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อธิการบดีต้อนรับคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า

ปิดฉากกีฬามอดินแดงเกมส์ 
ด้วยมิตรภาพ - ความประทับใจ

(อ่านต่อหน้า 2)

      
 ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.โท
Visionary Leaders รุ่นที่ 12

(อ่านต่อหน้า 9)

	 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ.	2555	กำหนด 

ไว้ว่านักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ 

และมีผลการสอบลำดับข้ัน	 5	 G	 (A)	 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	 70	 ของจำนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด	และผลการสอบลำดับขั้น	5	G	(A)	

นั้น	ต้องไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	

  ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ประจำภาค	1	ปีการศึกษา	2556	
(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท	ภาค	1	ปีการศึกษา	2557	โครงการ 

พิเศษ	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(Visionary	 Leaders)	 รุ่นที่	 12	 สาขาวิชา 

การจัดการท่ัวไป	และสาขาวิชาการตลาด	หลักสูตร 

39	หน่วยกิต	แผน	ข	ไม่ทำวิทยานิพนธ์	 คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์		เรียนวันศุกร์เวลา	18.00		- 

21.00	 น.	 และวันเสาร์เวลา	 08.00	 -	 17.00	 น.	

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	(หัวหมาก)	

   
 
 

คณะนิติศาสตร์เสนอผลงานวิทยานิพนธ์
	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์	

ระดับบัณฑิตศึกษา	ปีการศึกษา	 2556	 ในหัวข้อ	“การพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน”	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นประธาน	พร้อมด้วย	

   
 
 

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงาน“วันพ่อขุนรามคำแหง”
ณ สาขาวิทยบริการฯ ม.ร. ที่อำเภอหล่มสัก

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันท่ี	 17	 มกราคมของทุกปี	 เป็นวัน 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์	และวันรัฐพิธีน้ัน
(อ่านต่อหน้า 11)

 ปิดฉากลงด้วยมิตรภาพและความประทับใจกับการแข่งขัน 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 41	 “มอดินแดงเกมส์”  

เม่ือวันท่ี	 22	มกราคม	2557	ณ	สนามกีฬากลาง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยมี		นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต		ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ประธานในพิธีปิดการแข่งขัน	 และมีคณะกรรมการบริหารกีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	(ก.ก.ม.ท.)	กรรมการจัดการแข่งขัน	

ผู้ควบคุมทีม	ตลอดจนนักกีฬาแต่ละสถาบัน	ร่วมงานอย่างคับคั่ง

 พิธีการเร่ิมจากขบวนแห่รับธงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้เข้าสู่สนามพร้อมขบวนกลองยาว

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี	 และ	 รศ.รำไพ  สิริมนกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ให้การต้อนรับ 

Professor	 Dr.Gerard	 E.Lowther	 คณบดี 

คณะทัศนมาตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

อินเดียน่า	(Indina	University,	School 

of	Optometry)	 ผู้ริเร่ิมความร่วมมือทางวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับ 

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า	 และเป็นผู้วางรากฐานหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยและ 

Dr.	Angrya	H.	 Lowther	 อาจารย์ประจำคณะทัศนมาตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอินเดียน่า	 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในโอกาสที่มาบรรยายและให้คำปรึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมาตรศาสตร์	

ให้แก่คณะทัศนมาตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2557

(อ่านต่อหน้า 9)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

มีนักศึกษาส่วนกลางอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดี

ตามระเบียบข้างต้น	 จำนวน 144 ราย ซึ่งนักศึกษา 

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา 

ในภาคเรียนเดียวกันของปีการศึกษาถัดไป	 โดยไม่รวม 

ค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามกำหนด 

และค่าข่าวรามคำแหง	

 	 ดังน้ัน	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ต้ังใจ

ศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น	 มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลางดังกล่าวในภาค	1 

ปีการศึกษา	 2557	 โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนด ี

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	 ตรวจสอบรายชื่อ 

ได้ที่	อาคาร	สวป.ชั้น	1	ช่อง	4	

		 อน่ึง	 หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้นำหลักฐานการชำระเงิน	เพ่ือขอรับเงินค่าธรรมเนียม

และค่าบำรุงการศึกษาคืน	ภายในวันที่ 26 กันยายน 

พ.ศ. 2557

 นายชยพล ธิติศักดิ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หนองบัวลำภู	 เป็นประธานประกอบพิธีถวาย 

ราชสักการะ	 และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	

เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 เมื่อวันที่	 

17	มกราคม	2557	ณ	บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู	

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู	 หน่วยงาน 

ทั้งฝ่ายพลเรือน	 ตุลาการ	 อัยการ	 ทหาร	 ตำรวจ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 รวมจำนวน	 65	 หน่วยงาน 

จำนวน	 500	 คน	 และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว	

นายชยพล	 ธิติศักด์ิ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	

ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานอาคารสถานที่	 และ 

ห้องบรรยายของสาขาวิทยบริการฯจังหวัด 

หนองบัวลำภูด้วย	

ปิดฉากกีฬามอดินแดงเกมส์ฯ      (ต่อจากหน้า 1)

อย่างเต็มที่ และตั้งใจจะปรับปรุงระบบการบริหาร 

ทีมกีฬาให้มีความต่อเน่ืองมากข้ึน ท้ังด้านการฝึกซ้อม 

อุปกรณ์กีฬา และด้านสถานที่ เพื่อให้นักกีฬาม ี

ความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทยในปีต่อไป”

 ท้ังน้ี		มหาวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

จำนวน 19 ชนิดกีฬา และผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ 17 ชนิดกีฬา 

โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 27 เหรียญ แบ่งออกเป็น 

เหรียญทอง 6 เหรียญ  เหรียญเงิน 10 หรียญ 

และเหรียญทองแดง 11 หรียญ ได้ลำดับที่ 15 จาก 

มหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 112 สถาบัน 

 สำหรับ	 ชนิดกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลทั้งสิ้น 

11	ชนิดกีฬา	ได้แก่		ดาบไทย	ได้	1	เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน 

และ	1	 เหรียญทองแดง	ดาบสากล	 ได้	 2	 เหรียญทอง	

1	 เหรียญเงิน	 และ	 3	 เหรียญทองแดง	 เทเบิลเทนนิส 

ได้	 1	 เหรียญทอง	 หมากกระดาน	 ได้	 2	 เหรียญทอง		 

1	เหรียญเงิน		และ	2	เหรียญทองแดง	ซอฟท์บอล ได ้

1	 เหรียญเงิน เซปักตะกร้อ	 ได้	 1	 เหรียญทองแดง	

เทควันโด	ได้	1	เหรียญทองแดง	ยิงปืน	ได้	1	เหรียญเงิน	

ยูโด	ได้	1	เหรียญทองแดง	ฮอกกี้ ได้	1	เหรียญทองแดง	

และเรือพาย	ได้	3	เหรียญเงิน	และ	1	เหรียญทองแดง	

โดยมีมาสคอต	 "แสนรัก"	 ซึ่งมีที่มาจากโคเนื้อ	

พันธุ์กำแพงแสน	หรือน้อง	“แสนรัก”	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ 

ของการจัดการแข่งขันคร้ังต่อไป	พร้อมท้ังขบวนเชิญธง 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซ่ึงมีมาสคอตการแข่งขันกีฬา 

“มอดินแดงเกมส์”	 น้องกับปพฤกษ์	 พี่มอดินแดง	

มาสร้างสีสัน	ร่วมกันกับน้องแสนรัก	ซึ่งสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้ชมทั้งสนามอย่างมาก

		 จากนั้น	 เป็นพิธีส่งมอบธงการแข่งขันให้กับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำแพงแสน		 

ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย	 คร้ังท่ี	 42	 โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น		ส่งมอบธงการแข่งขันคืนให้แก่	ศาสตราจารย์ 

ดร.ประสาท สืบค้า	 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ก.ก.ม.ท.)	และส่งต่อให้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำแพงแสน	 

ซึ่งใช้ชื่อการแข่งขันครั้งต่อไปว่า	“นนทรีเกมส์”

 ท้ังน้ี	 ด้านการแสดงพิธีปิด	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้จัดขึ้นอย่างงดงาม	ยิ่งใหญ่	ในวาระการเฉลิมฉลอง		

50	 ปี	 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดย 

ชุดการแสดง	 ได้สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมอีสาน	

ภายใต้แนวคิด		“ขุมปัญญาแห่งอีสาน   พื้นตำนาน 

มอดินแดง ภาค ธุง  ธวัช  ธรรม ศรัทธา”	 เป็นการ 

ร้อยเรียงเร่ืองราวผ่านศิลปวัฒนธรรมชาวอีสานท่ีมีศรัทธา 

ในพุทธศาสนา	 ผ่านการฟ้อนรำและขบวนแห่ธุง	

ที่งดงามตระการตาอย่างยิ่ง

 โอกาสน้ี	อาจารย์สมหมาย  สุระชัย	รองอธิการบดี 

ฝา่ยกจิการนกัศกึษา	กลา่ววา่	มหาวทิยาลยัรามคำแหง	

ภูมิใจกับความสำเร็จของนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ	 ที่ตั้งใจ 

ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 

ทั้งอดทนฝึกซ้อม	 และแข่งขันด้วยมิตรภาพ	 มีน้ำใจ 

นักกีฬา	 จนประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

 “นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ได้รับชัยชนะสามารถ 

ผ่านรอบแรกได้ทุกชนิดกีฬา และเมื่อเข้าสู่รอบชิง 

ก็พบกับคู่แข่งท่ีเป็นนักกีฬาทีมชาติ ทำให้ไม่สามารถ 

คว้าเหรียญรางวัลได้ตามที่หวังไว้ในหลายชนิดกีฬา 

แต่ลูกพ่อขุนฯ ก็มุ่งมั่นแข่งขันอย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อ 

ต่ออุปสรรคต่างๆ มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจกับการทำ

หน้าที่ของนักกีฬาทุกคน พร้อมสนับสนุนด้านกีฬา

 งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	 

กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบรมพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	 ด้วยคอมพิวเตอร์	 เพื่อพัฒนา 

นักศึกษาให้มีทักษะพ้ืนฐานการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-

ภาษาอังกฤษ	 และการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้อบรมท่ีทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรและผลการอบรม 

จะลงทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษาด้วย

 กำหนดการอบรม 10 วัน วันละ 1 ชั่วโมง

 รุ่นที่ 4 วันที่	21	เมษายน	-	2	พฤษภาคม	2557	

(รับสมัครวันที่	10	กุมภาพันธ์	-	18	เมษายน	2557) 

 รุ่นที่ 5 วันท่ี			29			พฤษภาคม	-	11		มิถุนายน		2557 

(รับสมัครวันที่	21	เมษายน	-	28	พฤษภาคม	2557)	

 รุ่นที่ 6 วันที่	 25	 มิถุนายน	 -	 9	กรกฎาคม	2557 

(รับสมัครวันท่ี		29		พฤษภาคม -	24	มิถุนายน	2557)

	 การอบรมแต่ละรุ่น	มี	6	ช่วงเวลา	ให้นักศึกษา 

เลือกได้	ดังนี้

	 1.	เวลา	09.00-10.00	น.	พิมพ์ภาษาไทย

	 2.	เวลา	10.00-11.00	น.	พิมพ์ภาษาไทย

	 3.	เวลา	11.00-12.00	น.	พิมพ์ภาษาอังกฤษ

	 4.	เวลา	13.00-14.00	น.	พิมพ์ภาษาไทย

	 5.	เวลา	14.00-15.00	น.	พิมพ์ภาษาไทย

	 6.	เวลา	15.00-16.00	น.	พิมพ์ภาษาอังกฤษ

	 นักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม 

โดยนําหลักฐาน	คือ	รูปถ่ายขนาด	1	นิ้ว/2	นิ้ว	1 รูป 

พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา	 สมัครได้ท่ีงานแนะแนว	

จัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตรชั้นลอย	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	โทร.0-2310-8126 

(ในวันและเวลาราชการ)

จัดอบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 นับต้ังแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึง 

เดือนมีนาคม	 ๒๕๕๗	 มีนิทรรศการ 

ดีมากๆ	งานหนึ่ง	ซึ่งจัดขึ้นที่วังสระปทุม	

กรุงเทพมหานคร	ชื่อของนิทรรศการ	คือ 

 “สยาม-อเมริกัน พันวัสสาอัยยิกาเจ้า”

 “ข่าวรามคำแหง”	ขอเชิญชวนชาวไทย 

ให้ไปชมกันมากๆ

	 เนื่องเพราะ	 เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว 

สตรีไทยได้แสดงความสามารถให้เป็นที่

ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก

	 จากพระปรีชาสามารถของสมเด็จ

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	เม่ือคร้ังทรงดำรง 

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้า 

สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

	 พระองค์ทรงเป็นแม่งานจัดส่ง 

งานศิลปหัตถกรรมของสตรีสยาม	

ทั้งงานผ้าปัก	 งานร้อยดอกไม้แห้ง	 และ 

เครื่องชุนต่างๆไปจัดแสดงในงาน

 “เวิลด์ โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน”

