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ความรักและความฝัน...

สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
ด ้านจีนอย่างแท้จริง
ถ้าพูดถึง “ฟ้าหญิงสิรนิ ธร” ไม่วา่ ชาวจีนหรือ
มิตรต่างแดนอื่นๆ ใครๆ ก็บอกว่าพระองค์ทรง
เป็น “เจ้าฟ้าหญิง” ที่ “เข้าถึง” ง่ายไม่ถอื พระองค์ อย่าง
เช่นช่วงทีเ่ สด็จไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยปักกิง่ อาจารย์
ชางยิง เล่าให้ฟังว่า “ตอนไปสอนพระองค์ครั้งแรก
พวกอาจารย์อย่างน้อยก็ตอ้ งระมัดระวังบ้าง แต่พอ
เจอพระองค์กลับพบว่าพระองค์ทรงเป็นกันเอง
ไม่ถอื พระองค์ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถชอบ
เรียนรูม้ ากๆ ทำ�ให้อาจารย์รสู้ กึ ว่าในช่วงเวลาทีส่ อน
เป็นเรื่องเพลิดเพลินเข้าถึงจิตวิญญาณไปด้วย”
คนจีนเคยสงสัยว่า ทำ�ไมพระองค์ทรงแขวน
กล้องถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าหรือทรงถืออยู่ที่มือเสมอ
แล้วไม่ใช่แค่เครื่องเดียวด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วด้วย
ฐานะความเป็นเจ้าฟ้าหญิงพระองค์ไม่จำ�เป็นต้อง

ท�ำไมคนจีนจึงรัก“ฟ้าหญิงสิรินธร”
ถ้าพูดถึง “ฟ้าหญิงสิรินธร” ไม่ว่าชาวจีนหรือมิตรต่างแดนอื่นๆ
ใครๆ ก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็น“เจ้าฟ้าหญิง” ที่ “เข้าถึง” ง่ายไม่ถือพระองค์
มิ ต ร สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ไ ท ย - จี น มี
ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมายาวนาน ไม่วา่ สากลโลก
จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงประการใด ทั้ ง สอง
ประเทศยังคงเป็นเพือ่ นบ้านทีด่ แี ละมิตรสหายทีด่ ี
ต่ อ กั น จนกล่ า วได้ ว่ า บุ ค คลสำ � คั ญ ที่ ส ร้ า ง
คุณูปการอันยิ่งใหญ่ทำ�ให้ความสัมพันธ์ฉันมิตร
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งและใกล้ชดิ ขนาดนี้ ก็คอื สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ คนจีน
คุน้ เคยและเรียกขานพระนามของพระองค์วา่ “ฟ้า
หญิงสิรนิ ธร” และได้โหวตยกย่องให้พระองค์ทรง
เป็น “มิตรทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก” ของคนจีนและประเทศ
จีนเมื่อปี 2552
ตลอดระยะเวลา 33 ปีนับตั้งแต่ “ฟ้าหญิง
สิรินธร” เสด็จเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 มาจนถึงปัจจุบัน
พระองค์เสด็จเยือนจีนถึง 36 ครั้ง และเสด็จครบ
ทุกมณฑล ทั้งๆ ที่แผ่นดินจีนมีความกว้างใหญ่
ไพศาลมาก (แม้กระทั่งผู้นำ�จีนบางคนก็ยังทำ�
ไม่ได้)

พระองค์ทรงเคยพูดถึงความประทับใจ
ในช่วงระหว่างการเสด็จฯ เยือนเมืองจีนว่า
“เวลามาแต่ละครัง้ ได้มสี งิ่ ตืน่ เต้น ได้เห็นได้รสู้ งิ่
ใหม่ๆ ทีย่ งั ไม่มแี ละคนอืน่ คงหาโอกาสนีไ้ ด้ยาก”
พระองค์ทรงสนพระทัยเกีย่ วกับจีนในทุกๆ ด้าน
ทรงทุ่มเทให้กับการเรียนภาษาจีน การเขียน
พู่กันจีน และฝึกรำ�มวยไทเก๊ก เป็นต้น พระองค์
ทรงร่�ำ เรียนอย่างจริงจังจนเชีย่ วชาญ คนจีนภูมใิ จ
มากๆ ทีม่ ี “เจ้าฟ้าหญิง” ของประเทศเพือ่ นบ้าน
ให้ความสำ�คัญต่อวัฒนธรรมของประเทศจีน
มากเช่นนี้
พระองค์ยังทรงถ่ายทอดประสบการณ์
การเยือนแผ่นดินจีนในแต่ละครัง้ เป็นลายลักษณ์
อักษรพระราชนิพนธ์ให้คนไทยได้อ่าน จุด
ประกายให้คนไทยไปเทีย่ วเมืองจีนและรูจ้ กั เมือง
จีนมากขึ้นทำ�ให้คนไทยและคนจีนใกล้ชิดยิ่งขึ้น
พระองค์ยังทรงให้ความสำ�คัญต่อนวนิยายจีน
เป็ น อย่ า งมากและทรงแปลเป็ น ภาษาไทย
หลายๆเรือ่ งเช่นเรือ่ ง “ผีเสือ้ ” “นารีนครา” และ
ล่ า สุ ด คื อ เรื่ อ ง “ตลอดกาลน่ ะ นานแค่ ไ หน”
้

ทรงถือด้วยพระองค์เอง แต่สามารถให้คนข้างๆ ที่
ไปด้วยกันช่วยถือก็ได้ เมือ่ ทูลถามพระองค์ทรงตอบ
ว่า “ไม่เป็นไร” ทำ�ให้คนจีนยิ่งประทับใจพระองค์
มากยิ่งขึ้น เรียกพระองค์ท่านว่า 诗琳通公主是
平民的公主 หมายความว่ า “ฟ้ า หญิ ง สิ ริ น ธร”
ทรงเป็น “เจ้าฟ้าหญิง” ของประชาชนทั่วหล้า
ทุกวันนี้ คนจีนเชื่อว่า การเสด็จฯ เยือน
ประเทศจีนแต่ละครั้งของ “ฟ้าหญิงสิรินธร” ช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้กระชับ
แนบแน่นและเจริญมัน่ คงยิง่ ๆ ขึน้ ทำ�ให้คนไทยและ
คนจีนมีความรักความหวังดีต่อกันเสมือนหนึ่งเป็น
พี่น้องในครอบครัวเดียวกันสืบเนื่องตลอดไป
เพราะเหตุนี้ คนจีนจึงรักและเคารพเจ้าฟ้าหญิง
พระองค์นี้มากๆ เหมือนเช่นคนไทย
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความรูท
้ ย
ี่ งิ่ ใหญ่-ความรับผิดชอบทีย
่ งิ่ ใหญ่-ความฝันที่
ยิง่ ใหญ่ คือ 3 สิง่ ทีค
่ วรมีขณะเรียนในรัว้ มหาวิทยาลัย แล้วคุณล่ะ?
เคยลองถามตัวเองดูหรือยังว่าเรามีอะไรบ้าง รูจ้ ก
ั ตัวเองแค่ไหน
อะไรคือสิง่ ทีต
่ อ้ งการ เส้นชัยตรงไหนทีอ่ ยากไปให้ถงึ
ตรัย-วาสิกา อุดมธนสกุล เป็นอีกหนึง่ คนทีร่ จู้ ก
ั ตัวเอง
รูจ้ ก
ั เอาจินตนาการมาสร้างความฝันให้เป็นจริง วันนีเ้ ธอกลาย
เป็นนักวาดการ์ตน
ู ไทยคนที่ 2 ผูท
้ วี่ าดลายเส้นในแบบฉบับของ
เธอในสติก
๊ เกอร์ไลน์การ์ตน
ู บ่นบ่น หรือ “Bonbonmonja’s Daily
Life” ถือเป็นก้าวแรกของประสบการณ์ทด
ี่ ใี นเส้นทางฝันของเธอ
ทีเ่ ริม
่ ต้นขึน
้ ตัง้ แต่ยงั เรียนในรัว้ มหาวิทยาลัย ติดตามเรือ่ งราวชีวต
ิ
ความฝัน แรงบันดาลใจของเธอได้จากสกูป
๊ ปกฉบับนี้
สารรังสิตฉบับนี้ไม่ได้มีแค่ความฝันและความส�ำเร็จที่จะ
มาบอกต่อเท่านัน
้
และเพือ่ เป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรัก
(บริสท
ุ ธิ)์
ในวันแม่นจี้ งึ ขอเป็นตัวแทนของลูกทุกคนกราบ
ขอบพระคุณและบอกรักแม่ ผูห
้ ญิงแกร่งทีใ่ ห้ชวี ต
ิ และใช้ความรัก
ทัง้ หมดทีม
่ โี อบกอดเราไว้ ให้เราได้เป็นเราอย่างเช่นในวันนี…
้
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เสวนาวิชาการ “วิกฤตการเมืองไทย
: ผลกระทบต่ออาเซียนและ
หลักสูตรอาเซียนศึกษา”

ถึงแม้จะบ่น...

แต่ก็จะบ่นอย่างมีความสุข
บ่นบ่น ในสไตล์ วาสิกา อุดมธนสกุล

เมือ่ ได้ลองนัง่ กดแป้นพิมพ์ ค�ำว่า “บ่น” ท�ำให้เราค้นพบความจริงทีว่ า่ ค�ำๆ นีเ้ ป็น
ถ้อยค�ำทีเ่ นรมิตได้อย่างง่ายดาย แม้นว่าจะเป็นค�ำทีม่ คี วามหมายในแง่ลบ เชิงระบายความ
อัดอัน้ ตันใจในความรูส้ กึ แต่หากมองให้เหมือนเหรียญทีม่ ี 2 ด้าน คุณอาจจะได้เจอความ
จริงทีไ่ ม่ทนั สังเกตว่า เวลาทีเ่ ราจะบ่นอะไรสักอย่าง ความคิดสร้างสรรค์ มักจะพรัง่ พรูเข้ามา
กระตุกหนามเตย สองผู้กำ�กับ
พร้อมกับถ้อยค�ำมากมายทีแ่ ทบจะเขียนเป็นบทร้อยกรองกันได้เลยทีเดียว ซึง่ คงมีเพียงไม่
หนังไทย ไพโรจน์-ทิวา
กีค่ นทีส่ ามารถสร้างความแตกต่างให้กบั การบ่นได้อย่างมีสสี นั และน่าติดตาม เช่นเดียวกับแอ
“นมแพะไร้กลิ่น” นักวิจัย ม.รังสิต 		 ดมินแห่งเฟสบุก๊ เพจ “บ่นบ่น”
ส่งความรู้สึก สื่อรักถึง “แม่”

