การเดินทางของทุกสิง่ ...
ว่ากันว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะก้าวไปข้างหน้า
หรือก้าวถอยหลัง แต่คงยากที่จะหยุดอยู่กับที่ได้ตลอดไป เรื่องราวในรั้ว
รังสิตแห่งนีก
้ เ็ ช่นกัน สารรังสิตฉบับนี้ จะมารีววิ ให้ดก
ู น
ั ว่า หนึง่ เดือนทีผ
่ า่ นมา
มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วเราก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อไปเจอกับอะไรบ้าง
เริ่มที่ข่าวใหญ่กันก่อนเลยเป็นก้าวที่เรียกว่าเติบโตขึ้นของคณะนิเทศศาสตร์
จากที่มีหลากหลายศาสตร์อยู่แล้ว วันนี้ นิเทศศาสตร์ของเราได้เปิดอีกหนึ่ง
ศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเชิงลึกกันเลยทีเดียว
นั่นก็คือ
การเปิดสถาบัน
ภาพยนตร์และการละคร เพื่อผลิตนักเขียนบทป้อนวงการบันเทิง
ข่ า วต่ อ มาที่ เ รี ย กนั ก ข่ า วและแฟนคลั บ มากั น ล้ น หลามเต็ ม
มหาวิทยาลัย คงหนีไม่พน
้ ข่าวของหมาก-ปริญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ทีม
่ าร่วมงานแถลงข่าว ม.รังสิต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโด
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 นับเป็นครั้งแรกเลยที่ม.รังสิต จะได้เปิดสนาม
ในบ้านของตัวเอง แถมงานนี้หนุ่มหมาก ยังเป็นพรีเซนเตอร์ส�ำหรับการ
แข่งขันอีกด้วย ก้าวต่อมาที่น่าภูมิใจไม่แพ้กัน กับผลการประเมินระดับดีมาก
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ว่า
ม.รังสิตเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และยังมีอีกมากมายทั้งก้าวเล็ก
ก้าวน้อยและก้าวใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผลงานการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ การจัดท�ำสติ๊กเกอร์ไลน์การกุศล ฯลฯ
ก้าวทุกก้าว คือ การเดิ น ทางเพื่ อ ไปสู ่ เป้ า หมาย ก้ า วทุ ก ก้ า ว
ของม.รังสิต เราคิดมาแล้วว่าดี ดังนั้น เราจึงตั้งใจจะพัฒนาแต่ละก้าว เพื่อที่
จะได้ยืนอยู่บนเส้นทางอย่างมั่นคง และยั่งยืน
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รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กรังสิตประทับใจสุดสุด
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เมือ่ ต้นปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขา
วิชาการประพันธ์บทและกำ�กับการแสดงเป็นแห่งแรก และจากการปรึกษาร่วมกันกับผูบ้ ริหารไทยทีวสี ี
ช่อง 3 ทำ�ให้รวู้ า่ ต้องอาศัยศาสตร์อน่ื ๆ ในการบูรณาการด้านการเรียนการสอน จึงเป็นเรือ่ งทีด่ เี มือ่
สถาบันการศึกษาได้มโี อกาสร่วมกับสถาบันวิชาชีพในการผลิตบุคลากรป้อนสายงานทีก่ �ำ ลังขาดแคลน
ซึง่ ในทีน่ ค้ี อื นักเขียนบทละคร โดยล่าสุด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รว่ มมือกับสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 จัดตัง้ “สถาบันภาพยนตร์และการละคร” เพือ่ ผลิตบุคลากรและพัฒนา
วงการอุตสาหกรรมบันเทิงในอนาคต

ม.รังสิต จับมือ ช่อง 3

เปิด “สถาบันภาพยนตร์
และการละคร”
ผลิตบุคลากรป้อนวงการบันเทิง

ม.รังสิตแถลงข่าว

จัดแข่งขันยูโดชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2015
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นศ.วิทยาลัยดนตรี คว้ารางวัลชนะเลิศ

Keyboard Percussion Solo ประจำ�ปี 2558
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ม.รังสิต ชูสารสกัดจากมอลต์ข้าวไทย

บุกตลาด Functional drink
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ที่ปรึกษา : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการอำ�นวยการ : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการบริหาร : อรรถยา สุนทรายน
บรรณาธิการ : จิราภรณ์ ตุลาผล
กองบรรณาธิการ : สิรินภา  เจริญแก้ว, วิภาณี ชีลั่น,
อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์, กรรณิการ์ คงคา
รีไรเตอร์ : สุรางศรี วิเศษ, ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
ช่างภาพ : บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ : ภัสณี บำ�รุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก : วิสท
ุ ธิ์ โชคดำ�รงสุข, ฐิรญากานต์ เศวตาภรณ์
ที่ทำ�การสารรังสิต : สำ�นักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำ�เภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2791-5555 โทรสาร 0-2791-5577 หรือ
e-mail : info@rsu.ac.th, www.facebook.com/rangsituniversity
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“สถาบันภาพยนตร์และการละคร” แหล่งผลิตนักเขียนบท
สูว่ งการละครไทย

อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดสถาบัน
ภาพยนตร์และการละคร ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การ
เรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ และเร็วๆ นี้จะยกสถานะ
ขึ้นเป็นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยเป็นความร่วมมือกับวงการ
วิชาชีพทีผ่ ลิตงานละครคุณภาพมายาวนานอย่างช่อง 3 ในการที่
จะเปิดหลักสูตรซึง่ ผลิตนักเขียนบทป้อนวงการละครไทยให้พฒั นา
ต่อไปเพือ่ ทัดเทียมกับประเทศอืน่ ๆ ได้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารเปิด
หลักสูตรการเขียนบทและการกำ�กับภาพยนตร์และโทรทัศน์ใน
ระดับปริญญาตรีไปแล้ว และในโอกาสที่ได้มีความร่วมมือกับ
ช่อง 3 ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรโดยสอนให้ผู้เรียนได้ฝกึ
ปฏิบัติงานจริง ทดลองเขียนบทเพื่อฝึกทักษะทางด้านนี้ ถือ
เป็ น การดำ � เนิ น งานร่ ว มกั น ของสถาบั น การศึ ก ษากั บ ภาค
อุตสาหกรรมด้านบันเทิง และในอนาคตคาดว่าจะเปิดการเรียน
การสอนเพิม่ เติมทางด้านการเขียนบทในระดับปริญญาโทอีกด้วย
เพื่อสอนเน้นการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ การค้นคว้าข้อมูล

สำ�หรับเขียนบทในขัน้ ทีส่ งู กว่า การเขียนบทแนวใหม่ เพือ่ เป็นการพัฒนา
วงการละครไทยอีกด้วย
“สำ�หรับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานครัง้ นี้ มีเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันภาพยนตร์และการละครที่มีความ
พร้อม ทันสมัย และมีความเป็นเลิศ โดยร่วมกันสร้างหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้มอี งค์ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ดา้ นการผลิตละครโทรทัศน์ การสร้างภาพยนตร์ การสร้าง
ละครเวที การเขียนบท และการกำ�กับ ให้เป็นทีย่ อมรับและสามารถตอบสนอง
ต่อตลาดแรงงานด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที และสื่ออื่นๆ ได้ทั้ง
ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าว

สถาบันการศึกษาและวงการวิชาชีพกับการผนึกความร่วมมือครัง้ สำ�คัญ

นายสมรักษ์ ณรงค์วชิ ยั รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย
ผลิตรายการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 กล่าวเพิม่ เติมว่า ปัจจุบนั
บุคลากรทีเ่ ขียนบทละครมีจ�ำ นวนน้อย เมือ่ เทียบกับจำ�นวนละครและความ
ต้องการของงานด้านนีท้ เ่ี พิม่ มากขึน้ ประกอบกับการเกิดขึน้ ของทีวดี จิ ทิ ลั
สือ่ เองจึงมีความจำ�เป็นต้องหาบุคลากรเพือ่ รองรับงานตรงนี้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
ทางผู้จัดละครได้มีโอกาสมาคุยกับสถาบันการศึกษาถึงความเป็นไปได้ใน
การที่จะผลิตคนคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถมาทำ�งานด้านนี้ โดย
นักศึกษาจะมีโอกาสได้ท�ำ งานจริง ฝึกปฏิบตั จิ ริง และจบออกมาสามารถ
ทำ�งานได้เลย โดยทางช่อง 3 จะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอนในแง่
ของการสอนทักษะ ฝึกปฏิบตั งิ านจริง ให้นกั ศึกษาได้คดิ ได้ลงมือทำ� ออก
กองถ่ายละครเพื่อเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งผู้จัดละครจะนำ�โจทย์มา
ทำ�งานร่วมกับนักศึกษา เรียกว่าเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้สัมผัสกับงานจริง
ได้พฒั นางานของตัวเอง และสุดท้ายผลงานบทละครทีผ่ า่ นการพัฒนาก็จะ

นำ�ไปสร้างให้เป็นละครสูส่ ายตาประชาชนต่อไป ถือเป็นโอกาสดีทท่ี ง้ั สถาบัน
การศึกษาและวงการวิชาชีพสือ่ ได้รว่ มมือกันผลิตคนเขียนบทละคร ได้สร้าง
คนรุน่ ใหม่เข้ามาพัฒนาวงการโทรทัศน์ตามแนวทางของการจัดตัง้ สถาบัน
ภาพยนตร์และการละคร

RSU, together with CH3, establishes “The Institution of Motion Pictures
& Performing Arts”
The Faculty of Communication Arts of Rangsit University, together with Channel 3 established “The Institution of Motion Pictures &
Performing Arts” in order to supply Thai entertainment industry with
future generations of screenplay writers.
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นางสาวภัทรานิษฐ์

สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ฐานพงศ์ปกรณ์ (เบลล์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบัน
การบิน มหาวิทยาลัยรังสิต สาวสวยอารมณ์ดี มากความสามารถทั้งดนตรี กีฬา พ่วงดีกรี 1 ในสาวงาม
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้... น่าจะจริงอย่างใครว่ากัน
ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
และเชื่อว่าช่วงวันหยุดยาวในแต่ละเทศกาลหลายคนคงได้
หลังจากที่เบลล์เริ่มเรียนเกรด 12 ที่โรงเรียนนานาชาติสยาม ได้ไปสอบเทียบวุฒิ GED ซึ่งความฝัน
ออกไปเทีย่ วพักผ่อนตามสถานทีต่ า่ งๆ ในเมืองไทยกันมาบ้าง
แรกที่อยากเรียนคือ หมอ แต่ด้วยหลักสูตรของนานาชาติไม่ได้เน้นสายวิทย์-คณิต เหมือนหลักสูตรไทย
เห็นได้จากการเช็คอิน และการโพสต์รปู ในโซเซียลต่างๆ ทีม่ ที ง้ั
จึงต้องเปลี่ยนความตั้งใจ บวกกับช่วงนั้นได้ตามพี่ชายไปเรียนขับเครื่องบินส่วนบุคคล และได้มีโอกาสขึ้น
บรรยายกาศดีๆ วิวสวยๆ หรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน และ
ไปบินด้วยจึงเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นนักบิน จึงมาสมัครเรียนที่สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
เชือ่ เหลือเกินว่ายังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอีกหลายแห่งทีห่ ลายคน
นางสาวเบญจวรรณ งามทวี (ฝ้าย)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
“พอมาเรียนที่สถาบันการบินก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะ ทางด้านร่างกายไม่เท่าไรเพราะเป็นคนที่
อาจจะยังไม่เคยไปสัมผัส และในช่วงรณรงค์ทอ่ งเทีย่ วทัว่ ไทย
สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
ชอบเล่นกีฬาและออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�อยูแ่ ล้ว แต่ดา้ นวิชาการต้องอ่านหนังสือค่อนข้างหนักเพราะถึง
สารรังสิตฉบับนี้ก็ไม่พลาดที่จะไปสอบถามน้องๆ ในรั้วรังสิต
“สถานที่ที่ ชอบและประทับใจสำ�หรับฝ้ายคือ วัดวังช้าง
แม้ว่าเราอาจจะได้เปรียบในเรื่องภาษา แต่เราก็ต้องมาเน้นฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมการบิน เป็นต้น
กันสักหน่อยว่า พวกเขามีสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ เป็นเมืองโบราณที่มีความสวยงาม
ซึ่งถ้าเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะได้ปรึกษากับอาจารย์ประจำ�วิชาว่าเราถนัดเขียนเป็น
เมืองไทยทีไ่ หนบ้าง ทีบ่ อกว่าครัง้ หนึง่ ต้องไปให้ได้ จะรออะไร
ให้ความรู้สึกเหมือนเราได้อยู่ในยุคนั้นจริงๆ ถ้าคุณได้ไปสัมผัส
ภาษาอังกฤษ อาจารย์ก็ให้เราทำ�ข้อสอบส่งเป็นภาษาอังกฤษได้ ตรงนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจ
ล่ะครับ... ไปดูกันเลย
เชื่อว่าคุณจะต้องประทับใจจนต้องหยิบกล้องมาถ่ายภาพไว้
นักศึกษาไม่ได้ยึดติดในการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ตอนนี้เบลล์ เรียนอยู่ปี 4 แล้ว ความตื่นเต้นท้าทาย
เป็นที่ระลึก จะว่าไปก็ได้อารมณ์แบบชวนให้นึกถึงบรรยากาศ
สำ�หรับการเรียนนักบินสำ�หรับเบลล์คือ การได้ปล่อยบินเดี่ยว เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆ เพราะเราได้
นางสาววิรัชณีชา บุญสิทธิ์ (มิน)
เก่าๆ และบรรพบุรุษของชาติค่ะ”
ขับเครื่องบินคนเดียวโดยไม่มีครูฝึก ถือเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต”
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
น้องๆ คนไหนที่คิดว่าตัวเองมีใจรักและคิดว่าจะมีความสุขถ้าสามารถขับเครื่องบินได้ แต่ต้อง
“มินประทับใจ เกาะตาชัย เป็นทะเลที่สวยงามและ
ยอมรั
บ
ว่าเรียนหนักและมีความอดทนต่อแรงกดดัน ก็น่าจะเหมาะกับอาชีพนักบินค่ะ
นางสาวพรรณิกา ใจมูลมั่ง (จาง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
บรรยากาศดีเหมาะสำ�หรับการพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ถา้ ใคร

ในเมืองไทยที่ครั้งหนึ่งต้องไป

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวี
ดิทัศน์
มีโอกาสได้ไป คุณจะมีหลากหลายมุมให้ถ่ายภาพสวยๆ
คณะนิเทศศาสตร์

“เพราะจางเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยๆ
ในยามเช้า ได้สมั ผัสวิถชี วี ติ คนในท้องถิน่ และสถานทีท่ ปี่ ระทับใจ
คือ สะพานมอญ สังขละบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ซึ่งเรา
จะได้สัมผัสกับหมอกยามเช้า ได้รับอากาศบริสุทธิ์จากสิ่งที่
ธรรมชาติให้มา และพบปะผูค้ นมากมายทีต่ ง้ั ใจมาตักบาตรยามเช้า
มีทัศนียภาพที่สวยงาม สบายตา สบายใจ รู้สึกสดชื่น คิดแล้วก็
อยากกลับไปอีกสักครัง้ ”

แน่นอนเพื่อเก็บเป็นความทรงจำ�ได้ บอกเลยว่าที่แห่งนี้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยที่ครั้งหนึ่งคุณไม่ควรพลาด
ไม่ว่าจะกับเพื่อน คนรัก หรือครอบครัวก็ทำ�ให้มีความสุข
สุดๆ เลยค่ะ”

Buffet

นศภ.อภินันท์

นายพงศธร โครงกาพย์ (แม็กซ์
สาขาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบิน

“ผมบอกเลยว่านาทีนี้หลงรัก ‘เชียงคาน’
นศภ.อภินันท์ วัชราภิชาต (เจมส์) สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
ซะแล้ว เพราะรู้สึกประทับใจผู้คนในพื้นที่ มีความ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต มีดกี รีเป็นนักเรียนทุน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึง่ ไม่ธรรมดา
เป็นกันเอง สถานทีโ่ อบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี
เพราะต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 3.5 ตลอดระยะเวลาการศึกษา ม.4-ม.6
นายนิตินันท์ เทือกศรีวิชัย (ต้อง) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
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ปัจจุบนั เจมส์ กำ�ลังศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
อย่างแท้จริง กาลครัง้ หนึง่ ดีใจทีไ่ ด้ไป และอยากกลับไป
มหาวิทยาลัยรังสิต และยังคงเป็นนักศึกษาเรียนดีด้วยเกรดเฉลี่ยรวม 3.78 รวมทั้งเป็นเด็ก
อีกครั้ง”
“สถานที่ประทับใจของผม เมืองย่าโม ที่นี่มี
กิจกรรมมีส่วนร่วมในงานของมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ซึ่งเป็นที่สักการะของ
“ตอนที่เรียนโรงเรียนสาธิตฯ มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิต โดย
คนโคราช เป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจด้วยครับ ใครทีแ่ วะมาเทีย่ ว
ส่วนตัวมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงาม อยู่ใกล้บ้าน รวมถึงมีคณะที่เราอยากเรียน
นายวันเฉลิม ปรีดาปรัชญากุล (โชค)
โคราชต้องไม่พลาดที่จะไปกราบไหว้ นอกจากนี้ ที่นี่ยัง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
ด้วย จึงเลือกเรียนสาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึง่ ทีน่ ม่ี อี ปุ กรณ์ทเ่ี พียงพอ
มีอาหารอร่อยขึ้นชื่อคือ ผัดหมี่โคราช รสชาติอร่อยต้อง
และมีเทคโนโลยีทที่ นั สมัย นอกจากนี้ ในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ดมี าก
บอกต่ อ เลยเช่ น กั น รวมทั้ ง มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอี ก
“ผมชอบที่ ‘บึงบอระเพ็ด’ เป็นบึงน้ำ�จืดขนาดใหญ่
อาจารย์มีเวลาให้ตลอดและเข้าถึงง่าย หากเราเลคเชอร์จบในห้องเรียนแต่ไม่เข้าใจก็สามารถ
มากมายในโคราชรอให้ คุ ณ ได้ สั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ ที่
ทีส่ ดุ ของประเทศไทยอยูใ่ นจังหวัดนครสวรรค์ ทีน่ เี่ ป็นสถาน
ไปติดต่ออาจารย์ได้ทันที”
สวยงาม อย่าลืมแวะไปเที่ยวให้ได้นะครับ โคราช หรือ
ทีท่ ที่ �ำ ให้เราได้พกั ผ่อนจิตใจและมีความสุขกับการได้อยูก่ บั
เป้าหมายในอนาคตของเจมส์ ตั้งใจไว้ว่าเมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้ว จะไปศึกษาต่อใน
นครราชสีมา ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ครับ”
ธรรมชาติ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�อีก
ระดับปริญญาโททางด้านการตลาดที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่น่า
ด้วย สุขกาย สบายใจ อิ่มเอมกับสิ่งที่ธรรมชาติให้มา และ
สนใจและสามารถนำ�ความรู้มาบูรณาการกับที่เรียนทางด้านเภสัชศาสตร์ควบคู่กันไปได้
ความรู้ไปพร้อมกัน ลองหาโอกาสไปสักครั้งนะครับ”
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ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ
จัดแข่งขันยูโดชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2015
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมยูโดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพใน
การจัดการแข่งขันยูโดชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย “9th Asian
Cadet & 16th Junior Judo Championships 2015” และเป็น
ครั้งแรกในฐานะเจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับนักกีฬายูโด
ระดับยุวชน และเยาวชนกว่า 30 ประเทศ จากทวีปเอเชีย
เข้ามาแข่งชันชิงแชมป์แห่งเอเชีย พร้อมแนะนำ�ศิษย์เก่า
อดีตนักศึกษาทุนกีฬายูโด มหาวิทยาลัยรังสิต และมอบ
วุฒบิ ตั รสายดำ�ชัน้ 1 ให้แก่ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ ชาฮับมารุจน์ ประเสริฐศิลป์ และ เบิร์ด-กิตติธัช ประดับ
ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
กิ จ การนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต กล่ า วว่ า
มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬายูโดมาแล้วหลายรายการ ซึ่งก็ประสบความสำ�เร็จ
ไปด้วยดี สำ�หรับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย
รังสิตเปิดสนามในบ้านของตัวเอง ด้วยศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยรังสิตทีม่ คี วามเป็นมาตรฐานระดับสากล ทัง้
ในด้านสถานที่และสนามแข่งขัน จึงได้รับความเชื่อมั่น
จากสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ ให้จดั การแข่งขันระดับ
เอเชีย และต้อนรับเหล่านักกีฬายูโดระดับยุวชน และ
เยาวชนจากนานาประเทศ ในด้านความพร้อมได้มกี ารจัด
เตรียมบุคลากร ผูฝ้ กึ สอน และทีมนักกายภาพบำ�บัด เพือ่
มาช่วยสร้างสมรรถนะ ความแข็งแกร่งให้แก่นักกีฬายูโด
ทุกชาติอีกด้วย
“การได้รับโอกาสในฐานะเจ้าภาพร่วมในการ
จัดการแข่งขันยูโดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนั้น นอกจาก
จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ได้
เรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค ใหม่ ๆ เข้ า ใจปรั ช ญากี ฬ ายู โ ดเพื่ อ น�ำ
มาใช้ในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม
และถ่ า ยทอดสู ่ สั ง คมนานาชาติ แ ล้ ว สิ่ ง ส�ำคั ญ ที่ สุ ด
คือ มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายต่อต้านการโกงและ

