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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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ม.ร. ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จัดงาน “ร่วมใจ ช่วยไทยคืนสุข”

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 10)

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพ่ือความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

รุ่นท่ี 4/1 ภาค 2/2557 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี 

เวลา 17.30-21.30 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) ระบบการศึกษาแบบ Block Course 

System ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

144,900 บาท แบ่งชำระ 9 งวด คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ (อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงานร่วมกับหน่วยบัญชาการ 

รักษาดินแดน จัดงาน “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง ร่วมใจ ช่วยไทยคืนสุข” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย 

พลโทยศนันท์  หร่ายเจริญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

เป็นประธานเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พลเอกมนตรี  สังขทรัพย์  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พันเอกนิรินทร์  ปุณโณทก 

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน 

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี- 

การศึกษา 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร 

และคณาจารย์ร่วมในพิธีและ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที 

ต่อครูอาจารย์ เม่ือวันท่ี 11 กันยายน  

2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อ-

ขุนรามคำแหงมหาราช 

 การจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ใช้ชื่องานว่า “รามฯรวมจิต ศิษย์รวมใจ 

น้อมมาลัย บูชาครู”  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการ “เพ่ือนข้างห้อง 

เตือนภัย คืนความสุขใจให้หอพักและชุมชน”  ซึ่งคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน ม.ร.ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

โดย กรมทหารม้าท่ี 1 รักษาพระองค์  กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 

สน.อุดมสุข และสำนักงานเขตประเวศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 

กันยายน  2557 ณ บริเวณลานด้านหน้าตึกอำนวยการ วิทยาเขตบางนา 

โดยมี พ.ต.อ.สมพร  กฤษณะพิพัฒน์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

นครบาลอุดมสุข     นายกิตพล       เชิดชูกิจกุล     สก .เขตประเวศ     ผู้แทนจาก- 

กรมทหารม้าท่ี 1 รักษาพระองค์ คณะกรรมการภาคประชาชนฯ 

ร่วมกิจกรรมพร้อมนักศึกษาและผู้ประกอบการหอพัก ทั้งนี ้

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยในหอพัก 

และชุมชน

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. กล่าวว่า โครงการ  

 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

รุ่นที่ 4 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชา 

สื่อสารมวลชน จำหน่ายใบสมัครตั้งแต ่

วันที่ 29 กันยายน - 24 พฤศจิกายน 2557 

(เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครวันที่  

11-24 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

โดยเปิดบรรยายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 

เป็นต้นไป (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 

17.00 - 21.00 น.) 

   

อธิการบดีฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู 57 
“ตั้งใจเรียนให้สำเร็จ มีสติและรู้จักคบเพื่อน”

รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ
สาขาการจัดการ รุ่น 4/1

ม.รามคำแหงคืนความสุขให้หอพักและชุมชน

   
 
     
คณะสื่อสารมวลชน
รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ม.ร. ร่วมกับหน่วยบัญชาการฯ     (ต่อจากหน้า 1)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตลอดจนหน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร ม.ร. นักศึกษา- 

วิชาทหารจากสถาบันต่างๆ และประชาชนในชุมชน 

ร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โดมวรรณสมิต 

ภายในโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง

 การจัดงานในคร้ังน้ี 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง 

อุดมการณ์ความรักชาติ  

แ ล ะ ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี  

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

รวมทั้งการเสริมสร้าง 

ความรักความสามัคคี   

และความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

ที่จะผนึกกำลังร่วมกันเพื่อปกป้องและเทิดทูน 

สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสร้าง 

เครือข่ายของมวลชนคนรักชาติที่มีประสิทธิภาพ 

อย่างเป็นรูปธรรม  และภายในงานมีการมอบโล ่

ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายยืนยง  โอภากุล (แอ๊ด  

คาราบาว) พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า (บ่าววี) และ 

นายสมพงษ์  จิตรเท่ียง (หลวงไก่) และ วิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วย

 

 สำหรับกิจกรรม “ร่วมใจ ช่วยไทยคืนสุข” 

ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริม และ 

ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติฯ จำหน่ายสินค้า 

ราคาประหยัด และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน 

นักร้องช่ือดัง อาทิ แอ๊ด คาราบาว บ่าววี และ หลวงไก่ 

รวมทั้งศิลปินรับเชิญจำนวนมาก การแสดงดนตร ี

ลูกทุ่งสุโขทัย  และ RU Step Show จากมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง ซึ่งสร้างสีสันความสุข ความสนุกสนาน

ให้ผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง  

โดยพิธีการ เริ่มด้วยผู้ แทนนักศึกษากล่ าวนำ 

สวดบูชาพระรัตนตรัย นายอิสระพงศ์  รูปเทวินทร์

ประธานชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรม กล่าวรายงาน  

และผู้แทนนักศึกษานำกล่าวปฏิญาณตนและฝากตน

เป็นศิษย์ ต่อด้วยขบวนเชิญพานเอก ขบวนพานพุ่ม 

ดอกไม้และขบวนธงมหาวิทยาลัย เคล่ือนเข้าสู่บริเวณ

พิธีอย่างอลังการ จากนั้น ชมรมขับร้องประสานเสียง 

(RU Chorus) ได้ขับร้องเพลง “พระคุณที่สาม” และ

การแสดงจากชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ร่วมกับชมรมศึกษาศาสตร์ ม.ร. ในชุด “ฟ้อนบายศรี 

นอมสักกา อาจริยา” และชุด “การแสดงฟ้อนแคน” 

สร้างความตระการตาแก่คณาจารย์และนักศึกษา 

ที่ร่วมพิธีอย่างยิ่ง

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รักษาประเพณีไหว้คร ู

มาอย่างต่อเน่ือง เพราะพิธีไหว้ครูเป็นพิธีการท่ีลูกศิษย์ 

ได้มาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมาย 

ของคนดี ครูรู้สึกปล้ืมใจท่ีลูกศิษย์จัดงานได้อย่างต้ังใจ 

ทำอย่างประณีตละเอียดอ่อนและทุ่มเททั้งกำลัง 

แรงกายใจ ทำให้ครูทุกท่านประทับใจและสร้าง 

ความชื่นใจให้แก่ครูอาจารย์  ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจ 

ให้ครูท้ังหลายได้ทุ่มเทกับการสอนและดูแลนักศึกษา 

ให้ดีที่สุด 

 “การแสดงของนักศึกษา สวยงามและตระการตา 

และยังมีการสาธิตการบายศรีสู่ขวัญให้เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ 

ได้เห็นว่าพิธีดังกล่าวทำอย่างไร ครูเช่ือว่าความสามารถ

ของนักศึกษารามคำแหง มีอย่างมากมาย และจะหาโอกาส 

จัดมหกรรมการแสดงของลูกศิษย์รามคำแหง เพื่อ 

เปิดเวทีให้นักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่างๆ 

ได้แสดงออก และพัฒนาศักยภาพต่อไป”

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อนักศึกษาเข้ามา 

เรียนหนังสือ ขอให้ต้ังใจศึกษาหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ลูกศิษย์บางคนต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็ขอให้ 

อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้ได้ อย่าละทิ้งการเรียน 

ไปกลางคัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดระบบ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาข้ึนมาแล้ว หากมีปัญหาใดๆ ให้เข้ามา 

ปรึกษาครูอาจารย์ อย่าทำลายอนาคตของตนเอง  

ขอให้มุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิต 

อย่างที่ตั้งใจไว้  

 ตลอด 43 ปีท่ีรามคำแหงดูแลลูกศิษย์ ได้พัฒนา 

ด้านการศึกษา เป็นความภาคภูมิใจของครูอาจารย์ 

และเป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลภายนอก ท้ังยังเป็นสถาบัน 

อธิการบดีฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู 57ฯ                                                                          (ต่อจากหน้า 1)

ท่ีมีนักศึกษาเข้ามาเรียนจากทุกภูมิภาคมากที่สุด  

ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะรามคำแหงเปิดโอกาสทางการศึกษา 

ให้กับทุกคนที่อยากเรียนหนังสือ โดยคงปณิธาน 

เม่ือแรกก่อต้ังด้วยค่าหน่วยกิตท่ีถูกท่ีสุด เพียงหน่วยกิตละ 

25 บาท ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งน้ีเป็นสมบัติ 

ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกด้วยว่าหากมีเวลาว่าง 

ขอให้นักศึกษาเข้ามาเรียนหนังสือ มาฟังบรรยาย 

ในห้องเรียนท่ีมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย 

จะได้สอบถามอาจารย์ประจำวิชาได้ทันที ท้ังยังทำให้ 

นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนที่เรียนในวิชาเดียวกันด้วย 

เกิดความผูกพันระหว่างนักศึกษากับครูอาจารย์ 

และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน ์

ต่อไปในอนาคต

 “สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

และมีสิ่งยั่วยุมากมายที่จะก่อให้เกิดความอยากมี 

อยากได้ ขอให้นักศึกษารู้จักความพอประมาณ พอใจ 

ในส่ิงท่ีตนเองมี และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  รวมท้ังขอให้ใช้สติ 

ในการดำรงชีวิต เลือกคบเพื่อนที่ดีที่จะชวนกัน 

เรียนหนังสือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะดูแลลูกศิษย ์

ให้ได้เรียนหนังสือและมีโอกาสสร้างเสริมสติปัญญา 

พัฒนาตนเอง พร้อมท่ีจะออกไปเป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ 

คู่คุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมต่อไป”

 ท้ังน้ี ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวด 

บทร้อยแก้วและร้อยกรอง ในหัวข้อ “สรรเสริญ 

พระคุณครู”  โดยผลการประกวดประเภทต่างๆ มีดังน้ี  

ประเภทบทร้อยแก้ว : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมคิด 

บุญวิเศษ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ นางสาวสุขรัตน์  ตาดไธสง นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

ส่วนประเภทบทร้อยกรอง : รางวัลชนะเลิศได้แก ่

นายนิกรรมก์  ทองจำปา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายภูวนารถ  เรืองฤทธ ิ์  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

นางสาววรินทิพย์  พระภูมี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

 ผลการประกวดพานไหว้ครู : ประเภทสวยงาม : 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มความดีสากล และ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

ซุ้มรามพรหมคีรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมฝ้ายคำ 

(ศึกษาศาสตร์) และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

กลุ่มความดีสากล

 นอกจากน้ี ยังมีการมอบรางวัลการเขียนบทความ 

หวัขอ้    “ชวีติและงานสด        กรูมะโรหติ”   โดย            คณุอปัสร 

กูรมะโรหิต  รองประธานมูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหิต 

เป็นผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ 

นายภูวนารถ  เรืองฤทธิ์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

วิชาเอกภาษาไทย ผู้ชนะเลิศการประกวดการเขียน 

บทความดังกล่าวด้วย

 ผู้สนใจติดต่อท่ี คณะส่ือสารมวลชน อาคารสุโขทัย 

ชั้น 10 โทร. 0-2310-8980, 081-562-7411, 086-025- 

8388, 091-551-3268 (www.mac.ru.ac.th)

คณะสื่อสารมวลชนรับ นศ.ฯ       (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เมื่อพูดถึงรางวัลวรรณกรรม 

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 

หรือรางวัลซีไรต์ไปแล้ว

 โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภท 

เร่ืองส้ันและ แดนอรัญ แสงทอง ไปแล้ว

 หากจะไม่พูดถึงนักเขียนเรื่องสั้น 

อีกคนหนึ่ งก็รู้สึกจะไม่ เป็นธรรม 

สักเท่าไร

 เนื่องเพราะนักเขียนเรื่องสั้น 

คนนี้ก็มีผลงานเข้าสู่ “รอบชิง” ในปีนี้ 

เช่นเดียวกัน

 เขาเป็นนักเขียนเร่ืองส้ันท่ีอ่านง่าย 

อ่านสนุก ชวนให้ติดตาม

 มีอารมณ์ขันให้คนอ่านยิ้มได้  

เสมอๆ

 เ ข า มี ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร พ บ เ ห็ น 

หลายด้านมาเล่าเรื่องได้อย่างออกรส

 เขาจึงเป็นนักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์ 

มีรสชาติอย่างแท้จริง เขาชื่อ 

 จำลอง  ฝั่งชลจิตร

 เรื่องสั้นในปีนี้ของเขาชื่อ

 “เรื่อง-ผม-เล่า”

