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ปีที่ ๔๑
   

ม.ร. เลื่อนลงทะเบียนและสอบ (e-Testing)

ม.ร. เป็นเจ้าภาพกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬา ม.เอเชีย

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

ชาวรามคำแหงร่วมถวายพระพรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

     มหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะตัวแทนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกอล์ฟ 

ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย ครั้งที่ 1 (1st Asian University Golf Championship 

2011) นักหวดก้านเหล็กจาก จีน ฮ่องกง มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 

จีนไทเป ร่วมดวลวงสวิง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคมนี้ ที่ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬา 

กองทัพบก  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬา 

มหาวิทยาลัยเอเชีย	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2554	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สำนักกีฬา	โดยมี	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี	 ม.ร.	 นายกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล  

เลขาธิการสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา 

และรองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน	 และพล.ต.วีระยุทธ เพ็ชรบัวศักด์ิ	 รองผู้อำนวยการ 

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก	(สวนสนประดิพัทธ์) ร่วมชี้แจงรายละเอียด

 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ในฐานะประธาน 

กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟ	 ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย	 คร้ังท่ี	 1	 เปิดเผยว่า 

	 เนื่องจากเกิดอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน	 

ในภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2554	 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	 

e-Testing	จึงเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนและการสอบ	e-Testing 

ดังนี้

 ลงทะเบียนสอบ				 วันที่	 17	 -	 21	 ธ.ค.	 2554	 ณ	 	 อาคาร 

เวียงคำชั้น	1	และวันที่		22		ธ.ค.		2554		-		22		ก.พ.		2555		ณ		อาคาร 

สุโขทัยชั้น		8	(เว้น วันที่  30-31  ธ.ค. 2554  และวันที่ 1-2  ม.ค.  

2555)

 สอบ  e-Testing	 วันที่		24		ธ.ค.		2554		-		22		ก.พ.		2555	

ณ		อาคารสุโขทัยชั้น		8	(เว้น วันที่  30-31  ธ.ค. 2554  และวันที่ 

1-12  ม.ค.  2555 )

	 ทั้งนี้ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือก 

เวลาสอบได้	4	คาบ	ได้แก่

	 คาบที่	1		09.00-11.30		น.	 คาบที่	2		12.00-14.30		น.

	 คาบที่	3		15.00-17.30		น.	 คาบที่	4		18.00-20.30		น.

	 สำหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ	 e-Testing	 ใน 

ภาค	 2/2554	 มีจำนวน	 45	 กระบวนวิชาประกอบด้วย	 AN113		

 ชาวรามคำแหงและพสกนิกรชาวไทยร่วม 

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	84	พรรษา	ณ	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ี	 

นักศึกษา	 ศิษย์เก่าและชุมชนย่านรามคำแหงท่ีพร้อมใจ 

กันสวมเสื้อสีชมพูร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	

2554	 ณ	 มณฑลพิธี	 หน้าอาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	

	 	 	 	 	 	 	 	บรรยากาศในช่วงเย็น	ณ	บริเวณมณฑลพิธี	

มีการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

อาทิ	การแสดงชุด (อ่านต่อหน้า 2)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

“ในหลวงของแผ่นดิน” โดยนักศึกษาชมรม	 RU	 Chorus	 

ร่วมด้วยการแสดงของนักศึกษาชมรมดนตรีไทย 

และนาฏศิลป์	 และชมรม	 RU	 Band	 ซึ่งมีประชากร 

ชาวรามคำแหงจากทุกคณะ/สำนัก	 พร้อมด้วยประชาชน 

จากชุมชนบางกะปิ	 และบริเวณใกล้เคียง	 ที่มารอ 

ร่วมพิธีการจุดเทียนชัยเป็นจำนวนมาก

	 จากนั้นเวลา	 19.19	 น.	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.บุญชาล ทองประยูร	 รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การ 

จัดงาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี	ม.ร.	กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ตอนหนึ่งว่า		

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ- 

ราชปณิธานอันประเสริฐที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม  

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตลอดระยะ 

เวลา 65 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนานกว่า 

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก ทรงมีพระวิริยะ 

อุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยยึดหลักทศพิธ 

ราชธรรม ในฐานะพระประมุขของราชอาณาจักรไทย  

ทรงพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ทรงสร้างพื้นฐานของความพอมี พอใช้ของประชาชน 

ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น โดยทรงใช้วิธีการและอุปกรณ์ 

ท่ีประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชา ซ่ึงเป็นแนวทางพัฒนา 

ที่เป็นความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุ 

มีผล มีภูมิคุ้มกันตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมที ่

สามารถต้านทานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 

กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต 

และรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

 ในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง จึงเป็นทางออกของโลกทุนนิยม รางวัล 

ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ที่ทรงได้ 

รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจากองค์การ 

สหประชาชาติเป็นท่ีประจักษ์แก่ชาวโลก ท่ีได้ประกาศ 

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถและ 

พระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 

ความเป็นอยู่ท่ีดีของพสกนิกรไทย รวมท้ังความผาสุก 

ของทุกชีวิต ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ยังผลให้ 

เกิดการตื่นตัวปรับรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ 

ชาวรามคำแหงร่วมถวายพระพรฯ               (ต่อจากหน้า 1)

นานาประเทศ ทรงได้รับการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

จากพระมหากษัตริย์ทั่วโลกว่า ‘ทรงเป็นพระราชา 

ผู้ทรงเป็นหนึ่งในโลก’”

	 	 จากนั้น	 อธิการบดี ม.ร. พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหารและผู้มาร่วมงานร่วมจุดเทียนชัยถวาย 

พระพรชัยมงคล	 พร้อมขับร้องเพลงสรรเสริญพระ- 

บารมี	 และเพลงสดุดีมหาราชา	 จบแล้วต่างเปล่งเสียง 

“ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง	 เต็มไปด้วยพลังแห่ง 

ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 

ท่ามกลางแสงเทียนท่ีสว่างไสวท่ัวบริเวณมหาวิทยาลัย	

	 หลังพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

เสร็จสิ้น	 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน 

ว่า	 “ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงบุคลากร 

ทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณทุกท่าน 

ที่มารวมกัน ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่ง ดวงใจ 

ทุกดวงของคนไทยในคืนวันน้ีเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือน้อมเกล้า 

ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านรำลึกถึงวันนี้ว่าเราได้มาร่วมพิธี 

ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกัน”

อาเศียรวาท

 ธ  คือเทพล้นเกล้าชาวไทยผอง

 ธ  คือแสงเรืองรองส่องโลกหล้า

  ธ  คือศูนย์รวมใจไทยประชา

 ธ  คือฟ้าห่มดินรินน้ำพระทัย

   พระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกศา

   ปวงประชาไทยสุขทุกสมัย

   พระเสโทหยาดหยดรดผืนไทย

   เพียงเพื่อให้ราษฎร์สุขทุกข์ผ่อนคลาย

 แปดสิบสี่พรรษามหาราช

 ขอจอมปราชญ์เกษมสุขทุกข์ห่างหาย

 โรคาเคลื่อนเคราะห์คลาดปลาตมลาย

 น้อมถวายพระพร  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์  ประพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

(อ่านต่อหน้า 10)

 “ข่าวรามคำแหง”	 ได้ทราบมาด้วยความ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง		ที่

	 องค์การการศึกษา	 วิทยาศาสตร์และ 

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การ 

ยูเนสโก	 (UNESCO)	 ได้ประกาศยกย่องบุคคล 

สำคัญของโลกที่เป็นคนไทย	คือ

 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

	 ในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญที่มี 

ผลงานด้านการศึกษา	 วิทยาศาสตร์ประยุกต์	

(สาธารณสุข)	 วัฒนธรรม	 สังคมศาสตร์	 และ 

มนุษยศาสตร์

	 ทั้งนี้	ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก 

ครั้งที่	๓๖		ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	มีมติ

ประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ	๑๕๐	ปี	 

พระราชสมภพ

 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

	 ซึ่งตรงกับวันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๕

	 สม เด็ จพระพันวัสสาอั ยยิ ก า เจ้ า	

พระนามเดิม	 พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า 

สว่างวัฒนา

	 ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาท- 

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอม 

มารดาเปี่ยม

	 ทรงพระราชสมภพวันที่	๑๐	กันยายน	

๒๔๐๕

	 ทรงเป็นหม่อมในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และได้รับการ 

เฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้า 

สว่างวัฒนา		พระบรมราชเทวี	และ

 ทรงเป็นพระอัยยิกาเจ้า (ย่า) ในพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 สำหรับพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการ

ยกย่องในครั้งนี้

 “ข่าวรามคำแหง”  จักได้นำเสนอต่อไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ช่วยผู้ประสบภัยหลังน้ำลด 

เร่งฟื้นฟูเยียวยาโรงเรียน-

สาธารณสถาน และให้คำ 

ปรึกษาด้านวิศวกรรมการ 

เกษตร อีกทั้งสร้างอาชีพ 

อิสระให้กับผู้ประสบภัย 

จังหวัดอุทัยธานี

   

 มหาวิ ท ย าลั ย ร ามค ำแหงจั ด กิ จ ก ร รม 

“รามคำแหงร่วมฟื้นอุทัย ร้อยใจไปด้วยกัน” ร่วมกับ 

จังหวัดอุทัยธานี	 โดยมี	 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  

นาครทรรพ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร	เป็นประธาน	พร้อมด้วย	 

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร	 รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	และ 

ข้าราชการ	เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน	 

ตลอดจนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย	 ร่วมงานเป็น 

จำนวนมาก	 ณ	 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม	 อำเภอเมือง	

จังหวัดอุทัยธานี		เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	

 โอกาสน้ี	 นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดอุทัยธานี	 กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยของ 

จังหวัดอุทัยธานีว่าเริ่มเกิดเหตุการณ์อุทกภัยตั้งแต่ 

ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 เนื่องจากน้ำในแม่น้ำ 

เจ้าพระยามีปริมาณมากและเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 

ต่างๆของจังหวัดอุทัยธานี	 ทำให้ได้รับความเสียหาย 

เป็นจำนวนมาก	 ปัจจุบันนี้สถานการณ์อุทกภัยได ้

คลี่คลายลง	 และทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกภาคส่วน 

ช่วยกันบูรณะ	 ฟื้นฟู	 และทำความสะอาดบริเวณ 

ย่านการค้า	 ที่อยู่อาศัย	 วัด	 โรงเรียน	 ถนน	 และ 

สิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ	 จนสามารถกลับคืนสู่วิถี

ชีวิตดังเดิมของประชาชนแล้ว

 โครงการ	 “ฟื้นอุทัย ร้อยใจไปด้วยกัน”	 จัดขึ้น 

เป็นคร้ังท่ี	 3	 มีหน่วยงานต่างๆออกไปให้บริการประชาชน  

ได้แก่	 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์	 	 กระทรวงแรงงาน	 	 สำนักงาน 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัย-

ธานี	 	สำนักงานเหล่ากาชาด	 	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

สายใยรักแห่งครอบครัวฯ	 	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี		

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	 วิทยาลัยเกษตร	 เทคโนโลยี 

อุทัยธานี	 ชมรมผู้สูงอายุ	 สมาคมคนตาบอดจังหวัด 

อุทัยธานี	 และมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ตลอดจน 

หน่วยงานภาคมหาชน	 ร่วมกันเพื่อฟื้นฟูเยียวยา	 และ 

คลายความเดือดร้อนในเบื้องต้น	

 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ	 รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 

