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ซ้ำ�โดนแขวะแค่เล่นเป็นก็พอ
ผู้ฝึกสอนทีมเชียร์ลีดเดอร์ ม.รังสิต โวยงบชมรมฯ ถูก 
ตดัเหลอืครึง่เดยีว ครวญไมพ่อดำาเนนิกจิกรรม พอ้เปน็ถงึ 
แชมป์โลกสร้างชื่อเสียงแก่ ม.รังสิต มากมายแต่ถูก 
ตอบแทนแบบนี้    ด้านท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ  ออกโรง 
แจงการแบ่งงบฯ ถูกต้องตามเกณฑ์ โบ้ยค่าชุดแพงไป  
อ้างมหาวิทยาลัยไม่ได้เน้นให้เก่ง  ซ้ำาแขวะแค่เล่นเป็นก็พอ

หลุมยุบภัยธรรมชาติ 
หลังแผ่นดินไหว

รังสิตโมเดลแผนสร้าง 
ครูพันธุ์ใหม่แบบ ม.รังสิต

ก้าวสู่มืออาชีพของ 
ม.รังสิต-เจ.ดับบลิว.
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ศูนย์การเรียนรู้ไฮเทค 
แห่งรัตนโกสินทร์

เรื่องราวทุ่งรังสิต
ที่มาของชื่ออาคาร 12

ยาไอซ ์ภัยร้ายขยายตัว
สู่รั้วม.รังสิต

ดั่งสายลมรำาเพยเชยชิดใกล้
ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สุขสันต์
ดั่งขุนเขาแน่นหนักรักผูกพัน
ไม่แปรผันตามวันและเวลา

ดั่งท้องฟ้าแสนงามที่กว้างใหญ่
รักด้วยใจอาทรและห่วงหา
รักใดใดไม่เท่ารักจากมารดา
ชั่วชีวารักจากแม่รักแท้จริง

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รังสิต

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ
พระราชดำาเนินทรงเปิดอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ซึ่ง 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน 
นามวา่     อาคารรตันคณุากร     พรอ้มทัง้ 
ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ    ของคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ ณ อาคารรังสิต
ประยูรศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เมือ่วนัพธุ ที ่  23    มถินุายน  พ.ศ. 2553 
(ในภาพ) สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ           ทรงโปรดเกล้าฯ      พระราชทาน 
วโรกาสให้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต  เข้า
เฝ้ากราบบังคมทูลถวายของที่ระลึก 
และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

อ่านต่อหน้า 2>>>

นักศึกษา ม.รังสิต เผยยาไอซ์ระบาดหนักรอบเมืองเอก 
ระบุเสพช่วงใกล้สอบและเร่งทำางานส่งอาจารย์ 
ด้านรองคณบดีนิเทศฯ ชี้ปัญหาทวีคูณจากผู้เสพเป็น 
ผู้ขาย ส่วนรองผอ.กองกิจฯ ลั่นหากจับได้ใครเสพ
ส่งบำาบัด ใครขายส่งตำารวจ ส่วนประธาน กนท.  
เชื่อเพิ่งหลงผิดคิดอยากลองตอนเข้ามหาวิทยาลัย

ยังไม่พร้อม คนงานก่อสร้างกำาลังเร่งปรับปรุงห้องประชุมในอาคาร 15  ซึ่งขณะนี้ 
ทางคณะนิเทศศาสตร์อยู่ในช่วงทดสอบความพร้อมของระบบ  (อ่านข่าวหน้า 9)

นศ.ม.รังสิตชี้สื่อลดขัดแย้ง

โพลรังสิตเผย นักศึกษา ม.รังสิต ร้อยละ 73.25 มองว่าสื่อ
มีบทบาทต่อความปรองดองหรือขยายความขัดแย้งของ
คนในชาติ  ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก พรก.ฉุกเฉินทั้งหมด   
ด้านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศฯ ชี้การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาเป็นสัญญาณที่ดี 
เตือนต้องรอบคอบในการวิจารณ์ผ่านสื่อ ส่วนผจก.มีเดีย
มอนิเตอร์ ระบุคนไทยใช้เฟซบุ๊คเพื่อความสามัคคีน้อยไป   

ติงใช้เฟซบุ๊คเพิ่มแตกแยก

รองอธิก�รฯเปิดช่องร้องปัญห�ตรง
ยกเครื่องแผน 5 ปีรองรับอน�คต
รองอธิการบดีฯ ทำาสัญญาประชาคมพร้อมให้นักศึกษาร้องเรียนปัญหาได้โดยตรง ไม่อยาก 
เห็นการชุมนุมถือป้ายประท้วง เผยชะลอโครงการสร้างอาคารเรียนใหม่มุ่งปรับปรุงคุณภาพ 
อาคารเดิม แย้มผลประกอบการทรงตัว แม้ยอดนักศึกษาขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้านผอ.สนง. 
รบันกัศึกษายนืยนัปีนีร้บันกัศกึษาใหมก่วา่ 7,000  คน ชีป้ญัหาแอดมชิชัน่ไมก่ระทบตอ่จำานวน 
นักศึกษา ส่วนนายกสโมฯหอใน โวยการบริการของ ม.รังสิตแย่
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ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รอง    
อธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
แผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
เปิดเผยว่า        ม.รังสิต เป็นมหาวิทยาลัย 
เอกชนจึงมีรายรับจากค่าบำารุง 

การศึกษาของนักศึกษาเป็นหลัก 
ส่วนรายจ่ายประจำาคือเงินเดือน 
ของอาจารย์  บุคคลากรและ
เจ้าหน้าท่ี   รวมท้ังค่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าสาธารณูปโภค เม่ือหักลบรายรับ 

> 

โจ๋ม.รังสิตฮิตเสพไอซ์
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ชมรมเชียร์ฯกรี๊ดงบถูกหั่น

นายชานนท์       ประดิษฐ์   ผู้ฝึกสอน 
ทีมเชียร์ลีดเดอร์       มหาวิทยาลัยรังสิต 
กล่าวถึง การตัดงบประมาณของ 
ชมรมเชียร์ลีดเดอร์    ว่าชมรม 
เชียร์ฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

รายจ่ายแล้วปี พ.ศ.2552 ผล
ประกอบการของ ม.รังสิตมีกำาไร
ประมาณร้อยละ 12  

เพราะกิจกรรมของชมรมฯ ใน 
แต่ละปีน้ันต้องใช้งบประมาณเป็น 
จำานวนมาก ซึ่งชมรมฯ เคยได้รับ 
คือ 141,563 บาท ก็ยังไม่พอ 
ต่อค่าใช้จ่าย
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 ฮึ่มผู้ขายจับได้ไล่ออก
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เจ้าของ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ที่ปรึกษา อานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์, อนุสรณ์ ศรีแก้ว, บุปผา บุญสมสุข, นิพนธ์ เจริญพจน์, นวนิต ประถมบูรณ์ 
ฐิติ วิทยสรณะ, สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น, นฤนาถ ไกรนรา บรรณาธิการ วิทยา ร่ำารวย กองบรรณาธิการ จุฑารัตน์ หัสจุมพล 
จิรกฤต ชั้นบุญ, ธรรมธวัช ศรีสุข, นิติกร เอี่ยมกลั่น, นฤมล วงศ์สมนึก, ปรัญชัย ฮวดชัย, ปุริษา ตาสาโรจน์, ภัทรมนกาญจน์ มั่นบัว, วรัฐ  กลัดแก้ว  
ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล สินีนาท เชื้อกลางใหญ่, อมาวสีร์ ภัณฑาทร  ประสานงานกองบรรณาธิการ ศุภนา จันทรสิทธิ์  ศิลปกรรม จุฑารัตน์ หัสจุมพล 
นิติกร เอี่ยมกลั่น ประสานงานออกแบบ/ประสานงานการผลิต ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ภาสพิชญ์ อินเทอร์พรินท์ จำากัด

จากสถานการณ์ของยาเสพติดที่  
แ พ ร่ ร ะบ าด ในประ เทศอ ย่ า งห นัก 
อีกระลอก โดยเฉพาะยาไอซ์ ซึ่งขณะนี้  
กำ า ลั ง เ ป็ น ที่ นิ ย ม ใ น ห มู่ นั ก เ ส พ ย า 
เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก 
ทำาให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ 
ตอนนี้ได้มีการแพร่กระจายเข้ามาในย่าน
มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น

นายแดง  (นามสมมติ)  นักศึกษา   ม.รังสิต 
ซึ่งเป็นผู้เคยเสพยาไอซ์ เปิดเผยว่า ก่อน
หน้านั้นมีการระบาดของยาบ้าและกัญชา 
แต่ตอนน้ียาไอซ์เข้ามาแพร่ระบาดอย่าง
หนักในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 
โดยยาไอซ์ได้เข้ามาตีตลาดนักศึกษาของ
เรามาหลายปีแล้ว แต่ที่เพิ่มในระยะหลัง 
เพราะราคาลดลงมาก จึงหาซื้อง่าย ตาม
หอพักต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย อีกอย่าง
คือจำานวนผู้ค้าและผู้เสพมีจำานวนเพิ่มขึ้น

นายแดง กล่าวว่า ผู้ที่เสพยาไอซ์มีสอง
กลุ่ม คือกลุ่มผู้อยากเสพตามเพื่อนจนติด 
กลุ่มน้ีเสพเพื่อต้องการความสนุกสนาน 
และความคึกคะนอง กลุ่มที่สองใช้ยาเพื่อ
อดนอน อ่านหนังสือในช่วงใกล้สอบหรือ
ทำางานส่งอาจารย์ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นยา
ขยัน ทำาให้ไม่ง่วง ไม่หิวข้าว ตอนนี้ขยาย
วงกว้างมาก 

ดา้นนายณฐัศรชยั       พรเอีย่ม    รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
ม.รังสิต กล่าวว่า ตอนนี้ยาไอซ์กำาลังแพร่
ระบาด  และเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จน  
ลุกลามเพิ่มขึ้นในระดับผู้เสพเป็นผู้ขาย
เองแล้ว ซึ่งรับรู้มาจากนักศึกษาภายใน
คณะของตนว่ามีจำานวนเด็กติดยาอยู่
ไม่น้อย การขายน้ันจะรับยาแล้วกระจาย 
ต่อๆ กันไป ซึ่งมีนักศึกษามาเล่าให้ฟังถึง 
เรื่องการเสพยาว่า เสพกันในกลุ่มเพื่อ
ความสนุกสนานและคลายเครียด 

ส่วนนายไพรัช หิมเวช รองผู้อำานวย
การสำานักงานกิจการนักศึกษา ม.รังสิต 
กล่าวว่า ม.รังสิตได้ร่วมมือกับทางเจ้า
หน้าที่ตำารวจ ในการสุ่มตรวจตามสถาน
บันเทิงต่างๆ  แต่แค่เพียงกวดขันใน
เรื่องการปิดเกินเวลาเท่านั้น ตนจึงอยาก
ให้นักศึกษาได้พกบัตรนักศึกษาไว้กับตัว
เอง เพราะตนจะสามารถดูแลนักศึกษา
ของเราได้ แต่หากไม่พกก็จะไม่สามารถ
ยืนยันการเป็นนักศึกษาได้ ต้องให้เจ้า
หน้าที่ตำารวจดำาเนินการต่อไป

“หากพบว่ านักศึกษามีการใช้ยา 
เสพติดเบื้องต้นจะส่งเข้ารับการบำาบัด 
รักษาควบคุมความประพฤติและจะ 
ลงโทษทางวินัย โดยตัดคะแนนความ 
ความประพฤติเพื่อให้ปรับตัวแต่สำาหรับ 
ผู้ ค้ าทาง เราจะส่ ง ให้ เป็นหน้ าที่ ของ 
เจ้ าหน้ าที่ ตำ า รวจและพ้นสภาพการ 
เป็นนักศึกษาทันที ทางมหาวิทยาลัยเอง 
ไม่ได้นิ่งเฉย พยายามเร่งหามาตราการ
แก้ไขและปราบปรามยาไอซ์ให้หมดไป” 
นายไพรัชกล่าว

ด้านนายวัชรพล โพธิอุทัย ประธาน
คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ (กนท.) กล่าวว่า ตอนนี้
ยาไอซ์กำาลังแพร่ระบาดในหมู่นักศึกษา
ตนคิดว่านักศึกษาส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มเสพ 
ตอนเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะ 
เป็นสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น (อ่านเพิ่ม 
เติมในบทรายงาน หน้า 3)

 

ผลสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ม.รังสิตที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแผน
ปรองดองของรัฐบาล จากกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน พบว่า ร้อยละ 73.25 มองว่า
สื่อมวลชนมีบทบาทต่อความปรองดอง
หรือความขัดแย้ง รองลงมา ร้อยละ 51.5 
มองว่าคณะกรรมการอิสระสามารถสร้าง
ความปรองดองได้ และร้อยละ 46 มอง
ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างราบรื่น

จากผลสำารวจความคิดเห็นดังกล่าว 
อ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ 
ม.รังสิต ให้ความเห็นว่านักศึกษามีการ 
ต่ืนตัวในเรื่องการเมืองในประเทศมากขึ้น 
เป็นแง่ดีส่ วนหนึ่ งของความสามัคคี
ปรองดองในจุดเล็กๆ ของสังคมทั้งนี้อาจ 
เป็นเพราะ ม.รังสิต เคยมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองในบางประเด็นรวมไปถึงการ
จัดสัมมนาจากคณะต่างๆ ในประเด็น
ทางการเมือง ในขณะเดียวกัน การแสดง
ความคิดเห็นนั้นย่อมมีมุมมองหลาย
ฝ่าย จึงมิใช่เรื่องแปลกแต่เป็นสัญญาณที่
ดี หากมองในเชิงลึก คือทำาให้นักศึกษามี
การคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น

อ.ธิราภรณ์ กล่าวว่า ตอนน้ีนักศึกษา 
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น
กว่าเมื่อก่อน แต่อยากให้ระวังในการ
แสดงความคิดเห็นของตนลงในสื่อ ซึ่ง
เปรียบเสมือนดาบสองคม อย่างเช่น กรณี
ของมาร์ค เอเอฟ 7 เป็นต้น ดังนั้นควร
จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลางจะดี
ที่สุด ส่วนการใช้ข้อความที่สร้างความขัด
แย้งหรือก่อให้เกิดความรุนแรงนั้น ควร
ที่จะเก็บความคิดนั้นไว้หรือวิจารณ์กันใน
เฉพาะกลุ่มคนที่มีความคิดทางการเมือง
ไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านนายธาม     เชื้อปถาสนศิริ      ผู้จัดการ 
กลุ่มงานวิชาการโครงการศึกษาและเฝ้า
ระวังสื ่อเพื ่อสุขภาวะของสังคม หรือ
มีเดียมอนิเตอร์ กล่าวถึงการแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับแผนปรองดองของผู้ที่ใช้
สื่อออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊คว่า ได้ทำาการ
ศึกษาผู้ใช้สื่อใหม่ หรืออินเตอร์เน็ต พบว่า 
ยังเป็นส่วนน้อยที่ใช้เพื่อการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ ตัวเลขที่พบไม่เกิน  
ร้อยละ 10 ทั้งนี้ตัวเลขที่ชัดเจนมีเพียง 
ร้อยละ 4 เท่านั้น และพฤติกรรมเหล่า
นี้ ได้ สอดรับกับช่ ว งการประกาศใช้  
แผนปรองดองของรัฐบาล ที่จะมาช่วย 
ส่งเสริมให้คนใช้สื่อใหม่ในเชิงสร้างสรรค์

นายธาม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บทบาท
ของสถาบันทางการศึกษาจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ต่ออนาคต เพ่ือให้เกิดการทำางานสอดคล้อง
กับการปฏิรูปส่ือ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตสื่อซึ่งต้องดำาเนินไปพร้อมๆ กับ
ความรับผิดชอบด้วย (อ่านเพิ่มเติมใน 
บทรายงาน หน้า 4)

• ยาไอซ์    ต่อจากหน้า 1

โดยในจำานวนนี้ทางมหาวิทยาลัยต้องนำา 
ไปชำาระค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ กับทาง
ธนาคารด้วย

ดร.อรรถวิท กล่าวว่า ในหลายปีที่
ผ่านมา ม.รังสิตมีผลกำาไรคงที่ประมาณ
ร้อยละ 10-12 อาจจะมีขึ้นลงบ้างตาม
สภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้น ซึ่งช่วงที่เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจตอนนั้น ม.รังสิตไม่ได้
รับผลกระทบมากนัก ตรงกันข้ามจำานวน
นักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น ทำาให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้น โดยปีนี้ 
มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ก็ต้องมี 
การลงทุน ต้องจัดหาอาจารย์ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน เครื่องมือต่างๆ  ถึงแม้ 
รายได้จะเพิ่มขึ้นและรายจ่ายก็เพ่ิมมาก
ขึ้นเช่นกัน ส่วนเรื่องผลประกอบการนั้น
ขอแค่มหาวิทยาลัยอยู่รอดได้ก็พอแล้ว

