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ชีวิตน้องใหม่

เฟรนด์ชิป บันทึกเล่มสุดท้ายก่อนจากกัน ได้ถูกละเลง
ด้วยลายมือ และหยดน�้ำตา เมื่อเปิดอ่าน ก็ได้แต่นั่งยิ้ม และนึกถึง
ความทรงจ�ำกับเพื่อนมัธยมที่เพิ่งจากลากันมา โดยที่ไม่รู้เลยว่า
อนาคตข้างหน้า “เพื่อนใหม่ มหาวิทยาลัยใหม่ หอใหม่ ชีวิตใหม่”
จะเป็นอย่างไร นึกไปก็ได้แต่กังวลไป
เมื่อวันเปิดภาคเรียนมาถึง..... “น้องใหม่” ค�ำเรียกที่ถูก
เรียกโดยพี่ๆ
และอาจารย์
สิ่งที่ต้องท�ำจนเรียกได้ว่าเป็น
ธรรมเนียมประเพณีไปแล้วนั่นคือ กิจกรรมรับน้องใหม่ ทุกวันเรา
จะต้องเดินจูงมือกันกับเพื่อนใหม่ เต้นด้วยกัน ยิ้มด้วยกัน และ
บางซีนอารมณ์ก็อาจจะมีร้องไห้ด้วยเมื่อต้องอยู่คนเดียว แต่ช่วง
เวลาเหล่านี้ ไม่นานก็จะผ่านไป ภาพทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ใน
ความทรงจ�ำ และในอนาคตก็ต้องจากลากันไปกับเพื่อนที่เคยเป็น
เพื่อนใหม่ แม้การจากลาในครั้งนี้จะไม่มีการเขียนเฟรนด์ชิป แต่
ความผูกพันและความทรงจ�ำจะฝังแน่นไม่แพ้ความทรงจ�ำสมัย
เรียนมัธยมเลย
จากประสบการณ์ที่ผ่านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
มาก่อน ขอแนะน�ำน้องใหม่วา่ “ไม่วา่ จะการเรียน หรือการท�ำกิจกรรม
ใดๆ ขอให้น้องๆ เข้าร่วม และตั้งใจด�ำเนินชีวิต หากจะมีใครเดินเซ
ออกนอกทางไปบ้าง ก็ขอให้กลับเข้ามาสู่เส้นทาง เก็บเกี่ยวความ
ทรงจ�ำและประสบการณ์ของช่วงชีวิตวัยนี้ให้ได้มากที่สุด
หาก
ท�ำได้คุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้เวลาในการค้นหาตัวเองได้อย่างไม่
สิ้นเปลือง” ท้ายที่สุดนี้ ขอต้อนรับ “นักศึกษา” เข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยรังสิต บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ
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“อย่าลืมฉัน” คำ�นี้คุณอยากบอก
ใครมากที่สุด
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ม.รังสิต แจก iPad Air
แก่นศ.ใหม่ รหัส 57 ทุกคน
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ผลงานหนังสั้นฝีมือ นศ.นิเทศ
“คุณลุง”
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เปิดตัวหลักสูตรใหม่ เรียนรู้อัพเดต		
ตามกระแส Social Media
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Editor’s talk

ศูนย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เมือ่ พูดถึงบุคคลในเครือ่ งแบบทีท่ �ำ งานเกีย่ วกับธุรกิจด้านการบิน   คุณนึกถึงอะไร? หลายคน
อาจประทับใจทีไ่ ด้เห็นหนุม่ หล่อสาวสวยในเครือ่ งแบบกราวน์ทใี่ ห้บริการอยูใ่ นส่วนของภาคพืน้ ดิน
หลายคนอาจชืน่ ชอบรอยยิม้ ของสจ๊วตและแอร์โฮสเตสทีใ่ ห้บริการบนเครือ่ งบิน หรืออีกหลายความ
ประทับใจต่อบุคคลในเครื่องแบบเหล่านี้ แต่รู้หรือไม่ว่า  กว่าที่พวกเขาเหล่านั้นจะมาทำ�หน้าที่ใน
ส่วนงานต่างๆ ของสายการบินได้ ต้องผ่านบทเรียน  การฝึกปฏิบตั ิ และบททดสอบมากมาย ดังนัน้
เพื่อเป็นการตอกย้ำ�นโยบายมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย
รังสิต หลักสูตรการจัดการธุรกิจด้านการบิน และวิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยานจึงจับมือกัน
สร้าง Cabin Mock Up ศูนย์ฝึกปฏิบัติการจำ�ลองสายการบิน เพื่อให้นักศึกษาที่มีความชื่นชอบ
สายอาชีพดังกล่าวได้เรียนรู้ ฝึกฝน และฝึกปฏิบตั งิ านจริง เพือ่ เตรียมความพร้อมสูส่ ายวิชาชีพต่อไป
เรียนรู้ เรียนลึก จากประสบการณ์จริง

อาจารย์ดุสิต ศิริสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวว่า โครงการจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ ปฏิบตั กิ ารจำ�ลองสายการบิน
Cabin Mock Up จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการจำ�ลอง
ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเกิดจากความร่วมมือ
ที่ดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริง
ซึง่ ก่อนหน้านีเ้ ราให้นกั ศึกษาเรียนรูก้ ารทำ�งานด้านต่างๆ เกีย่ วกับ
สายการบินโดยความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมภายนอก ทั้งใน
ส่วนของศูนย์ฝึกลูกเรือการบินไทย และสถาบันฝึกสอนแอร์
โฮสเตสมิราเคิล ไฟลท์ แอดเทนแดนท์ อคาดิมี ทั้งนี้ เพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นบรรยากาศจริง ฝึกปฏิบตั กิ ารให้บริการในด้านต่างๆ
รวมทัง้ เรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในไฟลท์บินตามหลัก
มาตรฐานสากล เป็นการเปิดมุมมองให้นักศึกษาได้เห็นเกี่ยวกับ
การจัดการด้านการบินทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสายการบินแบบ Premium, Light Premium หรือ Low-Cost เพราะอนาคตข้างหน้า
เชือ่ ว่าการเปิดตัวของสายการบินทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ จะทำ�ให้ความ
ต้องการบุคลากรทางด้านนี้มีมากขึ้นตามไปด้วย ที่สำ�คัญทาง
หลักสูตรจะพัฒนาเรือ่ งของภาษาของผูเ้ รียนไปพร้อมๆ กัน เพราะ
การทำ�งานด้านสายการบินจำ�เป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร
“การท�ำ Cabin Mock Up เชื่อว่านักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มที่จากคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง โดย
เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนรู้ครอบคลุมทุกกระบวนการ

งานตรงส่วนนี้แล้ว ซึ่งเหมือนกับ
เป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาให้แก่
มหาวิทยาลัย
“นอกจากนักศึกษาจะได้ซ่อมบำ�รุงเครื่องบิน
แล้ว ก็จะมีประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือกันในครั้งนี้คือ
นักศึกษาซ่อมบำ�รุงฯ จะเรียนในวิชาเกี่ยวกับ Cabin Maintenance
ซึ่งถือว่าเป็นวิชาหนึ่งที่สำ�คัญไม่แพ้รายวิชาอื่นๆ เลย เพราะนักศึกษา
ทีจ่ บไปส่วนใหญ่จะได้อยูต่ รงส่วนงาน Cabin Maintenance แทบทัง้ สิน้
ยกตัวอย่างเช่น เครือ่ งบินทีบ่ นิ ภายในประเทศ พอเครือ่ ง Landing ช่าง
มีเวลา 1 ชัว่ โมง หรือชัว่ โมงครึง่ ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ได้เห็นทั้งบรรยากาศจริงบนเครื่อง และเรียนรู้งานในส่วนต่างๆ ทั้ง เช่น เติมน้ำ�มัน ถ่ายของเสีย เปิด-ปิดประตูเครื่องให้พนักงานโหลด
ธุรกิจสายการบิน การบริการ การขนส่ง กฎหมายการบิน เป็นต้น กระเป๋า เช็คลมยาง เติมน้�ำ พร้อมทัง้ ซ่อมบำ�รุงตามรายการต่างๆ โดย
รวมทั้งเรียนรู้ที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีที่เกิดปัญหา ด่วนตามที่ได้รับการรายงานจากลูกเรือ เช่น ห้องน้ำ�มีปัญหา เก้าอี้นั่ง
ทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่อง นอกจากนี้ในส่วนของอาหาร ผู้โดยสารปรับระดับไม่ได้ อุปกรณ์ห้องครัว ระบบจ่ายน้ำ�ร้อน ระบบ
นักศึกษาจากหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารจะ ไฟฟ้า ฯลฯ ซึง่ ถ้าสิง่ เหล่านีแ้ ก้ไขไม่เสร็จภายในเวลาทีก่ �ำ หนดก็จะส่งผล
เข้ามาเรียนเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม      ให้เครื่องบิน Delay ได้เช่นกัน ดังนั้น ตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์
สุดท้ายหลังจากนักศึกษาจบไปเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ท�ำอยู่มันตรงกับความ อย่างมาก จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ใช่เขายังสามารถเปลีย่ นตัวเองเข้าสูส่ ายงานอืน่ ๆ ด้านการบินให้คำ�แนะนำ� หรือให้นักศึกษาซ่อมบำ�รุงฯ ได้เข้าไป
ที่เกี่ยวข้องได้ เพราะเรามีความรู้ทางด้านบริการ การจัดการ อาหาร ร่วมเรียนด้วย เป็นต้น เพื่อเป็นการฝึกการประสานงานระหว่างช่าง
และเครื่องดื่ม และมีพื้นฐานทางด้านภาษาอยู่แล้ว จึงสามารถพัฒนา ซ่อมบำ�รุงฯ กับลูกเรือ โดยที่ความเป็นจริงเรื่องที่อาจมองว่าเล็กน้อย
ตนเองด้านความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพได้อย่างต่อเนือ่ ง” หัวหน้าหลักสูตรฯ แต่เป็นปัญหาสำ�หรับสายการบินทุก Flight หรือถึงแม้จะไม่มีปัญหา
กล่าวเพิ่มเติม
ต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นใน Cabin Mock Up   แต่เราสามารถสร้าง
สถานการณ์จำ�ลองเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงๆ” ดร.รพี
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
กล่าวเพิ่มเติม
ดร.รพี อุ ช ชิ น หั วหน้ า สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการซ่ อ มบำ � รุ ง
ขณะนี้เครื่องบินปลดระวางกำ�ลังอยู่ระหว่างการ Renovate
อากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริมว่า  คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 ซึ่งภายหลังจากการดำ�เนินการปรับปรุง
ทางวิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน จะรับผิดชอบในเรื่องของการ   เสร็จสิ้น Cabin Mock Up จะย้ายไปติดตั้งที่บริเวณชั้น 3 อาคาร
Renovate ตัวเครื่องบินใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก เช่น สี Student Center และจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559
ตกแต่งภายในห้องโดยสาร ติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบ
ไฟฟ้า  ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ ฯลฯ เพื่อให้เครื่องบินพร้อมใช้งาน
เช่นเดียวกับเครือ่ งบินทีใ่ ห้บริการรับส่งผูโ้ ดยสารจริงๆ ซึง่ อุปกรณ์ทเี่ รา
ได้มาพร้อมกับตัวเครื่องนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงไม่
ยากต่อการนำ�มาประกอบและติดตั้งใหม่ ซึ่งการ Renovate ในครั้งนี้
จำ�เป็นจะต้องใช้ชา่ งทีม่ ที กั ษะความรูแ้ ละความชำ�นาญในการซ่อมบำ�รุง
อากาศยานด้วย ดังนัน้ การทำ�งานในครัง้ นีน้ กั ศึกษาทุกชัน้ ปีจะมีโอกาส
เข้ามาทำ� Cabin Mock Up ด้วย ซึ่งขณะนี้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ

นางสาวอมราภรณ์ แก้วเพ็ง (แอ๋ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
“เพื่อน คือคนที่แอ๋มอยากพูดค�ำนี้มากที่สุด
เพราะช่วงชีวิตเราสุขทุกข์ก็มีเพื่อนอยู่ข้างกัน และหาก
วันหนึ่งเราจ�ำเป็นต้องห่างไกลกัน ก็อยากจะบอกเพื่อน
ว่า อย่าลืมฉัน และฉันก็ไม่มีวันลืมพวกเธอ เพื่อนรัก”

นายปาณัสม์ เกตุสุวรรณ (โป๊ะแตก)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์
“ ผ ม จ ะ พู ด กั บ คุ ณ ค รู ที่
โรงเรียนเก่า เวลาที่กลับไปเยี่ยมโรงเรียน
อยากให้ คุ ณ ครู ทุ ก คนจ� ำ ได้ ว ่ า ผมคื อ
ลูกศิษย์ตัวแสบที่รักโรงเรียนแห่งนี้เสมอ
เลยอยากจะบอกว่า อย่าลืมผมนะ Forget Me Not”

เปิดประเด็นกันที่กระแสความฮอตของละคร
เรื่อง “อย่าลืมฉัน” (Forget Me Not) ละครรักที่เชื่อ
ว่าหลายคนติดตาม เพราะเรือ่ งราวความรัก ความหลัง
ที่ฝังใจเมื่อครั้งวัยเรียนที่อยู่ในความทรงจำ�แม้จะจาก
กันไป สารรังสิตฉบับนี้ขอเกาะติดคอละครเลาะรั้ว
มหา’ลัย ไปถามน้องๆ กันหน่อยว่าสำ�หรับคุณ... ใคร
คนนั้น คือคนที่อยากให้เก็บความรู้สึกดีๆ ไว้ และ
อยากบอกเขาว่า  “แม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็...
อย่าลืมฉัน”

นางสาวรจนา สายสุวรรณ์
(กระต่าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะกายภาพบ�ำบัด
“อยากจะพูดค�ำว่า ‘อย่าลืมฉัน’
ให้แก่ใครคนนั้น คนที่เคยรู้สึกดี อยากจะ
บอกผ่านตัวอักษรนี้ไปว่า ตลอดเวลาที่ผ่าน
มาเธอยั ง อยู ่ ใ นความทรงจ� ำ ของฉั น เสมอ
ขอบคุณที่เคยห่วงใยดูแลกันมา สัญญาได้
ไหมว่า เธอจะไม่ลืมฉัน”

นางสาวสุวัฒนา จันทะเลิศ (ใหม่)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานักบิน
พาณิชย์ สถาบันการบิน
“ อ ย า ก พู ด ค� ำ นี้ กั บ เ พื่ อ น ๆ
สถาบันการบิน ม.รังสิต ค่ะ เพราะใหม่และ
เพื่อนๆ เรียนอยู่ปี 3 แล้ว อีกไม่นานพวก
เราก็ต้องแยกย้ายไปฝึกบินที่โรงเรียนการ
บินต่างๆ บางคนต้องไปเรียนไกลถึงต่าง
ประเทศ บางคนก็ยังอยู่ในประเทศไทย หาก
วันนั้นมาถึงคงเศร้า แต่เราไปเพื่อท�ำหน้าที่
อย่างไรก็ ‘อย่าลืมฉัน’ นะเพื่อนๆ”

นางสาวอาทิตยาธร ก๋งเม่ง
นางสาวอาทิ ต ยาธร ก๋ ง เม่ ง (สาม)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สามจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
สามชอบทำ�กิจกรรมพร้อมๆ กับการ
เรี ย น แต่ ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะเข้ า เรี ย นในระดั บ
มหาวิทยาลัยนั้น คิดว่าเราเข้ามาเรียนอย่าง
เดียวก็คงจะพอ แต่เมื่อก้าวเข้ามาอยู่ในคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ความคิดที่ว่า
เรียนเสร็จจะรีบกลับก็เปลี่ยนไป เพราะที่นี่ให้
ความรูส้ กึ เหมือนบ้านอบอุน่ มากมีเพือ่ นหลายๆ
แบบ ทั้งเพื่อนเรียน เพื่อนทำ�กิจกรรม
อาจารย์ในคณะนั้น เราเรียกบางท่านว่า 
“แม่ ” ด้ ว ยซ้ำ � เพราะท่ า นไม่ ไ ด้ ส อนเราแค่
วิชาการเพียงอย่างเดียว แต่สอนถึงมารยาททาง
สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลเราเสมือน
ลูกคนหนึ่ง เพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ต้อง

Buffet

บุฟเฟ่ต์

นายสิรวิชญ์ ตันฑวรักษ์ (แบงค์) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“อยากพู ด ค� ำ นี้ กั บ คนที่ รั ก กั น
และหากวันหนึ่งเราสองคนจ�ำเป็นต้องจาก
กันแม้เวลาเนิ่นนานกว่าเราจะกลับมาพบกัน
แต่อยากให้เรายังมีเรื่องราวดีๆ ไว้คิดถึงกัน
เสมอ Forget Me Not นะตัวเอง”

นายกมลภพ กิตตินันทณา (ก้าน) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
“อยากพูดค�ำนี้กับเพื่อนสนิท หรือเพื่อนแท้ของผมครับ
ในชีวิตคนเราอาจเจอผู้คนมากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่เป็นเพื่อนแท้
มิตรภาพจะคงอยู่ตลอดไปแม้วันหนึ่งเราจะต้องจากกันเพราะหน้าที่
หรืออะไรก็ตาม อยากให้ความทรงจ�ำเหล่านั้นยังอยู่ที่เดิม อย่าลืม
กรูนะ ไอ้เพื่อนรัก”

Buffet

บุฟเฟ่ต์

ห่างไกลจากครอบครัว ก็ย่อมไร้ที่พึ่งพิงเป็น
ธรรมดา  จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำ�ไมรุ่นพี่ของ
คณะศิ ล ปศาสตร์ ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาไปแล้ ว
หลายๆ รุ่น มักจะกลับมาหาอาจารย์บ่อยครั้ง
นีค่ งเป็นเพราะความอบอุน่ ทีค่ รูมตี อ่ ศิษย์นนั่ เอง
สำ�หรับอนาคตนั้น เมื่อก่อนสามอยาก
ทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ จึงได้เลือก
เรียนสายอาชีพ แต่ขณะนีค้ ดิ ว่าอยากจะเป็นครู
สอนภาษาไทยในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน เพราะจะ
ได้ อ ยู่ กั บ ครอบครั ว และการได้ ส อนเด็ ก ให้ รู้
หนังสือนัน้ คิดว่าเป็นอาชีพทีไ่ ด้บญุ และผูค้ นใน
สังคมยกย่องว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติอีกด้วย
สุ ด ท้ า ยนี้ คิ ด ว่ า เราเลื อ กสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด
สำ�หรับชีวิตการศึกษาของเราแล้ว นั่นคือการ
เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต เพราะมี
หลายสิ่ ง หลายอย่ า งที่ ใ ห้ เ รามากกว่ า คำ � ว่ า
มหาวิทยาลัย

นายอิทธินนท์ บุตรโกบ
นายอิ ท ธิ น นท์ บุ ต รโกบ (ท็ อ ฟฟี่ )
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส แผนการเรียน วิทย์-คณิต
ถ้าถามว่าทำ�ไมผมจึงตัดสินใจเรียนคณะ
เศรษฐศาสตร์ น้องๆ หลายคนคงคิดว่าวิชา
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาคำ�นวณ วิชาทีน่ า่ เบือ่ แต่
สำ�หรับตัวผมแล้วผมเลือกเพราะอยากจะรู้วิธี
การนำ�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้แก้ไข
ปัญหากับหลายๆ เรือ่ ง ทีท่ �ำ ความเข้าใจได้ยาก   
และอยากรูท้ นั กลเม็ดต่างๆ ของการตลาด หรือ
แม้แต่นโยบายของรัฐบาล ผมมองว่าถ้าเรา
สามารถเข้าใจระบบได้ทั้งระบบบวกกับมีความ
คิดเป็นกระบวนการจะทำ�ให้เราสามารถเข้าใจ
เรือ่ งนัน้ ได้ดกี ว่าหลายคนทีอ่ าจมองภาพไม่ออก
เพราะการเรียนเศรษฐศาสตร์เปรียบเสมือนการ
เล่นเกมสักเกมหนึ่ง หากเรารู้เรื่องของฝ่าย