กล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้มีความรุนแรงมาก	 

ซ่ึงได้เกิดข้ึนกับทุกพ้ืนท่ีไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานคร	 

โดยรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อผู้ประสบอุทกภัย 

เสมอมา	 รวมทั้งขณะที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีประสบ 

อุทกภัย	 ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารได้มามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความ 

เดือดร้อนในเบ้ืองต้น	 ทำให้ได้เห็นกำลังใจและรอยย้ิม 

ที่พร้อมจะฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน	

 “สำหรับการฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

จากอุทกภัยครั้งนี้ ทางจังหวัดอุทัยธานีได้เสนอขอ 

งบประมาณไปยังรัฐบาล เพื่อนำมาซ่อมแซมถนน 

ไฟฟ้า น้ำประปา และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ  

ให้สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว และ 

หวังว่าโครงการ “ฟื้นอุทัย ร้อยใจไปด้วยกัน” จะ 

ทำให้ผู้ประสบภัยทุกคนได้รับการฟื้นฟูเยียวยา และ 

บรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง และหาก 

ท่านใดต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่หน่วย 

ราชการนำมาให้บริการสามารถขอความช่วยเหลือได้ 

จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ และขอเป็นกำลังใจให ้

ทุกท่านได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังภัยพิบัติ  

ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน องค์กรมูลนิธิต่างๆ อีกท้ัง 

ผู้นำชุมชนท่ีเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลผู้ประสบภัย 

ในครั้งนี้”

	 จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร	 ได้เย่ียมชมบูธของหน่วยงาน 

ต่างๆที่มาร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

หลังน้ำลด	 รวมทั้งบูธของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

และเยี่ยมชมรถโมบาย	มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ด้วย

	 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล   

ทองประยูร	 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ

ม.รามคำแหง ช่วยผู้ประสบภัยจังหวัดอุทัยธานี

ฟื้นฟู เยียวยา ‘โรงเรียน-สาธารณสถาน’



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  

 หลังน้ำลด	 อาคารและบ้านจะมีเช้ือราเกาะตามบริเวณท่ีช้ืนอับ	 เช้ือราเหล่าน้ี 

จะปล่อยละอองสารบางอย่างล่องลอยในอากาศทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา	

จมูก	ภูมิแพ้	หรือโรคระบบทางเดินหายใจในคนได้	โดยเฉพาะผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ	

หรือมีภูมิต้านทานไม่ดี	 เช่น	 ผู้ป่วยเบาหวาน	 กินยาสเตียรอยด์	 ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ทานยากดภูมิต้านทาน	 ผู้ป่วยที่รักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด	 หรือมีโรคหอบหืด 

รวมถึงเด็กและผู้สูงอายุ	 ไม่ควรเข้าไปในบ้านก่อนที่จะมีการทำความสะอาดจน 

เรียบร้อย

	 ก่อนทำความสะอาดควรเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเท	อย่างน้อย	30	นาที 

สวมหน้ากากอนามัย	 สวมถุงมือ	 แว่นตาครอบ	 รองเท้ายาง	 เพื่อมิให้สัมผัสกับ 

เชื้อราที่ล่องลอยในอากาศหรือตามพื้น	 ให้หยุดพักออกมาหายใจอากาศบริสุทธิ์

ทุกๆ	1-2	ชั่วโมง	เพื่อลดการสูดดมเชื้อรา

คำแนะนำเบื้องต้นในการทำความสะอาดบ้าน/ที่ทำงาน หลังน้ำท่วม

 ใช้น้ำยาท่ีใช้อยู่ตามปกติ	ทำความสะอาดคราบต่างๆ	(คราบดิน/โคลน	คราบน้ำ) 

ก่อนในขั้นแรก	 เพื่อเอาความสกปรกออกให้ได้มากที่สุด	 เช่น	 น้ำยาล้างบ้าน	

ล้างพื้นห้องน้ำ	 ผงซักฟอก	 เป็นต้น	 แต่ต้องปฏิบัติตามฉลากของน้ำยาเหล่านั้น 

ให้ถูกต้อง	เช่น	อะไรใช้กับไม้	กับกระเบื้อง	กับโลหะ	

 การฆ่าเช้ือโรคบนพ้ืนผิวบ้าน	ส่ิงของท่ีเป็นพ้ืนผิวแข็ง	ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์

ล้างแผลที่มีขายทั่วไป	(70%	alcohol)

การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ 

 1.	 ใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	 ได้แก่	 เสื้อคลุม	 ถุงมือยาง	 หมวกคลุมผม	

และผ้าปิดจมูกให้เรียบร้อย	

	 2.	 ใส่น้ำยาฆ่าเช้ือราท่ีมีจำหน่ายโดยท่ัวไป		ผสมตามอัตราส่วนในกระบอก 

ฉีดพ่น	(ฟ็อกกี้)		(อัตราส่วนการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อรา	-	ใช้ตามคำแนะนำที่ปรากฏ

ข้างภาชนะบรรจุ)

	 3.		 เตรียมถังน้ำและใส่น้ำสะอาด	พร้อมผ้าสำหรับการเช็ดทำความสะอาด	

การทำความสะอาด

 1.		 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือราบริเวณท่ีมีเช้ือราแล้วท้ิงไว้นานตามท่ีฉลากแนะนำ

	 2.	 นำผ้าสะอาดที่ซักน้ำแล้วบิดหมาดๆ	 เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ฉีด 

พ่นน้ำยา	 โดยให้หม่ันซักผ้าบ่อยๆ	 ขณะท่ีเช็ดทำความสะอาด	 (ควรเช็ดไปในทางเดียว 

อย่าถูไปมา	 จะทำให้เช้ือราฟุ้งกระจาย)	 ท้ังน้ี	 อาจทำความสะอาดตามวิธีการข้างต้น 

ระหว่าง	1-3	สัปดาห์	เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อราได้ถูกกำจัดไปทั้งหมด	

ข้อควรระวังในระหว่างการทำความสะอาด

 ควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทดี	 (ห้ามเปิดพัดลม	 หรือเครื่องปรับอากาศ		 

เพราะจะทำให้เชื้อราฟุ้งกระจายในอากาศ)	

	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 มักจะแนะนำให้ใช้	 household	 bleach	 (น้ำยา 

ฟอกผ้าขาว	 หรือ	 3-6%	 Sodium	 hypochlorite)	 เช่น	 Clorox	 ซึ่งใช้อยู่ทั่วไป 

ตามบ้าน	 (ฟอกผ้าขาว	 ฆ่าเช้ือโรคในครัว)	 โดยมีข้อจำกัดว่าต้องใช้ในความเข้มข้น 

ที่เหมาะสม	 (3/4	 ถ้วยของน้ำยาฟอกผ้าขาว	 ต่อน้ำ	 1	 แกลลอน	 หรือ	 3.8	 ลิตร)	

ใช้ทำความสะอาดผนัง	 พื้น	 หรือพื้นผิวสิ่งของใดๆ	 ที่สัมผัสกับน้ำที่ท่วม	 ทิ้งไว้	

คำแนะนำเบื้องต้น
ในการทำความสะอาดบ้าน/ที่ทำงาน หลังน้ำท่วม

งานแพทย์และอนามัย
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	 The	father	of	a	13-year-old	cancer-stricken	boy	who	went on the 

run with	his	mother	to	avoid	chemotherapy	treatment	pleaded	yesterday	

for	the	return	of	his	son,	asking	his	wife	to	“do	what’s	best	for	Danny”.

	 	 	 	 	 	 	 จาก	The Nation,	World	News,	 

	 	 	 	 	 	 	 									Saturday,	May	23,	2009

     คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจ

to flee		 	 	 เป็นคำกริยา	แปลว่า	หนีไป

to avoid 	 	 เป็นคำกริยา	แปลว่า	หลีกเลี่ยง	หลบหลีก

forced		 	 	 เป็นคำคุณศัพท์	แปลว่า	ที่ถูกบังคับ	ที่ฝืนใจ

treatment 	 เป็นคำนามในที่นี้แปลว่า	การรักษา

   ตัวอย่างจากข่าว 

 Mother,	son		flee		state		to		avoid		forced  treatment.

	 (แม่และลูกชายหนีออกจากรัฐเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกบังคับให้รักษาโรค)

cancer		 	 	 เป็นคำนามแปลว่า	มะเร็ง	

stricken  	 	 เป็นคำคุณศัพท์	แปลว่า	ที่เป็นโรค

to go on run  เป็นสำนวน	แปลว่า	หนี

chemotherapy		 เป็นคำนาม	แปลว่า	เคมีบำบัด	

to plead		 	 	 เป็นคำกริยา	แปลว่า	อ้อนวอน	ให้การ

   ตัวอย่างจากข่าว

 The	father	of	a	13-year-old	cancer-stricken	boy	who	went on the run 

with	his	mother	to	avoid	chemotherapy	 treatment	pleaded	yesterday	for	

the	return	of	his	son,	asking	his	wife	to	“do	what’s	best	for	Danny”.

	 	 (เมื่อวานนี้พ่อของเด็กชายอายุ	 13	 ปี	 ซึ่งเป็นมะเร็ง	 และหนีไปกับแม่ 

เพ่ือจะหลีกเล่ียงการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้กล่าวขอร้องภรรยาของเขาให้นำตัว

ลูกชายกลับมาเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา)

2-10	นาที	แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด	ต้องใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี	ไม่สูดดมโดยตรง	

สวมถุงมือยาง	 และห้ามผสมกับน้ำยาทำความสะอาดตัวอื่นที่มีแอมโมเนีย	 เช่น	

น้ำยาเช็ดกระจก/น้ำยาล้างโถส้วม	 หรือน้ำยาอื่นที่มีส่วนผสมของกรด	 เพราะจะ 

เกิดแก๊สพิษที่เป็นอันตรายมากต่อร่างกาย	

ที่มา	 :	 http://www.factsaboutbleach.com/Bleachrecommendedforcleaningu-

pafterflood.htm
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	 ในภาวะที่บ้านเมืองวิกฤตเพราะพิษน้ำท่วมดังเช่นทุกวันนี้	 ไม่ว่าเปิดวิทยุ 

โทรทัศน์ฟังข่าวทีไรก็มักจะรู้สึกหดหู่ใจไปทุกครั้ง	 หลายคนเกาะติดสถานการณ ์

ชั่วโมงต่อชั่วโมงจนทำให้กลายเป็นโรคกลัวน้ำ	 (ท่วม)	 ไปโดยอัตโนมัติ	 วันนี้ 

คอลัมน์มองโลกเยอรมัน	 จึงเลือกที่จะนำเสนอข้อมูลในด้านการศึกษาที่ถือเป็น 

ข่าวดีสำหรับหลาย	ๆ	คนที่กำลังคิดจะไปศึกษาต่อยังประเทศเยอรมนี

	 แต่เดิมเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลเยอรมันได้เริ่มเก็บค่าหน่วยกิต 

ประมาณภาคการศึกษาละ	 500	 ยูโร	 ในหนึ่งปีจะมีสองภาคการศึกษาหรือสอง

เซเมสเตอร์	 (Semester)	 ฉะนั้นนักศึกษาจึงต้องเสียค่าเล่าเรียนปีละ	 1,000	 ยูโร	

หรือประมาณ	 40,000	 บาท	 สำหรับนักศึกษาต่างชาติแม้ว่าค่าหน่วยกิตนี้จะ 

ไม่สูงมากเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 หรือออสเตรเลีย	 

แต่ก็ถือเป็นภาระแก่ผู้มีทุนจำกัดในระดับหนึ่ง

	 แม้ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วประเทศของเยอรมนีก็ยังคิดค่าหน่วยกิต 

