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ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 ประจ�ำเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2562

น.ศ.ปวช.-ปวส.เฮ!!
ราชมงคลพระนครเปิดรอบโควตา ต่อ ป.ตรี 63
ราชมงคลพระนคร เปิดที่นั่งรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. รอบโควตา ประจ�าปี 2563 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจ�านวน 9 คณะ โดยเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่บัดน้ี-15 ธันวาคม 2562 ขณะเดียวกันยังเปิดรับสมัครนักเรียน ม.3  
เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจ�าปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้-15 พฤศจิกายน 2562 (อ่านต่อหน้า 6)

"อ่านฉบับออนไลน์"

ชวนประลองไอเดียหนังสั้น เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา 
ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

 คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน  
ชวนนกัเรยีน ระดบัมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือเทยีบเท่ำ สร้ำงสรรค์ผลงำนประกวด 
ภำพยนตร์ส้ัน เป็นหนึง่ไม่พ่ึงยำ คร้ังที ่10  
ภำยใต้แนวคดิ “Life is not a Game ชีวติจริง 
ไม่เหมือนในเกม” ควำมยำวไม่เกนิ 5 นำที  
ชิงถ ้วยประทำนทูลกระหม ่อมหญิง 
อุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี  
พร้อมชิงเงินรำงวัลกว่ำ 50,000 บำท  
และใบประกำศนยีบตัร (อ่ำนต่อหน้ำ 6)

สกู๊ปพิเศษ “แนน-ชนม์”
POWER OF THE DREAM : พลงัแห่งฝัน (อ่ำนต่อหน้ำ 5)

วิจัยหญ้าแฝก

ท่องเที่ยว

นานาชาติ
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ตั้งกองทุนช่วยเหลือ นศ.
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 จดหมำยข่ำวฉบบัที ่25 ประจ�ำเดอืนตุลำคม- 
พฤศจิกำยน 2562 นี้ เป็นฉบับแรกในรูปแบบ 
จดหมำยข ่ำวมหำวิทยำลัยอิ เ ล็กทรอนิกส ์  
(E-Newsletter) ที่ได้ท�ำหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ 
ข ้อมูลข ่ำวสำรเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำร  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร  
งำนวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ 
ผู ้บริหำร คณำจำรย์ และนักศึกษำให้กลุ ่ม 
เป้ำหมำยทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 
ช่องทำงในกำรติดตำมข่ำวสำร ของมหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครได้ทุกที่ ทุกเวลำ
 ฉบับนี้เผยแพร่ออกในช่วงกำรรับสมัคร 
นักศึกษำโควตำ ประจ�ำป ี 2563 ในกลุ ่ม 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตร 
วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) เข้ำศึกษำในหลักสูตร 
ปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยทั้ง 9 คณะ และ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)  
เข้ำศกึษำในระดับประกำศนยีบตัรวชิำชีพ (ปวช.)  
จงึขอเชิญชวนผูส้นใจเข้ำศกึษำต่อทีม่หำวทิยำลยั 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ซ่ึงเป็นมหำวทิยำลัย 
ของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ที่ประกำศเป็นมหำวิทยำลัย 
ดิจิทัลที่มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร และผู้สอน  
ตลอดจนกำรจดักำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคณุภำพ 
และมำตรฐำน โดยแต่ละปีผลิตบณัฑิตนกัปฏบิตั ิ
ให ้ มี คุณภำพตรงตำมควำมต ้องกำรของ 
ตลำดแรงงำน เม่ือส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถ 
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรได้ทันที
 นอกจำกกำรรับสมัครนักศกึษำใหม่แล้ว ยังมี 
ข่ำวดี๊ดี! ส�ำหรับเยำวชนไทยที่มีควำมสำมำรถ 
ในกำรผลิตภำพยนตร์ส้ัน ร่วมโครงกำรประกวด 
ภำพยนตร์ส้ัน เป็นหนึ่งไม่พ่ึงยำ ภำยใต้แนวคิด  
ชีวติจริงไม่เหมือนในเกม ในควำมคดิคณุ ชิงถ้วย 
ประทำนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  
สิริวัฒนำพรรณวดี ซ่ึงคณะเทคโนโลยีสื่อสำร 
มวลชน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อเป็นเวที 
ให้เยำวชนไทยยุคประเทศไทย 4.0 แสดง 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และร่วมกนัเป็นก�ำลงัส�ำคญั
ในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยในอนำคต
 ในช่วงบรรยำกำศปลำยฝนต้นหนำวนี้ ก็มี 
ข่ำวครำวควำมเคลือ่นไหวในร้ัวรำชมงคลพระนคร 
หลำยเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรสัมภำษณ์ดำว-เดือน  
เพ่ือท�ำหน้ำที่ทูตประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย  
ประจ�ำปี 2562 หรืองำนวิจัยหญ้ำแฝกจำก 
หัตถกรรมของท้องถิ่น สู่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้ำน 
ขณะที่ คณะวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยี 
ได้น�ำเสนอควนัหลงงำนประชุมวชิำกำรระดบัชำติ 
ด้ำนวทิยำศำสตร์และนวตักรรม คร้ังที ่2 ปิดท้ำย
ด้วยทริปท่องดินแดนลับ@นครนำยก และเมนู
ของท�ำรับประทำนง่ำย ๆ รับหน้ำหนำว 
 กองบรรณำธิกำรหวัง เป ็นอย ่ำง ย่ิงว ่ ำ  
จดหมำยข ่ำวอิ เ ล็กทรอนิกส ์ฉบับน้ีจะเป ็น 
ส่ือกลำงที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรและผู้สนใจ 
ทั่ วไป เพียงแค ่สแกนคิวอำร ์ โค ้ดที่แสดง 
บนหน้ำปกก็สำมำรถอ่ำนจดหมำยข่ำวฉบับนี ้
ได้ทนัท ีนอกจำกวำรสำรฉบบันีแ้ล้ว อย่ำลมืตดิตำม
ข่ำวสำรของกองส่ือสำรองค์กำร มหำวิทยำลัยฯ  
ผ่ำนทำง Social media ไม่ว่ำจะเป็น rmutpFB 
YouTube RMUTP rmutp_twit rmutpIG 
หรือLine@rmutp ขอบคุณผู ้อ่ำนที่ให้ควำม
สนใจติดตำมจดหมำยข่ำวอย่ำงต่อเน่ือง พบกัน
ใหม่ฉบับหน้ำ

Hotnews

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิมล นาคทัด ผู้ช่วยอธิการบดี  
บรรณาธิการบริหาร นางสาวสุพรรษา อิ่นอ ้อย ผู ้อ�านวยการกองสื่อสารองค ์การ บรรณาธิการ นางสาวสมพิศ ไปเจอะ กองบรรณาธิการ  
นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล นายณรงค์กร ประสารแสง นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ  
นางสาวมารศรี สรรพนา นายวุฒิชัย แก้วจันทร์ นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

กองสื่อสารองค์การ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร.0 2665 3777 ต่อ 6930
 http://cci.rmutp.ac.th

