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ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รังสิต

ถมทะเลส่อเค้าล่มปากอ่าว  
นักวิชาการรุมต้านเละ
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โครงการถมทะเลบางขนุเทยีนของพรรคเพ่ือไทย หวงัแก้ไขน�า้ท่วมกรงุเทพ และสร้างเมืองใหม่ 
ขายต่างชาติ ก�าลังถูกต่อต้านอย่างหนักจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทั้งการผลาญ 
งบประมาณกว่า 4 แสนล้าน และการท�าลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ก่อผลเสียหายร้าย
แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

	 จากการแถลงนโยบายผ่าน
ทางเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยของ
นายพิชัย	 นริพทะพันธุ์	 อดีต	
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคลงั	

ในฐานะคณะท�างานเศรษฐกิจ
พรรคเพือ่ไทยกล่าวว่า	ในแต่ละปี 
กรงุเทพมหานครและชานเมอืงเกดิ
น�้าท่วมและสร้างความเสียหาย 
เป็นจ�านวนมากและในที่สุด	
กรุงเทพมหานครอาจถึงกับจมน�า้ 
ได้สาเหตุหลักก็มาจากการที ่
แผ่นดินได้ทรุดลงทุกปี	 ดังนั้น 
เพือ่แก้ปัญหาน้ีอย่างยัง่ยนื	จงึน่า 
จะต้องสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน�้า
ทะเลในแนวยาว	เพื่อป้องกันน�้า
ทะเลไม่ให้เข้ามาท่วมแผ่นดนิได้
	 เม่ือสร้างเขือ่นแล้ว	จงึมแีนวคดิ
ที่จะถมทะเลเพื่อสร้างเมืองใหม่	
ตลอดแนวบางขุนเทียน	 ซึ่งกิน
เน้ือที่ยาว	 30	กิโลเมตร	ซึ่งเป็น

เลือกนายกสโมสรเหลว 
นศ. ม.รังสิตใช้สิทธิ์น้อยลง
เรือ่งน่าเศร้า นกัศกึษาม. รงัสติไม่สนใจไปเลอืกตัง้นายกสโมสรนกัศกึษา  พบตวัเลขผูใ้ช้สทิธิ์ 
เพียง  27 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับจ�านวนนักศึกษากว่า  2  หมื่นคน  ทีมผู้ชนะได้รับ
เสียงสนับสนุนเพียง  10  เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด  นายกสโมสรฯ ชี้อ่อน
ประชาสัมพันธ์  เลือกตั้งไม่โปร่งใส ร้องอาจารย์ควบคุมการเลือกตั้ง  ขณะที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาพอใจผลงาน   ชี้นักศึกษาขาดความสนใจเอง
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	 จากข้อมลูของส�านกังานฝ่าย
กจิการนักศึกษา		การเลอืกตัง้นายก
สโมสรนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต	ปีการศึกษา	
2554	เมือ่วันที	่27	มกราคม	พบว่า	มี

ผูม้าใช้สทิธ์ิเลอืกตัง้เพยีง		6,074		คน 
คิดเป็นร้อยละ	27	 	 เมื่อเทียบกับ
จ�านวนนกัศกึษาทัง้หมด	22,119	คน 
น้อยกว่าจ�านวนผู้ใช้สิทธ์ิในปี		2553		
ทีม่ผีูม้าใช้สทิธิเ์ลอืกตัง้	6,936		คน		

จากจ�านวนนักศึกษาในปี	2553	ที่
มจี�านวนนกัศกึษาน้อยกว่าปี	2554	
(	ปี	2553	นักศึกษา	20,150	คน	) ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

ปี 2554 ณ อาคารประสิทธิ์พัฒนา 

นายกสโมฯโอดงบน้อย   

พร้อมแจงหลกัฐานให้ตรวจสอบ
สวนกลับ ‘เฟสบุ๊ค’
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นายกสโมสรฯโอดงบน้อย  ชมรมมีมาก แบ่งงบไม่ลงตัว พร้อม
เปิดเอกสารให้ตรวจสอบ แจงกรณถูีกโจมตเีรือ่งงานเฟรชชีไ่นท์
ผ่านเฟสบุ๊ค  เหตุแกรมม่ีไม่ให้ขายบัตร ท�าให้เสื้อไม่พอขาย 
ฝ่ายแกรมมี่โต้ ห้ามขายบัตรเป็นไปตามสัญญา อันที่จริงควร
ให้นักศึกษาชมฟรี  เพราะช่วยจัดคอนเสิร์ตให้กับมหาวิทยาลัย

ในราคาพิเศษแล้ว  

มรส. เตรียมยกระดับมหาวิทยาลัยรองรับประชาคมอาเซียน ปรับหลักสูตรตอบสนอง
บณัฑติสามารถเรยีนต่อหรอืท�างานได้หลายประเทศในกลุม่อาเซียน  เร่ิมต้นโดยการเตรียม 
บรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา เปิดแล็บเรียนอังกฤษ 
ด้วยตนเองและให้ทางเลือกเรียนภาษาที่ 3 เพิ่มขึ้น

เปิดโอกาสนักศึกษา อาจารย์ติวอังกฤษ
หวังยกระดับ มรส. สู ่อาเซียน

	 ผศ.ดร.นเรฏฐ์	 พันธราธร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า	เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก
อาเซียน	ประเทศไทยเสียเปรียบ
ในด้านภาษาอย่างมาก	แต่ก็ไม่ได้
เป็นอปุสรรคใหญ่หากมีการเตรียม 

ความพร้อมทีด่	ี	มหาวทิยาลยัรงัสติ
จึงมีแนวทางเตรียมนักศึกษาของ
เราให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ	
	 “ในส่วนของมหาวิทยาลัย 
จะเริ่มต้นเสริมด้านภาษาโดยเริ่ม
จากการปรับภูมิทัศน์ให้มีภาษา
องักฤษ	โดยจะเร่ิมจากป้ายภาษา

ไทยและป้ายภาษาองักฤษควบคูก่นั
ไป	เพื่อให้เคยชินกับการเห็นภาษา
องักฤษรอบตวั	และในอกีไม่กีปี่ข้าง
หน้าจะเหน็ป้ายแต่ละตกึ	ป้ายแนะน�า
ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ		รวมไปถึง
เว็บไซต์	 แบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็น
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6

กว่าจะถงึฉากสดุท้าย

แฮร์รี่ พอตเตอร์

7

ลับ ลวง หลอน

กับคดีปริศนา

8

คลนิกิทนัตแพทย์รงัสติ

5

นายกฯหญิง บนเส้นทาง

ความขัดแย้ง

11

โขน มหรสพชั้นสูง

ของชาวไทย

อ.ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวสัดิ์

หนึ่งในโครงการเมกกะโปรเจค
ของพรรคเพือ่ไทยทีก่�าลงัมกีระแส
วพิากษว์จิารณ์อยูใ่นขณะนี	้โดย
พื้นที่เมืองใหม่จะเนรมิตให้เป็น
ศนูย์กลางธรุกจิและอาจแบ่งขาย
ให้กับชาวต่างชาติ
	 มีการรายงานจากเว็บไซต	์
bangkokbiznewsของกรงุเทพธรุกจิ	
ได้เสนอความคดิเหน็ของนกัวจิยั 
ด้านสิ่งแวดล้อม		บริเวณชายฝั่ง		
ทะเลอ่าวไทย		นายเสร	ี	ศภุราทติย์	 
ผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม	อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธรกล่าวว่า	ตลอด
แนวฝั่ง	 ชายทะเลบางขุนเทียน
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รอวัวหายแล้วล้อมคอก
รอบตึกนิเทศฯเขตอันตราย
แผนการปรับภูมิทัศน์รอบตึกนิเทศมีปัญหา นักศึกษาโอด
ไม่ปลอดภยั เพราะไม่มกีารก้ันบริเวณแบ่งเขตก่อสร้างและ
ไม่มเีเสงสว่างตอนกลางคนื ชีม้มุมดืบางจดุอนัตราย  ฝ่าย
อาคารยัน เคยมีป้ายและรั้วกั้น แต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหน
	 จากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์
วิจารณ์ของนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์	 เกี่ยวกับก่อสร้าง
ปรบัปรงุพืน้ทีร่อบอาคารดจิติอล	

มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์	 (อาคาร	
15)	ท่ีสร้างความไม่สะดวกและไม่
ปลอดภยัอาจก่อให้เกดิอบุตัเิหตไุด้

ที  ฆ า  ยุ  ก า    โ ห  ตุ   ม ห า ร า ชิ นี
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ต่อจากหน้า	1เลือกนายกสโมฯ

	 ท้ังน้ีการเลือกตั้งในปี	 2554	 
ทีผ่่านมา	มกีลุ่มนกัศกึษาลงสมคัร 
ทั้งสิ้น	 3	 ทีมโดยทีมรังสรรค์
รังสิตได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 
สูงท่ีสุด	 2,360	คะแนน	คิดเป็น 
ร้อยละ	 38.85	 ของจ�านวนผู้มา
ใช้สิทธิ์	 	แต่หากเทียบกับจ�านวน
นกัศกึษาทัง้หมดในปี	2554	จะคิด
เป็นร้อยละ	10		เท่านั้น	
	 นายวัชรินทร์	 เรืองฤทธิ์กุล	 
นายกสโมสรนักศึกษากล่าวว่า	 
การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาใน
หลายปีที่ผ่านมา	มีนักศึกษามา
เลอืกน้อยมาก	ซึง่กม็หีลายสาเหตุ	
ทั้งเรื่องข่าวสารการเลือกตั้งที ่
ไม่ชัดเจน	การก�าหนดวันเลือกตั้ง 
เพียงวันเดียว	 ซ่ึงนักศึกษาท่ีไม่มี
วชิาเรยีนในวนัดงักล่าวกจ็ะไม่มา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	และความเข้าใจ
บทบาทของสโมสรนักศึกษา	
	 “นกัศกึษาหลายคนยงัไม่ทราบว่า 
สโมสรนกัศกึษาคอือะไร	ท�าหน้าที่
อะไร	แล้วตัวสโมสรนักศึกษาเอง
ก็ไม่มีพื้นท่ีในการชี้แจงเรื่องนี้ 
สกัเท่าไหร่	ดงันัน้ส�านกังานกจิการ
นักศึกษาที่ดูแลในส่วนนี้ควรจะ
ประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้นกัศกึษา
ออกมาเลือกตั้งกันมากๆ	 และ
ช่วยสนับสนุนสโมสรนักศึกษาใน 
การท�างานให้มากขึ้น”	 นาย
วัชรินทร์กล่าว
	 นายวัชรนิทร์	ให้ข้อเสนอแนะว่า 
การจดัการเลอืกตัง้ในครัง้ต่อๆ	ไป
ต้องเปลี่ยนระบบหลายอย่างเพื่อ
ความโปร่งใสมากขึ้น	 	 และควร
จะมีอาจารย์เข้ามาควบคุมดูแล	
เพราะการเลือกตัง้ในคร้ังทีผ่่านมา 
ไม่มอีาจารย์มาควบคมุดแูลกท็�าให้
พบการทุจริตในหน่วยเลือกตั้ง	 
ทั้งการตรวจพบในลักษณะบัตร
เลือกตั้งเป็นปึกพับแล้วหย่อนลง
ไป	ซึง่ปกตคิวรจะเป็นบตัรเดยีวพบั 
ทีละบัตรรวมถึงกรณีนักศึกษา 
มาร้องเรยีนว่าชือ่ของตนถกูใช้สทิธิ์ 
ไปแล้ว	ทั้งๆ	ที่ยังไม่ได้เลือก	เป็น
เหตุให้นักศึกษาท่ีเป็นกรรมการ
หน่วยเลือกตัง้ถกูแบน	1	ปี	นอกจาก
น้ียงัพบการลอ็คคะแนนการเลอืก
ตั้งอีกด้วย
	 แม้ตวัเลขผู้มาใช้สิทธิเ์ลือกตัง้ 
ลดนอ้ยลง	แตน่ายวสันต์	ยอดอิม่ 
อดตีผูอ้�านวยการส�านกังานกจิการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 
ในสมยัน้ันยังเหน็ว่า		การเลอืกตัง้
ในคร้ังท่ีผ่านมาถอืว่าประสบความ
ส�าเร็จ	มีนักศึกษาเข้ามาเลือกตั้ง
มากกว่าทกุปี	เม่ือไปเทยีบกบัสถติิ
ที่ผ่านมา	 	 ก็จะเห็นว่านักศึกษา
มหาวทิยาลยัรงัสิตไม่สนใจกจิกรรม
นี้เอง	 	 ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสมัพนัธ์รวมถงึจดักจิกรรม
รณรงค์มากมาย	
	 “ในส่วนของตวัเลขการเลอืกตัง้ 

ใน	 5	ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่ม
มากข้ึน	แต่อัตราส่วนมันอาจจะ
ไม่สวยงามนัก	 เพราะนักศึกษา
ปรญิญาตรจี�านวนมากขึน้	รวมถงึ
ในวนัพฤหสับดทีีต่รงกับวนัเลอืกตัง้
นักศึกษาบางคณะ	หรือบางชั้นปี
ไม่มีเรยีน	ก็เป็นเหตุให้พลาดโอกาส
เลอืกตัง้ได้	ทีส่�าคญันกัศกึษายงัไม่ 
ตระหนกัถึงสทิธิแ์ละหน้าทีท่ีพึ่งมี 
ต่อการเป็นนักศกึษาท่ีต้องเลอืกตัง้	
เพือ่คดัเลอืกผูม้าท�าหน้าทีแ่ทนตวั
เขา	พูดง่ายๆ	คือเด็กม.รังสิต	ยัง
เฉยๆ	 เพราะการเลือกต้ังสโมสร
นักศึกษามันไม่ได้เดือดร้อนอะไร
หรอืกระทบเรือ่งการเรยีนของเขา”		
นายวสันต์กล่าว
	 นายวสันต์กล่าวในส่วนของ
หน่วยเลอืกตัง้ว่า	ทางมหาวิทยาลยั
โดยท่านรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการ
นกัศกึษาเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
ด�าเนินการเลอืกตัง้ซึง่เป็นนกัศกึษา
จากหลายๆ	คณะประจ�าในส่วน 
ของอาคารที่สังกัด	 ซึ่งมีทั้งหมด	 
28	หน่วยเลอืกตัง้	ซึง่ในการเลอืกตัง้ 
ทุกปี	มีการร้องเรียนหลายๆ	เรื่อง	 
ผ่านทางรองคณะบดีฝ่ายกิจการ 
นักศึกษา	ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาคัดค้าน	 	 โดยจะตัดสิน
ไปตามเหตุผลและหลักฐาน
	 “ในปีที่ผ่านมามีการร้องเรียน
อยู่	 2-3	 เรื่อง	 หนึ่งคือเจ้าของ
สิทธิ์มาร้องเรียนว่าเขาไม่ได้ไป
ใช้สิทธิ์เลย	แต่มีลายเซ็นต์เขาใช้
สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้ว	 เรื่องที่สอง
ก็คือบัตรเลือกตั้งมันพับๆ	ซ้อนๆ
กันแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าท�าไม 
มผีูม้าใช้สทิธิเ์กอืบครบเลย	ซึง่มนั
ถือว่าผดิปกตใินหน่วยเลือกตัง้ของ
นติศิาสตร์	ซึง่ในตอนแรกกรรมการ
ก็พิจารณากันระหว่างจะเลือกตั้ง
ใหม่ในหน่วยนั้นหรือตัดคะแนน
ในหน่วยนัน้ทิง้	แต่หลงัจากพจิารณา
คะแนนโดยรวมแล้วคณะกรรมการ
เห็นว่าคะแนนจากหน่วยเลอืกต้ังดัง
กล่าว	ไม่ส่งผลกระทบต่อผลเลอืก
ต้ังจึงตัดคะแนนในหน่วยนัน้ทิง้ไป”	
นายวสันต์กล่าว
 นายสิทธิพงษ์	 	 โภคาวัฒนา		
นกัศกึษาชัน้ปีที	่	4		สาขาทรดีแีอนเิมชัน่ 
คณะดิจิทัลอาร์ตกล่าวว่า	 4	ปี	
ที่ผ่านมา	 ตนได้เข้ามาใช้สิทธิ์	
เลือกตัง้ทัง้สิน้		2	ครัง้	พอจะทราบ
ความเคลือ่นไหวด้านการเลอืกตัง้
สโมสรนกัศกึษามหาวิทยาลยัรงัสติ
จากป้ายหาเสยีงตามสถานทีต่่างๆ
และจากเพื่อนที่ลงสมัครเลือกตั้ง 
สโมสรนักศึกษาบ้าง	
 “ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยมี
การประชาสัมพันธ์ที่ดีในเรื่อง 
การกระจายข่าวให้ทราบว่าจะมี 
การเลอืกตัง้	แต่ด้านของการหาเสยีง 
การประกาศนโยบายยังไม่ค่อย
ชัดเจนและไม่เข้าถงึนกัศกึษาบาง
กลุ่ม”	นายสิทธ์พงษ์กล่าว
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	 รายงานจากจากเฟสบุ๊คของ

เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เพราะปีที่
แล้วไม่เคลียร์บิล	 ท�าให้งบที่ได้
จากมหาวทิยาลัยเพยีงอย่างเดยีว 
ไม่เพยีงพอ	ต้องน�างบจากส่วนนีไ้ปใช้ 
ซึ่งทางสโมสรมีเอกสารใบเสร็จ
ในการยืนยันเรื่องงบประมาณ 
ทุกบาททุกสตางค์”	นายวัชรินทร์
กล่าวถึงกรณถีกูโจมตเีรือ่งค้าก�าไร
ในงานเฟรชชี่ไนท์	
	 ทางด้านแกรมมี	่ผูจ้ดัคอนเสร์ิต 
นายลิธัฎ	 ชูโต	Client	 Service	 
บรษิทัแกรมมี	่ผูดู้แลการจดัคอนเสร์ิต
ในงานเฟรชชี่ไนท์	มหาวิทยาลัย-
รงัสติกล่าวว่า	ทางแกรมมีไ่ด้ตกลง
กับโมสรนักศึกษาตั้งแต่แรกแล้ว	
ว่าไม่ให้มีการขายบัตร	 อีกทั้งใน
สญัญากมี็การระบเุงือ่นไขชดัเจน
ไม่ให้กระท�าอันก่อให้เกิดผลก�าไร	
เพราะไม่อยากให้มหาวิทยาลัย
จัดงานนี้ในเชิงธุรกิจ	ควรให้เข้า
ชมฟรีด้วยซ�้า	
	 “เน่ืองจากการน�าศลิปินมาจดั
แสดงคอนเสิร์ตในคร้ังนี	้ทางแกรมมี ่
ให้ราคาพเิศษกบัทางมหาวิทยาลยั
อยูแ่ล้ว	ทีส่�าคญัตนจดังานคอนเสร์ิต
ที่มหาวิทยาลัยอื่นก็ไม่ได้เก็บ 
ค่าเข้าชมแต่อย่างใด	 มีเพียง	
มหาวทิยาลยัรงัสติทีเ่ดยีวทีม่กีาร
เก็บในส่วนของเสื้อที่ทางสโมสร
นกัศกึษาท�าออกมาจ�าหน่าย	ทาง
แกรมม่ีก็ยนิด	ีเหน็ว่าเป็นเสือ้เฟรชชี่	
ส่วนบตัรนัน้ปีนีต้นไม่ยอมเพราะมี
การคยุกนัก่อนแล้วว่าไม่ให้จ�าหน่าย“ 
นายลิธัฎกล่าว
	 นอกจากจดังานไม่มกี�าไรอะไร
แล้ว	ยงัมปัีญหางบประมาณไม่พอ 
ซึ่งนายวัชรินทร์กล่าวว่า	 ทาง
มหาวิทยาลัยได้ให้งบกับสโมสร
นกัศึกษาทัง้สิน้	3.8	ล้านบาท	ซึง่งบ
ดงักล่าวเป็นงบทีส่โมสรนกัศกึษา
น�าไปใช้ท�ากิจกรรมและเป็น 
ส่วนกลางจ�านวน	1.68	ล้านบาท	
ส่วนทีเ่หลือจะจัดสรรให้กับชมรม
ต่างๆซึง่มปีระมาณ		50	ชมรม	โดย
ก�าหนดเกณฑ์การให้งบทีไ่ม่เท่ากนั
ขึน้อยูก่บัผลงานและความจ�าเป็น
ของแต่ละชมรม	ซึ่งงบประมาณ 
ก็ไม่ค่อยเพยีงพอต่อความต้องการ
เท่าไหร่นัก
	 “10	ปีมาแล้วทีส่โมสรนกัศกึษา
ยงัได้งบ	3.8	ล้านเท่าเดิม	แต่ชมรม
มมีากขึน้ทกุปีๆ	ซึง่ไม่เป็นธรรมกบั
ชมรมใหม่ที่มีผลงานแล้วได้เงิน
แบ่งเพียงเล็กน้อย	 เพราะฉะนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ทีจ่ะท�ายงัไง	ออกระเบยีบอะไรใน
การควบคุมการจัดตั้งชมรม	หรือ
จัดระเบียบชมรม	อย่างน้อยคือ	 
ไม่ให้ซ�้าซ้อน	 	 เช่นชมรมอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมกับชมรมรักษ์- 
สิง่แวดล้อม	มนัต่างกนัยงัไง	ชมรม
สมาธิกับชมรมพุทธศาสตร์น่าจะ
รวมด้วยกนัได้”	นายวชัรนิทร์กล่าว
	 นายวชัรินทร์	กล่าวว่า	ปัญหา
ที่เกิดหากไม่มีการจัดระเบียบ		

อนาคตชมรมต่างๆ	 ก็จะแตก
เพิ่มจ�านวนมากกว่านี้	 นักศึกษา 
ที่อยากได้งบประมาณก็ตั้งชมรม
ขึ้นมาใหม่	 ซ่ึงสร้างความล�าบาก
ใจในเรื่องงบประมาณพอสมควร	
โดยส่วนตวัแล้วยงัเหน็ว่าการรวม
เป็นชมรมใหญ่ชมรมเดียว	น่าจะ
ท�างานได้มคีณุภาพมากกว่า	ชิน้งาน 
มากกว่าการแยกตวัเป็นชมรมเลก็ๆ
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แบบฟอร์มลงทะเบยีน	แบบฟอร์ม
ใบค�าร้องต่างๆ	 จะมีควบคู่เป็น
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย”		
	 “นอกจากนีม้หาวทิยาลยัรงัสติ
ยังส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง	 โดยการเข้าไปใช้
แล็บของสถาบันภาษา	 ซ่ึงใน
ส่วนนี้เป็นเรื่องส�าคัญ	 ต่อให้
ใครเตรียมความพร้อมให้ดียังไง	 
มันจะไม่มีทางส�าเร็จ	ถ้านกัศกึษาเอง 
ไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ภาษา	อีกหลายปีข้างหน้าถ้าจบ
ไปแล้วไม่สามารถสื่อกับเขาได้
ต่อให้ได้เกียรตินิยม	ก็อาจจะไป
ต่อแถวคนทีเ่ขามเีกรดระดบักลาง 
และภาษาองักฤษดกีว่า	ต่อไปนีภ้าษา
อังกฤษไม่ใช่ความสามารถพิเศษ 
แต่คือความสามารถพื้นฐาน”	
ผศ.ดร.นเรฏฐ์กล่าว
	 ในส่วนอาจารย์และบคุคลากร 
มหาวิทยาลยัรังสติ	ผศ.ดร.นเรฏฐ์		
กล่าวว่า	ต่อไปภาษาองักฤษจะเป็น
หนึง่ในเงือ่นไขการประเมนิบคุลากร	
ซ่ึงทกุคนจะต้องมีการพฒันาจาก
อ่อนกต้็องดขีึน้	จากกลางต้องแขง็ขึน้ 
เป็นการประเมินเพื่อกระตุ้นให้
พัฒนาด้านภาษา	ดังนั้นอาจารย์
และบุคลากรจะต้องมีการฝึก
ภาษาอังกฤษภายในหน่วยงาน
ของตัวเอง	 รวมถึงสถาบันภาษา
ก็ต้องพร้อมที่จะรับบุคลากรเพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เช่นเดียวกับนักศึกษา	
	 ผศ.ดร.นเรฏฐ์	 ให้ความเห็น 
เกี่ยวกับเร่ืองภาษาที่สามใน
อาเซียนว ่าจะไม ่บังคับให ้
นักศึกษาเรียนภาษาดังกล่าว	
ขึ้นอยู ่กับความสมัครใจของ 
นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
ซึ่งในอนาคตจะมีการปรับวิชา 
ในหมวดการศกึษาทัว่ไป	ทีน่กัศกึษา
ต้องเรียน	30	หน่วยกิต	 เป็นวิชา 
ในหมวดภาษา	12	หน่วยกติ	บงัคบั
เรียนภาษาอังกฤษ	9	หน่วยกิต	 
อกี	3	หน่วยกติท่ีเหลอืสามารถเลอืก
เรยีนภาษาองักฤษหรอืภาษาอืน่ใน
อาเซยีนได้	เช่น	เวยีดนาม	พม่า	โดย
จะลดวิชาในหมวดสังคมศาสตร์	
คณิตศาสตร์	 มนุษย์ศาสตร์ลง	 
หากนกัศกึษาต้องการศกึษาเพิม่เตมิ
ภาษาอืน่ๆ	ในภมิูภาคอาเซียนกจ็ะ	
เปิดสอนตามกลไกความต้องการ
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สโมสรนกัศกึษามหาวิทยาลยัรงัสติ
พบว่า	มนีกัศกึษาเข้ามาโจมตแีละ
วิพากษ์วิจารณ์การท�างานของ
สโมสรฯ	โดยเฉพาะงานเฟรชชีไ่นท์ 
ที่ผ่านมา	 กรณีนักศึกษาคณะ
นเิทศศาสตร์	คณะนติิศาสตร์และ
นักศึกษาอีกจ�านวนมากเข้าชม 
คอนเสิร์ตไม่ได้	เพราะไม่มเีส้ือเฟรชช่ี 
ซึง่ในปีก่อนหน้านกัศกึษาสามารถ
ใส่เสื้อคณะหรือใช้บัตรนักศึกษา
ผ่านเข้างานได้
	 นายวชัรพล	โพธิอ์ทุยั	ประธาน 
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ 
นเิทศศาสตร์กล่าวว่างานเฟรชชีไ่นท์ 
ซึ่งเป็นเรื่องของเฟรชชี่	ท�าไมต้อง
บังคับให้ใส่เสื้อ	แล้วเสื้อเฟรชชี่ที่
สโมสรนกัศึกษาจดัมาก็ไม่เพยีงพอ 
ต่อจ�านวนนกัศึกษา	เหลอืแต่บตัร
เฟรชชีไ่นท์ซึง่ผูม้บีตัรสามารถเข้าไป
ชมได้เพยีงการประกวดดาวเดอืน
เท่าน้ัน	จะไม่มีสทิธิเ์ข้าชมคอนเสร์ิต
	 นายวัชรินทร์	 	 เรืองฤทธิ์กุล	
นายกสโมสรนกัศกึษามหาวทิยาลยั-
รังสิตกล่าวถึงกรณีวันเฟรชชี่ไนท์
ว่า	ในขัน้แรกทางสโมสรนกัศกึษา
ได้ตกลงกับคณะนิเทศศาสตร์	ซึ่ง
ทางนิเทศศาสตร์จะขอไม่ใช้เสื้อ
เฟรชชี่	 แต่จะซื้อบัตรอย่างเดียว
ในราคา	 150-200	บาท	 เพราะ 
ค่าเสือ้รวมค่าบตัรมรีาคาสงู		แต่วนั
สดุท้ายทางแกรมมีแ่จ้งกลบัมาว่า
สโมสรนกัศกึษาขายบตัรในราคา
สูงไป	(ราคา	399บาท)	ให้ยกเลิก
การขายบัตร	
	 “เราชีแ้จงกับทางผูจ้ดัการแกรมม่ี 
แต่เขาไม่เข้าใจจงึสัง่งดการจ�าหน่าย
บตัร	ให้จ�าหน่ายเส้ือเพยีงอย่างเดยีว 
ท�าให้เส้ือไม่เพียงพอต่อจ�านวน
นักศึกษา	ทางสโมสรก็ตกลงว่า
จะให้เข้าไปชมดาวเดือนได้ฟร	ี
แต่คอนเสร์ิตเราตดิสญัญากบัทาง
แกรมมีจ่งึเข้าไม่ได้”		นายวชัรนิทร์
กล่าว
	 ส่วนประเด็นนักศึกษาโจมตี
การท�างานผ่านเฟสบุ๊คสโมสรฯ	
นายวัชรินทร์กล่าวว่า	 เป็นการ
ท�าลายชือ่เสียง	เพราะการท�างาน 
ของสโมสรนักศึกษาคือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย	ส�าหรับบุคคล
ที่ไม่พอใจในการท�างาน	หรือมี
ประเด็นอะไรสงสัย	 เช่นข้องใจ
เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส	 เรื่อง
งบประมาณ	สามารถเข้ามาขอ
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทุกอย่าง
ได้ที่สโมสรนักศึกษา	 เพราะเรา 
ไม่สามารถน�าเอกสารข้อมูล
ทั้งหมดชี้แจงผ่านเฟสบุ๊คได้	 ซึ่ง
ได้มีประกาศชัดเจนบนหน้า 
เฟสบุ๊คของสโมสรแล้ว
		 “สรปุวนัเฟรชชีไ่นท์	มเีงนิเหลอื
ประมาณ	 	 5,000	 	บาทเท่าน้ัน	
เพราะต้องดึงไปเป็นงบประมาณ 
ค่าอาหาร	 ในวันเฟรชช่ีเดย์	
เนื่องจากขาดงบจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
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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	ร�่ารวย	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�ากัด	ทวีรัก	การพิมพ์	

[ ข่าวต่อ ]

	 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบ	
สมบรูณาญาสทิธริาชย์มาเป็นระบอบประชาธปิไตยมาเกอืบ	80	ปี 
เป็นระบบการปกครองทีย่ดึหลกัเสยีงส่วนใหญ่	เลอืกผูแ้ทนไปท�า
หน้าทีใ่นสภา	และจดัตัง้รฐับาลผ่านระบบการหย่อนบตัรเลอืกตัง้
					 ในการเลอืกตัง้ระดบัชาตคิรัง้ล่าสดุ	ประชาชนออกมาใช้สทิธิร่์วม	
70	เปอร์เซนต์	เนือ่งจากเขาตระหนกัแล้วว่า	การเมอืงมผีลกระทบ 
ต่อการด�ารงชีวิตและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป	
				 หันกลับมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต	ย้อนกลับไปเมื่อวันที่	 27	
มกราคม	2554	เราก�าลังอยู่ในช่วงการผลัดเปลี่ยนนายกสโมสร
นักศึกษาคนใหม่	 ซึ่งจากจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	22,119	คน 
แต่กลบัมผีูม้าใช้สทิธิป์ระมาณ	6,000	คน	หรอืเพยีง	27เปอร์เซนต์
เท่านั้น	แต่เป็นท่ีน่าตกใจยิ่งว่า	สโมสรนักศึกษาที่ควรถูกเลือก
จากเสยีงส่วนใหญ่จรงิ	กลบัมคีะแนนชนะการเลือกต้ังแค่	2,360	
เท่านั้น	หรือราว	10	เปอร์เซนต์ของจ�านวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์	
				 	แม้ว่าพวกเราจะเป็นส่วนย่อยในสงัคมการเมอืงใหญ่	แต่ใน
ฐานะของปัญญาชนทีอ่นาคตจะต้องไปเป็นผูน้�าในสงัคม	แต่เรา
กลับไม่รักษาสิทธิ์ใกล้ตัวในรั้วมหาวิทยาลัย		 ซ�้ายังไม่ตระหนัก
ถึงความส�าคัญต่อบทบาทของสโมสรนักศึกษา	ซึ่งเสมือนเป็น
องค์กรตัวแทนนกัศกึษาทัง้มวล	ทีจ่ะคอยปกปักรกัษาผลกระทบ 
อันไม่เป็นธรรมต่อตัวนักศึกษาเอง
				 	อนาคตของชาติที่มีความรู้ระดับปัญญาชนยังเป็นแบบนี้	 
กไ็ม่น่าแปลกใจเลยว่า	ท�าไมทศิทางการเมอืงไทยถงึยงัลุม่ๆ	ดอนๆ 
ไม่มั่นคงเสียที	 ใครไม่พอใจอยากจะเรียกร้องอะไรก็ชุมนุมหรือ
กดดันกระทั่งศาลอันเป็นที่พ่ึงสุดท้ายเพ่ือผดุงความยุติธรรม 
ของประชาชน		โดยอ้างประชาธปิไตยถอืเสยีงส่วนใหญ่	ซึง่แท้จรงิ
เราอาจพบว่าเขาไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่อย่างที่พูดก็ได้
				 	อย่างไรกต็ามปัญหาหลักคือประชาชนตีความประชาธปิไตย	
แค่เสียงส่วนใหญ่	ก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว	ประชาธิปไตย
นั้นหากแปลตามตัวจะหมายถึงประชาชนเป็นใหญ่		 ซึ่งก็คือ
ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิมีเสียงเท่าเทียมกัน		 ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่ใช้ก�าลงัอทิธพิลสร้างอ�านาจทีเ่หนอืกว่า	หรอืละเลยไม่ยอม
ฟังเหตุและผลของเสียงส่วนน้อยเลยทีเดียว
				 	ส�าหรบัเรือ่งการส่งเสรมิประชาธปิไตยถือเป็นเรือ่งดี	นอกจาก
ส่งเสริมให้รู้จักสิทธิแล้ว	 เราต้องส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า
และความส�าคญัของหน้าทีด้่วย	โดยเฉพาะการเลอืกตัง้ตวัแทน
ของตน	 	พวกเราควรเริ่มต้นสร้างสังคมประชาธิปไตย	ภายใน
มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันนี้
     
 เราจะได้เห็นมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยประชาธิปไตยแท้จริงในสักวัน และเม่ือถึง
วันนั้น การเมืองไทยน่าจะมีคุณภาพมากกว่าวันนี้

ต้นกล้าประชาธปิไตยในมอืเรา

ต่อจากหน้า	2เปิดโอกาสนศ.

ต่อจากหน้า	1ถมทะเล

กินเนื้อที่ประมาณ	30	กิโลเมตร 
ลึกลงในทะเล	 10	 กิโลเมตร 
ซึ่ ง จ ะ ไ ด ้ พื้ น ที่ ป ร ะ ม าณ	 
300	 	 ตารางกิโลเมตรหรือ 
1.8	 แสนไร่เพื่อสร้างเมืองใหม่ 
ซ่ึงจะต้องใช้ทรายในการถม 
ประมาณ	4,000	ล้านคิวซึ่งทราย 
ในประเทศก็มีไม่พอ	 คาดว่า 
จะใช ้ เ งินลงทุนประมาณ	 
4	แสนล้านบาท	
	 เนื่องจากกรุงเทพทรุดตัวลง 
เฉลี่ย	 5	 เซนติเมตรต่อปี	 เม่ือ 
ถมทรายจะท�าให้เพิ่มน�้าหนัก	 
คาดว่าจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกปีละ	 
10	 เซนติเมตร	ซึ่งหมายความว่า
ต้องเสริมทรายทุกปีอย่างน้อย 
ปีละ	5	เซนติเมตร	ด้วยงบประมาณ
หลายพันล้านบาท
	 นอกจากนั้นการเกิดน�้าท่วม 
ในกรุงเทพมหานครไม่ได้เกดิจาก 
ปัญหาน�้าทะเลหนุนสูงแต่เกิด 
จากการระบายน�า้ออกทะเลไม่ทนั	
เนื่องจากมีปริมาณน�้ามากเกิน 
ในช่วงฤดูน�้าหลาก	แต่ละปีน�้า 
ทะเลที่เพิ่มขึ้น	 มีปริมาณเพียง 
2	 มิลลิเมตรเท ่านั้น	 ซ่ึงใน 
ระยะเวลา	100	ปี	ระดับน�้าทะเล 
จะเพิ่มขึ้นเพียง	30	เซนติเมตร
	 ผศ.ดร.ธรณ์	ธ�ารงนาวาสวสัดิ์		
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลกล่าวว่า	โครงการดงักล่าว 
ถือว่ามีผลกระทบกับระบบนเิวศน์ 
ทางทะเลที่จะโดนท�าลายลง 
อย่างสิน้เชงิ	ซึง่ขณะนีไ้ม่สามารถ	
ประเมินได้ว่ามากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ		แต่
จะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด
เท่าที่ตนเคยเจอมา	
	 หากเกดิโครงการดงักล่าวขึน้จรงิ 
ก็จะต้องมีการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อมให้ชดัเจนในหลาย
เรือ่ง	ตัง้แต่การท�าลายป่าชายเลน
ซึง่เป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้	และลด 
ผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง	 
การลกุล�า้พืน้ทีท่�ากนิของชาวประมง 
ที่จะไม่มีท้องทะเลให้จับสัตว์น�้า

อกี	ซึง่อาจจะต้องเลกิอาชพีประมง 
ไปท�าอาชีพอื่น
	 “ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่เฉพาะสตัว์น�า้เท่านัน้	แต่จะส่ง 
ผลกระทบต่อไปในเรื่องของ 
คุณภาพน�้า	ป่าชายเลนที่ถือเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าที่ลดลง	 
ชาวบ้านต้องอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ 
อาศัยและเรื่องการเปลี่ยนทิศ
ของกระแสน�้าที่จะต้องเกิดขึ้น 
อย่างแน่นอนเมื่อถมดินไปขวาง
ทางน�้าไหลเดิม”
	 “ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น	ถือเป็น
โครงการทีท่�าเกีย่วกบัทะเลทีใ่หญ่
ที่สุดที่เคยมีมา	 ผลกระทบจึงมี
มากมาย	 	 	 เรื่องของป่าชายเลน		
เรื่องของระบบนิเวศน์	 	 เรื่องของ
การท่องเที่ยว	 	 เรื่องของปัญหา
เกีย่วกบัสังคม		เรือ่งของกระแสน�า้ 
มันมีเป็นร้อยประเด็นแต่พูดไม่
หมด”	ดร.ธรณ์กล่าวสรุป

