
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ 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

            
   
         
     

โรงเรียนสาธิตประถม เผยผลการทดสอบ O-NET

ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา

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)

   
 

   
 
 

   
 ม.ร. ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
ภาคฤดูร้อน /57 วันท่ี 17 - 20 เม.ย. น้ี

รามฯ 2 อบรมการขอใบอนุญาตขับรถ

	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 (ฝ่ายประถม)	ทดสอบ 

O-NET	จาก	สทศ.ประจ�าปีการศึกษา	2557	ผลการทดสอบได้รับ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า	คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	ทุกรายวิชา	และ 

คะแนนเฉลีย่สงูกว่า	คะแนนเฉลีย่ระดบัสงักดั	สกอ.จ�านวน	7	รายวชิา 

โดยมีนักเรียนที่ท�าคะแนนได้	 100	 คะแนนเต็ม	 วิชาคณิตศาสตร์	

และภาษาอังกฤษ	จ�านวน	19	คน	หนึ่งในจ�านวนนั้นมีเด็กนักเรียน 

โครงการศูนย์การศึกษาส�าหรับเด็กพิเศษ	 ท�าคะแนนได้เต็ม 

ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

  รองศาสตราจารย์นพคณุ คณุาชีวะ 

 รองอธิการบดีฝ ่ายนโยบายและแผน	 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	เปิดเผยว่าตามที ่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

(ฝ่ายประถม)	 ได้รับการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET) 

 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)	หรือ	สทศ.	ประจ�าปีการศึกษา	2557	เมื่อวันท่ี 

31	มกราคม	2558	นั้น	

คณะผู้บริหารจาก Universiti Utara มาเลเซีย เยี่ยมชม ม.ร.

 วทิยาเขตบางนา	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีส�าหรับผู ้ขอ 

ใบอนญุาตขบัรถ	 และผูข้อต่อใบอนญุาตขบัรถ	

ตามข้อตกลง	ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

กับส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร	พื้นที่	 3	

เป็นประจ�าทุกเดือนๆ	ละ	1	 รุ่น	ส�าหรับเดือน

เมษายน	 2558	 วิทยาเขตบางนา	 จะจัดอบรม

รุ่นที่ 8 ในวันเสาร์ที่  25 เมษายน 2558 

	 ขอเชิญผู ้สนใจสมัครและสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	งานธุรการ	อาคาร-

อ�านวยการ	วทิยาเขตบางนา	โทร.	0-2397-6308	

หรือ	 สมัครทางเว็บไซต์วิทยาเขตบางนา	

www.bangna.ru.ac.th

 ฉบับที่ ๕๒

วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๔

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการ 

ลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดรู้อน	 ปีการศกึษา	 2557	

ของนักศึกษาเก่า	 ส่วนกลาง	 ที่มหาวิทยาลัย	

ระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2558 ณ อาคาร 

เวยีงคาํ (VKB)  มหาวทิยาลยัรามคําแหง  (หวัหมาก) 

และส่วนภมิูภาค	ระหว่างวนัที ่2 - 4 พฤษภาคม 

2558 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

23 จังหวัดทั่วประเทศ

	 ทั้งนี้	 นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียด

วิชาที่เปิดสอน	พร้อมวัน	-	เวลาบรรยาย	และ

วันเวลาสอบได้จาก	ม.ร.30	ภาคฤดูร้อน/2557	

 Prof. Dato’ Wira Dr. Mohamed 

Mustafa bin Ishak อธิการบดีจาก	 

Universiti	 Utara	 ประเทศมาเลเซีย 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร 

จ�านวน	 11	 คน	 เดินทางมาเยือน 

มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง แ ล ะ 

พบปะกับผู ้บริหารและบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยฯ	 โดยมีรองศาสตราจารย์รําไพ สิริมนกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ	์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	 อาจารย์สาธนิ สนุทรพนัธุ์ 

ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ	 รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	

31	มีนาคม	2558	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ในการมาเย่ียมชมคร้ังนี	้ คณะผู้มาเยือนฯ	 รับชมวดีทิศัน์แนะน�ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 และร่วมกนั 

แลกเปลีย่นความคดิเห็นในการริเร่ิมความร่วมมอืทางวชิาการ	ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ทัง้สองมหาวทิยาลยั	

--ชาวรามฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	น�าคณะ-

ผูบ้รหิาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรรามค�าแหง	 ร่วมพิธี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมาย	ุ 60	พรรษา	 	 2	 เมษายน	2558	 โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน

ในพิธี	 และมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	

และบุคลากร	ม.ร.	จากทุกหน่วยงานร่วมในพิธี

จ�านวนมาก	 เมื่อวันที่	 	 2	 เมษายน	2558	ณ	อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช		

	 โอกาสนี	้	รองศาสตราจารย์สธุนิ ี รตันวราห		รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรม	กล่าวรายงานว่ามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 ถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุ		5		รอบ		ในวันที่		2		เมษายน		2558 
(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

	 ชนชื่นชม	โสมนัส	ถวายศรัทธา	

ราชสุดา	ผู้สร้างสรรค์	วิศิษฏ์ศิลป์

ทรงบ�าเพ็ญ	พระราชกิจ	เพื่อแผ่นดิน	

แทนภูมินทร์	ปิตุรงค์	องค์ราชา

	 ยังทรงมุ่ง	เดินตาม	รอยเท้าพ่อ	

ไม่ทรงท้อ	มุ่งมั่น	และฟันฝ่า

ปณิธาน	ที่หมาย.......ไทยพัฒนา	 	

เปี่ยมศรัทธา	ค่านิยม	อุดมการณ์

 ......“โลหติไหล จะไม่คลาย จากรอยยิม้ 

มองให้เห็น เป็นทับทิม แดงเฉิดฉัน

หยาดน�้าตา คือหยาดเพชร ที่แพรวพรรณ 

เปล่งสีสัน บนมรกต งามเรืองรอง.....”

	 จงึได้เหน็	ภาพเจนตา	ประชาราษฎร์	

ไม่เคยขาด	พระหัตถ์ถือ	นั่นคือกล้อง

มีสมุด	และปากกา	มาส�ารอง		

สิ่งทั้งผอง	ทรงบันทึก	ไว้ครบครัน

	 จากวัยเยาว์	เนานาน	ถึงวันนี้	

พระเมตตา	บารมี	แผ่ไพศาล

“คือนารี รัตนา วิลาวัณย์........  

