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อยู่ที่เรียนรู้  อยู่ที่ยอมรับมัน...
 
 และแล้ว... วันเวลาก็ผ่านไปอีก 1 ปี 
 เราจะไม่พูดว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้าง แต่ขอให้สิ่งที่
ผ่านมาซึ่งเราได้พบเจอ ได้ฝัน ได้ลงมือทำา ขอให้ช่วงเวลาเหล่านั้น
เป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในปีต่อๆ ไป สารรังสิตขอใช้พื้นที่
ตรงนี้ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามเป็นเพื่อนกันตลอดมา 
 ในปี 2558 นี้มหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางสู่ปีที่ 30 แล้ว 
หลากหลายเรื่องราวและสิ่งดีๆ ที่ผ่านมาของสถาบันการศึกษาแห่ง
นี้ เชื่อว่าหลายคนคงรับรู้ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งขณะเดียวกันเรา
ยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งบนเส้นทางการศึกษาและแหล่ง
ขุมพลังปัญญาของชาติ โดยในปี 2558 นี้มีหลากหลายกิจกรรม 
โครงการที่จะดำาเนินการต่อไป ส่วนจะมีอะไรบ้างติดตามได้จากสกู้ป
ปกฉบับนี้ 
 เพราะหน่ึงชีวติของคนเรา กว่าจะเตบิโตต้องผ่านการเรียนรู้ 
การล้ม การลุกขึ้นยืน และการก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปให้
ได้ ขอให้ช่วงเวลานับจากนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ใครที่มีฝันก็
อย่าช้าที่จะลงมือทำา ทำาแล้วก็ให้ทำาด้วยความตั้งใจ โดยไม่ต้องสนคำา
ว่าดีกว่า แค่ทำาให้ดีที่สุด 
 ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตและสิ่งที่ทำา
 
               สวสัดีปี 2558

9  เริ่มปีใหม่... ตั้งใจอยากทำาอะไร 
 เพื่อตัวเอง

10 ต้นหนาวที่เกาหลี

18 ซูโดลาเท็กซ์มาสก์พอกหน้า   
 ผลงานอาจารย์เภสัชฯ ม.รังสิต 

14 วรัฎฐา อัครลาวัณย์
 ศิษย์เก่าดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต
 คว้ารางวัล Best of Animation
 and Motion Graphic

 “เพราะทุกความสำาเร็จ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน ทุกอย่างต้องผ่านเรื่องราวการ

เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค ก่อนจะถึงจุดที่ดีที่สุด” มหาวิทยาลัยรังสิต ก็ไม่ต่างกัน กว่าจะเดิน

ทางมาถึงวันนี้ เราผ่านช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก่อตั้ง การเปิดคณะต่างๆ หรือแม้

กระทั่งยุควิกฤตเศรษฐกิจและการก้าวข้ามผ่านวิกฤตนั้นมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ได้ชื่อว่า เป็น

มหาวิทยาลัยที่มหีลักสตูรการเรยีนการสอนที่หลากหลาย ไดผ้ลติบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไป

พัฒนาสังคมและประเทศชาติหลายต่อหลายรุ่น เรียกว่า หากเป็นช่วงอายุของคน วันนี้เรา

เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง โดยในปีที่ 30 ของ

มหาวิทยาลัยรังสิตมีเรื่องราวดีๆ หลายอย่างที่กำาลังจะเกิดขึ้น นับเป็นบันไดอีกขั้นและ

จิ๊กซอว์สำาคัญที่จะเติมเต็มคำาว่า “คุณภาพ” ให้กับมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ 

นวัตกรรม

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำาปีการศึกษา 2557

 สภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2557 โดยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร แก่ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก และปริญญา

ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาผู้นำาทางสงัคม ธุรกิจ และการเมอืง 

แก่ คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ และคุณรสนา โตสิตระกูล

 ณเดชน์ คูกิมิยะ พระเอกขวัญใจชาวไทยเข้าพิธีรับปริญญา ประจำาปี 

2557 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสำาเร็จการศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยัง มี

ศิลปินมากมาย อาท ิอภิญญา สกลุเจริญสขุ และธันวา สริุยจักร เข้าร่วมพธีิฯ 

ในครั้งนี้ด้วย

ละครเพลงชุดพิเศษเน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปีโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 กิจกรรมละครเพลงประจำาปี 2558 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี

โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัรังสติ ความตืน่เตน้และไฮไลต์อยู่ทีก่ารนำาละครเพลง

จากนวนิยายคลาสสิกหลายเร่ืองท่ีโรงเรียนเคยจัดแสดงมาแล้ว อาทิ บิวต้ีแอนด์เดอะบีส 

ไลออนคิง แอนนี่ มู่หลาน และอะลาดิน มาผสมผสานกันเป็นการแสดงในชุดพิเศษ 

โดยทีมนักแสดงเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนปัจจุบัน-ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตฯ 

และนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติกำากับ

เพลงโดย ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และ

มิสเตอร์ ยูจีน เอสตากวิโอ ผู้อำานวยการภาควิชาดนตรี กำากับการแสดงละครเพลง

โดย อาจารย์สุรุจ ทิพากรเสนี ทั้งนี้ ละครเพลงชุดพิเศษดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์

ที่ 27 และเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศาลาดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

ซูสีไทเฮา เดอะ มิวสิคัล (Cixi Taihou The Musical)
 อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต กับการเตรียมการแสดงละครเพลง ซูสีไทเฮา 

เดอะ มิวสิคัล (Cixi Taihou The Musical) นำาแสดงโดยนักแสดงเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นละครเพลงสุดตระการจากบทประพันธ์อมตะของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการแสดงในรอบพิเศษ โดยขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมทอดพระเนตร เนื่องในโอกาสเปิดอาคารกวนอิม (Chinese-Thai 

Institute) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และอาคารศาลาดนตรี (Music Sala) 

อย่างเป็นทางการ

 ทั้งนี้ ละครเพลง ซูสีไทเฮา เดอะ มิวสิคัล เรียบเรียงบทประพันธ์เพลงและบทละคร โดย อาจารย์

สุรุจ ทิพากรเสณี อำานวยเพลง โดย ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

บรรเลงบทเพลงโดย วง RSU Symphony Orchestra วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรงัสิต ในวันที่ 29 เมษายน 

2558 ณ อาคารศาลาดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต กับ            ปีแห่งการพัฒนาม.รังสิต กับ            ปีแห่งการพัฒนา

ตอกย้ำ�คว�มเป็นมห�วิทย�ลัยที่สมบูรณเ์เบบตอกย้ำ�คว�มเป็นมห�วิทย�ลัยที่สมบูรณเ์เบบ
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โครงการ Thailand Jazz Workshop 2015  

 วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสติ จัดโครงการอบรม

ด้านดนตรีแจ๊ส “Thailand Jazz Workshop 2015” โดยจัด

ให้มีการเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ ท่ีน่าสนใจ อาทิ 

ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส การฟังเพลงแจ๊ส ทฤษฎีแจ๊สและ

การอมิโพรไวส ์รวมไปถึงการฝึกปฏิบตั ิทัง้ในรูปแบบวง Jazz 

Combo และ Jazz Big Band เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

ดนตรีแจ๊ส ทั้งในแง่วิธีการบรรเลง การฝึกซ้อม และความ

เข้าใจต่างๆ ในดนตรีแจ๊ส ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2558 

ณ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

เดินหน้าเตรียมพร้อมบุคลากรสู่การขนส่งระบบราง  

 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับ Nihon 

University และบริษัท East JR ประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดการเรียนการสอน

และฝึกอบรมหลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวชิาวศิวกรรมรถไฟฟา้ระบบราง และ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตรถไฟฟ้าระบบราง (หลักสูตร 2+2) โดยศึกษาภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบตัทิีม่หาวทิยาลยัรังสติ 2 ป ีและศึกษาตอ่ทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้านต่างๆ อาทิ วางแผนโครงการ 

บริหารจัดการ ควบคุมการก่อสร้าง การซ่อมบำารุง ฯลฯ รองรับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศ 

ม.รังสิต วิทยาลัยเขตนครปฐม (RSUN)  

 จากมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิต นับจากนี้กำาลังเตรียม

ขยายพื้นที่การศึกษาสู่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

นครปฐม (RSUN) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่ตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนการก่อสร้าง โดย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้แนวคิด “Green & Innovation” หรือ 

“มหาวทิยาลยัภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีฉ่ลาดและรักษโ์ลก” เชน่เดยีวกับ

วิชาความรู้และหลักสูตรต่างๆ ที่จะเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ซึ่งจะครอบคลุมความรู้ความสามารถของนักศึกษาปริญญาตรีที่

เรียนทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี

30 ปี ม.รังสิต กับบุคลากรรุ่นบุกเบิก  

 ทกุเหตุการณม์เีร่ืองราว และการทีเ่ราเปน็สว่น

หนึง่ในทกุเร่ืองราวทีผ่่านมาย่อมเปน็สิง่ทีน่า่ภมูใิจ เชน่

เดยีวกบั ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐธี์ระ ผู้อำานวยการสำานกั

หอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ บคุลากรทีอ่ยู่ในบา้นหลงั

นีม้าต้ังแต่วนัทีเ่ร่ิมนบัหนึง่จนถึงวนัทีเ่ติบโต “ในโอกาส 

30 ปีมหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะคนหนึ่งที่ได้เห็น

มหาวิทยาลัยมา ต้ั งแ ต่ต้น ได้ มี โอกาสอ ยู่ ใน

กระบวนการบกุเบกิจนมาถึงวนันี ้รู้สกึมีความยินดแีละ

มีความเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตจะมีแต่ความ

เจริญรุ่งเรืองด้วยแนวทางที่คิดมาอย่างถูกต้อง และมี

ทีมบุคลากรที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำาสิ่งที่ดี แท้จริงแล้ว

มหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้เติบใหญ่เพียงเพราะตึกหรือ