 เขาเคยพูดถึงงานเขียนของเขาว่า

เขาเขียนให้อ่านง่ายๆ ด้วยภาษาง่ายๆ

 เขาต้องการให้ผู้ อ่ านตีความ 

เรื่องของเขาเอาเอง และบอกว่า

 อารมณ์ขันเป็นเครื่องมือสำคัญ 

สำหรับเรื่องเล่าทุกประเภท

 เนื่อง เพราะทำให้ผู้อ่ านสนุก 

เพลิดเพลิน ยิ้มหรือหัวเราะได้

 “ข่าวรามคำแหง” เช่ือว่าตัวหนังสือ

ของเขาจะชวนอ่านตลอดไป

คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้รับการรับรอง
จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

 ดร.วุฒิพงษ์  พึงพิพัฒน์  ศิษย์เก่าคณะทัศนมาตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบผ่านการทดสอบความ- 

เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเลนส์จัดสายตา (Orthokeratology, 

OK Lens) และการควบคุมสายตาส้ัน (Myopia Control) 

กับ American Academy of Orthokeratology and 

Myopia Control (AAOMC) นับเป็นคนไทยคนแรกท่ีได้ 

Fellow ด้านน้ี และเป็นคนท่ี 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในงาน  International Aademy of Orthokeratology 

(IAO) ซ่ึงจัดข้ึนท่ี เมืองชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2557  

 ปัจจุบัน ดร.วุฒิพงษ์  พึงพิพัฒน์ เป็นอาจารย์พิเศษ 

สอนกระบวนวิชา คอนแทคเลนส์ 1 และ 2 ให้แก่ 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์

 โอกาสน้ี ดร.วุฒิพงษ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหา 

สายตาสั้นเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั้งโลกรวมถึง 

ประเทศไทยด้วย และล่าสุดงานวิจัยได้รับรองผลว่า 

คอนแทคเลนส์ชนิด Orthokeratology หรือการจัดสายตา 

เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบันสำหรับการควบคุมสายตาส้ัน  

โดยเทคนิคดังกล่าวใช้ได้ผลดีและไม่มีผลข้างเคียง  

จึงมีความสนใจเนื่องจากเป็นอาจารย์สอนด้าน 

คอนแทคเลนส์อยู่แล้ว จึงตัดสินใจศึกษาต่อเฉพาะทางด้าน

Orthokeratology และการควบคุมสายตาส้ัน จากการ 

ศึกษาเพ่ิมเติมและได้รวบรวมกรณีศึกษา ประมาณ 3 ปี 

ในที่สุดก็สามารถสอบผ่านความเชี่ยวชาญพิเศษ 

และได้ Fellow เฉพาะทางด้านนี้

 “การควบคุมสายตาสั้นมีประโยชน์กับเด็ก 

สายตาส้ันทุกคน เน่ืองจากเม่ือเด็กมีอาการสายตาส้ันแล้ว 

ส่วนใหญ่สายตาเด็กจะสั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เด็ก 

มีค่าสายตาสั้นมากขึ้น ส่งผลเสียหลายด้าน เช่น  

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแว่นตา มีความ 

ยากลำบากมากขึ้นในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้  

สายตาส้ันมาก เม่ือโตข้ึนอาจแก้ไขด้วยเลสิกได้ไม่หมด 

อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงต่อโรคตาที่รุนแรงหลายโรค 

เพิ่มขึ้น เช่น จอตาเสื่อม จอตาฉีกขาดหลุดลอก 

ต้อหิน ฯลฯ 

 การควบคุมสายตาส้ันจะทำให้สายตาไม่ส้ันเพ่ิม 

หรือสั้นเพิ่มอย่างช้าๆ เช่น เดิมสั้นเพิ่มขึ้นปีละ      -1.00 

ไดออปเตอร์ (สั้นเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งร้อย) ก็เพิ่มขึ้น 

น้อยลงเหลือปีละ 0.50 หรือ 0.25 ไดออปเตอร์  

ทำให้เมื่อโตขึ้นเด็กไม่ต้องใส่แว่นหนา ลดผลกระทบ

และความเสี่ยงต่างๆจากอาการที่กล่าวมา โดยการ 

ควบคุมสายตาส้ันทำได้หลายเทคนิค เช่น การจัดสายตา 

(Orthokeratology, OK Lens, CRT Lens) การใช ้

คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มชนิดควบคุมสายตาสั้น  

การใช้เลนส์แว่นตาควบคุมสายตาสั้น การใช้ยา ฯลฯ 

ซึ่งเด็กต้องได้รับการตรวจก่อนจึงจะวินิจฉัยได้ว่า 

เหมาะสมกับวิธีใด”

 ท้ังน้ี เน่ืองจากความรู้ทางสาขาน้ียังไม่แพร่หลาย 

ในประเทศไทยนัก อาจารย์วุฒิพงษ์ จึงวางแผนการ- 

เผยแพร่ความรู้ และฝึกอบรมนักทัศนมาตรและ 

จักษุแพทย์ที่สนใจในสาขา Orthokeratology และ 

การควบคุมสายตาส้ัน ท่ีคลินิกทัศนมาตร คณะทัศน- 

มาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สนใจสามารถ 

แจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล ruclclinic@gmail.com 

โดยการอบรมจะมีทั้งในส่วนของทฤษฎี และปฏิบัต ิ

การอบรมจะจัดภายในปี 2557 ผู้สนใจสามารถสอบถาม 

เพิ่มเติมได้ที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง 

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร.0-2310-8906-8

ศิษย์เก่าคณะทัศนมาตรศาสตร์ สอบผ่าน 
ความเชี่ยวชาญด้านสายตาคนแรกของประเทศไทย

 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2557 คณะอนุกรรมการ 

พิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบ- 

โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ สำนัก 

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร- 

บัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์ ในด้านความพร้อม 

ในการจัดการศึกษาและมีทรัพยากรด้านต่าง ๆ ครบถ้วน อาทิ การบริหารจัดการ  คุณสมบัติและจำนวนอาจารย์ 

หลักสูตร ระบบการดูแลนักศึกษา อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์ สำหรับ 

จัดการเรียนการสอน สวัสดิการและนันทนาการ ห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน เป็นต้น 

 ผลการตรวจประเมิน ปรากฏว่าคณะทัศนมาตรศาสตร์ได้รับการรับรอง ส่งผลให้นักศึกษา 

ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์มีคุณสมบัติสามารถสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 

โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ได้  ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์และโอกาสของ

อุตสาหกรรมไทย ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน” 

โดย นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 

3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน 

หมายถึงความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง 

ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ เน้นการ 

รวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ เสถียรภาพ 

และสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียน 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หมายถึงการมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐาน 

การผลิตร่วมกัน  รวมทั้งเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง 

ประเทศด้วย และ3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม- 

อาเซียน หมายถึงเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็น 

ศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน รวมทั้ง 

มีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 

และลดช่องว่างระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน

 “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น 

ส่ิงสำคัญคือ ประเทศไทยต้องมีความเข้มแข็งท้ังด้าน 

การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษา 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสังคมไทย 

เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการ 

เข้ ามาดูแลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ทำให้เกิดความสงบ ปรองดอง มีความมั่นคงและ 

น่าเช่ือถือในสายตาของนานาประเทศมากขึ้น”

 นายสุพันธ์ุ กล่าวว่าการเตรียมความพร้อม 

เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย 

ดำเนินการโดยผลักดันเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ประสานความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐกับภาคเอกชน ต้องช่วยเหลือร่วมมือกัน 

อำนวยความสะดวก ทั้งด้านกฎระเบียบ กฎหมาย 

พระราชบัญญัติ ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมไม่คอร์รัปชัน 

และภาครัฐสนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุนต่างๆและ 

ส่งเสริมเงินลงทุนให้กับ SMEs รวมท้ังการจัดกิจกรรม 

อบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ และนำผู้ประกอบ 

ธุรกิจและสินค้าไปแสดงเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ 

เพราะเป็นธุรกิจท่ีช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 

ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและประชาชน 

มีรายได้ และเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ ่

รวมทั้งยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ 

ออกมาสู่ตลาดโลก นอกจากน้ีได้พัฒนาด้านโลจิสติกส์  

ขยายเขตการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นด้วย 

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดบรรยาย “อุตสาหกรรมไทยในบริบทอาเซียนฯ”

 ทั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการ 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 1) กรอบ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 

หลายประเทศเป็นเพ่ือนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรม 

ท่ีคล้ายคลึง มีสินค้าและบริการท่ีสามารถเสริมซ่ึงกัน 

และกันได้ หรือมีสินค้าบริการท่ีคล้ายคลึงกันซ่ึงหาก 

สามารถร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่ง 

ในด้านอำนาจการต่อรอง 2) เกิดตลาดขนาดใหญ ่

ในภูมิภาคอาเซียน คือ การนำจุดแข็งของแต่ละประเทศ

มาเสริมกับจุดแข็งประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์

สูงสุดในการผลิต ส่งออก และบริการ ซึ่งจะเกิดได ้

ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี 

มากข้ึน นอกจากน้ี การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและ 

ช่วยสร้างอำนาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากข้ึน 3) ส่งเสริม 

ให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน 

คือ การผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้ เกิดการยกเลิกหรือ 

ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค 

ด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี 

เนื่องจากประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือ 

เพื่อลด/ขจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงอำนวย 

ความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 

4)ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียม 

ความพร้อม ทำให้สามารถใช้โอกาสที่เกิดจากการ 

ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ให้เกิด 

ประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะสาขาท่ีไทยมีความพร้อม 

และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 5) เสริมสร้าง 

ขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในประเทศ 

โดยการใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกันและ 

การเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

จากการขจัดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุน 

ระหว่างประเทศสมาชิก และ 6) ยกระดับความเป็นอยู่ 

ของประชาชน เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง 

เสมอภาค

 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กล่าวอีกด้วยว่า ผลกระทบของ AEC ต่อการปรับตัว 

ของอุตสาหกรรมไทยในเชิงบวก คือการลดและ 

ยกเลิกมาตรการทางภาษีในปี 2553 เป็นร้อยละ 0 

ทั้งหมดยกเว้นรายการสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหว 

มากของกลุ่มอาเซียน 6 รวมท้ังประเทศไทย และปี 2558 

สำหรับกลุ่ม CLMV เป็นการส่งเสริมทางการค้า 

ให้อาเซียนเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่เพ่ิมโอกาสในการ

ส่งออกของไทย โดยตลาดอาเซียนเป็นตลาดส่งออก

อันดับ 1 ของไทย และทำให้ต้นทุนในการผลิตของไทย

ต่ำลง สร้างเสริมโอกาสการลงทุนเม่ือมีการเคล่ือนย้าย 

เงินทุนได้เสรีมากย่ิงข้ึน รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถ 