คือที่รัก และมิ่งขวัญ มวลประชา”

	 มกุฎราช	-	กุมารี	มณีรัตน์	

จ�าเริญวรรษ	ห้ารอบ	พระชันษา

น้อมถวาย	พระพรชัย	ราชสุดา	 	

เจริญพระชนม์	วัฒนา	เกษมส�าราญ

	 ขออัญเชิญ	พระสยาม	-	เทวาธิราช	

ประสาทพร	เทวฤทธิ์	ประสิทธิ์สรรพ์

รวมชีวี	พ่อลูก	ผูกดวงมาน		 	 	

ปณิธาน	บรรลุดัง	ตั้งพระทัย

							ลุดิถี	วันที่สอง	เมษายน	  

เฉลิมชัย	เฉลิมพระชนม์	มงคลสมัย

หกสิบพรรษา.....นารีรัตน์ ของชาวไทย 

พระเทพรัตน์ ในดวงใจ ทรงพระเจริญฯ

อาศิรวาท...ราชสุดา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

(สมรรถ  ผลจ�ารูญ  ร้อยกรอง)

ชาวรามฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           (ต่อจากหน้า 1)

เพื่อให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 

เจ้าหน้าที	่ และนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ได้แสดง 

ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ี ทีท่รงสร้างคณุงามความดมีากมาย

มหาศาลต่อแผ่นดินไทย	

	 “งานเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นในโอกาสนี้ 

นอกจากพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดี อาศิรวาท 

ถวายพระพรชัยมงคลแล้ว มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยังได้จัดงาน “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ตลอดปี 2558 

โดยมีการจัดงานหลากหลาย อาทิ การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การปลูกป่า- 

เฉลมิพระเกยีรต ิการบรจิาคโลหติ โครงการจติอาสาน�าความรูสู้ช่มุชนตามโครงการในพระราชด�ารฯิ โครงการ

มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น”

	 จากนั้น	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้กล่าว 

ค�าถวายพระพรชยัมงคลว่า	 ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	 2	 เมษายน	 2558	 แห่งสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	 สยามบรมราชกุมารี	 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	 ที่ได้มาประชุม

พร้อมกัน	 ณ	 ที่นี้	 ล้วนมีจิตโสมนัส	 และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	 ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 

ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ	 และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัย

เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ	 เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์	 อันเป็นที่ประจักษ์แล้วในใจ

ของพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า

 เนือ่งในวาระอนัเป็นศภุมงคลนี	้	ข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลายขอพระราชทานถวายพระพรชยัมงคล		ดงัต่อไปนี้

  “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 พระมหากรุณาธิคุณอุ่นไทยผอง
	 ธ	ทรงเป็นความหวังอันเรืองรอง	 ธ	ทรงคล้องใจเราผองเผ่าไทย
	 ให้รักชาติศาสนารักแผ่นดิน	 มิรู้สิ้นตอบแทนที่ท�าได้
	 ท�าความดีเพื่อความดีท�าด้วยใจ	 จะเมื่อใดรักพระองค์ท่านอย่างมั่นคง
	 พระราชทานพรรณไม้สุพรรณิการ์	 พระราชทานปริญญาบัณฑิตสมประสงค์
	 ชาวรามฯ	ล้วนส�านึกตรึกด�ารง	 จักยืนยงอยู่มิรู้วาย
	 หกสิบพระชนมพรรษามหาสวัสดิ์	 สองเมษาฯชนรู้ชัดปลื้มฉาบฉาย
	 รักทูลกระหม่อมด�ารงอยู่มิรู้คลาย	 นิรันตรายทรงพระเจริญ	ทรงพระเจริญ”
 
 ต่อจากนั้นอธิการบดีน�าผู้เข้าร่วมพิธีท้ังหมดร่วมขับร้องเพลงมาร์ช	 “พระเทพของชาวไทย”	 และ

ร�าถวายพระพรจากนกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร์	 อกีทัง้ได้กล่าวแก่ผูม้าร่วมพธิฯีว่า	 “ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และบคุลากรรามค�าแหงทุกคนทีม่าร่วมจดัพธิเีฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมาย ุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพือ่ร่วมถวายพระพร 

ชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสดังกล่าว ซึ่งชาวรามค�าแหงตระหนักดีว่า พระองค์ทรงเมตตา 

ชาวรามค�าแหงอย่างยิ่ง พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของรามค�าแหง และทรงชื่นชมการถวายงาน 

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นไปอย่างเรยีบร้อย ทัง้นีใ้นนามของมหาวทิยาลยั 

ขอขอบคุณชาวรามค�าแหงที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ท�าให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้บุคลากรชาวรามค�าแหง พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่องต่อไป”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 มาถึ งคอลัมน ์นี้ และฉบับนี	้

“ข่าวรามค�าแหง”	 ควรจะจบการให้

ข้อมูลเรื่อง

	 “วรรณกรรมแห่งชาติ”

	 เคยบอกไว้ตรงนี้ว่าการรายงาน

เรื่อง	วรรณกรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

วรรณกรรมปัจจบุนั	 “ข่าวรามค�าแหง” 

มิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น

	 นอกจากจะเชิญชวนให้ท่าน 

ทัง้หลายได้อ่านหนงัสอืกนั	 แม้บางครัง้

อาจจะใช้ค�า	 “กวนๆ”	 ไปบ้างอย่าง	 -

ได้อ่านกันสักเล่มไหม.

	 “วรรณกรรมแห่งชาติ”	ซึ่งเลือก 

มาจากวรรณกรรมของศลิปินแห่งชาต	ิ

สาขาวรรณศิลป์

	 ซึ่งนับว่าดีที่สุดของแต่ละท่าน

	 อีก	๘	เรื่องสุดท้ายคือ

 “เกดิในเรอื”	ของ	สมบตั ิ พลายน้อย

 “ข้างถนน”	ของ	สรุชยั  จนัทมิาธร

 “เวลาในขวดแก้ว”										ของ	ประภสัสร 

 เสวิกุล

 “ความเงยีบ”	ของ	สชุาต ิ สวัสดิศ์รี

 “ผูใ้หญ่ลกัีบนางมา”	ของ	นงไฉน 

ปริญญาธวัช

 “ค�าทอง”	ของ	คณุหญงิกลุทรัพย์ 

เกษแม่นกิจ

 “คู่กรรม”	 ของ	 คุณหญิงวิมล 

ศิริไพบูลย์ และ

 “ผเีสือ้กบัดอกไม้” ของ	มกฎุ  อรฤดี

 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

เผยภาคภูมิใจท่ีได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พร้อมฝากข้อคิดให้กับบัณฑิตรามคำาแหง ในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และมุ่งมั่นทำาประโยชน์ 

ให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

 นายอิทธิศักด์ิ อำาพันยุทธ์ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กลุ่มบริษัท อำาพันยุทธ์ กรุ๊ป จำากัด 

เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 

เป็นนักบริหารมืออาชีพที่ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์

และพัฒนาจนประสบความสำาเร็จ สนับสนุน 

และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 นายอิทธิศักดิ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า พื้นฐาน

ครอบครัวเป็นลูกพ่อขุนรามคำาแหงทุกคน ทำาให้

ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีกับวงศ์ตระกูล

อย่างยิ่ง ที่ได้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ตลอดเวลา 18 ปีท่ีผ่านมา 

