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ศรัทธา
 คุณเคยศรัทธาอะไรบ้างไหม?

 สกู๊ปปกสารรังสิตเล่มน้ี เราได้นำาเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับความศรัทธาในการเป็น “นักศึกษา” ผ่านภาพยนตร์
สารคดีเรื่อง “เมธี” เป็นเรื่องราวท่ีมีเค้าโครงจากเร่ืองจริง 
ของบัณฑิตคนหนึ่ง สะท้อนให้เห็นมิตรภาพระหว่างเพื่อน 
ความเสียสละ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ หลายคนประสบ
ความสำาเร็จแม้จะเรียนไม่จบตามเกณฑ์ แต่ใบปริญญาก็ไม่ได้
เป็นตัววัดความสำาเร็จในชีวิตทั้งหมด 
 ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวได้ว่าเป็นหนังอาร์ตเรื่องแรกที่
มหาวิทยาลัยรังสิต บรรจงสร้างสู่สังคม ผ่านโซเชียลมีเดีย และ
ยังเป็นภาพยนตร์การศึกษาเรื่องแรก ที่จะส่งเข้าร่วมประกวด
ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เร็วๆ นี้ 
...พร้อมแล้วติดตามเรื่องราวของเมธีได้ที่ www.rsu.ac.th 

ด้วยศรัทธา... 

5 จากเสื้อยืดธรรมดา สู่การนำารายได้  
 เพื่อช่วยเหลือการกุศล  

12 แนะนำาหนังสือน่าอ่าน
 “เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน” 

13 ใช่คุณรึเปล่า? ดาราเจ้าบทบาท 
 โกหกได้แนบเนียนที่สุด

16 สื่อสารการกีฬา ลงพื้นที่
 ให้ความรู้ด้านการออกกำาลังกาย
 และเปิดคลินิกกีฬา  

	 หลักสูตร	4	ปี	คนอื่นเขาจบกันคุณยังไม่จบ..	หลักสูตร	5	ปี	คนอื่นเขาจบกันคุณยังไม่จบ..	

หลักสูตร	6	ปี	คนอื่นเขาจบกันคุณยังไม่จบ...	เราต้องการคนอย่างคุณ

	 เมื่อข้อความที่ติดประกาศรับสมัครนักแสดงภาพยนตร์สารคดีเรื่อง	“เมธี”	ถูกเผยแพร่ออก

ไปยังสื่อต่างๆ	รอบมหาวิทยาลัย	รวมถึงหน้าแฟนเพจ	ม.รังสิต	หลายคนมีคำาถามว่า	ทำาไม

นักแสดงต้องมีคุณสมบัติ	จบช้า	เป็นแกนหลัก	ทำาไมไม่คัดเลือกกันท่ีรูปร่าง	หน้าตา	ฯลฯ	ซ่ึงมักจะ

เป็นคุณสมบัติต้นๆ	ของการเปิดรับนักแสดงนำา	สารรังสิตฉบับนี้	มีคำาตอบค่ะ	ไปตามหาเมธี

ร่วมกัน...

ตามหา ”เมธี”
	 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกยีรต	ิรุ่งเรืองวริิยะ	ผูอ้ำานวย-

การสำานักงานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวถึงที่

มาของภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้ว่า	 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย

พูดถึงเรื่องราวของความสำาเร็จ	(Success	Stories)	ด้วยการ

หยิบยกเรื่องราวชีวิตจริง	และโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม	

คนจากร้อยคนที่ประสบความสำาเร็จเราก็มานำาเสนอ	แต่ปีนี้

เรามาแปลกตรงท่ีว่าไม่ต้องเรียนจบตามเกณฑ์	สำาหรับเร่ืองราว

ของภาพยนตร์สารคดี	“เมธี”	นั้น	ความเป็นเมธีจะอยู่ตรงที่

ว่าไม่ต้องพรีเมียม	แต่ว่าเรื่องมิตรภาพ	น้ำาใจ	การให้	การ

เสยีสละเต็มเปีย่ม	ตอนแรกตัง้ใจจะทำาเปน็หนังตสิต์ๆ	ดเูท่ๆ 	

แต่สุดท้ายก็มาเปลี่ยนเป็นเด็กวิศวะ	 เพราะความเป็นเพื่อน

จะมีสูงมาก	 ภาพยนตร์เรื ่องนี้มีเค้าโครงเรื ่องที่มาจาก

เรื่องจริง	ที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องเจ๋ง	แต่เรา

ต้องการจะบอกเร่ืองคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านนักแสดงนำา

คือ	 เมธี	 ซึ่งตรงกับความตั้งใจว่าปีน้ีอยากจะทำาภาพยนตร์

สารคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ทำาให้รู้สึกถึงการสื่อสารได้ง่ายขึ้น	

ใกล้ชิดขึ้น	แม้เรื่องราวจะเล็กลง	

	 คุณมนตรี		ศิริชู		ครีเอทีฟ	ไดเรคเตอร์	บริษัท	เจ	

เอส	แอล	โกลบอล	มีเดีย	จำากัด	ในฐานะผู้กำากับภาพยนตร์	

กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดี	 “เมธี”	 ว่า	

หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่	4	ที่ทำาให้มหาวิทยาลัยรังสิต	โดยทั้ง	4	

เรือ่งนัน้มีสิง่ที่เหมอืนกนัคือ	เริม่ตน้ด้วยศรทัธา	ทีผ่มมใีหก้บั

นักศึกษาอยู่แล้ว	อย่างตัวแรกคือ	ภาพยนตร์เรื่อง	“เพราะคุณคือสิ่งวิเศษสุด

บนโลกใบน้ี”	 ผมมองว่าชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	4	 ปีน้ันมีคุณค่ามหาศาล	

นักศกึษาเปน็สิง่มชีีวติประเภทพเิศษ	อยากสือ่สารแบบน้ีใหเ้ขาเข้าใจ	ปทีีส่อง

ทำาเร่ือง	 “ฉันเกลียดที่น่ี”	 ที่วิพากษ์ระบบการศึกษาและพยายามจะบอกว่า

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดมันอยู่ในตัวคุณ	ปีต่อมาคือเรื่อง	“คุณคือคนนั้น	คนที่

จะเปลีย่นประเทศน้ี”	กย็งัศรัทธาเดมิครับ	พอมาถงึ	“เมธ”ี	กย็งัคงเปน็ศรัทธา

เร่ืองเดมิอยูค่อื	อยากจะสือ่สารใหนั้กศกึษาเข้าใจวา่	เขามคีณุคา่กวา่ทีส่งัคม

กำาหนด	 อย่าไปหลงกับมายาหรือสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานจอมปลอมที่สังคม

พยายามจะตั้งให้	

	 “ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่มหาวิทยาลัยรังสิต	ทำาภาพยนตร์แนวนี้ออก

สู่สังคม	ผมอยู่ในวงการโฆษณาก็จะมีโจทย์ทางด้านการตลาดมาพอสมควร	

พอได้มาทำางานร่วมกับทีมงานซึ่งค่อนข้างจะเปิดกว้างและมีจุดยืนที่ชัดเจน

ว่าอยากจะพูดเรื่องอะไร	และผมเชื่อว่าหากมหาวิทยาลัยหลายๆ	ที่พูดเรื่อง

เดียวกันแบบนี้	นักศึกษาจะมีคุณภาพขึ้นอีกเยอะ	

	 ในภาพยนตร์จะมีฉากหน่ึงที่สะท้อนเร่ืองการสัมภาษณ์งาน	 วิพากษ์

สังคมที่เป็นทุนนิยม	 พอสังคมไทยอยู่กับทุนนิยมมากๆ	 ความคุ้นชินกับวิถี

บางอย่างที่มันผิด	แต่เราคุ้นชินจนคิดว่ามันถูกไปโดยอัตโนมัติ	อย่างเราเอง

เปน็คนทำางานอยูใ่นวงการเรากจ็ะรู้วา่เวลารับพนกังานหน่ึงคน	คนสมัภาษณ์

งานเป็นเหมือนกับตัวแทนของสังคมในการที่จะตราคุณภาพสินค้า	 สินค้าก็

คอืผูท้ีม่าสมคัรงาน	แตด่ว้ยทนุนิยมมนัเปลีย่นแปลงใหก้ารคดัเลอืกมนัไปคดั

ที่เปลือก	เช่น	ผลการเรียน	ใบปริญญาว่าจบที่ไหน	ฯลฯ	ไปไกลถึงขั้นที่ว่า

เขามีอำานาจที่จะคัดเลือกคุณภาพสินค้า	 จนเอาอำานาจนั้นมาใช้ในทางที่ผิด	

เช่น	 การถามหาผลประโยชน์ส่วนตน	 เป็นต้น	 เหล่าน้ีผมคิดว่าเป็น	 5	

เหตุการณ์จากหนังโฆษณาที่จริงๆ	 แล้วเราเจอในสังคม	 ในทุก

สถานการณ์

	 นอกจากนี้	การคัดเลือกนักแสดงความตั้งใจแรกของเราคือ	ต้อง

เป็นเด็ก	ม.รังสิต	และเรียน	5	ปีจบ	จริงๆ	เล่นดีไม่ดีไม่สน	แต่อยากได้

คนทีม่ปีระสบการณ์ร่วมกับเมธี	ซึง่ในวนัทีแ่คสต้ิง	น้องทีเ่ปน็ตัวแทนของ

เมธี	เขาเล่าให้ฟังว่ามาแคสเพราะอะไร	เขาจบ	5	ปีเหมือนกัน	และก็ไป

สมัภาษณ์งานมา	20	กวา่แหง่	เจอประสบการณ์คลา้ยกับในหนังก็เลยมา

ลองดู	ได้ยินแบบนั้นก็เลยใจชื้นว่า	สุดท้ายที่เราต้องการก็คือ	คนที่มี

อินเนอร์ตรงกับทัศนคติของหนังซึ่งน้องเขามี	 การทำางานก็เลยง่ายข้ึน”	

คุณมนตรี	กล่าว

เข้าชิงรางวัลเทศกาลภาพยนตร์์เมืองคานส์
	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นที่น่ายินดีที่ภาพยนตร์เรื่อง	 “เมธี”	 จะถูกส่ง

เข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์	ประเทศฝรั่งเศส	โดย

ผู้กำากับฯ	กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า	“ปีนี้มี	Category	ใหม่ขึ้นมาคือ	ภาพยนตร์

สั้นที่เกี่ยวกับการศึกษา	 ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า	Education	Film	 คือ	

ฟลิม์ทีส่ง่เสริมระบบการศกึษา	เร่ืองเมธีผมเขียนไว	้4	ปแีลว้	มนัน่าสนใจ	

และบังเอิญตรงกับช่วงที่เราได้ทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตพอดี	ก็

เลยคิดว่าจะส่งเข้า	Category	นี้	ซึ่งจะคล้ายๆ		CSR	ที่เขาตั้งขึ้นมาใน

ลกัษณะทีใ่หค้นเหน็คณุคา่ของการศกึษา	ซึง่ปกตเิวลาคานสป์ระกวดจะ

ให้รางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศ	1-3	แต่	Category	นี้จะไม่ใช่การให้รางวัล	

แต่จะเป็นการให้ประกาศนียบัตรรับรองกับทุกเร่ืองท่ีส่งเข้าไป	เป็นป๊อบ-

ปลูา่โหวต	รางวลัทีไ่ดก้ลบัมาจะเปน็เสยีงคอมเมน้ตข์องผูช้มในเทศกาล

เมืองคานส์	จะไม่ใช่	Commercial	ตัวนี้จะเป็นลักษณะที่ให้ทั้งโลกใคร

ทีมี่	Shot	Film	สง่เข้ามาแชร์กนั	แลว้จะมกีารคอมเมน้ตส์ง่กลบัมาใหเ้รา”

	 ดา้น	นายภาคนิ	น้อมระว	ีศษิยเ์กา่สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ	

วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในฐานะนักแสดงนำาชาย	หรือ	เมธี	

