In Your Mind
ปีเก่าก�ำลังจะผ่านพ้นไป... เราได้เรียนรู้อะไรผ่านร่องรอย
ของประสบการณ์ในความทรงจ�ำกันบ้าง เชื่อว่าคงมีทั้งเรื่องที่ดีและ
เรื่องที่เลวร้ายปะปนกันไป แต่ก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกหรอกครับ เพราะใน
ทุกๆ วันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านไปนั้น ช่วงเวลาที่น่าจดจ�ำหรือไม่
น่าจดจ�ำมันจะแวะเวียนเข้ามาทักทายเราอยู่เสมอ
ค�ำถามคือ แล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นกันบ้าง
ผมว่าเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น มันเป็นช่วงเวลาที่แสนหอมหวาน เติมเต็ม
ความสุขให้กับชีวิตได้ดีทีเดียว แต่ในทางกลับกันผมกลับคิดว่าเรื่อง
ร้ายก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะในความเลวร้ายมันก็มีเสน่ห์ที่น่าค้นหา
ว่าแต่เราจะค้นหาอะไรจากเรื่องเลวร้ายกันดี
ผมว่ารอยแผลที่เรื่องร้ายทิ้งไว้ให้กับเราคือ บทเรียนจาก
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเราเองหรือจะอะไรก็ตามแต่ แต่
นั่นแหละที่ผมเรียกว่า “เสน่ห์ของความเลวร้าย” เพราะมันท�ำให้เราได้
เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นความผิดพลาด เพื่อให้เราได้แก้ไขจนน�ำไปสู่สิ่งที่
ดีกว่า นอกจากนี้ มันยังท�ำให้จิตใจเราเเข็งแรงขึ้นอีกด้วย
ขอให้สนุกกับทุกๆ วัน Live Your Life ครับ
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Good Old Day
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Editor’s talk

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวอันดับต้นๆ ของโลก แต่ชาวนา
กลับมีฐานะยากจนอีกทัง้ ยังประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต�ำ่ ทีเ่ กิดจากหลายปัจจัย จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวนาสามารถพึ่งพาตนเองได้ในรูปแบบสังคมสวัสดิการ
และการเกษตรแบบครบวงจร โดยชุมชนหนองสาหร่าย อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้
แสดงความจ�ำนงเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ” กับมหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร สุวรรณกุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะ
นวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการฯ กล่าวว่า จากนโยบายของท่านอธิการบดีจงึ มอบหมายให้จดั ตัง้ คณะท�ำงาน
ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณะต่างๆ เข้ามาช่วย

ม.รังสิต ผลักดันโครงการ
“นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ”

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีฯ ส่งต่อชุมชน
ขับเคลือ่ น อาทิ ศูนย์วจิ ยั และบริการวิชาการฯ เข้ามาให้คำ� ปรึกษา
เรื่องการปฏิบัติการในแปลงนาโดยยังคงวิธีการเดิมของชาวนา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ดูแลเรื่องการจัดสร้างโรงเรือน ติดตั้ง
เครือ่ งอบลดความชืน้ เครือ่ งสีขา้ ว และเครือ่ งบรรจุภณั ฑ์ และคณะ
บริหารธุรกิจ ให้ค�ำปรึกษาด้านการตลาดและช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย เพือ่ ยกระดับฐานะของชาวนา โดยร่วมกับกลุม่ ชมรมท�ำนา
ต�ำบลหนองสาหร่ายสร้างโรงสีข้าวครบวงจร   โดยมหาวิทยาลัย
รังสิต สนับสนุนด้านการบริการวิชาการและการลงทุนเบือ้ งต้น รวม
ทัง้ จัดท�ำแผนสวัสดิการของกลุม่ ชาวนาเพือ่ บริหารจัดการผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรมและการผ่อนช�ำระเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ
ร่วมกันของชุมชน

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่ส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
ดินบริเวณต�ำบลหนองสาหร่ายเป็นดินทรายปนดินเหนียวทีม่ คี วาม
อุดมสมบูรณ์พอสมควร มีแหล่งน�ำ้ ชลประทานจากเขือ่ นศรีนครินทร์
เพียงพอส�ำหรับเพาะปลูกข้าวและการเกษตรอื่นๆ ต�ำบลหนอง
สาหร่ายประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีการจัดสรร
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเกษตรแบบครบวงจร ได้แก่ การจัดตั้ง
โรงงานผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ในหมู่ 1 การจัดตั้งสถาบันการเงินและ
ธนาคารความดีในหมู่ 4  ตลาดกลางส�ำหรับขายข้าวเปลือกให้แก่
เจ้าของโรงสีในหมู่ 6 ศูนย์เรียนรูก้ ารท�ำเกษตรอินทรีย์ ในหมู่ 4 และ
มีเครื่องสีข ้า วขนาดเล็กในหมู่ 9 แต่ป ระสิท ธิภาพการสี ข ้ า ว
ค่อนข้างต�่ำ มีเปอร์เซ็นต์ความแตกหักของข้าวสูงและสีข้าวแค่พอ
รับประทานได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ คณะท�ำงานยังได้พูดคุยถึง
ปัญหาด้านการผลิตข้าวกับ คุณแรม เชียงกา คุณศิวโรจน์ จิตนิยม

และตัวแทนของกลุ่มเกษตรกร ท�ำให้ทราบว่าเกษตรกรนิยมท�ำนา
แบบผู้จัดการนาคือ การจ้างให้ผู้รับเหมามาเตรียมแปลงนา ด�ำหรือ
หว่านข้าว ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช ตลอดจนการ
เก็บเกีย่ ว ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสูง  ดังนัน้ แกนน�ำชุมชนจึงพยายาม
รวมกลุม่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นแนวคิดจากนาเคมีเป็นนาข้าวปลอดสารพิษ
“ศูนย์วจิ ยั ฯ ได้จดั กลุม่ เกษตรกรตามกลุม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกของ
ชาวนาจากพื้นที่นารวม 236 ไร่ โดยให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีการปักด�ำ 107 ไร่ และวิธีการหว่านจ�ำนวน 129
ไร่ โดยมีนักวิชาการคอยติดตามและบันทึกข้อมูลการปลูกข้าวของ
เกษตรกร ตัง้ แต่การเตรียมแปลงนา การหว่าน ปักด�ำ การดูแลจัดการ
แปลงนา รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาในเรื่องต่างๆ แก่เกษตรกร จน
กระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเน้นที่นาอินทรีย์ปลอดสารพิษ ซึ่งหลัง
จากเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้วจะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการอบลดความชืน้ และ
เข้าสูก่ ระบวนการสีขา้ วต่อไป” ผูอ้ ำ� นวยการโครงการฯ กล่าวเพิม่ เติม

โรงสีข้าวต้นแบบ

ดร.พิ พั ฒ น์ พ งศ์ วั ฒ นวั น ยู รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และ
วิ เ ทศสั มพั น ธ์ วิ ท ยาลั ยวิ ศวกรรมศาสตร์ กล่ า วว่ า วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการออกแบบและจัดสร้าง
อาคารโรงสี ติดตั้งเครื่องอบลดความชื้น และเครื่องสีข้าวรวมถึง
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในการผลิตข้าวกล้อง ข้าวขัดขาว และข้าวขัด
มัน โดยเครือ่ งอบลดความชืน้ จะอบด้วยลมร้อนจากเตาเผาเชือ้ เพลิง
จากแกลบซึง่ สามารถอบข้าวได้ 4 ตัน/วัน ส่วนเครือ่ งสีขา้ วจะมีกำ� ลัง
การผลิต 2.5 ตัน/วัน พร้อมคัดขนาดได้ข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ ตาม
มาตรฐานข้าวไทย ซึ่งภายในเครื่องสีข้าวจะประกอบด้วยเครื่อง
ท�ำความสะอาดและก�ำจัดสิง่ เจือปน เครือ่ งกะเทาะข้าวเปลือก เครือ่ ง

ขัดขาว เครือ่ งขัดมัน เครือ่ งคัดขนาดและบรรจุถงุ โดยเป็นระบบอัตโนมัติ ขณะนี้
อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างโรงสีและติดตั้งเครื่องจักรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณต้นปี พ.ศ. 2558

สู่ชุมชนเข้มแข็ง

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริมว่า คณะบริหารธุรกิจ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิต เปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากผู้ผลิตวัตถุดิบมาเป็นผู้จ�ำหน่าย
สินค้าส�ำเร็จรูป โดยการท�ำข้าวสารบรรจุถุงจ�ำหน่าย วางรูปแบบผลิตภัณฑ์ไว้ 3
ประเภท ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวขาวขัดมัน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
ขนาด 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ในช่วงแรก และอาจเพิม่ ขนาดเป็น 50 กิโลกรัม
ในช่วงต่อไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ
ทีต่ อ้ งการซือ้ ข้าวทีม่ คี วามปลอดภัยสูง โดยมีการออกแบบตราสินค้า บรรจุภณั ฑ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และหาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ท�ำการขายตรงภายใน
กลุม่ เกษตรกร จ�ำหน่ายผ่านศูนย์ Business Center ของมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์
ใช้กับการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ในเบือ้ งต้นได้หารือไปยังกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกเพือ่
ท�ำโครงการความร่วมมือระยะสั้นในการน�ำผลิตภัณฑ์ไปจ�ำหน่าย   อีกทั้งยังมี
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการจัดท�ำงบการเงิน การคาดการณ์
ต้นทุนรายได้จากผลประกอบการ และระยะเวลาในการคืนทุน โดยในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยรังสิตสนับสนุนเงินลงทุนให้แก่เกษตรกร  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาใน
การคืนทุนประมาณ 6-10 ปี ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ทรัพย์สินทุกอย่าง
จะเป็นของเกษตรกร ดังนัน้ เกษตรกรจะต้องอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองเป็นชุมชนเข้มแข็ง
ต่อไป  
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ข่าว

