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เลือกนายกสโมสรเหลว

ม ห า ร า ชิ นี

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รังสิต

นศ. ม.รังสิตใช้สิทธิ์น้อยลง

เรือ่ งน่าเศร้า นักศึกษาม. รังสิตไม่สนใจไปเลือกตัง้ นายกสโมสรนักศึกษา พบตัวเลขผูใ้ ช้สทิ ธิ์
เพียง 27 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับจ�ำนวนนักศึกษากว่า 2 หมื่นคน ทีมผู้ชนะได้รับ
เสียงสนับสนุนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด นายกสโมสรฯ ชี้อ่อน
ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งไม่โปร่งใส ร้องอาจารย์ควบคุมการเลือกตั้ง ขณะที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาพอใจผลงาน ชี้นักศึกษาขาดความสนใจเอง
จากข้อมูลของส�ำนักงานฝ่าย
กิจการนักศึกษา  การเลือกตัง้ นายก
สโมสรนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา
2554 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม พบว่า มี

ผูม้ าใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ เพียง  6,074  คน จากจ�ำนวนนักศึกษาในปี 2553 ที่
คิดเป็นร้อยละ 27  เมื่อเทียบกับ มีจำ� นวนนักศึกษาน้อยกว่าปี 2554
จ�ำนวนนักศึกษาทัง้ หมด 22,119 คน ( ปี 2553 นักศึกษา 20,150 คน )
อ่านต่อหน้า 2
น้อยกว่าจ�ำนวนผูใ้ ช้สทิ ธิใ์ นปี  2553  
ทีม่ ผี มู้ าใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ 6,936  คน  

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2554 ณ อาคารประสิทธิ์พัฒนา

ถมทะเลส่อเค้าล่มปากอ่าว

นั ก วิ ช าการรุ ม ต้ า นเละ

โครงการถมทะเลบางขุนเทียนของพรรคเพือ่ ไทย หวังแก้ไขน�ำ้ ท่วมกรุงเทพ และสร้างเมืองใหม่
ขายต่างชาติ ก�ำลังถูกต่อต้านอย่างหนักจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทั้งการผลาญ
งบประมาณกว่า 4 แสนล้าน และการท�ำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล ก่อผลเสียหายร้าย
ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖๐ ฉบับวันที่ ๑๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ราคา ๑๐ บาท
แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

นายกสโมฯโอดงบน้อย
สวนกลับ ‘เฟสบุ๊ค’
พร้อมแจงหลักฐานให้ตรวจสอบ
นายกสโมสรฯโอดงบน้อย ชมรมมีมาก แบ่งงบไม่ลงตัว พร้อม
เปิดเอกสารให้ตรวจสอบ แจงกรณีถกู โจมตีเรือ่ งงานเฟรชชีไ่ นท์
ผ่านเฟสบุ๊ค เหตุแกรมมี่ไม่ให้ขายบัตร ท�ำให้เสื้อไม่พอขาย
ฝ่ายแกรมมี่โต้ ห้ามขายบัตรเป็นไปตามสัญญา อันที่จริงควร
ให้นักศึกษาชมฟรี เพราะช่วยจัดคอนเสิร์ตให้กับมหาวิทยาลัย
อ่านต่อหน้า 2
ในราคาพิเศษแล้ว

อ.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์

จากการแถลงนโยบายผ่าน
ทางเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยของ
นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคลัง

เปิดโอกาสนักศึกษา อาจารย์ติวอังกฤษ

หวั ง ยกระดั บ มรส. สู ่ อ าเซี ย น

ในฐานะคณะท�ำงานเศรษฐกิจ
พรรคเพือ่ ไทยกล่าวว่า ในแต่ละปี
กรุงเทพมหานครและชานเมืองเกิด
น�้ำท่วมและสร้างความเสียหาย
เป็ น จ� ำ นวนมากและในที่ สุ ด
กรุงเทพมหานครอาจถึงกับจมน�ำ้
ได้สาเหตุหลักก็มาจากการที่
แผ่นดินได้ทรุดลงทุกปี ดังนั้น
เพือ่ แก้ปญ
ั หานีอ้ ย่างยัง่ ยืน จึงน่า
จะต้องสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน�้ำ
ทะเลในแนวยาว เพื่อป้องกันน�้ำ
ทะเลไม่ให้เข้ามาท่วมแผ่นดินได้
เมือ่ สร้างเขือ่ นแล้ว จึงมีแนวคิด
ที่จะถมทะเลเพื่อสร้างเมืองใหม่
ตลอดแนวบางขุนเทียน ซึ่งกิน
เนื้อที่ยาว 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็น

หนึ่งในโครงการเมกกะโปรเจค
ของพรรคเพือ่ ไทยทีก่ ำ� ลังมีกระแส
วิพากษ์วจิ ารณ์อยูใ่ นขณะนี้ โดย
พื้นที่เมืองใหม่จะเนรมิตให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจและอาจแบ่งขาย
ให้กับชาวต่างชาติ
มีการรายงานจากเว็บไซต์
bangkokbiznewsของกรุงเทพธุรกิจ
ได้เสนอความคิดเห็นของนักวิจยั
ด้านสิ่งแวดล้อม  บริเวณชายฝั่ง  
ทะเลอ่าวไทย  นายเสรี  ศภุ ราทิตย์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธรกล่าวว่า ตลอด
แนวฝั่ง ชายทะเลบางขุนเทียน
อ่านต่อหน้า 3

รอวัวหายแล้วล้อมคอก

มรส. เตรียมยกระดับมหาวิทยาลัยรองรับประชาคมอาเซียน ปรับหลักสูตรตอบสนอง
บัณฑิตสามารถเรียนต่อหรือท�ำงานได้หลายประเทศในกลุม่ อาเซียน เริม่ ต้นโดยการเตรียม
บรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา เปิดแล็บเรียนอังกฤษ
แผนการปรับภูมิทัศน์รอบตึกนิเทศมีปัญหา นักศึกษาโอด
ด้วยตนเองและให้ทางเลือกเรียนภาษาที่ 3 เพิ่มขึ้น
้ บริเวณแบ่งเขตก่อสร้างและ
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร ความพร้อมทีด่   ี มหาวิทยาลัยรังสิต ไทยและป้ายภาษาอังกฤษควบคูก่ นั ไม่ปลอดภัย เพราะไม่มกี ารกัน
้ มุ มืดบางจุดอันตราย  ฝ่าย
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ จึงมีแนวทางเตรียมนักศึกษาของ ไป เพื่อให้เคยชินกับการเห็นภาษา ไม่มเี เสงสว่างตอนกลางคืน ชีม
อังกฤษรอบตัว และในอีกไม่กปี่ ขี า้ ง อาคารยัน เคยมีป้ายและรั้วกั้น แต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหน
มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า เมื่อ เราให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ

รอบตึกนิเทศฯเขตอันตราย

จากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์ มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร
“ในส่วนของมหาวิทยาลัย หน้าจะเห็นป้ายแต่ละตึก ป้ายแนะน�ำ
เปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศไทยเสียเปรียบ จะเริ่มต้นเสริมด้านภาษาโดยเริ่ม ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ  รวมไปถึง วิ จ ารณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาคณะ 15) ทีส่ ร้างความไม่สะดวกและไม่
ในด้านภาษาอย่างมาก แต่กไ็ ม่ได้ จากการปรับภูมิทัศน์ให้มีภาษา เว็บไซต์ แบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็น นิเทศศาสตร์ เกี่ยวกับก่อสร้าง ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
อ่านต่อหน้า 3
อ่านต่อหน้า 2 ปรับปรุงพืน้ ทีร่ อบอาคารดิจติ อล
เป็นอุปสรรคใหญ่หากมีการเตรียม อังกฤษ โดยจะเริม่ จากป้ายภาษา
โขน มหรสพชั้นสูง
ของชาวไทย
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นายกฯหญิง บนเส้นทาง
ความขัดแย้ง
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คลินกิ ทันตแพทย์รงั สิต

กว่าจะถึงฉากสุดท้าย
แฮร์รี่ พอตเตอร์

ลับ ลวง หลอน
กับคดีปริศนา
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เลือกนายกสโมฯ ต่อจากหน้า 1

ทั้งนี้การเลือกตั้งในปี 2554
ทีผ่ า่ นมา มีกลุม่ นักศึกษาลงสมัคร
ทั้ ง สิ้ น 3 ที ม โดยที ม รั ง สรรค์
รังสิตได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ
สูงที่สุด 2,360 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 38.85 ของจ�ำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ์   แต่หากเทียบกับจ�ำนวน
นักศึกษาทัง้ หมดในปี 2554 จะคิด
เป็นร้อยละ 10  เท่านั้น
นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กุล
นายกสโมสรนักศึกษากล่าวว่า
การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาใน
หลายปีที่ผ่านมา มีนักศึกษามา
เลือกน้อยมาก ซึง่ ก็มหี ลายสาเหตุ
ทั้งเรื่องข่าวสารการเลือกตั้งที่
ไม่ชัดเจน การก�ำหนดวันเลือกตั้ง
เพียงวันเดียว ซึ่งนักศึกษาที่ไม่มี
วิชาเรียนในวันดังกล่าวก็จะไม่มา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และความเข้าใจ
บทบาทของสโมสรนักศึกษา
“นักศึกษาหลายคนยังไม่ทราบว่า
สโมสรนักศึกษาคืออะไร ท�ำหน้าที่
อะไร แล้วตัวสโมสรนักศึกษาเอง
ก็ไม่มีพื้นที่ในการชี้แจงเรื่องนี้
สักเท่าไหร่ ดังนัน้ ส�ำนักงานกิจการ
นักศึกษาที่ดูแลในส่วนนี้ควรจะ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นกั ศึกษา
ออกมาเลือกตั้งกันมากๆ และ
ช่วยสนับสนุนสโมสรนักศึกษาใน
การท� ำ งานให้ ม ากขึ้ น ” นาย
วัชรินทร์กล่าว
นายวัชรินทร์ ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
การจัดการเลือกตัง้ ในครัง้ ต่อๆ ไป
ต้องเปลี่ยนระบบหลายอย่างเพื่อ
ความโปร่งใสมากขึ้น  และควร
จะมีอาจารย์เข้ามาควบคุมดูแล
เพราะการเลือกตัง้ ในครัง้ ทีผ่ า่ นมา
ไม่มอี าจารย์มาควบคุมดูแลก็ทำ� ให้
พบการทุจริตในหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งการตรวจพบในลักษณะบัตร
เลือกตั้งเป็นปึกพับแล้วหย่อนลง
ไป ซึง่ ปกติควรจะเป็นบัตรเดียวพับ
ทีละบัตรรวมถึงกรณีนักศึกษา
มาร้องเรียนว่าชือ่ ของตนถูกใช้สทิ ธิ์
ไปแล้ว ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เลือก เป็น
เหตุให้นักศึกษาที่เป็นกรรมการ
หน่วยเลือกตัง้ ถูกแบน 1 ปี นอกจาก
นีย้ งั พบการล็อคคะแนนการเลือก
ตั้งอีกด้วย
แม้ตวั เลขผูม้ าใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้
ลดน้อยลง แต่นายวสันต์ ยอดอิม่
อดีตผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกิจการ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
ในสมัยนัน้ ยังเห็นว่า  การเลือกตัง้
ในครัง้ ทีผ่ า่ นมาถือว่าประสบความ
ส�ำเร็จ มีนักศึกษาเข้ามาเลือกตั้ง
มากกว่าทุกปี เมือ่ ไปเทียบกับสถิติ
ที่ผ่านมา  ก็จะเห็นว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตไม่สนใจกิจกรรม
นี้เอง   ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธ์รวมถึงจัดกิจกรรม
รณรงค์มากมาย
“ในส่วนของตัวเลขการเลือกตัง้
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[ ข่าวต่อ ]

หนังสือพิมพ์รังสิต

ใน 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น แต่อัตราส่วนมันอาจจะ
ไม่สวยงามนัก เพราะนักศึกษา
ปริญญาตรีจาํ นวนมากขึน้ รวมถึง
ในวันพฤหัสบดีทตี่ รงกับวันเลือกตัง้
นักศึกษาบางคณะ หรือบางชั้นปี
ไม่มเี รียน ก็เป็นเหตุให้พลาดโอกาส
เลือกตัง้ ได้ ทีส่ ำ� คัญนักศึกษายังไม่
ตระหนักถึงสิทธิแ์ ละหน้าทีท่ พี่ งึ มี
ต่อการเป็นนักศึกษาทีต่ อ้ งเลือกตัง้
เพือ่ คัดเลือกผูม้ าทําหน้าทีแ่ ทนตัว
เขา พูดง่ายๆ คือเด็กม.รังสิต ยัง
เฉยๆ เพราะการเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษามันไม่ได้เดือดร้อนอะไร
หรือกระทบเรือ่ งการเรียนของเขา”  
นายวสันต์กล่าว
นายวสันต์กล่าวในส่วนของ
หน่วยเลือกตัง้ ว่า ทางมหาวิทยาลัย
โดยท่านรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษาเป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเลือกตัง้ ซึง่ เป็นนักศึกษา
จากหลายๆ คณะประจ�ำในส่วน
ของอาคารที่สังกัด ซึ่งมีทั้งหมด
28 หน่วยเลือกตัง้ ซึง่ ในการเลือกตัง้
ทุกปี มีการร้องเรียนหลายๆ เรื่อง
ผ่านทางรองคณะบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาคัดค้าน  โดยจะตัดสิน
ไปตามเหตุผลและหลักฐาน
“ในปีที่ผ่านมามีการร้องเรียน
อยู่ 2-3 เรื่อง หนึ่งคือเจ้าของ
สิทธิ์มาร้องเรียนว่าเขาไม่ได้ไป
ใช้สิทธิ์เลย แต่มีลายเซ็นต์เขาใช้
สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้ว เรื่องที่สอง
ก็คือบัตรเลือกตั้งมันพับๆ ซ้อนๆ
กันแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทําไม
มีผมู้ าใช้สทิ ธิเ์ กือบครบเลย ซึง่ มัน
ถือว่าผิดปกติในหน่วยเลือกตัง้ ของ
นิตศิ าสตร์ ซึง่ ในตอนแรกกรรมการ
ก็พิจารณากันระหว่างจะเลือกตั้ง
ใหม่ในหน่วยนั้นหรือตัดคะแนน
ในหน่วยนัน้ ทิง้ แต่หลังจากพิจารณา
คะแนนโดยรวมแล้วคณะกรรมการ
เห็นว่าคะแนนจากหน่วยเลือกตัง้ ดัง
กล่าว ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลเลือก
ตัง้ จึงตัดคะแนนในหน่วยนัน้ ทิง้ ไป”
นายวสันต์กล่าว
นายสิทธิพงษ์   โภคาวัฒนา  
นักศึกษาชัน้ ปีท  ี่ 4  สาขาทรีดแี อนิเมชัน่
คณะดิจิทัลอาร์ตกล่าวว่า 4 ปี
ที่ผ่านมา ตนได้เข้ามาใช้สิทธิ์
เลือกตัง้ ทัง้ สิน้   2 ครัง้ พอจะทราบ
ความเคลือ่ นไหวด้านการเลือกตัง้
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
จากป้ายหาเสียงตามสถานทีต่ า่ งๆ
และจากเพื่อนที่ลงสมัครเลือกตั้ง
สโมสรนักศึกษาบ้าง
“ซึ่ ง ถื อ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย มี
การประชาสัมพันธ์ที่ดีในเรื่อง
การกระจายข่าวให้ทราบว่าจะมี
การเลือกตัง้ แต่ดา้ นของการหาเสียง
การประกาศนโยบายยังไม่ค่อย
ชัดเจนและไม่เข้าถึงนักศึกษาบาง
กลุ่ม” นายสิทธ์พงษ์กล่าว

