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บทบรรณาธิการ

 สารรักษ์วฒันธรรมฉบบันี ้ขอถวายความอาลยัแดส่มเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก ทรงสิน้พระชนม์เม่ือวนัท่ี 24 
ตลุาคม 2556 ด้วยบทประพนัธ์ถวายความอาลยั การร่วมถวายพวงมาลา 
และร่วมสวดพระอภิธรรมเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556
 ในส่วนของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้น�าเสนอสารคดีสืบสาน
ประเพณีทางพระพทุธศาสนา ด้วยสารคดีวฒันธรรมเร่ืองประเพณีเทศน์
มหาชาต ิและงานวิจยัวฒันธรรมเร่ืองผลติภณัฑ์ลกูอมสมนุไพรไทยพืน้บ้าน
สนองพระราชด�าริ โครงการอนรัุกษ์พนัธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
สว่นในคอลมัน์ผู้สืบสานงานศิลปวฒันธรรม มทร. พระนคร มีความภมิูใจ 
น�าเสนอ เยาวชนดีเดน่แหง่ชาต ิสาขาศลิปวฒันธรรม ผู้ มีผลงานดีเดน่ในงาน 
ดอกไม้สดและการแกะสลกัผกัผลไม้ นอกจากนี ้ในคอลมัน์เรียนรู้วฒันธรรม
สูอ่าเซียน น�าเสนอตอ่เน่ืองจากฉบบัท่ีแล้ว ด้วยบทความ วฒันธรรม : เรียน
รู้สูอ่าเซียน ตอนท่ี 2 และปิดท้ายด้วยกิจกรรมวฒันธรรม มทร.พระนคร
 กองศลิปวฒันธรรมหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่สารรักษ์วฒันธรรมฉบบันี ้จะเป็น
สื่อท่ีท�าให้ผู้อา่นได้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวฒันธรรม ทัง้ของชาติไทย
และชาติในสมาชิกสมาคมอาเซียน เพ่ือการเรียนรู้วฒันธรรมร่วมกนัด้วย
ความเข้าใจ

Editor
 This issue of Cultural Conservation Journal sincerely expresses great 
sadness for His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme 
Patriarch of Thailand who passed away on 24 October 2013 through the 
poetry of lament, involvement in offering wreath and participation in the 
funeral prayers on 25 November 2013.
 In terms of disseminating the art and culture, there is the presentation 
of documentary on continuing the Buddhist traditions with the cultural 
documentary about the tradition of giving a sermon on the story of Gautama 
Buddha as Vessantara  (Mahachat Preaching Tradition). Additionally, 
there is the presentation of cultural research on Thai locally –produced 
herbal candy in response to the royal thought: Plant Genetic Conservation 
Project as the result of the royal initiative. As for the column dealing with the 
inheritors of art and culture work, Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon takes pride in presenting the National Outstanding Youth in 
the field of art and culture, persons with excellence in the work of fresh 
flowers as well as fruit and vegetable carving. Besides, the column dealing 
with learning of culture toward ASEAN presents a continuation of last issue 
with the cultural article: Learning toward ASEAN, Part 2 and ends with the 
cultural activities of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
 The Art and Culture Devision sincerely hopes that this issue of Cultural 
Conservation Journal would be a medium that allows the readers to gain 
knowledge as well as insight into the arts and cultures of both Thailand 
and member nations of ASEAN for common learning of cultures with 
understanding.

Translated by Miss Tanuttha Argasvipart
Faculty of Liberal Arts
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวฒันธรรมทัง้ของ 

 มหาวิทยาลยัฯและอ่ืนๆท่ีนา่สนใจ

2. เ พ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ 

 บคุลากรในมหาวิทยาลยัอนัเป็นหนึง่ในภารกิจ

ขอเชิญคณาจารย์ส่งบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม

เผยแพร่ใน “สารรักษ์วัฒนธรรม” ได้ที่กองศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล

เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 228 10659 อีเมล์ rmutpculdiv@gmail.com

อันเนื่องมาจากปก
 เน่ืองด้วยสารรักษ์วฒันธรรมฉบบันี ้น�าเสนอเนือ้หาเพ่ือร่วมถวายความ
อาลยัแดส่มเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 
หน้าปกจึงออกแบบโดยใช้พระรูปวาดของสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จ
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก สว่นปกหลงั น�าเสนอพระประวตัขิอง
พระองค์ท่านพร้อมพระกรณียกิจอนัเป็นประโยชน์ย่ิงกบัพระพทุธศาสนา 
และพทุธศาสนิกชนในประเทศไทย เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อม
ร�าลกึถงึพระกรุณาธิคณุของพระองค์ทา่น

Connection with the Covers
Translated by Miss Tanuttha Argasvipart

Faculty of Liberal Arts

 As this issue of Cultural Conservation Journal presents 
the contents to join in lamenting for His Holiness Somdet Phra 
Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand, the front cover 
is, therefore, designed by using the drawing of His Holiness Somdet 
Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand.  The back 
cover presents his history and duties that have greatly benefited 
Buddhism and Buddhists in Thailand so as to honor and pay 
homage to his kindness.
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	 พระวรธรรมคตสิมเดจ็พระสังฆราช	สกล

มหาสังฆปริณายกประทานหนังสือที่ระลึกงาน

เทศน์มหาชาต	ิ -	 เทศน์พระมหาชนก	 -	ปฏบิตัิ

ธรรมเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์		

พระบรมราชินีนาถ	 เน่ืองในมหามงคลวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	72	พรรษา	ความว่า

 Somdet Phra Sanggharaja, Supreme 

Buddhist Patriarch (Sangharaja) of Thailand 

graciously offered commemorative book 

Mahachat Preaching Tradition on the topic: 

Thedmahachanaka on the auspicious occasion 

of Her Majesty Queen Sirikit, the birthday 72 

years. 

โดย นายชยัธวชั  ตุ่มมะ
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

แปลโดย ผศ.ดร.ชญานนท์  กณุฑลบตุร
คณะศิลปศาสตร์

BY Mr.Chaitavat Tumma
Faculty of Industrial Education

Translated by Asst.Prof. Dr.Chayanon Kunthonboot
Faculty of Liberal Arts

ประเพณีเทศน์มหาชาติ
Mahachat Preaching Tradition

สารคดีวัฒนธรรม
Cultural	 Feature
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 “มหาชาต”ิ	มีค�าแปลตรงๆ วา่ชาตใิหญ่	ในท่ี

นีท่ี้ประกอบเป็นเทศน์มหาชาตมีิความหมายถงึการ

แสดงธรรมเก่ียวกับพระชาติส�าคัญของสมเด็จ

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึง่มุง่ถงึเม่ือทรง

เสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร

 อันความมหัศจรรย์ของธัมมะในพระ

เวสสันดรนัน้ เป็นท่ีลว่งรู้และเลื่องลืออยูต่ลอดมา

จนกระทัง่มีผู้ยากจะเช่ือในความมหศัจรรย์แห่งน�า้

พระหฤทยั ท่ีทรงมุง่บ�าเพญ็ทานบารมีอยา่งหามีผู้ใด

อาจเปรียบได้ไมแ่ตผู่้ มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองของพระพุทธวิสัยเพียงพอสมควรย่อมไม่

ปฏิเสธ ยอ่มซาบซึง้ช่ืนชมและภมิูใจเป็นท่ีสดุท่ีมีบญุ

 “Mahachat” literally means “Great born” 

which consist of the sermon related to the 

preaching Buddha’ life. It aimed to come into 

the world, when he was Vessantara Jataka.

 The magic of the righteous Vessantara 

Jataka is really difficult to everyone for 

understanding the purposes or ultimate goal of 

the Buddha to cultivate goodness and to attain 

the enlightenment except the wise men who 

keep in practice in Buddhist teachings or 

practical worship to the Lord Buddha with 

admire and appreciate the most proud is that 

I have found has studied Buddhism and explicit 
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ได้พบพระพทุธศาสนาได้ศกึษาพระพทุธประวตัิจน

รู้ชดัแจ้งแก่จิตใจ วา่ สมเดจ็พระบรมศาสดาสัมมา

สัมพุทธเจ้า	 สมเด็จพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของ

โลกจริงแท้ ทรงมีพระมหากรุณาเหนือความกรุณา

ทัง้ปวงจนเป็นเหตุให้เกิดพระพุทธศาสนาท่ีสุด

ประเสริฐ ท่ีให้สิง่สดุประเสริฐแก่จิตใจคือธมัมะ  คือ 

พทุธธรรม

	 ผู้มีพุทธธรรมจริงใจในจติใจ	ย่อมเป็นผู้มี

จิตใจที่ประเสริฐสุดจริง คือไกลทกุข์ได้จริงด้วย

ตนเองและไม่ท�าให้ผู้ ใดอ่ืนเป็นทกุข์เพราะตนด้วย 

พระพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมเพยีงนีจ้งึเป็น

knowledge to the mind that the Buddha is the 

great teacher of the truth. Dhamma is therefore 

a priceless legacy that creates peace, 

happiness, and warmth.

 The person who practice or follow 

Dhamma, he is the great one and free from the 

suffering.  Buddhadham is the heart of 

Buddhism.  The religion that really cope with 

modern scientific needs, therefore it is the best 

religion. Mahachat Preaching Tradition or 

Vessantara Jataka clearly announce to the 

Buddha’ enlightenment has brought peace, 
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ศาสนาที่ประเสริฐสุดจริงแท้	แนน่อน

 มหาชาต ิหรือมหาเวสสันดรชาดก ประกาศ

น�า้พระพทุธหฤทยัในพระชาติส�าคญัเป็นการทรงมี

ทานพระพทุธหฤทยั คือมีพระพทุธหฤทยัให้เป็นทาน 

อนัทานน�า้ใจนัน้เป็นทานท่ีส�าคญัท่ีสดุ เพราะย่อม

เป็นเหตใุห้เกิดความดีงามทัง้ปวงได้อย่างง่ายดาย 

มีน�า้ใจเป็นทานเพียงใด ความส�าเร็จท่ีดีงามย่ิงใหญ่

ยอ่มเกิดได้เพียงนัน้เป็นกศุลมหาศาลเพียงนัน้…”

happiness, cheerfulness and charity. The 

giving or Dhana is the source of all goodness 

and other virtues in our life, charity is the great 

foundation of all virtues.
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ประเพณีเทศน์มหาชาติ

 เทศน์มหาชาต ิคือ การร่ายยาว หรือการเล่า

เร่ืองมหาเวสสันดรชาดกว่าด้วยพระบุพจริยา

ของพระพุทธองค์ในอดตีชาต	ิเม่ือเสวยพระชาติ

เป็นพระเวสสนัดร บรมโพธิสตัว์ทรงบ�าเพ็ญพระ

บารมีเป็นพระชาติสดุท้ายก่อนจะตรัสรู้บรรลพุระ

สมัมาสมัโพธิญาณ

	 มหาชาตใินยุคปัจจุบนัแบ่งเป็น	3	ลักษณะ	คือ

	 1.	 มหาชาติประยุกต์	 ท่านพระครูพิศาล

ธรรมโกศล	(หลวงตา	–	แพรเยื่อไม้)	วัดประยุร

วงศาวาสวรวหิาร	กรุงเทพมหานคร เป็นผู้คดิและ

ให้ค�าๆ นี ้ เม่ือ 30 กวา่ปีมาแล้วจดุหมายก็เพ่ือให้ผู้

ฟังได้ประโยชน์ คือ ฟังรู้เร่ือง เข้าใจ และได้สาระ ไม่

งว่งนา่เบ่ือหนา่ย อีกทัง้ประหยดัเวลาในการแสดง 

 2.	มหาชาตทิรงเคร่ือง	มี	3	ลักษณะ		คือ

 -	 มีการปุจฉา-วิสัชนา ถาม-ตอบ ในเร่ืองท่ี

เทศน์

 -	 มีการสมมตหิน้าที่ เช่น องค์โน้นเป็นพระ

เวสสนัดร องค์นีเ้ป็นพระนางมทัรีเป็นต้น และ

 -	 ในการเทศน์มีแหล่	ทัง้แหลน่อก แหลใ่น 

มิใช่ว่าแต่ท�านองประจ�ากัณฑ์เท่านัน้ (แหล่นอก 

หมายถึง แหล่นอกบทนอกเนือ้เร่ืองความจาก

หนงัสือ เป็นการเพ่ิมเติมเข้ามา แหล่ใน หมายถึง 

Mahachat Preaching Tradition

 Sermon is a great poem or narrative 

indicating the Jataka on the previous behavior 

of the Buddha in a previous life. Come into the 

world on a Vessantara. The great Pothisatava 

or  Vessantara intend to cultivate the goodness 

for enlightenment.

