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ชีวิตน้องใหม่
 เฟรนด์ชิป บันทึกเล่มสุดท้ายก่อนจากกัน ได้ถูกละเลง
ด้วยลายมือ และหยดนำ้าตา เมื่อเปิดอ่าน ก็ได้แต่นั่งยิ้ม และนึกถึง
ความทรงจำากับเพื่อนมัธยมที่เพิ่งจากลากันมา โดยที่ไม่รู้เลยว่า
อนาคตข้างหน้า “เพื่อนใหม่ มหาวิทยาลัยใหม่ หอใหม่ ชีวิตใหม่” 
จะเป็นอย่างไร นึกไปก็ได้แต่กังวลไป 
 เมื่อวันเปิดภาคเรียนมาถึง..... “น้องใหม่” คำาเรียกที่ถูก
เรียกโดยพี่ๆ และอาจารย์ สิ่งที่ต้องทำาจนเรียกได้ว่าเป็น
ธรรมเนียมประเพณีไปแล้วนั่นคือ กิจกรรมรับน้องใหม่ ทุกวันเรา
จะต้องเดินจูงมือกันกับเพื่อนใหม่ เต้นด้วยกัน ยิ้มด้วยกัน และ
บางซีนอารมณ์ก็อาจจะมีร้องไห้ด้วยเมื่อต้องอยู่คนเดียว แต่ช่วง
เวลาเหล่านี้ ไม่นานก็จะผ่านไป ภาพทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ใน
ความทรงจำา และในอนาคตก็ต้องจากลากันไปกับเพื่อนที่เคยเป็น
เพื่อนใหม่ แม้การจากลาในครั้งนี้จะไม่มีการเขียนเฟรนด์ชิป แต่
ความผูกพันและความทรงจำาจะฝังแน่นไม่แพ้ความทรงจำาสมัย
เรียนมัธยมเลย
 จากประสบการณ์ที่ผ่านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
มาก่อน ขอแนะนำาน้องใหม่ว่า “ไม่ว่าจะการเรยีน หรอืการทำากจิกรรม
ใดๆ ขอให้น้องๆ เข้าร่วม และตั้งใจดำาเนินชีวิต หากจะมีใครเดินเซ
ออกนอกทางไปบ้าง ก็ขอให้กลับเข้ามาสู่เส้นทาง เก็บเกี่ยวความ
ทรงจำาและประสบการณ์ของช่วงชีวิตวัยนี้ให้ได้มากที่สุด หาก
ทำาได้คุณจะเป็นอีกหนึ่งคนท่ีใช้เวลาในการค้นหาตัวเองได้อย่างไม่
สิ้นเปลือง” ท้ายที่สุดนี้ ขอต้อนรับ “นักศึกษา” เข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยรังสิต บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ

4 “อย่าลืมฉัน” คำานี้คุณอยากบอก
 ใครมากที่สุด  

9 ม.รังสิต แจก iPad Air
 แก่นศ.ใหม่ รหัส 57 ทุกคน 

13 ผลงานหนังสั้นฝีมือ นศ.นิเทศ  
 “คุณลุง”

14 เปิดตัวหลักสูตรใหม่ เรียนรู้อัพเดต  
 ตามกระแส Social Media  

	 เม่ือพูดถึงบุคคลในเคร่ืองแบบท่ีทำ�ง�นเก่ียวกับธุรกิจด้�นก�รบิน			คุณนึกถึงอะไร?	หล�ยคน

อ�จประทบัใจทีไ่ดเ้หน็หนุม่หลอ่ส�วสวยในเคร่ืองแบบกร�วนท์ีใ่หบ้ริก�รอยูใ่นสว่นของภ�คพืน้ดนิ

หล�ยคนอ�จช่ืนชอบรอยยิม้ของสจว๊ตและแอร์โฮสเตสทีใ่หบ้ริก�รบนเคร่ืองบนิ	หรืออกีหล�ยคว�ม

ประทับใจต่อบุคคลในเครื่องแบบเหล่�นี้	 แต่รู้หรือไม่ว่�	 กว่�ที่พวกเข�เหล่�นั้นจะม�ทำ�หน้�ที่ใน

ส่วนง�นต่�งๆ	ของส�ยก�รบินได้	ต้องผ่�นบทเรียน		ก�รฝึกปฏิบัติ	และบททดสอบม�กม�ย	ดังน้ัน	

เพื่อเป็นก�รตอกย้ำ�นโยบ�ยมห�วิทย�ลัยสมบูรณ์แบบที่ก�รศึกษ�คือนวัตกรรม	ของมห�วิทย�ลัย

รังสิต	หลักสูตรก�รจัดก�รธุรกิจด้�นก�รบิน	และวิศวกรรมก�รซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�นจึงจับมือกัน

สร้�ง	Cabin	Mock	Up	ศูนย์ฝึกปฏิบัติก�รจำ�ลองส�ยก�รบิน	 เพื่อให้นักศึกษ�ที่มีคว�มชื่นชอบ

ส�ยอ�ชีพดังกล่�วได้เรียนรู้	ฝึกฝน	และฝึกปฏิบัติง�นจริง	เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมสู่ส�ยวิช�ชีพต่อไป	

เรียนรู้ เรียนลึก จากประสบการณ์จริง
	 อ�จ�รย์ดุสิต	ศิริสมบัติ	หัวหน้�ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจ

ด�้นก�รบนิ	วทิย�ลยัก�รทอ่งเที่ยวและก�รบริก�ร	มห�วิทย�ลัย

รังสิต	กล่�วว่�	โครงก�รจัดต้ังศูนย์ฝึกปฏิบัติก�รจำ�ลองส�ยก�รบิน	

Cabin	Mock	Up	จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติก�รจำ�ลอง

ในก�รเรียนก�รสอนของส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจด้�นก�รบิน	

วิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	โดยเกิดจ�กคว�มร่วมมือ

ที่ดีกับส�ข�วิช�วิศวกรรมก�รซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น	 วิทย�ลัย

วิศวกรรมศ�สตร์	ให้นักศึกษ�เข้�ม�มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริง	

ซึง่กอ่นหน้�น้ีเร�ใหนั้กศกึษ�เรียนรู้ก�รทำ�ง�นด�้นต�่งๆ	เกีย่วกบั

ส�ยก�รบินโดยคว�มร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมภ�ยนอก	 ทั้งใน

ส่วนของศูนย์ฝึกลูกเรือก�รบินไทย	 และสถ�บันฝึกสอนแอร์

โฮสเตสมิร�เคิล	 ไฟลท์	 แอดเทนแดนท์	 อค�ดิมี	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้

นักศึกษ�ไดเ้หน็บรรย�ก�ศจริง	ฝึกปฏิบัติก�รให้บริก�รในด้�นต่�งๆ	

รวมท้ังเรียนรู้ก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	 ในไฟลท์บินต�มหลัก

ม�ตรฐ�นส�กล	 เป็นก�รเปิดมุมมองให้นักศึกษ�ได้เห็นเกี่ยวกับ

ก�รจัดก�รด้�นก�รบินทั่วโลก	ไม่ว่�จะเป็นส�ยก�รบินแบบ	Pre-

mium,	Light	Premium	หรือ	Low-Cost	เพร�ะอน�คตข้�งหน้�

เช่ือว่�ก�รเปิดตัวของส�ยก�รบนิทีม่แีนวโน้มเพิม่ข้ึนจะทำ�ใหค้ว�ม

ต้องก�รบุคล�กรท�งด้�นน้ีมีม�กข้ึนต�มไปด้วย	 ที่สำ�คัญท�ง

หลักสตูรจะพฒัน�เร่ืองของภ�ษ�ของผูเ้รียนไปพร้อมๆ	กนั	เพร�ะ

ก�รทำ�ง�นด้�นส�ยก�รบินจำ�เป็นต้องใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�ร

สื่อส�ร

	 “ก�รทำ�	Cabin	Mock	Up	เชื่อว่�นักศึกษ�จะได้ฝึกปฏิบัติ

อย่�งเต็มที่จ�กคณ�จ�รย์ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ตรง	 โดย

เฉพ�ะนักศึกษ�ชั้นปีที่	3	 จะได้เรียนรู้ครอบคลุมทุกกระบวนก�ร	

ได้เห็นทั้งบรรย�ก�ศจริงบนเคร่ือง	 และเรียนรู้ง�นในส่วนต่�งๆ	 ทั้ง

ธุรกิจส�ยก�รบิน	 ก�รบริก�ร	 ก�รขนส่ง	 กฎหม�ยก�รบิน	 เป็นต้น	

รวมทั้งเรียนรู้ที่จะแก้ไขสถ�นก�รณ์เฉพ�ะหน้�ได้ในกรณีที่เกิดปัญห�

ทั้งภ�คพื้นดินและก�รบริก�รบนเคร่ือง	นอกจ�กน้ีในส่วนของอ�ห�ร	

นักศึกษ�จ�กหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�รจะ

เข้�ม�เรียนเพิ่มเติมด้วยเก่ียวกับก�รจัดก�รอ�ห�รและเคร่ืองดื่ม					

สุดท้�ยหลังจ�กนักศึกษ�จบไปเข�จะรู้ว่�สิ่งที่ทำ�อยู่มันตรงกับคว�ม

ต้องก�รหรือไม่	ถ้�ไม่ใช่เข�ยงัส�ม�รถเปลีย่นตวัเองเข้�สูส่�ยง�นอืน่ๆ	

ที่เกี่ยวข้องได้	 เพร�ะเร�มีคว�มรู้ท�งด้�นบริก�ร	ก�รจัดก�ร	อ�ห�ร

และเครื่องดื่ม	และมีพื้นฐ�นท�งด้�นภ�ษ�อยู่แล้ว	จึงส�ม�รถพัฒน�

ตนเองด้�นคว�มรู้และทกัษะวชิ�ชีพได้อย่�งต่อเน่ือง”	หวัหน้�หลกัสตูรฯ	

กล่�วเพิ่มเติม

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
	 ดร.รพี	 อุชชิน	 หัวหน้�ส�ข�วิช�วิศวกรรมก�รซ่อมบำ�รุง

อ�ก�ศย�น	วิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยรังสิต	กล่�วเสริมว่�	

ท�งวิศวกรรมก�รซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น	จะรับผิดชอบในเรื่องของก�ร		

Renovate	 ตัวเคร่ืองบินใหม่ทั้งหมดทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	 เช่น	 สี	

ตกแต่งภ�ยในห้องโดยส�ร	 ติดต้ังอุปกรณ์ทุกอย่�งไม่ว่�จะเป็นระบบ

ไฟฟ้�	 ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์	 ฯลฯ	 เพื่อให้เคร่ืองบินพร้อมใช้ง�น	

เช่นเดยีวกบัเคร่ืองบนิทีใ่หบ้ริก�รรับสง่ผูโ้ดยส�รจริงๆ	ซึง่อปุกรณ์ทีเ่ร�

ได้ม�พร้อมกับตัวเครื่องนั้นถือว่�เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้�งสมบูรณ์	จึงไม่

ย�กต่อก�รนำ�ม�ประกอบและติดตั้งใหม่	ซึ่งก�ร	Renovate	ในครั้งนี้	

จำ�เปน็จะตอ้งใช้ช่�งทีม่ทีกัษะคว�มรู้และคว�มชำ�น�ญในก�รซอ่มบำ�รุง

อ�ก�ศย�นดว้ย	ดงัน้ัน	ก�รทำ�ง�นในคร้ังนีนั้กศกึษ�ทกุช้ันปจีะมโีอก�ส

เข้�ม�ทำ�	Cabin	Mock	Up	ด้วย	ซึ่งขณะนี้นักศึกษ�ได้ลงมือปฏิบัติ

ง�นตรงส่วนน้ีแล้ว	 ซึ่งเหมือนกับ

เปน็ก�รสร้�งนวตักรรมก�รศกึษ�ใหแ้ก่

มห�วิทย�ลัย	

	 “นอกจ�กนักศึกษ�จะได้ซ่อมบำ�รุงเคร่ืองบิน

แล้ว	 ก็จะมีประโยชน์ที่เกิดจ�กคว�มร่วมมือกันในคร้ังน้ีคือ	

นักศึกษ�ซ่อมบำ�รุงฯ	จะเรียนในวิช�เกี่ยวกับ	Cabin	Maintenance	

ซึ่งถือว่�เป็นวิช�หนึ่งที่สำ�คัญไม่แพ้ร�ยวิช�อื่นๆ	เลย	เพร�ะนักศึกษ�

ท่ีจบไปส่วนใหญ่จะได้อยู่ตรงส่วนง�น	Cabin	Maintenance	แทบท้ังส้ิน	

ยกตวัอย�่งเช่น	เคร่ืองบนิทีบ่นิภ�ยในประเทศ	พอเคร่ือง	Landing	ช่�ง

มีเวล�	1	ช่ัวโมง	หรือช่ัวโมงคร่ึงในก�รจัดก�รกับปัญห�ต่�งๆ	ท่ีเกิดข้ึน	

เช่น	 เติมน้ำ�มัน	 ถ่�ยของเสีย	 เปิด-ปิดประตูเครื่องให้พนักง�นโหลด

กระเป�๋	เช็คลมย�ง	เตมิน้ำ�	พร้อมทัง้ซอ่มบำ�รุงต�มร�ยก�รต�่งๆ	โดย

ด่วนต�มที่ได้รับก�รร�ยง�นจ�กลูกเรือ	เช่น	ห้องน้ำ�มีปัญห�	เก้�อี้นั่ง

ผู้โดยส�รปรับระดับไม่ได้	อุปกรณ์ห้องครัว	 ระบบจ่�ยน้ำ�ร้อน	ระบบ

ไฟฟ้�	ฯลฯ	ซ่ึงถ้�ส่ิงเหล่�น้ีแก้ไขไม่เสร็จภ�ยในเวล�ท่ีกำ�หนดก็จะส่งผล

ให้เครื่องบิน	Delay	ได้เช่นกัน	ดังนั้น	ตรงส่วนนี้ถือว่�เป็นประโยชน์

อย่�งม�ก	 จึงขอคว�มร่วมมือจ�กอ�จ�รย์หลักสูตรก�รจัดก�รธุรกิจ

ด้�นก�รบินให้คำ�แนะนำ�	 หรือให้นักศึกษ�ซ่อมบำ�รุงฯ	 ได้เข้�ไป

ร่วมเรียนด้วย	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นก�รฝึกก�รประส�นง�นระหว่�งช่�ง