ตรงข้ามเป็นอย่างดีจะทำ�ให้เรามองภาพของ
เกมนั้นออก และชัยชนะก็จะอยู่แค่เอื้อมครับ
การเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เช่นกัน หากเราเข้าใจ
ปัญหาต่างๆ อย่างถ่องแท้เราสามารถลงไปเล่น
กับส่วนไหนก็ได้ ส่วนเป้าหมายสูงสุดคือการ
พั ฒ นาระบบทั้ ง ระบบของประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพที่สุด ผมเชื่อว่า 1 นโยบาย 1 แบบ
จำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์สามารถช่วยคนได้ทั้ง
ประเทศ
ชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยรังสิตทำ�ให้ผมได้
รู้จักคิด รู้จักเลือก และมีคติที่ว่า “ คุณสามารถ
สละเวลาหนึง่ วันเพือ่ หาปลาให้คน คนหนึง่ มีกนิ
จนอิม่ ในวันนัน้ หรือเลือกทีจ่ ะสอนวิธหี าปลาให้
เขามีกินไปตลอดชีวิต” นี่แหละครับคือความ
เป็นเศรษฐศาสตร์ในความคิดของผมคือการ
ทำ�ให้คิดเอาตัวรอดและดำ�รงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่า 
“เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ แห่งเศรษฐกิจ
นำ�พาชีวิตสู่ เศรษฐกิจที่มั่นคง”
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ว.นานาชาติ ม.รังสิต ร่วมกับ RSU WISDOM TV
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จัดสัมมนา “ASEAN 2015 & BEYOND”
เสริมสร้างองค์
นักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วม
กับ RSU WISDOM TV จัดสัมมนาหัวข้อ “ASEAN
2015 & BEYOND” เพื่อบริการวิชาการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่สังคมและนักศึกษา  โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม
และด้านธุรกิจกับการลงทุนตรงตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาวภาวิณี ศิษย์ประเสริฐ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชา International Relation and Development วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวว่า  เนื่องจากตอนนี้อาเซียนกำ�ลังจะเข้ามามี
บทบาทต่อทุกๆ ด้านในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน  จึง
ส่งผลให้การรวมทรัพยากรในแต่ละประเทศ ไม่วา่ จะ
เป็นด้านสิง่ แวดล้อม แรงงาน จำ�เป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน สำ�หรับการเปิดรับอาเซียน
ซึง่ ตรงนีอ้ าจจะมีทงั้ ข้อดีและข้อเสียต่างกัน เพราะว่า
ในการรวมตัวกันทำ�การค้ามากขึ้นนั้น ทั้งคนและ
แรงงานจะมีเสรีและอิสระมากขึ้น ผลเสียก็คือ หาก
ประเทศไหนยังไม่พร้อมหรือยังไม่มีการพัฒนาเพื่อ
ต้อนรับความเปลี่ยนแปลง ประเทศนั้นๆ  ก็จะได้รับ
ผลกระทบมากกว่า  ดังนั้น หากเรามีโอกาสที่จะ
พัฒนาตนเองไม่ว่าจะด้านใดๆ ก็ตาม เราก็ไม่ควรที่
จะปฏิเสธ ซึ่งจากการฟังสัมมนาในครั้งนี้ ทำ�ให้ได้รู้
ว่าปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้ คือเรื่องระบบ
ทางการศึกษา เพราะหลังจากที่เปิดอาเซียน ทุกคน
ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ และการค้าเสรีในประเทศ
อาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในการแลกเปลีย่ นแรงงาน
มากขึ้น และต่อไปในอนาคตความต้องการของคนที่
มีประสิทธิภาพในด้านของภาษาจะมากขึ้น
นายวิทย์วสิน สิงหาผลิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชา Asian Business management วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า  สำ�หรับผม

เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ก “อยากเป็นหมอฟัน”
นัน้ รูส้ ึกประทับใจการบรรยายจากวิทยากรมากครับ
เพราะท่านได้ถา่ ยทอดประสบการณ์ และให้ขอ้ คิดไว้
ดี กิจกรรมนี้จึงนับเป็นประโยชน์ และสามารถทำ�ให้
เรามองเห็นมุมมองของผูบ้ ริหาร ได้เรียนรูว้ า่ อาเซียน
นัน้ จะมีทศิ ทางไปในทางใด มีผลดีอย่างไร และจะส่งผล
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างไร ตรง
นี้ทำ�ให้เข้าใจอีกด้านหนึ่งของนักธุรกิจมากขึ้น
“กิจกรรมในครัง้ นีถ้ อื ว่าดีมากครับ อยากให้มอี กี
เพราะผูท้ เ่ี ข้าร่วมได้ประโยชน์จากการฟัง และคิดตาม
ตัวผมเองก็มธี รุ กิจส่วนตัว ต้องติดต่อประสานงานกับ
คนภายนอก ซึ่งหากมีการเปิดการค้าเสรีแล้วนั้น
คงจะมีแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
และการติดต่อเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็จะมี
โอกาสที่มากขึ้น เมื่อได้ฟังมุมมองของนักธุรกิจที่มา
เป็นวิทยากรแล้วนั้น ทำ�ให้เรามองเห็นภาพของ
อนาคตมากขึ้น และนั่นจะทำ�ให้เราได้เรียนรู้และ
เตรียมพร้อมที่จะรับมือในการทำ�ธุรกิจ ในอนาคต
หากมีการรวมตัวของกลุม่ อาเซียนจะมีความน่าสนใจ
มากทางด้านของธุรกิจ ซึง่ ต่อไปอาจมีธรุ กิจเข้ามาใน
ประเทศไทยเยอะมากขึ้น และธุรกิจของเราเอง
สามารถออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น นับ
เป็นโอกาสในเรื่องของการจ้างงาน เศรษฐกิจของ
ประเทศอาจจะดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ต่อไปในอนาคต” นายวสุ
แชมาร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา International Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว
ทิ้งท้าย

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ก “อยากเป็นหมอฟัน” ซึ่ง
เรียบเรียงโดย ทันตแพทย์รทุ าปกร อินทร์เสวก เจ้าของนามปากกา หมอฟันน้อย โดยมี นายแพทย์ภมี ณพัชญ์
ธนชาญวิศิษฐ์ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ และศิลปินรับเชิญ เฌอล์เบลล์ ลัลล์ลลิน ร่วมพูดคุยบนเวที ภายในงาน
มีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล กิ๊ฟเซ็ตดูแลสุขภาพฟัน และเสื้อยืด “หมอฟันน้อย” พร้อมทั้งพบปะพูดคุย
กับนักเขียนที่บูธสำ�นักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถาบันการบิน เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหรัฐฯ

พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา คณบดีสถาบันการบิน และคณะผูบ้ ริหาร สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต  พร้อมด้วยประธานบริษทั บางกอก เอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จำ�กัด เดินทางไปเยีย่ มชมและศึกษาดูงานด้านการบิน
และการฝึกบิน เพื่อศึกษาข้อมูลในการส่งนักศึกษาไปฝึกบิน ที่ EMBRY-BIDDLE Aeronautical University ณ
ท่าอากาศยาน Daytona Beach ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ม.รังสิต แจก iPad Air
นศ.ใหม่ ปี 2557

ศูนย์บริการนานาชาติ ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศฟินแลนด์

ศูนย์บริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในโครงการแลกเปลี่ยน
STAR Program จากประเทศฟินแลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตริยา  ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี และดร.ฐิตพิ งศ์ นันทาภิวฒั น์ คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ
กล่าวรายงาน ณ ห้อง 11-1204 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้งร่วม
รับประทานอาหารเย็น และชมความสวยงามของริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาในยามค่ำ�คืนอีกด้วย

ว.ดนตรี จัดกิจกรรม “Thailand Jazz Workshop 2014”

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมด้านดนตรีแจ๊ส “Thailand Jazz Workshop
2014” โดยมีการเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส การฟังเพลงแจ๊ส
ทฤษฎีแจ๊ส และการอิมโพรไวส์ รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติ ทั้งในรูปแบบวง Jazz Combo และ Jazz Big Band
โดยในวันสุดท้ายที่มีการแสดงคอนเสิร์ต ได้รับเกียรติจาก นายจรูญ เชดเลอร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ณ ห้อง Auditorium อาคารรัตนคุณากร (อาคาร11) มหาวิทยาลัย
รังสิต

เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
แบบ Smart Classroom

มหาวิทยาลัยรังสิต สานต่อการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน Smart Classroom
“ห้องเรียนอัจฉริยะ” นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่มาเป็นสือ่ กลางในการเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนยุคดิจิทัลแก่อาจารย์และ
นักศึกษา ตามแนวนโยบาย มหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม โดยปีการศึกษา 
2557 จะแจก iPad Air ให้แก่นกั ศึกษาใหม่ปริญญา
ตรีทุกคน
ผศ.ดร.นเรฏฐ์  พันธราธร  รองอธิการบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เปิ ด เผยว่ า 
มหาวิทยาลัยรังสิต ยังคงมุง่ เน้นการพัฒนารูปแบบ
การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ก้ า วทั น กั บ โลกที่
เปลี่ยนแปลง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนโดยนำ�เทคโนโลยีมาใช้เป็นสือ่ กลางในการ
เรียนรู้ เพื่อสานต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
Smart Classroom “ห้องเรียนอัจฉริยะ” โดยในปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต จะแจก iPad
Air ให้แก่นักศึกษาใหม่ปริญญาตรีทุกคน เพื่อนำ�
ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา RSU 101 รวม
ไปถึงรายวิชาอื่นๆ ซึ่งจะพัฒนาต่อให้อาจารย์
ผูส้ อนทุกรายวิชาสามารถใช้งานและผลิตบทเรียน
e-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยนำ�เนื้อหารายวิชาเรียนในรูปแบบ e-Book
อัพโหลดไว้ใน iTunes U ซึ่งในแอพพลิเคชั่นนี้จะ
เป็นศูนย์รวมตำ�ราเรียน หนังสืออ่านประกอบต่างๆ
รวมไปถึงการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ ทีอ่ าจารย์
ผู้สอนรวบรวมไว้ เรียกได้ว่าเป็นชั้นเรียนออนไลน์
ที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ ใน

