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(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดี ม.ร. เตือนนักศึกษา
รับน้อง “ต้องรู้จักป้องกันตัวเอง”

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 โครงการ	 ‘ชาวรามฯร่วมใจ 

งดเหล้าเข้าพรรษา	 ทำความดีถวายในหลวง’	 รวมพลังประกาศเจตนารมณ์	 ลด	 ละ	 เลิก 

งดเหล้าเข้าพรรษา	โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธาน	 พร้อมนำบุคลากรเขียนประกาศเจตนารมณ์ติดบนต้นโพธ์ิ	 เพ่ือปฏิญาณตน 

งดเหล้าเข้าพรรษา

 ภายในงานมี	 พ.ต.ท.ภาสกร กิจไพบูลย์ทวี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม 

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก	นายศิริชัย จงตระกูล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ	นายเชวง 

เงินแพทย์	สมาชิกสภาเขตบางกะปิ	คณะผู้บริหาร	บุคลากร	นักศึกษา	ม.ร.	และประชาชนท่ัวไป	

เข้าร่วมงาน	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	อาจารย์สมหมาย  สุระชัย	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ม.ร.	 เปิดเผยว่า	

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 8	 กรกฎาคม	 2551	 เห็นชอบให้วันเข้าพรรษาของทุกป ี

เป็น	“วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ”	และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน		จัดกิจกรรม 

“งดดื่มสุราแห่งชาติ	ทำความดีถวายในหลวง”	 โดยการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วง 

เทศกาลเข้าพรรษา	 พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา	 รวมถึงพิษภัย 

และผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์นั้น

 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการช้ีนำ	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคมได้ให้ความสำคัญ 

กับปัญหาที่มาจากสิ่งเสพติดและมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร	

   กราบพระบาทสมเด็จพระบรมฯ
	 ด้วยชาวรามฯ	ชื่นชมเป็นนักหนา
	 เมื่อวันพระราชสมภพเวียนมา
	 นับเป็นวันเวลาที่แสนดี
	 ขอถวายพระพรด้วยใจภักดิ์
	 ด้วยความรักเทิดทูนพูนศักดิ์ศรี
	 ทรงพระเจริญยั่งยืนนับหมื่นปี
	 กับทรงมีพระเกษมฯ	เปรมปรีดา

วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการ 

เร่ืองการรับเพ่ือนใหม่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการไม่ละเมิดทางเพศ 

โดยมี	 อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

พร้อมด้วย	 บุคลากร	นักศึกษา	 จำนวน	 100	 คน	 ร่วมพิธีเมื่อวันที่	

10	กรกฎาคม	2557	ณ	ห้อง	301	ชั้น	3	อาคารสวรรคโลก			

 โอกาสน้ี	 นางลัดดาวรรณ มณีนพ	 หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

กล่าวว่า	กองกิจการนักศึกษา	

ม.ร.จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
‘ชาวรามฯร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง’



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ม.ร. จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติฯ                                                                             (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป	 ร่วมกันต่อต้าน	 ป้องกัน 

ปัญหาและพิษภัยจากสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง 

จึงได้จัดโครงการ	 “ชาวรามฯร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา 

ทำความดีถวายในหลวง”	 ในวันนี้	 เพื่อรณรงค์ให ้

บุคลากร	 นักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึง 

พิษภัยและผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์	 ร่วมใจกัน 

ลด	ละ	เลิก	แอลกอฮอล์	เน่ืองใน	“วันงดด่ืมสุราแห่งชาติิ”	

และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		รวมทั้งเป็นการ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามตามรอยพระพุทธศาสนา 

จนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตลอดไป

 การจัดโครงการฯครั้งนี้	 เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า 

มีพิธีทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน		ถวายภัตตาหาร 

พระภิกษุสงฆ์	 ทอดผ้าป่าสามัคคี	 การปฏิญาณตน	 

ลด	ละ	เลิก	งดเหล้าเข้าพรรษา	การแสดงธรรมเทศนา	

โดย	 พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต	 วัดหินหมากเป้ง	

อำเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	 และช่วงบ่าย  

ขบวนพาเหรดรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	โดยบุคลากร 

และนักศึกษา	ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากร	“สุพรรณิการ์เกมส์” 

ณ	สนามกีฬากลาง	ม.ร.

	 ด้าน	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า	 

มีความยินดีท่ีได้เห็นชาวรามคำแหงจากทุกหน่วยงาน 

นักศึกษา	 และประชาชนย่านรามคำแหง	 มาร่วมกิจกรรม 

ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของแอลกอฮอล์ 

และสิ่งเสพติดต่างๆ	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	ปัจจุบันการดื่ม 

แอลกอฮอล์นับเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายด้าน 

ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวของผู้บริโภคเท่านั้น	 แต่ยังก่อ 

ให้เกิดปัญหาความรุนแรงจากการกระทำต่อเด็กและ 

สตรีในครอบครัว	 ปัญหาอุบัติเหตุ	 ปัญหาอาชญากรรม 

และการสูญเสียรายได้จนอาจนำไปสู่ปัญหาความยากจน	

	 ในปัจจุบันปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 

ของคนไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 และมีนักด่ืมหน้าใหม่ 

เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ	 260,000	 คน	 ประมาณการว่า	 

ก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านต่างๆ	สูงถึงปีละสองแสน- 

ล้านบาท	 การด่ืมแอลกอฮอล์ไม่เพียงก่อให้เกิดความรุนแรง 

ในครอบครัวและปัญหาด้านสังคมเท่าน้ัน	 แต่ยังรวมถึง 

ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การเติบโตทาง- 

เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า	 นับเป็นโอกาสดี 

ที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.2551	 เป็นการแสดงถึง 

ความพร้อมของสังคมไทยว่าถึงเวลาแล้วท่ีทุกภาคส่วน 

จะต้องช่วยกันปกป้องเด็กเยาวชนจากการดื่มน้ำเมา 

ลดการดื่มของประชาชน	 และลดผลกระทบจาก 

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายฉบับนี้

	 ในโอกาส	“วันงดดื่มสุราแห่งชาติิ”	ซึ่งตรงกับ 

วันเข้าพรรษาของทุกปี	 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	 

ที่ทุกคนจะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล	 ร่วมกันทำความด ี

ถวายในหลวง	โดยการลด	ละ	เลิก	การด่ืมแอลกอฮอล์

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	 ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการสร้าง

จิตสำนึก	 ค่านิยมท่ีดีของคนไทยและให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังในสังคมไทยด้วย

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ผมขอ 

ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ	 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคมที่จัดโครงการ 

ในครั้งนี้	ขอขอบคุณสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก	

สำนักงานเขตบางกะปิ	บริษัท	โอสถสภา	จำกัด	และ 

ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย	 ขอบคุณบุคลากร 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาร่วมกัน 

ทำความดีถวายในหลวง	 	ขอให้การจัดโครงการในวันน้ี	

ประสบผลสำเร็จดังจุดหมายทุกประการ”	 อธิการบด ี

กล่าวในที่สุด

	 จากนั้น	อธิการบดี ม.ร.นำผู้เข้าร่วมงานกล่าว

ประกาศเจตนารมณ์	 ลด	ละ	 เลิก	 งดเหล้าเข้าพรรษา	

พร้อมนำใบประกาศเจตนารมณ์ติดบนต้นโพธิ์ 	

เพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา		ความว่า	

 “ข้าพเจ้าท้ังหลายขอต้ังจิตอธิษฐานปฏิญาณตน 

ลด	 ละ	 เลิก	 งดเหล้าเข้าพรรษา	 เนื่องในโอกาส 

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ทั้งหลาย	องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	และความด ี

ที่ได้กระทำในครั้งนี้	 จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพร้อม- 

ครอบครัว	ประสบแต่ความสุขความเจริญย่ิงๆข้ึนไป”

จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ	 การรับเพื่อนใหม ่

ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	และการไม่ละเมิดทางเพศ	

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการละเมิดสิทธิ 

ส่วนบุคคล	 และการละเมิดทางเพศ	 ตลอดจนได้รับทราบ 

แนวทางในการหลีกเล่ียงหรือสถานการณ์ท่ีสุ่มเส่ียง 

ต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือการละเมิดทางเพศ

 “กิจกรรมการรับเพื่อนใหม่ จัดขึ้นโดยรุ่นพี่

ที่อยู่ในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ 

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น 

การเตรียมตัวการเรียนการสอน อีกทั้งให้นักศึกษา 

ได้คุ้นเคยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ ดังนั้นกิจกรรม

การรับน้องหรือการรับเพื่อนใหม่เป็นกิจกรรมที่มี

ประโยชน์ทำให้ทุกคนมีความสามัคคี รู้จักปรับตัว 

รู้จักการวางตัว รวมท้ังกิริยามารยาทท่ีควรปฏิบัติในการ 

อยู่ร่วมกันในสังคมนั้น แต่ในระยะหลังกิจกรรม 

การรับเพ่ือนใหม่ในสถานศึกษา หลายคร้ังรุ่นพ่ีมักจะ 

มีการข่มขู่เพื่อให้รุ่นน้องยำเกรง ซึ่งนำไปสู่การใช ้

อำนาจในสังคมการศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควร อีกท้ังยัง 

เป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

หรืออาจจะถึงการละเมิดทางเพศก็เป็นได้

 นักศึกษาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 

ของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการล่วงละเมิด 

ทางเพศ ซ่ึงหมายความรวมถึงพฤติกรรมท่ีละเมิดสิทธิ 

ของผู้อ่ืนในทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูด สายตา  

หรือท่าที รวมถึงบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ และควรรู้จัก 

วิธีป้องกันตนเอง และใช้ทักษะชีวิตในการป้องกัน 

การถูกล่วงละเมิดทางเพศและการแก้ปัญหาได้อย่าง

ชาญฉลาด”

 จากน้ัน	อาจารย์สมหมาย	 กล่าวว่า	การจัดกิจกรรม 

รับเพ่ือนใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเน้นกิจกรรม 

ในเชิงสร้างสรรค์	 เช่น	 การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู ้

มีจิตสาธารณะ	 ซ่ือสัตย์สุจริต	 รู้จักการทำงานร่วมกับ 

ผู้อื่น	 เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 

มหาวิทยาลัย

 “สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

ขอให้นักศึกษาใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มีความซ่ือสัตย์ในการทำหน้าท่ี นักศึกษานอกจากจะ 

ทำงานเป็น ทำงานเก่งแล้ว จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 

ควบคู่กัน และรู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี ้

นักศึกษาจะต้องรู้จักเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน ให้ความสำคัญ 

กับศักดิ์ศรีของความเป็นคน ไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกัน 

และกัน มีความรักและเอื้ออาทรกัน”

 “การรับเพื่อนใหม่ทำให้รุ่นน้องรู้จักระบบ 

อาวุโส ให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่า แต่ผู้ที่อาวุโส 

กว่าจะต้องไม่ใช้อำนาจรังแกน้อง อย่าล้ำเส้นกัน 

ควรให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น 

ถ้ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็ช่วยกันแก้ไข ส่ิงสำคัญ 

คือทุกคนจะต้องมีภราดรภาพ มีความรักกันเหมือนพี่ 

เหมือนน้อง การทำกิจกรรมจะทำให้นักศึกษารู้จักคิด 

รู้จักการแก้ไขปัญหา รู้จักการทำงาน เพื่อจะได้จบไป

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป”

อธิการบดี ม.ร.ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

(อ่านต่อหน้า 10)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เสถียร จันทิมาธร	หรือที่น้องๆ 

เรียกกันสนิทปากว่า	 “พี่เถียร”	 เป็น 

นักเขียนที่เป็นนักอ่านอย่างยิ่ง

 จนมีผู้กล่าวขวัญถึงว่า	 เขาอ่านหนังสือ 

วันละ	๒๕	ชั่วโมง

	 เสถียรจึงมีความชำนาญในการ 

แกะรอยตัวละครในหนังสือ

	 ไม่ว่าจะเป็น	“สามก๊ก”	หรือเรื่อง 

จีนกำลังภายใน	รวมถึงเล่มใหม่ของเขา

 วิถีแห่งอำนาจ หล่ีซ่ือหมิน ถังไท่จง 

 มหาบุรุษผู้ฝ่าข้ามช่วงเวลาผลัด 

แผ่นดินก่อนจะก้าวข้ึนเป็นจักรพรรดิ 

ท่ีย่ิงใหญ่ในประวัติศาสตร์

 เสถียร	 จันทิมาธร	 เขียนคำนำ 

ว่าด้วยวิถี	 แห่งสุมาอ้ีถึงวิถีแห่งหล่ีซ่ือหมิน 

ว่า	

	 เหมื อนกับ เมื่ อ เ ริ่ มต้น เขี ยน 

เรื่องราวของพระเกจิทางด้านการ 

ปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์เทสก์		

เทสรังสี	 ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ดุลย์		

อตุโล	ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ชา		สุภัทโท

	 คือเริ่มจากความไม่รู้	 คือเริ่มจาก 

ความอยากรู้

 เร่ืองราวของ	 วิถีแห่งอำนาจ	หล่ีซ่ือหมิน  

ถังไท่จง	ก็เช่นเดียวกัน	

 อาศัยความอยากรู้	อาศัยความ 

ไม่รู้	 เป็นเครื่องกระตุ้นให้เดินเข้าไป- 

ศึกษา	ทำความรู้จัก	ทำความเข้าใจ

	 หนังสือเล่มใหม่เอี่ยมของเสถียร 

จันทิมาธร	 เล่มน้ี	 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ 

มติชน

 ราคาเล่มละ ๒๔๐ บาท

	 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์	 วิชาเอกภาษาไทย	

ปัจจุบันเป็นช่างผมมืออาชีพ	 สำเร็จการศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 คือ	นายกัณฐวัฒน์ สุทธิสุขสมบูรณ์ 