กล่าวถึงการได้ร่วมงานครั้งนี้ว่า	 ผมมาแคสติ้งเพราะว่าเห็นประกาศ

รับนักแสดงผ่านทางแฟนเพจมหาวิทยาลัยรังสิต	 โดยมีรายละเอียดว่า

เป็นนักศึกษาที่จบช้ากว่าปกติก็เลยคิดว่าลองมาแคสติ้งดู	 เพราะบทน้ี

คอ่นข้างตรงกับชีวติจริงของผม	รู้สกึเปน็เกียรตมิากทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ใน

การถ่ายหนังเรื่องนี้	ซึ่งมีองค์ประกอบทุกอย่างดี	การทำางานกับพี่ๆ	

ทีมงานสนุกมาก	ผมไม่ได้มีความรู้ด้านการแสดงมาก่อน	จึงได้มีโอกาส

เรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่าง	

	 “ภาพยนตร์เร่ืองน้ีออกแนวเชิงสร้างสรรค์	 ซึ่งที่ผมดูจากสตอร่ี-

บอร์ดพูดได้คำาเดียวว่าสุดยอด	ไม่จำาเป็นต้องนำาเสนอด้านเดียว	มันคือ

ชีวิตจริงทีน่่าสนใจ	ผมคดิวา่หนังเร่ืองน้ีจะเปน็ประโยชน์มากกบันักศึกษา

ที่จบใหม่	รุ่นน้องของผม	และน้องๆ	ที่ยังเป็นนักเรียน	เขาจะได้เรียนรู้

ว่าชีวิตจริงเป็นอย่างนี้นะ	 บางทีเราคาดหวังมากเกินไปก็ไม่ได้เป็น

อย่างนั้นเสมอไป”	นายภาคิน	กล่าว

 ติดตามภาพยนตร์สารคดีเรื่องราวดีๆ	 ได้ที่	 http://www.

youtube.com/watch?v=FHjEJY1AI6g	หรือ	เสร์ิชคน้หาใน	Youtube	

ด้วยคำาว่า	“เมธี”



จากเสื้อยืดธรรมดา
สู่การน�ารายได้เพื่อช่วยเหลือการกุศล...

นางสาวภัทรา ภวานุวงศ์  

นายณัฐสิษฐ์ ณรงค์รัตน์ 

	 นางสาวภัทรา	ภวานุวงศ์	(เฟิร์น)	บัณฑิตป้ายแดง	

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย	 คณะเทคโนโลยี-

สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จบการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวังไกลกังวล	สาวน้อย

นักกิจกรรมไซส์มินิ

	 ที่ผ่านมาเฟิร์นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 กับ

โรงเรียนเป็นประจำา	 อาทิ	 เป็นนางรำา	 เล่นดนตรีไทย	

รวมถึงพิธีกรรายการศึกษาทัศน์	 (สารคดีโทรทัศน์

รายการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	

ด้วยความที่เป็นคนชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์	 ชอบ

	 นายณัฐสิษฐ์	ณรงค์รัตน์	(ณัฐ)	นักศึกษา

ทันตแพทย์ชั้นปีที่	 5	 คณะทันตแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 หนุ่มชาวเหนือจากเมือง

กำาแพงเพชรคนนี้	 จบการศึกษาระดับมัธยม

ปลายจากโรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม	 ด้วย

เกรดเฉลี่ย	4.00								

	 เ ห ตุ ผ ล ที่ ณั ฐ เ ลื อ ก ม า เ รี ย น ต่ อ ที่

มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นเพราะณัฐมีความสนใจ

และอยากที่จะเป็นทันตแพทย์	 จึงเลือกมาเรียน

ที่คณะทันตแพทยศาสตร์	 ด้วยความพร้อมของ

สัดส่วนและความครบครันเร่ืองอุปกรณ์ในการ

แก้ปัญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	จนในบางคร้ังถึงกับลงมือ

ซ่อมคอมพิวเตอร์เอง	 ช่วงท่ีกำาลังจะจบ	 ม.6	 เฟิร์นจึง

ตัดสินใจแอดมิดช่ันในสาขาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และ

แอนิเมช่ัน	 ซ่ึงเป็นสาขาท่ีช่ืนชอบ	 โดยเฟิร์นได้รับทุน

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เข้าศึกษาต่อท่ี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต	และเลือก

เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย	

	 “สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย	 สามารถ

ตอบโจทย์ในส่ิงท่ีเราต้องการศึกษาต่อได้ทุกข้อ	เม่ือได้รับ

โอกาสเข้ามาศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด	 นอกจาก

เร่ืองการเรียนแล้วอีกส่ิงท่ีสำาคัญคือ	การให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมต่างๆ	 ของทางคณะและมหาวิทยาลัย	 จนทำาให้

ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นต้ังแต่มัธยมศึกษาและใบ

ประกาศนียบัตรนักกิจกรรมดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย	

และเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนักศึกษาทุนฝ่ายทะเบียน

ปี	2555	 นอกจากน้ี	 ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

จากการประกวดคลิปวีดิโอแนะนำาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศอีกด้วย	ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ	ท่ีได้ทำามา	ทำาให้เรา

ได้ประสบการณ์ท่ีดีเป็นอย่างมาก”		

เรียน	 คุณภาพของการสอนจากคณาจารย์ที่

มีประสบการณ์	 จึงทำาให้มหาวิทยาลัยรังสิต

เป็นตัวเลือกแรกของณัฐ	นอกจากนี้	ณัฐมอง

ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตยังเป็นสถานที่ที่	 มอบ

โอกาสดีๆ	ให้แก่ทุกคน	

	 “การตัดสินใจมาเรียนที่	มหาวิทยาลัย

รังสิต	ทำาให้ผมได้รับหลายสิ่งที่ดีๆ	จากคณะ	

โดยเฉพาะความเป็นครอบครัว	 ของเพื่อน

ร่วมช้ันท่ีต้องช่วยกันเรียน	ช่วยกันสอบ	ช่วยกัน

ทำางาน	 นับเป็นภาพความประทับใจที่ผม

จะไม่ลืมเลย”

	 ท้ายสุดนี้	 ณัฐตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์	 และความรู้จากในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน	 ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง	

เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดีในอนาคต		
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Buffet
 บุฟเฟ่ต์[สมพล วชิรวัฒนา]

	 นับตัง้แตป่	ี2550	กระทัง่ถงึปจัจบุนั	มหาวทิยาลยัรังสติไดม้กีารจดัทำาและจำาหน่าย

เสือ้ยดืเพือ่การกศุล	ซึง่เปน็เสือ้ยดืมหาวทิยาลยัรังสติในรูปแบบลายเสือ้ลกัษณะตา่งๆ	เช่น	

เสื้อยืดลาย	I	Love	RSU	เสื้อยืดลาย	Creating	Giving	and	Sharing	Society	ซึ่งที่ผ่าน

มาทางมหาวิทยาลัยได้นำารายได้จากการจำาหน่ายเสื้อยืดทั้งหมดในแต่ละปีรวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น	727,935	บาท	มอบให้การกุศลในโครงการต่างๆ	ดังนี้	

	 	 	 วัดพระบาทน้ำาพุ	จ.ลพบุรี

	 	 	 วัดโบสถ์วรดิตถ์	อ.ป่าโมก	จ.อ่างทอง

	 	 	 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

	 	 	 ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม		2553

	 	 	 โครงการ”รวมน้ำาใจจากเพื่อนถึงเพื่อน”

	 	 	 โรงเรียนวัดวิหารแดง	จ.สระบุรี

	 	 	 วัดพระบาทน้ำาพุ	จ.ลพบุรี

	 	 	 มูลนิธิบ้านแสงตะวัน

	 	 	 สมทบทุนซื้อรองเท้าให้หน่วยกู้ระเบิด

	 	 	 ให้แก่ทหาร	3	จังหวัด	ชายแดนภาคใต้			 	 	 	

	 	 	 วัดพระบาทน้ำาพุ	จ.ลพบุรี

	 สิง่เหลา่น้ีจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากทกุคนไม่ไดมี้หวัใจของการใหแ้ละการแบง่ปนั	แมจ้ะ

เป็นการให้เล็กๆ	แต่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำาใจที่ยิ่งใหญ่		และด้วยผลตอบรับที่ดีในการร่วมด้วย

ช่วยกนัเพือ่นำารายไดไ้ปมอบใหก้ารกุศล	ลา่สดุมหาวทิยาลยัรังสติไดจ้ดัทำาเสือ้ยดืลายใหม	่

“รังสิตรักประเทศไทย”	ขึ้น	จำาหน่ายตัวละ	200	บาท	โดยผู้ที่สนใจสามารถชมตัวอย่าง

เสื้อลายต่างๆ	 และซื้อได้ที่	 สำานักงานประชาสัมพันธ์	(ชั้น	2)	 อาคารอาทิตย์	 อุไรรัตน์	

(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร.	0-2791-5555

	 “มหาวิทยาลัยรังสิต	ขอบคุณทุกการให้และการแบ่งปัน”

8	 พ.ย.	2550

13	พ.ย.	2552

31	พ.ค.	2553

26	ต.ค.	2553

9	 ธ.ค.	 2553

26	เม.ย.	2554

16	เม.ย.	2555

2	 พ.ย.	2555

14	พ.ย.		2555

10	มี.ค.	2557

213,420	บาท

153,000	บาท

20,150	บาท

10,651	บาท

52,714	บาท

20,000	บาท

200,000	บาท

10,000	บาท

18,000	บาท

30,000	บาท



นักศึกษาทุนพระราชทานของพระราชาธิบดีแห่ง
ราชอาณาจักรภูฎาน จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ที่ม.รังสิต
 นักศึกษาทุนพระราชทานของพระราชาธิบดี	แห่งราชอาณาจักรภูฎาน	ร่วมกับ	สมาคมนักศึกษา

ภูฏานในกรุงเทพฯ	 และสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน	 แห่งประเทศไทย	 โดยท่านเอกอัครราชทูต	

HE	 Mr.	 Kezang	 Wangdi	 ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชาธิบดี	 แห่งราช-

อาณาจักรภูฏาน	ซึ่งในการนี้	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	

Prince	Dasho	Jigyel	Ugyen	Wangchuk	พระราชอนุชา	ท่ีได้เสด็จมาร่วมงานด้วยความอบอุ่น	และ

เป็นกันเอง	ณ	อาคารดิจิทัล	มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์	มหาวิทยาลัยรังสิต

เภสัชฯ ม.รังสิต จัดโครงการค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 8
 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดโครงการค่ายความฝันสู่เภสัชกร	คร้ังท่ี	8	(RSU	Dream	Camp#8)	

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสนใจ	ได้สัมผัสชีวิตนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์	รวม

ถึงทราบบทบาทของวิชาชีพ	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของเภสัชกร	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา	โดยได้รับเกียรติจาก	ภก.ดร.ธนภัทร	ทรงศักด์ิ	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็น

ประธาน	ณ	ห้องบรรยาย	4/1-503	ช้ัน	5	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต

นศ.ชาวฝรั่งเศส
ดีกรีปริญญาโท ม.รังสิต
คว้ารางวัลเหรียญทองกีฬายูโด
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41
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ภาพข่าว

	 Mr.Alexis	 Plantard-Gnorra	 นักศึกษา

ปริญญาโท	 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	นักศึกษาชาวฝรั่งเศส	ผู้ที่หลงรัก

กฬีายโูดเปน็ชวีติจติใจ	กบัการควา้รางวลัเหรียญทอง

กีฬายูโด	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ครั้งที่	41	“มอดินแดงเกมส์”	ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน	

	 Alexis	กล่าวว่า	“รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง	 เพราะตนเองได้เตรียมตัวและฝึกซ้อม

