
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๕๐

วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๔

ม.ร.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558

วันที ่10 เมษายน นี้

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

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

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 

   
 
 

   
 

	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 	

จังหวัดเพชรบูรณ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

เชิญชวนนักป่ันในจังหวัดเพชรบูรณ์และ

จังหวัดใกล้เคียง	 ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรต ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	60	พรรษา 

ในวันท่ี	2	เมษายน	2558	เวลา	07.00	-	11.00	น. 

ณ	สาขาฯเพชรบูรณ์	ม.ร.

 จดุปล่อยตวั	ด้านหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ี

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	สาขาฯเพชรบูรณ์ 

(อ่านต่อหน้า 2)

สำ�นักหอสมุดกล�ง เชิญชมนิทรรศก�ร

60 พรรษ� สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ

(อ่านต่อหน้า 2)

รามฯเพชรบูรณ์ ชวนปั่นจักรยาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเชิญชวนชาวรามคำาแหงร่วมงาน

สืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย	 วันสงกรานต์	 ประจำาปี	 2558	

ร่วมพิธีทางศาสนา	 สรงนำ้าพระพุทธรูป	 รดนำ้าขอพรผู้ใหญ่	 และ

ชมกิจกรรมการละเล่นประเพณีไทย	 ในวันที่	 10	 เมษายน	 2558	 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

         รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

 รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรม	 เปิดเผยว่า 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต	ิ

เตรยีมจดังาน	“สบืสานประเพณีวันสงกรานต์

ปีใหม่ไทย ประจ�าปี 2558”	 ในวันที่ 10 

เมษายน 2558	 เพือ่ให้บคุลากร	นักศึกษา	ม.ร. 

 และประชาชนทัว่ไป	ได้ร่วมอนรุกัษ์ประเพณี

วันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณ	

เป็นประเพณอีนัดงีามทีแ่สดงถงึความเอือ้อาทร	ความกตญัญูกตเวที

ต่อผู้ใหญ่	และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ให้เห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ศิลป-

วัฒนธรรมของไทยให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ต่อไป	โดยมีพิธีทางศาสนา	การทำาบุญพระธาตุประจำาวันเกิด	พิธี-

สรงนำ้าพระพุทธรูป	พร้อมกันนี้	หน่วยงานต่างๆ	 (อ่านต่อหน้า 2)

 สำานักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต	ิ

60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ 

พระราชกรณียกิจ	พระอัจฉริยภาพ	พระราชนิพนธ์ 

และพระเกียรติคุณในสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ระหว่างวันท่ี	

2	เมษายน	2558-30	มีนาคม	2559	ณ	สำานัก-

หอสมุดกลาง	อาคาร	1	ชั้น	1	ม.ร.

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 พระมหากรุณาธิคุณอุ่นไทยผอง

ธ	ทรงเป็นความหวังอันเรืองรอง	 ธ	ทรงคล้องใจเราผองเผ่าไทย

ให้รักชาติศาสนารักแผ่นดิน	 มิรู้สิ้นตอบแทนที่ทำาได้

ทำาความดีเพื่อความดีทำาด้วยใจ	 จะเมื่อใดรักพระองค์ท่านอย่างมั่นคง

พระราชทานพรรณไม้สุพรรณิการ์	 พระราชทานปริญญาบัณฑิตสมประสงค์

ชาวรามฯ	ล้วนสำานึกตรึกดำารง	 จักยืนยงคงอยู่มิรู้วาย

หกสิบพระชนมพรรษามหาสวัสดิ์	 สองเมษาฯ	ชนรู้ชัดปลื้มฉาบฉาย

รักทูลกระหม่อมดำารงอยู่มิรู้คลาย	 นิรันตรายทรงพระเจริญ		ทรงพระเจริญ

๖๐ พระชนมพรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒ เมษายน ๒๕๕๘

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

 เมื่อวันที่	 20	มีนาคม	ที่ผ่านมา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสมัพันธ์	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	และคณะกรรมการภาคประชาชน	ม.ร.	นำาผูป้ระกอบการ 

“หอพักติดดาว”		บริเวณโดยรอบ	ม.ร.	(หัวหมากและวิทยาเขตบางนา)	

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร.จัดโครงการ 
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ประกอบการหอพัก”



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ลงทะเบยีนและรบัหมายเลข 

เวลา	 07.00	 น.	 ปล่อยตัวนักปั่น	 เวลา	 08.00	 น. 

 เส้นทางการป่ัน	เริม่ปล่อยตวัด้านหน้าพระบรม- 

ราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช	 ตรงไปยงัประต ู

ทางออกเลีย้วขวา	 ผ่านไฟแดงแยกนำา้ก้อฝาย	ถงึสีแ่ยก 

กกโอถนนหมายเลข	 12	 เลี้ยวซ้ายไปถึงสี่แยก 

พ่อขุนผาเมือง	 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายหล่มสัก-

เพชรบูรณ์	 ผ่านสี่แยกนำ้าพุงถึงแยกสว่างเลี้ยวซ้าย 

ไปตามถนนหล่มสัก-หล่มเก่า	 ถึงสี่แยกสักงอย 

แล้วเลี้ยวซ้าย	ไปถึงสี่แยกบ้านบึง	 เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก- 

บ้านบึง		ถงึมหาวทิยาลยัรามคำาแหง		สาขาฯเพชรบรูณ์

 จบัสลากรบัรางวลั	สำาหรบัผูเ้ข้าเส้นชยัภายในเวลา	

2	ชั่วโมง	เท่านั้น

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่สาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	

โทร.056-718-333-4

รามฯเพชรบูรณ์ฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ทั้งนี้	จะมีพิธีเปิดงานในวันที่	2	เมษายน	2558	

เวลา	 10.30	น.	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

เป็นประธาน	 เชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยเส้ือสีม่วง	

และชมการจำาลองร้านภูฟ้า	 ร้านมูลนิธิสายใจไทย 

ในพระบรมราชูปถัมป์	 และการสาธิตปรุงอาหาร

ตามเพลงพระราชนิพนธ์	ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี	2-8	เมษายนน้ี

เท่านั้น

ส�านักหอสมุดกลางฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

จำานวน	 50	 คน	 เย่ียมชมการบริหารจัดการหอพัก

บริเวณโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ในโครงการ	 “แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้และสร้างความสัมพันธ์กับผู ้ประกอบการ

หอพกั” เพือ่สร้างความรู	้ความเข้าใจ	เกีย่วกบัแนวทาง

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก	 แลกเปล่ียนเรียนรู ้

วิธีบริหารจัดการหอพัก	 และสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี

ระหว่างผูป้ระกอบการหอพกักบั	ม.ร.	 โดยม	ีนางสาว 

กฤติญดา  ห่วงทรัพย์ นักวิชาการสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	 และเจ้าหน้าที่

ดูแลหอพัก	 ตลอดจนผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย	

สจล.	ให้การต้อนรับ

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต  

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์	 กล่าวว่า	 มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง	 จดัทำาโครงการหอพกัตดิดาวมาอย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่พฒันาคณุภาพหอพกับรเิวณโดยรอบสถานศกึษา 

	ทั้งหัวหมาก	และวิทยาเขตบางนา	ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น	 ลูกศิษย์และผู้พักอาศัยจะได้อยู่อย่างปลอดภัย

และมคีวามสขุ	โดยได้รับความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ

หอพักอย่างดียิ่ง	 เพราะต่างก็มีความคิดเดียวกันว่า 

หอพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง	 ผู้ประกอบการ

หอพักก็เป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองของนักศึกษา	

จึงอยากมีส่วนช่วยดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู ่

ให้มากขึ้น	และร่วมมือกันทำากิจกรรมดีๆ	เพื่อชุมชน	

สังคม	 และลูกศิษย์	 ลูกหลานของเราต่อไป	ทั้งนี้ 

ตลอดระยะเวลากว่า	 6	ปี	 ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จดัโครงการหอพกัตดิดาว	ทำาให้หอพกับรเิวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัย	มีการพัฒนาและปรับปรุงไปในทิศทาง 

ทีดี่ข้ึน	ทัง้เรือ่ง	สิง่อำานวยความสะดวก	ความปลอดภยั	

และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน	 รวมทั้ง 

ยงัได้จดัทำากจิกรรมต่างๆ	ทีส่่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ	

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	 ตลอดจน 

การนำาหอพกัเครอืข่ายตดิดาวศึกษาดงูานการบรหิาร 

จดัการหอพกั	 และเยีย่มชมหอพกัโดยรอบมหาวทิยาลยั

ต่างๆ	 ทำาให้ผู้ประกอบการหอพัก	 ได้รับทั้งความรู	้

และข้อมูลกลับไปพัฒนาหอพักของตนเอง

 “ในนามของคณะกรรมการภาคประชาชน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และผูป้ระกอบการเครอืข่าย

หอพักติดดาว ม.ร. ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้โอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหอพัก 

และเยี่ยมชมหอพักเครือข่าย สจล. ซึ่งเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งส�าหรับผู้ประกอบการหอพัก ที่จะน�าความรู ้

และสิ่งต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้กลับไปพัฒนาหอพัก

ของตนเอง ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก็จะน�า

แนวทางการด�าเนินการดูแลหอพักและการจัดต้ัง

เครือข่ายหอพัก กลับไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ

มหาวทิยาลยั เพือ่ทีจ่ะดแูลนกัศกึษาของเราให้ดยีิง่ขึน้

และเพื่อไปพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบให้

มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป”

 สำาหรับ	 หอพักเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ที่ได้เข้าเยี่ยม

ชมการบริหารจัดการหอพักในครั้งนี้	 ได้แก่	หอพัก

หญิงณิชา	และหอพักอิศรัตน์	3	

 นางสาวกฤติญดา ห่วงทรัพย์	 นักวิชาการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-

ทหารลาดกระบงั	มหีอพกัภายในมหาวทิยาลยั	จำานวน 

8	อาคาร	โดยแบ่งออกเป็นหอพักชายพัดลม	จำานวน	

2	 อาคาร	 ปรับอากาศ	 จำานวน	 1	 อาคาร	 และหอพัก

สตรีพัดลม	 จำานวน	 4	 อาคาร	 ปรับอากาศ	 1	 อาคาร	

แต่ละห้องจำากัดนักศึกษาเข้าพักห้องละ	 2	 คน	 ซึ่ง 

ไม่เพียงพอต่อจำานวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียน 

และต้องการพักอาศัยในมหาวิทยาลัย	 ทำาให้ต้อง 

สร้างเครือข ่ายหอพักโดยรอบสถานศึกษาข้ึน	 

โดยในปีแรกๆ	ผู้ประกอบการหอพักให้ความสนใจ

เข้าร่วมโครงการจำานวนมาก	แต่เมื่อมีการตรวจสอบ 

ความถกูต้องของการประกอบกจิการหอพกั	 การแบ่งแยก 

ชายหญงิ	 ทำาให้ได้รบัความร่วมมอืน้อยลงไป	 สถาบนั

ก็ยังไม่ย่อท้อ	มุ่งเดินหน้าเพื่อให้ได้ความร่วมมือใน

การดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 นายจิรพันธุ์  จันทร์หอม	นักศึกษาผู้พักอาศัย 

หอพกั	สจล.	กล่าวว่าหอพกัภายในสถาบนั	มนีกัศกึษา

ตัง้แต่ชัน้ปีที	่1	-	4	อาศยัอยูโ่ดยคณะกรรมการได้จดัสรร

ให้กบันกัศกึษาชัน้ปีที	่ 1	 ในอตัราทีม่ากกว่าชัน้ปีอืน่ๆ 

ซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาเข ้าพักอาศัยในหอพัก

ภายในสถาบัน	 จะดูลักษณะนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่าย 

ระดบัตำา่ถงึระดบักลาง	ให้เข้าพกัก่อนเพือ่ช่วยประหยดั

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	 แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับ 

ได้ทั้งหมด	 ทำาให้มีนักศึกษาอาศัยในแต่ละห้องพัก 

มากกว่าอตัราทีก่ำาหนด	 และนกัศกึษาทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์

คัดเลือกเข้าพักในหอพักภายใน	จำาเป็นต้องหาหอพัก

ภายนอกสถาบันและเพ่ือดูแลความเป็นอยู ่ของ

นักศึกษา	 จึงมีการจัดทำาเครือข่ายหอพักภายนอก

สถาบนัขึน้	โดยคณะกรรมการจดัทำาโครงการฯ	ได้เกบ็

รวบรวมข้อมูลหอพักทั้งหมด	 ทั้งเรื่องค่าธรรมเนียม	

ค่าห้องพกั	 ระบบความเป็นอยู	่ สิง่อำานวยความสะดวก 

ระบบความปลอดภัย	 เพื่อนำามาวางแผนการจัดทำา

โครงการต่อไป

	 ด้าน	นายกญัจน์  ชาญสทิธโิชค		ผูป้ระกอบการ 

หอพักสตรีณิชา	 กล่าวว่าหอพักของตนเอง	 เป็น

หอพักสตรี	 ค่าห้องพักอยู่ที่	 5,500	 บาทต่อเดือน 

ไม่รวมค่านำา้ค่าไฟ	 แต่มบีรกิารซักผ้าปูท่ีนอน	 ทำาความสะอาด

ห้องนำา้ส่วนตวัให้	สปัดาห์ละ	1	ครัง้	รวมทัง้ยงัมบีรกิาร

ฟิตเนสและห้องน่ังเล่นส่วนรวม	 ทำาให้ได้รบัความสนใจ

จากนกัศกึษาเข้าพักอาศยัเต็มทุกห้องพัก	 และขอฝาก

ผูป้ระกอบการหอพักว่า	 ผูป้ระกอบการต้องตัดสนิใจ 

เลือกว่า	อยากได้ผูพั้กอาศยัในกลุ่มไหน	ระดับใด	และ 

จัดทำาสิ่งตอบสนองความต้องการของผู ้พักอาศัย 

ในกลุ่มนัน้ๆ	 กจ็ะทำาให้ผูพั้กอาศยัอยากท่ีจะเข้ามาพัก

มากขึ้น

 นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ	 ผู้แทนจาก 

กรมกจิการเดก็และเยาวชน	กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 กล่าวว่าขอให้หอพัก

ตดิต่อจดทะเบยีนหอพกัให้ถกูต้อง	 โดยในอนาคตอนัใกล้ 

จะมีกฎหมายฉบับใหม่เข้ามาควบคุมดูแลกิจการ

หอพัก	ซึ่งหอพักที่จดทะเบียนถูกต้อง	จะได้รับสิทธิ

ประโยชน์และการดูแลจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้น	 และ

ในส่วนการศกึษาดงูานในครัง้นี	้ อยากให้ผูป้ระกอบการ

หอพักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 และหาโอกาส

ขยายกิจการหอพักไปยังพื้นที่อื่นๆ	 เพื่อรองรับการ

เติบโตของเศรษฐกิจที่จะเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

ในอนาคตด้วย		  

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร.ฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง”	 ได้ให้ข้อมูล