ของผู้ประกอบการไทยในการใช้ทรัพยากรการผลิต

และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเพ่ิมอำนาจ

การต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

 สำหรับผลกระทบเชิงลบ คือ สินค้าของ 

ประเทศสมาชิกเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระด้านภาษี 

ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันกันมากขึ้น 

ส่วนในด้านการลงทุน หากประเทศไทยไม่มีการพัฒนา 

ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ประสิทธิภาพการผลิต 

ของแรงงาน (Labor productivity) และไม่มีการปรับปรุง 

กฎระเบียบกฎหมายให้มีความทันสมัยไม่เป็นอุปสรรค 

ต่อนักลงทุน อาจทำให้มีการย้ายฐานการผลิตจาก 

ประเทศไทยไปยังประเทศอ่ืนๆ ใน ASEAN ท่ีเหมาะสม 

กว่าได้ และการเคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี อาจทำ 

ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมือของไทย 

ไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ตลอดจนด้าน 

การตลาดสินค้าในประเทศ ไม่มีกลไกในการป้องกัน 

ไม่ให้สินค้าคุณภาพต่ำกว่าท่ีผลิตได้ในประเทศสมาชิก- 

อาเซียนอื่นเข้ามาขายในประเทศมากขึ้น ก็จะทำให ้

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยท่ีมีเป้าหมาย 

ในการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

เกิดปัญหาอุปสรรคเพราะไม่มีตลาดภายในประเทศรองรับ 

รวมท้ังอาจส่งผลทางจิตวิทยาแก่ผู้ประกอบการไทย 

ในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตด้วย

 ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องมี 

การปรับตัวท้ังด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แรงงาน เทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก 

เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ และเตรียมความพร้อม 

ด้านสาธารณูปโภค ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ 

การลงทุนจากต่างประเทศ  หาตลาดส่งออก ปรับปรุง 

การผลิต รวมถึงการบริหารจัดการ การจัดหาวัตถุดิบ 

ราคาถูกและมีคุณภาพดีในภูมิภาค และส่งเสริมให้เกิด 

เครือข่ายการผลิต (Production Network) เพ่ือให้สามารถ 

สร้าง Economy of Scale เพื่อให้สามารถแข่งขันได ้

ในระดับโลกต่อไป 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

เครื่องดนตรีตอน งูกินหาง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 คำว่างูกินหางท่ีต้ังเป็นช่ือตอนน้ีผมต้ังใจจะให้หมายถึงว่าการท่ีค่าเงินอ่อน 

(depreciate)จะทำให้ค่าเงินกลับมาแข็งค่า (appreciate) และเมื่อเงินแข็งค่าขึ้น

ก็จะนำไปสู่การที่เงินอ่อนค่าลงอีก วนไปเป็นงูกินหาง ซึ่งสถานการณ์เช่นนี ้

จะเกิดขึ้นได้ถ้าประเทศปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเสรี

 ขอเขียนถึงผลของการท่ีเงินอ่อนค่าเสียก่อนนะครับ ตามตำราเขาบอกว่า 

การที่เงินอ่อนค่าลงจะทำให้ส่งออกได้มากขึ้นและนำเข้าลดลง และบอกว่า 

ทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาขาดดุลการค้าได้ก็คือต้องลดค่าเงินลงซึ่งเหตุผลว่า 

ทำไมจึงเป็นเช่นน้ันได้ ผมขอยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นกรณีประเทศไทยก็แล้วกัน 

เพื่อจะได้ดูใกล้ตัวสักหน่อย 

 ถ้าเงินบาทอ่อนค่าลงเช่นจาก 25 บาทต่อดอลลาร์เป็น 50 บาทต่อดอลลาร์  

กรณีน้ีเรียกว่าเงินบาทอ่อนค่าเพราะเดิมเคยใช้เพียง 25 บาทก็แลกได้ 1 ดอลลาร์ 

แต่ตอนนี้ต้องใช้ถึง 50 บาทจึงจะแลกได้ เงินบาทที่อ่อนค่านี้ทำให้สินค้าออก 

ของไทยถูกลงในสายตาต่างชาติและสินค้าเข้าแพงขึ้นในสายตาคนไทย  

เรื่องนี้สมัยที่เรียนเศรษฐศาสตร์ใหม่ ๆ ได้แต่ท่องจำเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นได ้

อย่างไร แต่ตอนนี้พอจะอธิบายได้แล้วว่าทำไมเป็นอย่างนั้น

 ในแง่ของสินค้าออก ถ้าสินค้าไทยราคา 50 บาท เดิมฝร่ังต้องใช้ 2 ดอลลาร์ 

จึงจะซื้อได้ (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อดอลลาร์) แต่เมื่อเงินบาทอ่อนค่า 

เป็น 50 บาทต่อดอลลาร์ สินค้าราคา 50 บาทเท่าเดิมแต่ฝร่ังใช้แค่ดอลลาร์เดียว 

ก็ซื้อได้แล้ว เมื่อซื้อได้ถูกลงเช่นนี้ก็ทำให้ซื้อสินค้าของเรามากขึ้น การส่งออก 

จึงเพิ่มสูงขึ้นได้มาก

 ส่วนในด้านสินค้านำเข้านั้นถ้าสินค้าราคา 1 ดอลลาร์ เวลาคนไทย 

ซื้อก็ต้องใช้เงิน 25 บาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อดอลลาร์) แต่เมื่อ 

เงินบาทอ่อนค่าเป็น 50 บาทต่อดอลลาร์ สินค้าราคา 1 ดอลลาร์เท่าเดิมแต่ตอนน้ี

คนไทยต้องใช้เงินถึง 50 บาท ถึงจะซื้อได้ เมื่อเป็นเช่นนี้คนไทยก็จะมีแนวโน้ม

ซื้อสินค้าเข้าลดลงเพราะมันแพงขึ้นมาก

 สถานการณ์ที่ผมยกเป็นตัวอย่างนี้แม้จะสมมติขึ้นแต่ใกล้ เคียง 

ความเป็นจริงในช่วงปี 2540 - 41  เพราะตอนนั้นเงินบาทอ่อนค่าลงมากจาก 

ผลของการปล่อยให้ค่าเงินลอยตัวและวิกฤติต้มยำกุ้ง โดยค่าเงินบาทอ่อนลง 

จาก 25 บาทต่อดอลลาร์เป็นเกือบแตะที่ 50 บาทต่อดอลลาร์คล้ายๆ 

กับตัวอย่างนี่แหละครับ และผลที่ตามมาก็เป็นเหมือนตำราว่าไว้เสียด้วยคือ 

ปัญหาขาดดุลการค้าของไทยซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานแก้ไม่ได้สักที 

น้ันหมดไปเน่ืองจากเราส่งออกได้มากข้ึนและนำเข้าน้อยลง ไทยก็เลยเร่ิมได้เปรียบ 

ดุลการค้า และได้เปรียบต่อเนื่องมาอีกหลายปี

 เมื่อได้เปรียบดุลการค้าแล้ว ทำไมเงินบาทถึงจะแข็งค่าได้ คำตอบคือ 

เราใช้ทุนสำรองซึ่งส่วนใหญ่คือทองคำและเงินตราต่างประเทศสกุลหลัก 

(คือสกุลเงินท่ีได้รับการยอมรับท่ัวไป)ไว้หนุนหลังค่าเงิน เม่ือได้เปรียบดุลการค้า 

ทำให้ทุนสำรองสะสมเพิ่มขึ้นเพราะได้รายได้เงินตราต่างประเทศเข้ามา 

จากการส่งออก เงินบาทก็เลยแข็งค่า ซ่ึงส่งผลทางกลับกันกับการท่ีเงินบาทอ่อน 

เพราะการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจะทำให้สินค้าออกแพงขึ้นในสายตาต่างชาติ 

(เราจึงส่งออกได้ลดลง) และสินค้าเข้าถูกลงในสายตาคนไทย (เราก็จะนำเข้า 

มากขึ้น) ในที่สุดไทยก็จะต้องขาดดุลการค้า และทำให้ทุนสำรองลดลง และ 

อย่างที่บอกแล้วทุนสำรองนั้นเอาไว้ใช้หนุนหลังค่าเงิน เมื่อทุนสำรองลดลง 

เงินบาทก็อ่อนค่า แล้วก็จะวนเป็นงูกินหางเพราะผลจากเงินบาทอ่อนจะทำให ้

ได้เปรียบดุลการค้าอีก......เงินบาทแข็งค่าใหม่.....(ท้ังน้ีต้องเข้าใจค่าเงินจะต้อง 

เคลื่อนไหวเสรีโดยไม่มีการแทรกแซงใด ๆ นะครับ)

 ถ้าใครยังสงสัยว่าทำไมเงินบาทแข็งค่าทำให้ส่งออกลดลง นำเข้ามากขึ้น 

ก็ขออธิบายเสริมจากตัวอย่างเก่าแต่จะให้อัตราแลกเปลี่ยนเดิมเป็น 50 บาท 

ต่อดอลลาร์แล้วแข็งค่าขึ้นเป็น 25 บาทต่อดอลลาร์ ตามตัวอย่างสมมตินี้ถ้า 

สินค้าไทยราคา 50 บาทเดิมฝรั่งซื้อได้ด้วยเงิน 1 ดอลลาร์ แต่เมื่ออัตรา 

แลกเปลี่ยนเป็น 25 บาทต่อดอลลาร์ ฝรั่งต้องใช้ถึง 2 ดอลลาร์ถึงจะซื้อได้  

เม่ือซ้ือแพงข้ึนเขาก็ซ้ือน้อยลงเป็นธรรมดา ส่วนทางฝ่ายไทยน้ันถ้าอัตราแลกเปล่ียน  

50 บาทต่อดอลลาร์เราซื้อสินค้าเข้าราคา 1 ดอลลาร์ก็ต้องใช้เงินถึง 50 บาท 

แต่เม่ือเงินบาทแข็งค่าเป็น 25 บาทต่อดอลลาร์ สินค้าราคา 1 ดอลลาร์เราสามารถ 

ซื้อได้ด้วยเงินแค่ 25 บาทเท่านั้นผลก็คือการนำเข้าของไทยจะเพิ่มขึ้นเพราะ 

ซื้อของได้ราคาถูกลง

 Selamat bertemu kembali  ยินดีท่ีได้พบกันอีกคร้ังหน่ึง  ดนตรีเป็นส่ิงหน่ึง 

ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ ดนตรี 

มีประโยชน์ในการผ่อนคลายอารมณ์ ในเวลาที่รู้สึกเคร่งเครียดหรือเร่าร้อน 

ด้วยโทสะ  ดนตรีก็ช่วยชโลมใจให้เย็นลง  เป็นเพ่ือนในเวลาเหงา  กระตุ้นให้รู้สึก 

คึกคักกล้าหาญในเวลาที่หวาดกลัวภัย อาหารมีประโยชน์ทางกายฉันใด 

ดนตรีก็มีประโยชน์ทางใจฉันนั้น สำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์มลาย ู

ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี   

ภาษามลายู คำอ่าน ความหมาย

Alat muzik อาลัต มูซิก เครื่องดนตรี

Gong ฆง โหม่ง

Simbal ซิมบัล ฉาบ

Simbal kecil ซิมบัลเกอจิล ฉิ่ง

Seruling เซอรูลิง ปี่

Gambus ฆัมบุซ เครื่องดีดคล้ายๆซอ

Angkalung อังกาลุง อังกะลุง

Sompoton ซมโปตัน เครื่องเป่าคล้ายๆแคน

Rebana ubi เรอบานา อูบี กลอง (ตั้งพื้น) คล้ายกลองรำมะนา

Tabla ตับลา กลองมีสองหน้า (อุ้มตี) คล้ายกลองยาว

Kompang กมปัง
เครื่องตีคล้ายกลองรำมะนามีขนาดเล็ก

ใช้มือจับหนึ่งข้างและตีอีกหนึ่งข้าง

Rekoder เรโกเดร ขลุ่ย

Biola บีโอลา ไวโอลิน

Gendang เฆินดัง กลองชนิดหนึ่ง
  

  รายชื่อที่ได้ระบุไว้ด้านบนน้ันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีแบบโบราณ 

