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ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 เปิดบ้านเอกภาษาญี่ปุ่น

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. จัดสัมมนา “ดนตรีนาฏศิลป์อาเซียน”

    ภัทระ   ลิมป์ศิระ 

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบซ่อม
ของสาขาฯนครศรีธรรมราช

นัดพบแรงงานที่ ม.ร. 

(อ่านต่อหน้า 10)

อนาคตของทะเลจีนใต้

         อาเซียนได้มีการผลัดใบใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อตำแหน่ง 

เลขาธิการอาเซียนผ่านจากท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ของไทย 

ไปสู่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนาม 

 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ.รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นายชาญ อัศวโชค อดีตสมาชิกวุฒิสภา และที่ปรึกษา

ผู้บริหาร University of North-Texas เยือน ม.ร.

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดนตรีนาฏศิลป์อาเซียน” โดยมี อาจารย์ 

ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

เป็นประธานเปิดงาน และมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะผู้บริหาร อาจารย ์

และนักศึกษา ร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555  

ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  

   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ จัดงาน 

เปิดบ้านเอกภาษาญี่ปุ่น 

โดยมี รศ.ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

เป็นประธาน โดยมี Mr.Shojiro  

Matsumoto ผู้บริหารและ 

ผู้ก่อตั้ง บริษัท Koma และ  

นายทวีชัย วิรามเวทย์  

ผู้จัดการท่ัวไปบริษัท      Q  House  

เป็นวิทยากรในการเสวนา เร่ือง “บัณฑิตท่ีใช่และโดนใจ:ทัศนะจากนักวิชาการและผู้ใช้บัณฑิต” 

ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

  สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ เขต 
พ้ืนท่ี 9 ขอเชิญนักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่า  
ร่วมงาน “นัดพบแรงงาน  (เสริมสร้างรายได ้
ขยายโอกาสในการทำงาน)” โดยมีบริษัท 
ช้ันนำกว่า 40 บริษัท ตำแหน่งงานว่างมากกว่า  
300 อัตรา ในวันที่ 23 มกราคม 2556  
เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารกิจกรรม 
นักศึกษา ชั้น 1 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ได้ที่ สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
โทร. 0-2310-8503

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งเปลี่ยนแปลง 
สถานที่สอบของนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการ 
สอบซ่อม ภาค 1/2555 ระหว่างวันที่ 19-20 และ 
26-27 มกราคม 2556 จากเดิมวิทยาลัยเทคนิค 
นครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง 
เป็น มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง 
ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม
 ท้ังน้ี รายละเอียดต่างๆเก่ียวกับการสอบคงเป็น 
ไปตามเดิม 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

นานาสาระฯ                                (ต่อจากหน้า 1) ผู้บริหารฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

ท่านเลอลวงมินห์ (Le Luong Minh) อย่างเป็นทางการ 

และจะดำรงตำแหน่งน้ีต่อไปอีก 5 ปี นอกจากน้ี ตำแหน่ง 

ประธานอาเซียนก็ยังได้หมุนเวียนจากกัมพูชาไปยัง 

บรูไน จึงทำให้ประเด็นทะเลจีนใต้น่าสนใจอย่างยิ่งใน 

อนาคต เพราะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบรูไนก ็

ไม่ได้มีอิทธิพลมากถึงในระดับที่บรูไนจะยินยอม 

โน้มเอียงไปยังจีนอย่างเต็มที่ เหมือนกับกัมพูชา 

จนเป็นเหตุให้ที่ประชุมอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ในป ี

ที่แล้ว สร้างประวัติศาสตร์จากการที่ไม่สามารถออก 

แถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) เป็นครั้งแรก 

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งอาเซียนขึ้นมา

 ท่านเลอลวงมินห์คงจะได้ใช้ประสบการณ์ 

จากการที่เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเวียดนาม 

ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ช่วงปี พ.ศ. 

2540-2542 และดำรงตำแหน่งประธานในคณะมนตรี 

ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติในช่วงเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2551 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 เนื่องมาจาก 

ใต้เงื่อนไขที่อาเซียนมีความตึงเครียดทางการทูต  

การเมือง และกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยกรณี 

พิพาทเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ระหว่างจีนกับอาเซียน  

ย่อมเป็นการท้าทายการทำงานและการประสานงาน

ของเลขาธิการอาเซียนคนใหม่อย่างยิ่ง 

 คู่กรณีในประเด็นนี้ที่เด่นชัด คือ เวียดนามกับ 

จีนที่ขัดแย้งในประเด็นทะเลจีนใต้อย่างเปิดเผย มีกลุ่ม 

คนออกมาเดินขบวนต่อต้านจีนในเวียดนามซึ่งเป็น 

ปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะได้เห็นในประเทศที่พรรค 

คอมมิวนิสต์ยังควบคุมความเคลื่อนไหวของชาวบ้าน 

อย่างเข้มงวด แม้ว่าจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับเวียดนาม 

และฟิลิปปินส์ แต่บรูไนซ่ึงดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 

ก็เป็นอีกหน่ึงในรัฐท่ีมีปัญหากับจีนในทะเลจีนใต้เช่นกัน 

 เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ที่มาจากเวียดนาม 

จึงเล่นบทบาทใหม่ค่อนข้างลำบาก เพราะจะต้องดำรง 

ความเป็นกลางเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน 

กับประเทศหุ้นส่วนท้ังหลาย เพราะจีนก็เป็นส่วนหน่ึง 

ใน ASEAN+3 ท่านเลอลวงมินห์จะต้องดำเนินบทบาท 

ของตนให้มีดุลถ่วงที่เหมาะสมและไม่เป็นที่ครหาของ 

ฝ่ายใด หากมีการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับเวียดนาม 

รอบใหม่ เพราะกฎบัตรอาเซียนได้ระบุให้เลขาธิการ 

อาเซียนต้องดำรงความเป็นกลางและกระทำการแทน 

ประโยชน์ของอาเซียนมิใช่ประโยชน์ของรัฐที่ตนถือ 

สัญชาติ

 ท่าน ดร.สุรินทร์ได้แสดงความกังวลและห่วงใย 

ในปัญหาในทะเลจีนใต้ที่จะยืดเยื้อ บั่นทอน และเป็น 

อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมืองใน 

ย่านน้ีอย่างย่ิง ซ่ึงถ้าบรรดารัฐสมาชิกอาเซียนไม่ดำเนินการ 

แก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนก็จะกลายเป็นสิ่งที่สร้าง 

ความร้าวฉานในภูมิภาคนี้

 แต่ข้อสรุปสำหรับปัญหาทะเลจีนใต้ระหว่าง 

อาเซียนกับจีนจะหาทางยุติปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไร อันเป็นแสงสว่างที่ยังส่องมาไม่ถึงเหว การ 

แบ่งปันเขตแดนทางทะเลซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อย 

อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทางเทคนิคแล้ว หลักเกณฑ์ 

ในการอ้างอิงตามกฎหมายทางทะเล และกฎหมาย 

ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นประเด็นที่ยัง 

ไม่มีความชัดเจนเช่นกัน นอกจากน้ี ตามหนังสือ “อาเซียน:  

รู้ไว้ได้เปรียบแน่” ของดร.สุรินทร์ ได้บรรยายว่า “...ในท่ีสุด 

จึงมีเอกสารเรียกว่า The Declaration on the Conduct  

of Parties in the South China Sea (DOC) ซึ่งเป็น 

เอกสารท่ีให้กรอบในการปฏิบัติต่อปัญหาน้ีว่าทุกประเทศ 

จะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติ ซ่ึงกว่าท่ีเอกสารฉบับน้ี 

จะออกมาได้ ก็ต้องใช้เวลาทำเอกสาร guideline ซึ่ง 

เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาแค่หน้าเดียว แต่ใช้เวลาทำถึง 

9 ปี ...”

 แต่ทว่าตราสารที่เป็นกติกามารยาท (Code of  

Conduct) ระหว่างจีนกับอาเซียนในการป้องกันไม่ให้ 

เกิดการบานปลายของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้  

แต่ผลที่ได้มาก็เพียงข้อตกลงในหลักการว่าต่างฝ่าย 

ต่างจะใช้วิธีการเจรจาอย่างสันติ หลีกเล่ียงการใช้กำลัง  

และจะร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร  

อันเป็นถ้อยคำท่ีซ้ำซากเป็นเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง  

เพราะในทางปฏิบัติก็ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ยึดถือกติกา 

มารยาทดังกล่าว เพราะมีการปะทะอยู่เป็นระยะว่าม ี

การล่วงล้ำน่านน้ำของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการแสดงให ้

เห็นว่าบรรยากาศในแถบนี้ยังตึงเครียดอยู่มาก

 แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 

การเรียกร้องอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเล 

จีนใต้ หากแต่จุดเชื่อมโยงที่สำคัญ คือ ประเทศไทย 

มีตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีน  

ดังนั้น ถ้าเอเชียตะวันออก คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ ก็จะ 

กระทบกันทั้งโลก เพราะการเดินเรือขนส่งน้ำมันจาก 

ตะวันออกกลางไปยังเอเชียตะวันออกต้องผ่าน 

เส้นทางนี้  

 นอกจากนี้ การแบ่งปันเขตแดนทางทะเลซึ่ง 

มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย นอกจากจะเป็นเร่ือง 

ปัญหาในทางเทคนิคแล้ว ยังมีประเด็นเร่ืองของกฎหมาย 

ทางทะเล และกฎหมายระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 

อันเป็นประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนเช่นกัน ดังนั้น 

อนาคตของทะเลจีนใต้ท่ีมีบรูไนเป็นประธานอาเซียน 

และผู้แทนจากเวียดนามเป็นเลขาธิการจึงเป็นสิ่งที่ 

ประชาชนในอาเซียนห้ามกะพริบตาโดยเด็ดขาด

นายกรัฐมนตรี ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ท-

เท็กซัส พร้อมคณะผู้บริหาร ม.ร. ให้การต้อนรับ 

Mr.Rick Nader รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พร้อมคณะฯที่มาเยี่ยมชม ม.ร. เมื่อวันที่ 9  มกราคม  

2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 ในการเยือนครั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน 

ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ พร้อม 

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการ 

ศึกษานานาชาติ การดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยี- 

การศึกษา  และสำนักหอสมุดกลาง

ม.ร. จัดสัมมนาฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ 

อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนใน 

สาขาวิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  

และพร้อมออกไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง 

ดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดนตรี 

นาฏศิลป์อาเซียน” เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการด้าน 

วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์อาเซียนและนานาชาต ิ

ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  

รวมทั้งจัดแสดงดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนและนำเสนอ 

ผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน 

ร่วมสมัยของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ด้วย

 “การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจาก 

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและประชาชน 

เรื่องวัฒนธรรมและดนตรีนาฏศิลป์ของประเทศใน 

อาเซียนแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้บันทึกเทป  

และถ่ายทอดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ครั้งนี้ออกมา 

เป็นสื่อการเรียนการสอน บทความและหนังสือ เพื่อนำ 

ไปใช้ประโยชน์ในวงการการศึกษาไทยด้วย เพราะการแสดง 

ของประเทศต่างๆเหล่าน้ี ล้วนเป็นส่ือการเรียนการสอน 

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทันสมัยที่ประเทศไทยควร 

ให้ความสนใจและศึกษาอย่างลึกซึ้งต่อไป”

 นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินกลุ่มประเทศ 

อาเซียนและนานาชาติ มาให้ความรู้ทางวิชาการด้าน 

วัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์และจัดแสดงดนตรีนาฏศิลป์ 

อาเซียน จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย  

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน ตุรก ี

และอินเดีย 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน  

คว้ารางวัลงานศิลปะตกแต่งหมีอัมรินทร์ ชนะใจประชาชน 

ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจาก 18 สถาบัน รับรางวัล 

ชนะเลิศจากโจทย์ YOGA BEAR ภายใต้ชื่อทีม 

“Twinkle Twin”

 นายณภพ์ ธีระวาณิศ นายศิวพร หนูจันทร์แก้ว   

นายภัทรกร ขันธ์แก้ว และนางสาววาทินี ลาดบาศรี  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สร้างชื่อ 

รามคำแหง คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตกแต่ง 

หมีอัมรินทร์ ในโครงการ “Amarin Bear Wish Project  

Season 3 by AIS” จัดโดย ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า 

และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  

ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และได้รับรางวัลไปเมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2555

        นายณภพ์  ธีระวาณิศ หนึ่งในทีมนักศึกษา 

เปิดเผยถึงการแข่งขันคร้ังน้ีว่า ทางศูนย์การค้าอัมรินทร์ 

และ AIS เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

ส่งผลงานเข้าคัดเลือกหาผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 

18 ทีม เพื่อแข่งขันตกแต่งจริงกับหุ่นหมีอัมรินทร ์

ที่มีความสูง 3 เมตร ซึ่งตั้งอยู่หน้าศูนย์การค้าฯโดย 

แบ่งรอบการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ รอบละ 6 ทีม 

พร้อมทั้งเปิดให้มีการร่วมโหวตให้คะแนนกับผลงาน 

ของทีมที่เข้าแข่งขันผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านบัตร 

ลงคะแนนโหวต รับและส่งบัตรลงคะแนนท่ีเคาน์เตอร์ 

ประชาสัมพันธ์ (ชั้น1) ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า 

และโหวตผ่าน www.facebook.com/AmarinBear 

WishProject.AmarinPlaza

 ณภพ์ บอกด้วยว่าสำหรับผลงานคร้ังน้ี ผมและ 

เพื่อนๆเข้าร่วมแข่งขันในชื่อทีม “Twinkle Twin” 

โดยแต่ละทีมที่เข้าประกวดจะได้รับโจทย์ในการ 

ตกแต่งหมีที่ต่างกัน และโจทย์ที่ทีมได้รับคือ YOGA 

BEAR เกี่ยวกับโยคะ เป็นการแข่งขันรอบที่ 2 

 ท้ังน้ี โจทย์ YOGA BEAR เป็นโจทย์ท่ีค่อนข้าง 

แคบ เพราะหุ่นหมีที่ทีมต้องตกแต่งรวมถึงน้องอุ่นใจ  

ไม่สามารถที่จะดัดชิ้นส่วนใดๆได้เลย  ถ้าพูดถึงโยคะ 

ก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ทีมของเราจึงต้องทำ 

การบ้านค่อนข้างหนักกว่าทีมอื่นๆ เพื่อให้ผลงานที ่

ออกมาน้ันสามารถส่ือสารถึงการเป็นหมีโยคะ ให้ตรงกับ 

โจทย์ที่เราได้รับมากที่สุด ทั้งยังต้องลงสถานที่จริง 

เพื่อดูขนาดของตัวหมี และน้องอุ่นใจ ว่าเราต้องหา 

อุปกรณ์ในการตกแต่ง ขนาดและปริมาณไหน ก่อนท่ีจะ 

เข้าตกแต่งจริง ซึ่งเรามีเวลาแค่ 2 คืนเท่านั้นในการ 

ตกแต่งจึงทำให้เราต้องเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมให้มาก 

ที่สุด เพราะเรามีจำนวนสมาชิกน้อยการตกแต่งจึง 

ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควร ก่อนที่ทางทีมงาน 

จะนำไปต้ังหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า เพ่ือโชว์ 

ผลงานและรับคะแนนโหวต 

นักศึกษารามฯคว้าชนะเลิศงานศิลปะ

ได้ผลโหวตเป็นที่ 1 จาก 18 สถาบัน

 “หลังจากที่พวกเราตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน 

อย่างเต็มความสามารถ และจากผลคะแนนโหวตที ่

เราได้รับน้ัน ส่งผลให้ผลงานของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ  

ในรอบที่ 2 พวกเรารู้สึกดีใจและมีความสุขมาก เพราะ 

ทุกคนต้ังใจและเต็มท่ีกับการแข่งขันคร้ังน้ี  อีกท้ังโครงการน้ี 

เป็นท่ีสนใจของนักศึกษาหลายสถาบัน ทำให้มีนักศึกษา 

จากทุกรั้วมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 

จำนวนมาก ซึ่งการแข่งขันเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคย 

มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าประกวด  

และทีม “Twinkle Twin” เป็นทีมแรกที่เข้าร่วมแข่งขัน 

และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในรอบท่ี 2 มาได้สำเร็จ” 

 ณภพ์ บอกถึงส่ิงท่ีพวกเขาภูมิใจกับความสำเร็จว่า  

พวกเราได้ใช้ส่ิงท่ีกำลังศึกษาเล่าเรียนในคณะเทคโนโลยี- 

การสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง คือ การที่พวกเรา 

ชอบการพูด การแสดงออก และชอบศิลปะ ช่วงที ่

อยู่ในระหว่างรับคะแนนโหวต เราเลือกให้ความสำคัญ 

กับคะแนนจากบัตรโหวต เพราะได้รับคะแนนจาก 

บุคคลทั่วไปที่เห็นผลงานจริง ทำให้ทีมงานมีโอกาส 

อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของผลงานให้กับผู้ที่มาชม 

ผลงานได้รับรู้ ถือเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ทำให้ได้คะแนน 

โหวต ซึ่งต่างจากหลายทีมที่เน้นคะแนนจากการกด 

Like ใน Facebook เพราะขอเพียงคุณมีเพื่อนเยอะ 

ไม่จำเป็นต้องทำผลงานให้ออกมาสวยงามแต่แค่ 

ให้เพื่อนมากดโหวตคุณก็จะชนะ ซึ่งผมคิดว่านั่นไม่ใช ่

การแข่งขันที่แท้จริง แต่ครั้งนี้ทีมของเรา ชนะมาจาก 

บัตรโหวตมากกว่า ยิ่งทำให้พวกเรามีความภูมิใจกับ

รางวัลครั้งนี้ 

 “ผมขอฝากผลงานของทีมว่า ในเดือนเมษายน  

2556 จะมีการประกาศผลรางวัล “The Best Design 

of The Year” อยากให้เพื่อนๆชาวรามคำแหงติดตาม 

และเป็นกำลังใจให้กับทีมของพวกเรา และสามารถ 

ร่วมลงคะแนนโหวตให้กับผลงานได้ทั้ง 2 ช่องทาง  

 ที่สำคัญ อยากฝากเพื่อนๆนักศึกษาที่มีความ 

สามารถในด้านต่างๆ อย่าปิดก้ันตัวเอง ให้ออกมาแสดง 

ความสามารถและช่วยกันสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  

เพราะกิจกรรมนอกห้องเรียน คือ การฝึกฝนตัวเอง 

อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือทำให้เราได้ลงมือทำจริงในสิ่งที ่

เราเรียน หรือส่ิงท่ีเราสนใจ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร 

เพียงแค่เราได้ฝึกฝนตัวเราเอง ก็จะทำให้เราเก่งข้ึน ได้มี 

ประสบการณ์มากขึ้น และเกิดเป็นความภาคภูมิใจใน 

ชีวิตด้วย”

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี 

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานบัตรอวยพร 

ปีใหม่แก่พสกนิกรของพระองค์ทุกปี

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ก็เช่นกัน

 “ส.ค.ส.”                 ทีพ่ระราชทานแกป่ระชาชน 

ชาวไทย

 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ในฉลองพระองค์ 

เชิ้ตลำลอง มีลายเส้นสีชมพูและสีฟ้าเข้มพาด 

ตัดกัน

 พระสนับเพลาสีดำและฉลองพระบาท 

สีดำ ประทับบนพระเก้าอี้

 มีสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดงและ 

คุณมะลิ หมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวาและ 

ด้านซ้าย

 ผู้ที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ใน 

บัตรนี้ต่างมีความปิติโสมนัสและมีความสุข

 ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับพรที่ 

พระราชทาน

 “ขอจงมีความสุขความเจริญ”

 กับกลอนอีกบทหนึ่ง ซึ่งมีความว่า

 “ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข

 ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา

 ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา

 ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย”

 กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานนี้เป็น

ภาพใบหน้าคนเล็กๆเรียงกัน

 ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 

๓ แถว

 ด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 

๒ แถว

 ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้   

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



 • 
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นานาทัศนะอาเซียน ในมุมมองของนักศึกษา ม.ร.
 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนาเรื่อง 

“ประชาคมอาเซียนในมุมมองของนักศึกษา” โดยมี  

นักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษานานาชาติ  

ร่วมแสดงความคิดเห็น และ อาจารย์ ดร. สรตี  

ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนิน 

รายการ พร้อมด้วย รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบด ี

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน  

2555 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า 

ในปี 2558 เป็นปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

อย่างเป็นทางการ ซึ่งประเทศไทยในช่วง 3-4 ป ี

ท่ีผ่านมาเกิดภาวะผันแปร ทำให้การเตรียมความพร้อม 

เป็นไปได้ช้า ในวันน้ีจำเป็นต้องเร่งสร้างความพร้อม  

เพื่อแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเตรียมการ 

อย่างต่อเนื่อง และแข่งขันกับประชากรโลกได้อย่าง 

เป็นระบบ และเป็นรูปธรรม ท้ังน้ี ม.ร. อยู่ในภาคส่วน 

การศึกษา ต้องเร่งสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษา 

ให้มีความพร้อม สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่ม 

ประเทศอาเซียนได้อย่างเท่าเทียม

 “ในอนาคต ประเทศไทยจะกลายเป็นจังหวัดหน่ึง 

ของประชาคมอาเซียน มีการถ่ายเทแรงงาน อพยพ 

โยกย้ายในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ดังนั้น นอกจาก 

เราต้องเตรียมในด้านวิชาการแล้ว ยังต้องพร้อมปรับตัว 

เรียนรู้วัฒนธรรม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเสมือนเป็น 

พลเมืองประเทศเดียวกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง

สันติสุข” 

 นายวิสิฐศักดิ์ ผิวผ่อง นักศึกษาสาขาวิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า  

ตนเริ่มเตรียมพร้อมโดยการอบรมภาษาอาเซียนที่ 

คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ มองว่าการรวมกลุ่มอาเซียน 

เป็นการรวมทั้ง สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

การเรียนภาษาจะช่วยให้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรม 

ของแต่ละประเทศที่มีพื้นฐานแตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น  

