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๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
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๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
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บุคลากร ม.ร.อบรมการบริหารความเสี่ยง
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(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

	 กองกิจการนักศึกษาร่วมกับกองอาคารสถานที่	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จัดโครงการ 

“จิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย” 	ประจำาปีการศึกษา	2557	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เป็นประธานเปิดงาน	และมีคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2557	 ณ	 บริเวณ 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

ม.ร. จัดโครงการ “จิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 	อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นประธานในพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา	 ประจำาปีการศึกษา	 2557	 โดยม ี

คณะผู้บริหารและคณาจารย์	ร่วมในพิธี	

(อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์สธุนิ ี รตันวราห	 รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรม	 ม.รามคำาแหง 

เปิดเผยว่าตามทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงได้จดังานเนือ่งในพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา	 82	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2557	 ภายใต้โครงการ	 “รามคำาแหง 

รวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี”	 ครั้งที่	 10	 	 ระหว่างวันที่	 5-8	 สิงหาคม	 2557 

ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 โดยมีนิทรรศการ	 “พระผู้ทรงเป็น 

แม่และครูแห่งแผ่นดิน”	 และมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ	 พิธีถวายราชสดุดีฯ 

และ	 การลงนามถวายพระพร	 เพ่ือเป็นการเทดิพระเกียรติและถวายราชสดดุแีด่สมเดจ็		

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	นั้น

	 กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ได้นำาสมุดลงนาม 

ถวายพระพรและรายงานผลการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ	จำานวน	2	เล่ม	ขึน้ทลูเกล้าฯ 

ถวายแด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชนินีาถแล้ว	 โดย	 ท่านผูห้ญงิจรุงจิตต์	 	 ทขีะระ 

รองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	 ได้อญัเชญิพระราชกระแสทรงขอบใจ 

ความว่า	 “มีพระราชกระแสทรงขอบใจในความปรารถนาดีและนำ้าใจไมตรีของท่าน 

และผูท้ีเ่ก่ียวข้องในการนีโ้ดยทัว่กนั”	ซึง่สร้างความปลืม้ปีตแิก่ชาวรามคำาแหงอย่างหาทีส่ดุมไิด้

ชาวรามฯ ปลื้มมีพระราชกระแสทรงขอบใจ
จัดงานเทิดพระเกียรติวันแม่

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 รับสมัครผู้สำาเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท	 โครงการพิเศษ	หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (M.B.A.	 For	 IT-Smart 

Program)	 รุ่นท่ี	9	สาขาวิชาการตลาด	หลักสูตร	

39	 หน่วยกิต	 แผน	 ข	 ไม่ทำาวิทยานิพนธ	์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 เรียนวันอาทิตย์	 

เวลา	08.00	-	21.30	น.	ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

(หัวหมาก)	 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศญ่ีปุ่น	175,000	บาท 

ดูงาน	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	195,000	บาท

	 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เปิดรับสมัครนักศึกษา

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาตัวอย่าง	

รุ่นที่	62	โดยอบรมระหว่างวันที่	5-8	กุมภาพันธ์	

2558	ณ	กองพันรักษาฝั่งที่	12	กรมรักษาฝั่งที่	1	

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	

อำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

	 นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามและ

สมัคร	 (ฟรี)	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 ทางลอดใต้อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 เมื่อผ่าน 

การอบรมมีวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

มอบให้		สอบถามรายละเอียด		โทร.0-2310-8885

   
 รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 9

   
 
     
รับสมัครโครงการพัฒนา นศ. ตัวอย่าง

	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	จดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	

เรือ่ง	“การดำาเนนิการด้านบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน” 

ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร	 ม.ร.	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 ม.ร.	

เป็นประธาน	 มรีองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์	 ประธาน 

กรรมการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	

และอาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 

8	ธันวาคม	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

 โอกาสนี	้ ผศ.ดร.บญุชาล	 รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมตัว

ให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอุดมศึกษา

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 อธิการบดีให้โอวาท ในพิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา

ฝาก “รู้จักใช้เทคโนโลยี พัฒนาองค์ความรู้อย่างถูกต้อง”

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

 การจดัโครงการครัง้นี	้ จดัขึน้เพือ่พฒันานกัศกึษา

ให้เป็นผู้มีจิตอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

และกระตุน้ให้ผูร่้วมโครงการฯ	เกดิจติอาสา	เหน็คณุค่า

ของการช่วยเหลอืผูอ่ื้น	 รวมทัง้เสริมสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา	 ปลูกฝังคุณธรรม

จรยิธรรมการบำาเพญ็ตนให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมด้วย	

โดยร่วมกันทำาความสะอาดพื้นที่	 และทาสีร้ัวรอบ

มหาวิทยาลัย	ระหว่างวันที่	24-28		พฤศจิกายน	2557		

บริเวณประตูเข้าออกด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ 

(ฝ่ายประถม)	 ไปจนถงึประตเูข้าออก	 ด้านหลงัมหาวทิยาลยั 

เป็นระยะทาง	973	เมตร	ด้วย				

ม.ร.จัดโครงการฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร 

หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์	 http://www. 

3m-it.ru.ac.th	 หรือสมัครด้วยตนเองได้ท่ี	 อาคารสุโขทัย	

ชั้น	7	ห้อง	710	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(หัวหมาก)	

เวลา	 09.00-19.00	 น.	 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ	

โทรศัพท์	0-2310-8588,	087-591-1401โดยรับสมัคร	

2	ช่่วง	ดังนี้

 ช่วงที่ 1	 ต้ังแต่วันท่ี	 1	 ธันวาคม	 2557	 ถึงวันท่ี	 

31	 มกราคม	 2558	 (เว้นวันที่	 5,	 31	 ธันวาคม	 2557,	

และวันที่	1	-	4	มกราคม	2558)

 ช่วงท่ี 2		 ต้ังแต่วันท่ี	 1	 กุมภาพันธ์	 2558	 ถึง 

วันท่ี	31	มีนาคม	2558	(เว้นวันที่	2-6	มีนาคม	2558)

รับสมัครนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ร่วมแสดงความกตัญญู

กตเวทีต่อครูอาจารย์	 เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 2557	 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

	 โอกาสนี	้ผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

เปิดการเรียนการสอน	 2	 ระบบ	 โดยให้โอกาสและ

ขยายโอกาสทางการศกึษาออกไปทกุภมิูภาค	 23	 จงัหวดั

ทั่วประเทศ	 และเปิดการเรียนการสอนในทุกระดับ

โดยปฏบิตัพินัธกจิหลกั	 4	 ด้าน	 คอื	 จดัการเรยีนการสอน 

การวิจัย	 การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 และบริการ

วิชาการแก่สังคม	 ท้ังยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

ในประเทศไทย	 ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ 

ผูท้ีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนอย่างแท้จรงิ	 ไม่จำากดัทัง้เพศ	 อาย	ุ ฐานะ	

และผูท้ีท่ำางานแล้วกส็ามารถเรยีนได้	 รวมทัง้ยงัมตีำารา 

เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัยต่างๆ	อำานวย-

ความสะดวกให้กบันกัศกึษา	 และหากนกัศกึษามปัีญหา

ในกระบวนวชิาต่างๆ	 กม็อีาจารย์ทีป่รกึษาทีม่คีวามรู้

และมากประสบการณ์คอยให้คำาปรึกษาตลอดเวลา	

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกศิษย  ์

ได้มชีวิีตทีด่ขีึน้	 สามารถยนืเทยีมบ่าเทยีมไหล่ได้สมศกัดิศ์รี

ของความเป็นมนุษย์	 สำาเร็จการศึกษาออกไปรับใช้

ประเทศชาติในสาขาวิชาชีพต่างๆ	เป็นที่ยอมรับของ

สังคมไทยในทุกภาคส่วน

 “รู้สึกปลื้มใจที่ลูกศิษย์จัดงานได้อย่างพร้อมเพรียง

และตัง้ใจ	ทุม่เททัง้กำาลงัแรงกายใจอย่างเตม็ที	่ 	 เพราะ 

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์ได้มาแสดงถึงความ

กตัญญูกตเวที	 เป็นเครื่องหมายของคนดี	 และ

อยากให้ช่วยกันรักษาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป	 

แม้นักศึกษาจะมีความแตกต่างกันทั้งวัยวุฒิและ

คณุวฒุ	ิ แต่กม็คีวามรกัสามคัค	ี รูจ้กัการทำางานเป็นทมี 

ทำาให้สามารถจัดพิธีไหว้ครูให้สำาเร็จได้อย่างดีย่ิง		

ทำาให้ครูทุกท่านประทับใจและสร้างความชื่นใจ 

ให้แก่ครูอาจารย์	 	ซึง่สิง่นีจ้ะเป็นกำาลงัใจให้ครทูัง้หลาย

ได้ทุ่มเทกับการสอน	และดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า	 ตลอด	 43	 ปี 

ที่รามคำาแหงดูแลลูกศิษย์	 ได้พัฒนาด้านการศึกษา

ของประเทศอย่างมากมาย	 เป็นความภาคภูมิใจของ

ผู้บริหาร	 ครูอาจารย์	 และเป็นที่ชื่นชมของบุคคล- 

ภายนอก	 ทั้งยังเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 

จากทกุภูมภิาคมากทีส่ดุ	 ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะรามคำาแหง

อธิการบดีให้โอวาทฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัทกุคนทีอ่ยากเรยีนหนงัสอื 

ซึ่งได ้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช ้สังคมแล้วกว ่า 

8	 แสนคน	 เป็นที่ยอมรับของสังคมและนายจ้างว่า

บัณฑิตรามคำาแหงมีคุณภาพ	 มีวินัย	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 

และมีความรู้คู่คุณธรรม	 ถือเป็นสิ่งที่ชาวรามคำาแหง

ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับการทำาหน้าท่ีด้านการศึกษา

และยืนยันที่จะทำาหน้าที่นี้ต่อไป

	 “ขอขอบคุณนักศึกษาที่เสียสละเวลามาเรียน

หนังสือ	และขอให้ตั้งใจเรียน	ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆของมหาวิทยาลัย	 และศึกษาหาความรู้รอบตัว

เพิม่เตมิในด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา	 รูเ้ท่าทนั

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน	 รวมท้ังต้องม ี

ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ	

เพื่อสามารถนำาไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง	

และนำาไปช่วยพัฒนาสังคม	 ประเทศชาติได้อย่าง

ถูกต้อง	 และหากมีปัญหาข้อสงสัยขอให้นักศึกษา

ปรึกษาอาจารย์	 สอบถามถึงข้อมูลที่แท้จริง	 และ 

สิ่งสำาคัญคือเมื่อเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯแล้ว	 ทุกคน 

มีความเสมอภาค	 เท่าเทียมกัน	 ขอให้รัก	 สามัคค ี 

ช่วยกันศึกษาหาความรู้	 แลกเปล่ียนประสบการณ์

ทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่กันและกัน	 รวมทัง้	 เคารพครอูาจารย์ 

และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่	 เพื่อดำารงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมที่ดีงาม”

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	และทกุประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 เช่น	 มุ่งให้

บัณฑิตรามฯมีความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้นจากเดิม	

ซึง่ความเสีย่งนัน้อาจเกดิขึน้ได้ทกุด้าน	ทัง้ทีป่ฏบิตังิาน

เป็นประจำาและสิง่ทีไ่ม่คาดคิดหรอือาจเกดิข้ึนในอนาคต 

เป็นปัจจัยท่ีเกิดจากท้ังภายในและภายนอก	 ฉะนั้น	

การบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

จึงต้องยกประเด็นด้านบริหารความเสี่ยงข้ึนมาเป็น

ประเด็นสำาคัญ	 เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงและเล็งให้เห็น

ผลกระทบที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	

	 “การจัดอบรมครั้งนี้หวังว่าคณาจารย์และ

บุคลากรจะได้ช่วยกันคิดประเด็นการบรหิารความเสีย่ง 

และวางแผนการท�างานให้มหาวทิยาลยัมคีวามเข้มแขง็ 

ขอให้ช่วยกันระดมสมอง	ระดมความคิดให้ข้อเสนอ

แนะแก่มหาวทิยาลยั	 เพ่ือจะได้น�าไปพัฒนามหาวทิยาลยั 

คงการให้โอกาสทางการศกึษา	 และความเป็นมหาวทิยาลยั

ตลาดวิชาของรามค�าแหงต่อไป”	

บุคลากร ม.ร. อบรมฯ                    (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามคำาแหง”	ขอแสดงความ

เสียใจอย่างยิง่ต่อครอบครวั	 “บำารงุพงศ์” 

รวมทัง้ญาตสินทิมติรสหาย	 ของบคุคล

สำาคัญคนหนึ่งของสังคมไทย

 “ศักดิชัย  บ�ารุงพงศ์”

	 นกัเขยีน	 นกัหนงัสอืพมิพ์เจ้าของ

นามปากกา

 “เสนีย์  เสาวพงศ์”

