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จงเชื่อมั่นใน “ความรัก” และ “ศรัทธา”
 สารรังสติฉบบันี ้ ขอนำาเสนอเรือ่งราวของผู้หญิงคนหนึง่  
เธอคือศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขณะนี้
กำาลังตั้งครรภ์ 8 เดือน แต่เธอไม่ธรรมดา เพราะเธอมีโปรเจกต์
การแสดงเรื่อง “a fetus’ dream-ความฝันของตัวอ่อน” การ
แสดงที่สื่อสารผ่านการเต้น “บูโต” เชื่อมโยงร่างกาย จิตใจ และ
จติวญิญาณของเธอกบัลกูน้อยในครรภ์ ร่วมไปกับนักเต้นอีก 4 คน 
 การแสดงหรือการเต้น “บูโต”  คืออะไร การตั้งครรภ์
ของเธอเป็นอุปสรรค์ต่อการแสดงหรือไม่ แล้วลูกน้อยในครรภ์จะ
เป็นอย่างไร ฯลฯ ติดตามเรื่องราวของเธอได้ในคอลัมน์ “Good 
Old Day” เพราะเธอเชื่อมั่นว่าความรักและความศรัทธาที่เธอมีต่อ
งานที่เธอรักและลูกน้อยในครรภ์ เธอจึงทำาออกมาได้สำาเร็จ
 นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีเรื่องราวต่างๆ ที่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและมหาวิทยาลัยรังสิตอีกมากมาย เชิญ
พลิกอ่านได้ตามอัธยาศัย

6  รัฐบาลจีนมอบทุนเรียนฟรี
 ตลอดหลักสูตรแก่ ม.รังสิต  

9 ม.รังสิต 
 ผลิต “เห็ดอัดเม็ด” และ “ผักอัดเม็ด” 
 ครั้งแรกในไทย

13 แนะนำาซีรีย์สุดประทับใจ
 ที่คุณไม่ควรพลาด!

18 ศาสตร์การแสดง “บูโต”
 และการเดินทางตามฝันของ
 โบ-กิตติพร อุดมรัตนากูลชัย

	 เม่ือกล่าวถึงสุดยอดรางวัลเกียรติคุณของศิลปินในเมืองไทย	 เราอาจนึกถึงเพียงแค่รางวัล

ศิลปินแห่งชาต	ิหากแต่ว่านัน่คงยังไม่ใช่ค�าตอบสดุท้าย	เพราะมอีกีหนึง่รางวลัอนัทรงเกยีรติทีม่อบ

ให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องคือ	 รางวัลศิลปาธร	 ซึ่งมอบโดย	 ส�านักงานศิลป-

วฒันธรรมร่วมสมยั	(สศร.)	กระทรวงวฒันธรรม	เพือ่การส่งเสริม	สนบัสนนุ	และเชดิชเูกยีรตศิิลปิน

ร่วมสมัย	ที่มีอายุตั้งแต่	30-50	ปี	โดยแบ่งเป็น	5	สาขา	คือ	1.	สาขาทัศนศิลป์		2.	สาขาวรรณศิลป์	

3.	สาขาดนตรี	4.	สาขาภาพยนตร์	และ	5.	สาขาศิลปะการแสดง				

เจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี ประจ�าปี 2557 

	 ในปีนี้	อาจารย์วานิช	โปตะวานิช	อาจารย์ประจ�าแขนง

วิชาการแสดงดนตรี	วิทยาลัยดนตรี	มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้รับ

รางวัลศิลปินศิลปาธร	 สาขาดนตรี	 ประจ�าปี	2557	 ซึ่งถือเป็น

อาจารย์อีกท่านหนึ่งในวิทยาลัยดนตรี	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้	 ต่อจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เด่น	อยู่ประเสริฐ	คณบดีวิทยาลัยดนตรี	มหาวิทยาลัยรังสิต	

เจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร	ประจ�าปี	2552				

	 โดยผลงานที่ผ่านมาของ	อาจารย์วานิช	โปตะวานิช	ได้

รับการยกย่องและเป็นทีน่ยิม	ในฐานะนกัเรียบเรียงเสยีงประสาน	

ส�าหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ	 ตลอด

จนศิลปินระดับโลก	 หรือในฐานะนักประพันธ์เพลง	 ผู้รังสรรค์

บทเพลงมากมายที่ได้รับความนิยมให้แก่วงโยธวาทิตและวง

ออเคสตร้า	อาทิ	 เพลง	King	of	Peace	เพลงราชด�าเนิน	และ

เพลง	Deep	 Impression	 ที่ดึงเอกลักษณ์จากเพลงไทยเดิมโดย

ประยุกต์ในรูปแบบใหม่	ซึง่ถูกน�าไปบรรเลงอย่างแพร่หลายทัง้ใน

และต่างประเทศ	รวมถึงในฐานะผู้อ�านวยเพลง	(Conductor)	แห่งวง	

Bangkok	Symphony	Orchestra	และวง	RSU	Symphony	Orchestra	

	 “ในฐานะอาจารย์คนหนึง่	ผมมองว่าการศึกษาด้านดนตรี

ในบา้นเรานั้น	มคีวามกา้วไกลและมีความจรงิจงัขึน้มากกว่าใน

สมัยก่อน	โดยส่วนตัวแล้วสิ่งที่ผมได้เคยท�าในมิติของการเรียน

การสอน	คงจะไม่มีอะไรทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิมากนกั	คงจะ

ท�าในทกุๆ	อย่างเหมอืนทีเ่คยได้ท�า	แต่ก็หวงัไว้ว่ารางวลัศิลปาธร

จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้ท�าอะไรให้กับการศึกษาด้านดนตรี

หรือพัฒนาวงการได้มากขึ้น	 เช่น	การจัดแคมป์ดนตรี	การจดั

เวร์ิกชอ็ป	 รวมทัง้การเปิดโอกาสให้เดก็รุ่นใหม่ได้แสดงออก	 เพือ่ผลกัดนั

วงการดนตรีในเมืองไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น”

ดนตรีศึกษาในบ้านเรา ผ่านมุมมองศิลปินศิลปาธร ล�าดับที่ 1

แห่งวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เด่น	อยู่ประเสริฐ	คณบดีวิทยาลัยดนตรี	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 และเจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร	 สาขาคีตศิลป	์

ประจ�าปี	2552	 แสดงมุมมองความคิดเห็นให้ได้ขบคิดเกี่ยวกับการเรียน

ดนตรีของเดก็ไทยในประเทศไทยของเราว่า	ปัจจุบนัในบ้านเรา	การเรียน

การสอนทางด้านดนตรีมีการพัฒนาขึ้นมาก	ซึ่งจะแตกต่างจากสมัยก่อน

ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่อยากให้ลูกเรียนดนตรี	

	 จากอดีตสู ่ปัจจุบันถือว่าแตกต่างกันมาก	 สมัยนี้สื่อการเรียน

การสอนหาง่าย	 เด็กๆ	 รุ่นใหม่	 จึงมีทางเลือกมากข้ึน	 แต่โอกาสที่มี

มากกว่าอาจกลายเป็นดาบสองคมได้เช่นเดยีวกนั	เนือ่งจากว่าอะไรต่างๆ	

ได้มาง่าย	 บางทีเราอาจจะไม่เห็นความส�าคัญกับสิ่งที่เรามี	 หรือสิ่งที่หา

มาได้	 อย่างเช่น	 สมัยก่อนหนังสือหรือสื่อเก่ียวกับดนตรีหาซื้อยาก	 แต่

สมัยนี้มีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลด	มีวีดิโอให้ศึกษา	เพราะฉะนั้นต้องระวัง	เลือก

เสพสื่อต่างๆ	 ให้เหมาะสม	 ศึกษาหาที่มาที่ไปทั้งในเร่ืองราวประวัติศาสตร์

และวรรณกรรมทางด้านดนตรี	เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับตัวเขาเอง

	 นอกจากสื่อที่มีมากขึ้น	มหาวิทยาลัยต่างๆ	ที่เปิดสอนเกี่ยวกับดนตรี

มแีทบจะทกุภาคของประเทศไทย	แต่สิง่ทีน่่าเป็นห่วงมากคอื	การสอนดนตรี

ในการศึกษาพืน้ฐานของบ้านเรา	ตัง้แต่ระดบัอนบุาลถึงระดบัมธัยมศึกษา	ยัง

ขาดครูดนตรีในโรงเรียนจริงๆ	อย่างบางแห่งมีเด็กเป็นพันคน	แต่มีครูดนตรี

คนเดียวก็เป็นเร่ืองน่าเสียดาย	 ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนน่าจะให้ความ

ส�าคัญ	 ตลอดจนการสนับสนุนจากผู้ปกครอง	 เพราะเด็กจะเติบโตข้ึนด้วย

วิชาการอย่างเดียวไม่ได้	ต้องมีทั้งดนตรี	ศิลปะ	และกีฬา	เป็นองค์ประกอบ

เสริม	 เพื่อให้รู้จักการท�างานร่วมกัน	รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ถูก

ยึดติดอยู่แค่ในกรอบ	

จริงหรือไม่ กับ ประโยคสุดคลาสสิก “ศิลปินไส้แห้ง” 

	 กับประโยคนี	้ผมมองว่า	ไม่ว่าเราจะเรียนสายอาชพีอะไรก็ตาม	ถ้าเรา

ไม่มีความรู้	 ความสามารถ	 ไม่เรียนรู้ที่จะท�างานกับคนอื่น	 หรือไม่ยอมท�า

อะไรเลย	มนักไ็ส้แห้งได้เหมือนกนั	ในจุดนีผ้มเองกเ็ข้าใจผู้ปกครองเหมือนกนั	

ซึง่ถ้าผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในแวดวงดนตรี	เขาจะไม่เข้าใจว่าเรียนดนตรีไปแล้ว

จะท�าอะไรได้บ้าง	แต่ในสิง่ทีเ่หน็จากความเป็นจริงคอื	นกัศึกษาจากวทิยาลยั
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ทีม นศ. ม.รังสิต และ สจล.
คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรม
ระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น

Scoop

ดนตรี	มหาวิทยาลัยรังสิต	ปี	1	หรือปี	2	หลายคนที่มีงานสอนดนตรี	งานเล่นดนตรี	

หรืองานเป็น	Sound	Engineer	ในคอนเสิร์ตต่างๆ	ซึ่งผมมักจะบอกกับนักศึกษาอยู่

เสมอว่า	 ต้องแบ่งสมดุลระหว่างการท�างานกับเวลาเรียนให้ได้	 ที่ส�าคัญต้องมองไป

ให้ไกล	มองให้ถึงอนาคต	

	 “การเล่นดนตรีกลางคืน	 อาจมีผลกระทบท�าให้เด็กที่จะต้องมาเรียนในตอน

เช้าต่ืนไม่ทนั	แต่ผมมองว่าตวัเดก็เองกไ็ด้รับประสบการณ์ทีด่จีากตรงนัน้	ซึง่เขาต้อง

รู้จักแบ่งเวลาให้ถูก	รับผิดชอบให้ได้	นอกจากประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการสอน	การ

เล่นดนตรี	ตัวเขาเองกมี็รายได้พเิศษ	ย่ิงคนทีเ่ก่งกย่ิ็งมีงานเยอะ	แต่ย่ิงต้องระมดัระวงั