คอรัปชั่น ดังนั้น การจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะเป็นการ
สร้างมาตรฐานใหม่ด้านกีฬา โดยจะเป็นการแข่งขันที่
ใสสะอาด ปราศจากการโกง รวมถึงมีการตัดสินด้วย
ความยุตธิ รรม (Fair Play) นอกจากนี้ การจัดการแข่งขัน
นีย้ งั เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั แก่
นานาชาติ และสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านการท่องเทีย่ วของ
ประเทศไทยอีกด้วย โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการ
แข่งขันกว่า 30 ประเทศ ทัง้ นักกีฬาระดับยุวชน เยาวชน
รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ และผู ้ ติ ด ตามกว่ า 1,200 คน”
ดร.พงศ์ภัทร กล่าว
สำ�หรับการแข่งขันยูโดชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย “9th
Asian Cadet & 16th Junior Judo Championships 2015”
ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กีล่า สปอร์ต
จำ�กัด บริษัท มาลี สามพราน จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัท แอปเปิ้ล โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งการแข่งขันยูโด
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย “9th Asian Cadet & 16th Junior
Judo Championships 2015” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12
ตุลาคม 2558 ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14)
มหาวิทยาลัยรังสิต

อธิการบดีจากวิทยาลัย FFLC ประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมเยียน ม.รังสิต

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr.Hitoshi Iwamoto
อธิการบดีจากวิทยาลัย Fukuoka Foreign Language College (FFLC) ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทาง
มาเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และพบปะนักศึกษา
แลกเปลี่ยน FFLC ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

9th Asian Cadet & 16th Junior Judo Championships
2015

Rangsit University and the Judo Association of
Thailand under the Patronage of His Majesty the King
(JAT) hosted the 9th Asian Cadet & 16th Junior Judo
Championships 2015, in which the athletes from over
30 countries participated. The competition was held
from 8th to 12th October 2015 at Gymnasium Hall (Building 14), Rangsit University.

นิติศาสตร์ จัดกิจกรรมวันรพี 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “วันรพี 2558” เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งมี
การจัดนิทรรศการและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับ
เกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล คณบดีกิตติคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี
และมอบโล่รางวัลการแข่งขัน ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต
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นศ.วิทยาลัยดนตรี คว้ารางวัลชนะเลิศ
ม.รังสิต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) พร้อมทั้งสรุปผลการดำ�เนินงาน ในปีการศึกษา 2557 ณ
ห้อง 1-308 และห้อง 801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับ
การประเมินจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับดีมาก โดยได้คะแนนรวม 4.52
จากคะแนนเต็ม 5

ม.รังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
ระบบและจัดทำ�ช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1

สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำ�นักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาระบบ และจัดทำ�ช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 (Parliament IPTV 1) โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.โกศล เพ็รชสุวรรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ซึ่งอาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ รวมทั้งผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

Keyboard Percussion Solo ประจ�ำปี 2558

นายวสุพล ฐานถิร (หมั่น) นักศึกษาชั้นปีที่
4 แขนงวิชาการแสดงดนตรี วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ประเภท Keyboard Percussion Solo ในการประกวด
วงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครัง้ ที่ 11 ประจำ�
ปี 2558 จัดโดยกรมพลศึกษา ณ อาคารชาญชัย
อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สำ�หรับการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขัน
ระดับนักเรียน นักศึกษาในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสนับสนุนการออกกำ�ลังกาย
และกี ฬ า รวมถึ ง สนั บ สนุ น ด้ า นดนตรี พั ฒนา
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ด้า นดนตรี สู่
มาตรฐานสากล และเป็นเวทีให้แก่เยาวชนได้แสดง
ความสามารถ ซึ่ ง จะมี ก ารประกวดกั น หลาย
ประเภท อาทิ Snare Drum Solo, Tenor Drum Solo,
Drum Set Solo, Bass Drum Ensemble, Percussion
Ensemble เป็นต้น ซึ่งประเภทที่น้องหมั่น-วสุพล
ฐานถิร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ประเภท Individual & Ensemble (Keyboard Percussion Solo) โดย
ชนะด้วยคะแนน 180 คะแนนจากผู้เข้าแข่งขัน 19
คน จากหลายสถาบัน
โดยเจ้าตัวเผยว่าในการแข่งขันครั้งนี้ได้น�ำ
เพลงที่ชื่อว่า “Texas Hoedown” ของ David Friedman มาแสดง เนือ่ งจากเป็นเพลงทีช่ อบและถนัด
หลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ก็มีการแบ่ง
เวลาจากการเรียนมาฝึกซ้อมอยูต่ ลอดก่อนทีจ่ ะเข้า
แข่งขันจริง ซึง่ เมือ่ มีการประกาศผลออกมา ก็ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ตนเองก็รู้สึกดีใจ และภูมิใจ ที่
การแสดงของตนเองนั้น สามารถชนะใจกรรมการ
ได้ แต่อย่างไรก็ ต ามตนก็ ยั ง มี ข ้ อ บกพร่ อ งที่ ไ ด้

รั บ ค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการที่ต้องกลับมา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้น การได้รางวัลชนะเลิศ
มา ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งเสมอไป รางวัล
นี้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่เตือนสติให้ต้องขยันฝึก
ซ้อมให้มากขึน้ กว่าเดิม เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้เรามีความ
ช�ำนาญขึ้น และประกอบกับตนเองเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยดนตรี มีความมุง่ หวังว่าจะเป็นนักดนตรี
อาชีพทีม่ ีคุณภาพในอนาคต จึงยิ่งต้องมีความ
ตั้ งใจเพื่ออนาคต
“เส้นทางในสายวิชาชีพดนตรี เป็นสิง่ ทีเ่ รา
ไม่มีทางรู้อนาคตว่าจะไปได้สวยหรูแค่ไหน แต่
วันนี้ผมได้เรียนรู้และได้ความรู้จากการเรียนที่
มหาวิทยาลัย บททดสอบความสามารถต่อไปคือ
การนำ�เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ดำ�เนินชีวิตต่อไป”
นายวสุพล กล่าวเพิ่มเติม

A student from the Conservatory of Music,
RSU, wins the first prize in The 11th Thailand
Drumline Contest 2015

Mr.Wasupon Thantin (Mhun), the 4th year
student from the Department of Music Performance, the Conservatory of Music, Rangsit
University, won 1st prize in the “Keyboard Percussion Solo” series, receiving a trophy in The
11th Thailand Drumline Contest 2015 at Chanchai
Building Academy, Bangkok Thonburi University.
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สรุปว่ามื้อเที่ยงนี้ผมกินอะไรไม่ลงเลย 555...
ปรับปรุงหน่อยนะหนู พี่ร้องไห้หนักมากเบย
ช่วงบ่ายเรามาชมปราสาทบายน ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอด
ของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชกาลของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุก
หลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอด
พระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชน
ทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าเหนือยอดปราสาทบายนที่
ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทซ้ำ�ๆ กัน ถึง 216 หน้านี้
รวมทั้งที่โคบุระของกำ�แพงเมืองพระนคร เชื่อว่า
เป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมี
ลายคมชัด ดูมชี วี ติ ชีวา ภาพแกะสลักส่วนมากจะ รอยยิ้มแบบบายนคือ ยิ้มแบบมีเมตตา ช่วงบ่าย
เป็นเรือ่ งราวในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ)์
อย่างงดงามมาก โคปุระ (ซุ้มประตูทางเข้า) ของ
ปราสาทบันทายสรีมลี วดลายงดงามมาก จำ�หลัก
เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ถัดออกไปเป็น
สระน้ำ� (บาราย) ขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึง
กลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบัน-ทายสรีหรือ
ที่ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า “ป้อม
ที่สวยงาม” เด็กๆ เดินตามไกด์ท้องถิ่นฟังการ
บรรยายอย่างตั้งใจ มีบางกลุ่มก็แอบไปแอคชั่น
ถ่ายรูปหรือนัง่ พักใต้รม่ ไม้เพราะแดดจัดมาก ร้อน
สุดๆ จนผมงี้จักแร้เปียกเบย 555 จนได้เวลาใกล้
เที่ยงก็มาทานกลางวันที่ร้านอาหารแบบเซ็ทเมนู
พนักงานสาวชาวขะแมร์ก็ยื่นจานอาหารเสิร์ฟ
เฉียดหน้าผม กลิน่ หืนๆ งีโ้ ชยเลย ผมก็นกึ ว่ากลิน่
อาหาร พอน้องขะแมร์มาเสิร์ฟอีกรอบ.... คราว
นีใ้ ช่เลย กลิน่ เต่าชัวร์ แบบว่ามาเป็นร้อยตัวเต็มๆ
คล้อยก็มาชมปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.
1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่
พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาทีม่ ขี นาดใหญ่
โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตัง้ อยูก่ ลางป่าและ
มีแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาด
มหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่ง
เป็นจุดสนใจทีน่ กั ท่องเทีย่ วอยากมาถ่ายภาพเก็บ
ไว้ ที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรื่อง

ซัวซะเดย... สวัสดี เขมร (ตอนจบ)
สวัสดีคับแฟนคลับของผม ฉบับที่แล้วพา
ท่านไปเที่ยวเขมรได้นิดเดียว ผมมัวแต่เล่าความ
สะเพร่าของผมทีด่ นั หยิบพาสปอร์ตผิดเล่มไปเลย
เสียเวลาแก้ปญั หาเฉพาะหน้ากว่าจะตามทริปเข้า
เขมรได้ อย่าเสียเวลาเลยคับ ตามผมลุยเขมรกัน
ต่อคับ
วันเสาร์ท่ี 15 พ.ย. 2557 หลังจากพวกเราได้
ชมความอลังการของมรดกโลกที่ปราสาทนครวัด
สายหน่อยก็มาต่อที่ ปราสาทบันทายสรี (Banteay
Srei) สร้างใน พ.ศ. 1510 รัชสมัยพระเจ้าราเชนทร
วรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระ-เจ้า
ชัยวรมันที่ 5 ซึง่ เป็นราชโอรสจึงขึน้ ครองราชย์แทน
ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ สร้างด้วยหินทราย
สีชมพูดสู ดใสไม่มปี ราสาทใดเหมือน จนหลายคน
ขนานนามว่ า เป็ น ปราสาทแห่ ง ความรั ก ชาว
ฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่ง
ศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลายท ดูอ่อนช้อย