เครื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า  iPad Air
ผลิตภัณฑ์ของ Apple นี้จะสามารถเข้ามาช่วย
เสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Smart
Classroom ได้เป็นอย่างดีและเกิดประสิทธิภาพ
ส่วนหนึ่งเพราะผลิตภัณฑ์ Apple มีแอพพลิชั่น
จำ�นวนมากที่สามารถรองรับและเป็นตัวช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
“สำ�หรับนักศึกษาปี 1 ที่ได้รับ iPad Air
โดยเบื้องต้นจะนำ�มาใช้ในการเรียนรายวิชา RSU
101 โดยนักศึกษาสามารถเช็คตารางเรียน เนือ้ หา
การเรียนการสอน รวมทัง้ ส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผ่าน iPad Air อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนยังสามารถ
โต้ตอบกับนักศึกษาได้ดว้ ยแอพพลิเคชัน่ ทีร่ องรับ
ทำ�ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดรูปภาพ คลิป
วิดโี อ และไฟล์ประกอบการเรียนในรูปแบบต่างๆ
ได้ไม่จำ�กัด อีกทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากร
กระดาษได้จำ�นวนมาก เพราะอนาคตตำ�รา วิชา
เรียน จะถูกอัพโหลดเนื้อหาไว้ใน iTunes U
นักศึ กษาเองก็ส ามารถใช้งานได้ง่า ยเพีย งแค่
ดาวน์โหลดรายวิชานัน้ ไว้ในเครือ่ ง ถือเป็นอีกหนึง่
นวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล เพียงแค่สัมผัสปลายนิ้ว
ทั้ ง นี้ iPad Air ที่ นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ นั้ น ทาง
มหาวิทยาลัยมอบให้เป็นสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
ต้องคืนมหาวิทยาลัย” รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
กล่าวเพิ่มเติม
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ระบมบุญที่พม่า
สวัสดีคับแฟนๆ คอลัมน์ทุกท่าน ผม
เองอยากไปเที่ยวพม่าหรือเมียนมาร์มานาน
แล้ว เพราะเริม่ เบือ่ ประเทศทีเ่ ป็นวัตถุนยิ มและ
ทันสมัย ถึงแม้พม่ายังเป็นอะไรที่ล้าหลังกว่า
บ้านเรา  ประมาณ 30 ปี แต่ก็ยังคงความ
บริสุทธิ์ดั้งเดิม มีความเป็นชาวพุทธและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ราคาค่าทัวร์ก็
ไม่ใช่ว่าจะถูก เกือบ 2 หมื่น โดนค่าวีซ่าอีก
ผมจ้องจะเทีย่ วพม่าอยูห่ ลายปี จนเมือ่ ลูกศิษย์
สาวที่ ทำ � งานบริ ษั ท ทั ว ร์ แ จ้ ง ว่ า มี ก รุ๊ ป ราคา
พิเศษแค่ 13,900 บาท เท่านั้น 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบสูตร บินด้วยนกแอร์ ว่าแล้วก็ตกลง
ฉายเดี่ยวไปเลยจะได้มีเรื่องราวฮาๆ มาเล่าให้
แฟนๆ ผมฟัง แต่ก็ยังนึกหวั่นอยู่ในใจว่าราคา
ถูกแบบนีก้ ารบริการจะดีรปึ า่ ว จะโดนข้าวกล่อง
รึปา่ ว ถ้าไม่ดกี อ้ ต้องกลับมาตบลูกศิษย์ให้หนำ�
555 งานนีม้ สี ปอนเซอร์ผใู้ จดีออกค่าเดินทางให้
และก็กะไว้ว่าปีหน้าจะไปประเทศบรูไน อัน
เป็นประเทศที่ 10 ของผม เป็นอันครบทุก
ประเทศในกลุ่มอาเซียน... ขอบคุงท่านสปอนเซอร์ล่วงหน้าคร๊าบบ
เช้ามืดวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ผม
ต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 3 อาบน้ำ�อาบท่าเสร็จ

เรียกแท็กซีใ่ ห้มาส่งทีส่ นามบินดอนเมือง เพือ่ เช็คอินตอนตี 4 ครึ่ง โดยมีหัวหน้าทัวร์ชื่อโทนี่คอย
อำ�นวยความสะดวกกรุ๊ปของเรา จำ�นวน 31 คน
พอได้เวลา 06.30 น. นกแอร์ก็เหินฟ้ามุ่งสู่พม่า 
มีอาหารเช้าแจกให้ทาน เวลา 07.15 น. ถึงสนาม
บินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองที่มีอยู่แค่ 4 ช่องเท่านั้น ที่ฮามากของจุด
นี้ก็คือเจ้าหน้าที่สาวแต่งเครื่องแบบใส่สูทเต็มยศ
แต่ดันทาแป้งสีเหลืองๆ (ทานาคา) วนรอบสอง
แก้ม พอผ่าน ตม. ออกมาเพื่อจะมารับกระเป๋า
ทีส่ ายพานก็อึง้ เพราะมีแค่ 4 สายพานเท่านัน้ และ
ที่เหวอมากก็เห็นจะเป็นห้องโถงรับรองของสนาม
บินมีขนาดเล็กมาก เอาเป็นว่าขนาดไม่ถึงครึ่ง
ของห้างโลตัสบ้านเรา (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ ชัว่ โมง) พวกเรารอรวมตัว

ออกมาด้านนอกก็พบไกด์สาวชาวพม่าใส่ชดุ ประจำ�
ชาติเสือ้ แขนยาวใส่ผา้ ถุง ผมเกล้ามวยมีดอกไม้สด
แซม ดูน่ารักดีคับ เธอชื่อฟาง พูดภาษาไทยได้ชัด
ถ้อยชัดคำ�มากและรู้ศัพท์ฮาๆ เยอะมาก เวลา 9
โมงเช้า เราก็มาแวะชมจุดแรกที่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี
พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่
ทำ � ให้ สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า โบราณสถานแห่ ง นี้ เ ป็ น
พระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบัน
การขุดค้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็น
ได้ว่าพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด ประมาณ
10 โมง ก็มาชมพระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุ
มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์
ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า   ธรรมเนียม
การเข้ า วั ด ในประเทศพม่ า ต้ อ งถอดรองเท้ า กั น
ตั้งแต่เข้าเขตวัดเลย ถ้าท่านคิดจะไปเที่ยวพม่า ไม่
ต้องเอารองเท้าหรูๆหรือถอดยากๆ ไปเลยคับ
รองเท้าแตะน่าจะเวิร์กสุด ทางบริษัททัวร์เค้าจะ
แจกผ้าเย็นให้เป็นระยะๆ หลังจากท่านขึ้นรถมา 
ไม่ได้ให้ไว้เช็ดหน้าคับ เค้าเอาไว้ให้เช็ดเท้าก่อน
แล้วค่อยเช็ดหน้า  555 (มุขของไกด์สาวชาวพม่า)
ประมาณ 11 โมง ก็มาตักบาตรเพลพระสงฆ์ กว่า 
480 รูปที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและ
สามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำ�นวนมาก
สามารถนำ�สมุด ปากกา  ดินสอ ไปบริจาคที่วัด
แห่งนี้ได้   นักท่องเที่ยวจะไปบริจาคเงินทำ�บุญ
ซือ้ ข้าว อาหารเพือ่ รอใส่บาตรพระทีเ่ ดินแถวมา ผม
เห็นนักท่องเที่ยวบางคนกำ�เงินเป็นปึกใส่เงินบาตร
พระองค์ละ 500 โห! คงหมดหลายตังค์ แต่เงิน
จ๊าดคับ เท่ากับเงินไทย ยี่สิบบาทเท่านั้น 555 เวลา 
11 โมงกว่าก็มาถอดรองเท้าเข้าวัดพระพุทธไสยาสน์
ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมื่อ
ชาวอังกฤษสร้างทางรถไฟไปมัณฑเลย์ พระพุทธรูป
นอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
ในปี พ.ศ. 2524 ซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือของชาวพม่า

ทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พม่า คนไทยเรียกพระหน้าหวาน ด้านหน้าวัดมี
เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องหัตถกรรมจำ�หน่ายแก่
นักท่องเที่ยว
เที่ยงกว่าก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยเพราะ
หิวข้าวกันแล้ว หนูฟางพามาทานที่ Kyaw Swa
Restaurant ผมนั่งกับเพื่อนร่วมทริปอีก 9 ท่าน
อาหารออกมาเต็มโต๊ะเลย แต่ที่เจ๋งสุดก็คือเป็ด
ปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ�เผาตัวโต คนละตัว ผมเองไม่
ทานปลา มีอีกท่านไม่ทานกุ้ง หนูฟางบอกให้เรา 
2 คนแลกกัน... เข้าทางผมเลย ได้เล่นกุ้งเผา 2
ตัว แฮ่ แฮ่ หลังจากอิ่มแทบอ้วกแล้ว ก็เตรียม
ตัวไส้ขย้อนกับการขึน้ เขาสูค่ มิ ปูนแคมป์ (เชิงเขา
ไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง  
ถึงคิมปูนแคมป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก
หกล้อแบบบรรทุกคนงานไปตัดอ้อยเพือ่ ขึน้ บนภูเขา

ไจ้เทีย่ ว ใช้เวลาเดินทางแบบสุดเสียวสยอง เพราะ
ทางแคบมากและมีโค้งตลอด ผมงี้จับราวเหล็ก
แน่นจนปวดแขน ที่สำ�คัญเวลาโชเฟอร์หม่องแก
ทิ้งโค้ง ผมต้องขมิบจนปวดแก้มก้น จากบริเวณ
นี้ประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า   ทัศนียภาพสวยงาม
สองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ
เย็นขึน้ เรือ่ ยๆ พวกเราเข้าทีพ่ กั โรงแรมไจ้โท เป็น
โรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด
มีทัศนียภาพงดงามมาก จะเห็นทิวเขาซึ่งอยู่
รอบๆ  และตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน
ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินเพียง 15 นาที
ความมหั ศ จรรย์ ที่ ว่ า พระธาตุ อ งค์ นี้ ตั้ ง อยู่ ไ ด้
อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหิน
สีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี
โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้าย
กับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำ�ไป

แขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ ผมเดิน
ถ่ายรูปพระธาตุฯ เป็นชั่วโมงตั้งแต่เย็นจนพลบค่ำ�
ตืน่ ตาอิม่ เอิบใจมากทีไ่ ด้มาสักการะ ผูค้ นชาวพม่า
มากมายต่างมากราบไหว้นงั่ สมาธิกนั ข้ามคืน หลับ
นอนกันกลางลานกว้าง อาหารค่�ำ คืนนีท้ หี่ อ้ งอาหาร
โรงแรมเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ก็มีกุ้งแม่น้ำ�ตัวโตเผา
ให้ทานไม่อั้น ได้ยินแต่เสียงพี่ไทยคุยกันลั่นทั้ง
โรงแรม  3 ทุ่มกว่าๆ อาบน้ำ�เข้านอนดีกว่า ดูทีวี
ก็ฟงั ภาษาพม่าไม่รเู้ รือ่ งอีก... ราตรีสวัสดิค์ บั พระธาตุ
อินทร์แขวน... สาธุ โปรดติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
นะคับพี่น้อง
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ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต “ไอ้เสือบุก” ในการแข่งขันฟุตบอล
เอไอเอส ลีกภูมิภาค “ดิวิชั่น 2” โซนกรุงเทพฯ และภาคกลาง เลกที่ 2 ฤดูกาล 2014
โดยโปรแกรมการแข่งขันของ สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต ในเดือนมิถุนายน 2557
วันที่

โปรแกรม

เวลา

สนาม

29 มิ.ย. 57

ศุลกากร ยูไนเต็ด พบ ม.รังสิต เอฟซี

16.00 น.