ในสังคมมลายูที่มีชื่อเรียกเฉพาะแต่อาจมีรูปลักษณะที่คล้ายคลึงกันเมื่อนำมา

เปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีโบราณในสังคมไทย ครั้งนี้ขอกล่าวคำว่า selamat 

tinggal dan jumpa lagi ลาก่อนและพบกันใหม่  



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 ปีน้ีเป็นปีแห่งการรำลึกถึงการครบรอบร้อยปีของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในยุโรป 

และโดยเฉพาะในเยอรมนี  หากใครได้มีโอกาสเข้าไปในสถาบันการศึกษาจะเห็นว่า 

ทางสถาบันนั้นๆ มีการจัดสัมมนาพูดคุยเรื่องสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 

ผลกระทบท่ีตามมา บ้างก็มีการจัดนิทรรศการในเมืองต่างๆ ท่ีไดัรับผลกระทบจากสงคราม 

ในร้านหนังสือท่ัวไปจะพบหนังสือเก่ียวกับเร่ืองสงครามโลกคร้ังท่ี 1 วางขายอยู่ดาษด่ืน 

ถือได้ว่าปีน้ีท้ังปีเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญท่ีสุดช่วงหน่ึงของมนุษยชาติทีเดียว

 หากผู้อ่านคลิกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็จะพบเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลก 

ครั้งที่ 1 มากมาย ในมติชนรายสัปดาห์ฉบับที่ 1-7 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 

มีเรื่องราวเกี่ยวกับผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีต่อสยามในเวลานั้น  แต่ในที่นี ้

ผู้เขียนอยากจะนำเสนอข้อมูลที่มีรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับเยอรมนีในช่วง 

เหตุการณ์ดังกล่าวที่ผู้อ่านอาจจะไม่พบในบทความใดๆ ผู้อ่านคงมีความรู้มาบ้างแล้ว 

เกี่ยวกับเรื่องราวของเยอรมนี จากเรื่อง “เยอรมนีในอดีต” ซึ่งเยอรมนีได้เคยตกเป็น 

เมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมัน ชนเผ่าเยอรมันได้สู้รบกับชาวโรมันและขับไล่โรมัน 

ออกไปสำเร็จในอดีตกาล หลังจากนั้นชาวเยอรมันได้สร้างชาติมาพร้อมอุปสรรค 

นานัปการและรวมชาติจนสำเร็จอย่างเป็นทางการเมื่อ ปีค.ศ. 1871 ในบทความ 

ต่อไปนี้ ผู้ เ ขี ยนขอตัดตอนประวัติศาสตร์ เยอรมนี ในรัชสมัยของไกเซอร์  

(Kaiser)2 Wilhelm ที่ 2  เรื่องราวเกี่ยวกับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 น้ี 

เป็นช่วงท่ีเยอรมนีกำลังพัฒนาประเทศจนเป็นท่ีเกรงขามของมหาอำนาจอ่ืนๆ 

ในยุโรป ส่วนในตอนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลของสงครามที่ทำให้ชีวิตคนเยอรมัน 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

กษัตริย์สามพระองค์ใน 1 ปี

 กล่าวกันว่า ประวัติศาสตร์ยุโรป 

อาจจะพลิกโฉมหน้าไปเลย ถ้าหากไกเซอร์ 

Wilhelm ที่ 2 ไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัต ิ

ต่อจากพระบิดาของพระองค์  พระองค์ 

ตรัสว่า “ข้าพเจ้าจะปกครองและนำประเทศ 

ไปในทิศทางใหม่ท่ีควรจะเป็น”  ซ่ึงฟังดูแล้ว  

อาจทำให้ผู้ฟังมีความวิตกกังวลใจไม่น้อย 

อาจถือได้ว่าเป็นการบังเอิญทีเดียวท่ีไกเซอร์ Wilhelm ท่ี 1 เสด็จสวรรคตในปี ค. ศ. 1888 

มกุฎราชกุมารพระนามว่า Friedrich ได้ข้ึนครองราชสมบัติแทน พระองค์ได้อภิเษกสมรส 

กับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษ จริงๆแล้วพระองค์น่าจะปกครองประเทศได้ดีและ 

มีความสัมพันธ์ท่ีดีทางการทูตกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะสมัยน้ันอังกฤษเป็นมหาอำนาจ 

ที่มีบทบาททางการเมืองเป็นที่เกรงขามในยุโรป การเกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน 

ในราชวงศ์ของหลายๆประเทศในยุโรปเป็นเรื่องปกติของการรักษาอำนาจและ 

เสริมบารมีกันให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นการสร้างอำนาจให้เป็นที่ยำเกรงสำหรับชาติอื่นๆ 

และจะได้ไม่กล้ามารุกรานซึ่งกันและกันได้ง่าย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระองค ์

เสด็จสวรรคตลงก่อนเพียงไม่กี่ เดือนหลังเสด็จขึ้นครองราชย์จากการประชวร 

ด้วยโรคมะเร็งหลอดลม พระราชโอรสของพระองค์ซึ่งมีพระชันษาเพียง 29 ปี คือ 

ไกเซอร์ Wilhelm ท่ี  2  จึงเสด็จข้ึนครองราชสมบัติแทนในปีเดียวกัน ทำให้ปี ค.ศ. 1988 

มีกษัตริย์ปกครองถึง 3 กษัตริย์ กษัตริย์พระองค์ใหม่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในอำนาจมาก  

ทรงต้องการที่จะพัฒนาชาติให้เจริญรุดหน้าเหนือทุกประเทศในยุโรป ด้วยแนวคิด 

ดังกล่าวพระองค์จึงมีนโยบายให้มีการระดมสร้างเรือรบ เตรียมเพิ่มกำลังทางทหาร 

มีการใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อการนี้ นโยบายดังกล่าวดำเนินลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว 

จนดูเหมือนว่าเยอรมนีกำลังแข่งขันกับมหาอำนาจทางการรบทางทะเล โดยเฉพาะกับอังกฤษ

เยอรมนีกับสงครามโลกครั้งที่ 11 (ตอน 1)

เรื่องเล่าจากเยอรมัน

รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                        ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

บิสมาร์คลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นคือบิสมาร์ค เป็นผู้มีนโยบาย 

เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ต้องการสร้างศัตรูหรือ 

แข่งขันทางอำนาจกับต่างชาติ เขามีนโยบายทางการเมือง 

ที่ต่างไปจากไกเซอร์  Wilhelm ที่ 2 อย่างสิ้นเชิง เมื่อเป็น 

เช่นนี้ทั้งสองจึงมีความเห็นไม่ลงรอยกันทางด้านการเมือง

อยู่เนืองๆ จนในที่สุดบิสมาร์คได้ตัดสินใจยื่นใบลาออก 

จากตำแห่งในปี ค. ศ. 1890  นายกรัฐมนตรีคนต่อมาไม่สามารถ 

ที่จะสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านที่เป็นมหาอำนาจได้ดังเช่นสมัยของบิสมาร์ค  

ในปี ค.ศ. 1891 มีการก่อตั้งสมาคมที่ส่งเสริมให้รัฐบาลดำเนินนโยบายต่างประเทศ 

ที่แข็งกร้าว พร้อมกันนั้นก็เกิดความกลัวปกคลุมไปทั่ว ประเทศทั้งหลายในยุโรป 

กลัวที่เยอรมนีเร่งสร้างกำลังทางทหารเตรียมขยายอำนาจ

สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1

 ในปี  ค. ศ. 1897 เยอรมนีมีนโยบาย 

สร้างเรือรบ ทำให้เกิดการขยายตัว 

ในการสร้างเรือพิฆาตอย่างรวดเร็ว  

ด้วยความกลัวในแสนยานุภาพของ 

เยอรมนี ใน ค.ศ. 1904 อังกฤษและ 

ฝ รั่ ง เ ศ ส ไ ด้ ร่ ว ม ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า 

เป็นพันธมิตรกัน เพ่ือต่อต้านการคุกคามและร่วมกันแสดงแสนยานุภาพกดดันเยอรมนี 

สองปีต่อมา รัฐสภาเยอรมันได้อนุมัติเงินจำนวนมหาศาลสำหรับนโยบายการสร้างเรือรบ 

ทางทะเล ท้ังยังมีการสร้างท่าเรือรองรับการเกิดสงครามอีกด้วย ท่าเรือดังกล่าวมีช่ือเรียกว่า 

Wilhelmshaven ต้ังแต่ ค.ศ. 1909 นายกรัฐมนตรี Hollweg มีนโยบายจำกัดการสร้างเรือรบ 

แต่ไกเซอร์ Wilhelm ท่ี 2 ได้ขัดขวางการกระทำดังกล่าว มหาอำนาจในยุโรปซ่ึงประกอบด้วย 

อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และเยอรมนี ล้วนเสริมกำลังทางทหาร มีการลงนามทำสัญญา 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือประเทศใดในกลุ่มประเทศหน่ึงถูกรุกราน อังกฤษ ฝร่ังเศส 

รัสเซีย ได้ลงนามทำสัญญากันโดยปล่อยให้เยอรมนีที่อยู่กลางยุโรปรู้สึกโดดเดี่ยวและ 

ถูกห้อมล้อมด้วยมหาอำนาจ ส่วนเยอรมนีก็มีประเทศพันธมิตร คือ ออสเตรียและ 

ฮังการี ซึ่งกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในระหว่างชนเผ่าต่างๆ กับรัฐบาล  

เพราะประเทศประกอบด้วยชนหลายเผ่าท่ีต้องการมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ กันไป สถานการณ์ 

ในช่วงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายพร้อมรบทำสงคราม เพียงแต่ยังไม่มีเหตุอันควร 

ที่ใครหรือฝ่ายใดจะเป็นผู้จุดชนวนสงครามขึ้นก่อน

การลอบสังหารที่ Sarajewo

 ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ 1914  

พระนัดดาของไกเซอร์แห่งออสเตรียและ 

พระมเหสีได้เสด็จประพาสเมืองหลวงของ 

บอสเนีย ซ่ึงถูกรวมเข้ากับออสเตรียและฮังการี 

ในปี ค.ศ.1908 เหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์ 

ทั้งสองพระองค์โดยนักศึกษาชาวเซอร์เบีย 

ได้จุดชนวนสงครามขึ้นในยุโรป  ออสเตรีย 

ประกาศสงครามกับเซอร์เบียโดยที่ไม่ได้ 

คำนึงถึงการช่วยเหลือจากเยอรมนีแม้แต่น้อย 

ส่วนเซอร์เบียนั้นได้ทำสัญญาสัมพันธไมตรี 

กับรัสเซียไว้ก่อนหน้าน้ี  ซ่ึงรัสเซียเองในตอนน้ัน 

1 หรือเรียกว่า มหาสงคราม สงครามยุโรป 
2 หมายถึง กษัตริย์  จักรพรรดิ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เริ่มเตรียมกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว ดังนั้นเยอรมนีจึงถือโอกาส 

ประกาศสงครามกับรัสเซียและฝร่ังเศส หลังจากน้ันสองวันทหารเยอรมันได้บุกเบลเย่ียม 

ซ่ึงขณะน้ันวางตัวเป็นกลาง การบุกคร้ังน้ีกระทำอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ฝร่ังเศสต้ังตัวไม่ทัน 

เรียกสงครามดังกล่าวว่า สงครามสายฟ้าแลบ (Blitzkrieg) เบลเยี่ยมนั้นอยู่ติดทะเล 

สู่หมู่เกาะอังกฤษ จึงเป็นเหตุให้อังกฤษมีความรู้สึกว่าถูกรุกรานกรายๆจากเยอรมนี  

ดังนั้นอังกฤษจึงตัดสินใจประกาศสงครามกับเยอรมนีทันที

ไปสงครามด้วยความเริงร่า

 อาจพูดได้ว่าในช่วงเวลานั้น ยุโรปตกอยู่ในภวังค์ของสงคราม แทนที่ผู้คน 

จะผิดหวังและหวาดกลัวกับผลที่จะตามมา กลับกลายเป็นว่าผู้คนยินดีกับการเกิด 

สงครามครั้งนี้ พวกเขาดีใจที่ความคุกรุ่นของสงครามก่อนหน้านี้ระเบิดออกมาเสียที 

ได้มีการสู้รบกันจริงๆเสียที ทั่วทุกหนทุกแห่ง มีผู้คนเต็มใจสมัครไปรบ พวกเขา 

มีความรู้สึกที่จะได้รบเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง แม้แต่พรรคสังคมนิยมในสมัยนั้น 