ตามระเบียบข้างต้น	แต่ข่าวที่น่ายินดีสำหรับนักศึกษาจากเมืองไทยที่สนใจจะไป 

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ณ	ประเทศเยอรมนีก็คือ	รัฐเฮสเซน	(Hessen)	ได้ตัดสินใจ

ยกเลิกระเบียบดังกล่าว	 และอนุญาตให้นักศึกษาทุกคนเรียนฟรีรวมถึงนักศึกษา 

ต่างชาติด้วย	น่ีเป็นมติของท่ีประชุมสภาผู้แทนแห่งรัฐ	เม่ือวันท่ี	17	มิถุนายน	2551	 

สำหรบันกัศกึษาไทยจงึเปน็ขา่วดวีา่	ตัง้แตน่ี	้ผูท้ีไ่ปเรยีนนบัจากระดบัปรญิญาตร-ี 

โท-เอก	 ไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าหน่วยกิตแม้แต่ยูโรเดียว	 ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 

คงมีเพียงค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 ค่าประกันสุขภาพ	 และค่าหอพักเท่านั้น	 ปัจจุบัน 

ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีต่อเดือนประมาณ	สองหม่ืนห้าพันบาทถึงสามหม่ืนบาท	(ข้ึนอยู่กับ

ค่าครองชีพของแต่ละเมือง)

 รัฐเฮสเซน (Hessen) เปิดไฟเขียวเรียนฟรีระดับมหาวิทยาลัย	เช่นท่ี	แฟรงค์เฟิร์ต- 

(Frankfurt)	วิสบาเดน	(Wiesbaden)	ดาร์มชตัดท์	(Darmstadt)	และคัสเซล	(Kassel)

	 มหาวิทยาลัยในรัฐเฮสเซนซึ่งนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้เรียนฟรี 

มีมากมายหลายแห่ง	และสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา		มหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี	ได้แก่	มหาวิทยาลัยที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต	วิสบาเดน	ดาร์มชตัดท์	

และคัสเซล	

	 มหาวิทยาลัยที่เยอรมนี	แบ่งออกได้เป็นสองประเภท	คือ

	 1)	 Universitat	 (อูนิแวร์ซิเตท)	 หมายถึง	 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนโดยเน้น 

ด้านวิชาการและทฤษฎีเป็นหลัก	ได้แก่

	 -	มหาวิทยาลัย	Technische	Universitaet	Darmstadt	ที่เมือง	Darmstadt						

	 -		มหาวิทยาลัย	Johann	Wolfgang	Goethe-Universitaet	ท่ีเมือง	Frankfurt/Main			

	 -		มหาวิทยาลัย	Justus-Liebig-Universitaet	ที่เมือง	Giessen					

	 -		มหาวิทยาลัย	Universitaet	Kassel	ที่เมือง	Kassel	

	 -		มหาวิทยาลัย	Phillipps-Universitaet	Marburg	ที่เมือง	Marburg		

	 2)	 Fachhochschule	 (ฟัคโฮคชูเล)	 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเฉพาะทาง	

เช่นเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์	หรือศิลปกรรมศาสตร์

	 -	 มหาวิทยาลัย	 Hochschule	 Bad	 Homburg	 mit	 Internationaler	 

Berufsakademie	ที่เมือง	Bad	Homburg	

	 -	 มหาวิทยาลัย	Evangelische	Fachhochschule	Darmstadt	ท่ีเมือง	Darmstadt

	 -		มหาวิทยาลัย	Verwaltungsfachhochschule	ที่เมืองWiesbaden

	 -		มหาวิทยาลัย	Fachhochschule	Frankfurt	am	Main	ท่ีเมือง	Frankfurt/Main

	 -		มหาวิทยาลัย	Fachhochschule	Giessen-Friedberg	ที่เมือง	Friedberg

	 -		มหาวิทยาลัย	Europa	Fachhochschule	Fresenius	ที่เมือง	Idstein					

เลือกเรียนอะไรดี ระหว่างกฎหมาย วิศวะ ภาษา สื่อสารมวลชน หรือวิชาอื่น

	 ข้อสงสัยประการแรกของนักศึกษา	 ก็คือ	 มหาวิทยาลัยท่ีเปิดให้เรียนฟรีน้ัน

สามารถเข้าเรียนในวิชาใดได้บ้าง	 บ้างก็อยากทราบถึงสาขาวิชาท่ีแต่ละมหาวิทยาลัย 

เปิดสอน	 หรือขอคำแนะนำว่าสถานศึกษาแห่งใด	 ที่มีชื่อเสียงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตอน เรียนฟรีที่เยอรมนีมองโล
กเยอ

รมัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

เด่นดังของเยอรมนี	 ก็ขอตอบในท่ีน้ีว่าสถาบันระดับอุดมศึกษาของเยอรมนีทุกแห่ง 

ของทุกเมืองมีสถานะทัดเทียมกันทั้งประเทศ	 เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ ่

เป็นของรัฐ	 จัดมาตรฐานการศึกษาในระดับเดียวกันไม่ว่าจะต้ังอยู่ในเมืองขนาดเล็ก	

กลางหรือในเมืองใหญ่ก็ตาม

	 ขอยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยสามแห่งในรัฐเฮสเซน	 ซึ่งนักศึกษาจะไม่ต้อง 

จ่ายค่าหน่วยกิต	 ไม่ว่าจะนักศึกษาชาวเยอรมันหรือต่างชาติ	 ก็ได้สิทธิเรียนฟรี 

เท่าเทียมกัน

 1) มหาวิทยาลัย โยฮัน โวล์ฟกังค์ เกอเธ่ แห่งเมืองแฟรงค์เฟิร์ต อัม มายน์ 

(Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main) มีสาขาวิชา 

เปิดทำการเรียนการสอน	 16	 สาขา	 นับแต่ทางด้านกฎหมาย	 เศรษฐศาสตร์	

ไปจนถึงทางด้านภาษาศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ชีววิทยา	 การศึกษา	 และทางการแพทย์	

แบ่งออกเป็นสาขาวิชาได้ดังนี้

	 FB	01:	Rechtswissenschaft	(Law)	นิติศาสตร์

	 FB	02:	 Wirtschaftswissenschaften	(Economics	and	business	administration)	 

	 	 	 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	

	 FB	03:	Gesellschaftswissenschaften	(Social	sciences)	สังคมศาสตร์	

	 FB	04:	Erziehungswissenschaften	(Education)	ศึกษาศาสตร์

	 FB	05:	Psychologie	 und	Sportwissenschaften	 (Psychology	 and	Sports	 

	 	 	 sciences)	จิตวิทยาและพลศึกษา

	 FB	06:		Evangelisch	Theologie	(Theology,	Catholic)	ศาสนศาสตร์	(คาธอลิก)

	 FB	07:	Katholische	 Theologie	 (Theology,	 Protestant)	 ศาสนศาสตร์	 

	 	 	 (โปรเตสแตนท์)

	 FB	08:		Philosophie	 und	 Geschichtswissenschaften	 (Philosophy	 and	 

	 	 	 History)	ปรัชญาและประวัติศาสตร์

	 FB	09:	Sprach-	 und	 Kulturwissenschaft	 (Language	 and	 cultures)	 

	 	 	 ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา

	 FB	10:		Neuere	Philologien	(Modern	Philology)	อักษรศาสตร์

	 FB	11:	 	Geowissenschaften	/	Geographie	(Geosciences	/	Earth	sciences)	 

	 	 	 ภูมิศาสตร์

	 FB	12:		Informatik	und	Mathematik	(Computersciences	and	Mathematic) 

	 	 		 คอมพิวเตอร์

	 FB	13:		Physik	(Physik)	ฟิสิกส์

	 FB	14:		Biochemie,	 Chemie	 und	 Pharmazie	 (Biochemistry,	 Chemistry	 

	 	 	 and	Pharmacy)	เคมีและเภสัชกรรม																			

	 FB	15:		Biowissenschaften	(Biosciences/Life	sciences)	ชีววิทยา

	 FB	16:		Medizin	(Medicine)	แพทยศาสตร์

 2) มหาวิทยาลัย โคเบล็นซ์-ลันเดา	 (Universitat	 Koblenz-Landau)	 มี 

สาขาวิชาที่เหมาะกับนักศึกษาต่างชาติ	 เพราะสามารถเรียนในระดับปริญญาตรี 

หรือเรียนต่อปริญญาโทได้	 โดยนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด	 สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน	 สาขาวิชา 

ที่น่าสนใจ	เช่น	ด้านคอมพิวเตอร์	สังคมศาสตร์	และจิตวิทยา		ได้แก่

	 	 Computervisualistik	(Computational	visualistics)	คอมพิวเตอร์

	 	 Ecological	Impact	Assessment	นิเวศวิทยา

	 	 Informatik	(Computer	science)	วิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Informationsmanagement	การจัดการข้อมูล

	 	 Wirtschaftsinformatik	(Business	Computing)	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ส่วนสาขาวิชาระดับปริญญาตรี/โท ซ่ึงจำกัดจำนวนนักศึกษาเข้าเรียน ได้แก่

	 	 Erziehungswissenschaft	(Education)	ศึกษาศาสตร์

..

..

..
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Phrasal verbs and adverb particles (1)
รศ. เพ็ญศรี     รังสิยากูล    

 -Phrasal verbs	 คือ	 คำกริยาประสมระหว่างคำกริยา	 กับคำ	 adverb	 

particle	เพื่อสร้างคำกริยาวลีที่มีความหมายใหม่	เช่น	give		up	=		1.stop,	2.	surrender; 

turn	on	=			switch	on,		put	off		=			postpone,		put	on			=		wear	(clothing)		etc.		 

ความจริงแล้วคำเหล่านี้ยังมีความหมายอื่นๆได้อีกหลายอย่าง	 ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าว 

ถึงความหมายต่างๆในลำดับต่อไป		

	 -คำว่า particles	หมายถึงส่วนเล็กๆ	หรือจำนวนชิ้นส่วนที่เล็กๆ	แต่ในทาง 

ไวยากรณ์แล้วหมายถึงคำบุพบทหรือคำกริยาวิเศษณ์	 ที่นำมาใช้ร่วมกับคำกริยา 

แต่จะทำหน้าที่ต่างกันในประโยค	 นักศึกษาคงจะยังจำกันได้ว่าผู้เขียนได้เขียนถึง 

เรื่องบุพบทลงในข่าวรามฯ	ถึง	3	ตอนด้วยกัน	และได้กล่าวถึงหน้าที่ที่สำคัญของ 

บุพบทไว้ว่า	 เป็นตัวเช่ือมระหว่างคำกริยาและคำนามเพ่ือบอกทิศทางหรือตำแหน่ง

ของสิ่งต่างๆ	ว่าอยู่ที่ใด	เช่น	

	 	He	is	climbing	up	the	mountain.	(preposition)	

 -Adverb particles	 คือส่วนหน่ึงของคำกริยาวิเศษณ์ท่ีทำหน้าท่ีขยายคำกริยา 

และเป็นส่วนที่ทำให้กริยานั้นๆมีความหมายใหม่ดังที่นักศึกษาคุ้นเคยกับบางคำ 

มาแล้วเช่น	 give	 up	=	 stop	หมายถึง	หยุดหรือเลิกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง;	 put	way	=	 

หมายถึงเก็บของให้เรียบร้อยหรือให้เป็นที่เป็นทาง	 (keep	 something	 in	 the	 

proper	place	or	where	it	is	normally	kept)

กลุ่มคำ adv. particles หลักๆที่ใช้และพบบ่อยได้แก่

 about	 back	 down	 out	 under

	 above			 backward(s)	 downward(s)	 outside	up		 upwards

	 across				 before	 forward(s)	 over	

	 along	 behind	 in								 past

	 around	 below	 off						 round

	 away	 by	 on									 through

 

	 กลุ่มคำ	adv.	particles	ดังกล่าวนี้จะพบว่ามีบางคำเป็นคำชนิดเดียวกันกับ 

บุพบทน่ันเอง		แต่ท่ีเรียกช่ือต่างกันเพราะทำหน้าท่ีต่างกัน	ในส่วนของ	adv.	particle 

น้ันเป็นคำท่ีต้องใช้คู่กับคำกริยาเพ่ือสร้างความหมายใหม่ซ่ึงจะใช้อย่างไม่มีกรรม 

(คำนาม)	ก็ได้	เช่น			He	took	four	hours	to	climb	up.	(Adv.)	หรือจะใช้อย่างมีกรรม 

(คำนาม)	เพื่อแสดงความหมายที่สมบูรณ์มากขึ้น	เช่น		

	 Time	for	bed,	children!	Put away	your	toys.	