รหัสประจำตัวนักศึกษา	 5303055213	 เป็นนักศึกษา 

ท่ีมาศึกษาเม่ือเป็นผู้ใหญ่แล้ว	 มีครอบครัว	 มีบุตรสาว  

และเมื่อเริ่มมีความพร้อมทางเศรษฐกิจจึงมาสมัคร 

เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพ่ือทำความฝันท่ีฝันจะศึกษาให้ได้ปริญญาให้เป็นจริง	

เหตุผลท่ีเลือกเรียนท่ีรามคำแหง	 คือ	 ศึกษาได้ด้วยตนเอง

และมาเข้าชั้นเรียนในวิชาที่สนใจได้ด้วย

	 ในที่สุด	“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จ 

อยู่ที่นั่น”	 นายกัณฐวัฒน์	 ก็สามารถคว้าปริญญา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 วิชาเอกภาษาไทย	 มาไว้ในมือ 

ได้อย่างน่าภูมิใจ

 นายกัณฐวัฒน์ บัณฑิตแชมป์ช่างผมมือรางวัล	

เปิดเผยว่า	 สานฝันสำเร็จแล้วครับ	 “ฟ้าหลังฝน 

ย่อมสดใสเสมอ”	 ในวัยเด็กผมเป็นคนหน่ึงท่ีขาดโอกาส 

ในการเรียนทางวิชาการ	 ไม่สายครับที่เริ่มเรียนใหม ่

หลังจากท่ีว่างเว้นมากว่า	 29	 ปี	 โดยการสอบเทียบระดับ 

ม.ต้นและ	 ม.ปลาย	 จึงมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อที่	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้	 ผมเลือกเรียน 

คณะมนุษยศาสตร์	 วิชาเอกภาษาไทย	 วิชาโทสังคมศึกษา 

นับเป็นการฝึกสมองครั้งใหญ่และยาวนาน	รวม	4	ปี	

 ช่วงแรกของการปรับตัวในร้ัวรามฯไม่ได้ง่าย 

บวกกับสมอง	ส.ว.(สูงวัย)ที่ห่างการเรียนมานาน 

อ่านตำราแล้วจำได้บ้างไม่ได้บ้าง	 เขียนหนังสือก็ช้า 

ผนวกกับต้องทำงานตัดผมเสริมสวยทุกวันซึ่งสวน

ทางกับการเรียนอย่างส้ินเชิง	แต่ด้วยความท่ีอยากเรียน

จึงไม่รู้สึกท้อแท้แม้แต่น้อย

 จัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด	 ปรับเปลี่ยน 

ชีวิตใหม่ทั้งหมด	ลูกค้าใช้วิธีโทรนัดเวลา	รับผิดชอบ 

ครอบครัวต้องอ่ิมก่อน	ผมต่ืนตี	5	คร่ึงทุกวัน	 อ่านหนังสือ 

ทบทวนช่วง	4	ทุ่มถึงเท่ียงคืนหรือว่างเม่ือไรก็อ่านเม่ือน้ัน 

แม้แต่เดินทางไปไหนยังพกตำราเรียนไปอ่านด้วย 

คนเราถ้าคิดจะเรียนต้องแบ่งเวลา	 สละความสุข 

บางอย่างให้ได้	อย่างตัวผม	เป็นคนขาดโอกาสในวัยเด็ก 

บัณฑิตแชมป์ช่างผมมือรางวัล เผยความสำเร็จ
‘ไม่แก่เกินเรียน ขอเพียงมุ่งมั่นตั้งใจ’

จึงมีแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนน้ี

ได้ในระยะเวลา	4	ปีตามกำหนด

 “วันนี้ผมสำเร็จการศึกษาแล้ว ขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้โอกาสคนทำงานได้ 

ศึกษาเล่าเรียนได้ตามอัธยาศัย บางวิชาท่ีไม่ได้เข้าเรียน 

ขอเพียงมีวินัยในการอ่านหนังสือก็สามารถสอบผ่านได้                       

มี e-Learning ท่ีเพ่ิมความสะดวกในการเรียน รวมถึง

มิตรภาพท่ีดีจากพ่ีๆน้องๆรุ่นลูกท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีมีน้ำใจและช่วยแนะนำการเรียน 

ในแต่ละวิชาให้ด้วยความจริงใจและอบอุ่น

 ผมกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีอบรม 

สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นผู้มีวิชาจนจบเป็นบัณฑิต 

ได้ดังที่ตั้งใจ ผมจะนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด 

ให้คนไทยได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ทั้งภาษาพูด 

และภาษาเขียน ตอนนี้ผมมั่นใจในการใช้ภาษาไทย 

มากขึ้นและเต็มร้อยครับ ถ้าวันใดที่สามารถจัดสรร 

เวลาได้ก็ต้ังใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อไปครับ”

 คติประจำใจ	 เปรียบตนเองดั่งแก้วน้ำก้นรั่ว	

เติมน้ำไม่มีวันเต็ม	 กินอยู่อย่างพอเพียง	 มานะ	 ซ่ือสัตย์	 

ประหยัด	และมีวินัย

 ป ร ะ วั ติ ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง น า ย กั ณ ฐ วั ฒ น์  

สุทธิสุขสมบูรณ์	 เป็นอาจารย์พิเศษ	 สอนตัดผม 

เสริมสวย	 เมื่อปี	 2534-2535	 ที่โรงเรียนเสริมสวย 

นวลจันทร์	 ซอยหมอเหล็ง	 กทม.	 ปี2543-2544	

ที่โรงเรียนเสริมสวยนานาชาติไท	ซอยอินทามระ	11	

กทม.

 ผลงานสร้างชื่อเสียงในวงการเสริมสวย 

แชมป์ผมแห่งประเทศไทย	 รางวัลถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	ประเภทตัด	

ซอย	เซ็ทผม	สุภาพสตรี	ปี	2540,	ประเภทเกล้าราตรี	

ปี	2542	

 แชมป์ซอยผม	 เกล้าผมดีเด่นนานาชาติ	 ปี	 1990, 

1992,	1994

	 เป็นตัวแทนช่างผมไทยไปชิงแชมป์ผมโลก 

ประเภทตัด	ซอย	เป่าเซ็ท	สุภาพสตรี	ปี	2541	ท่ีกรุงโซล	

ประเทศเกาหลีใต้	

	 เป็นตัวแทนช่างผมไทยร่วมกับโรงเรียน 

เสริมสวยเกศสยาม	 ไปชิงแชมป์ผมเอเชีย	 ปี	 2538	

ที่ฮ่องกง

	 และได้รับเกียรต ิเป็นกรรมการตัดสินผลงาน 

ประกวดทรงผม อีกหลายรายการ	เช่น	งานชิงแชมป์ผม 

แห่งประเทศไทย	ปี	2544,	2546,	2553	

 ปัจจุบัน เปิดร้านตัดผมเสริมสวย	 ช่ือ	“แหม่ม& 

ต๊ิกแฮร์ดู”	25	ซอย	67	แขวงรามอินทรา		เขตคันนายาว	

กทม.10230	 และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเสริมสวย 

การใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ	 

ตัด		ซอย		ตกแต่ง		เกล้าผม		เป็นต้น



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 เม่ือวันท่ี	7	กรกฎาคม	ท่ีผ่านมา	ณ	วิทยาเขตบางนา 

(รามฯ2)	ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ปี	2557	เพื่อ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

พร้อมท้ังให้ความรู้	ข้อมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนและ 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	 ท้ังน้ียังมีกิจกรรมจากรุ่นพ่ีใน 

ชมรมต่างๆ	มาร่วมสร้างสีสันต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น 

ซึ่งน้องใหม่ก็เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าชมรมกัน 

อย่างสนุกสนาน	พวกเขาต่างกล่าวว่า	‘รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่

ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้วรามคำแหง’

 นางสาวณิชานันทน์ ภิรสุวรรณวัฒน์ นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์	 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	 กล่าวว่า	 ตั้งใจ 

มาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	เพราะเช่ือม่ันในคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ 

โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง	 และผลิตบัณฑิตให ้

มีความรู้คู่คุณธรรม	 ออกไปประกอบอาชีพในสังคมได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ		

 “การมาปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทำให้ตนเองได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

และการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังได้รู้จักเพ่ือนๆ 

และได้รับการต้อนรับจากรุ่นพี่อย่างดีด้วย”

  นายธนะชัย เอนกอนกุล	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการ	 กล่าวว่า	 ตั้งใจนำความรู้ที่ได้จาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครอบครัว 

เพราะเช่ือม่ันในศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีนอกจากให้ 

วิชาความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว	 ยังทำให้รู้จัก 

วางแผนการใช้ชีวิต	และแบ่งเวลาออกไปหาประสบการณ์ 

จากการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนได้	 รวมทั้งการทำ 

กิจกรรมกับเพื่อนๆในชมรมต่างๆด้วย	 ซึ่งจะทำให ้

นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ	และรู้จักการเข้าสังคม 

ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป	 ก็จะสามารถทำงานและ 

ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

 นางสาวยุวนาฎ นิพัทธนะวัฒน์	 นักศึกษา 

คณะสื่อสารมวลชน	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	ทุกเพศ	ทุกวัย	

และผู้ที่ทำงานก็สามารถเรียนได้	 ดังนั้น	 ตนเองจึงเลือก 

มาเรียนท่ีรามคำแหง		และต้ังใจท่ีจะทำกิจกรรมควบคู่กัน 

ไปด้วย	เพราะนอกจากจะได้เพ่ือนแล้ว	ยังได้รับคำแนะนำ 

จากรุ่นพี่ในด้านการเรียนวิชาต่างๆ	 รวมทั้งการวางแผน

การลงทะเบียนเรียนด้วย

 “อาจารย์แนะแนวชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะ 

คอยบอกเสมอว่า ถึงแม้จะสอบไม่ติดในมหาวิทยาลัยปิด 

เปิดใจเฟรชชี่ลูกพ่อขุนฯ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะล้มเหลว ยังมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงที ่

พร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้เรียน 

ในคณะและสาขาวิชาท่ีต้องการ มีคุณภาพมาตรฐานเป็น 

ที่ยอมรับของสังคมเช่นเดียวกัน”

  นายเอกชัย ไชยรังศรี	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการบัญชี	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคง 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเข้าง่ายออกยากในความคิดของนักเรียน 

หลายๆคน	 แต่ผมเชื่อมั่นว่าผมจะสำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้	 และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการดำรงชีวิตและ

การทำงาน

  “ความตั้งใจจริง ขยัน อดทน มุมานะ และการ 

วางแผนการเรียนแบ่งเวลาให้ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักเลือก 

คบเพื่อนที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข จะทำให้เพื่อนๆ 

นักศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จเรียนจบเป็นบัณฑิต 

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง 

ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป”

  นายธเนศ รัตนานนท์		นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

กล่าวว่า	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ทำให้รู้จักคณะ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 นโยบาย	 หลักการดูแลนักศึกษา	

และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรวมทั้งได้รับความรู้ 

เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน	และสิ่งอื่นๆ	ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 “ภูมิ ใจที่ ได้ เข้ามาเป็นนักศึกษารามคำแหง  

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทาง 

ด้านวิชาการ ผมตั้งใจจะศึกษาหาความรู้และเก็บเกี่ยว 

ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลาเข้า 

เรียนเพราะต้องช่วยครอบครัวทำงาน แต่ก็จะพยายาม 

ให้ดีที่สุดให้จบเป็นบัณฑิตรามคำแหงให้ได้”

 นางสาวธัญชนก อมรสิริโชค	 นักศึกษา	Pre-degree 

จากโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์	 กล่าวว่า	 รู้สึก 

ตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้	 

รุ่นพี่ดูแลและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี	 อีกทั้งยังช่วย 

แนะนำเร่ืองการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตัดสินใจเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เพราะชอบเร่ืองกฎหมาย 

 “ถ้าสามารถสอบผ่านและเก็บหน่วยกิตได้  

จำนวนมากก็จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านนิติศาสตร์ และ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน ไม่ว่ารวย  

หรือจน ก็สามารถสมัครเรียนได้ สำหรับการแบ่งเวลาเรียน 

จะพยายามอ่านหนังสือเตรียมสอบของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในช่วงเลิกเรียน หรือวันที่ไม่มีการบ้าน จะได้

ไม่เป็นการกระทบกับการเรียนในชั้นเรียน” 

 นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์สูงเนิน	 นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาเอกการปฐมวัยศึกษา	กล่าวว่า 

