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สมการแห่งความส�าเร็จ...  
 
 ว่ากนัว่าในชีวติคนคนหนึง่กว่าจะประสบความส�าเรจ็ได้ต้อง
ผ่านบททดสอบมากมาย หากลองต้ังเป็นสูตรหรอืสมการทีจ่ะน�าไปสู่
ความส�าเร็จน้ัน สมการน้ีคงใช้ได้ด ีเมือ่ความส�าเรจ็ = ความพยายาม 
x ความสามารถ x ทศันคตทิีดี่ต่อสิง่ที่ท�า ส่วนสูตรนีจ้ะใช้ได้ผลจรงิ
หรอืไม่น้ัน คณุคือคนทีต้่องหาค�าตอบและลงมือท�าด้วยตวัเอง  
  สารรังสิตฉบับนี้มีเรื่องราวของคนที่ประสบความส�าเร็จ
ด้วยการเริม่ต้นจากความสามารถทีมี่ ท�าสิง่ทีต่นเองรกั และพยายาม
ครัง้แล้วคร้ังเล่า ลองผิดลองถูกหลายครัง้หลายหน พยายามแก้ไขสิง่
ทีผ่ดิพลาดเพือ่จะผ่านอปุสรรคต่างๆ ไปให้ได้ จนกระทัง่ประสบความ
ส�าเร็จและสามารถท�าผลิตภัณฑ์นั้นให้เป็นแบรนด์สินค้าที่ได้รับการ
ยอมรับในตลาดขนมขบเค้ียวซึง่กคื็อ กล้วยหอมทอดกรอบ “คชูีส์่” 
ติดตามเรื่องราวความส�าเร็จเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของคุณ
ได้จากเน้ือหาในเล่ม 
 ถงึตรงน้ีเชือ่ว่าทกุคนทีมี่ความฝัน คงมีแรงฮดึในการลกุขึน้
เดนิต่ออกีคร้ัง เพราะในโลกความเป็นจรงิโจทย์การใช้ชวิีตหรอืการท�า
อะไรสักอย่างอาจไม่ได้ง่ายอย่างทีเ่ราคิด แต่นัน่ก็ไม่ได้หมายความว่า
มนัจะยากเกนิกว่าทีเ่ราจะผ่านอปุสรรคนัน้ไปสู่ความส�าเรจ็ได้ อย่างไร
กต็าม พีบ่ก. และทมีงานสารรังสิตขอเป็นก�าลงัใจให้แก่ทุกคน
 “เพราะความส�าเร็จ รอคนทีพ่ยายามเสมอ” 

5  ม.รังสิต กับแนวทางการก้าวสู่ 
 มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม

9 นศ. บริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล
 โครงการคนดีต้นแบบของสังคมไทย 
 ประจำาปี 2558 “กินรีทอง”  

16 การศึกษาไทย: ปฏรูิป “เรือแปะ๊”  
 หรือ “เรือจ้าง”

13 เทรนด์ออกก�าลังกายแบบไหน
 โดนใจวัยรุ่นและคนรักสุขภาพ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ University of Canberra, Australia เปิดตัวหลักสูตร 2 ปริญญา 

(Double Degree) นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้ง 10 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิต รับสิทธิ์ใน

การเข้าศึกษาต่อเพื่อทำาปริญญาตรีใบที่สองในหลักสูตร International Business โดยไม่ต้องยื่นผล

การสอบ IELTS หรือ TOEFL นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ที่ปรึกษา : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการอ�านวยการ : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการบริหาร : อรรถยา สุนทรายน
บรรณาธิการ : วิภาณี ชีลั่น
กองบรรณาธิการ : สิรินภา  เจริญแก้ว, จิราภรณ์ ตุลาผล, 
อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์, กรรณิการ์ คงคา  
รีไรเตอร์ : สุรางศรี วิเศษ, ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
ช่างภาพ : บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ : ภัสณี บำารุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก : วิสุทธ์ิ โชคดำารงสุข, ฐิรญากานต์ เศวตาภรณ์
ที่ท�าการสารรังสิต : สำานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 
ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำาเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 0-2791-5555 โทรสาร 0-2791-5577 หรือ 
e-mail : info@rsu.ac.th, www.facebook.com/rangsituniversity

ditorialEstaff

	 ดร.อาทติย์	อไุรรัตน	์อธิการบดมีหาวทิยาลยัรงัสติ	เปดิ

เผยวา่	ดว้ยความสมัพนัธ์ทีด่ำาเนนิมายาวนานระหวา่งประเทศ

ออสเตรเลยีกบัไทย	ซึง่สบืย้อนกลบัไปตัง้แตช่ว่งยุคแรกเร่ิมทนุ

โคลัมโบ	(Colombo	Plan)	จากนั้นความสัมพันธ์ได้พัฒนาขึ้นมา

เป็นความร่วมมือเต็มรูปแบบ	ในขณะนั้นประเทศออสเตรเลีย

ได้ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินตามวิสัยทัศน์ของ	AEI’s	

(Australian	Education	International	-	การศึกษานานาชาติของ

ออสเตรเลยี)	ซึง่ประเทศออสเตรเลยีไดรั้บคำาชืน่ชมวา่เปน็ผู้นำา

ในภูมิภาคและผู้นำาระดับโลกในด้านการศึกษา	การฝึกอบรม

ทีด่เีย่ียม	และเปน็ตวัเลอืกสำาหรับพนัธมติรในความร่วมมอืทาง

ด้านการศึกษา	 ความสำาเร็จนี้พิสูจน์ได้จากตัวบ่งชี้ของ

สหประชาชาติ	 ทางด้านการพัฒนามนุษย์ประจำาปี	 (Annual	

United	Nation’s	Human	Development	Index)	ซึ่งมีตัวบ่งชี้	คือ

การมีอายุยืนยาวของมนุษย์	การศึกษา	และดัชนีรายรับ	ซึ่งได้

จัดอันดับให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีตัวบ่งชี้ทาง

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาอยู่ในลำาดับที่สอง	 ในขณะที่

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าได้รับการจัดให้อยู่ใน	5%	 แรกของ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	QS	World	University	Rankings		

	 “ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่มาว่าทำาไมหลักสูตรนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยรังสิตถึงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างย่ิงใน

การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา	 มหาวิทยาลัยรังสิต

รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทางมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา

เชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต	และมอบ

โอกาสในการสร้างพลังอันจะเกิดจากประสบการณ์พิเศษข้าม

พรหมแดนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้เข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

โดยใช้เพียงเกรดเฉลี่ยของการศึกษา	3	ปีแรกในมหาวิทยาลัยรังสิต	โดยไม่ต้อง

ยื่นผลการสอบ	IELTS	หรือ	TOEFL	อีกทั้งยังวางแผนการศึกษาให้นักศึกษาได้รับ

ปริญญาใบที่สองจากมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ราด้วย

	 จุดเดน่ทีพ่เิศษและไมเ่หมอืนใครของหลกัสตูรทวปิริญญา	(Double	Degree)	

นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสติจะมีโอกาสในการเลอืก	ไม่วา่จะเลอืกศึกษาในสาขา

ที่เรียนอยู่เดิม	หรือข้ามไปเลือกสาขาวิชาอื่นที่ต้องการได้	 อาทิ	 นักศึกษาคณะ

นิเทศศาสตร์สามารถเลือกเรียนสาขาที่คล้ายคลึงกัน	 หรือจะเลือกเข้าเรียน

หลกัสตูร	International	Business	เพือ่เพิม่ความรู้รอบดา้นในอาชพีการงานอนาคต”	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวเสริม

	 อาจารย์สธุาสนิ	ีแสงขำา	ผู้อำานวยการสำานกังานรับนกัศึกษานานาชาตแิละ

สื่อสารระหว่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	 ความร่วมมือในครั้งนี้

เป็นการเปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 (ทุกหลักสูตร)	RSUIP	

SUPER	POWER	 	International	Programs	 และหลักสูตร	2	 ปริญญา	 ร่วมกับ	

University	of	Canberra,	Australia	โดยมีการลงนามความร่วมมือกับ	University	of	

Canberra,	Australia	ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	และอธิการบดี	University	

of	Canberra	เป็นผู้ร่วมลงนาม	ทั้งนี้	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นสถาบันการศึกษา

ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ทุกหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตร	2	 ปริญญา	

(Double	Degree)	โดยมี	University	of	Canberra	เป็น	Key	strategic	partner	ซึ่ง

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้ง	10	หลักสูตร	ของมหาวิทยาลัยรังสิต	จะได้รับ

สิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อเพื่อทำาปริญญาตรีใบที่สองในหลักสูตร	 International	

Business	โดยไม่ต้องยื่นผลการสอบ	IELTS	หรือ	TOEFL	

	 ดังนั้น	จึงเป็นที่มาของคำาว่า	Super	Power	International	Program	ซึ่ง

ไม่มีหลักสูตรนานาชาติที่ไหนในเมืองไทยที่เป็นทวิปริญญาทุกหลักสูตร	 ทั้งนี้	

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติของเราได้รับความเชื่อถือมากๆ	 โดยคาดว่าจะมี

นักศึกษา	1	ใน	3	ของเราสนใจที่จะเลือกโอกาสนี้		เพราะว่าหลังจากการลงนาม

ในครั้งนี้แล้ว	นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปเรียนออสเตรเลียได้	โดยการยื่นเกรด

จากรังสิต	ส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาเรียน	International	Program	เรื่องการไปเรียน

เมืองนอกเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในความคาดหวังของเขาอยู่แล้ว	

เพราะฉะนั้น	 เราจึงเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษา	 เพราะว่าเม่ือ

เรียนจบแล้วหลังจากที่ได้ปริญญาตรีของออสเตรเลีย	จะมีสิทธิพิเศษ

คือขอ	Work	Permit	เพ่ืออยู่ทำางานต่อได้สำาหรับคนท่ีมีปริญญาตรีสถาบัน

การศึกษาในออสเตรเลีย	 ถือเป็นโอกาสต่อเน่ืองของนักศึกษาไทยที่นั่น

อีกด้วย”	ผู้อำานวยการสำานักงานรับนักศึกษานานาชาติฯ	กล่าวเสริม

RSU collaborated with the University of Canberra, Australia, creating 

a Double Degree for 10 International Programs.

		 Rangsit	University	collaborated	with	the	University	of	Can-

berra	in	Australia,	creating	a	Double	Degree	program	in	order	to	

provide	opportunities	for	students	from	the	10	programs	of	Rangsit	

University	International	Programs	(RSUIP).	Students	will	be	able	to	

do	their	second	bachelor’s	degree	in	International	Business	program	

without	 IELTS	or	TOEFL	scores.	Therefore,	these	programs	are	

completely	unique.	
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ม.รังสิต จับมือ ม.แคนเบอร์รา
เปิดตัวหลักสูตร 2 ปริญญา 10 หลักสูตรนานาชาติ

รับสิทธิ์เข้าศึกษา ป.ตรี ใบที่สอง โดยไม่ต้องยื่นผลการสอบ 
IELTS หรือ TOEFL  แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย
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Buffet
[ทศพล ชายทวีป]

 นายเฉลิมเกียรติ	 ธารอำามฤต	(เปา)	 นักศึกษาช้ันปีท่ี	2	 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	หนุ่มใต้ค้ิวเข้มคนน้ี	 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-

คณิต	จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ	 จังหวัดตรัง	 มีความช่ืนชอบทางด้านเทคโนโลยีมาต้ังแต่เรียน	ม.ปลาย	 จึงทำาให้

ตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

	 “ตอนเรียน	ม.ปลาย	มีเพ่ือนชวนร่วมทีมแข่งขันเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซต์	ซ่ึงตอนน้ันยังไม่มีความรู้ทาง

ด้านคอมพิวเตอร์	 แต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วชอบ	 จึงเร่ิมศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	 และฝึกเขียนเว็บไซต์

เร่ือยมา	ซ่ึงพอเร่ิมมีความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์แล้ว	จึงอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงมีอุปกรณ์อะไรบ้าง	และ

อุปกรณ์แต่ละช้ินมีระบบการทำางานอย่างไร	จึงตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลัย

รังสิต	และด้วยความท่ีช่ืนชอบทางด้านคอมพิวเตอร์ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	ดังน้ัน	เวลาส่วนใหญ่ของผมจึง

อยู่กับคอมพิวเตอร์	 ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ	 และทดลองเขียนโปรแกรมต่างๆ	 อยู่ตลอด	 ท่ีผ่านมาได้หา

