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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม 2557

บทบรรณาธิการ
จดหมายข่าวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ทาหน้าที่ประสานงาน ประสานใจของชาวคณะมานาน
ได้ว่างเว้นการทาหน้าที่ไปช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่ ดูเหมือนจะนานไปนิด แต่การสือ่ สารสัมพันธ์ด้วยวาจาและช่องทาง
สื่อสารอื่นๆ ของคณะฯ ก็มิได้ห่างหายและยังมีต่อเนื่องเสมอมา แม้ว่า ข่าวสารจะขาดตอนไปบ้าง ก็มิได้
หมายความว่า เราจะลืมกัน
เพื่อกระชับความสัมพันธ์และการสื่อสารที่จะทาให้ชาวเราสืบต่อข่าวสารกันต่อไป จดหมายข่าว
จึงหวนคืนมาทาหน้าที่สืบต่อ ความรู้ ความคิด ความเคลื่อนไหว เพื่อความเข้าใจอันดี อีกวาระหนึ่ง ขอเชิญผู้สนใจ
มากความรู้ ถนัดคิด ถนัดเขียน โปรดส่งผลงาน ภาพถ่ าย ข้อเขียน รวมทั้งข้อคิด คาคมและคาแนะนามายัง
ผู้จัดทาได้ทุกเวลา เรายินดีจะนาเสนอโดยพลัน ด้วยจดหมายของเรามิได้มีข้อจากัดความยาวและจานวนหน้า
หวังว่าจดหมายข่าวฉบับนี้ จะได้รับความสนใจ ความร่วมมือ ทาจดหมายข่าว ให้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้
ความคิดตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความกลมเกลียวของเราชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี
จึงขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่าน ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ คาชมของท่านเป็นขวัญและกาลังใจ
ของเรา แต่คาแนะนาของท่านก็เป็นเส้นทางที่เราคานึงถึงเพื่อคุณภาพและความสมบูรณ์ร่วมกัน
ผศ. ดร. อุษา น้อยทิม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ปรัชญา : พัฒนาคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ : บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
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กิจกรรมด้านวิชาการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
Art Thesis Exhibition 18 th Rain
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โปรแกรมวิชาศิลปกรรมได้จัดงาน “นิทรรศการศิล ปนิพนธ์
ครั้งที่ 18 (Art Thesis Exhibition 18 th Rain)” ณ ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความมานะ ความพากเพียร ความรัก ความสามัคคี
ความเสียสละของอาจารย์และนักศึกษา จนทาให้เกิดวันแห่งความภาคภูมิใจในวันนี้

โรงเรียนศาลาตึกวิทยาเข้าศึกษาดูงานด้านศิลปะการต้อนรับและบริการด้านโรงแรม
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ได้มาศึกษาดูงานด้านศิลปะการต้อนรับและการบริการด้านโรงแรม ของโปรแกรม
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดโต๊ะรับประทานอาหารได้
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

โปรแกรมวิ ช าดนตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
จัดโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีสากล (ทักษะปฏิบัติการขับร้องสากล) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฐิตยา
กาญจนผลิน (ทายาทครูสมาน กาญจนะผลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีสากล ปี 2530) ครู(คีตศิลปสากล)
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒ นธรรมมาถ่ายทอดความรู้ ในการขับร้องสากล
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการขับร้องให้กับนักศึกษา จานวน 60 คน ณ โปรแกรมวิชาดนตรี อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ

กิจกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ และตัวแทนนักศึกษาหมู่เรียน 55/76
ได้เป็นวิทยากรในโครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถการใช้ห้องสมุดจากการอ่าน “ค่ายยุวบรรณารักษ์”
ประจาปี 2556 ให้ กับ นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 จานวน 120 คน ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
จ.สุพรรณบุรี
โดยได้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและความสาคัญของยุวบรรณารักษ์ ” และกิจกรรมฐาน
ส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศอาเซียน ธงอาเซียน ภาษาอาเซียน ดอกไม้อาเซียน สัตว์ประจาชาติอาเซียน
และชุดประจาชาติอาเซียน
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กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
คัดค้านพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรม
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ด้านประชาธิปไตย แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