ศุลกากร-ลาดกระบัง 54

้

อัพเดตความเคลื่อนไหวของ “ไอ้เสือบุก” ได้ที่ http://www.facebook.com/rangsituniversityfc

[วิภาณี ชีลน
่ั ]

แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต
เปิดมุมมองด้านแฟชั่น

ข้ามขอบฟ้าทัศนศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกทีมเต่าคลานฟิล์
ผู้สร้างหนังสั้น เรื่อง คุณลุง

News

“คุณลุง” ผลงานนักศึกษา ม.รังสิต

ข่าว

อาจารย์ศิรวีร์ ศุกรวรรณ อาจารย์ประจำ�สาขา
วิ ช าแฟชั่ น ดี ไ ซน์ คณะศิ ล ปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
วิชาแฟชั่นดีไซน์ จำ�นวน 18 คน เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเปิดโลกทัศน์ ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของ
ชาวญี่ปุ่น รวมทั้งเข้าทำ�การ Workshop แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านแฟชั่นดีไซน์ ร่วมกับสถาบัน Bunka
Gakuen Educational Foundation ซึง่ เปิดสอนเกีย่ วกับ
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์โดยเฉพาะ และเป็นสถาบันชั้นนำ�
ที่มีชื่อเสียงประจำ�ประเทศญี่ปุ่น และในทวีปเอเชีย    
“โครงการทัศนศึกษาทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ครัง้ นี้ จัดขึน้
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พานักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ เดินทางไปเปิดมุมมอง
ใหม่ๆ เกีย่ วกับแฟชัน่ ดีไซน์ เรียนรูว้ ฒั นธรรมและวิถชี วี ติ
ของชาวญีป่ นุ่ ซึง่ การเดินทางครัง้ นี้ เน้นการเดินทางด้วย
รถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยนักศึกษาจะได้เข้าไป
สัมผัสกับสิง่ แวดล้อมและความเป็นอยูข่ องชาวญีป่ นุ่ จริงๆ
เห็นการแต่งกายหลากหลายแนวในแต่ละยุคสมัยที่แตก
ต่างกัน อาทิ ชุดกิโมโน ชุดคอสเพลย์ หรือ ชุดแนวพัง
ค์ และแนวต่างๆ แม้ว่าจะแต่งตัวคนละสไตล์แต่ก็
สามารถผสมผสานและอยูร่ ว่ มกันได้ในแบบของคนญีป่ นุ่
สำ�หรับกิจกรรมในวันแรกของปีนี้ คือการเดินทางไป
สถานที่ต่างๆ ได้แก่ เมืองฮาโกเน่ เยี่ยมชมหมู่บ้าน
ซามูไร หมู่บ้านฮากิเนะซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ และเป็น
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ�ที่มาจากภูเขาฟูจิ ทำ�ให้
นักศึกษาได้เห็นการดำ�รงชีวติ แบบดัง้ เดิม การทำ�นา การ
ทำ�ไร่ หรือภูมปิ ญั ญาชาวบ้านในการใช้เครือ่ งปัน่ น้�ำ ส่วน
กิจกรรมวันทีส่ องเป็นการพานักศึกษาไปทีต่ ลาดผ้านิโปริ
เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรูร้ ปู แบบทีแ่ ตกต่างกันของผ้าในแต่ละฤดู
จากนั้นได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าเมจิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของดีมีอยู่

13

12

Showcase

คู่บ้านคู่เมืองของญี่ปุ่น และในส่วนของวันสุดท้าย คือ
การร่วมทำ� Workshop กับอาจารย์และนักศึกษาจาก
สถาบัน Bunka Gakuen Educational Foundation โดย
โจทย์ ข องครั้ ง นี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ แพทเทิ ร์ น ซึ่ ง
นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกัน การพานักศึกษาไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาว
ญีป่ นุ่ และเยีย่ มชมสถานทีต่ า่ งๆ ถ้าถามว่าเกีย่ วอะไรกับ
แฟชั่นดีไ ซน์ อาจารย์คิดว่ามีความเกี่ย วข้ อ งกั น ทุ ก
ประการ เพราะแฟชั่น คือการดำ�รงชีวิต การเรียนรู้วิถี
ชีวิตคนเพื่อนำ�มาออกแบบเสื้อผ้าให้สอดคล้องกับความ
เป็นอยู่ในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ การได้สังเกต การได้
มองเห็นสภาพแวดล้อมและสิง่ ต่างๆ รอบตัว โดยนำ�หลัก
คิ ด แบบแฟชั่ น เข้ า มาใช้ ก็ ส ามารถเป็ น การสร้ า งแรง
บันดาลใจได้เช่นกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะ
สามารถนำ�ไปต่อยอด พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานได้ใน
อนาคต” อาจารย์ศิรวีร์ กล่าวเสริม

คว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้นปลูกจิตส�ำนึก
ในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
“คุณลุง” หนังสั้นผลงานนักศึกษาภาพยนตร์ฯ
ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย”
ถ่ายทอดเรือ่ งราวสะท้อนความจงรักภักดีและสำ�นึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้เขียนบทและผู้กำ�กับ
ตัวแทนของทีมเต่าคลานฟิลม์ กล่าวว่า หลังจากทราบ
ข่าวว่ามีโครงการประกวดทำ�หนังสั้นในวาระครบรอบ
100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นโครงการที่จัด
ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำ�นึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันให้
แก่ เ ยาวชนและคนไทย โดยสำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ร่วมมือกับ บริษทั รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด มูลนิธริ ว่ มร้อยใจไทย และบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) พวกเราจึงได้รวมทีมกับ
เพือ่ นๆ สมาชิกเต่าคลานฟิลม์ ซึง่ เป็นกลุม่ เพือ่ นทีเ่ รียน
ด้วยกัน และเรือ่ งทีพ่ วกเรานำ�มาทำ�เป็นหนังสัน้ นัน้ มา
จากเค้าโครงเรื่องจริง โดยต้องการสะท้อนให้เห็นถึง
เรื่องความจงรักภักดีที่คนไทยคนหนึ่งมีต่อในหลวง
แม้ว่าเขาจะเป็นประชาชนธรรมดา ไม่มีโอกาสได้เจอ
ในหลวงโดยตรง แต่การแสดงออกถึงความจงรักภักดี
นีส้ ามารถทำ�ได้ตลอดเวลา สำ�หรับสถานทีใ่ นการถ่าย
ทำ� เนื่องจากเนื้อเรื่องเกี่ยวพันกับโรงฉายภาพยนตร์
พวกเราในทีมได้ตดิ ต่อไปทีโ่ รงหนังแล้ว แต่ดว้ ยค่าใช้จา่ ย
ที่ สู ง หากต้ อ งปิ ด โรงหนั ง จึ ง เซตอาคารเรี ย นที่

มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เป็ น โรงภาพยนตร์ เ พื่ อ ถ่ า ยทำ �
เรื่องดังกล่าว
“คุ ณ ลุ ง เป็ น เรื่ อ งราวชี วิ ต ของข้ า ราชการ
บำ�นาญทีใ่ ช้ชวี ติ คนเดียวอยูใ่ นบ้านของตนเอง เป็นคน
ขยัน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และทุกวันเมื่อถึงเวลา
ประมาณ 20.00 น. คุณลุงจะหยุดงานทุกอย่างที่ทำ�
เพือ่ มาเปิดทีวนี ง่ั รอดูขา่ วในพระราชสำ�นัก และทุกวันเสาร์
คุณลุงจะไปที่โรงหนังใกล้บ้านเพียงเพื่อซื้อตั๋วหนังไป
ชมและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนหน้านี้การ
มาโรงหนังเพียงแค่ 15 นาทีกอ่ นหนังฉายแล้วกลับ เป็น
สิ่งที่หลายคนสงสัยว่าคุณลุงกำ�ลังทำ�อะไร แต่สุดท้าย
สิ่งที่คุณลุงทำ�นั้นสะท้อนให้เห็นว่าการแสดงความ
จงรักภักดีต่อในหลวงเราสามารถทำ�ได้ตลอด แม้จะ
เป็นเพียงแค่การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนี่
คือสิง่ ทีต่ อ้ งการสะท้อนในหนังสัน้ เรือ่ งนีใ้ ห้แก่คนดู แม้
จะเป็นหนังสั้นแค่ 8 นาที แต่ผมเชื่อว่าหากทุกคนได้ดู
จะรูว้ า่ ในหลวงคือศูนย์รวมใจของคนไทยทัง้ ชาติ”
นางสาวกชกมล วิจาราณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต สมาชิกในทีมเต่าคลานฟิลม์ กล่าว
เพิ่มเติมว่า  ความภูมิใจของรางวัลทีไ่ ด้รบั ครัง้ นี้ เทียบ
ไม่ได้กับครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราในฐานะเยาวชน
คนไทย ที่มีโอกาสได้ทำ�อะไรเพื่อในหลวงบ้าง เป็น
ผลงานที่ภูมิใจและประทับใจที่สุด
ติดตามเรื่องราวภาพยนตร์สั้น “คุณลุง” ได้ที่
http://www.youtube.com/watch?v=9MiLYxOthuQ