นำ�ร่องผลักดันผลิตภัณฑ์นมแพะ		
สู่ท้องตลาด

C
สวัสดีสาวน้
อheck
ยนัout
กบ่น ! สวัสดีสาวน้อยนักบ่น
them

Editorial
staff

ประธานที่ปรึกษา : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
กรรมการทีป
่ รึกษาสำ�นักงานประชาสัมพันธ์ : ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ,์
ดนุ ภู่มาลี, เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต, วาจวิมล เดชเกตุ, พรหมพงษ์
แก้วดวงเด่น, กัมปณาท เตชะคงคา, ณวัฒน์ อินทอง, มัติกร
บุญคง, รพีวรรณ กลยนี, ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ, มนตรี อินทโชติ,
สุระศักดิ์ อุตสาห์
บรรณาธิการบริหาร : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการ : วิภาณี ชีลน
่ั
กองบรรณาธิการ : อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์, สิรน
ิ ภา เจริญแก้ว,
จิราภรณ์ ตุลาผล, สมพล วชิรวัฒนา
รีไรเตอร์ : สุรางศรี วิเศษ
ช่างภาพ : บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ : ภัสณี บำ�รุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก : อรรถยา สุนทรายน, วิสท
ุ ธิ์ โชคดำ�รงสุข,
แพรวพรรณ ประสมผล
ที่ทำ�การสารรังสิต : สำ�นักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำ�เภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2791-5555 โทรสาร 0-2791-5577 หรือ
e-mail : info@rsu.ac.th, www.facebook.com/rangsituniversity

สาวน้อยนักบ่นทีเ่ ราได้กล่าวถึงนัน้ เธอมีชอื่ เสียงเรียงนามว่า ตรัย-วาสิกา อุดมธนสกุล
ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผูก้ อ่ ตัง้ เฟสบุก๊ เพจ บ่นบ่น ทีห่ ลายคนรูจ้ กั นัน่ เอง
ตรัย-วาสิกา สาวน้อยนักบ่นผูม้ คี วามชืน่ ชอบการวาดรูปมาตัง้ แต่ยงั เด็ก เธอได้บอกกับ
เราว่า คุณป้าของเธอคือ นักออกแบบในดวงใจคนแรก และถือเป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญทีท่ �ำให้
เธอได้รจู้ กั กับศิลปะ ส่วนสิง่ ทีอ่ ยากจะออกแบบชิน้ แรกของเธอคือ การออกแบบห้องนำ�้ เพราะ
เป็นคนทีช่ อบอยูก่ บั ห้องน�ำ้ มาก คืออยูแ่ ล้วรูส้ กึ สบายใจ ก็อยากให้คนอืน่ มีความสุขเวลาอยูใ่ น
ห้องน�ำ้ แบบเราบ้าง และเมือ่ พูดถึงไอดอลของสาวน้อยนักบ่น เธอยกให้ Miyazaki Hayao ผูก้ อ่
ตัง้ Studio Ghibli และผูส้ ร้างการ์ตนู แอนิเมชัน่ จากสีนำ�้ เป็นไอดอลในดวงใจของเธอ
“ชอบคุณ Miyazaki Hayao มาก ทัง้ เรือ่ งราวและภาพในงานของเค้ามันอบอุน่ ค่ะ ตัว
ละครทุกตัวมีชวี ติ เป็นของตัวเอง ปกติส�ำหรับการ์ตนู เรือ่ งอืน่ ๆ ตัวละครทีม่ ชี วี ติ ชีวาจะเป็น
เฉพาะตัวเอกหรือตัวเด่น แต่ถา้ ดูการ์ตนู ของเค้าจะรูเ้ ลยว่าไม่วา่ ตัวประกอบเล็กแค่ไหนในเรือ่ ง
ก็มรี อยยิม้ เป็นของตัวเองค่ะ”
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บ่นบ่น ในแบบฉบับของสาวน้อยนักบ่นนัน้ มีจดุ
เริม่ ต้นจากความชืน่ ชอบในการวาดรูป โดยเฉพาะการ
วาดภาพในหนังสือเรียน และนิสยั ชอบบ่นของตัวเธอเอง
ประกอบกับทีช่ อบอัพ Status ในเฟสบุก๊ จนวันหนึง่ คงมี
เพือ่ นในเฟสบุก๊ ร�ำคาญมัง้ เลยบอกกับเราว่า ตรัยไปท�ำ
อะไรทีม่ นั มีสาระมากกว่านีด้ กี ว่า ก็เลยเริม่ เปิดเพจ โดย
เอาสิง่ ทีเ่ ราบ่น สิง่ ทีเ่ ราชอบจดเก็บไว้ น�ำทัง้ หมดมารวมกับ
ภาพประกอบการอธิบาย จนในทีส่ ดุ ก็กลายมาเป็น บ่นบ่น
“คอนเซปต์ของบ่นบ่น คือ Happiness is All Around
ค่ะ น�ำเสนอเรือ่ งราว อารมณ์ ความรูส้ กึ ในชีวติ ของสาวๆ
ซึง่ จุดเด่นของเพจบ่นบ่น จะเน้นไปทีเ่ รือ่ งของการปลอบใจ
ถึงแม้เรือ่ งจะเศร้า แต่ไม่ได้มแี ค่คณุ ทีเ่ ศร้าเพียงคนเดียว
ยังมีอกี หลายคนทีร่ ว่ มเศร้าไปกับคุณ โดยผ่านการด�ำเนิน
เรือ่ งราวของ น้องมอนจา ซึง่ เป็นคาแรกเตอร์ทเี่ กิดจาก
การดึงความเป็นตัวของเราเองใส่ลงไป”
นอกเหนือจากเพจบ่นบ่น บนเฟสบุก๊ แล้ว เธอยังมี
ผลงานให้ได้ตดิ ตามมากมาย ไม่วา่ จะเป็นพอกเก็ตบุก๊ 2
เล่ม คือ บ่นบ่น และความรูส้ กึ เย็บเล่ม หรือจะเป็น LINE
Official Account ที่ @bonbonmonja ผลงาน LINE Sticker 2
Collections คือ Bonbonmonja’s Daily Life และ Bonbonmonja’s Private Matter รวมถึง Instagram และ Twitter ให้
ผูท้ ชี่ นื่ ชอบผลงานไปตามกันได้อกี ด้วย

นางสาวกานต์รวี โพธิ์สว่าง

เรียนไป (ไม่) บ่นไป

นายปัญจวิช จิรัฐิติกุล
นายปัญจวิช จิรัฐิติกุล (ไกด์) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แผนการเรียนศิลป์-คณิต ปัจจุบนั กำ�ลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
หากถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
รังสิต คำ�ตอบของผมคือ คณะบัญชีเป็นสายวิชาชีพทีต่ อ้ งการมากในปัจจุบนั
มีความมัน่ คงในวิชาชีพ เพราะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่วา่
จะเป็นนักบัญชี พนักงานธนาคาร ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต ผูต้ รวจสอบ
ภาษีอากร ฯลฯ ทุกอาชีพเหล่านีล้ ว้ นทำ�ให้สงั คมดำ�รงอยูด่ ว้ ยหลักแห่งความ
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เพื่อทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าได้
อย่างมัน่ คง และอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ผมคิดว่าตัวเองไม่ผดิ หวังเลยทีไ่ ด้เลือก
เรียนในคณะและสถาบันแห่งนี้ี่ ก็เพราะผมมีพอ่ เป็น Role Model ในการดำ�รง
ชีวิต
“คณะบัญชี เป็นคณะที่มุ่งเน้นในด้านการเรียนเป็นสำ�คัญ พร้อมกับ
การพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน
ปีแรกได้รับคัดเลือกให้เป็นเดือนประจำ�คณะบัญชี ด้วยบทบาทความรับผิด
ชอบทีผ่ า่ นทำ�ให้ผมได้ขอ้ คิดจากการทำ�กิจกรรม รวมทัง้ กระบวนการจัดการ
การเรียนให้ควบคูก่ นั นอกจากนัน้ ยังมีทงั้ รุน่ พีแ่ ละอาจารย์ในคณะทีค่ อยให้
คำ�ปรึกษาเสมอมา”

$

$

$

$

สำ�หรับน้องๆ ทีส่ นใจอยากจะเรียน
คณะบัญชี ผมอยากจะฝากคณะบัญชีเป็น
1 ในทางเลือกทีม่ นั่ คงและมีความภูมใิ จใน
สายวิชาชีพ สุดท้ายผมขอฝากไว้วา่ มุง่ มัน่
ตั้งใจ เดินตามฝัน และฝันจะเป็นของเรา

ACCOUNTANCY

ว่ากันด้วยเรือ่ งผลงานกันไปแล้ว ย้อนกลับมาคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเรียนของ
สาวน้อยนักบ่นบ้างดีกว่า เธอบอกว่า ตอนแรกรูส้ กึ ลังเลเหมือนกันว่าจะเรียนสาขา
วิชาออกแบบภายในหรือออกแบบนิเทศศิลป์ แต่ดว้ ยความชอบอะไรทีอ่ อกนอก
กรอบ และชอบเรือ่ งการสือ่ สาร จึงเป็นสาเหตุทที่ �ำให้ตดั สินใจเลือกเรียนสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
“เมือ่ ได้เข้ามาเรียนก็คน้ พบว่าสาขาให้อะไรเราหลายอย่างเหมือนกัน เพราะ
ได้เรียนทัง้ การออกแบบ โฆษณา ภาพประกอบ โมชัน่ เว็บไซต์ โลโก้ หรือ CI พอ
เรียนแล้วเรารูส้ กึ ว่ารอบตัวของเราคือสิง่ ทีต่ อ้ งการการออกแบบทัง้ นัน้
อาจารย์
ทุกท่านให้ความรูเ้ ต็มที่ สอนเต็มที่ แม้กระทัง่ บางทีเราขอปรึกษาเรือ่ งงานนอก ท่าน
ก็ชว่ ยชีแ้ นะให้ ถึงอาจารย์บางท่านจะเฮีย้ บแต่ทกุ คนก็ตงั้ ใจสอนแบบไม่กกั๊ เลย ส่วน
เพือ่ นก็เป็นเหมือนความสุขในรัว้ มหา’ลัย ได้เจอเพือ่ นทีด่ ชี ว่ ยกันเรียน ใครไม่ถนัด
วิชาอะไรก็ชว่ ยกัน คนทีช่ ว่ ยบังคับคนไลค์เพจบ่นบ่น ตอนแรกก็เพือ่ นๆ นีแ่ หละ
โปรโมทกันเต็มทีเ่ ลย พอมีผลงานออกมาก็ชว่ ยสนับสนุนกันเต็มที่ ดีใจจริงๆ ทีไ่ ด้มา
เจอเพือ่ นกลุม่ นีท้ นี่ คี่ ะ่ ” นางสาววาสิกา กล่าวเสริม
ทิ้งท้ายกับค�ำถามก่อนจบบทสนทนาว่ามุมมองเรื่องความสุขของเธอเป็น
อย่างไร ซึง่ เธอตอบกลับมาว่า “ทุกสิง่ ทุกอย่างทีท่ �ำให้เราสบายใจ” คือความสุข
ในแบบฉบับของเธอ
อาจเป็นวิธคี ดิ ของเธอนัน่ เองทีท่ �ำให้สาวน้อยนักบ่นคนนี้
มีความสุขทุกเวลาทีเ่ ธอได้บน่ ...

