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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
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 ๓๐ 

วันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 ม.ร.จัดงานคหกรรมศาสตร์เสริมสร้างสุขภาพวัยว้าวุ่นม.ร. ลงนามถวายอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช

 สมเด็จพระสังฆราชสิ้น    สู่สวรรค์

ไทยต่างก่นโศกศัลย์    สุดเศร้า

พระเป็นหลักพุทธศาสน์อัน   เอกอุ แท้นอ

“แสงส่องใจ” จักเฝ้า  ฝากให้หวนคนึง

 ลึกซึ้งสอนสั่งไว้  เบี่ยกมล

พึงชนะใจตน  ต่อให้

มารนอกมิผจญ  จับจิต ได้นา

ชำนะจิตตนไซร้  กระจ่างแจ้งทางธรรม

 สมเด็จฯ ล้ำจริยวัตรแม้น  ศาสดา

สมเด็จฯ เปี่ยมบุญญา  ยิ่งล้น

ขอพระจุ่งไคลคลา  คืนสู่

สุญญตาหลุดพ้น  วัฏฏ์แล้วสงบเทอญ

“ส่งเสด็จฯ สู่สุญญตาอนันตกาล”
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รศ.บุปผา  บุญทิพย์  ประพันธ์)

 นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอินทร์จันทร์  บุราพันธ์ และ นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร บุคลากร ม.ร. ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2556 ณ บริเวณสำนักหอสมุดกลาง ชั้นล่าง

 โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนร่วมลงนาม 

ถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณ 

สำนักหอสมุดกลางได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 

 นอกจากน้ี สำนักหอสมุดกลาง ม.ร.ยังได้จัดนิทรรศการ “100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระจริยวัตร 

อันงดงามแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจด้วย



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับบริษัท 

ชู้ตอิท จำกัด จัดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับ 

อุดมศึกษา UNIVERSITY BASKETBALL 

INVITATION (UBI) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-24 

พฤศจิกายน 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

พร้อมเงินรางวัลกว่าแสนบาท

อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ 

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงร่วมกับ 

บริษัท ชู้ตอิท จำกัด 

จัดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 

UNIVERSITY BASKETBALL INVITATION  

(UBI) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดการแข่งขันระหว่าง 

วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2556 รอบแรกวันที่ 

13-19 พฤศจิกายน 2556 ณ ยิมเนเซียม 3 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และรอบสอง 

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2556 ณ MCC HALL 

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิและจะมีพิธี 

เปิดงานในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยมี 

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี เป็นประธาน 

ในพิธี (อ่านต่อหน้า 9)

ม.ร. ร่วมกับบริษัท ชู้ตอิท
จัดมหกรรมบาสเกตบอลอุดมศึกษา UBI

ประชุมวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์
 อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล รักษาการในตำแหน่ง 

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์ ศรีสวรรค์ รักษาการ 

ในตำแหน่งรองคณบดี ร่วมประชุมวิชาการด้านทัศน- 

มาตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 (The 19th Asia Pacific  

Optometric Congress) ประจำปี 2013 ในหัวข้อ  

“Advancing Education in Optometry” ซึ่งจัดขึ้น 

โดย สภาทัศนมาตรศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(Asia Pacific Council of Optometry) ระหว่างวันที่ 

1 - 4 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุม 63 Convention Centre กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

โดยมีผู้บริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์ คณาจารย์ และนักวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์ จากประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ 

จัดการศึกษาหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตในประเทศต่างๆ

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดโครงการเสริมสร้าง 

ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อฝึกอบรมแก่ 

นักศึกษาที่ ยั งสอบไม่ผ่ านวิชาภาษาอังกฤษ 

พื้นฐาน (ENG1001, ENG1002,  ENG2001  

และ ENG 2002) อบรมวันท่ี 2-25 ธันวาคม 2556  

ให้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานจนสามารถสอบผ่านและสําเร็จการศึกษาได้ 

ท้ังน้ีผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านการทดสอบสามารถ 

นําผลสอบไปใช้แทนผลการสอบวิชาพื้นฐาน 

ทั้ง 4 วิชา ดังกล่าวได้ รายละเอียดดังนี้

กลุ่ม A วิชา ENG1001  ENG2001 

 อบรม  วันที่ 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 ธ.ค. 

2556 เวลา 17.30-21.00 น.

กลุ่ม B วิชา ENG1002  ENG2002 

 อบรม วันที่ 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25  

ธ.ค. 2556 เวลา 17.30-21.00 น.

กลุ่ม C วิชา ENG1001  ENG1002  ENG2002 

 อบรม  วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2556,  วันเสาร์ที่  

7 ธ.ค. 2556, วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 2556, วันเสาร์ที่ 

21 ธ.ค. 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

กลุ่ม D วิชา ENG1001 ENG1002 ENG2001 

ENG2002 

 อบรม วันอาทิตย์ท่ี 1 ธ.ค. 2556, วันอาทิตย์ท่ี 

8 ธ.ค. 2556, วันอาทิตย์ท่ี 15 ธ.ค. 2556, วันอาทิตย์ท่ี 22 

ธ.ค. 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

 สถานที่อบรม  อาคารเรียนภายใน ม.ร.

 รับสมัคร  วันท่ี  25 พ.ย. 2556  เวลา 13.00-20.00 น. 

ณ อาคารเวียงคํา  ห้อง 101(VKB 101) รามฯ 1

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง

อบรมวิชา ENG พ้ืนฐานแก่นักศึกษานําผลไปใช้แทนผลการสอบได้ท้ัง 4 วิชา
 2. เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 

หนึ่งภาคการศึกษา (ไม่นับภาค 2/2556)

 3. เคยลงทะเบียนวิชาที่ต้องการสมัคร 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (ไม่นับ ภาค 2/2556) 

ไม่นับรวมการสอบซ่อมทุกภาคการศึกษาและ 

ไม่นับการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2556

 4. ต้องเข้าเรียนทุกครั้งตลอดโครงการฯ

 5. จะต้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครเข้ารับ 

การอบรมในภาค 2/2556

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. บัตรประจําตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน 

วิชานั้นมาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้)

 3. ใบเสร็จรับเงินท่ีมีเคร่ืองหมาย X หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา” อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

 4. เงินค่าอบรมตามจํานวนวิชาท่ีสมัคร 

 ค่าอบรมวิชาละ 2,800.- บาท รวมค่าทดสอบแล้ว 

(กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

 *เงินค่าอบรมจะคืนให้เฉพาะในกรณีท่ีเกิดจาก

ความผิดพลาดของผู้ดําเนินโครงการฯ เท่านั้น*

 การทดสอบมีการทดสอบทุกคร้ังท่ีเรียน และ 

หากผ่านการทดสอบจะได้รับเกรด C ซ่ึงสามารถใช้  

ผ ล ส อ บ ข อ ง วิ ช า ที่ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ใน โค ร ง ก าร ฯ 

แทนผลสอบวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 

2/2556 ได้

 นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลโครงการฯ 

ได้จากข่าวรามคําแหง หรือป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ 

ลานปสาน คณะมนุษยศาสตร์ หรือ www.human.

ru.ac.th และ www.ru.ac.th หากมีปัญหา/ข้อสงสัย 

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปน้ีในวันจันทร์-ศุกร์ 

(เวลาราชการ) 081-344-1336, 085-917-0979, 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาส 

ทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งสาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เพ่ือดำเนินการ 

จัดการเรียนการสอน และการสอบไล่ของนักศึกษา 

ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี และใช้โรงเรียน 

อุดมดรุณี เป็นศูนย์สอบ นั้น

 เนื่องจากในปัจจุบันสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัยมีความพร้อม 

ด้านอาคารสถานที่ที่จะดำเนินการจัดสอบให้กับ 

นักศึกษาส่วนภูมิภาคระดับปริญญาตรีได้ มหาวิทยาลัย 

จึงเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศูนย์สอบจังหวัด 

สุโขทัย จาก โรงเรียนอุดมดรุณี เป็น สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย สถานท่ีต้ัง บ้านวังวน 

ถนนสุโขทัย-ตาก ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย 64210 ตั้งแต่ภาค 1/2556 เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศูนย์สอบ จังหวัดสุโขทัย

 
080-080-7689, 089-105-1912, 081-174-9219, 

083-549-6974, 089-829-1605, 081-583-6968, 

085-137-4087



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี สุรกาญจน์กุล  

ในฐานะหัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 

ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับโล่รางวัลและประกาศ 

เกียรติคุณจากนางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัด 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม 

เครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ประจำปี 2556 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม 

ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

 ผลงานท่ีได้รับรางวัล ได้แก่ 1)โล่และเกียรติบัตร 

ยกย่อง “หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิพิมาน” ตำบลพิมาน 

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านที่นำ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมี 

การขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง และ 2)เกียรติบัตร 

ยกย่อง “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เป็นหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดียิ่งในการ

นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนา

หมู่บ้านและชุมชน 

 โอกาสน้ี  รศ.ดร.ราณี หัวหน้าโครงการหมู่บ้าน 

วิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลงกับกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มมหาวิทยาลัย 

มาตั้งแต่ปี 2546 โดยมี รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์  

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยไปร่วมลงนามในครั้งนั้น  

ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีได้งบประมาณมาถ่ายทอดเทคโนโลยี  

โดยมีอาจารย์นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์รับทุน 

2 ท่าน คือ รศ.ดร.สมนึก บุญเกิด และ รศ.ดร.