ประสบการณ์เพ่ิมเติมโดยรับเขียนเว็บไซต์ท่ัวไป	 ท้ังเว็บไซต์เก่ียวกับการขายสินค้า	 และเว็บไซต์ธุรกิจเครือข่าย	

MLM	(Muti-level	Marketing)	และได้ทดลองเขียนโปรแกรมต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์	Auto	Post	โปรแกรมท่ีเป็นตัวช่วย

ในการขายสินค้าออนไลน์	เว็บไซต์	Ping	Like.com	ซ่ึงเป็นส่ือกลางในการแลก	Like	ระหว่างกัน	ซ่ึงประสบการณ์

ตรงน้ีทำาให้ผมได้พัฒนางานให้ดีข้ึนและได้เรียนรู้ส่ิงใหม่อยู่เสมอ”		

 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดสัมมนาวิชาการและ

ประชมุเชงิปฏบิติัการ	เร่ือง	“การกา้วสูม่หาวทิยาลยั

แห่งการวิจัยและนวัตกรรม”	 โดยฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยรังสิต	และ	RSU	Wis-

dom	TV	ระดมสมอง	มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่

มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม	

		 ดร.อาทติย์	อไุรรัตน	์อธิการบดมีหาวทิยาลยั

รังสติ	ช	ู3	ยุทธศาสตร์พฒันาเดก็ไทย	ไดแ้ก	่1.	สร้าง

นวัตกรรมการเรียนแบบองค์รวม		2.	พัฒนาทักษะ

ด้านภาษา	3.	 สร้างเครือข่ายให้นักศึกษามีโอกาส

หาความรู้ในต่างประเทศ	มัน่ใจหากทำาไดจ้ะชว่ยให้

ประเทศเกิดการพัฒนาได้อย่างแท้จริง	 พร้อมทั้ง

กลา่วเปดิงานสมัมนาวชิาการและประชมุเชงิปฏบิตัิ

การเรื่อง	“การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและ

นวัตกรรม”	 ว่า	 ตนขอยกคำาวิจารณ์ของท่านอดีต

เอกอัครราชทูตจีน	 และอดีตประธานองค์การส่ง

เสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทร	 ท่ี

วิจารณ์ถึงความล้มเหลวของภาคการศึกษาและการ

วิเคราะห์จุดอ่อนของประเทศไทย	แม้ข้อความดังกล่าว

จะมีการถกเถียงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่	แต่ตนมอง

วา่สิง่ทีส่ำาคญัซึง่เปน็ประเดน็ทีต่อ้งขบคดิคอื	เราเปน็

อย่างนั้นจริงหรือไม่

	 “ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึง

ปญัหาดา้นการศึกษามาตลอด	ดงันัน้	มหาวทิยาลยั

รังสิตจึงตั้งเป้าที่จะพัฒนาการศึกษาของไทย	 โดย

มุง่ใหม้หาวทิยาลยัรังสติเปน็ขุมพลงัแหง่ปญัญาของ

ชาต	ิเพือ่ปฏรูิปประเทศไทยสูส่งัคมธรรมาธิปไตย	ที่

ไม่มีความเหลือ่มล้ำา	การบริหารบา้นเมืองตอ้งคำานงึ

นางสาวณัฐกฤต บรรจงจิตไพศาล (ปาล์ม) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 นางสาวณัฐกฤต	 บรรจงจิตไพศาล	 (ปาล์ม)	 นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชาภาษาจีน	 คณะ

ศิลปศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสิต	จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายศิลปภ์าษาองักฤษ-ญีปุ่น่	

จากโรงเรียนสารวทิยา	จากนัน้ตดัสนิใจเลอืกศึกษาตอ่ดา้นภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ	และดว้ยความชืน่ชม

ในศาสตร์ของภาษาและวัฒนธรรมของจีน	 จึงเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต

	 “ก่อนที่จะเลือกคณะเพื่อเรียนในระดับอุดมศึกษา	ปาล์มยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากเรียนต่อด้าน

ไหน	 คุณแม่จึงส่งไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศจีน	 และสิ่งแวดล้อมที่เราเจอที่นั่นทำาให้รู้สึกว่าภาษาและ

วัฒนธรรมจีนมีความน่าสนใจ	 จึงตัดสินใจเรียนต่อสาขาวิชานี้ที่	 ม.รังสิต	 และเมื่อได้เข้ามาเรียน	

ปาล์มก็ต้ังใจฝึกฝนและขยันทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาจีน	 เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำาความรู้

ไปใช้้ในชีวิตประจำาวันได้	หากเราทบทวนบทเรียนบ่อยๆ	เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถอ่านหนังสือได้

เร็วขึ้น	 นอกจากนี้	 ปาล์มยังเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างทั้งของคณะฯ	 และมหาวิทยาลัย	 เพราะเชื่อว่า

กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”

	 สุดท้ายฝากถึงผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในภาษาจีนว่า	ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิด	 แต่เราเอง

ตอ้งขยนัคัดศพัท์	ท่องศพัท์	ดูหนังหรอืฟังเพลงจนีใหบ้่อยจะได้คุ้นชินกบัภาษามากขึน้	และสำาหรบัใคร

ทียั่งมองหาสิง่ทีต่วัเองถนดัและชืน่ชอบไมเ่จอ	ใหล้องสงัเกตตวัเองดวูา่	เราชอบและสนกุกบัการทำาอะไร	

เมื่อค้นพบแล้วก็ทำามันให้ดีที่สุด	

นางสาวณัฐกฤต บรรจงจิตไพศาล

ม.รังสิต เปิดเวทีสัมมนาระดมสมอง 

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย 
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมเกียรติ ธารอำามฤต 

นายเฉลิมเกียรติ ธารอำามฤต (เปา) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร ์วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสิต

ถึงธรรมาภิบาล	โดยการท่ีจะก้าวไปสู่จุดน้ันได้ต้อง

ใช้การบ่มเพาะทางการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิปัญญา	

ให้เกิดความเข้มแข็ง	ความม่ันคงย่ังยืน	และความ

เจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติ	

มหาวิทยาลัยรังสิตจึงมีจุดมุ่งหมายให้ลูกศิษย์

ของเราเป็นเลิศท้ังวิชาการ	 วิชางาน	 และวิชาเงิน	

การศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตจึงมุ่งสร้าง

นักศึกษาให้เป็นผู้นำาในระดับสากล”	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าว	

	 ด้าน	 ผศ.ดร.อนุสรณ์	 ธรรมใจ	 รอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ	 และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาแห่งชาติ	

กล่าวว่า	 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานะท่ีต้อง

เผชิญกับปัญหาสำาคัญ	คือ	กับดักของประเทศราย

ได้ปานกลาง	(Middle	Income	Trap)	สาเหตุเกิดจาก

การท่ีประเทศไทยมีการสร้างรายได้จากการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการส่งออก	 จนทำาให้ประชาชน

ในประเทศมีความกินดีอยู่ดีในระดับหน่ึง	 แต่กลับ

ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ	

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตหรือเพ่ิมมูลค่า

ของสินค้าได้	อีกท้ังยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจาก

ประเทศกำาลังพัฒนาหน้าใหม่ๆ	 ท่ีมีค่าแรงถูกกว่า	

และยังเป็นคู่แข่งในตลาดโลกท่ีมาแย่งฐานการส่ง

ออก	 ทำาให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่คุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนได้	การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็น

เร่ืองท่ีมีความสำาคัญ	มหาวิทยาลัยและสถาบันการ

ศึกษาช้ันสูงจะมีบทบาทสำาคัญในการสร้างส่ิงน้ีให้

แก่ประเทศชาติ	ขณะน้ีมีสัญญาณฟองสบู่ในระบบ

การศึกษาท่ีเน้นปริมาณแต่อ่อนด้อยเร่ืองคุณภาพ	

ห า กมห า วิ ท ย า ลั ย ไ ท ย ต้ อ ง ก า ร ก้ า ว สู่

มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคและระดับโลก	ต้อง

เน้นเร่ืองการวิจัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

	 ผศ.ดร .อ นุสรณ์	 กล่าว ท้ิง ท้าย ว่า	

มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมจะมีส่วนสำาคัญ

ให้เศรษฐกิจไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปาน

กลางภายในหน่ึงถึงสองทศวรรษหน้าน้ี	 เพราะ

จากประสบการณ์ของหลายประเทศท่ีประสบ

ความสำาเร็จ	อย่างเช่น	เกาหลีใต้	ญ่ีปุ่น	ไต้หวัน	

จีน	สิงคโปร์	มาเลเซีย	เป็นต้น	ประเทศเหล่าน้ี

ล้วนใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้าและบริการ	 ยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันนำามาสู่การเติบโตอย่าง

ย่ังยืนของประเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิตขอเป็น

ส่วนหน่ึงในการร่วมผลักดันให้ส่ิงดีๆ	 เกิดข้ึนใน

ประเทศของเรา	

RSU steps towards “The University of Research 

and Innovation” 

	 The	Academic	Service	Center,	Rangsit	

University	and	RSU	Wisdom	TV	arranged	the	

academic	seminar:	Stepping	towards	“The	Univer-

sity	of	Research	and	Innovation”.	The	overall	

objective	of	the	training	is	to	brainstorm	and	to	

strengthen	the	quality	of	research	and	innovation.	



 ผลิตภัณฑ์	“กล้วยกรุบกริบ”	ผลงานของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอาหาร	 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร	

เทคโนโลยีชีวภาพ	และอาหาร	มหาวิทยาลัยรังสิต	คว้า

รางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

อาหาร	ปีท่ี	7		“Food	Innovation	Contest	2015”	

	 นายศุภนัฐ	ด่านรัตนโภคินันท์	นักศึกษาช้ันปีท่ี	4	

คณะเทคโนโลยีอาหาร	 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร	

เทคโนโลยีชีวภาพ	และอาหาร	มหาวิทยาลัยรังสิต	 เล่า

ถึงท่ีมาของการทำาผลิตภัณฑ์	 “กล้วยกรุบกริบ”	 ว่า	 สืบ

เน่ืองจากตนและนายกิจจา	หล้าเตจา	ทำาโปรเจกต์จบโดย

ได้รับโจทย์ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยนำากล้วยมาเป็น

วัตถุดิบหลัก	ซ่ึงผลิตภัณฑ์จากกล้วยในบ้านเรามีเยอะมาก	

แต่จะทำาอย่างไรให้แตกต่างและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม

ได้	 ซ่ึงหลังจากไปสำารวจตลาดก็พบว่ามีกล้วยสุกงอมท่ี

เหลือท้ิงจำานวนมาก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกล้วยหอม	 เรา

จึงมีแนวคิดว่าจะทำาอย่างไรถึงจะนำากล้วยท่ีเหลือท้ิงมา

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม่ให้สูญเปล่า	

	 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะ

เป็นการนำาผลไม้ชนิดต่างๆ	ไปอบแห้งหรือทำาเป็นผง	เพ่ือ

นำาไปเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบอ่ืนๆ	และเพ่ือยืดอายุการ

เก็บผลผลิต	 แต่กล้วยกรุบกริบ	 เป็นการนำากล้วยหอมท่ี

สุกงอมมาป่ันโดยผสมน้ำาและนำาไปผ่านกระบวนการทำา

แห้ง		เม่ือได้กล้วยท่ีอบแห้งแล้วก็นำาไปชุบหรือเคลือบด้วย

ช็อกโกแลตและไวท์ช็อกโกแลต	 เพ่ือเพ่ิมความหลาก

หลายของรสชาติ	ชวนให้น่ารับประทานมากย่ิงข้ึน	ซ่ึงหลัง

จากนำาไปตรวจสอบคุณค่าทางสารอาหารยังพบว่าคุณค่า

ของสารอาหารยังอยู่ครบถ้วนเพราะเราใช้กล้วยถึง	99%	

โดยไม่ผสมสารปรุงแต่งในการทำาผลิตภัณฑ์น้ี	 ทำาให้เสีย

คุณค่าทางสารอาหารน้อยมาก		ซ่ึงผลงานดังกล่าวได้รับ

รางวัลชมเชย	 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

อาหาร	“Food	Innovation	Contest	2015”	โดยคัดเลือกทีม

ท่ีผ่านเข้ารอบจำานวน	15	ทีม	จากมหาวิทยาลัยท่ีสอนทาง

ด้านเทคโนโลยีอาหาร	 ซ่ึงคณะกรรมการหลายท่านก็ให้

ความสนใจเพราะต้นทุนในการผลิตน้ันน้อยมาก	สามารถ

นำาไปผลิตเป็นสินค้าจำาหน่ายได้จริง	

	 “ผมคิดว่าการได้รับรางวัลคร้ังนี้ถือว่าเรามาได้

ไกลมากๆ	 เพราะปกติผมกับเพ่ือน	 เราจะเป็นเด็กหลัง

ห้องไม่ค่อยต้ังใจเรียน	จนกระท่ังได้มาทำาโปรเจกต์จึงรู้ว่า

จะทำาตัวเหลวไหลอย่างท่ีผ่านมาไม่ได้	 เราจึงพยายาม

ปรับเปลี่ยนตัวเองให้รู้จักรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมายมากข้ึน	 ซ่ึงโปรเจกต์คร้ังน้ีทำาให้รู้ว่าการท่ีคน