Recommended
เมนูบันเทิง

ข่าว

ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.โท

“โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี” หลักสูตรแรกของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต ตอบรับกระแสความแรงของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เปิดหลักสูตรโซเชียลมีเดีย
เทคโนโลยี สนองความต้องการของภาคธุรกิจ มุ่งผลิต
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียโดยตรง พร้อมทั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่
หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
แท้จริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวว่า  ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ เมือ่ เทคโนโลยีได้กา้ วมาสูช่ วี ติ ประจำ�
วันของเราอีกระดับหนึง่ เราคงหลีกเลีย่ งไม่ได้ และคงต้อง
ยอมรับว่าสือ่ โซเชียลมีเดียมีอทิ ธิพลมากๆ เพราะสามารถ
เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างหันมาให้ความ
สำ�คัญกับโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีต้นทุน
ต่ำ�แต่ประสิทธิภาพทางด้านการตลาดค่อนข้างสูง และ
สามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้เป็นจำ�นวนมากและตลอดเวลา 
จนเกิดธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า  โซเชียล
คอมเมิร์ซ
“ในภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องการการสื่อสาร
การตลาดที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้า   เช่น การสั่งซื้อ
สินค้า ชำ�ระเงิน ติดตามผล และการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลของลูกค้า ฯลฯ ดังนัน้ แนวทางการเรียนการสอน
ของหลักสูตรจึงครอบคลุมโซเชียลมีเดียทั้งหมด โดยจะ
เปรียบเทียบสือ่ แต่ละชนิดว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งาน
อย่างไร  ต้องทำ�อย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะนำ�มาเรียบเรียงเป็นทฤษฎี เป็นหลักวิชาการ
และนำ�มาถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจ
และสามารถนำ � ไปใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ”
คณบดี กล่าวเพิ่มเติม
ดร.สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ จั น ทวงษ์ โ ส หั ว หน้ า หลั ก สู ต ร
โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริมว่า หลักสูตรโซเชียลมีเดีย

เทคโนโลยี เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ทีม่ งุ่ เน้นให้
ผูเ้ รียนได้รบั ประโยชน์อย่างจริงจังและสามารถน�ำโซเชียล
มีเดีย ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน และสามารถน�ำไป
ต่อยอดโดยการสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจได้อย่างเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง อยู ่ ใ นกรอบของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ควรจะเป็น
“ปัจจุบันโซเชียลมีเดีย ไม่ได้จำ�กัดการใช้งาน
เฉพาะบุคคลเท่านัน้ แต่น�ำ มาใช้งานในระดับองค์กรและ
ภาคธุรกิจ โดยมีตำ�แหน่งงานที่มีความต้องการในตลาด
ค่อนข้างสูง เช่น ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
ผูว้ จิ ยั ทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงผูป้ ระกอบการด้านโซเชียล
มีเดีย ฯลฯ ซึ่งจากความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัย
รังสิต จึงนำ�มาพัฒนาเป็นหลักสูตรทีต่ อบสนองกับความ
ต้องการของตลาด โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักสูตรที่มี
คุณภาพครอบคลุมเนือ้ หาสำ�คัญๆ อาทิ เทคโนโลยีเครือ
ข่ายโซเชียลมีเดีย การตลาดโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านโซเชียลมีเดีย   การประยุกต์ใช้
งานโซเชียลมีเดีย การวิจัยและพัฒนาโซเชียลมีเดีย
เป็นต้น  ซึง่ เนือ้ หาเหล่านีจ้ ะครอบคลุมการใช้งานโซเชียล
มีเดียในทุกระดับ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาแม้จะมีความต้องการจาก
ผู้เรียนเป็นจำ�นวนมาก แต่ภาคการศึกษายังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ได้  ดังนั้น ผู้ที่สนใจ
ต้องเข้าอบรมเฉพาะทาง 1-2 วัน และเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ทางคณะฯ จึงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท
36 หน่วยกิต ทางด้านโซเชียลมีเดียขึน้ ใช้เวลาเรียนรวม
ทั้งสิ้น 1 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน
องค์กร และผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการบุคลากรด้านโซเชียล
มีเดีย ไว้ใช้งานในองค์กรและรองรับความต้องการใน
ตลาดแรงงานที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่
จบหลักสูตรนี้ จะได้ความรู้ด้านโซเชียลมีเดียไปอย่าง
ครบถ้วน และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร
ชี วิ ต ประจำ � วั น และสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถเลือกใช้เครือ่ งมือโซเชียลมีเดียได้อย่างชาญฉลาด  
และสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ได้ อ ย่ า งถู ก วิ ธี ”
หัวหน้าหลักสูตร กล่าวเพิ่มเติม

สร้างความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ ด้วยนิสัยแค่ 1%
อักษรลักษณ์

NEED FOR SPEED
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีการทำ�
Need For Speed ไปเปรียบเทียบกับภาคใด หรือ
ภาคหนึ่งของภาพยนตร์ชุด The Fast and The Furious
คำ�ถามทีใ่ ครหลายคนอยากรูค้ �ำ ตอบก็คอื Need
For Speed มีความเหมือนหรือแตกต่าง  จากภาพยนตร์
ชุด The Fast and The Furious หรือไม่ และอย่างไร
เมือ่ มองทีก่ ารเป็นภาพยนตร์เกีย่ วกับการแข่งรถ
บนท้องถนน อาจจะไม่พบความแตกต่าง  แต่เมื่อมอง
ที่ลักษณะของเรื่องและแนวภาพยนตร์ น่าจะพอพบ
ความแตกต่างที่เด่นชัด
ภาพยนตร์ชุด The Fast and The Furious มี
ลักษณะเป็นภาพยนตร์อาชญากรรม ในขณะที่ Need
For Speed มีลกั ษณะเป็นภาพยนตร์เดินทางไปตามถนน
โดยเป็นการเดินทางแบบข้ามฝั่งประเทศ และระหว่าง
การเดินทางนั้น ตัวละครเอก (นักขับรถแข่ง) ได้เรียนรู้
และพัฒนาความสัมพันธ์กับหญิงสาวผู้น่ังอยู่ข้างๆ ใน
รถ และด้วยลักษณะดังกล่าว ในภาพยนตร์จึงมีภาพรถ
ผ่านเมืองและภูมิประเทศที่สวยงาม และสำ�คัญต่อ
วัฒนธรรมรถยนต์ ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้
และอาจเป็นความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดเมื่อเทียบกับ
The Fast and The Furious
อย่างไร ฉากการขับรถแข่งกันบนท้องถนน ซึ่ง
มีทงั้ ความเร็ว กับการอวดความสามารถของผูแ้ สดงแทน
บวกกับงานด้านกล้องและการตัดต่อยังคงเป็นสิ่งที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของคนดูตามแบบเรื่องอื่นๆ

ฉบั บ นี้ เ ราขอน�ำเสนอ
หนังสือขายดีที่เขียนโดยเจ้าของ
รางวัลพูลิตเซอร์ ประจ�ำปี 2009
‘ชาลส์ ดูฮิกก์’ จะพาคุณไปส�ำรวจ
และท�ำความเข้าใจว่า  นิสัยก่อตัว
ขึ้นมาได้อย่างไร และแนะน�ำวิธี
วิเคราะห์นิสัยนับร้อยนับพันที่จะ

เลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
เนือ้ หาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วน
แรกอธิบายว่านิสัยของแต่ละคนเกิดขึ้นได้
อย่างไร โดยเข้าไปส�ำรวจระบบประสาท
เพื่ อ ค้ น หาต้ น ตอของนิ สั ย มองหาวิ ธี
เปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆ และปลูกฝังนิสัย
ใหม่ๆ เนื้อหาส่วนที่ 2 จะพาคุณไปส�ำรวจ
นิสัยของบริษัทและองค์กรที่ประสบความ
ส�ำเร็จ อย่างร้านสตาร์บัคส์ที่ปั้นคนเรียน
ไม่จบมัธยมปลายให้กลายเป็นผูจ้ ดั การร้าน
ชั้นยอดด้วยการปลูกฝังนิสัยแห่งความ
ส�ำเร็จลงในตั วเขา  และเนื้ อ หาในส่ วน
สุดท้ายว่าด้วยเรื่องนิสัยของสังคม โดย
เนื้ อ หาแต่ ล ะบทตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของ
แนวคิ ด ที่ ส�ำคั ญ นั่ น ก็ คื อ ‘เราสามารถ
เปลีย่ นแปลงนิสยั ได้หากรูท้ มี่ าทีไ่ ปของมัน’
และอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาวิจัยนับ
พันครั้ง บทสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์และ
ผูบ้ ริหารกว่า 300 คน และผลงานวิจยั ทีท่ �ำ
ขึน้ ทีบ่ ริษทั หลายสิบแห่ง แล้วคุณจะรูว้ า่ สิง่
ไม่ส�ำคัญทีท่ �ำอยูท่ กุ วัน อาจเป็นจุดพลิกผัน
ของชีวิต!!!