ราณี สุรกาญจน์กุล เป็นผู้นำโครงการวิจัยที่ต่อยอด 

ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในท้องถิ่น  

 โครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นกลไกของการ 

นำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยงานมุ่งเน้นกลุ่ม 

เป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชน หรือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม 

สามารถเข้ามาขอรับบริการได้ โดยการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมลงนาม 

ม.ร.รับรางวัลสร้างเครือข่ายเทคโนโลยี 
“หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย”

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย 

ทั่วประเทศ และบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน  

เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 

ให้ชัดเจน

 สำหรับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการคลินิกเทคโนโลยี   

เป็นหมู่บ้านท่ีนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา 

และต่อยอดให้เกิดอาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

และอาชีพอื่นๆในชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน 

และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้ชุมชนสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และดำเนินงานได้อย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบและ 

ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆด้วย

 รศ.ดร.ราณ ี กล่าวด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 

10 ปี ท่ีรามคำแหงได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมี 3 โครงการ คือ คลินิกเทคโนโลยี 

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ 

ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 

“หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิพิมาน” ท่ีเกษตรกรในท้องถ่ิน 

สามารถผลิตพันธ์ุข้าวขึ้นได้เอง ทั้งลดต้นทุน และ 

ขายได้ราคาดีกว่าราคาข้าวเปลือกธรรมดา ซ่ึงพันธุ์ข้าวน้ี 

ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวว่าสามารถปลูกได้สมบูรณ์ 

ไม่ปนเปื้อนสารเคมี และนำออกไปจำหน่ายได้จริง 

ซ่ึงหมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิพิมาน มีศักยภาพเพียงพอ 

ที่นักวิจัย นักวิชาการได้ลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยในการผลิต โดยใช้ 

เวลารวม 3 ปี ก็ประสบความสำเร็จ ทั้งยังสามารถ 

แปรรูปผลผลิตจากพันธุ์ข้าวได้เพ่ิม เช่น น้ำข้าวกล้องงอก 

หรือเครื่องสำอางประเภทต่างๆ ออกจำหน่ายสร้าง 

รายได้ให้ชุมชนมีอาชีพและก้าวไปเป็นชุมชนที่ 

เข้มแข็งได้

 “ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับ- 

เกียรติในครั้งนี้ มีความยินดีที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มี 

ส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้วยการ 

นำนักวิจัย นักวิชาการและคณาจารย์ ท่ีมีฝีมือออกไป 

ทำงานร่วมกับคนชุมชนอย่างใกล้ชิด นำความรู้  

นำงานวิจัยที่รามคำแหงมีไปถ่ายทอด ให้ความรู้แก่ 

เกษตรกรและชาวบ้านที่อยู่ในชนบท ซึ่งรางวัลนี ้

จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ และ 

คณาจารย์รุ่นใหม่ของรามคำแหงได้เห็นถึงความสำคัญ 

ของการทำงานวิจัย และได้นำงานวิจัยออกไปช่วยดูแล 

ชุมชนและสังคมไทยอย่างแท้จริงและยั่ งยืน”  

หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์กล่าว

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” 

เป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งองค์กรชื่อ

 “ทุน ๒๑ เมษายน” บอกว่า

 เมื่อมาคำนึงถึงพระจริยาวัตรและ 

พระกรณียกิจท้ังปวงของเจ้าพระคุณสมเด็จ

พระสังฆราช

 กอปรกับพระชันษายุกาลเวียนมา

บรรจบครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้

 จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้เผยแพร่ 

พระปฏิปทาและพระกรณียกิจอันควร 

แก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง...

 นอกจากพระรูปอันงดงามและมี 

คุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว

 ยังมีเรื่องพระประวัติที่ครบถ้วน

 นับแต่พระชาติภูมิ บรรพชาอุปสมบท 

การศึกษา งานทางคณะสงฆ์ สมณศักดิ์ 

พระศาสนกิจ ผลงาน พระเกียรติคุณ และ

 คุณค่าของชีวิตที่ให้ไว้แก่แผ่นดิน

 “ข่าวรามคำแหง”  ยินดีที่จะบอกว่า

 มีมหาวิทยาลัยในประเทศนี้ ๑๓ แห่ง 

ที่ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

แด่พระองค์ แห่งแรกคือ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายปริญญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ 

 แห่งหลังสุดคือ

 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2556 โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ  จำนวน 41 ฝ่าย 

 ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 

 2.  แต่งตั้งคณบดี

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน 

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

 3. ลาออกจากตำแหน่ง

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ 

ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ อาจารย์ ดร.ชำนัญ มงคลเกษม ลาออก 

จากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์อติ  ไทยานันท์ ลาออก 

จากตำแหน่งรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาค 

วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา 

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  

1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ ลาออก 

จากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2556 เป็นต้นไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ 

ลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

 4. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  4.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

   ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

  - รองศาสตราจารย์กาญจนา  ธรรมาวาท ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  -   อาจารย์อภิวีร์  อันตรเสน  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  4.2  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฝ่ายต่าง ๆ  ดังน้ี 

  - รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  น้อยนิมิต ดำรงตำแหน่งรองคณบดี            

   ฝ่ายวิชาการและวิจัย

  - อาจารย์พัชรี  ศรีสังข์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  - อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 5.  ประธานกรรมการสรรหา

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน กรรมการ (อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การนำสถิติ 

ขั้นสูงมาใช้ในงานวิจัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล  และอาจารย์วรสรณ์ เนตรทิพย์  จากมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ อาคารท่าชัย 

ชั้น 2 ห้อง 0213 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร.

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การนำ 

สถิติขั้นสูงมาใช้ในงานวิจัย” เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ 

และสามารถเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้ันสูงในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สามารถแปลผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และให้ผู้เข้าอบรม 

ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการนำสถิติจากการฝึกอบรม 

ไปใช้ในโอกาสต่อไป

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การนำสถิติขั้นสูงมาใช้

ในงานวิจัย” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและสามารถนำสถิติขั้นสูงไปใช้ 

ประโยชน์ในงานวิจัยของตนได้อย่างมีคุณภาพ 

 สถิติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถค้นหาความรู้และข้อเท็จจริง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันข้อมูลที่ต้องการศึกษาสามารถหาได้ง่ายขึ้น 

แต่การนำมาวิเคราะห์และแปลผลถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย เป็นศาสตร์ 

และศิลป์ที่เราต้องเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆมากมาย 

ที่นำมาใช้ในการคำนวณทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 “สถิติเป็นภาษาที่มีความกระชับ และสามารถตีความได้หลากหลาย 

ต่างจากภาษาเขียนที่เราต้องตีความตามตรรกะของผู้เขียน ทำให้เราสามารถ 

ใช้จินตนาการในการเขียนและตีความได้ มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีนักสถิติตีความ 

ไม่เหมือนกัน ซ่ึงการมองต่างกันถือเป็นเร่ืองท่ีดี ทำให้เราได้เห็นในแต่ละแง่มุม

ที่แตกต่างออกไป และขอให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์

กับงานวิจัยของตนให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

คอมพิวเตอร์

 6.  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ  ดำรงตำแหน่ง     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน 2555

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ยศระวี วายทองคำ ดำรงตำแหน่ง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

 7.  ร่างระเบียบ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

อบรม “สถิติข้ันสูงในงานวิจัย”
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อวัยวะ  Cơ quan (เกอ กวาน)

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน หากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ 

ร่างกายผิดปกติไป เราควรจะบอกได้ว่าส่วนใดผิดปกติไป ในคร้ังน้ีเราจะเรียนรู้ 

คำศัพท์เกี่ยวกับการเรียกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายเป็นภาษาเวียดนาม

 วันท่ี 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช ในตอนน้ีซ่ึงเขียนในเดือน 

ตุลาคมผมจึงต้ังใจเป็นเร่ืองเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณที่เราชาวไทยทุกคนทราบกันดีว่า 

ทรงเลิกทาสทำให้ไม่มีการซื้อ-ขาย และใช้แรงงานทาสอีกต่อไปในประเทศไทย 

แต่อีกเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยทราบกันแพร่หลายเท่าใดนักก็คือ 

ทรงเลิกไพร่ด้วย

 ระบบไพร่เป็นระบบการเกณฑ์แรงงานเพื่อใช้ในราชการทั้งในยามศึก 

และยามสงบ ซึ่งเชื่อกันว่าเริ่มอย่างจริงจังในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยจุดมุ่งหมาย 

เบ้ืองแรกคือเพ่ือเตรียมกำลังคนให้พร้อมสำหรับทำสงครามเน่ืองจากต้องเผชิญ 

กับศึกสงครามอยู่บ่อย ๆ   การเกณฑ์เช่นน้ีจึงเหมือนกับการเกณฑ์ทหารในปัจจุบัน 

นั่นเองเพราะโดยทั่วไปก็จะเริ่มจากให้ชายฉกรรจ์ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปมาตรวจวัด 

ส่วนสูง แล้วข้ึนทะเบียนสังกัดกรมกองเพ่ือฝึกให้รู้จักการสู้รบ ต่างกันก็แต่เม่ือ 

ขึ้นทะเบียนเป็นไพร่หลวงแล้วก็ต้องถูกเกณฑ์ปีละ 6 เดือน มาเข้ากรมกอง 

เดือนเว้นเดือนสลับกันไปจนกว่าจะอายุ 70 ปี  ถูกเกณฑ์จนอายุ 70 จริง ๆ ครับ 

ผมไม่ได้พิมพ์ผิด แต่คิดว่าส่วนใหญ่คงไม่มีใครถูกเกณฑ์จนถึงอายุขนาดนั้น 

เพราะมีข้อยกเว้นว่าถ้ามีบุตรชายมาขึ้นทะเบียนเป็นไพร่หลวง 3 คนเมื่อใด 

พ่อก็พ้นจากการถูกเกณฑ์ได้ และที่จริงโอกาสที่จะอายุถึง 70 ในยุคนั้น 

ก็คงไม่ง่ายสักเท่าไหร่

 ถ้าเป็นในยามสงบพวกไพร่หลวงเหล่านี้ก็จะต้องทำงานต่าง ๆ ให้กับ 

ทางราชการตามหน่วยงานที่สังกัด แต่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นงานโยธาประเภท 

ก่อสร้างเช่นสร้างวัด สร้างวัง กำแพงเมือง ทำถนน ขุดคลอง สร้างระบบ 

ชลประทาน เป็นต้น การถูกเกณฑ์ในลักษณะนี้จึงเทียบได้กับการจ่ายภาษ ี

ให้ทางราชการน่ันเอง เพียงแต่จ่ายให้เป็นแรงงานแทนท่ีจะจ่ายเป็นเงินเหมือน  

ปัจจุบัน เพราะถ้าเป็นยุคปัจจุบันถ้ารัฐบาลจะทำอะไรก็จะเก็บภาษีแล้วนำเงินภาษี

มาจ่ายเพ่ือจ้างแรงงาน ยุคน้ันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ไม่ใช้เงินเป็นส่ือกลาง ต้องการ

ให้ทำอะไรก็เกณฑ์คนไปทำเลย แต่ในช่วงเวลาที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานให้กับทาง 

ราชการน้ัน ไพร่ท่ีไปทำงานนอกจากจะไม่ได้ค่าจ้างแล้วยังต้องเตรียมเสบียงอาหาร 

ไปทำกินกันเองด้วย

 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ผ่อนปรนการเกณฑ์เหลือปีละ 3 เดือน 

ในสมัยรัชกาลท่ี 2 แต่ก็ถือได้ว่าเป็นภาระหนักสำหรับชายไทยท้ังหลาย แม้จะยอม 

ให้จ่ายเป็นเงินแทนได้ก็ต้องจ่ายในอัตราปีละ 6 บาทซึ่งสูงมาก โดยเฉพาะ 

เมื่อเทียบกับภาษีต่างด้าวที่เก็บจากคนจีนซึ่งเก็บเพียง 6 สลึงต่อ 3 ปี ชายไทย 

ที่จะมีเงินไปจ่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกเกณฑ์จึงมีไม่มากนัก