เราจะประสบความสำาเร็จต้องใช้ความพยายามแค่ไหน	

ได้ลองผิดลองถูก	ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับการแก้ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน	และสุดท้ายเราก็ภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท่ีเราคิดค้น

และลงมือทำาด้วยตัวเราเอง	สำาหรับรางวัลท่ีได้

รับถือเป็นรางวัลท่ีย่ิงใหญ่สำาหรับคนท่ีลุกข้ึน

ปรับเปล่ียนตัวเอง	เปล่ียนวิธีคิด	ทำาอะไรท่ีคิด

ว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้	 สุดท้ายพวกเรา	

ขอขอบคุณอาจารย์ที ่ปรึกษา

โปรเจกต์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

เบ็ญจรัก	 วายุภาพ	 ท่ีคอย

เค่ียวเข็ญและผลักดันให้ลูก

ศิษย์ทุกคนเป็นคนท่ีมี

คุณภาพของสังคม”	นาย

กิจจา	กล่าวเพ่ิมเติม

อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

“กล้วยกรุบกริบ” ฝีมือเด็กฟู้ดไซน์ ม.รังสิต
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ม.รังสิต จับมือ สธ. ร่วมผลิตแพทย์ รพ.นพรัตนราชธานี มุ่งผลิตแพทย์ตอบ
สนองความต้องการของประเทศ
 	 มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตแพทย์ของ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	มุ่งผลิตแพทย์ตอบสนองความต้องการของประเทศ	โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการแพทย์	

กระทรวงสาธารณสุข	กับ	มหาวิทยาลัยรังสิต	โดย	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์		อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	และนายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมา	

อธิบดีกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	พร้อมคณะผู้บริหาร	เข้าร่วมพิธี	ณ	ห้องประชุม	1-801	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	

1)	มหาวิทยาลัยรังสิต

ดิจิทัลอาร์ต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์แสดงผลงานนักศึกษา
ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2015 
 คณะดิจิทัลอาร์ต	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต	และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค	เพื่อให้นักศึกษาแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน	ภายในงาน

ไดรั้บเกยีรตจิาก	นายนธิิพฒัน	์สมสมาน	นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนเิมชัน่และคอมพวิเตอร์กราฟกิ	ร่วม

ชมผลงานนักศึกษา	ณ	หอศิลป์พัฒนา	และหอศิลป์รังสิต	มหาวิทยาลัยรังสิต					
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ของดีมีอยู่[สิรินภา เจริญแก้ว]

(จากซ้าย) นายกิจจา หล้าเตจา และนายศุภนัฐ ด่านรัตนโภคินันท ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต



ม.รังสิต ร่วมโครงการ “TRS เครือข่ายจราจร
อุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ครั้งที่ 3 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมโครงการ “TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจขับขี่ปลอดภัย

กับฮอนด้า” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด 

รว่มกบัสถานวีทิยจุราจรเพือ่สงัคม FM 99.5 ซึง่ทางผูจ้ดัดำาเนนิการฝกึอบรมทัง้ภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิกีย่วกบัการขบัขีอ่ยา่งปลอดภัย เพ่ือลดอตัราการเกดิอบัุติเหตุ 

บนท้องถนน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่าย

กจิการนักศกึษา มหาวทิยาลยัรงัสติ กลา่วเปดิการอบรมและกลา่วต้อนรบัผูบ้รหิาร

และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด และสถานี

วิทยุจราจรเพ่ือสังคม FM 99.5 ภายในงานมีบุคลากรและนักศึกษาสนใจเข้าร่วม

อบรมจำานวนมาก ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

สาขาวชิาภาษาจนี คณะศลิปศาสตร ์ม.รงัสติ จัดการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2558
 สาขาวิชาภาษาจนี คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ รว่มดว้ย มหาวทิยาลยัหมงิฉวนแหง่ไตห้วนั 
จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2558 เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถด้านการเขียน
เรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์สำาหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย 
และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวันแก่ผู้สนใจชาวไทย โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน
เปิดงาน ซ่ึงมนัีกเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายจากทัว่ประเทศเข้ารว่มกจิกรรมจำานวนมาก ณ ห้องออดทิอเรยีม 
อาคารรัตนาคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

News
ภาพข่าว

นศ. บริหารธุรกิจ ม.รังสิต รับรางวัล

โครงการคนดีต้นแบบของสังคมไทย 
ประจำาปี 2558 “กินรีทอง”  
	 นายณรงค์ฤทธ์ิ	รัตนภกัด	ีนกัศึกษาชัน้ปีที	่4	

สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ	หลกัสตูรนานาชาติ	

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้รับโล่

รางวัล	“กินรีทอง”		ในโครงการคนดีต้นแบบของ

สงัคมไทย	รางวลัคณุค่าแห่งบคุคล	ประจำาปี	2558	

จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา	

	 นายณรงค์ฤทธ์ิ	กล่าวว่า	ตนรู้สึกภูมิใจ

และขอขอบคุณผู ้ใหญ่ทุกท่าน	 รวมทั้งมูลนิธิ

ธรรมลักษณ์ศิลาที่ให้โอกาส	 และมองเห็นสิ่งดีๆ	

ที่ได้ทำาเพื่อสังคม	 นอกจากตนแล้วยังมีคนใน

วงการบันเทิงอีกหลายคนที่ได้รับรางวัลอันทรง

คณุค่านีใ้นสาขาต่างๆ		ของโครงการคนดต้ีนแบบ

ของสังคมไทย	รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล	ประจำาปี	

2558	ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าอะไร

กต็ามทีเ่ราคดิด	ีพดูด	ีทำาดอียู่แล้วกใ็ห้รักษาความ

ดีนั้นต่อไป	 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนอีก

ด้วย	 และการที่เรามีโอกาสได้ทำางานในวงการ

บันเทิง	เป็นบุคคลสาธารณะ	การที่เราประพฤติดี	

ทำาดี	เราก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป				

	 “สำาหรับการทำาประโยชน์	 รวมไปถึงการ

ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมที่ดี	 ต้องบอกว่าส่วน

หนึ่งมาจากพื้นฐานครอบครัว	 และการบ่มเพาะ

ของสถาบันการศกึษา	ผมและครอบครัวมีโอกาส

ได้ทำานุบำารุงศาสนา	 ร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	 กับ

ทางวัดมาตลอด	 และเม่ือเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยก็

ยังมีโอกาสได้ดำาเนนิกจิกรรมต่างๆ	ในการบำาเพญ็

ประโยชน์เพื่อสังคมในหลายโอกาส	และแม้ว่าจะ

เรียนในหลักสูตรนานาชาติ	และมีเพื่อนส่วนใหญ่

เป็นชาวต่างชาติ	 แต่	 ม.รังสิต	 ก็มีกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ	 ให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ

ได้เรียนรู้ถึงวฒันธรรมทีด่งีามของสงัคมไทย	รวม

ทั้งในเร่ืองของศีลธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับการนำาไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	 	 เรียกว่าเป็นการสร้าง

สังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน	 สำาหรับการ

พิจารณาเข้ารับรางวัลคร้ังนี้ทางคณะกรรมการที่

คัดเลือกคงเห็นถึงสิ่งที่ผมทำามาตลอด	และอยาก

ฝากถึงทกุคนว่าสงัคมทกุวนันีไ้ม่ได้ต้องการคนเก่ง

เพียงอย่างเดียว	 แต่สังคมต้องการคนดี	 มีนำ้าใจ	

ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมด้วย”	 นายณรงค์ฤทธ์ิ	

กล่าวเพิ่มเติม	

	 สำาหรับการแบ่งเวลาเรียนและการทำางาน	

ติสท์-ณรงค์ฤทธ์ิ	บอกว่า	ตอนเลอืกเรียนหลกัสูตร

นานาชาตนิัน้คดิไว้ว่า	ทกุวนันีก้ารสือ่สารและการ

ทำาธุรกิจหรืองานต่างๆ	 ต้องใช้ทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษ	 และการที่ เราเรียนหลักสูตร

นานาชาติก็จะทำาให้ได้ฝึกฝนด้านภาษาไปในตัว

ด้วย	 และยิ่งตอนนี้มีโอกาสได้ทำางานบันเทิงด้วย	

จึงต้องบริหารเวลาเรียนและการทำางานให้ดคีวบคู่

ไปกับการทำาประโยชน์เพื่อสังคมด้วย	

 

An RSU student was granted “The Kinnaree Award” 

for his role model

	 Mr.Narongrit	Rattanaphakdee,	a	student	

from	International	Business,	International	College,	

Rangsit	University,	was	granted	The	Kinnaree	

Award	2015	by	Dhammaraksa	Foundation.	The	

award	was	designed	to	promote	Thai	people	who	

do	the	good	deeds	and	gain	admiration	for	their	

role	models.	
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ต้นฤดูหนาวใบไม้ร่วง อากาศหนาวแล้ว

 สวัสดีครับแฟนคลับของผม	 เรายังคงไป

เทีย่วกนัตอ่กบัทริปคณะบริหารฯ	หลงัจากการไป

ดูงานตลาดค้าส่งกันแล้วที่เมืองกวางโจว	 ช่วง

บ่ายๆ	 คราวนี้ก็ถึงคิวตลาดค้าปลีกที่ตลาดหลอ

หวู	่หลอหวูเ่ซน็เตอร์ทีเ่ซนิเจ้ินแหง่นีเ้ปน็แหลง่ขาย

สินค้าก๊อบปี้แบรนด์เนมชื่อดัง	 ว่ากันว่าสินค้าที่

เมืองนี้ใช้ได้ดีทีเดียว...	ไม่มีที่สองครับพี่น้อง	555	

หลงัจากไกดไ์ดแ้นะนำาทศิทางการเดนิและการตอ่

รองสินค้าท่ีน่ีต้องต่อกดเยอะๆ	เช่น	อาต๋ีอาหมวย

บอกมา	100	ใหท้ำาหนา้มนึตอ่เหลอืสกั	20-30	แลว้

เดนิหนเีพราะจะเกิดอาการ	2	อย่างคอื	ย้ือดงึแขน

ต่อรองราคากันแบบไม่ปล่อย	หรืออาจจะโดนด่า

หรือโดนตบได	้555	เดก็ๆ	และอาจารย์เคา้เกง่คบั	

แป้บเดียวกระจายหายกันไปหมดแล้ว	ผมมาที่นี่

ก็หลายครั้งแล้ว	ชวนเจ้าเอ	ลูกศิษย์เก่าจากท๊อป

ฮติทวัร์เดนิเลน่ดขูองขำาๆ	ผมตัง้ใจจะซือ้กระเปา๋

สะพายผู้หญิงไปฝากญาติโยมที่คอยดูลูกสาวผม

เวลาแกกลับต่างจังหวัดตอนปิดเทอม	 มาสะดุด

ตากระเป๋าแบรนด์ดัง	BAOBAO	 ที่กำาลังฮิตกันอยู่	

“How	much	for	one?”	ผมถามว่าใบเดียวเท่าไหร่	

“190	RMB”	 อาหมวยเปิดมาก่อน	190	 หยวน×5	

บาท	เป็นเงินไทยเท่ากับ	950	บาท	“40	You	can”	

ผมเร่ิมหน้าแข็งแรงต่อราคาแบบไม่กลัวโดนตบ	

“Ai	Ya	can	not,120	La”	อาหมวย	(แกล้ง)	ร้องเสียง

หลงเลย...	อ่ายย่า	ไม่ล่าย	120	ละกัน	“If		I	buy	4	

pieces,	60	is	O.K.?”	ผมยืนต่อรองย้ือยุดแบบฮาๆ	

กันพักนึง	 แกชอบลีลาของผมก็โอเคในท่ีสุด	 เจ้า

เอง้ียืนขำาลีลาผมและซ้ือตามให้แฟนด้วยอีกใบ...	