ซ่อมบำ�รุงฯ	กับลูกเรือ	 โดยที่คว�มเป็นจริงเรื่องที่อ�จมองว่�เล็กน้อย	

แต่เป็นปัญห�สำ�หรับส�ยก�รบินทุก	Flight	 หรือถึงแม้จะไม่มีปัญห�

ต่�งๆ	 เหล่�น้ีเกิดข้ึนใน	Cabin	Mock	Up	 	 แต่เร�ส�ม�รถสร้�ง

สถ�นก�รณ์จำ�ลองเพื่อให้นักศึกษ�ได้ฝึกปฏิบัติง�นจริงๆ”	 ดร.รพี	

กล่�วเพิ่มเติม

	 ขณะน้ีเคร่ืองบินปลดระว�งกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�ร	Renovate	

ค�ดว่�จะแล้วเสร็จในปี	2558	ซึ่งภ�ยหลังจ�กก�รดำ�เนินก�รปรับปรุง

เสร็จสิ้น	Cabin	Mock	Up	 จะย้�ยไปติดตั้งที่บริเวณชั้น	3	 อ�ค�ร	

Student	Center	และจะเสร็จสมบูรณ์ในปี	2559



 น�งส�วอ�ทิตย�ธร	 ก๋งเม่ง	 (ส�ม)	

นักศึกษ�ชั้นปีที่	2	ส�ข�วิช�ภ�ษ�ไทยเพื่อก�ร

สื่อส�ร	 คณะศิลปศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	

ส�มจบก�รศกึษ�ระดบัประก�ศนียบตัรวชิ�ชีพ

จ�กวิทย�ลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริห�รธุรกิจ	

กรุงเทพมห�นคร	

	 ส�มชอบทำ�กิจกรรมพร้อมๆ	 กับก�ร

เรียน	 แต่ก่อนหน้�ที่จะเข้�เรียนในระดับ

มห�วิทย�ลัยน้ัน	 คิดว่�เร�เข้�ม�เรียนอย่�ง

เดียวก็คงจะพอ	 แต่เม่ือก้�วเข้�ม�อยู่ในคณะ

ศิลปศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยรังสิต	คว�มคิดที่ว่�

เรียนเสร็จจะรีบกลับก็เปลี่ยนไป	 เพร�ะที่น่ีให้

คว�มรู้สกึเหมอืนบ�้นอบอุน่ม�กมเีพือ่นหล�ยๆ	

แบบ	ทั้งเพื่อนเรียน	เพื่อนทำ�กิจกรรม	

	 อ�จ�รย์ในคณะนั้น	เร�เรียกบ�งท่�นว่�	

“แม่”	 ด้วยซ้ำ�เพร�ะท่�นไม่ได้สอนเร�แค่

วชิ�ก�รเพยีงอย�่งเดยีว	แตส่อนถงึม�รย�ทท�ง

สงัคม	คว�มรับผดิชอบต่อสงัคม	ดแูลเร�เสมือน

ลูกคนหนึ่ง	เพร�ะเร�เป็นเด็กต่�งจังหวัดที่ต้อง

 น�ยอิทธินนท์	 บุตรโกบ	 (ท็อฟฟี่ )	

นักศึกษ� ช้ันปีที่ 	 2	 คณะเศรษฐศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 จบก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�

ตอนปล�ยจ�กโรงเรียนสุไหงโกลก	 จังหวัด

นร�ธิว�ส	แผนก�รเรียน	วิทย์-คณิต	

	 ถ�้ถ�มว�่ทำ�ไมผมจงึตัดสนิใจเรียนคณะ

เศรษฐศ�สตร์	 น้องๆ	 หล�ยคนคงคิดว่�วิช�

เศรษฐศ�สตร์เปน็วิช�คำ�นวณ	วชิ�ทีน่่�เบือ่	แต่

สำ�หรับตัวผมแล้วผมเลือกเพร�ะอย�กจะรู้วิธี

ก�รนำ�เคร่ืองมือท�งเศรษฐศ�สตร์ม�ใช้แก้ไข

ปญัห�กบัหล�ยๆ	เร่ือง	ทีท่ำ�คว�มเข้�ใจไดย้�ก			

และอย�กรู้ทนักลเมด็ต�่งๆ	ของก�รตล�ด	หรือ

แม้แต่นโยบ�ยของรัฐบ�ล	 ผมมองว่�ถ้�เร�

ส�ม�รถเข้�ใจระบบได้ทั้งระบบบวกกับมีคว�ม

คิดเป็นกระบวนก�รจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถเข้�ใจ

เร่ืองน้ันไดด้กีว�่หล�ยคนทีอ่�จมองภ�พไมอ่อก	

เพร�ะก�รเรียนเศรษฐศ�สตร์เปรยีบเสมอืนก�ร

เล่นเกมสักเกมหนึ่ง	 ห�กเร�รู ้เรื ่องของฝ่�ย

ห่�งไกลจ�กครอบครัว	 ก็ย่อมไร้ที่พึ่งพิงเป็น

ธรรมด�	 จึงไม่แปลกใจเลยว่�ทำ�ไมรุ่นพี่ของ

คณะศิลปศ�สตร์ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ไปแล้ว

หล�ยๆ	รุ่น	มักจะกลับม�ห�อ�จ�รย์บ่อยครั้ง	

น่ีคงเปน็เพร�ะคว�มอบอุน่ทีค่รูมตีอ่ศษิยน่ั์นเอง	

	 สำ�หรับอน�คตน้ัน	 เม่ือก่อนส�มอย�ก

ทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ	 ทองๆ	 จึงได้เลือก

เรียนส�ยอ�ชีพ	แตข่ณะน้ีคดิว�่อย�กจะเปน็ครู

สอนภ�ษ�ไทยในโรงเรียนที่ใกล้บ้�น	 เพร�ะจะ

ได้อยู่กับครอบครัวและก�รได้สอนเด็กให้รู้

หนังสอืน้ันคดิว�่เปน็อ�ชีพทีไ่ดบ้ญุ	และผูค้นใน

สังคมยกย่องว่�เป็นแม่พิมพ์ของช�ติอีกด้วย	

	 สุดท้�ยน้ี	 คิดว่�เร�เลือกสิ่งที่ดีที่สุด

สำ�หรับชีวิตก�รศึกษ�ของเร�แล้ว	 น่ันคือก�ร

เลือกม�เรียนที่มห�วิทย�ลัยรังสิต	 เพร�ะมี

หล�ยสิ่งหล�ยอย่�งที่ให้เร�ม�กกว่�คำ�ว่�

มห�วิทย�ลัย

ตรงข้�มเป็นอย่�งดีจะทำ�ให้เร�มองภ�พของ

เกมน้ันออก	 และชัยชนะก็จะอยู่แค่เอื้อมครับ	

ก�รเรียนเศรษฐศ�สตร์ก็เช่นกัน	 ห�กเร�เข้�ใจ

ปญัห�ต�่งๆ	อย�่งถอ่งแทเ้ร�ส�ม�รถลงไปเลน่

กับส่วนไหนก็ได้	 ส่วนเป้�หม�ยสูงสุดคือก�ร

พัฒน�ระบบทั้ ง ระบบของประ เทศให้มี

ประสิทธิภ�พที่สุด	ผมเชื่อว่�	1	นโยบ�ย	1	แบบ

จำ�ลองท�งเศรษฐศ�สตร์ส�ม�รถช่วยคนได้ทั้ง

ประเทศ

	 ชีวติในร้ัวมห�วทิย�ลยัรังสติทำ�ใหผ้มได้

รู้จักคิด	รู้จักเลือก	และมีคติที่ว่�	“	คุณส�ม�รถ

สละเวล�หน่ึงวนัเพือ่ห�ปล�ใหค้น	คนหน่ึงมกิีน

จนอิม่ในวันน้ัน	หรือเลอืกทีจ่ะสอนวธีิห�ปล�ให้

เข�มีกินไปตลอดชีวิต”	 น่ีแหละครับคือคว�ม

เป็นเศรษฐศ�สตร์ในคว�มคิดของผมคือก�ร

ทำ�ให้คิดเอ�ตัวรอดและดำ�รงชีวิตได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พสูงสุด	 สุดท้�ยน้ีผมขอฝ�กไว้ว่�	

“เศรษฐศ�สตร์	 เป็นศ�สตร์	 แห่งเศรษฐกิจ	

นำ�พ�ชีวิตสู่	เศรษฐกิจที่มั่นคง”

นางสาวอาทิตยาธร ก๋งเม่ง 

นายอิทธินนท์ บุตรโกบ

 เปิดประเด็นกันที่กระแสคว�มฮอตของละคร

เรื่อง	“อย่�ลืมฉัน”	(Forget	Me	Not)	ละครรักที่เชื่อ

ว�่หล�ยคนตดิต�ม	เพร�ะเร่ืองร�วคว�มรัก	คว�มหลัง

ที่ฝังใจเมื่อคร้ังวัยเรียนที่อยู่ในคว�มทรงจำ�แม้จะจ�ก

กันไป	 ส�รรังสิตฉบับน้ีขอเก�ะติดคอละครเล�ะร้ัว

มห�’ลัย	ไปถ�มน้องๆ	กันหน่อยว่�สำ�หรับคุณ...	ใคร

คนน้ัน	 คือคนที่อย�กให้เก็บคว�มรู้สึกดีๆ	 ไว้	 และ

อย�กบอกเข�ว่�	 “แม้เวล�ผ่�นไปน�นแค่ไหนก็...	

อย่�ลืมฉัน”
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	 “อยากจะพูดค�าว่า	‘อย่าลืมฉัน’
ให้แก่ใครคนนั้น	 คนที่เคยรู้สึกดี	 อยากจะ
บอกผ่านตัวอักษรนี้ไปว่า	 ตลอดเวลาที่ผ่าน
มาเธอยังอยู่ในความทรงจ�าของฉันเสมอ	
ขอบคุณที่เคยห่วงใยดูแลกันมา	 สัญญาได้
ไหมว่า	เธอจะไม่ลืมฉัน”

 “ อ ย า ก พู ด ค� า น้ี กั บ เ พ่ื อ นๆ	
สถาบันการบิน	ม.รังสิต	ค่ะ	เพราะใหม่และ
เพื่อนๆ	 เรียนอยู่ปี	 3	 แล้ว	 อีกไม่นานพวก
เราก็ต้องแยกย้ายไปฝึกบินที่โรงเรียนการ
บินต่างๆ	 บางคนต้องไปเรียนไกลถึงต่าง
ประเทศ	บางคนก็ยังอยู่ในประเทศไทย	หาก
วันนั้นมาถึงคงเศร้า	 แต่เราไปเพื่อท�าหน้าที่	
อย่างไรก็	‘อย่าลืมฉัน’	นะเพื่อนๆ”

นางสาวสุวัฒนา จันทะเลิศ (ใหม่) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานักบิน
พาณิชย์ สถาบันการบิน

	 “ ผ ม จ ะ พู ด กั บ คุ ณ ค รู ที่
โรงเรียนเก่า	เวลาที่กลับไปเยี่ยมโรงเรียน
อยากให้คุณครูทุกคนจ�าได้ว ่าผมคือ
ลูกศิษย์ตัวแสบที่รักโรงเรียนแห่งนี้เสมอ	
เลยอยากจะบอกว่า	 อย่าลืมผมนะ	 For-
get	Me	Not”

 “อยากพูดค�านี้กับคนท่ีรักกัน
และหากวันหนึ่งเราสองคนจ�าเป็นต้องจาก
กันแม้เวลาเนิ่นนานกว่าเราจะกลับมาพบกัน	
แต่อยากให้เรายังมีเรื่องราวดีๆ	ไว้คิดถึงกัน
เสมอ	Forget	Me	Not	นะตัวเอง”	

 “เพื่อน	 คือคนที่แอ๋มอยากพูดค�านี้มากที่สุด	
เพราะช่วงชีวิตเราสุขทุกข์ก็มีเพื่อนอยู่ข้างกัน	 และหาก
วันหนึ่งเราจ�าเป็นต้องห่างไกลกัน	 ก็อยากจะบอกเพื่อน
ว่า	อย่าลืมฉัน	และฉันก็ไม่มีวันลืมพวกเธอ	เพื่อนรัก”

   “อยากพูดค�านี้กับเพื่อนสนิท	หรือเพื่อนแท้ของผมครับ	
ในชีวิตคนเราอาจเจอผู้คนมากมาย	แต่จะมีสักกี่คนที่เป็นเพื่อนแท้	
มิตรภาพจะคงอยู่ตลอดไปแม้วันหนึ่งเราจะต้องจากกันเพราะหน้าที่
หรืออะไรก็ตาม	อยากให้ความทรงจ�าเหล่านั้นยังอยู่ที่เดิม	อย่าลืม
กรูนะ	ไอ้เพื่อนรัก”

นายกมลภพ กิตตินันทณา (ก้าน) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสิรวิชญ์ ตันฑวรักษ์ (แบงค์) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายปาณัสม์ เกตุสุวรรณ (โป๊ะแตก) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์

นางสาวอมราภรณ์ แก้วเพ็ง (แอ๋ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวรจนา สายสุวรรณ์
(กระต่าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะกายภาพบ�าบัด



เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ก “อยากเป็นหมอฟัน”
 มห�วิทย�ลัยรังสิต	ร่วมกับ	สำ�นักพิมพ์บ้�นพระอ�ทิตย์	เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ก	“อย�กเป็นหมอฟัน”	ซึ่ง

เรียบเรียงโดย	ทันตแพทย์รุท�ปกร	อินทร์เสวก	เจ้�ของน�มป�กก�	หมอฟันน้อย	โดยมี	น�ยแพทย์ภีมณพัชญ์	

ธนช�ญวิศิษฐ์	เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�ร	และศิลปินรับเชิญ	เฌอล์เบลล์	ลัลล์ลลิน	ร่วมพูดคุยบนเวที	ภ�ยในง�น

มีกิจกรรมเล่นเกมแจกของร�งวัล	กิ๊ฟเซ็ตดูแลสุขภ�พฟัน	และเสื้อยืด	“หมอฟันน้อย”	พร้อมทั้งพบปะพูดคุย

กับนักเขียนที่บูธสำ�นักพิมพ์บ้�นพระอ�ทิตย์	ณ	ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์

สถาบันการบิน เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหรัฐฯ
 พล.อ.อ.คธ�ทิพย์	กุญชร	ณ	อยุธย�	คณบดีสถ�บันก�รบิน	และคณะผู้บริห�ร	สถ�บันก�รบิน	มห�วิทย�ลัย

รังสิต		พร้อมด้วยประธ�นบริษัท	บ�งกอก	เอวิเอช่ัน	เซ็นเตอร์	จำ�กัด	เดินท�งไปเย่ียมชมและศึกษ�ดูง�นด้�นก�รบิน

และก�รฝึกบิน	เพื่อศึกษ�ข้อมูลในก�รส่งนักศึกษ�ไปฝึกบิน	ที่	EMBRY-BIDDLE	Aeronautical	University	ณ	

ท่�อ�ก�ศย�น	Daytona	Beach	ฟลอริด�	ประเทศสหรัฐอเมริก�

ว.นานาชาติ  ม.รังสิต ร่วมกับ RSU WISDOM TV
จัดสัมมนา “ASEAN 2015 & BEYOND”
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคมและนักศึกษา
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ภาพข่าว

	 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ		มห�วิทย�ลัยรังสิต	ร่วม

กับ	RSU	WISDOM	TV	 จัดสัมมน�หัวข้อ	 “ASEAN	

2015	&	BEYOND”	 เพื่อบริก�รวิช�ก�รเสริมสร้�ง

องค์คว�มรู้ให้แก่สังคมและนักศึกษ�	 โดยเฉพ�ะ

ด้�นเศรษฐกิจ	ก�รเงิน	เทคโนโลยีส�รสนเทศ	ด้�นสังคม	

และด�้นธุรกจิกบัก�รลงทนุตรงต�มแผนกลยทุธข์อง

มห�วิทย�ลัยรังสิต	

	 น�งส�วภ�วิณี	ศิษย์ประเสริฐ	นักศึกษ�ชั้นปี

ที่	3	ส�ข�วิช�	International	Relation	and	Deve-

lopment	 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	

กล่�วว่�	 เน่ืองจ�กตอนน้ีอ�เซียนกำ�ลังจะเข้�ม�มี

บทบ�ทต่อทุกๆ	ด้�นในก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน		จึง

สง่ผลใหก้�รรวมทรัพย�กรในแตล่ะประเทศ	ไมว่�่จะ

เป็นด้�นส่ิงแวดล้อม	แรงง�น	จำ�เป็นต้องมีก�รเตรียม

คว�มพร้อมในทุกๆ	ด้�น	สำ�หรับก�รเปิดรับอ�เซียน	

ซึง่ตรงนีอ้�จจะมีทัง้ข้อดแีละข้อเสยีต�่งกนั	เพร�ะว่�

ในก�รรวมตัวกันทำ�ก�รค้�ม�กข้ึนน้ัน	 ทั้งคนและ

แรงง�นจะมีเสรีและอิสระม�กขึ้น	ผลเสียก็คือ	ห�ก

ประเทศไหนยังไม่พร้อมหรือยังไม่มีก�รพัฒน�เพื่อ

ต้อนรับคว�มเปลี่ยนแปลง	ประเทศนั้นๆ		ก็จะได้รับ

ผลกระทบม�กกว่�	 ดังน้ัน	 ห�กเร�มีโอก�สที่จะ

พัฒน�ตนเองไม่ว่�จะด้�นใดๆ	ก็ต�ม	เร�ก็ไม่ควรที่

จะปฏิเสธ	ซึ่งจ�กก�รฟังสัมมน�ในครั้งนี้	ทำ�ให้ได้รู้

ว่�ปัญห�ของประเทศไทยในตอนน้ี	 คือเร่ืองระบบ

ท�งก�รศึกษ�	เพร�ะหลังจ�กที่เปิดอ�เซียน	ทุกคน

ต้องพูดภ�ษ�อังกฤษได้	 และก�รค้�เสรีในประเทศ

อ�เซยีนจะเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รแลกเปลีย่นแรงง�น

ม�กขึ้น	และต่อไปในอน�คตคว�มต้องก�รของคนที่

มีประสิทธิภ�พในด้�นของภ�ษ�จะม�กขึ้น

	 น�ยวิทย์วสิน	 สิงห�ผลิน	นักศึกษ�ชั้นปีที่	3	

ส�ข�วิช�	Asian	Business	management	วิทย�ลัย

น�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยรังสิต	กล่�วว่�	สำ�หรับผม

News
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นัน้	รูส้ึกประทับใจก�รบรรย�ยจ�กวทิย�กรม�กครบั	

เพร�ะท�่นไดถ้�่ยทอดประสบก�รณ์	และใหข้อ้คดิไว้

ดี	กิจกรรมนี้จึงนับเป็นประโยชน์	และส�ม�รถทำ�ให้

เร�มองเหน็มมุมองของผูบ้ริห�ร	ไดเ้รียนรู้ว่�อ�เซยีน

น้ันจะมีทิศท�งไปในท�งใด	มีผลดีอย่�งไร	และจะส่งผล

ตอ่ก�รขย�ยตวัของเศรษฐกจิในวงกว�้งอย�่งไร	ตรง

นี้ทำ�ให้เข้�ใจอีกด้�นหนึ่งของนักธุรกิจม�กขึ้น	

	 “กิจกรรมในคร้ังน้ีถือว่�ดีม�กครับ	อย�กให้มีอีก	

เพร�ะผู้ท่ีเข้�ร่วมได้ประโยชน์จ�กก�รฟัง	และคิดต�ม	

ตวัผมเองกม็ธุีรกจิสว่นตวั	ตอ้งตดิตอ่ประส�นง�นกบั

คนภ�ยนอก	 ซึ่งห�กมีก�รเปิดก�รค้�เสรีแล้วนั้น	

คงจะมีแรงง�นที่ม�จ�กประเทศเพื่อนบ้�นม�กข้ึน	

และก�รติดต่อเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศก็จะมี

โอก�สที่ม�กขึ้น	 เมื่อได้ฟังมุมมองของนักธุรกิจที่ม�

เป็นวิทย�กรแล้วน้ัน	 ทำ�ให้เร�มองเห็นภ�พของ

อน�คตม�กข้ึน	 และน่ันจะทำ�ให้เร�ได้เรียนรู้และ

เตรียมพร้อมที่จะรับมือในก�รทำ�ธุรกิจ	 ในอน�คต

ห�กมกี�รรวมตัวของกลุ่มอ�เซยีนจะมคีว�มน่�สนใจ

ม�กท�งด�้นของธุรกิจ	ซึง่ตอ่ไปอ�จมธีรุกจิเข้�ม�ใน

ประเทศไทยเยอะม�กข้ึน	 และธุรกิจของเร�เอง

ส�ม�รถออกไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้�นได้ม�กข้ึน	 นับ

เป็นโอก�สในเร่ืองของก�รจ้�งง�น	 เศรษฐกิจของ

ประเทศอ�จจะดข้ึีนเร่ือยๆ	ตอ่ไปในอน�คต”	น�ยวส	ุ

แชม�ร์	นักศึกษ�ชั้นปีที่	4	ส�ข�	International	Busi-

ness	วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยรังสิต	กล่�ว

ทิ้งท้�ย



ศูนย์บริการนานาชาติ ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศฟินแลนด์
   ศูนย์บริก�รน�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยรังสิต	จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ในโครงก�รแลกเปลี่ยน	

STAR	Program	จ�กประเทศฟินแลนด์	โดยได้รับเกียรติจ�ก	ดร.จิตริย�		ปิ่นทอง	รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�ร

ต�่งประเทศ	มห�วทิย�ลยัรังสติ	เปน็ประธ�นในพธีิ	และดร.ฐติพิงศ	์นันท�ภวิฒัน	์คณบดวีทิย�ลยัน�น�ช�ต	ิ

กล่�วร�ยง�น	ณ	ห้อง	11-1204	อ�ค�รรัตนคุณ�กร	(อ�ค�ร	11)	มห�วิทย�ลัยรังสิต	พร้อมทั้งร่วม

รับประท�นอ�ห�รเย็น	และชมคว�มสวยง�มของริมแม่น้ำ�เจ้�พระย�ในย�มค่ำ�คืนอีกด้วย

ว.ดนตรี จัดกิจกรรม “Thailand Jazz Workshop 2014” 

 วิทย�ลัยดนตรี	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 จัดโครงก�รอบรมด้�นดนตรีแจ๊ส	 “Thailand	Jazz	Workshop	

2014”	 โดยมีก�รเรียนก�รสอนในหัวข้อต่�งๆ	 ที่น่�สนใจ	 อ�ทิ	 ประวัติศ�สตร์ดนตรีแจ๊ส	 ก�รฟังเพลงแจ๊ส	

ทฤษฎีแจ๊ส	และก�รอิมโพรไวส์	รวมไปถึงก�รฝึกปฏิบัติ	ทั้งในรูปแบบวง	Jazz	Combo	และ	Jazz	Big	Band	

โดยในวันสุดท้�ยที่มีก�รแสดงคอนเสิร์ต	ได้รับเกียรติจ�ก	น�ยจรูญ	เชดเลอร์	ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รต่�ง

ประเทศ	มห�วิทย�ลัยรังสิต	เป็นประธ�น	ณ	ห้อง	Auditorium	อ�ค�รรัตนคุณ�กร	(อ�ค�ร11)	มห�วิทย�ลัย

รังสิต

ม.รังสิต แจก iPad Air
นศ.ใหม่ ปี 2557

เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
แบบ Smart Classroom 
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 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ส�นต่อก�รพัฒน�

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน	 Smart	Classroom	

“ห้องเรียนอัจฉริยะ”	นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหมม่�เปน็สือ่กล�งในก�รเรียนรู้	เพือ่สง่เสริมและ

พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนยุคดิจิทัลแก่อ�จ�รย์และ

นักศึกษ�	ต�มแนวนโยบ�ย	มห�วิทย�ลัยสมบูรณ์

แบบที่ก�รศึกษ�คือ	 นวัตกรรม	 โดยปีก�รศึกษ�	

2557	จะแจก	iPad	Air	ใหแ้กนั่กศกึษ�ใหมป่ริญญ�

ตรีทุกคน

	 ผศ.ดร.นเรฏฐ์		พันธร�ธร		รองอธิก�รบดี

ฝ่�ยวิช�ก�ร	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 เปิดเผยว่�	

มห�วทิย�ลยัรังสติ	ยงัคงมุง่เน้นก�รพฒัน�รูปแบบ

ก�ร เ รียนก�รสอนเพื่ อ ให้ ก้ �วทันกับ โลกที่

เปลี่ยนแปลง	 ด้วยก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเรียน

ก�รสอนโดยนำ�เทคโนโลยมี�ใช้เปน็สือ่กล�งในก�ร

เรียนรู้	 เพื่อส�นต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	

Smart	Classroom	“ห้องเรียนอัจฉริยะ”	โดยในปี

ก�รศึกษ�	2557	มห�วิทย�ลัยรังสิต	จะแจก	iPad	

Air	ให้แก่นักศึกษ�ใหม่ปริญญ�ตรีทุกคน	เพื่อนำ�

ไปใช้ในก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	RSU	101	รวม

ไปถึงร�ยวิช�อื่นๆ	 ซึ่งจะพัฒน�ต่อให้อ�จ�รย์

ผูส้อนทกุร�ยวชิ�ส�ม�รถใช้ง�นและผลติบทเรียน	

e-Learning	 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งข้ึน	

โดยนำ�เน้ือห�ร�ยวิช�เรียนในรูปแบบ	e-Book	

อัพโหลดไว้ใน	iTunes	U	 ซึ่งในแอพพลิเคชั่นนี้จะ

เปน็ศนูยร์วมตำ�ร�เรียน	หนังสอือ�่นประกอบต�่งๆ	

รวมไปถงึก�รเรียนก�รสอนในแตล่ะคร้ังทีอ่�จ�รย์

ผู้สอนรวบรวมไว้	เรียกได้ว่�เป็นชั้นเรียนออนไลน์	

ที่อ�จ�รย์ผู้สอนและนักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ไปใช้

ประโยชน์ไดท้กุทีท่กุเวล�โดยผ�่นแอพพลเิคช่ันใน

News
ภาพข่าว

เคร่ือง	 ซึ่งมห�วิทย�ลัยเล็งเห็นว่�	 iPad	Air	

ผลิตภัณฑ์ของ	Apple	 น้ีจะส�ม�รถเข้�ม�ช่วย

เสริมและพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนแบบ	Smart	

Classroom	 ได้เป็นอย่�งดีและเกิดประสิทธิภ�พ	

ส่วนหน่ึงเพร�ะผลิตภัณฑ์	Apple	 มีแอพพลิช่ัน

จำ�นวนม�กที่ส�ม�รถรองรับและเป็นตัวช่วยให้

ผู้สอนและผู้เรียนส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ยขึ้น

	 “สำ�หรับนักศึกษ�ปี	1	 ที่ได้รับ	iPad	Air	

โดยเบื้องต้นจะนำ�ม�ใช้ในก�รเรียนร�ยวิช�	RSU	

101	โดยนักศกึษ�ส�ม�รถเช็คต�ร�งเรียน	เน้ือห�

ก�รเรียนก�รสอน	รวมท้ังส่งง�นท่ีได้รับมอบหม�ย

ผ่�น	iPad	Air	 อีกทั้งอ�จ�รย์ผู้สอนยังส�ม�รถ

โตต้อบกบันักศกึษ�ไดด้ว้ยแอพพลเิคช่ันทีร่องรับ	

ทำ�ใหก้�รเรียนก�รสอนมปีระสทิธิภ�พม�กยิง่ข้ึน	

ซึ่งนอกจ�กน้ียังส�ม�รถอัพโหลดรูปภ�พ	 คลิป

วดิโีอ	และไฟลป์ระกอบก�รเรียนในรูปแบบต�่งๆ	

ได้ไม่จำ�กัด	อีกทั้งยังเป็นก�รประหยัดทรัพย�กร

กระด�ษได้จำ�นวนม�ก	เพร�ะอน�คตตำ�ร�	วิช�

เรียน	 จะถูกอัพโหลดเน้ือห�ไว้ใน	 iTunes	U	

นักศึกษ�เองก็ส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ยเพียงแค่

ด�วน์โหลดร�ยวิช�นัน้ไวใ้นเคร่ือง	ถอืเปน็อกีหน่ึง

นวัตกรรมท�งก�รศึกษ�ที่ส�ม�รถเสริมสร้�ง

ประสิทธิภ�พก�รเรียนก�รสอนให้เกิดประโยชน์

ม�กยิ่งข้ึนในยุคดิจิทัล	 เพียงแค่สัมผัสปล�ยน้ิว	

ทั้งน้ี	 iPad	Air	 ที่นักศึกษ�จะได้รับน้ันท�ง

มห�วิทย�ลัยมอบให้เป็นสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่

ตอ้งคนืมห�วทิย�ลยั”	รองอธิก�รบดฝี�่ยวชิ�ก�ร	

กล่�วเพิ่มเติม	
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ระบมบุญที่พม่า
	 สวัสดีคับแฟนๆ	 คอลัมน์ทุกท่�น	 ผม

เองอย�กไปเที่ยวพม่�หรือเมียนม�ร์ม�น�น

แลว้	เพร�ะเริม่เบือ่ประเทศทีเ่ปน็วตัถนุยิมและ

ทันสมัย	 ถึงแม้พม่�ยังเป็นอะไรที่ล้�หลังกว่�

บ้�นเร�	 ประม�ณ	30	 ปี	 แต่ก็ยังคงคว�ม

บริสุทธิ์ดั้งเดิม	มีคว�มเป็นช�วพุทธและศิลป-

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์	 ร�ค�ค่�ทัวร์ก็

ไม่ใช่ว่�จะถูก	 เกือบ	2	 หมื่น	 โดนค่�วีซ่�อีก	

ผมจอ้งจะเทีย่วพม�่อยูห่ล�ยป	ีจนเมือ่ลกูศษิย์

ส�วที่ทำ�ง�นบริษัททัวร์แจ้งว่�มีกรุ๊ปร�ค�

พิเศษแค่	13,900	บ�ท	 เท่�นั้น	3	วัน	2	คืน	

เที่ยวครบสูตร	บินด้วยนกแอร์	ว่�แล้วก็ตกลง

ฉ�ยเดี่ยวไปเลยจะได้มีเรื่องร�วฮ�ๆ	ม�เล่�ให้

แฟนๆ	ผมฟัง	แต่ก็ยังนึกหวั่นอยู่ในใจว่�ร�ค�

ถูกแบบน้ีก�รบริก�รจะดีรึป่�ว	จะโดนข้�วกล่อง

รปึ�่ว	ถ�้ไมด่กีอ้ตอ้งกลบัม�ตบลกูศษิยใ์หห้นำ�	

555	ง�นน้ีมสีปอนเซอร์ผู้ใจดอีอกค�่เดนิท�งให	้

และก็กะไว้ว่�ปีหน้�จะไปประเทศบรูไน	 อัน

เป็นประเทศที่	 10	 ของผม	 เป็นอันครบทุก

ประเทศในกลุ่มอ�เซียน...	ขอบคุงท่�นสปอน-

เซอร์ล่วงหน้�คร๊�บบ	

	 เช้�มืดวันศุกร์ที่	21	มีน�คม	2557	ผม

ต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี	3	 อ�บน้ำ�อ�บท่�เสร็จ
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เรียกแทก็ซีใ่หม้�สง่ทีส่น�มบนิดอนเมอืง	เพือ่เช็ค-

อินตอนตี	4	 ครึ่ง	 โดยมีหัวหน้�ทัวร์ชื่อโทนี่คอย

อำ�นวยคว�มสะดวกกรุ๊ปของเร�	จำ�นวน	31	คน	

พอได้เวล�	06.30	 น.	 นกแอร์ก็เหินฟ้�มุ่งสู่พม่�	

มีอ�ห�รเช้�แจกให้ท�น	เวล�	07.15	น.	ถึงสน�ม

บินมิงก�ล�ดง	กรุงย่�งกุ้ง	ผ่�นพิธีก�รตรวจคน

เข้�เมืองที่มีอยู่แค่	4	ช่องเท่�นั้น	ที่ฮ�ม�กของจุด

นี้ก็คือเจ้�หน้�ที่ส�วแต่งเครื่องแบบใส่สูทเต็มยศ	

แต่ดันท�แป้งสีเหลืองๆ	(ท�น�ค�)	 วนรอบสอง

แก้ม	พอผ่�น	ตม.	ออกม�เพื่อจะม�รับกระเป๋�

ทีส่�ยพ�นกอ็ึง้เพร�ะมแีค	่4	ส�ยพ�นเท�่นัน้	และ

ที่เหวอม�กก็เห็นจะเป็นห้องโถงรับรองของสน�ม

บินมีขน�ดเล็กม�ก	 เอ�เป็นว่�ขน�ดไม่ถึงครึ่ง

ของห้�งโลตัสบ้�นเร�	(เวล�ท้องถิ่นที่เมียนม�ร์

ช�้กว�่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)	พวกเร�รอรวมตวั

ออกม�ด�้นนอกกพ็บไกดส์�วช�วพม�่ใสช่ดุประจำ�

ช�ตเิสือ้แขนย�วใสผ่�้ถงุ	ผมเกล�้มวยมดีอกไมส้ด

แซม	ดูน่�รักดีคับ	เธอชื่อฟ�ง	พูดภ�ษ�ไทยได้ชัด

ถ้อยชัดคำ�ม�กและรู้ศัพท์ฮ�ๆ	เยอะม�ก	เวล�	9	

โมงเช้�	เร�ก็ม�แวะชมจุดแรกที่	พระร�ชวังบุเรง-

นอง	 ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี	

พ.ศ.	2533	 จ�กซ�กปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	่

ทำ�ให้สันนิษฐ�นได้ว่�โบร�ณสถ�นแห่งนี้ เป็น

พระร�ชวังของพระเจ้�หงส�วดีบุเรงนอง	ปัจจุบัน

ก�รขุดค้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์	 แต่ก็พอจะมองเห็น

ได้ว่�พระร�ชวังแห่งนี้กว้�งใหญ่เพียงใด	ประม�ณ	

10	โมง	ก็ม�ชมพระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธ�ตุ

มุเต�	ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงส�วดี	สัญลักษณ	์

ยืนยันคว�มเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงส�วดี	ภ�ยใน

บรรจุพระเกศ�ธ�ตุของพระพุทธเจ้�			ธรรมเนียม

ก�รเข้�วัดในประเทศพม่�ต้องถอดรองเท้�กัน

ตั้งแต่เข้�เขตวัดเลย	ถ้�ท่�นคิดจะไปเที่ยวพม่�	ไม่

ต้องเอ�รองเท้�หรูๆหรือถอดย�กๆ	 ไปเลยคับ	

รองเท้�แตะน่�จะเวิร์กสุด	 ท�งบริษัททัวร์เค้�จะ

แจกผ้�เย็นให้เป็นระยะๆ	 หลังจ�กท่�นขึ้นรถม�	

ไม่ได้ให้ไว้เช็ดหน้�คับ	 เค้�เอ�ไว้ให้เช็ดเท้�ก่อน	

แล้วค่อยเช็ดหน้�	555	(มุขของไกด์ส�วช�วพม่�)	

ประม�ณ	11	โมง	ก็ม�ตักบ�ตรเพลพระสงฆ์	กว่�	

480	 รูปที่วัดไจ้คะว�ย	 สถ�นที่ที่มีพระภิกษุและ

ส�มเณรไปศึกษ�พระไตรปิฎกเป็นจำ�นวนม�ก	

ส�ม�รถนำ�สมุด	 ป�กก�	 ดินสอ	 ไปบริจ�คที่วัด

แห่งนี้ได้	 	 นักท่องเที่ยวจะไปบริจ�คเงินทำ�บุญ

ซือ้ข�้ว	อ�ห�รเพือ่รอใสบ่�ตรพระทีเ่ดนิแถวม�	ผม

เห็นนักท่องเที่ยวบ�งคนกำ�เงินเป็นปึกใส่เงินบ�ตร

พระองค์ละ	500	 โห!	 คงหมดหล�ยตังค์	 แต่เงิน

จ๊�ดคับ	เท่�กับเงินไทย	ยี่สิบบ�ทเท่�นั้น	555	เวล�	

11	โมงกว่�ก็ม�ถอดรองเท้�เข้�วัดพระพุทธไสย�สน์

ชเวต�เลียว	 มีอ�ยุเก่�แก่กว่�พันปี	 ค้นพบเมื่อ

ช�วอังกฤษสร้�งท�งรถไฟไปมัณฑเลย์	 พระพุทธรูป

นอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยง�มในแบบของมอญ	

ในป	ีพ.ศ.	2524	ซึง่เปน็ทีเ่ค�รพนบัถอืของช�วพม�่

ทั่วประเทศ	และเป็นพระนอนที่งดง�มที่สุดของ

พม่�	คนไทยเรียกพระหน้�หว�น	ด้�นหน้�วัดมี

เครื่องไม้แกะสลัก	เครื่องหัตถกรรมจำ�หน่�ยแก่

นักท่องเที่ยว

	 เที่ยงกว่�ก็ได้เวล�ที่ทุกคนรอคอยเพร�ะ

หิวข้�วกันแล้ว	หนูฟ�งพ�ม�ท�นที่	Kyaw	Swa	

Restaurant	ผมนั่งกับเพื่อนร่วมทริปอีก	9	ท่�น	

อ�ห�รออกม�เต็มโต๊ะเลย	แต่ที่เจ๋งสุดก็คือเป็ด

ปักกิ่ง	 กุ้งแม่น้ำ�เผ�ตัวโต	 คนละตัว	 ผมเองไม่

ท�นปล�	มีอีกท่�นไม่ท�นกุ้ง	หนูฟ�งบอกให้เร�	

2	คนแลกกัน...	เข้�ท�งผมเลย	ได้เล่นกุ้งเผ�	2	

ตัว	แฮ่	แฮ่	หลังจ�กอิ่มแทบอ้วกแล้ว	ก็เตรียม

ตวัไสข้ยอ้นกบัก�รขึน้เข�สูค่มิปนูแคมป	์(เชงิเข�

ไจ้เที่ยว)	ใช้เวล�เดินท�งประม�ณ	1	ชั่วโมงครึ่ง		

ถึงคิมปูนแคมป์	หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก

หกล้อแบบบรรทุกคนง�นไปตัดอ้อยเพ่ือข้ึนบนภูเข�

ไจ้เท่ียว	ใช้เวล�เดินท�งแบบสุดเสียวสยอง	เพร�ะ

ท�งแคบม�กและมีโค้งตลอด	ผมงี้จับร�วเหลก็

แน่นจนปวดแขน	ที่สำ�คัญเวล�โชเฟอร์หม่องแก

ทิ้งโค้ง	ผมต้องขมิบจนปวดแก้มก้น	จ�กบริเวณ

นี้ประม�ณ	1	ชั่วโมงกว่�		ทัศนียภ�พสวยง�ม

สองข้�งท�งพร้อมสัมผัสคว�มเย็นซึ่งจะค่อยๆ	

เยน็ขึน้เรือ่ยๆ	พวกเร�เข�้ทีพ่กัโรงแรมไจโ้ท	เปน็

โรงแรมที่อยู่ใกล้พระธ�ตุอินทร์แขวนม�กที่สุด	

มีทัศนียภ�พงดง�มม�ก	 จะเห็นทิวเข�ซึ่งอยู่

รอบๆ		และตื่นต�ตื่นใจกับพระธ�ตุอินทร์แขวน

ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักม�ก	 ใช้เวล�เดินเพียง	15	น�ที	