กว่า	10	 เดือนก่อนการแข่งขัน	 ในแต่ละวันผมซ้อม

อยา่งนอ้ย	5-7	ช่ัวโมง		และระหวา่งการแข่งขันกต็อ้ง

เจอคูแ่ขง่ทีเ่กง่ๆ	บางคนเปน็นักกฬีาทมีชาต	ิบางคน

เปน็แชมปก์ฬีาซเีกมสท์ีผ่า่นมา	ซึง่ถอืวา่โชคร้ายมาก

ทีจ่บัฉลากเจอกบัคูแ่ข่งทีเ่ปน็ทมีชาต	ิมอียูค่รัง้หน่ึงที่

คู่แข่งทำาแขนซ้ายผมเจ็บ	ตอนนั้นรู้สึกเจ็บมาก	แต่ก็

ต้องฝืนสู้	 รวบรวมสมาธิและกัดฟันสู้จนสามารถ

เอาชนะได้	 	 ผมโชคดีมากที่มีโค้ชที่เก่ง	 คอย

แนะนำาใหค้ำาปรึกษา	โคช้ของผมเคยเปน็นักยโูด

ลำาดับที่ 	 7	 ของเอเชีย	 เขาจึง ถ่ายทอด

ประสบการณ์ที่ล้ำาค่าแก่ผม	 ต้องขอขอบคุณ

โคช้มากทีค่อยใหค้ำาแนะนำา	จากการแข่งขัน

ในครั้งนี้	สิ่งที่ผมได้รับนอกจากความภูมิใจ

แล้ว	 สำาหรับผมวัฒนธรรมการแข่งขันที่

ไหนๆ	อาจคลา้ยๆ	กนั	แต่กจิกรรมคร้ังน้ีผมกลบั

ไดเ้รียนรู้อะไรมากมาย	ไมว่า่จะเปน็การแลกเปลีย่น

ในเร่ืองของวัฒนธรรม	การมน้ีำาใจนักกฬีา	มติรภาพ	

และความปรองดอง	 ซึ่งคำาเหล่านี้เป็นธีมของ

การจดังานในคร้ังน้ี	ผมจงึไดม้เีพือ่น	ไดม้คีูแ่ข่งขัน	

และยงัไดเ้รียนรู้ถงึน้ำาใจของนักกฬีาดว้ย	แมว้า่ผม

จะเป็นนักกีฬาอยู่แล้ว	 แต่การได้สัมผัสการแข่งขัน

แต่ละคร้ังน้ัน	 ก็มักจะได้ความประทับใจที่แตกต่างกัน	

ผมเคยได้รับรางวัลระดับประเทศจากประเทศต่างๆ	

มากมาย	ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่น	ฮ่องกง	แม็กซิโก	

และล่าสุดประเทศอินโดนีเซีย	 จริงๆ	 แล้วผมเล่นกีฬา

ยูโดมาตั้งแต่เด็กๆ	 จนตอนนี้ก็ประมาณ	20	 ปีแล้ว	 ที่

ประเทศฝร่ังเศสกีฬาน้ีเป็นที่นิยมมาก	 รองจากกีฬา

ฟุตบอล	นั่นจึงทำาให้ผมคลุกคลี	ฝึกฝน	และชื่นชอบ

กีฬาชนิดนี้”

	 สุดท้าย	Alexis	 ได้แนะนำาสำาหรับคนที่สนใจ

กีฬายูโดว่า	 “หากใครที่สนใจกีฬาชนิดนี้	 คุณสมบัติ

ที่ต้องมีคือความอดทน	มีวินัย	และเสียสละ	คุณจะต้อง

อดทนและฝกึฝนอยา่งหนัก	จะตอ้งไมยุ่ง่กับแอลกอฮอล	์

บุหรี่	ยาเสพติด	ไม่เสียเวลากับสิ่งไร้สาระ	ทานอาหารที่

มปีระโยชน์		ตอ้งมวีนัิยไมเ่พยีงแคใ่นการฝกึซอ้มเทา่นัน้	

แต่จะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ไม่ทาน

อาหารที่มีน้ำาตาลหรือไขมันมากเกินไป	 ไม่ทานอาหาร

ขยะ	เช่น	ขนมขบเคี้ยว	ควรทานอาหารที่มีโปรตีนเพื่อ

สร้างกล้ามเนื้อ	 เช่น	 เนื้อสัตว์ต่างๆ	ไข่ไก่	นมหรือนม

ถั่วเหลือง	 	และจะต้องเสียสละเวลาส่วนตัว	มุ่งมั่นกับ

การฝึกซ้อม	 อาจจะไม่ค่อยได้ออกสังคมกับเพื่อนๆ	

สักเท่าไร		อีกอย่างกีฬาชนิดนี้	เมื่ออยู่ในสนามแข่งขัน

ต้องต่อสู้ดั่งนักรบ	สู้เพื่อเอาชีวิตรอด	 	 แต่เมื่อเสร็จสิ้น

การแข่งขันแล้วก็ต้องจับมือกัน	เคารพซึ่งกันและกัน	นี่

คือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ครับ”



สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ 
“Irresistible 10 by Factory”  
 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์	 คณะศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดนิทรรศการแสดง

ผลงานศิลปนิพนธ์	 “Irresistible	10	by	Factory”	นำาเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่	4	ประจำาปีการศึกษา	

2556	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณไชยยง	รัตนอังกูร	บรรณาธิการบริหารนิตยสาร	Wallpaper	เป็นประธาน

เปิดงาน	ณ	Zen	Event	Gallery	ศูนย์การค้า	Central	World

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดงาน Open House 2557
   บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดงาน	Open	House	2557	 โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงกับสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธาน	และเสวนาพิเศษ	หัวข้อ	“บทบาทโลจิสติกส์ไทยหลังปี	พ.ศ.

2557”	 	 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจร่วมเสวนา	 นอกจากนี้	 ในภาคบ่ายจัด

สัมมนาวิชาการ	หัวข้อ	“อนาคตของ	Social	Media	Marketing”	หัวข้อ	“การเตรียมความพร้อมของ

ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)”	 ฯลฯ	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำาหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต	ณ	ชั้น	22	ศูนย์ศึกษาวิภาวดี	มหาวิทยาลัยรังสิต

นศ. คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต
คว้ารางวัลและทุนการศึกษา

เตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีโลก
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ข่าว

	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	คว้ารางวัลและทุน

การศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศกว่า	30	ทุน	

	 ดร.ปยิสดุา	มา้ไว	คณบดคีณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	กลา่ว

ว่า	 นับเป็นความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	สามารถคว้ารางวัล	และทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนจาก

มหาวิทยาลัยต่างประเทศกว่า	30	ทุน	ซึ่งนักศึกษาทุกคนเปรียบเสมือน

ฟันเฟืองของคณะและมหาวิทยาลัยที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อน	เป็นพลังสำาคัญ

ในการสร้างชื่อเสียง	สร้างความสำาเร็จให้แก่มหาวิทยาลัยของเรา

	 “มหาวทิยาลยัรังสติ	เปน็ทัง้เบือ้งหนา้และเบือ้งหลงัของทกุๆ	ความ

สำาเร็จทีผ่า่นมา	อาจารยใ์นคณะทกุทา่นทราบดวีา่มหาวทิยาลยัพร้อมใหก้าร

สนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาและการส่งเข้าประกวดแข่งขันเสมอ	ดังน้ัน	

จึงได้ฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา		การ

รับรางวัลหรือทุนการศึกษาใดๆ	 ไม่สามารถเกิดจากการเตรียมนักศึกษา

แค่คร้ังเดียว	แต่ต้องลงแรงและทุ่มเทใจอย่างต่อเน่ือง		นักศึกษาเองเช่ือม่ัน

ในความตั้งใจของอาจารย์และมหาวิทยาลัย	 จึงพยายามพัฒนาตัวเอง

อย่างสุดความสามารถ	นอกจากนี้	การให้การสนับสนุน	และส่งนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการต่างๆ	 น้ัน	 เป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเห็น

ความสำาคัญของภาษา	และสามารถนำาภาษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และน่ีจึงเป็นเคร่ืองการันตีได้ว่า	 ทุกสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์น้ันมี

คุณภาพ	และมีศักยภาพ	อีกทั้งยังนับเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์	

และความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษา	 และประเทศอีกด้วย	 ที่

ผ่านมานักศึกษาได้สร้างผลงานไว้มากมาย	 อาทิ	 ทุนแลกเปลี่ยนจาก

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปศึกษาที่ประเทศเวียดนาม	 ทุน

เรียนดีเมืองหลวงปักกิ่ง	ณ	มหาวิทยาลัยภาษา	(วัฒนธรรม)	ปักกิ่ง	 ทุน

รัฐบาลจีน	ศึกษาต่อระดับปริญญาโท	มหาวิทยาลัยครูกวางสี	กุ้ยหลิน	ทุน

สถาบันขงจื้อ	ศึกษาต่อระดับปริญญาโท	มหาวิทยาลัยครูกวางสี	กุ้ยหลิน	

ทุนสถาบันขงจื้อเพื่ออบรมภาษาจีนระยะสั้น	มหาวิทยาลัยครูกวางสี	กุ้ย-

หลิน	ทุนการศึกษาจาก	สกอ.	ระยะสั้น	ณ	มหาวิทยาลัยหมิงฉวน	ไต้หวัน	

ทุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น	 ทุนโครงการแลกเปลี่ยน	

ระหว่างคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 กับมหาวิทยาลัย	Kyoto	

Gakuen	ประเทศญี่ปุ่น	ทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออก	(JENESYS)	 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น	Mon-

busho	Nikkensei	และทุนการศึกษาระยะสั้นจากมหาวิทยาลัย	Hokunriku		

รวมทั้งรางวัลจากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส	 ภาษาญี่ปุ่น	

ภาษาจีน	รางวัลการประกวดปฏิภาณการพูด	รางวัลการประกวดการอ่าน

บทความเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั	การแข่งขันจดับอร์ด

นิทรรศการภาษาฝร่ังเศส	 การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝร่ังเศส	 การ

แข่งขันปัญหาความรู้ท่ัวไป	 การแข่งขันวาดภาพตามคำาบอก	 และการ

ประกวดละครภาษาญี่ปุ่น	

	 นอกจากน้ี	 คณะศิลปศาสตร์ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา		

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และการทำาความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาต่างๆ	 ในต่างประเทศเพิ่มข้ึน	 เพื่อเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์กับต่างประเทศและการสร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาโดยไม่มีข้อจำากัด	

ซึ่งเหล่าน้ีจะเป็นใบเบิกทางสู่ความสำาเร็จในการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาได้	เพราะในแง่มุมของการศึกษาด้านภาษานั้น	ทุกภาษามีความ

สำาคัญ	 ยิ่งในปัจจุบันทุกคนต่างเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น

ประชากรในประชาคมอาเซียน	ความเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ	จึงจำาเป็น

ยิ่ง	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	 และภาษาไทยของเรา	 หรือแม้แต่ภาษาต่าง

ประเทศอื่นๆ	เพราะอนาคตภาษาจะเป็นอาวุธสำาคัญที่จำาเป็นจะต้องใช้ใน

การประกอบอาชีพอย่างแน่นอน”	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กล่าวเสริม

	 ทุกภาษามีเป้าหมายสำาคัญตรงกันคือ	 การใช้นวัตกรรมการศึกษา	

ภาษาไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร	 แต่พลังของภาษาจะเป็นกุญแจ

แห่งความสำาเร็จหรือตัวการแห่งความล้มเหลวได้	 ทั้งน้ี	 ข้ึนอยู่กับความ

สามารถของผู้ใช้ภาษา	ดังนั้น	การฝึกฝน	และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อยูเ่สมอ	จะเปน็โอกาสทีด่	ีไมแ่น่วนัหน่ึงผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูแ้สดง

ความสามารถทางภาษาบนเวทีโลกอาจเป็นคุณด้วยเช่นกัน

News
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ม.รังสิต จับมือ กรมการท่องเที่ยว
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
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โรแมนติก คาเมรอน ประเทศมาเลเซีย 

