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ผุดหนังสือนิทาน AR 
เสริมพัฒนาการผู้พิการทางการได้ยิน
	 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ปิ๊งไอเดียใช้เทคโนโลย ี
มาผสมผสานท�าหนังสือนิทาน	AR	ให้ผู้พิการทางการได้ยิน	โดยใช้ 
ความรูใ้นห้องเรยีนมาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์แก่สงัคม	(อ่านต่อหน้า	2)
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สะท้อนมุมมองการเรียนการสอน
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ภาวะวิกฤตโควิด-19
มทร.พระนคร กับภารกิจเพื่อสังคม-นักศึกษา-บุคลากร

	 รศ.สภัุทรา	โกไศยกานนท์	รกัษาราชการ 
แทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	ก�าหนด	5	มาตรการ 
ดูแลชาว	มทร.พระนคร	ลดผลกระทบ 
จากการแพร ่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (โควิด-19)	 มุ ่งเน ้น 
การให้ความช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา	
ทั้ งการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์	 
คืนค่าเทอม	ลดค่าลงทะเบียน	ผ่อนช�าระ 
ค่าลงทะเบยีน	พร้อมเบกิจ่ายเงินการติดเช้ือ 
โรคร้ายดังกล่าว	ส่วนบคุลากรให้ปฏิบติังาน 
จากที่บ้าน	มีการรายงานสุขภาวะประจ�าวัน	 
จัดท�าประกันสุขภาพคุ้มครองการติดเช้ือ	 
ก�าชับท�าความสะอาด	ฆ่าเช้ือทั้งภายใน	 
ภายนอกอาคารสถานที	่และอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	 
ในทุกพื้นท่ีทั้ง	4	 ศูนย์ของมหาวิทยาลัย	 
นอกจากนี้ ยั ง งด เก็ บค ่ า เ ช ่ า ร ้ านค ้ า 
ในมหาวิทยาลัย	สนับสนุนการช่วยเหลือ 
สังคมทุกช่องทาง	ทั้งผลิตหน้ากากอนามัย	 
ผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค	
(อ่านต่อหน้า	6)
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 จดหมำยข่ำวมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลพระนคร ปีที ่6 ฉบบัที ่28 ประจ�ำเดอืน 
เมษำยน-พฤษภำคม 2563 เผยแพร่ในช่วง
เวลำวิกฤติ ที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 หรือโควดิ-19 เกดิขึน้ทัว่โลก 
และทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้จนกระทัง่รัฐบำล
ประกำศใช้ พ.ร.ก. กำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินน้ัน เป็นที่มำของกำร
ปฏบิตัติวัทีท่กุคนต้องเว้นระยะห่ำงจำกสังคม 
หรือ Social distancing เพื่อลดการพบปะ
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงของ
กำรกระจำยของเชื้อโรคดังกล่ำวได้
 ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ซ่ึงเป็น
อันตรำยต่อชีวิตของผู้รับเช้ือ มหำวิทยำลัย
ได้ก�ำหนดมำตรกำรสอดรับนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมและลด 
ผลกระทบจำกกำรแพร ่ระบำดของเช้ือ 
โรคร้ำยอย่ำงต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ที่สำมำรถ
พลิกวิกฤติเป็นโอกำสของกำรศึกษำในกำร
ก้ำวเข้ำสู ่ดิจิทัลดิสรัปช่ัน (Disruption) 
ผ่ำนมุมมองของอำจำรย์นักศึกษำ กำรคืน
ค่ำเทอม ลดค่ำลงทะเบยีน หรือกำรท�ำควำม
สะอำดฆ่ำเช้ือโรคทุกพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย 
ตลอดจนกำรท�ำงำนที่บ้ำน หรือ Work 
From Home ถือเป ็นกำรพลิกวิกฤติ 
เป็นโอกำสประหยัดเวลำในกำรเดินทำง 
 อกีส่ิงหนึง่ทีม่หำวทิยำลัยให้ควำมส�ำคญั 
คือกำรช ่วยเหลือสังคม ซ่ึงรศ.สุภัทรำ  
โกไศยกำนนท์ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี  
ได้ร ่วมกับภำคเอกชนและศิษย์เก่ำมอบ 
หน้ำกำกอนำมัยแด่พระสงฆ์ทำงภำคเหนือ 
และภำค ใต ้ ขอ งประ เทศ ไทย ส ่ วน 
คณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ค ห ก ร ร ม ศ ำ ส ต ร ์  
คณะอุตสำหกรรมสิ่ งทอและออกแบบ 
แฟชั่น ร่วมกันผลิตหน้ำกำกอนำมัย ขณะที ่
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ผลิต 
เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรคส�ำหรับ
แจกประชำชนโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ล่ำสุด 
คณะวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยีและ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ร่วมกับบริษัทเอกชน
ตรวจสอบโครงสร้ำงและจุดฉีดพ่นละออง 
ตู้พ่นน�้ำยำฆ่ำไวรัส เพ่ือมอบให้โรงพยำบำล
ศรีธัญญำ
 New normal วิถีชีวิตแบบใหม่ของ 
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม ผนวกกับกิจกรรม 
ช่วยเหลือสังคมที่สะท้อนถึงกำรปรับตัว  
อย่ำงอดทนเพ่ือให้ข้ำมผ่ำนช่วงวิกฤติน้ี
ไปได้ สำมำรถติดตำมอ่ำนจดหมำยข่ำว 
อิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลพระนครด้วยวิธีง่ำยๆ เพียงแค่ 
สแกนคิวอำร ์ โค ้ดที่ แสดงบนหน ้ ำปก 
จดหมายข่าว

Hotnews

ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิมล นาคทัด  
ผู้ช่วยอธิการบด ีบรรณาธกิารบริหาร นางสาวสพุรรษา อิน่อ้อย ผู้อ�านวยการกองสือ่สารองค์การ บรรณาธกิาร นางสาวสมพศิ ไปเจอะ กองบรรณาธกิาร  
นางสาวจุฑามาศ ฉตัรสรุยิาวงศ์ นางสาวฉววีรรณ มะโนปา นางสาวพทุธชาต ิแย้มวทิยวงค์กุล นายณรงค์กร ประสารแสง นางสาวมารศร ีสรรพนา นางสาวฐติริตัน์ รัตนประพนัธ์  
นางสาวฐาปนี เยี่ยมต้น นางสาวฉันทกาญจน์ มั่งแว่น

กองสื่อสารองค์การ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

	 จากข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์	 ในปี	 2561	พบว่าม ี
จ�านวนผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
ทั่วประเทศ	375,680	คน	(ร้อยละ	18.41)	โดย 
ผู ้พิการส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาอยู ่ในระดับ 
ประถมศึกษามากที่สุด	 ซ่ึงเป็นวัยที่ก�าลังเปิดรับ 
ความรู้ในเรื่องต่าง	ๆ 	การปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับ 
เด็กนั้นถือเป็นรากฐานของการเติบโตในอนาคต	 
ดั ง นั้น	 นางสาวภัทรวดี	 บรรพบุตร	 และ
นางสาวอรพรรณ	ดวงภมร	นักศึกษาช้ันปีท่ี	4	 
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	 คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน	จึงได้จัดท�าหนังสือเสริมการเรียน 

	 อาจารย์ปิยะธิดา	สีหะวัฒนากุล	คณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 เปิดเผยว่า	 
จากนโยบายของภาครัฐได้สนับสนุนโครงการ 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 :	 
Eastern	 Economic	 Corridor	 หรือ 
เป็นที่รู ้จักกันท่ัวไปว่า	 อีอีซี	 เพื่อยกระดับ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ เ พิ่ ม 
ความสามารถในการแข่งขัน	 จึงมองเห็น 
ถึงความต้องการในตลาดแรงงานท่ียังขาด 
บคุลากรทีม่คุีณภาพอีกจ�านวนมาก	ประกอบกบั 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ซ่ึงมีความรู ้
ความเช่ียวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะ 
วิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ	ตามมาตรฐานสากล	 
เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน�าด้านคหกรรมศาสตร์ 
ที่สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
มายาวนานกว่า	81	ปี	ถือได้ว่าเป็นต้นแบบ 
ที่ผลิตบัณฑิตมืออา ชีพเฉพาะทางด ้ าน 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 จึงได้เปิดสอน 
หลั ก สู ต ร ป รั ชญ า ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต 	 ส า ข า
คหกรรมศาสตร์	ปร.ด	 (คหกรรมศาสตร์)	