ให้ดีๆ	โดยส่วนตัวจากที่เห็นมาก็ไม่เชื่อแล้วล่ะว่าศิลปินจะไส้แห้ง”	คณบดีวิทยาลัย

ดนตรี	กล่าวเพิ่มเติม		

ศิลปินศิลปาธร ล�าดับที่ 2 แห่งวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต

	 ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วานิช	โปตะวนิช	ที่ได้รับรางวัลศิลปาธร	

สาขาคตีศิลป์	ประจ�าปี	2557	โดยส่วนตัวผมชืน่ชมอาจารย์วานชิมานานมากแล้ว	ซึง่

ผมคิดว่า	 วิทยาลัยดนตรี	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 น่าจะเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่มีอาจารย์ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร	สาขาดนตรี	อยู่ถึง	2	คน	

	 “ผมคดิว่าเป็นทีป่ระจักษ์ชดัว่า	มหาวทิยาลยัรังสติ	มอีาจารย์ดีๆ 	อยู่	จึงอยาก

จะให้ความม่ันใจกับนักเรียน	 นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยรังสิตว่า	

น้องๆ	จะได้เรียนกบัอาจารย์ทีมี่คณุภาพแน่นอน	คอืไม่ใช่เฉพาะผมกบัอาจารย์วานชิ	

แต่ยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆ	 อีก	 ที่มีความสามารถมากเช่นกันอยู่ที่วิทยาลัยดนตรี	

มหาวิทยาลัยรังสิต”	คณบดีวิทยาลัยดนตรี	กล่าวเสริม

	 ว่ากันว่าเสือสองตัวอยู่ถ�้าเดียวกันไม่ได้	แต่ศิลปินศิลปาธรสองคนอยู่ร่วมกัน

ได้ที่	มหาวิทยาลัยรังสิต	แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อแวดวงการศึกษาด้านดนตรีในเมือง

ไทย	ตกอยู่ภายใต้การน�าของเสือแห่งวงการเพลง	ทั้ง	2	ท่านนี้...
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 ทมีนกัศึกษาไทย	จากสาขาวชิาวศิวกรรมชวีการ-

แพทย์	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	และสถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง	คว้า

รางวัล	The	Best	Contribution	Award	จากการประกวด

นวัตกรรมระดับนานาชาติ	The	5th	International	Contest	

of	Applications	in	Nano-Micro	Technology	(iCAN’14)	ที่	

มหาวิทยาลัย	TOHOKU	ประเทศญี่ปุ่น	จากทีมที่เข้าร่วม

แข่งขัน	จ�านวน	23	ทีม	จาก	13	ประเทศทั่วโลก

		 รองศาสตราจารย์นนัทชยั		ทองแป้น	หวัหน้าสาขา

วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะ

วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	เปิดเผยว่า	ทมีนกัศึกษา

จากสาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์	มหาวทิยาลยัรังสติ	

ได้ร่วมมือกับ	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร	ลาดกระบงั	ส่งผลงาน

เรื่อง	The	Low-Cost	Compression	Depth	Sensing	Unit	for	

CPR	Manikin	Based	on	Accelerometers	เข้าร่วมการแข่งขัน

นวัตกรรมระดับนานาชาติ	The	5th	International	Contest	

of	Applications	in	Nano-Micro	Technology	(iCAN’14)	ที่	

มหาวิทยาลัย		TOHOKU	เมือง	Sendai	ประเทศญี่ปุ่น	โดย

ได้รับรางวัล	The	Best	Contribution	Award	

	 “ส�าหรับทมีผู้เข้าร่วมแข่งขนัประกอบด้วย	นางสาว

สภุทัรา	วรรณสขุ		นกัศึกษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาวศิวกรรม

ชวีการแพทย์	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	และ

นายอนีวัฒน์	 จูห้อง	 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย	์

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร	ลาดกระบงั	

ทั้งนี้	การแข่งขันดังกล่าว	ได้จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีน	

ต่อมาประเทศต่างๆ	ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ	โดยมีจุด

มุง่หมายในการส่งเสริมการพฒันานวตักรรมของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี	ทีส่ามารถน�าไปผลติในเชงิพาณชิย์ได้	ใน

ปีนี้มีทีมทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจ�านวน	23	ทีม	จาก	13	

ประเทศ	ทั่วโลก	ผู้เข้าชมประมาณ	3,000	คน	ซึ่งการ

เข้าร่วมแข่งขันในคร้ังนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา	

เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากท�าให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา

ศักยภาพในด้านวิชาการ	ด้านทักษะการวิจัย	ทักษะการ

น�าเสนอ	ทักษะทางด้านภาษา	และได้รับประสบการณ์ใน

การแข่งขันระดับนานาชาติ	และนับเป็นคร้ังแรกของการ

ส ่งทีมเข ้าร ่วมแข ่ง ขันของสถาบันอุดมศึกษาจาก

ประเทศไทย”	 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าว

	 ด้าน	นางสาวสุภัทรา	วรรณสุข	นักศึกษาชั้นปีที่	4	

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	นับเป็นโอกาสดีมากที่ได้เป็น

ตวัแทนของประเทศไทยในนามของมหาวทิยาลยัรังสติเข้า

ร่วมแข่งขัน	ส�าหรับกจิกรรมมทีัง้การให้ความรู้	การพรีเซนต์	

และการแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงวัฒนธรรมร่วมกัน					

	 “แนวคิดในการผลิตเคร่ือง	CPR	 ได้ร่วมคิดกับ

อาจารย์ผู้สอน	ซึง่เน้นไปทางด้านการแพทย์	โดยเป็นเคร่ือง

ตรวจสอบการท�า	CPR	 ที่ช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นสู่ภาวะ

ปกติ	 โดยเครื่องนี้มีความพิเศษคือ	 สามารถตรวจจับการ

ท�างานของ	CPR	 ที่ใช้ส�าหรับการเทรนได้	 และเก็บข้อมูล

ทางการแพทย์ได้	หากคนทีไ่ม่มคีวามรู้พืน้ฐานทางด้านการ

ท�า	CPR	 อาจท�าได้ไม่ถูกต้อง	 การกดลึกหรือแรงเกินไป	

ท�าให้มีผลต่ออวัยวะภายในของผู้ป่วยได้	 ดังนั้น	 เครื่องนี้

ท�าการตรวจจับได้ถึงแรงและอัตราการกด	หากท�าถูก	LED	

จะมีลักษณะเป็นสีเขียว	 หากท�าต�่าเกินไปจะเป็นสีเหลือง	

และท�ามากเกินไป	LED	แสดงผลเป็นสีแดง	 และสามารถ

แสดงข้อมูลได้	2	ส่วน	คอื	ส่วนแรกทางกล่อง	LED	มีไฟวิง่

ส�าหรับคนทั่วไปดูได้	และในส่วนที่	2	คือการเก็บข้อมูลใน

การประมวลผลโชว์หน้าจอคอมพวิเตอร์เป็นกราฟให้ด	ูโดย

บอกถึงอัตราความถูกต้องของระยะและต�าแหน่งได้อย่าง

ชดัเจน	ซึง่ข้อมลูนีถื้อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลได้	

ปัจจุบันเครื่อง	CPR	ที่ผลิตออกมามีราคาค่อนข้างสูง	แต่

เราสามารถผลติได้ในราคาประมาณ	3,000	บาทต่อเคร่ือง”	

นางสาวสุภัทรา	กล่าวเสริม



ม.รังสิต ได้รับทุนเรียนฟรี
ตลอดหลักสูตรจากรัฐบาลจีน

หวังต่อยอดความรู้ทางด้านภาษาให้แก่ นศ.ไทย 
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ศูนย์บริการนานาชาติ จัดโครงการ I-House
และโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
 ศูนย์บริการนานาชาติ	ร่วมกับ	ส�านักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์	มหาวิทยาลัย

รังสติ	จัดโครงการ	I-House	และโครงการเตรียมความพร้อมสูอ่าเซยีน	ณ	โรงเรียนสลุกัขณะ	

เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	 น�า

ตัวแทนนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัรังสติ	ทีเ่ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นในประเทศลาว	พม่า	

และเวียดนาม	เป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต	และวัฒนธรรมของ

ประเทศในอาเซียน	อาทิ	ความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ	ภาษา	อาหาร	การแต่งกาย	

และความเป็นอยู่	เป็นต้น

สำานักงานหอพัก และสโมสรนักศึกษาหอพัก
ถวายเทียนจำานำาพรรษา ประจำาปี 2557
 ส�านักงานหอพัก	และสโมสรนักศึกษาหอพัก	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดพิธีถวายเทียนจ�าน�าพรรษา	

เนือ่งในเทศกาลเข้าพรรษา	โดยมีนกัศึกษาสโมสรนกัศึกษาหอพกั	พร้อมดว้ยบคุลากรหอพกั	และผู้บริหาร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์		เพื่อใช้จุดบูชาพระพุทธปฏิมา	และเพื่อให้

พระภิกษุใช้ส่องสว่างขณะจ�าพรรษาอยู่ที่วัดในเทศกาลเข้าพรรษา	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.พงศ์ภัทร	

อนุมัติราชกิจ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	และอาจารย์นันทนา	กุญชร	ณ	อยุธยา	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานหอพัก	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธานในพิธี	ณ	วัดนาวง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี
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	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้รับทุนการศึกษาจาก

รัฐบาลจีนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร	 หวังสร้างโอกาสและ

ขยายความรู ้ด ้านภาษาจีนแก่นักศึกษาไทย	 เพื่อ

เตรียมพร้อมเปิดโลกทศัน์สูโ่ลกกว้างทัง้ในระดบัปริญญา

ตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	และการประกอบอาชีพใน

อนาคต

	 ดร.กัญจน์นิตา	 สุเชาว์อินทร์	 คณบดีวิทยาลัย

นานาชาติจีน	 และรองผู้อ�านวยการสถาบันจีน-ไทย	

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	เมื่อปี	2556	มหาวิทยาลัย

รังสิตก่อตั้งสถาบันจีน-ไทย	 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศจีนกบัประเทศไทย	และเพือ่เป็นการเปิด

โอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นกัศึกษาด้วยการมอบทนุ	

รวมทั้งจัดโครงการแลกเปล่ียนระหว่างกัน	 โดยด�าเนิน

การตดิต่อและประสานงานกบัหลากหลายมหาวทิยาลยั

ในจีน	 ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยกวางสี

ได้มอบทุนการศึกษา	จ�านวน	10	ทุน	แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท	 และในปีการศกึษา	2557	 นี้	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้รับการสนับสนุนโควต้าทุนการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยหูหนาน	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

อันดับที่	28	ของประเทศจีน	จ�านวน	6	ทุน	โดยได้รับ

เกียรติจาก	Ass.Prof	Zhang	Jinjun	ผู้อ�านวยการอาวุโส	

ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยหูหนาน	 เดินทาง

มาเย่ียมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต	 และร่วมคัดเลือก

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต	 เพ่ือรับทุนศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท	 ทุนรัฐบาลจีน	 โดยแบ่งออกเป็นทุน

การศึกษาแก่นกัศึกษาคณะบญัช	ีจ�านวน	4	ทนุ	นกัศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ�านวน	1	ทุน	และนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์	จ�านวน	1	ทุน	