นักศึกษาชุมนุมใจเกินร้อย จัดมินิคอนเสิรต์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
นายวั น ชาติ วงษ์ ชั ย ชนะ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครปฐม เป็นประธานเปิดมินิคอนเสิ ร์ตการกุศล
“ใจเกินร้อย เพียงใจมุ่งมั่น...ทุกอย่างทาได้ ”
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา และระดมทุน
เงินบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร การจั ด ซื้ อ อุ ป กร ณ์
การศึ ก ษา ตลอดจนเป็ น ทุ น ในการจั ด กิ จ กรรม
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยรายได้จากการ
ขายบัตรมินิคอนเสิร์ตและรายได้จากการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 82,000 บาท
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม น้ อ มราลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และพสกนิกรชาวไทย โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การทาบุญตักบาตร การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวั ติและพระราชกรณียกิจ
กิจกรรมจริยธรรมสั ญจรบู รณาการกั บรายวิ ชาต่ าง ๆ ในห้ องเรี ยน และกิ จกรรมคาราวานจิ ตอาสาท าความสะอาด
มหาวิทยาลัยฯ และวัดใหม่ปิ่นเกลียว

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศจากวงคาราบาว
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศจากวงคาราบาว ในโครงการดนตรีส ร้า ง
คุณค่าชีวิต ปี 5 เวทีนครปฐม “ส่งแรงเชียรสู่เส้นทางสายดนตรี กับวงคาราบาว” ณ ลานวัดใหม่ปิ่นเกลียว
ซึ่งจัดโดยศิลปินวงคาราบาว และศิลปินวงคาราบาวจะมาเวิร์คช็อพให้กับวงที่ชนะเลิศ ในวันที่ 26 มกราคม 2556
ณ โปรแกรมวิชาดนตรี อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ
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วงเดอะเชียงกง โปรแกรมวิชาดนตรี
คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานเกษตรกาแพงแสน
เมื่อ วัน ที่ 8 ธัน วาคม 2556 นั ก ศึก ษาโปรแกรมวิช าดนตรี คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม ได้รับ รางวัล ชนะเลิศ (วงสตริง) งานเกษตรกาแพงแสน ประจาปี 2556
และรางวัล มือกลองยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลจานวน 11,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ณ เวทีกลาง
หน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ต้านภัยยาเสพติด
เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2556 โปรแกรมวิ ช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักศึกษาจานวน 100 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานเป็นกลุ่ม พัฒ นาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนคุณธรรม
พื้นฐานในการดารงชีวิต สร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา

7

นักศึกษาโปรแกรมวิชา รปศ. รับทุนการศึกษา
จากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 นางสาวเกศินี เกตุพันธุ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจาปี 2556 ทุนละ
20,000 บาทต่อปี จนจบการศึกษา โดยมี พลตารวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อานวยการสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับรางวัลชนะเลิศ A&D Young Ambassadors 2014
นางสาววรรณกานต์ ประวงษ์ นักศึกษาหมู่เรียน 56/22 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครปฐม ได้เข้า ร่ว มประกวด A&D Young Ambassadors Project 2014
รอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นยุวทู ตการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการสนับสนุน
ของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น (A&D Inter Education) โดยมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินาโดยอาจารย์สุรินทร์ เมทะนี (ครูเบิร์ด) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งอโยธยา เป็นประธานกรรมการตัดสิน ผลปรากฏว่านางสาววรรณกานต์ ประวงษ์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และ
ทุนการศึกษาจานวน 10,000 บาท ได้สิทธิ์เดินทางต่างประเทศฟรีและรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 70,000 บาท รวมทั้งทุน
ประกันชีวิตวงเงิน 500,000 บาท
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กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มรน.ร่วมถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤศจิ กายน 2556 คณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ร่ ว มกับ ส านั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานน้อมราลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จ พระสัง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ภายในงานมี ก ารจัด แสดงนิ ท รรศการพระประวัติส มเด็จ
พระสัง ฆราชและจัด เสวนา ในหัว ข้อ “จิต ตนคร: พระนิพ นธ์ใ นสมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก” โดยพระครูปรีชาธรรมวิธ าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย พระสุนทรธรรมโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสน่หา ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร และพระธีรโพธิภิกขุ (พระธีรพันธุ์ ลอไพบูลย์) ผู้ถวายงาน
วาดภาพสมเด็จพระสังฆราช ดาเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ณรงวรรษ บุญมา
นอกจากนี้ รายการ “ราชภั ฏ ทอล์ ค ” ได้ ท าการบั น ทึ ก เทปกิ จ กรรมดั ง กล่ า วส าหรั บ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีนครปฐมด้วย
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คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทอดกฐินวัดโพรงมะเดื่อ
เมื ่อ วัน ที ่ 10 พฤศจิก ายน 2556
วัดโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ได้ มี พิ ธี ท อดกฐิ น ในการนี้ คณาจารย์ ค ณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ ฯ และนั ก ศึก ษาจิ ต อาสา วิ ช า
จริ ย ธรรมและทั ก ษะชี วิ ต จ านวน 30 คน
ช่วยงานและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยได้ร่วม
ทากิจกรรมกับชาวบ้าน ประชาชนที่มาร่วมในงาน
เช่น ร่วมถวายผ้ากฐิน ประเคนภัตตาหารเพล
ช่ว ยแม่ครัว จัดแจงภัต ตาหารเพล เก็บกวาด
สถานที่

โปรแกรมวิชาสังคมทาบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2556 และต้อนรับปีใหม่ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความสามัคคี สานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จานวน
9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลรับปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยภายใต้ บรรยากาศที่
เรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล ส่วนกิจกรรมตอนค่า ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงจาก
คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อกระชับไมตรีสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและ
สนุกสนาน
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ทาไมการกระทาความผิดทางอาญาจึงไม่เป็นความผิด
ในการกระทาความผิดทางอาญานั้น บุคคลจะต้องรับโทษก็ต่อเมื่อกระทาการบางอย่างที่บัญญัติไว้เป็น
ความผิด ทั้งต้องไม่มีเหตุยกเว้นโทษ ยกเว้นความผิด หรือลดโทษ แม้บางครั้งการกระทาบางอย่างดูเหมือนจะ
เป็นความผิดทางอาญาแต่บุคคลนั้นก็อาจไม่มีความผิดตามกฎหมายและไม่ต้องรับโทษ
เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บัญญัติว่า "ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษ...” ดังนี้บุคคล
ใดก็ตามจะผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่ต้องพิจารณาตามองค์ประกอบ โดยแยกองค์ประกอบได้ดังนี้
1) ผู้ใด คือ ผู้กระทาความผิด
2) ฆ่า เป็นการกระทาความผิด
3) ผู้อื่น คือ ผู้ที่ถูกกระทา
ตัวอย่าง นายดาใช้ปืนยิงไปที่นายขาว เป็นเหตุให้นายขาวตาย เช่นนี้ถือว่านายดา เป็นผู้ใด คือ
ผู้กระทาความผิด เพราะนายดามีสภาพบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทาความผิดได้ และการฆ่า อันมีลักษณะเป็นการ
กระทา ส่วนนายขาว เป็นผู้ถูกฆ่า กล่าวคือ เป็นผู้ถูกกระทา ในการนี้นายดาใช้ปืนยิงไปที่นายขาว เป็นเจตนาที่
จะกระทาความผิดฐานฆ่าคนตาย เช่นนี้ นายดาจึงมีความผิดฐานฆ่านายขาวตายโดยเจตนา