Tomb Rider อีกด้วย พอพวกเราเดินเข้าไปด้านใน
ตัวปราสาทก็เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
เด็กๆ ไม่สนใจแล้วว่าไกด์จะบรรยายอะไร ต่าง
แยกย้ายกันแอคชั่นถ่ายรูปและเซลฟี่กันนัวเนีย
ผมก็เอากับเค้าด้วยกดชัตเตอร์กระจาย เด็กๆ ก็
เรียกผมจัง “ป๋า ป๋า ถ่ายรูปให้หนูหน่อย” ผมก็
ถ่ายให้ แต่ชกั เรียกกันเยอะ “พอแล้วพวกเธอ แล้ว
ใครจะถ่ายให้อ.บ้างล่ะ” แว๊บ! พวกเด็กๆ หายกัน
หมดหลังผมพูดจบ... เราอยูถ่ า่ ยรูปกันจนเย็นมาก
แล้ว ทานอาหารค่ำ�ที่ภัตตาคารแบบสวนอาหาร
กลางสระน้ำ� เป็นห้องแอร์ที่ดูดีมีชาติตระกูลมาก
ประมาณ 2 ทุ่ม ก็เข้าโรงแรม เป็นอันสลบเพราะ
เพลียแดดทั้งวัน
วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557 หลังอาหาร
เช้าที่โรงแรม ชมวัดใหม่ (วัดทไม) เป็นที่รวบรวม
หัวกะโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวที่เกิดการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นในยุคเขมรแดงที่พลพต ผู้นำ�
เขมรแดงปกครอง เด็กๆ ให้ความสนใจกันมาก
ยื น ฟั ง ไกด์ ช าวเขมรบรรยาย เป็ น ที่ ส ะเทื อ น
อารมณ์มากถึงความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำ�ต่อ
มนุษย์ด้วยกันเอง สีหน้าแต่ละคนสลดหดหู่กัน
มาก มีบางคนน้�ำ ตาคลอ สายๆ มาทีศ่ นู ย์หตั ถกรรม
อังกอร์ ซึ่งดูแลโดยรัฐบาล เป็นที่ผลิตศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้านของเขมร โดยเฉพาะรูปปัน้ แกะ
สลักจากหินทราย จากนัน้ ก็ได้เวลาละลายทรัพย์
ที่ตลาดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ส่วนใหญ่

จะเป็นเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ผมซื้อเสื้อ
ยืดมา 2 ตัว ตัวละ 50 บาทเอง ผมใส่ Size L
ปรากฏว่าหลังกลับมาเอาไปซัก ตากเสร็จ ตัวนึง
หดกลายเป็น Size M อีกตัวดันยืดเป็น Size XL น้อง
ขะแมร์ท�ำ ซะแล้ว... ตะเตือนไต 555 มือ้ เทีย่ งมือ้
สุดท้ายของทริปนีท้ างบริษทั ท๊อปฮิตทัวร์ทดี่ แู ลการ
เดินทางได้จัดหนัก จัดเต็ม กับอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อ
อลังการ สถานที่สวยงาม อาหารเยอะมากและ
อร่อยอีกต่างหาก ที่ Tonle Mekong ผมบอกเด็กๆ
ค่อยๆ กิน นัง่ พักให้มันย่อยก่อนแล้วไปตักซ้ำ�อีก
หรือจะเข้าห้องน้ำ�ไปล้วงออกก่อนแล้วมากินใหม่
ก็ได้นะ เด็กๆ หัวเราะมุกผมสนัน่ ร้านเลย บ่ายกว่าๆ
ก็ออกเดินทางกลับประเทศไทย ตอนบ่าย 3 ก็มา
ถึงตลาดโรงเกลือ จารย์ตั๊กให้เวลาเด็กๆ เดิน
ชอปปิงที่นี่สักพักก็ดิ่งเข้ากรุงเทพฯ ขากลับเด็กๆ
แย่งเปลี่ยนที่นั่งกันมั่ว ทำ�ให้บางคนไม่มีที่นั่งต้อง
นั่งเบียดกัน คนโน้นก็บ่น คนนี้ก็ด่าเหน็บกัน ผม

จ้องรำ�คาญอยู่สักพัก ผมของขึ้นเดินไปหน้ารถ
หน้าตาหยั่งเหี้ยมเลย “ให้ทุกคนที่ไม่ได้นั่งที่เดิม
เหมือนตอนขามา ให้ลุกกลับไปที่เดิมเลย ใครมี
ปัญหารึป่าว” ผมตะโกนเสียงดัง เงียบกริบทั้งรถ
พวกที่นั่งมั่วรีบลุกกลับที่เดิม... ก็เท่านี้แหละ...
สมน้�ำ หน้าต้องให้ปา๋ ด่า ถึง ม.รังสิต บ้านเราเกือบ
ทุ่มกว่าแล้ว
ขอบคุ ณ อาจารย์ น พปฎล ธาระวาณิ ช
(จารย์ตกั๊ ) ท่านเจ้าของวิชาและทริปนีท้ เี่ ชิญผมให้
ร่วมเดินทาง ขอบคุณ คุณไตรรัตน์ (เจ้าเอ ลูก
ศิษย์เก่า) จาก บ.ท๊อปฮิตทัวร์ ที่จัดการทริปได้
อย่างราบรื่นแบบมืออาชีพ พบกันใหม่ฉบับหน้า
คับพี่น้อง

รายการสมุดโน้ต พาทัวร์ จ. อุดรธานี

News
ข่าว

ศึกษาธรรมชาติเรียนรู้วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
RSU Media กับรายการสมุดโน้ตทริปนี้ พาเดินทางไปกันที่ จ.อุดรธานี สักการะอนุสาวรีย์
หลวงประจักษ์ศลิ ปาคม ผูก้ อ่ ตัง้ เมืองอุดรธานี และศาลหลักเมือง จากนัน้ แวะไปยังสวนกล้วยไม้
อุดรซันไชน์ แหล่งเพาะพันธุก์ ล้วยไม้พนื้ เมือง และไปต่อ อ.หนองแสง ศึกษาธรรมชาติในโครงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม พบกับพิพิธภัณฑ์อุทยานล้านปี ที่มีการจ�ำลองรูปปั้นหินของ
ไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ ขนาดเท่าของจริง สถานที่สุดท้ายพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าในจังหวัดอุดรธานี
ติดตาม และรับชมรายการสมุดโน้ตกันได้ทางสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV หรือ
www.rsutv.tv ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.30-16.00 น.
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ของดีมีอยู่

“อ๋อยร๋อย” กับคลิปบนโซเซียล
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ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตจริง และปรากฏการณ์
ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ปี’ 58
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ประจำ�
ปีการศึกษา 2558 ในโครงการ “Grad Freshy Day 2015
ในหัวข้อ Welcome to Success with Connection” การ
ศึกษาทีด่ ตี อ้ งสร้างคนเก่งทัง้ ทางด้านวิชาการและวิชา
คน
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รังสิต ประธานในพิธีปฐมนิเทศฯ กล่าวต้อนรับและให้
โอวาทแก่นักศึกษาว่า การศึกษาที่ดีที่สร้างคนให้มี
ความรู้รอบด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ วิชางาน และ
วิชาคน ชี้การศึกษาต้องเป็นนวัตกรรม ไม่ใช่การสอน
ตามคำ�สัง่ หรือตามมาตรฐานการศึกษาทัว่ ไป จึงอยาก
ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการศึกษาไม่ใช่การเรียน
หนังสือ การศึกษาไม่ใช่การเรียนเพือ่ ให้ได้รบั ปริญญา
หรือเป็นเครือ่ งประดับไว้บนข้างฝา หรือใช้เป็นเครือ่ งมือ
แบ่งชั้นวรรณะ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำ�ให้เกิดความตกต่ำ�
ทางการศึกษาในประเทศไทย แต่เราต้องมองว่าการ
ศึกษาคือ การบ่มเพาะภูมิปัญญาหรือความสามารถที่
รอบด้านทัง้ ทางด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาคน เพือ่
เป็นคนที่มีความรู้แบบองค์รวม ไม่ใช่รู้เพียงด้านเดียว
นอกจากนี้ การศึกษายังต้องมุ่งสร้างให้เกิดประโยชน์
โดยยึดประเทศและสังคมเป็นที่ตั้ง
“การศึกษาต้องเป็นนวัตกรรม ไม่ใช่ระเบียบ
หรือคำ�สั่ง ไม่ใช่เรื่องของการวัดมาตรฐานการศึกษา
ในแบบที่กำ�ลังเป็นอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ ปัจจัยที่ทำ�ให้
การศึ ก ษาไทยตกต่ำ � เราจึ ง ตั้ ง เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิรปู ประเทศไทย ไม่ใช่สอน
เพื่อให้ไปเด่นหรือรวยอยู่คนเดียว แต่ต้องสอนให้คน
ออกไปร่วมกันปฏิรูปประเทศ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น
สังคมธรรมาธิปไตย ฉะนั้นปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีเจตจำ�นงแน่วแน่ทจี่ ะบ่มเพาะ

ภูมิปัญญาให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน
ต้องเก่งทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาคน โดยใน
กระบวนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับ
บัณฑิตศึกษาจะต้องมุ่งสร้างผู้นำ�ในระดับสากล โดย
คำ�ว่าผู้นำ�ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตำ�แหน่งหัวหน้า แต่เรา
หมายถึงเป็นคนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ในสิง่ ทีเ่ ราทำ�หรือในสิง่ ทีเ่ รา
สร้างขึ้น และผู้นำ�ต้องไม่ใช่ผู้แสวงหาอำ�นาจเพื่อไป
โกงกินหรือคอรัปชั่น แต่ผู้น�ำ ต้องสร้างนวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตต้องไม่มักใหญ่ แต่
ต้องใฝ่สูงและมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ดีเหนือใคร ดังนั้น การ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงต้องเป็นนวัตกรรม”
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว
ภายในงานยังได้รับเกียติจาก ผศ.ร.ต.หญิง
ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทัง้ ผูอ้ ำ�นวยการ
หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก และคณาจารย์ใน
หลักสูตรให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุน่ นอกจาก
นี้ นักศึกษายังได้รว่ มเสวนาเรือ่ ง “ทำ�อย่างไรให้ประสบ
ความสำ�เร็จในอาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ
ทองมา วิจติ รพงศ์พนั ธุ์ ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท
และคุณวิเชียร เมฆตระการ ทีป่ รึกษา AIS ทีม่ าให้ความ
รู้ ข้อคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ
ให้นักศึกษา
RSU holds an orientation ceremony for new graduate
and doctoral students
Graduate School, Rangsit University held an
orientation ceremony entitled “Welcome to Success with
Connection - Grad Freshy Day 2015” for graduate and
doctoral students who enrolled in 2015 semester.

