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สวัสดีปีใหม่
 
 สวัสดีท่านผู้อ่าน สารรังสิตเล่มแรกของปี 2559 นี้ กอง
บรรณาธิการขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ปีใหม่นี้ขอให้
เป็นปีทองของท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใด ขอให้ได้
สมปรารถนาในทุกเรื่องไป 

 มหาวิทยาลัยรังสิตของเรายังคงมีเรื่องราวน่าติดตามมา
ให้อ่านกันต่อเนื่องข้ามปี ไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจครั้งสำาคัญของ
เชยีร์ลีดด้ิงไทยทีค่ว้าแชมป์โลกจากประเทศเยอรมัน คณะวิทย์ฯ จบัมือ 
ม.รัฐ ลงนามมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและกาย
อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการของ
ประเทศไทย พูดคุยกับศิษย์เก่าคณะศิลปะและการออกแบบ เจ้าของ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จากเด็กเกเรสู่ความสำาเร็จในอาชีพ ภาพ
บรรยากาศความสนุกสนานในการพบกันระหว่างพ่ีน้องศิษย์เก่า
วิศวะฯ ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีวิศวะท้ายทุ่ง ครั้งที่ 4 และอีก
หลากหลายความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย

 สารรังสิต สวัสดี  

14  อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทย  
 เรื่องอะไร? เพราะอะไร?

6 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 7
 ที่จังหวัดระยอง

13 ฟุตบอลประเพณี
 “วิศวะท้ายทุ่ง ครั้งที่ 4”

12 นศ.ภาพยนตร์ โชว์ผลงานผลิตสารคดี
 เชิงข่าวเรื่อง “โป๊ะ” คว้า 2 รางวัลใหญ่

ครั้งแรกทีมเชียร์ฯ ประเทศไทยสร้างชื่อ
ครองแชมป์โลกอย่างเต็มภาคภูมิ ในการแข่งขัน
The 8th ICF Cheerleading World Championships 2015
ณ กรุงเบอร์ลิน  ประเทศเยอรมนี  

	 “พลังใจขับเคลื่อนได้ทุกสิ่ง	 (Spirit	Can	Drive)”	 จากประโยคนี้เชื่อว่าสามารถสร้างพลัง

ใจให้ใครหลายคนได้ต่อสู้เพื่อคว้ามาซึ่งความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี	 เช่นเดียวกับทีมเชียร์ลีดดิ้ง	

มหาวทิยาลยัรังสติ	ในฐานะทมีตวัแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน	The	8th	ICF	Cheerlead-

ing	World	Championships	2015	และสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้อย่างสมบูรณ์แบบ		และคว้า

แชมป์โลกรายการใหญ่	ได้แก่	แชมป์ประเภท	Cheerleading	Mixed	(ทีม	16	คน)	ประเภท	

Cheerleading	Small	Groups	Mixed	(ทีม	5	คน)	และรองแชมป์รายการ	Cheerleading	Doubles	Mixed	

(คู่ผสม)

เส้นทางสู่การแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศไทย
	 ดร.ฐิติพงศ์	นันทาภิวัฒน์	เลขาธิการสหพันธ์กีฬา

เชียร์ลีดดิ้งประจ�าประเทศไทยและกรรมการบริหารสมาคม

เชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย		กล่าวว่า	กรมพลศึกษา	กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา	 ร่วมกับ	 สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่ง

ประเทศไทย	สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจ�าประเทศไทย	 โดย

การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ได้ส่งทีม

นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งตัวแทนประเทศไทยป้องกันต�าแหน่งเเชมป์

โลก	ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก	รายการ	The	8th	ICF	

Cheerleading	World	Championships	2015	(CWC	2015)	ระหว่าง

วันที่	21-22	 พฤศจิกายน	2558	 	 ณ	 กรุงเบอร์ลิน	 สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี	โดยประเทศไทยได้ส่งทีมเชียร์ลีดดิ้ง

มหาวิทยาลัยรังสิตในช่ือ	“Team	THAILAND”	เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขัน	3	ประเภท	จาก	10	ประเภท	คือ	ประเภทเชียร์ลีดด้ิง

ต่อตัวคู่ผสม	(Cheerleading	Doubles	Mixed)	ประเทศไทยส่ง	2	

ทีม	ทีมแรก	ได้รองแชมป์โลกเหรียญเงิน	คะแนนวันแรก	101.5	

วันที่สอง	108.5	 รวม	212.5	คะแนน	ทีมที่สอง	 ได้อันดับที่	7	

คะแนนวันแรก	91.0	วันที่สอง	75.0	รวม	169	คะแนน		ประเภท

เชียร์ลีดดิ้งกลุ่มเล็กผสม	(Cheerleading	Small	Groups	Mixed)	

ประเทศไทยส่ง	2	ทีม		 ทีมแรก	 ได้แชมป์โลกเหรียญทอง	

คะแนนวันแรก	123.5	วันท่ีสอง	127.5	รวม	251	คะแนน	ทีมท่ีสอง	

ได้รองแชมป์โลกเหรียญเงิน	คะแนนวันแรก	121.5	วันที่สอง	

125.5	รวม	247	คะแนน	ประเภทเชียร์ลีดดิ้งผสม	(Cheerlead-

ing	Mixed)	ได้แชมป์โลกเหรียญทอง	คะแนนวันแรก	252.5	

วันที่สอง	255.0	 รวม	507.5	คะแนน	ซึ่งในการแข่งขัน	CWC	

2015	มีทพันกักฬีาเชยีร์ลดีดิง้จ�านวนกวา่	100	ทมี	จากทัว่โลก

เข้าร่วมการแข่งขัน	ได้แก่	เยอรมนี	(ในฐานะเจ้าภาพ)	รัสเซีย	

สโลเวนยี	สหราชอาณาจักร	โครเอเชยี	ควิบา	เปรู	เอกวาดอร์	

ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ฮ่องกง	ไชนีส-ไทเป	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	

และประเทศไทย

แรงขับเคลื่อนที่เป็นแรงใจนำาไปสู่ชัยชนะ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วินัย	 อวยพรประเสริฐ	 ผู้

จัดการทีม	 กล่าวว่า	 ทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมนี้	 มีศักยภาพอยู่ใน

ระดับแนวหน้าของโลก	 และมีประสบการณ์มาก	 ดังนั้นการ

ฝึกซ้อมมีทั้งการเตรียมความพร้อมของร่างกายและทักษะ

การเล่น	หม่ันฝึกซ้อมต้ังแต่ท่าง่ายไปจนถึงท่าท่ีมีระดับความยาก

อยู่ตลอด	 เพื่อน�ามาใช้อย่างเหมาะสมส�าหรับการลงแข่งขัน

แตล่ะรายการ	รวมถึงประเมนิคูแ่ข่งวา่อยู่ในระดบัใด	จากนัน้

จะเลือกท่าท่ีซ้อมและมีความเช่ียวชาญเพ่ือน�าไปสู้กับคู่แข่งขัน		

ส�าหรับการลงแข่งขันจริงทุกทีมพลาดได้	 ฉะนั้น	 เราจะบอก

นักกีฬาตลอดว่า	 “แพ้ชนะไม่เป็นไร	แค่เราเอาชนะใจตัวเอง

ได้ก็พอ	ส่วนผลจะเป็นอย่างไรถือว่าท�าเต็มที่แล้ว”		พร้อมให้

ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	รวมถึงให้ก�าลังใจทีมคู่แข่งขันด้วย	ซึ่ง

การแข่งขันประเภท		Cheerleading	Doubles	Mixed	หรือ	Cheer-

leading	Small	Groups	Mixed	แข่งกันเพียงแค่นาทีครึ่งเท่านั้น

เอง	ส่วน	Cheerleading	Mixed	แข่งกันในเวลา	2	นาทีครึ่ง	เมื่อเทียบกับสิ่งที่ทุกทีมทุ่มเท

ฝึกซ้อมนั้นอาจเทียบไม่ได้	ดังนั้น	ทุกทีมที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันมีโอกาสแพ้ชนะเท่าๆ

กัน	หากทีมไหนสามารถท�าคะแนนตามที่วางแผนเอาไว้	ทีมนั้นก็ชนะไป”	

		 และส�าหรับการเดินทางไปป้องกันต�าแหน่งแชมป์โลกในคร้ังนี้	 ต้องขอขอบคุณ	

สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย	กรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	

เพรสซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	จ�ากัด(มหาชน)	 ท่ีให้การสนับสนุนสมาคมฯ	 เป็นอย่างดีตลอดมา	

ซึ่งทางสมาคมฯ	คาดหวังว่า	ทีมตัวแทนประเทศไทยจะท�าผลงานได้ดี	และสามารถ

สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย	 	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่การท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย	ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกๆ	องค์กร	ที่ก�าลังพัฒนา	และ

ขับเคล่ือนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งไปสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาต่างๆ	 ทั้งในระดับประเทศ	

และในระดับนานาชาติ		ซึ่งหมายรวมถึงมหกรรมกีฬาโลกและกีฬาโอลิมปิกในอนาคต”	

ผศ.ดร.วินัยกล่าวเสริม

ความรู้สึก ประสบการณ์ของแชมป์โลก
	 นายชานนท์	ประดิษฐ	โค้ชทีมเชียร์ลีดดิ้ง	กล่าวว่า	ความส�าเร็จครั้งนี้อยู่ที่ใจของ

นักกีฬา	ไม่ใช่โค้ช	หากชนะใจตัวเองได้อะไรก็หยุดไม่อยู่	เราไม่ได้หวังที่จะได้แชมป์โลก

แต่เราหวังเพียงเพื่อจะท�าผลงานออกมาให้ดีที่สุด	แต่สุดท้ายทุกคนท�าได้ส�าเร็จ	ส่วนค�า

ว่าแชมป์โลกเป็นรางวัลที่ทุกคนสามารถเอาชนะใจตัวเองได	้ ตลอดเวลา	20	 ปีของทีม

เชียร์ลีดดิ้งที่เริ่มการแข่งขันชิงแชมป์โลกมา	8	 ปี	 ประสบการณ์	 ความเสียสละ	 ความ

ผศ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
ผู้จัดการทีม

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 
เลขาธิการสหพันธ์กีฬา
เชียร์ลีดดิ้งประจ�าประเทศไทยฯ

นายชานนท์ ประดิษฐ
โค้ชทีมเชียร์ลีดดิ้ง

0
3



 “จงบนิไปใหส้งูเทา่ทีเ่ราจะบนิไหว”	เชน่เดยีวกบั

คนคนหนึ่งจะบินไปถึงฝันได้หรือไม่	 ก็อยู่ที่ความตั้งใจ

และความพยายาม	 และหนุ่มน้อยคนน้ีก็พาฝันเขามาได้

เกือบครึ่งทางแล้ว	

	 นายวีรวุฒิ	 ลิ่มพรเจริญ	(ท็อป)	 เล่าให้ฟังว่า	

หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ฝร่ังเศส	

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	2	เขาได้ตัดสินใจเลือกเรียน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน	 วิทยาลัย

การท่องเที่ยวและการบริการ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ซึ่ง

ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 3	 โดยแรงบันดาลใจใน

การเลอืกเรียนสายนีเ้นือ่งจาก	ความชอบส่วนตวัทีช่อบ

นั่งดูเครื่องบิน	 ชอบเปิด	Youtube	 ดูสายการบินต่างๆ	

ได้เห็นการท�างานด้านการบริการของลูกเรือ	ได้สื่อสาร

กบัผู้คนมากมาย	และตรงนัน้กท็�าให้เราค้นพบตัวเองว่า

ชอบงานทางด้านนี้	 เพราะมั่นใจว่าอนาคตการเรียน

ทางด้านนีมี้งานหลากหลายให้เลอืก	และประเทศไทยเรา

ก็ยังเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนอีกด้วย	

 นางสาวภูวิศา	ฉวาง	(สแปม)	นักศึกษาชั้นปีที่	

1	สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน	วิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 สาวใต้ตาคมมากความ

สามารถที่กวาดรางวัลจากการประกวดเวทีต่างๆ	มา

แล้วมากมาย	อาทิ	นางสาวชุมพร	นางนพมาศ	นาง

สงกรานต์	มิสแกรนด์ไทยแลนด์		Dcash	Thailand	Hot	

Model	ฯลฯ

	 สแปมจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายวิทย์-คณิต	 จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา	

จังหวัดชุมพร	 	 สแปมแอดมิชชั่นติดคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร	ท่ีมหาวิทยาลัยรัฐทางภาคใต้

แหง่หนึง่	แตด่ว้ยความทีส่แปมชืน่ชอบงานดา้นวงการ

บันเทิงอยากท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย	เรียนอยู่	2	ปี	

จึงเทียบโอนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต	 เหตุผลที่

เลือกเรยีนที่นี่เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและ

อยู่ในใจของเธออยู่แล้ว	 ซึ่งตอนมาสมัครเรียนได้เข้า

มาปรึกษาอาจารย์เกีย่วกบังานทีท่�าอยู่และความสนใจ

	 “หลังจากที่ได้เข้ามาเรียนด้านนี้จริงๆ	ผมรู้เลยว่า

ตดัสนิใจไม่ผิดทีเ่ลอืกเรียนทางดา้นนี	้และทีม่หาวทิยาลยั

รังสิต	 ผมได้เรียนรู้เร่ืองต่างๆ	 ทั้งการเรียนการสอนโดย

ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง	ท�าให้เราไม่ประหม่า

เมื่อวันหนึ่งเราต้องไปท�าหน้าที่และบริการผู้โดยสารบน

สายการบิน	ที่ส�าคัญท�าให้ผมได้ทักษะเรื่องการพูด	 การ

แสดงออก	 และบุคลิกภาพที่ดีเพราะที่นี่สอนทุกอย่าง	

นอกจากนี้ผมยังได้น�าทักษะด้านการพูดไปต่อยอดโดย

การท�างานพิเศษเป็น	MC	พิธีกรรายการโทรทัศน์	และท�า

แบรนด์สินค้าของตัวเอง	Thebodychoice	เป็นผลิตภัณฑ์

เสริมความงาม	เรียกว่าคุ้มเกินคุ้มกับสิ่งที่ได้มา”

	 ส�าหรับอนาคตวางแผนไว้ว่า	 หลังจากจบการ

ศึกษาจะลองไปสมัครงาน	CIQ	 ดูแลผู้โดยสารเวลาต่อ

เคร่ือง		เพราะตรงนีท้�าใหเ้ราไดฝึ้กการใชภ้าษาองักฤษให้

ดีขึ้นด้วย	และฝากถึงน้องๆ	ที่สนใจจะเรียนทางด้านนี้ให้

พยายามและฝึกฝนภาษาอังกฤษ	หรืออื่นๆ	เพิ่มเติมด้วย

จะดมีาก	เพราะทกุสายการบนิ	การบริการผู้โดยสารย่อม

มคีนหลายเชือ้ชาต	ิขอใหท้กุคนตัง้ใจ	และบนิไปสูฝั่นตาม

ที่ตั้งเป้าหมายไว้	

นายวีรวุฒิ  ลิ่มพรเจริญ

นางสาวภูวิศา ฉวาง
ที่ตนเองมีคือ	 การเงินการลงทุน	 หุ้น	 อสังหาริมทรัพย์	

ตราสารต่างๆ	 ฯลฯ	 	 บวกกับตนเองมีพื้นฐานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว	 จึงเลือกเรียนสาขาวิชา

สารสนเทศการลงทนุ	วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ

การสื่อสาร	มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 มหาวทิยาลยัสนบัสนนุใหน้กัศึกษาเรียนไปดว้ยและ

ท�างานหาประสบการณไ์ปดว้ย	เพือ่ฝึกใหเ้รารู้จักแบง่เวลา	

ฝึกความรับผิดชอบ	 อาจมีบ้างที่ตารางงานตรงกับเวลา

เรียน	แต่เราก็ไมท่ิง้เร่ืองเรียนคอยตดิตามงานทัง้จากเพือ่น

และอาจารย์	 เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน	จดบันทึกตามความ

เข้าใจ	 พอใกล้สอบก็อ่านหนังสือทบทวนล่วงหน้า	2-3	

อาทิตย์	 อ่านทุกอย่างที่อาจารย์สอนและค่อยมาเน้นจุด

ส�าคัญๆ	อีกครั้ง	ก็จะท�าให้ผลการเรียนของเราออกมาใน

ระดับที่น่าพอใจ

นางสาวภูวิศา ฉวาง (สแปม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

นายวีรวุฒิ ลิ่มพรเจริญ  (ท็อป) นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ด้านการบิน  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ผลงานรางวัลทีมเชียร์ลีดดิ้ง:

 ปี 2001-2003
• แชมป์ รายการ Thailand Cheerleading Competition
• แชมป์ รายการ Seacon Square National Cheerleader Contest 2 สมัย
• แชมป์ รายการ Red Bull Extra Boom 
• แชมป์ รายการ To Be Number One 2 สมัย

 ปี 2004
• แกรนด์แชมเปี้ยน รายการ The 2nd BCA International Cheerleading
• Open Championships ประเทศสหราชอาณาจักร

 ปี 2008
• แชมป์นานาชาติ รายการ The 2nd Cheerleading Asia International 
• Open Championships (CAIOC) ประเทศญี่ปุ่น

 ปี 2009
• รองแชมป์โลก เหรียญเงิน รายการ The 5th ICF Cheerleading World
 Championships ประเทศเยอรมนี 

 ปี 2010-2011
• แชมป์อาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย 

 ปี 2011
• แชมป์โลก เหรียญทอง Cheerleading Doubles Mixed และ Cheerleading
 Small Groups Mixed รายการ The 6th ICF Cheerleading World
 Championships ประเทศฮ่องกง 

 ปี 2013
• แชมป์นานาชาติ รายการ the 7th Cheerleading Asia International
 Open Championships (CAIOC) ประเทศญี่ปุ่น
• แชมป์โลก เหรียญทอง Cheerleading Mixed (ทีม 12 คน)
 รายการ WDSF World DanceSport Games ประเทศไต้หวัน 
• แชมป์โลก เหรียญทอง Cheerleading Doubles Mixed
 รายการ the 6th ICF Cheerleading World Championships ณ ประเทศไทย 

 ปี 2015
• แชมป์ The 1st Asian Cheerleading DanceSport Championships 2015 
 ณ ประเทศไทย

พยายามทุ่มเท	และสุดท้ายคนไทยท�าได้	มันไม่ใช่แค่ทีมไทย	

แตค่อืคนไทย	สายเลอืดไทย	ในนามประเทศไทยทีเ่ปน็แชมป์

แรกของประเทศเรา	

		 นายชาญณรงค์	กุลศิริ	กัปตันทีม	และนางสาวรวิวาร	

หมวกโตนด	นักกีฬาของทีมเชียร์ลีดดิ้ง	กล่าวว่า	“ดีใจที่ได้

รับรางวลันี	้เพราะชยัชนะคร้ังนีน้อกจากการไดเ้ปน็แชมปโ์ลก

แล้ว	เราทุกคนสามารถเอาชนะใจตัวเองได้		และเอาชนะใจ

ผู้ชมทั้งสนาม	รวมถึงผู้ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลก	เนื่องจาก

ทีผ่่านมาเรามกีารฝึกซอ้มกนัคอ่นข้างหนกัพอสมควร	ทัง้โคช้	

นักกีฬาและทีมงานทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งม่ันเพื่อการ

แข่งขัน		แมก้ารแข่งขันจะเผชญิกบัอปุสรรคดา้นสภาพอากาศ

บ้าง	แต่เราทุกคนท�าเต็มท่ี		การได้รับโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง

ของทีมเชียร์ลีดดิ้ง	นอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้ว	

ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลก	

ย่ิงท�าใหม้กี�าลงัใจมากเพราะเราไม่เพยีงท�าเพือ่ตวัเรา	แตเ่รา

ท�าเพื่อชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติของเราด้วย”	

ยกระดับเชียร์ลีดดิ้งสู่การเป็นหนึ่งในประเภทกีฬา
	 อีกหนึ่งความยินดีที่ส�าคัญมาก	นั่นคือ	การที่เชียร์ลีดดิ้งได้รับการผลักดันให้เข้า

สู่การเป็นกีฬา	เรียกว่า	กีฬาเชียร์ลีดดิ้งได้ส�าเร็จ		โดย	ดร.ฐิติพงศ์	นันทาภิวัฒน์	ใน

ฐานะคนไทยหนึ่งเดียวในคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ	 (In-

ternational	Federation	of	Cheerleading:	 IFC)	 ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาแดนซ์

สปอร์ตโลก	(World	DanceSport	Federation:	WDSF)	ซึง่เปน็สหพนัธ์กฬีานานาชาตสิมาชกิ

ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล	(International	Olympic	Committee	หรือ	IOC)	Asso-

ciation	of	IOC	Recognised	International	Sports	Federations	หรือ	ARISF		และ	Inter-

national	World	Games	Association	หรือ	IWGA		และที่ผ่านมาทางสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่ง

ประเทศไทย	มีผลงานการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยอดเยี่ยม	ตลอดจนยังได้รับ

เกียรติและความไว้วางใจจาก	IFC		และประเทศสมาชิก	ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

เชยีร์ลดีดิง้ในระดบันานาชาตเิปน็ประจ�าตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2551	ในรายการ	ASIAN-THAILAND	

CHEERLEADING	INVITATIONAL	ก่อนจะร่วมกับกรมพลศึกษาจัดชิงแชมป์โลกรายการ	

CWC	2013	ที่ประเทศไทย

Thailand Team wins the championship in the Cheerleading World Champion-
ships 2015, Germany
	 The	Thailand	Team	departed	overseas	to	defend	the	championship	titles	and	

won	the	championships	in	Cheerleading	Mixed	and	Cheerleading	Small	Groups	Mixed	

including	the	second	best	in	Cheerleading	Doubles	Mixed	in	the	8th	ICF	Cheerleading	

World	Championships	2015	in	Germany.
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ม.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 7 
จังหวัดระยอง 	 สาขาวิชาภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร์	

มหาวทิยาลยัรังสติ	จัดกจิกรรมค่ายภาษาจีน	คร้ัง

ที่	7	 ในปีนี้มีทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษา

แลกเปลี่ยนชาวจีน	เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	200	คน	

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยสุดา	

ม้าไว	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน	 ณ	 เคียงทะเล							

รีสอร์ท	จังหวัดระยอง

	 อาจารย์ณัฐฌาภรณ์	 เดชราช	 หัวหน้า

สาขาวิชาภาษาจีน	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย

รังสิต	กลา่ววา่		วตัถุประสงค์ของการจัดกจิกรรม

คร้ังนี้	 เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนภาษาให้มี

ประสิทธิผลมากข้ึน	 จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน	

และเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมระหวา่ง

กัน	นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด

ความสนใจและความกระตือรือร้นในการศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง	 และเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา

โดยตรงระหว่างนักศึกษาไทย	 กับนักศึกษาจีน	

กิจกรรมค่ายภาษาจีน	นับเป็นการเรียนรู้ในแบบ

ฉบับศตวรรษที่	 21	 อย่างแท้จริง	 ที่นักศึกษา

สามารถเรียนรู้และทดลองได้ทุกที่ทุกเวลา	 ทั้งนี้	

นอกจากนักศึกษาจะได้ท�าความรู้จักกันเองแล้ว	

ยังได้ รู้จักเพื่อนใหม่เจ้าของภาษา	 ทั้งที่ เป็น

นกัศึกษาแลกเปลีย่น	และอาจารย์ชาวจีนอกีดว้ย

	 นางสาวปิยวรรณ	ปรีชาเลิศ	นักศึกษาชั้น

ปีที่	 4	 สาขาวิชาภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 กล่าวว่า	 การเข้าร่วม

กิจกรรมในคร้ังนี้	 นอกจากจะได้รับความรู้	 ได้

เพื่อนใหม่แล้ว	 ยังเป็นการผ่อนคลายตัวเองจาก

การเรียนรู้แบบวชิาการทีเ่รียนในหอ้งเรียนอกีดว้ย	

กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกกิจกรรมนั้น	 แฝงไปด้วยการ

รู้จักคิด	 การตัดสินใจ	 และการใช้ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร	 จึงเรียกได้ว่าได้รับความรู้และความ

สนุกสนานไปพร้อมๆ	กัน															

	 นายตนุภัทร	 พึ่งแรง	 นักศึกษาชั้นปีที่	3	

สาขาวิชาภาษาจีน	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย

รังสิต	กล่าวว่า	ภาษาจีนเป็นภาษาที่ตนชอบ	แม้

พื้นฐานภาษาจะไม่แข็งแรงเช่นเจ้าของภาษา	แต่

เมื่อได้ลองฝึกและใช้ทุกวัน	 	 ท�าให้การสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศนั้นแข็งแรงมากข้ึน	 และยัง

เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ตนเองอีกด้วย	

ส�าหรับค่ายภาษาจีนคร้ังน้ี	 พวกเราได้ใช้ภาษาจีน

ตลอดเวลา	และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม	และการ

ใช้ชีวิตประจ�าวันของเพื่อนๆ	ชาวจีนอีกด้วย																																		

RSU holds the 7th Chinese Camp in Rayong
	 Department	of	Chinese	Language,	Fac-

ulty	of	Liberal	Arts,	Rangsit	University	held	the	

7th	Chinese	Camp	at	KiengTalay	Resort,	Rayong	

Province.	Asst.	Prof.	Dr.	Piyasuda	Mawai	-	Dean	

of	Faculty	of	Liberal	Arts,	Rangsit	University	

presided	at	the	opening	ceremony.	This	year,	

there	were	200	students,	both	Thai	and	Chinese,	

participating	in	the	camp.	

อาจารย์ณัฐฌาภรณ์  เดชราช
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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เภสัชฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม “เย็นใจด้วยธรรมะ
ธรรมะสวัสดี”
 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดกิจกรรม	“เย็นใจด้วยธรรมะ	ธรรมะสวัสดี”	

โดยไปปฏิบัติธรรม	ณ	วัดอุทยานนที	จังหวัดชลบุรี	โดยมีพระมหาชาญวิทย์	เตชปญโญ	

เจ้าอาวาส	น�าอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

สวดมนต์	 ฟังเทศน์	 และนั่งสมาธิ	 	 ซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญชวนชาวชลบุรีร่วมปฏิบัติธรรมด้วย	

ทั้งนี้	 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจริยธรรม	 คุณธรรมอันดี	 การฝึกสติ	 และ

ฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้น�าในการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย

ม.รังสติ จดัโครงการรณรงคเ์พือ่การไมส่บูบหุร่ี สูม่หาวทิยาลยั
ปลอดบุหรี่
 มหาวทิยาลยัรังสติ	จัดโครงการ	”รณรงคเ์พือ่การไม่สบูบหุร่ี	สูม่หาวทิยาลยัปลอดบหุร่ี”	เพือ่เปน็การ

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในชุมชนมหาวิทยาลัยรังสิต	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.พงศ์ภัทร	

อนุมัติราชกิจ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณชั้น	1	

อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต	
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ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการ Overnight Trip 2015
	 วทิยาลยันานาชาต	ิมหาวทิยาลยัรังสติ	จดัโครงการ	Overnight	Trip	2015	เพือ่กระชับความสมัพนัธ์

ที่ดีระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยน	กับมหาวิทยาลัยรังสิต	 	และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา	

รวมทั้ง	 เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศไทย	 ทั้งนี้	 มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

จำานวน	50	คน	ณ	พัทยา	จังหวัดชลบุรี

ม.รงัสติ จดักฬีาบณัฑติศกึษาสมัพนัธ์  “Graduate Rangsit 
Game” ครั้งที่ 17
  ผศ.ร.ต.หญิง	 ดร.วรรณี	 ศุขสาตร	 	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา

บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์		“Graduate	Rangsit	Game”	ครั้งที่	17	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.พงศ์ภัทร	อนุมัติ-

ราชกิจ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธานเปิดงาน	ทั้งนี้	ภายในงาน

มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ	ให้ความสนใจร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งเป็นจ�านวนมาก	ณ	

DHL	Blu-o	Rhythm	&	Bowl	ชั้น	5	สยามพารากอน
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	 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 คณะ

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ร่วมกับ	

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	และสาขา

วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั	ลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัในการ

ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมทาง

ดา้นวศิวกรรมฟืน้ฟแูละกายอปุกรณ	์ทีมี่คณุภาพ

มาตรฐาน	เพ่ือช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย

	 รองศาสตราจารย์นันทชัย	 ทองแป้น	

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 คณะ

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เปิดเผยว่า	

เนือ่งดว้ยสาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์	คณะ

วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	ไดม้คีวามร่วม

มือกับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 คณะ

วิศวกร รมศาสต ร์ 	 ส ถ าบั น เ ทค โ น โ ล ยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 และ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	ในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน

ทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและกายอุปกรณ์	 โดย

ทางสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ของ

มหาวทิยาลยัรังสติ	ไดม้หีอ้งวจัิย	SIP	ทีไ่ดท้�าการ

พัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู	 ที่

เก่ียวข้องกับการน�าสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย	

เชน่	คลืน่ไฟฟา้กลา้มเนือ้	คลืน่ไฟฟา้สมอง	คลืน่

ไฟฟ้าจากตา	 เป็นต้น	 มาท�าการควบคุมการ

ท�างานของกายอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้

ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของร่างกายที่

เกีย่วข้องควบคมุการท�างานเสมือนอวยัวะจริงๆ		

และทางโรงเรียนกายอุปกรณ์สิ รินธร	 คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ซึง่มีความเชีย่วชาญ

และมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตในระดับ

นานาชาติและไดผ้ลติกายอปุกรณต่์างๆ	เชน่	แขน

เทียม	 ขาเทียม	 เป็นต้น	 ให้แก่ ผู้พิการของ

ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปี	 แต่กาย

อุปกรณ์ดังกล่าวมีการท�างานในแบบธรรมดาที่ใช้

ส�าหรับทดแทนอวัยวะที่พิการเท่านั้น	

	 “การที่ทั ้งสามสถาบันได้มีเจตนารมณ์

ร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและกาย

อุปกรณ์	ที่มีคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว	ถือว่าจะ

เปน็ประโยชนแ์ก่คนพกิารและแกป่ระเทศไทยเปน็

อย่างสูง	เนื่องจากในอนาคตจะมีกายอุปกรณ์ที่มี

คุณภาพสูงทัดเทียมกับท่ีน�าเข้ามาจากต่างประเทศ

ซึ่งมีราคาแพงมาก	ที่ส�าคัญการรับเอาเทคโนโลยี

จากตา่งประเทศมาใชแ้ตเ่พยีงอย่างเดยีว	โดยไม่มี

การท�าการวิจัยและพัฒนาข้ึนมาใช้เอง	 จะท�าให้

ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน	และก้าว

ทันต่างประเทศได้ในอนาคต

	 จากเหตุผลดังกล่าวทั้งสามสถาบันจึงได้มี

เจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือ

เพือ่พฒันานวตักรรมทางดา้นวศิวกรรมฟืน้ฟแูละ

กายอปุกรณ	์ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	เพือ่ชว่ยเหลอื

คนพกิารของประเทศไทยโดยไดร่้วมลงนามบนัทกึ

ข้อตกลงในการร่วมกันท�าวิจัย	 พัฒนาศักยภาพ

ด้านงานวิชาการ	 และงานบริการวิชาการด้าน

วศิวกรรมฟืน้ฟแูละกายอปุกรณข้ึ์น”	หวัหนา้สาขา

วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ฯ	กล่าวเสริม

RSU Sciences together with public universities 
signed an MOU to assist people with disa-
bilities in Thailand
	 Department	of	Biomedical	Engineering,	

Faculty	of	Science,	Rangsit	University	in	coop-

eration	with	Sirindhorn	School	of	Prosthetics	and	

Orthotics,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	

Mahidol	University;	and	the	Department	of	Bio-

medical	Engineering,	Faculty	of	Engineering,	King	

Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang,	

signed	the	MOU	to	cooperatively	develop	the	

prosthetics	and	orthotics	to	assist	people	with	

disabilities	in	Thailand.