นางสาวกานต์รวี โพธิ์สว่าง (น้ำ�ฝน)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จบการศึกษามัธยมปลาย
จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แผนการเรียน
วิ ท ย์ - คณิ ต ปั จ จุ บั น กำ � ลั ง ศึ ก ษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

น้ำ�ฝน กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตว่า โดยส่วน
ตัวชอบทางด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งที่บ้านได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี รู้สึก
ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ เพราะได้เพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อต่อกันเป็น
ระบบพี่ให้น้อง มีความใส่ใจซึ่งกันและกัน สิ่งสำ�คัญของการเรียนเภสัชฯ คือ
การมีวินัยในตนเอง ต้องหมั่นอ่านหนังสือ รู้จักแบ่งเวลา หากมีความตั้งใจ
ก็สามารถทำ�ได้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำ�หรับคนที่รักใน
สายวิทยาศาสตร์ และที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีศักยภาพมากพอในการสร้าง
บุคลากรทีม่ คี ณุ ภาพสูก่ ารทำ�งานในตลาดจริง สำ�หรับด้านการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีอปุ กรณ์ เครือ่ งมือทันสมัยและครบถ้วนแก่นกั ศึกษา
ซึง่ ตอนแรกคิดว่าจะได้รแู้ ต่เรือ่ งยา แต่ในความเป็นจริงได้รทู้ งั้ ด้านการบริหาร
ด้านจิตวิทยาในการคุยกับผูป้ ว่ ย ด้านการจัดการโรงพยาบาล แม้กระทัง่ การ
จัดการตัวของเราเองว่าจะมีการเตรียมตัวเองอย่างไร นอกจากนัน้ ในบทเรียน
ของเภสัชฯ ยังเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาอีกด้วย เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้เป็นเภสัชกรที่มีจรรยาบรรณที่ดี
อนาคตอยากทำ�งานในสายอาชีพนี้ ตั้งใจอยากเปิดร้านขายยา และ
สำ�หรับน้องๆ ที่รักในสายอาชีพนี้ สิ่งสำ�คัญที่ต้องมีคือ ความเสียสละและ
เวลาในการทุม่ เทให้เต็มที่ อยากให้นอ้ งๆ ลองทำ�อะไรหลายๆ อย่างดู เพราะ
หากเราทำ�อะไรในสิ่งที่ไม่ใช่ทางที่เราอยากเดิน เราจะเสียเวลา ดังนั้น
ต้องมีสักทางที่เป็นของเรา และทำ�อย่างเต็มที่ก็สามารถประสบความสำ�เร็จ
ได้แน่นอน
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ม.รังสิต จัดการประชุม

2nd Passage to ASEAN Partner Meeting

มนุษยศาสตร์ ม.รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด
ประชุมนานาชาติครั้งที่ 2 โดยมี 26 มหาวิทยาลัยจาก 8 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วม เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระดับสถาบันในการสร้างประสบการณ์และความเข้าใจความเป็นอาเซียนให้แก่นักศึกษา
และบุคลากร ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่

: ผลกระทบต่ออาเซียนและหลักสูตรอาเซียนศึกษา”

ทั้งนี้ การจัดการประชุมดังกล่าวฯ มีประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม
พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย สำ�หรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพทัง้ 3 แห่งแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมอีก 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งนี้
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.p2a.asia

จัดเสวนาวิชาการ “วิกฤตการเมืองไทย
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัด
เสวนาวิชาการโครงการทศวรรษหน้าของอาเซียนกับการอุดมศึกษาไทย
เรื่อง “วิกฤตการเมืองไทย: ผลกระทบต่ออาเซียนและหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา” เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์พรี ยา มหากิตติคณุ อาจารย์ประจำ�ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เสวนาวิชาการดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ภาควิชามนุษยศาสตร์จัดเป็นประจำ�ทุกปี
เพือ่ เป็นการบริการวิชาการแก่ชมุ ชนและสังคม ซึง่ ภาควิชามนุษยศาสตร์
มีโครงการการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาอยูแ่ ล้ว โครงการนีจ้ งึ เปรียบ
เสมือนโครงสร้างใหญ่ในการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักของ
โครงการฯ มีอยู่สองข้อใหญ่คือ 1. เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีชุด
ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจากในห้องเรียน ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิกฤตการเมืองไทย บทบาทของคนไทยควรเตรียมตัวอย่างไร ใน
อนาคตอาเซียนจะเป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร และโลกกับชีวติ เป็น
อย่างไรต่อไป ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่มีต่อนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจ
หรือผู้ให้บริการความรู้ทางด้านต่างๆ ซึ่งช่วยในการเสริมสร้างและการ
พัฒนาตัวเองให้แก่นักศึกษาได้มีทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมในเชิง
วิชาการ และ 2. เพื่อให้ภาควิชามนุษยศาสตร์ สามารถนำ�ความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านอาเซียนให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย
และสามารถตอบโจทย์กับสังคมไทยได้
นางสาวพลอยไพลิน พูลสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การจัด
โครงการในลักษณะนีข้ นึ้ เป็นเรือ่ งทีด่ มี าก เพราะประเทศไทยปัจจุบนั ยัง
คงมีความล้าหลังอยูม่ ากทัง้ ในด้านการศึกษาและด้านสังคม ซึง่ จากการ

เข้าร่วมงานทำ�ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น และมี
ส่วนช่วยในการทำ�ให้เราเห็นความสำ�คัญเรื่องของอาเซียนและนักศึกษา
มีความตื่นตัวมากขึ้น และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียน รวมทั้งหันมาให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
มากขึ้ น เพราะในการประกอบอาชี พ เมื่ อ มี ก ารรวมกลุ่ ม อาเซี ย น
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างมาก
นางสาววิชชุดา ธูปทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า กิจกรรมนี้
ทำ�ให้นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนได้รับ
ประโยชน์มาก อีกทัง้ วิทยากรยังมีความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องของอาเซียนมากขึ้น ซึ่งความรู้ตรงนี้ทำ�ให้เราสามารถเตรียม
พร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านอาเซียน หรือด้านภาษา เพราะ
ภาษาอังกฤษมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไปในทุกๆ ด้าน
“รูส้ กึ ได้เลยว่า เราควรมีความตืน่ ตัวและมีการเตรียมความพร้อม
ทางด้านภาษาให้มากกว่านี้ เพราะในอีกสองปีขา้ งหน้าคนไทยทุกคนต้อง
ใช้ชีวิตในมิติที่หลากหลายเชื้อชาติมากขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมนี้จึงมี
ความสำ�คัญมากที่ทำ�ให้นักศึกษาเห็นถึงปัญหาของคนไทย นั่นคือ เรื่อง
ของภาษาที่ควรให้ความสำ�คัญกับภาษามากขึ้น และได้ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนที่ควรมีการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ รวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อ
ให้เราเตรียมตัวรับมือกับอาเซียนได้” นางสาวละอองพรรณ วงศ์วาส
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติม

สโมสรนักศึกษาหอพัก

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่
ประจ�ำปีการศึกษา 2557
สโมสรนักศึกษาหอพัก สำ�นักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาหอพักใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2557 เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เตรียมปรับตัวเข้าสูท่ พี่ กั อาศัย
ในหอพักมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รู้จักกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม สามารถเข้ากับเพื่อน
และรุ่นพี่ ทราบถึงกฎระเบียบของหอพักใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์นันทนา
กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับนักศึกษา
ณ ห้อง 9-200 อาคารประสิทธิ์พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต

News

ส่งความรู้สึก สื่อรักถึง “แม่”
มหกรรมสุขภาพ

“รักใดไหนเล่า ยิ่งใหญ่เท่ารักแม่” สารรังสิตฉบับนี้ต้อนรับเดือนแห่งไออุ่นรักจากอกแม่ ด้วยการขอเป็นสื่อกลางส่งผ่าน
ความรักจากลูกถึงแม่ นอกจากจะไปฟังความรู้สึกที่น้องๆ ในรั้วรังสิตตั้งใจอยากจะบอกคุณแม่กันแล้ว ยังเพิ่มความพิเศษด้วย
ภาษามือสื่อรักส่งไปถึงแม่อีกด้วย ลองไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆ เขามีความในใจอะไรอยากจะบอกแม่บ้าง

โดยศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก

นางสาวณัฐธิดา ธรรมวิชิต (เนย) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสื่อสาร
การแสดง คณะนิเทศศาสตร์

ในงานคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 12

คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท RSU Healthcare นำ�เสนอ
ศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกและให้บริการตรวจรักษาในงานคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 12 ประกอบด้วย
การนวดกดจุดเส้นประธานสิบตามหลักการแพทย์แผนไทย การฝังเข็มของศาสตร์การแพทย์แผนจีน
และการตรวจสุขภาพของศูนย์พลังงานในร่างกาย (Chakras) ของศาสตร์การแพทย์อายุรเวท
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการชงชาของจีนและเครื่องดื่มสุขภาพ
อายุรเวท และรับของที่ระลึก มอบสุขภาพที่ดี ความสุข และฟังเสียงดนตรีแซกโซโฟนอันไพเราะซึ่ง
บรรเลงโดย คุณโก้ มิสเตอร์ แซกแมน ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า

“ชีวติ เนยมีวนั นีไ้ ด้เพราะผูห้ ญิงคนนี้ แม่เป็นทัง้ พ่อและแม่ให้เนยตลอดมา เนยไม่เคย
รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไร เพราะความรักแม่เติมเต็มทุกอย่าง เนยสัญญาจะเป็นคนดี ดำ�เนิน
ชีวิตในทางที่ดี และขอมอบหัวใจนี้ส่งถึงแม่ เนยรักแม่ที่สุดค่ะ”
นายกรวิชญ์ หาญผ่องแผ้ว (ซัน) นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ
อาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

นางสาวชัญญา อมฤต (ฟี่) นักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศส
คณะศิลปศาสตร์