ยอดผู้เข้าชมและติดตามจ�ำนวนมาก
สวัสดีชาวโซเซียล ต้องบอกเลยว่าบนโลกโซเซียล
ตอนนีไ้ ม่มใี ครไม่รจู้ กั เด็กผูช้ ายคนนี้ อ๋อยร๋อย- กสิพงษ์
อัยราคม ผู้ซึ่งจัดทำ�คลิปเรื่องราวต่างๆ รอบตัวเองทั้ง
ไลฟ์สไตล์ การเรียน การใช้ชวี ติ และเรือ่ งราวทัว่ ไป ต้อง
บอกว่าคลิปหรือสิง่ ทีเ่ ขาบอกเล่าได้สร้างอีกปรากฏการณ์
บนโลกโซเซียลที่น่าสนใจ โดยมีผู้ติดตามการถ่ายทอด
เรื่องราวของเขามากถึง 255,959 คนบนโซเซียล อะไร
คือแรงบันดาลใจในการคิดและทำ�คลิปเพื่อเผยแพร่วัน
นี้จะพาไปรู้จักตัวตนของเขา
ใครๆ ก็เรียก อ๋อยร๋อย
นายกสิพงษ์ อัยราคม หรือบนโลกโซเซียลทีใ่ ครๆ
ก็เรียกกันว่า อ๋อยร๋อย ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
สาขาวิ ช าวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเเละวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าให้ฟังว่า ชีวิตเขาก็เหมือน
เด็กวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบเล่นโซเซียลแล้วอยากโพสต์รูป
อัพคลิปวีดโิ อให้คนอืน่ ทัว่ ไปได้ชมและสนุกไปกับเราด้วย
ตอนนั้นเลยคิดว่าจริงๆ เราก็เป็นคนเฮฮาเวลาเจอ
เหตุการณ์อะไรทีค่ ดิ ว่าต้องตีแผ่และนำ�เสนอเลยลองทำ�
เป็นคลิปสั้นๆ และโพสต์ขึ้นเฟสบุ้ก ปรากฏว่าสิ่งที่ท�ำ
สร้างความสนใจให้ใครหลายๆ คน กระทัง่ ปัจจุบนั มีคน
เข้ามาติดตามเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ สิง่ ทีท่ �ำ ก็น�ำ ความรูจ้ าก
ที่เรียนมาเป็นองค์ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
คิดเนือ้ หาคลิป ขัน้ ตอนการถ่ายทำ�คลิป การตัดต่อ โดย
ทำ�มาประมาณหนึง่ ปีแล้ว และนอกจากนีไ้ ด้ตอ่ ยอดเรือ่ ง
การทำ�คลิปเพื่อหารายได้พิเศษให้แก่ตัวเองอีกด้วย
“คลิปทีท่ �ำ ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
ประจำ�วัน ทัง้ เรือ่ งเรียน เพือ่ น การทำ�งาน ไลฟ์สไตล์การ
ใช้ชวี ติ ฯลฯ ซึง่ เรือ่ งราวทีถ่ า่ ยทอดมาจากเรือ่ งจริงย่อม
โดนใจใครหลายคน โดยผมได้แทรกมุกตลกขบขันไป
บ้าง และจะหาเรื่องราว มุมมองใหม่ๆ มาบอกเล่าให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น จริงๆ แล้วการเล่นโซเซียลก็
ไม่ใช่เรื่องไร้สาระซะทีเดียวถ้าเรานำ�มาใช้ในทางที่ดี

นอกจากได้สงั คมใหม่ๆ เพือ่ นใหม่ ยังสามารถสร้างราย
ได้พิเศษจากตรงนี้ได้ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ฮาจริง ไม่ใช่
อ๋อยร๋อยครับ”
เรียนและกิจกรรมทำ�คู่กันได้
นายกสิพงษ์ เล่าต่ออีกว่า ตั้งแต่ที่เริ่มทำ�คลิป
และมีคนติดตามเยอะ ก็มใี นส่วนของงานพิเศษมาให้ท�ำ
บ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาสินค้า ซึ่งตรงนี้
เราเรียนด้านการผลิต ก็ท�ำ ให้เราได้พฒ
ั นาตนเองในการ
คิดที่จะผลิตเนื้อหาอย่างไรให้เป็นที่สนใจ และทำ�ให้มี
รายได้พเิ ศษจากตรงนีบ้ า้ ง ก็ท�ำ ให้เราภูมใิ จทีอ่ ย่างน้อย
ก็ได้ชว่ ยแบ่งเบาภาระทางบ้าน แต่กต็ อ้ งไม่ลมื เรือ่ งเรียน
เพราะนี่คือหน้าที่สำ�คัญที่เราจะต้องตั้งใจให้มากที่สุด
ทั้งเรียนและทำ�กิจกรรมด้วยผล
การเรียนก็ถือว่าอยู่ในระดับดี
3.00 และฝากถึงน้องๆ ทีช่ อบ
การทำ � กิ จ กรรมบนโซเซี ย ลว่ า
โลกออนไลน์ก็เหมือนดาบสองคม
ไม่ว่าจะโพสต์หรือทำ�อะไร
ต้องคิดถึงผลที่จะตามมา
ถ้าอะไรที่มีประโยชน์ ไม่
สร้างความเดือดร้อนให้
ใครก็ท�ำ และสำ�หรับคนที่
อยากติ ด ตามเรื่ อ งราว
ของ อ๋อยร๋อย ติดตาม
ได้ทเี่ ฟสบุก้ “Kasipong Aiyarakom”

เฟสบุ้ก “Kasipong Ai-yarakom”

ข่าว

Recommended

สติกเกอร์ไลน์

เมนูบันเทิง

Love Dad Arthit Ourairat

เมื่ออ่านงานเรื่อง แม่เบี้ย ของ วาณิช
จรุงกิจอนันต์ แทบจะหลีกเลีย่ งไม่ได้เลยทีจ่ ะ
ต้องกล่าวถึงความหมายของ “งู” ทีอ่ ยูใ่ นเรือ่ ง
และ “งู” ในแม่เบีย้ น่าจะมีความหมายอย่างน้อย
2 ระดับ
ระดับแรก งู ไม่ได้แทนสิ่งอื่น งู เป็น
สัตว์ที่ถูกสร้างให้มีความลุ่มหลงสตรี การที่มีฉากงูจ้องมองผู้หญิง (คือ
เมขลา) จึงเหมือนผู้ชายจ้องมองผู้หญิง
ระดับทีส่ อง งู มีความหมายมากกว่า งู โดยอาจถูกใช้แทนสิง่ อืน่
เช่น แทนญาติผู้ใหญ่ ประเพณี ค่านิยม หรือการควบคุมทางศีลธรรม
หรือทุกอย่างรวมกัน กล่าวได้ว่า งู เป็นตัวแทนของญาติผู้ใหญ่ หรือผู้
ควบคุมความประพฤติ
ความหมายทั้ง 2 ระดับถูกน�ำเสนออย่างเป็นระบบ แต่ก็ไม่ได้
บอกอย่างตรงไปตรงมา เมื่อถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ฉบับล่าสุด จะ
ด้วยการตีความใหม่หรือเหตุใดก็ตาม ความหมายตรงนี้ได้ถูกกล่าวถึง
อย่างชัดเจน หรืออาจกล่าวได้ว่าชัดเจนจนแทบไม่ต้องตีความ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ม่ได้อยูท่ ก่ี ารตีความ
ใหม่หรือค�ำถามเกีย่ วกับสาระส�ำคัญ หากแต่อยูท่ สี่ ว่ นประกอบทีอ่ ยูร่ อบ
สาระส�ำคัญ
ส่วนประกอบทีว่ า่ ก็เช่น การปรับเปลีย่ นบุคลิกลักษณะของเมขลา
จนแทบจะเป็นคนละคนกับนิยาย การท�ำให้รสู้ กึ ว่ามีอย่างอืน่ อยูใ่ นบ้าน
นอกจากงู ฉากเมขลาวัยเด็กเห็นงูครัง้ แรกแล้วสือ่ สารกันเหมือนเจอลูก
สุนัข ฉากรักที่น่าเกลียด ฉากเน้นเรือนร่างผู้แสดงชาย (ซึ่งท�ำให้สงสัย
ว่าจริงๆ แล้วน่าจะเป็นการเน้นเรือนร่างผูห้ ญิงและความลุม่ หลงต่อสตรี
มิใช่หรือ) และการท�ำให้งูเห่ากลายเป็นอนาคอนด้า
ถึ ง แม้ เ ป็ น งานที่ มี ส าระและแสดงถึ ง ความพยายามในเชิ ง
สร้างสรรค์ ทว่าด้วยส่วนประกอบทีไ่ ม่เข้ากันและการแสดงออกทีด่ เู กินเลย
อาจท�ำให้รู้สึกว่าแม้ไม่ใช่งานที่ถึงขั้นแย่ แต่ก็ไม่สามารถบอกว่าดีได้
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ดาวน์
โหลดได้แล้ววันนี้
รายได้เพื่อการกุศล
ดูหัวข้อเรื่องคราวนี้แล้ว คุ้นๆ คล้ายเป็นชื่อหนังสักเรื่องไหม
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและผู ้ จั ด การ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เผยที่มาแนวคิด
สติกเกอร์ไลน์ Love Dad Arthit Ourairat จัดท�ำขึ้นเนื่องใน
โอกาสครบรอบวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่ง
รายได้ทงั้ หมดจากการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์เพือ่ มอบ
เป็นการกุศล
ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผูจ้ ดั การ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว
ถึงที่มาของสติกเกอร์ไลน์ Love Dad Arthit Ourairat ว่า
สติกเกอร์ไลน์นเี้ กิดจากแนวความคิดทีจ่ ะท�ำเป็นของขวัญ
คุณพ่อ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด วันที่ 9 พฤษภาคม 2558
โดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำขึน้ มาให้มคี วามเป็นกันเอง ซึง่ จะ
สังเกตเห็นว่าสติกเกอร์แต่ละรูปออกแบบให้มคี วามใกล้เคียง
และมีความเป็นตัวตนของท่านมากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็น การ
ท�ำงาน การใช้ชีวิตประจ�ำวัน การแต่งตัว ฯลฯ ที่สื่อให้
เข้าใจ และเข้าถึงง่าย ซึ่งอยากจะมอบอะไรที่เป็นสิ่งที่
ใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวันด้วย และตัวท่านเองก็เป็นผูน้ �ำทาง
ด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้
และจับต้องได้
“ส�ำหรั บ สติ ก เกอร์ ไ ลน์ มี ทั้ ง หมดประมาณ 40
คาแรคเตอร์ ในช่วงของการเริ่มท�ำสติกเกอร์ได้มีการส่ง
ตัวอย่างรูปให้แก่ทางดีไซเนอร์เพื่อออกแบบตามแนวคิด
ทีว่ างไว้ โดยใช้เวลาในการปรับแก้อยูส่ กั ระยะหนึง่ จนได้
เป็นอีโมชัน่ ต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการ ทัง้ นี้ สติกเกอร์ไลน์ Love
Dad Arthit Ourairat มีความพิเศษคือ รายได้ทั้งหมดจาก
การดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์นี้จะมอบให้การกุศล โดย
สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ดร.อภิรมณ
กล่าว
ด้านนายอุทิศ แก้วกาหลง ครีเอเทอร์ ในฐานะผู้
ออกแบบ สติกเกอร์ไลน์ Love Dad Arthit Ourairat กล่าว
ว่า ผมได้รับโจทย์การออกแบบสติกเกอร์ไลน์มาจากคุณ
อภิรมณ โดยมีคอนเซปต์วา่ อยากจะท�ำสติกเกอร์ไลน์เพือ่
เป็นของขวัญวันเกิดท่าน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในรูปแบบ
การ์ตูนน่ารักๆ อารมณ์ต่างๆ ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของท่าน
ซึง่ เป็นไลน์ครีเอเทอร์ทบี่ คุ คลทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลดได้