ที่เคยเตือนเรื่องจะเกิดสงครามก็ลงมติให้เยอรมนีเข้าร่วมสงคราม และได้อนุมัต ิ

งบประมาณจำนวนมากเพื่อการนี้ด้วย

จากความปรีดาสู่ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส

 ดังได้กล่าวแล้วว่าผู้คนมีความกระตือรือร้นกับสงคราม และเห็นว่าสงคราม 

คือการปลดปล่อยทุกอย่างจากปัญหาความขัดแย้งทั้งปวง แต่ไม่นานนักความยินด ี

ปรีดานั้นก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์โศกอย่างมหันต์ เยอรมนีคาดว่าจะสามารถชนะศึก 

ครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็ว แต่กลับคาดการณ์ผิดพลาด และประเมินคู่ต่อสู้ผิด

จากสงครามสายฟ้าแลบสู่สงครามที่ถูกตรึงอยู่กับที่

 แผนเก่ียวกับสงครามสายฟ้าแลบ คือ เยอรมนีต้องชนะฝร่ังเศสก่อนเพ่ือให้กองทัพ 

สามารถที่จะหันมารบเอาชนะรัสเซียได้เต็มที่ ไม่ต้องทำศึกสองด้าน แต่ปรากฏว่า 

เยอรมนีคาดการณ์ผิด ทำให้ต้องทำศึกสองด้าน (ทางตะวันตกกับฝรั่งเศสและ 

ทางตะวันออกกับรัสเซีย) และการทำศึกสองด้านน้ันนำมาซ่ึงการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 

โดยที่ทหารเยอรมันไม่สามารถรบคืบหน้าไปได้ จำต้องตรึงกำลังอยู่กับที่และต้อง 

ขุดสนามเพลาะตลอดแนวการรบ ทหารแสนกว่านายล้มตายในการรบเพียงเพื่อที่จะ 

เคล่ือนกองพลไปข้างหน้าให้ได้พ้ืนท่ีอีกเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน เป็นเวลากว่าสามปีท่ีทหาร 

ต้องขุดสนามเพลาะเป็นที่พักและกำบังอาวุธ ในหลุมเพลาะจะมีกระดิ่งแขวนอยู่  

เมื่อใดที่เสียงกระดิ่งดังขึ้นก็เป็นสัญญาณบอกให้ทหารทราบว่าต้องรีบหาที่กำบัง 

ซ่อนตัวจากการโจมตี ที่สำคัญในการรบครั้งนี้มีการใช้กำลังหนุนจากภาคพื้นอากาศ 

เป็นคร้ังแรก มีการใช้เคร่ืองบินลาดตระเวนค้นหาตำแหน่งของศัตรู มีการสู้รบทางอากาศ

และมีการทิ้งระเบิดด้วย

นรกบนดิน Verdun3

 ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1916 มีการปะทะสู้รบกันที่ Verdun เยอรมน ี

ต้องการเผด็จศึกแนวตะวันตก แต่ก็ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสามารถเคลื่อนทัพไปได ้

เพียงเล็กน้อย และไม่มีทีท่าว่าจะชนะ ท้ายสุดยอดผู้เสียชีวิตท่ีเป็นทหารฝร่ังเศส มีจำนวน 

364,000 นาย  ทหารเยอรมันที่ต้องสังเวยชีวิต จำนวน 338,000 นาย ตราบถึงทุกวันนี ้

การรบที่ Verdun เป็นสัญลักษณ์ที่เตือนให้มวลมนุษยชาติรับรู้ถึงการรบที่ปราศจาก 

เหตุผล ความไร้ค่าของชีวิต ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไร้เหตุผล เป็นการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง

ที่ชาติต่างๆ ต้องมารบกันโดยไม่รู้อย่างแท้จริงว่าเพื่ออะไรกันแน่

ความอดอยาก

 ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าการรบครั้งนี้จะกินเวลายืดเยื้อไปนานเท่าไร ตั้งแต ่

ค.ศ.1915 เสบียงอาหาร วัตถุดิบต่างๆ ปุ๋ย มีราคาแพงขึ้นและขาดแคลนอย่างหนัก  

อังกฤษได้ปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือไว้เกือบทั้งหมด   นอกจากนี้ในภาคเกษตรกรรม 

มีการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก   การเก็บเก่ียวมันฝร่ังใน ค. ศ.1916 ได้ผลไม่ดีเท่าท่ีควร 

ผู้คนอดอยากไปท่ัว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เจ้าของโรงงานท่ีผลิตอาวุธให้กองทัพถือ 

โอกาสกอบโกยผลประโยชน์และร่ำรวยจากสงคราม  บ้างก็พยายามขายเสบียงอาหาร 

น้ำมัน ในราคาสูงลิ่ว 

บทบาทของสหรัฐอเมริกา 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1916 ผู้คนทั่วไปเริ่มถกเถียงกันด้วยเรื่องที่ว่า  เยอรมนีไม่สามารถ 

ชนะสงครามคร้ังน้ีได้  รัฐบาลเยอรมันได้พยายามย่ืนข้อเสนอต่อฝ่ายตรงข้ามเพ่ือสงบศึก 

แต่หลายฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ แม้แต่สหรัฐอเมริกายังยอมแพ้กับการพยายาม 

สงบศึกคร้ังน้ี 

 ในปี ค.ศ. 1917 เยอรมนีโหมทำสงครามอย่างหนัก และเรือดำน้ำเยอรมัน 

ได้จมเรือเดินสมุทรหลายลำ  มีผู้โดยสารจำนวนมากต้องเสียชีวิตลง รวมทั้งผู้โดยสาร 

ชาวอเมริกัน  ในท่ีสุดสหรัฐอเมริกาต้องย่ืนมือเข้ามาเก่ียวข้องกับสงคราม และเป็นสาเหตุ 

ให้เยอรมนีต้องแพ้สงครามอย่างราบคาบ

เลนิน4

 แม้ว่าราชวงศ์ซาร์จะถูกโค่นล้มลงในปี ค.ศ. 1917 แต่สงครามทางทิศตะวันออก 

ยังคงดำเนินต่อไป เยอรมนีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหายุ่งยากทางการเมืองของรัสเซีย 

อาจทำให้รัสเซียอ่อนกำลังลง    เลนินผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์รัสเซียขณะนั้นเสนอให้ม  ี

การยุติสงครามกับเยอรมนีและพร้อมท่ีจะแบ่งท่ีทำกินให้แก่ประชาชน แต่ผลการเจรจา 

ไม่ได้ออกมาตามที่คาดหวัง  

สิ้นสุดสงคราม

 ในปี ค. ศ. 1918 เยอรมนีได้บุกยึดดินแดนเพ่ิมไปจนถึงสนามเพลาะทางทิศตะวันตก 

แต่ทหารสัมพันธมิตรสามารถยึดดินแดนดังกล่าวได้คืนและถึงแม้เยอรมนีจะรบชนะรัสเซีย 

แต่คนเยอรมันก็รู้สึกเบื่อสงครามเต็มที่ รัฐบาลเองก็ต้องการยุติสงคราม ความพยายาม 

เฮือกสุดท้ายของเยอรมนี คือส่งทหารไปรบทางทิศตะวันตก แต่ทหารไม่สามารถ 

ชนะศึกได้และเสียชีวิตเป็นจำนวนกว่าแสนนาย  ต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกัน 

เยอรมนีแพ้สงครามอย่างสิ้นเชิง  ในสงครามครั้งนี้มีผู้คนล้มตายกว่า 10 ล้านคน  

โดยเฉพาะชาวเยอรมันเสียชีวิต เกือบ 2 ล้านคน หลังสงครามบ้านเมืองถูกทำลาย 

ผู้คนอดอยากหิวโหย พรรคการเมืองทะเลาะเบาะแว้งกัน เยอรมนีต้องเสียดินแดน 

และจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามอย่างมหาศาล เกิดปํญหาด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 

ทุกเหตุการณ์นำไปสู่ยุคนาซี ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวง

หลังสงครามคร้ังน้ี  ถึงข้ันนำประเทศเข้าสู่ยุคเผด็จการและการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี  2 ต่อไป 

 (แหล่งอ้างอิงจาก Geschichte. Der Erste Weltkrieg (1914-1918). Als Europa im  

Inferno versank. In: Der Spiegel Nr. 5/2013)

3 เมืองเล็กๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส
4 เลนิน (1870-1924) เป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ เขาถูกรัฐบาลตามล่าตัวเพราะพยายามทำรัฐประหารในปี ค.ศ. 1905 เขาลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขณะมีการปฏิวัติ ค.ศ. 1917  
  เขาได้มีอำนาจขึ้นมาอีกครั้งและพยายามสงบศึกกับเยอรมนี

เรื่องเล่าจากเยอรมัน                                                                 (ต่อจากหน้า 6)
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 จากตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้อธิบายถึงที่มาและ 

หลักการสำคัญของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนในตอนน้ีเป็นตอนสุดท้าย 

โดยหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ

เบื้องต้นเกี่ยวกับสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมขึ้นมาครับ

3. กลไกการระงับข้อพิพาท

 เม่ือเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีจะต้องพิจารณา 

ถึงกลไกการระงับข้อพิพาทว่ามีหลักและกระบวน 

วิธีอย่างไรในอันที่จะทำให้ข้อพิพาทระงับสิ้นไป 

กล่าวคือ อัครภาคีประเทศจะต้องป้องกันมิให้เกิด 

กรณีพิพาทและจะต้องละเว้นจากการคุกคามหรือ 

การใช้กำลัง และในทุกขณะจักระงับกรณีพิพาท 

ระหว่างกันเช่นว่าน้ันโดยการเจรจากันอย่างฉันมิตร 

ในการระงับกรณีพิพาทโดยกรรมวิธีใดๆ อัครภาค ี

ประเทศจะได้ตั้ งคณะอัครมนตรีขึ้นคณะหนึ่ง  

ประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากรัฐภาคี

 แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถตกลง 

กันได้โดยการเจรจา คณะอัครมนตรีจะทำข้อเสนอแนะ 

ให้คู่กรณีพิพาท ถึงการระงับข้อพิพาทที่เหมาะสม 

เช่น การให้บริการประสานไมตรี การไกล่เกล่ีย การไต่สวน 

หรือการประนอม โดยคณะอัครมนตรีอาจเสนอตนเป็น 

ผู้ประสาน หรือเม่ือคู่กรณีพิพาทได้ตกลงกัน คณะอัครมนตรี 

อาจต้ังตนเองเป็นคณะกรรมการไกล่เกล่ีย คณะกรรมการ 

ไต่สวน หรือคณะกรรมการประนอมได้ เมื่อเห็นว่า 

จำเป็น

 กลไกการระงับข้อพิพาทภายใต้สนธิสัญญา 

ไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

จึงอาศัยความยินยอมเป็นสำคัญอีกด้วย หรืออาศัย 

วิธีระงับกรณีโดยสันติท่ีมีอยู่ในข้อ 33(1) แห่งกฎบัตร 

สหประชาชาติ ก็สามารถกระทำได้

4. กฎเกณฑ์ของกระบวนการของคณะอัครมนตรี
ตามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 ประเทศไทย 

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนได้พยายาม

ผลักดันให้มีการจัดต้ังคณะอัครมนตรี (High Council) ข้ึน 

ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีได้มีการระบุในสนธิสัญญาไมตรีและ 

ความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก อันเป็น

องค์การในการพิจารณาให้ข้อวินิจฉัย และคำปรึกษา 

แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว

ก็ไม่ได้มีการจัดต้ังข้ึน ตามความต้องการของอินโดนีเซีย

แต่อย่างไร  

 นอกจาก สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะระบุถึงกระบวนการ 

ระงับข้อพิพาทแล้ว ในส่วนของการดำเนินงานของ 

คณะอัครมนตรีได้มีการวางหลักเกณฑ์กำหนดขึ้น 

ซ่ึงเป็นผลจากการประชุมท่ี  ฮานอย  ประเทศเวียดนาม 

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2001 ซึ่งประเทศภาคีได้ร่วม 

ตกลงจัดตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ของกระบวนการของ

คณะอัครมนตรีของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Rules of Procedure 

of The High Council of The Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia) ซึ่งเป็นกรอบการ 

ดำเนินงานของคณะอัครมนตรีตามสนธิสัญญาไมตรี 

และความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยมีหลักการสำคัญแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย 

กฎเกณฑ์ทั้งหมด 25 ข้อ

 โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

 1. องค์คณะของอัครมนตรีจะต้องประกอบไปด้วย  

           1.1 ผู้แทนในระดับรัฐมนตรีของสมาชิก 

อัครภาคีประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 1 คน  

           1.2 ผู้แทนในระดับรัฐมนตรีของสมาชิก 

อัครภาคีประเทศท่ีมิได้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประเทศละ 1 คน

 2. หน้าที่ของคณะอัครมนตรี

 คณะอัครมนตรีมีหน้าที่ ระงับข้อพิพาท    

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างอัครภาคีผู้เข้าทำสัญญาซ่ึงวางหลักอยู่ 

ในส่วนที่ 4 โดยคณะอัครมนตรีบันทึกการติดต่อ 

(Communication) ซึ่งประกอบไปด้วย

 - ธรรมชาติแห่งข้อกล่าวหาหรือสถานการณ์ 

ที่อ้างถึงคณะอัครภาคี

 - อัครภาคีสมาชิกจากข้อโต้แย้งและบุคคล 

ที่กล่าวอ้าง

 - หลักฐานสำคัญที่คณะอัครมนตรีจะต้อง 

ตระหนักถึงข้อโต้แย้งหรือสถานการณ์ซึ่งเป็นไป 

ตามสนธิสัญญา

5. สมาชิกของสนธิสัญญา

     ปัจจุบัน นอกเหนือไปจากรัฐสมาชิกทั้ง 10 

ประเทศของอาเซียนแล้ว ภายใต้การลงนามในพิธ ี

สารแนบท้ายฉบับต่างๆ ที่ล่าสุดเป็นฉบับที่สาม  

อนุญาตให้รัฐและองค์การระหว่างประเทศนอกภูมิภาค 

เข้าร่วมเป็นภาคีได้ด้วยโดยปัจจุบันมีจำนวน 21 ประเทศ 

ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ บราซิล แคนนาดา  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ศรีลังกา 

ฝร่ังเศส อินเดีย ญ่ีปุ่น มองโกเลีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ 

ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐเกาหลี ตุรกี รัสเซีย ติมอร์เลสเต  

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

สหรัฐอเมริกา และอีก 1 องค์การระหว่างประเทศ 

คือ สหภาพยุโรป อันเป็นการช่วยเสริมสร้าง 

ความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคให้มีความ- 

เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

6. สรุป

 สังคมใดที่อยู่อาศัยโดยปราศจากข้อขัดแย้ง 

น่าจะปรากฏแต่เพียงเมืองอามอรอท (Amaurote) 

ที่เป็นศูนย์กลางแห่งยูโทเปีย (Utopia) แต่ในโลก 

แห่งความเป็นจริงส่ิงสำคัญมากไปกว่าน้ัน คือ แนวทาง 

การแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อให้สังคมอยู่รอดได้ ตรรกะ 

เดียวกันเมื่อพิจารณาถึงสังคมอาเซียนของเราแล้ว  

จึงย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดข้อขัดแย้งกัน  

หากแต่จะต้องแสวงหาทางออกด้วยวิธีที่สันติ  

โดยสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางกฎหมาย 

ที่สามารถถูกนำมาใช้เป็นกลไกการระงับข้อพิพาท 

ทางการเมืองของอาเซียน หากได้รับการยินยอม 

จากคู่พิพาท แต่อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาไมตรีและ

ความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังไม่เคย

ถูกนำมาใช้เลย แม้ว่าจะมีการตรากฎเกณฑ์ของกระบวนการ 

ของคณะอัครมนตรีตามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมในรายละเอียด 

แล้วก็ตาม จึงน่าติดตามว่าปัญหาทางการเมืองต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งในบริเวณหมู่เกาะ 

ทะเลจีนใต้ ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ สนธิสัญญาไมตร ี

และความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะถูก 

หยิบยกให้มีบทบาทได้อย่างไร หรือเป็นแต่เพียง 

ลายลักษณ์อักษรบนกระดาษเท่านั้น

มารู้จักสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตอนจบ)
 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                           คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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กองบรรณาธิการ

สำนักสหกิจศึกษาฯ
จัดอบรม “การเขียนรายงาน”

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความประสงค์จะย้ายคณะ 

ไปเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ช่วยกรุณาแนะนำ 

ดิฉันด้วยว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ที่ไหน และ 

เมื่อใด

ตอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เร่ืองการขอย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ลงวันท่ี 

26 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ 

การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาไว้ ดังนี้

 1. ผู้มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือ 

สาขาวิชา จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

 2. นักศึกษาต้องดำ เนินการย้ ายคณะ 

หรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนเรียนจบครบหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

 3. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายคณะ 

หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป 

 อัตราค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือ 

เปลี่ยนสาขาวิชา

 1. กรณีปกติ เป็นเงิน 200 บาท

 2. กรณีพิเศษ (หลังเรียนจบครบหลักสูตร) 

เป็นเงิน 500 บาท

 วิธีการดำเนินการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน

สาขาวิชามีขั้นตอน ดังน้ี

 1. ติ ด ต่ อ ข อ ยื่ น ค ำ ข อ ย้ า ย ค ณ ะ ห รื อ 

เปลี่ยนสาขาวิชา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ 

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 พร้อมแนบเอกสาร 

ดังนี้

  1.1  บัตรประจำตัวนักศึกษา

  1.2  ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

 2. กรณีขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

ทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาส่วนกลางและ 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ดำเนินการดังนี้

  2.1 ขอรับแบบพิมพ์คำขอย้ายคณะ 

หรือเปล่ียนสาขาวิชา โดยเขียนจดหมายขอแบบพิมพ์ 

ดังกล่าว จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 

ประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 พร้อมแนบซองเปล่าติดตราไปรษณียากร 

ราคา 3 บาท จ่าหน้าซอง ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ของตนเอง 

ให้ชัดเจน หรือขอรับแบบพิมพ์ท่ีสาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกแห่ง 

หรือดาวน์โหลดได้ท่ี http://Regis.ru.ac.th แล้วจัดส่ง 

มายังหน่วยงานข้างต้น

  2.2 กรอกแบบคำขอฯ ให้ครบถ้วน ชัดเจน 

จัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

   2.2.1 สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

ภาคล่าสุด

   2.2.2  ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะ 

หรือเปล่ียนสาขาวิชาแล้วแต่กรณี โดยจัดส่งเป็นธนาณัติ 

ส่ังจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปลายทาง ปท.มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง

   2.2.3 ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง 

พร้อมติดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท

  2.3 จัดส่งคำขอฯพร้อมเอกสารตามข้อ 

2.2.1-2.2.3 ถึงผู้รับที่อยู่ตามข้อ 2.1

 จ า ก ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข้ า ง ต้ น  

ถ้าเป็นนักศึกษาส่วนกลางสามารถดำเนินการ 

ได้ทุกวัน-เวลาราชการที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 แต่ถ้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคและมีความ 

ประสงค์จะดำเนินการทางไปรษณีย์สามารถดำเนิน

การได้ตามประกาศฯ ในข้อ 2.1และ 2.2 

n!
k!(n-k)!

6!
2!(6-2)!

6·5·4·3·2·1
2·1·4·3·2·1

4!
2!(4-2)!

5!
2!(5-2)!

4!
2!2!

5!
2!3!

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน 

รายงาน” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีว่าที่ 

ร.ต.เดชา กลมเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและ 

แผนปฏิบัติการ สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  

ณ ห้องบรรยาย 401 อาคารสวรรคโลก ชั้น 4

 สำหรับการอบรมคร้ังน้ี จัดข้ึนเพ่ือให้นักศึกษา 

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงาน 

และสามารถเขียนรายงานได้ถูกต้อง และนำความรู้ 

ที่ ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป 

โดยมีการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน ความสำคัญ 

และองค์ประกอบของการเขียนรายงาน รวมทั้ง 

ข้อคิดในการจัดทำรายงานด้วย 

6!
2!4!

 การนับจำนวนในวิชาเรขาคณิตเป็นการนับ 

จำนวนจุดตัด จำนวนเส้น จำนวนรูปสามเหลี่ยม 

จำนวนรูปสี่เหลี่ยม ...ฯลฯ การนับจำนวนเหล่านี้ 

ไม่ได้คำนึงถึงอันดับก่อน หลัง ตัวอย่างเช่นสามเหล่ียม 

ABC  สามเหล่ียม  BCA  สามเหล่ียม CAB  เป็นสามเหล่ียม 

รูปเดียวกัน  สูตรท่ีใช้ในการคำนวณเป็นสูตรการเลือก 

ของ  k  อย่างจากของท้ังหมด  n  อย่าง แทนด้วยสัญลักษณ์  
nC

k
  กำหนดโดย  nC

k
 = 

ความหมายของ n!  =  n(n - 1)(n - 2)...(3)(2)(1)  

เช่น  5!  =  (5)(4)(3)(2)(1)  =  120  เป็นต้น 

 พิจารณาการนับในวิชาเรขาคณิตโดยอาศัยสูตร  nC
k 

ปัญหาท่ี 1  มีจุด  6  จุดท่ีไม่มี 3  จุดใด ๆ  อยู่บนเส้นตรง 

เดียวกัน ลากเส้นตรงได้กี่เส้น

วิธีทำ ทดลองลากดู นับได ้

ทั้งหมด 15  เส้น ซึ่งถ้า 

จำนวนจุดมากกว่าน้ีก็คงยาก 

ในการนับจำนวนเส้นหรืออาจจะนับไม่ครบ แต่การ 

คำนวณทำได้ไม่ยากเพราะการเกิดเส้นเกิดได้จากจุด  

2  จุด แต่เรามีจุดให้เลือกทั้งหมด  6  จุด

ดังนั้นจำนวนเส้น =  6C
2
 =      =          

     =      =  15

ปัญหาที่ 2 เป็นปัญหายอดฮิตมักพบในปัญหา 

ชิงรางวัลในหนังสือการ์ตูน หนังสืออ่านเล่น คือ 

ปัญหาการนับรูปสี่เหลี่ยมว่ามีกี่รูป

วิธีทำ  ทดลองนับดู   เริ่มต้นจากรูปสี่เหลี่ยมเดี่ยว 

มี 12  รูป  ถัดมาสองรูป 

ติดกันมี  17  รูป  สามรูป 

ติดกันมี  10  รูป  สี่รูป 

ติดกันมี  9 รูป  ห้ารูปติดกันมี  0  รูป หกรูปติดกัน 

มี  7  รูป เจ็ดรูปติดกันมี 0 รูป แปดรูปติดกันมี  

2 รูป เก้ารูปติดกันมี  2  รูป  สิบรูปติดกันมี 0 รูป 

สิบเอ็ดรูปติดกันมี 0 รูป และสิบสองรูปติดกันมี 

1  รูป  รวมทั้งหมด  =  12 + 17 + 10 + 9 + 0 +7 

+ 0 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 =  60  รูป  แต่สำหรับ 

การคำนวณการเกิดรูปแต่ละรูปมาจากเส้นแนวนอน 

2 เส้น และเส้นแนวต้ัง 2 เส้น ซึ่งถูกเลือกมา

 ดังนั้นจำนวนรูป  =  4C
2
  5C

2  
=

 