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
พบว่า มีนกั ศึกษาเข้ามาโจมตีและ
วิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของ
สโมสรฯ โดยเฉพาะงานเฟรชชีไ่ นท์
ที่ผ่านมา กรณีนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์และ
นักศึกษาอีกจ�ำนวนมากเข้าชม
คอนเสิรต์ ไม่ได้ เพราะไม่มเี สือ้ เฟรชชี่
ซึง่ ในปีกอ่ นหน้านักศึกษาสามารถ
ใส่เสื้อคณะหรือใช้บัตรนักศึกษา
ผ่านเข้างานได้
นายวัชรพล โพธิอ์ ทุ ยั ประธาน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์กล่าวว่างานเฟรชชีไ่ นท์
ซึ่งเป็นเรื่องของเฟรชชี่ ท�ำไมต้อง
บังคับให้ใส่เสื้อ แล้วเสื้อเฟรชชี่ที่
สโมสรนักศึกษาจัดมาก็ไม่เพียงพอ
ต่อจ�ำนวนนักศึกษา เหลือแต่บตั ร
เฟรชชีไ่ นท์ซงึ่ ผูม้ บี ตั รสามารถเข้าไป
ชมได้เพียงการประกวดดาวเดือน
เท่านัน้ จะไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าชมคอนเสิรต์
นายวัชรินทร์   เรืองฤทธิ์กุล
นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงกรณีวันเฟรชชี่ไนท์
ว่า ในขัน้ แรกทางสโมสรนักศึกษา
ได้ตกลงกับคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่ง
ทางนิเทศศาสตร์จะขอไม่ใช้เสื้อ
เฟรชชี่ แต่จะซื้อบัตรอย่างเดียว
ในราคา 150-200 บาท เพราะ
ค่าเสือ้ รวมค่าบัตรมีราคาสูง  แต่วนั
สุดท้ายทางแกรมมีแ่ จ้งกลับมาว่า
สโมสรนักศึกษาขายบัตรในราคา
สูงไป (ราคา 399บาท) ให้ยกเลิก
การขายบัตร
“เราชีแ้ จงกับทางผูจ้ ดั การแกรมมี่
แต่เขาไม่เข้าใจจึงสัง่ งดการจ�ำหน่าย
บัตร ให้จำ� หน่ายเสือ้ เพียงอย่างเดียว
ท�ำให้เสื้อไม่เพียงพอต่อจ�ำนวน
นักศึกษา ทางสโมสรก็ตกลงว่า
จะให้เข้าไปชมดาวเดือนได้ฟรี
แต่คอนเสิรต์ เราติดสัญญากับทาง
แกรมมีจ่ งึ เข้าไม่ได้”  นายวัชรินทร์
กล่าว
ส่วนประเด็นนักศึกษาโจมตี
การท�ำงานผ่านเฟสบุ๊คสโมสรฯ
นายวัชรินทร์กล่าวว่า เป็นการ
ท�ำลายชือ่ เสียง เพราะการท�ำงาน
ของสโมสรนักศึกษาคือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย ส�ำหรับบุคคล
ที่ไม่พอใจในการท�ำงาน หรือมี
ประเด็นอะไรสงสัย เช่นข้องใจ
เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส เรื่อง
งบประมาณ สามารถเข้ามาขอ
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทุกอย่าง
ได้ที่สโมสรนักศึกษา เพราะเรา
ไม่ ส ามารถน� ำ เอกสารข้ อ มู ล
ทั้งหมดชี้แจงผ่านเฟสบุ๊คได้ ซึ่ง
ได้ มี ป ระกาศชั ด เจนบนหน้ า
เฟสบุ๊คของสโมสรแล้ว
“สรุปวันเฟรชชีไ่ นท์ มีเงินเหลือ
ประมาณ  5,000  บาทเท่านั้น
เพราะต้องดึงไปเป็นงบประมาณ
ค่ า อาหาร ในวั น เฟรชชี่ เ ดย์
นายกสโมฯโอด ต่อจากหน้า 1
เนื่องจากขาดงบจากส�ำนักงาน
รายงานจากจากเฟสบุ๊คของ กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า ง
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เสริมสุขภาพ (สสส.) เพราะปีที่
แล้วไม่เคลียร์บิล ท�ำให้งบที่ได้
จากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอ ต้องน�ำงบจากส่วนนีไ้ ปใช้
ซึ่งทางสโมสรมีเอกสารใบเสร็จ
ในการยืนยันเรื่องงบประมาณ
ทุกบาททุกสตางค์” นายวัชรินทร์
กล่าวถึงกรณีถกู โจมตีเรือ่ งค้าก�ำไร
ในงานเฟรชชี่ไนท์
ทางด้านแกรมมี่ ผูจ้ ดั คอนเสิรต์
นายลิธัฎ ชูโต Client Service
บริษทั แกรมมี่ ผูด้ แู ลการจัดคอนเสิรต์
ในงานเฟรชชี่ไนท์ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า ทางแกรมมีไ่ ด้ตกลง
กับโมสรนักศึกษาตั้งแต่แรกแล้ว
ว่าไม่ให้มีการขายบัตร อีกทั้งใน
สัญญาก็มกี ารระบุเงือ่ นไขชัดเจน
ไม่ให้กระท�ำอันก่อให้เกิดผลก�ำไร
เพราะไม่อยากให้มหาวิทยาลัย
จัดงานนี้ในเชิงธุรกิจ ควรให้เข้า
ชมฟรีด้วยซ�้ำ 
“เนือ่ งจากการน�ำศิลปินมาจัด
แสดงคอนเสิรต์ ในครัง้ นี ท้ างแกรมมี่
ให้ราคาพิเศษกับทางมหาวิทยาลัย
อยูแ่ ล้ว ทีส่ ำ� คัญตนจัดงานคอนเสิรต์
ที่มหาวิทยาลัยอื่นก็ไม่ได้เก็บ
ค่าเข้าชมแต่อย่างใด มีเพียง
มหาวิทยาลัยรังสิตทีเ่ ดียวทีม่ กี าร
เก็บในส่วนของเสื้อที่ทางสโมสร
นักศึกษาท�ำออกมาจ�ำหน่าย ทาง
แกรมมีก่ ย็ นิ ดี เห็นว่าเป็นเสือ้ เฟรชชี่
ส่วนบัตรนัน้ ปีนตี้ นไม่ยอมเพราะมี
การคุยกันก่อนแล้วว่าไม่ให้จำ� หน่าย“
นายลิธัฎกล่าว
นอกจากจัดงานไม่มกี ำ� ไรอะไร
แล้ว ยังมีปญ
ั หางบประมาณไม่พอ
ซึ่งนายวัชรินทร์กล่าวว่า ทาง
มหาวิทยาลัยได้ให้งบกับสโมสร
นักศึกษาทัง้ สิน้ 3.8 ล้านบาท ซึง่ งบ
ดังกล่าวเป็นงบทีส่ โมสรนักศึกษา
น� ำ ไปใช้ ท� ำ กิ จ กรรมและเป็ น
ส่วนกลางจ�ำนวน 1.68 ล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลือจะจัดสรรให้กบั ชมรม
ต่างๆซึง่ มีประมาณ  50 ชมรม โดย
ก�ำหนดเกณฑ์การให้งบทีไ่ ม่เท่ากัน
ขึน้ อยูก่ บั ผลงานและความจ�ำเป็น
ของแต่ละชมรม ซึ่งงบประมาณ
ก็ไม่คอ่ ยเพียงพอต่อความต้องการ
เท่าไหร่นัก
“10 ปีมาแล้วทีส่ โมสรนักศึกษา
ยังได้งบ 3.8 ล้านเท่าเดิม แต่ชมรม
มีมากขึน้ ทุกปีๆ ซึง่ ไม่เป็นธรรมกับ
ชมรมใหม่ที่มีผลงานแล้วได้เงิน
แบ่งเพียงเล็กน้อย เพราะฉะนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ทีจ่ ะท�ำยังไง ออกระเบียบอะไรใน
การควบคุมการจัดตั้งชมรม หรือ
จัดระเบียบชมรม อย่างน้อยคือ
ไม่ให้ซ�้ำซ้อน  เช่นชมรมอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ชมรมรั ก ษ์ สิง่ แวดล้อม มันต่างกันยังไง ชมรม
สมาธิกับชมรมพุทธศาสตร์น่าจะ
รวมด้วยกันได้” นายวัชรินทร์กล่าว
นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ปัญหา
ที่เกิดหากไม่มีการจัดระเบียบ  

อนาคตชมรมต่างๆ ก็จะแตก
เพิ่มจ�ำนวนมากกว่านี้ นักศึกษา
ที่อยากได้งบประมาณก็ตั้งชมรม
ขึ้นมาใหม่ ซึ่งสร้างความล�ำบาก
ใจในเรื่องงบประมาณพอสมควร
โดยส่วนตัวแล้วยังเห็นว่าการรวม
เป็นชมรมใหญ่ชมรมเดียว น่าจะ
ท�ำงานได้มคี ณ
ุ ภาพมากกว่า ชิน้ งาน
มากกว่าการแยกตัวเป็นชมรมเล็กๆ
เปิดโอกาสนศ.
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แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์ม
ใบค�ำร้องต่างๆ จะมีควบคู่เป็น
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย”  
“นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยรังสิต
ยังส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง โดยการเข้าไปใช้
แล็บของสถาบันภาษา ซึ่งใน
ส่วนนี้เป็นเรื่องส�ำคัญ ต่อให้
ใครเตรียมความพร้อมให้ดียังไง
มันจะไม่มที างส�ำเร็จ ถ้านักศึกษาเอง
ไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ภาษา อีกหลายปีข้างหน้าถ้าจบ
ไปแล้วไม่สามารถสื่อกับเขาได้
ต่อให้ได้เกียรตินิยม ก็อาจจะไป
ต่อแถวคนทีเ่ ขามีเกรดระดับกลาง
และภาษาอังกฤษดีกว่า ต่อไปนีภ้ าษา
อังกฤษไม่ใช่ความสามารถพิเศษ
แต่คือความสามารถพื้นฐาน”
ผศ.ดร.นเรฏฐ์กล่าว
ในส่วนอาจารย์และบุคคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.นเรฏฐ์  
กล่าวว่า ต่อไปภาษาอังกฤษจะเป็น
หนึง่ ในเงือ่ นไขการประเมินบุคลากร
ซึง่ ทุกคนจะต้องมีการพัฒนาจาก
อ่อนก็ตอ้ งดีขนึ้ จากกลางต้องแข็งขึน้
เป็นการประเมินเพื่อกระตุ้นให้
พัฒนาด้านภาษา ดังนั้นอาจารย์
และบุคลากรจะต้องมีการฝึก
ภาษาอังกฤษภายในหน่วยงาน
ของตัวเอง รวมถึงสถาบันภาษา
ก็ต้องพร้อมที่จะรับบุคลากรเพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เช่นเดียวกับนักศึกษา
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ ให้ความเห็น
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งภาษาที่ ส ามใน
อาเซี ย นว่ า จะไม่ บั ง คั บ ให้
นักศึกษาเรียนภาษาดังกล่าว
ขึ้ น อยู ่ กั บ ความสมั ค รใจของ
นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร
ซึ่งในอนาคตจะมีการปรับวิชา
ในหมวดการศึกษาทัว่ ไป ทีน่ กั ศึกษา
ต้องเรียน 30 หน่วยกิต เป็นวิชา
ในหมวดภาษา 12 หน่วยกิต บังคับ
เรียนภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
อีก 3 หน่วยกิตทีเ่ หลือสามารถเลือก
เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอืน่ ใน
อาเซียนได้ เช่น เวียดนาม พม่า โดย
จะลดวิชาในหมวดสังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ลง
หากนักศึกษาต้องการศึกษาเพิม่ เติม
ภาษาอืน่ ๆ ในภูมภิ าคอาเซียนก็จะ
เปิดสอนตามกลไกความต้องการ
(อ่านต่อหน้า 3)
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 60 ประจำ�วันที่ 11-24 สิงหาคม 2554

ต้นกล้าประชาธิปไตยในมือเรา
ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเกือบ 80 ปี
เป็นระบบการปกครองทีย่ ดึ หลักเสียงส่วนใหญ่ เลือกผูแ้ ทนไปท�ำ
หน้าทีใ่ นสภา และจัดตัง้ รัฐบาลผ่านระบบการหย่อนบัตรเลือกตัง้
     ในการเลือกตัง้ ระดับชาติครัง้ ล่าสุด ประชาชนออกมาใช้สทิ ธิร์ ว่ ม
70 เปอร์เซนต์ เนือ่ งจากเขาตระหนักแล้วว่า การเมืองมีผลกระทบ
ต่อการด�ำรงชีวิตและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
    หันกลับมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2554 เราก�ำลังอยู่ในช่วงการผลัดเปลี่ยนนายกสโมสร
นักศึกษาคนใหม่ ซึ่งจากจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด 22,119 คน
แต่กลับมีผมู้ าใช้สทิ ธิป์ ระมาณ 6,000 คน หรือเพียง 27เปอร์เซนต์
เท่านั้น แต่เป็นที่น่าตกใจยิ่งว่า สโมสรนักศึกษาที่ควรถูกเลือก
จากเสียงส่วนใหญ่จริง กลับมีคะแนนชนะการเลือกตัง้ แค่ 2,360
เท่านั้น หรือราว 10 เปอร์เซนต์ของจ�ำนวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์
    แม้วา่ พวกเราจะเป็นส่วนย่อยในสังคมการเมืองใหญ่ แต่ใน
ฐานะของปัญญาชนทีอ่ นาคตจะต้องไปเป็นผูน้ ำ� ในสังคม แต่เรา
กลับไม่รักษาสิทธิ์ใกล้ตัวในรั้วมหาวิทยาลัย  ซ�้ำยังไม่ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญต่อบทบาทของสโมสรนักศึกษา ซึ่งเสมือนเป็น
องค์กรตัวแทนนักศึกษาทัง้ มวล ทีจ่ ะคอยปกปักรักษาผลกระทบ
อันไม่เป็นธรรมต่อตัวนักศึกษาเอง
    อนาคตของชาติที่มีความรู้ระดับปัญญาชนยังเป็นแบบนี้
ก็ไม่นา่ แปลกใจเลยว่า ท�ำไมทิศทางการเมืองไทยถึงยังลุม่ ๆ ดอนๆ
ไม่มั่นคงเสียที ใครไม่พอใจอยากจะเรียกร้องอะไรก็ชุมนุมหรือ
กดดันกระทั่งศาลอันเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพื่อผดุงความยุติธรรม
ของประชาชน  โดยอ้างประชาธิปไตยถือเสียงส่วนใหญ่ ซึง่ แท้จริง
เราอาจพบว่าเขาไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่อย่างที่พูดก็ได้
    อย่างไรก็ตามปัญหาหลักคือประชาชนตีความประชาธิปไตย
แค่เสียงส่วนใหญ่ ก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว ประชาธิปไตย
นั้นหากแปลตามตัวจะหมายถึงประชาชนเป็นใหญ่   ซึ่งก็คือ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน  ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่ ใช้กำ� ลังอิทธิพลสร้างอ�ำนาจทีเ่ หนือกว่า หรือละเลยไม่ยอม
ฟังเหตุและผลของเสียงส่วนน้อยเลยทีเดียว
    ส�ำหรับเรือ่ งการส่งเสริมประชาธิปไตยถือเป็นเรือ่ งดี นอกจาก
ส่งเสริมให้รู้จักสิทธิแล้ว เราต้องส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า
และความส�ำคัญของหน้าทีด่ ว้ ย โดยเฉพาะการเลือกตัง้ ตัวแทน
ของตน  พวกเราควรเริ่มต้นสร้างสังคมประชาธิปไตย ภายใน
มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันนี้
  	
เราจะได้เห็นมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยประชาธิปไตยแท้จริงในสักวัน และเมื่อถึง
วันนั้น การเมืองไทยน่าจะมีคุณภาพมากกว่าวันนี้

หนังสือพิมพ์รังสิต หน้า 3

พฤติกรรมคลื่น กระแสน�้ำ และการเคลื่อนตัวของตะกอน
ถมทะเล

ต่อจากหน้า 1

กินเนื้อที่ประมาณ 30 กิโลเมตร
ลึ ก ลงในทะเล 10 กิ โ ลเมตร
ซึ่ ง จ ะ ไ ด ้ พื้ น ที่ ป ร ะ ม า ณ
300   ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ
1.8 แสนไร่เพื่อสร้างเมืองใหม่
ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ ท รายในการถม
ประมาณ 4,000 ล้านคิวซึ่งทราย
ในประเทศก็ มี ไ ม่ พ อ คาดว่ า
จะใช้ เ งิ น ลงทุ น ประมาณ
4 แสนล้านบาท
เนื่องจากกรุงเทพทรุดตัวลง
เฉลี่ย 5 เซนติเมตรต่อปี เมื่อ
ถมทรายจะท�ำให้เพิ่มน�้ำหนัก
คาดว่าจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกปีละ
10 เซนติเมตร ซึ่งหมายความว่า
ต้องเสริมทรายทุกปีอย่างน้อย
ปีละ 5 เซนติเมตร ด้วยงบประมาณ
หลายพันล้านบาท
นอกจากนั้นการเกิดน�้ำท่วม
ในกรุงเทพมหานครไม่ได้เกิดจาก
ปัญหาน�้ำทะเลหนุนสูงแต่เกิด
จากการระบายน�ำ้ ออกทะเลไม่ทนั
เนื่องจากมีปริมาณน�้ำมากเกิน
ในช่วงฤดูน�้ำหลาก แต่ละปีน�้ำ
ทะเลที่เพิ่มขึ้น มีปริมาณเพียง
2 มิ ล ลิ เ มตรเท่ า นั้ น ซึ่ ง ใน
ระยะเวลา 100 ปี ระดับน�้ำทะเล
จะเพิ่มขึ้นเพียง 30 เซนติเมตร
ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์  
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเลกล่าวว่า โครงการดังกล่าว
ถือว่ามีผลกระทบกับระบบนิเวศน์
ทางทะเลที่ จ ะโดนท� ำ ลายลง
อย่างสิน้ เชิง ซึง่ ขณะนีไ้ ม่สามารถ
ประเมินได้ว่ามากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ  แต่
จะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด
เท่าที่ตนเคยเจอมา
หากเกิดโครงการดังกล่าวขึน้ จริง
ก็จะต้องมีการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมให้ชดั เจนในหลาย
เรือ่ ง ตัง้ แต่การท�ำลายป่าชายเลน
ซึง่ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ �้ และลด
ผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง
การลุกล�ำ้ พืน้ ทีท่ ำ� กินของชาวประมง
ที่จะไม่มีท้องทะเลให้จับสัตว์น�้ำ

อีก ซึง่ อาจจะต้องเลิกอาชีพประมง
ไปท�ำอาชีพอื่น
“ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่เฉพาะสัตว์นำ�้ เท่านัน้ แต่จะส่ง
ผลกระทบต่ อ ไปในเรื่ อ งของ
คุณภาพน�้ำ  ป่าชายเลนที่ถือเป็น
แหล่ งอนุ บ าลสัต ว์ น�้ำที่ล ดลง
ชาวบ้านต้องอพยพย้ายถิ่นที่อยู่
อาศัยและเรื่องการเปลี่ยนทิศ
ของกระแสน�้ำที่จะต้องเกิดขึ้น
อย่างแน่นอนเมื่อถมดินไปขวาง
ทางน�้ำไหลเดิม”
“ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น ถือเป็น
โครงการทีท่ ำ� เกีย่ วกับทะเลทีใ่ หญ่
ที่สุดที่เคยมีมา ผลกระทบจึงมี
มากมาย   เรื่องของป่าชายเลน  
เรื่องของระบบนิเวศน์   เรื่องของ
การท่องเที่ยว  เรื่องของปัญหา
เกีย่ วกับสังคม  เรือ่ งของกระแสน�ำ้
มันมีเป็นร้อยประเด็นแต่พูดไม่
หมด” ดร.ธรณ์กล่าวสรุป
เปิดโอกาสนศ.
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นางสาวอรรถญา พิกลุ พารุง่ โรจน์
เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
ให้ความเห็นว่าการทีม่ หาวิทยาลัย
จะมี ก ารประเมิ น การพั ฒ นา
ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
ถือเป็นเรือ่ งดี เพราะภาษาจะเป็น
เรือ่ งทีส่ ำ� คัญในการติดต่อสือ่ สาร
“โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าตัว
บุคลากรควรเตรียมความพร้อม
จากตนเองก่อน จะต้องช่วยเหลือ
ตัวเองโดยการพัฒนาในด้านภาษา
อั ง กฤษ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้เรียนภาษา
อังกฤษเพิม่ ด้วย” (อ่านรายละเอียด
บทสัมภาษณ์ หน้า 12)
วัวหายล้อมคอก ต่อจากหน้า 1

