[สิรน
ิ ภา เจริญแก้ว]

จงเชื่อมั่นใน “ความรัก” และ “ศรัทธา”

สารรังสิตฉบับนี้ ขอน�ำเสนอเรือ่ งราวของผูห
้ ญิงคนหนึง่
เธอคือศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขณะนี้
ก�ำลังตั้งครรภ์ 8 เดือน แต่เธอไม่ธรรมดา เพราะเธอมีโปรเจกต์
การแสดงเรื่อง “a fetus’ dream-ความฝันของตัวอ่อน” การ
แสดงที่สื่อสารผ่านการเต้น “บูโต” เชื่อมโยงร่างกาย จิตใจ และ
จิตวิญญาณของเธอกับลูกน้อยในครรภ์ ร่วมไปกับนักเต้นอีก 4 คน
การแสดงหรือการเต้น “บูโต” คืออะไร การตั้งครรภ์
ของเธอเป็นอุปสรรค์ต่อการแสดงหรือไม่ แล้วลูกน้อยในครรภ์จะ
เป็นอย่างไร ฯลฯ ติดตามเรื่องราวของเธอได้ในคอลัมน์ “Good
Old Day” เพราะเธอเชื่อมั่นว่าความรักและความศรัทธาที่เธอมีต่อ
งานที่เธอรักและลูกน้อยในครรภ์ เธอจึงท�ำออกมาได้ส�ำเร็จ
นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีเรื่องราวต่างๆ ที่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและมหาวิทยาลัยรังสิตอีกมากมาย เชิญ
พลิกอ่านได้ตามอัธยาศัย
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Editor’s talk

ศิลปินรางวัลศิลปาธร

ยุคสมัย
แห่งทุ่งรังสิต

เมื่อกล่าวถึงสุดยอดรางวัลเกียรติคุณของศิลปินในเมืองไทย เราอาจนึกถึงเพียงแค่รางวัล
ศิลปินแห่งชาติ หากแต่วา่ นัน่ คงยังไม่ใช่คำ� ตอบสุดท้าย เพราะมีอกี หนึง่ รางวัลอันทรงเกียรติทมี่ อบ
ให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องคือ รางวัลศิลปาธร ซึ่งมอบโดย ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม เพือ่ การส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศลิ ปิน
ร่วมสมัย ที่มีอายุตั้งแต่ 30-50 ปี โดยแบ่งเป็น 5 สาขา คือ 1. สาขาทัศนศิลป์  2. สาขาวรรณศิลป์
3. สาขาดนตรี 4. สาขาภาพยนตร์ และ 5. สาขาศิลปะการแสดง    

เจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี ประจ�ำปี 2557

ในปีนี้ อาจารย์วานิช โปตะวานิช อาจารย์ประจ�ำแขนง
วิชาการแสดงดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ
รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจ�ำปี 2557 ซึ่งถือเป็น
อาจารย์อีกท่านหนึ่งในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
เจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร ประจ�ำปี 2552    
โดยผลงานที่ผ่านมาของ อาจารย์วานิช โปตะวานิช ได้
รับการยกย่องและเป็นทีน่ ยิ ม ในฐานะนักเรียบเรียงเสียงประสาน
ส�ำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอด
จนศิลปินระดับโลก หรือในฐานะนักประพันธ์เพลง ผู้รังสรรค์
บทเพลงมากมายที่ได้รับความนิยมให้แก่วงโยธวาทิตและวง
ออเคสตร้า อาทิ เพลง King of Peace เพลงราชด�ำเนิน และ
เพลง Deep Impression ที่ดึงเอกลักษณ์จากเพลงไทยเดิมโดย
ประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ซึง่ ถูกน�ำไปบรรเลงอย่างแพร่หลายทัง้ ใน
และต่างประเทศ รวมถึงในฐานะผูอ้ ำ� นวยเพลง (Conductor) แห่งวง
Bangkok Symphony Orchestra และวง RSU Symphony Orchestra
“ในฐานะอาจารย์คนหนึง่ ผมมองว่าการศึกษาด้านดนตรี
ในบ้านเรานั้น มีความก้าวไกลและมีความจริงจังขึน้ มากกว่าใน
สมัยก่อน โดยส่วนตัวแล้วสิ่งที่ผมได้เคยท�ำในมิติของการเรียน
การสอน คงจะไม่มอี ะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากนัก คงจะ
ท�ำในทุกๆ อย่างเหมือนทีเ่ คยได้ทำ 
� แต่กห็ วังไว้วา่ รางวัลศิลปาธร
จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้ท�ำอะไรให้กับการศึกษาด้านดนตรี
หรือพัฒนาวงการได้มากขึ้น เช่น การจัดแคมป์ดนตรี การจัด

สมัยนี้มีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลด มีวีดิโอให้ศึกษา เพราะฉะนั้นต้องระวัง เลือก
เสพสื่อต่างๆ ให้เหมาะสม ศึกษาหาที่มาที่ไปทั้งในเรื่องราวประวัติศาสตร์
และวรรณกรรมทางด้านดนตรี เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับตัวเขาเอง
นอกจากสื่อที่มีมากขึ้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนเกี่ยวกับดนตรี
มีแทบจะทุกภาคของประเทศไทย แต่สงิ่ ทีน่ า่ เป็นห่วงมากคือ การสอนดนตรี
ในการศึกษาพืน้ ฐานของบ้านเรา ตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ยัง
ขาดครูดนตรีในโรงเรียนจริงๆ อย่างบางแห่งมีเด็กเป็นพันคน แต่มีครูดนตรี
คนเดียวก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนน่าจะให้ความ
ส�ำคัญ ตลอดจนการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพราะเด็กจะเติบโตขึ้นด้วย
วิชาการอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทั้งดนตรี ศิลปะ และกีฬา เป็นองค์ประกอบ
เสริม เพื่อให้รู้จักการท�ำงานร่วมกัน รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ถูก
เวิรก์ ช็อป รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้เด็กรุน่ ใหม่ได้แสดงออก เพือ่ ผลักดัน ยึดติดอยู่แค่ในกรอบ
วงการดนตรีในเมืองไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น”

ดนตรีศึกษาในบ้านเรา ผ่านมุมมองศิลปินศิลปาธร ล�ำดับที่ 1
แห่งวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต

จริงหรือไม่ กับ ประโยคสุดคลาสสิก “ศิลปินไส้แห้ง”

กับประโยคนี้ ผมมองว่า ไม่วา่ เราจะเรียนสายอาชีพอะไรก็ตาม ถ้าเรา
ไม่มีความรู้ ความสามารถ ไม่เรียนรู้ที่จะท�ำงานกับคนอื่น หรือไม่ยอมท�ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี อะไรเลย มันก็ไส้แห้งได้เหมือนกัน ในจุดนีผ้ มเองก็เข้าใจผูป้ กครองเหมือนกัน
มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาคีตศิลป์ ซึง่ ถ้าผูป้ กครองไม่ได้อยูใ่ นแวดวงดนตรี เขาจะไม่เข้าใจว่าเรียนดนตรีไปแล้ว
ประจ�ำปี 2552 แสดงมุมมองความคิดเห็นให้ได้ขบคิดเกี่ยวกับการเรียน จะท�ำอะไรได้บา้ ง แต่ในสิง่ ทีเ่ ห็นจากความเป็นจริงคือ นักศึกษาจากวิทยาลัย
ดนตรีของเด็กไทยในประเทศไทยของเราว่า ปัจจุบนั ในบ้านเรา การเรียน
การสอนทางด้านดนตรีมีการพัฒนาขึ้นมาก ซึ่งจะแตกต่างจากสมัยก่อน
ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่อยากให้ลูกเรียนดนตรี
จากอดีตสู่ปัจจุบันถือว่าแตกต่างกันมาก สมัยนี้สื่อการเรียน
การสอนหาง่าย เด็กๆ รุ่นใหม่ จึงมีทางเลือกมากขึ้น แต่โอกาสที่มี
มากกว่าอาจกลายเป็นดาบสองคมได้เช่นเดียวกัน เนือ่ งจากว่าอะไรต่างๆ
ได้มาง่าย บางทีเราอาจจะไม่เห็นความส�ำคัญกับสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่หา
มาได้ อย่างเช่น สมัยก่อนหนังสือหรือสื่อเกี่ยวกับดนตรีหาซื้อยาก แต่
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ทีม นศ. ม.รังสิต และ สจล.
ดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 1 หรือปี 2 หลายคนที่มีงานสอนดนตรี งานเล่นดนตรี
หรืองานเป็น Sound Engineer ในคอนเสิร์ตต่างๆ ซึ่งผมมักจะบอกกับนักศึกษาอยู่
เสมอว่า ต้องแบ่งสมดุลระหว่างการท�ำงานกับเวลาเรียนให้ได้ ที่ส�ำคัญต้องมองไป
ให้ไกล มองให้ถึงอนาคต
“การเล่นดนตรีกลางคืน อาจมีผลกระทบท�ำให้เด็กที่จะต้องมาเรียนในตอน
เช้าตืน่ ไม่ทนั แต่ผมมองว่าตัวเด็กเองก็ได้รบั ประสบการณ์ทดี่ จี ากตรงนัน้ ซึง่ เขาต้อง
รูจ้ กั แบ่งเวลาให้ถกู รับผิดชอบให้ได้ นอกจากประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการสอน การ
เล่นดนตรี ตัวเขาเองก็มรี ายได้พเิ ศษ ยิง่ คนทีเ่ ก่งก็ยงิ่ มีงานเยอะ แต่ยงิ่ ต้องระมัดระวัง
ให้ดีๆ โดยส่วนตัวจากที่เห็นมาก็ไม่เชื่อแล้วล่ะว่าศิลปินจะไส้แห้ง” คณบดีวิทยาลัย
ดนตรี กล่าวเพิ่มเติม  

