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แรงบันดาลใจ...

เสือ้ กาวน์สขี าวสะอาด เป็นยูนฟ
ิ อร์มทีน
่ อ้ งๆ หลายคน
ใฝ่ฝัน แต่ถนนสู่อาชีพในฝันนี้ใช่ว่าทุกคนจะท�ำได้ เพราะนอกจาก
ผลการเรียนที่ต้องดีมากๆ แล้ว ยังต้องทุ่มเทกับการเรียน
เป็นส�ำคัญ สกูป
๊ ปกเล่มนีเ้ ราได้มโี อกาสพูดคุยกับคุณหมอศิษย์
เก่าคนเก่ง ทีม
่ ค
ี วามสามารถรอบตัวตัง้ แต่ในวัยเรียน ซึง่ เป็นเด็ก
กิจกรรมและมีรางวัลการันตีมากมาย และทีโ่ ดดเด่นคือ รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดย
สมาคมนิสต
ิ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยความที่มีทักษะทางด้านการพูดคุณหมอจึงไม่ได้ประกอบ
อาชีพรักษาคนไข้เพียงอย่างเดียว แต่ยังโลดแล่นอยู่บนจอแก้วใน
ฐานะผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่แห่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์อีกด้วย
ส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเชิญพลิกอ่านกันได้เลยค่ะ หวังว่า
การด�ำเนิ น ชี วิ ต ของคุ ณ หมอจะเป็ น แรงบั น ดาลใจให้ แ ก่ ใ คร
อีกหลายคนนะคะ
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Editor’s talk

“สวัสดีครับ ผมนายแพทย์เชฐชาญ เจริญเวชพิพัฒน์ มารายงานตัวครับ”

หลังจากได้อ่านประโยคข้างต้น ใครจะเชื่อว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พูดประโยคนี้ทุกวันจะได้
เป็นนายแพทย์จริงๆ ตามทีเ่ ขาพูดไว้ เด็กคนนัน้ คือ นายแพทย์ภมี ณพัชญ์ ธนชาญวิศษิ ฐ์ หรือหมอบิว้ ด์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ชื่อ-สกุลเดิม นายเชฐชาญ เจริญเวชพิพัฒน์)
นายแพทย์ โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับค�ำรายงานตัว
ข้างต้น พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวในอีกบทบาทหนึ่งคือ ผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 อสมท. โมเดิร์นไนน์ทีวี

เจ้าของแนวคิดการรายงานตัว

ตอนเราเป็นเด็ก ผู้ใหญ่มักจะถามเราว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ก็จะมีอาชีพยอดฮิตไม่มาก
นักที่อยู่ในความคิดของเด็กๆ นั่นก็คือ ครู ต�ำรวจ หมอ ทหาร พยาบาล ฯลฯ แต่โตขึ้นเราจะ
ประกอบอาชีพเหล่านัน้ ไหมก็คงเป็นเรือ่ งของอนาคต ส�ำหรับค�ำตอบของผมคือ “หมอ” ซึง่ จุดเริม่ ต้น
ของการเลือกเรียนของผมเกิดจากคุณปู่ ด้วยความทีท่ า่ นอยากให้ลกู เรียนหมอ แต่ไม่มใี ครท�ำตาม

ชีวิตหลากรส ของคุณหมอคนเก่ง

กับนิยามที่ว่า มีความสุขกับทุกวันและท�ำทุกวันให้ดีที่สุด
ความต้องการของท่านได้ ดังนั้น ความหวังจึงตกมา
อยูท่ รี่ นุ่ หลาน ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกุศโลบายของคุณ
ปู่ที่อยากจะให้หลานเรียนหมอให้ได้ และรู้สึกว่าอยาก
เรียนหมอด้วยตัวเอง จึงปลูกฝังผมด้วยการให้ผม
โทรศัพท์ไปรายงานตัวทุกวันหลังกลับจากโรงเรียน
อัสสัมชัญตั้งแต่ ม.ต้น-ม.ปลาย

ผลลัพธ์คือ “ได้เรียนหมอ”

จากวันแรกๆ ทีโ่ ทรไปรายงานตัวกับคุณปูจ่ นถึง
ม.5 ก็ไม่ได้คิดอะไรอาจเพราะยังเด็กอยู่ แต่พอขึ้น ม.
6 เริ่มจะไม่กล้าพูดค�ำว่านายแพทย์น�ำหน้าแล้วเพราะ
รูส้ กึ แปลกๆ และปีนจี้ ะเป็นปีทชี่ วี้ า่ ค�ำน�ำหน้าชือ่ เราจะ
เป็ น อย่ า งที่ เ ราพู ด ทุ ก วั น หรื อ ไม่ ซึ่ ง การสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยของผมก็เป็นรุ่นแรกของการเปลี่ยนจาก
ระบบเอ็นทรานซ์มาเป็นระบบแอดมิชชั่น ดังนั้น
ก�ำหนดการทุกอย่างจึงช้ากว่าปกติพอสมควร ผมก็มา
สมัครสอบตรงที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต และทีน่ เี่ องก็เป็นสถาบันแรกๆ ทีป่ ระกาศผล ซึง่
ผมก็เป็นหนึง่ ในรายชือ่ เหล่านัน้ จึงตัดสินใจว่าทีน่ แี่ หละ
จะท�ำให้เราเป็นหมอได้สมดังตั้งใจ

คนเรียนหมอต้องเตรียมตัวอย่างไร

ผมไม่ค่อยชอบเรียนพิเศษแต่จะตั้งใจเรียนใน
วิชาเรียนปกติที่โรงเรียนและอ่านหนังสือทบทวนเอง
มากกว่า แต่อาจเป็นเพราะค่านิยมในการเรียนพิเศษที่
ท�ำให้เราต้องเรียนตามเพือ่ น ถามว่าได้อะไรจากการเรียน

พิเศษไหม ผมว่าก็ได้บ้างโดยเฉพาะหลักการจ�ำใหม่ๆ แปลกๆ ซึ่ง
การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอ เพราะการ
แข่งขันสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นสูงมาก

ชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่เรียน

เริ่มจากตอนเรียน ม.ปลาย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ผมและเพื่อนๆ
ทีต่ อ้ งการเรียนหมอก็ตอ้ งทุม่ เทเวลาให้แก่การเรียน การอ่านหนังสือ และ
เตรียมสอบ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนคือ
การเป็นนักกิจกรรม ทีจ่ ะสร้างเสริมประสบการณ์ ฝึกทักษะ ทีไ่ ม่สามารถ
หาได้จากการอ่านหนังสือหรือการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมที่ผมมี
โอกาสได้ท�ำมีอยู่หลายอย่างทั้งการเป็นพิธีกร การน�ำเคารพธงชาติ
สวดมนต์ และการเป็นรองประธานสภานักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

นักศึกษาแพทย์ นักกิจกรรม

หลังจากได้เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ใครๆ บอกว่าเรียนหนัก
ผมจึงคิดว่าเราน่าจะลดเรือ่ งกิจกรรมลงบ้างเน้นเรือ่ งการเรียนให้มากขึน้
แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรม

ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ชมรมพุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รวมถึงพิธกี รงานต่างๆ เช่น พิธตี กั บาตร
พิ ธีไหว้ ค รู พิ ธีจุดเที ยนชั ยถวายพระพรฯ นอกจากนี้ ยั ง ได้ รับรางวั ล
ชนะเลิศการประกวดค้นหาสุดยอดพิธกี รมหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งน�ำไปสู่การประกวด
สุนทรพจน์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ในปี 2554-2555
ด้านกิจกรรมภายในคณะ เป็นประธานนักศึกษาแพทย์รนุ่ ที่ 18 นายก
สโมสรนักศึกษาแพทย์ฯ ที่ปรึกษาและประธานฝ่ายประสานงานโครงการ
กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 24 และได้มโี อกาสเป็นทูตข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ RSU Smart Team รุ่นแรก ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลการศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ ม.ปลาย
“หลังจากได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานพิธีกรรู้สึกว่าชอบงาน
ทางด้านนี้ กระทัง่ ตอนเรียนปี 2 มีคนแนะน�ำให้ไปสอบบัตรผูป้ ระกาศ ผมเอง
ก็ลังเลว่าถ้าสอบได้แล้วจะได้เอาไปใช้ในอนาคตหรือไม่ เพราะคนที่เป็น
ผู้ประกาศข่าวส่วนใหญ่จะมาจากสายนิเทศศาสตร์ แต่ผมก็ไม่ปล่อยให้
โอกาสผ่านไป ก็ลองไปสอบดูปรากฏว่าผ่าน แต่ ณ เวลานั้นก็ไม่ได้น�ำไป
ใช้อะไร เพราะหน้าที่ของเราคือเรียนแพทย์”

เปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลัง

ระหว่างทีเ่ รียนแพทย์อยูป่ สี ดุ ท้าย (ปี 6) ทางช่อง 9 อสมท. เปิดอบรม
ทักษะพืน้ ฐานการเป็นผูป้ ระกาศ การอบรมครัง้ นัน้ ท�ำให้รวู้ า่ เรายังสนใจที่จะ
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ปทุมธานี ซึ่งในปีแรกบรรจุเป็นข้าราชการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปทุมธานี
(โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด) และในปีต่อมาก็มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
คลองหลวง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และในช่วงเวลานัน้ เองโอกาส
ของการเป็นผู้ประกาศข่าวก็เข้ามาอีกครั้ง ทางช่อง 9 อสมท. ได้เรียกตัวให้
ไปทดสอบหน้ากล้อง จนทุกวันนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประกาศข่าวสมดังที่ตั้งใจ และ
แบ่งเวลาให้กบั การเป็นหมอและการเป็นผูป้ ระกาศข่าว โดยอ่านข่าวต้นชัว่ โมง
9 Speed ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ช่อง 9 หรือ MCOT HD 40 และเป็นพิธีกรรายการ
Teen NEWS ช่อง 14 MCOT Family