ข่าว

ศิษย์เก่าคณะดิจิทัลอาร์ต

รับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวของตน วัฒนธรรมรอบ
ตัวที่แตกต่างกัน จนทำ�ให้เห็นว่าคนเราถูกชักจูงจากสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง
“สำ�หรับผลงาน The Bird and The Fish พูดถึงเรื่อง
เจตจำ�นงเสรีค่ะ คำ�ว่า เจตจำ�นงเสรี แปลว่า เจตนาที่จะมี
อิสระของคนเรา เช่น สมมติว่าเราอยากมีอิสระที่จะเลือก
สิ่งต่างๆ ได้โดยไม่ถูกจำ�กัดจากปัจจัยบางอย่างทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งก็เป็นหลักการที่ใกล้เคียงกับศาสนาพุทธ
แต่เราจะไม่พูดไปถึงตรงนั้น แต่อยากให้เกิดการตั้งคำ�ถาม
ในทำ�นองทีว่ า่ สิง่ นีค้ อื หน้าตาของการมีเสรีภาพเหรอ ทำ�ไม
มันถึงเป็นอย่างนั้น ทำ�ไมต้องเป็นปลา ทำ�ไมต้องเป็นนก
ผ่านวิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบของการตั้งคำ�ถามและปล่อย
ให้มันเป็นปลายเปิด ให้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เราจำ�ลองขึ้น
ทำ�งานกับความคิดของผูช้ มเอง เช่น เราจะบอกว่า เรามอง
การมีเสรีภาพเหมือนปลาสักตัว ทีถ่ กู โยนลงมาจากฟ้า แล้ว
ทีนี้จะยังไงต่อล่ะ ท้ายที่สุดแล้วก็ต่างคนต่างมุมมอง”
นางสาวกนิษฐรินทร์ กล่าวเสริม
นอกจากผลงาน The Bird and The Fish ทีไ่ ด้รบั รางวัล
จากการประกวดในครัง้ นี้ ยังมีผลงานของศิษย์เก่าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจทิ ลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ที่
ได้รับรางวัลเช่นกัน อาทิ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2D เรื่อง
“The Blanket” โดยนางสาวภัสราภรณ์ ตามภานนท์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลปยุต เงากระจ่าง และภาพยนตร์
กึ่งสารคดี (Video Art) เรื่อง “ช่อง เคลื่อน ลอด” โดย
นางสาวณิชาภา ตรงศิริ ได้รับประกาศนียบัตรชมเชย
รางวัลช้างเผือก
ส่วนผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกร่วมจัดแสดงภายใน
งาน ได้แก่ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2D เรื่อง “ถุงพลาสติก
(Plastic Bag)” โดยนางสาวณิชา คำ�กังวาฬ ภาพยนตร์
แอนิเมชั่น 2D เรื่อง “นายขนอม พร้อมสละ (Mr.Kanhom
Promsala)” โดยนางสาวชนิตา พานิชวัฒนาเจริญ ภาพยนตร์
แอนิเมชั่น 2D เรื่อง “Run Papa Run” โดยนางสาววิรัลพัชร
ศิรินิยมผล โดยผลงานที่กล่าวมานั้น ยังมีโอกาสได้รับการ
เสนอรายชื่อเข้าชิงรางวัลปยุต เงากระจ่าง อีกด้วย นับเป็น
อีกหนึ่งปีที่สำ�คัญของคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีส่ ามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณุ ภาพ ควบคูไ่ ปกับการเดินหน้า
สร้างความสำ�เร็จได้อย่างต่อเนื่อง
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กวาดรางวัลเทศกาล
ภาพยนตร์
สั้น ครั้งที่ 18

ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะ
ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ยกขบวนผลงาน
ภาพยนตร์ 2D, 3D แอนิเมชั่น ภาพยนตร์สั้น และ
ภาพยนตร์สารคดี ที่ผ่านการคัดกรองจากคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงในเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 18 (The 18th Thai Short Film
and Video Festival) ซึ่งจัดขึ้นโดย หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย พร้อม
สร้างความประทับใจและได้รับรางวัลภายในงาน
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นางสาวกนิษฐรินทร์ ไทยแหลมทอง หนึ่ง
ในศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะ
ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านการคัด
เลื อ กให้ นำ�ผลงานเข้ า ร่ ว มการแสดงในครั้ ง นี้
เจ้าของผลงาน The Bird and The Fish ซึ่งเป็น
ภาพยนตร์ 2D แอนิเมชั่นกึ่งทดลอง สามารถคว้า
รางวัล BACC Award และประกาศนียบัตรชมเชย
รางวัลปยุต เงากระจ่าง กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้ได้

More Than
Competition
รางวัลที่มากกว่า
การแข่งขัน

ในวันหยุดขณะที่ทุกคนกำ�ลังมีความสุขกับการพักผ่อน มีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง
ที่เป็นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งของชมรมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุ่มเทฝึกซ้อม
หลังเลิกเรียนทุกวันตลอดทั้งปี ในการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย ทักษะทางด้าน
กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆ ตลอดระยะเวลา
17 ปีทผี่ า่ นมา นักกีฬาชมรมเชียร์ลดี เดอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างชือ่ เสียงมากมาย
ในการแข่งขันทั้งในประเทศตลอดจนเวทีการแข่งขันระดับโลก
โดยล่าสุดทีมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “International Cheer Challenge 2014”  ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันแบบนานาชาติครั้งแรก
ของสมาคมเชียร์ลดี เดอร์ไทย โดยมีหลากหลายประเภทการแข่งขัน และหลากหลายทีม
จากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น USA, Chinese-Taipei, Singapore,
Malaysia, Indonesia และเจ้าภาพคือ ประเทศไทย ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
ทีมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน “International Cheer Challenge 2014” ดังนี้

ประเภทต่อตัวกลุ่ม (Coed Group Stunts)

อันดับที่ 1 Thailand (Rangsit University TeamA)
อันดับที่ 2 Chinese Taipei
อันดับที่ 3 Thailand (Rangsit University TeamB)

ประเภทต่อตัวคู่ (Coed Partner Stunts)

อันดับที่ 1 USA
อันดับที่ 2 Malaysia
อันดับที่ 3 Thailand (Rangsit University TeamB)
กับความภาคภูมใิ จในรางวัลทีส่ ามารถสร้างชือ่ เสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต
และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย แต่สำ�หรับตัวนักกีฬานั้นความสำ�เร็จไม่ได้อยู่ที่
ผลการแข่งขัน แต่อยู่ที่ได้ฝึกการทำ�งานเป็นทีม อยู่ที่การเล่นในสิ่งที่ได้ทุ่มเทฝึกฝน
ออกมาให้ดีที่สุด อยู่ที่การสร้างมิตรภาพ อยู่ที่การมีน้ำ�ใจในการแข่งขัน คอยเชียร์
และให้กำ�ลังใจทีมอื่นๆ ในการแข่งขัน  และการได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่เคยสร้าง
ความสำ�เร็จไว้ นั่นต่างหากคือ “รางวัลของความสำ�เร็จ” ที่แท้จริง
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ทีม นศ.วิศวกรรม
ชีวการแพทย์
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการประกวดรางวัลนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศจากการสร้างนวัตกรรรมเข้าประกวด
ในโครงงานเรื่อง “การออกแบบและสร้างระบบ
ควบคุมการเคลือ่ นทีร่ ถเข็นไฟฟ้าด้วย Accelerometer
Sensor” ในงานการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง
ประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14
นายสหรัฐ เพ็ชรพระประเสริฐ นักศึกษาชัน้
ปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะตัวแทนทีม
กล่าวว่า ตนและเพือ่ น ได้แก่ นายภุรวิ จั น์ ช่วยเจริญ  
นายภัทร์บดินทร์ ร้อยแก้ว และนายพิสิษฐ์พงศ์
จันทร์บรู ณ์ ได้เล็งเห็นถึงกลุม่ เป้าหมายว่า มีผพู้ กิ าร
บางส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ แต่
ประคองเพียงศีรษะได้เท่านัน้ และไม่มกี ำ�ลังซือ้ รถเข็น
ในราคาสูง เนื่องจากรถเข็นที่ใช้ระบบไฟฟ้าจะมี
ราคาสูงมากตามท้องตลาด จึงเป็นทีม่ าของรถเข็น
ไฟฟ้า ซึง่ ตอนแรกทางสาขาได้รบั เรือ่ งการประกวด
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์จงึ มอบ
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต่อยอดผลงานของรุ่นพี่
และด้วยเหตุที่เห็นความสำ�คัญด้านนี้จึงเลือกกลุ่ม
รถเข็นของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาเสนอโครงการต่อ
อาจารย์และส่งเข้าประกวด จากทั่วประเทศคัด
เหลือ 10 ทีม เพือ่ ไปแข่งขันในระดับประเทศในเชิง
พาณิชย์ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“สำ�หรับการทำ�รถเข็นไฟฟ้านี้มีต้นทุนใน
การทำ�ต่ำ�มากประมาณ 15,000 บาท และหาวัสดุ
ภายในประเทศได้งา่ ย จึงมีคแู่ ข่งน้อย โดยการใช้งาน

สามารถใช้ศีรษะบังคับได้ เป็นรถเข็นวีลแชร์ที่มี
มอเตอร์ เฟือง และล้อเหมือนทัว่ ๆ ไป แต่มคี วาม
พิเศษทีต่ วั ควบคุมคือ Accelerometer Sensor ติด
ตรงหมวกสามารถช่วยให้รถเข็นเคลื่อนที่ตาม
ศีรษะทีเ่ ราบังคับได้ และได้มกี ารปรับปรุงในส่วน
ของโปรแกรมการบังคับให้มีการบังคับที่แม่นยำ�
มากขึ้น มีองศาในการเอียงศีรษะที่น้อยลงเพื่อ
ง่ายต่อการใช้งาน และมีการติดระบบความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยมีอาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์
คอยให้คำ�ปรึกษาจนงานสำ�เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
ซึ่งเราได้ทำ�กันเต็มที่ ตอนแรกไม่หวังว่าจะได้
รางวัล แต่พอได้รางวัลก็รู้สึกดีใจครับ ทำ�ให้ได้
ประสบการณ์ในการทำ�งาน สามารถสร้างความ
มั่นใจและทักษะการพูดให้แก่ตัวเองได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ผลงานชิน้ นีย้ งั นำ�ไปแสดงทีศ่ นู ย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกครั้งหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม หากเราไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ ง
นีเ้ ลยจะไม่สามารถสร้างผลงานได้ เพราะความรู้
ทีไ่ ด้จากการเรียนสามารถน�ำมาใช้ได้ 100% ไม่วา่
จะเป็นการเขียนโปรแกรมทีน่ ำ� มาใช้ในการบังคับ
เส้นทางของรถเข็นไฟฟ้าว่าจะให้เลี้ยวซ้ายหรือ
ขวา เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเรื่องคลินิก
ทางการแพทย์ซึ่งได้น�ำความรู้ที่เรียนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่า งแท้จริง สุดท้ า ยนี้ อ ยาก
ขอบคุณอาจารย์สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการ
สร้างผลงาน และส�ำหรับรุน่ น้องหากอยากให้ผลงาน
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อประเทศ ควรต่อยอดผลงาน
จากรุ่นพี่ เพราะการสร้างผลงานต้องมีขั้นตอน
การพั ฒ นาให้ ผ ลงานดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทุ ก ปี ซึ่ ง
จะท� ำ ให้ มีโอกาสประสบความส�ำเร็จมากกว่า
แต่ถ้าในเชิงนวัตกรรมสามารถน�ำมาพัฒนาต่อ
ได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้และ
ตัวชิ้นงาน” นายสหรัฐ กล่าวเสริม

