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วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 รามฯ ชี้แจงกรณีนักศึกษาผู้ชุมนุมที่เสียชีวิต - บาดเจ็บ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์		

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ช้ีแจงกรณีนักศึกษาผู้ชุมนุม 

ท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ 

ความไม่สงบของบ้านเมืองบริเวณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี 

11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

   
 
 
รามคำแหงมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในงานครบรอบ 42 ปี

 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 

42 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง        มอบรางวัลเกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น” 

ให้แก่ศิษย์เก่าที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานจนประสบ 

ความสำเร็จทางอาชีพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เป็นคนดีมี 

คุณธรรม มีจิตสาธารณะและอุทิศตนรับใช้สังคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ	ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

มอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช

 สำหรับศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” มีจำนวน 13 คน คือ 

1)	ดร.สุรชัย	ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

2)	นายสมชัย	ศิริวัฒนโชค	ปลัดกระทรวงคมนาคม

3)	นายอัยยณัฐ	ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4)	นายบุญชู	ทัศนประพันธ ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 กระทรวงยุติธรรม 
(อ่านต่อหน้า 2)

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า 

จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน- 

1 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จากการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 64 ราย  และเสียชีวิต 4 ราย โดยเป็นนักศึกษาม.ร.  

1 ราย  และในจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ มีนักศึกษาม.ร.ที่กำลังศึกษาอยู่ 15 ราย ส่วนที่เหลือเป็น 

นักศึกษาศิษย์เก่า นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆ และประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงตลอดเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ 

และหลังเหตุการณ์  ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้น่ิงนอนใจ ได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือเย่ียม 

ผู้บาดเจ็บที่รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล   (อ่านต่อหน้า 11)

ม.เกษตรศาสตร์ ให้กำลังใจอธิการบดี ม.ร.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 	ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจ จาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นุชนาถ		มั่งคั่ง	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงความเสียใจกับเหตุการณ ์

และความสูญเสียที่เกิดขึ้น และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยมีผู้แทนนิสิต             ม.เกษตรศาสตร ์

ร่วมเป็นกำลังใจ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร 
(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีเยี่ยมนายเสน่ห์  จันทร์เกิด  
ศิษย์เก่า ม.ร. ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ 

ณ โรงพยาบาลรามคำแหง

อธิการบดีมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัว
นายทวีศักดิ์  โพธิ์แก้ว 

นักศึกษา ม.ร. ที่เสียชีวิต



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

5)	นายสิทธิศักดิ์		วนะชกิจ  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

6)	นางสาวลัดดาวรรณ		หลวงอาจ		ผู้พิพากษาศาลแพ่ง

7)	นายอภินันท์		จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

8)	พลตำรวจโทหาญพล	นิตย์วิบูลย์   ผู้บัญชาการตำรวจภูธร 

  ภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

9)	นายพัชระ	 สารพิมพา ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ   

 FM 100.5 สำนักวิทยุ อสมท 

10)	นายอังคาร		จันทาทิพย์  กวีซีไรต์ ปี 2556

11)	นางสาวประพีร์	 อังกินันทน์ รองผู้ว่าการตรวจ 

 เงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงิน 

 แผ่นดิน 

12)	ดร.นัทกาญจน์	 รัตนวิจิตร ครูเชี่ยวชาญ ค.ศ.4 

 โรงเรียนราชวินิตมัธยม 

13)	ดร.ลูซ่ี			ตันอติชาติ				กรรมการภูมิภาคเอเชีย      แปซิฟิก 

 ขององค์การโลกของผู้บำเพ็ญประโยชน์ (WAGGGS)

 โอกาสน้ี	ผศ.ดร.บุญชาล	ทองประยูร	รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการพิจารณา 

เกณฑ์และคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ กล่าวว่า ตลอด 

ระยะเวลา 42 ปีท่ี ม.รามคำแหงขยายโอกาสทางการศึกษา 

เปิดรับนักศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวน จัดการเรียน 

การสอนแบบตลาดวิชา ซ่ึง 42 ปีท่ีผ่านมา รามคำแหง 

ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก และ 

บัณฑิตรามคำแหงได้นำความรู้ความสามารถไปทำงาน 

ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งประเทศไทย 

และต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับ

 “ในโอกาสครบรอบ 42 ปี มหาวิทยาลัย 

ตระหนักถึงความสำเร็จของบัณฑิตที่มีความสำคัญ 

อย่างยิ่ งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต  

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

เกณฑ์และคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นท่ีประสบความสำเร็จ 

ในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนและ 

ทำประโยชน์แก่สังคม และสนองปรัชญาการให้โอกาส 

ทางการศึกษา ในวาระครบรอบ 42 ปี คณะกรรมการฯ 

ได้คัดเลือกศิษย์เก่า จำนวน 13 คน รับรางวัล “ศิษย์เก่า 

ดีเด่น” เพ่ือแสดงความช่ืนชมและเป็นกำลังใจแก่ศิษย์เก่า

ที่ประสบความสำเร็จในโอกาสดังกล่าว”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์	 อธิการบดี	 ม.ร. กล่าวว่า  

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทุกท่าน 

รางวัลนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า 

ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานจนประสบ 

ความสำเร็จทางอาชีพมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคม 

เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและอุทิศตน 

รับใช้สังคม เหมือนดังเมล็ดพันธุ์ของดอกสุพรรณิการ์ 

ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทุกที่ทุกถิ่น เช่น ศิษย์เก่า 

รามคำแหง เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วได้สร้าง

ผลงาน สร้างความดี ประกอบอาชีพรับใช้บ้านเมือง 

จนเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

รามคำแหงมอบรางวัลฯ																(ต่อจากหน้า	1)

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นุชนาถ	ม่ังค่ัง 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กล่าวว่า ในนามของคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับ

เหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และ 

เป็นกำลังใจให้กับอธิการบดีในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

หากมีสิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือได้ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือ  

และขอให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย 

ได้โดยเร็ว 

 นายทรงพล		ตรีสกุลวัฒนา ประธานสภาผู้แทน 

นิสิตองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กล่าวว่า การรวมตัวกันของนิสิต นักศึกษาเพ่ือต่อต้าน 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นพลังบริสุทธ์ิท่ีออกมาขับเคล่ือน 

โดยไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆ และไม่ได้ถูกชี้นำ 

จากผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือพรรคการเมือง  

ม.เกษตรศาสตร์ฯ																									(ต่อจากหน้า	1) เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นที่มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง พวกเราได้ติดตามข่าวสารเก่ียวกับเหตุการณ์น้ี 
โดยตลอด และรู้สึกเสียใจท่ีนักศึกษารามคำแหงถูกยิง 
เสียชีวิต รวมทั้งได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ขอเป็น 
กำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคน 
 ด้าน อธิการบดี	 ม.ร. กล่าวว่า เหตุการณ์ 
ความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 
วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา เริ่มจากการรวมตัวของ 
นักศึกษารามคำแหงที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
เพื่อยื่นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ 
จับคนผิดที่ทำร้ายนักศึกษารามคำแหง บริเวณ 
ซอยรามคำแหง 53 และด้านหลังมหาวิทยาลัย 
ซอยรามคำแหง 24 มาลงโทษ หลังจากน้ัน มีเหตุการณ์
ปะทะกันขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดประต ู
ให้นักศึกษาเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
และเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเป็นระยะๆ มีการยิงปืนและ 
ปาระเบิดเข้ามาในมหาวิทยาลัยจนทำให้นักศึกษา 
รามคำแหงเสียชีวิต และบาดเจ็บ

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา  

จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) ในภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556 ดังน้ี

 

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว (จะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือ 

หลายหัวข้อก็ได้) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หัวข้อละ 30 คน) สอบถามและสมัครได้ที่ ห้องฝึกอบรมอาชีพ 

อาคารพระมาส (PRB) ชั้นล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคาร 

พระบาง (PBB) ชั้นล่าง โทร. 0 -2397 - 6314, 089 - 133 - 5406 คุณดาลิน, 081-868 - 6719 คุณอาริยา 

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.bangna.ru.ac.th/

หัวข้อที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

นาฬิกา  แฟนซี อ. 24 ธ.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 150.- 170.-

หมวกสวยด้วยมือเรา พ. 25 ธ.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 130.- 150.-

คุกกี้มะม่วงหิมพานต์ พฤ. 26 ธ.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

เค้กมะพร้าวอ่อน ศ. 24 ม.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

อาหารสุขภาพ อ. 28 ม.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

งานมัดเชือก 
(Mom2me handmade)

พ. 29 ม.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ขนมปุยฝ้าย-สาลี่อ่อน พ. 19 ก.พ. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

สังขยานานาชาติ อ. 29 เม.ย. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ซาลาเปา พฤ. 1 พ.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

รามฯ 2 ฝึกอบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

  วางพวงมาลา นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช 

ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวางพวงมาลาถวาย 

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท- 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้าย 

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณหน้าอาคาร 

เนติบัณฑิตยสภา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ผศ.วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายทวีศักด์ิ	 โพธ์ิแก้ว นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกยิงเสียชีวิต ระหว่าง 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา  โดยมี  

นายโชติ	 ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีข้าราชการ 

จังหวัด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ญาติพี่น้อง และ 

ประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ท่ีวัดหัวว่าว อ.เมือง 

จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556

 นายนราเมศวร์	 ธีระรังสิกุล	 บิดาของนายทวีศักด์ิ 

กล่าวว่า ขอขอบคุณอธิการบดี นักศึกษา ศิษย์เก่า  

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทุกคน 

ที่ตลอดระยะเวลา 7 วันที่จัดงานศพของลูกชาย  

ได้ให้กำลังใจโดยตลอด 

 “ตอนแรกที่รู้ เรื่องลูกชายถูกยิง เสียชีวิต 

เราก็มึน ๆ ชา ๆ และเสียใจมาก แต่ตอนนี้สภาพ 

จิตใจดีขึ้น เพราะได้ทบทวนเหตุการณ์จากคำบอก 

เล่าของเพื่อน ๆ  ลูกชายที่บอกว่าลูกชายเราโทร.มาหา 

และบอกว่าต้องช่วย เนื่องจากมีผู้เข้ามาทำลาย 

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   

 เราภูมิใจที่ลูกของเราทำอะไรที่มีประโยชน์ 

และอยากให้การเสียชีวิตของลูกเป็นอุทาหรณ์ให้

ผู้ที่ เกี่ยวข้องในประเทศได้ฉุกคิดว่าบ้านเมืองเรา 

ย่ำแย่แล้ว เราน่าจะทำอะไรให้บ้านเมืองเจริญขึ้น 

 ผมไม่เสียใจเลยที่ลูกชายเรียนรามคำแหง  

สถาบันน้ีเข้มแข็งมาก และขอยืนยันว่าทางครอบครัว 

ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน ลูกของผมไม่ได้รับจ้างใคร 

มาชุมนุม เขารักชาติบ้านเมืองเหมือนคนอื่น และ 

ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ที่เกี่ยวข้องสอบสวนให ้

ความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนหรือทำอะไรไม่ตรงกับ 

ความเป็นจริง ผลการสอบสวนเป็นอย่างไร ขอให้ 

ยอมรับ

 ประวัตินายทวีศักดิ์		โพธิ์แก้ว 

 นายทวีศักด์ิ โพธ์ิแก้ว เป็นบุตรของนายนราเมศวร์ 

และนางสุรีย์  ธีระรังสิกุล เกิดเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2535 

เริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  และ 

โรงเรียนสิงห์บุรี  จนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากน้ัน 

ได้เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนสันติราษฎ์ และ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ในระดับช้ัน ปวช. 

พร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ 

ช้ันปีท่ี 1 โดยนายทวีศักด์ิ  โพธ์ิแก้ว เป็นเด็กท่ีเรียนในระดับ 

ปานกลาง มีนิสัยรักเพื่อนพ้องและมีความประพฤต ิ

เรียบร้อย 

 เม่ือวันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 นายทวีศักด์ิ 

โพธิ์แก้ว ได้ถึงแก่กรรมจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วงเวลาประมาณ 

21.30 - 22.00 น.