ดร.อรรถวิท กล่าวว่า ขณะนี้ทาง 
ม.รังสิต มีนโยบายชะลอเรื่องแผนการ
ก่อสร้างอาคารเพิ่ม เนื่องจากต้องการ
ปรับปรุงคุณภาพของอาคารต่างๆ ที่มีีอยู่
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาคารที่มีอายุการใช้
งานมานานแล้วจะต้องพัฒนาเร่ืองห้องน้ำา 
ตอนนี้ก็ได้ดำาเนินการปรับปรุงบางส่วน
แล้ว 

“อยากจะเน้นเหมือนกัน และทำา
ไปแล้วในบางส่วน ผมอยากเน้นเรื่อง
คุณภาพ ปริมาณเอาคงที่ไว้เท่านี้ก็ดีแล้ว 
เรามาลงลึกในเรื่องคุณภาพให้ดีกว่านี้” 
ดร.อรรถวิทกล่าว

แนะนศ.ร้องเรียนปัญหาได้โดยตรง   
สำาหรับปัญหาเกี่ยวกับการบริการ

ต่างๆ แก่นักศึกษานั้น รองอธิการบดีฯ 
กล่าวว่า อยากให้นักศึกษายื่นเรื่องส่งมา
ที่ตนโดยตรงเลย ตนคิดว่าหากได้ทราบ
ถึงปัญหาแล้ว ถ้าแก้ไขอะไรได้ก็อยากทำา 
บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ผู้บริหาร
ไม่รู้หรอก ตนก็อยากจะช่วย อยากให้
ประสบการณ์นักศึกษาทุกคนที่ก้าวมาอยู่
ใน ม.รังสิตมันดีขึ้น 

“อย่างกรณีรถกอล์ฟไม่เพียงพอ ผม
เองก็เพิ่งรับทราบปัญหา ซึ่งในส่วนเรื่อง
การบริการ อยากให้นักศึกษาได้ทำาเรื่อง
ขึ้นมาโดยตรงเลย ไม่อยากเห็นภาพการ
ชุมนุม ถือป้ายประท้วงกัน เป็นภาพที่ดู
แล้วไม่ดีเลย” ดร.อรรถวิทกล่าว

รองอธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า ในเรื่อง
การวางแผนและจัดการการบริการนั้น 
จะมีการประชุมวางแผนร่วมกัน โดยมี
อธิการบดี ฝ่ายแผนพัฒนา ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารประชุมหารือเพ่ือวางแผน  
ซึ่ ง ในอนาคตมหาวิทยาลัยได้มีแผน
แม่บท ปี พ.ศ. 2555-2559 ปัญหาต่างๆ 
ก็จะเป็นข้อมูลที่ดีในการวางแผนของเรา  

“เราต้องลงลึกในด้านคุณภาพที่เรา 
มองเห็น อาจจะไม่ใช่คุณภาพที่นักศึกษา

มองเหน็        เราถกูวดัดว้ยดชันชีีว้ดัสมรรถนะ 
หลัก (KPI)  ที่เราสร้างขึ้นเอง และทาง 
สกอ. หริือ สมศ. กำาหนดแต่ในเสียง
ของนักศึกษา บางเรื่องผู้บริหารไม่ทราบ 
อย่างเร่ืองการบริการผมก็เพิ่งได้ยินครั้ง
แรก” รองอธิการบดีฯกล่าวทิ้งท้าย

ผอ.สำานักงานรับ นศ.เผยยอดเพิ่ม
อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง ผู้อำานวยการ

สำานักงานรับนักศึกษา ม.รังสิต กล่าวว่า 
ในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รหัสประจำาตัว 53  ประมาณ 
7,000 กว่าคน จากยอดรวมทั้งหมดขณะ
นี้ประมาณ 24,000 กว่าคน ซึ่งถือว่ามี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดย
คณะบริหารธุรกิจจะมีปริมาณนักศึกษา
เข้าเรียนมากที่สุด ตนเห็นว่าเนื่องจาก
ความมีช่ือเสียงจึงทำาให้มีนักศึกษาเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ

อ.ศศวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันได้
กำาหนดเกรดเฉลี่ยในการสมัครด้วย ซึ่ง
บางคณะกำาหนดผลการเรียนจากระดับ
มัธยมศึกษาไว้อย่างน้อย 3.00 ถึงมี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ก่อนหน้านั้นเรารับ
นักศึกษาทั้งหมด เกรดเฉลี่ย 2.00 ก็
สามารถเข้าเรียนได้เลย 

เมื่อถามถึงกรณีปัญหาการสอบ GAT 
และ PAT เข้ามหาวิทยาลัยของสำานัก
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
อ.ศศวรรณ กล่าวว่า ไม่ได้รับผลกระ
ทบต่อการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อของ 
ม.รังสิต เนื่องจากส่วนใหญ่เราจะรับตรง
เสียมากกว่า สามารถจะเลือกเรียนก่อน
ประกาศผลสอบ 

นายกฯหอในโวยบริการแย่
ด้านน.ส.ภัควลัญชญ์ กาญจนวลีรัตน์ 

นายกสโมสรนักศึกษาหอพัก ม.รังสิต 
กล่าวว่า ม.รังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 
ซ่ึงมีค่าเทอมค่อนข้างแพง แต่กลับมีปัญหา 
ด้านบริการ ซึ่งปัญหาในตอนนี้เป็นเรื่อง 
ระบบการลงทะเบียนเรียน มักมีปัญหา 
ทุกเทอม ทั้งความพร้อมของห้องเรียน 
บางห้องมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นระบบ 
คอมพิวเตอร์และสไลด์ ใช้ไม่ได้์ นอกจาก
นั้นห้องน้ำาบางอาคารมักชำารุด ซึ่งต่างจาก
ห้องน้ำาตามอาคารใหม่ๆ อย่างอาคาร 1 
หรืออาคาร 11 

[		ข่าวต่อ	]

}เปลี่ยนคนเสพสู่คนข�ยต�ยยกแก๊ง
ย�ไอซ์กระชับวงล้อมชิดม.รังสิต{

ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่อันดับ
ต้นๆ ที่ติดชาร์ตยอดฮิตของสังคมไทยถึง

จะมีการกวาดล้างครั้งแล้วครั้งเล่า สุดท้ายก็ยังไม่
สามารถกำาจัดได้อย่างหมดสิ้น จนกลายเป็นใบเบิก
ทางให้ยาเสพติดเข้าถึงผู้คนทุกเพศวัยอย่างง่ายดาย 
โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีวิถีการใช้ชีวิต
ล่อแหลมต่อความเสี่ยงมากที่สุด วันนี้ยาเสพติด
อันตรายสายพันธ์ุใหม่ที่กำาลังเจาะตลาดขาโจ๋นักเสพ 
อัตราการเสพและซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็คือ  
‘ยาไอซ์’  ที่ขยายวงกว้างออกไปไม่เว้นแม้กระทั่ง
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งแพร่กระจายอย่าง

หนักเพียงเพราะความอยากลองและสามารถหาได้ง่าย
ขึ้นเนื่องจากราคาที่ถูกลงอย่างมาก จากยุคสมัยที่เริ่ม
จากกัญชา ยาบ้า จนกระทั่งถึงยุคผลัดใบสู่่ยาไอซ์ในท้าย
ที่สุด

เนื่องจากยาประเภทนี้ออกฤทธิ์กระตุ้นอย่างรุนแรง 
และออกฤทธิ์เป็นเวลานานจึงทำาให้สามารถอยู่ได้โดย
ไม่รู้สึกหิวหรือง่วงเป็นเวลา 2-3 วัน จึงสร้างค่านิยม
ให้แก่กลุ่มนักศึกษาลองผิดลองถูกใช้ยาเพื่อให้ตนเอง
มีเวลาอ่านหนังสือสอบมากขึ้น หรือทำางานภายในเวลา
กำาหนดส่ง ทำาให้เกิดเป็นความเคยชินที่ว่าหากทำางาน
ไม่ทันพวกเขาก็ยังมียาไอซ์คอยเป็นตัวช่วยอยู่ 

การเสพยาครั้งต่อๆ ไปจึงเกิดขึ้นสร้างฐานกลุ่มผู้
เสพยาเพ่ิมข้ึนในหมู่นักศึกษาที่ไม่เพียงแค่เสพกันเพ่ือ
ความสนุกสนานยามมั่วสุมกันเท่านั้น

นักศึกษาที่เคยเสพยาไอซ์เล่าว่า กระบวนการขาย
นั้นเริ่มจากการเป็นผู้เสพ ก่อนที่จะผันตัวเองมาสู่การ
เป็นผู้ค้า โดยเริ่มจากรับยามาจากผู้ค้ารายใหญ่ที่เป็น
เพื่อนนักศึกษาด้วยกันเองหรือผู้มีอิทธิพลในย่านนี้ โดย
อาศัยช่วงเวลาที่จำานวนผู้เสพเพิ่มขึ้นบวกกับจำานวนยา
ไอซ์ที่ทุกวันนี้ี่มีจำานวนเยอะขึ้นหาได้ง่ายมีการขนส่งกัน
ทั่วไป เจาะสู่ตลาดนักศึกษาที่กำาลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความเสี่ยงและพัวพันกับอบายมุขรอบข้าง การป้องกัน
ปราบปรามที่เปราะบางอยู่ทำาให้เห็นช่องทางที่สามารถ
ทำาการซื้อขายได้

นอกจากนี้เขาเล่าต่อว่า ราคายาไอซ์นั้นมีราคาสูง
อยา่งมากสว่นใหญจ่ะรบัมาเปน็กรมั    กรมัละ    3,000  บาท 
โดยจะตัดแบ่งขายตามจำานวนที่ผู้ซื้อต้องการพร้อมทั้ง
กักตุนไว้เพื่อเสพเอง ทำาให้จากราคาต่อกรัมที่สูงลิบ
กลายเป็นราคาที่สามารถซื้อหาได้ทุกคน เมื่อเริ่มเสพ
จนรู้ช่องทางหนีทีไล่ก็พร้อมจะผันตัวกลายเป็นผู้ขาย 

ทำาให้จำานวนผู้ค้าเพิ่มขึ้นไป และขยายวงกว้างเพิ่มอัตรา
จำานวนคนเล่นยาไอซ์อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย การซื้อ
ขายอาศัยความไว้ใจในระดับหนึ่งและสนิทกันระหว่าง
เพื่อน หลังจากที่รับมาจากเอเย่นต์ โดยอาศัยห้องพัก
ของตนเป็นแหล่งปล่อยของ

ทำาไมจากผู้เสพกลายเป็นผู้ขาย?
จากการพูดคุยกับนักศึกษาที่เคยค้ายากล่าวว่า เมื่อ

ได้ลองเสพจนติดแล้วก็จะมีความต้องการที่จะใช้ยา
ชนิดดังกล่าวอยู่เสมอ อีกทั้งคลุกคลีอยู่กับยาและกลุ่ม
เพื่อนทุกวัน หากหาไม่ได้ ก็จะหาซื้อเพื่อมาเสพเองซึ่ง
ก็ไม่ได้เสพเองคนเดียว จะปล่อยของให้กับคนรู้จักด้วย 
จึงกลายเป็นว่าจากที่เริ่มลองแล้วเสพยาจนติด ยังคง
ปล่อยยาตัวนี้อีกด้วย เพราะยานั้นสามารถตัดแล้วแบ่ง
ขายได้จำานวนมากซึ่งได้ราคาดี อีกทั้งยังคงกักตุนส่วน
หนึ่งไว้เล่นเองได้ กับอีกคนบางกลุ่มที่รับยามาขายโดย
เฉพาะอาจจะมีความต้องการหรือจำาเป็นที่จะต้องใช้เงิน
จำานวนมาก

จากระดับราคาที่ต่ำาลงสอดคล้องกับจำานวนผู้เสพที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถควบคุมได้ แสดง
ให้เห็นว่าจากผู้เสพกลายสภาพสู่ผู้ขายได้ไม่ยาก   ทำาให้
ทุกฝ่ายไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยกับปัญหาดังกล่าวได้ จาก
มาตรการที่มหาวิทยาลัยอาศัยกระบวนการสุ่มตรวจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำารวจนั้นคงต้องเสริมด้วยการเตือน
ระวังภัยจากตัวนักศึกษาด้วยกันที่ต้องควบคุมระดับ
จำานวนผู้เสพให้ลดลง เพื่อที่จะเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อ
กำาจัดผู้ค้าให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ 
หรือสร้างมาตรการภายนอกร่วมมือซึ่งกันและกัน
สำาหรับจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาให้ชัดเจน เพราะช่วง
ที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการที่ไม่มีความจริงจังมากพอ 
อาจทำาให้เป็นจุดอ่อนที่ทำาให้ยาไอซ์แทรกเข้ามาอยู่ใน
ทุกพื้นที่นักศึกษา ไม่ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไร แต่ปัญหา
ยาเสพติดดังกล่าวก็ไม่เคยหายไปจากสังคมเลย คงต้อง
จับตาดูกับแนวโน้มข้างหน้ากับความหวังที่เราจะได้เห็น
มหาวิทยาลัยรังสิต ปลอดยาเสพติด เชื่อเหลือเกินว่าคง
ไม่ยากเกินความสามารถของทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

นับตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์
โฆษณาชุด “ขอโทษประเทศไทย” จนเมื่อโฆษณา
ชุดนี้ได้ถูกสั่งแบนจากคณะกรรมการเซ็นเซอร์ การ
วิพากษ์วิจารณ์ที่มีอยู่อย่างหนาหูก็ไม่เคยลดลงเช่น
กัน แถมยังมีการตั้งคำาถามถามหาเหตุผลว่า ทำาไม
ถึงต้องแบนโฆษณานี้? เหตุผลเป็นเพียงเนื้อหาและ
ภาพไม่เหมาะสมอย่างนั้นหรือ?

โฆษณาขอโทษประเทศไทยแพร่ภาพคร้ังแรกใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2553 สร้างโดยนายภาณุ อิงคะวัต 
นักโฆษณาชื่อดัง และผู้ก่อตั้งกลุ่มพลังบวก 

จริงอยู่ที่โฆษณาชิ้นนี้ได้มีการตีแผ่เรื่องราว และ
นำาเสนอภาพความรนุแรงทางการเมอืง        จากการชมุนมุ 
ทางการเมืองของหลายๆ ฝ่าย เหตุการณ์นองเลือด 
ความสูญเสียต่างๆ แต่ทว่าผู้คนที่ได้รับชมโฆษณาชิ้น
นี้ส่วนมากต่างก็มีความคิดเห็นไปในทำานองเดียวกัน 
นั่นคือ เห็นด้วย และ ได้รับความสนใจอย่างมากจาก
สื่อใหญ่ของต่างประเทศ อย่างนิวยอร์คไทม์ ที่ผู้สื่อ
ข่าวในสังกัดนำาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและนำาเผย
แพร่ในยูทูป ให้ชาวโลกได้รับชม

กรณีดังกล่าว ทำาให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
ล้นหลามถึงข้อเท็จจริงของเหตุผลในการสั่งแบน ยิ่ง
ทำาให้ผู้คนแห่กันเข้าไปดูกันมากขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาล
จะออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่ง
แบน กลับไม่ได้ทำาให้เสียงกังขาของประชาชนลดลง
เลยแม้แต่น้อย ซึ่งรัฐบาลก็ออกมาให้เหตุผลแล้วว่า 
ที่สั่งแบนโฆษณาชุดนี้นั้น เพราะกลัวว่าจะเป็นการ
กระทบกลุ่มผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที่
มีส่วนเผาบ้านเผาเมือง อาจทำาให้รัฐบาลถูกมองใน
แง่ลบเพิ่มขึ้น ยากแก่การสร้างการปรองดองตาม
นโยบายรัฐบาล

ในฐานะคนทำาสื่อ หรือไม่ว่าใครที่ได้ดูโฆษณานี้ 
ต่างก็เห็นตรงกันว่า  สปอตได้ตั้งคำาถามต่อการทำา
หน้าที่ตนเองของทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ตำารวจ ทหาร และประชาชนหรือ
บางทีอาจหมายถึงสื่อมวลชนด้วย     ว่าในบางครั้งแทน 
ที่จะมัวแต่โทษว่าใครถูกใครผิด แต่ให้ทุกฝ่ายกลับ
ไปพิจารณาตัวเองว่า “เราได้ทำาหน้าที่ของตนเองดี
พอหรือยัง”  

      เพื่อขอคืนความสุขของชาติกลับมาอีกครั้ง

ขอโทษประเทศไทย

[		สกู๊ปข่าวเด่น	]
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โยเกิร์ตเบอร์ร่ี

