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แรงบันดาลใจ...
 เสือ้กาวน์สขีาวสะอาด เป็นยนิูฟอร์มทีน้่องๆ หลายคน

ใฝ่ฝัน แต่ถนนสู่อาชีพในฝันนี้ใช่ว่าทุกคนจะทำาได้ เพราะนอกจาก

ผลการเรียนที่ต้องดีมากๆ แล้ว ยังต้องทุ่มเทกับการเรียน

เป็นสำาคญั สกูป๊ปกเล่มนีเ้ราได้มโีอกาสพดูคยุกับคณุหมอศิษย์

เก่าคนเก่ง ทีม่คีวามสามารถรอบตวัตัง้แต่ในวัยเรยีน ซึง่เป็นเด็ก

กจิกรรมและมรีางวัลการนัตมีากมาย และท่ีโดดเด่นคอื รางวลัชนะเลศิ

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงจัดโดย

สมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ด้วยความท่ีมีทักษะทางด้านการพูดคุณหมอจึงไม่ได้ประกอบ

อาชีพรักษาคนไข้เพียงอย่างเดียว แต่ยังโลดแล่นอยู่บนจอแก้วใน

ฐานะผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่แห่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์อีกด้วย 

 ส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเชิญพลิกอ่านกันได้เลยค่ะ หวังว่า

การดำาเนินชีวิตของคุณหมอจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ใคร

อกีหลายคนนะคะ

6  ศิลปศาสตร์ สืบทอดกิจกรรม
  รับน้องสร้างสรรค์

12 ยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่
 วรวัฒน์ ตุลยทิพย์ 
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 Presentation

ชีวิตหลากรส  ของคุณหมอคนเก่ง
กับนิยามที่ว่า มีความสุขกับทุกวันและท�าทุกวันให้ดีที่สุด

ความต้องการของท่านได้ ดังนั้น ความหวังจึงตกมา

อยู่ทีรุ่่นหลาน ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกศุโลบายของคณุ

ปู่ที่อยากจะให้หลานเรียนหมอให้ได้ และรู้สึกว่าอยาก

เรียนหมอด้วยตัวเอง จึงปลูกฝังผมด้วยการให้ผม

โทรศัพท์ไปรายงานตัวทุกวันหลังกลับจากโรงเรียน

อัสสัมชัญตั้งแต่ ม.ต้น-ม.ปลาย

ผลลัพธ์คือ  “ได้เรียนหมอ”

 จากวนัแรกๆ ทีโ่ทรไปรายงานตัวกบัคณุปูจ่นถึง 

ม.5 ก็ไม่ได้คิดอะไรอาจเพราะยังเด็กอยู่ แต่พอขึ้น ม.

6 เริ่มจะไม่กล้าพูดค�าว่านายแพทย์น�าหน้าแล้วเพราะ

รู้สกึแปลกๆ และปีนีจ้ะเป็นปีทีช่ีว่้าค�าน�าหน้าชือ่เราจะ

เป็นอย่างที่ เราพูดทุกวันหรือไม่ ซึ่งการสอบเข้า

มหาวิทยาลัยของผมก็เป็นรุ่นแรกของการเปลี่ยนจาก

ระบบเอ็นทรานซ์มาเป็นระบบแอดมิชชั่น  ดังนั้น 

ก�าหนดการทุกอย่างจึงช้ากว่าปกติพอสมควร ผมก็มา

สมัครสอบตรงที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสติ และทีน่ีเ่องกเ็ป็นสถาบนัแรกๆ ทีป่ระกาศผล ซึง่

ผมกเ็ป็นหนึง่ในรายชือ่เหล่านัน้ จึงตัดสินใจว่าทีน่ีแ่หละ

จะท�าให้เราเป็นหมอได้สมดังตั้งใจ

คนเรียนหมอต้องเตรียมตัวอย่างไร

 ผมไม่ค่อยชอบเรียนพิเศษแต่จะต้ังใจเรียนใน

วิชาเรียนปกติที่โรงเรียนและอ่านหนังสือทบทวนเอง

มากกว่า แต่อาจเป็นเพราะค่านยิมในการเรียนพเิศษที่

ท�าให้เราต้องเรียนตามเพือ่น ถามว่าได้อะไรจากการเรียน

พิเศษไหม ผมว่าก็ได้บ้างโดยเฉพาะหลักการจ�าใหม่ๆ แปลกๆ ซึ่ง

การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอ เพราะการ

แข่งขันสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นสูงมาก 

ชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่เรียน

 เริ่มจากตอนเรียน ม.ปลาย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ผมและเพื่อนๆ 

ทีต้่องการเรียนหมอกต้็องทุม่เทเวลาให้แก่การเรียน การอ่านหนงัสอื และ

เตรียมสอบ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนคือ 

การเป็นนกักจิกรรม ทีจ่ะสร้างเสริมประสบการณ์ ฝึกทกัษะ ทีไ่ม่สามารถ

หาได้จากการอ่านหนังสือหรือการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมที่ผมมี

โอกาสได้ท�ามีอยู่หลายอย่างทั้งการเป็นพิธีกร การน�าเคารพธงชาติ 

สวดมนต์ และการเป็นรองประธานสภานักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

นักศึกษาแพทย์ นักกิจกรรม 

 หลังจากได้เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ใครๆ บอกว่าเรียนหนัก 

ผมจึงคดิว่าเราน่าจะลดเร่ืองกจิกรรมลงบ้างเน้นเร่ืองการเรียนให้มากข้ึน 

แต่สดุท้ายกต้็องเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรม

ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ชมรมพุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ชมรมพฒันาบคุลกิภาพและการพดู รวมถึงพธีิกรงานต่างๆ เช่น พธีิตักบาตร 

พิธีไหว้ครู พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ  นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล

ชนะเลศิการประกวดค้นหาสดุยอดพธีิกรมหาวทิยาลยัรังสติ รางวลัชนะเลศิ

การประกวดสุนทรพจน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งน�าไปสู่การประกวด

สุนทรพจน์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดสุนทรพจน์

อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ในปี 2554-2555 

 ด้านกจิกรรมภายในคณะ เป็นประธานนกัศึกษาแพทย์รุ่นที ่18 นายก

สโมสรนักศึกษาแพทย์ฯ  ที่ปรึกษาและประธานฝ่ายประสานงานโครงการ

กฬีาเข็มสมัพนัธ์ คร้ังที ่24 และได้มโีอกาสเป็นทตูข่าวสารมหาวทิยาลยัรังสติ 

หรือ  RSU Smart Team รุ่นแรก ท�าหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลการศึกษาต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ ม.ปลาย

 “หลังจากได้ท�ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานพิธีกรรู้สึกว่าชอบงาน

ทางด้านนี ้กระทัง่ตอนเรียนปี 2 มีคนแนะน�าให้ไปสอบบตัรผู้ประกาศ ผมเอง

ก็ลังเลว่าถ้าสอบได้แล้วจะได้เอาไปใช้ในอนาคตหรือไม่ เพราะคนที่เป็น

ผู้ประกาศข่าวส่วนใหญ่จะมาจากสายนิเทศศาสตร์ แต่ผมก็ไม่ปล่อยให้

โอกาสผ่านไป ก็ลองไปสอบดูปรากฏว่าผ่าน แต่ ณ เวลานั้นก็ไม่ได้น�าไป

ใช้อะไร เพราะหน้าที่ของเราคือเรียนแพทย์”

เปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลัง

 ระหว่างทีเ่รียนแพทย์อยู่ปีสดุท้าย (ปี 6) ทางช่อง 9 อสมท. เปิดอบรม

ทกัษะพืน้ฐานการเป็นผู้ประกาศ การอบรมคร้ังนัน้ท�าให้รู้ว่าเรายังสนใจที่จะ

“สวัสดีครับ ผมนายแพทย์เชฐชาญ เจริญเวชพิพัฒน์ มารายงานตัวครับ” 

 หลังจากได้อ่านประโยคข้างต้น  ใครจะเชื่อว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พูดประโยคนี้ทุกวันจะได้

เป็นนายแพทย์จริงๆ ตามทีเ่ขาพดูไว้ เดก็คนนัน้คือ นายแพทย์ภมีณพชัญ์ ธนชาญวศิิษฐ์  หรือหมอบิว้ด์ 

ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ชื่อ-สกุลเดิม นายเชฐชาญ เจริญเวชพิพัฒน์) 

นายแพทย์ โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับค�ารายงานตัว

ข้างต้น พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวในอีกบทบาทหนึ่งคือ ผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 อสมท. โมเดิร์นไนน์ทีวี

เจ้าของแนวคิดการรายงานตัว

 ตอนเราเป็นเด็ก ผู้ใหญ่มักจะถามเราว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ก็จะมีอาชีพยอดฮิตไม่มาก

นักที่อยู่ในความคิดของเด็กๆ นั่นก็คือ ครู ต�ารวจ หมอ ทหาร พยาบาล ฯลฯ แต่โตขึ้นเราจะ

ประกอบอาชพีเหล่านัน้ไหมก็คงเป็นเร่ืองของอนาคต ส�าหรับค�าตอบของผมคือ “หมอ” ซึง่จุดเร่ิมต้น

ของการเลอืกเรียนของผมเกดิจากคณุปู ่ด้วยความทีท่่านอยากให้ลกูเรียนหมอ แต่ไม่มีใครท�าตาม
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นางสาวสุทัตตา แสนเมือง

นายนาวิน คุ้มกลางดอน

Scoop Buffet

 นางสาวสทุตัตา แสนเมอืง (โมเม) ก�าลงัศึกษา

อยู่ชัน้ปทีี ่3 คณะเทคโนโลยีอาหาร จบการศึกษาระดบั

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสกลราชวิทยา-

นุกูล ด้วยความขยันและเรียนดี จึงได้เป็นนักศึกษา

ทุน 84 พรรษามหาราชา

 เหตผุลทีโ่มเมเลอืกเรียนทีน่ี ่  เพราะหากนกึถึง

ว่าตอนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะเรียนอะไร 

โมเมนึกถึงค�าว่า “อาหาร” เป็นอันดับแรก โดยส่วนตัว

เปน็คนชอบรับประทานขนม อาหาร และชอบลองชมิ

อาหารแปลกๆ ใหม่ๆ จึงเลือกจากสิ่งที่ตัวเองสนใจ

และชอบในสิ่งที่เรียน ได้เร่ิมศึกษาหาข้อมูลว่าเรียน 

ยังไง เรียนเกี่ยวกับอะไร จึงได้มาเรียนที่คณะ

เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต  ซึ่งค�าว่า 

อาหารเป็นค�าท่ีอยู่คู่กับโลกเรา ถ้าไม่มีอาหารคนเรา

บนโลกใบนี้จะไม่สามารถอยู่ได้ อาหารเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยสี่ที่ส�าคัญต่อมนุษย์เรามาก ส่วนเทคโนโลยี