	 สวัสดีคับแฟนๆ	คอลัมน์ของผม	เมื่อ

วันท่ี	31	 มีนาคมที่ผ่านมา	 ผมได้รับเชิญจาก	

ดร.วราวรรณ	 สุวรรณผาติ	 ประธานโครงการ

สหกิจศึกษา	คณะศิลปะและการออกแบบ	ให้

เปน็วิทยากรพเิศษ	บรรยายเร่ือง	“มนุษยสมัพนัธ์	

การปรับตวัและการแกป้ญัหาในการทำางาน”	ให้

เดก็ๆ	ทีเ่ตรียมจะไปฝกึงานโครงการนีป้ระมาณ	

80	 คน	 ได้เตรียมตัว	 เตรียมพร้อมกับการจะ

กา้วเข้าสูโ่ลกของความเปน็จริงวา่จะตอ้งปฏิบตัิ

ตนอย่างไร	ผมจะไม่บรรยายตามหลักวิชาการ

จ๋า	 แต่จะเอาเกร็ดหรือกรณีศึกษาที่เคยพบมา

พดูใหเ้คา้เหน็ภาพจริง	มีแบบทดสอบแบบฮาๆ	

ใหเ้ดก็ๆ	ไดล้องทำา	ผมไดรั้บเชิญเปน็เจ้าประจำา

บรรยายใหค้ณะน้ีมานานมาก	ซึง่กเ็ปน็ไปอยา่ง

ฮากระจายทุกครั้งไป

	 เอาล่ะครับ	ตามผมไปเทีย่วต่อจากคราว

ที่แล้วที่ผมพาไปเก็นติ้งมา	 	 เช้าวันเสาร์ที่	18	

มกราคม	2557	 	 หลังทานอาหารเช้าแบบ

บฟุเฟ่ต์ในโรงแรม	กอ็ำาลายอดเขาเกน็ติง้ฯ	โดย

น่ังกระเช้าไฟฟ้าลงมาท่ามกลางหมอกหนาว

เย็นเป็นที่ตื่นตาต่ืนใจ	 ข้ึนรถบัสมุ ่งสู ่กรุง

กัวลาลัมเปอร์		ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ

มาเลเซีย	แวะร้านนาฬิกา	เครื่องสำาอางปลอด

ภาษี	สาวๆ	กระหนำ่าชอปกันกระจาย	และมา

ต่อกันอีกที่ร้านขายขนมเปี๊ยะเจ้าอร่อย	 มีให้

ชิมร้อนๆ	ไม่อั้น	ผมเล่นไปเกือบโล	555	แต่ที่

เด็ดสุดเห็นจะเป็นกาแฟสมุนไพรบำารุงกำาลัง

ท่านชาย	 ไกด์นันท์บรรยายสรรพคุณว่ากาแฟ

ยี่ห้อน้ีรับรอง	 กินแล้วแข็ง...	 แร๊งงง...	 อึด	

เท่านั้นแหละ	แทนที่จะเป็นหนุ่มๆ	สนใจ	ดัน

กลายเป็นพวกสาวๆ	ที่แย่งกันซื้อ	 “แล้วป๋าไม่

ซื้อเหรอคะ”	 “เออ!	 ป๋าต้องหากาแฟแบบต้อง

ทำาให้อ่อนหว๊ะ	555”	ผมย้อนศรเลย	“ป๋าน่ีกเ็ว่อร์

เกิ๊น”	หล่อนกัดผมเล็กน้อย		ใกล้เที่ยงแล้วเรา

ก็มาถ่ายรูปคู ่กับตึกแฝด	 เสร็จแล้วมาทาน

อาหารกลางวันที่ร้านอาหารจีนแบบเต็มเซ็ต

บ่ายกว่าๆ	 ก็มาละลายทรัพย์กันต่อที่ร้านทำา

ช็อกโกแลตที่ดีที่สุดของมาเลเซีย	 มีเจ้าหน้าที่

พูดไทยได้มาต้อนรับและบรรยายกรรมวิธีและ

โม้ขายช็อกโกแลต	เดก็ๆ	กข็นกนัอกีตามฟอร์ม	

ส่วนผมก็เหมือนเดิม	 เดินชิมจนเบาหวานพุ่ง

ปรี๊ดเลย	555	ต่อจากนั้นก็มาชมความงามของ

สถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด	

พระราชวังแห่งชาติ	พร้อมทหารม้า	ทหารราบ

ประจำาพระองค์	 ขณะที่กำาลังถ่ายรูปกันอยู	่

พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่าน มาเลเซีย

News
ข่าว

ทหารวิ่งถือปืนมาตั้งแถวด้านหน้า	เด็กหน้าตาตื่น

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นป๋า	“กรูจะรู้มั๊ยเนี๊ยะ”	ปรากฏ

ว่าพวกเราโชคดมีากเพราะองค์สลุต่าน	เสดจ็กลบั

เข้าวัง	พวกเราได้เข้าเฝ้าฯ	ด้วย	อิอิ

	 ประมาณบ่าย	2	 โมงกว่า	 อากาศที่กรุง

กัวลาลัมเปอร์ร้อนมาก	เราออกเดินทางสู่	คาเม-

รอนไฮแลนด์		ซึง่อยูส่งูกว่าระดบันำา้ทะเล	4,500	ฟิต		

ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติเทือกเขาสลับซบั

ซ้อนเพลดิเพลนิกับความงดงามซึง่ประกอบด้วยสิง่

ก่อสร้างและประวัติต่างๆ	 มากมาย	 แม้แต่ราชา

ไหมไทย	“จิม	ทอมป์สัน”	ก็มาหายสาบสูญจากที่

น่ี	คาเมรอนฯ	แบ่งเป็นชุมชนเมอืงสามระดบั(สาม

ชั้น)	ทุกระดับจะมีร้านค้า	โรงแรม	ตลาด	แม้แต่

ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขาลูกน้ี	 ช้ัน

แรกช่ือ	RING	LET	,	ช้ันที่สอง	TANAHRATA	ช้ัน

สาม	BRING	CHANG	ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้น

ทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง	 เรา

ใช้เวลาไต่เขาขึ้นไปกว่า	3	ชั่วโมง	ทางบางช่วงจะ

แคบมาก	ผมต้องยกน้ิวให้คนขับเลย	ขับได้ใจ

มาก	 นั่งขมิบและหลับตา	 หรือหันไปมองวิวจะดี

กว่า	555	พอมาถึงจุดแวะพักรถ	สาวๆ	หลายคน

วิ่งลงรถ....	อ้วกแตกเลย	อากาศบนน้ีเย็นสบาย

จนหนาว	 ผมสั่งชาร้อนๆ	 มากลั้วคอ	 ถ่ายรูปไร่

ชาเต็มภูเขาไปหมด	 ทำาให้รู้สึกหายเหนื่อยกับภาพ

ทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้า	 ประมาณทุ่มกว่าได้

ทานอาหารคำ่า	 ณ	 ภัตตาคารแบบสตีมโบ๊ต	 สุกี้

หม้อไฟ	 อากาศหนาวๆ	 กับสุกี้ร้อนๆ	 เด็กๆ	 กิน

กันกระหนำ่า	 คืนน้ีเราพักกันที่โรงแรมเฮอริเทจ	

ที่พักไม่มีแอร์เน่ืองจากอากาศเย็นตลอดปี	...แค่น้ี

ก็เปิดหน้าต่างไม่ได้เลย...	อย่างหนาว	Goodnight	

Cameron	zzz

	 เช้าวันสุดท้าย	 หลังอาหารเช้าที่โรงแรม	

สัมผัสความหนาวเย็นและความสวยงามของสวน

ดอกไม้เมืองหนาว	และต้นกระบองเพชร	เสร็จแล้ว

มาต่อทีต่ลาดยามเช้าของชาวบา้นทีเ่อาข้าวของพชื

ผักมาขาย	โดยเฉพาะสตรอเบอรี่สดๆ		สักพักก็มา

แวะชมฟาร์มผึง้	(Bee	Farm)	สายๆ	หนอ่ยกม็าแวะ

ชมความงามที่	House	of	Lavender	ที่นี่แจ่มมาก

คับ	ทุกอย่างกิ๊บเก๋ไปหมด	เค้าเอาต้นสตรอเบอรี่มี

ลกูแดงๆ	มาแขวนเปน็ราว	ปลกูดอกลาเวนเดอร์	มี

มุมต่างๆ	ให้ถ่ายรูปเยอะมาก	และมีของว่าง

อร่อยๆ	 ให้ทาน	 เราใช้เวลาที่น่ีนานพอสมควร	

เราทานขา้วเที่ยงมื้อสุดท้ายที่รา้น	Garden	Sea-

food	อย่างอลังการงานสร้าง		บ่ายกว่าๆ	เดิน

ทางมุ่งหน้าสู่เมืองใหม่	(PUTRA		JAYA)	ซึ่งขึ้นชื่อ

ว่าเป็นเมืองของรัฐบาล	ชมสำานักรัฐมนตรี	 	ชม

มัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก

ภายในของมสัยดิตกแตง่อยา่งงดงามตระการตา

ชมกระทรวงต่างๆ	ผ่านบ้านพักของท่านนายก-

รัฐมนตรี	 ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบ

ที่สวยงาม	 เวลาประมาณ	16.30	 น.	 เดินทางสู่

สนามบินกัวลาลัมเปอร์	 เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ	

19.25	น.	เครื่องออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดย

สายการบนิไทยแอร์เอเชีย	เปน็อนัจบทริปทีร่าคา

ย่อมเยาแต่คุ้มค่ากับประสบการณ์และความ

สวยงามของแหล่งท่องเท่ียว	ขอบคุณ	บ.วาสนาทัวร์	

ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดการเดินทาง		

	 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์...	 ใครที่สนใจ

ท่องเที่ยวแบบลุยๆ	เซอร์ๆ	พบกับวิชาท่องเที่ยว

เชิงผจญภัย	(Soft	Adventure	Tourism)	TRM	342	

ลงเป็นวิชาเลือกเสรีที่ได้ความรู้และหนุกหนาน	

ตอ้งออกทรปิหลงัสอบกลางภาค	เจอกนัในเทอม	S	

ครับ	 ถ้าใครลงทางเน็ตไม่ได้ก็มาให้จารย์เซ็นเพิ่ม

ที่ตึก	11	ชั้น	11	ได้ครับ

ผม... ยืนถ่ายมิวสิก ที่ไร่ชา คาเมรอน ไฮแลนด์

	 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	กรมการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	จัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป	(ต่างประเทศ)	เพื่อรองรับความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว	ระหว่างวันที่	17	พฤษภาคม-9	พฤศจิกายน	2557	

เวลา	09.00-16.00	น.	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)	รวมท้ังส้ิน	219	ช่ัวโมง	โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม	จำานวน	80	คน	