จุดคุ้มทุนต่อวัน
• เมนูสตรอเบอร์รี่ปั่น มีต้นทุนต่อแก้ว 8 บาท ขาย
แก้วละ 20 บาท ได้กำาไร 12 บาท 
•  เมนูโยเกิร์ตสด มีต้นทุนต่อแก้ว 9 บาท ขายแก้วละ 
20 บาท ได้กำาไร 11 บาท 
•   เมนูโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่ปั่น มีต้นทุนต่อแก้ว 9 บาท 
ขายแก้วละ 25 บาท ได้กำาไร 16 บาท  
คิดค่าแรงวันละ 400 บาท ค่าเช่าที่วันละ 300 บาท ซึ่ง
เป็นต้นทุนคงที่ต่อวัน = 700 บาท หากเราขายเมนู 
สตรอเบอร์รี่ปั่น อย่างน้อย 30 แก้วต่อวัน เป็นเงิน 
600 บาท เมนูโยเกิร์ตอย่างน้อย 15 แก้วต่อวัน เป็น
เงิน 300 บาท และเมนูโยเกิร์ตผสมสตรอเบอร์รี่ปั่น
ขายอย่างน้อย 30 แก้วต่อวัน เป็นเงิน 750 บาท เมื่อ
หักลบต้นทุนคงวัตถุดิบ 645 บาท และค่าแรงกับค่า
เช่าที่ จะเท่ากับว่าได้กำาไร 305 บาทต่อวัน หรือ 9,150 
บาทต่อเดือน

อ�ชีพเสริม หลังเรียนจบ

งานใครว่าหายาก นักศึกษาจบใหม่ที่กำาลังกังวล
กับการหางานทำาตามวิชาที่ตนถนัด วันนี้เรามีทาง
เลือกช่วงเวลารองานหรือรอเรียกตัว อย่าปล่อยให้
เวลาสูญเปล่า เลือกลงทุนกับธุรกิจ ‘แฟรนไชส์’ ที่ 
ลงทุนต่ำาเพื่อสร้างรายได้ก่อนดีกว่า เผื่อกิจการ
รุ่งเรืองอาจเป็นรายได้เสริมในอนาคต

โยเกิร์ตเบอร์รี่ ธุรกิจแฟรนไชส์ทางเลือกหนึ่ง
สำาหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ สำาหรับผู้รักสุขภาพโดย 
เฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบการทานขนมหวาน แต่ไม่
ต้องการให้น้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกรับประทาน 
โยเกิร์ต เพราะคุณประโยชน์ที่มีความหลากหลายของ  
โยเกิร์ตที่นี่นั้นจะผสมกับสตรอเบอร์รี่ปั่น ตกแต่งหน้า
ด้วยท๊อปปิ้งต่างๆ ซึ่งรสชาติเข้ากันได้อย่างดี โยเกิร์ต
เบอร์รี่ ธุรกิจแฟรนไชส์สำาหรับผู้ที่คิดจะมีธุรกิจเป็นของ
ตนเอง

สินค้าภายใต้แบรนด์ “โยเกิร์ตเบอร์รี่” นอกจาก
โยเกิร์ตแล้ว ยังมีสตรอเบอร์รี่ปั่นที่ผู้ขายสามารถเลือก
ขายเป็นสตรอเบอร์รี่ปั่น หรือขายเฉพาะโยเกิร์ตรส
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียวก็ได้ 

แอน ธรรมนิต เจ้าของธุรกิจโยเกิร์ตเบอร์รี่ ได้
บอกเคล็ดลับการขายไว้ว่า “เมนูสตรอเบอร์รี ่ผสม 
โยเกิร์ต ขายราคา 25 บาท เมนูสตรอเบอร์รี่ปั่น ขาย
ราคา 20 บาท เมนูโยเกิร์ตใส่ท๊อปปิ้ง ขายราคา 20 บาท 
ราคาแต่ละเมนูนั้นจะปรับให้เหมาะสมกับสถานที่ขาย
ก็ได้ ทางร้านไม่ได้กำาหนดราคาขายตายตัวค่ะ”

สำ าหรั บ ร าคาต้ นทุ นของ โย เกิ ร์ ต ในปริ ม าณ                                                                              
10 กิโลกรัมอยู่ที่ราคา 550 บาท ต้นทุนสตรอเบอร์รี่ปั่น 
30 กิโลกรัมราคา 1,050 บาท และต้นทุนท๊อปปิ้งมีราคา
อยู่ที่ 100 บาท ราคาต้นทุนรวมของวัตถุดิบในธุรกิจนี้
อยู่ที่ 1,700 บาท สตรอเบอร์รี่ปั่น 1 กิโลกรัม จะมีราคา 
35 บาท สามารถขายได้ 4-5 แก้ว(แก้ว 12 ออนซ์) แก้ว
ละ 20 บาท เป็นเงิน 80-100 บาท โยเกิร์ต 1 กิโลกรัม 
ราคา 55 บาท ขายได้ 5-6 แก้ว(แก้ว 6 ออนซ์)  ขาย
แก้วละ  20 บาท เป็นเงิน 100-120 บาท 

ทั้งนี้วัตถุดิบดังกล่าวสามารถสั่งซื้อได้ที่ โยเกิร์ต
เบอร์รี่ ซึ่งรายการสั่งซื้อสตรอเบอร์รี่ปั่นขั้นต่ำาอยู่ที่ 30 

กิโลกรัมและโยเกิร์ต 10 กิโลกรัม โดยทาง
ร้านจะบรรจุลงถุงปิดผนึกให้ โดยไม่คิดค่า 
ขนส่ง ผลตอบแทนหลังจากเข้าร่วมธุรกิจ 
แฟรนไชส์ โยเกิร์ตเบอร์รี่

เมื่อคิดจากต้นทุนวัตถุดิบโดยรวม 
ตามเมนูต่างๆ จะเห็นว่าเมนูสตรอเบอร์รี่ 
ปั่น 30 กิโลกรัม สามารถขายได้ประมาณ 
130 แก้ว แก้วละ 20 บาท เป็นเงิน 2,600 
บาท เมนูโยเกิร์ต 10 กิโลกรัม ขายได้
ประมาณ 60 แก้ว แก้วละ 20 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท แต่สำาหรับเมนูโยเกิร์ต
ผสมสตรอเบอร์รี่ปั่นนั้น ใช้สตรอเบอร์รี่ 
30 กิโลกรัม กับโยเกิร์ต 3.25 กิโลกรัม จะ
ขายได้ 130 แก้ว แก้วละ 25 บาท เป็นเงิน 
3,250 บาท

การเก็บรักษาสตรอเบอร์รี่ปั่นแนะนำาให้เก็บในถัง
ไอศกรีม(ทรงกระบอก) ราคาประมาณ 1,500-2,500 
บาท หรือจะเก็บในกล่องโฟม ราคาประมาณ 100-150 
บาท แต่ถ้ามีตู้แช่แล้วก็สามารถเก็บได้เช่นกัน ซึ่งราคา
ประมาณ 8,000-9,000 บาท ส่วนโยเกิร์ตนั้นจะเก็บ
ในถังน้ำาแข็ง หรือกล่องโฟมใส่น้ำาแข็งก็ได้ อายุการเก็บ
รักษาสตรอเบอร์รี่ปั่นอยู่ที่ 1-2 สัปดาห์ ส่วนโยเกิร์ตมี
อายุการเก็บรักษาประมาณ 2-3 สัปดาห์

โยเกิร์ตและสตรอเบอร์รี่ของที่นี่ ไม่แต่งกลิ่น และ
ไม่เจือปนสีต่างๆ ทั้งยังไม่ใส่สารกันบูด จึงไม่น่าแปลก
ใจว่าธุรกิจนี้มีสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล มีสาขามากกว่า 40 สาขา และ
ต่างจังหวัดมีจำานวนสาขากว่า 20 สาขา สำาหรับผู้ที่สนใจ
ที่จะลงทุนนั้น การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ โยเกิร์ต
เบอร์รี่มีให้เลือก 3 แบบ 

1.แบบประหยัดที่สุด คือ ใช้กล่องโฟม ราคา
ประมาณ 100-150 บาท หรือต้องการมีป้ายเพิ่มอีกก็
ประมาณ 500-1,000 บาท ต้นทุนรวมไม่เกิน 500-
1,500 บาท 

2.แบบปานกลาง คือ ใช้ถังไอศกรีม ราคาประมาณ 
1,500-3,500 บาท หรือต้องการมีป้ายเพิ่มอีกก็ประมาณ 
500-1,500 บาท ต้นทุนรวม 2,500-4,500 บาท 

3.แบบสวยงาม คือ มีการทำาเคาท์เตอร์์(คีออส) 

ราคาประมาณ 4,000-6,000 บาท และถังไอศกรีม 
1,500-3,500 บาท ต้นทุนรวม 7,000-8,000 บาท

โยเกิร์ตเบอร์รี่ เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนน้อยกำาไร
งามใช้เงินลงทุนต่ำา อีกทั้งยังไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการ
ลงทุน สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.yoghurtberry.com 

อ�ร์เอสยูไอคอน สร้�งผู้นำ�สังคมธรรม�ธิปไตย
การรับน้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดเป็นประจำาทุก

ต้นปีการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
น้องปี 1 กับรุ่นพี่ ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาแต่ละคณะต้องส่งตัวแทนน้อง 
ปี 1 เข้าประกวด กิจกรรมนี้ี่นักศึกษาให้ความสนใจกัน
มาก ปีนี้ทางสโมสรนักศึกษาเปลี่ยนคำาว่าดาว-เดือนเป็น 
อาร์เอสยูไอคอน

นายวสันต์ ยอดอิ่ม ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการ
นักศึกษากล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางสโมสรฯ ม.รังสิตได้มี 
การเปลี่ยนคำาเรียกดาวและเดือน ม.รังสิต เป็นทูต 
ม.รังสิต ให้เหตุผลว่าต้องการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัย เน้นหลักสังคม
ธรรมาธิปไตย ซึ่งฑูต ม.รังสิตที่ได้รับเลือกต้องมีบุคลิก
ทางความคิดและความสามารถในด้านความเป็นผู้นำา

ผอ.สำานักงานกิจการนักศึกษา กล่าวว่าในปีการ 
ศึกษานี้ทางสโมสรฯได้มีมติเปลี่ยนคำาเรียก ทูต ม.รังสิต

เป็นอาร์เอสยูไอคอน (RSU Icon) ซึ่งการเปลี่ยนชื่อ
ในครั้งนี้เป็นการยกระดับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้
รับเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละคณะทั้งหมด 25 คณะ 
ส่วนผู้ที่ชนะการประกวดได้รับตำาแหน่งผู้ชนะเลิศการ 
ประกวดอาร์เอสยูไอคอน  และคาดว่าในปีหน้าอาจจะมี
การเปลี่ยนชื่ออีก ทั้งนี้กระบวนการของกองประกวดของ
ทีมที่จัดงานเกิดการสะดุด เพราะแนวคิดและการดำาเนิน
งานที่ไม่ชัดเจน อาร์เอสยูไอคอนจึงยังไปไม่ถึงธงที่ปักไว้ 

ในด้ านบทบาทหน้ าที่ ข อ งอ า ร์ เ อสยู ไ อคอน 
นายวสันต์ กล่าวว่า บทบาทที่เด่นชัดเห็นจะเป็นเรื่องของ 
การสื่อสารในด้านการสร้างสังคมที่ดีงาม มีความรอบรู้
และความสามารถในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
ส่วนคุณสมบัตินั้นต้องมีจิตสำานึกและทัศนคติที่ดีใน 
ทุกด้าน การปฎิบัติงานแต่ละด้านจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กิจกรรมที่อาร์เอสยูไอคอนในปี
นี้นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษาฯ    

นายสาวิตร วงศ์สวรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการกองประกวด
อาร์เอสยูไอคอน กล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อเรียกฑูตม.รังสิต
เป็นอาร์เอสยูไอคอนว่า    สโมสรนักศึกษาฯได้มีมติเปลี่ยน 
ชื่อเป็นอาร์เอสยูไอคอนจริง ส่วนบทบาทหน้าที่นั ้น 
เหมือนฑูตม.รังสิตทุกประการ ซึ่งเป็นตัวแทนทาง 
ความรู้ ความคิด สติปัญญา รวมทั้งให้ความรู ้
และสร้างความเข้าใจ ในการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย 
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก โดยการ
เปลี่ยนชื่อนั้นแค่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

นายอัครรัศมิ์ พุทธิไสย และนางสาวกฤติยาภรณ์ 
วิทวัสทวิชากร อาร์เอสยูไอคอน ได้พูดถึงตำาแหน่งนี้ว่า 
รู้สึกภูมิใจที่ได้รับตำาแหน่งนี้ และจะปฎิบัติภารกิจให้ดี
ที่สุด ให้สมกับที่เป็นอาร์เอสยูไอคอน ซึ่งหลังจากได้รับ
ตำาแหน่งนั้นทั้งสองคนได้เข้าขอบคุณสื่อมวลชนต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
รวมทั้งให้สัมภาษณ์กับเวบไซต์สนุกดอทคอม นอกจากนี้
ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
ให้กับม.รังสิต

[		เศรษฐกิจ	/	สังคม	][		มรส.		]

 รายละเอียดคำาถามในการสำารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตจำานวน 400 คน 
เกี่ยวกับแผนปรองดองของรัฐบาล โดยมีนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี
 1.คณะกรรมการอิสระที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะสามารถสร้าง
ความปรองดองของคนในชาติ
  2.รัฐบาลเสนอแผนปรองดองเป็นเพราะรัฐบาล
เป็นต้นเหตุของความรุนแรง
 3.การยึดหลักกฎหมายในการสืบสวนข้อเท็จจริงจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาจะเป็นอุปสรรคต่อแผน
ปรองดอง
 4.การยกเลิกพรก.ฉุกเฉินทั้งหมดทุกพื้นที่จะช่วย
ทำาให้เกิดการปรองดองของคนในชาติ
 5.โฆษณาขอโทษประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนให้เกิด
จิตสำานึกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ
 6.บทบาทสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง หรือความปรองดองของคนในชาติ
 7.แผนปรองดองจะทำาให้การเลือกตั้งในปีหน้า เป็น
ประชาธิปไตย และไม่มีความวุ่นวาย
 8.รัฐบาลจริงใจกับแผนปรองดองอย่างแท้จริงมิใช่
การสร้างภาพ
      ทั้งนี้ได้แสดงผลในกราฟ

โพลรังสิต ระบุ นักศึกษ� มรส. ส่วนใหญ่ 
กว่� 2 ใน 3 มีมุมมองแง่บวกแผนปรองดอง

ผลสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิตนี้ ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
พิจารณาจากพื้นที่และภูมิลำาเนาของนักศึกษาซึ่งแยก
ออกเป็นเขตภูมิลำาเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
ในจำานวนเขตพื้นที่ละ 100 คน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว
ครอบคลุมทั้งเพศ และชั้นปีการศึกษา โดยทำาการเก็บ
ข้อมูลในวันที่  29 กรกฏาคม พ.ศ. 2553

ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ใน
จำานวนนักศึกษา 400 คนนั้น ร้อยละ 73.25 ซึ่งเป็น
ความคิดเห็นที่สูงที่สุด มีความเห็นว่า บทบาทของ
สื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นปัจจัยสำาคัญที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและความสามัคคีของคนใน
ชาติ พร้อมกันนี้ในจำานวนนักศึกษาเกินครึ่ง ที่มีความ
คิดเห็นว่าโฆษณา ขอโทษประเทศไทย ที่ฝ่ายรัฐบาล
ตำาหนิมาว่าโฆษณาชิ้นนี้อาจจะเป็นส่วนที่่ก่อให้เกิด 
ความแตกแยกอกีครัง้ มผีลสำารวจถงึรอ้ยละ       66     ทีไ่มเ่หน็ 
ด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลโดยมองว่าโฆษณา
ดังกล่าว จะมีส่วนในการส่งเสริมความปรองดองของ
คนในชาติ

ด้านความเชื่อมั่นของนักศึกษาต่อคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริ ง เพื่ อความ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่มีนายคณิต ณ นคร อดีต
อัยการสูงสุดเป็นประธานนั้น นักศึกษาร้อยละ 51.5 
เห็นด้วยกับการก่อตั้ง คอป. ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อ
สร้างความปรองดองในประเทศซึ่งนักศึกษาในจำานวน 
ใกล้เคียงกันถึงร้อยละ 46 ไม่เห็นด้วยกับเสียงครหา 
ว่ารัฐบาลเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วง 
ที่ มีการชุม นุมของกลุ่มคนเสื้ อแดงจึ งออกแผน 
ปรองดอง ในทางกลับกันจำานวนเสียงของนักศึกษา 
เกือบร้อยละ 40 คิดว่าแผนปรองดองในครั้งนี้เกิดขึ้น 
เพราะรัฐบาลต้องการยุติความรุนแรงที่ได้สร้างไว้และ 
ยั ง ต้ อ ง ก า ร ป ก ปิ ด ค ว า ม ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ค รั้ ง นั้ น             

กราฟแสดงแบบสำารวจสิ่งที่รัฐบาลควรดำาเนินการแก้ไข
เป็นสิ่งแรก  จากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 400 คน