               (6)(10)  =  60   

 ท่านผู้อ่านครับคณิตศาสตร์ใช้แก้ปัญหา 

ที่ยุ่งยากให้ง่ายได้ถ้ารู้จักนำมาใช้ แต่ตอนเด็กๆ 

ผมก็น่ังนับ ครับ

นับจำนวนในเรขาคณิตกับ  nC
K

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                         ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

รศ.ดร. โฆษิต อินทวงศ์ 5756000013 - 5756000430

ผศ.ดร. วุฒิพล สกลเกียรติ 5756000431 - 5756000860

ผศ.ประภาภรณ์ มูลแสดง 5756000861 - 5756001290

อ.ดร. สุมนา จรณะสมบูรณ์ 5756001291 - 5756001720

ผศ.ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ 5756001721 - 5756002150

ผศ. นาวาอากาศโทหญิง 
ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ

5756002151 - 5756002580

ผศ.ดร. วันชัย ปานจันทร์ 5756002581 - 5756003010

อ.ภาสกร เรืองวานิช 5756003011 - 5756003440

อ.สวรรยา  แสงสุข 5756003441 - 5756003870

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ปีการศึกษา 2557  

“เพื่อนข้างห้องเตือนภัย คืนความสุขใจให้หอพัก 

และชุมชน” เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ- 

ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรักษา- 

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกรมทหารม้าที่ 1 

รักษาพระองค์ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข และสำนักงานเขตประเวศ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และความปรองดองสมานฉันท์ 

ในชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยแก่ผู้พักอาศัย 

ในหอพักและชุมชน โดยการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับ 

ความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น 

รวมทั้งผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา ชุมชนและ 

ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่าการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี จัดข้ึนเพ่ือให้ตระหนักถึง 

ภัยอันตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ถือเป็นมาตรการในการ 

ป้องปรามที่ทุกคนจะช่วยกันดูแลชุมชนให้อยู่กัน 

อย่างสงบ สันติ และปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาอาศัย 

อยู่ในหอพักและชุมชนเป็นจำนวนมากท้ังท่ีหัวหมาก 

และวิทยาเขตบางนา โดยเฉพาะวิทยาเขตบางนา 

เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งส่วนมาก

จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดและต้องพักอาศัยในหอพัก 

โดยรอบ  หอพักจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง 

ของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะดูแล 

ลูกศิษย์เหมือนลูกหลานอยู่แล้ว จึงได้จัดโครงการ 

เพื่อนข้างห้องเตือนภัย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็น 

โครงการต่อเน่ืองจากโครงการ “หอพักติดดาว” ถือเป็น

โครงการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ที่จะเข้ามาดูแล 

ความเป็นอยู่ของนักศึกษาและผู้พักอาศัยในหอพักที่

อยู่ในชุมชนโดยรอบ ม.ร. เพื่อป้องกันภัยอันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้นได้  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายที่จะพัฒนา 

วิทยาเขตบางนา รามคำแหง 2 ให้เป็นที่พึ่งพิงของ 

ผู้ที่ต้องการเรียนหนังสืออย่างแท้จริงและมุ่งหวัง 

ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานได้อย่างมี 

 

 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์  ผู้อำนวยการ 

สำนักหอสมุดกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานห้องสมุด 

และขอสนับสนุนแนวทางความร่วมมือในการ- 

พัฒนางานห้องสมุด  โดยมนีายธนกร  ช่อไม้ทอง 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง 

และนายสุชล  แก้วประทุม  เป็นผู้บรรยาย ณ สำนัก-

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่  

9 กันยายน ที่ผ่านมา 

ม.รามคำแหงคืนความสุขให้หอพักและชุมชน                                                                     (ต่อจากหน้า 1)

ประสิทธิภาพ โดยจะมีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่มาเรียน 

เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งระดับ 

ประถมและมัธยมศึกษา รวมท้ังสร้างสถานท่ีพักผ่อน

และสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

ได้มาใช้ประโยชน์จากสถานท่ีแห่งน้ี เพ่ือให้เกิดความ 

ใกล้ชิดกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนมากยิ่งขึ้น 

 “การจัดงานครั้งนี้ พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 

เพราะนอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังภัย 

ในหอพักแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากคณะรักษา- 

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกองพลทหารม้าที่ 1 

รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และ 

ความสามัคคีสมานฉันท์ในชุมชนเพื่อคืนความสุข 

ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ท้ายน้ี ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการภาคประชาชนฯ สำนักงานเขตประเวศ 

สน.อุดมสุข กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และ

ทหารกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมทหารม้าที่ 1 

รักษาพระองค์ รวมท้ังทุกภาคส่วนท่ีร่วมกันจัดกิจกรรม 

ในครั้งนี้ ตลอดจนผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา 

และประชาชนที่มาร่วมงานด้วย”

 จากน้ัน  เป็นการบรรยายพิเศษเร่ือง  “การระวังภัย 

ในหอพักและชุมชน” โดย  พ.ต.อ.สมพร  กฤษณะพิพัฒน์  

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข กล่าวว่า 

ภัยหรืออันตรายที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต 

ทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆ คือ ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก 

อาจเกิดข้ึนได้ทุกเวลาหรือทุกสถานท่ีอย่างกระทันหัน 

หรือค่อยๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

ของประชาชน และทรัพย์สินท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม 

ดังน้ัน การเฝ้าระวังภัยต่างๆ ต้องประสานความร่วมมือกัน 

ทั้งผู้ประกอบการหอพัก ชุมชน และผู้พักอาศัย 

โดยผู้ประกอบการต้องคอยดูแลหอพักและทรัพย์สิน 

โดยจัดให้เป็นสัดส่วน มีเหล็กดัด กล้องวงจรปิด  

และประตูเข้าออกควรทำให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งที่

จอดรถควรแยกเป็นสัดส่วนด้วย ในส่วนผู้พักอาศัย 

ก็ควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนข้างห้อง และ 

ผู้ดูแลหอพัก เพ่ือจะได้คอยช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกัน 

และหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายจะได้ช่วยกันแจ้งให้  

เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลเข้ามาควบคุมสถานการณ์ 

ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ในชุมชนก็ต้องจัดเวรกันคอยเฝ้า- 

ระวังภัย  และคอยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย 

 สำหรับกิจกรรมให้บริการ เพื่อให้บริการ 

แก่ประชาชน และคืนความสุขใจให้แก่นักศึกษาและ 

ประชาชนท่ีพักอาศัยในหอพักและชุมชน อาทิ บริการ 

“เขตเคลื่อนที่” จากสำนักงานเขตประเวศ ได้แก ่

การฝึกอาชีพระยะส้ัน บริการตัดผม จากศูนย์ฝึกอาชีพ 

วัดธรรมมงคล  การคัดกรองสุขภาพจากศูนย์บริการ 

สาธารณสุข 57 และจำหน่ายของดีเขตประเวศ  

18 ร้าน การให้บริการ “สน.เคล่ือนท่ี” จากสถานีตำรวจ 

นครบาลอุดมสุข ได้แก่ นิทรรศการ บริการรับแจ้ง 

เอกสารหาย แจกแผ่นพับการป้องกันอาชญากรรม 

และหมายเลขโทรศพัท์ที่สำคัญ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 

สร้างความสัมพันธ์ สาธิตการเฝ้าระวังภัย อีกท้ังยังมี 

การแสดงดนตรี โดยทหารกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา 

จ.ลพบุรี และการฝังเข็ม การตรวจทันตกรรมจากกรมการ 

แพทย์ทหารบก การตรวจสุขภาพสายตาจากคณะ 

ทัศนมาตรศาสตร์ บริการนวดแผนไทยจากคณะวิทยาศาสตร์  

การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 
ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

จำนวนสามแสนล้านนั้น ไม่ทราบว่าจะหนักเท่าไร 

น่าจะกองได้เท่ากับตึกสองช้ัน และเม่ือได้ยินก็จะตาโต 

นึกอยากได้ เม่ือนึกอยากได้ก็จะต้องร่วมลงทุน จะต้อง 

จ่ายเงินไปเพื่อเป็นการลงทุน ในที่สุดก็ถูกหลอกลวง 

คนท่ีอยู่ในต่างจังหวัดในชนบทท่ีครูเคยอยู่ ถูกหลอก 

ให้เข้ามาทำงาน บอกว่ามีรายได้สูงเท่านั้นเท่านี ้

คนหลอกก็ไม่ใช่คนอื่นไกล ก็เป็นคนในหมู่บ้าน 

เมื่อเข้ามาสู่สังคมที่ซับซ้อนขึ้น ก็รู้วิธีการของสังคม 

ที่ซับซ้อนก็กลับไปหลอกคนในหมู่บ้านของตนเอง 

ว่ามีงานทำ มีค่าตอบแทนสูง ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นหญิง 

เป็นชาย อาจจะถูกหลอกมาค้าแรงงาน ค้าประเวณี  

หรือเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

 ถ้าเราไม่เกิดความโลภ และถ้าเราอ่านหนังสือ 

เรียนหนังสือ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อ่านหนังสือให้มาก อย่ามัว 

แต่เล่นเกม อย่ามัวแต่เล่นเฟส อย่ามัวแต่สนุกสนาน 

เวลาผ่านไปวัน ๆ  นั้น เคยถามตัวเองว่าเรามีความรู ้

เพิ่มจากเดิมหรือไม่ ได้เห็นอะไรต่างๆ เพิ่มจากเดิม 

แค่ไหนเพียงใด ถ้าหากเราใฝ่เรียนใฝ่รู้ แล้วก็ใช้ความคิด 

พิจารณาตรึกตรอง  ครูว่าการท่ีจะเสียรู้คนน่าจะไม่เกิดข้ึน

 ในสังคมเราปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมากมาย 

ทั้งข้อเท็จ ข้อจริง มีเพื่อนครูเชื่อคนอื่นบอกว่าต้นไม ้

ชนิดนั้นดี ใบไม้ชนิดนี้ดี เป็นยาเป็นอะไรต่างๆ 

ก็ไปหามารับประทาน หรือมิฉะน้ันก็ไปซ้ือจากร้านขายยา 

ที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ไม่มี อย. ไม่มีตำรับยาโบราณ 

ไม่มีอะไรต่างๆ พูดง่ายๆ ว่าไปซื้อของแบกะดินไม่รู ้

ที่มาที่ไป พอเอามากินเข้าก็เป็นโรคเป็นภัย ตับวาย 

ไตวาย รักษาทันก็อาจจะย้ือชีวิตอยู่ได้บ้าง แต่ถ้ารักษาไม่ทัน 

รู้ไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตไป  เสียชีวิตเพราะความงมงาย

 วิธีการท่ีจะแก้ก็ตรงท่ีว่า ต้องหาประสบการณ์ 

ในเร่ืองความรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ตรึกตรอง หัดใช้เหตุผล 

พินิจพิจารณา ให้รู้จักคำว่าวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ลองหัดดู ฝึกตนดูสักคร้ังสองคร้ัง ในเร่ืองใดก็แล้วแต่ 