แต่หลายอย่างก็เกือบไม่ได้
เป็นนวัตกรรมขึ้นหิ้งระดับโลก เช่น
iPhone iPod iPad หรือแม้แต่ Facebook ท�ำไมถึงพูดเช่นนี้ เพราะตอน
แรกอย่างเช่น iPhone คนอาจมองว่า
มันก็แค่โทรศัพท์มอื ถือ ใครๆ ก็ท�ำกัน
ซึ่งสมัยนั้นก็มีโทรศัพท์แบบสัมผัสใช้
กันแล้ว แต่ iPhone สร้างความแตกต่าง
World Innovation (1) ขอแค่เหนือกว่าเพียงเล็กน้อย เช่น
โดย ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
เร็วกว่า  ใช้ง่ายกว่า  ระบบเสถียรกว่า 
ฉบับนี้ขอพูดเรื่อง นวัตกรรม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้แม้ดูแตกต่างเพียงเล็ก
หรือ Innovation กันสักนิด หลายคน น้อยก็จริง แต่เป็นความต่างในมุมมอง
คงได้ยินกันจนชินกับค�ำๆ นี้ ซึ่งจาก ที่ใส่ใจชีวิตผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง นั่นท�ำให้
ประวัตขิ องนวัตกรรมทีด่ งั ระดับโลก ถึง ผู ้ ค น(แทบจะ)ทั้ ง โลก? อยากใช้
ขัน้ เปลีย่ นวิถชี วี ติ ผูค้ นมีหลายอย่าง ถ้า นวัตกรรมชิ้นนี้ แม้ว่ามันอาจไม่ใช่
มองในมุ ม ของนวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่งสร้างสรรค์ชิ้นแรกของโลกก็ตาม
พู ด ถึ ง นวั ต กรรมแล้ ว นึ ก ถึ ง
เทคโนโลยีก็นับตั้งแต่ เครื่องจักรไอน�้ำ 
ในยุ ค ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมมาจนถึ ง ประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาทันใด ประเทศที่
รถยนต์และเครื่องบิน จากหลอดไฟให้ ดูแลเอาใจใส่ผู้คนมักเป็นประเทศที่
แสงสว่ า งน�ำมาสู ่ โ ทรทั ศ น์ แ ละ เต็มไปด้วยนวัตกรรมจริงๆ ฉบับหน้า
คอมพิวเตอร์ จากโทรเลขมาสู่โทรศัพท์ ต่อตอน 2 Japan Innovation ครับ
และอินเทอร์เน็ต สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็น
นวัตกรรม
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[สิรน
ิ ภา เจริญแก้ว]

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

[สมพล วชิรวัฒนา]

โชว์ออฟ

17

ShowOff

GOOD OLD DAY

ณัฐภน ชูขจร

กับธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
เจเนอเรชั่นใหม่ ที่น่าจับตามอง
ณัฐ หรือนายณัฐภน ชูขจร ศิษย์เก่ารุน่ ที่ 19 สาขา
วิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ (ปัจจุบัน
คณะเทคโนโลยีอาหาร) เป็นคนหนึง่ ทีเ่ รียนจบออกมาแล้ว
ต้องกลับไปสานต่อธุรกิจของครอบครัว นั่นคือ บริษัท
อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่ายอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมา
รุ่นอากง-อาม่า   ปัจจุบันส่งต่อมายังรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
เริ่มเข้ามาเรียนรู้งาน
จากการที่มีโอกาสติดตามอากง-อาม่า  เข้าไปที่
บริษัทจึงค่อยๆ ซึมซับวิถีชีวิตและลักษณะการทำ�งาน
มากขึ้น ดังนั้น เมื่อเรียนจบ ม.ปลาย ทำ�ให้ณัฐเลือก
เอนทรานซ์ ท างด้ า นเทคโนโลยี อ าหาร ซึ่ ง ก็ ติ ด
มหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ตดิ ตรงทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัดซึง่ ค่อนข้าง
ไกลบ้าน ณัฐจึงสละสิทธิ์และหาข้อมูลมหาวิทยาลัย
เอกชนทีเ่ ปิดสอนทางด้านนี้ แล้วเลือกเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
รังสิต
“ผมหาข้อมูลมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนทาง
ด้ า นเทคโนโลยี อ าหาร และตั ดสิ น ใจเลื อ กเรี ย นที่
มหาวิทยาลัยรังสิต เพราะในสมัยนัน้ หลักสูตรเทคโนโลยี
อาหารของ ม.รังสิต เปิดสอนมาเกือบ 20 ปี แล้ว ดังนั้น
จึงคิดว่าที่นี่น่าจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าที่อื่นๆ แต่
วันที่มาสมัครเรียนกลับลังเลใจไปสมัครเรียนหลักสูตร
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ พอกลับถึงบ้านจึงคิด
ทบทวนอีกครั้งว่าเราควรจะเรียนทางไหนกันแน่ที่จะมี
ประโยชน์กับธุรกิจของครอบครัวมากที่สุด วันรุ่งขึ้นจึง
กลับมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อขอย้ายคณะมาเรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีอาหารแทน เพราะคิดว่าบริหารธุรกิจเรา
สามารถเรียนในระดับปริญญาโทได้ แต่ถ้าเป็นทางด้าน
เทคโนโลยีอาหารถ้าเราไม่มพี นื้ ฐานก็ไม่สามารถเรียนต่อ
ได้   ซึ่งพอเข้ามาเรียนแล้วด้วยความที่หลักสูตรนี้มี
นักศึกษาไม่มากนักทำ�ให้พวกเราในคณะรูจ้ กั และสนิทกัน
และจุดเด่นอีกอย่างของหลักสูตรนี้คือ คณะจะมีโรงงาน
ต้นแบบ ซึ่งในโรงงานนี้จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ทีใ่ ช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ไว้ให้นกั ศึกษาเรียนรูแ้ ละ

สุพัตรา ธรรมทาทอง

ฝึกปฏิบตั จิ ริงๆ เพือ่ เตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมสำ�หรับการ
ทำ�งานจริง สำ�หรับการทำ�งานของผมนั้น ผมเริ่มงานที่
บริษัทในตำ�แหน่งพนักงานไลน์ผลิต มีหน้าที่เรียนรู้งาน
ทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ฯลฯ
เพื่อเรียนรู้สายงานด้านการผลิตว่ามีกระบวนการอย่างไร
ทำ�หน้าทีน่ ปี้ ระมาณ 1 ปี จึงได้พฒั นามาเป็นหัวหน้าแผนก
ผลิตสินค้า  รับผิดชอบด้านการผลิตปูอัดและลูกชิ้น จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือ บริษัทยังใช้
วิธีการแบบเก่าในการผลิตอาหาร ซึ่งถือว่าล้าสมัยมาก
แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเรียนมา  ดังนั้น เราจึงต้องพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น ผมพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และนำ�โครงการทีน่ า่ สนใจเข้ามา
หารือกับผูบ้ ริหาร ซึง่ ข้อดีของความเป็นลูกหลานคือ คำ�แนะนำ�
หรือการหารือในหลายๆ เรื่องทำ�ให้ผู้บริหารเข้าใจและ
เปิดใจมากขึ้น ปีต่อมาจึงได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
โปรเจกต์ดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารโรงงานให้มี
ความทันสมัยมากขึน้ โดยมีทมี ทีป่ รึกษาจากภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากปรับปรุงระบบต่างๆ ผลปรากฏว่า
บริษทั สามารถลดต้นทุนต่างๆ ลงได้ 70 เปอร์เซ็น นอกจากนี้
ยังรับผิดชอบเรื่องการติดตั้งเครื่องจักรสำ�หรับการผลิต
ที่อาคารหลังใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักและเหนื่อยมาก
แต่เราสามารถนำ�ทฤษฏีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริงใน
โรงงานของเรา  เช่น ระบบการบริหารจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรม การตั้งโรงงาน การจัดการโรงงานให้ถูก
สุขลักษณะ ฯลฯ  ปีต่อมาได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่อง
คลังสินค้าและการจัดการโลจิสติกส์ กระทั่งปัจจุบันดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้ชว่ ยผู้จัดการทั่วไป จะดูแลและรับผิดชอบตั้งแต่
การผลิต คลังสินค้า รวมถึงโปรเจกต์ต่างๆ ของบริษัท”
แม้วา่ จะเกิดมาในครอบครัวทีม่ ธี รุ กิจเป็นของตัวเอง
แต่เส้นทางการสานต่อธุรกิจนัน้ ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เสมอไป  เขายังต้องพิสจู น์ศกั ยภาพของตนเองให้ผบู้ ริหาร
เห็นว่าเขามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาและ
ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้
ในอนาคต

เชียร์
นางสาวสุพตั รา ธรรมทาทอง หรือ บ๋อมแบ๋ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ
และการเมื อ ง วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสั ง คม
มหาวิทยาลัยรังสิต หลายๆ คนในวงการกีฬา
เชียร์ลีดดิ้งคงจะคุ้นหน้าตาของสาวน้อยคนนี้เป็น
อย่างมาก เพราะเธอคือผูเ้ ล่นตำ�แหน่งยอดของทีม
เชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต ที่นอกจากจะ
สามารถคว้าแชมป์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
มาครองแล้ว ยังมีดีกรีแชมป์โลกเป็นเกียรติยศ
ประดับตัวเธออีกด้วย
นางสาวสุพัตรา กล่าวว่า  ด้วยความที่เป็น
คนตัวเล็ก มีความอ่อนตัวสูง และการชักชวนจาก
รุ ่ น พี่ ใ นโรงเรี ย นเก่ า  เธอจึ ง เข้ า สู ่ ว งการกี ฬ า
เชี ย ร์ ลี ด ดิ้ ง ในต�ำแหน่ ง ตั ว ยอด จนถึ ง ตอนนี้
บ๋อมแบ๋มเล่นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งมากว่า  10 ปี แล้ว
โดยสามารถคว้าแชมป์รายการต่างๆ มานับไม่
ถ้วน โดยมีรายการที่จัดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่
Thailand National Cheerleading Competition
และ Asian-Thailand Cheerleading Invitational
นอกจากนี้ ยังมีรายการที่จัดขึ้นในต่างประเทศ
ได้แก่ รายการ National Cheerleading Championships 2010 ในประเทศอินโดนีเซีย รายการ
Cheerleading Asia International Open Championships 2013 ในประเทศญีป่ นุ่ โดยสามารถคว้า
แชมป์โลกได้ในรายการ Cheerleading World
Championships 2011 ในเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง และรายการ World DanceSport Games