เรือ่ง	วรรณกรรมแห่งชาติ	 ในคอลมัน์นี้

ไปบ้างแล้วตามสมควร

 “วรรณกรรมแห่งชาติ”	 เป็น

วรรณกรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้คัดสรรจากศลิปิน-

แห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป์แต่ละคน

 โดยเลอืกทีเ่หน็ว่า	“ดทีีส่ดุ”	มาคนละ 

๑	เรื่อง

 อย่างศาสตราจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์ 

คกึฤทธิ	์ปราโมช	ได้เลอืกมา	๑	เรือ่ง		คอื	

 สี่แผ่นดิน

	 ฉบับนี้	 “ข่าวรามคำาแหง”	 จะให้

ข้อมูลต่อไป	คือ	

	 “ลูกทาส”	ของ	สุวัฒน์  วรดิลก

	 “ฟ้าบ่กั้น”	ของ	ค�าสิงห์  ศรีนอก

	 “ขอบฟ้าขลิบทอง”	ของ	ประคิณ 

ชุมสาย ณ อยุธยา

 “เพียงความเคลื่อนไหว”	 ของ	

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

 “จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย”	 ของ	

ทวีป  วรดิลก

 “เสเพลบอยชาวไร่“	 ของ	 รงค์ 

วงษ์สวรรค์

 “บุญบรรพ์”	 ของ	 หม่อมหลวง 

ศรีฟ้า มหาวรรณ

 “ศวิาราตร“ี	 ของ	ฉตัรชยั วเิศษสวุรรณภมูิ 

 “สารวตัรเถือ่น“	 ของ	พลต�ารวจเอก

วสิษฐ เดชกุญชร

	 	 โปรดติดตามฉบับต่อไป

 นายปรญิญา ช่วยเกต	ุ เกษตกรชาวอำาเภอปะเหลยีน	จงัหวดัตรงั	สำาเรจ็การศกึษา 

ระดับปริญญาโท	 คณะรัฐศาสตร์	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

	 	 แบบอย่างชวีติทีไ่ม่เคยท้อถอย	 แม้จะเป็นโรคโปลโิอต้ังแต่อาย	ุ 2	 ขวบ	 แต่มุง่มัน่ 

ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื	จนจบระดบัปริญญาโท	แล้วกลับไปใช้ชีวติทีบ้่านเกดิ	 เป็นเกษตรกร 

และจิตอาสาดูแลสังคม	 ท้ังยังพลิกความพิการเล่นกีฬาปิงปองจนก้าวเป็นนักกีฬา

ปิงปองทีมชาติไทย	 ล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงให้ประเทศไทย	 จากการแข่งขันกีฬา

อนิชอนเอเชยีนพาราเกมส์	 2014	 ทีก่รงุโซล	 ประเทศเกาหลใีต้	 โดยเข้ารบัพระราชทาน-

ปริญญาบัตรด้วยตนเองไม่ใช้รถวีลแชร์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	5	มีนาคมที่ผ่านมา

  นายปริญญา	 กล่าวว่าผมเป็นโรคโปลิโอ 

ตั้งแต่	2	ขวบ	ทำาให้ขาซ้ายลีบเล็กกว่าขาขวา 

 เวลาเดินจะกะเผลก	 แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตเลย	 ต้ังแต่โตมา 

ผมสามารถใช้ชีวิตกับเพ่ือนในวัยเดียวกันได้อย่างปกติ	 สามารถเดินทาง

ด้วยตนเองและขับรถได้	 ผมจะคิดเสมอว่า	 แม้ว่าเราจะเป็นโปลิโอ	 แต่เรา

ต้องเรียนหนังสือ	และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง	ผมจะเล่นกีฬาที่ถนัด 

 เช่น	วอลเลย์บอล	ปิงปอง	เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ

  “หลังจากที่เรียนจบสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในระดับปริญญาตรีแล้ว 

ผมกลับไปใช้ชวีติเป็นเกษตรกรทีบ้่านเกดิ อ�าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั อยูท่ีบ้่าน 

กต็ัง้ใจท�างานเป็นจิตอาสาดแูลพีน้่องในชุมชน โดยได้ต้ังชมรมรักบ้านเกดิขึน้มา 

 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กีฬาเพ่ือสุขภาพ และมอบทุนการศึกษาให้กับคนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องทุกปี” 

 มหาบัณฑิตนักสู้ กล่าวด้วยว่าผมตั้งใจจะพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 

ให้ก้าวหน้า	จงึตัดสนิใจมาเรยีนคณะรฐัศาสตร์	สาขาวทิยบรกิารฯจังหวดัตรงั	

ซึง่อยูใ่กล้บ้าน	 ช่วงท่ีเรยีนกใ็ช้เวลาเรยีน	 แบ่งเวลาเรยีน	 พบปะสงัสรรค์กบัเพ่ือนๆ

ตามปกต	ิ เวลาทำางานกท็ำาเตม็ที	่ เลอืกเรยีนสาขารฐัศาสตร์	 เพราะอยากมคีวามรู้ 

เรื่องการเมืองการปกครองให้มากขึ้น	 และอยากเห็นสังคมไทยที่เป็นสังคม

ประชาธิปไตยเดินหน้าตามระบอบนี้ได้อย่างสมบูรณ์	

 ทีส่ำาคญั	 อยากเป็นตัวแทนของชาวบ้าน	 นำาความรู้ไปสอนเยาวชนรุ่นใหม่ 

ไปพัฒนาบ้านเกิดให้ก้าวหน้า	 และตั้งใจเป็นจิตอาสาของอำาเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรังต่อไป	 เมื่อเรียนจบแล้ว	 ผมได้เรียนในสิ่งท่ีชอบ	 มุ่งมั่นต้ังใจ 

อย่างเต็มที่	 ไม่เคยท้อถอย	 ใช้เวลาเรียน	 2	 ปีก็จบตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ให้โอกาสทางการศึกษากับคนทุกชนชั้น 

ทุกสังคม	 โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัด	 ได้เรียนหนังสือใกล้บ้าน	 ไม่ต้องห่าง 

จากครอบครัว	และยังได้ทำางานเพื่อสังคมไปพร้อมด้วย

 “วันนี้ผมส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ภาคภูมิใจที่แม้ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่น แต่ไม่เคย

ทิง้เรือ่งการศกึษา สามารถเรียนจบได้ส�าเร็จ อกีท้ัง ยงัไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา เมือ่มโีอกาสเรือ่งกฬีากล็องพสิจูน์ความกล้า 

กับความท้าทายให้กับตนเอง”

  ปริญญา	 นักปิงปองทีมชาติ	 กล่าวถึงเส้นทางการเล่นกีฬาว่า	 ผมเล่นปิงปองกับเพื่อนๆ	 มาตั้งแต่สมัยเรียน 

และหันมาจริงจังประมาณ	 2	 ปี	 เร่ิมเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเมื่อครั้งที่จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 

คนพกิารแห่งชาต	ิ	จึงลองเข้าไปคดัตวัเป็นนกักฬีาและเข้ารอบ		สามารถคว้าเหรยีญทองแดงในการแข่งขนัครัง้นัน้ได้สำาเรจ็  

	 จากนั้นก็ฝึกซ้อมเล่นปิงปองทุกวันจนเป็นกิจวัตรประจำาวัน	เพราะเชื่อว่า	“กีฬาสร้างคน	คนสร้างชาติ”	เรื่อง

กฬีาผมก็ไม่เคยท้อ	 ฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัด	 และตัง้ใจจะก้าวไปสูก่ฬีาคนพกิารระดบัโลก	 อย่างพาราลมิปิกเกมส์ให้ได้	 

โดยล่าสดุสามารถคว้าเหรียญทองแดงให้ประเทศไทย	 จากการแข่งขนักฬีาอนิชอนเอเชียนพาราเกมส์	 2014	 ทีก่รงุโซล	

ประเทศเกาหลีใต้	 และในเดือนพฤษภาคมนี้	 จะเดินทางไปเก็บคะแนนเพื่อจัดอันดับสำาหรับนักปิงปองคนพิการ 

ที่ประเทศสโลวีเนีย	และสโลวาเกียด้วย

	 “ผมขอฝากน้องๆนักศึกษารามฯว่า	 ในชีวิตทุกคนอาจมีช่วงเวลาหนึ่งที่คิดว่า	 ชีวิตมีอุปสรรค	 ทำาให้รู้สึกท้อ	

ซึ่งอาจจะท้อได้เป็นเรื่องปกติ	แต่ให้คิดว่า	ชีวิตต้องเดินหน้า ต้องสู้ อาจจะท้อได้แต่อย่าถอย เพราะคนที่มีชีวิตอยู่ได้ 

คือ คนที่สู้เท่านั้น	เราต้องมองโลกในแง่ดี	คิดดีทำาดี	อุทิศตนเพื่อสังคม	แล้วสิ่งที่ดีในชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับตนเองด้วย	”

‘ปริญญา ช่วยเกตุ’ นักกีฬาปิงปองทีมชาติไทย

 พลิกความพิการเป็นนักสู้ใช้ชีวิตจิตอาสาเพื่อบ้านเกิด



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

 นายสันติ  สุวรรณศิริ	มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ	

สาขาการจัดการ	 ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบเทคนิค	 บริษัท	

Veolia	North	America	รัฐมิเนโซตา	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

กล่าวว่าตนทำางานทีอ่เมรกิามาประมาณ	11	 ปี	 ช่วงทีตั่ดสนิใจ 

สมคัรเรยีนทีร่ามคำาแหง	 ยอมรบัว่าต้องปรบัตัวมาก	 เพราะปีแรก 

เรียนหนัก	 ขณะเดียวกันในชีวิตส่วนตัวก็ต้องเรียนรู้งานใหม ่

และดูแลลูกคนแรกที่ยังเล็ก	 สิ่งสำาคัญที่สุดคือ	 การแบ่งเวลา 

และมีวินัย	ส่วนที่เลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ	 เพราะน่าจะ 

ช่วยให้เติบโตต่อไปในตำาแหน่งระดับสูง	 เม่ือประกอบกับการที่จบปริญญาตรีด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	ประสบการณ์ทำางาน	และภาษา	สิ่งเหล่านี้

จะเป็นส่วนสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในอนาคต	

 “การศึกษาเหมือนเป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง ไม่มีวันสูญสลายไปจากเราได้ การที ่

รามค�าแหงจดัตัง้โครงการฯนี ้ เป็นการเตมิเตม็ความฝันให้นกัศึกษาและคนไทยในต่างแดน 

จ�านวนมาก ได้มีโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถ มีอนาคตที่ดีขึ้น  

ผมคิดว่าการจะท�าอะไรอย่างหนึ่งให้ประสบความส�าเร็จ  ต้องมีการลงทุน ในกรณีนี้

เป็นการลงทุนด้านการศึกษา เติมความรู้ให้ทันกับโลกยุคใหม่  

        ... ขอบคุณรามค�าแหงที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสในการเรียนในต่างแดน 

ได้โอกาสในการศกึษา ขอบคณุน้องๆ ทีส่าขาฯ ต่างประเทศ ทีช่่วยเหลอืทกุด้านเป็นอย่างด ี 

ทัง้ช่วยจดักลุม่ท�ารายงาน ช่วยให้ผมมเีพือ่นทัง้จากจนี เยอรมนั และต่างรฐัในอเมรกิา” 

 นางอุษา ฟูลส์	 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ		 

สาขาการจดัการทัว่ไป	 ปัจจบุนั	 เป็นนกับญัชี	 พนกังานภาคพืน้ 

บริษัท	 การบินไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ประจำา	 ณ	 เมืองซูริค	

ประเทศสวติเซอร์แลนด์	 กล่าวว่าตนสำาเร็จการศกึษาปริญญาตรี 

จากคณะรัฐศาสตร์	 ม.ร.	 และได้ย้ายไปอยู่ที่ซูริคเกือบ	 20	ปี	

ที่ผ่านมารู้สึกพร้อมและต้องการศึกษาต่อ	 เมื่อได้ทราบว่า 

รามคำาแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาของสาขาฯ	ต่างประเทศ  

จึงตัดสินใจสมัครเรียนทันที	

 “การท�างานในต�าแหน่งพนักงานท้องถิ่น (local staff) เป็นระบบต่างชาติ 

ท่ีท�างานหนกัและทุม่เท เมือ่เริม่เรยีนด้วยตวัเอง เราต้องปรบัตวั ปรบัเวลาและปัดฝุน่สมอง 

เพราะห่างการเรยีนไปนานมาก โชคดทีีค่รอบครวัเข้าใจ สนบัสนนุให้เรยีนอย่างเตม็ที ่

และเจ้านายสนับสนุนและอนุมัติให้ลางานในช่วงสอบ เพราะต้องเดินทางจากซูริค 

มาสอบที่กรุงเบิร์น นั่งรถไฟประมาณ 50 นาที สอบครั้งละ 4 วิชา 4 วัน

 ... ในวนันีรู้ส้กึภมิูใจ และบอกตวัเองว่า ในทีส่ดุเรากท็�าได้ส�าเรจ็ คุม้ค่ากบัท่ีได้ทุ่มเท 

ความเหนื่อยในขณะที่เรียนหายไปหมด รามค�าแหงให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ความแกร่ง 

อดทน พยายาม ในวันนี้บอกได้อย่างภูมิใจเลยว่า เราจบรามค�าแหง ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัย ขอบคุณคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค�าแนะน�า และทีมน้องๆที่  

สาขาฯต่างประเทศที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด” 

     นายพรชยั คงบ้านควน	 มหาบณัฑติคณะบรหิารธรุกจิ 

สาขาการจดัการทัว่ไป	ปัจจบุนัเป็นวศิวกร	บมจ.	อติาเลยีนไทย 

ประจำาการที่	 รัฐหิมาจัลประเทศ	 ประเทศอินเดีย	 กล่าวว่า	 

ทำาหน้าที่ตรวจสอบ	 (Quality	 Surveyor)	 ด้านการเบิกเงิน

ด้านวศิวกรรม	 ตรวจปริมาณงานทีท่ำาในแต่ละงวด	 การเบกิจ่าย

ผู้รับเหมา	 รายรับบริษัท	 ต้องเดินทางไปยังไซท์งานหลาย

ประเทศในเอเชีย	 เช่น	 อินเดีย	 พม่า	 อินโดนีเซีย	 เมื่อได้รับ 

คำาแนะนำาจากรุน่พ่ีทีบ่รษิทัทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากโครงการฯ	

ว่ารามคำาแหงจัดระบบการเรียนที่เอื้อให้คนไทยที่อยู่ไกลบ้านได้มีโอกาสศึกษาต่อ	 

โดยเฉพาะคนที่ทำางานและไม่มีเวลาเข้าห้องเรียนได้	จึงตัดสินใจสมัครเรียนทันที

 “ในช่วงแรกต้องปรบัตวัทัง้การเรยีนและการสอบ เพราะผมห่างการเรยีนมานาน 

ต้องนั่งอ่านหนังสือเอง ผมเรียนคนเดียว ไม่มีที่ปรึกษา ประกอบกับพื้นฐานที่เรียน

ด้านวิศวะ เมื่อมาเรียนด้านบริหารจึงเป็นเรื่องใหม่มาก ในเทอมแรกต้องจัดเวลาเรียน 

โชคดีที่มีอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ติดต่อส�านักงานสาขาฯต่างประเทศได้ตลอด สาขาฯ