อาคารที่สวยงามเท่านั้น แต่สวยงามมาจากการคิดดี 

ทำาดี และมีบัณฑิตที่จบออกไปสร้างคุณงามความดี 

เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม

ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นขุมพลังแห่งปัญญาที่จะสร้างสิ่งที่

ดีงาม และเป็นเสาหลักของประเทศชาติต่อไป”

เปิดอาคารเรียนใหม่ที่ทันสมัยและครบวงจร

 ปี 2558 มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 4 อาคารใหม่ ได้แก่ อาคารศาลาดนตรี (Music Sala) 

อาคารกวนอิม Guan Yin Sala (Chinese-Thai Institute) อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 และอาคาร

นนัทนาการ ซึง่จะมีพธีิเปดิในวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรังสติปทีี ่30 ในวนัที ่23 มกราคม 

2558 นอกจากนี้ ยังมีพิธีสมโภชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำามหาวิทยาลัยรังสิต 4 แห่ง คือ พิธีห่มผ้า

พระศรีศาสดา สักการะผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย บวงสรวงเจ้าแม่กวนอิม และบวงสรวงองค์สุริยเทพ

30th Anniversary Year with next steps of Rangsit University 

 Rangsit University will create the good story on the occasion of 

the 30th anniversary of the university such as the opening ceremony 

of Building 4 (New modern school built with high technology), and 

Graduation Ceremony 2014 (This year the Rangsit University council 

unanimously resolves the conferral of an Honorary Doctorate Degree 

to Prof.Rapee Sagarik, Khun Suthep Thaugsuban and Khun Rosana 

Tositrakul including Nadech Kugimiya,  Apinya Sakuljaroensuk and 

Thanwa Suriyajak).

 In addition, there will be various interesting activities, for 

examples; The Musical from Satit Bilingual School of Rangsit University, 

Thailand Jazz Workshop 2015 from The Conservatory of Music by 

Rangsit University, The Cixi Taihou The Musical from Rangsit University. 

Moreover, there will be the establishment of a new program on Railway 

Systems Engineering Department and the progress in establishing the new 

university campus, RSUN.
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 หลากหลายเร่ืองราว การกา้วเดนิ การเตบิโต 

และความสำาเร็จ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพิสูจน์ให้

เห็นว่ามหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนา

ตนเอง และยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษาต่อไปอย่างไม่หยุดย้ังในการผลิต

บณัฑิตทีม่คีณุภาพออกสูส่งัคม รวมทัง้พฒันาสถาบนั

การศึกษาแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ

ที่การศึกษาคือนวัตกรรม ทำาให้บัณฑิตสามารถก้าว

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต



 นักศึกษาและคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำานวนกว่า 40 ชีวิตเดินทางข้ามเส้น

พรมแดนแลกเปล่ียนความคิดและทำาเวิร์กชอปนานาชาติ ร่วมกับ 

University Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย ภายใต้หัวข้อ 

“Iconic Project: Water Sense” ตลอดจนหารือถึงความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างสถาบัน พร้อมเปิดมุมมองให้แก่นักศึกษาได้สัมผัสกับ

สถาปัตยกรรมในประเทศเพ่ือนบ้านจากมาเลเซียสู่สิงคโปร์ 

 อาจาร ย์ไพ บูล ย์ กิต ติกูล อาจาร ย์ประจำ าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ประสานงานโครงการ 

กล่าวว่า โครงการน้ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย

รังสิต กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึงเป็นโปรเจกต์

หลักท่ีทำาต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยในปีน้ีมีจุดประสงค์หลัก 2 ประเด็น

สำาคัญ ได้แก่ การทำาเวิร์กชอปด้านอัตลักษณ์เชิงสถาปัตยกรรมของ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในหัวข้อ Iconic Project: Water Senses ร่วมกันท้ัง 

3 สถาบัน คือ ม.รังสิต มทร.ธัญบุรี และ UTM และการประชุมหารือ

เก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

University Teknologi Malaysia 

 “หลังจากการร่วมเวิร์กชอปเราได้มีโอกาสหารือถึงความ

คืบหน้าเก่ียวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของ 

MOA และการเสนอวาระในการลงนามความร่วมมือ MOU ท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคต รวมถึงการประชุมเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ  อาทิ การ

แลกเปล่ียนนักศึกษา การเชิญ UTM มาเย่ียมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต 

หรือการเชิญมาร่วมงานสถาปนิกแห่งประเทศไทย (ASA) ในปีถัดไป 

โดยคร้ังน้ีได้นำานักศึกษาไปสัมผัสกับสถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนวิถีชีวิต

ของชาวมาเลเซียที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในแต่ละเมือง อาทิ เมือง

มรดกโลกจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์ในมะละกา อาคารเปโตรนาสทาวเวอร์ รวม

ถึงย่านการปกครองในปุตราจายา จากน้ันเดินทางไปต่อท่ีสิงคโปร์เพ่ือเย่ียมชมย่าน

สำาคัญต่างๆ อาทิ Little India, China town, Orchard Road, Boat Quay และ Clake Quay 

เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นการเบิกทางสู่ AEC ไม่ว่าจะเป็นการได้เรียนรู้ศาสตร์ทางวิชาการ 

สถาปัตยกรรม ตลอดจนความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดของคนใน

ประเทศเพื่อนบ้านอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรง” อาจารย์

ไพบูลย์ กล่าวเสริม

 นายโรจน์ มหาวงษ์ไพศาล นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ทริปน้ีมีหัวข้อ คือ “Iconic Project: Water Sense” ซ่ึงทำาให้

เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำาท่ีมีความคล้ายคลึงกับบ้านเรา ตลอดจนอัตลักษณ์ทาง

สถาปัตยกรรมและการใช้ชีวิตของชาวมาเลเซีย ทำาให้เราได้เห็นและสัมผัสกับของจริง 

รวมถึงได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกับเพ่ือนสถาปนิกชาวต่างชาติ ได้รู้ว่าประเทศ

เพ่ือนบ้านเขาคิดอย่างไร ท่ีสำาคัญตอนน้ีก็ใกล้เปิด AEC แล้ว ถือเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีเราได้

ออกไปเรียนรู้ข้างนอกห้องเรียน เพราะเราต้องพัฒนาตนเองตลอด ต้องรู้เขา รู้เรา 

ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงท่ีดี

  นางสาวอรณิชา แสงงิ้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริมว่า ทริปนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทาง

ไปทำากิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ทำาให้ได้รู้จักเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยและเพื่อน

ชาวต่างชาติ เนื่องจากเราต้องสื่อสารเพื่อที่จะช่วยกันทำางาน และยังได้ฝึกทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำางาน พรีเซนต์งาน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างกัน ทำาให้เราเข้าใจวิธีคิดและการใช้ชีวิตบางอย่างที่คล้ายคลึงกับ

คนไทย ในสว่นของการไดไ้ปเหน็สถาปตัยกรรมตา่งๆ ของประเทศเพือ่นบา้น กย่ิ็ง

สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เราได้ดีขึ้น  

RSU Architecture students attended a field trip to Malaysia and Singapore

 Students and professors from Faculty of Architecture, Rangsit University together 

with Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi attended a 

field trip and participated in the international workshop with University Teknologi Malaysia 

(UTM), Malaysia entitled on “Iconic Project: Water Sense” including consulting about the 

academic cooperation between the universities in Malaysia and Singapore.

คณะสถาปัตย์ฯ
ข้�มแดนพ�นักศึกษ�เปิดมุมมองด้�นสถ�ปัตยกรรม

ณ ม�เลเซียและสิงคโปร์
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ม.รังสิต ผนึกกำาลัง ทีโอที พัฒนานวัตกรรมทางการ
ศึกษา สนองนโยบาย Thailand Digital Economy
 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือกับ คุณธันวา 

เลาหศิริวงศ์ กรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที โครงการด้าน

การจัดการนวัตกรรมความรู้ไร้ขอบเขต เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสนองนโยบาย 

Thailand Digital Economy สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุม 1-801 

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

กายภาพฯ ม.รังสิต จัดโครงการ “ปันน้ำาใจให้สังคม ครั้งที่ 2”
 คณะกายภาพบำาบดั มหาวทิยาลยัรังสติ จัดโครงการ “ปนัน้ำาใจใหส้งัคม คร้ังที ่2” โดยพานกัศึกษา

ไปจัดกจิกรรมใหแ้กผู้่สงูอายุ เรียนรู้ผ่านประสบการณจ์ริง สร้างประโยชนใ์หส้งัคม เพือ่สร้างจิตสาธารณะ

และสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมใหแ้กน่กัศึกษา รวมถึงใหเ้กดิการพฒันาดา้นกจิกรรมการมสีว่นร่วม ณ 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี 
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ม.รังสิต เปิดบ้านจัดงาน Open House 2014 
“นวัตกรรมการศึกษา กับมหาวิทยาลัย
นวัตกรรม” 
 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2557 หรือ Open House 2014 

“นวตักรรมการศึกษา กบัมหาวทิยาลยันวตักรรม” โดยไดรั้บเกยีรตจิาก ดร.อาทติย์ 

อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัย

รังสิต เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่อาเซียน โดยเปิดบ้าน

และสนับสนุนให้โรงเรียน นักเรียนจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้

เข้ามาร่วมค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเชิงลึก ระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ 

กิจกรรมสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของการเรียนในศาสตร์ต่างๆ ทุกแขนง 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต

อธิการบดี ม.รังสิต ให้การต้อนรับ Hokuriku
University จากประเทศญี่ปุ่น
 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr.Ogura 

Tsutomu, Ph.D. อธิการบดี Hokuriku University และคณะในการเดินทางมาเยือน

มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ และหารือ

ถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
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 “เร่ิมปีใหม่นี้ผมให้สัญญากับตัวเองว่าจะ

ตั้งใจเรียน อดทน และขยันให้มากกว่าเดิม เพื่อ

ความสำาเร็จในวันข้างหน้าที่จะทำาให้พ่อและแม่ได้

ภูมิใจในตัวผมครับ” 