ได้ประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ ท้ังนำาเข้า 

และส่งออกสินค้าในเครือบริษัท คังเซน-เคนโก จำากัด 

จำานวน 12 บริษัท และได้สนับสนุนส่งเสริมสังคม

ในโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ จนได้รับรางวัล “บอสออฟเดอะเยียร์ 

2558” นอกจากนี้ยังได้ทำาหน้าที่เผยแพร่ความรู ้

ช่วยเหลือสังคมในส่วนของการสร้างงานสร้างอาชีพ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และให้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์

กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้พวกเขาสามารถดูแล

ตนเองได้ในอนาคต เพราะเชื่อว่า เศรษฐกิจ สังคม 

และประเทศชาติ จะขับเคล่ือนไปได้ ต้องมาจากกำาลัง

ของเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นฟันเฟืองสำาคัญต่อไป

 “ขอฝากบัณฑิตรามคำาแหงในฐานะของรุ่นพ่ีว่า 

การดำาเนินชีวิตด้านการเรียน ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญ 

เพราะจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนำาไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพ

ท่ีสมควร แต่เม่ือสำาเร็จการศึกษาแล้ว ในการดำาเนินชีวิต 

จะมีความยากลำาบากมากข้ึน เสมือนเป็นปริญญาชีวิต

อีกใบหนึ่งที่ต้องพยายามไขว่คว้ามาให้ได้ ดังนั้น  

ขอให้น้องๆ มีความอดทน มุ่งมั่น ทำางานด้วยความ

ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ ไม่เกี่ยงงาน และพยายามอย่างที่สุด 

รวมทั้งต้องรู้อยู่ รู้กิน และรู้ใช้ด้วย”

มหาบัณฑิต - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝากบัณฑิตรามฯ พัฒนาตน-งาน ทำาประโยชน์ให้ส่วนรวม

 นายวิชัย  ศิริประเสริฐโชค 

เลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะท่ีเป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถ และ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยี

ของประเทศ และอุทิศตนเพื่องานสังคม สนับสนุน

และช่วยเหลือส่วนรวมตลอดมา ท้ังน้ียังได้เป็นอุปนายก

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย-จีน ทำางานด้าน

การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และตรวจสอบ

คุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยร่วมกับกองทัพอากาศ ประสานงานในการ

ช่วยเหลือศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วย

 นายวิชัย  กล่าวในโอกาสนี้ว่า การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันจำาเป็น

ต้องมุ่งพัฒนาด้านพืชผลทางการเกษตรให้ทัดเทียม

ประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งพัฒนาบุคลากรที่เป็น

ทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันกับ

นานาประเทศได้ ตลอดจนต้องไม่ลืมเร่ืองเทคโนโลยีด้วย 

ขอฝากบัณฑิตรามฯ ว่า ต้องเร่งพัฒนาตนเองให้พร้อม

ทั้งด้านการศึกษา ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี 

เพื่อที่จะออกไปประกอบอาชีพ รับใช้สังคม และ

ประเทศชาติต่อไป 

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่มอบ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ให้ รู้สึกภูมิใจอย่างย่ิง เพราะรามคำาแหง

เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเสาหลักในการผลิต

บัณฑิตคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ช่วยพัฒนา 

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

เสมอมา”

 นางสาวผุสดี  รุ่งเรืองผดุง 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เทรชเซอรี่ กรุ๊ป จำากัด และ

บริษัท จัดหางาน โกลบอลเบ้ิล 

อีเว็นท์ จำากัด เข้ารับปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต- 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถ  

เป็นนักบริหารมืออาชีพที่ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์

และพัฒนาจนประสบความสำาเร็จ สนับสนุนและ 

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังน้ีได้ประกอบธุรกิจ 

ให้บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว (อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

มหาบัณฑิต M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร การันตีเรียนรามฯ
“ได้ความรู้-ประสบการณ์ บูรณาการท้องถิ่น”

	 ถ้ากล่าวถึง	 ‘การเปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 ให้ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 

โดยไม่จ�ากัด	 อายุ	 เพศ	 ฐานะ	 และคนท�างานก็สามารถเรียนได้	 ท�าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนชาวไทย

ให้ก้าวทันโลกที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ได้อย่างมีคุณภาพ	 อีกทั้งมีความรู้คู่คุณธรรม’	 ทุกคนต่างรู้ดีว่านี่คือ	

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ได้มีโอกาสพูดคุยกับมหาบัณฑิตของโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร  

ถึงการขยายโอกาสทางการศึกษา	เผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่น	และความรู้สึกที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตในครั้งนี้

 นายรังสี  จรรยา	วิทยากรระดับ	7	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ประธาน-

นักศึกษา	รุ่นที่	4	กล่าวว่า	ภูมิใจอย่างยิ่งที่ส�าเร็จการศึกษาในวันนี้	 เพราะการมาเรียนคณะ

บริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	 ทุ่มเททั้ง

ก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	 และเสียสละเวลาในวันหยุดเพื่อมาเรียนหนังสือให้ประสบความส�าเร็จ

ได้ความรู้อย่างที่ตั้งใจ	 ขอขอบคุณคณาจารย์ที่น�าความรู้	 ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับ

นักศึกษา	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและอ�านวยความสะดวกระหว่างเรียน	 สัญญาว่า

จะน�าความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาตนเอง	และประยุกต์ใช้กับงานต่อไป

 นางอภิรตี สกุลอินทร์	 เลขานุการบริษัท	 เอเชีย	 ไบโอแมส	 จ�ากัด	 กล่าวว่า	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้โอกาสกับทุกคนที่ไขว่คว้าหาความรู้	 และได้มอบสิ่งที่ดีให้กับ

นักศึกษาคือ	 อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้	 ประสบการณ์	 และมีคุณภาพ	 เข้ามาสอน	 ท�าให้

นักศึกษาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และน�าไปปรับใช้ได้อย่างมากทั้งด้านการบริหาร

จัดการงานและการบริหารคน	รวมทั้งงานด้านกลยุทธ์ในการวางแผนของธุรกิจด้วย

  “ดใีจทีส่�าเรจ็การศกึษา และยิง่กว่านัน้กค็อืเมือ่มาเรยีนแล้วได้สงัคม ได้เพือ่นทีแ่ตกต่าง 

ทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และหลากหลายอาชีพ ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์

ที่หาไม่ได้จากที่อื่นๆ และขอฝากน้องๆ ว่า เมื่ออาจารย์สอนในห้องเรียนขอให้ตั้งใจเก็บ

เกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งที่อาจารย์สอนกับในหนังสือต่างกัน เพราะหนังสืออ่านท�าความเข้าใจได้เอง  

แต่สิ่งที่อาจารย์สอนมาจากประสบการณ์ จึงจ�าเป็นต้องเก็บเกี่ยวตรงนี้ไว้ซึ่งจะได้มุมมองหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่จะน�า

มาใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างดียิ่ง”