ตอบอีเมลเร็วมาก และได้ค�าแนะน�าจากรุ่นพี่ทั้งการเรียนและการท�าวิจัย 

 อุปสรรคส่วนหนึ่งในการเรียนคือ ปัญหาของระบบการเดินทาง การขนส่ง- 

ในอนิเดยี ท�าให้ได้รบัสือ่และหนงัสอืช้ามาก บางครัง้กห็ายบ้าง ต้องตดิต่อให้ทางโครงการฯ

ชว่ยส่งให้ใหม่ บรษิทัอยูใ่นเทอืกเขาหมิาลยั ต้องนัง่รถทวัร์ 12 ชม.มาสอบทีน่วิเดล ี สอบเสรจ็ 

นัง่รถกลบัอกี 12 ชม. ไม่มทีัง้เครือ่งบนิและรถไฟ ท�าอย่างนีม้าตลอดจนส�าเรจ็การศกึษา

 ขอขอบคุณรามค�าแหง มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย 

ในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ตนได้บรรลุความฝันส�าคัญยิ่งในชีวิต เป็นความภูมิใจ

ที่ได้บอกครอบครัวว่าส�าเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตแล้ว”

 นางสาวอุษณย์ี  เอ่ียมจนัทร์ มหาบณัฑิตคณะบรหิารธรุกิจ 

สาขาวชิาการตลาด	 ปัจจบุนัเป็นพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิ 

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์	 กล่าวว่าตนให้ความสำาคัญและ

หาโอกาสที่จะศึกษาต่อมานาน	 แต่ด้วยหน้าที่มีตารางบิน

แน่นตลอดเวลา	ไม่สามารถปลกีเวลาไปเรยีนได้	จงึเลอืกเรยีน 

ทีร่ามคำาแหง	เพราะทำาให้ชวีติการทำางานและการเรยีนลงตวั	

 เมือ่สมคัรเรยีนแล้วต้องมวีนิยัมาก	 ต้องมสีือ่และหนงัสอื

ไปอ่านระหว่างพักบิน	 ส่วนช่วงสอบสามารถลาได้เพราะ

ทราบวันสอบล่วงหน้า	โชคดีที่บริษัท	และเพื่อนที่ทำางานสนับสนุนการเรียนมาตลอด	

มีรุ่นพี่ให้คำาแนะนำาและเป็นกำาลังใจ	โดยเฉพาะช่วงหน่ือยที่สุดคือการทำาวิจัย	มีการ

ทำาแบบสอบถามที่ต้องเดินสำารวจเอง

 “เมือ่ได้มาเรยีนทีร่ามค�าแหง ได้เข้าใจค�าว่า “ตลาดวชิา” ทีม่หาวทิยาลัยมีทกุสาขา

ให้เลอืกเรียนครบ ขอแค่เรามคีวามมัน่ใจ ตัง้ใจ และทุม่เท เรากส็ามารถเรยีนได้ โดยเฉพาะ

รปูแบบการเรยีนของรามค�าแหง สาขาฯ ต่างประเทศ ทีฝึ่กให้เป็นคนมคีวามรบัผดิชอบ  

มวีนิยัในตัวเอง ต้องค้นคว้าด้วยตนเอง ในวนัน้ีรูส้กึภูมใิจมากทีส่ามารถเอาชนะอปุสรรค 

ทัง้หมดได้ ขอขอบคณุรามค�าแหง และ รศ.ร�าไพ สริมินกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ 

รวมถึง น้องๆ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่ช่วยเหลือและเหน่ือยกับพวกเรามาก ทุกคน-  

ท�าหน้าที่ได้ดี ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนหนึ่งในความส�าเร็จด้วย”

 นางสาวณิชชารีย์ ปิยะธรรมวุฒิกุล	 มหาบัณฑิต 

คณะบริหารธรุกิจ	 สาขาวชิาการตลาด	 เจ้าของร้านอาหารไทย 

Chai-Yo	 Thai	 Imbiss	 เมือง	 Friedewald	 ประเทศเยอรมัน	

และ	 ประธานชมรมนกัศกึษาและศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

สาขาแฟรงค์เฟิร์ต	 กล่าวว่านักศึกษาที่สาขาฯ	ต่างประเทศ	

สาขาแฟรงค์เฟิร์ต	 จะเรียนค่อนข้างใกล้ชิดกัน	 เนื่องจาก 

มีชมรมฯ	เป็นศูนย์กลางสำาหรับให้ความช่วยเหลือในเรื่อง

การเรยีน	การทำารายงาน	รวมถงึการเตรยีมตวัอ่านหนงัสอืสอบ 

โดยรุ่นพี่รุ่นน้องดูแลกันเรื่อยมารุ่นต่อรุ่น	

 “สาขาฯแฟรงค์เฟิร์ตมีนักศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกถึงปัจจุบันประมาณ 50 คน  

โดยจะมรีุน่พีค่อยให้ค�าแนะน�ารุน่น้องเรือ่งเรยีน การตดิต่ออาจารย์ประจ�าวชิา รวมทัง้ 

ให้ยืมซีดีหรือเลคเชอร์สรุประหว่างที่รอซีดีส่งมา ไปจนถึงบอกทางเรื่องสถานที่สอบ 

พร้อมกับช่วยประสานงานระหว่างนักศึกษา กับสาขาฯ ที่ผ่านมา แม้ว่ารุ่นพี่จะส�าเร็จ

การศึกษาไปแล้ว แต่ยังผูกพัน และมาพบปะกับรุ่นน้องอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้การเรียน

แทบจะไม่มีอุปสรรคเลยจนกระทั่งถึงวันที่ส�าเร็จการศึกษา”

 “วันนี้เป็นวันแห่งความภูมิใจที่ส�าเร็จการศึกษาจากรามค�าแหง มหาวิทยาลัย 

ทีเ่ปิดโอกาสให้คนไทยท�าฝันเรือ่งการศกึษาต่อปรญิญาได้เป็นจรงิ การส�าเรจ็การศกึษา

ไม่ได้หมายความว่าประสบความส�าเรจ็ในชวีติ ต้องศกึษาเรยีนรูต่้อไป เพราะการศกึษา

เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 

 ... โอกาสนี ้ขอฝากถงึรุน่น้องทีก่�าลงัศกึษาอยู่ว่า การเรยีนทีร่ามค�าแหงมหีลายรปูแบบ 

หลายลกัษณะ มสีือ่หลากหลาย ดงัน้ัน เมือ่มโีอกาสได้เรยีน ขอให้ต้ังใจเต็มที ่หมัน่ไขว่คว้า 

ค้นหาความรู้นอกต�าราเรียน เปิดมุมมองให้กว้าง และฝึกเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

กับเพื่อนรอบตัว จะท�าให้ได้รับโอกาสอย่างที่พวกเราได้รับในวันนี้”

         

       

มหาบัณฑิตสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
ชื่นชมรามฯ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยในต่างแดน
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ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                     aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่ออะไร

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เมื่อวันที่	 11	 มีนาคมที่ผ่านมา	 คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ	 

ที่คนอ่านข่าวเศรษฐกิจชอบเรียกแต่ชื่อย่อว่า	กนง.	ได้มีมติเฉียดฉิวคือ	4	ต่อ	3	

เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ	0.25	จากร้อยละ	2.00	เป็นร้อยละ 

1.75	 ต่อปี	 โดยให้มีผลทันที	 	 เรื่องนี้มีประเด็นสำาคัญอยู่	 2	 ประการที่ผม 

อยากจะขยายความอย่างง่าย	ๆ	ให้คนที่ไม่ค่อยรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์มากนัก

ได้ทราบเผื่อว่าจะได้คลายความสงสัยลงไปบ้าง	แต่	 เอ...	อาจจะไม่มีใครสงสัย

เลยกไ็ด้เพราะไม่รูว่้า	กนง.	คอือะไรและเขาคดิเขาทำาอะไรกนัมาตัง้แต่แรกแล้ว

	 2	 ประเด็นที่ว่านั้นประเด็นแรกคือมติที่สูสีกันระหว่างฝ่ายจะให้ลด

กับไม่ให้ลดอัตราดอกเบี้ย	 แสดงว่าการลดอาจไม่เกิดผลดีตามต้องการหรือ

อาจเป็นผลเสียก็ได้จึงต้องมีความเห็นโต้แย้ง	 ส่วนอีกประเด็นนั้นก็คือเมื่อลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว	คาดหวังว่าจะมีผลอะไรตามมาบ้าง

	 แต่ก่อนจะไปถึงประเด็นที่ต้องการเขียนถึงทั้ง	2	นั้นขอเคลียร์ให้ทราบ

ก่อนนะครบัว่า	อตัราดอกเบีย้นโยบายที	่กนง.	ประกาศลดนัน้เป็นอตัราดอกเบีย้ 

ชีน้ำาเท่านัน้	 เพราะปัจจบุนัแบงก์ชาตไิม่สามารถประกาศกำาหนดอตัราดอกเบ้ีย 

ให้ธนาคารพาณชิย์ต้องปฏบิตัติามได้	 (ตอนทีผ่มกำาลังเขียนอยู่นีซ่ึ้งประกาศมา 

1		สัปดาห์แล้ว		เพิง่มธีนาคารประกาศลดอตัราดอกเบีย้ไป	แค่ธนาคารเดยีวเท่านัน้)

	 ในประเด็นแรกที่ว่าทำาไมมีคนไม่ต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ยนั้น	

แม้ว่าผมจะเดาใจไม่ได้ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยแถลง

ให้ทราบ	 แต่ว่ากันตามตำาราก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยจะทำาให้ปริมาณเงิน

และสินเช่ือขยายตัวขึ้น	 ก่อให้เกิดแรงกดดันที่จะเกิดเงินเฟ้อ	 เพราะฉะนั้น

คนทีก่ลวัเงนิเฟ้อเขาจะไม่อยากให้ลดอัตราดอกเบ้ีย	 แต่เรือ่งนีอ้าจตดัออกไปได้ 

เพราะเหน็บอกว่าตอนนีเ้งนิจะฝืด	 (ตรงข้ามกบัเฟ้อ)	 ด้วยซำา้จงึไม่มใีครกลวัเงนิเฟ้อ 

ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้บางคนไม่อยากให้ลดอัตราดอกเบี้ยก็คือจะทำาให้

เงนิทนุไหลออก	 เพราะตามทฤษฎนีัน้เงนิทนุจะไหล	 (แปลว่ามาจากภาษาองักฤษ

ว่า	 flow)	 ไปหาแหล่งทีใ่ห้ผลตอบแทน	ซึง่กค็อือตัราดอกเบีย้สงูกว่าเสมอ	 และ

ข้อวติกนีด้เูหมอืนจะเป็นจรงิเสยีด้วยเพราะเท่าทีต่ามข่าวอยูน้ั่น	 แค่สัปดาห์เดยีว

ทุนสำารองของไทยลดลงไปเยอะแล้ว	 โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเงินทุน

ไหลออกนั่นเอง

	 มาถงึประเดน็ที	่ 2	 บ้างว่า	 ในเมือ่การลดอตัราดอกเบีย้ทำาให้อาจจะเกดิผล 

อย่างที่ผมเขียนไปในประการแรก	 แล้วจะลดไปทำาไม?	 ประเด็นนี้ผมก็จะ

ขอว่าไปตามตำาราเหมือนกัน	 ท่านผู้อ่านลองคิดตามไปด้วยสักนิดนะครับว่า

ถ้าเราเป็นผูข้อกูเ้งนิไม่ว่าจะมาซือ้บ้าน	 ซือ้คอนโด	 ซือ้รถ	 หรอืกูท้ำาลงทนุทำาธรุกจิ

ก็ตามน้ัน	 ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงเราคงไม่อยากกู้แน่	 แต่ถ้าอัตราดอกเบ้ียลดลง

บ้างก็น่าจะจูงใจให้กู้มากขึ้น	 ดังนั้นการลดอัตราดอกเบี้ยจะทำาให้เกิดรายจ่าย

เพิม่ขึน้	2	ประเภทคอืรายจ่ายจากการกูม้าบรโิภค	(เช่นซือ้บ้าน	ซือ้รถ)	กบัรายจ่าย

จากการกู้มาลงทุน	

 เนือ่งจากตวัเลขรายได้ประชาชาติหรือ	 GDP	นัน้เขาคำานวณมาจากรายจ่าย 

บริโภค+รายจ่ายลงทุน+	การใช้จ่ายของรัฐบาล+รายได้จากการส่งออกหักด้วย 

รายจ่ายนำาเข้า	 เมือ่รายจ่ายบรโิภคและลงทนุเพิม่กย่็อมแปลว่ารายได้ประชาชาติ

จะเพิ่มหรือเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีขึ้นนั่นเอง	

 ไม่ใช่เพยีงแค่นัน้	 ขอให้ย้อนไปดตูอนต้นเรือ่งข้อเสยีของการลดอัตราดอกเบีย้

ที่ผมบอกว่าทำาให้เงินทุนไหลออก	 และทุนสำารองระหว่างประเทศ	 (ดอลลาร์	

ยูโร	 ฯลฯ)	 ลดลง	 แต่เนื่องจากทุนสำารองนั้นมีไว้ใช้หนุนหลังค่าเงินบาทด้วย 

เมื่อทุนสำารองลดลง	 ค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงตาม	 ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาแล้วผูส้่ง

	 หากท่านมโีอกาสได้ไปเยอืนประเทศเวยีดนาม	ท่านจะได้พบสถานที ่

ต่าง	ๆ	ทัว่ไป	ในครัง้นีจ้งึนำาเสนอคำาศพัท์เรยีกสถานท่ีต่าง	ๆ	เพือ่จะได้เข้าใจว่า 

แต่ละแห่งนั้นเป็นสถานที่ใดเป็นข้อมูลพื้นฐาน	 ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละแห่ง

ย่อมมีชื่อเฉพาะของตนเองระบุไว้เสมอ			

บ้าน	 หญ่า

โรงเรียน		 เจื่อง	ฮ่อก

มหาวิทยาลัย	 เจื่อง	ได่	ฮ่อก

วัด	 จั่ว

วัง		 กุง	เดี่ยน

สถานีตำารวจ		 จ่าม	ก๋าญ	แส้ท

โรงพยาบาล		 เบ่ญ	เหวี่ยน

โรงหนัง	 ส่าบ	เจี๋ยว	ฟิม

ห้างสรรพสินค้า	 จุง	เติม	เทือง	หม่าย

ร้านขายของชำา	 ห่าง	ต่าบ	ฮว้า

ร้านตัดผม		 เตี่ยม	กั๊ท	ต๊อก

ร้านกาแฟ		 กว๊าน	ก่า	เฟ

ร้านขายยา		 หญ่า	ท้วก

ท่าเรือ	 ก๋าง

ป้ายรถเมล์		 เบ๋น	แซ	บิ๊ท

สถานีขนส่ง		 เบ๋น	แซ

สนามบิน		 เซิน	ไบ

โบสถ์	 หญ่า	เท่อ

มัสยิด	 ท้าญ	เดื่อง	โห่ย	สาว

สวนสาธารณะ	 กง	เวียน

สถานีรถไฟ		 กา

อนุสาวรีย์		 เตื่อง	ด่าย

พิพิธภัณฑ์	 เหวี่ยน	บ๋าว	ตาง

 การวางชือ่เฉพาะในภาษาเวยีดนามจะวางไว้หลงัคำาทีบ่่งบอกสถานที่	

เช่น	สนามบินนอยไบ	จะเขียนว่า	 	 (เซิน	ไบ	โหน่ย	ไบ่) 