ตั้งแต่บัดนี้ถึง	8	พฤษภาคม	2557	

	 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยรังสิต	โทร.	0-2791-5681-4	



เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน
อักษรลักษณ์

	 ฉบับนี้	ขอแนะนำาหนังสือที่

ทบุทกุสถติิการขายหนังสอืประเภท

เดียวกัน	ด้วยยอดจำาหน่ายเร็วที่สุด

เกอืบ	1.2	แสนเล่ม	เพยีงวางแผงทัว่

สหราชอาณาจักรได้	 1	 สัปดาห์

เท่านัน้	และขณะนีข้ายแล้วกว่า	1.2	

ล้านเล่มทั่วโลก	 และได้รับการซ้ือ

ลิขสิทธิ์แปลแล้ว	27	ภาษา	นั่นคือ	

หนังสืออัตชีวประวัติของ	‘เซอร์-

อเล็กซ์	เฟอร์กูสัน’	สุดยอดตำานาน

แห่งวงการฟุตบอลของโลก	 อดีต

กุน ซือผู ้ คุ มทีมแมนเชส เตอร 	์

ยูไนเต็ดยาวนานเกือบ	27	ปี	สร้าง

คิดถึงวิทยา
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

	 ตลอดระยะเวลาประมาณ	10	ปีที่

จีทีเอชผลิตผลงานภาพยนตร์ออกสู่ตลาด	

ภาพยนตร์ที่ผลิตและเผยแพร่มักเป็น

ภาพยนตร์สยองขวัญและภาพยนตร์ตลก	

โดยมีภาพยนตร์	2	แนวนี้รวมกันมากกว่า	

20	เรื่อง	หรือราว	2	ใน	3	ของทั้งหมด	

	 และเมื่อกล่าวถึงเฉพาะภาพยนตร์

ตลก	 ส่วนใหญ่มักเป็นตลกโรแมนติก	 ซึ่ง	

คิดถึงวิทยา	 ก็ถือว่าเป็นตลกโรแมนติก

อีกเร่ือง	 แต่ในความเป็นตลกโรแมนติก

แบบเดียวกับ	กวนมึนโฮ	และรถไฟฟ้ามา

หานะเธอ	 คิดถึงวิทยา	 กลับมีลักษณะที่

แตกต่างออกไป

	 จุดที่เป็นความแตกต่างก็คือการ

เลา่เร่ืองรักระหว่างชายหญงิทีเ่กีย่วข้องกบั

ประโยชน์เพื่อสังคม	โดยคนดูได้เห็นและรู้

ว่านอกจากเรื่องรักๆ	ใคร่ๆ	ผสมอารมณ์

ขันแล้ว	ยังมี	“สิ่งอื่น”	อย่างเช่น	โรงเรียน

บนแพและเด็กด้อยโอกาส	 และสิ่งอื่นน้ัน

สมัพนัธ์กบัการเกดิความรักและการเรียนรู้

ของตัวละครเอก

	 อีกจุดเด่นก็คือการเป็นภาพยนตร์

ทีเ่กีย่วกบัความรักทีช่ายหนุ่มและหญิงสาว

 สวสัดทีา่นผูอ้า่นสาร-

รังสิตทุกท่าน	 กลับมาพบกัน

อีกแล้วนะครับเดือนน้ีผมมีเกม

ใหม่มาแนะนำากันอีกเช่นเคย	

แต่คร้ังน้ีแนวเกมท่ีจะแนะนำา

น้ันดูจะแตกต่างกับทุกคร้ังท่ี

เคยแนะนำามา	 ซ่ึงเป็นเกม

ง่ายๆ	ฝีมือคนไทย	เกมน้ีเป็น

แนว	Casual	 บน	Mobile	

Platform	น่ันก็คือเกม		Plum-

met	The	Heaven	โดยเน้ือเร่ือง

จะเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับเทพ

ผลไม้ไทย	 เช่น	 ส้ม	(Sansa)	

เงาะ	(Hansa)	ทุเรียน	(Shun)	

มังคุด	(Nana)	 ต้องตามไป

เก็บผลไม้ศักดิ์สิทธิ์	 และนำา

ผลไม้เหล่าน้ันกลับไปยังแดน

สวรรค์	ผลไม้จากแดนสวรรค์

ท่ีปีศาจเห็ดได้แอบขโมยไปยัง

โลก	 ภารกิจคร้ังน้ี	 เหล่าเทพ

 ฉบับก่อนหน้าได้พูดถึง	The	Outernet	 เพ่ือมนุษยชาติไป	

ฉบับน้ีก็ดูจะเป็นเร่ืองเก่ียวเน่ืองกันอยู่ครับ	 เพราะนอกจากองค์กร

อิสระและ	Google	จะสนใจแนวคิดฟรีอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมท่ัว

โลก	ก็ยังมี	Facebook	อีกเช่นกันท่ีสนใจเร่ืองน้ีด้วย

	 จากข่าวมาร์ค	 ซัคเคอร์เบิร์ก	 ได้เปิด	Connectivity	Lab	

หลังจากซ้ือและพัฒนา	Drones	 เคร่ืองบิน	11,000	ลำาไร้คนขับซ่ึง

ไม่มีวันตก!!	(เขาว่าง้ัน	 แต่จริงแล้วมันได้พลังงานจากแสงอาทิตย์	

และลอยอยู่ได้นานกว่า	5	 ปี	 ในระดับความสูง	65,000	 ฟุต)	 เพ่ือ

กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทั่วทุกพื้นที่ภายใต้โครงการ	

Internet.Org	เพื่อ	Free	Wi-Fi	และเชื่อมต่อสู่ทวีป	Africa	เป็น

เป้าหมายแรก	 แม้โครงการที่ดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งขัันของ	

Google	กับ	Facebook	ท่ีเหมือนจะเกิดข้ึนน้ี	ก็ไม่ได้ทำาให้คุณค่า

ของมันลดลงเลย	 (แต่เรื่องนี้แฝงนัยยะหลายอย่างทั้งการค้า	

การแบ่งปัน	และปัญหาอ่ืนๆ	ท่ีจะตามมา!)

	 การแข่งขันใดๆ	 ท่ีสร้างสรรค์และไม่ได้ทำาเพ่ือประโยชน์

ตนเองฝ่ายเดียวจะแพ้จะชนะ	 บทสรุปก็มีแต่ความสวยงามเกิดข้ึน

กับโลกท้ังใบ	 แต่การแข่งขันใดท่ีมีจุดหมายเพ่ือสนองตัณหาของตน

ฝ่ายเดียวสุดท้ายชนะไปก็ไม่มีใครสรรเสริญและไม่มีใครอยากจดจำา

Plummet
The Heaven
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

Drones by
Facebook

ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

แทบไม่ได้พบหน้าพูดคุยกันเลย	 จน

กระทัง่ถงึฉากจบ	และทีส่ำาคญัดเูหมอืนวา่

ตวัละครไดเ้รียนรู้และทำาความรู้จกักนั	ใน

ขณะที่คนดูก็ได้รับรู้การทำาความรู้จักน้ัน

ไปพร้อมๆ	กันด้วย

	 คิดถึงวิทยา	 เป็นแบบอย่างของ

ภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงที่ลงตัว	 และ

ตอกย้ำาถึงการมีกระบวนการกลั่นกรอง

และตรวจสอบคุณภาพท่ีเข้มข้นทุกข้ันตอน

ของจีทีเอช

ผลงานให้ทีมได้ถ้วยได้โล่มากมายถึง	

49	รางวัล

	 หลังจากวางมือจากการเป็นผู้

จัดการทีม	 ‘เฟอร์กี้’	 ก็ให้ข้อมูลและ

เขียนเล่มน้ีด้วยตนเอง	 โดยเน้ือหา

ภายในเล่มประกอบไปด้วย	 เร่ืองราว

ชีวิตส่วนตัวที่น่าสนใจ	 	 จิตวิทยาการ

บริหารทีม	 เบื้องหลังการเตะนัด

สำาคัญๆ	 การรับมือนักเตะฝีเท้าเยี่ยม

ชื่อดังระดับโลก	 รวมทั้งความสัมพันธ์

ในเชิงแข่งขันกับคู่ปรับอย่างอาร์แซน	

เวงเกอร์	 และโชเซ	 มูรินโญ	 และอีก

หลากหลายเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยที่

ใดมาก่อน	ทัง้หมด	25	บท	ทกุบทแทรก

เร่ืองราวเด็ดๆ	 เบื้องลึกเบื้องหลังของ

หลากฉากหลายเหตุการณ์ที่คนส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยรู้	 ซึ่งฉบับภาษาไทยได	้

‘นันทขว้าง	 สิรสุนทร’	 แฟนพันธุ์แท้

แมนเชสเตอร์	 ยูไนเต็ด	 และคณะมา

แปลให้	โดยวางจำาหน่ายเป็นเล่มใน	4	

รูปแบบ	ได้แก่	ฉบับ	Limited	Edition	

(หนังสือฉบับปกแข็ง	 บรรจุกล่อง)	 ที่

เปิดให้สัง่จองล่วงหน้าเท่าน้ัน	และขาย

หมดแล้ว!	 ฉบับปกแข็ง	 ฉบับปกอ่อน	

และฉบับ	e-Book	 อยากเป็นเจ้าของ

แบบไหนเลือกได้ตามสะดวก

ผลไม้ต้องออกไปตามเก็บผลไม้

กลับมายังสวรรค์ให้ได้	 ซ่ึงผู้เล่น

สามารถเลือกตัวละครได้หลายตัว	

แต่ละตัวจะมีลักษณะเฉพาะตัว

ต่างกัน	 เกมจะมีท้ังหมด	5	 ด่าน

ด้วยกัน	แต่ละด่านก็จะมีอุปสรรค

ต่างๆ	กันไป	เช่น	มีก้อนหินท่ีขวาง

ทางอยู่ให้เราต้องเขย่าโทรศัพท์เพ่ือ

ทำาลายอุปสรรคเหล่าน้ัน	เพ่ือผ่าน

ไปยัง	Level	 อ่ืนๆ	 ต่อไป	 และ

ลักษณะของฉากก็ออกแบบได้

สวยงาม	 เกมน้ีเปิดให้ดาวน์โหลด

เล่นฟรีท้ังบนระบบโทรศัพท์	 iOS	

และ	Android	 ใครสนใจเข้าไป

ดาวน์โหลดเล่นกันได้แล้ววันน้ี	และ

ยังมีเวอร์ช่ัน	Windows	Phone	อีก

ด้วย	 ช่ือเกมว่า	Plummet	 The	

Plannet

 หากพูดถึงเร่ืองโกหก	 บางทีก็เป็นเร่ืองตลกที่ทำาให้ใคร

หลายๆ	คนซึง่สรา้งเรือ่งนัน้ขึน้มาอดทีจ่ะแอบขำาไมไ่ด้เมือ่โกหกได้

สำาเร็จ	ไม่วา่จะเปน็เร่ืองโกหกเลน่ๆ	ไปจนถงึโกหกเปน็เร่ืองเปน็ราว	

แตส่ว่นหน่ึงกต็อ้งยอมรับวา่ในบางสถานการณ์หากโกหกเนียนๆ	ก็

สามารถช่วยใหเ้ราเอาตวัรอดได	้แตก่ไ็มค่วรทำาเปน็นิสยัเพราะไมใ่ช่

เรื่องที่ดีนัก	วันนี้เราลองไปถามน้องๆ	ในรั้วรังสิตกันบ้างว่าเคยใช้

การโกหกแบบเนียนๆ	หรือมีวิธีโกหกแบบไหนท่ีแนบเนียนมาแล้วบ้าง	

รู้ไว้ใช่ว่า	เราจะได้ตามคนอื่นทัน...
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Recommended
เมนูบันเทิง

ใช่คุณรึเปล่า?
ดาราเจ้าบทบาท

โกหกได้แนบเนียนที่สุด

นางสาวเมลานี  นามพรม (นอเน็ท) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร ์
 “ความจริงเน็ทเป ็นคนที่
โกหกได้ไม่เนียนเลย แต่เคยมีครั้งหนึ่ง
ตอนเรียนมัธยมต้น เราโกหกเพื่อนคน
หนึ่งที่เป็นคนกาญจนบุรีว่า คนอีสาน
ถ้าจะซื้อนมให้พูดว่า ซื้อ “น�้าขี้สีก” 
กล่องหนึ่ง ซึ่งเพื่อนก็เชื่อเราแล้วไปพูด
กับแม่ค้าแบบนี้ คนที่อยู่แถวนั้นก็ฮาเลย 
เพราะความจริงแล้ว “น�้าขี้สีก” ไม่ได้
แปลว่านมวัว แต่แปลว่า น�้าเน่า 555+”

นายณัฐภูมิ พันชน (แลคตาซอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
คณะทันตแพทยศาสตร ์
 “การโกหกของผมค่อนข้างร้ายแรงและท�าให้
ผมรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นจ�าได้ช่วงเรียนอนุบาล 2 
ผมหลอกเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งให้กินลูกปัด ผมบอกว่าเป็น
ขนม โดยมีเพื่อนผมอีกคนช่วยกันพูด เพื่อนผู้หญิงคนนั้น
ก็กินเข้าไป สุดท้ายเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ขนมเธอร้องไห้ใหญ่เลย 
ครั้งนั้นผมและเพื่อนต้องโดนเรียกผู้ปกครองมาคุย และ
โดนท�าโทษ เกือบไปแล้วครับ แอบสงสารเธอ” 

นายบุญญชัย สายแก้ว (แม๊ค) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 “ถ้าเป็นเรื่องโกหกแบบเนียนๆ ของผมคือ 
การนัดเจอเพื่อนๆ ที่ผมมักจะมาสายกว่าใครแต่ก็
แอบเนียนแกล้งว่าผมถึงแล้วเพื่อให้เพื่อนคนอื่นรีบมา 
เช่น ผมนัดเจอเพื่อนที่มหา’ลัยตอนผมตื่นผมก็จะโทร
หาเพื่อนว่า ตอนนี้ถึงมหา’ลัยแล้ว แต่ความจริงคือ
ผมยังไม่ได้แต่งตัวเลย แต่ตอนนี้เพื่อนเริ่มรู้ทันผมล่ะ 
สงสัยถึงเวลาเอาคืนให้ผมเป็นฝ่ายรอบ้าง” 