 “อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ และ

พยายามตั้งใจเรียนให้มากข้ึน จะทำาเกรด

ให้ดีกว่าเดิม เป็นคนดี นำาความสำาเร็จไป

ให้พ่อแม่ได้ภูมิใจ”

 “ไหนๆ ก็เรียนมาด้านนี้ ปีใหม่นี้ก็อยากจะ

ดไีซนเ์สือ้ผ้าสวยๆ ใหคุ้ณพอ่คณุแม่ใหม่สกัตวั อาจ

จะเปน็เสือ้กันหนาวลายสวยๆ ไวใ้สช่ว่งหนา้หนาว 

หนวูา่มนัคอืความภมิูใจและความตัง้ใจจากลกูทีไ่ด้

ทำาอะไรเพื่อท่านทั้งสองบ้าง” 

 “จริงๆ แล้วในทุกๆ ปีผมจะสัญญากับ

ตัวเองเสมอว่า ผมจะเคลียร์งานทุกอย่างให้

เสร็จตามกำาหนด จะพยายามไมค่า้งงานไวเ้ยอะ 

เอาเป็นว่าปีนี้ผมขอเร่ิมใหม่อีกคร้ัง และผมจะ

ทำาให้ดีกว่าทุกๆ ปีที่ผ่่านมา อิอิ”

 “ขอเริ่มต้นใหม่กับชีวิตในเรื่องที่แย่ๆ  

เคยผิดใจกับใครก็จะพยายามทำาสิ่งดีๆ กับ

เขา อยากหาความสขุใหก้บัชวีติไปเทีย่วในที่

ที่อยากไป ทำาอะไรให้สุดๆ ไปเลย”

 “จริงๆ แล้วปีใหม่ไม่จำาเป็นต้องทำา

อะไรใหม่ ถ้าสิ่งที่ทำาอยู่ในปีที่ผ่านๆ มาดีอยู่

แล้ว ขอแค่สิ่งที่จะทำาต่อๆ ไป ทำาให้ดีที่สุด 

และไม่ทำาให้ใครเดือดร้อนก็พอ”

 สวัสดีปี 2558 เผลอแป๊บเดียวขึ้นปีใหม่อีกแล้ว กาลเวลาช่างผ่านไปไว

เหลอืเกนิ เชือ่วา่แตล่ะคนตา่งผ่านชว่งเวลาของความสขุ เศร้า เคลา้น้ำาตาแตกตา่ง

กันไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเพียง ‘อดีต’ ที่ไม่สามารถย้อน

กลับไปทำาอะไรได้อีกแล้ว สิ่งที่ดีเราก็เก็บไว้ต่อยอดทำาให้ดีต่อไป สิ่งใดที่ผิดพลาด

ก็เก็บไว้เป็นบทเรียนจะได้ไม่ผิดซ้ำา เอาว่าเร่ิมต้นปีใหม่ กับส่ิงใหม่ๆ ส่ิงดีๆ ไปพร้อมกัน 

สารรังสิตฉบับนี้ก็ไม่พลาดที่จะไปถามน้องๆ ในรั้วรังสิตกันหน่อยว่า ช่วงเวลา

นับจากนี้ไปพวกเขาตั้งใจจะทำาอะไรในชีวิตเพื่อต้อนรับปีศักราชใหม่กันบ้าง

เริ่มปีใหม่...
ตั้งใจอยากทำาอะไรเพื่อตัวเอง
เริ่มปีใหม่...
ตั้งใจอยากทำาอะไรเพื่อตัวเอง

น�ยไชยพร ธนะธีระกุล (สก๊อต) นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 
ส�ข�วิช�ศิลปะและเทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�ร
วิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร

น�ยตรีช�ต  โงวัน (ต.ตั้น) นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3
ส�ข�วิช�วิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์
คณะนิเทศศ�สตร์

น�งส�วสุช�ด� อินทร์อ่อนวงษ์ (เกลือ) 
นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4
วิทย�ลัยก�รแพทย์แผนตะวันออก

น�งส�วณัฐก�ญจน์ ประทุมไทย (ณัฐ) 
นักศึกษ�ชั้นปี 4 ส�ข�วิช�บริบ�ลเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศ�สตร์

น�ยศรัณย์ เทพสงคร�ม (เอิร์ท) นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1
ส�ข�วิช�วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ

น�งส�วชนิด�ภ� พงศ์พุทธช�ติ (แอมเพิล)
นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 ส�ข�วิช�แฟชั่นดีไซน์
คณะศิลปะและก�รออกแบบ



ต้นหนาวที่เกาหลี
 สวัสดีคับแฟนๆ คอลัมน์ที่คิดถึงของผม 

ไม่ได้เจอกนั 2 เดอืนเพราะหลกีพืน้ทีใ่ห้น้องแกใช้

พื้นที่บ้าง ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาผมเดินทางทั้ง

ในและต่างประเทศก็หลายทริปอยู่ ก็จะทยอย

เขียนลงให้ท่านได้รับสาระการท่องเที่ยวและ

ไร้สาระแบบฮาๆ สไตล์ผม ทริปนี้ผมพาลูกศิษย์

ที่เรียนวิชาการท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม

ความสนใจพิเศษและวิชานันทนาการเพื่อการ

ท่องเที่ยว เป็นการบูรณาการวิชา พาไปประเทศ

เกาหล ีโดยได้รับการสนบัสนนุจาก ผอ.หลกัสตูรฯ 

ของผมและผู้บริหารคณะฯ ส่วนตวัผมสดุจะเอยีน

เกาหลีเพราะไปมา 7 คร้ังแล้ว แต่เป็นประเทศ

ยอดนิยมของวัยรุ่นไทยก็เลยต้องตามใจเด็กๆ 

ผมให้บรษิทัทวัร์ของลกูศิษย์ทำาโปรแกรมใหม่ตาม

ที่ผมกำาหนดเพื่อจะได้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่

เด็กๆ ต้องกลับมาทำารายงานส่ง

 เชา้มดืวนัเสาร์ที ่22 พฤศจิกายน 2557 ผม

ตื่นตั้งแต่ตี 3 ขนกระเป๋าขับรถมาที่มหา’ลัยเพื่อ

ท้ิงรถไว้ท่ีมหา’ลัย ตี 4 กว่า ผมลากกระเป๋าออกมา

เรียกแท็กซี่ไปส่งสนามบินดอนเมือง นั่งมาสักพัก

แท็กซี่ถาม “ไปไหนคับเนี่ย” “ไปเกาหลีคับ” ผม

ตอบ “ไปทำางานเหรอคับ รายได้ดีมั้ย” พี่คงเห็น

สภาพผมคงนึกว่าไปขายแรงงานแน่เลย “ป่าว!!! 

ผมเปน็อาจารย์ พานกัศึกษาไปดงูานคบั” ผมตอบ

แบบเคืองนิดๆ “โห! เพ่เป็นอาจารย์หรอ” ถาม

เสร็จน้องแท็กซี่ก็เงียบ ผมรู้เลยว่าในใจแกคิด

อารายอยู่... จะดูบัตรอาจารย์มั้ยน้อง ผมถาม

ในใจ 555 กรุ๊ปของเราเกือบ 40 คน มาครบตอน

ตี 5 ผ่าน ตม. เครื่องออกตอน 08.30 น. เราใช้

สายการบนิแอร์เอเชยีเอก็ซท์ีผ่มสัง่จองอาหารบน

เคร่ืองไว้แล้ว เป็นข้าวหน้าไก่เทอริยากิ เด็กๆ 

เล่นกันซะแทบจะกินกล่องเข้าไปด้วยเลย ไฟลต์์

น้ีผมชอบผู้ประกาศสาวบนเคร่ืองมาก ลีลาน้ำาเสียง

การพูดประกาศแบบนิ่มๆ ของเธอทั้งภาษาไทย

และอังกฤษผู้โดยสารนั่งอมยิ้มกันทุกคน เช่น 

“วันนี้เราขอเสนออาหารแสนอร่อย ข้าวเหนียว

ไกย่่าง ซึง่ข้าวเหนยีวของเรานึง่ทลีะเมด็คา่” ตอน

จะลงจากเคร่ือง “เราขอแนะนำาสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ที่น่าสนใจที่กรุงโซล เช่น ...และขอให้ทุกท่านมี

ความสุขกับการชอปปิงที่เมียงดง และท่านอย่า

ลืม... (เธอเว้นวรรคเสียงแป๊บนึง) ของฝากให้ลูก

เรือดว้ยนะคะ... ขอบคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้ริการสาย

การบนิของเรา” เสยีงปรบมอืใหจ้ากผู้โดยสารทัง้

ลำาเลย เรามาถึงสนามบนิอนิชอนประมาณบา่ย 3 

โมงแลว้ (ตามเวลาทอ้งถ่ิน) ไดส้มัผัสอากาศหนาว

แรก อุณหภูมิประมาณ 6-7 องศา ขึ้นรถบัสมา

อีกประมาณชั่วโมงกว่า ซึ่งท้องฟ้าเร่ิมมืดแล้ว 

ทานอาหารค่ำามื้อแรกสไตล์เกาหลี เสร็จแล้วเข้า

ที่พักที่ Kensingston Resort ห้องพักกว้างขวาง 

อุปกรณ์ของใช้ครบครัน ที่เด็ดสุดเห็นจะเป็น

ชักโครกที่มีปุ่มกดชำาระล้างอัตโนมัติ ผมเคยเจอ

มาแล้ว ขอบอกว่า... เพลินมากกกก  ผมพักกับ

ลกูศิษย์ชาย สกัพกันรกกม็าบงัเกดิ เพแ่กดนันอน

กรนเป็นระยะๆ พอตกดึกๆ ก็ดันละเมอโวยวาย

ลกุข้ึนมานัง่แลว้ชีไ้ปทีป่ระต ูโห! ผมงีส้ะดุง้ลกุมา

คว้าแว่นใส่มองตามที่มันชี้ไป กะว่าโดนผีเกาหลี

เล่นแน่ๆ รีบคว้าสายสร้อยพระมาใส่คอ เอ... 