หรอือาจมคีำาขยายมาเพิม่เตมิ	หลังคำาบอกสถานท่ี	เช่น						            

	 (เซิน	ไบ	กว๊อก	เต๊	โหน่ย	ไบ่)	สนามบินนานาชาตินอยไบ	คำาว่า 

  (กว๊อก	 เต๊)	หมายถงึ	นานาชาต	ิหรอืหากต้องการบอกว่าพพิธิภณัฑ์- 

โฮจมินิห์	 ในภาษาเวยีดนามจะเขยีนไว้ว่า	    

(เหวี่ยน	 บ๋าว	 ตาง	 โห่	 จี๋	 มิญ)	 ชื่อเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ก็จะวางไว้หลัง 

คำาบอกสถานท่ีเช่นเดียวกัน

	 สำาหรบั	 “มหาวทิยาลยัรามคำาแหง”	 สามารถเขยีนเป็นภาษาเวยีดนาม 

ได้ว่า	 Ramkhamhaeng	(เจื่อง	ได่	ฮ่อก	รามคำาแหง)

ออกกงัวลกนัมากว่าเงนิบาทแข็งค่าเกนิไปทำาให้ส่งออกได้น้อยลง	 (เงนิบาทแขง็ค่า 

ทำาให้สินค้าออกคิดราคาเป็นดอลลาร์แล้วแพงขึน้แม้ว่าราคาเป็นเงนิบาทคงเดิม)	

เมื่อเงินบาทอ่อนค่าก็จะกลับเป็นผลดีต่อการส่งออกได้	 และเนื่องจากรายได้จาก

การส่งออกเป็นส่วนประกอบหลักของ		GDP	เหมือนกัน	ผลก็จะทำาให้	GDP 

เพิม่ขึน้ได้อกี	เคลยีร์ไหมครบั	แต่ผลจรงิ	ๆ	จะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามดูกนัต่อไป
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 สอดคล้องกบัจารกึทีว่ดัพระเชตพุน- 

วมิลมงัคลารามของไทย	 กล่าวตามพระบาล ี

ฝ่ายรามญัว่า		ครัง้หนึง่นานมาแล้ว		มเีศรษฐี

คนหนึง่รวยทรพัย์แต่อาภพับตุร	 ตัง้บ้าน

อยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคน	

วนัหนึง่นกัเลงสรุาต่อว่าเศรษฐีว่าถึงท่าน

จะมีสมบัติมากมายก็ไม่สำาคัญ		เพราะ

ท่านไม่มบีตุรสบืสกลุตายไปกไ็ม่มปีระโยชน์ 

ทรัพย์สมบัติก็นำาไปด้วยไม่ได้		แม้แต่

ผู้จะรับมรดกก็ไม่มี		ส่วนข้าคนขี้เมา 

มลีกูตัง้สองคนจงึได้ชือ่ว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่า	 จนกระทัง่ 

เศรษฐีรู้สึกละอายใจและน้อยใจ	 จึงได้ไปบวงสรวง

พระอาทิตย์		และพระจันทร์	ตั้งจิตอธิษฐานอยูก่ว่าสามปี 

ก็ไร้วี่แววที่จะมีบุตรสืบสกุล	 อยู่มาวันหนึ่งพอถึงช่วง 

ที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายออกจากราศีมีนขึ้นสู่ราศีเมษ	 

เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรใหญ่ริมนำ้าอันเป็น 

ท่ีอยู่ของนกทั้งหลาย		พอถึงก็ได้นำาข้าวสารลงล้าง

ในนำ้าเจ็ดครั้ง	 แล้วหุงจนสุกนำาไปบูชาอธิษฐานขอบุตร

กับรกุขเทวดาในต้นไทรใหญ่นัน้	 รกุขเทวดาเหน็ใจเศรษฐ ี

จึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์	 ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตา 

ประทานให้เทพบุตรองค์หนึ่งมีนาม	

“ธรรมบาล”	 ลงไปปฏสินธใินครรภ์ภรรยาเศรษฐ	ี ไม่ช้ากค็ลอด 

ออกมา	เศรษฐีตัง้ชือ่ให้กมุารน้อยนีว่้า   

ธรรมบาลกุมาร	และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรใหญ่

ให้กุมารนี้อยู่อาศัย		ต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารโตขึ้น	ก็ได ้

เรยีนรูซ้ึง่ภาษานก	และเรยีนไตรเพทจบเมือ่อายไุด้เจด็ขวบ 

เขาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่าง	ๆ 	แก่คนทั้งหลาย	อยู่มา 

วนัหนึง่	ท้าวกบิลพรหม	ได้ลงมาถามปัญหากบัธรรมบาลกมุาร 

3	ข้อ	ถ้าธรรมบาลกมุารตอบได้กจ็ะตดัเศยีรบชูา	แต่ถ้าตอบ

ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย	 ท้าวกบิลพรหม

ถามธรรมบาลกุมารว่า	ตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหน ตอนเที่ยง 

ราศอียูท่ี่ไหน และตอนค�า่ราศอียูท่ีไ่หน	ทนัใดนัน้ธรรมบาลกมุาร

จึงขอผัดผ่อนกับท้าวกบิลพรหมเป็นเวลา	7	วัน		ทาง

ธรรมบาลกมุารกพ็ยายามคดิค้นหาคำาตอบ	 ล่วงเข้าวนัที	่ 6 

ธรรมบาลกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่น้ัน 

เขาคดิว่า	 ขอตายในทีล่บัยงัดกีว่าไปตายด้วยอาญาท้าวกบลิพรหม 

บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี	 2	 ตัวผัวเมียเกาะนอนอยู่	 

นางนกอนิทรถีามผูผ้วัว่า	พรุ่งนีเ้ราจะไปหาอาหารแห่งใด 

ผู้ผัวตอบนางนกว่า	 เราจะไปกินศพธรรมบาลกุมาร 

ซึง่ท้าวกบลิพรหมจะฆ่าพระองค์			นางนกจึงถามว่า	คำาถาม

ทีท้่าวกบลิพรหมถามคอือะไร	 ผู้ผัวก็เล่าให้ฟัง	 ซ่ึงนางนก 

ก็ไม่สามารถตอบได้	 ผูผ้วัจงึเฉลยว่า ตอนเช้า ราศจีะอยูท่ีห่น้า  

คนจึงต้องล้างหน้าทุก ๆ เช้า ตอนเที่ยง ราศีจะอยู่ที่อก 

คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก ส่วนตอนเย็น ราศี

จะอยูท่ีเ่ท้า คนจงึต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน  ธรรมบาลกมุาร 

กไ็ด้ทราบเรือ่งทีน่กอนิทรคียุกนัตลอด	จงึจดจำาไว้ครัน้รุง่ขึน้ 

ท้าวกบิลพรหมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว ้ทุกประการ	

ธรรมบาลกุมารจึงนำาคำาตอบที่ได้ยินจากนกไปตอบกับ

ท้าวกบิลพรหม	 ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจ็ด

อันเป็นบาทบริจาริกาพระอินทร์มาประชุมพร้อมกัน	

แล้วบอกว่า	 เราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร	ถ้าจะตั้ง

ไว้ยังแผ่นดิน	ไฟก็จะไหม้โลก	ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ	

ฝนก็จะแล้ง	 ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทร	 นำ้าก็จะแห้ง	 จึงให้

ธิดาทั้งเจ็ดนำาพานมารองรับ	แล้วก็ตัดเศียรให้

 	นางทงุษะ	ผูเ้ป็นธิดาองค์โต	จากนัน้

นางทุงษะก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวา

รอบเขาพระสุเมรุ	60	นาที			แล้วเก็บรักษาไว้ในถำ้าคันธุล ี

ใน	 	 เขาไกรลาส	 	 จากนั้นมาทุก	ๆ	 1	ปี	 ธิดา 

ของท้าวกบิลพรหมท้ัง	 7	 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 

มาทำาหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบ

เขาพระสเุมร	ุ เป็นเวลา	60	นาท	ีแล้วประดษิฐานตามเดมิ	

ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะทำาหน้าทีผ่ลดัเปลีย่น

กันตามวันมหาสงกรานต์	ดังกล่าวมา																																																																																																																				

	 สงกรานต์ลาวเป็นเทศกาลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ของชาวลาวซ่ึงกำาหนดตามสุริยคติปรกติจะตกในวันที่ 

13,		14,		15		เมษายน		ของทุกปี		วนัท่ี	13		คือวนัมหาสงกรานต์ 

(หน้าวันเถลิงศกเป็นวันเนา		คือวันที่	14		(วันเนาคือวัน

ที่อยู่ถัดจากวันมหาสงกรานต์		วันที่	15			คือวันเถลิงศก 

สงกรานต์ขึ้นจุลศักราชใหม่	 	 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจร

ขาดจากราศีมีน		ขึ้นสู่ราศีเมษได้องศาหนึ่งแล้วอยู่ต่อ 

จากวนัเนา	ว่าวนัเถลงิศก			ปัจจบุนัหมายถงึวนัขึน้ปีใหม่ลาว 

ประเพณีลาวเกี่ยวกับวันสงกรานต์	 ก่อนวันขึ้น	 15	 คำ่า 

เดอืน	 5	 	 ผูส้งูอายพุ่อบ้าน	 จะเตอืนให้ประชาชนในหมูบ้่าน 

ไปทำาบุญสรงพระในตอนเช้า		ของวันขึ้น		15	คำ่า		เดือน	5 

โดยทางวดัจะตีระฆงั		หรอืกลอง			เป็นสัญญาณบอก		เชิญชวน 

ให้ประชาชนในหมู่บ้านไปรวมกันท่ีวัด				แล้วอัญเชิญ 

พระพุทธรูปลงมาประดิษฐาน	ณ	 ที่เตรียมไว้ที่หน้าโบสถ ์ 

แล้วนำานำ้าหอมใส่ขันจัดต้ังไว้ตรงหน้าของคนแต่ละคน		

มีดอกไม้สำาหรับไหว้พระ		แล้วพร้อมกันกล่าวคำาบูชา  

ประกาศ	 	สกัเคเทวดา	 (อญัเชิญเทวดา) 

แล้วจงึตัง้จติอธษิฐานขอพร			ขอให้ตนเอง 

และครอบครัวมีความสุข		ความเจริญ	

หรือขอสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาสู่ตนและ 

ครอบครวั		แล้วจงึนำานำา้หอมพร้อมดอกไม้ 

ทีเ่ตรยีมมาไป		 	ฮด	(สรง)	พระพุทธรปู 

พระสงฆ์			แล้วนำานำา้ทีส่รงพระพทุธรปู 

ซึง่มภีาชนะรองรบันำา้ทีส่รงไว้	 เพือ่นำาไป 

พรมศรีษะลกูหลานทีบ้่าน		และบ้านเรอืน 

ที่อยู่อาศัย		รวมทั้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้			เช่น	 

วัว		ควาย			และที่ไร่		นา		ด้วย			เพราะ 

เชือ่ว่าเป็นนำา้ศกัดิส์ทิธิ	์ ถ้าปฏบิตัต่ิอเนือ่งทกุๆ	ปี	 	กจ็ะทำา 

ให้พวกเขาอยูด่มีสีขุ	 วนัรุง่ข้ึนตอนบ่ายประมาณ	3	 -	 4	 โมงเยน็ 

ผู้สูงอายุ	 และหนุ่มสาวก็จะชวนเพื่อนๆ	 ไปที่วัดพร้อม 

ขันนำ้าหอมไปสรงพระพุทธรูปองค์ที่ จัดเตรียมไว ้ 

ที่หน้าโบสถ์				และพระพุทธรูปองค์อื่นๆ	ในบริเวณวัดนั้น 

แล้วจึงมารดนำ้าผู้สูงอายุ			และผู้ที่พวกเขาเคารพนับถือ 

แล้วจึงไปรด	หรือสาดนำ้าทุกๆคนที่มาร่วมงานในวัด 

เพื่อเป็นการให้พร		และส่งความสุขให้ซึ่งกันและกัน 

เมื่อถึงวันขึ้น	15	คำ่า		เดือน		6			เป็นวันอัญเชิญพระพุทธรูป 

ขึน้ไปประทบั	ณ	ทีเ่ดมิ		ในเวลาเยน็กไ็ปร่วมฟังพระสงฆ์ 

สวดมนต์	 	 สูดมงคล	 วันรุ่งขึ้นตอนเช้า 

ถวายสังฆทาน		ชำาระพระพุทธรูปให้สะอาดสวยงาม 

ต่อด้วยพิธีบายศรีพระสงฆ์	 	และกราบไหว้พระพุทธรูป 

พระสงฆ์ในวดั	 	 เสรจ็แล้วจงึอญัเชญิพระพทุธรปูไปประทบั 

ที่เดิม	นอกจากนี้ยังมีประเพณีการปล่อยสัตว์ในเทศกาล 

สงกรานต์ปีใหม่ลาว	 ถอืเป็นการทำาบญุให้ทานโปรดสตัว์ 

เพือ่ให้ชวีติของตนยนืยาว			อกีประเพณหีนึง่คอืก่อเจดย์ีทราย 

ลาวเรียกว่า	  ตบพะซาย	 	 แปลว่า	 ก่อ 

	พะ			แปลว่า			พระพทุธรปู				 			ซาย				แปลว่า		ทราย 

หมายถงึใช้ทรายก่อเป็นพระพุทธรูป				หรือ					

ตบทาดซาย	 	 แปลว่า	 	 ก่อ	 	 แปลว่า	 	 เจดีย์			

		แปลว่า		ทราย		หมายความว่า			ก่อเจดีย์ด้วยทราย		

หรือก่อเจดีย์ทราย	ประเพณี	 	ตบพะซาย 

หรือ	 	 ตบทาดซาย	 พร้อมกับการ 

ทำาบุญปีใหม่ลาว	 	 วันกุดสงก๋าน 

คำาว่าวันกุด	 คือ	 วันตรุษ	 หมายถึงเทศกาลสงกรานต	์ 

จะมปีระเพณ	ี 	ตบพะซาย	หรอื	  

ตบทาดซาย	ถ้าหากหมู่บ้านที่ติดกับแม่นำ้า	เช่น	แม่นำ้า	 

	 ของ	 หรือ	 แม่นำ้าโขง	 ถ้ามสีถานทีแ่ล้ว	 ประชาชน 

กจ็ะพากันลงไปก่อพระพุทธรูปหรือ		ก่อเจดีย์ด้วยทราย	 

ที่หาดทรายกลางแม่นำ้าโขง	 ปัจจุบันประชาชนจะขนทราย 

เข้าวดั		หรอืจะว่าจ้างคนอืน่ขนก็ได้		แล้วก่อพระพุทธรูป 

หรือ	ก่อเจดีย์ด้วยทราย			เมื่อเสร็จพิธีแล้ว		ก็จะถวาย 

ทรายนัน้ให้วดัเพือ่นำาไปทำาประโยชน์ให้วดัต่อไป		เหตผุล 

ของคนลาวที่มีประเพณีนี้ก็เพื่อสร้างความสามัคคี 

พร้อมเพรยีงกัน		มคีวามสนกุสนาน			มคีวามรกัใคร่กลมเกลยีว 

เสมือนญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดในชุมชนของตน

ต๋ำานานสงก๋าน  

ตำานานนางสงกรานต์
อาจารย์ ดร.วิเชียร อำาพนรักษ ์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