รศ.นันทชัย  ทองแป้น
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จับมือ ม.รัฐ
ลงนามมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและกายอุปกรณ์
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย
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พระพุทธรูปที่วัด NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT

ร้านกาแฟน่านั่งอยู่ใกล้ๆ กับโบสถ์นอร์ทเทรอดาม

หลุมกับดักแบบต่างๆ ที่ทหารอเมริกันขวัญกระเจิง Before and After เมื่อทหาร
เวียดกงหลบลงอุโมงค์ไปแล้ว
แทบมองไม่ออกเลย

อุโมงค์นี้แหละที่ผมตะกายหา
ทางออกแทบไม่ทัน

โบสถ์นอร์ทเทรอดามแห่งเวียดนาม

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สงครามภายนอกจัดแสดงอาวุธหนักต่างๆ

 สวสัดคีบัแฟนๆ	คอลมันข์องผม	จากฉบบั

ที่แล้วเรายังคงอยู่กันที่นครโฮจิมินห์	 ประเทศ

เวียดนาม	ตอนใต้	ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่	28	มีนาคม	

2558	 หลังอาหารกลางวันเราก็เดินทางมาชม

ความสวยงามของวัด	NAM	MO	BON	SU	THICH	CA	

MAU	NI	PHAT	ซึ่งผมก็จนด้วยเกล้าที่จะออกเสียง

เปน็ภาษาเวยีดนาม	ทีว่ดันีเ้รามเีวลาคอ่นข้างนอ้ย	

ผมเลยได้แต่เดินถ่ายรูปรอบๆ	 บริเวณวัด	 ส่วน

เด็กๆ	แทบไม่ยอมลงจากรถที่แอร์เย็นฉ่�า	เพราะ

ภายนอกร้อนตับแลบ	แบบว่าร่มผ้าเปียกเบย	555	

ชว่งบา่ยแก่ๆ 	เรากม็าทีพ่พิธิภัณฑ์สงคราม	ซึง่จัด

แสดงเกี่ยวกับประวัติของสงครามอเมริการบกับ

เวียดนาม	ภายในแบ่งออกเป็น	3	ชั้น	 จัดแสดง

อาวุธยุทโธปกรณ์	 รวมทั้งรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ

สงครามมากมาย	ซึง่อาวธุสว่นใหญผ่มสงัเกตเหน็

แต่ของอเมริกัน	 มีแต่ชาวต่างชาติพวกยุโรป	

อเมริกาเข้าชมด้วยความสนใจมากมาย	 ส่วน

บริเวณด้านนอกจัดแสดงคุกจ�าลองที่ขังทรมาน

นกัโทษเชลยศึกในชว่งสงครามเวยีดนาม	ไกดส์าว

ชาวเวียดเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วก็สะเทือน

อารมณ์พอสมควรว่ามนุษย์ด้วยกันท�ากันได้เลวร้าย

ขนาดนี้	 ในแง่ความเห็นส่วนตัวของผมกับการที่

ได้มาชมที่นี่แล้วรู้สึกเห็นใจน้องเวียดในสมัยนั้น	

และสะใจกับความหย่ิงยะโสของอเมริกาที่คิดว่า

ตัวเองย่ิงใหญ่แต่กลับต้องมาแพ้สงครามกับชาติ

เล็กๆ	 ที่ไม่มีอะไรจะเทียบกันได้เลย	 นอกจาก	

“ใจและจิตวิญญาณรักชาติ”	 ของชาวเวียดนาม	

เอาละ่คบั	ไปเทีย่วทีอ่ืน่กันตอ่หลงัจากผมดรามา่

เล็กน้อย	หุ	หุ

	 ชว่งเย็นแลว้เรากม็าทีจุ่ดทอ่งเทีย่วส�าคญั

ของนครโฮจิมินห์ที่โบสถ์นอร์ทเทรอดามแห่ง

เวียดนาม	 เป็นโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่

เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝร่ังเศส	 โดย

สร้างเพือ่ใหเ้ปน็โบสถ์ประจ�าเมอืงไซง่อ่น	โดยได้

สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส	 ระหว่าง

ทีพ่วกเราก�าลงัเดนิไปเพือ่ถ่ายรูปกนั	ผมเดนิคู่มา

กับลูกศิษย์สาวท่ีเธอสวยจัดมาก	เธอสะดุดจะหกล้ม

หันหน้ามาทางผม	“...แหก”	ผมง้ีข�าก๊ากเลย	“แกน่ี

ก้อหน้าตาดี	 แต่เสือกอุทานซะหมดสภาพเบย”	

“หนูขอโทษค่ะป๋า”	หล่อนยกมือไหว้	“ม่ายเปนรัย...	

ป๋าชอบบบ”	 เสียงเพื่อนๆ	ฮาเลย	 เสร็จจากที่นี่

เราก็ทานอาหารค่�าและกลับโรงแรม

	 เช้าวันอาทิตย์ที่	29	มีนาคม	หลังอาหาร

เช้า	 ก็เดินทางสู่เมืองคูจี	 ชมอุโมงค์กู่จี	 อุโมงค์

ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว	 ในสมัยที่

ท�าสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหาร

พันธมิตรจากนานาประเทศ	ซึ่งในอดีตเคยมีชาว

เวยีดนามอาศัยอยู่ภายใตอ้โุมงคน์ีใ้นระหวา่งการ

ท�าสงคราม	 และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทาง

ทหาร	และเป็นหลุมหลบภัย	ซึ่งมีความยาวกว่า	

270	กิโลเมตร	และอุโมงค์น้ียังสามารถทะลุออกสู่

แม่น้�าไซ่ง่อนได้อีกด้วย	ก่อนที่พวกเราจะเดินชม	

ก็มารวมตัวกันที ่ห้องประชุมที ่เป็นเพิงมุงแฝก

ทีจ่�าลองสภาพเหมอืนจริงสมยัสงคราม	รับฟงัการ

บรรยายสรุปพร้อมชมภาพถ่ายและวีดิ โอ

เหตกุารณจ์ริงในชว่งของการเกดิสงคราม	ได้เ้หน็

ถึงความอุตสาหะ	 และความมุ่งม่ันของทหาร

เวียดนามเหนือท่ีต้องขุดอุโมงค์ท่ีแบ่งเป็นหลายช้ัน

เหมอืนตกึเลย	โดยใชแ้คจ่อบกบับุง้กีเ๋ทา่นัน้	หลงั

ออกจากหอ้งประชมุกเ็ดนิตามไกดช์มตามอโุมงค์

ตา่งๆ	ทีเ่ปน็ของจริงทัง้หมด	ถ้าไมส่งัเกตดีๆ 	เรา

จะไม่มีทางรู้เลยวา่เปน็ปากทางเข้าอโุมงค	์มขีนาด

เล็กมากแค่พอตัวน้องเวียดลอดผ่านและคลานได้

เท่านั้น	 ทหารอเมริกันตัวใหญ่ไม่มีทางเข้าตามไป

ได้แน่นอน	 และมีทางเข้าออกโผล่มายิงข้าศึกได้

ตลอด	 มีอุโมงค์อยู่จุดนึงที่ให้นักท่องเที่ยวลอง

เข้าไปคลานได้	ผมก็ลองคลานสี่เท้าเข้าไป	ทั้งมืด

ทัง้แคบ	อดึอดัและนา่กลวัมาก	ไปไดแ้ปบ๊เดยีวเจอ

ทางออกผมเผ่นเลย	ไมไ่ปตอ่แลว้	ผมเปน็คนทีก่ลวั

ท่ีแคบๆ	คับ	พอโผล่ข้ึนมาเจอแสงอาทิตย์และเจ้าพวก

ลูกศิษย์ที่ยืนรออยู่	 “เฮ้ย!	 ป๋ารอดตายแล้วโว้ย”	

เสียงพวกเด็กนรกมันฮากันใหญ่	“พวกเมิงอยาก	F	

หรา”	 เสียงโห่เลยทีนี้	 ผมเหลือบไปเห็นนังกะเทย

ควายสวย	น้�าหนักเกือบ	100	โล	“แกไม่ลองคลาน

เข้าอโุมงคห์รา”	“โห!	ปา๋นีค่ดิไดเ้นอะ	ยังไมท่นัเขา้

นู๋ก็ติดอยู่ปากรูแล้ว”	 หล่อนสวนมาทันที	 มีเสียง
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สมุดโน้ตพาเยี่ยมเยือนเมืองกาญจน์ฯ 
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

	 รายการสมุดโน้ต	Trips	17	ครั้งนี้	เดินทางไปที่	จังหวัดกาญจนบุรี	

เริม่ต้นรู้จักชุมชนบ้านปากแพรกซึ่งเป็นชุมชนตลาดเก่าที่ผสมผสานศลิปะ

ตะวนัตกกับตะวันออกไว้อย่างงดงาม	 จากนั้นไปต่อยังหนองสาหร่าย	

ศึกษากระบวนการท�านาข้าวและนาหญ้า	ซึง่มหาวทิยาลยัรังสติได้ร่วมมอื

กับเกษตรกรอ�าเภอหนองสาหร่าย	ในการจัดตั้งโรงสีข้าวและผลิตข้าวดี

มีจมูก	 “ข้าวทิพย์อรุณ”	 	จากนั้นไปเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อและโคนมของ

ชาวบ้าน	และดูวิธีการปลูกและเก็บผักชะอมกับมะเขือพวงของชาวบ้าน

ที่หนองสาหร่าย	จังหวัดกาญจนบุรี

	 ติดตามและรับชมรายการสมุดโน้ตกันได้ทางสถานีโทรทัศน์	RSU	

Wisdom	TV	หรือ	www.rsu.tv	ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา	15.30-16.00	น.

ซินจ่าว... นครโฮจิมินห์ (ตอนจบ)

หัวเราะอย่างฮาเลย	 แต่ที่น่าสะพรึงมากที่สุด

เห็นจะเป็นหลุมพรางกับดักที่เวียดกงท�าไว้	 มิน่า

เล่าพวกอ้ายกันถึงกลัวนักกลัวหนา	 มีสารพัดรูป

แบบเลย	 เป็นหลุมพรางที่ก้นหลุมมีไม้แหลมรอ

เสียบถ้าพลาดตกลงไป	 บางแห่งก็เป็นคานดีด

เหล็กแหลมพร้อมเสียบ	โอย!	สารพัดกับดัก	ช่วง

ทางเดินออกจากที่นี่เป็นสนามยิงปืนชนิดที่ใดใน

โลกไม่มีเหมือน	ทั้งปืนอาก้า	ปืน	M16		ปืนกล	ปืน

ครก	ปนืยิงรถถัง	มใีหล้องถ้าทา่นมตีงัคจ่์าย	ผมงี้

สะดุ้งเป็นพักๆ	เพราะเสียงปืนแต่ละชนิดดังมาก	

จุดสุดท้ายก่อนออกจากท่ีน่ีจะเป็นจุดพักนักท่องเท่ียว	

เค้าจะเตรียมขนมแบบที่ทหารเวียดกงกินกัน

ในชว่งสงคราม	ขนมทีว่า่คอืหวัมันขาวตม้ทีจื่ดชดื

มาก	ต้องจิ้มพริกกับเกลือปนน้�าตาลที่เค้าเตรียม

ไว้ให้	ก็อร่อยดีคับ	แต่พวกเด็กๆ	ไม่เอาเลย	และแล้ว

ก็มาถึงอาหารมื้อสุดท้ายของทริปนี้	ทาง	บริษัท

ท๊อปฮิตทัวร์	 ได้จัดเตรียมอย่างอลังการงาน

สร้างมาก	เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แบบซุ้มอาหาร	มี

ใหเ้ลอืกกนิมากมายตามความตะกละของแตล่ะ

คน	 จะเดินก่ีรอบก็ได้ไม่อั้น	 มุมที่ได้รับความ

สนใจมากที่สุดเห็นจะเป็นมุม	Seafood	ทั้งหอย	

กุ้ง	 ปู	 ปลา	 เอามาย่างจิ้มน้�าจิ้มแซ่บๆ	 เด็กๆ	

ยืนต่อควิรอกนัเปน็แถว	หลงัจากอิม่จนแทบอว้ก

แล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางมาสนามบินที่ต้อง

ผ่านการจราจรที่จราจลมากของนครโฮจิมินห์		

ข้ึนเคร่ืองเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน

เวียดนามแอร์ไลน์	 	 เราถึงท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ	 ประมาณเกือบทุ่ม	 โดยสวัสดิภาพ	

พร้อมความประทับใจ
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 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	รวมใจจัดงาน	“วิศวะท้ายทุ่ง”	ปี

ที่	4	น�าโดยศิษย์เก่ารุ่น	4	รหัส	34	เป็นเจ้าภาพในการ

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวุฒิ	 สุพิชญางกูร	

รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	

และศิษย์เก่า	 รุ่น	1	 วิศวกรรมเคร่ืองกล	 กล่าวว่า	

เนื่ อ ง ใน โอกาสครบรอบ	 27	 ปี 	 วิ ทยาลั ย

วิศวกรรมศาสต ร์	 ชมรมศิษ ย์ เก่ าวิ ทยาลั ย

วศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	จึงจัดกจิกรรม	

“วิศวะท้ายทุ่ง”	ขึ้น	ต่อเนื่องเป็นครั้งที่		4	โดยรุ่นพี่

ศิษย์เกา่รุ่น	4	รหสั	34	เปน็เจ้าภาพในการจัดกจิกรรม

ร่วมกับผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์	เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของ

วิทยาลัยฯ	 ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน		ผลงานวิจัย	วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	

และงานบริการวิชาการ	 พร้อมทั้งแสดงศักยภาพใน

การสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าฯ	 สู่สังคมภายนอก

ร่วมกัน	 	 นอกจากนี้	 ยังถือเป็นการสร้างความรัก	

ความผูกพัน	 สู่ความร่วมมือในการพัฒนาและ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต
รวมใจจัดงาน “วิศวะท้ายทุ่ง”  ปีที่ 4

สนับสนุนความแข็งแกร่งทั้งทางด้านวิชาการและ

วชิาชพีใหแ้กรุ่น่นอ้งทีก่�าลงัจะจบการศึกษาไปพฒันา

ประเทศชาติในอนาคต	

	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 พลังจิต

อาสาโดยชมรมจักรยานวิศวะท้ายทุ่ง		จัดกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคมสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่	 	 “จักรยาน

ประเพณีวิศวะท้ายทุ่ง	ครั้งที่	2”			ปั่นจักรยานจาก

อาคารวิษณุรัตน์	(อาคาร	5)	มหาวิทยาลัยรังสิต	ไป

ยังโรงเรียนวัดเชิงท่า	 อ�าเภอบางปะอิน	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	เพือ่รวมน้�าใจบริจาคสิง่ของ	อาท	ิ

อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ	

นักเรียน	กิจกรรมกอล์ฟกระชับมิตร	การแข่งขันฟุตซอล	

และงานเลี้ยงสังสรรค์วิศวะท้ายทุ่ง	 เป็นต้น	 	 ซึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากพี่น้องศิษย์เก่าฯ	ตั้งแต่รุ่น

แรกถึงรุ่นปัจจุบันแล้ว	 ยังได้รับเกียรติจากรุ่นพี่

ศิลปนิ-ดารา	คณุปอ๋-ณฐัวฒิุ	สะกดิใจ	และผู้จัดการ

ดาราชื่อดัง	 คุณเอ-ศุภชัย	 	 ศรีวิจิตร	 ศิษย์เก่า

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เข้า

ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Faculty of Engineering, RSU, organized the 
‘4th Re-Union-Widwa Taythoong’
	 The	Faculty	of	Engineering	Alumni	Club,	

Rangsit	University	organized	the	 ‘4th	Re-Union-

Widwa	Taythoong’	at	Futsal	Field,	Muang-Ake,	

Pathumthani.
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นศ.ภาพยนตร์ฯ ม.รังสิต โชว์ผลงานสร้างสรรค์
ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “โป๊ะ” คว้า 2 รางวัลใหญ่ 
	 สารคดเีชงิข่าว	เร่ือง	“โป๊ะ”	ประมงพืน้บ้าน

ที่ก�าลังจะเลือนหาย	 ผลงานสร้างสรรค์โดย

นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน	์

วทิยาลยันเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	จาก

ทีม	“Film	Burn”	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	

2	 และรางวัลบันทึกภาพยอดเย่ียม	 ในการ

ประกวดสารคดีเชิงข่าวระดับอุดมศึกษา	ภาย

ใต้โครงการ	“สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี	ปี	10”	ซึ่ง

ในปีนีมี้นสิตินกัศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม	194	ทมี	

จาก	51	สถาบัน	และคัดเหลือ	8	ทีมเพื่อเข้า

ค่ายแข่งขันรอบชงิชนะเลศิเพือ่ผลติผลงานภาย

ใต้เวลา	 สถานการณ์	 และพื้นที่จริงในโจทย	์

“พลังคนรุ ่นใหม ่	 ขับเคลื่อนสังคมสู ่การ

เปลี่ ยนแปลง”	 จัด ข้ึนโดยบริ ษัท	 สิ งห ์	

คอร์เปอเรชั่น	และบริษัท	สาระดี	จ�ากัด		

	 นายดนุนัย	 ไทยด�ารง	 นักศึกษาชั้นปีที่	

4	 สาขาวิชาการภาพยนตร ์และวีดิทัศน ์	

วทิยาลยันเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	หนึง่

ในสมาชิกตัวแทนทีม	“Film	Burn”	กล่าวว่า	ตน

และเพื่อนในทีมอีกสองคน	 คือ	 นายวัลลภ	

เศรษฐศุภกูล	 และพระณรงค์	 ทองพันทา	 ได้

รวมกลุ่มกันเพื่อจะผลิตสารคดีเชิงข่าวเข้าร่วม

ประกวดในโครงการฯ	 ดังกล่าว	 โดยถือเป็น

ความโชคดเีมือ่โจทย์ทีถู่กก�าหนดให้สร้างสรรค์

ผลงานนัน้	เป็นเร่ืองราวในพืน้ทีท่ีส่มาชกิในกลุม่

ของเราอาศัยอยู่	นัน่คอื	อ�าเภออมัพวา	จังหวดั

สมุทรสงคราม	ซึง่พวกเราได้ลงพืน้ทีแ่ละส�ารวจ

วถีิชวีติ	ปัญหาต่างๆ	ในชมุชนบริเวณนัน้	เพือ่

คดิสร้างสรรค์ผลติสารคดเีชงิข่าวเพือ่น�าเสนอ

ต่อไป	และเร่ืองทีเ่ลอืกน�ามาถ่ายทอดคร้ังนีคื้อ	

เร่ือง	“โป๊ะ”	ประมงพืน้บ้านทีก่�าลงัจะเลอืนหาย	

ซึ่งอยู่ในธีมเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับรากเหง้า

และการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน	

	 “โป๊ะ	เป็นวธีิการจับปลาทีมี่มายาวนาน	

แต่ปัจจุบนัในพืน้ทีบ่ริเวณนัน้เหลอือยู่เพยีงเจ้า

เดียว	เนื่องจากปัจจุบันคนหันมาใช้วิธีที่อยาก

ให้ได้ปลาจ�านวนมากโดยการลากอวน	ซึง่การ

ใช้อวนลากท�าให้ปลาใหญ่ปลาเล็กโดนลาก

ตดิอวนไปหมด	และยังท�าลายสภาพแวดล้อม

ใต้น�้าอีกด้วย	พวกเราจึงคิดว่า	“โป๊ะ”	นี่แหละ

ที่เราจะน�ามาถ่ายถอดเร่ืองราว	 อย่างน้อยก็

เพือ่ให้คนรุ่นหลงัได้ใช้วธีิทีไ่ม่ท�าลายธรรมชาติ

ในการหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป	 ซึ่งการจับ

ปลาทแูบบโป๊ะของทีน่ีม่าจากภมูปัิญญาชาวบ้าน	

โดยเขาจะวางโป๊ะหนัให้ปีกโป๊ะสวนกระแสน�า้ลง	

ถ้าน�้าลงเมื่อไหร่ปลาก็เข้าโป๊ะเอง”	

	 นายดนุนัย	กล่าวเพิ่มเติมว่า	รางวัลที่

พวกเราในทีมต้ังใจผลิตสารคดีเชิงข่าวคร้ังนี้

ข้ึนมานอกจากจะเป็นความภมูใิจของพวกเรา

เองแล้ว	 ยังอยากจะสะท้อนให้คนรุ่นหลังได้รู้

ถึงบุญคุณของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบตัว	

อยากให้ร่วมกนัอนรัุกษ์วฒันธรรมหรือภมิูปัญญา

ที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้	 จะได้มีกิน	 มีใช้

ต่อไปยาวนาน	 และนอกจากผลงานดังกล่าว

จะได้รับมาถึง	2	รางวัลแล้ว	สารคดีสั้นที่ผ่านเข้า

รอบ	8	ทีม	ยังได้รับการน�าเสนอเพื่อเผยแพร่ผ่าน

ทางรายการ	เรื่องจริงผ่านจอ	ทางสถานีโทรทัศน์	

ช่อง	7	อีกด้วย	

	 ส�าหรับผู้ทีส่นใจสามารถรับชมสารคด	ีเชงิข่าว	

เร่ือง	 “โป๊ะ”	 ประมงพื้นบ้านที่ก�าลังจะเลือนหาย

ได้ที่	 https://www.youtube.com/watch?v=4-

SNuccqCtM&feature=youtu.be

(จากซ้าย)
นายวัลลภ เศรษฐศุภกูล
พระณรงค์ ทองพันทา
เเละ นายดนุนัย ไทยด�ารง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

การแข่งขันฟุตซอล สานสัมพันธ์น้องพี่
ณ สนามฟุตซอล เมืองเอก ปทุมธานี

ภาพสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “โป๊ะ”
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ของดีมีอยู่[วิภาณี ชีลั่น]



ปีหน้าฟ้าใหม่
อยากเห็นประเทศไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลง

14 15Notebook
[วิภาณี ชีลั่น]

 “อยากให้การท่องเที่ยวไทยมีสีสันเหมือนเดิมครับ	เพราะช่วงหลังๆ	

เหมือนจะเงียบเหงาไป	 ที่ส�าคัญอยากเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างชาติช่วยกันอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ	 ให้ยังคงสวยงามอยู่เสมอ	

เพราะทีผ่่านมาเกดิปญัหามาจากการสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกในบริเวณ

สถานท่ีท่องเท่ียว	เช่น	ห้องพัก	รีสอร์ต	ร้านอาหาร	ฯลฯ	ฝากถึงผู้ประกอบการ

ค�านงึถึงความเหมาะสมและผลทีจ่ะเกิดตามมาดว้ย	เพราะบางคร้ังมันท�าให้

ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวลดลง	 แถมบางแห่งยังเป็นการ

คุกคามเขตป่าไม้อีกด้วย	จึงอยากให้มีการจัดระเบียบในเรื่องนี้ด้วยครับ”	

 “อยากให้การคมนาคมมีการพัฒนาเพ่ืออ�านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนมากข้ึน	เพราะอย่างทีท่ราบกนัดวีา่ตอนนีเ้ริม่มีการสร้าง

รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ	 แล้ว	 อยากให้เร่งท�าเพื่อให้คนสัญจรไปมาได้

สะดวกรวดเร็ว	การจราจรบนทอ้งถนนจะไดไ้ม่ตดิขัด	จะไดล้ดมลพษิ

บนท้องถนน	สุขภาพจิตจะได้ดีขึ้นค่ะ”	

 “อยากให้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว

แบบไทย	เช่น	การเที่ยวแบบโฮมสเตย์	คือ	

การทีไ่ปเทีย่วตามวถีิชาวบา้น	พกักับบา้นที่

มีโฮมสเตย์	 เพื่อจะได้เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิต

แบบคนไทยจริงๆ	ไม่วา่จะเปน็การปลกูผัก

สวนครัว	 การท�าอาหารที่ได้วัตถุดิบที่

ปลอดภัย	 ได้เรียนรู้พิธีการทางศาสนาของ

ไทย	 การท�ากิจกรรมของชุมชนนั้นๆ	 และ

เรียนรู้ความเป็นอยู่และวิถีชาวบ้านของ

เมืองไทย	 จะได้เป็นการส่งเสริมการท่อง

เทีย่วไทยใหด้ข้ึีน	และสง่เสริมภาพลกัษณท์ี่

ดีให้ประเทศไทยด้วยครับ”	