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

 ดร.รตันาวล ีไม้สกั คณบดีคณะบรหิารธรุกจิ ราชมงคลพระนคร  
เปิดเผยว่า คณะมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู ้
ประสบการณ์ในต่างประเทศทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  
ผ่านโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาระยะสัน้ เป็นเวลา 2 สปัดาห์  
และระยะยาวเป็นเวลา 6 เดือน โดยได้คัดเลือกนักศึกษา 
ท่ีมคุีณสมบติัตามเกณฑ์ และมคีวามพร้อมมากทีส่ดุ อาท ิประเทศ 
ในทวปีเอเชีย ต้องมคีะแนนสอบโทอิก 450 คะแนนขึน้ไป และ 
ในประเทศทวปียโุรปต้องม ี600 คะแนนข้ึนไป ความประพฤติดี 
ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามการไปร่วม 
แลกเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไปเรียนอย่างเดียว แต่ละคน 
ยังมโีอกาสได้เรยีนรูว้ฒันธรรม การพฒันาและเตรยีมความพร้อม 

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดต้ังกองทุน
พัฒนานักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือด
ร้อนด้านอุทกภัย อัคคีภัย และช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินหรือ

บณัฑติ ส�าหรบัการท�างานในเขตเศรษฐกจิ เอเชีย-แปซิฟิก อีกทัง้ยงัเป็นการ 
เปิดมุมมองและประสบการณ์ของตัวนักศึกษา ส�าหรับในปีนี้ ได้ส่งนักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาระยะสัน้ กับมหาวิทยาลยั KUNKUK  
University ประเทศเกาหลใีต้ จ�านวน 4 ราย ได้แก่ นายธนพล บญุยทตัฤทธชัิย  
นายธารินทร์ ดอกกุหลาบ นางสาวกนกวรรณ จงโปรย นักศึกษาสาขาวิชา 
ธรุกจิระหว่างประเทศ และนายภคพล ศรทัธาปิติ นกัศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 ด้าน นายธนพล บุญยทัตฤทธิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ คณะบรหิารธรุกจิ กล่าวว่า ตนเป็นรุน่แรกทีไ่ด้ไปแลกเปลีย่น 
ทีเ่กาหลใีต้ โดยโปรแกรมการเรยีนหลกั ๆ  ม ี2 วชิา คือ การเรยีนภาษาเกาหลี 
พื้นฐานในห้องเรียน และการเรียนประวัติศาสตร์เกาหลี ซ่ึงเป็นการ 
น�าชมสถานท่ีส�าคัญของเกาหล ีส�าหรบัความประทบัใจทีส่ดุในการแลกเปลีย่น 
ครั้งนี้คือความเป็นกันเองของคนเกาหลี โดยการแลกเปลี่ยนได้น�าเสนอ 
ในเรือ่งของภาษาไทย และภาษาท้องถิน่ต่าง ๆ  ของไทย รวมถงึเรือ่งของอาหาร 
ทีข่ึน้ช่ือ เป็นเอกลกัษณ์และเป็นทีน่ยิมของต่างชาติหากมาเทีย่วประเทศไทย 
ให้รบัรู ้การเตรยีมตัวก่อนการเป็นนกัศึกษาแลกเปลีย่น แม้จะเป็นโปรแกรม
ระยะสั้น แต่เตรียมเรื่องภาษาอังกฤษท่ีจะใช้ในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ต่อมาต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และสุดท้ายการศึกษาเส้นทาง  
 ขณะทีน่ายธารนิทร์ ดอกกหุลาบ หน่ึงในผูร่้วมโครงการ กล่าวเสรมิว่า  
เกาหลีเป็นเมืองที่สะอาด ปลอดภัย และมีเพื่อนร่วมช้ันจากหลายชาติ  
ซ่ึงบรรยากาศการเรียนการสอนนั้นนักศึกษาต่ืนตัวมากกว่าประเทศไทย  
ทุกคนขยันค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม กระตือรือร้นในการเรียนมาก จึงต้อง 
ปรบัตัวและขยนัมากกว่าตอนเรยีนทีไ่ทย การศึกษาทีเ่ข้มงวด แม้จะดูเหมอืน 

ขอรับการสนับสนุนในการแข่งขัน กองทุนดังกล่าวได้จัดต้ังข้ึนต้ังแต่ 
ปี 2558 โดยได้น�าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 1% หรือประมาณกว่า  
3 ล้านบาท ในการจัดต้ังกองทุน ซ่ึงได้ก�าหนดเกณฑ์การช่วยเหลือ 
นักศึกษาที่ประสบความเดือดร้อน ด้านอุทกภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือ
รายละ 5,000 บาท แต่จะต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดี และ 
มีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เช่น ภาพถ่าย หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที ่
ของภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ ส่วนนักศึกษาที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอัคคีภัย 
จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท และกรณีนักศึกษาขอรับ 
ความช่วยเหลือด้วยเหตุฉุกเฉิน หรือขอรับการสนับสนุนในการแข่งขัน  
จะได้รับรายละ 10,000 บาท ต้องแนบเอกสารประกอบเช่นเดียวกัน
 “อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่เข้าขอรับทุน 
ช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยภาคอีสาน จ�านวน 2 ราย มหาวิทยาลัย 
คาดหวังว่ากองทุนพัฒนานักศึกษานี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษา
และแบ่งเบาภาระทางครอบครวัของนกัศึกษา รวมถงึเป็นการเปิดโอกาสให้
กับนักศึกษาที่มีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ”

กดดนั แต่ข้อดีคอืนกัศึกษาเขามีผลตอบรบัทีด่ใีนอนาคต เพราะ 
การงานทีดี่ มาจากการศึกษาทีดี่ สิง่ทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุคือเพือ่น 
จากเนเธอแลนด์มคีวามเป็นมติรมากทีส่ดุ และอีกความประทบัใจ 
คือผู้คนท้องถิ่นเกาหลี ท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมด้วยการใส่ชุด 
ประจ�าชาติในชีวิตประจ�าวนั “ผมได้น�าเรือ่งประวติัศาสตร์มวยไทย 
ไปน�าเสนอ สิง่ทีผ่มได้กลบัมาจากการแลกเปลีย่นคือการแบ่งแยก 
ขยะ อยากให้คนไทยนกึถึงสิง่แวดล้อมให้มากขึน้ ขณะนีผ้มก�าลงั 
เข้าฝึกสหกิจศึกษาที่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  
ด�าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ในฝ่ายงานการตลาดระหว่าง 
ประเทศ ซ่ึงสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาใช้ 
ในการท�างานได้เป็นอย่างดี” นายธารินทร์ กล่าว

 รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิด
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจ�าป ี
การศึกษา 2563 ในกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซ่ึงเปิดรับในหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 2 ปีต่อเนื่อง 
จ�านวน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ โดยนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน
ตรงตามที่แต่ละคณะก�าหนด ตั้งแต่บัดนี้-15 ธันวาคม 2562  
สอบถามเพิ่มเติมที่ ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636 โดยผูส้นใจดูรายละเอียด
และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ www.rmutp.com