ม.รังสิต จัดสัมมนา “แนะแนวสร้างคน คนสร้างชาติ: เมื่อการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาก้าวข้ามสู่ยุคอาชีวะอัจฉริยะ” 		
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “แนะแนวสร้างคน คนสร้างชาติ:
เมื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาก้าวข้ามสู่ยุคอาชีวะอัจฉริยะ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมีครูแนะแนวจากทั่วประเทศเข้าร่วม
การสัมมนา ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
ภายในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน “แนะแนวสร้างคน คนสร้างชาติ” โดย อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยแนะแนวและรับนักศึกษา อาจารย์อรรจน์ สีหะอำ�ไพ ผูอ้ ำ�นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง
และอาจารย์สานิตย์ แสงขาม ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นวิทยากร
นอกจากนี้ ครูแนะแนวยังได้ศกึ ษาดูงานการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ทัง้ ห้องเรียนต้นทาง
และปลายทาง (ระดับมัธยม) ณ โรงเรียนวังไกลกังวล

การประชุมนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9

ศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดการประชุมนำ�เสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ 9 ประจำ�ปีการศึกษา 2557 และมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น ประจำ�ปี 2556 ภายใน
งานจัดเสวนา หัวข้อ “Opportunities and Security’s Challenges of Logistics in ASEAN”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล ภาคความมั่นคงของประเทศ
และภาคการศึกษา  ณ ห้อง Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร  15)
มหาวิทยาลัยรังสิต
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วิศวะฯ ม.รังสิต

แถลงข่าวเปิดตัว สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานสถาบันปฏิรูปประเทศไทย และอาจารย์สุริยะใส
กตะศิ ล า ผู้ อำ�นวยการสถาบั น ปฏิ รู ป ประเทศไทย เเถลงข่ า วเปิ ด ตั ว สถาบั น ปฏิ รู ป
ประเทศไทย (สปท.) สถาบันทางสังคม ที่มุ่งพัฒนาการเมืองภาคประชาชนเเละนวัตกรรม
ทางการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศสู่สังคมธรรมาธิปไตยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ภายในงาน
มีการเสวนา เรื่อง “ทิศทางปฏิรูป... ทิศทางรัฐธรรมนูญ” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ
เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัย
รังสิต

ศู น ย์ บ ริ ก ารนานาชาติ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
วัฒนธรรมไทยที่โคราช

ศูนย์บริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและบำ�เพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม นำ�นักศึกษาแลกเปลี่ยนลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกุดชนวน เพื่อบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การ
เรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน รวมทั้งร่วมเล่นเกม และสอนภาษาอังกฤษแก่น้องๆ รวมทั้งลงพื้นที่
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน พร้อมทั้งได้ลองปั้น
เครื่องดินเผา และตกแต่งลงสีเครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเอง เพื่อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนยังได้สัมผัสธรรมชาติที่นำ�้ ตกวังเณร นอกจากนี้ ยังเข้าวัดเรียนรู้วิถีชาวพุทธที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
บ้านไร่ทอสี นั่งสมาธิ และฟังเทศน์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

มอบอุปกรณ์
จับสัญญาณกระแสไฟฟ้ารั่วในน�้ำ
ให้แก่ต�ำรวจตระเวนชายแดน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบ
อุปกรณ์จบั สัญญาณกระแสไฟฟ้ารัว่ พร้อมจัดอบรม “การเตรียมความพร้อมจากไฟฟ้ารัว่ และ
ไฟฟ้าดูดจากภาวะอุทกภัย” ให้แก่กองก�ำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดน  ค่ายรามค�ำแหงมหาราช (กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.) จังหวัดสุโขทัย
เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อาจารย์สกุล หิรัญเดช อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนเริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์จับสัญญาณกระแส
ไฟฟ้ารั่ว เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554   ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยน�ำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้ารั่วใต้น�้ำ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตก่อนลงไปในพื้นที่ที่น�้ำท่วมขัง ซึ่งอุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถประดิษฐ์ได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อน ต้นทุนต�ำ 
่ แต่ประสิทธิภาพการท�ำงานสูง ซึง่ ชาวบ้าน
สามารถประดิษฐ์เองได้ ซึ่งหลังจาก พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช. ตชด.
ค่ายรามค�ำแหงมหาราช  จังหวัดสุโขทัย ทราบรายละเอียดจึงติดต่อมายังมหาวิทยาลัยรังสิต
เพือ่ หารือเกีย่ วกับการประดิษฐ์อปุ กรณ์ดงั กล่าว พร้อมทัง้ การปฏิบตั ภิ ารกิจของต�ำรวจตระเวน
ชายแดน และการอบรมการระวังตัวจากไฟฟ้ารั่วในน�้ำท่วม
พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที  ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายรามค�ำแหงมหาราช กล่าว
ว่า กองก�ำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ค่าย
รามค�ำแหงมหาราช มีภารกิจหลักคือ เป็นค่ายฝึกต�ำรวจตระเวนชายแดน ฯลฯ แต่เมื่อ
ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆ ทาง ตชด. ก็จะมีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่
เร็วคอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งในจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่อื่นๆ ยก
ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์น�้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา ทางค่ายเป็นก�ำลังหลักในการเข้าไป
ช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ค่อนข้างเป็นกังวลเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วใต้น�้ำ 
ซึ่งระหว่างปฏิบัติงานจะได้ยินข่าวว่าชาวบ้านถูกไฟฟ้าช็อตอยู่บ่อยครั้ง  จึงสร้างความกังวล
ใจและส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นล่าช้า แต่เมื่อเรามีเครื่องมือที่ช่วย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว จึงเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
“หลังจากการหารือกับอาจารย์สกุล   อาจารย์จึงน�ำทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประดิษฐ์อุปกรณ์จับสัญญาณ
กระแสไฟฟ้ารั่ว  จ�ำนวน 10 ชุด มอบให้แก่ กก.6 บก.กฝ.บช. ตชด. พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์  และจัดอบรม “การเตรียมความพร้อมจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดจากภาวะ
อุทกภัย” ให้แก่ชดุ ปฏิบตั กิ ารเพือ่ น�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดให้แก่ชมุ ชน  ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็น
ประโยชน์อย่างมากส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะชาวบ้านที่ประสบ
อุทกภัย”   พ.ต.อ.นพเก้า กล่าวเพิ่มเติม
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กราบสวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน หลังจาก
ที่ฮาตะได้นำ�เสนอเรื่องราวการบุกตะลุยญี่ปุ่น
บายมายสไตล์ทั้งย่านอาซากุสะ เขตชินากาว่า
หรือโตเกียวดิสนียซ์ ี ไว้ในฉบับก่อนหน้านีไ้ ปแล้ว ใน
ฉบับนีม้ าตามฮาตะและคุณบอดีก้ าร์ดสาวโหนราว
รถไฟเข้าเมืองกันบ้าง แต่จะเป็นทีไ่ หน ย่านใด ถ้า
อดใจไม่ไหวก็ไปสนุกกันได้เลย
ตึ่ง ตึ๊ง ตึง ตึ่ง ตึ๊ง ตึ๊ง ตึง ตุบบบบ… หลัง
จากเสียงนาฬิกาปลุกดังยามเช้าวันที่ 3 ท่ามกลาง
ความปวดร้าวระบมของกล้ามเนื้อขาส่วน Gastrocnemius และกระดูกส่วน Calcaneus แต่ฮาตะ
กับคุณบอดี้การ์ดสาวก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อมัน วันนี้
เรามีแพลนจะไปบุกดินแดนสุดแสนมหัศจรรย์แห่ง
ความบันเทิงที่ โอไดบะ ซึ่งสร้างขึ้นจากฝีมือชาว

ส่วนหนึ่งของร้านขายของเล่นในห้าง Yodabashi

สวมผ้าใบ แบกกระเป๋า ตะลุยญี่ปุ่น #2 (ตอนจบ)
ญี่ปุ่น โดยการนำ�ดิน หิน กรวด ทราย มาถมลง
ในทะเลสร้างเป็นเกาะขึ้นมา โอ้วแม่เจ้า!!!
นอกจากความเจ๋งของเกาะโอไดบะ ที่
สร้างขึน้ จากน้ำ�พักน้ำ�แรงของชาวญีป่ นุ่ แล้ว รถไฟ
ขบวนทีพ่ าเราเดินทางเข้าสูเ่ กาะนัน้ ก็เจ๋งไม่แพ้กนั
เพราะเป็ น ขบวนรถไฟลอยฟ้าที่ไม่มีค นขับซึ่ง
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อว่า “Yurikamome” ตะลึงกับความอัจฉริยะของรถไฟกันไป
แล้ว เราก็คอ่ ยๆ เคลือ่ นตัวผ่านสะพานสายรุง้ อัน
เลื่องชื่อลือนาม ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ
โอไดบะอีกด้วย
ก้าวเท้าออกจากรถไฟมาสัมผัสกับอากาศ
สบายๆ ที่ประมาณ 23 องศา ความเมื่อยล้า
ของเมือ่ วานหายเป็นปลิดทิง้ เพราะถูกเข้ามาแทน
ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็น ไม่ว่าจะเป็น
ความสะอาดของเมือง ความใหญ่ยักษ์ของชิงช้า
สวรรค์ (Ferris Wheel) สวนสวรรค์ของนักต่อชิน้ ส่วน
ในเลโก้แลนด์ ภายในห้าง Decks Tokyo Beach

หรือ Fuji TV Building ตึกรูปทรงแปลก ที่เป็น
อาคารสำ�นักงานใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ฟูจิ แต่
ที่จี๊ดสุดติ่งสะกิดต่อมเด็กในตัว คงหนีไม่พ้น
หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริงที่ยืนตะหง่าน
ท้าทายท้องฟ้าอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า Diver City
Tokyo Plaza เป็นบุญตามากๆ ฝันที่เป็นจริงของ
ฮาตะ (น้ำ�ตาปริ่มๆ 555)
เดินเล่นอยูพ่ กั ใหญ่ในโอไดบะได้ของติดไม้
ติดมือมาพอกรุบกริบ ก็ถึงเวลาอันสมควรที่
เราจะโหนรถไฟข้ามฝากไปต่อกันที่ “ชินจูกุ”
นัน่ เองขอรับ ตอนทีม่ าถึงเป็นช่วงเวลาบ่ายกว่าๆ
ท้องไส้เริ่มเรียกร้องหาอะไรบางอย่างลงมาย่อย
เพื่อเพิ่มพลัง ฮาตะกับคุณบอดี้การ์ดสาวเดินวน
หาของหม่ำ�อยู่พักใหญ่ ก่อนจะมาลงเอยกันที่
ร้านซูชบิ าร์หมุนคำ�โตตรงหัวมุม นัง่ หม่ำ�ซูชคิ ำ�โต
กับจิบชาเขียวสูตรดัง้ เดิมพร้อมชมวิวเป็นอะไรที่
เพลิดเพลินดีมากๆ เลยขอบอก
ท้องอิม่ แต่หนังตาเราไม่หย่อน ออกไปเดิน