  นางสาวพรทพิย์ ทนิจยุ	 ผูจ้ดัการสาขา	 บรษิทั	 ยมั	 เอสเทอรองตส์	 อนิเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	กล่าวว่า	ภาคภูมิใจในวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท	ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัว	 ทั้งนี้	 การมาเรียนที่รามค�าแหง	 ท�าให้ได้เพื่อน 

ทีต่่างอาชพี	 ต่างทีม่า	 ต่างคณุวฒุ	ิ วฒุภิาวะ	และความรูท้ีส่ามารถน�าไปใช้กบัการด�าเนนิชีวติ 

และการท�างานต่อไป

  “การเรียนในระดับปริญญาโท	 ทุกคร้ังท่ีมาเรียนจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมและท�า 

กิจกรรมต่างๆ	ในห้องเรียนกับเพือ่นๆ	พยายามท�าความรูจั้กกบัเพือ่นในช้ันเรยีนให้มากทีส่ดุ

เรยีนรูไ้ปพร้อมๆ	กนั	เพราะกลุม่เพือ่นจะคอยช่วยเหลอืกนัให้ส�าเรจ็การศกึษาได้”

  นายธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ	 แพทย์ประจ�ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์	 โรงพยาบาล-

สมุทรสาคร	 กล่าวว่าในอดีตตนเองท�างานเป็นผู้ปฏิบัติให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่างเดียว	 

แต่ปัจจุบันต้องท�างานด้านการบริหารจัดการ	แต่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย	จึงตัดสินใจมาเรียน

ที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ท�าให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน	

และความรู้ด้านบริหารจัดการที่ได้จากห้องเรียนก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน

ในส่วนทีไ่ด้รบัมอบหมายในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างด	ี อกีทัง้ยงัช่วยในเรือ่งการปรบัทศันคต	ิ

มมุมอง	และพฤตกิรรมการท�างานได้ด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นแหล่งความรู้ของคนทั่วไปอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้กับผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดย 

ไม่จ�ากัดเพศ อายุ ฐานะ และหากตั้งใจจริง ขวนขวายที่จะเรียนรู้ก็สามารถส�าเร็จการศึกษาได้อย่างแน่นอน”

 นายธัชกฤช  เตชะเศรษฐกุล	วิศวกรขาย	บริษัท	เกีย	รีฟริก	เจอเรชั่น	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ความรู้	 ประสบการณ์ที่ดี	 ทั้งยังให้โอกาสตนเอง

ได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฟัง	 โดยน�าประสบการณ์

การท�างานรวมกับภาคทฤษฎีท่ีเรียนในช้ันเรียนระดับปริญญา	อีกท้ังยังได้น�าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้กับการท�างานโดยตรง	ท�าให้ได้รับค�าชมจากผู้บริหารระดับสูงในบริษัทด้วย	

 “โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร สอนให้นักศึกษาได้น�า 

ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ทัง้ในเรือ่งของกลยทุธ์ การบญัช ี และการบรหิารจดัการงานและจดัการคน 

วันนี้ส�าเร็จเป็นมหาบัณฑิตแล้ว รู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณครอบครัว บิดามารดา คณาจารย์

ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้โอกาสทางการศึกษาสู่คนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ม ี

ที่เรียนใกล้บ้าน”

	 	 	 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้มีการประชุม

ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	 2558	 โดยมี					 

นายวิรชั ชินวินิจกลุ	 นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้

        1. แต่งตั้งรองคณบดี

	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	 รองคณบดี

คณะรัฐศาสตร์	ดังนี้

	 -		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทิพรัตน์	บุบผะศิริ

	 	 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 -		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภัทรา	อ�านวยสวัสดิ์

	 	 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

					 -		อาจารย์พรนัชชา	พุทธหุน

	 	 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	 -		รองศาสตราจารย์	ดร.ปิยะนุช	เงินคล้าย

	 	 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดฝ่ีายนโยบายและแผน

	 -		อาจารย์	ดร.ปรัชญา	ชุ่มนาเสียว

	 	 ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

	 -		อาจารย์	ดร.พีระพงศ์	ภักคีรี

  ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศึกษา

	 ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัที	่18	มนีาคม	พ.ศ.2558	เป็นต้นไป

 2. แต ่ง ต้ังคณะกรรมการส ่ง เสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย

 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนุมติัแต่งต้ัง	นายสมชาย 

แสวงการ		เป็นกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั		(เพิม่เตมิ)

 3. ลาออกจากตําแหน่ง

 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมติัให้	อาจารย์	ดร.นพธร 

ปัจจัยคุณธรรม	 ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก	 คณะมนษุยศาสตร์	 ตัง้แต่

วนัที่	1	มีนาคม	2558	เป็นต้นไป

 4. ร่างข้อบังคับ

	 	 4.1	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ			และ

เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ......

	 	 4.2	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยสภาข้าราชการ	 พนักงาน 

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พ.ศ........

 5. ปรับปรุงหลักสูตร

 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุหลกัสตูร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา			

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับเนื้อหากระบวนวิชา	CVE	4101	

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็	 ปรบัแผนการศกึษา	

และปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบ

สภาวิศวกร	พ.ศ.2554)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                     aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน กองทัพมด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 มดเป็นสัตว์ที่ขยันและอดทน	 โดยเฉพาะมดประเภทที่เรียกว่ามดงาน

เพราะมนัท�างานหนกัซึง่รวมถงึการแบกขนอาหารไปสะสมไว้ในรงัแทบไม่ได้- 

หยุดพัก	 แถมยังแบกของได้มากกว่าน�้าหนักตัวเองถึง	 50	 เท่าด้วย	 การที่คน

สังเกตเห็นมดเดินแบกของบนหลังเป็นทิวแถวนี่แหละครับท�าให้เกิดการ

เปรียบเทียบและน�าค�าว่า	 “กองทัพมด”	 มาเรียกคนที่เดินแบกของไปมากัน

เป็นทิวแถวเหมือนกันตามชายแดน	 เขาท�าเช่นนั้นกันเพื่ออะไร	 ก็เพื่อเลี่ยง

ภาษีไงครับเพราะของที่ขนแต่ละครั้งไปจ�านวนน้อยกว่าจะต้องแจ้งภาษี	 และ 

นอกจากนั้นก็เพ่ือเลี่ยงข้อก�าหนดการห้ามส่งออกด้วยเพราะอ้างได้ว่า 

น�าติดตัวไปบริโภคหรือฝากญาติพี่น้อง	 (คนตามชายแดนมักมี	 2	 สัญชาติ	 

และมีญาติพี่น้อง	อยู่ทั้ง	2	ประเทศ)

	 กองทัพมดมีมาตั้งแต่เมื่อไรยากจะบอกได้	 แต่สันนิษฐานว่าค�านี้น่าจะ 

ถูกบัญญัติขึ้นในช่วงราว	ๆ	ปี	2488	-	89	หลังสงครามโลกครั้งที่	2	เพิ่งสิ้นสุด 

ลงใหม่	ๆ		ตอนนัน้เกดิภาวะข้าวขาดแคลนทัว่โลกเพราะประเทศผู้ผลิตส่วนใหญ่

ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม	 แต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่ยังปลูกข้าวได้มาก