แผนในอนาคต

ทุกวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปผมพอใจกับการที่เราได้ท�ำทั้ง 2 สิ่งตามที่
เราตั้งใจไว้ ในอนาคตผมก็หวังเติบโตในสายงานด้านสื่อมวลชน แต่วิชาชีพ
เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ อีกไม่กี่เดือนต่อมาช่อง 9 อสมท. ก็เปิดรับผู้ แพทย์จะต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ผมเองก็ตงั้ ใจทีจ่ ะเรียนต่อและได้สมัครเรียน
ประกาศข่าวหน้าใหม่ ปี 3 จากผูส้ มัครกว่า 600 คนทัว่ ประเทศ คัดเหลือ เฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา ที่สถาบันประสาทวิทยา เรียบร้อย
20 คนในรอบสุดท้าย แต่ผมก็ต้องผิดหวังและเสียใจเพราะได้แค่เข้ารอบ แล้ว ซึ่งจะเริ่มเรียนในปี 2558
สุดท้ายไม่ใช่ตัวจริง หลังจากนั้นเพียง 3 วัน ผมจะต้องเข้าร่วมประกวด
สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในรอบภูมิภาค ซึ่งการประกวดครั้งนี้ นิยามของหมอบิ้วด์
คนเรามีความฝันได้หลายอย่าง เพียงแค่เราตัง้ เป้าไว้แล้วไปให้ถงึ โดย
ส�ำคัญมากเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและหวัง
คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน ความรู้สึกผิดหวังและเสียใจจึงเป็นพลัง จัดล�ำดับความส�ำคัญ เราสามารถท�ำอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ เพียง
ผลักดันจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ในรอบภูมิภาค แค่รจู้ กั แบ่งเวลาและท�ำด้วยใจ ความส�ำเร็จจะอยูข่ า้ งหน้า เพราะความส�ำเร็จ
มีให้แก่ทุกคน มีความสุขกับทุกวันและท�ำทุกวันให้ดีที่สุด
และรอการประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ

ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีทนี่ ำ�้ ท่วมใหญ่ ส่งผลให้กำ� หนดการต่างๆ ต้อง
เลือ่ นออกไปหมด กระทัง่ การสอบเพือ่ รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภาก็เลือ่ นไปด้วยเช่นกัน การสอบครัง้ นีเ้ ป็นการสอบขัน้ ตอนทีส่ าม
ที่จะตัดสินว่าเราจะได้เป็นหมอหรือไม่ ซึ่งจัดสอบปลายเดือนธันวาคม
2554 หลังสอบเสร็จทุกคนต่างรอลุน้ ผลสอบอย่างใจจดใจจ่อ เป็นปีใหม่ที่
รอคอยด้วยความหวัง เพราะผลสอบจะประกาศในต้นเดือนมกราคม
2555 แต่ปีใหม่ปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องอ่านหนังสือหนักเพราะ
ต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ส�ำหรับรอบชิงชนะเลิศ
จากการเดินบนเส้นทางการประกวดสุนทรพจน์กว่า 6 ปี วันแห่ง
ความภาคภูมิใจก็มาถึง 7 มกราคม 2555 ผมได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครัง้ ที่ 12 ภายใต้หวั ข้อ “84 พรรษา มหาราชา
ปราชญ์แห่งแผ่นดิน ภูมินทร์แห่งธรรม” รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
และสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมและเพื่อนๆ
ต่างรอคอยคือ การประกาศผลสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา 3 วันต่อมาผลสอบก็ประกาศทางเว็บไซต์ของแพทยสภา
พอรูว้ า่ สอบผ่าน ผมและครอบครัวดีใจกันมากเฮกันลัน่ บ้านเลย เป็นช่วง
ชีวิตที่มีความสุขมากที่สุด

ชีวิตเข้าสู่ความไม่แน่นอนอีกครั้ง

หลังจากจบการศึกษาและสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แล้ว แพทย์ทุกคนก็ต้องไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามโรงพยาบาลของ
รัฐ ซึ่งกระจายไปทั่วประเทศ ผมเองจับสลากได้ไปปฏิบัติงานที่จังหวัด

นางสาวสุทัตตา แสนเมือง
นางสาวสุทตั ตา แสนเมือง (โมเม) กำ�ลังศึกษา
อยูช่ นั้ ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอาหาร จบการศึกษาระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ด้วยความขยันและเรียนดี จึงได้เป็นนักศึกษา
ทุน 84 พรรษามหาราชา
เหตุผลทีโ่ มเมเลือกเรียนทีน่ ี่ เพราะหากนึกถึง
ว่าตอนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะเรียนอะไร
โมเมนึกถึงคำ�ว่า “อาหาร” เป็นอันดับแรก โดยส่วนตัว
เป็นคนชอบรับประทานขนม อาหาร และชอบลองชิม
อาหารแปลกๆ ใหม่ๆ จึงเลือกจากสิ่งที่ตัวเองสนใจ
และชอบในสิ่งที่เรียน ได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลว่าเรียน
ยั ง ไง เรี ย นเกี่ ย วกั บ อะไร จึ ง ได้ ม าเรี ย นที่ ค ณะ
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งคำ�ว่า
อาหารเป็นคำ�ที่อยู่คู่กับโลกเรา ถ้าไม่มีอาหารคนเรา
บนโลกใบนี้จะไม่สามารถอยู่ได้ อาหารเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสี่ที่สำ�คัญต่อมนุษย์เรามาก ส่วนเทคโนโลยี

อาหารเป็ น การพั ฒ นาอาหารให้ มี คุ ณ ค่ า และคุ ณ
ประโยชน์มากตลอดจนการมุ่งเน้นถึงความปลอดภัย
ซึ่ ง เมื่ อ ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คณะนี้ จึ ง ได้ รู้ ว่ า คณะ
เทคโนโลยีอาหารสามารถหางานง่ายและไม่ตกงาน ที่
สำ�คัญได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจ นอกจากนี้
คณะเทคโนโลยีอาหารยังสามารถเรียนและปฏิบัติได้
จริงอีกด้วย โมเมจึงเลือกมาเรียนคณะนี้ โมเมรูส้ กึ ดีใจ
มากที่ทั้งเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ ทุกคนมีจิตใจดี และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชนน่าอยู่และอบอุ่นเป็นอย่างมาก
สุดท้ายโมเมอยากฝากถึงน้องๆ ที่กำ�ลังมองหา
สถานที่ศึกษาต่อว่า “มาร่วมพัฒนาอาหารของเราให้มี
คุณประโยชน์เพิม่ มากขึน้ และมีความปลอดภัยในระดับ
สากลกับคณะเทคโนโลยีอาหารของพวกพี่สิคะ”

นายนาวิน คุ้มกลางดอน
นายนาวิน คุ้มกลางดอน (ภู) มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวคือเป็นคนยิ้มเก่ง ภูสำ�เร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนวังสมบูรณ์วทิ ยาคม สายวิทย์-คณิต และมุง่ มัน่
เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยเกรดเฉลีย่
3.33 และปัจจุบันกำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 4
สิ่ ง ที่ ทำ�ให้ ภู ตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คือโดยส่วน
ตัวมีความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ซึ่งชอบมาตั้งแต่มัธยมปลาย และเห็นว่าคณะ
นี้เป็นคณะที่เปิดกว้างทางอาชีพ ทั้งทางภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมต่างๆ หรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาค
ทั้ ง รั ฐ และเอกชน ต่ า งก็ มี ค วามจำ�เป็ น ต้ อ งใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำ�เนินงานต่างๆ ของ
องค์ ก ร โดยปั จ จุ บั น มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รอย่ า ง

ครอบคลุม ตอบโจทย์ได้อย่างครบวงจร และเป็นไป
ตามความต้องการของตลาดอย่างมากในหลายทาง
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ การเขียนโปรแกรม งานด้านบริหาร
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การสร้างเกม การทำ�เว็บไซต์
ด้านมัลติมีเดีย ตลอดจนการทำ�แอพพลิเคชั่นต่างๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้หรือฐานเงินเดือนได้
ค่อนข้างสูง เมื่อเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่
สำ�หรับตัวเองมาก
ในอนาคตผมตั้ ง ใจที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาโท สาขาวิชา Social Media Technology (SMT)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็นสาขาใหม่ไฟแรง เปิด
สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย สุดท้ายนีผ้ มขอนิยามมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษา
คือนวัตกรรม”
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คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต

จัดกิจกรรมรับน้องปี 57

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม
รับน้องประจำ�ปีการศึกษา 2557 หลอมรวมนักศึกษาจาก
ต่างสถาบันให้เป็นหนึง่ เดียวกัน มุง่ ปลูกฝังรุน่ น้องให้มคี วาม
รักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้น พร้อมทั้งสืบทอดกิจกรรม
สร้างเสริมความกล้าแสดงออกจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ฟาวเทนทรี รีสอร์ต จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปรมาภรณ์ ศรีมาศ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ใน
ฐานะประธานกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมการรับน้องของ
คณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหลอมรวม
พฤติกรรมของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นครอบครัว
เดียวกัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ่นน้อง กิจกรรมนี้จะเป็นตัวช่วยหล่อหลอมทุกคนให้เป็น
ครอบครัวศิลปศาสตร์
“สำ�หรับกิจกรรมรับน้องปี 57 ตรงกับช่วงซัมเมอร์
ซึ่งกรรมการนักศึกษาทุกคนได้มีการเตรียมตัวประมาณ 2
เดือนในการซ้อมรับน้อง ทัง้ ฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์ วางแผน
กิจกรรมประชุมเชียร์ รวมทั้งแบ่งหน้าที่ในพิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ การเตรียมตัวและวางแผนจะทำ�ให้ทุกคนรู้
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ มีการทำ�งานที่เป็นระบบ และใน
กรณี ที่ พ บปั ญ หาก็ จ ะสามารถแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่
ที่ต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้น้องใหม่ได้