 Mahachat Preaching Tradition currently 

divided into three types. 

 1. Mahachat application. It was preached 

and made it easy by Prakrupisanthammagosala 

o r  L u a n g t a  P r a e y e a m a i  f r o m 

Watprayoorawongsawas , Bangkok.  The word 

“ Mahachat application” was used by him for 

30 years ago.

 2. Mahachat Throngkreung [Completed 

Mahachat Preaching Tradition] 

divided into three characteristics

 - The interrogative style - Question and 

Answer in response to the sermon. 

 - To assume the duties as PraVessantara,  

PranangMatree etc.. 

 - In the   response to the sermon each 

other [Mahachat application]. Sometimes add 

more the story and current events beyond the 
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แหลใ่นเนือ้เร่ือง เนือ้ความ ตามหนงัสือท่ียอมรับกนั 

เชน่ ฉบบัวชิรญาณ หรือ ฉบบักระทรวงศกึษาธิการ 

เป็นต้น)

 3.	มหาชาตหิางเคร่ือง มีการแสดงประกอบ

ท่ีเรียกว่าเป็นบุคคลาธิษฐาน มีแต่ฆราวาสล้วนๆ 

เช่น เอาชชูกมาออกฉาก แตปั่จจบุนัชาวบ้านนิยม

หาลเิกแสดง แล้วนิมนต์พระมาเทศน์ประกอบ

	 มหาเวชสันดรชาดก	เป็นงานชิน้เอกขององค์

สมัมาสมัพทุธเจ้าท่ีทรงแสดงถึงวิธีการ การก�าจดั

ความเห็นแก่ตวั ควรท่ีพทุธศาสนิกชน จกัได้ธ�ารง

สืบสานตามแนวทางท่ีได้แสดงไว้ในค�าสอนของ

เวสสนัดรชาดก อนัปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก เลม่ท่ี 

28 ซึง่พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นภาษาบาลนีบัได้ 

1,000 คาถา จ�านวน 13 กณัฑ์ ซึง่ควรคา่แก่การน�า

ไปประพฤต ิปฏิบตั ิและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนั

อนัเป็นประโยชน์เกือ้กูลมนุษยชาติให้สงบร่มเย็น

สมบรูณ์พนูสขุโดยทัว่กนั

textbook.Ref. [ Vajirayana textbook, the Ministry 

of Education, etc.).

 3. Mahachat Preaching Tradition [with 

acting performance] acting with the assembly, 

also known as human acting performance as 

Chuchock in the scene, but nowadays the local 

people invited the Thai folk-opera for dramatic 

show, then invited the assembled monks to 

preach in the scene of acting performance. 

 MahaVessantara Jataka: Is an excellent 

Buddhist philosophy to preach for the people  

for get rid of selfishness. For the Buddhists 

should preserved and practice the teachings 

of Buddha. Buddhists should shall be 

maintained according to the Buddhist  

guidelines to be displayed in the teachings of 

the Jataka which  Buddha preached in the Holy 

Scriptures or Buddhist Cannon, Volume 28, 

which is presented as Pali incantation counted 

1,000 of 13 chapters, the Buddhist guidelines 

should be applied to the teaching in daily life 

and applied for everyday benefits to create 

happiness and peace of mankind. 
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 การพฒันาผลิตภณัฑ์จากสมนุไพรไทยเกิดจาก

การจดัโครงการของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตามรอยพระราชด�าริโครงการอนรัุกษ์พนัธกุรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุม า รี ซึ่ ง ท า ง ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

คหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการรับผิดชอบ จดัโครงการศึกษาดงูานให้แก่

นกัศกึษาและอาจารย์โดยจดัให้ศกึษาดงูาน ณ ศนูย์

อนรัุกษ์พนัธกุรรมพืชฯ คลองไผ ่ต�าบลคลองไผ ่อ�าเภอ

 A development of herbal products was 

initiated from a project organized by faculty of 

Home Economics Technology to follow the Royal 

Initiative of Her Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn about plant genetic conservation. The 

Food Science and Nutrition program arranged a 

field trip for its students and lecturers to Klongphai 

District, Seekiew, Nakhon Ratchasima Province 

and Thai Island and Sea Natural History Museum 

โดย อ.เกศรินทร์  เพ็ชรรตัน์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แปลโดย นางสาวลดาพร สระกาง
คณะศิลปศาสตร์

By Katsarin Petcharat
Faculty of Home Economics Technology

Translated by Ms.Ladaporn Srakang
Faculty of Liberal Arts

งานวิจัยวัฒนธรรม
Cultural	Research

ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบ้าน	
สนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ	์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	
โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Herbal candy to follow the Plant Genetic Conservation Project of 

the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn by faculty of Home Economics Technology
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สีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา และ พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ

วิทยาเกาะและทะเลไทยท่ีเกาะแสมสาร เพ่ือให้

นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีแนว

ความคดิท่ีจะน�าพืชท่ีได้จากการศกึษาดงูานมาพฒันา

ผลิตภณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมมลูคา่แก่พืชพนัธุ์ และเป็นการน�า

พนัธ์ุพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทัง้ยงัเป็นสื่อในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อให้เกิดจิตส�านกึแก่เยาวชน 

ในการรักและหวงแหนทรัพยากรของชาตติามแนวทาง

พระราชด�าริก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ให้ได้

ผลติภณัฑ์ใหมใ่นกรอบการใช้ประโยชน์ เชน่ นกัศกึษา

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการพฒันา

ผลิตภณัฑ์สบู่จากเย่ือกล้วยเต้าหู้สาหร่ายทอดกรอบ

และกระเจ๊ียบเขียวแผน่อบกรอบ เป็นต้น 

 จากการศกึษาดงูานท�าให้ ผู้ วิจยัอาจารย์ดวงรัตน์ 

แซต่ัง้ อาจารย์ดวงกมล ตัง้สถิตพรและอาจารย์นพพร

สกุลยืนยงสุข มีแนวความคิดต่อยอดโดยการเขียน

โครงการวิจยัในปีงบประมาณ 2555 น�าสมนุไพรไทย

พืน้บ้านท่ีหาได้ง่ายในท้องตลาด ราคาไม่แพง และ 

คดัเลือกสมนุไพรไทยท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการ

พฒันาเป็นลกูอมสมนุไพรไทยพืน้บ้าน ลดการอกัเสบ

และดบักลิ่นปาก เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการผลิต

ลกูอม ซึง่จากการศกึษาพืน้ฐานของสมนุไพรจากแหลง่

ต่างๆ ทัง้ในด้านคุณประโยชน์และสรรพคุณของ

สมนุไพร ดบักลิน่ปาก ได้แก่ ใบฝร่ังซึง่เป็นสมนุไพรชนิด

หนึ่งท่ีนิยมใช้กับผู้ ท่ีเป็นโรคเหงือกและฟันโดยนิยม

เคีย้วใบฝร่ัง เพ่ือดบักลิ่นสรุาในปาก กานพลใูช้รักษา

อาการปวดฟันและขอ่ย ซึง่ในเปลอืกขอ่ยมีสารเทนนิน 

at Samae San Island. This field trip aimed to 

promote students’ ideas about adding value to 

plants as well as to make the most of plants. 

Besides, it aimed to raise students’ awareness of 

natural reservation to follow the Royal Initiative of 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn. As a result, students of Food Science 

and Nutrition program can integrate their 

knowledge with nature to produce natural 

products such as banana-fiber soap, crispy-fried 

tofu with seaweed and dried green Roselle.

 As inspired by the field trip, Lecturer 

Duangrat Saetang, Lecturer Duangkamon 

Tangsatit, Lecturer Nopporn Sakulyuenyungsuk 

and the researcher proposed a research project 

in fiscal year 2012. The research project produced 

herbal candies from Thai herbs which are 

inexpensive, easy to find and can be used as 

candy ingredients without any chemicals added. 

These herbal candies can relief gum disease and 

reduce bad breath. Through comprehensive 

studies of medicinal properties of herbs, the 

researchers found that guava leaves can reduce 

bad breath. People often chew guava leaves to 

eliminate alcohol smell in their mouths. Besides, 

it was found that cloves can be used to relieve 

toothache and Siamese rough bush which 
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มีฤทธ์ิในการระงบัเชือ้พร้อมๆกบัชว่ยเคลอืบฟันอีกด้วย 

(http://www.herbdd.com, 2555)

 จากนัน้ส�ารวจข้อมูลโดยการใช้แบบส�ารวจ

พฤตกิรรมผู้บริโภคในท้องตลาดและห้างสรรพสนิค้า ซึง่

พบว่าผู้บริโภคมีความต้องการให้มีการพฒันาลกูอม

สมนุไพรไทยพืน้บ้านในรูปแบบท่ีทนัสมยั 3 แบบ ดงันี ้

คือ ลกูอมชนิดแข็งแบบผสมเนือ้ผลไม้ลกูอมชนิดแข็ง

แบบสอดไส้ และลกูอมชนิดแข็งแบบม้วนขัน้ตอนตอ่ไป

ผู้ วิจยัท�าการคดัเลอืกชนิดสมนุไพรท่ีมีรสชาตเิหมาะสม

กบัการผลติเป็นลกูอมทัง้ 3 ชนิดจากการวิจยัพบวา่

 ลูกอมชนิดแข็งแบบผสมเนือ้ผลไม้จากการ

ทดลองสมนุไพรท่ีเหมาะสมในการผลติลกูอมแบบผสม

เนือ้ผลไม้ได้ชะเอมเทศกบักานพลโูดยใช้อตัราสว่นของ

น�า้ชะเอมเทศ ตอ่กานพลเูทา่กบั 20 : 10 และมีบ๊วยหัน่

เป็นชิน้ๆ มาเป็นเนือ้ผลไม้ ลกูอมชะเอมเทศกานพลู 

ผสมเนือ้บ๊วยท่ีพฒันาได้ ผู้ วิจยัออกแบบให้เป็นลกูอม

แบบหยอดใสพิ่มพ์โดยใช้พิมพ์รูปดาว และรูปหวัใจเพ่ิม

ความน่าสนใจสีลูกอมออกสีน�า้ตาลเข้ม มีกลิ่นและ

รสชาตขิองชะเอมเทศกานพลแูละบ๊วย รสชาตหิวานอม

เปรีย้ว มีความชุม่คอ มีเนือ้สมัผสักรอบแข็ง มีชิน้บ๊วย

อบแห้งเป็นชิน้เลก็ๆจากการทดสอบทางประสาทสมัผสั

โดยใช้ผู้ทดสอบท่ีไมไ่ด้ผา่นการฝึกฝน ในด้าน สี กลิน่ 

รสชาต ิเนือ้สมัผสั และความชอบโดยให้คะแนนความ

ชอบ 9 ระดบั(9-point hedonic scale)คะแนนความ

ชอบเฉลี่ยอยู่ในระดบัชอบปานกลาง7.73a ± 1.04 , 

7.43a ± 1.35, 7.36a ± 1.35, 6.70 ± 1.57, 7.03 ± 

1.44 และ 7.16a ± 1.59 ตามล�าดบั

contains tannin are useful for disinfection and 

tooth enamel. (http://www.herbdd.com, 2012)

 The researchers did a survey of consumers’ 

behaviors at markets and department stores. The 

data revealed that 3 types of herbal candies 

including assorted fruit hard candy, assorted hard 

candy and roll hard candy were needed to be 

further developed. In the next stage, the 

researchers selected suitable herbs to use as 

ingredients for each type of candy. The results of 

the study are described as follows. 