ศิลปินศิลปาธร ล�ำดับที่ 2 แห่งวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต

ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วานิช โปตะวนิช ที่ได้รับรางวัลศิลปาธร
สาขาคีตศิลป์ ประจ�ำปี 2557 โดยส่วนตัวผมชืน่ ชมอาจารย์วานิชมานานมากแล้ว ซึง่
ผมคิดว่า วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต น่าจะเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีอาจารย์ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี อยู่ถึง 2 คน
“ผมคิดว่าเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า มหาวิทยาลัยรังสิต มีอาจารย์ดๆี อยู่ จึงอยาก
จะให้ความมั่นใจกับนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยรังสิตว่า
น้องๆ จะได้เรียนกับอาจารย์ทมี่ คี ณุ ภาพแน่นอน คือไม่ใช่เฉพาะผมกับอาจารย์วานิช
แต่ยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆ อีก ที่มีความสามารถมากเช่นกันอยู่ที่วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต” คณบดีวิทยาลัยดนตรี กล่าวเสริม
ว่ากันว่าเสือสองตัวอยู่ถ�้ำเดียวกันไม่ได้ แต่ศิลปินศิลปาธรสองคนอยู่ร่วมกัน
ได้ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อแวดวงการศึกษาด้านดนตรีในเมือง
ไทย ตกอยู่ภายใต้การน�ำของเสือแห่งวงการเพลง ทั้ง 2 ท่านนี้...

คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรม
ระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น
ทีมนักศึกษาไทย จากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบัน
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�ำนวน 23 ทีม จาก 13 ประเทศทั่วโลก
รองศาสตราจารย์นนั ทชัย  ทองแป้น หัวหน้าสาขา
วิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ทีมนักศึกษา
จากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้ร่วมมือกับ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 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�ำหรับทีมผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นางสาว
สุภทั รา วรรณสุข  นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ
นายอนีวัฒน์ จูห้อง สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าว ได้จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีน
ต่ อ มาประเทศต่ า งๆ ผลั ดกั น เป็ น เจ้ า ภาพ โดยมี จุด

มุง่ หมายในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทีส่ ามารถน�ำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ใน
ปีนี้มีทีมทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจ�ำนวน 23 ทีม จาก 13
ประเทศ ทั่วโลก ผู้เข้าชมประมาณ 3,000 คน ซึ่งการ
เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
เป็นอย่างมาก เนื่องจากท�ำให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพในด้านวิชาการ ด้านทักษะการวิจัย ทักษะการ
น�ำเสนอ ทักษะทางด้านภาษา และได้รับประสบการณ์ใน
การแข่งขันระดับนานาชาติ และนับเป็นครั้งแรกของการ
ส่ ง ที ม เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจาก
ประเทศไทย” หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว
ด้าน นางสาวสุภัทรา วรรณสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีมากที่ได้เป็น
ตัวแทนของประเทศไทยในนามของมหาวิทยาลัยรังสิตเข้า
ร่วมแข่งขัน ส�ำหรับกิจกรรมมีทง้ั การให้ความรู้ การพรีเซนต์
และการแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงวัฒนธรรมร่วมกัน    
“แนวคิดในการผลิตเครื่อง CPR ได้ร่วมคิดกับ
อาจารย์ผสู้ อน ซึง่ เน้นไปทางด้านการแพทย์ โดยเป็นเครือ่ ง
ตรวจสอบการท�ำ  CPR ที่ช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นสู่ภาวะ
ปกติ โดยเครื่องนี้มีความพิเศษคือ สามารถตรวจจับการ
ท�ำงานของ CPR ที่ใช้ส�ำหรับการเทรนได้ และเก็บข้อมูล
ทางการแพทย์ได้ หากคนทีไ่ ม่มคี วามรูพ้ นื้ ฐานทางด้านการ
ท�ำ  CPR อาจท�ำได้ไม่ถูกต้อง การกดลึกหรือแรงเกินไป
ท�ำให้มีผลต่ออวัยวะภายในของผู้ป่วยได้ ดังนั้น เครื่องนี้
ท�ำการตรวจจับได้ถึงแรงและอัตราการกด หากท�ำถูก LED
จะมีลักษณะเป็นสีเขียว หากท�ำต�่ำเกินไปจะเป็นสีเหลือง
และท�ำมากเกินไป LED แสดงผลเป็นสีแดง และสามารถ
แสดงข้อมูลได้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกทางกล่อง LED มีไฟวิง่
ส�ำหรับคนทั่วไปดูได้ และในส่วนที่ 2 คือการเก็บข้อมูลใน
การประมวลผลโชว์หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นกราฟให้ดู โดย
บอกถึงอัตราความถูกต้องของระยะและต�ำแหน่งได้อย่าง
ชัดเจน ซึง่ ข้อมูลนีถ้ อื เป็นประโยชน์ตอ่ การรักษาพยาบาลได้
ปัจจุบันเครื่อง CPR ที่ผลิตออกมามีราคาค่อนข้างสูง แต่
เราสามารถผลิตได้ในราคาประมาณ 3,000 บาทต่อเครือ่ ง”
นางสาวสุภัทรา กล่าวเสริม
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ม.รังสิต ได้รับทุนเรียนฟรี

ตลอดหลักสูตรจากรัฐบาลจีน
หวังต่อยอดความรู้ทางด้านภาษาให้แก่ นศ.ไทย
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจาก
รัฐบาลจีนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร หวังสร้างโอกาสและ
ขยายความรู ้ ด ้ า นภาษาจี น แก่ นั ก ศึ ก ษาไทย เพื่ อ
เตรียมพร้อมเปิดโลกทัศน์สโู่ ลกกว้างทัง้ ในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการประกอบอาชีพใน
อนาคต
ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติจีน และรองผู้อ�ำนวยการสถาบันจีน-ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัย
รังสิตก่อตั้งสถาบันจีน-ไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย และเพือ่ เป็นการเปิด
โอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาด้วยการมอบทุน
รวมทั้งจัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยด�ำเนิน
การติดต่อและประสานงานกับหลากหลายมหาวิทยาลัย
ในจีน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกวางสี
ได้มอบทุนการศึกษา จ�ำนวน 10 ทุน แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท และในปีการศึกษา 2557 นี้
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการสนับสนุนโควต้าทุนการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยหูหนาน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
อันดับที่ 28 ของประเทศจีน จ�ำนวน 6 ทุน โดยได้รับ
เกียรติจาก Ass.Prof Zhang Jinjun ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหูหนาน เดินทาง
มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และร่วมคัดเลือก
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรับทุนศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ทุนรัฐบาลจีน โดยแบ่งออกเป็นทุน
การศึกษาแก่นกั ศึกษาคณะบัญชี จ�ำนวน 4 ทุน นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 1 ทุน และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ จ�ำนวน 1 ทุน
“นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับอีกหลากหลาย
มหาวิทยาลัยในจีนที่ให้ความสนใจ และเลือกสนับสนุน
ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ของเรา ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยครูกวางสี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท จ�ำนวน 8 ทุน และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม
ปักกิง่ มอบทุนให้แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
รังสิต ซึ่งตรงนี้ นั บ เป็ น โอกาสที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
พัฒนาทักษะทางด้ า นภาษา และหาประสบการณ์
การใช้ ชี วิ ต ในต่างประเทศได้ ส�ำหรับตัวหลักสูตรนัน้ ไม่
ได้เรียนเกี่ยวกับระบบภาษาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง

สำ�นักงานหอพัก และสโมสรนักศึกษาหอพัก
ถวายเทียนจำ�นำ�พรรษา ประจำ�ปี 2557

สำ�นักงานหอพัก และสโมสรนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีถวายเทียนจำ�นำ�พรรษา
เนือ่ งในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีนกั ศึกษาสโมสรนักศึกษาหอพัก พร้อมด้วยบุคลากรหอพัก และผูบ้ ริหาร
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อใช้จุดบูชาพระพุทธปฏิมา และเพื่อให้
พระภิกษุใช้ส่องสว่างขณะจำ�พรรษาอยู่ที่วัดในเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ภัทร
อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นันทนา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ วัดนาวง อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เรียนรู้เชิงลึกในสายอืน่ ๆ อีกด้วย เช่น กลุม่ สังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์ นักศึกษาที่ได้รับทุน
สามารถเลือกเรียนได้ทุกสาขาที่สนใจ อาจด้วยชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ส่งผลให้นักศึกษาของเรามีความหลากหลาย
มากขึ้นตามไปด้วย ทางประเทศจีนจึงอยากจะได้ความ
สามารถของเด็กเรา เพื่อน�ำไปต่อยอดองค์ความรู้ โดย
รายละเอียดเกีย่ วกับทุนการศึกษานัน้ จะครอบคลุมทัง้ หมด
ไม่วา่ จะเป็นค่าเทอม ค่าหอพักรวมค่าน�ำ้ ค่าไฟ และค่าใช้จา่ ย
รายเดือน ส�ำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยากเรียนต่อ สามารถศึกษารายละเอียดหรือติดต่อกับ
ทางสถาบันจีน-ไทย ได้ในเบือ้ งต้น ยิง่ หากต้องการศึกษาต่อ
ในสาขาเฉพาะทางสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้ผลการ
สอบความรู้ภาษาจีนหรือ SHK แต่หากใครที่ต้องการเลือก
ศึกษาในระดับปริญญาโทด้านภาษาจีนนัน้ จะต้องมีผลการ
สอบ SHK 5 ด้วย ซึ่งผลระดับ 5 นั้นในประเทศไทยยังมี
น้อยมาก แต่หากเด็กไทยมีความตั้งใจอย่างจริงจัง ก็จะ
สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองให้ไปถึง
ระดับที่สูงได้อย่างไม่ยาก เพราะการเดินทางไปเรียนรู้
ยังต่างแดนจะเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่จะกระตุ้นให้การพัฒนา
ทางด้านภาษาของเรานั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้”
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน กล่าวเสริม