ลงทุนมากเลยเมิง	555	ท่ีฮาสุดเห็นจะเป็น	iPhone6	

เหมือนเด๊ะ	รูดก็ปร๊ืดปร๊าด	แต่ดันมี	2	ซิม	ท่ีเจ๋งสุด

เห็นจะเป็นดูทีวีได้โดยชักเสาอากาศ	 ราคาแค่	2	

พันบาทเอง...	พระเจ้าจอร์จ!	นายยอดมาก	หลัง

จากน้ันเราสองคนก็ข้ีเกียจเดินแล้ว	หลบมานั่งซด

กาแฟเย็นๆ	จนได้เวลานัดหมาย	เด็กๆ	ก็มากัน

ครบดว้ยเกรงวา่จะถูกอาจารย์อชติปรับชา้นาทลีะ

หยวน...	ชอบครับมขุนี	้พวกเราต้องเดนิมาอกีไกล

เพราะรถบัสจอดอยู่ด้านนอก	 ผมเดินคุมร้ังท้าย

กรุ๊ปมา	 มีสาวจีนใส่กระโปรงแดงสั้นหย่ังขาวจ๊ัว

เลย	เดินตีคู่มาจับแขนผม	“Excuse	me!	today	I	

didn’t	eat	anything,	I’m		no	money	if		you	give	

me	some	money	I	will	give	you	everything	and	

everywhere	you	want.”	น้องหมวยอ้อนว่ายังไม่

ไดก้นิข้าวเลยวนันี	้ไมม่ตีงัค	์ถ้าผมใหต้งัคเ์ธอ	เธอ

จะให้ทุกอย่างที่ผมต้องการที่ไหนก็ได้	 แฮ่	 แฮ่		

ผมเหน็หนา้ตาและแววตาเธอแลว้ก็อดสงสารแทบ

จะน้ำาลาย	เอ๊ย!	น้ำาตาไหลไม่ได้	555	“Sorry!	I’ve	

no	money	left.”	ผมไม่มีตังค์เหลือแล้วจ้า	ถึงจะ

มกีค็งไม่ตลกดว้ยเพราะติดคกุเมอืงจีนคงไมส่นกุ

แน่	 เธอยังเดินตามจับแขนผมอีกสักพักก็จากไป	

ผมงี้ร้องไห้หนักมากเลย...	 คริ	 คริ	 ผมอยากจะ

เตือนบรรดาหนุม่ๆ	และผู้เฒ่าทัง้หลายทีม่าเทีย่ว

เมืองจีน	 ลีลาแบบนี้จะมีเยอะมากโดยเฉพาะที่

หนา้โรงแรม	อย่าพลาดนะครับ...	คกุแนน่อน	ชว่ง

บ่ายแก่ๆ	พวกเราก็นั่งรถบัสข้ามฝั่งจากเมืองเซิน

เจ้ินเข้าสู่ฮ่องกง	 ทานอาหารค่ำาและเข้าพักที่

โรงแรม	METROPARK	HOTEL	

	 เชา้วนัเสาร์ที	่30	พ.ค.	หลังอาหารเชา้	ออก

เดินทางมาวัดหวังต้าเซียนหรือหว่องไท่ซินใน

สำาเนียงกวางตุ้ง	 เป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปีและได้

รับความศรัทธามากที่สุดในฮ่องกง	เป็นสถานที่ที่

เชื่อกันว่าคำาอธิษฐานจะประสบผลสำาเร็จ	พอผม

เดินเข้าไปในวัดนึกว่าไฟไหม้	 เพราะควันจากธูป

ตลบอบอวลไปหมด	หายใจแทบไม่ออก	แสบตา

อีกต่างหาก	ผู้คนทั้งชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาว

เอเชียต่างเบียดเสียดกัน	 พวกเราใช้เวลารีบไหว้

ขอพรแล้วรีบฝ่าฝูงชนขึ้นรถที่เย็นสบายกว่า	สาย

หน่อยก็มาต่อที่กระเช้านองปิง	 นั่งกระเช้าไฟฟ้า

ข้ามเกาะ	ผมได้น่ังกระเช้าร่วมกับเด็กๆ	แก๊งโรฮิงญา	

ชาย	4	 หญิง	3	 ผมอีก	1	 ร่วมเป็น	8	 คนพอดี	

ระหว่างทางนักศึกษาหญิงนั่งนิ่งเงียบน้ำาตาไหล	

เพื่อนชายพูดแหย่	 “เป็นอารายเมิงน้ำาตาไหล...	

กลวัเหรอ”	“พวกเมงิเฉยๆ	เฮอะ...	กรูเครียดดด”	

ผมงี้ก๊ากเลย	ใช้เวลาประมาณ	25	นาที	 เดินขึ้น

เนินไปนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลินหรือพระใหญ่

ลนัเตา	สร้างโดยคณะสงฆแ์หง่วดัโปห่ลนิ	เปน็องค์

พระขนาดใหญ่	 ทำาจากทองสัมฤทธ์ิหนัก	250	 ตัน	

สูง	34	เมตร	น่ังอยู่บนฐานกลีบบัว	ยกพระหัตถ์ขวา

และแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก	พระเนตรจ้อง

มองลงมา	 เหมือนดังว่ากำาลังประทานพรให้แก่ผู้

ที่ไปกราบไหว้	 หากต้องการสัมผัสกับองค์พระ

แบบใกล้ๆ	ต้องเดินเท้าขึ้นบันได	268	ขั้น	มีจุด

แวะพักไปเร่ือยๆ	 ข้ึนไปถึงด้านบนแล้วเห็นวิว

ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน	 หลัง

อาหารเที่ยงช่วงบ่ายกว่าๆ	แล้ว	ไกด์ก็พาเดินมา

ที่	CITY	GATE	OUTLET	มีสินค้าราคาพิเศษให้เลือก

ชอปปิงอิสระ	 คราวนี้ได้เจอของแบรนด์แท้ๆ	

ของจริง	มีอยู่	2	สาวไปถอย	PRADA	และ	GUCCI	

News
ข่าว

ขอเชิญผู้สนใจชมละครเวที 16 เรื่อง 
ในเทศกาลละครรังสิต @58 ตอน ทุก(ข์)สมัย 

	 สาขาวชิาสือ่สารการแสดง	คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	

จัดเทศกาลละครรังสติ	@58	ตอน	ทกุ(ข์)สมัย	โดยจัดแสดงละครเวที

จำานวน	16	เร่ือง	ซึง่จะจัดแสดงทกุสปัดาห์เร่ิมตัง้แต่	31	สงิหาคม-29	

กนัยายน	2558	ตัง้แต่เวลา	15.00	น.	ณ	ห้อง	Auditorium	อาคาร	

Digital	Multimedia	Complex	(อาคาร	15)	มหาวทิยาลยัรังสติ	โดยมี

รายละเอียดดังนี้	

กวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (6 วัน) ตอนจบ  
คนละใบ	ตกใบละ	3-4	หมื่นบาทไทย	เป็นไงเล่าเด็ก

รังสิตมีกะตังค์	 ส่วนอาจารย์ก็ไม่น้อย	 หน้าถอย	

BAOBAO	จากเซินเจิ้นมา	60	หยวน	555

	 เช้าวันอาทิตย์ที่	31	พ.ค.	เป็นวันที่ปล่อยทุก

ท่านให้ท่องเที่ยวและชอปปิงอิสระเต็มวันตาม

อัธยาศัย	เพื่อเป็นไปตามอารมณ์และความประสงค์

ของแตล่ะทา่น	สว่นผมและเจ้าเอ	เดนิเลน่มาถ่ายรูป

ริมอ่าว	แวะหาข้าวหมูแดงเจ้าอร่อยกินกัน	เดินเล่น

ที่	HARBOUR	CITY	ช่วงบ่ายก็กลับโรงแรมพักผ่อนหนี

อากาศร้อนสบายกว่า

	 เช้าวันจันทร์ที่	1	มิ.ย.	หลังอาหารเช้าก็ขึ้นสู่	

VICTORIA	PEAK	หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม	เปน็

จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันยีภาพของเกาะฮอ่งกงในมุม

กว้าง	สู่	REPULSE	BAY	หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่ง

นี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง	มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม	และ

เจ้าแมท่นิโหว่ซึง่ทำาหนา้ทีป่กปอ้งคุม้ครองชาวประมง	

โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่

ชายหาด	แวะชมเคร่ืองประดบัทีโ่รงงานจิวเวอร์ร่ี	ได้

เวลาทานอาหารกลางวันมื้อส่งท้ายก่อนจาก

เกาะฮ่องกง	 เรามาถึงสนามบินเพื่อเตรียมรอ

ข้ึนเคร่ือง	 เวลา18.15	 น.	 เหินฟ้ากลับสู่

กรุงเทพฯ	 โดยสายการบิน	Srilankan	Airline	

20.10	 น.	 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย

สวัสดิภาพ	พร้อมความประทับใจ	

	 นับเป็นอีกทริปหนึ่งที่ผมได้ดำาเนินการ

ให้แก่ชาวคณะบริหารธุรกิจ	 ซึ่งก่อนออกเดิน

ทางผมรู้สึกกังวลมาก	 ด้วยอยากจะจัดให้ดี

และเป็นไปตามความประสงค์ของอาจารย์ทั้ง	

3	ทา่น	ทกุอย่างผ่านพน้ไปดว้ยดทีัง้การบริการ

และโปรแกรมต่างๆ	 ที่ลงตัวมาก	 ก็ต้องขอ

ขอบคณุ	อ.อชติพล	อ.ปยิรัตน	์และ	อ.พพิฒัน-์

พงศ์	 และนักศึกษาคณะบริหารฯ	 ที่ไว้วางใจ

ให้ผมได้มีโอกาสรับใช้	 สุดท้ายต้องขอบคุณ	

คุณอนุกูล	 และคุณไตรรัตน์	(เอ)	 จากบริษัท	

ท๊อปฮิตทัวร์	 ที่จัดการทุกอย่างได้อย่างมือ

อาชีพ

	 -	วันที่	31	สิงหาคม-1	กันยายน	2558	เรื่อง	“ซินเดอเรลล่า”	และ	“ศพใต้

เตียง”	

	 -	วันที่	3-4	กันยายน	2558	เรื่อง	“ใบเสร็จของความรัก”	และ	“กระดาษขาว

กับคาวหมึก”	

	 -	วันที่	7-8	กันยายน	2558	“วันพรุ่งนี้...ไม่มีจริง”	และ	“ดอกไม้พลาสติก”	

	 -	วันที่	10-11	กันยายน	2558	เรื่อง	“เห็นแก่ลูก”	และ	“ชู้รักเลดี้ออลอร่า”	

	 -	วันที่	14-15	กันยายน	2558	เรื่อง	“คนข้างๆ”	และ	“ผู้ชนะ”	

	 -	วันที่	17-18	กันยายน	2558	เรื่อง	“ชั้นที่เจ็ด”	และ	“คนแปลกหน้า	ปรัชญา

สวนสาธารณะ”	

	 -	วันที่	21-22	กันยายน	2558	เรื่อง	“Crystal	of	Jackson”	

	 -	วันที่	24-25	กันยายน	2558	เรื่อง	“โลกีย-นิพพาน”	และ	“ห้องมืด”	

	 -	วันที่	28-29	กันยายน	2558	เรื่อง	“นางแค้น”		

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร.	08-8919-6769	หรือ	08-6857-8180
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Notebook

 ทีมฟุตบอล	มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้รับคัดเลือก

เป็นตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

ระดับอุดมศึกษา	“World	University	Football	Cup	2015”	

โดยคัดเลือกทีมฟุตบอล	12	มหาวิทยาลัยช้ันนำา	จาก	4	

ทวีปท่ัวโลกเข้าร่วมการแข่งขัน	 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