1.ขจัดคอรัปชั่น

2.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

3. เลือกตั้งใหม่

4. ปฏิรูปองค์กรตำารวจ

5.แก้ไขรัฐธรรมนูญ

6. ออกโฆษณาการปรองดอง

7. สนับสนุนการปฏิรูปสื่อมวลชน

    1              2            3              4            5            6            7

จำานวน(เปอร์เซ็นต์)

ภาพธงชาติขาดวิ่น ทำาให้คณะกรรมการร่วมสถานีฯ มีมติแบนสปอต   
ขอโทษประเทศไทย จนมีผู้คัดค้านไปทั่ว

  เมื่ อสอบถามถึ งแนวทางของรั ฐบาลในการ 
ใช้หลักกฎหมายสอบสวนข้อเท็จจริ งปรากฎว่ า 
นักศึกษาร้อยละ 42 เห็นว่าการใช้หลักกฎหมายเพื่อ 
สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ของรั ฐบาลใน เหตุ ก า รณ์  
ความรุนแรงที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคต่อแผนปรองดอง

ในขณะที่นักศึกษาร้อยละ 40 เห็นตรงข้ามกันว่า 
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้ไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อแผนปรองดองและเสียงส่วนใหญ่ของนักศึกษา 
ร้อยละ 54 ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการอิสระชุด 
นายอานันท์ ปันยารชุน ที่เสนอให้ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรองดองแห่งชาติ

นักศึกษากว่าร้อยละ 40 เห็นว่ารัฐบาลมีความจริงใจ 
ในการจัดตั้งแผนปรองดอง ไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ 
ในขณะที่ นักศึกษาบางส่วนมีความคิดเห็นขัดแย้ง 
กันถึงร้อยละ 29.5 และเมื่อรวมกับนักศึกษาที่ยังลังเล 
กับการต้ังแผนปรองดองน้ีปรากฏว่ามีจำานวนนักศึกษา 
เกินครึ่งที่มองว่าแผนปรองดองของรัฐบาลไม่มีความ
จริงใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะ
รัฐบาล

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแบ่งนักศึกษาตามภาคแล้ว พบผล
สำารวจที่น่าสนใจว่า นักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่ใน
ภาคเหนือร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจำานวนครึ่งหนึ่งนั้น คิดว่า
รัฐบาลเป็นต้นเหตุของความรุนแรง ผลการสำารวจของ
นักศึกษาน้ีมีทิศทางที่สวนทางกับนักศึกษาในภาคอ่ืนๆ 
แต่ทั้งนี้นักศึกษาในภาคเหนือร้อยละ 50 คิดว่า คอป. 
ที่รัฐบาลจัดขึ้นจะสามารถสร้างความปรองดองของ
คนในชาติได้ อีกทั้งยังคัดค้านการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน
ทั้งหมดทุกพื้นที่ถึงร้อยละ 54 เพราะคิดว่าการยกเลิก
พรก.ฉุกเฉินไม่ใช่ส่วนที่จะทำาให้คนในประเทศเกิด
ความปรองดองกัน

นอกจากนี้หากรัฐบาลได้ดำาเนินการตามแผน
ปรองดอง ความเป็นประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งใน 
ปีหน้า ผลที่ออกมาจะไม่ก็ให้เกิดความวุ่นวายนักศึกษา 
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 
ร้อยละ 50 ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ซึ่งคิดว่าการเลือก
ตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอีกทั้ง
ยังคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้น ในขณะที่นักศึกษาในภาค
ใต้กลับมีความคิดเห็นตรงข้ามถึงร้อยละ 56 ส่วน
นักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างใกล้เคียง
กัน ซึ่งมีความเห็นด้วยว่าการเลือกตั้งในปีหน้านั้นจะมี
ความเป็นประชาธิปไตยและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
ร้อยละ 38 มากกว่าที่มีความคิด ขัดแย้งอยู่ร้อยละ 30 

 เมื่อสำารวจความคิดเห็นภารกิจของรัฐบาลที่ควร
กระทำาพบว่า เสียงส่วนใหญ่ของนักศึกษาร้อยละ 48 
เห็นว่ารัฐบาลควรปฏิรูปองค์กรตำารวจเป็นภาระกิจแรก 
จำานวนเสียงรองลงมาร้อยละ 30 เห็นว่า ปฏิรูปการเมือง
และขจัดคอรัปชั่นที่เป็นปัญหามายาวนาน และความ
คิดเห็นร้อยละ 25 เห็นว่า ควรเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไร
ก็ตาม มีเพียงร้อยละ 14 ที่เห็นว่ารัฐบาลควรดำาเนิน
การยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งมีเพียง
ร้อยละไม่ถึง 10 จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด ที่เห็น
ว่ารัฐบาลควรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 
ที่มีข้อบกพร่องและเป็นการเอื้อผลประโยชน์ต่อ 
นักการเมืองในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ เสียงที่น้อย
ที่สุดของนักศึกษาร้อยละ 5 เห็นว่าการจัดให้มีการจัด
ทำาโฆษณาเพื่อสนับสนุนแผนปรองดองนั้น ควรเป็น
อันดับสุดท้าย

จากผลการสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิตต่อการประกาศใช้แผนปรองดองของ 
รฐับาลโดยม ี นายอภสิทิธิ ์  เวชชาชวีะ   เป็นนายกรฐัมนตร ี
แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของนักศึกษาต่อสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศที่ผ่านมา ว่าเหตุการณ์ความ 
รุนแรงในประเด็นดังกล่าวนักศึกษามหาวิทยาลัย 
รังสิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสื่อมวลชนมีส่วนที่ทำาให้ 
เกิดความขัดแย้งกันภายในสังคมซึ่งในขณะนี้ทาง 
รั ฐบาลได้สนับสนุนกระบวนการปฏิ รูปสื่ อของ 
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ทั้ ง น้ีองค์กร 
วิชาชีพสื่อมวลชนได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม 
สิ ทธิ เ ส รี ภ าพและความรั บผิ ดชอบสื่ อมวลชน 
(คพส.) ขึ้น เพื่อดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผน
งานปฏิรูปสื่อภาครัฐและพัฒนาสื่อเอกชน  ซึ่งถือว่าสื่อ
ได้รับอิสระในการปฏิรูปสื่อด้วยกันเอง โดยรัฐบาลจะ
เป็นฝ่ายผลักดัน



คลองรังสิตประยูรศักดิ์

เมื่อ พ.ศ. 2458 ทรงปรับปรุง 
หลั กสูตรการ เรี ยนให้ ไ ด้
มาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่อง
การพยาบาลผดุงครรภ์ ซึ่งใน
สมัยน้ันยังนิยมใช้การแพทย์
แผนโบราณ คลอดบุตรโดย
หมอตำาแยกันอยู่ พระองค์
ท่ านจึ งทรงส่ ง เสริมให้ข้ า
ราชบริพารในสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  

เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิกรม
พระยาชัยนาทนเรนทร 
สิ้ นพระชนม์ที่ วั งถนน 
วิทยุ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ.2494 ด้วยพระโรค
หืดและโรคพระหทัยวาย 
ด้ ว ย พ ร ะ ช น ม า ยุ   
65 พรรษา ถือว่า 
เป็นพระราชโอรส 
องค์สุดท้ ายใน
พระบาทสมเด็จ-

หน้า	6	 หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	17	ฉบับที่	56		ประจำา	11-20	สิงหาคม	2553[	สังคม-บันเทิง	]หน้า	6	 หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	17	ฉบับที่	56		ประจำา	11-20	สิงหาคม	2553[	รายงานพิเศษ	]

‘รังสิตประยูรศักดิ์’ เป็นพระนามของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาท 
นเรนทรพระราชโอรสองค์ที่ 52 ในพระ- 
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์
เนื่อง สนิทวงศ์ 

ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม อาจารย์ประจำา
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลยัรงัสติ เลา่วา่รงัสติประยรูศกัดิ ์
นั้นเป็นชื่อคลองแถบรังสิต ซึ่งรัชกาลที่ 5 
ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำา
พระนามของพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า
รังสิตประยูรศักดิ์ มาตั้งเป็นชื่อคลอง

ในพระราชดำาริของพระองค์ท่าน
เนื่องจากพระองค์ท่านทรงต้องการที่จะ
พัฒนาทรัพยากรของประเทศตามโครงการ
คลองชลประทานเพื่อการเกษตรแห่งแรก 

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์

เปิดตำ�น�นทุ่งรังสิต  
กับที่ม�ของ

อ�ค�รรังสิตประยูรศักดิ์

อนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ 
ประดิษฐานภายในอาคาร

ของไทยที่ริเริ่มขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่
บริเวณทุ่งรังสิตให้เป็นแหล่งเพาะปลูก
ข้าว และรองรับการขยายตัวของการส่ง
ออกข้าวให้เป็นแหล่งส่งออกข้าวแห่ง
ใหญ่ของประเทศ 

ในระยะแรกนั้นชาวบ้านเรียกคลอง
แห่งนี้ว่า ‘คลองเจ้าสาย’ ตามพระนาม 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 
ซึ่ ง เป็นพระอัยกา ฝ่ายพระชนนีของ
พระองค์เจ้ารังสิตฯ ที่ร่วมกับชาวต่างชาติ 
เปิดบริษัทเพื่อขุดคลองแลคูนาสยาม
จำากัด ขึ้น ต่อมาเรียกกันว่าคลองแปดวา 
ตามความกว้างของคลอง แต่ในภายหลัง 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่-
หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามคลอง 
นี้ว่า รังสิตประยูรศักดิ์ ด้วยเหตุนี้ี่จึงเรียก 
ชื่อโครงการคลองชลประทานที่พัฒนา 
ที่ดินบริเวณนี้ว่า โครงการรังสิต และเรียก 
บริ เวณที่คลองนี้ ไหลผ่านว่าทุ่ งรังสิต 
จนถึงปัจจุบัน 

เมื่อพระองค์เจริญพระชนมายุพระ- 
องค์ทรงเสด็จพระราชดำาเนินไปศึกษาที่
ต่างประเทศ หลังทรงสำาเร็จการศึกษาได้
เสด็จฯกลับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2456 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้เป็น พระองค์เจ้าต่างกรมที่ “กรมหมื่น
ชัยนาทนเรนทร” เมื่อ พ.ศ. 2457 ทรงรับ 
ราชการตำาแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่านได้เข้ามามีบทบาทในการแพทย์  
เ มื่ อ ท ร ง ไ ด้ รั บ ตำ า แ ห น่ ง เ ป็ น ผู้
บัญชาการ โรง เ รี ยนราชแพทยาลั ย 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เข้ารับศึกษาต่อ
หลักสูตรของศิริราชพยาบาล ให้สนใจ 
ศึกษาวิ ช าแพทย์และพยาบาลแผน
ปัจจุบันให้มากขึ้น และทรงจัดการศึกษา 
ใ น โ ร ง เ รี ย น แ พ ท ย์ ใ ห้ มี ม า ต ร ฐ า น        
นอกจากน้ีพระองค์ท่านยังเป็นผู้โน้มน้าว 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช (พระบิดา 
แห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน) ให้พระองค์ 
หันมาสนพระทัยวิชาการแพทย์

เนื่องจากสมัยนั้นประเทศไทยยัง
ไม่มีโรงพยาบาลมีแต่แพทย์แผนไทย
เท่านั้น พระองค์ท่านก็ทรงเป็นผู้รณรงค์ 
และมีส่วนสำาคัญในการสร้างแพทย์แผน

ปัจจุบัน   รวมทั้งทรงปลูก
ฝังความนิยมในการเรียน
แพทย์ให้ เป็นที่แพร่หลาย
เ นื่ อ ง จ า ก ท ร ง จั ด ตั้ ง วิ ช า 
แพทย์ปรุงยาขึ้นในโรงเรียน
แพทยาลัยตามที่กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถได้ทรง 
ปรารภเรื่องการขาดแคลน 
แพทย์ ป รุ ง ย า ในกองทั พ 
(ต่ อมา ได้ เปลี่ ยน ช่ือ เป็น
โรงเรียนเภสัชกรรม) ทำาให้
พ ร ะองค์ ไ ด้ รั บก า ร เ ชิ ด ชู

เฉลิมพระ เกี ยรติ เป็นพระบิดาของ
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้นพระองค์ท่านทรงดำารง
ตำาแหน่งอธิบดีกรมสาธารณสุข ตำาแหน่ง
อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย ทรงจัดตั้งกอง
นักเรียนแพทย์เสือป่า และทรงตำาแหน่ง
ผู้บังคับการกรมนักเรียนแพทย์เสือป่า
หลวง

แต่ต่อมา พ.ศ. 2481 - 2486 ในสมัย 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม พระองค์ทรง 
ถูกกล่ าวหาว่ ามีส่ วนร่ วมอยู่ ในกบฎ
พระยาทรงสุรเดช ทำาให้พระองค์ถูกคุมขัง 
ที่เรือนจำาบางขวางและตะรุเตา รวมทั้งถูก
ถอดออกจากฐานันดรศักดิ์ และถูกเรียก
ว่า ‘นักโทษชายรังสิต’ ต่อมาได้มีการ
ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดร-
ศักดิ์ตามเดิมหลังจากจอมพลป.หมด
อำานาจ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นต้น
ตระกูลรังสิตด้วย

ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์
เป็นเวลานานแล้ว แต่เพราะพระองค์ท่าน 
ทรงมี คุณูปการต่อวงการแพทย์แผน
ปัจจุบัน 

 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หม่อมราชวงค์
ปรียนันทนา รังสิต พระนัดดาในพระองค์
เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ได้ทรงอนุญาตให้ 
มหาวิทยาลัยรั งสิตนำ าพระนามของ
พระองค์ตั้งเป็นชื่ออาคารแพทยศาสตร์
และทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้งยังจำาลอง
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมวงค์เธอ 
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทรมาประดิษฐานภายใน
อาคารด้วย    

มหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึง
บทบาทและความสำาคัญของพระองค์
ท่านที่มีต่อด้านการแพทย์ ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของอาคารที่เป็นอาคาร
สำาหรับการแพทย์โดยเฉพาะ และเพื่อ 
เป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณและพระ
กรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่อการ
แพทย์ไทย ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้
อัญเชิญพระนามของพระองค์เป็นชื่อ
อาคารดังกล่าวอันเป็นสิริมงคลต่อพวก
เราชาวมหาวิทยาลัยรังสิต

       สินีนาท   เชื้อกลางใหญ่

หากใครได้ผ่านมาบริเวณ
มหาวิ ทย าลั ย รั ง สิ ตนั้ น 

เราจะได้พบกับอาคารหลั งใหม่  
รูปฟันขนาดใหญ่มหึมา ซึ่งเป็นที่ตั้ง 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์  และ
คณะแพทยศาสตร์     ที่เรารู้จักกันว่า 
เป็นอาคาร 12 มีชื่อเรียกอย่างเป็น 
ทางการว่าอาคาร ‘รังสิตประยูรศักดิ์’ 
ด้วยความแปลกของรูปทรงตลอด
จนแบบสถาปัตยกรรมที่ล้ำาสมัยชวน
ให้นึกถึงโลกอนาคต กับลวดลายที่
สะดุดตา
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ภาพปริศนาธรรม

พักก�ยสบ�ยจิตสู่ธรรมช�ติ

ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

สระนาฬิเกร์

“ถึงแม้ร่างกายจะม้วยมรณา 
แต ่วาทะธรรมยังคงอยู  ่

มิเลือนหาย” ท่านอาจารย์พุทธทาส 
อินทปัญโญ ผู้ที่ยึดมั่นว่า ธรรม คือ
หน้าที่และได้ทำาหน้าที่ในฐานะทาส 
ผู้ซื่อสัตย์ของพระพุทธเจ้า ทุกอณูแห่ง               
ลมหายใจเข้าออก จนแม้วาระสุดท้าย                                               
แห่งชีวิต จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าผลงาน  
ที่ท่านสร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกทางธรรม
นั้นจะมีมากมาย 

หรือธรรมข้อหนึ่งของท่าน ก็คือ 
ธรรมะ ก็เหมือน ธรรมชาติ ไร้ซึ่งการ
ปรุงแต่ง

นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและ 
เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อนิทปัญโญ เลา่ให้ฟงัวา่ หอจดหมายเหตุฯุ 
เกิดขึ้นตามคำาปรารภของท่านพุทธทาส 
อนิทปญัโญ   เพือ่สรา้งถวายเปน็พระราชกศุล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน 
วโรกาสทรงครองราชสมบตัคิรบรอบ   60 ปี 
และเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้ก่อตั้งที่ 
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ 
ซึ่งทำาให้เรียกอีกชื่อว่า สวนโมกข์กรุงเทพ

นพ.บัญชา ขยายความต่อว่าทาง 
มูลนิธิหอจดหมายเหตุฯ ได้รับความ 
เอื้อเฟื้อจากนานาพาคีทั้งภาครัฐอย่าง 
กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรภาคธุรกิจ 
คณะบุคคล ตลอดจนพุทธศาสนิกชน 
เพื่อให้หอจดหมายเหตุฯ เป็นสถานที่ใน 
การเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของท่าน 
พุทธทาสทั้งหมด ไว้ให้ประชาชนที่สนใจ 
ได้มาศึกษาและค้นคว้า ทั้งยังเป็นการ 
เผยแพร่งานของท่านไปสู่รุ่นใหม่ด้วย