เป็นการสร้างความเข้าใจและเชื่อมความสัมพันธ์ 

ให้แต่ละประเทศได้ช่วยเหลือกันและกัน

 “รู้สึกดีใจที่รามคำแหงปรับระบบเกรดเป็น 

แบบ A B C D ที่มีความเป็นสากล เอื้อให้นักศึกษา 

สามารถนำเกรดเฉล่ียไปใช้เม่ือต้องเดินทางไปศึกษาต่อ 

ต่างประเทศ นอกจากน้ี ม.ร. ยังเปิดสอนภาษาอาเซียน 

หลากหลายขึน้ อยา่งไรกต็าม เดก็ไทยตอ้งเร่งพัฒนา 

ภาษาอย่างจริงจัง สาเหตุท่ีเรียนภาษาอังกฤษมาต้ังแต่ 

เล็กจนโต แต่พูด-ฟังไม่ได้ เป็นเพราะไม่กล้า กลัวพูดผิด   

อยากให้ทุกคนเรียนรู้และเร่งพัฒนาตนเองให้มาก  

เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและในชีวิตเรามากขึ้น 

 ...ในด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น 

สยามเมืองย้ิม ให้ความสำคัญกับการไหว้ การนับถือผู้ใหญ่  

อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนมองว่า วัฒนธรรมของ 

แต่ละประเทศมีคุณค่า และต้องให้การยอมรับเท่าๆกัน  

เพื่อการก้าวสู่ความร่วมมือที่ดีในอนาคต”

 Mr. Ivan Theodor Cary นักศึกษาชาว 

อินโดนีเซีย กล่าวว่า ตนอยู่เมืองไทยมาประมาณ 3 ปี  

ฟังและพูดภาษาไทยได้ โดยพื้นฐานชาวอินโดนีเซีย 

จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล และใช้เป็น 

ภาษากลาง นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้อีกอย่างน้อย 

2-3 ภาษา เช่น จีนแมนดาริน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ปัจจุบัน 

รัฐบาลยังเร่งสร้างความร่วมมือการเรียนรู้ทางการศึกษา 

เพิ่มมากขึ้น เพื่อเครือข่ายทางการศึกษาให้กว้างขึ้น

 “การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเป็นการ 

ร่วมมือกันพัฒนาด้านต่างๆให้ดีข้ึน ท้ังด้านวัฒนธรรม  

ท่ีรวมความหลากหลายท้ังทางศาสนา วัฒนธรรม ดังน้ัน  

ต้องเปิดใจกว้างในการรับวัฒนธรรมใหม่ๆ”

 Mr.Tuan Huynh นักศึกษาชาวเวียดนาม 

กล่าวว่า ตนอยู่เมืองไทยประมาณ 3 ปีคร่ึง พูดภาษาไทย 

ได้โดยการศึกษาด้วยตนเอง ประเทศเวียดนามสนับสนุน 

ให้ประชาชนเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่เด็ก ปัจจุบันกระแส 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้ชาวเวียดนามสนใจ 

เรียนภาษาไทยมากข้ึน เพราะมีนักธุรกิจไทยไปลงทุนมาก  

และชาวเวียดนามจำนวนมากมีความตื่นตัวพร้อม 

จะมาทำงานในประเทศไทย เริ่มเรียนภาษาอาเซียน 

อย่างเป็นระบบ

 สำหรับการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

เป็นอิสระทางการค้า การเดินทาง และการทำงานอย่าง 

เสรี เป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ แต่ขณะเดียวกัน  

การแข่งขันจะเพ่ิมสูงข้ึน ดังน้ัน หากคนไทยไม่พัฒนา 

ศักยภาพให้เทียบเท่าชาวต่างชาติ มีความเสี่ยงที่จะ 

ตกงาน นอกจากน้ี ควรศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม 

ความเป็นอยู่ของประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศเวียดนาม 

ให้ความสำคัญของระบบอาวุโส เช่น ให้ผู้ใหญ ่

ตักอาหารก่อน

 “ผมกำลังศึกษาสาขาไฟแนนซ์ และเตรียมสอบ 

ใบรับรองอาชีพ เพื่อสร้างความพร้อมหากมีโอกาส 

เดินทางไปทำงานในประเทศอาเซียน ดังน้ัน ขอฝากถึง 

เพื่อนๆ ว่า ใครที่มีความสนใจ มีความสามารถด้านใด  

ขอให้เรียนรู้จนเช่ียวชาญ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้จริง  

พัฒนาตัวเองให้พร้อมเพื่อเข้าสู่สังคม AEC”

 Mr.Zin Maung Maung Zaw นักศึกษาชาวพม่า  

กล่าวว่า กลุ่มสมาชิก 10 ประเทศจะรวมเป็นหน่ึงเดียว 

ส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

ดีขึ้น และช่วยกันแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ประเทศพม่าเพิ่ง 

เปิดประเทศได้ไม่นาน ดังนั้น การเตรียมความพร้อม 

จึงต้องเร่ิมจากการเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่ช้ันอนุบาล 

ถึงช้ัน ม.6 โดยเฉพาะช้ัน ม.5-6 ต้องเรียนทุกวิชาเป็น 

ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปิดสอนภาษา 

อื่นๆ เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น มีการกระตุ้นการเรียนรู้ 

และเตรียมตัวการเข้าสู่อาเซียน การศึกษาด้านภาษา 

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 “การใช้ภาษาแม้จะไม่มีโอกาสฝึกฝนภาษา 

กับเจ้าของภาษา แต่ต้องเริ่มจากความมั่นใจ ไม่อาย 

ที่จะฝึกพูด เพราะจะทำให้ไม่ได้รับการพัฒนา ดังนั้น  

ต้องกำจัดความอาย ความกลัว การเรียนภาษาเป็น 

ทักษะที่เกิดขึ้นได้เมื่อฝึกฝนบ่อยๆ ส่วนวัฒนธรรม 

ไม่ว่าจะของชาติใดควรเปิดใจกว้างและมองโลกใน 

แง่ดี ปลูกฝังให้ลูกหลานได้รู้ความสัมพันธ์ของแต่ละ 

ประเทศด้วย”

 Ms.Lee Bee Niu นักศึกษาชาวมาเลเซีย กล่าวว่า  

อยู่เมืองไทยมาประมาณ 20 ปี และมองว่า กลุ่ม AEC  

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อาทิ ความแตกต่างของค่าแรง 

ในแต่ละประเทศ ทำให้แรงงานไทยท่ีเดินทางไปทำงาน 

ในต่างประเทศได้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงในไทย ในขณะท่ี 

แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาแย่งงานคนไทย เพราะได ้

ค่าแรงสูงกว่าประเทศของตน  

 “เราควรต้องเรียนภาษาอาเซียน ศึกษาวัฒนธรรม 

เพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการรวมตัวเป็นกลุ่ม 

อย่างเป็นทางการ สำหรับวัฒนธรรมมาเลเซียกับไทย 

ไม่ต่างกันมาก เช่นการเคารพผู้ใหญ่ มีระบบอาวุโส 

ส่วนด้านภาษา ชาวมาเลเซียไม่มีปัญหาด้านการส่ือสาร 

ด้วยภาษาอังกฤษ แต่ยังต้องเรียนภาษาอาเซียนเพ่ิมเติม  

เพราะภาษามีความสำคัญในการเป็นสื่อกลางและ 

พื้นฐานในการที่ประเทศต่างๆ จะปรับตัวเข้าหากัน”



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

สู่ประชาคมอาเซียน
 

    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

    อ.ดร.สรตี   ปรีชาปัญญากุล               aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตัวเลข และ การนับ

 การนับเลขในภาษาเวียดนามจะออกเสียง มีตัวเขียนกํากับเป็นภาษา 

เวียดนาม เหมือนกับภาษาอื่น ๆ ทั่วไป เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ที่ออกเสียง 

วัน one ทู two...  และใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวเลขอารบิก 

 เสียง และภาษาเขียนที่ใช้นับในภาษาเวียดนาม ประกอบด้วย 

 หากเป็นเลขท่ีเกินกว่าหลักสิบ ใช้หลักเกณฑ์ในการนับเช่นเดียวกับการ 

นับเลขของไทย คือ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม.... 

 ข้อสังเกตประการที่หนึ่ง การนับเลขภาษาเวียดนาม ถ้าเป็นจํานวนที ่

ลงท้ายด้วยศูนย์ ต้ังแต่ย่ีสิบข้ึนไป การเขียน และการอ่านจะมีการเปล่ียนแปลงไป 

จากจํานวนสิบ เล็กน้อย กล่าวคือ การตัดวรรณยุกต์เฮวี่ยน เหนือตัวเออ ออก 

                               ทําให้การออกเสียงเปลี่ยนเป็น  เมือย  และหลังจากนั้น  จะใช้ 

เมือย  ในการนับตั้งแต่ 21 เป็นต้นไป 

 ข้อสังเกตประการที่สอง จํานวน ห้า ในภาษาเวียดนาม คือ           (นัม) 

หากแต่ประกอบจํานวน นับตั้งแต่สิบห้าขึ้นไป จะเปลี่ยนการเขียนและการ 

ออกเสียงเป็น            (ลัม)  คือ  15                        (เหม่ือย ลัม)  25

(ฮาย เมือย ลัม) 

 ข้อสังเกตประการที่สาม การใช้คํานับในจํานวนเต็มหลักสิบ เช่น ยี่สิบ 

สามสิบ สี่สิบ นอกจากจะออกเสียงว่า เมือย ได้แล้ว ยังสามารถออกเสียง  

ว่า จุก ได้  เช่น  30                    (บา จุก)   40                    (โบ๋น จุก) 

 ข้อสังเกตประการที่สี่ หากจํานวนนับไม่มีตัวเลขในหลักร้อย จะแทน 

ด้วยคําว่า                (คง จัม) และหากไม่มีตัวเลขในหลักสิบ จะแทนด้วย 

คําว่า           (ลิง)   เช่น  2002  จะอ่านว่า

(ฮาย หงิ่น คง จัม ลิง ฮาย) 

 ข้อสังเกตประการที่ห้า การนับเลขตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไป จะใช้หลักพัน 

เป็นฐานในการนับ เช่น หนึ่งหมื่น ในภาษาเวียดนามจะเท่ากับ สิบพัน หนึ่งแสน  

จะเท่ากับ ร้อยพัน เหมือนกับการนับที่เกินกว่าล้าน เช่น จํานวนสิบล้าน จะเป็น 

การผสมระหว่าง สิบ + ล้าน ในส่วนที่เกินกว่าล้านนี้จะเป็นเช่นเดียวกับหลักการ 

นับในภาษาไทย 

 หากท่านสามารถจําได้ว่าตัวเลขอะไรออกเสียงอย่างไร ประกอบกับหลักสิบ  

ร้อย พัน แสน ล้าน ออกเสียงอย่างไรแล้ว คงไม่ยากจนเกินไปนักที่ท่านจะอ่าน 

ตัวเลขเป็นภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่ว ประการสําคัญต้องฝึกนับ ฝึกออกเสียง 

ให้ขึ้นใจ ไม่ต้องมานั่งนับนิ้วไล่ไปมาระหว่างการนําไปใช้

 
    
 
   