 ณ	นครชิคาโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๓๖

 นับเป็นคร้ังแรกท่ีผลงานศิลปหัตถกรรม 

ฝีมือสตรีไทยได้นำเผยแพร่สู่สายตา 

ชาวต่างชาติ

 ในโอกาส	 ๑๒๐	 ปี	 ของงานดังกล่าวน้ี 

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

จึงจัดงาน	“สยาม-อเมริกัน	พันวัสสาอัยยิกาเจ้า” 

 เป็นนิทรรศการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณสมเด็จ

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	และ

	 นิทรรศการนี้ ยั ง เป็นส่วนหนึ่ ง 

ของงานเฉลิมพระเกียรติวาระ	 ๑๕๐	 ปี	

พระราชสมภพ	ซึ่ง

 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได ้

ประกาศเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น 

บุคคลสำคัญของโลก

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2557
 เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

ของนักศึกษา	 จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค	 และ 

จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง	 เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย	 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดวิธีดำเนินการ 

ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การโอนย้าย

 1.	 เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า	 2	 ภาคการศึกษาปกติ	 และปัจจุบันยังมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

	 2.	 นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ 

ไปส่วนภูมิภาค	ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน	4	สาขาวิชา 

คือ	 สาขานิติศาสตร์	 สาขาการบริหารท่ัวไปหรือสาขา 

การจัดการ	 สาขาการสื่อสารมวลชน	 และสาขา 

การบริหารรัฐกิจ	 ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชา 

ดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอนย้ายฯจากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค	 ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยน 

สาขาวิชา	ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(One	Stop 

Service)	อาคารกงไกรลาศ	ช้ัน	1	ให้ถูกต้องก่อน	กรณี 

ท่ีย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี	

พ.ศ.2551	ข้อ	18.2	“นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ 

หรือเปล่ียนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศึกษาปกติ”

 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ 

เข้าศึกษาท่ีส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา		หากจะย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนสาขาวิชา	 ให้ดำเนินการโดยใช้รหัส 

ประจำตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายฯ	แล้ว

 3.	 เฉพาะนักศึกษาท่ีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ 

จะต้องชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือและหรือ 

ค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบถ้วน	ตามอัตรา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดก่อนการโอนย้ายฯ	จากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค

	 4.	นักศึกษาท่ีดำเนินการโอนย้ายฯแล้ว	ให้เร่ิม 

ศึกษาและลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ 

ของแต่ละระบบการเรียนการสอน	 ตั้งแต่ภาค	 1	

ปีการศึกษา	2557	เป็นต้นไป

 ผู้ที่ประสงค์ ใช้สิทธิสอบซ่อมของภาค 

2/2556 และหรือ ภาคฤดูร้อน/2556 ให้ดำเนินการ 

ดังนี้

	 	 4.1	 นักศึกษาที่โอนย้ายฯ	 จากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค	 ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จาก 

การโอนย้ายฯ	ลงทะเบียนสอบซ่อมท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ตามวันเวลาท่ีกำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค 

โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค	 2/2556	

และหรือภาคฤดูร้อน/2556	 ของส่วนกลาง	 และเป็น 

กระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

	 	 4.2		นักศึกษาท่ีโอนย้ายฯ	 จากส่วนภูมิภาค 

มาส่วนกลาง	 ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการ 

โอนย้ายฯ	ลงทะเบียนสอบซ่อมท่ีอาคารเวียงคำ	(VKB) 

ม.รามคำแหง	 (หัวหมาก)	 ตามวันเวลาที่กำหนด 

ในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง	 โดยใช้ฐานข้อมูลการ- 

ลงทะเบียนเรียนภาค	 2/2556	 และหรือ	ภาคฤดูร้อน/2556	

ของส่วนภูมิภาค

	 5.	 ให้ดำเนินการโอนย้ายฯ	 ได้เพียงครั้งเดียว 

หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออก 

แล้วสมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้  

ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ	50	บาท

ขั้นตอนการโอนย้าย
 1.	นำใบตรวจสอบผลการศึกษา	(Check	Grade) 

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จลงทะเบียน 

เรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจำนวน	 560	บาท	 (ค่าธรรมเนียม 

การโอนย้ายฯ	 500	 บาท	 และค่าทำบัตรประจำตัว 

นกัศกึษา	60	บาท)	กรณทีีข่าดสถานภาพนกัศกึษา	1-2	

ภาคการศึกษาให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ 

ที่	 กองคลัง	 อาคารสำนักงานอธิการบดี	 ชั้น	 1	 แล้ว

ไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน	

อาคาร	สวป.	ชั้น	6

 2.	ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด	ดังนี้

  2.1 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค ต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง

วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557

  2.2 นักศึกษาท่ีจะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาค 

มาส่วนกลาง ต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง 

วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 1.	 ให้ลงทะเบียนเรียน	 โดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ 

ของแต่ละระบบการเรียนการสอน	 ต้ังแต่ภาค	 1/2557 

เป็นต้นไป

 2.	 ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน 

ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละ 

ระบบการเรียนการสอน

	 3.	 ให้ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

ตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่		1/2557	เมื่อวันที่	20		มกราคม	2557	โดยมี	นายวิรัช  

ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้	

 1. แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ 

ชำนาญ	 เต็มเมืองปัก	 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 

ฝ่ายการคลัง	 ตั้งแต่วันที่	 21	 มกราคม	 2557	 โดยให้พ้น 

จากตำแหน่ง	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี	

 2. ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดี

	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์สายหยุด 

ทองอ่อน	 ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์	 คณะวิทยาศาสตร์	 ตั้งแต่วันที่	 1	

กุมภาพันธ์	2557	เป็นต้นไป

 3. แต่งตั้งรองคณบดี

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สุขสันต์ 

สุวรรณรัตน์	 ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์	 คณะวิทยาศาสตร์	 ตั้งแต่วันที่	 1	

กุมภาพันธ์	-	31	กรกฎาคม	2557

 4. ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์บงกช	

ทองเอ่ียม	 ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร 

และการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	

2556	เป็นต้นไป

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

รองศาสตราจารย์บุญธรรม	 ราชรักษ์	 ลาออกจากตำแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง	คณะเศรษฐศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่	2	มกราคม	2557	เป็นต้นไป

 5. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

	 	 -	 ให้ความ เห็นชอบและอนุมัติ แต่ งตั้ ง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์	 ระเบียบโลก	 ดำรงตำแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 -	 ให้ความ เห็นชอบและอนุมัติ แต่ งตั้ ง	

อาจารย์อัญชลา	 โภชนสมบูรณ์	 ดำรงตำแหน่งหัวหน้า 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	คณะมนุษยศาสตร์

 6. ร่างระเบียบ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยวารสารรามคำแหง	พ.ศ.2556

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ..........

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม

การศึกษา	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 

	พ.ศ...............

 7. ร่างข้อบังคับ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม	 

ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ใช้ห้อง 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	คณะสื่อสารมวลชน	พ.ศ.........

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	

สถาบันการศึกษานานาชาติ	(ฉบับปี	4)	พ.ศ.................

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาโท	

สถาบันการศึกษานานาชาติ	พ.ศ........

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียน	 และค่าบำรุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 8.  ปรับปรุงหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	

ฉบับปี	 พ.ศ.	 2549	 โดยขอปรับรหัสวิชาจาก	 5	 หลัก	 

เป็น	 7	 หลัก	 และขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาซึ่งแก้ไข 

ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

ฉบับปี	พ.ศ.	2551	และฉบับปี	พ.ศ.	2543	โดยขอปรับรหัส 

วิชาจาก	 5	 หลัก	 เป็น	 7	 หลัก	 และขอเปลี่ยนแปลงชื่อ 

รายวิชาซ่ึงแก้ไขตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	(สกอ.)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาการท่องเที่ยว    

ฉบับปี	 พ.ศ.2551	 และฉบับปี	 พ.ศ.2545	 โดยขอปรับ 

รหัสวิชาจาก	 5	หลัก	 เป็น	 7	หลัก	 และขอเปลี่ยนแปลง			

ชื่อรายวิชาซึ่ งแก้ ไขตามข้อสัง เกตของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

การบริการ	ฉบับปี	พ.ศ.	 2551	และฉบับปี	พ.ศ.	 2534	

โดยขอปรับรหัสวิชาจาก	 5	 หลักเป็น	 7	 หลัก	 และขอ 

เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาซึ่งแก้ไขตามข้อสังเกตของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	

	 -	 ให้ความ เห็นชอบและอนุมัติปรับปรุ ง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับคำอธิบายกระบวนวิชา	CVE	4309,	

ย้ายกระบวนวิชาระหว่างกลุ่มในหมวดวิชาเฉพาะ,	

ปรับแผนการศึกษา)	

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรจากรหัสวิชา	6	หลัก	เป็น	7	หลัก	และขอเปล่ียนช่ือ

รายวิชาของหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	ฉบับปี	

พ.ศ.	2545

 9.  บรรจุหลักสูตร

	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติบรรจุหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการแปล	 ไว้ในแผน 

ปฏิบัติราชการ	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2557	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	

 10.  อนุมัติหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการแปล	(หลักสูตรใหม่		    

พ.ศ.2557)

 11. กำหนดสีประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้สาขาวิชา 

การแพทย์แผนไทย	 กำหนดสีประจำสาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย	เป็นสีเขียวหัวเป็ด

 12. ชื่อย่อปริญญาและสีประจำคณะฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติกำหนดชื่อย่อ

ปริญญา	และสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์	ดังนี้

	 	 	 1.	ชื่อปริญญา	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	

มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 (ก)		เอก	เรียกว่า	“สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

ใช้อักษรย่อ	“ส.ด.”		และ	“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 (ข)	โท	เรียกว่า	“สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”	

ใช้อักษรย่อ	“ส.ม.”

	 (ค)	ตรี	เรียกว่า	“สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”	

ใช้อักษรย่อ	“ส.บ.”

	 	 	 2.	สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์		“สีชมพูส้ม”

 13. ร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างแผนบริหาร 

ความเส่ียงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน	ม.ร.เสนอ

 14. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ์	

วิธีการ	 และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทคณาจารย์ 	

ปีงบประมาณ	2558

 15. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ในภาค	 1 

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	8)	ดังนี ้

	 สถาบันการศึกษานานาชาติ

	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(ภาคภาษาอังกฤษ)	แบบ	1

	 1.	 นายพรพรหม	อินทรัมพรรย์	

รหัสประจำตัว	4919012027	ตั้งแต่วันที่	29	พ.ย.	56

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	แบบ	2

	 2.	 นางสาวปฐมชนก	ศิริพัชระ		

รหัสประจำตัว	4919830412	ตั้งแต่วันที่	29	พ.ย.	56

	 	 -	อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ในภาค	2	ปีการศึกษา 

2556	(ครั้งที่	2)	ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ผักกะถิน กระถิน 	กะเทียม	 กระเทียม

ผักกาด	 ผักกาด หัวผักบ่ัวใหย่ หอมหัวใหญ่

ผักกะเสด ผักกระเฉด ผักคะน่า ผักคะน้า

ผักบ้ง ผักบุ้ง กะหล่ำป๋ี,	ซู กะหล่ำปลี

หมากเขือ มะเขือ ผักกะเด๋า ดอกสะเดา

หมากแต๋ง แตงกวา ไคแผ่น	 สาหร่ายแม่น้ำโขง

ผักกะเพา กะเพรา ผักสะลัด ผักสลัด

ผักบั่ว	 ผักบั่ว ผักหม ผักขม

หมากถั่ว ถั่วฝักยาว พิก พริก

ผักซี ผักชี ผักคะ ชะอม

มันฝะลั่ง มันฝรั่ง ผักหวาน ผักหวาน

หมากเหล่น มะเขือเทศ ผักแพว ผักแพว

โหละพา โหระพา ผักติ้ว	 ผักติ้ว

ตอน  สงครามชิงมูลนก

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 เชื่อหรือไม่ว่าเคยมีการทำสงครามกัน 

เพ่ือแย่งมูลนก	 สงครามน้ีเคยมีเกิดข้ึนจริงระหว่าง 

ชิลี	 กับเปรูและโบลิเวีย	 และเนื่องจากประเทศ 

เหล่านี้มีชายฝั่งทะเลติดมหาสมุทรแปซิฟิก 

การทำสงครามแย่งดินแดน	 (ซึ่งอุดมไปด้วย 

มูลนก)	 ครั้งนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นสงครามแห่ง 

แปซิฟิก	 (War	 of	 the	 Pacific)	 แต่สงครามน้ี 

ยังมีช่ือหน่ึงคือ	Guano	War	โดยคำว่า	Guano	 น้ัน

เป็นภาษาพื้นเมืองของชนเผ่าเกชัว	 (Quechua)	