ซึง่ นักศึกษาต่างเห็นว่าควรจะกัน้
พื้นที่ในส่วนที่ไม่พร้อมใช้บริการ
และติดป้ายบ่งบอกชัดเจนว่าเป็น
พืน้ ทีก่ อ่ สร้างควรใช้ความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลากลางคืน
รอบๆ ตึกมีแสงไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ยังมืดมิดอยู่หลายจุด ในส่วนนี้
นักศึกษาที่ขับขี่รถยนต์ต่างบ่น
เป็นเสียงเดียวกันว่า อันตราย
อย่างมาก เนือ่ งจากถนนค่อนข้าง
มืด หากไม่รู้ทางหรือไม่คุ้นเคย
เส้นทางอาจขับรถตกลงไปในคูนำ�้ ได้
นายวัชรพล โพธิอ์ ทุ ยั   ประธาน
คณะกรรมการนักศึกษา คณะ
นิเทศศาสตร์กล่าวถึงกรณีดงั กล่าว
ว่า ตนก็เข้าใจในการท�ำงานส่วนนี้
แต่การก่อสร้างในจุดต่างๆ โดย
เฉพาะหลังตึก 15 ควรจะมีระบบ
ที่ดีและปลอดภัยมากกว่านี้
“พืน้ ทีห่ ลังตึกเป็นจุดทีน่ กั ศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ใช้ท�ำกิจกรรม
อยู่ และนักศึกษาในคณะบางคน
ต้องท�ำงานที่ตึกจนค�่ำมืด กลับ
บ้านดึก หากมีอะไรเกิดขึน้ คงไม่ดี
รวมทั้งเรื่องไฟโดยรอบบางจุดก็
ยังเป็นมุมมืดอยู่ ควรจะปรับปรุง
ตรงนี้” นายวัชรพลกล่าว
จากการส�ำรวจโดยรอบอาคาร
ดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์
พบว่า มีการก่อสร้างปรับปรุง
พื้นที่ดังกล่าว โดยไม่ได้กั้นพื้นที่
แบ่งอย่างชัดเจน มีเพียงส่วนทีป่ นู
ไม่แห้งเท่านัน้ ทีม่ กี ารกัน้ ด้วยเชือก
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอาคารและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ที่ท�ำการ
ก่อสร้างค่อนข้างกว้าง ท�ำให้มี
ปัญหาในเรือ่ งท�ำป้ายและกัน้ เขต
การก่อสร้าง
“เรื่องไฟทางในขณะนี้ก�ำลัง
ด�ำเนินการเดินไฟรอบๆ ถนน
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถขึ้นเสา
ไฟฟ้าได้ ต้องรอถนนและระบบท่อ
ระบายน�้ำเสร็จก่อน นอกจาก
นี้ ใ นอนาคตอั น ใกล้ จ ะมี ก าร
สร้างวอล์คเวย์ และป้อมยาม
บริเวณวงเวียน ซึ่งจะเร่งให้เสร็จ
ก่อนรับปริญญาในเดือนธันวาคม”
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์กล่าว
ในส่วนของสระน�้ำด้านหลัง
อาคารทีม่ คี วามเสีย่ งให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ได้นั้น รศ.ดร.ธรรมศักดิ์กล่าวว่า
ก่อนหน้านี้มีป้ายและรั้วกั้นอยู่
คาดว่าน่าจะมีการน�ำออกไปช่วง
ท�ำฟุตปาท ส่วนเรื่องอุบัติเหตุที่
เกิดขึน้ จากการก่อสร้าง ยังไม่เคย
เกิดขึ้น จะมีบ้างก็เป็นเรื่องรถชน
กัน เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิตขับรถกันเร็ว ท�ำให้มอี บุ ตั เิ หตุ
เกิดขึ้นได้ ส่วนนี้ก็จะท�ำการสร้าง
เนินลดความเร็ว

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ที่ปรึกษา อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์, อนุสรณ์ ศรีแก้ว, บุปผา บุญสมสุข, นิพนธ์ เจริญพจน์, นวนิต ประถมบูรณ์,
ฐิติ วิทยสรณะ, สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น, นฤนาถ ไกรนรา, บรรณาธิการ วิทยา ร�่ำรวย กองบรรณาธิการ ญาณิกา อนุกูลพันธ์,
อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล, พณิตพิชา มีแก่น, ยุรนันท์ อินสอน, อารยะ ไชยรัตน์, อชิตพล ภู่มาศ, สารัช อินทสะโร, จิตติมา พูลสวัสดิ์, อรพรรณ ปล้องสอง,
นันท์นเรศ กสิวิทย์, องกร แซ่ลิ่ว, ณัฐพล ภัทรธนสาร ประสานงานกองบรรณาธิการ นันท์นเรศ กสิวิทย์ ศิลปกรรม พณิตพิชา มีแก่น, ยุรนันท์ อินสอน
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทวีรัก การพิมพ์
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หนังสือพิมพ์รังสิต

ศึกออนไลน์ระอุ

[ รายงานพิเศษ - ไอที ]

ปีที่ 18 ฉบับที่ 60 ประจำ�วันที่ 11-24 สิงหาคม 2554

พณิตพิชา มีแก่น

กูเกิลพลัสท้าดวลเฟสบุค๊

เ

		 ป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ สังคมออนไลน์กำ� ลังบูมสุดๆ
		 แบบหยุดไม่อยู่ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ
เสิรช์ เอนจิ้นอย่างกูเกิลย่อมรู้ดกี ว่าใคร เนือ่ งจาก
ก่อนหน้านี้กูเกิลเคยเป็นช่องทางหลักเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลออนไลน์ แต่บทบาทดังกล่าวก�ำลังลดน้อยลง
จนน่าใจหาย เพราะคนส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้
เวลากับเฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์มากกว่า

ด้วยเหตุนที้ างกูเกิลจึงปล่อยไม้ตายใหม่อย่าง กูเกิลพลัส
(Google +) ออกมาทวงศักดิ์ศรีเจ้าพ่อวงการโซเชียล
เน็ตเวิร์คกิ้งคืนตั้งแต่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิด
ให้ใช้ในวงจ�ำกัด โดยต้องได้รับเชิญจากคนที่ใช้อยู่เท่านั้น
แต่ระบบดังกล่าวก็ถูกระงับชั่วคราวหลังจากเปิดบริการ
เพียง 10 วัน เนื่องจากมีผู้ขอเข้าใช้ในระบบมากเกินกว่า
ทีจ่ ะรองรับได้ และแล้วตอนนีร้ ะบบการเชิญก็กลับมาเปิด
ใช้ได้ตามปกติ แต่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่าจะปิดอีกหรือไม่
แม้ก่อนหน้านี้ทางบริษัทจะเคยปล่อยทั้งกูเกิลเวฟ
และกูเกิลบัซซ์ออกสู่ตลาด แต่ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ
สักเท่าไหร่ นายแลร์รี่ เพจ ผู้ร่วมก่อตั้ง และซีอีโอคนใหม่
ของกูเกิล ซึ่งเข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา
จึ ง ถื อ โอกาสปล่ อ ยโปรเจคใหม่ อ ย่ า งกู เ กิ ล พลั ส
ซึง่ เป็นการให้บริการสังคมออนไลน์รปู แบบเดียวกับเฟสบุค๊
ทั้ ง นี้ ยั ง ได้ มี ก ารน� ำ เอาแถบเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ของกู เ กิ ล เข้ า มารวบรวมไว้ ด ้ ว ยกั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น
กล่องค้นหาข้อมูลของ กูเกิลแมพ จีเมล และอื่นๆ
อี ก มากมาย โดยเน้ น ระบบการใช้ ง านด้ า นความ
เป็นส่วนตัวสูง อันนีน้ กั พัฒนาหลายคนทีไ่ ด้มโี อกาสลองใช้
ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบของกูเกิลพลัส
น่าประทับใจเป็นที่สุด
พอล  อัลเลน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Ancestry.com เว็บไซต์
ที่ศึกษาเรื่องล�ำดับวงศ์ตระกูลของคนดัง ได้เปิดเผย
ข้อมูลยอดผู้ใช้ล่าสุดผ่านทางหน้าหลักกูเกิลพลัสของตน
ซึ่งเป็นตัวเลขสูงถึง 20 ล้านรายในระยะเปิดตัวเพียง
3 สัปดาห์ ขณะที่ปัจจุบันเฟสบุ๊คมีผู้ใช้งานเป็นจ�ำนวน
750 ล้านคน หลังจากเปิดบริการมาได้ 7 ปี โดยค่าเฉลี่ย
ยอดสมาชิกของเฟสบุ๊คจะเพิ่มอยู่ที่ 227,265 คนต่อวัน
ส่วนของกูเกิลพลัสนั้น เมื่อ 10 ก.ค. จ�ำนวนผู้ใช้งานแตะ
อยู่ที่ 7.3 ล้านคน และเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ตัวเลขพุ่งอยู่ที่
9.5 ล้านราย เฉลีย่ กูเกิลพลัสมียอดสมาชิกเพิม่ ขึน้ 2.2 ล้านคน
ต่อ 1 วันครึง่ หากคิดด้วยอัตราดังกล่าว กูเกิลพลัสจะมียอด
สมาชิก 750 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี
คราวนี้เราลองมาดูความเหมือน และความต่าง
ระหว่างกูเกิลพลัสกับเฟสบุ๊คกันบ้างดีกว่า ก่อนหน้านี้
กูเกิลเคยปล่อยระบบปุม่ +1 ออกมาลองเชิง คิดว่าหลายคน
อาจจะเคยผ่านตากันมาบ้าง แต่คงจะไม่ค่อยมีคนใช้กัน
สักเท่าไหร่ เจ้าปุ่มที่ว่านี้มันก็ท�ำหน้าที่เหมือนปุ่ม like บน
เฟสบุ๊คที่พวกเราชอบกดกันบ่อยๆ
เรื่องหน้าตานั้นไม่ต้องพูดถึง เรียกว่าคล้ายคลึง
เจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิรค์ อย่างเฟสบุค๊ ราวพีก่ บั น้อง แต่ทว่า
กูเกิลพลัสดูสะอาดตา เรียบง่าย แถมใช้งานสะดวกกว่า
เฟสบุ๊คในหลายๆ แง่ หลายคนที่เป็นแฟนคลับบริการทั้ง
หลายแหล่ของกูเกิลอาจจะสังเกตได้ว่ามันดูไม่ใช่แนว
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หน้าตาระบบ “Circle”

กูเกิลเอาซะเลย เพราะผูท้ คี่ อยควบคุมการออกแบบครัง้ นี้
คือ แอนดี้ เฮิร์ทซ์เฟลด์ ซึ่งเป็นอดีตผู้ออกแบบซอฟต์แวร์
ให้กับแมคอินทอชนั่นเอง
ส่วนระบบอัพเดตความเคลื่อนไหวของกูเกิลพลัส
ถูกเรียกรวมๆ ว่า “สตรีม” (Stream) ซึ่งท�ำหน้าที่เหมือน
“วอลล์” (Wall) ของเฟสบุ๊คทุกอย่าง แต่ข้อได้เปรียบ
ของสตรีมนั้นจะมีกล่องส�ำหรับส่วนอัพเดตแยกต่างหาก
อย่างเวลามีคนมาตอบข้อความโพสต์ของเรา ก็สามารถ
คลิกตอบกลับได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน้าทั้งหน้ารีเฟรช
ตัวเองใหม่เหมือนอย่างระบบของเฟสบุ๊คที่จะโหลดหน้า
ใหม่ทุกครั้ง
การจัดกลุม่ เพือ่ น หรือทีก่ เู กิลพลัสใช้ชอื่ ว่า “เซอร์เคิล”
(Circle) ท�ำให้การจัดกลุ่มเพื่อนกลายเป็นเรื่องง่าย
โดยเราสามารถลากชือ่ เพือ่ นทีเ่ ราต้องการเข้าไปในเซอร์เคิล
ทีเ่ ราตัง้ ชือ่ กลุม่ เอาไว้ได้ทลี ะหลายๆ คนเลยทีเดียว จุดเด่น
ของมันคือเวลาคุณโพสต์ข้อความใด คุณจะสามารถ
เลือกให้เห็นเฉพาะกลุ่มนั้นๆ ได้ ไม่ใช่เห็นทั่วทุกสารทิศ
เหมือนอย่างเฟสบุ๊ค
ส่วนระบบการรับเพื่อน หลักการท�ำงานจะเหมือน
ทวิตเตอร์ โดยเราสามารถลากชื่อคนที่เราต้องการ
เห็นโพสต์ของเขาเข้ามาในเซอร์เคิลเราได้เลย โดยไม่ตอ้ งรอ
ให้อกี ฝ่ายอนุญาต ลูกเล่นอีกอย่างทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั คือ
ระบบการโพสต์ขอ้ ความ เป็นทีร่ กู้ นั ว่าเฟสบุค๊ นัน้ จะจ�ำกัด
ตัวอักษรอยูท่ เี่ พียง 420 ตัวอักษรต่อการโพสต์หนึง่ ครัง้ แต่
กูเกิลพลัสสามารถโพสต์ได้แบบไม่มีจ�ำกัด แถมยังเพิ่ม
ลูกเล่นตัวหนา ตัวเอียง และการขีดค่าเส้นบนตัวอักษร
ได้อีกด้วย ที่ส�ำคัญยังมีระบบปิดไม่ให้คอมเมนท์ หรือปิด
ไม่ให้แชร์ได้อีกต่างหาก
แน่ น อนว่ า เมื่ อ เป็ น ระบบแบบสั ง คมออนไลน์
เรื่องการแชร์รูปภาพ และคลิปถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ดังนั้น   “Instant Upload”   จึงเป็นบริการใหม่
อีกรูปแบบที่ตอบโจทย์บรรดาคนชอบแชร์ทั้งหลาย
เพราะเมื่อเรามีรูปภาพ และคลิปวีดีโออยู่ในเครื่อง
มั น จะท� ำ การอั พ โหลดขึ้ น ไปรอบนเว็ บ ให้ อั ต โนมั ติ
และจะรอให้เลือกอีกครัง้ ว่าเราต้องการจะแชร์อนั ไหนบ้าง

หน้าตาระบบ “Hangouts”

นอกจากกูเกิลพลัสจะปล่อยโปรเจคสังคมออนไลน์
ออกมาให้ได้เล่นเต็มทีก่ นั บนบราวเซอร์แล้ว กูเกิลยังพัฒนา
ให้เล่นได้กบั ระบบ “แอนดรอยด์” (Android) บนสมาร์ทโฟน
โดยเฉพาะ ซึง่ ตอนนีย้ งั อยูใ่ นช่วงพัฒนาให้สามารถเล่นได้
ในโทรศัพท์ทุกรุ่น บริการนี้เรียกว่า “ฮัดเดิลส์” (Huddles)
ความจริงแล้วมันก็คือระบบแชทที่สามารถพูดคุยแบบ
ส่วนบุคคล หรือจะส่งข้อความทีเดียวหาเพือ่ นในเซอร์เคิล
ทัง้ หมด ซึง่ ในอนาคตอาจจะพัฒนาให้สามารถส่งข้อความ
เสียง ส่งไฟล์ หรือแชร์รูปภาพได้
ส่วนระบบเด่นๆ ทีก่ เู กิลพลัสปล่อยออกมาคงเป็นระบบแชท
แบบเห็นหน้า หรือวีดโี อแชทนัน่ เอง แต่ไม่ได้หมายความว่า
เฟสบุ๊คเขาไม่มีระบบนี้นะ เพียงแต่ของเฟสบุ๊คแชท
ได้เพียงหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ทางด้านกูเกิลพลัสเขาล�้ำกว่า
ด้วยการท�ำให้สามารถแชทเป็นกลุ่มได้ ซึง่ เรียกระบบนี้ว่า
“แฮงก์เอาส์” (Hangouts)
เห็ น ได้ ว ่ า ระบบของกู เ กิ ล พลั ส ล้ ว นเกิ ด ขึ้ น จาก
การน�ำข้อบกพร่องต่างๆ ของเฟสบุ๊คมาปรับปรุงให้เจ๋ง
และดีขนึ้ กว่าเดิมทัง้ สิน้ ซึง่ เว็บบล็อก Christianpost ได้ทำ� โพล
ออกมาส�ำรวจความเห็นผู้ใช้บริการว่าระหว่าง
กู เ กิ ล พลั ส กั บ เฟสบุ ๊ ค ใครจะอยู ่ ใ ครจะไป?
ผลโหวตล่าสุดคือ 44% ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่
จากจ�ำนวนกว่า 7,000 คน เชือ่ ว่ากูเกิลพลัสจะชนะเฟสบุค๊
และ 42% ไล่เลี่ยกันเชื่อว่าทั้งคู่จะไปด้วยกันได้ดี
เหมือนอย่างโค้กกับเป๊ปซี่นั่นเอง ส่วนอีก 14% เชื่อว่า
กูเกิลพลัสจะแพ้   ถึงแม้ก่อนหน้านี้ทางกูเกิลเขาจะออก
มาประกาศแล้วก็ตามว่าไม่ได้ท�ำออกมาเพื่อแข่งกับ
เฟสบุ๊คแต่ประการใด
แต่สิ่งที่ตอนนี้กูเกิลพลัสยังไม่มีคือ หน้าแฟนเพจ
และโซเชียลเกมส์ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เฟสบุ๊คดัง
เป็นพลุแตก ดังนั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าในอนาคต
กูเกิลพลัสจะเพิ่มระบบเหล่านี้เข้ามาหรือไม่ ที่ส�ำคัญ
ตอนนี้ กู เ กิ ล พลั ส แค่ เ ปิ ด ให้ ใ ช้ อ ยู ่ ใ นแวดวงจ� ำ กั ด
เพื่อเป็นการทดสอบระบบ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของศึก
การชิงผู้น�ำบนโลกออนไลน์เท่านั้น
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สารัช อินทสะโร อรพรรณ ปล้องสอง