การปฐมนิเทศคร้ังน้ี	 รุ่นพ่ีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง 

และให้คำปรึกษาว่าจะต้องลงวิชาอะไรบ้าง	หรือ	จะต้อง 

ลงทะเบียนประมาณกี่หน่วยกิต	 จึงจะเหมาะสม	 เพราะ 

ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย	 บางวิชาอาจจะไม่ได้เข้าเรียน 

ซึ่งพี่ๆทุกคนให้คำแนะนำเป็นอย่างดี	ทำให้มีความเข้าใจ 

ในระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมากขึ้น	

 “ก่อนหน้าน้ีเคยเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา- 

การบัญชี ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เพราะคุณแม่อยาก 

ให้เรียน แต่พอเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเอง จึง 

ตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในคณะ- 

ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการปฐมวัยศึกษา เพราะอยากเป็น 

ครูเหมือนคุณแม่ และตอนน้ีก็ทำงานเป็นครูสอนนักเรียน 

ช้ันอนุบาลท่ีโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงด้วย จึงคิดว่าจะเรียน 

ได้อย่างมีความสุข และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ 

ทำงานในปัจจุบันได้อีกด้วย”

 นางสาวเบ็ญจพร ลาดสุด	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการ	 กล่าวว่า	 เป็นครั้งแรกที่เข้ามาใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 วิทยาเขตบางนา	 จึงรู้สึกต่ืนเต้น 

เป็นอย่างมาก	 รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยชักชวนให้เข้าร่วม 

กิจกรรมตักบาตรของมหาวิทยาลัย	 เห็นว่าเป็นกิจกรรม 

ท่ีมีประโยชน์	 จึงเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม	และรุ่นพ่ีท่ีอยู่ 

คณะบริหารธุรกิจ	 ได้ช่วยแนะนำการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น	

	 “ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคนที่ต้องการทำงาน 

ไปด้วย	เรียนไปด้วย	อีกท้ังยังเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ 

คนที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องมีวินัย	อดทน	และขยัน	

สำหรับการแบ่งเวลาเรียน	 ต้ังใจว่าจะอ่านหนังสือในช่วง 

หลังเลิกงาน	 และจะพยายามเรียนให้จบภายในระยะเวลา 

ที่กำหนด”

น.ส.ณิชานันทน์  ภิรสุวรรณวัฒน์ นายธนะชัย  เอนกอนกุล น.ส.ยุวนาฎ  นิพัทธนะวัฒน์ นายเอกชัย  ไชยรังศรี นายธเนศ  รัตนานนท์ น.ส.ธัญชนก  อมรสิริโชค

น.ส.เบญญทิพย์  อินทร์สูงเนิน น.ส.เบ็ญจพร  ลาดสุด

(อ่านต่อหน้า 9)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ตอน  ทำไมคนจบปริญญาตรีจึงต้องเป็นคนโสด  (Bachelor)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 ท่านผู้อ่านเคยสงสัยเหมือนผม 

ไหมครับว่าทำไมเขาจึงเรียกปริญญาตรี 

ว่า	 Bachelor	 Degree	 ซึ่งเท่ากับโมเม 

เอาว่าผู้จบปริญญาตรีเป็นคนโสด	 

(bachelor)	 ซ่ึงก็อาจจะเป็นจริงสำหรับ 

บางสถาบันที่กำหนดว่านิสิตหรือ 

นักศึกษาต้องไม่แต่งงานหรือมีลูกระหว่างเรียน		กฎนี้ไม่ทราบว่ายังคงใช้อยู่ในที่

ใดบ้าง	 แต่ที่ผมเขียนถึงคำนี้ในตอนนี้เพราะเขาว่ากันว่าที่มาของคำว่า	 bachelor	 

ท่ีเราหมายถึงปริญญาตรี	และ	master	ซ่ึงก็คือปริญญาโทน้ันอาจจะมีท่ีมาจากระบบ 

ฝึกงานของช่างฝีมือในอังกฤษยุคกลางก็เป็นได้

 ราวๆช่วงกลางของยุคกลางในยุโรป	 ซึ่งประมาณได้ว่าอยู่ช่วงราวๆ 

ยุคสุโขทัยของเรานั้น	 การค้าในยุโรปเริ่มขยายตัวมากขึ้นหลังจากซบเซามานาน 

หลายร้อยปี	 โดยสาเหตุของการตกต่ำทางการค้านั้นเนื่องจากการล่มสลายของ 

อาณาจักรโรมันตะวันตกซ่ึงแทบจะทำให้ยุโรปตะวันตกกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถ่ือน 

ไปเลยทีเดียว	การขยายตัวของการค้าทำให้เกิดอาชีพช่างฝีมือซ่ึงทำการผลิตสินค้า 

อุตสาหกรรมเพื่อขายอย่างจริงจังขึ้น

	 ในแต่ละเมืองท่ีเกิดใหม่ในอังกฤษจะบริหารโดยสมาคมพ่อค้าซ่ึงจะเก็บเงิน 

จากสมาชิกคือพ่อค้าทั้งหมดในเมืองนั้นเพื่อส่งเป็นภาษีหรือค่าธรรมเนียมให้แก ่

กษัตริย์เป็นการแลกเปล่ียนกับสิทธิในการปกครองกันเองของพ่อค้า	 นอกจากน้ัน 

สมาคมพ่อค้าก็ยังออกข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	 เพ่ือควบคุมสมาชิกให้อยู่ร่วมกัน 

ได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง	 ซึ่งรวมถึงการควบคุมราคาไม่ให้เอาเปรียบผู้ซื้อและการ

ห้ามไม่ให้คนภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาทำมาค้าขายในเมืองด้วย

	 ในเมืองหนึ่ง	ๆ 	มีสมาคมพ่อค้าเพียงสมาคมเดียวก็จริง	แต่จะมีสมาคมของ 

ช่างฝีมือแยกตามชนิดของสินค้าที่ผลิตออกมาขายแตกต่างกันไปอีกหลาก 

หลายสมาคม	 เช่นสมาคมช่างทอผ้า	 ช่างทำรองเท้า	 ช่างตัดเสื้อ	 เป็นต้น	 โดย 

แต่ละสมาคมอาจจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับสมาชิกแตกต่างกันไปบ้าง 

แต่ที่ยึดถือเป็นระบบเหมือน	ๆ	กันก็คือกระบวนการฝึกงานที่ผู้ปรารถนาจะเป็น 

สมาชิกสมาคมช่างฝีมือทุกคนต้องผ่านให้ได้เพื่อจะได้รับการตอบรับเข้าเป็น 

สมาชิกของสมาคมและมีสิทธิที่จะประกอบอาชีพนั้น	ๆ	 ได้ในฐานะเป็นเจ้าของ 

กิจการ		ส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีฐานะเพียงลูกจ้างเท่านั้น

	 ระบบการฝึกงานเริ่มจากพ่อแม่นำลูกหลานที่อายุราว	 7-8	 ขวบมาฝากให ้

ช่างฝีมือดูแล	 ซึ่งก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่พื้นฐานของงานช่างฝีมือไปทีละน้อย	 เด็กที่มา 

รับการฝึกนี้ไม่มีเงินเดือนและจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของช่างฝีมือซึ่งรวมไป 

ถึงการอบรมจริยธรรมพื้นฐานของการเป็นช่างฝีมือที่ดีด้วย

	 หลังจากฝึกงานมาสัก	 7-8	 ปี	 เด็กฝึกงานเหล่านี้ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า	 

apprentice	 ก็จะพอมีฝีมืออยู่บ้างและสามารถออกจากความดูแลของช่างฝีมือ 

ไปแสวงหาความชำนาญคือทำงานรับจ้างให้กับช่างฝีมือคนอื่น	ๆ	ในเมืองนั้นได้		 

พวกช่างลูกมือในตอนนี้จะถูกเรียกว่าเป็น	journeyman

	 เป้าหมายสูงสุดของช่างลูกมือก็คือการได้เป็นสมาชิกของสมาคมช่างฝีมือ 

แต่การจะเป็นได้นั้นต้องผ่านเงื่อนไขสำคัญอย่างน้อย	3	ข้อ	คือประการแรกต้อง

มีเงินค่าสมาชิกซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างสูง	 ช่างลูกมือเหล่านี้จึงต้องตั้งหน้าตั้งตา 

เก็บออมเงินทองเอาไว้จนมากพอที่จะสมัครสมาชิกได้	ส่วนประการที่	2	นั้นก็คือ 

ต้องสร้างสรรค์งานฝีมือชั้นเยี่ยมออกมาให้กรรมการสมาคมตรวจดูว่าฝีมือถึง 

ขั้นหรือไม่	 และเนื่องจากคำว่าช่างฝีมือนั้นคือ	 master	 หรือ	 master	 craftsman	 

งานที่ทำอย่างสุดฝีมือเพื่อให้ได้เป็นช่างฝีมือนั้นจึงเรียกว่าเป็น	 masterpiece	 ซึ่ง 

ปัจจุบันคำนี้ก็ยังคงความหมายว่าเป็นงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินอยู่

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

กีฬาในภาษามลายู

 

	 กีฬาเป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน	 เพื่อความ 

แข็งแรงของร่างกาย	 หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต	 อีกทั้งยัง 

เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เล่นอีกด้วย

						 ในครั้งนี้กระผมขอนำเสนอการเรียกชื่อชนิดกีฬาในภาษามลายู	 ซึ่ง 

ชื่อกีฬาบางชนิดเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษหรือบางคำเป็นคำยืมมาจาก 

ภาษามลายูด้วย	 โดยในที่นี้ผมจะพยายามนำเสนอชื่อกีฬาที่เป็นภาษามลายู 

เท่านั้น	ดังตัวอย่างคำต่อไปนี้	

ภาษามลายู คำอ่าน ความหมายภาษาไทย

Sukan ซูกัน กีฬา

Bola	sepak โบลา	เซปัค ฟุตบอล

Bola	tampar โบลา	ตัมปัร วอลเลย์บอล

Bola	kerangjang โบลา	เกอรันยัง บาสเกตบอล

Bola	jaring โบลา	ยาริง เนตบอล

Bola	baling โบลา	บาริง แฮนด์บอล

Menembak เมอเนมบัก ยิงปืน

Memanah เมอมานะห์ ยิงธนู

Lompat	tinggi ลมปัต	ติงฆี กระโดดสูง

Lompat	galah ลมปัต	ฆาละห์ กระโดดค้ำถ่อ

Sepak	takraw เซปัค	ตะกร้อ เซปักตะกร้อ

Lempar	cakera เลมปัร	ชาเกอรา ขว้างจักร

Lontar	peluru โลนตัร	เปอลูรู ทุ่มน้ำหนัก

Lumba	basikal ลูมบา	บาซีกัล แข่งจักรยาน

Pencak	Silat เปินจัก	ซีลัต ปันจักสีลัต

Tinju ตินยู มวยสากล

Berenang เบอเรอนัง ว่ายน้ำ

Renang	berirama เรอนัง	เบิรอีรามา ระบำใต้น้ำ

Lawan	pedang ลาวัน	เปอดัง ฟันดาบ

Olahraga โอละฮ์ราฆา กรีฑา

Bina	badan บีนา	บาดาน เพาะกาย

Perahu	layar เปอราฮู	ลายัร เรือใบ

 จากช่ือกีฬาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	ทำให้เราได้ทราบว่าช่ือกีฬาในภาษามลายู 

จะเน้นการบัญญัติศัพท์มลายูขึ้นใหม่เพื่อแทนภาษาอังกฤษ	 	 ดังนั้นจะทำให้

ผู้อ่านจะได้รู้คำศัพท์ใหม่	 เช่น	Bola	sepak	โบลาหมายถึงลูกบอล	ส่วนคำว่า	

sepak	แปลว่า	เตะ	เมื่อรวมกันจะแปลว่า	บอลที่ใช้เท้าเตะ	หรือ	bola	tampar	

คำว่า	 tampar	แปลว่า	ตบหรือตีด้วยมือ	 เป็นต้น	คร้ังน้ีขอยกตัวอย่างเพียงแค่น้ี 

ก่อนครับแล้วพบกันใหม่	สวัสดีครับ	

 มาถึงเงื่อนไขประการสุดท้ายที่จะเป็น	 master	 หรือช่างฝีมือก็คือต้อง 

แต่งงานแล้ว	สาเหตุว่าทำไม	master	จึงต้องแต่งงานให้ย้อนไปดูที่จุดเริ่มต้นของ 

ระบบคือช่างฝีมือจะต้องรับเด็กฝึกงานซึ่งอายุแค่	 7-8	 ขวบมาไว้หลายคน	 เด็ก 

เหล่านี้ยังต้องการคนดูแลซึ่งในที่นี้ก็คือภรรยาของช่างฝีมือนั่นเอง

		 ในเมื่อคนเป็น	 master	 ต้องแต่งงานแล้ว	 ผู้ที่ยังไม่ได้เป็น	 master	 หรือใน 

ปัจจุบันคือยังไม่จบปริญญาโทจึงยังเป็นคนโสดหรือ	bachelor	อยู่ไงครับ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 7)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
รากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 เมื่อกล่าวถึงการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