 ในเม่ือการถูกเกณฑ์ไปทำงานเป็นเร่ืองยากลำบากสำหรับไพร่จึงมีความ 

พยายามจะหลบเล่ียงไม่ให้ต้องไปทำงานกันหลายแบบ แต่วิธีการเหล่าน้ีส่วนใหญ่ 

ผิดกฎหมายและถ้าถูกจับได้ก็จะมีโทษหนักเช่นการหลบหนีไปซ่อนตัว และ 

การปลอมสักเพื่อให้เห็นว่าขึ้นทะเบียนเป็นไพร่แล้ว(คนขึ้นทะเบียนเป็นไพร่ 

จะถูกสักตัวเลขไว้ที่ข้อมือ) โดยที่ความจริงไม่มีชื่อในทะเบียนที่จะต้องถูกเกณฑ ์

เป็นต้น แต่ก็มีวิธีหลบเล่ียงบางวิธีท่ีหาหลักฐานมาจับได้ยาก วิธีแรกคือการบวช 

เป็นพระซึ่งจะต้องบวชไม่สึกเพราะถ้าสึกเมื่อไรก็จะถูกเกณฑ์ทันทีและก็มี 

เป็นคร้ังคราวท่ีมีการตรวจสอบโดยให้อ่านภาษาบาลี ถ้าใครอ่านไม่ได้ก็ถูกจับสึก 

ทันที แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งนำมาตั้งเป็นชื่อตอนนี้คือขายตัวเป็นทาสหรือก็คือ

ยอมเป็นทาสดีกว่าเป็นไพร่

`

`

Tóc ต๊อก ผม

Đâu เดิ่ว หัว

Mắt มัด ตา

Tai ตาย หู

Mũi หมูย จมูก

Miệng เหมี่ยง ปาก

Răng ซัง ฟัน

Ngực หงึก หน้าอก

Vú วู้ นม

Phổi โฝย ปอด

Tim ตีม หัวใจ

Cánh tay ก๊าญ ตัย แขน

Bao tử, dạ dày บาว ต๋ือ, สะ ส่ัย กระเพาะ

Quà cật กว่า เก่ิด ไต

Ruột, ส่วด ลำไส้

Tay ตัย มือ

Ngón ง้อน นิ้ว

Đâu gối เดิ่ว โก๊ย หัวเข่า

Chân เจิน เท้า

 คนเวียดนามส่วนมากเป็นคนห่วงใยสุขภาพ หากต้องการจะอวยพร 

ให้ใคร มักจะไม่ลืมกล่าวถึงเร่ืองสุขภาพ เช่น Xin kính chúc bà mạnh khoẻ. 

ซิน กี๊ญ จุ๊ก บ่า ม่าญ แคว ขออวยพรให้ยายแข็งแรง นอกจากนี้ หากใคร 

ได้ไปเยือนประเทศเวียดนาม ช่วงเช้า และช่วงเย็น บริเวณสวนสาธารณะ 

จะมีคนจำนวนมากมาออกกำลังกายกัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดง่าย ๆ เช่นการเดิน 

หรือการวิ่ง การออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ เช่น การรำมวยจีน การรำพัด หรือ 

กีฬาท่ัวไปเช่น แบดมินตัน ตะกร้อ การออกกำลังกายน้ีนอกจากจะได้ร่างกาย 

ที่แข็งแรงแล้ว ยังได้ความสุข เพราะร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมา 

ระหว่างการออกกำลังกาย

 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “สุขภาพดี อยากได้ทำเอา” ขอให้ทุกท่าน 

หันมาดูแลสนใจสุขภาพเพื่อร่างกายที่แข็งแรงของตนเอง

 เท่าท่ีดูละครหรืออ่านนิยายย้อนยุคท่ีมีเร่ืองเก่ียวกับทาสท้ังหลายจะเห็นว่า 

การเป็นทาสน้ันต้องถูกใช้งานหนักและถูกกระทำทารุณกรรมต่าง ๆ   เหมือนไม่ใช่คน 

แล้วทำไมคนจึงยอมเป็นทาสเพ่ือเล่ียงการถูกเกณฑ์แรงงาน? ท่ียอมก็เพราะเป็นการ 

ขายปลอม ๆ ให้กับญาติของตัวเองไม่ได้เป็นทาสจริง ๆ และการเป็นทาสแม้จะ 

ถูกเกณฑ์แรงงานก็ต้องทำน้อยมากหรือถ้าจะต้องจ่ายเป็นเงินชดเชยก็เสียเงิน 

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

̀

̀
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 ผู้ประกอบการหอพักย่านหัวหมาก-บางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปล้ืมผ่านการประเมินคุณภาพ 

หอพัก จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามโครงการ 

“หอพักติดดาว” ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

ท่ีผ่านมา ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 นางอารี  แสงมณ ี หอพักอารี (ระดับ 5 ดาว 

และรางวัลหอพักสีเขียว) กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้รับเลือก 

ให้ได้รางวัลหอพักสีเขียวคร้ังน้ี หอพักจะดูแลนักศึกษา 

เหมือนลูกหลานตัวเอง จะคอยไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ 

และเรื่องการเรียนตลอดเวลา นักศึกษาบางคน 

เข้ามาเรียนปีแรกอาจยังไม่ค่อยรู้ระบบการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัย ตนก็จะให้คำปรึกษา 

หากไม่สบายก็พาไปหาหมอ เคยมีนักศึกษาไม่สบาย 

ต้องส่งผ่าตัดตอนเที่ยงคืน ก็ต้องคอยเป็นธุระดูแล 

แทนผู้ปกครอง คิดว่าถ้าหากดูแลผู้พักอาศัยดี ต่อไป 

เขาก็จะแนะนำให้ญาติพี่น้องที่จะมาเรียนที่รามฯ 

ให้มาพักที่หอพักแห่งนี้ เพราะไว้ใจได้

 “หอพักจะเน้นความสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม ้

เราเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วเห็นสีเขียวแล้วจะสบายตา 

และยังมีบริเวณนั่งพักผ่อนสบายๆไว้ผ่อนคลายและ 

อ่านหนังสืออีกด้วย”

 นางขวัญตา พันชัยยา หอพักสตรีชลสิริ 

(ระดับ 4 ดาว) กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัลหอพัก 

ติดดาว ระดับ 4 ดาวเป็นคร้ังแรก ท่ีผ่านมาได้ปรับปรุง 

หอพักให้ได้มาตรฐาน ดูแลเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง 

ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

และถ้ามีอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดชำรุดใช้การ 

ไม่ได้ก็จะแจ้งให้แก่เจ้าของหอพักมาเปลี่ยนหรือ 

ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม พร้อมทั้งมีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน รวมถึงท่ีเข้าพักอาศัย

ก็ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงหอพัก

เป็นอย่างดี สำหรับกฎระเบียบของหอพักไม่ได้มีการ 

ปรับเปลี่ยนมากนักเพราะต้องการให้อยู่ด้วยกัน 

แบบพ่ีน้อง ส่วนการเข้าออกหอพักก็มีกำหนดห้ามเข้า 

ช้าเกินเที่ยงคืน แต่ถ้ามาไม่ทันจริงก็ให้โทร.เรียก 

หรือแจ้งล่วงหน้า และถ้ามีญาติหรือเพ่ือนท่ีจะเข้ามาพัก 

นางอารี  แสงมณี นางขวัญตา  พันชัยยา นางสาวสิรินันทา  สุทธินันท์ นางวรรณี  วิจิตรวิชิตกุล นางสุนทรี  ภูษย์สุทธิ์ นางนงเยาว์  สุทธิลักษณวนิช

ก็แจ้งล่วงหน้า ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะตักเตือน

กันมากกว่า หรือถ้ามีเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นการเจ็บป่วย

ที่เราไม่สามารถไปเองได้ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ 

 “สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ส่วนหนึ่ง 

ก็มาจากความร่วมมือของคนในหอพักที่ช่วยกัน 

รักษาความสะอาด อยู่ในกฎระเบียบ เพราะเราได ้

เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีในด้านต่างๆ เมื่อ 

ถึงเวลาท่ีทางเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจท่านก็ยังว่าถ้า 

ทางหอพักดำเนินการแบบน้ีไปเร่ือยๆคนเข้าพักอาศัย 

ก็จะมีความสุข อยู่กันอย่างสบาย ทำให้เราปลื้มใจ 

และภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้” 

 นางสาวสิรินันทา สุทธินันท์ หอพักสตรี  

เอ บี ซี (ระดับ 4 ดาว) กล่าวว่า การปรับปรุงของ 

หอพักที่ทำให้ได้รับรางวัลหอพักติดดาวระดับ 4 ดาว 

คือการที่ทางหอพักมีการจัดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 

ปรับขนาดห้องพักให้ใหญ่ขึ้น สะอาด และมีระบบ

คีย์การ์ดสำหรับการเข้าออก อีกทั้งยังได้ปรับปรุง 

ภายในหอพักให้มีความน่าอยู่มากข้ึน โดยเน้นบริเวณ 

ที่อ่านหนังสือและที่มุมพักผ่อน ให้แก่ผู้ที่พักอาศัย 

ซึ่งผ่านมา หลังเข้าร่วมโครงการหอพักติดดาว ทาง 

โครงการฯไม่ได้กำหนดให้ปรับปรุง หรือ เปล่ียนแปลง 

ตรงสิ่งใดเป็นพิเศษ แต่หอพักก็จะพยายามพัฒนา 

อยู่ตลอดเวลา และประเด็นสำคัญหอพักจะให้นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าพักอาศัยในหอพัก 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละ 2 คน เพื่อเป็นการแบ่งเบา 

ภาระสำหรับนักศึกษาท่ีมีความต้ังใจในการเรียนจริงๆ

 “เม่ือหอพักได้รับรางวัลหอพักติดดาวในคร้ังน้ี 

มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลหอพัก และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหอพักพร้อมท่ีจะพัฒนา

ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

 นางวรรณี  วิจิตรวิชิตกุล หอพักสตรีดาริณี   

(ระดับ 4 ดาว) กล่าวว่า ก่อนหน้าน้ียังไม่ได้เข้าร่วม 

โครงการหอพักติดดาวพบว่ามีห้องว่างเป็นจำนวนมาก 

แทบจะไม่มีผู้เข้ามาพักเลย แต่หลังจากเข้าร่วม 

โครงการแล้ว ทำให้ได้รับความรู้และแนวทางในการ 

ปรับปรุงหอพักให้ได้มาตรฐานและน่าพักอาศัย 

ทำให้มีผู้สนใจมาพักอาศัยจำนวนมากเกือบจะเต็ม 

ทุกห้อง จึงอยากให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าร่วม 

โครงการให้มาเข้าร่วม เพราะจะได้คำแนะนำที่ดี  

เพื่อนำไปพัฒนาหอพักให้ดียิ่งๆขึ้น 

 “ปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครอง 

ต้องการให้ลูกได้พักอาศัยในสถานที่ที่ปลอดภัย 

และน่าอยู่ ไม่อึดอัด เมื่อก่อนหอพักย่านรามคำแหง

จะมีขนาดเล็กมาก ทำให้ผู้ปกครองเห็นแล้วกังวลว่า

ลูกหลานจะอยู่ลำบาก ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน 

เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย แต่ห้องพัก 

ขนาดเล็กก็ยังมีไว้บ้าง เพื่อให้นักศึกษาที่มีฐานะ 

ไม่ค่อยดี บางคนต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย 

ต้องส่งตัวเองเรียน และอยากอยู่ในที่ที่ไม่แพงมาก  

แต่ เราก็จะเน้นให้มีความสะอาดเพื่อทุกคนมี  

สุขลักษณะที่ดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ช่วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหอพักจนทำให้ 