พฤติกรรมคลื่น กระแสน�้า และการเคลื่อนตัวของตะกอน

ต่อจากหน้า	1วัวหายล้อมคอก

ซึง่นกัศกึษาต่างเห็นว่าควรจะก้ัน
พ้ืนที่ในส่วนที่ไม่พร้อมใช้บริการ	
และตดิป้ายบ่งบอกชดัเจนว่าเป็น
พืน้ท่ีก่อสร้างควรใช้ความระมดัระวงั	
โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลากลางคนื
รอบๆ	ตึกมีแสงไฟฟ้าไม่เพียงพอ	

ยังมืดมิดอยู่หลายจุด	 ในส่วนนี้
นักศึกษาที่ขับขี่รถยนต์ต่างบ่น 
เป็นเสียงเดียวกันว่า	 อันตราย 
อย่างมาก	เนือ่งจากถนนค่อนข้าง
มืด	หากไม่รู้ทางหรือไม่คุ้นเคย 
เส้นทางอาจขบัรถตกลงไปในคนู�า้ได้
	 นายวชัรพล	โพธิอ์ทุยั		ประธาน
คณะกรรมการนักศึกษา	 คณะ
นเิทศศาสตร์กล่าวถงึกรณดีงักล่าว
ว่า	ตนกเ็ข้าใจในการท�างานส่วนนี้	
แต่การก่อสร้างในจุดต่างๆ	 โดย
เฉพาะหลังตึก	15	ควรจะมีระบบ
ที่ดีและปลอดภัยมากกว่านี้	
	 “พ้ืนท่ีหลงัตึกเป็นจดุท่ีนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ใช้ท�ากิจกรรม 
อยู่	และนักศึกษาในคณะบางคน
ต้องท�างานที่ตึกจนค�่ามืด	กลับ
บ้านดกึ	หากมอีะไรเกดิขึน้คงไม่ดี 
รวมทั้งเรื่องไฟโดยรอบบางจุดก็
ยังเป็นมุมมืดอยู่	ควรจะปรับปรุง
ตรงนี้”	นายวัชรพลกล่าว
	 จากการส�ารวจโดยรอบอาคาร
ดิจิตอล	 มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์ 
พบว่า	 มีการก่อสร้างปรับปรุง
พื้นที่ดังกล่าว	 โดยไม่ได้กั้นพื้นที่
แบ่งอย่างชัดเจน	มเีพยีงส่วนทีปู่น 
ไม่แห้งเท่านัน้ทีม่กีารก้ันด้วยเชือก
	 รศ.ดร.ธรรมศักดิ์	รุจิระยรรยง	
ผูอ้�านวยการส�านกังานอาคารและ
สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยรังสิต	
กล่าวว่าเนื่องจากพ้ืนที่ที่ท�าการ
ก่อสร้างค่อนข้างกว้าง	ท�าให้มี 
ปัญหาในเรือ่งท�าป้ายและกัน้เขต
การก่อสร้าง
	 “เรื่องไฟทางในขณะนี้ก�าลัง
ด�าเนินการเดินไฟรอบๆ	 ถนน	
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถข้ึนเสา
ไฟฟ้าได้	ต้องรอถนนและระบบท่อ 
ระบายน�้าเสร็จก่อน	 นอกจาก
นี้ในอนาคตอันใกล้จะมีการ 
สร้างวอล์คเวย์	 และป้อมยาม
บริเวณวงเวียน	ซึ่งจะเร่งให้เสร็จ
ก่อนรบัปรญิญาในเดอืนธนัวาคม”	 
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์กล่าว
	 ในส่วนของสระน�้าด้านหลัง
อาคารท่ีมีความเส่ียงให้เกิดอุบตัเิหตุ
ได้นั้น	 รศ.ดร.ธรรมศักดิ์กล่าวว่า	
ก่อนหน้าน้ีมีป้ายและรั้วกั้นอยู่	
คาดว่าน่าจะมีการน�าออกไปช่วง
ท�าฟุตปาท	ส่วนเรื่องอุบัติเหตุที่
เกดิขึน้จากการก่อสร้าง	ยงัไม่เคย
เกิดขึ้น	จะมีบ้างก็เป็นเร่ืองรถชน
กัน	เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัย
รงัสิตขับรถกนัเรว็	ท�าให้มีอบัุตเิหตุ
เกิดขึ้นได้	ส่วนนี้ก็จะท�าการสร้าง
เนินลดความเร็ว	

	 นางสาวอรรถญา	พกิลุพารุง่โรจน์ 
เจ้าหน้าท่ีคณะนิเทศศาสตร์	 
ให้ความเหน็ว่าการท่ีมหาวทิยาลัย
จะมีการประเมินการพัฒนา 
ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร	 
ถอืเป็นเรือ่งด	ีเพราะภาษาจะเป็น
เรือ่งทีส่�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร
	 “โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าตัว
บุคลากรควรเตรียมความพร้อม
จากตนเองก่อน	จะต้องช่วยเหลือ
ตวัเองโดยการพฒันาในด้านภาษา 
อังกฤษ	 แต่ในขณะเดียวกัน
มหาวทิยาลยัควรให้การสนบัสนนุ
ส่งเสรมิให้บคุลากรได้เรยีนภาษา
องักฤษเพิม่ด้วย”	(อ่านรายละเอียด
บทสัมภาษณ์	หน้า	12)
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ศกึออนไลน์ระอุ  

  ป็นทีรู่ก้นัดว่ีาสงัคมออนไลน์ก�าลงับมูสดุๆ 
  แบบหยุดไม่อยู่ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ 
เสิรช์ เอนจิ้นอย่างกูเกิลย่อมรู้ดกีวา่ใคร เนือ่งจาก
ก่อนหน้านี้กูเกิลเคยเป็นช่องทางหลักเพื่อเข้าถึง
ข้อมลูออนไลน์ แต่บทบาทดงักล่าวก�าลงัลดน้อยลง 
จนน่าใจหาย เพราะคนส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้
เวลากับเฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์มากกว่า

เ

	 ด้วยเหตน้ีุทางกูเกิลจึงปล่อยไม้ตายใหม่อย่าง	กเูกลิพลสั 
(Google	+)	 ออกมาทวงศักดิ์ศรีเจ้าพ่อวงการโซเชียล 
เน็ตเวิร์คกิ้งคืนตั้งแต่	 28	มิ.ย.	ที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นการเปิด 
ให้ใชใ้นวงจ�ากัด	โดยต้องได้รับเชิญจากคนที่ใช้อยู่เท่านั้น	
แต่ระบบดังกล่าวก็ถูกระงับชั่วคราวหลังจากเปิดบริการ
เพียง	10	วัน	 เนื่องจากมีผู้ขอเข้าใช้ในระบบมากเกินกว่า
ทีจ่ะรองรบัได้	และแล้วตอนนีร้ะบบการเชญิกก็ลบัมาเปิด
ใช้ได้ตามปกติ	แต่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่าจะปิดอีกหรือไม่
	 แม้ก่อนหน้านี้ทางบริษัทจะเคยปล่อยทั้งกูเกิลเวฟ	
และกูเกิลบัซซ์ออกสู่ตลาด	แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ
สักเท่าไหร่	นายแลร์รี่	เพจ	ผู้ร่วมก่อตั้ง	และซีอีโอคนใหม่
ของกูเกิล	 ซึ่งเข้ามารับหน้าที่ต้ังแต่	 8	 เม.ย.	 ท่ีผ่านมา	 
จึงถือโอกาสปล่อยโปรเจคใหม่อย่างกูเกิลพลัส	 
ซ่ึงเป็นการให้บรกิารสงัคมออนไลน์รปูแบบเดยีวกบัเฟสบุค๊	 
	 ทั้งนี้ยังได้มีการน�าเอาแถบเครื่องมืออุปกรณ ์
ของกูเกิลเข้ามารวบรวมไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น 
กล่องค้นหาข้อมูลของ	 กูเกิลแมพ	 จีเมล	 และอื่นๆ 
อีกมากมาย	 โดยเน้นระบบการใช้งานด้านความ 
เป็นส่วนตวัสงู	อนันีน้กัพฒันาหลายคนทีไ่ด้มโีอกาสลองใช้ 
ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบของกูเกิลพลัส 
น่าประทับใจเป็นที่สุด
	 พอล		อัลเลน	ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์	Ancestry.com	เว็บไซต์
ที่ศึกษาเรื่องล�าดับวงศ์ตระกูลของคนดัง	 ได้เปิดเผย
ข้อมูลยอดผู้ใช้ล่าสุดผ่านทางหน้าหลักกูเกิลพลัสของตน	 
ซึ่งเป็นตัวเลขสูงถึง	 20	 ล้านรายในระยะเปิดตัวเพียง 
3	สัปดาห์	 ขณะที่ปัจจุบันเฟสบุ๊คมีผู้ใช้งานเป็นจ�านวน	
750	ล้านคน	หลังจากเปิดบริการมาได้	7	ปี	โดยค่าเฉลี่ย
ยอดสมาชิกของเฟสบุ๊คจะเพิ่มอยู่ที่	 227,265	คนต่อวัน	
ส่วนของกูเกิลพลัสนั้น	เมื่อ	10	ก.ค.	จ�านวนผู้ใช้งานแตะ
อยู่ที่	 7.3	ล้านคน	และเมื่อวันที่	 11	ก.ค.	ตัวเลขพุ่งอยู่ที่ 
9.5	ล้านราย	เฉลีย่กเูกลิพลสัมยีอดสมาชกิเพิม่ขึน้	2.2	ล้านคน 
ต่อ	1	วันครึง่	หากคดิด้วยอตัราดงักล่าว	กเูกลิพลสัจะมยีอด
สมาชิก	750	ล้านคน	ภายในระยะเวลาเพียง	3	ปี
	 คราวนี้เราลองมาดูความเหมือน	 และความต่าง
ระหว่างกูเกิลพลัสกับเฟสบุ๊คกันบ้างดีกว่า	 ก่อนหน้านี้ 
กเูกลิเคยปล่อยระบบปุม่	+1	ออกมาลองเชงิ	คดิว่าหลายคน 
อาจจะเคยผ่านตากันมาบ้าง	แต่คงจะไม่ค่อยมีคนใช้กัน 
สักเท่าไหร่	เจ้าปุ่มที่ว่านี้มันก็ท�าหน้าที่เหมือนปุ่ม	like	บน 
เฟสบุ๊คที่พวกเราชอบกดกันบ่อยๆ	
	 เร่ืองหน้าตานั้นไม่ต้องพูดถึง	 เรียกว่าคล้ายคลึง 
เจ้าพ่อโซเชยีลเนต็เวร์ิคอย่างเฟสบุค๊ราวพีก่บัน้อง	แต่ทว่า
กูเกิลพลัสดูสะอาดตา	 เรียบง่าย	แถมใช้งานสะดวกกว่า
เฟสบุ๊คในหลายๆ	แง่	หลายคนที่เป็นแฟนคลับบริการทั้ง
หลายแหล่ของกูเกิลอาจจะสังเกตได้ว่ามันดูไม่ใช่แนว 

หน้าตาระบบ “Circle”

กเูกลิพลสัท้าดวลเฟสบุค๊

พณิตพิชา	มีแก่น

กเูกลิเอาซะเลย	เพราะผู้ทีค่อยควบคมุการออกแบบครัง้นี้
คือ	แอนดี้	เฮิร์ทซ์เฟลด์	ซึ่งเป็นอดีตผู้ออกแบบซอฟต์แวร์
ให้กับแมคอินทอชนั่นเอง
	 ส่วนระบบอัพเดตความเคลื่อนไหวของกูเกิลพลัส 
ถูกเรียกรวมๆ	ว่า	 “สตรีม”	 (Stream)	ซึ่งท�าหน้าที่เหมือน	
“วอลล์”	 (Wall)	 ของเฟสบุ๊คทุกอย่าง	 แต่ข้อได้เปรียบ
ของสตรีมนั้นจะมีกล่องส�าหรับส่วนอัพเดตแยกต่างหาก	 
อย่างเวลามีคนมาตอบข้อความโพสต์ของเรา	ก็สามารถ
คลิกตอบกลับได้ทันที	โดยไม่ต้องรอให้หน้าทั้งหน้ารีเฟรช
ตัวเองใหม่เหมือนอย่างระบบของเฟสบุ๊คที่จะโหลดหน้า
ใหม่ทุกครั้ง
	 การจดักลุม่เพือ่น	หรอืทีก่เูกลิพลสัใช้ชือ่ว่า	“เซอร์เคลิ”
(Circle)	 ท�าให้การจัดกลุ่มเพื่อนกลายเป็นเร่ืองง่าย	 
โดยเราสามารถลากชือ่เพือ่นท่ีเราต้องการเข้าไปในเซอร์เคลิ
ท่ีเราต้ังชือ่กลุ่มเอาไว้ได้ทีละหลายๆ	คนเลยทีเดียว	จุดเด่น 
ของมันคือเวลาคุณโพสต์ข้อความใด	คุณจะสามารถ
เลือกให้เห็นเฉพาะกลุ่มนั้นๆ	 ได้	 ไม่ใช่เห็นทั่วทุกสารทิศ 
เหมือนอย่างเฟสบุ๊ค	
	 ส่วนระบบการรับเพื่อน	หลักการท�างานจะเหมือน 
ทวิตเตอร์	 โดยเราสามารถลากชื่อคนที่เราต้องการ 
เหน็โพสต์ของเขาเข้ามาในเซอร์เคลิเราได้เลย	โดยไม่ต้องรอ
ให้อีกฝ่ายอนญุาต	ลูกเล่นอีกอย่างทีน่่าสนใจไม่แพ้กนัคือ
ระบบการโพสต์ข้อความ	เป็นทีรู่ก้นัว่าเฟสบุค๊นัน้จะจ�ากดั
ตวัอกัษรอยูท่ีเ่พยีง	420	ตวัอกัษรต่อการโพสต์หนึง่ครัง้	แต่
กูเกิลพลัสสามารถโพสต์ได้แบบไม่มีจ�ากัด	แถมยังเพิ่ม 
ลูกเล่นตัวหนา	ตัวเอียง	และการขีดค่าเส้นบนตัวอักษร 
ได้อีกด้วย	ที่ส�าคัญยังมีระบบปิดไม่ให้คอมเมนท์	หรือปิด
ไม่ให้แชร์ได้อีกต่างหาก
	 แน่นอนว่าเมื่อเป็นระบบแบบสังคมออนไลน	์
เรื่องการแชร์รูปภาพ	และคลิปถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได ้
	 ดังนั้น	 	 “Instant	 Upload”	 	 จึงเป็นบริการใหม่ 
อีกรูปแบบที่ตอบโจทย์บรรดาคนชอบแชร์ทั้งหลาย 
เพราะเมื่อเรามีรูปภาพ	 และคลิปวีดีโออยู่ในเครื่อง	 
มันจะท�าการอัพโหลดขึ้นไปรอบนเว็บให้อัตโนมัต ิ
	และจะรอให้เลือกอกีครัง้ว่าเราต้องการจะแชร์อนัไหนบ้าง	

หน้าตาระบบ “Hangouts”
	 นอกจากกูเกิลพลัสจะปล่อยโปรเจคสังคมออนไลน์ 
ออกมาให้ได้เล่นเตม็ทีก่นับนบราวเซอร์แล้ว	กเูกลิยงัพฒันา
ให้เล่นได้กบัระบบ	“แอนดรอยด์”	(Android)	บนสมาร์ทโฟน
โดยเฉพาะ	ซึง่ตอนน้ียงัอยูใ่นช่วงพฒันาให้สามารถเล่นได้
ในโทรศัพท์ทุกรุ่น	บริการนี้เรียกว่า	“ฮัดเดิลส์”	(Huddles)	
ความจริงแล้วมันก็คือระบบแชทที่สามารถพูดคุยแบบ
ส่วนบุคคล	หรือจะส่งข้อความทีเดียวหาเพือ่นในเซอร์เคิล
ทัง้หมด	ซึง่ในอนาคตอาจจะพฒันาให้สามารถส่งข้อความ
เสียง	ส่งไฟล์	หรือแชร์รูปภาพได้	
	 ส่วนระบบเด่นๆ	ทีก่เูกลิพลสัปล่อยออกมาคงเป็นระบบแชท
แบบเหน็หน้า	หรอืวดีโีอแชทนัน่เอง	แต่ไม่ได้หมายความว่า 
เฟสบุ๊คเขาไม่มีระบบนี้นะ	 เพียงแต่ของเฟสบุ๊คแชท 
ได้เพียงหนึ่งต่อหนึ่ง	 แต่ทางด้านกูเกิลพลัสเขาล�้ากว่า
ดว้ยการท�าให้สามารถแชทเป็นกลุ่มได	้ซึง่เรียกระบบนี้ว่า	 
“แฮงก์เอาส์”	(Hangouts)	
	 เห็นได้ว่าระบบของกูเกิลพลัสล้วนเกิดขึ้นจาก
การน�าข้อบกพร่องต่างๆ	ของเฟสบุ๊คมาปรับปรุงให้เจ๋ง	 
และดขีึน้กว่าเดมิทัง้ส้ิน	ซึง่เวบ็บล็อก	Christianpost	ได้ท�าโพล 
ออกมาส�ารวจความเห็นผู้ใช้บริการว่าระหว่าง
 กูเกิลพลัสกับเฟสบุ ๊คใครจะอยู ่ใครจะไป?  
	 ผลโหวตล่าสุดคือ	 44%	 ซ่ึงเป็นเสียงส่วนใหญ่	 
จากจ�านวนกว่า	7,000	คน	เชือ่ว่ากเูกลิพลสัจะชนะเฟสบุค๊	 
และ	 42%	 ไล่เลี่ยกันเชื่อว่าทั้งคู ่จะไปด้วยกันได้ดี	 
เหมือนอย่างโค้กกับเป๊ปซี่นั่นเอง	 ส่วนอีก	 14%	 เชื่อว่า 
กูเกิลพลัสจะแพ้	 	 ถึงแม้ก่อนหน้านี้ทางกูเกิลเขาจะออก
มาประกาศแล้วก็ตามว่าไม่ได้ท�าออกมาเพื่อแข่งกับ 
เฟสบุ๊คแต่ประการใด
	 แต่สิ่งที่ตอนนี้กูเกิลพลัสยังไม่มีคือ	 หน้าแฟนเพจ	 
และโซเชียลเกมส์	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เฟสบุ๊คดัง 
เป็นพลุแตก	ดังน้ันก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าในอนาคต 
กูเกิลพลัสจะเพิ่มระบบเหล่าน้ีเข้ามาหรือไม่	 ท่ีส�าคัญ 
ตอนนี้กูเกิลพลัสแค่เปิดให้ใช้อยู ่ในแวดวงจ�ากัด 
	 เพื่อเป็นการทดสอบระบบ	ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของศึก 
การชิงผู้น�าบนโลกออนไลน์เท่านั้น
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นายกฯหญงิ  บนเส้นทางความขดัแย้ง
บทสรุปการเลือกต้ังที่ผ่านมา ที่ได้รับการกล่าว
ถึงว่าเป็นการชี้อนาคตของประเทศไทยว่าจะไป
ในทิศทางไหน ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยชนะการ
เลือกตั้งมีคะแนนเหนือพรรคประชาธิปัตย์คู่แข่ง
ส�าคญัอย่างขาดลอย ท�าให้ผู้สมคัรส.ส.บญัชรีาย
ชื่ออันดับ 1 ของพรรคเพื่อไทยคือ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ชินวัตร มีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที ่28 และเป็นนายกรฐัมนตรหีญงิคนแรกของ
ประเทศไทย
	 ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 เป็นบุตรคนสุดท้องในจ�านวน	10	
คน	ของนายเลิศ	และนางยินดี	 ชินวัตร	ภูมิล�าเนาอยู่ที่
อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวดัเชียงใหม่	เป็นน้องสาวแท้ๆ	ของ	
พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	อดีตนายกรัฐมนตรี	สมรสโดยไม่
ได้จดทะเบียนกับ	นายอนุสรณ์	อมรฉัตร	อดีตผู้บริหารใน
เครอืบรษิทั	ซพี	ีและกรรมการผูอ้�านวยการบรษิทั	เอม็	ลงิก์	
เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	เมื่อ	พ.ศ.	2538	โดยมีบุตรชาย
หนึ่งคน	ชื่อด.ช.	ศุภเสกข์	อมรฉัตร	หรือ	น้องไปป์	
	 เธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย	มัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 สาขา