ในปีพุทธศักราช 2558 เรามักได้ยินการประชาสัมพันธ ์

เกี่ยวกับ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN 

Economic Community: AEC) ซึ่งนำมาสู่คำว่า การ 

เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การลดหย่อนภาษีให้ประเทศ 

สมาชิก ฯลฯ แน่นอนว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญต่อ 

การดำรงชีวิตของผู้คน และเป็นเครื่องวัดความเจริญ 

ก้าวหน้าของประเทศชาติ แต่ทว่า การจะพัฒนาภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทาง 

ภูมิศาสตร์และภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความ 

สำคัญกับ “ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน” 

(ASEAN Political-Security Community: APSC) 

ด้วย รากฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างประชาคมทั้งสอง 

ให้เข้มแข็งในบริบทโลกก็คือ “ประชาคมสังคมและ 

วัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN Socio-Cultural Community: 

ASCC)

 ในปัจจุบัน คนจำนวนมากยังไม่สนใจประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพราะคิดว่า “สังคมและ 

วัฒนธรรม” ฟังดูเป็นเรื่องนามธรรม ไม่อาจจับต้องได้ 

หรือเข้าใจว่าประชาคมนี้มีหน้าที่เพียงนำเสนอ แลก 

เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม การแสดงต่างๆ 

ระหว่างประเทศในอาเซียนเท่าน้ัน แท้จริงแล้ว หากพิจารณา 

จาก “แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

อาเซียน” (ASCC Blueprint) ประชาคมนี้มีเป้าหมาย 

ที่จะสร้างความร่วมมือใน 6 ด้าน นั่นคือ การพัฒนาด้าน 

ทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิ 

และความยุติธรรมทางสังคม ความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทาง 

การพัฒนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชิวิตและคุณภาพชีวิตของ

ประชากรอาเซียนทุกคนโดยตรง

 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นประเด็นที่ 

ประชาคมอาเซียนให้ความสนใจมาโดยตลอด สังเกตได ้

จาก “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ซึ่งเกิดขึ้นใน

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์  

ซ่ึงมีการกล่าวถึงเร่ืองน้ีอย่างชัดเจน และนำมาสู่โครงการ 

หลายโครงการที่มุ่งพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับ 

การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เติบโตเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ (Skilled 

labor) ประชาชนและผู้ปกครองที่มีคุณภาพ เช่น การจัด

ตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University  

Network: AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน สนับสนุนโปรแกรม 

อาเซียนศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักเรียน ซึ่งนอกจาก 

จะช่วยเปิดโลกทางความรู้ทางวิชาการให้นักเรียนได้ทราบ 

ข้อมูลความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นแล้ว 

ยังช่วยสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้เปิดมุมมอง 

ยอมรับและเคารพความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะ 

ทางด้านวัฒนธรรม อันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนซึ่ง 

ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ

 ในด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม มีการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหลักประกัน 

สุขภาพ การป้องกันและแก้ปัญหาสังคมที่ทุกประเทศ 

ประสบร่วมกัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ 

ยาเสพติดในภูมิภาค นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิและ 

ความยุติธรรมทางสังคม ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม 

สิทธิแรงงาน สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ควบคู่ 

ไปกับการคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดย 

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ครอบคลุมถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะ 

ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ประเทศในอาเซียนมีความ

มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างมาก ส่งผลให้เกิด  

“ข้อตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน” 

(ASEAN Agreement on Transboundary Haze)  

และ “คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียน” (ASEAN 

Committee in Disaster Management: ACDM) 

ในเวลาต่อมา

 ปณิธานในการการลดช่องว่างทางการพัฒนา  

สร้างภูมิภาคอาเซียนให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพของประเทศ 

สมาชิกนี้ กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความร่วมมือทั้งใน 

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ สภาพสังคมที่มีความ 

เหลื่อมล้ำน้อยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์

อาเซียน ความตระหนักรู้ในการรวมตัวเป็นประชาคม  

ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของ 

แต่ละชาติให้คงอยู่ เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลัง เป็น 

เกียรติยศที่ทุกคนนำเสนอต่อประชาคมโลกอย่างภาค 

ภูมิใจ

 ถึงแม้ว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

จะมีแผนงานการจัดตั้งที่ชัดเจนและผลงานเชิงประจักษ์ 

หลายอย่างดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ก็ยังมีความท้าทาย 

หลายประการสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมน้ี ท้ังปัญหา 

ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 

จากสภาพอากาศโลกที่ผันผวนอย่างมากในปัจจุบัน และ 

ปัญหาด้านสาธารณสุข เพราะการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี 

และจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นย่อมเพิ่มความเสี่ยง 

ในการแพร่ระบาดของโลกติดต่อในภูมิภาค รวมถึงประเทศ 

ใกล้เคียง แต่ความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่และอันตรายท่ีสุดก็คือ 

“อคติทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ และความแตกต่าง 

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม”

 ทั้งนี้ เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ หรือท่ีในอดีตเคยถูกเรียกว่า “อุษาคเนย์” 

และ “สุวรรณภูมิ” เราจะพบว่า ภูมิภาคนี้มีภูมิหลังทาง 

ประวัติศาสตร์ท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีวัฒนธรรมด้ังเดิม 

ของตนเองอยู่แล้ว ต่อมาได้รับอิทธิพลจากภายนอก 

โดยเฉพาะอารยธรรมจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย  

อารยธรรมอิสลาม และการเข้ามาของชาติตะวันตก  

เราได้ผ่านประสบการณ์ร่วมกันมาโดยตลอด ตั้งแต่เป็น 

อาณาจักรโบราณที่รุ่งเรือง ผ่านยุคจักรวรรดินิยม ลัทธิ 

ชาตินิยมที่ก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช และ 

การก่อตั้ง “รัฐชาติ” (Nation-state) ของแต่ละชาติ ใน 

ช่วงเวลานั้น แต่ละชาติย่อมต้องสร้างอัตลักษณ์ ความ 

เป็นชาติของตนผ่านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ชาติ 

(National History) ซึ่งแน่นอนว่า มีประโยชน์ใน 

การช่วยสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน 

ชาตินั้นๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจปลูกฝังอคติต่อประเทศ 

เพ่ือนบ้านท่ีเคยทำศึกสงครามกันมาก่อน  ประวัติศาสตร์- 

นิพนธ์ (Historiography) แผนที่สมัยใหม่ (Modern Map) 

และเครื่องมือในการสร้างชาติอื่นๆเปรียบได้กับดาบ 

สองคม เป็นมรดกตกทอดที่นำมาสู่ความขัดแย้ง ปัญหา 

ความรุนแรง และปัญหาสังคมหลายเรื่องในปัจจุบันทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม

 สำหรับทางตรง ตัวอย่างหน่ึงท่ีชัดเจนและใกล้ตัว 

ชาวไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง คือข้อพิพาทกรณีปราสาท 

เขาพระวิหาร ซึ่งมีการถกเถียงเรื่องแผนที่บริเวณนั้นมา 

อย่างยาวนาน หลายท่านอาจมองว่าข้อพิพาทดังกล่าว 

เป็นประเด็นทางการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน 

ทั่วไป แท้จริงแล้ว ข้อพิพาทนี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 

ของผู้ที่อาศัยบริเวณชายแดนโดยตรง พวกเขาสูญเสีย 

โอกาสในการค้าขายและท่ีสำคัญคือขาดความม่ันคงในชีวิต 

และคุณภาพชีวิตที่พึงได้รับ สำหรับทางอ้อม 

มีเหตุการณ์หลายระดับ จากการที่คนไทยบางส่วนยังม ี

อคติและดูถูกคนประเทศลาว พม่า กัมพูชา ว่าด้อยกว่า 

ประเทศไทย มายาคติ (Myth) ดังกล่าวอาจนำไปสู่ปัญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การหมิ่นประมาท การ 

ซื้อขายแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ อคติทาง 

ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์หรือความใจแคบ ท่ีไม่ยอมรับ 

ความเช่ือ ท้ังทางศาสนาและการเมืองการปกครอง ภาษา 

วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาติของตน  

นอกจากจะสร้างความขัดแย้งบนพ้ืนท่ีซ่ึงกระทบกับชีวิต 

ประจำวันของผู้คนดังที่ได้กล่าวไว้ในกรณีข้อพิพาท 

เขาพระวิหารแล้ว ยังดับโอกาสในการแลกเปลี่ยนทาง 

วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ 

ในภูมิภาคได้

 ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู ่

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จึงต้องเตรียม 

ความพร้อมหลายด้าน เริ่มจากการส่งเสริมความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและทักษะที่สาคัญ ได้แก่ ทักษะ 

ทางด้านภาษา ซึ่งมิได้หมายความถึงเฉพาะภาษาอังกฤษ 

ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน แต่หมายถึงการเรียนรู ้

ภาษาท่ีใช้ในแต่ละท้องถ่ินด้วย เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน 

ภาษาเวียดนาม ฯลฯ เพราะภาษาคือหัวใจแห่งการส่ือสาร 

ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ 

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสงบสุข ทักษะด้านวิชาชีพ โดย 

เฉพาะ 7 สาขาวิชาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี และ 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับกระแส 

โลกาภิวัตน์

 เร่ืองท่ีทุกประเทศในอาเซียนและทุกภาคส่วนในสังคม 

กล่าวคือ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคส่ือมวลชน นักวิชาการ 

และภาคประชาชนต้องใส่ใจ ร่วมกันดำเนินการอย่างยิ่ง 

คือ “การลดอคติทางประวัติศาสตร์และชาติพันธ์ุ และ 

ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางสังคม 

และวัฒนธรรม” ซึ่งจะนำมาสู่การ-



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 มนุษย์เราแม้ว่าจะเกิดอยู่ในภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกัน  แต่จิตใจและ 

อารมณ์ สิ่งที่คุโพลงอยู่ในความคิด ความเป็นมิตร   

ความเอื้ออารีมิได้แตกต่างกันมากนัก

 แต่ก็ยังคงมีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมปรับตัว ยังคิด 

เอารัดเอาเปรียบผู้ท่ีด้อยกว่า  ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ฐานะ- 

ทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  ความเช่ือและโอกาสทางสังคม

 ผู้เขียนมีโอกาสคลุกคลีกับเพื่อนๆชาวเยอรมัน 

เป็นเวลาหลายปี  ทำให้เรียนรู้นิสัยใจคอของคนเยอรมัน 

ได้มากพอสมควร

 คนเยอรมันท่ีแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน  

อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน  เป็นคู่รักกัน    อาจมีปัญหา 

ด้านนิสัยใจคอส่วนตัว  การอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน  

ทั้งด้านวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม

 ลูกหลานชาวเยอรมันได้รับการส่ังสอนให้พ่ึงพา 

ตัวเอง  เป็นผู้ใหญ่  มีวุฒิภาวะที่ดี  สามารถคิด  ตัดสินใจ 

ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง เล้ียงตัวเองได้ต้ังแต่อายุประมาณ 

18 ปี ในขณะที่เด็กไทยที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน  

อาจจะยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ ยังต้องพ่ึงพาพ่อแม่หรือญาติ 

พี่น้องอยู่

 เคยเห็นเวลาท่ีคนไทยกับคนเยอรมันอยู่ด้วยกัน  

หากมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  

ที่รุนแรงหรือไม่ก็ตาม  คนไทยจะโกรธนานมาก  โดย 

เฉพาะผู้หญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวเยอรมัน เม่ือมีปัญหา 

จะไม่ยอมพูดกับสามีก่อน  เอาแต่ทำหน้าบึ้งตึง รอให้ 

สามีมาง้อก่อน แต่คนเยอรมันไม่ถือเอาความโกรธมา 

ติดข้องอยู่ในใจนาน สามารถปรับตัวปรับใจได้เร็วและ 

ดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำให้ 

ฝ่ายหญิงไม่เข้าใจ ฝ่ายชายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม 

ฝ่ายหญิงจึงโกรธไม่เลิก มีปัญหาอะไรก็ไม่พูดออกมา 

หรือคุยกันให้รู้เรื่อง ทุกอย่างจะได้จบๆกันไป ทำให้ 

บางครั้งรู้สึกเบื่อหน่าย รำคาญและเสียอารมณ์ เพราะ

ตนเองไม่คุ้นเคยกับการต้องตามง้อนานๆ คนเยอรมัน

จึงมักคิดว่าคนไทยเลี้ยงไม่โต 

 ผู้ชายเยอรมันบางคนไม่ชอบให้ผู้หญิงไทยเอาใจ 

มากๆ เช่น เวลาทานอาหารก็คอยตักอาหารให้ จะทำ 

อะไรก็คอยบริการ คอยอำนวยความสะดวกให้เสมอ  

ทำให้รู้สึกรำคาญ เพราะพวกเขาได้รับการสั่งสอน ให ้

ทำอะไรด้วยตัวเองทุกเรื่อง  ไม่ว่าจะทำงาน  ทำอาหาร  

ทำงานบ้าน ฯลฯ เมื่อมีคนมาทำให้หมดทุกอย่าง จึง 

รู้สึกว่า ไม่เคยชิน ไม่เป็นตัวของตัวเอง อีกท้ังก็ไม่ต้องการ 

ให้ผู้หญิงมาปรนนิบัติเสมือนเป็นทาส การดูแลเอาใจใส่กัน 

ควรทำแต่พอดี นอกเสียจากผู้หญิงคนนั้นไปเจอคนที่

ชอบให้ปรนนิบัติเอาอกเอาใจ  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 เรื่องน้ำใจนั้น คนไทยเราไม่ขาดแคลน  คนที่ม ี