 จากแลนด์ล็อก (Land lock) เป็นแลนด์ลิงก์ (Land link) ส่ิงได้เปรียบ 

   แม้ดูเรียบลาวจะรุ่งมุ่งทั่วถิ่น

   วัฒนธรรมเลิศค่าน่ายลยิน

   มีทรัพย์สินคือเขื่อนคลังพลังไฟ

 กัมพูชามีปราสาทนครวัด ยูเนสโก (UNESCO) บ่งชัดบอกว่าใช่

กัมพูชายืนเรียงเคียงคู่ไทย บันทึกไว้ให้ศึกษามายาวนาน

 ทั้งพม่าขนานไทยอย่างใกล้ชิด เป็นมิ่งมิตรแม้รบรากันกล้าหาญ

ปัจจุบันสัมพันธ์เลิศเกิดตามกาล ใจสมัครรักสมานเพื่อนบ้านเรา

 มาเลเซียติดใต้ริมชายฝั่ง ไทยมุ่งหวังร่วมจิตกับมิตรเก่า

เคยช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนนานเนา หวังความเข้าใจกันฉันมวลมิตร

 สิงคโปร์ก้าวล้ำนำอาเซียน ไม่แปรเปลี่ยนอุดมการณ์อันทรงสิทธิ์

ไทยชื่นชมพฤติกรรมและความคิด เมื่อใกล้ชิดประชุมกลุ่มร่วมกัน

 อินโดนีเซียประเทศใหญ่ในอาเซียน  ได้แลกเปลี่ยนเกื้อกิจไม่บิดผัน

จักใกล้ชิดติดต่อก่อสัมพันธ์ แหละยึดมั่นอุดมการณ์สานไมตรี

 ห่างออกไปนิดหนึ่งคือเวียดนาม ไทยเยี่ยมยามญาติไทยไม่หลีกหนี

ไทหลายเผ่าเข้าใจไทกันดี ความจริงใจจึงมีตลอดมา

 ประเทศฟิลิปปินส์ถิ่นตากาล็อก แขนเสื้อบอกวัฒนธรรมนำภาษา

เรารู้จักเรื่องราวชาวประชา ถึงแม้ว่าแผ่นดินไกลแต่ใจชิด

 ประเทศรวยน้ำมันมั่นเป็นหลัก เราประจักษ์คือบรูไนไม่เบือนบิด

รัฐอุดหนุนชนสบายใช้ชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูจริง

 เก้าประเทศเขตคามเอ่ยนามแล้ว ไทยมีแก้วเลิศค่ากว่าหลายสิ่ง

วัฒนธรรมไทยไม่ทอดทิ้ง สถานที่สวยยิ่งสิ่งควรชม

 อีกนิสัยไทยแท้ครั้งแม่พ่อ ย่อมเป็นต่อไมตรีที่เหมาะสม

ยิ้มสยามอบอุ่นใจในสังคม เอกอุดมเด่นล้ำนำหน้าใคร

 เพียงพวกเราสมัครสมานอย่าผลาญชาติ เพียงพวกเรายืนผงาดประกาศให้

ทุกหมู่เหล่าผสานรักประจักษ์ใจ คงค่าไทยไม่ข้ามไม่หยามกัน

 ประเทศไทยจะล้ำนำอาเซียน ไทยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ให้ถึงฝัน

พัฒนาตนผลเด่นเป็นอัศจรรย์ ร่วมสร้างสรรค์เชิดชูไทยก้าวไกลเอย

รองศาสตราจารย์บุปผา   บุญทิพย์
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นั

(อ่านต่อหน้า 7)

    กศึกษาที่เคยได้เข้าฟังคำบรรยายกับผู้เขียน 

มาก่อนไม่วิชาใดก็วิชาหน่ึงคงจะพอจำได้บ้างนะคะว่า  

ผู้เขียนเคยย้ำเสมอเรื่องการเลือกใช้ความหมายของ 

คำให้ตรงกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะกรณีท่ีภาษาอังกฤษ 

มีคำที่มีความหมายเดียวกันหลายคำแต่ตรงกับ 

ความหมายในภาษาไทยเพียงคำเดียว ตัวอย่าง ภาษา 

อังกฤษมีคำ introduce, advise, suggest, and recommend   

แต่ภาษาไทยมีใช้เพียงคำเดียวคือ “แนะนำ” คำที่หลาก  

หลายในภาษาอังกฤษดังกล่าวได้จำแนกวิธีใช้เพื่อ 

แนะนำในเหตุการณ์ต่างๆกัน หวังว่านักศึกษาคงทราบ 

กันดีอยู่แล้วว่าแต่ละคำใช้ในเหตุการณ์หรือโอกาสใดบ้าง  

ส่วน “แนะนำ” ในภาษาไทยนั้นเรามีใช้เพียงคำเดียว  

ไม่ว่าจะแนะนำให้รู้จักกับบุคคลต่างๆ แนะนำเร่ืองการเรียน  

การทำงาน การปฏิบัติตน ฯลฯ

 ดังนั้นหัวข้อในฉบับนี้ก็คงจะเป็นอื่นไปไม่ได้  

นอกจากเร่ืองคำภาษาอังกฤษหลายคำท่ีมีความหมาย 

คล้ายกัน แต่ใช้ในเหตุการณ์ต่างกัน ฉบับนี้จึงเสนอ 

คำว่า ‘False กับ Wrong’ โดยที่ความหมายพื้นฐาน 

ของคำท้ังสองน้ีคือ ‘incorrect’ หรือ “ผิด” ในภาษาไทย 

นั่นเอง แต่ในทางปฏิบัติแล้วคำภาษาอังกฤษทั้งสอง

คำนี้ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างๆกัน ดังนี้

 ‘False’  เป็นคำคุณศัพท์ท่ีมีความหมายตรงข้าม 

กับ ‘True’ ใช้สื่อความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ใช้กับข้อมูลท่ีเป็นร่ือง  ‘not  real’; or ‘intending  

to appear real in order to deceive people’ กล่าวคือ 

เป็นข้อมูลท่ีไม่ตรงตามความจริง หรือเป็นข้อมูลท่ีต้ังใจ 

ทำข้ึนมาเองให้คลาดเคล่ือนจากความจริงเพ่ือใช้หลอกลวง 

ผู้อื่น  เช่น

   I’ve never known whether what I was 

told by the passerby is true or false.

  (ฉันไม่เคยทราบเลยว่าสิ่งที่ฉันได้รับการ 

บอกเล่ามานั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง)

  Dara, Toto’s close friend, went to the 

hospital; she gave the hospital a false name and  

address.

  (ดาราเพื่อนสนิทของโตโต้แจ้งชื่อและ 

ที่อยู่ปลอมเมื่อเธอไปโรงพยาบาล)

  The boy gave false information to the  

police.

  (เด็กชายคนนั้นให้ข้อมูลเท็จกับตำรวจ)

 ความหมายในลักษณะนี้ที่พวกเราพบบ่อยๆ 

คือในคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ให้เราตอบคำถามต่างๆ 

ว่า  True (T) or False (F)

 2. ใช้กับเอกสารหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ของจริง 

หรือทำจากวัสดุเทียม ไม่ใช่ธรรมชาติ (not genuine) 

หรือทำเลียนแบบ เช่น 

  The Thai police arrested the Iranians, 

who came into Thailand with false passports.

  (ตำรวจไทยได้จับชาวอิหร่านท่ีเข้าประเทศไทย 

โดยใช้หนังสือเดินทางปลอม)

  My mother has just got a new set of  

false teeth, so she must be more careful when  

having foods.

  (แม่ต้องคอยระวังขณะทานอาหารเพราะ 

เธอเพิ่งใส่ฟันปลอมชุดใหม่)

 3. หากใช้กับบุคคล หรือการกระทำ จะหมายถึง 

“ไม่ซื่อสัตย์” หรือ “เสแสร้ง” เช่น

  Naree should not show her false modesty 

in that situation.

  (นารีไม่ควรเสแสร้งแสดงกิริยาถ่อมตน 

ในสถานการณ์เช่นนั้น)

  I am always warned by my mother to be 

careful to talk to a false friend.

  (แม่คอยเตือนฉันเสมอว่าให้ระวังในการ

พูดคุยกับเพื่อนที่ไม่จริงใจ)

 คำที่เกี่ยวข้องกับ False ที่ควรทราบ

 False bottom = มี 2 ความหมายคือ 1. a bottom,  

as of a box, between which the real bottom there 

is a secret compartment.  2. a bottom, as of a whisky  

glass, formed to give the illusion that the glass 

holds more than it does. 

 (หมายถึงบริเวณส่วนล่างของกล่องหรือก้นแก้ว 

ที่ทำขึ้นมาเพื่อลวงตาให้ดูว่าบรรจุสิ่งของได้มาก)

 False-face (n.) = a mask, esp. a comical or 

grotesque one หมายถึงหน้ากากที่มีลักษณะขบขัน

หรือแปลกประหลาด    

    False hearted (adj.) = disloyal; deceitful 

หมายถึงหลอกลวง ไม่ซื่อสัตย์

 Falsehood (n.C.) = a formal word meaning 

an untrue statement or story that has been invented, 

esp. in order to give people the wrong idea about 

someone or something  หมายถึงปลอมแปลง หรือ 

แต่งเรื่องขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด  ตัวอย่าง

 They poisoned people’s minds by spreading 

falsehoods and malicious rumours.

 (คนพวกนั้นได้บั่นทอนจิตใจของประชาชน 

ด้วยการปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริง) 

 False imprisonment = the unlawful arrest 

or detention of another person หมายถึงการทำให ้

เสื่อมเสียอิสรภาพ                                                      

 False step a misstep; stumble หมายถึง 

ก้าวพลาดล้มหัวคะมำ  หรือ เดินซุ่มซ่าม

 False start หมายถึงการเริ่มต้นทำสิ่งใดๆ 

ที่ล้มเหลว อันเกิดจากการเตรียมตัวไม่ดีพอ หากใช ้

ในการแข่งขันกีฬาก็คือการทำฟาวล์ในจุดปล่อยตัว 

ของผู้เข้าแข่งขัน

  ‘Wrong’ เป็นคำคุณศัพท์ท่ีมีความหมายตรงข้าม 

กับ ‘right’ ใช้สื่อความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ใช้กับข้อมูล ข้อความ หรือตัวเลขที่บ่งบอก 

ว่า ‘incorrect’ หรือใช้กับการกระทำท่ีผิดจากระเบียบ 

ปฏิบัติ  หรือผิดมารยาท  เช่น    

  I tried to call Jim, but he must have  

given me the wrong number.

  (ฉันพยายามโทร.หาจิม แต่เขาอาจจะให ้

เบอร์ผิดกับฉันก็ได้)

  Sara did not get A in Physics; one out  

of five of her answers was wrong.

  (ซาร่าไม่ได้เกรดเอวิชาฟิสิกส์ เพราะเธอ 

ตอบผิดไปหนึ่งข้อจากห้าข้อ)

  Woranut was wrong to take her mother’s  

money without asking.

  (วรนุชมีความผิดที่เอาเงินของแม่ไปโดย

ไม่ได้บอกแม่)              

  It is wrong to treat your workers like this. 

 (ถือเป็นความผิดที่กระทำต่อคนงานเช่นนั้น) 

 2. ใช้เมื่อมีความเข้าใจผิดในเหตุการณ์ หรือ 

มีความคิดที่ไม่มีเหตุผลและความเชื่อที่ผิดๆ ที่สามารถ 

พิสูจน์ได้ว่าตรงกันข้าม  เช่น

  Correct me if I’m wrong, but aren’t you 

Mr. Hass?