 Assorted fruit hard candy A suitable 

combination of herbs for this type of candy were 

liquorice and cloves. A ratio of liquorice water to 

cloves was 20 : 10 with pieces of Chinese plum. 

Candies were cast in star shaped and heart 

shaped molds to make them attractive. Their 

colors were dark brown with smell and taste of 

sweet and sour from cloves, liquorice and Chinese 

plum. Their texture was hard and crispy with 

pieces of Chinese plums inside. A 9-point hedonic 

scale sensory evaluation was applied with 

inexperienced evaluators to indicate color, smell, 

taste, texture and preference of candies. The 

results showed that a mean score was at the 

moderate level with value of 73a ± 1.04, 7.43a ± 

1.35, 7.36a ± 1.35, 6.70 ± 1.57, 7.03 ± 1.44 and 

7.16a ± 1.59 respectively.
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ลูกอมชะเอมเทศกานพลู ผสมเนือ้บ๊วย ลูกอมเก็กฮวย ขิง สอดไสม้ะนาว

 ลูกอมชนิดแข็งแบบสอดไส้จากการทดลอง

สมุนไพรท่ีเหมาะสมในการผลิตลูกอมชนิดนี ้ คือน�า้

เก๊กฮวย และน�า้ขิง โดยน�ามาท�าลกูอมในอตัราสว่นน�า้

เก๊กฮวยตอ่น�า้ขิงเทา่กบั 20 : 15 มีไส้ท�าจากแยมมะนาว

ลกูอมเก็กฮวย ขิง สอดไส้มะนาวท่ีพฒันาได้ ผู้ วิจยั

ออกแบบให้เป็นลกูอมแบบหยอดใสพิ่มพ์โดยใช้พิมพ์

สี่เหลี่ยมจตัรัุสกว้าง ยาว สงู คร่ึงนิว้ในชัน้แรก เทสว่น

ผสมของเก็กฮวยกบัขิง 1 ใน 3 สว่นของพิมพ์จากนัน้เท

สว่นท่ีเป็นไส้แยมมะนาว 1 ใน 3 เป็นชัน้ท่ี 2 ชัน้ท่ี 3 เป็น

ชัน้สุดท้ายเทส่วนผสมเก็กฮวยกับขิงจนเต็มพิมพ์สี

ลูกอมออกสีเหลืองใสมีกลิ่นและรสชาติหอมของ

เก๊กฮวย ขิงและไส้มะนาว รสชาติหวานอมเปรีย้ว มี

ความชุม่คอมีเนือ้สมัผสักรอบแข็ง มีไส้มะนาวเยิม้เลก็

น้อยจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้

ทดสอบท่ีไมไ่ด้ผา่นการฝึกฝน ในด้าน สี กลิน่ รสชาติ 

เนือ้สมัผสั และความชอบโดยให้คะแนนความชอบ 9 

ระดบั(9-point hedonic scale)คะแนนความชอบเฉลีย่

อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง ถงึชอบมาก7.69a ± 1.06, 

 Liquorice and clove candies mixed with 

Chinese plums Chamomile and ginger assorted 

lemon Assorted hard candy A suitable combination 

of herbs for this type of candy were chamomile 

water and ginger water. A ratio of chamomile 

water to ginger water was 20 : 15 assorted with 

lemon jam. Candies were cast in 1/2 inch square-

shaped molds. The first layer (1/3 of mold) was a 

mixture of chamomile and ginger, the second 

layer (1/3 of mold) was lemon jam and the third 

layer was filled with a mixture of chamomile and 

ginger again. Colors of candies were bright yellow 

with smell and taste of sweet and sour from 

chamomile, ginger and lemon. Their texture was 

hard and crispy with assorted lemon jam. A 

9-point hedonic scale sensory evaluation was 

applied with inexperienced evaluators to indicate 

color, smell, taste, texture and preference of 
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7.62a ± 1.04, 7.57a ± 1.20, 7.56 a ± 1.61 และ 7.66 

± 1.03 ตามล�าดบั

 ลกูอมชนิดแข็งแบบม้วนจากการทดลองชนิดของ

สมุนไพรท่ีเหมาะสมในการผลิตลูกอมแบบม้วนนัน้

ต้องการลกูอม 2 สีท่ีมีสีตดักนั เพ่ือให้ได้ลกูอมท่ีมีสีสนั

สวยงามและน่ารับประทานและเพ่ือให้ลูกอมรับ

ประทานแล้วเข้ากัน ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท�าการเลือก

สมนุไพร ได้แก่ ใบฝร่ัง ให้สเีขียว และมะตมู ให้สเีหลอืง

น�ามาท�าลูกอมโดยใช้อัตราส่วนใบฝร่ังต่อน�า้มะตูม

เท่ากับ60:40 ลูกอมฝร่ัง มะตูมท่ีพัฒนาได้ ผู้ วิจัย

ออกแบบให้เป็นลกูอมแบบแผน่ 2 สี น�ามาวางซ้อนกนั 

จากนัน้ม้วนให้เป็นแท่งกลม แล้วตดัเป็นแผ่น จะได้สี

ลกูอมเป็นสีเขียวสลบัสีเหลืองของมะตมูผู้ทดสอบชิม

ให้คะแนนความชอบอยู่ในระดบัมากเน่ืองจากสีเขียว

เป็นสท่ีีให้ความรู้สกึเยน็ตา สดใส เม่ือรับประทานเข้าไป

ได้รับถึงกลิ่นเฝ่ือนเล็กน้อยของใบฝร่ัง แต่เม่ือรับ

ประทานร่วมกนัในสตูรจะมีการเพ่ิมความเปรีย้วให้กบั

ลกูอมท�าให้เกิดความกลมกลอ่มเข้ากนัได้ดีตดัรสเฝ่ือน

candies. The results showed that a mean score 

was at the moderate level to high level with value 

of 7.69a ± 1.06, 7.62a ± 1.04, 7.57a ± 1.20, 7.56 

a ± 1.61 and 7.66 ± 1.03 respectively.

 Roll hard candy A suitable combination of 

herbs for this type of candy were guava leaves 

and  Guava leaves gave green color while bale 

fruits gave yellow color making candies colorful 

and attractive. A ratio of guava leaves to  was 60 

: 40. Long pieces of candies were placed 

together, rolled to make long round roll and cut 

into pieces. Colors of candies were mixed 

between green and yellow. Tasting by testers, a 

preference level of roll hard candies was at the 

high level. They mentioned that bitter taste from 

guava leaves and sour taste form made great 

combination. In addition, mixed colors between 

guava leaves and could attract consumers. Since 

ส่วนประกอบในลูกอมสมุนไพรพื้นบ้าน
Ingredients of herbal candy

ชะเอมเทศ
Liquorice

มะตมู
Bale-fruit

ใบฝร่ัง
Guava leaves

กานพลู
Clove
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ได้ อีกทัง้ประกอบกบัมีลวดลายของชัน้สีสมนุไพรย่ิง

ท�าให้น่าสนใจในการเลือกซือ้เพ่ิมขึน้ ด้านเนือ้สมัผสั

ขณะเคีย้วไมต่ดิฟัน เน่ืองจากในสตูรมีสว่นผสมของทัง้

น�า้ตาลทรายและน�า้ตาลกรวด ท่ีชว่ยในการตกผลกึของ

เมด็ทราย และป้องกนัการดดูความชืน้ของกลโูคสไซรัป

ท่ีใช้ได้ดี ดงันัน้เม่ืออมหรือใช้ฟันกรามเคีย้วจะไมต่ดิฟัน 

และสมนุไพรท่ีใช้ยงัมีสรรพคณุช่วยในเร่ืองระดบักลิ่น

ปากแก้ปวดฟันเหงือกบวม รักษาแผลในช่องปากเป็น

ยากันหรือแก้โรคลกัปิดลกัเปิดจากการทดสอบทาง

ประสาทสมัผสัโดยใช้ผู้ทดสอบท่ีไม่ได้ผ่านการฝึกฝน 

ในด้าน สี กลิน่ รสชาต ิเนือ้สมัผสั และความชอบ โดย

ให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั(9-point hedonic scale) 

คะแนนความชอบเฉลี่ยอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง ถงึ

ชอบมาก7.79a ± 1.16, 7.62a ± 1.04, 7.47a ± 1.10, 

7.66 a ± 1.31, 7.68 a ± 1.10 และ 7.76a ± 1.02ตาม

ล�าดบัจากนัน้น�าไปทดสอบคณุภาพทางกายภาพ พบ

วา่ลกูอมทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ลกูอมชนิดแข็งแบบผสมเนือ้

ผลไม้(เนือ้บ๊วย) : น�า้ชะเอมเทศ และกานพลูสูตร 

candies contained both white sugar and crystalline 

sugar which help crystallization and protect 

glucose syrup absorption, they would not stick on 

teeth when chewing. Furthermore, herbs in 

candies could help reduce bad breath and relieve 

toothache, gum disease and scurvy. A 9-point 

hedonic scale sensory evaluation was applied 

with inexperienced evaluators to indicate color, 

smell, taste, texture and preference of candies. 

The results showed that a mean score was at the 

moderate level to high level with value of 7.79a ± 

1.16, 7.62a ± 1.04, 7.47a ± 1.10, 7.66 a ± 1.31, 

7.68 a ± 1.10 and 7.76a ± 1.02 respectively. After 

that, 3 types of candies were tasted to identify 

their physical aspects. It was found that assorted 

fruit hard candies (with Chinese plums) : liquorice 

and clove water (20 : 10 g) had dark brown color. 

Assorted hard candies (with lemon jam) : 

บ๊วย
Chinese plum

ขงิ
Ginger

เก๊กฮวย
Camomile

มะนาว
Lime แยมมะนาว

Lemon jam
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chamomile and ginger water (20 : 15 g) had 

brighter yellow color when compared to the first 

type. Roll hard candies : guava leave and bale-

fruit water (60 : 40g) had green color from guava 

leaves and yellow color from It was also found that 

microbiological quality of 3 types of candies was 

safe to consume and met the standard of local 

products (265/2547). The results of this project 

indicate that consumers had moderate satisfaction 

because candies could reduce swelling and bad 

breath.  

20:10กรัม มีสนี�า้ตาลเข้มคอ่นข้างคล�า้, ลกูอมชนิดแขง็

แบบสอดไส้(สอดไส้ซอสมะนาว) : น�า้เก็กฮวย และขิง

สตูร20:15 กรัม มีสีออกเหลืองใสมากกว่าเม่ือเปรียบ

เทียบกบัลกูอมชนิดแรกท่ีได้กลา่วไป, ลกูอมชนิดแข็ง

แบบม้วน : น�า้ใบฝร่ัง และมะตมู สตูร 60:40 กรัมมีสี

เขียวจากใบฝร่ังและสีเหลืองน�า้ตาลจากมะตูมส่วน

คณุภาพทางจลุนิทรีย์ พบวา่จากการศกึษาอายกุารเก็บ

รักษา เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ลกูอมสมนุไพรทัง้ 3 ชนิด มี

ความปลอดภยัในการบริโภค ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ชมุชน ลกูกวาดและทอฟฟ่ี(มผช. 265/2547) 

และการศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคพบวา่ ผู้บริโภค

ลูกอมสมนุไพรชนิดแขง้แบบมว้น

ลูกอมชนิดแข็งแบบมว้นถูกนวดเป็นเสน้ก่อนการตดัแบ่งเป็นเม็ด
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มีความพอใจในลกูอมสมนุไพรไทยพืน้บ้านในระดบั

ความชอบปานกลางวา่ลดการอกัเสบและดบักลิน่ปาก

 จากผลการวิจยัดงักล่าว ถือเป็นผลงานท่ีสร้าง

คุณค่าให้กับลกูอม ขนมส�าหรับเด็ก ท่ีแต่เดิมท�าให้ 

ฟันผ ุ ซึง่ผู้ ใหญ่จะห้ามรับประทาน แต่ผลการวิจยัใน 

ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรพืน้บ้านนี ้ จะท�าให้เด็กได้

ประโยชน์จากการรับประทานลกูอม โดยมีประโยชน์ใน

การระงบักลิน่ปาก มีประโยชน์ตอ่เหงือกและฟัน และ

ยงัเป็นการสง่เสริมให้สมนุไพรเป็นท่ีช่ืนชอบส�าหรับเดก็ 

เป็นการสง่เสริมการใช้สมนุไพรไทยอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป

 As the results demonstrated above, it is 

accepted that this project could add value to 

candies. That is, in the past children are not 

allowed to eat candies because they cause tooth 

decay. However, this study can prove that the 3 

types of candies produced from Thai herbs 

benefit children’s health as they reduce bad 

breath, are useful for gum and teeth and promote 

Thai herbs to be well-known among children. 