“เพราะแม่เป็นคนสร้าง เป็นคนสั่งสอนให้ผมมีสิ่งที่
ดีทุกวันนี้ แม่ไม่เคยให้ผมต้องลำ�บาก คอยมอบแต่สิ่งที่ดี
ให้ผมเสมอมา คำ�บอกรักและขอบคุณคงน้อยไปกับสิ่งที่
แม่ให้มา ผมสัญญาวันข้างหน้าผมจะทำ�ให้แม่หายเหนื่อย
รักแม่ครับ”

“ดวงใจแม่คือฟี่ และดวงใจฟี่ก็คือแม่ ขอ
มอบหั ว ใจนี้ แ ทนรั ก ให้ แ ม่ เพราะแม่ คื อ ทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่างในชีวิตของฟี่ รักผู้หญิงแสนดีคนนี้ที่สุด”

นายณัฐกวี บุญประเสริฐ (ฟิลม
์ ) นักศึกษาชัน
้
ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
คณะบริหารธุรกิจ

“ผมเป็นคนขี้อายครับ ผมขอยิ้มหวานๆ ส่งไปให้
แม่หายเหนือ่ ย เพราะทุกวันนีท้ แี่ ม่ท�ำ ทุกอย่างก็เพือ่ ผม แม่
คือ ผู้หญิงคนเดียวในโลกที่รักเรามากที่สุด และผมก็รักแม่
มากที่สุดเช่นกันครับ”

ม.รังสิต

เข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง
ไซเบอร์: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม (กทช.) ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) และมหาวิทยาลัย
รังสิต จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง ไซเบอร์: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
(Cyber Attacks: The Biggest Threat to National Security) ภายในงานมีการเสวนาใน
หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของประเทศ แนวโน้มและทิศทาง Cybersecurity ของไทย ฯลฯ ณ ห้องบรรยายรวม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ

นายชญานนท์ พันธุ์พูล (ตัง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

“ทุ ก ครั้ ง ที่ ยิ้ ม ผมก็ มี แ ม่ อ ยู่ ข้ า งๆ
เช่นเดียวกันในยามทีท่ อ้ ใจหมดกำ�ลังใจแม่
คือคนทีพ่ ยุงให้ผมลุกขึน้ สู้ใหม่ ชีวิตผมแม่
คือกำ�ลังใจที่ดีที่สุด ผมจะทำ�วันนี้และ
อนาคตให้ดีที่สุด สู้เพื่อแม่ รักแม่ครับ”

นางสาวพิมผกา ซอสูงเนิน (แก้ม) นักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ทีผ่ า่ นมาไม่วา่ จะสุขหรือทุกข์ ผูห้ ญิงแสนดีคนนีอ้ ยู่
เคียงข้างแก้มมาตลอด ขอบคุณชีวิต ความรัก คำ�สอน
และกำ�ลังใจที่แม่มีให้ วันหนึ่งจะทำ�ให้แม่ภูมิใจและหาย
เหนื่อย รักแม่ค่ะ”
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สวัสดีคับแฟนๆ ของผม ผมมีโอกาส
เดินทางไปเขียนสารคดีทอ่ งเทีย่ ว ทีเ่ มืองเชียงรุง้
(สิบสองปันนา) ประเทศจีน ออกเดินทางวันที่
19 มิ.ย. 2557 รถบัสรอทีจ่ ดุ นัดหมายทีป่ มั๊ น้�ำ มัน
SUSCO ถนนวิภาวดีข้างตึกการบินไทย ผมมี
สอนเช้าสอนเสร็จบ่ายก็ขึ้นแท็กซี่หลับมาเลย
มาตื่นอีกทีก็ถึงตึกการบินไทย แท็กซี่บอก
ถึงแล้วพี่ ผมก็ลงมาแบบงงๆ นี่ไม่ใช่ปั๊มน้ำ�มัน
นีห่ ว่า ต้องเดินลากกระเป๋ามาอีกไกล ก็พบเจ้าพืช
ลู ก ศิ ษ ย์ ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าฝึ ก งานที่ บ ริ ษั ท นี้ ร อ
ต้อนรับอยู่ ได้พบคุณปุ้ย ท่านเจ้าของบริษัท
ท๊อปฮิททัวร์ ผมเข้าไปแนะนำ�ตัวและกล่าว
ขอบคุณทีท่ า่ นและเจ้าเอ ศิษย์เก่าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การ
บริษทั นีท้ ก่ี รุณาให้ผมได้มาทริปนี้ คุณปุย้ กล่าวชม
ถึงเด็กท่องเทีย่ ว ม.รังสิต ทุกรุน่ ทีม่ าฝึกงานกับ
บริษัทท่านว่าเก่ง ขยัน อดทน และมีความ
รับผิดชอบดีมาก อาจารย์กเ็ ก่งและเท่อกี ต่างหาก
ผมงี้ได้หน้า ยิ้มปากไม่หุบเลย
รถบัส 2 ชัน้ เริม่ ออกเดินทางตอน 17.00 น.
มี คุ ณ เนก เป็ น หั ว หน้ า ทั ว ร์ ที่ อ ารมณ์ ดีแ ละ
หน้าตายิ้มแย้มตลอด มีเจ้าพืชและหนูโบ เป็น
ผู้ช่วยคอยดูแลอำ�นวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง เราแวะทานอาหารค่ำ�ที่ปั้มเชลล์แถว
จ.สิงห์บรุ ี จากนัน้ ขึน้ รถหลับมัง่ บิดตัวมัง่ เพราะ
ขาผมยาวจะเมือ่ ยมาก ทุกครัง้ ทีร่ ถจอดพักผม
ต้องลงมายืดเส้นยืดสายทุกครั้ง เรานั่งยาวมา
สว่างที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทานอาหารเช้า
ที่ ห้ อ งอาหารโรงแรมน้ำ � โขงริ เ วอร์ ไ ซด์
บรรยากาศดีมาก อาหารก็จดั เต็ม จากนัน้ เดิน
ทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4
เพื่อเข้าสู่ประเทศลาวที่ด่านเมืองห้วยทราย
ประทั บ ตราหนั ง สื อ เดิ น ทางพร้ อ มเดิ น ทาง

ฉากหลัง อาหารก็อร่อย หลังจากนั้นก็ขึ้นรถออก
เดินทางมุ่งสู่ชายแดนจีน ระยะทางอีก 210 ก.ม.
ระหว่างทางหนูล่า ไกด์สาวชาวลาวก็เล่าเรื่องราว
ต่างๆ ให้พวกเราฟังเป็นทีฮ่ ามาก “ทีล่ าวมีพวกชนเผ่า
มากมาย พวกเค้าคิดว่าฉลาดกว่าคนเมือง เมื่อมี
เงินมีทองซือ้ รถมาขี่ เด๋วตกเหวตาย คนฉลาดมีเงิน
มีทองซื้อเมียมาขี่ พลิกคว่ำ�พลิกหงายไม่ตายสักที”
มุขน้องล่าเล่นเอาฮากระจายทั้งคันรถ “ถ้าท่านจะ
ขอถุงพลาสติกน้องล่า ถ้าภาษาลาวท่านต้องเรียก
ขอถุงยางนะคะ” “อ้าว! แล้วถ้าผมขอถุงยางอนามัย
ล่ะ” ลูกทัวร์ตะโกนถาม “อ๋อ! เค้าเรียกถุงปลิด
วิญญาณคร้า” เสียงฮาทั้งรถเหมือนเดิม “บ้านหลัง
ใหญ่ๆ ที่ท่านเห็น เราจะเรียกว่าบ้านทุกข์ยาก ก็
คือยากที่จะทุกข์ แล้วถ้าท่านเมารถ น้องล่าก็มียา

ชาวไทลื้ อ พื ช หลั ก ของที่ นี่ คื อ กล้ ว ยหอม
ยางพารา และชา จากนัน้ เดินทางสูห่ มูบ่ า้ นไทลือ้
บ้านดิว ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งยังคงรักษา
ความดั้งเดิมไว้อยู่ เราทานอาหารค่ำ�กันที่นี่ ย่าน
นีไ้ ด้สร้างขึน้ มาใหม่ไว้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ ว ร้านรวง
ต่างๆ ก็สร้างอย่างสวยงามตามศิลปะของชาว
สิบสองปันนา หลังอาหารค่�ำ น้องหยกให้เวลาถ่ายรูป
เล่นตามอัธยาศัย ผมก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปที่
ลานกว้างที่ทางรัฐบาลจีนได้ก่อสร้างไว้อย่าง
สวยงามเพื่อให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อน
มีเจดียแ์ ละพระพุทธรูปทีเ่ พิง่ สร้างใหม่ ประดับไฟ
สวยงาม ทีห่ วั เสาไฟฟ้าตลอดแนวถนนจะเป็นรูป
นกยูงสัญลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา ขณะยืน
ดูดยาอยู่ริมถนนก็มีอาตี๋ขี่มอไซค์โฉบเข้ามา

หาผม “สวย สวย สองพังห้า ขาวล่วย” อาตี๋
พูดไทยสำ�เนียงจีนและยืน่ นามบัตรทีม่ รี ปู สาวจีน
อย่างเอ๊กซ์อึ๊มเลย ผมโบกมือว่าไม่เอาไม่สนใจ
อาตี๋ก็ยังตื้ออีก “ขาวจิง จิงน้า ทำ�ทุกอย่างล่าย”
เฮียแกโฆษณาชวนเคลิ้ม แต่ผมก็ไม่เอา ได้แต่
คิดในใจว่าเงินตั้งสองพันห้า เก็บตังค์เอาไว้ให้
ลูกดีกว่า เด๋วขึ้นห้องพักเดินชนลูกบิดประตูเล่น
ก็เพลินแล้ว ...ตังค์ยังอยู่ครบ 555 จนได้เวลา
ประมาณ 3 ทุ่มก็เข้าพักที่โรงแรม Harborside
International Hotel ห้องพักสะอาดและสวยงาม
ดีมาก ถ้าใครยังไหวก็ตามน้องหยกไปเดินเล่น
ซื้อของได้ที่ตลาดนัดถนนคนเดินตอนกลางคืนที่
อยูไ่ ม่ไกลจากโรงแรมทีเ่ ราพัก ตลาดจะมี 2 ส่วน
คือส่วนแรกจะเป็นอาหารประเภทปิ้งย่างควัน
ตลบอบอวล ส่วนที่ 2 ก็เหมือนตลาดนัดบ้านเรา
ผมได้ของเล่นให้ลกู สาว ราคา 30 หยวน 180 บาท
(1 หยวน = 6 บาท) ได้กระเป๋าถือมาฝากญาติ
ผู้ใหญ่ 2 ใบ อาหมวยเปิดฟลอร์มาที่ 80 หยวน
จิม้ เครือ่ งคิดเลขกันไปมาหลายรอบ ราคาค่อยๆ ลงมาที่ใบละ 60 หยวน ผมต่อแบบตลกๆ อีกพัก
ก็มาจบที่ ใบละ 50 หยวน 300 บาท ประมาณ 4
ทุม่ กว่าแล้ว เดินกลับโรงแรมแบบหมดสภาพเพราะ
นัง่ รถมา 2 วันแล้ว อาบน้�ำ อาบท่ารีบเข้านอนตอน
เที่ยงคืนกว่า (เวลาที่นี่จะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ช.ม.)
...เป็นอันสลบ ราตรีสวัสดิ์สิบสองปันนา zzzzzzz
โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้ากับความสวยงาม
ของสิบสองปันนาและออกแนวฮาๆ เหมือนเดิมครับ