ศูนย์บริการนานาชาติ จัดโครงการ I-House
และโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC

ศูนย์บริการนานาชาติ ร่วมกับ สำ�นักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
รังสิต จัดโครงการ I-House และโครงการเตรียมความพร้อมสูอ่ าเซียน ณ โรงเรียนสุลกั ขณะ
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นำ�
ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ทีเ่ ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นในประเทศลาว พม่า
และเวียดนาม เป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิต และวัฒนธรรมของ
ประเทศในอาเซียน อาทิ ความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ ภาษา อาหาร การแต่งกาย
และความเป็นอยู่ เป็นต้น
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ม.รังสิต จับมือ สถาบัน TAI จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ� IFTAR

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบัน Thailand Achievement Institute จัดงานเลีย้ งอาหารค่ำ�เพือ่ กระชับ
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
ตะวันออกกลาง กว่า 30 ประเทศ ผูน้ ำ�ชาวมุสลิม คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จุฬาราชมนตรี
ผู้นำ�ทางการศึกษา ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ และนักศึกษา กว่า 400 คน ร่วมงาน

ม.รังสิต ให้การต้อนรับผูแ้ ทนจากประเทศจีน ในการเดินทาง
มาเยี่ยมเยียนและลงนามความร่วมมือ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ
Ms. Candy Nie, Manager Technical Training-Business Development จาก Taikoo (Xiamen) Aircraft Engineering 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
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนตะวั น ออก

มหาวิทยาลัยรังสิต ผลิต “เห็ดอัดเม็ด” และ “ผัก
อัดเม็ด” เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ส�ำหรับคนรัก
สุขภาพ ผู้นิยมรับประทานมังสวิรัติ ผู้สูงอายุ หรือ
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการฟืน้ ฟูสขุ ภาพร่างกาย ทัง้ ยังช่วยลด
ปัญหาเห็ดล้นตลาดให้แก่เกษตรกร
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัย
รังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวัน
ออก ได้จดั ท�ำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เห็ดอัดเม็ด”
และ “ผักอัดเม็ด” โดยสามารถรับประทานได้ตลอด
ทั้งปีโดยไม่ต้องรอฤดูกาล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่าเห็ดและผักมีคุณ
ประโยชน์ที่หลากหลาย มีส่วนประกอบของโพลิแซคคาไรด์ ทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี เมื่อเทียบ
กับผักอีกหลายชนิด โดยการผลิตเห็ดอัดเม็ดจะรับ
วัตถุดิบจากฟาร์มเห็ดที่มีคุณภาพ และรับเฉพาะ
เห็ดออร์แกนิคที่ไร้สารเคมีเจือปนเท่านั้น จึงมั่นใจ
ได้ในเรื่องของคุณภาพและความสะอาด ทั้งนี้
นอกจากจะแก้ไขปัญหาในเรือ่ งของเห็ดล้นตลาดให้
แก่เกษตรกรแล้ว ยังเหมาะกับคนรักสุขภาพ ทาน
มังสวิรตั ิ และผูส้ งู อายุทเี่ คีย้ วอาหารไม่ได้ หรือผูป้ ว่ ย
ที่ ต้ อ งการฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพร่ า งกาย เพี ยงแค่ ท าน
เห็ดอัดเม็ดเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารและกากใย
ที่เพียงพอ
“เหตุผลที่เลือกใช้วิธีอัดเม็ดแทนการบรรจุ
แคปซูลเพราะจะสามารถคงคุณค่าของสารอาหาร

ได้มากกว่า และในอนาคตจะพัฒนาสู่การเคลือบ
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว
ของเห็ด รวมทั้งจะน�ำเห็ดที่มีสรรพคุณใกล้เคียง
กันมาผสมกัน หรือน�ำผักอัดเม็ดมาเสริมในเม็ด
เดียวกันด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่
มากขึ้น โดยแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน
บางชนิดมีผลต่อทางเดินหายใจ บางชนิดมีผลต่อ
ระบบย่อยอาหาร บางชนิดมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ถ้าเราจับมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วมา
ท�ำเป็นเม็ดจะท�ำให้มีประโยชน์มากกับผู้บริโภค
ทั่วไป อีกทั้งยังสะดวกในการพกพาเป็นโปรตีน
เสริ ม ส� ำ หรั บ คนรั บ ประทานมั ง สวิ รั ติ ” อธิ ก าร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวเสริม
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เห็ดอัดเม็ด”
จะวางจ�ำหน่ายที่ ศูนย์บริการการแพทย์แผนตะวันออก Oriental Medicine Health Center อาคารรังสิต
ประยูรศักดิ์ (อาคาร 12 ) มหาวิทยาลัยรังสิต ใน
เร็วๆ นี้
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เจ้าหน้าที่ก�ำลังเป่านกหวีดเรียกนกยูงให้นักท่องเที่ยวชม

กาละมังใส่นำ�้ อุน่ ผสมสมุนไพรให้บริการแช่เท้าแก้
เหม็นและนวดให้พวกเรา ผมขอผ่านคับงานนี้
เพราะเป็นคนอนามัยเท้าจัดอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา
ใดๆ พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากทิเบต โดยการจับชีพจร รายไหน
รายนั้นเป็นอันต้องมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งชัวร์
คุณหมอก็แนะน�ำให้ซอื้ สมุนไพรตัวนัน้ ตัวนีไ้ ปกิน
แล้วจะหาย... ผมว่าอ้ายทีห่ ายน่าจะเป็น “ตังค์หาย
มากกว่า” ...ฮา งานนี้ผมก็รู้ทางแล้ว ปล่อยให้
ลุงๆ ป้าๆ เค้าหนุกหนานกันไป ผมขอออกมา
เข้าห้องน�ำ้ หลบมุมดูดยาหน้าร้านก�ำลังซีด๊ เพลินๆ
หมาอัลเซเชี่ยนตัวเบ้อเร่อเห่าและโดดเข้าใส่จะ
กัดผม  ดีนะที่ผมยืนระยะสุดปลายโซ่ที่เค้าล่าม
ไว้ ถ้าโซ่ขาดมรึงนะมรึงเตรียมตัว... กรูตายแน่
ตกใจหมดเลย ต่อจากนั้นก็ได้เวลามื้อเที่ยง
อาหารจีนอย่างอร่อยและเต็มโต๊ะไปหมด ช่วงบ่าย
ชมวัดป่าเจ เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) เป็น

ต้นฝน คนสวย ที่สิบสองปันนา
(เชียงรุ้ง) เมืองจีน (ตอนจบ)
สวัสดีคบั แฟนๆ ทีเ่ หนียวแน่นของผม เมือ่
เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ผมมีภารกิจบรรยายพิเศษ
และสอนหนังสือด้วย 7 วัน ทั้งเดือนไม่ได้ว่างเลย
เวลามาบรรยายพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ก็ตอ้ งกระเตง
ลูกสาวตัวน้อยมาด้วย ปล่อยให้แกนั่งถักหนังยาง
หลังห้องเรียนเงียบๆ เตรียมไปขายเพื่อนๆ ที่
โรงเรียน ครั้นจะปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวก็เป็น
ห่วงคิดไปสารพัด ก็เหนื่อยมากคับ แต่ทำ�งัยได้ก็
ต้องสู้เพื่อลูกแบบซามูไรพ่อลูกอ่อน หุ หุ
เอาล่ะคับ... ดราม่าเล็กน้อย ตามผมไป
เที่ยวสิบสองปันนากันต่อดีกว่า เช้าวันเสาร์ที่ 21
มิ.ย. หลังอาหารเช้าที่โรงแรมพวกเราก็มุ่งสู่สวน
ป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ นักท่องเที่ยว
ต้องขึ้นรถกอล์ฟเพื่อให้ไปส่งด้านบน ภายในสวน
ป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมี
พันธุ์ไม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มี
หมูบ่ า้ นชนกลุม่ น้อยจ�ำลอง ร้านอาหาร และเรือน
รับรองแขกอยูภ่ ายในสวน มีการแสดงของชนพืน้ เมือง
และพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อยให้นักท่องเที่ยว
ได้ ช ม มี ก ารแสดงการเลี้ ย งนกยู ง ที่ ส วยงาม
น่าประทับใจ การแสดงของนกยูงนัน้ จะมีเวลาเป็น