แล้วผีเกาหลีมันจะกลัวพระไทยม้ัยเนี่ย... ฮ่วย 

อ้ายเวลเอ๊ย 555

 เช้าวันอาทิตย์ท่ี 23 พ.ย. สูตรการท่องเท่ียว 

6-7-8 Morning Call ตอน 6 โมงเช้า 7 โมง ลงมา

ทานอาหารเช้า 8 โมง ล้อหมุน จุดแรกที่เรา

มาชมคือ เกาะนามิ หนูเอ๋ ไกด์สาวผู้มาก

ประสบการณ์ ได้ให้พวกเรารีบมาที่นี่แต่เช้า 

เพราะถ้าสายคนจะเยอะมากเพราะเป็นวันอาทิตย์ 

ทั้งพวกทัวร์และชาวเกาหลีเองจะมาเที่ยวเยอะ

มาก การถ่ายรูปจะไม่สวย เราใช้เวลาแค่ 7 นาที 

นั่งเรือข้ามไปเกาะนามิ หนูนิว ทัวร์ลีดเดอร์ก็นำา

เด็กๆ ไปยังจุดถ่ายรูปยอดนิยม คือแนวต้นสน 

และรูปปั้นโลหะของพระเอกนางเอกจากเร่ือง 

Winter Love Song ยืนกอดกันมาหลายปแีลว้ มีชา่ง

ภาพชาวเกาหลี ชื่อลีโอ ที่รู้มุมยอดนิยมคอยตาม

ถ่ายภาพสวยๆ ให้ อากาศหนาวมาก ท้องฟ้าไม่มี

แดดขมุกขมัว มีกองฟืนสุมไฟให้นักท่องเที่ยวได้

ผิงไฟรับไออุ่นเป็นระยะๆ เด็กๆ เดินถ่ายรูปกัน

กระจาย สายหนอ่ยผู้คนเร่ิมแหก่นัมาแลว้ พวกเรา

ก็เสร็จภารกิจพอดี กลับเข้าฝั่งเดินทางมาต่อกันที่

ไร่แอปเปิ้ล ลูกสาลี่ ลูกเบ้อเริ่มเลย เค้ามีบริการ

ปอกให้ชิม เนื้องี้อย่างหวานและกรอบมาก ราคา

ลังละ 50,000 W คิดเป็นเงินไทยก้อ 1,500 บาท มี 

12 ลูก ตกลูกละ 125 บาทคับ ผมชิมไปก็เกือบ 2 

ลูกและ ไม่ต้องเสียตังค์ยังได้แจกอีก 1 ลูกด้วยจ้า 

ตกเที่ยงก็มาทานเมนูยอดนิยม หมูย่างเกาหลีที่

อร่อยมาก หนนูวิเตรียมน้ำาจ้ิมแจ่วมาจากเมืองไทย

ไว้รอท่าด้วย ถ้าให้ครบต้องมีข้าวเหนียวด้วยจะ

ครบสูตรเลย เด็กๆ ปิ้งๆ ย่างๆ กินๆ ยัดๆ แบบ

ไม่อั้น มื้อนี้คาดว่าคงหมดหมูไปหลายตัว 555

 ช่วงบ่ายแก่ๆ ก็มาหนุกหนานที่ สวนสนุก

เอเวอร์แลนด์ พอรับบัตรผ่านเข้าไปด้านในแล้ว

ระหว่างรอมากันครบๆ เค้าเปิดเพลงเร้าใจน่า

แด๊นซ์ “ป๋าแด๊นซ์โชว์พวกเกาหลีหน่อย” เด็กๆ 

เชียร์กันใหญ่ จะเหลือเรอะ ผมก็แด๊นซ์กระจาย

หนึง่ชอต... จัดไป (ปรากฏวา่ลกูศิษย์แอบถ่ายเปน็

คลิปไปลงในเฟส... ก็ดังแบบอุบาทว์สิคับพี่น้อง 

555) หนเูอ ๋แนะนำาใหไ้ปเลน่ T-Express รถไฟเหาะ

แบบรางไม้ที่เสียวสยองสุดๆ “ป๋าไปเล่นกะพวก

หนูมัย้” ละอ่อนสาวถามแบบมเีลศนัย “ไมล่่ะงาน

นี้ป๋าขอไปเล่นม้าหมุนกับเด็กๆ ดีก่า” ผมตอบ... 

มีเสียงฮาตรึม “ป๋ากลัวหัวใจวายเหรอ” ละอ่อน

คนเดมิยังไม่หยุด “กรูไม่กลวัวอ๊ย... แต่กรูเปน็โรค

ปอด... ปอดแหกงัย 555” หลังจากนั้นผมก็แยก

เดี่ยวออกมาเดินถ่ายรูปเล่นจนได้เวลานัดหมาย 

แล้วมาต่อที่ร้าน Cosmetic  ก็มีเรื่องให้ผมเคือง  

หลายทา่นคงรูจั้กดกีบัสรรพคณุของครีมหอยทาก

ทีท่าแกห้นา้ดา่งดำา ร้ิวรอย ผมยืนกับลกูศิษย์กลุม่

ใหญ่ ไม่ได้สนใจหรือคิดจะซื้อ ก็มีตัวเผือกหนึ่ง

News
ข่าวสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต

จัดกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 7”

 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีน

รังสิต ครั้งที่ 7” หรือ “CHINESE NEW YEAR FAIR 

2015” โดยมีชื่อกิจกรรมว่า 你好！春节 —— 

诗临溢辉 จัดข้ึนในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 

(1-301) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) 

มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษา

นางตะโกนถามคนขายที่พูดไทยได้ “อย่างหนัง

หน้าจารย์หนูนี่ใช้ได้ป่าว” คนขายตอบ... หยุด

คิดแป๊บนึง จ้องหน้าผม “อย่างนี้ควรไปโบท็อก

ทัง้หนา้จะดกีวา่” เดก็ๆ หวัเราะสนัน่เลย... เออ! 

พวกเมิงกลับไป F ทั้งหมดเลย ส่วนนังคนขายงี้ 

อยากยืมหน้าดับบุหรี่จิงๆ ...E เวล คราวหน้า

ร้านนี้กรูไม่พากรุ๊ปมาลงอีกแล้ว... แง แง ...อ่าน

อย่างฮาต่อฉบับหน้านะคร๊าบบบ

จีนได้แสดงความสามารถทางภาษาจีนเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ความรู้และได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็อนั

เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ภายในงานมกิีจกรรมมากมาย 

อาทิ การประกวดแสดงละครภาษาจีน การประกวด

เขียนพู่กันจีน การประกวดอ่านภาษาจีน การแข่งขัน

ตอบปัญหาประวตัศิาสตร์วฒันธรรมจีน กจิกรรมสาธิต

เก่ียวกับวัฒนธรรมจีน การออกร้านหนังสือภาษาจีน 

การจัดบอร์ดนิทรรศการ และสันทนาการอื่นๆ

 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1237, 1224 
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 นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเดินทาง

ไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่

มหาวิทยาลัย Hokuriku ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 

1 ปีการศึกษา

 นางสาวศิรินาถ ทินวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต กล่าวว่า ทุนที่ได้รับเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่

มหาวิทยาลัย Hokuriku มอบโควต้าให้มหาวิทยาลัย

รังสิต จำานวน 1 ทุน เป็นทุนประเภทศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น ทุนนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทุนที่เป็น

ความฝันของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยส่วนตัวมี

ความสนใจเร่ืองวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอยู่แล้ว จึงรู้สึก

ดีใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสดีๆ แบบนี้

 “สำาหรับคนทีส่นใจเข้าร่วมคัดเลือกทนุนี ้จะต้อง

เขียนเรียงความหัวข้อ อยากจะเรียนอะไรที่ประเทศ

ญี่ปุ่น โดยเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด และสอบ

สมัภาษณกั์บอาจารย์ประจำาสาขาวชิาฯ โดยเร่ิมศึกษา

เพิ่มเติมจากเร่ืองที่เราสนใจ และหาข้อมูลสำาหรับ

การเตรียมสอบสมัภาษณเ์พือ่จะไดต้อบใหต้รงประเดน็ 

ซึ่งหลังจากที่ได้ทราบผลการคัดเลือก รู้สึกเหมือนได้

ทำาฝันใหเ้ปน็จริง ทัง้นี ้ระยะเวลาการเดนิทางไปศึกษา

แลกเปลี่ยนนั้นอยู่ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557-31 

สิงหาคม 2558 ถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้น จึงตั้งใจจะ

เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด 

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมโดยการทบทวน

ภาษาญี่ปุ่น ท่องศัพท์ คัดคันจิ เพราะประเทศญี่ปุ่น

ตามปา้ยหรือชือ่สถานทีต่า่งๆ จะใชต้วัอกัษรคนัจิ และ

ไม่มีภาษาอังกฤษ การฝึกและการทบทวนเกี่ยวกับ

ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งสำาคัญมากในการที่เราจะต้องไป

ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น”

 นางสาวศิรินาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่เรามา

อยู่ตา่งประเทศไมว่า่ทีใ่ดกต็าม เราต้องรู้จักปรับตัวให้

เข้ากับสังคมนั้นๆ ให้ได้ และไม่ว่ามหาวิทยาลัยจัด

กิจกรรมอะไร เราก็พร้อมที่จะเข้าร่วมเสมอ อย่างเช่น 

เมื่อต้นเดือนทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานประจำาปี และ

ให้นักศึกษาเข้าร่วมแสดงกิจกรรม ตนก็ได้ใส่ชุดไทย

เพื่อนำาเสนอวัฒนธรรมไทยให้เพื่อนๆ ชาวต่างชาติได้

รู้จักประเทศไทย รู้สกึภูมใิจมากและทำาใหรู้้วา่ชาวตา่ง

ชาติชื่นชมวัฒนธรรมหลายอย่างของไทย เพราะการ

อยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่การมาเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น

เพยีงอย่างเดยีว แตยั่งไดเ้ผยแพร่วฒันธรรม และภาษา

ของประเทศไทยให้เพื่อนๆ ชาวต่างชาติทั้งจีนและ

ญี่ปุ่นได้รู้จักเราอีกด้วย นับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่ง

ในชีวิตที่คุ้มค่ามาก 

Student from Japanese Dept. RSU received a 
scholarship to study at Hokuriku University in 
Japan
 Miss Sirinad Tinnawong - the 3rd year student 

from Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, 

Rangsit University received a scholarship to study 

Japanese language and culture at Hokuriku Univer-

sity in Japan for 1 year.