นางสาวชฎารัตน์ แก้วบัวดี (จ๋า) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
   “เรือ่งทีจ๋่าโกหกได้แนบเนยีนทีส่ดุ น่าจะเรือ่งท�าสผีมค่ะ ตอนนัน้อยากท�า
สผีมมากแต่กลวัว่าคณุแม่จะไม่อนญุาต เลยหาวธิทีีจ่ะออกจากบ้านเพือ่ไปท�า
สผีมโดยโกหกแม่ว่าจะไปหาเพือ่น แม่คงเข้าใจว่าเราไปตวิหนงัสอืเลยไปส่ง 
หลงัจากนัน้เรากบัเพือ่นกแ็อบไปท�าสผีมมาจนได้ กลบับ้านไปคดิว่าจะโดนดุ 
แต่เปล่าเลย แม่กลบัพดูว่าไปท�าอะไรมา เรือ่งแค่นีไ้ม่เหน็ต้องโกหก ท�าให้เรา
รูส้กึผดิไปเลย แต่ลกึๆ แอบดใีจ” 

นายนิติธร สุเทพากุล (ลอนดอน) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์  
   “คงจะเป็นเรือ่งหลอกว่าตวัเองเป็นตุด๊ครบั เพ่ือจะได้เข้าไป
ตซีีก้บัสาวๆ ช่วงเรยีนมธัยมปลายนีผ่มฮอตมาก ยิง่ช่วงเรยีน
กวดวชิาผมได้รูจ้กักบัเพือ่นผู้หญงิเยอะเลย เนยีนครบัตัง้แต่
กริยิาท่าทาง ผมเป๊ะมาก สดุท้ายเม่ือบอกความจรงิว่าเรา
ไม่ใช่ แต่เพือ่นกลบัไม่เชือ่คดิว่าเราเป็นตุด๊จรงิ ภาพลกัษณ์ผม
จงึกลายเป็นตุด๊ไปโดยปรยิาย ท้ังท่ีความจรงิผมผู้ชายอกสาม
ศอกจรงิๆ นะครบั”

นางสาวกานติ์ชนิต สินธวานวัฒน์ 
(ไตเติ้ล) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
 “ถ้าโกหกแบบตรงเลย เติ้ล
ไม่ค่อยท�าหรือแกล้งใครค่ะ ถ้าจะมีก็
แค่ข�าๆ ฮาๆ แกล้งเล่นสนุกตบตาคน
อื่น เช่น ท�าเข้ม ขรึม ให้คนอื่นดูเกรงๆ 
แต่ลึกๆ โคตรเฮฮา พอเขาเชื่อก็แอบ
ดีใจ อิอิ”



อาจารย์นิรันดร์ วิพันธ์ุเงิน

    

 อาจารย์ธนสิทธ์ิ	 ศิริพานิชวัฒนา	 อาจารย์ประจำาภาค

วิชาการแสดงดนตรี	เอกเคร่ืองกระทบคลาสสกิ	วทิยาลยัดนตรี	

มหาวทิยาลยัรังสติ	ไดรั้บเลอืกเปน็ศลิปนิ	(International	Artist)	

และตัวแทน	(Endosser)	ในฐานะ	Multiple	Percussion	Soloist	

ของ	Adams	Musical	 Instruments	 เครื่องดนตรีสัญชาติ

เนเธอร์แลนด์	 โดยถือเป็นคนไทยและชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับ

ตำาแหน่งนี้	

ก้าวเล็กๆ สู่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางดนตรี

	 จุดเร่ิมต้นมาจากที่บ้าน	 โดยคุณพ่อทำางานสร้างเคร่ือง

ดนตรีประเภทกลองอยู่ที่ร้านแห่งหน่ึงในเวิ้งนาครเกษม	 เรียก

ไดว่้าไดเ้หน็และโตมาพร้อมกบักลองมาตัง้แตเ่ดก็		พอเข้าเรียน

มธัยมกไ็ดเ้ริม่เล่นเครือ่งดนตรปีระเภทเป่า	คือ	แซกโซโฟนและ

ทบูาแตก่ลบัไปไม่รอด	คณุครูเลยใหม้าตกีลองใหญ	่จงึกลายมา

เปน็จดุเปลีย่นสำาคญัทีท่ำาใหไ้ดเ้ลน่ดนตรีประเภทตี	(Percussion)		

	 “การที่เราได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีประเภท	Percussion	

ได้เจอกับเสน่ห์และสไตล์ที่แตกต่างกันของแต่ละช้ิน	 ยิ่งทำาให้

เรารู้สกึสนกุไปกบัการเลน่เคร่ืองดนตรีประเภทน้ี	อนัทีจ่ริงคำาว่า	

Percussion	 มีบัญญัติศัพท์ในภาษาไทยคือ	 เคร่ืองประกอบ

จงัหวะ	แตท่ีจ่ริงแลว้ไม่ใช่	เพราะในปจัจบุนัน้ีไมไ่ดเ้พยีงแคเ่ลน่

เพ่ือประกอบจงัหวะอยา่งเดยีวแลว้	เพราะศลิปนิสามารถเลน่ได้

ด้วยตัวเอง	(Soloist)	ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องประกอบจังหวะ

อีกต่อไปแล้ว”			

จุดเปลี่ยนสำาคัญของชีวิตสู่บทบาท International Artist

	 ตอนที่จะสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย	 ที่บ้านอยากให้

เรียนด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์	 เราก็ตั้งใจเรียนและอ่าน

หนังสือทุกวัน	 จนในที่สุดสอบติดที่คณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาฯ	

แตใ่นชว่งทีจ่ะยืน่คะแนนกลบัรู้สกึวา่น่ีไม่ใช่ตวัตนทีเ่ราตอ้งการ	

จึงเลือกที่จะไปสมัครเรียนต่อเกี่ยวกับดนตรีแทน	จึงกลายเป็น

จุดเปลี่ยนสำาคัญของชีวิตที่ทำาให้มีโอกาสค้นพบมุมมอง

และสิ่งสำาคัญในเส้นทางดนตรีมากมาย	 เช่น	 การร่วมวง	

Santa	Clara	Vanguard	 และทัวร์แข่งขันทั่วประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 การได้เรียนรู้และสัมผัสถึงจิตวิญญาณแห่ง

ดนตรีคลาสสิกในกรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	การเปิดมุม

มองใหม่ๆ	 และฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับ	 Ludwig	Albert	

ปรมาจารย์ด้าน	Marimba	ที่เยอรมนีี	การคว้ารางวัลชนะเลิศ

ประเภท	Solo	Percussion	และ	Chamber	Music	พร้อมรางวลั

พิเศษ	Paolo	Serrao	Prize	 ในรายการ	European	Music	

Competition	 ประเทศอิตาลี	 การเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง

ชั้นนำาอย่าง	Brussels	Philharmonic	ประเทศเบลเยี่ยม	และ

ล่าสุดในฐานะหัวหน้าวง	Zenith	Percussion	Ensemble	ที่คว้า

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ	และรางวัลคะแนนสูงสุดลำาดับ	3	

จากการประกวดดนตรีดริุยางค-์ออร์เคสตรา	ระดบัโลก	World	

Music	Contest	2013	 ประเทศ	Netherland	 จนได้รับการ

ทาบทามให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินและตัวแทนของเคร่ือง

ดนตรี	Adams	Musical	Instruments

	 “อาจเรียกว่าเป็นความบังเอิญหรือการจับพลัดจับผลู

มา	คอืทกุอยา่งเราพลาดมาเกือบหมด	แตจ่ากความผดิพลาด

เหล่านั้น	ทำาให้เราได้มาอยู่ในจุดนี้	 ในฐานะที่เราเป็นคนไทย	

กรู้็สกึดใีจและภูมใิจมากๆ	ถอืเปน็การเดนิตามความฝนัในวยั

เด็กของตัวเราด้วย	สำาหรับหน้าที่ของการเป็น	International	

Artist	 ในฐานะ	Multiple	Percussion	Soloist	 ของ	Adams	

Musical	Instruments	น้ัน	ถอืเปน็อกีหนึง่บทบาทสำาคญัในการ

เดินทางไปยังประเทศต่างๆ	เพื่อทำาการแสดง	แบ่งปันความรู้	

รวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับเคร่ืองดนตรีประเภท	

Percussion	ครับ”	

Interview
 ขึ้นแท่น[สมพล วชิรวัฒนา]

แห่งเครื่องดนตรี Adams Musical Instruments

คุยเฟื่องเรื่องภาษาอ.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช  หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน

	 เพิ่งผ่านเทศกาลสำาคัญอีกเทศกาลของชาวจีนที่ญาติพี่น้องได้กลับมารวมตัวกัน	นั่นคือเทศกาลเชงเม้ง	คนจีนเรียกว่า	清明节  qīnɡmínɡ 

jié	 นอกจากจะเป็นเทศกาลสำาคัญที่ให้ลูกหลานได้รำาลึกกราบไหว้บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว	 ยังเป็นอีกวันที่ให้ญาติพ่ีน้องกลับมารวมตัวกัน	 พบปะ

สังสรรค์	ทานข้าวมื้อใหญ่ร่วมกันอีกด้วย	คุยเฟื่องเรื่องภาษาครั้งนี้	จึงหยิบยกมารยาทบนโต๊ะอาหารจีนและคำาศัพท์สนุกๆ	มาให้เรียนรู้กันค่ะ	

 中餐餐具      zhōnɡcān cānjù		อุปกรณ์การรับประทานอาหารจีน

 筷子 kuàizi				ตะเกียบ	 公筷 ɡōnɡkuài					 ตะเกียบกลาง

 盘子 pánzi					จาน	 纸巾 zhǐjīn							 กระดาษทิชชู่

 杯子 bēizi 				แก้วน้ำา 牙签 yáqiān          ไม้จิ้มฟัน

 碗   wǎn								ถ้วยข้าว	 汤匙 tānɡ chí      ช้อนซุป

มารยาทเบื้องต้นในการรับประทานอาหารจีน

1.	นั่งให้พร้อมหน้า	 	

2.	เชิญผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสสุดในโต๊ะ	เป็นผู้เริ่มทานก่อน

3.	ห้ามเคาะช้อนหรือตะเกียบบนโต๊ะอาหาร	(เป็นความเชื่อว่าเรียกผีมากินข้าว)	แต่ความจริงแล้วเนื่องจากกลัวชามจะแตกและส่งเสียงรบกวนผู้อื่น			

ที่สำาคัญขณะรับประทานอาหารไม่ควรร้องเพลง

4.	เวลาตกัอาหาร	ห้ามตกัหรอืคีบอาหารกลางชามกับข้าว	ควรตักหรอืคีบที่ใกล้ตัว	หรอืด้านขา้ง	เพื่อว่าอาหารจะดูดีสำาหรบัคนที่ตกัทีหลังและป้องกัน

อาหารบูดเร็ว	

5.	รู้จักตักอาหารให้ผู้ใหญ่หรือเด็กที่ตักอาหารเองไม่ถึง	เนื่องจากอายุมากหรือน้อยเกิน	

6.	อย่าตักกินแต่อาหารที่ตนชอบอย่างเดียว	ควรทานทุกอย่าง	มากหรือน้อยไม่เป็นไร			หากมีคนคอยกินต่อจากเรา	ควรเก็บอาหารเผื่อด้วย	หาก

เหลือเพียงเล็กน้อยควรกินให้หมด
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	 ในสภาวะอากาศร้อนจดัอยา่งน้ี	สิง่ทีร่่างกายขาดไม่ไดค้อื	“น้ำา”	

เพราะหากร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ำา	อาจทำาให้ถึงขั้นเจ็บป่วยได้	แต่