รอบๆ พวกเราไปทันได้ชมรอบ 10 โมงเช้า พอได้
เวลาริมสระน�้ำ   เจ้าหน้าที่จะเป่านกหวีดเป็น
ระยะๆ นกยูงไม่รมู้ าจากไหนเป็นร้อยๆ ตัว ออก
จากป่าบินลงมากินอาหารที่เค้าโปรยให้ ดูตื่นตา
ตื่นใจมาก สักพักใหญ่กะว่านกยังกินไม่ทันอิ่ม
แน่ๆ จะมีสาวๆ มาไล่ให้บนิ กลับไป เพราะถ้านก
กินอิม่ แล้ว เดีย๋ วรอบบ่ายจะไม่มา คงขีเ้ กียจ แอบ
งีบและอูง้ านได้ 555 ประมาณ 11 โมง น้องล่า ไกด์
สาวก็พามาทีศ่ นู ย์วจิ ยั ทางการแพทย์แผนโบราณ
พอไปถึงก็โดนต้อนเข้าห้องรับฟังเรื่องเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีการ
รั ก ษาโรคด้ ว ยสมุ น ไพร มี อ าตี๋ อ าหมวยยก

วัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระ
และประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ
และกุฏิ ซึ่งเป็นที่จ�ำวัดของพระสงฆ์ รวมทั้ง
อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของ
มณฑลยูนาน ด้านหน้าวัดมีสนิ ค้าของทีร่ ะลึกขาย
โดยชาวไทลื้อที่พอพูดภาษาไทยได้ จากนั้นก็มา
ต่อกันที่หมู่บ้านชาวเผ่าไต่จู๋หรือคนไทยจะเรียก
ว่ามีดตัดจู๋ (มีดจิง้ ฟ้า) คนไทยนีก้ ซ็ กมก ไปทีไ่ หน
มักจะตั้งชื่อ ตั้งฉายาให้เค้าเสียมนุษย์ตลอด แต่
ก็จ�ำง่ายดีคับ ซึ่งหมู่บ้านนี้ในอดีตเคยตีมีดถวาย
ฮ่องเต้ แต่ปัจจุบันได้น�ำมาแสดงโชว์การใช้มีด
และคุณสมบัติของมีดอันโดดเด่นทั้งหั่นทั้งสับที่
แตกต่างจากมีดทัว่ ๆ ไป คนทีโ่ ชว์สรรพคุณก็พดู
ไทยเก่งมากและฮากระจาย เธอเปิดฟลอร์ด้วย
การหยิบแตงร้านลูกยาว หั่นฉับๆ จนกุ ด หมด
“เห็ ง ม้ า ยคะ มี ก ตั ก จู ๋ ข องเราคมแค่หนาย จู๋

กระเดงไปเลย” พวกเราฮากันกลิ้งเลย จากที่ผม
คิดว่าจะมีใครซื้อมีดกลับบ้าน... บ้าป่าว แต่ด้วย
ลีลาแบบฮาๆ ของเธอขายมีดได้เพียบเลย... เจ๋ง
มากคับ บ่ายแก่ๆ ก็มาชมผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากเยื่อ
ไผ่สารพัดรูปแบบ ต่อด้วยสวนม่านทิง หรือสวน
บ้านถิน่ ในค�ำไทลือ้ เป็นสวนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของเมือง
เชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้า
ผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พัก
ผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชัน้ สูงและนางสนม
ด้านหน้าของสวนม่านทิง มีรูปปั้นทองเหลืองของ
อดีตท่านนายกฯ โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมือ
อุม้ ขันน�ำ้ และใบมะกอกก�ำลังเล่นสงกรานต์กบั ชาว
บ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้ง
ที่ท่านเดินทางมาดูงานที่สิบสองปันนาและได้ร่วม
เล่นสงกรานต์กบั ชาวไทลือ้ ซึง่ สร้างความประทับใจ
แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก และได้สร้างอนุสรณ์สถาน

ขึน้ ในภายหลัง ภายในสวนมีตน้ โพธิส์ องต้นซึง่ เป็น
สัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย-จีน ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงปลูกไว้
เมื่อคราวที่พระองค์ท่านเสด็จฯ เยือนเมือง
เชียงรุ้ง ด้านหลังของสวนม่านทิงมีเจดีย์ขาว
และเจดีย์แปดเหลี่ยม พวกเราเดินลัดเลาะมา
จนถึ ง วั ด หลวงเมื อ งลื้ อ เป็ น วั ด พุ ท ธนิ ก าย
หิ น ยานที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของจี น โดยการลงทุ น
ก่อสร้างด้วยเงินทุนมหาศาลถึง 350 ล้านหยวน
ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐาน
อยู่ ในส่วนของตัวโบสถ์ได้สร้างด้วยศิลปะ
ผสมผสานกันระหว่างไทลือ้ พม่า ลาว มีลวดลาย
ประจ� ำ ยามและลายกนกแบบของไทยสอด
แทรกอยู่ ภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาด
ใหญ่เล่าเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเรื่อยไป
จนถึงปรินิพพาน จนได้เวลาเกือบ 6 โมงเย็น ก็
มาทานอาหารค�ำ่ ที่ภัตตาคารและชมการแสดง
ย่อยอาหารของสาวๆ ชาวไทลื้อที่สวยแจ่มทุก
นาง จนได้เวลา 2 ทุ่ม คณะพวกเราก็แยกกัน

ใครทีจ่ ะไปชมโชว์พาราณสีกม็ าขึน้ รถ จ่ายตังค์เพิม่
เอาเอง ส่วนใครที่ไม่สนใจก็พักผ่อนเดินเล่นได้
ครับ ส�ำหรับโชว์พาราณสีนี้ เป็นชุดการแสดงที่ดี
ที่สุดชุดหนึ่งของจีน โดยการแสดงในแต่ละชุดนั้น
มีการจัดฉากการแสดงอย่างพิถพี ถิ นั ใช้ระบบแสง
สี เสียง ประกอบการแสดงได้ยอดเยี่ยม ผมว่า
อย่าเสียดายตังค์อีกนิดหน่อยเลย โชว์นี้สวยงาม
อลังการมากคับ เรากลับถึงโรงแรม 4 ทุม่ กว่าแล้ว
กว่าจะอาบน�้ำ  เก็บของเตรียมตัวกลับพรุ่งนี้เช้าก็
ปาเข้าไปเที่ยงคืนกว่าเลย
เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย. 2557 ออกเดิน
ทางกลับบ้านเรา ใช้เส้นทางเดิมเหมือนตอนขามา
นัง่ รถกันข้ามวันข้ามคืน  3 ประเทศ มาถึงกรุงเทพฯ
เอาตอนสายๆ ของวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย. เป็นอัน
จบทริปที่มีความสุขกับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และการบริการการจัดการที่ราบรื่นของท๊อปฮิต
ทัวร์... ขอบคุงคร๊าบ

ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนา

News
ข่าว

เรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์
ี่ยงต่อเวชสารสนเทศ”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรือ่ ง “สือ่ สังคมออนไลน์:
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
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นพ.พิรตั น์ โกลาพัฒนา แพทย์
อายุรกรรม โรงพยาบาลยันฮีอินเตอร์เนชั่นแนล เจ้าของรางวัล “เบสท์ออฟเดอะเบสท์” และรางวัล “ บล็อกยอดเยี่ยม
สาขาสุขภาพ” จากการประกวดสุดยอดบล็อก งานประกวดไทยแลนด์ บล็อกอวอร์ด 2010 อาจารย์ปริญญา หอมอเนก
ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำ�กัด กรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ (TISA)
สำ�หรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ ประณิธานวิทยา โทร.0-2997-2200-30
ต่อ 4068 หรือสำ�รองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/Oxy653
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[จันทร์เพ็ญ ทองย้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต]

บทความพิเศษ

ผู้น�ำในแบบ

มิตรภาพและสันติสุขระหว่างคนหลากสีผิว
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แมนเดลารูจ้ กั การใช้
วิธีการที่คิดขึ้นเองอย่างรอบคอบ โดยเริ่มจากการ
เป็นมิตรกับศัตรูของแมนเดลาเอง   มีลักษณะการ
ทำ�งานเป็นขั้นลำ�ดับ โดยวิธีการบอกศัตรูจงสู้และ
อย่าเกรงกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ จะต้อง
สร้ า งความยื ด หยุ่ น มี จุ ด พลิ ก แพลงได้ ต าม
สถานการณ์ และมุง่ หมายเพือ่ เอาชนะคูแ่ ข่งขันหรือ
เพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้
ความกล้าที่จะเสี่ยง แมนเดลาเป็นคนที่
ตัดสินใจเด็ดขาด กล้าเสี่ยงในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะ
เป็นการเสี่ยงในการแข่งขันกีฬา ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้
กีฬาประสบความสำ�เร็จด้วยการไปเยี่ยมไปชมการ
ฝึกซ้อม พร้อมทั้งจับมือแสดงความดีใจกับลูกทีม
ทุกคนและอวยพรให้ลูกทีมให้คว้าชัยชนะมาให้ได้
เพื่อประเทศ แมนเดลาบอกกับนักกีฬาว่าจงรู้สึก
มัน่ ใจและกล้าทีจ่ ะพาทีมก้าวไปพร้อมกัน กับความเสีย่ ง
ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า และพร้อมที่จะ
ทำ�ให้ทมี ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ�หนด
เอาไว้   แมนเดลาอยากมองเห็นทีมรักบี้เป็นแชมป์
โลกในอนาคต โดยใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ภายใต้
ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมี
กรอบการกำ�หนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเพื่ อ การ
ประเมินลำ�ดับเหตุการณ์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้ปัญหาในการดำ�เนิ น งานมี ข้อ
บกพร่องน้อยที่สุด จะต้องไม่สร้างแรงกดดันให้
กับทีมจนมากเกินไปและจะต้องทำ�ให้ทีมประสบ
ความสำ�เร็จ ซึ่งเป็นการกำ�หนดการปฏิบัติการใน
อนาคต ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
และจะต้องไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
วันนี้ ได้แก่
การมุ่งเน้นอนาคต แมนเดลาเป็นคนที่ มั่นคง
(อ่านต่อฉบับหน้า)
มองการณ์ไกล มองไปข้างหน้าในส่วนทีจ่ ะทำ�ให้
ดีขึ้น คาดเอาไว้ในเรื่องที่ตัวเองอยากให้เกิดขึ้น
ในอนาคต ความหวังในสิ่งที่อยากจะเห็นและ
อยากให้เกิดขึน้ เป็นคนทีจ่ ะกำ�หนดเป้าหมายใน
การเดินทางไปสูอ่ นาคตทีด่ ี อยากให้ทกุ คนมีสว่ น
ช่วยในการทำ�งานให้แก่ประเทศ และสามารถอยู่
ร่วมกันกับคนต่างสีผวิ อยากให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม
ที่ทำ�ให้ประเทศชาติไร้การเหยียดสีผิว สร้าง
ความปรองดองระหว่างทัง้ สองประเทศเข้าด้วยกัน
เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้การทำ�งานภายในองค์กร
ดีขึ้น ในการที่จะทำ�งานให้บรรลุผล แมนเดลา
จะเป็นคนทีจ่ ะสะท้อนความเป็นหนึง่ เดียวให้กบั
คนทั้งประเทศ ภาพแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วย