 กรณีที่คำบุพบท	 (preposition)	 กับ	 adverb	 particle	 เป็นตัวเดียวกันและเมื่อ 

ปรากฏในประโยคแล้วนักศึกษาควรแยกความแตกต่างให้ออกหรือควรจะบอก 

ได้ว่าคำใดใช้เป็นบุพบทและคำใดใช้เป็น	adverb	particle	 ท้ังน้ีมีผลกระทบต่อตำแหน่ง 

ในประโยคด้วยน่ันคือเม่ือเป็น	adverb	particle	มันจะอยู่ในประโยคได้สองตำแหน่ง	เช่น 

 Put up	your	hands.	หรือ			Put	your	hands	up.

	 ซึ่งจะได้อธิบายอย่างละเอียดอีกครั้งในหัวข้อการเขียน	 word	 order	 ของ		

phrasal	verbs	ต่อไป

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง adverb  particle ที่น่าสนใจคือ

 1.	 เนื่องจาก	 adverb	 particle	 ส่วนใหญ่เป็นคำที่มีรูปซ้ำกับคำบุพบท 

ดังนั้นจึงมีความหมายที่เหมือนกับคำที่ใช้อย่างบุพบท	ดังนั้นจึงไม่ยากในการเดา 

ความหมายของกริยาวลีนั้นๆ	 ทั้งนี้ยกเว้นคำ	 out, away, back, backwards,  

downwards, and  forwards			ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับคำกริยาต่างๆ		แล้วจะมีความหมาย 

ที่ต่างกันออกไป	ตัวอย่างคำว่า

 ‘out’		ในความหมายทั่วไปแล้วหมายถึง		“จากด้านในสู่ด้านนอก”		แต่ใน 

ความเป็นจริงแล้ว	out ยังมีความหมายอื่นๆ		อีกหลายอย่างเช่นในคำว่า		

 Copy out 	หมายถึงคัดลอกทุกอย่างให้เหมือน	เช่น

	 	 -		 These	exercises	must	be	copied out again.	They	are	all	wrong.

 Speak out หมายถึง	พูดตอบโต้ออกไปด้วยเสียงที่ดังมากๆ		เช่น	

  -  As	 tempers	 rose,	Wena	 spoke out strongly	 against	 her	 husband’s	 

	 	 	 ideas		for		buying		a		new		mobile		phone.	

 Cross out หมายถึง	ขีดฆ่าทิ้งเมื่อไม่ต้องการ	เช่น

	 	 -		 If	you	made	a	mistake	on	the	form,	just cross it out.

 Burst out	หมายถึง		ร้องเสียงดังในทันทีทันใด	เช่น

	 	 	-	 The		child		burst  out		that		she		hadn’t		done		it.

 Break out หมายถึง	เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	หรือ	(โรค)	ระบาดไปทั่ว	เช่น

	 	 -		 An	epidemic	of	measles	broke out in	the	school	last	month.

	 	 -		 War	has broken out	between	those	two	cities	again.	

 2.  Adverb particles	ที่นำมาใช้กับ	verbs	of	movement	ไม่ว่าจะมีกรรม

หรือไม่มีกรรมก็ตามจะยังคงความหมายเดิมตามตัวของมันเองจึงทำให้สามารถ 

เข้าใจความหมายได้โดยไม่ยากนัก		เช่น

	 	 *	 The	bus	was	full.		We	couldn’t get on. 

	 	 *		 A	woman	got	into	the	car	and	drove off.

	 	 *		 When	I	touched	him	on	the	shoulder,	he	turned round.

 	 *		 Tanit	is	leaving	for	Saraburi	tomorrow	and	coming back	on	Sunday.

	 	 *		 That	river	is	too	wide	to	swim across.

	 (หวังว่านักศึกษาคงเข้าใจความหมายของคำ	 Phrasal	 verbs	 ดังกล่าวนี้ 

โดยไม่ยาก)	

 3. Phrasal verbs	 ก็เหมือนคำกริยาเด่ียวท่ัวๆไปท่ีสามารถใช้กับคำบุพบท

อื่นได้อีกเมื่อต้องการแสดงความหมายที่เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งหรือทิศทาง 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้

Phrasal verbs / prepositions   Sentences

run	away								 from								 Why	did	you	run away from her?

keep	up	 						 with								 Dad	 is	 walking	 so	 fast	 that	 his	 son	 can’t	 

      keep up	with	him.	

look	forward					 to									 	 Are	you looking forward to	your	holidays?		

cut		down								 on											 My	brother	is	trying	to	cut down on	smoking.	

walk		away						 in												 He	 walked	 rapidly	 away in the	 opposite	 

	 	 	 	 	 	 direction.

keep	away					from							 	 The	 best	 thing	 that	 you	 can	 do	 to	 avoid	 

	 	 	 	 	 	 from	cold	is	to	keep away from anyone	who	 

	 	 	 	 	 	 has	one.

 4.  Phrasal verbs and word order

  4.1 Phrasal verbs ที่ไม่มีกรรม	 ตำแหน่งของ	 adverb	 particle 

จะต้องอยู่หลังกริยาทันทีดังนี้

	 	 	 	 He	set off	for	Malaysia.		OR			They	ran away	to	the	river.

	 	 4.2	 Phrasal verbs	 ที่มีกรรมเป็นคำนาม	 	 ตำแหน่งของ	 adverb	 

particle	จะอยู่หลังกริยา	หรืออยู่หลังคำนามก็ได้	ตัวอย่าง
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มองโลกเยอรมันฯ                                     (ต่อจากหน้า 5) 

    I  turned  off		the		light.		OR			I		turned  the		light		off. 

	 	 4.3	 Phrasal verbs	 ที่มีกรรมเป็น	 pronoun	 ตำแหน่งของ	 adverb	 

particle	จะต้องวางหลัง	pronoun รูปกรรมทันที		ตัวอย่าง																						

    -  I turned it off.        

	 	 	 	 -		I	must	ask	you	to	read it out	again.	I	didn’t	hear.

	 	 	 	 -		Did	you	write them down?

	 	 4.4	 Phrasal verbs	 ที่มีกรรมเป็นวลียาวมากๆ	 ขอแนะนำให้เขียน	

adverb	particle	ติดกับคำกริยาดีกว่าที่จะเขียนไว้หลังกรรมที่ยาวๆ	ทั้งนี้	เพื่อป้อง

กันความผิดพลาดในเรื่องความหมายได้	

	 	 ตัวอย่าง				He	gave	his watch	away.		Or			He	gave	away	his watch.   

กรณีนี้กรรมไม่ได้ยาวมาก	 	 จึงสามารถเขียนได้ทั้งสองแบบ	 แต่ถ้าเป็นประโยค 

ต่อไปนี้คือ	

	 	 He	gave	away	his watch with the luminous numbers and a second 

hand.	 จะเห็นว่าประโยคนี้มีกรรมเป็นวลีที่ยาวมาก	 หากเขียนแบบเอา	 adverb	

particle	 ไว้หลังกรรม	 	 	 แล้วจะทำให้ประโยคจบที่คำว่า	 away	 ในกรณีเช่นนี้ภาษา 

อังกฤษไม่นิยมให้เขียน	 adverb	 particle	 ไว้หลังกรรมวลีที่ยาวมากๆ	 เพราะอาจ 

จะทำให้เข้าใจความหมายสับสนหรือเข้าใจความหมายผิดพลาดได้ง่าย

	 ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายโดยละเอียดของ	 adverb	 particle	 แต่ละคำ	 

ผู้เขียนขอทดสอบความรู้เดิมของนักศึกษาเล็กน้อยว่ายังจดจำเรื่อง	Phrasal	verbs	

ที่เคยเรียนรู้มาแล้วได้หรือไม่		โดยให้ทดลองทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้

Supply a suitable adverb particle in the following sentences:   

(Note:	In	this	exercise	several	different	particles	may	be	equally	suitable.)	

	 1.	Ask	Somboon	to	bring	_____	my	book	when	he	has	finished	with	it.

	 2.	Just	carry	these	sheets	_____	to	the	bedroom	for	me,	will	you?

	 3.	You	mustn’t	throw	those	papers	______	.

	 4.	We	are	watching	the	soldiers	marching	_____.

	 5.	If	you	walk	____	slowly,	you’ll	see	what	they’re	doing.

	 6.	Send	this	letter	____	by	the	first	mail.

	 7.	The	farmers	haven’t	got	their	crops	_____	yet.

	 8.	Help	me	to	get	this	box_____	on	to	the	top	of	the	cupboard.

	 9.	It’s	too	high.	You	can’t	jump_____.

	 10.	Those	children	have	scratched	all	the	paint	_____.

The answers and more explanations:

	 1.		bring	 back	 Or	 bring	 round	 --	 	 bring	 back	 หมายถึงนำกลับคืนมา	 

	 	 bring	 round	 หมายถึงการพูดชักชวนหรือกระตุ้นเตือน	 นอกจากนี้	 

	 	 bring	round	ยังมีความหมายได้อีก	2	อย่าง	คือ		1.	หมายถึงการทำให้ 

	 	 คนเปล่ียนความคิด	และ	2	การทำให้คนท่ีหมดสติกลับฟ้ืนคืนสติกลับมา		  

	 2.		carry	up	Or	carry	back	--	carry	up	ความหมายในประโยคนี้หมายถึง 

	 	 การถือขึ้นไปบนห้องนอน	 (กรณีที่ห้องนอนอยู่ชั้นบน)	 ส่วน	 carry 

	 	 back	หมายถึงการถือกลับไปที่ห้องนอน

	 3.		throw	away	Or	throw	out	--	throw	away	หมายถึงโยนทิ้งไปในที่อื่นๆ	 

	 	 แต่	throw	out	หมายถึง	กำจัดทิ้งไป	 	

	 4.			march	along	Or	march	past	 --	march	along	หมายถึงการเดินสวนสนาม 

	 	 ไปเรื่อยๆ	ส่วน		march		past	หมายถึงเดินสวนสนามผ่านหน้าไป

	 5.		walk	 past	 Or	 walk	 along	 --	 walk	 past	 หมายถึงเดินผ่านไป		 

	 	 ส่วน	walk		along	หมายถึงเดินไปเรื่อยๆ	 	

	 6.		send		off			Or		send		away		สองคำมีความหมายอย่างเดียวกันคือส่งออก 

	 	 ไปยังที่ใดที่หนึ่ง	

	 7.	 get	 in	 =	 put	 in	 the	 ground	 	 ในที่นี้หมายถึงการปลูกต้นกล้า	 	 (their	 

	 	 	crops)	ลงดิน	 	

	 8.		get	up		ในที่นี้หมายถึงยกขึ้นวาง

	 9.	 jump	 over	 =	 หมายถึงกระโดดข้าม	 ;	 jump	 down	 	 หมายถึงกระโดด 

	 	 ลงข้างล่าง	 	

	 10.	scratch	off	ในที่นี้หมายถึงขูดสีหรือ	ลอกสีให้หลุดออก	scratch		away	 

	 	 ก็หมายถึงการขูดให้หลุดออกเช่นกัน	แต่ยังมีความหมายอื่นอีกคือ	

  * scratch continuously	 หมายถึง	 การคุ้ยเขี่ยหรือบีบให้ออกอย่าง 

	 	 	 ต่อเนื่อง	เช่น

	 	 	 He		scratched  away		at		his		pimples		all		the		time.