The Hunger Games: Mockingjay Part I เป็นภาพยนตร์

ภาคต่อของภาพยนตร์ชุด The Hunger Games โดยในภาคนี้

นำาเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับผู้นำาเผด็จการผู้กดขี่ประชาชน 

แล้วทางฝ่ายผู้ถูกกดข่ีต้องการหาคนที่จะมาเป็นผู้นำาในการ

ต่อสู้ โดยผู้ท่ีถูกเลือกคือตัวละครเอก ซ่ึงแสดงโดย เจ็นนิเฟอร์ 

ลอว์เร็นซ์ 

เมื่อพิจารณาที่เนื้อหา ภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าด้วยการ

สร้างบุคคลที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาต่อต้านเผด็จการ โดย

อาศัยการสร้างภาพด้วยสื่อเพื่อจูงใจและโน้มน้าวประชาชน

ในแง่ของการใช้สื่อภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ไม่

ว่าจะเป็นผู้เผด็จการหรือผู้ต่อต้านเผด็จการ การใช้สื่อเพื่อ

การจูงใจ (หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ) 

ยังคงเป็นเครื่องมือสำาคัญ

อาจจะมองได้ว่า The Hunger Games: Mockingjay Part I 

มีลักษณะเป็นภาพยนตร์ซ้อนภาพยนตร์ โดยเป็นภาพยนตร์

ที่ว่าด้วยการสร้างภาพยนตร์ เพียงแต่ไม่ได้เป็นการซ้อนกัน

ตลอดทั้งเรื่อง 

ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง การที่บอก

อย่างชัดเจนว่าเป็น Part I ทำาให้คนดูรู้ล่วงหน้าว่าเรื่องยังไม่

จบ เพราะยังมี Part II ติดตามมา เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเรื่อง

ท้าทายสำาหรับผู้สร้างที่จะจัดลำาดับเร่ืองให้พัฒนาจนจุด

สูงสุดได้ แม้ยังไม่จบจริงๆ ซึ่งในแง่นี้ถือว่าผู้สร้างทำางาน

ออกมาได้ดี

แม้ไม่ใช่งานที่จบในตัว แต่ต้องยอมรับว่า The Hunger 

Games: Mockingjay Part I มีความสมบูรณ์เพียงพอสำาหรับ

การดูเพื่อความเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกันก็ทิ้งท้ายได้

อย่างน่าติดตาม

แม้ว่าการจากไปของ Steve Jobs 

นับแต่ปี 2011 เป็นต้นมานั้นจะนำามาซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงไปของเสน่ห์หรือมนต์

ขลังบางอย่างของ Apple ที่หลายคนก็

ฟันธงกันว่า คงถึงช่วงขาลงของ Apple 

แล้วมั้ง ?! ก็ตอบได้ยากครับ เพราะพอ 

iPhone 6 หรือ 6 plus ประกาศขายออก

มาก็ทำายอดกันถล่มทลาย และอุปกรณ์

ชิ้นต่อไปที่ Apple จะปล่อยออกมาเพื่อ

ปิดท้ายปลายปีด้วยหนังสือดีๆ 

ที่เต็มไปด้วยคำาดีๆ 300 กว่าคำา 

เลือกสรร ขุดค้น อธิบาย และยก

ตัวอย่างแบบฮาๆ ตามประสา ‘บ๊ิกบุญ’ 

ภูมิชาย บุญสินสุข ผู้เขียน ‘ศัพท์

หมู’ ‘เจ็บนิดเดียว เดี๋ยวก็เช้า’ ‘คำา

วิเศษ’ ‘i (ไอ)’  ‘มีของต้องสำาแดง’ 

Recommended

หรือ ‘พี่หมีหนวดกวดอังกฤษ เล่ม 1’ และ

อีกหลายเล่มที่หลายคนกดไลท์ให้ 

 เนื้อหาใน ‘คำานี้ดี’ เต็มไปด้วยศัพท์

สำานวนอังกฤษที่ดี แต่ไม่ธรรมดา โดย

ส่วนแรกว่าด้วยเรื่องคำาดีๆ ที่ผู้เขียนเจอ

แล้วชอบ จากนั้นก็จดแล้วก็ขุดค้นตาม

หาความหมายมาอธิบายให้เข ้าใจได้

ง่ายๆ ส่วนต่อมาว่าด้วยคำาคูลๆ ที่มี

ความหมายลึกซึ้งและซับซ้อน แต่ไม่

ซ่อนเงื่อน นำาไปใช้แล้วเพื่อนไม่หักหลัง 

แถมดูดีมีทักษะ ส่วนที่สามเป็นคำายืมจาก

ภาษาต่างประเทศ เอาไปพดูแล้วน่าหมัน่ไส้ 

และคำาใหม่ในส่วนสุดท้าย ที่ทำาให้รู้ว่า

ภาษามีชีวิต เพราะมีการเติบโตและ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คำาเหล่านี้เกิดขึ้น

เพื่อใช้จำากัดความสิ่งที่ยุคโบราณไม่เคย

มี... หนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่อ่านและ

จดจำานำาไปใช้ยิ่ง บอกเลย!

เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ผู้เสพ

เทคโนโลยีบนโลก ณ ค.ศ.นี้ ก็คงไม่พ้น 

Apple iWatch แน่ๆ และคาดการณ์ยอด

ขายอาจสูงถึง 30-40 ล้านเครื่องในปีแรก   

Apple iWatch จะมีให้เลือก 3 รุ่นด้วยกัน 

คือ iWatch รุ่นปกติ, iWatch Sport และ 

iWatch Edition โดย iWatch จะมีการใช้

งานเป็นโทรศัพท์ได้ (คู่กับ iPhone5 ขึ้น

ไป) แต่ด้วยขนาดหน้าจอที่เล็กลงจึงต้อง

ใช้ Digital Crown และ Digital Touch ที่อยู่

ข้างจอในการควบคุม 

ปีใหม่นี ้ 2015 เชื ่อแน่ว่าอุปกรณ์ที่ 

มาแน่ๆ ต้องโดนดูถูกดูแคลนจากสาวก 

Samsung Gear S หรือ Asus ZenWatch ว่า 

“คิดช้า มาตามหลัง” บลาๆๆ อีกแน่ๆ 

(ซึ่งก็จริง) แต่โดยส่วนตัวก็เชื่อว่ามีทีเด็ด

แน่นอนก็คือ Apps ที่อยู่ใน iWatch โดย 

Apps นี่แหละจะทำาให้การใช้งาน iWatch 

เป็นเสน่ห์บางอย่าง (ที่อาจหายไป) ทำาให้

ความเป็น Apple กลับมาขลังอีกครั้ง

นศ.เอกญี่ปุ่น ม.รังสิต
ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น
เดินท�งเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่มห�วิทย�ลัย Hokuriku
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Showcase

 นางสาววรัฎฐา อัครลาวัณย์ ศิษย์เก่า

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต 

มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงานภาพยนตร์ 2D 

แอนิเมชั่น เร่ือง PULLETERNITY ที่กระตุ้น

จินตนาการความนกึคิดนำาเสนอเร่ืองราวเกีย่วกบั

ความช่างเสียดายที่ไม่ชอบให้ของต้องเสียไป

อย่างเปล่าประโยชน์ ในเมื่อของที่เราไม่ต้องการ

จะกลายเปน็ขยะ แต่เมือ่คดิดีๆ  แลว้ของทีเ่ราจะ

ทิง้นัน้ ในบางทกีอ็าจไมไ่ดไ้ร้คา่ขนาดทีจ่ะตอ้งทิง้

ให้เป็นขยะไปจริงๆ จนชนะใจกรรมการ ได้รับ

รางวัล Best of Animation and Motion Graphic ใน

การประกวดสุดยอดศิลปนิพนธ์ Degree Show 

2014 

 นางสาววรัฎฐา อัครลาวัณย์ กล่าวว่า ตัว

ละครเอกชื่อว่า ไก่ ซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบ 

ที่คิดเห็นหรือรู้สึกอะไรก็จะจินตนาการเป็นภาพ

แทบจะตลอดเวลา แลว้เกิดเร่ืองทีท่ำาใหเ้ขาตกใจ

จนทำาให้ห้วงความคิดหยุดลง พร้อมกับเร่ิม

จินตนาการต่อไปอีกครั้ง แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์

ทีท่ำาใหจิ้นตนาการของเขาขาดสะบัน้ลง ทำาใหเ้ขา

รู้สกึเศร้าหมอง และในทีส่ดุเขากพ็บกบัส่ิงทีท่ำาให้

เร่ืองราวตา่งๆ คลีค่ลาย จากเนือ้เร่ืองทัง้หมดถ้า

หากดูและคิดแยกส่วนจินตนาการออกมา บท

สรุปคือ แค่มีสิ่งของบางอย่างหล่นลงพื้นแล้วเรา

ต้องทิ้งไป เพราะว่าความเสียดายจึงทำาให้เราไม่

ศิษย์เก่าดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต
จุดประกายสร้างผลงานจากความรู้สึกเสียดาย 