	 ต่อจากคราวที่แล้ว	เมื่อท่านผู้อ่านได้รู้จักกับกลุ่มไอซิสโดยสังเขปแล้ว	สำาหรับ

บทความในครึ่งหลังนี้	 จะขอกล่าวถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและ

ซีเรีย	หรือที่เรียกว่า	ไอซิส	กับอาเซียน	

 ชาติต่างๆ	 ในเอเชียแปซิฟิกต่างได้ให้คำามั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกันมากข้ึน 

ในการเพิ่มการดำาเนินการปราบปรามผู้ก่อการร้าย	ขณะที่กำาลังเผชิญกับอิทธิพลของ

กลุ่มไอซิสที่มากข้ึนในภูมิภาคนี้	 เห็นได้จากการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี	 25	 

ของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในกรงุเนปิดอว์	 ประเทศพม่า	 เมือ่วนัที่ 

12	 และ	 13	พฤศจิกายน	ปีที่แล้ว	 รัฐภาคีสมาชิกของอาเซียน	 ตลอดจนชาติต่างๆ	 

ท่ีเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกคร้ังที่	 9	 ซึ่งจัดขึ้นในเวลาเดียวกัน 

แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันต่อต้านภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิส

  เห็นได้จาก	 เมื่อวันที่	 12	 พฤศจิกายน	

อาเซียนกับญ่ีปุ ่นร่วมกันออกปฏิญญาว่าด้วย

ความร่วมมือในการปราบปรามการก่อการร้าย

และอาชญากรรมข้ามชาติ	 (ASEAN-Japan	 Joint	

Declaration	 for	 Cooperation	 to	 Combat	 Terrorism  

and	 Transnational	 Crime)	 ปฏญิญาฉบบันีต้ระหนกั

ถึงความจำาเป็นที่ต้องมีวิธีที่เป็นระเบียบแบบแผนและสอดคล้องกัน	 เพื่อป้องกัน 

การแพร่ขยายของการก่อการร้าย	 ด้วยการร้ือฟ้ืนความมุ่งมัน่ของเราเพือ่ทวคีวามร่วมมอื 

ในระดบัทวภิาค	ี ภูมภิาค	และระหว่างประเทศ	 ในการป้องกัน	ขดัขวาง	และปราบปราม

การก่อการร้าย

	 คำาแถลงนั้นระบุมาตรการมากมายในการต่อต้านการก่อการร้าย	เช่น	การโจมตี

การก่อการร้ายที่ต้นตอ	 นั่นคือ	 ลัทธินิยมความรุนแรง	 การกวดขันด้านการควบคุม

ตามพรมแดนและการตรวจคนเข้าเมือง	และการดำาเนินการฝึกอบรมร่วม	เป็นต้น

	 สำาหรับ	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	และภาคีสมาชิกอาเซียน	

ซึ่งทั้งหมดได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้วย	 ต่างออกแถลงการณ์

ประณามความรุนแรงและความโหดเห้ียมที่มากข้ึนซึ่งกระทำาโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย 

ในอิรักและซีเรีย

	 บรรดาผู้นำาประเทศต่างๆ	ยังยำ้าถึงความมุ่งมั่นในการปราบปรามการก่อการร้าย 

รวมทัง้การนำาอนสุญัญาอาเซยีนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย	 (ASEAN	 Convention 

on	Counter-Terrorism:	ACCT)	และแผนปฏิบัติการแบบครบวงจรในการต่อต้าน 

การก่อการร้ายไปปฏิบัติ	 อนุสัญญาและแผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปราบปราม 

การก่อการร้าย	 โดยการจัดการสาเหตุที่แท้จริงและการทำาลายเครือข่ายการก่อการร้าย

และช่องทางการสนับสนุนด้านการเงิน

 สำาหรับในอาเซียนเองนั้น	 ประเทศท่ีมีประชากรชาวมุสลิมจำานวนมาก	 คือ 

อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และสิงคโปร์	 ต่างได้พยายามขจัดอิทธิพลและ 

ความพยายามทางออนไลน์ของกลุ่มไอซิสนี้	 ในการเกณฑ์สมาชิกผู้สนับสนุน

สงครามศาสนาให้ไปสู้รบในตะวันออกกลาง

	 ความดึงดูดของไอซิสกำาลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในฟิลิปปินส์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในบรรดากลุ่มหัวรุนแรงในเกาะมินดาเนา	 จนถึงกับมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน 

เกีย่วกบัชาวฟิลิปปินส์	 400	คนทีอ่าสาไปสูร้บให้แก่กลุม่ไอซสิ	ตามรายงานของหนงัสือพมิพ์

ท้องถิ่นของฟิลิปปินส์

	 	 	 	 	 ในอนิโดนเีซยีกำาลงัเผชญิความท้าทายจากการเพ่ิมขึน้ของการสนบัสนนุกลุม่ไอซสิ

ที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศ	 กระตุ้นให้รัฐบาลอินโดนีเซียสานต่อกลยุทธ์ของรัฐบาล 

ชุดที่แล้วในการเพิ่มขีดความสามารถของบริการตรวจคนเข้าเมือง	 เพ่ือจับตามอง

ความเคลื่อนไหวของผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มไอซิส

	 สำาหรบัสงิคโปร์กแ็สดงออกอย่างชดัเจนในการต่อสูก้บักลุม่ไอซสิ	 โดยกองทพั 

สงิคโปร์จะร่วมแรงร่วมใจกับอีก	 33	 ประเทศในปฏบิตักิารการแก้ไขปัญหา	 (Operation	

Inherent	Resolve)	ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหลายชาติในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิส

	 ขณะเดียวกัน	 สหรัฐอเมริกาก็ได้ทำางานร่วมกับอินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และ

อาเซียนกับกลุ่มไอซิส

อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                คณะนิติศาสตร์

พนัธมติรชาตอิืน่ในเอเชยีแปซฟิิก	 เพือ่เพิม่การสนับสนุนของประเทศเหล่าน้ี	 และส่งเสรมิ

ความร่วมมือในภูมิภาคในการรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิส

	 	 	 	 	 พัฒนาการล่าสุดสำาหรับบทบาทของอาเซียนในปีนี้	 เกิดจากท่าทีของประเทศ

มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนคนใหม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้คน 

ในรัฐสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกลุ่มหัวรุนแรงไอซิสโดยเด็ดขาด	 อันนำาไปสู่แถลงการณ ์

ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศที่เมืองโกตากินาบาลู	

มาเลเซีย	 ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา	 เป็นการแสดงจุดยืนของสมาชิกอาเซียนเพื่อ

ประณามการกระทำาของกลุ่มนี้	 พร้อมกับแสดงความเห็นใจต่อมหามิตรอย่างญ่ีปุ่น 

ที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของกลุ่มไอซิสอย่างเจ็บปวด

  จากแถลงการณ์ร่วมฉบบัน้ีแสดงให้เห็นว่า	 อาเซียนในปีน้ีจะไม่สามารถหลีกเล่ียง 

กับการเผชิญหน้ากับกลุ่มก่อการร้ายได้	 วาระเด่นของอาเซียน	 คือ	 การตอบโต ้

กับกลุ่มไอซิสอย่างเหมาะสมได้อย่างไร	

	 สาเหตุประการสำาคัญที่ทำาให้มาเลเซียต้องออกมาแสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าว

เช่นนี	้ เพราะมข่ีาวจากหน่วยข่าวกรองมาเลเซยีบอกว่า	 มเีดก็หนุม่มาเลเซยีหลายสบิคน 

หลบหนีออกนอกประเทศและได้เดินทางเข้าไปในซีเรียพร้อมขอเข้าร่วมต่อสู้กับ 

กลุ่มไอซิส	ทำาให้รัฐบาลมาเลเซียเป็นห่วงมากๆ	เพราะในอดีตไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมี

คนมาเลเซียที่กระตือรือร้นจะเข้าร่วมกลุ่มหัวรุนแรงเหล่านี้

	 มีอีกสองประเทศในอาเซียนที่มีปัญหาเด็กหนุ่มเข้าร่วมกลุ่มนี้คือ	 อินโดนีเซีย

และฟิลปิปินส์	 รวมยอดกนัแล้วในสองประเทศนีม้ถีงึจำานวนมากกว่าสามร้อยทีเ่ข้าร่วม	

นับว่าเป็นจำานวนไม่น้อย	 อินโดนีเซียมีกลุ่มหัวรุนแรงอิสลามมาเป็นเวลานานแล้ว	

ส่วนฟิลิปปินส์นั้นเป็นอีกประเทศหน่ึงที่สมาชิกอิสลามหัวรุนแรงพยายามเข้ารวบ

อำานาจรัฐ	

 หน่วยข่าวกรองกลาง	(The	Central	intelligence	Agency:	CIA)	ของสหรฐัอเมรกิา

ประมาณการว่าชาวต่างประเทศมากกว่า	 3,000	 คนทัว่โลกได้เข้าร่วมต่อสูก้บักลุม่ไอซสิ

เรียบร้อยแล้ว	ปัจจุบันนี้ชาวยุโรปมีจำานวนมากที่สุด	

	 หลังโศกนาฏกรรมในนครนิวยอร์กเมื่อปี	 พ.ศ.	 2544	 ภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์

ถูกตราหน้าว่าเป็นสนามรบท่ีสองของการก่อการร้ายสากล	 ทำาให้สมาชิกอาเซียน 

ต้องรวมตัวกันและให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการก่อการร้าย	

ซึ่งรวมทั้งไทยด้วย	 เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เคยส่งทหารไทย	 800	 กว่านายเข้าร่วม 

กองกำาลังรักษาสันติภาพ	(Peacekeeping	Force)	ในอิรัก	

	 หลังจากนั้น	อาเซียนได้พยายามทำาสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือการต่อต้าน 

การก่อการร้าย	 แต่ทว่าความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนยังไม่ได้ผลเต็มร้อย 

เนื่องจากมีสมาชิกบางประเทศคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นเป้าหมาย	 ฉะน้ันความร่วมมือ 

จึงจำากัดอยู่ระหว่างประเทศที่มีปัญหาเช่นมาเลเซียกับสิงคโปร์	เป็นต้น

	 อีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญคือความร่วมมือทางด้านความมั่นคงไซเบอร์	(Cyber 

security)	 ต้องยอมรบัว่าเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งใหม่ทีอ่าเซยีนยงัไม่ได้ใส่ใจ	 แต่ประเทศคูเ่จรจา 

เช่นออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกามีความร่วมมือทางด้านนี้

															มาเลเซียเปิดเผยว่า	ในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมอาเซียนในระดับรัฐมนตรี	

ว่าด้วยเรื่องกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มสุดโต่ง	 (Radicalism	 and	 extremism)	ทั้งหลาย	 

ซึ่งจะถือเป็นการประชุมครั้งแรกในหัวข้อนี้ในภูมิภาคนี้

	 ส่วนไทยเรากำาลังพิจารณาออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในทุกๆ	ด้านทั้งที ่

เป็นดั้งเดิมกับภัยคุกคามสมัยใหม่รวมกันทั้งหมด	 16	 ฉบับ	 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ 

ร่างกฎหมายกันอยู่

	 ในอนาคต	 อาเซยีนอาจจะต้องมมีติคิวามร่วมมอืทางด้านนีม้ากกว่าเดมิ	 รวมทัง้ 

มีการวางแผนร่วมกันและมีทีมความมั่นคงที่สามารถตอบโต้ทันควันเวลามีวิกฤติ 

เกิดขึ้นในสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังเสียที

ตอนจบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

แม่พิมพ์ของชาติ ภูมิใจจบป.เอก

เผย “ตั้งใจนำาความรู้ พัฒนาการสอนนักเรียนพิการ”

 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ	

ประจำาปีการศึกษา	2557	ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท	จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

รุน่ที	่ 7	 และจงัหวัดนครปฐม	 รุน่ที	่ 3	 โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 เป็นประธาน	 มอีาจารย์ ดร.สาธนิ สนุทรพนัธุ์  

ผูอ้ำานวยการบณัฑิตศกึษาคณะรฐัศาสตร์		และอาจารย์คณะรฐัศาสตร์	มาร่วมงาน 

เมือ่วนัที	่16	กมุภาพนัธ์	2558	ณ	ห้องบรรยายศลิปาชพี	ชัน้	4	คณะรฐัศาสตร์	1	ม.ร.	