2013 ที่ไชนีส ไทเป
ท้ายสุดนี้ การเล่นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งยังได้ให้
สิง่ ดีๆ กับบ๋อมแบ๋มมากมาย ไม่วา่ จะเป็นการสร้าง
ความสามัคคีกับเพื่อนๆ ในทีม ความมีระเบียบ
วินยั เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ ความ
มีจติ ใจสูต้ อ่ สภาวะความคาดหวังและกดดัน ดังธีม
ของกีฬาชนิดนี้ “Spirit Can Drive พลังใจสามารถ
ขับเคลื่อนได้ทุกสิ่ง”
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การดูแลผิวในหน้าร้อน
ในหน้าร้อนนั้นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในแต่ละวันคือ ความร้อน
แสงแดด และคราบเหงื่อไคลที่เหนียวเหนอะหนะ การเกิดผิวมันและ
การเกิดสิว ดังนั้น ในครั้งนี้จึงมีข้อแนะนำ�การดูแลผิวในหน้าร้อน
1. หลีกเลี่ยงแสงแดดยิ่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.  แต่เมื่อ
ต้องเผชิญแสงแดดควรเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป
2. ดื่มน้ำ�ให้ได้ 8-10 แก้ว การดื่มน้ำ�เยอะๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุดใน
การช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวในฤดูร้อนที่ผิวมักจะแห้ง
3. น้ำ�เย็นช่วยฟื้นฟูผิว หลังโดนแดดการใช้น้ำ�เย็นล้างหน้าจะ
ทำ�ให้รู้สึกผิวสดชื่นเย็นสบายแล้วน้ำ�เย็นยังจะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าได้เป็น
อย่างดี
4. ทานผลไม้หรือน้ำ�ผลไม้กันบ่อยๆ เช่น แตงโม แคนตาลูป
หรือผลไม้ธาตุเย็น เพราะผลไม้ประเภทนี้จะอุดมไปด้วยน้ำ�ที่ช่วยเพิ่ม
ความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
5. บำ�รุงผิวด้วยมอยส์เจอไรเซอร์  หน้าร้อนโดยปกติเราจะรูส้ ึก
เหนียวเหนอะหนะ ครีมไหลเยิ้ม แต่เราต้องบำ�รุงผิวในฤดูร้อนให้เป็น
ไปตามปกติ โดยทีเ่ ราต้องเลือกครีมหรือโลชัน่ ทีเ่ หมาะสำ�หรับหน้าร้อน
และควรทาครีมหรือโลชั่นทันทีหลังอาบน้ำ�ขณะที่ผิวยังหมาดๆ เลือก

On campus
ล้อมรั้วกิจกรรม

โลชัน่ เนือ้ บางเบาและซึมซาบเข้าสูผ่ วิ อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ไม่รสู้ กึ
เหนียวเหนอะหนะเกินไปนัก อาจทาแป้งฝุ่นทับจะช่วยให้รู้สึก
สบายตัวขึ้น
6. อย่าใช้รองพื้นที่หนาเกินไป สำ�หรับผู้หญิงทาได้ไม่นาน
หน้าก็จะมันเยิ้มจากการเผชิญแสงแดดร้อนจ้า  ซึ่งแน่นอนว่าการ
ที่ครีมรองพื้นละลายเข้ากับความมันบนใบหน้าแล้วใบหน้าเกิดสิว
ได้งา่ ย ดังนัน้ ควรทาครีมกันแดดและรองพืน้ บางๆ ก็พอ การเลือก
ชนิดที่กันน้ำ�ได้ก็จะลดปัญหาเครื่องสำ�อางละลายเปื้อนใบหน้าได้
7. การสูบบุหรี่ โดยเฉพาะสูบในช่วงฤดูรอ้ นด้วยแล้วมันเป็น
ตัวกระตุ้นอย่างดีให้เกิดอนุมูลอิสระมาทำ�ลายผิวของเราได้ ทำ�ให้
ผิวหยาบกร้าน หมองคล้ำ� และเหี่ยวย่น

[อาจารย์วริ ตุ ม์ อินทร์ชรู นั ต์ สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ คณะศิลปศาสตร์]์

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ต้อนรับนักศึกษาเฟรชชี่
เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสูเ่ ดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ สำ�หรับชาวรังสิตเราคงจะตืน่ เต้นกันไม่นอ้ ยทีอ่ กี ไม่ชา้ ก็จะมีนกั ศึกษาใหม่หน้าตา
จิ้มลิ้มเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วฟ้าบานเย็นของเรา สารรังสิต คอลัมน์ “คุยเฟื่องเรื่องภาษา” ฉบับนี้ จึงขอแนะนำ�คำ�ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่นะครับ
しんにゅうせい
shinnyuusei
     หมายถึง นักศึกษาใหม่
にゅうがく
nyuugaku          หมายถึง การเข้าศึกษา
にゅうがくしき
nyuugakushiki          หมายถึง พิธีปฐมนิเทศ
がっき
gakki
     หมายถึง ภาคการศึกษา 
1がっき
ichigakki
     หมายถึง ภาคการศึกษา 1
せんぱい
sempai
     หมายถึง รุ่นพี่
こうはい
kouhai
     หมายถึง รุ่นน้อง
สำ�หรับรุ่นพี่ก็อาจจะเตรียมพูดสำ�นวนต่อไปนี้เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆ ได้นะครับ สำ�นวนที่ว่า คือ にゅうがく おめでとう
ございます。 Nyuugaku omedetou gozaimasu. “ขอแสดงความยินดีในการเข้าศึกษา” ครับ

เชื่อมสายสัมพันธ์กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างมาก อีกทัง้
ใช้ เ ป็ น สื่ อ กลางเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
นักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มนักศึกษาจีน จากวิทยาลัย
หลีเจียง มหาวิทยาลัยครูกวางสี เมืองกุ้ยหลิน
จำ�นวน 60 คน เดินทางมามหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีนักศึกษา
จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน และ
นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำ�กิจรรม
หลายอย่าง เช่น รำ�ไทย ร้องเพลงไทยเดิม เล่น
ดนตรีไทย ฯลฯ สำ�หรับความประทับใจจาก
กิ จ กรรมเป็ น อย่ า งไรนั้ น ได้ ส ะท้ อ นผ่ า นบท
สัมภาษณ์ ดังนี้
Mr.Shuai Di นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีจนี
ให้สมั ภาษณ์วา 
่ การเข้าร่วมกิจกรรมนีไ้ ม่เคยรูจ้ กั
ศิลปวัฒนธรรมไทยมาก่อนเลย แต่รู้จักชื่อเสียง
ประเทศไทยจากสถานที่ท่องเที่ยว จึงดีใจมากที่
ได้ ม าประเทศไทย และได้ มี โ อกาสเรี ย นรู ้
ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม สัมผัสประสบการณ์
แปลกใหม่จากการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
“กิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนสนุกสนานมาก

รู้สึกดีใจที่นักศึกษาจีนและไทยให้ความร่วมมือ
ดีมาก จากการทีช่ มรมดนตรีไทยได้สาธิตการเล่น
เครื่องดนตรีไทย รู้สึกชอบเครื่องดนตรีไทยเป็น
พิเศษ เสียงไพเราะมาก เมือ่ ฟังเสียงแล้วสามารถ
จินตนาการได้ถึงบรรยากาศและภูมิประเทศที่
สวยงามของไทย” Mr.Shuai กล่าวตอนท้าย
ด้านนักศึกษาสาวจากสาขาวิชาเต้นรำ�
Miss Hou Tingting ให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนมาเมือง
ไทยรู้จักเพียงว่าเป็นเมืองพุทธและอากาศร้อน
แต่ไม่รจู้ กั ศิลปวัฒนธรรมไทยมาก่อน เมือ่ ได้รว่ ม
กิจกรรมฝึกรำ�วงมาตรฐาน รู้สึกว่าแปลกใหม่ไม่
เหมือนระบำ�ของจีน ประทับใจและสนุกมากทีไ่ ด้
ฝึกรำ�วงร่วมกับเพื่อนๆ คนไทย  ซึ่งทุกคนน่ารัก
ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำ�ใจ
“ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ อีกทั้งรู้สึกว่า
หลงรักเมืองไทย อยากอยู่นานๆ ประเทศไทย
เป็นประเทศทีน่ า่ อยูแ่ ละน่าพักผ่อน เพือ่ นๆ คนไทย
และมหาวิทยาลัยรังสิตให้การต้อนรับดีมาก และ
ขอเชิญชวนเพื่อนๆ นักศึกษาไทยเดินทางไป
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมจีนทีม่ หาวิทยาลัยครูกวางสี
เมืองกุ้ยหลิน” Miss Hou กล่าวทิ้งท้าย
หนึง่ ในนักศึกษาไทยทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม

สอนทักษะการร้องเพลงไทยเดิมและดนตรีไทย
นายณัฐวุฒิ คำ�ชื่น นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม
ให้สมั ภาษณ์วา 
่ เพือ่ นๆ นักศึกษาจีนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก มีความตั้งใจที่จะฝึกร้องเพลง
ไทยเดิม ในส่วนของตัวเองรูส้ กึ ตืน่ เต้นว่าจะพูดกัน
รู้เรื่องหรือไม่ เนื่องจากภาษาร้องเป็นภาษาเฉพาะ
จะแปลหรือสื่อความหมายยาก อย่างไรก็ตาม
เพื่อนจีนหลายคนเรียนรู้ได้เร็ว สามารถขับร้อง
เพลงไทยเดิมได้ และบางคนตีกลองแขกเป็น
จังหวะตามที่สอนได้ดี
“ประทับใจเพื่อนๆ ชาวจีนที่มีความตั้งใจ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี แม้เราจะสื่อสารไม่รู้เรื่อง ก็ใช้
ท่าทางและมือ อีกทัง้ ใช้กจิ กรรมเป็นสือ่ ด้วยการรำ�
ร้ อ งเพลง และการเล่ น ดนตรี ส่ ง ผลให้ ศิล ปวัฒนธรรมที่แตกต่างก็สามารถสื่อสารถึงกันได้”
นายณัฐวุฒิ กล่าว
มุมมองจากเจ้าภาพกิจกรรมนี้ อาจารย์
วสันต์ ยอดอิ่ม ผู้อำ�นวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศหลายครัง้
เช่น กิจกรรมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ งานวัน
สงกรานต์ โดยเน้นให้นักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เล็งเห็นว่า
ศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักหรือภาษาสากล
ที่ ทำ � ให้ ค นต่ า งชาติ เ ข้ า ถึ ง กั น ได้ ง่ า ย เพราะ
วัฒนธรรมเป็นความสุขและเป็นช่องทางสันติภาพ
ที่ดีที่สุด
ท้ายสุดนีข้ อขอบคุณ อาจารย์สภุ าพิศ โชติธรรมวัฒนา  ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันภาษาและเอเชีย
ตะวันออกศึกษา  ในการดูแลนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ได้ฝึกทักษะภาษาจีนด้วยการสัมภาษณ์
นักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