ช้อปปิง้ ของฝากและชมบรรยากาศของย่านชินจูกุ
ได้พออิ่มเอมสายตา เราก็ไม่รีรอที่จะเดินทางไป
ต่ออีกหนึ่งสถานที่ไฮไลต์ของค่ำ�คืนนี้ ในย่านหัว
เมืองแห่งกรุงโตเกียวที่ “ชิบูย่า” เรามาถึงกันใน
ช่วงเวลาเย็นย่ำ�ใกล้พลบค่ำ�เต็มแก่ เดินทะลุออก
มาจากสถานีชิบุย่า ฮาตะและคุณบอดี้การ์ดสาว
ก็มาหยุดสะดุดกึกกับนักดนตรีหนุม่ ทีย่ นื ดีดกีตาร์
อยู่ริมถนน คือพี่เขาไม่ร้องเพลงนะ แต่เพลงของ
เขาฟังแล้วมันเข้าบรรยากาศยามเย็นเป็นอย่าง
มาก
เรายืนฟังกันอยู่ 2-3 เพลง ก็แอบไปเดิน
ตามรอยหนังดังกันสองคน โดยการไปเดินข้าม
ถนนพร้ อ มกั บ ชาวญี่ ปุ่ น ท่ า มกลางจตุ รั ส ยั ก ษ์
ใจกลางย่านชิบุย่า เดินข้ามไปข้ามมาแล้วก็หลง
เดินตามแสงสีไปเรื่อยๆ ดื่มด่ำ�กับบรรยากาศสุด
วิเศษของชิบุย่า ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น แสงสี ผู้คน
และจิบเบียร์สัญชาติญี่ปุ่น มันก็แบบรู้สึกฟินดีนะ
(555) ฝันดีราตรีสวัสดิ์ชิบุย่า
เช้าวันที่ 4 ของการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเริ่มต้น
ขึ้น วันนี้ฮาตะขอเรียกว่าเป็นวันแห่งการละลาย
เงินเยนก็แล้วกัน เพราะเราจะออกไปช้อปป้ิงกัน
ที่ ย่านอากิฮาบาระ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่พักเพียง
แค่ 2 สถานีรถไฟเท่านัน้ เดินออกจากสถานีรถไฟ
Akihabara ก็จะพบกับห้างสรรพสินค้า Yodabashi
ทีเ่ ป็นห้างขายของปลอดภาษีในญีป่ นุ่ แถมเดินทาง
สะดวกสุดๆ

ภายในห้ า งมี สิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ มากมาย
แถมยังแบ่งโซนสินค้าในแต่ละชั้นตามประเภทอีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
กล้อง ของเล่น หรือ เครื่องสำ�อาง เข้าทางคุณ
บอดีก้ าร์ดสาวเลยทีเดียวเชียว นอกจากคุณบอดี-้
การ์ดสาวจะฟินไปแล้ว ฮาตะเองก็ไม่น้อยหน้า
เหมือนกัน เพราะย่องไปเหมาโมเดลการ์ตูน One
Piece กลับมาเป็นคอลเลคชั่นประดับตู้โชว์ที่บ้าน
ด้วย (ระหว่างเดินอยู่ในห้างเกิดแผ่นดินไหวขึ้นสั่น
พั่บๆ ทั้งห้าง แต่ที่ญี่ปุ่นน่าจะถือเป็นเรื่องปกติ ก็
ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าจดจำ�ไม่รู้ลืม)  
เดินช้อปปิง้ กันอยูพ่ กั ใหญ่ ก็ออกมาเดินเล่น
บริเวณรอบๆ ฮาตะเหลือบไปเห็นตึกใหญ่ยกั ษ์หลัง
หนึ่ง มีหนุ่มสาวเดินจูงมือเข้าออกกันเป็นว่าเล่น
ยืนสังเกตการณ์พร้อมกับพิจารณาสิ่งของที่อยู่ใน
ตึกสักพัก พอเดินเข้าไปใกล้ๆ ก็ถงึ บางอ้อเลยคุณผูช้ ม
เพราะตึกนั้นคือเซ็กส์ชอปขนาดมหึมา ขุ่นพระ...
ว่ า แล้ ว ก็ ไ ม่ ร อช้ า เดิ น เข้ า ไปชมสิ น ค้ า ตั ว อย่ า ง
กันดีกว่า หึหึ!!!
เสร็จสิน้ ภารกิจในย่านอากิฮาบาระแล้ว เรา
เดินทางกลับไปทีย่ า่ นอุเอโนะ เพือ่ เดินเล่นเก็บภาพ
ที่ Ueno Park สวนสาธารณะเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในโตเกียว ที่นี่นอกจากจะมีสถานที่ให้พักผ่อน
หย่อนใจแล้ว ยังมีศาลเจ้า Gojo Tenjin ตัง้ อยูภ่ ายใน
สวนด้วย เราก็ไม่รรี อทีจ่ ะเข้าไปสักการะขอพรเพือ่
ความเป็ น สิ ริ ม งคลก่ อ นที่ จ ะเดิ น ทางกลั บ
ประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น     
เก็บภาพที่ Ueno Park ได้พอสมควร ก็ออก
เดินทางข้ามถนนมายังฝัง่ ตรงข้าม เพือ่ ชิมและช้อป
กันต่อทีต่ ลาด Ameyogo ตลาดแห่งนีค้ อ่ นข้างคึกคัก

มีทงั้ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติและชาวญีป่ นุ่ มาจับ
จ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักเพราะมีของให้ช้อป
มากมาย ที่สำ�คัญสินค้าราคาถูกมาก ฮาตะขอ
แนะนำ�ทีต่ ลาดแห่งนีเ้ ป็นอีกหนึง่ ทางเลือกสำ�หรับ
คนที่สนใจจะหาซื้อของฝากกลับไปให้ญาติสนิท
มิตรสหาย
วันสุดท้ายในดินแดนอาทิตย์อุทัย ถือเป็น
เช้าที่ระทึกขวัญมาก เพราะไฟล์ตที่เราจองกลับ
เมืองไทยเป็นไฟล์ตเช้าครับ เครือ่ งออกเวลา 10.30 น.
เราไปถึ ง สถานี อุ เ อโนะเพื่ อ จะต่ อ รถไฟไปยั ง
สนามบิน เวลา 07.26 น. เข้าไปคุยกับคุณลุงนาย
สถานีว่าเราต้องการจะไปถึงสนามบินให้เร็วที่สุด
เพราะว่าไม่อยากจะตกเครื่อง คุณลุงก็แนะนำ�ว่า
มีขบวนรถด่วนออกตอน 07.30 น. จะไปไหม?
(อย่างที่คุณคิดแหละ)
เป็นอันว่าเราตกลงจะไปขบวนนี้ แต่กว่า
คุณลุงนายสถานีจะออกตั๋วให้ฮาตะกับคุณบอดี้
การ์ดสาวได้ก็ปาเข้าไป 07.28 น. เข้าไปแล้ว บีบ
หัวใจสุดๆ เลยคุณผูอ้ า่ น ได้ตวั๋ ปุบ๊ สองเราแบกเป้
ลากกระเป๋าวิง่ จ้ำ�ไปถึงขบวนรถไฟในนาทีสดุ ท้าย
เกือบไม่ทนั เฮือกกก... จนแล้วจนรอดเราก็มาถึง

สนามบินอย่างปลอดภัย และได้กลับเมืองไทย
แบบหรรษาพาเพลิน
ฮาตะขอสรุ ป ค่ า ใช้ จ่ า ยในมิ นิ ท ริ ป แบก
กระเป๋า ตะลุยญีป่ นุ่ ครัง้ นีใ้ ห้แก่คณุ ผูอ้ า่ นโดยแบ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายต่อคนนะครับ ค่าเครื่องบินสาย
การบิน Thai Air Asia X ไป-กลับ 12,800 บาท ค่าที่
พัก 5,000 บาท ค่าเดินทางในญี่ปุ่น 2,000 บาท
ค่าอาหาร 1,500 บาท สนนราคารวม 21,300 บาท  
ท้ายสุดนี้ฮาตะขอขอบคุณอาจารย์อิท
อีกครั้ง ที่อนุญาตให้ฮาตะได้มาบอกเล่าเรื่องราว
ประสบการณ์ ต ะลุ ย ต่ า งแดนครั้ ง แรกในชี วิ ต
ขอบคุณครับ และขอบคุณคุณผู้อ่านที่ติดตาม
จนจบครับ ^^
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ขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน
กับ RSU Music Club
RSU Music Club ขอเชิญ ตารางการแสดงดนตรีในสวน ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2557
เวลา
สถานที่
ชวนทุกท่าน ร่วมสัมผัสบรรยากาศ ลำ�ดับ วันที่
1
วั
น
พฤหั
ส
บดี
ท
่
ี
4
ธั
น
วาคม
2557
17.00
น.
สวนอวตาร
ปลายฝนต้ น หนาวพร้ อ มดื่ ม ด�่ ำ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
17.00 น.
สวนอวตาร
ความไพเราะจากเสียงดนตรี ใน 2
ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ธีระชัย
โครงการ “ดนตรีในสวน (ดนตรี
เสริมสุข)” ทุกวันพฤหัสบดีของ สิริล้อสกุลเพชร ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 08-4762-3434
แต่ละเดือน ณ บริเวณสวนอวตาร หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ RSU Music Club Thailand
มหาวิทยาลัยรังสิต
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เทรนด์ถ่ายรูป Selfie

ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสการถ่ายรูปสุดฮิต
บนโลกโซเซียล คงหนีไม่พน้ การถ่ายแบบ Selfie หรือการ
ถ่ายภาพตนเองในอิรยิ าบถต่างๆ ซึง่ แต่ละคนก็มกี ารถ่าย
Selfie ในแบบของตัวเอง บางคนเน้นสวย-หล่อ เน้นฮา กวน ขำ� 
หรือถ่ายเล่นกับก๊วนเพื่อนๆ ฯลฯ วันนี้สารรังสิตก็ไม่พลาดที่จะ
เลาะรั้วมหา’ลัยไปสอบถามน้องๆ นักศึกษากันว่าพวกเขามี
เทรนด์ถ่ายรูป Selfie กันแบบไหน ที่ไหน เมื่อไรกันบ้าง ลองดู
แล้วทำ�ตามไม่ว่ากันนะ

แบบไหน ที่ไหน เมื่อไร
ที่คุณชอบ...

