
               

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก

  

(อ่านต่อหน้า 11)

        

วันที่  ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นำคณะผู้บริหาร ม.ร. 

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

12 สิงหาคม 2555 ณ สถานีโทรทัศน์ 

โมเดิร์นไนน์ทีวี เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน  

2555

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน จัดมหกรรมแนะแนวการศึกษา

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน “มหกรรมแนะแนวการศึกษา      

คร้ังท่ี 2 :1st STEP Project 2” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ตัวแทนผู้สนับสนุนการจัดโครงการฯ  และเก่ียวก้อย-ขวัญกวินท์  ธำรงรัฐเศรษฐ์

e-Testing อบรมคอมพิวเตอร์ แก่ผู้พิการทางสายตา
ในโอกาส “80 พรรษา มหาราชินี”

(อ่านต่อหน้า 2)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต 

  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Testing) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ          12      สิงหาคม  

2555 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์   

(e-Testing)  จะจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 

แก่ผู้พิการทางสายตา  ภายใต้ช่ือ “ โครงการ 

อบรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้พิการทางสายตาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 

มหาราชินี”  เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้   ความเข้าใจ  และ 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบปกติเหมือนคนทั่วไปได้โดยไม่ต้องใช ้

แป้นพิมพ์อักษรเบรลล์   และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านอักษรเบรลล์ 

ก็สามารถใช้งานได้ ในเบื้องต้นนี้จะอบรม Microsoft Word,  

Excel   และ Power  point   ให้ก่อนเพื่อสามารถใช้ประกอบการศึกษา   

หรือการทำงานของตนได้ โดยมีการอบรม จำนวน 4 รุ่นๆละ  

20 คน  อบรมระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ดังนี้

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for  

Smart Managers รุ่นที่ 5 สาขาวิชา 

การจัดการท่ัวไปและสาขาวิชาการตลาด  

(แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข  

ไม่ทำวิทยานิพนธ์) คัดเลือกโดยการสอบ 

สัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.  

เชิญนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
สมัครรับรางวัล “เพชรประดับรามฯ”

 กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาท่ีมีความรู้  

ความสามารถ มีกิจกรรม/ผลงานดีเด่น นำมาซ่ึงช่ือเสียง 

และเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัย สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

เพ่ือรับรางวัลโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา เพชรน้ำหน่ึง 

และเพชรประดับรามฯ  ประจำปีการศึกษา  2555

 ผู้ท่ีสนใจสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ท่ีงาน 

กิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8074  

หรือ www.stdaffair.ru.ac.th  ต้ังแต่บัดน้ี-28 สิงหาคม 2555



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

       

กระบวนวิชาที่คณะวิทย์ฯ จัดสอบเอง ในการสอบซ่อม 2/54

  พระบรมโอรสาธิราชเจ้า  จอมจักร

 พระมิ่งโมฬีรักษ์  ราษฎร์แท้

 พระสานสืบทรงตระหนัก  ราชกิจ นานา

 พระจักคุ้มไทยแล้  เลิศแม้นปิตุรงค์

  พระองค์เจริญพรรษา  ล่วงลุกาลมา

 หกสิบชันษาบริบูรณ์ 

  พระคือหน่อพุทธางกูร  ยิ่งยศไอศูรย์ 

 สืบสันตติวงศ์ทรงชัย     

  พระเปี่ยมน้ำพระหฤทัย  ถั่งท้นรินไหล

 ประชาชนได้ชื่นเย็น                

  ยามไทยพบทุกข์ขุกเข็ญ  พระทรงบำเพ็ญ

 เสด็จเยี่ยมเปี่ยมใยใจเมลือง

  ขอพระเจริญประเทือง  ไทยเทศทุกเมือง

 ลือเลื่องชั่วกัปชั่วกัลป์  

  พระเกียรติพระยศอนันต์  รุ่งเรืองนิรันดร์

 คือขวัญจากฟ้ามาดิน     

  ขอพระเกษมชีวิน  ขอพระเป็นปิ่น  

  ปกป้องประชาไทยเทอญ

                                                 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์  ประพันธ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดสอบเองในการสอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

วิชา วัน เดือน ปี เวลา  สถานที่

CO 223 7 สิงหาคม 2555 13.00-15.30 น. SCL 313

CO 224 30 กรกฎาคม 2555 13.00-15.30 น. SCL 315

CO 334 7 สิงหาคม 2555 13.30-16.00 น. SCL 313

MA 224 7 สิงหาคม 2555 09.30-12.00 น. SCL 313

MA315 7 สิงหาคม 2555 09.30-12.00 น. SCL 313

MA 324 7 สิงหาคม 2555 09.00-11.30 น. SCL 313

MA 334 7 สิงหาคม 2555 13.30-16.00 น. SCL 313

MA 336 30 กรกฎาคม 2555 13.30-16.00 น. SCL 313

MA 337 7 สิงหาคม 2555 13.30-16.00 น. SCL 313

MA 347 7 สิงหาคม 2555 13.30-16.00 น. SCL 313

MA 423 1 สิงหาคม 2555 14.00-16.30 น. SCL 313

 รุ่นที่ 1   วันที่  30 กรกฎาคม 2555     รุ่นที่ 2   วันที่   9  สิงหาคม   2555

 รุ่นที่ 3   วันที่  23  สิงหาคม  2555     รุ่นที่ 4   วันที่   6  กันยายน  2555

 ผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ กล่าวว่าท่ีผ่านมาได้จัดอบรมให้แก่ผู้พิการทาง 

สายตาไปแล้วหลายครั้ง มีนักศึกษาให้ความสนใจมาก นักศึกษาจำนวนหนึ่ง 

สามารถทำและนำเสนอข้อมูลด้วย Power point ได้แล้วแต่ยังไม่คล่องเท่าที่ควร 

ซึ่งน่าภูมิใจที่มีนักศึกษาเริ่มทำได้และในไม่ช้าจะมีนักศึกษาผู้พิการทางสายตา 

สามารถนำเสนอผลงานของตนได้สวยงามเหมือนคนท่ัวไป หลายคนอาจจะมองว่า 

การนำเสนอข้อมูลด้วย Power point นั้นไม่ยากก็เพราะเรามองเห็น แต่สำหรับ 

ผู้พิการทางสายตาถือว่ายาก เพราะเขามองไม่เห็น ได้แต่ใช้การฟังและจินตนาการภาพ 

ตามความรู้สึกเท่านั้น  

 สำหรับนักศึกษา หรือผู้พิการทางสายตาท่ัวไปท่ีสนใจสามารถสำรองท่ีน่ัง 

ได้ที่คุณเบ็ญจมาศ เวียงหงษ์ สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 10 โทร. 0-2310-8790 หรือ 081-252-8635  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 
e-Testing อบรมฯ                                                                  (ต่อจากหน้า 1)

และวันอาทิตย์  เวลา 17.00 - 21.00 น. ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานในประเทศ 145,000 บาท  หรือดูงานต่างประเทศ 155,000 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ท่ีอาคารสุโขทัย ช้ัน 5 ห้อง 506  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00-19.00 น. โดยช่วงที่ 1 รับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2555 (เว้นวันที่ 2-5 และ 11-13 สิงหาคม 2555) ช่วงที่ 2  

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม- 30 พฤศจิกายน 2555 (เว้นวันที่ 23 และ 30  

ตุลาคม 2555) หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์  

http://3ms.ru.ac.th หรือ http://www.mmm.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

โทร. 0-2310-8686, 0-2310-8593, 081-826-2030

 ม.ร. รับนศ. M.B.A.                                                              (ต่อจากหน้า 1)

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2554 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2555 เว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2555 

โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30 –12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00 – 16.30 น. 

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ1 และ รามฯ2 

 รามฯ1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

 รามฯ2  อาคาร  BNB 801 - 803, KTB, PBB   

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน สอบกรณีพิเศษ ห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ 

 สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร   อาคารเวียงคำ 101  (VKB 101)

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล   รับตั้งแต่วันที่ 1-18 สิงหาคม  2555    

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ให้ไปรับ ที่คณะที่ตนสังกัด  

 สำหรับนักศึกษา Pre–degree ทุกชั้นปี ให้ไปรับที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   

(ONE STOP SERVICE)  อาคาร KLB  ชั้น 1 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อ

ที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  

คือ อาคารเวียงผาชั้น 1, อาคารศิลาบาตรชั้น 1, สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ท่ีเว็บไซต์  www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี  

(ส่วนกลาง) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ หมายเลขแถวและ 

ที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  30  กรกฎาคม 2555      

 ในกรณีท่ีมีปัญหา เก่ียวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อท่ีฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการ- 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10240 โทร. 0-2310-8611

ม.ร. สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2554  วันที่ 8-18 ส.ค. 2555



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
คว้าดาวและเดือน ม.รามคำแหง

 “ข่าวรามคำแหง” ชอบปีพุทธศักราช  

๒๕๕๕ เป็นพิเศษ

 มิได้ชอบอย่างท่ี “หนุ่มเมืองจันท์” นักเขียน 

ในดวงใจ นาม สรกล อดุลยานนท์ บอกว่า 

เป็นปี ห้า-ห้า-ห้า (พ้องกับเสียงหัวเราะ  

ฮ่า-ฮ่า-ฮ่า)

 แต่เป็นปีพุทธชยันตี หรือปีท่ีสมเด็จ- 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรัสรู้มาครบ ๒,๖๐๐ ปี

 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม- 

มกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

๖๐ พรรษา

 นับเป็นปีมหามงคลโดยแท้

 สำหรับมหาวิทยาลัยของเรา ปีนี้จะ 

เป็นปีที่ ๔๑  แห่งการสถาปนา

 “ข่าวรามคำแหง” คิดถึงวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยครบรอบ ๔๑ ปี ในวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ น้ี  แต่เนิ่นๆ

 เน่ืองเพราะ เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  

อันเป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น

 บ้านเมืองของเราประสบมหาอุทกภัย 

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 งานเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยอย่าง 

ยิ่งใหญ่ท่ีเตรียมการกันมาน้ัน หลายอย่างต้อง 

ถูกยกเลิกไป

 ใจคอจะให้เราเฉลิมฉลองท่ามกลาง

ความทุกข์ยากของพี่น้องคนไทยอย่างไรได้

 ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ หากไม่มี 

เหตุการณ์เลวร้ายใดๆ

 เชื่อว่าชาวรามคำแหงทั้งมวล จักได้ 

มีงานฉลองครั้งใหญ่

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 

๔๑ ปี

 ประกาศผลไปเป็นที่ เ รี ยบร้อยแล้วกับ เวที  

การประกวดดาวและเดือนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ‘พี’ 

นายชาติกุล วัฒนศัพท์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

คว้ารางวัลเดือน ม.ร. และ ‘น้ำมน’ นางสาวพัชรวลัย  

พงษ์ภมร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ครองรางวัล 

ดาวมหาวิทยาลัย ม.ร. ตามสโลแกน “เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

มีความรู้คู่คุณธรรม” โดยหลังการประกวดผู้ชนะเลิศ 

ทั้งสองและคณะ จะไปเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม 

เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นแบบ

อย่างในด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา ม.ร.

        ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมจากชมรมและ 

หน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน  ร่วมสร้างสีสันและ 

ส่งแรงเชียร์ให้ผู้เข้าประกวด มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

ในร้ัวมหาวิทยาลัย และนิทรรศการความสำเร็จท่ีจับต้องได้ 

โดยหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งการประกวด 

ครั้งนี้จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียนม.ร.ในงาน 

“มหกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 2 :1st STEP  

Project 2” ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 ‘พี’ ชาติกุล เดือนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่า ดีใจและ 

แปลกใจ เพราะไม่คิดว่าตนเอง

จะได้รับตำแหน่งนี้ แต่เมื่อ 

ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตแล้ว 

ตั้งใจจะทำกิจกรรมในการ 

พัฒนามหาวิทยาลั ย ให้ดี  

ยิ่งๆขึ้น การประกวดครั้งนี้ 

เป็นคร้ังแรกในชีวิตของผม เพราะมีรุ่นพ่ีชวนมาประกวด 

ประกอบกับคุณแม่ก็แนะนำและเป็นกำลังใจให้มา 

ลองประกวด จึงทำให้ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้เจอ 

เพื่อนใหม่ และคิดว่าจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้

ดีข้ึนเพ่ือจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่

ภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสังคมภายนอกด้วย

 ‘น้ำมน’ พัชรวลัย ดาว 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่า ดีใจและตื่นเต้นที่ 

ได้รับตำแหน่งในวันนี้ ตั้งใจ 

จะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 

แก่เพื่อนๆนักศึกษา ไม่ว่าจะ 

เป็นการแต่งกายชุดนักศึกษา 

ที่ถูกต้องตามระเบียบหรือ 

ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของ 

มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน สำหรับการเตรียมตัวคร้ังน้ี น้ำมน 

เลือกการพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นอนดึก จะได้มีพลังใน

การเรียนและทำกิจกรรมต่างๆในวันถัดไป ส่วนการประกวด

ครั้งนี้น้ำมนได้เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้

การใช้ชีวิตอีกแง่มุมหน่ึงด้วย จากน้ีไปก็ต้ังใจจะทำกิจกรรม

ให้มหาวิทยาลัยให้ดีและให้มากที่สุดด้วยค่ะ

 สำหรับ ผลการประกวดเวทีดาวและเดือนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประเภทต่างๆ มีดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ  ฝ่ายหญิง:นางสาวพัชรวลัย พงษ์ภมร 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และฝ่ายชาย:นายชาติกุล 

วัฒนศัพท์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง:นางสาว 

สุดารัตน์ วงศาศิริพัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และ 

ฝ่ายชาย:นายภูวดล  เวชวงศา  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง:นางสาว 

ภูษณิศา ภควัตทิวัฒ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และ 

ฝ่ายชาย:นายสุรนันท์  สุพานิชย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 รางวัล RU Smart Boy & Girl  ฝ่ายหญิง:นางสาว 

รัชฎาภรณ์ สรรค์พฤกษ์สิน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

และฝ่ายชาย:นายวุฒิพงษ์ วิเศษศักด ิ ์ นักศึกษาคณะ 

บริหารธุรกิจ

 รางวัล Healthy Boy & Girl  ฝ่ายหญิง:นางสาว 

ณัฐนรี ขจรศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากกลุ่ม 

เกี่ยวก้อย  และฝ่ายชาย:นายนันทรัชต์ กุลทอง นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์

 รางวัล Popular Vote  ฝ่ายหญิง:นางสาวลักษณารีย์ 

หุ่นภู นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนและ 

ฝ่ายชาย:นายศรายุตย์  สรานุกูลวงศ์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

        รางวัล Like Star 1 รางวัล ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ 

วิเศษศักดิ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 รางวัลขวัญใจช่างภาพ ฝ่ายหญิง:นางสาวสุดารัตน์ 

วงศาศิริพัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และฝ่ายชาย: 

นายสุรนันท์ สุพานิชย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 รางวัลหนุ่มสาวหน้าใส By นิติพล ฝ่ายหญิง: 

นางสาวสุดารัตน์ วงศาศิริพัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

และฝ่ายชาย:นายภูวดล เวชวงศา นักศึกษาคณะ 

บริหารธุรกิจ

 และรางวัลขวัญใจนิติพลคลินิก 1 รางวัล ได้แก่ 

นายคมห์พิชร  ธรรมวัชรพันธ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์        



มีการเก็บขยะทุกวัน เพ่ือจะได้สะอาดและไม่มีกล่ินเหม็น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 จากหอพักเพิ่มพูน 

อพาร์ทเมนท์ กล่าวว่าหอพัก 

ควรให้ความใส่ใจเร่ืองความ 

ปลอดภัย และมีการดูแล 

อย่างเป็นกันเอง กรณีหอพัก 

ที่ ร าคาถูกและเป็นห้อง 

ขนาดเล็กควรจะใส่ใจเรื่องความสะอาดด้วยรวมทั้ง 

ควรเพิม่พนกังานรกัษาความปลอดภยั                   การไมม่พีนกังาน 

รักษาความปลอดภัยทำให้รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 จากหอพัก LPN 

กล่าวว่า อยากให้หอพักดูแล 

ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย 

มาเป็นอันดับแรก สังคม 

ในปัจจุบันยังไม่มีความ 

ปลอดภัยมากนัก มีปัญหา 

อาชญากรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลักทรัพย์ 

หรือปัญหาการเล่นการพนัน    นอกจากนี้ก็ควรดูแลเรื่อง 

ความสะอาด          จากประสบการณพ์บวา่หอพกัทีเ่นน้ความ 

สะอาดก็จะราคาแพงมากเกินไปสำหรับนักศึกษา  และ 

ส่วนมากหอพักราคาถูกจะไม่ค่อยสะอาด หอพักจึงควร 

ให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดด้วย

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 2 จากหอพักสุขประเสริฐ 

อพาร์ทเมนท์ กล่าวว่า อยาก 

ให้หอพักดูแลเร่ืองอินเทอร์เน็ต 

เพราะปัจจุบันอินเทอร์เน็ต 

ถื อ ว่ า เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ค ว า ม 

สำคัญมาก เป็นช่องทางที่ 

กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ถ้าหอพักมีการ 

บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตท่ีดี ก็จะทำให้นักศึกษาอยาก 

เข้ามาพักอาศัย ด้านความปลอดภัยภายในหอพักก็ดีอยู่แล้ว 

และราคาก็สมกับขนาดของห้องแล้ว

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 2 จากหอพักสุขประเสริฐ 

อพาร์ทเมนท์  กล่าวว่า  หอพัก 

ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น  

เป็นหอพักที่ ให้การดูแล 

เ อ า ใ จ ใ ส่ นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น 

อย่างดี อีกท้ังคอยสอบถาม 

สารทุกข์สุกดิบอยู่เป็นประจำ เจ้าของหอพักใจดีมาก 

คอยดูแลเหมือนลูกหลาน ภายในหอพักก็ดูแลเรื่อง 

ความสะอาดเปน็อยา่งด ี        มพีนกังานรกัษาความปลอดภัย  

และมีกล้องวงจรปิดด้วย  ถ้าหอพักทุกแห่งทำได้อย่างนี้   

ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้สึกปลอดภัยเหมือนกับได้อาศัย 

อยู่ที่บ้าน 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เสียงสะท้อนจากชาวหอถึงเจ้าของหอพัก

อยากให้เน้นความสะอาด- มี รปภ.-  เพิ่มอินเทอร์เน็ต
 “หอพัก” เปรียบเสมือน “บ้านหลังที่ 2” ของ 

นักศึกษา ดังนั้นนอกจากผู้ประกอบการหอพักจะให ้

ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยแล้วยังต้องใส่ใจ 

นักศึกษา           เสมือนเป็นลูกหลานของตนเอง และอยากให้ 

ล้างความคิดแบบเดิมๆ ที่ว่า  “ยังไงก็ได้  ขอแค่จ่ายค่าเช่า 

อย่างเดียวก็พอ”   ควรปรับมุมมองใหม่ว่าหอพักไม่ใช่เป็น 

แค่ห้องเช่าท่ีใครจะเข้ามาอยู่ก็ได้  หรือใครจะไปก็ไม่สนใจ                        

 จากการเสวนาสานสัมพันธ์ “หอพักห่วงใย ใส่ใจ 

นักศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดขึ้นเพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการหอพัก 

ผู้พักอาศัย  และมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

โดยมีผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา และผู้สนใจจำนวนมาก 

เข้าร่วมเสวนา ทำให้ผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับฟังถึงเสียงสะท้อน 

และความต้องการของผู้ที่พักอาศัยในหอพัก

 

 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 2 จากหอพักอารีสมาน 

กลา่ววา่ อยากใหห้อพกัเหน็ 

ความสำคัญในเรื่องความ 

ปลอดภัย และอยากให้ม ี

พนักงานรักษาความปลอดภัย 

เพราะหอพักส่วนใหญ่ยัง 

ไม่ค่อยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมากนัก เพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดข้ึน และป้องกันส่ิงของสูญหาย 

บางคร้ังมีคนแอบแฝงเข้าไปในหอพักทำให้เกิดความรู้สึก 

ไม่ปลอดภัย หอพักควรใส่ใจดูแลนักศึกษาในหอพัก  

เป็นกันเอง แต่ไม่ควรเข้มงวดจนเกินไป 

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 2 จากหอพักปิยะบุตร 

กล่าวว่า หอพักในปัจจุบัน 

ควรให้ความสำคัญในเร่ือง 

อินเทอร์เน็ต จะต้องมีความ 

สะดวกรวดเร็ว เพ่ือนักศึกษา 

จะได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล 

บางหอพักมีบริการอินเทอร์เน็ตและต้องเสียค่าใช้จ่าย  

แต่มีผู้ใช้จำนวนมากทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ดีเท่า

ท่ีควร นอกจากน้ีก็อยากให้หอพักเน้นในเร่ืองความสะอาด 

ให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้อยู่อย่างถูกสุขอนามัย

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 4 จากหอพักทูพี 

แมนชั่น กล่าวว่า อยากให้ 

หอพักใส่ใจเร่ืองความปลอดภัย 

มาเป็นลำดับแรก อยากให้มี 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 

คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

หากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะได้ขอความช่วยเหลือได้

อย่างทันท่วงที เพราะบางครั้งก็ไม่รู้จักกับเพื่อนข้างห้อง 

ทำให้ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ อีกท้ังยังอยากให้เน้นด้าน 

การรักษาความสะอาดให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มถังขยะ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 

ถึงระดับปริญญาโททุกคณะ ทุกสาขาวิชา สมัครเข้าร่วม 

โครงการ Young Financial Star Competition 2012 

(YFS 2012) เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ 

บนถนนสายการเงิน สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 24 สิงหาคม 

 2555 ชิงรางวัลรวมกว่า 4,000,000 บาท

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 

รุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการวางแผนการเงิน การลงทุน  

มีเวทีในการพัฒนาและฝึกฝนความสามารถของตนเอง 

ให้ก้าวสู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ 

ด้านการเงิน ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการ 

ให้บริการลูกค้า อีกท้ัง ยังต้องการสร้าง Young Financial 

Star Networking ซึ่งเป็นกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่ม ี

ความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ 

มีความเป็นผู้นำ และมีบทบาทในการร่วมเผยแพร ่

สร้างกระแสเร่ืองการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล 

ไปสู่สังคมในวงกว้าง

 ในปี 2555 จะเฟ้นหาที่สุดของดาวแห่งถนน 

การเงิน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล SET Star Investment 

Planner ที่สุดแห่งนักวางแผนการลงทุน รางวัล  

K-Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน รางวัล 

Muang Thai Star Insurance Planner ที่สุดแห่ง 

นักวางแผนการประกันชีวิต และรางวัล PTT CSR 

Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR ซึ่ง 

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสายจะได้รับรางวัล 

ทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินทั้งใน และ 

ต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบ โล่เกียรติยศ และ 

เกียรติบัตร

 คุณสมบัติผู้สมัคร นิสิต นักศึกษา ระดับ 

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกคณะ 

ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 

25 ปี สัญชาติไทย (ไม่เป็นพนักงานประจำของสถาบัน

การเงินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเงิน นับตั้งแต่ 

วันที่สมัครถึงวันที่ประกาศผลรอบคัดเลือก 300 คน) 

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-24 สิงหาคม 2555 

ทางเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org/yfs      (ไม่เสียค่า 

ใช้จ่ายใดๆตลอดการจัดโครงการ) สอบคัดเลือก วันที่ 

2 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศผล 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการรอบแรก วันที่ 18 กันยายน 

2555 โดยผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรอบแรก 

จำนวน 300 คน จะได้รับสิทธิอบรมและทดสอบ 

หลักสูตร Single License และยังได้รับโอกาสเข้าร่วม 

กิจกรรม YFS Camp พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงินต่างๆ 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริม 

การพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย โทร.02-229-2715, 02-229-2717

นายชยพัทธ์   เย็นสบาย

นายธรรมนิตย์  วงษ์พงษ์แพทย์

นางสาวอุษณีย์  อิ่มบัว

นายกมลภพ  นาวาพนม

นายชัยรินทร์  วรกิตต์ธนัญธร

นางสาวจิระประภา  สมาตร์

นางสาวสุจินดา   ประโยชน์สมจิต

เชิญชวน นศ.ร่วมโครงการ YFS 2012



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

 ‘แพนเค้ก’ เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดง นางแบบ 

ช่ือดัง และนักศึกษาปริญญาโท โครงการรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. เผยเคล็ดไม่ลับในการอ่านกับอาชีพ 