แลกเปลี่ยนเกาหลีใต้
เปิดประสบการณ์ น.ศ.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ตั้งกองทุน
ช่วย น.ศ. น�้าท่วม-อัคคีภัย-เหตุฉุกเฉิน
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“หญ้าแฝก”
สู่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน 
หัตถกรรมท้องถิ่น-รักษาสิ่งแวดล้อม

 ปัจจบุนัอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ก้าวไปอย่างไม่หยุด  
แ ต ่ อี ก ด ้ า น ค ว า ม เ จ ริ ญ ก็ ท� า ใ ห ้
สภาพแวดล ้อมโดนท� าลายไปด ้วย  
จึงท�าให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เล็งเห็นความส�าคัญเรื่องการรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ท�าจากธรรมชาติ เพื่อช ่วยลดขยะ 
ที่เป ็นพลาสติกในประเทศให้น้อยลง  
จึงมีการน�าวัสดุจากธรรมชาติมาพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่าง ๆ เพื่อทดแทน
ผลิ ต ภัณฑ ์ ท่ี ท� า ล า ย สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
หลากหลายชนิด และหนึ่งในนั้นคือ  

 ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้า
ทีมวิจัย กล่าวถึงขั้นตอนการท�าวิจัยว่า  
ได้ลงพืน้ทีศึ่กษากลุม่หตัถกรรมหญ้าแฝก
ชุมชน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซ่ึง
เดิมทีท�าการสานหมวกเป็นหลัก จึงคิด 
น�างานหัตถกรรมท่ีมีอยู ่ เ ดิมมาผสม
ผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กลาย
เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เพิ่มภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล และพึ่งพาตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ โดยก่อนการออกแบบได้

ท�าการส�ารวจแนวทางจากกลุ ่มชุมชน
หัตถกรรมท ้องถิ่น 3 ภาค ได ้แก ่  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก 
บ้านแกใหม่ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านโคก
พรม ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา 
และชุมชนต�าบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี โดยแนวทางการศึกษา คือ  
หาข้อมูลด้านหัตถกรรมหญ้าแฝกเพื่อ
ศึกษาลวดลาย การสาน กระบวนการ

ผลิตและการใช้งาน ศึกษาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยผสานศิลปะพื้นถิ่นภาค
อีสานและศิลปะร่วมสมัย
 ดร.อาณัฏ ศิรพิชิญ์ตระกลู กล่าวต่อว่า  
ส่วนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
หญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
ประเภทต่าง ๆ  ในแต่ละภาค 3 ช้ินงาน และ
ผลติภัณฑ์ชุดเก้าอ้ีพกัผ่อน ประเภทเก้าอ้ี 
นั่งเล่น ประเภทบีทแบค (Beanbag)  
เหมาะส�าหรบัใช้ภายในและนอกบ้าน โดย
ใช้แนวคิดจากเต่าในการออกแบบ วัสดุ
ได้ก�าหนดเปอร์เซ็นต์หญ้าแฝกมากกว่า
วัสดุอื่นกว่า 60% เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิด
ความชัดเจน โดยผสมกับหนังแท้เพื่อ
สร้างความทนทานในการใช้งาน โดยผู้
วิจัยหวังว่าชุมชนสามารถน�าไปต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้าที่
พฒันาจากภูมปัิญญาท้องถิน่ของตน เป็น
ทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคและสามารถแข่งขนั
กับตลาดโลกต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยการน�าหญ้าแฝกมาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน 
ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
จากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์ 
ก า ร ใ ช ้ หญ ้ า แฝก อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
พระราชด�าริ ครั้งที่ 11 (ประจ�าปี 2561-
2562) ประเภทส่งเสริมหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ ประเภทใบหญ้าแฝก ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ จัดโดยความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ส�านักงาน กปร. 
กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท.จ�ากัด 
(มหาชน) โดยใช้ช่ือผลงาน “Little 
turtle เต่าน้อย” อีกด้วย
             

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

หญ้าแฝก (Vetiver grass) พชืทีส่ามารถ 
น�ามาพฒันาผลติภัณฑ์ได้หลากหลายชนดิ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักรสาน  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวฯ  
รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นประโยชน์ของ 
หญ้าแฝก จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  
พระราชด�าริให้ด�าเนินการศึกษาทดลอง 
โดยหนึ่งในโครงการในพระราชด�าริคือ
การพฒันาการท�าผลติภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
ด ้ วยการน� า ศิลปะมาสร ้ า งผลงาน 
ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะงาน 
หัตถกรรมพื้นบ้าน ซ่ึงวัสดุในการท�า 
แต่ละอย่างจะเป็นไปตามวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านในแต่ละภูมิภาค 
 แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
เป็นจ�านวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์ยังขาด 
การสนับสนุน ไม ่ เป ็ น ท่ีนิ ยมของ 

ผู้บริโภค รวมถึงชาวบ้านแต่ละชุมชน 
มีการท�าผลิตภัณฑ์รูปแบบใกล้เคียงกัน  
จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้  
ดร .อา ณัฏ ศิ ริ พิ ชญ ์ตระกู ล และ  
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ อาจารย์ประจ�า 
ส า ข า วิ ช า อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
อตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ จึงท�าการวิจัยการใช้
ประโยชน์จากใบหญ้าแฝก ส�าหรับงาน
ศิลปหัตถกรรมสินค้าตกแต่งบ้าน ท่ีมี 
ค ว า ม ส ว ย ง า ม ผ ส ม ผ ส า น ฝ ี มื อ
ช ่ า งหัตถกรรมท ้องถิ่ น เพื่ อสร ้ า ง 
อัตลักษณ ์ ให ้สินค ้ า ชุมชน รวมถึง
การออกแบบผลิต ภัณฑ ์ ท่ี เป ็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกในการ
แปรรปูหญ้าแฝกให้เป็นผลติภัณฑ์ต้นแบบ 
ที่ชุมชนสามารถน�าไปผลิตได้จริง
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ควันหลง งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครั้งที่ 2

ประยกุต์ 2. เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม 3. วศิวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 4. วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5. นวัตกรรมการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยน�าเสนอผล

 เสร็จสิ้นไป ส� าหรับ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้ง ท่ี 2 หัวข ้อ 
“วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยี”  
(Science, Research and Innovation for Technology Creation) 
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยมี  
ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นประธาน 
ในพิธีเปิด งานครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐาน
ของการวิจัยและพัฒนา อันให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูจั้ดงานดังกล่าวได้ตระหนกั 
ถึงความส�าคัญของการวิจัยเป ็นอย่างย่ิง ทั้งการวิ จัยเพื่อสร ้าง 
องค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 
งานวจิยัของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั ให้ผลติ 
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ และสามารถพัฒนาผลงานให้มี 
ความก้าวหน้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ  

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างกว้างขวาง  
ทั้งในภูมิภาคและสากล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 2562