ในอเมริกาใต้แปลว่ามูลนก	 สงครามนี้จึงเรียก

ได้ว่าเป็นสงครามชิงมูลนกนั่นเอง	

	 สงครามนี้ใช้เวลารบกันถึง	 5	 ปีคือตั้งแต่พ.ศ.2422	 ถึงพ.ศ.	 2426	 ซึ่งชิลี 

เป็นฝ่ายชนะและทำให้โบลิเวียสูญเสียดินแดนท่ีเป็นข้อพิพาทซ่ึงอยู่ชายฝ่ังแปซิฟิก 

จนกลายเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

	 มูลนกสำคัญอย่างไร	ทำไมต้องแย่งกันถึงกับต้องทำสงครามสู้รบกัน	ดินแดน 

ที่อุดมด้วยมูลนกจนต้องทำสงครามแย่งกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินคา 

ซ่ึงเป็นอาณาจักรเก่าแก่เจริญด้วยอารยธรรมและมีทองคำมหาศาล	 คนในอาณาจักร 

อินคารู้จักประโยชน์ของมูลนกมาเป็นเวลากว่า	 1,500	ปีมาแล้วโดยใช้เป็นปุ๋ย 

สำหรับการเกษตร	และที่ต้องแย่งชิงกันนั้นเพราะมูลนกที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เศษ	ๆ 	มูลนก 

ติดอยู่ผิว	ๆ	ดิน	ว่ากันว่ากองมูลนกน้ีทับถมกันลึกกว่า	50	เมตรทีเดียว	(ลองดูภาพนะครับ)	 

 การทำเหมืองมูลนก(เพราะได้แร่ธาตุที่เป็นปุ๋ย)อย่างจริงจังนั้นเริ่มตั้งแต่ 

ปีพ.ศ.2392	 โดยใช้แรงงานที่จ้างมาชุดแรกแค่	 92	 คนจากประเทศจีน	 (สงสัยว่า 

ทำไมถึงไม่ใช้คนงานจากอเมริกาใต้?)และได้มีการนำเข้ามาอีกถึงกว่า	 1	 แสนคน 

ในช่วง	25	ปีหลังจากนั้น

 ท่ีจริงคำว่า	Guano	 ซ่ึงแปลว่ามูลนกน้ันมีหลายชนิดท่ีทำประโยชน์ได้	แต่มูลนก

ที่ทำสงครามแย่งกันนี้เป็นมูลของนกทะเลที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชครบถ้วน

ซึ่งตามสูตรของปุ๋ยคือสาร	NPK	โดย	N	ก็คือไนโตรเจน	P	คือฟอสฟอรัส	และ	K	

คือโปแตสเซียม	แร่ธาตุท้ัง	3	 น้ีจำง่าย	ๆ	 ว่าใช้เร่งใบ	ดอก	และผลตามลำดับ	โดยเฉพาะ 

โปแตสเซียมนั้นเมื่ออยู่ในรูปของโปแตสเซียมไนเตรทนอกจากจะเป็นปุ๋ยแล้วยัง 

เป็นส่วนประกอบสำคัญของดินปืนอีกด้วย

	 ชิลีซึ่งเป็นฝ่ายชนะในสงครามชิงมูลนกครั้งนั้นมั่งคั่งขึ้นจากรายรับภาษี 

ท่ีให้บริษัทอังกฤษเข้ามาผูกขาดทำเหมืองอยู่หลาย	 10	 ปี	 การท่ีบริษัทอังกฤษเข้ามา 

ทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีน่ีเองท่ีทำให้มีการนำแรงงานชาวจีนซ่ึงทักษะสูงกว่าคนพ้ืนเมือง 

(ท่ีส่วนใหญ่ยังเป็นคนป่าอยู่)	 และค่าจ้างต่ำมาใช้ประโยชน์	 แต่ความม่ังค่ังน้ีลดน้อย 

ลงไปเรื่อย	 ๆ	 จนในที่สุดก็สิ้นสุดลงหลังจากที่มีวิจัยทดลองจนสามารถสังเคราะห ์

โปแตสเซียมไนเตรทด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	1

	 ท่ีจริงไม่ใช่เฉพาะมูลนกเท่าน้ันท่ีคนรู้จักนำมาใช้เป็นปุ๋ย	คนต้ังแต่สมัยโบราณ 

ได้เรียนรู้ที่จะใช้มูลสัตว์ต่างๆ	 เป็นปุ๋ยกันมานานแล้วในรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์	

เช่นมูลโค	มูลกระบือ	มูลเป็ดและไก่	ในขณะที่มูลค้างคาวนั้นถูกนำมาใช้ทำดินปืน 

มาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นเดียวกันเพราะตามถ้ำต่าง	ๆ 	นั้นมีค้างคาวอยู่นับล้านตัว	 

มูลค้างคาวจึงเป็นส่วยอย่างหน่ึงท่ีทางราชการสมัยอยุธยากะเกณฑ์ให้ไพร่ตามหัวเมือง

จัดส่งมาให้

   

อาจารย์วิเชียร  อำพนรักษ์                       aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ผักที่รับประทานใน สปป. ลาว

 ประเทศ	สปป.	ลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประเทศหนึ่ง	อยู่ในอาณาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย	มีชายแดน 

ด้านตะวันตกของประเทศติดกับประเทศไทยเรา	 มีความยาวถึง	 1,635	 กิโลเมตร	 

ดังน้ันลาวและไทยจึงมีพืชผักเกือบจะเหมือนกันท้ังช่ือผัก		ชนิดของผักท่ีใช้รับประทาน  

เพียงแต่ประชาชนลาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือชนบทจึงรับประทานพืชผัก

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งบนบก		และในน้ำมากชนิดกว่าประชาชนที่อยู่ในเมือง

	 เมื่อเราพูดถึงอาหารการกินนั้นมีมากมาย	เช่น	ข้าว	ผลไม้	ผัก	ปลา	เนื้อสัตว์		

และไข่เป็นต้น	 เม่ือคนส่วนใหญ่ต้องการส่ิงเหล่าน้ี	 ถ้ามีส่ิงเหล่าน้ีแล้วชาวลาวก็เลย 

ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย		และเคยชินกับการแบ่งสันปันส่วนให้กันและกัน		แล้วพวกเขา 

ก็จะไม่อดอยากแร้นแค้นเท่าไรนัก	 	 ต่อไปน้ีจะขอพูดเร่ืองผักและส่วนต่างๆของผัก 

ที่ชาวลาวรับประทาน	 	 ผักมีมากมายที่เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่งในประเทศลาว 

ผักเป็นอาหารสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับบำรุงร่างกายคนเรา		ไม่แต่คนลาวเท่านั้น 

คนในทุกสังคมในภูมิภาคต่างๆของโลกก็รับประทานผักคล้ายๆกันทั้งนั้น	

ผักที่ชาวลาวรับประทานก้าน		และใบนั้นมี	ผักกาด	ผักชี	ผักตั้งโอ๋		ผักสลัด		และ 

กะหล่ำปลีเป็นต้น		ส่วนที่รับประทานต้นและลำก็มี		ยอดหวาย		หน่อไม้	หน่อแย้		

หน่อบุ่น	หน่อข่า	เป็นต้น		ส่วนที่รับประทานหัวและรากนั้น		มีผักกาดหัว		มันด้าง 

มันเพา			เผือก		และกลอยเป็นต้น	ส่วนที่เขารับประทานดอกและผลนั้นก็มี		ดอกแค 

ดอกขมกระเดา	 	ดอกนุ่นป่า	 	ประเภทที่รับประทานผลมี	ถั่วฝักยาว	 	ถั่วลันเตา		

ถ่ัวแปบ		มะเขือ		หมากแตง		หมากเขือ	มะเขือเทศ		เป็นต้น			ต่อไปน้ีคือพืชผักท่ีชาวลาว

รับประทานในชีวิตประจำวันมาเสนอแด่ท่านผู้สนใจดังนี้

	 ยังมีผักอีกจำนวนมากท้ังท่ีเกิดบนบกและเกิดในน้ำเป็นผักท่ีเกิดตามธรรมชาติ 

และเป็นอาหารสำหรับคนในภูมิภาคน้ีไม่เฉพาะแต่ชาวลาวเท่าน้ัน	 ข้ึนอยู่กับบรรพบุรุษ 

ของแต่ละท้องถ่ินท่ีพารับประทานมาต้ังแต่เยาว์วัย		การรับประทานผักก็ต้องระมัดระวัง 

จึงจะปลอดภัยและได้ประโยชน์	 ถ้ารับประทานไม่ถูกสุขลักษณะก็จะเกิดเป็นอันตราย 

ต่อร่างกายได้ง่ายๆ	 ถ้าจะรับประทานผักสดก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดแล้วแช่ด่างทับทิม 

ก่อนรับประทานจึงจะดี	 	หรือจะนำไปนึ่ง	 ต้ม	ลวกน้ำร้อน	ขึ้นอยู่กับลักษณะของ 

พืชผักแต่ละชนิดซึ่งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้จะรับประทานเป็นผู้ตัดสินใจว่า 

ผักชนิดใดควรจะทำอย่างไรก่อนจะรับประทาน

	 ส่วนผักที่รับประทานรากและผลหรือใบนั้น		ถ้าจะให้ดีก็ต้องได้มาจากสวน 

จากทุ่งนาที่เจ้าของปลูกเอง	 ส่วนผักที่เกิดตามธรรมชาตินั้นก็มีคุณภาพดีเช่นกัน 

ถ้าเรานำผักมาจากป่าก็ต้องระมัดระวังพิษ	สารตกค้างจากผักนั้นๆด้วย	ถ้าได้ผัก 

    

(อ่านต่อหน้า 11)

มาจากห้วย	 	หนอง	 	คลอง	 	บึง	ก็ต้องยิ่งระวังมากขึ้นเพราะผักที่งอกงามมักเกิดจาก 

สถานท่ีเปรอะเป้ือนหรือท่ีเน่าเหม็นเป็นส่วนใหญ่เพราะมันเป็นปุ๋ยอย่างดีตามธรรมชาติ		 

เพื่อให้ร่างกายของคนเราแข็งแรงสมบรูณ์		ฉะนั้นควรรับประทานผักที่ถูกสุขอนามัย

ให้มากๆเป็นประจำทุกวันยิ่งดี



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 แรงงานต่ างชาติ ใน เยอรมนี เป็น เรื่ องที่ มี  

ประวัติ ความ เป็นมาอันน่ าสนใจมาก เรื่ องหนึ่ ง	 

จนแม้กระทั่ งนักการเมืองและสมาพันธ์แรงงาน 

ของประเทศได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเป็นปัญหา 

ของประเทศ	 	 อีกทั้งเป็นที่ถกเถียงกันมากในวงการ 

ต่างๆ	 เพราะแรงงานเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ	 สังคม 

และการเมืองของประเทศเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีต 

จนมาถึงปัจจุบัน	 หากพูดถึงแรงงานต่างชาติเรามักจะ 

นึกถึงคนต่างด้าวท่ีต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเพ่ือ 

มาหางานทำในช่วงเวลาหน่ึงในเยอรมนี	 และเราก็มักจะ 

นึกถึงแรงงานจากตุรกี	 อิตาลี	 กรีก	 โปแลนด์	 และ 

ชาวยุโรปตะวันออก	 เช่น	 จากยูโกสลาเวีย	 โรมาเนีย	 หรือ 

อัลบาเนีย	 เป็นต้น	ซึ่งคนเหล่านี้มักจะทำงานในโรงงาน 

ห้างร้าน	 ภัตตาคาร	 หรือตามฟาร์มต่างๆ	 บ้างก็ทำงาน 

รับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างตามแหล่งก่อสร้างต่างๆ 

เป็นคนสวน	 คนกวาดถนน	 คนทำความสะอาดตามบ้านเรือน 

หรือสถานท่ีทำการต่างๆ		คนงานต่างชาติเหล่าน้ีมักได้งาน 

ท่ีคนเยอรมัน	เรียกว่า	Dreckarbeit	(งานสกปรก)	ท่ีคนเยอรมัน 

เองไม่ต้องการทำ	 ในสมัยที่นาซีมีอำนาจ	 ภาพพจน์ของ

แรงงานต่างชาติค่อนข้างเป็นลบ	 พวกเขาถูกเปรียบเป็น

เหยื่อของระบบทุนนิยม	 หรือเปรียบเป็นยิวของสังคม	

และถูกบังคับให้ทำงานต่ำๆ	 และเป็นงานหนัก	 ปัจจุบัน

ความหมายดังกล่าวได้ค่อยๆ	 ถูกลบเลือนไปจากความคิด

ของคนเยอรมัน	 เพราะคนเหล่าน้ีมีบทบาทสำคัญในการ 

สร้างชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 

ในเยอรมนี

	 ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าแรงงานต่างชาติมี 

บทบาทสำคัญมากในเยอรมนี	 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ที่เราควรจะทราบว่าแรงงานเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเยอรมนี

ต้ังแต่เม่ือไหร่	และมีความสำคัญอย่างไรบ้างในประเทศน้ี

 1.  การขาดแคลนแรงงานในเยอรมนี 1871-1914

ในช่วงศตวรรษท่ี	 19	 เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงในยุโรป 

ทางสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม	 ท่ีเห็นตัวอย่าง 

ได้ชัดเจนคือ	 ในประเทศอังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 และเยอรมน ี

ในเยอรมนีเองก็มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 ซ่ึงมีผลให้เศรษฐกิจ 

เปลี่ยนแปลงไปและที่เห็นชัด	 คือในแถบ	 Ruhrgebiet 

ซ่ึงมีแหล่งถ่านหินท่ีสำคัญ	 และยังส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรม 

หนักมากมายในบริเวณนี้	 ความต้องการด้านแรงงาน 

จึงมีมาก	และปัญหาท่ีเกิดควบคู่กันไปก็คือ	การขาดแคลน 

แรงงานด้านเกษตรกรรม	ปี	ค.ศ.	1871	ได้เกิดปัญหาวิกฤต 

ทางด้านเกษตรกรรม	 พืชสวนไร่นาเสียหายเนื่องจาก 

ภัยธรรมชาติ	 การเก็บเกี่ยวพืชผลได้ผลน้อย	 เกิดปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ	 ในขณะเดียวกันได้มีผลิตผลทางการเกษตร 

ที่ถูกกว่าหลั่งไหลจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในเยอรมนี 

พูดง่ายๆก็คือ	สินค้าด้านเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกา 

ได้เข้ามาตีตลาด	 ดังน้ันเกษตรกรจึงขาดทุน	 บ้างก็ส้ินเน้ือ 

ประดาตัว	เพื่อช่วยให้โรงงานต่างๆ	จะได้ไม่ขาดทุน	และ 

เกษตรกรไม่ต้องลดค่าแรงหรือปลดแรงงาน	 การว่าจ้าง 

ในฟาร์มหรือไร่นาต่างๆ	 จึงลดน้อยลง	 จากสาเหตุดังกล่าว 

จึงมีคนเยอรมันจำนวนประมาณล้านกว่าคนต้องย้าย 

ถิ่นฐานไปหาที่ทำกินและหาอาชีพใหม่ในอเมริกา	 

การอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรครั้งดังกล่าวทำให้ 

สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิม	 การขาดแคลนแรงงาน 

ดังกล่าวทำให้รัฐบาลเยอรมนีต้องพึ่งพาอาศัยแรงงาน 

ต่างชาติ	 ซ่ึงก็หมายถึง	 การรับแรงงานต่างชาติจากประเทศ 

ที่เศรษฐกิจแย่กว่าเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน	

เช่น	จากโปแลนด์	รัสเซีย	ออสเตรีย	 เป็นต้น	นับแต่นั้น

มาแรงงานจากโปแลนด์ราคาถูกก็ได้เป็นแรงงานประจำ 

ที่รับจ้างทำงานในโรงงานและในภาคเกษตรกรรมของ 

คนเยอรมัน	 (มาจนถึงทุกวันนี้)	 และนี่ก็คือการเริ่มต้น 

ของการรับแรงงานต่างชาติในเยอรมนีหลังปี	ค.ศ.	1871 

แรงงานโปแลนด์	 และรัสเซียที่ถูกจ้างมานั้น	 พวกเขา 

ได้เข้ามาอย่างเต็มใจและพร้อมท่ีจะรับค่าแรงต่ำๆ 

พวกเขาไม่คิดมากไปกว่าการขอให้แค่มีงานทำและ 

ได้ค่าจ้างตอบแทนเท่านั้น	 จากจุดนี้จะเห็นได้ว่าเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและ 

เกษตรกรรมในเยอรมนี	 เมื่อมีความต้องการแรงงาน 

ต่างชาติมาก	 ก็ยังส่งผลให้แรงงานราคาถูกหล่ังไหลเข้ามา 

ในเยอรมนีมากขึ้น	 ปัญหาที่ตามมาคือ	 แรงงานต่างชาต ิ

ซ่ึงพูดภาษาเยอรมันได้น้อยได้นำเอาภาษาและวัฒนธรรม 

พร้อมกับความเป็นอยู่ของตนเองเข้ามาในเยอรมนีด้วย 

จนทำให้คนเยอรมันเกิดความกลัว	 โดยกลัวว่าหากมี 

คนต่างชาติมากๆ	 ก็อาจเป็นปัญหากับความเป็นอยู่ของ 

คนเยอรมันเอง	 ประเทศอาจตกอยู่ในภาวะอันตราย	 เพราะ 

ในช่วงเวลาดังกล่าวคนเยอรมันมีความรู้สึกรักชาติมาก 

พวกเขาต้องการได้ยินภาษาของตนเอง	 วัฒนธรรมและ 

ความเป็นอยู่ท่ีเป็นแบบเยอรมันเท่าน้ัน	 ไม่ต้องการรับภาษา 

และวัฒนธรรมจากต่างชาติท่ีด้อยกว่าท้ังด้านสังคม	 เศรษฐกิจ 

และการเมือง	 ขนาดที่ว่า	 Bismarck	 นายกรัฐมนตร ี

ในสมัยนั้น	 (Reichkanzler)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 เราไม่ต้องการ 

แรงงานต่างชาติจากโปแลนด์	 เพราะเรามีภาษาและวัฒนธรรม 

ของเราที่ดีพออยู่แล้ว	ดังนั้นในปี	ค.ศ.	1885	ได้มีการขับ 

แรงงานโปแลนด์ออกไปจากเยอรมนี	นโยบายดังกล่าว 

ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

และภาคเกษตรกรรมของเยอรมนีอีก	 เพราะแรงงาน 

ต่างชาติเป็นแรงงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ 

ของประเทศเดินหน้า	 จึงเกิดคำถามว่า	 ใครจะเป็นผู้ 

แบกรับงานหนักในไร่นา	 ในไร่รูทบีทที่ใช้ผลิตน้ำตาล	

หรือในเหมืองต่างๆ	 เพราะแรงงานต่างชาติเหล่านี้เป็น 

แรงงานท่ีขยันขันแข็ง	 ไม่มีปากมีเสียง	 อดทน	และอยู่ทน 

ได้ในทุกสภาพ	 จากการเรียกร้องแรงงานต่างชาติดังกล่าว 

จากเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรม	 

จึงทำให้รัฐบาลต้องยอมให้มีการว่าจ้างแรงงานราคาถูก

จากโปแลนด์อีก	 ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า	 แรงงานต่างชาต ิ

ต้องออกจากเยอรมนีทันทีหลังจากหมดหน้าท่ีในโรงงาน

หรือหมดหน้าการทำไร่นา	 เพ่ือป้องกันไม่ให้ชาวโปแลนด์ 

ตั้งรกรากในเยอรมนี	 ตราบจนกระทั่งเกิดสงครามโลก 

ครั้งที่	 1	 มีแรงงานจากโปแลนด์และจากออสเตรีย 

จำนวนกว่า	 1.2	 ล้านคนที่ทำงานในแถบ	 Ruhrgebiet	 

กล่าวได้ว่าแรงงานต่างชาติเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสำคัญในการ

ช่วยพัฒนาประเทศเยอรมนี

แรงงานต่างชาติ (ด้าว) ในเยอรมนี

เรื่องเล่าจากเยอรมนี

ผศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                        ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

แหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของเยอรมนี  Ruhrgebiet

แรงงานต่างชาติเดินทางโดยรถไฟเข้ามาทำงาน
ในเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

แรงงานต่างชาติในไร่กะหล่ำดอก

แรงงานต่างชาติในเหมือง
(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 2. เชลยต่างชาติที่ถูกบังคับให้ทำงานในเยอรมนี

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1

	 ในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี	 1	 น้ัน 

อุตสาหกรรมหนักและกองทัพเยอรมนีได้พัฒนา 

ไปอย่างรวดเร็ว	 โรงงานต่างๆได้ผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ด 

ยังผลให้แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ	 และหลังจาก 

สงครามได้เกิดขึ้นแล้ว	 คนงานต่างชาติถูกห้ามไม่ให้ 

กลับบ้านเกิดเมืองนอนของตน	 ต้องอยู่ทำงานต่อเพราะ 

เยอรมนีมีแรงงานไม่พอสำหรับการเก็บเกี่ยวในภาค 

เกษตรกรรม	 และการเร่งสร้างอาวุธในโรงงานอุตสาหกรรม 

อีกท้ังชายฉกรรจ์ชาวเยอรมันต้องถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทหาร 

ย่ิงทำให้เยอรมนีต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเป็น 

เท่าตัว	 ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีแรงงานจากโปแลนด์	

ออสเตรียและอิตาลี	 ซ่ึงทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก 

แต่ก็ยังไม่พอกับความต้องการการใช้แรงงาน	 ดังนั้นจึง

มีการรับแรงงานจากประเทศเบลเยียม	 เพราะขณะนั้น 

ในเบลเยียมมีคนตกงานมากอยู่พอดี	 จริงๆ	 แล้วในสมัย 

ดังกล่าวในเบลเยียมมีองค์กรช่วยเหลือคนตกงานอยู่แล้ว 

และคนงานเหล่าน้ีไม่ต้องการเข้ามาทำงานหนักในเยอรมนี	

แต่พอสงครามเร่ิม	 ก็มีการบีบบังคับจากเยอรมนีโดยเกณฑ์

คนงานจากเบลเยียมมาเพิ่มเพื่อเร่งเพิ่มผลผลิตทุกอย่าง 

นอกจากนี้ยังมีการเกณฑ์เชลยศึกให้มาทำงานใน 

โรงงานอุตสาหกรรมหนักและช่วยในการเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตทางการเกษตร	 หรือแม้แต่ในโรงงานขนาดเล็ก	

ซ่ึงท้ังหมดน้ีกลับเป็นผลดีต่อเยอรมนี	 เพราะไม่ต้องกังวล 

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนที่พัก 

การเฝ้าดูพฤติกรรมแรงงานต่างชาติหรือต้องดูแลด้าน 

สังคมท่ัวๆไป	 เชลยศึกท่ีถูกเกณฑ์ส่วนใหญ่มาจากฝร่ังเศส	 

รัสเซียและอิตาลี	 เมื่อสงครามโลกครั้งที่	 1	สิ้นสุดลง	 

พวกคนงานต่างชาติส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจกลับประเทศ 

ของตนเอง	 ส่วนทหารชาวเยอรมันจำนวนมากได้ล้มตาย 

ในสงคราม	 บ้างก็บาดเจ็บหรือทุพพลภาพ	 โรงงานอุตสาหกรรม 

และภาคเกษตรกรรมของเยอรมนีต้องเดินหน้าต่อไป	 

ยังผลให้เยอรมนีต้องการแรงงานต่างชาติเพื่อฟื้นฟู 

ประเทศต่อไป

 3.  สงครามโลกครั้งที่ 2

	 สมัยท่ี	Hitler	มีอำนาจ	เป็นสมัยท่ีเยอรมนีต้องการ 

แรงงานเพิ่มเป็นอย่างมาก	 เหตุผลก็คล้ายกับตอนเกิด 

สงครามโลกคร้ังท่ี	1	 คือรัฐบาลต้องการแรงงานเพ่ิมในโรงงาน

ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์	ปี	1942	เยอรมนีต้องขนแรงงาน 

จากรัสเซียเข้ามาเพิ่ม	 และชาวยิวจำนวนมากก็ถูกบังคับ 

ให้ทำงานหนักในโรงงานผลิตอาวุธ	และในโรงงานอุตสาหกรรม 

หนักอาจกล่าวได้ว่า	 การท่ีเยอรมนีสามารถทำสงครามโลก 

ครั้งที่	 2	 ไปจนเกือบจะชนะสงคราม	ก็เพราะได้แรงงาน 

จากเชลยต่างชาติและชาวยิวจำนวนเป็นล้านๆคน 

ท่ีช่วยเร่งในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์	 สร้างถนนหนทาง 

ทั่วประเทศ	 และช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อเป็นเสบียงแก่กองทัพเยอรมนี

 4.  แรงงานต่างชาติหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

	 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 เป็นช่วงเวลาท่ีเลวร้าย

ที่สุดของแรงงานต่างชาติและเชลยสงคราม	 คนเหล่านี้

ถือได้ว่าเป็นผู้ไร้ถิ่นฐาน	 (Displaced	 Person)	 บางส่วน

ก็เดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง 

หรือไม่ก็อพยพย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา	ที่เหลือ 

ต้องการอยู่ในเยอรมนีต่อไปท้ังๆ	 ท่ีเศรษฐกิจของประเทศ 

ขณะนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต	 บ้านเมืองถูกทำลายยับเยิน 