คว�มมหัศจรรย์ที่ว่�พระธ�ตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้

อย่�งไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงม�	ก�รที่ก้อนหิน

สีทองว�งหมิ่นเหม่บนหน้�ผ�ม�น�นนับพันปี	

โดยเฉพ�ะเมื่อมองจ�กด้�นล่�งขึ้นไปก็ดูคล้�ย

กับลอยอยู่เหนือหน้�ผ�	ร�วกับพระอินทร์นำ�ไป

แขวนไวก้ล�งอ�ก�ศนบัเปน็อศัจรรยเ์จดยี	์ผมเดนิ

ถ่�ยรูปพระธ�ตุฯ	เป็นชั่วโมงตั้งแต่เย็นจนพลบค่ำ�	

ตืน่ต�อิม่เอบิใจม�กทีไ่ดม้�สกัก�ระ	ผูค้นช�วพม�่

ม�กม�ยต�่งม�กร�บไหวน้ัง่สม�ธิกนัข้�มคืน	หลบั

นอนกนักล�งล�นกว�้ง	อ�ห�รค่ำ�คนืน้ีทีห่อ้งอ�ห�ร

โรงแรมเป็นแบบบุฟเฟ่ต์	แต่ก็มีกุ้งแม่น้ำ�ตัวโตเผ�

ให้ท�นไม่อั้น	 ได้ยินแต่เสียงพ่ีไทยคุยกันล่ันท้ัง

โรงแรม		3	ทุ่มกว่�ๆ	อ�บน้ำ�เข้�นอนดีกว่�	ดูทีวี

ก็ฟังภ�ษ�พม่�ไม่รู้เร่ืองอีก...	ร�ตรีสวัสด์ิคับพระธ�ตุ

อินทร์แขวน...	ส�ธุ	โปรดติดต�มตอนต่อไปฉบับหน้�

นะคับพี่น้อง

้

วันที่

29 มิ.ย. 57 16.00 น.ศุลกากร ยูไนเต็ด พบ  ม.รังสิต เอฟซี ศุลกากร-ลาดกระบัง 54

โปรแกรม สนามเวลา

	 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ	สโมสรฟุตบอลมห�วิทย�ลัยรังสิต	“ไอ้เสือบุก”	ในก�รแข่งขันฟุตบอล

เอไอเอส	ลีกภูมิภ�ค	“ดิวิชั่น	2”	โซนกรุงเทพฯ	และภ�คกล�ง	เลกที่	2	ฤดูก�ล	2014	

	 โดยโปรแกรมก�รแข่งขันของ	สโมสรฟุตบอลมห�วิทย�ลัยรังสิต	ในเดือนมิถุน�ยน	2557

	 อัพเดตคว�มเคลื่อนไหวของ	“ไอ้เสือบุก”	ได้ที่	http://www.facebook.com/rangsituniversityfc



“คุณลุง” ผลงานนักศึกษา ม.รังสิต
คว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้นปลูกจิตส�านึก
ในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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Showcase
 ของดีมีอยู่

	 “คุณลุง”	หนังสั้นผลง�นนักศึกษ�ภ�พยนตร์ฯ	

ม.รังสิต	 คว้�ร�งวัลชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ใน

โครงก�ร	“สรรเสริญพระบ�รม	ี100	ป	ีร่วมร้อยใจไทย”	

ถ�่ยทอดเร่ืองร�วสะทอ้นคว�มจงรักภกัดแีละสำ�นึกใน

พระมห�กรุณ�ธคิณุของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั	

	 น�ยณัฐปคัลภ์	 เข็มข�ว	 นักศึกษ�ช้ันปีที่	 2	

ส�ข�วชิ�ก�รภ�พยนตร์และวดีทิศัน์	คณะนิเทศศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ในฐ�นะผู้เขียนบทและผู้กำ�กับ

ตวัแทนของทมีเต�่คล�นฟลิม์	กล�่วว�่	หลงัจ�กทร�บ

ข่�วว่�มีโครงก�รประกวดทำ�หนังสั้นในว�ระครบรอบ	

100	ปี	เพลงสรรเสริญพระบ�รมี	ซึ่งเป็นโครงก�รที่จัด

ข้ึนเพื่อปลูกจิตสำ�นึกในคว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันให้

แก่ เย�วชนและคนไทย	 โดยสำ�นักง�นส่งเสริม

สวัสดิภ�พและพิทักษ์เด็ก	 เย�วชน	ผู้ด้อยโอก�สและ

ผู้สูงอ�ยุ	 กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง

ของมนุษย์	ร่วมมือกับ	บริษัท	รอยัล	พ�ร�กอน	เอ็นเตอร์-

ไพร์ส	จำ�กัด	มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย	และบริษัท	โตโยต�้	

มอเตอร์	 (ประเทศไทย)	 พวกเร�จึงได้รวมทีมกับ

เพือ่นๆ	สม�ชิกเต่�คล�นฟลิม์ซึง่เปน็กลุม่เพือ่นทีเ่รียน

ดว้ยกนั	และเร่ืองทีพ่วกเร�นำ�ม�ทำ�เปน็หนังสัน้น้ันม�

จ�กเค้�โครงเร่ืองจริง	 โดยต้องก�รสะท้อนให้เห็นถึง

เร่ืองคว�มจงรักภักดีที่คนไทยคนหน่ึงมีต่อในหลวง	

แม้ว่�เข�จะเป็นประช�ชนธรรมด�	ไม่มีโอก�สได้เจอ

ในหลวงโดยตรง	แต่ก�รแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดี

น้ีส�ม�รถทำ�ไดต้ลอดเวล�	สำ�หรับสถ�นทีใ่นก�รถ�่ย

ทำ�	 เน่ืองจ�กเน้ือเร่ืองเกี่ยวพันกับโรงฉ�ยภ�พยนตร์	

พวกเร�ในทีมได้ติดต่อไปท่ีโรงหนังแล้ว	แต่ด้วยค่�ใช้จ่�ย

ที่สูงห�กต้องปิดโรงหนัง	 จึงเซตอ�ค�รเรียนที่

สมาชิกทีมเต่าคลานฟิล์ม
ผู้สร้างหนังสั้น เรื่อง คุณลุง

มห�วิทย�ลัยรังสิตเป็นโรงภ�พยนตร์เพื่อถ่�ยทำ�

เรื่องดังกล่�ว	

	 “คุณลุง	 เป็นเร่ืองร�วชีวิตของข้�ร�ชก�ร

บำ�น�ญทีใ่ช้ชีวติคนเดยีวอยูใ่นบ�้นของตนเอง	เปน็คน

ขยัน	 ใช้ชีวิตอย่�งพอเพียง	 และทุกวันเมื่อถึงเวล�

ประม�ณ	20.00	 น.	 คุณลุงจะหยุดง�นทุกอย่�งที่ทำ�

เพ่ือม�เปิดทีวีน่ังรอดูข่�วในพระร�ชสำ�นัก	และทุกวันเส�ร์

คุณลุงจะไปที่โรงหนังใกล้บ้�นเพียงเพื่อซื้อตั๋วหนังไป

ชมและร้องเพลงสรรเสริญพระบ�รมี	 ก่อนหน้�น้ีก�ร

ม�โรงหนังเพยีงแค	่15	น�ทกีอ่นหนังฉ�ยแลว้กลบั	เปน็

สิ่งที่หล�ยคนสงสัยว่�คุณลุงกำ�ลังทำ�อะไร	แต่สุดท้�ย

สิ่งที่คุณลุงทำ�นั้นสะท้อนให้เห็นว่�ก�รแสดงคว�ม

จงรักภักดีต่อในหลวงเร�ส�ม�รถทำ�ได้ตลอด	 แม้จะ

เป็นเพียงแค่ก�รร้องเพลงสรรเสริญพระบ�รมี	 และนี่

คอืสิง่ทีต่อ้งก�รสะทอ้นในหนังสัน้เร่ืองนีใ้หแ้กค่นด	ูแม้

จะเป็นหนังสั้นแค่	8	น�ที	แต่ผมเชื่อว่�ห�กทุกคนได้ดู

จะรู้ว่�ในหลวงคือศูนย์รวมใจของคนไทยท้ังช�ติ”	

	 น�งส�วกชกมล	 วิจ�ร�ณ์	 นักศึกษ�ชั้นปีที่	2	

ส�ข�วิช�ก�รภ�พยนตร์และวดีทิศัน์	คณะนิเทศศ�สตร์	

มห�วทิย�ลยัรังสติ	สม�ชิกในทมีเต่�คล�นฟลิม์	กล�่ว

เพิ่มเติมว่�	คว�มภูมิใจของร�งวัลท่ีได้รับคร้ังน้ี	 เทียบ

ไม่ได้กับครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเร�ในฐ�นะเย�วชน

คนไทย	ที่มีโอก�สได้ทำ�อะไรเพื่อในหลวงบ้�ง	 เป็น

ผลง�นที่ภูมิใจและประทับใจที่สุด

	 ติดต�มเรื่องร�วภ�พยนตร์สั้น	 “คุณลุง”	 ได้ที่	

http://www.youtube.com/watch?v=9MiLYxOthuQ

 อ�จ�รย์ศิรวีร์	 ศุกรวรรณ	 อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�

วิช�แฟช่ันดี ไซน์	 คณะศิลปะและก�รออกแบบ	

มห�วิทย�ลัยรังสิต	พร้อมด้วยนักศึกษ�ชั้นปีที่	2	ส�ข�

วิช�แฟชั่นดีไซน์	จำ�นวน	18	คน	เดินท�งสู่ประเทศญี่ปุ่น	

เพื่อเปิดโลกทัศน์	ศึกษ�วัฒนธรรมประเพณี	วิถีชีวิตของ

ช�วญี่ปุ่น	รวมทั้งเข้�ทำ�ก�ร	Workshop	แลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็นด้�นแฟช่ันดีไซน์	 ร่วมกับสถ�บัน	Bunka	

Gakuen	Educational	Foundation	ซ่ึงเปิดสอนเก่ียวกับ

ส�ข�วิช�แฟชั่นดีไซน์โดยเฉพ�ะ	และเป็นสถ�บันชั้นนำ�

ที่มีชื่อเสียงประจำ�ประเทศญี่ปุ่น	และในทวีปเอเชีย				

	 “โครงก�รทศันศึกษ�ทีป่ระเทศญีปุ่น่คร้ังนี	้จดัข้ึน

เปน็ปทีี	่7	ตดิตอ่กนั	โดยมวีตัถปุระสงค	์เพือ่พ�นักศกึษ�

ชั้นปีที่	2	ส�ข�วิช�แฟชั่นดีไซน์	เดินท�งไปเปิดมุมมอง

ใหม่ๆ	เกีย่วกบัแฟช่ันดไีซน์	เรียนรู้วฒันธรรมและวถิชีีวติ

ของช�วญีปุ่น่	ซึง่ก�รเดนิท�งคร้ังน้ี	เนน้ก�รเดนิท�งดว้ย

รถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นเป็นหลัก	 โดยนักศึกษ�จะได้เข้�ไป

สัมผัสกับส่ิงแวดล้อมและคว�มเป็นอยู่ของช�วญ่ีปุน่จริงๆ	

เห็นก�รแต่งก�ยหล�กหล�ยแนวในแต่ละยุคสมัยที่แตก

ต่�งกัน	อ�ทิ	ชุดกิโมโน	ชุดคอสเพลย์	หรือ	ชุดแนวพัง

ค์	 และแนวต่�งๆ	 แม้ว่�จะแต่งตัวคนละสไตล์แต่ก็

ส�ม�รถผสมผส�นและอยูร่่วมกนัไดใ้นแบบของคนญีปุ่น่	

สำ�หรับกิจกรรมในวันแรกของปีน้ี	 คือก�รเดินท�งไป

สถ�นที่ต่�งๆ	 ได้แก่	 เมืองฮ�โกเน่	 เยี่ยมชมหมู่บ้�น

ซ�มูไร	 หมู่บ้�นฮ�กิเนะซึ่งเป็นหมู่บ้�นเก่�แก่	 และเป็น

หมู่บ้�นที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ�ที่ม�จ�กภูเข�ฟูจิ	 ทำ�ให้

นักศึกษ�ได้เห็นก�รดำ�รงชีวิตแบบด้ังเดิม	ก�รทำ�น�	ก�ร

ทำ�ไร่	หรือภูมิปญัญ�ช�วบ�้นในก�รใช้เคร่ืองปัน่น้ำ�	สว่น

กิจกรรมวันท่ีสองเป็นก�รพ�นักศึกษ�ไปท่ีตล�ดผ้�นิโปริ	

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้รูปแบบท่ีแตกต่�งกันของผ้�ในแต่ละฤดู	

จ�กนั้นได้เดินท�งไปสักก�ระศ�ลเจ้�เมจิ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์

News
ข่าว

แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต
เปิดมุมมองด้านแฟชั่น
ข้ามขอบฟ้าทัศนศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

คู่บ้�นคู่เมืองของญ่ีปุ่น	 และในส่วนของวันสุดท้�ย	 คือ

ก�รร่วมทำ�	Workshop	 กับอ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�ก

สถ�บนั	Bunka	Gakuen	Educational	Foundation	โดย

โจทย์ของคร้ังนี้จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับแพทเทิร์น	 ซึ่ง

นักศึกษ�จะได้แลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นและวัฒนธรรม

ซึ่งกันและกัน	ก�รพ�นักศึกษ�ไปสัมผัสวิถีชีวิตของช�ว

ญีปุ่น่และเยีย่มชมสถ�นทีต่�่งๆ	ถ�้ถ�มว�่เกีย่วอะไรกบั

แฟช่ันดีไซน์	 อ�จ�รย์คิดว่�มีคว�มเก่ียวข้องกันทุก

ประก�ร	 เพร�ะแฟชั่น	คือก�รดำ�รงชีวิต	ก�รเรียนรู้วิถี

ชีวิตคนเพ่ือนำ�ม�ออกแบบเส้ือผ้�ให้สอดคล้องกับคว�ม

เป็นอยู่ในก�รใช้ชีวิต	นอกจ�กนี้	ก�รได้สังเกต	ก�รได้

มองเหน็สภ�พแวดล้อมและสิง่ต่�งๆ	รอบตัว	โดยนำ�หลกั

คิดแบบแฟช่ันเข้�ม�ใช้ก็ส�ม�รถเป็นก�รสร้�งแรง

บันด�ลใจได้เช่นกัน	 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษ�ที่จะ

ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอด	 พัฒน�สร้�งสรรค์ผลง�นได้ใน