  (คุณคือคุณฮาสใช่ไหมครับ ถ้าผมเข้าใจผิด 

กรุณาบอกด้วย)

  People used to believe that the world 

was flat, but we now know this is wrong.

   (คนเคยเช่ือว่าโลกแบน แต่ปัจจุบันเราทราบ 

กันแล้วว่ามันไม่จริง)

  I’m not sure whether Apiwan works as 

a broker; I could be wrong.

  (ฉันไม่แน่ใจว่าอภิวันท์ทำงานเป็นนายหน้า 

หรือเปล่า ฉันอาจผิดก็ได้) 

  You are wrong to think that a holiday  

in Spain is cheap.

  (คุณเข้าใจผิดท่ีคิดว่าการท่องเท่ียวในสเปน 

จะราคาถูก)

 3. ใช้เมื่อมีการกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสม  

Confused  Words :  False  - Wrong
รศ.เพ็ญศรี   รังสิยากูล
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หรือมีการวางตัวบุคคลและสิ่งของอยู่ผิดที่ผิดทาง 

อันก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่มีประสิทธิภาพ เช่น

  You are using the wrong knife; this is 

not for cutting meat.

  (คุณกำลังใช้มีดผิดประเภทแล้ว นี่ไม่ใช ่

มีดสำหรับหั่นเนื้อ)

  A word in the wrong place would spoil 

the effect.

  (ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ 

ย่อมทำให้เกิดผลเสียได้)

  He’s assembled it wrong; the biggest 

part should be on top.

  (เขาประกอบอุปกรณ์ผิดที่ ส่วนที่ใหญ ่

ที่สุดจะต้องอยู่ด้านบนสุด)

  Jim was asked to set up the new stereo, 

but he did it all wrong and now  it doesn’t work.

                   (จิมถูกขอให้ติดตั้งระบบเครื่องเสียงใหม่ 

แต่เขาทำผิดพลาดหมดจนบัดนี้ก็ยังใช้การไม่ได้)

         คำที่เกี่ยวข้องกับ Wrong ที่ควรทราบ คือ 

 Wrongdoing (n U) = any act or behavior  

that is wrong; bad or immoral behavior, especially  

involving breaking rules or not being fair or just  

 (ทำผิดระเบียบ หรือประพฤติผิดทำนอง 

คลองธรรม)

 ตัวอย่าง   

 The investigator found no evidence of 

wrongdoing and the company’s managers were 

cleared of all charges.

 (พนักงานสอบสวนไม่พบหลักฐานการ 

กระทำผิด ดังนั้นผู้จัดการบริษัทจึงพ้นข้อกล่าวหา)

 Wrong font = the incorrect font: used in 

proofreading to designate a type face of the wrong 

size or style (ตัวพิมพ์ผิดแบบหรือขนาด)

 Wrongful (adj.) = 1. full of wrong; unjust,  

unfair, or injurious 2. without legal right; (wrongful  

arrest/conviction/dismissal)  ผิดทำนองคลองธรรม 

 ตัวอย่าง    

 - How many wrongful convictions have 

there been in the US in the past  ten years?  

 (ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาได้เกิดความผิดพลาด 

ในด้านศีลธรรมอันดีงามมากแค่ไหนแล้วในอเมริกา) 

 -  The court decided she should be  

compensated for wrongful dismissal.

 (ศาลได้ตัดสินให้เธอควรจะได้รับการชดใช้

ในเรื่องที่โดนไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม)

 Wrongheaded (adj.) wrong and rather  

stupid, because it is based on a lack of understanding 

    (ด้ือร้ันเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ เน่ืองจาก 

ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง) 

 ตัวอย่าง   

 - The young man’s speech was full of 

wrongheaded ideas about the evils of capitalism. 

 (การบรรยายของชายหนุ่มเกี่ยวกับความ 

เลวร้ายของนายทุนล้วนแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจ 

ผิดๆทั้งสิ้น)                               

 - She pushed through these wrongheaded 

policies despite widespread opposition.                                  

 (เธอผลักดันนโยบายที่เธอมีความเข้าใจผิดๆ 

จนเป็นผลสำเร็จ ท้ังๆท่ีมีการคัดค้านกันอย่างกว้างขวาง) 

 นอกจาก 2 คำที่กล่าวมานี้ ยังมีอีกคำหนึ่ง 

ท่ีเก่ียวกับความผิดพลาด และได้ยินกันบ่อยๆ น่ันคือ 

(ต่อจากหน้า 6)    Confused Words :  False  - Wrong

 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรม 

กรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ 

อบรมธรรมเทศนา “พอใจในส่ิงท่ีมีอยู่ รับรู้ตามความ 

เป็นจริง” โดย อาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาส 

วัดสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และญาติธรรม 

เข้าฟังธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555  

ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  

 เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม บรรยายธรรม 

โดยสรุปความว่า การมีสุขภาพใจที่ดี ประกอบด้วย 

หลัก 5 ข้อ ข้อแรกคือ  ลมหายใจเป็นกัลยาณมิตร 

โดยการหยุดทำ หยุดพูด หยุดคิด และหายใจเข้าลึกๆ  

หายใจออกยาวๆ จนมีความรู้สึกตัวชัดเจน เป็นปกติ  

ทำครั้งละอย่างน้อย 1-2 นาที ทำวันละ 30 ครั้ง  

ในวันหน่ึงก็มีสุขภาพใจดีได้มากกว่า 1 ช่ัวโมง ข้อท่ีสอง  

หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ เพื่อปฐมพยาบาล 

ทางจิตใจ เมื่อตื่นเต้น ดีใจ เสียใจ น้อยใจ โกรธ 

เครียด รีบปรับลมหายใจ ต้ังสติดูลมหายใจ จนใจสงบ 

เกิดความรู้สึกเบาสบาย ข้อที่สาม เดินมีสติ รู้  

“ลมหายใจ” คู่กับ “การก้าวย่าง” เริ่มต้นด้วยการ 

หัดเดินช้าๆ เมื่อหายใจเข้า ก้าวเท้าขวา หายใจออก 

ย่างเท้าซ้าย รู้ลมหายใจ รู้การก้าวด้วยใจสงบ ข้อที่สี่  

ต่ืนรู้ ความสุขท่ีมีอยู่ภายในตน ทำก่อนนอนประมาณ  

20 นาที ทำใจสงบสบาย และสุขใจ โดยธรรมชาติ 

จิตเดิมแท้ของทุกคนมีความบริสุทธ์ิ และความสุขใจ 

อยู่แล้ว ที่ไม่สบายใจคือ ทุกข์ใจ เพราะอารมณ ์

เศร้าใจครอบงำจิต ทุกข์อยู่ที่ไหน สุขก็อยู่ที่นั่น  

เปรียบความทุกข์เป็นน้ำแข็ง ความสุขเป็นน้ำ ทุกข์กับสุข 

เป็นส่ิงเดียวกัน ความเศร้าใจ ทุกข์ใจละลายไป ความสุขใจ 

ก็ปรากฏขึ้น ลมหายใจ ความสุข จิตเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน เมื่อจิตมีความสุข เมื่อนั้น เรากำลัง 

เมตตามีความรักต่อตนเอง ถ้าปัจจุบันมีความสุขใจ 

เมื่อวันนี้ผ่านไปเท่ากับเป็นอดีตที่ดี และข้อสุดท้าย 

เร่ิมวันใหม่ด้วยใจดี หากต่ืนมาดูจิตไม่เบิกบานเท่าท่ีควร  

หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ความรู้สึกที่ดีเมื่อ 

สัมผัสจิตที่ไม่เบิกบาน ความรู้สึกไม่ดีหายไป เมื่อ 

ลมหายใจ ความสุข จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สุขภาพใจดี มีความสุข เริ่มต้นด้วยใจดี เริ่มต้น 

วันที่ดี 

คำว่า ‘Fault’ ศัพท์คำนี้เป็นคำนาม นำมาใช้เมื่อ 

งานที่เรารับผิดชอบเกิดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง 

ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องโดนตำหนิ เมื่อเรายอมรับ 

ว่าเราเป็นผู้ทำผิดจริง เราจะพูดว่า ‘I’m sorry. It’s 

my fault.’  หรืออีกสถานการณ์หนึ่ง เช่น 

 “The dog was escaped.” “That’s your fault 

because you left the gate open.” 

            (สุนัขหนีออกไปแล้ว มันเป็นความผิดของคุณ

ทีเดียวที่เปิดประตูรั้วทิ้งไว้) 

 หากนักศึกษาชอบดูการแข่งขันเทนนิส 

ท่านจะได้ยินคำว่า ‘Fault’  เมื่อผู้เสิร์ฟได้เสิร์ฟลูก 

ลงผิดคอร์ท ผู้กำกับเส้นจะตะโกนบอกว่า ‘Fault’ 

ทันที

 แล้วพบกันใหม่  สวัสดีค่ะ

พระอาจารย์มิตซูโอะ แนะหลัก 5 ข้อ เพื่อสุขภาพใจดี



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

M.B.A. สมุทรสาคร จัดสัมมนา “จุดเปลี่ยนเมียนมาร์ฯ”
  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด 

สมุทรสาคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนา 

“จุดเปลี่ยนเมียนมาร์ โอกาส และความท้าทายใน 

การลงทุน” เตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจ AEC และ 

บูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจระดับสากล สู่ชุมชน 

และท้องถ่ิน โดยมี นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการ 

จงัหวดัสมทุรสาคร                 เปน็ประธานและปาฐกถาพเิศษ 

เร่ือง “จุดเปล่ียนของเมียนมาร์ ในมุมมองของพ่อเมือง 

สมุทรสาคร” และมี รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า  

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ  นายประจวบ 

สุภิณี ทูตพาณิชย์ประจำกรุงย่างกุ้ง DR. Yu Wah  

สภาการค้าและอุตสาหกรรมทวาย และดร.สมเจตน์   

ทิณพงษ์ กรรมการผู้จัดการโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย  

ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมงาน 

เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ 

โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  จังหวัดสมุทรสาคร

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า  

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวว่าการสัมมนา 

ครั้งนี้ จัดโดยคณะนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 3  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 

การศึกษาและเพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 

ทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีความรู้  

ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน 

ในประเทศเมียนมาร์ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษา  

โอกาส และช่องทางในการค้า การลงทุน ของประเทศ 

เมียนมาร์ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ 

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 “การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้ดำเนินตามปรัชญา  

“บูรณาการความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ ระดับ 

สากล สู่ชุมชนและท้องถิ่น” ถือเป็นแหล่งวิชาการ 

ในการสร้างความเจริญและความมั่นคงนำไปสู่การ 

พัฒนาทางธุรกิจของจังหวัดสมุทรสาครและของ 

ประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที ่

สนับสนุนการสัมมนาครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้ 

ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนา สามารถนำความรู้ที่ได้ไป 

ต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งการดำรงชีวิตและ 

การทำงานต่อไป” 

 นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

สมุทรสาคร กล่าวว่า ชื่นชมคณะนักศึกษา M.B.A. 

จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำความรู้ 

ที่ได้รับตอบแทนสู่สังคม และให้ความสำคัญในการ 

เตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจในจังหวัด 

สมุทรสาคร เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) ปี 2558 รวมท้ังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม 

เพื่อสังคม (CSR) ที่ดำเนินการตามปรัชญาที่มุ่งมั่นใน 

การนำความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 

สมุทรสาคร เป็นการสร้างความเจริญและความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป  

 “การจัดสัมมนาในคร้ังน้ี มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 

ที่จะนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความ 

พร้อมธุรกิจของตนเอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน และเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับเกียรติจากท่านทูต 

พาณิชย์จากย่างกุ้ง และผู้บริหารจากเมียนมาร์ ให้เกียรติ 

มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านตั้งใจเก็บเกี่ยว 

สาระความรู้จากเน้ือหาให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือนำไปพัฒนา 

แนวความคิด และใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำธุรกิจ การค้า และ 

การลงทุนในอนาคตต่อไป”

 นายจุลภัทร แสงจันทร ์ กล่าวถึง “จุดเปลี่ยน 

ของเมียนมาร์  ในมุมมองของพ่อเมืองสมุทรสาคร” ว่า 

หลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2010 ประเทศต่างๆ หันมา 

ให้ความสนใจ และสานความสัมพันธ์กับเมียนมาร์มากข้ึน  

โดยเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยีทันสมัย 

และการศึกษา รวมทั้งเข้ามาลงทุนทำธุรกิจทั้งทางด้าน 

เกษตรและอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 ปัจจุบันเมียนมาร์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ 

บริสุทธิ์มากมาย เช่น ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี ป่าไม้  

และทรัพยากรทางทะเล ซึ่งภาคการเกษตร ได้จ้างบริษัท 

เอกชนจากประเทศต่างๆ เข้ามาพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

ระบบชลประทาน นำเทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้ามา 

ปรับปรุงพันธ์ุพืช เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน  

ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลเมียนมาร์ได้กำหนดเขตนิคม 

อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น โดยมีนโยบาย 

พัฒนาและสนับสนุนให้เอกชนมาลงทุน สนับสนุน  

และส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับประชากรของประเทศ และ 

ภาคบริการ มีการขยายตัวและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต่อไปว่า  

รัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าได้ลงนาม 

ในบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาโครงการนิคม 

อุตสาหกรรมท่าเรือน้ำลึกทวายและถนนเชื่อมต่อ 

ไปประเทศไทย โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป- 

เมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทาน และลงพื้นที ่

ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและทำ 

แผนงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการพัฒนา 

ท่าเรือน้ำลึกทวายนิคมอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวย 

ความสะดวกต่างๆจะส่งผลให้ทวายก้าวขึ้นมาเป็น 

ศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง 

ต่อการค้าที่เจริญก้าวหน้าและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

จีนตอนใต้ และเพื่อตอบสนองความต้องการอย่าง 

ต่อเนื่องในการขนส่งทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย 

และทะเลอันดามันต่อไป

 “โครงการทวาย ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ 

ชาวสมุทรสาคร ที่จะคิดและลงทุนประกอบธุรกิจ 

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าทางทะเล  

เพราะเป็นช่องทางในการส่งออกที่สำคัญ อีกทั้ง 

การเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์เก่ียวกับส่ิงอุปโภคบริโภค  

ขยายตลาดสินค้าไทยก็เป็นส่ิงท่ีควรทำ เพราะค่าจ้าง 

แรงงานถูก สร้างฐานการผลิตก็จะช่วยให้ลดต้นทุน  

และสร้างกำไรยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือ รัฐบาลไทยต้อง 

ให้ข้อมูลและสนับสนุนการลงทุนของนักธุรกิจ  

รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม 

กับการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมียนมาร์ และการ 

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ต่อไป”    
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กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันแจ้งจบไว้ในภาค 1/2554 ได้รับใบ 

รับรองสภาฯ ทรานสคริปท์จบแล้ว จึงอยากทราบ 

ว่ามหาวิทยาลัยมีการกำหนดวันซ้อมรับปริญญา 

หรือยังค่ะ และเราสามารถติดตามข้อมูลได้ท่ีไหนบ้าง 

ตอบ    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา  

2554-2555 รุ่นที่ 38

 กำหนดการซ้อมย่อย

 ส่วนกลางวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556  

ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 2 และ 3

 ส่วนภูมิภาค สาขาวิทยบริการฯแต่ละแห่ง

กำหนดตามความเหมาะสม

 กำหนดการซ้อมใหญ่

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2556 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 สำหรับลำดับที่ แถวที่ เวลานัดหมายวัน 

ฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แต่ละคณะจะประกาศให้ทราบอีกคร้ัง ขอให้บัณฑิต 

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางมหาวิทยาลัย  

หรือจากบอร์ดประกาศของแต่ละคณะ

ถาม  สวัสดีครับ  ผมอยากทราบว่า

 1. การคิดเกรดเฉลี่ยรวมตอนขอจบ 

ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช่ไหมครับ จึงจะ 

มีสิทธิจบการศึกษาได้ เพราะเทอมน้ีผมสอบได้เกรด  

D กับ D+ เป็นส่วนใหญ่ อย่างนี้ผมจะทำอย่างไร 

ได้บ้าง  ถ้าต้องการให้ผลการเรียนดีขึ้น

 2. ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ 1 กระบวนวิชา  

และเม่ือผลสอบออกมาผ่านต้องทำอย่างไร ขอเงินคืน

ภายในช่วงวันไหนถึงวันไหนครับ

ตอบ 1. นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้อง 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป แต่ถ้า 

นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษา 

สามารถนำวิชาที่สอบได้เกรด D หรือ D+ นำมา 

ลงทะเบียนเรียนใหม่ และถ้าผลสอบได้เกรดสูง 

กว่าเดิม เกรดเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. นักศึกษาลงทะเบียนซ่อมกันไว้ขอเงิน 

คืนไม่ได้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะภาคปกติ  

(1, 2) และภาคฤดูร้อนเท่านั้น ดังนั้น นักศึกษา 

ไม่ต้องเข้าสอบซ่อมและไม่ต้องดำเนินการแต่ 

อย่างใด

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2555  จำนวน 19 วิชา ดังน้ี

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55244 CHI 1002 80/25 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

  (CN 102)   

 55183 CSC 4221 105/25 หลักสูตรและ รศ.สกุล  มูลแสดง   

  (CU 474)  สาระการเรียนรู้ชีววิทยา

 55304 ECT 4504 62/25 เทคนิคการนำเสนอสื่อ อาจารย์ยศระวี  วายทองคำ  

  (ET 481)  การศึกษาเบื้องต้น

 55234 EDA 3137 28/25 การบริหารและ รศ.ดร.สุธีรา  สุริยวงศ์  

    การจัดการการศึกษาปฐมวัย

 55310 ENS 4301 49/25 การแปลวรรณกรรม รศ.ณภาจรี  นาควัชระ  

    ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 55269 HED 2011 76/25 นวัตกรรมและเทคโนโลยี- รศ.ดร.วัฒน์  บุญกอบ

  (HA 211)  การสื่อสารทางสุขศึกษา 

 55206 HIS 3502 75/25 ประวัติศาสตร์ยุโรป 2   รศ.ศฤงคาร  พันธุพงศ์

  (HI 352)

 55267 HME 121 47/25 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อาจารย์เศวรัตน์  วนาสุขพันธ์

  (SS 267)

 55219 KOR 1002 (S) 56/25 ฝึกพูดภาษาเกาหลี ผศ.บุญมา  พิพิธธนา  

  (KO 102) (S)

 55182 LAW 1003 53/25 กฎหมายแพ่งและ รศ.พวงผกา  บุญโสภาคย์  

    พาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 

 55192 LAW 1005 40/25 กฎหมายอาญาภาค 1 รศ.ธีระ  สิงหพันธุ์

  (LA 105) (LW 105)

 55241 LAW 1005 90/25 กฎหมายอาญาภาค 1 รศ.สุขสมัย  สุทธิบดี

  (LA 105) (LW 105)

 55198 LAW 3042 49/25 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์

  (LA 342) (LW 461) ทางปกครองและความรับผิด

    ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 55176 LI 332 (S) 29/25 ไวยากรณ์ไทยในภาษาศาสตร์ ศ.ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์

 55239 MCS 3206 48/25 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อ- ผศ.อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

  (MC 326) (SS 239) มวลชน

 55139 PA 419 81/25 สัมมนาการบริหารองค์การ ผศ.วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล

    ในภาครัฐ

 55245 POL 1101 71/25 การเมืองและการปกครองไทย รศ.สุขุม  นวลสกุล และคณะ

  (PS 110)

 55216 THA 1001 (H) 23/25 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย รศ.ดร.นิตยา  กาญจนะวรรณ

 55211 TO 401 62/25 หลักการมัคคุเทศก์ รศ.ทิพวรรณ  พุ่มมณี

  (HO 420)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

 วัน  เวลา  และสถานที่เรียน  
 ศุกร์ 09.30 - 11.20 น. ห้อง LAB / HOB 1
 อาจารย์ผู้สอน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์
 กระบวนวิชา  GER 2101 (GN 226) เป็นวิชาเอกบังคับ  
เนื่องจากในการเรียนภาษาต่างประเทศ นักศึกษา 
จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดและการฟังภาษา 
เยอรมันในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่มีความสำคัญต่อชีวิต 
ประจำวัน ให้สามารถเจรจาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 
และมีประสิทธิภาพ ในกระบวนวิชานี้นักศึกษา 
จะได้ เรียนรู้จักคำศัพท์สำนวนที่ เกี่ ยวข้องกับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ  พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ 
สามารถตั้งคำถามและตอบคำถามพื้นฐานรวมทั้ง 
แต่งประโยคง่าย ๆ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 คำอธิบายกระบวนวิชา 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 
โดยอาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ 
 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
 *  นักศึกษาฝึกฝนทักษะการฟังภาษาเยอรมัน
ในสถานการณ์ต่างๆ
 * นักศึกษาเข้าใจและสามารถตอบคำถาม 
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฟัง
 * นักศึกษาฝึกฝนทักษะการพูดภาษาเยอรมัน 
โดยแต่งเป็นประโยคง่ายๆ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 * นักศึกษาสามารถตั้งคำถามภาษาเยอรมัน 
เพ่ือเป็นหัวข้อสนทนาเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 * นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนท่ีจำเป็น 
สำหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ
 วิธีประเมินผล
 สอบปลายภาค 100 คะแนน (ทดสอบทักษะ 
การฟัง 50 คะแนนและทักษะการพูด 50 คะแนน)
 กำหนดสอบ คณะจัดสอบเอง (นักศึกษา 
ติดตามประกาศของทางสาขาวิชาฯ อีกครั้ง)
 เนื้อหาวิชา
บทที่ 1  Lektion 1: Ich und du
  (เนื้อหา: การแนะนำตัวเอง การทำความ 
  รู้จักเพื่อนใหม่และการสอบถามข้อมูล 
  ส่วนตัว)
บทที่ 2 Lektion 2: Tagesablaufe
  (เนื้อหา: กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ข้อมูล 
  ทั่วไปเกี่ยวกับตารางเวลาการเรียนหรือ 
  การทำงาน)

ภาค 2/2555
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บทที่ 3 Lektion 3: Wo wohnen die Studenten? 