นักแสดง  ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ จนกระทั่งก้าวเดิน 

บนเส้นทางของนักแสดง และบทบาทการเป็นนักศึกษา 

ปริญญาโทที่ต้องอาศัยการอ่านเป็นส่วนสำคัญ 

ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “มหานครแห่งการอ่าน” 

ท่ามกลางผู้สนใจร่วมฟังจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28  

มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงชั้นล่าง สำนัก 

หอสมุดกลาง

 ‘แพนเค้ก’ กล่าวถึงจุดเร่ิมต้นการอ่านว่า เร่ิมจาก 

การท่ีครอบครัวเป็นนักอ่าน โดยคุณแม่เป็นผู้สนับสนุน

การอ่านต้ังแต่เล็ก มีคุณยายคอยส่งเสริมให้อ่านหนังสือ 

และบอกเสมอว่าไม่จำเป็นต้องอ่านแต่หนังสือเรียน 

แต่ให้อ่านสิ่งที่ชอบ ทั้งการ์ตูน นิยาย จนกระทั่งเมื่อ

โตขึ้นจึงสามารถอ่านหนังสือได้ทุกชนิด  

 “หนังสือทุกประเภท ทั้งการ์ตูน นิยาย สารคดี 

ขายหัวเราะ มีเร่ืองราวข้อคิดสอดแทรกให้เกิดจินตนาการ 

ทำให้เรามองอะไรกว้างขึ้น แพนเองเริ่มต้นการอ่าน 

จากการ์ตูน และนิยาย โดยเฉพาะเรื่องคำสาปฟาโรห์ 

ท่ีเป็นการ์ตูนประวัติศาสตร์อียิปต์เม่ือสามพันปีท่ีแล้ว 

ในยุคของพระเอกเป็นฟาโรห์ อ่านแล้วรู้สึกชอบ

นิยายเกี่ยวกับทะเลทราย จนอยากไปประเทศอียิปต์ 

อยากจะเข้าใจอักษรไฮโรกริฟ เลยไปซื้อหนังสือมา 

ศึกษาการอ่านและเขียนอักษรอียิปต์ เรียกว่าเป็นการ

จุดประกายการอ่านท่ีสำคัญ เพราะเม่ือได้อ่านหนังสือ

ที่ชอบทำให้เรามีนิสัยรักการอ่านด้วย

 ... นอกจากการ์ตูนแล้ว แพนชอบอ่านนิยายส้ัน 

ในหนังสือพิมพ์ อ่านละครในหนังสือเฉพาะกิจ 25 บาท 

และนำมาเปรียบเทียบกับละครในโทรทัศน์ว่า 

มีบทพูดเหมือนกันหรือต่างกัน พยายามจับใจความ 

และลองหยิบเส้ือผ้ามาใส่เล่นเป็นตัวละครในหลายบท 

สนุกกับการต่อบทเอง ตอนน้ันรู้สึกชอบ แต่ไม่คิดว่า 

จะมีโอกาสได้ก้าวสู่อาชีพนักแสดงจริง” 

 คุณนวลนง จามิกรณ์ คุณแม่น้องแพนเค้ก 

ได้กล่าวเสริมว่า การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ลูก 

เริ่มจากที่ตนเองชอบอ่านนวนิยายในสกุลไทย 

จึงบอกกับลูกเสมอว่าถ้าชอบอ่านหนังสือประเภทใด 

ก็ขอให้อ่านให้ได้ใจความ ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือ 

วิชาการหรือหนังสือเรียนเท่าน้ัน เพราะหนังสือทุกประเภท

ล้วนแต่มีมุมมอง แง่คิดท่ีต่างไป นำมุมสำคัญ วัฒนธรรม

ของหนังสือแต่ละประเภทมาเป็นแนวคิด 

 “เม่ือลูกอ่านเล่มน้ี  แม่อ่านอีกเล่ม เวลาครอบครัว 

เราคุยกันจะได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวและความคิดกัน 

เช่น ช่วงหนึ่งที่แพนเค้กอ่านคำสาปฟาโรห์ จะพูด 

เรื่องอียิปต์อยู่หลายปี ทั้งแนวคิด แฟชั่น เสื้อผ้า 

หน้าผมตามตัวแสดงในการ์ตูน นับเป็นการ์ตูนที่ให้

จินตนาการอย่างมาก”

 นักแสดงชื่อดัง กล่าวต่อไปว่าการทำงานใน 

อาชีพนักแสดงยังต้องอาศัยการอ่านเป็นสำคัญเช่นกัน 

เริ่มตั้งแต่การอ่านเรื่องย่อทั้งหมด ศึกษาตัวละครว่า

มีที่มาที่ไปอย่างไร คาแรคเตอร์ของตัวละครในบท 

ต้องแสดงเป็นอย่างไร  ต้องท่องบท แยกบทแต่ละตอน 

ว่ามีใครเข้าฉากบ้าง สถานที่เป็นอย่างไร ต้องอ่าน 

ทำความเข้าใจ และใช้จินตนาการ จะช่วยให้เข้าใจ 

บทละครมากขึ้น และหากได้เล่นร่วมกับนักแสดงที ่

เข้ากันได้ดี   ยิ่งทำให้งานมีสีสันสนุกมากขึ้น 

 สำหรับกิจกรรมด้านการอ่าน เคยร่วม ‘โครงการ 

1 วันใน 1 ปี’ กับธนาคารไทยพาณิชย์ ในช่วงวิกฤต 

น้ำท่วมที่ผ่านมา โดยสมัครเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือ 

เสียงเรื่อง Babe (หมูเลี้ยงแกะ) ให้คนตาบอด เล่นเป็น 

ตัวละครต่างๆ โดยการพากย์ตัวละครต้องส่ือให้คนฟัง

รู้สึกได้ว่ากำลังฟังเรื่องราวเสมือนได้อ่านด้วยตัวเอง 

การอ่านจึงต้องใช้น้ำเสียงท่ีมีความแตกต่างอย่างชัดเจน 

เช่น หมาป่าต้องทำเสียงดุ   

 ปัจจุบัน ‘แพนเค้ก’ เริ่มมีความตั้งใจที่จะก้าว 

เข้าสู่การเป็นนักเขียน โดยตั้งใจจะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ค 

เล่าเร่ืองราวของครอบครัว  และต่อไปอาจจะมีการนำ

ประสบการณ์จากการทำงานรวมไว้ด้วย 

 ‘แพนเค้ก’ กล่าวต่อไปว่า  คุณแม่มีส่วนสนับสนุน 

ให้ เรี ยนต่อปริญญาโทที่ รามคำแหงในสาขา 

รัฐประศาสนศาสตร์   เม่ือได้เรียนจึงรู้ว่าค่อนข้างยาก 

ยังมีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่รู้ ทำให้ต้องขยันหาข้อมูล 

ติดตามข่าวสารบ้านเมือง และต้องอ่านให้มาก เพ่ือให้ 

เข้าใจสิ่งที่เรียน การอ่านเพื่อการเรียนจึงแตกต่าง 

จากการอ่านเพื่อการทำงาน การอ่านเพื่อการเรียน 

ต้องมีการวิเคราะห์ จับประเด็น และแยกส่วนสำคัญ 

ออกมา เพื่อเวลาอ่านทวนจะได้เน้นเฉพาะจุดสำคัญ

 “จุดเร่ิมต้นท่ีจะสร้างนิสัยรักการอ่าน ควรเร่ิมต้น 

จากการเข้าห้องสมุด โดยเฉพาะรามคำแหงมีห้องสมุด 

ที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาแล้วเพราะเป็น 

แหล่งรวมหนังสือหลากหลายประเภท ต้องมีหนังสือ 

ท่ีชอบอ่าน และสามารถจุดประกายการรักการอ่านได้ 

นอกจากน้ี ยังมีเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเอ้ือให้เราไม่ต้อง 

หยิบหนังสือเล่มหนักๆ มาอ่าน แค่เพียงคลิกก็สามารถ 

รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ แต่ในความเห็นส่วนตัวแล้ว 

มองว่าหนังสือยังคงมีความขลัง และน่าสนใจมากกว่า 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์...

 ... ใครชอบอ่านหนังสือประเภทใด ขอให้เร่ิมอ่าน 

ต้ังแต่วันน้ี เพราะส่ิงท่ีได้จากการอ่านจะเป็นประสบการณ์ 

ให้เราสามารถต่อยอดในการทำงานได้ เพราะหนังสือ 

เป็นเรื่องราวที่เขียนโดยผู้มีประสบการณ์ ที่เป็น 

ประโยชน์มากมาย เช่ือว่าน้องๆทุกคนมีความพยายาม 

ต้ังใจเรียนอยู่แล้ว แต่ขอให้ค้นคว้าหาความรู้ เข้าห้องสมุด 

ให้มากข้ึน  จะเป็นส่ิงดีสำหรับการเรียนและอนาคต” 

‘แพนเค้ก’ เผยเป็นนักอ่านตั้งแต่เด็ก
ชอบอ่านหนังสือเล่มมากกว่าหนังสือออนไลน์  แนะนักอ่าน  “อ่านทุกอย่างที่ชอบ”



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 

 หลายท่านอาจจะทราบว่าวันที่ 14 กรกฎาคม 
ของทุกปี เป็นวันชาติของประเทศฝรั่งเศส (ใกล้ๆกับ 
วันที่ 4 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกา) 
แน่นอนว่าการกำหนดวันสำคัญต่างๆ มักเชื่อมโยงกับ 
ภูมิหลังหรือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของ 
ประเทศน้ันๆ  ฝร่ังเศสซ่ึงเป็นประเทศหน่ึงในทวีปโบราณ 
อย่างยุโรปก็มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเช่นกัน   
แต่เพราะเหตุใดฝรั่งเศสจึงเลือกเอาวันที่ 14 กรกฎาคม 
เป็นวันชาติ วันนี้เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ช่วงใดและ
มีความสำคัญอย่างไรกับชาวฝรั่งเศส

วันที่ 14 กรกฎาคม สำคัญอย่างไร

ขบวนพาเหรดประกอบด้วยทหารราบ ทหารม้า 
ทหารยานยนต์และอากาศยาน

 วันที่ 14 กรกฎาคม ถูกประกาศให้เป็นวันชาติ 
ของฝร่ังเศสต้ังแต่ปีคริสต์ศักราช 1880 หลังการปฏิวัติใหญ่ 
ฝรั่งเศสเพียง 1 ปี และเป็นวันหยุดราชการในฝรั่งเศส 
ด้วย วันที่ 14 กรกฎาคม เตือนให้ระลึกถึงการบุกเข้ายึด 
และทำลายคุกบาสตีย์ของประชาชนชาวปารีส ซ่ึงโกรธแค้น 
ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยและความ 
เหล่ือมล้ำทางสังคมของประเทศฝร่ังเศสในยุคน้ัน  การบุก 
เข้ายึดคุกบาสตีย์ถือเป็นการเร่ิมต้นของการปฏิวัติฝร่ังเศส 
ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1789
 การสวนสนาม
 ในช่วงกลางวันจะมีการสวนสนามใหญ่ใน 
กรุงปารีส  เริ่มจากจัตุรัสรูปดาว (จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล) 
ลงมาตามถนนชองเซลีเซจนถึงจัตุรัสคอนคอร์ด โดยมี 
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส คณะรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา 
ประธานรัฐสภา และเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ 
ที่ประจำอยู่ในฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธี  ประธานาธิบดีและ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะร่วมกันตรวจแถวทหาร 
ริ้ ว ข บ ว น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ตั ว แ ท น จ า ก ฝ่ า ย ท ห า ร 
(กองทัพบก กองทัพอากาศและกองทัพเรือ) และตัวแทน 
จากฝ่ายพลเรือน (กรมตำรวจ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นต้น) ซึ่งจะสวนสนามทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ  
การสวนสนามซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 ไม่เพียงแต่ 
จะเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของฝรั่งเศส 
เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการคารวะและรำลึกถึงวีรชนผู้สละชีพ 
เพื่ อปกป้องแผ่นดินและรักษาไว้ซึ่ งอุดมการณ์  
แห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส: เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ 
ตกเย็น ทุกๆ เมืองจะจุดดอกไม้ไฟในคืนวันที่ 13 หรือ 
คืนวันที่ 14 กรกฎาคม  นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเต้นรำ 
บนท้องถนน หรือตามสถานที่ต่างๆ ในคืนวันที่ 14 
กรกฎาคม อีกด้วย

สัญลักษณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศส

ธงชาติฝรั่งเศส
ธงชาติฝรั่งเศสเป็นธงไตรรงค์ 
สีน้ำเงิน ขาว แดง แนวตั้ง 
อ อ ก แ บ บ โ ด ย ฌ า ค - ห ลุ ย ส์   
ดาวิด จิตรกรภาพเขียนคลาสสิก 

ชื่อก้องแห่งยุค สภากงวองซิยงซึ่งบริหารประเทศใน 
ยุคนั้นได้ประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติฝรั่งเศส 
ในปี ค.ศ. 1794

ที่มาของสีน้ำเงิน ขาวและแดง: ป้ายวงกลมสามสี
 ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส บรรดาผู้ก่อการต่างติด
ป้ายวงกลมสีน้ำเงิน-แดงซึ่งเป็นสีประจำกรุงปารีส เพื่อ 
เป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้านระบอบการปกครอง 
แบบเก่า หลังบุกเข้ายึดคุกบาสตีย์เพียงไม่ก่ีวัน คณะปฏิวัติได้
เพิ่มสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรฝรั่งเศส 
เข้าไปในป้ายวงกลมดังกล่าวซึ่งได้รับความนิยมอย่าง 
กว้างขวาง  แม้แต่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เองก็ทรงประดับ
ป้ายสามสีน้ีบนพระมาลาหลังจากท่ีเสด็จพระราชดำเนิน
จากพระราชวังแวร์ซายมายังกรุงปารีสวันรุ่งข้ึนหลังการ 
ยึดคุกบาสตีย์ เปรียบเสมือนสัญญาณท่ีบ่งบอกว่าพระองค์ 
ทรงยอมรับกองทัพของคณะปฏิวัติและชัยชนะของ 
ประชาชนเหนือพระราชอำนาจของพระองค์  ป้ายสามสี 
น้ีเป็นท่ีมาของธงไตรรงค์หลากหลายรูปแบบ จนกระท่ัง 
ธงที่ออกแบบโดยจิตรกรดาวิดได้รับการประกาศเป็นธง
ประจำชาติในที่สุดเมื่อปี ค.ศ. 1794

หมวกฟรีเจียน
 ห ม ว ก ฟ รี เ จี ย น มี ต้ น ก ำ เ นิ ด 

ในอาณาจักรฟรี เจียนซึ่งเป็น 
ช า ติ โ บ ร า ณ ใ น ท วี ป เ อ เ ชี ย 
ตะวันออกกลาง กล่าวกันว่าเป็น 
หมวกท่ีทาสซ่ึงไถ่ตัว เ ป็นไท 
แล้วสวมใส่กันในยุคจักรวรรดิ 
โรมัน ชาวฝรั่งเศสสวมหมวกนี้ 
ในช่วงปฏิวัติใหญ่เพื่อบ่งบอก 
เสรีภาพของประชาชน  ผู้ร่วมการ 

ปฏิวัติซ่ึงยึดม่ันในระบอบการปกครองโดยประชาชนถือว่า 
หมวกฟรีเจียนเป็นเคร่ืองหมายแห่งการต่อต้านชนช้ันสูงเช่นเดียว 
กับป้ายวงกลมสามสี  หมวกฟรีเจียนมักมีสีแดงซ่ึงเป็นสีท่ีมี 
ชีวิตชีวาและสดใส  เปรียบเสมือนสีแห่งเปลวเพลิงและชีวิต

มารีอาน
มารีอานสตรีชาวฝรั่ ง เศส 
สวมหมวกฟรีเจียน เป็น 
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ท น ป ร ะ เ ท ศ 
ฝรั่งเศสและอุดมการณ์แห่ง
สาธารณรัฐในคำขวัญประจำ
ชาติที่ว่า “เสรีภาพ เสมอภาค 
ภราดรภาพ” ชื่อ “มารีอาน” 
เป็นการ เขี ยนรวบชื่ อต้น 
สองชื่อเข้าด้วยกันคือ “มารี” 

และ “อาน” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 18 หมู่ชนช้ันสูงนิยมใช้ช่ือสองช่ือ 

เ รี ย ง ต่ อ กั น โ ด ย ไ ม่ เ ขี ย น ร ว บ ซึ่ ง ถื อ ว่ า ไ ม่ สุ ภ า พ 

แต่เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 18 ชื่อ  “มารีอาน” แบบเขียน 

รวบกลับเป็นชื่อที่ใช้กันมากในหมู่สตรีชาวชนบท  

หรือหญิงรับใช้ในตระกูลชนชั้นกลางซึ่งมีฐานะร่ำรวย  

คณะปฏิวัติถือเอาช่ือ “มารีอาน” เป็นสัญลักษณ์ของการ 

เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองและถือเป็น “มาตุภูมิ” 

- มารดาผู้ปกป้องเลี้ยงดูบุตรหรือประชาชนชาวฝรั่งเศส 

ทั้งมวลอีกด้วย  การใช้ชื่อ “มารีอาน” เป็นสัญลักษณ์ 

ดังท่ีกล่าวมาน้ีได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากทุกกลุ่มชน 

ในฝร่ังเศส ภาพ “มารีอาน” ได้รับการจำลองข้ึนในหลาย 

รูปแบบท้ังรูปป้ันคร่ึงตัว เต็มตัว รูปแกะนูนสูงบนเหรียญเงิน 

ของฝรั่งเศส และพิมพ์ลงบนแสตมป์ด้วย

คำขวัญประจำชาติ: “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ”

 คำขวัญดังกล่าวเตือนให้รำลึกถึงข้อความใน 

มาตราแรกของอารัมภบทในปฏิญญาสิทธิมนุษยชน 

และพลเมืองที่สภาร่างรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสลงมติ 

รับเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 อารัมภบทนี้ 

มีใจความว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสรภาพและความ 

เสมอภาคด้านสิทธิ และดำรงไว้ซึ่งสิทธินี้ตลอดชีพ”  

เมื่อมนุษย์ทุกผู้ต่างมีอิสรภาพและสิทธิเท่าเทียมกัน 

จึงผูกพันกันดุจพี่น้อง มิใช่ผูกพันในฐานะนายกับบ่าว

เพลงชาติฝรั่งเศส

 โคลด-โจเซฟ รูเฌ เดอ ลิล นายทหารยศร้อยเอก 

แห่งกองทัพไรน์ซึ่งประจำการที่ เมืองสตาร์สบูร์ก 

แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลง “ลา มาร์แซแยส” ขึ้นในปี 

ค.ศ. 1792 ให้กองทัพฝรั่งเศสและทหารหาญร้องปลุกใจ 

ให้ฮึกเหิมในการต่อสู้กับกองทัพพันธมิตรราชอาณาจักร 

ออสเตรียและปรัสเซีย ซึ่งหวังบดขยี้กองทัพคณะปฏิวัติ 

เพื่อฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตยก่อนที่สภากงวองซิยง 

จะประกาศให้เป็นเพลงชาติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1795 เดิม 

เพลง “ลา มาร์แซแยส” เป็นเพียงเพลงปลุกใจนักรบแห่ง 

คณะปฏิวัติให้ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ปลุกจิตสำนึก 

แห่งความรักชาติ เรียกร้องให้เกิดการต่ืนตัวต่อต้านทรราชย์ 

และการรุกรานจากต่างชาติ เน้ือร้องฉบับทางการมีท้ังหมด 

7 ท่อน แต่ในงานพิธีและโอกาสสำคัญต่างๆ ส่วนใหญ่ 

จะขับร้องเฉพาะท่อนแรกเท่านั้น ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 “มาเถิด ลูกหลานแห่งมาตุภูมิ

 วันอันเจิดจรัสมาถึงแล้ว

 อริของเราคือเหล่าทรราชย์

 ชักธงสีเลือดขึ้นแล้ว (ซ้ำ)

 ผองท่านได้ยินเสียงจากท้องทุ่งนั่นไหม

 เสียงคำรนของเหล่าทหารป่าเถื่อน

 มันบุกเข้าถึงตัว

 บั่นคอลูกเมียในอ้อมแขนเรานั่นไง! (สร้อย)

 หยิบอาวุธขึ้นเถิด พลเมืองทั้งหลาย

 จัดทัพให้พร้อม!

 หน้าเดิน หน้าเดิน!

 ให้เลือดโสมมของศัตรู

 อาบนองรอยหว่านไถบนผืนดินของเรา!”

 เพลงมาร์ช มธก. ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลง “ลา มาร์แซแยส” ของ 

ฝรั่งเศสนี้เอง

อาจารย์ ดร. ศศิ อินทโกสุม           ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

14 กรกฎาคม - วันชาติฝรั่งเศส

หมวกฟรีเจียนประดับ
ป้ายวงกลมสามสี

มารีอาน



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

การปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789:
 เหตุใดชาวฝรั่งเศสต้องปฏิวัติ

 

 เหตุผลด้านสังคมและการเมือง: ความเหลื่อมล้ำ 
ด้านสิทธิในสังคม ก่อนการปฏิวัติใหญ่ปี ค.ศ. 1789 
ประเทศฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ชนชั้นหรือ “ฐานันดร” 
อย่างชัดเจน ได้แก่
 1. สงฆ์
 2. ขุนนาง
 3. สามัญชน ประกอบด้วย ชนชั้นกลาง ช่างฝีมือ 
ชาวไร่ชาวนา เป็นต้น ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
(98% ของประชากรฝร่ังเศสในยุคน้ัน) สองฐานันดรแรก 
คือสงฆ์และขุนนางได้รับสิทธิของชนชั้นศักดินา 
มากมายไม่ว่ าจะ เป็นสิทธิ ในการถือครองที่ ดิน 
การผูกขาดกิจการค้าสำคัญ และสิทธิในการเก็บภาษ ี
บางชนิดจากสามัญชน  นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้น 
ภาษีหลายประเภทโดยเฉพาะภาษีอากร ด้วยเหตุน้ี สามัญชน 
จึงต้องแบกภาระการเงินของประเทศอันหนักหน่วงไว้  
ดังที่ปรากฏในภาพล้อเลียนซึ่งสงฆ์และขุนนางขี่หลัง 
ชาวนาที่กำลังทำไร่ทำนาอย่างยากลำบาก
 เหตุผลทางเศรษฐกิจ
 การที่ฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือและเข้าร่วม 
สงครามปฏิวัติอเมริกันภายใต้การนำของนายพลลา ฟาแยต 
ต่อต้านกองทัพอังกฤษ ผนวกกับการเก็บเก่ียวในฝร่ังเศส 
ไม่ได้ผลสืบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและ 
หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจอย่างหนัก หนี้สาธารณะสูงกว่า 
รายได้ของประเทศ ท้องพระคลังว่างเปล่า ประชากร 
ล้มตายด้วยความอดอยากหิวโหย

การบริหารราชการล้มเหลว

การประชุมสภาฐานันดรที่พระราชวังแวร์ซายในวันที่ 
5 พฤษภาคม 1789

 กษัตริย์ผู้อ่อนแอและด้อยพระปรีชาสามารถ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคร่งศาสนาและ 
รักษาพรหมจรรย์  พระองค์ไม่สนพระทัยในเรื่องอื่นใด