มุมบรรเจิดที่ห้องอาหารโรงแรมน�้ำโขงริเวอร์ไซด์

ต้นฝน คนสวย ที่สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง) เมืองจีน
เปลีย่ นรถบัสปรับอากาศคันใหม่เอีย่ มสูเ่ มืองหลวง
น้ำ�ทา ดินแดนเหนือสุดของประเทศลาวที่ยังคงมี
ความเป็นธรรมชาติอยู่มาก สัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็นอยูแ่ บบพืน้ บ้าน ผมนัง่ ริมหน้าต่างชมวิวทุง่ นา
ที่ต้นข้าวกำ�ลังเขียวขจี ที่ลาวตอนเหนือนี้จะ
เป็นทิวเขาตลอดทาง การปลูกข้าวก็เป็นแบบนา
ขั้ น บั น ได ท่ า นไม่ ต้ อ งไปบาหลี ห ร๊ อ กที่ นี่ ก็ ไ ด้
บรรยากาศเดียวกันเลยครับ รถของเราวิ่งข้าม
ภูเขา 4 ลูก ผ่านโค้งมาเป็นพันโค้ง ได้เวลา
ประมาณบ่ายโมงก็แวะทานอาหารกลางวันที่ร้าน
อาหารไทย เมืองหลวงน้�ำ ทา บรรยากาศธรรมชาติ
มาก มีนาข้าวเขียวขจีเป็นฉากหน้า ทิวเขาเป็น

แก้เมารถให้ซงึ่ คนลาวเรียกว่ายาสลบคร่า” ยังมีมขุ
ฮาๆ ของน้องล่าอีกเยอะคับ ก็เป็นการผ่อนคลาย
ขณะนั่งรถนานๆ ดีคับ ประมาณบ่าย 3 โมงก็มา
ถึงทีเ่ มืองบ่อหานพร้อมประทับตราหนังสือเดินทาง
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อโดย
รถโค้ชปรับอากาศคันเดิมมีน้องหยก ไกด์สาวจีน
มารอรับพวกเราเดินทางต่อสู่เมืองเชียงรุ้ง เป็น
เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
ของชาวไทลื้อ ซึ่งจะให้สิทธิพิเศษมากกว่าชาวฮั่น
จึงไม่แปลกว่าจะเห็นชาวไทลือ้ รักษาความเป็นไทลื้อของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะบ้าน วัดวาอาราม และการแต่งกายของ
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ร่วมกับ ว.วิศวกรรมศาสตร์
ังสิต
สวัสดีค่ะ Health Tip ในฉบับนี้ต่อเนื่อง และบด เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดต่างๆ หัวมันไม่มี
จัดกิจกรรม RSU-IP Engineering Camp
จากฉบั บ ที่ แ ล้ ว ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง อาหารอ่ อ น เปลือกไม่มีใย เนื้อสัตว์บดหรือสับเลาะเอาพังผืด

ส�ำนั ก งานรั บ นั ก ศึ ก ษานานาชาติ แ ละ
สื่ อ สารระหว่ า งประเทศ ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จั ด
กิจกรรม RSU-IP Engineering Camp “วิศวกร
หนึ่งในอาชีพที่ดีที่สุดในปี 2014” เสริมสร้าง
ประสบการณ์ พร้ อ มแนะแนวหลั ก สู ต รและ
อาชี พ วิ ศ วกร โดยมี ค ณาจารย์ จ ากวิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยาย และด�ำเนินกิจกรรมเวิร์กชอป
ในหัวข้อ วิศวกรรมโยธา การวัดระยะอย่างง่าย,
วิศวกรรมไฟฟ้า “ON-SITE Electrical Engineering” เข้าไซต์งานก่อสร้างจริง และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อวงจรดิจิทัลเบื้องต้น
นายศรั น ยู พั น ธ์ ร อด นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายชั้ น ปี ที่ 5 โรงเรี ย น
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ กล่าวว่า โดยส่วนตัว
มีความสนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ดังนั้น การได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จึงท�ำให้รู้สึกประทับใจ ได้เรียนรู้ และได้ค�ำตอบ
ในหลายๆ เรื่องที่เคยสงสัย เพราะหลักสูตร
วิศวะฯ มีหลากหลายสาขา เมือ่ ได้เห็นข้อแตกต่าง
แต่ละสาขาแล้ว ท�ำให้สามารถตัดสินใจได้ว่า
สาขาไหนเป็นสาขาที่อยากเรียน และอนาคตเรา
จะน�ำไปประกอบอาชีพได้
นางสาวนวรัตน์ แสงแก้ว นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายชัน้ ปีที่ 5 โรงเรียนบางปะกอก

วิทยาคม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ เพราะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของตนในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อ จึงอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ให้มากขึ้นจากการปฏิบัติจริง โดยทุกๆ กิจกรรม
ในงานครั้ ง นี้ จะมี รุ ่ น พี่ แ ละอาจารย์ ค อยให้ ค�ำ
แนะน�ำตลอด นอกจากนี้ ยังได้รับมิตรภาพจาก
เพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกัน แม้จะเป็นช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็รู้สึกสนุก และประทับใจ
“การได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็น
ประโยชน์ แ ก่ นั ก เรี ย นมาก เพราะท�ำให้ ไ ด้ รู ้ ว ่ า
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาวิชาที่น่าสนใจ
มากมาย ได้รู้ถึงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นการเตรียมตัวให้มีความพร้อมก่อนเข้ามาศึกษา
ต่อ ส�ำหรับกิจกรรมเวิร์กชอปวิศวกรรมไฟฟ้า “ONSITE Electrical Engineering” ท�ำให้ได้รู้จักวงจร
ไฟฟ้า และเห็นการท�ำงานของวิศวกรไฟฟ้าจาก
สถานที่จริง ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก และต่อ
ไปหากมีโอกาสอยากมาเข้าร่วมอีก กิจกรรมดีๆ
เช่นนี้อยากให้มีการจัดต่อไป” นางสาววธัญญ่า
บูรณะสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กล่าวเพิ่มเติม

(Soft or Mechanical Soft Diet) เป็นอาหารที่ให้
แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินอาหาร ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาในการเคี้ยวหรือกลืน และไม่สามารถ
รับประทานอาหารธรรมดาได้ ผู้ป่วยรอผลการ
วินิจฉัยโรคหรือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างพักฟื้น เช่น
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยหลังคลอด เป็นต้น อาหารจะ
มีลกั ษณะอ่อน นุม่ เปือ่ ย และย่อยง่าย เนือ้ สัตว์
ผั ก สดที่ เ เข็ ง และย่ อ ยยากต้ อ งน�ำมาสั บ ให้
ละเอียดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ท�ำให้สุก เคี่ยวให้
เปื ่ อ ย หรื อ บดเอาใยออก งดผั ก ผลไม้ ส ด
(ยกเว้นมะละกอสุก กล้วยสุก และมะม่วงสุก)
อาหารหมักดอง อาหารที่ใส่พริกและอาหารรส
จัดทุกชนิด ข้าวที่ใช้ส�ำหรับอาหารประเภทนี้คือ
ข้าวต้ม โจ๊ก กับข้าวที่รับประทานกับข้าวต้ม
ต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มและเปื่อยเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างอาหารอ่อน เช่น ข้าวต้มเปื่อย

และเอ็นออก ไข่ท�ำให้สุกด้วยการต้ม ลวก ดาว
ตุ๋นหรือเจียว ผักต้มให้เปื่อยกรองเอาใยออกถ้า
เป็นผักใบ ถ้ามีเมล็ดเปลือกต้องเอาเมล็ดเปลือก
ออก ผลไม้ กล้วยสุก มะละกอสุก มะม่วงสุก
ส่วนผลไม้ทแี่ ข็งควรต้มและกรองเอาใยออก ไขมัน
เนย ครีม น�้ำนม ของหวาน ขนมทุกชนิดที่มี
ลักษณะนุ่ม กินง่าย ย่อยง่าย ไม่หวานจัด ไม่มี
กะทิเข้มข้น เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โกโก้ น�้ำนม
น�้ำหวาน น�้ำข้าว น�้ำผลไม้ที่ผ่านการกรองแล้ว
อย่ า ลื ม นะคะนอกจากการรั บ ประทาน
อาหารที่เหมาะสมในยามเจ็บป่วยแล้ว การดื่ม
น�้ำมากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้
ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟูสภาพ
ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

Go Go Go!
Allez Allez Allez!