และพันธมิตรในมิติด้านกีฬากับนานาประเทศ	พร้อมยก

ระดับความสำาคัญของกีฬาฟุตบอลในประเทศให้มี

ศักยภาพมากข้ึน	นับเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลคร้ัง

แรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

		 ดร.กัญจน์นิตา	 สุเชาว์อินทร์	 คณบดีวิทยาลัย

นานาชาติจีน	 และรองผู้อำานวยการสถาบันจีน-ไทย	

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	ประเทศจีนนอกจากจะเป็น

ประเทศที่รู้จักในสายตานานาประเทศด้านเศรษฐกิจ

แล้ว	อีกมิติของประเทศจีนขณะนี้เริ่มให้ความสำาคัญ

และส่งเสริมกีฬาฟุตบอลมากข้ึน	จึงริเร่ิมจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลระดับอุดมศึกษาข้ึน	 โดยการแข่งขัน	 “World	

University	Football	Cup	2015”	นับเป็นการแข่งขันฟุตบอล

ท่ีจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศจีน	 และได้รับการ

สนับสนุนหลักจากสมาคมฟุตบอลจีน	และบริษัท	Walong	

Sport	International	Co.,Ltd	ซ่ึงการแข่งขันน้ีรัฐบาลจีนมี

วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลระดับ

อุดมศึกษา	 และต้องการสร้างความสัมพันธ์กับนานา

ประเทศในด้านกีฬามากข้ึน	สำาหรับการแข่งขันฟุตบอล

ในทัวร์นาเม้นต์แรก	ทางสถาบันจีน-ไทย	มหาวิทยาลัย

รังสิต	 ได้รับเชิญจากผู้แทนมหาวิทยาลัยรังสิตใน

ประเทศจีน	 เพ่ือส่งทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยรังสิต

เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทย	ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ชั้นนำาอีก	11	 แห่ง	 ในปลายปีนี้	 ณ	 เมืองเซี่ยเหมิน	

ประเทศจีน

		 ด้าน	ดร.พงศ์ภัทร	อนุมัติราชกิจ	รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวเพ่ิมเติม

ว่า	การท่ีประเทศจีนเปิดการแข่งขันกีฬาคร้ังน้ีข้ึน	ถือเป็นการ

เช่ือมความสัมพันธ์และเป็นทูตไมตรีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์

กับนานาประเทศ	 และนับเป็นโอกาสท่ีดีของทีมฟุตบอล

มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน

ด้วย	 เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่

ประเทศไทยแล้ว	 ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักกีฬาของ

มหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน	ได้ก้าวเข้าสู่เวทีท่ีใหญ่ข้ึนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพตนเองด้านการกีฬา	 พัฒนาทักษะการเล่น	 วิธีการ

บริหารจัดการทีม	 รวมท้ังได้เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์

กับทีมนักฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยของประเทศอ่ืนๆ	อีกด้วย

	 “ในการเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเม้นต์แรกน้ี	 ทีม

ฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต	ได้รับการสนับสนุนชุดฝึกซ้อม	ชุด

แข่ง	และอ่ืนๆ	ตลอดการแข่งขันจาก	บริษัท	กีล่า	สปอร์ต	

จำากัด	 ซ่ึงการเดินทางคร้ังน้ีมีนักกีฬา	 โค้ช	 และทีมงานร่วม

เดินทางจำานวน	25	 คน	 เพ่ือไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต้นเดือน

สิงหาคมน้ี	ส่วนความคาดหวังในการแข่งขันว่าจะคว้าชัยชนะ

หรือไม่น้ันเป็นเร่ืองของอนาคต	อย่างไรก็ตาม	ส่ิงท่ีมุ่งหวังว่า

นักกีฬาทุกคนจะได้รับจากการร่วมแข่งขันคร้ังน้ี	 คือ

ประสบการณ์ท่ีจะนำากลับมาพัฒนาทีมฟุตบอล	มหาวิทยาลัย

รังสิต	ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไป”	รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	กล่าวเพ่ิมเติม

RSU joined “World University Football Cup 2015”

	 The	Rangsit	University	Football	team	is	a	represen-

tative	of	Thailand,	participating	in	the	 “World	University	

Football	Cup	2015”	with	11	other	international	universities	

around	the	world.	This	is	the	first	Football	match	for	uni-

versity	level	in	China.	The	objective	of	the	competition	is	to	

promote	football	for	Chinese	and	also	to	bond	with	other	

countries.

ทีมฟุตบอล ม.รังสิต เป็นตัวแทนประเทศไทย 
ร่วมแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศจีน
“World University Football Cup 2015” 
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 “กีฬาแมนๆ	ในใจวัยรุ่นต้อง	ฟุตบอล	

เลยครับ	นอกจากเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม

จากผู้ชายอกสามศอกแล้ว	ตอนนี้ยังมีผู้หญิง

หันมาเล่นฟุตบอลแล้วเช่นกัน	 อีกทั้งยังเป็น

กฬีาทีส่ร้างความสามคัคใีนกลุม่เพือ่นไดด้ว้ย	

ที่หนึ่งในใจผมเลยครับ”		

	 “สำาหรับสาวๆ	ที่ไม่ชอบกีฬากลางแจ้ง

อากาศร้อนๆ	การเล่นโยคะ	เป็นการออกกำาลัง

กายทีเ่รียกไดว้า่ตอนนีเ้ลน่กนัเยอะ	นอกจาก

จะช่วยให้หุ่นเฟิร์ม	รูปร่างได้สัดส่วนแล้ว	

ยังเปน็การฝึกสมาธิ	รักษาโรคตา่งๆ	หรือ

อาการปวดเม่ือยจากการเรียน	การทำางาน

ได้ดีทีเดียวค่ะ	I	Love	Yoga”	

 “ก็ต้องเป็นฟุตบอลครับ	เพราะเป็นกีฬา

ที่มีคนติดตามเป็นจำานวนมากทั้งผู้หญิงและ

ผู้ชาย	ซึง่ปจัจุบนัในประเทศไทยเปน็กฬีาทีผู้่เลน่

มีทัง้ผู้หญงิและผู้ชาย	หลายคนทีฝี่มือด	ีเลน่เกง่	

ก็เล่นเป็นอาชีพกันเลย	 เป็นกีฬาอีกประเภทที่

สามารถทำารายได้สูง	จึงไม่แปลกที่เยาวชนและ

คนรุ่นใหม่หันมาเล่นฟุตบอลกันเยอะ”	

 “กระแสแรงไม่ตกเทรนด์ที่วัยรุ่นนิยมเล่น

กนัทกุวนันีค้งเปน็ฟตุบอลคะ่	ลา่สดุฟตุบอล

หญิงไทยที่สร้างชื่อในการแข่งขันก็สร้าง

แรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนหันมา

สนใจกฬีาประเภทนีก้นัเยอะข้ึน	จะเหน็วา่ผู้หญงิ

ทุกวันนี้ก็แข็งแรง	อึด	แกร่งไม่แพ้ผู้ชายเลย”	

	 “จริงๆ	 ออกกำาลังกายแบบไหนก็มีประโยชน์

ตอ่สขุภาพทกุประเภท	แตส่ำาหรับคนทีไ่มอ่ยากเตรียม

อปุกรณอ์ะไรมากมาย	การวิง่เหยาะๆ	กเ็ปน็ทางเลอืก

หนึ่ง	โดยจะเลือกวิ่งตอนเช้าหรือเย็นก็ได้	ซึ่งใช้พื้นที่

บริเวณกว้างหรือสนามทั่วไปก็ได	้ เป็นการออกกำาลัง

กายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย	 เหนื่อยเบาๆ	 มีเหงื่อ

นิดๆ	วัยรุ่นชอบค่ะ”	

	 “สำาหรับผมและเพื่อนๆ	 ในกลุ่มต้อง

ฟตุบอลเลยครับ	เปน็กีฬาทีผู้่เลน่ไดอ้อกกำาลงัเตม็

ที่	 แถมได้ฝึกไหวพริบทักษะการเล่นต่างๆ	 ผู้เล่น

ในสนามไดอ้อกกำาลัง	คนชมนอกสนามก็สนกุสนาน

ลุ้นดีครับ	 ที่สำาคัญทำาให้เราได้รู้จักเพื่อนมากข้ึน

เนื่องจากเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีม”	

	 “การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ”	 วลีนี้ยังคงใช้ได้ผลกับทุกเพศทุก

วยั	ทำาใหห้นัมาดแูลใสใ่จสขุภาพกนัมากข้ึน	รวมทัง้กลุม่วยัรุ่นวยัโจ๋กเ็ชน่กนั	

สังเกตได้จากกระแสความนิยมของการใช้บริการฟิตเนส	 หรือการเล่นกีฬา

ทั่วไป	 อีกทั้งเทรนด์ของการออกกำาลังกายใหม่ๆ	 ที่เป็นตัวเลือกให้คนรัก

สขุภาพไดอ้อกกำาลงักายในหลายรูปแบบมากข้ึนทัง้ในสว่นของกีฬาในร่มและ

กฬีากลางแจ้ง	สารรังสติฉบบันีข้อเกาะกระแสคนรักสขุภาพกนัหนอ่ยวา่	กฬีา

หรือการออกกำาลงักายแบบไหนทีพ่วกเขานยิมเลน่หรือสนใจ	มาเลน่กฬีากนั

เถอะ	มาออกกำาลังกายกันเถอะ	1-2-3	ฮึ๊บๆ

เทรนด์ออกกำาลังกาย
แบบไหนโดนใจวัยรุ่น
และคนรักสุขภาพ



ผมว่าหลายคนคงเฝ้ารอการมาของ	Apple	Watch	 อย่างใจจดใจจ่อ	

แต่พอมาถึงจริงๆ	 หลายคนก็เปลี่ยนมาเฝ้ารอรุ่นต่อไป	 อันที่จริงด้วย

ความที่เป็นรุ่นแรกอะไรหลายอย่างก็ยังไม่สมบูรณ์หรือตรงใจของผู้ใช้นั่น

แหละครับ	 ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับ	iPhone	 รุ่นแรก	 กับ	iPhone	

รุ่นปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆ	ไปตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป	แต่ที่

แนะนำาคราวนี้เป็น	Kids	Watch	นาฬิกาสำาหรับเด็กครับ	

ปัญหาสำาคัญอย่างหนึ่งสำาหรับพ่อแม่เมื่อพาลูกๆ	 ไปในแหล่งชุมชน	

ก็มักจะต้องระวังการพลัดหลงกับเด็ก	 ด้วยสาเหตุต่างๆ	 กันไป	 POMO	

House	 จึงได้คิดค้นนาฬิกาป้องกันเด็กหายข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหา	 ดังกล่าว	

เพื่อช่วยตรวจหาตำาแหน่งของผู้สวมใส่จาก	GPS/AGPS	พร้อมกับสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้ผ่าน	Apps	รองรับระบบ	Bluetooth	และ	GPS	Tracker	

โดยใช้งานร่วมกับซิมโทรศัพท์แบบ	 MicroSim	 (ความถี่	 GSM850/	 900/	

1,800/	 1,900MHz)	 และเปิด	 Edge	 หรือ	 GPRS	 ทิ้งไว้	 (การใช้	 Data	

ประมาณไม่เกิน	500	MB	ต่อเดือน)	

อุปกรณ์ตัวนี้ยังมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อเด็กหกล้ม	

และตรวจจับเม่ือนาฬิกาหลุดจากข้อมือเด็กที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่

ตั้งใจ	ระบบก็จะมีการส่งข้อความถึงพ่อแม่เด็กทันที	หรือฟังก์ชั่นปุ่ม	SOS	

ท่ีจะขอความช่วยเหลือด่วนโดยระบบจะโทรออกจากเบอร์โทรศัพท์	8	เบอร์

ที่บันทึกไว้	(แต่โทรออกได้แค่	3	เบอร์แรกเท่านั้น)	โดยระบบจะเวียนโทร

ทุกเบอร์จนกว่าจะมีคนรับสาย	พร้อมส่งพิกัดที่ตั้งเป็น	SMS	 ไปให้พ่อแม่

เด็กได้ด้วย	ปัญหาสำาคัญของนาฬิกาเด็กเล็กนี้ก็คงเป็นฟังก์ชั่นการใช้งาน

ที่ยังซับซ้อนอยู่	จึงต้องอาศัยการเรียนรู้การใช้งานก่อนนำาไปใช้จริง	และ

ปัญหาข้อสุดท้ายที่สำาคัญกว่าอีกข้อคือ	 อย่าหวังพึ่งการดูแลเด็กเล็กจาก

อุปกรณ์เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว	 เพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นพ่อแม่ที่

ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิม	นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ

อยากตืน่นอนให้เช้าข้ึน	อยากรับประทาน

อาหารทีมี่ประโยชน์	อยากออกกำาลงักาย	อยาก

จัดระเบยีบห้องนอนและโต๊ะทำางาน	 อยาก

เคลยีร์ไฟล์ทีไ่ม่ได้ใช้บนหน้าเดสก์ทอ็ป...	คณุ

เคยอยากทำาสิง่เหล่านี	้ แต่ยังไม่ได้ทำาเพยีง

เพราะมีเวลาไม่มากพอหรือเปล่า?	 ‘เอส.เจ.	