วิชารัฐศาสตร์	(สิงห์ขาวรุ่น	21)	เมื่อพ.ศ.	2531	และระดับ
ปรญิญาโท	รฐัประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยั
เคนทักกีสเตต	สหรัฐอเมริกา	เมื่อพ.ศ.	2533
	 หลังจากทักษิณ	ชินวัตรตัดสินใจขายหุ้นกลุ่มบริษัท 
ชนิคอร์ปให้แก่เทมาเสก็	โฮลดิง้ส์ของรฐับาลสงิคโปร์	ท�าให้
เธอต้องพ้นจากต�าแหน่งของบริษัทในกลุ่มทัง้หมด		และหนั
มาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	คือบริษัท	เอสซี	แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่เหลือของ
ตระกลู	โดยด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารอกีด้วย
	 เมื่อประกาศยุบสภาฯ	 	 และมีการเลือกตั้งใหม	่	 
ยิ่งลักษณ์	 	ชินวัตร	 	ได้ปรากฏชื่อเป็นสส.	ในระบบบัญชี 
รายชือ่พรรคเพือ่ไทย		ตามใบสัง่ของทกัษณิ		ชนิวตัร	เจ้าของ
พรรคตวัจรงิ		เพือ่เสนอตวัเข้าชงิต�าแน่งนายกรฐัมนตรขีอง
ประเทศคนต่อไป	และทุกอย่างก็สมหวังเมื่อได้รับชัยชนะ
แบบถล่มทลายจากการหนุนช่วยของกลุ่มคนเสื้อแดง
	 “คิดแก้ไข	 ไม่คิดแก้แค้น”	 เป็นค�าที่ยิ่งลักษณ์กล่าว
ไว้ตามสคริปต์ที่ก�าหนดในครั้งที่เปิดตัวหาเสียงครั้งแรก	
ประหนึ่งค�ามั่นสัญญาประชาคม		ท่ามกลางเสียงข่มขู่เอา
คืนฝ่ายตรงข้ามของกลุ่มคนเสื้อแดง	และแม้การเลือกตั้ง
จะจบลง	กย็งัมคี�าถามเกดิขึน้มากมาย	ตัง้แต่เรือ่งนโยบาย
ประชานยิมในช่วงหาเสยีงซึง่จะเป็นนโยบายขายฝันหรอืไม่		

และอาจจะมกีารน�าเอาผูต้้องหาคดก่ีอการร้ายเผาบ้านเผา
เมือง	มาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล	ทั้งยังมีประชาชนอีกมาก
ทีไ่ม่เชือ่ว่าการเป็นน้องสาวของทกัษณิ	อนัเป็นต้นเหตขุอง
ความขดัแย้งทัง้มวล	จะสามารถแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง
ได้	 และหลายคนยังมองว่าเธอไม่เหมาะสมกับต�าแหน่ง 
นายกฯ	เพราะขาดประสบการณ์ด้านการบรหิารชาตบ้ิานเมอืง 
ทั้งอาจมองว่าเธอเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว		
และต้องท�าเพ่ือพ่ีชายโดยการนิรโทษกรรมให้ทักษิณ	 
อีกทั้งภาพลักษณ์ที่มีพี่ชายเป็นนักโทษหนีคดี	
	 เป็นอปุสรรคใหญ่ทีร่ออยูเ่บือ้งหน้าของนายกรฐัมนตรี
หญิงคนแรกของไทยครั้งนี้

อนาคตรัฐบาลยิ่งลักษณ์  
ในมุมมองของ   

สนใจ	เขาสนใจแต่เรื่องหาเสียง
 ย่ิงลักษณ์พูดไว้ว่าจะน�าความปรองดองมาสู่ประเทศ 

อาจารย์คิดว่าจะท�าได้หรือไม่

เขาพูดแบบนั้นก็หมายถึง	 การนิรโทษกรรมให้กับคุณ
ทักษิณ	ซึ่งอาจารย์คิดว่ายังไงเขาก็จะท�า	แต่คงดูจังหวะ
เวลา	ดูสถานการณ์	 ดูอะไรต่างๆ	หรือไม่ก็หาช่องผ่อน
หนักให้เป็นเบา	 เพราะถ้าท�าเพ่ือพรรคพวกตัวเองมากๆ	
ก็จะมีคนคัดค้านเยอะ	และบางอย่างมันไม่เป็นไปตาม
กฎหมายมันก็ท�ายาก
 จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ถ้าการนิรโทษกรรมเกิด

ขึ้นจริง

ถ้าไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมในทางการเมืองผมว่ายุ่ง	
เพราะทางกฎหมายทางศาลเขาตัดสินไปแล้วว่าคุณมี
ความผิด	แล้วมันไม่ใช่ความผิดทางการเมืองเพียงอย่าง
เดียว	มันเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินด้วย	ทั้งเรื่องโกง
เรือ่งหนภีาษอีะไรต่างๆ		และคณุจะมาเปลีย่นค�าตดัสนิของ
ศาลได้อย่างไร		มันไม่เหมือนอย่างกรณีสมัยก่อนที่มีการ
นิรโทษกรรมพรรคคอมมิวนิสต์	 เพราะพรรคคอมมิวนิสต์
เขามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง	 	 อย่างนั้นถือ
เป็นเร่ืองการเมืองล้วนๆ	ส่วนน่ีเป็นเร่ืองอาญาเป็นเร่ือง
การโกงมันยอมความไม่ได้	 ก็เหมือนผิดไปแล้ว	 แต่ถ้า
คุณทักษิณมารับโทษติดคุก	 และขอนิรโทษกรรมจาก 
ในหลวง	ฯ		เขาอาจจะท�าได้ก็ได้	แต่ไม่รู้ว่าทักษิณจะกล้า
ท�าหรือไม่
	 อย่างที่รู้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์	เป็นกลุ่มเดียวกับคนเสื้อ
แดง	ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์	อย่างคดีเผา
บ้านเมืองที่ราชประสงค์	ซึ่งกลายเปน็คดีก่อการร้าย	คราว
นีจ้ะแก้กนัอย่างไร	เพราะผูแ้ก้ไขเป็นคู่กรณีหรอืเป็นจ�าเลย
เสียเอง เขาคงประนีประนอมให้เลิกๆ	กันไป
 อาจารย์คดิว่ารฐับาลยิง่ลกัษณ์จะมาท�าหน้าทีบ่รหิาร

บ้านเมืองได้ดีเพียงใด

เขาคงไม่เก่งเท่าคุณทักษิณ	ยิ่งลักษณ์เป็นเพียงน้องสาว
และเป็นคนทีท่กัษิณไว้ใจมากทีสุ่ด	คอืในแง่ความสามารถ
เฉพาะตวักไ็ม่ได้เด่นอะไร	มคีณุสมบตัข้ิอเดยีวคอืเป็นน้อง
สาวของคณุทกัษณิ	การท�างานจงึล�าบากเหมอืนกนั	เพราะ

คุณทักษิณคอยสั่งการจากข้างนอกมันไม่เหมือนเข้ามา	
บริหารด้วยตนเอง	และอีกปัญหาคือถ้ากลุ่มรัฐมนตรตี่าง
คนต่างมุ่งหาประโยชน์ส่วนตัว	ก็จะสั่งและคุมเกมส์ยาก
 นายกฯ หญิงมีพี่ชายที่เป็นนักโทษหนีคดี เขาจะล้าง

ภาพลักษณ์นี้ได้อย่างไร

เมอืงไทยไม่ค่อยสนใจเรือ่งพวกนี้	และเขากอ้็างว่าทกัษณิ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างโน้นอย่างนี้
 อาจารย์คิดว่าบ้านเมืองจะเดือดร้อนหรือไม่

จะเดอืดร้อนกเ็ม่ือแก้ปัญหาไม่ได้	หมายความว่าไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้จรงิ	ปัญหาเศรษฐกจิกแ็ก้ไม่ได้	ปัญหาการเมอืง
ปรองดองก็แก้ไม่ได้	เพราะการปรองดองมันหมายความ
ว่าจะต้องรกัษากฎหมายด้วย	สมมตุว่ิาถ้าให้คณุยิง่ลกัษณ์
ขึ้นมาบริหารรัฐบาล		เสื้อแดงก็จะไม่ออกมาชุมนุม		แล้ว
บ้านเมืองจะสงบก็ไม่จริง	เพราะถ้าเกิดท�าอะไรไม่ดี	กลุ่ม
คนเส้ือเหลืองก็ออกมา	ปัญหามนัก็ไม่จบ	ถ้าคณุไม่ปฏรูิป
บา้นเมืองให้มันดี	แก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั	คณุยงับรหิาร
แบบเก่า	บ้านเมืองก็ไปยาก
 สุดท้ายอาจารย์อยากฝากอะไรกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ผมไม่ค่อยมคีวามหวงักบัเขา	แต่คดิว่าถ้าเขาพยายามท�า
หน้าทีใ่ห้ด	ีคอืถ้าเขาไม่รบีท�ามาหากนิมากจนเกนิไปกอ็าจ
จะพออยูไ่ด้	แต่นโยบายแบบประชานยิมมนัมคีวามเสีย่ง
สูง	เพราะเวลานี้เศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหา	ระบบทุนนิยม
มันมีปัญหาในตัวของมันเอง	มันสร้างความขัดแย้ง	สร้าง
ความไม่สมดลุ	แม้แต่อเมรกิายงัมปัีญหาเลย	ประมาณว่า
ความร�่ารวยอยู่ที่คนส่วนน้อย	 ไม่กระจายสู่คนส่วนใหญ	่
คนส่วนใหญ่จะมีรายได้น้อย	อย่างคนซื้อบ้าน	 เขาไม่มี
ปัญญาซือ้	แบงค์กจ็ะปล่อยสนิเชือ่เยอะ	ฉะน้ันกเ็กดิปัญหา
หนีเ้สยี	แบงค์ลม้ละลาย	รฐับาลกเ็อาเงนิไปอุดหนนุ	ตอน
น้ีรัฐบาลก็เป็นหน้ีมาก	 ในยุโรปก็มีปัญหาขนาดประเทศ
ใหญ่	เศรษฐกจิดกีว่าเราทัง้อติาล	ีสเปน	พวกนีย้งัมปัีญหา
เลย	เพราะฉะนัน้ถ้าเราไม่พยายามสร้างความเข้มแข้งใน
ตัวเองและไปพ่ึงพาการลงทุนกับการค้าต่างประเทศ	ไป
ประชานิยมมาก	เศรษฐกิจเราก็จะมีปัญหา

อาจารย์ วิทยากร เชียงกูล

 “...ในแง่ความสามารถ
เฉพาะตัวก็ไม่ได้เด่น
อะไร มีคุณสมบัติข้อ
เดียวคือเป็นน้องสาว

ของคุณทักษิณ ...”
 

 อาจารย์รู้สึกอย่างไร ที่คุณยิ่งลักษณ์น้องสาวทักษิณ

จะได้เป็นนายกหญิงคนแรก

เมื่อพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงเข้ามามาก		เขาก็มีสิทธิ์
ได้	ซึ่งก็แล้วแต่สส.	ส่วนใหญ่จะโหวตให้ใคร	แต่ทักษิณก็
คงสั่งให้โหวตคุณยิ่งลักษณ์	ก็คงเป็นไปตามนั้น
 สาเหตหุน่ึงท่ีพรรคเพือ่ไทยชนะการเลือกต้ัง อาจารย์

คิดว่าเป็นเพราะนโยบายประชานิยมหรือไม่

มหีลายสาเหตดุ้วยกนั	โดยนโยบายประชานยิม	เขาท�ามา
นานแล้วตั้งแต่สมัยทักษิณเป็นนายกฯ	ท�ามาแล้วเหมือน
จะได้ผล	มันถึงมือประชาชน	ท�าให้ประชาชนรู้สึกว่า	พูด
แล้วท�าได้	คนก็เชื่อถือ	 ในระยะหลังพรรคประชาธิปัตย์ก็
เสนอประชานิยม	ทุกพรรคที่หาเสียงก็เสนอประชานิยม	
แต่ว่าพรรคไทยรกัไทยขายสนิค้านีม้าก่อน	มนักไ็ด้เปรยีบ
 แม้จะถูกใจประชาชน อาจารย์คิดว่าจะท�าได้หรือไม่ 

อย่างเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า

เขาคงท�าไม่ได้ทัง้หมด	คงพยายามท�าบ้าง	อาจจะหาเหตผุล
โน่นเหตุผลนี่อะไรต่างๆ	คือ	พอท�าได้บ้าง	และอ้างเหตุผล
ว่าต้องใช้เวลา	หรือว่าท�าได้บางเงื่อนไข	ซึ่งก็คงท�าได้	แต่
ปัญหาก็คือท�าไปแล้วมันเกิดผลดีหรือจะเพิ่มปัญหา	คือ
ท�าไปแล้วมนัจะเกดิภาวะเงนิเฟ้อ	เกดิรฐับาลเป็นหนีม้าก	
เศรษฐกจิระยะยาวกอ็าจจะแย่	อะไรต่างๆ		แต่เขาไม่ค่อย

สารัช	อินทสะโร อรพรรณ	ปล้องสอง

คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต

[ การเมือง ]
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ผู้บริหารที่วอร์เนอร์บราเธอร์	 ได้เจรจา
ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือชุดแฮร์รี่	พอตเตอร์	ซึ่ง 
เขียนโดย	 เจ.	 เค.	 โรวลิ่ง	 มาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ในปลายปี	1999	ด้วยจ�านวน
เงิน	1	ล้านดอลลาร์
	 หนงัได้นกัแสดงวยัใสเมอืงผูด้อีงักฤษ
ตามแบบในหนงัสอื	มารบับทตัวละครหลกั 
คือแดเนียล	 แรดคลิฟฟ์	 เป็นแฮร์รี่ 
พอตเตอร์	เดก็ชายผูร้อดชวีติ	และฮโีร่ของ
หนังสือชุดนี้	 	 รูเพิร์ต	 กรินท์	 รับบทเป็น 
โรนัลด์	 วีสลี่ย์	 หรือรอน	 เพื่อนซี้ของ 
แฮร์รี่	 เด็กชายตัวสูงผอมเก้งก้าง	มีผม 
สีแดงเพลิงเป็นเอกลักษณ์	 และเอ็มมา	 
วัตสัน	เป็น	เฮอร์ไมโอนี่	เกรนเจอร์	เพื่อน
สนทิอกีคนของแฮร์รี	่เดก็สาวผูม้สีตปัิญญา
เฉียบแหลม	ไหวพริบเป็นเลิศ
	 แฮร์ร่ี	พอตเตอร์	 เวอร์ชั่นบนจอยักษ ์
ออกฉายครั้งแรกในปี	2001	โดยใช้ชื่อว่า	
แฮร์รี่	พอตเตอร์	กับศิลาอาถรรพ์	(Harry	
Potter	and	the	Sorcerer’s	Stone)	ซึง่กวาด
รายได้ทั่วโลกไปกว่า	 974	ล้านดอลลาร ์
กลายเป็นหนงัท�าเงนิสงูสดุตลอดกาลอนัดบั
ที่	9	ในช่วงเวลานั้น	โดยได้	คริส	โคลัมบัส	
(Home	Alone	 และ	Mrs.	Doubfire)		 
เจ้าพ่อหนังตลกครอบครวัมาก�ากบัทั้งใน
ภาคหนึ่งและภาคสอง
	 ในภาคแรก	แฮร์รีไ่ด้รบัรูว่้าแท้จรงิแล้ว
เขาไม่ใช่เด็กธรรมดา	แต่มีเวทมนต์และ
ได้เข้าเรียนในโรงเรียนพ่อมดและแม่มด
ฮอกวอร์ต	 เขาได้พบกับเพื่อนใหม่อย่าง
รอนและเฮอร์ไมโอนี	่ได้รบัรูท้ีม่าของแผล
เป็นรูปสายฟ้าบนหน้าผากของเขา	ทั้งยัง
ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องศิลาอาถรรพ์	 ซึ่ง
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร	 (ลอร์ดโวลเดอร์มอร์)	
ต้องการขโมยมันไปเพื่อชุบชีวิตตัวเอง	
แฮร์รีแ่ละผองเพ่ือนจงึต้องร่วมมอืกนัเพ่ือ
ยับยั้งแผนการนั้น
	 หนังภาคแรกไม่ได้ออกมาหวือหวา
หรือต่ืนตาตื่นใจตามอย่างที่หลายคน 

เป็นเวลานานร่วม 10 ปีที่หลายคนเติบโตขึ้น
พ ร ้ อ ม กั บ ภ า พ ย น ต ร ์ แ ฮ ร ์ รี่  พ อ ต เ ต อ ร  ์
ภาพยนตร์มหากาพย์  8 ภาค ซึ่งท�ารายได้ 
รวมมาแล้วกว ่า 7,000 ล ้านดอลลาร ์และยัง 
คงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากภาคจบตอนสุดท้าย 
แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต 7.2 ซึ่งจาก 
ผลตอบรับเป็นเคร่ืองการันตีได้อย่างดีว่าภาพยนตร์
ปิดฉากของหนังชุดนี้ ท�าออกมาได้อย่างยอดเย่ียมและ
สมบูรณ์แบบ 