ตระหนักถึงกิจกรรมนีว้ า่ ไม่ได้จดั ขึน้ เพือ่ ใคร แต่จดั ขึน้
เพื่อให้เรารักกัน และเป็นครอบครัวเดียวกัน”
นายภัทร พัชรโอฬาร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เดือนคณะศิลปศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้า
ร่วมกิจกรรมว่า ครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง
รู้สึกตื่นเต้นครับ มีความรู้สึกชอบและประทับใจตั้งแต่
เริม่ ต้น แม้ไม่รเู้ ลยว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ บ้าง แต่หลังจาก
ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม การเต้น การร้องเพลงสร้างความ
สนุกสนานมากครับ ทุกกิจกรรมที่รุ่นพี่และคณาจารย์
ได้เตรียมไว้ให้พวกเรานั้น ต่างก็มีความสนุกและมี
ข้อคิดดีๆ สอดแทรกด้วย และที่มากกว่านั้น คือ
มิตรภาพจากทุกคน เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ครับ
รุน่ พีด่ แู ลพวกเราดีมาก เพือ่ นๆ ก็นา่ รักมาก รูส้ กึ ดีใจครับ
ที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวศิลปศาสตร์
นางสาวชัญญา อมฤต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชาภาษาฝรัง่ เศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดาวคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ตนเป็นนักเรียนที่ทำ�
กิ จ กรรมมาตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย นมั ธ ยมแล้ ว เมื่ อ เข้ า
มหาวิทยาลัยก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง
ความแตกต่ า งระหว่ า งกิ จ กรรมระดั บ มั ธ ยมกั บ
มหาวิทยาลัยนั้น จะต่างกันนิดหน่อย เพราะวันนี้เรา
เข้ า มาในฐานะรุ่ น น้ อ งที่ ต้ อ งเคารพกฎกติ ก าของ
กิจกรรมที่รุ่นพี่จัดขึ้น แต่ก็เรียกได้ว่าประทับใจทุก
วินาที ทั้งคณาจารย์ รุ่นพี่ที่คณะ หรือคนอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัยต่างก็เป็นมิตร และให้ความเอาใจใส่นอ้ งใหม่
เป็นอย่างดี ทำ�ให้รู้สึกถึงความเป็นพี่เป็นน้องจริงๆ
นอกจากกิจกรรมประชุมเชียร์แล้ว ตนยังได้เข้าร่วมค่าย
พัฒนาบุคลิกภาพน้องใหม่ด้วย เห็นได้ชัดเจนเลยว่า
คณาจารย์และรุน่ พีม่ คี วามตัง้ ใจกับการจัดกิจกรรมเพือ่
ให้รุ่นน้องอย่างพวกเรามาก รู้สึกขอบคุณมากจริงๆ

ม.รังสิต จัดเสวนาสถาปัตย์ หัวข้อ “โครงการ TOKYO SKYTREE”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการเสวนาสถาปัตย์บรรยายกระบวนการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคาร เพื่อรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา: TOKYO SKYTREE โดย คุณ Hiroshi Takagi จาก Thai Obayashi Corporation โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารจากบริษัท Thai-Obayashi Corporation ณ
ห้อง Auditorium (15-226) อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต

นิติศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมวันรพี 2557			

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “วันรพี 2557” เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งมี
การจัดนิทรรศการและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงโล่รางวัลอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยได้รับ
เกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและ
มอบโล่รางวัลการแข่งขันฯ ภายในงานมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก
ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Special story
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ภาพข่าว

อธิการบดี ม.รังสิต ให้การต้อนรับอธิการและคณะผูแ้ ทนจาก
ม.คุนหมิง

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr.Zhao Guang Zhou อธิการ และ
คณะผู้แทนจาก Oxbridge College, Kunming University of Science and Technology ในโอกาสเดินทางมา
เยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา หลักสูตร 1+2+1
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัย
รังสิต

ผู้น�ำในแบบ

เนลสัน แมนเดลา

ที่สังคมไทยต้องการ (ตอนจบ)

เภสัชฯ ม.รังสิต จัดพิธีประดับเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประดับเสื้อกาวน์ “หยาดเหงื่อแห่งความ
เพียร ร้อยเรียงความสำ�เร็จ” ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ให้
แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนภัทร
ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้อง Auditorium อาคาร ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์
(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีผวิ สี
คนแรกของแอฟริกาใต้ เป็นสุดยอดผู้น�ำวีรบุรุษ
ของโลกทีเ่ ราคนไทยควรจะเรียนรูเ้ อามาเป็นแบบ
อย่าง นอกเหนือจากคุณสมบัติในเรื่องมุ่งเน้น
อนาคต คิดเชิงยุทธศาสตร์และกล้าทีจ่ ะเสีย่ งซึง่
ได้นำ� เสนอในฉบับทีแ่ ล้ว แมนเดลายังมีคณุ สมบัติ
ข้ออืน่ ๆ ทีผ่ อู้ า่ นสามารถน�ำแง่คดิ ดีๆ ในการเป็น
ผู้น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ดังนี้
1. การเป็นคนที่มองนอกกรอบความคิด
เดิม แมนเดลา เคยมีความเชือ่ ว่า แอฟริกาใต้เป็น
“ประเทศที่เต็มไปด้วยการเหยียดสีผิวกัน” แต่ก็
คิ ด ตรงข้ า มว่ า เป็ น “ประเทศที่ มี แ ต่ ค วาม
ปรองดองและมีการป้องกันการเกิดการจลาจล
ภายในประเทศและการค้ายาเสพติด” แมนเดลา
เองก็มขี อ้ พิสจู น์ทจี่ ะท�ำให้ประเทศมีความสงบสุข
ด้วย วิธีการมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
หาสาเหตุและทีม่ าของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ หาจุด
บกพร่องและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. เป็นคนที่มองภาพใหญ่ แมนเดลามี
ความต้องการที่จะท�ำให้คนในประเทศทั้งสองสี
ผิวปรองดองกัน จะต้องมีการป้องกันประชาชน
ลดการจลาจล และท�ำให้ไม่ถูกเหยียดสีผิวกัน

การก�ำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารมีกรอบการปฏิบตั ิ
งานต่างๆ จะต้องใช้เวลาในการทีจ่ ะท�ำให้เกิดขึน้
จริง ต้องมองภาพโดยรวมของทั้งสองประเทศ
ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะท�ำให้เป็นจริง
และลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการ
พัฒนาของประเทศ
3. การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการ
ท�ำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย เป็นคนที่รัก
องค์กร ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง กล้าคิด กล้าท�ำ
กล้าแสดงออก และสร้างแหล่งการเรียนรู้ให้แก่
คนในองค์กรให้รู้รักสามัคคีกันโดยการเรียนรู้
จากภายในองค์กรเป็นหลัก การอยู่ร่วมกันโดย
ไม่แบ่งสีผิวออกจากกัน ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
เรียนรูก้ นั เป็นทีม พร้อมกับการน�ำพาองค์กรก้าว
ไปพร้อมๆ กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของทั้ ง สองฝ่ า ย ทั้ ง ตั ว เองและพนั ก งานใน
องค์กร จึงจะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
ไปด้วยกัน
4. การสร้างความเชือ่ มัน่ และศรัทธา เป็น
คนที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร แมนเดลา
เรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ และอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง และมอง
หาความสามารถของตัวเองในการตัดสินใจและ

ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากทีส่ ดุ และพัฒนาสิง่ ทีม่ ี
ให้ดียิ่งขึ้น และมองว่ามีดีจุดไหนบ้างและจุดเสีย
จุดไหนบ้าง แล้วจะเอาจุดเด่นไปสร้างประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
5. การมีความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นคน
ที่มีความฉลาดทางปัญญา ในการคิด การใช้
เหตุผล การเชื่อมโยงมีความสามารถในการรับรู้
ด้วยตนเอง ในการคิดและการควบคุมอารมณ์
ของตนเองโดยทีไ่ ม่สร้างแรงกดดันไปยังคนรอบข้าง
มีความสามารถในด้านการควบคุมอารมณ์ได้
ดี ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ เป็นไปในทางทีส่ ร้างสรรค์
สร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่น
เชื่อว่าบทความข้างต้นนี้ จะท�ำให้ผู้อ่าน
ได้แง่คิดดีๆ และการใช้สติในการท�ำงาน เพราะ
การอ่านท�ำให้เกิดจินตนาการต่างๆ ในสิ่งที่อ่าน
ผูอ้ า่ นอาจจะนึกเห็นเป็นภาพได้ เช่น การอ่านบทกวี
การอ่านบทความ ผู้อ่านจะเกิดจินตนาการใน
สิ่งที่อ่าน ท�ำให้เกิดการพัฒนาจินตนาการของ
ผู้อ่านให้ดีย่ิงขึ้น และอาจน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจ�ำวันและยังสามารถน�ำวิธกี ารต่างๆ มา
ปรับใช้ในสถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
เช่นเดียวกับบทความเรื่องนี้
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ตรวจความเรียบร้อยของชุดและสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติตัวเหมือนกับที่ผมสอนในชั้นเรียนมาแล้ว
เราเริม่ พายล่องแม่นำ�้ นครนายก สักพักก็เริม่ ผ่าน
แก่งให้วี้ดว้ายแหกปากกันสนั่น จนมาถึงจุดพัก
แพเป็นฝายน�ำ้ ล้น ผมปล่อยให้เด็กๆ เล่นน�ำ้ ทีเ่ ย็น
ฉ�ำ่ สักพัก “ป๋าขรา! หนูปวดฉี่ แถวนีม้ หี อ้ งน�ำ้ ป่าว
คะ” ละอ่อนสาวอ้อน “บ้ารึปา่ วแก กลางป่ากลาง
เขา ใครเค้าจะมาสร้างห้องน�ำ้ ไว้” ผมกัดเล็กน้อย
“อ้าว! แล้วหนูจะท�ำยังงัยคะป๋า ปวดมากเลย”
เธอเริ่มเพ้อแล้ว “มี 2 ทางแก อย่างแรกเดินเข้า
ป่าหามุมเหมาะๆ แต่ระวังหญ้าต�ำนะ อย่างที่
สอง ลงน�้ำเงียบๆ แล้วค่อยๆ ปล่อย เก็บอาการ
ด้วยอย่าทะลึง่ หัวสัน่ ตอนเสร็จภารกิจ เด๋วคนอืน่
เค้ารู้ 555” ผมแนะน�ำแบบฮาๆ “งั้นหนูลงน�้ำดีก่า
ป๋า” ผมก็จ้องดูลีลาเธอที่เดินเลี่ยงๆ ลงไปแช่น�้ำ
ต่อจากนั้นก็ล่องต่อมาเรือ่ ยๆ จนมาขึ้นฝั่งที่หน้า
บริเวณรีสอร์ตที่พักตอนประมาณ 11 โมงกว่า