เสริมพัฒนาการผู้พิการทางการได้ยิน
น.ศ.คณะสื่อสารฯ ผุดหนังสือนิทาน AR 

เปิดหลักสูตร ป.เอก ปั้นนักคหกรรมศาสตร์ขั้นสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

การสอนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ	“ส�านวน	สภุาษติ	 
และค�าพังเพย”	 ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงงานเรื่อง 
เทคโนโลยีความจริงเสริมการเรียนการสอน 
ส�านวนไทยส�าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
	 นางสาวภัทรวดี	บรรพบตุร	เปิดเผยว่า	ถงึแม้ว่า 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยนิจะมข้ีอจ�ากดัในการเรยีนรู ้
มากกว่าคนปกติทั่วไป	แต่เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
สามารถท�าให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ใหม่	ๆ 	ผ่านสือ่ทีห่ลากหลาย	โดยเฉพาะเทคโนโลย ี
ความจรงิเสรมิ	(Augmented	Reality	หรอื	AR)	 
น�ามาผสมผสานกบัหนงัสอืเสรมิการเรยีนการสอน	 
โดยน�าความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการ 

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Home	 
E c o n om i c s 	 มุ ่ ง เ น ้ น ก า ร ส อนด ้ า น 
คหกรรมศาสตร ์ที่มีความคิดสร ้างสรรค ์	
ทักษะการคิดวิเคราะห์	วิจัยขั้นสูงในศาสตร์ 
คหกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ	เพือ่สอดคล้อง 
ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	
และนวัตกรรม	ตามยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาประเทศต่อไป

	 ด้านนางสาวอรพรรณ	ดวงภมร	อธิบาย 
เพิ่มเติมว่า	ขั้นตอนในการท�านิทานผู้บกพร่อง 
ทางการได้ยิน	ผ่านเทคโนโลยี	AR	 ได้แบ่ง 
ออกเป็น	3	ขัน้ตอน	ได้แก่	การออกแบบลกัษณะ 
ตัวละครให้เหมาะสม	และฉากหลังแต่ละส�านวน	 
เน้นการใช้สีในเรื่องให้ดูสดใส	น่าอ่าน	โดยใช้
โปรแกรม	Adobe	 Illustrator	ขั้นตอนต่อไป 
การน� า ตัวละครมาท� า	 Mot ion	 หรือภาพ
เคลือ่นไหว	พร้อมใส่เสยีงบรรยายประกอบ	วดีิโอ 
ภาษามือ	เพื่อให้งานดูมีลูกเล่นมาก	และขั้นตอน 
สดุท้ายการผลติหนงัสอื	ผ่านโปรแกรม	InDesign	 
“รู ้สึกภูมิใจกับผลงานที่ออกมา	 ซ่ึงนอกจาก 
จะเป็นการช่วยให้นักเรียนที่บกพร่องทางการ 
ได้ยิน	ได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ยังได้ใช ้
ความรู้จากห้องเรียนในทุก		ๆ	วิชามาผสมผสาน
ให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย”

ภาษาต่างประเทศ	กฎหมาย	รวมทัง้การอนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 
โดยในหลกัสตูรจะเน้นการสร้างผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ดิจิทัล	 การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม	 
คหกรรมเพื่อผู้สูงวัย	การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
สิ่งทอขั้นสูง	ผู ้เรียนสามารถน�าไปต่อยอด 
ในการประกอบอาชีพได้มากมาย	อาทิ	บคุลากร 
ทางคหกรรมศาสตร์	นักวิจัยขั้นสูง	บุคลากร 
สายส่งเสริมสุขภาพ	นักโภชนาการ	องค์กร
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
คหกรรมศาสตร์	ฯลฯ
	 “ส�าหรับผู ้ที่สนใจเข ้าศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอก	 ประจ�าป ีการศึกษา	 2563	 
ในสาขาคหกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์	 เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้	 -	 
4	มถินุายน	2563	โดยสามารถสมคัรผ่านระบบ 
ออนไลน์	 ที่เว็บไซต์	www.rmutp.ac.th	 
ได้ตลอด	24	 ช่ัวโมง	สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่	02-665-3777	ต่อ	5235-6	หรือ	
085-346-4522”

ออกแบบหนังสือนิทานส�านวน	สุภาษิต	และ 
ค�าพังเพย	 เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการได ้ยินใช ้ เสริมทักษะทางการเรียน 
การสอน	 โดยมอบชุดนิทานให้กับโรงเรียน 
เศรษฐเสถียร	ในพระราชูปถัมภ์	ซึ่งเป็นโรงเรียน 
สอนคนหหูนวกแห่งแรกของประเทศไทย	หนงัสอื 
นิทานเล่มน้ีจะเป็นต้นแบบในการเรียนรู ้เพื่อ 
สร้างโอกาสให้กบัผูพ้กิารได้เรยีนรูผ่้านเทคโนโลยี 
รูปแบบใหม่	ๆ	ส�าหรับความยากของผลงานนี ้
คือการวาดภาพตัวละคร	และฉากหลังให้ออกมา 
น่าสนใจและดึงดูดผูอ่้าน	รวมถงึแอปพลเิคชันทีใ่ช้ 
ในการสแกน	AR	ต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับ 
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยได้รับ 
ค�าปรึกษาจาก	ผศ.ดร.ฉันทนา	ปาปัดถา	อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	และเพื่อน	ๆ	ใน
สาขาที่ฝึกงานด้านการท�า	AR

	 ด้านอาจารย์นอิร	ดาวเจรญิพร	รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย	กล่าวว่า	หลักสูตร 
ดังกล่าวฯ	มีลักษณะการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการเชิงประยุกต์	 โดยน�าศาสตร์ต่าง	ๆ	 
ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพ 
ทีท่นัสมยั	เน้นการเรยีนการสอนทัง้ภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติ	ครอบคลมุไปถงึการวางแผนพฒันา	 
การบริหาร	การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
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แบตเตอรี่	5,000	mAh	ใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้า
เพียง	150	นาที	สามารถอยู ่ในโหมดสแตนบาย	
(Stand	By)	 ในระบบ	GPS	 ได้นานถึง	 3	 วัน		
อายุการใช้งานอุปกรณ์แบตเตอรี่ประมาณ	3	ปี		

ปวช.วิศวะ เจ๋ง!! ประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ
ตามหาของหายผ่านมือถือ

(Real-Time)	 อุปกรณ์ถูกออกแบบมาขนาดเล็ก	 
สามารถซ ่อนและป ้องกันการท�าลาย	 จึงน�ามา 
ประยุ กต ์ ใ ช ้ กั บสิ่ ง ขอ ง ได ้ หล ากหลาย	 อาทิ	 
รถจักรยานยนต์	กญุแจรถ	กระเป๋าเดินทาง	กระเป๋าถอื	 
สั ต ว ์ เ ลี้ ย ง 	 นอกจ ากนี้ อุ ป ก รณ ์ ยั ง ป ร ะยุ ก ต ์
เป ็นแบตเตอรี่ฉุกเฉินส�ารอง	 (Power	 Bank)	 
ส� าหรับชาร ์ จ ไฟให ้ โทร ศัพท ์มือ ถือได ้ อีกด ้ วย	 
ซ่ึงสะดวกต่อการใช ้งาน	 ไม่ต ้องพกพาอุปกรณ์ 
หลายช้ิน	 จากการวิเคราะห์คุณสมบัติการใช้งาน

ทั้งนี้จากการค�านวณต้นทุนต่ออายุการใช้งานจะเสีย 
ค่าใช้จ่ายเพียงวันละประมาณ	3-4	บาท	 เท่านั้น	 
อีกทั้งขณะนี้ก�าลังพัฒนากล้องขนาดเล็กที่ฝ ังตัว 
อยู่ในกระเป๋า	ส�าหรับบันทึกภาพคนร้าย	โดยจะท�า 
การส่งรูปแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล	อย่างไรก็ตาม
ผลงานช้ินนี้เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ ์
และนวัตกรรม	2563	 ในงานประชุมวิชาการและ 
วิ จัยระดับชาติและนานาชาติ	ณ	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง			

