำ้�พระที่วัด รดนำ้�ดำ�หัวผู้ใหญ่
ที่เค�รพนับถือและขอพรจ�กท่�นเพื่อเป็น
สิ ริ ม ง คลแก ่ ชี วิ ต กั น ถ ้ ว นหน ้ � ต �ม                            
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย  

ทว่�มห�วิทย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคล
พระนคร กไ็ม่ละทิง้ประเพณทีีดี่ง�มของไทย
ไปแต่อย่�งใด จึงได้จัดกิจกรรมสืบส�น
ประเพณสีงกร�นต์ ปีน้ีสนุกสน�นม่วนชืน่กนั
กับกจิกรรมทีม่ห�วทิย�ลยัจดัขึน้แบบจดัเตม็ 
ไม่ว่�จะเป็นพิธีสงฆ์ในช่วงเช้� หรือก�ร
รดนำ้�ขอพรจ�กผู้หลักผู้ใหญ่ของร�ชมงคล
พระนคร ในช่วงท้�ยอีกหนึ่งกิจกรรม
ท่ีน่�ปลื้มปิติยินดีของจดหม�ยข่�วฉบับน้ี
คื อคว�มสำ � เ ร็ จของนั กศึ กษ�ระ ดับ
ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) รุ ่น 2 
ซึง่พร้อมออกไปรับใช้สังคม โดยมห�วทิย�ลยั
จดัพธิรีบัใบประก�ศนยีบตัรให้อย่�งสมเกยีรติ 
ต ่อด้วยก�รเปิดหลักสูตรน�น�ช�ติ 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรก�รบิน หลักสูตร
ก�รบรกิ�รภ�คพ้ืนดนิ และหลักสตูรก�รซ่อม
บำ�รุงรักษ�เครื่องบิน

นอกจ�กนีย้งัมคีว�มน่�สนใจของง�น
วจิยัของอ�จ�รย์คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ฯ
ท่ีพัฒน�ผ้�ไหมเหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้�น และก�รสำ�รวจคว�มต้องก�ร
ต่อโฮมสเตย์ชมุชนบ้�นถำ�้เสอื จงัหวดัเพชรบรีุ 
ของคณะบริห�รธุรกจิ ขณะทีค่ณะเทคโนโลยี
คหกรรมศ�สตร์ได้ถ่�ยทอดคว�มรูเ้กีย่วกบั
เครื่ องหอมไทยคล�ยร ้อนแบบฉบับ
สงกร�นต์ รวมทัง้กจิกรรมด ีๆ  ของนักศึกษ�
คณะอตุส�หกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่
ที่ประก�ศศักยภ�พด้�นก�รเรียนก�รสอน
สิง่ทอในวงก�รแฟชัน่ด้วยก�รจดัแฟชัน่โชว์
สุดอลังก�ร

เท่�นั้นยังไม่พอ ยังมีคว�มหล�ก
หล�ยของเน้ือห�จดหม�ยข่�วในคอลัมน์
ก�รศึกษ� ซึง่ล่�สดุร�ชมงคลพระนครได้ตัง้
ศูนย์ก�รเรียนรู้ส่ิงทอและแฟชั่น เพื่อเป็น
แหล่งศึกษ�เรียนรู ้ของผู ้สนใจด้�นผ้� 
รวมทัง้ทริปท่องเทีย่วด ีๆ  สำ�หรบันกัเดนิท�ง
ส�ยบุญในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ ปิดท้�ย
ด้วยเมนูคล�ยร้อนช่วงสงกร�นต์ ที่สำ�คัญ
อย่�ลืมว ่�หลังเทศก�ลสงกร�นต์ยังมี
ง�นใหญ่  ของมห�วทิย�ลยัรออยูอ่กีหนึง่ง�น
คอื ก�รประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ต ิครัง้ที ่10  
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ระหว่�งวนัท่ี 
4- 5 มิถุน�ยน 2562  ติดต�มร�ยละเอียด
ได้ที่ http://iconsci.rmutp.ac.th 

กองบรรณ�ธกิ�รหวงัเป็นอย่�งยิง่ว่� 
จดหม�ยข่�วฉบับนี้จะเป็นสื่อกล�งที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคล�กรและผู ้สนใจทั่วไป 
นอกจ�กว�รส�รฉบบัน้ีแล้ว อย่�ลมืตดิต�ม
ข่�วส�รของกองสือ่ส�รองค์กร มห�วทิย�ลยัฯ
ผ่�นท�ง Social media ไม่ว ่�จะเป็น 
rmutpFB YouTube RMUTP rmutp_twit 
rmutpIG หรอืLine@rmutp ขอบคุณผูอ่้�น
ที่ให้คว�มสนใจติดต�มจดหม�ยข่�วอย่�ง
ต่อเนื่อง สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้เย็นก�ย
สบ�ยใจ รำ่�รวยคว�มสุขถ้วนท่ัวทุกคน 
พบกันใหม่ฉบับหน้�

บทบรรณาธิการ ตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอ
แล ะ แฟชั่ น แ บบครบว งจร

Hotnews

ผศ.ดร.รตันพล มงคลรตัน�สทิธิ์ 
กล่�วต่อว่� ภ�ยในศนูย์แห่งนีป้ระกอบด้วย 
3 ส่วน ได้แก่ 1 ) ห้องสมุดสำ�หรับก�ร
สืบค้นข้อมูล ได้รวบรวมเนื้อห�ท�ง
วชิ�ก�รอย่�งเรือ่งของประวตัคิว�มเป็นม� 
เทคนคิก�รสร้�งสรรค์ผลง�นก�รทอผ้�
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะ ก�รถ่�ยทอด
ภูมิป ัญญ�หรือแนวคิดก�รสืบส�น
ภมูปัิญญ� และเร่ืองประเพณวีฒันธรรม

ไว้อย่�งครบถ้วน โดยจัดทำ�เป็นภ�ษ�ไทย
และภ�ษ�องักฤษ  2 ) ห้องสมดุท�งด้�น
วัสดุสิ่งทอหรือห้องจัดแสดงผ้� โดยจัด
แสดงผ้�พื้นถิ่นของกลุ่มช�ติพันธุ์ไว้ถึง 
10 ช�ตพินัธุ ์ได้แก่ ไทลือ้ ไทดำ� ไทพวน 
ไทกุย ไทยอง ไทยวน ไทใหญ่ ไทสย�ม    
ไทถ่ินใต้ และไทครั่ง โดยจัดแสดงให้
เหน็ถึง รปูแบบ ส ีลวดล�ยก�รทอท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละช�ติพันธุ์ รวมถงึ
เครื่องแต่งก�ยของแต่ละช�ติพันธุ ์ 
นอกจ�กนี้ยังมีตัวอย่�งผ้�ที่ผลิตใน
อตุส�หกรรมนำ�ม�รวบรวมไว้กว่� 300 ชนดิ 
3 ) ห้องจัดแสดงนทิรรศก�รและผลง�น
ด้�นสิ่งทอ โดยก�รจำ�ลองก�รทอผ้� 

ก�รจดัแสดงวถิชีวีติของชมุชน จำ�หน่�ย
ผ้�ย่�นสำ�เพ็งแบบเสมือนจริง และชุด
แฟชั่นเครื่องแต่งก�ยไม่ว่�จะเป็นยุค
ก่อนปฏิวัติอุตส�หกรรม ยุคปฏิวัติ
อุตส�หกรรม ยุคสงคร�มโลกคร้ังท่ี 1 
และครั้งที่ 2 ยุค คศ. 1980 – 1990 
ยุค คศ. 1990 – ปัจจุบัน

อย่�งไรก็ต�มผู้สนใจส�ม�รถ
เข้�เยี่ยมชมศูนย์ก�รเรียนรู้สิ่งทอและ
แฟชั่นได้ฟรี เปิดให้บริก�รทุกวันจันทร์ 
– วันศุกร์ เวล� 9.00 – 16.00 น. 
ณ คณะอตุส�หกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟชั่น  ศูนย ์พณิชยก�รพระนคร 
ผู ้ สน ใจสอบถ�มข ้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม                      
ได ้ที่  0 2665 3777 ต ่อ 3010 
หรอื www.rmutp.ac.th

ยงัใช้โดยส�รเพือ่ท่องเท่ียวตลอดรมิแม่นำ�้ 
ซ่ึงทำ�ให้เห็นถึงวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู ่   
ของผู้คนริมสองฝั่ง  ดังนั้นเพื่อส่งเสริม
ก�รท่องเท่ียวโดยก�รใช้บริก�รขนส่ง
ส�ธ�รณะอย่�งเรือด่วนเจ้�พระย�      
จึงจัดทำ�โครงง�นเรื่อง 3D Motion 
Graphic ล่องเรือเจ้�พระย� ซึ่งร่วมกัน
กับ น�งส�วสุทธิลักษณ์ อินแก้วพะเน� 
โดยมุง่เน้นนำ�เสนอผ่�นสือ่กร�ฟิกแบบ

โมเดลส�มมิติและก�รเรนเดอร์ (3D 
Motion Graphic) ทั้งแบบ 2 มิติ และ 
3 มิติ ผ่�นภ�พจำ�ลองเสมือนจริงโดย  
นำ�เสนอสถ�นท่ีท่องเท่ียวท่ีมีจุดเด่น   
15 สถ�นท่ี 12 ท่�เรือ อ�ทิ ท่�วัดกล�งเกร็ด 
ท่�เทเวศร์ ท่�พระอ�ทิตย์ ท่�วังหลัง 
(พร�นนก) ท่�ช้�ง ท่�เตียน ท่�ร�ชวงศ์ 
เป ็นต ้น ซ่ึงภ�ยในคลิปได ้บอกถึง        
ร�ยละเอยีด ณ สถ�นทีน่ัน้ เวล�เปิด – ปิด 
อตัร�ค่�เข้�ชม เส้นท�งก�รเดนิเรอืด่วน
เจ้�พระย�ธงพิเศษต่�ง ๆ ผ่�นก�ร
บรรย�ยคลิปวิดีโอเป็นภ�ษ�ไทยและ
ภ�ษ�องักฤษ โดยนำ�คว�มรู้ในห้องเรียน
ม�ใช้ในก�รปฏิบตั ิเช่น ก�รใช้โปรแกรม 
3ds Max ในก�รสร้�งและออกแบบ
ฉ�ก 3 มติ ิและก�รใช้โปรแกรม Adobe 
Premiere Pro ในก�รรวบรวมชิ้นง�น 

ใส ่เสียงประกอบ พร ้อมซับไตเติ้ล            
ภ�ษ�องักฤษ อกีท้ังผลง�นชิน้นีย้งัได้รบั
โอก�สจ�กก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) นำ�ไปเผยแพร่ ณ สน�มบิน
สุวรรณภูมิ หวังว่�ผลง�นชิ้นนี้จะช่วย
เพิ่มจำ�นวนนักท่องเที่ยวให้หันม�ใช้
บริก�รขนส่งส�ธ�รณะเพิ่มม�กขึ้น 
ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้
สู ่ชุมชน และ ช่วยอนุรักษ์ทรัพย�กร
ก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืนต่อไป