ผลงาน นศ.นิเทศฯ ได้รับรางวัล
“ปกติเป็นคนชอบถ่ายรูป Selfie กับ
“ส่วนตัวผมชอบ Selfie ที่ทะเลเพราะรู้สึกว่ารูปที่
จากการประกวดภาพถ่าย
เพือ่ นๆ หรือไม่กถ็ า่ ยตัวเองนีแ่ หละ เวลาเรา
ได้มาคือ ภาพของความทรงจำ� การที่เราได้ไปเที่ยวทะเลกับ
ไปสถานทีต่ า่ งๆ ไม่จำ�กัดว่าต้องเป็นทีส่ วยๆ
ครอบครัว เพือ่ น หรือคนรัก คือช่วงเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ได้ผอ่ นคลาย
โครงการศาสตร์
แห่งพระราชา:
เท่านั้น ที่แปลกๆ นี่ยิ่งชอบเลย มันเหมือน
ทิ้งเรื่องที่ทำ�ให้หนักใจไว้ข้างหลัง อีกอย่างเวลาไปเที่ยว
เป็นการบันทึกความทรงจำ�ดีดีไว้ ส่วนใหญ่
ทะเล เราได้คิดเรื่องราวต่างๆ หาทางแก้ไขได้ ผมเลยชอบ
โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน
ถ่ายเป็นร้อยๆ รูป กลับพอใจแค่รูปสองรูป

นางสาวณัชชาภัทร อุทะกัง (แมงปอ) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายณฐศักดิ์ สุบงกช (สายฟ้า) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการภาพยนตร์

สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำ�  ผลิตภัณฑ์
อาหาร (จำ�กั ด ) จั บ มื อ กั บ เครื อ ข่ า ย
นิเทศศาสตร์ 9 สถาบัน จัดงานแสดง
ภาพถ่ า ยและโครงการจั ด ทำ�หนั ง สื อ
โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน ภายใต้ชื่อ
โครงการศาสตร์แห่งพระราชา: โรงงาน
หลวงฯ เพื่อปวงชน” โดยผลงานภาพถ่าย
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ได้รบั รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรอง
ชนะเลิศในหัวข้อ วิถีชีวิตชุมชน
นายประณตกร เอี่ยมยัง นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การประกวด
ครั้ ง นี้ ต นและเพื่ อ นได้ รั บ การติ ด ต่ อ
จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ เข้ า ร่ ว ม
โครงการดังกล่าว โดยมีโจทย์ให้  4 หัวข้อ
ประกอบด้วย 1. ธรรมชาติและการท่องเทีย่ ว
2. โรงงานหลวงอาหารส� ำ เร็ จ รู ป ที่ 3

(เต่างอย) 3. วัฒนธรรมและเกษตรวิถี
และ 4. วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งหลังจากทราบ
โจทย์แล้วทางเจ้าภาพที่จัดงานได้เปิด
โอกาสให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประกวดจากทุ ก
มหาวิทยาลัย เข้าไปเก็บข้อมูล หามุมมอง
และถ่ายภาพตามโจทย์ที่ให้มา ตนรู้สึก
ภูมใิ จกับผลงานทีถ่ า่ ยทอดผ่านภาพถ่าย
ออกมาโดยได้รบั รางวัลชนะเลิศในหัวข้อ
วิถชี วี ติ ชุมชน ตรงนีถ้ อื เป็นประสบการณ์
ทีด่ ใี นชีวติ ของการถ่ายภาพ เพราะทีผ่ า่ นมา
เราจะเน้นถ่ายบุคคลมากกว่า พอได้ถา่ ย
แบบให้ตีโจทย์ในหัวข้อที่ให้มาก็ท�ำให้
เราได้แนวคิดมุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้นใน
การถ่ายภาพ
“ภาพถ่ า ยของผมเป็ น ภาพที่
สะท้อนวิถีชีวิตของคนที่เต่างอย ผม
เลือกที่จะถ่ายทอดการทำ�งานที่ยังคงใช้
แรงงานคน ไม่ใช่เครื่องจักร ซึ่งปัจจุบัน
หาดูได้ยาก โดยเป็นภาพถ่ายของหญิง
ชราคนหนึ ่งที ่ก ำ�ลังทำ�เครื ่องจักสาน
โดยรอยยิม้ สีหน้า แววตา รวมทัง้ บริบท
ต่างๆ รอบตัว บ่งบอกถึงการทำ�งานใน
ลักษณะนีท้ อ่ี ยูค่ กู่ บั เขามายาวนาน นับเป็น
ผลงานที่มีความหมายมากสำ�หรับผม”

นายนันทวัฒน์ สกุณวัฒน์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวเพิม่ เติมว่า ดีใจทีไ่ ด้รบั โอกาสร่วมงาน
ในครั้งนี้ และรู้สึกภูมิใจที่ผลงานของตนจะ
สามารถนำ�ไปเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เรียน
รู้ถึงวิถีชีวิต และแนวทางการพัฒนาของ
ในหลวงของเรา ซึ่ ง การประกวดครั้ ง นี้
ภาพถ่ายของผมผ่านเข้ารอบ 2 ภาพ และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในหัวข้อ วิถีชีวิต
ชุมชน โดยผมเลือกทีจ่ ะถ่ายทอดผ่านสีหน้า
แววตาของคนในชุมชน รวมทั้งวิถีในการ
เลี้ยงชีพด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ
บางครั้งคนเราอาจจะไม่ต้องรวยล้นฟ้า แต่
ก็สามารถหาความสุขได้จากการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง นับเป็นอีกหนึง่ ประสบการณ์
ที่เปิดมุมมองการถ่ายภาพใหม่ได้ดีทีเดียว

เรื่องนี้สาวๆ ที่ชอบ Selfie จะรู้กัน อิอิ”

Selfie มากๆ ยิ่งเรากลับมาดูรูปภาพพวกนั้นทำ�ให้ชีวิตเรา
สดชืน่ มีชวี ติ ขึน้ มา เพราะชีวติ คนเราก็เหมือนเรือลำ�นึงถึงจะถูก
พายุซัดสักกี่ครั้งก็ต้องไปให้ถึงฝั่งฝัน

นายสิทธิกร นางิ้ว (เกมส์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
นายมรรคพร ขัติค�ำ (สตางค์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

“ส่วนตัวแล้ว เป็นคนชอบ
ถ่ายรูปอยู่แล้วครับ ว่างตอนไหน
เห็นโลเกชั่นไหนสวยก็ถ่ายหมด แต่
ชอบที่สุดก็คือ เวลาที่เราไปเที่ยว
สถานที่ต่างๆ มากกว่า มันเหมือน
เป็นภาพที่เก็บความทรงจำ�ของเรา
เก็บบรรยากาศสวยๆ แล้วยังมีรปู อัพ
ในโซเชียลอีกด้วย 555”

“ชอบ Selfie ตอนเล่นกีฬา
ครับ 555 อย่างเช่น ไปดำ�น้ำ�กับ
เพื่อน ไปปีนหน้าผาจำ�ลอง เล่น
Wakeboard เพราะมันรู้สึกได้ผ่อน
คลายและได้ ส นุ ก ไปพร้ อ มกั บ
เพื่อนๆ เลยอยากถ่ายรูปเก็บไว้
ครับ เพราะเราก็ไม่ใช่สายที่จะมา
Selfie ในห้องนอนหรือในรถ 555”

นางสาวสุวิมล ฉัตรรักษ์
นางสาวลลิดา ดีเสมอ (ไข่มุก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์

“ปกติเป็นคนชอบถ่ายรูปตัวเองอยู่แล้วค่ะ ไม่
ว่าจะไปในสถานทีไ่ หนๆ ก็แล้วแต่ จะต้องหยิบโทรศัพท์
ขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองตลอด เวลาถ่ายแล้วรูปตัวเองแล้ว
ออกมาสวยมองแล้วมีความสุขค่ะ 555 ปกติจะชอบถ่ายรูป
ตัวเองแบบตลกๆ มากกว่า (แบบทำ�หน้ากวนๆ) เวลา
ถ่ายรูปตัวเองทีไรไม่เคยมีสาเหตุสักที ส่วนใหญ่จะเกิด
จากอารมณ์ที่เราอยากจะถ่ายมากกว่าค่ะ ไม่ว่าเราจะ
อยู่ที่ไหนเมื่อไรเวลาไหนก็ตาม”

“ชอบ Selfie ในทุกๆ ที่ที่มีแสงค่ะ
เพราะแสงทำ�ให้หน้าเราดูสว่าง ดูวิ้งเปล่ง
ประกายสดใส ยิ่งถ้าแต่งหน้าให้ฉ่ำ�แล้วละก็
จะยิ่งทำ�ให้ภาพ Selfie นั้นออกมาดูสวยฉ่ำ�
มุ้งมิ้ง ฟรุ้งฟริ้ง ทีนี้ก็จะแชะภาพรัวเป็นร้อย
ภาพเลย อิอิ”