คุยเฟื่องเรื่องภาษาในครั้งนี้ คงจะหนีไม่พ้นกระแสฟุตบอลโลกที่ทุกคนต่าง
ตั้งหน้าตั้งตารอลุ้นกันอยู่ทุกวัน ครั้งนี้ผมจึงขอถือโอกาสแนะน�ำค�ำศัพท์และ
ส�ำนวนภาษาฝรั่งเศสเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกในการชม
ฟุตบอล
Coupe du monde
(กุ๊ป ดู มงด์) 		
การแข่งขันฟุตบอลโลก
Le match
(เลอ มัตช์)			
รอบการแข่งขัน
Le gardien
(เลอ กาคเดียง)		
ผู้รักษาประตู
Prendre 6 buts
(พร็องดร์ ซีส บุตต์)
ยิง 6 ลูก
L’arbitre
(ลาคบิทร์)			
นกหวีด
La trophée
(ลา โทรเฟ่)			
ถ้วยรางวัล
Le carton rouge
(เลอ กาคตง คูช)
ใบแดง
L’entraîneur
(ล็องแทรนเนอร์)		
โค้ช
Allez les Bleus!
(อัลเล่ เล เบรอ)		
ทีมตราไก่ฝรั่งเศสบุกเข้าไป!
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เปิดศูนย์วิจัย พัฒนาและทดสอบเวชส�ำอาง
ระดับมาตรฐานสากลแห่งแรกของ ม.เอกชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด
ศูนย์วิจัย พัฒนาและทดสอบเวชสำ�อาง มุ่งเน้นให้
บริการวิจยั พัฒนา วิเคราะห์และตรวจสอบสาร และ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางด้วยการทดลอง
ระดับห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็น
แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน
อ.ภญ.วีริสา ธีรทัศน์สุทธิชีพ หัวหน้าศูนย์วิจัย
พั ฒ นาและทดสอบเวชสำ � อาง คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ในปัจจุบนั ธุรกิจเครือ่ ง
สำ�อางและการส่งเสริมสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
ซึง่ สวนทางกับเศรษฐกิจทีต่ กต่�ำ ลง ดูได้จากการส่งออก
เครือ่ งสำ�อางในประเทศไทยอยูท่ ่ี 40% ของกลุม่ อาเซียน
คิดเป็นตัวเลขถึงกว่า 1.3 แสนล้านบาท อาจด้วยทุกวันนี้
กระแสความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความงามมีมากขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ไม่เพียงแต่ผหู้ ญิงเท่านัน้ ผูช้ ายเองก็หนั
มาดูแลตัวเองกันมากขึน้ ด้วย
“มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์วจิ ยั พัฒนา
และทดสอบเวชสำ�อาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�การ
วิจัยพัฒนา และทดลองผลิตภัณฑ์ท่เี ป็นเครื่องสำ�อาง
และเวชสำ�อาง รวมถึงการทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั
สมัย เป็นศูนย์วิจัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งใน
ประเทศไทยผู้ประกอบการด้า นเครื่องสำ�อางหรือ
เวชสำ�อางส่วนมากเป็นธุรกิจขนาดกลางร้อยละ 20
ขนาดย่อมร้อยละ 15 แต่ขนาดใหญ่มเี พียงร้อยละ 5 ซึง่
มีงบประมาณมากเพียงพอทีจ่ ะมีหอ้ งปฏิบตั กิ าร มีฝา่ ย
วิจยั และพัฒนา เราจึงเข้ามาเพือ่ ให้บริการในส่วนของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย และระดับกลาง ในการทดสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตรต่างๆ รวมถึงการ
ออกใบรับรองผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ก่อนที่
จะถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพมากที่สุด ดังนั้น
จะถือว่าครบวงจรมาก” หัวหน้าศูนย์วจิ ยั ฯ กล่าว

ด้าน ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล ผูช้ ว่ ย
คณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวเพิม่ เติมว่า ในปัจจุบนั ทางศูนย์วจิ ยั พัฒนา
และทดสอบเวชสำ�อาง เรามีความพร้อมมากทั้งด้าน
บุคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์ดา้ นเวชสำ�อาง และมีท่ี
ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำ�อางอันดับต้นๆ
ของประเทศไทย รวมทัง้ มีเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย ประกอบ
กับมีการดูแล ตรวจสอบสภาพเครือ่ งมืออยูต่ ลอดเวลา
เพราะเราเองก็ได้รับการรับรองด้านคุณภาพของห้อง
ปฏิบตั กิ ารระดับสากลเช่นกัน และสามารถนำ�ไปสูง่ าน
วิจยั และงานรับรองผลการทดสอบได้ โดยมีมลู ค่า
ทัง้ หมดกว่าสิบล้านบาท และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
เพียงแห่งเดียว ทีม่ ศี นู ย์ฯ ในลักษณะนี้ โดยเฉพาะเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเดียวในแถบภาคกลางซึ่งเป็นแหล่ง
ธุรกิจสำ�คัญของประเทศอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม นอกจากการตรวจสอบคุณภาพ
วิจัยและพัฒนาเครื่องสำ�อางและเวชสำ�อาง ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลในระดับผูป้ ระกอบ
การขนาดกลาง และขนาดย่อยแล้ว ทางศูนย์วจิ ยั ฯ ยัง
คำ�นึงถึงการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่จะหันมาปลูก
สมุนไพร ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำ�อางและ
เวชสำ�อางทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เมือ่
เกษตรกรปลูกสมุนไพรได้แล้วก็เข้าสูก่ ารผลิต ในการ
ผลิตก็จะมีศนู ย์วจิ ยั ฯ นีเ้ ป็นผูร้ บั รองและพัฒนาก่อนนำ�
ไปสูผ่ บู้ ริโภค ซึง่ ทำ�ให้เศรษฐกิจประเทศไทยเกิดการ
หมุนเวียนดีขน้ึ

ชื่ อ ของภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ บ่ ง บอกชั ด เจนว่ า เป็ น
ภาพยนตร์อิสระ หรือภาพยนตร์อินดี้
โดยทั่วไปภาพยนตร์อิสระ หมายถึง ภาพยนตร์ที่
สร้างและ/ หรือจัดจำ�หน่ายโดยบริษทั หรือผูส้ ร้างทีไ่ ม่สงั กัด
บริษัทใหญ่ (ในสหรัฐอเมริกาเรียกบริษัทใหญ่เหล่านี้ว่า
เมเจอร์ สตูดิโอ)
ด้วยการที่ไม่ได้สร้างและ/ หรือจัดจำ�หน่ายโดย
บริ ษั ท ใหญ่ ทำ � ให้ ภ าพยนตร์ อิ ส ระมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น
ภาพยนตร์ที่ลงทุนน้อย ไม่มีดาราดัง ไม่เน้นงานสร้าง และ
มุ่งเจาะคนดูเฉพาะกลุ่ม ซึ่งดูแล้ว “ผู้บ่าวไทบ้าน” ก็มี
ลักษณะตามที่ได้กล่าวไปอย่างค่อนข้างครบถ้วน ถึงแม้ว่า
มีผู้แสดงนำ�ที่พอจะเรียกว่าเป็นดารา แต่เมื่อดูผู้แสดงคน
อื่นๆ ยังแสดงถึงความเป็น “อินดี้” มากกว่า
ในส่วนเนื้อหา ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของหนุ่มผู้
ใฝ่ฝันอยากเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ ในขณะเดียวกันก็กำ�ลัง
สูญเสียคนรัก เพราะเธอไปคบกับชาวต่างชาติ กล่าวได้ว่า
เรื่องราวในส่วนที่เกี่ยวกับความรักนั้นคล้ายกับที่ได้ยินกัน
บ่อยๆ จากเพลงลูกทุ่ง และบรรยากาศแบบลูกทุ่งนั่นเอง
ที่เป็นจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ เพียงแต่ลูกทุ่งในเรื่องมี
ฉากอยู่ที่อีสาน
ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง “ผู้บ่าว
ไทบ้าน” เป็นภาพยนตร์ตลกสนุกสนาน มีอารมณ์ขันที่พอ
เหมาะพอดี และแสดงถึงความพยายามที่ใช้เทคนิคทาง
ภาพยนตร์และความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางภาพยนตร์
อินดี้ ถึงแม้เป็นงานอินดี้ แต่ก็ยังมีงานด้านภาพบางส่วนที่
สวยงามน่าจดจำ� โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพต้นไม้และทุ่งนา
ซึ่งไม่เพียงแค่สวยงามในตัวของมันเอง แต่ยังสะท้อนถึง
ความงามของชนบทอีกด้วย

ส�ำหรั บ คนที่ ช อบเล่ น เกมแนว
Action RPG เกมนี้เป็นเกมชุดซีรีย์ที่ได้รับ
ความนิ ย มมากและมี รู ป แบบการเล่ น
เฉพาะตัว ซึ่งก็คือเกม Monster Hunter
นั่นเอง ถ้าพูดถึงนักเล่นเกม แนวล่าสัตว์
ประหลาด เกือบทุกคนต้องรู้จักเกมนี้
Monster Hunter โดยผู้สร้างจาก CAPCOM
เหมือนทุกภาค แต่ส�ำหรับภาคทีผ่ มจะมา

ฉบับนี้กลับมาพูดถึงโทรศัพท์มือ
ถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟนกันต่อ แต่
อย่าเพิ่งคิดไปถึง iPhone 6 (หรือจะเป็น
iPhone Air?) นะครับ เพราะกว่าจะเปิด
ตัวกว่าจะมาก็คงอีกหลายเดือน แต่ที่จะ
พู ด ถึ ง คื อ สมาร์ ท โฟนเช่ น กั น แต่ เ ป็ น
แนวคิดสุดเกินจะคาดเดากับ Project Ara
ของ Google สมาร์ทโฟนถอดประกอบได้

คุณเคยทำ�งานไม่เสร็จอย่างที่ตั้งใจไว้จนอยากให้ 1
วันมีมากกว่า 24 ชัว่ โมงบ้างไหม และเคยสงสัยไหมว่าทำ�ไม
บางคนถึงรับมือกับงานจำ�นวนมากได้อย่างสบาย ทั้งๆ ที่มี
เวลา 24 ชั่วโมงเท่าเรา... ข้อข้องใจเหล่านี้จะหมดไป เพียง
แค่คุณอ่านและปฏิบัติตามวิธีการของ Leo Babauta ผู้เขียน
จะมาเผยความลับที่คนงานยุ่งตลอดเวลาไม่เคยรู้ และมา
ยืนยันว่าการทำ�มากไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นเสมอไป
ผ่านฝีมือการแปลของวิกันดา พินทุวชิราภรณ์
คุณจะได้รู้หลักการ 6 ข้อในการทำ�น้อยให้ได้มาก

แนะน�ำนี้จะเป็นภาคล่าสุด ที่เพิ่งลงใน Platform
iOS นั่นก็คือ Monster Hunter ภาค FREEDOM
UNITE ส�ำหรับเกมแนวนักล่าสัตว์ประหลาดนี้ ผู้
เล่นสามารถเล่นกับเพื่อนๆ เพื่อช่วยกันล่าเหล่า
สั ต ว์ ป ระหลาดประเภทต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ไดโนเสาร์ มังกร หรือสัตว์ประหลาดอื่นๆ อีก
กว่า 40 ชนิด พร้อมด้วยอาวุธสุดเท่ ไม่ว่าจะเป็น
ดาบขนาดใหญ่ ค้อนยักษ์ทรงพลัง ธนูและหน้าไม้
ที่หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีชุดเกราะ โล่ ที่
สามารถปรับแต่งการแต่งกายของตัวละครของ
เราได้อีกมากมาย พร้อมทั้งการรองรับการเล่น
แบบออนไลน์กับเพื่อนพร้อมกัน และยังสามารถ
ช่วยกันท�ำภารกิจในการล่ามังกรได้ และยังใช้
งานร่วมกับจอยเกม MFi ที่ใช้เล่นกับ iPhone ได้
อีกด้วย ส�ำหรับแฟนๆ เกมซีรีย์ Monster
Hunter ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เพราะหาโอกาส
เล่นได้ง่ายขึ้น บน Platform iOS ราคา ประมาณ
450 บาท สามารถซื้อได้ใน App Store
หรือมีชอื่ เรียกว่า Gray Phone มีแนวคิดเหมือน
กับการต่อเลโก้ (Lego) ให้อารมณ์เหมือนดูหนัง
ทรานฟอร์เมอร์ส เป็นการเปิดทางเลือกให้แก่
ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือว่าจะต้องการกล้อง
แบบไหน หน้าจอยี่ห้อไหน ขนาดแบตเตอรี่
เท่าไร หน่วยความจุมากแค่ไหน สามารถ
ก�ำหนดได้ตามต้องการ แถมข้อดีอกี อย่างหาก
ต้องการแค่กล้องใหม่ เราก็ไม่จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนโทรศัพท์ทั้งเครื่อง เช่น หากในอนาคต
ต้องการกล้องใหม่ก็อาจมีอีกหลายยี่ห้อ ทั้ง
Nikon Canon หรือ Fuji ส่วนแบตเตอรี่ก็อาจมี
ทั้ ง Duracell หรื อ Panasonic ก็ จ ะมา
ร่วมพัฒนาอุปกรณ์ถอดประกอบด้วย (ถ้าได้
รับการตอบรับที่ดี!!) ดูตัวอย่างได้ที่ http://
www.projectara.com/ หรือดูตัวอย่างได้ใน
Youtube ค้นค�ำว่า “Project Ara”
ขอบอกก่อนเลยว่า Project Ara นี้กว่า
จะมาก็ต้นปีหน้าโน้น และ iPhone 6 ก็คงขาย
แล้วต่อคิวซื้อกันยาว (เหมือนเดิม?) ในปีนี้
แน่นอน