	 เขาถงึแก่กรรมอย่างสงบ	 เมือ่วนัที่ 

๒๙	 พฤศจกิายน	 พุทธศกัราช	 ๒๕๕๗  

ในวยั	๙๖	ปี

 ศกัดิชยั	 บำารงุพงศ์	 เป็นชาวอำาเภอ

บางบ่อ	 จงัหวดัสมทุรปราการ	 เกดิเมือ่	

๑๒	กรกฎาคม	๒๔๖๑

 เรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนวดัจกัรวรรดิ 

โรงเรียนบพติรพมุิข	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 เขาเคยรับราชการที่กระทรวง

การต่างประเทศ	 เป็นนักการทูต	 โดย

เดินทางไปประจำาในประเทศต่างๆ	

อาทิ	 รัสเซีย	 อาร์เจนตินา	 อินเดีย	

ออสเตรีย	 อังกฤษ	 เอธิโอเปีย	 และ

สหภาพพม่า

 หลังเกษียณอายุราชการ	 ได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธาน

ที่ปรึกษา	บริษัท	มติชน	จำากัด	มหาชน	

จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอพดูถงึ ศกัดชิยั 

บ�ารุงพงศ์ อีกในฉบับหน้า

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมอบรางวัลอาจารย์

ดีเด่น	 แก่	 รองศาสตราจารย์ ดร.อ�าไพ เกียรติชัย 

อาจารย์ประจำาคณะศกึษาศาสตร์	 และรองศาสตราจารย์ 

ดร.สมยศ สทุธไิวยกจิ อาจารย์ประจำาคณะวทิยาศาสตร์  

ในโอกาสครบรอบ	 43	 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั 

รามคำาแหง	เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	2557	ณ	หอประชมุ 

พ่อขนุรามคำาแหงมหาราช	 โดยคณาจารย์ทัง้สองท่าน

ได้กล่าวถงึความรูส้กึทีไ่ด้รบัการเชดิชเูกยีรตใินครัง้นี้

 รองศาสตราจารย์ ดร.อ�าไพ 

เกียรติชัย	 กล่าวว่าจากวันแรก 

ที่รามคำาแหงจนถึงในวันนี้

เป็นเวลา	 36	 ปี	 จากเริ่มแรก 

ที่คิดว่าการเป็นครูต้องรู้เยอะ 

อ่านหนังสือให้มาก	 แต่เมื่อ 

ได ้ เ ริ่ มสอนที่ ร ามคำ าแหง 

ประสบการณ์ทำาให้รู้ว่าความรู้เพียงอย่างเดียว	 ไม่ใช ่

สิ่งที่ใช้กับชีวิตได้จริง		การสอนนักศึกษารามคำาแหง

ที่มีความแตกต่างหลากหลายนั้น	 มิใช่ครูจะมีความรู ้

เพียงอย่างเดียว	 แต่ต้องมีความเข้าใจนักศึกษาก่อน 

การสอนนักศึกษาทีม่หีลากหลาย ทำาให้ครูได้เข้าใจ 

ความเป็นมนุษย์	 การเป็นครูที่ดตี้องเข้าใจนักศึกษา 

ก่อนและจึงจะให้ความรู้

 “ครจูะดไีม่ได้ถ้าไม่มีลกูศษิย์	 ขอขอบคณุนักศกึษา

ตัง้แต่อดตีถงึปัจจบัุนทีค่รไูด้สอน	 และทำาให้มพีฒันาการ

ในการสอน	 จนวันนี้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย	

ขอบคุณเพ่ือนร่วมงานในภาควิชา	 ในคณะ	 และ 

เจ้าหน้าทีท่ีช่่วยให้การเป็นครทูีด่ปีระสบความสำาเรจ็	

และขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ ได ้แสดงให้เห็นว ่า

รามคำาแหงรับรู้ความเป็นมาของครูอาจารย์ในการ

พยายามเป็นครทูีด่	ี โดยเฉพาะม.ร.มกีารพฒันาสิง่แวดล้อม

ที่เป็นการส่งเสริมครูอาจารย์ให้สามารถทำาหน้าที่

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

	 ...	 ตลอดระยะเวลา	 36	 ปีที่รามคำาแหง	 ครูได้

เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมาย	 เห็นศักยภาพของ

รามคำาแหงที่พัฒนาได้ไม่น้อยหน้ามหาวิทยาลัยใดๆ	

ในประเทศไทย	เรากำาลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างสมบูรณ์ในปี	 2558	 เชื่อมั่นว่ารามคำาแหง 

2 แม่พิมพ์รามคำาแหงรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 

ยืนยันขอทำาหน้าที่ผู้ ให้แก่ศิษย์รามฯต่อไป

จะก้าวไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยอื่น	 พร้อมพัฒนา

นกัศกึษาไปเป็นผูน้ำาความคดิในหลายด้านของประเทศ 

ครูในฐานะสมาชิกของรามคำาแหงรู ้สึกภาคภูมิใจ

ในมหาวทิยาลยัทกุด้าน	 ทัง้การพฒันาครอูาจารย์	 นกัศกึษา 

การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา	 ศิษย์รามคำาแหง

ในรุ่นหลังมานี้	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 กล้าแข่งขัน	

คุณสมบัติเหล่านี้จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในสังคมไทย

ท่ีกำาลังพัฒนาไป	 ในฐานะครูท่ีทำางานท่ีรามคำาแหง

มาหลายปี	 มีความหวังว่าม.ร.จะเดินต่อไป	 เป็นที่พึ่ง

ให้กับมวลชนตราบนานเท่านาน”

 รองศาสตราจารย์  ดร.สมยศ 

สุทธิไวยกิจ	 กล่าวว่ารู้สึก

เป็นเกียรติย่ิงท่ีได้รับรางวัล

อาจารย์ดีเด่นในครั้งน้ี	 โดย

ส่วนตัวไม่เคยหวังรางวัลใดๆ 

แต่เม่ือคณะกรรมการเล็งเห็น 

คุณสมบัติและมอบรางวัลนี้ 

ให้ตนรู้สึกปล้ืมใจ	 และตั้งใจที่จะช่วยมหาวิทยาลัย

ในการมอบความรูก้บัศษิย์ต่อไป	ทัง้นี	้ โดยการใช้หลกั 

ในการทำางานอย่างมเีป้าหมาย	 ถอืปฏบิตัติามคำาสอน 

ของท่านปัญญานันทภิกขุ	 ในการคิดดี	 พูดดี	 ทำาดี	

และอยู่ในสถานที่ที่ดี

	 “ในวันนี้	 รามคำาแหงเจริญก้าวหน้ามาควบคู่

กับการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษา	 มีศิษย์เก่า 

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์

ในสงัคม	 ขอฝากให้นกัศกึษาปัจจบุนัดเูป็นแบบอย่าง 

ในการสร้างชือ่เสยีงสบืไป	ขอชืน่ชมกบัศษิย์รามคำาแหง

ทีม่ใีจสู	้ มคีวามมานะพยายาม	 ตัง้ใจจรงิ	 ขอให้ทกุคน 

ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้

บุคคลภายนอกได้รับรู ้ในความเป็นรามคำาแหง	

สร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจให้ลูกหลานมาเรียน 

ที่รามคำาแหง	 ในส่วนด้านวิชาการรามคำาแหงเดินมา

ถูกทางแล้ว	มีการเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา	

จะทำาให้เราก้าวหน้าไปได้ดียิ่งขึ้น	 ขอให้รามคำาแหง

เป็นแหล่งประสิทธิป์ระสาทวชิาต่อไป	 มคีวามเจริญ

ก้าวหน้า	 บุคลากรต้องช่วยกัน	 รักกัน	 เพื่อนำาพา

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้นไป”
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43 ปี ม.ร.ที่สาขาฯสุรินทร์

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติ	จ.สุรินทร์	อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร	์ 

นำาคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาจัดกิจกรรม 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหงครบรอบปีที	่ 43 

เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	2557	ณ	สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุรินทร์	 ห้อง	 1201	 โดยมนีายถาวร กลุโชติ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	 เป็นประธาน  

รายละเอียดของงานมีพิธีสักการะพ่อขุนฯ	 และ

ถวายเพลพระ	 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับปริญญาโทร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก

 ในวนัเดยีวกนัจงัหวดัสรุนิทร์	 ได้จดังานสภากาแฟ 

ณ	บรเิวณหน้าอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร	3	ชัน้ 

ของสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรตจัิงหวดัสรุนิทร์ 

โดยมรีองผูว่้าราชการจังหวดัสรุนิทร์	 นายถาวร	 กุลโชต ิ

เป็นประธาน	 เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนกัน 

ระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชนที่อยู ่ ใน 

จังหวัดสุรินทร์	ซึ่งมีหน่วยงาน	ข้าราชการ	และ 

เอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

รามฯหนองบัวลำาภู วางพานพุ่ม 43 ปี ม.ร.

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำาภู	 จัดพิธี 

วางพานพุ่มถวายราชสักการะและบวงสรวง

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 เนื่องในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงครบรอบ	 43	 ปี	 โดยมี	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม	 รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำาภูเป็นประธาน

ในพิธี	 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่	 นักศึกษา	 และ

ศิษย์เก่า	 รวมจำานวน	 150	 คน	 ร่วมวางพานพุ่ม	

เมื่อวันที่	 26	พฤศจิกายน	 2557	ณ	ลานอนุสาวรีย์

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 สาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดหนองบัวลำาภู

 หน่วยกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา	 

งานแนะแนว	จดัหางานและทนุการศกึษา	กองกจิการ-

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 แจ้งหลักเกณฑ์

การต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ	 สำาหรับผู้กู้รายเก่า

ต่อเนื่องเพื่อยื่นเรื่องขอกู้ในภาคเรียนที่ 1 ประจ�าปี

การศึกษา 2558	ดังนี้

		 1.	ผลการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่	1	-	ภาค	1/2557	

จะต้องมเีกรดเฉลีย่สะสมรวมไม่น้อยกว่า 2.00	 และม	ี

หน่วยกิตสะสม	ดังนี้

 นกัศกึษารหสั	 57.....	 หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า	 

12	หน่วยกิต	(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

 นกัศึกษารหสั	 56.....	หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 

48	หน่วยกิต	(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

 นกัศกึษารหสั	 55.....	 หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 

84	หน่วยกิต	(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

		 นักศึกษารหัส	 54	 (หลักสูตร	 5	 ปี)	 .....	

หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	 120	หน่วยกิต	 (ไม่รวม

หน่วยกิตเทียบโอน)

	 2.	 มีหลักฐาน/เอกสาร	 แสดงการเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ต่อหนึง่ภาคเรยีน (ผูกู้ย้มืต้องเข้าร่วมโครงการจติอาสา 

ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคเรียน)	 เช่น	

รูปภาพที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 สมุดบันทึก/

เอกสาร	ที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการลงนาม

รับรองและประทับตรายางชื่อ-นามสกุล	กำากับ	

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ประจำาปีการศึกษา 2558 
สำาหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. และกรอ.

		 3.	 หนงัสอืรบัรองรายได้ครอบครวั	 (แบบ	 กยศ.102) 

พร้อมสำาเนาบัตรผู้รับรองรายได้	 โดย	 ดาวน์โหลด 

แบบ	 กยศ.	 102	 ได้ที่	 http://www.studentloan.or.th/

detail.php?cid=1300

	 4.	 ติดตามอ่านข่าวประชาสัมพันธ์การกู้ยืม

เงินกองทุนฯ	และข่าวการประชาสัมพันธ์เข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสาโครงการต่างๆ	 ที่	 http://www3.ru. 

ac.th/scholarship/	และ	facebook	:	กองทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  สำาหรบั	 เอกสารทีใ่ช้ขอกูปี้	 2558	 ประกอบด้วย 

1.แบบคำาขอกูท้ีบ่นัทกึและพมิพ์จากระบบ	e	-	studentloan 

2.ผลการเรียน	 3.	 สำาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

ประจำาภาคเรยีนทีข่อกู	้ 4.เอกสารแสดงเข้าร่วมกจิกรรม	

5.หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้	 และ 

6.	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนผู้กู้

  

คณิตศาสตร์กับศิลปะ

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม              ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

	 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่คนส่วนมากมองภาพ

ว่าเป็นวชิาทีม่คีวามยาก	ซบัซ้อน	เข้าใจยาก	การเรยีน

วชิานีจ้งึต้องอาศยัความตัง้ใจสงูซึง่นกัเรยีนส่วนใหญ่ 

ไม่ค่อยชอบเท่าใดนกั	 และสิง่ท่ีตามมาคอืในปัจจบัุน

มีผู้ศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีน้อยลงจนอยู่

ในสภาวะขาดแคลน	

	 ศิลปะเป็นวิชาที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากนัก 

เป็นวิชาที่ไม่มีผิดไม่มีถูก	 ทุกคนสามารถเรียนได ้

(เรียนแล้วผลงานจะดีหรือไม่ดีอาจต้องขึ้นกับ

พรสวรรค์ด้วย)	แต่คนส่วนใหญ่มคีวามชอบด้านศลิปะ 

อยู่แล้วไม่แขนงใดก็แขนงหนึ่ง	

	 คณิตศาสตร์กับศิลปะมีความเกี่ยวข้องกัน

อย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียว	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ 