	 นายทอง	ม่วงใหญ่	 ตัวแทนนักศึกษา	กล่าวว่า	 
ไ ด ้ ท� า ก า ร ส� า ร ว จ ก า ร แ จ ้ ง ข อ ง สู ญ ห า ย 
ในมหาวิทยาลัยฯ	 ( ศูนย ์พระนครเหนือ)	 ใน
ระยะเวลา	 5	 เดือน	 พบจ�านวน	 2,300	 ครั้ง	 
แต่ผู้เสียหายได้รับสิ่งของคืนเฉลี่ยเพียง	140	 ช้ิน	 
หรือคิดเป็น	6%	ของการแจ้งสูญหาย	 จึงได้คิดค้น 
อุปกรณ์ติดตามตัวขนาดเล็กที่ช ่วยตามหาสิ่งของ 
ที่สูญหาย	 โดยอุปกรณ์มีส่วนประกอบการท�างาน	 
5	ส่วน	ได้แก่	1.	GPS	MODUL	(ส�าหรบัตามหาสิง่ของ)	 

	 จากข้อมูลศูนย์คอลเซ็นเตอร์ให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน	1348	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 
(ขสมก.)	เปิดเผยว่า	สถติิทรพัย์สนิมค่ีาของผูโ้ดยสาร 
ทีท่�าหล่นหาย	หรอืลมืไว้บนรถโดยสาร	ขสมก.	ปี	2562	 
ที่ผ่านมา	เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ	68-125	 ช้ิน	 
โดยทรัพย์สินของผู ้โดยสารที่ท�าหล่นไว้	หรือหาย
มากที่สุด	คือ	กระเป๋าสตางค์	จากเหตุการณ์ข้างต้น 
สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุ	 
เพราะอาจส่งผลเสียทั้งเงิน	ของมีค่า	รวมไปถึงข้อมูล 
ส�าคัญต่าง	ๆ	ในบัตร	จากปัญหานี้จึงท�าให้	นายทอง	 
ม่วงใหญ่	นายปรชัญา	โสมาบตุร	นายณภัทร	เตียวเจรญิ	 
และนายคณิศร	หอมกลิ่น	 นักศึกษาช่างไฟฟ้าก�าลัง	 
ระ ดับประกาศนีย บัตรวิชา ชีพ	 (ปวช. )	 คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์	ร่วมกันประดิษฐ์	 อุปกรณ์ติดตาม 
ตัวแบบ	GPS	ขนาดเล็ก	(ENERGY	WALLET	 
PLACE)	ส�าหรับประยุกต์ติดต้ังในกระเป๋าสตางค	์ 
กระเป๋าถือ	หรือทรัพย์สินมีค่าต่าง	ๆ	 เพื่อป้องกัน 
การสูญหาย	รวมถึงติดตามบุคคล	เพื่อความสะดวก 
ในชีวิตประจ�าวัน	 โดยมี	ดร.พสิษฐ์	สุวรรณภิงคาร	 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.	 ซิมการ ์ดโทรศัพท์มือถือ	 (ส�าหรับระบุพิกัด
สิ่งของ)	 3.	 ล�าโพง	 (ส�าหรับส่งเสียงแจ้งเตือน 
เป ้าหมาย)	 4.	 เมมโมรี่การ ์ด	 (ส�าหรับบันทึก
การเดินทางของสิ่งของ)	5.	แบตเตอรี่	 (ส�าหรับ 
ส�ารองไฟฉุกเฉิน)	ส่วนการท�างานชุดอุปกรณ์	GPS	 
เริ่มจากเขียนโปรแกรม	GPS	 /	ฟังก์ช่ันเสียง	 /	 
เมมโมรี่การ์ด	ลงบนแอปพลิเคชัน	Blynk	เสร็จแล้ว 
ประกอบช้ินงานลงในแผงบอร์ดควบคุมขนาดเล็ก	 
และน�าไปติดต้ังในกระเป๋าสตางค์	หรือวัตถุท่ีต้องการ 
ให้ติดตามต�าแหน่ง	 โดยขั้นตอนการท�างานของ 
อุปกรณ์	GPS	สามารถดูข้อมูล	 เพื่อทราบพิกัด 
หรือเช็คระบบบันทึกการเดินทางสิ่งของท่ีสูญหาย	 
ผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือรองรับบนระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์	 ซ่ึงสามารถระบุต�าแหน่ง 
ได้แม่นย�า	พร้อมลูกศรบอกน�าทาง	แต่หากกรณี 
ที่พบพิกัดแต่ไม่พบสิ่งของ	สามารถให้ระบบช่วย 
ส่งเสียงแจ้งเตือนได้อีกด้วย
	 ดร.พสษิฐ์	สวุรรณภิงคาร	อาจารย์ทีป่รกึษาโครงการ	 
กล่าวว่า	ระบบ	GPS	ช่วยหาพิกัดได้ทุกที่ทุกเวลา	 เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล	ภาพ	:	ณรงค์กร	ประสารแสง
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เปิดต�ารับเครื่องหอมไทย สูตรโชติเวช 

โควิด-19 พลิกวิกฤติสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์

สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ กลิ่นหอมธรรมชาติ-ถนอมผิว

	 จากสถานการณ ์การแพร ่ ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา	 (Coronavirus)	หรือ	 
“โควิด-19”	 (COVID-19)	ท�าให้มีการ 
สั่งปิดสถานศึกษาต่าง	ๆ	 ไปทั่วโลกแบบ 
ไม่มีก�าหนด	 จึงท�าให้สถาบันการศึกษา 
ทุกระดับตระหนักถึง	การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม	 (Social	 distancing)	 เพื่อ 
ลดการระบาดของไวรัส	 หันมาพึ่ งพา
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้
กับนักเรียนนักศึกษา	เพื่อให้การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนของเด็กยังคงมีต่อเนื่องอย่างไม่
สะดุดชะงักไปกับสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ตอนนี้
	 ส�าหรบัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 
ที่เกิดข้ึนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา	(Coronavirus)	ในตอนนี้	 
ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ส�าหรับอาจารย ์
ใ นมห า วิ ท ย าลั ยที่ ต ้ อ ง ป รั บ ตั ว ใ ห ้ มี 
ความพร้อมส�าหรับการสอนแบบออนไลน์
ให้กับนักศึกษา	ทั้งในเรื่องความพร้อมของ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต	 
เพือ่ใช้ในการเรยีนการสอนออนไลน์	จึงท�าให้ 
การศึกษาในยคุ	“โควิด-19”	มกีารตอบสนอง 
ต่อสิ่งเอ้ืออ�านวย	ไม่ว่าจะเป็น	นักศึกษา
ที่เป็นคนรุ่นใหม่	มีความคุ้นเคยกับดิจิทัล
เป็นอย่างดี	ท�าให้นักศึกษาสามารถปรับตัว

โรคระบาด	แต่นกัศึกษาและอาจารย์สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา	เสมือนอยู่
ในห้องเรียน
	 อย ่ า ง ไรก็ตามความท ้ าทายของ 
การเรียนการสอนสู ่ระบบออนไลน์คือ	
“ความเสมอภาคเท่าเทียม”	 (Equality)	
ของระบบการศึกษาออนไลน์	 ท่ีทุกสถาบัน 
การศึกษาต้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์และ
อินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษาทุกคนเพื่อให้
เกิดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	
และส�าหรบัผูส้อนหรอือาจารย์ควรได้รบัการ
สนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรมการใช้ระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์อย่างสม�่าเสมอ
เพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง	 โดยผู้สอน
จะต้องมีการสอนที่ใช้สื่อการสอนออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น	อาทิเช่น	คลิปวิดีโอ	เอกสาร
การสอนออนไลน์	หรอืแม้กระท่ังการสรรหา
อุปกรณ์จริง	ทดลองจริงให้ดูเสมือนอยู ่

ในห้องเรียน	และยังต้องมีระบบการสั่ง
การบ้านแบบออนไลน์	เช่น	การให้นกัศึกษา 
ท�าคลิปวิดีโอ	หรือ	การท�าเอกสารออนไลน์	
แทนการเข้าไปส่งงานในชั้นเรียน	อีกด้วย
	 สุดท ้ าย	 จากวิกฤติสถานการณ ์ 
ไวรัสโควิด-19	ท�าให้ทุกคนให้เรียนรู ้ว่า 
การเรียนรู ้แบบออนไลน์	 เป็นการเรียน 
ที่มีความยืดหยุ่นสูง	ท�าให้ผู ้เรียนจ�าต้อง 
มีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ	
อีกทั้งยังทราบผลย้อนกลับของการเรียน	 
ทั้งจาก	 E-Mail	 การประเมินผลย่อย	 
การประเมินผลหลัก	 โดยใช้เว็บไซต์เป็น 
ที่สอบ	 รวมทั้งการประเมินผลรวมตาม 
การสอบ	 เพื่อเป ็นการเ ช็กว ่ าผู ้ เ รียน 
ได้เข้ามาเรียนจริง	สามารถท�าข้อสอบได	้ 
มีความเข ้าใจในเนื้อหา	 ดังนั้นถือเป ็น 
จุดเปลี่ยนของวิกฤติที่ดีที่จะท�าให้ผู ้เรียน
และผู้สอนได้เรียนรู ้ในการใช้เทคโนโลยี
และน�ามาปรับใช้ส�าหรับการเรียนการสอน
ในอนาคต	ที่อาจไม่จ�าเป็นต้องมานั่งเรียน 
ในห้องทุกคาบ	แต่ผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถ
ใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวกลางในการเรียน 
การสอนได้เช่นกัน