คว้�ร�งวัล Best of Animation
and Motion Graphic ใน Degree Show 2014 

ทิง้ แตส่ิง่ๆ นัน้กลบัมีประโยชนต์อ่กบับางอย่างได ้ซึง่

ต้องการจะนำาเสนอให้คนเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่

อยู่รอบตัวให้ดี

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ 

เกิดจากคาแรกเตอร์ของตัวละครเอกที่เคยสร้างขึ้น

เม่ือตอนเรียนอยู่ในช่วงปีท่ี 2-3 เหมือนกับว่าความคิด

ของเรายังคงตกค้างอยู่ เลยอยากให้มีตัวละครตัวนี้

เข้าไปอยู่ในเร่ืองดว้ย ซึง่ประเดน็หลกัสำาหรับการสร้าง

งานแอนิเมชั่นนั้น อาจารย์มักจะพูดเสมอว่าถ้าจะทำา

แอนิเมชั่น เราต้องนำาเสนอสิ่งที่หนังทำาไม่ได้ ก็ทำาให้

เราพยายามคดิงานจากจุดนัน้ต่อยอดจนกลายมาเปน็ 

PULLETERNITY

 ท้ายสุดนี้ อยากขอบคุณอาจารย์สุทธิชาติ 

ศราภัยวานิช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์

ช้ินน้ี รวมถึงอาจารย์ทุกท่านในคณะและคณะกรรมการ

ทุกท่านที่ให้ความคิดเห็น ตลอดจนคณะกรรมการ

ผู้จัดงาน Degree Shows 2014 ท่ีมอบโอกาสดีๆ มาให้ 

ฝากถึงน้องๆ ท่ีสนใจเก่ียวกับการเรียนด้านแอนิเมช่ันว่า 

ใครๆ ก็เรียนได้ แอนิเมชั่นเป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่ง

ในการนำาเสนอเร่ืองราว แต่ท่ีโลกต้องการคือ Creativity 

ความคิดสร้างสรรค์นั้น ย่อมเกิดมาจากการที่เรา

ได้คิด ได้จินตนาการจากส่ิงท่ีไม่เห็นภาพ เร่ิมต้นตอนน้ี

อ่านหนังสือให้เยอะๆ หนังสือทุกประเภทมีประโยชน์

และกระตุ้นจินตนาการเราได้เช่นกัน

 นั ก ศึกษาสาขาวิ ช าค รี เ อที ฟ มี เดี ย

เทคโน โล ยี  คณะเทคโน โล ยีสารสน เทศ 

มหาวทิยาลยัรังสติ คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 

1 ประเภท Infographic Animation โครงการ “ป๊ิงส์” 

ในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” จัดขึ้น

โดยแผนงานสือ่ศิลปวฒันธรรมสร้างเสริมสขุภาพ 

สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสื่อ

เพือ่เยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สถาบนัการ

ศึกษา และภาคีเครือข่าย 

 นายวณิพชัธ์ ภัชรพพิฒันาการณ์ นกัศึกษา

ชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลยี คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

ว่า ตนและเพือ่นเหน็ข่าวโครงการ “ป๊ิงส์” จัดการ

ประกวดออกแบบสื่อ ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อย

ให้เหล้ามาลวงเรา” ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี

ใจรักด้านการผลิตสื่อ (New media) โดยแบ่งเป็น

สือ่ประเภทต่างๆ ได้แก่ Ambient Media, Viral Clip, 

เสื้อยืด, Infographic Animation และ Jingle-MV 

เกี่ยวกับเร่ืองของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และการรู้เท่าทันกลยุทธ์เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึง

พิษภัยของแอลกอฮอล์ จึงสนใจอยากลองหา

ประสบการณ์จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนอีก 2 คน คือ

นางสาวพนิดา อัตตวนิช และนางสาวไพรผกา 

นิลสลับ ส่งวีดิโอแนะนำาตัวและเสนอแนวคิดของ

ผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากนั้นทาง

นศ.ไอที คว้ารางวัล
จากการประกวด Infographic Animation
“อย่�ปล่อยให้เหล้�ม�ลวงเร�”

ทีมงานได้คัดเลือก 20 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม 

Workshop ซึ่งหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละทีม

จะต้องกลับมาเสนอ Storyboard ให้แก่คณะ

กรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม ก่อน

พัฒนาต่อจนเสร็จสมบูรณ์

 พวกเราเพิง่ผ่านการเรียนวชิาเกีย่วกับการ

ทำา Infographic เมื่อเทอมที่ผ่านมา จึงอยากนำา

ความรู้ตรงนี้มาหาประสบการณ์เพิ่มเติม จึงส่ง

ผลงานประเภท Infographic  เรื่อง “เล่า (เหล้า) 

เรื่องลวง” ความยาว 3-5 นาที เข้าร่วมประกวด

คร้ังนี้ ในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” 

โดยการตีโจทย์ว่าเหล้ามาลวงเราอย่างไร เขาใช้

กลยุทธ์อะไร ฯลฯ เราจึงนำากลยุทธ์ทางการตลาด

มาแทรกข้อคิดกับสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำาวัน 

เผยให้เห็นว่าเราเข้าไปอยู่ในกลไกต่างๆ ได้

อย่างไร ซึ่งหลังจากผ่านเข้ารอบเราก็กลับมา

พัฒนาต่อตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

และพี่เลี้ยงประจำากลุ่ม โดยการทำา Animation 

ตาม Storyboard ทีร่่างไว้ ส่งให้แก่คณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือก ซึ่งผลการตัดสินทีมของเราได้

รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 จากการประกวด

ในครั้งนี้ 

 “เวทนีีเ้ป็นเวทแีรกทีพ่วกเราส่งผลงานเข้า

ประกวด ส่วนใหญ่ทีมที่ร่วมประกวดจะเป็นรุ่นพี่

จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  เราเหมือนเป็นทีม

อายุน้อยที่สุดที่ผ่านเข้ารอบ ซึ่งระหว่างการ

แข่งขันจึงค่อนข้างเกร็ง ถือว่าเราได้ทัง้เพือ่นใหม่ 

ได้เรียนรู้การทำางานของมืออาชพีว่าเค้าทำางานกนั

อย่างไร พวกเราอยากหาประสบการณ์จากเวที

ต่างๆ เพราะคิดว่าสิ่งที่เราได้รับจากการส่งผล

งานเข้าประกวดถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ 

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเราก่อน

ออกไปทำางานจริง” นายวิณพัชธ์ กล่าวเพิ่มเติม

RSU IT students won the First Runner-Up 
in the infographic animation competition
 Students from Department of Creative 

Multimedia Technology, Faculty of Information 

Technology, Rangsit University won the first 

runner-up in the Infographic Animation Compe-

tition from the Project “Ping” which had cre-

ated by Thai Health Promotion Foundation (Thai 

Health), Advertising Association of Thailand, 

Department of Disease Control, Ministry of Pub-

lic Health, Media For Youth Foundation, Stopdrink 

Network, Education Institutions and Associate 

Network.
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 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ ศูนย์

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร

เทคโนโลยีการซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 

(บิ๊กไบค์) รุ่นที่ 3 หวังสร้างบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการซ่อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 

รองรับการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น

 อาจารย์อรรจน์ สีหะอำาไพ ผู้อำานวยการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด

เผยว่า มหาวทิยาลยัรังสติ ได้ร่วมกบั กรมพฒันา

ฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี

การซอ่มรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ ่(บิ๊กไบค์) รุ่น

ที่ 3 โดยค้นพบว่า คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์มีแนวโน้ม

ใช้มอเตอร์ไซค์ 250 cc มากขึ้น หรือเรียกกันสั้นๆ 

ว่าบิ๊กไบค์ และเราได้ทำาการวิจัยข้ันต้นพบว่า 

แหล่งที่จะซ่อมบิ๊กไบค์ไม่ค่อยมี ดังนั้น จึงได้จัด

หลกัสตูรนีข้ึ้นมาเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายของ

ท่านอธิการบดีที่มุ่งสู่การเป็นอาชีวะอัจฉริยะ ก็

คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ 

ซึ่งนับว่าได้ผลเกินคาด รุ่นหนึ่งเปิดรับประมาณ 

30 คน แต่มีคนให้ความสนใจสมัครเป็นจำานวนมาก 

จึงเปิดให้มีรอบต่อไปซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 3

 “เนื่องจากค่ายผลิตบิ๊กไบค์จากต่าง

ประเทศไม่ว ่าจะเป็น ญี่ปุ ่น อิตาลี ยุโรป 

ตะวันออกกลาง ให้ความร่วมมือกับเรา โดยให้

เคร่ืองยนต์และอปุกรณ์เท่าทีจ่ะเป็นไปได้มาเรียน 

ซึง่มีคนทีม่าสมคัรกับเราทัว่ประเทศ สำาหรับเวลา

ในการเข้าอบรมนั้นได้กำาหนดไว้ที่ 90% ของการ

เข้าเรียน 200 ชั่วโมง การเรียนเป็นทฤษฎี 35% 

นอกนั้นคือปฏิบัติ เพราะผู้เข้าอบรมจะต้องจับ

เคร่ืองกนัคนละเคร่ืองเป็นกรณศึีกษาไป เหตผุลที่

จัดการฝ ึกอบรมดังกล ่าวเพื่อต ้องการให ้มี

บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านประสบการณ์การ

ซ่อมเคร่ืองยนต์บิ๊กไบค์ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิผล 

เวลาซ่อมต้องให้เจ้าหน้าทีด่แูลอย่างใกล้ชดิ และ

ม.รังสิต จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เปิดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
และก�รซ่อมจักรย�นยนตบ์ิ๊กไบค ์
รองรับก�รขย�ยตัวของตล�ด 

สร้างอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งที่ผ่านมารุ่นที่ 2 มี