ทหารเยอรมันล้มตายเป็นจำนวนมาก	 ส่วนที่รอดจาก 

สงครามก็ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็พิการ	 เหลือแต่ผู้หญิง	

(Trümmerfrauen)	 คนแก่	 และเด็กๆ	 ที่ต้องเก็บกู ้

ซากปรักหักพังต่างๆ	ชะตากรรมของประเทศตกอยู่ในมือ 

ของฝ่ายพันธมิตร	 (สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศสและ 

รัสเซีย)	ซ่ึงประเทศถูกแบ่งออกเป็น	4	โซน	ในปี	ค.ศ.	1948 

และในเวลานั้นประชาชนมีความหวังที่จะกอบกู้ 	 

สร้างบ้านเมืองใหม่	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยอรมนีได้รับการ 

ช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาโดยได้รับเงินช่วยเหลือ 

จากแผน	 Marschallplan	 ซึ่งเป็นแผนเพื่อช่วยฟื้นฟ ู

ประเทศข้ึนมาใหม่	 เป็นเครดิตท่ีได้รับจากสหรัฐอเมริกา 

ผลที่ตามมาคือมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

เศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆ	 และมีการปฏิรูปเงินตราใหม่	 จาก 

Reichmark	เป็น	Deutsche	Mark	จากเงินดังกล่าวได้ม ี

การสร้างโรงงานต่างๆข้ึนมาใหม่ข้ึนเร่ือยๆ	 (ยกเว้นโรงงาน 

ผลิตอาวุธ)	ยังผลให้เศรษฐกิจฟ้ืนฟูข้ึน	(Wirtschaftswunder) 

อย่างรวดเร็ว	 สินค้าเยอรมันที่มีคุณภาพเริ่มเป็นที่รู้จัก

มากขึ้น	 มีการผลิตรถยี่ห้อ	 (Volkswagen)	 เครื่องซักผ้า	

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	ซึ่งทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 

แรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทำงานในเยอรมนี	 เช่น	จากอิตาลี 

สเปน	 กรีก	 ตุรกี	 โมร็อคโค	 โปรตุเกส	 ตูนิเซีย	 และ 

ยูโกสลาเวีย

	 ในปี	ค.	ศ.	1952	-	เยอรมนีได้ร่วมประชาคมยุโรป	

(European	Community)	 ซ่ึงเป็นองค์การระหว่างประเทศ 

จัดต้ังข้ึนด้วยทรรศนะท่ีจะทำให้เกิดบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(รวมท้ังตลาดร่วม)	 ในบรรดาหกสมาชิกด้ังเดิมหกประเทศ 

ได้แก่	 เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก 

และเนเธอร์แลนด์

 ประชาคมยุโรปเป็นประชาคมท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือสะท้อน 

ถึงฐานนโยบายที่กว้างกว่าที่ครอบคลุมโดยสนธิสัญญา 

ประชาคมฯ	 ได้ประกอบเป็นเสาหลักแรกของสามเสาหลัก 

สหภาพยุโรปกระท่ังยุบไปใน	พ.ศ.	2552	โดยสนธิสัญญา 

ลิสบอน	 ซ่ึงผนวกอดีตเสาหลักสหภาพยุโรปและให้เหตุผลว่า 

สหภาพยุโรปจะ	“เข้าแทนท่ีและรับช่วงต่อประชาคมยุโรป” 

ข้อนี้ว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศอิสระซึ่งมีอยู่ก่อน	

พ.ศ.	2536

	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1955	 เยอรมนีได้รับอนุญาตให้ม ี

โรงงานผลิตอาวุธได้	และเยอรมนีได้รับอนุญาตให้มีการ 

เกณฑ์ทหารด้วยแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

ฝ่ายพันธมิตร	 เม่ือมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศ

มากขึ้น	พวกเขาก็เริ่มพาครอบครัว	ญาติพี่น้องเข้ามาอยู่

ในเยอรมนีด้วย	 ลูกที่เกิดก็ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของ 

เยอรมนี	 ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ	 ตามมามากมาย	 เพราะ 

ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติที่แตกต่างจากความ 

เป็นอยู่ของคนเยอรมัน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากชาติท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลาม	จนกระทั่งปี	ค.ศ.	1973	แรงงานต่างชาต ิ

ยังคงหล่ังไหลเข้ามาในเยอรมนีอยู่เร่ือยๆ	 จนในท่ีสุดเยอรมนี 

ต้องหยุดการรับแรงงานจากต่างประเทศ	 นอกจากว่าเยอรมนี 

จะขาดแคลนแรงงานจริงๆ	 หรือเป็นงานที่คนเยอรมัน 

เองไม่ยอมทำ	 ปัจจุบันหลังจากที่มีการรวมยุโรป	 (EU)	

เข้าด้วยกันแล้ว	 คนในยุโรปมีสิทธิท่ีจะทำงานในประเทศ 

สมาชิกได้	 ซึ่งหมายความว่าต้องมีบริษัทหรือโรงงาน 

ต้องการรับคนต่างชาติเข้าทำงานและมีใบอนุญาต 

ในการทำงานจากบริษัทนั้นๆ	

 ผลกระทบจากแรงงานต่างชาติ

	 แรงงานต่างชาติน้ันมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ 

สังคม	และการเมืองของเยอรมนีเป็นอย่างมาก	จึงขอสรุป 

เป็นข้อๆ	ดังนี้

 ด้านเศรษฐกิจ 

	 1.	 ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าแรงงานต่างชาติ 

ได้ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของเยอรมนีเป็นอันมาก	 โดยเฉพาะ

แรงงานจากโปแลนด์ในช่วงต้นๆ	ท่ีเข้ามาทดแทนแรงงาน

ขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรมและในภาคเกษตรกรรม

	 2.	ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี	1	และคร้ังท่ี	2	แรงงาน 

ต่างชาติมีบทบาทสำคัญท่ีช่วยเสริมอำนาจทางการเมือง 

และด้านเศรษฐกิจ	 คนงานมากกว่าหนึ่งในสี่ส่วนที่ใช ้

แรงงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหนักและในภาค 

เกษตรกรรมเป็นแรงงานต่างชาติ	 หากไม่มีแรงงานเหล่าน้ี 

เยอรมนีจะไม่สามารก่อสงครามได้เลย

	 3.	หลังสงครามแรงงานต่างชาติก็มีบทบาทสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยอรมนีให้รุดหน้าไป 

อย่างรวดเร็ว	 เด็กหนุ่มชาวเยอรมันต้องไปเกณฑ์ทหาร	 

2	 ปี	 คนเยอรมันมีช่วงเวลาหยุดพักผ่อนมากข้ึน	 การศึกษา 

ในเยอรมนีใช้เวลานานทำให้ขาดแคลนแรงงาน	 ดังนั้น

ประเทศจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติมาทดแทนแรงงาน

หรือจำนวนช่ัวโมงการทำงานท่ีขาดหายไป	 อาจกล่าวได้ว่า 

แรงงานต่างชาติทำให้ชีวิตคนเยอรมันดีข้ึน	 เพราะพวกเขา 

เหล่าน้ันรับทำงานหนัก	 งานสกปรก	 งานท่ีเส่ียงอันตราย 

ท่ีคนเยอรมันเองไม่ยอมทำ	หรืองานรายได้ต่ำๆ	 เช่น	 ดูแล 

คนแก่	 คนทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆ	 งานเสิร์ฟ 

ในโรงแรมหรือภัตตาคาร	งานเก็บขยะ	เป็นต้น	หากไม่ม ี

แรงงานต่างชาติ	 เราอาจนึกไม่ออกว่าสภาพของประเทศ 

จะเป็นอย่างไร

เชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานในเยอรมนี

เรื่องเล่าจากเยอรมนี                  (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 8)

หญิงสาวและคนแก่ที่เก็บกวาด
ซากปรักหักพังหลังสงครามโลกครั้งที่สอง



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

09.10	-	09.30	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30	-	10.00	น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ	past	time

10.00	-	10.30	น.	
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.30	-	11.00	น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการ	RU	SHOW รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00	-	11.30	น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30	-	12.00	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ	ม.ร./SPOT/

จารึกไทย	+	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

	RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

09.10	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30	-	09.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที

09.35	-	10.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00	-	10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30	-	11.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ

11.00	-11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการของดีไทยในอาเซียน

RERUN

 หมายเหตุ : ผังรายการน้ีนำเผยแพร่ 

ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, 

www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 

และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ผังรายการสถานีโทรทัศน์ภายใน ม.ร. RU ITV เดือนกุมภาพันธ์ 2557

 ด้านสังคม

 ในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู	 (Wirtschaftswunder) 

แรงงานต่างชาติมีบทบาทสำคัญ	ดังนี้

 1.	 แรงงานต่างชาติจ่ายภาษีแก่รัฐบาลเยอรมัน	ได้ช่วย 

สร้างระบบประกันสังคมให้แก่คนเยอรมัน	 ทำให้เยอรมนี 

มีระบบช่วยผู้เกษียณอายุ	 มีการประกันเกี่ยวกับสุขภาพ	

และมีการประกันเกี่ยวกับการตกงานให้กับคนเยอรมัน

	 2.	 แรงงานต่างชาติเป็นผู้รับช่วงการทำงาน 

คนเยอรมันในบางช่วงได้	 เป็นการช่วยเพิ่มเวลาพักผ่อน 

หรือช่วงหยุดงานแก่คนเยอรมัน	 ทำให้คนเยอรมันม ี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	และสามารถท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

	 3.	สังคมเยอรมันเป็นสังคมที่โดดเดี่ยว	 มีคน 

จำนวนมากที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเวลาแก่	 แรงงานต่างชาต ิ

มีบทบาทสำคัญมากในการเข้ามาดูแลคนป่วย	 ช่วยเหลือ 

คนแก่ในสถานตากอากาศและโรงพยาบาลต่างๆ	

	 4.	 คนงานต่างชาติช่วยรับภาระในการทำงานท่ีคน 

เยอรมันไม่ต้องการทำ	 เช่นงานเก็บขยะ	 งานทำความสะอาด	

งานบริการต่างๆ	

	 5.	 คนงานต่างชาติได้นำเอาวัฒนธรรมความเป็นอยู่

เข้ามาเผยแพร่ในเยอรมนี	 โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกิน	

เช่น	 เกิดภัตตาคารต่างๆของคนต่างชาติ	 ทำให้คนเยอรมัน 

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม	

การยอมรับความต่าง

 ด้านการเมือง

	 1.	 มีการออกกฎหมายต่างๆ	 เช่น	 ค.ศ.	 1997	 

เด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติต้องมีวีซ่าหากเดินทางเข้ามา 

ในเยอรมนี

	 2.	 มีการออกกฎหมายเพื่อลดจำนวนคนต่างชาติ

โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน	 หมดหน้างานพวกคนงาน

ต้องออกจากเยอรมนี

	 3.	 มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน	 มีกฎหมายดูแล 

แรงงานต่างชาติ	 และมีประกันสังคมและประกันสุขภาพ 

ต่างๆ	เท่าเทียมคนเยอรมัน

 ปัญหาสังคม

	 1.	ปัญหาอาชญากรรม	ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย 

ท่ีผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มักจะเป็นคนต่างด้าว	 เกิดปัญหาความ 

ไม่สงบสุขในสังคมของคนเยอรมัน		

	 2.	 สภาพความเป็นอยู่ของที่ทำงานสกปรกและ 

ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต	 เกิดอุบัติเหตุในการทำงานบ่อยๆ	

ลักษณะงานจะเป็นงานรายได้ต่ำ	 ปัจจุบันคนงานต่างชาติ

ท่ีเข้ามาอย่างถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย

แรงงานของเยอรมนี	 มีการประกันการตกงานและการ

ประกันสุขภาพ	ทำให้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้น

 3.	ที่อยู่อาศัย

	 ในสมัยก่อนที่ อยู่ อ าศั ยมีลักษณะราคาถูก 

อยู่ในย่านที่มีแต่คนต่างชาติ	เป็นห้องแถว	แคบ	สกปรก 

ไม่มีผ้าม่าน	 ห้องน้ำสกปรก	 เสียงดัง	 ไม่มีการติดต่อกับ 

คนเยอรมัน	 ปัจจุบันแรงงงานต่างชาติมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	