ศิลปะในการออกแบบต่างๆ		เช่นการออกแบบ

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม	การออกแบบผลติภณัฑ์	

การออกแบบลวดลายของลายผ้า	ฯลฯ		ซ่ึงการออกแบบ

เหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์อาทิเช่น

รปูทรงทางเรขาคณิต	 	กราฟเส้นโค้งท่ีได้จากสมการ

ทางคณิตศาสตร์	เป็นต้น		และการที่เรามีตัวช่วยคือ

คอมพิวเตอร์ทำาให้การนำาคณิตศาสตร์มาช่วยงาน

ออกแบบทางศลิปะสามารถทำาได้ง่ายและรวดเร็วขึน้	

ตวัอย่างสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นรปูทรงทางคณติศาสตร์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปทรงทางคณิตศาสตร์

              

 

 ดังนั้นในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชา

คณติศาสตร์ควรใช้กจิกรรมเกีย่วกบัศลิปะทีเ่กดิจาก

เส้นตรง	มุม	 	วงกลม	มาให้นักเรียนออกแบบ	 เพื่อ

ให้นกัเรยีนได้ประดษิฐ์งานของนกัเรยีนเอง	 	 ซึง่นำามา

ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและให้ความ

สนุกสนานในการเรียนอีกด้วย		จริงไหมครับ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน น้ำามันราคาถูกแล้วเราจะได้้อะไร

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในโลกยุคปัจจุบันนั้นนำ้ามันมีความสำาคัญอย่างมาก 

ต่อชวิีตความเป็นอยู่ของคนทัว่ไป	 นบัแต่โลกรูจ้กันำาเอานำา้มนัมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	

มากขึ้นเรื่อย	ๆ	นำ้ามันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์	และเมื่อเราเริ่มรับรู้กันว่า

แหล่งนำา้มนัสะสมในโลกลดลงไปทกุวนัจนจะหมดไปในไม่ช้า	ความวติกกังวลก็เกดิขึน้ว่า

ถ้าโลกไม่มีนำ้ามันแล้วจะอยู่กันได้อย่างไร	ความวิตกที่ว่านี้อาจลำ้าหน้าไปหน่อยเพราะ

จริง	ๆ	แล้วเราคงไม่มีอายุอยู่อีกถึง	100	กว่าปีท่ีเขาคาดกันว่านำ้ามันจะหมดไปจาก

โลกในตอนนัน้หรอก		แต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเราอาจจะวติกแทนในกรณีทีไ่ปเกดิใหม่แล้ว

อยู่ในโลกที่ไม่มีนำ้ามันใช้ก็ได้

 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมท่ีเราใช้คำาว่า	 “นำ้ามัน”	 เป็นคำาเรียกทั่วไปนั้นนอกจาก 

จะถูกนำามาเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนยานยนต์ประเภทต่าง	ๆ	 ต้ังแต่

รถมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงเครื่องบินแล้ว	 ยังถูกนำามาใช้ในการผลิตทั้งด้านการเกษตร 

และอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางด้วย	 โดยด้านการเกษตรนั้นก็มีการใช้นำ้ามันในการ

ขับเคลื่อนเครื่องมือการเกษตรต่าง	ๆ	เช่นเครื่องสูบนำ้า	รถแทรกเตอร์	รถอีแต๋น	ฯลฯ	

และยังใช้เพื่อให้แสงสว่างในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	 เป็นต้น	 ส่วนด้านอุตสาหกรรมนั้น

แหล่งพลังงานสำาคัญในการขับเคลื่อนเครื่องจักรอุตสาหกรรมก็คือนำ้ามันทั้งการใช้

โดยตรงหรือโดยอ้อมถ้าเครื่องจักรใช้พลังงานไฟฟ้า	 เพราะพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่ง 

ก็ผลิตด้วยนำ้ามันเหมือนกัน

	 กิจกรรมเศรษฐกิจสำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้นำ้ามันเป็นปริมาณมหาศาลก็คือ 

กจิกรรมด้านบรกิาร	 ซึง่ทีเ่หน็ชดัเจนทีส่ดุกค็อืบรกิารด้านการขนส่งท้ังหลาย	 นอกจากนัน้

การให้บริการประเภทสื่อสารและบันเทิงทั้งหลายก็ทำาให้ต้องใช้ไฟฟ้า	 (ซึ่งส่วนหนึ่ง

ใช้นำ้ามันในการผลิต)เป็นปริมาณมาก

 ที่ผมร่ายยาวชักแม่นำ้าทั้ง	 5	 ให้เห็นความสำาคัญเช่นนี้ก็เพ่ือให้ท่านผู้อ่าน 

คล้อยตามว่าการที่ราคานำ้ามันสูงขึ้นเร่ือย	ๆ	นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของชาติต่าง	ๆ	อย่างกว้างขวาง	 เพราะทำาให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในด้านต่าง	ๆ	 

แพงข้ึนไปหมด	 ปัญหาเศรษฐกิจจากผลของการที่ราคานำ้ามันสูงข้ึนต่อเนื่องนั้น 

เป็นบทเรียนที่ เกือบทุกประเทศต้องเผชิญมาแล้วในอดีตหลายครั้งหลายหน	 

ด้วยหลักเหตุผลเช่นนี้เราจึงน่าจะอนุมานได้ว่าถ้าราคานำ้ามันลดลงไปเรื่อย	ๆ	ก็น่าจะ

เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ....ใช่ไหมครับ

 เมื่อไม่นานมานี้เองคือเมื่อ	 6-7	 ปีที่แล้ว	 (ปี	 2550)	 ราคานำ้ามันไต่ระดับ 

ขึ้นมาจากที่เคยอยู่ระดับเฉลี่ยประมาณ	40-60	ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจนกระทั่งทะลุเกิน	

100	 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล	 ซึ่งว่ากันว่าสูงที่สุดในรอบศตวรรษ	 และนักเศรษฐศาสตร์

หลายคนถงึกบัฟันธงว่าจะไม่มีวนัได้เห็นนำา้มันราคาถูกอกีต่อไปแล้ว	 การทีร่าคานำา้มนั

สูงขึ้นเช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง

 แต่วันที่บางคนคิดว่าจะไม่มีวันได้เห็นอีกได้มาถึงแล้ว...	 ในปี	 2557	นี้เอง 

เพราะราคานำ้ามันดิบมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจนกลับมาอยู ่ที่ระดับประมาณ	 

60	 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ในช่วงปลายปี	 ราคานำ้ามันลดลงเช่นนี้น่าจะช่วยให้

เศรษฐกจิโลกปรบัตวัไปในทางดขีึน้ใช่ไหมครับ?		แต่นกัวเิคราะห์เศรษฐกจิหลายสำานกั

กลบัคาดการณ์ว่าปีหน้าเศรษฐกจิจะยงัไม่ดขีึน้	 และยิง่กรณขีองประเทศไทยด้วยแล้ว 

 Selamat	 bertemu	 kembali	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพทั้งหลาย	 

สำาหรับประเทศไทยในตอนนี้อยู่ในช่วงของสองฤดูกาลที่มีความแตกต่าง 

คือ	 ฤดหูนาวในบริเวณทางตอนบนของประเทศและฤดฝูนในพืน้ทีท่างภาคใต้	

ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่อง	 หนาวๆและฝนๆ	 ผมจึงขอนำาเสนอคำาศัพท์ภาษามลาย ู

ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนอย่างที่เราพบได้ประสบกันในปัจจุบัน  

ภาษามลายู ค�าอ่าน ความหมายภาษาไทย

Iklim อิกลิม ภูมิอากาศ

Cuaca จูวาจา สภาพอากาศ

Musim มูซิม ฤดูกาล

Musim	hujan มูซิมฮูยัน ฤดูฝน

Musim	panas มูซิม	ปานัส ฤดูร้อน

Musim	sejuk/dingin มูซิมเซอยุก/ดีงิน ฤดูหนาว

Musim	luruh มูซิม	ลูโระฮ์ ฤดูใบไม้ร่วง

Musim	bunga มูซิม	บูงา ฤดูใบไม้ผลิ

Suhu ซูฮู อุณหภูมิ

Hujan	turun ฮูยัน	ตูรน ฝนลง

Hujan	batu ฮูยัน	บาตู ฝนลูกเห็บ

Salji ซัลยิ หิมะ

Ribut รีบุต พายุ

Mendung เมินดง มืดครึ้ม

Awan อาวัน เมฆ

Udara	lembap อูดารา	เลิมบับ อากาศชื้น

kemarau เกอมาเรา แล้ง

Pelangi เปอลางี รุ้งกินนำ้า

Banjir บันยีร นำ้าท่วม

Guruh กูโระอ์ ฟ้าลั่น

Kilat กีลัต ฟ้าผ่า

Kering เกอริง แห้ง

Basah บาซะฮ์ เปียก

 สำาหรับคร้ังนี้ขอนำาเสนอเพียงแค่นี้ก่อนครับ	 ในช่วงที่สภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	 ขอให้ทุกท่านได้โปรดดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับ

และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ	

Terima	kasih		dan	berjumpa	lagi.	

การที่ราคานำ้ามันลดลงทำาให้คาดว่ากำาไรของบริษัททำาธุรกิจพลังงานจะลดลง	 

หุ้นของบริษัทเหล่านี้ในตลาดหลักทรัพย์จึงถูกมองว่าไม่ค่อยน่าซื้อสักเท่าไหร่

	 ตอนทีร่าคานำา้มนัมแีนวโน้มสงูขึน้	สนิค้าต่าง	ๆ	ประเภทของกนิของใช้รวมทัง้ 

บริการต่าง	 ๆ	 ก็ทยอยปรับขึ้นราคาไปเรื่อย	 ๆ	 โดยมีข้ออ้างว่านำ้ามันแพง	 แต่ตอนนี้

ราคานำ้ามันดิบถูกลงจนจะใกล้ถึงราคาเมื่อ	 7	 ปีก่อนแล้วนะครับ	 พ่อค้าแม่ค้าเขาจะ 

ลดราคาลงให้เราไหม	 ผมตอบแทนให้ได้เลยว่ายากส์	 (แปลว่ายากมาก)	 เพราะราคานำา้มนั 

ที่ว่าลดลงไปมากนั้นมันราคานำ้ามันดิบ		ส่วนราคานำ้ามัน	(หรือแก๊ส)	ที่เราใช้กันอยู่

ตอนนี้เพิ่งลดลงไปนิดเดียวเท่านั้น



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

วิมล  ชีวะธรรม                                                                            สำานักหอสมุดกลาง

 นำ้าเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในการดำารงชีวิต	

ร่างกายของคนเราจะมีนำ้าอยู่ทุกส่วนเพื่อใช้ในการ

หล่อเลีย้งและให้ความชุม่ชืน้แก่ผวิกาย	ห	ูตา	จมกู	ปาก 

หากเราขาดนำ้าจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง	3-7	วัน	เท่านั้น