สกอ็ต’	 เจ้าของบลอ็ก	Develop	Good	Habits	

และผู้เขียน	 ‘สร้างชวีติใหม่	 เปลีย่นแค่นสิยั

Recommended
เมนูบันเทิง

	 Ted	ภาคแรกออกฉายเม่ือกลางปี	2010	เพยีงแค่ลงโรง

ในช่วงสุดสัปดาห์	 ภาพยนตร์เร่ืองนี้ก็สามารถทำารายได้เกิน

ต้นทุนการสร้าง	(ประมาณ	50	ล้านเหรียญ)	หลังจากฉายไป	

4	สัปดาห์	 ก็กวาดรายได้ไป	180	ล้าน	 และหลังจากนั้นไม่

นานก็ทำารายได้เกิน	200	ล้านเหรียญ	

	 เมื่อพิจารณาที่รายได้กับต้นทุนการสร้าง	(ซึ่งรายได้

มากกว่าต้นทุนถึง	4	เท่า)	Ted	จึงกลายเป็นหนังที่สร้างความ

ประหลาดใจแห่งปี	Ted	 ไม่เพียงแต่ประสบความสำาเร็จทาง

ด้านรายได้แต่ยังได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ในอเมริกา	

โดยนกัวจิารณ์ชืน่ชมว่าเป็นภาพยนตร์ตลกทีส่นกุสนาน	และ

ได้รับการประเมินค่าว่า	(ดี)

	 เมื่อมองที่จุดเด่นของ	Ted	 น่าจะเป็นเรื่องของความ

คิดริเริ่มในการนำาตุ๊กตาหมีที่น่ารักของเด็กๆ	มาปรับเปลี่ยน

ให้เป็นตุ๊กตาหมีที่ทะลึ่ง	หยาบคาย	ไร้มารยาท	แถมยังชอบ

สบูกญัชา	ในขณะเดยีวกนักมี็เลอืดเนือ้และความรู้สกึ

แบบคน	ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นความแปลกใหม่

	 จากภาคแรกมาถึง	Ted	2	ความแปลกใหม่นั้น

ลดลง	สิ่งที่ได้เห็นก็ได้พบได้เห็นมาแล้ว	อารมณ์ขัน

อันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุดแสบของตุ๊กตาหมี	 ยัง

คงมีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยกว่าภาคแรกอย่างเห็นได้ชัด	

	 เรียกได้ว่าภาคนีไ้ม่มฉีากไหนใช้คำาว่า	“ฮามาก”	

หรือ	“หัวเราะหนักมาก”	ได้เลยแม้แต่ฉากเดียว

	 อย่างไรกต็าม	ภาพยนตร์กยั็งมคีวามพยายาม

ที่จะนำาเสนอประเด็นที่นำาไปสู่การโต้แย้ง	 โดยกล่าว

ถึงการต่อสูเ้พือ่สทิธิการเป็นพลเมืองของตุก๊ตาหมี	ซึง่

น่าจะช่วยให้คนดูได้มองเห็นประเด็นสิทธิการเป็น

พลเมืองในด้านอืน่ๆ	หรือของกลุม่คนอืน่ในสงัคมอกี

ด้วย

อย่างเดยีว’	จะช่วยให้สิง่ทีค่ณุคดิและอยากทำาข้างต้นเป็นจริง	ด้วยกลวธีิ

เรียบง่ายทีใ่ครๆ	 ทียุ่่งวุน่วายกส็ามารถเสริมเข้าไปในชวีติตวัเองได้ง่ายๆ	

เพยีงใช้เวลาแค่	5	นาท	ีทำาสิง่เลก็ๆ	เพือ่พฒันานสิยัอย่างต่อเนือ่ง

	 การเปลีย่นแปลงเลก็ๆ	 เพือ่สร้างนสิยัและทำาสัง่สมไปเร่ือยๆ	

ทกุวนัจนกลายเป็นกิจวตัรของคณุสามารถทำาให้ประสทิธิภาพการทำางาน

ในแต่ละวนัของคณุมีคณุภาพข้ึน	 ความรู้สกึเหมือนไม่มีเวลาพอจะ

กระชบัความสมัพนัธ์กับคนอืน่จะหมดไป	 การปรับปรุงฐานะทางการเงนิ

จะดข้ึีนได้ง่ายๆ	 เพยีงแค่เปลีย่นแปลงเร่ืองเลก็น้อยในชวีติประจำาวนั	

เพยีงคณุลดความยุ่งเหยิงลงไปแค่วนัละไม่กีอ่ย่าง	 กจ็ะช่วยให้มีระบบ

และมีสมาธิจดจ่อกบัเรือ่งสำาคญัๆ	 มากข้ึน	 คณุอาจจะไม่เชือ่ว่ากจิวตัร

บางอย่างสามารถทำาให้คณุมีพลงัและสมัพนัธ์กบัโลกรอบตวัได้	 ในเรือ่ง

สขุภาพ	คณุไม่สามารถออกกำาลงักายแล้วส่งผลดไีด้ในเวลา	5	นาท	ีแต่

เพยีงแค่	5	นาทนีี	้คณุสามารถสร้างกจินสิยัทีจ่ะส่งเสริมสขุภาพโดยรวม

และเป้าหมายเร่ืองดแูลร่างกายให้สมบรูณ์แข็งแรงได้	

	 นอกจากผู้เขียนจะนำาเสนอ	 97	 กจินสิยัทีส่ามารถทำาให้คณุ

สร้างชวีติใหม่ได้แล้ว	เขายังบอกข้ันตอนในการสร้างกจิวตัรสัง่สมกจินสิยั

ให้คณุได้นำาไปทำาตาม	ทัง้ยังบอกถึงวธีิเลอืกตวักระตุน้	เพือ่ให้คณุได้เร่ิม

ทำากจิวตัร	เพราะถ้าไม่ลงมือทำา	คณุกจ็ะไม่มีทางประสบความสำาเร็จ!

 วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก	มหาวทิยาลยัรังสติ	

ร่วมกับ	องค์การเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	สถาบัน	Thailand	Achievement	Institute	และ	

บริษัท	เนเจอร์ทัช	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	จัดประชุม	The	

2015	International	Symposium	on	Wellness	And	Aromatherapy	

กระตุ้นคนไทยใช้อโรมาเธอราพีเพื่อการดูแลสุขภาพ	 ผ่าน

ความรู้และประสบการณจ์ากผู้นำาระดบัโลกในการผลติน้ำามัน

หอมระเหย	พร้อมเปดิชอ่งทางในการขยายเครอืข่ายทางธุรกจิ

	 ศาสตราจารย์	ดร.กฤษณา	ไกรสินธุ์	อธิการวิทยาลัย

การแพทย์แผนตะวันออก	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	

วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก	มหาวทิยาลยัรังสติ	ไดร่้วม

กับ	 องค์การเภสัชกรรม	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	สถาบัน	Thailand	Achievement	Institute	และ	

บริษัท	เนเจอร์ทัช	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	จัดงานประชุม	

The	2015	International	Symposium	on	Wellness	And	Aroma-

therapy	ณ	อาคาร	Digital	Multimedia	Complex	(อาคาร	15)	

มหาวิทยาลัยรังสิต	

		 “วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออกของเรามีการเรียน

การสอนวิชาอโรมาเธอราพี	 ซึ่งมีการจัดนิทรรศการผลงาน

นกัศึกษาเปน็ประจำาทกุป	ีและเปน็ทีช่ืน่ชมของคนทีไ่ดม้โีอกาส

เข้ามาเย่ียมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์	 ทำาให้นักศึกษารู้สึกภูมิใจ

ทีไ่ดท้ำาผลติภัณฑ์ออกมาจำาหนา่ย	สำาหรับทีม่าของการจัดงาน

ดังกล่าว	 ทางวิทยาลัยฯ	 ได้มีโอกาสไปประเทศตุรกี	 ซึ่งเป็น

แหล่งทีผ่ลิตน้ำามนัหอมระเหยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก	และได้มกีาร

สั่งซื้อน้ำามันหอมระเหยมาให้นักศึกษาได้ใช้ของจริง	 จึงมอง

ว่าเราน่าจะให้ความรู้แก่คนไทยในเรื่องน้ำามันหอมระเหยบ้าง	

เพื่อให้เขารู้ว่าความแตกต่างระหว่างการสังเคราะห์กับของ

จริงเป็นอย่างไร	

ม.รังสิต จับมือภาครัฐและเอกชน จัดงานประชุม 
The 2015 International Symposium on Wellness And Aromatherapy 

กระตุ้นคนไทยใช้อโรมาเธอราพีเพื่อการดูแลสุขภาพ

		 สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้	 ได้เชิญผู้ประกอบการที่

เกีย่วข้องกบัน้ำามนัหอมระเหย	และผู้ผลติผลติภณัฑ์	อโรมา

เธอราพี	 และสปา	 ร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

เกีย่วกบัน้ำามนัหอมระเหย	และประโยชนข์องอโรมาเธอราพ	ี

ทางการแพทย์	 สุขภาพและความงาม	 รวมทั้งบูธแสดง

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้านน้ำามันหอมระเหยและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม	ทั้งนี้	 เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ประกอบการด้านน้ำามันหอมระเหยและด้านธุรกิจ

สขุภาพ	ตลอดจนผู้ผลติ	และผู้ใชไ้ดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละ

สร้างโอกาสทางธุรกิจ	 ผ่านความรู้และประสบการณ์จาก

ผู้นำาระดับโลกในการผลิตน้ำามันหอมระเหย	 พร้อมกับเปิด

ช่องทางในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจอีกด้วย”	 อธิการ

วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก	มหาวทิยาลยัรังสติ	กลา่ว	

  

The 2015 International Symposium on Wellness and 

Aromatherapy Conference

	 The	College	of	Oriental	Medicine,	Rangsit	Univer-

sity	together	with	Government	Pharmaceutical	Organi-

zation	(GPO),	the	Faculty	of	Pharmaceutical	Science,	

Prince	of	Songkla	University,	Thailand	Achievement	In-

stitute,	and	Nature	Touch	International	Co.,Ltd	organized	

“The	2015	 International	Symposium	on	Wellness	and	

Aromatherapy”,	to	educate	Thais	on	global	trend	of		

aromatherapy	in	healthcare,	formulation	development		

and	research	on	aromatherapy	products	for	business.
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คุยเฟื่องเรื่องภาษา