Recommended

นักศึกษา ABM ม.รังสิต

เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายในการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ “GO AHEAD. CHALLENGE”
นักศึกษาสาขาวิชา Asian Business Management
(ABM) มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 3 คน
สุดท้ายในการแข่งขัน “GO AHEAD. CHALLENGE” การ
แข่งขันเชิงธุรกิจระดับโลกที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ
ด้านการเงิน ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ซึ่งจัดโดย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และใน
ระดับอาเซียน
นายยองมาร์ค กำ�พล เมียร์วลิ ล์ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4
สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ เอเชี ย (Asian Business
Management - ABM) วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวว่า ตนมีความสนใจเรื่องการจัดการบริหาร
และการธนาคาร เมือ่ ทราบข่าวกิจกรรมของทางเมย์แบงก์
จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโดยทีต่ อ้ งรอผลการประกาศคัดเลือก
อีก 4 เดือนหลังจากนั้น ซึ่งทางเมย์แบงก์จะคัดเลือก
จากผู้เข้าร่วมทั่วประเทศ 400 คน ให้เหลือเพียง 18 คน
และรอบสุดท้ายจะเหลือเพียง 3 คน ตามลำ�ดับ กิจกรรมนี้
ค่อนข้างมีความกดดัน เพราะจะมีผบู้ ริหารระดับสูงมาเป็น
คณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่ทราบ
โจทย์ และไม่รู้กติกาก่อนล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทุกวินาทีจำ�เป็นต้องใช้ทักษะและไหวพริบในสถานการณ์
ต่างๆ ทำ�ให้พวกเราทุกคนต้องมีสติ และจะต้องเค้น
ความสามารถทีม่ ใี นตัวออกมา นอกจากนี้ การทำ�งานเป็นทีม
เป็นเรือ่ งสำ�คัญ ในแต่ละทีมจะมีลกู ทีมทีม่ าจากหลากหลายที่
รูปแบบการทำ�งาน การปรับตัว การแชร์ความคิดเห็นก็จะ
แตกต่างกันไป สำ�หรับตนแล้ว ผมคิดว่าการใช้เวลาให้คมุ้ ค่า
ตลอดการแข่งขันนั้น เป็นสิ่งสำ�คัญจึงต้องเต็มที่ที่สุด
ตลอดทั้งการแข่งขันทุกคนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ห้ามใช้ภาษาอื่นๆ เพราะว่ากล้องจะถ่ายทุก
อิริยาบถของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน
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“กิจกรรมระหว่างการแข่งขันจะเป็นกิจกรรมเชิง
ตรรกะ เช่น การเล่นหมากรุกแบบทีมโดยปราศจากการ
สื่อสารใดๆ ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเล่นเกมให้ชนะ การ
เรียงตัวอักษร การคิดคณิตศาสตร์เชิงตรรกะซึ่งเป็น
คำ�ถามที่ไม่สามารถตอบได้ ดังนั้น หน้าที่ของเราจึง
ต้องหาคำ�อธิบายให้ได้ นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบเชิง
สร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่อยู่ใน
ครัวเรือนภายใต้ธมี ประหยัดพลังงาน โดยใช้เลโก้เป็นวัสดุ
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการวางแผน
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการ
ประเมินค่าใช้จ่าย การตั้งชื่อ และจะต้องหาจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อนำ�เสนอให้ได้ ภายในระยะเวลา 60 นาที
จากนั้ น ก็ จ ะสร้ า งสถานการณ์ ก ารประมู ล และให้ เ รา
วางแผนเพือ่ ทำ�การตลาดสำ�หรับตัวผลิตภัณฑ์ทเ่ี ราได้ทำ�มา
ดังนั้น สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ใช่
เพียงประสบการณ์ และเพือ่ นใหม่ แต่ตวั ผมเองยังได้รจู้ กั
ความพยายาม การกล้าตัดสินใจ และไหวพริบที่มีในตัว
เรามากขึ้น เพราะเราต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า
ตลอดเวลา และยั ง เป็ น การแก้ ไ ขสถานการณ์ ด้ว ย
บรรยากาศที่กดดันและตื่นเต้น
สำ�หรับคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
ในปีหน้า อยากให้ดกู จิ กรรมย้อนหลังของปี 2013 และสิง่
ที่ควรพัฒนาอันดับต้นๆ ก่อนไปเข้าร่วมการแข่งขันคือ
ภาษาอังกฤษ เพราะหากไม่มคี วามรูพ้ นื้ ฐานภาษาอังกฤษ
จะแข่งขันไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องฝักใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
ในวันข้างหน้าเราอาจจะมีโอกาสได้ไปในระดับเอเชีย
อยากเชิญชวนคนรุน่ ใหม่ให้ไปลองแข่ง อย่าไปกลัวว่าเราไม่
เก่งพอ ไม่ดพี อ แต่ให้ไปสะสมประสบการณ์ไว้เยอะๆ ไม่
เข้ารอบไม่เป็นไร เพราะนี่เป็นการเพิ่มความรู้ความ
สามารถนอกห้องเรียนทีไ่ ด้ผลจริง ได้สมั ผัสจริง เพราะว่า
ชีวิตจริงยากกว่าทุกอย่าง” นายยองมาร์ค กล่าวเสริม

สวัสดีครับท่านผู้อ่านสารรังสิตทุกท่าน ในครั้งนี้ผมมีเกม Series ใหม่
จากสุดยอดผู้สร้าง Game Engine CryEngine นั่นคือ เกม Far Cry 4 โดยเป็น
เกมแนว Action Adventure มุมมอง First Person Shooting (FPS) ที่มีเนื้อเรื่อง
แบบ Hardcore ดิบ เถื่อน ประเภท  18+  สำ�หรับภาค 4 ที่นำ�มาแนะนำ�เนื้อ
เรื่องจะเกิดขึ้นในดินแดนที่เรียกว่า Kyrat ซึ่งตั้งอยู่ใน Himalayas เป็นเมืองที่
มีแต่ความรุนแรง สงครามกลางเมืองระหว่างแกงค์ และอาชญากรรม   ที่
ปกครองโดยราชา อาชญากรที่ชื่อ Pagan Min ในเกมนี้เราจะรับบทเป็น Ajay
Ghale ตัวเอกของเกม ที่จะต้องต่อสู้กับหัวหน้าอาชญากรสุดโหดครั้งนี้ ด้วย
อาวุธต่างๆ มากมายที่มีในเกมไม่ว่าจะเป็นมีด Kukri ไปจนถึงปืนกล
MG14/40 หรืออาวุธที่ประกอบขึ้นเอง สำ�หรับเกม Series Far Cry จะมีความ
ดิบเถื่อนเต็มสูบ ยิ่งไปกว่านั้น ใน Far Cry ภาค 4 นี้เรายังมีการสู้กับสัตว์ร้าย
ต่างๆ และยังสามารถใช้สัตว์เหล่านั้นเป็นอาวุธได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น   เสือ
แรด หมี และอื่นๆ แน่นอนสำ�หรับเกม Far cry นั้น สิ่งที่สุดยอดอีกอย่าง
หนึ่งนั่นก็คือ Graphics ของสถานที่ต่างๆ ป่าและสิ่งแวดล้อมนั้นสวยงาม
มากเพราะใช้สุดยอด Game Engine อย่าง Cry Engine ตัวเกมยังมีโหมดการ
เล่นเกม แบบ Co-op ด้วยเพิ่มความสนุกกับเพื่อนได้อีก สำ�หรับแฟนๆ  เกม
Series Far Cry นั้นขอบอกเลยว่าห้ามพลาด

เดือนนี้เราขอแนะนำ�หนังสือติด
อันดับเบสต์ เซลเลอร์ของ เดอะ
นิวยอร์ก ไทมส์ นานกว่า 145 สัปดาห์
และทำ�ยอดขายได้เกือบ 3.5 ล้านเล่ม
ทัว่ โลก นอกจากนี้ Unbroken ยังได้รบั
การยกย่องให้เป็นหนังสือสารคดียอด
เยีย่ มแห่งปีจากนิตยสารไทม์ และได้
รับรางวัลหนังสือสารคดียอดเยีย่ มแห่งปี

จากลอสแองเจลิส ไทม์ดว้ ย  การันตีกนั
ขนาดนีไ้ ม่อา่ นไม่ได้แล้ว…
‘Unbroken (ไม่มวี นั ดับสูญ)’ เป็น
เรือ่ งราวชีวติ อันเหลือเชือ่ ของ ‘หลุยส์
แซมเปอริน’ี จากเด็กเหลือขอกลายเป็น
นักกีฬาโอลิมปิก ชะตาชีวติ ของเขาไม่ได้
พลิกผันเพียงเท่านัน้ เพราะหลังจากนัน้
เขาก็ไปเป็นทหารอากาศหน่วยเครือ่ งบิน
ทิง้ ระเบิด ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เครือ่ ง
บิ น ของเขาถู ก ยิ ง ตกและต้ อ งลอย
เคว้งคว้างกลางทะเล 47 วัน เขารอดตาย
เพราะเรือรบญีป่ นุ่ ผ่านมา แต่กท็ ำ�ให้ถกู
จับไปเป็นเชลยในค่ายสงครามที่โตเกียว
แม้ร่างกายจะถูกทรมานหนักหนาสาหัส
แค่ไหน ศักดิศ์ รีจะถูกเหยียบย่ำ�เพียงใด
แต่หลุยส์ แซมเปอรินี ก็ไม่เคยสูญสิน้ พลัง
ใจ และความกล้าหาญเท่านัน้ ทีจ่ ะพาเขา
กลับบ้านได้
หนอนหนังสือร่วมเอาใจช่วยนักสู้ ผู้
พาตัวเองก้าวข้ามอุปสรรคอันหฤโหดผ่าน
ปลายปากกาของ ‘ลอรา ฮิลเลนแบรนด์’
ได้ทกุ ร้านหนังสือ แต่สำ�หรับคอหนังต้อง
อดใจรอเข้าฉายคริสต์มาสนีแ้ น่นอน

Gone Girl ดัดแปลงจากนิยายชือ่ เดียวกันของ กิลเลียล ฟลินน์
เป็นหนังสือขายดีอนั ดับ 1 ของนิวยอร์กไทมส์ นานถึง 8 สัปดาห์
และมียอดขายมากกว่า 2 ล้านเล่ม เมื่อตีพิมพ์ในปีแรก
(เมือ่ 2 ปีกอ่ น)
ด้วยการสร้างจากงานเขียนขายดี ได้ผกู้ ำ�กับฯ ทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับและแสดงนำ�โดยดารานักแสดงทีม่ ชี อ่ื เสียง Gone Girl จึงมี
ฐานะเป็นภาพยนตร์ท่มี ีแรงดึงดูดคนดูกลุ่มใหญ่และมีภาพเป็น
งานทีเ่ ต็มไปด้วยคุณภาพ
ก่อนทีจ่ ะได้ดภู าพยนตร์ หรือแม้แต่เพียงแค่ได้เห็นชือ่ เรือ่ ง
หลายคนน่าจะพอคาดเดาได้วา่ เรือ่ งราวในภาพยนตร์คงเกีย่ วข้อง
กับการทีผ่ หู้ ญิงสูญหายหรือจากไป การคาดเดาเช่นนัน้ นับว่าใกล้
เคียงกับสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นภาพยนตร์ แต่กใ็ กล้เคียงเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้
Gone Girl เริม่ ต้นด้วยเหตุการณ์ทส่ี ามีหนุม่ หล่อกลับมาบ้าน
แล้วพบว่าภรรยาสาวสวยได้หายไป เขาแจ้งตำ�รวจและทางญาติ
ให้ชว่ ยออกค้นหา ระหว่างการค้นหานัน้ ภาพยนตร์ได้เปิดเผยให้
เห็นทีละน้อยว่าไม่ใช่เป็นเรือ่ งแค่สามีถกู ตัง้ ข้อสงสัยว่าฆ่าภรรยา
ตัวเอง (โดยมีเหตุจงู ใจหลายข้อ) แต่เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งค้นหาว่า
แท้จริงแล้ว ผูห้ ญิงคนทีเ่ ป็นภรรยานัน้ สูญหาย ถูกฆ่า ถูกลักพา
ตัว หรือ “จากไป”
ต้ อ งยอมรั บ ว่ า นี่ คื อ งานเขี ย นบทภาพยนตร์ ที่ ดีใ นแง่
การกระตุน้ ให้ตดิ ตามอย่างมิอาจหยุดพักได้ ในขณะเดียวกันก็ได้
การสนับสนุนที่แข็งแรงจากการกำ�กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
กำ�หนดจังหวะและลีลา ซึ่งทำ�ให้ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวที่
ซับซ้อนและดูช้าเรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ท่มี ีความเพลิดเพลิน
ขนาดลืมไปเลยว่าภาพยนตร์ยาวถึง 2 ชัว่ โมงครึง่
Gone Girl ไม่ใช่แบบอย่างของการจบแบบหักมุม เพราะคนดู
ได้รไู้ ปแล้วเมือ่ ถึงตอนกลางเรือ่ ง แต่เป็นแบบอย่างของการเล่า
เรือ่ งทีม่ ชี น้ั เชิงและมีประเด็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายให้เกิดการโต้เถียง เช่น
ประเด็นการแต่งงานและบทบาทของสือ่ มวลชน
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ดร.ปิยสุดา ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza)