“อาลัย	น้องทวีศักดิ์		โพธิ์แก้ว”

   นักศึกษารามฯ นาม “ทวีศักดิ์” ผู้รักชาติ

 แสนองอาจ หาญกล้า น่ายกย่อง

 คนตระกูล “โพธิ์แก้ว” ใจดั่งทอง 

 คนทั้งผอง กล่าวชื่นชม สมเป็นชาย

      เป็นเด็กดี คิดดี มีศักดิ์ศรี

 ทำหน้าที่ ปกป้อง ผองสหาย

 ลูกพ่อขุน  ผู้กล้า ท้าความตาย 

 ยอมพลีกาย วายชนม์ คนอาลัย

     ยี่สิบเอ็ดปี ชีวิตนี้ ช่างน้อยนัก 

 แต่ความดี นั้นประจักษ์ คนเลื่อมใส

 ขอบิดา มารดา จงภูมิใจ

 อย่าอาลัย โศกเศร้า เจ้าไปดี

  จะไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่เคียดแค้น 

 อโหสิกรรม คนทั่วแดน แผ่นดินนี้ 

 จงปรองดอง รักใคร่ สามัคคี 

 เลิกราวี เราพี่น้อง ผองชาติไทย 

  ขอดวงวิญญาณ “น้องทวีศักดิ์” สู่สวรรค์ 

 สถิตชั้น วิมานทอง อันผ่องใส 

 อย่ากังวล อย่าห่วงหา อย่าอาลัย 

 บุญส่งให้ หลับสนิท นิจนิรันดร์.

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

ได้จัดพิธีมอบรางวัลบรรณาธิการดีเด่น

 “รางวัลคุณนิลวรรณ		ปิ่นทอง” 

ให้แก่ 

 เสถียร		จันทิมาธร

 บรรณาธิการท่ีปรึกษาเครือ “มติชน” 

 “ข่าวรามคำแหง” ได้ไปร่วมแสดง 

ความยินดีต่อ “พี่เถียร” และได้ฟังเขา 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทำหน้าท่ี 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ด้วยความช่ืนชม

 เขาบอกว่า...

 ให้ความจริง ให้คำตอบแก่สังคม  

มันจะได้กระจ่าง สังคมที่กำลังมีปัญหา

ก็จะได้มีทางออก ไม่ให้ความเท็จ

 แ ล ะ ที่ ใ ห้ ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ก่  

“ข่าวรามคำแหง” ในฐานคนทำหนังสือ 

ด้วยกันคือ

 ยึดประโยชน์ของคนอ่าน คิดถึงเขา 

มากหน่อย  ไม่ได้คิดถึงตัวเองเท่าไหร่นัก 

 บรรณาธิการต้องคิดถึงคนอ่าน

 เสถียร จันทิมาธร เป็นชาวจังหวัด 

สุรินทร์ จบการศึกษาจากวิทยาลัยคร ู

สวนสุนันทา และวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร

 เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ ์

และบรรณาธิการท่ีสร้างคุณูปการอย่างย่ิง 

แก่วงการนักเขียน นักอ่านและสังคม

 ด้วยบทบาทของบรรณาธิการ 

มืออาชีพ

อธิการบดีร่วมพิธีศพนักศึกษา
ที่เสียชีวิตจากการชุมนุมที่ ม.ร. 

 นางลัดดา อัฒพุธ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประพันธ์ในนาม 

บิดา-มารดาและญาติ ๆ ของน้องทวีศักดิ์  โพธิ์แก้ว



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 นักเรียน ม.ปลาย สมัครเรียนระบบ Pre-degree 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่ือม่ันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีเปิดโอกาสให้คนทุกวัย  ต้ังใจมาเรียนสะสมหน่วยกิต

ล่วงหน้า เพ่ิมพูนความรู้ เก็บเก่ียวประสบการณ์ และ

หวังเรียนจบปริญญาตรีเร็วด้วยอายุที่ยังน้อย

 นายชนินทร์	ป้องเคน อายุ 17 ปี นักเรียนปวช. 

ปี 1 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กทม. สมัครเรียน 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ผมเข้ามาศึกษาสาขานิติศาสตร์ 

เพราะเมื่อเรียนจบชั้น ปวช.แล้วตั้งใจมาเรียนต่อ 

ท่ีรามคำแหงให้จบ เพ่ือนำวุฒิคณะนิติศาสตร์ไปสอบ 

เข้าเป็นนายทหารเรือ โดยครอบครัวก็ให้การสนับสนุน 

มาเรียนท่ีรามคำแหง และผมก็เคยเรียนวิชากฎหมาย 

มาบ้างแล้ว ตั้งใจมาเข้าเรียน โดยจะแบ่งเวลาเรียน 

ด้วยการเรียนผ่านส่ือ อ่านตำรา และถ้าวันใดตารางเรียน 

ไม่ตรงกับท่ีโรงเรียนก็จะมาเข้าเรียนเพราะการเรียน 

กับอาจารย์โดยตรงย่อมได้รับความรู้ที่ชัดเจน 

มากกว่า  และเลือกเรียนด้านกฎหมายเพราะกองทัพเรือ 

ได้เปิดโอกาสให้สอบเข้ารับราชการ เช่น ตำแหน่ง 

ทนายความ จึงอยากมาเติมเต็มความรู้ให้มากที่สุด 

ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

 นางสาวสุพร		ม่วงสมัย	 อายุ 16 ปี นักเรียน 

ช้ัน ม.5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กทม.สมัครเรียน 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

เพราะเมื่อเรียนจบแล้วอยากใช้วิชาความรู้ เพื่อ 

สอบเข้ารับราชการ และอยากเข้าใจวิชาการเมือง-

การปกครองของไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

คนรุ่นใหม่ควรศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้เอาไว้ 

ให้ทันกับสถานการณ์ ดิฉันตั้งใจจะแบ่งเวลาเรียน 

ให้สมดุลกับวิชาที่โรงเรียนเพื่อจะได้เรียนควบคู่ 

กันไปได้ ท่ีโรงเรียนเคยเรียนวิชาการเมืองการปกครอง 

มาบ้างแล้ว หวังว่าเข้ามาเรียนแล้วจะช่วยเป็น 

อีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้ขยัน  กระตือรือร้น มีความ 

รับผิดชอบในการแบ่งเวลา และเพิ่มพูนวิชาความรู้

ให้ได้มากที่สุด

 นายกัญจน์พิสิษฐ์		อัศวแสงรัตน์	 อายุ 17 ป ี

นักเรียนช้ัน ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

กทม. สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า อาจารย์ 

ท่ีโรงเรียนแนะนำเร่ืองหลักสูตร Pre-degree ให้นักเรียน 

ได้รับทราบ ผมจึงตัดสินใจมาเรียนที่รามคำแหง 

อยากเรียนให้จบเร็วๆ จะได้ไม่เป็นภาระของพ่อแม่ 

ซึ่งในโรงเรียนผมเรียนสายศิลป์-ภาษาจีน มาเรียน 

ที่รามคำแหงก็เลือกเรียนวิชาเอกสาขาภาษาจีน และ 

โทภาษาสเปน เพราะอยากเพิ่มเติมความรู้ภาษาจีน 

ให้เข้มข้นมากขึ้น อยากรู้ภาษาใหม่ๆ และให้เป็น 

พื้นฐานความรู้นำไปใช้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ในประเทศเจ้าของภาษาที่แท้จริง  รวมทั้ง การได้เจอ 

เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ที่หลากหลายในชีวิตของ 

นักเรียนมัธยมฯ

 นางสาวณัฐนิชาภรณ์		ศิรพงษ์กุลพจน์ อายุ 17 ปี 

นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ฉะเชิงเทรา สมัครเรียนคณะส่ือสารมวลชน กล่าวว่า 

ดิฉันอยากลองเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

เม่ือรามคำแหงเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลายมาเรียน 

ล่วงหน้า จึงเข้ามาเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ก่อนที่จะ 

เรียนจบชั้นมัธยมฯ ขณะที่ในโรงเรียนกำลังเรียน 

แผนวิทย์-คณิต แต่เลือกมาเรียนคณะสื่อสารมวลชน 

เพราะอยากได้ความรู้ท่ีหลากหลาย และแตกต่างกันไป 

ตั้งใจจะเรียนให้จบหลักสูตรเพื่อเป็นทางเลือก 

ในการเรียนต่อ รวมทั้ง จะสอบแอดมิชชันทางด้าน

วิทยาศาสตร์ด้วย โดยเชื่อว่าจะได้รับประสบการณ์ 

ได้เจอเพ่ือนใหม่ และรู้จักการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างไปจาก

เพื่อนในวัยเดียวกัน

 นางสาวพิราภรณ์		พิมพ์อ่อน อายุ 16 ปี นักเรียน 

ชั้น ม.4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กทม. 

สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันตั้งใจ 

มาเรียนระบบ Pre-degreeล่วงหน้า อยากเพิ่มเติม 

นักเรียน ม.ปลาย สมัครเรียน Pre-degree 

หวังเพิ่มความรู้-เก็บเกี่ยวประสบการณ์

(อ่านต่อหน้า 9)

ความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยมีรุ่นพี่และ 

เพื่อนๆหลายคนมาเรียนแล้วบอกว่า เป็นหลักสูตร 

ที่นักเรียน ม.ปลายควรมาเรียนสะสมหน่วยกิต 

ไว้ล่วงหน้า ถ้าเราต้ังใจเรียนจนจบก็จะได้รับปริญญา 

1 ใบ และยังมีโอกาสสอบแอดมิชชันในอีกสาขา 

วิชาหน่ึงด้วย เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีคล้ายกับ 

แผนวิทย์-คณิตท่ีเรียนช้ันมัธยมฯ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์ 

เป็นเรื่องสนุกและมีความถนัด จะได้ช่วยเอื้อกัน 

ในการเรียนท้ังสองแห่ง อีกท้ัง ยังช่วยให้มีความขยัน 

รู้จักแบ่งเวลาเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย 

 นางสาวจิติภัส		ไทยานันท์ อายุ 16 ปี นักเรียน 

ชั้น ม.4 โรงเรียนฉัตรวิทยา กทม. สมัครเรียน 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ตอนนี้ที่โรงเรียนดิฉัน 

เรียนศิลป์-ภาษาจีน จึงเลือกมาเรียนระบบ Pre-degree 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และ 

อยากเป็นครูสอนภาษาจีนด้วย ต้ังใจจะเรียนโดยเน้น

การอ่านตำราเรียน เรียนผ่านส่ือ เม่ือว่างจากการเรียน

ที่โรงเรียนจะมาเข้าเรียนกับครูโดยตรงและมาสอบ

ให้ครบทุกวิชา เลือกมาเรียนระบบ Pre-degree หวังว่า 

จะได้รับความรู้นอกห้องเรียน เก็บเก่ียวประสบการณ์ 

ใหม่ๆท่ีไม่มีในโรงเรียน ได้เจอเพ่ือนใหม่ และส่ังสม

ความรู้ภาษาจีนให้มากที่สุดเพื่อจะได้จบไปเป็นครู

ดังที่ตั้งใจไว้

 นางสาวอุบลวรรณ		กำลังวรรณ  อายุ 16 ปี 

นักเรียนช้ัน ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

กทม. สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า อาจารย์ 

ท่ีโรงเรียนแนะนำและหาข้อมูลด้วยตนเองจนเข้าใจ 

ในหลักสูตรแล้วจึงตัดสินใจมาเรียนระบบ Pre-degree 

ครั้งนี้  เป็นระบบที่น่าสนใจที่ทำให้นักเรียนมัธยมฯ 

ได้เห็นชีวิตการเรียนของนักศึกษาและมีเพื่อน 

ที่ต่างวัยกันไป เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ เชื่อว่า

จะเป็นการเติมเต็มความรู้ ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และ 

วิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อม 

ก่อนท่ีจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆ ดิฉันต้ังใจจะเรียน 