“อันเป็นปรารภของพุทธทาสภิกขุ 
ที่ต้องการให้เกิดสถานที่แห่งการประกาศ 
ธรรมให้กับมนุษย์ทั่วทุกหนแห่งให้เป็น 
อีกพื้นที่บุญของสังคมไทยในลักษณะของ 
ศู น ย์ เ รี ย น รู้ แ ล ะสถ านบริ ก า รด้ า น 
ศาสนธรรม” นพ.บัญชากล่าว

สวนโมกข์กรุงเทพนำาเอาต้นแบบมา
จากสวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำาไหล) 
อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ 

ศาสนิกชนคนกรุงเทพฯและจังหวัด 
ใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางล่องไปถึงใต้ 

ภายในจึงแฝงไว้ด้วยรหัสและปริศนา 
ธรรม ไม่ว่าจะเป็น                                                

อาคาร 3 ช้ัน ต้ังอยู่ริมสระน้ำาซ่ึงบริเวณ 
เกาะกลางสระน้ำามีต้นมะพร้าวนาฬิเกร์ 
ปลูกไว้ เปรียบเสมือนหอไตรขุมปัญญา 
ประกอบด้วยพระสัทธรรมทั้ง 3 คือ ปริยัติ 
ปฏิบัติ และปฏิเวธ

เสา 5 กับนกฮูกน้อย ที่ปากประตู 
ทางเข้าจากฝั่งสวน ถือเป็นเครื่องเตือนสติ 
ของผู้มาเยือน ให้ตื่นตัวต่อการเรียนรู้ 
อย่างนกฮูกที่ตื่นรู้อยู่ เสมออย่างนัก- 
ปราชญ์ ส่วนเสา 5 มีนัยยะถึงสิ่งที่พึง
กระทำา 5 อย่าง สละเสีย 5 อย่าง และผล 
5 อย่าง เพื่อเป็นกำาลังสู่การหลุดพ้น

ปริศนาธรรมภาพแจกดวงตา สื่อถึง 
ผู้ที่ยินดีน้อมรับรสพระธรรม เป็นภาพ 
ประยุกต์จากท่ านอาจารย์ พุทธทาส 
ซึ่งคณะจัดทำาขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสิ่งที่บ่งบอก 
ถึงความเป็นสวนโมกข์ พร้อมทั้งภาพ

ปริศนาธรรมที่แขวนประดับเรียงรายทั่ว
ทั้งอาคาร นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับ
ความงามของภาพแล้ว เรายังจะได้ซึมซับ
รับคำาสอนอันเป็นนัยยะแฝงด้วยหลัก
ของแก่นแท้ของธรรมะ ซึ่งท่านพุทธทาส 
ใช้หนทางนี้ ในการขัดเกลาจิตใจของ
มนุษย์

ลานหินโค้ง สัญลักษณ์เอกของสวน
โมกข์  เป็นลานหินโค้งที่ประดิษฐานองค์
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ท่ามกลาง
สาละลังกา 7 ต้น ที่ถอดแบบมาจากองค์
จริง สาละลังกา 7 ต้น มี 6 ต้นปลูกข้างองค์
พระโพธิสัตว์ กับ สาละอินเดียอีก 1 ต้น 
ที่สนามหญ้าข้างห้องหนังสือ ซึ่งสาละ
ลังกาเหล่านั้นหมายถึงองค์คุณแห่งการ
บรรลุธรรม คือ โพชฌงค์ 7 นอกจาก
นี้ลานนี้ยังใช้สำาหรับทำากิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนพิธีกรรมบางชนิด เช่น ทำาบุญ
ตักบาตรแบบสาธิต เลี้ยงพระ ปาฐกถา 
แสดงเสวนา เป็นต้น

ภาพประกาศธรรมและพันธกิจของ 
ชาวพุทธที่แสดงถึงการประกาศปฐม 
เทศนาธรรมจักรกัปวัตนสูตร และ พันธกิจ 
แห่งพุทธศาสนา ในการเข่นฆ่าการเบียด 
เบียน พิธีรีตอง ความหลอกลวง โชคชะตา 
ราศี ชั้นวรรณะ 

ในส่วนของสวนโมกข์กรุงเทพนั้นได้
มีการเพิ่มเติมห้องปฏิบัติสัทธรรมและ
นิทรรศการนิพพานชิมลองหรือปฏิเวธ
สัทธรรมเป็น 2 ห้องหลัก บนชั้นสองที่ต่อ
เนื่องจากสวนปฏิจจสมุปบาทที่มุ่งหมาย
ส่งเสริมการปฏิบัติและการบรรลุถึงซึ่ง
ปฏิเวธธรรมตามลำาดับ โดยหน้าห้องทั้ง 2 
ได้จัดภาพแสดงขั้นตอนและกระบวนการ
ฝึกฝน และพัฒนาจิตแบบทิเบต

บ ริ เ ว ณ ใ จ ก ล า ง โ ถ ง เ ป็ น ที่ โ ล่ ง 
ประดิษฐานพระพุทธรูปพร้อมโอวาท- 
ปาฏิโมกข์ นอกจากนั้น ตรงจุดนี้ยัง
สามารถชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งจะมองเห็น 
พระโพธิสัต ว์อวโลกิ เตศวรและสระ
นาฬิเกร์อย่างชัดเจน ชวนผ่อนคลายจิตใจ 
อย่างยิ่ง

สุดท้ายคือโรงภาพยนตร์ ที่ใช้จัด
แสดงนิทรรศการทางธรรมะ ด้านในจัด
ให้มีภาพธรรมะในแบบที่เป็นแอนนิเมชั่น
เพื่อสำาหรับฉายภาพยนตร์ธรรมะ 

หากมองดูแล้วหอจดหมายเหตุฯ หรือ
สวนโมกข์กรุงเทพพุทธทาสอินทปัญโญ
อาจมีหลายอย่างที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่ง 
ที่ เหมือนกันคือหัวใจของคำาสอนของ
พระพุทธทาส ที่ได้ทิ้งไว้ให้ศาสนิกชนได้
มุ่งสู่หนทางแห่งการเป็นพุทธะ ทั้งหมดนี้
คือบางรหัสและปริศนาธรรมที่สวนโมกข์
กรุงเทพช่วยให้คิดเพื่อน้อมนำาไปใช้ใน
การดำารงชีวิต

สำาหรับท่านที่ต้องการตักบาตรใน
ตอนเช้า ที่สวนโมกข์กรุงเทพนี้ได้มีการ
ตักบาตรแบบครั้งพุทธกาล ทุกวันอาทิตย์
แรกของเดือน และทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 
เวลา 17.30-19.00 น. มีกิจกรรมทำาวัตร
เย็น นั่งสมาธิ ณ ลานหินโค้ง

สถานที่แห่งน้ีดุจด่ังยุทธภูมิสนาม 
รบในเมืองกรุง คือการรบกับกิเลสของ
คนกรุงเทพมหานคร

หากใครเคยได้ไปพักผ่อนหย่อน
กายในสวนรถไฟแล้ว ลองมาพักผ่อน
หย่อนจิตและใจในสวนโมกข์บ้าง คงจะ
ดีไม่น้อย

อาคารหอจดหมายเหตุฯ ภายในสวนรถไฟ

รูปหล่อพุทธทาส

เสา 5 ต้นสัญลักษณ์ทางธรรมะของสวนโมกข์ห้องแสดงนิทรรศการภายในสวนโมกข์กรุงเทพ

     นิติกร เอี่ยมกลั่น

ภาพแจกดวงตา
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‘รังสิตโมเดล’สร้�งครูพันธุ์ใหม่
หลังมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังแรกและมีการ

ออกพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 
เพื่อจัดการระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งแก่เยาวชนอันเป็นกลุ่ม 
ที่จะก้าวขึ้นมาพัฒนาสังคมในอนาคต และต้องการ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศชาติ ซ่ึงต้องอาศัย
คุณภาพของประชาชนเป็นหลัก

แต่ปัญหาสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษาประการ 
ห น่ึ งที่ มี ก ารพูดถึ งกั นอ ย่ า งกว้ า งขวาง น่ันก็ คื อ 
ครู ผู้สอนต้องพัฒนาคุณภาพของตนให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ อีกทั้งครูสอนไม่ตรงตามความรู้ที่ร่ำาเรียนมา 
ถือเป็นปัจจัยหลักส่งผลให้ระบบการศึกษาของไทย
อ่อนแอ

เมื่อเป็นเช่นนั้น มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นสถาบัน
การศึกษาที่เน้นเรื่องคุณภาพทางการศึกษา และการ
พัฒนาเรื่องทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา โดยเสนอ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในการสร้างครูพันธ์ุใหม่

ดร.มานิต บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำาคณะ 
ศึกษาศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หนึ่ง 
ในผู้บุกเบิกโครงการเพาะเมล็ดครูพันธุ์ใหม่กล่าวถึง 
ยุคแรกเริ่มโครงการว่า เรื่องของปัญหาคุณภาพครูนั้น 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้
ตระหนักและเป็นห่วง โดยสนใจในเรื่องของคุณภาพ
ของคนที่จะเป็นครูว่าต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาต่างๆ จึงมี
แนวความคิดที่เริ่มโครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่ในแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต    หริือเรียกว่า “รังสิตโมเดล” โดย 
เน้นให้ครูมีความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและชำานาญด้าน
วิชาชีพ

ดร.มานิต อธิบายถึงหลักการการผลิตครูพันธุ์ใหม่
ในแบบรังสิตโมเดลว่า เน้นการเรียนปริญญาตรีด้าน 
วิชาการ และมาศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้าน 
การเรียนการสอน โดยการคัดเลือกคนเข้าศึกษาใน 
รังสิตโมเดลจะเน้นคนมีผลการเรียนดี หรือเก่งระดับ 
หัวกะทิ จบเกียรตินิิยมในสาขาวิชาต่างๆ เข้ามาศึกษา 
ต่อในหลักสูตรครูอีก 2 ปี โดยเรียกว่าหลักสูตร 4+2=5 
หมายถึงเรียนปริญญาตรีควบกับปริญญาโทด้านศึกษา
ศาสตร์ คือเรียนวิชาเอก 4 ปี บวกกับวิชาครูอีก 2 ปี แต่
หากมีการวางแผนที่ดีจะสามารถเรียนจบภายในระยะ
เวลา 5 ปี เป้าหมายเพื่อได้ครูที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
และมีทักษะทางการสื่อสารสามารถถ่ายทอดองค์ความ
รู้แก่ผู้เรียนได้

“ดร.อาทิตย์เชื่อว่า น่าจะเป็นคนที่มีผลการเรียนดี  
เพราะอาชีพครูต้องอ้างอิงด้านเนื้อหาวิชาการ  จึงได้ 
คัดเลือกนักศึกษาที่กำาลังจะจบปริญญาตรี และประสงค์
จะเป็นครูอย่างชัดเจน วางเป้่าหมายชีวิตไว้ว่าจะเป็นครู 
อีกทั้งมีผลการเรียนรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
เกียรตินิยม มาเรียนวิชาด้านการสอนเพิ่ม” ดร.มานิต
กล่าว

อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ 
รังสิตโมเดลพยายามสอนเรื่องการศึกษาที่ยั่ งยืน 
เ พ่ือจะนำ าองค์ความรู้ พัฒนาการศึกษาของชาติ  
สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนรังสิตโมเดลยังให้ความสำาคัญถึงเรื่องเทคโนโลยี
และภาษาเข้ามาเป็นหลัก พร้อมสอดแทรกจริยธรรม 
วิชาชีพครูเข้าไปด้วย อีกทั้งการเรียนยุคใหม่ต้องอาศัย 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยหลักสูตรของเราจะให้นักเรียน
ทำาวิทยานิพนธ์ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและปรับปรุงวิธี
การสอนผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ

  “ครูยุคใหม่นั้นทักษะที่เป็นพื้นฐานเลย อย่างแรก
ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สองความรู้ทางด้านภาษา 
และสามจริยธรรมวิชาชีพ”

 ความแตกต่างของครูพันธุ์ใหม่แบบที่มหาวิทยาลัย
รังสิตกับครูพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น 
ดร.มานิต อธิบาย ว่าครูพันธุ์ใหม่ของกระทรวง 
ศึกษาธิการกับแบบมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นแตกต่างกัน 
โดยครูพันธ์ุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตร 
จากเดิม 4 ปีเพิ่มเป็น 5 ปี ถามว่าเหตุใดถึงต้อง 5 ปี 
เพราะเช่ือว่าต้องให้นักศึกษามีช่ัวโมงปฏิบัติมากข้ึน 
โดยลงไปฝึกสอนในโรงเรียนมากขึ้นจึ ง เ พ่ิมใน
หลักสูตรมากขึ้น มีทฤษฎีมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะของครูผู้สอนในอนาคต แต่ครูพันธุ์ใหม่แบบ
มหาวิทยาลัยรังสิตนั้นเรียน 2 ปริญญาควบกันภายใน 

5 ปี ซึ่งก็จะได้ทั้งความรู้วิชาการและประสบการณ ์
วิชาชีพพร้อมๆ กัน 

ดร.มานติ     กลา่วว่า  รงัสติโมเดลเริม่เป็นทีรู่จ้กัมากข้ึน 
ตอนนี้มีครูจำานวนหนึ่งเข้ามาศึกษาในโครงการ แต่ทว่า 
สิ่งที่คณะศึกษาศาตร์ต้องการคือ นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีปี 3 และปี 4 มองโอกาสการเป็นครู 
เนื่องจากในอนาคต 10 ปีข้างหน้านั้น ความต้องการ
ครูจะมีสูงถึง 2 แสนคน เพราะว่าครูส่วนหนึ่งต้อง
ออกจากระบบ ทั้งการเกษียณอายุราชการ และการ
เกษียณก่อนอายุราชการ ซึ่งทำาให้เราต้องการครูเพื่อ
ทดแทนอีกจำานวนมาก ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัย
รังสิต หลังจากมีการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์เมื่อ พ.ศ.
2547 และก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 
ก็ได้นำาหลักสูตรการสอนแบบทวิภาษามาทดลองใช้กับ
โรงเรียนสาธิต โดยครูพันธ์ุใหม่รุ่นแรกได้สอนอยู่ด้วย

ด้านนายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์ ผู้สำาเร็จการศึกษา
จากโครงการรังสิตโมเดลรุ่นแรก และปัจจุบันเป็นครู
สอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เล่าให้ฟังว่า เมื่อปี พ.ศ.2547 
ช่วงนั้นกำาลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 ทราบข่าวว่ามีโครงการ
ครูพันธ์ุใหม่ ทั้งตนยังมีความสนใจและอยากเป็นครู
เป็นทุนเดิม จึงสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโทด้านการสอนควบกับปริญญาตรีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำาลังจะจบการศึกษา อีกทั้งยัง
ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตด้วย 

นายชัชวาลย์ เล่าอีกว่า ในช่วงที่เรียนระดับปริญญา
โทได้มีโอกาสทำาหน้าที่ผู้ช่วยครูด้านเทคโนโลยี พอจบ
การศึกษาในปี พ.ศ.2549 ก็ได้รับโอกาสให้เข้าทำางาน
ในตำาแหน่งครูผู้สอนต่อ เนื่องจากตามเงื่อนไขที่ได้รับ
ทุนการศึกษา เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องทำางานให้
กับมหาวิทยาลัยรังสิตระยะเวลา 6 ปี 

“สำาหรับการสร้างครูที่จบปริญญาโทในสาขาเฉพาะ
ทาง เหมาะสมมากในปัจจุบัน เชื่อว่าการผลิตครูที่มี 
พื้นฐานความรู้วิชาแน่น จะสามารถตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าครูแบบทั่วไป แต่ความถนัด
ด้านการสอนหรือจิตวิทยานั้นจะต้องเติมในส่วนที่ขาด
แก่ครูพันธุ์ใหม่ต่อไป” นายชัชวาลย์กล่าว

ในวันนี้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ รังสิตโมเดลรุ่น
แรกได้ออกมาสู่ขั้นตอนการทำางานจริงแล้ว

เม่ือทุกอย่างเป็นไปตามแผนรังสิตโมเดลแล้ว ก็จะได้ 
ครูท่ีมีองค์ความรู้แน่น เทคนิคแม่นยำา เต็มเป่ียมด้วย
จริยธรรม ครูเก่งก็จะเกิดข้ึน ปัญหาคุณภาพทางการ
ศึกษาของประเทศก็คงจะหมดไป