อน�คต”	อ�จ�รย์ศิรวีร์	กล่�วเสริม
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Recommended
เมนูบันเทิง

NEED FOR SPEED
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

 เป็นเร่ืองหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีก�รทำ� 

Need	For	Speed	ไปเปรียบเทียบกับภ�คใด	หรือ

ภ�คหนึ่งของภ�พยนตร์ชุด	The	Fast	and	The	Furious	

	 คำ�ถ�มทีใ่ครหล�ยคนอย�กรู้คำ�ตอบกค็อื	Need	

For	Speed	มีคว�มเหมือนหรือแตกต่�ง		จ�กภ�พยนตร์

ชุด	The	Fast	and	The	Furious	หรือไม่	และอย่�งไร	

	 เมือ่มองทีก่�รเปน็ภ�พยนตร์เกีย่วกบัก�รแข่งรถ

บนท้องถนน	อ�จจะไม่พบคว�มแตกต่�ง		แต่เมื่อมอง

ที่ลักษณะของเร่ืองและแนวภ�พยนตร์	 น่�จะพอพบ

คว�มแตกต่�งที่เด่นชัด

	 ภ�พยนตร์ชุด	The	Fast	and	The	Furious	 มี

ลักษณะเป็นภ�พยนตร์อ�ชญ�กรรม	 ในขณะที่	Need	

For	Speed	มีลกัษณะเปน็ภ�พยนตร์เดนิท�งไปต�มถนน	

โดยเป็นก�รเดินท�งแบบข้�มฝั่งประเทศ	 และระหว่�ง

ก�รเดินท�งนั้น	ตัวละครเอก	(นักขับรถแข่ง)	ได้เรียนรู้

และพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับหญิงส�วผู้นั่งอยู่ข้�งๆ	 ใน

รถ	และด้วยลักษณะดังกล่�ว	ในภ�พยนตร์จึงมีภ�พรถ

ผ่�นเมืองและภูมิประเทศที่สวยง�ม	 และสำ�คัญต่อ

วัฒนธรรมรถยนต์	ซึ่งน่�จะถือว่�เป็นจุดเด่นของเรื่องนี้	

และอ�จเป็นคว�มแตกต่�งที่เด่นชัดที่สุดเมื่อเทียบกับ	

The	Fast	and	The	Furious	

	 อย่�งไร	ฉ�กก�รขับรถแข่งกันบนท้องถนน	ซึ่ง

มทีัง้คว�มเร็ว	กบัก�รอวดคว�มส�ม�รถของผูแ้สดงแทน	

บวกกับง�นด้�นกล้องและก�รตัดต่อยังคงเป็นสิ่งที่มุ่ง

ตอบสนองคว�มต้องก�รของคนดูต�มแบบเรื่องอื่นๆ	

สร้างความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ ด้วยนิสัยแค่ 1%
อักษรลักษณ์

	 ฉบั บ น้ี เ ร � ข อนำ � เ ส นอ

หนังสือข�ยดีที่เขียนโดยเจ้�ของ

ร�งวัลพูลิตเซอร์	 ประจำ�ปี	2009	

‘ช�ลส์	ดูฮิกก์’	จะพ�คุณไปสำ�รวจ

และทำ�คว�มเข้�ใจว่�	 นิสัยก่อตัว

ข้ึนม�ได้อย่�งไร	 และแนะนำ�วิธี

วิเคร�ะห์นิสัยนับร้อยนับพันที่จะ

เลือกม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดย

เน้ือห�ภ�ยในเล่มแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ส่วน

แรกอธิบ�ยว่�นิสัยของแต่ละคนเกิดข้ึนได้

อย่�งไร	 โดยเข้�ไปสำ�รวจระบบประส�ท

เพ่ือค้นห�ต้นตอของนิสัย	 มองห�วิธี

เปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆ	 และปลูกฝังนิสัย

ใหม่ๆ	เนื้อห�ส่วนที่	2	จะพ�คุณไปสำ�รวจ

นิสัยของบริษัทและองค์กรที่ประสบคว�ม

สำ�เร็จ	 อย่�งร้�นสต�ร์บัคส์ที่ปั้นคนเรียน

ไม่จบมธัยมปล�ยให้กล�ยเป็นผูจ้ดัก�รร้�น

ช้ันยอดด้วยก�รปลูกฝังนิสัยแห่งคว�ม

สำ�เร็จลงในตัวเข�	 และเน้ือห�ในส่วน

สุดท้�ยว่�ด้วยเร่ืองนิสัยของสังคม	 โดย

เน้ือห�แต่ละบทตั้งอยู ่บนพ้ืนฐ�นของ

แนวคิดที่สำ�คัญน่ันก็คือ	 ‘เร�ส�ม�รถ

เปลีย่นแปลงนิสยัได้ห�กรู้ทีม่�ทีไ่ปของมนั’	

และอ้�งอิงข้อมูลจ�กก�รศึกษ�วิจัยนับ

พันครั้ง	บทสัมภ�ษณ์นักวิทย�ศ�สตร์และ

ผูบ้ริห�รกว่�	300	คน	และผลง�นวจิยัทีท่ำ�

ข้ึนทีบ่ริษทัหล�ยสบิแห่ง	แล้วคณุจะรู้ว่�สิง่

ไม่สำ�คญัทีท่ำ�อยูท่กุวนั	อ�จเป็นจดุพลกิผนั

ของชีวิต!!!

	 ฉบับน้ีขอพูดเร่ือง	 นวัตกรรม	

หรือ	Innovation	กันสักนิด	หล�ยคน

คงได้ยินกันจนชินกับคำ�ๆ	 น้ี	 ซึ่งจ�ก

ประวัตขิองนวตักรรมทีด่งัระดบัโลก	ถงึ

ข้ันเปลีย่นวถีิชวีติผูค้นมหีล�ยอย่�ง	ถ้�

มองในมุมของนวัตกรรมที่ เ ก่ียวกับ

เทคโนโลยีก็นับตั้งแต่	 เครื่องจักรไอนำ้�	

ในยุคปฏิวัติอุตส�หกรรมม�จนถึง

รถยนต์และเครื่องบิน	จ�กหลอดไฟให้

แ ส งสว ่ � งนำ �ม �สู ่ โ ท รทั ศน ์ แ ละ

คอมพิวเตอร์	จ�กโทรเลขม�สู่โทรศัพท์

และอินเทอร์เน็ต	สิ่งต่�งๆ	เหล่�นี้เป็น

นวัตกรรม	

World Innovation (1)
โดย ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

	 แต่หล�ยอย่�งก็เกือบไม่ได้

เป็นนวัตกรรมข้ึนหิ้งระดับโลก	 เช่น	

iPhone	iPod	iPad	หรือแม้แต่	Face-

book	 ทำ�ไมถึงพูดเช่นนี้	 เพร�ะตอน

แรกอย่�งเช่น	iPhone	คนอ�จมองว่�

มนักแ็ค่โทรศพัท์มอืถอื	ใครๆ	กท็ำ�กนั	

ซึ่งสมัยน้ันก็มีโทรศัพท์แบบสัมผัสใช้

กันแล้ว	แต่	iPhone	สร้�งคว�มแตกต่�ง

ขอแค่เหนือกว่�เพียงเล็กน้อย	 เช่น	

เร็วกว่�	ใช้ง่�ยกว่�	ระบบเสถียรกว่�	

ฯลฯ	สิ่งเหล่�นี้แม้ดูแตกต่�งเพียงเล็ก

น้อยก็จริง	แต่เป็นคว�มต่�งในมมุมอง

ที่ใส่ใจชีวิตผู้ใช้อย่�งลึกซึ้ง	 น่ันทำ�ให้

ผู ้คน(แทบจะ)ทั้งโลก?	 อย�กใช ้

นวัตกรรมช้ินน้ี	 แม้ว่�มันอ�จไม่ใช่

สิ่งสร้�งสรรค์ชิ้นแรกของโลกก็ต�ม	

	 พูดถึงนวัตกรรมแล้วนึกถึง

ประเทศญี่ปุ่นขึ้นม�ทันใด	 ประเทศที่

ดูแลเอ�ใจใส่ผู้คนมักเป็นประเทศที่

เต็มไปด้วยนวัตกรรมจริงๆ	ฉบับหน้�

ต่อตอน	2	Japan	Innovation	ครับ

14 15News
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	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ตอบรับกระแสคว�มแรงของ

เครือข่�ยสังคมออนไลน์	 เปิดหลักสูตรโซเชียลมีเดีย

เทคโนโลยี	 สนองคว�มต้องก�รของภ�คธุรกิจ	 มุ่งผลิต

บุคล�กรผู้เช่ียวช�ญด้�นโซเชียลมีเดียโดยตรง	 พร้อมทั้ง

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งด้�นเทคโนโลยีและธุรกิจที่

หล�กหล�ย	 อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่�ง

แท้จริง	

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 ดร.ม.ล.กุลธร	 เกษมสันต์	

คณบดีคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	

กล่�วว่�	 ทุกวันน้ีโซเชียลมีเดียเข้�ม�มีบทบ�ทอย�่งม�ก

ในชีวติประจำ�วนั	ซึง่เม่ือเทคโนโลยไีดก้�้วม�สูชี่วิตประจำ�

วนัของเร�อกีระดบัหน่ึง	เร�คงหลกีเลีย่งไมไ่ด	้และคงตอ้ง

ยอมรับว่�สือ่โซเชียลมีเดยีมอีทิธิพลม�กๆ	เพร�ะส�ม�รถ

เข้�ไปอยู่ในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่	

จ�กปัจจัยดังกล่�วส่งผลให้ภ�คธุรกิจต่�งหันม�ให้คว�ม

สำ�คัญกับโซเชียลมีเดียเป็นอย่�งม�ก	 เน่ืองจ�กมีต้นทุน

ต่ำ�แต่ประสิทธิภ�พท�งด้�นก�รตล�ดค่อนข้�งสูง	 และ

ส�ม�รถเข้�ถงึตวับคุคลไดเ้ปน็จำ�นวนม�กและตลอดเวล�	

จนเกิดธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่�	 โซเชียล

คอมเมิร์ซ	

	 “ในภ�คธุรกิจ	 ผู้ประกอบก�รต้องก�รก�รสื่อส�ร

ก�รตล�ดที่มีประสิทธิภ�พไปยังลูกค้�	 	 เช่น	 ก�รสั่งซื้อ

สินค้�	ชำ�ระเงิน	ติดต�มผล	และก�รบริห�รจัดก�รระบบ

ฐ�นข้อมูลของลูกค้�	ฯลฯ	ดังน้ัน	แนวท�งก�รเรียนก�รสอน

ของหลักสูตรจึงครอบคลุมโซเชียลมีเดียทั้งหมด	 โดยจะ

เปรยีบเทยีบสือ่แตล่ะชนิดว�่มปีระสทิธิภ�พในก�รใช้ง�น

อย่�งไร		ต้องทำ�อย่�งไรจึงจะเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด	ซึ่ง

ทั้งหมดนี้จะนำ�ม�เรียบเรียงเป็นทฤษฎี	 เป็นหลักวิช�ก�ร	

และนำ�ม�ถ่�ยทอดอย่�งเป็นระบบ	เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ

และส�ม�รถนำ�ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน”	

คณบดี	กล่�วเพิ่มเติม

	 ดร.สุทธิศักดิ์	จันทวงษ์โส	หัวหน้�หลักสูตร

โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี	 คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	

มห�วทิย�ลยัรังสติ	กล่�วเสริมว่�	หลกัสตูรโซเชียลมเีดยี

เทคโนโลย	ีเป็นหลกัสตูรแรกในประเทศไทย	ทีมุ่ง่เน้นให้

ผูเ้รียนได้รับประโยชน์อย่�งจริงจงัและส�ม�รถนำ�โซเชียล

มีเดีย	 ไปประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น	 และส�ม�รถนำ�ไป

ต่อยอดโดยก�รสร้�งโอก�สในเชิงธุรกิจได้อย่�งเต็ม

ประสิทธิภ�พ	 พร้อมทั้งอยู ่ในกรอบของคุณธรรม

จริยธรรมที่ควรจะเป็น	

	 “ปัจจุบันโซเชียลมีเดีย	 ไม่ได้จำ�กัดก�รใช้ง�น

เฉพ�ะบคุคลเท�่น้ัน	แตน่ำ�ม�ใชง้�นในระดบัองคก์รและ

ภ�คธุรกจิ	โดยมีตำ�แหน่งง�นที่มีคว�มต้องก�รในตล�ด

ค่อนข้�งสูง	 เช่น	 ผู้บริห�รวิเคร�ะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย	

ผู้วิจัยท�งโซเชียลมีเดีย	รวมถึงผู้ประกอบก�รด้�นโซเชียล

มีเดีย	ฯลฯ	ซึ่งจ�กคว�มต้องก�รดังกล่�ว	มห�วิทย�ลัย

รังสติ	จงึนำ�ม�พฒัน�เปน็หลกัสตูรทีต่อบสนองกบัคว�ม

ต้องก�รของตล�ด	 โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักสูตรที่มี