นายกฯหญิง บนเส้นทางความขัดแย้ง

บทสรุปการเลือกตั้งที่ผ่านมา ที่ได้รับการกล่าว
ถึงว่าเป็นการชี้อนาคตของประเทศไทยว่าจะไป
ในทิศทางไหน ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยชนะการ
เลือกตั้งมีคะแนนเหนือพรรคประชาธิปัตย์คู่แข่ง
ส�ำคัญอย่างขาดลอย ท�ำให้ผสู้ มัครส.ส.บัญชีราย
ชื่ออันดับ 1 ของพรรคเพื่อไทยคือ น.ส.ยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร มีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่ 28 และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศไทย

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นบุตรคนสุดท้องในจ�ำนวน 10
คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร ภูมิล�ำเนาอยู่ที่
อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้องสาวแท้ๆ ของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สมรสโดยไม่
ได้จดทะเบียนกับ นายอนุสรณ์ อมรฉัตร อดีตผู้บริหารใน
เครือบริษทั ซีพี และกรรมการผูอ้ ำ� นวยการบริษทั เอ็ม ลิงก์
เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยมีบุตรชาย
หนึ่งคน ชื่อด.ช. ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือ น้องไปป์
เธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา

อนาคตรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ในมุมมองของคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
“...ในแง่ความสามารถ
เฉพาะตัวก็ไม่ได้เด่น
อะไร มีคุณสมบัติข้อ
เดียวคือเป็นน้องสาว
ของคุณทักษิณ ...”
อาจารย์ วิทยากร เชียงกูล

อาจารย์รู้สึกอย่างไร ที่คุณยิ่งลักษณ์น้องสาวทักษิณ
จะได้เป็นนายกหญิงคนแรก

เมื่อพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงเข้ามามาก  เขาก็มีสิทธิ์
ได้ ซึ่งก็แล้วแต่สส. ส่วนใหญ่จะโหวตให้ใคร แต่ทักษิณก็
คงสั่งให้โหวตคุณยิ่งลักษณ์ ก็คงเป็นไปตามนั้น
สาเหตุหนึง่ ทีพ
่ รรคเพือ่ ไทยชนะการเลือกตัง้ อาจารย์
คิดว่าเป็นเพราะนโยบายประชานิยมหรือไม่

มีหลายสาเหตุดว้ ยกัน โดยนโยบายประชานิยม เขาท�ำมา
นานแล้วตั้งแต่สมัยทักษิณเป็นนายกฯ ท�ำมาแล้วเหมือน
จะได้ผล มันถึงมือประชาชน ท�ำให้ประชาชนรู้สึกว่า พูด
แล้วท�ำได้ คนก็เชื่อถือ ในระยะหลังพรรคประชาธิปัตย์ก็
เสนอประชานิยม ทุกพรรคที่หาเสียงก็เสนอประชานิยม
แต่วา่ พรรคไทยรักไทยขายสินค้านีม้ าก่อน มันก็ได้เปรียบ
แม้จะถูกใจประชาชน อาจารย์คิดว่าจะท�ำได้หรือไม่
อย่างเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ

เขาคงท�ำไม่ได้ทงั้ หมด คงพยายามท�ำบ้าง อาจจะหาเหตุผล
โน่นเหตุผลนี่อะไรต่างๆ คือ พอท�ำได้บ้าง และอ้างเหตุผล
ว่าต้องใช้เวลา หรือว่าท�ำได้บางเงื่อนไข ซึ่งก็คงท�ำได้ แต่
ปัญหาก็คือท�ำไปแล้วมันเกิดผลดีหรือจะเพิ่มปัญหา คือ
ท�ำไปแล้วมันจะเกิดภาวะเงินเฟ้อ เกิดรัฐบาลเป็นหนีม้ าก
เศรษฐกิจระยะยาวก็อาจจะแย่ อะไรต่างๆ  แต่เขาไม่คอ่ ย
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วิชารัฐศาสตร์ (สิงห์ขาวรุ่น 21) เมื่อพ.ศ. 2531 และระดับ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. 2533
หลังจากทักษิณ ชินวัตรตัดสินใจขายหุ้นกลุ่มบริษัท
ชินคอร์ปให้แก่เทมาเส็ก โฮลดิง้ ส์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ท�ำให้
เธอต้องพ้นจากต�ำแหน่งของบริษทั ในกลุม่ ทัง้ หมด  และหัน
มาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือบริษัท เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เหลือของ
ตระกูล โดยด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกด้วย
เมื่อประกาศยุบสภาฯ   และมีการเลือกตั้งใหม่  
ยิ่งลักษณ์   ชินวัตร  ได้ปรากฏชื่อเป็นสส. ในระบบบัญชี
รายชือ่ พรรคเพือ่ ไทย  ตามใบสัง่ ของทักษิณ  ชนิ วัตร เจ้าของ
พรรคตัวจริง  เพือ่ เสนอตัวเข้าชิงต�ำแน่งนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศคนต่อไป และทุกอย่างก็สมหวังเมื่อได้รับชัยชนะ
แบบถล่มทลายจากการหนุนช่วยของกลุ่มคนเสื้อแดง
“คิดแก้ไข ไม่คิดแก้แค้น” เป็นค�ำที่ยิ่งลักษณ์กล่าว
ไว้ตามสคริปต์ที่ก�ำหนดในครั้งที่เปิดตัวหาเสียงครั้งแรก
ประหนึ่งค�ำมั่นสัญญาประชาคม  ท่ามกลางเสียงข่มขู่เอา
คืนฝ่ายตรงข้ามของกลุ่มคนเสื้อแดง และแม้การเลือกตั้ง
จะจบลง ก็ยงั มีคำ� ถามเกิดขึน้ มากมาย ตัง้ แต่เรือ่ งนโยบาย
ประชานิยมในช่วงหาเสียงซึง่ จะเป็นนโยบายขายฝันหรือไม่  

และอาจจะมีการน�ำเอาผูต้ อ้ งหาคดีกอ่ การร้ายเผาบ้านเผา
เมือง มาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล ทั้งยังมีประชาชนอีกมาก
ทีไ่ ม่เชือ่ ว่าการเป็นน้องสาวของทักษิณ อันเป็นต้นเหตุของ
ความขัดแย้งทัง้ มวล จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ได้ และหลายคนยังมองว่าเธอไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
นายกฯ เพราะขาดประสบการณ์ดา้ นการบริหารชาติบา้ นเมือง
ทั้งอาจมองว่าเธอเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว  
และต้องท�ำเพื่อพี่ชายโดยการนิรโทษกรรมให้ทักษิณ
อีกทั้งภาพลักษณ์ที่มีพี่ชายเป็นนักโทษหนีคดี
เป็นอุปสรรคใหญ่ทรี่ ออยูเ่ บือ้ งหน้าของนายกรัฐมนตรี
หญิงคนแรกของไทยครั้งนี้

สนใจ เขาสนใจแต่เรื่องหาเสียง

คุณทักษิณคอยสั่งการจากข้างนอกมันไม่เหมือนเข้ามา
ยิ่งลักษณ์พูดไว้ว่าจะน�ำความปรองดองมาสู่ประเทศ บริหารด้วยตนเอง และอีกปัญหาคือถ้ากลุ่มรัฐมนตรีต่าง
อาจารย์คิดว่าจะท�ำได้หรือไม่
คนต่างมุ่งหาประโยชน์ส่วนตัว ก็จะสั่งและคุมเกมส์ยาก
เขาพูดแบบนั้นก็หมายถึง การนิรโทษกรรมให้กับคุณ
นายกฯ หญิงมีพี่ชายที่เป็นนักโทษหนีคดี เขาจะล้าง
ทักษิณ ซึ่งอาจารย์คิดว่ายังไงเขาก็จะท�ำ  แต่คงดูจังหวะ ภาพลักษณ์นี้ได้อย่างไร
เวลา ดูสถานการณ์ ดูอะไรต่างๆ หรือไม่ก็หาช่องผ่อน เมืองไทยไม่คอ่ ยสนใจเรือ่ งพวกนี้ และเขาก็อา้ งว่าทักษิณ
หนักให้เป็นเบา เพราะถ้าท�ำเพื่อพรรคพวกตัวเองมากๆ ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างโน้นอย่างนี้
ก็จะมีคนคัดค้านเยอะ และบางอย่างมันไม่เป็นไปตาม
อาจารย์คิดว่าบ้านเมืองจะเดือดร้อนหรือไม่
กฎหมายมันก็ท�ำยาก
จะเดือดร้อนก็เมือ่ แก้ปญ
ั หาไม่ได้ หมายความว่าไม่สามารถ
จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ถ้าการนิรโทษกรรมเกิด แก้ปญ
ั หาได้จริง ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ ปัญหาการเมือง
ขึ้นจริง
ปรองดองก็แก้ไม่ได้ เพราะการปรองดองมันหมายความ
ถ้าไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมในทางการเมืองผมว่ายุ่ง ว่าจะต้องรักษากฎหมายด้วย สมมุตวิ า่ ถ้าให้คณ
ุ ยิง่ ลักษณ์
เพราะทางกฎหมายทางศาลเขาตัดสินไปแล้วว่าคุณมี ขึ้นมาบริหารรัฐบาล  เสื้อแดงก็จะไม่ออกมาชุมนุม  แล้ว
ความผิด แล้วมันไม่ใช่ความผิดทางการเมืองเพียงอย่าง บ้านเมืองจะสงบก็ไม่จริง เพราะถ้าเกิดท�ำอะไรไม่ดี กลุ่ม
เดียว มันเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินด้วย ทั้งเรื่องโกง คนเสือ้ เหลืองก็ออกมา ปัญหามันก็ไม่จบ ถ้าคุณไม่ปฏิรปู
เรือ่ งหนีภาษีอะไรต่างๆ  และคุณจะมาเปลีย่ นค�ำตัดสินของ บ้านเมืองให้มันดี แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง คุณยังบริหาร
ศาลได้อย่างไร  มันไม่เหมือนอย่างกรณีสมัยก่อนที่มีการ แบบเก่า บ้านเมืองก็ไปยาก
นิรโทษกรรมพรรคคอมมิวนิสต์ เพราะพรรคคอมมิวนิสต์
สุดท้ายอาจารย์อยากฝากอะไรกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์
เขามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง  อย่างนั้นถือ ผมไม่คอ่ ยมีความหวังกับเขา แต่คดิ ว่าถ้าเขาพยายามท�ำ
เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ ส่วนนี่เป็นเรื่องอาญาเป็นเรื่อง หน้าทีใ่ ห้ดี คือถ้าเขาไม่รบี ท�ำมาหากินมากจนเกินไปก็อาจ
การโกงมันยอมความไม่ได้ ก็เหมือนผิดไปแล้ว แต่ถ้า จะพออยูไ่ ด้ แต่นโยบายแบบประชานิยมมันมีความเสีย่ ง
คุณทักษิณมารับโทษติดคุก และขอนิรโทษกรรมจาก สูง เพราะเวลานี้เศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหา ระบบทุนนิยม
ในหลวง ฯ  เขาอาจจะท�ำได้ก็ได้ แต่ไม่รู้ว่าทักษิณจะกล้า มันมีปัญหาในตัวของมันเอง มันสร้างความขัดแย้ง สร้าง
ความไม่สมดุล แม้แต่อเมริกายังมีปญ
ั หาเลย ประมาณว่า
ท�ำหรือไม่
อย่างที่รู้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นกลุ่มเดียวกับคนเสื้อ ความร�่ำรวยอยู่ที่คนส่วนน้อย ไม่กระจายสู่คนส่วนใหญ่
แดง ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์ อย่างคดีเผา คนส่วนใหญ่จะมีรายได้น้อย อย่างคนซื้อบ้าน เขาไม่มี
บ้านเมืองที่ราชประสงค์ ซึ่งกลายเป็นคดีกอ่ การร้าย คราว ปัญญาซือ้ แบงค์กจ็ ะปล่อยสินเชือ่ เยอะ ฉะนัน้ ก็เกิดปัญหา
นีจ้ ะแก้กนั อย่างไร เพราะผูแ้ ก้ไขเป็นคูก่ รณีหรือเป็นจ�ำเลย หนีเ้ สีย แบงค์ลม้ ละลาย รัฐบาลก็เอาเงินไปอุดหนุน ตอน
เสียเอง เขาคงประนีประนอมให้เลิกๆ กันไป
นี้รัฐบาลก็เป็นหนี้มาก ในยุโรปก็มีปัญหาขนาดประเทศ
อาจารย์คดิ ว่ารัฐบาลยิง่ ลักษณ์จะมาท�ำหน้าทีบ่ ริหาร ใหญ่ เศรษฐกิจดีกว่าเราทัง้ อิตาลี สเปน พวกนีย้ งั มีปญ
ั หา
บ้านเมืองได้ดีเพียงใด
เลย เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่พยายามสร้างความเข้มแข้งใน
เขาคงไม่เก่งเท่าคุณทักษิณ ยิ่งลักษณ์เป็นเพียงน้องสาว ตัวเองและไปพึ่งพาการลงทุนกับการค้าต่างประเทศ ไป
และเป็นคนทีท่ กั ษิณไว้ใจมากทีส่ ดุ คือในแง่ความสามารถ ประชานิยมมาก เศรษฐกิจเราก็จะมีปัญหา
เฉพาะตัวก็ไม่ได้เด่นอะไร มีคณ
ุ สมบัตขิ อ้ เดียวคือเป็นน้อง
สาวของคุณทักษิณ การท�ำงานจึงล�ำบากเหมือนกัน เพราะ
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หนังสือพิมพ์รังสิต

[ บันเทิง ]

เป็ น เวลานานร่ ว ม 10 ปี ที่ ห ลายคนเติ บ โตขึ้ น
พ ร ้ อ ม กั บ ภ า พ ย น ต ร ์ แ ฮ ร ์ รี่ พ อ ต เ ต อ ร ์
ภาพยนตร์ ม หากาพย์ 8 ภาค ซึ่ ง ท� ำ รายได้
รวมมาแล้ ว กว่ า 7,000 ล้ า นดอลลาร์ แ ละยั ง
คงเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จากภาคจบตอนสุ ด ท้ า ย
แฮร์ รี่ พอตเตอร์ กั บ เครื่ อ งรางยมทู ต 7.2 ซึ่ ง จาก
ผลตอบรับเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าภาพยนตร์
ปิดฉากของหนังชุดนี้ ท�ำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและ
สมบูรณ์แบบ