 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
มากมาย ทั้งนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
การประกวดสิง่ประดิษฐ์และนวตักรรมสร้างสรรค์ การประกวด Mini folk  
song การแสดง Science Show อีกท้ังยงัมเีสนองานวจัิยและบทความ 
ด้านวิชาการ 5 หวัข้อ ประกอบด้วย 1. ด้านวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

งานด้วยการบรรยาย และการน�าเสนอด้วย
โปสเตอร์ ซ่ึงผลงานทุกเรื่องที่ได้รับการตอบ
รับให้น�าเสนอในการประชุมจะได้รับการจัดท�า
เป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
อีกทั้งยังได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
มหาวิทยาลัยฯ
 ความพิเศษของการประชุมวิชาการ
ครั้ งนี้ คือ ได ้ รับ เกียร ติจากนักวิ จัยและ 
นกัวิชาการท่ีมช่ืีอเสยีงอย่าง ดร.ยงยทุธ วรรณา  
บรรยายพเิศษหวัข้อ "Digital transformation  

in agriculture sector risk or opportunity" ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีในการประชุมวิชาการระดับ
ชาติที่มีส่วนช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ให้เป็นองค์
ความรู้ที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างเพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการการศึกษาไทย
ในยุคประเทศไทย 4.0

เรื่อง : งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ตอ 6636

15 ก.ย. - 15 พ.ย. 2562

ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)

รอบโควตา ประจำปการศึกษา 2563

(สำหรับวุฒิม.3)

ราชมงคลพระนคร
           เปดรับสมัครนักศึกษาใหม

ที่มา : http://sukkaphap-d.comกองสื่อสารองคกร rmutpFB rmutp_twit @rmutprmutpIG RMUTP

สูตรคำนวณปริมาณน้ำ

น้ำหนักตัว
(กิโลกรัม) X X2.2 30 =

ปริมาณน้ำ
ที่ตองดื่ม

(ซีซี)

1,000 ซีซี  = 1 ลิตร

 ถาเราดื่มน้ำไดมากพอ ก็จะไมรูสึกหิวน้ำ และปสสาวะจะมีสีใส หรือสีเหลืองออนๆ
นั้นหมายความวารางกายของเราไดรับน้ำอยางเพียงพอ

ตัวอยาง สมมุติถาน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม
(60 x 2.2 x 30)/2     =    1,980 ซีซี

2

1 ลิตร  = 5 แกว

ดื่มน้ำตามน้ำหนักตัว

1.9 ลิตร     =    10 แกว

ดังนั้น หากมีน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม
จะตองดื่มน้ำใหไดอยางนอยวันละ 10 แกว

กองสื่อสำรองค์กำร
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 ผ่านพ้นไปล่าสุดกับเวที RMUTP AWARDS 2019 ภายใต้แนวคิด “POWER OF THE DREAM : พลังแห่งฝัน” เพื่อเฟ้นหา
นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ซึ่งจะมาท�าหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคนไม่เพียงแต่ความหล่อ ความสวยยัง
เป็นผู้มีความสามารถ และการเรียนอยู่ในระดับที่ดี
 โดย MISS RMUTP 2019 ได้แก่ น้องแนน นางสาวศิรทิพิย์ เตียเปาะ นกัศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะบรหิารธรุกจิ ซ่ึงได้ควบรางวัล POPULAR 
VOTE MISS RMUTP 2019 มาด้วย ส่วน MISTER RMUTP 2019 ได้แก่ น้องชนม์ นายชนม์ธวัช อาขุบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งแต่ละคนมีเคล็ดลับเตรียมตัวการประกวดอย่างไร ปิดท้ายกับความรู้สึกผู้คว้ามงกุฎอีก 3 ต�าแหน่งในงานค่ะ

“แนน-ชนม์”

กิจกรรมที่เคยท�าตอนเรียน 
แนน: ตอนเรียน ปวช. ท่ีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เคยเข้าประกวดธิดาปลาทู จ.สมุทรสงคราม เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ส่วนช่วงที่ 
 เข้ามาเรียนท่ีคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมท�ากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมากมาย และยังเคยร่วมประกวดดาวคณะบริหารธุรกิจ ได้คว้า 
 รองอันดับ 2 มาครองค่ะ
ชนม์: ผมไม่เคยเข้าร่วมประกวดอะไรเลย แต่สิ่งที่ผมถนัดและชอบคือการท�ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ แต่พอมาเรียนที่คณะเทคโนโลย ี
 สื่อสารมวลชน ผมสนใจสมัครเข้าประกวดดาวเดือนของคณะ และก็คว้าต�าแหน่งเดือนของคณะมาครองครับ  
ความรู้สึกแรกที่ได้คว้ามงกุฎเวที RMUTP AWARDS 2019
แนน: ดีใจมาก ไม่คาดคิดว่าจะได้ต�าแหน่งมาครอง แต่จะท�าทุกอย่างให้เต็มท่ีต่อไป โดยเฉพาะเวทีต่อไปในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
 เข้าร่วมประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย ในการแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย "ตะวันออกเกมส์" ครั้งที่ 36 หรือเวที 9 ราชค่ะ
ชนม์: รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากครับไม่คาดคิดว่าจะได้รับรางวัลเพราะผู้ร่วมประกวดเก่งทุกคนครับ
การเตรียมตัวก่อนประกวด
แนน: เตรียมซ้อมการพูด การเดิน การนั่ง การปรับบุคลิกภาพ เพื่อให้ดูดีค่ะ
ชนม์: ผมได้เตรียมซ้อมการพูด การเดิน การนั่ง การปรับบุคลิกภาพครับ
การเป็นทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย คิดว่าจะท�าหรือเป็นแบบอย่างในเรื่องอะไรบ้าง
แนน: การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน ๆ ก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยได้ คิดว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องการแต่งกาย และอยาก 
 ส่งเสริมเรื่องของการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะบางครั้งเด็กรุ่นใหม่มักใช้ภาษาไทยผิดกันเยอะมาก ส่วนภาษาอังกฤษ 
 ก็มีความส�าคัญในการก้าวเข้าสู่การท�างานในอนาคต อยากส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความส�าคัญในภาษาที่สามให้มากขึ้นค่ะ