น.ศ. สื่อสารฯผลิตสื่อ
โมชั่นกราฟิกส่งเสริม ทท.
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สำ�รวจคว�มต้องก�รของนักท่องเที่ยว
ที่เข้�ใช้บริก�รโฮมสเตย์ ชุมชนบ้�นถำ้�
เสอื อำ�เภอแก่งกระจ�น จงัหวดัเพชรบรุี 
เพื่อศึกษ�พฤติกรรมและก�รตัดสินใจ
ก�รเข้�พกัของนักท่องเท่ียว และสำ�รวจ
ปัจจัยที่มีผลต่อคว�มต้องก�รของนัก
ท่องเทีย่ว รวมถงึศกึษ�กลยทุธ์ท�งก�ร
ตล�ด เพื่อนำ�ข้อมูลม�พัฒน�แนวท�ง
ส่งเสรมิแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนต่อไป

ผศ.อ�รย� บูรณะกูล  กล่�วว่� 
ก�รท่องเที่ยวในชุมชน เกิดขึ้นจ�ก
แนวคิดของก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
มองเห็นว่�ชมุชนหรอืคนในท้องถ่ินเป็น
เจ้�ของทรัพย�กรก�รท่องเที่ยว ไม่ว่�
จะเป็นนำ�้ตก ภูเข� วฒันธรรม ก�รอนรัุกษ์ 

ก�รจัดก�รทรัพย�กร ทั้งนี้โฮมสเตย์ 
(Home Stay) ถือเป็นกิจกรรมท่องเท่ียว
ท่ีนักท่องเท่ียวพักร่วมกับเจ้�ของบ้�น
ซึ่งใช้บ้�นเป็น

เ กิดคว�มสวยง�มหรูหร�แล ้วยั ง
เป็นก�รเพิ่มมูลค่�ให้เศษผ้�เหลือทิ้ง
สูงขึ้นต�มไปด้วย 

ผศ.ยวุด ีพรธ�ร�พงศ์ กล่�วอกีว่� 
ขั้นตอนก�รทำ�ง�นได้ศึกษ�ลักษณะ
คุณสมบัติของเศษผ้�ไหมและก�รใช้
ประโยชน์จ�กเศษผ้�ไหมเหลือทิ้ง
จ�กก�รตดัเยบ็ นำ�ม�ออกแบบผลติภณัฑ์
เพื่อประดับตกแต่งผนังบ้�น ต้องก�ร
แสดงถึง จงัหวะลลี� สีสนัคว�มเป็นไทย 
โดยก�รนำ�เศษผ้�ไหมม�คัดสรรให้ได้
สีสันของผ้�ในโทนสีท่ีมีคว�มกลมกลืน
กั น เ ช ่ น  เ ศษผ ้ � กลุ ่ ม โทนสี เ ย็ น 
กลุ่มโทนสร้ีอน และกลุม่ผ้�ทีม่ลีวดล�ย 
ใช้คว�มสมัพนัธ์ท�งศลิปะเพือ่เน้นสร้�ง
จดุสนใจ จงัหวะ ส ี ลวดล�ย ที่ช่วยให้
เกิดคว�มรู้สึกท่ีแตกต่�ง ก�รแทรกสีท่ี
ตัดกันของผ้�เพื่อให้เกิดก�รตัดกัน
ของสี ภ�พจะดูไม่น่�เบ่ือ ก�รจับคู ่สี
เน้นปริม�ณสีของผ้�ในโทนเดียวกัน
มีท้ังนำ้�หนักสีที่เข้มและอ่อนต่�งกัน 
สร ้�งจุดเด ่นโดยคำ�นึงถึงภ�พรวม
ค ว � ม ส ว ย ง � ม แ ล ะ เ ห ม � ะ ส ม 
ให้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งประดับบ้�นมีองค์

ในแต่ละปีมเีศษขยะจำ�พวกเศษ
ผ้�เหลอืทิง้จ�กก�รผลติในอตุส�หกรรม 
ผูป้ระกอบก�รตดัเยบ็ หรอืวสิ�หกจิชมุชน
ต่�ง ๆ  จำ�นวนม�ก ซึง่เศษผ้�เหลอืทิง้ดงั
กล่�วน�นวันก็จะเสื่อมสภ�พไม่เกิด
ประโยชน์และคุณค่� กล�ยเป็นขยะ
และเกิดปัญห�โลกร้อน ด้วยเหตุน้ี
จึ งทำ � ให ้  ผศ.ยุ วดี  พรธ�ร�พงศ ์  
และอ�จ�รย์อ�ณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 
อ�จ�รย์ส�ข�วิช�ก�รออกแบบผลติภณัฑ์
อตุส�หกรรม คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์
และก�รออกแบบ เกดิแนวคดินำ�เศษผ้�
เหลือท้ิงจ�กก�รตัดเย็บ ม�เพ่ิมมูลค่�
ด ้วยก�รสร้�งสรรค์เป ็นผลิตภัณฑ์
ประดับตกแต่งบ้�น และของที่ระลึก 
เพ่ือเป็นก�รใช้ทรัพย�กรทีม่อียูอ่ย่�งคุม้ค่�
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพิ่ม
ท�งเลือกให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งประดับบ้�นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผศ.ยุวดี  พรธ�ร�พงศ์ กล่�วว่� 
จ�กก�รลงพื้นที่สำ�รวจผู้ประกอบก�ร
ร้�นตัดเย็บเสื้อผ้�เมื่อมีเศษวัสดุสิ่งทอ

อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวเป็น
ธุรกิจที่สร้�งร�ยได้ให้กับประเทศไทย
เป็นจำ�นวนม�กและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่�งต่อเนื่อง แต่ทั้งน้ีก�รเดินท�ง
ท ่องเที่ยวของคนในสังคมปัจจุบัน
ได้แปรผันไปต�มค่�นิยมคว�มต้องก�ร 
สถ�นที่และลักษณะของเหตุก�รณ์
ที่ เกิดขึ้น ก�รพัฒน�และส ่งเสริม
ก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืนเท่�นั้นจึงจะ
ส�ม�รถดงึดดูนักท่องเท่ียวได้ เนื่องจ�ก
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่
ต้องก�รท่องเทีย่วเพ่ือคว�มเพลดิเพลนิ 
แต่ยังต้องก�รเข้�ถึงอัตลักษณ์ของ
ท้องถิน่นัน้ ๆ ด้วย เช่น สภ�พแวดล้อม 
ผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม จึงทำ�ให้
สถ�นทีท่่องเทีย่วชมุชนต่�ง ๆ  ต้องปรบัตวั
ให้สอดรบักบัคว�มต้องก�รทีเ่หม�ะสม
เพ่ือคว�มยั่งยืนของชุมชน จ�กข้อมลู
ดังกล่�วจงึทำ�ให้ ผศ.อ�รย� บรูณะกลู  
ผศ.ขวัญฤทัย วงษ์กำ�แหงห�ญ และ
อ�จ�รย์ผุสสดี วัฒนเมธ� อ�จ�รย์
ประจำ�ส�ข�วิช�ก�รตล�ด คณะ
บริห�รธรุกจิ เกดิคว�มสนใจทีจ่ะศกึษ�

ศูนย์กล�งโดยเช่ือมกับแหล่งท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี    
วถีิชีวติชุมชนเข้�ด้วยกัน โดยคนในชุมชน
จะได้รับประโยชน์จ�กก�รท่องเที่ยว           
จึงกล่�วได้ว ่�ก�รจัดก�รโฮมสเตย์
ทำ�ให้เกิดประโยชน์คือ สร้�งจิตสำ�นึก
ในก�รอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ
สิง่แวดล้อมให้กบัคนท้องถ่ิน สร้�งคว�ม
พึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว และสร�้ง
ร�ยได้ให้กบัผูป้ระกอบก�รและผูม้ส่ีวนร่วม
ในชมุชน นำ�ม�ซึง่ก�รจ้�งง�นสร้�งอ�ชพี
ทั้งในภ�คก�รท่องเที่ยวโดยตรงและ
ภ�คอ่ืน ๆ 

ผศ.อ�รย� บูรณะกูล  กล่�วอกีว่� 
ก�รสำ�รวจได้นำ�ผลของก�รวิจัยเป็น
แนวท�งในก�รว�งแผนก�รตล�ด
ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ตล�ด
ในปัจจบัุนและเหม�ะสมกบักลุม่เป้�หม�ย
อย่�งแท้จริง รวมถึงส�ม�รถใช้เป็น

เพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าไหมเหลือทิ้ง
สู่ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

Technology of Research

เรือ่ง : พทุธช�ต ิแย้มวทิยวงค์กลุ
ภ�พ : Facebook โฮมสเตย์ บ้�นถำ่�เสือ

เรื่อง : พุทธช�ติ แย้มวิทยวงค์กุล

เหลือทิ้งจะนำ�ไปจำ�หน่�ยในร�ค�ถูก 
หรือบ�งแห่งกน็ำ�ไปทิง้ ทัง้นีเ้ศษผ้�จ�ก
กระบวนก�รผลิ ตสิ่ ง ทอจั ด เป ็ น
ขยะมูลฝอยทั่วไปในลักษณะขยะแห้ง
ทีส่�ม�รถตดิไฟได้ และเป็นแหล่งทำ�ให้
เกิดมลพิษ และขยะเหล่�นี้มีปริม�ณ
ทีน่ำ�กลบัม�ใช้ประโยชน์น้อย ดงันัน้ผูว้จิยั
จึงมีแนวคิดในก�รเพ่ิมมูลค่�เศษวัสดุ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยออกแบบเป็น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต ่ ง บ ้ � น 
ซึ่งนอกจ�กจะเพิ่มมูลค่�ให้เศษวัสดุ
แล้วยงัเป็นก�รลดปรมิ�ณขยะ และช่วยให้
ผู ้ประกอบก�รมีร�ยได้เพ่ิมอีกด้วย 
ทั้งนี้จ�กก�รพูดคุยกับผู้ประกอบก�ร
วิส�หกิจชุมชนแปรรูป และตัดเย็บ
เสื้อผ้�ต่�ง ๆ หล�ยชุมชนมีคว�มเห็น
สอดคล้องที่มีคว�มสนใจนำ�เศษผ้�
เหลือทิ้งจ�กก�รตัดเย็บ ม�แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร ้�งมูลค่�เพิ่มและ
ลดจำ�นวนขยะเหลือทิ้ง โดยทีมวิจัย
ได้สังเกตพบเศษผ้�ไหมจำ�นวนม�ก
ถูกทิ้งอย ่�งไร ้ค ่� จึงคิดเพิ่มมูลค ่�
โดยนำ�ม�ประยุกต ์พัฒน�รูปแบบ
เป็นผลติภณัฑ์ประดบัตกแต่งบ้�น และ
ของที่ระลึก อ�ทิ พวงกุญแจ เนื่องจ�ก
ผ้�ไหมเป็นสนิค้�ทีม่รี�ค�สงู เป็นมรดก
ท�งวฒันธรรมอนัลำ�้ค่� ด้วยเอกลกัษณ์
ของลวดล�ยที่ทอแสงเป็นประก�ย 
เ มื่อนำ �ม�ประยุกต ์ออกแบบเป ็น
ผลิตภัณฑ์สินค้�ตกแต่งบ้�น นอกจ�ก