พณิตพิชา มีแก่น

ดวิด เฮย์แมน ผูอ้ ำ� นวยการสร้าง ร่วมมือกับ
เพือ่ นเก่าสมัยเด็กอย่าง ลีโอเนล วิแกรม
ผู้บริหารที่วอร์เนอร์บราเธอร์ ได้เจรจา
ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่ง
เขียนโดย เจ. เค. โรวลิ่ง มาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ในปลายปี 1999 ด้วยจ�ำนวน
เงิน 1 ล้านดอลลาร์
หนังได้นกั แสดงวัยใสเมืองผูด้ อี งั กฤษ
ตามแบบในหนังสือ มารับบทตัวละครหลัก
คื อ แดเนี ย ล แรดคลิ ฟ ฟ์ เป็ น แฮร์ รี่
พอตเตอร์ เด็กชายผูร้ อดชีวติ และฮีโร่ของ
หนังสือชุดนี้   รูเพิร์ต กรินท์ รับบทเป็น
โรนัลด์ วีสลี่ย์ หรือรอน เพื่อนซี้ของ
แฮร์รี่ เด็กชายตัวสูงผอมเก้งก้าง มีผม
สีแดงเพลิงเป็นเอกลักษณ์ และเอ็มมา
วัตสัน เป็น เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ เพื่อน
สนิทอีกคนของแฮร์รี่ เด็กสาวผูม้ สี ติปญ
ั ญา
เฉียบแหลม ไหวพริบเป็นเลิศ
แฮร์รี่ พอตเตอร์ เวอร์ชั่นบนจอยักษ์
ออกฉายครั้งแรกในปี 2001 โดยใช้ชื่อว่า
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry
Potter and the Sorcerer’s Stone) ซึง่ กวาด
รายได้ทั่วโลกไปกว่า 974 ล้านดอลลาร์
กลายเป็นหนังท�ำเงินสูงสุดตลอดกาลอันดับ
ที่ 9 ในช่วงเวลานั้น โดยได้ คริส โคลัมบัส
(Home Alone และ Mrs. Doubfire)  
เจ้าพ่อหนังตลกครอบครัวมาก�ำกับทั้งใน
ภาคหนึ่งและภาคสอง
ในภาคแรก แฮร์รไี่ ด้รบั รูว้ า่ แท้จริงแล้ว
เขาไม่ใช่เด็กธรรมดา แต่มีเวทมนต์และ
ได้เข้าเรียนในโรงเรียนพ่อมดและแม่มด
ฮอกวอร์ต เขาได้พบกับเพื่อนใหม่อย่าง
รอนและเฮอร์ไมโอนี่ ได้รบั รูท้ มี่ าของแผล
เป็นรูปสายฟ้าบนหน้าผากของเขา ทั้งยัง
ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องศิลาอาถรรพ์ ซึ่ง
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร (ลอร์ดโวลเดอร์มอร์)
ต้องการขโมยมันไปเพื่อชุบชีวิตตัวเอง
แฮร์รแี่ ละผองเพือ่ นจึงต้องร่วมมือกันเพือ่
ยับยั้งแผนการนั้น
หนังภาคแรกไม่ได้ออกมาหวือหวา
หรือตื่นตาตื่นใจตามอย่างที่หลายคน
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คาดหวัง หากแต่ภาพยนตร์จะเน้นการปู
พืน้ ฐานของเรือ่ ง น�ำผูช้ มทุกท่านค่อยๆ ก้าวเข้าสู่
โลกจินตนาการ อันเป็นจุดประสงค์หลักของหนัง
โดยยังคงเก็บใจความหลักของหนังสือและ
คาแรคเตอร์ของตัวละครไว้อย่างครบถ้วน
สร้างสรรค์ฉากออกมาให้ดูสมจริงและมี
ตัวตน
หากเปรียบเทียบกับภาคสอง แฮร์รี่ พอตเตอร์
กับห้องแห่งความลับ(Harry Potter and the
Chamber of Secret) ซึง่ ออกฉายในปี 2002
โดยกวาดรายได้ไปทัง้ หมด 879 ล้านดอลลาร์
ซึ่งน้อยลงกว่าภาคแรกมาก อาจเป็นเพราะ
กระแสไม่ได้แรงเท่าภาคแรก
ภาคนี้หนังได้เพิ่มความมืดหม่นขึ้นใน
ระดับพอสมควร เพราะชีวติ ปีสองในโรงเรียน
ของแฮร์รี่ต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากขึน้ เขาต้องทนรับแรงกดดันจาก
คนรอบข้างเพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนเปิด
ห้องแห่งความลับ สาเหตุที่ท�ำให้หลายคน
กลายเป็นหิน เขาต้องพบเจอประสบการณ์
เฉียดตาย รับรูถ้ งึ ภาระอันหนักอึง้ เกินกว่าที่
เด็กในวัยเขาจะรับได้ โดยต้องต่อสูก้ บั งูยกั ษ์
บาซิลสิ ก์กอ่ นทีท่ กุ อย่างจะสายเกินแก้ หนัง
ยังคงด�ำเนินเรือ่ งตามแบบหนังสือเป๊ะๆ และ
เพราะรายละเอียดเยอะเวลาสามชัว่ โมงจึงดู
เอื่อยเฉื่อยน่าเบื่อไปบ้าง แต่ภาคนี้ได้เพิ่ม
ความตืน่ เต้นจากการต่อสูใ้ ห้เด็กๆ ได้ลนุ้ กัน
แต่พอดี ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใด
ในปี 2004 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษ
แห่งอัซคาบัน (Harry Potter and the Prisoner
of Azkaban) ก็ได้ฤกษ์ออกฉาย โดยมี
อัลฟองโซ คัวรอง (Y Tu Mama Tambien)
ผู้ก�ำกับชาวเม็กซิกันซึ่งเพิ่งก�ำกับหนังวัยรุ่น
หมาดๆมาท�ำหน้าที่ในภาคสาม โดยกวาด
รายได้ไปเพียง 795 ล้านดอลลาร์ สาเหตุ
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ที่มันลดลงไปเยอะขนาดนี้ ส่วนหนึ่งอาจ
มาจากการเปลี่ยนผู้ก�ำกับคนใหม่ เลยอาจ
ท�ำให้แฟนหนังไม่ค่อยแน่ใจ
ในภาคนีแ้ ฮร์รเี่ ริม่ ได้รบั รูด้ า้ นมืดของตัว
เอง เขาต้องเผชิญกับความกลัวหลายรูปแบบ
ทัง้ กลัวว่าอาจจะไม่ได้กลับไปฮอกวอร์ตอีก
เพราะเขาเผลอใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนซึ่ง
ผิดกฎ การต้องเผชิญหน้ากับผูค้ มุ วิญญาณ
และการได้รบั รูต้ น้ เหตุทที่ ำ� ให้พอ่ แม่ของเขา
ตาย ซึง่ นัน่ ท�ำให้หนังภาคนีไ้ ด้ใส่ความลึกลับ
มืดหม่น และความซับซ้อนด้านความคิดของ
แฮร์รี่มากขึ้น
ปีสี่ของแฮร์รี่ในฮอกวอร์ตนับเป็นการ
เปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส� ำ คั ญ ของหนั ง ชุ ด นี้
แฮร์รี่พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี (Harry Potter
and the Goblet of Fire) กวาดรายได้ไป
895 ล้านดอลลาร์ จากหนังที่เด็กดูได้โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องมีผู้ใหญ่คอยคุม แปรเปลี่ยน
มาเป็นเรทพีจี 13 ทีต่ อ้ งมีผใู้ หญ่คอยแนะน�ำ 
เนื่องจากภาคนี้มีเนื้อหาที่อาจแสดงถึง
จินตนาการที่เริ่มรุนแรงและดูน่ากลัวมาก
ขึน้ ผูก้ ำ� กับของภาคนีไ้ ด้ ไมค์ นีเวลล์ ผูก้ ำ� กับ
ชาวอังกฤษมาถ่ายทอดเรือ่ งราวความอิจฉา
ริษยา ชือ่ เสียง และการตายครัง้ แรกของเพือ่ น
ร่วมโรงเรียน รวมถึงในตอนท้ายของภาค
นี้ ได้เปิดตัวลอร์ดโวลเดอร์มอร์ที่มีหน้าตา
น่ากลัวอย่างเป็นทางการด้วย
ตัวละครในภาคนี้ได้เติบโตเข้าสู่วัย
หนุ่มสาวแล้ว เพราะมีเรื่องความรักเข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งของแฮร์รี่ที่ไปตกหลุมรักสาว
ผู้มีเจ้าของ และเพื่อนสนิทอย่างรอนกับ
เฮอร์ไมโอนี่ที่มีความรู้สึกแปลกๆ ให้กัน
การเติบโตและการมองโลกทีเ่ ปลีย่ นไปของ
ตัวละครท�ำให้หนังแสดงออกอย่างด�ำมืดขึน้
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเริ่มมีรอยร้าว การ
สูญเสียเริม่ ต้นขึน้ เพราะหนังก�ำลังชักน�ำเข้า
สูก่ ารกลับมาของลอร์ดโวลเดอร์มอร์ พ่อมด
ชัว่ ร้ายทีฆ่ า่ คนไม่เลือกหน้า รวมไปถึงการที่
นักแสดงหลักก็โตพร้อมกับตัวละครจริงๆ ยิง่
ท�ำให้ภาพยนตร์ออกมาดูสมจริงมากยิ่งขึ้น
ส่วนหนังสามภาคหลังกับอีกหนึง่ พาร์ท
ก�ำกับโดย เดวิด เยตส์ เรียกได้ว่าอยู่นาน
ทีส่ ดุ จนปิดต�ำนานมหากาพย์ชดุ นีเ้ ลยทีเดียว
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีนกฟีนิกซ์ (Harry
Potter and the Order of Phoenix) และ
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม (Harry
Potter and the Half-Blood Prince) เป็น
ภาคทีใ่ ส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเต็มเปีย่ ม
เรียกได้วา่ ดราม่าถึงอารมณ์สดุ ๆสังเกตได้จาก
โทนสีและการโคลสอัพภาพทีอ่ อกมามืดหม่น
ทุกครัง้ เวลาถ่ายทอดผ่านสายตาของแฮร์รี่
ในภาคนี้ แ ฮร์ รี่ สู ญ เสี ย ซี เ รี ย ส แบล็ ก
พ่อทูนหัวที่เขารักจากการต่อสู้กับผู้เสพ
ความตายในกระทรวงเวทมนต์ และสูญเสีย
ความไว้เนื้อเชื่อใจของทุกคน เมื่อเขาบอก
ว่าลอร์ดโวลเดอร์มอร์ได้กลับมาแล้ว แต่
ไม่มใี ครยอมเชือ่ เขาแม้แต่คนเดียวนอกจาก

ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ญาติผู้ใหญ่
อีกคนที่เขารัก แต่ก็ต้องสูญเสียไปอีก
ในภาคเจ้าชายเลือดผสม ซึ่งถูกฆ่าโดย
ศาสตราจารย์สเนป ซึ่งแอบท�ำงานให้
ลอร์ดโวลเดอร์มอร์มานาน และยังเป็น
คนที่ดัมเบิลดอร์เองไว้ใจมากที่สุด
ในภาคหกนี้ ทุ ก คนรู ้ แ ล้ ว ว่ า
โวลเดอร์มอร์กลับมา การต่อสูข้ องทัง้ ฝ่าย
ธรรมะและอธรรมเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็น
ทางการ และแฮร์รไี่ ด้รแู้ ล้วว่าโวลเดอร์มอร์
แบ่งวิญญาณตัวเองออกเป็นหลายส่วน
ซ่อนไว้ในฮอร์ครักซ์ และสืบเนือ่ งไปจนถึง
เนื้อหาในภาคเจ็ด แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ
เครื่องรางยมทูต (Harry Potter and the
Deathly Hollow) ซึง่ จ�ำเป็นต้องแบ่งออก
เป็นสองภาค เนื่องจากต้องการน�ำเสนอ
เนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
โดยในพาร์ทแรกจะกล่าวถึงแฮร์รี่
ที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อในปีเจ็ด แต่จะ
ออกตามหาฮอร์ครักซ์ ซึ่งเป็นภารกิจ
ที่ดัมเบิลดอร์ทิ้งไว้ให้ โดยมีรอนและ
เฮอร์ไมโอนี่เพื่อนตายขอติดตามไป
ด้วย ซึ่งทั้งสองพาร์ทการปลิดชีวิตผู้คน
เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก
เรื่องราวได้ด�ำเนินมาจนถึงจุดสูงสุดแล้ว
แฮร์รแี่ ละเพือ่ นๆ ต้องช่วยกันต่อสู้ อดทน
ต่อความยากล�ำบากและความหวาดกลัว
ซึง่ เดิมพันด้วยโลกทัง้ ใบ หนังได้ถา่ ยทอดให้
เห็นถึงแง่มมุ ของผูเ้ สียสละ ซึง่ เต็มไปด้วย
ความขัดแย้ง ความโศกเศร้า และความ
มืดหม่นรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ทุกหนแห่งในเรือ่ ง
ในพาร์ทสองซึง่ เป็นการปิดท้ายอย่าง
แท้จริงของมหากาพย์ยาวนานกว่าสิบปี
ของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ผูค้ นทัว่ โลกได้จบั ตา
มองและตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อว่า
หนังภาคจบนี้จะออกมาในรูปแบบไหน
และก็ไม่ได้ท�ำให้แฟนหนังเรื่องนี้ผิดหวัง
แต่อย่างใด หนังได้เติมเต็มตอนจบของ
แฮร์รี่ พอตเตอร์อย่างลงตัว ได้เปิดเผยปม
ขัดแย้งบางอย่างในเรือ่ งราวความสัมพันธ์
ของสเนปและดัมเบิลดอร์ ซึ่งแท้จริง
แล้วสเนปได้เสี่ยงชีวิตสวมบทบาทเป็น
สายลับสองหน้า เพือ่ ปกป้องแฮร์รี่ ลูกชาย
เพียงคนเดียวของหญิงสาวที่เขารัก ลิลี่
พอตเตอร์ ให้อยู่รอดปลอดภัยเพื่อโค่น
โวลเดอร์มอร์ เจ้าแห่งศาสตร์มืดลงให้ได้
ตามข้อตกลงกับดัมเบิลดอร์
สเปเชียลเอฟเฟกต์ในภาคนีท้ ำ� ออกมา
ได้อย่างสมบูรณ์แบบถ่ายทอดให้เห็นทุก
ซอกทุกมุมของโรงเรียนฮอกวอร์ตทีก่ ลาย
เป็นสนามรบ มิตรภาพ ความเชื่อใจของ
การร่วมแรงร่วมใจกันของบรรดาตัวละคร
ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ภาพยนตร์เรือ่ งนี้
ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ
แฮร์รจี่ งึ ไม่ใช่เพียงฮีโร่ในวรรณกรรม
แต่เป็นปุถุชนที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค
เพื่อเอาชนะสิ่งเลวร้ายต่างๆ เหมือน
กับชีวิตคนเราที่ต้องยืนหยัดต่อสู้ไป
จนสุดเส้นทางของชีวิต
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ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ช อบเรื่ อ งราว
ประเภทฆาตกรรม ซ่ อ นเงื่ อ น
ที่ มี ป มปริ ศ นาให้ เ ราติ ด ตาม
พร้ อ มเพิ่ ม ดี ก รี ค วามสยองปน
ขนหั ว ลุ ก จนท� ำ ให้ เ ราแทบ
ไม่ ก ล้ า กระพริ บ ตา และถ้ า
เรื่ อ งราวเหล่ า นั้ น เปิ ด โอกาส
ให้ เ ราเข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของเหตุ ก ารณ์ ในฐานะ
ผู ้ ไ ขปมปริ ศ นา ลองคิ ด ดู ว ่ า
จะเพิ่ ม อรรถรสความบั น เทิ ง
ให้ แ ก่ เ รามากขึ้ น แค่ ไ หน

ห

นังสือพิมพ์รังสิตฉบับนี้ เราขอพาผู้อ่านไปสัมผัส
โลกแห่งจินตนาการในอีกรูปแบบหนึ่ง   ไม่ใช่
การชมภาพยนตร์ หรืออ่านหนังสือ  แต่เป็นการเข้าร่วม
ไขปริศนาฆาตกรรม ในโรงพยาบาลที่ถูกขนานนามว่า  

Bloody Hospital
Bloody Hospital จ�ำลองมาจากเค้าโครงเหตุการณ์

จริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
เรื่องราวเริ่มต้นที่ ยูโกะ หญิงสาวผู้โชคร้ายถูกสาด
น�้ำกรดจากใครบางคน  เธอทนรับใบหน้าตัวเองไม่ได้
จึ ง ผู ก คอตาย  หลั ง จากนั้ น ผู ้ ค นในโรงพยาบาลก็
หายสาปสู ญ หรื อ ล้ ม ตาย ซึ่ ง สภาพศพทุ ก ศพจะมี
รอยกรรไกรปรากฏอยู ่ เป็ น ปริ ศ นาที่ ร อให้ เ ราไป
ร่วมไขความลับแบบเกมไขปริศนา
เนื้อเรื่องจะถูกแบ่งเป็น 4  ตอน (ดูรายละเอียดรอบ
คดีทั้งหมดในล้อมกรอบ) โดยแต่ละตอนจะมีโจทย์
ที่แตกต่างกันให้เราเข้าไปค้นหา และในตอนสุดท้าย
จะเป็นการไขปริศนาทั้งหมดของเรื่องนี้
พวกเราได้มีโอกาสไปร่วมไขปริศนาในตอนแรก  
ความแค้นของยูโกะ  ซึ่งเราจะต้องค้นหาหลักฐานเพื่อ
หาตัวคนที่สาดน�้ำกรดใส่ยูโกะผ่าน  3  โซน

อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล

ด่านแรก โซน B ซอมบี้

ประตูบานแรกเปิดออกพร้อมกับการต้อนรับของ
ผู้น�ำทางที่ดูคล้ายผีดิบ เขาพาพวกเราทั้งสามคนที่รวมกัน
เป็นทีมไปชมฉากหนึ่งผ่านจอพลาสม่า พร้อมกับโจทย์
“ตามหากุญแจจากซอมบี้”
เพื่อน�ำไปสู่หลักฐานในด่านสุดท้าย เมื่อประตูถูก
เปิดออก เราต้องเดินตามลูกศรสีขาวโดยมีเชือกที่มัดเป็น
ปมสั้นๆ ที่สมาชิกในทีมทั้งสามจะต้องจับเอาไว้ตลอด
เส้นทาง แสงไฟจางๆ ในความมืดน�ำให้เราเดินไปตามทาง
ที่เหมือนเขาวงกตช่องเล็กๆ แคบๆ ที่มีกลิ่นอับเล็กน้อย  
ตลอดเส้นทางจะมีผีดิบออกมาหลอกหลอนเรียกเสียง
ภาพบรรยากาศภายใน Bloody Hospital
กรีดร้องเป็นระยะ จนในทีส่ ดุ เราก็ได้กญ
ุ แจจากซากซอมบี้
ที่นอนอยู่ใกล้กับประตูทางออก
ในด่านแรกเปิดตู้ที่ใช้ซ่อนกรรไกร
อุปกรณ์ที่เราได้เป็นกระบอกไฟฉายแต่เปลี่ยนสีเป็น
สีฟ้าผูดติดกับเชือกเช่นเดิม   ด่านนี้เพิ่มความน่ากลัว
ด่านที่สอง โซน C ค้นหา
ประตูบานสุดท้ายของโซน C เปิดออกพร้อมกับผูน้ ำ� ทาง ด้วยดนตรีเพลงสยองขวัญที่คุ้นหู ผสมกับเสียงร้องและ
เช่นเคย ฉากต่อเนื่องของคดีถูกฉายให้ชมอีกครั้ง พร้อมๆ เสียงทุบประตู มีทางเดินที่กว้างกว่าเดิมแต่มีผ้าม่าน
กับโจทย์ “ตามหากุญแจในโลงศพเพื่อไขประตูสีแดง สีด�ำไหวไปมาให้ลุ้นตลอดทาง  บางช่วงต้องดึงตุ๊กตาที่
ถูกแขวนคอขวางทางไว้ออกให้พน้ ทาง เดินต่อประมาณครึง่
เพื่อเข้าไปหาแผนที่ในโซนถัดไป”
ในโซนนี้เราได้รับไฟฉายแสงสีแดงมัดติดกับเชือก ทางเราจะพบทางเดินทีล่ อ้ มรอบไปด้วยกระจก จะเห็นมุม
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดสมาชิกไว้ด้วยกัน   เสียงกรีดร้องและ ที่จัดคล้ายศาลมีข้อความเขียนว่าให้สั่นกระดิ่งเพื่อ
เสียงทุบประตูดังขึ้นเป็นระยะๆ จนมาถึงห้องที่คล้ายห้อง ปลดปล่อยวิญญาณ พร้อมกับเสียงบอกว่าบันทึกทุกอย่าง
ทดลอง รอบๆ เต็มไปด้วยขวดโหลทีบ่ รรจุอวัยวะส่วนต่างๆ ไว้ในไดอารี่
เราต้องคอยสังเกตรอบข้างเพื่อหาหลักฐานที่จะพา
ของมนุษย์วางเรียงกันอยู่ หลอดไฟกระพริบสว่างวาบๆ
มีเสียงคล้ายๆ กับไดร์เป่าผมหรือเครื่องดูดฝุ่นดังขึ้น ไปหากรรไกรเพื่อผ่านเกมในวันนี้และยังต้องรื้อค้นหา
พอให้ตกใจ เราเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆ จนพบโลงศพ และ ไดอารี่ที่จะน�ำไปสู่การไขคดี   ในที่สุดเราก็เปิดประตู
บานสุดท้ายที่เป็นทางออก
เริ่มปฏิบัติการตามหากุญแจเพื่อไขประตูสีแดง
น่าเสียดายที่ด่านนี้เราไม่สามารถหาแผนที่ออกมาได้
บทสรุปของวันนีเ้ ราไม่ได้หลักฐานออกมาแม้แต่

ด่านที่สาม โซน A หลอน

สัมผัสความสนุกแบบขนหัวลุกได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-21.30
และ เสาร์-อาทิตย์เวลา 11.00-22.30 ชั้น 2 อาคารมอลล์เอวีนิว ซ.ลาดพร้าว 144
ติดกับเดอะมอลล์บางกระปิ หรือโทร 02 733 1441 www.horror-legend.com
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ผู้น�ำทางพาเราทั้งสามมาชมฉากสุดท้ายของคดี ที่
ทิ้งร่องรอยปริศนา โจทย์ของโซนนี้เราต้องใช้แผนที่ตาม
หาสิ่งของที่ยูโกะจับเป็นสิ่งสุดท้าย ซึ่งคือ กรรไกรที่ใช้ตัด
ผ้าก็อซออกจากใบหน้า โดยใช้กุญแจที่ได้จากซอมบี้

ชิ้นเดียว!!