 “อยากใหป้ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงใน

ทางทีด่ข้ึีนทกุๆ	ดา้น	ไม่วา่จะเปน็เศรษฐกจิ	สงัคม	

การศึกษา	 ฯลฯ	 เพราะสิ่ ง เหล่านี้จะท�าให้

ประเทศไทยมีการเติบโตที่ดีต่อไป	 รองรับการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ประเทศไทยจะได้

เปน็ประเทศทีพ่ฒันาและเติบโตอย่างมีคณุภาพคะ่”	

 “อยากให้เรื่องการแพทย์	การรักษาพยาบาล	

และด้านสุขภาพของคนไทยดีข้ึนครับ	 เพราะใน

ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาด้านโรคเร้ือรังเป็นจ�านวน

มาก	 อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่าง

จริงจัง	 และให้คนตระหนักถึงปัญหาแล้วหันมาดูแล

ตัวเอง	เช่น	การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย	การออกก�าลงักาย	การตรวจสขุภาพประจ�า

ปี	เป็นต้น”	

 “อยากให้ประเทศไทยมีความรัก

สามัคคีคนไทยรักกันแบบไม่มีฝักฝ่าย	

ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ	สามคัค	ี

ปรองดองกัน	เนือ่งจากชว่งเวลาทีผ่่านมา

ประเทศไทยของเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่

สงบมากมาย	 จึงอยากเห็นความรักและ

ความสามัคคีในประเทศ	 เพื่อเป็นแบบ

อย่างให้เยาวชนรุ่นต่อๆ	ไป”		

 สวสัดปีใีหม่	2559	อย่างเปน็ทางการกันอกีคร้ัง	ทกุๆ	ปเีรากจ็ะอวยพร

ให้ทุกคนได้เจอแต่สิ่งดีๆ	เรื่องดีๆ	ชีวิตดี๊ดีแฮปปี้ตลอดปีตลอดไป	ส�าหรับ

บา้นเมอืงเราก็เชน่กนัหลายคนคงไดต้ดิตามขา่วสารกนับา้งแลว้	มผู้ีเชีย่วชาญ	

นักวิเคราะห์หลายด้านออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ	 ใน

ประเทศไทย	ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ	การเมือง	 ธรรมชาติ	 ฯลฯ	ก็ว่ากันไปตาม

เหตุและผลในการคาดการณ์	 แล้วคุณล่ะ!	 คุณอยากให้ประเทศไทยมีอะไร

เปลี่ยนแปลงบ้าง	ลองไปฟังเสียงส่วนหนึ่งจากนักศึกษารั้วรังสิตกันดูว่าพวก

เขาคิดอย่างไรกันบ้าง	

นายพชรดนัย ปัญญาภู (เบนซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

นายเวทชวิน ตันติวิธิเวท (เกร้ท) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวฉัตรสิริ ภารพบ (พลอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

นายกฤต ศรีนครินทร์ (กฤต) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวนัฐพร สองนาค (หมิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บันทึกเรื่องราวของผู้เล่นหลักทีมเชียร์ลีดดิ้ง	 ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านตัวอักษร

ให้ทุกคนเลิกกลัว	และกล้าที่จะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึง...	

ดร.โจ	(ผู้เขียน)	จะย้อนวันวาน	พาผู้อ่านกลับไปยังปี	พ.ศ.	2540	วันที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	

วันที่เฟ้นหาลีดมือไปร่วมในการแข่งขันฟุตบอลยูลีก	 วันที่กีฬาเชียร์ลีดดิ้งยังเป็นเรื่องใหม่	 วันที่ถูกผู้ใหญ่มองว่า

ท�าอะไรไม่ได้เรื่อง!	 แต่เพราะความมุ่งมั่น	 ความมานะพยายาม	 ฝันเล็กๆ	 ของเด็กมหา’ลัยจึงกลายเป็นจริง	

ดร.โจและผองเพื่อนพาทีมเชียร์ลีดดิ้ง	มหาวิทยาลัยรังสิต	เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับประเทศ	ได้รางวัลมาครอง	

และได้รับค�าเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันในฐานะทีมตัวแทนจากประเทศไทย	 ในการชิงแชมป์เชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ	 ปี	

2004	ที่ส่งประกวด	4	ประเภท	แต่ได้ถ้วยรางวัลกลับมา	5	ใบ!	เรื่องราวของผู้ชายคนนี้กับทีมเชียร์ลีดดิ้งไม่ได้จบ

อยู่แค่นั้น	เขายังฝันให้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งได้เข้าสู่โอลิมปิก	อาจดูเป็นฝันที่ไกลเกินเอื้อม	แต่ถ้าขยันเขย่ง	ก็น่าจะคว้า

ถึงได้ในสักวัน	เหมือนที่เขาเคยท�าได้มาแล้ว

‘ไม่สูง	 ต้องเขย่ง’	 อาจจะท�าให้คุณเข้าใจกีฬาเชียร์ลีดดิ้งขึ้นมาอีกนิด	 แต่เชื่อสิว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจ	

และทัศนคติดีๆ	ไปอีกเพียบเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ

ไม่สูง ต้องเขย่ง
โดย อักษรลักษณ์

SPECTRE
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี      

 เม่ือกล่าวถึง	 Spec-

tre	คงต้องย้อนกลับไปกล่าวถึง	

Skyfall	และเม่ือกล่าวถึง	Skyfall	

ก็คงต้องพาดพิงถึงภาพยนตร์

ชุดเจสัน	 บอร์น	 อย่างมิอาจ

หลีกเล่ียงได้	

	 ทุกวันนี้ถ้าใครใช้สมาร์ตโฟน	 คงยากที่จะไม่ชอบถ่ายภาพ	

เพราะด้วยความง่ายในการใช้งาน	 เพียงแค่กดปุ่มก็ถ่ายภาพได้ในทันที	

แต่ปัญหาก็เริ่มตามมาด้วยการที่รูปภาพมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ	 ทั้ง

จากการถ่ายภาพซ�้าไปมาที่มุมเดิม	ภาพถ่ายชัดบ้างไม่ชัดบ้าง	 จะลบก็

ไม่กล้าลบ	จากมีแค่สิบกว่าภาพบางคนสะสมไว้เป็นพันๆ	ภาพก็มี	กว่า

จะรู้ตัวก็	Memory	เต็ม	นั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหา

		 Gallery	Doctor	น่าจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้	เพราะเป็น	Apps	ที่

ช่วยในการคัดแยกรูปภาพที่คาดว่าเราไม่ต้องการแล้ว	3	 แบบ	1.	Bad	

photos	(ภาพเสีย)	2.	Similar	photos	(ภาพซ�้า)	และ	3.	Photos	for	review	

(ภาพรอดู	เพื่อที่จะลบมันได้อย่างสบายใจ)	เพียงใช้แค่	Similar	photos	

ภาพซ�้าก็น่าจะพอ	 เพราะภาพเหมือนกันลบทิ้งได้เลย	 แต่	Bad	photos	

ภาพเสียนั้นอาจเป็นความตั้งใจของคนถ่ายภาพก็ได้	แต่	Apps	คิดว่าเรา

ถ่ายพลาดซะงั้น	อันนี้ต้องสังเกตด้วยครับ	Gallery	Doctor	ใช้งานง่าย	มี

ให้ใช้งานได้ทั้งระบบ	Android	และ	iOS	

จัดการคลังภาพด้วย Gallery Doctor
โดย ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง 

	 ใน	 Skyfall	 มีการกล่าวถึงประวัติและภูมิหลังทาง

ครอบครัวของบอนด์	 ท�าให้ได้รับรู้อีกด้านของบอนด์	 ซ่ึงสามารถ

เรียกได้ว่าเป็น	The	Bond	Identity	(อิงจากช่ือภาพยนตร์ภาคแรก

ของ	เจสัน	บอร์น	คือ	The	Bourne	Identity)	

	 ส�าหรับ	 Spectre	 ยังคงเป็นงานท่ีมีความเช่ือมโยง

เก่ียวข้องกับงานชุดเจสัน	 บอร์น	 เช่นเดียวกับ	 Skyfall	 โดยการ

เช่ือมโยงและเก่ียวข้องน้ันอยู่ในรูปของการกล่าวถึงชีวิตวัยเด็ก

ของบอนด์	รวมถึงการสร้างให้ผู้ร้ายเป็นคนในองค์กร	

	 แต่ในอีกด้านหน่ึง	บอนด์ยังคงลักษณะเฉพาะตัวเอาไว้	

(และเป็นส่ิงท่ีแตกต่างจากเจสัน	 บอร์น)	 เช่น	 การระบุช่ือและตัว

ตนของตัวเองอย่างม่ันใจผ่านทางการแนะน�าตัว	 หรืออาจกล่าว

ได้ว่างานชุด	เจมส์	บอนด์	อย่าง	Skyfall	และ	Spectre	มีท้ังการ

ย้อนกลับไปส�ารวจ	identity	ของบอนด์	และการตอกย้�าความเป็น

ตัวตนด้วยเช่นกัน

	 เม่ือพิจารณา	 Spectre	 ว่าเป็นภาพยนตร์ส�าหรับ

มวลชน	ภาพยนตร์เร่ืองน้ียังคงเดินตามรอยภาคก่อนๆ	เช่น	เน้น

ความแปลกตาของเหตุการณ์และสถานท่ี	(มีฉากงาน	Day	of	Dead	

เป็นฉากเด่นช่วงเปิดเร่ืองและมีฉากหลังเป็นเม็กซิโก	 ออสเตรีย

และแอฟริกาเหนือ)	 มีฉากขับรถไล่ล่า	 มีฉากระเบิดและการใช้

เทคโนโลยีล้�ายุค	รวมถึงมีสตรีผู้มีเสน่ห์อยู่เคียงข้างบอนด์	

	 ถ้าจะหาความโดดเด่นใน	Spectre	 คงต้องบอกว่าเป็น

ช่วงเปิดเร่ืองท่ีการเคล่ือนกล้องอย่างต่อเน่ืองได้น�าคนดูเข้าไปอยู่

ในเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด	 ซ่ึงท�าให้เป็นงานท่ีมีความพิเศษและ

แตกต่าง	

Recommended
เมนูบันเทิง

นางสาวสิรินาถ ธนันท์วงศ์ (เตย)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบัญชี 



สวัสดีปีใหม่

[อ.ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์์]์

คุยเฟื่องเรื่องภาษา[อาจารย์ณฐ  บุญธนาธีรโชติ  สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร]์

新年快乐!	-- Xīn Nián Kuàilè (ซิน	เหนียน	ไคว่	เล่อ)	
--	สวัสดีปีใหม่	

	 ยังอบอวลอยู่ในบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่กันอยู่นะคะ	 นับถอยหลังอีกไม่นานก็จะถึง

เทศกาลส�าคัญของชาวจีน	 นั่นคือ	 เทศกาล	 “春节—

Chūnjié	(ชุนเจ๋ีย)”	หรือ	“ตรุษจีน”	นั่นเอง		คุยเฟื่อง

เรื่องภาษาฉบับนี้	 ขอน�าเสนอค�าอวยพรที่ใช้บ่อยๆ	ใน

วนัตรุษจีน

	 ตรุษจีนนี้	 อย่าลืมเลือกค�าอวยพรภาษาจีนไป

อวยพรคุณพ่อคุณแม่	 ญาติพี่น้อง	 เพื่อนๆ	 กันเยอะๆ	

นะคะ	新正如意,	新年发财—xīn zhèng rúyì, xīn nián fācái 

(	ซินเจิ้งหยูอี้	ซินเหนียนฟาไฉ	)	ซินเจียยู่อี่	ซินนี้ฮวดไช้	

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ	ไจ้เจี้ยน!