มีคาถามว่า นายเขียวฆ่าตัวตาย เป็นความผิดทางอาญาหรือไม่
เมื่อเราพิจารณาจากองค์ประกอบตามหลักกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า นายเขียว เป็นผู้ใด คือ
ผู้กระทาความผิด การยิง เป็นการกระทาความผิด ส่วนผู้อื่น ในที่นี้ไม่มี กล่าวคือ ไม่มีผู้ถูกกระทานั่นเอง จึง
วินิจฉัยได้เลยว่า นายเขียวไม่มีความผิดทางอาญาฐานฆ่าคนตาย เพราะคนที่ตายมิใช่ผู้อื่น แต่เป็นตนเอง
ถามต่อไปว่า ถ้านายเขียวต้องการที่จะฆ่าตัวตาย จึงหยิบปืนขึ้นมาเล็งที่ศีรษะตนเอง เมื่อลั่นไกปืน
ไป 1 นัด กระสุนปืน ถูกตัวเองสาหัส และกระสุนยังทะลุไปถูกนายแดงตายด้วย เช่นนี้ นายเขียวจะมี
ความผิดฐานฆ่าคนตายหรือไม่
พิจารณาง่ายๆ เมื่อเราเห็นว่าการฆ่าตนเองตายกฎหมายไม่ได้บัญญัติเป็นความผิด เพราะฉะนั้นการที่
นายเขียวฆ่าตนเองตาย แต่กระสุนไปถูกนายแดงตาย เช่นนี้นายเขียวไม่มีความผิดฐานฆ่านายแดงตาย เพราะ
เริ่มจากการกระทาที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนั่นเอง แต่นายเขียวอาจจะต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโดย
ประมาท
หรือในกรณีที่นายเขียวต้องการฆ่าตนเองตาย โดยการใช้ปืนยิง แต่ตนเองไม่สามารถง้างไกปืนได้
จึงขอให้นายฟ้าช่วยง้างไกปืน เมื่อนายฟ้าช่วยยิงนายเขียว นายเขียวก็ถูกกระสุนปืนตาย เช่นนี้ นายฟ้าจะ
มีความผิดหรือไม่
ในเรื่องนี้ การกระทาความผิดฐานฆ่าตนเองตายกฎหมายไม่ได้บัญญัติเป็นความผิด ดังนั้น แม้นายฟ้า
จะกระทาการอันมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการฆ่าตัวตายของนายเขียว โดยใน
กฎหมายเรียกว่า ผู้สนับสนุนในการฆ่าคนตาย ก็ไม่เป็นความผิดอีกเช่นกัน
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คอลัมน์มนุษย์ Gossip