ผู้หญิงให้ความสนใจเข้ามาอบรม เป็นการสร้าง

แรงงานที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดบิ๊กไบค์ ผู้ผลิต

และตัวแทนจำาหน่าย และนอกจากนี้ยังมีศูนย์

บริการบิ๊กไบค์อีกด้วย

 สำาหรับคุณสมบัติผู้เข้าอบรม จะต้องมี

ความรู้ สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ที่

สำาคัญต้องแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้ เพราะการ

ซ่อมรถมวีธีิคดิแบบคณติศาสตร์เวลาซ่อมรถมผีล

ต่อเนื่องซึ่งกันและกัน หลักสูตรของเราให้ความ

ปลอดภยัด้วยการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองทุน่แรง สอน

การให้บริการ เทคนิค ดังนั้น ทฤษฎีของเราจะ

เป็นทฤษฎีที่นำาหลักการเครื่องยนต์และเครื่องกล

ต่างๆ ของบิ๊กไบค์ให้ทุกคนรู้จัก และเป็นการ

ทำางานเทอร์โมไดนามิกส์ของเคร่ืองยนต์ ศึกษา

ยาง ล ้อ ระบบของการรับรอง รวมทั้งมี

ประกาศนียบัตรให้ ซึ่งเราสอนทั้งหมด 11 บท 

อาท ิความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน เคร่ืองยนต์

และหลักการทำางาน ระบบนำ้ามันเชื้อเพลิง 

โครงสร้างและระบบจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ การ

ซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น ส่วนในภาคปฏิบัติการ

จะสอนให้วินิจฉัยปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หลัง

จากนั้นแก้ไขและตรวจสอบ ทุกอย่างเราจะสอน

ให้เขาหัดเป็นคนวินิจฉัย เพราะว่าช่างจะมีความ

สามารถแต่บางทวีนิจิฉัยและสรุปไม่เป็น กจ็ะสอน

ให้เขาวนิจิฉัยแล้วมาสรุป เรียกว่าเป็นการถอดบท

เรียน เม่ือถอดบทเรียนเสร็จแล้วจึงไปถอด

เครื่องยนต์ เรียกว่าครบวงจรเลย ดังนั้น ผู้ที่เข้า

อบรมจะต้องมีความถนดัมทีกัษะเป็นอย่างด ีต้อง

มีพื้นฐาน และส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้าน

มอเตอร์ไซค์ใหญ่ก่อนจะมาถึงบิ๊กไบค์ ซึ่งถือ

เป็นการต่อยอด” ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่อง กล่าว

RSU and Department of Skill Development 
opened the big motorcycle repairing training 
 Continuing Education Center together 

with Academic Service Center, Rangsit Univer-

sity and Department of Skill Development opened 

the training on “The 3rd Age of Big Motorcycle 

Repairing Technology Course” which aims to 

make people have more ability to repair the big 

motorcycle for the expanding of marketing and 

to link with our president’s policy in the concept 

of “Career Genius”.

ภาษาธรรม ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
อันตราย รู้ได้อย่างไร

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

 ช่วงนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมสขุภาพและเกดิอนัตรายกนัอยู่บ่อยๆ ทำาให้หลายคน

สงสัยว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่โฆษณาหรือที่ได้ซื้อ

มาบริโภคกนันัน้ จะทราบได้อย่างไรว่าชนดิไหนทีบ่ริโภค

ได้อย่างปลอดภัย โดยทัว่ไปแล้วถ้าผลติภัณฑ์เสริมสขุภาพ

นัน้ มีการอวดอ้างสรรพคณุทีด่เูหมือนมหศัจรรย์เกนิจริง 

เช่น อ้างสรรพคณุเสริมสมรรถภาพทางเพศ ช่วยลดนำา้หนกั 

ทำาให้หน้าอกโตข้ึน และทำาให้ผิวขาว เนยีน ใส ควรสงสยั

ไว้ก่อนและควรเช็คดูอีกคร้ัง เพราะส่วนใหญ่ที่มีปัญหา

นั้น มักไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับอาหาร บางครั้งมีการใช้

เลขสารบบอาหารปลอม หรือมีการเอาเลขสารบบ

ของผลติภณัฑ์เสริมสขุภาพอืน่ทีข้ึ่นทะเบยีนแล้วมาใช้ อกี

ทั้งยังมีการลักลอบใส่สารอันตรายเพิ่ม เพื่อให้ได้

ประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งอันตรายมาก

 คนไทยใช้ภาษาหลากหลาย ภาษาเฉพาะวงการ

ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน และที่ทุกคนรู้จักกัน

อย่างดีคือ ภาษาธรรมะจากศาสนาพุทธ โชคดีที่เรามี

แหล่งที่มาของภาษาธรรมะ คือ พระไตรปิฎก ซึ่งเป็น

หลกัฐานทีช่ดัเจนให้อ้างองิได้ คนไทยจึงมขุีมทรัพย์ทาง

ภาษาเป็นมรดกทีม่ค่ีาย่ิง ถ้อยคำาของพระศาสดาจะทรง

สั่งสอน แนะนำา และชี้หนทางปฏิบัติไว้อย่างแนบเนียน 

ไพเราะ ดังตัวอย่างจาก พุทธวจน ที่ตรัสสอนบุตรไว้

เรื่องหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าว่า  

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหน้า คือ มารดา บิดา อันบุตรพึงปฏิบัติต่อ

โดยฐานะ 5 ประการ คือ  

1. ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจักเลี้ยงท่านตอบ 

2. เราจักทำากิจของท่าน  

3. เราจักดำารงวงศ์สกุล  

4. เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท  

5. เม่ือท่านทำากาละล่วงลบัไปแล้ว เราจักกระทำาทกัษณิาอทุศิท่าน

 ภาษาธรรม เป็นภาษาที่งดงามทั้งการเรียงลำาดับเนื้อความ

และความหมาย อาจมีคำาศัพท์ที่ไม่เข้าใจอยู่บ้าง เช่น คำาว่า ทำา

กาละ กระทำาทักษิณา แต่ก็คงไม่ยากเกินไป ที่จะนำาไปศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติม 

 ทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหน

ชนิดไหนที่เราคิดจะบริโภคมีความปลอดภัยหรืออันตราย ไม่ยาก

ครับ เราสามารถหาข้อมูลมาดูประกอบการตัดสินใจได้ เช่น หา

รายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยได้โดยง่ายๆ จาก

ประกาศที่เว็บไซต์ของ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) www.fda.moph.go.th เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้บริโภค ไม่ให้ซื้อ

มาบริโภค เพราะอาจเกิดอันตรายจากสารอันตรายที่ลักลอบใส่ได้ 

ซึง่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมลูทางออนไลน์ประกอบการตัดสนิใจ

ได้อย่างรวดเร็ว นีก่เ็ป็นวธีิง่ายๆ ในการเลอืกผลติภัณฑ์เสริมสขุภาพ

อย่างปลอดภัยครับ

16 17News



 “คอร์รัปชั่น”เปรียบเหมือนมะเร็งร้ายที่

ลกุลามไปทัว่สงัคมไทยในทกุวงการ มใิชใ่นแวดวง

การเมืองเท่านั้น แม้แต่ในสถาบันการศึกษาก็ยัง

พบการทุจริตสอบ ลอกการบ้าน คัดลอก

วิทยานิพนธ์ ฯลฯ เร่ืองราวหรือขบวนการทุจริต

คอร์รัปชั่นถูกนำาเสนอเป็นข่าวโด่งดังหลายคดี 

อาการคอร์รัปชั่นเข้าข้ันสาหัส ร่างกายที่เปรียบ

เหมือนสังคมไทยจะรอดชีวิตจากมะเร็งร้ายนี้

หรือไม่ !!!

 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาค

กลางตอนบน รวมตัว 45 สถาบันอุดมศึกษา ร่วม

ขับเคลื่อนต้านการคอร์รัปชั่น โดยประกาศ

สัตยาบัน ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยโปร่งใส

และดำาเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ด้านสำานักงาน

กิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ปลุกจิตสำานึก

นักศึกษารวมพลังไม่โกง” โดยจัดฉายภาพยนตร์

สัน้ “เลา่เร่ืองโกง” จากแผนงานสือ่ศิลปวฒันธรรม 

สร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. 

 ทั้งนี้ ให้นักศึกษากว่า 140 คน ชม

ภาพยนตร์สั ้น 6 เรื ่อง ได้แก่ เรื ่อง แป๊ะเจี ๊ยะ 

ประชาธิปตาย สิบหม่ืน กล้วยแขก และโศกนาฏกรรม

แห่งความคิด หลังจากชมหนังสั้นได้จัดเสวนา 

“เล่าเรื่องโกง” โดยมีผู้แทนนักศึกษาร่วมวิเคราะห์

เจาะลึกพฤติกรรมการโกงของตัวละคร โดย 

นายธัชพงศ์ แกดำา สถาบันปฏิรูปประเทศไทย 

ดูหนัง ย้อนดูตัว “ขจัดแมงโกง”
มหาวิทยาลัยรังสิต นำาเสนอว่า จากชื่อแป๊ะเจ๊ียะ 

หรือที่เรียกว่า ยัดเงินใต้โต๊ะ การติดสินบน เรื่องนี้

สื่อการคัดค้านของพ่อลูกตอนแรกไม่ได้ทำาเพื่อตัว

เองมุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมให้ได้รับความเป็นธรรม 

แต่เมื่อลูกได้เรียนก็เลิกประท้วง ซึ่งสะท้อนมโน

สำานึกของตัวละครว่า ท้ายท่ีสุดแล้วทุกคนทำาเพ่ือ

ความอยู่รอดนึกถึงแต่ตัวเอง

 นายวศิน หุน่กลอย วทิยาลยัรัฐกจิ ให้ข้อคดิ

จากเร่ืองกล้วยแขกว่า สอนเดก็ไม่ให้โกง แต่ตวัเอง

โกง แสดงตัวเองว่าเป็นคนดี แต่ก็เผยตัวตนใน

มมุมืดออกมา ส่วนเร่ืองแป๊ะเจ๊ียะสะท้อนถึงคนไทย 

ถ้าเป็นประโยชน์ส่วนตนจะรับไว้ก่อน ยอมทิ้ง

อุดมการณ์มากกว่าทำาเพื่อส ่วนรวม ในเร่ือง

ประชาธิปตาย การเลือกหัวหน้าห้องนั้น คนใน

ห้องเรียนเป็นประชาชนที่ต้องเลือกคนดี ถ้าเลือกผู้

แทนไม่ดี ผลเสียก็จะตกอยู่ที่ประชาชน

 “กรณทีีอ่าจารย์บอกวา่จะให ้20 คะแนน ถ้า

ลงสมัครหัวหน้าห้องแล้วจึงมีคนอาสา ซึ่งแสดงว่า

เมื่อมีผลประโยชน์จึงลงสมัคร ส่งผลให้ได้ผู้แทนที่

ไม่ได้คุณภาพและกอบโกยแต่ผลประโยชน์” ข้อคิด

จากเร่ืองประชาธิปตาย โดยนายกิตติศักด์ิ เพ่ิมสิริ-

อุดมฤกษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาว

ชลดิา ธิธรรม ชมรมบำาเพญ็ประโยชนเ์พือ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นจากเรื่อง ประชาธิปตาย 