น้องบางคนอาจบอกว่าดื่มน้ำาเปล่าไม่ค่อยอร่อย	 อยากได้รสชาติ

เปรี้ยวๆ		หวานๆ	ให้ชื่นใจบ้าง	แต่จะดื่มน้ำาอัดลมก็เป็นการเพิ่มโทษ

ให้แก่ร่างกาย	 เร่ืองน้ีไม่ยากครับ	 น้ำาสมุนไพรไทยเราที่ดับกระหาย

คลายร้อน	 และให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายมีมากมายทีเดียว	 ยก

ตัวอย่างเช่น	น้ำากระเจี๊ยบแดง	มีสรรพคุณ	ช่วยขับปัสสาวะ	ลดความ

ดันโลหิต	เป็นยาระบายอ่อนๆ	น้ำาใบเตยหอม	ช่วยลดอาการกระหายน้ำา	

บำารุงหัวใจและช่วยขับปัสสาวะ	น้ำาอัญชัน	ช่วยเสริมภูมิต้านทาน	

เพิ่มความสามารถในการมองเห็น	 และยังช่วยป้องกันโรคของดวงตา

ได้อีกด้วย	น้ำามะเขือเทศ	แก้ท้องผูก	ช่วยลดความดันโลหิตและยังช่วยบำารุง

ผิวพรรณ	น้ำามะตูม	ช่วยขับลม	แก้ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	ช่วยย่อยอาหาร	และแก้

อาการร้อนใน	

		 อย่างไรก็ตาม	น้ำาสมุนไพรบางชนิดเมื่อดื่มครั้งแรกอาจจะไม่ถูกปาก

มากนัก	เพราะฉะนั้น	ควรดื่มแบบจิบช้าๆ	และดื่มทันทีที่ปรุงเสร็จ	จะทำาให้

ไดค้ณุคา่ทางอาหารและสรรพคณุทางยาครบถว้น	และทีส่ำาคญัไมค่วรดืม่น้ำา

สมุนไพรชนิดเดยีวกนัติดต่อกนัเปน็เวลานานๆ	เพราะอาจทำาใหเ้กดิการสะสม

ของสารบางชนิดทีม่ฤีทธ์ิตอ่ร่างกายได	้เมือ่รู้ดงัน้ีแลว้	หน้าร้อนนีเ้รามาหาน้ำา

สมุนไพรดื่มคลายร้อนกันเลยนะครับ

อ.ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา
ชาวไทยและชาวเอเชียคนแรก ในฐานะ Artist & Endosser

นำ้าสมุนไพร
ดับกระหาย ในช่วงฤดูร้อน

มารยาทเบื้องต้นในการรับประทานอาหารจีน

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา



	 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา	 คณะนิเทศศาสตร์	

มหาวทิยาลยัรังสติ	จดัโครงการบรูณาการสือ่สารการ

กฬีากบัชมุชน	“สขุภาพด	ีพีใ่หน้้อง”	ลงพืน้ทีใ่หค้วาม

รู้ด้านการออกกำาลังกายและเปิดคลินิกกีฬาเพื่อ

รณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครัวมากขึ้น	ณ	ชุมชนโรงเรียนเมืองพัทยา	

10	บ้านเกาะล้าน	จังหวัดชลบุรี	

	 อาจารย์นฤนาถ	 ไกรนรา	 หัวหน้าสาขาวิชา

สือ่สารการกฬีา	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลยัรังสิต	

กล่าวว่า	 โครงการฯ	 ดังกล่าวเป็นหนึ่งในการบริการ

ชุมชน	 และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำาความรู้จาก

การเรียนการสอนและทักษะด้านกีฬาต่างๆ	 ให้แก่

คนในสังคมได้เรียนรู้และหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการ

ออกกำาลังกายมากข้ึน	 โดยนำานักศึกษาในหลักสูตร

ลงพื้นที่เพื่อทำากิจกรรมร่วมกันที่ชุมชนโรงเรียน

เมืองพัทยา	10	บ้านเกาะล้าน	จังหวัดชลบุรี	ซ่ึงสถานท่ี

ดังกล่าวกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำารวจเบื้องต้นว่า

เป็นชุมชนขนาดเล็กและเหมาะที่จะทำาเป็นโครงการ

นำาร่องเพื่อดูความสำาเร็จในภาพรวมก่อนที่จะขยาย

พื้นที่ให้ใหญ่ข้ึน	 ซึ่งการลงพื้นที่ในคร้ังน้ีได้รับความ

ร่วมมือจากทางชุมชนเป็นอย่างดี	 และทำาให้

นักศึกษาสามารถนำาประโยชน์มาปรับใช้เพิ่มเติม

ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

	 “สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมในคร้ังนี้	 ทาง

คณะฯ	 เปิดโอกาสเต็มที่ให้นักศึกษาดำาเนินการ

ทุกขั้นตอนด้วยตนเอง	 เพื่อเป็นการฝึกฝนและ

สร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการนำาความรู้

ทักษะการเล่นกีฬา	หรือการออกกำาลังกายที่ถูกวิธี	 โดยให้

นักศกึษาเปน็ผูด้ำาเนินกจิกรรมกบัชาวบา้นในชุมชนและครู	

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา	10	 นอกจากนี้	 ยังมีการเปิด

คลินิกสุขภาพเพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน	

รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน	 อุปกรณ์กีฬา	 และปรับปรุง

พืน้ทีส่ขุภาพในชุมชนอกีดว้ย”	หวัหน้าสาขาวชิาสือ่สารการ

กีฬา	กล่าวเพิ่มเติม	

	 นายปรัชญา	วิยะชัยภัทร	นักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขา

วิชาสื่อสารการกีฬา	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

ตัวแทนนักศึกษาซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี	 กล่าวว่า	

นอกจากตนและเพือ่นๆ	จะนำาความรู้ทีเ่รียนดา้นกฬีาไปสง่

ต่อให้น้องๆ	 นักเรียนได้รู้ถึงเทคนิค	 วิธีการออกกำาลังกาย	

และการเลน่กฬีาทีถ่กูตอ้งแลว้	ยงัเรียนรู้ทีจ่ะทำางานเปน็ทมี	

รู้จกัแกป้ญัหาเฉพาะหน้า	ทีส่ำาคัญยงัช่วยใหห้ลายคนหนัมา

ดูแลสุขภาพมากข้ึน	 นับเป็นการเรียนนอกห้องเรียน	 และ

ทำาให้ผู้เรียนรู้จักการให้และแบ่งปัน	นำาความรู้นั้นไปส่งต่อ

ให้แก่สังคม	

News
ข่าว

	 ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ชู

เอกลักษณ์ความเป็นไทยนำารถตุ๊กตุ๊ก	มาเป็นพาหนะ

ไล่จับผู้ร้ายในเกม	“Chase	the	Thieves”		ได้รับการ

เผยแพร่สู ่สาธารณชนเป็นเกมฟรีดาวน์โหลดบน		

Windows	Phone

	 นายโกสิทธ์ิ	 ตันฑ์เอกคุณ	 ศิษย์เก่าสาขาวิชา

คอมพวิเตอร์เกมมัลตมีิเดยี	คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	

มหาวทิยาลยัรังสติ	กลา่ววา่	บริษัท	โนเกีย	(ประเทศไทย)	

จำากัด	มีโครงการพัฒนาเกมบน	Windows	Phone	ที่

ใช้เลน่บนมือถอืโนเกยี	ผมและเพือ่นสนใจจงึพฒันาเกม	

“Chase	the	Thieves”	ขึ้นมา	โดยนำาเสนอให้แก่บริษัท		

หลังจากน้ันทางบริษัทจึงได้อนุมัติเกมของพวกเราเผย

แพร่สู่สาธารณชน

	 “เกม	“Chase	the	Thieves”	เปน็เกมวิง่ลกัษณะ

คล้ายๆ	กับเกม	Sub	Way	ที่เล่นกันบน	Android	หรือ	

iOS	ซึง่โจทยท์ีเ่ราไดรั้บคอื	การนำาเอกลกัษณ์ของความ

เป็นไทยเข้ามาใช้ในเกม	 เราจึงเลือกใช้รถตุ๊กตุ๊ก	 และ

ใส่เร่ืองราวให้ออกมาเป็นเกมวิ่ง	 โดยเน้ือเร่ืองพูดถึง

ตำารวจนายหน่ึงซ่ึงกำาลังเขียนใบส่ังให้แก่คนขับรถตุ๊กตุ๊ก	

คันหน่ึงที่ขับรถผิดกฎจราจร	 ระหว่างน้ันมีโจรปล้น

ธนาคารกำาลังขับรถหนีตำารวจ	ขับรถมาชนท้ายรถของ

ตำารวจที่กำาลังเขียนใบสั่งก่อนที่จะขับรถหนีต่อไป	เมื่อ

ตำารวจเห็นเหตกุารณจ์ึงใหค้นขบัรถตุก๊ตุก๊	ขบัรถไล่จบั

โจร	 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของเกมน้ี	 และหลังจากผ่าน

การนำาเสนอไอเดยี	ทางบริษัทโนเกียจงึไดส้รุปงานแบบ

ย่อรวมทั้งงานดีไซน์ในแบบที่บริษัทต้องการกลับมา

ใหพ้ฒันาตอ่	พวกเราจงึแบง่หน้าทีก่นัตามความถนัด

ของแต่ละคน	 จนกระทั่งได้ผลงานออกมาเป็นเกม

ที่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน	 สำาหรับวิธีการ

เล่นเกมจะมีการเก็บสกอร์ไปเรื่อยๆ	เพื่อให้ไดร้ะยะ

ทางสงูสดุทีจ่ะทำาได	้โดยการทชัหน้าจอซา้ย-ขวา	ซึง่

ระหว่างทางจะต้องเก็บเหรียญและหลบสิ่งกีดขวาง

ไปดว้ย	นอกจากน้ี	เกมยงัมไีอเทม็พเิศษคอื	นอกจาก

รถตุ๊กตุ๊ก	แล้วสามารถเปลี่ยนเป็น	UFO	หรือรถถัง

ได้ด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาเกมขึ้นมาเกมหนึ่ง

ที่ อยู่ภายใต้ ข้อจำากัดหลายๆ	 อย่าง	 ถือ เป็น

ประสบการณ์ทีด่	ีเพราะจะทำาใหเ้รามพีืน้ฐานและรู้วธีิ

ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์ผลงานได้ดีข้ึน	

เพื่อการพัฒนาเกมครั้งต่อๆ	ไป		เกม	“Chase	the	

Thieves”	มีกระแสตอบรับดีเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้	

ซึ่งคอมเม้นต์ส่วนใหญ่จะบอกว่า	เกมเล่นสนุก	ภาพ

สวย	 วิธีการเล่นไม่ยาก	 เป็นต้น	 ซึ่งจากคอมเม้นต์

ดังกล่าวถือเป็นกำาลังใจสำาคัญของพวกเราในการ

พัฒนาเกมต่อไป	และในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาต่อ

โดยการเพิ่มในส่วนของการอัพเกรดรถ	 และปรับให้

เกมยากข้ึนมาอีกระดับเพ่ือให้เกมมีความสนุกมากข้ึน”	

นายโกสิทธิ์	กล่าวเพิ่มเติม

News
ข่าว16 17

สื่อสารการกีฬา ม.รังสิต
จัดโครงการเพื่อสังคม “สุขภาพดี  พี่ให้น้อง”

จากซ้าย
นายวัชระ  เสรียุวราษฎร์
นายโกสิทธิ์ ตันฑ์เอกคุณ
นายฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์
นายสิทธิชัย ปัญญาทิพย์
และนายธนุส ผลไสว
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เกมมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

เด็กเกม ม.รังสิต ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
ใช้รถตุ๊กๆ  เป็นพาหนะไล่จับผู้ร้ายบนมือถือ
ในเกม “Chase the Thieves” 



	 ห้องเรียนในความหมายของนักศึกษาคืออะไร?	 เป็น

ห้องส่ีเหล่ียม	อาจารย์ยืนพูดอยู่หน้าห้อง	น่ังฟังแล้วจดได้บ้าง

ไม่ได้บ้าง	แอบเล่นไลน์	เฟซบุ๊ก	จากน้ันก็สอบในห้องเรียนอีก		

ชีวิตนักศึกษาเราวนเวียนอยู่เพียงเท่าน้ีหรือ???	โลกกว้างนอก

ห้องมีกิจกรรมมากมาย	 รอให้คนวัยหนุ่มสาวได้เรียนรู้

ประสบการณ์	ได้มิตรภาพ	ความภูมิใจ	และอ่ืนๆ	อีกมากมาย

ท่ีเราคาดไม่ถึงกับคุณค่าท่ีจะได้รับ

 ...ถามตัวเองว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีจะเรียนรู้ชีวิต

จากกิจกรรมนักศึกษา...