ทดลอง แล้วเราก็ทำเป็นปกติในต่อไปข้างหน้า จากน้ัน 

เราก็จะทราบได้ว่าส่ิงใดจริงส่ิงใดไม่จริง ส่ิงใดควรเช่ือ 

สิ่งใดไม่ควรเชื่อ และสิ่งสำคัญที่สุดขอให้เชื่อไป 

ในแนวทางของวิทยาศาสตร์ เชื่อความเป็นจริง 

ท่ีพิสูจน์ได้ มีหลักฐานหรือถ้าหากว่าเป็นเร่ืองท่ีต้องมี 

การวิจัย ก็จะต้องมีรายงานการวิจัยและรายงานนั้น 

เชื่อได้ ไม่ใช่ใครมาอ้างว่ามีการวิจัยและเราก็เชื่อเลย 

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพูด 

กันมากมาย ครูคิดว่าอยากจะให้พวกเราได้ดำเนินการ 

ด้วยตนเอง หาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใครทดลอง 

แล้วค้นพบอะไรก็บอกครูบ้าง ครูจะได้รู้เพิ่มขึ้น 

อย่างนี้เป็นต้น เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี รวมท้ัง 

นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมงาน เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 

 โอกาสนี้  อาจารย์สมหมาย  สุระชัย กล่าวว่า  

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และ 

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดขึ้น 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีอุดมการณ์ 

ความรักชาติ มีความรักความสามัคคี มีอุดมการณ ์

ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และเพื่อปลูกจิตสำนึกด้าน 

จิตสาธารณะ และความม่ันคงให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

ท่ีจะผนึกกำลังร่วมกัน รวมท้ังเพ่ือปกป้องและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย 

ของมวลชนคนรักชาติ ที่มีประสิทธิภาพสามารถ 

หวังผลในทางปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง สามารถ 

ถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ 

และพร้อมท่ีจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

ในอนาคต โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,700 คน 

ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

จำนวน 120 แห่ง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยินดีที่ได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษา 

ดินแดน จัดโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะ 

เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีเป็นกำลังสำคัญของชาติ 

ในอนาคต โดยช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกและเตือนสต ิ

ให้เห็นถึงความสำคัญของประเทศชาติและสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยอยู่อย่างสงบสุข 

 “ขอต้อนรับนักศึกษาวิชาทหารจากสถาบัน 

การศึกษาต่างๆ 120 แห่ง ท่ีเข้าฟังการบรรยายในคร้ังน้ี 

ขอให้นักศึกษาตระหนักและจดจำส่ิงท่ีวิทยากรบรรยาย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้สติซึ่งกัน 

และกันว่าพวกเราต้องเคารพและเทิดทูน คือ สถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอให้นำประโยชน ์

ท่ีได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ดูแลตนเอง สังคม 

และประเทศชาติ และขอขอบคุณหน่วยบัญชาการ 

รักษาดินแดน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยกัน 

จัดโครงการน้ีให้ประสบความสำเร็จ และหวังอย่างย่ิง 

ว่าโครงการดีๆ เช่นน้ี จะมีการขยายเครือข่ายการปลูกฝัง 

ความรักชาติออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศต่อไป” 

ม.รามคำแหงฯ                            (ต่อจากหน้า 12)

ต้ังแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา และการแข่งขันกีฬาสี 

ครั้งนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้ปกครองและ 

บุคลากรด้วย

 จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า  

การแข่งขันกีฬาสีในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 

จากผู้ปกครอง คณาจารย์ และกรรมการทุกคน 

ท่ีช่วยกันอย่างดีย่ิง  แสดงถึงความสามัคคี  ความทุ่มเท 

ขอให้งานกีฬาสีในวันน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีจะ

พัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และจิตใจ ซึ่งเป็นปณิธานของโรงเรียนทุกประการ

หลานพ่อขุนฯ                             (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร.จัดสัมมนาฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

เดชวรชัย ผู้อำนวยการ สวป. และการบรรยายพิเศษ 

เร่ือง “ครูในยุคดิจิตอล” โดย ดร.เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

ประธานกรรมการบริหาร ณ เพชรสำนักพิมพ์ พร้อม

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ 

จากอาจารย์แนะแนว

 ขอเชิญอาจารย์แนะแนวที่สนใจเข้าร่วม 

การสัมมนา โดยแจ้งความจำนงท่ี งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 โทร. 0-2310-8045-7

 ชมรมอาวุธไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที ่

11 กันยายน 2557 ณ ลานพระบรมรูปพ่อขุน-

รามคำแหงมหาราช ในโอกาสนี้ได้แสดงศิลปะ 

การต่อสู้ป้องกันตัวของไทยเช่น การชกมวยไชยา 

การต่อสู้ดาบสองมือและการต่อสู้แบบตะลุมบอน 

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ  

เพ่ือเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวของไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ได้ที่ทำการชมรมฯ

รับนักศึกษา ป.ตรีฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจขอใบสมัครและสมัครได้ตั้ งแต่  

บัดน้ี - วันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ท่ีสำนักงานโครงการฯ 

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) โทร. 0-2310-8213, 083-627-2439,  

081-831-1399,081-423-5069, www.excbba.ru.ac.th



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๔) วันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ที่รักครับ ครูเคยพูดเคยเขียนไว ้

ในหลายที่หลายแห่ง เพื่อจะสื่อกับลูกศิษย์บ้าง 

สื่อกับคนในสังคมบ้าง แต่นานวันไป ครูเห็นว่า 

นับวันแต่ที่จะมีเรื่องเกิดขึ้นซ้ำซาก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

อยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องความเชื่อหรือเชื่อผู้อื่น 

ไม่เชื่อตนเอง

 เรื่องความเชื่อนั้น ต้องบอกก่อนว่า ถ้าเรา 

ไม่เชื่ออะไรเสียเลย ก็ไม่ถูกต้อง การที่จะเชื่อนั้น 

ก็มีหลักการ มีวิธีการ ถ้าคำสอนในทางศาสนา 

ก็บอกว่าเรามีหลักการในการเชื่อ มีหลักเกณฑ ์

มากมาย เช่น อย่าเชื่อตามที่เขาเล่ากันมา อย่าเชื่อ 

คนนั้นพูดคนนี้พูด อย่าเชื่อเพราะว่ามีคนมาบอก 

ว่าเขาจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แก่ตน โดยไม่คิดมูลค่าหรือ 

อย่าไปเช่ือในส่ิงท่ีตนยังไม่เห็น หรือบางคนเห็นแล้ว 

ก็ยังไม่น่าเชื่อ ซึ่งหลักความเชื่อที่ว่านั้นมีหลายข้อ 

หลายประการ เรียกว่า กาลามสูตร ก็จะทราบว่า 

ในท่ีสุดแล้ว เราจะเช่ือก็ต่อเม่ือเราได้พิสูจน์ได้ชัดเจน 

เราเชื่อเมื่อเราพิสูจน์ได้และมีสิ่งที่เกื้อหนุน ค้ำจุน 

ที่ทำให้เราเชื่อได้ ถ้าหากเราได้ยินได้ฟังอะไรก็เชื่อ

เสียเลย ก็ไม่น่าจะถือได้ว่าเราได้ใช้สมองในการพินิจ

พิจารณาไตร่ตรอง 

 ในการเชื่อที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้นั้น เราเชื่อ 

เพราะว่าเราเห็นภาพที่แปลก ได้ยินเรื่องแปลกๆ 

เช่นการละสังขาร ก็เป็นเรื่องที่แปลก น้อยคน 

ท่ีทราบว่าหมายความว่าอะไร ถ้าครูพูดในท่ีน้ีก็จะ 

เป็นเรื่องยืดยาวพอสมควรเลยทีเดียว ละสังขาร 

ในความเข้าใจโดยทั่วไปก็คือ การตาย ที่มีข่าว 

เก่ียวกับพระสงฆ์รูปหน่ึงท่ีทราบวันละสังขาร 

คือทราบว่าจะตาย วัน เวลาใดก่ีโมงก่ียาม กำหนด 

ลงไป เป็นเวลา นาที ผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยก็เช่ือ  

แต่ถ้าหากไปอ่านกาลามสูตรหรือเคยได้ยินหลักเกณฑ์ 

ในเรื่องกาลามสูตร ที่ครูว่าข้างต้นก็จะยังไม่เชื่อ 

จนกว่าจะเห็นเป็นจริง จะยังไม่เชื่อจนกว่าจะม ี

การพิสูจน์ทราบ ย่ิงถ้าเช่ือว่าใครเป็น “ปอบ” ย่ิงแย่ 

ยิ่งไร้เหตุผล

 ในเรื่องความเชื่อ หลายเรื่องที่ครูพูดถึง 

เขียนถึง เช่นเชื่อเรื่องผี เรื่องปีศาจ เชื่อเรื่อง 

การทรงเจ้าเข้าผี การเช่ือเร่ืองการเส่ียงโชค การเช่ือว่า 

มีหวยล็อก หรือบอกในเรื่องการตกทอง ในเรื่อง 

สร้างความโลภ สร้างอะไรต่างๆ เหล่าน้ี นับวันก็จะ 

มากข้ึนเพราะว่าผู้คนคิดซับซ้อนข้ึน มากข้ึน ซ้ำร้าย 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี มีคนอ้างว่ามีเงินทุนต่างประเทศเข้ามา 

ชวนคนไทยรวมหุ้นลงทุน ในทำนองน้ัน แล้วก็บอกว่า 

เงินทุนนั้นเข้ามาถึงสามแสนล้าน สังเกตดูว่าเงิน 

หยุดคิด

(อ่านต่อหน้า 11)

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันกีฬาสี “หลานพ่อขุนฯ 

เกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมี 

รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบด ี

ฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อำนวยการโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เป็นประธาน 

เปิดงาน เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 กองทัพนักกีฬา 

กองเชียร์ ขบวนพาเหรด สร้างสีสันอย่างคึกคัก  

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 โอกาสนี้ อาจารย์สิริมงคล สุวรรณผา  

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวรายงานว่า 

การแข่งขันกีฬาสี ‘หลานพ่อขุนฯเกมส์’ ภายใต้คำขวัญ 

รู้รักสามัคคี 20 ปีร่วมใจ การกีฬาก้าวไกล ต้านภัย 

ยาเสพติด เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้กฎกติกา 

มารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมทั้งส่งเสริม 

ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการแข่งขัน 

ในครั้งนี้มีนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน 1,130 คน  

หลานพ่อขุนฯ แข่งกีฬาสีครั้งที่ 17

(อ่านต่อหน้า 11)
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 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดโครงการ 

“เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และ 

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดงาน และมี พลโทยศนันท์  หร่ายเจริญ  

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย 

ม.รามคำแหงร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จัดโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาตฯิ”

 

 รามคำแหงเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ท่ีดี ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2557 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ 

“ครูในยุคดิจิตอล” โดย ดร.เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่าคณะกรรมการ 

ประชาสัมพันธ์ ม.ร. จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10 ในวันที่ 13  

ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์แนะแนวและเพ่ือ 

ให้อาจารย์แนะแนวมีความรู้ความเข้าใจระบบการเรียน 

การสอน รวมท้ังหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดการสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวมาอย่างต่อเน่ือง คร้ังน้ีเป็นการสัมมนา 

ครั้งที่ 10 แล้ว ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้งที่ผ่านมา 

ได้รับความสนใจจากอาจารย์แนะแนว ในเขต กทม. 

และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

การสัมมนาครั้งนี้คาดว่าจะมีอาจารย์แนะแนวจาก

โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด 

เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 300 คน การสัมมนา 

ครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมสัมมนาด้วย  

เพ่ือรองรับความสนใจของอาจารย์แนะแนวได้ท่ัวถึง 

ยิ่งขึ้น”

 สำหรับการสัมมนาอาจารย์แนะแนว  

คร้ังท่ี 10 น้ี มี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

และมีการบรรยายเรื่อง “Pre-degree : เส้นทางลัด 

สู่ความสำเร็จ” โดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. 

“หลักสูตรการเรียนการสอนของ ม.ร.” โดย รศ.สุวรรณี 

ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว
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