คาดหวัง	 หากแต่ภาพยนตร์จะเน้นการป ู
พืน้ฐานของเรือ่ง	น�าผูช้มทกุท่านค่อยๆ	ก้าวเข้าสู่
โลกจนิตนาการ	อนัเป็นจดุประสงค์หลกัของหนงั 
โดยยังคงเก็บใจความหลักของหนังสือและ
คาแรคเตอร์ของตัวละครไว้อย่างครบถ้วน	
สร้างสรรค์ฉากออกมาให้ดูสมจริงและมี 
ตัวตน	
	 หากเปรยีบเทยีบกับภาคสอง	แฮร์รี	่พอตเตอร์ 
กับห้องแห่งความลบั(Harry	Potter	and	the	
Chamber	of	Secret)	ซึง่ออกฉายในปี	2002	
โดยกวาดรายได้ไปทัง้หมด	879	ล้านดอลลาร์	
ซึ่งน้อยลงกว่าภาคแรกมาก	อาจเป็นเพราะ
กระแสไม่ได้แรงเท่าภาคแรก	
	 ภาคนี้หนังได้เพิ่มความมืดหม่นขึ้นใน
ระดับพอสมควร	เพราะชีวิตปีสองในโรงเรยีน
ของแฮร์รี่ต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ยุ่งยาก 
ซบัซ้อนมากขึน้	เขาต้องทนรับแรงกดดันจาก
คนรอบข้างเพราะถกูเข้าใจผดิว่าเป็นคนเปิด
ห้องแห่งความลับ	สาเหตุที่ท�าให้หลายคน
กลายเป็นหิน	เขาต้องพบเจอประสบการณ์
เฉยีดตาย	รบัรูถ้งึภาระอนัหนกัอึง้เกนิกว่าที่
เดก็ในวยัเขาจะรบัได้	โดยต้องต่อสูก้บังยูกัษ์
บาซลิสิก์ก่อนทีท่กุอย่างจะสายเกนิแก้	หนงั
ยงัคงด�าเนนิเรือ่งตามแบบหนงัสอืเป๊ะๆ	และ
เพราะรายละเอยีดเยอะเวลาสามชัว่โมงจงึดู
เอื่อยเฉ่ือยน่าเบื่อไปบ้าง	แต่ภาคนี้ได้เพิ่ม
ความตืน่เต้นจากการต่อสูใ้ห้เดก็ๆ	ได้ลุน้กนั
แต่พอดี	ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใด
	 ในปี	2004	แฮร์รี่	พอตเตอร์กับนักโทษ 
แห่งอซัคาบนั	(Harry	Potter	and	the	Prisoner	
of	 Azkaban)	 ก็ได้ฤกษ์ออกฉาย	 โดยม	ี 
อัลฟองโซ	คัวรอง	(Y	Tu	Mama	Tambien)	
ผู้ก�ากบัชาวเม็กซิกันซึ่งเพิ่งก�ากับหนังวัยรุ่น
หมาดๆมาท�าหน้าที่ในภาคสาม	 โดยกวาด
รายได้ไปเพียง	 795	ล้านดอลลาร์	 สาเหตุ

ที่มันลดลงไปเยอะขนาดนี้	 ส่วนหนึ่งอาจ
มาจากการเปลี่ยนผู้ก�ากับคนใหม่	เลยอาจ
ท�าให้แฟนหนังไม่ค่อยแน่ใจ	
	 ในภาคน้ีแฮร์รีเ่ริม่ได้รบัรูด้้านมดืของตวั
เอง	เขาต้องเผชญิกบัความกลวัหลายรปูแบบ	
ทัง้กลวัว่าอาจจะไม่ได้กลบัไปฮอกวอร์ตอกี	
เพราะเขาเผลอใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนซึ่ง
ผดิกฎ	การต้องเผชญิหน้ากบัผูค้มุวญิญาณ	
และการได้รบัรูต้้นเหตุท่ีท�าให้พ่อแม่ของเขา
ตาย	ซึง่นัน่ท�าให้หนงัภาคนีไ้ด้ใส่ความลกึลบั	
มดืหม่น	และความซบัซ้อนด้านความคิดของ
แฮร์รี่มากขึ้น
	 ปีสี่ของแฮร์รี่ในฮอกวอร์ตนับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของหนังชุดนี้	 
แฮร์รี่พอตเตอร์	กับถ้วยอัคนี	(Harry	Potter	
and	 the	Goblet	of	Fire)	กวาดรายได้ไป	 
895	ล้านดอลลาร์	 จากหนังท่ีเด็กดูได้โดย
ไม่จ�าเป็นต้องมีผู้ใหญ่คอยคุม	แปรเปลี่ยน
มาเป็นเรทพจี	ี13	ทีต้่องมผีูใ้หญ่คอยแนะน�า	
เนื่องจากภาคนี้มีเนื้อหาที่อาจแสดงถึง
จินตนาการที่เริ่มรุนแรงและดูน่ากลัวมาก
ขึน้	ผูก้�ากบัของภาคนีไ้ด้	ไมค์	นเีวลล์	ผูก้�ากบั
ชาวองักฤษมาถ่ายทอดเรือ่งราวความอิจฉา
ริษยา	ช่ือเสียง	และการตายครัง้แรกของเพือ่น
ร่วมโรงเรียน	 รวมถึงในตอนท้ายของภาค
นี้	 ได้เปิดตัวลอร์ดโวลเดอร์มอร์ที่มีหน้าตา 
น่ากลัวอย่างเป็นทางการด้วย
	 ตัวละครในภาคนี้ได้เติบโตเข้าสู่วัย
หนุ่มสาวแล้ว	 เพราะมีเรื่องความรักเข้ามา
เกี่ยวข้อง	ทั้งของแฮร์รี่ที่ไปตกหลุมรักสาว
ผู้มีเจ้าของ	และเพื่อนสนิทอย่างรอนกับ 
เฮอร์ไมโอนี่ที่มีความรู้สึกแปลกๆ	 ให้กัน	
การเตบิโตและการมองโลกทีเ่ปลีย่นไปของ 
ตวัละครท�าให้หนงัแสดงออกอย่างด�ามดืขึน้	
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเริ่มมีรอยร้าว	การ
สญูเสยีเริม่ต้นขึน้	เพราะหนงัก�าลงัชกัน�าเข้า
สูก่ารกลบัมาของลอร์ดโวลเดอร์มอร์	พ่อมด
ชัว่ร้ายทีฆ่่าคนไม่เลอืกหน้า	รวมไปถงึการที่
นักแสดงหลักก็โตพร้อมกับตวัละครจรงิๆ	ยิง่
ท�าให้ภาพยนตร์ออกมาดูสมจริงมากยิ่งขึ้น
	 ส่วนหนงัสามภาคหลงักบัอกีหนึง่พาร์ท 
ก�ากับโดย	 เดวิด	 เยตส์	 เรียกได้ว่าอยู่นาน
ทีส่ดุจนปิดต�านานมหากาพย์ชดุนีเ้ลยทเีดยีว	 
แฮร์รี่	 พอตเตอร์	 กับภาคีนกฟีนิกซ์	 (Harry	
Potter	and	the	Order	of	Phoenix)	และ
แฮร์รี	่พอตเตอร์	กบัเจ้าชายเลอืดผสม	(Harry	
Potter	and	the	Half-Blood	Prince)	เป็น
ภาคทีใ่ส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเตม็เปีย่ม	
เรยีกได้ว่าดราม่าถงึอารมณ์สดุๆสงัเกตได้จาก
โทนสแีละการโคลสอพัภาพท่ีออกมามืดหม่น
ทกุครัง้	เวลาถ่ายทอดผ่านสายตาของแฮรร์ี่	
ในภาคนี้แฮร์รี่สูญเสียซีเรียส	 แบล็ก	 
พ่อทูนหัวที่เขารักจากการต่อสู้กับผู้เสพ
ความตายในกระทรวงเวทมนต์	และสญูเสยี
ความไว้เนื้อเชื่อใจของทุกคน	 เมื่อเขาบอก
ว่าลอร์ดโวลเดอร์มอร์ได้กลับมาแล้ว	แต่
ไม่มใีครยอมเช่ือเขาแม้แต่คนเดยีวนอกจาก 

ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์	ญาติผู้ใหญ่
อีกคนที่เขารัก	 แต่ก็ต้องสูญเสียไปอีก
ในภาคเจ้าชายเลือดผสม	ซึ่งถูกฆ่าโดย 
ศาสตราจารย์สเนป	 ซึ่งแอบท�างานให้
ลอร์ดโวลเดอร์มอร์มานาน	และยังเป็น
คนที่ดัมเบิลดอร์เองไว้ใจมากที่สุด
	 ในภาคหกน้ี ทุกคนรู ้ แล ้ วว ่ า 
โวลเดอร์มอร์กลบัมา	การต่อสูข้องทัง้ฝ่าย
ธรรมะและอธรรมเร่ิมต้นขึ้นอย่างเป็น
ทางการ	และแฮร์รีไ่ด้รูแ้ล้วว่าโวลเดอร์มอร์ 
แบ่งวิญญาณตัวเองออกเป็นหลายส่วน
ซ่อนไว้ในฮอร์ครกัซ์	และสบืเนือ่งไปจนถงึ
เน้ือหาในภาคเจ็ด	แฮร์ร่ี	พอตเตอร์	 กับ
เครื่องรางยมทูต	(Harry	Potter	and	the	
Deathly	Hollow)	ซึง่จ�าเป็นต้องแบ่งออก
เป็นสองภาค	เนื่องจากต้องการน�าเสนอ
เนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด	
	 โดยในพาร์ทแรกจะกล่าวถึงแฮร์รี่
ที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อในปีเจ็ด	 แต่จะ
ออกตามหาฮอร์ครักซ์	 ซ่ึงเป็นภารกิจ 
ที่ดัมเบิลดอร์ทิ้งไว้ให้	 โดยมีรอนและ 
เฮอร์ไมโอนี่เพื่อนตายขอติดตามไป
ด้วย	 ซ่ึงทั้งสองพาร์ทการปลิดชีวิตผู้คน
เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ	 เนื่องจาก
เรื่องราวได้ด�าเนินมาจนถึงจุดสูงสุดแล้ว	 
แฮร์ร่ีและเพ่ือนๆ	ต้องช่วยกนัต่อสู	้อดทน
ต่อความยากล�าบากและความหวาดกลวั
ซึง่เดมิพนัด้วยโลกทัง้ใบ	หนงัได้ถ่ายทอดให้
เห็นถงึแง่มมุของผูเ้สยีสละ	ซึง่เต็มไปด้วย
ความขัดแย้ง	ความโศกเศร้า	และความ
มืดหม่นรุนแรงทีเ่กดิข้ึนทกุหนแห่งในเร่ือง
	 ในพาร์ทสองซึง่เป็นการปิดท้ายอย่าง
แท้จริงของมหากาพย์ยาวนานกว่าสิบป ี
ของ	แฮร์รี	่พอตเตอร์	ผูค้นทัว่โลกได้จบัตา
มองและต้ังตารออย่างใจจดใจจ่อว่า
หนังภาคจบนี้จะออกมาในรูปแบบไหน	
และก็ไม่ได้ท�าให้แฟนหนังเรื่องนี้ผิดหวัง
แต่อย่างใด	หนังได้เติมเต็มตอนจบของ 
แฮร์รี	่พอตเตอร์อย่างลงตัว	ได้เปิดเผยปม
ขดัแย้งบางอย่างในเรือ่งราวความสมัพนัธ์
ของสเนปและดัมเบิลดอร์	 ซึ่งแท้จริง 
แล้วสเนปได้เสี่ยงชีวิตสวมบทบาทเป็น
สายลบัสองหน้า	เพือ่ปกป้องแฮร์ร่ี	ลกูชาย
เพียงคนเดียวของหญิงสาวที่เขารัก	 ลิลี่	 
พอตเตอร์	 ให้อยู่รอดปลอดภัยเพื่อโค่น
โวลเดอร์มอร์	เจ้าแห่งศาสตร์มืดลงให้ได้
ตามข้อตกลงกับดัมเบิลดอร์
	 สเปเชยีลเอฟเฟกต์ในภาคนีท้�าออกมา
ได้อย่างสมบรูณ์แบบถ่ายทอดให้เหน็ทกุ
ซอกทกุมมุของโรงเรยีนฮอกวอร์ตทีก่ลาย
เป็นสนามรบ	มิตรภาพ	ความเชื่อใจของ
การร่วมแรงร่วมใจกนัของบรรดาตวัละคร	
ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้ภาพยนตร์เรือ่งนี้
ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ
 แฮร์รีจ่งึไม่ใช่เพยีงฮโีร่ในวรรณกรรม 
แต่เป็นปุถุชนที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค 
เพื่อเอาชนะสิ่งเลวร้ายต่างๆ เหมือน
กับชีวิตคนเราที่ต้องยืนหยัดต่อสู้ไป
จนสุดเส้นทางของชีวิต

ดวดิ	เฮย์แมน	ผูอ้�านวยการสร้าง	ร่วมมอืกบั
เพือ่นเก่าสมยัเดก็อย่าง	ลโีอเนล	วแิกรม 

พณิตพิชา มีแก่น
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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

ส�าหรับท ่านท่ีชอบเร่ืองราว
ประเภทฆาตกรรม ซ่อนเงื่อน  
ที่มีปมปริศนาให้เราติดตาม 
พร้อมเพิ่มดีกรีความสยองปน
ขนหัวลุก  จนท�าให ้เราแทบ
ไม ่กล ้ากระพริบตา และถ ้า
เรื่องราวเหล่านั้น เป ิดโอกาส
ให ้ เราเข ้าไปเป ็นส ่วนหนึ่ ง 
ของ เหตุ ก ารณ ์  ในฐานะ 
ผู ้ ไขปมปริศนา  ลองคิดดูว ่า 
จะเพิ่มอรรถรสความบันเทิง
ให ้แก ่เรามากขึ้นแค่ไหน

	 นังสือพิมพ์รังสิตฉบับนี้	เราขอพาผู้อ่านไปสัมผัส
	 โลกแห่งจินตนาการในอีกรูปแบบหนึ่ง	 	 ไม่ใช่

การชมภาพยนตร์	 หรืออ่านหนังสือ	 	 แต่เป็นการเข้าร่วม
ไขปริศนาฆาตกรรม	 ในโรงพยาบาลที่ถูกขนานนามว่า		
Bloody Hospital
   Bloody Hospital	จ�าลองมาจากเค้าโครงเหตุการณ์
จริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
	 เรื่องราวเริ่มต้นที่	ยูโกะ	 หญิงสาวผู้โชคร้ายถูกสาด 
น�้ากรดจากใครบางคน		 เธอทนรับใบหน้าตัวเองไม่ได ้
จึงผูกคอตาย	 	หลังจากนั้นผู ้คนในโรงพยาบาลก ็
หายสาปสูญหรือล้มตาย	 ซึ่งสภาพศพทุกศพจะมี
รอยกรรไกรปรากฏอยู ่	 เป็นปริศนาที่รอให้เราไป 
ร่วมไขความลับแบบเกมไขปริศนา
		 เนื้อเรื่องจะถูกแบ่งเป็น	 4	 	ตอน	 (ดูรายละเอียดรอบ
คดีทั้งหมดในล้อมกรอบ)	 โดยแต่ละตอนจะมีโจทย ์
ที่แตกต่างกันให้เราเข้าไปค้นหา	และในตอนสุดท้าย 
จะเป็นการไขปริศนาทั้งหมดของเรื่องนี้
	 พวกเราได้มีโอกาสไปร่วมไขปริศนาในตอนแรก		 
ความแค้นของยูโกะ	 	 ซึ่งเราจะต้องค้นหาหลักฐานเพื่อ 
หาตัวคนที่สาดน�้ากรดใส่ยูโกะผ่าน		3		โซน

 ด่านแรก โซน B ซอมบี้ 
	 ประตูบานแรกเปิดออกพร้อมกับการต้อนรับของ 
ผู้น�าทางที่ดูคล้ายผีดิบ	เขาพาพวกเราทั้งสามคนที่รวมกัน
เป็นทีมไปชมฉากหนึ่งผ่านจอพลาสม่า	พร้อมกับโจทย์	 
“ตามหากุญแจจากซอมบี้” 
	 เพื่อน�าไปสู่หลักฐานในด่านสุดท้าย	 เมื่อประตูถูก 
เปิดออก	 เราต้องเดินตามลูกศรสีขาวโดยมีเชือกที่มัดเป็น 
ปมสั้นๆ	ที่สมาชิกในทีมทั้งสามจะต้องจับเอาไว้ตลอด 
เส้นทาง	แสงไฟจางๆ	ในความมดืน�าให้เราเดนิไปตามทาง 
ที่เหมือนเขาวงกตช่องเล็กๆ	แคบๆ	ที่มีกลิ่นอับเล็กน้อย		
ตลอดเส้นทางจะมีผีดิบออกมาหลอกหลอนเรียกเสียง 
กรดีร้องเป็นระยะ	จนในทีส่ดุเรากไ็ด้กญุแจจากซากซอมบี้
ที่นอนอยู่ใกล้กับประตูทางออก

 ด่านที่สอง โซน C ค้นหา
	 ประตูบานสุดท้ายของโซน	C	เปิดออกพร้อมกบัผู้น�าทาง
เช่นเคย	ฉากต่อเนื่องของคดีถูกฉายให้ชมอีกครั้ง	พร้อมๆ
กับโจทย์	 “ตามหากุญแจในโลงศพเพื่อไขประตูสีแดง 
เพื่อเข้าไปหาแผนที่ในโซนถัดไป” 
 ในโซนนี้เราได้รับไฟฉายแสงสีแดงมัดติดกับเชือก 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดสมาชิกไว้ด้วยกัน	 	 เสียงกรีดร้องและ
เสียงทุบประตูดังขึ้นเป็นระยะๆ	 จนมาถึงห้องที่คล้ายห้อง
ทดลอง	รอบๆ	เต็มไปด้วยขวดโหลท่ีบรรจุอวยัวะส่วนต่างๆ
ของมนุษย์วางเรียงกันอยู่	 หลอดไฟกระพริบสว่างวาบๆ 
มีเสียงคล้ายๆ	 กับไดร์เป่าผมหรือเครื่องดูดฝุ่นดังขึ้น 
พอให้ตกใจ	 เราเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆ	จนพบโลงศพ	และ
เริ่มปฏิบัติการตามหากุญแจเพื่อไขประตูสีแดง	
	 น่าเสียดายที่ด่านนี้เราไม่สามารถหาแผนที่ออกมาได้

 ด่านที่สาม โซน A หลอน
	 ผู้น�าทางพาเราทั้งสามมาชมฉากสุดท้ายของคดี	 ที่
ทิ้งร่องรอยปริศนา	 โจทย์ของโซนนี้เราต้องใช้แผนที่ตาม
หาสิ่งของที่ยูโกะจับเป็นสิ่งสุดท้าย	 ซ่ึงคือ	กรรไกรที่ใช้ตัด 
ผ้าก็อซออกจากใบหน้า	 โดยใช้กุญแจที่ได้จากซอมบี้ 