	 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ

ว่าที่มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	 และขอให้มีความพร้อมในการสอบประมวล

ความรูแ้ละสอบผ่านลลุ่วงไปได้ด้วยด	ีสำาหรบัการปัจฉมินเิทศ	ถอืเป็นธรรมเนยีม-

ปฏิบัติที่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากรามคำาแหงจะได้มารู้จักมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

และรับฟังคำาแนะนำาต่างๆจากครูบาอาจารย์ในเรื่องต่างๆ	

 อธกิารบด ีม.ร.	กล่าวต่อไปว่าปัจจบุนัรามคำาแหงขยายการเรยีนการสอน	

ณ	สาขาฯวิทยบริการในส่วนภูมิภาค	23	จังหวัด	และเปิดศูนย์สอบต่างจังหวัด

ทั่วประเทศ	เพ่ือให้โอกาสคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้มีสถานท่ีเรียน-

หนงัสอืใกล้บ้าน	 ไม่ต้องเดนิทางไกล	หรอืห่างไกลจากครอบครวั	หลายคนคดิว่า 

การได้เรียนหนังสือไม่ยาก	 แต่ยังมีอีกหลายชีวิตที่กว่าจะได้เรียนหนังสือต้อง

ต่อสู้ดิ้นรน	 ยิ่งขณะนี้ประชากรของไทยมีจำานวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี

และปรญิญาโทน้อยลงอย่างเหน็ได้ชดัและสถานการณ์น่าเป็นห่วงเมือ่เทยีบกบั

ประเทศอื่นในโลก	

	 ล่าสุด	 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา	 แห่งสหรัฐอเมริกา	 ได้ประกาศ

ลงทุนเปิดการศึกษา	แบบCommunity	College	ในอเมริกา	เป็นวิทยาลัยชุมชน

ของรัฐและเอกชน	ที่คล้ายกับการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ที่เป็น	

Open	Admission	มหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ใครอยากเรียนต้องได้เรียนและม ี

ค่าเล่าเรยีนทีถ่กูกว่าสถาบนัอืน่	ซ่ึงจากน้ีสังคมไทยต้องผลกัดนัให้คนไทยมกีารศกึษา 

เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนมีการศึกษา	และทำามาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต	

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกว่ารามคำาแหงยังมีนักศึกษาที่ต่อสู้ชีวิตอีกมาก 

เหน็ได้จากการขอกูย้มืเงนิจาก	 กยศ.เพือ่มาเรยีนหนงัสอื	 ทัง้ๆทีค่่าเทอมถกูทีส่ดุแล้ว 

ฉะนั้น	คำาว่า	“โอกาส”	เหมือนเป็นคำาง่ายๆแต่บางคนต้องอดทนในการไขว่คว้า 

ให้ได้มา	โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ฟันฝ่าต่อสู้จนสำาเร็จการศึกษา

แล้วออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทำางานรับใช้บ้านเมือง	 และส่วนใหญ่ 

เป็นผู้ที่ขยัน	 มีความมุ่งมั่น	 และอดทนในการทำางาน	 จนได้รับคำาชื่นชม 

จากนายจ้างหลายแห่ง

	 นอกจากนี้	 ครูบาอาจารย์ที่รามฯมีความเข้าใจลูกศิษย์	 อยากให้ลูกศิษย์

มาเรียนหนังสือในห้องเรียน	 โดยได้จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา

เกิดความอบอุ่นเวลามาเรียนและมีที่ปรึกษาในการวางแผนชีวิตด้วย	 วันนี้ 

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง	 ขอเป็นกำาลังใจให้ว่าที่มหาบัณฑิตทุกคนสอบผ่าน

ได้สมความตั้งใจ	 จบไปแล้วขอให้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	

และนำาวิชาความรู้ด้านรัฐศาสตร์ทำางานดูแลรับใช้ประเทศชาติด้วย

คณะรัฐศาสตร์ปัจฉิมนิเทศ
ว่าที่มหาบัณฑิต สุราษฎร์-นครปฐม

  นายแพทย์ ดร.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์  

อดีตรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตร	ี 

และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	ม.ร.	เผยความภูมิใจ

หลังสำาเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง

สงัคมศาสตร์	 สาขารฐัศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

พร้อมยำ้าหลักการเรียนและการทำางาน	 ต้องมี

ความมานะ	 พยายาม	 จึงจะถึงเส้นชัยของความ

สำาเร็จ

  ดุษฎีบัณฑิต เปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้

กลับมารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงอีกครั้งหนึ่ง	 โดยปริญญาใบแรก 

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์	 เข้าเรียนในปีพ.ศ.	 2524	

ในขณะนัน้	 ยงัทำางานเป็นหวัหน้ากลุ่มงานจกัษุวทิยา	และรกัษาคนไข้ท่ีมปัีญหา

เรื่องดวงตา	โรงพยาบาลชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	และเล็งเห็นว่าการเรียนกฎหมาย

จะเป็นประโยชน์ทั้งในสายวิชาชีพและในชีวิตประจำาวัน	 จึงชักชวนคุณหมอ 

อกีหลายคนมาลงทะเบยีนเรยีนด้วย	 อย่างไรกต็าม	 แม้ในช่วงนัน้ระบบการเรยีน

ทีร่ามคำาแหงยงัไม่สะดวกนกั	 ต้องลงทะเบยีนทางไปรษณย์ี	แต่ด้วยอาศยัความอดทน 

พยายามน่ังรถมาสอบทีก่รงุเทพฯทกุภาคเรยีน	 จดัเวลาอ่านหนงัสอื	 ทำาให้ผลการเรยีน

ค่อนข้างดี	และได้รับทุน	5G	ยกเว้นค่าหน่วยกิตในบางภาคเรียนด้วย

	 ต่อมาในปีพ.ศ.	 2525	 ได้รับรางวัล	 นายแพทย์ชนบทดีเด่น	 จาก 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชปูถมัภ์	 และได้รบัทนุจากองค์การ-

อนามัยโลก	 (WHO)	 ในการศึกษาดูงานใน	3	ประเทศ	คือ	อินเดีย	ญี่ปุ่น	และ 

สหราชอาณาจกัร	 ต้องหยดุเรยีนเป็นเวลา	 6	 เดอืน	 แต่ก็สามารถสำาเร็จการศึกษาได้

ในปีพ.ศ.2527		

 “จากเดมิทีค่ลุกคลีอยูใ่นวงการแพทย์	 เมือ่ตัดสนิใจมาทำางานสายการเมอืง 

เป็นเสมือนการจุดประกายว่า	 เราควรต้องมีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์	 ผมจึง

ตัดสินใจเลือกเรียนที่รามคำาแหง	เพื่อให้สามารถเดินไปสู่เส้นทางที่ตั้งใจต่อไป 

โดยในขณะที่เรียนได้ทำาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ	

พรรคเพื่อไทย	 ต่อมาเป็นรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรี-

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ	ตามลำาดับ	 ด้วยงานท่ีเร่งรดั	ทำาให้ใช้เวลาเรยีน

หลายปี	 แต่ในขณะเดยีวกนั	 กลบัเป็นโอกาสให้ได้ค้นคว้า	 เป็นโอกาสดทีีท่ำาให้

ได้รู้จักคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แนวคิด	 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสริม

จากงานที่ทำาอยู่	 และเข้าใจได้ว่า	 การเรียนแบบมีองค์ความรู้	 ทำาให้รู้หลักและ

ทำางานได้อย่างมั่นใจ	 แก้ปัญหาแบบมีแนวทาง	 หลักการ	 ทฤษฎี	 และสำาเร็จ

ลุล่วงด้วยดี”

 อดีต รมต.ส�านักนายก กล่าวต่อไปว่าการเรียนร่วมกับการทำางานนั้น 

สอนให้รูจ้กัปรบัทัง้การนำาทฤษฎ	ีหลักการต่างๆ	ท่ีเกีย่วกบัท่ีเรยีนนำามาเสรมิกนั	

ได้นำาประสบการณ์จากการทำางานมาสู่ห้องเรียน	 และนำาทฤษฎีในห้องเรียน

มาใช้ให้งานสัมฤทธิ์ผลด้วย	 สำาหรับการเขียนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เป็นการศึกษา

เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของการนำานโยบายของการนำาไบโอเอทานอลมาเป็น

พลังงานทดแทนในประเทศไทยไปปฏิบัติ	โดยเน้นทางด้านนโยบายพลังงาน	

	 “ในขณะนั้น	ผมเป็นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร	รู้สึกสนใจ 

เรือ่งการนำานโยบายไปปฏบิตั	ิ ผลการศกึษาพบว่า	 การจะนำานโยบายไปปฏบิตันิัน้ 

ต้องให้ความสำาคัญในเรือ่งกำาหนดหน้าทีข่องผูป้ฏบิตัทิีช่ดัเจน	 มกีารประชาสมัพนัธ์

การมีส่วนร่วม	 เพราะปัจจุบันนโยบายพลังงานทดแทนยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร 

ต้องมกีารศกึษาเรือ่งอืน่ๆ	 เพิม่เติม	 ท้ังในเรือ่งนโยบาย	 การนำานโยบายไปปฏบัิติ	

อดีต รมต.สำ�นักน�ยกฯ เผยคว�มภูมิใจสำ�เร็จปริญญ�เอก

พร้อมฝ�กหลักคว�มพย�ย�มเป็นเส้นท�งสู่คว�มสำ�เร็จ

(อ่านต่อหน้า 10)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

ถ�ม ขอทราบรายละเอยีดการได้ทนุ	5A	ด้วย

ตอบ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได ้มีประกาศ

ระเบยีบมหาวทิยาลยัรามคำาแหงว่าด้วยการให้รางวลั

เรยีนดแีก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง	(ฉบบัที	่2) 

ประกาศ	ณ	วันที่	7	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	

	 	 ข้อ	4	ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดี	จะต้องมี

คุณสมบัติ	ดังนี้

(1)	เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง

(2)	เป็นผู้ที่ได้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

(3)	เป็นผู้ที่ได้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือ

เตรยีมศึกษาระดบัปรญิญาตร	ี และนำาผลการศกึษานั้น

ไปเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(4)	เป็นผู้มีความประพฤติดี	ไม่บกพร่องศีลธรรม

(5)	เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติและมี

ผลการสอบอักษรระดับคะแนน	 A	 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	70	ของจำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน

ทัง้หมด	และผลการสอบอกัษรระดบัคะแนน	A	นัน้

ต้องไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 	 ข้อ	 6	 ผู้ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบนี้	

จะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนยีมและค่าบำารงุการศกึษา

ในภาคเรียนปกติถัดไป	 ทั้งนี้ไม่รวมค่าปรับในการ

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

	 	 ให ้ผู ้ ได ้รับรางวัลเรียนดีตามประกาศ

มหาวิทยาลัยไปติดต่อกองคลังเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม

และค่าบำารุงการศึกษาตามวรรคแรก

	 	 นักศึกษาที่ได้ชำาระค่าลงทะเบียนเรียน 

ในภาคที่ได้ทุนเรียนดี	(5A)	ให้นักศึกษานำาใบเสร็จ

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อที่อาคาร	KLB	ชั้น	1	ช่อง	

11-13	เพื่อทำาเรื่องขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน

ถ�ม หากขาดสอบ	 และขาดการลงทะเบยีนเรยีน 

จะมผีลอย่างไรบ้าง	 และถ้าจะดรอปการเรยีนไว้ก่อน

ต้องทำาอย่างไรบ้าง

ตอบ การขาดสอบ	ทำาให้เกรดหรือผลสอบเป็นตก 

หรือได้เกรด	F	ในวิชาที่ขาดสอบ	แต่มีสิทธิ์ในการ

ลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคที่ขาดสอบในภาคนั้น

  การไม่ลงทะเบียนเรียน	 ทำาให้นักศึกษา

ต้องรกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษา	 (เฉพาะภาค	 1	

และภาค	 2)	 ภาคการศึกษาละ	 300	 บาท	 และต้อง 

ไม่ขาดการลงทะเบยีนเรยีนหรอืการรกัษาสถานภาพ

การเป็นนกัศกึษาเกนิ	 2	 ภาคการศกึษา	 และในช่วงของ กองบรรณาธิการ

 สำานกัพมิพ์	ขอแจ้งรายชือ่ตำาราทีพ่มิพ์แล้วเสรจ็ภายในเดือน	กมุภาพนัธ์ 2558	 	จำานวน 15 วิชา	ดงันี้ 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57261	 BUS	6011	 231/25	 การจดัการและพฤตกิรรมองค์กร	 รศ.ดร.แก้วตา		ผู้พัฒนพงศ์

	 58034	 EDF	2105	 62/25	 จริยธรรมและ	 ผศ.เริงรณ		ล้อมลาย	 	

	 	 	 	 จรรยาบรรณสำาหรับคร ู  

 58007	 HRD	3109	 98/25	 หลักการพัฒนาองค์กร	 ผศ.ดร.วันชัย		ปานจันทร์

	 	 (HU	402)

	 58004	 HRD	4112	(H)	 54/25	 จรรยาบรรณวิชาชีพของ	 ผศ.ดร.วันชัย		ปานจันทร์	 	

	 	 (HU	309)	(H)	 	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 58005	 HRD	4405	 108/25	 ภาวะผู้นำาในองค์กร	 ผศ.ดร.วันชัย		ปานจันทร์	 	

	 	 (HU	435)

	 58020	 HRM	4315	 86/25	 การจัดการทรัพยากรมนุษย	์ รศ.ดร.แก้วตา		ผู้พฒันพงศ์

    ระหว่างประเทศ   

	 58012	 JPN	2002	 80/25	 ภาษาญี่ปุ่น	4	 ผศ.ดร.พจนี		ศิริอักษรสาสน์		

	 57256	 KOR	1002	 60/25	 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	2	 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 	 (KO	102)	

	 57013	 MKT	2101	 88/25	 หลักการตลาด	 รศ.พรรณพิพล		ก้านกนก

	 	 (MK	203)

	 58009	 OPR	7607	 261/25	 เทคนิคการพยากรณ์ชั้นสูง	 รศ.สุมิตรา		เรืองพีระกุล	

	 58032	 POL	4147	 107/25	 เหตุการณ์ปัจจุบัน	 ผศ.ดร.วิทยา		ชินบุตร	 	

	 	 (PS	497)	 	 ในการเมืองไทย	 	

	 57265	 POL	4228	 89/25	 การเมืองระหว่างประเทศ	 รศ.สุรพันธ์		ทับสุวรรณ์

	 	 (PS	340)	 	 ในตะวันออกกลาง	 	 	 	 	 	

	 57259	 PSY	2201	 40/25	 การบริการปรึกษาและ	 รศ.จตุรพร		ลิ้มมั่นจริง

	 	 (PC	229)	 	 แนะแนวเบื้องต้น

	 58018	 PSY	2602	 75/25	 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม	 ผศ.สุวิไล		เรียงวัฒนสุข	 	

	 	 (PC	266)

	 57254	 SPN	1002	 57/25	 ภาษาสเปนพื้นฐาน	2		 อาจารย์	ดร.ไพรริน		สิมมา

	 	 (SN	102)	

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	

ข่าวโดย  พารารัตน์  ทัศนาเอี่ยม

การลงทะเบียนในภาคที่	 3	 (ภาคปกติ)	 ไม่ลงทะเบียนเรียน 

ถ้าพ้นช่วงการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว	 นักศึกษา

จะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา	 ซึ่งมีผลทำาให้ 

นกัศกึษาถกูมหาวทิยาลยัคดัชือ่ออกจากการเป็นนกัศกึษา  

ไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนในภาคต่อๆ	ไปได้

	 	 การดรอปเรยีน	 มหาวทิยาลัยไม่มีระเบยีบของ

มหาวทิยาลัยเรือ่งการดรอปเรยีน	ดงัน้ัน	นักศึกษาไม่ได้

ลงทะเบยีนเรยีนในภาคใด	 นักศึกษาต้องชำาระค่ารกัษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษาภาคละ	300	บาท	แต่ถ้าเกิน	

2	ภาคการศึกษาปกต	ิและในภาคที	่3	(ภาคปกต)ิ	ไม่ได้

ลงทะเบยีนเรยีน	 นักศึกษาจะหมดสถานภาพการเป็น

นักศึกษา

 กองกจิการนกัศกึษา	ขอเชญินกัศกึษาเข้าร่วมเป็น

อาสาสมัครพาน้องผู้พิการไปปลูกป่า	ณ	วนอุทยาน-

ปราณบุรี	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 ในโครงการ	 “กิจกรรม

เสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะอาสาพาน้องผู้พิการ

ปลกูป่า”	ในวนัที ่1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ	 ห้องประมวล	 กุลมาตย์	 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช	และวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2558 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ	วนอุทยานปราณบุรี	

ต.ปากนำ้าปราณ	อ.ปราณบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้ังแต่บัดน้ี  

ทีศ่นูย์บรกิารนกัศกึษาพกิาร	งานบรกิารและสวสัดกิาร-

นกัศกึษา	กองกจิการนกัศกึษา	อาคารกจิกรรมนกัศกึษา	 

ชั้น	1	ในวันและเวลาราชการ	โทร.	0-2310-8306



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาค 2 / 2557

  1. ก�าหนดการสอบไล่ประจำาภาค	2	ปีการศึกษา	2557	จัดสอบระหว่างวันเสาร์	-	วันอาทิตย์	 

ที่	25	-	26	เมษายน	และ	2	-	3	พฤษภาคม	2558	สำาหรับการสอบไล่ภูมิภาคประจำาภาค	2	ปีการศึกษา	2557	 

มีทั้งหมด	38	ศูนย์สอบ		ดังต่อไปนี้

										 	 1.1		ศูนย์สอบปกติ	จำานวน	38	ศูนย์																																																			

 2. คาบเวลาสอบปกติและซ�้าซ้อน

								 	 (สอบปกติ)	 คาบเช้า	 09.00	-	11.30		น.	 คาบบ่าย	 13.00	-	15.30		น.