ให้จบเร็วๆจะได้ไปเรียนต่อ หรือสอบแอดมิชชัน 

ในสาขาที่สนใจอีกหนึ่งปริญญาด้วย

น.ส.สุพร ม่วงสมัย นายกัญจน์พิสิษฐ์ อัศวแสงรัตน์ น.ส.ณัฐนิชาภรณ์ ศิรพงษ์กุลพจน์ น.ส.พิราภรณ์  พิมพ์อ่อนนายชนินทร์ ป้องเคน

น.ส.จิติภัส  ไทยานันท์ น.ส.อุบลวรรณ  กำลังวรรณ
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อวัยวะร่างกายในภาษามลายู

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 คำว่า Tea Party ซ่ึงแปลตรง ๆ ได้ว่างานเล้ียงน้ำชาน้ันถ้าใช้เป็นช่ือเฉพาะคือข้ึนต้น 

ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษจะมีความหมายพิเศษออกไปไม่ใช่การเล้ียงน้ำชาธรรมดา 

แต่มี 2 ความหมายคือถ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบันคำนี้ก็จะหมายถึงกลุ่มการเมือง 

ขวาจัดในสหรัฐอเมริกาซ่ึงใช้คำน้ีเป็นสัญลักษณ์เพ่ือต่อต้านการท่ีรัฐบาล (ซ่ึงขาดดุลการคลัง 

และต้องกู้ยืมเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมากอยู่แล้ว) นำเงินภาษีมาใช้จ่ายในเรื่องที่คนกลุ่มนี ้

คิดว่าไม่จำเป็นหรือไม่สมควรเช่นอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนโดยออก 

กฎหมายที่เรียกกันว่า Obamacare

 เรื่องของกลุ่ม Tea Party ยุคปัจจุบันนี้ผมขอยกไว้ก่อนนะครับเพราะจะเล่าให้ฟัง 

ก่อนว่าทำไมเขาจึงต้ังช่ือกลุ่มเช่นน้ัน คำว่า Tea Party น้ีเป็นคำท่ีแทนสัญลักษณ์การลุกข้ึน 

ต่อต้านการปกครองของอังกฤษในยุคที่สหรัฐอเมริกายังเป็นอาณานิคมอยู่ จนนำไปสู ่

สงครามเรียกร้องเอกราชและก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้ในที่สุด จุดเริ่มของ 

การต่อต้านนี้มาจากการที่รัฐบาลอังกฤษออกกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติชาหรือ 

Tea Act ขึ้นในปีค.ศ. 1773 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือบริษัทการค้าขนาดใหญ่ของ 

อังกฤษคือ บริษัทอินเดียตะวันออก (British East India) ซ่ึงธุรกิจกำลังร่อแร่เพราะขาดทุน 

 ก่อนอื่นเราต้องนึกภาพให้ได้ก่อนว่าสหรัฐอเมริกายุคที่ยังเป็นอาณานิคมของ 

อังกฤษอยู่นั้นก็ต้องรับวัฒนธรรมดื่มชามาจากเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ท่ีบอกอย่างน้ีเพราะอเมริกายุคปัจจุบันอาจเรียกได้ว่ายุค “สตาร์บัคส์” ซ่ึงด่ืมกาแฟเป็นหลัก 

มากกว่าชา วัฒนธรรมการดื่มชาของอังกฤษนี้เองที่ทำให้ชาเป็นสินค้าที่ถูกกำหนดให ้

ผูกขาดโดยบริษัทการค้าขนาดใหญ่ท่ีรัฐบาลอังกฤษหนุนหลังคือบริษัทอินเดียตะวันออก 

ในตอนแรกนั้นการผูกขาดทำโดยเก็บภาษีนำเข้าชาเข้ามาในอังกฤษร้อยละ 25 ก่อน  

เพราะชาไม่ได้ปลูกในอังกฤษ เมื่อนำเข้ามาเสียภาษีให้อังกฤษแล้วจึงให้บริษัทอินเดีย 

ตะวันออกผูกขาดขายส่งไปยังอาณานิคมต่าง ๆ   ปัญหาก็คือวิธีการเก็บภาษีนำเข้าเสียก่อน 

เช่นนี้ทำให้ราคาชาจากอังกฤษมีราคาแพงในอาณานิคม และถึงแม้อังกฤษจะกีดกันไม่ให ้

นำเข้าชาจากแหล่งอื่นแต่คนในอาณานิคมก็ยังลักลอบนำเข้าชาที่ราคาถูกกว่ามาดื่มกัน 

จนได้โดยเฉพาะชาจากฮอลันดา ผลก็คือบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษขาดทุนถึง 

ปีละ 4 แสนปอนด์ซ่ึงเป็นจำนวนสูงมากเม่ือ 200 กว่าปีก่อน ทำให้ฐานะการเงินง่อนแง่น 

เต็มที

 รัฐบาลอังกฤษหาทางช่วยใหม่โดยจะคืนเงินภาษีชาให้บริษัทอินเดียตะวันออก 

เพื่อให้ราคาชาที่ขายในอาณานิคมถูกลงและสามารถแข่งขันกับชาที่ลักลอบนำเข้าได้ 

อาณานิคมก็จะซื้อชาได้ราคาถูกลง ผลลัพธ์จึงน่าจะเป็น win win คือดีทั้ง 2 ฝ่าย แต่ 

ไม่เป็นอย่างนั้นสิครับ เพราะว่ารัฐบาลอังกฤษต้องเสียรายได้จากเรื่องนี้ คนในอาณานิคม 

จึงคาดว่าอังกฤษจะต้องหาทางจะเก็บภาษีจากอาณานิคมเพิ่มขึ้นมาชดเชยรายได้ที่ขาด 

หายไปนี้แน่แน่  การคาดหมายนี้ไม่ใช่ว่าชาวอาณานิคมจะมองอังกฤษในแง่ร้ายเกินไป 

หรอกครับเพราะอันที่จริงแล้วอังกฤษพยายามเก็บภาษีจากอาณานิคมเพิ่มขึ้นมาแล้ว 

หลายครั้งแต่ถูกประท้วงจนต้องชะลอการจัดเก็บไปและเสียหน้าไปไม่น้อย

 เมื่อเรือของบริษัทอินเดียตะวันออกที่ขนชามาเต็มลำเข้าจอดเทียบท่าที่บอสตัน 

ชาวอาณานิคมจำนวนหนึ่งได้แต่งกายเป็นอินเดียนแดง (ซึ่งจะเรียกให้ถูกต้องเดี๋ยวนี ้

ต้องเรียกว่าคนอเมริกันพื้นเมือง) บุกขึ้นเรือแล้วขนชาทิ้งลงอ่าวบอสตันจนเสียหายหมด  

เหตุการณ์นี้จึงถูกเรียกกันว่า Boston Tea Party (โปรดดูภาพประกอบซึ่งพิมพ์ลงใน 

แสตมป์ในโอกาสครบ 200 ปีของเหตุการณ์น้ี) ซ่ึงจะแปลง่าย ๆ ว่าการเล้ียงน้ำชาท่ีบอสตัน  

แต่เนื่องจากคำว่า Party นั้นหมายถึงกลุ่มนักรบอินเดียนแดงที่แต่งกายพร้อมรบคือทาสี

ที่หน้าอย่างที่เราอาจเคยเห็นในภาพยนตร์ก็ได้ ดังนั้น Boston Tea Party จึงอาจหมายถึง 

พวกท่ีแต่งเป็นอินเดียนแดงท่ีบุกข้ึนไปก็เป็นได้เช่นกัน เหตุการณ์น้ีถือเป็นฟางเส้นสุดท้าย 

ที่รัฐบาลอังกฤษเห็นว่าทนยอมให้ชาวอาณานิคมหยามน้ำหน้าต่อไปไม่ได้แล้วจึงนำ 

 สวัสดีครับ Salam Bahagia (สลาม บาฮาฆียา) ในครั้งนี้ผมขอนำเสนอคำศัพท ์

ภาษามลายูที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย Anggota  Badan Manusia (อวัยวะร่างกาย 

มนุษย์) อันประกอบไปด้วยหลายส่วน  ซึ่งในที่นี้จะนำเสนอเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

ดังตารางข้างล่างน้ี

กองเรือมาปิดอ่าวบอสตันและบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหาย มาตรการนี้เองนำไปสู่การรวม

ตัวต่อสู้ของชาวอาณานิคมจนลุกลามกลายเป็นสงครามเรียกร้องเอกราชในที่สุด

 ย้อนกลับมาถึงกลุ่ม Tea Party ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นพวกชาตินิยมขวาจัด เขาใช้ชื่อ

นี้เพื่อปลุกใจเพราะมีความหมายคล้าย ๆ กับการกู้ชาติให้พ้นจากการกดขี่ของรัฐบาลที ่

เก็บภาษีโดยไม่เป็นธรรม และเน่ืองจากสมาชิกกลุ่มน้ีมีบทบาทสำคัญอยู่ในพรรครีพับลิกัน 

ซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ความพยายามผลักดันโครงการ 

ใช้จ่ายให้เกิดหลักประกันสุขภาพโดยรัฐบาล (จากพรรคเดโมแครต) จึงถูกขัดขวางอย่าง 

เต็มท่ีจนทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯไม่สามารถใช้เงินงบประมาณได้อยู่พัก 

หนึ่งที่เรียกกันว่า government shutdown ซึ่งแม้สถานการณ์จะคลี่คลายไปแล้วแต่ก็ยัง 

ไม่จบลงง่าย ๆ แน่

ภาษามลายู คำอ่าน คำแปล

Kepala เกอปาลา ศีรษะ

Dahi ดาฮี หน้าผาก

Kening เกอนิง ค้ิว

Mata มาตา ตา

Hidung ฮีดง จมูก

Mulut มูลุต ปาก

Telinga เตอลีงา หู

Lidah ลีดะฮ์ ล้ิน

Gigi ฆีฆี ฟัน

Gusi ฆูซี เหงือก

Tengkuk เติงกูก คอ

Bahu บาฮู ไหล่

Siku ซีกู ข้อศอก

Tangan ตางัน มือ

Jari ยารี น้ิว

Kaki กากี เท้า

Dada ดาดา หน้าอก

Pusat ปูซัต สะดือ

Lutut ลูตุต หัวเข่า

Perut เปอรุต ท้อง

 เราสามารถบอกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้หลายคำ เช่นคำว่า Sakit 

(ซากิต) แปลว่า  เจ็บ ปวด ซึ่งใช้บ่งบอกอาการเจ็บได้ในหลายกรณี เช่น ปวดหัว  Sakit 

kepala (ซากิต เกอปาลา) ปวดท้อง Sakit perut (ซากิต เปอรุต) เจ็บตา Sakit mata 

(ซากิต มาตา) เป็นต้น นอกจากนั้นสำนวนสุภาษิตมลายูหลายคำที่กล่าวเปรียบเปรย 

อวัยวะส่วนต่างๆของมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจ เช่น คำว่า Hidung Tinggi (ฮีดง ติงฆี) 

แปลว่า จมูกสูง (โด่ง) เป็นสำนวนที่หมายถึงคนที่มีนิสัยที่หยิ่งยโส โอหัง หรือ คำว่า 

Kaki ayam (กากี อายัม) แปลว่า ตีน (เท้า) ไก่  หมายถึง เท้าเปล่านั่นเอง และยังมีสำนวน 

หลากหลายผมจะได้นำเรียนผู้อ่านในโอกาสต่อไป ขอให้ทุกคนโชคดีและพบกันใหม่ 

Jumpa lagi. 