รับมือกับโรคท้องเสีย  

	 ท้องเสยี	คอื	การถ่ายอจุจาระเหลวหรือถ่ายเป็นนำา้ต้ังแต่	

3	 คร้ังข้ึนไปภายใน	1	 วนั	 หรือถ่ายเป็นมูกเลอืด	1	 คร้ังหรือ

มากกว่า	 แต่ถ้ามีการระบาดของโรคท้องเสียอยู่	 การถ่าย

อจุจาระเป็นนำา้	1	คร้ังหรือมากกว่าใน	1	วนักถื็อเป็นท้องเสยี	

โดยท้องเสยีแบ่งออกเป็น	2	แบบ	คอื	

		 อาการอาเจียนเป็นอาการเด่น	หากเกดิจากไวรัส	มกัพบ

ในเดก็ทีอ่ายุตำา่กว่า	3	ปี	โดยจะมีอาการไข้สงูไม่เกนิ	7	วนั	อาจ

มปีวดท้องร่วมด้วย	ผู้ป่วยจะถ่ายเป็นนำา้บ่อย	อจุจาระไม่มีมกู

เลอืดแต่เป็นฟอง	กลิน่เหม็นเปร้ียว	หากเกิดจากอาหารปนเป้ือน

สารพษิจากเชือ้โรคจะพบได้ไม่ว่าจะปรุงอาหารสกุหรือไม่กต็าม	

อาการจะเกิดข้ึนหลงัรับประทานอาหาร	1-18	ชัว่โมง	มกัไม่มี

ไข้	ปวดท้องบดิเป็นพกัๆ	ถ่ายเป็นนำา้บ่อย	อจุจาระไม่มมีกูเลอืด	

หายได้เองภายใน	1-2	วนั	ให้ดืม่สารละลายเกลอืแร่ในช่วงทีมี่

อาการอาเจียนหรือถ่ายแทนนำา้	 ถ้ามีไข้ให้รับประทานยาลดไข้		

อาจใช้ผงถ่านดดูซบัสารพษิในการรักษาได้	 ไม่จำาเป็นต้องให้ยาฆ่า

เชือ้และยาหยุดถ่าย	หากอาการไม่ดข้ึีนใน	48	ชัว่โมง	มภีาวะการ

ขาดนำา้รุนแรง	หรือมไีข้เกนิ	7	วนั	ให้รีบไปโรงพยาบาล

		 อาการท้องเสยีเป็นอาการเด่น	หากเกดิจากบดิมีตวั	จะถ่าย

เป็นมูกหรือมูกปกเลือด	 มีอาการปวดเบ่งอยากถ่ายบ่อยแต่มีเนื้อ

อจุจาระน้อย	ปวดบดิในท้อง	อจุจาระเหม็นเหมอืนหวักุง้เน่า	หาก

เกดิจากบดิไม่มตีวั	อาการจะรุนแรงกว่า	มไีข้สงู	ปวดเมือ่ยเนือ้ตวั

มากกว่า	ปวดบดิในท้อง	คลืน่ไส้อาเจียน	ในช่วงแรกจะถ่ายเป็นนำา้

วนัละหลายคร้ัง	ต่อมาถ่ายเป็นมกูและอ่อนเพลยีมาก	หากเกดิจาก

เชือ้อหวิาต์จะถ่ายเป็นนำา้สเีหมอืนนำา้ซาวข้าวปริมาณมาก	อจุจาระ

พุง่โดยไม่ปวดท้อง	ไม่มีกลิน่	อาเจียนโดยไม่มอีาการคลืน่ไส้	ซึง่จาก

สาเหตทุัง้	3	ทำาให้มีการสญูเสยีนำา้ในร่างกายในปริมาณมาก	จึงควร

พบแพทย์หรือเภสชักรเพือ่ประเมินอาการและเร่ิมใช้ยาฆ่าเชือ้	 “ไม่

ควรซือ้ยากนิเอง”	

	 อย่าลืมนะคะ	 หากมีข้อสงสัยด้านสุขภาพหรือการใช้ยา	

สามารถตดิต่อศูนย์เภสชัสนเทศได้ที	่0-2977-2200-30	 ต่อ	5041	

หรือ	www.dic-rsu.net	

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

คำากล่าวทักทาย 
ของเพื่อนชาวฟิลิปปินส์
	 ฟิลิปปินส์เป ็นประเทศในอาเซียนที่ มี

ลักษณะทางวัฒนธรรมต่างจากชาติอื่นๆ	 ใน

ประชาคม	 เพราะมีรากฐานจากวัฒนธรรมสเปน	

ภาษาพื้นเมืองของเกาะลูซอนที่กลายเป็นภาษา

ราชการด้วยคือ	ภาษาตากาล็อก	(Tagalog)	ส่วน

ภาษาที่ใช้กันแพร่หลายและเป็นภาษาราชการอีก

ภาษาหนึ่งคือ	ภาษาอังกฤษ

	 หากชาวฟิลปิปินส์เจอหน้ากนัในช่วงเช้าจะ

พูดว่า	“Magandang	araw!”	(หมะกั่นดั่ง	อ๊าราว)	

ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	Beautiful	Day	 แต่ถ้า

ต้องการกล่าว	“อรุณสวัสดิ์”	(Beautiful	morning/

Good	morning)	จะพูดว่า	 “Magandang	umaga”	

(หมะกั่นดั่ง	อู่ม้ากา)	

	 เม่ือเจอผู้ใหญ่	 ควรกล่าวให้สภุาพข้ึนโดย

พดูต่อท้ายว่า	po	(โป๊ะ)	คอื	ค่ะ/ครับ	เป็น	“Magan-

dang	umaga	po”	

	 หากใครทกัทายมา	 เรากต้็องตอบรับ	 ถ้า

คนกล่าวทักทายคนเดียว	 จะกล่าวตอบไปว่า	

“Magandang	umaga	sa	iyo”	(หมะกัน่ดัง่	อูม้่ากา	

ซ้า	อโิย)	แต่ถ้าหลายคนกล่าวทกัทายเราพร้อมกนั	

ก็กล่าวตอบไปว่า	 “Magandang	umaga	sa’yo”			

(หมะกัน่ดัง่	 อูม้่ากา	 ซ้าโย)	 คอื	 “อรุณสวสัดิเ์ช่น

กนั”	

	 การกล่าวตอบคำาทักทายของผู้ใหญ่อย่าง

สภุาพ	จะใช้ว่า	“Magandang	umaga	po	sa	inyo”	

(หมะกัน่ดัง่	อูม้่ากา	ซ้า	อนิโย)	หรือ	“อรุณสวสัดิ์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

  “ส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่

แค่การคิดว่าเราจะไปเส้นทางไหน แต่คือการเร่ิมต้นและ

ตัดสินใจว่าเราจะเร่ิมยกเท้าใดเพ่ือก้าวไปข้างหน้าก่อน 

คิดจะทำาก็ลงมือทำาให้สุดชีวิต ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

เพราะทุกการลงทุนคือความเส่ียง และบนเส้นทางธุรกิจ

ทุกก้าวท่ีเดินก็ต้องเดินด้วยความม่ันคง”  แง่คิดดีๆ จาก

ผู้ชายไมธ่รรมดาผู้สร้างแบรนดก์ลว้ยหอมทอดกรอบ 

“คูช่ีส์” ขนมขบเค้ียวแบรนด์ไทยท่ีอนาคตจะเป็นสินค้า

ในตลาดโลก

 นายรัชกิจ อัศวชินเทพกุล (เมย์) ศิษย์เก่า

สาขาวชิาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต เล่าให้ฟังว่า ตนเร่ิมสนใจเร่ืองธุรกิจต้ังแต่เรียน

มัธยมปลาย ซ่ึงตอนน้ันเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยและมีโอกาสได้ออกแบบลายเส้ือโรงเรียนกับ

เพ่ือน โดยมีโจทย์ว่าอยากได้เส้ือท่ีสามารถใส่ไปเท่ียวและ

ใส่เท่ๆ ได้ ซ่ึงผลการตอบรับดีเกินคาด เส้ือขายได้หมด

และมีกำาไรจากการขายกลับมาอีกด้วย ตรงน้ีจึงเป็นแรง

บันดาลใจ ท่ีทำาให้เราอยากมีธุรกิจเล็กๆ ท่ีสามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ตนเอง แต่พอมาลองทำาธุรกิจจริงๆ มันไม่

ง่ายอย่างท่ีคิด ประสบการณ์เราก็ไม่มี ท่ีปรึกษาก็ไม่มี 

เราต้องคิดหลายๆ อย่าง สุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหว หลัง

จากน้ันช่วงเรียนมหาวิทยาลัย โดยตนเลือกเรียนต่อด้าน

ครีเอทีฟ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้

ขอเงินทุนจากแม่ก้อนหนึ่งเพื่อเปิดร้านขายนาฬิกา

กราฟกิ โดยนำาภาพถ่ายลกูคา้มาใสล่ายกราฟกิ แลว้

สกรีนลงวัสดุต่างๆ โดยเปิดที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ช่วงแรกทุกอย่างก็ไปได้ดี กระท่ังอยากจะขยายกิจการ

เพ่ิมโดยรับเซ้งร้านขายเส้ือผ้าซ่ึงอยู่ติดกัน ยอมรับเลย

ว่าการทำาอะไรหลายอย่างพร้อมกัน มันเกินกำาลังของเรา 

ไหนจะเร่ืองค่าเช่าพ้ืนท่ี และระยะหลังก็มีปัญหาอุปสรรค

มาให้แก้ไขตลอด ประกอบกับเรียนและทำางานด้วย เป็น

อะไรท่ีเหน่ือยมาก ทำาอยู่ประมาณ 2-3 ปี หลังจากน้ันก็

ตัดสินใจหยุดกิจการไป 

 “หลังจากเรียนจบ เราก็รู้ตัวเองว่างานบริษัทไม่ใช่

แนวทางของเรา จึงคิดท่ีจะเร่ิมทำาธุรกิจอีกคร้ัง แต่คร้ังน้ีเรา

เร่ิมจากการศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆ อย่าง จำาได้ว่าตอน

น้ันเห็นน้องซ่ึงเขาทำางานประจำาน่ังทานกล้วยฉาบและเห็น

เขาทานบ่อยมาก เลยคิดว่าธุรกิจต่อไปท่ีจะทำา จะต้องเป็น

อะไรท่ีคนท่ัวไปทานง่ายๆ เลยคิดว่าลองศึกษาธุรกิจขนม

ขบเค้ียวดู ตอนน้ันในหัวมีข้าวเกรียบ มันฝร่ัง และกล้วย 

สุดท้ายก็มาจบท่ีกล้วยหอมทอด โดยช่วงแรกทดลองทำา

ด้วยตนเองให้คนในบ้านชิมก่อน หลังจากทุกอย่างเร่ิมลงตัว 

รสชาติอร่อยแล้วจึงเร่ิมวางขายตามร้านกาแฟต่างๆ 

ปรากฏว่าผลตอบรับดี หลังจากน้ันจึงเพ่ิมจำานวนการผลิต

ข้ึน จนวันหน่ึงเราคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีเราจะทำาให้ธุรกิจน้ีเป็น

แบรนด์ข้ึนมา ซ่ึงผมและน้องชายก็เร่ิมคิดช่ือแบรนด์ จัดทำา

แพกเกจ หาแหล่งซ้ือวัตถุดิบ (กล้วยหอม) และภายหลัง

เราหาสถานท่ีสำาหรับปลูกเองด้วยเลย จากแค่ทำาในครัว

เรือนก็ขยับขยายสู่โรงงาน จากพนักงานแค่คนในครอบครัว

ช่วยกัน ก็ต้องหาพนักงานเพ่ิม จากยอดผลิตหลักสิบสู่

หลักร้อยจนกระท่ังถึงหลักพัน ซ่ึงกว่าจะถึงวันน้ีเรียกว่าผม

ต้องผ่านการเรียนรู้มาหลากหลายบทเรียน แต่ท่ีสุดแล้วการ

ไม่ยอมแพ้ และความพยายามก็ทำาให้ตอนน้ีกล้วยหอม

ทอดกรอบ คูช่ีส์ เป็นท่ีนิยมในตลาดขนมขบเค้ียว” 
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เส้นทางสู่ความสำาเร็จของ “เมย-์รัชกิจ อัศวชินเทพกุล”

เจ้าของแบรนด์กล้วยหอมทอดกรอบ “คูชี่ส”์

Good old day

 ปัจจุบันกล้วยหอมทอดกรอบ “คูช่ีส์” 

มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินัล (เค็มๆ มันๆ) 

รสน้ำาผึ้ง (หอมหวาน) และรสฮอตสไปซี่ส

(เผ็ดร้อน) และหลังจากน้ีเขาวางแผนไว้ว่าจะ

พัฒนาและขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมทอด

กรอบภายใต้แบรนด์  “คูช่ีส์” ให้เข้าสู่ตลาดโลก

ให้ได้ เพราะม่ันใจว่าคุณภาพของสินค้าไทย

ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก 

เช่นกนัค่ะ/	ครับ”

	 ถ้าต้องการกล่าวทกัทายในช่วงเวลาอืน่	 ก็

ใช้โครงสร้างประโยคเดมิ	แต่เปลีย่นคำาว่า	umaga	

เป็น	tanghali	(ตัง๊ฮาล)ี	คือ	เทีย่ง	hapon	(ฮ้าโปน)	

คอื	บ่าย	และgabi	(ก๊ะบ)ี	คอื	เย็น	

	 ลองฝึกกล่าวทักทายเป็นภาษาตากาล็อก	

และตอบรับคำาทกัทายนัน้ในช่วงเวลาต่างๆ	 กนัดี

ไหม
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 กิจกรรมส่งท้ายการรับน้องที่สร้างความคึกคักเป็น