แต่ ค วามสนุ ก และแปลกใหม่ ที่ ไ ม่ ซ�้ ำ ซากของ
Bloody Hospital ก็ตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการความ
ตื่นเต้นและท้าทาย ทั้งยังเป็นการฝึกให้มีสติอยู่เสมอ แม้
ในสถานการณ์ที่กดดัน เมื่อเผชิญกับสิ่งที่คาดไม่ถึงเพื่อ
น�ำไปสู่การแก้ปัญหาในที่สุด
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ปัจจุบันคลินิกทันตกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว
จนกลายเป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันทางการตลาดสูง
ทั้งเชิงคุณภาพของการรักษาและเชิงกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยแต่ละคลินิกจะมีการแข่งขันกัน
ในเรือ่ งของ โปรโมชัน่ ราคา การประชาสัมพันธ์ เป็นหลัก
เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ซึ่งแตกต่างจากคลินิก
ทันตกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ใช้เวลา 2 ปี
ในการสร้างคลินิกเพื่อใช้เป็นสื่อกลางการเรียน
การสอนที่มีความทันสมัย เพื่อผลิตทันตแพทย์
รุ ่ น ใหม่ ใ ห้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก รั ก ในวิ ช าชี พ ปลู ก ฝั ง
ความเป็นผูใ้ ห้ โดยไม่มงุ่ หวังผลทางธุรกิจ ซึง่ เป็น
คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก
ของประเทศไทย ปัจจุบันมีชาวต่างชาติให้ความ
สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจ�ำนวนมาก
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พลเรือตรีหญิง สุชาดา วุฑฒิกนก
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า  คลินกิ ทันตกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ คลินกิ สวัสดิการ
บริการของอาจารย์ ซึ่งใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับอาจารย์
เพื่อน�ำไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และ
คลินกิ นักศึกษาทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูว้ ธิ กี ารรักษา
จากประสบการณ์จริงซึง่ หลักสูตรการเรียนการสอนก�ำหนด
ให้นกั ศึกษาทันตแพทย์ตอ้ งฝึกรักษาผูป้ ว่ ยด้านทันตกรรม
ก่อนจบการศึกษา
การให้บริการนัน้ จะเหมือนคลินกิ และโรงพยาบาลทัว่ ไป
แต่ถ้าเป็นบริการเสริม อาทิ ฟอกสีฟัน ท�ำรากฟันเทียม
และจัดฟัน จะเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกอาจารย์
ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้ หากเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจะได้รับส่วนลดพิเศษ
ในการรักษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
สามารถใช้สวัสดิการของมหาวิทยาลัยได้ ซึง่ เงินค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาทั้งหมดจะน�ำไปหักในส่วนของเงินค่า
รักษาพยาบาลประจ�ำปี ทั้งนี้อัตราค่าบริการก็ถูกกว่า
คลินกิ ทัว่ ไป โดยแบ่งเป็นระดับนักศึกษา และคลินกิ อาจารย์
( ดูล้อมกรอบ )
ส่วนมาตรฐานการรักษาของคลินิกนักศึกษานั้น
มี คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า กั บ วิ ช าชี พ ทั่ ว ไป ซึ่ ง ก่ อ นที่
นักศึกษาทันตแพทย์จะได้ท�ำการรักษากับผู้ใช้บริการ
จะต้องผ่านการเรียนทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎีจาก
หุ่นจ�ำลองก่อนท�ำการรักษาจริง ซึ่งในระหว่างการรักษา
จะมีอาจารย์ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียด หากเกิด
อุบัติเหตุในระหว่างการรักษาทางคลินิกจะรับผิดชอบใน
ทุกกรณี ปัจจุบนั คลินกิ นักศึกษามีผลประกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็นเท่าตัว ส่วนคลินกิ ของอาจารย์กม็ ผี ใู้ ช้บริการเพิม่ มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพจากเว็บไซต์ทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต
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[ แวดวง

ม.รังสิต ]

ปีที่ 18 ฉบับที่ 60 ประจำ�วันที่ 11-24 สิงหาคม 2554

มีปัญหาเรื่อง ฟัน
ปรึกษาทันตกรรม

ม. รังสิต

ให้บริการ แต่จะมีราคาที่ถูกกว่าคลินิกทั่วไปมาก แต่มี
ข้อเสียในเรื่องของระยะเวลาการรักษาที่นานเกินไป
และมีการนัดตรวจบ่อยเกินความจ�ำเป็น” นักศึกษา
กายภาพกล่าว
นางกิมฮวย ตรีสงฆ์ อายุ 56 ปี อาชีพค้าขาย เคยมาใช้
บริ ก ารท� ำ ฟั น ปลอมได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ตนเคย
ไปท� ำ ฟั น ปลอมกั บ คลิ นิ ก ด้ า นนอกมาหลายแห่ ง
แต่คุณภาพการรักษานั้นยังไม่ค่อยดี ฟันปลอมที่ใส่ไม่
เรียบร้อยเท่าที่ควร ลูกสาวจึงแนะน�ำให้ลองมาท�ำการ
รักษาที่คลินิกของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเริ่มท�ำได้สอง
ครั้ง ตนรู้สึกพอใจ และมีราคาที่ถูกกว่าคลินิกทั่วไปอย่าง
เห็นได้ชัด
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พลเรือตรีหญิง สุชาดา วุฑฒิกนก
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

“จุดเด่นของคลินกิ คือการรักษาแบบองค์รวมเน้นใส่ใจ
ในทุกรายละเอียดของการรักษาตลอดจนอธิบายให้ผมู้ าใช้
บริการเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาพร้อมทัง้ เก็บข้อมูลและ
วางแผนการรักษาซึ่งเราจะดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับว่า
ฝากปากไว้กบั หมอ” คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าว
นายนิพนธ์ เจริญพจน์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า ตนได้ใช้บริการ
คลินิกทันตกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตสองครั้ง โดย
รักษารากฟันกับขูดหินปูน ซึง่ ใช้สวัสดิการของมหาวิทยาลัย
รังสิตเป็นค่ารักษา
“ผมว่าคลินกิ ของมหาวิทยาลัยเรามีคณ
ุ ภาพด้านการ
รักษาทีด่ ี ใส่ใจในการให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการรักษา
และมีอปุ กรณ์ทางการแพทย์ทที่ นั สมัย ผมคิดไม่ผดิ ทีเ่ ลือก
ท�ำฟันกับคลินกิ ของมหาวิทยาลัยเรา ” อาจารย์นพิ นธ์กล่าว
นายสมภัทร ยิม้ อ่อน เจ้าหน้าทีค่ ลังมหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวว่า ตนเคยไปรักษารากฟันกับคลินกิ ทัว่ ไปแล้ว แต่มี
ผลการรักษาทีไ่ ม่ดเี ท่าทีค่ วรและมีราคาทีส่ งู จึงได้ตดั สินใจ
เปลีย่ นมารักษารากฟันกับคลินกิ ของมหาวิทยาลัย ซึง่ ผล
การรักษาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นางสาวจุฬาลักษณ์ ค�ำยวง นักศึกษาคณะกายภาพบ�ำบัด
ชัน้ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า ตนได้ใช้บริการขูดหินปูน
กับถอนฟันคุดโดยท�ำการรักษากับคลินิกของนักศึกษา
“การรักษานัน้ มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลและ
คลินิกทั่วไป ทั้งในส่วนของคุณภาพการรักษาและการ

อัตราค่าให้บริการ
คลินิกทันตกรรม (นักศึกษาทันตแพทย์)
รายการ
ราคาเริ่มต้น/บาท

คลินิกอาจารย์
ราคาเริ่มต้น/บาท

ตรวจฟัน
x-ray/film
อุดฟัน
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
ขูดหินปูน
รักษารากฟัน
ฟันปลอมอะคิลิก
ครอบฟัน
Retainer ชิ้นละ
เคลือบฟลูออไรด์
จัดฟัน

     300
     120
     400
     500
     1,500
     600
     4,500
     1,200
     8,000
     1,800
     80
     47,400

20
30
120
75-100
200-1,000
200-500
500-1,000
300
1,500
400
80
  

วันและเวลาท�ำการ
คลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต
วันท�ำการ คลินิกนักศึกษา		
วันจันทร์		
วันอังคาร		
วันพุธ		
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์		

คลินิกอาจารย์

09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
17.00-20.00 น.
13.00-16.00 น.			
13.00-16.00 น.
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น
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[ ธุรกิจ ]

สานฝันบันฑิตป้ายแดง
สร้างธุรกิจเพื่อตนเองและชุมชน

  ญาณิกา อนุกูลพันธ์

ปั

จจุบนั ประเทศไทยสามารถผลิตบัณฑิต
จบใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ออกสูต่ ลาดแรงงานได้มากเป็นอันดับ 3 ของเอเซีย
รองจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สวนทางกับ
อัตราการจ้างงานทีไ่ ม่ได้เติบโตตามจ�ำนวนบัณฑิต
จบใหม่ จึงส่งผลผู้สมัครงานเกิดความกดดันที่จะ
ต้องตระเตรียมผลงานและประสบการณ์ในช่วง
ระหว่างเรียนมาใช้สู้รบปรบมือเพื่อหวังแย่งชิง
ต�ำแหน่งงานในฝันจากบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง
อันเป็นเครื่องการันตีความมั่นคงให้กับช่วงชีวิต
การท�ำงานในอนาคต

อย่างไรก็ตามเมือ่ มีสมหวังก็ยอ่ มมีผผู้ ดิ หวังทีไ่ ม่ได้รบั
เลือกจากบริษทั ฯ ซึง่ ไม่ได้หมายความว่าผูท้ ไี่ ม่ได้ถกู เลือก
จะไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถ เพียงแต่ความสามารถ
และความถนัดของเขาอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ
ขององค์กรเท่านั้นเอง
ส�ำหรับใครที่พลาดหวังและเบื่อที่จะเข้าสู่ระบบการ
แข่งขันสมัครงานในองค์กรใหญ่!…เบื่อการเป็นลูกน้อง
ลูกจ้าง! และมีไอเดีย แปลกใหม่  เราก�ำลังมีทางเลือกให้
คุณ
ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ(สกส.)
หน่วยงานย่อยของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.)  ก�ำลังต้องการ บัณฑิตจบใหม่ไฟแรง  
มีไอเดียแปลกใหม่  ให้เข้าร่วมโครงการ Dream Job หวัง
ปัน้ ให้เป็นนักธุรกิจ เอสอี  เพือ่ สร้างสรรค์กจิ การขนาดย่อม
ที่ไม่ทอดทิ้งชุมชนและสังคม
โดย สกส. จะช่วย กระตุ้น สนับสนุน และเป็นตัวกลาง
ประสานความร่วมมือในการเชือ่ มโยงภาคีเครือข่ายองค์กร
ต่างๆ เพือ่ สร้างศักยภาพให้ธรุ กิจสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้
ทั้งนี้ได้ผนึกก�ำลังร่วมกับพันธมิตร ผุด‘โครงการดรีมจ๊อบ’
เริ่มต้นที่บัณฑิตจบใหม่จาก 8 สถาบัน ทั่วประเทศได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์(ศูนย์รงั สิต) มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าเพื่อเผยแพร่ความ
รู้ธุรกิจเอสอี ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้
และเป็นนายตัวเองได้อีกทางหนึ่ง
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ส�ำหรับใครที่คิดว่าตัวเองมีแนวคิดไอเดียแปลก
ใหม่ทั้งที่อยากจะช่วยเหลือสังคมและประกอบกิจการ
เป็นนายตัวเองแล้วล่ะก็ อย่าเก็บความคิดของคุณไว้ใน
สมองอีกต่อไป สามารถเสนอโครงการของตนผ่านโครงการ
อันลิมิเต็ดไทยแลนด์ซีซั่น 2 ปี 2011 ซึ่งจะเสริมการให้ค�ำ

หนังสือพิมพ์รังสิต หน้า 9

ปรึกษาด้านธุรกิจจากผูเ้ ชีย่ วชาญ วิทยากรอบรมผูป้ ระกอบ
การ และกิจกรรมเชื่อมโยง เครือข่ายที่กว้างยิ่งขึ้นเพื่อให้
ความรู้และประสบการณ์ที่ลงมือท�ำได้จริง พร้อมกันนี้ยัง
มีเงินทุนเพือ่ ให้เริม่ ต้นตัง้ ตัวครัง้ แรก  โดยแบ่งเงินทุนออก
เป็น 3  ระยะดังนี้
ระยะแรกคัดเลือกเพียง 12 โครงการจากผูเ้ สนอโครงการ
ทัง้ หมดให้วงเงินพัฒนาไอเดียและทดลองเริม่ ต้น โครงการ
ละ 50,000 บาท  ทุนในส่วนนี้จะเป็นการให้เปล่าเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการน�ำเงินไปทดลองไอเดียต่อยอดโครงการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ระยะทีส่ องจะคัดโครงการจากรอบแรกให้เหลือ7โครงการ
โดยดูจากความเป็นไปได้ของโครงการแล้วให้วงเงินพัฒนา
ขยายผลโครงการในรูปเงินกู้ 100,000 บาท
จนมาถึงรอบสุดท้ายจะคัดเหลือเพียงสุดยอด2โครงการ
ที่จะได้รับเงินทุนในรูปเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท
ส�ำหรับวงเงินกู้ทั้ง 2 ก้อน จะต้องผ่อนช�ำระภายใน
ระยะเวลา 6 ปี ซึง่ ปีแรกยกเว้นการผ่อนช�ำระ โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามหากผูป้ ระกอบการ
ยังไม่ได้ก�ำไรจากการท�ำโครงการก็จะได้รับการยกเว้น
การผ่อนช�ำระออกไปก่อน ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์
ในการรับทุนจะขึน้ อยูก่ บั ความตัง้ ใจในการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละ
ต่อยอดแนวธุรกิจอย่างจริงจังจนสามารถท�ำให้โครงการ
เป็นรูปธรรมได้
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและน�ำเสนอร่างโครงการ
ผ่าน www.unltd.in.th หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-938-2636   เปิดรับสมัครตั้งแต่
1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2554 นี้

บริษัทโคโคบอร์ด
ไม้อัดจากเศษวัสดุธรรมชาติ

สู้เพื่อลูก
ธุรกิจสร้างอาชีพให้กับคุณแม่

ภายใต้การบริหารกิจการของนางอรพินท์ สินอมรเวช
ทีเ่ น้นการแปรรูปวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างขุย
มะพร้าว ปอกระเจา ฟางข้าว ถั่วลิสง และดอกทานตะวัน
มาท�ำเป็นไม้อดั ใช้สำ� หรับเป็นวัสดุตกแต่งภายในเช่น พืน้
ผนัง ฝ้า เพดาน และเฟอร์นเิ จอร์อนื่ ๆ เป็นต้น โดยตอนนีม้ ี
เงินลงทุนในการท�ำกิจการเกือบ 10 ล้านบาท ถือว่าน้อย
มากเมื่อเทียบกับโรงงานไม้อัดขนาดเล็กทั่วโลกที่จะต้อง
ใช้ทุนอย่างน้อย 200 ล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้รบั การยอมรับและน�ำมาตกแต่งในหลายโครงการแล้ว
อาทิ ห้องสมุดทีเค ปาร์ค ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือจะไม่ใส่สารฟอร์มาลีนที่
จะปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ ส่งผลท�ำให้เกิดโรคมะเร็ง
ตามมา ทั้งนี้ยังมีจุดมุ่งหวังที่จะขยายกิจการตลาดไปยัง
ต่างประเทศเพือ่ การกระจายสินค้า และหาตัวแทน จ�ำหน่าย
ในชุมชนให้มากขึ้นด้วย