 นายนาวิน คุ้มกลางดอน (ภู) มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวคือเป็นคนย้ิมเก่ง ภูส�าเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สายวิทย์-คณิต และมุ่งม่ัน

เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยเกรดเฉล่ีย 

3.33 และปัจจุบันก�าลังศึกษาชั้นปีที่ 4 

 สิ่งที่ท�าให้ภูตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสติ คอืโดยสว่น

ตัวมีความสนใจเก่ียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ซึ่งชอบมาตั้งแต่มัธยมปลาย และเห็นว่าคณะ

นี้เป็นคณะที่เปิดกว้างทางอาชีพ ทั้งทางภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรมต่างๆ หรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาค

ทั้ ง รัฐและเอกชน ต่างก็มีความจ�าเป็นต้องใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด�าเนินงานต่างๆ ของ

องค์กร โดยปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรอย่าง

อาหารเป็นการพัฒนาอาหารให้มีคุณค่าและคุณ

ประโยชน์มากตลอดจนการมุ่งเน้นถึงความปลอดภัย 

ซึ่ ง เ ม่ือได้ ศึกษาเกี่ยวกับคณะนี้  จึงได้ รู้ว่าคณะ

เทคโนโลยีอาหารสามารถหางานง่ายและไม่ตกงาน ที่

ส�าคัญได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจ นอกจากนี้ 

คณะเทคโนโลยีอาหารยังสามารถเรียนและปฏิบัติได้

จริงอกีดว้ย โมเมจึงเลอืกมาเรียนคณะนี ้ โมเมรู้สกึดใีจ

มากที่ทั้งเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ ทุกคนมีจิตใจดี และ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น มหาวิ ท ย าลั ย รั ง สิ ต เ ป็ น

มหาวิทยาลัยเอกชนน่าอยู่และอบอุ่นเป็นอย่างมาก

 สุดท้ายโมเมอยากฝากถงึน้องๆ ที่ก�าลังมองหา 

สถานที่ศึกษาต่อว่า “มาร่วมพัฒนาอาหารของเราให้มี

คุณประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน และมีความปลอดภัยในระดับ

สากลกับคณะเทคโนโลยีอาหารของพวกพี่สิคะ”

ครอบคลุม ตอบโจทย์ได้อย่างครบวงจร และเป็นไป

ตามความต้องการของตลาดอย่างมากในหลายทาง

ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ การเขียนโปรแกรม งานด้านบริหาร 

ภาคธุรกจิ อตุสาหกรรม การสร้างเกม การท�าเวบ็ไซต์

ด้านมัลติมีเดีย ตลอดจนการท�าแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

ซึ่งสิ่งเหลา่นี้สามารถสรา้งรายได้หรอืฐานเงนิเดือนได้

ค่อนข้างสูง เม่ือเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่

ส�าหรับตัวเองมาก

 ในอนาคตผมตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชา Social  Media Technology (SMT)   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นสาขาใหม่ไฟแรง เปดิ

สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งแรกและแห่งเดียวใน

ประเทศไทย สดุทา้ยนีผ้มขอนยิามมหาวทิยาลยัรังสิต

ว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษา

คือนวัตกรรม” 

ปทุมธานี ซึ่งในปีแรกบรรจุเป็นข้าราชการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปทุมธานี 

(โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด) และในปีต่อมาก็มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล

คลองหลวง อ�าเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธาน ีและในช่วงเวลานัน้เองโอกาส

ของการเป็นผู้ประกาศข่าวก็เข้ามาอีกครั้ง ทางช่อง 9 อสมท. ได้เรียกตัวให้

ไปทดสอบหน้ากล้อง จนทุกวันนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประกาศข่าวสมดังที่ตั้งใจ และ

แบ่งเวลาให้กบัการเป็นหมอและการเป็นผู้ประกาศข่าว โดยอ่านข่าวต้นชัว่โมง 

9 Speed ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ช่อง 9 หรือ MCOT HD 40 และเป็นพิธีกรรายการ 

Teen NEWS ช่อง 14 MCOT Family 

แผนในอนาคต

 ทุกวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปผมพอใจกับการที่เราได้ท�าทั้ง 2 สิ่งตามที่

เราตั้งใจไว้ ในอนาคตผมก็หวังเติบโตในสายงานด้านสื่อมวลชน แต่วิชาชีพ

แพทย์จะต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ผมเองกต็ัง้ใจทีจ่ะเรียนต่อและได้สมัครเรียน

เฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา  ที่สถาบันประสาทวิทยา เรียบร้อย

แล้ว ซึ่งจะเริ่มเรียนในปี 2558

นิยามของหมอบิ้วด์

 คนเรามคีวามฝันได้หลายอย่าง เพยีงแค่เราตัง้เป้าไว้แล้วไปให้ถึง โดย

จัดล�าดับความส�าคัญ เราสามารถท�าอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ เพียง

แค่รู้จักแบ่งเวลาและท�าด้วยใจ ความส�าเร็จจะอยู่ข้างหน้า เพราะความส�าเร็จ

มีให้แก่ทุกคน มีความสุขกับทุกวันและท�าทุกวันให้ดีที่สุด

เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ อีกไม่ก่ีเดือนต่อมาช่อง 9 อสมท. ก็เปิดรับผู้

ประกาศข่าวหน้าใหม่ ปี 3 จากผู้สมัครกว่า 600 คนทัว่ประเทศ คัดเหลือ 

20 คนในรอบสุดท้าย แต่ผมก็ต้องผิดหวังและเสียใจเพราะได้แค่เข้ารอบ

สุดท้ายไม่ใช่ตัวจริง หลังจากนั้นเพียง 3 วัน ผมจะต้องเข้าร่วมประกวด

สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในรอบภูมิภาค ซึ่งการประกวดคร้ังนี้

ส�าคัญมากเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและหวัง

คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน ความรู้สึกผิดหวังและเสียใจจึงเป็นพลัง

ผลักดันจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ในรอบภูมิภาค 

และรอการประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ

 ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีทีน่�า้ท่วมใหญ่ ส่งผลให้ก�าหนดการต่างๆ ต้อง

เลือ่นออกไปหมด กระทัง่การสอบเพือ่รับใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมของ

แพทยสภาก็เลือ่นไปด้วยเช่นกนั การสอบคร้ังนีเ้ป็นการสอบข้ันตอนทีส่าม

ที่จะตัดสินว่าเราจะได้เป็นหมอหรือไม่ ซึ่งจัดสอบปลายเดือนธันวาคม 

2554 หลงัสอบเสร็จทกุคนต่างรอลุน้ผลสอบอย่างใจจดใจจ่อ เป็นปีใหม่ที่     

รอคอยด้วยความหวัง เพราะผลสอบจะประกาศในต้นเดือนมกราคม 

2555 แต่ปีใหม่ปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องอ่านหนังสือหนักเพราะ

ต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ส�าหรับรอบชิงชนะเลิศ 

 จากการเดินบนเส้นทางการประกวดสุนทรพจน์กว่า 6 ปี วันแห่ง

ความภาคภูมิใจก็มาถึง 7 มกราคม 2555 ผมได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดสุนทรพจน์

อดุมศึกษาเฉลมิพระเกยีรต ิครัง้ที ่12 ภายใต้หวัข้อ “84 พรรษา มหาราชา 

ปราชญ์แห่งแผ่นดิน ภูมินทร์แห่งธรรม” รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ

และสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัยรังสิต

เป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมและเพื่อนๆ 

ต่างรอคอยคือ การประกาศผลสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา 3 วันต่อมาผลสอบก็ประกาศทางเว็บไซต์ของแพทยสภา 

พอรู้ว่าสอบผ่าน ผมและครอบครัวดใีจกนัมากเฮกันลัน่บ้านเลย เป็นช่วง

ชีวิตที่มีความสุขมากที่สุด

ชีวิตเข้าสู่ความไม่แน่นอนอีกครั้ง

 หลังจากจบการศึกษาและสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แล้ว แพทย์ทุกคนก็ต้องไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามโรงพยาบาลของ

รัฐ ซึ่งกระจายไปทั่วประเทศ ผมเองจับสลากได้ไปปฏิบัติงานที่จังหวัด
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 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม

รับน้องประจ�าปีการศึกษา 2557 หลอมรวมนักศึกษาจาก

ตา่งสถาบนัใหเ้ปน็หนึง่เดยีวกนั มุง่ปลกูฝังรุ่นนอ้งใหม้คีวาม

รักใคร่กลมเกลียวกันมากข้ึน พร้อมทั้งสืบทอดกิจกรรม

สร้างเสริมความกล้าแสดงออกจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ฟาว-

เทนทรี รีสอร์ต จังหวัดนครราชสีมา

 นางสาวปรมาภรณ ์ศรีมาศ นกัศึกษาชัน้ปทีี ่3 สาขา

วชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ ใน

ฐานะประธานกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมการรับน้องของ

คณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการหลอมรวม

พฤติกรรมของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นครอบครัว

เดียวกัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับ

รุ่นน้อง กิจกรรมนี้จะเป็นตัวช่วยหล่อหลอมทุกคนให้เป็น

ครอบครัวศิลปศาสตร์ 

 “ส�าหรับกิจกรรมรับน้องปี 57 ตรงกับช่วงซัมเมอร์

ซึ่งกรรมการนักศึกษาทุกคนได้มีการเตรียมตัวประมาณ 2  

เดอืนในการซอ้มรับนอ้ง ทัง้ฝึกซอ้มร้องเพลงเชยีร์ วางแผน

กิจกรรมประชุมเชียร์ รวมทั้งแบ่งหน้าที่ในพิธีปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ การเตรียมตัวและวางแผนจะท�าให้ทุกคนรู้

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ มีการท�างานที่เป็นระบบ และใน