ว่า ผู้นำาแต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน สิ่ง

สำาคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้งานส่วนรวม

ผ่านพ้นไปได้

 นายพงษส์ณิ วธีิธรรม นายกสโมสรนกัศึกษา 

วเิคราะหเ์ร่ืองแปะ๊เจ๊ียะวา่ เมือ่มองความเปน็ผู้ใหญ่

หรืออาวุโสของพ่อกับผู้อำานวยการโรงเรียนเปรียบ

เป็นรัฐบาล ส่วนลูกเป็นประชาชนที่คล้อยตามกัน 

ซึ่งพบว่าคนในสังคมไทยยอมคล้อยตามคนอื่นได้

ง่าย เม่ือมีปัจจัยทำาให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ก็

รับหรือคล้อยตามกันไป 

 นอกจากนี้ ผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็น 

โดยนายศุภรักษ ์บริพนัธ์ วทิยาลยัการทอ่งเทีย่ว

และการบริการ กล่าวว่า จากเร่ืองกล้วยแขก 

สะท้อนถึงสถาบันครอบครัวต้องสร้างจิตสำานึก

ให้แก่ลูก ซึ่งสอนลูกโกงให้ทอนเงินช้า และ

นักศึกษาจากวิทยาลัยรัฐกิจ แสดงความเห็นว่า 

คนเพียงคนเดียวต่อต้านจะไม่เกิดผลอะไร แต่

ถ้ารวมตัวกันจะเป็นพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ได้ดี และจากการประมวลใบงานวิเคราะห์หนัง

สั้นของนักศึกษาที่เข้าร่วมพบว่า ส่วนใหญ่ชอบ

เร่ืองแปะ๊เจ๊ียะและประชาธิปตาย เหน็พอ้งวา่ตวั

ละครทุกตัวไม่มีใครดี โกงทุกคน

 ท้ิงท้ายด้วยข้อคิดจาก นายสมภพ ดอนดี 

เจ้าหน้าที่สำานักงานกิจการนักศึกษา และผู้

ดำาเนินรายการเสวนาว่า โลกไม่ได้เปลี่ยนด้วย 

“ความคิด” แต่... เปล่ียนด้วย “ความคิดท่ีถูกต้อง

พร้อมกับการลงมือทำา” ซึ่งสะท้อนว่าเราทุกคน

เห็นปัญหาคอร์รัปชั่น แต่ไม่ได้ลงมือทำา ซึ่งเรา

ต้องเร่ิมจากสิ่งเล็กๆ โดยลงมือทำาด้วยการมี

จุดยืนไมค่ลอ้ยตามหรือไหลไปตามผลประโยชน์

ในทางที่มิชอบ

หมายเหตุ: ติดตามชมภาพยนตร์สั้นดังกล่าวผ่านทาง 

youtube โดยพิมพ์ชื่อเรื่องภาพยนตร์สั้นที่ต้องการชม

ซูโดลาเท็กซ์มาสก์พอกหน้า
ผลงานอาจารย์เภสัชฯ ม.รังสิต
ได้รับก�รจดอนุสิทธิบัตร
จ�กกรมทรัพยส์ินท�งปัญญ�

 ผลิตภัณฑ์ซูโดลาเท็กซ์มาสก์พอกหน้า 

ผลงานของ ดร.จิระพรชยั สขุเสรี อาจารย์ประจำา

สาขาวชิาเภสชักรรมอตุสาหการ คณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรงัสติ ได้รับการจดอนสุทิธิบตัรจาก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้สารสกัดจาก

รำาข้าว พัฒนาของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์และ

เพิม่มลูค่าให้แก่ผลติภัณฑ์

คณุสมบตัเิด่นของซโูดลาเทก็ซ์มาสก์พอกหน้า 

 อาจารย์ได้ร ่วมมือกับทีมวิจัยประจำา

ศูนย์วจัิย Sino-Thai Traditional Medicine คณะ

เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ ได้แก่ ภก.เชาวลติ 

มณฑล ภญ.วรวรรณ สายงาม และ คุณตุลย์ 

ชสูทุธ์ิ ผลติผลติภณัฑ์ซโูดลาเทก็ซ์มาสก์พอกหน้า 

ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วย

ชะลอร้ิวรอยบนใบหน้า ลดการสลายตัวของ

คอลลาเจน และมีฤทธ์ิอื่นๆ ที่ส่งผลดีหลาย

ประการต่อผิวหน้า โดยจะเหน็ได้ว่า การทีน่กัวจัิย

นำานำ้ามันรำาข้าวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากรำาข้าวที่

เป็นของเหลอืทิง้จากการเกษตร นำามาผสมผสาน

กับการพัฒนาระบบนำาส่งยาทางผิวหนังข้ันสูง 

ส่งผลให้ของที่เหลือทิ้งถูกพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์และเพิม่มูลค่าได้อกีด้วย

 สำาหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ย่ืนจด

อนสุทิธิบตัรเรียบร้อยแล้ว ในชือ่เร่ือง Pseu-

dolatex for cold extract rice bran oil using 

in cosmetic application (ซโูดลาเทก็ซ์สำาหรับ

นำ้ามันรำาข้าวจากการสกัดเย็นเพื่อใช้ทาง

เคร่ืองสำาอาง) ภายใต้อนุสิทธิบัตร เลขที่ 

9057 (19/08/2014) ที่กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

แนวคิดในการผลติผลติภัณฑ์จนได้รับการ

จดอนสุทิธิบตัร

  แนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์นี้

ประสงค์ที่จะพัฒนาตำารับมาสก์พอกหน้า 

เพื่อบำารุงผิวหน้าโดยมีส่วนผสมของนำ้ามัน

รำาข้าว ซึง่เป็นวตัถุดบิทีเ่หลอืใช้จากการเกษตร

ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ ดงันัน้ จึงร่วมกนั

พฒันาผลติภณัฑ์ในรูปแบบซโูดลาเทก็ซ์ ทีม่ี

การใช้เทคโนโลยีในระดับไมโครและนาโน 

ผสมผสานกับการเติมสารช่วยเพ่ิมการซึม

ผ่านผิว (Penetration Enhancer) ส่งผลให้สาร

ออกฤทธ์ิสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้มากข้ึน 

ซึง่ผลติภณัฑ์ทีเ่ตรียมได้มีลกัษณะคล้ายครีม

ทาผิว แต่มีลักษณะข้นหนืดมากกว่า การ

เตรียมมาสก์พอกหน้าจากซูโดลาเท็กซ์ มี

ข้อดคีอื ซโูดลาเทก็ซ์จะเป็นตัวควบคมุการ

ปลดปล่อยสารออกฤทธ์ิเข้าสูผิ่วหน้า 

 ผลติภณัฑ์ซโูดลาเทก็ซ์ เป็นรูปแบบเภสชั-

ภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชนิดเดียว

หรือหลายชนดิ อนัได้แก่ พอลไิวนลิแอลกอฮอล์ 

เมธิลเซลลโูลส (Methylcellulose) เอธิลเซลลโูลส ไฮ-

ดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลส (Hydroxypropyl 

Methylcellulose) ยูดราจิต (Eudragit) ไคโตซาน 

(Chitosan) และ/หรือ นำ้ายางธรรมชาติที่ผ่าน

กระบวนการลดปริมาณโปรตีน (Deproteinized 

Natural Rubber Latex) ซึง่นำา้ยางธรรมชาตทิีผ่่าน

กระบวนการลดปริมาณโปรตนีนี ้ผมได้ร่วมมอืกบั 

ผศ.ดร.ววิฒัน์ พชิญากร อาจารย์ประจำาภาควชิา

เทคโนโลยี เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาวิธี

การเตรียมวตัถุดบิและทดสอบอาการแพ้ พบว่า มี

ความปลอดภัยที่จะนำามาใช้ในทางเคร่ืองสำาอาง 

ร่วมกับสารเพ่ิมความหนืดให้กับผลิตภัณฑ์ซูโด-

ลาเทก็ซ์ สำาหรับนำา้มนัรำาข้าวทีไ่ด้จากการสกดัเย็น 

สารลดแรงตงึผิวระหว่างวฏัภาคนำา้และนำา้มัน และ

พลาสติกไซเซอร์เพือ่เพิม่ความชุม่ชืน้ให้กบัผิวหนงั

และเพิม่ความยืดหยุ่นให้ฟิล์มหลงัจากตวัทำาละลาย

ระเหยแห้งแล้ว

 ทั้งนี้ สารสำาคัญที่เลือกใช้ คือ แกมมา-

ออไรซานอล (γ-Oryzanol) ซึง่ได้จากนำา้มนัรำาข้าว 
(Rice Bran Oil) ทีไ่ด้จากการสกดัเย็น มีฤทธ์ิต้าน

อนมุลูอสิระได้ดกีว่าวติามินอถึีง 6 เท่า ช่วยชะลอ

ร้ิวรอยบนใบหน้า ลดการสลายตวัของคอลลาเจน 

และมฤีทธ์ิอืน่ๆ ทีส่่งผลดหีลายประการต่อผิวหน้า 

นอกจากนี้ ยังมีเพิ่มสารบำารุงอื่นๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบำารุงผิวหน้าจากการใช้

ผลติภัณฑ์ซโูดลาเทก็ซ์สำาหรับนำา้มันรำาข้าวทีไ่ด้จาก

การสกัดเย็น เช่น วติามนิซ ีวติามนิบ ี3 ผงว่านหาง

จระเข้ (Aaloe Vera Powder) สารสกดัจากมะขาม 

(Tamarind Extract) นำา้มนัมะกอก (Olive Oil) นำา้มนั

โจโจบา (Jojoba Oil) สารกันเสีย เช่น พาราเบน

เข้มข้น (Paraben Concentrate) นำา้หอมต่างๆ
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