ไปปีนยอดต้นไม้ที่นครนายก
สวัสดีคับแฟนๆ ของผม นี่ก็ครบปีอีกแล้ว
สำ�หรับวิชาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่เปิดสอน
ปีละครั้ง ผมยังคงใช้สาริกาแอดเวนเจอร์ จังหวัด
นครนายก เหมือนเดิมเพราะได้รับการดูแลเป็น
อย่างดีจากท่านเจ้าของ น้องตุ๊ และน้องหมู ผม
จะพาลู ก ศิ ษ ย์ ม าฝึ ก เล่ น กิ จ กรรมผจญภั ย ที่
นครนายกมาหลายปีแล้ว เพราะที่จังหวัดนี้มี
ความพร้อมและความหลากหลายของกิจกรรมรวมกัน
ซึง่ จังหวัดอืน่ ก็มแี ต่จะไม่หลากหลายเท่าจังหวัดนี้
จากประสบการณ์ทส่ี อนวิชานีม้ าหลายปี ผมก็เลย
ขอทุนจากสถาบันวิจัย ม.รังสิต ทำ�วิจัยซะเลยใน
หัวข้อ “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย
สำ�หรับจังหวัดนครนายก Soft Adventure Tourism
Activities for Thai Tourist Behaviors in Nakhon
Nayok Province” ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์จาก
ผู้ประกอบการชั้นนำ�ในจังหวัดนครนายก... ขอบ
คุงคร๊าบ
เอาล่ะคับ ตามผมไปเที่ยวแบบฮาๆ ตาม
สไตล์ จ ารย์ อิ ทดี ก ว่า... ทริปนี้มีเด็ก ๆ สาขา
ท่องเทีย่ ว 17 คน สาวแจ่มสาขาการบินอีก 3 คน และ
สาวลุยจากวิศวะ อีก 1 คน รวมเป็น 21 คน ออก
เดินทางเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

แผ่นเดียว บางช่วงเดินบนลวดสลิงเส้นเดียว ทีห่ นัก
หน่อยก็ต้องตะกายเกาะตาข่าย ทั้งหมดมี 11 ฐาน
ที่แตกต่างกัน ท่านไม่ต้องกลัวคับเพราะเค้าให้เรา
ใส่อปุ กรณ์เซฟตีป้ อ้ งกันตกไว้ตลอดเวลา ถ้าพลาด
พลั้งร่วงลงมาก็จะห้อยต่องแต่ง ไม่ร่วงลงพื้นคับ
แต่ถ้าท่านไม่แข็งแรงจริงๆ ก็ไม่แนะน�ำคับ ผมจะ
ไม่บังคับให้ลูกศิษย์เล่นทุกกิจกรรม ให้ขึ้นอยู่กับ
ความพร้ อ มของร่ า งกายและจิ ต ใจมากกว่ า
กิจกรรมนี้ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกัน เป็น
อาจารย์เค้าต้องน�ำลูกศิษย์เล่นก่อน ในใจก็ตนื่ เต้น
และกลัวว่าจะไหวตลอดรอดฝั่งรึป่าว เสียงเด็กๆ
ด้านล่างตะโกนเชียร์ “ป๋า สู้ๆ ป๋าสู้ตาย” พวกเมิง
ไม่รู้หร๊อกว่า... กรูแก่แล้วไม่มีแรง 555 กว่าจะผ่าน
หมดทุกฐาน เล่นเอาผมหมดแรง เหงื่อจั๊กแร้งี้เยิ้ม
เลย 555 เรากลับที่พักกันเย็นย�่ำแล้ว ทานอาหาร
กั น แบบหิ ว โหยตอนเกื อ บทุ ่ ม หลั ง จากนั้ น

ผ่อนเชือกเด่” “เมิงกางขาเด่” “เมิงเอนหลัง แล้ว
ก้าวขาด้วยนะ... ยังไม่ทำ�อีก... อีฟาย” เอาเข้าไป
จนกระทัง่ นังปูทนไม่ไหวตะโกนตวาดลัน่ “พวกเมิง
เงียบได้ป่าว... กรูเครียดว๊อย” เสียงฮาดังหนัก
เข้าไปอีก ใครที่โรยตัวเสร็จแล้วก็มาต่อกิจกรรม
สุดท้ายกับจิ้งจอกเหินเวหาโดยใช้อุปกรณ์ชุดเดิม
เป็นการโรยตัวจากป้อมสูงไปอีกฝั่งหนึ่ง ข้าม
สระน้ำ� จนได้เวลาเที่ยงกว่าก็มาทานกลางวันที่
ร้านไก่ยา่ งน้องเล็ก ทีเ่ ด็ดสุดเห็นจะเป็นส้มตำ�ทอด
ที่เด็กๆ ติดใจ ขากลับแวะละลายทรัพย์ที่ตลาด
พักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิส์ ลบไปด้วย อินโดจีน ถึง ม.รังสิตก็เย็นแล้ว เป็นอันจบทริป
ความระบมกาย
สั้นๆ แต่หนักหนาสำ�หรับผู้สอน
เช้าวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม หลังอาหาร
เช้าผมพาเด็กๆ มาเที่ยวพาขึ้นไปชมทิวทัศน์
เขือ่ นขุนด่านปราการชัย สายหน่อยมาไหว้องค์
พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุด ประมาณ 10 โมงกว่า
ก็ ม าที่ เ ขาหล่ น เพื่ อ เล่ น กิ จ กรรมโรยตั ว จาก
หน้าผาจริงที่สูงขนาดตึก 5 ชั้น เจ้าหน้าที่
แนะนำ�อุปกรณ์และวิธีการ เด็กๆ ทยอยเดิน
ตะกายขึน้ ยอดเขาไปยังจุดปล่อยตัว เด็กผูช้ าย
ดูจะคล่องและกล้าเล่น แต่สาวๆ จะกลัวๆ
หน่อยค่อยๆ กะย่องกะแย่งคลานลงมา มีผู้ฉิง
นางนึงตัวใหญ่อ้วนหนักร้อยกว่าโล แต่หล่อนก็
ใจถึงค่อยๆ คลานใช้เวลาลงมาได้จนสำ�เร็จ แต่
ที่ฮาสุดเห็นจะเป็นสาวน้อยตัวเล็กที่เพื่อนๆ
เอาใจช่วยตะโกนเชียร์และสั่งกันลั่น “อีปู! เมิง
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ผมใช้รถตู้ 2 คัน ออกเดินทางล้อหมุนตอน 8 โมง
ตรง แวะเข้าห้องน�้ำที่องครักษ์แป๊บนึง ประมาณ
9 โมงกว่าๆ ก็ถึงนครนายก เจ้าหน้าที่จากสาริกาฯ คอยรับขบวนพวกเรา พาเข้ารีสอร์ตแถวแก่ง
3 ชั้น โอ้พระเจ้า! ด้านหน้าทางเข้ารีสอร์ตที่เรา
จะพักมีนักท่องเที่ยวไม่รู้มาจากไหน หัวด�ำไป
หมด รถราติดเพียบ ทีจ่ อดรถก็หายาก รถติดสักพัก
ก็ผา่ เข้ามายังรีสอร์ตส่วนตัวทีส่ งบเงียบริมแก่งได้
ให้เวลาเด็กๆ เอาของเก็บและแปลงร่างเตรียมไป
ลุยล่องแก่ง ต้องนั่งรถผ่าด้านนอกออกมาอีก มา
ถึงบริเวณด้านล่างของเขือ่ นขุนด่านฯ ให้ทกุ คนใส่
เสื้อชูชีพ หมวกกันกระแทก ลงแพยางล�ำละ 6-8
คน ผมเอาลูกสาวไปด้วย แกเคยมาแล้วครั้งนึง
เมื่อปีที่แล้ว คราวนี้แกขอไปนั่งกับพี่นักศึกษา
สาวๆ ...ทิ้งพ่อเฉยเลย หุ หุ เจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือ

ทานอาหารกลางวันแบบง่ายๆ บ่ายโมงก็นั่งรถ
กระบะออกมาที่สนามขี่รถ ATV นั่ง 2 คนต่อคัน
ให้ผลัดกันขี่ เจ้าหน้าทีส่ นามแนะน�ำการขีเ่ บือ้ งต้น
ให้ แล้วเริม่ สตาร์ทลุยทางทีว่ บิ ากหลากหลายมาก
บางช่วงขึ้นเนิน ลงหลุมทางขรุขระ เข้าป่าเข้ารก
บ้าง ลงแอ่งน�้ำล�ำธาร เป็นที่หนุกหนานตื่นเต้น
หวาดเสียวกันถ้วนหน้า ยิ่งช่วงที่ไปฝนเพิ่งตกลง
มาทางก็เละเทะแต่ได้ฟิวมากเลย เด็กๆ หลาย
คนเคยขี่รถ ATV จากที่อื่นมาแล้ว แต่ติดใจสนาม
ที่นี่มากกะจะกลับมาอีก บ่ายแก่ๆ เราก็มาต่อที่
ทรีท็อปสกายแทรกซ์ (Tree Top Sky Track) เป็น
กิจกรรมใหม่ของจังหวัดนี้คือ การที่เค้าใช้ต้นไม้
สูงใหญ่ เอาลวดสลิงผูกโยงตามต้นไม้สูงจากพื้น
ดินประมาณ 15 เมตร แต่ละช่วงต้นไม้จะท�ำเป็น
ฐานที่แตกต่างกัน บางช่วงต้องเดินบนแผ่นไม้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน
กับ RSU Music Club ตารางการแสดงดนตรีในสวน ประจำ�เดือน ตุลาคม 2557
RSU Music Club ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสัมผัสบรรยากาศ
ปลายฝนต้นหนาวพร้อมสุนทรีย์จากเสียงดนตรี ในโครงการ
“ดนตรีในสวน (ดนตรีเสริมสุข)” ทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณสวน
อวตาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ลำ�ดับ
1

วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

เวลา
17.00 น.