ประกอบของสีสันและลวดล�ย
ผ ้ � ไหมแสดงให ้ เ ห็น ถึง
คว�มเป ็ น เอกลั กษณ ์
ของ ไทย  โดยนำ�เศษผ้�ม�
ตัดเป็นสี่เหลี่ยมและทำ�เป็น
ก ้อนกลมโดยใช ้ เส ้นใย
โพลีเอสเตอร์เป็นส่วนใน
ของผ้�แล้วเยบ็ปิด จะได้ลูกกลม
ท่ีมีขน�ดเล็กใหญ่แตกต่�งกัน 
ข้ึนอยู ่ กับขน�ดของเศษผ ้ � 
จ�กนั้นนำ�ม�จัดว�งประกอบกับ
วัสดุอื่น ๆ เช่น กรอบผ้�แคนว�ส
รูปร่�งต่�ง ๆ เป็นต้น  

นบัเป็นก�รพฒัน�ชมุชนให้
เกิดกระบวนก�รสร้�งองค์คว�มรู้
และต ่อยอดภูมิป ัญญ�ท ้องถิ่ น 
โดยก�รผสมผส�นคว�มเป็นศิลปะ
สื่อผสม (Mixed Media Art) 
รวมถึงช่วยรักษ�สภ�วะแวดล้อม
ด้วยก�รนำ�เอ�เศษวัสดุเหลือทิ้ง
จ �กก� รตั ด เ ย็ บม �สร ้ � ง ส ร รค ์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
ผสมผส�นกับคว�มเป็นเอกลักษณ์ไทย 
เพื่อเป็นแนวท�งนำ�ไปผลิตเพิ่มมูลค่�
ผลิตภัณฑ์ต่อไปผู้สนใจสอบถ�มข้อมูล
เพิ่มเติมที่ ผศ.ยุวดี  พรธ�ร�พงศ์
โทรศัพท์ 08 6124 0823

แนวท�งในก�รสร ้�งมูลค ่�เพิ่มให ้
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนสร้�งเม็ดเงินจ�ก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งก�รสำ�รวจใช้
แบบสอบถ�มเป็นเครื่องมือจำ�นวน 
63 ฉบับ และสัมภ�ษณ์ผู้ประกอบก�ร  
11 คน รวมถึงเก็บข้อมูลจ�กนักท่อง
เที่ยว และผู้มีส่วนร่วมในชุมชน โดยผล
สรุปก�รวิจัยแบ่งเป็น 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ 
1)ผู้ตอบแบบสอบถ�มส่วนใหญ่เป็น
เพศช�ย อ�ยุระหว ่�ง 21-25 ป ี 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบ

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในวันหยุดเทศก�ล 
ร�ค�ทีพ่อใจคือ 650 บ�ทพร้อมอ�ห�ร 
3 มื้อต่อวัน ชื่นชอบกิจกรรมนำ�เที่ยว
ก�ร เ รี ยนรู ้ วิ ถี ชี วิ ตของช�วบ ้ �น 
อ�ห�รพ้ืนบ้�น เลือกเข้�พักเพร�ะ
มีคว�มเป็นธรรมช�ติ 2) ด้�นปัจจัย
โดยรวมมีคว�มพึงพอใจในระดับม�ก 
คือ บ้�นพักมีคว�มเป็นส่วนตัว สะดวก

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำ�แหงห�ญ ผศ.อ�รย� บูรณะกูล อ�จ�รย์ผุสสดี วัฒนเมธ�

ในก�รเดินท�บรรย�ก�ศรอบท่ีพัก
มคีว�มเป็นธรรมช�ต ิปลอดภยั ช�วบ้�น
มีก�รให้บริก�รที่ดี  และ 3 )ด้�นก�ร
ส่งเสรมิก�รตล�ด นกัท่องเทีย่วต้องก�ร
ให้มีส่วนลดเมื่อม�ใช้บริก�รซำ้� และ
ต้องก�รให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ที่ค้นห�
ได้สะดวกขึ้น 

ส่วนด้�นผู ้ประกอบก�รและ
ผู ้มีส ่วนร่วมในก�รให้บริก�รพบว่� 
บ้�นถำ้�เสือโฮมสเตย์มีคว�มพร้อม
ในก�รให้บริก�รที่ดี และเห็นว่�ก�รให้
บริก�รโฮมสเตย์ช่วยให้มีร�ยได้เสริม 
รวมถึ ง ร �ย ได ้ จ �กก�รจำ �หน ่ �ย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช ่น ท้องม้วน 
กล้วยฉ�บ อ�ห�รแปรรูปจ�กพืชผล
ท�งก�รเกษตร นอกจ�กน้ี ผู้ประกอบก�ร
ต้องก�รให้ภ�ครัฐเข้�ม�มีส่วนช่วย
ในด้�นก�รปรับปรุงโรงเรือนก�รผลิต
ต�มม�ตรฐ�น อกีทัง้ท�งชมุชนต้องก�ร
ให้มห�วิทย�ลัยเข้�ไปช่วยเหลือด้�น
ก�รตล�ด และแนะนำ�ก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนทำ�ให้สินค้�เป็นท่ี
รู้จักในวงกว้�ง เพ่ือคว�มเข้มแข็งและ
ยั่งยืนของก�รท่องเที่ยวเชงินเิวศ และ
ก�รประกอบธุรกิจด้�นโฮมสเตย์ของ
จงัหวัดต่อไป ผศ.อ�รย� บรูณะกลู กล่�ว

คณะบริหารฯ ทำาโพลสำารวจนักท่องเท่ียว                              
หวังพัฒนา โฮมสเตย์บานถ้ำาเสื้อ้
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Education

เรื่อง : ง�นสื่อส�รองค์กร 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์

นำ�ม�ซึ่งก�รอยู่รวมกันเป็นชุมชนที่มี
ขน�ดแตกต่�งกนั ประช�กรในเขตพืน้ที่
ชมุชนเมอืงมกี�รขย�ยตวัเพิม่สงูข้ึนต�ม
ลำ�ดับ คว�มหล�กหล�ยในวิถีก�ร
ดำ�รงชวีติและวฒันธรรมของคนในเมอืง
อ�จส่งผลกระทบต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ก�รเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ และคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พ ปริม�ณก�รใช้ทรัพย�กร
ธรรมช�ติ และพลงัง�นท่ีเพ่ิมข้ึนบนฐ�น
ของปริม�ณทรัพย�กรธรรมช�ติ และ
แหล ่ งพลั ง ง �น ท่ีมี จำ �กั ด ในพื้ น ท่ี 
ขีดคว�มส�ม�รถของระบบนิ เวศ 
ภ�ยในเมือง ท่ีสอดรับกับปริม�ณ
ก�รปล่อยของเสยีจ�กชุมชนเมอืง รวมถึง
ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

น�ยสวุสัส์ กล่�วต่อว่� ส�ข�วชิ�ฯ 
เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในแนวคิดด้�น
เศรษฐกิจเชิงนิเวศ จึงได ้ถ ่�ยทอด
องค์คว�มรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศและผล
กระทบโลกร้อนให้แก่ชุมชน แบ่งเป็น 

3 ระยะ โดยมุ่งเน้นก�รนำ�เสนอ ส�ระสำ�คัญ 
ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดเมืองเชิงนิเวศ 
และก�รประยุกต ์ใช ้ประสิทธิภ�พ
เชิ งนิ เวศเศรษฐกิจกับก�รพัฒน�
หน่วยง�นในวิทย�ลัยเทคนิคต่�ง ๆ 
จำ�นวน 8 วทิย�ลยั ได้แก่ วทิย�ลัยเทคนคิ
ท่�หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระร�มหก วทิย�ลยัเทคนคิ
สมทุรสงคร�ม วทิย�ลยัเทคนคิก�ญจนบรีุ 
วิทย�ลัยเทคนคิสมทุรปร�ก�ร วทิย�ลยั
เทคนคินนทบรุ ี วิทย�ลัยเทคนิคชลบุรี 
และวิทย�ลัยเทคนิคนครปฐม

“เพื่อสร้�งองค์คว�มรู ้ และ
เตรียมคว�มพร้อมในก�รปรับตัวของ
ภ�คประช�สังคม รองรบัสภ�วะโลกร้อน
และ ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมิูอ�ก�ศ 
ต�มบริบทของตนเองในก�รพัฒน�
ประเทศอย่�งเหม�ะสมภ�ยใต้กรอบก�ร
สร้�งเศรษฐกิจ และสังคมสเีขยีวเพื่อก�ร
พัฒน�ท่ียั่งยืน และเตรียมคว�มพร้อม
ให้แก่หน่วยง�นระดับท้องถิ่นต่อก�ร
ปรับตัวสู ่ก�รพัฒน�ประเทศด ้�น
เศรษฐกิจเชิงนิ เวศต�มบริบทของ
ตนเองอย่�งเหม�ะสม โดยมุ ่งสร้�ง
แนวท�งก�รพัฒน�ท่ีสมดุล เพ่ือรับมือ
กับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งเหม�ะสม
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภ�คส่วน”                
เจ้�ของโครงก�รกล่�ว

ก�รพัฒน�คว�มรู ้ เศรษฐกิจ
เชงินเิวศและเมอืงอตุส�หกรรมเชงินเิวศ  
ในยคุอตุส�หกรรม 4.0 ม�จ�กหลกัก�ร
ของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) เพื่อให้เกิดประโยชน์
ท�งสิ่งแวดล้อมจ�กก�รลดก�รใช ้
วัตถุดิบใหม่ ลดก�รปล่อยของเสียและ
มลพิษ และประโยชน ์ท�งสั งคม 
เพือ่บรรเท�ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
ลดคว�มขัดแย้ง ส่งผลสำ�คัญให้ก�ร
พัฒน�อย่�งยั่งยืน ในพื้นที่เกิดขึ้นได้

น�ยสุ วัสส ์  แพ ่ง ธีระสุขมัย 
หัวหน้�ส�ข�วิช�เทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่ อคว�มยั่ งยืน  คณะ
วิศวกรรมศ�สตร์ จึงได้จัดโครงก�ร
บริก�รวิช�ก�ร ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ชิ ง นิ เ ว ศ แ ล ะ เ มื อ ง
อุ ต ส � ห ก ร ร ม เ ชิ ง นิ เ ว ศ ใ น ยุ ค
อตุส�หกรรม 4.0  เนือ่งจ�กสถ�นก�รณ์
สิง่แวดล้อมและภ�วะโลกร้อนในปัจจบุนั 
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต ้องก�รสังคม     

น�ยสุวัสส ์  ยั งกล ่�วอีกว ่ � 
แนวคิดด้�นเศรษฐกิจเชิงนิเวศเป็น
แนวคิดหนึ่ง ภ�ยใต้แนวคิดก�รพัฒน�
อย่�งย่ังยืนที่มุ ่งเน้นให้เกิดดุลยภ�พ
ในมติเิชงิเศรษฐกจิ และ สิง่แวดล้อมอนั
ส�ม�รถนำ�สู่ก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น
ของประช�ชนท้ังในระดับชุมชน และ
ระดับสังคม ปัจจุบันองค์คว�มรู้ด้�น
เศรษฐกิจเชิงนิเวศได้ถูกนำ�ม�ประยุกต์
ใช้อย่�งแพร่หล�ยทั้งในรูปแบบของ
หลักก�รจัดก�ร และตัวชี้วัดที่ส�ม�รถ
ช่วยในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยทุธศ�สตร์ 
และแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รอย่�ง
ยั่งยืนให้กับองค์กรได้บรรลุผลสำ�เร็จ
อย่�งเป็นรูปธรรม