	 หลายคนอาจจะคิดว่า	 “ใครๆ	 ก็รู้ว่าน�้ามี

ประโยชน์ต่อสขุภาพ”		แต่ประโยชน์บางอย่างน้องๆ		

อาจจะยังไม่รู้ว่า	แค่ดืม่น�า้เปล่ามากๆ	กรั็กษาโรคได้		

วนันีเ้รามาท�าความรู้จัก	“น้องน�า้”		ให้ละเอยีดกันดี

กว่าค่ะ	

	 ประโยชน์แรกคอื	เร่ืองของผิวพรรณค่ะ	การ

ดืม่น�า้มากๆ	ช่วยให้ผิวของน้องดมีูน�า้มนีวล	ใครทีม่ี

ผิวแห้งหรือผิวมัน	 น�้าช่วยคุณได้ค่ะ	 น�้าช่วยปรับ

สมดลุของผิวและท�าให้เราหน้าเดก็ลงได้	มคีนทดลอง

แล้วนะคะ	โดยการดืม่น�า้วนัละ	3	ลติร	ตดิต่อกนั		1	

เดอืน	หน้าของเขาเดก็ลงอย่างเหน็ได้ชดัจนสามแีละ

วั่น	ซื่อ	หยู	อี้ สมความปรารถนา

จี๋	เสียง	หยู	อี้ สมปรารถนา

อี	ฝาน	เฟิง	ซุ่น ทุกอย่างราบรื่น

เจา	ไฉ	จิ้น	เป่า เงินทองไหลมา

ซื่อ	ซื่อ	ซุ่น	ลี่ ทุกเรื่องราบรื่น

อี้	เปิ่น	วั่น	ลี่ ก�าไรมากมาย

เหนียน	เหนียน	ฟา	ไฉ ร�่ารวยตลอดไป

กง	สี	ฟา	ไฉ ขอให้ร�่ารวย

ห่าว	อวิน้	เหนยีน	เหนยีน โชคดีตลอดไป

ไฉ	เอวี๋ยน	กว่าง	จิ้น เงินทองไหลมา

เหนียน	เหนียน	โหย่ว	อวี๋ เหลือกินเหลือใช้

จิน	อวี้	หม่าน	ถัง ร�่ารวยเงินทอง

ต้า	จี๋	ต้า	ลี่ ค้าขายได้ก�าไร

หลง	หม่า	จิง	เฉิน สุขภาพแข็งแรง

ลกูยังแปลกใจ	น้องๆ		ลองท�าดนูะคะ	เร่ืองต่อไปทีน่่าสนใจคอื	ในช่วงทีเ่ราใกล้

จะสอบหรือเครียดๆ	น�า้ช่วยให้สมองท�างานได้ไวและดข้ึีน	ท�าให้เรามีสมาธิ	

	 นอกจากนีเ้วลาทีเ่ราปวดหวัไม่ว่าจะจากความเครียดหรือไมเกรนแล้วไม่

อยากกนิยา	ให้ดืม่น�า้เยอะๆ	ค่ะ	อาการจะดข้ึีน	อกีอย่างคอืการดืม่น�า้ช่วยใน

การลดน�า้หนกัได้ด้วยนะคะ	เพราะช่วยให้เราอิม่ทานอาหารได้น้อยลงและกระตุน้

การเผาผลาญ		น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ	อ่านจบแล้วเราไปดืม่น�า้กนัดกีว่าค่ะ

ภาษาจีน

万事如意

一帆风顺 yī fán fēnɡ shùn

一本万利 yì běn wàn lì

恭喜发财   ɡōnɡ xǐ fā cái

wán shì rú yì

财源广进 cái yuán ɡuǎnɡ jìn

大吉大利 dà jí dà lì

吉祥如意 jí xiánɡ rú yì

事事顺利 shì shì shùn lì

招财进宝 zhāo cái jìn bǎo

年年发财 nián nián fā cái

好运年年 hǎo yùn nián nián

金玉满堂 jīn yù mǎn tánɡ

年年有余 nián nián yǒu yú

龙马精神 lónɡ mǎ jīnɡ shén

พินอิน คำาอ่าน คำาอ่าน

Interview
ขึ้นแท่น

	 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ ง

ประเทศไทย	 (สสอท.)	 มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น	

ประจ�าป	ี2558	ใหแ้กบ่คุลากรทีม่ผีลงานดเีดน่ทัง้สาย

วิชาการและสนับสนุนวิชาการ	ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์

แก่สถาบันฯ	และประเทศชาติโดยส่วนรวม	ซึ่งในปีนี้

ก็มีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับคัด

เลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจ�านวน	10	คน	 โดยมี

บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตจ�านวน	3	 คน	 ได้แก่	

รศ.ดร.กาญจนา	สริุยะพรหม	ผศ.ชาญชยั	สขุสวุรรณ	์

และอาจารย์ระภีพงศ์	อุปมา	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา	สุริยะพรหม	

บคุลากรดเีดน่ดา้นวชิาการ	กลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพ	

กล่าวว่า	รางวัลที่ได้รับครั้งนี้	นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึง

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต	ที่ได้รับการยอมรับ

และมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ	 รวมถึงการ

พัฒนาทางองค์ความรู้สู่สังคม	ซ่ึงผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ของรางวัลคร้ังนี้คือ	 	 ผลงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับ

ภาวะเมตะบอลิค	 ซินโดรม	(Metabolic	syndrome)	

หรือ	“โรคอว้นลงพงุ”	โดยไดรั้บการตพีมิพล์งวารสาร

วิชาการต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	ถือเป็นผลงาน

ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศได้	

นอกจากนีร้างวลัดงักลา่วยังเปน็ความภูมิใจของการ

ได้ท�างานในสายวิชาการ	 โดยได้น�าความรู้ความ

สามารถ	และประสบการณท์ีเ่ราศึกษามาถ่ายทอดให้

แก่บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย	 สุขสุวรรณ์	

บุคลากรดีเด่นกลุ่มงานกิจการนักศึกษา	 ระดับผู้

บริหารหรือหวัหนา้งาน	กลา่ววา่	ทกุการท�างานไมว่า่

จะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติการก็ไม่แตกต่างกัน	

เพราะเราตอ้งท�างานร่วมกนั	การทีเ่ราในฐานะหวัหนา้

งานไดรั้บรางวลันี	้ไมไ่ดห้มายความวา่เปน็รางวลัของ

เราเพียงคนเดียวแต่เป็นรางวัลของทุกคนในทีมด้วย

เชน่กนั		หากเราไมมี่ทมีงานคอยชว่ยเหลอื	สนบัสนนุ	

งานก็ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าหรือส�าเร็จได้	 ซึ่งที่

ผ่านมามแีนวคดิในการท�างานทียึ่ดปฏบิตัติลอดมาคือ	

“ไม่มีค�าว่าท�าไม่ได้”	 และส�าหรับรางวัลท่ีทาง	 สสอท.	

มอบใหค้ร้ังนี	้ขอน�าความภาคภมิูใจกบัรางวลันีส้ง่ต่อ

ให้แก่ทุกคนและมหาวิทยาลัยรังสิต	 เพื่อเป็นเคร่ือง

ยืนยันในความส�าเร็จที่เราร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ

งานด้วยกันมา	

	 อาจารย์ระภีพงษ์	อุปมา	บุคลากรดีเด่นกลุ่ม

งานกิจการนักศึกษา	 ระดับผู้ปฏิบัติการ	 กล่าวเสริมว่า		

การท�างานอะไรก็ตามท่ีเรารักด้วยความต้ังใจ	ผลลัพธ์

ที่ออกมาย่อมท�างานนั้นประสบผลส�าเร็จ	 ส�าหรับ

รางวลัทีไ่ดรั้บก็เปรียบเสมือนน้�าหลอ่เลีย้งจิตใจใหเ้รา

มกี�าลงัใจในการท�างานตอ่ไป	และจะมุ่งม่ันสร้างสรรค์

กิจกรรมดีๆ	 เพื่อมหาวิทยาลัยต่อไป	 โดยมุ่งเน้นให้

ทุกกิจกรรมได้สร้างประโยชน์	 สร้างการเรียนรู้แก่

นักศึกษา	สถาบัน	และสังคมส่วนรวม	

	 นอกจากนี้	 บุคลากรดีเด่นทั้ง	 3	 คนยังได้

กล่าวทิ้งท้ายว่า	 ขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณา

คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว	 และที่ส�าคัญ

ขอบคุณผู้บริหารจากคณะและหน่วยงาน	มหาวิทยาลัย

รังสิต	 ที่ให้โอกาสได้ท�างาน	 พิสูจน์ผลงานเร่ือยมา	

และทกุความส�าเร็จทีไ่ดรั้บจะรักษาไวซ้ึง่คณุภาพและ

พยายามพัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	

[กรรณิการ์ คงคา/ วิภาณี ชีลั่น]

3 บุคลากรคุณภาพแห่ง ม.รังสิต
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
และด้านสนับสนุนวิชาการ ประจ�าปี 2558 

อาจารย์ระภีพงษ์ อุปมา
บุคลากรดีเด่นกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ระดับผู้ปฏิบัติการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุริยะพรหม 
บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย สุขสุวรรณ์ บุคลากร
ดีเด่นกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหารหรือ
หัวหน้างาน

 “นำ้า” มีประโยชนอ์ย่างไร

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

16 17



 ท�าไม?	ต้องท�ากิจกรรม	และ	 “จิตอาสา”	

คืออะไร!!!	 ร่วมค้นหาค�าตอบในงานเปิดตัวศูนย์

จิตอาสา	(RSU	Volunteer	Center)	ส�านกังานกิจการ

นักศึกษา	จัดกิจกรรมน้ีข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ผ่านการท�ากิจกรรม	ซึ่งเน้นด้านจิตอาสาและการ

บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	หล่อหลอมความเป็น	

“ลูกรังสิตจิตอาสา”	 อีกทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมสู่

ภายนอกร่วมกับองคก์รภาคเีครือข่ายดา้นจิตอาสา	

โดยจัดบูธให้นักศึกษาเลือกชมและสมัครเข้าร่วม

กจิกรรม	ทัง้นี	้ไดจั้ดพธีิลงนามความร่วมมือ	(MOU)	

เครือข่ายจิตอาสา	12	องค์กร	ได้แก่	ธนาคาร

จิตอาสา	มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	มูลนิธิพุทธรักษา	

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม	(I	Care)	เครือข่าย

จิตอาสา	(Volunteer	Spirit	Network)	ศูนย์อาสา

บ้านดินไทย	THE	Guide	Light	 เครือข่ายเพื่อน

หนังสือ	บ้านรักษ์ดิน	Amnesty	International	Thai-

land	มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ	(IYF)	อาสา

กาชาดไทย	IServe	Thailand	และมูลนธิิธรรมมกิชน	

	 สรรสาระจากวิทยากรหลายท่านให้ข้อคิด

และสร้างแรงบันดาลใจด้านจิตอาสา	 โดยนาย

อภิสทิธ์ิ	เวชชาชวีะ	หวัหนา้พรรคประชาธิปตัย์และ

อดีตนายกรัฐมนตรี	 กล่าวในการปาฐกถาเร่ือง	

“บทบาทคนหนุ่มสาวกับพันธกิจทางสังคม”	 ว่า		

การให้และการคิดกิจกรรมขอให้คิดถึงปัญหา

สงัคม	เชน่	สิง่แวดลอ้มในโลกทนุนยิม	ซึง่ไมม่ใีคร

คิดว่ากระบวนการผลิต	การใช้พลังงานมีผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม	ถ้าไม่มีจิตสาธารณะ