สถานที่
สวนอวตาร

2
3

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557

17.00 น.
17.00 น.

สวนอวตาร
สวนอวตาร

4

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557

17.00 น.

สวนอวตาร

5

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

17.00 น.

สวนอวตาร

สำ�หรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์
ธีระชัย สิรลิ อ้ สกุลเพชร ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 08-47623434 หรือ เฟสบุ้กแฟนเพจ RSU Music Club Thailand
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อัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ
ยุคนี้สมัยนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องของเทคโนโลยี เรียกได้ว่าเกือบทุกวงการ
กับวัยโจ๋!
ทั้งการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือเรื่องทั่วไปยังต้องมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น
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เพือ่ ให้ตามทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สารรังสิตฉบับนีข้ อไปอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ
กันหน่อยว่า น้องๆ ในรั้วมหา’ลัย เค้ามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาแนะนำ�หรืออยากให้
อัพเดตกันบ้าง

แรงบันดาลใจ จากการเดินทาง ชาอู่หลงเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ซึ่งผ่านเข้ารอบและได้
ร่วมอบรมด้านการออกแบบกับ พีแ่ ชมป์-สมชนะ กังวารจิตต์
“โดยส่วนตัวภีมชอบเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะ
“ผมเป็นคนชอบการถ่ายรูป เก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วย
นักออกแบบบรรจุภณั ฑ์ระดับโลก และพีเ่ อ-ณัทธร รักษ์ชนะ
ชอบเทคโนโลยี
ของเค้าเช่น กล้องแคปซูล (Capsule
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และการสร้างสรรค์
ผลงานของ ผูก้ อ่ ตัง้ เครือ่ งหอมไทยแบรนด์ Karmakamet รวมถึงด้าน
Endoscopy) มันคือ นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่
ใช้ฟิล์มมีระบบทำ�งานเหมือนกล้องดิจิทัล มันอาจจะเป็นไปได้ยาก

นางสาวจันทกานต์
นายปรมินทร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาชั้นปี 3 คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

วรวัฒน์ ตุลยทิพย์

การได้ออกไปเปิดมุมมองใหม่ๆ มักจะมา
พร้อมกับไอเดียใหม่ๆ เช่นกัน ซึ่งจากทริปเล็กๆ ใน
การเดินทางไปพักผ่อนทีจ่ งั หวัดเชียงรายของยังดีไซเนอร์
รุ่นใหม่ แชร์-วรวัฒน์ ตุลยทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำ�ให้เขาได้ค้นพบ
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน “Salong” จน
นำ�มาสู่การคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลปี 2557 ในหัวข้อ
บรรจุภัณฑ์เล่าไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
นายวรวัฒน์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการสร้าง
ผลงาน Salong เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสไปเที่ยวกับ
เพื่อนๆ ที่ไร่ชาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย หลังกลับ
มาจากทริปนั้น เห็นว่ามีโครงการประกวดออกแบบ
“บรรจุภณั ฑ์เล่าไทย” ซึง่ จะเปิดโอกาสให้นกั ออกแบบ
ได้ ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มประกวด โดยมี โ จทย์ จ าก
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค จึงได้ตัดสินใจ
เลือกส่งผลงานบรรจุภัณฑ์ของชาเขียวอู่หลงจังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางภาคเหนือเข้าร่วม
ประกวด
ถือเป็นช่วงจังหวะที่พอดี หลังจากได้ไปเที่ยว
ในจังหวัดเชียงรายมา ผมจึงส่งผลงานบรรจุภณั ฑ์ของ

วัฒนธรรมกับอาจารย์จลุ พร นันทพานิช จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทำ�ให้ได้ความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ มาปรับใช้ใน
การออกแบบครับ
“ผมมองว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของแต่ละ
ภาคนัน้ ไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละท้องถิน่ จะมีเสน่หค์ วาม
เป็นไทยซ่อนอยู่ สำ�หรับผลงานบรรจุภัณฑ์ชาอู่หลง Salong นัน้ คอนเซปต์หลักและแรงบันดาลใจเกิดขึน้ จากการ
เดินทางไปเที่ยวอย่างแท้จริง โดยนำ�เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของภาคเหนือมาผสมผสานกับการแต่งกาย
ของชาวเขาเผ่าอาข่า ดีไซน์ในรูปแบบของรูปทรงเลขา
คณิตเป็นลายบนแพ็กเกจ ส่วนชื่อ Salong นั้น นำ�มาจาก
ดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ตัวแพ็กเกจ
ยังสามารถนำ�มาพับเพือ่ ทำ�เป็นโมบายสำ�หรับแขวนได้อกี
ด้วยครับ”
“ถือว่าเป็นเรือ่ งภูมใิ จมากๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดในครั้งนี้ และอีกสิ่งหนึ่งคือ การได้ค้น
พบว่าตั้งแต่ที่เรียนมาในปี 1 จนถึงปีสุดท้าย จริงๆ แล้ว
ตัวเราชอบอะไร และสิ่งนั้นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ก็หวังว่าในอนาคตจะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อ
เก็บเป็นประสบการณ์ต่อไปครับ” วรวัฒน์ กล่าว

แต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้จะเป็นการเติมเต็มส่วนที่กล้องฟิล์มขาดหรือ
กล้องดิจิทัลไม่มี ให้มันสมบูรณ์แบบในการถ่ายภาพมากขึ้น และ
อยากให้มเี ทคโนโลยีทผี่ ใู้ ช้สามารถใช้คำ�สัง่ เสียงในการใช้งานได้เช่น
เครื่องเล่น ทีวี อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ แค่คิดก็เจ๋งแล้วครับ”

ทีใ่ ช้ในการตรวจวินจิ ฉัยโรคในระบบทางเดินอาหาร
กล้องชนิดนี้สามารถตรวจได้ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของ
ลำ�ไส้เล็ก ในจุดที่การส่องกล้องทั่วไปเข้าไม่ถึง
สามารถให้ผลการตรวจที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ�
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเทคโนโลยีทางด้านนี้มี
ประสิทธิภาพก็จะยิ่งทำ�ให้การตรวจรักษาโรคมี
ประสิทธิภาพตามไปด้วย”

นายอภิชา พัชรวิภาคกิจ (นนท์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวปาณิสรา ริกุลสุรกาน (แคร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
“เทคโนโลยีท่ีอยากให้อัพเดต คือ
คณะศิลปะและการออกแบบ

ความเร็วของอินเทอร์เน็ตครับ เพราะว่าสมัย
นี้มันจำ�เป็นต่อการติดต่อการใช้ในการเรียน
ธุรกิจ เเละอีกหลายอย่างครับ ยิง่ เร็วก็จะยิง่ ดี
เพราะทำ�ให้การใช้งานไม่ว่าจะอัพโหลดไฟล์
หรือส่งไฟล์งานทำ�ได้รวดเร็วขึน้ ”

“อยากให้มีเทคโนโลยีด้านการชอปปิงค่ะ
โดยส่วนตัวแคร์ชอบชอปปิงอยู่แล้วจนไปเจอ Line
Shop ซึ่งปกติวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่แล้ว แต่พอ
มี Line Shop ก็รู้สึกว่ามันใช่โดนใจนักชอปเลยคะ
ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจค่ะ”

นายปฐมพงศ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการภาพยนตร์
นายจิรสิน หวานกิจเจริญ (บูม)
คณะนิเทศศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด
“อยากอัพเดตเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพครับ จำ�ได้
คณะบริหารธุรกิจ

ว่าเมื่อปลายปี 2013 ออกซฟอร์ดได้ประกาศให้คำ�ว่า Selfie
เป็น Word Of The Year ซึง่ Selfie ทีว่ า่ นี้ หมายถึง การถ่ายรูป
ตัวเอง และหากเราสามารถถ่ายรูปตัวเองได้สวยเหมือนกับ
เราถ่ า ยคนอื่ น คงจะดี แต่ นั่ น แหละสิ่ ง ที่ จ ะสามารถเป็ น
เครื่องมือช่วยได้อย่างดี คงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มี
ระบบปฏิบัติการดีๆ มารองรับ”

“เทคโนโลยีที่อยากอัพเดตสุดๆ คือ Google
Glass ครับ เพราะเป็นแว่นตาทีม่ คี วามสามารถ เทียบ
เท่าคอมพิวเตอร์และหน้าจอติดตัง้ อยูก่ บั ตัวแว่น และ
มีกล้องติดอยู่ ขาแว่นรองรับการใช้งานระบบสัมผัส
และรองรับการสั่งงานด้วยเสียง มันเหมือนฝันแต่ก็มี
ให้ใช้แล้วจริงๆ ครับ คือมันดีผมบอกเลย”
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Recommended
รู้ทันโรคไข้เลือดออกอีโบลา
(Ebola Hemorrhagic Fever)

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในสิ่งที่คนทั่วโลกกำ�ลังจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือ การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วรวม 2,105 ราย (ณ วันที่
5 กันยายน 2557) และเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในประเทศ
แถบแอฟริกาตะวันตก โดยสามารถติดต่อผ่านทางเลือด น้ำ�เหลือง เหงื่อ น้ำ�ลาย น้ำ�มูก
ของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อ เชื้ออีโบลาไม่ติดต่อผ่านทางอากาศ อาหาร น้ำ�ดื่ม การพูดคุย
กันหรือการถูกยุงกัด อาการของโรคคือ มีไข้ ปวดกล้ามเนือ้ ปวดหัว และเจ็บคอ ตามมา
ด้วยการอาเจียน ท้องเสีย เกิดผื่น ไตและตับล้มเหลว และในบางกรณีอาจพบการตก
เลือดทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เราสามารถป้องกันการติดเชื้อนี้ได้โดยการ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันเมื่อสัมผัสสัตว์ที่
ป่วย หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและควรปรุงให้สุกทุกครั้งก่อนบริโภค
ซึง่ ในขณะนีม้ กี ารคิดค้นยาทีใ่ ช้รกั ษาเชือ้ ไวรัสอีโบลาแล้ว 2 ตัวยา คือ “Zmapp®”
และ “Favipiravir” และได้มีการนำ�ไปใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้ว ให้ผลการรักษาที่ดี
แต่ยงั คงต้องมีการประเมินความปลอดภัยในมนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง ณ เวลานีย้ งั ไม่มรี ายงาน
การติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไทย แต่เราทุกคนควรศึกษาและเฝ้าระวัง เพราะเชื้อไวรัสนี้
ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคระบาดนี้