วิศวะฯ บูรณาการความรเศรษกิจเชิงนิเวศฯ 
ให้สถาบันอาชีวะศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0
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Interview

คลายร้อนแบบฉบับ
เครื่องหอมไทย รับสงกรานต์ 

รดนำ้ � ดำ �หั วขอพรผู ้ ใ หญ ่ ในช ่ ว ง
วันสงกร�นต์ ง�นมงคลสมรส กระท่ัง
ง�นอวมงคล เช่น ก�รรดนำ้�ศพ นับแต่
วันว�นถึงปัจจุบันยังคงมีอย่�งต่อเนื่อง
แต่ปัจจบุนัรปูแบบก�รใช้จะเหน็ชดัเจน
ในง�นประเพณี ไม ่ได ้นำ�ม�ใช ้กับ
ร่�งก�ยเหมอืนทีนิ่ยมใช้นำ�้อบประพรม
เพื่อเพิ่มคว�มสดชื่นดับคล�ยร ้อน 
เนือ่งจ�กส่วนหน่ึงเป็นเพร�ะวฒันธรรม
ตะวนัตกเข้�ม�บ้�นเร� ทำ�ให้คนรุน่ใหม่
หันไปใช้เครื่องหอมจ�กนำ้�หอมฝรั่ง 
นำ้�ปรุงหรือเครื่องหอมไทยโบร�ณ
จึงเร่ิมจะห�ย�กขึน้ทุกที 

อ�จ�รย์กติต ิยอดอ่อน กล่�วว่� 
เครื่องหอมของไทยมีหล�กหล�ยชนิด 
ก�รทำ�เครื่องหอมมีสูตรคล้�ย ๆ กัน
แต่ก�รปรุงแต่งให้มีคุณภ�พขึ้นอยู่กับ
วธิกี�รและประสบก�รณ์ของผูป้รงุ และ
วธิกี�รทีแ่ตกต่�งกนัไปต�มแต่ละสำ�นกั
ทีส่บืทอดกนัม� เช่น ห�กชอบดอกมะลิ
ก็จะปรุงให้นำ้�ปรุงมีกลิ่นหอมของดอก
มะลนิำ� หรอืใครชอบคว�มรญัจวนแบบ
โบร�ณก็จะใส่พิมเสนเพิ่มคว�มหอม
และเย็นชื่นใจ ส่วนสำ�หรับนำ้�อบสูตร
โชติเวช จะให้คว�มสำ�คัญกับดอกไม้
หอมของไทย โดยเฉพ�ะดอกมะลิ 
ซึ่งบอกเล่�คว�มเป็นไทยได้ชัดเจน 
ทัง้ยงัเป็นทีรู่จั้กของส�กลจงึใช้ดอกไม้นี้

เป็นสื่อถ่�ยทอดเอกลักษณ์ไทยโบร�ณ 
ส ่วนผสมจะมี  ชะลูด จันทน ์ เทศ 
เปร�ะหอม กำ�ย�น นำ้�ต�ลทร�ยแดง 
นำ้�ต�ลทร�ยข�ว ผิวมะกรูด ดอกไม้
หอม เช่น มะลิ กุหล�บมอญ กระดังง� 
และเทยีนอบ ทัง้นีก้�รปรงุจะผสมผส�น
อย่�งละมนุละไม เพือ่รกัษ�คว�มดัง้เดมิ
ของนำ้�อบนำ้�ปรุงที่ได้รับก�รสืบทอด
จ�กรุ่นสู่รุ่น และต่อยอดให้เกิดก�รนำ�
ไปใช้สร้�งภ�พลักษณ์นำ้�อบไทยให้
เข้�ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นคว�มหอม
ท่ีน่�ประทับใจ 

เผ�ผ่�นคว�มร้อน เรียกว่�ก�รสะตุ 
เสรจ็แล้วจะนำ�ไปบดผสมเครือ่งย�ต�ม
ตำ�รับ ห�กชื่นชอบกลิ่นใดก็ปรุงแต่ง
กลิน่นัน้ จ�กนัน้นำ�ไปผสมกบันำ�้อบไทย
ให ้ มีคว�มเหลว นำ�ใส ่กรวยหรือ
ถุงพล�สติกแล้วหยอดเป็นเม็ดเล็ก ๆ  
ขน�ดเท่�กันบนเส้นด้�ยที่ขึงจนตึง      
รอจนแป้งแห้งนำ�ม�อบรำ�่หล�ย ๆ  รอบ 
ในก�รอบรำ่�จะอบด ้วยควันเทียน 
เครื่องรำ่�และกำ�ย�นต่�ง ๆ  เสร็จแล้ว
นำ�เส้นด้�ยม�เข้�ช่อเป็นโคมแขวน 
เป็นพวงให้สวยง�ม สำ�หรับบูช�พระ

สภ�พอ�ก�ศร้อนอบอ้�วของ
ฤดูก�ล ภมูปัิญญ�ไทยโบร�ณทีน่ำ�ม�ใช้
ดับคล�ยอณุหภมูอิย่�งเหม�ะสมเข้�กบั
วิถชีีวิตไทย ทีม่มี�แต่โบร�ณก�ลคือก�ร
ประพรมร่�งก�ยด้วยเครื่องหอมอย่�ง 
“นำ้�อบไทย” เพ่ือเพิ่มคว�มเย็นสดชื่น
ให้กับร่�งก�ย นำ�้อบไทยเป็นเครือ่งหอม
ชนดิหนึง่ทีม่มี�ตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุย� 
นำ�ม�ใช้ประพรมร่�งก�ยเพือ่เพิม่คว�ม
เย็นสดชื่นเกิดคว�มกระปรี้กระเปร่� 
เพร�ะมีส่วนผสมจ�กสมุนไพรไทยที่มี
กลิน่หอมรัญจวนของดอกไม้น�น�ชนดิ 
รวมถึงเครื่องกำ�ย�น ชะมดเช็ด พิมเสน 
และยังมีแป้งหินที่ช่วยให้เกิดคว�มเย็น
สบ�ย โดยเฉพ�ะช่วงเทศก�ลสงกร�นต์
กลิน่หอมละมนุชวนชืน่ใจของนำ�้อบไทย
ยิง่มีคว�มโดดเด่น โดยนำ�ม�ใช้สรงนำ�้พระ 
รดนำ้�ดำ�หัวผู้สูงอ�ยุ ขอพรญ�ติผู้ใหญ่
ที่เค�รพ รวมถึงก�รเล่นนำ้�มอบคว�ม
ชุ่มฉำ่�เย็นกันในเทศก�ล ซึ่งอ�จ�รย์
กิตติ ยอดอ่อน อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�
วิช�ก�รบรหิ�รธรุกจิคหกรรมศ�สตร์  คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ ให้คว�มรู้
เร่ืองเครื่องหอมไทยว่� ในสังคมไทย
สมัยโบร�ณก�รใช้เคร่ืองหอมได้สอด
แทรกอยู่ในประเพณีต่�ง ๆ ควบคู่กับ
ก�รดำ�เนินชีวิต ไม่ว่�จะเป็นง�นมงคล 
เช่น ประเพณกี�รโกนผมไฟ สรงนำ�้พระ 

อ�จ�รย์กติต ิยอดอ่อน กล่�วอกี
ว่� เคร่ืองหอมไทยที่เห็นกันในปัจจุบัน 
ได้แก่ ดนิสอพอง คนไทยโบร�ณนยิมนำ�
เอ�ดินสอพองม�ผสมกับนำ้�หอม แล้ว
หยอดเป็นเม็ดเลก็ ๆ  เก็บไว้ เมือ่ต้องก�ร
ใช้ก็นำ�ม�ละล�ยนำ้�แล้วใช้ท�ต�มเนื้อ
ต�มตัวเป็นก�รประทินผิวช่วยคล�ย
ร้อน และยังมีกล่ินหอมติดตัวตลอดทัง้
วนัด้วย  บหุง�รำ�ไป  เคร่ืองหอมไทยท่ีทำ�ได้
ง่�ย นยิมทำ�ในช่วงท่ีมดีอกไม้บ�นสะพร่ัง 
โดยบรรจใุนผ้�โปร่งหรอืภ�ชนะจกัส�น 
เพื่อให้มองเห็นสีสันของกลีบดอกไม้
ชนิดต่�ง ๆ ที่นำ�ม�ปรุงด้วยกัน ซึ่งมัก
จะมสีสีนัตดักนัสวยง�ม และมกีล่ินหอม
เย็นชื่นใจ นำ้�ปรุง นำ้�หอมโบร�ณของ
ไทย ใช้คว�มหอมของดอกไม้หอมหล�ก
หล�ยชนิด ผสมกับสมุนไพรไทย เช่น 
พมิเสน ผวิมะกรูด ใบเตย นำ�้ปรงุถอืเป็น
นำ้�หอมของคนโบร�ณที่มีประโยชน์
ม�ก นอกจ�กจะใช้ท�ตวัแล้วยงันยิมนำ�
ไปใช้อบผ้�ฝ้�ยใหม่ ให้มีคว�มคงทน
และป้องกันแมลงกินผ้�ได้ แป้งพวง 
เเป้งรำ่� อีกหนึ่งเคร่ืองหอมในตระกูล
แป้งเครือ่งหอมทีฉ่�ยชดัภมูปัิญญ�ไทย
เป็นศิลปะอย่�งหนึ่งของคนไทย เกิด
จ�กก�รนำ�แป้งหินซึ่งเป็นเกลือจืดม�

เรื่อง : พุทธช�ติ แย้มวิทยวงค์กุล 
ภ�พ : ณรงค์กร ประส�รแสง

แทนดอกไม้พวงม�ลัยดอกไม้สด และ
นำ�แป้งเหล่�นั้นม�ผูกกับดอกไม้นำ�ม�
ใช้ทดัห ูแต่งผม ปักมวยผมจะได้กลิน่หอม 
หรือใช้เป็นของชำ�ร่วย และใช้ติดเสื้อ
ได ้อีกด้วย ทั้งนี้แป้งรำ่�กับแป้งพวง 
เป็นแป้งชนิดเดียวกัน แต่ต ่�งกันที่
รูปลักษณ์ โดยแป้งพวงจะหยอดลง
บนเส้นด้�ย และเมื่อนำ�แป้งม�รวม
เข้�ช่อกันจงึเกดิเป็นแป้งพวง ส่วนแป้งรำ�่
เมือ่นำ�ไปหยอดเป็นเมด็เลก็ขน�ดพอเหม�ะ 
แห้งแล้วเก็บใส่ตลับใช้ผสมกับนำ้�อบ
ทำ�เป็นแป้งกระแจะใช้ในก�รเจมิหรอืใช้
ท�ผิวหลังอ�บนำ้� ใช้ผลัดหน้�ท�ตัว 
ไม่เพียงให้คว�มสดชื่นในช่วงอ�ก�ศ
อบอ้�ว ตัวแป้งยังช่วยลดอ�ก�รผดผื่น 