	 	 (สอบซำ้าซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00	-	12.30		น.	 คาบบ่าย	 13.00	-	16.30		น.

 3.  กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค				มีจำานวนศูนย์ละ		184		วิชา

  3.1 ข้อสอบปรนัย จ�านวน 64 วิชา

APR2101	 ART1003	 BUS3103	 BUS3104	 ECO1003	 ECO1101	 ECO1102	 ENG1001	

ENG1002	 ENG2001	 ENG2002	 HIS1001	 HIS1003	 HIS1201	 HPR1001	 HRM2101	

HRM3206		 HRM3207	 INT1004	 LAW1004	 LIS1001	 LIS1003	 MCS1100	 MCS1101

MCS1300	 MCS1400	 MCS2100	 MCS2106	 MCS2108	 MCS2200	 MCS2203	 MCS2603	

MCS3100	 MCS3204	 MCS3300	 MCS3301	 MCS3403	 MCS4106	 MCS4201	 MCS4403	

MGT2101	 	MGT2102	 MGT2202	 MGT3203	 MGT3205	 MGT3301	 MKT2101	 MTH1003

MTH1103	 MTH1104	 PHI1003	 POL1100	 POL1101	 PSY1001	 RAM1000	 SCI1003	

SOC1003	 SOC2033	 SOC2043	 SOC4077	 STA2016	 THA1001	 THA1002	 THA1003

 3.2 ข้อสอบอัตนัย จ�านวน 120 วิชา

ACC1101	 ACC1102	 ACC2134	 ANT1013	 ANT3057	 ANT4078	 APR3107	 BI02202

FIN2101	 FIN2203	 GAS2802	 LAW1001	 LAW1002	 LAW1003	 LAW2001	 LAW2002

LAW2003	 LAW2004	 LAW2005	 LAW2006	 LAW2007	 LAW2008	 LAW2009	 LAW2010

LAW2011	 LAW2012	 LAW2013	 LAW2015	 LAW2032	 LAW3001	 LAW3002	 LAW3003

LAW3004	 LAW3005	 LAW3006	 LAW3007	 LAW3008	 LAW3009	 LAW3010	 LAW3011

LAW3012	 LAW3015	 LAW3033	 LAW3035	 LAW3038	 LAW3054	 LAW4001	 LAW4002

LAW4003	 LAW4004	 LAW4005	 LAW4006	 LAW4007	 LAW4008	 LAW4009	 LAW4010

LAW4011	 LAW4012	 LAW4013	 LAW4017	 MCS2201	 MCS3104	 MCS3205	 MCS3206

MCS3208	 MCS3309	 MCS3400	 MCS4103	 MCS4304	 MCS4603	 MGT1001	 MGT2201

MGT3101	 MGT3102	 MGT3204	 MGT3401	 MGT3402	 MGT3403	 MGT3404	 MGT3405

MGT3408	 MGT3409	 MGT4004	 MGT4006	 MGT4007	 MGT4206	 MGT4207	 MGT4208

MGT4209	 PHI1000	 POL2100	 POL2102	 POL2103	 POL2200	 POL2203	 POL2300

POL2301	 POL2302	 POL2303	 POL3300	 POL3301	 POL3302	 POL3311	 POL3313

POL3316	 POL3329	 POL3330	 POL4100	 POL4128	 POL4310	 POL4312	 POL4348

POL4349	 POL4350	 SOC2065	 SOC2091	 SOC4074	 SOC4083	 STA1003	 STA2003	

 4. จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 	ทั้งสิ้น		15,961	คน		คิดเป็นที่นั่งสอบ	88,300		ที่นั่งสอบ

 5.  ตารางสอบไล่รายบคุคล ได้จดัส่งไปให้นกัศกึษาทางไปรษณย์ี		ก่อนการสอบประมาณ	2	อาทติย์		และ

นกัศกึษาสามารถทราบข้อมลูตารางสอบไล่รายบคุคลได้จากระบบ	INTERNET	ที	่WEBSITE	WWW.RU.AC.TH 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	(ส่วนภูมิภาค)	ซึ่งนักศึกษาสามารถ	down	load	ออกดูสถานท่ีสอบและ

หมายเลขห้องสอบ		แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได	้	

	 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่	ฝ่ายจัดสอบ	สำานักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	10240	โทร.	0-2310-8611

นายวันชัย  เทียบพุฒ        สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 อัตลักษณ์ :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

เตรียมจัดการละเล่นประเพณีพื้นบ้าน	 สร้างสีสัน	

บรเิวณลานหน้าอาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหง-

มหาราช	 ได้แก่	สำานักพิมพ์จัดแสดงเดินกระทบไม	้

เล่นก้านกล้วย	 เดนิกะลา	 เตะป๊ีบ	 คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

แสดงเพลงฉ่อย	วิทยาเขตบางนาเล่นมอญซ่อนผ้า	

และรำากลองยาว	

	 	 	 	 	 	 	 	สำาหรับกำาหนดการ	เริ่มตั้งแต่	 เวลา	07.30	น.	

พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 พิธีเจริญ

พระพทุธมนต์	ถวายอาหารเช้าพระสงฆ์	จำานวน	9	รปู 

พธิทีำาบญุปีใหม่ไทย	 ร่วมทำาบญุพระธาตปุระจำาวนัเกดิ 

ณ	ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 08.45	น.	 พิธีเปิดงาน 

การละเล่นประเพณไีทย	09.45	น.	อธกิารบด	ี เป็นประธาน

ในพิธีสรงนำ้าพระพุทธรูป	ณ	บริเวณหน้าอาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 10.30	 น.	 

พิธีรดนำ้าขอพรอธิการบดี

 “ส�าหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยงดกิจกรรม 

การประกวด การแข่งขันการละเล่นไทย และขบวน 

แห่ประเพณสีงกรานต์ เพือ่กระชบัรปูแบบการจดังาน 

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 

แต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์  

เ พ่ือเป ็นการส ่งเสริมประเพณีไทยในเทศกาล

สงกรานต์ด้วย” 

ม.ร.ร่วมสืบสานประเพณีฯ           (ต่อจากหน้า 1)

ทีส่ำาคญันโยบายมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดทกุรัฐบาล 

ทำาให้ผูล้งทุน	 หรอืผูด้ำาเนนิการไม่กล้าตัดสนิใจลงทุน 

การจะนำานโยบายไปปฏบิตันิัน้ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ 

ผู ้กำาหนดนโยบายควรคำานึงถึงปัจจัยท่ีจะทำาให้

โครงการประสบความสำาเร็จ	 ซ่ึงขณะนี้โครงการฯ	

ยังอยู่ในช่วงแก้ไขปรับปรุง	

	 ประเทศไทยมีความจำาเป็นควรมีการใช้ไบโอ-

เอทานอล	 เพราะมกีารใช้พลงังานนำาเข้าสิน้เปลอืงมาก 

หากมกีารนำาไบโอเอทานอลทีผ่ลติจากมนัสำาปะหลงั

และอ้อยมาใช้	 จะทำาให้ราคาของพชืดงักล่าวขายได้ราคาด ี

มีเสถยีรภาพมากขึน้	ทีส่ำาคญัคอื	มผีลให้ราคาพลงังาน 

ถกูลง	 ช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม	ลดการเผาผลาญพลงังาน

จากฟอสซิล”		

 นายแพทย์ ดร.สรุวทิย์ กล่าวทิง้ท้ายว่าในฐานะ 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	ม.รามคำาแหง	รู้สึกภูมิใจมาก

ที่ในวันนี้ได้กลับมาเป็นศิษย์รามคำาแหงอีกครั้งหนึ่ง 

ความพยายามทุ่มเท	 และความสำาเรจ็ในครัง้นี	้ เป็นการ

สร้างความมั่นใจให้ตัวเรา	 และผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวเรา	

ด้วยกระบวนการเรียนที่มีความเคร่งครัด	มีคุณภาพ	

	 โอกาสนี้	 ขอฝากหลักว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียน 

หรอืการทำางาน	 ล้วนต้องอาศยัความมมุานะ	พยายาม	

และตัง้ใจจรงิจึงจะนำามาซ่ึงความสำาเรจ็	มหีลกัการทำางาน

ทีต้่องเข้าใจคน	ทมีงาน	ให้ความเป็นกันเอง	เป็นกำาลงัใจ 

เพราะงานจะสำาเร็จได้ต้องมีทีมที่ดี

อดีต รมต. ส�านักนายกฯ                 (ต่อจากหน้า 8)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน 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)

เราจะต้องทำาใจให้ผ่องแผ้ว	 ทำาใจให้เบกิบานและยนือยู่

บนโลกแห่งความเป็นจรงิ	 เรากจ็ะเป็นผูท่ี้แม้ว่าเราแพ้ 

ในเกมแต่เราก็ชนะในทางจติใจ	 เพราะจติใจเราดงีามเสมอ 

ความดีงามย่อมชนะทุกสิ่งทุกอย่าง

 ลูกศิษย์ครับ	 อีกไม่นานเข้าใจว่าประมาณ

เดือนเศษ	ๆ	มหาวิทยาลัยก็จะมีการประกวด	หรือ

คัดเลือกตัวแทนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ของเราไปสูก่ารแข่งขนัภายนอก	 ซึง่ขณะนีก้ำาลงัตดิต่อ

และกำาลังดำาเนินการกันอยู ่ในหลายระดับแล้ว	 

อาจจะเป็นการแข่งขันเอเอฟหรือเป็นการแข่งขัน

เรื่องอื่น	 ๆ	 ก็ตาม	 มหาวิทยาลัยกำาลังเตรียมการแล้ว 

ก็กำาลังจะเตรียมการคัด	 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย 

ลกูศษิย์ทัง้หลายกค็วรทีจ่ะสนใจ	 ยิง่ถ้าท่านเป็นลกูศษิย์

ในมหาวิทยาลัยก็จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

เข้าไปแข่งขัน	 และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า  

อาจจะมีการประกวดแต่งเพลงประจำามหาวิทยาลัย	

แต่งเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงในลกัษณะเพลงไทยสากล	

หรือเพลงไทยเดิมหรือเพลงลูกทุ่งก็ตามก็อาจจะมี

ติดตามมา	ติดตามไว้แต่เนิ่น	ๆ 	ถ้ามีข่าวอย่างไรครูก็

จะมาบอกให้ทราบอกีครัง้หนึง่	 พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั 

สวัสดีครับ

ว่าถ้าเราจะเข้าแข่งขนัในเรือ่งใด	เช่นแข่งขนักระโดดไกล 

เมื่อเราทราบเงื่อนไขแล้วว่าแข่งขันกระโดดไกล	 

เรากค็ดิว่าเรากระโดดไกลได้แค่ไหนเพยีงใด	เราเคยเป็น 

นกักฬีาหรอืไม่		เราได้รบัการฝึกหดัมาหรอืไม่	เราได้รบั

การฝึกฝนมาหรือไม่	 นี่อย่างนี้เป็นต้น	 และที่สำาคัญ

ทีส่ดุกค็อืว่ามนัมรีุน่ทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่	รุน่เลก็	รุน่ใหญ่

รุน่ไหนกแ็ล้วแต่	อาจจะมเีง่ือนไขทีผ่ดิแผกแตกต่างกนัไป 

ถ้าเราตวัเลก็หรอืว่าเราจะไปยกนำา้หนกัเขากจ็ะต้องม ี

กฎมเีกณฑ์ว่ารุน่อะไร	 ยกได้อย่างตำา่เท่าไรอะไรเท่าไร	

เราเคยยกได้เท่าไหร่หรือเราเคยฝึกหัดมาหรือไม่

อย่างไร	นี่อย่างนี้เป็นต้น	

	 ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องมีการเรียนและต้อง

ทำาความเข้าใจ	และทีส่ำาคญัทีส่ดุนัน้ลกูศษิย์พงึเข้าใจว่า 

การเข้าประกวด	 การแข่งขันการทำาอะไรต่าง	 ๆ	นั้น 

เราจะต้องเป็นผู ้ที่มีภาวะทางจิตใจให้เข ้มแข็ง	 

ภาวะจิตใจท่ีรู้จักแพ้รู้จักชนะ	ครูเห็นบางคนเข้าไป

ประกวดพอได้คะแนนน้อยกว่าก็หน้าบึ้ง	หรือแสดง

อาการเหมอืนกบัว่าไม่พอใจ	หรอืว่าเมือ่ได้รบัคำาวจิารณ์

จากคณะกรรมการก็มีท่าทางที่ไม่พึงใจอะไรต่าง	ๆ 

เหล่านี	้ เรือ่งอย่างนีน้ัน้จะเกดิขึน้ไม่ได้	 ถ้าหากเราเข้าไป 

แข่งขันหรือเราเข้าไปทำาอะไรก็ตามแต่	 ที่เป็นการ

เปรียบเทียบกับคนอื่นเขา	 มีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์

การเปรยีบเทยีบ	มคีนวพิากษ์วจิารณ์อะไรต่าง	ๆ	การวพิากษ์ 

วจิารณ์อนันัน้เป็นคำาตทิีด่	ี เพือ่ทีเ่ราจะได้แก้ไขในกาล-

ภายหน้า	 แม้ว่าเราจะไม่ชนะในครัง้นี	้ ครัง้หน้าเราอาจจะ 

เอาชนะได้	 เพราะว่าการแข่งขนันัน้ไม่ได้มจีบแค่วนัเดยีว 

หรือไม่ใช่จะตัดว่าถ้าหากแข่งขันไม่ชนะครั้งหนึ่ง

แล้วไม่สามารถทีจ่ะไปแข่งขนัทีอ่ื่นได้อีกไม่ใช่เช่นน้ัน 

เพราะฉะนัน้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี	้ เรากจ็ะต้องเข้าใจทำาใจว่า 