และอาจจะเสียหายน้อยที่สุด	 ลองทายดูสิครับว่าประเทศไหน....ประเทศไทย

นั่นเอง....ถูกต้องแล้วคร้าบ

	 วิบากกรรมของประเทศไทยตอนนั้นก็คือการที่อังกฤษบีบให้ต้อง 

ส่งมอบข้าวให้ฟรี	ๆ	ถึง	1	ล้าน	5	แสนตันในปี	2488	เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ที่เกิดจากการที่ไทยไปร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น	รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องไป 

ผูกขาดการค้าข้าวส่งออก	 เพราะถ้าปล่อยให้ส่งออกเสรีเหมือนแต่ก่อนก็จะ 

ไม่มีข้าวส่งมอบให้อังกฤษ	และการที่ต้องส่งให้ฟรี	ๆ	ท�าให้รัฐบาลจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดราคาข้าวในประเทศไว้ให้ต�่าด้วย	เพราะข้าวยิ่งราคาสูงรัฐบาลก็ยิ่งต้อง

ใช้เงินมากในการกว้านซื้อมาส่งมอบตามสัญญา	 นอกจากนั้นการก�าหนด

ราคาข้าวในประเทศไว้ต�่ายังช่วยบรรเทาภาวะเงินเฟ้อในประเทศที่สูงมาก 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกอีกด้วย

	 ในตอนนั้นราคาข้าวในประเทศอยู่ที่ราว	 ๆ	 12	ปอนด์ต่อตัน	 (สมัยนั้น

เราค้าขายเป็นเงินปอนด์ของอังกฤษเป็นส่วนใหญ่)		ในขณะที่แค่ข้ามชายแดน

ออกไปทางมลายู	 (ยังไม่มีมาเลเซียและสิงคโปร์)	 นั้นข้าวราคาสูงถึงตันละ	 

600	ปอนด์	กองทัพมดเกิดขึ้นตอนนี้แหละครับ

	 ภาพของชาวบ้านแบกข้าวคนละถุงเดินข้ามชายแดนไปมาคงเป็นภาพ

ทีเ่หน็กนัจนชนิตาและน่าจะเป็นทีม่าของการเรยีกคนเหล่านีว่้าเป็นกองทัพมด	

และปัจจุบันการลักลอบน�าสินค้าเข้าและออกด้วยวิธีนี้เพื่อเลี่ยงภาษีก็ยังมีอยู่

ตามชายแดนอื่น	ๆ 		เพียงแต่อาจจะไม่สามารถท�าได้โจ่งแจ้งเหมือนกับการ 

แบกอาหารของขบวนมดจริง	ๆ	เท่านั้น

 มีนักวิชาการบางคนเอาตัวเลขส่งออกข้าวในตอนนั้น	 รวมทั้งที่ต้อง

ส่งมอบให้อังกฤษซึ่งเราไม่ยอมเสียเปรียบมากเพราะอังกฤษเรียกร้อง	 1	 ล้าน	

5	แสนตันแต่เราบอกว่าหาให้ได้แค่	 1	แสน	5	หมื่นตันเท่านั้น	พอรวมตัวเลข

กับการบริโภคในประเทศแล้วไปเทียบกับปริมาณผลิตแล้วเขาก็สงสัยว่าม ี

ข้าวหายไปมากเลยทเีดยีว	 นกัวชิาการท่านนัน้ตัง้ค�าถามเอาไว้โดยไม่ได้ให้ค�าตอบว่า

ข้าวหายไปไหน	

	 เรื่องนี้ผมคิดว่ารู้ค�าตอบ	ใช่แล้ว..	หายไปกับกองทัพมดนั่นแหละครับ

 ส�านกักีฬา	ม.ร.	ขอเชญินกัศกึษา	บคุลากร	ม.ร.	และประชาชนทัว่ไป	ร่วมโครงการ

“รักษ์สุขภาพกับส�านักกีฬา”	ด้วยกิจกรรม	3	รูปแบบ	ดังนี้

	 1.	 ฟังบรรยาย	 “การส่งเสริมสุขภาพดี	 พาชีวีมีสุข”	 โดย	 อาจารย์วัลภา		

ไชยยงค์		ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา		จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

	 2.	ร่วมกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างภูมคิุม้กนัโรค	โดย	รศ.เจรญิ		กระบวนรตัน์		

อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา		จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 3.	ทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 2	 ครัง้	 และน�าผลทดสอบฯ	 มาเปรยีบเทยีบ 

ผู้ทีม่คีะแนนการพฒันามากท่ีสดุจะได้รบัรางวลั	“สขุภาพดเีด่นประจําปี 2558” 

ประเภทชายและหญิง	รางวัลที่ 1	รางวัลละ	1,500	บาท	/	รางวัลที่ 2	รางวัลละ	

1,000	บาท	/ รางวัลที่ 3	รางวัลละ	500	บาท

 สนใจรายละเอียดสอบถามและสมัครได้ที่	 ฝ่ายวิชาการการกีฬา	 

ส�านักกีฬา	ม.ร.	โทร.	0-2310-8892	ต่อ	133-135	(รับจ�านวนจ�ากัด)

 อปุกรณ์เครือ่งเขยีนต่าง	ๆ	เป็นของส�าคญัในชวีติของนกัวชิาการ	นกัศกึษา	

และรวมไปถึงนกัเรียน	ในประเทศเวยีดนามสามารถซือ้หาอปุกรณ์เครือ่งเขยีน

ได้ตามร้านหนังสือ	ร้านเครื่องเขียนโดยเฉพาะ	หรือในห้างสรรพสินค้าต่าง	ๆ	

	 เครือ่งเขยีนทีจ่�าหน่ายอยูใ่นท้องตลาดประเทศเวยีดนามนัน้	หากผลิตขึน้

ในประเทศเวียดนามจะมีราคาไม่สูงมากนัก	 คุณภาพใช้ได้ดีไม่แพ้เครื่องเขียน

น�าเข้าจากต่างชาต	ิเป็นทีน่ยิมของนกัเรยีน	นกัศกึษาชาวเวยีดนามเป็นอย่างยิง่

	 ค�าศัพท์ที่ใช้เรียกอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง	ๆ	ประกอบด้วย

 ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู ้ค�าศัพท์ภาษาเวียดนาม 

จากส่ิงของท่ีอยู่รอบตวั	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ของใช้ในชวีติประจ�าวนั	 เพือ่ให้เกดิ

ความเข้าใจ	จดจ�าค�าศัพท์เป็นชุด	และสามารถน�าไปใช้ได้เป็นอย่างดี



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

ชนเผ่าเยอรมันในอดีต (1)

เรื่องเล่าจากเยอรมนี

รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                                 ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