นอกจากการล่าสัตว์และศิลปะการทำกุญแจ  ดังนั้นจึงไม่
ทรงทราบว่าควรบริหารประเทศอย่างไร อีกท้ังไม่อาจตัดสิน 
พระทัยในราชกิจต่างๆ ได้ ทำให้ทรงถูกครอบงำจากคน 
ใกล้ชิดได้ง่าย เสนาบดีคลังในรัชสมัยของพระองค์หลาย 
ต่อหลายคนพยายามออกมาตรการปฏิรูประบบภาษี 
หลายประการ ซึ่งกระทบผลประโยชน์ของอภิสิทธิ์ชน  
จึงถูกคนกลุ่มนี้ต่อต้านอย่างรุนแรงโดยปฏิเสธไม่ยอม 
จ่ายภาษีที่ประกาศใช้ใหม่ใดๆ ทั้งสิ้น  ประชาชนฝรั่งเศส 
เองก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มมวลชนขนาดใหญ่ประท้วง 
ต่อต้านราชสำนักและมาตรการของเสนาบดีคลัง 
ทุกฝ่ายต่างเรียกร้องให้จัดการประชุมสภาฐานันดรขึ้น  
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จึงทรงต้องยอมจำนนและทรงม ี
ราชโองการเรียกประชุมสภาฐานันดรในวันท่ี 1 พฤษภาคม 
1789 โดยทรงขอให้ชาวฝร่ังเศสร่างฎีการ้องทุกข์ข้ึนถวายด้วย
 การประชุมสภาฐานันดร
  ผู้แทนจากแต่ละฐานันดรเข้าร่วมประชุมเพื่อหา 
มาตรการแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศนับแต่เร่ิมประชุม 
ผู้ แทนจากสามัญชนเรี ยกร้องความเสมอภาคใน 
กระบวนการยุติธรรมและการจัดเก็บภาษี การยกเลิกระบอบ 
ราชาธิปไตย และการบริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ทว่าพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ไม่ทรงมีพระประสงค์ให้เปล่ียนแปลง 
ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งๆ ที่ประเทศถูกคุกคามจากวิกฤตรอบด้าน 
ด้วยแรงสนับสนุนจากชนชั้นสงฆ์และขุนนาง พระองค์ 
จึงทรงปฏิเสธมาตรการปฏิรูปทั้งปวงโดยอาศัยการลงมติ
แบบ 1 ฐานันดร ต่อ 1 เสียง ไม่ใช่แบบ 1 คน ต่อ 1 เสียง 
ตามที่ผู้แทนจากสามัญชนเรียกร้อง จากนั้นผู้แทนจาก 
สามัญชนถูกบังคับให้ออกไปจากที่ประชุม

ก้าวสำคัญสู่การปฏิวัติ
 สัตยาบันแห่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับรูปแบบการลงมติ 
สภาฐานันดรจึงไม่อาจประชุมต่อได้  ในวันที่ 20 มิถุนายน 
1789 ผู้แทนจากสามัญชนจึงไปรวมตัวกันที่ห้องกีฬาโปม 
(คล้ายกีฬาเทนนิส) และให้สัตยาบันแก่กันว่าจะรวมตัวกัน 
จนกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสแล้วเสร็จ  
แม้จะเป็นการขัดราชโองการของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ก็ตาม 
ในท่ีสุด พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ทรงต้องยอมอนุญาตให้ดำเนิน 
การร่างรัฐธรรมนูญ สภาฐานันดรจึงเปล่ียนช่ือเป็น “สภาร่าง 
รัฐธรรมนูญ”

การปราบปรามของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงเสียพระทัยที่ยอมจำนนต่อการ 
กดดันของฝ่ายสามัญชน ด้วยเหตุนี้จึงรับสั่งให้ทหารจาก 
ชานกรุงปารีสเข้ามาตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจากพระราชวัง 
แวร์ซายเพ่ือสลายสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้แทนจากสามัญชน 
จึงเรียกร้องให้ชาวปารีสผู้ร่วมอุดมการณ์มุ่งสู่แวร์ซาย 
เพื่อปกป้องสภาร่างรัฐธรรมนูญจากการกวาดล้าง 
ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงเกรงว่า 
สถานการณ์จะบานปลาย จึงรับส่ังให้ทหารสามหม่ืนนาย
ล้อมกรุงปารีสไว้ ทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นและลุกฮือขึ้น
ต่อต้าน

การบุกยึดคุกบาสตีย์ในวันที่ 14 กรกฎาคม 1789

 การบุกยึดคุกบาสตีย์

 เนื่องจากผู้ก่อการไม่มีอาวุธจึงมุ่งไปที่บาสตีย์ 

ซึ่งเป็นป้อมปราการกรุงปารีสและใช้เป็นคุกหลวง 

เพราะเชื่อว่าจะหาอาวุธได้จากสถานที่ดังกล่าว วันที่ 14 

กรกฎาคม 1789 ชาวปารีสหลายพันคนพากันไปรวม

ตัวกันหน้าบาสตีย์และบุกเข้าตีคุกหลวงซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ 

ของพระราชอำนาจของกษัตริย์ ทั้งนี้ ชาวบ้านเข้าใจ 

ว่าคุกบาสตีย์แห่งนี้ใช้คุมขังนักโทษที่ถูกตัดสินตาม

แต่พระทัยของกษัตริย์โดยไม่ได้รับความเป็นธรรม 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีนักโทษเพียง 7 คนเท่านั้นที่ 

ถูกคุมขังอยู่ในคุกบาสตีย์  กลุ่มผู้ปฏิวัติปล่อยตัวนักโทษ 

เป็นอิสระก่อนจะทำลายคุกลง ด้วยเหตุนี้ การบุกเข้ายึด 

คุกบาสตีย์จึงนับเป็นจุดจบของระบอบราชาธิปไตย 

และเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส

 ความหวาดกลัวครั้งใหญ่

 ห ลั ง ก า ร ยึ ด คุ ก บ า ส ตี ย์ ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ ป ฏิ วั ติ  

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เสด็จพระราชดำเนินมายังกรุงปารีส 

โดยสวมพระมาลาประดับป้ายวงกลมสีน้ำเงิน ขาว แดง 

เพ่ือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพระองค์ทรงยอมรับมาตรการ

ปฏิรูปทุกประการ  แต่ขณะที่สถานการณ์ในกรุงปารีส

สงบลง ในต่างจังหวัดกลับเกิดการปฏิวัติปะทุไปท่ัวระหว่าง 

ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม 1789   

ปราสาทและท่ีดินของเหล่าขุนนางถูกปล้นสะดมและ 

เผาทำลาย  ในท่ีสุดก็ถึงคราวท่ีเหล่าขุนนางและสงฆ์ต้อง 

ยอมจำนน และยอมสละอภิสิทธิ์ต่างๆ ตลอดจนสิทธิ 

ตามศักดินาของตนรวมทั้งยอมจ่ายภาษีอีกด้วย

 

ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

 ห ลั ง จ า ก ที่ ช น ชั้ น สู ง ย อ ม ส ล ะ อ ภิ สิ ท ธิ์  

สภาร่ างรัฐธรรมนูญจึ ง ได้ล้มล้ างสั งคมศักดินา 

และบัญญัติหลักการแห่งความเสมอภาคในสิทธิพลเมือง

ด้วยการลงมติรับร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 1789 หลังจากอภิปรายกันอย่าง 

กว้างขวางจนได้บทบัญญัติว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาม ี

อิสรภาพและความเสมอภาคด้านสิทธิ และดำรงไว้ซึ่ง 

สิทธินี้ตลอดชีพ” อย่างไรก็ดี ชาวปารีสต้องรวมตัวกัน 

อีกคร้ังมุ่งไปยังพระราชวังแวร์ซายในวันท่ี 5 ตุลาคม 1789 

เพ่ือนำเสด็จพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 มายังกรุงปารีส โดยเช่ือว่า 

หากพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ประทับอยู่ท่ีกรุงปารีส ชาวเมือง 

จะไม่ขาดอาหาร  พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 จึงต้องเสด็จกลับมา 

ประทับอยู่ที่พระราชวังตุยเลอรีและดำรัสต่อสภาร่าง- 

รัฐธรรมนูญว่า: “ข้าฯ ยอมรับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ฝรั่งเศสและปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมืองที่ 

สภาแห่งชาตินำเสนอโดยดุษณี ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 1789 -  

หลุยส์”

อภิสิทธิ์ชน: ภาระของสามัญชน

(อ่านต่อหน้า 8)

14 กรกฎาคม - วันชาติฝรั่งเศส    (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

 เหตุการณ์หลังการปฏิวัติ

 สภาร่างรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

 1790 ในปีนี้มีการจัดงานฉลองสมาพันธรัฐเพื่อ

รำลึกครบรอบ 1 ปีของการปฏิวัติ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ทรงร่วมงานฉลองในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ด้วย และ 

ทรงปฏิญาณต่อหน้าประชาชนว่าจะภักดีต่อชาติและ 

อยู่ภายใต้กฎหมาย  นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร ์

ฝร่ังเศสท่ีประชาชนแสดงเจตจำนงในการปกครองตนเอง 

อย่างชัดเจน

 1791 หลังจากการล้มล้างระบอบราชาธิปไตย 

ได้สองปี สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ

ปีคริสต์ศักราช 1791 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ 

ประเทศฝรั่งเศส และได้สถาปนาระบอบการปกครอง 

แบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

พระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ จากน้ันสภาร่างรัฐธรรมนูญ

เปลี่ยนชื่อเป็นสภานิติบัญญัติ

 อย่างไรก็ดี ประเทศฝรั่งเศสยังคงต้องเผชิญกับ

ความวุ่นวายไม่จบสิ้น ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ 

กล่าวคือ เหล่าขุนนางและสงฆ์ซ่ึงสูญเสียอำนาจและ 

ทรัพย์สินจากการปฏิวัติตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับระบอบ

การปกครองรูปแบบใหม่ นอกจากน้ันยังอพยพออกจาก 

ประเทศฝร่ังเศสเป็นจำนวนมากและเข้าร่วมกับราชอาณาจักร 

ต่างชาติอย่างลับๆ เพ่ือก่อการล้มล้างรัฐบาลคณะปฏิวัติ 

พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 เองก็ทรงเคยพยายามหลบหนีในเดือน 

มิถุนายน 1791 แต่ไม่สำเร็จ  ระบอบการปกครองรูปแบบใหม่ 

ไม่อาจบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุท่ี 

พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ไม่ทรงให้ความร่วมมือและมักทรงใช้ 

พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญยับยั้งการพิจารณา 

ออกกฎหมายหลายต่อหลายคร้ังในสภานิติบัญญัติ

 1792 สาเหตุอีกประการหนึ่งคือการถูกคุกคาม 

จากราชอาณาจักรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่ง 

มาจากสามัญชน ดังนั้น ในวันที่ 20 เมษายน 1792  

ประเทศฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับราชอาณาจักร 

ออสเตรียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราชอาณาจักร 

ปรัสเซียโดยเข้าร่วมเป็นกองทัพพันธมิตรทันที   

ส่งผลให้กองทัพฝรั่งเศสปราชัยอย่างยับเยิน วันที่ 25 

กรกฎาคม 1792 กองทัพพันธมิตรขู่จะเข้ากวาดล้าง 

อย่างไม่ปราณีหากชาวฝรั่งเศสกระทำการประทุษร้าย 

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เพื่อเป็นการตอบโต้คำขู่ดังกล่าว 

ชาวปารีสพากันบุกเข้าโจมตีพระราชวังตุยเลอรี  

ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และบังคับ 

ให้สภานิติบัญญัติจับพระองค์คุมขังและให้ประกาศ 

ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และยุติระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นพระประมุข  จากนั้นในวันที่ 21 กันยายน 1792 

ผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 

พลเมืองฝรั่งเศสเฉพาะเพศชาย ได้จัดตั้งสภาใหม่ขึ้น 

ในนาม  “สภากงวองซิยงแห่งชาติิ”

การสำเร็จโทษพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ในวันที่ 21 มกราคม 1793

สภากงวองซิยงและสาธารณรัฐที่ 1

 1793 สภากงวองซิยงพิพากษาให้ประหารชีวิต 

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ด้วยเครื่องกิโยตีน ณ จัตุรัสแห่งการ 

ปฏิวัติ (จัตุรัสคอนคอร์ดในปัจจุบัน) ในวันที่ 2 1 มกราคม 

1793 ในข้อหาทรยศต่อสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างร้ายแรง 

สภากงวองซิยงประกอบด้วยผู้แทนราษฎรจากแคว้นชีรงด์ 

(เรียกว่า ชีรงแด็ง) และผู้แทนกลุ่มมงตาญ (เรียกว่า 

มงตาญาร์)  ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรง 

เกี่ยวกับการออกมาตรการต่างๆ เพื่อกอบกู้ประเทศให ้

รอดพ้นจากวิกฤต พวกชีรงแด็งปฏิเสธไม่ยอมร่วมมือ 

กับกลุ่มราษฎรชั้นล่างหัวรุนแรง (ซอง กุล็อต) ส่วนพวก 

มงตาญาร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวปารีสตกลง 

จับมือกับกลุ่มซอง กุล็อต กำจัดผู้นำชีรงแด็งคนสำคัญๆ 

จนหมดสิ้น และประกาศใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่เข้มงวดและรุนแรง ปีที่สองแห่งสาธารณรัฐที่ 1  