ทุกวันน้ีมีผู้เข้ามาพักอาศัยจำนวนมาก และไม่เงียบเหงา 

เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ”

 นางสุนทรี  ภูษย์สุทธิ์  หอพักสตรีสุวคนธ์ 

(ระดับ 4 ดาว) กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ครั้งนี้ได้รับเลือก 

ใหไ้ดร้บัรางวลัหอพกัสเีขยีว เพราะหอพกัจะใหค้วาม

สำคัญกับต้นไม้ คนชอบให้มีต้นไม้ในบริเวณหอพัก 

เพราะทำให้ได้ความรู้สึกร่มรื่น นักศึกษาจะได้รู้สึก 

เหมือนอยู่ในสวน สีเขียวจะทำให้รู้สึกเย็นสบาย 

ด้านการดูแลผู้พักอาศัยหอพัก จะให้ความใส่ใจดูแล

นักศึกษาเหมือนลูกหลาน ให้ความเป็นกันเอง หาก

มีปัญหาใดก็สามารถปรึกษาได้ทุกเร่ือง นักศึกษาหรือ

ผู้พักอาศัยจะได้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวและรู้สึกเหมือน

พักอยู่ที่บ้านของตน

 นางนงเยาว์  สุทธิลักษณวนิช หอพักสตรีสมใจ 

(ระดับ 3 ดาว) กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลหอพัก 

ติดดาว ระดับ 3 ดาว เน่ืองจากหลายปีท่ีผ่านมาหอพัก 

สตรีสมใจได้พยายามพัฒนาหอพักให้ได้มาตรฐาน 

มากข้ึน อีกท้ังหอพักแห่งน้ีเป็นหอพักสตรีมีกฎระเบียบ

ห้ามผู้ชายเข้ามาภายในหอพัก เพ่ือป้องกันความปลอดภัย

ของผู้พักอาศัยอื่นๆ (อ่านต่อหน้า 10)

ผู้ประกอบการหอพัก 
“ภูมิใจ” รับรางวัลหอพักติดดาว



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

[-]

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดการเสวนา 

เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม” 

โดยมี นายบุญชัย จันสีนา เอกอัครรัฐทูต และที่ปรึกษา 

ฝ่ายศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย 

นายอนุสรณ์ อรสวัสดิ์ ผู้แทนจากสถานทูตลาวประจำ 

ประเทศไทย รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม ร่วมในการเสวนา 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 802 อาคารท่าชัย

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรมกับอาเซียน เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง 

ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชน ได้ตระหนักถึงความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน ทั้งด้านภาษา 

ศิลปะ วัฒนธรรม คติความเชื่อ การแต่งกาย มารยาท 

ทางสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ในปีพ.ศ.2558

 ประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

พ.ศ. 2510 มีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม 

ลาว พม่า และกัมพูชา มีการพัฒนามาโดยลำดับ ประสบ- 

ความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่าง 

ประเทศ มีบทบาทในการสร้างบรรยากาศของสันติภาพ 

การอยู่ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ การอยู่ 

ร่วมกันอย่างสันติของประเทศในภูมิภาค เขตการค้าเสร ี

อาเซียนรวมถึงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ที่เกิดขึ้นภายในหลายประเทศภาคีสมาชิกด้วย 

 จากนั้น รศ.รังสรรค์ กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง 

“เข้าใจ ปรับเปล่ียน เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมสู่อาเซียน” ว่า อาเซียนเป็นการรวมกลุ่ม 

ประเทศสมาชิกในแถบเอเชียและยังคงมีนโยบาย 

เตรียมบวก ในการรับสมาชิกเพิ่มภายหลังปี 2558 คือ 

อาเซียน +3 (เพิ่มจีน เกาหลี ญี่ปุ่น) อาเซียน +6 (เพิ่ม 

นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย) ดังน้ัน การทำความเข้าใจ 

บริบทของวัฒนธรรม คือการเข้าใจความเป็นอยู่ จารีต 

ประเพณี ที่รวมอยู่ในความเป็นของอาเซียน 

 ส่ิงสำคัญในการเรียนรู้ประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจาก 

จะเรียนเพื่อให้ได้องค์ความรู้และนำไปใช้แล้ว ยังต้อง

รู้แนวทางที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข นั่นหมายถึง 

ต้องมีความจริงใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปราศจากอคติต่อกัน 

จึงจะเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้  

 “การเรียนรู้ในแบบปัญญาชน คือ การเรียนรู้ 

ประวัติศาสตร์ แต่ไม่ยึดติดกับอดีต ให้เข้าใจในความเป็น 

ภูมิภาคเดียวกัน ทุกประเทศมีศักด์ิและสิทธิ์เท่าเทียมกัน 

ในความเป็นมนุษย์ และมีการเปิดใจพร้อมรับการถ่ายทอด 

ศิลปะ ดนตรีแก่กัน ใส่ใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง แยกแยะ 

สิ่งใดควรไม่ควร ทั้งนี้ เพราะทุกชาติต่างมีศักดิ์และสิทธิ ์

มีวิถีการใช้ชีวิต การนับถือผีจิตวิญญาณ ความเชื่อ 

รูปแบบการละเล่นในรูปแบบของตน ดังน้ัน ขอให้ภูมิใจ 

ในชาติกำเนิดของตน และศึกษา ยอมรับเข้าใจที่มาของ

ศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ ผ่านวัฒนธรรมการละเล่น”

 จากนั้น นายบุญชัย กล่าวว่า ประเทศลาวหรือ 

อาณาจักรล้านช้าง ด้วยความเชื่อว่ามีช้างล้านตัวนั้น 

เมื่อหลายพันปีก่อนชาวลาวเคลื่อนมาจากภาคใต้ของ

จีน หรือสิบสองปันนา ประเทศเป็นภูเขาและเนินสูง 

พรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใต้ติดกัมพูชา 

ทิศตะวันออกติดเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับไทย และ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับพม่า มีพ้ืนท่ี 236,000 ตร.กม. 

ปัจจุบันมีพลเมือง 6.5 ล้านคน แบ่งเป็น 3 ชนเผ่าคือ 

ลาวลุ่ม ลาวกลาง ลาวสูง และมีชนเผ่าย่อย 49 ชนเผ่า  

ใช้ภาษาลาวเป็นภาษากลางทั้งภาษาพูดและเขียน และ 

ทุกชนเผ่ายังมีภาษาเป็นของตนเอง  

 ด้านภาษา ลาวมีอักษร 27 ตัว โดยเป็นการเขียน 

ตามเสียงพูด และยังคงใช้รากศัพท์ของภาษาลาวด้ังเดิมไว้ 

ด้านประเพณี ผู้น้อยจะขอจับมือผู้อาวุโสกว่าไม่ได้ แค่เพียง 

ไหว้เท่านั้น การเล่นหัวหรือศีรษะถือว่าเป็นความผิด 

ทางกฎหมายอย่างร้ายแรง ด้านอาหาร ลาวมีอาหาร 

เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละจังหวัด เช่น หลวงพระบางมี 

“เอาะหลาม” ทางใต้ทานแกงหน่อไม้ จ้ิงหรีด ทางสะหวันนะเขต 

ทานหม่ำ จ้ินสวรรค์ ลาวสูงทานข้าวเจ้า ลาวลุ่มทานข้าวเจ้า 

และข้าวเหนียวผสมกัน ด้านศาสนา ส่วนมากนับถือ 

ศาสนาพุทธ และส่วนหนึ่งยังคงนับถือหมอผีในการ 

รักษาโรค การละเล่น สงกรานต์ แต่ละจังหวัดจะมีการ 

ละเล่นเอกลักษณ์ ที่นิยมคือ รำวง และเต้นบัดสลบ 

ขับทุ้มหลวงพระบาง ขับสาละวัน ด้านจารีต มีการยึด 

ธรรมเนียมปฏิบัติ “ฮีต 12 คอง 14” หรือ สิ่งที่พึง 

ปฏิบัติต่างๆ ตลอด 12 เดือน รวมถึง แนวปฏิบัติเช่น 

สามีต้องทานข้าวก่อน 3 คำ สามีเข้านอนก่อนภรรยา 

ข้อห้าม คือ ห้ามถ่มน้ำลาย ห้ามทิ้งขยะในวัด ต้องระวัง 

คำพูดกับผู้ใหญ่ การแต่งตัวไปเรียนต้องนุ่งซิ่น ห้ามใส่ 

กระโปรง 

 นายอนุสรณ์ กล่าวเสริมว่า ในงานสังสรรค ์

หรืองานแต่งงานที่รูปแบบทางการ จะมีการเชิญผู้ใหญ ่

ในพิธีขึ้นเป็นเกียรติ ส่วนการละเล่นเพลงรำวง ฝ่ายชาย 

จะเชิญฝ่ายหญิงขึ้นรำวง เป็นเวลาที่ทุกคนมีความ 

เท่าเทียมกัน สามารถสนทนาทำความรู้จักกันได้ ส่วนการ 

เต้นบัดสลบ คือ การเชิญทุกคนท่ีมาร่วมงานเต้นรำร่วมกัน 

ปัจจุบันค่านิยมวัยรุ่นประเทศลาวได้รับอิทธิพลจาก 

เมืองไทยผ่านทางรายการโทรทัศน์อย่างมาก รวมถึง 

ได้รับอิทธิพลจากฝั่งตะวันตกมาก ดังนั้น ปัจจุบัน 

กระทรวงศึกษาจึงออกระเบียบเพื่อให้วัยรุ่นเอาใจใส่ 

วัฒนธรรมประเทศให้มากขึ้น 

 จากน้ัน รศ.อดุลย์ กล่าวว่า เขมร หรือประเทศกัมพูชา 

มาจากบาลีสันสกฤตว่า กัมพุ แปลว่า ทอง ช, ชา แปลว่า 

เกิด, ที่เกิด กัมพูชา แปลว่าที่เกิดของทอง ฉะนั้น 

ประเทศกัมพูชา มีความหมายคล้ายสุวรรณภูมิของไทย 

 “ประวัติศาสตร์เขมรแบ่งเป็น 4 สมัย คือ อาณาจักร 

ฟูนัน เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 ต่อมาเมื่อฟูนันเริ่ม 