นอกจ�กนี้ปัจจุบันส�ม�รถนำ�
เอกลักษณ์ของแป้งพวงม�ต่อยอดนำ�
เสนอคว�มหอมในรูปลักษณ์ใหม่ ๆ 
โดยยังคงรักษ�มนต์เสน่ห์คว�มหอม
ของเครื่องหอมไทยได้อย่�งสมบูรณ์ 
ด้วยก�รพัฒน�เป็นของชำ�ร่วยในง�นมงคล 
ประดิษฐ์สร้�งสรรค์เป็นเคร่ืองแขวน
รูปทรงต่�ง ๆ รวมทั้งนำ�ม�ร้อยเป็น
พวงม�ลัย นำ�ไปไหว้พระแทนดอกไม้สด
ทีอ่�จเหีย่วแห้งลง  อย่�งไรกต็�มก�รใช้
นำ�้อบนำ�้ปรงุเครือ่งหอมไทยไม่เพยีงแต่
เป็นก�รสบืส�นมรดกไทยให้เข้�ถงึกลุม่
คนรุน่ใหม่แล้ว นำ�้อบนำ�้ปรงุ เครื่องหอม
ของไทยจึงไม่ใช่มีเพียงแค่คว�มหอม
ให ้ สัม ผัส  ห�กแต ่มีคว�มงดง�ม
ของวิถีไทย มเีรือ่งร�วร�ยละเอียดของ
ประเพณีของคนโบร�ณภูมิปัญญ�ไทย
อันแยบยล ซ่ึงเป็นท้ังศ�สตร์และศิลป์  
ที่ทรงคุณค่�ที่น่�ภ�คภูมิใจและควร
สืบรักษ�ไว้ไม่ให้สูญไป อีกด้�นคือ
สุขภ�พ กลิน่หอมยงัเป็น  เหมอืนอโรม�
รัญจวนใจ ที่มีคุณสมบัติช่วยให้สดชื่น 
คล�ยร ้อน รวมถึงเป ็นสื่อส ่งมอบ
คว�มสุขถึงกันในเทศก�ลสงกร�นต์
ปีใหม่ไทยได้เป็นอย่�งดี
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ข่าวต่อ

ข่าวต่อหน้า1 
• สงกรานต์

มห�วิทย�ลั ย เทคโน โลยี ร�ชมงคล
พระนคร กำ�หนดจดัโครงก�ร “ร�ชมงคลพระนคร 
สื บ ส � น ป ร ะ เ พ ณี ส ง ก ร � น ต ์ วิ ถี ไ ท ย ”                              
ประจำ�ป ี 2562 วันท่ี 4 เมษ�ยน 2562                                                     
ณ หอประชุมดีฮอลล์ ร�ชมงคลพระนคร                          
(ศนูย์เทเวศร์) โดยมีกิจกรรมม�กม�ย เริ่มจ�ก
พิธีท�งสงฆ์ด้วยก�รทำ�บุญตักบ�ตรพระสงฆ์ 9 
รปูจ�กวดันรน�ถ สนุทรกิ�ร�ม หลังจ�กพระสงฆ์
ฉนัภตัต�ห�รแล้วพระร�ชส�รเมธ ีเป็นประธ�น
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดบังสุกุล อุทิศ
ส่วนกุศลให้กับผู ้ล ่วงลับ และถว�ยปัจจัย
ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทน� กรวดนำ้�รับพร 
จ�กนั้นเป็นก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี
ชมรม มทร.พระนคร อ�วุโส ต่อด้วยก�รแสดง
สืบส�นประเพณีสงกร�นต์ พิธีสรงนำ้�พระ 
รดนำ้�ดำ�หัวและขอพรผู้อ�วุโส ปิดท้�ยด้วย
กิจกรรมก�รแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
กิจกรรมส�ธิตก�รทำ�ของชำ�ร่วยวันสงกร�นต์

ทั้งนี้วันสงกร�นต์ ตรงกับวันที่ 13 – 15 
เมษ�ยน ของทุกปี วันสงกร�นต์สืบทอดม�แต่
โบร�ณคู่กับตรุษ จึงเรียกรวมกันว�่ ประเพณี
ตรุษสงกร�นต์ หม�ยถึง ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับ 
ปีใหม่ พิธีสงกร�นต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นกับ
สม�ชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้�นใกล้เรือน
เคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้�ง 
และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและคว�ม
เชื่อไปในคว�มเชื่อด้ังเดิมใช้สัญลักษณ์เป็น  
องค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ ก�รใช้นำ้�เป็น
ตัวแทน แก้กันกับคว�มหม�ยของฤดูร้อน ช่วง
เวล�ที่พระอ�ทิตย์เคลื่อนเข้�สู่ร�ศีเมษ ใช้นำ้�
รดให้แก่กันเพื่อคว�มชุ ่มชื่น มีก�รขอพร        
จ�กผู้ใหญ่ ก�รรำ�ลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับ 

เงินทองไหลม�เทม�ดุจทร�ยท่ีขนเข้�วัด       
แต่ก็มีบ�งที่เชื่อว่�ตลอดปี ก�รนำ�ทร�ยที่      
ติดเท้�ออกวัดเป็นบ�ป จึงขนทร�ยเข้�วัดเพื่อ
ไม่ให้เป็นบ�ป และก�รปล่อยนกปล่อยปล�               
ถือเป็นก�รล้�งบ�ปที่ทำ�ไว้ เป็นก�รสะเด�ะ
เคร�ะห์ร ้�ยให้มีแต ่คว�มสุขคว�มสบ�ย           
ในวันขึ้นปีใหม่ไทย
• มอบประกาศนียบัตร ปวช.

รศ.สภุทัร� โกไศยก�นนท์ รกัษ�ร�ชก�ร
แทนอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ช
มงคลพระนคร เปิดเผยว่� มห�วิทย�ลัยฯ        
ได้กำ�หนดก�รจัดง�นพิธีมอบประก�ศนียบัตร
วิช�ชีพ คร้ังท่ี 2 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561       
ในวันอ�ทิตย ์ที่  12 พฤษภ�คม 2562 
ช่วงเช้�เวล� 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม
เฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศ�สตร์        
ร�ชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) 
ก�รจัดง�นคร้ังนี้ มีระเบียบและขั้นตอน
ท่ีเหม�ะสม ไม่ว่�จะเป็นก�รข�นน�มผู้สำ�เร็จ
ก � รศึ กษ �  และขั้ น ตอนก� รฝ ึ ก ซ ้ อ ม                                  
รวมทั้งมีก�รจัดซุ้มสำ�หรับถ่�ยรูปอีกด้วย

ป ัจ จุบันมห�วิทย�ลัย เทคโนโลยี                          
ร�ชมงคลพระนคร ได้เปิดรบัผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือเทียบเท ่�         
เพื่อศึกษ�ต่อในระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 
(ปวช.) 2 คณะ คือ คณะบริห�รธุรกิจ                       
ประเภทวิช�พ�ณิชกรรม  ส�ข�วิช�ก�รบัญชี
และคณะวิศวกรรมศ�สตร ์ ประเภทวิช�
ช่�งอุตส�หกรรม ได้แก่ ส�ข�วิช�ช่�งยนต์ 
ส�ข�วชิ�ช่�งกลโรงง�น ส�ข�วชิ�ช่�งไฟฟ้�กำ�ลงั 
และส�ข�วิช�ช่�งอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ผู้สนใจ
ส�ม�รถติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน 
(สวท.)  ร�ชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0 2665 
3777 ต่อ 6105 - 6408 

หรือ http://www.rmutp.ac.th
• หลักสูตรการบิน

รศ.สุภทัร� โกไศยก�นนท์ รกัษ�ร�ชก�ร
แทนอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
ร�ชมงคลพระนคร เปิดเผยว่� มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยรี�ชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับบรษิทั
ไทยแอร ์ โ ร ส เปซ  อิ นดั สทรี ส ์  จำ � กั ด                           
จัดทำ�หลักสูตรบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ในลักษณะ    
ของหลักสูตรน�น�ช�ติ ค�ดว่�พร้อมเปิด       
รับสมัครนักศึกษ�ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2562             
โดยจดัทำ�หลกัสตูรระดบัประก�ศนยีบัตร (Non 
Degree) และหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี 
ประกอบด ้วย หลักสูตรช ่�งซ ่อมบำ�รุ ง
อ�ก�ศย�นม�ตรฐ�น (EFA/EASA) หลักสูตร
ธุรกิจก�รบินหรือก�รบริก�รภ�คพื้นดิน 
(EASA/IATA) และหลักสูตรนักบินพ�ณิชย์ 
(FAA/EASA)

รศ.สุภัทร� โกไศยก�นนท์ กล่�วว่� 
หลักสูตรดังกล่�วได้รับม�ตรฐ�นจ�กองค์กร
บ ริ ห � ร ก � ร บิ น แ ห ่ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก �                                        
(Federal Aviation Administration-FAA)                                      
และสำ�นักง�นบริห�รคว�มปลอดภัยด้�นก�ร
บินของสหภ�พยุโรป (European Aviation 
Safety Agency-EASA) และสม�คมขนส่ง                   
ท�งอ�ก�ศระหว่�งประเทศ (The Interna-
tional Air Transport Association-IATA) 
อย ่�งไรก็ต�มสำ�หรับผู ้ที่สนใจเข ้�ศึกษ�
หลักสูตรดังกล ่�วต ้องสอบภ�ษ�อังกฤษ                   
ต�มม�ตรฐ�น ICAO Level 4 อีกด้วย ท่ีสำ�คัญ
มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในภ�คทฤษฎี          
ที่มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร                  
ส่วนภ�คปฏิบัติต้องไปศึกษ� ต่�งประเทศ   
หลังสำ�เร็จก�รศึกษ�แล ้วส�ม�รถสมัคร             
เข้�ทำ�ง�นได้ทั่วโลก

น.ศ. สิ่งทอฯ เปิดรันเวย์
โชว์พลังดีไซเนอร์รุ่นใหม่

ข โดยทั่วไปนิยมประกอบกิจกรรมต่�งๆ 
ได้แก่ ก�รทำ�บุญตักบ�ตร ถือว่�เป็นก�ร
สร้�งบุญสร้�งกุศลให้ตัวเองและอุทิศส่วน
กุศลน้ันแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วก�รทำ�บุญแบบน้ีมัก
จะเตรียมไว้ล่วงหน้� นำ�อ�ห�รไปตักบ�ตร
ถว�ยพระภิกษุที่ศ�ล�วัดซ่ึงจัดเป็นที่รวม
สำ�หรับทำ�บุญในวันนี้หลังจ�กที่ได้ทำ�บุญ
เสร็จแล้วก็จะมีก�รก่อเจดีย์ทร�ยอันเป็น
ประเพณีสำ�คัญหนึ่งในช่วงเทศก�ลของช�ว
ไทยก�รรดนำ�เป็นก�รอวยพรปีใหม่ให้กัน
และกันนำ�ท่ีรดมักใช้นำ�หอมไทยเจือด้วยนำ�
ธรรมด�หรือน.ลอยดอกไม้ ก�รสรงน.พระ
จะสรงน..พระพุทธรูปก่อนทั้งพระพุทธรูปที่
บ้�นและพระพุทธรูปท่ีวัดและบ�งท่ีจัดสรงน.
พระสงฆ์ด้วยบังสุกุลอัฐิกระดูกบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้วโดยก่อเป็นเจดีย์แล้วนิมนต์
พระม�บังสุกุลก�รรดน.ผู้ ใหญ่คือก�รไป
อวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เค�รพนับถือ ครูบ�อ�จ�รย์               
ท่�นผู้ใหญ่มักจะน่ังลงแล้วผู้ท่ีรดก็จะเอ�น.หอม
เจือกับน.รดที่มือท่�น.ท่�นจะให้ศีลให้พร    
ถ้�เป็นพระก็จะนำ�ผ้�สบงไปถว�ยให้ท่�น
ผลัดเปล่ียนด้วยห�กเป็นฆร�ว�สก็จะห�ผ้�ถุง    
ผ้�ข�วม้�ไปให้ 