เรื่อง/ภาพ งานสื่อสารองค์กร 
คณะศิลปศาสตร์

ต่อระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
ได ้อย ่ า งรวดเร็ ว	 ต ่อมา คือ	 การ ใช ้ 
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต	 รวมไปถึง 
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่เปลี่ยนมาใช ้
ดิ จิ ทั ลกั น จน เป ็ นส ่ วนหนึ่ ง ขอ ง ชี วิ ต	 
นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนมีสมาร์ทโฟน	 
เป ็นสั งคมไซเบอร ์ออนไลน ์	 อยู ่ บน 
แพลตฟอร ์ม ดิ จิทัล	 จึงท� า ให ้ เป ็น จุด 
พลิกโอกาสส� า คัญในระบบการศึกษา
ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาให้มีการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง	ถึงแม้ว่าจะมีค�าสั่ง 
ให ้ป ิดสถานศึกษาช่ัวคราวเพื่อป ้องกัน 

	 ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันส�าคัญ 
อีกวนัหนึง่	ด้วยเป็นวันขึน้ปีใหม่ของคนไทย	 
สิง่ท่ีอยูค่วบคู่กบัวนัสงกรานต์	ทีเ่หน็จนชินตา	 
คือการที่หนุ ่มสาวออกมาเล ่นสาดน�้ า	 
ประแป้ง	 แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันส�าคัญ 
ดังกล่าว	คือ	การรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ที่เป็น 
สิง่ท่ีแสดงออกถงึความเคารพต่อบดิา	มารดา	 
ตลอดจนผู้มีพระคุณ	เป็นการแสดงออกถึง 
ความกตัญญูกตเวที	ของผู้น้อยและขอขมา 
ลาโทษผูท้ีเ่คยล่วงเกนิ	อีกทัง้เป็นการขอพร 
เพื่อความเป็นสิริมงคล	นอกเหนือจาก 
ก า ร ร ดน�้ า ข อพ ร จึ ง มี ก า ร จั ด เ ต รี ย ม	 
เครือ่งหอมไทยจดัลงในกระเช้า	ซ่ึงประกอบ

ไปด้วย	 น�้ าอบ	 น�้ าปรุง	 แป ้งร�่ า	 หรือ 
เครือ่งหอมอ่ืน	ๆ 	เพือ่มอบให้กับผูใ้หญ่ได้ใช้
ช่วยเติมความสดช่ืนในช่วงทีอ่ากาศร้อนระอุ 
ให้ทุเลาลงได้
	 อาจารย์กิตติ	 ยอดอ่อน	 อาจารย์
ป ร ะ จ� า ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
คหก ร รมศ าสต ร ์ 	 คณะ เทค โน โ ล ยี 
คกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	 ได้กล่าวให้ความรู ้ 
เรื่อง	“เครื่องหอมไทย”	ว่า	เป็นภูมิปัญญา 

ของบรรพบุรุษท่ีน�าวัสดุมีกลิ่นหอมจาก 
ธรรมชาติรอบตัวมาประทินกายให้เกิด 
ความหอมสดช่ืน	 รวมถึงเป็นการถนอม 
ผิวกาย	มีด้วยกันอยู่หลายชนิด	 อันได้แก่	 
การใช ้ดอกไม ้หอม	 ใบไม ้	 กิ่ งไม ้หรือ 
เครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม	มาใช้ในการผลิต 
ท�าเป็นเครือ่งหอม	ไม่ว่าจะเป็น	น�า้อบ	น�า้ปรงุ	 
แป้งร�่า	แป้งพวง	บุหงาร�าไป	เป็นต้น	แต ่
ที่เป็นจุดเริ่มของเครื่องหอมไทยคือ	น�้าอบ	 
ซ่ึงมีประวัติมายาวนานคู่กับคนไทย	น�้าอบ 
ถือเป็นของท่ีอยู่คู ่บ้านคู่เมืองกับคนไทย
มาแต่โบราณ	คนสมัยก่อนจะใช้น�้าอบเป็น
ของใช้ประจ�าวัน	 คือ	ใช้ละลายกับแป้งร�่า
เพื่อลูบไล้ตามตัวให้เกิดกลิ่นหอม	สดช่ืน
รัญจวนใจ	ในสังคมยุคปัจจุบันเครื่องหอม
ไทยจะถูกลดความนิยมลงไป	ขณะท่ีน�้าอบ
ไทยก็ยังถูกใช้ในเทศกาลหรือพิธีการต่าง	ๆ	 
ท่ีมีการสรงน�้า	 ซ่ึงกลิ่นของน�้าอบจะมีกลิ่น
หอมเย็น	ๆ	เป็นกลิ่นที่แสดงออกถึงความ
เป็นไทยที่มีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของ
คนไทยได้อย่างโดดเด่นและไม่มีชาติใด
เสมอเหมือน	
	 ส�าหรับการท�าน�้าอบแต่ละครั้งจะต้อง 
ใช้เวลา	3-4	วัน	เริ่มจากตอนเช้าวันแรก 

น�าน�้าสะอาดมาต้มกับชะลูด	 ใบเตย	 ซ่ึง 
ขั้นตอนนี้จะได้น�้าสีเหลืองมีกลิ่นสมุนไพร
หอมจากการต้ม	น�าน�้าใส่โถมีฝาปิดพักไว้
ให้เย็น	 ซ่ึงในตอนเย็นเวลาท่ีดอกไม้แย้ม
เริ่มบานจะเก็บดอกไม้	เช่น	ดอกมะลิ	ดอก
กุหลาบมอญ	มาลอยน�้าถ้ามีดอกกระดังงา	
ก่อนลอยน�า้ควรน�ามาลนไฟก่อน	ช่วงเช้ามดื
ของวันรุง่ขึน้ให้ช้อนดอกไม้ออก	แล้วร�า่ด้วย
ก�ายานปรุง	 โดยการเอาตะคันไปเผาไฟให้
ร้อนเพือ่น�าไปใส่ไว้กลางโถน�า้ท่ีวางด้วยทวน	
ตักก�ายานปรงุใส่ตะคันทีร้่อนให้เกดิควันแล้ว
ปิดฝาโถ	เมือ่หมดควันแล้วท�าแบบเดิมซ�า้	ๆ 	
ตลอดวัน	แล้วตอนเย็นเก็บดอกไม้มาลอย
น�้าอบเช่นวันแรก	เช้าวันที่สาม	อบน�้าด้วย
เทยีนอบ	ท�าการอบซ�า้	ๆ 	ตลอดวันคล้ายกบั 

การร�่าก�ายาน	วันท่ีสี่ก็เอาน�้าที่ท�าการอบ 
มาปรงุด้วย	แป้งหนิท่ีบดกบัน�า้มนัหอม	เป็น
เทคนิคเพื่อให้น�้ามันหอมไม่ลอยเป็นฝา 
ที่ผิวน�้าเมื่อผสมลงในโถ	จากนั้นใส่พิมเสน
บดนิดหน ่อยให ้น�้ าอบมีกลิ่นหอมเย็น	 
บางต�าหรับอาจใส่ชะมดเช็ดท่ีท�าการฆ่าเช้ือ
แล้ว	เป็นการตรงึกลิน่หอมของน�า้อบ	เมือ่ปรงุ
น�้าอบเสร็จได้กลิ่นตามชอบแล้ว	ต้องโกรก 
น�้าอบมาก	ๆ	คือ	การเอากระบวยตักน�้าอบ
ยกขึ้นสูง	ๆ	แล้วเทน�้าอบให้ตกลงในโถ	 
ให้น�้าสัมผัสกับอากาศ	ซึ่งจะท�าให้ส่วนผสม 
เข้ากนัมากขึน้	จากนัน้จงึน�ามาบรรจุขวดใช้กนั	 
จะเห็นได้ว่าแค่	น�้าอบ	 เครื่องหอมไทย 
เพียงชนิดเดียว	คนไทยใช้ความละเมียด
ละไมในการท�า	 จึงอยากให้ทุกคนตระหนัก
ในภูมปัิญญาของบรรพบรุษุทีม่คีวามประณีต
ในการด�าเนินชีวิต	ถือเป็นภูมิปัญญาที่มีการ
สืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยจากรุ่นสู่รุ่น
มาจนถงึปัจจุบนั	ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
อันล�้าค่า	ควรค่าแก่การสืบทอดและจดจ�า
ให้ด�ารงอยู ่คู ่สังคมไทยอย่างงดงามและ 
ทรงคุณค่าตลอดไป