คำ�ทักทาย
ภาษาอาหรับ

คุยเฟือ่ งเรือ่ งภาษาฉบับนี้ ขออนุญาตนำ�เสนอคำ�ทักทายเบือ้ งต้นในภาษาอาหรับ
มาทบทวนความรู้ และความจำ�สำ�หรับผู้สนใจภาษาอาหรับ ทั้งนี้ ได้กำ�กับคำ�อ่านที่เป็น
ภาษาอังกฤษมาประกอบไว้ด้วย เพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับสำ�เนียงภาษาอาหรับมาก
ที่สุด
Marĥabān
สวัสดี
1. مرحبا
2. !أهال
‘Ahlan!
โหล! (ฮัลโหล)
3. شكرا لك
Shukrān lak
ขอบคุณ
4. أعتذر
‘A’tadhir
ขอโทษ (ขออภัย)
5. من فضلك
Min fadlik
กรุณา
6. السالم عليكم
As-salāmu ‘alaykum
สันติสุขจงมีแด่ท่าน
7. وعليكم السالم
Wa’alaykum as-salām
กล่าวตอบ
			
“สันติสุขจงมีแด่ท่าน
			
เช่นเดียวกัน”
อย่าลืมฝึกออกเสียงซ้ำ�ๆ บ่อยๆ นะครับ แล้วเราจะคุยกับคนอาหรับ เพื่อขอซื้อ
น้ำ�มันมาใช้ในบ้านเราบ้างก็ได้

เดือนก่อนอ่านข่าวการศึกษาก็พบว่า กระทรวงศึกษาเริ่มตื่นตัว
เรื่องที่นักเรียนในบ้านเราใช้เวลาเรียนกันมากเกินไป เรียนพิเศษกวดวิชา
เรียนตั้งแต่เช้าจรดเย็น ใช้เวลาเรียนมากที่สุด แต่ผลการเรียนกลับไม่ดี
เท่าที่ควร ในขณะที่ระบบการศึกษาที่จัดว่ามีคุณภาพในประเทศแถบ
ยุโรป นักเรียนที่นั่นมีความสุข มีความรู้ และมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และสติปัญญาที่ดี ด้วยเวลาเรียนที่น้อยมาก ดังนั้น หากเราสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมบ้านเราแบบองค์รวม
โดยนำ�เทคโนโลยี ม าใช้ ใ ห้ เ หมาะสมอาจช่ ว ยให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น อย่าง Google เองก็สนใจด้านการศึกษาไม่น้อยเช่น
กันจึงได้สร้าง Google Classroom (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.
google.com/edu/classroom/) เป้าหมายเพื่อประหยัดเวลา ช่วยบริหาร
จัดการในห้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับนักเรียนให้มาก
ขึ้น การใช้งานต้องใช้กับ Google Apps ที่ยังให้บริการในวงจำ�กัดอยู่ แต่ก็
ทำ�ให้ย้ำ�แนวคิดที่องค์กรระดับโลกยังคงมองเห็นความสำ�คัญของการ
ศึกษา นับเป็นการจุดประกายความคิดที่ว่า การศึกษาที่ดีต้องไม่หยุดนิ่ง
เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และความรู้ไม่ใช่แค่คู่คุณธรรม แต่คุณธรรมต้องนำ�
ความรู้จึงจะดียิ่งกว่าด้วยครับ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่าน
หนังสือทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งกฎแห่งแรงดึงดูด
คุณก็คงจะคุน้ ชือ่ ‘รอนดา เบิรน์ ’ เป็น
อย่างดี แต่หากคุณเพิง่ เห็นชือ่ นีเ้ ป็น
ครั้งแรก ก็รู้คร่าวๆ ไว้สักหน่อยว่า
ผูห้ ญิงคนนีเ้ ป็นเจ้าของผลงานเดอะซีเคร็ต หนังสือทีข่ ายดีทส่ี ดุ 1 ใน 20 เล่ม
ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา จากการ
คัดเลือกของยูเอสเอทูเดย์ ซึง่ หาอ่านได้
ถึง 50 ภาษา และพิมพ์มากกว่า 25 ล้าน
เล่มทัว่ โลก หลังเดอะซีเคร็ตประสบ
ความสำ�เร็จได้รับการตอบรับอย่างดี
เธอก็เขียนเดอะพาวเวอร์ และเดอะ

เมจิกออกมาให้นักอ่านได้เสพกัน
ในปี 2012 และในปี 2014 นี้ เราก็
ขอนำ�เสนอผลงานดีๆ ของเธออีก
ชิ้นที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้
ผูอ้ า่ นในชือ่ HERO
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ แ ค่
แรงบั น ดาลใจด้ ว ยการยกกรณี
ศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั บอกเคล็ดลับ
ของการค้นหา ‘ฮีโร่’ ทีซ่ อ่ นอยู่
ภายในตัวของแต่ละคนด้วย โดย
เนือ้ หาแบ่งออกเป็น 4 ภาค ว่าด้วย
เรือ่ งความฝัน ความเชือ่ การ
แสวงหา และชัยชนะ ผ่าน
เรือ่ งราวชีวติ ของ 12 คนทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ แต่ละ
คนล้ ว นเคยตกระกำ�ลำ�บากมา
อย่างแสนสาหัส แต่เมือ่ ค้นพบฮีโร่
ทีแ่ ฝงอยูใ่ นตัวตน เรียนรูท้ จ่ี ะใช้
พลังภายในตัวเอง พวกเขาก็
สามารถพัฒนาตัวเองจนประสบ
ความสำ�เร็จได้ในทีส่ ดุ เพราะทุก
คนคือ ‘ฮีโร่’ ทีล่ ขิ ติ ชีวติ ตัวเองได้

บนเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์ เ รื่อ งนี้มีข้อ ความเขี ย นว่ า
“โดยเฉลี่ย แล้ ว บุ ค คลทั่ว ไปใช้ ส มอง
เพียง 10% แต่วนั นีเ้ ธอสามารถใช้สมอง
ได้ 100%” โดยข้อความดังกล่าวคือ
เรือ่ งราวหลักของภาพยนตร์
จากคำ�ถามเชิงสมมติเหตุการณ์วา่
จะเป็นเช่นไรถ้าหากมนุษย์สามารถใช้
สมองได้เต็มศักยภาพคือ 100% นำ�ไปสู่
การสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคน
หนึ่งผู้ซ่งึ สามารถใช้สมองของเธอได้ถึง
ระดับนัน้ สิง่ ทีป่ รากฏให้คนดูเห็นก็คอื
ขณะที่เธอพัฒนาศักยภาพในการใช้
สมองจาก 20% เป็น 30% 40% และ
มากกว่านัน้ (อันเนือ่ งมาจากการมีสาร

สวัสดีครับในครัง้ นีผ้ มมีเกม Series
จากหนังดังเรือ่ ง Batman มาแนะนำ�ครับ
ซึ่งเป็นเกมแนว Action Adventure ที่มี
เนือ้ เรือ่ งแบบ Hardcore สำ�หรับภาคทีน่ ำ�มา
แนะนำ�คือ Batman ภาค Arkham Knight
ซึง่ เกมซีรยี ์ ของ Arkham City สำ�หรับ Batman Arkham Knight นีเ้ ป็นภาคล่าสุดทีเ่ ป็น
เหตุการณ์ทค่ี กุ Arkham Asylum แตก Batman จะรับมือกับเหล่าร้ายทัง้ หลายตัง้ แต่

เสพติดเข้าสูร่ า่ งกาย) เธอมีความรู้
ความทรงจำ� และมีทกั ษะเพิม่ มากขึน้
เช่น จำ�เหตุการณ์ในวัยเด็กได้อย่าง
ละเอียดและแม่นยำ� มีทกั ษะทางด้าน
อุปกรณ์ การสังเกต และทักษะการ
ต่อสู้ ซึง่ ทำ�ให้คนดูได้พบได้เห็นสิง่ ทีน่ า่
ตืน่ เต้น
แต่เมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงจุด
หนึง่ นัน่ คือเมือ่ เธอสามารถใช้พลังจิต
ควบคุมวัตถุและคนให้หยุดเคลือ่ นไหว
เลยไปจนถึ ง เมื่อ เธอสามารถทำ�ให้
ร่างกายสูญหายไปได้ ความน่าตืน่ เต้น
ดูเหมือนว่าจะลดลง และเกิดคำ�ถาม
ปนความสงสัยและไม่เชือ่ เข้ามาแทนที่
กล่าวได้วา่ ขณะทีท่ างผูส้ ร้างกำ�ลัง
สนุกสนานกับการนำ�เสนอแนวคิด กลับ
ละเลยคุ ณ ค่ า ทางความบั น เทิ ง ที่
ภาพยนตร์ควรจะมี
สุดท้าย Lucy จึงมีสภาพเป็น
ภาพยนตร์ นิ ย ายวิ ท ยาศาสตร์ ท่ี มี
แนวคิดโดดเด่น แต่บกพร่องในส่วน
ของความกลมกลื น และความ
เพลิดเพลิน แต่กย็ งั นับว่าเป็นโชคของ
คนดู อ ยู่ บ้ า งที่ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ มี
สการ์เล็ตต์ โยแฮนส์สนั เป็นผูแ้ สดงนำ�
เพราะเธอและการแสดงของเธอเป็น
แรงดึงดูดที่ยังคงทำ�ให้ภาพยนตร์พอมี
ความน่าดูและน่าติดตาม
Scarecrow ที่กลับมารวบรวม
เหล่าวายร้าย Penguin, Two-Face,
และ Harley Quinn เพือ่ จะกลับมา
ทำ�ลายอัศวินรัตติกาลอย่าง Batman
ในภาคนีจ้ ะได้เห็นรถ Batmobile ทีข่ บั
เองได้ ซึง่ เป็นรุน่ ใหม่ทอ่ี อกแบบมา
โดยเฉพาะ และยานพาหนะอืน่ ๆ ที่
ยังคงเป็นตำ�นาน ไม่วา่ จะเป็นยานบิน
หรือรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนรูปแบบการ
เล่นเกมยังคงเหมือนในภาค Arkham
Series ก่อนๆ ทีผ่ เู้ ล่นจะได้รบั อรรถรส
ในการต่อสู้ Action ทีน่ า่ ประทับใจ ไม่
ว่าจะเป็นการต่อสู้บนถนนทุกสายใน
เมืองไปจนถึงท้องฟ้ายามค่ำ�คืนของ
Arkham City สำ�หรับแฟนๆ หนัง และ
เกม Batman ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด
สนนราคา 1,800 บาท คาดว่าจะ
วางตลาดในเดือนตุลาคมนี้
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ม.รังสิต จับมือ K Water จัดฝึกอบรม
การบริหารจัดการน�้ำแก่ข้าราชการพลเรือน
ป้องกัน ลดผลกระทบที่เกิดจากน�้ำ