	 ร่างกายประกอบด้วยนำ้า	70%		เลือดประกอบ

ด้วยนำ้า	 90%	 และกระดูกประกอบด้วยนำ้า	 22%  

ในแต่ละวันเราต้องสูญเสียนำ้าออกไปเฉลี่ยวันละ	 

2-3	 ลติร	 เพราะฉะนัน้เราต้องบริโภคนำา้อย่างสมำา่เสมอ

ประมาณ	 	 7	 -	 8	แก้วต่อวัน	ทั้งนี้ไม่รวมถึงกาแฟ

และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ทำาให้ร่างกายขาดนำ้า		

ส่วนนมก็ไม่นับรวมเช่นกัน	 เพราะนมเป็นอาหาร		

ดังนั้นการดื่มนมจะทดแทนการดื่มนำ้าเปล่าไม่ได้	

เทคนิคในการดื่มน�้าให้ร่างกายสมดุล

 ในแต่ละวันนำ้าที่เราดื่มเข้าไปสู่ร่างกายมีอยู่

หลายชนิด	 ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป 

ดังต่อไปนี้

 1. น�้าเปล่า	 	 เมื่อเราด่ืมนำ้าเปล่าจะทำาให้

สขุภาพผวิพรรณมนีำา้มนีวล	 เปล่งปลัง่สดใส	 แล้วยงัช่วย

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนัง	 	ป้องกันเชื้อโรคที่จะ

เข้าสู่ร่างกาย	ช่วยให้ข้อต่อต่างๆ	ในร่างกายทำางาน

ได้ดียิ่งขึ้น	 ลดอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน		

ระบบย่อยอาหารทำาหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ		

ช ่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนและโรคนิ่วในไต		 

แต่ถ้าดื่มมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน  

เพราะจะทำาให้เกลอืในเลอืดลดตำา่ลง		ส่งผลให้นำา้ท่วม 

เข้าสู่สารละลายในเซลล์และอวัยวะอื่นๆ	 ได้	 เช่น	

ทำาให้สมองบวมจนไม่สามารถทำางานได้และยังเป็น

ผลเสียต่อไต		ในทางกลับกันถ้าดื่มนำ้าน้อยเกินไป 

อวัยวะภายในจะรวนผิดปกติ	 เลือดจะข้น	 หัวใจ 

สบูฉดีเลือดไปหล่อเลีย้งส่วนต่างๆ	 ของร่างกายลำาบาก  

ความจำาก็จะเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์เพราะเลือด

เลี้ยงสมองไม่พอ	 เส้นเลือดตีบตัน	 ลำาไส้จะแห้ง

ทำาให้ท้องผูก

 2.	น�้าแร่	 นำ้าแร่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน	์	 

เพราะในนำ้าแร่มีแร่ธาตุชนิดต่างๆ	 ตามพื้นที่ที่เป็น

แหล่งกำาเนิด	 	 เช่น	บริเวณภูเขา	 มีแร่ธาตุซิลเลเนียม

และวานาเดียมมาก	 	 แร่ธาตุทั้ง	 2	 ชนิดนี้	 เชื่อกันว่า 

มีสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ		หรือ 

บางพ้ืนที่จะมีปริมาณฟลูออไรด์ที่ช่วยให้ฟันและ

กระดูกแข็งแรง	 	และนำ้าแร่บางยี่ห้อมีการเติมสาร

ที่ทำาให้มีรสออกหวานคล้ายคลึงกับนำ้าแร่		ดังนั้น 

เราจึงไม่ควรดื่มนำ้าแร่ทุกวันเพราะหากเราบริโภค

นำา้แร่บางชนดิมากเกนิไปจะเป็นผลเสยีต่อร่างกายได้

 3.	น�้าผลไม้ 	เป็นนำ้าที่นิยมดื่มกัน	เพราะ 

ให้วิตามิน	 เกลือแร่	 จำาพวกแคลเซียมและเหล็ก

ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ	 	แต่นำ้าผลไม้ที่ให้

ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง	 ต้องเป็นนำ้าผลไม้

ท่ีค้ันสดๆ	 ไม่ผ่านกระบวนการผลิต	 เพราะถ้าผ่าน 

กระบวนการผลติสารอาหารจะมเีหลอืน้อยมาก	 สูด้ืม่ 

แบบคั้นสดๆ	ไม่ได้		แต่ถ้าดื่มนำ้าผลไม้สดมากเกินไป 

ก็เป็นผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน		เพราะจะทำาให้ร่างกาย

สะสมสารพิษจากยาฆ่าแมลงและสารปนเป้ือนจนทำาให้

เกิดโรคต่างๆ	ตามมาได้

 4.	น�า้อดัลม	นำา้อดัลมเมือ่ดืม่แล้วทำาให้สดชืน่	

ดบักระหาย	 คลายร้อน	 แต่จากผลการวจิยัใดๆ	 ไม่พบว่า 

นำา้อดัลมให้ประโยชน์ต่อร่างกาย		ดงันัน้เราจงึควรดืม่ 

ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ	 เพราะนำา้อดัลมจะทำาให้ท้องอดื 

เนื่องจากเกิดก๊าซในกระเพาะอาหาร	 นอกจากนี้

สารคาเฟอีนที่มีอยู่ในนำ้าอัดลมบางชนิด	 ถ้าคนที่ดื่ม

เป็นคนค่อนข้างไวต่อคาเฟอีนจะเกิดอาการใจสั่น

และปวดศีรษะ	 สุดท้ายนำ้าอัดลมจะเข้าไปกัดกร่อน

เคลือบฟันทำาให้ฟันผุ

	 เมื่อเราทราบคุณสมบัติของนำ้าแต่ละชนิดแล้ว 

ที่นี้มาเรียนรู ้วิธีการดื่มนำ้าเพื่อให้ร ่างกายสมดุล	 

คือ	เราต้องแบ่งการดื่มนำ้าตามช่วงเวลาในแต่ละวัน	

การดื่มน�้าอย่างถูกวิธี

 ในตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนแปรงฟัน

ควรดื่มนำ้า	 2	 -	 4	 แก้ว	 ยิ่งเป็นนำ้าอุ่นๆ	 ได้	 ก็จะดีมาก	

เพราะจะช่วยในการขับถ่ายให้ดียิ่งขึ้นและทำาให้

ลำาไส้สะอาด	ในแต่ละวันควรดื่มนำ้าอย่างน้อย	8	แก้ว	

หรือจะให้ดีวันละ	 14	 แก้ว	 โดยข้ึนอยู่กับนำ้าหนัก

เฉล่ียของแต่ละบุคคล	 	 เช่น	นำ้าหนัก	 60	 กิโลกรัม  

ควรดื่มนำ้าวันละ	 2	 ลิตร	 หรือ	 10	 แก้ว	 นำ้าท่ีดื่ม 

ควรเป็นนำ้าอุณหภูมิปกติ	 ไม่ร้อนมากหรือเย็นจัด	

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มนำ้าเย็น	 เพราะนำ้าเย็นจะไปดึง

ความร้อนในร่างกายเพ่ือปรับนำ้าท่ีดื่มให้มีอุณหภูมิ

เท่ากบัร่างกายจงึจะดดูซมึได้		ในระหว่างวนัควรดืม่นำา้ 

1	 แก้ว	 ทั้งก่อนและหลังมื้ออาหารทุกมื้อ	 ระหว่าง

รับประทานอาหารไม่ควรดื่มนำ้าตลอดเวลาและ 

ภายหลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็ไม่ควรดืม่นำา้ทนัท ี

ควรด่ืมหลังจากรับประทานเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมง	

เพราะจะทำาให้นำ้าย่อยในกระเพาะอาหารเจือจาง	

ทำาให้ระบบย่อยทำางานได้ไม่ดี		ในช่วงสาย	บ่าย	เย็น 

กค็วรดืม่นำา้อกีครัง้ละ	1	แก้ว	ปิดท้ายด้วยก่อนเข้านอน 

นำ้าอุ่นๆ	 สัก	 1	 แก้วจะดีมาก	 การดื่มนำ้าที่ถูกวิธ ี

ควรดื่มครั้งละแก้ว	 ไม่ควรดื่มรวดเดียวหลายๆ	 แก้ว	

เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย	 และอาจทำาให้เกิด

ภาวะนำ้าเป็นพิษได้		

โทษของการดื่มน�้าน้อยหรือมากจนเกินไป

 การด่ืมนำ้าน้อยจะทำาให้เลือดมีความหนืด 

และข้นขึน้	 ซึง่มผีลต่อการไหลเวยีนของเลือดไปตาม

ส่วนต่างๆ	ในร่างกาย		เมื่อนานวันเข้าจะมีผลกระทบ 

ต่อสขุภาพ	คอื	ปวดศรีษะ	 อ่อนเพลยีเรือ้รงั	 เป็นตะครวิ 

ความจำาเสื่อม	 เป็นนิ่วในไต	 และยังเสี่ยงต่อการเป็น

โรคความดันโลหิตสูง		แต่ในทางกลับกันถ้าดื่มนำ้า

มากจนเกนิไปกจ็ะทำาให้นำา้เป็นพษิ	 (water	 intoxication) 

คือ	 เมือ่ร่างกายได้รบันำา้ในปรมิาณมากผดิปกต	ิ จะทำาให้

เซลล์ต่างๆ		ทั่วร่างกายไม่มีความสมดุล		โดยเฉพาะ 

เซลล์สมอง		เซลล์จะทำาหน้าทีรั่กษาสมดลุของสารนำา้ 

และเกลือแร่	 ได้แก่	 โซเดียม	 โปแตสเซียม	 คลอไรด์	

และไบคาร์บอเนต	 	หากความสมดุลของนำ้าและ

เกลือแร่ผิดปกติจะเป็นภาวะที่อันตรายมาก	 และ 

อาจทำาให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

และทันท่วงที

น�้าต้านโรคได้	 

 จากผลการวจิยัทางวทิยาศาสตร์พบว่า	 ร่างกาย

ที่ขาดนำ้า	 เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะนำาไปสู่โรคมะเร็งได ้

เนื่องจากภาวะการขาดนำ้ าจะทำาให ้กลไกทาง

สรีรวิทยาถูกบั่นทอนลงอย่างรวดเร็ว

	 นักวิทยาศาสตร์หลายคนเคยเปรียบเทียบว่า

ร่างกายของคนเรานั้นเปรียบแล้วไม่ต่างจากโรงงาน

ผลติสารเคม	ี	เหตนุีจ้งึต้องการนำา้ทีส่ะอาดและสารอาหาร

ทีจ่ำาเป็นมากพอในกระบวนการผลิตและการขับสารเคมี

หรือของเสียออกจากเซลล์ไปก่อนที่จะเกิดอันตราย		

โดยนำ้าจะเป็นตัวช่วยสำาคัญในการขจัดความเป็นกรด 

ออกจากร่างกาย		จากนั้นจึงนำาเข้าไปขจัดต่อที่ตับ 

และไต	 	ถ้าร่างกายของเรามีนำ้าไม่เพียงพอ	เราจะ

กระหายนำ้า	 เลือดข้นขึ้น	 อ่อนเพลีย	 แต่ถ้าเป็นเซลล์

ไม่มีนำ้า	 ความสมดุลจะค่อยๆ	 ลดลง	 ความเป็นกรด 

จะมมีากขึน้และจะเข้าไปทำาลายถงึชัน้	 DNA	 แน่นอนว่า

หากเซลล์เกดิความผดิปกติขึน้ย่อมทำาให้มคีวามเสีย่งท่ี

จะเกิดมะเร็ง
(อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

	 ในโลกหลังยุคใหม่	(Past-modernization)	

ทกุๆประเทศทัง้ทีพ่ฒันาแล้วและกำาลังปรับเปล่ียนสู่ 

“ระบบความเจริญรูปแบบและเนื้อหา”	 ทำาให้รัฐ 

ต่างพยายามสร้างความกระตือรือร้น	 (inspiration) 

ในอุดมการณ์	 (Ideology)	 เพื่อการพัฒนาให้ชาต ิ

มคีวามเจรญิมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทำาได้	 แต่อย่างไรกต็าม 

บางประเทศได้มีการลอกเลียนแบบฐานคติของ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 มาเป็น	 “สรณะ”	 เพื่อที่จะ 

ได้รบัการรบัรองและยอมรบัว่ามกีารพฒันา	 จนทำาให้ 

หลายคนมีข้อคำาถามว่า	 มติใิดบ้างท่ีถอืว่าเป็นมติขิองชาต ิ

ที่พัฒนาแล้ว	 การจะเป็นชาติที่พัฒนาหรือกำาลัง

พัฒนาน้ัน	 ผู้เขียนมองว่าคงมิใช่ประเด็นที่สำาคัญ

เท่าไรนัก	 แต่ที่สำาคัญและควรใส่ใจ	 คือ	 ประเทศ

เหล่านั้นสามารถปรับเปล่ียนไปตามความเป็นไป 

ของสังคมโลกได้หรือไม่	 รวมทั้งสามารถดำารงไว ้

ซึ่งความงดงามแห่งอัตลักษณ์และอารยธรรม 

ของตนเองได้มากน้อยเพยีงใด	ทัง้น้ีต้องผนวกรวมกบั 

วิถีชีวิตของผู ้คนในรัฐชาติที่มีความปกติสุข	

ปราศจากความรุนแรงท้ังหมด	 แค่นี้ก็คงถือได้ว่า

เป็นชาติที่พัฒนาแล้ว

 หนัมามองรฐัชาติไทยกนับ้าง	 บางยคุบางสมยั 

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ของผู้คนในชาติที่ไม่รู ้	

และไม่เข ้าใจถึงแก่นแกนในการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อการพัฒนา	บาปกรรมแห่งการดิ้นที่มองต่างมุม 

และคิดต่างด้านจึงก่อเกิดการทำาลายโดยไม่รู ้ตัว	 

แต่ทัง้นีด้้วย	 “บญุ”	 ของรฐัชาต	ิ จงึทำาให้วกิฤตต่างๆ

ผ่านพ้นไปด้วยดี

มายาคติที่ปรากฏ: ความรันทดที่ส่งผ่าน

		 ที่ผ่านมารัฐชาติได้	 “ผู้มีอำานาจ”	 มาบริหาร 

จดัการบ้านเมอืงทัง้ทีถู่กต้องและไม่ถูกต้องตามกลไก

แห่งวิถีที่ซ่อนเร้นด้วย	 “หลักของประชาธิปไตย”	

ฉะนั้นความรันทดที่ส่งผ่านมายังประชาชนจึงเป็น	

“การบูรณากล”	 ระหว่างอำานาจและการกระทำา

อย่างลงตัว	ความรันทดที่เห็นปรากฏออกมาดังนี้

	 1.	 ความเจรญิทางเศรษฐกจิทีไ่ม่มคีวามสมดลุ 

ระหว่างรายได้กบัรายจ่ายของผูค้นในชาต	ิ เศรษฐกจิ 

ของชาติยังมีลักษณะ	 “มือใครยาวสาวได้สาวเอา”	