เรื่อง/ภาพ งานสื่อสารองค์กร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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อาจารย์-นักศึกษา มทร.พระนคร สะท้อนมุมมองการเรียนการสอนออนไลน์

พร้อมก้าวสู่ Disruption

 ดร.ศรีสุดำ อินทมำศ อำจำรย์ประจ�ำสำขำ
วิชำกำรบัญชี คณะบริหำรธุรกิจ กล่าวว่า	ได้เริ่ม 
การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงภาคฤดูร้อน 
ที่ผ่านมา	ผ่านโปรแกรม	Zoom	และ	Line	 
ส่วนการออกข้อสอบใช้	Google	Form	ในรายวิชา
การวางแผนและควบคุมก�าไร	และหลักการบัญชี	 
โดยส่วนตัวจะสอนสดทุกวิชา	ผ่านโปรแกรม	
Zoom	 โดยนักศึกษาสามารถดูจอที่สอนได	้
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกการเรียนการสอน	 
ทีส่ามารถกลบัมาดูย้อนหลงัหากไม่เข้าใจได้เช่นกนั

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล

	 ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19	 ที่ก�าลังเกิดขึ้น 
ทั่วโลก	สิ่งหนึ่งที่เกิดตามมาโดยอัตโนมัติ	 คือ	 
กา รปรั บ เปลี่ ย นพฤ ติก ร รมผู ้ คน ในสั ง คม	 
โดยเฉพาะวงการการศึกษา	ที่ถือเป็นการดีเดย์ 
จัดการเรียนการสอนแบบ	“ออนไลน์”	ในระดับ 
มหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ	ทั้ง	 “ผู ้สอน”	และ	 
“ผู้เรียน”	ต่างน�าประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม	เรียกได้ว่าเป็น 
จุดพลิกผันของการปฏิรูปการศึกษาชาติ	 รองรับ	 
Disruption	World	 ที่ก�าลังมาถึงในอนาคต
อันใกล้อย่างแท้จริง	 เช่นเดียวกับเสียงสะท้อน 
จากนักศึกษาและอาจารย์	มทร.พระนคร	ที่พร้อม 
รับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
เช่นกัน

 นำยวรำกร เบ้ำกุล นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เล่าว่า	ในรายวิชาหลักสถิติ	อาจารย์
ท�าการสอนบนสไลด์	 และน�าไปอัปโหลดไว้ใน	
Google	Classroom	ซึ่งส่วนตัวรู้สึกสะดวก	และ
สามารถเข้ามาทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา

 นำยชำตินันท์ สุขทอง นักศึกษำช้ันปีที่ 4  
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์	 เล่าว ่า	 ใช้ระบบ	Google	
classroom	 ต้ังแต ่เรียนช้ันป ี ท่ี	 2	 รายวิชา
เคมีอาหาร	 โดยอาจารย์จะน�าสไลด์วิชาที่สอน 
ลงในคลาสรูม	 เพื่อให้นักศึกษาท�าความเข้าใจ
ในวิชาก่อนเข้าคลาสเรียนจริง	 โดยส่วนตัวรู้สึก
เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาต่ืนตัวในการเรียน 
ได้เป็นอย่างดี

ที่ เป ็นเล ่มวิจัยนักศึกษาน�าไปส่งใน	 Google	
Classroom	“การสอนวิชาปฏิบัติ	ผมจะท�าคลิป
แล้วน�าไปอัปโหลดไว้ในคลาสรูม	เพื่อให้นักศึกษา
ไปเรียนรู้	ทั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ของคณะฯ	มีความเสถียรพอท่ีจะไม่เป็น
อุปสรรคส�าหรับนักศึกษาอย่างแน่นอน”

 ดร.อำณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล อำจำรย์ประจ�ำ
สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 
กล่าวว่า	 เริ่มจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ในช่วงภาคฤดูร้อน	รายวิชาศิลปนิพนธ์	 
การเรียนการสอนส่วนใหญ่ของคณะฯ	 จะเป็น 
การปฏิบั ติ	 ดังนั้นจึงท�าการเรียนผ ่านระบบ	
google	Meet	 โดยนักศึกษาสามารถพรีเซนต ์
โปรเจกต์ของตนต่อหน้าอาจารย์ได้	 ส่วนงาน 

นายวรากร เบ้ากุล

นายชาตินันท์ สุขทอง

ผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์

ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ

Google	Classroom	ในช่วงการเรียนภาคฤดูร้อน	
โดยจะสอนผ่านสไลด์และน�าไปอัปโหลดไว้ใน	
Google	Classroom	เพือ่ให้นักศึกษาได้เข้ามาเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง	ทั้งนี้จากการสังเกตนักศึกษาช่ืนชอบ
การอัปโหลดสไลด์สอน	 เพราะสามารถเข้ามา 
ทบทวนได้ตลอดเวลา	 อีกทั้งยังเป็นทางเลือก
ส�าหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการจัดการศึกษา 
ยุคดิจิทัล	โดยไม่มีข้อแบ่งแยกใด	ๆ	ทั้งสิ้น

 ผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยำรังสิทธ์ิ รองคณบด ี
ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสำร
มวลชน กล่าวว่า	 เริ่มจัดการเรียนการสอนผ่าน	
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ข่าวต่อหน้า 1
• มาตรการดูแลนักศึกษา
		 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	
ได ้ก� าหนดมาตรการช ่วยเหลือนักศึกษา	 
3	มาตรการ	ดังนี้	1)	มาตรการจัดการเรียน
การสอน	ได้ปรับให้มีการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์	 ให้ผู้สอนพิจารณาปรับ 
รูปแบบการวัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธีอ่ืน	
นอกจากการท�าข้อสอบในห้องหรอืการอยูร่วมกนั 
เป็นกลุ ่ม	 เช่น	การสอบรูปแบบออนไลน	์
การมอบหมายงาน	การท�ารายงาน	หรือการ
ท�าข้อสอบนอกห้องสอบหรือการวัดผลเป็น
ระยะระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน	โดยได้
สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผ่านการเรียน
แบบออนไลน์ในวชิาภาคทฤษฎี	และสนบัสนนุ
ค่าอินเทอร์เน็ต	400	บาท	ในภาคการศึกษา 
ที	่3/2562	2)	มาตรการการลงทะเบยีนศึกษา	 
มหาวิทยาลัย	 ได้คืนค่าลงทะเบียนเรียน 
ให้นกัศึกษา	10	เปอร์เซ็นต์	ด้วยวิธกีารคืนเงิน
เข้าบัญชีให้นักศึกษา	 ซ่ึงนักศึกษาต้องยืนยัน 
สิทธิ์การรับเ งินคืนของตนเองที่ เ ว็บไซต  ์
มหาวิทยาลัย	 ส�าหรับนักศึกษาที่มีความ
ประสงค์จ่ายค่าลงทะเบียนเรียนด้วยเงินสด	
สามารถผ่อนช�าระค่าเล่าเรียนได้	 4	 งวด	
นอกจากนี้ยังเปิดรับช�าระค่าลงทะเบียนเรียน
ผ่านบัตรเครดิตเต็มจ�านวน	หรือผ่อนช�าระ
โดยบัตรเครดิตทุกธนาคาร	 ซ่ึงการผ่อนช�าระ
กับธนาคารนั้นก�าหนดให้มีอัตราดอกเบี้ย	 
0	เปอร์เซ็นต์	โดยลดค่าลงทะเบียนเรียนให้	
10	เปอร์เซ็นต์และสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต 