ชนม์: การให้ความส�าคัญกับต�าแหน่งเป็นเรื่องท่ีส�าคัญครับ ผมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง 
 ของการเป็นนักศึกษาที่ดี การรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และคิดว่าจะสนับสนุน 
 ทุกคนให้หันมาสนใจเรื่องของการรักษาสุขภาพ โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 โดยการเล่นกีฬา การออกก�าลังกายจะท�าให้ทุกคนแข็งแรง แจ่มใส เมื่อเราสุขภาพดี 
 ทุก ๆ อย่างก็จะดีตามมาครับ 
การวางแผนการเรียนและการท�ากิจกรรมหลังรับต�าแหน่ง 
แนน: หากต้องไปช่วยงานของมหาวิทยาลัย หลังกลับมาจะต้องรีบตามงานจากอาจารย์  
 และเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อจะได้ไม่พลาดการเรียน และจะต้องแบ่งเวลาในการช่วยงาน 
 ของมหาวิทยาลัยและการเรียนให้สอดคล้องกัน พยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้น 
 กว่าเดิมค่ะ
ชนม์: ต้องติดตามและแบ่งงานและเรยีนให้ดีกว่าเดิม โดยอาจถามอาจารย์ หรอืพีท่ี่ดูแลกจิกรรม 
 ต่าง ๆ  ทีต้่องไปร่วม เพือ่จะได้วางแผนไม่ให้ซ้อนกนัจะได้ไม่มผีลกระทบกบัการเรยีนครบั  
 โดยช่วงสอบต้องอ่านหนังสือมากขึ้น
นอกจากดาวและเดอืนแล้วยงัมน้ีอง ๆ  ผูม้คีวามสามารถทีม่าสร้างสีสันให้การ 
ประกวดกับอีก 3 รางวัล ได้แก่ 
 รางวัล MISS SEASON RMUTP AWARD ได้แก่ น้องดัง กิตติธัท เนียมเปรม 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เล่าว่า เคยประกวดเวทีนี้ตอนอยู่ปี 1 แต่ได้แค ่
เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ครั้งนี้จึงน�าความผิดพลาดจากการประกวด ทั้งการตอบค�าถาม การเดิน
และบุคลิกภาพมาพัฒนาตน รู้สึกดีใจที่ได้รับต�าแหน่ง ฝากถึงเพื่อน ๆ ทุกคนให้น�าเทคโนโลยี 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนมากที่สุด 
 รางวัล MISS JUMBO QUEEN RMUTP AWARD 2019 ได้แก่ น้องภูริน  
วริฏฐิสา จันทร์น�้าด�า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า เคยลงสมัครแข่งขันเมื่อปี 
ท่ีผ่านมา แต่ไม่เข้ารอบ ปีนี้จึงน�าข้อผิดพลาดมาพัฒนาตนเองทั้งบุคลิกภาพ การเดิน การพูด 
การตอบค�าถาม ความประทับใจตอนประกวดคือการได้รับโอกาสจากรุ่นพี่ในสาขาที่ส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเหลือเราในทุก ๆ ด้าน สิ่งที่อยากท�าคือ อยากเป็นแบบอย่างด้านความมั่นใจ
ในตัวเองให้แก่น้อง ๆ หลายคนที่ยังอายในรูปร่างของตนเองไม่ว่าจะเป็นแบบไหน และการกล้า
แสดงออกอย่างมั่นใจ  
 และ รางวัล MISS CONGENIALITY AWARD 2019 ได้แก่ น้องฟรองซ์  
ดรัลพร นวลเกษตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน เล่าว่า เคยผิดหวังจากการ
ประกวดเพราะแค่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จึงเก็บเกี่ยวข้อผิดพลาดและประสบการณ์ลงสมัคร
ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การเดิน การโชว์ โดยน�าศิลปะการแสดงร�าดาบ 
และการแสดงการป้องกนัตัวแม่ไม้มวยไทย สิง่ทีอ่ยากท�าคืออยากเป็นผูน้�าการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ไทยให้ยังคงอยู่ เช่น การร�า 
 เรียกได้ว่าเหมาะสมคู่ควรกับต�าแหน่งทุกคน เพราะไม่ได้มีดีแค่สวยหล่อ แต่การท�า
กิจกรรมต่าง ๆ  ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าความสามารถของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของเรา ก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าสถาบันอื่น

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล
ภาพ : ณรงค์กร ประสารแสง

POWER OF THE DREAM : พลังแห่งฝัน

กิตติธัท เนียมเปรม

วริฏฐิสา จันทร์น�้าด�า

ดรัลพร นวลเกษตรนายชนม์ธวัช อาขุบุตร นางสาวศิริทิพย์ เตียเปาะ
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• ประกวดหนังสั้น
 ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวว่า  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับ 
ส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรอืเทยีบเท่าได้ใช้ความสามารถ 
แสดงออกในทางที่สร ้างสรรค์ ในการ 
สะท้อนความคิดของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับ 
ย า เ สพ ติ ด ใ น โ ค ร ง ก า รป ร ะก วดสื่ อ  
To Be No .1 ด ้ วยการส ่ งผลงาน 
ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film)  
"เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10 ภายใต ้
แนวคิด Life is not a Game ชีวิตจริง 
ไม ่ เ หมื อน ใน เกม ชิ งถ ้ วยประทาน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 
 ผศ.อรรถการ สตัยพาณิชย์ กล่าวอีกว่า  
ผู ้ ส ่ ง ผ ล ง า น ต ้ อ ง เ ป ็ น นั ก เ รี ย น ช้ั น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท ่า  
ทมีละไม่เกิน 5 คน พร้อมอาจารย์ท่ีปรกึษา  
1 ท ่ า น โดย เนื้ อห าภ าพยนตร ์ สั้ น 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที สะท้อนปัญหา 
สังคม และตระหนักถึงโทษพิษภัยของ 
ยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและ
ให้ข้อคิดข้อเตือนใจไม่ให้เข้าไปยุ ่งเกี่ยว 
กับยาเสพติดในความคิดของคุณภายใต้ 
แนวคิด Life is not a Game ชีวิตจริง 
ไม่เหมือนในเกม ซ่ึงผลงานต้องไม่เคย 
เผยแพร่หรอืรบัรางวัลใด ๆ  มาก่อน ผลงาน 

ช น ะ เ ลิ ศ จ ะ ไ ด ้ รั บ ถ ้ ว ย ป ร ะ ท า น 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สริวิฒันาพรรณวดี เงินรางวลั 20,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  
10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
เ งินรางวัล 5,000 บาท และรางวัล 
ยอดนิยม เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร
 ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ กล่าว 
เพิ่มเติมว่า ส�าหรับน้อง ๆ เยาวชนที่สนใจ 
ส่งผลงานได้ต้ังแต่บดันี-้20 ธนัวาคม 2562  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานสื่อสาร 
องค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(ศูนย์เทเวศร์) โทรศัพท์ 0 2665 3777  
ต่อ 6870-1 หรือดูรายละเอียดที่ www. 
mct . rmutp .ac . th / tobeno1 หรือที่  
Facebook.com/channelmct ทั้งนี้ในวันที่  
8 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดกิจกรรม 
สุดพิเศษส�าหรับผู้ท่ีสนใจ เป็นการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการถ่ายท�าภาพยนตร์สั้น 
ในหัวข้อ “Create & Produce Short  
Film Workshop” จากวิทยากรมืออาชีพ  
เพื่อเพิ่มเติมความรู ้แก ่ เยาวชนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท ่า  
ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานในการ 
ผลิตภาพยนตร ์สั้น การเขียนบทและ 
การเริ่มผลิตผลงานเพื่อส่งเข้าร่วมประกวด  
ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถติดต่อส�ารองที่นั่ง 
ต้ังแต่บัดนี้-วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
สอบถามข้อมลูเพิม่เติมท่ี โทร 0 2665 3777  
ต่อ 6870-1