การปรับทิศทางในเรื่องของเศรษฐกิจพื้นฐาน 

ยังไม่ได้มีการดูแลเท่าที่ควร	 ผู้มีอำานาจทางเงินตรา

ยังมี	 “สิทธิ”	 ในการครอบครองทรัพยากรของชาติ

ได้ง่ายกว่า	 การปลุกระดมฐานคิดในการอดออม

ปราศจากความฟุม่เฟือยยังไม่เป็นผลอย่างเหน็ได้ชดั	

เมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐกิจของชาติต้องอิงแอบกับ

สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

	 2.	 การเสพข้อมูลของผู้คนในชาติที่ส่งผ่าน

มายังสื่อต่างๆ	 บางครั้งดูเหมือนจะไม่กระจ่าง 

เท่าท่ีควร	 การบิดเบือนข้อมูลบางอย่างยังมีอยู	่ 

มายาคติที่ส่งผ่านรายการบันเทิงต่างๆผลิตออกมา

ในรปูแบบความรนุแรงทีไ่ม่รูต้วั	 ขาดการจรรโลงไว้

ซึ่งวัฒนธรรมอันงดงาม	 ถือว่าเป็นการหล่อหลอม

ที่ผิดจารีต

	 3.	 ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ถึงความรับ-

ผิดชอบส่วนรวม	 แต่เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว	

การคิดถึงเรื่องส่วนรวมผู ้คนในชาติยังขาดการ

ตระหนกัและเอาใจใส่	การทำางานหรอืความรบัผดิชอบ	

บางครั้งเกิดสภาพ	 “ไม่ใช่เรื่องของฉัน”	 จึงทำาการ

ทำางานทุกอย่างขาดประสิทธิภาพไป	 ยิ่งไปกว่านั้น	

การทำางานของผู้คนที่ได้รับค่าตอบแทนจากภาษี

ของประชาชน	 ทำางานได้ไม่สมศักดิ์ศรีบ่อยครั้ง

จึงมีลักษณะเป็นไปตามยถากรรม

	 4.	 ทางด ้านการจัดการศึกษาของไทย	 

ภาพลกัษณ์ทางการศกึษาดเูหมอืนว่าจะด	ี แต่พจิารณา 

อย่างลุ่มลึกแล้วได้เห็นมายาชัดเจน	 โดยเฉพาะ 

การจัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางการศึกษา 

ที่ตรงกับ	“จริต”	ของการดำาเนินงานมีความสับสน 

ดังนั้นความรู้ที่ส่งผ่านออกมาจึงกลายเป็นเพียง

เปลอืกทีป่ราศจากกระพี	้ สดุท้ายเนือ้การศกึษากก็ลวง 

ไม่สามารถทำาให้ผู ้ เรียนแข่งขันกับตนเองและ

แข่งขันกับผู้อื่นได้

อุดมคติ: ฉากทัศน์ของการสร้างทุน

	 อุดมคติในการสร ้างชาติสร ้างแผ ่นดิน	

จำาเป็นทีร่ฐัจะต้องสร้างทนุทางด้านต่างๆ	 ให้กบัสงัคม 

เพื่อให้มีความสัมพันธ์กันอย่างถ่องแท้กับการ

เปลี่ยนแปลง	 ฉะนั้นบุพนิมิตใหม่ในการสร้างทุน

นั้นได้แก่

	 1.	ทนุของความรูแ้ละสตปัิญญา	 (Knowledge 

and	Intellectuality)	จะประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร	

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน	อนึง่ข้อมลูต่างๆ	ดงักล่าว

ต้องถูกถ่ายทอดจากรัฐอย่างตรงไปตรงมา	 ในทุก

ช่องทางของการส่ือสารให้คนในชาติได้รับอย่าง

ถูกต้อง	ซึ่งจะเป็นการเสริมเติมความรู้และปัญญา

ได้ดียิ่งขึ้น

 2.	 ทนุนวตักรรมและการเรยีนรู	้(Innovation	

and	Learning)	โดยเฉพาะทุกกระทรวงจะต้องสร้าง

ทุนนี้ให้ผู ้คนได้มีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

ให้แก่ชีวิตของตนเอง	 สิ่งนี้ถือว่าเป็นหน้าที่หลัก

ของรฐัท่ีจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนและให้เกดิขึน้โดยเรว็

	 3.	 ทนุความถกูต้องและศลีธรรม	 (Integrity 

and	 Morality)	 สังคมไทยจะต้องมีความถูกต้อง

มากกว่าที่จะอยู่	ที่ผ่านมาข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

การทำางานทัง้ในระดบัเลก็	และระดบัใหญ่	ส่วนมาก 

ถกูครอบครองด้วยความ	“ถกูใจ”	มากกว่าที	่“ถกูต้อง” 

ฉะนั้นการทำางานหรือวีถีชีวิตของผู้คนจึงสมยอม

กับคำาว่า	“ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร”	

	 นอกจากนี้ต้องกระตุ้นทุนทางด้านศีลธรรม

ให้มากขึน้	 โดยเฉพาะการปลกูฝังให้เกดิขึน้สถาบนั

ครอบครวัก่อนและแพร่กระจายสูส่ถาบนัการศึกษา	

รวมทัง้สถาบนัศาสนาด้วย	 ศลีธรรมของผูค้นในทุกวยั 

ดเูหมอืนว่าเสือ่มถอยลงไปทุกที	 เดก็กไ็ม่เหน็ตวัอย่าง

ที่ดีจากผู้ใหญ่	 ในทางกลับกันผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นอดีตที่

งดงามของการกระทำาของผู้ใหญ่เองเช่นกัน	 ฉะนั้น

ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือ

ร่วมแรงผนึกกำาลังให้สังคมไทยงดงามมากยิ่งขึ้น

	 4.	 ทุนทางวัฒนธรรมและทุนความยั่งยืน	

(Culture	and	Sustainability)	ด้วยเหตทุีว่่าการกระแทก

และการไหลบ่าของวัฒนธรรมอื่น	 คนไทยบางกลุ่ม 

เสพและลุ่มหลงวัฒนธรรม	 “ต่างด้าว”	 โดยไม่รู้ตัว 

บางยุคบางสมัยยังประณามวัฒนธรรมของตนเอง

ด้วยซำา้		การกระแทกจากวฒันธรรมทัง้ทีเ่ป็น	“สามานย์ 

และสามญั”	 สงัคมจงึวกิลวกิาลได้ดัง่ทีเ่หน็และเป็นอยู	่

ฉะนัน้	 รฐัจำาเป็นต้องมกีารสร้างและปลกูฝังความเป็น

วัฒนธรรมไทย	 (Thainess)	 ให้ผู้คนในชาติมากขึ้น

และยั่งยืน

 ฉะนั้น	 ฉากทัศน์ของสังคมไทยท่ีจะเป็น 

บุพนิมิตและความคาดหวังของประชาราษฎร  ์

จำาต้องเร่งสร้างเพือ่ให้สังคมไทยกลบัสู่สภาวะทีส่ามารถ

เรยีกได้อย่างภาคภมูว่ิา	 ประเทศไทย...กาลเวลาที่น่ารัก 

อีกครั้งขอรับท่าน!!!!!

 รองศาสตราจารย์รงัสรรค์  แสงสขุ		อดตีอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงและผูก่้อตัง้สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลมิพระเกยีรต	ิ	ในประเทศและต่างประเทศ		ร่วมบรรยาย 

วิชา	 RAM6003	 (บัณฑิตศึกษา)	 สำาหรับนักศึกษา

ปรญิญาโท	 หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ  

รุ่นที่	 1	 จำานวน	 54	 คน	 ณ	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์		เมื่อวันที่	23	

พฤศจิกายน	2557

	 ในการนี้	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

ให้โอวาทนกัศึกษาปริญญาโท	 หลกัสูตรบริหารธุรกิจ-

มหาบัณฑิต	ชั้นปีที่	 1	และชั้นปีที่	 2	และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	จำานวน	150	คน	ว่า 

การศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญในการท่ีจะพัฒนาประเทศ 

และจะนำาความเจริญมาสู่ท้องถิน่	 โดยการขยายโอกาส

ทางการศึกษา	 ทั้งในระบบปริญญาตรี	 ปริญญาโท	

และปริญญาเอก		นอกจากนีย้งัฝากให้นกัศกึษาทกุคน 

ช่วยกันดแูลมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 สำาหรับนกัศึกษา

ทีส่ำาเรจ็การศกึษาแล้ว	 ขอให้ระลกึถงึสถาบนัการศกึษา

ดังคำากล่าวที่ว่า	 “ดื่มนำ้าจากบ่อ	อย่าลืมคนขุดบ่อ”	

และรู้จักนำาความรู้ไปพัฒนาองค์กร	 ท้องถิ่นและ 

ประเทศชาติต่อไป

อดีตอธิการบดีบรรยาย RAM 6003ฉากทัศน์สังคมไทย: 

บุพนิมิตและความคาดหวัง
 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์                                      คณะศึกษาศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

09.10	-	09.30	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30	-	10.00	น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ	past	time

10.00	-	10.30	น.	 รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

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

11.00	-	11.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30	-	12.00	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย	/SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

12.00	-	15.00	น.	 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7

15.00	-	17.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-5

17.00	-	18.00	น. ACC1101	(AC	101) ACC1101	(AC	101) ACC1101	(AC	101) ENG	2001	(EN	201)	 ENG	2001	(EN	201)	

18.00	-	19.00	น. ECO1003	(EC	103) ECO1003	(EC	103) ECO1003	(EC	103) MCS1101	(MC	111) MCS1101	(MC	111)

19.00	-	20.00	น. ECO1101	(EC	111) ECO1101	(EC	111) ECO1101	(EC	111) MGT	3102	(GM	306) MGT	3102	(GM	306)

20.00	-	21.00	น. ENG	1001	(EN	101)	 ENG	1001	(EN	101)	 ENG	1001	(EN	101)	 MTH1003	(MA	103) MTH1003	(MA	103)

21.00	-	22.00	น. LIS1001	(IS	101) LIS1001	(IS	101) LIS1001	(IS	101) POL	1101	(PS	110) POL	1101	(PS	110)

22.00	-	23.00	น. STA1003	(ST	103) STA1003	(ST	103) STA1003	(ST	103) POL	3313	(PA	323) POL	3313	(PA	323)

23.00	-	24.00	น. THA1001	(TH	101) THA1001	(TH	101) THA1001	(TH	101) PSY1001	(PC	103) PSY1001	(PC	103)

24.00	-	09.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำาดับท่ี	1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00	-	09.10	น. เพลงสดุดีมหาราชา	/	MV	เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา	/	MV	เฉลิมพระเกียรติ

09.10	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30	-	09.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที รายการธรรมะ	5	นาที

09.35	-	10.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00	-	10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30	-	11.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ

11.00	-	11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00	-	13.00	น. ENG2001	(EN	201) ENG2001	(EN	201)

13.00	-	14.00	น. MCS1101	(MC	111) MCS1101	(MC	111)

14.00	-	15.00	น. MGT3102	(GM	306) MGT3102	(GM	306)

15.00	-	16.00	น. MTH1003	(MA	103) MTH1003	(MA	103)

16.00	-	17.00	น. POL1101	(PS	110) POL1101	(PS	110)

17.00	-	18.00	น. POL3313	(PA	323) POL3313	(PA	323)

18.00	-	19.00	น. PSY1001	(PC	103) PSY1001	(PC	103)

19.00	-	09.00	น. RERUN		รายการโทรทัศน์ลำาดับที่	1-8 RERUN		รายการโทรทัศน์ลำาดับที่	1-8

ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 มกราคม 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