ห

ในด่านแรกเปิดตู้ที่ใช้ซ่อนกรรไกร
	 อุปกรณ์ที่เราได้เป็นกระบอกไฟฉายแต่เปลี่ยนสีเป็น
สีฟ้าผูดติดกับเชือกเช่นเดิม	 	 ด่านนี้เพิ่มความน่ากลัว
ด้วยดนตรีเพลงสยองขวัญที่คุ้นหู	 ผสมกับเสียงร้องและ
เสียงทุบประตู	 มีทางเดินที่กว้างกว่าเดิมแต่มีผ้าม่าน 
สีด�าไหวไปมาให้ลุ้นตลอดทาง	 	บางช่วงต้องดึงตุ๊กตาที ่
ถกูแขวนคอขวางทางไว้ออกให้พ้นทาง	เดนิต่อประมาณคร่ึง
ทางเราจะพบทางเดนิทีล้่อมรอบไปด้วยกระจก	จะเหน็มมุ 
ที่จัดคล้ายศาลมีข้อความเขียนว่าให้สั่นกระดิ่งเพื่อ 
ปลดปล่อยวญิญาณ	พร้อมกบัเสยีงบอกว่าบนัทกึทกุอย่าง
ไว้ในไดอารี่	
	 เราต้องคอยสังเกตรอบข้างเพื่อหาหลักฐานที่จะพา 
ไปหากรรไกรเพื่อผ่านเกมในวันนี้และยังต้องรื้อค้นหา
ไดอารี่ที่จะน�าไปสู่การไขคดี	 	 ในที่สุดเราก็เปิดประต ู
บานสุดท้ายที่เป็นทางออก

 บทสรปุของวนันีเ้ราไม่ได้หลกัฐานออกมาแม้แต่
ชิ้นเดียว!!
	 แต่ความสนุกและแปลกใหม่ที่ไม่ซ�้าซากของ	 
Bloody	Hospital	 ก็ตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการความ 
ตื่นเต้นและท้าทาย	ทั้งยังเป็นการฝึกให้มีสติอยู่เสมอ	แม้
ในสถานการณ์ที่กดดัน	 เมื่อเผชิญกับส่ิงที่คาดไม่ถึงเพื่อ	
น�าไปสู่การแก้ปัญหาในที่สุด

อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล

ภาพบรรยากาศภายใน Bloody Hospital
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 ปัจจุบันคลินิกทันตกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว
จนกลายเป็นธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัทางการตลาดสูง 
ทั้งเชิงคุณภาพของการรักษาและเชิงกลยุทธ์ทาง 
การตลาด โดยแต่ละคลินิกจะมีการแข่งขันกัน 
ในเรือ่งของ โปรโมชัน่ ราคา การประชาสมัพนัธ์ เป็นหลกั 
เพ่ือดึงดูดผู้ใช้บริการ ซึ่งแตกต่างจากคลินิก
ทันตกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ใช้เวลา 2 ปี 
ในการสร้างคลินิกเพื่อใช้เป็นสื่อกลางการเรียน
การสอนท่ีมีความทันสมัย เพื่อผลิตทันตแพทย์ 
รุ ่นใหม่ให้มีจิตส�านึกรักในวิชาชีพปลูกฝัง 
ความเป็นผู้ให้ โดยไม่มุง่หวงัผลทางธรุกจิ ซึง่เป็น
คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก 
ของประเทศไทย ปัจจุบันมีชาวต่างชาติให้ความ
สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจ�านวนมาก

	 ศาสตราจารย์	ทนัตแพทย์	พลเรอืตรหีญงิ	สชุาดา	วฑุฒกินก 
คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์กล่าวว่า		คลนิกิทนัตกรรม
มหาวทิยาลยัรงัสติแบ่งออกเป็น	2	ส่วนคอื	คลนิิกสวสัดกิาร
บริการของอาจารย์	 ซึ่งใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ 
เพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	และ
คลนิกินกัศกึษาท่ีมุง่เน้นให้นักศกึษาได้เรยีนรูว้ธีิการรกัษา
จากประสบการณ์จรงิซึง่หลกัสตูรการเรยีนการสอนก�าหนด
ให้นกัศกึษาทนัตแพทย์ต้องฝึกรกัษาผูป่้วยด้านทนัตกรรม
ก่อนจบการศึกษา
	 การให้บรกิารนัน้จะเหมอืนคลนิกิและโรงพยาบาลทัว่ไป
แต่ถ้าเป็นบริการเสริม	 อาทิ	ฟอกสีฟัน	ท�ารากฟันเทียม	 
และจัดฟัน	 จะเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกอาจารย์	 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้	 หากเป็น 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจะได้รับส่วนลดพิเศษ 
ในการรักษา	อาจารย์และบคุลากรของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
สามารถใช้สวสัดกิารของมหาวิทยาลยัได้	ซึง่เงนิค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาทั้งหมดจะน�าไปหักในส่วนของเงินค่า
รักษาพยาบาลประจ�าปี	 ทั้งนี้อัตราค่าบริการก็ถูกกว่า 
คลนิกิทัว่ไป	โดยแบ่งเป็นระดบันกัศกึษา	และคลนิกิอาจารย์	 
(	ดูล้อมกรอบ	)
	 ส่วนมาตรฐานการรักษาของคลินิกนักศึกษานั้น 
มีคุณภาพเทียบเท่ากับวิชาชีพทั่วไป	 ซึ่งก่อนที่
นักศึกษาทันตแพทย์จะได้ท�าการรักษากับผู้ใช้บริการ	 
จะต้องผ่านการเรียนทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎีจาก 
หุ่นจ�าลองก่อนท�าการรักษาจริง	ซึ่งในระหว่างการรักษา 
จะมีอาจารย์ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียด	หากเกิด 
อุบัติเหตุในระหว่างการรักษาทางคลินิกจะรับผิดชอบใน 
ทกุกรณ	ีปัจจบัุนคลนิิกนักศกึษามผีลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ 
เป็นเท่าตวั	ส่วนคลนิกิของอาจารย์กม็ผีูใ้ช้บรกิารเพิม่มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีปัญหาเรื่อง ฟัน  
ปรึกษาทันตกรรม ม. รงัสติ

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พลเรือตรีหญิง สุชาดา วุฑฒิกนก 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันท�าการ คลินิกนักศึกษา  คลินิกอาจารย์

วันจันทร์  09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

วันอังคาร  13.00-16.00 น. 17.00-20.00 น.

วันพุธ  13.00-16.00 น.   

วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 17.00-20.00 น.

วันศุกร์  09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น

วันและเวลาท�าการ
คลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต

คลินิกทันตกรรม (นักศึกษาทันตแพทย์) คลินิกอาจารย์
รายการ	 	 ราคาเริ่มต้น/บาท	 ราคาเริ่มต้น/บาท

ตรวจฟัน	 	 20	 	 					300
x-ray/film	 	 30	 	 					120
อุดฟัน	 	 120	 	 					400
ถอนฟัน	 	 75-100	 	 					500
ผ่าฟันคุด	 	 200-1,000		 					1,500
ขูดหินปูน	 	 200-500	 	 					600
รักษารากฟัน	 500-1,000		 					4,500
ฟันปลอมอะคิลิก	 300	 	 					1,200
ครอบฟัน	 	 1,500	 	 					8,000
Retainer	ชิ้นละ	 400	 	 					1,800
เคลือบฟลูออไรด์	 80	 	 					80
จัดฟัน	 	 			 	 					47,400

อัตราค่าให้บริการ

		 “จดุเด่นของคลินกิคอืการรกัษาแบบองค์รวมเน้นใส่ใจ
ในทกุรายละเอยีดของการรกัษาตลอดจนอธบิายให้ผูม้าใช้ 
บรกิารเข้าใจถงึสาเหตขุองปัญหาพร้อมทัง้เกบ็ข้อมลูและ 
วางแผนการรักษาซึ่งเราจะดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับว่า 
ฝากปากไว้กบัหมอ”	คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์กล่าว
	 นายนิพนธ์	 เจริญพจน์	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 
วารสารศาสตร์	มหาวทิยาลยัรงัสติกล่าวว่า	ตนได้ใช้บรกิาร 
คลินิกทันตกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตสองครั้ง	 โดย 
รกัษารากฟันกบัขดูหนิปนู	ซึง่ใช้สวสัดกิารของมหาวทิยาลยั
รังสิตเป็นค่ารักษา
	 “ผมว่าคลนิกิของมหาวทิยาลยัเรามคีณุภาพด้านการ
รกัษาทีด่	ีใส่ใจในการให้บรกิารทัง้ก่อนและหลงัการรกัษา
และมอีปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมยั	ผมคดิไม่ผดิท่ีเลอืก
ท�าฟันกบัคลนิกิของมหาวทิยาลยัเรา	”	อาจารย์นพินธ์กล่าว
	 นายสมภทัร	ยิม้อ่อน	เจ้าหน้าทีค่ลงัมหาวทิยาลยัรงัสติ	
กล่าวว่า	ตนเคยไปรกัษารากฟันกบัคลนิกิทัว่ไปแล้ว	แต่มี
ผลการรกัษาทีไ่ม่ดีเท่าทีค่วรและมรีาคาทีสู่งจงึได้ตัดสินใจ 
เปลีย่นมารกัษารากฟันกบัคลนิกิของมหาวทิยาลยั	ซึง่ผล
การรักษาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	
	 นางสาวจฬุาลกัษณ์	ค�ายวง	นักศกึษาคณะกายภาพบ�าบดั
ชัน้ปีที	่4	มหาวทิยาลยัรงัสติกล่าวว่า	ตนได้ใช้บรกิารขดูหนิปนู 
กับถอนฟันคุดโดยท�าการรักษากับคลินิกของนักศึกษา
	 “การรกัษานัน้มคีณุภาพเทยีบเท่ากบัโรงพยาบาลและ 
คลินิกทั่วไป	ทั้งในส่วนของคุณภาพการรักษาและการ 

ภาพจากเว็บไซต์ทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต

ให้บริการ	แต่จะมีราคาที่ถูกกว่าคลินิกทั่วไปมาก	แต่มี 
ข้อเสียในเรื่องของระยะเวลาการรักษาที่นานเกินไป 
และมีการนัดตรวจบ่อยเกินความจ�าเป็น”	 นักศึกษา
กายภาพกล่าว
	 นางกมิฮวย	ตรสีงฆ์	อาย	ุ56	ปี	อาชพีค้าขาย	เคยมาใช้ 
บริการท�าฟันปลอมได้ให้ความเห็นว่า	 ตนเคย
ไปท�าฟันปลอมกับคลินิกด้านนอกมาหลายแห่ง 
แต่คุณภาพการรักษานั้นยังไม่ค่อยดี	ฟันปลอมที่ใส่ไม่
เรียบร้อยเท่าที่ควร	 ลูกสาวจึงแนะน�าให้ลองมาท�าการ 
รักษาที่คลินิกของมหาวิทยาลัยรังสิต	 โดยเริ่มท�าได้สอง
ครั้ง	ตนรู้สึกพอใจ	และมีราคาที่ถูกกว่าคลินิกทั่วไปอย่าง
เห็นได้ชัด
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สานฝันบันฑิตป้ายแดง
สร้างธุรกิจเพื่อตนเองและชุมชน

 ปัจจบุนัประเทศไทยสามารถผลติบณัฑติ
จบใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ออกสูต่ลาดแรงงานได้มากเป็นอันดบั 3 ของเอเซยี 
รองจากประเทศมาเลเซยีและสงิคโปร์  สวนทางกบั
อตัราการจ้างงานทีไ่ม่ได้เติบโตตามจ�านวนบณัฑิต
จบใหม่ จึงส่งผลผู้สมัครงานเกิดความกดดันที่จะ
ต้องตระเตรียมผลงานและประสบการณ์ในช่วง
ระหว่างเรียนมาใช้สู้รบปรบมือเพ่ือหวังแย่งชิง
ต�าแหน่งงานในฝันจากบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง
อันเป็นเครื่องการันตีความมั่นคงให้กับช่วงชีวิต
การท�างานในอนาคต
	 อย่างไรกต็ามเมือ่มสีมหวงักย่็อมมผีูผ้ดิหวงัทีไ่ม่ได้รบั
เลอืกจากบริษทั	ฯ	ซึง่ไม่ได้หมายความว่าผูท้ีไ่ม่ได้ถกูเลอืก
จะไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถ	 เพียงแต่ความสามารถ
และความถนัดของเขาอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ
ขององค์กรเท่านั้นเอง
	 ส�าหรับใครที่พลาดหวังและเบื่อที่จะเข้าสู่ระบบการ
แข่งขันสมัครงานในองค์กรใหญ่!…เบื่อการเป็นลูกน้อง
ลูกจ้าง!	และมีไอเดีย	แปลกใหม่		เราก�าลังมีทางเลือกให้
คุณ
	 ส�านักงานสร้างเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาต(ิสกส.)	
หน่วยงานย่อยของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ(สสส.)		ก�าลงัต้องการ	บณัฑติจบใหม่ไฟแรง		
มีไอเดียแปลกใหม่		ให้เข้าร่วมโครงการ	Dream	Job	หวัง
ป้ันให้เป็นนกัธรุกจิ	เอสอ	ี	เพือ่สร้างสรรค์กจิการขนาดย่อม
ที่ไม่ทอดทิ้งชุมชนและสังคม
	 โดย	สกส.	จะช่วย	กระตุ้น	สนับสนนุ	และเปน็ตวักลาง
ประสานความร่วมมอืในการเชือ่มโยงภาคเีครอืข่ายองค์กร
ต่างๆ	เพือ่สร้างศกัยภาพให้ธรุกิจสามารถเข้าถึงตลาดทนุได้	
ทั้งนี้ได้ผนึกก�าลังร่วมกับพันธมิตร	ผุด‘โครงการดรีมจ๊อบ’ 
เริ่มต้นที่บัณฑิตจบใหม่จาก	8	สถาบัน	ทั่วประเทศได้แก่
มหาวทิยาลยัขอนแก่น	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยั
พระจอมเกล้าลาดกระบงั	มหาวทิยาลยับรูพา	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์(ศนูย์รงัสติ)	มหาวทิยาลยัรงัสติ	มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ	และมหาวิทยาลัยหอการค้าเพื่อเผยแพร่ความ
รู้ธุรกิจเอสอี	 ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้
และเป็นนายตัวเองได้อีกทางหนึ่ง	

	 ส�าหรับใครที่คิดว่าตัวเองมีแนวคิดไอเดียแปลก
ใหม่ทั้งที่อยากจะช่วยเหลือสังคมและประกอบกิจการ	 
เป็นนายตัวเองแล้วล่ะก็	 อย่าเก็บความคิดของคุณไว้ใน
สมองอีกต่อไป	สามารถเสนอโครงการของตนผ่านโครงการ
อันลิมิเต็ดไทยแลนด์ซีซั่น	2	ปี	2011	ซึ่งจะเสริมการให้ค�า

ปรึกษาด้านธุรกิจจากผู้เช่ียวชาญ	วทิยากรอบรมผู้ประกอบ
การ	และกิจกรรมเชื่อมโยง	เครือข่ายที่กว้างยิ่งขึ้นเพื่อให้
ความรู้และประสบการณ์ที่ลงมือท�าได้จริง	พร้อมกันนี้ยัง
มีเงนิทุนเพือ่ให้เร่ิมต้นตัง้ตวัคร้ังแรก		โดยแบ่งเงนิทุนออก
เป็น	3		ระยะดังนี้	
	 ระยะแรกคดัเลอืกเพียง	12	โครงการจากผูเ้สนอโครงการ
ทัง้หมดให้วงเงนิพฒันาไอเดยีและทดลองเริม่ต้น	โครงการ
ละ	50,000	บาท		ทุนในส่วนนี้จะเป็นการให้เปล่าเพื่อให้
ผูป้ระกอบการน�าเงนิไปทดลองไอเดยีต่อยอดโครงการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
	 ระยะทีส่องจะคดัโครงการจากรอบแรกให้เหลอื7โครงการ
โดยดจูากความเป็นไปได้ของโครงการแล้วให้วงเงนิพฒันา
ขยายผลโครงการในรูปเงินกู้	100,000	บาท	
	 จนมาถึงรอบสดุท้ายจะคัดเหลอืเพียงสดุยอด2โครงการ
ที่จะได้รับเงินทุนในรูปเงินกู้สูงสุด	500,000	บาท	
	 ส�าหรับวงเงินกู้ท้ัง	 2	ก้อน	จะต้องผ่อนช�าระภายใน
ระยะเวลา	6	ปี	ซึง่ปีแรกยกเว้นการผ่อนช�าระ	โดยคดิอตัรา
ดอกเบีย้ตามอตัราเงนิเฟ้อ	อย่างไรกต็ามหากผูป้ระกอบการ 
ยังไม่ได้ก�าไรจากการท�าโครงการก็จะได้รับการยกเว้น 
การผ่อนช�าระออกไปก่อน	ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์
ในการรบัทนุจะขึน้อยูก่บัความตัง้ใจในการทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
ต่อยอดแนวธุรกิจอย่างจริงจังจนสามารถท�าให้โครงการ
เป็นรูปธรรมได้
	 ผู้สนใจสามารถสง่ใบสมคัรและน�าเสนอรา่งโครงการ
ผ่าน	www.unltd.in.th	หรอื	โทรศพัท์สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เบอร์	 02-938-2636	 	 	 เปิดรับสมัครตั้งแต่	 
1	สิงหาคม	-	30	กันยายน	2554	นี้

  
	 ภายใต้การบริหารกิจการของนางอรพินท์	สินอมรเวช	
ทีเ่นน้การแปรรูปวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร	อย่างขุย
มะพร้าว	ปอกระเจา	ฟางข้าว	ถั่วลิสง	และดอกทานตะวัน	
มาท�าเป็นไม้อดัใช้ส�าหรบัเป็นวสัดตุกแต่งภายในเช่น	พืน้	
ผนงั	ฝ้า	เพดาน	และเฟอร์นเิจอร์อืน่ๆ	เป็นต้น	โดยตอนนีม้ี
เงินลงทุนในการท�ากิจการเกือบ	10	ล้านบาท	ถือว่าน้อย
มากเมื่อเทียบกับโรงงานไม้อัดขนาดเล็กท่ัวโลกท่ีจะต้อง
ใช้ทุนอย่างน้อย	200	ล้านบาท	ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้รับการยอมรับและน�ามาตกแต่งในหลายโครงการแล้ว
อาทิ	ห้องสมุดทีเค	ปาร์ค	ที่เซ็นทรัลเวิลด์	และศูนย์ศิลป-
วัฒนธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นต้น
	 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือจะไม่ใส่สารฟอร์มาลีนท่ี
จะปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์	 ส่งผลท�าให้เกิดโรคมะเร็ง
ตามมา	ทั้งนี้ยังมีจุดมุ่งหวังที่จะขยายกิจการตลาดไปยัง 
ต่างประเทศเพือ่การกระจายสนิค้า	และหาตวัแทน	จ�าหน่าย
ในชุมชนให้มากขึ้นด้วย

 