“5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์
ในช่วงนีก้ เ็ ข้าสูฤ่ ดูหนาวแล้วนะคะ หลายๆ คนเริม่ จะไม่สบายกัน วันนีจ้ งึ ขอแนะนำ�ให้รจู้ กั
กับ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (seasonal influenza) โดยไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus) มี 3 ชนิด
50 ปี แห่งความภาคภูมิ”
ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี ที่พบมากที่สุดคือ ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 เริ่มพบเมื่อ
ปี พ.ศ. 2552 ทีป่ ระเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา แต่ปจั จุบนั ได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ไปแล้ว และมักพบมากในช่วงฤดูหนาว เชื้อไวรัสจะอยู่ในเสมหะ น้ำ�มูก และน้ำ�ลายของผู้ป่วย
ซึ่งแพร่ติดต่อไปยังผู้อื่นได้เมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม แล้วผู้อื่นหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปสู่ร่างกาย
ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่แพร่เชื้อได้นานประมาณ 3-5 วัน นับจากเริ่มป่วย ในเด็กเล็กสามารถแพร่
เชื้อได้ 7-10 วัน ซึ่งนานกว่าผู้ใหญ่ โดยอาการของโรคคือ มีไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตาม
กล้ามเนื้อมาก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำ�มูกใสๆ และไอแห้ง ในเด็กอาจ
พบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้ ซึ่งบางรายถ้าอาการรุนแรงอาจทำ�ให้เสียชีวิตได้ สำ�หรับ
การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่โดยมากเป็นการรักษาตามอาการ แต่ในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
เช่น ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง แพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยา
โอลเซลทามิเวียร์ (oseltamivir)
ดังนัน้ การป้องกันย่อมดีกว่า ไม่วา่ จะเป็นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ หมั่นล้างมือให้สะอาด และที่สำ�คัญ หากคุณรู้ว่ากำ�ลังไม่สบายก็ควร
ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
อย่าลืมนะคะ หากมีข้อสงสัยด้านสุขภาพหรือการใช้ยา สามารถติดต่อศูนย์เภสัชสนเทศ
ได้ที่ โทร. 0-2977-2222 ต่อ 5041 หรือ ที่เว็บไซต์  www.dic-rsu.net

ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้
รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทีจ่ ดั ขึน้ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน “5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี แห่งความ
ภาคภูมิ”

ความรู้สึกต่อรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

สำ�หรับรางวัลนีเ้ รียกว่าเป็นความภูมใิ จทีส่ ดุ ในชีวติ ตัง้ แต่สำ�เร็จการ
ศึกษาจนกระทั่งปัจจุบัน ครูมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินชีวิตด้วยความตั้งใจ
ไม่วา่ จะทำ�สิง่ ใด คิดสิง่ ใด จะใส่ความตัง้ ใจลงไปเพือ่ จะได้ทำ�สิง่ นัน้ ๆ ออก
มาได้ดที สี่ ดุ ขอขอบคุณอาจารย์ทมี่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ทใ่ี ห้ความไว้วางใจ
มอบเกียรตินี้มา รางวัลนี้ทำ�ให้เราต้องยิ่งต้องตอกย้ำ�ตัวเองให้มากว่าจะ
ต้องทำ�สิ่งดีๆ มากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อรักษาชื่อเสียงสถานภาพงานที่ทำ�ใน
ปัจจุบัน และเพื่อรักษาชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สมกับรางวัล
ทีไ่ ด้มา  เหมือนกับคำ�ขวัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทว่ี า่ “อตฺตานํ ทมยนฺติ
ปณฺฑิตา” ซึ่งแปลว่าบัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง โชคดีที่ได้รับการปลูกฝังทั้ง
ในเรือ่ งการทำ�กิจกรรมและการเรียน ทำ�ให้เรารูจ้ กั แบ่งเวลา รูจ้ กั การทำ�งาน
เป็นทีม ตรงนี้ส่งผลให้สามารถทำ�งานได้อย่างมีความสุขจนถึงทุกวันนี้
ตั้งแต่ได้รับการศึกษามาจนกระทั่งมาเป็นครูที่มหาวิทยาลัยรังสิต สอง
สถาบันนีม้ สี งิ่ หนึง่ ทีเ่ หมือนกันคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�เพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวม จึงทำ�ให้รสู้ กึ ว่าจากนีเ้ ป็นต้นไป เราต้องรักษาความดีให้ได้เหมือนเดิม
และทำ�สิ่งที่ดีให้มากขึ้น

อาชีพครูในชีวิตจริง

เราคิดเสมอว่า การได้มาเป็นครูนั้น นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำ�
ประโยชน์เพือ่ ประเทศชาติ เพราะครูมหี น้าทีต่ อ้ งอบรมและหล่อหลอมเหล่า
อนาคตของชาติ มีหน้าที่เป็นผู้ผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของ
ประเทศให้ได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำ�เนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ประกอบ
อาชีพด้วยความสุจริต วางตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ต่างๆ นานา
ที่คนเป็นครูอยากเห็นพวกเขาเหล่านั้นมีอนาคตที่สวยงาม ดังนั้น เมื่อเรา
มีหน้าที่ตรงนี้ก็ตั้งใจแล้วว่า ไม่ว่าอย่างไรเราจะต้องเป็นครูที่ดี เป็นผู้สอน
ที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี และจะไม่หยุดพัฒนาตนเองไม่ว่า

จะเรื่องอะไรก็ตาม ในการทำ�งาน ในการเรียน ทุกคนย่อมต้องเจอ
กับความเหนือ่ ย เจอกับปัญหา แต่สงิ่ หนึง่ ทีจ่ ะทำ�ให้เราผ่านอุปสรรค
ไปได้นั้น คือ ‘ใจ’ เพียงเราคิดเสียว่าอุปสรรคที่เจอนั้นเป็นเรื่อง
ธรรมดา เปิดใจมองและไม่ปฏิเสธที่จะแก้ปัญหา ทุกอย่างก็จะทำ�
สำ�เร็จไปได้ด้วยดี หลายสิ่งบนโลกใบนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
สายตา แต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยใจ ถ้าจิตใจดี การกระทำ�ก็จะเป็น
ตัวสะท้อนออกมาทำ�ให้คนรอบตัวสัมผัสได้เอง ดังนั้น หลักการใน
การดำ�เนินชีวิตกับหลักการในการทำ�งาน จริงๆ ไม่สามารถแยกกัน
ได้ เพราะสุดท้ายแล้วความคิดจะหลอมรวมออกมาเป็นบุคลิกของ
ตัวเรา

กำ�ลังใจของครู

สุดท้ายนี้ ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่เปิดโอกาสให้ได้
ทำ�งานที่เรารัก ขอบคุณครอบครัวที่ใ ห้การสนับ สนุน มาตลอด
ขอบคุณกำ�ลังใจจากเพื่อนร่วมงานทุกคน ด้วยทุกความร่วมมือและ
ทุกการสนับสนุนจึงทำ�ให้ความตั้งใจนี้ เกิดเป็นความสมบูรณ์ที่จับ
ต้องได้ และประสบความสำ�เร็จในที่สุด
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.รังสิต

จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand) จัดสอบวัด
ระดับความรูภ้ าษาอังกฤษ TOEIC ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากรทีส่ นใจ
ประจ�ำภาคการศึกษา โดยก�ำหนดวันสอบประจ�ำภาคการศึกษาที่
2/2558 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน  พ.ศ.2558 เวลา 08.30 น. ก�ำหนด
รับสมัครภายในวันที่ 10 เมษายน 2558
ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมพ์ชนก ยาวุฒิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1231
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On campus

อาจารย์บั
he Voice)
ณฑิตา ประชามอญ (แนท T
ศิษย์เก่าแขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา เอกการขับร้อง
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