ที่สนใจอย่างมากคือ	 การประกวดดาว-เดือน	 และกีฬา

น้องใหม่	 ซึ่งมีการแข่งกองเชียร์หรือสแตนเชียร์	 กับผู้นำา

เชียร์	 (เชียร์ลีดมือ)	 โดยทุกคณะได้รวมตัวฝึกซ้อม	 คิด

สร้างสรรค์รูปแบบการแสดงได้อย่างสวยงามและประทับ

ใจ	ทั้งนี้ผลการแข่งขันผู้นำาเชียร์	(เชียร์ลีดมือ)	ที่	1:	คณะ

ทันตแพทยศาสตร์	ที่	2:	คณะศิลปศาสตร์	ที่	3:	วิทยาลัย

การท่องเที่ยวและการบริการ	 ผลประกวดกองเชียร์หรือ	

สแตนด์เชียร์	(ขนาดใหญ่)	ที่	1:	คณะศิลปศาสตร์	ที่	2:	

คณะพยาบาลศาสตร์	ที่	3:	คณะเทคนิคการแพทย์	และ

ผลประกวดกองเชียร์	(ขนาดเล็ก)	ที่	1:	คณะบริหารธุรกิจ	

ที	่2:	คณะทศันมาตรศาสตร์	และที	่3:	คณะกายภาพบำาบดั

อีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือ	การประกวดดาว-

เดือน	 โดย	นายนาวิน	 คุ้มกลางดอน	ประธานกรรมการ

บริหารกองประกวด	Mr.&	Miss	The	Talent	RSU	2015	สโมสร

นกัศึกษา	ม.รังสติ	เปดิเผยวา่	รูปแบบการประกวดจัดเปน็

รายการเรียลลิตี้	 มีทั้งหมด	26	 คณะ	 แบ่งเป็น	3	 ทีมใน

แตล่ะทมีมโีคช้	เพือ่สร้างสสีนัและผลกัดนัใหท้มีเปน็ทีส่นใจ

และน่าติดตามที่สุด	 อีกทั้งทำาให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดย

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมประกวดผ่านช่องทาง

แฟนเพจ	Rsu	Fanclub	ซึง่นำาเสนอ	VTR	แนะนำากองประกวด

และนำาเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ

	 “กระแสตอบรับรูปแบบประกวดแบบใหม่ค่อนข้าง

ด	ีซึง่ทำาเปน็รายการเรียลลติี	้มคีวามแปลกใหมจึ่งนา่สนใจ	

ซึ่งสะท้อนได้จากยอดวิวทางแฟนเพจมากกว่า	3	หมื่นวิว

แลว้และแชร์นบัร้อยคร้ัง	นอกจากนีผู้้ทีไ่ดรั้บตำาแหนง่ดาว-

เดือน	 จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ในการแสดงโฆษณาของ

มหาวิทยาลัย	 อีกทั้งได้เป็นตัวแทนรณรงค์กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย	เช่น	ทำากิจกรรมจิตอาสา	เพื่อเป็นตัวอย่าง

ที่ดีแก่นักศึกษา”	นายนาวิน	กล่าว

	 ด้าน	อาจารย์เริงศักดิ์	แก้วเพ็ชร	รองผู้อำานวยการ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 ในฐานะ

กรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์และการประกวด

ดาว-เดือนนั้น	 มีความต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือ	 ความ

หนักใจในการตัดสิน	 อยากนั่งชื่นชมความเก่งและความ

ตั้งใจของเด็กๆ	 มากกว่า	 ซึ่งล้วนมีความตั้งใจอย่างมาก	

แต่ละคณะเก่งกันคนละแบบ	 ในมุมมองตนเองเห็นว่าทุก

อย่างดีหมดและมีคุณค่าที่สุด	 การชนะหรือการได้รางวัล

ไม่เท่ากับความตั้งใจทำางานให้ออกมาดี	และถึงแม้จะ

ได้รับการการันตีว่าเป็นผู้ชนะก็วัดคุณค่าความต้ังใจของ

เด็กๆไม่ได้

	 นางสาวเบญญาภา	 	 ด้วงปี	 นักศึกษาชั้นปีที่	 3	

วทิยาลยัรัฐกจิ	ใหส้มัภาษณว์า่	การประกวดดาว-เดอืน	มี

ความแปลกใหม่	 หลากหลายมากข้ึนทั้งตัวผู้เข้าประกวด

ที่มคีวามคิดสรา้งสรรค์ในการแสดงความสามารถ	ไมใ่ช่มี

ดีที่หน้าตาหล่อหรือสวย	 ทุกคนเก่งมาก	 และในการ

ประกวดแตล่ะรอบของแตล่ะคณะกมี็กองเชยีร์ไปใหก้ำาลงั

ใจ	 อีกทั้งมีข้อสังเกตว่าการประกวดดาว-เดือนที่ผ่านมา

เม่ือไดรั้บตำาแหนง่แลว้กจ็บ	ซึง่อยากใหผู้้ไดต้ำาแหนง่ดาว-

เดอืนไดเ้ปน็ตัวแทนหรือเปน็แกนนำารณรงคก์จิกรรมตา่งๆ	

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

	 อกีเวทหีนึง่ในระดบัเครือข่ายสถาบนัอดุมศึกษาเขต

ภาคกลาง	 จัดโครงการสัมมนาผู้นำากิจกรรมประชุมเชียร์

และรับน้องใหม่	 เร่ือง	 “รับน้องใหม่เพื่อเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองในสถาบัน”	 โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยรังสิตที่

เข้าร่วมกจิกรรม	นางสาวปยิากร	พรพรีวญิ	์ตวัแทนสโมสร

นักศกึษา	กล่าวว่า	ได้เรียนรู้และเข้าถงึการรับน้องมากขึ้น	

ซึง่รุ่นพีต้่องคดิกจิกรรมใหร้อบดา้นวา่เม่ือทำาไปแลว้ไดห้รือ

เสียมากกว่ากัน	

	 ด้าน	นางสาวตรีทิพยนิภา	นามกา	นักศึกษาชั้นปี

ที	่2	วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก	กลา่ววา่	ไดเ้ปลีย่น

มมุมอง	โดยเฉพาะดา้นกระบวนการทีต่อ้งตัง้เปา้หมายวา่

นอ้งใหม่จะไดอ้ะไร	และมคีวามเข้าใจถึงปจัจัยการทำางาน

ของรุ่นพี่มากขึ้น	และนายอารักษ์	คุณานพรัตน์	นักศึกษา

ชั้นปีที่	3	วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	กล่าวว่า	กิจกรรม

ดังกล่าวทำาให้ได้แนวคิดใหม่ๆ	มาประยุกต์ใช้	 เช่น	การ

วางแผน	 การตั้งวัตถุประสงค์	 และเลือกรูปแบบที่ให้

ผลลัพธ์ที่ดีแก่รุ่นน้อง

	 ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนติดตามชมกิจกรรมผ่าน

แฟนเพจ	Rsu	Fanclub	และกด	Like	ในเฟสบุ๊ก	Rsu-Sa

On campus

สร้างสรรค์ฉีกแนวประกวด... 
Mr. & Miss The Talent RSU 2015

Special story

	 คุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันเปรียบ

เสมือนเรือหนึ่งลำาที่กำาลังจะพัง	และไม่สามารถที่

จะพาคนจากฝ่ังหนึ่งไปยังอีกฝ่ังได้	 ถึงวันนี้ต้อง

ยอมรับความจริงว่าคุณภาพการศึกษาของเรา

กำาลังถดถอยลงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค

เดียวกัน	 ทั้งที่เราก็พยายามผลักดันให้เด็กเรียน

เยอะข้ึน	 เน้นวิชาการมากขึ้น	 แต่ปัจจัยต่างๆ	

เหล่านี้กลับไม่ได้ทำาให้คุณภาพการศึกษาของ

ประเทศเราพฒันาไปเทา่ทีค่วร	“คำาถามคอื	ทำาไม

ถึงเป็นเช่นนั้น?”		

	 เมือ่หนักลบัมามองปญัหาทีเ่กดิข้ึนกบัการ

ศึกษาไทย	 โดยเร่ิมให้ความสำาคัญกับการปฏิรูป

การศึกษา	 เราพบว่า	 มีปัจจัยหลายด้านที่ยังคง

ตอ้งคดิวเิคราะหเ์พ่ือหาทางออก	เชน่	การกำาหนด

นโยบาย	 และการให้การสนับสนุนต่างๆ	 จาก

รัฐบาล	รวมทัง้เรือ่งของการเปดิโอกาสใหบ้คุลากร

ทางดา้นการศึกษาผู้ซึง่เหน็และเข้าใจปญัหาอย่าง

ถ่องแท้ได้เข้าไปมีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย

ร่วมกับรัฐบาล	 ซึ่งที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าหลายๆ	

นโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำาให้ระบบ

การศึกษาไทยไม่สามารถพฒันาไดอ้ย่างทีค่ดิ	หน่ึง

ในนัน้คอืนโยบายการนำามหาวทิยาลยัตา่งๆ	ออก

นอกระบบเพื่อเป็นการลดภาระความรับผิดชอบ

และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลโดยไม่คำานึงถึงผลที่จะ

เกิดขึ้น	ซึ่งเป็นส่วนที่ทำาให้หลายๆ	มหาวิทยาลัย

เ ร่ิมให้ความสนใจกับปริมาณของนักศึกษา

มากกว่าคุณภาพที่จะได้รับ	 จึงไม่แปลกที่การ

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในวันนี้จะเกิด

ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง			

	 แต่หากจะพูดถึงเร่ืองที่น่าเศร้าที่สุดเร่ือง

หนึ่งของการศึกษาไทยก็คือ	ระบบการศึกษาไทย

ไม่ได้เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใช้

งานได้จริง	รูปแบบการเรียนการสอนของไทยทุก

วันนี้ยังคงเน้นการท่องจำาและการอัดทฤษฎีเข้าสู่

อวัยวะที่เรียกว่า	 “สมอง”	 มากกว่าการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	หรือทักษะ

การนำาทฤษฏแีละความรู้เหลา่นัน้มาประยุกต์ใชใ้น

การทำางานหรือการดำาเนนิชวีติ		จึงไมแ่ปลกทีเ่ดก็

ไทยส่วนใหญ่เรียนจบแล้วแต่ยังทำางานไม่เป็น	

แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้	 ไม่มีความอดทน	 ทั้งที่

ความเปน็จริงแลว้	พวกเขาควรเปน็คลืน่ลกูใหมท่ี่

น่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรและประเทศ

ชาติได้		ในความเป็นจริงนั้น	การเรียนอาจทำาให้

คนมีงานทำา	แต่ทักษะและการฝึกฝนจะทำาให้คน

ทำางานเปน็	เพราะการเรียนรู้ทีป่ระสบความสำาเร็จ

คอื	สามารถนำาสิง่ทีเ่รียนรู้ไปตอ่ยอดหรือประยุกต์

การศึกษาไทย: ปฏิรูป 
“เรือแป๊ะ” หรือ “เรือจ้าง”

ใช้ได้จริง	ถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการ

ศึกษาจะต้องกลับมามองว่า	 เรามาถูกทางแล้วหรือ

ยัง?	ทำาไมสิง่ทีเ่ราทำากนัมาไมไ่ดช้ว่ยใหร้ะบบการ

ศึกษาของประเทศชาติพัฒนาขึ้น	 และนั่นคือ

คำาถามที่จะต้องเก็บไปคิดเพื่อหาคำาตอบ	

	 การปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน

ถือวา่เปน็เร่ืองทีค่วรใหค้วามสำาคัญเปน็อนัดบัแรก	

ในวงจรการปฏิรูปการศึกษา	โดยมุ่งเน้นปรับปรุง

เนื้อหาที่เหมาะสม	 ผสมผสานกับการมุ่งพัฒนา

เด็กให้สามารถคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	มีทักษะ

ในการนำาความรู้ทีไ่ดจ้ากการศึกษาไปประยุกต์ใช้

ในการทำางาน	และแก้ปัญหาต่างๆ	ควบคู่ไปกับการ

ปลูกฝังจิตสำานึกท่ีดี	 ซ่ึงควรเร่ิมต้นจากสถาบัน

ครอบครัวที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี	 และส่งต่อ

เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปยังระบบการศึกษา	เพื่อให้ครู

อาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำาคัญ	 เป็นผู้

บ่มเพาะขัดเกลาและผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพทั้ง

ด้านความรู้	ความคิด	และจิตใจกลับคืนสู่สังคม	

 เพราะเชื่อว่า “ต้นไม้ที่ดีจะให้เมล็ดพันธุ์

ที่ดีที่พร้อมจะเจริญงอกงามต่อไป” 
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