ถาม	ดฉินัเป็นนกัศกึษารหสั	54	ขอถามเป็นข้อๆ 

	ดังนี้

		 1.	ผลสอบเดมิทีไ่ด้เกรด	 P	 จะขอลงทะเบยีน 

เรียนใหม่	เพื่อทำารีเกรดได้หรือไม่

		 2.	 ผลสอบเดิมที่ได้เกรด	 G	 และ	 P	 เมื่อ

มหาวิทยาลัยปรับเกรดแล้วจะเป็นเกรดอะไร

		 3.	การปรับผลสอบเป็นเกรดแบบใหม	่ 

(A,	B,	C,	D)	ดิฉันต้องไปแจ้งที่	สวป.	หรือไม่

ตอบ 1.	ลงไม่ได้	 เพราะตามมต	ิก.บ.ม.ร.	วาระที	่4.3 

ครั้งที่	 25/2556	 เมื่อวันที่	 10	 กรกฎาคม	 2556 

เรื่อง	 นักศึกษาเทียบโอนหรือปรับผลการสอบ 

กระบวนวชิาแล้วขอ	 Regrade	 มตทิีป่ระชมุพจิารณา

แล้วมีมติไม่อนุมัติให้นักศึกษาเทียบโอนหรือ 

ปรับผลสอบกระบวนวิชาแล้วขอ	 Regrade	 ตามที่

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอ

		 2.	เกรด	G	จะเป็นเกรด	A	และเกรด	P	จะ

เป็นเกรด	C+	

		 3.	 ไม่ต้องแจ้ง	ทางมหาวิทยาลัยจะปรับให้

โดยอัตโนมัติ

ถาม ผมสอบกระบวนวชิา	ENG1001	 ได้เกรด	D	แล้ว 

แต่เมื่อถึงเวลาลงทะเบียนสอบซ่อม	ผมจะลงวิชา 

ENG1002	 แต่ลงทะเบียนเรียนผิดเป็น	 ENG1001		

เมื่อถึงวันสอบผมไม่ได้เข้าสอบวิชา	 ENG1001	

ทำาให้ผลสอบออกมาเป็นเกรด	F	ในวิชา	ENG1001 

เม่ือเป็นดงันี	้ ผมต้องลงทะเบยีนสอบวชิา	 ENG1001	

ใหม่หรือไม่ครับ	ช่วยตอบปัญหาให้ทราบด้วย

ตอบ	นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อสอบวิชา	

ENG1001	ใหม่	 เพราะนกัศกึษาสอบได้เกรด	D	แล้ว 

แต่ถ้านกัศกึษาต้องการรเีกรดวชิา	 ENG1001	 นกัศกึษา

ต้องนำาวิชา	ENG1001	ไปลงทะเบียนใหม่ในภาค	1	

หรือภาค	2	หรือภาคฤดูร้อน

ถาม	 ถ้าผมได้ลงทะเบียนในภาค	1	โดยกากบาท

และลงทะเบียนเต็มหลักเกณฑ์ที่นักศึกษาขอจบ

ในภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนได้ถึง	30	หน่วยกิต	

แต่ว่าผลสอบซ่อม	 2,	 ฤดรู้อน	 ของปีการศกึษาก่อน 

ของผมยงัไม่ผ่าน	 1	 วชิา	 อกีทัง้วชิาทีผ่มลงทะเบยีน 

ในภาค	 1	 ยังปิดไปอีก	 1	 วิชาด้วย	 ทำาให้ผมม ี

หน่วยกติสะสมไม่เพียงพอทีจ่ะขอจบอย่างแน่นอน 

ไม่ทราบว่าผมสามารถเข้าสอบวิชาที่ลงทะเบียน

ในภาค	 1	 ที่ได้กากบาทขอจบทั้ง	 7	 วิชาที่เหลือ

ได้ตามปกตหิรอืไม่	 แล้วผมต้องดำาเนนิการแจ้งจบ 

เท็จอย่างไรหรือไม่ครับ	 อีกทั้งการลงทะเบียน

เก็บหน่วยกิตที่เหลือในภาค	 2	 นั้น	 ผมสามารถ 

ลงทะเบียนตามปกติและกากบาทขอจบอีกครั้ง 

ได้หรอืไม่ครบั	 ขอความกรณุาชีแ้นะวธิแีก้ไขปัญหา

ให้ผมด้วย

ตอบ	การที่ผลสอบประกาศหลังจากนักศึกษา 

ลงทะเบียนและวิชาท่ีลงทะเบียนตาม	 ม.ร.30	 ซึ่ง

ก่อนการประกาศปิดการสอนนั้นไม่ถือเป็นการ

แจ้งจบเท็จในการลงทะเบียน	 นักศึกษาสามารถ

สอบได้ตามปกติในภาคต่อมา	นักศึกษาสามารถ

กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนได้ตามปกติ

เช่นกัน กองบรรณาธิการ

ดื่มน�้าอย่างไรให้ดีต่อร่างกาย                (ต่อจากหน้า 6)

	 กุญแจสำาคัญในการป้องกันและรักษาโรค

มะเร็งอยู่ที่การรักษาสมดุลความเป็นด่างในร่างกาย	

หากเราดื่มนำ้าไม่เพียงพอย่อมทำาให้มีความเสี่ยง 

ต่อการเป็นโรคมะเรง็	โดยเฉพาะมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ 

นอกจากนี้นำ้าผัก	 นำ้าผลไม้สด	 ซึ่งถือว่ามีประโยชน์

มากเพ่ือใช้ฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย		เนื่องจาก 

ในนำ้าผักผลไม้จะช่วยกระตุ้นการทำางานของต่อมไธมัส 

ท่ีผลิตฮอร์โมนสำาหรับควบคุมระบบภูมิคุ ้มกัน		 

ช่วยลดผลข้างเคียงจากเคมีบำาบัดและรังสีรักษา	

ช่วยทำาให้การย่อยอาหารดีขึ้น	 เนื่องจากในนำ้าผัก

ผลไม้มีไฟเบอร์ชนิดละลายนำ้าช่วยให้มีกากอาหาร	

ทำาความสะอาดและกวาดลำาไส้		ทีส่ำาคญัคอืช่วยปรับ

สภาวะสมดลุในร่างกาย		โดยเฉพาะเลอืดของผู้ป่วยมะเรง็ 

จะมีสภาวะเป็นกรด		 เมื่อดื่มนำ้าผักผลไม้สดจะช่วย

ให้ร่างกายได้รบัสารโปแทสเซยีมทีม่คีณุสมบตัเิป็นด่าง  

และในนำา้ผกัผลไม้ยงัมสีารต้านอนมุลูอสิระหลายรปูแบบ 

โดยเฉพาะวิตามิน	สารไฟเตท	 เอนไซม์	 ฯลฯ	ที่ช่วย

ในการป้องกนัการกลบัมาเป็นซำา้ของโรคมะเรง็อกีด้วย

พฤติกรรมการดื่มน�้าที่เสี่ยงก่อโรค	

 การดื่มนำ้าไม่ว่าจะเป็นนำ้าเปล่า	 นำ้าสมุนไพร	

หรือเครื่องดื่มในแบบต่างๆ	 ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยง

ให้เกิดโรคได้เช่นกัน

 น�า้เปล่า		ไม่ควรดืม่นำา้จากก๊อกนำา้ร้อน	เพราะ

นำ้าร้อนอาจจะไปละลายสารตะกั่วจากท่อ	 หรือผู้ท่ี 

อาศัยอยู่ในบริเวณที่ใช้นำ้ากระด้างอาจจะได้รับแคลเซียม 

และแมกนเีซยีมเพิม่ขึน้	 และไม่ควรนำาขวดนำา้พลาสตกิ

ท่ีมีนำ้าไปแช่แข็งเพราะจะทำาให้สารไดออกซิน	 

(สารก่อมะเร็ง)	ออกมาจากพลาสติกได้

 น�า้ผลไม้หรอืน�า้สมนุไพร	 	 นำา้เหล่านีแ้ม้จะด ี

แต่หากดื่มมากเกินไปอาจทำาอันตรายต่อสุขภาพ

ของเราได้	 โดยเฉพาะนำา้สมนุไพรบรรจขุวดท่ีไม่ผ่าน 

องค์การอาหารและยา	 	 เพราะอาจมสีเตยีรอยด์ปนอยู่ 

นอกจากน้ีในเครือ่งด่ืมนำา้หมกั	 ยังเสีย่งต่อเชือ้โคลฟิอร์ม

และอโีคไล	 ซึง่เป็นเชือ้ก่อโรคอาหารเป็นพษิ	 รวมทัง้

เคร่ืองดื่มสมุนไพรนำ้าหมักท่ีมีสารไดคลอโรมีเทน	

จะทำาให้มีอาการคลื่นไส้	 อาเจียน	อาจทำาให้เกิดแผล

และมเีลอืดออกในระบบทางเดนิอาหาร		ทำาให้มเีอนไซม์

ตับสูงขึ้น	และอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้

 ดื่มน�้าอัดลมแทนน�้า	 	 นอกจากทำาให้ฟันผ ุ

และฟันกร่อนง่ายขึ้นแล้ว		ในนำ้าอัดลมมีความหวาน 

จึงทำาให้ผู้ดื่มเป็นโรคอ้วนโดยไม่รู้ตัว	 แล้วเป็นโรค 

เบาหวานชนดิที	่ 2	 และโรคหวัใจ	นอกจากนีน้ำา้อดัลม

ยังมีกรดฟอสฟอริกซึ่งทำาให้ประสิทธิภาพในการดูดซึม-

แคลเซยีมได้น้อยลง	 มผีลทำาให้เป็นโรคกระดกูพรนุ

การทำางานของต่อมไทรอยด์ตำ่า	 และนำามาซึ่งความ

แก่ก่อนวัยอันควร

 ชา	กาแฟดืม่มากไม่ด	ี	ชา	กาแฟควรดืม่วนัละ 

1	 -	 2	 แก้ว	 ถ้ามากกว่านั้นคาเฟอีนที่มีอยู่ในชาและ

กาแฟจะทำาให้ระบบประสาทตื่นตัวมากเกินไป	 

จนเกิดสภาพนอนไม่หลับ		ทำาให้หูอื้อ		โรคกระเพาะ-

อาหารกำาเริบ		หัวใจเต้นผิดปกติ		โดยเฉพาะผู้ที่เป็น

โรคความดันโลหิตสูงจะทำาให้โรคหัวใจมีอาการ

หนักขึ้น

เรื่องของน�้าที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้

 น�า้กลัน่		แม้นำา้กลัน่จะถกูกำาจดัสารเคมตีกค้าง

หมดไปแล้ว		แต่แร่ธาตุที่มีประโยชน์แทบจะไม่มี

ละลายอยู่เลยในนำ้า		ยิ่งถ้าดื่มเป็นประจำาจะเกิดการ 

ดึงแร่ธาตุที่จำาเป็นที่สะสมอยู ่ตามอวัยวะต่างๆ	 

ของร่างกาย	 ได้แก่	 แคลเซยีม	 แมกนเีซยีม	 และเกลอืแร่

อืน่ๆ	ออกไป	ทำาให้อวยัวะส่วนน้ันขาดเกลอืแร่ทีส่ำาคญั

 มีงานวิจัยพบว่า	 การดึงธาตุแคลเซียมออก

จากกระดูกและหัวใจอย่างต่อเนื่องจะทำาให้เกิดโรค

กระดูกพรุน	 และการที่กล้ามเนื้อหัวใจมีแคลเซียม		

แมกนีเซียม	 ไม่พอจะทำาให้เป็นโรคหัวใจและหลอด

เลือดตามมาได้

 น�า้ตาชะล้างสิง่มพีษิ	 	 อองตวน	 ลาโวซิเยร์	

นักเคมีชาวฝรั่งเศส	ศึกษาเกี่ยวกับนำ้าตา	พบว่านำ้าตา

ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์	(เกลือแกง)	และเกลือ

ชนิดอื่นอีกหลายชนิด	 	ดังนั้นเมื่อเราร้องไห้	นำ้าตา

จะช่วยชะล้างสิ่งที่เป็นพิษออกจากตา	 	 เช่น	 เกลือ 

ที่ถูกกำาจัดออกมาพร้อมกับนำ้าตา

 ไม่ว่าเราจะดืม่นำา้อะไรกต็าม		ขอให้เลอืกให้พอดี 

พอเหมาะตามความต้องการในแต่ละวนั	 โดยขึน้อยูก่บั

สภาพร่างกายของแต่ละคน		รวมถึงปัจจัยอื่นไม่ว่า 

จะเป็นการออกกำาลังกายและสภาพภูมิอากาศ		 

เราก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าโทษ	แล้วยังสามารถ

ป้องกันและช่วยบำาบัดรักษาโรคได้ด้วย	ว่าแต่ว่า 

วันนี้เราดื่มนำ้าอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง?
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อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

 	แนวสงัเขปวิชา ศกึษาทฤษฎ	ีระเบียบการ

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 หัวข้อที่จะนำามา 

อภิปรายได้จากงานศึกษาหรือผลวิจัยงานสนาม 

ของนักศึกษา

 	เอกสารการเรียน	 ไม่มีตำาราเรียนโดยเฉพาะ	

เพราะเน้นการศกึษา	วจิยัเพ่ือสมัมนา	นกัศกึษาทุกคน 

ต้องติดต่ออาจารย์ในชัน้เรยีนเพือ่ปรกึษาเรือ่งบทความ 

ประกอบการสมัมนาเป็นรายบคุคล		ตามหวัข้อทีส่นใจ

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

	 	 TH	09.30	-	11.20	(SLB	402)

 	หัวข้อหลัก	 งานวิจัยทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาร่วมสมัย

 	แนวทางการวดัผล	คะแนนเตม็	100	คะแนน	

มาจากการอ่านบทความที่กำาหนด	การสัมมนาทั้งใน

และนอกมหาวทิยาลยั	 และงานวจิยัส่วนบคุคล	 (มงีาน 

หลายส่วน	แต่ทั้งหมดต้องเขียนงานส่ง	และนำาเสนอ

งานในชั้นเรียนเท่านั้น)	