น�ำเสนอผลระดมความคิด

ตามหาความหมาย...
เรามาพูดคุยกันเรื่องของจังหวะกับโอกาส
บางคนไม่ยอมแม้กระทั่งจะสนใจ หรืออาจเป็น
เพราะเขามองไม่เห็น หรืออาจจะมาผิดที่ผิดเวลา
บลา บลา ฯลฯ แต่กับบางคนก็พร้อมที่จะคว้าและ
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิต
อาจารย์บัณฑิตา ประชามอญ (แนท The Voice)
ศิษย์เก่าแขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา เอกการขับร้อง
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จากนักศึกษา
นักร้อง เด็กดื้อ วัยรุ่นอีโก้สูงในตอนนั้น มาในวันนี้
เธอเปลี่ยนมุมมอง ตอบรับทุกโอกาสที่เดินทางมา
พบ เรียนรู้และเติบโตขึ้นสู่เส้นทางนักร้องเพลงแจ๊ส
ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดให้
กับนักร้องรุน่ ใหม่ๆ ในฐานะอาจารย์พเิ ศษสอนด้าน ที่เรียนกับเราร้องไห้ทุกคน ไม่มีใครไม่ร้องเลย
การขับร้องที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย เพราะว่าเราเอาความหวังดีมาเป็นที่ตั้ง อยากให้
ศิลปากร และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เขาได้อย่างนั้นอย่างนี้ เราไม่ได้เข้าใจตัวเด็กเลย
แต่กลายเป็นเอาความอยากของเราไปยัดเยียดให้
จากเด็กดื้อ กลายร่างเป็นอาจารย์
เขา โดยเอาความหวังดีมาเป็นข้ออ้าง จนเกิดการ
ตอนเด็กๆ เป็นคนทะเยอทะยาน มีเป้าหมาย ตั้งคำ�ถามกับตัวเอง พอหลังจากหมดปีแรกไป
กับแพลนในชีวติ แต่กจ็ ะเป็นเด็กหัวหมอและค่อนข้าง แล้ว และผ่านช่วงนัน้ มาได้เราก็เปลีย่ นมุมมองมา
มีอีโก้ ด้วยความที่เราโชคดีกว่าคนอื่นๆ มักจะทำ� เรื่อยๆ จนทำ�ให้เราเข้าใจอะไรๆ มากขึ้น”
อะไรได้โดยที่ไม่ต้องพยายามมากนัก ประกอบกับ
โชคดีอีกหนึ่งชั้นที่โอกาสมักจะเข้ามาตอบสนอง ความสุขจากการให้...
ความต้องการของเราเองอยู่เรื่อยๆ เมื่อได้ทำ�เรา
จากมุมมองเดิมๆ ของคนหนุม่ สาวไฟแรง
ก็ได้เรียนรู้ แต่สดุ ท้ายแล้วยังไงล่ะ ชีวติ ไม่ได้ฟนิ ทุก ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมจะเป็นแรง
วันนี่ ที่จริงแล้วเป้าหมายหลักในชีวิตคือ เรื่องการ ขับเคลื่อนในการพัฒนาวงการเพลงแจ๊สในบ้าน
เรียนต่อและการได้เป็นนักร้องเพลงแจ๊สทีม่ คี ณุ ภาพ เรา แต่เมื่อชีวิตผกผันไปตามปัญหาต่างๆ มา
คนหนึ่ง จนวันหนึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญ ตลอด เหมือนกับเป็นเวลาและวาระของธรรมชาติ
ไปสอน เราก็ตอบรับโอกาสและไปสอน นับเป็นอีก พอสอนไปสักพักแล้วเราเกิดความคิดที่แตกต่าง
ครั้งที่โอกาสมันเข้ามาทำ�ให้เราได้เรียนรู้ชีวิตในอีก ออกไปจากที่อยากจะเปลี่ยนโลก กลับกลาย
แบบที่แตกต่างออกไป
เป็นการเปลี่ยนทัศนคติของคนบางคนจากการที่
“ในตอนนั้นการสอนเป็นอีกทางเลือก ถ้า เราได้มีโอกาสสอนเค้า เพราะในการเรียนดนตรี
หากว่ายังไม่ได้ไปเรียนต่อ และเป็นอย่างเดียวที่จะ หรือศิลปะ งานทุกชิ้นจะสื่อถึงตัวตนเจ้าของ
ทำ�นอกเหนือจากแพลนการเรียนต่อ ปีแรกที่สอนก็ ผลงานเสมอ
ลำ�บากเหมือนกัน คือเราเพิง่ เรียนจบยังไฟแรง เด็ก
“สิง่ ทีไ่ ด้จากการสอนเป็นสิง่ แรก คือ ความ

บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาสังคม

(จังหวะ+เวลา)+โอกาส
และสมการความสุขจากการให้
ของ อ.บัณฑิตา ประชามอญ

สุขจากการได้ให้ ยิง่ เวลาทีเ่ ราสามารถเปลีย่ นนิสยั
หรือทัศนคติของเด็กบางคนได้ก็ย่ิงมีความสุข
ตอนเป็นนักเรียนเราไม่ได้สนใจตรงนี้เลย มอง
ไปข้างหน้าอย่างเดียว พอมาเป็นคนสอนแล้ว
นี่คือการสร้างคนจึงค่อนข้างซีเรียสเวลาคุยกับ
นั ก เรี ย น คื อ จะคุ ย กั น เยอะมาก เพราะว่ า
ทัศนคติและความคิดของเค้ามีผลต่องานที่เขา
สร้างออกมา ทุกอย่างที่เราสอนหรือให้เค้าทำ�มี
ผลต่อชีวิตเค้า ทุกอย่างที่เราได้พูดออกไปมีผล
ต่อชีวิตคนๆ นึง ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม
ระยะเวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยจึงค่อนข้าง
สำ�คัญ บางคนชีวิตเปลี่ยนไปเลย เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราทำ�อยู่จึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก”   
นั บ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง เมล็ ดพั น ธุ์ ชั้ น ดี จ าก
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้มอบให้
กับสังคมไทย แม้ในวันทีเ่ ราพูดคุยกับเธอ เธอยัง
คงติดภารกิจอยู่ในเวที The Voice Thailand #3
แต่จากการที่ได้สัมผัสตัวตนของเธอ เราเชื่อว่า
เธอคนนี้ แ หละ คื อ คนที่ จ ะสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับวงการดนตรีแจ๊สใน
ประเทศไทย

“สังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน” สะท้อน
ความเป็นเด็กรังสิต บทบาทนักศึกษาทีม่ ตี อ่ สังคม
จึงถูกฉายภาพอย่างแจ่มชัดผ่านกิจกรรมหล่อ
หลอมพัฒนานักศึกษา ดร.อาภา หวังเกียรติ ผู้
ช่วยคณบดีวทิ ยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในนามของ
วิ ท ยาลั ยวิ ศวกรรมศาสตร์ ร่ วมกั บ สำ�นั ก งาน
พั ฒ นาสั ง คม จั ด เสวนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
“นักศึกษากับการพัฒนาสังคม” ให้สัมภาษณ์ว่า
กิจกรรมนี้ต้องการให้นักศึกษาเห็นมิติของสังคม
รอบด้าน ไม่ใช่เรียนเพือ่ จบปริญญาตรีเท่านัน้ แนะ
การมองปัญหาทั้งใกล้และไกลตัว เน้นทำ�เพื่อ
สังคม รูปแบบกิจกรรมนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องปีละ
2-3 ครั้ง ทั้งนี้เน้นกลุ่มนักศึกษาปีหนึ่ง ซึ่งสัมผัส
แต่กจิ กรรมรับน้องและเมือ่ ขึน้ ปี 2 เป็นช่วงหัวเลีย้ ว
หัวต่อที่จะลงมือทำ�กิจกรรม จึงต้องปลูกฝังเด็กปี
1 ให้เป็นแกนนำ�สำ�คัญในการทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคม
ในอนาคต
ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมได้ถูกถ่ายทอด
แง่คดิ ผ่านวิทยากรรุน่ พีห่ ลายคน โดย นายธัชพงศ์
แกดำ�  สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัย
รังสิต (สปท.) กล่าวว่า นักศึกษาต้องร่วมสะท้อน
ปัญหาสังคมเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว มีมุมมองพัฒนา
สังคมหลายมิตหิ ลายด้าน หัวใจสำ�คัญต้องให้เด็ก
ได้ลงมือทำ�  เริ่มจากในมหาวิทยาลัยแล้วต่อยอด
ไปนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ เห็นได้วา่ คนรุน่ ใหม่เป็น
วัยรุ่นที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา และกระตุ้นให้รู้สึกได้ว่าตัวนักศึกษา
จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมอะไรได้บ้าง
ด้ า นสั ง คมแห่ ง วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาได้
แสดงออกอย่างไร นศภ. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
รองประธานชมรมสังคมธรรมาธิปไตย กล่าวว่า
ยุ ค นี้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาวะการแข่ ง ขั น

ทางการศึกษา จึงเน้นเรียนมากกว่าการทำ�กิจกรรม
อีกทั้งถูกปลูกฝังไม่ให้ยงุ่ การเมือง จากการที่น้องๆ
นักศึกษาหลายคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้เห็นว่า
ทุ ก คนมี ค วามตั้ ง ใจทำ�เพื่ อ สั ง คม ในส่ ว นของ
ตัวอย่างบทบาทนักศึกษาต่อสังคมทางกลุม่ อาจารย์
ศิษย์เก่า และนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ได้
จัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ยา และแสดงพลัง
คัดค้าน เพราะมีผลเสียและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ยา
กรณีนี้นักศึกษามีความตื่นตัวในการนำ�วิชาชีพให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ด้านรุน่ พีจ่ ากชมรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม
และสิ่งแวดล้อม นางสาวมะลิวัลย์   คำ�เรืองฤทธิ์
กล่าวว่ากิจกรรมนีต้ อ้ งการให้นอ้ งๆ นักศึกษาทุกคน
รู้สึกว่าการพัฒนาสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ใช่
เรือ่ งของผูใ้ หญ่ฝา่ ยเดียว การทำ�เพือ่ สังคมต้องเริม่
จากสิง่ ใกล้ตวั ซึง่ ก็คอื ครอบครัว เพราะเป็นพืน้ ฐาน
หลั ก ของสั ง คม ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาคณะต่ า งๆ
กระตือรือร้นคิดโครงการกิจกรรมตามแนวถนัดของ
สาขาวิชาชีพ ซึง่ ในอนาคตมีโอกาสนำ�กิจกรรมทีค่ ดิ
ไปทำ�ได้จริง
สำ�หรับมุมมองนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวศตาเกตน์  ศรีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ปี 1
เปิดใจว่า การพัฒนาสังคมต้องเริม่ ทีต่ วั เราเองก่อน
โดยทำ�หน้าที่ของตนเองให้ดี ซึ่งเราอยากเป็นส่วน
หนึ่งที่ทำ�ให้สังคมดีขึ้น เริ่มจากจุดเล็กๆ ใช้ความรู้
ที่เรียนทำ�ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ค่ายอาสา ให้
ความรูก้ ารใช้ยา ดูแลสุขภาพฯลฯ ส่วนกรณีคดั ค้าน
พ.ร.บ. ยา ได้มสี ว่ นร่วมด้วยการลงชือ่ และให้ความ
รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Social
Network
ทิ้งท้ายกับกลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปี 1
นายตั้งปณิธาน ทวีปัญญาภรณ์ นายยศธร ประทีป

นายศริศกั ดิ์ บุญรักษา และนายชัชนริณทร ห้วยหงส์ทอง กล่าวร่วมกันว่า การพัฒนาสังคมให้ดี
ได้ตอ้ งเริม่ ทีค่ รอบครัวก่อน ถ้าครอบครัวดีสงั คม
ก็จะดีตามไปด้วย กิจกรรมนี้ทำ�ให้เราสนใจ
ปัญหาสังคมมากขึน้ และในฐานะทีเ่ รียนกฎหมาย
จะให้ความรู้แก่ประชาชนที่ไม่เข้าใจ เช่น เรื่อง
การรุกล้ำ�ที่ดิน รวมถึงจะร่วมรณรงค์กฎหมาย
ต่างๆ เช่น พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ
เป็นต้น
ช่วงชีวติ หนึง่ ในมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้
เด็กรังสิตต้องตามหาความหมายของการทำ�เพือ่
สังคม สิ่งนี้เป็นคุณค่าของการพิสูจน์ความเป็น
ปัญญาชน เพราะนักศึกษาเป็นพลังสำ�คัญของ
การพัฒนาสังคม