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 เนื่องจากในปี 2558 ที่จะถึงนี้  ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การรวมตัวเพื่อเป็น 

ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ อันจะส่งผลให้เกิดการเปิดเสรีทางการศึกษาและ 

การเคลื่อนย้ายกำลังคนเสรีในตลาดแรงงานของภูมิภาค ปัจจัยนี้เองได้กระตุ้นให ้

สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องเร่งเตรียมนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรอบรู ้

และพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับภูมิภาคและ 

ระดับสากล การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เดินทางไป 

แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จึงถือเป็นกลไกสำคัญที ่

จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการอยู่ 

ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ได้เรียนรู้วิธีการศึกษาหาความรู้ในประเทศอื่น ๆ 

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการสื่อสารข้าม 

วัฒนธรรมในประเทศที่ตนเดินทางไปพำนัก  

ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์สู่สากลอันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการทำงานในอนาคต  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และ 

คณะภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยฮานอย จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ 

แลกเปล่ียนนักศึกษาไทยและเวียดนาม คร้ังท่ี 1 (2556) ข้ึน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ชาวไทยที่ศึกษาวิชาภาษาเยอรมัน จำนวน 4 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน  

ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 

2556) รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่ไปศึกษาได้ 

(เทียบโอนตามอัธยาศัย)

 การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ตั้ง 

อยู่บนข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ 2 (2555-2557) ระหว่างมหาวิทยาลัยฮานอย 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือประสานความร่วมมือทางวิชาการ 

อย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก 

ในประชาคมอาเซียนด้วยกัน อันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่น และ 

สร้างเครือข่ายทางพันธมิตรที่เข้มแข็งอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

ในอนาคต 

 ต่อไปน้ีเป็นประสบการณ์ตรงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนหน่ึง 

ท่ีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ซ่ึงจะมาเล่าเร่ืองการใช้ชีวิตท่ีฮานอยและวัฒนธรรม 

การกินอยู่ของผู้คนที่นั่น

 สวัสดีครับ ผมช่ือ วรวัช วงค์ท่าเรือ เป็น 1 ใน 4 ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

เอกภาษาเยอรมัน ที่มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเวียดนาม ในช่วงเดือน 

เมษายน-มิถุนายนที่ผ่านมา ในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ผมได้รับทั้งความรู้ และ 

ประสบการณ์ล้ำค่ามากมาย รวมทั้งเพื่อนๆ ชาวเวียดนามที่น่ารักอีกหลายคน อาจารย ์

ทุกท่านก็ใจดีมาก ให้ความช่วยเหลือดูแลเราอย่างดีในทุกเรื่อง ที่พักของเราตั้งอยู ่

ภายในเขตของมหาวิทยาลัยฮานอย สำหรับเรื่องการเรียนการสอนของที่นี่ ผมคิดว่า 

น่าสนใจและเป็นระบบ คือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักศึกษาทุกคนจะถูกกระตุ้นให ้

มีส่วนร่วมตลอด เมื่อมาถึง เราทั้งสี่คนก็แยกย้ายกันไปเรียนคนละห้องครับ (ที่นั่น 

แบ่งชั้นเรียนออกเป็น 4 ห้องพอดี) ช่วงแรกๆ ผมรู้สึกตื่นเต้นและกดดันมากครับ 

ไม่แน่ใจว่าจะเรียนไหวไหม อาจารย์จะสอนยากหรือเปล่า แต่พอเรียนไปได้สักพัก 

ก็เริ่มปรับตัวได้ทีละน้อย รู้สึกสนุก และมีโอกาสใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารกับ 

เพื่อน ๆ ที่นั่น ผมกระตือรือร้นในการเรียนเป็นพิเศษ เพราะคิดว่าเราเป็นตัวแทน 

มหาวิทยาลัยและยังเป็นคนไทยด้วย จะต้องไม่ทำให้คนไทยเสียชื่อ เพื่อนๆ 

ชาวเวียดนามทุกคนเป็นมิตรมากครับ สนุกสนาน เฮฮา พูดคุยกันเสียงดัง  ทุกคนอยาก 

เข้ามาทำความรู้จักกับเรา มีเขินๆ อายๆ บ้าง แต่ก็ดีครับ เพราะเราต้องการความช่วยเหลือ 

จากเพื่อนในเรื่องอื่นๆ หลายเรื่อง เช่น เรื่องการกินอยู่ การเรียน เป็นต้น ซึ่งเพื่อนๆ 

ก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น

 หอพักของเราต้ังอยู่ภายในเขตร้ัวมหาวิทยาลัยฮานอย ผมใช้เวลาเดินเพียงครู่เดียว 

ก็ไปถึงห้องเรียนแล้ว นอกจากนั้น ในเขตมหาวิทยาลัยยังมีสนามกีฬาขนาดใหญ่ตั้ง 

อยู่ด้วย ทุกๆ เย็นจะมีผู้คนมาออกกำลังกายกันจำนวนมาก มีตั้งแต่รุ่นเด็กไปถึงคนเฒ่า 

คนแก่ 

 สำหรับสภาพดินฟ้าอากาศ ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่เรามาถึง อากาศ 

หนาวมากครับ เหมือนเพื่อนจะบอกว่ามีพายุเข้า อากาศก็เลย 

เป็นแบบนี้ ประมาณ 15 องศา แต่โชคร้ายที่พวกเราไม่มี 

ใครนำเส้ือกันหนาวมาสักคน เพราะคิดว่าอากาศน่าจะ 

ร้อนแบบที่ประเทศไทย เวลาที่ต้องตื่นเช้าอาบน้ำ  

จะรู้สึกหนาวมากๆ แต่โชคดีท่ีมีเคร่ืองทำน้ำอุ่นให้ 

ภายในห้องพัก หลังจากผ่านไปสองสามอาทิตย์ 

สภาพอากาศก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ คือ ร้อนแบบ 

บ้านเราเลยครับ

  เรือ่งอาหารการกนิของทีน่ี ่จะแตกตา่งกบัอาหาร

ไทยในเรื่องรสชาติ คนเวียดนามจะทานอาหารรสค่อน 

ข้างจืด ไม่จัดจ้านแบบท่ีบ้านเรานิยมกิน ตอนแรกพวกเราพก 

น้ำพริกแห้งมากันคนละหลายกระปุก เพ่ือไว้ใส่ในอาหารเป็นการเพ่ิม 

รสชาติ แต่สุดท้ายน้ำพริกก็หมดเกล้ียงภายในเวลาไม่ถึงเดือน อย่างไรก็ตาม อาหารของ 

ท่ีน่ีนับว่าอร่อยไปอีกแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความหลากหลาย คนเวียดนาม 

กินข้าวเป็นอาหารหลักไม่ต่างกับคนไทย และทุกเมนูจะมีผักสดด้วย พออยู่ไปสักพัก 

ผมก็เริ่มปรับตัวได้ และชินกับรสชาติอาหารขึ้นมาบ้าง กับข้าวของเขาราคาไม่แพง 

และมีหลายอย่างให้เลือก เช่น หมูพะโล้ ผัดผัก ไก่ต้ม หมูต้ม  ซึ่งหากินได้ตามร้านขาย

ข้าวที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบมหาวิทยาลัย

 นอกจากอาหารประเภทข้าวแล้ว อาหารช่ือดังของเวียดนามท่ีทุกคนรู้จัก ไม่พูด 

ถึงคงไม่ได้ คือ เฝอ นั่นเองครับ ซึ่งคล้ายคลึงกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเรา เส้นก๋วยเตี๋ยวคล้าย 

เส้นเล็กของเราแต่จะเป็นแผ่นบางแบบเส้นใหญ่  ในชามจะใส่ผัก  กับเนื้อสัตว์ เช่น ไก ่

เน้ือวัว ปลา หรือ เป็ด (เฝอท่ีผมได้ทดลองกินมีใส่แค่น้ีครับ) เวลาจะปรุงรสก็บีบมะนาวใส่ 

ใส่น้ำซอส (แบบไม่เผ็ด) แต่เขาจะมีพริกสดหั่นตั้งไว้ให้เราด้วย ผมและเพื่อน ๆ กิน 

เฝอกันเกือบทุกมื้อ อาจเพราะเป็นอาหารที่หาง่ายและมีร้านขายเฝอเต็มไปหมด ร้าน 

ส่วนใหญ่จะเป็นเฝอเน้ือวัวเสียมาก ใครท่ีไม่กินเน้ือวัว คงมาอยู่ท่ีน่ีลำบากหน่อยนะครับ 

เพราะอาหารส่วนใหญ่ของคนที่นี่จะปรุงด้วยเนื้อวัวเป็นหลัก

 ก๋วยเต๋ียวอีกชนิดท่ีผมได้ลองชิมคือ บุ๋น ครับ เป็นเส้นขนมจีนในน้ำซุปรสชาติ 

กลมกล่อม อาหารชามน้ีถือเป็นอาหารข้ึนช่ือของเวียดนามเช่นกันและมีให้เลือกหลาย 

แบบครับ เช่น เนื้อ หมู ไก่ ปลา แต่ที่ผมชอบสั่งมากิน คือ บุ๋น ก่า โร (น่าจะออกเสียง 

อย่างนี้) ในชามจะมีเส้นขนมจีน เต้าหู้ทอด เนื้อปลาทอด ผัก มะเขือเทศ น้ำซุป 

สีออกส้ม รสชาติคล้ายต้มยำ แต่ไม่เผ็ด เปร้ียวนิดหน่อย เคร่ืองปรุงก็มีมะนาว ใส่พริก 

ใส่ซอสแล้วแต่เราเลยครับ ลักษณะคล้ายๆ เฝอ นอกจากนี้ยังมี บุ๋น  อีกประเภทหนึ่ง 

ที่มีรสชาติอร่อย เรียกว่า บุ๋น ฉ่า ซึ่งเป็นเส้นขนมจีน หมูบดทอดเป็นก้อน รสชาติ 

ออกเปรี้ยว เวลากินก็ใส่เส้นขนมจีนไปในน้ำซุป ใส่ผัก ใช้ตะเกียบคีบกิน หรือจะเป็น 

บุ๋น แนม  แนม ท่ีมีลักษณะคล้ายเปาะเป๊ียะของเราครับ แต่แป้งห่อเปาะเป๊ียะเป็นแป้งนุ่ม 

ไม่ใช่แป้งกรอบๆ สอดไส้หมูสับ เห็ดหอม ผัก วุ้นเส้น น้ำซุปรสชาติก็เหมือนกับ บุ๋น 

ฉ่า ที่สำคัญ คนเวียดนามจะนิยมกินผักสดมากครับ เห็นทุกร้านจะมีผักสดตั้งไว้ให ้

ตลอด ผมเลยเข้าใจว่า ทำไมคนเวียดนามถึงได้รูปร่างดีท้ังผู้หญิงและผู้ชาย เท่าท่ีสังเกต 

แทบจะไม่เห็นคนอ้วนลงพุงเลยครับ มีน้อยมาก เนื่องจากคนที่นั่นนิยมกินอาหารเพื่อ 

สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่นั่นก็มีนะครับ แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับ 

บ้านเรา 

 อาหารประเภทต่อไป คือ ข้าวผัด หรือที่คนเวียดนามเรียกว่า เกิม ซาง หน้าตา 

ก็คล้ายๆ กับข้าวผัดบ้านเรานี่แหละครับ เกิม ซาง ที่ผมเคยกินมีด้วยกันสองแบบครับ 

คือ เกิน ซาง เซือ บ่อ หมายถึงข้าวผัดเนื้อครับ ในจานจะมีเนื้อผัดกับผักกาดดอง และ 

ข้าวผัด รสชาติอร่อยครับ อีกแบบหนึ่ง เรียกว่า เกิม ซาง เถิบ เกิ๋ม หมายถึงข้าวผัดที่ใส่ 

ประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ฮานอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์        คณะมนุษยศาสตร์

มองโลกเยอรมัน (ในอาเซียน)

(ตอนที่ 1)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

[-]

(อ่านต่อหน้า 11)

ไข่เพิ่มลงไป ผัดกับกุนเชียงและหมูยอ อร่อยไปคนละแบบครับ พวกเราจะชอบไปกิน 

เกิม ซาง ที่ร้านอาหารหลังมหาวิทยาลัยฮานอยครับ ราคาไม่แพงแถมได้เยอะด้วย 

กินจานหนึ่งอิ่มไปทั้งวันเลยครับ

 เมนูยอดฮิตของผมและเพื่อน ๆ  อีกจาน ก็คือ บั๋น หมี่  คำว่า บั๋น หมายถึง ขนมปัง 

หน้าตาของอาหารชนิดนี้ออกจะเหมือนแซนด์วิชครับ ประกอบด้วยขนมปังกรอบ 

สอดไส้ต่าง ๆ เช่น ไส้กรอก ไข่เจียว หมูแดง หมูยอ แล้วแต่เราจะสั่ง และจะมีแตงกวา 

กับมะละกอหั่นมาให้กินแกล้ม เมนูนี้หากินง่ายครับ มีขายทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแทบ 