อ่อนกำลังทำให้ อาณาจักรเจนละ แข็งเมือง และยกทัพ 

ไปตีฟูนันได้ และเจนละกลายเป็นต้นตระกูลเขมรโบราณ 

ช่วงนี้จึงเป็นช่วงอาณาจักรก่อนพระนคร จากนั้น 

เขมรเข้าสู่ ยุคพระนคร ในปีพ.ศ.1345 มีกษัตริย์ทรง 

พระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งมีความหยิ่งทระนง 

ในตนเองและต้องการรบกับชวา (อินโดนีเซีย) แต่แพ้สงคราม 

และถูกนำตัวกลับไปชวาด้วย เมื่อถูกปล่อยตัวกลับมา 

ได้นำประเพณีของกษัตริย์ชวา หรือ ลัทธิเทวราชมาใช ้

ทำให้ส่ิงก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลง ปราสาทเป็นเสมือน 

ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ของเขมรอีกหลาย 

พระองค์ อาทิ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ได้สร้างปราสาท 

เขาพระวิหาร และนับถือศาสนาพุทธมหายาน  เป็นต้น 

กำเนิดวรรณคดีไทยเรื่อง ลิลิตโองการแช่งน้ำ ประเพณ ี

นี้ประเทศไทยรับมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่ 1 อันเป็นพิธีถือน้ำสาบานในสมัย 

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โปรดให้ทหารดื่มน้ำเพื่อแสดง 

ความจงรักภักดี เรียกว่าพิธีโตตวลตึกสมบถ และ ยุคหลัง 

อาณาจักรพระนคร”      

 “สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นกษัตริย์ที่นับถือ 

ลัทธิเทวราช นับถือศาสนาฮินดู นิกายพระศิวะ หรือไศวนิกาย 

แต่พอเข้าสู่ยุคพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ทรงเปลี่ยนเป็น 

พุทธมหายาน และพระเจ้าสรุิยวรมนัที่ 2 เปลี่ยนเป็นฮินดู 

แบบไวษณพนิกาย ที่เชื่อการอวตารหรือการลงมาของ 

พระนารายณ์ ได้สร้างปราสาทนครวัดนครธม จากนั้น 

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ทรงกอบกู้อาณาจักรขอม 

และตีอาณาจักรเมืองนครคืนมาจากพวกจาม และถือเป็น 

ยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอมเมืองนคร สิ่งที่สร้างไว้คือ 

ปราสาทบายน เมื่ออยุธยาสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเมื่อ 

รามฯ จัดเสวนา สังคม-วัฒนธรรมในประเทศลาว-กัมพูชา 

(อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

แนะนำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า: จาก WTO ASEAN สู่ประเทศไทย (ตอนสุดท้าย)

  จากตอนท่ีแล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอหลักการ 

พิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบของ 

อาเซียน และในบทความนี้เป็นตอนสุดท้าย 

ขอแนะนำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าในอาเซียน 

 โดยจะนำเสนอความเชื่อมโยงจากหลักการ 

ในระดับสากล ระดับอาเซียน และการปฏิบัติของไทย 

 ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย ระเบียบ วิธีพิจารณา ที่ระบุเรื่องกฎว่าด้วย 

แหล่งกำเนิดสินค้าเป็นการเฉพาะ จึงได้นำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของ 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United Nations  

Conference on Trade and Development: UNCTAD) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ 

องค์การสหประชาชาติ จัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2507 โดยทำหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน 

ขององค์การสหประชาชาติเพื่อสร้างความเจริญในด้านการค้าและการพัฒนา 

สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในสาขาการลงทุน การเงิน เทคโนโลยี 

การพัฒนาองค์กรธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดย 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้ง ซึ่งเป็นกฎพิเศษ (Preferential rules)  

ของความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา 

(Agreement on a Global System of Trade Preferences: GSTP) ระบุอยู่ใน ภาค 2 

ของ GSTP โดยสรุป คือ การนำเข้าจากประเทศอาเซียนจะใช้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด 

สินค้าของ ASEAN CEPT Scheme ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate 

of Origin) จำเป็นต้องใช้สำหรับรับรองตาม GSTP หรือกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด 

สินค้าแบบพิเศษ (Preferential Rules of Origin)

 ข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีแต่ละฉบับมีกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 

แบบพิเศษแตกต่างกันไปในการนำมาใช้สำหรับสินค้าภายใต้สิทธิพิเศษตาม 

ข้อตกลงที่ประเทศไทยมีความตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ และกำหนดให ้

นำอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในความตกลงทางการค้าอื่นมาบังคับใช้กับประเทศ 

หรือกลุ่มประเทศที่กำหนด โดยที่สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร เป็น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ การพัฒนา ตลอดจน 

การทำความเข้าใจ ทั้งกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าแบบไม่พิเศษและกฎว่าด้วย 

แหล่งกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ

 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Rules of Origin)  

นำมาใช้สำหรับสินค้าของประเทศท่ีกำหนด และกลุ่มประเทศสมาชิก ซ่ึงประเทศไทย

มีความตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ และกำหนดให้นำอัตราภาษีท่ีกำหนดไว้

ในความตกลงทางการค้าอื่นมาบังคับใช้กับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนด 

ได้อีกด้วย

 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามความตกลงและมีผลใช้บังคับแล้วหลายฉบับ 

ซึ่งมิได้มีแต่เพียงความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเท่านั้น ปัจจุบันความตกลง 

การค้าเสรีประเทศไทยได้ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้วรวม 11 ฉบับ ประกอบด้วย 

1. ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

2. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade 

Agreement: TAFTA) 3. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ 

(Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 4. ความตกลง 

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (Japan - Thailand  Economic Partnership Agreement: 

JTEPA) 5. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN - INDIA Free Trade 

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.ปริญญาภรณ์  ลิมป์ศิระ         คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Agreement: AIFTA) 6. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China 

Free Trade Area: ACFTA) 7. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น 

(ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) 8. ความตกลง 

เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of Korea Free 

Trade Agreement: AKFTA) 9. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN 

- INDIA Free Trade Agreement: AIFTA) 10. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้า- 

เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN-

Australia- New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) และ 11. ความตกลง

ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู (Agreement on 

Closer Economic Partnership between the Government of Thailand and the 

Government of the Republic of Peru: TPCEP)

 ผู้อ่านที่ต้องการศึกษากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ 

ในการส่งออกสินค้า โดยจะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นอัตราภาษีศุลกากร  

ณ ประเทศปลายทาง จึงต้องศึกษารายละเอียดในแต่ละความตกลงด้วย

     ผู้ประกอบการที่ประสงค์ส่งออกเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ 

ความตกลงต่างๆ สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีศุลกากรและ 

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านทางการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและอัตราภาษี 

ศุลกากรภายใต้ความตกลงของอาเซียนและ FTAs อื่นๆ (http://fta.dft.go.th/)  

ได้ 2 วิธี คือ 

 1. กรณีทราบพิกัดศุลกากรของสินค้าให้พิมพ์พิกัดศุลกากรของสินค้า 

ในช่อง พิกัดศุลกากร (HS Code) ภายใต้หัวข้อ ค้นหาโดยระบุพิกัดศุลกากร 

(Search by HS Code)

 2. กรณีไม่ทราบพิกัดศุลกากรให้เลือกประเทศปลายทาง (Import Country) 

ภายใต้หัวข้อ ค้นหาโดยระบุประเทศปลายทาง (Search by Import Country) 

แล้วเลือกที่ โปรดเลือกพิกัด

 สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ฐานข้อมูลข้างต้น

 สุดท้าย ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งภายใต้ความตกลงจัดตั้ง 

เขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซ่ึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปรับลดภาษีนำเข้า 

ก่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนในทุกๆ ด้าน และครบกระบวนการ 

กระจายสินค้า เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ศุลกากร ผู้นำเข้า จนถึงผู้บริโภค  

ซ่ึงล้วนต้องการทราบถ่ินกำเนิดท่ีแท้จริง ผู้ประกอบการผลิตสินค้าจึงให้ความสำคัญ 

ต่อถ่ินกำเนิดสินค้ากับการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้า ผู้ประกอบการท่ีเป็น 

บริษัทข้ามชาติย่อมนำมาใช้พิจารณาลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตเพ่ือให้ได้ถ่ินกำเนิด

ที่ถูกต้องและประหยัดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด 

 อีกทั้ง ถิ่นกำเนิดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่บ่งชี้ สัญชาติ เขตอาณาของรัฐ 

และเกี่ยวพันกับเจ้าของสินค้าและผู้ประกอบการผลิต และยังเกี่ยวโยงไปถึง 

ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยพัฒนา และความเป็นเจ้าของสินค้าทุกชนิด  

ถ่ินกำเนิดจึงมีประโยชน์อย่างมากในการอ้างอิงท่ีมาของสินค้าและการใช้กฎระเบียบ 

ทางการค้า อีกทั้งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการปกป้อง รักษา หรืออำนวย 

ผลประโยชน์ให้กับประเทศตนเอง

 สำหรับชุดบทความจำนวน 5 ตอน จึงเดินทางมาถึงบทสรุป แม้เรื่อง 

แหล่งกำเนิดสินค้าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำความเข้าใจ เพราะ 

เป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญย่ิง ผู้เขียนจึงหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะเห็นความสำคัญ 

เนื่องจากทุกท่านต้องประสบกับเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าทุกครั้งที่ท่านบริโภค 

สินค้าด้วย

     



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2 / 2556 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

05.00 - 06.00 น.
ACC 1101

(AC 101)

HIS 1001

(HI 101)

POL 1100

(PS 103)

ENG 2002

(EN 202)
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
ACC 1101

(AC 101)

LAW 3016

(LA 316)

LAW 4004

(LA 404)

POL 2101

(PS 190)
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม

ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน
แนะแนว
การศึกษา

20.30 - 21.30 น.
LAW 2012

(LA 212)

ENG 1002

(EN 102)

MGT 3102

(GM 306)

ENG 2001

(EN 201)

LAW 3003

(LA 303)

LAW 2006

(LW 206)

ENG 1001

(EN 101)

23.00 - 24.00 น.
FIN 2203

(MB 303)

LAW 3054

(LA 354)

PSY 1001

(PC 103)

LAW 3012

(LW 312)

ECO 1101

(EC 111)

LAW 4008

(LW 402)

ENG 1001

(EN 101)

เริ่มวันที่  26 ตุลาคม  2556  เป็นต้นไป

ถาม เนื่องจากเป็นนักศึกษาในรหัส 50 ค่ะ แต่ว่า 

ลงทะเบียนไปคร้ังสุดท้าย เม่ือ 2/2553 ต้องการทราบว่า

 1. หากต้องการเรียนต่อสามารถทำได้หรือไม่ 

หากได้ต้องทำอย่างไรบ้าง

 2. หากต้องการย้ายจากส่วนกลางมาส่วนภูมิภาค 

ในเวลาเดียวกันทำได้หรือไม่เน่ืองจากตอนน้ีทำงาน 

ต่างจังหวัด  

ตอบ 1. ได้ ถ้าต้องการศึกษาต่อให้จบ นักศึกษา 

ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เตรียมเอกสารการสมัคร 

คือ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัว 

ประชาชน 3 ฉบับ, สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ, 

ใบรับรองแพทย์, รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

และทรานสคริปท์กรณีไม่สำเร็จการศึกษา รหัส 50  

ขอที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 งาน One Stop 

Service เพื่อนำไปใช้เทียบโอนในการสมัคร

 2. หากนักศึกษาต้องการย้ายไปเรียนท่ีส่วน- 

ภูมิภาค ให้นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

ณ สาขาวิทยบริการฯ จำนวน 23 แห่ง คือ เชียงใหม่ 

เชียงรายฯ  แพร่ อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น สุรินทร์ 

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง เพชรบูรณ์ 

ปราจีนบุรี อุทัยธานี อำนาจเจริญ สุโขทัย ศรีสะเกษ 

ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี 

สงขลา และพังงา ในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ในปีการศึกษา 2557