เนลสัน แมนเดลา

ที่สังคมไทยต้องการ (ตอนที่ 1)
เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีผวิ สี
คนแรกของแอฟริกาใต้ ถือเป็นสุดยอดผู้นำ�
วีรบุรุษของโลกที่เราคนไทยควรจะเรียนรู้เอามา
เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันที่
สังคมไทยเราอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทางการ
เมือง มีกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างกันออกไป   
ผู้คนในบ้านเมืองเกิดความรู้สึกเกลียดชังซึ่งกัน
และกัน จากการได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Invictus
ในชัน้ เรียนวิชาวิสยั ทัศน์ผนู้ ำ�โลกผูน้ ำ�ไทย  ผูเ้ ขียน
คิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีวิธีและแง่คิดที่ดีในการ
ช่วยหาทางออกให้กับสังคมของเราได้ไม่น้อย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณสมบัตคิ วามเป็นผูน้ ำ�ของ
เนลสัน แมนเดลา หลายๆ ข้อที่จำ�เป็นมากๆ
สำ�หรับการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน
สังคมๆ หนึ่ง โดยเฉพาะสำ�หรับสังคมไทย ณ

แนะน�ำซีรีย์สุดประทับใจ
ที่คุณไม่ควรพลาด!
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Special story

ช่วงนี้ใครๆ ก็พูดถึงซีรีย์เรื่องโปรดกัน ไม่ว่าจะซีรีย์ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่ง เรียก
ว่า ช่วงซีรีย์อินเทรนด์จริงๆ สารรังสิตฉบับนี้เอาใจคอหนังซีรีย์ เลาะรั้วมหา’ลัยไปถาม
น้องๆ กันหน่อยว่าพวกเขามีซีรีย์เรื่องไหนมาอัพเดทหรือแนะนำ�กันบ้าง เอาแบบดูแล้ว
จี๊ด สุดประทับใจ ใครๆ ก็ไม่ควรพลาด ส่วนจะเป็นเรื่องใดบ้างตามไปดูกันเลย...

นายณัฐดนัย ยศสิงห์
นายตรอง บวรรัตนโกศล (เอิร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ผมชอบดูซีรีย์ เรื่อง ‘Hormones วัยว้าวุ่น’ ติดตามมา
ตั้งแต่ภาคแรก จนถึงภาคสองเลยครับ เรื่องราวสะท้อนสังคม
ในปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี ทัง้ ในเรือ่ งการใช้ชวี ติ ของกลุม่ เด็กวัย
รุ่น รักวัยเรียน และปัญหาครอบครัว เป็นเหมือนการมองดูตัว
เองผ่านตัวละครในหนังว่าเราเคยทำ�อะไรมาบ้างและทำ�ให้เรา
รู้จักตัวเอง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด
ครับ”

“ผมชอบซีรีย์การ์ตูนแนวสืบสวน
เรือ่ ง ‘โคนัน’  เพราะปกติเป็นคนชอบดูหนัง
แนวนีอ้ ยูแ่ ล้ว ทำ�ให้เราได้คดิ วิเคราะห์ตาม
เหตุการณ์ต่างๆ ในเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น โดย
ใช้หลักเหตุและผล ผมดูโคนันมาตัง้ แต่เด็ก
จึงรู้สึกเหมือนตัวละครโตมาพร้อมกับเรา
กระทั่งตอนนี้ก็ยังดูอยู่ และหากมีการทำ�
เป็นภาคพิเศษฉายในโรงหนังก็ไม่เคยพลาด
ต้องไปดูทุกครั้ง”

นายสุธัชพล อุดมทรัพย์
นางสาวเจตสุภา อ่วมอาจศึก (ดิว)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

“ชอบเรือ่ ง ‘Sherlock’ ซีรยี ท์ ม่ี เี รือ่ งราว
การสอบสวนสืบสวนสุดคลาสสิก เนื้อเรื่อง
สนุ ก น่ า ติ ดตาม และทำ�ให้ เ ราได้ ลุ้ น กั บ
เหตุการณ์ในคดีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา
ซึง่ บางคดีเราอาจจะคาดไม่ถงึ ทำ�ให้คนดูคดิ
ได้ ห ลายมิ ติ แ ละหลายแง่ มุ ม สนุ ก ครั บ
คอนเฟิรม์ ”

“ประทั บ ใจ เรื่ อ ง ‘Iryu: Team
Medical dragon’ ซีรยี ท์ มี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการ
แพทย์และการผ่าตัด ทำ�ให้เรารู้จักวงการ
แพทย์มากขึ้น อีกทั้งเนื้อหาในเรื่องยังสนุก
และสอนให้เราได้เห็นมุมมองของคนดีทแี่ ม้
ชีวิตจะเจออุปสรรคมากมาย แต่ก็มีความ
ปรารถนาในการที่ จ ะทำ�หน้ า ที่ เ พื่ อ ช่ ว ย
เหลือส่วนรวม ลองไปหามาดูนะคะ”

นางสาววรินยุพา นทีเลิศผดุง (ดีไซด์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
นายพิธพล ธุระสิทธิ์ (เฟียต) นักศึกษาชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการภาพยนตร์
คณะนิเทศศาสตร์

“ผมประทับใจเรื ่อง ‘Prison Break’
เป็นซีรยี ท์ สี่ นุกมากเรือ่ งหนึง่ ตัวละครมีความ
เฉลียวฉลาดทีเ่ ราคาดไม่ถงึ บางอย่างก็หกั มุม
ทำ�ให้คนดูตอ้ งลุน้ อยูต่ ลอดเวลา และซีรยี เ์ รือ่ ง
นี้มีหลายภาคด้วย”

“ตอนนี้ต้องเรื่องนี้เลยค่ะ ‘Love Sick
The Series’ ซีรีย์โดนใจวัยรุ่น ฟินได้ทุกฉาก
ยิม้ ได้ทกุ ตอน เป็นเรือ่ งราวความรักวุน่ ๆ ของ
กลุม่ วัยรุน่ วัยเรียน โดยแฝงแง่คดิ ไว้ให้สะท้อน
ใจคนดู ปลื้มค่ะ บอกเลย”

Recommended
เมนูบันเทิง

โชว์ออฟ

ทำ�ไมเราถึงไม่ค่อยมีเพื่อน เพราะ
อะไรเราถึงปรับตัวได้ยาก ด้วยเหตุผลใดเรา
ถึงเก็บเงินไม่อยู่... คำ�ตอบของคำ�ถามเหล่านี้
ล้วนอยู่ในตัวของคุณ และ Masumi Nakajima
(ผู้เขียน) ก็จะพาคุณ ‘ค้น’ ความลับและ
ความจริงในจิตใจให้พบ เพื่อบอกวิธีการ
แก้ไข เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้
เป็นคนที่มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยดึงคุณออกจาก
สิ่งที่เรียกว่าขนบในจิตใจ
ด้วยการตอบ
คำ�ถาม 36 ข้อ ซึ่งในบทที่ 1 จะเป็นแบบ
ทดสอบทางจิตวิทยา แบ่งเป็น 3 ตอน แต่ละ
ตอนจะมีแบบทดสอบทางจิตวิทยาทั้งหมด 12
ข้อ ทุกๆ แบบทดสอบจะมีคำ�อธิบายและบท
วิเคราะห์ ในบทที่ 2 เป็นการนำ�ผลจากการทำ�
แบบทดสอบในบทที่ 1 มาวิเคราะห์โดยรวม
เพื่อให้คุณเข้าใจว่าสัญชาตญาณที่อยู่ในตัว
ต้องการอะไร มีแนวโน้มจะไปทางไหน ได้รู้
ถึงจุดแข็งของตัวเอง
พร้อมคำ�แนะนำ�ที่
สามารถนำ�ไปใช้จริงได้ และบทที่ 3 จะ
เป็นการวิเคราะห์ว่าคุณจะเข้ากับคนอื่นได้ดี
หรือไม่ ทั้งกับคนรัก คู่ชีวิต พร้อมวิธีที่จะ
ทำ�ให้คุณปรับปรุงความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ
คนรอบข้างให้ดีขึ้น
หนังสือแนวฮาวทูระดับเบสเซลเลอร์
จากประเทศญี่ปุ่นเล่มนี้ จะเป็นกุญแจดอก
สำ�คัญอีกดอกหนึ่งที่ไขประตูแห่งจิตใจของ
คุณ เพื่อคุณจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น และ
ปลดล็อกตัวเองออกจากสิ่งเดิมๆ ที่เคยเป็น
อยู่ไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น