ทั้งการสร้างข้อจำ�กัด การเลือกแต่สิ่งสำ�คัญ การทำ�ให้เรียบ
ง่ายขึน้ โดยจดจ่อ สร้างนิสยั แล้วก็เริม่ จากสิง่ เล็กๆ ซึง่ หลักการ
ดังกล่าวนีจ้ ะช่วยให้คณุ ทำ�งานได้มากขึน้ ในขณะเดียวกันก็ท�ำ ให้
ชีวิตของคุณเรียบง่ายขึ้นด้วย ซึ่งจะอยู่ในส่วนแรกของหนังสือ
ส่วนที่สองจะเป็นภาคปฏิบัติ โดยผูเ้ ขียนจะถ่ายทอดเคล็ดลับใน
การนำ�หลักการไปใช้กบั เรือ่ งงานและเรือ่ งส่วนตัว คุณจะได้เรียน
รูว้ ธิ ลี ดความวุน่ วายในชีวติ เพือ่ คุณจะได้เครียดน้อยลงและสร้าง
ผลงานได้มากขึน้ ... พร้อมทีจ่ ะรูจ้ กั กับพลังของความเรียบง่ายหรือ
ยังล่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มอ่านเล่มนี้ซะ!
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GOOD OLD DAY
กระตุกหนามเตย
เส้นทางสองผู้ก�ำกับหนังไทย

ไพโรจน์-ทิวา

เสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนส์ ไลฟ์สไตล์
สบายๆ ของ 2 ผู้กำ�กับหนุ่มมาดเซอร์ ซึ่งหลายคน
ในวงการคงคุ้นชินกับบุคลิกของ โรจน์-ไพโรจน์
ประสารทอง และ จิ๊บ-ทิวา เมยไธสง ผู้กำ�กับหนัง
ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนในวงการแผ่ น ฟิ ล์ ม และมี
รางวัลการันตีผลงานคุณภาพ กว่าจะมาถึงวันนี้
พวกเขาผ่านอะไรมาบ้าง และมีผลงานอะไรเราจะ
ไปอัพเดตข้อมูลกัน
นายไพโรจน์ ประสารทอง ศิษย์เก่าสาขา
วิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าให้ฟังว่า เขาเป็นอีกคนหนึ่ง
ที่หลงรักในงานศิลปะ โลกแห่งแผ่นฟิล์ม หลังจาก
เรียนจบถือเป็นความโชคดีที่มีโอกาสได้ร่วมงาน
กับท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ในฐานะ
ผู้ ช่ ว ยผู้ กำ � กั บ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “ความรั ก ครั้ ง
สุ ด ท้ า ย” และภาพยนตร์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย
“ตำ�นานสมเด็จพระนเรศวร ๑-๕” เป็นผู้ลำ�ดับ
ภาพ/ ผู้กำ�กับร่วม ผลงานภาพยนตร์โฆษณาการ
ท่องเที่ยวประเทศไทยชุด “Once In a Lifetime”
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้กำ�กับ
ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง “ขุนรองปลัดชู” ร่วมเขียน
บทภาพยนตร์เรื่อง “ขอบคุณที่รักกัน” ร่วมดูแล
Post Production ภาพยนตร์เรื่อง “คู่กรรม” และ
ผลงานล่าสุดกับการเป็นหนึ่งในผู้กำ�กับภาพยนตร์
เรื่อง “มันเปลี่ยวมาก” และปัจจุบันเป็น Post
Producer ภาพยนตร์โฆษณา กว่าจะมาถึงวันนี้ได้

อาทิตย์ สายสล้าง

ต้องบอกว่าเกิดจากการที่เรารู้จักตัวเอง รู้ว่าเรา
ต้องการอะไร อยากไปทางไหน หลังจากนั้นฝึกฝน
บ่อยๆ เรียนรู้ให้มาก มีความอดทน และมุ่งมั่นใน
สิ่งที่ทำ�
นายทิวา เมยไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาการ
ภาพยนตร์ แ ละวี ดิทั ศ น์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ผู้ ซึ่ ง ผั น ตั ว เองเข้ า สู่ โ ลก
เซลลูลอยด์ด้วยการเป็น Production Freelance
รับผิดชอบตัง้ แต่ก�ำ กับภาพยนตร์ กำ�กับภาพ ตัดต่อ
และการเขียนบทภาพยนตร์ โดยที่ผ่านมามีผลงาน
ออกสู่สายตาสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผวา
คนสั่งผี ผีช่องแอร์ โรงเตี๊ยม ตอกตราผี วงจรปิด
เชือดก่อนชิม รักเอาอยู่ และที่พิสูจน์ความสำ�เร็จ
จากรางวัลการันตีระดับประเทศคือ รางวัลกำ�กับ
ภาพยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อน... กูรัก
มึงว่ะ” รางวัลสุพรรณหงส์ ประจําปี 2550 และ
รางวั ล ถ่ า ยภาพยอดเยี่ ย ม จากการประกวด
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ ประจำ�ปี 2554
และเร็วๆ นี้กำ�ลังจะมีหนังเรื่องใหม่มาให้ติดตาม
เพราะหนึ่งความฝัน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะ
ไขว่คว้ามาได้ แต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความพยายาม
อย่างน้อยศิษย์เก่ารุ่นพี่ทั้ง 2 คน โรจน์-ไพโรจน์
ประสารทอง และ จิ๊บ-ทิวา เมยไธสง ก็พิสูจน์ให้
เห็นแล้วว่า ความมุ่งมั่น ศรัทธาในสิ่งที่ตนเองรัก
และทำ�ให้ดีที่สุด จะพาเราเดินไปใกล้ความสำ�เร็จ
ได้มากยิ่งขึ้น

นักเตะ RSU FC ดีกรีนักกีฬาดีเด่น
เก่งกิจกรรม และการเรียน
“RSU FC” ทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต
หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม “ไอ้เสือบุก” เป็นทีมที่
ต้องบอกว่ารวมเอานักกีฬาเจ๋งๆ ฝีเท้าดีไว้หลายคน
และหนึ่งในนั้นคือ อาร์-อาทิตย์ สายสล้าง นักเตะใน
ตำ�แหน่งปีกขวา หน้าตาคมเข้มที่เรียกเสียงกรี๊ดจาก
สาวๆ ริมขอบสนามฟุตบอล ในสนามเขาคือนักเตะ
ฝีเท้าดี ส่วนในห้องเรียนเขาก็ทำ�หน้าที่ได้ดีไม่แพ้กัน
นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดย
ตลอดและยั ง เป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าของ
มหาวิทยาลัยในหลายรายการอีกด้วย
นายอาทิตย์ สายสล้าง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
วิชาสื่อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต เล่าให้ฟังว่า ด้วยความที่เริ่มเล่นฟุตบอลมา
ตั้งแต่เด็ก และชอบกีฬาประเภทนี้ โดยหมั่นฝึกฝนและ
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การเล่ น กระทั่ ง ได้ รั บ คั ดเลื อ กเป็ น
นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน และมีโอกาสติด 30 คน
สุ ดท้ า ยของนั ก เรี ยนไทยในการเป็ น นั ก กี ฬ าฟุ ตบอล
เยาวชนทีมชาติ ภายหลังได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ให้
ลองมาสมัครทุนความสามารถพิเศษ (ประเภทกีฬา
ฟุตบอล) ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต และ
ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนฯ โดยตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในนามของทีม
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันเรื่องเรียนก็อยู่ในระดับที่ดี และยังแบ่ง
เวลาไปช่วยกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
“สำ�หรับการแบ่งเวลาในการเรียนและฝึกซ้อม
กีฬานัน้ ผมแบ่งเป็น 3 เวลาคือ เรียน เล่น และฝึกซ้อม
โดยจะต้องทำ�ทุกอย่างให้เต็มที่ สร้างระเบียบวินัยให้
แก่ตนเอง เพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า

คนอื่น ในช่วงสอบก็ตั้งใจอ่านหนังสือ ช่วงไหนซ้อมหนัก
ก็จะตามงานที่เรียนจากเพื่อนๆ สำ�หรับแรงบันดาลใจ
สำ�คัญในการเรียนและการเล่นฟุตบอลของผมมาจาก
คุณแม่ และผมมีความตั้งใจนำ�ความสำ�เร็จไปฝากแม่
อย่างน้อยก็สามารถมีอาชีพที่เลี้ยงดูท่านได้ในอนาคต”
สำ�หรับความฝันของนักเตะคนนี้ไม่ได้จบเพียง
เท่านี้ เพราะเขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตบอลไทยลีก
ได้แข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติอย่างเช่น คริสเตียโน
โรนัลโด นักฟุตบอลชาวโปรตุเกสที่เป็นไอดอลในดวงใจ
กี ฬ าฟุ ต บอลไม่ ไ ด้ ใ ห้ แ ค่ ค วามสนุ ก แต่ ใ ห้ ทั้ ง ความ
สามัคคีในหมู่คณะ ความอดทน และความตรงต่อเวลา
และที่ สำ � คั ญ เราต้ อ งให้ กำ � ลั ง ใจตั ว เองและก้ า วข้ า ม
อุปสรรคไปให้ได้

On campus
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รับน้องสร้างสรรค์
รวมพลังรวมใจรังสิต

“นมแพะไร้กลิ่น”
นักวิจัย ม.รังสิต

น�ำร่องผลักดันผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ท้องตลาด

คณะเทคโนโลยี อ าหาร วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมเกษตรและ
		