**************

 หลังจากมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดใช้อาคารดิจิทัล 
มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ ประมาณ 2 เดือนแล้ว ซึ่งคณะ 
นิเทศศาสตร์ได้ย้ายมาประจำายังตึกใหม่นี้ จากการ 
ตรวจสอบพบว่าหลายส่วนของอาคารยังไม่เสร็จ 
สมบูรณ์ ยังมีคนงานทำาการต่อเติมและแก้ไขตาม 
จุดต่างๆ ในส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนบางส่วน 
ยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ เช่น โรงภาพยนตร์ 
ห้องบันทึกเสียง  รวมถึงเรื่องสวัสดิการ ของนักศึกษา 
และระบบรักษาความปลอดภัย

นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต เผยถึงปัญหาดังกล่าวว่า ในแง่ของ 
กระบวนการก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมานั้นได้มีการส่ง
มอบงานเป็นช่วงๆ เนื่องจากผู้รับเหมาหลายบริษัทที่ 
รับผิดชอบงาน ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

จำากัด(มหาชน) รับผิดชอบเรื่องโครงสร้างตึก และได้มี
การส่งมอบงานในช่วงที่ 1 แล้ว โดยหากมีข้อบกพร่อง
เกิดขึ้น สามารถเรียกให้มาดำาเนินการแก้ไขได้ตลอด
เวลาในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ 

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า เมื่อถามว่าตึกนี้สร้างล่าช้า
หรือไม่ ตนมองว่าไม่ช้า ตึกนี้สร้างประมาณปีเศษๆ 
เทียบกับตึกแบบเดียวกัน บางแห่งยังไม่ได้ใช้งานเลย 
เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาใช้งานก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์แบบตามที่คาดหวังไว้ เช่น 
โรงหนังยังไม่มีการรับมอบ เพราะต้องใช้เทคโนโลยีเข้า
ช่วยต้องตรวจสอบระดับความเงียบด้วยเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ ในส่วนห้องสตูดิโอ ถ้าถามว่าพื้นใช้งานได้
หรือยัง หากเป็นมาตรฐานเดิมทั่วไปก็สามารถใช้ได้ แต่
อยากทำาให้มันดีกว่านั้น    

“ตึกนี้มีผู้รับเหมาเข้ามารับงานกว่า 20 บริษัท โดย
แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตึก 
ห้องต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนการ
ส่งมอบงานมีการส่งงานเป็นระยะ” คณบดีฯ กล่าว

 คณบดีคณะนิเทศฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กำาลังอยู่
ในช่วงทดสอบระบบต่างๆ ซึ่งช่วงเวลาส่งมอบนี้ก็จะ
ปรับปรุงไปจนกว่าตึกจะเสร็จสมบูรณ์ในทุกส่วน

เมื่อสอบถามถึงสวัสดิการนักศึกษา คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการเปิดซุ้มอาหาร
อย่างแน่นอน อย่างช้าก็ประมาณเทอมหน้า ต้องรอ
ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมก่อน ส่วนเรื่องความปลอดภัย
ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทั้งกลางวัน 
กลางคืน ถ้าไม่มีกิจกรรมใดๆ ประมาณ 18.00 น. จะ
เปิดประตูเข้าออกให้ใช้งานเพียงด้านเดียว เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินเสียหายและป้องกันการลักขโมย

“ตึกนี้มีความปลอดภัยอยู่พอสมควร เป็นตึกที่มี
กล้องวงจรปิดมากที่สุดในมหาวิทยาลัย ประมาณ 100 
กว่าตัว” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์กล่าวทิ้งท้าย

ตึกดิจิทัลฯพร้อมใช้เพียงบ�งส่วน

[	การศึกษา	]

หลุมยุบภัยธรณีพิบัติที่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาภาพหลุมขนาดยักษ์ 
ที่ประเทศกัวเตมาลาสร้างความตกตะลึงกัน 

ทั่วโลกหลุมยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร  
ลึกถึง 33 เมตร และยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดว่า 
แ ท้ ท่ี จริ งแล้ ว น้ันหลุมยุบนี้ เ กิ ดจากสา เหตุ ใด 
กันแน่!

หลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็มี ผู้ เชี่ยวชาญได้ออกมา
วิเคราะห์กันไปต่างๆ นานา แต่เหตุการณ์นี้ทำาให้อดคิด 
ไม่ได้ว่า คือสัญญาณเตือนมนุษยชาติ หรือจะเป็นไปตาม 
คำาทำานายของชนเผามายันว่าโลกเราจะถึงการดับสูญใน
สิ้นปี 2012 

แล้วถ้าหากเป็นไปตามคำาทำานายมนุษย์ยังมี
โอกาสแก้ไขหรือไม่  

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยภัย
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าให้ฟังว่า ย้อนกลับ
ไปตอนเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี 2547 การเกิดแผ่นดิน
ไหวแต่ละครั้ง ถ้ายิ่งมีความรุนแรงแสดงให้เห็นว่า มัน
จะต้องมีการสะสมพลังงานไว้เยอะ เมื่อสะสมพลังงาน
ไว้เยอะมากๆ แล้วเกิดการระเบิดหรือแตกออกมาจะมี
ความรุนแรงมาก 

รศ.ดร.เสรี อธิบายต่อว่า การยุบแต่ละที่ก็ไม่เหมือน
กัน แล้วแต่ว่าโพรงจะอยู่ลึกขนาดไหน บางทีในกรณี
กัวเตมาลาถือเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุด เพราะว่ามีความ
ลึกมาก สาเหตุหลักๆ เกิดจากแผ่นดินไหวที่รุนแรง 

ดังนั้นการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งก็เหมือน
เปลือกไข่ที่พอกะเทาะแรงๆ ทีหนึ่ง ที่มันร้าวอยู่แล้วก็
จะแตกออก เหมือนกับว่าพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเบาๆ 
มาตลอดแต่พอมาเจอแผ่นดินไหวที่รุนแรง ก็ทำาให้ที่
เกิดรอยร้าวเล็กๆ ก็ร้าวใหญ่ขึ้น

“แต่หลุมยุบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับบริเวณที่เป็น 
ดินร่วน หรือเป็นหินที่แตกละเอียด หรือเป็นชั้นทราย 
เช่นกรณีของกัวเตมาลา แต่ก่อนเป็นดินภูเขาไฟที่มี
ความละเอียด ซึ่งไม่มีความเหนียวยึดกัน ก็สามารถที่
จะยุบตัวทันทีได้ ส่วนความกว้าง ความลึก ขึ้นอยู่กับชั้น 
ดินโครงสร้างใต้ดิน และขนาดของแผ่นดินไหวที่ทำาให้ 
สะเทือน แต่ในประเทศไทยเรา ดินไม่มีคุณลักษณะ 

เช้าวันสดใสกับอากาศที่บริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติ 
ต้นไม้และทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ณ อุทยานแห่งชาติปาง
สีดา จ.สระแก้ว กำาลังจะเขียวขจีเพิ่มขึ้นจากสองมือ

ของนักศึกษาชมรมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมและนักศึกษาอาสาสมัครจากคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปลูกต้นอินทนิล ต้นอโศก และ
ต้นมะขามป้อมในอุทยาน โครงการนี้เป็นโครงการต่อ
เนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี 

 นายศุภรักษ์ พรรคนาวิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา 
โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ประธานชมรมฯ เล่าให้ฟัง
ว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจำา
ทุกปี  กิจกรรมที่สำาคัญของโครงการก็คือการปลูกต้นไม้ 
เพื่อเป็นการปลูกป่าทดแทนส่วนที่ถูกทำาลายไปด้วย 
เหตุผลต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ยังได้ศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานนี้ด้วย

 นางสาวเกศนี คำาปัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
การภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้เล่า
ถึงความประทับใจที่มีต่อโครงการนี้ว่า การปลูกต้นไม้
ในครั้งน้ีถือว่าเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

           ตรงนี้ทำาให้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังได้ 
ได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามในอุทยานแห่งชาติ  
กิจกรรมนี้สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการทุกคน

ชมรมบำ�เพ็ญฯปลูกต้นไม้
พลิกผืนป่� ถว�ยพ่อหลวง

ภาพหลุมยักษ์กลางกรุงกัวเตมาลาซิตี้ ประเทศกัวเตมาลา มีความลึกถึง 30 ม. ทำาให้
ตึกขนาด 3 ชั้นได้พังทลายลงไปทั้งหลัง สร้างความตื่นตระหนกแก่คนทั้งโลก

อย่างนั ้น เราไม่ได้เป็น 
ดินขี้ เ ถ้ าแบบประ เทศ 
กัวเตมาลา” 

รศ.ดร.เสรี กล่าวว่า 
ในประเทศไทยเกิดหลุม
ยุบหลายแห่ง แต่ไม่ลึก
ไม่กว้างไม่ใหญ่ขนาดนั้น 
ส่วนมากเรามักเกิดแผ่น
ดินไหวจากนอกประเทศ 
ภายในประเทศไม่ค่อย
เกิด ประเทศไทยไม่ได้อยู่
ในเขตของแผ่นดินไหว 
เราไม่มีรอยเลื่อนขนาดที่
ใหญ่ มีแต่รอยเลื่อนขนาด
เล็กๆ แต่เหตุการณ์แผ่น
ดินไหว 2547 ที่เกิดขึ้น 
อยู่ห่างจากชายฝ่ังภูเก็ต
เพียงแค่ประมาณ  700-
800 กิโลเมตร เกิดเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน จากเหตุการณ์นี้ก็ทำาให้เกิดหลุมยุบตาม
มามากมาย  ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน 

“หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จำานวนแผ่นดิน
ไหวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสถิติวัดมาตั้งแต่ปี 2503 ได้บอก
จำานวนการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำาคัญ 
ดังนั้นการที่แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น ในอนาคตข้างหน้า
เหตุการณ์หลุมยุบก็มีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นเป็นเรื่อง
ปกติ แผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่คาดการณ์ยาก แต่สิ่งที่ตาม
มาเราสามารถคาดการณ์ได้ เช่นการเกิดสึนามิตามมา
เราก็สามารถคาดการณ์ได้ หลังแผ่นดินไหวจึงต้องมีการ
เฝ้าระวัง”

หลายคนวิตกกังวลว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นไปตามคำา
ทำานายที่โลกเราถึงกัลปาวสานเหมือนในภาพยนตร์
เรื่อง 2012 ซึ่งเหตุการณ์นี้ 

รศ.ดร.เสรี สันนิษฐานว่าเหตุการณ์ในหนัง 2012 
เป็นการชี้เตือนมนุษยชาติ ถ้ามองในแง่หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อราว 50 ปีที่

แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ที่แรงที่สุดในโลกถึง 9.5 ริกเตอร์      
ฉะนั้นถ้าอีก 2 ปี ข้างหน้าจะเกิดการล่มสลายนั้น แสดง
ว่าจะต้องเกิดแผ่นดินไหวในระดับ 10 ริกเตอร์ถึง
สามารถทำาให้้เกิดคลื่นสูง 100 เมตรแล้วถล่มเข้ามา   

“เพราะฉะนั้นก็มีเหตุการณ์เดียวที่นักวิทยาศาสตร์
หลายคนหยิบมาคุยกัน และเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดจาก 
ลูกอุกกาบาตขนาดมหึมาพุ่งชนโลก แล้วมาตกลงใน
มหาสมุทร จึงจะทำาให้น้ำาสูงขึ้น 100 กว่าเมตร แต่
ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอีกกี่ปีลูก      
อุกกาบาตจะตก”

ผอ.ศูนย์วิจัยธรรมชาติ กล่าวถึงการเกิดหลุมยุบใน
เมืองไทยว่า อย่างกรุงเทพฯ เป็นดินเหนียวทั้งนั้น ยากที่ 
จะเกิดซิงค์โฮล แต่จากการสังเกตการณ์พบการทรุดตัว
ของพื้นดินอยู่แล้วประมาณ 2 เซนติเมตรต่อปี      หรือ
จังหวัดปทุมธานีก็อยู่ห่างจากรอยเลื่อน มีปัญหาน้ำาท่วม 
อยู่บ่อยคร้ังประกอบกับมีคลองน้ำามากมายอาจส่งผลได้ 
เพราะว่าใต้พื้นดินที่มีน้ำา น้ำาจะเป็นตัวช่วยแต่เมื่อไหร่ที่ 
น้ำาแห้งก็มีโอกาสเกิดหลุมได้ แต่จะยุบแบบไหนก็ต้องดู
ว่าจะยุบแบบซิงค์โฮล หรือจะยุบแบบธรรมดา และอาจ
เกิดการยุบด้วยสาเหตุอื่นก็ได้ เช่นขุดท่อ การเจาะบ่อ
บาดาล ซึ่งตอนนี้ได้มี พ.ร.บ. ห้ามสูบน้ำา แต่ก่อนดิน
ทรุดตัวเนื่องจากสูบน้ำา 

“ดินจะทรุดตัวไปแต่จะไม่ยุบเหมือนซิงค์โฮล อาจ
จะยุบทั้งแผ่น เวลาสูบน้ำาใต้ดินแรงดันมันลด พอน้ำา
ใต้ดินลด แรงดันลดก็คือยุบ แต่จะยุบทั้งแผ่น เราเรียก
ว่าแผ่นดินทรุดตัว ไม่เรียกว่าหลุมยุบ”

ดังนั้นต้องเป็นมาตรการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะ
ตระหนักถึงภัยพิบัติมากน้อยเพียงใด

ลองมองย้อนกลับไป การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลกเป็นผลจากการที่ 
มนุษย์เราไปทำาลายสิ่งแวดล้อม ปล่อยแก๊สคาร์บอนได- 
ออกไซด์ออกมาก็มีผลต่อภาวะก๊าซเรือนกระจกไม่ว่า 
เป็นภูเขาไฟระเบิด และหลุมยุบขนาดยักษ์ ฯลฯ 
เหตุการณ์เหล่านี้ทำาให้เราคิดว่าโลกจะมีอายุอยู่ได้แค่ปี 
2012 เหมือนดั่งในภาพยนตร์ หรือว่านี้เป็นสัญญาณที่
โลกพยายามบอกกับมนุษย์ว่าควรที่จะใส่ใจกับโลกใบน้ี 
ก่อนจะไม่มีทางแก้ไข     

[	สิ่งแวดล้อม	]

นิติกร  เอี่ยมกลั่น เรียบเรียง       

คณบดีฯย้ำ�เร่งปรับเหนือเกณฑ์ม�ตรฐ�น
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ม.รังสิต-เจ.ดับบลิว.เอฟซี.
ผนึกกำ�ลังสู่ฟุตบอลอ�ชีพ

รวมทีมที่ถูกต้องสมบูรณ์  และได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ถือหุ้น  และถือหุ้น
คนละกี่เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจะทำาให้เห็นภาพ
และแผนการพัฒนาทีมชัดเจนมากขึ้น

                รปูแบบในการทำาทมีทีจ่ะเปลีย่นไปจาก 
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพ
อย่างเต็มตัว  นายไพรัช มองว่า  หาก
ทีมฟุตบอลขึ้นไปสู่ลีกอาชีพ  เราจะใช้
นักศึกษาเล่นอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ 
เพราะตัวนักศึกษาต้องเรียน  ต้องสอบ
การทำาหน้าที่พร้อมกันทั้งสองอย่างคงไม่ 
ไหว  ยิ่งลีกอาชีพมีการแข่งขันที่ยาวนาน
ประมาณ  7-8  เดือน มีโปรแกรมแข่งขัน
กันทุกอาทิตย์  รวม  24  แมตซ์  ดูจาก
สถานการณ์แล้วถ้าใช้นักศึกษาเพียงอย่าง
เดียวไม่น่าจะต่อสู้ขับเคี่ยวกับทีมอื่นไหว

                    ฉะนัน้การรวมทมีจงึนา่จะเปน็ผลดแีละ 
ได้เปรียบทีมอื่นๆ  ทั้งในแง่ตัวผู้เล่นและ 
งบประมาณ        นกัศกึษาเองกไ็ดเ้ลน่ฟตุบอล 
ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น  ในขณะที่สภาพของ
ทีมโดยรวมก็มิ ได้ด้อยลงแม้แต่น้อย 
เพราะทีมมีนักเตะตัวหลักอยู่แล้ว  รวมถึง 
ผู้เล่นต่างชาติอีก  4  คน  ซึ่งเป็นชาวกานา 
โดยนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำาลังเสริม 
ของทีม  และจะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง   
สามารถดูแลตัวเองได้

แข่งขันในระดับฟุตบอลชิงถ้วยพระราช- 
ทานประเภท ข.  เมื่อมีโอกาสพูดคุยกับ
คุณบรรเจิด ผู้ดูแลทีม เจ.ดับบลิว.เอฟซี. 
ทำาให้ทราบว่าทั้งสองทีมประสบปัญหา
คล้ายๆ กัน  คือขาดแคลนงบประมาณ
ในการทำาทีม  รวมถึงนักเตะที่ใช้งานยังไม่
เพียงพอต่อการสู้ศึกในระยะยาว  ทำาให้
เกิดการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ใน
การนำาทั้งสองทีมมารวมกัน  ในขั้นแรกได้
ตกลงนำานักเตะมาฝึกซ้อมร่วมกัน ในส่วน
ของสต๊าฟโค้ชก็นำามารวมกัน และแบ่ง
หน้าที่กันอย่างชัดเจน 