กรณีที่พบปัญหาก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  

นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

ที่ต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้น้องใหม่ได้

คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต
จัดกิจกรรมรับน้องปี 57
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวศิลปศาสตร์

ตระหนกัถึงกิจกรรมนีว้า่ ไมไ่ดจั้ดข้ึนเพือ่ใคร แตจั่ดข้ึน

เพื่อให้เรารักกัน และเป็นครอบครัวเดียวกัน”

 นายภัทร พัชรโอฬาร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา

วชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

เดือนคณะศิลปศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้า

ร่วมกิจกรรมว่า คร้ังแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง 

รู้สึกตื่นเต้นครับ มีความรู้สึกชอบและประทับใจตั้งแต่

เร่ิมตน้ แมไ้ม่รู้เลยวา่จะมอีะไรเกดิข้ึนบา้ง แตห่ลงัจาก

ทีไ่ดเ้ข้าร่วมกจิกรรม  การเต้น การร้องเพลงสร้างความ

สนุกสนานมากครับ ทุกกิจกรรมที่รุ่นพ่ีและคณาจารย์

ได้เตรียมไว้ให้พวกเรานั้น ต่างก็มีความสนุกและมี

ข้อคิดดีๆ สอดแทรกด้วย และที่มากกว่านั้น คือ

มิตรภาพจากทุกคน เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ครับ 

รุ่นพ่ีดูแลพวกเราดีมาก เพ่ือนๆ ก็น่ารักมาก รู้สึกดีใจครับ 

ที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวศิลปศาสตร์

 นางสาวชัญญา อมฤต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา

วชิาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

ดาวคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ตนเป็นนักเรียนที่ท�า

กิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเ รียนมัธยมแล้ว เ ม่ือเข้า

มหาวิทยาลัยก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง 

ความแตกต่างระหว่างกิจกรรมระดับมัธยมกับ

มหาวิทยาลัยนั้น จะต่างกันนิดหน่อย เพราะวันนี้เรา

เข้ามาในฐานะรุ่นน้องที่ ต้องเคารพกฎกติกาของ

กิจกรรมที่รุ่นพี่จัดข้ึน แต่ก็เรียกได้ว่าประทับใจทุก

วินาที ทั้งคณาจารย์ รุ่นพี่ที่คณะ หรือคนอื่นๆ ใน

มหาวิทยาลัยต่างก็เป็นมิตร และให้ความเอาใจใส่น้องใหม่

เป็นอย่างดี ท�าให้รู้สึกถึงความเป็นพี่เป็นน้องจริงๆ 

นอกจากกจิกรรมประชมุเชยีร์แล้ว ตนยังไดเ้ข้าร่วมคา่ย

พัฒนาบุคลิกภาพน้องใหม่ด้วย เห็นได้ชัดเจนเลยว่า 

คณาจารย์และรุ่นพีมี่ความตัง้ใจกบัการจัดกจิกรรมเพือ่

ให้รุ่นน้องอย่างพวกเรามาก รู้สึกขอบคุณมากจริงๆ
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นิติศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมวันรพี 2557   

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “วันรพี 2557” เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งมี

การจัดนิทรรศการและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงโล่รางวัลอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยได้รับ

เกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและ

มอบโล่รางวัลการแข่งขันฯ ภายในงานมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก 

ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

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
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อธกิารบด ีม.รงัสติ ให้การต้อนรบัอธิการและคณะผูแ้ทนจาก 
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

เภสัชฯ ม.รังสิต จัดพิธีประดับเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 2 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประดับเสื้อกาวน์ “หยาดเหงื่อแห่งความ

เพียร ร้อยเรียงความส�าเร็จ” ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2557 ให้

แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนภัทร 

ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย ์

เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้อง Auditorium อาคาร ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ 

(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

News
ภาพข่าว

Special story

ผู้นำาในแบบ
เนลสัน แมนเดลา
ที่สังคมไทยต้องการ  (ตอนจบ)
 เนลสนั แมนเดลา อดตีประธานาธิบดผิีวสี

คนแรกของแอฟริกาใต้ เป็นสุดยอดผู้น�าวีรบุรุษ

ของโลกทีเ่ราคนไทยควรจะเรียนรู้เอามาเป็นแบบ

อย่าง นอกเหนือจากคุณสมบัติในเร่ืองมุ่งเน้น

อนาคต  คดิเชงิยุทธศาสตร์และกล้าทีจ่ะเสีย่งซึง่

ได้น�าเสนอในฉบบัทีแ่ล้ว แมนเดลายังมีคณุสมบตัิ

ข้ออืน่ๆ ทีผู้่อ่านสามารถน�าแง่คดิดีๆ  ในการเป็น

ผู้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ดังนี้

 1. การเป็นคนที่มองนอกกรอบความคิด

เดมิ แมนเดลา เคยมคีวามเชือ่ว่า แอฟริกาใต้เป็น 

“ประเทศที่เต็มไปด้วยการเหยียดสีผิวกัน” แต่ก็

คิดตรงข้ามว่า เป็น “ประเทศที่มีแต่ความ

ปรองดองและมีการป้องกันการเกิดการจลาจล

ภายในประเทศและการค้ายาเสพตดิ” แมนเดลา

เองกมี็ข้อพสิจูน์ทีจ่ะท�าให้ประเทศมีความสงบสขุ

ด้วย วิธีการมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ 

หาสาเหตแุละทีม่าของปัญหาทีเ่กดิข้ึน เพือ่หาจุด

บกพร่องและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2. เป็นคนที่มองภาพใหญ่ แมนเดลามี

ความต้องการที่จะท�าให้คนในประเทศทั้งสองสี

ผิวปรองดองกัน จะต้องมีการป้องกันประชาชน 

ลดการจลาจล และท�าให้ไม่ถูกเหยียดสีผิวกัน 

การก�าหนดข้ันตอนและวธีิการมกีรอบการปฏบิตัิ

งานต่างๆ จะต้องใช้เวลาในการทีจ่ะท�าให้เกดิข้ึน

จริง ต้องมองภาพโดยรวมของทั้งสองประเทศ

ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะท�าให้เป็นจริง

และลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนระหว่างการ

พัฒนาของประเทศ

 3. การส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศของการ

ท�างานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย เป็นคนที่รัก

องค์กร ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง กล้าคิด กล้าท�า 

กล้าแสดงออก และสร้างแหล่งการเรียนรู้ให้แก่

คนในองค์กรให้รู้รักสามัคคีกันโดยการเรียนรู้

จากภายในองค์กรเป็นหลัก การอยู่ร่วมกันโดย

ไม่แบ่งสีผิวออกจากกัน ท�างานร่วมกันเป็นทีม 

เรยีนรู้กันเป็นทมี พร้อมกบัการน�าพาองค์กรก้าว

ไปพร้อมๆ กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ของทั้งสองฝ่าย ทั้งตัวเองและพนักงานใน

องค์กร จึงจะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

ไปด้วยกัน  

 4. การสร้างความเชือ่ม่ันและศรัทธา เป็น

คนที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร แมนเดลา

เรียนรู้การใช้ชวีติและอยู่ได้ด้วยตวัเอง และมอง

หาความสามารถของตวัเองในการตัดสนิใจและ

ช่วยเหลอืตวัเองให้ได้มากทีส่ดุ และพฒันาสิง่ทีมี่

ให้ดียิ่งขึ้น และมองว่ามีดีจุดไหนบ้างและจุดเสีย

จุดไหนบ้าง แล้วจะเอาจุดเด่นไปสร้างประโยชน์

ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  

 5. การมีความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นคน

ที่มีความฉลาดทางปัญญา ในการคิด การใช้

เหตุผล การเชื่อมโยงมีความสามารถในการรับรู้

ด้วยตนเอง ในการคิดและการควบคุมอารมณ์

ของตนเองโดยทีไ่ม่สร้างแรงกดดนัไปยังคนรอบข้าง 

มีความสามารถในด้านการควบคุมอารมณ์ได้

ด ีท�าให้การด�าเนนิชวีติเป็นไปในทางทีส่ร้างสรรค์

สร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่น  

 เชื่อว่าบทความข้างต้นนี้ จะท�าให้ผู้อ่าน

ได้แง่คิดดีๆ และการใช้สติในการท�างาน เพราะ

การอ่านท�าให้เกิดจินตนาการต่างๆ ในสิ่งที่อ่าน 

ผู้อ่านอาจจะนกึเหน็เป็นภาพได้ เช่น การอ่านบทกวี 

การอ่านบทความ ผู้อ่านจะเกิดจินตนาการใน

สิ่งที่อ่าน ท�าให้เกิดการพัฒนาจินตนาการของ   

ผู้อ่านให้ดีย่ิงข้ึน และอาจน�ามาใช้ประโยชน์ใน

ชวีติประจ�าวนัและยังสามารถน�าวธีิการต่างๆ มา

ปรับใช้ในสถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี   

เช่นเดยีวกับบทความเรื่องนี้
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ลำาดับ วันที่ เวลา สถานที่

1 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 17.00 น. สวนอวตาร

2 วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 17.00 น. สวนอวตาร 

3 วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 17.00 น. สวนอวตาร

4 วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 17.00 น. สวนอวตาร

5 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 17.00 น. สวนอวตาร

10 11

ไปปีนยอดต้นไม้ที่นครนายก
 สวัสดีคับแฟนๆ ของผม นี่ก็ครบปีอีกแล้ว

ส�าหรับวิชาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่เปิดสอน

ปีละครั้ง ผมยังคงใช้สาริกาแอดเวนเจอร์ จังหวัด

นครนายก เหมือนเดิมเพราะได้รับการดูแลเป็น

อย่างดีจากท่านเจ้าของ น้องตุ๊ และน้องหมู ผม

จะพาลูกศิษย์มาฝึกเล่นกิจกรรมผจญภัยที่

นครนายกมาหลายปีแล้ว เพราะที่จังหวัดนี้มี

ความพร้อมและความหลากหลายของกิจกรรมรวมกัน 

ซึง่จังหวดัอืน่กมี็แตจ่ะไมห่ลากหลายเทา่จังหวดันี ้

จากประสบการณท์ีส่อนวชิานีม้าหลายป ีผมกเ็ลย

ขอทุนจากสถาบันวิจัย ม.รังสิต ท�าวิจัยซะเลยใน

หัวข้อ “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพื่อ

ตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย

ส�าหรับจังหวัดนครนายก Soft Adventure Tourism 

Activities for Thai Tourist Behaviors in Nakhon 

Nayok Province” ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดใีนการแจกแบบสอบถามและสมัภาษณจ์าก