ส�ำหรับสติกเกอร์ไลน์นี้มีจุดเด่นในการออกแบบคือ โดย
ทั่วไปงานออกแบบส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Ai แต่ผมใช้
โปรแกรมทีอ่ ยูบ่ นไอแพดแล้วใช้ปากกาวาดซึง่ เป็นการวาด
ด้วยมือ ลายเส้นจะมีความคมชัดเหมือนเราใช้ดนิ สอวาด
ทัง้ นี้ งานออกแบบของผมจะเน้นความน่ารัก ตลก ส�ำหรับ
ผลงานการออกแบบสติกเกอร์ที่ผ่านมา อาทิ Super Buffalo ซุปเปอร์ทุย Ar-Bung หมาแพนด้า (อัน อัน) ฯลฯ
“ส่วนจุดเด่นของสติกเกอร์ไลน์ Love Dad Arthit
Ourairat จะเป็นแนวการใช้ชีวิตประจ�ำวันของท่าน โดย
ใช้โครงหน้ารูปของท่านและน�ำมาวาดเป็นลายการ์ตนู ตาม
ไลฟ์สไตล์ของท่าน ส�ำหรับความยากง่ายในการวาดนั้น
ด้วยบุคลิกของท่านเป็นผูใ้ หญ่ แต่ผมจะท�ำเป็นสไตล์ตลก
จึงต้องดึงระหว่างความตลกของผมกับความเป็นทางการ
ของท่านให้บาลานซ์ที่สุด ไม่น่าเกลียด ทั้งนี้ ผมรู้สึกยินดี
ทีร่ ายได้จากการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์นจี้ ะน�ำเข้าการ
กุศลด้วย ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมผลงานการ
ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/
pages/kakdoi81/226558720743297” นายอุทศิ กล่าวเสริม
‘Love Dad Arthit Ourairat’ – newly launched Line
Sticker
Dr. Apiramon Ourairat, CEO and School Manager
of Satit Bilingual School of Rangsit University, explained
that ‘Love Dad Arthit Ourairat’ Line Sticker would be a
gift for Dr. Arthit Ourairat, President of Rangsit University. All income from the sale of the sticker would be
raised for charity.

ครับ แฮ่ม... หากเราจะเปรียบเทียบว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีใดเหมาะสม
ที่สุดส�ำหรับเราก็คงต้องพิจารณาดูจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขายดีที่สุด
หรือราคาถูกทีส่ ดุ หรือเปล่า!! เพราะปัจจุบนั มีอปุ กรณ์ให้เลือกอย่าง
มากมายหลายรุ่น ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊ หรือแฟบเล็ต (ทีเ่ ป็นส่วนผสมระหว่างสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ต)
แต่แนวโน้มทางสถิตพิ บว่า การใช้งานแท็บเล็ตมีอตั ราการเติบโต
ทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีค่ อมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ มีอตั ราการ
เติบโตทีค่ อ่ นข้างคงที่ สาเหตุหนึง่ คงเพราะความสะดวกสบายในการ
ใช้งานทีค่ ล่องตัวไม่เกะกะ มีแค่หน้าจอแบบสัมผัส ไม่ตอ้ งมีคยี บ์ อร์ด
ให้ดูรกรุงรัง อ้าว... แล้วถ้าหากเราต้องการใช้คีย์บอร์ดเสริมขึ้นมา
ล่ะยุ่งยากขึ้นมาทันทีครับ ดูแล้วก็เริ่มจะไม่ต่างจากโน๊ตบุ๊กเท่าไร
ดังนัน้ AIRTYPE อาจเป็นตัวเลือกทีช่ ว่ ยให้การใช้งานง่ายยิง่ ขึน้ เพราะ
เป็นคีย์บอร์ดจากแนวคิดของทีมพัฒนาจาก UNIVERSITY OF TEXAS
AT AUSTIN ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่จะสวมเข้าไปในมือทัง้ สองข้าง เพือ่ จับ
ทิศทางการเคลือ่ นไหวของนิว้ มือว่าจะกดแป้นอักษรใดบนคีย์บอร์ด
ช่วยให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรให้ปรากฏบนจอแท็บเล็ตได้ โดยผ่าน
สัญญาณ BlueTooth
ลองเข้าไปชมภาพแนวคิดได้ที่ https://founder.org/company/noki ยังไม่มีวางขายหรือมีให้ใช้กันเพราะอยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนา แต่แนวคิดดีๆ อย่างนี้ แค่คดิ ได้กส็ �ำเร็จไปครึง่ ทางแล้วครับ

ฉบับนีเ้ ราขอน�ำเสนอเรือ่ งสัน้ ล�ำ้ จินตนาการส�ำหรับเยาวชนและคนรักวิทยาศาสตร์ ทีเ่ ด็กๆ อ่านได้ ผูใ้ หญ่
อ่านก็สนุก ผ่านฝีมือจากปลายปากกาของ ‘ชัยคุปต์’ หรือ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักวิทยาศาสตร์ นักการ
ศึกษา นักเขียน นักแปล คอลัมนิสต์ นักแต่งเพลง นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ โดยคัดสรรมา 11 เรื่องเด่น
จากที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร ‘สวนเด็ก’ มาแล้ว
คุณจะ ‘ตืน่ ใจ’ ไปกับเนือ้ หาทีเ่ ต็มไปด้วยจินตนาการบนพืน้ ฐานของ ‘ความเป็นไปได้’ ในทางวิทยาศาสตร์
ไม่ว่าจะเรื่องมนุษย์ต่างดาว อุโมงค์ทะลุมิติ หุ่นยนต์อัจฉริยะ อาวุธมหาประลัย การกลายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง
ฯลฯ ซึ่งผู้เขียนได้สอดแทรกเรื่องคุณธรรมเอาไว้ด้วย เพราะหากมนุษย์มีความสามารถเก่งกาจขนาดไหน แต่ถ้า
น�ำไปใช้โดยขาดความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี ความรูท้ างวิทยาศาสตร์กก็ ลายเป็นอาวุธร้ายท�ำลายโลกได้ทนั ที และใน
ช่วงท้ายของทุกบทจะมีพื้นที่ ‘เปิดม่านคุยท้ายเรื่อง’ เพื่อเติมความรู้และมุมมองที่เกี่ยวข้องในมิติที่ลึกลงไปอีก
ขั้น พร้อมการ์ตูนขนาดสั้นเพื่อขยายความในเรื่องส�ำคัญด้วย ซึ่งถือเป็นเสน่ห์เฉพาะของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้
หนังสือมีวางขายในร้านหนังสือทัว่ ไป แต่ส�ำหรับแฟนคลับของชัยคุปต์ รับส่วนลดพิเศษทันที! เพียงสัง่ ซือ้
ไปยังส�ำนักพิมพ์ ‘บิง แฟคทอรี่’ โทร. 08-6900-2650 (คุณป่าน) หรืออีเมล์: bigfactory.thailand@gmail.com
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Interview
ผิวสวยหน้าใส
ด้วย “แก้วมังกร”
ช่วงการสอบกลางภาคในเดือนนี้ น้องๆ หลายคนต่าง
ขะมักเขม้นในการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ จนท�ำให้รา่ งกาย
อ่อนล้าและผิวพรรณหมองคลำ�้ ลงเพราะเครียดและพักผ่อนไม่
เพียงพอ วันนีผ้ มมีผลไม้ชนิดหนึง่ ทีม่ คี ณุ ค่าทางโภชนาการสูง
และยังช่วยบ�ำรุงผิวพรรณมาแนะน�ำน้องๆ ผลไม้ที่ว่า คือ
แก้วมังกร หรือทีเ่ รียกว่า Dragon Fruit โดยสายพันธุท์ นี่ ยิ มน�ำ
มารับประทาน ได้แก่ พันธุเ์ นือ้ สีขาวเปลือกแดงทีม่ รี สชาติหวาน
อมเปรีย้ ว และพันธุเ์ นือ้ สีมว่ งแดงเปลือกแดงทีม่ รี สชาติหวาน
กว่าพันธุอ์ นื่ วิธกี ารรับประทานก็น�ำมาผ่าครึง่ แล้วใช้ชอ้ นตักรับ
ประทานได้เลย แก้วมังกรเป็นผลไม้ทอี่ ดุ มไปด้วยวิตามินและ
แร่ธาตุทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามิน
บี 1 บี 2 บี 3 ธาตุแคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส
และธาตุเหล็ก จึงมีสว่ นช่วยในการบ�ำรุงผิวพรรณ กระดูกและ
ฟัน และยังเป็นผลไม้ทมี่ กี ากใยสูง จึงช่วยเรือ่ งระบบขับถ่าย
และแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี น้องหลายคนที่อยาก

ควบคุมน�ำ้ หนัก สามารถรับประทานแก้วมังกรร่วมกับสลัดผักแทน
อาหารหนึง่ มือ้ ได้เลย แม้จะทานเยอะแค่ไหนก็ไม่ท�ำให้อว้ น แถมยัง
ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใสดูมนี ำ�้ มีนวลได้อกี ด้วย ส่วน
เปลือกผลสีแดงด้านนอก เมือ่ รับประทานเนือ้ แล้ว ลองเอาเปลือก
ด้านในมาถูหรือวางไว้บนผิวหน้า ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้างออก
ด้วยความชุม่ ชืน้ ทีเ่ ปลือก และแร่ธาตุ สารอาหารต่างๆ จึงเป็นแอนตี้
ออกซิแดนท์ ทีช่ ว่ ยให้ผวิ หน้ากระจ่างใส และสัมผัสได้ถงึ ผิวทีเ่ นียน
นุม่ กระชับ เมือ่ ท�ำต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำ จะช่วยให้ผวิ หน้าดูใสได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ ว่าแล้วก็หาแก้วมังกรมารับประทานกันเลยนะครับ