 ด้านเงินสนับสนุนและการจัดการทีม
นั้น  ทางมหาวิทยาลัยจะดูแลเรื่องสถานที่
เมื่อแข่งขันเป็นทีมเจ้าบ้าน  รวมถึงเรื่อง 
ของสนาม  อุปกรณ์  และเร่ืองท่ัวๆ ไปใน 
การแข่งขัน  ทางฝ่ังทีม  เจ.ดับบลิว.เอฟซี.   
จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของเงินเดือน 
เบี้ยเลี้ยง  รวมถึงสวัสดิการของนักเตะ 
คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้  เงินสนับสนุน 
ของทีมจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นจะ 
มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทซึ่ง 
ได้ทำาข้อตกลงเบื้องต้นเกิดขึ้นกันแล้ว 
ขณะนี้ ได้ชื่ อผู้ สนับสนุนออกมาแล้ว
คือ  บริษัท เจ.ดับบลิว.  จำากัด  เมื่อจด
ทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว จะเป็นการ 

นับเป็นช่วงเวลาที่วงการฟุตบอล
ไทยกำาลังได้รับความนิยมสูงสุด 

เห็นได้จากพฤติกรรมของคนทั่วไปที่
สนใจฟุตบอลกันมากขึ้น  มีการตื่นตัวใน
การรับรู้ข่าวสารด้านฟุตบอล ประกอบกับ
กระแสความนิยมของคนทั่วไปที่มีความ
รักและสนใจฟุตบอลไทยกันมากขึ้น 
มีทีมเชียร์เฉพาะเป็นของตัวเอง  และที่
เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือยอดผู้ชมในแต่ละ
สนามมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นผิดหูผิดตา

 ด้วยแรงสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย  ทั้ง
ภาครัฐ  เอกชน  และสมาคมฟุตบอลแห่ง 
ประเทศไทยจึงเกิดการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพเต็มรูปแบบขึ้นอย่างเป็นระบบ 
ตามมาตรฐานระดับโลก อย่างเช่น 
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ     ลาลีกา  สเปน ฯลฯ 
ในบ้านเราเรียกว่าการแข่งขันฟุตบอล 
สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก  นอกจากนี้มี 
ลกีระดบัดวิชิัน่      1   และเอไอเอสลกีภมูภิาค 
ดิวิชั่น  2  ตามลำาดับ  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น 
แรงผลักดันให้เกิดสโมสรฟุตบอลหน้า
ใหม่ขึ้นหลายทีม  ซึ่งสโมสรมหาวิทยาลัย
รังสิต-เจ.ดับบลิว.เอฟซี.  ก็นับเป็นหนึ่ง 
ในนั้น

 ทีม ม.รังสิต-เจ.ดับบลิว.เอฟซี.  ชื่อนี้ 
อาจฟังดูไม่คุ้นหูสำาหรับใครหลายคน 
เพราะสโมสรนี้เกิดจากการรวมตัวขึ้น 
ใหม่ระหว่างทีมของมหาวิทยาลัยรังสิต 
และ ทีม  เจ.ดับบลิว.เอฟซี.  การรวมตัว 
ในครั้งนี้เกิดจากการพูดคุยของเจ้าของ
ทีมทั้งสองฝ่าย  ซึ่งเห็นตรงกันว่าน่าจะ
เป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายถ้ามีการรวมทีม
กันเกิดขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกันในการ
ส่งทีมเข้าสู้ศึก ดิวิชั่น 2 ไทยลีกต่อไป 

      นายไพรชั     หมิเวช  ผูฝ้กึสอนทมี  ม.รงัสติ 
เอฟซี  เผยถึงที่มาของการรวมทีมว่า เดิม 
สิทธิ์ในการเล่นฟุตบอลดิวิช่ัน  2 เป็นของ 
ทีม ม.รังสิตอยู่แล้ว ซ่ึงได้สิทธ์ิแข่งขันต้ังแต่ 
ปี  2552 ส่วนทีมเจ.ดับบลิว.เอฟซี. เดิม 

 “ขณะนี้ภาพรวมของทีมค่อนข้างลง 
ตัวไม่ว่าจะเป็นสภาพสนามที่มีคุณภาพ
รวมไปถึงศักยภาพ และจำานวนของ 
นักเตะที่มีพร้อมสำาหรับสู้ศึกในระยะยาว 
จะขาดอยู่เพียงภาคการบริหารที่ยังไม่ 
ชัดเจนเท่าที ่ควร  ทั ้งฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายจัดการแข่งขัน  และฝ่ายงบประมาณ 
ทั้งหมดนี้ยังต้องปรับแก้กันต่อไป  เพื่อ
ให้ทุกอย่างพร้อมและเป็นมืออาชีพมาก
ที่สุด”

                  เปา้หมายในอนาคตของทมี  ม.รงัสติ 
เจ.ดับบลิว. เอฟซี . คือการทำาทีมคว้าอับดับ 
หนึ่งหรือสอง ของตารางการแข่งขัน
ฟุตบอลลีก  ภูมิภาค  ดิวิช่ัน  2  โซน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ได้  เพื่อได้ 
สิทธิ์ไปเล่นในรายการมินิลีก โดยรายการ 
นี้เป็นการนำาทีมแชมป์และรองแชมป์
ของแต่ละภูมิภาคมาแข่งขันกันในระบบ
เหย้า-เยือน  เพื่อค้นหาทีมสามอันดับ
แรกที่จะได้เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น  1  ไทยลีก
ต่อไป

                           คงจะตอ้งอาศยัความรว่มมอืทกุภาค 
ฝ่ายเพ่ือผลักดันทีมน้องใหม่ทีมนี้ให้มี 
อนาคตที่สดใส  โดยขอเชิญชวนอาจารย์ 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมชมร่วม 
เชียร์และเป็นกำาลังใจในการแข่งขัน 
ทั้ง 12 แมตช์ ที่ทีม 
ม.รังสิต-เจ.ดับบลิว 
เอฟซี. เล่นเป็นทีม 
เจ้าบ้าน
 

 นายไพรัช     หิมเวช  
 ผู้ฝึกสอนทีม ม.รังสิต  

• งบชมรมเชียร์ฯ   ต่อจากหน้า 1 

ในปีน้ีทางชมรมฯ จึงย่ืนเร่ืองของบประมาณ 
ไป 170,000 บาท แต่ก็ถูกตัดลงเหลือ 
70,000 บาท ทำาให้เกิดผลกระทบต่อการ 
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชมรมฯ เป็น 
อย่างมากจึงวอนสำานักงานงบประมาณให้ 
พิจารณาถึงความเหมาะสม  และความ 
จำ า เ ป็น เพราะกิ จกรรมของชมรมฯ 
มีจำานวนมาก อาทิ การแข่งขันชิงแชมป์ 
ประเทศไทยการจัดอบรมเชียร์ลีดดิ้ง
ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ และการจัด 
อบรมเต้น จำานวน 10 ครั้งต่อปี เป็นต้น

นายชานนท์ กล่าวต่อว่า การลดงบ 
ประมาณในครั้งนี้ อาจทำาให้นักกีฬาเสีย 
กำาลังใจในการฝึกซ้อม เพราะที่ผ่านมา 
งบประมาณเดิมก็ไม่เพียงพอ นักกีฬา
ต้องควักกระเป๋าจ่ายเอง หากในปีนี้ทาง
สำานักงานงบประมาณยังยืนกรานเรื่อง 
งบประมาณตามเดิม จะส่งผลให้กิจกรรม 
ต่างๆ ในชมรมลดลงเแต่อาจยังส่งผล 
กระทบต่อมหาวิทยาลัยในด้านชื่อเสียง 

เพราะที่ผ่านมากล่าวได้ว่าชมรมเชียร์  
ลีดเดอร์คือความภูมิใจของมหาวิทยาลัย 
รังสิต หากชมรมต้องลดกิจกรรมเพราะ 
งบประมาณไม่พอก็เท่ากับว่าอีกหนึ่ง 
ความภูมิใจของมหาวิทยาลัยหายไปด้วย

ทั้ งนี้ ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ได้สร้ าง 
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 
ไม่ว่าจะเป็นแชมป์เอเชียจากรายการ 
แข่ ง ขั นที่ ป ร ะ เทศญี่ ปุ่ น เ ข้ า แข่ ง ขั น 
2     ประเภทได้รับ   5    รางวัล และเป็นตัวแทน 
ทีมชาติ เชียร์ลีดดิ้ งในการเข้าแข่งขัน 
Cheerleading World Championships 
2009 ได้รับรางวัลรองแชมป์โลก ทั้งนี้ยัง 
เข้าร่วมการแข่งขัน National Cheer- 
leading Championships 2010 
ประเภท Group Stunts Mixed ซึ่งก็
คว้ารางวัลชนะเลิศกลับมา

ด้านนายชาญชัย สุขสุวรรณ์ อาจารย์
ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกีฬาประจำา
ปีการศึกษา 2553 และผู้รับผิดชอบ
ดูแลชมรมกีฬา กล่าวถึงปัญหาเรื่องการ
ตัดงบประมาณของชมรมกีฬาในปีนี้ว่า 
ปัญหาเกิดจากชมรมเชียร์ลีดเดอร์ไม่ได้

ทำาหนังสือเบิกงบประมาณอย่างถูกต้อง 
เพราะไม่ได้อิงตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
โครงการกิจกรรมนักศึกษา ที่กำาหนดให้
แต่ละชมรมช้ีแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
อย่างละเอียดทุกขั้นตอนทำาให้ไม่สามารถ 
เบิกจ่ายเงินได้ตามจำานวนที่ร้องขอ อีกทั้ง 
ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษาฯ เห็นว่าการ 
เบกิจา่ยงบประมาณตา่งๆ    ควรเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และประกาศของมหาวิทยาลัย

“ทุกชมรมทำาโครงการเกินงบที่ทาง
สโมสรม ีรวมแลว้ขอกนัมาประมาณ    6   ลา้น 
บาท เราเลยให้ทุกชมรมกลับไปแก้ไข 
ตัวเลขโดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งทั้ง 18 ชมรมได้ทำาการแก้ไข ยกเว้น
ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ แต่ถึงแม้จะทำามาถูก
เกณฑ์ จำานวนเงินมันก็จะลดลงมาอยู่ดี 
เพราะปีนี้เราตั้งใจทำาให้ทุกอย่างถูกต้อง” 
นายชาญชัยกล่าว

นายชาญชัย กล่าวว่า ทุกปีที่ผ่านมา 
เราพยายามทำาตามระเบียบปีนี้ เลยต้อง 
ทำาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตน 
ไม่ได้สนใจเรื่องผลงานของชมรมฯ   เพราะ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมฯ คือ 

ต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ได้ต้องการให้มีความเป็นเลิศ แค่สนับ 
สนุนให้ทุกคนเล่นกีฬาเท่านั้น ส่วนเรื่อง
งบประมาณแต่ละชมรมควรได้เท่ากัน 
 “ปกติแล้วชมรมอื่นๆ จะได้ค่าชุด 
600 บาทต่อคน ส่วนชมรมเชียร์ฯ ได้ถึง 
1,500 บาท ซึ่งมากกว่าชมรมอื่นอยู่แล้ว 
งบประมาณที่ขอมาแสนกว่านั้นสโมสรฯ 
ไม่สามารถให้งบฯได้ งบฯที่ชมรมเชียร์ฯ 
ต้องการมากถึง  30  เปอร์เซ็นต์ของงบฯ
ที่สโมสรฯมีอยู่ ซึ่งเป็นจำานวนที่มากไป
ต้องทำาตามระเบียบและต้องดำาเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาธิปไตย จะให้มีชมรม
ใดอยู่เหนือชมรมอื่นไม่ได้” นายชาญชัย
กล่าว

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ 
ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.รังสิต ถึงแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ในกรณีพิพาทกันระหว่าง 
ชมรมเชียร์ฯกับสโมสรนักศึกษาฯ เรื่อง  
งบประมาณในครั้งนี้ แต่ดร.พงศ์ภัทร 
ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในประเด็น 
ดังกล่าว

 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เปิดม่านละครเวที แนว
คอมมาด้ีดราม่าที่พาคุณหัวเราะไปกับ
พวกเขาใน “The Finale โรงละคร 
ความรัก นักประพันธ์” ในวันที่ 27-29 
สิงหาคม 2553 และ 3-5 กันยายน 
2553 เวลา 19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 
เพิ่มรอบ 13.00 น. เริ่มจำาหน่ายบัตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ที่  คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราคา 180, 200 และ 220 บาท

“The Finale โรงละคร ความรัก 
 นักประพันธ์”  

“เสือ”    พิชย      จรัสบุญประชา  
 กับหนังสามมิติ   ที่ไม่ทะลุจอ แต่กระแทกใจ

  นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม
ของศิลปินร่วมสมัย นำาโดย นายทวีศักดิ์ 
ศรีทองดี, นายบัณฑิต พูนสมบัติเลิศ 
นายวิทยา จันมา และนายวัชรวุฒิ พัลวัน 
ศิลปินแต่ละคนมีแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานที่ เ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซ่ึง
ถ่ายทอดผลงานผ่านทางเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ โดยมีแนวทางการนำาเสนอที่หลาก
หลาย ภายใต้คำาว่า “เวลา” ไม่ว่าจะเป็น 
เวลาจริงหรือเวลาเสมือนจริงก็ตาม 
สามารถรับชมผลงานได้ที่หอศิลป์ร่วม
สมัยอาร์เดล ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. – 26 
ก.ย. 2553

“Multimedia – Multivisions” 
‘ก้อ’นำาทัพ “Past Tales” ส่ง “วันดีคืนดี” เอาใจแฟนๆ

 “แอ๊กชั่น”   สิ้นเสียงนี้     ทั้งกล้อง 
ไฟ นักแสดง และทีมงานต่างทำาหน้าที่ 
ของตนเอง โดยทั้งหมดถูกบันทึกผ่าน 
ลงแผ่นฟิล์ม    ความฝันของหลายๆ คน 
คงอยากตะโกนคำาว่า “แอ๊กชั่น” สักครั้ง 
ในชีวิตเช่นเดียวกับเขาคนนี้ “เสือ พิชย 
จรัสบุญประชา” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเขาได้
ขับเคลื่อน “ความฝัน” ให้เป็นความจริง
  จากเด็กคนหนึ่ งที่ชอบถ่ายทอด
จินตนาการผ่านภาพวาด แล้ววันหนึ่ง
ภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” ได้สร้างแรง
บันดาลใจให้เขาถ่ายทอดจินตนาการลงสู่
แผ่นฟิล์ม 
 หลังจากเป็นผู้กำากับฝึกหัดได้ไม่
นาน หนังสั้นของ พิชย ก็เข้ามาอยู่ใน
วงการภาพยนตร์ รางวัลช้างเผือกพิเศษ 
ประจำาปี 2550 หนึ่งในรางวัลหนังสั้นที่
เขาได้รับ จากเรื่อง My Best Friend 
ของมูลนิธิหนังไทย ตามมาด้วยรางวัล
ขวัญใจ Popular  ในงาน Moviemania 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจน
ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นของ ปตท. 
อีกด้วย

 5 หนุ่ม Past Tales กลุ่มศิลปิน 
แนวอะคูสติกโซล ภายใต้สังกัด ทรู 
แฟนเทเชีย ได้เปิดตัวซิงเกิ้ลที่ 2 กับ
เพลงวันดีคืนดี
 หลังจากที่ประสบความสำาเร็จกับ 
ซิงเกิ้ลแรกอย่างเพลง “คนในเพลง
เหงา” ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ด้วยเนื้อหา
ของเพลงโดนใจคนโสดเข้าอย่างจังที่มา 
ในสไตล์ดนตรีอะคูสติกโซลฟังสบายๆ 
พวกเขา เน้น โชว์ แบบเล่นสดบวก 
Percussion เป็นเอกลักษณ์ในแบบ
ฉบับPast Tales ทำาให้ซิงเกิ้ลแรกของ
พวกเขาฮิตติดชาร์ตวิทยุทั่วประเทศ
ยาวนานต่อเนื่องกว่า 6 เดือน 

 ตอนนี้ พาสเทลส์
ก็ได้ฤกษ์ส่งซิงเกิ้ล 
ท่ี 2 เพลง “วันดีคืนดี”  
เอาใจแฟนเพลงกัน
อีกระลอก
 สำาหรับซิงเกิ้ลที่  
2 นี้ ก้อ-กฤตภาส 
ตั้งบุญธินา หรือ ก้อ 
AF3 นักร้องนำาวง 
Past Tales ได้ 