Therefore, this project can sustainably promote 

the use of Thai herbs. 
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 ในวนัท่ี 20 กนัยายน ของทกุปี ถือเป็นวนัเยาวชนแหง่ชาต ิซึง่

เ ร่ิมมีครัง้แรกเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2528 หลังจากท่ีองค์การ

สหประชาชาตไิด้ก�าหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และคณะ

รัฐมนตรีมีมติก�าหนดให้วนัท่ี 20 กนัยายน ของทกุปีเป็นวนัเยาวชน 

แห่งชาติ เน่ืองจากเป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ท่ีทรงพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 

พ.ศ. 2396 และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดลท่ีทรงพระ

ราชสมภพเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทัง้

สองพระองค์ได้ทรงขึน้ครองราชสมบตัขิณะยงัทรงพระเยาว์

 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

 The National Youth Day of Thailand- September, 20 

was designated after The International Youth Daythat began by 

the UN in 1985. It was the same birthday as His Royal Majesty 

King Rama V and His Majesty King Ananda Mahidol’s birthday 

in 1853 and 1925. Both of them ascended the throne when they 

were young.

 To encourage young people in national developing 

responsibility for the stability and prosperity, The Office of 

Welfare Promotion and Protection of Vulnerable Children, Youth 

and Elderly, Ministry of Social Development and Human Security 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
ผูอ้�านวยการกองศิลปวฒันธรรม

แปลโดย นายประภาส  วรรณยศ
คณะศิลปศาสตร์

BY Asst. Prof Chettaya Kitkerdsaeng
Director of Arts and Culture

Translated by Mr. Prapas Wannayos
Faculty of Liberal Arts

ผู้สืบสานงานศิลป	มทร.	พระนคร
The	RMUTP	Inheritor	of	Thai	Arts	and	Culture

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ความภาคภูมิใจแห่ง มทร.พระนคร
National	Outstanding	Youth	in	field	of	
Arts	and	Culture	:	The	Pride	of	RMUTP
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พัฒนาชาติ ให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง ส�านักงานส่งเสริม

สวสัดภิาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาสและผู้สงูอาย ุกระทรวง

พฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนษุย์ จงึพิจารณาคดัเลอืกเดก็และ

เยาวชนดีเดน่แหง่ชาตแิละ ผู้ท�าคณุประโยชน์ตอ่เดก็และเยาวชน เน่ือง

ในวันเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช สยามกฎุราชกมุาร ใน 11 สาขา ได้แก่ สาขา

กฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสทิธิเดก็และเยาวชน สาขาการ

ศกึษาและวิชาการ สาขากีฬาและนนัทนาการ สาขาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สาขาคณุธรรม

และจริยธรรม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม สาขาพฒันาเยาวชนบ�าเพญ็ประโยชน์และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน สาขาศิลป

วฒันธรรม สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม สาขา

สื่อมวลชน และสาขาอาชีพ

 เป็นท่ีน่ายินดีว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร มีนกัศกึษาได้รับรางวลัเยาวชนดีเดน่แหง่

ชาติ สาขาศิลปวฒันธรรม ในปี พ.ศ. 2555 คือ นาย

อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ ผู้ มีผลงานดีเด่นในการเผยแพร่ สาธิตงาน

ดอกไม้สดแบบไทย และงานการแกะสลกัผกัและผลไม้ ได้รับ

รางวลัชนะเลศิ โลพ่ระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัใน

การประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้เคร่ืองสด เน่ืองในเทศกาล

วนัมาฆบชูา ณ พทุธมณฑล  ในปี 2554 และ 2555 รางวลัชนะ

เลิศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในการ

ประกวดกระทงลอย ประเภทดอกไม้เคร่ืองสด เน่ืองในเทศกาล

ลอยกระทง ณ พทุธมณฑล ปี 2553 ร่วมจดัดอกไม้ และประดิษฐ์

กระเช้าใบตองเลีย้งต้อนรับผู้น�า

ประ เทศ  ณ ตึกสันติ ไมต รี 

ท�าเนียบรัฐบาล และร่วมจัด

ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี   ณ 

ท�าเนียบรัฐบาล งานสโมสร

สนันิบาตเฉลมิพระเกียรติ เน่ือง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 

ธันวาคม 2555 หลักฐานแห่ง

ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ใ น ง า น ศิ ล ป

วฒันธรรมเหลา่นี ้ มิได้เป็นเพียง

selected the outstanding youth who do the benefit for the youth 

on the National Youth Day to receive award from His Royal 

Highness the Crown Prince. There are 11 fields to participate 

which are law and protecting the rights of children and youth, 

education and academic, sport and recreation,mathematics; 

science; computer and technology,morality and ethics,natural 

resource and environment, the community development 

service and the youth participated promotion, art and 

culture, the invention and innovation, media, and 

occupation.

  It is proud that Mr. Itipol Anektanasap, 

RMUTP student, faculty of Home Economics, is 

the National Outstanding Youth of 2012, field of 

Arts and Culture. He received the royal first 

prizefrom His Majesty the King for his kratong 

loy(banana leave vessel decorated with fresh 

flower), in the Loy Kratong Festival at Buddha 

Monthon in 2012.

Mr. Itipol Anektanasap is the great onein which Thai 

flower arrangement and fruit and vegetable carving. He 

also received the royal first prize from the king indecorating 

fresh flower in the lantern contest inMakabucha Day at the 

same place in 2011. Moreover, in 2010, he attended the 

flower decoration at the Government House for 

welcoming aboard leaders including with attended the 

flower decoration in the Royal 

Reception Party in Honor of 

H.M the King in the royal 7th 

anniversary celebration in 

December 5, 2012.

 The attempt of getting 

through the difficult thing is 

not easy and the outstanding 

success in the art and culture 

is not just for showing. The 

ability can become the great 



ปีท่ี ๘ ฉบบัท่ี ๑๓ กรกฎาคม - ธนัวาคม ๒๕๕๖

Vol.8 No. 13 July - December 2013

22
22

หลกัฐานท่ีมีไว้ช่ืนชมบนหิง้หรือตู้ โชว์เทา่นัน้ แตผ่ลจากความส�าเร็จนี ้

น�ามาซึง่รายได้ระหวา่งท่ีเป็นนกัศกึษา ท่ีได้มาด้วยน�า้พกัน�า้แรง และ

ฝีมือท่ีบรรจงประดิษฐ์งานดอกไม้สดแบบไทยและงานใบตอง โดย

สามารถหารายได้พิเศษในขณะเป็นนกัศกึษาได้อยา่งนา่ภาคภมิู ด้วย

ผลงานศลิปวฒันธรรมไทยอนัล�า้คา่เหลา่นี ้

 นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ รวมกลุม่กบัเพ่ือนๆ มีเว็บไซต์

หน้าเพจพานขนัหมาก – ชอ่แก้ว เพ่ือรับงานพิเศษขณะเป็นนกัศกึษา 

ได้แก่ ชดุพานขนัหมาก พานแหวนหมัน้ในพิธีมงคลสมรส มาลยับา่ว

สาว กระทงลอย เคร่ืองแขวน งานใบตอง งานดอกไม้สด ซึง่จะมีงาน

ตลอดปี ซึง่ชว่งเดือนมีนาคมถงึกนัยายน จะเป็นชว่งงานบวช โดยจะ

รับท�าท่ีคลมุไตรดอกไม้สด พวงมาลยันาค พานกราบขอขมา ชว่งเดือน

ตลุาคมถงึกมุภาพนัธ์ของปีถดัไปจะเป็นชว่งงานมงคลสมรส ซึง่จะรับ

งานชดุพานขนัหมาก พานสนิสอด พานแหวนหมัน้ พานต้นกล้วยต้น

อ้อย  พานเชิญขนัหมาก พานรดน�า้บา่วสาว มาลยับา่วสาว มาลยัไหว้

ผู้ใหญ่ ของช�าร่วย และตกแตง่ดอกไม้ในงานมงคลสมรส ซึง่แตล่ะชดุ

คดิราคาเป็นกนัเอง ในงานมงคลสมรส  จะเร่ิมต้นท่ี 15,000 บาท เม่ือ

เทียบกบัฝีมือท่ีละเอียดประณีต ซึง่ลกูค้าจะประทบัใจในฝีมือ ความ

สวยงาม จงึได้ลกูค้าเพ่ิมขึน้แบบบอกตอ่กนัมา ซึง่ในแตล่ะปีจะรับงาน

ดอกไม้สดชดุพานขนัหมากในพิธีมงคลสมรสร่วม 10 งาน และรับงาน

ดอกไม้สดในงานบวช 3-5 งาน ด้วยฝีมือจริงๆ

 นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ กลา่วถงึรางวลัเยาวชนดีเดน่แหง่

ชาติท่ีได้รับว่า ภมิูใจกบัรางวลัมาก ท่ีมีผู้ เห็นความส�าคญัของงานท่ี

ตนเองได้ท�า และผลงานท่ีท�าให้ได้รับรางวลันีไ้มไ่ด้เกิดขึน้จากตนเอง

เพียงฝ่ายเดียว เป็นเพราะมีผู้ มีพระคณุท่ีให้การอบรมสัง่สอนงานฝีมือ

นี ้ตัง้แตค่รูอาจารย์ท่ีสอนตนเองมาตัง้แตเ่ดก็ รุ่นพ่ีทกุคน เพ่ือนๆ ท่ีร่วม

income and the proud of life. Good things can receive during 

being good student.

 Mr. Itipol Anektanasap and his friends have their own 

website for the kanmak- chorkaew(a traditional tray of gifts from 

the groom to the bride’s family) for their supplementary job. They 

provide accessory sets for the ordination and wedding in the 

whole year: ordination; March-September and wedding; 

October-February).

 For the wedding, there arekanmak set, engage ring 

set, wedding garland, a bride-price tray, engage tray, plant set 

and accessories. And for the ordination, they also provide the 

garland for the ordination candidate, the tray for the asking for 

forgiveness, fresh flower covering for the covering monk’s robe 

set. Moreover, they also have kratong loy, hanging set, banana 

leaf set and fresh flower arrangement.For the wedding set 

costsabout 15,000 baht. If it is compare to the neat and beautiful, 

it is reasonable. Their customers are impressed with the 

management. Each year, he provides for around 10 weddings 

and 3-5 for the ordination.