เจ้าของกิจการสูเ้ พือ่ ลูกอย่างนางวีรนุช สุวฒ
ั น์วงศ์ชยั
เล่าว่า แรงบันดาลใจทีค่ ดิ จะท�ำกิจการนีข้ นึ้ เนือ่ งจากตน
ได้เห็นสภาพแม่ที่อุ้มลูกอยู่ในชุมชนแออัด จึงมีแนวคิด
ที่อยากสร้างอาชีพให้กับแม่โดยมีเงื่อนไขว่าอาชีพที่แม่
ท�ำนั้นจะต้องให้ลูกไปด้วยกัน ซึ่งจะท�ำให้แม่ได้ดูแลลูก
ได้ตลอดเวลา ด้วยความที่ตนชอบท�ำอาหารเป็นทุนเดิม
ก็เลยคิดออกแบบรถเข็นขายเมนูข้าวปรุงส�ำเร็จจากบ้าน
อย่างง่าย เช่น ข้าวหน้าไก่ โดยเว้นพื้นที่ในรถเข็นส�ำหรับ
เด็กได้อยู่ด้วย
รถเข็นคันแรกจะออกแบบเสร็จภายในต้นเดือน
สิงหาคมและคาดว่าภายในสิน้ ปีนจี้ ะสามารถผลิตออกมา
ได้ จ�ำนวน 20 คัน ราคาคันละ 20,000 บาท ซึ่งสามารถ
ผ่อนช�ำระผ่านทางสหกรณ์ชุมชน หรือธนาคารชุมชนได้
โดยจะมีบริการสอนท�ำอาหารให้ฟรี ทั้งนี้มีเงื่อนไขผู้ที่ซื้อ
รถเข็น จะต้องน�ำน�้ำดื่มตราสู้เพื่อลูก ไปขายพร้อมเมนู
ข้าวด้วย เพื่อน�ำก�ำไรในส่วนของการขายน�้ำไปต่อยอด
สร้างรถเข็นล็อตต่อไป
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เสริมมาตรฐานศูนย์ฟิตเนส ม.รังสิต หวังกระตุ้นการออกก�ำลังกาย

ม

		 หาวิทยาลัยรังสิต ปรับปรุงศูนย์
		 ออกก�ำลังกายใหม่ให้ทนั สมัย
พร้อมขยายพืน้ ทีบ่ ริการ เพิม่ อุปกรณ์
และเสริ ม ครู ฝ ึ ก เพื่ อ แนะน� ำ การ
ออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี หวังให้ชาว
ม.รังสิตมีสุขภาพแข็งแรง

ด.ร.จิรศักดิ์   สาระรัตน์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์กฬี าและสุขภาพกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัย
ก�ำลังปรับปรุงห้องออกก�ำลังกายเดิม
ให้เป็น ศูนย์กีฬาและสุขภาพแห่งใหม่
(Fitness Center)  โดยการน�ำอุปกรณ์ฟรีเวต  
จากห้องยูโดเข้ามาเพิ่ม    รวมถึงได้ท�ำการ
ขยายพืน้ ทีอ่ อกไปอีก 10 เมตร  พร้อมกับท�ำสี
ปูพรมใหม่   เพื่อสร้างความสะดวกสบาย
ในการออกก�ำลังกายให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต  
“พร้อมทัง้ จะมี เทรนเนอร์เข้ามาดูแล  เพือ่
แนะน�ำการออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธ  ี รวมถึง

ศูนย์ฟิตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต

จะลดค่าบริการลง เพื่อเพิ่มผู้ใช้บริการให้
มากขึ้น  ส่วนนักกีฬาทุนของมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี  และยังมีนโยบาย
ที่จะซื้ออุปกรณ์ใหม่เข้ามา หลังจากเปิด

ให้ บ ริ ก ารแล้ ว โดยจะท� ำ การส� ำ รวจ
จากจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการและสัง่ อุปกรณ์เพิม่ เติม
เข้ามา ตามความต้องการของนักศึกษา”
ดร.จิระศักดิก์ ล่าวถึงแผนการปรับปรุงและ

ขยายศูนย์ฯ ในขั้นต่อไป
“เราจะมีการวางระบบใหม่ รวมถึงมี
ความเป็นมืออาชีพมากขึน้ ไม่ตา่ งจากศูนย์
ออกก�ำลังตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งจะเปิด
ให้บริการ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2554 นี้  
จึงอยากเชิญชวนให้นกั ศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรังสิตมาออกก�ำลังกายกัน
เยอะๆ เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรง” นายประพนธ์  
มะกรครรถ์   อาจารย์ฝ่ายบริหารศูนย์กีฬา
และสุขภาพกล่าวเสริม
จากการส�ำรวจความเห็นนักศึกษา  
นางสาวชลธร  วจีสัตยานุรักษ์ นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า ที่ผ่านมา  
มีจ�ำนวนผู้ใช้บริการฟิตเนสมาก  ท�ำให้
พื้นที่ในการออกก�ำลังกายมีน้อย ซึ่งการ
เพิม่ พืน้ ทีฟ่ ติ เนสเซ็นเตอร์กน็ า่ จะเพิม่ ความ
สะดวกสบายในการออกก�ำลังกาย รวมไปถึง
มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น

เลสลี่ ดาวเตะข้ามทวีป

มุ่งคว้าชัย ให้เจดับบลิว รังสิต เอฟซี

อารยะ ไชยรัตน์

ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ดิวชิ นั่ 1
ในปัจจุบนั มีเหล่าบรรดานักค้าแข้งต่างชาติ
มารวมตัวกันอยูม่ าก โดยส่วนใหญ่มาเล่น
เพือ่ หาประสบการณ์   และต้องการแสดง
ความสามารถ  เพื่อก้าวต่อไปในอนาคต
ดีกว่าทีจ่ ะไปอยูล่ กี ใหญ่ๆ  แต่ไม่มโี อกาส
ได้ลงเล่น จึงท�ำให้  เลสลี่  ดาวเตะชาว
กานาตั ด สิ น ใจเลื อ กมาอยู ่ กั บ ที ม
เจ้าเวหา  เจดับบลิว รังสิต เอฟซี และท�ำการ
แข่งขันในฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
ดิวิชั่น1 ในขณะนี้
เลสลี่  เกิดที่ประเทศกานา  เริ่มเล่น
ฟุตบอลตั้งแต่เด็ก โดยมีเพื่อนแถวบ้าน
ชักชวนไปเล่นฟุตบอล   จนเป็นกีฬาทีเ่ จ้าตัว
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ประทับใจและหลงรักเป็นอย่างมาก   
ท�ำให้พยายามฝึกทักษะฟุตบอลด้วย
ตนเองโดยตลอด      จนกระทั่งอายุ
16 ปี ได้เข้าศูนย์ฝกึ ฟุตบอลในชุมชน  
ซึ่งฝึกอยู่ได้  2 ปี  ก็ได้โควต้า  ไปเข้า
สังกัดกับทีมสโมสร พร้อมทัง้ ได้ทำ� การ
แข่งขันฟุตบอลในแมทช์ต่างๆของ
ประเทศกานาหลายรายการ
หลังจากนั้นปี 2009   เลสลี่ก็
ตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทย  โดย
เขาได้ติดต่อกับ ราฮัน อายิว เพื่อน
ชาวกานาทีค่ า้ แข้งอยูท่ ไี่ ทย และเขา
ก็ได้รู้จักฟุตบอลไทย   ซึ่งเขาคิดว่า
ฟุตบอลไทย น่าจะเป็นเวทีให้เขาได้
แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
เขาจึงข้ามทวีปมาเล่นฟุตบอลทีป่ ระเทศไทย   
โดยสุรัตน์ เอเยนต์ชาวไทยได้น�ำพาเขาไป
เข้าทดสอบฝีเท้ากับทีมเจดับบลิว รังสิต
จนท�ำให้เลสลี่ ได้เซ็นสัญญา เข้าสังกัด
กับทีมเจดับบลิว รังสิตในเวลาต่อมา  โดย
ผู้ที่ทดสอบฝีเท้าของ เลสลี่ คือโค้ชด�ำ 
กฎษดา เพี้ ย นดิ ษ ฐ์ อดี ต นั ก ฟุ ต บอล
ทีมชาติไทยหลายสมัย และโค้ชกรมศุลกากร
คนปัจจุบัน  เป็นผู้ท�ำการคัดกรองดาวเตะ
รายนี้ด้วยตนเอง  
เลสลีเ่ ป็นนักฟุตบอลทีม่ จี ดุ เด่นในเรือ่ ง
ของความแข็งแกร่ง  และเป็นกองกลางทีม่ ี
พลังในการวิง่ ได้อย่างมหาศาล    รวมถึงการ
จ่ายฟุตบอลที่แม่นย�ำ   ซึ่งตอนนี้เขาได้ลง

เล่นให้กบั ทีมเจดับบลิว รังสิตอย่างต่อเนือ่ ง   ที่ ตั้ ง ใจไว้ ซึ่ ง อยากให้ แ ฟนบอลชาว
และโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม   รวม ม.รังสิต  มาเชียร์และเป็นก�ำลังใจกันเยอะๆ
ถึงเป็นก�ำลังส�ำคัญของทีมในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น1 ใน
ปัจจุบัน
ทางด้านอาจารย์ ไพรัช หิมเวช ประธาน
ฝ่ายเทคนิคของสโมสร เจดับบลิว รังสิต กล่าว
ว่า เลสลี่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
เป็นนักฟุตบอลทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
สูง  และพยายามพัฒนาตัวเองมา
โดยตลอด      จึงท�ำให้ฝีเท้าของเขา
นั้นโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน  
รวมถึงเลสลี่มีร่างกายแข็งแรง และ
ประสบการณ์การเล่นฟุตบอลของ
เขา จึงสามารถช่วยทีมเจดับบลิว รังสิต
ได้เป็นอย่างดี
ด้านเลสลีไ่ ด้ออกมากล่าวว่า ตอนนีด้ ใี จ
มากที่ได้เล่นฟุตบอลให้กับทีมเจดับบลิว
รังสิต  พร้อมทัง้ ได้รบั การไว้วางใจจากโค้ช
และเพือ่ นร่วมทีม  ซงึ่ ทุกคนเป็นมิตรกับผม
มาก   สอนทัง้ ภาษาไทยรวมถึงวัฒนธรรมไทย
อีกด้วย  ผมรักเมืองไทย   ซึ่งตอนนี้ผม
ต้องการท�ำผลงานของทีมออก
มาให้ดที สี่ ดุ โดยอยากทีจ่ ะแสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่   
โดยตอนนีผ้ มอายุยงั น้อยจึงอยาก
หาประสบการณ์ในสนามให้มาก
ทีส่ ดุ   และต้องการพาทีมเจดับบลิว
รังสิตประสบความส�ำเร็จอย่าง
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โขน มหรสพชั้นสูงของชาวไทย

โ

ขนเป็นนาฏศิลป์ชนั้ สูงของไทย
เรา ซึง่ ทุกวันนีเ้ ด็กรุน่ ใหม่ไม่คอ่ ย
ได้ดูกัน เพราะก�ำลังจะสูญสลายไป
ตามกาลเวลา ในยุคที่วัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามามีอทิ ธิพลมาก ไปไหน
มาไหนก็ เ ห็ น เรี ย นเต้ น แบบชาว
ตะวันตก จนท�ำให้ต้องไปเรียนโขน
ถึงอเมริกา โดยชาวอเมริกันเป็น
ครูสอน ทัง้ ทีเ่ ป็นวัฒนธรรมของไทย
ทีช่ าวต่างชาติชนื่ ชอบเป็นอย่างมาก
และอยากเรียนอยากเล่นด้วยซ�้ำ
จนทุกวันนีจ้ งึ มีการจัดแสดงโขนให้บอ่ ยขึน้
และสร้างเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เรือ่ ง ลูกโขน
ที่แสดงถึงความรักในศิลปะและความ
ภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยและเพื่อ
ที่จะรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อ
ไป ดังเช่นการแสดงโขนชุดศึกไมยราพ
ทีจ่ ดั ขึน้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย เพือ่ สนองพระราชเสาวนีย์
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทีโ่ ปรดให้จดั แสดงโขนขึน้ ทุกปี เพือ่ อนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
โขนมีลกั ษณะเป็นการร่ายร�ำออกท่าทาง
เข้ากับเครื่องดนตรีปี่พาทย์ ผู้ร่ายร�ำสวม
หน้ากากและถืออาวุธ  โขนเป็นที่รวมของ
ศิลปะหลายแขนงคือ โขนน�ำวิธีเล่นและ
วิธแี ต่งตัวบางอย่างมาจากการเล่นชักนาค
ดึกด�ำบรรพ์ โขนน�ำท่าต่อสู้โลดโผน ท่าร�ำ
ท่าเต้นมาจากกระบี่กระบอง และโขนน�ำ
ศิลปะการพากย์การเจรจาหน้าพาทย์เพลง
ดนตรีมาจากละครใน
การแสดงโขน ผู้แสดงสวมศีรษะคือ
หัวโขน ปิดหน้าหมดยกเว้น เทวดา มนุษย์
และมเหสี ธิดาพระยายักษ์  มีตน้ เสียงและ
ลูกคู่ร้องบทให้และมีคนพากย์กับเจรจา
ให้ด้วย  เรื่องที่นิยมแสดงคือรามเกียรติ์
และอุ ณ รุ ฑ   ดนตรี ที่ ใ ช้ ป ระกอบการ
แสดงโขน ใช้วงปี่พาทย์และมีอยู่ด้วยกัน
๕ ประเภท ได้แก่
โขนกลางแปลงคือ การเล่นโขนบน
พื้นดิน ณ กลางสนาม ไม่ต้องสร้างโรงให้
เล่น นิยมแสดงตอนยกทัพรบกัน

RSU News 60-1.indd 11

โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว  เป็นการ
แสดงบนโรงมีหลังคา ไม่มีเตียงส�ำหรับ
ตัวโขนนั่ง แต่มีราวพาดตามส่วนยาว
ของโรงตรงหน้าฉาก (ม่าน)  มีช่องทางให้
ผู้แสดงเดินได้รอบราวแทนเตียง มีการ
พากย์และเจรจา แต่ไม่มีการร้อง  ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ มีปี่พาทย์ ๒ วง
เพราะต้องบรรเลงมาก ตั้งหัวโรงท้ายโรง
จึงเรียกว่าวงหัวและวงท้าย หรือวงซ้าย
และวงขวา
โขนหน้าจอคือ โขนที่เล่นตรงหน้าจอ
ซึ่งเดิมเขาขึงไว้ส�ำหรับเล่นหนังใหญ่  ใน
การเล่นหนังใหญ่นั้น มีการเชิดหนังใหญ่
อยู่หน้าจอผ้าขาว  การแสดงหนังใหญ่
มีศิลปะส�ำคัญคือ การพากย์และเจรจา มี
ดนตรีปี่พาทย์ประกอบการแสดง  ผู้เชิด
ตัวหนังต้องเต้นตามลีลาและจังหวะดนตรี
นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์
โขนโรงในคือ โขนที่น�ำศิลปะละครใน
เข้ามาผสม  โขนโรงในมีปพ่ี าทย์บรรเลง ๒ วง
ผลัดกัน  การแสดงก็มีทั้งออกท่าร�ำเต้น
ทีมพากย์และเจรจาตามแบบโขน กับน�ำ
เพลงขับร้องและเพลงประกอบกิรยิ าอาการ
ของดนตรีแบบละครใน และมีการน�ำระบ�ำ
ร�ำฟ้อนผสมเข้าด้วย เป็นการปรับปรุงให้
วิวัฒนาการขึ้นอีก
โขนฉาก  เกิดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมือ่
มีผู้คิดสร้างฉากประกอบเรื่อง เมื่อแสดง
โขนบนเวที คล้ายกับละครดึกด�ำบรรพ์
ส่วนวิธีแสดง ด�ำเนินเช่นเดียวกับโขน
โรงใน แต่มีการแบ่งเป็นชุดเป็นตอน เป็น
ฉาก และจัดฉากประกอบตามท้องเรื่อง
จึงมีการตัดต่อเรื่องใหม่ ไม่ให้ย้อนไป
ย้อนมา เพื่อสะดวกในการจัดฉาก
ส�ำหรับการแสดงโขนชุดศึกไมยราพ ที่
จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มาจากบทพระ
ราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีลักษณะค�ำ
ประพันธ์เป็นกลอนบทละคร และมีจุด
มุง่ หมายในการแต่ง เพือ่ รวบรวมวรรณคดี
เก่าตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไว้มใิ ห้สญ
ู หาย
โดยมีทมี่ าของเรือ่ งจากวรรณคดีเก่าแก่ของ
อินเดียชื่อ “คัมภีร์รามายณะ”