กิ จ ก ร ร ม สำ � คั ญ คื อ  ก � ร ดำ � หั ว                      
จุดประสงค์คล้�ยกับก�รรดนำ้�ท�งภ�คกล�ง 
พบเห็นได้ท�งภ�คเหนือ ก�รดำ�หัวทำ�เพื่อ
แสดงถึงก�รเค�รพนับถือต่อพระผู ้สูงอ�ยุ      
คือก�รขอขม�ในสิ่ งที่ ได ้ล ่วงเกินไปแล ้ว                  
หรือก�รขอพรปีใหม่จ�กผู ้ใหญ่ของท่ีใช ้            
ในก�รดำ�หวัส่วนม�กมอี�ภรณ์ มะพร้�ว กล้วย 
ส้มป่อย เทียน และดอกไม้ ก�รก่อเจดีย์ทร�ย 
เป็นก�รนำ�ทร�ยม�ก่อเป็นรูปร่�งคล้�ยเจดีย์ 
และประดับด้วยดอกไม้ต่�ง ๆ  ก�รนำ�ทร�ยเข้�
วั ดท�งภ�คเหนือนิ ยมขนทร�ย เข ้ �วั ด
เพือ่เป็นนมิติโชคล�ภ ให้มคีว�มสขุคว�มเจรญิ 

ส�ข�วิช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และ
ส�ข�วิช�ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

ดร. จรัสพิมพ์ กล่�วต่อว่� ในปีนี้ได้จัดง�น
ขึ้นภ�ยใต้แนวคิด HOUSE OF NANGLOENG 
“บ้�นน�งเลิ้ง” โดยผลง�นของนักศึกษ�ครั้งนี้     
ได้ผ่�นกระบวนก�รศกึษ� เรยีนรู ้ทดลอง ผสมผส�น
กับแนวคิดท�งศิลปะที่ เชื่อมโยงแนวคิดของ       
ก�รออกแบบด ้ วยก�รนำ �รู ปแบบวิ ถี ชี วิ ต                                
ง�นหัตถกรรม ง�นประติม�กรรม แบบอย่�ง
ศิลปะ และคว�มเช่ือด้วยก�รนำ�เสนอโครงสร้�ง
ชุดและร�ยละเอียดก�รตกแต่งท่ีแสดงอัตลักษณ์
ของเรือ่งร�ว ก�รสะท้อนแนวคดิผ่�นก�รถ่�ยทอด
เป็นรูปแบบเครื่องแต่งก�ยที่สวมใส่ได้จริงผ่�น
เทคนิคก�รทอ ก�รพิมพ์ ก�รปัก ก�รเลเซอร์คัท 
และก�รสร้�งสรรค์ศิลปะส่ิงทอนำ�เสนอลวดล�ย
เฉพ�ะตวัด้วยก�รใช้คูส่ทีีห่ล�กหล�ยในกลุม่เอร์ิธโทน 

(Earth Tone) และก�รใช้สใีนกลุม่สสีดใส ทำ�ก�รจับคู่
สีที่สร ้�งให้เกิดคว�มแตกต่�งเพ่ือเพิ่มคว�ม        
น่�สนใจและคว�มสมดุล จนเป็นผลง�นก�รออกแบบ
ท่ีแสดงออกถึงตัวตนที่พร ้อมก้�วสู ่ก�รเป ็น          
นักออกแบบแฟชั่นในอน�คต

น�ยสิทธิ จรัสแสง หรือ โด้ นักศึกษ�        
ชั้นปีที่ 4 ส�ข�วิช�ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
เจ้�ของผลง�น KID HORD (คิดฮอด) ซึง่เป็นภ�ษ�
อีส�นที่แปลว่� คิดถึง เปิดเผยว่� “ผมเป็นคน
จังหวัดก�ฬสินธุ์ เติบโตม�กับกี่ทอผ้� แม่ทอผ้�    
ส่งผมเรยีนม�ตัง้แต่ผมยงัเดก็ ๆ  แม่จะให้คอยช่วย
ง�นตลอด เมื่อเริ่มเข ้�ม�เรียนท่ีกรุงเทพฯ           
ทำ�ให้คิดถึงบ้�นและผืนผ้�ในท้องถิ่น จึงทำ�ให้            
เกิดแนวคิดในก�รนำ�ผ้�ทอม�พัฒน�รูปแบบ              
ให้เข้�กับยุคสมัยและเข้�ถึงคนรุ่นใหม่ได้ม�กขึ้น 
โดยกระบวนก�รทอผ้�นั้นทุกผืนท่ีนำ�ม�จัดแสดง
แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ทอด้วยมือเองทุกช้ินผสมผส�น        
กับคว�มรู้ในห้องเรียนม�ประยุกต์ใช้ ซ่ึงอน�คต
อย�กนำ�ผ้�พื้นบ้�นม�พัฒน�และเผยแพร่ให้เป็น
ที่รู้จักทั้งช�วไทยและต่�งประเทศ”

ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�
วชิ�ออกแบบแฟชัน่และสิง่ทอ คณะอตุส�หกรรม
สิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ กล่�วว่� โครงก�รแสดง
ผลง�นนักศึกษ�ด้�นอุตส�หกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ภ�ยใต้ชื่อ The Debut Project 
ค ร้ั ง ท่ี  9  ณ  ช้ั น  1  ห อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
แห่งกรุงเทพมห�นคร จัดโดยนักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 
คณะอุตส�หกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถงึศกัยภ�พก�รเรยีน
ก�รสอนตลอดระยะเวล� 4 ปี และเป็นเวทีให้
นัก ศึกษ�นำ �ผลง�นเข ้ �ร ่ วม จัดแสดงและ
เผยแพร่สู่สังคม อีกทั้งยังเป็นก�รตอกยำ้�ก�รเป็น
มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ด้�นก�รผลิตบัณฑิตมืออ�ชีพ 
ซึง่ในปีนีม้กี�รจดัแสดงแฟชัน่โชว์ จำ�นวน  225 ชดุ 
และมกี�รจดัแสดงนิทรรศก�รผลง�นของนกัศกึษ� 
3 ส�ข�วิช� ได้แก่ ส�ข�วิช�เทคโนโลยีเสื้อผ้� 
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น�งส�วณัฐณิช� สวนทอง และน�ยวัชรพล สุนนทรร�ช 
นกัศกึษ�คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รออกแบบ คว้�ร�งวลั
ชนะเลิศก�รประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  ก�รจัดก�รคว�มรู ้สู ่
มห�วทิย�ลยันวัตกรรม ภ�คโปสเตอร์ ในผลง�นก�รถ่�ยทอดคว�ม
รู้ด้�นก�รออกแบบเชงิบรูณ�ก�ร สูก่�รขบัเคลือ่นเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีท�งก�รออกแบบ และร�งวัลชมเชยภ�คบรรย�ย 
บทคว�มดีเด่น ในผลง�นโครงก�รถ่�ยทอดคว�มรู ้ด้�นก�ร
ออกแบบเชิงบูรณ�ก�รสู ่ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย
เทคโนโลยที�งก�รออกแบบ ภ�ยในง�นประชุมสัมมน�เครือข่�ย
ก�รจัดก�รคว�มรู้ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล สถ�บันก�ร
พลศึกษ� และสถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM+2)  ครั้งที่ 
12 หัวข้อ “ก�รจัดก�รคว�มรู้สู่มห�วิทย�ลัยนวัตกรรม” จัดโดย 
มทร.ธัญบุรี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธ�นี

คณะศิลปศ�สตร์ จัดก�รบริก�รวิช�ก�รแก่ผู้สูงอ�ยุใน
จังหวัดนนทบุรี ด้�นก�รส่งเสริมสุขภ�พ ก�รพัฒน�ภ�ษ�อังกฤษ
อย่�งง่�ยในชีวิตประจำ�วัน สร้�งเครือข่�ยผู้สูงอ�ยุ และให้ผู้สูงวัย
มมีนษุยสมัพนัธ์ก�รอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่�งมคีว�มสขุ ประกอบด้วย 
กจิกรรมนนัทน�ก�รกลุม่สมัพนัธ์ ลลี�ศ  กจิกรรมก�รสนทน�ภ�ษ�องักฤษ
อย่�งง่�ยในชีวติประจำ�วนั เกมบิงโก นบัเลขภ�ษ�จีน เพลงฝึกสมอง 
กจิกรรมมนษุย์สมัพนัธ์ก�รอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่�งมคีว�มสุข และ
กิจกรรมก�รสื่อส�รภ�ษ�ไทยในยุค 4.0 ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วผู้สูง
วยัทีเ่ข้�ร่วมกจิกรรมได้รับคว�มรู ้และคว�มสนกุสน�น ณ ห้องประชุม
ศูนย์พัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ จังหวัดนนทบุรี

นกัศกึษ�คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จัดบูธส�ธติแสดงผลง�นนกัศึกษ� 
ในง�นแสดงสนิค้� Bangkok Gems and Jewelry Fair ครัง้ที ่63 เพือ่เป็นก�ร
ประช�สมัพนัธ์ส�ข� และแลกเปลีย่นคว�มรูใ้นด้�นก�รผลติอญัมณี                   
เครือ่งประดบั กบัมห�วทิย�ลยั และบรษิทัต่�ง ๆ  จดัโดย กรมส่งเสรมิก�รค้�
ระหว่�งประเทศ ณ ศนูย์แสดงสนิค้�และก�รประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธ�นี

คณะอุตส�หกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมกับ                  
บรษิทั Nan Yang Textile Group จดักจิกรรมบรรย�ยพเิศษหวัข้อ 
“ก�รเตรยีมคว�มพร้อมก�รทำ�ง�นในระบบอตุส�หกรรมด้�นสิง่ทอ
ยุคดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 และเทียบโอนชั้นปีที่ 2 คณะ
อตุส�หกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ เพือ่ให้นกัศกึษ�เตรยีมพร้อม
ก�รทำ�ง�นในอน�คต และรูถ้งึระบบกลไกก�รทำ�ง�นในอตุส�หกรรมสิง่ทอ 
รวมถึงเทคโนโลยีด้�นส่ิงทอท่ีพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ณ คณะ
อตุส�หกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ (ศนูย์พณชิยก�รพระนคร)

น�งส�ววรก�นต์ บุตรส�ร นักศึกษ�ส�ข�วิช�วัสดุศ�สตร์
อุตส�หกรรม คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เข้�รับทุนก�ร
ศกึษ�จ�กมลูนธิอิ�ยโินะโมะโต๊ะ ในโครงก�ร “ทนุส่งน้องเรยีนจบ” 
ปีท่ี 13 เพือ่ส่งให้นกัศกึษ�ได้มโีอก�สเล่�เรียนสำ�เร็จก�รศึกษ�และเตบิโต
เป็นอน�คตทีด่ขีองประเทศ ณ ห้องมฆัว�นรงัสรรค์ สโมสรกองทัพบก