• รับสมัคร
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษา
ราชการแทนอธิการบดี เป ิด เผยว ่ า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านวิชาชีพอย่างยาวนาน ปัจจุบันมุ่งเน้น 
การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้
ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคต เน ้น
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข ้ามาเป ็น 
พื้ นฐ านในการจั ดการ เ รี ยนการสอน 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล  
หรือบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่ ส ่ งผลให ้ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มี ศั ก ย ภ า พสู ง  ส า ม า ร ถ ท� า ง า น ใ น 
สถานประกอบการหรือสามารถเป ็น 
ผู้ประกอบการได้ทันที ขณะนี้ได้เปิดรับ 
ส มั ค ร ผู ้ ท่ี ส� า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท
โควตา กรณีพเิศษ ประจ�าปีการศึกษา 2563  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 รบัสมคัรผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับ ปวช. 
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 9 คณะ 
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม 
การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สากล ภาษาไทยประยกุต์ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด การจัดการทั่วไป- 
การจัดการโลจิส ติกต ์และโซ ่ อุปทาน  
การเ งิน ระบบสารสนเทศ การบัญชี  
การ วิ เคราะห ์ข ้อมูล เ ชิ งธุ รกิ จ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
วิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอร ์  วิ ศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส ์และระบบการผลิต 
อัตโนมติั วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลติ 
เครื่องมือและแม่พิมพ์ และวิศวกรรม 
การผลิตเครื่องประดับ
 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา
เครื่องกล อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสิง่ทอ ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา
ออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น อาหารและ 
โภชนาการ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
และการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
 ส่วนการรับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวส. เพื่อ ศึกษาต ่อในระดับ 
ปรญิญาตร ี4 คณะ ได้แก่ คณะบรหิารธรุกจิ  
สาขาการบัญชี การตลาด การจัดการ  
ระบบสารสนเทศ การเงิน การวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ข่าวต่อหน้า 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่ งยืน วิศวกรรมเครื่องกล 
วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก า ร  วิ ศ ว ก ร ร ม
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ แ ล ะ โ ท ร ค ม น า ค ม  
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรม 
เครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม 
ไฟฟ้า และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ส าข าบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ คหกร รมศ าสตร ์  
สาขาอาหารและโภชนาการ ท้ังนี้ผู ้สนใจ 
ดูรายละเอียดและคุณสมบั ติ เพิ่มเติม 
ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และยื่น 
ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 
เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-15 
ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ ส�านัก 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)  
ราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0 2665 
3777 ต่อ 6636
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดรับ
สมคัรนกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น  
(ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับ 
ปวช. กรณีพิเศษ ประเภทโควตา ประจ�าปี
การศึกษา 2563 ประกอบด้วย 2 ประเภท
วชิา ได้แก่ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขา
วิชาการบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง และสาขาวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนกิส์ โดยนกัเรยีนต้องมเีกรดเฉลีย่ 
ตามที่คณะก�าหนด เปิดรับสมัครต้ังแต่ 
บดันี-้15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิม่เติม 
ที่ สวท. โทร 0 2665 3777 ต่อ 6304  
และ 6636 หรือ www.rmutp.ac.th
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 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมาย 
จากส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ด�าเนินการ 
จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี  
ตึกภักดีบดินทร์ และจดัแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้การต้อนรบั นายมนุ แช-อิน (H.E. Mr. Moon Jae-In)  
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และภริยา ในโอกาส 
เดินทางเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก 
ของรัฐบาล (Official Visit)

โชว์วัฒนธรรมไทย รับผู้น�าเกาหลี

 คณะบริหารธุรกิจ “รับน้องสร้างสรรค์ รักแยก  
แลกรอยย้ิม ประจ�าปีการศึกษา 2562” โดยมกีารอบรม 
เรื่อง การคัดแยกขยะ วิธีการลดขยะด้วยทฤษฎี 3Rs  
และการน�าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ เพือ่ลดปรมิาณขยะ
มูลฝอย เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีน�าไปสู่การเป็น Green 
University โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่งานรักษา 
ความสะอาด ส�านักงานเขตดุสิต มาร่วมให้ความรู ้  
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี  
ศูนย์พณิชยการพระนคร

รักแยก แลกรอยยิ้ม

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ จดัโครงการราชมงคลพระนคร 
ปลกูต้นไม้ รวมใจรกัษ์พทิกัษ์สิง่แวดล้อม โดยมนีกัศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมโครงการ  
เพือ่ปลกูจิตส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อม และตระหนักถงึ 
การแก้ปัญหาโลกร้อน ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียว 
เชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์

ปลูกต้นไม้รวมใจรักษ์

 ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต สดช่ืน หรือ  
"เพชรชวลิต เพชรยินดีอะคาเดมี่” นักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ ได้รบัรางวลั เชิดชูเกยีรติ “เยาวชนต้นแบบ  
สาขากฬีาและนนัทนาการ” ประจ�าปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสนิค้า  
อมิแพค เมืองทองธาน ีจากการเป็นตวัแทนเยาวชนไทย 
ไปชกในระดับโลก และมคีวามประพฤติดีเป็นแบบอย่าง
ของเยาวชนไทย

เยาวชนต้นแบบ

 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 
ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กว่า 100 คน  
จัดโครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนสตรีจุลนาค  
เพื่อศึกษาเรียนรู ้การท�ากิจกรรมที่ เป ็นประโยชน์ 
ที่สร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนส่งเสริม
ความใกล้ชิดระหว่างนกัศึกษา อาจารย์ และสถานศึกษา 
ภายนอก ผ่านกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ โดยช่วย 
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ให้สะอาดสวยงาม  
ส�าหรับการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

Big Cleaning Day
 ขอแสดงความยินดีกับ นายฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร  
และ นางสาวศิรวิรรณ พรมเกตุจนัทร์ นกัศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการสิ่ งแวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลสิ่ง
ประดิษฐ์และนวัตกรรม Special Award ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ครัง้ที ่11 (11th RMUTNC) เรือ่งผลติภัณฑ์ลดความช้ืน 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารสกัดซิลิกาจาก 
ใบไผ่ โดยมี ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  
และ ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ�านวยพร เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
น�านกัศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บรษิทั บจีีคอนเทนเนอร์ จ�ากดั  
(มหาชน) เพือ่ให้นกัศึกษาได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
และสามารถน�ามาปรับใช้ในการเรียนต่อไป

ศึกษาดูงาน

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 
สู่การแข่งขันเวทีโลก ภายใต้กิจกรรมค่ายการงานอาชีพ 
เพือ่การมงีานท�า ส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย  
โดยม ีผศ.ดร.รตันพล มงคลรตันาสทิธิ ์คณบดี พร้อมด้วย 
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟช่ัน เป็นผู้ฝึกอบรมอาชีพการเรียนรู้เรื่อง 
ผ้ามดัย้อม การพมิพ์ผ้าแบบบลอ็ค การท�าผ้าบาติก และ
การพมิพ์ซิลค์สกรนี ณ โรงเรยีนราชินบีรูณะ จ.นครปฐม