	 	 	 (เขาบีบสิวอยู่ตลอดเวลา)

	 	 	 The	 chickens	 were scratching away	 at	 the	 bare earth.  

	 	 	 (ดินที่ไม่มีสิ่งใดปกคลุม)	(ลูกไก่กำลังคุ้ยเขี่ยดินเพื่อหาอาหาร)

  *  remove by scratching

   He	 scratched away	 the	 surface	 with	 a	 knife	 and	 found	 gold	 

	 	 	 underneath.

	 	 	 (เขาได้ขูดผิวหน้า(ดิน)ออกด้วยมีด	และพบว่ามีทองอยู่ข้างใต้)

Phrasal verbs and adverb particles (1)   (ต่อจากหน้า 6)

	 	 Psychologie	(Psychologie)	จิตวิทยา

	 	 Sozialwissenschaften	(Social	sciences)	สังคมศาสตร์

 	 Umweltwissenschaften	(Environmental	sciences)	วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

 3) มหาวิทยาลัย โยฮันเนส กูเทนแบร์ก ไมน์	(Johannes	Gutenberg-Universitat	

Mainz)	มีสาขาวิชาให้เลือกเรียน	11	สาขา	นับตั้งแต่	ด้านกฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	

การสื่อสารมวลชน	บริหารธุรกิจ	ฟิสิกส์	คณิตศาสตร์	และการแพทย์	

	 	 FB	01:	 Katholische	 Theologie	 und	 evangelische	 Theologie	 (Theology 

   -Catholic	and	Protestant)	ศาสนศาสตร์	(คาธอลิกและโปรเตสแตนท์)

	 	 FB	02:		Sozialwissenschaften,	 Medien	 und	 Sport	 (Social	 sciences,	 

	 	 	 Media	and	Sport)	สังคมศาสตร์	สื่อสาร	และการกีฬา

	 	 FB	03:		Rechts-	und	Wirtschaftswissenschaften	(	Laws	and	Economics 

   and	business	administration)	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	และบริหารธุรกิจ

	 	 FB	04:		Medizin	(Medicine)	การแพทย์

	 	 FB	05:	Philosophie	 und	 Philologie	 (Philosophy	 and	 Philologie)	 

	 	 	 ปรัชญาและอักษรศาสตร์

	 	 FB	06:	Angewandte	Sprach-und	Kulturwissenschaft	(Applied	Language	 

	 	 	 and	Cultural	studies)	ภาษาศาสตร์ประยุกต์และวัฒนธรรมศึกษา

  FB	07:	Geschichts-	und	Kulturwissenschaften	(History	and	Cultural	 

	 	 	 sciences)	ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา

	 	 FB	08:		Physik,	Mathematik	und	Informatik	(Physic,	Mathematic	and	 

	 	 	 Computer	science)	ฟิสิกส์	คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 FB	09:	Chemie,	 Pharmazie	 und	 Geowissenschaften	 (Chemistry,	 

	 	 	 Pharmacy	and	Geosciences	 /	Earth	sciences)	 เคมี	 เภสัชกรรม 

	 	 	 และวิทยาศาสตร์	

	 	 FB	10:		Biologie	(Biology)	ชีววิทยา

	 	 FB	11:	Hochschule	fuer	Musik	und	Akademie	fur	Bildende	Kunste	 

	 	 	 (Music	and	Fine	Art)	ดนตรีและศิลปกรรม

 ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน		ผู้ท่ีสนใจสามารถหาข้อมูลรายละเอียด 

ของแต่ละสาขาวิชาได้จากทางเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย	 เพียงแค่พิมพ์ชื่อ 

มหาวิทยาลัยที่ต้องการ	 หรือค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การแลกเปลี่ยนทาง 

วิชาการของเยอรมนี	www.DAAD.de	นอกจากน้ัน	 นักศึกษายังสามารถขอคำแนะนำ 

ในการเตรียมตัวไปศึกษาต่อ	 รวมทั้งคอร์สเรียนภาษาเยอรมันพื้นฐานได้ที่สาขา 

วิชาภาษาเยอรมัน	ภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์ทุกวันในเวลาราชการ

ข้อมูลจาก		http://www.study-in-hessen.de/front_content.php?idcat=28

..

....
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มุมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

การดูแลรักษาสุขภาพ
“ภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วม”

    สมคิด   ชูฤทธิ์       สำนักกีฬา

	 ภาวะน้ำท่วมนอกจากผู้ประสบภัยจะประสบ 

กับการสูญ เสี ยญาติ มิ ต รและทรัพย์ สิ นแล้ ว 

ยงัต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพ	 ท่ีต้องทนทุกข์จาก 

การต้องหาที่อยู่ที่กินในช่วงน้ำท่วม	อีกทั้งโรคต่าง	ๆ	

ที่มักจะพบได้ในช่วงนี้		

 โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อรา เป็นโรคที่มาจากการ 

ย่ำอยู่ในน้ำหรือแช่น้ำที่มีเชื้อโรค	 หรือความอับชื้น 

จากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดไม่แห้งเป็น 

เวลานาน	 ซ่ึงอาการในระยะแรกน้ันจะเร่ิมต้นท่ีอาการ 

คันตามซอกนิ้วเท้า	ผิวหนังจะลอกออก	เป็นขุย	มีผื่น 

ระยะหลังๆ	 ผิวหนังที่เท้าเกิดพุพอง	 เท้าเปื่อย	 และ 

เป็นหนอง	ท่ีสำคัญอาจเกิดโรคผิวหนังอักเสบแทรกซ้อน

ได้ง่าย

	 ดังนั้น	จึงต้องหลีกเลี่ยงการย่ำอยู่ในน้ำ	แต่ใน 

ภาวะที่น้ำท่วมขังถ้าจำเป็นต้องแช่อยู่ในน้ำ			ควรใส่ 

รองเท้าบูทกันน้ำ	 และควรล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่  

พยายามเช็ดเท้าให้แห้ง	สวมใส่เส้ือผ้าท่ีสะอาดไม่เปียกช้ืน 

หากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลแล้วทาด้วย

ยาฆ่าเชื้อ	

 โรคปอดบวม	 ถือเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง 

ที่สามารถคร่าชีวิตผู้ป่วยได้ภายใน	 24	 ชั่วโมง	 โรคนี้ 

สามารถเกิดจากเช้ือได้หลายชนิด	 เช่น	 แบคทีเรีย	 ไวรัส 

หรือสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปอดทำให้ปอด 

อักเสบ	ผู้ประสบภัยน้ำท่วม	หากมีการสำลักน้ำ	หรือ 

สิ่งสกปรกต่างๆ	 เข้าไปในปอดก็มีโอกาสเป็นโรค 

ปอดบวมได้	 การติดต่อเพียงแค่หายใจเอาเชื้อโรค 

ในอากาศเข้าไปหรือจากการคลุกคลีกับผู้ป่วยเม่ือไอ 

จามหรือหายใจรดกันหรือในผู้ท่ีมีภูมิต้านทานต่ำ 

อ่อนแอ	พิการ	มักพบเกิดจากการสำลักเอาเช้ือแบคทีเรีย

ที่มีอยู่ปกติในจมูกและลำคอเข้าไปในปอด

	 อาการท่ัวไปน้ันจะมีไข้สูง	 ไอมาก	 หายใจหอบ 

และเร็ว	 ถ้าเป็นมากจะหายใจหอบเหนื่อยจนเห็น 

ชายโครงบุ๋ม	 เล็บมือเล็บเท้า	 ริมฝีปากซีด	หรือเขียวคล้ำ	

กระสับกระส่าย	 หรือซึม	 เมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็น 

โรคปอดบวมต้องรีบไปพบแพทย์ทันที	ผู้ป่วยควรใช้ 

ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอจามหรือใส่หน้ากาก 

อนามัย	 หากมีไข้	 ให้กินยาลดไข้	 และใช้ผ้าชุบ 

น้ำอุ่นเช็ดตัวเพื่อลดไข้	 กินอาหารที่อ่อนย่อยง่าย	

กินผักและผลไม้	 ดื่มน้ำอุ่นมากๆ	 ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด	

ไม่เปียกชื้น	และรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

 โรคฉ่ีหนู	หรือ	“เลปโตสไปโรสิส”	โรคท่ีติดต่อ 

ได้จากสัตว์สู่คน	 มีหนูเป็นตัวแพร่โรค	 โดยเชื้อจะ 

ออกมากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเป้ือนอยู่ในน้ำท่วมขัง 

พื้นดินที่ชื้นแฉะ	 หากผู้ที่มีบาดแผล	 มีรอยขีดข่วน	

รอยถลอก	ย่ำไปโดนก็สามารถติดเชื้อได้	แต่ที่น่ากลัว 

ไปกว่านั้นเชื้อที่ว่านี้สามารถไชเข้าเยื่อบุตา	จมูก	ปาก 

หรื อผิ วหนั งที่ แ ช่ น้ ำน านได้ อ ย่ า ง ไม่ น่ า เ ชื่ อ	 

การรับประทานอาหารที่มีหนูมาฉี่รดก็สามารถ 

ทำให้ติดโรคนี้ได้เช่นกัน	 เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย 

แล้วประมาณ	 4-10	 วัน	 จะมีไข้สูงทันที	 ปวดศีรษะ	

และปวดกล้ามเนื้อมาก	 โดยเฉพาะน่องและโคนขา	

หรือปวดหลัง	 บางคนมีอาการตาแดง	 อาจมีอาการ 

เจ็บคอ	เบื่ออาหาร	หรือท้องเดิน	

	 หากมีอาการดังกล่าวหลังจากที่สัมผัสสัตว์ 

หรือลุยน้ำ	ย่ำโคลน	ต้องรีบไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล	

หรือหน่วยแพทย์ในพ้ืนท่ีทันที			ถ้าไม่รีบรักษา		บางราย 

อาจมีจุดเลือดออกตามผิวหนัง			ไอมีเลือดปน		หรือ 

ตัวเหลือง	 ตาเหลือง	 ปัสสาวะน้อย	 ซึม	 สับสน	

เนื่องจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	 อาจมีกล้ามเนื้อหัวใจ

อักเสบและเสียชีวิตได้

	 ดังน้ัน	ควรสวมรองเท้าบูทยางกันน้ำ		หากต้อง 

ลุยน้ำ	 ย่ำโคลน	 โดยเฉพาะถ้ามีบาดแผลหลีกเลี่ยง 

การแช่น้ำ	 ย่ำโคลนนานๆ	 เม่ือข้ึนจากน้ำแล้วต้องรีบ 

อาบชำระรา่งกายใหส้ะอาดโดยเรว็ทีส่ดุ			รบัประทาน 

อาหารท่ีปรุงสุกทันที	 และเก็บอาหารในภาชนะท่ีมิดชิด 

ดูแลท่ีพักให้สะอาด	 ไม่ให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของหนู	 เก็บกวาด 