เราแข่งขนัคนอืน่เขากต้็องการชนะ	เรากต้็องการชนะ	

ในการที่ชนะนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาชนะเรา

เขาเป็นผู้ชนะเลิศไม่มีใครสู้ได้	หรือว่าถ้าเราชนะ 

คนอื่นเขา		ก็มิได้หมายความว่าเราชนะเด็ดขาด	ไม่มีผู้ใด 

ที่จะสู้เราได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้	 เพราะการแข่งขันนั้น

เราเข้าไปแข่งขันกับใครก็ตาม	 ถ้าเราชนะก็เป็นเพียง

เราทำาได้ดีกว่าเขาเท่านั้นเอง	 แล้วเขาก็เช่นกันถ้าเขา

ชนะเราก็เป็นเพียงเขาทำาได้ดีกว่าในการแข่งครั้งนั้น

เท่านั้นเอง	 แต่ถ้าหากมีคนที่ฝีมือดีกว่าเรา	 ฝีมือดี

กว่าเขามาเข้าแข่งขัน	 คนที่มีฝีมือดีดังว่าเขาก็จะเป็น

ผู้ชนะ	อย่างนี้เป็นต้น	 เพราะฉะนั้นการท่ีเราเข้าไป

แข่งขันหรือประกวดอะไรก็แล้วแต่	 เราจะต้องเข้าใจ 

ทางทรู	 อคาเดมี	 แฟนเทเชีย	 มาเปิด	 Pre-Auditions	 จึง

อยากให้เวทีนี้เป็นที่พัฒนาฝีมือและเพ่ิมประสบการณ์

ในการร้องเพลง	 วันนี้ก็ตื่นเต้นและเตรียมตัวมาอย่างด	ี 

มเีพือ่นๆ	 มาเชยีร์หลายคน	 และดใีจทีไ่ด้ฟังคำาแนะนำาจาก				

ครูเป็ด  มนต์ชีพ 		กูรูด้านการร้องเพลงของประเทศไทย	

จะได้นำาคำาแนะนำาเหล่านั้นไปฝึกฝนให้มากขึ้นเพ่ือให้

พร้อมกับการประกวดในทุกเวทีด้วย

AF เฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ฯ       (ต่อจากหน้า 12)

ในองค์กรซึ่งจะทำาให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนำาไปใช้

ในการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร	รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ผ่านมา	 43	 ปีแล้ว	 องค์ความรู้ที่ปลูกฝังอยู่ภายในมี

จำานวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการพัฒนาด้านการ- 

เรียนรู้และการให้บริการ	 โดยบุคลากรต้องช่วยกันพัฒนา 

ศักยภาพของตนเองให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล	 โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

จำาเป็นต้องมีภารกิจสำาคัญ	 2	 สิ่งคือ	 1) จิตสาธารณะ 

(public mind)	คือ	ความรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในสังคม	 ทำาให้เกิดความรู้สึกท่ีปรารถนาจะร่วม

และมีส่วนช่วยเหลือสังคม	โดยรับรู้ถึงสิทธิ์ควบคู่ไปกับ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ	 สำานึกถึงพลังของตนว่า

สามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้	 และลงมือกระทำาเพื่อให้

เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ	 โดยการเรียนรู้และ

แก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคมหรือองค์กร	 และ	

2) service mind (การมีหัวใจบริการ)	 คือ	 ต้องมีจิตใจ

หรือมีใจรัก	 มีความเต็มใจในการบริการ	 การทำางาน

ด้วยความเอาใจใส่	ยิ้มแย้ม	แจ่มใส	มีอารมณ์รื่นเริงและ

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้	 การให้บริการที่ดีแก่ผู้ 

มารับบริการ	ทำาให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด		

 “บุคลากรทุกคนในหน่วยงานกองกลางมีหน้าท่ี 

รับผิดชอบ และมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน จ�าเป็นต้องช่วยกัน 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพราะเป็นด่านหน้า ที่จะต้องติดต่อกับบุคคลทั้งภายใน

และภายนอก ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น ผู้บังคับบัญชา

จ�าเป็นต้องให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยเข้าไป

มีส่วนช่วยช้ีแนะและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน

ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถดึงความรู้และ

ศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้มากที่สุด”

กองกลางพัฒนาศักยภาพฯ         (ต่อจากหน้า 12)

 

 ชมรมนักศึกษามุสลิม องค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จะจัดโครงการค่ายอาสา

พัฒนาชนบทและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2558 

ณ บ้านหลังสอด หมู่ 1 ตำาบลเกาะลันตาน้อย 

อำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่ เพื่อเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้สัมผัสและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่

ของสังคมชนบท และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

เพ่ือนำาไปสู่การแก้ปัญหา รวมท้ังส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้นำาความรู้ท่ีเรียนไปเผยแพร่ให้กับประชาชน

ในสังคมชนบทและช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ 

ของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น สร้างอาคารเรียน 

จัดอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน เป็นต้น

 ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจสมัคร

เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแตบ่ัดนี้จนถึง

วันที่ 24 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ชมรมนักศึกษามุสลิมฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

ชั้น 3 ห้อง 326 โทร. 089-299-4240

 

ชมรมมุสลิม ม.ร. จัดค่�ยอ�ส�พัฒน�
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ประกวด

(อ่านต่อหน้า 11)

 การประกวดการประชนัการแข่งขนัการขนัแข่ง 

ถ้าพูดตัวท้ายที่ว่าขันแข่งก็จะมองเป็นเรื่องการ

เข้าไปมีการจ่ายเงินทองอะไรต่าง	 ๆ	 คล้าย	 ๆ	 กับ

การพนัน	 คือเราเข้าไปขันแข่งแต่ถ้าแข่งขันก็เป็น

เรื่องธรรมดา	เป็นศัพท์หรือเป็นคำาธรรมดา

	 การประกวดการแข ่งขันการขันแข ่ง	 

การประชนัอะไรต่าง	ๆ	เหล่านีล้กูศษิย์คงจะเข้าใจ	

ถ้าไม่เข้าใจก็รีบค้นคว้าเสียว่าคำาแต่ละคำาที่ครู

กล่าวถึงนั้นหมายความว่าอย่างไร	 แต่ที่เอามาพูด

ในวันนี้ก็เพราะว่าเห็นอะไรต่าง	ๆ	ในหลายเรื่อง 

ก็มีการเอามาแข่งขันกันเอามาประชันกัน	 

หรอืไม่กตั็วเราเองเข้าไปประกวดกบัเขา	 ประกวด-

นางงาม	ประกวดสาวประเภทสอง	ประกวด- 

การวาดภาพ	ไปแข่งขันตอบปัญหา	ไปอยู่ร่วมกัน

กบัคนอืน่แล้วกไ็ปแสดงไปทำาอะไรต่อมอิะไรต่าง	ๆ 

อาจจะเป็นเรื่องของ	 เอเอฟหรือเป็นเรื่องของการ

ไปฝึกเป็นดาราตลก	 หรือว่าการไปแสดงต่างๆ	

เพื่อที่จะได้รับรางวัลหรือไม่ก็เพื่อที่จะแข่งขัน 

กันเข้ารอบไปเพื่อจะได้รับรางวัลในสุดท้าย

	 การประกวดประชันไม่ว ่าจะมีรางวัล 

มากน้อยแค่ไหนเพียงใด	 หรือการที่เข้าไปสมัคร 

เข้าแข่งขันกีฬา	เข้าไปแข่งขันการตอบปัญหา-

วิทยาศาสตร์	เข้าไปแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการแข่งขันเป็นการประชัน

เป็นการประกวดเหล่านี้นั้น	 เป็นเรื่องที่ผู้เข้าไป 

ดำาเนนิการคอืผูท่ี้จะเข้าไปประกวด	หรอืเข้าไปแข่ง

ควรท่ีจะต้องมองก่อนว่า	 สิง่ท่ีเราเข้าไปแข่งขนันัน้ 

เป็นเรือ่งใด	 เรือ่งร้องเพลง	 เป็นเรือ่งการแสดง 

เป็นเร่ืองการฝีมือ	การหตัถกรรมกายกรรมหรือ

อะไรกแ็ล้วแต่ท่ีจะนำาไปเสนอหรอืนำาไปแข่งขันน้ัน 

เบือ้งต้นทีส่ดุกค็อืเราจะต้องนกึถงึก่อนว่า	 เราทราบ 

เรื่องหรือทราบการที่จะเข้าไปแข่งนั้นว่าจะต้อง

ทำาอย่างไรบ้าง	 มีขั้นตอนอย่างไรบ้างและในที่สุด

แล้วเราสามารถท่ีจะเข้าไปแข่งขันได้หรือไม่	

เพราะบางอย่างก็มีการกำาหนดอายุ	 บางอย่างก็

กำาหนดขั้นชั้นเรียน	 บางอย่างก็เปิดทั่วไปแล้วแต่

บุคคลไหนก็ได้	 บางเรื่องก็เป็นเรื่องการจำากัดเพศ

ว่าเพศใดอะไรต่าง	 ๆ	 เหล่านี	้ ต้องเข้าใจเสยีก่อนว่าม ี

ข้อบงัคบัว่าอย่างไร	และเราจะต้องไปเสียค่าเข้าประกวด

หรอืไม่เสยีค่าสมคัรหรอืไม่	สิง่ต่าง	ๆ	ทีเ่ป็นแวดล้อม

กค็วรทีจ่ะคำานงึถงึไว้	 และในทีส่ดุทีจ่ะต้องคำานงึถงึ

สดุท้ายจริง	ๆ	ก็คือว่าต้องมองที่ตัวเรา	มองตัวเรา 

AF เฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่

เปิด Pre-Auditions ที่ ม.ร.

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ร่วมกับ	 ทรู	 อคาเดมี	

แฟนเทเชีย	 “ปฏิบัติการล่าฝัน”	 เปิดเวที	 Pre-Auditions	

โครงการ	ทรู	อคาเดมี	แฟนเทเชีย	ซีซั่น	12	เพื่อคัดเลือก 

นักศึกษาที่สนใจโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลง 

การแสดง	และเต้น	โดยมนีกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง

สมัครเข้าร่วม	Pre-Auditions	จำานวน	41	คน	

 ภายในงานมอีาจารย์สมหมาย สรุะชยั รองอธกิารบด ี

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา	และเพือ่นนกัศกึษารามคำาแหง	ร่วมเป็น 

กำาลงัใจ	และม	ี“ครเูป็ด” มนต์ชพี ศวิะสนิางกรู นกัแต่งเพลง

ชื่อดังพร้อมทีม	 เป็นกรรมการแนะเทคนิคการร้องเพลง 

ให้กับนกัศึกษา	เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2558	ณ	ห้องสโมสร 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

   นายอัสมัน ดะแซ ‘แมน’ 

นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์	 กล่าวว่า 

ผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงและ 

เล่นกีตาร์ร้องเพลงกับเพื่อนๆเป็น 

ชวีติจติใจ	เมือ่เหน็ว่าทาง	ทร	ูอคาเดม ี

 แฟนเทเชีย	ร่วมกับรามฯในครั้งนี ้

 กเ็ป็นโอกาสทีด่ใีนชวีติทีจ่ะได้มาโชว์ 

ความสามารถและพิสูจน์ตัวเองว่า	 เราจะมีแววก้าวไป

เป็นนักร้องได้หรือไม่	วันนี้เตรียมตัวมาดี	มั่นใจเต็มร้อย	

หวังว่าเวทีนี้จะช่วยเสริมประสบการณ์ในการร้องเพลง

และความกล้าแสดงออกให้ตรงกับคุณสมบัติที่ทางทรู	 

อคาเดมี	แฟนเทเชีย	ต้องการด้วย

  นางสาวรัญญา พุ่มน�้าเค็ม 

‘ไพร’	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่าดฉินัเป็นคนชอบร้องเพลง 

ลูกทุง่มาตัง้แต่เดก็	และเคยไปออดชิัน่ 

ทีร่ายการ	“กิก๊ดู๋...สงครามเพลงเงนิล้าน” 

มาคร้ังหนึ่ง	 เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ 

ในการร้องเพลงและความกล้า 

แสดงออกให้ตัวเอง	 เมื่อทราบข่าวว่า	ทรู	 อคาเดมี	 แฟนเทเชีย  

จะมาเปิด	 Pre-Auditions	 ทีร่ามคำาแหง	 กด็ใีจ	 กลบัไปเตรยีมตวั 

มาเพือ่เข้าร่วมงาน	 ดฉินัเป็นคนชอบร้องเพลงลกูทุง่	 มไีอดอล 

คือ	 “แม่ผึ้ง”	 พุ่มพวง	 ดวงจันทร์	 และเปาวลี	 พรพิมล	

วันนี้ก็มั่นใจเตรียมตัวมา	 50:50	 และตั้งใจมาเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์		แพ้ชนะไม่สำาคญัขอให้คนฟังมีความสขุกพ็อ

  นางสาวอุทุมพร ดงปัญจ่า 

“ปาล์ม”	 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่าดิฉันเป็นนักร้องนำาของ	

ชมรมดนตรีสากล	 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	จะร้องเพลงเป็นประจำา

ทุกวันกับเพื่อนๆที่ชมรม	 พอเห็น

	 กองกลาง	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” 

โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นประธาน	และมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย		รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

คณะผู้บริหาร	 และบุคลากรกองกลาง	 ร่วมอบรม	 เมื่อ

วันที่	13	มีนาคม	2558	ณ	ห้องศักดิ์		ผาสุขนิรันต์	อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

 โอกาสนี้ ผศ.เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบด ี

ฝ่ายธุรการ	 กล่าวว่าปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

เป็นหัวใจสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่จะต้อง 

ได้รับการพัฒนาตลอดเวลา	 เพ่ือให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิม 

และสร้างสรรค์	 ซ่ึงการท่ีมนุษย์ได้ทำาส่ิงใหม่จะเป็นบ่อเกิด

ของการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นการนำาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติ-

ราชการ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	เพ่ือให้ 

การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และเกิดทัศนคติ

ที่ดีต่อองค์กร	 ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่า

ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน	 ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา	 พ.ศ.	 2547 

และ	 พ.ศ.	 2551	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

พลเรือน	พ.ศ.	2552	-	2556	โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนา

และเพิ่มพูนความรู้	 ทักษะ	 และสมรรถนะของบุคลากร

ทุกระดับให้ปฏิบัติงานงานอย่างมืออาชีพ	 เกิดผลสัมฤทธ์ิ

คุ้มค่า	เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อไป

	 นอกจากน้ี	 องค์ประกอบท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิง 

ต่อการพัฒนาองค์กร	ประกอบด้วย	 2	 ด้าน	 คือ	 การพัฒนา

ระบบในการทำางาน	 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	

ซึ่งมีความแตกต่างกันคือระบบในการทำางานเมื่อมีการ

ปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	การปฏิบัติงานจะดำาเนินไป

ตามระบบ	แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนา

และปรับให้มีความรู้ความสามารถได้เหมาะสมกับยุคสมัย

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดจนมีการสร้างขวัญกำาลังใจ 

ในการทำางานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากร

กองกลางพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)