	 “นอกจากนี้	ยังมีความร่วมมือกับอีกหลากหลาย

มหาวิทยาลัยในจีนที่ให้ความสนใจ	และเลือกสนับสนุน

ทุนการศึกษาให ้แก ่มหาวิทยาลัยของเรา	 ได ้แก ่	

มหาวทิยาลยัครูกวางส	ีมอบทนุการศึกษาระดบัปริญญา

โท	จ�านวน	8	ทนุ	และมหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรม

ปักกิง่	มอบทนุให้แก่นกัศึกษาและศิษย์เก่ามหาวทิยาลยั

รังสิต	 ซึ่งตรงนี้นับเป ็นโอกาสที่นักศึกษาสามารถ

พัฒนาทักษะทางด้านภาษา	 และหาประสบการณ์

การใช้ชีวิตในต่างประเทศได้	ส�าหรับตวัหลกัสตูรนัน้	ไม่

ได้เรียนเกี่ยวกับระบบภาษาเพียงอย่างเดียว	 แต่ยัง

เรียนรู้เชิงลึกในสายอืน่ๆ	อกีด้วย	เช่น	กลุม่สงัคมศาสตร์	

กลุ่มวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์	 นักศึกษาที่ได้รับทุน

สามารถเลือกเรียนได้ทุกสาขาที่สนใจ	 อาจด้วยชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่

หลากหลาย	ส่งผลให้นักศึกษาของเรามีความหลากหลาย

มากขึ้นตามไปด้วย	 ทางประเทศจีนจึงอยากจะได้ความ

สามารถของเด็กเรา	เพื่อน�าไปต่อยอดองค์ความรู้	โดย

รายละเอยีดเกีย่วกบัทนุการศึกษานัน้จะครอบคลมุทัง้หมด	

ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม	ค่าหอพกัรวมค่าน�า้ค่าไฟ	และค่าใช้จ่าย

รายเดอืน	ส�าหรับนกัศึกษาและศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัรังสติ	

ที่อยากเรียนต่อ	สามารถศึกษารายละเอียดหรือติดต่อกับ

ทางสถาบนัจีน-ไทย	ได้ในเบือ้งต้น	ย่ิงหากต้องการศึกษาต่อ

ในสาขาเฉพาะทางสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้ผลการ

สอบความรู้ภาษาจีนหรือ	SHK	แต่หากใครที่ต้องการเลือก

ศึกษาในระดบัปริญญาโทด้านภาษาจีนนัน้	จะต้องมีผลการ

สอบ	SHK	5	ด้วย	ซึ่งผลระดับ	5	นั้นในประเทศไทยยงัมี

น้อยมาก	 แต่หากเด็กไทยมีความตั้งใจอย่างจริงจัง	 ก็จะ

สามารถพฒันาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองให้ไปถึง

ระดับที่สูงได้อย่างไม่ยาก	 เพราะการเดินทางไปเรียนรู้

ยังต่างแดนจะเป็นตัวเร่งส�าคัญที่จะกระตุ้นให้การพัฒนา

ทางด้านภาษาของเรานั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้”	

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน	กล่าวเสริม



ม.รังสิต จับมือ สถาบัน TAI จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำา IFTAR
 มหาวทิยาลยัรังสติ	ร่วมกบั	สถาบนั	Thailand	Achievement	Institute	จัดงานเลีย้งอาหารค่�าเพือ่กระชบั

มิตรภาพและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	(Intercultural	Friendship	Dinner:	IFTAR)	ร่วมคืนความสงบสุข	สร้าง

สันติภาพโลก	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธาน	ณ	ห้อง

ประชุม	ชั้น	3	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต		

	 ภายในงานได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศต่างๆ	 ทั้ง	 เอเชีย	 ยุโรป	

ตะวนัออกกลาง	กวา่	30	ประเทศ	ผู้น�าชาวมสุลิม	คณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย	จุฬาราชมนตรี	

ผู้น�าทางการศึกษา	ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ	และนักศึกษา	กว่า	400	คน	ร่วมงาน

ม.รังสติ ใหก้ารต้อนรบัผูแ้ทนจากประเทศจนี ในการเดินทาง
มาเยี่ยมเยียนและลงนามความร่วมมือ
 รศ.ดร.ธรรมศักดิ์	รุจิระยรรยง	คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ให้การต้อนรับ	

Ms.	Candy	Nie,	Manager	Technical	Training-Business	Development	จาก	Taikoo	(Xiamen)	Aircraft	Engineer-

ing	Co.	Ltd.,	(TAECO)	ประเทศจีน		และคณะ	ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต	และลงนาม

บันทึกสัญญาข้อตกลง		(Training	Agreement)	รวมทั้งหารือทางด้านวิชาการ	ณ	ห้องประชุม	1-308	ชั้น	3	

อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต

การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

ผลิต “เห็ดอัดเม็ด” และ “ผักอัดเม็ด”
ครั้งแรกในไทย

0
8

0
9News

ข่าว

 วิ ทยาลั ยการแพทย ์ แผนตะวั นออก	

มหาวิทยาลัยรังสิต	ผลิต	“เห็ดอัดเม็ด”	และ	“ผัก

อดัเมด็”	เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	ส�าหรับคนรัก

สุขภาพ	ผู้นิยมรับประทานมังสวิรัติ	ผู้สูงอายุ	หรือ

ผู้ป่วยทีต้่องการฟ้ืนฟสูขุภาพร่างกาย	ทัง้ยังช่วยลด

ปัญหาเห็ดล้นตลาดให้แก่เกษตรกร

	 ศาสตราจารย์	ดร.กฤษณา	ไกรสนิธ์ุ	อธิการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 เปิดเผยว่า	 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวัน

ออก	ได้จัดท�าผลติภณัฑ์เสริมอาหาร	“เหด็อดัเม็ด”	

และ	“ผักอดัเม็ด”	โดยสามารถรับประทานได้ตลอด

ทั้งปีโดยไม่ต้องรอฤดูกาล	 ซึ่งถือเป็นคร้ังแรกของ

ประเทศไทย	เนื่องจากเล็งเห็นว่าเห็ดและผักมีคุณ

ประโยชน์ที่หลากหลาย	 มีส่วนประกอบของโพลิ-

แซคคาไรด์	 ทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี	 เม่ือเทียบ

กบัผักอกีหลายชนดิ	โดยการผลติเหด็อดัเม็ดจะรับ

วัตถุดิบจากฟาร์มเห็ดที่มีคุณภาพ	 และรับเฉพาะ

เห็ดออร์แกนิคที่ไร้สารเคมีเจือปนเท่านั้น	จึงมั่นใจ

ได้ในเร่ืองของคุณภาพและความสะอาด	 ทั้งนี	้

นอกจากจะแก้ไขปัญหาในเร่ืองของเหด็ล้นตลาดให้

แก่เกษตรกรแล้ว	ยังเหมาะกับคนรักสุขภาพ	ทาน

มงัสวรัิต	ิและผู้สงูอายุทีเ่คีย้วอาหารไม่ได้	หรือผู้ป่วย

ที่ต้องการฟื ้นฟูสุขภาพร่างกาย	 เพียงแค่ทาน

เห็ดอัดเม็ดเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารและกากใย

ที่เพียงพอ	

		 “เหตุผลที่เลือกใช้วิธีอัดเม็ดแทนการบรรจุ

แคปซูลเพราะจะสามารถคงคุณค่าของสารอาหาร

News
ภาพข่าว

ได้มากกว่า	และในอนาคตจะพัฒนาสู่การเคลือบ

เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองของรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว

ของเห็ด	 รวมทั้งจะน�าเห็ดที่มีสรรพคุณใกล้เคียง

กันมาผสมกัน	 หรือน�าผักอัดเม็ดมาเสริมในเม็ด

เดียวกันด้วย	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่

มากข้ึน	 โดยแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน	

บางชนิดมีผลต่อทางเดินหายใจ	บางชนิดมีผลต่อ

ระบบย่อยอาหาร	 บางชนิดมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ของร่างกาย	 ถ้าเราจับมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วมา

ท�าเป็นเม็ดจะท�าให้มีประโยชน์มากกับผู้บริโภค

ทั่วไป	 อีกทั้งยังสะดวกในการพกพาเป็นโปรตีน

เสริมส�าหรับคนรับประทานมังสวิรัติ”	 อธิการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	กล่าวเสริม

		 ทั้งนี้	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	“เห็ดอัดเม็ด”	

จะวางจ�าหน่ายที	่ศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวนั-

ออก	Oriental	Medicine	Health	Center	อาคารรังสิต

ประยูรศักดิ์	(อาคาร	12	)	มหาวิทยาลัยรังสิต	ใน

เร็วๆ	นี้
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ต้นฝน คนสวย ที่สิบสองปันนา
(เชียงรุ้ง) เมืองจีน (ตอนจบ)
 สวสัดคีบัแฟนๆ	ทีเ่หนยีวแนน่ของผม	เมือ่

เดือน	ก.ค.	ที่ผ่านมา	ผมมีภารกิจบรรยายพิเศษ

และสอนหนังสือด้วย	7	วัน	ทั้งเดือนไม่ได้ว่างเลย	

เวลามาบรรยายพเิศษเสาร์-อาทติย์	กต็อ้งกระเตง

ลูกสาวตัวน้อยมาด้วย	ปล่อยให้แกนั่งถักหนังยาง

หลังห้องเรียนเงียบๆ	 เตรียมไปขายเพื่อนๆ	 ที่

โรงเรียน	 คร้ันจะปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวก็เป็น

ห่วงคิดไปสารพัด	ก็เหนื่อยมากคับ	แต่ท�างัยได้ก็

ต้องสู้เพื่อลูกแบบซามูไรพ่อลูกอ่อน	หุ	หุ

	 เอาล่ะคับ...	 ดราม่าเล็กน้อย	 ตามผมไป

เที่ยวสิบสองปันนากันต่อดีกว่า	 เช้าวันเสาร์ที่	21	

มิ.ย.	 หลังอาหารเช้าที่โรงแรมพวกเราก็มุ่งสู่สวน

ป่าดงดิบ	 ซึ่งเป็นสวนสร้างข้ึนใหม่	 นักท่องเที่ยว

ต้องขึ้นรถกอล์ฟเพื่อให้ไปส่งด้านบน	ภายในสวน

ป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์	 ซึ่งมี

พันธุ์ไม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่	มี

หมูบ่า้นชนกลุม่นอ้ยจ�าลอง	ร้านอาหาร	และเรอืน

รับรองแขกอยู่ภายในสวน	มีการแสดงของชนพืน้เมือง

และพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อยให้นักท่องเที่ยว

ได้ชม	มีการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงาม

น่าประทบัใจ	การแสดงของนกยูงนัน้จะมีเวลาเป็น

รอบๆ	พวกเราไปทนัได้ชมรอบ	10	โมงเช้า	พอได้

เวลาริมสระน�้า	 	 เจ้าหน้าที่จะเป่านกหวีดเป็น

ระยะๆ	นกยูงไม่รู้มาจากไหนเป็นร้อยๆ	ตวั	ออก

จากป่าบินลงมากินอาหารที่เค้าโปรยให้	ดูตื่นตา

ตื่นใจมาก	 สักพักใหญ่กะว่านกยังกินไม่ทันอิ่ม

แน่ๆ	จะมสีาวๆ	มาไล่ให้บนิกลบัไป	เพราะถ้านก

กนิอิม่แล้ว	เดีย๋วรอบบ่ายจะไม่มา	คงข้ีเกยีจ	แอบ

งบีและอูง้านได้	555	ประมาณ	11	โมง	น้องล่า	ไกด์

สาวกพ็ามาทีศู่นย์วจัิยทางการแพทย์แผนโบราณ	

พอไปถึงก็โดนต้อนเข้าห้องรับฟังเร่ืองเก่ียวกับ

วิวัฒนาการทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีการ

รักษาโรคด้วยสมุนไพร	 มีอาตี๋อาหมวยยก

กาละมงัใส่น�า้อุน่ผสมสมุนไพรให้บริการแช่เท้าแก้

เหม็นและนวดให้พวกเรา	 ผมขอผ่านคับงานนี้

เพราะเป็นคนอนามัยเท้าจัดอยู่แล้ว	 ไม่มีปัญหา

ใดๆ	 พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผู้เชีย่วชาญจากทเิบต	โดยการจับชพีจร	รายไหน