เพื่อนชาวเยอรมัน  เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็ ไม่ลืม 

ที่จะมีของติดไม้ติดมือไปฝาก เวลาอากาศร้อน  ตัวเอง 

หิวน้ำ ก็ไม่ลืมท่ีจะซ้ือมาฝากเพ่ือนชาวเยอรมันด้วย แต่ 

ก็ไม่ต้องแปลกใจหรือทำใจไม่ได้หากคร้ังต่อๆไป  เพ่ือน 

ชาวเยอรมันจะยังคงซื้อน้ำมาดื่มสำหรับเขาคนเดียว 

 เร่ืองการเชิญแขกมาร่วมรับประทานอาหารหรือ 

ดื่มชา กาแฟด้วยกันระหว่างเพื่อนๆ  ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน 

นักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานก็ตามที หากคนไทยเป็น 

คนชวน คนไทยจะจ่าย  คิดว่าไม่เป็นไร นิดหน่อยสำหรับ 

เพื่อน แค่นี้ เราเลี้ยงได้ สบายมาก  แต่ถ้าเป็นคนเยอรมัน 

เป็นคนชวนไปทานอาหารด้วยกัน เวลาที่ทานอาหาร 

เสร็จเรียบร้อย ไม่ว่าค่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นจะถูก 

มากแค่ไหน  ก็ต้องต่างคนต่างจ่าย การชวนคือการชวน 

ไม่ใช่การเชิญเป็นแขกท่ีจะต้องจ่ายเงินให้ น้อยคร้ังมาก 

ท่ีเพ่ือนชาวเยอรมันจะบอกว่า ฉันเล้ียงเธอเองนะ  ฉันเชิญ- 

เธอ  เธอเป็นแขกของฉัน อะไรทำนองน้ี เพราะเขาถือว่า  

ทั้งสองฝ่ายต่างมีฐานะ มีเกียรติเท่าเทียมกัน  มีความ 

สามารถชำระค่าอาหารเองได้ ไม่ต้องรอให้คนอื่นต้อง

เดือดร้อนมาช่วยชำระให้ กลายเป็นเรื่องเกียรติยศ 

ศักด์ิศรีไป  ไม่ได้เก่ียวกับเร่ืองตระหน่ีถ่ีเหนียวอะไรท้ังส้ิน 

 เรื่องการทักทายหรือทำความรู้จักกันระหว่าง 

หญิงกับชาย ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย ผู้เขียน 

เคยถามเพ่ือนๆผู้ชายชาวเยอรมันว่า คิดอย่างไรเก่ียวกับ 

เรื่องผู้หญิงเป็นฝ่ายจีบผู้ชายก่อน  เขาก็ว่าไม่รู้สึกอะไร 

ท่ีผู้หญิงเป็นฝ่ายเร่ิมความสัมพันธ์ก่อน เพราะในสังคม 

ของเขา หญิงกับชายเท่าเทียมกันพอสมควร แต่ละคน 

โตพอที่จะคิดเองได้ว่า อะไรถูก อะไรผิด  การที่ผู้หญิง 

เป็นฝ่ายเร่ิมก่อนก็ไม่เห็นว่าจะแปลก หรือเสียหายตรงไหน 

นอกจากน้ัน การท่ีผู้หญิงสักคนจะเก่งในเร่ืองการจัดการ 

ต่าง ๆ เช่น ชวนไปเที่ยว แล้ววางแผนโปรแกรมเที่ยว 

ท้ังหมดโดยท่ีผู้ชายไม่ช่วยเหลือ เขาก็ถือว่าผู้หญิงคนน้ัน 

น่าสนใจ ไม่ใช่คนท่ีต้องคอยให้ผู้ชายมาช่วยเหลือ หรือ 

ดูแลจัดการอะไรให้เสียทุกอย่าง

 นอกจากนั้น การพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจซึ่ง 

กันและกัน การมีรสนิยมที่คล้ายๆกัน การเป็นตัวของ 

ตัวเอง ไม่เสแสร้งก็เป็นสิ่งที่ทำให้มิตรภาพระหว่าง 

ชายหนุ่มกับหญิงสาวกระชับแน่นเข้าไปอีก เท่าท่ีสังเกต 

พ่อบ้านชาวเยอรมันเป็นสุภาพบุรุษพอสมควร ช่วยทำงาน- 

บ้าน เลี้ยงลูก รับผิดชอบและรักครอบครัวเป็นอย่างด ี

(เฉพาะผูช้ายเยอรมนัทีน่สิยัดีๆ ) จงึเปน็สิง่สำคญัที ่เมือ่ 

เราจะคบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ  ก็ควรที่จะ 

สังเกต ศึกษานิสัยใจคอซ่ึงกันและกัน ให้เข้าใจท่ีมาท่ีไป 

ของเรื่องวัฒนธรรมการเลี้ยงดู ตลอดจนสังคม ความ 

เป็นอยู่ของแต่ละฝ่ายให้ดี  และควรอย่างย่ิงท่ีจะปรับตัว 

เข้าหากัน

ปรับตัวปรับใจเพื่อคว้าชัย.....มิตรภาพเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย การดำเนินการตามแนวคิด 

ข้างต้นต้องมุ่งปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 

อย่างจริงจัง เพ่ือท่ีจะให้ประชาคมอาเซียนเดินหน้าต่อไปได้ 

เราต้องยอมรับความเชื่อ ภาษา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 

ที่แตกต่างในฐานะ “อัตลักษณ์อาเซียน” คือ “ความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม” (Cultural Diversity) ร่วมกัน 

ต้องลดแนวคิดแบบชาตินิยม (Nationalism) และคิดแบบ 

ภูมิภาคนิยม (Regionalism) มากขึ้น นับเป็นเรื่องที่ 

ท้าทายและต้องใช้เวลาในการดำเนินการอย่างมาก 

สำหรับประเด็นน้ีส่ือมวลชนและนักวิชาการจะมีบทบาท 

สำคัญในการนำเสนอสื่อที่ช่วยปรับทัศนคติ เปลี่ยนค่า 

นิยมของผู้คน คำว่า “สื่อ” ในที่นี้มีความหมายกว้างกว่า  

“ข่าว” หรือ “รายการโทรทัศน์” แต่ยังรวมถึง งานวรรณกรรม 

สารคดี การแสดงต่างๆด้วย

 สำหรับ “งานวรรณกรรม” ประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

มากคือ “หนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” หรือที่หลายท่านคุ้นเคยในชื่อ 

“รางวัลซีไรต์” เป็นที่ทราบกันดีว่ารางวัลดังกล่าวเป็น 

รางวัลประจำปีท่ีมอบให้กวีและนักเขียนในประเทศอาเซียน 

ทั้งสิบประเทศ นับเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับและ 

สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศในสังคมร่วมสมัย

ที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันยังมีการแลกเปลี่ยนวรรณกรรม 

ซีไรต์ของแต่ละประเทศน้อยมาก โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ 

การแปลวรรณกรรมประเทศตะวันตกและประเทศอาเซียน 

บวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) หากในอนาคตมีการแปล 

เพื่อแลกเปลี่ยนวรรณกรรมดังกล่าวมากขึ้น วรรณกรรม 

ก็คงกลายเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของ 

ประเทศในภูมิภาคได้ไม่ยาก

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะเปิดรับวัฒนธรรมของ 

ชาติอ่ืนในอาเซียนเข้ามาในประเทศ ก็ต้องไม่ลืมรากเหง้า 

ของตนเอง รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ โดยไม่เพียงแต่ 

คงไว้ในฐานะ “สมบัติของชาติ” ที่เราภาคภูมิใจ แต่ยัง 

เป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ เช่น การท่องเที่ยว 

ในชุมชน หากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ด้วยหลัก 

“ภูมิสังคม” ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เหมาะสมกับ 

ภูมิประเทศและภูมิปัญญาในท้องถิ่น จะช่วยสร้างรายได้ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

แบบ “ระเบิดจากภายใน” จากระดับชุมชน สู่ระดับ 

ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก

 เมื่อทุกคนในประเทศอาเซียนยอมรับและเคารพ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multiculturalism)  

เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายดังกล่าว 

(Unity in Diversity) แบบ “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”  

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะมีเสถียรภาพ 

เป็นรากฐานท่ีสำคัญสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

ความมั่นคง และประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนในบริบท

โลกสืบไป

ผลงานชนะเลิศประเภทเรียงความ จากการประกวด 

วรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 3 โดย น.ส.อรวรา    

ตริตระการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ 

ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์

ประชาคมสังคมฯ      (ต่อจากหน้า 6)

ผศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด คณะมนุษยศาสตร์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน 
(ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีความ- 

จำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา 

ที่เปิดสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา 

จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นดังนี้

ช่ือกระบวนวิชา วันเวลาและห้องเรียนเดิม วันเวลาและห้องเรียนใหม่

ECO2101 TH				09.30	-	11.20			ECB2	303 TU				11.30	-	13.20			ECB2	301

ECO3008 TU				11.30	-	13.20			ECB	305 M						13.30	-	15.20			ECB2	803

ECO3303 M						09.30	-	11.20			ECB2	303 W						13.30	-	15.20			ECB2	303

ECO4306 SUN	11.30	-	13.20			ECB2	803 TU				11.30	-	13.20			ECB2	304

HIS4505 TU				11.30	-	13.20			HOB	2411 TH				11.30	-	13.20			HOB	2409

OPR4904 TH				09.30	-	11.20			STB	105 M						13.30	-	16.00			STB	102

 สำหรับ วัน และเวลาสอบไล่ ให้เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน 
(ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 ด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปล่ียนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน 

ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา 

จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นดังนี้

ช่ือกระบวนวิชา วันเวลาและห้องเรียนเดิม วันเวลาและห้องเรียนใหม่

CSC3101 M						07.30	-	09.20			SWB	502 M						11.30	-	13.20			SWB	601

CSC3102 M						11.30	-	13.20			SWB	601 M						07.30	-	09.20			SWB	502

ECO3301 M						13.30	-	15.20			ECB2	401 TH				09.30	-	11.20			ECB2	803

ECO3501 W						09.30	-	11.20			ECB2	401 M						09.30	-	11.20			ECB2	402

EDS3203 TU				11.30	-	13.20			SBB	306 M						11.30	-	13.20			VPB	501

ENS3102 W						09.30	-	11.20			VKB	302 M						11.30	-	13.20			ECB2	305

ENS3301 F							13.30	-	15.20			VPB	302 W						13.30	-	15.20			VKB	502

ENS3401 W					13.30	-	15.20			VKB	402 M						07.30	-	09.20			VPB	402

ENS4303 F							09.30	-	11.20			SBB	303 TU				17.30	-	19.20			VKB	502

HRM3209 M						13.30	-	15.20			VKB	502 TH				13.30	-	15.20			PSA	302

HRM4316 TU				11.30	-	13.20			PSA	303 TU				13.30	-	15.20			PSA	304

 สำหรับ วัน และเวลาสอบไล่ ให้เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30

 ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ได้ขอเปล่ียนแปลงการจัดสอบของกระบวนวิชา COS3108, COS3301 และ HED4110 

ในการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลงการจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว 

จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นคณะดำเนินการ 

จัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 

“สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 38 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน 

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ท้ังน้ีภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จาก 31 หน่วยงาน 

ร่วมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” สร้างสีสันและความสนุกสนาน 

ให้กับผู้ร่วมงานด้วย

        โอกาสนี้ อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์ 

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา กล่าวว่า กีฬาบุคลากร 

ภายในได้จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2519 

 โดยใช้ช่ือว่า “กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง” จนกระทั่งปี 2546 ได้เปลี่ยนชื่อ 

เป็นกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ม.ร. และ 

ในปีนี้ได้จัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย

 “การแข่งขันครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขัน 31 หน่วยงาน 

จัดแข่งขันกีฬาท้ังหมด 16 ชนิด โดยมีการใช้สนามกีฬาท้ังภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬา 

เสมอมาและขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในคร้ังน้ีเป็นจำนวนมาก”

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีสุขภาพพลานามัย

ท่ีแข็งแรง ซ่ึงเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรคร้ังน้ี มีความสำคัญ ฝึกให้รู้จักเคารพกฎ กติกา 

มารยาท และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกัน 

ขอขอบคุณสำนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้บริหาร ตลอดจน

บุคลากรชาวรามคำแหงทุกหน่วยงานท่ีมาร่วมงานในวันน้ีด้วยใบหน้าท่ีย้ิมแย้ม 

แจ่มใส ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง 

เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และมีความสุขย่ิงๆ ข้ึนไป และขอให้การแข่งขัน 

ครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 จากน้ัน เป็นการแสดงเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์” 

ครั้งที่ 38 จำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่ ชุดที่ 1 คือ Werewolf Cover Dance 