 For the national outstanding youth award, Mr. Itipol 

Anektanasap said that he is very proud for that. He is really 

pleased that his pieces are visible for others. He said that he 

was encouraged and inspired by his family, teachers in his 
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กนัสร้างงาน คณุพอ่ คณุแม ่โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีสง่เสริมสนบัสนนุ อนั

ได้แก่ อ.ปิยะธิดา สีหะวฒันกลุ อ.สกัรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ท่ีส�าคญั

เป็นเพราะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้สร้างงานสร้างอาชีพ และได้

ร่วมสร้างสรรค์สิง่ดีๆ จากผลงานศลิปวฒันธรรมนี ้ในระดบัชาต ิและ

ระดับนานาชาติ ในการต้อนรับผู้ น�าประเทศต่างๆ โดยถือเป็น

มหาวิทยาลยัแหง่โลกอาชีพอยา่งแท้จริง นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ 

ยงักลา่วอีกวา่ 

 “ผมจะสนบัสนนุให้เด็กๆ เยาวชนรุ่นน้องๆ มองเห็นความ

สามารถของตนเองในงานศิลปวฒันธรรมจะสอน และแนะน�าเทคนิค 

ให้เดก็ๆ เหน็ความส�าคญัของงานดอกไม้สด ซึง่ในอนาคต ต้องการเปิด

โรงเรียนสอนงานศิลปะดอกไม้สดให้กับเด็กๆ อาจอยู่ในห้างสรรพ

สนิค้า และจะประยกุต์งานให้ทนัสมยั ดงึดดูใจเดก็ๆ ให้มาสนใจ”

 ในด้านการสบืสานศลิปวฒันธรรมนัน้ เขากลา่ววา่ “ผมภาค

ภมิูใจท่ีได้สืบสานงานศิลปวฒันธรรม ในงานศิลปะการจดัดอกไม้สด 

โดยจะพฒันาฝีมือ พฒันามาตรฐานการผลติ เน้นการรักษาคณุภาพ

ของงานศลิปวฒันธรรม ให้งานอนัทรงคณุคา่นี ้ยงัคงอยูใ่นวิถีชีวิตของ

คนไทย และร่วมช่ืนชมกบัความงดงามอนัล�า้คา่นีค้รับ” 

 และท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี ้ นายอิทธิพล  อเนกธนทรัพย์ คือ

ความภาคภมิูใจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมกบั

ท่ีเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติอย่างแท้จริง และเป็นท่ีวางใจได้ว่างาน

ศิลปวฒันธรรมท่ีวิจิตรบรรจงในงานศิลปะดอกไม้สดนี ้ จะได้รับการ

สืบสานให้อยูคู่ก่บัชาตไิทยตลอดไป 

previous school, friends, especially Ajarn Piyatida Sihawatanakul 

and Ajarn Sakkarin Hongrattanaworakit. He also impressed the 

faculty of Home Economics of Technology that givesstudent 

career and opportunity. Also, the faculty gives a chance for 

students to display their great interests in the national, and 

international such revealing pieces of arts and culture for 

welcoming the aboard guests.

 “I will encourage the youth to see their own ability in 

which art and culture especially in flower setting. I will suggest 

those setting techniques. I’d like to open school of art for 

children and teach them flower setting. I’d like to teach and 

modernize fashionable flower. It’s probably in the mall”.

 And he also explained about the arts and culture “I’m 

proud that I have extended the art and culture especially fresh 

flower. I will improve my skill, standardize and emphasize on 

the quality. I will conserve this beauty and desire the valuable 

thing along with Thai people”.

 All above, it is the proud of mr. Itipol Anektanasap. It 

also is the proud of Rajamangala University of Technology Pra 

Nakhorn. He is really deserved for the National Outstanding 

Youth. It is considered that arts and culture such fresh flower 

decoration will be along with Thai people forever.
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เรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน
Learning	Culture	of	ASEAN

 ความร่วมมือร่วมใจ คือ พลงัส�าคญัท่ีจะน�าพาไปสูค่วาม

สขุ ความส�าเร็จทัง้ในแง่สว่นตวัและสว่นรวม ประชาคมอาเซียน 

คือสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงพลงัแห่งความร่วมมือของประเทศใน

ภมิูภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีวนันีไ้ด้ก้าวขึน้มาเป็นท่ียอมรับ

ของประชาคมโลก ซึง่แตล่ะประเทศตา่งก็มีวฒันธรรม ความเช่ือ 

ประวตัศิาสตร์ และวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนั ความเป็นอาเซียนมุง่เน้น

ให้รักษาเอกลกัษณ์ของตนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

และร่วมมือสร้างสรรค์พฒันาด้วยใจอนัเป็นหนึง่เดียว (สริุนทร์ พิศ

สวุรรณ.2555 )

 Cooperation is an important foundation of power 

that brings happiness and success to both individuals 

and society at large. The ASEAN Community illustrates 

the power of regional cooperation among Southeast Asian 

countries, a strength that is being acknowledged by the 

global community for its potential. Each member nation 

possesses its own culture, beliefs, history and ways of life, 

and becoming a part of ASEAN does not mean change. 

Instead, ASEAN seeks to protect and celebrate our distinct 

and diverse identities, while wholeheartedly developing 

the region through mutual cooperation. (Dr. Surin Pitsuwan 

Secretary- General of ASEAN, 2012)  

วัฒนธรรม : เรียนรู้สู่อาเซียน ตอนที่ 2

Culture : Learning to ASEAN Community Part 2

โดย  ผศ.บรุณี ทรพัย์ถนอม 
คณะบริหารธรุกิจ

แปลโดย  นางสาวเจนตา  แกว้ลาย
คณะศิลปศาสตร์

By Asst. Prof. Buranee Subthanorm
Faculty of Business Administration
Translated by Miss Jentaa Kaewlai
Faculty of Liberal Arts
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อาเซียนอู่อารยธรรม
 ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและเข็ม

นาฬิกาสกัเพียงใด แตร่ากของสงัคมผสมผสานและจิตวิญญาณ

แหง่พหวุฒันธรรมท่ีหยัง่ลกึ ท�าให้อาเซียนยงัทรงเสนห์่ ดงัมีมนตรา

มดัตรึงใจผู้ ไปเยือน ด้วยเป็นแหลง่อารยธรรมตะวนัออกมาหลาย

พนัปี (ธีรภาพ โลหิตกลุ. 2556)

 ภมิูภาคอาเซียนมีมรดกโลกรวมทัง้สิน้ 33 แห่ง อยู่ใน

ประเทศสมาชิก คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจกัรไทย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสา

ธารณรัฐฟิลปิินส์ ซึง่ล้วนแตเ่ป็นแหลง่อารยธรรมของอาเซียนและ

มวลมนษุย์ทกุคนบนโลกใบนี ้

 มรดกโลก คือ สถานท่ีซึง่องค์การยเูนสโกคดัเลอืกเพ่ือบง่

บอกถงึคณุคา่ของสิง่ท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาติและสิง่ท่ีมนษุย์สร้าง

ขึน้ และควรอนรัุกษ์เพ่ือให้ตกทอดไปยงัคนรุ่นหลงั แบง่เป็นมรดก

ทางวฒันธรรม มรดกทางธรรมชาต ิและมรดกแบบผสม 

 วลอีมตะของ อาร์โนลด์โจเซฟทอยน์บี นกัประวตัศิาสตร์

ชาวองักฤษท่ีวา่ “...See Angkor and Die” หรือ “เฆิร องักอร์แต

มะดอง สลบับานเฮย...” ในภาษาเขมร “...แม้นตายไมป่รารมภ์ ถ้า

ได้ชมเมืองพระนคร”  ท�าให้ผู้คนทัว่โลกกระหายใคร่เดนิทางไปชม

มรดกทางอารยธรรมล�า้เลอคา่ของชนชาวกมัพชูาและของหมูม่วล

มนษุย์ชาตสิกัครัง้หนึง่ในชีวิตเพ่ือจะได้ตายตาหลบั

ASEAN… Source of Civilization
 No matter how the world changes under the 

influences of technology and the moving of the clock 

hands, the root of integrated society and the spirit of deep 

multiculturalism have made ASEAN enchanted as if it is a 

spellbinding place to visit. In addition, ASEAN has become 

the source of Eastern civilization for over several thousand 

years. (Theerapab Lohitkul)

 There are 33 world heritage sites in 7 countries 

in Asia: Indonesia, Thailand, Laos, Malaysia, Vietnam, 

Cambodia and Philippines. These places are sources of 

Asian civilization and other people in the world.

 World heritage sites are natural and manmade 

places which are listed by UNESCO as having outstanding 

value. They need to be protected and preserved for future 

generations. They are classified on the basis of cultural 

and natural criteria.

 British historian, Arnold Toynbee was famously 

quoted as saying, “See Angkor Wat and die.” He meant 

that you should see the site once before you die and the 

historian’s quote has stuck ever since. 
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 ปีพทุธศกัราช 2556 เป็นปีท่ีปราสาทนครวดัมีอายเุต็ม 

900 ปี นบัจากปีท่ีเร่ิมสร้าง โดยกษัตริย์ของกมัพชูาคือ พระเจ้า

สริุยวรมนัท่ี 2 ในปี พ.ศ. 1556 อนัประกอบไปด้วยเทวาลยัถวาย

พระนารายณ์หรือพระวิษณเุทพ เทวาลยัหลงันีมี้ช่ือระบไุว้ในศลิา

จารึกว่า “บรมวิษณุโลก” เป็นปราสาทหลงั

หนึง่ในเมืองพระนคร หรือ “องักอร์” ของเขมร

แตโ่บราณและเป็นมหาศลิานครท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

โลก ปัจจบุนัองค์การยเูนสโกขึน้ทะเบียนมรดก

ทางวฒันธรรมของมวลมนษุยชาติ

 อี กหนึ่ งมรดกโลก ท่ีอยู่ ในกลุ่ ม

ประเทศประชาคมประชาชาติเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ คือ เมืองหลวงพระบาง แห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว องค์

การยเูนสโกยกย่อง “หลวงพระบาง” ว่าเป็น

เมืองท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีท่ีสุดใน

ภมิูภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ The best preserved city in 

South – East Asia) หลวงพระบางมีวดัวาอารามท่ีมีสถาปัตยกรรม

เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น วัดเชียงทองรวมถึงวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีสืบทอดมายาวนาน อยา่งการตกับาตรข้าวเหนียว พิธี

บายศรีสู่ขวญั ความช�านาญในการทอผ้า ท่วงท�านองเพลงอนั

ไพเราะของตนเองอยา่ง “ขบัทุ้มหลวงพระบาง” คือเสน่ห์ท่ีท�าให้

ใครตอ่ใครหลงใหลหลวงพระบางในฐานะ “มรดกโลกท่ียงัมีชีวิต” 

แม้วา่ผา่นกาลเวลามาเน่ินนานก็ยงัเก็บง�าความเป็น “บ้านผา เมือง

ภ ูอูอ่ารยธรรมล้านช้าง” ไว้อยา่งสมบรูณ์

 มรดกทัง้ 2 แหง่นี ้ล้วนเป็นแหลง่อารยธรรมท่ีมีคณุคา่ทัง้

ด้านสถาปัตยกรรม ประตมิากรรม ขนบประเพณี และวิถีชีวิตอนั

เป็นรากเหง้าของอาเซียน การศกึษาและเรียนรู้รวมถึงการได้ไป

สมัผสัอารยธรรมท่ียงัมีชีวิตเป็นการเปิดประตใูจให้ยอมรับความ

แตกตา่งของชาวอาเซียน กระทัง่ยอมรับวา่เราสามารถอยูร่่วมกนั

 Angkor Wat was built by the Khmer King 

Suryavarman II in the early 12th century and dedicated to 

Vishnu. It was built as the king’s state temple and capital 

city. The temple’s original name is known as “Varah 

Vishnu-lok” Angkor Wat is the world’s largest sandstone 

temple and it is one of the UNESCO’s world heritage sites. 

In 2013, Angkor Wat was 900 years old.

 Another world heritage site located in Southeast 

Asia is Luang Prabang in Laos. Luang Prabang was 

designated by UNESCO as the “The Best Preserved City 

in Southeast Asia” and registered as a World Heritage City. 