เรื่องย่อ ศึกไมยราพ

“ไมยราพ พญายักษ์เจ้าเมืองบาดาลรู้
มนต์สะกดทัพ และสรรพยาเป่ากล้อง เป็น
มิตรกับทศกันฐ์ ทศกัณฐ์ค�ำนึงถึงจึงใช้ให้
นนยวิก วายุเวก สองกุมารไปเชิญมาช่วย
ท�ำศึกกับพระราม
ไมยราพจึงประกอบพิธหี งุ สรรพยา เพือ่
ใช้สะกดทัพพระราม ทางฝ่ายพระรามมี
ลางบอกเหตุ พิเภกทูลว่ามีพระเคราะห์รา้ ย
พระรามจึงสัง่ ให้สคุ รีพบัญชาการแวดล้อม
ป้องกัน หนุมานอาสาอมพลับพลาไว้อีก
ชั้นหนึ่ง ไมยราพแปลงกายเป็นพญาวานร
ลอบเข้ามาฟังข่าวครัน้ รูว้ า่ พระเคราะห์รา้ ย
จะหมดสิ้นไป เมื่อดาวประกายพรึกขึ้น
ไมยราพจึงขึ้นไปบนเขาโกรลาศ แล้ว
กวัดแกว่งกล้องแก้วให้บังเกิดแสงเหมือน
ดาวประกายพรึก แล้วจึงเหาะเข้ามาเป่า
สรรพยาท�ำให้พลวานร รวมทั้งหนุมานที่
อมพลับพลาอยู่สลบ ไมยราพจึงเข้าไปอุ้ม
พระรามกลับไปกรุงบาดาล
เมื่อพระลักษณ์ฟื้นขึ้น พิเภกทูลให้ใช้
หนุมานลงไปเชิญพระรามกลับมา หนุมาน
ลงไปกรุงบาดาล ต้องผ่านด่านต่างๆ ด่าน
แรกคือ ด่านยุงตัวเท่าแม่ไก่ ด่านทีส่ องเป็น
ภูเขาไฟกระทบกันเป็นประกายเพลิง ด่าน
สุดท้ายคือ สระโบกขรณี ที่มัจฉานุรักษา
อยู่ หนุมานต่อสู้กับมัจฉานุจนในที่สุดรู้ว่า
เป็นพ่อลูกกัน แล้วหนุมานก็หกั ก้านบัวใหญ่
แทรกตัวไปยังกรุงบาดาล พบนางพิรากวน
พีส่ าวไมยราพทีถ่ กู ถอดยศและใช้ให้มาตักน�ำ้
เพือ่ ไปต้มพระรามกับไวยวิกลูกชายของนาง
หนุมานจึงแปลงเป็นใยบัวติดชายสไบเข้าไป
ในเมืองบาดาลได้ เมื่อเข้าไปถึงปราสาท
ที่ไมยราพและชายาบรรทมอยู่ หนุมานก็
ต่อสู้กับไมยราพ ไมยราพท้าให้ไปรบกันที่
ดงตาลท้ายเมือง สุดท้ายหนุมานใช้ตน้ ตาล
ท�ำเป็นกระบองฟาดไมยราพจนสิ้นชีวิต
แล้วอัญเชิญพระรามเสด็จกลับ เหล่าเทพ
บุตรเทพธิดาพากันโปรยข้าวตอกดอกไม้
แซ่สร้องสรรเสริญ“
นับเป็นการเปิดฉากการแสดงโขน
ได้อย่างงดงาม ส�ำหรับการแสดงโขนชุด
ศึกไมยราพ ซึ่งเป็นโขนฉาก จัดแสดงที่หอ
ประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15-31 ก.ค ที่ผ่านมา   โดยมี
ท่ า นผู ้ ห ญิ ง จรุ ง จิ ต ต์ ที ข ะระ   ผู ้ ช ่ ว ย
เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
เป็นประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการจัด
แสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ท่านผูห้ ญิงฯ ได้กล่าวว่า การแสดงโขน
ครัง้ นีย้ งิ่ ใหญ่กว่าทีผ่ า่ นมา ซึง่ การจัดแสดง
โขนเป็นสิ่งที่ยาก เบื้องหลังเราใช้ก�ำลังคน
บุคลากรและก�ำลังทรัพย์มากมาย แต่เป็นที่
น่ายินดีว่า โขนชุดที่ผ่านๆ มา เราสร้างงาน
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างช่างปัก ช่าง
เขียน ช่างท�ำหัวโขน ช่างท�ำเครื่องประดับ
การร้องและการร�ำ  รวมถึงการคัดเลือก
นักแสดงรุน่ ใหม่ขนึ้ มาซึง่ ยากมาก แต่เราได้
รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทีพ่ ร้อมใจ
ท�ำงานเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ซึง่ การแสดงได้รบั เสียง
ปรบมืออย่างยิ่งใหญ่
นอกจากมีเรื่องราว เนื้อหาที่สนุกและ
ตื่นเต้นแล้ว การแสดงครั้งนี้ยังโดดเด่น
ในเรื่องของฉากที่ยิ่งใหญ่และอลังการ
ประกอบกับการใช้เทคนิคพิเศษ เพิม่ ความ
วิจติ ตระการตามากขึน้ โดยเฉพาะฉาก ตอน
หนุมานอมพลับพลา ส่วนเครื่องแต่งกาย
ของนักแสดงก็งดงามไม่แพ้กนั ผสมผสาน
กับท่าร่ายร�ำที่อ่อนช้อยตามฉบับโขน
โบราณ นอกจากนี้ยังน�ำท่าร�ำนาฏศิลป์
ชั้นสูงมาประกอบการแสดงอีกด้วย
ศิลปการแสดงโขน อันเป็นมหรสพชัน้ สูง
ที่ยิ่งใหญ่ของไทย   ก�ำลังกลับมารุ่งเรือง
อีกครัง้ ภายใต้พระมหากรุณาธิคณ
ุ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ  มหาราชินี
ของปวงชนชาวไทยสืบไป

ยุรนันท์ อินสอน
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มรส.เปิดประตูสปู่ ระชาคมอาเซียน
...ต่อไปนี้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ความสามารถพิเศษ
แต่มันคือความสามารถพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาต้องตระหนัก ...
การผนึ ก ก� ำ ลั ง จากเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต ร
ชาติ ส มาชิ ก อาเซี ย น เพื่ อ ยกระดั บ การเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า เพือ่ ยกระดับ
ความสัมพันธ์ในกลุม่ ประชาคมอาเซียนให้เปิดกว้าง
เสรีมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม
ด้านการศึกษา การรวมตัวประชาคมอาเซียน
ส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยจ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษา
และบุคลากรทางการศึกษาข้ามประเทศเป็นไป
อย่างสะดวกมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิดการร่วมมือ
ด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกันเป็นไปอย่างเสรี
เพื่อรองรับการเติบโตของจ�ำนวนนักศึกษา
ไทยที่เพิ่มปีละ 25 เปอร์เซ็นต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีนักศึกษาเลือก
เรียนมากที่สุด ก็ตระหนักถึงความส�ำคัญในข้อนี้
ซึ่งวันนี้เรามีความคิดเห็นการเตรียมการรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงในระบบการศึกษาไทยทีจ่ ะก้าวเข้าสู่
อาเซียนของ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต มาฝากผู้อ่านวันนี้
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส�ำหรับเรื่องนี้ไว้
อย่างไรบ้าง
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในสิ่งแรกก็
คือเรื่องของความรู้ของการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้านีแ้ ล้ว จึงมีประชุม
บุคลากรเมือ่ ต้นปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา โดยเจาะลงลึกในแต่ละ
ฝ่ายปฎิบตั ทิ กุ ระดับ ไม่ใช่แค่ระดับผูบ้ ริหารเท่านัน้ ทุกคน
จะต้องทราบว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องเจอการ
เปลี่ยนแปลงอะไรในประชาคมอาเซียน
การรวมประเทศอาเซียนเหมือนกับการรวมประเทศ
มาเป็นประเทศเดียวใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นการเดินทางไป
อีกประเทศหนึ่งก็จะง่ายมาก ในส่วนหนึ่งมันเป็นข้อดี
แต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของเรา
ถ้าไม่เตรียมความพร้อมก็อาจจะถูกแรงงานประเทศอื่น
มาแย่งงานในตลาดแรงงานบ้านเราก็ได้ แต่ในมุมกลับ
เราก็อาจจะไปหางานท�ำในต่างประเทศที่ดีก็ได้
ผมประเมิ น ว่ า ประเทศไทย ภาษาอั ง กฤษมี
ข้อจ�ำกัดพอสมควร ถือว่าเสียเปรียบเมื่อเทียบกับ
ต่างประเทศในอาเซียน แต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่อุปสรรค
ใหญ่ที่จะเตรียมความพร้อมให้ดีๆ พอเรารู้ว่าสิ่งนี้
เป็นจุดอ่อนของเรา เราก็ควรที่จะเตรียมนักศึกษาให้มี
ความรูภ้ าษาอังกฤษ ต่อให้เราเก่งยังไงถ้าเราไม่สามารถ
ที่จะสื่อออกไปได้ พูดออกไปได้ อธิบายออกไปได้  
ความเห็นนั้นจะถูกบดบังหมด
สิ่ ง แรกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะท� ำ ก็ คื อ เรื่ อ งการ
ปรับสภาพแวดล้อม ต่อไปนี้เราจะเริ่มเห็นป้ายที่เป็น
ภาษาอังกฤษมากขึน้ ทุกอย่างจะเป็นไบลิงกัว หมายถึงว่า
จะเห็นป้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย
เพื่อให้เราชินตากับมัน
อันทีจ่ ริงมหาวิทยาลัยเริม่ มีการเตรียมเรือ่ งภาษาอังกฤษ
มานานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นป้ายแต่ละตึก ป้ายแนะน�ำอะไร
ก็ดีจะเป็นภาษาอังกฤษ   แบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็น
แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มใบค�ำร้องต่างๆ เว็บไซต์
จะมีควบคู่ทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
ตามโครงการเราวางแผนไว้กี่ปี
ระยะยาว 2 ปีทจี่ ะต้องปรับสภาพแวดล้อมให้แล้วเสร็จ
คือการสร้างเครือ่ งมือแล็บของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ให้นกั ศึกษาทีอ่ ยากจะพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นภาษาได้ดว้ ย
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ตนเอง แล้วก็เก็บค่าสมาชิกแบบถูกๆ เลย 100 บาทตลอด
ชีพ จริงๆ แล้วถ้าให้ฟรีเหมือนจะไม่มีคุณค่า ก็ต้องเก็บสัก
หน่อย แต่จริงๆ ไม่ใช่เรื่องเงินนะ คือไปสมัครลงทะเบียน
ไว้แล้วอยากไปฟังเท่าไหร่ก็ไปฟัง ซึ่งการฟังมันจะพัฒนา
ตัวเองได้เร็วมาก
แล้วที่ส�ำคัญก็คือต่อให้ใครเตรียมความพร้อมให้ดียัง
ไงมันจะไม่มีทางส�ำเร็จ ถ้านักศึกษาเองไม่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญ หรือความจ�ำเป็น เพราะฉะนั้นต้องตระหนัก
ถึงความส�ำคัญตรงนี้แล้วว่า เราสบายแบบเดิมไม่ได้แล้ว
เราต้องรู้ว่านี่คืออนาคตของเรา เพราะฉะนั้นให้รู้ว่า ต่อ
ไปนี้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ความสามารถพิเศษ แต่มันคือ
ความสามารถพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาต้องตระหนัก    
มหาวิทยาลัยรังสิตมีการเตรียมความพร้อมในด้าน
บุคลากรอย่างไรบ้าง
ทุกคนต้องรู้แล้ว ตระหนักแล้วว่ามีความจ�ำเป็นที่
จะต้องพัฒนา เพราะฉะนั้นบุคลากรของเราจะต้องรับ
ทราบว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษต้อง
พัฒนาในส่วนหนึ่ง หน่วยงานของเขาก็จะมีการฝึก
ภาษาอังกฤษ ภายในหน่วยงานของตัวเองจะต้องมี
การอบรมภายในหน่วยงาน ในขณะเดียวกันสถาบันภาษา
ก็ตอ้ งพร้อมทีจ่ ะรองรับทีจ่ ะเข้าไปเรียนเหมือนกับนักศึกษา
จะเก็บแบบราคาเดียวกัน เรียนตลอดชีพเพือ่ ทีจ่ ะให้เขาได้
มีส่วนร่วม แล้วก็จะมีการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากรด้วย
ต่อไปนี้จะเป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินประจ�ำปี
ทุกคนต้องพัฒนาภาษาขึน้ คือ  เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เขาได้
พัฒนาภาษา รวมถึงตัวอาจารย์ดว้ ย  ถา้ หากไม่ผา่ นเกณฑ์
เมื่อคะแนนต�่ำกว่าคนอื่นก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น
การพัฒนาหลักสูตร เราเตรียมความพร้อมอย่างไร
นอกจากเรื่องสภาพแวดล้อมและบุคลากร  ที่ส�ำคัญ
ก็คือตัวหลักสูตร เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้
ในส่วนของวิชาชีพ จะต้องปรับหลักสูตร อย่างเช่น กฎหมาย  
ไม่ใช่เรียนเฉพาะกฎหมายประเทศไทย ต่อไปนี้เราต้อง
เรียนกฎหมายประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วยว่า การที่เรา
จะไปอีกประเทศแล้วเราต้องท�ำตามกฎหมายยังไง ดังนัน้
หลักสูตรของประเทศไทยแทนทีเ่ รียนในประเทศไทยก็ตอ้ ง
ปรับเอื้อกับต่างประเทศ ความรู้ในต่างประเทศมากขึ้น
นี่คือหลักสูตรที่จะต้องปรับตัว
จะท�ำอย่างไรให้ใบปริญญาม.รังสิตเป็นปริญญา
ที่ได้มาตรฐานสากล
ปริญญามีความศักดิส์ ทิ ธิข์ องเราเอง ตราบใดทีน่ กั ศึกษา
ของเราสามารถออกไปท�ำงานที่ไหนก็ได้ ตัวปริญญาก็
จะถูกยอมรับในตัวของมันเอง เราคงไม่ไปท�ำอะไรกับ
ปริญญาหรือไปท�ำอะไร ซึง่ ปกติเราก็รว่ มมือกับต่างประเทศ
อยู่แล้ว อย่างเช่นหลักสูตรที่เราร่วมมือกัน จะมีอยู่หลาย
หลักสูตร เรียน 4 ปีจะได้ปริญญา 2 แห่งคือ ได้ทั้งที่
ออสเตรเลีย อย่างเช่น หลักสูตรของไอที เรียน 4 ปี ได้
หลักสูตร 2 ปริญญา 2+2 เรียนที่นี่ 2 ปี ไปต่อที่โน่น 2 ปี
แสดงว่าเขายอมรับหลักสูตรเราถูกไหม เพราะเขาเทียบ
ของเรา 2 ปี ของเขาก็ 2 ปีเหมือนกัน แสดงว่ามันเข้ากันได้
ประเทศจีนของเราก็มีนะ 2+2 จะเห็นได้ว่าจะมี
นักเรียนจีนมาเรียนเยอะแยะเลย ก็คือเรียนที่จีน 2 ปี มา
เรียนที่เรา 2 ปี ได้ใบปริญญา 2 ใบ นี่คือการยอมรับในตัว
ปริญญาต่อกันอยูแ่ ล้วในปริญญาของรังสิต จึงเป็นการท�ำ
หลักสูตรให้เป็นทีย่ อมรับอยูแ่ ล้ว ทัง้ ในอเมริกา ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น จีน ในมาเลเซีย มีหลักสูตรที่เป็นพันธมิตรอย่างนี้
เยอะมาก อันนี้ก็สบายใจได้
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ในแง่ของการจะรองรับนักศึกษาจากอาเซียน
ทั่วไปที่จะเข้ามาเรียนในรังสิตจะมีการตั้งคณะเพิ่ม
หรือไม่
ไม่ใช่มีหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจากอาเซียน
เพิ่ม แต่มันคือหลักสูตรของเรานี่แหละ เพียงแต่ว่าต้อง
ท�ำให้เขามาเรียนได้ และเราก็ต้องปรับหลักสูตร ท�ำให้
เป็นระบบ 2 ภาษามากขึ้น เราจะเห็นในทันตแพทย์
นักศึกษาเรียนไบลิงกัวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
การบริการ คณะนั้นก็จะมีหลักสูตรไบลิงกัวแล้ว เริ่มต้น
เพื่อที่จะปูไปในทิศทางนี้คือ ตอนนี้อาจจะเป็นหลักสูตร
อังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ อาจจะครึง่ ๆ แต่แน่นอนพอมัน
ไบลิงกัวได้ มันจะพัฒนาไปเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ
ได้มากที่สุด
เมื่อสักครู่ ยังไม่ได้พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิชาชีพ
ในแง่ของอาเซียนที่เราจะปรับให้นักศึกษาไปท�ำงานกับ
ต่างประเทศได้ ส่วนหนึง่ ทีเ่ ราท�ำแล้วคือ หมวดศึกษาทัว่ ไป
ทีจ่ ะต้องเรียน 30 หน่วย เช่น มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์
คณิตฯ วิทย์ฯ ภาษาอังกฤษ และไทย ที่เราต้องเรียนเป็น
หมวดบังคับอยู่แล้ว
แต่เดิมที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต เป็น
12 หน่วยกิต โดยภาษาอังกฤษทีว่ างไว้กค็ อื จะบังคับเรียน
9 หน่วย อีก 3 หน่วยจะเรียนภาษาอังกฤษต่อก็ได้ หรือจะ
ไปเรียนภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ญีป่ นุ่ เวียดนาม พม่า ฯลฯ
ที่เราจะเปิดก็ได้  ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไปลดวิชาในหมวด
สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ลงบ้าง
แล้วมุมมองของการศึกษาในอนาคต เมือ่ เข้าไปสู่
ระบบประชาคมอาเซียน จะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
จะต่างจากปัจจุบันนี้อย่างไร
ก็แน่นอนต่างเยอะเลย การศึกษาต้องเป็นสากลขึ้น
คือ ไม่ใช่อะไรทีอ่ ยูใ่ นกรอบแคบๆ ในประเทศไทยแล้ว มัน
เปิดกว้างสูอ่ าเซียน ต่อไปก็จะมีไม่เพียงแค่อาเซียน ก็จะมี
อาเซียน +3 มีจีน ญี่ปุ่น ต่อไปจะเป็นอาเซียน +6 ก็จะไป
รวมนิวซีแลนด์ อเมริกา เพราะฉะนั้นทิศทางที่จะเกิดขึ้น
ก็ต้องเป็นสากล นิเทศศาสตร์เองก็ต้องเป็นนิเทศศาสตร์
ที่กว้างขึ้น นักศึกษาต้องเปิดรับการรับรู้ฟังข่าวที่เกิดขึ้น
ในเวียดนาม ในบรูไน ฟิลิปปินส์ ว่าเขามีอะไรที่มากขึ้น
ไม่ใช่เพียงกรอบที่อยู่แค่นี้
หลักสูตรไทยต้องเป็นสากล มันจะเป็นที่ยอมรับ ใคร
ก็สามารถมาเรียนกับเราได้คือ ฟิลิปปินส์ หรือสิงคโปร์
ก็มาเรียนกับเราก็ได้หรือว่าเราไปเรียนที่สิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่นในอาเซียนก็ได้ นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยของ
เราต้องปรับตัวนั่นคือค�ำตอบ
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