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการนมแพะครบวงจร

ลงพื้นที่บริหารจัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมุสลิม พร้อม
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วราพร ลักษณลม้าย รักษาการคณบดี
คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นมแพะเป็นที่รู้
กันว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ คนมุสลิมทัว่ ประเทศและกลุม่ ผูร้ กั
สุขภาพ เพราะนมแพะมีคณุ ค่าทางโภชนาการสูง มีกรดอะมิโนทีจ่ �ำ เป็น
ถึง 10 ชนิด สรรพคุณเทียบเท่ากับนมแม่ สามารถย่อยและดูดซึมได้
ง่าย ช่วยลดการอักเสบอันเกิดจากแผลในกระเพาะได้เนือ่ งจากนมแพะ
มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.4-6.7 และมีีปริมาณวิตามินและแคลเซียมสูง
จึงเหมาะสำ�หรับผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่แพ้นมวัว แต่ติดอยู่
ทีว่ า่ นมแพะจะมีกลิน่ ทีค่ นทัว่ ไปไม่คนุ้ ชินส่งผลให้ไม่คอ่ ยเป็นทีน่ ยิ มกัน
มากนัก ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นว่า
นมแพะมีโอกาสเติบโตในด้านการตลาด หากมีการบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างมีระบบได้มาตรฐาน และมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากนมแพะให้มคี ณุ ภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค อีกทัง้ ยังเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งแพะ จึงนำ�ร่องโครงการนมแพะครบวงจรให้
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
“คณะเทคโนโลยีอาหาร ร่วมมือกับเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งแพะ ตำ�บล
ปากกราน อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ผู้นำ�ชุมชนคือ คุณสมาน ขันธชัย ได้นำ�ปัญหาต่างๆ ในการเลี้ยงแพะ
มาปรึกษาทางคณะฯ ว่า หลังจากเกิดปัญหาน้ำ�ท่วมหลายครั้ง
เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ต้องสูญเสียแพะนม
สายพันธุด์ เี ป็นจำ�นวนมาก ซึง่ แพะนมพันธุด์ มี รี าคาค่อนข้างสูง จึงเป็น
เหตุให้เกษตรกรท้อแท้ บางรายก็เลิกอาชีพเลีย้ งแพะ เมือ่ จำ�นวนแพะ

ลดลงปริมาณผลผลิตจึงลดลงตามไปด้วย นอกจากนั้นเกษตรกรยัง
ขาดความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มที่ดี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้าน
การตลาด ดังนั้น ทางคณะฯ จึงลงพื้นที่เพื่อช่วยบริหารจัดการฟาร์ม
แพะให้ได้มาตรฐานและปลอดโรค โดยผลักดันให้เกษตรกรนำ�แพะไป
ตรวจโรค เพื่อยืนยันว่าน้ำ�นมแพะมีคุณภาพ แล้วจึงนำ�มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์์ นมเปรี้ยว ไอศกรีม โยเกิร์ต
นมอัดเม็ด เป็นต้น” รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร กล่าว
ผศ.ดร.วราพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมี
จำ�หน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการ (โรงอาหาร) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้
ชือ่ “PANGOLA” ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากคณะศิลปะและการออกแบบ
เข้ามาช่วยด้านการออกแบบ Logo และบรรจุภัณฑ์ และคณะ
บริหารธุรกิจเข้ามาช่วยดูเรือ่ งการวางแผนการจัดการด้านการตลาดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งโครงการนมแพะครบวงจรเป็น
โครงการนำ�ร่องและเป็นต้นแบบ ซึ่งนอกจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ตำ�บลปากกรานแล้ว ทางคณะยังร่วมมือกับฟาร์มแพะนมจากราชบุรี
มีนบุรี และบางบัวทอง เพือ่ ศึกษาสายพันธุ์ วิธกี ารเลีย้ งแพะ ของแต่ละ
พื้นที่เพื่อนำ�ข้อดีและข้อเสียของแต่ละที่มาปรับใช้ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันคือให้ได้นมแพะที่มีคุณภาพ ปลอดเชื้อโรค และนำ�มาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้กลิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งและ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
สำ � หรั บ ชุ ม ชนชาวมุ ส ลิ ม หรื อ เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งแพะที่ ส นใจ
โครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำ�ปรึกษาได้ที่ คณะเทคโนโลยี
อาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ มหาวิทยาลัย
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เวลาแห่งความสุขเริม่ ต้นในช่วงเปิดเทอม น้องใหม่
ได้เพื่อนใหม่ สัมผัสหลายกิจกรรมที่สนุกสนานและได้
บำ � เพ็ ญ ประโยชน์ ใ นวิ ช าธรรมาธิ ป ไตยกั บ กิ จ กรรม
สร้างสรรค์ “โครงการน้องใหม่รงั สิต ร่วมใจลงกล้าหญ้าแฝก”
ซึ่งแสดงถึงพลังน้องใหม่นับ 5,000 คนรวมตัวหน้าตึก 1
เปิดงานโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี และนาย
สุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (กปร.)
ให้เกียรติรว่ มเปิดงานและร่วมปลูกหญ้าแฝก ด้านน้องใหม่
ร่วมปลูกหญ้าแฝกในหลายพื้นที่ และมีบางส่วนปลูกต้น
พุทธรักษาสัญลักษณ์วันพ่อริมบ่อน้ำ� อีกทั้งจัด Big Cleaning Day โดยน้องใหม่ได้ร่วมกวาดถนน เก็บขยะ ทำ�ความ
สะอาดถนนด้านข้างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี
ที่ ม าของกิ จ กรรมปลู ก หญ้ า แฝกมาจากการ
ประกวดโครงการของค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำ�ริ
โดยได้รางวัลรองชนะเลิศพร้อมงบประมาณสนับสนุนการ
ดำ�เนินกิจกรรมจาก กปร. ทัง้ นี้ นางสาววณิกกุล กอธวัช
หัวหน้าทีม RSU Team เปิดใจว่า ดีใจที่ได้เห็นกิจกรรมนี้
ซึง่ ได้ตอ่ ยอดและทำ�กิจกรรมได้จริง ทัง้ นีข้ อขอบคุณ กปร.
และมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำ�คัญ อีกทั้งฝากถึงน้องรุ่น
ใหม่ที่มีหัวใจรักพระเจ้าอยู่หัว สืบสานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ โดยเผยแพร่งานและทำ�กิจกรรม
สืบสานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย
ริมคลองระบายน้ำ�สนามฟุตบอลมีกลุ่มน้องใหม่
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสือ่ สารการตลาด ช่วยกันปลูก
หญ้าแฝก โดยนางสาวบุษรินทร์ สีเหลือง นางสาวเรวดี
อิศรเสนา ณ อยุธยา นางสาวณัฐชยา เพียรขุน-ทด และ
นางสาวณัชชา โอภาสวานิช ร่วมให้สมั ภาษณ์วา่ รูส้ กึ สนุก
มาก อาจจะเละหรือเฉอะแฉะไปบ้างก็ไม่ล�ำ บาก จากที่
ไม่รู้จักหญ้าแฝกหรือวิธีการปลูก ก็ได้รับรู้ว่าหญ้าแฝกมี
ประโยชน์มากในการคลุมดิน และดีใจทีเ่ ราได้เป็นส่วนหนึง่
ของกิ จ กรรมบำ � เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ในหลวงและ
มหาวิทยาลัย
นางสาวสุธดิ า ยอดปรีดา และนางสาวจิณณ์ณณัช
ประสพเสาวลักษณ์ คณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ปลูกหญ้า

แฝกสนุกมาก ได้เรียนรู้วิธีปลูก ซึ่งต้องปลูกระยะห่างกัน
ค่อยๆ ปัก อย่าให้ล้ม ซึ่งปลูกไม่ยากและไม่ลำ�บาก
เพื่อนๆ ร่วมมือกันดี อีกทั้งทำ�ให้ทราบถึงประโยชน์ใน
การช่วยคลุมหน้าดิน ป้องกันการกัดเซาะ ไม่ทำ�ให้หน้า
ดินพัง ทั้งนี้ ในหลวงของเราได้ส่งเสริมให้คนไทยได้รับ
ทราบถึงประโยชน์ของหญ้าแฝก
อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล อาจารย์ประจำ�
คณะนิเทศศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมนี้ทำ�ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวง ทรง
ห่วงใยชาวบ้านทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ โดยปลูกหญ้าแฝก
เพือ่ คลุมดิน ชะลอน้�ำ หลาก และป้องกันดินถล่ม กิจกรรม
ครั้งนี้ทำ�ให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง ได้
ซึมซับถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของธรรมชาติ พัฒนา
จิตใจของการเป็นผูใ้ ห้และทำ�ประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม
กิจกรรมรับน้องได้สร้างความสนใจและความ
ประทับใจแก่นอ้ งใหม่ อาทิ รุน่ พีพ่ าน้องร้องเพลงและเต้น
การประชันเชียร์ของคณะต่างๆ ซึ่งน้องใหม่แต่ละคณะ
จะเต้นแสดงพลังประชันกัน ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
สร้างความสุขกันถ้วนหน้า ซึ่งยืนยันได้จากกลุ่มน้องใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์... นางสาวสุมิตรา พรหมโคตร
นางสาวจุฬารัตน์ ไชยา นางสาวณิชนันทน์ มูลแจ๋ม
นายธนาธิป ทิพรส เล่าว่า ชอบทุกกิจกรรมรับน้อง โดย
เฉพาะการประชันเชียร์ เต้นแข่งกันสนุกมาก ส่วนรับน้อง
คณะประทับใจรุ่นพี่มากดูแลน้องเป็นอย่างดี จากการที่
ได้รบั รางวัลประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์ รูส้ กึ
ภูมใิ จมาก ซึง่ ได้รบั รางวัลบ่อย เพือ่ นๆ ให้ความร่วมมือดี
แม้จะใช้เวลาในการร้อยข้าวตอก ส่วนในวันเฟรชชี่เดย์
ได้ช่วยกวาดถนนทำ�ความสะอาดชุมชน
ส่งท้ายด้วยกลุ่มน้องใหม่คณะการแพทย์แผน
ตะวันออก นางสาวสุพัตรา คำ�เหง้า นางสาวบูรณา
สิมารัตน์ นางสาวตรีทิพย์นิภา นามกา เล่าว่า ชอบ
บรรยากาศที่ แ ต่ ล ะคณะมาเชี ย ร์ ช นกั น ชอบคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ที่มาเต้นชนกันสนุก
และมันส์มาก ส่วนกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกทำ�ให้เรียนรูถ้ งึ
ความสามัคคี แม้ปลูกคนละต้นก็ประสบความสำ�เร็จได้