ถาม ผมได้ขอจบในเทอมภาค 1/2556 ซึ่งลงไว้  

29 หน่วยกิต แต่เนื่องจากผลสอบซ่อมซัมเมอร์ และ 

2/2555 ท่ีผ่านมา ผมสอบไม่ผ่าน จึงทำให้มีหน่วยกิต 

เกิน 30 หน่วยกิต ในกรณีเช่นน้ีผมจะต้องดำเนินการ

อย่างไร

ตอบ จาก “คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ในม.ร.30” ข้อ 2 ได้กำหนดไว้ ดังน้ี การลงทะเบียนเรียน 

ลงทะเบีนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิตในภาคปกติ  

เว้นแต่นักศึกษาซ่ึงคาดว่าจะจบการศึกษาลงทะเบียนเรียน

ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตทุกคณะ โดยไม่นับรวมหน่วยกิต

ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคก่อนแล้ว

 การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/56 

จำนวน 29 หน่วยกิต แม้ว่าผลสอบภาค 2, ฤดูร้อน/55 

จะปรากฏทีหลัง และทำให้นักศึกษาเหลือวิชาท่ีจะจบ 

การศึกษามีหน่วยกิตเกิน 30 หน่วยกิต ก็ไม่มีผลอะไร 

ตามคำชี้แจงฯ ข้างต้น เพราะได้กำหนดว่า “โดย 

ไม่นับรวมหน่วยกิตซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนไว้  

ในภาคก่อนแล้ว” ถ้านักศึกษาสอบได้ท้ัง 29 หน่วยกิต 

นักศึกษาก็มีสิทธิได้เกรดทั้ง 29 หน่วยกิต เพียงแต ่

นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ในภาค 1/56 เท่าน้ัน 

เพราะยังมีวิชาท่ีสอบตกในภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2555 

กองบรรณาธิการ

 การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนากีฬาบาส- 

เกตบอลของประเทศให้เข้มแข็ง โดยการส่งเสริม 

และสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ชมรม สมาคม 

และองค์กรกีฬาอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนมีการ 

จัดการแข่งขันเป็นประจำและต่อเนื่อง สร้างความ

สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมที่ส่งเข้า 

แข่งขัน อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์

การแข่งขันอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 

กีฬาบาสเกตบอลสู่ระดับสากล โดยมีทีมบาสเกตบอล

จากสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศ รวม 38 ทีม 

เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภททีมหญิง 

จำนวน 12 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย 

รังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยมหิดล 

และ ประเภททีมชาย จำนวน 16 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย 

มหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 

 นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดกองเชียร์-

ลีดเดอร์ KO-Cheer up Contest ไปพร้อมกับการ 

ม.ร. ร่วมกับฯ                               (ต่อจากหน้า 2) แข่งขันบาสเกตบอล เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

การประกวด KO-SUPER TEAM Dancing Contest 

การประกวดเต้นแบบ FREE STYLE เป็นการแข่งขัน 

แบบ KNOCK OUT เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการ 

ประกวด SMART TEEN BOY&GIRL เพ่ือส่งเสริม 

ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

 รางวัลการแข่งขันแต่ละประเภท มีดังน้ี การแข่งขัน 

บาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ เงินรางวัล 

50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ประเภททีมชาย 

ชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท 

 รางวัลประกวดกองเชียร์-ลีดเดอร์  KO-Cheer 

up Contest ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท 

พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศ 3 รางวัลๆละ 

10,000 บาท การประกวด KO-SUPER TEAM 

Dancing Contest ชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท 

พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศ 3 รางวัลๆละ 

10,000 บาท และการประกวด SMART TEEN 

BOY&GIRL ชนะเลิศ 2 รางวัลๆละ 20,000 บาท 

พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศ 2 รางวัลๆละ 

10,000 บาท และรางวัลอื่นๆอีกหลายรายการ

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ศูนย์ประสานงานโครงการฯ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด 

โทร.  0-2950-4064-5, 0-2580-1830-1 ต่อ 107  หรือ 

สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2310-8892  

หรือดูโปรแกรมการแข่งขันได้ท่ี www.shootitonline.com

  



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 “การท่ีได้รับรางวัลติดดาวในคร้ังน้ีถือเป็นการ 

การันตีว่าหอพักสตรีสมใจมีคุณภาพและความปลอดภัย 

เหมาะแก่การเข้าพักอาศัยของนักศึกษา โดยทางหอพัก 

จะมองประโยชน์และความพอใจของผู้เข้าพักอาศัย 

เป็นหลัก ท่ีสำคัญผู้ท่ีเข้ามาพักอาศัยท่ีหอพักส่วนใหญ่ 

จะอยู่กันแบบลูกหลานมีส่ิงใดก็คอยช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกันอยู่เสมอ”

 นางวารี  หิรัญนาท  หอพักสตรีเน้ือทอง (ระดับ 

3 ดาว) กล่าวว่า หอพักสตรีเน้ือทองเข้าร่วมโครงการ 

หอพักติดดาวเป็นครั้งแรก หอพักแห่งนี้เปิดมากว่า 

10 ปี ทางหอพักจะเน้นในเรื่องความสะอาดและ 

ความปลอดภัยในการเข้า-ออกหอพัก ซ่ึงจะใช้ระบบ 

คีย์การ์ด สมัยก่อนจัดห้องพักขนาดเล็ก เนื่องจาก 

นักศึกษามักจะชอบห้องที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่- 

ปัจจุบันนักศึกษาต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก 

เพิ่มขึ้น จึงมีการขยายห้องพักให้มีขนาดกว้างขึ้น 

ตามความต้องการของลูกค้า โครงการหอพักติดดาว 

ถือเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อผู้พักอาศัยเป็นอย่างย่ิง  

ซึ่งหอพักได้ให้ความใส่ใจและดูแลในเรื่องของ 

ความสงบเรียบร้อยเป็นพิเศษ ไม่ให้ส่งเสียงดัง 

รบกวนเพื่อนข้างห้อง

 นางศิริวรรณ  ธงโคกกรวด  หอพักสตรี เอ เอส 2 

(ระดับ 3 ดาว) กล่าวว่า หอพักสตรี เอ เอส 2 ได้พัฒนา 

ปรับปรุงหอพักในด้านความสะอาดรอบตัวตึก 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งระบบ wifi ให้บริการ 

แก่ผู้เข้าพักอาศัยในหอพักเพราะเล็งเห็นว่าในยุคสมัยน้ี 

wifi เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งแก่สังคมสมัยนี้ เมื่อ 

หอพักได้รับการรับรองมาตรฐานก็จะทำให้นักศึกษา

ที่มาจากต่างจังหวัดมีความไว้วางใจว่าเป็นหอพักที่

ดีและปลอดภัยเหมาะแก่การพักอาศัย

 นางพัชมน  บุญหิรัญ หอพักสตรีกุลรวี (ระดับ 

3 ดาว) กล่าวว่า ตนมักจะบอกแก่ผู้เข้าพักอาศัย 

เสมอว่า เม่ือเข้ามาพักในหอพักแห่งน้ีแล้วเปรียบเหมือน

ลูกหลาน ญาติพ่ีน้องกัน เพราะฉะน้ันเม่ือเราอยู่ด้วยกัน 

เราจะดูแลกันเหมือนญาติพ่ีน้อง  หอพักแห่งน้ีได้ติดต้ัง 

ระบบกล้องวงจรปิด  มีตำรวจเข้ามาตรวจเสมอ มีกำหนด 

ระยะเวลาในการเข้า-ออก คือเปิดหอพักในเวลา 06.00 น. 

และปิดหอพัก เวลา 22.00 น. แต่ถ้าผู้พักอาศัยท่ีทำงาน 

ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเพ่ือท่ีจะป๊ัมกุญแจให้ หอพัก 

แห่งน้ีได้รับการการันตีอยู่ในระดับ 3 ดาว มาโดยตลอด  

และมีความภูมิใจท่ีได้ทำงานน้ีเพราะว่าได้ดูแลเยาวชน

ซึ่งเป็นอนาคตของชาติอีกด้วย

 นางเฉลียว คำหล่อ หอพักชายพงษ์เทพ 

(เกียรติบัตร) กล่าวว่า  หอพักชายพงษ์เทพ ได้เข้าร่วม 

โครงการหอพักติดดาวเป็นคร้ังแรก โครงการน้ีทำให้ 

เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆให้ความ 

สำคัญกับการพักอาศัยของนักศึกษามากข้ึน และช่วย 

กระตุ้นให้ผู้ประกอบการหอพักพัฒนาสภาพแวดล้อม 

บรรยากาศในที่พักอาศัยให้ตรงกับความต้องการ 

ของผู้เข้าพักอาศัย ท่ีสำคัญยังทำให้ได้รับความไว้วางใจ 

จากนักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งในเรื่องของความ 

สะอาดและความปลอดภัยของหอพัก

 นางจันทร์เที่ยง  ใจชุ่ม หอพักสตรีวี พี เฮาส์ 

(เกียรติบัตร) กล่าวว่า โครงการหอพักติดดาวเป็น 

ประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ประกอบการหอพัก 

เป็นอย่างย่ิง เพราะนักศึกษาสามารถท่ีจะเลือกหอพัก 

ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและปลอดภัย อีกท้ังผู้ประกอบการ 

ได้นักศึกษาท่ีมาเข้าพักอาศัยเพ่ิมมากข้ึนเม่ือหอพัก 

ได้มีการพัฒนาตามมาตรฐานหอพักตามท่ีได้รับรองมา 

ตนเองรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามา 

เป็นส่วนหน่ึงในเครือข่ายหอพักติดดาวคร้ังน้ี และจะ 

พยายามพัฒนาหอพักของตนเองให้มีคุณภาพ 

เหมาะแก่การติดดาวต่อไป 

 นางบุญรัตน์  ศรีเหรัญ หอพักชายออยรัตน์ 

(เกียรติบัตร) กล่าวว่า หอพักออยรัตน์ได้เข้าร่วม 

โครงการเป็นครั้งแรก โครงการนี้เป็นโครงการ 

ที่ดีมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ประกอบการ 

ทำให้นักศึกษามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง 

ผู้ประกอบการยังมีความต่ืนตัวในการพัฒนาหอพัก 

ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 “ผู้ท่ีเข้ามาพักอาศัยในหอพักแห่งน้ีส่วนใหญ่ 