ก็ท�ากันไป	 ซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้เลว	 แต่โลกอยู่ไม่ได้	

เปิดตัวศูนย์ RSU Volunteer Center
บ่มเพาะ “ลูกรังสิตจิตอาสา สู่สังคมธรรมาธิปไตย”

ปัญหาจะย้อนมาท�าลายพวกเรา	ดังน้ัน	งานอาสาสมัคร

และงานจิตอาสาจึงมีความส�าคัญ

	 “คนหนุ่มสาวต้องอยู่ในสังคมอีกนานคง

อยากเห็นสังคมและบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีข้ึน	

จิตอาสาต้องสร้างด้วยตัวเราเอง	 	 กล้าที่จะตั้ง

ค�าถามกับสิ่งที่ไม่ดี	 เราจะได้เติบโตในสังคม

ประเทศชาติที่ดีที่ทุกคนมีชีวิตที่มีคุณภาพ	อยู่ร่วม

กันอย่างสันติมีความสุข	และขอสนับสนุนให้พวกเรา

สร้างสังคมที่ดีต่อไป”	อดีตนายกรัฐมนตรี	กล่าว

	 ดา้น	อาจารย์ศศิน	เฉลิมลาภ	ประธานมูลนธิิ

สืบนาคะเสถียร	 กล่าวว่า	 บรรยากาศการท�า

กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 ในอดีต

สมยัทียั่งไม่มคี�าวา่	“จิตอาสา”	จะเนน้การออกคา่ย

สร้างในพื้นที่ทุรกันดาร	ซึ่งกิจกรรมเมื่อ	10	ปีที่แล้ว

แตกต่างจากสถานการณ์ในปัจจุบัน	 ในยุคนี้

กิจกรรมจิตอาสามีหลายรูปแบบ	อาทิ	การรณรงค์

รักษาสิ่งแวดล้อมท�าได้ในหลายช่องทางและ

สามารถใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	และขอ

สนับสนุนให้ท�าวิทยานิพนธ์ศึกษาผลกระทบที่เกิด

ข้ึนกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นการบริการสังคมอย่างแท้จริง

	 อีกทั้งวิทยากรระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย	

ผศ.ดร.นเรฏฐ	์พนัธราธร	รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ	

ได้ฝากข้อคิดชีวิตในมหาวิทยาลัย	 ไม่ได้มีเพียงแค่

การเรียน	มีนโยบายบูรณาการวิชาการกับกิจกรรม		

บณัฑิตตอ้งเกง่และด	ีซึง่การเรียนดตีอ้งท�ากจิกรรม

ด้วย	 และเล่าความมีจิตอาสาของนักศึกษาใน

เหตุการณ์น้�าท่วมใหญ่ปี	2554	 ด้านดร.พงศ์ภัทร	

อนุมัติราชกิจ	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

On campus
ล้อมรั้วกิจกรรม[ กนกกร  ชูแก้ว, สมภพ  ดอนดี]

Good old day
บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน[กรรณิการ์ คงคา]

	 ความพยายามท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีคิดว่าเป็นไปไม่ได้	ให้เป็นไป

ได้	 เป็นแนวความคิดให้แก่ใครหลายคนท่ีมีความพยายามท่ีจะสร้าง

ความฝันให้ส�าเร็จด้วยตัวเอง	 และหน่ึงในผู้ท่ีประสบความส�าเร็จไป

อีกข้ันของชีวิต	ท่ีมีท้ังความมุมานะ	ความเพียรพยายาม	ได้แก่	นาย

ธีระพงค์	เพ่ิมแสงสุวรรณ	ศิษย์เก่าคณะศิลปะและการออกแบบ	เม่ือ	

5	ปีที่แล้ว	และล่าสุดจบการศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	

ในปี		2557	ท่ีผ่านมา

		 แซม-ธีระพงค์	เพ่ิมแสงสุวรรณ	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการ

ผู้จัดการ	บริษทั	เจริญสขุ	คอนสตรัคชัน่	แอนด	์เดคคอเรชัน่	จ�ากัด	

ซึง่ไดม้ารับชว่งตอ่การบริหารกจิการรับเหมากอ่สร้างของครอบครัว

ในรุ่นที่	2	ซึ่งเปิดมากว่า	20	ปี	แซมจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 รังสิต	และเลือกเรียนปริญญาตรี

ใบแรก	 สาขาวิชาออกแบบภายใน	(Interior	Design)	 คณะศิลปะ

และการออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	เมื่อปี	2549	เพราะคิดว่าจะ

น�าความรู้ด้านการออกแบบมาช่วยงานท่ีบ้าน	และด้วยความท่ีตัวเอง

เป็นคนมีทักษะด้านศิลป์น้อย	จึงท�าให้ต้องขยันมากกว่าปกติ	เข้า

เรียนวิชาออกแบบช่วงแรกๆ	 ก็ค่อนข้างยากเพราะจับแนวทางไม่

ได้	 ก็ต้องอาศัยความตั้งใจเป็นอย่างมาก	 กว่าจะจับหลักได้ก็ใช้

เวลาร่วม		2	ปี	 เลยทีเดียว	 เมื่อเข้าสู่ปีที่	3	ก็เริ่มปรับตัวได้และ

เข้าใจแนวคิดในการออกแบบมากข้ึนจนสามารถเรียนจบปริญญาตรี

สาขาวิชาออกแบบภายในได้ในที่สุด	

	 หลังจากจบจากคณะศิลปะและการออกแบบ	ก็เริ่มท�างาน

ในฐานะผู้ออกแบบอาคาร	 ควบคู่ไปกับการท�างานก่อสร้างเร่ิม

ตั้งแต่งานโครงสร้าง	 งานสถาปัตยกรรม	 และงานระบบภายใน

อาคาร	หลงัจากไดล้องท�างานแลว้กไ็ดเ้จอปญัหาตา่งๆ	ทีเ่กิดข้ึนหนา้

งาน	จึงตัดสินใจเรียนต่อปริญญาตรีอีกหนึ่งใบในสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา	วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	เพื่อให้เราเข้าใจ

โครงสร้างอาคาร	การกอ่สร้างตามหลกัวศิวกรรม	เพือ่ใหง้านกอ่สร้าง

มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 สาเหตุที่เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยรังสิต	

เพราะที่นี่ให้โอกาส	เลือกท�าในสิ่งที่อยากท�า	เลือกเรียนในสิ่งที่อยาก

เรียน	ไมป่ดิกัน้ความตัง้ใจ	เพราะผลลพัธ์อยู่ทีตั่วเราเอง	แตท่ีไ่ม่เลอืก

เรียนปริญญาโทต่อนัน้เปน็เพราะต้องการเรียนรู้พืน้ฐานทีด่ก่ีอนทีจ่ะไป

ต่อในระดับที่สูงขึ้น	 	 และด้วยความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมค่อนข้าง

น้อย	บวกกับความรู้ในวิชาหลักของวิศวะฯ	เรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ว่า

ได้	ยิ่งท�าให้ต้องเรียนหนักมากกว่าคนอื่น	ซึ่งตลอดระยะเวลา	3.5	ปี	

ทั้งท�างานไปด้วย	เรียนไปด้วยก็ถือว่าหนักพอสมควร	แต่อย่างที่บอก

เมือ่มีโอกาสไดเ้รียนแลว้	กต็อ้งเกบ็เกีย่วความรู้ทกุอย่างมาใหไ้ด	้เพือ่

น�ามาใช้ในชีวิตการท�างานจริง	ซึ่งสุดท้ายก็สามารถเรียนจบได้ตามที่

ตั้งใจ	

	 “ผมโชคดีมาก	การที่ผมเรียนทั้ง	2	ปริญญาไม่ได้ท�าให้ผมเสีย

เวลาแตอ่ย่างใด	แตผ่มรู้สกึคุม้คา่และไดรั้บความรู้ในสิง่ทีผ่มตอ้งการ

มากพอสมควร	รวมถึงคอนเนคชั่นจากเพื่อนและคณาจารย์	เรียกว่า

เปน็ประสบการณท์ีด่	ีส�าหรับเปา้หมายในอนาคตทีผ่มต้ังใจคือ	การน�า

ทักษะวิชาชีพที่ร่�าเรียนมาทั้งสองสาขามาประกอบอาชีพอย่างสุจริต	

และบริหารจัดการบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป”	ธีระพงค์	กล่าว

		 เชื่อว่าทุกคนสามารถท�าความฝันให้เป็นจริงได้	 แต่ก่อนไปถึง

ความฝันนั้น	ต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าเราท�าได้และเราต้องไปให้ถึง	แม้

มอีปุสรรคก็ตอ้งอดทนและสู	้สดุทา้ยเรากจ็ะไปถึงความส�าเร็จเหมือน

กับรุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเอง...

แซม-ธีระพงค์ เพิ่มแสงสุวรรณ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี

ทีมงานเด็กอัจฉริยะ

น�าเสนอนโยบายมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบ

ทางสังคม	 (USR)	 ซึ่งถือเป็นพันธกิจส่งเสริม

นกัศึกษาท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม	ทัง้นี	้จะรวบรวม

ข้อคิดและสาระส�าคัญจากวิทยากรทุกท่านน�าเสนอ

ผ่านทาง	Facebook	Fanpage	:	RSU	Volunteer	

Center

	 ทิ้งท้ายจากกลุ่มนักศึกษาชมรมมุสลิม	

นางสาวอัศวานี	หะยีดาโอ๊ะ	นางสาวอานีฟ	สามะจะ	

นางสาวจัยลานย์ี	โตะ๊อาดมั	และนางสาวอฟันาน	

สาแมง	ให้สัมภาษณ์ว่า	ชอบกิจกรรมน้ีมาก	เดินดู

ทกุบธู	ซึง่ลว้นนา่สนใจเข้าร่วมกจิกรรมมาก	และ

ชอบความเป็นนานาชาติของมูลนิธิเยาวชน

สัมพันธ์นานาชาติ	 (IYF)	 ซึ่งจะหาโอกาสท�า

กิจกรรมจิตอาสาให้ได้	 และสนใจจะออกค่าย

อาสาพัฒนาชนบท	ข้อคิดที่ได้คือ	 ชีวิตคนหนึ่ง

มีค่า	ไม่ใช่เราคนเดียว	การท�ากิจกรรมจิตอาสา

เป็นการท�าหรือให้โดยไม่หวังผลตอบแทน	อีกท้ังได้

พบความสขุของการท�ากจิกรรมจิตอาสาคอื	การ

ให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ศิษย์เก่ารังสิต ดีกรี 2 ปริญญา
‘ออกแบบภายใน

และวิศวกรรมโยธา’
สู่เส้นทางอนาคตเจ้าของบริษัท

รับเหมาก่อสร้าง
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