คณะสิ่งทอฯ จัดค่ายสร้างอาชีพ

 ขอแสดงความยินดี นางสาวลลิตา แก้วเขียว  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ร่วมกับอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ได้รับรางวัลสื่อเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู ้ยอดเยี่ยม 
(Reality Media for Learning Award) จากผลงาน 
VR สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อการฝึกการควบคุม
เพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในงาน BIDC 
Award 2019

นศ.สื่อสารฯ คว้ารางวัล
ส่ือสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

 คหกรรมโชว์ของจ้ำ! คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดงำน Open Your  
Eyes Open Your Mind 2019 “เปิดตำ เปิดใจ โชติเวช” เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ 
และแนะน�ำกำรจัดกำรศึกษำของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ประกอบด้วย 
กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ กำรเปิดรับสมัครนักศึกษำใหม่ กำรจัดนิทรรศกำร 
แสดงผลงำนทำงวิชำกำร กำรประกวดแฟช่ันชุดดอกไม้ และแฟช่ันโชว์ Multi  
Special Fabric กำรสำธิตแต่งหน้ำครบด้วยงบห้ำร้อย กำรท�ำข้ำวหมำกไรซ์เบอร่ี  
เคร่ืองดืม่สมุนไพร สมูทตีเ้พ่ือสุขภำพ และกจิกรรม Workshop พวงกญุแจทวิลปิ  
และกมิจิรสต้มย�ำ ณ ศนูย์สรรพสินค้ำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์  อบรมปลกุป้ัน 
กนัหน่อยครบั! คณะบริหำรธุรกจิ จดัโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตักิำร “นักกำรตลำด 
รุ่นใหม่” Project New Gen Marketer ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2562 ซ่ึงกำรจดัสัมมนำ 
คร้ังนี้เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเห็นควำมส�ำคัญของ 
กำรเป็นนกักำรตลำดในยุคดจิทิลั รวมไปถงึกำรสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้เท่ำทนั 
และพร้อมกบักำรเปล่ียนแปลงในยุคปัจจบุนั โดยได้รับเกยีรติจำก อ.ธวชัชัย สุขสีดำ  
รองคณบดีฝ่ำยส่ือสำรกำรตลำดและพัฒนำแบรนด์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
เป็นวทิยำกร ณ ห้องประชุมอำภำกรณ์เกยีรตวิงศ์ ช้ัน 6 อำคำร 90 ปี  ให้ควำมรู้ 
กันหน่อย คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน จับมือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด  
(มหำชน) จัดโครงกำรภำพสะท้อนวิถีไทย อบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “พื้นฐำน 

และเทคนิคกำรถ ่ำยภำพ” ภำยใต ้กำรสนับสนุนจำกสมำคมถ ่ำยภำพ 
แห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมกำรถ่ำยภำพ โดยได้รับเกียรติจำก 
คุณวสันต์ ผึ่งประเสริฐ เป็นวิทยำกรอบรม หัวข้อ “กำรสร้ำงเร่ืองรำวให้กับ 
กำรถ่ำยภำพ” คณุตลุย์ หิรัญญลำวลัย์ และคณุณภชัป์ รัตนศกัดิ ์เป็นวทิยำกรอบรม  
หัวข้อ “มุมภำพและองค์ประกอบของภำพถ่ำย” ภำยในงำนยังมีกำรแข่งขัน 
ถ่ำยภำพ Campus one short knockout ในโจทย์ส่ิงเล็กน้อย ณ คณะเทคโนโลยี 
สื่อสำรมวลชน (ศูนย์เทเวศร์) และยังมีกำรฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ถ่ำยภำพ ณ ชุมชน 
เกำะเกร็ด จ.นนทบุรี โดยอำจำรย์ฉลำด ละออเหล่ำ เป็นผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติ  
 เพิ่มเติมควำมรู้กัน! อำจำรย์อำรีย์รัตน์ บริบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดี และคณำจำรย ์

คณะศลิปศำสตร์ เข้ำร่วมอบรมหัวข้อ "ส่ิงทีจ่�ำเป็นต้องรู้ก่อนตพิีมพ์บทควำมภำษำ 
องักฤษ" วทิยำกรโดย รศ.ดร.สิงหนำท น้อมเนยีน ณ สถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรม 
เอเชีย มหำวทิยำลัยมหิดล ศำลำยำ จ.นครปฐม  ศกึษำแลกเปล่ียนควำมรู้กนัจ้ำ!  
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ ทีมผู้บริหำร และ 
คณำจำรย์ เข้ำเยี่ยมชม บริษัท ประกำยพระนคร จ�ำกัด เพื่อศึกษำดูงำน และ 
แลกเปล่ียนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้จะมี 
กำรส�ำรวจควำมต้องกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่บริษัทมีจ�ำหน่ำย 
เพ่ือบริจำคให้กับคณะวิศวกรรมศำสตร์เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ 

กจิกรรมต่ำง ๆ  ของคณะฯ ต่อไป  เปิดหูเปิดตำกนัหน่อย! คณะวทิยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยี น�ำนักศกึษำช้ันปีที ่3 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  
เข้ำศึกษำดูงำนด้ำนพลังงำนหมุนเวียนและพลังงำนทำงเลือกเครือข่ำยสถำบัน 
กำรศึกษำด้ำนพลังงำนส่ิงแวดล้อม ณ โรงไฟฟ้ำล�ำตะคองชลภำวัฒนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ  ระดมควำมคิดหน่อย คณะวิศวกรรมศำสตร์ ร่วมกับ  
สถำบันน�้ำและส่ิงแวดล้อมเพ่ือควำมย่ังยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
(ส.อ.ท.) และเครือข่ำยอืน่ ๆ  ประกอบด้วย กำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม จัดงำนประชุมวิชำกำรและน�ำ
เสนอผลงำนทำงวิศวกรรม นวัตกรรม และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน 
คร้ังที่ 8 ประจ�ำปี 2562 ภำยใต้กำรจัดงำนสัมมนำวิชำกำรประจ�ำปี 2562 
“Eco Innovation Forum 2019” ด้วยแนวคิด Circular Economy : Way 
to Smart and Sustainable Eco Industrial Town เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศภำยใต้หลักกำรของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) เน้นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำ
กำรใช้ทรัพยำกรเกินขนำดจำกกำรขยำยตัวในอัตรำที่สูงขึ้นของประชำกรโลก ณ 
โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร

เรื่อง : ณรงค์กร ประสารแสง

Gossip
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ตะลอนทัวร์

มภูีมทัิศน์ท่ีสวยงาม นอกจากนียั้งมสีะพานไม้ 
ทีท่อดยาวตลอดทางเดิน กลายเป็นจุดเช็คอิน 
และถ่ายภาพยอดฮิตของผู้ท่ีช่ืนชอบภาพ 
แนวฮิปสเตอร์ท้ังหลาย ส่วนส�าหรับใคร 
ท่ีชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ท่ีนี่มีท้ังปีนผา  