	 แหล่งกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีให้เรียนรู้มาก

มาย	ชมรมมีครบทุกด้านไม่ต่ำากว่า	40	ชมรม	ในกลุ่มชมรม

ด้านบำาเพ็ญประโยชน์	อาทิ	ชมรมอาสาพัฒนาชนบท		 ทุก

กิจกรรมต้องตอบโจทย์ท่ีว่า	“ค่ายสร้างคน	คนสร้างค่าย”	ด้าน

ชมรมบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมก่อต้ังมา

นาน	17	ปี	เรียกตัวเองในกลุ่มสมาชิกว่า	“สายหมอกเสรี”	รูป

แบบกิจกรรมครบวงจรท้ังออกค่าย	เรียนรู้-อนุรักษ์ธรรมชาติ	

วิถีชีวิตชุมชน	 อีกท้ังมีชมรมศึกษาและพัฒนายุวชน	 ชมรม

ทักษิณสัมพันธ์	ชมรมราชประชานุเคราะห์	ม.รังสิต	ได้รวม

ตัวทำากิจกรรมออกค่ายเป็นประจำาทุกปี	กิจกรรมด้านอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมมีอีกหลายชมรมท่ีเดินทางไปปลูกป่า	 ฯลฯ	

กิจกรรมสร้างความสุขและสนุกด้วยการเล่นนันทนาการกับ

กลุ่มเด็กด้อยโอกาส	โดยชมรมสายใยหัวใจพ่ีน้อง

	 ด้านกิจกรรมกีฬามีทุกประเภทและท่ีสร้างช่ือเสียงคือ

ชมรมเชียร์ลีดด้ิง	ซ่ึงได้แชมป์ระดับโลกและพัฒนาถึงข้ันเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก	กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม

ไทย	 นาฏศิลป์และดนตรีไทย-สากล	 ได้รวมตัวจัดกิจกรรม

สม่ำาเสมอ	 และมีกิจกรรมครบทุกศาสนา	 กิจกรรมด้าน

วิชาการได้เผยแพร่ความรู้แก่ส่วนรวม	 อีกท้ังนักศึกษาสนใจ

แสดงออกทางการเมืองโดยปราศรัยบนเวที	เข้าร่วมเดินขบวน

และชุมนุม	

	 อาจารย์อชิตพล		ฉัตรวรากร	ผู้อำานวยการสำานักงาน

กิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวถึงนโยบายกิจกรรม

นักศึกษาว่า	กิจกรรมนักศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์	 แต่มีคุณค่ามากกว่าน้ัน	 ซ่ึงสำานักงานกิจการ

นักศึกษามีนโยบายนำากิจกรรมนักศึกษาหล่อหลอมและเสริม

ทักษะชีวิต	 อีกท้ังส่งเสริมทุกชมรมเปิดกว้างให้นักศึกษาท่ัวไป

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	ไม่จำากัดเฉพาะกลุ่มสมาชิก	และควร

ขยายเครือข่ายกิจกรรมร่วมกับชมรมและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ	

รวมถึงเน้นดำาเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนใกล้เคียง		ด้านชมรม

กีฬาจะส่งเสริมให้จัดฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆ	เช่น	ว่ายน้ำา	

เทนนิส	 ยูโด	 แก่นักศึกษาทั่วไป	 และในอนาคตจะเปิดเวที

นำาเสนอผลงานกิจกรรมนักศึกษาผ่านสื่อต่างๆ	มากขึ้นโดย

จัดนิทรรศการ	และเฟซบุ๊ก	Rsu-Sa	เป็นต้น

	 ในปีการศึกษาหน้าน้ีมีชมรมเปิดใหม่สอดคล้องนโยบาย	

“มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”	โดยจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ	

เช่น	เลิกบุหร่ีกับชมรมรังสิตฟ้าใส	ชมรม	RSU	Friend	Corner	

เพ่ือนใจวัยรุ่น	 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	 รวมถึงการออกกำาลัง

กายกับชมรมแอโรบิกและโยคะ	

	 อีกชมรมใหม่ท่ีขอแนะนำา	“สังคมธรรมาธิปไตย”	นศภ.	

ชินวัจน์	 แสงอังศุมาลี	 รองประธานชมรมสังคมธรรมาธิปไตย	

ให้สัมภาษณ์ว่า	การรวมกลุ่มชมรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

ให้เพ่ือนๆ	นักศึกษาเห็นความสำาคัญของปัญหารอบตัวก่อนท้ัง

เร่ืองการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ซ่ึงเหตุการณ์ในอดีต	16	ตุลา

น้ันนักศึกษาต่ืนตัวมาก	ส่วนในยุคน้ีอยากให้นักศึกษาตระหนัก

ว่าการเมืองเป็นเร่ืองใกล้ตัว	ทุกอย่างเป็นการเมือง	และปลูกฝัง

ความเป็นประชาธิปไตยต้องคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	

ใช้หลักธรรมะเข้ามาดำารงอยู่ในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย	ซ่ึงสังคมธรรมาธิปไตยหมายถึงการใช้ธรรมะใน

การปกครอง	 โดยใช้หลักของ	 ความถูกต้อง	 ความดีงาม	 ทำา

ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม	รู้จักผิดชอบช่ัวดี	ไม่คดโกงหรือคอร์รัปช่ัน	

	 “รูปแบบกิจกรรมจึงต้องเข้าถึงวัยรุ่น	ในการจัดเสวนาจะ

เน้นประเด็นสำาคัญของประเทศ	โดยจัดวิทยากรร่วมสมัยกับ

วัยรุ่น	เช่น	“น้ิวกลม”	และนายวรรณสิงห์	ประเสริฐกุล	อีกท้ัง

จัดค่ายผู้นำาธรรมาธิปไตยในชนบท	ให้ผู้นำานักศึกษาลงพ้ืนท่ีใน

ชุมชน	ศึกษาสังคมการเกษตร	เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน	รวมถึงจัด

กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองสังคมธรรมาธิปไตยแก่นักเรียนใน

โรงเรียน	 ทั้งนี้	 ติดตามกิจกรรมได้ทางเฟซบุ๊กชื่อ	 ชมรม

สังคมธรรมธิปไตย	RSU”	นศภ.ชินวัจน์	กล่าว
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	 คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	จดัสมัมนา

วิชาการเร่ือง	 “ความท้าทายของการศึกษา	 ในการสร้าง

ทุนมนุษย์เพื่อประชาคมอาเซียน”	 เพื่อเผยแพร่และ

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุด

ทางการศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวกับการศึกษาภาษาใน

ประเทศไทย	เพือ่สร้างโอกาสใหบ้คุลากรทางการศึกษาได้

รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เก่ียวกับการศึกษาภาษาจาก

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุ	ิและไดรั้บทราบทศันะจากบคุลากร

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย	

รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ณ	 อาคารดิจิทัล	

มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์	(อาคาร	15)	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 นางสาวดาวสวรรค์	 วงศ์เสนา	 คุณครูสอนภาษา

อังกฤษ	 ตัวแทนผู้เข้าร่วม	 กล่าวว่า	 ในฐานะที่เราอยู่

สถาบันการศึกษา	 ได้รู้ว่าต้องมีการเตรียมประชากร

อยา่งไรในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	เพราะภาษามสีว่น

สำาคญัอยา่งยิง่ในการเรียน	โรงเรียนต้องสอนตามหลกัของ

ธรรมชาติ	คือ	การพูด	การอ่าน	และการเขียน	ประกอบ

กันทั้งสามอย่าง	เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้น	ทั้งนี้	

ยังสามารถนำาความรู้ไปบอกคุณครูที่สอนเกี่ยวกับ

ภาษาองักฤษในการปรับเปลีย่นวธีิการสอนเดก็	และ

สามารถนำาไปประยกุต์ใช้ได	้ซึง่การใช้ภาษาถอืเปน็

ความท้าทายของเราในการพัฒนาคนให้

สามารถก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ได้อย่างมีคุณภาพ	 เพราะว่าประเทศไทยมี

ปัญหาในเรื่องภาษา	 เพราะฉะนั้นจึงต้องให้

ความสำาคัญกับภาษามาก

มิตรภาพแน่นแฟ้นชาวสายหมอกเสรี

ครูอาสา... ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

พลังรังสิต
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	 นางสาวจุ ไร รัตน์	 บุตรวงศ์	 คุณครูสอน

วิทยาศาสตร์	ตัวแทนผู้เข้าร่วม	กล่าวว่า	จากการที่ได้

ฟังการบรรยาย	ทำาให้มีแนวทางการเรียนการสอนมาก

ข้ึน	 โดยเน้นให้คุณครูเป็นแกนนำาหลักให้แก่เด็กเวลา

สอนภาษาอังกฤษคือ	 การใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงไม่

ต้องแปล	 ให้เด็กมีความเข้าใจเอง	 เป็นการซึมซับไป

เร่ือยๆ	ซึง่การเรียนสมยัน้ีมเีทคโนโลยทีท่นัสมยัมากข้ึน	

เพราะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กถือเป็นสื่อหน่ึงที่ทำาให้เด็กได้

เรียนรู้เก่ียวกับคำาศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย	 และ

สามารถนำามาใช้ประกอบกับการเรียนการสอนได้	

นอกจากน้ี	 วิทยากรยังได้นำาคำาถามเกี่ยวกับภาษา

อังกฤษมาให้ลองอ่าน	 เพื่อนำากลับไปให้เด็กได้ทดสอบ

อ่าน	 โดยจะมีเกณฑ์คะแนนในการวัดผล	 เพื่อเป็นการ

พัฒนาความรู้ของตนเองว่ามีการพัฒนาอย่างไร

	 นายพงศ์ดนัย	โตเสียง	คุณครูสอนวิทยาศาสตร์	

ตัวแทนผู้เข้าร่วม	 กล่าวว่า	 การเข้าร่วมงานสัมมนาใน

คร้ังน้ี		ไดรั้บความรู้มากมายเกีย่วกบัหลกัการสอนภาษา

อังกฤษ	 เพราะไม่ใช่เพียงแค่การเรียนไวยากรณ์ใน

ตอนเดก็	แตป่จัจบุนัการศกึษาไวยากรณ์ยงัคงจำาเปน็อยู	่

ซึ่งต้องมีการฝึกฝนในด้านการพูดก่อนการเรียนด้าน

ไวยากรณ์	เพื่อนำาไปปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษให้

ดีขึ้น	ถือเป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ดี	ซึ่งในความเป็นจริง	

คนไทยจะกลัวชาวต่างชาติ	ไม่กล้าที่จะพูด	เพราะกลัว

ผิด	 แต่ควรพูดออกไป	 หากชาวต่างชาติฟังไม่รู้เร่ือง	

สามารถนำาไปปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังตอ่ไปได	้ดงัน้ัน	ควร

หาโอกาสพูดภาษาอังกฤษให้มากกว่าการอ่านอย่าง

เดียว	หรือฟังอย่างเดียว	และสำาหรับภาษาอังกฤษ	หาก

มีลูกหลานควรให้เรียนตั้งแต่เด็ก	เพื่อเป็นการฝึกระบบ

ความคิดทางด้านภาษา	และทำาให้มีการพัฒนามากขึ้น

ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
จัดสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายของการศึกษา
ในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อประชาคมอาเซียน”

เปิดใจ... เปิดรับประสบการณ์ชีวิตจากกิจกรรม

On campus
ล้อมรั้วกิจกรรม[กนกกร ชูแก้ว]