It is well known for its numerous and unique temple such 

as Wat Chiang Khong including venerable traditions such 

as Tak Bat Khao Niew, Bai Si Su Khwan ceremony, fabric 

weaving proficiency, and traditional song (Khap Thum 

Luang Prabang). Luang Prabang’s distinction entices 

tourists to visit as it is “Animated World Heritage” and it 

still keeps its slogan “City of Mountains, Land of Thousand 

Elephants”.
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อยา่งสนัติสขุได้ หากเคารพในความไมเ่หมือนกนัและกนัซึง่วนันี ้

คือหวัใจส�าคญัของการสถาปนา ประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคดิ 

Unity on Diversity “เอกภาพบนความแตกตา่งและหลากหลาย”

วัฒนธรรมน�าเศรษฐกิจ
 แผนการสร้างประชาคมอาเซียนต้องประกอบไปด้วย

องค์ประกอบของทัง้ 3 ด้าน คือ ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม

และวัฒนธรรม แต่เร่ืองท่ีถูกกล่าวขวัญถึงมากท่ีสุดและได้รับ

ความสนใจมากท่ีสดุคือเร่ืองเศรษฐกิจ โดยจดุมุ่งหมายแรกของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การรวมตลาดของ 10 

ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือเพ่ิมอ�านาจในการต่อรอง สิ่งท่ีผู้

ประกอบการต้องมีคือสินค้าต้องมีคณุภาพเป็นเลิศ ใช้การวิจยั

และพฒันามาสร้าง Creative Design คือการออกแบบท่ีท�าให้คน

เหน็แล้วอยากได้ อยากสมัผสั อยากเป็นเจ้าของ โดยใช้วฒันธรรม

ท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์มาสร้างมลูค่าเพ่ิมของสินค้า (Value – 

Added) ซึง่การวิจยัและพฒันารวมถึงการใช้วฒันธรรมเป็นองค์

ความรู้ประกอบการผลิตจะท�าให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) โดยมุง่เน้นพลงัแหง่ความคิด (Power of 

Ideas) โดยมีเหตผุลวา่นกัลงทนุทัว่โลกก�าลงัตกอยูใ่นความเสี่ยง

เพราะเงินทนุท่ีถืออยูใ่นมือนัน้ไมไ่ด้เป็นสิง่ท่ีขาดแคลนอีกตอ่ไป แต่

สิง่ท่ีขาดแคลนกลบัเป็น “ความคดิดีๆ” ส�าหรับการลงทนุ ตวัอยา่ง

ของกาแฟท่ีเป็นสนิค้าประเภท Commodity Product ขายแบบชัง่

หรือตวงทัง้เมลด็ เปลีย่นมาสูก่าแฟผง กาแฟชงส�าเร็จรูป การสร้าง

บรรยากาศท่ีละเมียดละไมไว้ให้ลกูค้านัง่ด่ืมจนถึงขัน้เป็น “The 

Third  Place” หรือท่ีพ�านกัพกัพิงแหง่ท่ี 3 ซึง่เป็นการสร้างมลูคา่

เพ่ิมให้กบัสนิค้ากาแฟได้อยา่งมากมาย 

 การใช้วฒันธรรมมาเป็นทุน (Cultural Capital) เป็น

แนวทางในการด�าเนินเศรษฐกิจใหม่ท่ีประกอบด้วยวฒันธรรม 

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี กลายเป็นอตุสาหกรรมเชิงวฒันธรรม 

 These world heritage sites are sources of 

civilization with valuable architectures, sculptures, 

traditional customs and lifestyles. Studying and learning 

allows us to better accept the diversity among the Asian 

landscape. In addition, we should accept that we are able 

to live together peacefully if we respect our differences. 

This is the key component of the Declaration on ASEAN 

Unity in Diversity.

Culture Leads Economy
 The AEC Blueprint identifies the three components 

of the securities of economy, society and culture. The 

most importance one is economy. The main objective of 

AEC is to create a single market to increase the powers 

negotiating with trading partners. Based on the research 

and development capabilities, entrepreneurs have to 

create high quality and appealing products with creative 

design and high added value. In addition, research and 

development concerns cultural knowledge which leads 

to creative economy focusing power of ideas. Most of 

the entrepreneurs have sufficient investment fund but 

they lack of power of ideas. For example, the change of a 

commodity coffee product to promote its instant coffee in a 

café with cozy or family-friendly atmosphere and it entices 

the customers to feel comfortable as if it is their third place 

to stay. 

 Cultural capital is the pathway to shift in the new 

economy comprising culture, economy, and technology 

and it becomes the cultural industry and later the 
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(Cultural Industry) จนกลายเป็นอัตลกัษณ์ท้องถ่ินร่วมสมัย 

(Glocalization) คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการน�าสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว

อย่างวัฒนธรรมท้องถ่ินมาขยายธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือกระจายไปขายทัว่โลก โดยท่ียึดเอาวฒันธรรมท้องถ่ินหรือ

วฒันธรรมของประเทศท่ีจะสง่ไปขายนัน้เป็นตวัตัง้ในการพฒันา

สนิค้าหรือรูปแบบธรุกิจ ซึง่การจะน�ารากวฒันธรรมมาประยกุต์ใช้

ในการท�าธรุกิจนัน้ต้องแตกตา่ง ให้ดีกวา่เพ่ือการสนองผู้บริโภคได้

ดีย่ิงขึน้ 

 การเปิดประตูสู่โลกการค้าของ AEC หรือประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน จะท�าให้แต่ละประเทศต้องผลิตสินค้าและ

บริการมาตอบสนองผู้คนอีกเป็นจ�านวน หลาย 10 เท่า และใน

ขณะเดียวกนัก็ต้องแยง่ตลาดขนาดใหญ่กนัอีกด้วยพลงัหลาย 10 

เทา่เชน่กนั ดงันัน้ การใช้วฒันธรรมน�าเศรษฐกิจจงึเป็นหนทางท่ีผู้

ผลติและนกัธรุกิจทัง้หลายจะสามารถตอ่สู้และเอาชนะการแขง่ขนั

glocalization. Glocalization is the adaptation of a product 

or service specifically to each locality or culture in which 

it is sold. Products may need to be adapted due to local 

traditions or special consumer preferences and it needs to 

differentiate the products. 

 Entering to the trade gateway of AEC makes each 

country increase products and services ten times as much 

in order to respond the customers’ needs and at the same 

time each country shares the mass market ten times as 

much. For this reason, through the use of culture leading 

to the economy, it is the pathway for the entrepreneurs 

to achieve their business in the regional and the world 

competitions.

 ASEAN is the land of opportunity and it is rich in 
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natural resources and flourish culture.  “We are ASEAN.” 

ASEAN way is 

ASEAN we are bonded as one

Look-in out to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

บนเวทีภมิูภาคและเวทีโลกได้

 อาเซียนคือดินแดนแห่งโอกาส และภูมิภาคท่ีอุดม

สมบรูณ์ทัง้ทรัพยากรและวฒันธรรมอนัรุ่งเรือง “อาเซียนคือเรา  

เราคืออาเซียน” วิถีแหง่อาเซียนคือ “หลอ่หลอมจิตใจให้เป็นหนึง่

เดียว อาเซียนยดึเหน่ียวสมัพนัธ์ ให้สงัคมนีมี้แตแ่บง่ปันเศรษฐกิจ

มัน่คงก้าวไกล” 

เอกสารอ้างองิ

“ต้นทนุทางวฒันธรรม”. Brand Age Essentials ฉบบัเข้มข้น 

 พิเศษ (มีนาคม 2553) : บรรณาธิการ

ธีรภาพ  โลหิตกลุ.  มนตราอาเซียน. กรุงเทพฯ : ส�านกัพิมพ์ 

 มตชิน, 2556

“นครวดั-นครธม”. Trips Mogarine ฉบบัพิเศษ 14, ฉบบั 

 พิเศษ. (มกราคม 2553) : 28-29

พชัรา  โพธ์ิกลาง.  เราคืออาเซียน.กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้  

 พบัลชิช่ิง, 2556

ฝ่ายวิชาการส�านักพิมพ์นกฮูก.  ครอบครัวอาเซียน.   

 กรุงเทพฯ : นกฮกู, 2556

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. ททีศัน์วัฒนธรรม. 

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา,  

 2554

สริุนทร์  พิศสวุรรณ.  อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่.  กรุงเทพฯ :   

 อมัรินทร์พริน้ติง้, 2554

อดิศร  ศกัดิ์สูง.  พืน้ฐานอารยธรรมไทย.  กรุงเทพฯ : 

 น�าศลิป์,  ม.ป.ป.

“อตัลกัษณ์ท้องถ่ินร่วมสมยั Globalization”.  SME Thailand.   

 9,  104  (สงิหาคม 2556) : 60-65 
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ไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556
 รศ. ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี 
“ไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2556” ณ หอประชุมอาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธรุกิจ เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2556 โดยอธิการบดีได้ให้โอวาท
กับนกัศึกษาใหม่จากนัน้ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบตัรให้นกัศึกษา
ท่ีได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีราชมงคลและนกัศึกษาเพชรราชมงคล ท่ี
ส�าคญั มีการประกวดพานไหว้ครูซึง่คณะท่ีได้รับรางวลัชนะเลศิอนัดบัหนึง่
ประเภทสวยงามได้แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สว่นรางวลัประเภท
ความคิดสร้างสรรค์รางวลัชนะเลิศอนัดบัหนึ่งได้แก่ คณะอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชัน่

WaiKru, academic year’ 2013
 Assoc. Prof. DuangsudaTaechotirote, president of RMUTP  
together with executives and instructors participated in ceremony 
“WaiKru” of the year’ 2013 at Mangala Abha conference room, 
Faculty of Business Administration on June 13, 2013.  The president 
delivered the speech to new students and gave honor shields and 
certificates to students that were recognized to be Kondee Sri 
Rajamangala students and Petch Rajamangala students. Moreover, 
there was a contest of making flower trays to pay respect to teachers. 
The Faculty of Home Economics Technology won the first prize of 
the beautiful category.The Faculty of Industrial Textiles and Fashion 
Design won the first prize of the creative category.

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมจัดกิจกรรม
แห่เทียนพรรษำปี 2556
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมสืบสานประเพณี
ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยกองศิลปวัฒนธรรม และกองพัฒนา
นกัศกึษา จดักิจกรรมราชมงคลพระนครสง่เสริมพระพทุธศาสนาถวายเทียน
พรรษาประจ�าปี 2556 โดยจดัขบวนแหเ่ทียนพรรษาด้วยต้นเทียนตกแตง่ด้วย
ดอกไม้หลากสีสนั และขบวนกลองยาวท่ีให้ความครืน้เครงไปยงัวดันรนาถ 
สนุทริการาม เขตพระนคร ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556

Take part of conserving the culture and hold the 
activity of candle procession, 2013
 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon took 
part in conserving the important Buddhism tradition. The Department 
of Arts and Culture and the Student Development Division held the 
activitiy of Rajamangala Phra Nakhon to promote Buddhism to offer 
the candle of the year 2013 by arranging the candle procession. 
Many candles were decorated with colorful flowers. Also, there were 
fun long drum procession to Wat Noranarthsoontarikaram , Phra 
Nakhon District on July 17, 2013.

กิจกรรมวัฒนธรรม	มทร.พระนคร
RMUTP	 Cultural	 Activities

โดย กองประชาสมัพนัธ์
แปลโดย นางสาวอรพร  พทุธพงษ์
และนางสาวสธีุกานต์  มีช�านาญ

คณะศิลปศาสตร์

By Public Relations Division
Translated by Ms.Oraporn Puttapong,
Ms.Sutheekarn Meechamnan
Faculty of Liberal Arts
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วศิวกรรมศำสตร์ สนองพระรำชด�ำรศิกึษำและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้สนองพระราชด�าริจัดโครงการศึกษาและอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช ครัง้ท่ี 
4กิจกรรมปลกูป่า ในวนัท่ี 5-7 สงิหาคม 2556 ณ พืน้ท่ีแปลง 905 อ�าเภอ
ไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส�านึกด้านอนุรักษ์
พนัธกุรรมพืชโดยให้นกัศกึษาได้ใกล้ชิดกบัพืชพรรณไม้ เหน็คณุคา่ ประโยชน์ 
ความสวยงามอนัจะก่อให้เกิดความคดิท่ีจะอนรัุกษ์พืชพรรณตอ่ไป

Engineering responded to the royal 
thought to study and conserve the plant 
genetics the 4th.
 The Faculty of Engineering of Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon responded to the royal thought to arrange 
the project to study and conserve the plant genetics the  4th by 
holding activity to afforest on August 5-7, 2013 at the field 905 SaiYok, 
Kanjanaburi to be the media to grow the consciousness of conserving 
plant genetics by allowing students to be close to the plants and see 
the importance, value, benefits, and beauty that would create the 
consciousness to continue to conserve the plants. เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษำ

12 สิงหำมหำรำชินี
 ม่ิงมหามงคลท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวนัท่ี 12 สงิหาคม 2556  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวฒันธรรม จดัโครงการ 12 สงิ
หามหามงคล เฉลมิพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี ขึน้ ณ หอประชมุ D-Hall 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ภายในงานมีการจดันิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุ 
และเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ รวมถงึเพ่ือให้บคุลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้ร�าลกึถงึพระคณุแม ่เม่ือวนัท่ี 9 สงิหาคม 2556 ท่ีส�าคญัยงัมีการประกวด
บทกลอนประกอบภาพ ในหวัข้อ “พระคณุแมเ่กินกวา่ฟ้ามหาสมทุร” เพ่ือให้
นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมครัง้นี ้

Celebrate 81st years Queen birthday, 12 August
 On the auspicious occasion that Her Majesty Queen Sirikit 
81st birthday anniversary on August 12, 2013, Department of Arts 
and Culture of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
arranged the project “Auspicious August 12 to celebrate the Queen 
81st birthday anniversary” at D-Hall, Faculty of Industrial Education. 
In the event, there was an exhibition to honor Her Majesty Queen 
Sirikit and show appreciation of her royal grace and spread the honor 
of Her Majesty Queen Sirikit. In addition, this event was arranged on 
August 9, 2013 to make the personnel of Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon recall of the benevolence of a mother.There 
was also a poem annotation contest of the topic  “the benevolence 
of a mother is beyond an ocean sky” for students to participate in 
activities
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ดนตรี ประเพณี วัฒนธรรม
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มทร.พระนคร จดัโครงการ ดนตรี
สมัพนัธ์ ประเพณี วฒันธรรม เม่ือวนัท่ี  8และ 10 กรกฎาคม 2556 ณ หอ
ประชมุ D-Hall ด้วยเพราะดนตรีมีความส�าคญัตอ่นกัศกึษาเป็นอยา่งมาก  
ก่อให้เกิดความรู้สกึท่ีออ่นโยน ร่าเริง มีความคดิสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด การส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพและสนุทรียภาพทางดนตรีให้มากขึน้ ไมว่า่ด้านดนตรีสากล ดนตรี
ไทย หรือดนตรีพืน้บ้าน ตลอดจนการส่งเสริมในประเพณีและวฒันธรรม 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีการปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมาจนกลายเป็นเอกลกัษณ์และ
มีความส�าคัญต่อสงัคม ชุมชนเช่น การแต่งกาย การใช้ภาษา ศาสนา 
ความเช่ือวิถีชีวิตท่ีเป็นแบบแผนท่ีดีเป็นต้นโดยเน้นให้ความส�าคัญต่อ
นกัศึกษาได้ร่วมกิจกรรม ยึดผู้ เรียนเป็นส�าคญัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้
แสดงความสามารถ รู้จกัการท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และเพ่ือความภาคภมิูใจ
ในความเป็นไทยและวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ

Music, Tradition and Culture
 The Faculty of Industrial Education, Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon arranged the project “Music programs 
associated with traditions and culture” on July 8-10, 2013 at D-Hall 
because music is important to the students a great deal. It leads to 
the feeling of gentleness, cheerfulness, and creativity. Also, it causes 
spending time to be beneficial, far away from drugs. This also causes 
more development of the potential and aesthetics of music. No matter 
it is western music, Thai music or folk music. The encouragement in 
tradition and culture were activities that pass on until this became the 
identity. This is important to the society and community for example 
the dressing, the using of language, religion, the beliefs of way of 
life that are good examples. This activity focused on the students to 
participate and gave them a chance to perform their ability and learn 
how to work with other people, be proud to be Thai and be proud of 
the good culture of the nation.

ค่ำยภำษำ และวัฒนธรรมไทยจีน
สู่ประชำคมอำเซียน
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จดัโครงการคา่ยภาษา และวฒันธรรมไทยจีน ระหวา่งเดือน
มิถนุายน-สงิหาคม 2556 เพ่ือการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน ให้นกัศกึษาฝึก
ทกัษะการใช้ภาษาจีน ในการณ์นีไ้ด้รับเกียรตจิาก อ.เติง้ เหวยหยุน่ วิทยากร
ตา่งประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ซึง่นกัศกึษาจะได้ประสบการณ์ตรง
ไมว่า่จะเป็นการออกเสียง การใช้ค�าศพัท์ และการเขียนท่ีถกูต้องตามหลกั
ภาษารวมถงึการได้เรียนรู้วฒันธรรมจีนในชีวิตประจ�าวนั และเตรียมความ
พร้อมแก่นกัศกึษา เพ่ือการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนตอ่ไป

Chinese Language Camp and Thai and 
Chinese culture to Asean Community
 The Faculty of Home Economics Technology of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon arranged the project 
“Language Camp and Thai and Chinese Culture” between June-
August 2013 to enter the Asean Community. This project allowed 
students to practice their Chinese language skills. On this occasion, 
the university had been honored by foreign guest speakers that were 
native; therefore students would get direct experiences including the 
pronunciation, the use of vocabulary, and the correct form of writing. 
This also included the learning of Chinese culture in daily life and 
this prepared students to be ready to continue to enter the Asean 
Community.
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คณะบริหำรธุรกิจ เสริมคุณธรรม จริยธรรม
 คณะบริหารธรุกิจ จดัโครงการ สร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม ณ 
วดัป่าศรีถาวรนิมิต จงัหวดันครนายก  แก่ผู้น�านกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ 
เป็นการสร้างผู้น�านักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคมและ
ประเทศชาต ิซึง่เป็นการบม่เพาะกลอ่มเกลา ปลกูฝัง และปลกุจิตส�านกึ เพ่ือ
ให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สงัคม ชมุชน และ
สิง่แวดล้อม เกิดความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีขึน้ในจิตใจ เพ่ือให้นกัศกึษา
ด�ารงชีวิตอยู่ในสงัคมร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาบนพืน้ฐานการวิจยัและพฒันา เพ่ือให้ได้มาซึง่
องค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคม
และประเทศชาต ิทัง้นีน้กัศกึษายงัได้น�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการบริหาร
งานในสโมสร แก่ผู้น�าของคณะ สร้างเครือขา่ยระหวา่งผู้น�านกัศกึษาให้เข้ม
แข็งและมีพลงัในการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเพ่ือนนกัศกึษา 
และปัญหาของสว่นรวม

Faculty of Business Administration 
promote moral and ethics
 The Faculty of Business Administration arranged the project 
to promote moral and ethics at Wat Pasrithavornnimit, Nakhon Nayok 
to the leaders of the students of Faculty of Business Administration 
in order to build the leaders to response to the need of the society 
and the nation. This raised the awareness to make the learners have 
moral and ethics and responsibility to the self, society, communities 
and the environment, and to realize in the role and duty to help 
students live in the society with other people happily. In addition, 
this is the development of the quality of the education which based 
on the research and development to get the new knowledge and 
innovation. This could meet to the need of the society and the 
nation. The students also put their knowledge into practice in the 
management of the club to the leader of the Faculty and create strong 
network between the leaders of the students and have power to 
solve problems that effect students’ friends directly including public 
problems.

อนุรักษ์ศำสตร์และศิลป์งำนดอกไม้
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จดัโครงการอนรัุกษ์ศาสตร์และศลิป์งานดอกไม้ แก่นกัศกึษา
สาขาการบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์ จ�านวน 50 คน เม่ือวนัท่ี 1-3 มีนาคม 
2556เพ่ือให้นกัศกึษาเห็นคณุคา่ของศิลปวฒันธรรมเชิงสร้างสรรค์ อนัเป็น
มรดกทางภมิูปัญญาของคนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการศกึษาดงูานสวน
กล้วยไม้ การอบรมการถ่ายภาพ การร้อยมาลยัและการอบรมค้นคว้าหาหลกั
ฐานแหลง่ท่ีมาของงานดอกไม้สดในงานอนรัุกษ์ศาสตร์และศลิป์งานดอกไม้ 

Conserve the Arts of Flowers
 The Faculty of Home Economics Technology of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon arranged the project to 
conserve the arts of flowers to total 50 students of Home Economics 
Business Administration on March 1-3, 2013 to make students realize 
of the value of the creativityof art and culture that is the intellectual 
heritage of Thai people. This included the activity of studying and 
visiting the orchid garden, the photography training, the weaving of 
garland and the training and seeking of the source evidence of works 
of the fresh flowers in these arts of flowers’ conservation.
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สืบสำนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นด้ำนสิ่งทอ
 ภมิูปัญญาท้องถ่ินเป็นความภาคภมิูใจของประเทศไทยท่ีแสดง
ถึงรากฐานวฒันธรรมของกลุม่ชนชาติพนัธุ์ตา่งๆ ท่ี เข้ามาอาศยัอยู่บนผืน
แผ่นดินไทย ท�าให้เกิดวิถีชีวิต การด�าเนินชีวิตท่ีมีอตัลกัษณ์และแสดงถึง
วฒันธรรมของชนชาตตินเอง การศกึษาถงึอตัลกัษณ์ของชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ  จงึ
มีความส�าคญักบัการศกึษาในด้านความเป็นไทยท่ีอยูร่่วมกนัในอดีตได้อยา่ง
สงบสขุ พอเพียงตามวิถีดัง้เดมิ ในขณะเดียวกนัการทอผ้าก็เป็นวิถีชีวิตหนึง่
ของกลุม่คนในอดีตท่ีมีความส�าคญัและแสดง ถึงวฒันธรรมการด�ารงชีวิต
และความคิด  ด้วยเหตนีุ ้ งานศิลปวฒันธรรมฝ่ายกิจการนกัศกึษา คณะ
อตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่จงึจดัโครงการสบืสานศลิปวฒันธรรม
ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านสิง่ทอ เม่ือวนัท่ี 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ พิพิธภณัฑ์
ไทยพวน อ�าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ โดยมีนกัศึกษา อาจารย์และเจ้า
หน้าท่ี ร่วมโครงการกวา่ 50 คน เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากสถานท่ีจริง
โดยประสบการณ์ตรง ท�าให้นกัศกึษาได้ซมึซบัเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีการ
ด�ารงชีวิตได้เป็นอยา่งดี และเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้อง
ถ่ินท�าให้เกิดการอนรัุกษ์ รักษาและเผยแพร่คิดค้นพฒันาเพ่ือสืบสานให้คง
อยูส่ืบไป

Continue traditional arts and culture of 
local wisdom relating to weaving garment
 Local wisdom is the pride of Thailand that represents the 
underlying of the culture of the various ethnic groups who came to live on 
the land, Thailand. This causes lifestyle, the way of life that has identity and 
reflects culture of the nation. To study the various identities are important 
to study Thai that being together in the past peacefully just follow the 
traditional ways. At the same time the weaving garment is another lifestyle 
of a group of people in the past. This is important and shows the living 
culture and the thoughts. Therefore, Arts and Culture Division of Student 
Affairs, the Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design arranged the 
project “Continue traditional arts and culture of local wisdom relating to 
weaving garment” on July 13-14, 2013 at Thai Phuan Museum, Banmi, 
Lopburi.  Together over 50 students, instructors and officers participated 
in the project. This helped students learn from the original place and gain 
direct experiences. Therefore students could absorb and learn about the 
culture and the way of life as well. They could see the value of the culture 
and the local wisdom. As a result, this could create the conservation, 
maintenance distribution, inventions and developments to continue to 
remain forever.