แต่พวกเขาก็เลือกท่ีจะอยู่อาศัยในแหล่งท่ีค่าเช่าไม่แพงนัก 

และอยู่ในย่านที่มีคนต่างชาติหรือคนชาติเดียวกัน

 4.	 เวลาว่าง	

 สมัยก่อนแรงงานต่างชาติทำงานวันละหลายช่ัวโมง 

ย่ิงเป็นเชลยแทบไม่มีเวลาพัก		ปัจจุบันพวกเขามีเวลาว่าง 

มากขึ้น	 แต่พวกเขาก็นิยมที่จะอยู่หรือคบหาติดต่อกัน 

ในกลุ่มของตนเอง	 ชาวเยอรมันไม่นิยมให้ลูกตนเอง 

คบหาสมาคมกับเด็กต่างชาติ

	 5.	การศึกษา

	 ลูกหลานแรงงานต่างชาติที่มาจากประเทศ

ที่นับถือศาสนาอิสลามมักมีการศึกษาไม่ค่อยสูงนัก 

ส่วนน้อยจะมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	 เนื่องจาก 

แรงงานต่างชาติถูกจำกัดระยะเวลาการทำงานให้ส้ันลง 

พวกเขาจึงไม่สนใจท่ีจะเรียนภาษาเยอรมัน	พวกเขาสนใจ 

แต่จะทำงานอื่นๆ	 เพื่อหาเงินเพิ่มเท่านั้น	 การที่ไม่เรียน

รู้ภาษาของเจ้าของประเทศทำให้มีปัญหาต่อการสื่อสาร 

กับทางการเป็นอย่างมาก	 ปัจจุบันลูกหลานแรงงานต่างชาติ 

พูดภาษาเยอรมันดียิ่งขึ้น	 แต่ส่วนใหญ่จะจบแค่ระดับ	 

ปวช.	หรือ	ปวส.	อาชีพส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอาชีพ 

ค้าขาย	เปิดภัตตาคาร	ร้านชำ	ใช้แรงงาน	ช่าง	เป็นต้น

	 จะเห็นได้ว่าแรงงานต่างชาติมีบทบาทสำคัญมาก 

ต่อเยอรมนี	 ผลได้มีท้ังทางบวกและทางลบ	 ปัญหาสำคัญ

ก็คือการปรับตัวเองของแรงงานต่างชาติให้เข้ากับชีวิต 

ความเป็นอยู่	 สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของประเทศ 

ซ่ึงการท่ีจะอยู่ร่วมกันได้ในระดับหน่ึงต้องอาศัยความพร้อม 

ในเร่ืองการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของประเทศ 

การยอมรับในความต่างและการเรียนรู้ในการปรับตัว 

เข้าหากัน	ปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาระดับชาต ิ

ที่เยอรมนีต้องคำนึงถึงและหาทางแก้ไขต่อไป	

เรื่องเล่าจากเยอรมนี                     (ต่อจากหน้า 7)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

 2.	มีความประพฤติไม่ดี	 เช่น	 ทำการทุจริต 

ในการสอบ

	 3.	ไม่ได้เกรดเฉล่ียตามข้อบังคับ	คือ	ถ้านักศึกษา

ได้รับเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาต่ำกว่า	3.25	ลงไป

	 4.	ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและ 

สอบได้วิชานั้นมากกว่า	1	ครั้ง	

	 5.	นักศึกษาท่ีใช้สิทธิเทียบโอนในการสมัครเรียน 

ทุกกรณี	 ยกเว้น	 เคยเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 และ 

สมัครเรียนแบบต่อเนื่อง(มีสิทธิได้เกียรตินิยม)

 ในกรณีลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชา 

เกินหลักสูตร	ไม่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้	

ดังนั้น	 จึงมีสิทธิได้เกียรตินิยมตามข้อบังคับที่กล่าว

ไว้ข้างต้น

ถาม เนื่องจากผลการเรียนออกมาได้เกรดต่ำมาก 

อยากจะรีเกรดให้ได้เกรดที่สูงขึ้น	 แต่ครั้งที่ผ่านมา 

ได้เกรด	 D	 แล้วลงทะเบียนสอบใหม่เพื่อให้เกรด 

มากกว่าเดิม	ถ้าได้	B	ดิฉันจะได้เกรด	B	เลยหรือเปล่า	

หรือเคยได้ยินมาว่าให้เอาเกรดครั้งแรกกับครั้งที่	 2 

รวมกันแล้วหารด้วย	 2	 จะได้เกรดตามน้ันช่วยตอบปัญหา 

ให้ทราบด้วย	

ตอบ	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2555	ข้อ	

16.5.3	 ได้กำหนดไว้ว่า	 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษร 

ระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีได้ผลการสอบ

ต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน	C	 ท้ังน้ี	 ให้นับวิชาท่ีสอบ 

ได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

	 จากข้อบังคับฯ	 ข้างต้น	 นักศึกษามีผลสอบ 

ได้เกรด	 D	 ดังนั้น	 จึงได้เกรดตามเกณฑ์ที่มีสิทธ ิ

ลงทะเบียนเพื่อปรับเกรด	 (รีเกรด)	 เมื่อนักศึกษา 

ลงทะเบียนและสอบได้เกรด	 B	 มหาวิทยาลัยจึง 

ปรับเกรดให้เหลือเพียงเกรด	B	เกรดเดียว	นักศึกษา

ไม่ต้องไปดำเนินการแต่อย่างใด	 มหาวิทยาลัยจะปรับ

ให้โดยอัตโนมัติ	 ส่วนเรื่องการนำเกรดเก่าและใหม ่

มารวมกันแล้วหารด้วย		2		จึงไม่เป็นความจริง

 อนึ่ง	 ในการลงทะเบียนเพื่อขอปรับเกรด	

(รีเกรด)	นักศึกษาต้องลงทะเบียนได้ในภาค	1,	2	หรือ 

ฤดูร้อนเท่านั้น	จะนำไปลงในภาคซ่อมไม่ได้

ถาม 	 ถามว่ากรณีใดบ้างที่ไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยม
ช่วยบอกหน่อย	 ครับ	 แล้วมีอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติ

ลงเพ่ือเพ่ิมเกรดของตัวเองจนเลยหลักสูตรท่ีกำหนด

ไว้ได้ไหม

ตอบ	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2555	

	 ข้อ	20.3	ได้กำหนดไว้ว่า	นักศึกษาท่ีจะได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยม	 ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด	 มีความประพฤติดีและ 

มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่ 

สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้  

ได้รับเกียรตินิยม	 โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือ

จากคณะตามหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 20.3.1		 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เหรียญทอง	 ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ง

แต่	3.75	ขึ้นไป

	 20.3.2		 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง	 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า	3.50

	 20.3.3		 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง	

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า	3.25

	 ท้ังน้ี	 นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	

ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและสอบได้วิชาน้ัน

มากกว่า	 1	 ครั้ง	 หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้ 

กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ท่ีใช้แทนกระบวนวิชา

ตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

	 20.3.4		นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ	8	ข้อ	9 

ข้อ	10	และข้อ	14	จะไม่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา 

เกียรตินิยม	 ยกเว้นสำหรับผู้สมัครท่ีมีหน่วยกิตสะสม  

เพราะเคยสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชา

มาก่อน	 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริญญา 

พ.ศ.	2537	 ข้อ	8	วรรค	2	หรือระเบียบมหาวิทยาลัย

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2548	ข้อ	8 

วรรค	 2	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็นนักศึกษา 

ต่อเนื่อง	 ตามข้อ	 5	 ต้องศึกษาได้หน่วยกิตสะสม 

จากมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

และขอเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อ	 20 

โดยอนุโลม

	 ดังน้ัน	นักศึกษาไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยมจึงต้อง

เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับข้างต้น	คือ	

	 1.	เรียนจบการศึกษาหลังจากที่กำหนดไว้ 

ในหลักสูตร	 เช่น	 ถ้าเรียนหลักสูตร	 4	 ปี	 นักศึกษา 

จบการศึกษา	4	ปีครึ่งขึ้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ	คณะนิติศาสตร์	คณาจารย์	และนักศึกษา	

ม.ร.	ร่วมในงาน	เม่ือวันท่ี	20	มกราคม	2557	ณ	ห้อง	2310 

อาคาร	2	คณะนิติศาสตร์	ม.ร.	

 โอกาสน้ี	ผศ.ดร.วิณัฏฐา	กล่าวว่า	ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา 

และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	

ระหว่างนักศึกษา	 คณาจารย์	 และนักวิชาการ	 ทำให ้

เกิดการพัฒนามาตรฐานวิทยานิพนธ์	

	 จากนั้น	 ผศ.วุฒิศักดิ์	 กล่าวว่า	 วิทยานิพนธ ์

เป็นผลงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก	 เป็นสิ่งที ่

สะท้อนให้เห็นสมรรถนะและสมรรถภาพของ 

มหาวิทยาลัย	 ในแง่ของการกำกับดูแลด้านวิชาการ	

ท่ีผ่านมาในสมัยท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังไม่เปิด

การเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	นั้น	สื่อมวลชน 

ได้ให้ความสำคัญกับแวดวงการศึกษาในระดับปริญญาโท 

และนำผลงานที่มีความโดดเด่น	 เพื่อนำมาเผยแพร ่

ให้กับสังคมได้รับรู้	 เพราะสังคมมีความคาดหวังกับ 

มหาวิทยาลัยว่าเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าให้ความรู้	

และสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง	

 “สาขาวิชานิติศาสตร์ ถือเป็นอีกสาขาหนึ่งที่

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พื้นฐานคือการธำรงไว้ซึ่ง 

ความยุติธรรม ฉะนั้นไม่ว่าเราจะศึกษาในหัวข้อใด 

ท้ายที่สุดคำตอบของทุกโจทย์ คือ ความยุติธรรม  

จะต้องตอบให้ได้ว่าความยุติธรรมคืออะไร มิเช่นนั้น 

จะทำให้เกิดปัญหาในสังคม และทำให้บ้านเมืองเกิด

ความวุ่นวายได้

 การทำวิทยานิพนธ์นั้น ไม่อยากให้มองแค่ว่า 

เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้เราสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท แต่เมื่อมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้า 

จะต้องศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ศึกษาค้นคว้า 

อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากให ้

จริงจังในการท่ีจะศึกษาในการค้นหาความรู้อย่างเป็น 

เรื่องเป็นราว เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 

ชุมชนอย่างแท้จริง”	อธิการบดี	ม.ร.	กล่าว

	 สำหรับการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 	

ครั้งนี้	 มีผู้นำเสนอ	 จำนวน	 3	 คน	 ประกอบด้วย	

นางสาวกิตติมา แก้วเถ่ือน	 เร่ือง	 “ปัญหาทางกฎหมาย 

ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน	ศึกษากรณี	:	การประกอบ 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าผ่านแดน”	 นางสาววารุณี 

จันทร์ทอง	เรื่อง	“มาตรการในการสอบสวนเด็กและ 

เยาวชน	 ซ่ึงกระทำความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว	 และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 

และครอบครัว	 พ.ศ.2553”	 และนายไพรัช แก้วประดิษฐ์ 

เรื่อง	“ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ 

การดำเนินคดีภาษีอากร”

คณะนิติศาสตร์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานท่ีฮ่องกง	155,000	บาท	หรือดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

175,000	บาท

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557	 ท่ีโครงการฯ	 อาคารสุโขทัย	 

ช้ัน	 7	 ห้อง	 708	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 

เวลา	09.00-19.00	น.	โทร.	0-2310-8900,	0-2310-8593,	

081-645-7865	หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทาง

อินเทอร์เน็ตท่ี	www.mmm.ru.ac.th		



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(แบบ	1)

	 	 1.	นางสาวขวัญชญา	เบญจธิวัฒน์	

รหัสประจำตัว	5319010002	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	แบบ	1

	 	 2.	นายสุรสิทธิ์	บุญชูนนท์	

รหัสประจำตัว	5019100143	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	แบบ	1	(เทียบโอน) 

	 	 3.	นายประเสริฐ	สัจจาวิริยะ	

รหัสประจำตัว	5519101016	ตั้งแต่วันที่	18	ธ.ค.	56

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	แบบ	2	

	 	 4.	นางสาวเบญจวรรณ	ศฤงคาร	

รหัสประจำตัว	5319100024	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	แบบ	2	(เทียบโอน)	

	 	 5.	นายภัทรพล	ชุ่มมี	

รหัสประจำตัว	5219100301	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	แบบ	2	(เทียบโอน)

	 	 6.	นายพิริยุทธ		เข็มเพ็ชร	

รหัสประจำตัว	5219260080	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

	 	 7.	นายปรีชาญ		คำปินไชย	

รหัสประจำตัว	5119260114	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (จิตวิทยาให้คำปรึกษา)	

แบบ	1	(เทียบโอน)

	 	 8.	นางประวิชญา		ณัฏฐากรกุล	

รหัสประจำตัว	5519431001	ตั้งแต่วันที่	18	ธ.ค.	56

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)	แบบ	2 

(เทียบโอน)

	 9.	นางวศินี		พิเดช	

รหัสประจำตัว	5419470003	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

	 10.	นางกานดา		สุขทุม	

รหัสประจำตัว	5419470006	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57 

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	แบบ	1	

	 11.	นายคมกฤตย์		รวบรวม	

รหัสประจำตัว	5019800016		ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57 

	 12.	นางสาวสุภาพ		ชุมรัมย์	

รหัสประจำตัว	5019800028		ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (บริหารธุรกิจ)	 ภาคภาษา 