จากทีม Vixxtor ซึ่งชนะเลิศการประกวดของบริษัท ซู้ตอิท จำกัด และชุดที่ 2  

คือ ปอม ปอม เชียร์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รางวัลรองชนะเลิศการประกวด 

เชียร์ลีดดิ้งประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 

เวิร์ลเชียร์เป้ียนชีพ กับ 24 ประเทศท่ัวโลก นอกจากน้ียังมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

นัดเปิดสนามระหว่างสำนักงานอธิการบดีกับสถาบันคอมพิวเตอร์ โดยผล 

การแข่งขันสถาบันคอมพิวเตอร์ชนะสำนักงานอธิการบดี 3:2 

ชาวรามฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร
‘สุพรรณิการ์เกมส์’ ครั้งที่ 38



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ถาม	 ดิฉันเป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาค	 2/2556 

แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน/2556	 ประสงค์จะ 

ลงทะเบียนในภาค	1/2557	 ดิฉันต้องชำระค่าธรรมเนียม 

อะไรเพิ่มหรือไม่	 และถ้าดิฉันจะไปลงทะเบียนด้วย 

ตนเองที่มหาวิทยาลัย	 ดิฉันจะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง 

และไปดำเนินการที่ไหน	 ขอความกรุณาตอบให้ทราบ

ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง	

ตอบ	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ค่าลงทะเบียนเรียนและ 

ค่าบำรุงการศึกษา	 ชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2543	 ข้อ	 8	 

“นักศึกษาผู้ใดค้างชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 

เป็นเวลา	 2	 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันโดยไม่ชำระ 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในวันสุดท้ายของกำหนด 

วันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป	 ให้ถอนช่ือ 

นักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา”

	 จากข้อบังคับข้างต้นนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน 

ภาคฤดูร้อน	 จึงไม่ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพแต่อย่างใด 

จะกำหนดเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงในภาคปกติเท่านั้น

	 การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย	

มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

	 1.		 ส่ิงท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนประกอบด้วย

	 	 1.1	 สมุดลงทะเบียนเรียน	(ม.ร.36)

	 	 1.2	 แถบรหัสกระบวนวิชา	(ม.ร.	37)	บาร์โค้ด 

7	หลัก

	 	 1.3	 บัตรประจำตัวนักศึกษาที่ติดแถบรหัส 

ประจำตัว

	 2.	 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนกำหนดวัน 

ลงทะเบียนเรียน

	 	 2.1	 เขียน	ชื่อ-	นามสกุลและรหัสประจำตัว 

นักศึกษา	ตามท่ีระบุไว้ทางด้านซ้ายของสมุดลงทะเบียน 

เรียน	(ม.ร.36)

	 	 2.2	 สอดบัตรประจำตัวนักศึกษาด้านที่มี 

แถบรหัสประจำตัวลงในช่องพลาสติกทางด้านซ้าย 

ตอนล่างของสมุดลงทะเบียน	(ม.ร.36)

	 	 2.3	 ตรวจสอบรายช่ือกระบวนวิชาท่ีต้องการ 

จะลงทะเบียนเรียนจาก	ม.ร.30	ของภาคเรียนนั้น	ๆ

	 	 2.4	 ตัดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการจะ

ลงทะเบียนเรียนจากสมุดแถบรหัส	 (ม.ร.37)	 บาร์โค้ด	

7	หลัก

	 	 2.5	 สอดแถบรหัสกระบวนวิชา	(BAR	CODE) 

ตามอักษร	 A-Z	 และเรียงหมายเลขจากน้อยไปหามาก 

ลงในช่องพลาสติกด้านขวาของสมุดลงทะเบียน	(ม.ร.	36) 

โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข1,2,3....	ตามลำดับ

	 	 2.6	 ตัดแถบรหัสจำนวนหน่วยกิตรวมให้ 

เท่ากับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้วสอดลง

ในช่อง	“จำนวนหน่วยกิต”

	 	 2.7	 นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาใน 

ภาคเรียนนั้น	ๆ	ให้ทำเครื่องหมาย	“X”	ลงในช่อง	

“ขอจบการศึกษา” กองบรรณาธิการ

	 3.	 ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

	 	 3.1	 นำสมุดลงทะเบียนเรียน	 (ม.ร.	 36)	 ที่ 

ดำเนินการตามข้ันตอนข้างต้นแล้วย่ืนให้เจ้าหน้าท่ีตาม 

เคาน์เตอร์	 ชั้น	 1	ของอาคารเวียงคำ	 (VKB)	พร้อมทั้ง 

เตรียมจำนวนเงินให้พอดีกับค่าลงทะเบียนเรียน

	 	 3.2	 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 

เรียนและชำระเงิน

	 	 3.3	 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและสมุดลง 

ทะเบียน	 (ม.ร.	 36)	 คืน	 เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน 

ครั้งต่อไป	และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานใน 

การเข้าสอบ

	 	 3.4	 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินแล้วตรวจดู 

กระบวนวิชา	 หากพบข้อผิดพลาดให้ทักท้วงก่อนออก 

จากเคาน์เตอร์	มิฉะนั้นถือว่าถูกต้องแล้ว

คณิตศาสตร์ชาวบ้าน (1)

	 ท่านผู้อ่านเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมชาวบ้าน 

ธรรมดาซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือมากมาย	 ไม่ได้มีความรู ้

ทางวิศวกรรม	 ไม่ได้มีเคร่ืองมือเคร่ืองวัดท่ีเป็นเทคโนโลยี 

สมัยใหม่	 แต่สามารถสรรค์สร้างงานท่ีต้องอาศัยการคิด 

การคำนวณซึ่งรู้จักกันดีในคำว่า	 “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”	

ในบทความนี้จะขอนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็น 

เกร็ดความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เขียนขอเรียกว่าคณิต-

ศาสตร์ชาวบ้านพอเป็นสังเขปดังนี้

	 อุปกรณ์สำคัญในการใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ชาวบ้านคือ	เชือกและสันตรง		เชือกเทียบได้กับวงเวียน	

และสันตรงเทียบได้กับไม้บรรทัด	ในวิชาเรขาคณิต

ปัญหาท่ี 1	 แนวนอนหรือแนวระดับ	 กับแนวตั้งหรือ 

	 	 แนวฉาก

	 ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับแนวนอนและ

แนวตั้งที่รู้จักกันดี	คือ	แกน	x	และแกน	y	โดยที่แกน	x	

เป็นแกนนอน	และแกน	y	เป็นแกนตั้ง	ดังรูป

 

	 ตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์ชาวบ้านในการลาก 

แนวระดับ	เช่นต้องการเทพื้นราบด้วยซีเมนต์	ถ้าไม่ใช ้

แนวระดับพื้นจะเอียง			

					 สำหรับแนวตั้งเราใช้หลักการตกตั้งฉากหรือ 

เส้นแนวด่ิง	โดยใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกว่าลูกด่ิงเป็นลูกตะก่ัว 

ทรงกรวยยอดแหลมผูกเชือกใช้ห้อยเพื่อหาแนวดิ่ง	 

ตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์ในการลากแนวดิ่ง	เช่นการ 

ตั้งเสาให้ตั้งฉากกับพื้นใช้ลูกดิ่งผูกที่กลางเสาปล่อย 

ลงมา	ถ้าปลายลูกดิ่งอยู่กึ่งกลางเสาแสดงว่าเสาตั้งตรง

แต่ถ้าไม่อยู่กึ่งกลางเสาแสดงว่าเสาไม่ตั้งตรง

	 ตัวอย่างการใช้เส้นในแนวระดับและแนวดิ่ง 

ในคณิตศาสตร์ชาวบ้าน	 โดยมากจะพบในงานก่อสร้าง 

เช่น	 ช่องประตู	 หน้าต่าง...เป็นต้น	 ปัญหาภูมิปัญญา 

ทางคณิตศาสตร์ยังมีอีกมากมาย		พบกันฉบับหน้า

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 นายรวี เตียงเกต	ุ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	

กล่าวว่า	 การปฐมนิเทศครั้งนี้ได้ความรู้และสนุกกับ 

กิจกรรมที่ทำกับรุ่นพี่และเพื่อนๆคณะสื่อสารมวลชน 

ที่ตัดสินใจเลือกเรียนคณะสื่อสารมวลชน	 เพราะคิดว่าม ี

ความชอบและถนัดด้านการสื่อสาร	 การถ่ายภาพ	 และ 

ชอบทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ	

 “ผมเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ สถานประกอบการต่างๆ 

ให้การยอมรับ และเชื่อมั่นว่าถ้าจบจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงภายในระยะเวลา 4 ปี ก็จะมีงานรองรับอย่าง 

แน่นอน นอกจากน้ีรามคำแหงยังเป็นสถาบันท่ีเปิดโอกาส 

ให้กับคนที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จะได้เป็น 

การแบ่งเบาภาระของครอบครัว อีกท้ังถือเป็นประสบการณ์ 

ในการทำงานอีกด้วย”

 นางสาวณัฐวดี ป่ินทอง	นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	รู้สึกดีใจท่ีได้มาร่วมงานปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ครั้งนี้	 การสอบที่ผ่านมาไม่ได้แอดมิชชั่น 

เข้ามหาวิทยาลัยไหนเลย	ตั้งใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงตั้งแต่แรก	 เพราะอยากเรียนภาษาอังกฤษ  

ปัจจุบันภาษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ	และมีบทบาทใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

 “ก่อนหน้านี้ เคยไปอยู่ประเทศจีนมาก่อนจึง 

ทำให้สามารถพูดภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ อีกทั้ง 

ยังอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ซึ่งตั้งใจมา 

เรียนที่รามคำแหงเพราะเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ กว่าจะ 

จบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงมั่นใจว่าถ้าเลือกเรียนที ่

รามคำแหงแลว้ จะสามารถจบไปเปน็บณัฑติทีม่คีณุภาพ 

และได้รับความเช่ือถือจากสถานประกอบการท้ังภาครัฐ 

และเอกชน”

นายรวี  เตียงเกตุ นางสาวณัฐวดี  ปิ่นทอง

เปิดใจเฟรชชี่ลูกพ่อขุนฯ               (ต่อจากหน้า 4)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ภาค 1 / 2557

 SPN 4201
การแปลภาษาสเปน - ไทย 1

รศ.สมร  วิเศษมณี

 เวลา-สถานที่บรรยาย		ศุกร์		09.30	-	11.20	น. 

ห้อง	SWB	705

 การวัดผล 	 ข้อสอบอัตนัย	 2	 ตอน	 ตอนที่ 1  

เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีการแปลหัวข้อต่างๆ	ตอนที่ 2 

แปลประโยค	 ข้อความและเนื้อเรื่องจากภาษาสเปนเป็น

ภาษาไทย

 เวลาสอบ	2	ช่ัวโมง	30	นาที	คะแนนเต็ม	100	คะแนน	

คะแนนสอบผ่าน	50	%		

	 วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

 ตำรา 	 	 การแปลภาษาสเปน	 -	 ไทย	 1	 (SN	 411)	

ผู้เขียน	รศ.สมร		วิเศษมณี

 ขอบเขตเน้ือหาวิชา	 	 ศึกษาทฤษฎีการแปลเบ้ืองต้น  

ความหมายและความสำคัญของการแปล	 ปัญหาและ 

ข้อผิดในการแปล	ประเภทของความหมายและการวิเคราะห์

ความหมาย				ความแตกต่างของระบบภาษาและความ 

แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม		งานแปลแบบต่างๆ		

การแปลคำศัพท์เฉพาะ		การแปลสำนวนโวหาร	คำพังเพย 

และสุภาษิต		การแปลประโยคชนิดต่าง	ๆ 		การแปลประโยค 

ลักษณะพิเศษ		วิธีการถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทย

ให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและได้ภาษาแปลที่สละสลวย	

โดยฝึกฝนการแปลคำ	สำนวน	 รูปประโยคลักษณะต่าง	ๆ 

ขั้นตอนการแปล	 วิธีการแปล	 และการปรับบทแปล	 

โดยมีการเปรียบเทียบลักษณะภาษาระหว่างภาษาสเปน

และภาษาไทย	

 วิธีการสอน 

	 -		บรรยายเน้ือหาวิชาในแต่ละบท	โดยใช้ส่ือท่ีเป็น	

ตำรา	 เอกสารประกอบเพิ่มเติม	 	 โปรแกรมPower	Point		

ตัวอย่างหนังสือแปลต่างๆ	และเว็บไซต์ภาษาสเปน

	 -		ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรม 

แต่ละบท	และในเอกสารเพิ่มเติม

	 -			ฝึกวิเคราะห์ความหมายของคำ	 ประโยค	 และ

หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

	 -	 ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆจากงานแปลในกิจกรรม

	 -	 ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายและการ 

ปรับบทแปล

 ข้อแนะนำ	 นักศึกษาควรอ่านตำราและปฏิบัต ิ

ตามคำแนะนำในตำรา	 (ในกรณีที่ตำราหมด	 นอกจาก 

ใช้บริการท่ีสำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย	 นักศึกษา 

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

การแปลจะต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีการแปล	 ดังนั้น 

นักศึกษาจึงควรฝึกแปลตามขั้นตอนต่างๆ	 ของทฤษฎี 

การแปล	 โดยนักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์

ระบบของภาษามากกว่าการหาคำศัพท์จากพจนานุกรม	

หมั่นทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในทุกบทเรียนเพื่อให ้

เกิดความชำนาญในการแปล	และนักศึกษาสามารถตรวจสอบ 

สำนวนแปลได้จากแนวเฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม	 ควรฝึก 

การอ่านประโยคภาษาสเปนทั้งการอ่านออกเสียงและ 

การอ่านเพื่อความเข้าใจนอกจากเป็นการฝึกทักษะ 

การอ่านแล้วยังจะช่วยเสริมทักษะการเขียนภาษาสเปนด้วย	

และควรอ่านเอกสารและหนังสือภาษาไทยท่ีหลากหลาย

สาขาความรู้เพื่อหาความรู้รอบตัวและเป็นการเพิ่มพูน 

คลังคำรวมทั้งสำนวนและประโยคภาษาไทยที่จะเป็น 

ภาษาในฉบับแปล		

 อาจารย์ผู้สอน				ผศ.ดร.อัญชลี		โตพึ่งพงศ์

 วันเวลาและสถานที่เรียน ศุกร์	 13.30-15.20	 น.	 