จะเป็นคนท่ีทำงานแล้ว โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย 

ในเรื่องการเข้าออกหอพักในระบบคีย์การ์ดแก่ผู้ 

พักอาศัยและไม่มีข้อบังคับในการเข้าออก ผู้พักอาศัย 

ในหอพักแห่งนี้จะอยู่กันแบบพี่น้อง พร้อมคอยให้ 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

นางวารี  หิรัญนาท นางศิริวรรณ  ธงโคกกรวด นางพัชมน  บุญหิรัญ นางเฉลียว  คำหล่อ

นางจันทร์เที่ยง  ใจชุ่ม นางบุญรัตน์  ศรีเหรัญ

พ.ศ.1893 ขอมเริ่มอ่อนแอจึงโดนอยุธยายึดครอง เขมร 

อยู่ในยุคอาณาพยาบาลของเสียม และเวียดนาม และ 

กลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 90 ปี กัมพูชาเพิ่งได้ 

เอกราชไม่นาน ต่อมาได้รื้อระบบการปกครองแบบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ”

 ใน ด้านประชากร รศ.อดุลย์ กล่าวว่า กัมพูชามี 

ประชากร 15 ล้านคน มีพื้นที่ประมาณ 1.8 แสนตาราง 

กิโลเมตร มี 23 เขตปกครองกับ 1 เทศบาลเมือง 

(กรุงพนมเปญ) ด้านภาษา ใช้ภาษาตระกูลมอญขแมร์ 

กัมพูชาได้พัฒนาอักษรขอมโบราณมาเป็นอักษรเขมร 

ปัจจุบันมีอักษรท่ีใช้ในภาษาเขมร ตัวเต็ม 33 ตัว ตัวเชิงอีก 

32 ตัว รวม 65 ตัว ภาษาราชการส่วนใหญ่ เป็นคำยืม 

มาจากภาษาบาลีสันสกฤต  

 “ภาษาไทยและกัมพูชามีการเขียนคล้ายกัน 

แต่ออกเสียงต่างกัน เช่น ธนาคาร ไทยใช้ ธน+อาคาร อ่านว่า 

ธนาคาร  ส่วนเขมร ใช้ ธน+อาคาร อ่านว่า ธโนเกียซ่ึงยืม 

ภาษาบาลีมาเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน ด้านศาสนา 

ชาวเขมรร้อยละ 95 เป็นชาวพุทธ ด้านวัฒนธรรม 

ใช้การไหว้ (นพ, สมเป๊ียะ) หรือจับมือ คนเขมรชอบทาน 

ปลาร้า แกงส้มปลาเพราะมีแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมรับประทาน “บกละฮง” 

(ส้มตำ) และไทยยังรับวัฒนธรรมการทานข้าวเจ้ามาจาก 

เขมร เช่ือว่าในสมัยก่อนคนไทยกินข้าวเหนียวท้ังประเทศ 

เม่ืออยุธยาไปตีเขมร ได้เห็นเจ้าของเขมรรับประทานข้าวเจ้า 

 จึงรับการกินข้าวเจ้ามา จึงเป็นที่มาของคำว่าข้าวเจ้า” 

 ... ด้านประเพณี เขมรมีความเชื่อว่า ศีรษะ หรือ 

“กบาล” มีความสำคัญมาก มีความเชื่อเหนียวแน่นว่า 

ศีรษะเป็นของสูง นอกจากนี้ คนโบราณยังถือว่ามือขวา 

เป็นมือสำคัญ ไม่ใช้หยิบของที่ต่ำ รวมถึงการทานข้าว 

ด้วยมือขวา รับของจากผู้ใหญ่ด้วยมือขวา ด้านความเช่ือ 

เช่ือเร่ืองผีวิญญาณบ้าง การแสดงการละเล่น มีการแสดง 

รามเกียรติ์ “เรียมเก” เพราะแต่เดิมเขมรถ่ายทอดศิลป- 

วัฒนธรรมให้แก่ไทย ต่อมาเมื่อไทยเจริญเขมรจึงรับ 

บางอย่างไปจากไทย รวมถึงเรื่องโขนละครเป็นการรับ 

วัฒนธรรมระหว่างไทยและเขมร “วัฒนธรรมรีเทิร์น”

 รศ.อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเพลงเขมร 

รับดนตรีจากไทย เพียงแต่เปล่ียนเน้ือร้องเท่าน้ัน การละเล่น 

บางอย่างคล้ายของไทย มีการละเล่นทั้งระดับชาติและ 

ท้องถ่ิน เช่น การละเล่นท่ีเรียกว่า อะไย (คล้ายการละเล่น 

ทางใต้ของไทย) การละเล่นบางอย่างได้เปล่ียนไปตามยุค 

ตามสมัย

 “เขมรมีเครื่องดนตรีที่ไพเราะคือ ซอเขมรที่แฝง 

ความเศร้า มีวงมโหรี มีงานลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณีจุมเบิล บายเบิล คล้ายประเพณีเดือน 10 ของไทย 

ที่ยังคงมีการยึดถือและปฏิบัติกันอยู่อย่างเหนียวแน่น 

ในปัจจุบัน สำหรับข้อห้ามของกัมพูชา คือ ห้ามใส่ทอง 

ห้ามทานอาหารก่อนผู้ใหญ่ ห้ามฟังเพลง หรือโทรศัพท์ 

ในวัด งานศพนิยมสวมชุดสีขาว เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะ 

ไปเท่ียวประเทศกัมพูชาควรศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี

ให้ถ่องแท้ จึงจะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น”

รามฯ จัดเสวนาฯ                          (ต่อจากหน้า 7)



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย    (ต่อจากหน้า 4)

ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..............

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ร่ า ง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจ่ายเงิน 

อุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีส่ือสาร 

ในการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ............

 8.  ปรับปรุงหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 9.  อนุมัติหลักสูตร    

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

ทวิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรศึกษา 

ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2554)

 10. งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณกิจกรรม 

นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้องค์การนักศึกษา 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้องค์กรต่าง ๆ จำนวน 

7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 11. แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการ 

ดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ตามที่ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ม.ร. เสนอ

 12. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความ 

รับผิดชอบของสำนักหอสมุดกลาง จากเดิม 8 ฝ่าย  

1 สำนักงานเลขานุการ เป็น 3 ฝ่าย 1 สำนักงานเลขานุการ  

เพ่ือให้บริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและคล่องตัวย่ิงข้ึน

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

ไม่รักษาก็ตาย ว่ากันอย่างนั้น แต่ก็มีบางครั้ง มีบางคน 

บอกว่าเป็นมะเร็งรักษาแล้วก็หายอันน้ันหมายความว่า 

โรคยังไม่ใช่ขั้นสุดท้าย โรคร้ายนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะ 

เสียชีวิตก็อาจจะรักษาให้หายได้แต่ถ้าถึงขั้นสุดท้าย 

จริง ๆ แล้ว มันรักษาไม่ได้ ก็คือต้องตาย มันเป็นกฎ 

ของมัน มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมัน

 ลูกศิษย์ครับ ที่บอกอย่างนี้นั้น ก็คือว่า เราลอง 

ฝึกหัดคิดว่า เรื่องอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นหรือไม่   

ถ้าเกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร 

เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันดำเนินการไปอย่างไร 

มันดำเนินการไปอย่างไรแล้วมันไปสิ้นสุดลงอย่างไร 

และในการสิ้นสุดของมันนั้น เหตุนั้น ๆ มันก่อให้ม ี

อะไรเกิดขึ้น หรือมีอะไรสูญหาย มีอะไรเสื่อมสลาย 

เช่น ไฟไหม้ป่า มันเคยเกิดขึ้นตรงไหน เสร็จแล้วการ 

ท่ีเกิดไฟไหม้ป่าน้ันมันไหม้อย่างไร ไหม้ไปเป็นวงกว้าง 

เกิดความเสียหายอย่างไร ต้นไม้ท่ีมีค่า และไม่มีค่าต่าง ๆ 

ทั้งหลาย ล้มตาย ถูกเผาไปครึ่ง จนถึงบ้านเรือนราษฎร 

อย่างนี้ก็มี ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าเราดับได้ หรือ 

ว่าบางทีก็ดับยาก มันก็ดับไปเองก็มี เพราะมันไหม ้

ไปหมดแล้ว สิ่งที่ฝากไว้ต่อไปก็คือ มลภาวะต่าง ๆ 

โรคภัยไข้เจ็บ คือ อาจจะสำลักควัน อาจจะเกิดเช้ือโรค 

อะไรต่าง ๆ เกิดขึ้นมาได้ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น 

การท่ีเรารู้จักคิด แล้วก็รู้จักเรียบเรียงในเร่ืองความคิด

ของเรา ว่าส่ิงท่ีเกิดแล้วมันก็เดินเป็นเส้นทางไปอย่างไร 

ในท่ีสุดมันจบลงเป็นอย่างไร และต้องคิดต่ออีก ถ้าคิด 

ไปเรื่อยๆ คิดได้คิดต่อไปอีกว่า ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้น 

ต่อคนส่วนมาก เกิดขึ้นต่อคนส่วนน้อย เกิดขึ้นต่อ- 

ธรรมชาติ เกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อม มันไปทำลายส่ิงใดบ้าง 

แล้วมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อเกิดแล้วอีกระยะ 

สัก 5 ปีจะเป็นอย่างไร อีก 10 ปีจะเป็นอย่างไร 

ผลจะตามมาอย่างไร ถึงลูกถึงหลาน ถึงอะไรต่อมิอะไร 

ต่าง ๆ อย่างน้ัน คิดให้ไกลไปเร่ือย ๆ คิดให้ยาว คิดให้ไกล 

ลอง ๆ คิดดูสิครับ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็น ไม่ใช่ 

เป็นเร่ืองฝึกหัดแล้วจะเหน่ือยหน่ายอะไร เราลองฝึกดู 

ลองคิดดู แล้วก็จะได้ติดเป็นนิสัยในการคิด ว่าเราคิด 

จะต้องมีหลัก มีกลวิธีในการคิด เราจึงจะคิดอย่าง 

สร้างสรรค์ได้ คิดให้มันชิน หรือว่าคิดจนชินน้ันน่ันเอง 

เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ฉบับหน้าไว้คุยกันใหม่

ในครอบครัว เพื่อน และที่ทำงาน  และเชื่อว่า หมากล้อม 

เมื่อผู้เล่นเล่นแพ้จะเรียนรู้ถึงเหตุผลที่ตนเองเล่นแพ้ 

ไม่ใช่โทษคนอ่ืน จึงสามารถท่ีจะนำแนวคิดน้ีมาประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 “ปัจจุบันคาดว่ามีผู้สนใจเล่นหมากล้อมถึง 