ส้ินสุดลงด้วยชัยชนะของกองทัพฝร่ังเศสซ่ึงนำโดยนายพลทหาร 

รุ่นเยาว์หลายนายเหนือกองทัพต่างชาติ  ประเทศฝร่ังเศสรอดพ้น 

จากภัยคุกคามของศัตรูภายนอกนับแต่น้ัน

 1794 แต่ทว่ากลับเกิดความแตกแยกในหมู่ผู้แทน 

ราษฎรในสภากงวองซิยง ท้ังท่ีส่วนใหญ่เป็นพวกมงตาญาร์ 

ด้วยกันเอง  โรแบสปิแยร์ซ่ึงเป็นผู้นำหัวรุนแรงท่ีสุดสามารถ 

ยึดอำนาจในสภาไว้ได้และก่อให้เกิดยุคแห่ง “ความน่า 

สะพรึงกลัว” ขึ้น ด้วยการตัดสินประหารชีวิตทุกคนที ่

ต่อต้านตน  ในที่สุด กลุ่มที่เคยสนับสนุนโรแบสปิแยร์เอง 

ก็ยังไม่อาจทนต่อบรรยากาศแห่งความน่าสะพรึงกลัว 

ต่อไปได้ ด้วยเกรงว่าสักวันหนึ่งภัยอาจจะมาถึงตน จึง 

ตัดสินใจยุติความน่าสะพรึงกลัวด้วยการจู่โจมเข้าจับกุม 

โรแบสปิแยร์ และพิพากษาให้ประหารชีวิตด้วยเครื่อง 

กิโยตีนในวันที่ 10 กรกฎาคม 1794

โรแบสปิแยร์ ผู้ก่อ “ความน่าสะพรึงกลัว”

 คณะผู้บริหาร

 1795 แม้ว่าโรแบสปิแยร์จะถูกประหารชีวิตไปแล้ว 

แต่สถานการณ์การเมืองในประเทศฝรั่งเศสยังคงสับสน 

ผู้แทนกลุ่มมงตาญาร์แตกคอกับกลุ่มซอง กุล็อต นอกจากน้ี 

ผู้แทนจากกลุ่มอำนาจเก่าท่ีต้องการฟ้ืนระบอบกษัตริย์ 

ยังรวมตัวกันโจมตีผู้แทนกลุ่มปฏิวัติอีกด้วย  ผู้แทน 

กลุ่มปฏิวัติพยายามปฏิรูปการปกครองเพ่ือไม่ให้ประเทศ 

ต้องถอยหลังกลับไปสู่ระบอบเผด็จการโดยผู้นำ 

คนหนึ่งคนใด ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น 

เรียกว่า รัฐธรรมนูญ ปีที่ 3 แห่งสาธารณรัฐ ซึ่งแบ่ง 

อำนาจนิติบัญญัติออกเป็น 2 สภาคือ สภาห้าร้อย และ 

สภาอาวุโส และแบ่งอำนาจบริหารระหว่างคณะผู้บริหาร 

5 คน ซึ่งเรียกว่า เลอ ดิเร็คตัวร์ และประกาศใช้ระบอบ

การปกครองดังกล่าวในวันที่ 22 สิงหาคม 1795

นโปเลียน โบนาปาร์ต

 1799 แม้จะเปล่ียนการปกครองมาใช้ระบอบใหม่ 

การเมืองในประเทศฝรั่งเศสก็ยังคงไร้เสถียรภาพ 

เรื่อยมาก่อนจะสิ้นสุดลงพร้อมกับการรัฐประหาร 

ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 1799  ผู้แทนกลุ่มปฏิวัติต่อต้าน

ความรุนแรงตัดสินใจมอบอำนาจการปกครองให้แก่ 

นายพลหนุ่มผู้เก่งกล้านาม โบนาปาร์ต  นับเป็นการ 

ก้าวออกจากระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐซึ่ง 

ถือกำเนิดจากการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยสามัญชนเข้าสู่ 

ยุคจักรวรรดิที่ 1 ของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต 

ด้วยเหตุท่ีการปฏิวัติใหญ่ในปี ค.ศ. 1789 เป็นจุดเร่ิมต้น 

ของการปกครองระบอบสาธารณรัฐซึ่งริ เริ่มโดย 

ประชาชนท่ีต้องการหลุดพ้นจากการกดข่ีของอภิสิทธ์ิชน

และได้ประกาศเจตนารมณ์ในการปกครองตนเองอย่าง

ชัดเจน  ชาวฝรั่งเศสจึงพร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 14 

กรกฎาคม เป็นวันชาตินับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 หลังการ

บุกเข้ายึดและทำลายคุกบาสตีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

พระราชอำนาจของกษัตริย์และชนชั้นสูง
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กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555  จำนวน 14 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54348  EC 212 71/25 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 รศ.สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ 

 55014  EC 377 47/25 เศรษฐมิติ 1 อ.ดร.สุเทพ  บูรณะคุณาภรณ ์  

 55007  EN 322 31/25 จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล รศ.อัจฉรา  ไล่สัตรูไกล  

 55124  ET 602 (S) 114/25 57 วิธีสอน รศ.ดร.วีระ  ไทยพานิช  

 55135  HEC 3502 68/25 การแกะสลักผักและผลไม้ อ.ภูชิษย์  สว่างสุข   

     (HC 398)

 55033  KO 101 38/25 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 อ.บุญมา  พิพิธธนา

 55060  LA 207 83/25 กฎหมายอาญา 2 ผศ. นพพงษ์  จูห้อง  

     (LW 207) (LAW 2007)

 55049  LAW 3044 52/25 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร รศ.สุภาพ  สารีพิมพ์

        งานบุคคลภาครัฐ

 55050  LA 406 52/25 กฎหมายระหว่างประเทศ รศ.ประกอบ  ประพันธ์เนติวุฒิ  

     (LW 405) (LAW 4006) แผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

 55030  MA 202 29/25 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 2 ภาควิชาคณิตศาสตร์

 55031  MGT 4002 77/25 การบริหารโครงการ รศ.จรีพร  ศรีทอง   

     (GM 415)   

 55075  MTH 1101 61/25 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  รศ.สมศักดิ์  บุญมาเลิศ

     (MA 111)

 55028  PY 341 43/25 ปรัชญาการปกครองแนวศาสนา  รศ.วิโรจ  นาคชาตรี

 55037  TH 245 32/25 วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียน ศาสตราจารย์ธวัช  ปุณโณทก

        วิชาภาษาไทย

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม  สวัสดีครับ ผมเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ 

รหัส 52 มีข้อสงสัยอยากถามว่า

  1. ขอจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2554  

และได้ลงทะเบียนกันไว้บางกระบวนวิชาในภาค  

1/2555 ซ่ึงถ้าผลสอบประกาศภายหลังว่าสอบผ่าน  

ผมจะขอเงินท่ีลงกันไว้ในภาค 1/2555  คืนได้หรือไม่

  2.  ถ้าได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  1. นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนกระบวน 

วิชาใดซ้ำไว้ เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน 

ต่อมารู้ผลว่าสอบผ่านเรียนจบครบหลักสูตร  

นักศึกษามีสิทธิขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนได้

  2. นักศึกษานำใบรับรองสภามหาวิทยาลัย, 

ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา 

ต้องการขอเงินคืน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มาติดต่อ 

ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 11- 13 เมื่อยื่นคำร้อง 

แล้วให้มาขอรับคำร้องคืนเงินภายในกำหนด 

และขอรับเงินคืนที่กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี 

ชั้น 1 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่นัดรับคำร้อง  

หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์   

ทำเรื่องแจ้งจบครบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

รอเอกสารการจบจากทางมหาวิทยาลัย จึงอยาก 

สอบถามว่า

  1. วันท่ีไปทำเร่ืองขอทรานสคริปท์จบ  

อยากขอทรานสคริปท์ทั้งแบบภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ เราต้องดำเนินการอย่างไร

  2. ใบแปลปริญญาบัตรคืออะไร จะต้อง 

ได้รับทุกคนหรือไม่

ตอบ  1. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อ 

บัณฑิตแล้ว นักศึกษาดำเนินการชำระค่าขึ้น 

ทะเบียนบัณฑิต จำนวน 490 บาท ที่กองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ช้ัน 1  ถ้าต้องการขอทรานสคริปท์ 

ฉบับภาษาไทย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และชำระเพิ่ม  

70 บาท นำใบเสร็จมาย่ืนเร่ืองขอทรานสคริปท์จบ 

ทั้งฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ที่อาคาร สวป. 

ชั้น 1 ช่อง 3

  2. ใบแปลปริญญาบัตร คือ ใบแปล 

ปริญญาบัตรจากฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

ใบปริญญาบัตรฉบับจริงน้ัน มหาวิทยาลัยจะให้แก่ 

บัณฑิตทุกคนในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เป็นฉบับภาษาไทย และถ้านักศึกษาต้องการ 

ใบแปลปริญญาบัตรให้ถ่ายสำเนาใบปริญญาบัตร 

ตัวจริง 1 ฉบับ มาติดต่อที่ อาคาร สวป. ชั้น 1  

ช่อง 4 ชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท สอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมที่ฝ่ายหนังสือสำคัญ โทร.  0-2310-8604

 ภ า ค วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ภ า ษ า ศ า ส ต ร์  
คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดการจัดสอบภาคปฏิบัติและ 
จัดสอบเองในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2554  รวม 11 กระบวนวิชา ดังนี้
  * EN 203 สอบปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 
2555 เวลา 09.30-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 
ชั้น 4 ห้อง 1401 ห้อง 1403 ห้อง 1411 และห้อง 1415
 * EN 204 สอบปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 
2555 เวลา 09.30-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 
ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2   
 * EN 309 จัดสอบเอง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 
2555 เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 
ชั้น 3  ห้อง LAB 1-2
 * EN 325 จัดสอบเอง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 
2555 เวลา 13.30-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 2 
ชั้น 2 ห้องพวงแสด           
 * EN 407 จัดสอบเอง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 
2555 เวลา 13.30-15.30 น. คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 1 
ชั้น 3  ห้อง LAB 1-2    
 * EN 423 จัดสอบเอง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 
2555 เวลา 09.30-12.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 
ชั้น 3 ห้อง LAB 1  
 * EN 427 จัดสอบเอง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 

2555 เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 2  
ชั้น 2 ห้องพวงแสด 
 * LI 211 จัดสอบเอง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 
2555 เวลา 13.30-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 
ชั้น 2 ห้องพวงแสด
 * LI 310 จัดสอบเอง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 
2555  เวลา 13.30-16.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2  
ชั้น 2 ห้องพวงแสด
 * LI 388 จัดสอบเอง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 
2555 เวลา 13.30-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 
ชั้น 2 ห้องพวงแสด
 * LI 398 จัดสอบเอง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 
2555 เวลา 13.30-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 
ชั้น 2 ห้องพวงแสด
 ให้นักศึกษาดูชื่อ-นามสกุล แถวและที่นั่งสอบ 
ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชา และบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์ โดยให้นักศึกษา 
เตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนของการ 
สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 
พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด 
(หากมาสายเกิน 5 นาที ในกำหนดเวลาเข้าสอบจะหมด 
สิทธิในการสอบไล่)

จัดสอบเองวิชา EN และ LI



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เอกสารประกอบการสอน การเขียนภาษาสเปน 1  

(SN 311) โดย  รศ.สมร  วิเศษมณี

ขอบเขตเนื้อหาวิชา  

 -   ความรู้เก่ียวกับการเขียน (Los conocimientos  

en la redaccion) ได้แก่ การเขียนประเภทต่างๆ  

กลวิธีในการเขียนที่ดี

      - อักขรวิธีภาษาสเปน (La  ortografia) ได้แก่ 

การเขียนตัวอักษรภาษาสเปน การเขียนเคร่ืองหมาย 

เน้นเสียงหนัก การใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษา 

สเปน การใช้อักษรย่อ และการใช้ตัวเลขแบบต่างๆ

 - วจีวิภาคภาษาสเปน (La morfologia) ได้แก่  

การสร้างคำภาษาสเปน  การใช้คำไวยากรณ์ต่างๆ

 - อรรถศาสตร์ภาษาสเปน (La semantica)  