  (เนื้อหา: รูปแบบที่อยู่อาศัยของนักศึกษา  

  เช่น หอพักนักศึกษา อพาร์ตเมนต์เช่ารวม  

  หรืออาศัยอยู่บ้านพ่อแม่ ตลอดจนถึง ทำเล 

  ที่ตั้ง ขนาดห้องพัก ราคา ข้อดีและข้อเสีย)

บทที่ 4 Lektion 4: Geburtstagsparty und Einladung

  (เน้ือหา: การเช้ือเชิญเพ่ือนไปร่วมงานวันเกิด  

  การสอบถามสถานท่ีและเวลาจัดงาน การกล่าว 

  อวยพรเน่ืองในวันเกิด การให้และรับของขวัญ 

  ในงานวันเกิด)

บทที่ 5 Lektion 5: Verabredung

  (เน้ือหา: การนัดหมาย การสอบถามเก่ียวกับ 

  เวลาและสถานที่ การกล่าวคำขอโทษใน 

  กรณีที่ไปสาย และให้เหตุผลประกอบ)

บทที่ 6 Lektion 6: Ruf mich mal an! 

  (เน้ือหา: การสนทนาทางโทรศัพท์ การสะกดช่ือ  

  ทางโทรศัพท์ การต่อสายโทรศัพท์ไปยัง 

  บุคคลท่ีต้องการ การกล่าวคำขอโทษในกรณี 

  ที่ต่อสายโทรศัพท์ผิด บทพูดของเครื่องรับ 

  โทรศัพท์อัตโนมัติ)

บทที่ 7 Lektion 7: Wir gehen auswarts essen!

  (เนื้อหา: บทสนทนาทั่ว ๆ ไปในร้านอาหาร  

  การส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม การสอบถามถึง 

  อาหารท่ีแนะนำ การสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ 

  อาหารเฉพาะอย่าง เช่น อาหารมังสวิรัติ  

  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รวมท้ังการชำระเงิน 

  และให้ทิปแก่พนักงาน)

บทที่ 8 Lektion 8: Benimmregeln bei Tisch

  (เน้ือหา: หลักปฏิบัติและมารยาทบนโต๊ะอาหาร  

  ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่าง 

  วัฒนธรรมไทยและเยอรมัน  ส่ิงท่ีควรทำและ 

  ไม่ควรทำ)

บทที่ 9 Lektion 9: Urlaub und Reisen

  (เนื้อหา: การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว  

  การแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  

  การเล่าถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว  

  การสอบถามราคาค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก การเลือกใช้

  พาหนะในการเดินทางแบบต่าง ๆ     การสอบถาม 

  เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและระยะทาง  

  การชักชวนครอบครัวและเพื่อน ๆ ให้ร่วม 

  เดินทาง)

บทที่ 10 Lektion 10: Ute und Paul per Anhalter

  (เนื้อหา: บทสนทนาระหว่างการเดินทาง 

  โดยวิธีโบกรถ)

บทที่ 11 Lektion 11: Beim Arzt

  (เนื้อหา: การไปพบแพทย์ การนัดหมาย 

  ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ การเล่าถึงอาการของโรค  

  และการวินิจฉัยโรค)

บทที่ 12  Lektion 12: Auf der Bank 

  (เนื้อหา: การเปิดบัญชีธนาคาร การให้ 

  คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชีประเภท 

  ต่าง ๆ การถอนเงิน การฝากเงิน สอบถาม 

  เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  

  และข้อมูลอื่น ๆ)

..

..

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์  

กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน 

ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศ 

ตั้งแต่ปี 2516 และขยายเป็นวิชาโทในปี 2532 จนใน 

ปี 2555 ได้เปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในภาค 2  

ปีการศึกษา 2555 งานน้ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น  

รวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น 

และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศญี่ปุ่น

 จากนั้น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า 

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ  

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ 

ที่มาลงทุนในประเทศไทย  เพราะฉะนั้นการเรียนรู ้

ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในภายหน้า 

เป็นอย่างมาก การเรียนรู้ด้านภาษาอย่างเดียวก็จะ 

ไม่สมบูรณ์ต้องเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี  

ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการ 

เรียนรู้ภาษา 

 อีกท้ังประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีความ 

น่าสนใจประเทศหน่ึงในด้านความเจริญเติบโตทางด้าน 

เทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันยังมีการรักษาวัฒนธรรม 

ประเพณี และความเป็นอยู่ของสังคมแบบดั้งเดิมไว ้

เป็นอย่างดี  พร้อมกันน้ีประเทศญ่ีปุ่นยังได้มีการแปล 

หนังสือภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อให ้

คนญ่ีปุ่นได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ 

อื่นๆ

 “การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นนักศึกษาจะต้อง 

ตระหนักถึงความรู้ในด้านต่างๆของประเทศญี่ปุ่น 

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  

และการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่น เพื่อจะได้นำความรู้ที ่

ได้มาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่มี 

ความต้องการผู้ที่มีความรู้ต่างๆของประเทศญี่ปุ่น”  

เปิดบ้านเอกภาษาญี่ปุ่น              (ต่อจากหน้า 1)

 ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์  

มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชา PED 4203 ในการ 

สอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวจากที่  

ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 

เป็นมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบให้ โดยกำหนด 

ให้สอบในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 

14.00 - 16.30 น.

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ภาค 2 ปีการศึกษา 2555
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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 ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

โขนรามคำแหงฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

RU โลจิสติกสฯ์                         (ต่อจากหน้า 12)

โทรทัศน์ เครื่องไม้เครื่องมือทำอะไรต่อมิอะไรที่ให ้

มันเกิดข้อมูลข่าวสารหรือรับข้อมูลข่าวสารได้ 

แพร่ข้อมูลข่าวสารได้ และก็เทคโนโลยีที่ไม่เห็น 

เป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเป็นคลื่น เป็นแสงเป็นสาย 

อะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ที่เห็นอย่างเช่น เป็นไฟเบอร ์

ออฟติกหรือว่าอาจจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

สัญญาณดาวเทียม สัญญาณอื่นๆ มี wifi มี 3G 4G 

อะไรต่างๆ ไหลมาเทมา ประเดประดังมา

 ลูกศิษย์จะเห็นได้ว่าวิธีการเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารนั้น เข้าได้หลายช่องทาง อันนี้ก็เป็นเรื่องของ 

เทคโนโลยี เป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือและเรื่อง 

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีอีกอันหนึ่งก็คือ 

วิธีการคิด ครูถือว่าเป็นเทคโนโลยีของสมอง เป็นของ 

ความคิด การคิดเป็นลำดับ เช่นเราแต่งตัวเราจะสวม 

เสื้อผ้าอย่างไร มันก็เป็นการคิดเป็นลำดับ จะต้องสวม 

ชั้นในก่อน สวมชั้นในเสร็จก็จึงสวมชั้นนอก แล้วแต่ 

จะแต่งจากบนลงไปหรือแต่งจากล่างขึ้นมาอย่างนี้ 

เป็นต้น มันก็มีวิธี บางคนก็ใช้วิธีผสมผสาน อย่างนี้ 

เรียกว่าวิธีการคิดหรือการทำเป็นวิธีการเป็นข้ันเป็นตอน  

เป็นวิธีการที่ครูถือว่าเป็นเทคโนโลยีในการคิด 

 ลูกศิษย์ครับ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบใด 

การที่มาอย่างรวดเร็วและรวมกันมา ประเดประดัง 

มาอย่างที่ว่านั้น ถ้าหากว่าเราไม่พินิจพิจารณาแยกแยะ  

ใช้ให้เป็น เราสับสนวุ่นวายกับมันเป็นอย่างมากก็ไม่ได้  

บางคนใช้ไปในทางที่ไม่เป็นคุณ อย่างนี้ก็ทำให้ชีวิต 

ลำบากในภายหน้า บางคนใช้เป็นคุณก็จริงอยู่แต่ไม่หยุด 

ไม่หย่อน ไม่มีการพัก ไม่มีการพินิจพิจารณาว่าเรา 

ควรจะให้เวลาเท่าไหร่ ไม่รู้จักแบ่งเวลา ไม่รู้จักการ 

ฝึกตนในการท่ีจะฝึกตน ดูให้ดีนะครับไม่รู้จักการฝึกตน 

ในการที่จะฝึกตน ทีนี้มาดูในเรื่องการเรียนรู้ ลูกศิษย ์

ลองมองไปตามชนบท เด๋ียวน้ีน้ันผู้คนมีความรู้หลากหลาย  

ประชาชนได้ฟังการโอภาปราศรัยของนักการเมือง  

เห็นการประชุมสภา ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆ ทั่วถึงกัน 

ทันที ถ้าหากไม่ปิดหูปิดตาตนเองก็จะทราบ ก็จะรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องความรู้อันอื่น ความรู้ระดับ 

ประถม มัธยม ก็ประสมประสานกันไป ชาวบ้าน 

ไม่ได้ เข้าไปเรียนโดยตรงก็อาจจะไม่รู้กรรมวิธี 

การเอามาใช้ แต่ถามว่าความรู้พื้นฐาน ครูเข้าใจว่า 

คนส่วนมากรู้ ทราบ แม้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก ็

เข้าใจ พูดง่ายๆว่าความรู้พื้นฐานระดับ ป.4 นั้นไม่พอ  

ระดับมัธยมก็ไม่พอ ถามว่าเท่าไรจึงพอ ครูเห็นว่า 

ต้องระดับปริญญาตรีจึงจะพอเป็นความรู้พื้นฐานได้  

สมัยนี้นั้นน่าจะต้องเริ่มที่ระดับปริญญาโทจึงจะไหว  

เพราะว่าในระดับของความรู้นั้น ถ้าหากว่ามองไปที่ 

จะแยกระดับ ความรู้ในระดับปริญญาตรีน้ันกว้างขวางมาก  

คนรู้กันเยอะ เม่ือเป็นอย่างน้ันการมาพูดกันว่า คนปัจจุบัน 

มีความรู้ไม่เท่าคนแต่ก่อน แต่กว่าคนเหล่านั้นจะได ้

รับข้อมูลข่าวสารต้องใช้นกพิราบ ต้องคนวิ่ง ต้องใช ้

ธนูยิง อะไรต่อมิอะไรต่างๆ จึงจะได้ข้อมูลข่าวสาร 

แต่ในปัจจุบัน เพียงหยิบขึ้นมาฟัง หรือตั้งใจฟังก็จะ 

มีคลื่นเข้ามาหาได้ ทุกอย่างมาอย่างรวดเร็ว จะสังเกต 

เห็นว่ารามคำแหงใช้วิธีเรียนได้หลายรูปแบบ นักศึกษา 

บางคนโหลด e-Book มาศึกษา นักศึกษาสามารถ 

เรียนอยู่ที่บ้านได้โดยเข้าในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

และมีอะไรอื่นๆ อีกมากมายที่มหาวิทยาลัยอำนวยความ 

สะดวก จะเห็นได้ว่าการเรียนทุกวันนี้นั้นแม้ว่าจะอยู ่

ตามท้องไร่ท้องนา ก็ยังสามารถเรียนได้ อยู่ที่ว่าผู้ที ่

อยากได้ความรู้นั้นจะไปหยิบ ไปจับ ไปคว้าเอามาจาก 

ท่ีไหน และมีวิธีการเรียบเรียงหรือมีวิธีการเรียนรู้ข้ันตอน 

อย่างไร ลูกศิษย์ครับ ลองพิจารณาดูว่าครูบอกว่าอะไร  

ลองอ่านซ้ำสัก 2 รอบ 3 รอบ ตรงไหนที่ครูอธิบาย 

ว่าอย่างไร แล้วกาลข้างหน้าจะเป็นอะไรเกิดขึ้น ต่อไป 

จะเป็นอย่างไร นั่นอยู่ที่วิสัยทัศน์ของลูกศิษย์แล้ว ลอง 

ทบทวนดู คราวหน้าอาจจะพูดในเรื่องอย่างนี้อีก วันนี ้

เอาไว้แค่นี้ก่อน สวัสดีครับ

 การจัดประชุมคร้ังน้ีเพ่ือให้เป็นเวทีแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นและขบคิดระหว่างผู้เข้าประชุมจาก 