ในภาคการศึกษาที	่1/2563	ตลอดจนสนบัสนนุ 
ทุนการศึกษาให้เปล่าอีกด้วย	3)	มาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา	ด้วยความห่วงใย
นักศึกษาจึงได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	
(โควิด-19)	 ให้กับนักศึกษา	กรณีนักศึกษา 
ต ้อง เข ้ า รั บการตรวจหา เ ช้ือ โควิ ด -19	 
ตามค�าสั่งแพทย์	 ให้มีสิทธิเบิกรักษาค่าตรวจ 
หาเช้ือโควิด-19	ได้ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	 
10,000	บาท	 ท้ังนี้ให้มีสิทธิตรวจหาเช้ือ 
เพยีงครัง้เดียว	ส�าหรบักรณีทีน่กัศึกษาตรวจพบ 
เช้ือไวรัสโควิด-19	และต้องเข้ารับการรักษา 
พยาบาล	 นักศึกษาสามารถเบิกค ่ารักษา 
พยาบาลได้ไม่เกิน	10,000	บาท	โดยต้องยื่น 
เอกสารขอเบิก กับกองพัฒนานัก ศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์	 นอกจากนี้นักศึกษา 
ที่เป็นสมาชิก	กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
(กยศ.)	 ไม่ต้องส�ารองจ่ายค่าลงทะเบียน 
ในภาคการศึกษาที่	1/2563
• มาตรการดูแลบุคลากร
	 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา	2019	(โควิด-19)	ที่ระบาดทั่วโลก	 
มหาวทิยาลยั	ได้เหน็ความส�าคัญของบคุลากร	 
จึงได้เห็นสมควรให้ท�าประกันสุขภาพเพื่อ
คุ ้มครองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 
(โควิด-19)	 ให้บุคลากรทุกคน	 ท่ีส�าคัญได้
ก�าหนดให้บคุลากรปฏิบติังานจากทีบ้่าน	(work	
from	home)	 เพื่อลดโอกาสไม่ให้เช้ือโรค
ดังกล่าวแพร่ระบาดไปสู่นักศึกษา	บุคลากร	
ตลอดจนประชาชน	และเพือ่ให้การด�าเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัย	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

มีประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งสังเกตอาการและ
รายงานภาวะสุขภาพต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
ในสังกัดเป็นประจ�าทุกวัน
• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
	 ส�าหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา	2019	 (โควิด-19)	นั้น	 
มหาวิทยาลัย	 ได ้แต ่ง ต้ังคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	โดยมี 
อธิการบดีเป็นประธาน	พร้อมทั้งผู้บริหารทุก 
หน่วยงานเป็นกรรมการ	 ซ่ึงเป็นการยกระดับ
การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวให้อยู ่ในวงจ�ากัด	ช่วยลด 
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษา	
บุคลากร	 และผู ้มาติดต่อประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย	 อีกท้ังยังเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู ้เท่าทัน	และเตรียมความพร้อม 
ในการรบัมอืกบัโรคระบาดอย่างมปีระสทิธภิาพ
ตามมาตรฐานสากล	 โดยคณะกรรมการ 
ดังกล่าวมีหน้าท่ี	ก�าหนดนโยบาย	มาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกัน	ติดตาม	แก้ไขการแพร่
ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ-19)	
อย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ
	 ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ 
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา	
2019	(โควดิ-19)	รวมถงึการเตรยีมความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอน	การปฏิบัติงาน	 
ซ่ึงถือเป็นมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและ 
ค�านงึถงึความปลอดภัยของนกัศึกษา	บคุลากร	 
และผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัย	 จึงได้จัด 
ให้ท�าความสะอาด	ฆ่าเช้ือทั้งภายในภายนอก 

อาคารสถานท่ี	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ในทกุพืน้ที่ 
ท้ัง	 4	 ศูนย์	 ประกอบด้วย	 ศูนย์เทเวศร	์ 
ศูนย์โชติเวช	 ศูนย์พณิชการพระนคร	และ 
ศูนย์พระนครเหนือ	ที่ส�าคัญยังได้วัดไข้ก่อน 
เข้าพื้นท่ี	และจัดให้มีอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือ
หรือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง	ๆ	พร้อมทั้ง 
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู ่ใน
พื้นที่อีกด้วย
• มาตรการช่วยเหลอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
	 การเยียวยาและลดภาระของสถาน
ประกอบการณ์ท่ีใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลัย	
เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	 
(โควิด-19)	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญและออกมาตรการเยียวยา	ด้วย
การงดเก็บค่าเช ่าบรรดาร ้านค้า	 ที่ ต้ังอยู ่
ภายในอาคารหรือนอกอาคารในทุกคณะ	ของ 
ทกุศูนย์ทีจ่�าหน่ายอาหาร	หรอืเครือ่งด่ืม	รวมถงึ 
ร้านบรกิารถ่ายเอกสาร	ส่วนบรรดาเครือ่งหรอื
ตู้จ�าหน่ายสนิค่าอัตโนมติัประเภทเช่าเหมารวม
ค่าไฟ	คิดอัตรา	500	บาท/เดือน	และประเภท
เช่าแยกค่าไฟให้	งดค่าเช่า	แต่จ่ายค่าไฟจริง
ตามมิเตอร์
• มาตรการช่วยเหลือสังคม
	 การช่วยเหลือสังคมเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
ที่มหาวิทยาลัยได ้ให ้ความส�าคัญในช ่วง
ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส
โคโรนา	2019	(โควิด-19)	 ซ่ึงทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัยพยายามมีส่วนร่วมในการ 
ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้การน�า
ของ	รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รักษาราชการ

แทนอธิการบดี	 ได ้มอบหน้ากากอนามัย 
ที่ผลิตโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ 
ออกแบบแฟช่ันให้กบัพระสงฆ์ทางภาคเหนอืและ 
ภาคใต้	มทีมี	ผศ.ดร.รตันพล	มงคลรตันาสทิธิ	์ 
คณบดี	พร้อมด้วยอาจารย์	 และนักศึกษา 
ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยอย่างแข็งขัน	
พร้อมจัดอบรมให้หน่วยงานภายนอกอีกด้วย	
เช่นเดียวกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 
ได้ผลิตหน้ากากอนามัยและสเปรย์ฆ่าเช้ือ 
แจกจ่ายประชาชน	
	 ด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ได ้จัดโครงการบริการวิชาการ	 ผลิตเจล- 
สเปรย ์แอลกอฮอล ์ฆ ่าเ ช้ือโรคแจกจ ่าย 
หน่วยงานต่าง	ๆ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด	ๆ	 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	
ได้แก่	ส�านักงานเขตหนองแขม	ส�านักงาน
เขตหลกัสี	่ส�านกังานเขตดอนเมอืง	ส�านกังาน
เขตสายไหม	ส�านักงานเขตพญาไท	ส�านักงาน
เขตห้วยขวาง	สถานีต�ารวจภูธรทับสะแก	 
ทีว่่าการอ�าเภอทบัสะแก	จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์	 
เป็นต้น	นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
กับบริษัทเอกชนตรวจสอบโครงสร้างและ 
จุดฉีดพ่นละอองตู้พ่นน�้ายาฆ่าไวรัส	เพื่อมอบ
ให้โรงพยาบาลศรีธัญญาด้วย	ที่ส�าคัญคือ	 
กองสือ่สารองค์การ	ได้ผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์
ผ่านทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	โดยทั้งหมด
เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม	เพื่อให้
ก้าวผ่านวกิฤติการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรสั
โคโรนา	2019	(โควิด-19)	ไปด้วยดี
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	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลิตเจล- 
สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค	ส�าหรับป้องกันและ
ลดความเสีย่งต่อการแพร่กระจายของช้ือไวรสัโคโรนา	
(COVID-19)	ซ่ึงเป็นหนึง่ในโครงการบรกิารวิชาการ	
โดยได้รับการสนับสนุนทุนส่วนหนึ่งจากการบริจาค 
ภาคเอกชน	โดย	ดร.จิระศักด์ิ	ธาระจกัร์	คณบดีได้มอบ 
แอลกอฮอล์	จ�านวน	100	ลติร	และเจลล้างมอื	จ�านวน	 
100	ลติร	ให้กบั	นายศุภชัย	สมเจรญิ	รองประธานวฒุสิภา	 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	เพือ่น�าไปแจกจ่ายให้กบั 
โรงพยาบาลต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังมอบให้โรงเรียน
กว่า	40	แห่งในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี

ปันน�้าใจ มอบเจลแอลกอฮอล์
ฆ่าเช้ือโรค

	 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน		
มอบหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพื่อถวายแด่พระภิกษ	ุ
จ�านวน	1,500	ช้ิน	ให้กับวัดทางภาคเหนอืและภาคใต้	 
โดยได้รบัการสนบัสนนุผ้าและค่าใช้จ่ายในการตัดเยบ็	
รวมถึงการน�าไปถวายจาก	คุณเสรี	 เซ่ียงจง	บริษัท	
อะเม้าท์พลัส	2009	จ�ากัด	และนางสาววงเดือน	 
จาตุรนต์	ศิษย์เก่าคณะสิ่งทอฯ

ส่ิงทอฯ ส่งหน้ากากอนามัย
ถวายพระภิกษุ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
ร่วมกับสถาบันเบอร์ล่าแห่งเทคโนโลยีการจัดการ	 
(BIMTECH)	ประเทศอินเดีย	 ลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ	พฒันาการด�าเนนิการด้านการศึกษา	วจิยั	 
วัฒนธรรม	และการฝึกอบรมในหลาย	 ๆ	ด้าน	 
เตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ 
ด้านการเรยีนรูส้�าหรบันกัศึกษาและสถาบนัการศึกษา 
ในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์	ณ	มทร.พระนคร	 
(ศูนย์เทเวศร์)

ร่วมมือพัฒนาการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า	ช่างกลพระนครเหนือ	 
น�าโดย	รศ.	สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รักษาราชการ 
แทนอธิการบดี	ดร.ณัฐวรพล	รัชสิริวัชรบุล	คณบดี 
คณบดีคณะวศิวกรรมฯ	และคุณสมยศ	วัชระสกลุเดช	 
นายกสมาคมฯ	ส่งมอบตู้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 
ส�าหรบัคัดกรองผูป่้วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	 
(COVID-19)	 ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ทหาร	 ซ่ึงเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยอ�านวย 
ความสะดวกการตรวจคัดกรองผู ้ เสี่ยงติดเช้ือ 
โควิด-19	ได้อย่างปลอดภัย

ส่งมอบตู้ตรวจโควิด

 นายกฤตนัย	 อินเถิง	และนางสาว 
ลลติา	กรบิกระโทก	นกัศึกษาคณะเทคโนโลยี 
คหกร รมศ าสต ร ์ 	 ออกแบบผลง าน 
โครงงานพิเศษ	 เรื่อง	 “การออกแบบ 
ชุดสูทบุรุษ”	 โดยได้รับแรงบันดาลใจ 
มาจากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์	และได้รับ
ความสนใจให้พธิกีรน�าไปสวมใส่ในรายการ
เวทีทอง	ทางช่องเวิร์คพอยท์

คิดอย่างสร้างสรรค์

	 ผศ.อรรถการ	สตัยพาณิชย์	คณบดีคณะเทคโนโลย ี
สือ่สารมวลชน	มอบเกยีรติบตัรแก่คณะท�างานสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ประจ�าป ี
การศึกษา	2562	พร้อมจัดแถลงนโยบายการบริหาร 
และส ่ งมอบงานสโมสรนั ก ศึกษา	 ประจ� าป ี 
การศึกษา	2563	เพื่อการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟัง	
และให้ค�าแนะน�า	ณ	ห้อง	Ad&Pr	Presentation	
Room	 ช้ัน	 3	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 
(ศูนย์เทเวศร์)

มอบเกียรติบัตร

	 คณะบริหารธุรกิจ	 เตรียมความพร้อมบัณฑิตนักปฏิบัติ	 
จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน	ประจ�าปีการศึกษา	 
2562	คณะบริหารธุรกิจ	(ระยะที่	2)	เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานและ 
เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความพร้อมสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพต่อไป	ณ	ห้อง
ประชุมอาภากรเกยีรติวงศ์	อาคาร	90	ปี	(ศูนย์พณิชยการพระนคร)

เตรียมความพร้อมบัณฑิตนักปฏิบัติ

	 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดโครงการนิทรรศการ 
อัญมณีในงาน	Bangkok	Gems	&	Jewelry	 
Fair	ครัง้ที	่65	โดยม	ีศาสตราจารย์	ดร.สรุพงษ์	
โสธนะเสถยีร	นายกสภามหาวทิยาลยั	เข้าเยีย่ม
ชมบูทนิทรรศการของนักศึกษา	ณ	ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	

นิทรรศการอัญมณี

 สุดเจ๋ง! คหกรรมศำสตร์...ควำ้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

(WorldSkills Thailand 2020) สำขำช่ำงจัดดอกไม้  

ในกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 28 (WorldSkills  

Thai land 2020) จัดโดยกรมพัฒนำฝ ี มือแรงงำน  

กระทรวงแรงงำน ทั้งนี้นำยคุณำพร สุขสบำย นักศึกษำ 

ช้ันป ีที่  2 สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร ์  

เข้ำรับรำงวัล โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ และ อ.อนุสรณ์ ใจทน  

อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์  

เป็นผู้ฝึกซ้อม ณ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 1 สมุทรปรำกำร  

 คณะศิลปศำสตร์ เปิดตัวกิจกรรม “สำรพันควำมรู้ อยู่บ้ำน  

หยุดเชื้อ เพื่อชำติ กับศิลปศำสตร์ วังนำงเลิ้ง มทร.พระนคร” 

ฟรีไม่เสียค่ำใช้จ่ำย โดยอำจำรย์ผู้เช่ียวชำญ เปิดกำรเรียน 

กำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ กำรท่องเที่ยว  

กำรโรงแรม ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล ภำษำไทย

ประยุกต์ และศึกษำทั่วไป โดยมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้  

กว่ำ 20 รำยกำร เพ่ือให้ประชำชนทั่วไป สำมำรถเข้ำมำชม

ได้ตลอดเวลำ คำดว่ำจะเปิดระบบให้เข้ำชมได้ ในเร็ว ๆ นี้  

 อบรมออนไลน์! สถำบันดิจิทัลฯ เปิดอบรมออกแบบ 3 มิติ  

รุ่นที่ 3 ผ่ำนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยได้ 

รับเกียรติจำกคุณอิสรพงษ์ มอพิชัย วิศกรฝ่ำยฝึกอบรม 

บริษัทพรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) เป็นวิทยำกร ซึ่งมี

บุคลำกรภำครัฐ และภำคอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมอบรม ได้แก่ 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศำสตร์ ไทย-เยอรมัน มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ สถำบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) และบริษัท 

ไทยมิตซูวำ จ�ำกัด มหำชน ส�ำหรับผู้จบหลักสูตรและผ่ำน 

กำรทดสอบตำมมำตรฐำนจะได้รับประกำศนียบัตรจำกบริษัท  

พรีเมียม พีแอลเอม็ (ประเทศไทย)  รศ.สุภทัรำ โกไศยกำนนท์ 

รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบด ีรบัมอบเคร่ืองจ่ำยแอลกอฮอล์แบบ 

ใช้เท้ำเหยียบ จ�ำนวน 2 เคร่ือง จำก พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสนับสนุน หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ  

(นทพ.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ  

หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย  

ซ่ึงเป็นกำรมอบให้หน่วยงำนที่ถวำยงำนพระบำทสมเด็จ 

พระว ชิร เกล ้ ำ เจ ้ ำอ ยู ่ หั ว ในกำรปฏิบัติ ง ำนจิตอำสำ  

มอบถุงพระรำชทำนแก่ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน 

จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ทั้งน้ีมหำวิทยำลัยจะน�ำมำใช ้