ผู้ประกอบการชั้นน�าในจังหวัดนครนายก... ขอบ

คุงคร๊าบ

 เอาล่ะคับ ตามผมไปเที่ยวแบบฮาๆ ตาม

สไตล์จารย์อิทดีกว่า... ทริปนี้มีเด็กๆ สาขา

ท่องเทีย่ว 17 คน สาวแจ่มสาขาการบนิอกี 3 คน และ

สาวลุยจากวิศวะ อีก 1 คน รวมเป็น 21 คน ออก

เดินทางเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

ผมใช้รถตู้ 2 คัน ออกเดินทางล้อหมุนตอน 8 โมง

ตรง แวะเข้าห้องน�้าที่องครักษ์แป๊บนึง ประมาณ 

9 โมงกว่าๆ ก็ถึงนครนายก เจ้าหน้าที่จากสาริ-

กาฯ คอยรับขบวนพวกเรา พาเข้ารีสอร์ตแถวแก่ง 

3 ชั้น โอ้พระเจ้า! ด้านหน้าทางเข้ารีสอร์ตที่เรา

จะพักมีนักท่องเที่ยวไม่รู้มาจากไหน หัวด�าไป

หมด รถราติดเพยีบ ทีจ่อดรถก็หายาก รถติดสกัพกั

กผ่็าเข้ามายังรีสอร์ตส่วนตวัทีส่งบเงยีบริมแก่งได้ 

ให้เวลาเดก็ๆ เอาของเก็บและแปลงร่างเตรียมไป

ลุยล่องแก่ง ต้องนั่งรถผ่าด้านนอกออกมาอีก มา

ถึงบริเวณด้านล่างของเขือ่นขุนด่านฯ ให้ทกุคนใส่

เสื้อชูชีพ หมวกกันกระแทก ลงแพยางล�าละ 6-8 

คน ผมเอาลูกสาวไปด้วย แกเคยมาแล้วครั้งนึง

เมื่อปีที่แล้ว คราวนี้แกขอไปนั่งกับพี่นักศึกษา

สาวๆ ...ทิ้งพ่อเฉยเลย หุ หุ เจ้าหน้าที่ประจ�าเรอื

ตรวจความเรียบร้อยของชุดและสาธิตวิธีการ

ปฏิบัติตัวเหมือนกับที่ผมสอนในชั้นเรียนมาแล้ว 

เราเร่ิมพายล่องแม่น�า้นครนายก  สกัพกักเ็ร่ิมผ่าน

แก่งให้วี้ดว้ายแหกปากกันสนั่น จนมาถึงจุดพัก

แพเป็นฝายน�า้ล้น ผมปล่อยให้เดก็ๆ เล่นน�า้ทีเ่ย็น

ฉ�า่สกัพกั “ป๋าขรา! หนปูวดฉ่ี แถวนีมี้ห้องน�า้ป่าว

คะ” ละอ่อนสาวอ้อน “บ้ารึป่าวแก กลางป่ากลาง

เขา ใครเค้าจะมาสร้างห้องน�า้ไว้” ผมกดัเลก็น้อย 

“อ้าว! แล้วหนูจะท�ายังงัยคะป๋า ปวดมากเลย” 

เธอเริ่มเพ้อแล้ว “มี 2 ทางแก อย่างแรกเดินเข้า

ป่าหามุมเหมาะๆ แต่ระวังหญ้าต�านะ อย่างที่

สอง ลงน�้าเงียบๆ แล้วค่อยๆ ปล่อย เก็บอาการ

ด้วยอย่าทะลึง่หวัสัน่ตอนเสร็จภารกจิ เด๋วคนอืน่

เค้ารู้ 555” ผมแนะน�าแบบฮาๆ “งั้นหนูลงน�้าดีก่า

ป๋า” ผมก็จ้องดูลีลาเธอที่เดินเลี่ยงๆ ลงไปแช่น�้า 

ต่อจากนั้นก็ล่องต่อมาเรือ่ยๆ จนมาขึ้นฝ่ังที่หน้า

บริเวณรีสอร์ตที่พักตอนประมาณ 11 โมงกว่า 

ทานอาหารกลางวันแบบง่ายๆ บ่ายโมงก็นั่งรถ

กระบะออกมาที่สนามขี่รถ ATV นั่ง 2 คนต่อคัน

ให้ผลดักันข่ี เจ้าหน้าทีส่นามแนะน�าการขีเ่บือ้งต้น

ให้ แล้วเร่ิมสตาร์ทลยุทางทีว่บิากหลากหลายมาก 

บางช่วงขึ้นเนิน ลงหลุมทางขรุขระ เข้าป่าเข้ารก

บ้าง ลงแอ่งน�้าล�าธาร เป็นที่หนุกหนานต่ืนเต้น

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�าเป็น

ฐานที่แตกต่างกัน บางช่วงต้องเดินบนแผ่นไม้

แผ่นเดยีว บางช่วงเดนิบนลวดสลงิเส้นเดยีว ทีห่นกั

หน่อยก็ต้องตะกายเกาะตาข่าย ทั้งหมดมี 11 ฐาน

ที่แตกต่างกัน ท่านไม่ต้องกลัวคับเพราะเค้าให้เรา

ใส่อปุกรณ์เซฟตีป้้องกันตกไว้ตลอดเวลา ถ้าพลาด

พลั้งร่วงลงมาก็จะห้อยต่องแต่ง ไม่ร่วงลงพื้นคับ 

แต่ถ้าท่านไม่แข็งแรงจริงๆ ก็ไม่แนะน�าคับ ผมจะ

ไม่บังคับให้ลูกศิษย์เล่นทุกกิจกรรม ให้ข้ึนอยู่กับ

ความพร ้อมของร ่างกายและจิตใจมากกว ่า 

กิจกรรมนี้ผมก็เพิ่งเล่นคร้ังแรกเหมือนกัน เป็น

อาจารย์เค้าต้องน�าลกูศิษย์เล่นก่อน ในใจก็ตืน่เต้น

และกลัวว่าจะไหวตลอดรอดฝั่งรึป่าว เสียงเด็กๆ 

ด้านล่างตะโกนเชียร์ “ป๋า สู้ๆ ป๋าสู้ตาย” พวกเมิง

ไม่รู้หร๊อกว่า... กรูแก่แล้วไม่มีแรง 555 กว่าจะผ่าน

หมดทุกฐาน เล่นเอาผมหมดแรง เหงื่อจั๊กแร้งี้เยิ้ม

เลย 555 เรากลับที่พักกันเย็นย�่าแล้ว ทานอาหาร

กันแบบหิวโหยตอนเกือบทุ ่ม หลังจากนั้น    

พกัผ่อนตามอธัยาศัย... ราตรีสวสัดิส์ลบไปด้วย

ความระบมกาย

 เชา้วนัจันทร์ที ่14 กรกฎาคม หลงัอาหาร

เช้าผมพาเด็กๆ มาเที่ยวพาข้ึนไปชมทิวทัศน์

เข่ือนขุนดา่นปราการชยั สายหนอ่ยมาไหวอ้งค์

พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุด ประมาณ 10 โมงกว่า

ก็มาที่เขาหล่นเพื่อเล่นกิจกรรมโรยตัวจาก

หน้าผาจริงที่สูงขนาดตึก 5 ชั้น เจ้าหน้าที่

แนะน�าอุปกรณ์และวิธีการ เด็กๆ ทยอยเดิน

ตะกายข้ึนยอดเขาไปยังจุดปลอ่ยตัว เดก็ผู้ชาย

ดูจะคล่องและกล้าเล่น แต่สาวๆ จะกลัวๆ 

หน่อยค่อยๆ กะย่องกะแย่งคลานลงมา มีผู้ฉิง

นางนึงตัวใหญ่อ้วนหนักร้อยกว่าโล แต่หล่อนก็

ใจถึงคอ่ยๆ คลานใชเ้วลาลงมาไดจ้นส�าเรจ็ แต่

ที่ฮาสุดเห็นจะเป็นสาวน้อยตัวเล็กที่เพื่อนๆ 

เอาใจช่วยตะโกนเชียร์และสั่งกันลั่น “อีปู! เมิง

ผ่อนเชือกเด่” “เมิงกางขาเด่” “เมิงเอนหลัง แล้ว

กา้วขาดว้ยนะ... ยังไม่ท�าอกี... อฟีาย” เอาเข้าไป 

จนกระทัง่นงัปทูนไมไ่หวตะโกนตวาดลัน่ “พวกเมิง

เงียบได้ป่าว... กรูเครียดว๊อย” เสียงฮาดังหนัก

เข้าไปอีก ใครที่โรยตัวเสร็จแล้วก็มาต่อกิจกรรม

สุดท้ายกับจ้ิงจอกเหินเวหาโดยใช้อุปกรณ์ชุดเดิม 

เป็นการโรยตัวจากป้อมสูงไปอีกฝั่งหนึ่ง ข้าม

สระน้�า  จนได้เวลาเที่ยงกว่าก็มาทานกลางวันที่

ร้านไกย่่างนอ้งเลก็ ทีเ่ดด็สดุเหน็จะเปน็สม้ต�าทอด

ที่เด็กๆ ติดใจ ขากลับแวะละลายทรัพย์ที่ตลาด

อินโดจีน ถึง ม.รังสิตก็เย็นแล้ว เป็นอันจบทริป

สั้นๆ แต่หนักหนาส�าหรับผู้สอน

News
ข่าว

 RSU Music Club ขอเชญิชวนทกุทา่น รว่มสมัผัสบรรยากาศ

ปลายฝนต้นหนาวพร้อมสุนทรีย์จากเสียงดนตรี ในโครงการ 

“ดนตรีในสวน (ดนตรีเสริมสุข)” ทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณสวน

อวตาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางการแสดงดนตรีในสวน ประจ�าเดือน ตุลาคม 2557 

 ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์  

ธีระชยั สริลิอ้สกลุเพชร ชมรมดนตรีสากล มหาวทิยาลยัรังสติ โทร. 08-4762-

3434 หรือ เฟสบุ้กแฟนเพจ RSU Music Club Thailand

ขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน
กับ RSU Music Club



Showcase

แรงบันดาลใจ จากการเดินทาง

และการสร้างสรรคผ์ลงานของ

วรวัฒน์ ตุลยทิพย์ 
 การได้ออกไปเปิดมุมมองใหม่ๆ มักจะมา

พร้อมกับไอเดียใหม่ๆ เช่นกัน ซึ่งจากทริปเล็กๆ ใน

การเดินทางไปพักผ่อนท่ีจังหวัดเชียงรายของยังดีไซเนอร์

รุ่นใหม่ แชร์-วรวัฒน์ ตุลยทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ท�าให้เขาได้ค้นพบ    

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน “Salong” จน

น�ามาสู่การคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการออกแบบ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลปี 2557 ในหัวข้อ 

บรรจุภัณฑ์เล่าไทย ซึ่งจัดข้ึนโดยส�านักงานศิลป-

วัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 นายวรวัฒน์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการสร้าง

ผลงาน Salong เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสไปเที่ยวกับ

เพื่อนๆ ที่ไร่ชาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย หลังกลับ

มาจากทริปนั้น เห็นว่ามีโครงการประกวดออกแบบ 

“บรรจุภณัฑ์เลา่ไทย” ซึง่จะเปดิโอกาสใหน้กัออกแบบ

ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีโจทย์จาก

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของแต่ละภูมิภาค จึงได้ตัดสินใจ

เลือกส่งผลงานบรรจุภัณฑ์ของชาเขียวอู่หลงจังหวัด

เชียงราย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางภาคเหนือเข้าร่วม

ประกวด

 ถือเป็นช่วงจังหวะที่พอดี หลังจากได้ไปเที่ยว

ในจังหวดัเชยีงรายมา ผมจึงสง่ผลงานบรรจุภณัฑ์ของ

ชาอู่หลงเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ซึ่งผ่านเข้ารอบและได้

ร่วมอบรมด้านการออกแบบกับ พ่ีแชมป์-สมชนะ กังวารจิตต์ 

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก และพ่ีเอ-ณัทธร รักษ์ชนะ 

ผู้กอ่ตัง้เคร่ืองหอมไทยแบรนด ์Karmakamet  รวมถึงดา้น

วฒันธรรมกับอาจารย์จุลพร นนัทพานชิ จากมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่ท�าใหไ้ดค้วามรู้และมมุมองใหม่ๆ มาปรับใชใ้น

การออกแบบครับ  

 “ผมมองวา่เอกลกัษณข์องความเปน็ไทยของแตล่ะ

ภาคนัน้ไม่เหมอืนกนั เพราะแตล่ะทอ้งถ่ินจะมเีสนห่ค์วาม

เป็นไทยซ่อนอยู่ ส�าหรับผลงานบรรจุภัณฑ์ชาอู่หลง Sa-

long นัน้ คอนเซปต์หลกัและแรงบนัดาลใจเกิดข้ึนจากการ

เดินทางไปเที่ยวอย่างแท้จริง โดยน�าเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมของภาคเหนือมาผสมผสานกับการแต่งกาย

ของชาวเขาเผ่าอาข่า ดีไซน์ในรูปแบบของรูปทรงเลขา

คณิตเป็นลายบนแพ็กเกจ ส่วนชื่อ Salong นั้น น�ามาจาก

ดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ตัวแพ็กเกจ

ยังสามารถน�ามาพบัเพือ่ท�าเปน็โมบายส�าหรับแขวนไดอ้กี

ด้วยครับ”  

 “ถือวา่เปน็เร่ืองภูมิใจมากๆ ทีไ่ดรั้บรางวลัชนะเลศิ

จากการประกวดในคร้ังนี้ และอีกสิ่งหนึ่งคือ การได้ค้น

พบว่าตั้งแต่ที่เรียนมาในปี 1 จนถึงปีสุดท้าย จริงๆ แล้ว

ตัวเราชอบอะไร และสิ่งนั้นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ก็หวังว่าในอนาคตจะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อ

เก็บเป็นประสบการณ์ต่อไปครับ” วรวัฒน์ กล่าว
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Notebook

 ยุคนี้สมัยนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องของเทคโนโลยี เรียกได้ว่าเกือบทุกวงการ

ทั้งการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือเร่ืองทั่วไปยังต้องมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น 

เพือ่ใหต้ามทนัเทคโนโลยีสมัยใหม่ สารรังสติฉบบันีข้อไปอพัเดตเทรนดเ์ทคโนโลยีใหม่ๆ  

กันหน่อยว่า น้องๆ ในร้ัวมหา’ลัย เค้ามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาแนะน�าหรืออยากให้

อัพเดตกันบ้าง

 “อยากอัพเดตเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพครับ จ�าได้

ว่าเมื่อปลายปี 2013 ออกซฟอร์ดได้ประกาศให้ค�าว่า Selfie 

เป็น Word Of The Year ซ่ึง Selfie ท่ีว่าน้ี หมายถึง การถ่ายรูป

ตัวเอง และหากเราสามารถถ่ายรูปตัวเองได้สวยเหมือนกับ

เราถ่ายคนอื่นคงจะดี แต่นั่นแหละสิ่งที่จะสามารถเป็น    

เคร่ืองมือช่วยได้อย่างดี คงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มี

ระบบปฏิบัติการดีๆ มารองรับ” 

 “เทคโนโลยีท่ีอยากให้อัพเดต คือ

ความเร็วของอินเทอร์เน็ตครับ เพราะว่าสมัย

น้ีมันจ�าเป็นต่อการติดต่อการใช้ในการเรียน 

ธุรกิจ เเละอีกหลายอย่างครับ ย่ิงเร็วก็จะย่ิงดี 

เพราะท�าให้การใช้งานไม่ว่าจะอัพโหลดไฟล์ 

หรือส่งไฟล์งานท�าได้รวดเร็วข้ึน” 

อัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ
กับวัยโจ๋!

 “โดยส่วนตัวภีมชอบเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะ 

ชอบเทคโนโลยีของเค้าเช่น กล้องแคปซูล (Capsule 

Endoscopy) มันคือ นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่

ทีใ่ชใ้นการตรวจวนิจิฉัยโรคในระบบทางเดนิอาหาร 

กล้องชนิดนี้สามารถตรวจได้ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของ

ล�าไส้เล็ก ในจุดที่การส่องกล้องทั่วไปเข้าไม่ถึง 

สามารถให้ผลการตรวจที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นย�า 

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเทคโนโลยีทางด้านนี้มี

ประสิทธิภาพก็จะย่ิงท�าให้การตรวจรักษาโรคมี

ประสิทธิภาพตามไปด้วย” 

 “อยากให้มีเทคโนโลยีด้านการชอปปิงค่ะ 

โดยส่วนตัวแคร์ชอบชอปปิงอยู่แล้วจนไปเจอ Line 

Shop ซึ่งปกติวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่แล้ว แต่พอ

มี Line Shop ก็รู้สึกว่ามันใช่โดนใจนักชอปเลยคะ 

ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจค่ะ” 

นางสาวจันทกานต์ ลี้เจริญรักษา (ภีม) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 

นายปรมินทร์ ศรีวัฒนาคุณ (ซีซ่า)
นักศึกษาชั้นปี 3 คณะนิติศาสตร์ 

 “ผมเป็นคนชอบการถ่ายรูป เก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วย

ภาพถ่าย หากเป็นไปได้อยากให้มีเทคโนโลยีที่ท�าให้กล้องถ่ายรูปที่

ใช้ฟิล์มมีระบบท�างานเหมือนกล้องดิจิทัล มันอาจจะเป็นไปได้ยาก 

แต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้จะเป็นการเติมเต็มส่วนที่กล้องฟิล์มขาดหรือ

กล้องดิจิทัลไม่มี ให้มันสมบูรณ์แบบในการถ่ายภาพมากข้ึน และ

อยากใหม้เีทคโนโลยีทีผู้่ใชส้ามารถใชค้�าสัง่เสยีงในการใชง้านไดเ้ชน่ 

เครื่องเล่น ทีวี อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ แค่คิดก็เจ๋งแล้วครับ”

นายอภิชา พัชรวิภาคกิจ (นนท์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ นางสาวปาณิสรา ริกุลสุรกาน (แคร์)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
คณะศิลปะและการออกแบบ

 “เทคโนโลยีที่อยากอัพเดตสุดๆ คือ Google 

Glass ครับ เพราะเป็นแว่นตาท่ีมีความสามารถ     เทียบ

เท่าคอมพวิเตอร์และหนา้จอตดิตัง้อยู่กับตวัแวน่ และ

มีกล้องติดอยู่ ขาแว่นรองรับการใช้งานระบบสัมผัส 

และรองรับการสั่งงานด้วยเสียง มันเหมือนฝันแต่ก็มี

ให้ใช้แล้วจริงๆ ครับ คือมันดีผมบอกเลย”

นายจิรสิน  หวานกิจเจริญ (บูม)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ

นายปฐมพงศ์ เรือใจดี (ทอย) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์  



บนเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีข้อความเขียนว่า 

“โดยเฉล่ียแล้วบุคคลท่ัวไปใช้สมอง

เพียง 10% แต่วันน้ีเธอสามารถใช้สมอง

ได้ 100%” โดยข้อความดังกล่าวคือ 

เร่ืองราวหลักของภาพยนตร์ 

จากค�าถามเชิงสมมติเหตุการณ์ว่า

จะเป็นเช่นไรถ้าหากมนุษย์สามารถใช้

สมองได้เต็มศักยภาพคือ 100% น�าไปสู่

การสร้างเร่ืองราวเก่ียวกับผู้หญิงคน

หน่ึงผู้ซ่ึงสามารถใช้สมองของเธอได้ถึง

ระดับน้ัน ส่ิงท่ีปรากฏให้คนดูเห็นก็คือ 

ขณะท่ีเธอพัฒนาศักยภาพในการใช้

สมองจาก 20% เป็น 30% 40% และ

มากกว่าน้ัน (อันเน่ืองมาจากการมีสาร

หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีชอบอ่าน

หนังสือท่ีว่าด้วยเร่ืองกฎแห่งแรงดึงดูด 

คุณก็คงจะคุ้นช่ือ ‘รอนดา เบิร์น’ เป็น

อย่างดี แต่หากคุณเพ่ิงเห็นช่ือน้ีเป็น

ครั้งแรก ก็รู้คร่าวๆ ไว้สักหน่อยว่า 

ผู้หญิงคนน้ีเป็นเจ้าของผลงานเดอะซี-

เคร็ต หนังสือท่ีขายดีท่ีสุด 1 ใน 20 เล่ม

ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา จากการ

คัดเลือกของยูเอสเอทูเดย์ ซ่ึงหาอ่านได้

ถึง 50 ภาษา และพิมพ์มากกว่า 25 ล้าน

เล่มท่ัวโลก หลังเดอะซีเคร็ตประสบ

ความส�าเร็จได้รับการตอบรับอย่างดี 

เธอก็เขียนเดอะพาวเวอร์ และเดอะ

เดือนก่อนอ่านข่าวการศึกษาก็พบว่า กระทรวงศึกษาเริ่มตื่นตัว

เรื่องที่นักเรียนในบ้านเราใช้เวลาเรียนกันมากเกินไป เรียนพิเศษกวดวิชา 

เรียนตั้งแต่เช้าจรดเย็น ใช้เวลาเรียนมากที่สุด แต่ผลการเรียนกลับไม่ดี

เท่าที่ควร ในขณะที่ระบบการศึกษาที่จัดว่ามีคุณภาพในประเทศแถบ

ยุโรป นักเรียนที่นั่นมีความสุข มีความรู้ และมีพัฒนาการด้านอารมณ์

และสติปัญญาที่ดี ด้วยเวลาเรียนที่น้อยมาก ดังนั้น หากเราสามารถจัด

กระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมบ้านเราแบบองค์รวม 

โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมอาจช่วยให้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น อย่าง Google เองก็สนใจด้านการศึกษาไม่น้อยเช่น

กันจึงได้สร้าง Google Classroom (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   http://www.

google.com/edu/classroom/)  เป้าหมายเพื่อประหยัดเวลา ช่วยบริหาร

จัดการในห้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับนักเรียนให้มาก

ขึ้น การใช้งานต้องใช้กับ Google Apps ที่ยังให้บริการในวงจ�ากัดอยู่ แต่ก็

ท�าให้ย้�าแนวคิดที่องค์กรระดับโลกยังคงมองเห็นความส�าคัญของการ

ศึกษา นับเป็นการจุดประกายความคิดที่ว่า การศึกษาที่ดีต้องไม่หยุดนิ่ง 

เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และความรู้ไม่ใช่แค่คู่คุณธรรม แต่คุณธรรมต้องน�า

ความรู้จึงจะดียิ่งกว่าด้วยครับ

สวัสดีครับในคร้ังน้ีผมมีเกม Series 

จากหนังดังเร่ือง Batman มาแนะน�าครับ  

ซึ่งเป็นเกมแนว Action Adventure ที่มี

เน้ือเร่ืองแบบ Hardcore ส�าหรับภาคท่ีน�ามา

แนะน�าคือ Batman ภาค Arkham Knight 

ซ่ึงเกมซีรีย์ ของ Arkham City ส�าหรับ Bat-

man Arkham Knight น้ีเป็นภาคล่าสุดท่ีเป็น

เหตุการณ์ท่ีคุก Arkham Asylum แตก Bat-

man จะรับมือกับเหล่าร้ายท้ังหลายต้ังแต่ 

Recommended

เสพติดเข้าสู่ร่างกาย) เธอมีความรู้ 

ความทรงจ�า และมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

เช่น จ�าเหตุการณ์ในวัยเด็กได้อย่าง

ละเอียดและแม่นย�า มีทักษะทางด้าน

อุปกรณ์ การสังเกต และทักษะการ

ต่อสู้ ซ่ึงท�าให้คนดูได้พบได้เห็นส่ิงท่ีน่า

ต่ืนเต้น 

แต่เม่ือเร่ืองราวเดินทางมาถึงจุด

หน่ึง น่ันคือเม่ือเธอสามารถใช้พลังจิต

ควบคุมวัตถุและคนให้หยุดเคล่ือนไหว 

เลยไปจนถึงเม่ือเธอสามารถท�าให้

ร่างกายสูญหายไปได้ ความน่าต่ืนเต้น

ดูเหมือนว่าจะลดลง และเกิดค�าถาม

ปนความสงสัยและไม่เช่ือเข้ามาแทนท่ี 

กล่าวได้ว่าขณะท่ีทางผู้สร้างก�าลัง

สนุกสนานกับการน�าเสนอแนวคิด กลับ

ละเลยคุณค่าทางความบันเ ทิง ท่ี

ภาพยนตร์ควรจะมี 

สุดท้าย Lucy จึงมีสภาพเป็น

ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ท่ีมี

แนวคิดโดดเด่น แต่บกพร่องในส่วน

ขอ งค ว ามกลมก ลืน แ ล ะค ว าม

เพลิดเพลิน แต่ก็ยังนับว่าเป็นโชคของ

คนดูอยู่บ้างที่ภาพยนตร์ เรื่องนี้มี

สการ์เล็ตต์ โยแฮนส์สัน เป็นผู้แสดงน�า 

เพราะเธอและการแสดงของเธอเป็น

แรงดึงดูดท่ียังคงท�าให้ภาพยนตร์พอมี

ความน่าดูและน่าติดตาม 

เมจิกออกมาให้นักอ่านได้เสพกัน

ในปี 2012 และในปี 2014 น้ี เราก็

ขอน�าเสนอผลงานดีๆ ของเธออีก

ชิ้นที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้

ผู้อ่านในช่ือ HERO

หนังสือเล่มนี้ ไม่ ได้ ให้แค่

แรงบันดาลใจด้วยการยกกรณี

ศึกษาเท่าน้ัน แต่ยังบอกเคล็ดลับ

ของการค้นหา ‘ฮีโร่’ ท่ีซ่อนอยู่

ภายในตัวของแต่ละคนด้วย โดย

เน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ภาค ว่าด้วย

เร่ืองความฝัน ความเช่ือ การ

แสวงหา และชัยชนะ ผ่าน     

เร่ืองราวชีวิตของ 12 คนท่ีประสบ

ความส�าเร็จท่ีสุดในโลก ซ่ึงแต่ละ

คนล้วนเคยตกระก�าล�าบากมา

อย่างแสนสาหัส แต่เม่ือค้นพบฮีโร่

ท่ีแฝงอยู่ในตัวตน เรียนรู้ท่ีจะใช้

พลังภายในตัวเอง พวกเขาก็

สามารถพัฒนาตัวเองจนประสบ

ความส�าเร็จได้ในท่ีสุด เพราะทุก

คนคือ ‘ฮีโร่’ ท่ีลิขิตชีวิตตัวเองได้

Scarecrow ที ่กลับมารวบรวม

เหล่าวายร้าย Penguin, Two-Face, 

และ Harley Quinn เพ่ือจะกลับมา

ท�าลายอัศวินรัตติกาลอย่าง Batman 

ในภาคน้ีจะได้เห็นรถ Batmobile ท่ีขับ

เองได้ ซ่ึงเป็นรุ่นใหม่ท่ีออกแบบมา

โดยเฉพาะ และยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ี

ยังคงเป็นต�านาน ไม่ว่าจะเป็นยานบิน 

หรือรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนรูปแบบการ

เล่นเกมยังคงเหมือนในภาค Arkham 

Series ก่อนๆ ท่ีผู้เล่นจะได้รับอรรถรส

ในการต่อสู้ Action ท่ีน่าประทับใจ ไม่

ว่าจะเป็นการต่อสู้บนถนนทุกสายใน

เมืองไปจนถึงท้องฟ้ายามค่�าคืนของ 

Arkham City ส�าหรับแฟนๆ หนัง และ

เกม Batman ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด 

สนนราคา 1,800 บาท คาดว่าจะ

วางตลาดในเดือนตุลาคมน้ี

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในสิ่งที่คนทั่วโลกก�าลังจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือ การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา  ซึ่งขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วรวม  2,105 ราย (ณ วันที่ 

5 กันยายน 2557) และเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในประเทศ

แถบแอฟริกาตะวันตก โดยสามารถติดต่อผ่านทางเลือด น้�าเหลือง  เหงื่อ น้�าลาย น้�ามูก 

ของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อ  เชื้ออีโบลาไม่ติดต่อผ่านทางอากาศ อาหาร น้�าดื่ม การพูดคุย

กันหรือการถูกยุงกัด อาการของโรคคือ มีไข้  ปวดกล้ามเน้ือ  ปวดหัว และเจ็บคอ ตามมา

ด้วยการอาเจียน  ท้องเสีย  เกิดผื่น  ไตและตับล้มเหลว และในบางกรณีอาจพบการตก

เลือดทั้งภายในและภายนอกร่างกาย   เราสามารถป้องกันการติดเชื้อนี้ได้โดยการ   

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย  ควรใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันเมื่อสัมผัสสัตว์ที่

ป่วย หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและควรปรุงให้สุกทุกครั้งก่อนบริโภค

 ซึง่ในขณะนีม้กีารคดิคน้ยาทีใ่ชรั้กษาเชือ้ไวรัสอโีบลาแลว้   2  ตวัยา คอื  “Zmapp®”  

และ “Favipiravir”  และได้มีการน�าไปใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้ว ให้ผลการรักษาที่ดี  

แต่ยังคงตอ้งมีการประเมินความปลอดภยัในมนษุย์อย่างตอ่เนือ่ง ณ เวลานียั้งไมมี่รายงาน

การติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไทย แต่เราทุกคนควรศึกษาและเฝ้าระวัง เพราะเชื้อไวรัสนี ้

ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคระบาดนี้

Marĥabān     สวัสดี   مرحبا .1

Ahlan!    โหล! (ฮัลโหล)‘ !أهال  .2

Shukrān lak   ขอบคุณ   شكرا لك .3

A’tadhir ขอโทษ (ขออภัย)‘  أعتذر .4

Min fadlik   กรุณา  من فضلك .5

As-salāmu ‘alaykum  สันติสุขจงมีแด่ท่าน   السالم عليكم .6

Wa’alaykum as-salām   กล่าวตอบ   وعليكم السالم .7

   “สันติสุขจงมีแด่ท่าน

   เช่นเดียวกัน”

คำาทักทาย
ภาษาอาหรับ

 คยุเฟือ่งเร่ืองภาษาฉบบันี ้ขออนญุาตน�าเสนอค�าทกัทายเบือ้งตน้ในภาษาอาหรับ

มาทบทวนความรู้ และความจ�าส�าหรับผู้สนใจภาษาอาหรับ ทั้งนี้ ได้ก�ากับค�าอ่านที่เป็น