ค่ำยภำษำอังกฤษเพื่องำนวัฒนธรรมไทย
ด้ำนคหกรรมศำสตร์
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จดัโครงการค่ายภาษาองักฤษเพ่ืองานวฒันธรรมไทยด้าน
คหกรรมศาสตร์ เพ่ือให้นกัศึกษาฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษด้าน การ
อ่านออกเสียง ค�าศัพท์ และการเขียน เก่ียวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้าน
คหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ
นกัศึกษาด้านภาษาองักฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และ เตรียมความ
พร้อม ในการก้าวสูโ่ลกอาชีพในระดบัสากล เม่ือวนัท่ี 11-14 มีนาคม 2556 
ณ บ้านส้มทิพย์  รีสอร์ทแอนด์สปา จงัหวดัราชบรีุ  

English Camp for Home Economics Thai Culture
 During March 11th-14th, 2013, The Faculty of Home 
Economical Technology, Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon, organized the English Camp for Home Economics 
Thai Culture in order to train the students with the pronunciation, 
vocabulary items, and writing skill, for Thai cultural home economical 
career and promote the attribute of English language for and 
preparation to international career at Baan Somthip Resort and Spa, 
Ratchaburi. 
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ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
9 มทร. อย่ำงยั่งยืน
 กองศลิปวฒันธรรมจดัโครงการประชมุสมัมนาเพ่ือการท�านบุ�ารุง
ศลิปวฒันธรรมไทย 9 มทร.อยา่งยัง่ยืน ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมในวนัท่ี 27-29 พฤษภาคม 2556โดยมีการบรรยายเร่ืองการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมด้วยการเสวนาเร่ืองการด�าเนิน
งานและความก้าวหน้าของการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม  โดยวิทยากรจาก 
9 มทร.จากนัน้ได้ศกึษาดงูาน ณ แหลง่ศิลปวฒันธรรมมรดกโลก จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาและโฮมสเตย์ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

Nine Rajamangala University of Technology 
sustained Thai Art and Culture.
 During May 27th- 29th, 2013, Arts and Culture Division, 
together with 9 Rajamangala University of Technology, organized 
the seminar to maintain Thai art and culture at Home Theatre Room, 
Faculty of Industrial Education. The topic “Cultural Exchange,” as 
well as the discussion about process and progress of maintaining 
art and culture, was provided by the lecturers from the nine institutes.  
Then, the team went on a field trip at World Heritage art and culture 
site and Tsai Noi Home Stay, Bang Barn, Ayutthaya.

คณะวิทยำศำสตร์ฯร่วมกับคณะวิศวฯ
จัดกิจกรรมแห่เทียนประจ�ำปี
 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18  กรกฎาคม 2556  ท่ีผ่านมา  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เน่ืองจากเป็นวนัส�าคญัของทางพทุธศาสนาโดย
ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  และนกัศกึษา  จ�านวน 100 คนเข้าร่วมพิธี  
พร้อมด้วยรถน�าขบวนซึง่ประดษิฐ์ตกแตง่ด้วยดอกไม้สดอยา่งสวยงามขบวน
กลองยาว และต้นเทียนพรรษาน�าไปถวาย ณ วดัปากน�า้ จงัหวดันนทบรีุ

Faculty of Science, and Faculty of Engineering, 
join Annually Paraded of Candle procession.
 On July 18th, 2013, Faculty of Science, along with Faculty 
of Engineering organized the large candle parade due to the 
Buddhist occasion. The executives, the lecturers, the staff and the 
100 students also joined the event along with the floral decorated 
car, tom-tom procession, and the large candle toward Park Narm 
Temple, Nonthaburi.
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ศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์ทำงกำรตลำด
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จดัโครงการศิลปวฒันธรรม
เชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด เม่ือวนัท่ี 8-9 มิถนุายน 2556 ณ อ�าเภอสตัหีบ 
จงัหวดัชลบรีุ เพ่ือเสริมความรู้ด้านวฒันธรรม การอนรัุกษ์ สืบสาน เผยแพร่
ศลิปวฒันธรรม เป็นการประชาสมัพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
กลุม่เยาวชน ชมุชน และสงัคมกบัคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และเพ่ือ
ให้นกัศกึษามีส่วนร่วมในการน�าความรู้ด้าน การสื่อสารทางการตลาดมา
ประยกุต์ใช้ในการสบืทอดและสบืสาน สร้างสรรค์วฒันธรรม โดยมีนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด (ภาคสมทบ) เข้าร่วมโครงการกวา่ 50 
คน 

Creative Art and Culture Marketing
 During June 8th-9th, 2013, Faculty of Mass Communication 
Technology organized the project, ‘Creative Art and Culture 
Marketing’ to share the idea of culture and conservation.  The project 
not only kept on art and culture, but also developed the relationship 
among young people, community, society and the faculty.  It also 
encouraged the students, including the 50 graduated special-
program students, to participate in applying the ideas to continue 
the creative culture.

MCT พระนครรักษ์วัฒนธรรม
 งานศลิปวฒันธรรม ฝ่ายกิจการนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีสือ่สาร
สารมวลชน จดัโครงการคา่ยเยาวชน “MCT พระนครรักษ์วฒันธรรม” เม่ือวนั
ท่ี 30 กรกฏาคม 2556 โดยน�านกัศกึษา กวา่ 80 คน เข้าศกึษาวิถีชีวิตการ
ท�านา การด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนาครูธานี 
ต�าบลบอ่เงิน อ�าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ทางด้านวฒันธรรม ผสมผสานกบัเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
จนก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถน�าไปประยกุต์และเพ่ืออนรัุกษ์ สืบสาน 
เผยแพร่ ความเป็นศลิปวฒันธรรม อีกทัง้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์และสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกลุม่เยาวชน ชมุชนและสงัคมกบัมหาวิทยาลยั 
ท�าให้นกัศกึษาร่วมสบืทอดและสบืสาน สร้างสรรค์วฒันธรรมได้เป็นอยา่งดี

MCT of Phra Nakhon Maintained Culture. 
 On July 30th, 2013, Department of Art and Culture, Division 
of the student affairs of Faculty of Mass Communication Technology 
organized youth camp “MCT Phra Nakhon Maintained Culture.”  The 
project provided the 80 students with the rice farming and the self-
sufficient theory at Barn Na Krue Thanee, Bongeon, Lardlumkaew, 
Pathumthani.  The project aimed to reinforce the idea about culture 
with mass communication technology to encourage the applied 
knowledge and conserve, keep on and share art and culture.  
Moreover, it advertised and developed the relationship among young 
people, community, society and the university so that the students 
would maintain the culture effectively.
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ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรท�ำกระทงลอย
จำกพืชผักสวนครัว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองศิลป
วฒันธรรมได้จดัโครงการการจดัการความรู้ระยะท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1 อบรม
การท�ากระทงลอยจากพืชผกัสวนครัวเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน2556. ณ หอ
ประชมุ D-Hall คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิด 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมแก่นกัศกึษาและบคุลากรของ
มหาวิทยาลยัและเพ่ือเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมท่ีได้รับ
การถ่ายทอดในคลงัความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมให้แก่สาธารณชนหรือผู้สนใจ
ได้เข้ามาศกึษาในการนีมี้อาจารย์บคุลากรนกัศกึษามทร. พระนครจากคณะ
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงบุคคลภายนอกจากธนาคาร
กรุงเทพสาขามทร.พระนคร เข้าร่วมจ�านวนทัง้สิน้ 41 คนภายในงานมีการ 
สาธิตและอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท�ากระทงลอยจากพืช 
ผกัสวนครัวเชน่ หวัปลี มะระขีน้ก ดอกแค เป็นต้น

Pass on How to Make Kratong with the 
Kitchen-Garden Plants
 On November 14th, 2013, Arts and Culture Division, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon ran the first stage 
of the knowledge management project.  The first activity was the 
training how to make Kratong with the kitchen-garden plants at D-Hall 
meeting hall, Faculty of Industrial Education.  The project aimed to 
pass on the knowledge of art and culture to students and staff, and 
save the information as a data bank to the public.  The lecturers, 
staff, and students of the Faculties of Industrial Education, Mass 
Communication Technology, Science and Engineering, including 
Bangkok Bank’s employees from campus branch joined the project 
about 41 people. The demonstration also applied the kitchen-garden 
plants such as banana blossom, bitter gourd, and agasta to make 
the Kratong to the audiences in the event.
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โครงกำรสัมมนำเรื่องหลักกำรบริหำรศิลป
วัฒนธรรมศำสนำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองศิลป
วัฒนธรรมได้จัดโครงการสัมมนาเร่ืองหลักการบริหารศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ินณจังหวัดเชียงรายระหว่างวันท่ี16 - 
18พฤศจิกายน2556โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาได้มีความ
รู้เร่ืองการบริหารงานศิลปวฒันธรรมศาสนาและภมิูปัญญาท้องถ่ินอีกทัง้
สามารถน�ามาถ่ายทอดและสง่เสริมการบริหารงานประเพณีทางศาสนาศลิป
วฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินให้มีความยัง่ยืนสืบไป ณ แหลง่พระพทุธ
ศาสนาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงราย อาทิพิพิธภณัฑ์อบูค�า พิพิธภณัฑ์บ้านด�า ร่วมท�าบญุ ณ วดัศรี
ศกัดิ์พฒันา วดัพระแก้ว สกัการะพระธาตดุอยตงุและเย่ียมชมพระต�าหนกั
ดอยตงุพร้อมกนันีไ้ด้ร่วมสบืสานประเพณีลอยกระทงในการนีมี้ผู้บริหารและ
บคุลากรเข้าร่วมโครงการ31คน

ACD’s Seminar Project Administrative Discipline 
of Art, Culture, Religion, and Local Wisdom
 During November 16th-18th, 2013, Arts and Culture 
Division, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon ran 
the seminar, ‘Administrative Discipline of Art, Culture, Religion, and 
Local Wisdom’ in Chiang Rai. The seminar aimed to educate the 
audiences in administrative discipline of art, culture, religion, and 
local wisdom.  Moreover, it would support the management and 
sustain the ceremony about religion, art, culture, and local wisdom in 
Chiang Rai, the land of Buddhist Religion; arts and culture treasure; 
and local wisdom, e.g., Ub Kham Museum, Barn Dam Museum.  The 
31 executives and the staff made merit at Sri Sak Pathana Temple, 
and Phra Kaew Temple; paid homage to Doi Tung Relic; visited Doi 
Tung Palace; and attended the Loi Kratong festival. 
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โครงกำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรออกแบบกับภูมิปัญญำท้องถิ่น
 เม่ือวันท่ี 18-22 มีนาคม 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ จดัโครงการศกึษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกบั
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน มุ่งเน้นให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทัง้ด้านการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพ่ือสร้างฐานความรู้
ด้านการออกแบบท่ีผสมผสานเทคโนโลยีกบัภมิูปัญญาท้องถ่ินไทย และเพ่ือ
พฒันานกัศกึษาให้เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ในการสืบสานท�านบุ�ารุง
ศลิปวฒันธรรม และรักษาสิง่แวดล้อม ณ จงัหวดัสพุรรณบรีุ

Field Trip, “Design Technology with Local Wisdom”
 During March 18th-22nd, 2013, Faculty of Architecture and 
Design organized the field trip in Suphan Buri for the students to 
study how to apply the design technology with the local wisdom.  The 
project aimed the various learning about both product and package 
designs at the students.  They are expected to build their individual 
design knowledge between technology and Thai local wisdom.  The 
project also improved the students in valuable human resource which 
maintained art and culture and protected the environment.

อนุรักษ์ละครชำตรีหลำนหลวง 
 งานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์สุกัญญา 
เจียมวิเศษ หวัหน้างานศิลปวฒันธรรม จดักิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย โดยในงานมีการจัดการแสดง “อนุรักษ์ละครชาตรี
หลานหลวง”ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 มิถนุายน 2556 ณ ห้องประชมุอาภากร
เกียรตวิงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธรุกิจ โดยละครชาตรีมีประวตัคิวาม
เป็นมาอยา่งยาวนาน เป็นท่ีนิยมกนัแพร่หลายทางภาคใต้ของประเทศไทย 
เป็นละครท่ีรวมศิลปะการร้องและการร�าเข้าด้วยกนั ซึง่คณะได้จดัแสดงให้
แก่คณาจารย์และนกัศึกษาได้รับชมความสวยงามของละครชาตรีท่ีมีมา
ตัง้แตส่มยัโบราณ

Protect Lan Luang Cha Tri Play
 On June 27th, 2013, Ajarn Sukanya Jeamwisate, Leader 
of Arts and Culture Division, Faculty of Liberal Arts, organized the 
event to promote Thai art and culture.  The performance, “Protect Lan 
Luang Cha-Tri Play “was provided to the lecturers, and the students 
with the ancient beautiful play at Arphakorn Kietiwong Meeting Hall, 
90th Year’s Building.  Cha-Tri play has been on a long history and 
popular in the southern parts of Thailand which mixed between 
singing and dancing together.   
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