 วันน้ีเขากลับมาอีกครั้งกับโปรเจค 
หนังล่าสุด  “สามมิติ Behind the  scene” 
ภาพยนตร์โรแมนติกคอมมาด้ีเร่ืองแรก 
ที่ ไ ม่ ท ะลุ จอแต่ ก ระแทกใจหนึ่ ง ใน 
คอลเลกชั่น    Love   cumentary  ซึ่ง 
อำานวยการสร้างโดย “ย้ง” ทรงยศ 
สุขมากอนันต์ (ผู้กำากับภาพยนตร์เด็กหอ 
และแฟนฉัน)และ ว่าน (รัชชุ สุระจรัส) 
สายป่าน (อภิญญา สกุลเจริญสุข) ไอด้า  
(ไอรดา ศิริวุฒิ) นักแสดงดาวรุ่งมารับบท
แสดงนำา
  “สามมิติ หนังรัก ระหว่างเพื่อนสาม
คน โปรเจคที่คิดเอาไว้นานแล้ว วันหนึ่ง
ได้มีโอกาสเล่าให้พี่ย้งฟัง ซึ่งผมปลื้มมาก
ที่พี่ย้งออกทุนสร้างหนังเรื่อง “สามมิติ” ที่ 
มีความยาว 80 นาที หนังเรื่องนี้ผมได้
เขียนบทและกำากับเอง รวมถึงควบคุม
การตัดต่อ เพราะผมไม่อยากทิ้งความ
เป็นตัวตนไปจากหนังสั้นที่เคยทำา“
  ผู้กำากับตัวเล็กเล่าให้ฟังอีกว่า ในขั้น
กระบวนการถ่ายทำานั้นไม่ง่ายเลย เพราะ
ว่านักแสดงต่างเป็นดาราที่มีชื่อเสียง 
ฉะน้ันเวลาจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องควบคุม 
และองค์ประกอบภาพต้องสมบูรณ์แบบ
ที่สุด เพื่อให้หนังออกมาดีที่สุด

  “เวลาทำามันก็ยากในแบบของมัน แต่ 
ก็มีความสนุกแฝงอยู่ เลยไม่รู้สึกว่ายาก
เท่าไหร่ ผมชอบโมเมนต์เวลาที่ปิดกล้อง 
มากและช่วงเวลาที่ถ่ายฟิล์มสุดท้ายเสร็จ 
แล้วคัต ซึ่งทุกคนจะขอบคุณกันทำาให้ผม
รู้สึกประทับใจ  และจะเก็บเป็นความทรง
จำาที่ดีตลอดไป
 จะมีสักกี่คนที่ทำาให้ “ความฝัน” ของ 
ตัวเองกลายเป็นความจริง เชื่อว่าตอนนี้
หลายๆ คนคงอยากจะปั้นความฝันให้มัน
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหรือหากใครยัง
นึกไม่ออกก็ไปชมความฝันของ เสือ พิชย   
จรัสบุญประชา ได้ที่โรงหนังเฮ้าส์อาซีเอ 
ในวันเสาร์และอาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ Facebook  3miti

เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงน้ี 
ว่า “เพลงวันดีคืนดี” เป็นเพลงแนว 
มีเดียโซล ส่วนความหมายของเพลง 
หลายคนอาจเคยได้ ยินและได้พูด
คำาว่าวันดีคืนดีจนติดปากโดยความ
หมายของเพลงนี้บ่งบอกถึงวันดีๆ 
ที่เราจะมาคืนดีกันซึ่งพวกเราถ่ายเอ็มวี
เพลงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว”
 ส่วนอัลบั้มเต็มนั้นแฟนๆ ของวง  
Past Tales ก็คงต้องเก็บสตางค ์
รอกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มี
กำาหนดวางขายอย่างเป็นที่แน่นอน 
แต่ยังไงแฟนๆ ก็สามารถติดตาม 
ผลงานชองพวกเขาได้ที่ truelife.com
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้อนวันวาน

ความประทับใจวัยเฟรชชี่

ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส

และบรรยากาศการลงลานของคณะ
นิเทศศาสตร์ก็สนุกตามสไตล์ของ
นิเทศศาสตร์ เพื่อนๆ พี่ๆ ก็น่ารักเป็น
กันเองมาก ส่วนตัวผมก็ชอบจังหวะ
เพลงของนิเทศมากครับ”

 “ตอนเป็นเฟรชชี่ 
ก็ เหมือนเราอยู่ โลก
หนึ่ง ก้าวมาสู่อีกโลก
หนึ่ง เหมือนต้องมา

หาประสบการณ์จากที่นี่ ซึ่งมีอะไรให้
น่าค้นหาเยอะ แล้วรู้สึกว่าคิดถูกที่มา
เรียน ม. รังสิต ที่ี่อยู่กันแบบครอบครัว 
ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ พี่ๆ ให้การต้อนรับ
ดีมาก คอยให้คำาปรึกษา ได้เรียนรู้
อะไรหลายอย่างจากที่นี่ทั้งความรู้และ
ก็ประสบการณ์ ก็อยากจะขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยของเราที่ให้อะไรดีๆ กับ
เราตั้งมากมาย อยากให้น้องๆ ที่เข้ามา
ใหม่ตั้งใจเรียน มีปัญหาอะไรก็ปรึกษา
รุ่นพี่ คุยกับอาจารย์ เพราะเชื่อว่าทุก
คนที่นี่ยินดีให้คำาปรึกษา ถึงแม้ว่าจะอยู่
กันคนละคณะ คนละสาขา แต่เราก็เป็น
เพื่อนกันได้ เป็นครอบครัวเดียวกันได้ 
อยากให้ทุกคนตั้งใจ กับ 4 ปีที่กำาลังจะ
ผ่านไป”

กรรณาภรณ์ พวงทอง

ณเดช คูกิมิยะ

มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
มากขึ้นและต้องเข้าหาเพ่ือนให้มาก
ขึ้นและปรับตัวให้มากขึ้น ชีวิตในรั้ว 
มหาวิทยาลัยต่างจากตอนเรียนมัธยม 
ยากตรงความสัมพันธ์ที่ต้องเริ่มใหม่  
อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ ได้ เข้ า 
มาเรียนกับมหาวิทยาลัยดีีแบบนี้”

พัชราภา ไชยเชื้อ

   “ผ่านมาหลายปี 
มากเลยค่ะ ตอนเป็น 
เฟรชชี่ รู้สึกตื่นเต้น

ทุกวัน เพราะเป็นหน้าใหม่ ก็จะมี
รุ่นพี่มาแซว ก็จะอายมาก อยากให้
น้องๆ ที่เข้ามาใหม่ ทำาตัวดีีๆ เข้ามา 
ใหม่ก็จะเจอสังคมใหม่ๆ บางคนจะ
หลงระเริงไป อยากให้ตั้งใจเรียนค่ะ 
เป็นน้องใหม่ หน้าใหม่ ใสกิ๊กอย่างนี้ 
ต้องเรียนหนังสือให้เก่งนะคะ”

  “ผมประทับใจการ
ประกวดดาว-เดือน
ครับ ได้เจอเพื่อนๆ 
พี่ๆ แต่ละคณะน่ารักดี 

   “นักศึกษาใหม่  
ไม่ต้องใช้ความสวย 
ความหล่อ แต่ต้อง 
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ย้อนรอยรัตนโกสินทร์
ผ่านนิทรรศน์  4 มิติ

ท่องเที่ยว

รูปบน ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ จัดแสดงแบบ 360 องศา

รูปล่าง  ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง    จัดแสดงการ์ตูนแอนนิเมชั่น

คำาจำากัดความของสถานที่
แห่งนี้จะว่าพิพิธภัณฑ์

ก็ไม่ใช่ นิทรรศการก็ไม่่เชิง เรียก
ตามสมัยนิยมว่า “ศูนย์การเรียนรู้” 
ท่ีรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ให้เราได้ศึกษา
ภายในหนึ่งวันตามคำาเชิญชวนของ 
อาคารแห่งน้ี ่ที ่ ่บอกว่า      “คุณค่าแห่ง 
ยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน”

การจัดแสดงของอาคารแห่งนี้ต่าง
จากพิพิธภัณฑ์แบบเดิมที่เห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบันที่ธรรมดาจะเล่าเรื่องราวผ่านวัตถุ 
แต่อาคารแห่งนี้ใช้วิธีนำาเสนอผ่านส่ือ
มัลติมีเดียทำาให้เราได้สัมผัสเสมือนสิ่ง
เหล่านั้นมีชีวิต

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอายุ ใกล้ เคียง 
กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งอยู่บริเวณ 
หัวถนนราชดำาเนินกลาง คือถัดจากลาน
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ นับว่าเป็น
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีสำานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ได้บูรณะปรับปรุงมา 

*หมายเหตุ เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 11.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เปิด 10.00-20.00 น. อัตราเข้าชมผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 50 บาท พระภิกษุ ผู้สูงอายุ 

(๖๐ปีขึ้นไป)  ผู้พิการ และ นักเรียน นักศึกษา ป.ตรี (ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร) เข้าฟรี

แผนที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
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 หุ่นขี้ผึ้งจำาลองวิถีชีวิตคนสมัยรัตนโกสินทร์

ตั้งแต่ปี 2551 จนแล้วเสร็จ 9 มีนาคม 
2553 ที่ผ่านมา  และมีบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาต่างๆ ถูกระดมเข้ามาเป็นทีมที ่
ปรึกษา อาทิ อ.เผ่าทอง ทองเจือ 
ศ.มรว.แน่งน้อย ศักดิ์ศร อ.ศุภชัย 
จันทร์สุวรรณ์ และนายรัตนาวุธ วัชโรทัย  
โดย บริษัท ไร้ท์แมน จำากัด ดำาเนินงาน
ออกแบบ และบริหารอาคารทั้งหมด

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ที่รวบรวมข้อมูล โดยกลั่นกรองอย่าง 
ละเอียดแล้ว สำาหรับคนกรุงเทพมหานคร 
 ทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตคนสมัยรัตนโกสินทร์ 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านห้องจัดแสดง 
ทั้ง 7 ห้อง ผู้ดูแลเล่าว่าจะมีอีก 2 ห้องที่
ยังไม่เปิดแสดงแต่หวังว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ประมาณปี 2554 ซึ่งห้องแต่ละห้องมี
สัญลักษณ์เป็นอัญมณี 9 ห้อง ซึ่งเป็น
ตัวแทน เพชร บุศราคัม ไพลิน เป็นต้น 

    ศศิกานต์   เอื้อวิทยาวุฒิกุล

แทนด้วยแต่ละห้องคือการมารวมกันเป็น
นพเก้า สิ่งที่มีคุณค่า

เริ่มต้นจาก ห้องแรกรัตนโกสินทร์
เรืองโรจน์    ห้องนี้นำาเสนอในลักษณะ ของ 
หนัง 4 มิติ เสียง ภาพ กลิ่น สัมผัส เปิดฉาก 
ด้วยความอลังการเสมือนนั่งไทม์แมชชีน
ย้อนเวลา โดยเริ่มตั้งแต่การสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ.2325  จนเปลี่ยน 
แปลงมาเป็น ‘กรุงเทพมหานคร’ ใน
ปัจจุบัน รับรองว่าผู้ชมต้องตื่นตาตื่นใจ
เมื่อการแสดงจบลงกับระบบไฮโดรลิก
สุดล้ำาเพราะลิฟต์ตัวใหญ่ถูกเคลื่อนมา
อยู่บนชั้น 3 แบบที่ไม่ทันตั้งตัว เพื่อไป  
ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม โดยความ
หมายของชื่อห้องนี้คือ พระมหากษัตริย ์
ไม่ได้ต้องการวังที่ใหญ่โตแต่ที่ทำาเพื่อ 

เกียรติยศแห่งแผ่นดิน  ห้องนี้ 
จัดแสดงหุ่นจำาลองพระบรม 
มหาราชวังที่สมบูรณ์แบบ 
ไฮไลท์ของห้องนี้นั่นคือการ 
เปลี่ยนเครื่องทรงขององค์ 
พระแก้วมรกตฉับไวเพียงชั่ว 
พริบตา ทั้ง 3 ฤดูโดยใช้
เทคนิคที่เรียกว่า  Electric 
Glassล 

ความ น่ า ต่ืนตา ต่ืนใจ 
เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อการเดิน 
ชมห้องจัดแสดงต่างๆ ไม่ได้่ 
ธรรมดา เหมือนพิพิธภัณฑ์ 
อื่นด้วยเทคนิคและลูกเล่น 
แพรวพราวที่นิทรรศน์รัตน- 
โกสินทร์นำาเสนอก่อนที่จะ 
ไปห้องที่ 3 โดยให้ลอด
ประตูสนามราชกิจหรือที่  

ชาววังเรียกกันว่า ‘ประตูย่ำาค่ำา’ เพื่อมายัง 
ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์      สีสันของ 
ห้องนี้ไม่ได้น้อยหน้าห้องไหน    เราจะได ้
เพลิดเพลินไปกับมหรสพและการละเล่น 
นานาชนิดที่ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมา 
ช้านาน

โดยพระมหากษัตริ ย์ เ ป็ นผู้ ท ร ง
อุปถัมภ์มหรสพโปรดเกล้าฯให้จัดแสดง
ในหลายโอกาสเพื่อบำารุงขวัญประชาชน 
อาทิ หนังใหญ่ โขน นำาเสนอผ่านเทคนิค
แบบรอบทิศทาง 360 องศา ให้อารมณ์
เสมือนได้นั่งชมมหรสพจริงที่สนามหลวง

ถัดมาคือ ห้องลือระบิลพระราชพิธี 
บอกเล่าเรื่องราวพระราชพิธีที่เก่ียวเน่ือง
กับพระมหากษัตริย์ อันสืบเนื่องมาแต่
โบราณกาลรวมทั้งพระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ ที่ถูกยกเลิกไปเมื่อ
เปลี่ยนการปกครอง และในหลวงทรงนำา
มารื้อฟื้นใหม่ เป็นพระราชพิธีที่ให้ขวัญ

และกำาลังใจคนส่วนใหญ่ของประเทศ
คือชาวนา สีสันอีกอย่างของห้องนี้คือ
ความงดงามตระการตาของเรือพระที่น่ัง
ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคใน 
รูปแบบเมจิกวิชั่น       

สถาปัตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทร์ 
ที่ เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาจนถึง
ทุกวันนี้ ถูกรวบรวมไว้ ห้องสง่าศรี
สถาปัตยกรรม  สิ่งปลูกสร้าง วัด  วัง บ้าน 
ที่มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปใน 
แต่ละยุคสมัย เพื่อที่ให้สอดคล้องกับ 
ความเจริญที่เข้ามา  จำาลองการควบม้า 
พายเรือ ขับรถเสมือนจริง พร้อมชม 
บ้านเรือนในแต่ละยุคแต่ละสมัยครัั้งอดีต 
ผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ

ห้องที่ 6 ห้องดื่มด่ำาย่านชุมชน  
สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ เพียงก้าวเท้าไปยังจุดที่
ตั้งของชุมชน ลวดลายงดงามก็จะปรากฏ
ขึ้น เพื่อพาเราไปรู้จักกับชุมชนเสมือนกับ 
เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่จริง

ปิดม่านการแสดงกับห้องสุดท้าย
ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง ที่รับรองว่าทุกคน
จะต้องขบขันและเผยรอยยิ้มสยาม ออก
มาแน่นอน เพราะก่อนเข้ามาชมห้องนี้มี
การจำาลองร้านถ่ายรูปให้ผู้ชมทุกคนได้
ถ่ายรูปก่อนที่ทุกคนจะพบตัวเอง อยู่ใน
การ์ตูนแอนนิเมชั่น กำาลังท่องกรุงไปเสีย
แล้ว ภายในห้องยังรวบรวมสถานที่ท่อง
เที่ยวยอดนิยมบนเกาะรัตนโกสินทร์ทั้ง
สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์  อาหารการกิน 
แหล่งจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย    

หลายสถานที่ ที่เราได้ย่ำาเดิน และ
พระราชพิธี ที่เราได้เรียนรู้ หรืออาจเป็น
มหรสพ ที่ได้ร่วมบันเทิงและหล่อหลอม
เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมา  ทำาให้รู้จัก
รักบ้านเรา เมืองเรา จนเกิดเป็นความ

ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย อยาก
ให้ลองมาร่วมท่องเสน่ห์แห่งเมืองหลวง 
ย้อนวันวานเมืองสยามที่ยังคงหอมหวาน
ตลอดกาล 

นอกจากนี้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ยัง
มีห้องสมุด ร้านอาหาร และร้านขายของ 
ที่ระลึก จัดไว้สำาหรับผู้เข้าชมถือว่าเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจร 

ตลอดทั้ ง เดื อนสิ งหาคมปีนี้ ยั งมี
กิจกรรมมากมาย อาทิ ห้องสมุดนิทรรศน์ 
รตันโกสนิทร ์     NR Workshop      จดักจิกรรม 
เข็มกลัด “กลั่นใจ กลัดรัก ให้แม่” ในวัน 
ที่ 6 สิงหาคม  และยังมีกิจกรรมพิเศษ 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บอกรักแม่ด้วย
ช่อกุหลาบใบเตย ให้ผู้เยี่ยมชมได้มีส่วน 
ร่วมไปกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่ง
นี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   
www.nitasrattanakosin.com หรือ
โทร. 02-621-0044