	 ห้อง	LAB	HOB	อาคาร	1	ชั้น	3

	 การเรียนภาษาต่างประเทศมิใช่เพียงแต่จะเรียน 

คำศัพท์	สำนวน	 ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเท่าน้ัน 

นักศึกษาควรเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศน้ัน	ๆ	 ด้วย 

วิชา	 GER	 2502	 (GN	 255)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้

นักศึกษาเข้าใจเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี	และความรู้ทางสังคมท่ัวๆ	ไปในประเทศเยอรมนี 

ปัจจุบัน	

 เนื้อหาของกระบวนวิชาโดยสังเขป

บทที่	1	 ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของเยอรมนีจาก 

	 อดีตสู่ปัจจุบัน

บทที่	2		 การเมืองในประเทศเยอรมนี

บทที่	3		 การศึกษาในประเทศเยอรมนี

บทที่	4		 ว่าด้วยภาษาเยอรมัน

บทที่	5		 การอยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี

บทที่	6	 การกินและดื่มในประเทศเยอรมนี

บทที่	7	 ประเพณีในครอบครัว	(พิธีแต่งงานและ

	 ศีลแรกเกิด)

บทที่	8	 เทศกาลแอดเวนท์	และคริสต์มาส

บทที่	9	 เทศกาลคาร์นิวัล

บทที่	10	เทศกาลอีสเตอร์

 ตำราเรียน อัญชลี	 โตพ่ึงพงศ์.	 บทอ่านภาษาเยอรมัน 

เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน.	 พิมพ์คร้ังท่ี	 2. 

กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2554.

 ซีด	ี ซีดีประกอบกระบวนวิชา	 “บทอ่านภาษา

เยอรมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน”	

(หาซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร	คณะมนุษยศาสตร์)

 วิธีประเมินผล ข้อสอบปรนัยผสมอัตนัย	100	คะแนน 

สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียน	 สามารถทำคะแนนเก็บในห้อง 

ได้	20	คะแนน	โดยแบ่งเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม	ส่งการบ้าน 

และเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ	10	คะแนน	การทดสอบย่อย	

(2	ครั้ง)	10	คะแนน	การสอบปลายภาค	80		คะแนน

 วันเวลาสอบ วันจันทร์ที่	 10	 พฤศจิกายน	 2557	 

	 	 	 	 				คาบเช้า

 GER 2502 (GN 255) 
บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน
(Readings in Modern German Living)

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 	 กล่าวว่าการจัด 

กิจกรรมรับเพื่อนใหม่เป็นกิจกรรมที่มี	2 มิติ	สำหรับ 

มิติที่ 1	 คือ	 ต้องรู้ว่าจะรับน้องอย่างไรจึงจะด ี

มิติที่ 2	 คือ	 รับน้องอย่างไรจึงจะไม่เป็นการล่วง 

ละเมิดสิทธิ	 สาเหตุการล่วงละเมิดสิทธิเกิดจาก	

2 สาเหต	ุ คือ	 สาเหตุที่ 1	 เกิดจากความคึกคะนอง	

ถือเป็นพฤติกรรมกลุ่ม	 ต้องการแสดงศักยภาพของตนเอง 

ให้ผู้อื่นยอมรับ	 เมื่อเกิดความคึกคะนองแล้วก็จะ 

สื่อพฤติกรรมที่คาดไม่ถึง	โดยไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อผล 

ท่ีจะตามมา	ทำให้เกิดปัญหา	สาเหตุท่ี 2	คือ	การด่ืมสุรา 

และสารเสพติดทุกประเภททำให้ขาดความยับย้ังช่ังใจ 

เกิดความกล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าและทำในสิ่งที่  

ไม่ควรทำ	 เมื่อนักศึกษามารวมกลุ่มกัน	 จะต้องรู้จัก 

ตักเตือนห้ามปรามกัน	 เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ ์

รุนแรงขึ้น

 “สำหรับข้อควรระวังของนักศึกษาหญิง ต้อง 

พยายามอย่าอยู่คนเดียว ไปไหนจะต้องมีเพ่ือนไปด้วย 

ทุกคร้ัง ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเอง รู้จักป้องกันตัวเอง 

ไม่ให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีสุ่มเส่ียง อย่าประมาท  

สำหรับนักศึกษาชายนอกจากต้องระมัดระวังเรื่อง 

การด่ืมสุราแล้ว ควรระมัดระวังเร่ืองการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศด้วย เพราะปัจจุบันสังคมเปล่ียนไปมาก ทุกส่ิง

ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ 

 การรับเพื่อนใหม่ คือการทำให้เพื่อนรู้สึก 

ประทับใจ รู้สึกอบอุ่น ไม่ใช่การแสดงกิริยาท่าทาง 

ที่ไม่สมควร เพราะถ้าทำอย่างนี้คงไม่มีใครอยู่ร่วม 

ในกลุ่มอีกต่อไป ดังน้ันกิจกรรมท่ีทำจะต้องสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่ม ปลูกฝังให้ม ี

ความรักสถาบัน รักองค์กร หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ดีข้ึน 

ผลท่ีตามมาคือ ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

ต้องเสียใจ จึงต้องมีสติ คิดให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจ 

ทำส่ิงใดลงไป ส่วนนักศึกษาท่ีจะเดินทางไปทำกิจกรรม 

ที่ต่างจังหวัด ควรสอดส่องดูว่าพนักงานขับรถดื่ม- 

แอลกอฮอล์ หรือขับรถเร็วหรือไม่ เพ่ือจะได้ตักเตือน 

กันได้ 

 ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจ 

จะทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ ขอให้ 

การทำกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และสำเร็จตามความมุ่งหวังและขอให้เดินทางโดย 

สวัสดิภาพ”

อธิการบดี ม.ร.ฯ                           (ต่อจากหน้า 2)

 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดกิจกรรมรับน้อง’	57	 โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ร่วม

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะฯอย่างอบอุ่น	

เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2557	ณ	อาคารสุโขทัย	ชั้น17



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม 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

อบรมเพื่อนช่วยเรียนฯ               (ต่อจากหน้า 12)ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ถ้าสู้ไหวเท่าไรก็สู้	 อย่างนั้นก็สู้เลย	 จบเร็วขึ้นแล้ว 

ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่สังคมเข้าไปทำงาน	 เข้าไป 

หาประสบการณ์	 จากการงาน	จากการเรียนรู้	 แล้วก็ 

มีครอบครัวแล้วก็พัฒนาครอบครัวของตนเองออกไป 

สู่ความเจริญงอกงามของบ้านของเมือง	 อย่างน้ีเป็นต้น 

ในการที่เราจะเลือกวิชาเลือกก็ตาม	 ในการที่เราจะ 

เรียนวิชาใดก็ตาม	 นักศึกษาควรที่จะลงทะเบียน	

แล้วก็วางแผนการสอบไปตามแผนการศึกษาที่  

มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	อย่างน้อยก็เป็นแนวทาง	เพ่ือท่ี 

จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นระดับเป็นลำดับไป	

ที่เป็นอย่างนี้นั้นก็เพราะว่า	 กระบวนการการศึกษา 

เขาจะต้องจัดให้มีลำดับของการเรียนรู้	 เช่นวิชาที่อยู ่

ในปีต้น	ๆ	ก็จะเป็นวิชาที่ปูรากฐาน	 เป็นฐานความรู ้

เป็นฐานท่ีจะใช้ดำรงชีพ	 เป็นฐานท่ีจะอยู่ในสังคมน้ัน 

ก็คือวิชาท่ีเป็นสหวิทยาการ	เป็นวิชาท่ีกว้าง	ยังไม่ลึกพอ 

ที่จะเก่งกล้าสามารถอะไรได้	 แต่จำเป็นสำหรับการ 

ที่จะทำให้เก่งกล้าสามารถ	ในกาลภายหน้าต่อไป	 

เป็นฐานความรู้ในการที่จะได้เรียนรู้ต่อไป	 ดังนั้น 

วิชาต่าง	 ๆ	 ในหลักสูตรปี	 สองปีแรกจะเป็นวิชา 

ท่ีว่าด้วยการท่ีจะยังชีพ	 การท่ีจะเข้าใจความเป็นมนุษย์ 

เราพร้อมที่จะเรียน	 เราพร้อมที่จะคิด	 เราพร้อมที่จะ 

เดินไปข้างหน้า	 อย่างเช่น	 วิชาเบื้องต้นต่าง	 ๆ	 ไม่ว่า 

จะเป็นภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 การเมืองการปกครอง 

ของไทย	สังคมศาสตร์เบื้องต้น	วิทยาศาสตร์เบื้องต้น	

จิตวิทยา	ตรรกวิทยา	ประวัติศาสตร์	ตะวันออกตะวันตก 

อารยธรรมต่าง	ๆ	เราจะต้องเรียนรู้ถึงความหลากหลาย 

ของความคิด	ความหลากหลายของวิชาการต่าง	ๆ	

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีจะทำให้เราสามารถเรียนวิชาเหล่าน้ัน 

ได้สูงขึ้นไปอีก	แต่ถ้าหากว่าเราไปเรียนสายตรง	 เช่น 

อยู่คณะนิติศาสตร์	ก็จะได้ต่อยอดจากการที่เราเรียน- 

พื้นฐานไปแล้ว	 ไปเรียนกฎหมายเพิ่มขึ้น	ๆ	สูงขึ้น 

ไปเร่ือย	ๆ	แต่ก็จะต้องหันกลับมามอง	แล้วก็เอาฐานเดิม 

ที่เคยเรียนไว้ในชั้นปีที่	 1	 ปีที่	 2	 เข้าไปปะติดปะต่อ 

เอาไปผสมผสานกับวิชาการท่ีได้เ รียนสูงข้ึนๆ 

ไปด้วย	 น้ันน่ันเอง	 ดังน้ันต้องให้เข้าใจตรงน้ีเสียก่อน 

ถ้าไม่เข้าใจ	 ควรจะอ่านทบทวนท่ีครูเขียนตรงน้ีให้เข้าใจ	

ให้จงได้คือถ้าหากว่า	เราไม่มีความรู้เป็นสหวิทยาการ	

คำว่าสหวิทยาการเข้าใจเอาง่าย	ๆ	 เสียก่อนในตอนนี้ 

ก็คือ	 รู้วิทยาการต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวางนั้นนั่นเอง	

พูดง่าย	ๆ	ว่าถ้าเป็นนายแพทย์ก็สามารถรักษาได้ท้ังตัว 

รู้สรีระร่างกายทั้งตัว	 แต่จะให้เก่งเสียเลยทีเดียว 

ก็ยังไม่ได้	 ต้องเรียนแพทย์ที่สูงขึ้นไปอีก	 เจาะเฉพาะ	

หู	ตา	คอ	จมูก	อะไรต่าง	ๆ	เจาะเฉพาะไป	แล้วยิ่งสูง 

ขึ้นไป	 ก็ยิ่งเจาะเฉพาะลึกลงไปอีก	 นี่อย่างนี้เป็นต้น 

 ดังนั้นการเรียนในคณะบริหาร	 การเรียน 

ในคณะรัฐศาสตร์	 การเรียนในคณะเศรษฐศาสตร	์

การเรียนในคณะใดก็ตามแต่	เราก็จำเป็นจะต้องเรียน 

ความรู้พื้นฐาน	 ว่าสังคมบ้านเมืองเราเป็นอย่างไร	

มีประวัติศาสตร์	 มีความเป็นมาของมนุษยชาต ิ

ในตะวันออกตะวันตก	 อย่างไร	 เราเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ 

หมายความว่าอย่างไร	 เราเข้าใจว่าการปกครอง 

หมายความว่าอย่างไร	 เข้าใจว่ากฎหมาย	หมายความ 

ว่าอย่างไร	 เป็นความเข้าใจโดยท่ัวไป	แต่เรายังไม่ได้ลงลึก 

ไปในโอกาสต่าง	 ๆ	 ที่ควรจะมีควรจะเป็น	 ดังนั้น 

ในคราวต่อ	ๆ	ไป	ครูจะพูดลึกลงไปถึงการเรียนแต่ละคณะ 

ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง	 ในฉบับน้ีก็พูดถึงให้เป็นแนวทาง 

เพ่ือท่ีนักศึกษาจะได้ไปทบทวนแผนการศึกษา	 จะได้ 

ไปทบทวนคู่มือในการศึกษา	 หรือคู่มือในการสมัคร 

นั้นอีกครั้งหนึ่ง	 ขอให้ทบทวนอย่าคิดว่าจำได้	 ขอให้ 

ทบทวน	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

สถาบันนานาชาตฯิ                     (ต่อจากหน้า 12)

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “อบรมส่งเสริม 

มารยาทไทย” ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ  

ห้อง 0322 อาคารสุโขทัย (ชั้น 3) เพื่อให้นักศึกษาเป็น 

ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อยตามแบบ 

อย่างการดำเนินชีวิตแบบไทย รู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ 

วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม 

ประกวดมารยาทไทยกับหน่วยงานภายนอกร่วมกับ 

สถาบันการศึกษาต่างๆโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านมารยาทไทย เป็นผู้อบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 - การฝึกปฏิบัติการแสดงความเคารพ 

การเดิน การยืน การเดิน การนั่ง ในโอกาสต่างๆ

 - ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ถ ว า ย ค ว า ม เ ค า ร พ 

การทูลเกล้าถวายสิ่งของ การรับพระราชทานสิ่งของ

 - ก า ร ก ร า บ แ บ บ เ บ ญ จ า ง ค ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  

การกราบผู้ใหญ่

 - การสร้างค่านิยมแบบไทย การนำวัฒธรรม

และมารยาทไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 - การฝึกปฏิบัติมารยาทไทยสามารถพัฒนา 

เป็นผู้ฝึกสอนมารยาทไทยได้

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านวิชาชีพครู 

งานด้านบริการ การโรงแรม การท่องเท่ียว และอาชีพอ่ืนๆ 

 หลักฐานการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัว- 

ประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 

(รับรองสำเนาถูกต้อง) 

 ขอเชิญนักศึกษา/บัณฑิต/บุคคลท่ัวไป เข้าร่วม 

โครงการฯ โดยสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานแนะแนว จัดหางาน 

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)  

โทร. 0-2310-8126 (ในวันและเวลาราชการ)  

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือ 

และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรายบุคคลด้วย 

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ม.ร.อบรมส่งเสริมมารยาทไทย
 “การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่ออบรม 

นักศึกษาปกติหรือผู้มีจิตอาสาให้มีความรู้เกี่ยวกับ

คนพิการ วิถีการดำเนินชีวิตของผู้พิการ และเรียนรู้ 

การกายภาพบำบัดเบ้ืองต้นกับผู้พิการได้ ท้ังน้ี ยังเป็น 

การส่งเสริมให้นักศึกษา ม.ร. ใช้เวลาว่างให้เป็น 

ประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็น 

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม ตามปรัชญา 

และปณิธานของ ม.ร. ที่จะจรรโลงให้สังคมไทย 

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป”

 อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ดูแลนักศึกษาพิการ

ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด	 อำนวยความสะดวก

ท้ังด้านการเรียนการสอน	 อาคารสถานท่ี	 และอุปกรณ์ 

เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยสอน	 รวมท้ังเพ่ือนนักศึกษา

ท่ีมีจิตอาสาเข้ามาดูแลเป็นเพ่ือนช่วยเรียนและช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆ	 เพ่ือให้นักศึกษาผู้พิการได้ศึกษาเล่าเรียน 

อย่างมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ 

ไม่ต่างกับคนปกติทั่วไป	

 “ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่มีจิตอาสา 

เข้าร่วมโครงการฯในคร้ังน้ี ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีความเอ้ืออาทร

ต่อเพ่ือนมนุษย์ผู้พิการ ช่วยให้พวกเขาได้เรียนหนังสือ 

อย่างมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป  

และหวังอย่างย่ิงว่านักศึกษาจะนำประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากวิทยากรท้ังด้านความรู้เก่ียวกับผู้พิการประเภทต่างๆ 

และการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้พิการ  

มาปรับใช้กับการเป็นอาสาสมัครเพ่ือนช่วยเรียนต่อไป”

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ 

สถาบันฯเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้  

สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา	ในโอกาสน้ีสถาบันฯ 

ได้มอบประกาศนียบัตร	 และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ปริญญาโทท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียรวมแต่ละภาคการศึกษา

มากกว่า	3.80	เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมนักศึกษา 

ที่มีผลการเรียนดีเลิศและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีด้วย



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๕) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

อบรมเพื่อนช่วยเรียน

สำหรับนักศึกษาพิการ

มษ.จัดอบรมภาษารัสเซีย

    
 
 
 
 
 

	 ผู้มาใหม่ทั้งหลายครับ	 ครูอยากจะพูดต่อ 

จากคราวที่แล้วว่า	 ผู้มาใหม่	 ควรจะตื่นตาตื่นใจ	

ควรจะสนใจเร่ืองอะไรกันบ้าง	 ในโอกาสท่ีมาเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรา	

	 เมื่อเราลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว	

จะอย่างไร	 เราก็จะต้องสอบให้ได้	 จะอย่างไร 

เราก็จะต้องสำเร็จให้ได้	 จะอย่างไรเราก็จะต้องม ี

ประสบการณ์	 จะอย่างไรเราก็จะต้องฝึกฝนตนเอง 

ก่อนที่จะจบออกเป็นบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม 

ออกไปรับใช้บ้านเมือง	 ออกไปทำมาหารับประทาน 

รับใช้ตนเองคือหาทางยังชีพด้วยสุจริตและ 

อยู่เป็นคนที่อยู่ได้ในทุกที่ทุกแห่ง	 เข้ากับคนอื่น 

เขาได้	 สามารถที่จะทำคุณประโยชน์อะไรต่าง	 ๆ 

ให้เกิดแก่ท้ังตนเอง	ท้ังสกุลวงศ์		ท้ังบ้านท้ังเมืองได้	

 ครูพูดอย่างน้ีดูเหมือนว่า	 จะเป็นการวาดฝัน 

ให้ลูกศิษย์สูงเกินไป	 ความจริงแล้ว	 คนเรานั้น 

จะต้องฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึง	ถ้าเพียงแต่เราคิด 

อยู่ว่า	เราจะเรียนหนังสือนิด	ๆ	หน่อย	ๆ	พอให้รู้	

ไม่อายเขาแค่นั้นก็ไม่น่าจะต้องมาเสียเวลาเป็น 

นักศึกษา	ไม่ต้องมาเสียเวลาขวนขวายหาความรู้ 

อะไรมากมาย	 เพียงแต่ว่าทำงานไปและก็พยายามฟัง 

พยายามอ่าน	 พยายามสืบค้นด้วยตัวเอง	 จากข้อมูล

ข่าวสารแค่นั้นก็เพียงพอ	 แต่คำว่าแค่นั้นก็เพียง

พอนั้นหมายความว่า	 ชีวิตไม่ได้มีความหวังอะไร	

ซึ่งมนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์อยู่ตรงที่ว่า	 ชีวิต 

เราอยู่ได้ด้วยความหวัง	 อยู่ได้ด้วยพละกำลังที่จะ 

ขับดันให้เราคิด	ให้เราพูด	ให้เรากระทำ	ในสิ่งที่ด ี

ข้ึนไปเร่ือย	ๆ	พูดง่าย	ๆ	ว่ามีการพัฒนาข้ึนไปเร่ือย	ๆ 

	 ลู กศิษย์ ครับ เมื่ อมา เรี ยนและสั งกัด 

คณะอะไร	 คำว่าคณะในรามคำแหงน้ันเป็นคณะวิชา 

มีคณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์	 แล้วก็อื่น	 ๆ	 เช่นรัฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	

ศิลปกรรมศาสตร์	 หรือถ้าหากว่าสูงกว่าช้ันปริญญาตรี 

ก็มีคณะท่ีเรียกว่าบัณฑิตวิทยาลัย	 น่ีอย่างน้ีเป็นต้น 

	นกัศกึษาทีเ่ขา้มาในชัน้ปรญิญาตรนีัน้	กอ่นอืน่จะ

ต้องดูแผนการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน	 ท่ีบอกว่า 

แผนการศึกษาของตนเองให้ชัดเจนนั้นอยู่ที่ 	 

ต้องดูคู่มือท่ีใช้ในการสมัครนักศึกษา	 คู่มือเล่มหนา	ๆ	นั้น 

นั่นเอง	 เปิดดูหลักสูตรให้เข้าใจว่า	 ปีใด	 เทอมใด 

จะลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรได้บ้าง	เรียนได้มากน้อย 

แค่ไหน	เพียงใด	ถ้าหนักไปเราก็ผ่อนคลายลง	

ผู้มาใหม่ (๒)

(อ่านต่อหน้า 11)

  

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

 ภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดอบรมภาษารัสเซีย 

ครั้งที่	 45	 สำหรับบุคคลทั่วไป	 ระหว่างวันที่ 23 

สิงหาคม - 18 ตุลาคม 2557	 โดยเปิดอบรม 

4	 หลักสูตร	 หลักสูตรละ	 48	 ชั่วโมง	 เน้นทักษะ 

การฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	 หลักสูตรท่ีเปิดอบรม 

คือ	 ภาษารัสเซียพื้นฐาน	 1	 (RS1)	 ภาษารัสเซีย 

พ้ืนฐาน	2	(RS2)	ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน	3	(RS3)	และ 

ภาษารัสเซียเพ่ือการท่องเท่ียว	(RT1)	จัดอบรมวันเสาร์ 

เวลา	09.00-16.00	น.	ค่าอบรม	หลักสูตรละ	2,800	บาท

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 15 สิงหาคม 2557 

(เว้นวันอาทิตย์)	 ท่ีสาขาวิชาภาษารัสเซีย	อาคาร	2	 ช้ัน	3 

ภาควิชาภาษาตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร์	 

โทร.0-2310-8268,	 0-2318-0054-5	 ต่อ	 1061,	

1099	 หรือ	 081-854-3340,	 081-647-1200,	 

081-551-7219	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหาร 
ให้การต้อนรับ	พล.ท.ยศนันท์ หร่ายเจริญ	 ผู้บัญชาการ 
หนว่ยบญัชาการรกัษาดนิแดน	ในโอกาสมาเป็น 
ประธานในพิธีประดับเลขหมายชั้นปีนักศึกษา-
วิชาทหาร	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เมื่อวันที่	18 
กรกฎาคม	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน- 
รามคำแหงมหาราช

 อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบด ี

ฝ่ายธุรการ	 เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัคร 

เพื่อนช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ	 โดยมี	 

นายปรารภ ลีลาศเจริญ	 ผู้อำนวยการกองงาน 

วิทยาเขตบางนา	 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และ 

นักศึกษาร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน	 2557 

ณ	 ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	นายปรารภ ลีลาศเจริญ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษา 

ทั่วไปและนักศึกษาพิการอย่างเท่า เทียมกัน 

โดยไม่จำกัดจำนวนและประเภทความพิการ 

ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการ	 จำนวน	 315	 คน	 แบ่งตาม 

ประเภทความพิการ	6	ประเภท	ได้แก่	พิการทางการ 

มองเห็น	 จำนวน	 120	 คน	พิการทางร่างกายหรือ 

สุขภาพ	 จำนวน	 125	 คน	 พิการทางการได้ยินหรือ 

สื่อความหมาย	จำนวน	45	คน	พิการทางสติปัญญา	

จำนวน	 10	 คน	 และพิการทางจิตใจ/พฤติกรรม	

จำนวน	9	คน	และบุคคลออทิสติก	จำนวน	6	คน	 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาได้ดำเนินการ 

จัดบริการสวัสดิการด้านต่างๆ	 ให้กับนักศึกษา 

ทั่วไปและนักศึกษาพิการ	 ตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย	 ด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยมีหน่วยบริการนักศึกษาพิการ	 คอยดูแลเรื่อง 

สื่อการเรียนการสอน	สิ่งอำนวยความสะดวก	 

บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับ 

นักศึกษาพิการ	 สอดคล้องตามพระราชบัญญัต ิ

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	พ.ศ.	2551

	 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ 

ปริญญาโท	ประจำภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2557	

โดยมอีาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์	ุ ผู้อำนวยการ 

สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นประธานให้โอวาท 

แก่นักศึกษา	มีอาจารย์ ดร. พัด ลวางกูร	รองผู้อำนวยการ 

สถาบันการศึกษานานาชาติ	อาจารย์ ดร. มิเกล่า 

เดอ เจนนาโร  Professor Barry John Clements 

Prof. Dr. Robert James McClelland	 และ 

เจ้าหน้าท่ีสถาบันการศึกษานานาชาติ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ให้การต้อนรับ	 เม่ือวันท่ี	 6	กรกฎาคม	2557 

ณ	อาคารสำนักพิมพ์	ชั้น	8

 ทั้งนี้	 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 

ในการศึกษา	

สถาบันนานาชาติ 
ปฐมนิเทศ นศ.ปริญญาโท

พิธีประดับเลขหมายช้ันปี นศท.