น�ยสิริวิชญ์ พันธุ์ศักดิ์ นักศึกษ�ส�ข�วิช�ก�รเงิน คณะ    
บริห�รธุรกจิ และอดตีประธ�นชมรมนกัลงทุน  ได้รับเชิญให้ร่วมเสวน�   
แบ่งปันให้คว�มรู ้ ในง�นเปิดตัว Application KTBST Social                    
ในหัวข้อ “ในฐ�นะที่เป็นเทรดเดอร์ มีวิธีก�รรับมืออย่�งไร ถ้� AI 
เข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของก�รลงทุนในปัจจุบัน และจะพึงพ� AI                
ในก�รลงทุนได้อย่�งไร” ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 
อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

น�ยปิติกร แสงอยู่ และน�ยชน�ศักดิ์ ชูนุช นักศึกษ�คณะ
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม คว้�ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลง�น 
“สื่อก�รสอน เรื่อง กฎของโอห์ม โดยใช้แชทบอท” ในก�รแข่งขัน 
Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 ก�รแข่งขันประเภท 
ก�รสร้�งสื่อประกอบก�รเรียนก�รสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์

     ง�นสโมสรและกิจก�รนักศึกษ� ฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�                                            
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์จัดโครงก�รค่�ยอ�ส�พัฒน�
เฉลิมพระเกียรติ มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษ�ท่ี ร่วมกิจกรรม
ค่�ยฯ มจีติส�ธ�รณะ มคีว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยกจิกรรมผ่�น
กระบวนก�รบำ�เพญ็ประโยชน์  รูร้กัส�มคัค ีมคีว�มผกูพนัต่อคณะ 
ตอบสนองนโยบ�ย สถ�นศกึษ� 3D โดยจดักิจกรรมสร้�งโรงอ�ห�ร 
และปรบัภมูทัิศน์โดยรอบศนูย์ก�รเรียนชุมชนช�วไทยภเูข� จงัหวดั
เชียงใหม่ ณ ตำ�บลสบโขง อำ�เภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่

นักศึกษ�ส�ข�วิช�เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4 คณะ
เทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน จัดแสดงนิทรรศก�รผลง�นนักศึกษ� 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 ภ�ยใต้ชื่อง�น “Multival Exhibition” 
มีผลง�นนักศึกษ�กว่� 30 ผลง�น สำ�หรับผลง�นนักศึกษ�ในปีนี้ 
มหีล�กหล�ยประเภทผลง�นท่ีน่�สนใจ เช่น หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ 
เว็บไซต์ แอนิเมชั่น 2D แอนิเมชั่น 3D อินโฟกร�ฟิก Projection 
Mapping เป็นต้น ณ ชั้น 5 โซน ZEN @ CentralWorld

ชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

บริการวิชาการผู้สูงอายุ

โชว์ผลงาน

ให้ความรู้

รับทุนศึกษา

ขอแสดงความยินดี จติอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน

สื่อสารฯ โชว์นิทรรศการมัลติมีเดีย

      เตรียมคว�มพร้อมกันครับ!!!  คณะเทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน 
จัดกิจกรรมปัจฉมินิเทศ ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2561 เพ่ือเตรยีมคว�ม
พร้อมให้กบันกัศกึษ�ได้ก้�วเข้�สูว่ชิ�ชพีอย่�งมัน่คง และแสดงคว�ม
ยินดีแก่นกัศกึษ�ทีก่ำ�ลงัจะสำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
โดยเป็นก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�รกรอกภ�วะก�รมีง�นทำ�ของ
บัณฑิต โดยคุณมัลลิก� วีระสัย จ�กกองพัฒน�นักศึกษ�                           
มทร.พระนคร ก�รบรรย�ยหวัข้อ “ก�รสมคัรง�นอย่�งไรให้ได้ง�น” 
โดย คุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล วิทย�กรจ�ก JOB TOP GUN และก�ร
บรรย�ยหัวข้อ “บุคลิกภ�พและก�รสื่อส�รเพื่อคว�มมั่นใจในตัว
เอง” โดยอ�จ�รย์กิตตกิร พนงัแก้ว ผู้อำ�นวยก�รสถ�บนั First Inter 
Training ณ ห้องประชุม D - Hall (ศูนย์เทเวศร์)         ให้คว�มรู้
กันหน่อย!! คณะบริห�รธุรกิจ จัดบรรย�ยพิเศษ “คุยกับรุ่นพี่               
Logistics” เสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์
ให้กบันักศกึษ� และแลกเปลีย่นประสบก�รณ์ในส�ยง�นโลจิสตกิส์ 
กับบุคล�กรที่มีคว�มเช่ียวช�ญโดยตรงในศ�สตร์ก�รบริห�รและ
จัดก�รองค์กร ด้�นก�รจัดก�รโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจ�ก 
คณุวร�นนท์ คงปฏมิ�กร รองประธ�นกรรมก�รส�ยง�นบรหิ�รคลงั
สินค้�และกระจ�ยสนิค้� บรษิทั ซลิลคิ ฟ�ร์ม� จำ�กดั เป็นวิทย�กร 
ณ ห้อง R203 อ�ค�รมงคลอ�ภ� คณะบรหิ�รธรุกจิ (ศนูย์พณชิยก�ร
พระนคร)      เจียระไนเพชร !!! กองพัฒน�นักศึกษ�จัดโครงก�ร
ฝึกอบรมพัฒน�นกัศกึษ�มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลพระนคร 
The Best and The Bright Student “RMUTP Young Generation”
มีเป้�หม�ยส่งเสริมให้นักศึกษ�ในโครงก�รเป็นผู ้มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย และ

นักศึกษ�ในโครงก�รจะได้รับคว�มรู้ ทักษะและประสบก�รณ์จริง 
รวมถงึก�รพฒัน�ศกัยภ�พระดบัส�กลสูก่�รเป็นผูน้ำ�นกัศกึษ�ต�ม
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อ�ทิ ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ ม�รย�ท
ท�งสังคม ภ�วะผู้นำ� จิตอ�ส� ตลอดจนก�รปลูกฝังด้�นคุณธรรม 
จริยธรรม ก�รอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และก�รฝึกทักษะด้�น
ก�รใช้ภ�ษ�จนี และภ�ษ�องักฤษเพือ่ก�รสือ่ส�รส�กลจ�กวิทย�กร
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพ�ะด้�น โดยมีนักศึกษ�เข้�ร่วมจำ�นวน 33 คน       
ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร และศูนย์ก�รเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยทรงดำ �  บ ้ �นหั ว เข�จี น  จั งหวั ด ร�ชบุ รี 
    มีดีต้องโชว์!!! คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ ได้รับเชิญ                              
จ�กสำ�นักง�นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำ�เนินก�รส�ธิตอ�ห�ร
ช�ววงัและอ�ห�รในรชัสมยั จำ�นวน 10 ร�ยก�ร ในง�น“ใต้ร่มพระ
บ�รม ี237 ปี กรงุรัตนโกสนิทร์” ได้แก่ขนมจนีซ�วนำ�้ ข้�วมนัส้มตำ� 
นำ้�พริกลงเรือ เมี่ยงคำ�โบร�ณ กระทงทอง หมูสร่ง ช่อม่วง จีบไทย 
ถุงทอง ขนมครกโบร�ณ และขนมเบื้องไทย และอ�ห�รในรัชสมัย
ช่วงรัชก�ลที่ 1-3 ได้แก่ อ�ห�รในก�พย์เห่เรือชมเครื่องค�ว ได้แก่ 
ตับเหล็ก สมัยรัชก�ลที่ 4-6 ได้แก่ ข้�วแช่และต้มจิ๋ว สมัยรัชก�ลที่ 
7 – ปัจจบัุน ได้แก่ ไข่เจียวพระอ�ทติย์จ�กสตูรพระร�ชท�นรชัก�ล
ที่ 9 เพื่อรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ และเทิดพระเกียรติ                           
พระมห�กษัตรย์ิไทยทุกพระองค์ในร�ชวงศ์จกัร ีณ พพิธิภณัฑสถ�น
แห่งช�ติพระนคร      ไปแอ่วเหนือกัน!!!  ส�ข�วิช�ภ�ษ�ไทย
ประยกุต์ คณะศลิปศ�สตร์ นำ�นกัศกึษ�แลกเปลีย่นจ�กส�ธ�รณรฐั
ประช�ชนจีน มณฑลหน�นหนิง ต�มคว�มร่วมมือไทย-จีน เยือน
ดินแดนล้�นน� ศึกษ�ดูง�นสถ�นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ และ

ศลิปวฒันธรรมถิน่เหนอื พร้อมเยีย่มชมมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ โดย
มีจุดประสงค์หลักในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกชั้นเรียนจ�กก�ร
ศึกษ�วิถีชีวิตจริงของชุมชน ผ ่�นมุมมองด ้�นภูมิศ�สตร ์ 
สถ�ปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม ณ จ.เชียงใหม่ และจ.ลำ�พูน             
    คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม จัดโครงก�รส่งเสริมทักษะ
อุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่เพ่ือก�รประหยัดพลังง�น โดยมี
คุณวีรสิทธิ์  เทียนสถิตย ์กุล จ�กบริษัท เอ.พี .ฮอนด้� จำ�กัด 
และอ�จ�รย์ประมวล รอนยุทธ จ�กวิทย�ลัยเทคนิคสกลนคร 
เป็นวทิย�กรให้คว�มรู ้เพือ่เป็นก�รพฒัน�ทกัษะด้�นวศิวกรรมย�นยนต์ 
ด้�นเทคโนโลยี (ดิจิทัล) ให้แก่นักศึกษ�ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นทีม 
โดยนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์กับก�รสร้�งรถประหยัดนำ้�มันเช้ือเพลิง 
เพ่ือเข้�ร่วมแข่งขันโครงก�ร Shell Eco-Marathon Asia 2018 
มีผู ้เข้�ร่วมอบรมจำ�นวน 30 คน ณ ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�น
เทคโนโลยีอุตส�หก�ร คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม (ศูนย์เทเวศร์) 
   ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร ์และเทคโนโลยีสิ่ งแวดล ้อม                             
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เข ้�เยี่ยมชมศึกษ�ดูง�น                     
ก�รจดัก�รระบบส�รสนเทศ (MIS) และระบบส�รสนเทศภมูศิ�สตร์ 
(GIS) โดยก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (IT) ก�รผลิตแผนที่ภ�พถ่�ย
จ�กด�วเทียม และก�รประยุกต์ใช้ข้อมูลจ�กด�วเทียมและข้อมูล
ส�รสนเทศด้�นป่�ไม้ ณ สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและ               
ภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) สำ�นักง�นใหญ่ ศูนย์ร�ชก�ร              
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมห�นคร

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจโชว์กึ๋น

เรื่อง : ณรงค์กร ประส�รแสง
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ส่ิงของเพือ่สักก�ระ : ธูปแดง 9 ดอก เทยีนแดง 1 คู่  
ดอกกุหล�บแดง 9 ดอก  ผลไม้สีแดง นำ้�อ้อย 
และนมสด ห้�มถว�ยอ�ห�รค�วทุกชนิด