 คร้ังหน่ึงผู้เขียนได้เคยนําเสนอท่ีมาและกําเนิดของชนเผ่าเยอรมัน 

ไปบ้างแล้วอย่างสังเขป ครั้งนี้จะขอนําเสนอรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ

ท่ียังไม่ได้กล่าวถึงมากนัก เพ่ือให้ผู้สนใจได้เห็นภาพต่างๆ ในสมัยดังกล่าว

ได้ชัดเจนยิ่งขึน้

ชนเผ่าเยอรมันในอดีต

  ดินแดนที่ชนเผ่าเยอรมันตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่แรกนั้นเรียกว่า	Germanien1 

ซึง่เป็นบรเิวณดนิแดนแถบทางทศิตะวนัออกทีต่ัง้อยูร่ะหว่างแม่น�า้ไรน์และแม่น�า้แอลเบ	

ทางทิศเหนือกินอาณาเขตตั้งแต่ทะเลเหนือไปจนจรดเทือกเขาแอลป์	 ทางทิศใต ้

ในสมยันัน้ดนิแดนแถบนีอุ้ดมไปด้วยป่าไม้ดงดบิทีข่ึน้อยูอ่ย่างหนาทบึ	 ดนิแดนบางแห่ง

ทางเหนือเต็มไปด้วยที่ราบลุ่ม	 หนองบึง	 บางแห่งเป็นเนินเตี้ยๆ	 คลุมด้วยผืนหญ้าสี

เขียวขจี	 ในหนองน�้าหรือในทะเลสาบอุดมไปด้วยสัตวน์�้านานาชนิด	 นกชนิดต่างๆ	

และโดยฉพาะปลาทีเ่ป็นอาหารส�าคญั	ส�าหรบัแม่น�า้มคีวามกว้างใหญ่ไพศาล	ไหลคดเคีย้ว

ผ่านไปตามหุบเขาต่างๆ	แหล่งน�้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้	 เป็นแหล่งท�ามาหากิน

ที่ส�าคัญและเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ส�าหรับผู้คนสมัยนั้น	 เพราะในป่าจะม ี

ทรัพยากรมากมายที่คนสามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีพ	 ไม่ว่าจะเป็น

ไม้ทีใ่ช้สร้างทีอ่ยูอ่าศยั	 เคร่ืองใช้ไม้สอย	 อาวธุ	 พืชพันธุธั์ญญาหาร	 รวมถงึสตัว์ป่าต่างๆ	

ป่าและทุ่งหญ้าเป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญของสัตว์เลี้ยงด้วย	 เช่น	 หมู	 แพะ	 แกะ	 โค	 

อาจกล่าวได้ว่าป่าเป็นทั้งที่ท�ากิน	 ที่อยู่อาศัย	 และเป็นที่หลบซ่อนจากภัยคุกคาม 

จากชนเผ่าอื่นๆ	อีกด้วย

	 ประชากรในสมัยนั้นมีประมาณ	2-4	ล้านคน	ชนเผ่าเยอรมันจะอยู่อาศัยรวมกัน 

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ	 ในแต่ละหมู่บ้านประกอบด้วยประชากรประมาณ	 200-300	 คน	

การตั้งบ้านเรือนเว้นระยะห่างกันพอควร	 เพื่อให้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตของใคร 

บ้านเรือนท่ีสร้างจะมีลักษณะคล้ายกัน	 ใช้วัสดุจากป่าเหมือนกัน	 หลังคาจะมุงด้วยฟาง	

หญ้าหรือแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆ	 บ้านที่สร้างจะมีหลายขนาด	 มีการสร้างบ้านทั้งหลังจากไม ้

หรือสร้างจากทั้งไม้และดินโคลน	 ซึ่งภายหลังได้พัฒนามาเป็นบ้านแบบเยอรมัน 

ท่ีเรียกว่า	 Fachwerkhäuser	 และแบบท่ีนิยมอีกแบบคือ	 การสร้างบ้านท่ีใหญ่เหมือนรูปเรือ

ภายในบ้านจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ	 เช่นส่วนที่อยู่อาศัยของคน	 และส่วนที่เป็นบริเวณ

ของสัตว์เล้ียงท่ีซ่ึงจะอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้าน	 โดยมีแค่ฝาห้องก้ันให้เป็นสัดส่วน

ระหว่างคนและสัตว์เท่านั้นเอง	 มีประตูเปิดถึงกันได้	 แต่ไม่มีหน้าต่าง	 ตรงกลาง

ของส่วนที่เป็นที่พักอาศัยของคนจะมีที่ก่อกองไฟซึ่งท�ามาจากหินเป็นก้อน	ๆ 	เรียง 

เป็นรูปวงกลมหรือไม่ก็ก่อด้วยดินโคลนเป็นรูปส่ีเหล่ียม	 ซ่ึงมุมน้ีเป็นท้ังท่ีประกอบอาหาร

และเป็นท่ีกระจายความอบอุ่นให้แก่คนในบ้านด้วย	 	ตรงหลังคาท่ีอยู่ตรงกับท่ีก่อกองไฟ 

จะมีช่องลมเปิดเพื่อให้ควันไฟที่เกิดจากการหุงหาอาหาร	 พร้อมทั้งให้ความอบอุ่น 

ในฤดูหนาว	โพยพุ่งผ่านช่องดังกล่าวออกไปข้างนอกได้	พื้นบ้านจะปูด้วยดินโคลน

หรือหินฉาบดินโคลน		ส่วนในคอกสัตว์จะถูกแบ่งเป็นคอกๆ	ให้สัตว์แต่ละตัวยืน

หรือหันหน้าไปทางฝาผนัง	พื้นคอกสัตว์จะถูกสร้างให้เตี้ยกว่า	เพื่อไม่ให้สิ่งปฏิกูล

จากสัตว์เลี้ยงไหลไปสู่บริเวณที่เป็นที่พักของคนในบ้านได้

การตกแต่งบ้าน

  ภายในบ้านไม่มีการตกแต่งอะไรเป็นพิเศษ		ตรงพื้นที่ติดกับฝาผนังห้องจะม ี

ม้านั่งยาวๆ	 ซึ่งเป็นทั้งที่นั่งและเป็นที่นอนพัก	 รวมถึงเป็นที่นั่งรับประทานอาหาร 

โดยจะมโีต๊ะเลก็ๆ	ตัง้อยูด้่วยกนั	โต๊ะนีย้งัใช้ส�าหรบัวางอาหารหรือข้าวของอ่ืนๆ นอกจากนี ้

ภายในที่พักยังมีเก้าอี้เล็กๆ	 ท่ีไม่มีพนักส�าหรับคนในครอบครัว	 ส่วนเก้าอี้ไม้สูงๆ 