 	วันและเวลาสอบ ไม่มีการสอบข้อเขียน	

แต่นักศึกษาต้องนำาเสนองานการค้นคว้าวิจัยในชั้นเรียน 

ตามวันเวลาที่กำาหนดในรูปแบบการสัมมนาและ

นกัศกึษาต้องลงชือ่ในตารางเพือ่จองวนั	 เวลา	 รวมทัง้ 

หัวข้อที่จะสัมมนากับผู้สอน	(ในชั้นเรียนเท่านั้น)

 	ข้อแนะน�า

	 	 -	 เนื่องจากวิชานี้ เป ็นวิชาที่นักศึกษา 

วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 แผน	 1	 ต้อง 

ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา	

ดังนั้นนักศึกษาที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี ้

ต้องผ่านการศึกษาวิชาบังคับของวิชาเอกและวิชาบังคับ

ของแผน	1	 โดยส่วนใหญ่และจะขอจบการศึกษา

ภายในปีนี	้ เพราะนกัศกึษาต้องนำาความรูท่ี้ได้เรยีนมา

ทั้งหมด	 มาวิเคราะห์	 วิพากษ์วิจารณ์	 กับประเด็นที่

นำามาสัมมนา	 และสามารถสังเคราะห์แนวคิดเพื่อ

แก้ปัญหาหรือชี้นำาสังคมได้	นักศึกษาจึงต้องมีเวลา

เข้าชั้นเรียนเพื่อร่วมการสัมมนา

	 	 -	 นักศกึษาควรตดิต่ออาจารย์เร่ืองบทความ 

ทีใ่ช้ในการค้นคว้า	 (นักศกึษาแต่ละคนจะได้รบับทความ

ทีแ่ตกต่างกนั	 เพือ่นำาประเดน็ในการสมัมนา)	ตัง้แต่ต้น

ภาคการศกึษาเพราะมภีาระงานหลายส่วน	 และต้องตดิต่อ

ภายในชัน้เรยีน	 เพือ่จะได้ทราบหวัข้อของนักศกึษาอืน่ๆ 

และเลือกหัวข้อที่สอดคล้องแต่ไม่ซำ้าซ้อนกัน

  -	 ตามหลกัสูตรกำาหนดให้วชิานีเ้ปิดสัมมนา

ทกุภาค	 2	 (ไม่เปิดในภาค	 1	 และภาคฤดรู้อน)	 นักศกึษา

ควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า

SOC 4095
สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(SEMINAR  IN  SOCIOLOGY  AND  ANTHROPOLOGY)

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

 	แนวสงัเขปวชิา 	ศกึษาแนวความคดิ		ทฤษฎ ี

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีสำาคัญตั้งแต่

ศตวรรษที่	 18	 จนถึงปัจจุบัน	 ประโยชน์ของแนว

ความคิดทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา	 การวิจัยและการ

แก้ปัญหาทางสังคม

 	เอกสารการเรียน

	 	 -	 ตำารา		SO	483	และ	SO	499	(S)	

	 	 	 โดย	รศ.สุนทรี	พรหมเมศ	

	 	 -		หนังสือ		SO	499	(S)	

	 	 	 โดย	รศ.สุนทรี	พรหมเมศ	และ	

	 	 	 รศ.	ผจงจิตต์	อธิคมนันทะ

	 	 -	 เอกสาร	 SO	 483	 ประวัติแนวคิดทาง 

	 	 	 สังคมวิทยา	โดย	รศ.สุนทรี	พรหมเมศ	

	 นักศึกษาสามารถถ่ายสำาเนาเอกสารได้ที่ร้าน

ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์	ชั้น	1

 	วันเวลาและสถานที่ติดต่ออาจารย์

	 	 TH	11.30-13.20	HOB	1204	

 	หัวข้อหลัก

	 	 -	 ศัพท์ควรรู้

	 	 -	 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทาง 

	 	 	 มานุษยวิทยา

	 	 -	 ประโยชน์ของแนวความคิด

 	แนวทางการวดัผล (ส�าหรบันกัศกึษาส่วนกลาง)

	 	 -		ข้อสอบปรนัย	 100	 ข้อ	 (เฉพาะภาค	 2	 

	 	 	 ซึ่งไม่มีการบรรยายสด)

	 	 -	 ไม่มกีารทำารายงานเพือ่คะแนนเกบ็ทกุกรณี

 	ข้อแนะน�า

	 -	 วิชานี้เหมาะสำาหรับนักศึกษาปี	 4	 ขึ้นไป	

ซึ่งต้องผ่านวิชาบังคับอื่นๆทางสังคมวิทยาและ

มานษุยวทิยามาก่อน	โดยเฉพาะ	SOC	1003	ANT	1013 

SOC	2033	

	 -	 ตามหลักสูตรกำาหนดให้วิชานี้เปิดบรรยาย

ในภาค	 1	 โดยจัดการเรียนการสอน	 และมีการเก็บ

คะแนนในชัน้เรยีน	 (เป็นทางเลอืก)	ส�าหรบัภาค 2 นี้ 

(ไม่มีการบรรยายสด)	 เปิดให้สอบสำาหรับผู้ที่จะ

ขอจบการศึกษาในปีการศึกษาน้ีเท่านั้น	 ซึ่งแนวทาง

การวัดผลจะแตกต่างจากภาค	1	ที่เป็นข้อสอบผสม

	 -	 วิชานี้ไม่เปิดในภาคฤดูร้อน	 นักศึกษาควร

วางแผนการศึกษาล่วงหน้า

	 -	 นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนย้อนหลัง

จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	 โดยศึกษาแต่ละทฤษฎ ี

ให้เข้าใจและนำาไปประยกุต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆ 

ของสงัคมปัจจบุนั	 และต้องศกึษาหนงัสอืและเอกสาร

ทั้ง	3	ส่วนอย่างละเอียด

 	วนัและเวลาสอบ	TH	26	MAR.	2015	B

SOC 4083
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(SOCIOLOGICAL  AND  ANTHROPOLOGICAL THEORY)

ANT 2078
ครอบครัวและเครือญาติ

(FAMILY AND KINSHIPS)

 	แนวสังเขปวิชา		วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสังคม	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และอิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ	

ศึกษาระบบครอบครัวในประเทศต่างๆ	 ในแง่ชาติพันธ์ุ- 

วิทยาและประวัติศาสตร์โดยเน้นสังคมไทยและ

ศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

 	เอกสารการเรียน	 ตำารา	AN	 278	 ครอบครัว 

และเครือญาติ	โดย	รศ.ศิริพันธ์	ถาวรทวีวงษ์	

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

	 	 TU	13.30	-	15.20	(SLB	301)

 	หัวข้อหลัก ครอบครัว	 การเลือกคู่สมรส	

การสมรส	ระบบเครือญาติ	ครอบครัวในสังคมต่างๆ 

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

 	แนวทางการวัดผล

	 	 -	 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 แบ่งเป็น

ข้อสอบปรนัย	40	ข้อ	(40	คะแนน)	และอัตนัย	3	ข้อ	

(60	คะแนน)

	 	 -	 สำาหรับผู้ท่ีเข้าเรียนประจำา	 สามารถสะสม

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ	 20	 คะแนนจากรายงาน

กลุ่มท่ีต้องส่งตามวันท่ีกำาหนดระหว่างภาคการศึกษา

และนำาเสนอในชั้นเรียน	(จำากัดจำานวนกลุ่ม)	โดย

คะแนนรายงาน	1	ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการ

สอบอัตนัย	1	ข้อ

	 	 -	 การทำารายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ให้นักศึกษาค้นคว้า	 ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกการทำางาน

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำาเสนอผลงาน	 ซึ่งการทำา

รายงานนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้	 (นักศึกษาไม่จำาเป็น

ต้องทำาทุกคน)	 และไม่มีการทำารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี 

ในการสอบซ่อม	

 	วันและเวลาสอบ TH 26 MAR. 2015 A

 	ข้อแนะน�า

	 	 -	 นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อ

หลักๆ	และทำาความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ

	 	 -	 นักศึกษาควรนำาดินสอ	 ไม้บรรทัด	ยางลบ 

ปากกาสี	มาในวันสอบ	

	 	 -	 วิชานี้เปิดบรรยายทุกภาค	 2	 (ไม่เปิด

ในภาคฤดูร้อน)	นักศึกษาควรวางแผนการศึกษา 

ล่วงหน้า

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร.จัดแข่งขันคณิตศาสตร์ฯ ระดับมัธยม ครั้งที่ 8

 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

จัดโครงการ	“แข่งขันคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมหาวิทยาลัย 

ระดับมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 8”	โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

จำานวน	 67	 ทีม	 จาก	 14	 โรงเรียน	 เม่ือวันท่ี	 28	 พฤศจิกายน 

2557	ณ	ห้องประมวล	กุลมาตย์และห้องประภาศน์	อวยชัย 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

 โอกาสน้ี	ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง	 รักษาราชการ-

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวว่าคณะกรรมการ 

จัดการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐานมหาวิทยาลัย	

ระดับมัธยมศึกษา	 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่	 8	 เนื่องจาก

เล็งเห็นว่าทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำาคัญ

ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

โดยผู้มีความมุ่งมั่นจะศึกษาในสาขาวิชานี้	 ต้องมี 

พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์	 ในฐานะ 

เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตในสาขาดังกล่าว		 

จึงจัดโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน-

มหาวิทยาลัย	 	 ระดับมัธยมศึกษา	 	 เพื่อกระตุ้นให้ 

นักเรียนเห็นความสำาคัญและให้ความสนใจวิชา

คณิตศาสตร์มากขึ้น	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์

เปรียบเทียบกับเพื่อนต่างโรงเรียน

 จากน้ัน	อธิการบดี ม.ร.	กล่าวว่า	ม.ร.มีคณาจารย์ 

ที่มากความสามารถทั้ ง ในสาขาคณิตศาสตร์ 	 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 หรือสาขาคณิตศาสตร์

ในคณะวิทยาศาสตร์	 ฉะนั้นหากนักเรียนยังสนใจ 

และมุ่งม่ันเรียนในสาขาดังกล่าว	 รามคำาแหงเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาสมัครเรียนได้ทั้งในระบบปริญญาตรี	

และ	Pre-degree	อีกด้วย

 “พ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส�าคัญ 

แต่ปัจจุบันมีส่ิงท่ีบ่ันทอนความสามารถการคิดในเชิง 

คณิตศาสตร์เยอะมาก	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือเป็น

เคร่ืองคิดเลขในตัว			และใช้ได้ง่าย		แต่ท่ีจริงสมองมนุษย์

มีความมหัศจรรย์อยู่มากกว่าคอมพิวเตอร์		หากฝึกคิด

โดยไม่อาศัยเครื่องมือช่วยเหล่านี้	จะท�าให้รู้ว่าเราก็

สามารถคิดค�านวณเองได้ในระดับหนึ่ง		หากได้รับ

การฝึกฝนอยู่เป็นประจ�า	 ก็จะยิ่งมีทักษะในการคิด

ค�านวณมากยิ่งขึ้น		

					 ประเทศเกาหลี	จีน	และญี่ปุ่น	มักจัดแข่งขัน

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานเป็นประจ�า	 มีการแข่งขันบวกตัวเลข	

9-10	 หลัก	 	 ฝึกฝนให้สมองได้ท�างานอย่างซับซ้อน

มากขึ้น	 ซึ่งถือเป็นสิ่งท้าทาย	 จึงขอฝากนักเรียน

ทุกคนท่ีมาร่วมงานในวันน้ี		ไม่ว่าต่อไปจะเรียนสาขาฯ 

ใดก็ตาม	ก็ขอให้ฝึกฝนทักษะน้ีไว้	ขอขอบคุณนักเรียน

ทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครร่วมการแข่งขัน			ขอให้

ทุกคนตั้งใจ	 ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

อย่างเต็มท่ี		จุดหมายปลายทางมิใช่เพียงรางวัลการแข่งขัน

ในวันน้ี		แต่คือความส�าเร็จแห่งความพยายามท่ีแท้จริง”