รายนั้นเป็นอันต้องมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งชัวร	์

คณุหมอกแ็นะน�าให้ซือ้สมุนไพรตวันัน้ตวันีไ้ปกนิ

แล้วจะหาย...	ผมว่าอ้ายทีห่ายน่าจะเป็น	“ตงัค์หาย

มากกว่า”	...ฮา	 งานนี้ผมก็รู้ทางแล้ว	 ปล่อยให้

ลุงๆ	ป้าๆ	 เค้าหนุกหนานกันไป	ผมขอออกมา

เข้าห้องน�า้หลบมุมดดูยาหน้าร้านก�าลงัซีด๊เพลนิๆ	

หมาอัลเซเชี่ยนตัวเบ้อเร่อเห่าและโดดเข้าใส่จะ

กัดผม		ดีนะที่ผมยืนระยะสุดปลายโซ่ที่เค้าล่าม

ไว้	 ถ้าโซ่ขาดมรึงนะมรึงเตรียมตัว...	กรูตายแน่	

ตกใจหมดเลย	 ต่อจากนั้นก็ได้เวลาม้ือเที่ยง	

อาหารจีนอย่างอร่อยและเต็มโต๊ะไปหมด	ช่วงบ่าย

ชมวัดป่าเจ	 เป็นวัดพุทธหินยาน	(เถรวาท)	 เป็น

วัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระ

และประกอบศาสนกิจ	ภายในวัดมีวิหาร	อุโบสถ	

และกุฏิ	 ซึ่งเป็นที่จ�าวัดของพระสงฆ์	 รวมทั้ง

อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของ

มณฑลยูนาน	ด้านหน้าวดัมสีนิค้าของทีร่ะลกึขาย

โดยชาวไทลื้อที่พอพูดภาษาไทยได้	จากนั้นก็มา

ต่อกันที่หมู่บ้านชาวเผ่าไต่จู๋หรือคนไทยจะเรียก

ว่ามีดตดัจู๋	(มีดจ้ิงฟ้า)	คนไทยนีก้ซ็กมก	ไปทีไ่หน

มักจะตั้งชื่อ	ตั้งฉายาให้เค้าเสียมนุษย์ตลอด	แต่

ก็จ�าง่ายดีคับ	ซึ่งหมู่บ้านนี้ในอดีตเคยตีมีดถวาย

ฮ่องเต้	 แต่ปัจจุบันได้น�ามาแสดงโชว์การใช้มีด

และคุณสมบัติของมีดอันโดดเด่นทั้งหั่นทั้งสับที่

แตกต่างจากมดีทัว่ๆ	ไป	คนทีโ่ชว์สรรพคณุก็พดู

ไทยเก่งมากและฮากระจาย	 เธอเปิดฟลอร์ด้วย

การหยิบแตงร้านลูกยาว	 หั่นฉับๆ	 จนกุดหมด	

“เห็งม้ายคะ	 มีกตักจู๋ของเราคมแค่หนาย	 จู๋

กระเดงไปเลย”	 พวกเราฮากันกลิ้งเลย	 จากที่ผม

คิดว่าจะมีใครซื้อมีดกลับบ้าน...	 บ้าป่าว	 แต่ด้วย

ลีลาแบบฮาๆ	ของเธอขายมีดได้เพียบเลย...	เจ๋ง

มากคับ	บ่ายแก่ๆ	ก็มาชมผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากเยื่อ

ไผ่สารพัดรูปแบบ	 ต่อด้วยสวนม่านทิง	 หรือสวน

บ้านถ่ินในค�าไทลือ้	เป็นสวนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของเมอืง

เชียงรุ้ง	ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้า

ผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา	 จึงเป็นสถานที่พัก

ผ่อนของเจ้าแผ่นดนิและขุนนางชัน้สงูและนางสนม	

ด้านหน้าของสวนม่านทิง	 มีรูปปั้นทองเหลืองของ

อดีตท่านนายกฯ	โจวเอินไหล	ในชุดไทลื้อ	ในมือ

อุม้ขันน�า้และใบมะกอกก�าลงัเล่นสงกรานต์กับชาว

บ้าน	 รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้ง

ที่ท่านเดินทางมาดูงานที่สิบสองปันนาและได้ร่วม

เล่นสงกรานต์กับชาวไทลือ้	ซึง่สร้างความประทบัใจ

แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก	และได้สร้างอนสุรณ์สถาน

ข้ึนในภายหลงั	ภายในสวนมีต้นโพธ์ิสองต้นซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย-จีน	 ที่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 ได้ทรงปลูกไว้

เม่ือคราวที่พระองค์ท่านเสด็จฯ	 เยือนเมือง

เชียงรุ้ง	 ด้านหลังของสวนม่านทิงมีเจดีย์ขาว

และเจดีย์แปดเหลี่ยม	 พวกเราเดินลัดเลาะมา

จนถึงวัดหลวงเมืองลื้อ	 เป็นวัดพุทธนิกาย

หินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน	 โดยการลงทุน

ก่อสร้างด้วยเงินทุนมหาศาลถงึ	350	ล้านหยวน	

ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐาน

อยู่	 ในส่วนของตัวโบสถ์ได้สร้างด้วยศิลปะ

ผสมผสานกนัระหว่างไทลือ้	พม่า	ลาว	มลีวดลาย

ประจ�ายามและลายกนกแบบของไทยสอด

แทรกอยู่	 ภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาด

ใหญ่เล่าเร่ืองพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเร่ือยไป

จนถึงปรินิพพาน	จนได้เวลาเกือบ	6	โมงเย็น	ก็

มาทานอาหารค�า่ที่ภัตตาคารและชมการแสดง

ย่อยอาหารของสาวๆ	ชาวไทลื้อที่สวยแจ่มทุก

นาง	จนได้เวลา	2	ทุ่ม	คณะพวกเราก็แยกกัน	

ใครทีจ่ะไปชมโชว์พาราณสกีม็าข้ึนรถ	จ่ายตงัค์เพิม่

เอาเอง	 ส่วนใครที่ไม่สนใจก็พักผ่อนเดินเล่นได้

ครับ	ส�าหรับโชว์พาราณสีนี้	 เป็นชุดการแสดงที่ดี

ที่สุดชุดหนึ่งของจีน	โดยการแสดงในแต่ละชุดนั้น

มกีารจัดฉากการแสดงอย่างพถีิพถัิน	ใช้ระบบแสง	

สี	 เสียง	 ประกอบการแสดงได้ยอดเย่ียม	 ผมว่า

อย่าเสียดายตังค์อีกนิดหน่อยเลย	 โชว์นี้สวยงาม

อลังการมากคบั	เรากลับถงึโรงแรม	4	ทุม่กวา่แล้ว	

กว่าจะอาบน�้า	เก็บของเตรียมตัวกลับพรุ่งนี้เช้าก็

ปาเข้าไปเที่ยงคืนกว่าเลย

	 เช้าวันอาทิตย์ที่	22	 มิ.ย.	2557	 ออกเดิน

ทางกลบับา้นเรา	ใชเ้สน้ทางเดมิเหมอืนตอนขามา	

น่ังรถกันข้ามวันข้ามคืน		3	ประเทศ	มาถึงกรุงเทพฯ	

เอาตอนสายๆ	ของวันจันทร์ที่	23	มิ.ย.	 เป็นอัน

จบทริปที่มีความสุขกับธรรมชาติ	ศิลปวัฒนธรรม	

และการบริการการจัดการที่ราบร่ืนของท๊อปฮิต

ทัวร์...	ขอบคุงคร๊าบ

เจ้าหน้าที่ก�าลังเป่านกหวีดเรียกนกยูงให้นักท่องเที่ยวชม

ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนา
เรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์: ความเสี่ยงต่อเวชสารสนเทศ”

News
ข่าว

	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัรังสติ	ขอเชญิผู้ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการสมัมนาเร่ือง	“สือ่สงัคมออนไลน:์	

ความเสี่ยงต่อเวชสารสนเทศ		(Social	Media:	The	Risk	in	Medical	Informatics)”	ในวันจันทร์ที่	13	ตุลาคม	2557	เวลา	

12.30-16.00	น.	ณ	ห้อง	Grand	Ballroom	โรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	กรุงเทพ

	 ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	อาทิ	พันเอก	รศ.ดร.	 เศรษฐพงค์	มะลิสุวรรณ	รองประธาน

กรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิ(กสทช.)	นพ.พรัิตน	์โกลาพฒันา	แพทย์

อายุรกรรม	โรงพยาบาลยันฮีอินเตอร์เนชั่นแนล	เจ้าของรางวัล	“เบสท์ออฟเดอะเบสท์”	และรางวัล	“	บล็อกยอดเยี่ยม	

สาขาสุขภาพ”	จากการประกวดสุดยอดบล็อก	งานประกวดไทยแลนด์	บล็อกอวอร์ด	2010	อาจารย์ปริญญา	หอมอเนก	

ประธานและผู้ก่อตั้ง	บริษัท	เอซิส	โปรเฟสชั่นนัล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	กรรมการและเลขานุการ	สมาคมความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ	(TISA)

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	คุณวราภรณ์	ประณิธานวิทยา	โทร.0-2997-2200-30	

ต่อ	4068	หรือส�ารองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์	http://goo.gl/Oxy653



Special story
บทความพิเศษ[จันทร์เพ็ญ ทองย้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต]

 เนลสัน	แมนเดลา	อดีตประธานาธิบดีผิวสี

คนแรกของแอฟริกาใต้	 ถือเป็นสุดยอดผู้น�า

วีรบุรุษของโลกที่เราคนไทยควรจะเรียนรู้เอามา

เป็นแบบอย่าง	 โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันที่

สังคมไทยเราอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทางการ

เมือง	 มีกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างกันออกไป			

ผู้คนในบ้านเมืองเกิดความรู้สึกเกลียดชังซึ่งกัน

และกัน	 จากการได้ชมภาพยนตร์เร่ือง	Invictus	

ในช้ันเรียนวิชาวิสัยทัศน์ผู้น�าโลกผู้น�าไทย		ผู้เขียน

คิดว่าภาพยนตร์เร่ืองนี้มีวิธีและแง่คิดที่ดีในการ

ช่วยหาทางออกให้กับสังคมของเราได้ไม่น้อย	

โดยเฉพาะอย่างย่ิง	คณุสมบตัคิวามเปน็ผู้น�าของ

เนลสัน	 แมนเดลา	 หลายๆ	 ข้อที่จ�าเป็นมากๆ	

ส�าหรับการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนใน

สังคมๆ	 หนึ่ง	 โดยเฉพาะส�าหรับสังคมไทย	 ณ	

ผู้น�าในแบบ
เนลสัน แมนเดลา
ที่สังคมไทยต้องการ  (ตอนที่ 1)