ทั่วโลกทางด้านวิชาการ การวิจัยทางบริหารธุรกิจและ 

เศรษฐศาสตร์ และเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษา 

ปริญญาเอก และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ท้ังยัง 

เป็นการพัฒนาและเสาะหาโอกาสในการร่วมมือกัน 

ทางด้านวิชาการระดับนานาชาติด้วย 

 โครงการฯสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ขอเชิญ 

คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก  

และนักศึกษาปริญญาโทจากทุกสถาบันทั่วประเทศ 

ท่ีสนใจ ส่งบทคัดย่อและบทความเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 

ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในการประชุมคร้ังน้ี  

โดยมีกำหนดการ คือส่งบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) ภายใน 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ  

วันที่ 15 มีนาคม 2556 วันสุดท้ายของการส่งบทความ 

(ภาษาอังกฤษ) วันที่ 30 เมษายน 2556 และประกาศ 

ผลตอบรับบทความ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556   

ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม  นักศึกษา 350-400 US$   

และผู้สนใจทั่วไป 450-500 US$

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน 

โครงการฯ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์                คณะบริหารธุรกิจ  

ชั้น 5 โทร. 0-2310-8235 www.mbalogistics.ru.ac.th  

หรือ Hilton Reykjavik Nordica e-mail: icbe2013 

@yahoo.com, www.utcc.ac.th/icbe

ชื่นชมศิลปะการแสดงที่หาชมได้ยาก โดยนำเสนอ 

การสาธิตและบรรเลงดนตรีไทยประกอบนาฏศิลป์ 

ในชุดเพลง “สิบสองภาษา” เป็นการแสดงนัยทางสังคม 

และวัฒนธรรมของวิถีชีวิตไทยที่มีคนหลายเชื้อชาติ 

ปะปนกันอยู่ในชุมชนแบบไทยมาตั้งแต่โบราณ และ 

การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 

เช่นน้ีเอง ทำให้ปฐมาจารย์ทางด้านดนตรีและการฟ้อนรำ 

ของไทยได้รังสรรค์บทเพลงในท่วงทำนองที่แสดงถึง 

ลักษณะของชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

เช่น จีน แขก ลาว พม่า ญี่ปุ่น ญวน มอญ ฝรั่ง ฯลฯ 

การแสดงครั้งนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้นำ 

การบรรยายและสาธิตเพื่อให้ความรู้สำหรับนักเรียน 

นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ ประกอบกับการแสดง “ออกตัว”  

ซ่ึงผู้แสดงจะแต่งกายตามเช้ือชาติในภาษาต่างๆ มาร่ายรำ 

ตามทำนองเพลงซึ่งมีเนื้อหาและวิธีการร้องการบรรเลง 

สนุกสนานไปตามลักษณะของชาตินั้นๆ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  

80 หน่วยกิตข้ึนไป ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในองค์กรใด 

มีความต้ังใจจริงและสามารถฝึกงานได้ตามเวลาท่ีกำหนด 

(2 เดือน) ฝึกงานระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง  

30 กรกฎาคม 2556

 หลักฐานการสมัคร

 1.  ใบสมัคร ขอรับท่ีคณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 

 (ตึกเก่า) ชั้น 2 ห้อง 1203

 2.  ใบเช็คเกรด จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด 

จำนวน 1 ฉบับ 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 

 5. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว 

จำนวน 2 รูป 

 มีหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานกว่า  

50 หน่วยงาน อาทิ ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด 

กรมบังคับคดี ศาลปกครอง สำนักงานกฎหมายต่างๆ 

เป็นต้น 

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ี คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1  

(ตึกเก่า) ช้ัน 2 ห้อง 1203 ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม ถึงวันท่ี  

8 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8170, 082-

820-4199, 089-523-8371, 089-928-2531, 084-768-

7633 หรือ www.law.ru.ac.th

 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๑) วันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

    
 
 
 

ไม่ทราบไม่ได้

(อ่านต่อหน้า 11)

RU โลจิสติกส์ เชิญเสนองานวิจัย

สำนักเทคโนฯ อบรมการใช้เครื่องมือควบคุมระบบ

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ ครูเคยพูดหลายคร้ังหลายหน  

ย้ำแล้วย้ำอีก อยากจะให้ลูกศิษย์ได้ลองพิจารณา 

ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าอยากให้เอะใจ 

ถามว่าทำไมต้องเอะใจ เพราะว่าเรื่องที่ครูจะเล่า 

ต่อไปนี้ บอกต่อไปนี้ หรือชวนให้คิดต่อไปนี้นั้น 

มันเป็นเร่ืองของความเปล่ียนแปลง แล้วก็เป็นเร่ืองท่ี 

เราจะต้องตามให้ทัน ถ้าตามไม่ทันนอกจากเราจะ 

ล้าสมัยแล้ว เราก็ยังจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ด้อยพัฒนา 

ในการศึกษา ไม่เฉลียวฉลาดในการที่จะเรียนรู ้

ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่า เรารู้เราทราบว่ามันเกิด 

อะไรขึ้น แล้วกำลังเป็นอะไรต่อไป มันเป็นเรื่อง 

ที่เราจะต้องติดตาม เราจะต้องพินิจพิจารณาด ู

แล้วก็ปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงวิธีการต่างๆให้ทัน 

กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ 

 ท่ีครูเล่าน้ี ลูกศิษย์ลองดูนะครับว่า ในการท่ี 

บางครั้งผู้ใหญ่ หรือคนมันจะพูดกันโดยทั่วไปว่า 

แต่ก่อนน้ัน จบการศึกษาช้ัน ป.4 ก็พอแล้ว อ่านออก 

เขียนได้ก็พอแล้ว ต่อมาก็บอกว่าจบแค่ ป.4 ไม่ได้  

อ่านออกเขียนได้เท่านั้นไม่พอ อย่างน้อยจะต้อง 

จบชั้น ม.3 นั่นหมายความว่าจบ ป.4 แล้วก็ไปต่อ  

ม.1-3 หลักสูตรเดิมมันเป็นอย่างน้ัน ต้องจบอย่างน้อย  

ม.3 ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่พอจะมีความรู้ ถ้าพูดกัน 

อย่างประชดประชัน หรือพูดกันแรงๆ ก็คือพอจะ 

เป็นผู้เป็นคนกับเขาได้ ซ่ึงความจริงก็ไม่ถึงขนาดน้ัน  

เพราะการเรียนรู้บางทีก็เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด  

แล้วก็ต่อๆมาหลายปีเข้าเป็น 10 ปี 20 ปี คนก็พูด 

กันว่า อย่างต่ำต้องจบ ม.6 หรือมัธยมปีท่ี 6 แบบเดิม 

นะครับ แล้วก็ต่อมาจนจบช้ันเตรียมอุดมศึกษา แต่ก่อน 

ก็เป็นถึง ม.7 ม.8 พูดง่ายๆว่าเรียนประถมอยู่ 4 ปี  

เรียนมัธยมอีก 8 ปี ก็เป็น 12 ปี ก็เหมือนกันกับ 

ปัจจุบันนี้ ถ้าจบมัธยมบริบูรณ์ จบ ม.ศ.6 ก็เรียน 

กัน 16 ปี หรือเกรด 12 ถ้าหากว่าเทียบกันกับ 

ต่างประเทศเขา ทีน้ีลองมาดูต่อไปอีกว่า บางประเทศ 

นั้นเขาบังคับการศึกษา คือเกณฑ์การบังคับว่า  

การเรียนการสอนของเขานั้นไม่ใช่จบเพียงชั้น 

มัธยมเท่าน้ัน เขาต้องจบถึงช้ันปริญญาตรีก็มี ตรงน้ี 

ท่ีครูอยากจะย้ำอีกคร้ังหน่ึงกับลูกศิษย์ท้ังหลายว่า  

ณ วันน้ีน้ัน เราต้องคิดดูว่าเทคโนโลยีเก่ียวกับการศึกษา  

เก่ียวกับการส่ือสารข้อมูล เก่ียวกับการดำเนินการ  

เก่ียวกับการทำการอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ท่ีใช้คำว่า 

เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่าง 

มีรูปร่างก็อย่างเช่นเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เคร่ืองส่งวิทยุ 

 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานเครื่องมือควบคุม 

การรับ-ส่งสัญญาณการเรียนการสอนทางไกล” แก่เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 22 สาขา  

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการเรียนการสอนทางไกลท่ีปรับปรุงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ณ ห้องอบรมสัมมนา โรงแรม 

ชาลีน่า  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ เชิญคณาจารย์ นักวิชาการ  

นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท 

จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ร่วมเสนอบทความและ 

เผยแพร่งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  

ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง 

“Business Challenges of Globalization for  

Sustainable Economic Development” ผู้สนใจ 

ส่งบทคัดย่อและสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  

2556

 โอกาสน้ี รศ.ดร.ธัญปวีณ์   

รัตน์พงศ์พร ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

โลจิสติกส์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยโครงการฯ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 

ร่วมกับสถาบันการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  

(Thailand Management Association : TMA) 

และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ได้แก่ Kellogg  

College : University of Oxford, England Lincoln  

University, New Zealand และ University of Iceland, 

Iceland จะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 4 (International  

Conference on Business And Economics: ICBE4)  

เรื่อง “Business Challenges of Globalization for  

Sustainable Economic Development” ระหว่างวันท่ี  

13-15 มิถุนายน 2556 ณ Hilton Reykjavik Nordica,  

Reykjavik ประเทศไอซ์แลนด์ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดแสดงโขนรามคำแหงสัญจร ณ จังหวัด 

เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2556 ณ 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง 

และโรงเรียนผดุงวิทย์ อำเภอหล่มสัก ซ่ึงเป็นกิจกรรม 

ในโครงการดนตรีไทย สานสายใยชุมชน ที่เป็น 

ความร่วมมือระหว่างสำนักการสังคีต กรมศิลปากร  

และโขนรามคำแหง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.

 ท้ังน้ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรม 

ตามพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้ง 

ผู้สนใจจากภายนอกได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู ้

ศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติ  ที่มาจากการริเริ่ม 

ของ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี  

จึงได้เปิดให้มีการฝึกหัด “โขนรามคำแหง” มาต้ังแต่ปี  

2547 ซ่ึงยังคงมีการฝึกสอนและจัดแสดงอย่างสืบเน่ือง 

มาจนปัจจุบัน มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 

 สำหรับการแสดงโขนรามคำแหงสัญจร 

ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานระดับชาติที่

ทำหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะการแสดงดนตรีไทยและ 

นาฏศิลป์ คือ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัด 

การแสดงร่วมกันเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และ 

โขนรามคำแหงสัญจร จ.เพชรบูรณ์