ทิ้งขยะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู

 อหิวาตกโรค	 เกิดจากแบคทีเรีย	 ติดต่อโดย 

อยู่ในอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย	 แพร่กระจาย 

อยู่ในอาหารและน้ำดื่ม	 โดยมีแมลงวันเป็นพาหะ 

นำโรค	อาการทั่วไปจะปวดท้อง	ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ 

วันละหลายคร้ังอาการคล้ายท้องร่วง	 จะหายเป็นปกติ 

ภายใน	1-2	วัน	ถ้าอาการรุนแรง	จะปวดท้องรุนแรง	

ถ่ายอุจจาระเหลวคล้ายน้ำซาวข้าว	มีกล่ินคาว	อาเจียน 

การถ่ายบ่อยทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่	 ทำให้ 

เกิดอาการอ่อนเพลีย		ชีพจรเต้นเบาลงและเสียชีวิตได้

 การป้องกัน	ควรจัดให้มีส้วมใช้ตามหลักสุขาภิบาล 

ด่ืมและใช้น้ำท่ีสะอาด	 ล้างมือทุกคร้ังก่อนทานอาหาร 

และหลังจากเข้าส้วม	 ทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ	

ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	 หลีกเลี่ยง 

การกินอาหารสดระหว่างที่มีโรคระบาด	เก็บภาชนะ 

ที่ใส่อาหารให้มิดชิด	ไม่ให้แมลงวันไปตอมได้	ทำลาย 

ขยะมูลฝอย	 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค	 

และไม่ให้แมลงวันใช้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ	

 โรคตาแดง	สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

และเชื้อไวรัส	 มักจะติดต่อทางมือ	 ผ้าเช็ดหน้าหรือ 

ผ้าเช็ดตัว	 โดยมากมักมีอาการราว	 2	 สัปดาห์ก็จะหาย 

อาการท่ีสำคัญคือคันตา	 เป็นอาการท่ีสำคัญของผู้ป่วย 

ตาแดงที่เกิดจากภูมิแพ้	 อาการคันอาจจะเป็นมาก 

หรือน้อย	นอกจากน้ันอาจจะมีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว 

เช่น	หอบหืด	ผื่นแพ้	ขี้ตา	ลักษณะของขี้ตาก็ช่วยบอก 

สาเหตุของโรคตาแดง	 ขี้ตาใสเหมือนน้ำตา	 มักจะ 

เกิดจากไวรัส	 หรือ	 โรคภูมิแพ้	 ขี้ตาเป็นเมือกขาว	

มักจะเกิดจากภูมิแพ้หรือตาแห้ง	 ข้ีตาเป็นหนองมักจะ

ร่วมกับมีสะเก็ดปิดตาตอนเช้า	 ทำให้เปิดตาลำบาก 

สาเหตุมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

	 สำหรับการดูแลเรื่อง	 “น้ำดื่ม”	 เพื่อให้เกิด 

ความปลอดภัยต่อสุขภาพจึงต้องทำน้ำให้สะอาด 

ก่อนดื่ม	 วิธีที่สามารถทำได้ง่ายก็คือ	 การต้มให้เดือด 

เพ่ือทำลายเช้ือโรคในน้ำน่ันเองส่วนในกรณีใช้น้ำด่ืม 

บรรจุขวด	 จะต้องดูตราเครื่องหมาย	 อย.	 ก่อนดื่ม 

ทุกครั้ง	 หากเป็นน้ำดื่มในภาชนะควรบรรจุปิดสนิท 

น้ำต้องใส	สะอาด	 ไม่มีตะกอนและไม่มีส่ิงแปลกปลอม 

ปนเป้ือน	 หลังด่ืมน้ำหมดแล้วควรทำลายขวด/ภาชนะ 

บรรจุ	 โดยทุบหรือบีบให้เล็กลงก่อนนำไปทิ้งถุงดำ	

เพ่ือสะดวกต่อการนำไปกำจัด	 ส่วนน้ำใช้	 ต้องสะอาด	

หากไม่แน่ใจให้ใช้คลอรีนทำลายเชื้อโรคในน้ำก่อน 

โดยใช้คลอรีน	 100	 มิลลิกรัมต่อน้ำ	 1	 ลิตร	 ทิ้งไว้	 

10	นาที	ก็จะสามารถนำน้ำไปใช้ได้อย่างสบายใจ	

	 เรื่อง	 	“การขับถ่าย”	ในภาวะน้ำท่วมหากไม ่

สามารถถ่ายในส้วมได้	 ห้ามถ่ายลงในน้ำโดยตรงเด็ดขาด 

ให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวพอสมควร	

ปิดปากถุงให้แน่น	ใส่ลงถุงขยะอีกครั้ง	แล้วนำไปทิ้ง 

บริเวณท่ีจัดไว้หรือรวบรวมไว้เพ่ือรอการนำไปจัดการ

อย่างถูกวิธี

	 การระวังสัตว์มีพิษอย่าง	 งู	 แมงป่อง	 ตะขาบ 

ท่ีหนีน้ำท่วมข้ึนมาอยู่บนบ้านเรือน	 ก็เป็นเร่ืองท่ีสำคัญ 

หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกคร้ัง  

นอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้แล้ว	 

ยังช่วยป้องกันการเหยียบวัสดุอันตราย	เช่น	เศษแก้ว	

เศษกระเบ้ือง	ตะปู	ท่ีอยู่ใต้น้ำจนได้รับบาดเจ็บ	ท่ีสำคัญ 

ควรถือไม้นำทางตลอดเวลา	 เพราะอาจพลัดตกหลุม

บ่อที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นได้	

	 หลังเกิดน้ำท่วม	 เมื่อระดับน้ำลดลงจนเข้าสู ่

ภาวะปกติแล้ว	ให้เก็บกวาด	ทำความสะอาด				อีกทั้ง 

จัดเก็บซากสัตว์ที่ตายแล้วด้วยการฝังเพื่อป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรค	

ข้อมูลจาก WWW.Google.com

 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

   

 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	พฤศจิกายน 2554		จำนวน 15 วิชา	ดังน้ี

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54288													BZ	451	 137/25	 สรีรวิทยา	 อ.วรากรณ์		ชีวโศภิษฐ 

	 54270		 ECT	3104	 39/25	 การออกแบบตัวอักษร	 ผศ.ไพศาล		สุวรรณเศรษฐ์

	 54291		 ET	621	 65/25	 การออกแบบสารกราฟิกและ	 ผศ.ไพศาล		สุวรรณเศรษฐ์	

	 	 		 	 	 	 	 การถ่ายภาพทางการศึกษา

	 54285		 ENL	3504	 56/25	 ภาษาศาสตร์ประยุกต์	 ผศ.คนึงนิตย์		จันทุรัตน์	

	 	 		 	 	 	 	 ในการเรียนรู้ภาษา

	 54212		 FL	323	 50/25	 ภาษาถิ่นของไทย	 ผศ.ดร.พจนี		ศิริอักษรสาสน์	

	 54220		 KO	101	(H)	 33/25	 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี	1	 อ.บุญมา		พิพิธธนา 

 54202		 MA	223	 20/25 ระบบจำนวน รศ.กัลยาณี		ไชยวรินทรกุล

	 54232		 OPT	312	 60/25 ประสาทวิทยาศาสตร์	 ผศ.ประพิณพันธ์		ศรีสวรรค์ 

	 54284		 PC	246	 31/25	 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น	 รศ.ดร.ลัดดา		กิติวิภาต	

	 54286		 PC	621	 160/25	 ทฤษฎีการให้คำปรึกษา	 รศ.ดร.ศิริบูรณ์		สายโกสุม	

	 54277		 PH	103	 23/25	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 รศ.ดร.โสรัชต์		เจริญวงศ์ 

	 54255		 PS	339	 39/25	 นโยบายต่างประเทศไทย	 รศ.ดร.ธนาสฤษฎ์ิ		สตะเวทิน 

	 54303	 	 SD	401	 68/25	 การศึกษานอกสถานท่ี	 รศ.สุจิตรา		ภักดีสงคราม	

	 	 		 	 	 	 	 ในวิชาสังคมศึกษา	

	 54247	 	 TH	246	 45/25	 ปัญหาการใช้ภาษาไทย	 รศ.ดร.นิตยา		กาญจนะวรรณ

	 54274	 	 TH	256	 20/25	 ร้อยกรอง	 รศ.ประทีป		วาทิกทินกร

	 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่	www.ru.ac.th/rupress	 

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่		สำนักพิมพ์	(RPB)		ชั้น	3		โทร.	0-2310-8757-9	ต่อ	1101,	1103

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม  ผมเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	 รหัส	 54 

สอบถามเกี่ยวกับวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน	ดังนี้

 	 1.	 วิชา	CM	114	และ	BY	116	 คือ	 ท้ัง	 2	 วิชาน้ี 

มีหลาย	sec.	 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเรียน	sec.	ไหน 

หรือว่าต้องไปลงช่ือเลือกเรียน	sec.	ท่ีต้องการถ้ามีต้อง 

ไปลงที่ไหน	ครับ

	 	 2.	 ถ้ามีวิชาท่ีสอบไม่ผ่าน	นำมาลงทะเบียน

สอบซ่อมมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายอย่างไร

ตอบ	 1.	ให้นักศึกษาติดต่อท่านอาจารย์เจ้าของ

วิชาโดยตรง	 ในวันแรกที่มหาวิทยาลัยเปิดเรียนวิชา

ดังกล่าว

  2.	 การลงทะเบียนสอบซ่อม	 เอกสารท่ีใช้ในการ 

ลงทะเบียน	มีดังน้ี	สมุดลงทะเบียน	(ม.ร.36),	บาร์โค้ด 

กระบวนวิชา	 (ม.ร.37)	 ซื้อได้ที่	 อาคารสำนักพิมพ์	

ชั้น	 3	 นักศึกษาตัดกระบวนวิชาที่ต้องการใส่ในช่อง 

สมุดลงทะเบียน	 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา	 ลงทะเบียน 

สอบซ่อมค่าลงทะเบียนนักศึกษาปกติ	 หน่วยกิตละ	 25	 บาท	 

(Pre-degree	 หน่วยกิตละ	 50	 บาท),	 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  

50	 บาท	 นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนดให้ลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษานั้นๆ 

ท่ีอาคารเวียงคำ	ช้ัน	1	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หัวหมาก

ถาม 						ตอนน้ีดิฉันรหัส	47	เรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์	

Plan	 A	 เก็บหน่วยกิตได้ทั้งหมด	 85	 หน่วยกิต	

มีความประสงค์

  1.	ต้องการท่ีจะย้ายไปเรียนท่ีสาขาภูมิภาค 

	 	 2.	เมื่อเรียนครบ	 8	ปียังไม่จบต้องทำเรื่อง 

โอนอย่างไร	 และค่าเทียบโอนประมาณเท่าไหร่สามารถ

ผ่อนชำระได้หรือไม่

	 	 3.	ถ้ารหัสเดิมยังเรียนไม่จบ	 และต้องการ 

สมัครคณะใหม่	จะต้องทำเรื่องอย่างไร

ตอบ	 1.	การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน	 

จะเปิดให้นักศึกษาโอนย้ายปีการศึกษาละ	1	คร้ัง	นักศึกษา 

ต้องรอในปีการศึกษา	 2555	 ซึ่งจะประกาศกำหนด 

การโอนย้ายประมาณเดือนมีนาคม	 2555	 ติดต่อโอนย้าย 

ได้ท่ี	อาคาร	สวป.	ช้ัน	6	หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติม	0-2310-8610