ในหน ่วยงำนภำยใน ที่ มีกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรม  

ที่มีนักศึกษำและบุคลำกรเข้ำร่วมจ�ำนวนมำก ซึ่งเป็นมำตรกำร

ส�ำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัยต่อสุขภำพอนำมัยของ

นักศึกษำและบุคลำกรต่อไป

เรื่อง : ณรงค์กร ประสำรแสง

Gossip
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ตะลอนทัวร์

	 เกาะที่มีช่ือนิยมเรียกกันติดปาก 
ว่า	 เกาะช้าง	 เป็นอุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะช้าง	 ต้ังอยู่ในเขตแหลมงอบ	 
จังหวัดตราด	ซึ่งเป็นจังหวัดในภูมิภาค 
ตะวันออกของประเทศไทยอันม ี
ชายแดนติดกบัประเทศกมัพชูา	ทีส่�าคัญ 
เกาะช ้ า งยั ง เป ็ น เกาะ ใหญ ่ที่ สุ ด 
ในทะเลอ่าวไทย	หากทว่าเป็นเกาะ 
ที่ใหญ่เป็นอันดับ	2	ของประเทศไทย	 
รองลงมาจากเกาะภูเก็ต	 ลักษณะ 
ส่วนใหญ่ของเกาะช้างเป ็นเขาสูง	 
มีผาหินสลับซับซ้อน	มียอดเขาที่สูง 
ที่สุด	คือ	ยอดเขาสลักเพชร	บนเกาะ 
แห่งนี้ยังมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์	
จึงท�าให้เวลาเดินทางไปไหนมาไหน 
บนเกาะร่มรื่นตลอดทั้งทาง	
	 ด้วยความที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของ 
เกาะเป็นป่าดิบเขา	จึงส่งผลให้เกดิเป็น 
น�า้ตกหลายสาย	ดึงดูดให้นกัท่องเทีย่ว 
ส ่วนใหญ่เดินทางมาท่ีนี่ ได ้ ซึมซับ 

บรรยากาศดีๆ	ผ่อนคลายสมอง	ปิดท้าย 
ด้วยกิจกรรมตกหมึก	หรือ	 ไดหมึก	 
เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าขึ้นเรือล่อง 
ไปในทะเล	พร้อมกับกางหลอดไฟย่ืน 
ออกมาจากตัวเรอืท้ังสองข้างเรอื	เปิดไฟ 
สีเหลืองสว่างจ ้า	 เพื่อเป็นการล่อ 
ให้ฝูงหมึก	 เข้ามาใกล้	 ๆ	 เรือให้เรา
สามารถจะตกมันขึ้นมาได้	 หากไป 
เรือใหญ่จะเตรียมเตา	และเครื่องปรุง 
น�้าจ้ิมเอาไว้ให้เอาหมึกที่ตกได้ข้ึนมา 
ก็ย่างกินกันสด	ๆ	หรือแบบหั่นสด	ๆ	 
กินกับน�้าจิ้มสด	อร่อยแบบชาวเรือ	

	 เข้าสู ่ฤดูร ้อนอย่างเต็มตัวส�าหรับประเทศไทย	 
ท�าให้หลายคนอดคิดถงึน�า้ทะเลในภาคใต้ไม่ได้	แต่ส�าหรบั 
ใครท่ีไม่มีเวลามากนัก	 คอลัมน์ตะลอนทัวร์ฉบับนี้ 
จะพาทุกท่านล่องเรือไปเกาะช้าง	นอกจากความสวย 
ของน�้าทะเล	และหาดทราย	ยังมีกิจกรรมสนุก	ๆ 	รออยู ่
มากมาย	ชนดิทีไ่ม่ว่างให้นอนอยูห้่องเฉย	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น 
เทีย่วชมน�า้ตก	พายเรอืคายคั	ล่องเรอืมาด	ชมธรรมชาติ 
ป่าชายเลน	 ขี่ช ้างท่องป่า	 ต่ืนเต้นกับการผจญภัย 
เหนอืยอดไม้	ด�าน�า้ต้ืนชมปะการงัและฝูงปลาแบบใกล้ชิด	 
รับรองทริปนี้กินอิ่ม	นอนหลับ	เที่ยวสนุกแน่นอน	

KOH CHANG ISLAND
เติมประสบการณ์ใหม่ หาดสวย ทะเลใส

น�้ำลำยสอ

	 ขนมบัวลอยนั้น	 เดิมทีเป ็นขนม 
ท่ีคนไทยแทบทกุคนต้องรูจั้กและต่างเคย 
ได ้รับประทานนั้น	 มีรสชาติที่อร ่อย
และหวานหอม	 และยังเป็นเมนูขนม
หวานที่หลายคนชอบท�าให้ญาติพี่น้อง 
รับประทานกัน	แต่ในคอลัมน์น�้าลายสอ

ฉบบันี	้เราได้เปลีย่นแปลงโฉมใหม่สดุเก๋
ของบัวลอยในแบบที่น�ามาเสียบไม้	และ
มไีส้ในแป้งทีต่่างไปจากเดิมเพิม่เติมความ
อร่อยและคุณค่าทางอาหาร	 โดยมีสูตร 
ที่มาจากชีวจิต	แถมขั้นตอนการท�าก็ง่าย
อีกด้วย	เรามาลองท�าไปด้วยกันเลย

วัตถุดิบของบัวลอย
	 แป้งข้าวเหนียว	2	ถ้วย	
	 มันม่วงนึ่ง	หั่นเต๋า	50	กรัม	
	 มันหวานนึ่ง	หั่นเต๋า	50	กรัม	
	 แห้วนึ่ง	หั่นเต๋า	50	กรัม	
	 น�้าเปล่า	80	มิลลิลิตร	
วัตถุดิบของน�้ำรำด
	 หัวกะทิ	200	มิลลิลิตร
	 น�้าตาลทราย	120	กรัม	
	 เกลือ	1/8	ช้อนชา
	 แป้งข้าวเจ้า	2	ช้อนโต๊ะ	
	 งาขาวและงาด�า	ส�าหรับโรยหน้า

วิธีท�ำน�้ำรำด 
	 ผสมหัวกะทิ	น�้าตาลทราย	 เกลือและ
แป้งข้าวเจ้าลงหม้อคนให้เข้ากัน	 น�าขึ้น 
ต้ังไฟอ่อน	 คนไปเรื่อย	 ๆ	 จนส่วนผสม
ข้นหนืด	
วิธีท�ำแป้งบัวลอย
	 1.	ผสมแป้งข้าวเหนียวกับน�้าเปล่า	
นวดจนเข้ากัน
	 2.	แบ่งแป้งเป็น	3	ส่วน
	 3.	แป้งส่วนที่	1	(สีขาว)	แบ่งแป้งเป็น
ก้อนกลมขนาดตามต้องการ	กดเป็นแผ่น 
ใส่แห้วหั่นเต๋า	ตรงกลาง	ห่อให้มิดคลึงเป็น
ก้อนกลม	พักไว้	

	 4.	แป้งส่วนที่	2	(สีม่วง)	แบ่งมันม่วง	 
1	 ช้อนโต๊ะ	 นวดผสมกับเนื้อแป้งให้ได ้
สีม่วงอ่อน	จากนั้นแบ่งเป็นก้อนกลมขนาด
ตามต้องการ	กดเป็นแผ่นใส่มันม่วงหั่นเต๋า	
ตรงกลาง	ห่อให้มดิคลงึเป็นก้อนกลม	พกัไว้	
	 5.	แป้งส่วนที่	3	(สีส้ม)	แบ่งมันหวาน	
1	 ช้อนโต๊ะ	 นวดผสมกับเนื้อแป้งให้ได ้
สีส้มอ่อน	จากนั้นแบ่งเป็นก้อนกลมขนาด
ตามต้องการ	กดเป็นแผ่นใส่มนัหวานหัน่เต๋า
ตรงกลาง	ห่อให้มดิคลงึเป็นก้อนกลม	พกัไว้	
	 6.	ต้มน�า้ให้เดือด	ใส่แป้งท่ีป้ันเตรยีมไว้	 
ลงไปต้มจนสุกลอยขึ้นมา	 ตักขึ้น	พักใน 
น�้าเย็นแล้วตักให้สะเด็ดน�้าใส่จาน	พักไว้	
	 7.	 น�าไปเสียบไม้	 ราดน�้าด้วยกะทิ	 
โรยงาขาวและงาด�า	พร้อมเสิร์ฟ

เรียบเรียง : ฉันทกาญจน์ มั่งแว่น
ภาพ : ACuisineTH 

บัวลอยเสียบไม้
ขนมไทยโฉมใหม่สุดเก๋

	 ความสวยงามบนเกาะช้างถือได้ว่า 
ไม่ต้องไปให้ไกลถึงเมืองนอก	แค่มา 
เที่ ย ว ใน เมื อ ง ไทยก็ ไ ด ้ เ จอแล ้ ว	 
ลองเปิดตาเปิดใจให้กว้าง	แล้วจะรู้ว่า
เมืองไทยยังมีที่แอบซ่อนอยู่มากมาย	 
ที่รอให้เรามาสัมผัส	สักครั้งในชีวิต
เรียบเรียง : นายบวรวิช บุญใจใหญ่

ขอบคุณภาพจากเพจเกาะช้าง