 จุดมุ่งหมายต่อไปของเราคือ เขื่อน
ขุนด่านปราการชล สามารถชมบรรยากาศ 
ทีเ่ขยีวขจีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จาก 
บรเิวณสนัเขือ่น นอกจากนีย้งัสามารถเช่าเรอื
หางยาวเพื่อชมน�้าตกที่อยู่ลึกเข้าไปในอ่าง 
เก็บน�้าของเขื่อนได้อีกด้วย ถึงเวลาอาหาร
มื้อเที่ยงสามารถซ้ืออาหารได้ตามใจชอบ
และน�ามานั่งรับประทานกันที่น�้าตกสาริกา
ที่นี่มีธารน�้าที่ไหลซอกซอน ผ่านโขดหิน 
น้อยใหญ่ เหมาะในการเล่นน�้า โดยเฉพาะ 
ในฤดูฝน ที่นี่มีน�้าตกขนาดใหญ่ไหลตกจาก
หน้าผาสูง ซ่ึงมีทั้งหมด 9 ช้ัน ในแต่ละ
ช้ันจะมีหินธรรมชาติรองรับน�้า และกลาย

เป็นแอ่งน�้าขนาดเล็กอยู ่ทั่วช้ันของน�้าตก 
สามารถลงเล่นน�้าได้
 วันหยุดนี้จะไม ่น ่าเบื่ออีกต ่อไป  
เตรยีมแพคกระเป๋า หาชุดสวย ๆ  ไว้ให้พร้อม  
แล้วออกไปเท่ียวนครนายก ครบรส เท่ียวได้
ทั้งปี จะไปเป็นคู่หรือจะไปเป็นแก๊ง รับรอง
ไม่ผิดหวัง

เรื่อง/ภาพ : ฉวีวรรณ มะโนปา

ท่องดินแดนลับ 
@นครนายก

ทอดมันข้าวโพด 
ไข่แดงเค็ม อร่อยเต็มค�า!

 เดือนตุลาคม เป็นช่วงเคลือ่นผ่านจากฤดูฝน ไปสูฤ่ดูหนาว อากาศก�าลงัเยน็สบาย ๆ   
ไม่เฉอะแฉะมากนกั ไม่หนาวจนเกนิพอดี และทีส่�าคัญไม่ร้อนเกนิไป จึงเหมาะกบันกัเดินทาง 
ทุกท่านที่จะไปขึ้นเขา เล่นน�้า ดูหมอก ชมน�้าตก จังหวัดนครนายก จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัด 
ทีใ่ช้เวลาเดินทางไม่ไกลจากกรงุเทพฯ เพยีง 2 ช่ัวโมง กจ็ะได้พบกบับรรยากาศอันร่มรืน่ มสีถานที ่
ท่องเท่ียวหลากหลาย เรียกว่าได้สามารถไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบใกล้ ๆ โดยจะเลือก
เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือค้างพักผ่อนก็ย่อมได้
 เริม่ต้นทรปิแรกด้วยการออกจากบ้านต้ังแต่เช้าตรู ่เพือ่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง 
แรกของเราคือ เขาหล่นผจญภัย พืน้ทีโ่ดยรอบเป็นป่าไม้ ภูเขา และทุง่หญ้าสทีอง ท�าให้เขาหล่น 

โรยตัว ขับรถเอทีวี ปั่นจักรยาน ดาวฮิลล์  
อ่ิมหน�ากับกิจกรรมแสนสนุกแล้ว เดินทาง 
ออกมาไม่ไกลมากนกัสามารถแวะชมสะพาน
ไม้ไผ่ทุ่งนามุย้ ซ่ึงมสีญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นอย่าง 
สะพานไม้ไผ่รปูตัวเอส ความยาว 150 เมตร 
ทอดยาวผ่านทุ่งนาที่เขียวขจีประมาณ 2 ไร่  

น�้ำลำยสอ
 มีใครชอบทานของทอดบ้างเอ่ย!! รู้สึกเหมือนกันไหมว่าของทอดกรอบ ๆ ฟินสุด ๆ เวลาเดินผ่าน 
ร้านปาท่องโก๋ กล้วยแขก ลูกช้ินทอด ไก่ทอด หรือขนมทอด รู้สึกน�้าลายสอต้องซ้ือติดไม้ติดมือกลับมา  
ฉบับนี้เราเลยจะมาท�าทอดมัน แต่ไม่ใช่ทอดมันธรรมดาแน่นอน แต่คือ “ทอดมันข้าวโพด ไข่แดงเค็ม”  
แค่ช่ือก็อยากจะลองทานแล้ว ยิ่งสมัยนี้เมนูไข่แดงเค็มก�าลังฮิตสุด ๆ เราเลยลองเอามาใส่ในเมนูนี้ รสชาติ 
จะเป็นยังไง ลองมาท�าดูกันดีกว่า

วัตถุดิบ
 เนื้อหมูบด 300 กรัม ข้าวโพด 1 ฟัก ไข่แดงเค็ม 200 กรัม
 ไข่ไก่ 1 ฟอง ซอสปรุงรส 2 ช้อนโต๊ะ ซอสน�้ามันหอย 1 ช้อนโต๊ะ
 น�้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ ต้นหอมหั่น 2 ช้อนโต๊ะ แป้งข้าวโพด 2 ช้อนโต๊ะ
วิธีท�ำ
 1. น�าข้าวโพดมาฝานเอาแต่เมล็ด และน�าไข่แดงเค็มมาสับหยาบ
 2. น�าเนื้อหมูบด แป้ง ไข่ไก่ นวดผสมให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน�้าปลา น�้าตาลทราย ข้าวโพด และไข่แดงเค็มมาคลุกรวมกัน
 3. น�าส่วนผสมทั้งหมดที่คลุกไว้ มาปั้นเป็นก้อน น�าลงทอดด้วยไฟปานกลางจนสุกสีเหลืองทอง
 เมนูของทอดกินง่ายและท�าง่ายมาก ๆ แค่ 3 ขั้นตอนก็พร้อมทาน เพียงคลุกเคล้าวัตถุดิบแล้วเอาไปทอด ก็จะได้ทอดมันเนื้อนุ่ม ๆ มาทานเล่น
หรือทานพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ ก็อร่อยจนหยุดไม่ได้ อยากทานกันแล้วใช่ไหม อย่ารอช้าไปเตรียมวัตถุดิบกันเลย

Tips ปฏิเสธไม่ได้ว่าของทอดคงเป็นเมนูโปรดของใครหลายคน แต่รู้หรือไม่ว่าของทอดนั้นมีแคลอรี่และไขมันในปริมาณสูง การรับประทานเป็นประจ�า
ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั้น เราควรรับประทานแต่พอดี และเลือกทานผลไม้สดที่มีไฟเบอร์สูงแต่น�้าตาลน้อย เพื่อให้ไฟเบอร์
ในผลไม้ช่วยร่างกายดูดซึมไขมันช้าลง สุดท้ายอย่าลืมออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอด้วยนะคะ

เรื่อง : จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ ภาพ : wongnai.com