อังกฤษ	(แบบ	1)

	 13.	นายสิทธิศักดิ์		ครองเดช	

รหัสประจำตัว	5419140003	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57 

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	

แบบ	2

	 14.	นายเกียรติชัย		อัทธายุวัฒน์	

รหัสประจำตัว	5119480039	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

	 15.	นายปิยะนนท์		พรึ่งน้อย	

รหัสประจำตัว	5119480066	ตั้งแต่วันที่	7	ม.ค.	57

	 16.	นายตรัยคุณ		รอตเกษม	

รหัสประจำตัว	5219480133		ตั้งแต่วันที่	27	ธ.ค.	56

 17.	นางรุ่งอรุณ		เกศวหงส์	

รหัสประจำตัว	5219480160	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

	 18.	นางศิรินา		ปวโรฬาววิทยา	

รหัสประจำตัว	5219480216	ตั้งแต่วันที่	9	ม.ค.	57

	 19.	นายกรศิวัช		คงธนาสินธร	

รหัสประจำตัว	5319480002	ตั้งแต่วันที่	8	ม.ค.	57

	 20.	นางสาวชิสากัญญ์		ปภาพันธ์เกียรติ	

รหัสประจำตัว	5319480006	ตั้งแต่วันที่	27	ธ.ค.	56

	 21.	นางมยุรี		กมลบุตร	

รหัสประจำตัว	5319480017	ตั้งแต่วันที่	8	ม.ค.	57

	 22.	นางสาวดวงเดือน		จันทร์เจริญ	

รหัสประจำตัว	5419480002	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

	 23.	นางสาวปาริชาติ		เนินทอง	

รหัสประจำตัว	5419480010	ตั้งแต่วันที่	10	ม.ค.	57

	 24.	นางสาวรสรินทร์		ยางงาม	

รหัสประจำตัว	5419480014	ตั้งแต่วันที่	25	ธ.ค.	56

	 25.	จ่าอากาศเอกสุวินท์		รักสลาม	

รหัสประจำตัว	5419480019	ตั้งแต่วันที่	26	ธ.ค.	56

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ในภาค	 2	

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	3)	ดังนี้

 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(แบบ	2)

	 1.	นางสาวสุดารัตน์	ตันติวิวัทน์	

รหัสประจำตัว	521911040	0	ตั้งแต่วันที่	15	ม.ค.	57

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ในภาค	2	

ปีการศึกษา	2556	ภูมิภาค	(ครั้งที่	1)	ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	แบบ	1

	 1.	นางนันทรัตน์		นามบุรี	

รหัสประจำตัว	502910000	2	(นครศรีธรรมราช)	ตั้งแต่ 

วันที่	10	ม.ค.	57

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)	แบบ	1

	 	2.	นางวิภาดา		ศรีจอมขวัญ	

รหัสประจำตัว	 5529470601	 (อำนาจเจริญ)	 ตั้งแต่วันที่	

10	ม.ค.	57  

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)	แบบ	1	

(เทียบโอน)

	 3.	นางสาวนุชนารถ		ยิ้มจันทร์	

รหัสประจำตัว	5529472001	(ศรีสะเกษ)	ต้ังแต่วันท่ี	18	ธ.ค.	56

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(วิจัยการศึกษา)	แบบ	1

	 4.	นางกุสุมา	ใจสบาย	

รหัสประจำตัว	5029540001	(อำนาจเจริญ)	ต้ังแต่วันท่ี	9	ม.ค.	57

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	แบบ	1

	 5.	นางสาวประทานพร	ศรีโฉม	

รหัสประจำตัว	5429801401	(นครราชสีมา)	ตั้งแต่วันที่	

19	ธ.ค.	56

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ในภาค	2	

ปีการศึกษา	2556	ภูมิภาค	(ครั้งที่	2)	ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	แบบ	1

	 1.	พันตำรวจโทโสณกุญช์	ทรัพย์สมบัติ	

รหัสประจำตัว	 5629260201	 (ปราจีนบุรี)	 ต้ังแต่วันท่ี	 10	 ม.ค.	 57 

 อนึ่ง	 ตามที่ข่าวประชาสัมพันธ์	 ฉบับที่	 124 

เมื่อวันที่	 26	 ธันวาคม	 2556	 ได้นำเสนอผลการประชุม 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย   (ต่อจากหน้า 4)

คณิตศาสตร์ไม้จิ้มฟัน

คณิตคิดสนุก

 คณิตไม่ได้เป็นเร่ืองท่ียากและหนักสมอง 

เสมอไปนะครับ	 บางครั้งเราอาจใช้คณิตศาสตร ์

เพื่อความสนุกสนานได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งนำมาทำเป็นเกมสนุกๆเล่นกับเพื่อน 

ในยามว่างหรือตอนที่รู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่ง 

ฆ่าเวลาไปเรื่อย	 ๆ	 คณิตคิดสนุกในตอนนี้จะขอ

นำเสนอการใช้ไม้จิ้มฟันซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ 

ไม่ยากบนโต๊ะรับประทานอาหาร

	 การนำไม้จิ้มฟันมาใช้กับโจทย์ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์อาจเป็นปัญหารูปเรขาคณิต 

ปัญหาการ เขี ยนสมการ ในรูป เลข โรมัน	

ปัญหาแบบรูป	รวมทั้งปัญหาเชาว์ที่ใช้ในการวัด	

IQ	เป็นต้น	ท่านผู้อ่านลองพิจารณาปัญหาต่อไปน้ี

	 (1)	ตัวอย่างปัญหารูปเรขาคณิต

ปัญหาท่ี	1	ไม้จ้ิมฟัน	12	อัน	ดังรูป	ย้ายออก	2	อัน 

ให้ได้รูปจัตุรัส	2	รูป

สองอันที่ย้ายออก

แทนด้วยเส้นประ

ปัญหาท่ี	2	ไม้จ้ิมฟัน	12	อัน	ดังรูป		เปล่ียนตำแหน่ง	

3	อันให้ได้รูปจัตุรัส	3	รูป

	 	 				อันที่เปลี่ยนตำแหน่ง

	 	 							แทนด้วยเส้นประ

 (2)	 ตัวอย่างปัญหาสมการในรูปเลขโรมัน 

สมการต่อไปน้ีไม่จริง	ให้เปล่ียนตำแหน่งไม้จ้ิมฟัน 

อันเดียวแล้วทำให้สมการเป็นจริง	 สมการแรก	 

1	-	3	=	2		สมการที่สอง	6		=		2

                                จะได้

                                จะได้	     

 เมื่อย้ายแล้วจะได้สมการ	คือ		1		=		3	-	2	 

และ	√1		=		1	ซึ่งเป็นจริง	ลองสร้างปัญหาอื่น	ๆ 

ได้นะครับ

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

สภามหาวิทยาลัย	คร้ังท่ี	13/2556	เม่ือวันท่ี	23	ธันวาคม	2556	นั้น 

เน่ืองจากมีผลการประชุมท่ีคลาดเคล่ือน	 ในวาระของการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โดยข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง	 คือ	 ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งต้ัง 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	 จึงขอช้ีแจง 

เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องและขออภัยในความผิดพลาด 

มา	ณ	ที่นี้			



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

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)

 มีปุ๋ยอีกชนิดหนึ่ง	 ที่ฝรั่งเรียกว่า	 “ดินกลางคืน” 

(night	 soil)	 ซึ่งทำจากมูลเหมือนกันแต่เป็นมูลของคน	 

และที่ต้องเรียกว่าดินกลางคืนเพราะต้องแอบไปใส่ 

ตอนกลางคืนไม่ให้ใครเห็น	 สมัยก่อนในเมืองไทยก็ม ี

การใช้ปุ๋ยชนิดน้ีกันมากจนคนไม่กล้ากินผักสดกันเลย 

ทีเดียว	ท้ัง	ๆ	ท่ีอาจโฆษณาได้ว่าเป็นผักปลอดสารเคมีเพราะ 

ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย

เศรษฐศาสตร์ 101                         (ต่อจากหน้า 5)

ลูกศิษย์เท่านั้น	คนที่อ่านคนอื่น	ๆ 	ก็เข้าใจได้ว่า	เป็นเรื่อง 

การเตือน	 เป็นเรื่องการบอกเล่า	 เป็นเรื่องที่ครูคนหนึ่ง 

มีความเห็น	ครูคนหนึ่งอยากจะแสดงความคิดความเห็น 

ใครจะเห็นว่าเป็นคำสอนก็ได้	 ใครจะเห็นว่าเป็นเร่ืองคุยกัน 

ก็ได้	 ใครจะเห็นว่าเป็นเร่ืองเล่าให้ฟังก็ได้	 แล้วก็การเรียนรู้น้ัน 

มิได้จำกัดอยู่เฉพาะท่ีครูพูด	 ครูเล่าเท่าน้ัน	 ในบริบทของ 

การเรียนรู้	 การ์ตูนโดราเอม่อน	 เป็นการ์ตูนท่ีสอนคนญ่ีปุ่น 

ตั้งแต่เด็กจนโต	 เป็นข้อคิด	 เป็นวิธีการนำความบันเทิง 

มาสอนผู้สอนคนและในขณะเดียวกันประสบการณ์ 

บางอย่าง	 ครูไปค้นไปเห็นมา	 แล้วก็ในความเป็นครูนั้น	

พอเห็นอะไรก็จะจดจะจำเอาไว้ว่า	 น่าจะจำเรื่องอย่างนี ้

เอาไปสอนลูกศิษย์		หรือบอกกับสังคม		หรือบอกกับผู้อ่าน

 ครูเห็นข่าวอากาศหนาวจากขั้วโลก	 ทวีความ 

รุนแรงข้ึนเป็นอย่างมาก	 ไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ไปสู่ 

ประเทศอะไรต่าง	ๆ	 เป็นที่น่าแปลกใจตรงที่	พอครูเห็น 

ข่าวนี้	 ครูตกใจว่าทำไมในฤดูหนาว	 เกิดไฟไหม้มากมาย 

เกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน	 เกิดเพลิงไหม้อะไร 

ต่อมิอะไรต่าง	ๆ	ในทางท่ีเสียหายข้ึน	ถ้าหากว่าเป็นฤดูแล้ง 

อากาศร้อนอย่างบ้านเรา	 ครูก็ไม่ว่าอะไร	 เพราะมันเป็นเร่ือง 

ธรรมดาท่ีอาจจะเกิดเพลิงไหม้	 อย่างเช่น	 เพลิงไหม้ป่าได้ 

ลมพัดแรง	 ๆ	 ต้นไม้เสียดสีกัน	 ก็อาจจะเกิดไฟไหม้ป่า 

ขึ้นได้ง่าย	 ถ้าหากมันแห้งมันแล้งมาก	 ที่สำคัญที่สุดคือ 

พวกเผาป่า	 ไม่ว่าจะเผาป่าท้ังป่าเพ่ือจะหากระต่ายสักตัวหน่ึง 

หรือหาเต่าสักตัวหน่ึง	ก็เป็นเร่ืองท่ีคิดประหลาด	ๆ 	กันท้ังส้ิน 

ท้ังปวง	 แต่ท่ีครูประหลาดตรงน้ีว่า	 ในฤดูหนาว	 อากาศหนาวจัด 

ลุกลามลงไปจากข้ัวโลกเหนือ	 ลามลงไปในอเมริกา	 แล้วก็ 

เกิดไฟไหม้	 ครูก็มองดูว่าอย่างนี้มันไม่ปกติ	 ก็คือมันน่า 

จะเกิดไฟลุกไหม้ตอนหน้าร้อน	 แล้วก็แห้งแล้ง	 แต่นี่ไป 

ไหม้ตอนฤดูหนาว	 ครูก็พยายามคิดว่าเป็นเพราะอะไร	

ในขณะที่ครูกำลังเขียนอยู่นั้น	 ครูมีความรู้สึกว่าผิวแห้ง	

ครูมองหาส่ิงท่ีจะมาทาผิวหนังไม่ให้ผิวหนังแห้งหรือแตก 

ก็เลยได้ความรู้ข้ึนว่า	 ในอากาศท่ีแห้ง	 น้ำท่ีอยู่ในผิวหนังน้ัน	

จะถูกอากาศท่ีแห้งดูดซึมเอาน้ำให้ระเหยไปอยู่ในอากาศ 

ก็จะทำให้ผิวหนังของเราแห้งแตกเป็นสะเก็ดได้ 	

และในลักษณะเดียวกันนี้	ตึกต่าง	ๆ 	ที่มีอยู่ในต่างประเทศ	

เป็นตึกที่สร้างมาเป็นร้อยปี	 สองร้อยปีก็มี	 เกิดไหม้ขึ้น	

เกิดอะไรข้ึนก็ด้วยวิธีน้ี	 ก็คืออากาศดูดเอาน้ำจากความช้ืน 

ไปอยู่ในตัวอากาศ	 เพราะฉะนั้น	 น้ำมันที่ชโลมไม้	 หรือ 

น้ำมันที่ติดอยู่กับคอนกรีต	 เมื่ออากาศแห้งมันก็จะดูด 

เอาความชื้นออกมา	 พอมีประกายไฟนิดเดียว	 หรือมี 

ความเสียดสี	 ก็จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้น	 ไม่ต่างอะไรกันกับ 