ม.รังสิต ชูสารสกัดจากมอลต์
ข้าวไทย บุกตลาด Functional

รศ.ยุพกนิษฐ์
อาจารย์
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต

Drink

นั ก วิ จั ย จากคณะเทคโนโลยี อ าหาร นั้นจึงนำ�ของเหลวมากรองให้ใสและทำ�ให้เป็นผง
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึง่ จะได้ไรซ์มอลต์เอกซ์แทรกซ์ (Rice Malt Extract)
ค้นพบสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย สู่ ทีส่ ามารถนำ�มาทดแทนมอลต์สกัดนำ�เข้าจากข้าว
เครื่องดื่ม “ซันเฟรช” บุกตลาด Functional Drink บาร์เลย์ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและงาน
จุดเริ่มต้นของงานวิจัย
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เมื่อนำ�มาระเหยน้ำ�ในระบบ
รองศาสตราจารย์ ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล สุญญากาศเพือ่ เพิม่ ความเข้มข้นก็จะได้ ไซรัปไรซ์
อาจารย์ประจำ�คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัย มอลต์ (Rice Malt Syrup) ที่ยังไม่มีผู้ใดผลิต โดย
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร กระบวนการสกัดใช้เพียงไรซ์มอลต์ (Rice Malt) ที่
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ น ทำ�หน้าที่เป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและเป็นเอนไซม์ใน เนื้อสัตว์ นม หรือไข่ เพราะอุดมไปด้วยกรด
ไป ผู้บริโภคหันมาให้ความสำ�คัญและใส่ใจต่อ ตัวเอง ไม่ตอ้ งพึง่ พาเอนไซม์ทางการค้าทีต่ อ้ งนำ�เข้า แอมิโนที่จำ�เป็นครบทุกชนิด อีกทั้งกระบวนการ
สุขภาพและความงามเพิม่ มากขึน้ ในประเทศไทย จากต่างประเทศ และไม่จำ�เป็นต้องใช้พลังงาน สกัดมิได้ใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็ง
มีการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงมาก จำ�นวนมากหรือใช้ความร้อนสูง จึงไม่ส่งผลต่อ เหมือนกระบวนการทีใ่ ช้สกัดโปรตีนจากรำ�ข้าว จึง
ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้สาร Active Ingredients การเพิม่ ต้นทุนการผลิตแต่อย่างใด เพราะในเมล็ด ถือเป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตทีใ่ ห้ผลิตภัณฑ์
(สารออกฤทธิ)์ ซึง่ เป็นสารประกอบทีน่ �ำ เข้ามาจาก ข้าวที่กำ�ลังงอกจะสร้างและสะสมกลุ่มเอนไซม์ สารสกัดมูลค่าสูงถึง 4 ชนิด โดยไม่มขี องเสียเหลือทิง้
ต่างประเทศ เพื่อนำ�มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต จำ�นวนมาก เพื่อการเจริญของต้นอ่อนอยู่แล้ว ที่ ดังนัน้ จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ขา้ วไทยได้
เครื่องดื่มบำ�รุงสมอง เครื่องดื่มบำ�รุงร่างกาย สำ�คัญโปรตีนในข้าวทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็น ถึง 1,000 เท่า”
เครื่องดื่มบำ�รุงผิว ฯลฯ คณะเทคโนโลยีอาหาร แหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในผู้ เครื่องดื่ม “ซันเฟรช”
มหาวิทยาลัยรังสิต นำ�ร่องโดยการนำ�
จึงศึกษาวิจัยหาสารสกัดจากข้าวไทย พบว่า ใน บริ โ ภคเหมื อ นแหล่ ง โปรตี น อื่ น ที่ มั ก พบได้ ใ น
บรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่อยู่ด้านทิศ ภาษามลายูแบบบรูไน
ค�ำอ่าน
         ค�ำแปล
ข้าวมอลต์ไทยสามารถสกัดสาร Active Ingredients โปรตีนจากข้าวสาลี ไข่ นม ถั่ว และเนื้อสัตว์ ซึ่ง ไรซ์มอลต์ซีรัป และไรซ์มอลต์แอมิโนเปปไทด์
ตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว ทิศเหนือติดกับ
Bagaimana
anda		
บากายมานา
อั
น
ดา
สบายดี
ไ
หม
ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าและมีคุณภาพมาตรฐาน สารสกัดดังกล่าวมีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ จากข้าวมอลต์มาเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ทะเลจีนใต้ มีขนาดเล็กเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รอง
Saya
denda		
ซายา
เดิ
น
ดา
ฉั
น
สบายดี
ตรงตามข้อกำ�หนด (Specification) ของผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการไรซ์มอลต์โปรตีนไฮโดรไลเสท เครือ่ งดืม่ ชนิดใหม่ “ซันเฟรช” ทีอ่ ดุ มด้วยวิตามินบี
จากสิงคโปร์ แม้บรูไนจะมีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นประเทศที่
Terima
kasih
เตอรี
ม
า
กาซิ
ห
์
ขอบคุ
ณ
ที่นำ�เข้ามาจากต่างประเทศ
(Rice Malt Protein Hydrolysate) ที่ละลายน้ำ� สารกาบา โพลิฟีนอล สารต้านอนุมูลอิสระ และ
ร�่ำรวย มี GDP อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เพราะเป็นผู้
ซ่อมแซม
“มอลต์ข้าวไทย สู่สารสกัดมูลค่าสูง”
ทั้งหมด และเมื่อผ่านการทำ�แห้งแบบพ่นฝอยจะ กรดแอมิโนที่สามารถส่งเสริมนามา
อปากะห์
อันดา และ
ผลิตน�้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ในอาเซียน และเป็นผู้ Apaka hnama anda
“สารสกัดจากมอลต์ข้าวได้มาจากการนำ� ได้ผลิตภัณฑ์ไรซ์มอลต์แอมิโนเปปไตด์ (Rice Malt, ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ที่นอกจากจะให้สี กลิ่นที่ดี
ผลิตก๊าซธรรมชาติ LNG เป็นอันดับ 4 ของโลก บรูไน Nama saya...
นามา ซายา...		
ฉันชื่อ...
ข้ า วเปลื อ กที่ พ้ น ระยะพั ก เมล็ ด มาผ่ า น Amino Peptide) ที่เต็มไปด้วยกลุ่มของเปปไตด์ และรสหวานในเครื่องดื่มแล้ว ยังเป็นแหล่งกรด
จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจโดยประเทศนี้ใช้ภาษา
กระบวนการ Malting เพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหาร ขนาดเล็กและกรดแอมิโนที่ดูดซึมอย่างรวดเร็ว แอมิโนอิสระที่ทำ�ให้เครื่องดื่มนี้มีคุณสมบัติเชิง
จะเห็นได้วา่ ภาษามลายูนา่ จะเป็นภาษาของอาเซียนตอนใต้ได้ เพราะใช้พดู กันเป็น
ราชการ คือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu) หรือภาษา
พร้อมกับการพัฒนาของสี กลิ่น และรส จากนั้น ในขณะทีส่ ว่ นของกากตะกอนทีเ่ หลือจากการแยก หน้าที่ได้ไม่แตกต่างจากเครื่องดื่มบำ�รุงสมอง
มลายูส�ำเนียงบรูไน (Melayu Brunei) ซึง่ เหมือนกับภาษา ส่วนใหญ่ ถึงแม้ส�ำเนียงจะมีความต่างกัน แต่กย็ งั สามารถสือ่ สารให้เข้าใจกันได้ โดยใช้บาฮาซา
นำ � มาต้ ม สกั ดด้ ว ยอุ ณ หภู มิ ห ลายระดั บ ใน ส่วนที่ละลายได้ทั้งหมดออกไปจะเรียกว่า ครูด ทางการค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ นำ�เข้า ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์
มาเลเซีย ทัง้ อักษรทีม่ สี องแบบ คือ อักษรยาวี และอักษร รีเยา (Bahasa Riau) เป็นมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นภาษาของหมู่เกาะรีเยา และเป็นต้นกําเนิด
กระบวนการ Mashing ที่จะช่วยเร่งการย่อยสลาย โปรตีน (Crude Protein) เมื่อนำ�ไปทำ�ให้แห้ง ข้าวไทยแปรรูปชนิดใหม่ที่สามารถลดต้นทุนการ
โรมัน ทั้งค�ำศัพท์ที่ใช้ก็เหมือนกัน มีเพียงบางค�ำเท่านั้น ของภาษามลายูมาช้านาน
ของสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มขี นาดทีเ่ ล็กลงจน สามารถนำ�มาใช้เป็นโปรตีนเสริมในผลิตภัณฑ์ ผลิตและมีศกั ยภาพแข่งขันทัง้ ภายในประเทศและ
ที่อาจจะใช้แตกต่างกันบ้าง
ละลายออกมาอยู่กับของเหลวทั้งหมด หลังจาก อาหารเครื่องดื่มเทียบเท่าโปรตีนจากถั่วเหลือง เพื่อการส่งออกได้

ภาษาบรูไน

คุณชื่ออะไร

On campus
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Good old day
สุดยอดผู้บริหารรุ่นใหม่

น้ำ�ดื่มไทย SPRINKLE
คว้ารางวัล Best of the Best จากเวที
Red Dot Award (2014)

“เพราะการออกแบบ คือ การแก้ปัญหา” ถ้าเราเข้าใจแก่นของ
งานออกแบบเราจะสามารถนำ�ไปใช้ได้กบั ทุกศาสตร์ เป็นแนวคิดทีเ่ ต็ม
ไปด้วยความมุง่ มัน่ ของหนุม่ ไฟแรง เจ้าของผลิตภัณฑ์น�ำ้ ดืม่ ตราสปริงเคิล (SPRINKLE) ซึง่ วันนีก้ ลายเป็นผลิตภัณฑ์น�ำ้ ดืม่ ทีพ่ ลิกโฉมวงการน้�ำ ดืม่
ที่มีไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์แตกต่างจนได้รับรางวัลมากมาย
คุณกฤตวิทย์ เลาหธนาพร (เบียร์) ศิษย์เก่าสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารน้ำ�ดื่ม สปริงเคิล บริษัท เอ็ม
วอเตอร์ จำ�กัด เล่าถึงเส้นทางสู่ความสำ�เร็จว่า ระหว่างเรียนมัธยม
ปลายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน มีความคิดและแรงบันดาลใจอยาก
ออกแบบรถยนต์ จึงมองหาคณะที่คิดว่าตรงที่สุด แต่ขณะนั้นใน
ประเทศไทยยังไม่มีสาขานี้ จึงเลือกเรียนทางด้านโปรดักส์ดีไซน์ และ
เลือกเรียนทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต เนือ่ งจากมีโอกาสดูงานศิลปนิพนธ์และ
ประทับใจผลงานจึงเลือกเรียนที่นี่ ด้วยความที่ชอบงานออกแบบเป็น
ทุนอยู่แล้ว จึงตั้งใจกับการเรียนและทำ�งานทุกโปรเจกต์ ส่งอาจารย์
อย่างเต็มทีเ่ สมือนออกแบบเพือ่ สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงและดีทสี่ ดุ ตรง
นี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำ�มาพัฒนาตัวเอง และทำ�ให้ไปศึกษาต่อ
ด้านโปรดักส์ดไี ซน์ ทีป่ ระเทศอังกฤษ โดยเน้นไปทางด้านประสบการณ์
ของผูใ้ ช้ (User Experience) เพือ่ การออกแบบทีต่ อบโจทย์ความต้องการ
หรือพฤติกรรมของผู้ใช้ เรียกว่าเป็นการออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้แก่ลกู ค้า จากความรูค้ วามสามารถทางด้านนีเ้ อง หลังเรียนจบจึงได้
มีโอกาสกลับมาทำ�งานเกี่ยวกับ User Experiences ออกแบบเว็บไซต์
และเกม ให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ต่อมาย้ายมา