ที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงาม	 หัวหน้า-

ครอบครัวเท่านั้นที่จะมีสิทธินั่ง	 นอกจากน้ัน

ตรงที่เป็นเตาก่อไฟหรือห้องครัวของบ้านนั้น

ถอืได้ว่าเป็นอาณาจักรส�าหรบัสตร	ีในทีน่ีจ้ะเหน็ 

หม้อดินและหม้อที่ท�าจากเหล็กต่างๆ	 ข้าวของ

1 ประมาณระหว่าง 200 ปี ก่อนคริสตกาล และ 800 ปี หลังคริสตกาล

บ้านแบบเยอรมันโบราณ

เครือ่งใช้ในครวัเรอืนอืน่ๆทีใ่ช้ส�าหรบัประกอบอาหารแขวนอยูเ่รยีงราย	ของใช้ดงักล่าว 

จะถูกผลิตขึ้นใช้เองภายในบ้าน	 สมัยนั้นผู้คนทั่วไปยังไม่รู้จักใช้ช้อนและส้อม	 

เวลารับประทานซุปทุกคนจะมีช ้อนส่วนตัวส�าหรับตักซุปจากหม้อซุปรวม	 

เวลารบัประทานอาหารจ�าพวกเนือ้สตัว์	ทกุคนกจ็ะมมีดีเป็นของตนเอง	ส�าหรบัตดัเนือ้ 

จากเนื้อก้อนโต	 แต่ก็จะใช้มือรับประทานอาหารเสียเป็นส่วนใหญ่	 ส่วนแก้วน�้านั้น 

ท�ามาจากดินเหนียว	 ส�าหรับชนชั้นที่มีฐานะหรือมียศถาบรรดาศักดิ์จะมีข้าวของ

เครือ่งใช้ทีท่�ามาจากเงิน	 นอกจากนีช้นเผ่าเยอรมนัถอืได้ว่าเป็นชนเผ่าทีเ่ป็นนกัดืม่ตวัยง 

โดยเฉพาะชายเยอรมนัสมยันัน้นยิมด่ืมของมึนเมาจากภาชนะทีท่�าด้วยเขาสัตว์ขนาดใหญ่

การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์

 การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์สมัยนั้นถือเป็นหัวใจส�าคัญของความอยู่รอดของ

ชนเผ่าทีเดียว	 เพราะทั้งสองสิ่งนี้เป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญของชนทั้งเผ่า	 แต่ละบ้าน 

จะท�าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก	โดยมีการจัดสรรที่ดินท�ากินเท่าๆ	กัน	สมัยนั้น 

การเกษตรจะท�าอย่างง่ายๆ	 ชาวนาจะท�านาโดยปลูกข้าวสองปีต่อคร้ัง	 เพ่ือให้ดินฟ้ืนตัวเร็ว 

ผลผลิตที่ได้จึงมีน้อยมาก	 หากปีใดสภาพอากาศอ�านวย	 ท�าให้พืชผลดี	 ก็สามารถ 

เก็บเก่ียวได้มากหน่อย	 บางพ้ืนท่ีมีการใช้เคร่ืองมือช่วย	 เช่น	 คันไถท่ีท�าจากไม้	 ช่วยไถดิน 

นอกจากนี้ผู้คนสมัยนั้นเริ่มมีความรู้ในการบ�ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ 

ใส่ไปในดิน	ส่วนข้าวที่ปลูกจะมีข้าวฟ่าง	ข้าวบาร์เลย์	ข้าวโอ๊ต	ข้าวสาลี	เป็นต้น	

	 ส่วนผักที่นิยมปลูกเพื่อรับประทานจะเป็นพวกผักสวนครัวเสียเป็นส่วนใหญ่	

เช่น	 ถั่วชนิดต่างๆ	 หัวผักกาด	 แครอท	 หอมหัวใหญ่	 ผักชี	 ต้นหอม	 ผลไม้ที่ขึ้นง่าย	 

จะเป็นผลไม้ป่า	เช่น	ลกูเบอร์รีช่นดิต่างๆ		ส่วนผลไม้ทีข่ึน้อยูท่ัว่ไปและมอียูเ่กลือ่นกลาด 

คือ	 แอปเปิล	 นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชจ�าพวกตระกูลฝ้าย	 ลินิน	 เพื่อน�ามาถักทอ 

เป็นเครือ่งนุง่ห่ม	ส่วนสตัว์เลีย้งทีน่ยิม	คอื	ววั	เพราะให้ทัง้เนือ้และนม	หากครอบครวัใด

มวีวัอยูใ่นครอบครองมากๆ	แสดงว่าครอบครวันัน้มอีนัจะกนิและเป็นทีน่บัหน้าถอืตา

ของคนทั่วไป		 เมื่อพูดถึงวัวแล้วก็มีเรื่องที่น่าสังเกต	คือ	วัวที่ชนเผ่าเยอรมันเลี้ยงน้ัน

จะมีลักษณะแคระแกร็น	ตัวเตี้ยเล็ก	มีเขาสั้น		ส่วนหมูที่เลี้ยงมีลักษณะคล้ายหมูป่า	 

มีสีด�าหรือน�้าตาล	ตัวเล็กและล�่ากว่าหมูป่ามาก	

	 กล่าวได้ว่าการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์สมัยนั้นยังไม่เจริญเท่าที่ควร	 เพราะ

ไม่มีการใช้เครื่องทุ่นแรงมากนัก	ผู้คนต้องท�างานหนักสายตัวแทบขาดในไร่นา	ตั้งแต่

ไถดิน	 หว่านเมล็ด	 และเก็บเกี่ยวผลผลิต	 และต้องอาศัยแรงงานจ�านวนมากในการ 

ท�าทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลเก็บเกี่ยวให้พอกินพอใช้เลี้ยงปากท้องทุกคน	 นอกจากการ

แบกภาระหนักในไร่นาแล้ว	 ชาวนาต้องถางหญ้าและเก็บฟางที่เหลือจากการสีข้าว

ห้องครัว

ภาชนะส�าหรับใส่เครื่องดื่ม

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

เพื่อเตรียมเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในหน้าหนาวอีก	 ซึ่งทั้งหญ้าและฟางจะถูกเก็บไว้ในเตาอบ 

พิเศษที่ท�าให้หญ้าและฟางแห้งสนิทเพื่อที่จะได้ไม่ขึ้นรา	 มิฉะนั้นสัตว์จะไม่มีอาหาร 

กินเลยในหน้าหนาว	ส่วนเสบียงท่ีเตรียมหาไว้เพ่ือการยังชีพในหน้าหนาวน้ันมักมีเพียงพอ 

ถ้าการเก็บเกี่ยวพืชผลได้ผลดี	 หากหน้าหนาวกินเวลานานกว่าปกติ	 เสบียงที่สะสมไว้

ก็จะไม่ค่อยพอเพียงส�าหรับการยังชีพ		บางปีผู้คนอดอยากล้มป่วยเพราะขาดอาหาร	

และยังผลให้ผู้ที่ไม่แข็งแรงพอไม่สามารถออกไปท�างานหนักนอกบ้านได้

หน้าที่สตรี

 สตรใีนเผ่ามหีน้าทีรั่บภาระงานในบ้านทัง้หมด	ต้องหาอาหาร		หงุต้ม	ปรงุอาหาร 

ส�าหรับทุกมื้อ	ซึ่งเป็นงานที่หนัก	อาหารหลัก	คือ	พวกข้าวเช่น	ข้าวฟ่าง	ข้าวสาลี	และ