เวลาร้อนจัด	 ๆ	 เลย	 อย่างนี้เป็นต้น	 นี่ก็เป็นเรื่องที่เรา 

สังเกตเห็น	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	 เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น 

ในฤดูหนาวนั้น	 เป็นเรื่องที่เกิดจากอากาศที่แห้ง	 อากาศ 

ท่ีน้ำถูกดูดเข้าไปอยู่ในอากาศ	 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีครูมอง 

และหาความรู้ดู	 ใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องหากันไป	แล้วถ้าใคร 

รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่	หรือใครเห็นอะไรแปลก	ๆ 	ก็บอกกันมา 

นึกว่าเป็นครูกันคนละอย่างก็แล้วกัน	 อย่างคุณธนพร	

จะเป็นใครก็ตามแต่	สิ่งที่คุณคิด	คุณทำ	อะไรต่าง	ๆ	นั้น	

ครูถือว่าเป็นครูคนละอย่างกัน	 คุณก็รู้ในสิ่งที่ครูไม่รู้	

หรือคิดในสิ่งที่ครูยังไม่ได้คิด	 ก็เป็นไปได้	 และในความ 

เป็นครูนั้น	 ครูจะทำภาระหน้าที่อย่างนี้ด้วยกำลังใจที ่

คุณธนพรได้เขียนมา	และขอบคุณแทนชาวมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีคุณให้เกียรติพวกเรา	ขอบคุณครับ	พบกันใหม่ 

ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี	 จัดพิธีถวายพานพุ่ม 

ดอกไม้สด	 เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

เม่ือวันท่ี	17	มกราคม		2557	โดยมี	นายสุทธินันท์  บุญมี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	 	 เป็นประธานในพิธี	

โดย	รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรักษ์	รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี	

ให้การต้อนรับ	และมีหน่วยงานราชการ	ประชาชน	

และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า	100	คน

 อาจารย์วิริยะ  เกตุมาโร	 รองอธิการบดีฝ่าย

วิทยบริการจังหวัดสุรินทร์	 เป็นประธานจัดกิจกรรม 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 ณ	 ห้องโถง	 ช้ัน	 2	

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ 

เม่ือวันท่ี	 17	 มกราคม	 2557	 โดยมีบุคลากร	 และ 

ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานเป็นจำนวนมาก	 หลังจากน้ัน 

ก็ได้ไปร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 

ณ	 หอประชุมจังหวัดสุรินทร์	 โดยมีนายนิรันดร์  

กัลยาณมิตร		ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	เป็นประธาน	

 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงาน	 “วันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช”	 เม่ือวันท่ี	 17	 มกราคม	 2557	 เพ่ือเทิดพระเกียรติ 

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 

โดยจัดท่ีบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีอำเภอหล่มสัก	 

โดยมีพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

 งาน	 “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”	 ของจังหวัด 

เพชรบูรณ์ในปีนี้	 มนีายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี	 รองผู้ว่า 

ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานและมีหน่วยงาน 

ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 จำนวน	 72	 หน่วยงาน 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะรวมท้ังสาขาวิทยบริการฯ 

ม.ร.จังหวัดเพชรบูรณ์	 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข อดีตอธิการบดี	ม.ร.	อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 นายอุดม เศษโพธ์ิ	 ผู้ประสานงาน 

สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดเพชรบูรณ์	พร้อมบุคลากร 

ของสาขาวิทยบริการฯ	เข้าร่วมพิธีด้วย

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานฯ           (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๒) วันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

การสอน

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ครูใช้คำง่าย	 ๆ	 ว่าการสอน	 เพราะครูได้รับ	

ส.ค.ส.	 จากท่านผู้หนึ่ง	 ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม	

คือคุณธนพร	 พรหมมาศ	 ท่านผู้นี้ได้เขียนจดหมาย

มาถึงครู	ดังที่ครูคัดลอกมาไว้นี้	ลองอ่านดู

 กราบเรียน อาจารย์รังสรรค์ แสงสุข

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอส่งความระลึกถึง

และอวยพรให้ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ 

รุ่งเรือง และสัมฤทธิผลในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการ 

ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง และเป็นแบบอย่าง 

ของความเป็นครูโดยจิตวิญญาณ พัฒนาความคิด 

ของนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป และให้อาจารย์ถ่ายทอด 

ความรู้ให้ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ต่อไปเรื่อย ๆ ดิฉันไม่ได้เป็นศิษย์เก่ารามคำแหง 

แต่รักสถาบันแห่งน้ีไม่น้อยไปกว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ 

ดิฉันชอบอ่าน “ด้วยรักและผูกพัน” ของอาจารย์ 

และตัดแปะไว้ในไดอาร่ีตลอด เป็นแรงดลบันดาลใจ 

ให้ดิฉันฝึกเขียนหนังสือในอนาคต ดิฉันขอขอบคุณ 

อาจารย์รังสรรค์ ที่มอบสิ่งดี ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย 

และสังคม ท่ีคนหลายคนอ่านแล้วผ่าน ๆ ไม่คิดอะไร 

แต่สำหรับดิฉัน ศรัทธาความคิดอาจารย์ คือแบบอย่าง 

ที่ดีและเก่ง และอยากให้อาจารย์เขียนคอลัมน์นี ้

ไปเร่ือย ๆ เม่ืออ่านแล้วทำให้เราได้คิด ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวัน อาจารย์อยากให้ส่ง ส.ค.ส. ให้มหาวิทยาลัย 

ดิฉันเลยตัดสินใจส่งให้อาจารย์ในฐานะคนทั่วไป 

ไม่ใช่ศิษย์รามคำแหง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 

และขอขอบคุณอาจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

ด้วยความเคารพ

ธนพร พรหมมาศ

 ที่ครูนำจดหมายคุณธนพร	 มาลงตรงนี ้

มีวัตถุประสงค์ที่จะบอกหรือที่จะให้ เห็นเป็น 

ประจักษ์ว่า	คนท่ีอ่านข่าวรามคำแหงน้ัน	 มิใช่จะมีแต่ 

เฉพาะลูกศิษย์	อาจจะเป็นผู้ปกครอง	หรืออาจจะเป็น 

ใครก็ตาม	 ท่ีรักการเรียน	การอ่าน	การรู้	 เพราะมนุษย์น้ัน 

แม้ว่าเขามิได้เรียนได้รู้ในช้ันเรียน		เขาก็จะขวนขวาย 

หาความรู้อยู่เสมอ	จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีว่า 

คุณธนพรเป็นผู้ท่ีใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เป็นผู้ท่ีกล่าวได้ว่า	

ในกาลข้างหน้าจะเป็นนักเขียนผู้หนึ่ง	และก็จะเป็น

ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีได้อย่างแน่นอน

	 ลูกศิษย์ที่รักครับ	 ที่คุณธนพรเขียนมานั้น	

ครูชอบตรงที่ว่า	 แม้ว่าคุณธนพรไม่รู้จักกันกับคร ู

มาก่อนเลยก็ตาม	 ไม่เคยคุยกันก็ตาม	 แต่ก็นับว่า 

ให้เกียรติครูอยู่มาก	 ที่ได้อ่าน	 ได้ติดตามที่ครูเขียน	

จากถ้อยคำที่กล่าวถึงคอลัมน์นี้นั้น	 ทำให้ครูทราบ 

ได้ว่า	 สิ่งที่ครูพูดนั้น	 มีผู้คนเข้าใจ	 ไม่ใช่แต่เฉพาะ 

 คณะนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

ต่างประเทศในประเทศต่าง	 ๆ	 ร่วมบริจาคเงิน 

โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส 

จำนวน	 39,497.59	 บาท	 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ 

ขาดโอกาสทางการศึกษา	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 

สาขาวิทยบริการฯ	 ต่างประเทศ	 เป็นผู้แทน 

มอบเงินดังกล่าวเมื่อวันที่	 25	 ธันวาคม	 2556	 

ณ	มูลนิธิพระดาบส	กรุงเทพฯ	

	 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 	
คณะมนุษยศาสตร์	 กำหนดการจัดสอบภาคปฏิบัต ิ
และจัดสอบเอง	ในการสอบภาค	2	ปีการศึกษา	2556	
รวม	5	กระบวนวิชา	ดังนี้
 	ENG 2101 (EN 203) 
สอบปฏิบัติวันที่	31	มีนาคม	ถึงวันที่	1เมษายน	2557	
เวลา	09.00-16.30	น.	คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1 
ชั้น	4	ห้อง	1403		ห้อง	1411	และห้อง	1415
 	ENG 2102 (EN 204) 
สอบปฏิบัติวันที่	 25	 -	 26	 กุมภาพันธ์	 2557	 เวลา	
09.30-16.30	 น.	 คณะมนุษยศาสตร์	 อาคาร	 1	 ชั้น	 3	
ห้อง	LAB	1-2	
 	ENG 3101 (EN 303) 
จัดสอบเองวันท่ี	19	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	09.30-12.00	น. 
คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1	ช้ัน	3	ห้อง	LAB	1
 	ENG 3201 (EN 309) 
จัดสอบเอง	วันท่ี	27	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	09.30-12.00	น. 
คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1	ชั้น	3	ห้อง	LAB	1-2
 	ENG 4201 (EN407)
จัดสอบเอง	วันท่ี	27	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	14.00-16.30	น. 
คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1		ชั้น	3	ห้อง	LAB	1-2	
	 ให้นักศึกษาดูช่ือ-สกุล		แถวและท่ีน่ังสอบ	ได้ท่ี 
หน้าห้องสอบแต่ละกระบวนวิชา	และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	อาคาร	1 
ชั้น	 4	 คณะมนุษยศาสตร์	 โดยให้นักศึกษาเตรียม 
ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนของการสอบภาค2 
ปีการศึกษา	 2556	 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา	 
บัตรประจำตัวประชาชนและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด	และหากมาสายเกิน	5	นาที	
ในกำหนดเวลาเข้าสอบ	จะหมดสิทธิในการสอบไล่

จัดสอบเองวิชา ENG

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขยายเวลารับสมัคร 
นักศึกษาปริญญาโทส่วนกลาง	 ประจำปีการศึกษา	 2557	
ทั้งหลักสูตรภาคปกติ	(ในเวลาราชการ)	10	สาขาวิชา	
และหลักสูตรภาคพิเศษ		(นอกเวลาราชการ)	35	สาขาวิชา 
โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้	-	28		กุมภาพันธ์	2557	
		 ผู้สนใจรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 
ได้ต้ังแต่บัดน้ี - 28 กุมภาพันธ์ 2557	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย	 อาคารท่าชัย	 ช้ัน	 1	 หรือพิมพ์ใบสมัคร 
และสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่	 www.grad.ru.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.	 0-2310-8560,	
0-2310-8564	

ม.ร. ขยายเวลารับสมัคร
นักศึกษาปริญญาโท ส่วนกลาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู	 คณะเจ้าหน้าที ่

สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดหนองบัวลำภู	 ร่วมวางพานพุ่ม 

ดอกไม้	 ถวายเป็นราชสักการะ	 พิธีบวงสรวงศาล 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีเปิดงานกาชาด 

จังหวัดหนองบัวลำภู	 ประจำปี	 2557	 เมื่อวันที่	 18	

มกราคม	 2557	 ณ	 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

จังหวัดหนองบัวลำภู

วันสอบเดิม วันสอบใหม่

วันจันทร์ที่	13	มกราคม	2557 วันจันทร์ที่	10	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

วันอังคารที่	14	มกราคม	2557	 วันอังคารที่	11	กุมภาพันธ์	2557

วันพุธที่	15	มกราคม	2557 วันพุธที่	12	กุมภาพันธ์	2557

วันพฤหัสบดีที่	16	มกราคม	2557 วันพฤหัสบดีที่	13	กุมภาพันธ์	2557

วันศุกร์ที่	17	มกราคม	2557 วันศุกร์ที่	14	กุมภาพันธ์	2557

วันเสาร์ที่	18	มกราคม	2557 วันจันทร์ที่	17	กุมภาพันธ์	2557

สำหรับเวลาและสถานท่ีสอบให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้เดิมในตารางสอบไล่รายบุคคล	โทร.	0-2310-8045-7

ม.ร.เปล่ียนแปลงวันสอบซ่อม ภาค 1/2556 (ส่วนกลาง)