ได้แก่ ประเภทของความหมายของคำ วิธีการใช้คำ 

ในการเขียนที่ดี

 - วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน (La sintaxis) 

ได้แก่ ประโยคภาษาสเปนชนิดต่างๆ วิธีการเขียน 

ประโยคที่ถูกต้องและได้ใจความ

 - การเขียนย่อหน้าท่ีดี ท้ังการเขียนเรียงความ 

และย่อความ

 - การเขียนข้อความสั้นๆ

 -   การเขียนจดหมายสั้นๆ

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา SN 202 

มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์และไวยากรณ์ 

ภาษาสเปนพอสมควรท่ีจะศึกษาวิชาการเขียนซ่ึงเป็น 

วิชาทักษะ  โดยนักศึกษาควรติดต่อขอรับเอกสารประกอบ 

การสอนจากอาจารย์ผู้สอนก่อนและควรมีเวลาเข้า 

ช้ันเรียนบ้างเพ่ือฝึกฝนและรับคำแนะนำในการเขียน 

ตามหัวข้อต่างๆ

 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยาย 

ในชั้นเรียนได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกัน 

และควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคำ 

แนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ 

ตามตารางเวลาบรรยายหรือท่ีภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ และท่ีอีเมล  wsamorn@hotmail.com          

วิธีการสอน บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท ตาม 

เอกสารประกอบการสอน โดยใช้โปรแกรม Power 

Point  และเว็บไซต์ภาษาสเปน

 SPN 3141 (SN 311)
 การเขียนภาษาสเปน 1

(Writing Spanish 1)

 - ฝึกการอ่านออกเสียงคำ วลี และประโยค 

ที่ถูกต้อง

 -   ฝึกการฟังและเขียนตามคำบอก

 - ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ พร้อมท้ัง 

อธิบายข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด (mistake)

 -   ฝึกเขียนคำและประโยค

 -   ฝึกการเขียนภาษาสเปนตามหัวข้อต่างๆ              

วัน-เวลา-สถานที่บรรยาย วันศุกร์ 09.30-11.20 น. 

อาคาร HOB1  ห้อง AV ชั้น 3   

การประเมินผล  ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อใหญ่ 

 เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที   คะแนนสอบผ่าน 50 %  

                                                                             

ตำรา   การแปลภาษาสเปน-ไทย 1 (SN 411) ผู้เขียน 

รศ.สมร  วิเศษมณี

ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาทฤษฎีการแปลเบื้องต้น  

ความหมายและความสำคัญของการแปล ปัญหาและ 

ข้อผิดในการแปล ประเภทของความหมายและการวิเคราะห์ 

ความหมาย    ความแตกต่างของระบบภาษาและความ 

แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  งานแปลแบบต่างๆ   

การแปลคำศัพท์เฉพาะ  การแปลสำนวนโวหาร คำพังเพย 

และสุภาษิต  การแปลประโยคชนิดต่างๆ  การแปลประโยค 

ลักษณะพิเศษ  วิธีการถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทย 

ให้ได้ความหมายท่ีถูกต้องและได้ภาษาแปลท่ีสละสลวย  

โดยฝึกฝนการแปลคำ สำนวน รูปประโยคลักษณะต่างๆ  

ขั้นตอนการแปล  วิธีการแปล  และการปรับบทแปล 

โดยมีการเปรียบเทียบลักษณะภาษาระหว่างภาษาสเปน 

และภาษาไทย 

วิธีการสอน - บรรยายเน้ือหาวิชาในแต่ละบท โดยใช้ส่ือ 

ท่ีเป็นตำรา เอกสารประกอบเพ่ิมเติม โปรแกรม Power Point 

ตัวอย่างหนังสือแปลต่างๆ และเว็บไซต์ภาษาสเปน

  - ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรม 

แต่ละบท และในเอกสารเพิ่มเติม

 - ฝึกวิเคราะห์ความหมายของคำ  ประโยค และ 

หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

 - ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆ จากงานแปลใน 

กิจกรรม

 - ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายและ 

การปรับบทแปล

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านตำราและปฏิบัติตาม 

คำแนะนำในตำรา (ในกรณีที่ตำราหมด นอกจากใช้ 

บริการท่ีสำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย นักศึกษา 

ยังสามารถศึกษาได้จาก e-Book ที่ www.ru.ac.th)  

วิชาการแปลจะต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีการแปล  

ดังนั้นนักศึกษาจึงควรฝึกแปลตามขั้นตอนต่างๆ 

ของทฤษฎีการแปล โดยนักศึกษาควรให้ความสำคัญ 

กับการวิเคราะห์ระบบของภาษามากกว่าการหาคำศัพท์ 

จากพจนานุกรม หม่ันทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมใน 

ทุกบทเรียนเพ่ือให้เกิดความชำนาญในการแปล และ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสำนวนแปลได้จากแนว 

เฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม หรือส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ 

งานแปลน้ันๆ ท่ีสำคัญควรฝึกการอ่านประโยคภาษาสเปน 

ทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

เพราะนอกจากเป็นการฝึกทักษะการอ่านแล้วยังจะ 

ช่วยเสริมทักษะการเขียนภาษาสเปนด้วย และควร 

อ่านเอกสารและหนังสือภาษาไทยที่หลากหลาย 

สาขาความรู้เพ่ือหาความรู้รอบตัวและเป็นการเพ่ิมพูน 

คลังคำรวมท้ังสำนวนและประโยคภาษาไทยท่ีจะเป็น 

ภาษาในฉบับแปล  

วัน-เวลา-สถานที่บรรยาย วันพุธ  09.30-11.20 น.  

อาคาร HOB1  ห้อง AV ชั้น 3   

การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 2 ตอน 

 - ตอนท่ี 1 เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีการแปล 

หัวข้อต่างๆ 

 - ตอนท่ี 2 แปลประโยค ข้อความและเน้ือเร่ือง 

จากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย  เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนสอบผ่าน 50 %  

วัน-เวลาสอบ  เป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

 *นักศึกษาท่ีไม่ได้มาเข้าช้ันเรียนท่ีมหาวิทยาลัย  

สามารถติดต่อผู้สอนได้ที่ชั้นเรียนตามตารางการ 

บรรยาย หรือท่ีภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  

และที่อีเมล wsamorn@hotmail.com 

 SPN 4201 (SN411)
 การแปลภาษาสเปน-ไทย 1

รศ.สมร  วิเศษมณี

รศ.สมร  วิเศษมณี

 งานกิจการและบริการนักศึกษา  วิทยาเขต 

บางนา จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการสนับสนุน 

การเรียนแก่นักศึกษา   เพื่อพัฒนาการเรียนและ 

เสริมสร้างประสบการณ์นอกตำราเรียนให้นักศึกษา 

นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ   

ดังนี้

 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 บรรยายพิเศษ 

“เตรียมตัวสอบวิชาเศรษฐศาสตร์ ECO” โดยศิษย์เก่า  

ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 

ปริญญาโท PRB 301  เวลา 10.00-13.00 น.

 วันที่ 29 สิงหาคม 2555 บรรยายพิเศษ 

“เตรียมตัวสอบไล่ได้” โดยหน่วยงานภายในผู้เก่ียวข้อง 

โดยตรง ณ ห้องบรรยายปริญญาโท PRB 302  

เวลา 13.00-15.00 น.  

 นักศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม  สมัครได้ที่  

ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล  งานกิจการและบริการ

นักศึกษา อาคาร KTB ชั้นล่าง สอบถามเพิ่มเติมที่ 

0-2397-6301, 0-2397-6315 ทุกกิจกรรมนักศึกษา 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รามฯ2 จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ 

 ภาค 1/2555



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
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดารานักแสดงจากช่อง 7 มาร่วมด้วย  เมื่อวันที่ 12  

กรกฎาคม 2555  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาครั้งนี้จัดขึ้น 

เป็นครั้งที่ 2 และเป็น 1 ในโครงการท่ีสมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียน จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียน ครบรอบ 10 ปี แห่งการก่อต้ัง ภายใต้แนวคิด  

“10 ปี สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน 10 โครงการทำดี 

เพ่ือสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะแนวการศึกษา 

แก่นักศึกษาใหม่ให้เกิดความเข้าใจและเป็นการเตรียม 

ความพร้อมท่ีก้าวเข้ามาเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัยให้ได้รับ 

ทราบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาเล่าเรียน 

ในรูปแบบใหม่ ตลอดจนเป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานใน 

การดำเนินชีวิตให้เป็นท้ังคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม  

สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยตามกรอบ 

และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี 

ความสุข 

 ภายในงานมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา แนะแนว 

ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วิธีการปรับตัวสำหรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย 

นิทรรศการความสำเร็จท่ีจับต้องได้ ทอล์คโชว์ “ประสบการณ์ 

ชีวิตจากดินสู่ดาว” โดยตุ๊กก้ี ชิงร้อยชิงล้าน (คุณสุดารัตน์  

บุตรพรม) มีพัน พลุแตก จากเวิร์คพ้อย เอ็นเทอร์เทนเมนท์  

เป็นผู้ดำเนินรายการ และการประกวดดาวและเดือน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับความ 

สนใจจากนักศึกษาสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน   

ตลอดจนนักศึกษา ม.ร.  และผู้สนใจทั่วไปมาร่วมงาน 

กันอย่างคึกคัก 

 โอกาสนี้ นายอำนาจ โพธิ์เงิน รองประธาน 

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน กล่าวถึงความเป็นมาของ 

การจัดงานว่า สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ม.ร. เป็น 

กลุ่มนักศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 

จริยธรรมแก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็น 

นักศึกษาและเป็นอนาคตของชาติ โครงการและกิจกรรม 

ท่ีสมาพันธ์ฯจัดข้ึนเน้นการปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง 

โดยยึดหลักการของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ดังนั้น  

นักศึกษาท่ีเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ จึงได้รับการปลูกฝัง 

ค่านิยมอันดี สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อ 

กลุ่มนักศึกษาท่ัวไป รวมท้ัง ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

เพื่อการเป็นผู้นำและเป็นบุคลากรที่ดีที่ทำประโยชน ์

ต่อสังคมและประเทศชาตินำมาซึ่งชื่อเสียงแก่ 

มหาวิทยาลัย 

 “การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดต่อเนื่องมาเป็น 

ปีท่ี 2 โดยจัดให้มีการประกวดดาวและเดือน มหาวิทยาลัย 

สมาพันธ์นักศึกษาฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหง ประจำปี 2555 และจัดงานข้ึนภายใต้แนวคิด 

“เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้คู่คุณธรรม” ซ่ึงตรงกับปรัชญา 

ของ ม.ร. คือการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และสอดคล้องกับ 

การจัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาในคร้ังน้ี อีกท้ัง  

ยังเป็นการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือทำกิจกรรมเผยแพร่ 

และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนนักศึกษา 

ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและถูกต้อง 

แก่นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยด้วย”

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ถือว่า 

เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยมาเป็นอย่างดี โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อทำ 

ประโยชน์ให้กับสังคมเสมอมา และเป็นตัวอย่างนักศึกษา 

ท่ีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็น 

กลุ่มท่ีช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความคิดการ 

ทำงานที่สมควรส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ 

นักศึกษาทั่วไป 

 “ในโอกาสท่ีดีในวันน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า นักศึกษา 

ของสมาพันธ์ฯจะรักษาความดีและสืบทอดกิจกรรม 

ต่างๆเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และขอให้สร้างสรรค์ 

ผลงานโครงการใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลในเชิง 

สร้างสรรค์ต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกทั้งขอให้ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นำสิ่งดีๆที่ได้จาก 

การจัดกิจกรรม ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

และขอให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งไว้ 

ทุกประการ”  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว

 
ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ในความคิดของผู้คนท่ีอยู่ในแวดวงของการศึกษา   

แม้กระท่ังสมัยท่ีครูเป็นอธิการบดีอยู่  ครูก็มองถึงโจทย์ 

ข้อที่ว่า “ศึกษาไปทำไม  จะเรียนกันไปทำไม”  และก็ 

ได้หาคำตอบไว้           ถ้าหากว่าไปอ่านย้อนหลังในหลายๆเร่ือง 

ก็จะทราบว่า  ครูคิดว่าอย่างไร  กับองค์การสหประชาชาติ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษานั้นเขาก็มีข้อสรุปไว้   