จะทุกร้าน ผมคิดว่าบั๋น หมี่ น่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ด ยอดฮิตของคนเวียดนาม เพราะ 

รับประทานง่าย ไม่ต้องรอนาน รสชาติก็อร่อยเช่นกันครับ

 ผมได้ชิมอาหารเวียดนามไปหลายชนิด เพราะเป็นคนกินอยู่ค่อนข้างง่ายด้วย 

จึงไม่ค่อยมีปัญหาด้านการกินสักเท่าไหร่ พอกลับมาเมืองไทยน้ำหนักก็เลยข้ึนมา 

พอสมควร อีกอย่างผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยครับ วันๆ คงมัวแต่นั่งๆ นอนๆ 

แล้วก็กินอย่างเดียว ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนในห้องเรียนของผม เรานั่ง 

รถมอเตอร์ไซค์ไปครับ (อาจารย์ที่นั่นเคยเตือนแล้วว่าอันตราย แต่ผมดื้อ ก็เลยลองไป 

กับเพื่อนสักครั้ง) อยากรู้ว่าการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ในฮานอยเป็นอย่างไร เย็นนั้น 

เราขับไปเที่ยวย่านใจกลางกรุงฮานอย พอเริ่มออกถนนใหญ่ รถก็เพิ่มจำนวนขึ้น และ 

ส่วนใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ แต่โชคดีที่เขาไม่ได้ขับซิ่งกัน เพียงแต่เจ้าเสียงแตรรถนี่ 

ดังสนั่นเลยครับ แรกๆ ผมก็รู้สึกเหมือนเสียงรบกวน แต่นานๆ ไปก็เริ่มชินกับเสียง 

บีบแตรทั้งหลาย วันนั้นเราไปกินอาหารที่ร้านข้างทาง และเมนูใหม่ที่ผมได้ลอง คือ 

bánh tráng trõฺn หน้าตาเมนูนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งครับ แบบแห้งมีเส้นมีเนื้อ 

เคร่ืองปรุงรสต่างๆ เวลากินก็คนให้เข้ากัน รสชาติออกหวานๆเปร้ียวๆ อาหารอีกอย่าง 

ที่กิน คือ bánh tráng nựớng เป็นแผ่นแป้งบางๆกลมๆ โรยหน้าด้วยไข่ หมูสับ ผัก 

แฮมแล้วนำไปย่างจนสุกกรอบ เวลากินก็ตัดแบ่ง แล้วราดซอส เหมือนกับกินพิซซ่า 

แผ่นแป้งกรอบอร่อยดีครับ 

 หลังจากอาหารมื้อหลัก เราก็ไปต่อกันที่ร้านเบียร์แห่งหนึ่งในถนนเมืองเก่าใน 

ฮานอยครับ ย่านนั้นมีร้านเบียร์หลายร้านมาก และคนเต็มแทบทุกร้าน มีชาวต่างชาต ิ

มานั่งกินด้วย ผมว่าน่าจะคล้ายๆถนนข้าวสารของเรา คนเวียดนามชอบดื่มเบียร ์

เหมือนกัน ผมลองจิบเบียร์ดู รู้สึกรสชาติออกเข้มๆ ส่วนกับแกล้มท่ีเพ่ือนแนะนำให้กิน 

คือ nem Phung เป็นหนังหมูชุบผงหรือแป้ง รสชาติฝืดๆ คอ หลังจากด่ืม น่ังคุยอะไรกัน 

ไปเยอะแยะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และฟังมุมมองของคนเวียดนามเกี่ยวกับ 

เมืองไทย แล้ว อยู่ดี ๆ  เพ่ือนก็ถามผมว่าคิดอย่างไรเก่ียวกับเวียดนาม ผมก็ตอบไปครับว่า 

ต้องอยู่ที่นี่นานกว่านี้ถึงจะบอกได้ วิถีชีวิตของคนเวียดนามผมว่าก็คล้ายกับคนไทย  

เพียงแต่คนเวียดนามจะจริงจังกับสิ่งที่ทำมาก ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปนั่งดื่มเบียร ์

ชิลๆ กับเพื่อนที่ฮานอยอีกเหมือนกัน ทั้งบรรยากาศและผู้คน ถือเป็นเสน่ห์ของ 

ที่นี่เลยครับ 

 นอกจากร้านเบียร์  พวกเรายังมีโอกาสไปนั่งดื่มชาที่ร้านริมทางกับเพื่อนๆ  

เวียดนามหลายครั้ง ทุกครั้งที่ดื่มชา ก็จะแทะเมล็ดทานตะวันไปพลาง พอดื่มชาเสร็จ 

เห็นเมล็ดหล่นเต็มพื้นไปหมด นับเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยครับ เรียกได้ว่า  

นอกจากเบียร์แล้ว ผู้คนที่นี่ก็นิยมมานั่งดื่มชาและแทะเมล็ดทานตะวันกัน

 ผมคิดว่าเมืองฮานอย เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ น่าสนใจ วิถีชีวิตของผู้คนเท่าที่ได ้

สัมผัสก็มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติอื่นๆ การไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ ์

ที่น่าประทับใจและน่าจดจำมากครับ ใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ ผมขอแนะนำให้มา 

เวียดนามสักครั้งนะครับ มีสิ่งที่น่าสนใจและน่าค้นหาอีกมาก สำหรับผมแล้ว การได ้

ไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากครับ  ขอขอบคุณคณาจารย์สาขา

วิชาภาษาเยอรมัน รวมทั้งท่านคณบดีและกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน

ที่ได้ให้โอกาสผมเดินทางไปเยือนเวียดนามในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

..................

 ข้อสังเกต:	เห็นได้ว่า การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เดินทางไปแลกเปล่ียนในต่างประเทศ  

เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่

มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์สู่สากลอันจะเป็นประโยชน ์

ต่อชีวิตการเรียนและการทำงานในอนาคต สำหรับฉบับต่อไป จะเป็นการนำเสนอ 

ประสบการณ์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนคนอื่น ๆ บ้าง คอยติดตามอ่านกันนะคะ

ประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ                                      (ต่อจากหน้า 6)

 บทความนี้ ผู้เขียนขอแบ่งการนำเสนอรายละเอียดโดยสังเขปของปฏิญญา 

บาหลีครั้งที่ 3 ออกเป็นสองตอน เพื่อให้เห็นภาพในอนาคตของอาเซียนหลังจากการ 

แปลงสภาพจากสมาคมอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นเช่นไร

 จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมานั้น รัฐภาคีสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับความเป็นไปในเวท ี

โลกมากขึ้น ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจึงอนุมัติตราสารที่สำคัญ คือ ปฏิญญาบาหลี

ว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมนานาชาติในโลก (Bali Declaration on ASEAN 

Community in a Global Community of Nations: Bali Concord III) และแผนปฏิบัติการ 

ตามแผนปฏิบัติการตามความตกลงบาหลีรอบที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่ปี (Bali Concord 

III Plan of Action 2013 - 2017) ซึ่ง Bali Concord III เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกแบบย่อ 

ตามชื่อปฏิญญาก่อนหน้านี้ คือ Bali Concord I กับ Bali Concord II ตามลำดับ ซึ่ง 

ปฏิญญาดังกล่าวเป็นการผลักดันของอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนท่ีหวังจะให้ 

บรรลุผลเป็นความจริงภายในปี ค.ศ. 2022 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนมีส่วนร่วม 

และได้รับผลกระทบจากปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของโลกมากข้ึน ท้ังทางการเมืองและ 

ทางเศรษฐกิจ ปฏิญญาน้ีจึงเป็นการสร้างบทบาทเพ่ือจัดการกับการท้าทายในระดับโลก 

ที่เพิ่มขึ้น

 รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมองว่า อาเซียนจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ถา้หากสามารถทีจ่ะสรา้งเสถยีรภาพ และมอีำนาจตอ่รองทางเศรษฐกจิได ้และถงึแมว้า่ 

รัฐสมาชิกอาเซียนจะมีความแตกต่างกันทางด้านอัตลักษณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรม 

ก็ตาม แต่บรรดาผู้นำอาเซียนก็มองว่า อาเซียนก็ยังคงสามารถรักษาสัมพันธ์ฉันมิตร 

ระหว่างกันเอาไว้มาโดยตลอด

 เน้ือหาของ Bali Concord III จึงเป็นการระบุชัดเจนและให้ความสำคัญกับความ 

ท้าทายบนเวทีโลกที่อาเซียนต้องเผชิญหลากหลายมิติมากขึ้น เพราะส่วนหนึ่งเกิดจาก 

การท่ีอาเซียนพยายามผลักดันความเป็นประชาคมอาเซียนให้โดดเด่นมากย่ิงข้ึนน่ันเอง 

จึงต้องแสดงให้สังคมระหว่างประเทศเห็นถึงความชัดเจนในความร่วมมือภายใต้ 

ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาที่มากขึ้น และเน้นย้ำถึงผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีโลก 

ประกอบกับต้องยกระดับสถานภาพและภาพลักษณ์ตลอดจนบทบาทของอาเซียนใน 

เวทีโลกให้เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น พร้อมกันนี้อาเซียนก็แสดงความพอใจที่แผน 

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมิตรประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ 

ด้วยเป็นอย่างดี

 โดยสาระสำคัญของ Bali Concord III เช่ือมโยงไปถึงสามเสาหลักของประชาคม 

อาเซียน ดังนี้

 1. ด้านความร่วมมือด้านการเมือง-ความม่ันคง (Political-Security Cooperation)

   - สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ ในส่วนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและ 

อาเซียนให้ความสำคัญมากขึ้น คือ เริ่มเน้นว่าจะสนับสนุนวัฒนธรรมของการรักษา 

สันติภาพ ที่รวมถึงการเคารพซึ่งความแตกต่าง สนับสนุนให้มีความอดทนอดกลั้น 

ระหว่างกัน และให้ทำความเข้าใจต่อความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละศาสนาและ 
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนให้เคารพต่อกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย

ปฏิญญาบาหลีครั้งที่ 3 : 
อาเซียนจะก้าวไปต่อหรือควรจะถอดใจดี (ตอนต้น)

อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2556 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.บุญชาล	 	 ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน  

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการ 

ปฐมนิเทศในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ในการศึกษาระดับปริญญาตรี  

นักศึกษาเรียนได้ด้วยตนเอง และถ้านักศึกษาไม่เข้า 

เรียนในชั้นเรียนก็สามารถเรียนผ่านทางสื่อต่างๆของ 

มหาวิทยาลัยได้ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกไปรับใช้ 

สังคม ซ่ึงล้วนแต่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ มีความขยัน 

อดทน ซื่อสัตย์ สมดังคำขวัญที่ว่า “บัณฑิตรามคำแหง 

มีความรู้คู่คุณธรรม” ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ให ้

เห็นว่าองค์กรต่างๆมีความพอใจในการทำงานของ 

บัณฑิตจากรามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการ 

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

 “ในการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษา 

ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา 42 ป ี

ที่ผ่านมาอาจารย์รามคำแหงมีการฝึกฝนประสบการณ ์

และพัฒนาความรู้มาโดยตลอด ทำให้สามารถนำความรู้ 

ที่สะสมมาสอนสั่งให้แก่ลูกศิษย์ได้รับความรู้ และ 

สามารถนำไปประยุกต์รับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

นักศึกษาจะต้องเปิดใจรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ และ 

วัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจากการเรียนในระดับ 

ปริญญาโทจะเป็นลักษณะการเรียนแบบมหาวิทยาลัยปิด 

นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการทบทวน 

บทเรียนอยู่ตลอดเวลา มีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร 

ตั้งใจศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ให้ได้มากที่สุด

 สำหรับการศึกษานั้นทำให้เรามีความรู้ เพิ่ม 

มากขึ้นก็จริงแต่การเข้าร่วมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ 

ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ  

อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีทำให้นักศึกษา 

มจีิตอาสาในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริม 

ให้นักศึกษา “มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา ซึ่งจะทำให้

นักศึกษาสามารถออกไปรับใช้สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ” 

ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ

 นายจาตุรนต์		ฉายแสง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง- 

ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา”  

ในการสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานเปิดงาน และมีอาจารย์แนะแนว จาก 

โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศร่วมสัมมนา 300 คน 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี นายจาตุรนต์	 ฉายแสง	 รัฐมนตรีว่าการ- 

กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาใน 

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษา 

ปรับปรุงและจัดรูปแบบองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาใหม่ 

จนกลายเป็นกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน โดยนำเอา 

ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และสำนักงานสภาการศึกษา เข้ามารวมอยู่ใน 

ความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงทำให้เกิดผลกระทบ 

ต่อการย้ายและจัดองค์กรอ่ืนๆ เน่ืองจากมีการต้ังสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่รวมกรม- 

สามัญศึกษา กรมวิชาการและสำนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการปรับ 

เปล่ียนตำแหน่งต่างๆ มากมาย ซ่ึงต้องใช้เวลาดำเนินการ 

มากเพราะต้องมีกฎหมายและระเบียบเข้ามารับรองด้วย

 “การปฏิรูปการศึกษาในอดีตเป็นเพียงการปฏิรูป

โครงสร้างองค์กรเท่านั้น ไม่ได้ปฏิรูปทั้งระบบการศึกษา 

แม้บางครั้งจะเน้นปฏิรูปด้านนโยบาย แนวความคิด 

และวิธีการในการจัดการศึกษา แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะ 

เวลาสั้นๆ และไม่ต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที ่

แท้จริง ซ่ึงเห็นได้จากสถิติการวัดผลการศึกษาจากองค์กร 

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้พบว่า  

การศึกษาของประเทศไทยน่าเป็นห่วงมาก ต้องมีการแก้ไข 

อย่างเร่งด่วนและจริงจัง”

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว 

ต่อไปว่า ปัจจุบันโลกมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และ 

มีการเปลี่ยนแปลงการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและคน 

ที่มีทักษะความรู้เฉพาะทางมากขึ้น ทำให้ประเทศที่ม ี

ความพร้อมทั้งเทคโนโลยีและแรงงาน เกิดการพัฒนา 

ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งประสบความสำเร็จทางด้าน 

การจัดการศึกษาด้วย ส่วนประเทศไทยยังขาดแรงงาน 

ฝีมือที่มีความรู้ด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ จึง 

ไม่สามารถพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่  

รวมทั้งการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจากผล 

การสำรวจทางสถิติพบว่า ระบบการศึกษาของประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 

30 คน ทำให้อาจารย์สามารถดูแลและสั่งสอนได้อย่าง

รมว.ศึกษาธิการ แจงนโยบายปฏิรูปการศึกษา
เร่งปฏิรูปทั้งระบบ เน้นทักษะการทำงาน

ทั่วถึง เมื่อเทียบกับประเทศไทย ซึ่งมีห้องเรียนเดี่ยวใน 

สถานศึกษาขนาดเล็ก  แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนมากกว่า 

40 คน และหากต้องแบ่งห้องเรียนให้มีขนาดเล็กลง  

ก็จะต้องขยายสถานศึกษา อีกท้ังไม่สามารถจำกัดจำนวน 

นักเรียนได้ ทำให้การสอนของอาจารย์ไม่ทั่วถึง คุณภาพ

การศึกษาจึงไม่ดีเท่าที่ควร 

 “การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย 

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ 

ประเทศดีขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา 

โดยเน้นการพัฒนาทักษะใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทักษะ 

เพื่อการดำรงชีวิต คือ สอนให้นักเรียนสามารถอ่านออก 

เขียนได้ และคิดเลขเป็น 2) ทักษะพื้นฐานเพื่อการทำงาน 

คือ การสอนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การสื่อสารเพื่อการทำงานได้ และ3) ทักษะเฉพาะอาชีพ 

คือ สอนให้มีทักษะเชิงลึกเฉพาะทางของอาชีพนั้นๆ  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและประกอบ 

อาชีพได้”

 รมว.ศึกษาธิการ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ประเทศไทย 

จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการปฏิรูป 

การศึกษา โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด 

วิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะที่จำเป็นใน 

การทำงาน รวมท้ังเพ่ิมสัดส่วนของการศึกษาในรูปแบบ 

อาชีวศึกษาต่อโรงเรียนสามัญให้เป็น 50:50 และพัฒนา 

คุณภาพของนักเรียน พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชน  

นายจ้างผู้ประกอบการ เพ่ือผลิตบัณฑิตออกไปให้ตรงกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นการสร้างโอกาส 

และรายได้ที่สูงขึ้นให้กับประชาชนของประเทศ และ 

เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจต่อไป และเมื่อมีการ 

เปลี่ยนระบบการเรียนการสอน ก็ต้องมีการพัฒนาคร ู

ผู้สอนควบคู่กันด้วย ให้ครูมีทักษะความรู้ที่ทันสมัย  

และนำความรู้ของโรงเรียนในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว 

มารวบรวมเป็นองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ และทดสอบความรู้ความสามารถ 

ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ดูพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 

ต่อไป



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ถาม 1. ถ้าหากติด F ต้องลงสอบซ่อมใช่ไหม 

และในหนึ่งเทอมมีการสอบซ่อมกี่ครั้ง

 2. มีค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนสอบซ่อมเท่าไหร่ 

 3. ถ้าซ่อมแล้วไม่ผ่าน สามารถซ่อมได้เร่ือย ๆ 

เลยหรือเปล่า (มีเวลากำหนดหรือไม่)

 4. เรียนรามฯ เรียนได้มากสุด 8 ปีไม่มีรีไทร ์

ใช่ไหม 

ตอบ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 16.9 ของข้อ 16  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

 “16.9 กรณีที่ไม่ผ่านการวัดผลและการ 

ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ 

สอบซ่อมหน่ึงคร้ังต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติ

คือเป็นนักศึกษาท่ีสอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติ

หรือภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิให้เป็นไปตามเง่ือนไข 

ดังนี้

 16.9.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1  

ของภาคปกติ นักศึกษาที่จะใช้สิทธิสอบซ่อมต้อง 

ดำเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 

ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น ส่วนกระบวนวิชาที ่

สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน 

นักศึกษาที่จะใช้สิทธิสอบซ่อมต้องดำเนินการ 

ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา 

ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิสอบซ่อมไป

แล้วถือว่าสิทธิในการสอบซ่อมสิ้นสุดลง

 16.9.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดำเนินการ 

ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและต้องไม่ 

ลงทะเบียนสอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซ้ำซ้อน

ในวันเวลาเดียวกันเว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษา 

ของภาคนั้น

 จากข้อบังคับข้างต้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มี 

การสอบซ่อมหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคเรียนหรือ 

ในภาค 2 และภาคฤดูร้อนจัดรวมสอบซ่อมให้หน่ึงคร้ัง 

เท่านั้น นักศึกษาจะใช้สิทธิสอบซ่อมหรือไม่ก็ได้ 

ถ้าจะใช้สิทธินักศึกษาต้องลงทะเบียนสอบซ่อม 

ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 2. ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม 50 บาท ค่าลงทะเบียน 

สอบซ่อมเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ 25 บาท (ใช้วุฒ ิ

การศึกษาสมัครตั้งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป),  

ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ 

50 บาท (ใช้วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าสมัคร 

และ/หรือสมัครเป็นนักศึกษา Pre-degree) กองบรรณาธิการ

นักเรียน	ม.ปลายฯ																								(ต่อจากหน้า	4)

 3.  การลงทะเบยีนสอบซอ่มในแตล่ะภาคตาม 

ข้อ 1 ถ้านักศึกษามีการลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว และ 

นักศึกษาสอบตกหรือขาดสอบนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียน 

สอบซ่อมในวิชาน้ัน ๆ ได้ตลอดไม่มีกำหนดเวลาอะไร

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 14 “ระยะ 

เวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กำหนดไม่ให้เกิน 8 ปี 

การศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี, ไม่เกิน 10 ปี 

การศึกษาสำหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี 

 นางสาวภัสพร		ร่มฉัตรทอง อายุ 16 ปี นักเรียน 

ชั้น ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี

สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันเลือกมาเรียน 

Pre-degree ที่รามคำแหง เพราะอยากมีความรู ้

นอกห้องเรียนและวิชาการต่างๆเพิ่มขึ้น ใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญ คณะนิติศาสตร์ เป็นการ 

เรียนด้านกฎหมาย เป็นคณะที่ใฝ่ฝัน และเชื่อว่า 

เมื่อเรียนจบแล้วจะคิดอะไรได้อย่างมีเหตุผลและ 

อยู่ภายใต้กฎหมาย  สามารถนำความรู้ไปสอบเป็น 

ผู้พิพากษา หรือ อัยการได้ อีกทั้ง คณะนิติศาสตร์ 

เป็นคณะที่มีชื่อเสียงของรามคำแหงยิ่งทำให้ดิฉัน 

อยากได้ความรู้เพ่ิมเติม อยากมีเพ่ือนใหม่ท่ีมีความคิด

หลากหลาย เพ่ือประสบการณ์ใหม่ ยังสามารถทำให้ 

เรียนจบได้เร็วกว่าปกติและได้ทำงานก่อนเพื่อน 

ในวัยเดียวกัน 

	 นายธนชัย		เกษมเสรีวงศ์ อายุ 18 ปี นักเรียน 

ชั้น ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

สมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า สมัครเรียน 

Pre-degree เพราะอยากเรียนจบปริญญาตรีเมื่ออาย ุ

ยังน้อยและมีทางเลือกอีกมากในการเรียนต่อ  

หรือประกอบวิชาชีพได้มากกว่าคนอื่น เป็นการเพิ่ม 

ทางเลือกให้ตนเองในการเรียน สามารถใช้เวลาทำงาน 

หรือทำสิ่งที่ต้องการโดยไม่เสียการเรียนหรือเรียน 

สองที่ไปด้วยกันได้ ระบบ Pre-degree เป็นระบบ 

ที่ให้โอกาสนักเรียนมาเรียนล่วงหน้า ซึ่งเราสามารถ 

เรียนได้จากทางอินเทอร์เน็ต ได้ทุกท่ีทุกเวลา วันไหนว่าง 

ก็ต้ังใจจะมาเข้าเรียนในวิชาท่ีลงเรียนไว้ด้วย ผมคิดว่า 

ระบบPre - degree เป็นรูปแบบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับ 

การยอมรับและเป็นระบบใหม่ท่ีกำลังได้รับความนิยมสูง

ในหมู่นักเรียนมัธยมฯด้วย  

น.ส.ภัสพร ร่มฉัตรทอง นายธนชัย  เกษมเสรีวงศ์

คณิตศาสตร์ในวรรณคดี

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 วรรณคดีไทยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ

ที่อยู่ในรูปวรรณกรรมซึ่งจะมีทั้งบทร้อยแก้วและ 

บทร้อยกรอง มีบางบทท่ีมีความไพเราะมีความสละสลวย 

คุณครูผู้สอนก็จะให้เป็นบทที่นักเรียนต้องท่องจำ  

ผู้เขียนจำได้ว่าบทท่องจำเหล่านั้นทำให้รู้สึกรักใน 

วรรณคดีและเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของผู้ประพันธ์ 

 สำหรับคณิตศาสตร์ในวรรณคดีท่ีจะนำเสนอ 

ในวันนี้ต้องการให้ผู้อ่ านได้ เห็นว่าผู้ประพันธ์  

มีความสามารถสอดแทรกคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ 

จำนวนและการนับเข้าไปในบทประพันธ์ เช่นองค์ประกอบ 

ในตัวช้างเอราวัณ ดังบทพระราชนิพนธ์ เร่ืองรามเกียรต์ิ 

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  

ในตอนที่อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ และให้

การุณราชแปลงกายเป็นช้างเอราวัณ

 ให้การุณราชกุมภัณฑ์ เป็นเอราวัณตัวกล้า

สามสิบสามเศียรอลงการ์ เศียรหนึ่งเจ็ดงางามงอน

งาหนึ่งเจ็ดสระโกสุม สระหนึ่งมีประทุมเกสร

เจ็ดกอชูก้านอรชร กอหน่ึงบานสลอนเจ็ดผกา

ดวงหนึ่งเจ็ดกลีบสุบงกช กลิ่นรสซาบซ่านนาสา

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา  เจ็ดนางกัลยายุพาพาล

แต่ละองค์ทรงโฉมอรชร รำฟ้อนเรียงเสียงหวาน

นางหนึ่งล้วนมีบริวาร เจ็ดองค์เยาวมาลย์วิไลวรรณ

 คำถามว่าในตัวช้างเอราวัณ มีองค์ประกอบ 

อะไรบ้าง อย่างละเท่าใด ก็คงจะคำนวณได้ดังนี้

1. ช้างเอราวัณ    1  ช้าง

2. จำนวนเศียร  1 x 3   = 33         เศียร

3. จำนวนงาช้าง  33 x 7 = 231  งา

4. จำนวนสระบัว  231 x 7 = 1,617 สระ

5. จำนวนกอบัว  1,617 x 7 = 11,319 กอ

6. จำนวนดอกบัว       11,319 x 7 = 79,233 ดอก

7. จำนวนกลีบบัว      79,233 x 7 = 554,631 กลีบ

8. จำนวนเทพธิดา     554,631 x 7 = 3,882,417 องค์

9. จำนวนบริวารของเทพธิดา 3,882,4 17 x 7 = 27,176,919 องค์

การศึกษาสำหรับหลักสูตร 6 ปี

 ดังนั้น ถ้านักศึกษาสมัครเรียนในคณะและ 

สาขาท่ีกำหนดวิชาในหลักสูตรให้เรียนจบการศึกษา 

ได้ 4 ปีการศึกษา นักศึกษาจึงมีสิทธิเป็นนักศึกษา 

และเรียนได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และมหาวิทยาลัย 

ไม่มีหลักเกณฑ์ในการรีไทร์ ถ้านักศึกษายังลงทะเบียน 

เรียนทุกภาคเรียน นักศึกษามีสิทธิเรียนได้ไม่เกิน  

8 ปีการศึกษา ตามข้อบังคับข้างต้น



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 รองศาสตราจารย์	 ดร.ปัญญา	 ศิริโรจน์	 

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 

และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

เป็นประธานเปิดการอบรมการลงทะเบียนเรียน 

ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ส่วนกลาง โดยมี รองศาสตราจารย์ชำนาญ	 เต็มเมืองปัก 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ 

และ อาจารย์	 ดร.เอื้อน	 ปิ่นเงิน รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม 

สุพรรณิการ์ สถาบันคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 31 

ตุลาคม 2556

 โอกาสน้ี นายโกศล	พลเสน หัวหน้าสำนักงาน 

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า สถาบัน

คอมพิวเตอร์จัดทำโปรแกรมการลงทะเบียน 

ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท 

(ส่วนกลาง) ซึ่งได้เริ่มใช้มาแล้วตั้งแต่ภาค 1 

ปีการศึกษา 2556 การอบรมคร้ังน้ี เพ่ือให้บุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะมีความรู้  

ความเข้าใจระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต 

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท โดยมีการช้ีแจงบทบาท 

และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

ของคณะ ในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

สำหรับนักศึกษาปริญญาโทส่วนกลาง โดยเจ้าหน้าท่ี 

จากฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และ

มีการนำเสนอภาพรวมการใช้งานระบบการลง

ทะเบียน การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรจากบัณฑิต 

ศึกษาคณะต่างๆ รวม 13 หน่วยงาน จำนวน 60 คน 

เข้าร่วมประชุม 

 จากน้ัน รศ.ดร.ปัญญา		กล่าวว่า  ระบบการลงทะเบียน 

ทางอินเทอร์เน็ตช่วยอำนวยความสะดวกในการ 

ลงทะเบียนและลดปัญหาข้อมูลคลาดเคล่ือนของนักศึกษา 

อีกท้ัง บัณฑิตวิทยาลัยสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูล 

อันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและม.ร.อีกด้วย 

 “โลกหมุนเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีทำให้ 

มนุษย์เป็นคนหูทิพย์ตาทิพย์ การนำไอทีมาใช ้

ในงานจะเพิ่มประสิทธิภาพแก่นักศึกษา คณะ 

และมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง บัณฑิตวิทยาลัย 

จะไม่หยุดพัฒนาอยู่เพียงเท่าน้ี ยังคงมุ่งหน้าร่วมกัน 

พัฒนาระบบนี้แก่นักศึกษาปริญญาโทสาขา 

วิทยบริการฯ ทั่วประเทศต่อไป”

   

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการเสวนา “40 ปี 14 ตุลา นักศึกษา 

ได้อะไร” เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเร่ืองประชาธิปไตย 

นักศึกษากับบทบาทการมีส่วนร่วมในระบอบ 

ประชาธิปไตยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ 

เป็นนักรณรงค์ประชาธิปไตย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน มีอาจารย์สมหมาย	 สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษา ม.ร. 

ผู้แทนองค์กรด้านประชาธิปไตย ผู้แทนองค์การ 

นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 

คณะรัฐศาสตร์ 

 โอกาสน้ี นายพงษ์พิทักษ์	 สูงสันเขต หัวหน้า 

พรรคพลังราม ม.ร. กล่าวรายงานว่า โครงการ 

เสวนา “40ปี 14 ตุลา นักศึกษาได้อะไร” จัดขึ้น 

เพื่อรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งในปีนี ้

ครบรอบ 40 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เร่ือง 

ประชาธิปไตยแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาทราบถึง 

บทบาทการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

และการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเป็นนักรณรงค์

ประชาธิปไตยจากวิทยากร โดยการจัดงานได้รับ 

การตอบรับและความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย 

พรรคพลังรามหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาและ 

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และมีพัฒนาการในการ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองบนวิถีแห่งประชาธิปไตย  

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์	อธิการบดี	ม.ร. กล่าวว่า  

เรื่องความเป็นประชาธิปไตยได้ถูกพูดถึงมาตลอด

ในประเทศท่ีปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงขณะน้ี

ประเทศไทยกำลังเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่มี 

ผู้คนหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็น ผมเอง 

ไม่อยากเห็นเหตุการณ์การเมืองที่ผู้ใช้อำนาจรัฐ 

ออกมาข่มเหงประชาชนจนทำให้นักศึกษามารวมตัวกัน 

เพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการเช่น

ในอดีต 

 หลังจากเหตุการณ์14 ตุลาคม 2516 นั้นมา 

คนไทยก็คาดหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นน้ันอีก  

เม่ือประเทศเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย ท้ังนักศึกษา 

และประชาชนก็ต่างตื่นตัว เร่งทำความเข้าใจและ 

เผยแพร่เร่ืองประชาธิปไตย ผมเองเห็นว่าท่ีประเทศไทย 

ต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายเรื่องราว อาจเป็นเพราะ 

การแบ่งสีเสื้อหรือมีสิ่งปลุกเร้าอารมณ์ หรือต้องการ

ลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งใด ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา 

ประชาชน หรือใครก็ตาม ทำอะไรต้องมีสติ ยึดความ 

ถูกต้องและหลักความสามัคคีเอาไว้

 ฉะนั้น นักศึกษาเองมีหน้าที่เรียนหนังสือ 

ในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองขณะที่ใช้ชีวิต 

ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่าไปนำนิสัยการเมืองภายนอก 

ที่ เป็นประชานิยมที่แฝงเรื่องของคะแนนเสียง 

เอามาใช้ในมหาวิทยาลัย เช่น การลงชื่อเรียกร้อง 

หรือเดินขบวนในมหาวิทยาลัยซ่ึงไม่ใช่เร่ืองท่ีควรทำ 

และเป็นการทำร้ายมหาวิทยาลัย นักศึกษาอยู่ในวัยเรียน 

ต้องบ่มเพาะสติปัญญา มองเร่ืองราวต่างๆให้รอบคอบ  

ไม่แปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์หรือกระแสภายนอก

 “ในฐานะอธิการบดีก็ต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อองค์กร ยังต้องทำให้ ม.รามคำแหงเป็นที่พึ่งของ

ลูกหลานคนไทยต่อไป ไม่อยากให้ข้ึนช่ือว่ามีการแบ่งสี 

และไม่อยากให้เกิดความแตกแยกกันในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นเวทีแห่งความเป็นประชาธิปไตย 

อย่างแท้จริงและให้เสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละ 

บุคคล ขอขอบคุณพรรคพลังรามและนักศึกษา ม.ร. 

ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา “40ปี 14 ตุลา นักศึกษา 

ได้อะไร” ผมขอบอกว่า สิ่งที่นักศึกษาได้คือ เสรีภาพ 

ทางการเมืองมากขึ้น” อธิการบดีกล่าวในที่สุด

ม.ร.เปิดลงทะเบียนเรียน
ทางอินเทอร์เน็ตระดับบัณฑิตศึกษา

 อาจารย์	ดร.มนตรี	กวีนัฏธยานนท์	รองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร	 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์	 สุขวิรัช 

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และนายอุดม	 เศษโพธิ ์

ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ร่วมเก็บเก่ียวข้าว ณ สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณ ี

การเก่ียวข้าวแล้วยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร 

ชาวรามคำแหงมีความสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม 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

ด้วยรักและผูกพัน																								(ต่อจากหน้า	12)

ให้ชาวรามคำแหงควรเป็นผู้ศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ 

รู้เท่าเอาทันความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่าง 

แม้ตัวเราก็ทราบว่าตัวเราก็มีความเปลี่ยนแปลง 

เข้าใจการดำรงชีวิต เข้าใจการกระทำ เมื่อใดควรทำ 

สิ่งใด เมื่อใดไม่ควรทำอะไร

 ที่สำคัญที่สุดก็สามารถจะหยั่งทราบเจตนา 

ของผู้อื่น มองตนออก บอกตนถูกได้ว่าอะไรเกิดขึ้น 

อะไรขาวอะไรดำ อะไรดีอะไรชั่ว ซึ่งเราก็เลือกทำได้

 ลูกศิษย์ครับ ส่ิงท่ีเกิด ส่ิงท่ีดับ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

หากเราใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์จากกระบวนการศึกษา 

เราก็มีปัญญาที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นอะไรมิใช่หรือ 

 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

 “มหาวิทยาลัยได้รับการติดต่อจากศิษย์เก่า 

และสถาบันการศึกษาต่างๆที่แสดงความห่วงใย 

ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้มีผู้แสดงความจำนง 

ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว 

นักศึกษาท่ีเสียชีวิต มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร จัดต้ัง 

กองทุน “ม.ร.เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหต ุ

จากการชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง” เพ่ือรวบรวม 

ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน และให้มีคณะกรรมการ 

ท่ีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากศิษย์เก่า 

และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิจารณาดำเนินการ  

จัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือต่อไป”

 อธิการบดี	ม.ร.	กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ 

ท้ังในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ได้มาเก็บรวบรวมหลักฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให ้

ข้อมูลไปแล้ว ดังนั้น ถ้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ มีข้อมูล 

หรือหลักฐาน ขอให้ส่งมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด 

การพิจารณาสอบสวนที่ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ าย  

ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลผู้ได้รับ 

บาดเจ็บและหลักฐานเหตุการณ์การชุมนุมทาง 

การเมือง	ม.ร. เพ่ือรับแจ้งข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ภายใน ม.ร. และรับหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น (เช่น ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และอื่นๆ) รวมทั้ง 

เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ 

ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 

24 ชั่วโมง โดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับแจ้งฯ 

บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า ม.ร. หรือท่ีงานประชาสัมพันธ์ 

ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 0-2310-8778 ทั้งนี ้

ยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ 

รามฯ	ชี้แจงกรณีนักศึกษาฯ										(ต่อจากหน้า	1)

บาดเจ็บจากเหตุการณ์คร้ังน้ี เฉพาะผู้ประสบเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นในบริเวณ ม.ร.เท่านั้น เพราะมีนักศึกษา 

ที่มีฐานะยากจน หรือมีครอบครัวอยู่ในต่างจังหวัด 

โดยเปิดบัญชีชื่อ “ม.ร.เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ ประสบ เหตุ จ ากการชุมนุมที่ มหาวิทยาลั ย 

รามคำแหง” ธนาคารกรุงเทพ สาขารามคำแหง เลขท่ี 

9-067-022-005 

 “มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกๆ ท่าน และทุกๆ 

สถาบันที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อมหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยหวังว่าทุกๆท่านจะร่วมกันนำ 

สันติสุขกลับคืนสู่สังคมไทยในเร็ววัน”

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ 

นายนราเมศวร์ และดร.สุรีย์		ธีระรังสิกุล	บิดามารดา 

ของ นายทวีศักด์ิ	 	 โพธ์ิแก้ว	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ที่เสียชีวิตในการชุมชุม จำนวน 50,000 บาท และ 

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม นายเสน่ห์	 	 จันทร์เกิด	

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร. ซึ่งได้รับบาดเจ็บจาก 

กระสุนปืนในเหตุการณ์ความไม่สงบท่ี ม.ร. เม่ือค่ำวันท่ี 

30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลรามคำแหง  

ซ่ึง นายเสน่ห์	 จันทร์เกิด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

รับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์		ไทรเล็กทิม รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะและบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 

42 ปี โดยมี ดร.สมาน	วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 

คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา นักศึกษา 

และศิษย์เก่า ร่วมวางพานพุ่ม จำนวน 250 คน 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู

42 ปีม.ร.ที่สาขาฯหนองบัวลำภู

 นอกจากน้ี ยังพยายามเน้นบทบาทประชาคมอาเซียน 
ด้วยการพูดถึงผลประโยชน์ร่วมกันบนเวทีโลกอยู่บ่อยคร้ัง 
และเน้นให้การสนับสนุนข้อริเร่ิมต่างๆ ท่ีเป็นการเคล่ือนไหว 
บนเวทีโลกในลักษณะท่ีเป็นกลาง โดยให้อาเซียนมีบทบาท 
เชิงบวกที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงและ 
เสรีภาพในระดับโลกด้วย
 ตลอดจนให้รัฐภาคีอาเซียนมีบทบาทเชิงรุกในการ 
มีส่วนร่วมในบทบาทที่จะรักษาสันติภาพ และพยายาม 
สร้างสันติภาพหลังเกิดเหตุขัดแย้ง รวมถึงเพ่ิมความร่วมมือ 
ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในระดับ 
ประเทศท่ีเก่ียวพันกัน เพ่ือท่ีจะต่อสู้กับการคอร์รัปชันด้วย
  -  การพัฒนาการเมือง ให้ปฏิบัติตามหลักการและ 
วัตถุประสงค์ของอาเซียน ให้รัฐภาคีดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ 
เป็นธรรม มีบรรยากาศท่ีสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
และให้ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล 
หลักการประชาธิปไตย และเป็นไปตามธรรมนูญของ 
รัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนและปกป้องหลักสิทธิมนุษยชน 
และหลักเสรีภาพ รวมท้ังพยายามทำให้เกิดความยุติธรรม 
ในสังคม
 2. ด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Cooperation)
  - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในมิตินี้ อาเซียน 
ให้ความสำคัญที่จะขยายความร่วมมือเพื่อมีส่วนร่วมกับ 
ข้อริเร่ิมต่างๆ ทางเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาคและระดับ 
โลกมากขึ้น ซึ่งความแข็งแกร่งที่อาเซียนมีนั้น ทำให ้
อาเซียนกลายเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการเป็นห่วงโซ่ 
อุปทานระดับโลก
  -  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในด้านน้ี คือการเน้น 
ให้รัฐภาคีอาเซียนให้ความสำคัญกับนโยบายทางเศรษฐกิจ 
มหภาคภายในประเทศ และให้ความร่วมมือทั้งในระดับ 
ภูมิภาคและระดับโลก รวมท้ังการให้ความร่วมมือทางการเงิน 
ด้วย ตลอดจนขยายความร่วมมือในการร่วมปฏิรูปสถาบัน 
ทางการเงินระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย
  -การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในด้านนี้ ให้มีการเข้า 
ถึงเทคโนโลยี ตลาด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน 
เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และโครงการต่างๆ 
ผ่านกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย นอกจากนี้ ยังรวมถึงการ 
พยายามเพิ่มความแข็งแกร่งในการให้ความร่วมมือเพื่อ 
สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
 ด้วยเนื้อที่จำกัด ประเด็นด้านความร่วมมือด้าน 
สังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Cooperation) ผู้เขียน
จึงขอนำเสนอในฉบับหน้าต่อไปครับ 

ปฏิญญาบาหลีครั้งที่	3ฯ																	(ต่อจากหน้า	7)

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้งดการเรียนการสอน 

และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 

ธันวาคม 2556 “ข่าวรามคำแหง” ฉบับที่ 35 จึงขอ 

เลื่อนกำหนดจากเดิมวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2556 

เป็นวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2556 

กองบรรณาธิการข่าวรามคำแหง



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๕) วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

    
 
 
 
 
 

จากครูสู่ศิษย์รามคำแหง

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ ลองค้นหาความหมายของคำว่า 

รามคำแหง ดูบ้างจากเว็บไซต์ห้องสมุดของเราเอง 

น่าจะง่ายที่สุด ว่าความหมายของคำว่า ราม หรือ 

รามคำแหง น้ันย่ิงใหญ่และน่านิยมชมช่ืนอย่างไรบ้าง 

ในฐานะท่ีชาวรามเป็นพลเมืองของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 ครูนำเอาคำกล่าวของอดีตนายกสภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

กล่าวถึงคำว่า RAM ในภาษาอังกฤษ โดยให้คำขยาย 

เอาไว้เพื่อให้ชาวรามคำแหงได้คิดเป็นแนวทาง 

จากตัวย่อภาษาอังกฤษทั้งสามตัวนี้ว่า

 R เป็นตัวอักษรตัวแรกของ Reality ซึ่ง 

มีความหมายง่าย ๆ ว่า ความจริง ถ้าจะขยายเอาความ 

เพื่อเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย ๆ  ก็คือหมายความว่า 

ชาวรามคำแหงจะยืนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข 

ได้ด้วยความจริง คือ สภาพที่แท้จริง มีสัจจะ  

คิดเขียนเป็นวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริง  

เมื่อเป็นอยู่กับความจริงก็จะทำให้ ทุกสิ่งที่ทำ 

ทุกคำที่พูด ทุกสูตรที่คิด เป็นไปตามวิถีชีวิต 

ให้เจริญงอกงามได้

 A เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Artistic 

ถ้าให้ความอย่างเป็นสำนวนก็น่าจะกล่าวได้ว่า 

จงยังชีวันอย่างมีช้ันเชิง	หมายความว่า เป็นคนเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต ซ่ึงจะทำให้เราก้าวทันกับทุกสรรพส่ิง 

ท่ีเปล่ียนแปลง รู้เท่าเอาทันธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงน้ัน 

การรู้เท่าเอาทันน้ันหมายความเราทราบว่าอะไรเกิด 

อะไรไม่เกิด มีดับ มีเสื่อมสูญ ฯลฯ เราทราบ 

ด้วยได้ศึกษา มีประสบการณ์ในการสร้างปัญญา 

(การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างปัญญา) 

กล่าวให้สั้นที่สุดก็คือมีศิลปะในการดำรงชีวิต 

ด้วยปัญญา และคำว่า ชั้นเชิง ที่ว่านั้นก็คือ 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรารู้เท่าเอาทันทั้งสิ้น 

มิได้หมายความว่ามีเล่ห์เหล่ียม แต่หมายความว่า

รู้ทันเล่ห์เหลี่ยม

 M เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Morality 

เป็นความหมายว่าคนเราต้องมี คุณธรรม คือแยกแยะ 

ได้ว่าส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี ส่ิงใดพึงกระทำ ส่ิงใดพึงงดเว้น 

ซ่ึงถ้าพิจารณาได้ด่ังน้ี ก็จะเลือกทำส่ิงท่ีดี น่ันก็จะ 

เป็นผู้มีจริยธรรมตามมา

 ทั้ง RAM เมื่อทำความเข้าใจในนัย 

ที่กล่ าวแต่ละตัวอักษรและเข้ าใจโดยรวม 

แล้วจะเห็นว่า ราม หรือ RAM เป็นข้อบ่งชี ้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รำไพ	

สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณาจารย์จาก 

Faculty of Business Management, University 

Teknologi MARA Campus, West Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย  จำนวน 55 คน พร้อมเย่ียมชม 

มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 

ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาสอบ
 e-Testing

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประกาศ 

งดการเรียนการสอน  การสอบ  และกิจกรรมต่างๆ 

ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 น้ัน 

เพื่อให้การจัดการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Testing) ขอเปล่ียนแปลงวัน-เวลาสอบ ทางอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ เป็นดังนี้

 วันสอบเดิม	 วันสอบใหม่

	 วันที่		30		พ.ย.		56	 วันที่		27		ธ.ค.		56

	 วันที่				1		ธ.ค.		56	 วันที่		12		ม.ค.		57

	 วันที่				2		ธ.ค.		56	 วันที่		13		ม.ค.		57

	 วันที่				3		ธ.ค.		56	 วันที่		14		ม.ค.		57

	 วันที่				4		ธ.ค.		56	 วันที่		15		ม.ค.		57

	 วันที่				6		ธ.ค.		56	 วันที่		16		ม.ค.		57

	 วันที่				7		ธ.ค.		56	 วันที่		17		ม.ค.		57

	 วันที่				8		ธ.ค.		56	 วันที่		18		ม.ค.		57

	 วันที่				9		ธ.ค.		56	 วันที่		19		ม.ค.		57

 ให้นักศึกษามาสอบตามวันที่ประกาศใหม่  

แต่คาบสอบยังคงเดิมตามที่ตนเลือกไว้

 อนึ่ง หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบตาม 

วัน - เวลาดังกล่าวได้  ให้นักศึกษานำใบเสร็จ e-Testing                  

(สีส้ม) มาติดต่อท่ีสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อาคารสุโขทัยชั้น 10 โทร. 0-2310-8790 ทั้งนี ้

ตั้งแต่บัดนี้- 26 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary 

Leaders) รุ่นที่ 12 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

และสาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 39 หน่วยกิต 

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. 

และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. ที่ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานท่ีฮ่องกง 

155,000 บาท หรือดูงานประเทศญ่ีปุ่น 175,000 บาท 

แบ่งชำระ 7 งวด โดยช่วงท่ี	 2	 รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 (เว้นวันที่ 5, 10, 31 

ธันวาคม 2556, 1 มกราคม 2557)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่  

โครงการฯอาคารสุโขทัย ช้ัน 7 ห้อง 708 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00 - 19.00 น.  

โทร.0-2310-8900, 0-2310-8593, 081-645-7865 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ท่ี www.mmm.ru.ac.th

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.โท

Visionary Leaders รุ่นที่ 12

 ด้วยมูลนิธิ สด-เนียม กูรมะโรหิต มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท เพิ่มเติมจากที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท เช่นกัน

 ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์จะเป็นผู้ประสานกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดประกวด 

เรียงความเรื่อง “ชีวิตและผลงาน	 สด	 กูรมะโรหิต” ความยาว 5-7 หน้า เปิดรับผลงานของนักศึกษา 

ทุกคณะฯ กำหนดส่งผลงานต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี	30	เมษายน	2557 ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th