5. ขอพรด้านความส�าเร็จ 
“พระพิฆเนศ” หน้�ห้�งเซ็นทรัลเวิลด์              

เช่ือกันว่�เป็นเทพแห่งคว�มสำ�เร็จ เป็นเทพเจ้�
แห่งคว�มรู้อันมีปัญญ�เป็นเลิศ นอกจ�กนี้ยังถือ
เป็นเทพท�งศลิปวทิย�ต่�ง ๆ  ดงันัน้จงึมกัจะได้เหน็
คนที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับศิลปะ กร�บไหว ้บูช�                   
พระพฆิเนศกนัอยูเ่สมอ รวมถงึยงันยิมขอพรในเรือ่ง
ชือ่เสียง และให้ก�รทำ�ง�นสำ�เรจ็ลุล่วงไปด้วยดี
สิ่งของเพื่อสักก�ระ : ผลไม้ ขนมหว�น ดอกไม้
สีสด ธูป 9 ดอก ห้�มถว�ยเนื้อสัตว์ ขนมหรือ
อ�ห�รที่มีส่วนประกอบของไข่

เป็นยังไงกันบ้�งกับพิกัดที่ เร�แนะนำ� 
บอกเลยว่�อิม่บญุชุม่ฉำ�่ใจแน่นอนซึง่ต้องขอขอบคุณ
ข้อมลูด ีๆ  จ�กเว็บไซต์ sanook.com แต่อย่�งไรกต็�ม
ทุกส่ิงล ้วนแล้วแต่เป ็นคว�มเช่ือส ่วนบุคคล 
ท้�ยสุดแล้วก�รทำ�บุญคือก�รสุขก�ยสบ�ยใจ
นั่นเอง ส่วนใครที่ออกเดินท�งหรือไปเล่นนำ้�
สงกร�นต ์ก็ขอให ้สนุกสน�นและปลอดภัย 
มคีว�มสขุในช่วงเทศก�ลปีใหม่ไทยกนัทกุคนนะคะ 

ทีม่�เนือ้ห�และรูปภ�พ Youtube : FoodTravel
TVChannel, www.kaijeaw.com 
เรียบเรียง : ณิชช� กุลเตชะวณิช

“เครปเย็น” 
นำ้�ล�ยสอ

ตะลอนทัวร์

L i f e  s t y l e

ย่�งเข้�สู่เดือนเมษ�ยน หล�ยคนกลับบ้�นเพื่ออยู่พร้อมหน้�พร้อมต�กับครอบครัวในช่วง
เทศก�ลสงกร�นต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย แต่ช�วกรุงเทพฯ หล�ยคนไม่มีโอก�ส                
เทีย่วต่�งจงัหวดัและไม่ชอบเล่นส�ดนำ�้ ห�กใครไม่อย�กให้วนัหยดุย�วต้องหมดไปกบัก�รนอนเหง�อยูบ้่�น                  
คอลมัน์ตะลอนทวัร์ฉบบันีจ้ะพ�ไปไหว้พระขอพร เสรมิคว�มเป็นสริมิงคลในวนัข้ึนปีใหม่ไทย ซ่ึงแต่ละท่ี
ก็อยู่แค่ในกรุงเทพฯนี่เอง ใครอย�กขอพรด้�นไหนต�มไปกันเลย

1. ขอพรด้านการเรียน 
สำ�หรบัใครทีอ่ย�กขอพรด้�นก�รเรยีนต้อง

ม�ที่ “พระบรมรูปทรงม้� ร.5” ต้ังอยู ่ถนน
ร�ชดำ�เนินนอก โดยพระบรมร�ช�นุส�วรีย์ของ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 5                
ได้แบบอย่�งม�จ�กพระบรมรปูของพระเจ้�หลยุส์
ที ่14 แห่งฝร่ังเศส ในวโรก�สทีเ่สด็จประพ�สยโุรป
ครัง้ที ่2 ซ่ึงตัง้แต่อดตีจนปัจจบุนักจ็ะมผีูค้นม�กร�บ
สักก�ระตลอดเวล� โดยเฉพ�ะในคืนวันอังค�ร 
ซึง่ตรงกบัวนัพระร�ชสมภพ เพร�ะเชือ่ว่�พระองค์
จะเสด็จม�ประทับยงัพระบรมรปูในเวล� 22.00 น. 
นอกจ�กนี้ยังมีผู้คนนำ�ดอกกุหล�บสชีมพมู�กร�บ
ไหว้ขอพร เนื่องจ�กมีคว�มเชื่อว่� ดอกกุหล�บ
ที่มีคว�มง�มและมีหน�มแหลมคม (คืออำ�น�จ) 
ห�กนำ�ม�บูช�จะทำ�ให้ผู ้บูช�มีอำ�น�จอีกด้วย
สิง่ของเพือ่สกัก�ระ : ดอกกหุล�บสชีมพ ู ธปู 16 ดอก

 สถานท่ี เสริมดวงให้ปัง5

แ บ บ ฉบั บ โ ฮ ม เ ม ด

2. ขอพรด้านการงาน 
“ศ�ลหลักเมือง” ข้�งพระบรมมห�ร�ชวัง 

ถือเป็นหลักชัยของแผ่นดิน โดยคนส่วนใหญ่มี
คว�มเชื่อว่� ห�กได้ม�ฝ�กดวงชะต�ถว�ยกับเจ้�
พ่อหลักเมือง ถือเป็นก�รนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จใน
ชีวิต และสิ่งที่ผู้คนเชื่อถือกันม�ก คือจะช่วยสร้�ง
คว�มมั่นคงในหน้�ท่ีก�รง�นท่ีทำ�อยู ่ม�กข้ึน
สิ่งของเพื่อสักก�ระ : ดอกบวั ธปู เทยีน ผ้�แพร 3 สี

3. ขอพรด้านสุขภาพ 
ใครอย�กขอพรด้�นสุขภ�พต้องไปที่วัด

พระศรมีห�อมุ�เทว ีหรอืวดัแขก (สลีม) เขตบ�งรัก  
กร�บบูช� “พระแม่อุม�เทวี” เป็นป�งพระแม่ผู้
เป็นใหญ่ในจักรว�ล เป็นเทวีแห่งอำ�น�จว�สน�
และบ�รมีอันสูงสุด ผู้เปี่ยมล้นด้วยคว�มง�มและ
เมตต� เปรียบเสมือนพระแม่ของโลก โดยเชื่อกัน
ว่�ผูท้ีบ่ชู�ป�งนีจ้ะได้รบัพรให้สขุภ�พแขง็แรง เป็น
เมตต�มห�นิยม และทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงครั้ง
ยิ่งใหญ่ “นวร�ตรี” ประม�ณช่วงเดือนตุล�คม                 
รวม 10 วัน 10 คืนพร้อมกันทั่วโลก
สิง่ของเพือ่สกัก�ระ : พวงม�ลยัด�วเรอืง หรอืดอก
กล้วยไม้ ดอกกุหล�บ มะพร้�วอ่อน และกล้วย
นำ้�ว้� เครื่องมังสวิรัติ  ห้�มถว�ยและนำ�ของค�ว
เข้�ม�บริเวณสถ�นที่หม�ยถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิด 
และผลไม้มีหน�ม

4. ขอพรด้านความรัก 
สถ�นที่ที่นิยมไปขอพรด้�นคว�มรักม�ก

ทีส่ดุ “พระตรมีรูต”ิ หน้�ห้�งเซน็ทรลัเวลิด์ ซึง่ถอื
เป็นเทพเจ้�ท่ียิ่งใหญ่สุดในศ�สน�พร�หมณ์ 
เพร�ะเป็นก�รรวมกันของมห�เทพผู้ยิ่งใหญ่ถึง 3 
พระองค์เข้�ด้วยกัน โดยเช่ือกันว่�ท่�นส�ม�รถ
ประท�นคว�มสมหวังได้ในทุกเรื่อง โดยเฉพ�ะ
ด้�นคว�มรกั เพยีงแค่เร�ขอพรท่�นด้วยคว�มเชือ่ 
คว�มตั้งใจและประพฤติตนให้เป็นคนดี เคล็ดลับ
ก�รขอพรจ�กพระตรีมูรติให้ได้ผลม�กท่ีสุดต�ม
คำ�บอกกล่�วของผู ้ เคยสมหวังกับก�รตั้งจิต
อธิษฐ�นนั้นต้องเป็นวันพฤหัสบดี เวล� 21.30 น. 
เนื่องจ�กเชื่อว่�เป็นเวล�ที่เทพจะลงม�ยังโลก
มนุษย์

อ�ก�ศเริม่ร้อนแล้ว ก็ต้องท�นอะไรทีเ่ยน็ ๆ  ให้สดชืน่กนัหน่อย เครปเยน็ เมนขูองหว�นคล�ยร้อนรบัซัมเมอร์ ด้วย

ส่วนผสมท่ีห�ได้ไม่ย�กก็ทำ�เครปในแบบฉบับโฮมเมดได้ สอดไส้ครีมกับผลไม้ต่�ง ๆ และส�ม�รถตกแต่งหน้�เครป               

ได้ต�มใจชอบ รสช�ตอิร่อย ทำ�ท�นคล�ยร้อนได้ทัง้ครอบครวั

ส่วนผสม
แป้งเค้ก           80      กรัม
นมจืด              200    กรัม
เนยจืด             50     กรัม
นำ้�ต�ลทร�ย      40     กรัม
วิปปิ้งครีม         300    กรัม
เกลือ               1/4    ชอ้นช�
กลิ่นว�นิลล�      1/2    ช้อนช� 
ไข่ไก่                 2       ฟอง
สตรอว์เบอร์รี กีวี ฝอยทอง ฯลฯ

ขั้นตอนการทำา
1. ร่อนแป้งเค้กพักไว้ ตอกไข่ผสมกับนม นำ้�ต�ลทร�ย เกลือ และกลิ่น

ว�นิลล� ตีให้เข้�กัน
2. ค่อย ๆ  เทแป้งใส่แล้วคนให้เข้�กัน ใส่เนยทีล่ะล�ยลงไปตใีห้เป็นเนือ้เดยีวกัน

           3. กรองแป้งให้เรยีบร้อย แล้วพกัไว้ในตู้เยน็ประม�ณ 1 ชัว่โมง
4. นำ�กระทะตัง้ไฟท�เนย ใส่แป้งลงไป 1 กระบวยแล้วกลิง้ให้ท่ัวกระทะ

เป็นแผ่นบ�ง ๆ ทำ�จนแป้งหมด
5. นำ�ครมีม�ว�งบนแผ่นแป้งเครป ใส่ไส้ฝอยทอง สตรอว์เบอร์ร ีหรอืกวีี

ต�มชอบ บีบครีมทับ
6. ห่อปิดให้เรียบร้อย หรือตกแต่งเพิ่มเติม พร้อมเสิร์ฟเมนูของหว�นสุดโปรด

ของใครหล�ยคน ทำ�ง่�ย ๆ ได้ท่ีบ้�น

เรื่อง : จุฑ�ม�ศ ฉัตรสุริย�วงศ์ 
    ภ�พ : ฉวีวรรณ มะโนป�

รับวันสงกร�นต์
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