คณุภ�พครอบคลมุเน้ือห�สำ�คญัๆ	อ�ท	ิเทคโนโลยเีครือ

ข่�ยโซเชียลมีเดีย	ก�รตล�ดโซเชียลมีเดีย	ก�รวิเคร�ะห์

พฤติกรรมผู้บริโภคด้�นโซเชียลมีเดีย	 	 ก�รประยุกต์ใช้

ง�นโซเชียลมีเดีย	 ก�รวิจัยและพัฒน�โซเชียลมีเดีย	

เป็นต้น		ซ่ึงเน้ือห�เหล่�น้ีจะครอบคลุมก�รใช้ง�นโซเชียล

มเีดยีในทกุระดบั	ซึง่ทีผ่�่นม�แมจ้ะมคีว�มตอ้งก�รจ�ก

ผู้เรียนเป็นจำ�นวนม�ก	แต่ภ�คก�รศึกษ�ยังไม่ส�ม�รถ

ตอบสนองคว�มต้องก�รท�งด้�นนี้ได้		ดังนั้น	ผู้ที่สนใจ

ต้องเข้�อบรมเฉพ�ะท�ง	1-2	 วัน	 และเสียค่�ใช้จ่�ย

ค่อนข้�งสูง	ท�งคณะฯ	จึงพัฒน�หลักสูตรระดับปริญญ�โท	

36	หน่วยกติ	ท�งด�้นโซเชยีลมเีดยีข้ึน	ใช้เวล�เรียนรวม

ทั้งสิ้น	1	ปี	เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของภ�คเอกชน	

องค์กร	และผู้ประกอบก�รท่ีต้องก�รบุคล�กรด้�นโซเชียล

มีเดีย	 ไว้ใช้ง�นในองค์กรและรองรับคว�มต้องก�รใน

ตล�ดแรงง�นที่มีเพิ่มม�กขึ้น	โดยค�ดหวังว่�นักศึกษ�ท่ี

จบหลักสูตรนี้	จะได้คว�มรู้ด้�นโซเชียลมีเดียไปอย่�ง

ครบถ้วน	 และส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร	

ชีวิตประจำ�วัน	 และสังคมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

ส�ม�รถเลือกใช้เคร่ืองมือโซเชียลมีเดียได้อย่�งช�ญฉล�ด		

และส�ม�รถแก้ไขปัญห�ที่ เกิดขึ้นได้อย่�งถูกวิธี”	

หัวหน้�หลักสูตร	กล่�วเพิ่มเติม

ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.โท
“โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี” หลักสูตรแรกของประเทศไทย



โชว์ออฟ
ShowOff

[สมพล วชิรวัฒนา]

	 น�งส�วสุพัตร�	ธรรมท�ทอง	หรือ	บ๋อมแบ๋ม	

นักศึกษ�ชั้นปีที่	4	ส�ข�วิช�ผู้นำ�ท�งสังคม	ธุรกิจ	

และก�ร เ มือง 	 วิ ทย�ลั ยนวั ตกรรม สั งคม	

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 หล�ยๆ	 คนในวงก�รกีฬ�

เชียร์ลีดดิ้งคงจะคุ้นหน้�ต�ของส�วน้อยคนน้ีเป็น

อย�่งม�ก	เพร�ะเธอคอืผูเ้ลน่ตำ�แหน่งยอดของทมี

เชียร์ลีดดิ้ง	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ที่นอกจ�กจะ

ส�ม�รถคว้�แชมป์ต่�งๆ	 ทั้งในและนอกประเทศ

ม�ครองแล้ว	 ยังมีดีกรีแชมป์โลกเป็นเกียรติยศ

ประดับตัวเธออีกด้วย

	 น�งส�วสุพัตร�	กล่�วว่�	ด้วยคว�มที่เป็น

คนตัวเล็ก	มีคว�มอ่อนตัวสูง	และก�รชักชวนจ�ก

รุ ่นพี่ในโรงเรียนเก่�	 เธอจึงเข้�สู ่วงก�รกีฬ�

เชียร ์ลีดดิ้งในตำ�แหน่งตัวยอด	 จนถึงตอนน้ี

บ๋อมแบ๋มเล่นกีฬ�เชียร์ลีดดิ้งม�กว่�	10	 ปี	 แล้ว	

โดยส�ม�รถคว้�แชมป์ร�ยก�รต่�งๆ	 ม�นับไม่

ถ้วน	 โดยมีร�ยก�รที่จัดขึ้นในประเทศไทย	ได้แก่	

Thailand	National	Cheerleading	Competition	

และ	Asian-Thailand	Cheerleading	Invitational	

นอกจ�กน้ี	 ยังมีร�ยก�รที่จัดข้ึนในต่�งประเทศ	

ได้แก่	ร�ยก�ร	National	Cheerleading	Cham-

pionships	2010	 ในประเทศอินโดนีเซีย	 ร�ยก�ร	

Cheerleading	Asia	International	Open	Cham-

pionships	2013	ในประเทศญีปุ่น่	โดยส�ม�รถคว้�

แชมป์โลกได้ในร�ยก�ร	Cheerleading	World	

Championships	 2011	 ในเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง	และร�ยก�ร	World	DanceSport	Games	

2013	ที่ไชนีส	ไทเป	

	 ท้�ยสุดน้ี	 ก�รเล่นกีฬ�เชียร์ลีดดิ้งยังได้ให้

สิง่ดีๆ 	กบับอ๋มแบม๋ม�กม�ย	ไมว่�่จะเปน็ก�รสร้�ง

คว�มส�มัคคีกับเพื่อนๆ	 ในทีม	 คว�มมีระเบียบ

วนัิย	เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งด�้นจติใจ	คว�ม

มีจติใจสูต้อ่สภ�วะคว�มค�ดหวงัและกดดนั	ดงัธมี

ของกีฬ�ชนิดนี้	“Spirit	Can	Drive	พลังใจส�ม�รถ

ขับเคลื่อนได้ทุกสิ่ง”

GOOD OLD DAY
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สุพัตรา ธรรมทาทอง
เชียร์ลีดเดอร์ไทย ดีกรีแชมป์โลก

	 ณัฐ	หรือน�ยณัฐภน	ชูขจร	ศษิยเ์ก�่รุ่นที	่19	ส�ข�

วิช�เทคโนโลยีอ�ห�ร	 คณะเทคโนโลยีชีวภ�พ	(ปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยอี�ห�ร)	เปน็คนหนึง่ทีเ่รยีนจบออกม�แลว้

ต้องกลับไปส�นต่อธุรกิจของครอบครัว	 น่ันคือ	 บริษัท	

อุตส�หกรรมทวีวงษ์	 จำ�กัด	 ประกอบธุรกิจผลิตและ

จำ�หน่�ยอ�ห�รทะเลแปรรูป	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งข้ึนม�

รุ่นอ�กง-อ�ม่�		ปัจจุบันส่งต่อม�ยังรุ่นที่	2	และรุ่นที่	3	

เริ่มเข้�ม�เรียนรู้ง�น	

	 จ�กก�รที่มีโอก�สติดต�มอ�กง-อ�ม่�	 เข้�ไปที่

บริษัทจึงค่อยๆ	ซึมซับวิถีชีวิตและลักษณะก�รทำ�ง�น

ม�กขึ้น	ดังนั้น	 เมื่อเรียนจบ	ม.ปล�ย	ทำ�ให้ณัฐเลือก

เอนทร�นซ์ท�งด้ �นเทคโนโลยีอ�ห�ร	 ซึ่ งก็ติด

มห�วิทย�ลัยของรัฐ	แต่ติดตรงท่ีอยู่ต่�งจังหวัดซ่ึงค่อนข้�ง

ไกลบ้�น	 ณัฐจึงสละสิทธิ์และห�ข้อมูลมห�วิทย�ลัย

เอกชนทีเ่ปดิสอนท�งด�้นน้ี	แลว้เลอืกเรียนทีม่ห�วทิย�ลยั

รังสิต

	 “ผมห�ข้อมูลมห�วิทย�ลัยเอกชนที่เปิดสอนท�ง

ด้�นเทคโนโลยีอ�ห�ร	 และตัดสินใจเลือกเรียนที่

มห�วทิย�ลยัรงัสติ	เพร�ะในสมยันัน้หลกัสตูรเทคโนโลยี

อ�ห�รของ	ม.รังสิต	เปิดสอนม�เกือบ	20	ปี	แล้ว	ดังนั้น	

จึงคิดว่�ที่นี่น่�จะมีคว�มเชี่ยวช�ญม�กกว่�ที่อื่นๆ	แต่

วันที่ม�สมัครเรียนกลับลังเลใจไปสมัครเรียนหลักสูตร

บริห�รธุรกิจ	 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	 พอกลับถึงบ้�นจึงคิด

ทบทวนอีกคร้ังว่�เร�ควรจะเรียนท�งไหนกันแน่ที่จะมี

ประโยชน์กับธุรกิจของครอบครัวม�กที่สุด	 วันรุ่งข้ึนจึง

กลับม�ที่มห�วิทย�ลัยเพื่อขอย้�ยคณะม�เรียนหลักสูตร

เทคโนโลยีอ�ห�รแทน	 เพร�ะคิดว่�บริห�รธุรกิจเร�

ส�ม�รถเรียนในระดับปริญญ�โทได้	 แต่ถ้�เป็นท�งด้�น

เทคโนโลยอี�ห�รถ�้เร�ไมม่พีืน้ฐ�นกไ็มส่�ม�รถเรยีนตอ่

ได้	 	 ซึ่งพอเข้�ม�เรียนแล้วด้วยคว�มที่หลักสูตรน้ีมี

นักศกึษ�ไมม่�กนักทำ�ใหพ้วกเร�ในคณะรู้จกัและสนิทกนั	

และจุดเด่นอีกอย่�งของหลักสูตรนี้คือ	คณะจะมีโรงง�น

ต้นแบบ	ซึ่งในโรงง�นนี้จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่�งๆ	

ทีใ่ช้จริงในโรงง�นอตุส�หกรรม	ไวใ้หนั้กศึกษ�เรียนรู้และ

ฝกึปฏบิติัจริงๆ	เพือ่เตรียมตัวนักศึกษ�ใหพ้ร้อมสำ�หรับก�ร

ทำ�ง�นจริง	 สำ�หรับก�รทำ�ง�นของผมนั้น	 ผมเร่ิมง�นที่

บริษัทในตำ�แหน่งพนักง�นไลน์ผลิต	 มีหน้�ที่เรียนรู้ง�น

ทุกอย่�งต้ังแต่ก�รเตรียมวัตถุดิบ	 ข้ันตอนก�รผลิต	 ฯลฯ	

เพื่อเรียนรู้ส�ยง�นด้�นก�รผลิตว่�มีกระบวนก�รอย่�งไร	

ทำ�หน้�ทีน่ีป้ระม�ณ	1	ป	ีจงึไดพ้ฒัน�ม�เปน็หวัหน้�แผนก

ผลิตสินค้�	 รับผิดชอบด้�นก�รผลิตปูอัดและลูกช้ิน	 จ�ก

ประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือ	 บริษัทยังใช้

วิธีก�รแบบเก่�ในก�รผลิตอ�ห�ร	ซึ่งถือว่�ล้�สมัยม�ก	

แตกต่�งไปจ�กสิ่งที่เร�เรียนม�	 ดังนั้น	 เร�จึงต้องพัฒน�

ตนเองให้ดีขึ้น	 ผมพัฒน�ตนเองโดยก�รเข้�อบรมกับ

หน่วยง�นต่�งๆ	ของภ�ครัฐ	และนำ�โครงก�รท่ีน่�สนใจเข้�ม�

ห�รือกับผู้บริห�ร	ซ่ึงข้อดีของคว�มเป็นลูกหล�นคือ	คำ�แนะนำ�

หรือก�รห�รือในหล�ยๆ	 เรื่องทำ�ให้ผู้บริห�รเข้�ใจและ

เปิดใจม�กข้ึน	 ปีต่อม�จึงได้รับมอบหม�ยให้เป็นหัวหน้�

โปรเจกต์ดูแลก�รปรับปรุงระบบก�รบริห�รโรงง�นให้มี

คว�มทนัสมยัม�กข้ึน	โดยมทีมีทีป่รึกษ�จ�กภ�ครัฐเข้�ม�

ช่วยเหลือ	 ซึ่งหลังจ�กปรับปรุงระบบต่�งๆ	 ผลปร�กฏว่�

บริษัทส�ม�รถลดต้นทุนต่�งๆ	ลงได้	70	เปอร์เซ็น	นอกจ�กน้ี	

ยังรับผิดชอบเรื่องก�รติดตั้งเครื่องจักรสำ�หรับก�รผลิต

ที่อ�ค�รหลังใหม่	 ซึ่งถือว่�เป็นง�นที่หนักและเหนื่อยม�ก	

แต่เร�ส�ม�รถนำ�ทฤษฏีที่เรียนม�ประยุกต์ใช้ได้จริงใน

โรงง�นของเร�	 เช่น	 ระบบก�รบริห�รจัดก�รโรงง�น

อุตส�หกรรม	 ก�รต้ังโรงง�น	 ก�รจัดก�รโรงง�นให้ถูก

สุขลักษณะ	ฯลฯ		ปีต่อม�ได้รับมอบหม�ยให้ดูแลในเรื่อง

คลังสินค้�และก�รจัดก�รโลจิสติกส์	 กระทั่งปัจจุบันดำ�รง

ตำ�แหนง่ผู้ชว่ยผู้จัดก�รทั่วไป	จะดูแลและรบัผิดชอบตั้งแต่

ก�รผลิต	คลังสินค้�	รวมถึงโปรเจกต์ต่�งๆ	ของบริษัท”

	 แม้ว่�จะเกดิม�ในครอบครัวทีม่ธุีรกจิเป็นของตวัเอง	

แต่เส้นท�งก�รส�นต่อธุรกจิน้ันกไ็ม่ได้โรยด้วยกลบีกหุล�บ

เสมอไป		เข�ยงัต้องพสิจูน์ศกัยภ�พของตนเองให้ผูบ้ริห�ร

เห็นว่�เข�มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเพียงพอที่จะพัฒน�และ

ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวให้เจริญก้�วหน้�ต่อไปได้

ในอน�คต

ณัฐภน ชูขจร
กับธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
เจเนอเรชั่นใหม่ ที่น่าจับตามอง
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On campus
ล้อมรั้วกิจกรรม

เชื่อมสายสัมพันธ์กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ต้อนรับนักศึกษาเฟรชชี่

	 กจิกรรมศลิปวัฒนธรรมระหว�่งประเทศ

เปน็กจิกรรมทีไ่ดรั้บคว�มสนใจอย�่งม�ก	อกีทัง้

ใช้เป็นสื่อกล�งเช่ือมคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

นักศกึษ�ไทยกบันักศกึษ�ต่�งช�ติไดเ้ปน็อย�่งด	ี

โดยเมื่อเร็วๆ	นี้	กลุ่มนักศึกษ�จีน	จ�กวิทย�ลัย

หลีเจียง	 มห�วิทย�ลัยครูกว�งสี	 เมืองกุ้ยหลิน	

จำ�นวน	60	 คน	 เดินท�งม�มห�วิทย�ลัยรังสิต	

เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย	 โดยมีนักศึกษ�

จ�กคณะศิลปศ�สตร์	 ส�ข�วิช�ภ�ษ�จีน	 และ

นักศึกษ�ทุนศิลปวัฒนธรรม	 ร่วมทำ�กิจรรม

หล�ยอย่�ง	เช่น	รำ�ไทย	ร้องเพลงไทยเดิม	เล่น

ดนตรีไทย	 ฯลฯ	 สำ�หรับคว�มประทับใจจ�ก

กิจกรรมเป็นอย่�งไรน้ัน	 ได้สะท้อนผ่�นบท

สัมภ�ษณ์	ดังนี้	

	 Mr.Shuai	Di	นักศกึษ�ส�ข�วชิ�ดนตรีจนี	

ให้สมัภ�ษณ์ว่�	ก�รเข้�ร่วมกจิกรรมนีไ้ม่เคยรู้จกั

ศิลปวัฒนธรรมไทยม�ก่อนเลย	แต่รู้จักชื่อเสียง

ประเทศไทยจ�กสถ�นที่ท่องเที่ยว	จึงดีใจม�กที่

ได ้ม�ประเทศไทย	 และได้มีโอก�สเรียนรู ้

ศิลปวัฒนธรรมที่งดง�ม	 สัมผัสประสบก�รณ์

แปลกใหม่จ�กก�รเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

	 “กิจกรรมคร้ังน้ี	 ทุกคนสนุกสน�นม�ก	

รู้สึกดีใจที่นักศึกษ�จีนและไทยให้คว�มร่วมมือ

ดมี�ก	จ�กก�รทีช่มรมดนตรไีทยไดส้�ธิตก�รเล่น

เคร่ืองดนตรีไทย	 รู้สึกชอบเคร่ืองดนตรีไทยเป็น

พเิศษ	เสยีงไพเร�ะม�ก	เมือ่ฟงัเสยีงแลว้ส�ม�รถ

จินตน�ก�รได้ถึงบรรย�ก�ศและภูมิประเทศที่

สวยง�มของไทย”	Mr.Shuai	กล่�วตอนท้�ย

	 ด้�นนักศึกษ�ส�วจ�กส�ข�วิช�เต้นรำ�	

Miss	Hou	Tingting	ให้สัมภ�ษณ์ว่�	ก่อนม�เมือง

ไทยรู้จักเพียงว่�เป็นเมืองพุทธและอ�ก�ศร้อน	

แตไ่มรู้่จกัศลิปวฒันธรรมไทยม�กอ่น	เมือ่ไดร่้วม

กิจกรรมฝึกรำ�วงม�ตรฐ�น	รู้สึกว่�แปลกใหม่ไม่

เหมือนระบำ�ของจนี	ประทบัใจและสนุกม�กทีไ่ด้

ฝึกรำ�วงร่วมกับเพื่อนๆ	คนไทย		ซึ่งทุกคนน่�รัก	

ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำ�ใจ

	 “ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้	 อีกทั้งรู้สึกว่�

หลงรักเมืองไทย	 อย�กอยู่น�นๆ	 ประเทศไทย

เป็นประเทศท่ีน่�อยู่และน่�พักผ่อน	เพ่ือนๆ	คนไทย

และมห�วทิย�ลยัรังสติใหก้�รตอ้นรับดมี�ก	และ

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ	 นักศึกษ�ไทยเดินท�งไป

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมจีนท่ีมห�วิทย�ลัยครูกว�งสี	

เมืองกุ้ยหลิน”	Miss	Hou	กล่�วทิ้งท้�ย

	 หน่ึงในนักศกึษ�ไทยทีไ่ดเ้ข้�ร่วมกจิกรรม

สอนทักษะก�รร้องเพลงไทยเดิมและดนตรีไทย	

น�ยณัฐวุฒิ	 คำ�ช่ืน	 นักศึกษ�ทุนศิลปวัฒนธรรม	

ใหส้มัภ�ษณ์ว�่	เพือ่นๆ	นักศกึษ�จนีใหค้ว�มสนใจ

เป็นอย่�งม�ก	 มีคว�มตั้งใจที่จะฝึกร้องเพลง

ไทยเดมิ	ในสว่นของตัวเองรู้สกึตืน่เตน้ว�่จะพดูกนั

รู้เรื่องหรือไม่	เนื่องจ�กภ�ษ�ร้องเป็นภ�ษ�เฉพ�ะ	

จะแปลหรือสื่อคว�มหม�ยย�ก	 อย่�งไรก็ต�ม

เพื่อนจีนหล�ยคนเรียนรู้ได้เร็ว	 ส�ม�รถขับร้อง

เพลงไทยเดิมได้	 และบ�งคนตีกลองแขกเป็น

จังหวะต�มที่สอนได้ดี

	 “ประทับใจเพื่อนๆ	 ช�วจีนที่มีคว�มตั้งใจ	

มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 แม้เร�จะสื่อส�รไม่รู้เรื่อง	ก็ใช้

ท�่ท�งและมอื	อกีทัง้ใช้กจิกรรมเปน็สือ่ดว้ยก�รรำ�	

ร้องเพลง	 และก�รเล่นดนตรี	 ส่งผลให้ศิลป-

วัฒนธรรมที่แตกต่�งก็ส�ม�รถสื่อส�รถึงกันได้”	

น�ยณัฐวุฒิ	กล่�ว

	 มุมมองจ�กเจ้�ภ�พกิจกรรมน้ี	 อ�จ�รย์

วสันต์	 ยอดอิ่ม	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ส่งเสริมศิลป-

วัฒนธรรม	 เปิดเผยว่�	 ที่ผ่�นม�ได้จัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่�งประเทศหล�ยคร้ัง	

เช่น	 กิจกรรมเรือเย�วชนเอเชียอ�คเนย์	 ง�นวัน

สงกร�นต์	 โดยเน้นให้นักศึกษ�ไทยและนักศึกษ�

ต่�งช�ติได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	ทั้งนี้	เล็งเห็นว่�

ศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักหรือภ�ษ�ส�กล

ที่ทำ�ให้คนต่�งช�ติเข้�ถึงกันได้ ง่�ย	 เพร�ะ

วฒันธรรมเปน็คว�มสขุและเปน็ช่องท�งสนัติภ�พ

ที่ดีที่สุด

	 ท�้ยสดุน้ีขอขอบคณุ	อ�จ�รยส์ภุ�พศิ	โชต-ิ

ธรรมวฒัน�		ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัภ�ษ�และเอเชีย

ตะวันออกศึกษ�	 ในก�รดูแลนักศึกษ�ส�ข�วิช�

ภ�ษ�จีน	ได้ฝึกทักษะภ�ษ�จีนด้วยก�รสัมภ�ษณ์

นักศึกษ�จีนที่เข้�ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

คุยเฟื่องเรื่องภาษา[อาจารย์วิรุตม์ อินทร์ชูรันต์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์์]

	 ในหน้�ร้อนนั้นสิ่งที่เร�จะต้องเผชิญในแต่ละวันคือ	คว�มร้อน	

แสงแดด	และคร�บเหงื่อไคลที่เหนียวเหนอะหนะ	ก�รเกิดผิวมันและ

ก�รเกิดสิว	ดังนั้น	ในครั้งนี้จึงมีข้อแนะนำ�ก�รดูแลผิวในหน้�ร้อน

		 1.	หลีกเลี่ยงแสงแดดยิ่งในช่วงเวล�	10.00-15.00	น.		แต่เมื่อ

ต้องเผชิญแสงแดดควรเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่�	SPF	30	ขึ้นไป	

		 2.	ดื่มน้ำ�ให้ได้	8-10	แก้ว	ก�รดื่มน้ำ�เยอะๆ	เป็นวิธีที่ดีที่สุดใน

ก�รช่วยรักษ�คว�มชุ่มชื้นของผิวในฤดูร้อนที่ผิวมักจะแห้ง

		 3.	น้ำ�เย็นช่วยฟื้นฟูผิว	หลังโดนแดดก�รใช้น้ำ�เย็นล้�งหน้�จะ

ทำ�ให้รู้สึกผิวสดช่ืนเย็นสบ�ยแล้วน้ำ�เย็นยังจะช่วยฟื้นฟูผิวหน้�ได้เป็น

อย่�งดี

		 4.	ท�นผลไม้หรือน้ำ�ผลไม้กันบ่อยๆ	เช่น	แตงโม	แคนต�ลูป	

หรือผลไม้ธ�ตุเย็น	เพร�ะผลไม้ประเภทนี้จะอุดมไปด้วยน้ำ�ที่ช่วยเพิ่ม

คว�มชุ่มชื้นให้แก่ผิว

		 5.	บำ�รุงผิวด้วยมอยส์เจอไรเซอร	์	หน้�รอ้นโดยปกติเร�จะรูส้ึก

เหนียวเหนอะหนะ	ครีมไหลเยิ้ม	แต่เร�ต้องบำ�รุงผิวในฤดูร้อนให้เป็น

ไปต�มปกต	ิโดยทีเ่ร�ตอ้งเลอืกครีมหรือโลช่ันทีเ่หม�ะสำ�หรับหน้�ร้อน	

และควรท�ครีมหรือโลชั่นทันทีหลังอ�บน้ำ�ขณะที่ผิวยังหม�ดๆ	เลือก

	 เผลอแปบ๊เดยีวกเ็ข้�สูเ่ดอืนพฤษภ�คมแลว้นะครับ	สำ�หรับช�วรังสติเร�คงจะตืน่เตน้กนัไมน้่อยทีอ่กีไมช้่�ก็จะมนัีกศกึษ�ใหมห่น้�ต�

จิ้มลิ้มเข้�ม�เป็นสม�ชิกใหม่ในรั้วฟ้�บ�นเย็นของเร�	ส�รรังสิต	คอลัมน์	“คุยเฟื่องเรื่องภ�ษ�”	ฉบับนี้	จึงขอแนะนำ�คำ�ศัพท์ภ�ษ�ญี่ปุ่น	

เกี่ยวกับก�รเปิดภ�คก�รศึกษ�ใหม่นะครับ

	 	 	 しんにゅうせい　	 	 shinnyuusei	 					หม�ยถึง	นักศึกษ�ใหม่	

	 	 	 にゅうがく　	 	 nyuugaku					 					หม�ยถึง	ก�รเข้�ศึกษ�

	 	 	 にゅうがくしき　	 	 nyuugakushiki					 					หม�ยถึง	พิธีปฐมนิเทศ

	 	 	 がっき	 　　	 	 gakki	 	 					หม�ยถึง	ภ�คก�รศึกษ�	

	 	 	 1がっき　	 	 ichigakki		 					หม�ยถึง	ภ�คก�รศึกษ�	1

	 	 	 せんぱい　　	 	 sempai	 	 					หม�ยถึง	รุ่นพี่

	 	 	 こうはい　　	 	 kouhai	 	 					หม�ยถึง	รุ่นน้อง

 สำ�หรับรุ่นพี่ก็อ�จจะเตรียมพูดสำ�นวนต่อไปนี้เพื่อเป็นก�รต้อนรับน้องๆ	ได้นะครับ	สำ�นวนที่ว่�	คือ	にゅうがく　おめでとう　
ございます。　Nyuugaku	omedetou	gozaimasu.	“ขอแสดงคว�มยินดีในก�รเข้�ศึกษ�”	ครับ

โลช่ันเน้ือบ�งเบ�และซึมซ�บเข้�สู่ผิวอย่�งรวดเร็ว	จะช่วยให้ไม่รู้สึก

เหนียวเหนอะหนะเกินไปนัก	 อ�จท�แป้งฝุ่นทับจะช่วยให้รู้สึก

สบ�ยตัวขึ้น

		 6.	อย่�ใช้รองพื้นที่หน�เกินไป	สำ�หรับผู้หญิงท�ได้ไม่น�น

หน้�ก็จะมันเยิ้มจ�กก�รเผชิญแสงแดดร้อนจ้�	 ซึ่งแน่นอนว่�ก�ร

ที่ครีมรองพื้นละล�ยเข้�กับคว�มมันบนใบหน้�แล้วใบหน้�เกิดสิว

ได้ง่�ย	ดังน้ัน	ควรท�ครีมกันแดดและรองพ้ืนบ�งๆ	ก็พอ	ก�รเลือก

ชนิดที่กันน้ำ�ได้ก็จะลดปัญห�เครื่องสำ�อ�งละล�ยเปื้อนใบหน้�ได้

		 7.	ก�รสบูบหุร่ี	โดยเฉพ�ะสบูในช่วงฤดรู้อนดว้ยแลว้มันเปน็

ตัวกระตุ้นอย่�งดีให้เกิดอนุมูลอิสระม�ทำ�ล�ยผิวของเร�ได้	ทำ�ให้

ผิวหย�บกร้�น	หมองคล้ำ�	และเหี่ยวย่น