รวมความแล้ว ไม่ว่าหนังสือรัตนพินิจ ไม่ว่ารามคำแหง   

ไม่ว่าองค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าองค์กรของครู  ไม่ว่า 

ใครก็ตาม  ตั้งโจทย์สำหรับศึกษาไว้ก็คือ  ผู้ที่เข้าศึกษา 

นั้นศึกษาไปเพื่อที่จะมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ศึกษาใน 

เร่ืองน้ำ ก็จะศึกษาถึงองค์ประกอบ ประโยชน์ และโทษ 

ของน้ำ ศึกษาถึงผล ถึงน้ำจืดน้ำเค็ม พูดง่ายๆว่าเป็น 

ความรู้เก่ียวกับน้ำ รู้แม้กระท่ังว่าน้ำด่ืมเข้าไปมากก็ตาย   

ขาดน้ำก็ตาย  น้ำดับไฟก็ได้  ขณะเดียวกันไฟก็ใช้ต้มน้ำได้   

ให้ร้อนได้เดือดได้  เราเรียนรู้อย่างนั้นเพื่อที่อยากจะรู้   

อยากจะเห็น อยากจะทดลองดู เมื่อเรียนรู้ไปแล้ว  

ประการต่อมาคือจะเอาความรู้มาทำมาหาเล้ียงชีพได้ 

อย่างไร  เอามาเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้ยังชีพอยู่ได้  ยังชน 

ให้ได้รับประโยชน์คือประโยชน์สาธารณะ  ยังชาติให้ 

ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นอิสระเสรี  

 ในประการต่อมาก็คือถ้าหากเรามีความรู้และ 

สามารถนำความรู้น้ันมาประกอบสัมมาชีพแล้ว  เราก็ 

จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข  ไม่ว่าจะเป็น 

สังคมในประเทศของเรา หรือสังคมนานาชาติ สังคม 

ในตำบลหมู่บ้าน หรือสังคมใดๆก็ตาม เราก็สามารถ 

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข  เพราะเรารู้จักจารีต 

ประเพณีเขา รู้ว่าเขาคิดอะไร รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไร  

รู้ว่าอันไหนควรปฏิบัติ อันไหนไม่ควรปฏิบัติตาม 

เราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรชั่วอะไรดี  เราสามารถ 

ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ ไม่ว่าจะเก่ียวกับปัจจัย 4 หรือ 

ไม่เกี่ยวกับปัจจัย 4 ก็ตาม พลวัตตรงนี้ยังรุนแรงมาก 

เราสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดของเรา   

สร้างส่ิงท่ีอาจจะเกินปัจจัย 4 ไปเป็นเร่ืองความสนุกสนาน 

รื่นเริงบันเทิงใจ  เครื่องสร้างความสนุกสนานต่างๆ 

เครื่องไอทีต่างๆ ตลอดจากความรู้ไปจนถึงจักรวาล

และนอกจักรวาล  

 ประการสุดท้ายที่จะตอบว่าเรียนเพื่ออะไร 

นั้นคือ ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเรียนรู้ ขวนขวายหา 

ความรู้ไม่หยุดหย่อน  พหูสูตจากการฟังจากการได้ 

อ่านมาก สิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะสามารถให้

ปรับตนปรับตัวนำความรู้ความสามารถและสำนึก

นำที่ดีมาใช้  และไปเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน

กับคนอื่นได้อย่างสันติสุข  

 และสิ่งที่จะตอบโจทย์ข้อสุดท้ายคือ จะต้อง 

เรียนรู้ตลอดไปไม่มีหยุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ คือเรียกว่า 

การเรียนตลอดชีวิตนั่นเอง  ผู้ใดหยุดเรียน  ผู้ใดหยุดรู้  

ผู้ใดหยุดสั่งสมก็เท่ากับว่าผู้นั้นกำลังจะไม่ดำรงชีวิต 

อยู่แล้ว ไม่อาจที่จะดำรงชีวิตได้อยู่แล้ว ตราบใดที่ยัง 

ดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องเรียนรู้ ต้องฝึกฝนตน จะเห็นได้ว่า 

ทั้ง 4 ประการที่ครูกล่าวมานั้นเป็นฐานกว้าง  เป็นฐาน 

ที่จะทำให้เราสามารถทำอะไรต่อมิอะไรได้  

 ลูกศิษย์ทั้งหลายครับ มีพื้นที่จำกัด ครูคิดว่า 

คราวหน้าครูจะพูดถึงการตอบคำถามท่ีเป็นปรากฏการณ์ 

ในปัจจุบันก็คือ พูดกันไม่รู้เร่ือง พูดกันไม่รู้ฟัง มารยาท 

ไม่อาจท่ีจะผสมผสานกันได้  จารีตประเพณีท่ีแตกต่าง 

การอนุรักษ์กับการทำลายล้าง  การเปลี่ยนแปลงเพื่อ 

อนาคตท่ีดี กับการหวงจนไม่ทราบว่าจะหวงไว้ทำอะไร   

และหวงก็หวงไม่เป็น  เอาไว้ติดตามฉบับหน้าก็แล้วกัน   

สวัสดีครับ



 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๖) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

ศึกษาไปทำไม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิด  

“โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และกีฬาสามัคคี” จัดโดย 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม ร่วมกับสาขาฯ  

จังหวัดชัยภูมิ, อำนาจเจริญ, ลพบุรี และสุรินทร์ 

พร้อมสาธิตกิจกรรมเกษตรแนวใหม่ โดยมี นายอรรถสิทธ์ิ  

ทรัพยสิทธ์ิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม  

และนายณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม  ผู้ร่วมก่อตั้งสาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดนครพนม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้บริหาร ม.ร.  

ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมกิจกรรม ณ สาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 26 - 28 

มิถุนายน ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ อธิการบดี ได้สักการะพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อม 

ปลูกต้นสุพรรณิการ์ ร่วมดำนา จากนั้น อธิการบดี 

เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ร่วมชมนิทรรศการ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

อาทิ การสาธิตการกรีดยาง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  

ร่วมปลูกต้นพะยูงเพ่ือเป็นสิริมงคล จากน้ันในช่วงเย็น  

มีการแข่งขันฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง 

ระหว่างเจ้าหน้าที่สาขาฯ ทั้ง 5 แห่ง 

 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าการจัดงาน 

คร้ังน้ีประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้น 

ในการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มงานฝ่ายต่างๆ 

ของแต่ละหน่วยงานในสาขาวิทยบริการฯ พร้อม 

กับการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่  

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร เพ่ือนำไป 

ปรับใช้ให้เหมาะสมแก่การดำเนินงานและเกิดประโยชน์  

และยังทำให้บุคลากรได้ทราบถึงความเป็นมาของ 

สาขาวิทยบริการฯ 5 จังหวัด จัด 

“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

สาขาวิทยบริการฯ และมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบ 

และทิศทางการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน 

อีกด้วย 

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ ครูพอจะมีเวลาว่างมากข้ึน 

จากท่ีไม่ได้รับผิดชอบในเร่ืองการบริหารงานต่างๆ  

ก็จะยังช่วยมหาวิทยาลัยอยู่บ้างก็แล้วแต่คณะกรรมการ 

ผู้ใหญ่  แล้วแต่เจ้าหน้าที่  หรือนักศึกษาเขาจะขอ 

คำปรึกษาหารือ จากที่พอมีเวลาอยู่บ้างนี้ก็ได้สดับ 

รับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา  เกี่ยวกับ 

ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา  รวมท้ังได้พูดคุยกับพ่อแม่ 

ผู้ปกครองของนักศึกษาในต่างจังหวัดบ้าง  ในกรุงเทพ- 

มหานครบ้าง  และติดตามสารคดี  ติดตามรายการ 

ต่างๆท่ีกล่าวถึงการศึกษาอบรม กล่าวถึงความเจริญ 

งอกงามของสติปัญญาและรายการอื่นๆที่เห็นว่า 

เป็นประโยชน์  ยิ่งรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 

ศึกษามากเท่าไหร่  ก็ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจมาก

เท่านั้น  

 ครูมีความทุกข์อยู่ว่า ทุกวันน้ีผู้ได้รับการศึกษา 

กำลังทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการศึกษา  ทำให้ครูรู้สึก 

เป็นห่วงว่าในอนาคตต่อไป  เราเดินไปตามถนน 

หนทางเราไปพูดจาปราศรัยกับคนชาติเดียวกัน 

หรือต่างชาติ  ย่ิงคนในชาติเดียวกันน่ีแหละพูดกัน 

ไม่เข้าใจ  สื่อสารกันแทบไม่ได้  หนังสือบางเล่ม   

ตำราบางเร่ืองต้องตามไปค้นหาท่ีมาจากต้นกำเนิด 

ในหลายเร่ือง กว่าจะถึงวันน้ีครูอ่านหนังสือจนหา 

ปริมาณหรือจำนวนเล่มมาบอกกล่าวไม่ได้  เพราะ 

มันมากมายเหลือเกิน  ได้ยินได้ฟังข้อมูลข่าวสาร 

จากนักปราชญ์ราชบัณฑิต  จากผู้ที่รู้  จากผู้ที่รู้บ้าง 

ไม่รู้บ้าง จากผู้ที่ไม่รู้ จากที่เห็นด้วยตนเอง จากที่ 

เขาเล่าให้ฟัง  หรือจากท่ีเป็นประสบการณ์อ่ืนๆ  ก็ทำ 

ให้ครูคิดถึงว่า การศึกษาปัจจุบันน้ีกำลังตอบโจทย์ 

อะไร ผู้ท่ีเข้าศึกษา ผู้ท่ีเรียนหนังสือ กำลังทำการบ้าน 

เรื่องอะไร  รวมถึงครู  ผู้ให้  ผู้เติมเต็มทั้งหลายทำ 

ภาระหน้าที่พอเพียงหรือไม่ ถ้าหากจะตั้งคำถาม 

เพียงเท่าน้ีคงไม่ได้  เพราะว่าไม่มีขอบเขตข้อกำหนด   

ถ้าพูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ  มีตัวแปรมากมายเหลือเกิน 

ท่ีทำให้เกิดสภาพความรู้สึกนึกคิดอย่างเช่นปัจจุบัน   

และเป็นการเกิดความรู้สึกนึกคิดที่หลากหลาย 

สุดจะพรรณนาได้  

 ครูเคยพูดถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน  

อ้างอิงหนังสือรัตนพินิจ  ซึ่งลูกศิษย์ทั้งหลายควร 

จะไปอ่านและจะได้ทราบว่า  ผู้ที่นิพนธ์หนังสือ 

รัตนพินิจนั้นมีความเมตตาและสรุปความไว้อย่าง 

ชัดเจน  มองเห็นภาพ  มองเห็นทุกส่ิงทุกอย่างเก่ียวกับ 

การศึกษาได้อย่างน่าปีติยินดี  

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยมี 

รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำนวยการ 

สวป. เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2555 ณ บริเวณอาคาร สวป.ชั้น 1

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากร เยาวชน ชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณ 

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรามคำแหง สวมเสื้อสีฟ้าร่วม 

กิจกรรมเต้นแอโรบิค ในงาน “ชาเลนจ์เดย์ (Challenge 

Day)” เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง ม.ร. 

 เวลา 16.00 น.  เป็นต้นไป 

 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา 

ม.ร. เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ 

มอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแกนหลักเขตกรุงเทพมหานคร 

ตะวันออกร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 20 แห่ง ในการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 

เอกชน รวมท้ังวิทยาลัยชุมชน จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ

โดยเช่ือมโยงกับชุมชน หมู่บ้าน หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม

กับกีฬาเพื่อสุขภาพนั้น

 ม.รามคำแหง จึงจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค งาน 

“ชาเลนจ์เดย์” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555ขึ้น เพื่อเป็น 

การเฉลิมฉลอง “วันแม่แห่งชาติ” และในวโรกาสที ่

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 

80 พรรษา และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนที่

อยู่บริเวณใกล้เคียงมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อ 

สุขภาพด้วย

 มหาวิทยาลัยเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน 

ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคตามกำหนดการดังกล่าว 

โดยจะแจกเส้ือสีฟ้า สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 3,000 คนแรก 

 (บริเวณหน้างาน) 

ม.รามคำแหง จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค
เฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี


