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(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

นศ.รามฯคว้าแชมป์การแข่งขันร่มร่อนนานาชาติ

(อ่านต่อหน้า 2)

  น.ส.นันท์ณภัส ภุชฌงค์ “น้องบี” 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง คว้าแชมป์คะแนนรวม 

สูงสุดบุคคลหญิง ในการแข่งขัน 

ร่มร่อนนานาชาติราชบุรี ครั้งที่ 9

  สมาคมกีฬาทางอากาศและ 

การบินแห่งประเทศไทยในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ร่วมกับองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลรางบัว จัดการแข่งขัน 

ร่มร่อนนานาชาติราชบุรี ครั้งที่ 9 

“9th Ratchaburi Paragliding Championship Open 2014” 

ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 

และถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน 

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีการแข่งขันประเภทบินเดินทาง 

(Cross Country) บินลงเป้าแม่นยำ (Accuracy) ผลการแข่งปรากฏว่า 

นางสาวนันท์ณภัส ภุชฌงค์ หรือ “บี” นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศบุคคลหญิง 
(อ่านต่อหน้า 11)

 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม ท่ีผ่านมา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วย 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. 

นำผู้ประกอบการหอพักติดดาว 

บริเวณโดยรอบ ม.ร.หัวหมากและ 

วิทยาเขตบางนา จำนวน 50 คน 

เยี่ยมชมการบริหารจัดการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

ธนบุรี (มจธ.) ในโครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้ประกอบการหอพัก” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพักแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีบริหาร

 

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น 

ประจำปี 2556 โดยมีพลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ 

รักษาดินแดน เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน  

ศูนย์การกำลังสำรอง (ศูนย์ใหญ่ รด.)

 อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วย 

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีรับมอบพันธุ์ไม้พะยูงจาก 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร.  
จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ประกอบการหอพัก”

      
 “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ รามคำแหง” แนะนำการเขียนคำตอบ
ข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย

 ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการแนะนำวิธ ี

การเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย

สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 

27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น.  

ณ อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ ห้อง 1303 

รามฯ1 (หัวหมาก)

 นอกจากนี้ งานกิจการและบริการ- 

นักศึกษา วิทยาเขตบางนา รามฯ 2 จะจัด 

บรรยายเร่ือง “การเขียนข้อสอบวิชากฎหมาย 

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญร่วมงาน “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ รามคำแหง” 

ในวันท่ี 27 - 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

อาคารคีรีมาศและห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ  

ภายในคณะฯ การจัดงานคร้ังน้ี เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ และเป็นการ 

เผยแพร่ผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีของคณะฯ เน่ืองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทย

ให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

รามคำแหงร่วมปลูกพะยูงอนุรักษ์ป่า ม.ร.รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

รามคำแหงร่วมปลูกพะยูงฯ          (ต่อจากหน้า 1)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช   เมื่อวันที่    31  

กรกฎาคม 2557 ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 

 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  “โครงการ 

ปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง”  อันเนื่องมาจากดำริของ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่มุ่งให้เกิดจิตสำนึก 

ในการดูแล ทะนุบำรุง และรักษาป่าอย่างยั่งยืน  

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ 

เครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ ครอบครัวข่าว 3 (สถานี- 

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3) สิงห์อาสา หน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ    

ร่วมกันนำกล้าไม้ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ 

ไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ   

 “โครงการฯนี้มุ่งให้เกิดผลการอนุรักษ์ป่าไม้ 

อย่างยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไป โดยใช้ศาสนานำทาง  

สร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้

คนไทยเข้าใจในการรักษาป่าไม้และร่วมกันอนุรักษ์

อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้ฉาบฉวย  

แต่จะมีการติดตามผลทุก ๆ 3 เดือน สำหรับกล้าไม้ 

ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ จำนวน 300 ต้น    

    ในส่วนของรามคำแหง ตั้งใจว่าจะนำไปปลูก 

ตามสาขาวิทยบริการฯ ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ เพ่ือร่วมกัน 

อนุรักษ์และรักษาผืนป่าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 

ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” อาจารย ์

สมหมายกล่าว  

 ในโอกาสนี้  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   

พร้อมทั้งผู้แทนของหน่วยงานที่ เป็นเครือข่ายฯ 

นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมปลูกต้นพะยูงเป็น 

ปฐมฤกษ์ ณ ข้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ในบริเวณ 

วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วย 

จัดการหอพัก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

ผู้ประกอบการหอพักกับ ม.ร. โดยมี อาจารย์วิสุทธิ์ 

ดามาพงษ์ ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี นายภิญโญ  ยิ่งชัชวาลชัย ผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการหอพักฯ และเจ้าหน้าท่ีดูแลหอพัก ตลอดจน 

ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย  มจธ.ให้การต้อนรับ

 โอกาสนี้ อาจารย์วิสุทธิ์  ดามาพงษ์ ที่ปรึกษา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กล่าวว่า ดีใจท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้ประกอบการ

หอพักติดดาวในเครือข่าย ม.ร.  มาเย่ียมชมการบริหาร 

งานหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

ธนบุรีครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ประกอบการ 

หอพักเครือข่ายท้ังสองมหาวิทยาลัยได้มาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน   

ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงท่ีจะนำความรู้และแนวทางต่างๆ

กลับไปพัฒนามาตรฐานหอพักให้มีคุณภาพ รวมทั้ง 

ช่วยกันดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน ให้พวกเขา 

ได้อยู่อาศัยเหมือนบ้านของตนเองด้วย

 “เคยคิดจะสร้างหอพักในรั้วมหาวิทยาลัย 

ท่ีดีท่ีสุดในโลกหรือหอพักในจินตนาการท่ีมีรูปแบบ 

“living learning and caring center” คือ เป็นทั้ง 

ที่พักอาศัย สถานที่ศึกษา และเป็นสถานที่พัฒนา 

นักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เสริมให้กับนักศึกษา

ท้ังด้านวิชาการและกิจกรรม รวมท้ังจัดสภาพส่ิงแวดล้อม 

ของหอพักให้สะอาด   สวยงาม   ร่มรื่น และปลอดภัย 

แต่การสร้างหอพักในความเป็นจริงนั้นต้องคำนึงถึง 

ปัจจัยและบริบทหลายๆ อย่างประกอบกัน       ซึ่งมจธ. 

ก็ได้ดำเนินการสร้างหอพักและดูแลเอาใจใส่นักศึกษา

อย่างดีตลอดมา”

 อาจารย์วิสุทธิ์  ดามาพงษ์ กล่าวอีกด้วยว่า 

ด้านหอพักเครือข่ายของมจธ.นั้น มหาวิทยาลัยได ้

ประสานความร่วมมือกับหอพักบริเวณโดยรอบ 

ให้เข้าร่วมโครงการและจัดโครงการ “หอพักติดดาว” 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหอพักให้ดียิ่งขึ้น  

ซึง่ปจัจบุนัมหีอพกัเขา้รว่มโครงการฯ จำนวน 14 แหง่ 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังอำนวยความสะดวกทางด้าน 

อุปกรณ์ให้ยืมแก่หอพักเพื่อนำไปให้บริการแก่ 

นักศึกษาที่พักอาศัย เช่น ไวท์บอร์ด โต๊ะ เก้าอี้ 

อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 

 “ผู้ปกครองก็รู้สึกมั่นใจและสบายใจที่ส่ง 

ลูกหลานมาเรียนและพักอาศัยในหอพักโดยรอบ  

เพราะมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย 

ต่างดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลานของตนเอง ถือเป็น 

คณะกรรมการภาคประชาชนฯ     (ต่อจากหน้า 1)

การช่วยพัฒนาเยาวชนให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็น 

พลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป”

 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่าในนามของคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ประกอบการ 

เครือข่ายหอพักติดดาว ม.ร. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ท่ีให้โอกาสแลกเปล่ียน 

เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหอพัก และเยี่ยมชม 

หอพักเครือข่ายของ มจธ. ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

สำหรับผู้ประกอบการหอพักท่ีจะนำความรู้และส่ิงต่างๆ 

ที่ได้รับในวันนี้กลับไปพัฒนาหอพักของตนเอง ทั้งนี้  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็จะนำแนวทางการดำเนินการ 

ดูแลหอพักและการจัดต้ังเครือข่ายหอพักของ มจธ. กลับไป 

ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของรามคำแหง เพื่อที่จะดูแล 

นักศึกษาของเราให้ดีย่ิงข้ึนและเพ่ือไปพัฒนาคุณภาพ

หอพักบริเวณโดยรอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

  สำหรับหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโน- 

โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหาร 

จัดการหอพักในครั้งนี้ ได้แก่ หอพักรัชสิทธิ์วิว 

หอพักสราญสุข หอพักมายเพลส หอพักเบสโฮม 

และหอพักบ้านธรรมรักษา 2 (หอพักหญิงภายใน 

มจธ.)

 สำหรับ รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น 

ประจำปี 2556  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือประเภทสถาบัน 

อุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จังหวัด 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม) 

จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

รับมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ และประเภทโรงเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 โรงเรียน

 นอกจากน้ียังมีพิธีมอบรางวัลผู้กำกับนักศึกษา 

วิชาทหารดีเด่น ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

และ นครปฐม) จำนวน 45 ราย ซึ่งผู้กำกับนักศึกษา 

วิชาทหารจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับรางวัล 

ในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษา 

วิชาทหารพิเศษ ว่าที่ พ.ต.โยธิน  ไพรพนานนท์ และ

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงสมพร  บุญทาวัน

ม.ร.รับรางวัลสถานศึกษาฯ           (ต่อจากหน้า 1)

แนะนำการเขียนคำตอบฯ             (ต่อจากหน้า 1)

แบบอัตนัย  ในวันท่ี  28  สิงหาคม  2557  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร PRB ชั้น 4 

  วทิยาเขตบางนา โดยมอีาจารยป์ระจำคณะนติศิาสตร ์ 

เป็นวิทยากร สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีหน่วยบริการ- 

การศึกษา งานกิจการและบริการนักศึกษา  หมายเลข- 

โทรศัพท์ 0-2397-6301 

    ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมฟังตามวัน 

เวลาและสถานที่ดังกล่าว



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ใครท่ีได้ดูรายการข่าว “เร่ืองเล่าเช้าน้ี” 

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คงจะ 

รู้สึก “ท่ึง” เช่นเดียวกับ สรยุทธ สุทัศนะจินดา 

ที่เล่าข่าว เด็กพม่าชนะการประกวด 

คัดลายมือภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทย-

แห่งชาติ ที่ผ่านมา

 “ข่าวรามคำแหง” นอกจากจะทึ่ง 

แล้วยังพลอยนึกถึงนักร้องลูกทุ่งคนหน่ึง

ที่ร้องเพลงไทยได้เพราะและที่สำคัญคือ

ออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตาม 

อักขรวิธี 

 ไม่เพียงแต่คำธรรมดาๆ แต่คำที ่

ออกเสียงไม่ง่าย เขาก็ออกเสียงได้ชัด 

ทั้งๆที่เขาเป็นชาวสวีเดน

 โจนัส แอนเดอร์สัน

 คือ นักร้องเพลงลูกทุ่งที่ “ข่าวราม- 

คำแหง” กำลังกล่าวถึง

 คำประเภท “ระนอง ระยอง ยะลา” 

“ยายกินลำไย น้ำลายยายไหลย้อย” หรือ 

“เช้าฟาดผัดฟัก เย็นฟาดฟักผัด”

 โจนัส ร้องได้ชัดเจน

 “ข่าวรามคำแหง” จึงยินดีอย่างยิ่ง 

ที่จะชวนให้ฟังเพลงใหม่ของเขาที่ชื่อ

 กวางขาวอยู่กลางเขา

 โดยเฉพาะท่อนที่ว่า

 “กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว เหลือ- 

หวีเดียว หิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมา”

 ท้ังเด็กพม่าท่ีชนะประกวดคัดลายมือ 

ภาษาไทย และโจนัส แอนเดอร์สัน ได้ยืนยันว่า

ภาษามิใช่เรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา หรือ 

สิ่งอื่นใด แต่เป็นเรื่องของ

 ความใส่ใจและการฝึกฝน 

 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  

ม อ บ ร า ง วั ล แ ก่ ผู้ ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด 

แต่งกายผ้าไทย ในงาน “รามคำแหงรวมใจ 

แต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 10” 

ใ น โ อ ก า ส พ ร ะ ร า ช พิ ธี ม ห า ม ง ค ล 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 

จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

  สำหรับผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

และความคิดสร้างสรรค์ 

  ประเภทผ้าไหมชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายฐิตินันท์ สุขี จากคณะวิศวกรรมศาสตร ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุภาพ  แก้ววิทยาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ นายพัลลภ  อิงควิศาล จากสำนักหอสมุดกลาง  และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายวิชญะ  พุ่มคง จากสำนัก- 

เทคโนโลยีการศึกษา 

 ประเภทผ้าไหมหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อรไท  ชั้วเจริญ  จากคณะวิทยาศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสรัลยา  น่วมมั่งมี จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ นางอัญชไม  สุข ี จากกองงานวิทยาเขตบางนา และรางวัลชมเชย ได้แก่ อาจารย์ศรัญญา  ระลึกธรรม  

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 ประเภทผ้าฝ้ายชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายพิษณุวัฒน์  แก้ววิทยาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  ไทรเล็กทิม จากคณะศึกษาศาสตร์ รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้แก่ นายนนทศักดิ์  อังกูรวิบูลย์  จากสำนักพิมพ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายนะโม  เลมิเลต 

นักศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 ประเภทผ้าฝ้ายหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาวพรทิพย์ รักบุรี จากสำนักหอสมุดกลาง  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวมนฤดี  เหล่าประดิษฐ์ จากคณะนิติศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก ่

นางสาวดวงพร  วงศ์ประดิษฐ์ จากสำนักหอสมุดกลาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางวจนพร  มงคะ จากสำนัก-

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

 ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทผ้าไหมและผ้าฝ้าย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 

1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

 ส่วนผลการประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชินธัญญา  ชโลทัย  

จากคณะวิทยาศาสตร์ เงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวกฤตพร   ทองภาพ  นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาจารย์ปิยะวรรณ ศรีช่วย 

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ 

นางสาววิชุดา  โคละทัต จากคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ  จากสำนักหอสมุดกลาง 

เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล 

ผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

‘ณฉัตร’ มิสไทยแลนด์เวิล์ดปี 2012 และ ‘โอม’  
The Voice 2 ฝากแนวคิดการอ่านต้องใช้สติ-วิจารณญาณ

ถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ยลพระพักตร์เปี่ยมด้วย	 	 เมตตา
	 เย็นยิ่งยินพระวาจา		 	 ตรัสแล้ว
	 พระหัตถ์โอบอุ้มประชา	 	 ทุกเหล่า
	 น้ำพระทัยผ่องแผ้ว		 	 ดุจน้ำทิพย์พรม
	 	 ประณมประณตน้อม	 	 ถวายพระพร
	 ขอพระเกียรติเกริกขจร	 	 แจ่มหล้า
	 ขอพระอัครบวร	 	 	 เกษมสุข	เสมอนา
	 ไทยทุกถิ่นถ้วนหน้า		 	 เทิดไท้ภักดี
	 ขอพระอยู่คู่ฟ้า	 	 	 ตราบฟ้านิรันดร์เทอญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์  ประพันธ์

 ณฉัตร วัลเณซ่า แฮร์มันน์ เมืองโคตร 

มิสไทยแลนด์เวิล์ดปี 2012 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ‘โอม’ 

ณภัทร ศิรินิล เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 2 

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” 

ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ‘Library Café’ เมื่อวันที่ 28 

และ 30 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง 

สำนักหอสมุดกลาง   

 ‘ณฉัตร’ กล่าวว่า ห้องสมุดยังเป็นแหล่งรวมความรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต ซึ่งนอกจากการอ่านหนังสือเรียนแล้ว ยังมีหนังสือประเภทอื่นๆ 

ให้ค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ภูมิปัญญา หรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน เห็นด้วย 

กับโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ขององค์กรต่างๆ ที่เปิดโอกาสด้านการอ่านให้กับ

ผู้อยู่ไกลห้องสมุด นอกจากการค้นคว้าจากห้องสมุดแล้ว ส่ิงสำคัญสำหรับนักศึกษา

อีกอย่างหน่ึงคือ ประสบการณ์นอกห้องเรียน เม่ือประกอบกับความรู้ในหนังสือ 

จะทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์ในหนังสือนั้นเป็นจริง 

 มิสไทยแลนด์เวิล์ด 2012 กล่าวต่อไปว่า  การอ่านมีความสำคัญในการ 

ช่วยฝึกสมอง นอกจากหนังสือเรียน ยังสามารถเลือกอ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็น 

ประโยชน์รอบตัวในชีวิตประจำวัน และฝึกท่ีจะเป็นนักอ่านท่ีประสบความสำเร็จ 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ต้องใช้สติในการอ่าน การฟัง และวิเคราะห์ 

 “ตัวเองเคยเรียนสาขาสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให ้

เห็นว่าข่าวสารข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ เป็นพื้นฐานก่อนที่เราจะมีประสบการณ ์

จริงในการทำงาน ต่อมาเมื่อเรียนต่อในสาขารัฐศาสตร์ก็เป็นพื้นฐานให้เข้าใจ 

เหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศ ดังน้ัน ขอฝากให้น้องๆ แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ 

อย่าปิดกั้นตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ และภาษาต่างประเทศ ต้องกล้าพูด 

กล้าสื่อสาร

 ... โอกาสนี้ ขอขอบคุณรามคำแหงที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา โดยเฉพาะ 

ผู้ที่ต้องเรียนควบคู่การทำงาน แม้จะเรียนได้ไม่ดีเท่ากับเพื่อนๆ ภูมิใจที่ได้ใช ้

ความพยายามทำสองสิ่งควบคู่กันอย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกันจะบอกตัวเอง 

เสมอว่า ต้องคิดบวก ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน ปัญหาต่างๆ 

ทำให้เราเข้มแข็ง และขอให้น้องๆ ใช้ความพยายามเรียนให้ประสบความสำเร็จ 

และนำความภูมิใจมาให้ครอบครัว ไม่ว่าจะเจอปัญหาใดขอให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ 

และปัญหานั้นจะเล็กลงและผ่านไปได้ด้วยดี” 

 ด้าน ‘โอม ณภัทร’ กล่าวว่า การเข้าห้องสมุด  

สำหรับบางคนคือการทำรายงานหรือการอ่านหนังสือ 

เตรียมสอบ แต่ตนมองว่าห้องสมุดเป็นสถานที่ 

สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือใช้จินตนาการ สร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่ๆ ปัจจุบันมีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ช่วยให้เข้าถึง 

การอ่านได้ง่าย อยู่ที่ไหนก็อ่านได้ ในขณะเดียวกัน 

ต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ เหมาะสมและอยู่ 

ในความพอดี  

 “ชีวิตในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมีอิสระ โชคด ี

ที่ผมได้ค้นพบสิ่งที่ชอบและได้ทำฝันให้เป็นจริง ในขณะเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ 

ผู้อยู่ในวงวิชาการ ทำให้ผมไม่ท้ิงการเรียน นอกเหนือจากเล่นดนตรีแล้วผมแบ่งเวลา 

อ่านหนังสือกับเพ่ือน เพราะสุดท้ายครอบครัวสนับสนุนส่ิงท่ีเราเลือก ทำให้ผมม ี

พลังและสามารถท่ีจะแบ่งเวลาเร่ืองการเรียนและการเล่นดนตรีได้ พิสูจน์ให้คุณพ่อ

คุณแม่เห็นว่าเรามุ่งมั่นจริงจังกับดนตรี โดยเฉพาะรายการ The Voice Thailand 

เป็นรายการที่มีชื่อเสียง ที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองโดยไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้” 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมเปิดโอกาส 

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ณ ม.ร. หัวหมาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิด 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

ท้ังในระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร ให้มีความรู้เชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านรองรับ 

การเปล่ียนแปลงของสังคม โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เรียนท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย 

และระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข เปิดการเรียนการสอน ณ สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย นครพนม ศรีสะเกษ พังงา 

นครราชสีมา และเชียงราย นั้น

 ขณะนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นท่ี 1  

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก หลักสูตร 36 หน่วยกิต  แผน ข (ไม่ทำ 

วิทยานิพนธ์) จัดการศึกษาแบบ Block Course  เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท 

(แบ่งชำระ 6 งวด) พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

โทร. 0-2310-8928, 089-115-9089, 092-580-2920, 094-706-2298 หรือที่ 

www.publichealth.ru.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.รามคำแหง 

รับนักศึกษาปริญญาโท ที่หัวหมาก



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ตอน  ขุนบานเบิกบุรีรัตน์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ตำแหน่งขุนบานเบิกบุรีรัตน์แม้จะฟังดูยังไงชอบกล เพราะไม่น่าจะม ี

ตำแหน่งขุนนางชื่อนี้แต่ก็เป็นตำแหน่งที่มีอยู่จริง ไม่ใช่ตำแหน่งที่นักเขียนนิยาย

น้ำเน่าอุปโลกน์ขึ้นแต่อย่างใด และคนที่ได้รับตำแหน่งนี้มีอยู่มากเสียด้วย 

 เขียนมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าตำแหน่งนี้มีจริงทำไมไม่เห็น 

ผู้ดีเก่าท่านใดมีประวัติว่าเป็นลูกของท่านขุนบานเบิกบุรีรัตน์สักคนเดียว  

และก็ยังไม่เห็นใครตั้งนามสกุลว่าบานเบิกบุรีรัตน์อย่างที่ขุนนางเก่าบางคน 

มักนำราชทินนามมาตั้งเป็นนามสกุลด้วย (ถ้ามีท่านใดนามสกุลบานเบิกบุรีรัตน์

ผมก็ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ไม่ได้คิดล่วงเกินแต่อย่างใด)

 ตำแหน่งขุนบานเบิกบุรีรัตน์นี้มีศักดินา 400 ไร่ซึ่งแปลว่าเป็นผู้ดี เพราะ 

สมัยโบราณนั้นคนที่จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ดีนั้นต้องมีศักดินา 400 ไร่ขึ้นไป  

ส่วนประชาชนธรรมดาน้ันมีศักดินาเหมือนกัน แต่คนละ 25 ไร่เท่าน้ันแหละครับ  

และต่อให้ทำดีอยู่ในศีลในธรรมแค่ไหนก็ไม่สามารถเป็นผู้ดีได้ถ้าไม่ได้บรรดาศักด์ิ 

อย่างต่ำเป็นท่านขุน แต่ในทางกลับกันจะว่าท่านขุนบานฯ เป็นผู้ดีก็ไม่ใช ่

ในความหมายว่าเป็นคนดีจริง ๆ เท่าไหร่หรอกครับ เพราะตำแหน่งน้ีท่านต้ังให้กับ 

เจ้ามือหวย

 เ จ้ า มื อ ห ว ย ทุ ก ค น จ ะ ไ ด้ เ ป็ น 

ท่านขุนกันท้ังน้ันด้วยเหตุผลประการเดียว 

คือเพื่อความคล่องตัวด้านกฎหมาย 

เน่ืองจากผู้ผูกขาดเป็นเจ้ามือหวยมักต้อง 

มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่ เป็นประจำ 

การเป็นผู้ดี (ศักดินา 400 ไร่ขึ้นไป)  

ทำให้ไม่ต้องไปศาลด้วยตัวเอง  สามารถแต่งตั้งทนายไปว่าความแทนได้

 ตำแหน่งขุนบานเบิกบุรีรัตน์นั้นเข้าใจว่ากำหนดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  

โดยตั้งให้กับคนที่ประมูลได้เป็นเจ้ามือหวยเท่านั้น และถ้าหมดวาระการประมูล 

ต้องประมูลใหม่ ตำแหน่งนี้ก็สิ้นสุดลงไม่ได้เป็นท่านขุนอีก และหมดสถานะการ 

เป็น “ผู้ดี” ไปโดยอัตโนมัติ  ยกเว้นแต่จะประมูลเป็นเจ้ามือหวยได้ใหม่

 เมื่อเขียนถึงเรื่องหวยแล้วก็จะขออธิบายตามหลักฐานในพงศาวดาร 

เสียก่อนว่าทำไมจึงเกิดการเล่นหวยขึ้นในเมืองไทย ตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่า 

ในปี พ.ศ. 2374 และ 2375 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 

เกิดภัยธรรมชาติ ผลผลิตข้าวเสียหายจนถึงกับต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ  

ซึ่งเรื่องนี้ผมขอสารภาพว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยเคยผลิตข้าว 

ไม่พอกินจนต้องซ้ือมาจากต่างประเทศ ขุนนางผู้ใหญ่สมัยน้ันสงสัยว่าเงินภาษีอากร

หายไปหมด เพราะคนไม่มีเงินจ่าย แต่ประเด็นสำคัญก็คือสงสัยว่าเงินท่ีโรงกษาปณ์ 

ผลิตออกมามากมายนั้นหายไปไหนหมด พระศรีไชยบาน (จีนหง) ได้กราบทูลว่า 

น่าจะเป็นเพราะคนมีเงินเอาเงินเก็บฝังดินเสียหมด และไม่นำเงินมาจ่ายภาษี  

เรื่องนี้เคยเกิดมาแล้วในประเทศจีนและแก้ได้ด้วยการเปิดให้มีการเล่นหวย 

เพื่อล่อให้คนที่เก็บเงินไว้นั้นเอามาใช้(เสียการพนัน) และทางราชการก็จะได้เงิน 

จากภาษีด้วย การเล่นหวยจึงเกิดมีข้ึนอย่างเป็นทางการเป็นคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2378 

โดยมีการออกหวยวันละ 2 ครั้ง ส่วนเจ้ามือหวยคนแรกนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกครับ 

..ใช่แล้ว พระศรีไชยบานนั่นเอง

     ต่อมาการจะเป็นเจ้ามือหวยนั้นจะต้องประมูลกันทุกปี และคนที่ประมูลได ้

ก็จะมีบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนบานเบิกบุรีรัตน์” คู่กับ “ขุนพัฒนสมบัติ” ซึ่งเป็น 

นายบ่อนการพนันและได้เป็นผู้ดีช่ัวคราวด้วยเหตุผลเดียวกันคือเพ่ือสะดวกในการ 

ขึ้นโรงขึ้นศาล

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ช่วงเวลาในภาษามลายู

 

แผ่นไม้หวย - กข

 ช่วงเวลา หมายถึง ระยะของเวลา อาจเป็นช่วงสั้น หรือช่วงยาว ก็ได้  

เช่น เวลาในวันหนึ่งมีหลายช่วง เช่น ช่วงเช้า ช่วงสาย ช่วงเที่ยง ช่วงบ่าย 

ช่วงเย็น ช่วงค่ำ ช่วงดึก ช่วง 2 ถึง 3 โมงเช้าเป็นต้น การบอกช่วงเวลา 

มีความสำคัญมากกับคนมลายูเพราะส่วนใหญ่คนมลายูนั้นเป็นมุสลิม 

และพิธีกรรมของมุสลิมหลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเวลา เรามาดูซิว่า 

มีคำว่าอะไรบ้าง

ภาษามลายู คำอ่าน ความหมายภาษาไทย

Waktu / masa วักตู เวลา

Waktu pagi วักตูปาฆี เวลาเช้า

Waktu lewat pagi วักตูเลวัต ปาฆี เวลาสาย

Waktu tengah hari วักตู เตองะห์ฮารี เวลากลางวัน

Waktu petang วักตู เปอตัง เวลาบ่าย/เย็น

Waktu malam วักตูมาลัม เวลากลางคืน

Waktu tengah malam วักตูเตองะห์มาลัม เวลาดึก

Waktu fajar วักตูฟายัร เวลาเช้ามืด

Waktu berehat วักตูเบอเรฮัต เวลาพักผ่อน

Waktu tidur วักตูตีดูร เวลานอน

Waktu belajar วักตูเบอลายัร เวลาเรียน

Waktu makan วักตูมากัน เวลากิน

Waktu buka puasa วักตูบูกาปูวาซา เวลาละศีลอด

Waktu sembahyang/solat วักตูเซิมบะห์ยัง/ซอลาห์ เวลาละหมาด

Jam ยัม นาฬิกา

Jarum saat ยารม ซาอัต เข็มวินาที

Jarum minit ยารม มินิต เข็มนาที

Jarum jam ยารม ยัม เข็มชั่วโมง

Pukul ปูโกล ตี

Pukul dua malam ปูโกล ดัว มาลัม เวลาตีสอง(กลางคืน)

Pukul empat pagi ปูโกล เอิมปัต ปาฆี เวลาตีสี่(เช้า)

Pukul satu petang ปูโกล ซาตู เปอตัง
เวลาตีหนึ่ง 

(บ่าย)/เวลาบ่ายโมง

 เวลานั้นมีคุณค่ามากมายควรค่าแก่มนุษย์ในการจัดการบริหารเวลา 

24 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้น ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด นักปราชญ์ 

ชาวอาหรับท่านหน่ึงได้เปรียบเวลาเสมือนคมดาบท่ีว่า เวลาน้ันเปรียบเสมือน

คมดาบท่ีหากท่านไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ มันก็อาจจะส่งผลเสียแก่ตัวท่านเอง 

แล้วพบกันใหม่  
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(อ่านต่อหน้า 7)

 ปัจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงของประชาคม 

อาเซียน  ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่ต่อประเทศ 

เป็นอย่างย่ิง  ส่งผลให้หลายประเทศท่ัวโลกต้องเผชิญ 

กับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่แปรปรวน  ซึ่งม ี

อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้ 

เป็นอย่างมาก  จึงทำให้ทุกประเทศต่างตื่นตัว และ 

หันมาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประชากร  

ให้มีความสามารถในการปรับตัวและรู้เท่าทันการ 

เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 

พ.ศ.  2558  น้ี  เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความม่ันคง 

และสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกแห่งประชาคมอาเซียน

ไดอ้ยา่งสงา่งามและภาคภมู ิ                   ดงัคำกลา่วในวสิยัทศัน ์

ประเทศไทยในปีพ.ศ.  2558  ที่ว่า  

 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรี 

บนวิถีความพอเพียง  ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

และหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน

ที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ  สังคม มีความปลอดภัยและมั่นคง 

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกัน 

และกัน  ระบบการผลิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐาน 

เศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก  

สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกอย่างมี  

ศักดิ์ศรี”

 จากข้อความที่กำหนดในวิสัยทัศน์ของ 

ประเทศไทยในปีพ.ศ.  2558  ถือเป็นสัญญาณเตือน 

ให้คนไทยทั้งประเทศ  ต้องลุกขึ้นเตรียมความพร้อม 

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน    

และอนาคตที่จะเกิดขึ้น  ดังนั้นแล้วปัจจัยที่สำคัญ 

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพและทัดเทียมนานา 

อารยประเทศได้นั้นก็คือ  “การศึกษา” 

 “ต้นไม้ที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรง 

ย่อมเกิดจากรากท่ีฝังแน่นในพ้ืนดินฉันใด  ประเทศชาติ 

ท่ีม่ันคงและเข้มแข็ง  ย่อมเกิดมาจากพ้ืนฐานทางการศึกษา 

ที่ดีฉันนั้น” 

 ประเทศไทย  คือหนึ่งในสมาชิกอาเซียน  จึงได้ 

ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและภารกิจในการส่งเสริม 

ความร่วมมือด้านการศึกษา  โดยใช้การศึกษาเป็นกลไก 

ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า 

อย่างมีทิศทางและม่ันคง  ภายใต้  3  เสาหลัก อันได้แก่ 

เสาหลักด้านการเมือง  และความมั่นคง  เสาหลัก 

ด้านเศรษฐกิจและเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม   

และ  5  นโยบายด้านการศึกษา  อันได้แก่ การเผยแพร่ 

ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  และเจตคติที่เกี่ยวกับอาเซียน  

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การเตรียมความพร้อม 

เพ่ือเปิดการค้าเสรีการศึกษา ในอาเซียน  และการพัฒนา 

เยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน

 การพัฒนาการศึกษาจึงต้องเริ่มต้นที่เยาวชน  

เพราะเยาวชนคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา 

ประเทศต่อไปในอนาคต  ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ 

ความเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างามและ 

ภาคภูมิได้นั้นขึ้นอยู่ที่เยาวชนไทยทุกคนต้องหันมา 

ร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันสำรวจตนเอง ว่าเราม ี

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับความเป็น 

ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี  พ.ศ.  2558 นี้แล้ว 

หรือยัง

 ซุนวู นักการทหารและนักปราชญ์ชาวจีน 

กล่าวไว้ว่า  “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง  ไม่รู้ 

ฝ่ายเขา รู้แต่ฝ่ายเรา อาจรบแพ้บ้างชนะบ้าง ไม่รู้ฝ่ายเขา 

ไม่รู้ฝ่ายเรา  รบท่ีไหนแพ้ท่ีน่ันหรือหายนะ  ทุกสมรภูมิ” 

คำกล่าวนี้ถึงจะเก่าแก่และโบราณ  แต่เป็นคำกล่าว 

ที่อยู่เหนือกาลเวลา  นับว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทาง 

ทหารท่ีมีอิทธิพลมากของประเทศจีน ปัจจุบันยุทธศาสตร์ 

ในตำราได้นำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในวงการ 

ธุรกิจและการเมืองจนเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวโลก 

ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย  

จึงจำเป็นต้องยึดหลักที่ว่า “รู้เขา  รู้เรา  รู้อาเซียน”

 รู้เขา  หมายถึง  เยาวชนไทยต้องเป็นผู้รอบรู้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดกำเนิด 

อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ 

กับภายนอกอาเซียน ความรู้เก่ียวกับประเทศอาเซียน 

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ัวไป

ของประเทศสมาชิก

 รู้เรา  หมายถึง  เยาวชนไทยต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะ 

กระบวนการต่อไปนี้  ทักษะพื้นฐาน เยาวชนไทย 

ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา นอกจาก 

ภาษาอังกฤษแล้ว ต้องสามารถพูดภาษาประเทศ 

เพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 1 ภาษา เมื่อเปรียบเทียบ 

การใช้ภาษาต่างประเทศของไทยกับประเทศในอาเซียน 

คนไทยมีขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ

อยู่ในลำดับที่ 5 ในกลุ่มอาเซียนและต่ำกว่าประเทศ 

เวียดนาม

 จากผลการวิจัยดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าในอนาคต 

คนไทยจะเรียนรู้แต่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพิ่มด้วย 

โดยเฉพาะภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับ 

ประเทศไทย ซ่ึงภายใน 20  ปี เยาวชนไทยควรต้องพูด

ภาษาต่างประเทศได้  3  ภาษา ทั้งนี้เมื่อเราก้าวเข้าสู ่

ความเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว  พี่น้องในประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะหล่ังไหลเข้าออกกันอย่างไร้พรมแดน  

เราจะได้พบเจอกับพี่น้องในประเทศสมาชิกอาเซียน

หลากหลายประเทศ  ดังนั้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

ระหว่างกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง  หากเราไม ่

เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว   

เราจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับพี่น้องในประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้  และอาจจะทำให้การติดต่อส่ือสาร

ทางธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จ

 นอกจากน้ีแล้ว  เยาวชนไทยต้องมีทักษะในการ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  ซ่ึงในปัจจุบัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

การพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ในทุกกลุ่มของอุตสาหกรรมทำให้เกิดอาชีพและ 

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหม ่

อย่างต่อเนื่อง ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ 

ตรงกับความต้องการของงาน เป็นความต้องการ 

เร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรม ปัญหาเรื่องจำนวน 

บุคลากรท่ีไม่เพียงพอเป็นเพียงส่วนหน่ึงของอุปสรรค 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเท่านั้น แต่ปัญหาที่รุนแรงกว่านั้น  

คือบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีทักษะ 

และความเช่ียวชาญเพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพทำให้ในบางประเทศท่ีจำนวนบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ และไม่สามารถ 

ผลิตได้ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ดังนั้นจึงเกิดการย้ายถิ่นฐาน  และการเคลื่อนย้าย 

แรงงานจากประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าไปยัง

ประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่า      ซึ่งก่อให้เกิดเป็น 

ประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศตลอดจนสอดคล้อง 

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ถูก 

ทำให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อีกด้วย

 ความสามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับ 

ผู้อ่ืน เป็นทักษะความสามารถในการนำกระบวนการ 

ต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ 

ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและ

การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล

กระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 หากสังคมใดมีการเข้าถึงความหลากหลาย 

ทางธรรมชาติและยอมรับความหลากหลายทาง 

รู้เขา  รู้เรา  รู้อาเซียน



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

วัฒนธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสันติสุขในทาง 

กลับกันหากไม่สามารถจัดการกับความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม มีการดูถูกเหยียดหยามวัฒนธรรมอ่ืน 

อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งซ่ึงอาจเกิดความรุนแรงข้ึน 

ได้ในท่ีสุด ดังน้ันถ้าทุกสังคมได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม 

ของตนเองและผู้อื่นให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ยอมรับ 

และเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ของกันและกัน หันหน้าเข้าหากันด้วยความจริงใจ  

การอยู่ด้วยกันอย่างสันติจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีอยู่ไกลจนเกินเอ้ือม 

สันติศึกษาจะนำพาสังคมสู่สันติสุขโดยร่วมกันปลูกฝัง  

ไว้ในจิตใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนตั้งแต่ 

เยาว์วัย

 เรือที่อยู่กลางทะเล หากขาดกัปตัน ลูกเรือ 

ก็เคว้งคว้างสับสนเช่นเดียวกับประเทศย่อมต้องการ 

ผู้นำ   ที่นำประเทศไปตลอดรอดฝั่งซึ่งการสร้างผู้นำ 

ที่ดีนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ 

ในเด็กท่ีฉายแววความเป็นผู้นำควรได้รับการสนับสนุน 

เพื่อให้พวกเขากลายเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต แต่สิ่ง 

ท่ีน่าเป็นห่วงในท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันน้ี คือ เด็กไทยรุ่นใหม่ 

จำนวนมากไม่ต้องการเป็นผู้นำ เน่ืองจากต้องการเป็น

ผู้ตามมากกว่า ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเล้ียงดูแบบใกล้ชิด 

ทะนุถนอมจากครอบครัว ระบบการศึกษาท่ีสร้างเด็ก 

ให้คิดตามมากกว่าคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรที่ใช ้

ในโรงเรียนขาดเนื้อหาที่สอนให้เด็กมีภาวะผู้นำ 

ดังน้ัน ประเทศไทยอาจประสบปัญหาขาดผู้ท่ีต้องการ 

เข้ามานำทิศทางประเทศในอนาคต การสร้างผู้นำ 

จึงเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีควรให้ความสำคัญ และต้องเร่ิมพัฒนา 

ผู้นำต้ังแต่ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยต้องเสริมสร้าง 

คุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ผู้อื่นมองแล้วเกิดการ 

ยอมรับ ไม่เพียงลักษณะภายนอก แต่รวมถึงความรู ้

ความสามารถภายในท่ีแสดงออกมาด้วย ทักษะการพูด 

การวางแผน การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ วิธ ี

ต้ังเป้าหมายระยะส้ันระยะยาว       วิธีสร้างความสัมพันธ์ 

การบริหารเวลา การสร้างทีมงาน และความฉลาด 

ทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นทักษะสำคัญ ท่ีควรปลูกฝังให้กับ 

เยาวชนไทยในปัจจุบัน

 ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน เยาวชนไทย 

ต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

การเข้าใจผู้อ่ืนเป็นคุณลักษณะประการหน่ึงท่ีควร 

ฝึกให้เยาวชนไทยมองผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง เช่น มองผู้อ่ืน 

ในด้านบวก มองทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพ 

ที่เท่าเทียมกัน แม้จะต่างเชื้อชาติและศาสนากัน แต่

สามารถอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้  ในการอยู่ร่วม 

ในสังคมเดียวกันได้อย่างปกติสุขนั้น  เยาวชนไทย   

ต้องรู้จักการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อ่ืน 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  

มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง เป็นความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  

เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ 

เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง 

เหมาะสม

 ส่งเสริมด้านเจตคติ  นอกจากเยาวชนไทยจะ 

ได้รับการพัฒนาด้านทักษะต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น 

เยาวชนไทยยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม 

ให้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้วย เนื่องจากปัญหา  

ความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมจริยธรรมของ 

สังคมไทยในปัจจุบันได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับความ- 

ซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาการขาดความรับผิดชอบและ 

เกียจคร้านและปัญหาการขาดการประมาณตน 

และความยับย้ังช่ังใจ  จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ทางสังคมไปในทางที่น่าวิตกกังวลและจะเป็น 

ปัญหาอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษาในอนาคต   

ดังนั้นเยาวชนไทยจึงควรได้รับการพัฒนาด้าน 

เจตคติ  ควรได้รับการหล่อหลอมด้านความคิดและ 

จิตสำนึกของการเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความ 

เสียสละ และความเอื้ออาทร 

 ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมรวมทั้ง 

เยาวชนไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม- 

อาเซียนนั้น สมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินชีวิตพร้อม 

ขับเคลื่อนสังคมสู่ความสันติสุขด้วยหลักเหตุผล 

ความพอประมาณ  มีภูมิคุ้มกันอันจะเป็นรากฐาน 

การสร้างสันติภาพที่ ยั่ งยืนตามเป้าหมายของ 

หลักสูตรการศึกษาที่จะนำชาติไปสู่ความเป็นสากล 

เด็กและเยาวชนจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทั้งแปดประการ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

ซ่ึงเป็นการพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

อันเป็นแนวทางท่ีจะนำเยาวชนก้าวไปสู่ความเป็น 

พลเมืองโลกที่มีศักยภาพ

 ในการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 

สิ่งหนึ่งที่เยาวชนไทยต้องสำนึกและตระหนักถึง 

อยู่เสมอ  คือ การดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยหาใช่การ 

หลงใหลคลั่งไคล้หรือมัวเมาไปกับภาพชีวิตมายา  

ของนานาประเทศ เมื่อโลกเปิดทางให้จึงเป็นหน้าท่ี 

อันยิ่งใหญ่ที่ เยาวชนไทยจะมีโอกาสนำพาความ 

ภาคภูมิใจน้ีไปสู่สากล ท้ังระดับอาเซียนและระดับโลก

ต่อไป

 ขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในเยาวชนที่ เป็น 

กำลังสำคัญของประเทศในการพัฒนาให้ก้าวสู่  

อาเซียน โดยการเตรียมความพร้อมที่ดี ซึ่งข้าพเจ้า 

จะเริ่มดังนี้ เริ่มจากการเน้นทักษะการสื่อสารด้วย 

ภาษาอังกฤษ มีการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่ม 

มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยข้าพเจ้า 

จะใช้วิธีการฝึกทักษะเหล่าน้ีด้วยตนเองในเวลาว่าง 

เพื่อให้เป็นประโยชน์ เช่น การดูภาพยนตร์และ 

รายการต่างประเทศแบบง่ายๆเพื่อฝึกการฟัง 

การออกเสียง การสื่อสารในการสนทนากับบุคคล 

ใกล้ชิดและพยายามที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆ 

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า 

มากที่สุด เช่น การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  

การหาประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

จากการทำงาน และการท่องเที่ยว (Work andtravel) 

การสัมผัสประสบการณ์จริงกับเจ้ าของภาษา  

เป็นต้น

 อีกประการหน่ึงคือ  การเตรียมความพร้อมท้ัง

ทางด้านอารมณ์และสติปัญญา ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น สำหรับข้าพเจ้าวางอนาคตไว ้

อยากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์  นอกจากความชอบ 

ส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถ 

ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและส่วนรวมได้   

ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าเศรษฐกิจที่ดีจะช่วยนำมาซึ่ง 

ฐานมั่นคงในการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา  สาธารณสุข  เป็นต้นและ 

สามารถนำพาประเทศก้าวไปสู่ความเจริญได้อย่าง 

แน่นอน

 เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มพลังที่มีความสำคัญ 

มากในการขับเคลื่อนประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการ 

พัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ รู้จักการเปิดหูเปิดตา 

ให้กว้าง มีวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมและพัฒนาตนเอง 

ตามหลัก  รู้เขา รู้เราแล้ว  เยาวชนไทยก็จะรู้อาเซียน  

นั่นหมายถึงเยาวชนไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

และสามารถปรับตัว เข้ ากับการเปลี่ ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  มีการพัฒนาตนเองทั้งทักษะ 

พ้ืนฐาน     ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม 

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนและมีเจตคติที่ดี   

เยาวชนไทยมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็น 

ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ    โดยไม่กลัวการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น 

ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย 

ในยุคนี้เมื่อใดที่เยาวชนไทยสามารถใช้ชีวิตในฐานะ

เยาวชนอาเซียนและมีการพัฒนาตนเองจนถึงขีดสุด 

เมื่อนั้นการนำพาประเทศชาติก้าวสู่สากลจึงไม่ใช่ 

เพียงความคิดหรือแค่ความหวังอีกต่อไปไม่ว่ากระแส  

การเปล่ียนแปลงของโลกจะเป็นเช่นใด หากเยาวชนไทย 

มีความพากเพียรและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 

อย่างสม่ำเสมอ  เยาวชนไทยจะสามารถยืนอยู่บน 

แผนที่โลกแห่งประชาคมอาเซียนได้อย่างกว้างไกล

 รู้เขา  รู้เรา  รู้อาเซียน      (ต่อจากหน้า 6)

 
 ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 

เรียงความ จากการประกวดวรรณกรรมรามคำแหง 

คร้ังท่ี 3 โดย นายเล้งเลิศ  กอบผลเจริญ  นักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา- 

พัฒนาการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557  

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

พร้อมเจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันรพี 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันส้ินพระชนม์ 

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

(พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก โดยมีนายธรรมนูญ  ม่วงแก้ว 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธาน 

จัดกิจกรรมวันรพี ทำบุญ-ตักบาตร ข้าวสาร 

อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา และเพ่ือเป็นการ 

ระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ รวมทั้ง 

มีการจัดกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ นิทรรศการ 

ให้ความรู้ด้านกฎหมายจากหน่วยงานในกระบวนการ 

ยุติธรรมในเขตอำเภอหล่มสัก นำชมการพิจารณาคดี 

บริการทำคำร้องขอจัดการคดีมรดก โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557  และ 

มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมปลาย 

ในวันท่ี  7  สิงหาคม  2557 นอกจากน้ีมีหน่วยงานราชการ 

16 หน่วยงาน เช่น ตำรวจ ทหาร กรมบังคับคดี 

อัยการ เรือนจำ สภาทนายความ และอ่ืน ๆ เข้าร่วมงาน 

โดยพร้อมเพรียงกัน

 เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 

พร้อมนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร ์

ร่วมวางพวงมาลาเน่ืองในวันรพี เพ่ือน้อมรำลึกถึง 

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้วางรากฐานกฎหมาย 

และศาลไทย เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ณ อนุสาวรีย์ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

 งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ 

และสารสนเทศ สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ออกแนะแนวการศึกษา ณ สถานศึกษาต่าง ๆ 

ตามโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ทั้งใน 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ได้แก่ โรงเรียน 

สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร โรงเรียนสารสาสน์- 

วิเทศนิมิตใหม่ และศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งคอย 

อำเภอหนองแซง อำเภอวิหารแดง อำเภอเมือง 

อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1, 4, 6-7 สิงหาคม 2557 

 อน่ึง ถ้าสถานศึกษาใดมีความประสงค์จะให้ 

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและ 

สารสนเทศ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล ไปให้บริการแนะแนวการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถติดต่อได้ที่  

โทร. 0-2310-8614

 ศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดแสดงศาลจำลอง เรื่อง “พิศวาส 

หลอนซ่อนมรณะ” เน่ืองในโอกาสสัปดาห์วันรพี 57 

จัดโดยบัณฑิตศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาโท (ส่วนกลาง) รุ่นที่ 22 เพื่อให้นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจท่ีเข้าชม 

การแสดงมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย 

แต่ละข้ันตอนตามกระบวนพิจารณาในช้ันศาล 

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุม 1303 

ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ครั้งที่ 5 ปี 2557 (The 5 th Human Resource 

Development Workshop Project 2014) เรื่อง 

“International Mergers and Acquisitions The 

Challenge for Leadership” โดย Prof. Dr. Claus 

Schreier วิทยากรจาก Lucerne University 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2557 

ณ ห้องประชุมและปฏิบัติการ 9023 ช้ัน 9 อาคารสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร. โฆษิต อินทวงศ์ 

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน 

ในพิธีเ ปิด ร่วมด้วย ผู้บ ริหารและคณาจาร ย์  

จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังรศ.จรินทร์ 

เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วม 

ประชุมด้วย 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ งนี้  

มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก 

ตลอดจน ศิษย์เก่า สมาชิกสมาคมนักพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (TA.HRD.) และ 

บุคคลทั่วไป รวมท้ังส้ินจำนวน 120 คน  เข้าร่วมงาน 

ในครั้งนี้ 

ม.รามเพชรบูรณ์ 
ร่วมกิจกรรมวันรพี

วันรพีที่หนองบัวลำภู

สวป.แนะแนวการศึกษาเชิงรุก

 อบรมภาวะผู้นำ กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ภาวะผู้นำและทักษะการเป็นผู้นำ” รุ่นที่ 4 

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ รู้บทบาท 

หน้าที่ของตนเอง  โดยมี ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 301 อาคารนพมาศ 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ถาม อ ย า ก ท ร า บ ว่ า ถ้ า ผ ม โ อ น ห น่ ว ย กิ ต 

มหาวิทยาลัยเดิมมา 4 วิชาหมายความว่าผมไม่มีสิทธิ 

ได้เกียรตินิยมท่ีรามฯใช่ไหม แต่ในส่วนของเกรดน้ัน 

ผมก็ยังสามารถได้เท่าท่ีผมทำได้ใช่หรือไม่ สรุปก็คือ 

ผมสามารถได้เกรด 3.8 ท่ีรามฯได้ แต่ต่อให้เกรดถึง 

ในใบทรานสคริปท์จะไม่เขียนว่าได้เกียรตินิยม 

ใช่ไหม ผมเข้าใจถูกหรือไม่ 

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน 20.3 ของข้อ 20 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “20.3 นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา

ที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนน 

เฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอด 

หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญา 

เกียรตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติ 

ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก 

คณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

 20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

 20.3.3 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

 ท้ังน้ี ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด 

และสอบได้ทุกกระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง 

หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชา 

ตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตาม 

หลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 

ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ

ปริญญาตรีเกียรตินิยม

 ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่ า 

ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551

 ข้อ 8 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา 

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ า เป็นนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

 8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 

และข้อ 6 และต้องดำเนินการตามวิธีการท่ีกำหนดไว้ 

ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม

 8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต

 ดังนั้น นักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนจึงไม่มี

สิทธิได้เกียรตินิยม (ยกเว้นนักศึกษา Pre-degree) 

แต่มีสิทธิได้เกรดตามที่นักศึกษาสอบได้

กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2557  จำนวน 12 วิชา ดังน้ี 
         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57019 ACC 3240 71/25 การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  รศ.นิภา  รุ่งเรืองวุฒิไกร  

  (AC 340)

 57048 CEN 4101 (S) 45/25 พฤติกรรมการสอนวิชา รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์  

    ภาษาอังกฤษ 1

 57095 CLM 6603 112/25 การประเมินหลักสูตร รศ.ดร.นิรมล  ศตวุฒิ

  (CU 710)  

 57108 EDA 4158 72/25 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร รศ.รัตนา  กาญจนพันธ์ุ 

 57107 ENE 1011 70/25 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

  (ENE 111)  สำหรับวิศวกร

 57057 GLY 1003 32/25 ธรณีวิทยาเบื้องต้น ผศ.ลัลนา  ปริญญาปริวัฒน์

  (GY 103)

 57106 HIS 3504 71/25 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้นยุคใหม่ รศ.ศฤงคาร  พันธุพงศ์

  (HI 354)  ค.ศ. 1450 - 1789

 57100 JPN 1001 103/25 ภาษาญี่ปุ่น 1 อาจารย์ปรีดา  เมธีภาคยางกูร

  (JA 101)

 57092 JPN 2002 92/25 ภาษาญี่ปุ่น 4 ผศ.ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์

  (JA 202)

 57042 KOR 1002 (S)  61/25 ฝึกพูดภาษาเกาหลี ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

 57031 POL 2100 49/25 การปกครองเปรียบเทียบ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

 57018 PSY 2006 77/25 จิตวิทยาพัฒนาการ รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์

  (PC 290)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103                                                
                                                   ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

คณิตศาสตรช์่วยตัดสินใจ

 สังคมในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมที่ ไร้พรมแดน 

ของข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ที่มีอยู่มากมายได้อย่างสะดวกเสรี แต่ก็มีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือ 

ได้และข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ การกลั่นกรองและวิเคราะห ์

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และที่สำคัญก็

คือคณิตศาสตร์สามารถช่วยเราได้                                                                                                        

 การใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจนั้นต้องมี 

ข้อมูลมาประกอบการพิจารณา  จะขอยกตัวอย่างการใช้ 

การตัดสินใจในการลงทุนง่ายในชีวิตประจำวัน เช่นการ 

ฝากเงินแบบฝากประจำเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยกับการ 

ซื้อสลาก  สมมติมีเงิน 1,000,000  บาท  มีทางเลือกให้   

2  ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1  ฝากประจำประเภท  12  เดือน 

อัตราดอกเบ้ีย 2 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี  กับทางเลือกท่ี 2 ซ้ือสลาก 

หน่วยละ 50 บาท  จะได้  20,000  หน่วย  ครบ  3  ปีจะได ้

เงินคืนหน่วยละ  52.25  บาท  ถ้าเป็นท่านผู้อ่านท่านจะ 

ตัดสินใจเลือกหนทางใด

 จากข้อมูลท่ีมีจะใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจ

ได้โดยการคำนวณหาผลตอบแทนที่จะได้รับกับทางเลือก

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก
ทั้ง  2  ทาง ดังนี้

 ทางเลือกที่ 1  คำนวณแบบดอกเบี้ยทบต้น  คือ 

ปีที่ 1   ดอกเบี้ย  0.02  1,000,000   =   20,000  บาท  

ปีที่ 2   ดอกเบี้ย  0.02  1,020,000   =   20,400  บาท

ปีที่ 3 ดอกเบี้ย  0.02  1,040,400   =   20,808  บาท   

 รวมดอกเบี้ยทั้งหมด เท่ากับ  61,208  บาท

 ทางเลือกที่ 2  คำนวณได้จากเงินคืนส่วนเกิน  +  

รางวัลท่ีได้ในแต่ละเดือน  คือเงินคืนส่วนเกิน  เงิน  100  บาท  

ได้ผลตอบแทน  4.50  บาท ดังนั้นเงินที่ได้ คือ  0.045  

1,000,000  =   45,000  บาท  สำหรับรางวัลที่ได้แต่ละเดือน 

ซึ่งได้แน่นอนเพราะถ้าซื้อ 10,000 หน่วยก็จะถูกเลขท้าย   

4  ตัวแน่นอน ถ้ามี  2  รางวัลก็จะถูกทั้งสองรางวัล รางวัลละ  

150  บาทก็จะได้รับ  300  บาท  ดังนั้นเมื่อซื้อจำนวน  

20,000  หน่วย ก็จะได้รางวัลอย่างต่ำ 600  บาท จำนวน 

36  เดือน เท่ากับ  21,600  บาท รวมผลประโยชน์ที่จะ 

ได้รับทั้งหมด เท่ากับ  66,600  บาท

 ถ้าพิจารณาผลตอบแทนที่ได้จากการคำนวณ 

เบ้ืองต้นเราควรเลือกทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีได้รับ 

มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า 

ก็เป็นไปได้ที่จะเลือกทางเลือกที่ 1 แต่ในทางกลับกันถ้า 

ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ที่พอมีโชควาสนาอยู่บ้างท่าน 

อาจถูกรางวัลใหญ่หรือรางวัลที่สูงกว่าเลขท้าย 4 ตัว  

ซ่ึงผลตอบแทนก็จะดีกว่าฝากประจำ  สรุปสุดท้ายจะบอกว่า 

คณิตศาสตร์ช่วยเลือกหนทางที่ดีกว่าให้ได้ แต่จะดีสุด ๆ  

หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวาสนา



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 ปัจจุบัน คนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือจำนวนมาก 

ซึ่งก็เหมือนๆ กับประชาชนทั่วโลกที่นิยมก้มหน้า 

เล่นกับโทรศัพท์มือถือกันท่ัวไป  การใช้โทรศัพท์มือถือ 

บางคร้ังอาจมีเหตุการณ์ท่ีบางคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึน 

ดังมีข่าวคนถูกไฟฟ้าช็อตขณะรับโทรศัพท์มือถือ 

ที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่จนมีอาการโคม่าและ 

บางรายถึงกับเสียชีวิต ดังนั้นเรามาศึกษาการใช ้

โทรศัพท์มือถือและวิธีป้องกันตัวเองกันดีกว่า

 โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทาง 

ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อ 

ผ่านสถานีเครือข่ายของผู้ ให้บริการแต่ละแห่ง  

โดยจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและ 

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นๆ 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องแรกถูกผลิตและ 

ออกแสดงในปี พ.ศ. 2516 โดย มาร์ติน คูเปอร์  

(Martin Cooper) นักประดิษฐ์จากบริษัทโมโตโรลา 

เป็นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีขนาดใหญ่ท่ีมีน้ำหนักประมาณ 

1.1 กิโลกรัม  โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนอกจาก 

จะใช้ในการสื่อสารแล้วยังมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีกคือ 

การส่งข้อความส้ันๆ เอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก 

ตารางนัดหมาย  การเล่นเกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

บลูทูธ อินฟราเรด  กล้องถ่ายภาพ  เอ็มเอ็มเอส วิทยุ 

เครื่องเล่นเพลง และจีพีเอส

 หลักการทำงานของไฟฟ้ามีอยู่ 2 แบบ คือ 

ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ โทรศัพท์มือถือ

ส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง มีขั้วบวกและขั้วลบ 

เหมือนถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนมีขนาด 1.5 โวลต์  ส่วน 

โทรศัพท์มือถือใช้กระแสไฟฟ้า 5 - 10 โวลต์ ดังนั้น

โทรศัพท์มือถือทุกย่ีห้อจึงไม่มีอันตราย แต่ท่ีมีปัญหา 

เกิดไฟฟ้าช็อตขึ้นนั้น  เนื่องจากไฟฟ้ากระแสสลับ 

ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปตามบ้านมีกระแสบวกและ

ลบอยู่ในตัว แบ่งเป็น 1 เฟส หรือ 3 เฟส ซึ่งระบบ 

1 เฟส จะมี 2 สาย ประกอบด้วย สายที่มีไฟ 1 เส้น 

และสายนิวตรอนไม่มีไฟ 1 เส้น มีแรงดันไฟฟ้า  

220 - 230 โวลต์ ปกตินิวตรอนต่อลงพื้นดิน เมื่อเรา 

เหยียบพ้ืนดินก็เหมือนเหยียบสายหน่ึงของไฟฟ้าเสมอ 

ฉะนั้นถ้ามือหนึ่งไปโดนสายอีกสายหนึ่งและเท้า 

เหยียบพื้นดินอยู่ กระแสจะไหลจากสายมาสู่ตัวเรา 

เพ่ือให้ครบวงจรตามหลักธรรมชาติของไฟฟ้า สาเหตุ 

ที่ ค น โ ด น ไ ฟ ช็ อ ต บ า ง ค น ต า ย บ า ง ค น ไ ม่ ต า ย 

แค่มือไหม้ เกิดจากเอามือไปจับไฟฟ้าแรงสูงแล้ว 

เอาออกทันก็เท่ากับตัดวงจรไฟฟ้า แต่อวัยวะที่โดน 

ไฟฟ้าจะไหม้ ส่วนคนท่ีตายเพราะกระแสไฟฟ้าว่ิงผ่าน

หัวใจภายในเวลา 1 วินาที จึงทำให้เสียชีวิต 

ข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอร่ี

    การใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะรุ่นโครงมีโลหะ 

เมื่อเสียบชาร์จที่เรียกว่า “อะแดปเตอร์” ซึ่งเป็น 

ตัวแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

แรงต่ำ หากมันเกิดการทำงานผิดพลาด เช่น ช็อตหรือ 

หลอมละลาย ไฟฟ้าแรงดันกระแสสลับทะลุมาสู ่

แรงดันกระแสตรง ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ แน่นอนว่า 

มือถือไม่เป็นอะไรเพราะมีระบบป้องกันอยู่ ทำให ้

กระแสไฟไหลเข้าสู่โพรงซึ่งเป็นโลหะ แต่สำหรับ 

ผู้ใช้โทรศัพท์เมื่อเอามือมาแตะ กระแสไฟฟ้าจะผ่าน 

เข้าตัวและไหลลงสู่พื้นดิน ทำให้เสียชีวิตได้เพราะ 

ไฟฟ้าไหลครบวงจร  หรือการชาร์จแบตเตอร่ีบางคร้ัง 

อะแดปเตอร์ทำงานผิดพลาดไปและเกิดการพังทลาย

ภายในอะแดปเตอร์  เมื่อผู้ใช้โทรศัพท์เอามือมาจับ 

ก็จะถูกช็อตได้ นอกจากนี้เวลาจับตัวอะแดปเตอร ์

ถ้ามีความร้อนมากเกินไปหรือเสียบแล้วไฟฟ้าไม่เข้า

อย่าไปฝืน ถ้าม่ันใจว่าเสียบปล๊ักแน่นแล้วไฟฟ้าไม่เข้า 

ให้ท้ิงเลยอย่านำไปซ่อมเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ถ้าเสียแล้ว แกะออกมาซ่อมจะไม่เหมือนเดิม 

ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือปลอมอันตรายถึงชีวิต                                                                                                        

       ปัญหาที่ทำให้คนเสียชีวิตกันมากเมื่อใช้ 

โทรศัพท์มือถือคือเร่ืองของแบตเตอร่ี เพราะหลายคน 

ชอบใช้ของปลอม โทรศัพท์มือถือแต่ละเคร่ืองแต่ละรุ่น 

จะเหมาะสำหรับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ยี่ห้อนั้น 

หรือบริษัทน้ันจริง ๆ ถ้าใช้ของปลอม เวลาชาร์จเข้าไป 

แบตเตอรี่จะค่อยๆ บวมไปเรื่อยๆ ยิ่งแบตเตอรี่ที่ใกล ้

เสื่อมสภาพจะมีอันตรายมาก เพราะเมื่อความร้อน 

ข้ึนสูงถึงจุดหน่ึงจะระเบิดและตัวเคร่ืองจะมีแรงดันสูง 

เหมือนกับลูกระเบิดที่มีสะเก็ดทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์ 

ถึงข้ันเสียชีวิตได้ อีกกรณีคือเด็กวัยรุ่นส่วนมากจะคุย 

โทรศัพท์มือถือนาน เมื่อคุยนานแบตเตอรี่ก็หมดเร็ว 

จึงต้องชาร์จและคุยไปด้วย  ฉะน้ันเม่ือเคร่ืองร้อน ตัววงจร 

จะยิ่งทำงานหนักมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให ้

เครื่องโทรศัพท์ระเบิดได้เช่นกัน เพราะตัวแบตเตอรี่ 

เป็นตัวเช่ือมกับวงจรอยู่ ย่ิงใช้มากย่ิงกินกระแสไฟมาก 

และยังเป็นการเพิ่มแรงดันเข้าไปอีกจนทำให้มี 

ไฟฟ้ารั่วออกมาช็อตจนเสียชีวิตได้ ดังนั้นเวลา 

ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพยายามอย่ารับสาย 

ถ้าจำเป็นจริงๆ ควรถอดที่ชาร์จออกมาก่อนและ 

สถานท่ีท่ีชาร์จแบตเตอร่ีควรเลือกให้เหมาะสมด้วย  

ไม่ควรชาร์จในห้องน้ำเพราะพื้นห้องน้ำชื้นหรือ 

บางคร้ังมือเปียกไปหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาก็จะถูกไฟช็อต 

นอกจากนี้การใช้อะแดปเตอร์ปลอมซึ่งแรงดันได้ 

แต่กระแสไม่ได้ เพราะกระแสอาจจะมากกว่าก็ทำให ้

โทรศัพท์พังเร็วขึ้น เมื่อกระแสไฟมาเยอะแต่รับได ้

นิดเดียวทำให้เป็นคอขวดเก็บประจุเอาไว้และทำให้

แบตเตอรี่เกิดการระเบิดขึ้น ถ้าจะให้ปลอดภัยจริง ๆ 

ให้ใช้สมอลทอล์กหรือบลูทูธ อีกกรณีหน่ึงการชาร์จ 

โทรศัพท์มือถือแล้วดึงโทรศัพท์ออกไป ปล่อยปลั๊ก 

เสียบท้ิงไว้ท้ังวันท้ังคืนเป็นสาเหตุท่ีทำให้อะแดปเตอร์ 

ทำงานหนักตลอด จึงทำให้พังเร็วหรืออาจจะเสีย 

จนไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้บ้านได้ ถึงแม้บางบ้าน

อาจจะมีเซฟตี้คัทป้องกันอยู่แต่ก็ไม่ควรจะประมาท

ดีกว่า

ผลกระทบต่อสุขภาพ

 ความเชื่อที่ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อให้เกิด 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวนั้น ปัจจุบันได้รับ 

การยืนยันจากองค์การอนามัยโลกแล้วเมื่อวันที่   

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ว่ารังสีโทรศัพท์เคลื่อนที ่

เป็นวัตถุก่อมะเร็งและอาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้  

ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี งานวิจัยว่าด้วย 

การใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ถูกอ้างอิงแสดงให้เห็นว่า 

ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างหนักจะมีความเสี่ยง 

เป็นเนื้องอกในสมองมากขึ้นถึง 40%  คือใช้โทรศัพท์ 

โดยเฉลี่ย 30 นาทีต่อวัน เป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า 

10 ปี การคุยโทรศัพท์นานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะค่อยๆ 

สะสมทำลายสมองแต่เราไม่รู้สึก ส่วนมากจะแสดง 

อาการมึนหัวเท่านั้น

 เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือเราควรมีสติว่ากำลัง 

ทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นการคุย ชาร์จแบตเตอร่ี หรือทำอะไร 

กับโทรศัพท์ ที่สำคัญอย่าใช้โทรศัพท์มือถือนาน 

พยายามใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็น และเมื่อถึงเวลา 

ที่สมควรจะเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมต่างๆ ก็ควรกระทำ 

เพราะไม่เช่นนั้นจะเข้าทำนองคำพังเพยที่ว่าเสียน้อย

เสียยาก เสียมากเสียง่าย 

บรรณานุกรม

โทรศัพท์มือถือ ค้นจาก http://th.wikipedia.orgwiki/    

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

คุยมือถือขณะชาร์จเส่ียงไฟช็อต รู้สาเหตุ ป้องกันได้... 

 ไม่ประมาท.  (2556, สิงหาคม 14).  เดลินิวส์, หน้า 4.  

การใช้ โทรศัพท์มือถือ
วิมล  ชีวะธรรม            สำนักหอสมุดกลาง



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ 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

นศ.รามฯ คว้าแชมป์ฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

บินลงเป้าแม่นยำ ชนะเลิศบุคคลหญิงบินเดินทาง 

ชนะเลิศประเภททีมบินลงเป้าแม่นยำ ชนะเลิศ 

อุดมศึกษาและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดบุคคลหญิง 

รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 

อทิตยาทรกิติคุณ  ส่วนรางวัลคะแนนรวมสูงสุดบุคคลชาย 

นายพรหมพิริยะ ตะเพียนทอง รับถ้วยประทาน 

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยม ี

นายณรงค์ศักด์ิ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

ราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

เปิดบ้านวิทยาศาสตรฯ์                 (ต่อจากหน้า 1)

เราเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสายพันธ์ุที่ดีในสกุลวงศ์ของเรา

หรือไม่อย่างไร 

 การสำรวจตัวเราเองนั้น มีมากมายหลายสิ่ง 

ที่เขาบอกเขาสอน คำว่าเขาบอกเขาสอนก็คือเราจะ

ต้องหมั่นสดับตรับฟัง ได้อ่านได้ฟัง ได้คิดพิจารณา

และได้ใช้ความรู้ความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

แล้วเราก็ดำเนินการได้ตามที่ครูอ้างว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม

นั้นได้เสมอ

 ลูกศิษย์ครับการเป็นอยู่ในสังคมน้ัน เราจะเห็น 

ความหลากหลายความแตกต่าง บางครั้งเราอาจจะ 

สงสัยว่าคนนั้นคนนี้ทำไมถึงทำอย่างนั้น ทำไมเขา 

ทำตัวไม่ดี ทำไมเขาจึงเป็นคนเกียจคร้าน ทำไมเขาจึง 

เป็นคนขยันหมั่นเพียร ทำไมเขาจึงประสบผลสำเร็จ 

เขาจึงเป็นคนช่างคิดช่างทำ บางคนก็อาจจะช่างสอน 

เราคิดไปได้ทั้งสิ้นทั้งปวง แต่สำหรับเรา เราก็ลอง 

หันมาดูว่าตัวเรานั้น เราชอบอะไร คิดจะทำอะไร 

ถ้าทำการทำงาน เราก็จะต้องผูกพันกับงานน้ัน ดำรงชีพ 

โดยชอบ ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ คนบางคนสวยงาม 

ในระดับที่เป็นดาราได้ แต่ก็ชอบทำงานที่เป็นบริการ 

หรือเป็นบริกร ในร้านอาหารเป็นคนเสิร์ฟอาหาร  

เม่ือมีคนถามว่ารูปร่างหน้าตาก็ดี นิสัยก็ดี การทำงานก็ดี 

ทำไมไม่ทำงานอย่างอ่ืน ท่ีไม่ใช่เสิร์ฟอาหาร เป็นลูกจ้าง 

เสิร์ฟอาหารเงินเดือนเพียง 300 บาท แต่เม่ือเรามองดู 

หรือฟังสิ่งที่คนผู้นี้เขาพูด เขาบอกว่าเขาสบายใจ 

เขารักงานนี้ เขาจึงทำ

 ที่ครูเล่ามาตอนท้าย ๆ ลองนำมาเปรียบเทียบ

ดูว่าลูกศิษย์อยากทำอะไร ลูกศิษย์ชอบงานชนิดไหน 

ลูกศิษย์ได้รายได้พอเพียงกับการยังชีพหรือไม่  

หรือพอใจอยู่แต่เพียงเท่านั้น ลองพินิจพิจารณาดู  

แล้วจะเห็นว่ามนุษย์นั้นใช่ว่าจะงมงาย อยู่กับความ 

สวยงาม ใช่ว่าจะงมงายอยู่กับการมีสมบัติมาก ใช่ว่า 

จะงมงายอยู่กับรายได้ท่ีสูง แต่ทางท่ีดีน้ันควรจะงมงาย 

กับจิตใจท่ีสูง สำนึกท่ีสูงใช่หรือไม่ ลองคิดดู มีหลายคน 

เมื่อพบกับครูก็ทักทายบอกว่ารู้จักครู ครูบอกรู้จัก 

ท่ีไหน เขาบอกว่ารู้จักในข่าวรามคำแหง ครูก็บอกว่า 

ถ้ารู้จักก็คุยกันได้นะ คือคุยกันในข่าวรามคำแหง 

มีอะไรที่จะคุย จะพูด จะคิดอย่างไรก็จดหมายมาได้ 

ครูยินดี พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

จากคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์นิมิตร อังก์  รศ.ดร.

กฤษณา ไวสำรวจ  อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส 

หญ้าปรัง จากคณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น

   ทั้งนี้ การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 

คณะกรรมการฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย นำความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิด 

หรือเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ร่วมถ่ายทอด และบันทึกเทปในรายการ ‘เปิดโลก 

รามคำแหงเชิญชวนฯ                 (ต่อจากหน้า 12)

 ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ 

ส่ือสารมวลชน มีความจำเป็นบางประการ ไม่สามารถ 

เปิดสอนกระบวนวิชา CHI3107, CHI3202, CHI4201, 

ECO3103, FOL4205, FRE4713, HIS3303, 

MCS3605, MCS3185, MCS4480, MCS3380, 

MTH3608, PSY3405, SPN4202, SPN4603, 

STA3302 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 นี้ได้ 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 นี้

การงดสอนกระบวนวิชา
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

การแก้ ไขวันสำเร็จการศึกษา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลป- 

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ 

ร่วมงาน “สักวากลอนสด” ในวันอังคารท่ี  2 กันยายน 

2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ภายในงานมีการประกวดกลอนสดชิงเงินรางวัล 

มูลค่า 12,000 บาท การสาธิตบอกสักวา และการแสดง 

นาฏกรรมไทย

 ขอ เชิญนักศึกษาร่ วมประกวดการ- 

แต่งกลอนสด สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 

กันยายน 2557 สอบถามที่หน่วยกิจการนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2318-0054 ต่อ 1058 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้เลื่อนการสอบไล่ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงที่ 2) จากวันที่ 

23-26 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 6-9 มิถุนายน 

2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาส่วนกลาง ฉบับ- 

ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ทำให้ต้องแก้ไขวันสำเร็จ 

การศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ด้วย

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงแก้ไขวันสำเร็จการ-

ศึกษา ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จากเดิม 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557  เป็นวันท่ี 10 มิถุนายน 2557

ขอเชิญร่วมงาน “สักวากลอนสด”

อาเซียน’ด้วย โดยผู้สนใจสามารถประสานงาน หรือ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งานประชาสัมพันธ ์

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โทร.0-2310-8045-7  fax.0-2310-8048  e-mail:  

prr_ruu@hotmail.com

  ภายในงานมีการแสดงผลงานวิชาการของคณะฯ 

เช่น การวิจัยสมุนไพรไทย เปิดบ้านไลเคน ผลกระทบ 

ของโลกร้อนต่อระบบนิเวศปะการัง แขนกลหุ่นยนต์ 

เป็นต้น ร่วมทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

สนุก ๆ มากมาย และจะได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทำสบู่แฟนซี การผลิต 

อาหารบรรจุกระป๋อง การผลิตซอสผลไม้ การทดสอบ 

ความแข็งแรงของโลหะ จุลินทรีย์กับเทคโนโลย ี

ชีวภาพ การเพาะถั่วงอกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

เป็นต้น มีการตอบคำถาม เล่นเกมด้านคอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์และสถิติ รวมทั้งเปิดให้เยี่ยมชม 

ห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะฯ 

เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาและ 

บุคลากรร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2310-8380, 0-2310-8408 

หรือเว็บไซต์ www.sci.ru.ac.th 
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 อัตตาหรือตัวเรา ซึ่งเป็นคำที่ครูอยากให ้

ลูกศิษย์มองดู ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้มองด ู

ตนเองของเราหรือถ้าขยายความไปว่าต้องการอะไร 

ก็คือต้องการสำรวจตัวตนของเรา สำรวจความมีชีวิต

ว่าสุขภาพเราดีแค่ไหนเพียงไร สำรวจตัวของเราเอง

ว่าเป็นอยู่อย่างไร สำรวจตัวของเราเองว่าเรากำลัง

ทำอะไรและท่ีผ่านมาทำอะไร และในท่ีสุดก็จะต้อง 

สำรวจตัวของเราว่า เราเป็นมนุษย์ท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อทุกผู้ทุกคน เป็นประโยชน์ความเป็นมนุษย ์

หรือไม่

 ตนหรือตัวเรานั้น ถ้าหากไม่พินิจพิจารณา 

เราก็ไม่อาจที่จะบริหารจัดการกับตัวของเรา 

ให้ยังประโยชน์ได้ สำหรับตนเอง สำหรับผู้อื่น 

สำหรับผู้มีพระคุณหรือสำหรับสิ่งที่มีพระคุณ 

ต่อเรา รวมไปถึงการไม่รู้ตัวรู้ตนก็อาจจะทำให้เรา 

คิดแปลก ๆ  คิดโดยไม่มีหลักการ คิดแต่ส่ิงท่ีเหลวไหล 

เพ้อเจ้อ แล้วก็กระทำในสิ่งที่ไม่พึงกระทำ

 การที่เราสำรวจตัวเราเองนั้น เป็นปัจจัย 

เบ้ืองต้นท่ีจะทำให้เราสำนึกได้ในความเป็นมนุษย์ 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เฉลียวฉลาด และเป็นสิ่ง 

มีชีวิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีมันสมอง 

ที่คิดเป็นเหตุเป็นผล สร้างสรรค์ ลำดับและม ี

วิสัยทัศน์ เราจึงต่างจากสัตว์มากมาย สัตว์เป็นสิ่ง

มีชีวิตเหมือนกับเรา แต่สัตว์ไม่อาจที่จะทำได้เช่น

เดียวกันกับมนุษย์ 

 ที่ครูบอกว่าเราจะต้องสำรวจตัวเรานั้น 

ก็มิใช่ว่า เราจะมองแต่ตัวเราเอง เราต้องเปรียบเทียบ 

ด้วยว่ามนุษย์ผู้อื่น หรือคนอื่นเขาเป็นอย่างไร 

มองด้วยสายตาเป็นธรรม มองด้วยเหตุด้วยผล 

มองด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว เราจึง 

จะสรุปได้ว่า ผู้อื่นที่เราสำรวจตรวจสอบ ผู้อื่น 

ท่ีเรามองน้ันเป็นอย่างไร ในมุมกลับกัน ถ้าเรามอง 

แต่ผู้อื่นว่าทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้หรือคอยจับผิด 

คนอ่ืนว่าอย่างน้ันอย่างน้ี แต่เราไม่เคยมองตัวของเราว่า 

เราได้กระทำอะไรในสิ่งที่ผิดกิริยาผิดจรรยา 

ผิดแผกแตกต่างจากคนอื่นเขา ที่เขาเป็นคนด ี

มีศีลธรรม จริยธรรม ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบ 

การกระทำของเรากับการกระทำของผู้อื่นบ่อย ๆ 

เราก็จะสามารถแยกแยะ เราก็จะสามารถวินิจฉัย 

คิดเป็นข้อสรุปได้ว่า เราดำรงตนอย่างไร เราเป็น 

คนท่ีพึงเป็นสมบัติของสังคมมนุษย์หรือไม่ เราควรเป็น 

สมบัติท่ีดีงามของประเทศชาติของเราหรือไม่  

เรื่องอัตตา
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อธิการบดีแนะบุคลากรกองกลาง
ซื่อสัตย์-ช่วยเหลือกันและกัน

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

เร่ือง “การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการใช้บริการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 

2557 โดยมี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรกองกลางเข้าร่วมการสัมมนา 

เป็นจำนวนมาก ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและโรงแรม

ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

 การจัดสัมมนาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์  

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกองกลางและผู้เข้าร่วม 

โครงการมีความรู้ ความเข้าใจถึงการสร้างกระบวนการ

ทำงาน และระบบการทำงานท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือ 

เป็นการเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่ผู้มา 

รับบริการทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 

ได้อย่างเหมาะสม

  โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า “ในการ 

ทำงานร่วมกันขอให้บุคลากรชาวกองกลางมีความ 

ซ่ือสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ไม่เกี่ยงกันทำงาน ถ้อยที่ถ้อยอาศัย เอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา และช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความ 

เจริญก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการของผู้มา

รับบริการสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้”

 เยี่ยมชม รองศาสตราจารย์จุมพล  

รอดคำดี (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการ 

ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ เ ค รื อ ข่ า ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เพื่อบริการสาธารณะและคณะจาก ทปอ. 

เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และชมกิจการโทรทัศน์ของ ม.ร. ณ สำนัก- 

เทคโนโลยีการศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557  

ที่ผ่านมา

 

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคม- 

อาเซียนผ่านส่ือสารสนเทศ ม.ร. เชิญชวนคณาจารย์ 

และนักศึกษา นำเสนอเกร็ดความรู้เก่ียวกับประชาคม- 

อาเซียนในด้านต่างๆเพื่อบันทึกเทปในรายการ 

“เปิดโลกอาเซียน” เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์

ภายในและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประธาน 

กรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน 

ผ่านส่ือสารสนเทศ เปิดเผยว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

ประชาคมอาเซียนผ่านสื่อสารสนเทศมาตั้งแต่ 

ปี        2555      น้ัน             คณะกรรมการฯ               ได้ดำเนินการจัดโครงการ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้ง การผลิตรายการ “เปิดโลกอาเซียน” โดย 

ร่วมมือกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือบันทึก 

เทปรายการและเผยแพร่เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ 

ประเทศอาเซียนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ภายใน 

(RU-ITV) และโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

(www.techno.ru.ac.th,www.totiptv.com)

 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯได้เชิญอาจารย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆมาให้ความรู้และ 

บันทึกเทปเพ่ือออกรายการมาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงได้รับ 

ความร่วมมือจาก อาจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล  

ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร รศ.ดร.สุมาลี นิมมานุภาพ 

อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ จากคณะมนุษยศาสตร์ 

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ อาจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง 

จากคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์  

อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์ ลิมป์ศิระ จากคณะบริหารธุรกิจ 

อาจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น อาจารย์หฤษฎ์ นิ่มรักษา                   
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รามคำแหงเชิญชวนคณาจารย-์นกัศกึษา
เสนอเกร็ดความรู้ ‘เปิดโลกอาเซียน’