ภาษาอังกฤษมาประกอบไว้ด้วย เพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับส�าเนียงภาษาอาหรับมาก

ที่สุด 

 อย่าลืมฝึกออกเสียงซ้�าๆ บ่อยๆ นะครับ แล้วเราจะคุยกับคนอาหรับ เพื่อขอซื้อ

น้�ามันมาใช้ในบ้านเราบ้างก็ได้
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รู้ทันโรคไข้เลือดออกอีโบลา
(Ebola  Hemorrhagic Fever)



 ศูนย์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

และศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ 

K Water จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการน้�า

เร่ือง “การบริหารจัดการน้�าท่วมและภัยแล้งส�าหรับ

องค์กรภาครัฐบาล” สร้างองค์ความรู้แก่ข้าราชการ

พลเรือนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการอุทกภัย 

และภัยแล้งของประเทศ เพ่ือป้องกัน และลดผลกระทบ

ท่ีเกิดจากน้�า

 อาจารย์อรรจน์ สีหะอ�าไพ ผู้อ�านวยการศูนย์การ

ศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ศูนย์การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ และศูนย์การ

ศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ K Water ได้

จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการน้�าเร่ือง “การ

บริหารจัดการน้�าท่วมและภัยแล้งส�าหรับองค์กรภาค

รัฐบาล” (Flood and Drought Risk Management for the 

Royal Thai Government) โดยมี รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 

ผู้อ�านวยการศูนย์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้จัดท�าหลักสูตร ภายใต้

การสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน เพ่ือต้องการสร้างองค์ความรู้ท่ีส�าคัญ และมี

ความจ�าเป็นแก่ข้าราชการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ

บริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศ โดย

เฉพาะการเน้นย้�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้

มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันและลด

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

 “ส�าหรับผู้เข้ารับการอบรมในคร้ังน้ี ซ่ึงทาง

ส�านักงาน กพ. ได้คัดเลือกมา ได้แก่ กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากร

น้�า กรมอุตุนิยมวิทยา   กรมพัฒนาท่ีดิน    กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร่ และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน จ�านวน 20 คน ซ่ึงเป็นระดับหัวหน้างานท่ีจะ

สามารถน�าข้อมูลไปสื่อสารกับประชาชน โดยการอบรม

ดังกล่าว ได้จัดข้ึนท่ีโรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ มีการ

ทัศนศึกษานอกสถานท่ีท่ีส�านักชลประทานท่ี 10 กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี 

รวมท้ังการศึกษาดูงานสถานท่ีต่างๆ ท่ีประเทศเกาหลีใต้ 

ท้ังน้ี ได้รับเกียรติจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญร่วมให้

ความรู้ อาทิ ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อ�านวยการศูนย์

อุตุนิยมวิทยาทะเล ส�านักงานตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ

อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา  รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 

ผู้อ�านวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต คุณชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธ์ิ 

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

Dr.Hans Chr. Ammentorp ผู้เช่ียวชาญจากประเทศ

เดนมาร์ค Dr.Kiyoung Park จาก K Water 

 อย่างไรก็ตาม การอบรมในคร้ังน้ีผู้เข้าร่วมอบรม

ได้น�าความรู้ของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับการศึกษา

ดูงานท่ีประเทศเกาหลี ในเร่ืองระบบการบริหารจัดการน้�า

ของเขา ท่ีมีท้ังการท�าน้�าเสียให้เป็นน้�าดี การป้อนพลังงาน

ไฟฟ้า รวมถึงโครงการท่ีจะท�าน้�าทะเลให้เป็นน้�าจืด 

ลักษณะการบริหารงานของเกาหลีน้ัน มีไอทีเข้ามา

เก่ียวข้องก็คือการดูระบบป้องกันน้�าท่วม ซ่ึงบ้านเราอาจ

จะใช้คนหลายคน แต่เกาหลีใช้เพียง 3-4 คน และใช้ CCTV 

เป็นจอใหญ่ไม่ว่าข้อมูลจากท่ีไหนจะลงมาท่ีแผนท่ี ท้ังน้ี 

ในอนาคตคิดว่าบ้านเรา 4-5 ปี จึงจะสามารถท�าโครงการ

น้ีได้ เน่ืองจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซ่ึงโครงการท่ีจัด

ข้ึนน้ีเป็นโครงการท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ก่อน เม่ือ

ถึงเวลาท่ีประเทศไทยจะต้องท�าก็สามารถท�าได้” ผู้อ�านวยการ

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม
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อาจารย์วิศวะ ม.รังสิต
คว้ารางวัล Best Paper Presentation

จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ม.รังสิต จับมือ K Water จัดฝึกอบรม
การบริหารจัดการน�้าแก่ข้าราชการพลเรือน 
ป้องกัน ลดผลกระทบที่เกิดจากน�้า  ทกุวงการวชิาชพีตา่งมีการจัดเวทนี�าเสนอ

ผลงานวจัิยหรืองานประชมุวชิาการระดบัชาตแิละ

ระดับนานาชาติข้ึน เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย 

สร้างความร่วมมือระหว่างกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์สู่

สาธารณชน ซึง่วงการวชิาชพีดา้นวศิวกรรมศาสตร์

กเ็ชน่เดยีวกนั มีการจัดงานประชมุวชิาการข้ึนเปน็

ประจ�าทุกปี ภายใต้ชื่อ งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติและระดับวิศวศึกษา ครั้งที่ 12 จัดขึ้น

โดยสภาคณบดวีศิวกรรมศาสตร์แหง่ประเทศไทย 

ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อ “สร้างสรรค์อนาคต

ด้วยวิศวกรรมรับใช้สังคม” (The 12th Interna-

tional and National Conference on Engineering 

Education: Engineer Our Future: Engineers for 

Social Enterprise) จากเวทนีีบ้ทความของ ผู้ชว่ย-

ศาสตราจารย์ ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บทความที่ได้

รับรางวัล Best Paper Presentation จากบทความ

ที่น�าเสนอทั้งสิ้น 83 บทความ

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

 บทความทีน่�าเสนอในงานประชมุวชิาการฯ 

คือเรื่อง “The Application of Innovative Learning 

College of Engineering in Rangsit University” 

น�าเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใน

รูปแบบต่างๆ ที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสติ น�ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริหาร

จัดการภายในวิทยาลัย พัฒนาการเรียนการสอน 

และการศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน สร้างความสะดวกรวดเร็ว 

นา่สนใจ งา่ยตอ่การคน้ควา้ตลอดเวลา เพือ่ใหท้นั

ตามยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไป ซึง่แนวทางการพฒันาของ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1. 

ด้านรูปแบบการบริหารองค์กร โดยการน�า

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ ระบบ

ปฏิบัติการ Google Apps for Education  เช่น 

คณาจารย์ ผู้ชว่ยอาจารย์ เจ้าหนา้ที ่และนกัศึกษา

ทุกคน ใช้ Domain @rsu.ac.th ในการส่งข่าวสาร

ผ่านทาง Gmail นอกจากนี ้ยังสามารถก�าหนดการ

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

พัฒนาสื่อการเรยีนรูแ้ละประยกุตเ์พื่อส่งเสรมิการ

เรียนรู้ เช่น การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-

Book) การสร้างชุมชนผู้ใช้งานด้วยโปรแกรมโลก

เสมือนสามมิติ (Second Life)  โดยอัพข้ึน BookShelf 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ซึ่งบทความที่น�า

เสนอส่วนใหญ่จะน�าเสนองานวิจัยเชิงปรัชญา แต่

ของมหาวิทยาลัยรังสิตจะเน้นนวัตกรรมและสื่อ

การเรียนการสอน

วิสัยทัศน์สู่ความสำาเร็จ 

 รางวลัทีไ่ดรั้บในคร้ังนี ้ไมไ่ดเ้กดิจากความ

ร่วมมือร่วมใจกันของคณาจารย์ นักศึกษา และ

บุคลากรภายในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพียง

อ ย่ า ง เ ดี ย ว  แต่ เ กิ ด จ ากวิ สั ย ทั ศน์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยที่ เ ล็ ง เห็นความส� าคัญของ

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและผลักดันให้น�า

เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนองค์กร โดยเร่ิมจากน�า

ระบบ LMS มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2548 รวมทั้งน�าเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ 

เข้ามาใช้กับการเรียนการสอน และการบริหาร

จัดการภายในองค์กรเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์จึงเปรียบเสมือนฟันเฟือง

ตวัหนึง่ทีช่ว่ยขับเคลือ่นมหาวทิยาลยัดว้ยการน�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เฉกเช่นเดียวกับคณะและ

หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 

News
ข่าว



 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ติดอาวุธทางปัญญาการรู้เท่าทันสื่อ จัดกิจกรรมเพื่อ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงเเละโทรทัศน์ 

(กลุ่มชาติพันธุ์) น�าทีมนักวิชาการลงพื้นที่ เพื่อถอด

องค์ความรู้การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ต่างๆ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ ใน

ฐานะหั วหน้ า โครงการส่ วนคณะนิ เทศศาสต ร์  

มหาวทิยาลยัรังสติ กลา่ววา่ โครงการดงักลา่วจัดข้ึนโดย

ความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เน่ืองจากปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบางคร้ัง

การน�าเสนอของสื่อได้เข้าไปคุกคาม ละเมิด หลอกลวง 

และสุดท้ายปัญหาใหญ่ๆ คือการไปเอาเปรียบผู้บริโภค 

ซึ่งส่วนนี้เองจึงเป็นจุดเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างกัน โดยมีกลุ่มนักวิชาการสถาบันการศึกษา

เข้าไปให้ความรู้ และถอดบทเรียนการเปิดรับสื่อ และรู้

เทา่ทนัสือ่ โดยจะลงพืน้ที ่4 ภาคของประเทศไทย ลา่สดุ

ได้ลงพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและภาคกลาง   

 “หลังจากที่ทางทีมงานฯ ได้ลงพื้นที่เพื ่อถอด

บทเรียนและองค์ความรู้ การเปิดรับสื่อและการรู้เท่าทัน

สื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 2 ภาค โดยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 