	 ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมหาวิทยาลัย	

ระดับมัธยม	 รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำานวน	

20,000	 บาท	 ได้แก่	 ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 5 

นายเตชิน	 เรืองเกรียงสิน	 นายณฐนนท์	 อัครภาพ	

รางวัลรองอันดับ 1	ได้รับเงินรางวัลจำานวน	10,000	บาท 

ได้แก่ทีมเตรียมอุดมศึกษา 1	นายภาสวุฒิ		สุขพณิชนันท์		

นายสุชาญ	 วิวัฒน์เศรษฐชัย	 รางวัลรองอันดับ 2	 ได้รับ 

เงินรางวัลจำานวน	5,000	บาทได้แก่	ทีมเตรียมอุดมศึกษา 3 

นายวัชระ	ศรวณีย์		นายวัชระ	อวยสินประเสริฐ

รวมทัง้การประพฤติปฏบิติัตน	 การดูแลตนเอง	 การสร้าง 

ที่อยู่อาศัยอะไรต่าง	ๆ	น่าจะแตกต่างกัน	การดำาเนินชีวิต

น่าจะยิ่งแตกต่างกันมาก

	 สิง่แตกต่างเหล่าน้ัน	 จะไม่แตกต่างเลย	 ถ้าเราศกึษา 

เสยีก่อน	ศกึษาว่าคนในประเทศนัน้	 เพือ่นเราจากประเทศนัน้	 

เขามีลักษณะนิสัยอย่างไรโดยทั่วไปเขาชอบรับประทาน

อาหารอะไร	 เขาแต่งกายอย่างไร	การปกครองเขาเป็นอย่างไร 

กฎหมายในประเทศเขาเราพอเข้าใจได้หรือไม่ในเรื่อง

บางเรือ่งทีเ่ป็นเรือ่งสำาคญั	 เช่นการเข้าเมอืง	 เรือ่งการทำางาน

ในประเทศของเขา	 หรอืเรือ่งอตัราการแลกเงนิ	 เรือ่งการ

ซือ้ขายอะไรต่อมอิะไรต่าง	 ๆ	 เหล่านี	้ ถ้าเราไม่สนใจเสยีเลย 

เราอยู่ร่วมกนักบัเขา	 หรอืเขาจะมาอยู่ร่วมกนักบัเรา	 กเ็ป็น

เรื่องลำาบาก	การไปมาหาสู่กัน	ประเทศเพื่อนบ้าน	หรือ

กลุ่มประเทศต่างๆ	ถ้าสื่อไม่ได้เลยสักภาษา	พูดง่ายๆ	ว่า

เราไปประเทศใดกต็ามแต่	เราไม่สามารถทีจ่ะใช้ภาษาไทย 

สื่อได้เสียทั้งหมด		บางประเทศมีพูดภาษาไทยได้	ศึกษา

ภาษาไทยด	ี เรากส็ามารถจะสือ่ภาษาไทยกบัเขาได้	 แต่ทำาไม

เราจึงจะใช้แต่ภาษาเรา	 ทำาไมไม่ใช้ภาษาของเขาบ้าง	 

ในขณะเดยีวกนัเรากจ็ะเข้าใจจารตีประเพณ	ี เข้าใจอาหาร

การเป็นอยู่	 เคร่ืองนุ่งห่ม	 เข้าใจแนวความคดิ	 เข้าใจวธิกีาร

ทีเ่ขาแสดงออก	อย่างนีเ้ป็นต้น	ถ้าหากเราเข้าใจโดยทัว่	ๆ	ไป 

และศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้น	ๆ	 เราก็จะย่ิงมีความสุข	 ในการ 

ที่เรามีเพื่อนต่างประเทศมาก	ๆ	ได้สังคมกับคนมากมาย	

ได้ตดิต่อซือ้ขาย	 ได้ตดิต่อกจิกรรมอะไรต่างๆ	 ร่วมกนัได้ 

พดูจาปราศรยักนัแลกเปลีย่นความคดิความเหน็อะไรต่าง	ๆ	

สิ่งที่เราไม่เคยรู้อาจจะรู้	สิ่งไม่เคยทราบอาจจะเคยทราบ	

ได้พบได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน	 ทำาให้

เราเป็นคนกว้างขวางในความคิด	 ทำาให้เรากว้างขวาง

ในการที่จะรับฟังผู้อื่น	 รู้จากผู้อื่น	 และในขณะเดียวกัน

เราก็จะได้นำามาปรับใช้	 มิใช่ว่าเราเห็นเขาทำาอะไรแล้ว	

เราจะต้องตามแบบเขาเสียทุกอย่าง	 เราก็นำามาปรับใช้

นำามาพจิารณา	 เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งท่ีเราจะต้องฝึกตนเป็นอย่างมาก 

การอยู่ร่วมกันแค่ในประเทศของเราน้ัน	 ถ้าหากเรายัง 

ไม่เข้าใจคนในประเทศเดยีวกนั	 ไม่เข้าใจในความเป็นอยูร่่วมกนั 

ให้ปกตสิขุให้มคีวามสขุได้	 อยูห่มูบ้่านเดยีวกนัไม่มคีวามสขุ 

จะไปอยูห่มูบ้่านอืน่ให้มคีวามสขุได้อย่างไร	 อยูใ่นครอบครวั

เดียวกันเราทะเลาะกับญาติ	ทะเลาะกับคนในครอบครัว

เดยีวกนั	 แล้วเราอยูใ่นครอบครวัอืน่เราจะอยูไ่ด้อย่างเป็นสขุ 

ได้อย่างไร	 ต้องฝึกหดั	 ต้องฝึกตน	และต้องศกึษาไว้	 ครคูดิว่า

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่	เพราะเราอยู่	ๆ	ก็จะมี 

เพื่อนเข้ามา	ผ่านเข้ามาในประเทศของเรา	อาจจะเข้ามา 

ทำางาน	อาจจะมาค้าขาย	อาจจะมาทำาอะไรต่อมอิะไรต่าง	ๆ 

อีกมากมาย	 ถ้าหากเราไม่เตรียมตัว	 เราก็จะเป็นคน 

ทีห่งดุหงดิรำาคาญ	อาจจะทำาผดิกฎหมาย	 	 เป็นเรือ่งทำาลาย

ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง	หรือเพื่อนบ้านของประเทศ

อืน่เขา	หรอือะไรต่าง	ๆ	ซึง่เป็นเรือ่งไม่เป็นสขุนัน้นัน่เอง	

หาทางอยู่กันให้เป็นสุขครับ	สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๗) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

อยู่ ให้เป็นสุข

(อ่านต่อหน้า 11)

 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	 87	 พรรษา	 5	 ธนัวาคม	 2557 

โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นประธาน	 

และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นักศึกษา	 และผู้มีจิตศรัทธา	 ร่วมกิจกรรม	 เมื่อวันที่	 5	 ธันวาคม	 2557 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 ทัง้นี	้ กจิกรรมดงักล่าวเริม่ตัง้แต่วนัที	่ 4	 ธนัวาคม	 2557	 โดยมีการสวดมนต์ทำาวตัรเยน็	 การแสดงธรรมเทศนา 

โดย	 หลวงปู่อุทัย สิริธโร	 วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน	 อำาเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 

การตอบปัญหาธรรมะ	 และถวายจตุปัจจัยไทยทาน	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 และ 

วันที่	5 ธันวาคม 2557	มีพิธีตักบาตรพระกรรมฐาน	ถวายภัตตาหาร	และทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างเจดีย์

วดัป่าวฑุฒาราม	 ตำาบลหนองกงุแก้ว	 อำาเภอศรบีญุเรอืง	 จงัหวดัหนองบวัลำาภ	ู รวมทัง้ร่วมฟังพระธรรมเทศนา 

และร่วมกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรติ	บริการอาหาร	 เครื่องดื่ม	 	แก่ผู้ร่วมงาน	ณ	บริเวณลานด้านหน้า

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช				

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ร.  

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

รามฯเพชรบูรณ์ จัด “วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี

หลีกหนีสิ่งเสพติด ครั้งที่ 2”

 นายอดุม  เศษโพธิ ์ ผูป้ระสานงานสาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธาน 

ในการเปิดโครงการ	 “วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี	 หลีกหนี 

สิง่เสพตดิ	 ครัง้ที	่ 2”	 เมือ่วนัที	่ 30	 พฤศจกิายน	 2557	 

ณ	 สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์	 

เพือ่เทิดพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	 และ 

รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด	 เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพ-

ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์	 นอกจากนี้ยังเป็นการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงอีกด้วย

 ในการนีส้าขาฯ	 ได้จดัการแข่งขนัการวิง่ระยะทาง  

10	 กิโลเมตร	 เส้นทางการวิ่งรอบสาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	 ผู้ชนะเลิศได้รับ 

ถ้วยรางวลั	เหรยีญ	และใบประกาศเกยีรติบตัร	มีผู้เข้าร่วม- 

แข่งขนัการวิง่ประกอบด้วย	 นักเรยีน	 นักศกึษา	 ศษิย์เก่า 

และบุคคลทั่วไป	จำานวน	200	คน

 รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ทองอร่ามดี 

ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

นำาคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักเรียน	 วางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 5	 ธันวามหาราช	

เมื่อวันที่	 28	พฤศจิกายน	2557	ณ	โรงเรียนสาธิต-

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

โรงเรียนสาธิต ม.ร.ถวายราชสักการะ

	 ครูเคยพูดไว้ครั้งหรือสองครั้งเมื่อตอนต้นป ี

ได้พูดถึงการอยู่ให้เป็นสุข	 การอยู่ให้เป็นสุขนั้น 

เราต้องแยกกนัก่อนว่าอยูเ่ราคนเดยีว	 หรอือยูก่บัผูอ้ืน่	

หรืออยู่กับพวกอื่น	หรืออยู่กับคนทั้งหลาย

 เมื่อเราตกอยู่ในสภาพใด	 เช่นเราจะไปชม 

ภาพยนตร์คนเดียว	 ถือว่าเราคิดคนเดียวที่จะไป	 เรา 

เลือกแล้วเราจะไปชมภาพยนตร์เรื่องใด	จะเปลี่ยนใจ 

กลางทางหรือจะชมไปให้ตลอดเรื่อง	 ต้องไปดูว่า

ข้างหน้าหรือที่ไปชมนั้น	ภาพยนตร์สนุกสนานหรือ

ให้ความรู้ความคิดอย่างไร	 พอที่จะสมควรสมค่ากับ

เวลาทีเ่ราไปชมภาพยนตร์นัน้หรอืไม่	 ขณะทีถ้่าเราอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่น	 การอยู่ร่วมกันน้ันมีหลายบทบาท		

ร ่วมกันในฐานะไปเรียนอยู ่ในชั้นเรียนด้วยกัน	 

อยูโ่รงเรยีนเดยีวกนั	หรอืร่วมกนัไปธรุะ	ไปทำากจิกรรม 

หรือร่วมกันในการแสดง	 ร่วมกันระดมความคิด	

สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมว่าเรามิได้

คดิคนเดยีว	มใิช่ว่าเราจะต้องเหน็พ้องกบัเขาไปทกุเรือ่ง 

หรอืมใิช่ว่าเราปฏเิสธความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ไปเสยีทกุเรือ่ง 

คำาว่าเห็นพ้องหรือการปฏิเสธนั้น	 เป็นเรื่องเห็นต่าง 

เป็นเร่ืองทีค่ดิต่างกัน	 บางคนบางกลุ่มคดิเร่ืองเดียวกัน 

ต้องการเหมือนกัน	 แต่ผลออกมาปรากฏว่าเป็น

ความแย้งกนัขดักนัเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	ในส่วนย่อย	ส่วนใหญ่ 

ในหลักการใหญ่	ๆ	 ไม่ควรจะเป็นเรื่องแตกต่างกัน

มากมาย	 หรอืถ้าแตกต่างกันก็เป็นเรือ่งธรรมดาอยู่นัน่เอง 

การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	 การอยู่ร่วมกันในสังคม 

ในประเทศ	จงัหวดั	ในโลก	ในทวปี	เหมอืนกนัทัง้สิน้

ทั้งปวงตรงที่ว่า	 เราจะต้องเป็นพลเมือง	เป็นสมาชิก

ของกลุ่มที่ดี	 หมายความว่าเราต้องมีความรู้ในการ 

ที่จะอยู่ร่วมกันกับเขา	 ถ้าไม่รู้ในสิ่งใด	 เราก็จะต้อง

ฝึกตน	หาประสบการณ์	หาความรูอ้ย่างเช่น	เรากำาลงั

พูดกันอยู่มากมายว่า	 	 เราพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี	58	นี้	หรือไม่	

	 การเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียนเป ็นเรื่องที ่

ประเทศเรา	โดยรัฐบาลก็ดี	โดยกลุ่มคน	โดยประชาชน

โดยองค์กร	 องค์การ	 โดยหน่วยงานต่าง	 ๆ	หรือโดย

ตัวเราเอง	 คงจะได้ทราบได้คิด	 ได้ตระเตรียมการ	

หน้าที่ของใครก็ต้องทำาหน้าที่ของคนนั้นให้ดีที่สุด

ในการที่จะเตรียมตัวเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน	

	 การทีจ่ะอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุกบัผูอ่ื้นได้นัน้ 

ประการแรกเป็นเรือ่งของการสือ่สารให้ได้	 ครยูำา้นกั 

ยำ้าหนาว่า	 เราจะต้องสื่อสารกับเขาให้ได้	 และเราก็

จะต้องรับสารจากเขาให้ได้	 ส่งสารจากเขาให้ได้นั้น

น่ันเอง	 เพราะว่าการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางเดียว

หรอืสองทาง	 จะต้องให้เป็นผลว่าเป็นความเข้าใจอนัด ี

อะไรที่แตกต่าง	 เป็นเรื่องของความแตกต่าง	 มิได้

หมายความว่าจะต้องทำาให้ขดัแย้ง	 อาหารน่าจะแตกต่าง 

เครือ่งนุง่ห่มน่าจะแตกต่าง	 บ้านความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไป	 