  
	 เจ้าของกจิการสูเ้พือ่ลกูอย่างนางวรีนชุ	สวุฒัน์วงศ์ชยั	
เล่าว่า	แรงบนัดาลใจทีค่ดิจะท�ากจิการนีข้ึน้	เนือ่งจากตน
ได้เห็นสภาพแม่ที่อุ้มลูกอยู่ในชุมชนแออัด	จึงมีแนวคิด
ที่อยากสร้างอาชีพให้กับแม่โดยมีเงื่อนไขว่าอาชีพที่แม่ 
ท�านั้นจะต้องให้ลูกไปด้วยกัน	 ซึ่งจะท�าให้แม่ได้ดูแลลูก
ได้ตลอดเวลา	ด้วยความที่ตนชอบท�าอาหารเป็นทุนเดิม
ก็เลยคิดออกแบบรถเข็นขายเมนูข้าวปรุงส�าเร็จจากบ้าน
อย่างง่าย	เช่น	ข้าวหน้าไก่	โดยเว้นพื้นที่ในรถเข็นส�าหรับ
เด็กได้อยู่ด้วย	
	 รถเข็นคันแรกจะออกแบบเสร็จภายในต้นเดือน	
สงิหาคมและคาดว่าภายในสิน้ปีนีจ้ะสามารถผลติออกมา
ได้	จ�านวน	20	คัน	ราคาคันละ	20,000	บาท	ซึ่งสามารถ
ผ่อนช�าระผ่านทางสหกรณ์ชุมชน	หรือธนาคารชุมชนได	้
โดยจะมีบริการสอนท�าอาหารให้ฟรี	ทั้งนี้มีเงื่อนไขผู้ที่ซื้อ
รถเข็น	จะต้องน�าน�้าดื่มตราสู้เพ่ือลูก	 ไปขายพร้อมเมนู 
ข้าวด้วย	 เพื่อน�าก�าไรในส่วนของการขายน�้าไปต่อยอด
สร้างรถเข็นล็อตต่อไป

		ญาณิกา	อนุกูลพันธ์

บริษัทโคโคบอร์ด 
ไม้อัดจากเศษวัสดุธรรมชาติ

สู้เพื่อลูก 
ธุรกิจสร้างอาชีพให้กับคุณแม่

[ ธุรกิจ ]
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	 ด.ร.จิรศักดิ์	 	 สาระรัตน์	 ผู้อ�านวยการ 
ศนูย์กฬีาและสขุภาพกล่าวว่าทางมหาวทิยาลยั
ก�าลังปรับปรุงห้องออกก�าลังกายเดิม	
ให้เป็น	 ศูนย์กีฬาและสุขภาพแห่งใหม่	
(Fitness	Center)		โดยการน�าอุปกรณ์ฟรเีวต		 
จากห้องยูโดเข้ามาเพิ่ม				รวมถึงได้ท�าการ
ขยายพืน้ทีอ่อกไปอกี	10	เมตร		พร้อมกบัท�าส ี
ปูพรมใหม่	 	 เพื่อสร้างความสะดวกสบาย
ในการออกก�าลังกายให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต		
	 “พร้อมทัง้จะม	ีเทรนเนอร์เข้ามาดแูล		เพือ่
แนะน�าการออกก�าลงักายอย่างถกูวธิ	ี	รวมถงึ 

จะลดค่าบริการลง	 เพื่อเพิ่มผู้ใช้บริการให้
มากขึ้น		ส่วนนักกีฬาทุนของมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าใช้บรกิารได้ฟร	ี	และยงัมนีโยบาย 
ที่จะซื้ออุปกรณ์ใหม่เข้ามา	หลังจากเปิด 

	 ฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	ดวิชิัน่1	
ในปัจจุบนั	มเีหล่าบรรดานกัค้าแข้งต่างชาต ิ
มารวมตวักันอยู่มาก	โดยส่วนใหญ่มาเล่น 
เพือ่หาประสบการณ์			และต้องการแสดง
ความสามารถ		เพื่อก้าวต่อไปในอนาคต 
ดกีว่าทีจ่ะไปอยูล่กีใหญ่ๆ		แต่ไม่มโีอกาส
ได้ลงเล่น	จึงท�าให้		เลสลี่		ดาวเตะชาว 
กานาตัดสินใจเลือกมาอยู่กับทีม 
เจ้าเวหา		เจดบับลวิ	รงัสติ	เอฟซ	ีและท�าการ
แข่งขันในฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 
ดิวิชั่น1	ในขณะนี้
	 	เลสลี่		เกิดที่ประเทศกานา		เริ่มเล่น
ฟุตบอลตั้งแต่เด็ก	 โดยมีเพื่อนแถวบ้าน
ชกัชวนไปเล่นฟุตบอล			จนเป็นกีฬาทีเ่จ้าตวั 

ประทบัใจและหลงรกัเป็นอย่างมาก			
ท�าให้พยายามฝึกทกัษะฟตุบอลด้วย
ตนเองโดยตลอด						จนกระทั่งอายุ	
16	ปี	ได้เข้าศนูย์ฝึกฟตุบอลในชมุชน		
ซึ่งฝึกอยู่ได้		2	ปี		ก็ได้โควต้า		ไปเข้า
สังกัดกับทมีสโมสร	พร้อมทัง้ได้ท�าการ
แข่งขันฟุตบอลในแมทช์ต่างๆของ
ประเทศกานาหลายรายการ
	 หลังจากนั้นปี	 2009	 	 เลสลี่ก็
ตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทย		โดย
เขาได้ติดต่อกับ	ราฮัน	อายิว	เพื่อน
ชาวกานาทีค้่าแข้งอยูท่ีไ่ทย	และเขา
ก็ได้รู้จักฟุตบอลไทย			ซึ่งเขาคิดว่า
ฟุตบอลไทย	น่าจะเป็นเวทีให้เขาได้
แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 

เขาจงึข้ามทวปีมาเล่นฟตุบอลทีป่ระเทศไทย			
โดยสุรัตน์	เอเยนต์ชาวไทยได้น�าพาเขาไป
เข้าทดสอบฝีเท้ากับทีมเจดับบลิว	 รังสิต	
จนท�าให้เลสลี่	 ได้เซ็นสัญญา	 เข้าสังกัด
กับทีมเจดับบลิว	รังสิตในเวลาต่อมา		โดย 
ผู้ท่ีทดสอบฝีเท้าของ	 เลสลี่	 คือโค้ชด�า	 
กฎษดา	 เพี้ยนดิษฐ์	 อดีตนักฟุตบอล 
ทมีชาตไิทยหลายสมยั	และโค้ชกรมศลุกากร	
คนปัจจุบัน		เป็นผู้ท�าการคัดกรองดาวเตะ
รายนี้ด้วยตนเอง		
	 เลสลีเ่ป็นนกัฟตุบอลทีม่จีดุเด่นในเรือ่ง
ของความแขง็แกร่ง		และเป็นกองกลางทีมี่
พลงัในการวิง่ได้อย่างมหาศาล				รวมถงึการ
จ่ายฟุตบอลที่แม่นย�า	 	 ซึ่งตอนนี้เขาได้ลง

เสริมมาตรฐานศูนย์ฟิตเนส ม.รังสิต หวังกระตุ้นการออกก�าลังกาย  

  หาวทิยาลยัรงัสติ  ปรบัปรงุศนูย์ 
  ออกก�าลงักายใหม่ให้ทนัสมยั 
พร้อมขยายพืน้ทีบ่รกิาร เพิม่อปุกรณ์ 
และเสริมครูฝึกเพื่อแนะน�าการ 
ออกก�าลังกายอย่างถกูวธิ ีหวงัให้ชาว  
ม.รังสิตมีสุขภาพแข็งแรง

ม

ให้บริการแล้ว	 โดยจะท�าการส�ารวจ 
จากจ�านวนผู้ใช้บรกิารและสัง่อปุกรณ์เพิม่เตมิ 
เข้ามา	ตามความต้องการของนักศึกษา”	
ดร.จริะศกัดิก์ล่าวถงึแผนการปรบัปรงุและ

ขยายศูนย์ฯ	ในขั้นต่อไป
	 “เราจะมีการวางระบบใหม่	 รวมถึงมี
ความเป็นมอือาชพีมากขึน้	ไม่ต่างจากศนูย์ 
ออกก�าลังตามมาตรฐานทั่วไป	 ซึ่งจะเปิด 
ให้บรกิาร	ในช่วงปลายเดือนสงิหาคม	2554	นี้		
จงึอยากเชญิชวนให้นกัศกึษาและบคุลากร
ของมหาวทิยาลยัรงัสติมาออกก�าลงักายกนั
เยอะๆ	เพือ่สุขภาพทีแ่ข็งแรง”	นายประพนธ์		
มะกรครรถ์		อาจารย์ฝ่ายบริหารศูนย์กีฬา
และสุขภาพกล่าวเสริม	
	 จากการส�ารวจความเห็นนักศึกษา		
นางสาวชลธร	 	 วจีสัตยานุรักษ์	นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า	ที่ผ่านมา		
มีจ�านวนผู้ใช้บริการฟิตเนสมาก	 	ท�าให้
พ้ืนที่ในการออกก�าลังกายมีน้อย	 ซ่ึงการ
เพิม่พืน้ทีฟิ่ตเนสเซน็เตอร์กน่็าจะเพิม่ความ
สะดวกสบายในการออกก�าลงักาย	รวมไปถงึ 
มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ฟิตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต

เล่นให้กบัทมีเจดบับลวิ	รงัสติอย่างต่อเนือ่ง		
และโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม	 	 	 รวม
ถึงเป็นก�าลังส�าคัญของทีมในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	ดิวิชั่น1	ใน
ปัจจุบัน	
	 ทางด้านอาจารย์	ไพรชั	หมิเวช	ประธาน
ฝ่ายเทคนคิของสโมสร	เจดบับลิว	รงัสิต	กล่าว
ว่า	 เลสลี่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว	

  เลสลี ่ดาวเตะข้ามทวปี  
มุ่งคว้าชัย ให้เจดับบลิว รังสิต เอฟซี

อารยะ ไชยรัตน์

เป็นนกัฟตุบอลทีม่คีวามมุง่มัน่ต้ังใจ
สูง		และพยายามพัฒนาตัวเองมา
โดยตลอด						จึงท�าให้ฝีเท้าของเขา 
นั้นโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน		
รวมถึงเลสลี่มีร่างกายแข็งแรง	และ
ประสบการณ์การเล่นฟุตบอลของ
เขา	จึงสามารถช่วยทีมเจดับบลิว	 รังสิต
ได้เป็นอย่างดี
	 ด้านเลสลีไ่ด้ออกมากล่าวว่า	ตอนนีด้ใีจ
มากที่ได้เล่นฟุตบอลให้กับทีมเจดับบลิว 
รงัสติ		พร้อมท้ังได้รบัการไว้วางใจจากโค้ช
และเพือ่นร่วมทมี		ซึง่ทกุคนเป็นมิตรกบัผม
มาก			สอนทัง้ภาษาไทยรวมถงึวฒันธรรมไทย 
อีกด้วย	 	ผมรักเมืองไทย	 	 	ซึ่งตอนนี้ผม
ต้องการท�าผลงานของทีมออก
มาให้ดทีีสุ่ด	โดยอยากทีจ่ะแสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่			
โดยตอนนีผ้มอายยุงัน้อยจึงอยาก
หาประสบการณ์ในสนามให้มาก
ทีส่ดุ		และต้องการพาทมีเจดบับลวิ 
รังสิตประสบความส�าเร็จอย่าง 

ที่ตั้งใจไว้ซึ่งอยากให้แฟนบอลชาว 
ม.รงัสิต		มาเชียร์และเป็นก�าลังใจกนัเยอะๆ
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 เรื่องย่อ ศึกไมยราพ
“ไมยราพ พญายักษ์เจ้าเมืองบาดาลรู้
มนต์สะกดทัพ และสรรพยาเป่ากล้อง เป็น
มิตรกับทศกันฐ์ ทศกัณฐ์ค�านึงถึงจึงใช้ให ้
นนยวิก วายุเวก สองกุมารไปเชิญมาช่วย
ท�าศึกกับพระราม 
 ไมยราพจึงประกอบพธิหีงุสรรพยา เพือ่
ใช้สะกดทัพพระราม ทางฝ่ายพระรามมี
ลางบอกเหตุ พเิภกทลูว่ามพีระเคราะห์ร้าย 
พระรามจงึส่ังให้สุครพีบญัชาการแวดล้อม
ป้องกัน หนุมานอาสาอมพลับพลาไว้อีก
ชั้นหนึ่ง ไมยราพแปลงกายเป็นพญาวานร
ลอบเข้ามาฟังข่าวคร้ันรู้ว่าพระเคราะห์ร้าย 
จะหมดสิ้นไป เมื่อดาวประกายพรึกขึ้น 
ไมยราพจึงข้ึนไปบนเขาโกรลาศ แล้ว 
กวัดแกว่งกล้องแก้วให้บังเกิดแสงเหมือน
ดาวประกายพรึก แล้วจึงเหาะเข้ามาเป่า
สรรพยาท�าให้พลวานร รวมทั้งหนุมานที่
อมพลับพลาอยู่สลบ ไมยราพจึงเข้าไปอุ้ม
พระรามกลับไปกรุงบาดาล 
 เมื่อพระลักษณ์ฟื้นขึ้น พิเภกทูลให้ใช้
หนมุานลงไปเชญิพระรามกลบัมา หนมุาน
ลงไปกรุงบาดาล ต้องผ่านด่านต่างๆ ด่าน
แรกคอื ด่านยงุตวัเท่าแม่ไก่ ด่านท่ีสองเป็น
ภูเขาไฟกระทบกันเป็นประกายเพลิง ด่าน
สุดท้ายคือ สระโบกขรณี ที่มัจฉานุรักษา
อยู่ หนุมานต่อสู้กับมัจฉานุจนในที่สุดรู้ว่า 
เป็นพ่อลกูกนั แล้วหนมุานกห็กัก้านบวัใหญ่ 
แทรกตวัไปยังกรงุบาดาล พบนางพริากวน 
พีส่าวไมยราพทีถ่กูถอดยศและใช้ให้มาตกัน�า้ 
เพือ่ไปต้มพระรามกบัไวยวกิลูกชายของนาง 
หนมุานจงึแปลงเป็นใยบวัติดชายสไบเข้าไป
ในเมืองบาดาลได้ เมื่อเข้าไปถึงปราสาท 
ท่ีไมยราพและชายาบรรทมอยู่ หนุมานก็
ต่อสู้กับไมยราพ ไมยราพท้าให้ไปรบกันที่
ดงตาลท้ายเมอืง สดุท้ายหนมุานใช้ต้นตาล
ท�าเป็นกระบองฟาดไมยราพจนส้ินชีวิต 
แล้วอัญเชิญพระรามเสด็จกลับ เหล่าเทพ
บุตรเทพธิดาพากันโปรยข้าวตอกดอกไม้
แซ่สร้องสรรเสริญ“
	 นับเป็นการเปิดฉากการแสดงโขน
ได้อย่างงดงาม	ส�าหรับการแสดงโขนชุด 
ศึกไมยราพ	ซึ่งเป็นโขนฉาก	จัดแสดงที่หอ 
ประชมุใหญ่	ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

เม่ือวันที่	 15-31	 ก.ค	 ที่ผ่านมา	 	 โดยมี 
ท่านผู ้หญิงจรุงจิตต์	 ทีขะระ	 	 ผู ้ช่วย 
เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ	 	 ใน 
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	
เป็นประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัด
แสดงโขน	มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
		 ท่านผูห้ญงิฯ	ได้กล่าวว่า	การแสดงโขน
ครัง้นีย้ิง่ใหญ่กว่าทีผ่่านมา	ซึง่การจดัแสดง
โขนเป็นสิ่งที่ยาก	เบื้องหลังเราใช้ก�าลังคน	
บุคลากรและก�าลังทรพัย์มากมาย	แต่เป็นที่
น่ายินดีว่า	โขนชุดที่ผ่านๆ	มา	เราสร้างงาน 
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่	 สร้างช่างปัก	 ช่าง 
เขียน	ช่างท�าหัวโขน	ช่างท�าเครื่องประดับ	
การร้องและการร�า	 รวมถึงการคัดเลือก 
นกัแสดงรุน่ใหม่ขึน้มาซึง่ยากมาก	แต่เราได้
รับความร่วมมือร่วมใจจากทกุฝ่ายทีพ่ร้อมใจ
ท�างานเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนินีาถ	ซึง่การแสดงได้รบัเสยีง
ปรบมืออย่างยิ่งใหญ่	
	 นอกจากมีเรื่องราว	 เนื้อหาที่สนุกและ 
ตื่นเต้นแล้ว	 การแสดงครั้งนี้ยังโดดเด่น 
ในเรื่องของฉากที่ย่ิงใหญ่และอลังการ	
ประกอบกบัการใช้เทคนคิพเิศษ	เพิม่ความ
วจิติตระการตามากขึน้	โดยเฉพาะฉาก	ตอน
หนุมานอมพลับพลา	ส่วนเครื่องแต่งกาย 
ของนกัแสดงกง็ดงามไม่แพ้กนั	ผสมผสาน	
กับท่าร่ายร�าที่อ่อนช้อยตามฉบับโขน 
โบราณ	นอกจากนี้ยังน�าท่าร�านาฏศิลป ์
ชั้นสูงมาประกอบการแสดงอีกด้วย	
	 ศลิปการแสดงโขน	อนัเป็นมหรสพชัน้สงู 
ที่ยิ่งใหญ่ของไทย	 	 	 ก�าลังกลับมารุ่งเรือง 
อกีครัง้	ภายใต้พระมหากรณุาธคิณุสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ		มหาราชนิี
ของปวงชนชาวไทยสืบไป	