  2.	 เม่ือเรียนครบ	 8	 ปี	 แล้วยังไม่สำเร็จการศึกษา 

ให้นักศึกษาขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา 

ชำระเงินจำนวน	 40	 บาท	 ที่กองคลัง	 สำนักงาน 

อธิการบดี	 ชั้น	 1	 จากนั้นนำใบเสร็จมายื่นเรื่องที่	 

อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 1	 ช่อง	 1	 (ขอก่อนการสมัครใหม่ 

ประมาณ	 1	 สัปดาห์)	 	 พร้อมหลักฐานการสมัคร 

ทำการสมัครใหม่ในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่	 ถ้าต้องการเรียนที่ส่วนภูมิภาค	 ก็ให้ 

สมัครท่ีสาขาภูมิภาค	ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ	50	บาท 

ไม่มีการผ่อนชำระต้องจ่ายครั้งเดียวทั้งหมด	 ถ้ายัง 

ไม่พร้อมชำระค่าเทียบโอน	ให้ใช้สิทธิเทียบโอนไว้ก่อน 

ในวันสมัคร	 100	 บาท	 ค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ 

ชำระภายหลังได้ภายใน	1	ปีนับจากวันสมัคร	ติดต่อ 

โดยตรงที่คณะที่สังกัด

	 	 3.	เมื่อนักศึกษาทำการสมัครใหม่	ให้เลือก 

ลงเรียนคณะใหม่ที่ต้องการได้เลย	 ถ้ายังมีสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาอยู่	 ต้องทำเรื่องลาออกที่	 อาคาร	

สวป.	 ชั้น	 2	 ก่อน	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การสมัครได้ที่	 ฝ่ายรับสมัคร	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 3	

โทรศัพท์	0-2310-8615 กองบรรณาธิการ

 RU	 Chorus	 ชมรมขับร้องประสานเสียง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 นำสมาชิกชมรมเข้าร่วม 
กิจกรรม	 “รวมพลคน	 Do	 D	 เปลี่ยนน้ำเสีย 
ให้เป็นน้ำดี”	 ณ	 ราชประสงค์	 เออร์เบิ้น	 สเปซ	
เมื่อวันที่	 19	 -	 20	 พฤศจิกายน	 2554	 เวลา	
10.00	 -	19.00	น.	โดยร่วมใจกันปั้นบอลชีวภาพ 
กันน้ำเน่า	 EM	 BALL	 เพื่อจะนำไปแจกจ่าย 
ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพ้ืนท่ีน้ำท่วมขัง 
เป็นระยะเวลานาน	 อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความ 
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องอาศัยใน 
พื้นที่น้ำท่วมขังต่อไป	 กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น 
จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ 
เอกชน	พระภิกษุ	สามเณร	จิตอาสา	และประชาชน



	 	 2.	 การตอบคำถามแบบคำต่อคำ	 โดยไม่มีการ

ยกตัวอย่างหรือข้อความจากผลงานของนักประพันธ์ที ่

ได้ศึกษามา		ประกอบคำตอบของนกัศกึษา	หรอืไมม่กีาร 

อธิบายขยายความเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมเติมความน่าเช่ือถือ 

ของคำตอบ	อาจทำให้นักศึกษาได้คะแนนไม่มากนัก

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ม.รามคำแหงช่วยผู้ประสบภัยฯ          (ต่อจากหน้า 3)

ภาค 2/2554

	 .	 อาจารย์ผู้บรรยาย				รศ.	เอมอร	ดิสปัญญา

	 .	 เน้ือหาโดยสรุป  ศึกษาประวัติผู้ให้กำเนิด 

รางวัลโนเบล	 ความเป็นมาของรางวัลฯ	 และผลงานของ 

นักประพันธ์ท่ีได้รับรางวัลโนเบล	เช่น	Rudyard	Kipling, 

Salvatore	 Quasimodo,	 Czeslaw	 Milosz,	 Ernest	

Hemingway,	Octavio	Paz,	Alexander	Solzhenitsyn		

และ	Samuel	Becket

 .	 ตำราเรียน  

	 1.	 EN 395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัล 

โนเบล 

	 2.	หนังสือนวนิยายเรื่อง	One Day in the Life 

of Ivan Denisovich	โดย	Alexander	Solzhenitsyn

	 3.	หนังสือบทละครเรื่อง	Waiting for Godot 

โดย	Samuel	Becket

 .	 ข้อแนะนำในการเรียน

  	 	 	 นักศึกษาควรฝึกการอ่านเน้ือหาตำรา	 งานเขียน

ของนักประพันธ์ที่จะศึกษาตลอดทั้งเรื่องก่อน

ที่จะไปอ่านบทความวิจารณ์วรรณกรรมต่างๆ	

ในห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าต่างๆ	 เพื่อจะได้ม ี

ความรู้เสริมมากขึ้นและสามารถร่วมอภิปรายใน 

ห้องเรียนได้	 ส่วนนักศึกษาที่ทำงานแล้วและศึกษา 

วิชาด้วยตนเอง	 ควรเข้าพบอาจารย์ผู้สอน	 (ตามตาราง 

ให้คำปรึกษา)	 เพ่ือซักถามข้อข้องใจหรือขอคำแนะนำ 

เกี่ยวกับการเรียนตั้งแต่ตอนต้นของภาคเรียน

 .	 การวัดผล

	 ข้อสอบกระบวนวิชาน้ีจะเป็นอัตนัยจำนวน  

5	ข้อ	ดังต่อไปนี้

	 *		 Part	I:		 ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล

	 *		 Part	II:		 บทประพันธ์ร้อยกรอง

	 *			Part	III:		 เรื่องสั้น

	 *		 Part	IV:		 นวนิยาย

	 *		 Part	V:		 บทละคร

 .	 การประเมินผล

	 80%-100%		 =	G

						 60%-79%		 =	P

						 	0%-59%	 	 =	F

 .	 ข้อแนะนำในการสอบ

	 1.	 นักศึกษาอาจตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาไทยก็ได้	และให้เขียนคำตอบด้วยปากกาเท่าน้ัน

 .	 เนื้อหาวิชาโดยสังเขป

	 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนา 

การบริหาร		การพัฒนาการบริหารระบบราชการ		แนวคิด 

เกี่ยวกับระบบราชการและการบริหารราชการ 

หลักการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์	แนวคิดเก่ียวกับ 

การพัฒนาองค์การ		ผู้นำกับการพัฒนาองค์การ	เทคนิค 

การพัฒนาองค์การ	ปัญหาของระบบราชการ	การปฏิรูป 

ระบบราชการ	 การพัฒนาระบบราชการ	 ตลอดจน 

กรณีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระบบราชการไทย	

เป็นต้น

 .	 ตำรามี  2  เล่มคือ

 1. การพัฒนาระบบราชการ  เลขพิมพ์ 53093 

ราคา 51 บาท ISBN : 978-616-513-230-5

 2. หนังสืออ่านประกอบ PA313(S) เลขพิมพ์ 

53125 ราคา 31 บาท  ISBN : 978-616-513-250-3

 ท้ังสองเล่ม จำหน่ายท่ีสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 .	 วันบรรยาย  

	 วันพฤหัสบดี	 เวลา	 11.30-13.20	 	 น.	 	 อาคาร	

VPB	501

 .	 วันสอบ 

	 พฤหัสบดีที่		22		มีนาคม		2555		คาบ	B

 .	 การวัดผล  

	 อัตนัย	5		ข้อ	เลือกทำ		4	ข้อ

 .	 ผู้รับผิดชอบวิชา : 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชยา	 	 ศิริวัฒน์	 	 ห้องทำงาน	

คณะรัฐศาสตร์	ห้อง		525

 .	 ข้อแนะนำในการเรียน :   

	 นอกเหนือจากการอ่านตำราแล้วให้นักศึกษา 

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ		

หรือการพัฒนาระบบราชการ	จากหนังสือพิมพ์	วิทยุ	

โทรทัศน์	อินเทอร์เน็ต	เพิ่มเติมด้วย

	 ทั้งนี้	 ในการศึกษานั้น	 ขอให้นักศึกษาใช้ตำรา 

ควบคู่กับการฟังคำบรรยายในชั้นเรียนเป็นสื่อหลัก 

เพ่ือจะได้เข้าใจเน้ือหาวิชาในภาพรวมและรายละเอียด 

ได้ลึกซ้ึงและชัดเจนมากข้ึน	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัว 

นักศึกษาเองในการสอบและการสอบเข้าทำงานใน 

โอกาสต่อไป ผศ. วรัชยา  ศิริวัฒน์

“รามคำแหงฟ้ืนอุทัย ร้อยใจไปด้วยกัน”	 โดยมหาวิทยาลัย 

เข้ามาช่วยในเร่ืองการให้คำปรึกษาเก่ียวกับการซ่อมแซม 

บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก 

น้ำท่วม	 และช่วยซ่อมแซมอาคารเรียน	 ศูนย์เรียนรู้ 

เศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลเกาะเทโพ	 และซ่อมแซม 

สาธารณสถานต่างๆ	 รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียน 

การสอนที่ขาดแคลน	 เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และยังให้ความรู้เกี่ยวกับ 

การทำปุ๋ยอินทรีย์	 ปุ๋ยชีวภาพ	 และอบรมวิสาหกิจชุมชน	 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกลับไปเพาะปลูก 

ได้ดังเดิม	 อีกท้ังจัดอบรมอาชีพอิสระ	 อาทิ	 การทำขนม 

ปุยฝ้าย	 กะหรี่ปั๊บ	 ยาดมพิมเสนน้ำ	 เกลือสมุนไพร 

ขัดผิว	 ฯลฯ	 และให้บริการรถโมบายมหาวิทยาลัยเคล่ือนท่ี  

เพ่ือบริการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียน 

และผู้สนใจด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังช่วยเหลือผู้ประสบ 

ภัยน้ำท่วมที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่  

6-9 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

โดยยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมใน 

การสมัครทุกอย่าง รวมทั้งแจกตำราเรียนให้ฟรีในวิชา 

ที่ลงทะเบียนเรียนด้วย  เพราะตระหนักถึงค่าใช้จ่าย 

จำนวนมากที่ต้องนำมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน

หลังน้ำลด”

 สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับส่วน 

ราชการต่างๆ	 นำมาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 

ให้กับผู้ประสบอุทกภัยคร้ังน้ี	 ได้แก่	 บริการให้คำปรึกษา 

การซ่อมบ้านหลังน้ำลด	 บริการตรวจสุขภาพ	 แจก 

เวชภัณฑ์รักษาโรคท่ีมากับน้ำ	 คลินิกเกษตร	 แจกพันธุ์ไม้	 

ยา	 และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์	 กิจกรรมฝึกอาชีพ	 ลงทะเบียน 

ผู้ว่างงาน		ประกวดวาดภาพระบายสี	แจกของเล่นเด็ก		

กิจกรรมบรรเลงดนตรีไทย	 รวมทั้งให้บริการเปลี่ยน 

ถ่ายน้ำมันเคร่ือง	 ตรวจเช็คระบบเคร่ืองยนต์รถจักรยานยนต์	 

ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 เคร่ืองมือเกษตร	 และบริการอาหาร 