อาท ิไทหย่า ไทเขิน ไทลือ้ ปกาเกอะญอ อาข่า ลซี ูลวัะ 

มอญ กะเหรี่ยง ลาวเวียง ลาวคั่ง ไทยวน ฯลฯ ในเบื้อง

ต้นพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือและภาคกลาง มีการ

เปดิรับสือ่ทีห่ลากหลาย มีข้อมูลเนือ้หา และความภมูใิจ

ทางดา้นวฒันธรรมของตนเอง แต่ขาดองคค์วามรูใ้นดา้น

เทคนิคในการผลิตสื่อ ขณะเดียวกันมีเสียงสะท้อนกลับ

มายังสื่อผู้ผลิตเกี่ยวกับเนื้อหาที่น�าเสนอ ว่าควรมีการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีจริยธรรมในการน�าเสนอ 

เพราะบางคร้ังการที่สื่อน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ

ชาติพันธุ์ผ่านละครมักมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไป

จากข้อเท็จจริง ท�าให้ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ เช่น 

การล้อเลียน หรือการตีความหมายผิดไปจากเดิม ซึ่ง

ตรงนี้ถือเป็นการเร่ิมต้นที่ดีในการน�ามาเป็นบทเรียนการ  

น�าเสนอของสือ่ตอ่ไป หลงัจากนีจ้ะลงพืน้ทีใ่นสว่นชาตพินัธ์ุ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และปีต่อไปมีแผน

ด�าเนนิงานโดยจะลงพืน้ทีใ่หค้วามรู้ดา้นการผลติสือ่แกก่ลุม่

ชาติพันธุ์อีกด้วย” ผศ.พิมพ์ณัฐชยา กล่าวเพิ่มเติม 

 วราภรณ์ แก้วประดิษฐ์ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 

จากภาคเหนือ กล่าวว่า ทุกวันน้ีส่ือต่างๆ เข้าถึงชาวชนเผ่า

หลากหลายมากข้ึน จึงอยากให้สื่อในฐานะผู้น�าเสนอได้

ศึกษาข้อมูลหรือน�าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับให้

มากกว่าเดิม โดยค�านึงถึงผลที่จะตามมาเป็นส�าคัญ การ

ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี ้นับเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน และมีทักษะความรู้

เรื่องการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันมากขึ้น 

 สคุนธ ์โมลยัรกัษ ์ตวัแทนกลุม่ชาตพิันธุล์าวคัง่ จาก

ภาคกลาง กล่าวว่า ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เปิดรับสื่อผ่าน

โทรทศัน ์และพบวา่ปจัจุบนัมกีารน�าเสนอข่าวทีรุ่นแรง และ

ตามกระแสโดยหวงัผลทางการตลาดมากเกนิไป แมก้ระทัง่

เนื้อหาละครเองก็มีเนื้อหาสร้างสรรค์น้อย จึงอยากให้ 

กสทช. มีมาตรการป้องกันและช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปใน

ขอบข่ายที่เหมาะสม 

 ทั้งนี้ กสทช. จะได้น�าข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไป

พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการน�าเสนอของสื่อ    

ตอ่ไป และในอนาคตอาจจัดใหมี้เวททีีเ่ปดิโอกาสใหผู้้ผลติ 

กับผู้บริโภคได้มาหารือกัน เช่น น�าผู้จัดละครมาพูดคุยกับ

แกนน�ากลุ่มชาติพันธุ์ โดยกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดละคร 

และสถาน ีเข้าใจถึงวฒันธรรมชนเผ่ากอ่นทีจ่ะน�าเสนอเร่ือง

ราวเกี่ยวกับพวกเขา เพื่อไม่ให้เกิดความบิดเบือน หรือ

ความผิดเพี้ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการน�าเสนอในด้าน

อื่นๆ อีกด้วย 

 อีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยารังสิตส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมทุกปี ใน

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 4 

“เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี 

 กิจกรรมนี้มีตัวแทนนักศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมนับร้อย 

ร่วมเรียนรู้โครงการตามพระราชด�าริและลงมอืท�าจริงในพืน้ทีก่ารเกษตร ได้

ร่วมท�าฝายชะลอน้�าและปลกูตน้ไม้ เย่ียมชมศูนย์อนรัุกษพ์นัธ์ุสตัวป์า่ ไดแ้ก ่

เนื้อทราย และได้ส่องไข่ไก่ ฉีดวัคซีนให้ไก่ ฯลฯ อีกทั้งให้ทีมนักศึกษาน�า

เสนอโครงการสบืสานพระราชด�าริ ในสว่นของม.รังสติ สง่ทมีนกัศึกษาจาก

ชมรมร่วมรักษ์ใจอาสา โดยเสนอโครงการ “EM Ball (อีเอ็มบอล) ลดปัญหา

น้�าเนา่ในคคูลองรอบมหาวทิยาลยัและชมุชน” เพือ่ลดปญัหาน้�าเนา่ทีส่ง่กลิน่

เหม็นและรณรงค์การไม่ทิ้งน้�าเสียหรือขยะในคูคลอง ทั้งนี้ ตัวแทนทีมได้

ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

 นายกานต์ เอาผล กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่กลุ่มบ้านการเกษตรที่ปลูก

มะนาว พืชสวนครัว และเลี้ยงปลา ท�าให้เรียนรู้การใช้หญ้าแฝก โดยปลูก

รอบคลองเพื่อป้องกันดินทลาย และปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นมะนาว เมื่อโต

ข้ึนตัดหญ้าแฝกคลุมดินเพื่อให้ดินชุ่มชื้น ประทับใจคุณลุงเจ้าของบ้าน

เกษตรตวัอย่างใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้นี ้ไดข้้อคดิวา่ ตอ้งอดทนและ

สู้กับความยากล�าบาก ใช้วิถีชีวิตตามหลักความพอเพียง และขอฝาก

เพือ่นๆ นกัศึกษาน�าค�าสอนของในหลวงมาใชใ้นชวีติประจ�าวนัในเร่ืองการ

ประหยัดและออมเงิน และเมื่อท�าอะไรต้องตั้งใจ

 นายเปรมศักดิ์ โชคอุดมทรัพย์ กล่าวว่า ได้เรียนรู้บ้านเกษตรชุมชน

ตัวอย่าง ซึ่งใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสาน ท�าไร่ข้าวโพด ท�านา ปลูก

พืชล้มลุกและท�าบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ 50 ไร่ ทั้งนี้ ได้เก็บข้าวโพดและลงต้น

ไผ่  และคุยกับคุณลุงคุณป้าเจ้าของที่ ซึ่งไม่คิดที่จะขายที่ดินแล้วไปอยู่ใน

เมืองเหมือนคนอื่น แต่มีความพอใจกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประทับใจ

กิจกรรมนี้ที่ได้สัมผัสและลงมือท�าในสิ่งท่ีไม่เคยท�ามาก่อนเลย เช่น เก็บ

ข้าวโพด และได้รู้ราคาข้าวโพด 1 กิโลกรัม ขายได้ 3-4 บาท แต่ขายใน

เมืองฝักละเกือบ 20 บาท อีกทั้งขอฝากถึงเพื่อนๆ ให้มีจิตอาสา โดยหา

เวลาท�ากิจกรรมช่วยส่วนรวมอาจเร่ิมจากสิ่งใกล้ตัวก่อน และเห็นว่าการ

ไมม่หีนีจ้ะท�าใหช้วีติดไีมเ่ปน็ภาระในภายหลงั หากใชบ้ตัรเครดติตอ้งระวงั

ไม่ใช้จ่ายเกินตัว 

สืบสานพระราชด�าริในหลวง

 นายกฤตนัย บุญเฮี๊ยะ กล่าวว่า ลงพื้นที่บ้านเกษตรตัวอย่าง ท�า

เพาะเห็ด เลี้ยงปลาและท�าสวนผักเล็กๆ ซึ่งได้ลงมือกรอกดินและเขี่ยเชื้อ

เห็ด เพื่อประกอบเป็นถุงเพาะเห็ดและเรียนรู้ข้ันตอนต่างๆ ของการเพาะ

เหด็ ประทบัใจมากกับการเรียนรู้โครงการตามพระราชด�าริของในหลวง ซึง่

ท่านท�าเพ่ือประชาชน อีกท้ังได้รับรู้จากบ้านเกษตรตัวอย่าง ซ่ึงพ่อท�างาน     

รับเหมามีหนี้มาก ต่อมาได้เข้าอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและท�าการ

เกษตรในพื้นที่ 30 ไร่ จนปัจจุบันกอบกู้ฐานะปลอดหนี้สินกลับมาใช้ชีวิต

อย่างมีความสุข ทั้งนี้ จะน�าความรู้ที่ได้ไปบอกพ่อแม่และเผยแพร่ในชุมชน 

และฝากถึงเพื่อนนักศึกษาควรใช้เงินอย่างประหยัด รู้คุณค่าของเงิน      

ช่วยเหลืองานของพ่อแม่ นอกจากนี้ ควรมีจิตอาสาโดยท�ากิจกรรมเพื่อ   

ส่วนรวมหรือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น

 นายยุทธพงศ์ กนกรังสี กล่าวว่า ได้ลงมือท�าอาหารสัตว์ การใช้น้�า

หมักชีวภาพ การท�าบ่อหมักแก๊สจากมูลสัตว์ ซึ่งมีคุณภาพดี ไฟแรง อีกทั้ง

ไดเ้รียนรู้การปลกูหญา้แฝกอย่างละเอยีด ซึง่มีประโยชนม์าก เชน่ ปลกูคลมุ

ดินเพื่อให้ความชุ่มชื้น ทั้งนี้ได้เห็นเกษตรกรตัวอย่างแต่ละคนสู้ชีวิต จากที่

มหีนีน้บัลา้น ไดท้�าการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงท�าใหม้รีายได ้อยู่

ได้ด้วยตัวเองและสร้างครอบครัวได้ ทุกสิ่งในการบริโภคมีในพื้นที่ของ

ตนเอง ในส่วนของนักศึกษาในเมืองอาจมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว แต่แฝง

ข้อคิดที่น�ามาใช้ได้จริง เช่น การออมเงิน การลงมือท�าอะไรต้องตั้งใจ และ

การร่วมท�ากิจกรรมที่มาจากจิตอาสาและตั้งใจท�าทุกสิ่งให้ดีที่สุด

เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง…
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