จำนวนล้านคนซึ่งเห็นได้จากการจำหน่ายชุดหมากล้อม 

จำนวนกว่า 4 แสนชุด และประเทศไทยเองก็มีนักกีฬา 

หมากล้อมที่มีฝีมือถึง 6 ดั้ง จำนวนกว่า 500 คน มีคน 

เล่นหมากล้อม จัดอยู่อันดับที่ 5 จาก 76 ประเทศที่เล่น 

หมากล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจ และยังเป็น 

ที่น่ายินดีที่ ม.รามคำแหงได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน 

ครั้งนี้ขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่”

 ด้านหม่อมหลวงปนัดดา  

ดิศกุล รองปลัดกระทรวง- 

มหาดไทย ประธานในพิธี 

กล่าวว่า ผมขอช่ืนชมและแสดง 

ความยินดีกับ ม.รามคำแหง 

ส ม า ค ม กี ฬ า ห ม า ก ล้ อ ม 

แห่งประเทศไทย และบริษัท 

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สำหรับความร่วมมือในการ 

จัดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา คร้ังท่ี 18 โดยมีสถาบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ 

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันถึง 60 สถาบัน แสดงให้เห็นว่า  

หมากล้อมเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

ในหมู่นิสิต นักศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่มปัญญาชนที่ต้อง 

ออกไปประกอบอาชีพต่างๆนำพาประเทศชาติไปสู่ความ 

เจริญรุ่งเรืองและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมให้ปรากฏ

ต่อสายตานานาอารยประเทศ 

 “กีฬาหมากล้อม เป็นกีฬาหมากกระดานท่ีเล่นยาก 

และท้าทาย นับเป็นศิลปะสุดยอดแห่งกีฬาหมากกระดาน 

ทั้งยังเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ 

บริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ซึ่งจะสอนให้รู้จักการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

โดยสันติธรรม กล่าวได้ว่าเป็นหมากกระดานชนิดเดียว 

ในโลกที่ช่วยขัดเกลาให้ผู้ เล่นรู้จักควบคุมอารมณ์ 

นำเอาสติ คุณธรรม และจริยธรรมมาแก้ไขปัญหาที ่

ตนเองกำลังเผชิญอยู่ โดยไม่คิดเอาชนะแต่ไม่ยอมแพ้”

 หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล กล่าวต่อไปว่า หวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่า นักกีฬาหมากล้อมทุกคนจะนำประโยชน ์

ที่ได้รับจากกีฬาหมากล้อมไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

ทั้งด้านการศึกษา การดำเนินชีวิตรวมถึงการทำงานใน 

สาขาวิชาชีพต่างๆหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้วพร้อมกับ 

ใช้โอกาสอันดีนี้ ทำความรู้จัก พบปะ และแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์กับเพื่อนนิสิต นักศึกษาต่างสถาบันและ 

ม. รามคำแหงร่วมกับฯ               (ต่อจากหน้า 12)

เปิดสอบ e-Testing เพิ่มเติม

  สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ประจำภาค 2/2556 

เพิ่มเติมอีก 3 รหัสวิชา คือ MCT 1000  MCT 1101 

และ MCT 1151 โดยกำหนดการลงทะเบียนสอบ 

ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเวียงคำ 

ชั้น 1 และ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 และดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ www.etesting.ru.ac.th หรือโทร. 0-2310-8790

นักกีฬาต่างชาติ เช่ือว่าจะนำมาซ่ึงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

ระหว่างกัน ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อการ 

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๐) วันท่ี ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 

คิดจนชิน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ วันน้ีเราก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร 

เกิดขึ้นในบ้านในเมืองกันบ้าง ที่ว่ากันบ้างนั้น 

ก็เพราะว่ามากมายเหลือเกินพูดจาปราศรัย 

กันหลายถ้อยหลายคำ หลายความคิด หลาย- 

ความเห็น แล้วเราก็คิดไปคิดมาก็ตามไม่ทัน ดูยุ่งเหยิง 

ไปหมด และท่ีสำคัญท่ีสุดขณะท่ีครูเขียนเร่ืองน้ีน้ัน 

ก็เป็นวันหลังจากที่สิ้นพระชนม์ของสมเด็จ- 

พระสังฆราชเจ้า ประชาชนก็จะไว้ทุกข์กัน 30 วัน 

มีการลดธงครึ่งเสา ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัต ิ

ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็จริงอยู่ เราก็ควรที่จะ 

ปฏิบัติด้วยน้ำใจ ด้วยน้อมใจ รำลึกถึงพระเดช- 

พระคุณ โดยเฉพาะพระบารมี คือการส่ังสมความดี 

ศึกษาประวัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าให้ดี

และละเอียด จะเห็นได้ว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณ 

อันประเสริฐทางศาสนา เป็นผู้นำทางศาสนา 

เป็นแบบอย่างในหลาย ๆ เร่ือง  ก็เป็นท่ีทราบกันดี 

ครูไม่จำเป็นต้องอธิบาย 

 วันน้ีท่ีพูดเร่ืองคิดจนชินน้ัน ก็หมายความว่า 

เราคิดบ่อย ๆ คิดทบทวน คิดซ้ำ หมายความว่า 

ถ้าเราคิดเรื่องใด เราคิดซ้ำ เราก็จะได้ต่อยอด 

ความคิดข้ึนไปอีก ย่ิงคิดซ้ำหลายคร้ังก็ย่ิงจะต่อไป 

ได้อีก หลายท่อน หลายข้อความ หลายวิธีการ 

ที่เป็นอย่างนี้นั้น ครูคิด หรือตรึกเอาตามวิธีการ 

ท่ีครูได้ทดลองทำ ถ้าคิดเร่ืองอะไรไม่ตก คิดไม่ตก 

ก็คือแก้ปัญหาไม่ตกหรือว่าคิดหาทางแก้ปัญหา 

ไม่ได้ หรือคิดไม่ออก คิดไม่ทะลุปรุโปร่ง ถ้าเรา 

คิดแล้วหาทางแก้ไขไม่ได้ หรือคิดไม่ออก หาคำตอบ 

ไม่ได้ เราก็เว้นไว้สักระยะหน่ึงแล้วเราก็เอามาคิดอีก 

คิดไปเรื่อย ซึ่งเรื่องนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ 

ประสบการณ์ในการคิดนั้นเป็นเรื่องสำคัญ 

ถ้าเรื่องเราเคยเห็น เช่นเราเคยทราบว่าฟ้าผ่า 

ผู้ที่ถูกฟ้าผ่ารอดยากไม่ต้องไปหาตัวสถิติที่ไหน 

มากมาย ขอให้รู้ว่าแทบจะทุกคนที่ถูกฟ้าผ่า 

ลงมาถูกตัวตน ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ อย่างน้ีเป็นต้น 

หรือว่าคนที่เป็นโรคมะเร็ง ถ้าหากว่าอยู่ในระยะ

สุดท้ายที่จะรอดชีวิตนั้น ก็เห็นจะยากเหมือนกัน 

เพราะว่า กว่าจะรักษาได้ กว่าจะทำให้หายจาก 

โรคภัยไข้เจ็บเช่นน้ันได้ ก็น่าจะยากเต็มทน อย่างน้ี 

เป็นต้น แต่ถ้าหากว่าเราคิด อย่างเรื่องมะเร็ง  

เราทราบว่ามะเร็งเป็นโรคร้ายเป็นแล้วรักษาก็ตาย 

ม.รามคำแหงร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ
เปิดมหกรรมกีฬาปัญญาชนแข่งขัน ‘โกะ’ 

 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวง- 

มหาดไทย พร้อมด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประธาน 

กรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมเปิดการแข่งขัน Asian University Go Tournament 

2013 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีนักกีฬา 

หมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมชิงชัยจาก 13 ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียมากเป็นประวัติการณ์จำนวนกว่า 350 คน 

 ภายในงานมี ฯพณฯจอน  แจมัน เอกอัครราชทูต 

สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พลโทยศนันท์ 

หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ คณะผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาหมากล้อมจากภูมิภาค 

เอเชียร่วมในงาน โดยมีนายณัฐกฤษณ์  เตชะอำนวยวิทย์   

นักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เป็นผู้แทนนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน และเจ้าภาพ 

จัดการแสดงชุด Spirit of Asia ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 

อย่างยิ่งใหญ่

 การแข่งขันคร้ังน้ีมี 2 รายการ คือ 1) การแข่งขัน 

หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 18 มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วม 

แข่งขันกว่า 260 คน จาก 65 สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ ประเภททีม  

3 คน และประเภทบุคคลหญิง และ 2) การแข่งขัน Asian 

University Go Tournament 2013 ได้รับความร่วมมือ 

จากสมาคมกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชีย ส่งนักกีฬา 

หมากล้อมจาก 13 ประเทศ รวมกว่า 60 คน เข้าร่วม 

แข่งขัน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เกาหลี 

ญ่ีปุ่น  สิงคโปร์  มาเลเซีย  เวียดนาม มองโกเลีย สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไชนีสไทเป  และไทย แบ่งการแข่งขัน 

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล และ 

ประเภททีม

   โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.รามคำแหง กล่าวว่าในนาม

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอต้อนรับทุกท่ านสู่ การ 

แข่งขัน Asian University Go 

Tournament 2013 และ 

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 18 กีฬาหมากล้อมเป็นกีฬาที่ส่งเสริมทักษะและ 

สติปัญญา ซึ่งเป็นเกมที่มีความสำคัญเปรียบเหมือนชีวิต 

คนท่ีจะต้องให้ความสำคัญในทุกย่างก้าวของชีวิต เป็นการ 

ฝึกทักษะ ฝึกการใช้สมาธิ และสติปัญญาต่อการก้าวเดิน 

อีกทั้ง ยังเป็นเกมที่แสดงออกถึงความสุภาพที่มีต่อคู ่

แข่งขัน ฉะน้ันรามคำแหงจึงมีความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง 

ในการจัดแข่งขันกีฬาหมากล้อมครั้งนี้

 “ขอขอบคุณสมาคมหมากล้อมฯที่ร่วมเป็น 

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัด 

การแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาหมากล้อมทุกคน 

ขอให้การแข่งขันคร้ังน้ี เป็นรายการหน่ึงท่ีช่วยพัฒนากีฬา 

หมากล้อมทั้งด้านทักษะของนักกีฬาและด้านการจัด 

การแข่งขันให้มีมาตรฐานสู่สากล และเป็นการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการแลกเปล่ียนทาง 

วัฒนธรรมระหว่างกันด้วย”

  ขณะที่นายก่อศักดิ์  

ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคม 

กีฬาหมากล้อมฯ กล่าวว่า เม่ือ 

18 ปีท่ีแล้วได้มีการจัดแข่งขัน 

กีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษา 

ในภูมิภาคเอเชียขึ้น โดยหวัง 

ให้เยาวชนท่ีกำลังศึกษาอยู่ระดับ 

อุดมศึกษาเป็นจุดเร่ิมต้นในการเล่นกีฬาหมากล้อม 

และเป็นจุดสำคัญต่อการเผยแพร่กีฬาหมากล้อม 

เพราะหมากล้อมเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทั้งกับคน 
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