วันนี้	ได้แก่	

 การมุ่งเน้นอนาคต	 แมนเดลาเป็นคนที่

มองการณไ์กล	มองไปข้างหนา้ในสว่นทีจ่ะท�าให้

ดีขึ้น	คาดเอาไว้ในเรื่องที่ตัวเองอยากให้เกิดขึ้น

ในอนาคต	 ความหวังในสิ่งที่อยากจะเห็นและ

อยากใหเ้กดิข้ึน	เปน็คนทีจ่ะก�าหนดเปา้หมายใน

การเดนิทางไปสูอ่นาคตทีด่	ีอยากใหท้กุคนมสีว่น

ชว่ยในการท�างานใหแ้กป่ระเทศ	และสามารถอยู่

ร่วมกนักับคนตา่งสผิีว	อยากใหท้กุคนมีสว่นร่วม

ที่ท�าให้ประเทศชาติไร้การเหยียดสีผิว	 สร้าง

ความปรองดองระหว่างท้ังสองประเทศเข้าด้วยกัน	

เป็นสิ่งหนึ่งที ่ท�าให้การท�างานภายในองค์กร

ดีข้ึน	 ในการที่จะท�างานให้บรรลุผล	 แมนเดลา

จะเปน็คนทีจ่ะสะทอ้นความเปน็หนึง่เดยีวใหก้บั

คนทั้งประเทศ	 ภาพแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วย

มิตรภาพและสันติสุขระหว่างคนหลากสีผิว

 การคดิเชงิยุทธศาสตร	์แมนเดลารู้จักการใช้

วิธีการที่คิดขึ้นเองอย่างรอบคอบ	 โดยเร่ิมจากการ

เป็นมิตรกับศัตรูของแมนเดลาเอง	 	 มีลักษณะการ

ท�างานเป็นข้ันล�าดับ	 โดยวิธีการบอกศัตรูจงสู้และ

อย่าเกรงกลัวในสิ่งที่จะเกิดข้ึนในไม่ช้านี้	 จะต้อง

สร้ า งความ ยืดห ยุ่นมี จุดพลิ กแพลงได้ตาม

สถานการณ	์และมุ่งหมายเพือ่เอาชนะคูแ่ข่งขันหรือ

เพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ	 จนสามารถบรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการได้	

 ความกล้าที่จะเสี่ยง	 แมนเดลาเป็นคนที่

ตัดสินใจเด็ดขาด	 กล้าเสี่ยงในทุกๆ	 เร่ืองไม่ว่าจะ

เป็นการเสี่ยงในการแข่งขันกีฬา	 ส่วนหนึ่งที่ท�าให้

กีฬาประสบความส�าเร็จด้วยการไปเย่ียมไปชมการ

ฝึกซ้อม	 พร้อมทั้งจับมือแสดงความดีใจกับลูกทีม

ทุกคนและอวยพรให้ลูกทีมให้คว้าชัยชนะมาให้ได้

เพ่ือประเทศ	 แมนเดลาบอกกับนักกีฬาว่าจงรู้สึก

ม่ันใจและกล้าท่ีจะพาทีมก้าวไปพร้อมกัน	กับความเส่ียง

ที่ก�าลังจะเกิดข้ึนในวันข้างหน้า	 และพร้อมที่จะ

ท�าใหท้มีประสบความส�าเร็จตามเปา้หมายทีก่�าหนด

เอาไว้	 	แมนเดลาอยากมองเห็นทีมรักบี้เป็นแชมป์

โลกในอนาคต	โดยใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ภายใต้

ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น	ดังนั้น	จึงต้องมี

กรอบการก�าหนดข้ันตอนและวิ ธีการเพื่อการ

ประเมินล�าดับเหตุการณ์ที่ก�าลังจะเกิดข้ึนอย่าง

รอบคอบ	 เพื่อให้ปัญหาในการด�าเนินงานมีข้อ

บกพร่องน้อยที่สุด	 จะต้องไม่สร้างแรงกดดันให้

กับทีมจนมากเกินไปและจะต้องท�าให้ทีมประสบ

ความส�าเร็จ	 ซึ่งเป็นการก�าหนดการปฏิบัติการใน

อนาคต	 ความเสี่ยงอาจจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา	

และจะต้องไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

มั่นคง

	 	 	 	 (อา่นตอ่ฉบบัหนา้)
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Notebook

	 ช่วงนี้ใครๆ	ก็พูดถึงซีรีย์เรื่องโปรดกัน	ไม่ว่าจะซีรีย์ไทย	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ฝรั่ง	เรียก

ว่า	ช่วงซีรีย์อินเทรนด์จริงๆ	สารรังสิตฉบับนี้เอาใจคอหนังซีรีย์	เลาะรั้วมหา’ลัยไปถาม

น้องๆ	กันหน่อยว่าพวกเขามีซีรีย์เรื่องไหนมาอัพเดทหรือแนะน�ากันบ้าง	เอาแบบดูแล้ว

จี๊ด	สุดประทับใจ	ใครๆ	ก็ไม่ควรพลาด	ส่วนจะเป็นเรื่องใดบ้างตามไปดูกันเลย...

 “ผมประทับใจเรื ่อง	‘Prison	Break’

	เปน็ซรีีย์ทีส่นกุมากเร่ืองหนึง่	ตวัละครมีความ

เฉลยีวฉลาดทีเ่ราคาดไม่ถึง	บางอย่างก็หกัมุม

ท�าใหค้นดตูอ้งลุน้อยู่ตลอดเวลา	และซรีีย์เร่ือง

นี้มีหลายภาคด้วย”

 “ชอบเร่ือง	‘Sherlock’	ซีรีย์ท่ีมีเร่ืองราว

การสอบสวนสืบสวนสุดคลาสสิก	 เน้ือเร่ือง

สนุกน่าติดตาม	 และท�าให้เราได้ลุ้นกับ

เหตุการณ์ในคดีต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา	

ซ่ึงบางคดีเราอาจจะคาดไม่ถึง	ท�าให้คนดูคิด

ได้หลายมิติและหลายแง่มุม	 สนุกครับ	

คอนเฟิร์ม”	

 “ตอนนี้ต้องเรื่องนี้เลยค่ะ	 ‘Love	Sick	

The	Series’	 ซีรีย์โดนใจวัยรุ่น	 ฟินได้ทุกฉาก	

ย้ิมไดท้กุตอน	เปน็เร่ืองราวความรักวุ่นๆ	ของ

กลุม่วยัรุ่นวยัเรียน	โดยแฝงแงค่ดิไวใ้หส้ะทอ้น

ใจคนดู	ปลื้มค่ะ	บอกเลย”

แนะนำาซีรีย์สุดประทับใจ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

นายพิธพล ธุระสิทธิ์ (เฟียต) นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
คณะนิเทศศาสตร ์

นายสุธัชพล อุดมทรัพย์ (โหน่ง)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายณัฐดนัย ยศสิงห์ (นอร์ท)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายตรอง บวรรัตนโกศล (เอิร์ธ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

นางสาววรินยุพา  นทีเลิศผดุง (ดีไซด์)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

นางสาวเจตสุภา อ่วมอาจศึก (ดิว)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 

 “ผมชอบดูซีรีย์	เรื่อง	‘Hormones	วัยว้าวุ่น’	ติดตามมา

ตั้งแต่ภาคแรก	จนถึงภาคสองเลยครับ	เรื่องราวสะท้อนสังคม

ในปจัจุบนัไดเ้ปน็อย่างด	ีทัง้ในเร่ืองการใชช้วีติของกลุม่เดก็วยั

รุ่น	รักวัยเรียน	และปัญหาครอบครัว	เป็นเหมือนการมองดูตัว

เองผ่านตวัละครในหนงัวา่เราเคยท�าอะไรมาบา้งและท�าใหเ้รา

รู้จักตัวเอง	รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม	รู้ว่าอะไรถูก	อะไรผิด

ครับ”	

 “ผมชอบซีรีย์การ์ตูนแนวสืบสวน	

เร่ือง	‘โคนนั’		เพราะปกตเิปน็คนชอบดหูนงั

แนวนีอ้ยู่แลว้	ท�าใหเ้ราไดค้ดิวเิคราะหต์าม

เหตุการณ์ต่างๆ	ในเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น	โดย

ใชห้ลกัเหตแุละผล	ผมดโูคนนัมาตัง้แตเ่ดก็	

จึงรู้สึกเหมือนตัวละครโตมาพร้อมกับเรา	

กระทั่งตอนนี้ก็ยังดูอยู่	 และหากมีการท�า

เปน็ภาคพเิศษฉายในโรงหนงักไ็มเ่คยพลาด

ต้องไปดูทุกครั้ง”	

 “ประทับใจ	 เร่ือง	 ‘Iryu:	 Team	

Medical	dragon’	ซรีีย์ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการ

แพทย์และการผ่าตัด	 ท�าให้เรารู้จักวงการ

แพทย์มากขึ้น	อีกทั้งเนื้อหาในเรื่องยังสนุก

และสอนใหเ้ราไดเ้หน็มมุมองของคนดทีีแ่ม้

ชีวิตจะเจออุปสรรคมากมาย	 แต่ก็มีความ

ปรารถนาในการที่จะท�าหน้าที่เพื่อช่วย

เหลือส่วนรวม	ลองไปหามาดูนะคะ”



ต้องยอมรับว่าชื่อของภาพยนตร์เร่ืองนี้มีความโดดเด่น

ทั้งในแง่การดึงดูดความสนใจและการสื่อความหมาย	 โดย

เฉพาะในแง่ของการส่ือความหมายน้ัน	 สามารถส่ือความหมาย

ได้หลายลักษณะและหลายระดับ	

“ฝากไว้ในกายเธอ”	 อาจหมายถึง	 การฝากความรัก	

การฝากหัวใจ	 การฝากรอยแค้น	 การฝากของบางอย่าง

อันเนื่องจากเพศสัมพันธ์	 และการตั้งครรภ์	 ชื่อยังท�าให้เกิด

การกระตุ้นความอยากรู้ว่า	ฝากอะไรไว้กับใคร	หลายคนอาจ

เดาว่า	“กายเธอ”	น่าจะหมายถึง	ผู้หญิง	แต่อาจจะเป็นผู้ชาย

ก็ได้	ชื่อยังท�าให้สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล	อ่อนหวาน	ในขณะ