ศูนย์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ
และศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ
K Water จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำ�
เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ�ท่วมและภัยแล้งสำ�หรับ
องค์กรภาครัฐบาล” สร้างองค์ความรู้แก่ข้าราชการ
พลเรือนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอุทกภัย
และภัยแล้งของประเทศ เพือ่ ป้องกัน และลดผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากน้ำ�
อาจารย์อรรจน์ สีหะอำ�ไพ ผูอ้ ำ�นวยการศูนย์การ
ศึกษาต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ศูนย์การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ และศูนย์การ
ศึกษาต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ K Water ได้
จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำ�เรื่อง “การ
บริหารจัดการน้ำ�ท่วมและภัยแล้งสำ�หรับองค์กรภาค
รัฐบาล” (Flood and Drought Risk Management for the
Royal Thai Government) โดยมี รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
ผูอ้ ำ�นวยการศูนย์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
ภัยพิบตั ิ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผูจ้ ดั ทำ�หลักสูตร ภายใต้
การสนับสนุนของสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน เพือ่ ต้องการสร้างองค์ความรูท้ ส่ี ำ�คัญ และมี
ความจำ�เป็นแก่ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศ โดย
เฉพาะการเน้นย้ำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้
มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันและลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
“สำ�หรั บ ผู้เ ข้ า รั บ การอบรมในครั้ง นี้ ซึ่ง ทาง
สำ�นักงาน กพ. ได้คดั เลือกมา ได้แก่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
น้ำ� กรมอุตนุ ยิ มวิทยา กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ

การเหมืองแร่ และสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน จำ�นวน 20 คน ซึง่ เป็นระดับหัวหน้างานทีจ่ ะ
สามารถนำ�ข้อมูลไปสื่อสารกับประชาชน โดยการอบรม
ดังกล่าว ได้จดั ขึน้ ทีโ่ รงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ มีการ
ทัศนศึกษานอกสถานทีท่ ส่ี ำ�นักชลประทานที่ 10 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
รวมทัง้ การศึกษาดูงานสถานทีต่ า่ งๆ ทีป่ ระเทศเกาหลีใต้
ทัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจากวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญร่วมให้
ความรู้ อาทิ ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำ�นวยการศูนย์
อุตนุ ยิ มวิทยาทะเล สำ�นักงานตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
ผู้อำ�นวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบตั ิ มหาวิทยาลัยรังสิต คุณชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Dr.Hans Chr. Ammentorp ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
เดนมาร์ค Dr.Kiyoung Park จาก K Water
อย่างไรก็ตาม การอบรมในครัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วมอบรม
ได้นำ�ความรูข้ องประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับการศึกษา
ดูงานทีป่ ระเทศเกาหลี ในเรือ่ งระบบการบริหารจัดการน้ำ�
ของเขา ทีม่ ที ง้ั การทำ�น้ำ�เสียให้เป็นน้ำ�ดี การป้อนพลังงาน
ไฟฟ้า รวมถึงโครงการที่จะทำ�น้ำ�ทะเลให้เป็นน้ำ�จืด
ลักษณะการบริห ารงานของเกาหลีน้ัน มี ไอที เ ข้ า มา
เกีย่ วข้องก็คอื การดูระบบป้องกันน้ำ�ท่วม ซึง่ บ้านเราอาจ
จะใช้คนหลายคน แต่เกาหลีใช้เพียง 3-4 คน และใช้ CCTV
เป็นจอใหญ่ไม่ว่าข้อมูลจากที่ไหนจะลงมาที่แผนที่ ทั้งนี้
ในอนาคตคิดว่าบ้านเรา 4-5 ปี จึงจะสามารถทำ�โครงการ
นีไ้ ด้ เนือ่ งจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซึง่ โครงการทีจ่ ดั
ขึน้ นีเ้ ป็นโครงการทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรให้เรียนรูก้ อ่ น เมือ่
ถึงเวลาทีป่ ระเทศไทยจะต้องทำ�ก็สามารถทำ�ได้” ผูอ้ ำ�นวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

อาจารย์วิศวะ ม.รังสิต

คว้ารางวัล Best Paper Presentation
จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทุกวงการวิชาชีพต่างมีการจัดเวทีนำ�เสนอ
ผลงานวิจยั หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย
สร้างความร่วมมือระหว่างกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สู่
สาธารณชน ซึง่ วงการวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์
ก็เช่นเดียวกัน มีการจัดงานประชุมวิชาการขึน้ เป็น
ประจำ�ทุกปี ภายใต้ชื่อ งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับวิศวศึกษา ครั้งที่ 12 จัดขึ้น
โดยสภาคณบดีวศิ วกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อ “สร้างสรรค์อนาคต
ด้วยวิศวกรรมรับใช้สังคม” (The 12th International and National Conference on Engineering
Education: Engineer Our Future: Engineers for
Social Enterprise) จากเวทีนบี้ ทความของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บทความที่ได้
รับรางวัล Best Paper Presentation จากบทความ
ที่นำ�เสนอทั้งสิ้น 83 บทความ
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
บทความทีน่ ำ�เสนอในงานประชุมวิชาการฯ
คือเรื่อง “The Application of Innovative Learning
College of Engineering in Rangsit University”
นำ�เสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใน
รู ป แบบต่ า งๆ ที่ วิ ท ยาลั ย วิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต นำ�มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการภายในวิทยาลัย พัฒนาการเรียนการสอน

และการศึ ก ษาหาความรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความสะดวกรวดเร็ว
น่าสนใจ ง่ายต่อการค้นคว้าตลอดเวลา เพือ่ ให้ทนั
ตามยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ แนวทางการพัฒนาของ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.
ด้ า นรู ป แบบการบริ ห ารองค์ ก ร โดยการนำ�
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ ระบบ
ปฏิบัติการ Google Apps for Education เช่น
คณาจารย์ ผูช้ ว่ ยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ทุกคน ใช้ Domain @rsu.ac.th ในการส่งข่าวสาร
ผ่านทาง Gmail นอกจากนี้ ยังสามารถกำ�หนดการ
ตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น อาทิ
Google Calendar, Google Drive และ Google Sites
เป็นต้น 2. ด้านรูปแบบการเรียนการสอน การเพิ่ม
เทคนิค การใช้รูปแบบออนไลน์ เช่น Learning
Management System: LMS, e-Learning, Google
Apps for Education, ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart
Classroom, Smart e-Board 3. ด้านรูปแบบการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ ละประยุกต์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ เช่น การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) การสร้างชุมชนผู้ใช้งานด้วยโปรแกรมโลก
เสมือนสามมิติ (Second Life) โดยอัพขึน้ BookShelf
ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ซึ่งบทความที่นำ�
เสนอส่วนใหญ่จะนำ�เสนองานวิจัยเชิงปรัชญา แต่
ของมหาวิทยาลัยรังสิตจะเน้นนวัตกรรมและสื่อ
การเรียนการสอน
วิสัยทัศน์สู่ความสำ�เร็จ
รางวัลทีไ่ ด้รบั ในครัง้ นี้ ไม่ได้เกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจกันของคณาจารย์ นักศึกษา และ

บุคลากรภายในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพียง
อย่ า งเดี ย ว แต่ เ กิ ดจากวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ล็ ง เห็ น ความสำ�คั ญ ของ
นวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี แ ละผลั ก ดั น ให้ นำ�
เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนองค์กร โดยเริ่มจากนำ�
ระบบ LMS มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2548 รวมทั้งนำ�เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ
เข้ามาใช้กับการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ดังนัน้
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์จงึ เปรียบเสมือนฟันเฟือง
ตัวหนึง่ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยด้วยการนำ�
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เฉกเช่นเดียวกับคณะและ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

On campus
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กสทช. จับมือ นิเทศฯ ม.รังสิต

เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง…

ติดอาวุธทางปัญญา
การรู้เท่าทันสื่อ (กลุ่มชาติพันธุ์
สืบสานพระราชดำ�ริในหลวง
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ติดอาวุธทางปัญญาการรู้เท่าทันสื่อ จัดกิจกรรมเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงเเละโทรทัศน์
(กลุ่มชาติพันธุ์) นำ�ทีมนักวิชาการลงพื้นที่ เพื่อถอด
องค์ความรู้การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ ใน
ฐานะหั ว หน้ า โครงการส่ ว นคณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึน้ โดย
ความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เนือ่ งจากปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ บางครัง้
การนำ�เสนอของสื่อได้เข้าไปคุกคาม ละเมิด หลอกลวง
และสุดท้ายปัญหาใหญ่ๆ คือการไปเอาเปรียบผู้บริโภค
ซึ่งส่วนนี้เองจึงเป็นจุดเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยมีกลุ่มนักวิชาการสถาบันการศึกษา
เข้าไปให้ความรู้ และถอดบทเรียนการเปิดรับสื่อ และรู้
เท่าทันสือ่ โดยจะลงพืน้ ที่ 4 ภาคของประเทศไทย ล่าสุด
ได้ลงพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและภาคกลาง
“หลังจากที่ทางทีมงานฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อถอด
บทเรียนและองค์ความรู้ การเปิดรับสื่อและการรู้เท่าทัน
สื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 2 ภาค โดยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
อาทิ ไทหย่า ไทเขิน ไทลือ้ ปกาเกอะญอ อาข่า ลีซู ลัวะ
มอญ กะเหรี่ยง ลาวเวียง ลาวคั่ง ไทยวน ฯลฯ ในเบื้อง
ต้นพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือและภาคกลาง มีการ
เปิดรับสือ่ ทีห่ ลากหลาย มีขอ้ มูลเนือ้ หา และความภูมใิ จ
ทางด้านวัฒนธรรมของตนเอง แต่ขาดองค์ความรูใ้ นด้าน
เทคนิคในการผลิตสื่อ ขณะเดียวกันมีเสียงสะท้อนกลับ
มายังสื่อผู้ผลิตเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำ�เสนอ ว่าควรมีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีจริยธรรมในการนำ�เสนอ
เพราะบางครั้ ง การที่ สื่ อ นำ�เสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ชาติพันธุ์ผ่านละครมักมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไป
จากข้อเท็จจริง ทำ�ให้ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ เช่น
การล้อเลียน หรือการตีความหมายผิดไปจากเดิม ซึ่ง

ตรงนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการนำ�มาเป็นบทเรียนการ
นำ�เสนอของสือ่ ต่อไป หลังจากนีจ้ ะลงพืน้ ทีใ่ นส่วนชาติพนั ธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และปีต่อไปมีแผน
ดำ�เนินงานโดยจะลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นการผลิตสือ่ แก่กลุม่
ชาติพันธุ์อีกด้วย” ผศ.พิมพ์ณัฐชยา กล่าวเพิ่มเติม
วราภรณ์ แก้วประดิษฐ์ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
จากภาคเหนือ กล่าวว่า ทุกวันนีส้ อ่ื ต่างๆ เข้าถึงชาวชนเผ่า
หลากหลายมากขึ้น จึงอยากให้สื่อในฐานะผู้นำ�เสนอได้
ศึกษาข้อมูลหรือนำ�เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ แ ก่ ผู้รับ ให้
มากกว่าเดิม โดยคำ�นึงถึงผลที่จะตามมาเป็นสำ�คัญ การ
ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒั นธรรมระหว่างกัน และมีทกั ษะความรู้
เรื่องการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันมากขึ้น
สุคนธ์ โมลัยรักษ์ ตัวแทนกลุม่ ชาติพันธุล์ าวคัง่ จาก
ภาคกลาง กล่าวว่า ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เปิดรับสื่อผ่าน
โทรทัศน์ และพบว่าปัจจุบนั มีการนำ�เสนอข่าวทีร่ นุ แรง และ
ตามกระแสโดยหวังผลทางการตลาดมากเกินไป แม้กระทัง่
เนื้อหาละครเองก็มีเนื้อหาสร้างสรรค์น้อย จึงอยากให้
กสทช. มีมาตรการป้องกันและช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปใน
ขอบข่ายที่เหมาะสม
ทั้งนี้ กสทช. จะได้นำ�ข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไป
พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำ�เสนอของสื่อ
ต่อไป และในอนาคตอาจจัดให้มเี วทีทเี่ ปิดโอกาสให้ผผู้ ลิต
กับผู้บริโภคได้มาหารือกัน เช่น นำ�ผู้จัดละครมาพูดคุยกับ
แกนนำ�กลุ่มชาติพันธุ์ โดยกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดละคร
และสถานี เข้าใจถึงวัฒนธรรมชนเผ่าก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอเรือ่ ง
ราวเกี่ยวกับพวกเขา เพื่อไม่ให้เกิดความบิดเบือน หรือ
ความผิดเพี้ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการนำ�เสนอในด้าน
อื่นๆ อีกด้วย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยารังสิตส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมทุกปี ใน
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำ�ริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 4
“เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำ�ริ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมนี้มีตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมนับร้อย
ร่วมเรียนรูโ้ ครงการตามพระราชดำ�ริและลงมือทำ�จริงในพืน้ ทีก่ ารเกษตร ได้
ร่วมทำ�ฝายชะลอน้ำ�และปลูกต้นไม้ เยีย่ มชมศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ปา่ ได้แก่
เนื้อทราย และได้ส่องไข่ไก่ ฉีดวัคซีนให้ไก่ ฯลฯ อีกทั้งให้ทีมนักศึกษานำ�
เสนอโครงการสืบสานพระราชดำ�ริ ในส่วนของม.รังสิต ส่งทีมนักศึกษาจาก
ชมรมร่วมรักษ์ใจอาสา โดยเสนอโครงการ “EM Ball (อีเอ็มบอล) ลดปัญหา
น้ำ�เน่าในคูคลองรอบมหาวิทยาลัยและชุมชน” เพือ่ ลดปัญหาน้ำ�เน่าทีส่ ง่ กลิน่
เหม็นและรณรงค์การไม่ทิ้งน้ำ�เสียหรือขยะในคูคลอง ทั้งนี้ ตัวแทนทีมได้
ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
นายกานต์ เอาผล กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่กลุ่มบ้านการเกษตรที่ปลูก
มะนาว พืชสวนครัว และเลี้ยงปลา ทำ�ให้เรียนรู้การใช้หญ้าแฝก โดยปลูก
รอบคลองเพื่อป้องกันดินทลาย และปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นมะนาว เมื่อโต
ขึ้นตัดหญ้าแฝกคลุมดินเพื่อให้ดินชุ่มชื้น ประทับใจคุณลุงเจ้าของบ้าน
เกษตรตัวอย่างใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ นี้ ได้ขอ้ คิดว่า ต้องอดทนและ
สู้กับความยากลำ�บาก ใช้วิถีชีวิตตามหลักความพอเพียง และขอฝาก
เพือ่ นๆ นักศึกษานำ�คำ�สอนของในหลวงมาใช้ในชีวติ ประจำ�วันในเรือ่ งการ
ประหยัดและออมเงิน และเมื่อทำ�อะไรต้องตั้งใจ
นายเปรมศักดิ์ โชคอุดมทรัพย์ กล่าวว่า ได้เรียนรู้บ้านเกษตรชุมชน
ตัวอย่าง ซึ่งใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสาน ทำ�ไร่ข้าวโพด ทำ�นา ปลูก
พืชล้มลุกและทำ�บ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ 50 ไร่ ทั้งนี้ ได้เก็บข้าวโพดและลงต้น
ไผ่ และคุยกับคุณลุงคุณป้าเจ้าของที่ ซึ่งไม่คิดที่จะขายที่ดินแล้วไปอยู่ใน
เมืองเหมือนคนอื่น แต่มีความพอใจกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประทับใจ
กิจกรรมนี้ที่ได้สัมผัสและลงมือทำ�ในสิ่งที่ไม่เคยทำ�มาก่อนเลย เช่น เก็บ
ข้าวโพด และได้รู้ราคาข้าวโพด 1 กิโลกรัม ขายได้ 3-4 บาท แต่ขายใน
เมืองฝักละเกือบ 20 บาท อีกทั้งขอฝากถึงเพื่อนๆ ให้มีจิตอาสา โดยหา
เวลาทำ�กิจกรรมช่วยส่วนรวมอาจเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน และเห็นว่าการ
ไม่มหี นีจ้ ฐะทำ�ให้
ชวี ลติป์ ดีไม่เป็นภาระในภายหลัง หากใช้บตั รเครดิตต้องระวัง
ผศ.พิมพ์ณั
ชยา สัจจาศิ
หัวหน้าโครงการส่วน
ไม่ใช้จ่ายเกินมหาวิ
ตัว ทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์

นายกฤตนัย บุญเฮี๊ยะ กล่าวว่า ลงพื้นที่บ้านเกษตรตัวอย่าง ทำ�
เพาะเห็ด เลี้ยงปลาและทำ�สวนผักเล็กๆ ซึ่งได้ลงมือกรอกดินและเขี่ยเชื้อ
เห็ด เพื่อประกอบเป็นถุงเพาะเห็ดและเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะ
เห็ด ประทับใจมากกับการเรียนรูโ้ ครงการตามพระราชดำ�ริของในหลวง ซึง่
ท่านทำ�เพื่อประชาชน อีกทั้งได้รับรู้จากบ้านเกษตรตัวอย่าง ซึ่งพ่อทำ�งาน
รับเหมามีหนี้มาก ต่อมาได้เข้าอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทำ�การ
เกษตรในพื้นที่ 30 ไร่ จนปัจจุบันกอบกู้ฐานะปลอดหนี้สินกลับมาใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข ทั้งนี้ จะนำ�ความรู้ที่ได้ไปบอกพ่อแม่และเผยแพร่ในชุมชน
และฝากถึงเพื่อนนักศึกษาควรใช้เงินอย่างประหยัด รู้คุณค่าของเงิน
ช่วยเหลืองานของพ่อแม่ นอกจากนี้ ควรมีจิตอาสาโดยทำ�กิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมหรือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น
นายยุทธพงศ์ กนกรังสี กล่าวว่า ได้ลงมือทำ�อาหารสัตว์ การใช้น้ำ�
หมักชีวภาพ การทำ�บ่อหมักแก๊สจากมูลสัตว์ ซึ่งมีคุณภาพดี ไฟแรง อีกทั้ง
ได้เรียนรูก้ ารปลูกหญ้าแฝกอย่างละเอียด ซึง่ มีประโยชน์มาก เช่น ปลูกคลุม
ดินเพื่อให้ความชุ่มชื้น ทั้งนี้ได้เห็นเกษตรกรตัวอย่างแต่ละคนสู้ชีวิต จากที่
มีหนีน้ บั ล้าน ได้ทำ�การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้มรี ายได้ อยู่
ได้ด้วยตัวเองและสร้างครอบครัวได้ ทุกสิ่งในการบริโภคมีในพื้นที่ของ
ตนเอง ในส่วนของนักศึกษาในเมืองอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แฝง
ข้อคิดที่นำ�มาใช้ได้จริง เช่น การออมเงิน การลงมือทำ�อะไรต้องตั้งใจ และ
การร่วมทำ�กิจกรรมที่มาจากจิตอาสาและตั้งใจทำ�ทุกสิ่งให้ดีที่สุด