2 นักศึกษาหนุ่ม ม.รังสิต

กับเส้นทางที่เลือก เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่ง
“ศิลปวัฒนธรรมไทย”
เมือ่ ยุคสมัยแปรเปลีย่ นไปตามกาลเวลา ความคิด
ของเยาวชนไทยก็มไิ ด้หยุดนิง่ อยูใ่ นทีเ่ ดิมๆ หากเพียง
แต่หมุนตามวงรอบของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่อย่างใดที่อาจจะมี
บางสิ่งถูกกลืนกินไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ในขณะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ยังคงมี
เรื่องที่น่ายินดีอยู่เช่นกัน เพราะถึงโลกจะหมุนไปเร็ว
เพียงใด แต่ก็ยังมี 2 เด็กหนุ่มที่ยังคงมีใจทุ่มเทและ
พร้อมที่จะอนุรักษ์สืบทอดศิลป-วัฒนธรรมไทยมิให้
เลือนหายไป
นายอิทธินนท์ บุตรโกบ (ท็อพฟี่) นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนุ่ม
จากปักษ์ใต้ผมู้ คี วามสามารถด้านศิลปวัตนธรรมไทย
ที่ ค งพอจะคุ้ น หน้ า คุ้ น ตาในงานสำ�คั ญ ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพราะเขาคือ หนึ่งในทีมนักแสดงของ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่
นอกจากจะเป็นนักกิจกรรมแล้วยังมีผลการเรียน
ที่ดีมาก
“ผมมีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ตั้งแต่เรียนมัธยมและเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
โรงเรียนมาโดยตลอด พอได้เข้ามาศึกษาต่อที่
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จึ ง ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
ซึ่งผลงานที่ประทับใจมากที่สุดคือ การแสดง
ในงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจำ�ปีการศึกษา  2557 และ งานรอมฏอนไนท์ ที่ผ่านมาครับ” นายอิทธินนท์ กล่าวเสริม
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่ม นายปัญจวิช จิรัฐิติกุล
(ไกด์) นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
รังสิต หนุ่มนักบัญชีผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักแสดง
ของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

รังสิต อีกทั้งยังมีดีกรีนักศึกษาเรียนดีมากความ
สามารถประดับตัวอีกด้วย  
นายปัญจวิช กล่าวว่า “ตนเองรูส้ กึ ดีใจมาก
ทีไ่ ด้รว่ มแสดงในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
รังสิต ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
มาก่อน ต่อมาจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่วนการแสดงที่
ประทับใจมากที่สุดคือ การแสดงในงานวันคล้าย
วั น เกิ ด ดร.อาทิ ต ย์ อุ ไ รรั ต น์ อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และการแสดงในงานวั น
ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
ประจำ�ปีการศึกษา 2557”
ถึ ง แม้ จ ะเป็ น การแสดงที่ จั ด ขึ้ น ภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต แต่คุณค่าที่ 2 หนุ่มได้เรียนรู้
และได้รับจากการร่วมทำ�กิจกรรมนั้นมีมากกว่า
ตำ�ราในห้ อ งเรี ย น เพราะในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย
รังสิต... ที่นี่สอนประสบการณ์
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ต้องยอมรับว่าชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความโดดเด่น
ทั้งในแง่การดึงดูดความสนใจและการสื่อความหมาย โดย
เฉพาะในแง่ของการสือ่ ความหมายนัน้ สามารถสือ่ ความหมาย
ได้หลายลักษณะและหลายระดับ
“ฝากไว้ในกายเธอ” อาจหมายถึง การฝากความรัก
การฝากหัวใจ การฝากรอยแค้น การฝากของบางอย่าง
อันเนื่องจากเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ ชื่อยังท�ำให้เกิด
การกระตุ้นความอยากรู้ว่า ฝากอะไรไว้กับใคร หลายคนอาจ
เดาว่า “กายเธอ” น่าจะหมายถึง ผู้หญิง แต่อาจจะเป็นผู้ชาย
ก็ได้ ชื่อยังท�ำให้สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล อ่อนหวาน ในขณะ
เดียวกันก็มีความน่ากลัวแอบแฝงอยู่
ในแง่ของเรื่องราวและแนวภาพยนตร์ เป็นงานแนว
สยองขวัญที่เป็นส่วนผสมของ “ลัดดาแลนด์” กับเรื่องรักวัยรุ่น
โดยมีกลุ่มผู้แสดงที่โด่งดังจาก Hormones นอกจากนั้น ดู
เหมื อ นว่ า ทางผู้ ส ร้ า งได้ พ ยายามเพิ่ ม เติ ม บรรยากาศแบบ
ลึกลับ ตื่นเต้น โดยเน้นที่การติดตามค้นหาความจริงว่าใคร
เป็นต้นเหตุ
ในแง่ของการเล่าเรื่อง ถือได้ว่าเป็นการเล่าเรื่องที่มี
ชั้นเชิงน่าติดตาม ในส่วนของการกำ�กับ ก็ควบคุมจังหวะที่พอ
เหมาะ ยกเว้นตอนท้ายที่น่าจะรวบรัดกว่านี้
ส่วนประเด็นสำ�คัญที่สืบเนื่องมาจากชื่อของภาพยนตร์
โดยเฉพาะประเด็นฝาก “อะไร” ไว้กับ “ใคร” คงต้องติดตาม
หาคำ�ตอบกันเอาเองในโรงภาพยนตร์
บางอย่างอาจใกล้เคียงกับที่หลายคนคิด แต่บางอย่าง
อาจไม่ใช่
ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง งานเรื่องนี้มี
ความตื่นเต้นระทึกขวัญที่น่าจะตอบสนองความพึงพอใจของ
คนดูได้ แต่ประเด็นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของนักเรียน อาจ
หนักจนคนดูเครียด และไม่รู้สึกเพลิดเพลินเท่าที่ควร
ฉบับนี้ขอนำ�เสนอเว็บแหล่ง Download
โ ป ร แ ก ร ม ฟ รี ย อ ด ฮิ ต ป ร ะ จำ� เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์กันครับ ลองเข้าไปที่ https://
ninite.com เราก็จะพบรายชื่อโปรแกรมที่

มากมายพร้อมคำ�อธิบายสรรพคุณและคำ�
ชื่นชมของเว็บนี้ว่ามีความสะดวกรวดเร็วใน
การใช้งานอย่างไร
อีกทั้งแสดงข่าวสาร
ข้อมูลของโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ๆ   ที่ได้รับ
การปรับปรุง พร้อมทัง้ บอกขัน้ ตอนการติดตัง้
3 ขั้นตอนง่ายๆ 1) คลิก Apps ที่ต้องการโดย
กดเลือก 2) คลิกปุ่ม Get Installer เพื่อรับไฟล์
จาก ninite  และ 3) ทำ�การติดตั้งอีกครั้งใน
ภายหลัง ตัวอย่างเช่น เลือกโปรแกรม Dropbox, Picasa และ VLC จากนั้นคลิกปุ่ม Get
Installer ก็จะได้ไฟล์ชื่อว่า “Ninite Dropbox
Picasa VLC Installer.exe” เพื่อเตรียมลง
โปรแกรม จากนั้นคลิกที่ไฟล์อีกครั้งแล้วกด
ปุม่ RUN โปรแกรม ninite จะทำ�การ Download
โปรแกรมที่เลือกไว้และทำ�การติดตั้ง  การ
ใช้งานก็ง่ายๆ โปรแกรมก็มากมาย มีทั้ง
ระบบ Windows และ Linux เป็นโปรแกรม
สามัญประจำ�เครื่อง ทดลองใช้กันดูครับ

News

ใช้คอนแทคเลนส์ (Contact Lens)
และ Big Eye อย่างไรให้ปลอดภัย

ข่าว

การใช้ให้ปลอดภัย

การใช้คอนแทคเลนส์ในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากโดยมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ เช่น การแก้ไขหรือช่วยในเรื่องของสายตา ความ
สวยงาม เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา “คอนแทคเลนส์”
(Contact Lens) หรือเลนส์สัมผัส ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อนำ�มาใช้ในเรื่องความสวยความงาม เช่น
เปลี่ยนสีดวงตา ทำ�ให้ตาดำ�ขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกติ   ที่เรียกว่า
บิก๊ อาย (Big Eye) ซึง่ ทีผ่ า่ นมามักมีผปู้ ว่ ยมีการอักเสบติดเชือ้ ทีต่ าเนือ่ งจาก
การใช้บกิ๊ อายอยูห่ ลายราย ดังนัน้ เทคนิควิธกี ารใช้ทถ่ี กู ต้องและปลอดภัย
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ Health Tip ฉบับนี้มีวิธีการใช้อย่างไรให้ปลอดภัยมาฝาก
กันครับ

ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับบุคคลอื่น
ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ถา้ ภาชนะบรรจุอยูใ่ นสภาพชำ�รุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน
ให้เลือกซื้อที่ไว้ใจได้ (เลือกที่มี อย.) หรือแหล่งที่น่าเชื่อถือและสำ�รวจ
วันหมดอายุก่อนเสมอ
ต้องล้างมือก่อนใส่หรือถอดทุกครั้ง อย่าไว้เล็บยาว และทำ�ความ สะอาด
ตลับใส่เป็นประจำ�
ห้ า มใช้ นำ�้ ประปาหรื อ น้ำ� เกลื อ ล้ า ง ให้ ใ ช้ นำ�้ ยาสำ�หรั บ ล้ า งและแช่
คอนแทคเลนส์เท่านั้น  ควรแช่ทิ้งไว้  1 คืนก่อนใส่เพื่อล้างสารกันบูดออก
ถ้าแต่งหน้าควรใส่ก่อนแต่งหน้า
ห้ามใส่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิดเวลานอน
ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม รวมถึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะ
ว่ายน้ำ�เพราะอาจทำ�ให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
ห้ามใส่เลนส์ที่แห้งแข็งแล้ว
ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตา
ไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้
และถ้าหากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับ
อาการแพ้แสง ตามัว น้ำ�ตาไหลมากหรือตาแดง ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์
ทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว

[อ.ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์]์

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

คุณรู้จัก “แซ-เมิ่น” หรือไม่
สวัสดีครับ คุยเฟื่องเรื่องภาษาฉบับนี้ขอนำ�เสนอการออกเสียงคำ�
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยจะพูดถึงกลุ่มคำ�ศัพท์อาหารการกิน
เพราะมีหลายคำ�ทีพ่ วกเรานำ�มาใช้เรียกจนชินปาก จนอาจจะไม่รวู้ า่ จริงๆ
แล้วเราออกเสียงกันผิดอยู่ มาลองดูกันครับว่ามีคำ�ไหนกันบ้าง ก่อนอ่าน
ลองออกเสียงคำ�แต่ละคำ�ดูกอ่ นนะครับแล้วค่อยมาดูซวิ า่ เราออกเสียงถูก
กันหรือเปล่า
Salmon ผมเชื่อว่าเราคุ้นเคยกันดีสำ�หรับคำ�นี้เวลาสั่งอาหารญี่ปุ่น
คำ�นี้หลายคนออกเสียงว่า “แซลม่อน” บางคนก็ออกเสียงว่า “แซวม่อน”
แต่ที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่า “แซ-เมิ่น” (‘sæmən) ไม่ออกเสียงตัว “l”
นะครับ
Syrup คำ�นี้หลายคนคงมั่นใจเต็มร้อยว่าออกเสียงถูกต้องแน่ๆ
เพราะใช้เวลาสั่งกาแฟบ่อยๆ หลายคนออกเสียงว่า “ไซรัป” แต่ที่ถูกต้อง
ออกเสียงว่า “ซี-เริป” (ˈsɪrəp) เวลาสั่งกาแฟใส่น้ำ�เชื่อมรอบต่อไป
อย่าลืมลองออกเสียงดูนะครับ

Sponge Cake เป็นเค้กเนื้อนุ่มเบาเหมือนฟองน้ำ�  (Sponge แปลว่า
ฟองน้ำ�) เชื่อว่าหลายคนออกเสียงว่า “สปองจ์ หรือ สปอนจ์” แต่ที่จริงคำ�นี้
ออกเสียงว่า “สปันจ์” (spʌndʒ) ดังนั้น เวลาจะเรียกเจ้าตัวการ์ตูนฟองน้ำ�
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.

ม.รังสิต จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่าย ทสม.
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ  กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  ดำ�เนินโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่าย
ทสม. (เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มหมู่ บ้ า น)   ในการเฝ้ า ระวั ง และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคกลาง
ตะวันออก และตะวันตก   โดยคัดเลือกพื้นที่การเรียนรู้
อำ�เภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และอำ�เภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์  จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่สมาชิกเครือข่าย
ทสม. เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ  
ดร.เจริญวิชญ์   หาญแก้ว  อาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานทีป่ รึกษาโครงการฯ ผูแ้ ทน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการฯ เริ่ม
ดำ�เนินการคัดเลือกพื้นที่เรียนรู้ของเครือข่าย ทสม. เพื่อ
พัฒนาให้เป็นต้นแบบของพืน้ ทีเ่ รียนรูอ้ นื่ ๆ ของเครือข่ายที่
มีอยูท่ วั่ ประเทศ ซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีแนวทางในการดำ�เนิน
การพัฒนาทีม่ คี วามแตกต่างกันออกไป  ตัวอย่างเช่น ภาค
เหนือคัดเลือกพื้นที่โดยใช้ประเด็นปัญหาหมอกควัน ภาค
อีสานใช้ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร  ภาคใต้เป็นพื้นที่
ชายฝัง่ ติดทะเลใช้ประเด็นความอุดมสมบรูณข์ องทรัพยากร
ชายฝัง่   ภาคกลางเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ� กลางน้ำ�-ปลายน้ำ�  โดย
ในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลาง ตะวันออก และตะวันตก  ได้ทำ�การ
คัดเลือกพื้นที่เครือข่าย ทสม. ที่ตำ�บลซับพุทรา อำ�เภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์   ในการบริหารจัดการน้ำ�เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ�   ส่วนที่ตำ�บลบ่อกวางทอง
อำ�เภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและการเฝ้าระวังแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ท่ามกลางความเจริญของอุตสาหกรรม  
“ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีไ้ ด้ทำ�ความเข้าใจ
และร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผน การบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ารเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากสมาชิก
เครือข่าย ทสม. ในการมองปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวม
ถึงร่วมกันสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ และพัฒนา
ให้ยงั่ ยืนต่อไป” ประธานทีป่ รึกษาโครงการฯ กล่าวเพิม่ เติม
นายสมศักดิ์ สุขสำ�ราญ ประธานคณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย ทสม. ได้พูดถึงบทบาทของเครือข่าย
ทสม. ที่มีต่อโครงการนี้ว่า เครือข่าย ทสม. ปัจจุบันมี
สมาชิกอยู่กว่าแสนคนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด  ซึ่งเป็น
กลไกหลักของโครงการฯ   ในการเฝ้า ระวั งและฟื้น ฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น    เพราะ
ธรรมชาติในท้องที่ต่างๆ จะคงอยู่ได้เพราะคนในพื้นที่เอง
เห็นถึงคุณค่าและร่วมมือกันดูแลรักษา  การดำ�เนินโครงการฯ
ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการนำ�ความรู้มาถ่ายทอดแก่คนใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา   สามารถต่อยอดไปยังพื้นที่
อื่นๆ ได้  อย่างพื้นที่เรียนรู้ของเครือข่าย ทสม.  จังหวัด
ชลบุรี  เราจัดให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ�  คือ  รักษาพื้นที่
สีเขียวเอาไว้ทา่ มกลางความเจริญของอุตสาหกรรมทีเ่ ข้ามา
แล้วตามมาด้วยมลพิษและส่งผลให้คา่ ครองชีพสูงขึน้   โดย
เข้ามาส่งต่อความรู้ให้แก่ชาวบ้านให้ดำ�รงชีวิตอยู่กับ
บ้านเกิดของตัวเองได้แบบพอเพียง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนตักตวง
เอาแต่ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพียงอย่างเดียว โครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ รียนรูเ้ ครือข่าย ทสม.
จึงเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น   โดยสร้างความร่วมมือเครือข่าย
อาสาสมัคร ทสม.  เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้และบริหาร
จั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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[อ.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง]

[วิภาณี ชีลั่น]

On campus

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

[กนกกร ชูแก้ว]

“บูโต”

และการเดินทางตามฝันของ
โบ-กิตติพร อุดมรัตนากูลชัย
หลายคนคงเคยสัมผัสกับการแสดงละครใบ้ ซึ่ง
เป็นการสือ่ สารทีต่ วั นักแสดงเองจะต้องถ่ายทอดเรือ่ งราว
ไปยังผู้ชม วันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับศาสตร์การ
แสดงที่มีต้นกำ�เนิดจากญี่ปุ่นนั่นคือ บูโต (Butoh) หรือ
ระบำ�แห่งความมืด (Dance of Darkness) โดยเป็นการเต้น
ที่เชื่อมโยงร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งผู้แสดงจะ
สื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายในแบบฉบับของ
ตนเอง และความพิเศษของผู้ที่จะพาเราไปสัมผัสกับ
การแสดงนี้ต้องบอกก่อนว่า ในประเทศไทยเธอถือเป็น
เจ้าแม่บูโตที่มีความเชี่ยวชาญในการแสดงด้านนี้ และ
ทีส่ ำ�คัญไปกว่านัน้   เธอกำ�ลังตัง้ ครรภ์ 8 เดือน เธอมีความฝัน
และเธอทำ�ได้  
กิตติพร อุดมรัตนากูลชัย (โบ) ศิษย์เก่าสาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต หรือที่หลายคนรู้จักในฐานะนักแสดง
และนั ก เต้ น บู โ ต เคยร่ ว มงานกั บ ภั ท ราวดี เ ธี ย เตอร์                
บีฟลอร์เธียเตอร์ และศิลปินอิสระมากมาย ส่วนด้านการ
กำ�กับการเต้นบูโต อาทิ “For 49 Days: A Mind Journey
Beyond Death” (2009) ผลงานแสดงที่พูดถึงการเดินทาง
ของสภาวะจิตหลังความตาย “For My Universe” (2011)
เป็นการฝึกสอนและกำ�กับการแสดงการเต้นแนวบูโตกับ
เด็กในชุมชนนางเลิ้ง ในโครงการถนนเด็กเดิน “เสียง
กระซิบจากเงาใบไม้ไหว” (2013) งานแสดงเดี่ยวบูโตและ
งานแสดงภาพถ่ายทีบ่ อกเล่าการค้นพบและเยียวยารักษา
ตัวตนของโบจากประสบการณ์และการเดินทางในชีวิต
ของเธอเอง และผลงานล่ า สุ ด “a fetus’ dreamความฝันของตัวอ่อน” การแสดงทีส่ อ่ื สารผ่านการเต้นบูโต
เชือ่ มโยงร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของโบกับลูกในท้อง
ร่วมไปกับนักแสดงอีก 4 คน ที่เดินทางเข้าสู่กระบวนการ
ค้นหาว่า อะไรคือความฝันของตัวอ่อนของเขาและเธอ

ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปะการแสดงที่ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยนักใน
ประเทศไทย
โบ-กิตติพร เล่าให้ฟังว่า เพราะมีความสนใจและ
หลงรักในศิลปะการแสดงโบจึงตัดสินใจเลือกเรียนด้าน
นิเทศศาสตร์ โดยระหว่างเรียนกระทั่งจบที่มหาวิทยาลัย
รังสิต ได้มีโอกาสร่วมทำ�ละครเวทีกับ ครูเล็ก-ภัทราวดี
มีชูธน ซึ่งประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ
การแสดง ทำ�ให้โบสนใจทีจ่ ะต่อยอดความรูท้ างด้านนี้ โดย
ภายหลังมีโอกาสได้สัมผัสกับการเต้นบูโตของ อาจารย์
คัตสุระ คัง (Katsura Kan) ถือเป็นอาจารย์คนแรกที่สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับโบ มาแสดงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
หลังการแสดงจบรู้สึกเหมือนมัน “ช็อค” ว่านี่คืออะไร และ
รูส้ ึกว่าตัวเองมีความเชื่อมโยงกับงานแสดงด้านนี้ จึงได้หา
ข้อมูลและศึกษาเกีย่ วกับการแสดงด้านนีม้ าโดยตลอด และ
มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับเรื่องความฝันของ
ตัวอ่อน เกิดจากทีร่ วู้ า่ ตัวเองท้องและรูส้ กึ ว่าร่างกายคนเรา
มีสิ่งมหัศจรรย์ โดยคนเป็นแม่จะพยายามทำ�ให้ลูกหรือ
ตัวอ่อนอยู่อย่างปลอดภัย ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปทุก
วัน ขณะเดียวกันเด็กในท้องก็เจริญเติบโตขึ้นด้วย จึงเป็น
ทีม่ าของโปรเจกต์นี้ โดยร่วมกับเพือ่ นนักแสดงอีก 4 คน ถึง
แม้ท้องเราจะโตขึ้นทุกวัน ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ 3 เดือนจน
กระทั่งถึงรอบการแสดงอายุครรภ์ 8 เดือน แต่ก็ไม่ใช่
อุปสรรค เพราะรู้สึกได้ว่าลูกในท้องก็มีส่วนร่วมไปกับเรา
ด้วยในทุกจังหวะการเคลื่อนไหวขณะที่เราแสดง
ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง และความฝันที่ยิ่งใหญ่ โบกิตติพร อุดมรัตนากูลชัย นับเป็นผู้หญิงที่สามารถพิสูจน์
ความสำ�เร็จในชีวิตด้วยการใช้ “ความรัก” และ “ศรัทธา”
ในสิ่งที่ทำ�เป็นตัวนำ�ทางให้เดินไปยังเป้าหมาย และขอเป็น
กำ�ลังใจให้กับทุกความฝัน

ล้อมรั้วกิจกรรม

ตามหาความหมาย... ที่มาของข้าว...
สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา

จากการพบปะกั น ของผองเพื่ อ นต่ า ง
สถาบันที่มีมุมมองต่อการพัฒนาสังคมไทย โดย
เฉพาะประเด็ น “ข้ า ว” จึ ง ผุ ด ความคิ ด ชวน
นักศึกษาคนรุ่นใหม่มาร่วมเรียนรู้ในโครงการ  
“คนรุ่นใหม่กับวิถีเกษตรกรรม” โดยสำ�นักงาน
กิจการนักศึกษาและชมรมธรรมาธิปไตยร่วมเป็น
เจ้าภาพ นำ�ขบวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รังสิตและต่างสถาบันอีก 5 แห่ง ร่วมลงพื้นที่ ณ
ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร (นาวิลิต)
อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี... ข้อมูลที่มาของ
กิจกรรมผ่านการบอกเล่าของ นายสมภพ  ดอนดี
ประธานโครงการฯ ว่า พวกเราได้ประสบการณ์
จริงจากกิจกรรมนี้ เพราะเราได้ลงมือทำ�ทุก
กระบวนการในการปลูกข้าว ตัง้ แต่การเตรียมดิน
เตรียมกล้า ดำ�นา ใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์ จนถึง
ขั้นตอนการจำ�หน่าย โดยวิทยากรคือ คุณวิลิต
เตชะไพบูลย์ ได้เล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟัง
ซึ่งพวกเราเห็นพ้องกันในการที่จะนำ�สิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
จากกิจกรรมนี้ นางสาวขวัญนภา ดวงสว่าง
คณะเทคโนโลยีอาหาร กล่าวว่า คุ้มค่ามากที่ได้
รับสิง่ ดีๆ ทัง้ การดูแลทีอ่ บอุน่ และการต้อนรับทีด่ ี
ได้เพื่อนใหม่ จากที่ไม่เคยดำ�นาก็ได้ลองทำ� และ
คุ ย กั บ ชาวบ้ า นรั บ รู้ ถึ ง ความยากลำ�บากของ
ชาวนาว่ากว่าจะได้เงินแต่ละบาทไม่ใช่ง่ายเลย

แล้วเมื่อนำ�มาขายก็ถูกโรงสีกดราคาอีก  		
นางสาวปภาวรินทร์  วุฒผิ ล คณะพยาบาล
ศาสตร์ กล่าวว่า ได้เห็นวิถีการดำ�รงชีวิตของชาว
บ้าน ซึ่งมีทั้งทำ�นา ปลูกบอน เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง
ประทับใจทีไ่ ด้ลงมือทำ�นาตามทีใ่ ฝ่ฝนั ไว้วา่ ครัง้ หนึง่
ในชีวิตต้องลองดำ�นา ซึ่งแม่สอนเสมอว่ากินข้าว
ให้หมด ห้ามเหลือเพราะสงสารชาวนา เมื่อได้มา
สัมผัสเองจึงรู้ถึงความยากลำ�บากของชาวนา
เพราะกว่าจะได้ข้าวมาให้เรากินนั้นไม่ง่ายเลย
นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมาก
อาจารย์ศภุ รัตน์  แป้นโพธิก์ ลาง รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดใจ
ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ได้เห็นการ
สร้างสัมพันธภาพของคนรุน่ ใหม่ทมี่ าจากต่างคณะ
ต่างสถาบัน แต่มีจุดร่วมสืบสานวิถีชีวิตการทำ�นา
แบบเกษตรอินทรีย์ ตนเองประทับใจมากที่ได้
ดำ�นาครัง้ แรกและรูถ้ งึ คุณค่าความยากลำ�บากของ
ชาวนา
นายรัฐกาล เกิดกูล วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
และรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ประทับใจและภูมิใจมาก
ประสบการณ์ที่ได้มีทั้งทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ทั้งการดำ�นาและวิธีปลูกแบบนาโยน อีกทั้ง
ได้ เ รี ย นรู้ ว่ า กว่ า จะเกี่ ย วข้ า วได้ นั้ น ต้ อ งดู แ ล
อย่างมาก อยากให้เพื่อนๆ หาโอกาสมาทำ�นา
ในพื้นที่จริง
ด้ า นกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาต่ า งสถาบั น ร่ ว มเปิ ด
ใจถึ ง กิ จ กรรมนี้ โดยกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ นางสาวจุฬาภา สุทธิประภา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้เรียนรู้วิธีการดำ�นา
ในแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม เมื่อลงมือทำ�ก็ได้
ปักกล้า ประทับใจความมีน้ำ�ใจของพี่ๆ น้องๆ
ต่างสถาบัน อีกทัง้ ได้เรียนรูม้ มุ มองความคิดใหม่ๆ

นางสาวพรชนก   ทุ น มาตรา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า ได้ดำ�นาเป็นครัง้ แรก
ประทับใจมาก มีพๆี่ สอนวิธกี ารถือต้นกล้า การ
แยกต้นกล้า และปักต้นกล้าทีถ่ กู ต้องและรวดเร็ว
อีกทัง้ ยังได้เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกันและช่วยเหลือกัน
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ทำ�ให้เราเปิดใจและ
มองเห็นมุมมองใหม่ทแี่ ตกต่างไปจากสังคมเมือง
ด้าน นางสาวสิรฉิ ตั ร  สฤษดิน์ ริ นั ดร์ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กล่าวว่า
จากการทำ�นาได้ รู้ ถึ ง ความเหนื่ อ ยยากของ
เกษตรกร อีกทั้งทำ�ให้รู้ถึงปัญหาของเกษตรกร
และแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งควรใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำ�รงชีวิต เพื่อให้หลุดพ้นจาก
ภาวะหนี้สิน
ทิ้ ง ท้ า ยจากนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ นายเชนทร์  ชมโท คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา กล่าวว่า สนใจปัญหาของ
เกษตรกร โดยร่วมเปิดมุมมองเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ แบบ
ดั้งเดิมที่ไม่พึ่งเทคโนโลยี ซึ่งได้รับฟังและระดม
ความคิดเพือ่ วิเคราะห์ปญั หาต่างๆ และมิตอิ นื่ ๆ
เช่น หนี้สิน อีกทั้งคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่จะนำ�สิ่ง
ที่เรียนรู้ไปทำ�ประโยชน์และร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ตนเองใช้ชีวิตอยู่
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