รวมพลังผู้นำ�รังสิต...
ทำ�งานออกแบบเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นให้แก่ บริษัท ทรู วิชั่น ซึ่งเป็นยุค
แรกๆ ทีม่ กี ารพัฒนาแอพลิเคชัน่ แบบ User Interface และ User Experience
ขณะเดียวกันก็ศึกษาด้านบริหารธุรกิจไปด้วย เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวน้ำ�ดื่มสปริงเคิลที่ดำ�เนินมากว่า
27 ปี
หลังเรียนจบด้านบริหารธุรกิจ ได้มารับงานทีส่ ปริงเคิลอย่างเต็มตัว
โดยเริ่มจากการทำ�งานออกแบบก่อน พร้อมกับศึกษาด้านการตลาดไป
ด้วย น้ำ�ดื่มสปริงเคิลเป็นธุรกิจที่เติบโต และเป็นผู้นำ�ในตลาดน้ำ�ถัง ซึ่ง
ขณะนัน้ มีแบรนด์น�้ำ ดืม่ ยักษ์ใหญ่หลายค่ายเข้ามาแข่งขันตลาดน้�ำ ถังด้วย
เช่นกัน จุดนีเ้ องทำ�ให้เกิดความคิดว่าเราจะทำ�อย่างไรธุรกิจน้�ำ ดืม่ สปริงเคิลของเรายังคงความเป็นผูน้ �ำ ในตลาดและสูก้ บั บริษทั ใหญ่ได้ จึงตัดสิน
ใจ รีแบรนด์ (Rebranding) ให้สปริงเคิลใหม่ โดยมีคอนเซ็ปต์ว่าน้ำ�ดื่ม
สปริงเคิลต้องก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพรีเมียม
มากกว่าคูแ่ ข่ง แต่ยงั คงยึดการรับรูข้ องลูกค้าเป็นหลัก (Brand Awareness)
ในระยะเวลากว่า 1 ปี กับการออกแบบโลโก้ Key Visual อัตลักษณ์ใหม่
ทั้งหมด และขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายน้ำ�ขวดด้วย เราจะทำ�
อย่างไรให้น้ำ�ขวดของเราแตกต่างจากคู่แข่ง จึงนำ�ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบมาใช้ในการปรับโฉมใหม่กับตัวขวดน้ำ�ดื่มของสปริงเคิล เพื่อ
สร้างความโดดเด่น สะดุดตาที่สุดเมื่อวางเทียบกับคู่แข่ง จึงได้ออกแบบ
โครงสร้างของขวดน้�ำ ดืม่ ใหม่ จนออกมาเป็นขวดน้�ำ ทีม่ รี ปู แบบของผลึก
น้ำ�แข็งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างที่เห็นกันในตลาด และด้วย
ดีไซน์ทโี่ ดดเด่น หรูหรา ทันสมัยของงานออกแบบนีเ้ อง ทำ�ให้ได้รบั รางวัล
มากมาย อาทิ รางวัล Demark Design Award 2013 จากกรมส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ รางวัล Gmark (Good Design Award 2013)
จากประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดคว้ารางวัลระดับโลกที่เป็นที่รู้จักในวงการ
ออกแบบอย่าง Best of the Best จากเวที Red Dot Award ประจำ�ปี 2014
ด้าน Packaging Design (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มาเป็นเครื่องการันตี
อีกด้วย
รางวัลและความสำ�เร็จทีไ่ ด้รบั เป็นเพียงความสำ�เร็จก้าวหนึง่ ของ
สปริงเคิลเท่านั้น ปัจจุบันน้ำ�ดื่มสปริงเคิลดำ�เนินกิจการเข้าสู่ปีที่ 30 แล้ว
และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะขยาย
ตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กว้างขึ้นอีกด้วย

สร้างสรรค์
วิทยาลัย

ทุกรอบปีการศึกษาเหล่าผูน้ �ำ นักศึกษาจะมี
การนัดพบกับกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม
ผูน้ �ำ นักศึกษา ซึง่ สำ�นักงานกิจการนักศึกษาจัดใน
หัวข้อเรือ่ ง “ชีวติ วัยรุน่ ใช้อย่างไร... ให้คมุ้ ค่า” เมือ่
เร็วๆ นี้ ณ อูหลงรีสอร์ท อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี ทัง้ นี้
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ชีวิต ความเป็นผู้นำ�
รวมถึงคิดสร้างสรรค์กจิ กรรม
สารพัดกิจกรรมตลอดสามวันสองคืนมี
หลากหลาย จึงขอถ่ายทอดบางส่วนของกิจกรรมนี้
เช่น การเสวนา “ศุกร์ สุข สุด กับวิทยากรคนรุน่
ใหม่: ชีวติ มนุษย์ชา่ งสัน้ นัก ใช้อย่างไรให้คมุ้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สงู สุด” โดย ดร.ฤทธี กิจพิพธิ นักธุรกิจ
หนุม่ ไฟแรง ฝากว่า การมีเพือ่ นเป็นสิง่ สำ�คัญมาก
ถือได้วา่ เพือ่ นเป็นสินทรัพย์ ควรหาเพือ่ นทีโ่ ตไปด้วย
กัน ซึง่ จะเป็นทีพ่ ง่ึ ในการทำ�งาน และเน้นการให้ ยิง่
ให้มาก ยิง่ ได้มาก ด้านนายน้�ำ มนต์ ศรีสมุ า กล่าว
ว่า ควรหาเวลาทำ�ในสิง่ ทีเ่ ราชอบ ซึง่ ตนเองสนใจ
การเดินทางท่องเทีย่ ว ทำ�ให้พบเจอผูค้ นหลากหลาย
ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารทำ�งานด้านการอนุรกั ษ์และท่องเทีย่ ว
ของชุมชน
กิจกรรม Walk Rally พัฒนาทักษะผูน้ �ำ ด้าน
ฟัง พูด ถาม เขียน การแก้ปญั หาและความสามัคคี
ซึง่ ทุกคนจะทำ�แผนชีวติ ของตนเอง และจัดเกมให้
ทำ�ร่วมกันเป็นกลุม่ เช่น ฝึกพูดถึงปัญหาและฝึกคิด
หาทางออก นอกจากนี้ ได้จดั กลุม่ ระดมความคิด
ในเรือ่ ง 4 ปี ในรัว้ รังสิต เราจะสามารถทำ�อะไรให้
กับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้บา้ ง นำ�สูม่ หาวิทยาลัย
สีขาวสร้างเสริมสุขภาพ ปลอดยาเสพติด ซึ่งได้
ข้อสรุปโครงการที่ควรทำ� เช่น ห้องน้ำ�สะอาด...
สะดวก, พืน้ ทีส่ เี ขียว, แห้งซักที... ตาตุม่ : การแก้
ปัญหาน้�ำ ท่วม, คืนความใสให้สระมรกต, สวัสดิการ

และความปลอดภัยของนักศึกษา, Smoking Area,
การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนให้คมุ้ ค่า, ฟังสักนิด
ชีวติ เปลีย่ น ทัง้ นี้ จะประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและจัดตั้งกลุ่มแกนนำ�
นักศึกษา เพือ่ ดำ�เนินโครงการกิจกรรมดังกล่าวให้
เกิดขึน้ เป็นรูปธรรมภายในปีการศึกษานี้
สะท้อนสาระประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยประธานผูน้ �ำ นักศึกษารุน่ นี้ นายอิศรากุล
ชัยฤทธิ์ (โจอี)้ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้สมั ภาษณ์
ว่า ได้แสดงความสามารถและมีความเป็นตัวของ
ตัวเองในการแสดงความคิด ได้เรียนรูค้ วามเป็นผูน้ �ำ
ว่า ต้องเริม่ ทีต่ วั เองก่อน และนำ�ตัวเองไปในทางที่
ถูกทีค่ วร ทัง้ นี้ Key Word หลักของผูน้ �ำ คือ คุณภาพ
คุณค่า และคุณธรรม
ด้านตัวแทนจากคณะกรรมการนักศึกษา
ของคณะ นายนิตภิ กั ดิ์ ภุคกุ ะ (แมน) สถาบัน
การบิน กล่าวว่า แม้เพือ่ นๆ จะมาจากต่างคณะ
เมือ่ ได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกัน ทำ�ให้เกิดมิตรภาพ อีก
ทัง้ ได้รบั ความรู้ คำ�แนะนำ� ตลอดจนการฝึกทักษะ
ความเป็นผูน้ �ำ และผูต้ ามทีด่ ี
นายวุฒินันท์ เจนสุดรักวงศ์ (นนท์)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ส่วนตัวมีเวลา
ว่างน้อยมาก มาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี ได้ฝึก
ตนเองได้ปรับทัศนคติ และรู้จักรับฟังความคิด
เห็นจากเพื่อนๆ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่ง
ในการทำ�งานร่วมกันต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ด้ า นนางสาวอั ญ ธิ ก า คั ง กายะ (อั ญ )
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสั ง คม กล่ า วว่ า เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมนี้ทำ�ให้พัฒนาความเป็นผู้นำ� เรียนรู้การ
เป็นผู้นำ�ที่ดี รวมถึงการฝึกฝนตัวเอง ซึ่งการเป็น
ผู้นำ�ที่ดีต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทิง้ ท้ายด้วยตัวแทนชมรม นางสาวพรรณิภา
สมบูรณ์ (ทราย) ชมรมทักษิณสัมพันธ์ กล่าวว่า
ประทับใจมากได้เพื่อนมากขึ้น อีกทั้งได้แนวคิด
ในการทำ�งาน และความรูใ้ หม่ทจ่ี ะไปประยุกต์ใช้และ
พัฒนาตนเองต่อไป และนางสาวจุฑามณี คุณสา (กิก๊ )
ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด กล่าวว่า
กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้สาระความรูม้ าก และทีส่ �ำ คัญได้
เพือ่ นใหม่ ซึง่ ส่วนใหญ่สนุกสนาน ทำ�ให้สนิทสนม
กันเร็ว แม้จะมาจากต่างคณะและต่างชมรม ซึ่ง
อยากให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณะและ
ชมรมมากขึ้น