เดียวกันก็มีความน่ากลัวแอบแฝงอยู่	

ในแง่ของเรื่องราวและแนวภาพยนตร์	 เป็นงานแนว

สยองขวัญที่เป็นส่วนผสมของ	“ลัดดาแลนด์”	กับเรื่องรักวัยรุ่น	

โดยมีกลุ่มผู้แสดงที่โด่งดังจาก	 Hormones	 นอกจากนั้น	 ดู

เหมือนว่าทางผู้สร้างได้พยายามเพิ่มเติมบรรยากาศแบบ

ลึกลับ	 ตื่นเต้น	 โดยเน้นที่การติดตามค้นหาความจริงว่าใคร

เป็นต้นเหตุ	

ในแง่ของการเล่าเรื่อง	 ถือได้ว่าเป็นการเล่าเรื่องที่มี

ชั้นเชิงน่าติดตาม	ในส่วนของการก�ากับ	ก็ควบคุมจังหวะที่พอ

เหมาะ	ยกเว้นตอนท้ายที่น่าจะรวบรัดกว่านี้	

ส่วนประเด็นส�าคัญที่สืบเนื่องมาจากชื่อของภาพยนตร์	

โดยเฉพาะประเด็นฝาก	“อะไร”	ไว้กับ	“ใคร”	คงต้องติดตาม

หาค�าตอบกันเอาเองในโรงภาพยนตร์	

บางอย่างอาจใกล้เคียงกับที่หลายคนคิด	แต่บางอย่าง

อาจไม่ใช่

ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง	งานเรื่องนี้มี

ความตื่นเต้นระทึกขวัญที่น่าจะตอบสนองความพึงพอใจของ

คนดูได้	 แต่ประเด็นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของนักเรียน	 อาจ

หนักจนคนดูเครียด	และไม่รู้สึกเพลิดเพลินเท่าที่ควร	

ท�าไมเราถึงไม่ค่อยมีเพื่อน	 เพราะ

อะไรเราถึงปรับตัวได้ยาก	 ด้วยเหตุผลใดเรา

ถึงเก็บเงินไม่อยู่...	ค�าตอบของค�าถามเหล่านี้

ล้วนอยู่ในตัวของคุณ	และ	Masumi	Nakajima	

(ผู้เขียน)	 ก็จะพาคุณ	 ‘ค้น’	 ความลับและ

ความจริงในจิตใจให้พบ	 เพื่อบอกวิธีการ

แก้ไข	 เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้

เป็นคนที่มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	 โดยดึงคุณออกจาก

สิ่งที่เรียกว่าขนบในจิตใจ	 ด้วยการตอบ

ค�าถาม	 36	 ข้อ	 ซึ่งในบทที่	 1	 จะเป็นแบบ

ทดสอบทางจิตวิทยา	แบ่งเป็น	3	ตอน	แต่ละ

ตอนจะมีแบบทดสอบทางจิตวิทยาทั้งหมด	12	

ข้อ	ทุกๆ	แบบทดสอบจะมีค�าอธิบายและบท

วิเคราะห์	ในบทที่	2	เป็นการน�าผลจากการท�า

แบบทดสอบในบทที่	 1	 มาวิเคราะห์โดยรวม	

เพื่อให้คุณเข้าใจว่าสัญชาตญาณที่อยู่ในตัว

ต้องการอะไร	 มีแนวโน้มจะไปทางไหน	 ได้รู้

ถึงจุดแข็งของตัวเอง	 พร้อมค�าแนะน�าที่

สามารถน�าไปใช้จริงได้	 และบทที่	 3	 จะ

เป็นการวิเคราะห์ว่าคุณจะเข้ากับคนอื่นได้ดี

หรือไม่	 ทั้งกับคนรัก	 คู่ชีวิต	 พร้อมวิธีที่จะ

ท�าให้คุณปรับปรุงความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ

คนรอบข้างให้ดีขึ้น

	 หนังสือแนวฮาวทูระดับเบสเซลเลอร์

จากประเทศญี่ปุ่นเล่มนี้	 จะเป็นกุญแจดอก

ส�าคัญอีกดอกหนึ่งที่ไขประตูแห่งจิตใจของ

คุณ	 เพื่อคุณจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น	 และ

ปลดล็อกตัวเองออกจากสิ่งเดิมๆ	 ที่เคยเป็น

อยู่ไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น

ฉบับนี้ขอน�าเสนอเว็บแหล่ง	Download	

โ ป ร แ ก ร ม ฟ รี ย อ ด ฮิ ต ป ร ะ จ� า เ ค ร่ื อ ง

คอมพิวเตอร์กันครับ	 ลองเข้าไปที่	 https://

ninite.com	 เราก็จะพบรายชื่อโปรแกรมที่

Recommended
เมนูบันเทิงโชว์ออฟ

ShowOff

มากมายพร้อมค�าอธิบายสรรพคุณและค�า

ชื่นชมของเว็บนี้ว่ามีความสะดวกรวดเร็วใน

การใช้งานอย่างไร	 อีกทั้งแสดงข่าวสาร

ข้อมูลของโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ๆ	 	 ที่ได้รับ

การปรับปรุง	 พร้อมท้ังบอกข้ันตอนการติดต้ัง	

3	ขั้นตอนง่ายๆ	1)	คลิก	Apps	ที่ต้องการโดย

กดเลือก	2)	คลิกปุ่ม	Get	Installer	เพื่อรับไฟล์

จาก	ninite		และ	3)	ท�าการติดตั้งอีกครั้งใน

ภายหลัง	ตัวอย่างเช่น	เลือกโปรแกรม	Drop-

box,	Picasa	 และ	VLC	 จากนั้นคลิกปุ่ม	Get	

Installer	 ก็จะได้ไฟล์ชื่อว่า	 “Ninite	Dropbox	

Picasa	 VLC	 Installer.exe”	 เพื่อเตรียมลง

โปรแกรม	 จากนั้นคลิกที่ไฟล์อีกครั้งแล้วกด

ปุ่ม	RUN	โปรแกรม	ninite	จะท�าการ	Download	

โปรแกรมที่เลือกไว้และท�าการติดตั้ง		การ

ใช้งานก็ง่ายๆ	 โปรแกรมก็มากมาย	 มีทั้ง

ระบบ	 Windows	 และ	 Linux	 เป็นโปรแกรม

สามัญประจ�าเครื่อง	ทดลองใช้กันดูครับ

 เม่ือยุคสมัยแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา	ความคิด

ของเยาวชนไทยก็มไิดห้ยุดนิง่อยู่ในทีเ่ดมิๆ	หากเพยีง

แต่หมุนตามวงรอบของโลกในยุคโลกาภิวัตน์	ซึ่ง

ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่อย่างใดที่อาจจะมี

บางสิ่งถูกกลืนกินไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น	 ในขณะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ยังคงมี

เรื่องที่น่ายินดีอยู่เช่นกัน	 เพราะถึงโลกจะหมุนไปเร็ว

เพียงใด	แต่ก็ยังมี	2	 เด็กหนุ่มที่ยังคงมีใจทุ่มเทและ

พร้อมที่จะอนุรักษ์สืบทอดศิลป-วัฒนธรรมไทยมิให้

เลือนหายไป

	 นายอิทธินนท์	บุตรโกบ	(ท็อพฟี่)	นักศึกษาชั้น

ปีที่	3	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	หนุ่ม

จากปกัษ์ใตผู้้มคีวามสามารถดา้นศิลปวตันธรรมไทย	

ที่คงพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาในงานส�าคัญๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย	เพราะเขาคือ	หนึ่งในทีมนักแสดงของ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ที่

นอกจากจะเป็นนักกิจกรรมแล้วยังมีผลการเรียน

ที่ดีมาก	

	 	 “ผมมีความสนใจดา้นศิลปวฒันธรรมไทย

ตั้งแต่เรียนมัธยมและเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง

โรงเรียนมาโดยตลอด	พอได้เข้ามาศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยรังสิต	 จึงตัดสินใจเข้าร่วม

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ชั้นปีที่	 1	

ซึ่งผลงานที่ประทับใจมากที่สุดคือ	 การแสดง

ในงานวนัปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่	มหาวทิยาลยั

รังสิต	ประจ�าปีการศึกษา		2557	และ	งานรอมฏอน-

ไนท์	ที่ผ่านมาครับ”	นายอิทธินนท์	กล่าวเสริม	

	 	 ส่วนอีกหนึ่งหนุ่ม	 นายปัญจวิช	 จิรัฐิติกุล	

(ไกด)์	นกัศึกษาชัน้ปทีี	่3	คณะบญัช	ีมหาวทิยาลยั

รังสิต	หนุ่มนักบัญชีผู้มีความสามารถด้านศิลป-

วัฒนธรรมไทย	 ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักแสดง

ของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 อีกทั้งยังมีดีกรีนักศึกษาเรียนดีมากความ

สามารถประดับตัวอีกด้วย		

	 นายปญัจวชิ	กล่าววา่	“ตนเองรู้สกึดใีจมาก

ทีไ่ดร่้วมแสดงในกจิกรรมตา่งๆ	ของมหาวทิยาลยั

รังสิต	 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ

มาก่อน	 ต่อมาจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ส่วนการแสดงที่

ประทับใจมากที่สุดคือ	 การแสดงในงานวันคล้าย

วันเกิด	 ดร.อาทิตย์	 อุ ไร รัตน์ 	 อ ธิการบดี

มหาวิทยาลัยรังสิต	 และการแสดงในงานวัน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

ประจ�าปีการศึกษา	2557”

	 ถึงแม้จะเป็นการแสดงที่ จัดข้ึนภายใน

มหาวิทยาลัยรังสิต	แต่คุณค่าที่	2	หนุ่มได้เรียนรู้

และได้รับจากการร่วมท�ากิจกรรมนั้นมีมากกว่า

ต�าราในห้องเรียน	 เพราะในร้ัวมหาวิทยาลัย

รังสิต...	ที่นี่สอนประสบการณ์	

14 15

2 นักศึกษาหนุ่ม ม.รังสิต
กับเส้นทางที่เลือก เพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง
“ศิลปวัฒนธรรมไทย”
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คุยเฟื่องเรื่องภาษา[อ.ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์์]

	 การใช้คอนแทคเลนส์ในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากโดยมี

วัตถุประสงค์ในการใช้	เช่น	การแก้ไขหรือช่วยในเรื่องของสายตา	ความ

สวยงาม	เป็นต้น	โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	“คอนแทคเลนส์”	

(Contact	Lens)	 หรือเลนส์สัมผัส	 ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในกลุ่มวัยรุ่น	 เพื่อน�ามาใช้ในเร่ืองความสวยความงาม	 เช่น	

เปลี่ยนสีดวงตา	ท�าให้ตาด�าขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกติ	 	 ที่เรียกว่า	

บิก๊อาย	(Big	Eye)	ซึง่ทีผ่่านมามกัมีผู้ปว่ยมีการอกัเสบตดิเชือ้ทีต่าเนือ่งจาก

การใชบ้ิก๊อายอยู่หลายราย	ดงันัน้	เทคนคิวธีิการใชท้ีถู่กตอ้งและปลอดภัย

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	Health	Tip	ฉบับนี้มีวิธีการใช้อย่างไรให้ปลอดภัยมาฝาก

กันครับ

	 สวัสดีครับ	 คุยเฟื่องเรื่องภาษาฉบับนี้ขอน�าเสนอการออกเสียงค�า

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง	 โดยจะพูดถึงกลุ่มค�าศัพท์อาหารการกิน	