 โขนเป็นนาฏศลิป์ชัน้สูงของไทย
เรา ซึง่ทกุวนันีเ้ดก็รุน่ใหม่ไม่ค่อย

ได้ดูกัน เพราะก�าลังจะสูญสลายไป 
ตามกาลเวลา ในยุคที่วัฒนธรรม 
ตะวนัตกเข้ามามอีทิธพิลมาก ไปไหน 
มาไหนก็เห็นเรียนเต้นแบบชาว 
ตะวันตก จนท�าให้ต้องไปเรียนโขน 
ถึงอเมริกา โดยชาวอเมริกันเป็น 
ครูสอน ทัง้ทีเ่ป็นวัฒนธรรมของไทย 
ทีช่าวต่างชาตช่ืินชอบเป็นอย่างมาก  
และอยากเรียนอยากเล่นด้วยซ�้า
		 จนทกุวนันีจ้งึมกีารจดัแสดงโขนให้บ่อยขึน้ 
และสร้างเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เรือ่ง	ลกูโขน 
ที่แสดงถึงความรักในศิลปะและความ 
ภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยและเพื่อ 
ท่ีจะรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อ
ไป	ดังเช่นการแสดงโขนชุดศึกไมยราพ 
ทีจ่ดัขึน้	ณ	หอประชมุใหญ่	ศนูย์วฒันธรรม
แห่งประเทศไทย	เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์
ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	
ทีโ่ปรดให้จดัแสดงโขนขึน้ทกุปี	เพือ่อนรุกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
	 โขนมลีกัษณะเป็นการร่ายร�าออกท่าทาง 
เข้ากับเครื่องดนตรีปี่พาทย์	 ผู้ร่ายร�าสวม 
หน้ากากและถืออาวุธ		โขนเป็นที่รวมของ
ศิลปะหลายแขนงคือ	 โขนน�าวิธีเล่นและ
วธิแีต่งตวับางอย่างมาจากการเล่นชกันาค
ดึกด�าบรรพ์	โขนน�าท่าต่อสู้โลดโผน	ท่าร�า
ท่าเต้นมาจากกระบี่กระบอง	และโขนน�า
ศลิปะการพากย์การเจรจาหน้าพาทย์เพลง
ดนตรีมาจากละครใน	
	 การแสดงโขน	ผู้แสดงสวมศีรษะคือ
หัวโขน	ปิดหน้าหมดยกเว้น	เทวดา	มนุษย์	
และมเหส	ีธดิาพระยายกัษ์		มต้ีนเสยีงและ
ลูกคู่ร้องบทให้และมีคนพากย์กับเจรจา 
ให้ด้วย	 	เร่ืองที่นิยมแสดงคือรามเกียรติ์ 
และอุณรุฑ	 	ดนตรีที่ใช้ประกอบการ
แสดงโขน	 ใช้วงปี่พาทย์และมีอยู่ด้วยกัน	 
๕	ประเภท	ได้แก่	
	 โขนกลางแปลงคือ	 การเล่นโขนบน 
พื้นดิน	ณ	กลางสนาม	ไม่ต้องสร้างโรงให้ 
เล่น	นิยมแสดงตอนยกทัพรบกัน

	 โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว		เป็นการ
แสดงบนโรงมีหลังคา	 ไม่มีเตียงส�าหรับ 
ตัวโขนนั่ง	 แต่มีราวพาดตามส่วนยาว 
ของโรงตรงหน้าฉาก	(ม่าน)		มีช่องทางให้ 
ผู้แสดงเดินได้รอบราวแทนเตียง	 มีการ 
พากย์และเจรจา	แต่ไม่มีการร้อง		ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์	มีปี่พาทย์	๒	 วง	
เพราะต้องบรรเลงมาก	ตั้งหัวโรงท้ายโรง	
จึงเรียกว่าวงหัวและวงท้าย	 หรือวงซ้าย
และวงขวา
	 โขนหน้าจอคือ	 โขนที่เล่นตรงหน้าจอ	
ซึ่งเดิมเขาขึงไว้ส�าหรับเล่นหนังใหญ่	 	ใน
การเล่นหนังใหญ่นั้น	มีการเชิดหนังใหญ่
อยู่หน้าจอผ้าขาว	 	การแสดงหนังใหญ ่
มีศิลปะส�าคัญคือ	การพากย์และเจรจา	มี 
ดนตรีปี่พาทย์ประกอบการแสดง		ผู้เชิด
ตวัหนงัต้องเต้นตามลลีาและจงัหวะดนตรี	
นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์
	 โขนโรงในคือ	 โขนท่ีน�าศิลปะละครใน 
เข้ามาผสม		โขนโรงในมป่ีีพาทย์บรรเลง	๒	วง 
ผลัดกัน	 	การแสดงก็มีทั้งออกท่าร�าเต้น	
ทีมพากย์และเจรจาตามแบบโขน	กับน�า
เพลงขบัร้องและเพลงประกอบกริยิาอาการ	
ของดนตรแีบบละครใน	และมกีารน�าระบ�า
ร�าฟ้อนผสมเข้าด้วย	 เป็นการปรับปรุงให้
วิวัฒนาการขึ้นอีก
	 โขนฉาก		เกดิขึน้ในสมยัรชักาลท่ี	๕	เมือ่
มีผู้คิดสร้างฉากประกอบเรื่อง	 เมื่อแสดง 
โขนบนเวที	 คล้ายกับละครดึกด�าบรรพ์	 
ส่วนวิธีแสดง	 ด�าเนินเช่นเดียวกับโขน 
โรงใน	แต่มีการแบ่งเป็นชุดเป็นตอน	 เป็น
ฉาก	และจัดฉากประกอบตามท้องเรื่อง	 
จึงมีการตัดต่อเรื่องใหม่	 ไม่ให้ย้อนไป 
ย้อนมา	เพื่อสะดวกในการจัดฉาก
	 ส�าหรบัการแสดงโขนชดุศกึไมยราพ	ท่ี 
จดัแสดง	ณ	หอประชมุใหญ่	ศูนย์วฒันธรรม
แห่งประเทศไทยในครั้งนี้	 มาจากบทพระ
ราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 มีลักษณะค�า
ประพันธ์เป็นกลอนบทละคร	 และมีจุด 
มุง่หมายในการแต่ง	เพ่ือรวบรวมวรรณคดี
เก่าตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาไว้มใิห้สญูหาย	
โดยมีทีม่าของเรือ่งจากวรรณคดีเก่าแก่ของ
อินเดียชื่อ	“คัมภีร์รามายณะ”

ยุรนันท์	อินสอน

โขน   มหรสพชั้นสูงของชาวไทย

[ ศิลปะ-วัฒนธรรม ]

RSU News 60-1.indd   11 6/8/2554   22:46



หน้า  12    หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 60  ประจ�า 11-24 สิงหาคม 2554[ สัมภาษณ์พิเศษ ]

 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส�าหรับเรื่องนี้ไว้
อย่างไรบ้าง
	 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในสิ่งแรกก็ 
คือเร่ืองของความรู้ของการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนในอกีไม่กีปี่ข้างหน้านีแ้ล้ว	จึงมปีระชมุ
บคุลากรเมือ่ต้นปีการศกึษาทีผ่่านมา	โดยเจาะลงลกึในแต่ละ 
ฝ่ายปฎบิตัทิกุระดบั	ไม่ใช่แค่ระดบัผูบ้รหิารเท่านัน้	ทกุคน 
จะต้องทราบว่าในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าจะต้องเจอการ
เปลี่ยนแปลงอะไรในประชาคมอาเซียน	
	 การรวมประเทศอาเซียนเหมือนกับการรวมประเทศ
มาเป็นประเทศเดียวใหญ่ๆ	 เพราะฉะนั้นการเดินทางไป
อีกประเทศหน่ึงก็จะง่ายมาก	 ในส่วนหน่ึงมันเป็นข้อดี	
แต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของเรา	
ถ้าไม่เตรียมความพร้อมก็อาจจะถูกแรงงานประเทศอื่น
มาแย่งงานในตลาดแรงงานบ้านเราก็ได้	 แต่ในมุมกลับ
เราก็อาจจะไปหางานท�าในต่างประเทศที่ดีก็ได้	
	 ผมประเมินว่าประเทศไทย	 ภาษาอังกฤษม ี
ข้อจ�ากัดพอสมควร	 ถือว่าเสียเปรียบเมื่อเทียบกับ 
ต่างประเทศในอาเซียน	แต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่อุปสรรค
ใหญ่ท่ีจะเตรียมความพร้อมให้ดีๆ	 พอเรารู้ว่าสิ่งนี้ 
เป็นจุดอ่อนของเรา	 เราก็ควรที่จะเตรียมนักศึกษาให้มี
ความรูภ้าษาอังกฤษ	ต่อให้เราเก่งยงัไงถ้าเราไม่สามารถ
ที่จะสื่อออกไปได้	 พูดออกไปได้	 อธิบายออกไปได	้	 
ความเห็นนั้นจะถูกบดบังหมด	
	 สิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยจะท�าก็คือเรื่องการ 
ปรับสภาพแวดล้อม	ต่อไปนี้เราจะเริ่มเห็นป้ายที่เป็น
ภาษาองักฤษมากขึน้	ทกุอย่างจะเป็นไบลงิกวั	หมายถงึว่า 
จะเห็นป้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย	
เพื่อให้เราชินตากับมัน
	 อนัทีจ่รงิมหาวทิยาลยัเร่ิมมกีารเตรียมเร่ืองภาษาองักฤษ
มานานแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นป้ายแต่ละตกึ	ป้ายแนะน�าอะไร 
ก็ดีจะเป็นภาษาอังกฤษ	 	 แบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็น 
แบบฟอร์มลงทะเบยีน	แบบฟอร์มใบค�าร้องต่างๆ	เวบ็ไซต์
จะมีควบคู่ทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 ตามโครงการเราวางแผนไว้กี่ปี
	 ระยะยาว	2	ปีทีจ่ะต้องปรบัสภาพแวดล้อมให้แล้วเสร็จ	
คือการสร้างเคร่ืองมือแลบ็ของสถาบนัสอนภาษาองักฤษ
ให้นกัศกึษาทีอ่ยากจะพฒันาการเรยีนรูด้้านภาษาได้ด้วย

ตนเอง	แล้วกเ็กบ็ค่าสมาชกิแบบถกูๆ	เลย	100	บาทตลอด
ชีพ	จริงๆ	แล้วถ้าให้ฟรีเหมือนจะไม่มีคุณค่า	ก็ต้องเก็บสัก
หน่อย	แต่จริงๆ	ไม่ใช่เรื่องเงินนะ	คือไปสมัครลงทะเบียน
ไว้แล้วอยากไปฟังเท่าไหร่ก็ไปฟัง	ซึ่งการฟังมันจะพัฒนา
ตัวเองได้เร็วมาก	
	 แล้วที่ส�าคัญก็คือต่อให้ใครเตรียมความพร้อมให้ดียัง
ไงมันจะไม่มีทางส�าเร็จ	 ถ้านักศึกษาเองไม่ตระหนักถึง 
ความส�าคัญ	หรือความจ�าเป็น	เพราะฉะนั้นต้องตระหนัก
ถึงความส�าคัญตรงนี้แล้วว่า	เราสบายแบบเดิมไม่ได้แล้ว	
เราต้องรู้ว่านี่คืออนาคตของเรา	 เพราะฉะนั้นให้รู้ว่า	ต่อ 
ไปนี้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ความสามารถพิเศษ	แต่มันคือ 
ความสามารถพื้นฐาน	ซึ่งนักศึกษาต้องตระหนัก				
 มหาวทิยาลยัรงัสติมกีารเตรยีมความพร้อมในด้าน
บุคลากรอย่างไรบ้าง
	 ทุกคนต้องรู้แล้ว	 ตระหนักแล้วว่ามีความจ�าเป็นที่ 
จะต้องพัฒนา	 เพราะฉะนั้นบุคลากรของเราจะต้องรับ
ทราบว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ภาษาอังกฤษต้อง 
พัฒนาในส่วนหนึ่ง	 หน่วยงานของเขาก็จะมีการฝึก
ภาษาอังกฤษ	ภายในหน่วยงานของตัวเองจะต้องม ี
การอบรมภายในหน่วยงาน	ในขณะเดียวกันสถาบันภาษา
กต้็องพร้อมทีจ่ะรองรบัทีจ่ะเข้าไปเรยีนเหมอืนกบันกัศกึษา	
จะเกบ็แบบราคาเดยีวกนั	เรยีนตลอดชพีเพือ่ทีจ่ะให้เขาได้ 
มีส่วนร่วม	 แล้วก็จะมีการทดสอบความสามารถด้าน 
ภาษาอังกฤษของบุคลากรด้วย
	 ต่อไปนี้จะเป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินประจ�าป	ี 
ทกุคนต้องพฒันาภาษาขึน้คอื		เพือ่เป็นการกระตุน้ให้เขาได้
พฒันาภาษา	รวมถงึตวัอาจารย์ด้วย		ถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์ 
เมื่อคะแนนต�่ากว่าคนอื่นก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น	
 การพฒันาหลกัสตูร เราเตรยีมความพร้อมอย่างไร
	 นอกจากเรื่องสภาพแวดล้อมและบุคลากร	 	ที่ส�าคัญ 
ก็คือตัวหลักสูตร	 เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้	 
ในส่วนของวชิาชพี	จะต้องปรบัหลกัสตูร	อย่างเช่น	กฎหมาย		
ไม่ใช่เรียนเฉพาะกฎหมายประเทศไทย	ต่อไปนี้เราต้อง
เรียนกฎหมายประเทศต่างๆ	ในอาเซียนด้วยว่า	การที่เรา
จะไปอกีประเทศแล้วเราต้องท�าตามกฎหมายยงัไง	ดงันัน้ 
หลกัสตูรของประเทศไทยแทนทีเ่รยีนในประเทศไทยกต้็อง
ปรับเอื้อกับต่างประเทศ	ความรู้ในต่างประเทศมากขึ้น	 
นี่คือหลักสูตรที่จะต้องปรับตัว
 จะท�าอย่างไรให้ใบปริญญาม.รังสิตเป็นปริญญา
ที่ได้มาตรฐานสากล
	 ปรญิญามีความศกัดิสิ์ทธิข์องเราเอง	ตราบใดทีน่กัศกึษา
ของเราสามารถออกไปท�างานท่ีไหนก็ได้	 ตัวปริญญาก็
จะถูกยอมรับในตัวของมันเอง	 เราคงไม่ไปท�าอะไรกับ
ปรญิญาหรอืไปท�าอะไร	ซึง่ปกตเิรากร่็วมมอืกบัต่างประเทศ 
อยู่แล้ว	อย่างเช่นหลักสูตรที่เราร่วมมือกัน	จะมีอยู่หลาย
หลักสูตร		เรียน	 4	ปีจะได้ปริญญา	 2	 แห่งคือ	 ได้ท้ังท่ี
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	ปีเหมอืนกนั	แสดงว่ามนัเข้ากนัได้	
	 ประเทศจีนของเราก็มีนะ	 2+2	 จะเห็นได้ว่าจะมี
นักเรียนจีนมาเรียนเยอะแยะเลย	ก็คือเรียนที่จีน	2	ปี	มา
เรียนที่เรา	2	ปี	ได้ใบปริญญา	2	ใบ	นี่คือการยอมรับในตัว
ปรญิญาต่อกนัอยูแ่ล้วในปรญิญาของรงัสติ	จงึเป็นการท�า
หลักสูตรให้เป็นทีย่อมรบัอยูแ่ล้ว	ทัง้ในอเมรกิา	ออสเตรเลีย	
ญี่ปุ่น	 จีน	 ในมาเลเซีย	มีหลักสูตรที่เป็นพันธมิตรอย่างนี้	 
เยอะมาก	อันนี้ก็สบายใจได้

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ในแง่ของการจะรองรับนักศึกษาจากอาเซียน
ทั่วไปที่จะเข้ามาเรียนในรังสิตจะมีการตั้งคณะเพิ่ม
หรือไม่
	 ไม่ใช่มีหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจากอาเซียน
เพิ่ม	แต่มันคือหลักสูตรของเรานี่แหละ	 เพียงแต่ว่าต้อง
ท�าให้เขามาเรียนได้	 และเราก็ต้องปรับหลักสูตร	ท�าให้
เป็นระบบ	 2	ภาษามากขึ้น	 เราจะเห็นในทันตแพทย	์ 
นักศึกษาเรียนไบลิงกัวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
การบริการ	คณะนั้นก็จะมีหลักสูตรไบลิงกัวแล้ว	เริ่มต้น	
เพื่อที่จะปูไปในทิศทางนี้คือ	ตอนนี้อาจจะเป็นหลักสูตร
องักฤษร้อยเปอร์เซน็ต์ไม่ได้	อาจจะครึง่ๆ	แต่แน่นอนพอมนั	 
ไบลงิกวัได้	มนัจะพฒันาไปเป็นภาษาองักฤษเตม็รปูแบบ
ได้มากที่สุด	
	 เมื่อสักครู่	ยังไม่ได้พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิชาชีพ
ในแง่ของอาเซียนท่ีเราจะปรับให้นักศึกษาไปท�างานกับ 
ต่างประเทศได้	ส่วนหนึง่ทีเ่ราท�าแล้วคอื	หมวดศกึษาทัว่ไป	
ทีจ่ะตอ้งเรียน	30	หน่วย	เชน่	มนษุย์ศาสตร์	สังคมศาสตร์	
คณิตฯ	วิทย์ฯ	ภาษาอังกฤษ	และไทย	ที่เราต้องเรียนเป็น
หมวดบังคับอยู่แล้ว	
	 แต่เดิมที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษ	6	หน่วยกิต	เป็น	
12	หน่วยกิต	โดยภาษาองักฤษทีว่างไว้ก็คอืจะบังคบัเรียน	 
9	หน่วย	อกี	3	หน่วยจะเรยีนภาษาองักฤษต่อกไ็ด้	หรอืจะ
ไปเรยีนภาษาที	่3	เช่น	ภาษาจนี	ญีปุ่น่	เวยีดนาม	พม่า	ฯลฯ 
ที่เราจะเปิดก็ได้		ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไปลดวิชาในหมวด
สังคมศาสตร์	คณิตศาสตร์	มนุษย์ศาสตร์ลงบ้าง	
 แล้วมมุมองของการศกึษาในอนาคต เมือ่เข้าไปสู่
ระบบประชาคมอาเซยีน จะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร 
จะต่างจากปัจจุบันนี้อย่างไร
	 ก็แน่นอนต่างเยอะเลย	การศึกษาต้องเป็นสากลข้ึน
คอื	ไม่ใช่อะไรทีอ่ยูใ่นกรอบแคบๆ	ในประเทศไทยแล้ว	มนั
เปิดกว้างสูอ่าเซยีน	ต่อไปกจ็ะมไีม่เพยีงแค่อาเซยีน	กจ็ะมี
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	
ก็มาเรียนกับเราก็ได้หรือว่าเราไปเรียนท่ีสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่นในอาเซียนก็ได้	 นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยของ
เราต้องปรับตัวนั่นคือค�าตอบ

...ต่อไปนี้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ความสามารถพิเศษ 
แต่มันคือความสามารถพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาต้องตระหนัก ...

 การผนึกก�าลังจากเครือข ่ายพันธมิตร 
ชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อยกระดับการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซยีนในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า เพือ่ยกระดบั 
ความสมัพันธ์ในกลุม่ประชาคมอาเซียนให้เปิดกว้าง  
เสรีมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การศึกษาและสังคม
 ด้านการศึกษา การรวมตัวประชาคมอาเซียน 
ส่งผลท�าให้การเคลื่อนย้ายจ�านวนนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาข้ามประเทศเป็นไป 
อย่างสะดวกมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัท�าให้เกดิการร่วมมอื
ด้านวชิาการและวฒันธรรมระหว่างกันเป็นไปอย่างเสรี 
 เพื่อรองรับการเติบโตของจ�านวนนักศึกษา
ไทยที่เพิ่มปีละ 25 เปอร์เซ็นต์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีนักศึกษาเลือก
เรียนมากที่สุด ก็ตระหนักถึงความส�าคัญในข้อนี้  
ซึ่งวันนี้เรามีความคิดเห็นการเตรียมการรับมือกับ 
การเปลีย่นแปลงในระบบการศึกษาไทยทีจ่ะก้าวเข้าสู่
อาเซียนของ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  มาฝากผู้อ่านวันนี้ 

มรส.เปิดประตสููป่ระชาคมอาเซยีน
ญาณิกา อนุกูลพันธ์
อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล
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