และเครื่องดื่มฟรี	 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน

ผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำนวนมากรศ. เอมอร  ดิสปัญญา



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
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 สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย	 (AUSF)  

ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย 

ในทวีปเอเชีย	 และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย	 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะตัวแทน 

ประเทศไทย	 เพราะรามคำแหงมีความพร้อมทั้งเป็น 

สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านการบริหาร 

จัดการกอล์ฟโดยตรง	 และมีประสบการณ์ในการจัด 

แข่งขันกอล์ฟมาแล้วหลายรายการทั้งในระดับชาติ 

และนานาชาติ	 รามคำแหงจึงพร้อมในการต้อนรับ 

และดูแลนักกีฬากอล์ฟ	 ซ่ึงจะทำให้การจัดงานเป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้า 

แข่งขัน					การจัดแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย 

เอเชียครั้งนี้	 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก	 นักกีฬาที่เข้าร่วม 

แข่งขันเป็นนักกีฬาสมัครเล่นทั้งชายและหญิงที่ 

กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยใน 

ทวีปเอเชีย	 มีอายุระหว่าง	 17-28	 ปี	 	 จึงหวังว่าการ 

แข่งขันครั้งนี้จะทำให้นักกีฬากอล์ฟรุ่นใหม่ใน 

ทวีปเอเชียได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ระหว่างกัน

 “การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความ 

ไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 

สำหรับชาวรามคำแหงทุกคน การจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟ 

ระดับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียในครั้งนี้ นับว่าเป็นการ 

สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย 

ในทวีปเอเชีย นอกจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแล้ว 

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬา บุคลากร และนักศึกษา 

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในการจัดแข่งขันคร้ังน้ี 

ด้วย” 

 นายกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล	 เลขาธิการ 

สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	 กล่าวว่าในนามของ 

สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	 ขอแสดงความยินด ี

กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้รับเกียรติให้เป็น 

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้	 ซึ่งเชื่อว่าการ 

แข่งขันจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย 

ม.ร. เป็นเจ้าภาพฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ได้เป็นอย่างยิ่ง	 และยังเป็นการพัฒนากีฬากอล์ฟใน 

ประเทศไทย	 ทั้งการพัฒนาฝีมือของนักกอล์ฟและ 

การดำเนินการจัดการแข่งขันที่ก้าวมาถึงระดับเอเชีย 

และระดับสากลต่อไป	 ที่สำคัญการแข่งขันที่อำเภอ 

หัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ยังเป็นการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวในประเทศไทย	 และจะเป็นการนำ 

ประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่นกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟ 

ของไทยด้วย	

 พล.ต.วีระยุทธ  เพ็ชรบัวศักด์ิ		รองผู้อำนวยการ 

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก	 (สวนสนประดิพัทธ์)	 กล่าวถึง 

ศักยภาพของสนามท่ีใช้ในการแข่งขันว่าสนามกอล์ฟ 

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก	 เป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน ์

สวยงามและได้มาตรฐานการแข่งขัน	 สนามมีความ 

พร้อมสมบูรณ์ทั้งกรีน	 แฟร์เวย์	 บังเกอร์	 และทีออฟ	 

ตามมาตรฐานของเอเชียนทัวร์	 และสนามอยู่ท่ามกลาง 

ธรรมชาติ	 ติดทะเล	 ล้อมรอบไปด้วยภูเขา	 มีทรายไว้ 

สำหรับฝึกซ้อม	 และในเวลาปกติยังมีรถไฟวิ่งผ่าน 

สนามกอล์ฟ	 ทำให้บรรยากาศคล้ายกับกำลังเล่นกอล์ฟ 

อยู่ท่ามกลางสวนญ่ีปุ่น	 ซ่ึงจะเป็นการฝึกสมาธินักกอล์ฟ	 

และทำให้นักกอล์ฟมีความตื่นเต้นกับการเล่นในแต่

ละหลุม	 นอกจากนี้	 ในบริเวณดังกล่าวยังมีโรงแรม 

ซึ่งเป็นที่พักสวัสดิการของกองทัพบก	 และใช้เป็น 

ที่พักนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 ถือว่าสะดวกมาก 

สำหรับนักกีฬาที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อเข้า 

ร่วมการแข่งขันในแต่ละวันด้วย			

 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์  ผู้อำนวยการ 

สำนักกีฬา	 และประธานกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์	 

กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดแข่งขันฯว่าการแข่งขันกอล์ฟ 

ครั้งนี้รามคำแหงในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมแล้ว	 

100%	 และพร้อมต้อนรับนักกีฬาจาก	 9	 ประเทศ	

ได้แก่	 ประเทศจีน	 ฮ่องกง	 มาเลเซีย	 เนปาล	 ฟิลิปปินส์	 

สิงคโปร์	 เกาหลีใต้	 จีนไทเป	 และไทย	 ที่ตอบรับ 

การแข่งขันมาเรียบร้อยแล้ว	 อีกทั้ง	 ยังมีนักกีฬากอล์ฟ 

จากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย	 อาทิ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 

รายการ	 โดยมีคณะกรรมการตัดสิน	 ประกอบด้วย	 

ผู้แทนจากสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย	 

กรรมการจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย	 และ 

กรรมการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ด้านพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน	 คณะกรรมการ 

จัดการแข่งขันฯได้คัดเลือกให้หน่วยงานภาคเอกชน	 

ที่มีความชำนาญการเป็นผู้ดำเนินการ	 คือ	 บริษัท	

ไบร์ทเบรน	 บิสิเนส	 จำกัด	 โดยพิธีเปิดการแข่งขัน	

ในวันจันทร์ที่	 12	 ธันวาคม	 2554	 เวลา	 17.00	 น.	

นำเสนอการแสดง	 2	 ชุด	 คือ	 BLUE	 SILK	 ROAD	 

และ	 SAWADEE	 ASIAN	 มีเนื้อหาเป็นการเทิด 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเกี่ยว 

กับสายน้ำแห่งเอเชีย	 ซึ่งแสดงถึงความผูกพันระหว่าง 

ประเทศต่างๆ	 ในเอเชียที่ใช้ประโยชน์จากผืนน้ำผืน

เดียวกัน	ส่วนพิธีปิดในวันศุกร์ท่ี	16	ธันวาคม	2554	

เสนอการแสดงชุด	 STARRY	 PEACE	 ซึ่งสื่อถึง 

มิตรภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	

 ส่วนการรายงานผลการแข่งขันคร้ังน้ี	 จะรายงาน 

ผลการแข่งขันแบบ	 real	 time	 ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 

สกอร์บอร์ด	 ขนาด	 6	 x	 8	 เมตร	 ซึ่งติดตั้งบริเวณ 

หน้าศูนย์ประสานงานจัดการแข่งขัน	 นอกจากนั้น 

ยังมีจอมอนิเตอร์	 กระจายอยู่ในบริเวณท่ีจัดการแข่งขัน 

ดว้ย	โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากบรษิทั	พรเีชยีสไทม์	

เทรดดิ้ง	 จำกัด	 และยังมีผู้สนับสนุนการแข่งขันอย่าง 

เป็นทางการอีกหลายแห่ง	 คือ	 บริษัท	 ดีแอล	 พี	

(ประเทศไทย)	จำกัด	 	บริษัท	บุญรอดเทรดดิ้ง	จำกัด	

บริษัท	 แกรนด์สปอร์ต	 กรุ๊ป	 จำกัด	 และบริษัท	

เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๕)  วันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ม.ร. มอบเงินช่วยเหลือ อบจ.นนทบุรีม.ร. จัดงานดุษฎีบัณฑิตสัมพันธ์

 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการดุษฎีบัณฑิตสัมพันธ์	 ครั้งที่	 4	 เนื่องใน 

โอกาสครบรอบ	40	ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน	 พร้อม 

บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ดุษฎีบัณฑิตกับรามคำแหง”  

ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 เมื่อ 

วันที่	24	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี	ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  กล่าวว่า 

การดำเนินงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยสองระบบ	 คือจัดการเรียนการสอนทั้ง 

ระบบเปิดและระบบปิดพร้อมกัน	 เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่เรียกว่า	 “มหาวิทยาลัยตลาดวิชา”	 ซึ่งเกิดจาก 

องค์ความรู้ของสังคมหลายแห่งมาบูรณาการเป็น 

ตลาดวิชา	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

พ.ศ.	 2514	 และเมื่อมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าจน 

สามารถเปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได้สำเร็จ	 ก็เกิดข้อ 

สงสัยในสังคมว่า	 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะม ี

ศักยภาพมากเพียงพอหรือไม่ ท่ีจะให้ความรู้ในระดับ 

ปริญญาเอกได้”	 และเมื่อเวลาผ่านไปได้พิสูจน์ให ้

เห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพที่สามารถ 

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพ 

ออกไปรับใช้สังคม	 บ้านเมือง	 และประเทศชาติ	 

นำช่ือเสียงมาสู่ตนเอง			และมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเน่ือง

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่สังคมจับตา 

มองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเปิดการเรียนการสอนใน 

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการขยายโอกาส 

ทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แต่เรา 

ก็สามารถพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นเสมอว่าเรามีศักยภาพ 

มากพอท่ีจะให้ความรู้คู่คุณธรรมกับประชาชนท่ีต้องการ 

จะศึกษาหาความรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะยังคง 

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งหน้าเปิดโอกาสและขยาย 

โอกาสต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อทำให้ประชาชนทั้ง 

ในประเทศและทั่วโลกได้มีความรู้เพื่อนำไปพัฒนา 

ตนเองและประเทศชาติได้ต่อไป”

 ผศ.วุฒิศักดิ์	 กล่าวต่อไปว่าการเปิดการเรียน 

การสอนในระดับที่สูงขึ้นของสถาบันการศึกษาต่างๆ	 

ถือเป็นการเปิดกว้างทางวิชาการแก่สังคม	 เพราะผู้

ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้มาวิจัยเพื่อ 

ต่อยอด	 เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ิง	 และขอให้ทุกท่านภูมิใจ 

ที่ได้ทำหน้าที่จนประสบความสำเร็จในวันนี้	 ขอให้ 

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	 สังคม	 

และประเทศชาติ	 และที่สำคัญต้องอยู่บนพื้นฐานของ 

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม	 รวมทั้งขอให้มีความภาค- 

ภูมิใจท่ีได้เป็นดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

หากมีโอกาสก็ขอให้กลับมาดูแลมหาวิทยาลัยด้วย

 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก 

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัยในนามมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จำนวน	200,000	บาท	 

แก่องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนนทบุรี	 โดยมี	 

นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	 เป็นผู้รับมอบ	นายพนม เกิดนวล 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน			เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2554

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร   

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 

ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จำนวน	 160	 คน	 ที่ช่วยกันฟื้นฟูวัดท่าซุง	 อำเภอเมือง	 

จังหวัดอุทัยธานี	 เม่ือวันท่ี	 30	 พฤศจิกายน	 ที่ผ่านมา	 

โดยกล่าวว่า	 “ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณนักศึกษา 

วิชาทหารทุกคน ท่ีมาร่วมแรงร่วมใจบูรณะ ฟ้ืนฟู และ 

ทำความสะอาดวัดท่าซุงในครั้งนี้ แสดงถึงความรัก  

สามัคคี และความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างยิ่ง บุญกุศล 

ที่ได้ทำร่วมกันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความ 

สำเร็จในชีวิตทุกๆด้านต่อไป”

นศท.ฟ้ืนฟูวัดท่าซุง