เพราะมีหลายค�าทีพ่วกเราน�ามาใชเ้รียกจนชนิปาก	จนอาจจะไม่รู้วา่จริงๆ	

แล้วเราออกเสียงกันผิดอยู่	มาลองดูกันครับว่ามีค�าไหนกันบ้าง	ก่อนอ่าน

ลองออกเสยีงค�าแตล่ะค�าดกูอ่นนะครบัแลว้คอ่ยมาดซูวิา่เราออกเสยีงถกู

กันหรือเปล่า	 	 	

	 Salmon	 ผมเชื่อว่าเราคุ้นเคยกันดีส�าหรับค�านี้เวลาสั่งอาหารญี่ปุ่น	

ค�านี้หลายคนออกเสียงว่า	“แซลม่อน”	บางคนก็ออกเสียงว่า	“แซวม่อน”	

แต่ที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่า	“แซ-เมิ่น”	(‘sæmən)	ไม่ออกเสียงตัว	“l”	
นะครับ

	 Syrup	 ค�านี้หลายคนคงม่ันใจเต็มร้อยว่าออกเสียงถูกต้องแน่ๆ	

เพราะใช้เวลาสั่งกาแฟบ่อยๆ	หลายคนออกเสียงว่า	“ไซรัป”	แต่ที่ถูกต้อง

ออกเสียงว่า	 “ซี-เริป”	 (ˈsɪrəp)	 เวลาสั่งกาแฟใส่น้�าเชื่อมรอบต่อไป
อย่าลืมลองออกเสียงดูนะครับ

การใช้ให้ปลอดภัย
ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับบุคคลอื่น	

ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพช�ารุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน	

ให้เลือกซื้อที่ไว้ใจได้	(เลือกที่มี	อย.)	หรือแหล่งที่น่าเชื ่อถือและส�ารวจ

วันหมดอายุก่อนเสมอ

ต้องล้างมือก่อนใส่หรือถอดทุกครั้ง	อย่าไว้เล็บยาว	และท�าความ	สะอาด

ตลับใส่เป็นประจ�า

ห้ามใช้น้�าประปาหรือน้�าเกลือล้าง	 ให้ใช้น้�ายาส�าหรับล้างและแช่

คอนแทคเลนส์เท่านั้น		ควรแช่ทิ้งไว้		1	คืนก่อนใส่เพื่อล้างสารกันบูดออก	

ถ้าแต่งหน้าควรใส่ก่อนแต่งหน้า	

ห้ามใส่เกินวันละ	8	ชั่วโมง	และไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิดเวลานอน

ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม	รวมถึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะ

ว่ายน้�าเพราะอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้

ห้ามใส่เลนส์ที่แห้งแข็งแล้ว	

ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ	เช่น	ต้อเนื้อ	ต้อลม	ตาแดง	กระจกตา

ไวต่อความรู้สึกลดลง	ตาแห้ง	กระพริบตาไม่เต็มที่	ไม่ควรใช้

และถ้าหากเกิดอาการผิดปกติ	เช่น	เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับ

อาการแพ้แสง	ตามัว	น้�าตาไหลมากหรือตาแดง	ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์

ทันที	และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว

ม.รังสิต จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่าย ทสม. 

ใช้คอนแทคเลนส์ (Contact Lens)
และ Big Eye อย่างไรให้ปลอดภัย

คุณรู้จัก “แซ-เมิ่น” หรือไม่ 

News
ข่าว

 มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ		กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม		ด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่าย	

ทสม.	(เครือข่ายอาสาสมัครพทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อมหมู่บ้ าน)	 	 ในการเ ฝ้าระวั งและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในพื้นที่ภาคกลาง	

ตะวันออก	 และตะวันตก	 	 โดยคัดเลือกพื้นที่การเรียนรู้	

อ�าเภอบ่อทอง	จังหวัดชลบุรี	และอ�าเภอชนแดน	จังหวัด

เพชรบรูณ	์	จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารใหแ้กส่มาชกิเครือข่าย	

ทสม.	เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ		

	 ดร.เจริญวิชญ์	 	 หาญแก้ว	 	 อาจารย์ประจ�าสาขา

วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวทิยาลยัรังสติ	และประธานทีป่รึกษาโครงการฯ	ผู้แทน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กล่าวว่า	โครงการฯ	เริ่ม

ด�าเนินการคัดเลือกพื้นที่เรียนรู้ของเครือข่าย	 ทสม.	 เพื่อ

พฒันาใหเ้ปน็ตน้แบบของพืน้ทีเ่รียนรู้อืน่ๆ	ของเครือข่ายที่

มีอยู่ทัว่ประเทศ	ซึง่ในแตล่ะพืน้ทีจ่ะมีแนวทางในการด�าเนนิ

การพฒันาทีมี่ความแตกต่างกนัออกไป		ตวัอย่างเชน่	ภาค

เหนือคัดเลือกพื้นที่โดยใช้ประเด็นปัญหาหมอกควัน	 ภาค

อีสานใช้ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร		ภาคใต้เป็นพื้นที่

ชายฝ่ังติดทะเลใชป้ระเดน็ความอดุมสมบรูณข์องทรัพยากร

ชายฝ่ัง		ภาคกลางเปน็พืน้ทีลุ่ม่น้�า	กลางน้�า-ปลายน้�า		โดย

ในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง	ตะวนัออก	และตะวนัตก		ไดท้�าการ

คัดเลือกพื้นที่เครือข่าย	 ทสม.	 ที่ต�าบลซับพุทรา	 อ�าเภอ

ชนแดน	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 	 ในการบริหารจัดการน้�าเพื่อ

เป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้�า	 	 ส่วนที่ต�าบลบ่อกวางทอง	

อ�าเภอบ่อทอง	 จังหวัดชลบุรี	 เป็นพื้นที่ในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและการเฝ้าระวังแหล่งก�าเนิดมลพิษ

ท่ามกลางความเจริญของอุตสาหกรรม		

	 “ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารคร้ังนีไ้ดท้�าความเข้าใจ

และร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผน	การบริหารจัดการพืน้ทีก่ารเรียนรู้ทีม่ปีระสทิธิภาพ	

ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถ่ินอย่าง

เปน็รูปธรรม	โดยมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็จากสมาชกิ

เครือข่าย	ทสม.	ในการมองปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	รวม

ถึงร่วมกนัสร้างแนวทางการแกไ้ขปญัหาเหลา่นัน้และพฒันา

ใหย่ั้งยืนตอ่ไป”	ประธานทีป่รึกษาโครงการฯ	กลา่วเพิม่เตมิ

	 นายสมศักดิ์	 สุขส�าราญ	 ประธานคณะกรรมการ

บริหารเครือข่าย	 ทสม.	 ได้พูดถึงบทบาทของเครือข่าย	

ทสม.	 ที่มีต่อโครงการนี้ว่า	 เครือข่าย	 ทสม.	 ปัจจุบันมี

สมาชิกอยู่กว่าแสนคนทั่วประเทศทั้ง	77	จังหวัด		ซึ่งเป็น

กลไกหลักของโครงการฯ	 	 ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน	 	 เพราะ

ธรรมชาติในท้องที่ต่างๆ	 จะคงอยู่ได้เพราะคนในพื้นที่เอง

เห็นถึงคุณค่าและร่วมมือกันดูแลรักษา		การด�าเนินโครงการฯ	

ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการน�าความรู้มาถ่ายทอดแก่คนใน

ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา	 	 สามารถต่อยอดไปยังพื้นที่

อื่นๆ	ได้		อย่างพื้นที่เรียนรู้ของเครือข่าย	ทสม.		จังหวัด

ชลบุรี		เราจัดให้เป็นสังคมคาร์บอนต่�า		คือ		รักษาพื้นที่

สีเขียวเอาไว้ท่ามกลางความเจริญของอุตสาหกรรมท่ีเข้ามา

แลว้ตามมาดว้ยมลพษิและสง่ผลใหค้า่ครองชพีสงูข้ึน		โดย

เข้ามาส่งต่อความรู้ให้แก่ชาวบ้านให้ด�ารงชีวิตอยู่กับ

บ้านเกิดของตัวเองได้แบบพอเพียง

	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนเพราะทุกคนตักตวง

เอาแต่ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพยีงอย่างเดยีว	โครงการพฒันาพืน้ทีเ่รียนรู้เครือข่าย	ทสม.	

จึงเกิดข้ึนเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน	 	 โดยสร้างความร่วมมือเครือข่าย

อาสาสมัคร	ทสม.		เพือ่พฒันาพืน้ทีก่ารเรียนรู้และบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับ

ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

	 Sponge	Cake	 เป็นเค้กเนื้อนุ่มเบาเหมือนฟองน้�า	 (Sponge	 แปลว่า	

ฟองน้�า)	เชื่อว่าหลายคนออกเสียงว่า	“สปองจ์	หรือ	สปอนจ์”	แต่ที่จริงค�านี้

ออกเสียงว่า	“สปันจ์”	 (spʌndʒ)	ดังนั้น	 เวลาจะเรียกเจ้าตัวการ์ตูนฟองน้�า
ตัวสีเหลือง	(SpongeBob)	หรือรายการ	“Sponge	ฉลาดสุดๆ”	ก็ต้องเรียกให้

ถูกด้วยนะครับ

	 Spinach	ผักโขมอบชีสเมนูโปรดของใครหลายๆ	คน	แต่คงไม่โปรดแน่

ถ้าเราออกเสียงผิด	ผักโขม	หรือ	Spinach	ถ้าออกเสียงตรงตัวก็น่าจะออกว่า	

“สปิแนจ”	แต่ที่ถูกต้องคือ	“สปี๊นนิจ”	(ˈspɪnɪdʒ)
	 ลองเอาไปฝึกออกเสียงกันดูนะครับ	เวลาคุยกับชาวต่างชาติเขาจะได้

ไม่งง	ฉบับนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับ	จะขอตัวไปทานซูชิปลา	Salmon	(แซ-เมิ่น)	

ก่อน	Bye!	See	you	next	time.	
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ล้อมรั้วกิจกรรม[กนกกร ชูแก้ว]

 จากการพบปะกันของผองเพื่อนต่าง

สถาบันที่มีมุมมองต่อการพัฒนาสังคมไทย	โดย

เฉพาะประเด็น	 “ข้าว”	 จึงผุดความคิดชวน

นักศึกษาคนรุ่นใหม่มาร่วมเรียนรู้ในโครงการ		

“คนรุ่นใหม่กับวิถีเกษตรกรรม”	 โดยส�านักงาน

กจิการนกัศึกษาและชมรมธรรมาธิปไตยร่วมเปน็

เจ้าภาพ	 น�าขบวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รังสิตและต่างสถาบันอีก	5	แห่ง	ร่วมลงพื้นที่	ณ	

ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร	 (นาวิลิต)	

อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี...	ข้อมูลที่มาของ

กิจกรรมผ่านการบอกเล่าของ	นายสมภพ		ดอนดี	

ประธานโครงการฯ	ว่า	พวกเราได้ประสบการณ์

จริงจากกิจกรรมนี้	 เพราะเราได้ลงมือท�าทุก

กระบวนการในการปลกูข้าว	ตัง้แตก่ารเตรียมดนิ	

เตรียมกล้า	ด�านา	ใช้ปุ ๋ยแบบอินทรีย์	จนถึง

ขั้นตอนการจ�าหน่าย	 โดยวิทยากรคือ	 คุณวิลิต	

เตชะไพบูลย์	 ได้เล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟัง	

ซึ่งพวกเราเห็นพ้องกันในการที่จะน�าสิ่งที่ได้

เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป	

	 จากกิจกรรมน้ี	นางสาวขวัญนภา	ดวงสว่าง	

คณะเทคโนโลยีอาหาร	กล่าวว่า	คุ้มค่ามากที่ได้

รับสิง่ดีๆ 	ทัง้การดแูลทีอ่บอุน่และการต้อนรับทีด่	ี

ได้เพื่อนใหม	่จากที่ไมเ่คยด�านาก็ได้ลองท�า	และ

คุยกับชาวบ้านรับรู้ถึงความยากล�าบากของ

ชาวนาว่ากว่าจะได้เงินแต่ละบาทไม่ใช่ง่ายเลย

 หลายคนคงเคยสัมผัสกับการแสดงละครใบ้	 ซึ่ง

เปน็การสือ่สารทีต่วันกัแสดงเองจะตอ้งถ่ายทอดเร่ืองราว

ไปยังผู้ชม	 วันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับศาสตร์การ

แสดงที่มีต้นก�าเนิดจากญี่ปุ่นนั่นคือ	 บูโต	(Butoh)	 หรือ

ระบ�าแห่งความมืด	(Dance	of	Darkness)	โดยเป็นการเต้น

ที่เชื่อมโยงร่างกาย	จิตใจ	และจิตวิญญาณ	ซึ่งผู้แสดงจะ

สื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายในแบบฉบับของ

ตนเอง	 และความพิเศษของผู้ที่จะพาเราไปสัมผัสกับ

การแสดงนี้ต้องบอกก่อนว่า	 ในประเทศไทยเธอถือเป็น

เจ้าแม่บูโตที่มีความเชี่ยวชาญในการแสดงด้านนี้	 และ

ท่ีส�าคัญไปกว่าน้ัน		เธอก�าลังต้ังครรภ์	8	เดือน	เธอมีความฝัน	

และเธอท�าได้		

	 กิตติพร	อุดมรัตนากูลชัย	(โบ)	ศิษย์เก่าสาขาวิชา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 คณะนิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	หรือที่หลายคนรู้จักในฐานะนักแสดง

และนักเต้นบูโต	 เคยร่วมงานกับภัทราวดีเธียเตอร์															

บีฟลอร์เธียเตอร์	และศิลปินอิสระมากมาย	ส่วนด้านการ

ก�ากับการเต้นบูโต	อาทิ	“For	49	Days:	A	Mind	Journey	

Beyond	Death”	(2009)	ผลงานแสดงที่พูดถึงการเดินทาง

ของสภาวะจิตหลังความตาย	“For	My	Universe”	(2011)	

เป็นการฝึกสอนและก�ากับการแสดงการเต้นแนวบูโตกับ

เด็กในชุมชนนางเลิ้ง	 ในโครงการถนนเด็กเดิน	 “เสียง

กระซิบจากเงาใบไม้ไหว”	(2013)	งานแสดงเดี่ยวบูโตและ

งานแสดงภาพถ่ายทีบ่อกเลา่การค้นพบและเยียวยารักษา

ตัวตนของโบจากประสบการณ์และการเดินทางในชีวิต

ของเธอเอง	 และผลงานล่าสุด	 “a	 fetus’	 dream-

ความฝันของตัวอ่อน”	 การแสดงท่ีส่ือสารผ่านการเต้นบูโต

เช่ือมโยงร่างกาย	จิตใจ	และจิตวิญญาณของโบกับลูกในท้อง	

ร่วมไปกับนักแสดงอีก	4	คน	ที่เดินทางเข้าสู่กระบวนการ

ค้นหาว่า	 อะไรคือความฝันของตัวอ่อนของเขาและเธอ	

แล้วเมื่อน�ามาขายก็ถูกโรงสีกดราคาอีก		  

	 นางสาวปภาวรินทร์		วฒิุผล	คณะพยาบาล

ศาสตร์	กล่าวว่า	ได้เห็นวิถีการด�ารงชีวิตของชาว

บ้าน	 ซึ่งมีทั้งท�านา	 ปลูกบอน	 เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง	

ประทับใจท่ีได้ลงมือท�านาตามท่ีใฝ่ฝันไว้ว่าคร้ังหน่ึง

ในชีวิตต้องลองด�านา	 ซึ่งแม่สอนเสมอว่ากินข้าว

ให้หมด	ห้ามเหลือเพราะสงสารชาวนา	เมื่อได้มา

สัมผัสเองจึงรู้ถึงความยากล�าบากของชาวนา

เพราะกว่าจะได้ข้าวมาให้เรากินนั้นไม่ง่ายเลย

นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมาก	 	

	 อาจารย์ศุภรัตน์		แป้นโพธ์ิกลาง	รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	เปิดใจ

ว่า	 โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก	 ได้เห็นการ

สร้างสมัพนัธภาพของคนรุ่นใหม่ทีม่าจากตา่งคณะ

ต่างสถาบัน	แต่มีจุดร่วมสืบสานวิถีชีวิตการท�านา

แบบเกษตรอินทรีย์	 ตนเองประทับใจมากที่ได้

ด�านาคร้ังแรกและรู้ถึงคณุคา่ความยากล�าบากของ

ชาวนา

	 นายรัฐกาล	เกิดกูล	วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ

และรัฐศาสตร์	กล่าวว่า	ประทับใจและภูมิใจมาก	

ประสบการณ์ที่ได้มีทั้งทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติ

จริง	 ทั้งการด�านาและวิธีปลูกแบบนาโยน	 อีกทั้ง

ได้เรียนรู้ว่ากว่าจะเกี่ยวข้าวได้นั้นต้องดูแล

อย่างมาก	อยากให้เพื่อนๆ	หาโอกาสมาท�านา

ในพื้นที่จริง	

	 ด้านกลุ่มนักศึกษาต่างสถาบันร่วมเปิด

ใจ ถึ ง กิ จกรรมนี้ 	 โ ดยก ลุ่ มมหาวิ ทยาลั ย

เกษตรศาสตร์	นางสาวจุฬาภา	สุทธิประภา	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	กล่าวว่า	ได้เรียนรู้วิธีการด�านา

ในแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม	 เมื่อลงมือท�าก็ได้

ปักกล้า	 ประทับใจความมีน้�าใจของพี่ๆ	 น้องๆ	

ต่างสถาบนั	อกีทัง้ไดเ้รียนรู้มุมมองความคดิใหม่ๆ

	 นางสาวพรชนก	 	 ทุนมาตรา	 คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร	กล่าวว่า	ได้ด�านาเป็นคร้ังแรก

ประทบัใจมาก	มพีี่ๆ 	สอนวธีิการถือตน้กลา้	การ

แยกตน้กลา้	และปกัตน้กลา้ทีถู่กต้องและรวดเร็ว	

อกีทัง้ยังไดเ้รียนรู้การอยู่ร่วมกนัและชว่ยเหลอืกนั

รับผิดชอบงานในแตล่ะดา้น	ท�าใหเ้ราเปดิใจและ

มองเหน็มุมมองใหมท่ีแ่ตกตา่งไปจากสงัคมเมอืง

	 ดา้น	นางสาวสริิฉัตร		สฤษดิน์รัินดร์	คณะ

บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	กล่าวว่า	

จากการท�านาได้ รู้ ถึงความเหนื่อยยากของ

เกษตรกร	 อีกทั้งท�าให้รู้ถึงปัญหาของเกษตรกร

และแนวทางแก้ปัญหา	 ซึ่งควรใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด�ารงชีวิต	 เพื่อให้หลุดพ้นจาก

ภาวะหนี้สิน	

	 ทิ้ งท้ ายจากนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	นายเชนทร์		ชมโท	คณะสงัคมวทิยา

และมานุษยวิทยา	 กล่าวว่า	 สนใจปัญหาของ

เกษตรกร	โดยร่วมเปดิมุมมองเรียนรู้วถีิชวีติแบบ

ดั้งเดิมที่ไม่พึ่งเทคโนโลยี	 ซึ่งได้รับฟังและระดม

ความคดิเพือ่วเิคราะหป์ญัหาตา่งๆ	และมิตอิืน่ๆ

เช่น	หนี้สิน	อีกทั้งคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่จะน�าสิ่ง

ที่เรียนรู้ไปท�าประโยชน์และร่วมรับผิดชอบต่อ

สังคมที่ตนเองใช้ชีวิตอยู่

ตามหาความหมาย... ที่มาของข้าว... 
สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาและการเดินทางตามฝันของ

โบ-กิตติพร อุดมรัตนากูลชัย 

“บูโต”

ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปะการแสดงที่ไม่ได้จัดข้ึนบ่อยนักใน

ประเทศไทย

	 โบ-กิตติพร	 เล่าให้ฟังว่า	 เพราะมีความสนใจและ

หลงรักในศิลปะการแสดงโบจึงตัดสินใจเลือกเรียนด้าน

นิเทศศาสตร์	 โดยระหว่างเรียนกระทั่งจบที่มหาวิทยาลัย

รังสิต	ได้มีโอกาสร่วมท�าละครเวทีกับ	ครูเล็ก-ภัทราวด	ี

มีชูธน	 ซึ่งประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ

การแสดง	ท�าใหโ้บสนใจทีจ่ะตอ่ยอดความรู้ทางดา้นนี	้โดย

ภายหลังมีโอกาสได้สัมผัสกับการเต้นบูโตของ	อาจารย์

คัตสุระ	คัง	(Katsura	Kan)	ถือเป็นอาจารย์คนแรกที่สร้าง

แรงบันดาลใจให้กับโบ	มาแสดงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	

หลังการแสดงจบรู้สึกเหมือนมัน	“ช็อค”	ว่านี่คืออะไร	และ

รูส้ึกว่าตัวเองมีความเชื่อมโยงกับงานแสดงด้านนี้	จึงได้หา

ข้อมลูและศึกษาเกีย่วกบัการแสดงดา้นนีม้าโดยตลอด	และ

มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับเร่ืองความฝันของ

ตวัออ่น	เกดิจากทีรู่ว้า่ตวัเองทอ้งและรู้สกึวา่ร่างกายคนเรา

มีสิ่งมหัศจรรย์	 โดยคนเป็นแม่จะพยายามท�าให้ลูกหรือ

ตัวอ่อนอยู่อย่างปลอดภัย	 ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปทุก

วัน	ขณะเดียวกันเด็กในท้องก็เจริญเติบโตขึ้นด้วย	จึงเป็น

ทีม่าของโปรเจกตน์ี	้โดยร่วมกบัเพือ่นนกัแสดงอกี	4	คน	ถึง

แม้ท้องเราจะโตขึ้นทุกวัน	ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์	3	 เดือนจน

กระทั่งถึงรอบการแสดงอายุครรภ์	8	 เดือน	 แต่ก็ไม่ใช่

อุปสรรค	 เพราะรู้สึกได้ว่าลูกในท้องก็มีส่วนร่วมไปกับเรา

ด้วยในทุกจังหวะการเคลื่อนไหวขณะที่เราแสดง	

	 ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง	และความฝันที่ยิ่งใหญ่	 โบ-

กิตติพร	 อุดมรัตนากูลชัย	 นับเป็นผู้หญิงที่สามารถพิสูจน์

ความส�าเร็จในชีวิตด้วยการใช้	“ความรัก”	และ	“ศรัทธา”	

ในสิ่งที่ท�าเป็นตัวน�าทางให้เดินไปยังเป้าหมาย	และขอเป็น

ก�าลังใจให้กับทุกความฝัน