โดย ลาหวาน

สวัสดีจ้า......ลาหวานขอรายงานตัวในวารสารมนุษยศาสตร์ฉบับปฐมฤกษ์ ปี2557.....ปีเก่าไป ปีใหม่มา
เป็นเรื่องที่ทุกคนดี๊ด๊าเป็นที่สุด...ไม่ใช่ไรหรอกนะ... แบบว่าเงินโบนัสออกแถมวันหยุดยาวสบายตัวเลยจ้า...
เอ๊ะ! หลายคนคงสงสัยว่ายัยลาหวานคือใคร...บอกไปใครจะเชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่น่าตาสวยที่สุด จนถูกเลือก
ให้เป็นคนเขียนข่าวก๊อซซิปประจาวารสารนะจ๊ะ ขอบอกว่าไม่สวยไม่เริ่ด ไม่ซอกแซก ทาไม่ได้นะจ๊ะเธอ...
ต้องขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านนะคะที่ทาให้ลาหวานได้ข่าวมาเขียนก๊อซซิปเบาๆ...แบบว่าน่ารักๆ อ่า...
ก็งานควันหลงสวัสดีปีใหม่ที่ผ่านมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะสิคะ ต๊ายยย!! เจ๊ลาหวานแทบช๊อก
ตกใจเดินเข้างานนึกว่ามาวัดแขกเห็นพิธีกรคนงามนามระบือ อ.ธิติพงษ์ แต่งองค์ทรงเครื่องสีเขียวพระอินทร์
งดงามยิ่ งนั กราวกับ แมงทั บ อย่ า งกับ เทวีใ นภาพยนต์ ตรีมูร ติ มื อถือไมค์อ ยู่ห น้า เวที ดีนะที่ล าหวานไม่ถื อ
พวงมาลัยมาด้วยไม่งั้นจะคล้องสักหนึ่งพวง...โอ้ยยยย!!! คนนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะ ถึงเวลาสอนเธอจริงจังแต่เวลาเธอเต้น
เธอก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะ อ.อัมพร จากโปรแกรมวิชาภาษาจีนแม้ท่าเต้นอาจจะดูเก้ๆ กั งๆ ไปบ้าง แต่เธอมา
กระซิบกับลาหวานว่า งานนี้ชีขอสู้ตายคร่า... มาถึงชุดการแสดงที่เรียกเสียงฮือฮาคนดูได้ไม่น้อยคงไม่พ้นท่าเต้น
เพลงสับปะรดจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่นาทีมโดย เจ๊ตุ๊กตา อ.ลลนา และอาจารย์สาวๆที่วาดลวดลาย
เต้นสะบัดช่อ...จนหนุ่มๆแถวนั้นบ่นกันให้อุบว่าอยากกินสับปะรดกันเลยทีเดียว อิอิ...ส่วนการแสดงอีกชุด
ที่ทาเอาลาหวานอึ้งไปคงหนีไม่พ้นการแสดงของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์กับเพลง Jingle bell rock ต๊ายย!!
อ.ดร.ปิยะพร เห็นเป็นพี่ใหญ่สุดของโปรแกรมแต่ชีก็มั่นนะคะ เอวลอยกระโดดเต้น...ชีบอกว่า งานนี้ชีลดวัย
อายุเพียง 15 แต่ไหงพอจบการแสดงเจ๊เห็นชีนั่งดมยาหม่องฟืดๆ ละคร่า คุณนายขา...ปิดท้ายการแสดงที่เรียก
เสียงกรี๊ดจากสาวๆในงานได้มากที่สุดต้องยกให้ 5หนุ่มบอยแบนสุภาพบุรุษมนุษยศาสตร์กับท่าเต้นทรมานใจสาว
ในเพลงคุณและคุณเท่านั้น แต่ละนาง เอ้ย! แต่ละคนหล่อสุดๆ อ.สัณหกฤษณ์ เห็นเฉยๆ เงียบๆ แต่เอวพลิ้วนะคร่าขอบอก...
ดอกกุหลาบจากแฟนคลับ คนละดอกหนึ่งดอกก็เล่นเอาหนุ่มๆ ปลื้มกันถ้วนหน้า แต่ที่เด็ดสุด อ.ธีระศักดิ์
ได้กุหลาบสีแดงช่อใหญ่จากสาวหวานใจ พอลงจากเวทีหันมากระซิบบอกเพื่อนร่วมทีมว่า...มาทีหลังดังกว่าคราบ
พี่น้อง ฮาๆๆ...แต่หนุ่มไหนที่ว่าแน่ก็ต้องแพ้ให้กับ รศ.ชัยเลิศ กับการเต้นลีลาศที่สุดพลิ้วและราวงที่อ่อนช้อย...
ว้าวววว...ลาหวานบ่องตงคนนี้ละใช่เลย!!! ...แม้การจับของรางวัลลาหวานจะไม่ได้ของชิ้นใหญ่ อย่างคนอื่นเค้า
แค่คุกกี้หนึ่งกล่อง..ลาหวานก็ขอบพระคุณแล้วเจ้าคะ ท่านคณบดีขา....นานทีปีหนที่เราทุกคนจะได้มาเจอกัน
พร้อมกับบรรยากาศชื่นมื่นและเสียงหัวเราะ ลาหวานเชื่อว่าคงเป็นความสุขใจที่ทุกคนไม่มีวันลืม..ว้า ! หมดหน้า
แล้วสินะ เอาเป็นว่าฉบับหน้าเรามาเจอกันใหม่พร้อมกับข่าวน่ารักๆ ที่ทาให้คุณดังได้เพียงข้ามคืนกับดิฉันลาหวาน...