เมลด็ธญัพชืต่างๆ	 เมล็ดข้าวดงักล่าวจะถูกน�ามาบดหรือโม่ให้ละเอยีดก่อน	 แล้วจึงน�ามา 

ต้มจนเหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กข้นๆ	การปรุงจะใช้เวลาหลายช่ัวโมงทีเดียว	

อาหารดังกล่าวเรียกว่า	 Grütze	 และหากอาหารมีพอเพียงจะมีการรับประทานอาหาร

ดังกล่าววันละสองครั้ง	ทุกๆ	เช้าจะมีการรับประทาน		Grütze	หรือซุป	โดยรับประทาน

กับขนมปังอบที่มีลักษณะคล้ายแป้งพิซซ่าในปัจจุบัน	แต่ไม่มีหน้าเท่านั้น	ส่วนอาหาร

จ�าพวกเนือ้นัน้จะมใีห้รบัประทานเฉพาะในกลุ่มของผู้มีอนัจะกนิ	หรอืนานๆครัง้จึงจะมี

เนื้อวางบนโต๊ะอาหารบ้าง	 นอกจากเนื้อก็จะมีอาหารจ�าพวกปลา	 หอย	 และหอยทาก	

ซึ่งมีให้จับอย่างอุดมสมบูรณ์ในแมน่�้า	หนอง	บึงต่างๆ

	 นมเป็นเครื่องดื่มที่มีค่ามากเพราะวัวที่เลี้ยงมีขนาดเล็กแกร็นและให้นมน้อย	

สตรีของเผ่าจะเรียนรู้วิธีการท�าเนยแข็งและเนยเหลว		ส่วนของหวานจะเป็นพวกน�้าผึ้ง 

ท่ีหาได้จากป่า	 น�้าผึ้งจะไม่ถูกน�ามาปรุงอาหาร	 แต่จะถูกน�ามาผสมกับเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์	(Honigwein)	ที่เรียกว่า	Met	 	ท�าให้มีสีน�้าตาล		 เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่ม 

ที่มีค่าและส�าคัญมากของชนเผ่า	สามารถน�าไปใช้แลกกับข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ	กับ 

ชนในเผ่าเองหรือต่างเผ่าได้	ส่วนการถนอมอาหารของชนเผ่าเยอรมันมีหลายวิธี	 เช่น 

การน�าผลไม้ป่าพวกเบอร์รี่ทั้งหลายมาตากแห้งหรือคั่วให้แห้งและเก็บไว้รับประทาน	

สมยันัน้มีการใช้เกลือถนอมอาหารแล้วโดยคลกุเกลอืกบัเนือ้หรอืปลาเพือ่ไม่ให้เน่าเสยี		

นอกจากนี้ยังมีการรมควันเนื้อและปลา	 ซึ่งจะท�ากันภายในครัวเรือน	 เมื่อมีพิธีส�าคัญ

จะมีการฆ่าสัตว์เล้ียง	 เนื้อหมูและเนื้อวัวจะถูกหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆ	แล้วน�ามาแขวนไว้

ตรงเพดานเหนือเตาไฟตรงที่ปรุงอาหาร	ควันจากการก่อกองไฟเพื่อหุงอาหารจะท�า

หน้าที่รมควันเนื้อที่แขวนอยู่	 ท�าให้เนื้อค่อยๆสุก	 มีกลิ่นหอมอบอวลชวนน�้าลายสอ	

และนี่เองเป็นต้นก�าเนิดการท�าเนื้อแฮมรมควันอันขึ้นช่ือของเยอรมนี	 แฮมเหล่านี้จะ

ถูกน�ามารับประทานในชีวิตประจ�าวันและในงานฉลองพิธีส�าคัญต่างๆ	

	 เนื่องจากผู้คนสมัยนั้นด�ารงชีพด้วยการกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก	 เสื้อผ้า

ที่พวกเขาสวมใส่ในชีวิตประจ�าวันจึงเป็นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างง่ายๆ	 เหมาะส�าหรับ

ท�างานในไร่นา	 จากหลักฐานที่นักโบราณคดีขุดได้แสดงให้เห็นว่าสตรีสมัยนั้นมีฝีมือ

และความช�านาญด้านการถักทอเสื้อผ้าให้สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดี	 	 เด็กหญิง

จะเรียนรู้วิธีการปั่นด้าย	การย้อมผ้า	และการทอผ้าโดยใช้สารจากธรรมชาติ	นอกจากนี ้

ยังมีการค้นพบว่าสมัยนั้นมีการใช้เครื่องมือทอผ้าที่ท�าจากไม้	 ผู้ทอจะนั่งบนเก้าอี้

และสอดกระสวยไปมาจนเกิดเป็นผ้าผืนใหญ่	 ผ้าที่ทอจะทอมาจากฝ้าย	 ส่วนผ้าลินิน 

ก็มีการทอมาก	 แต่เป็นที่นิยมสวมใส่เฉพาะในหมู่ของคนที่มีฐานะเท่านั้น	 ดังนั้น 

การนุ่งห่มเสื้อผ้าจะบ่งบอกถึงสถานภาพของคนผู้นั้นว่าอยู่ในระดับชนช้ันไหน

เนื่องจากบริเวณที่ชนเผ่าเยอรมันตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นมีสภาพอากาศหนาวเกือบตลอดปี 

ผู้ชายนิยมสวมกางเกงขายาวคับแนบขา	 มีการน�าผ้าหนาๆ	 หรือขนสัตว์มาพันหุ้มห่อ 

กางเกงท่ีสวมอยู่อีกช้ันหน่ึงให้อบอุ่นย่ิงข้ึน	 ส่วนตรงปลายขากางเกงจะมีการเย็บถุงเท้า 

ต่อจากขากางเกง	 ท�าให้กางเกงนั้นแลดูเหมือนถุงน่องหนาๆที่เราใช้กันในประเทศ

ที่มีอากาศหนาวเย็น	มีการใช้ผ้าพันคอ	ส่วนในหน้าร้อนผู้ชายจะสวมใส่กางเกงขาสั้น

ที่ยาวแค่เข่า	 นอกจากนั้นยังมีการนิยมน�าเข็มขัดที่ท�าจากผ้าฝ้ายหรือหนังสัตว์มาเย็บ

ต่อกับเสื้อเพื่อใช้รั้งกางเกงไม่ให้หลุด

	 ส�าหรับเส้ือคลุมน้ันผู้ชายจะนิยมใช้เส้ือคลุมท่ีหนาๆ	ดูคล้ายเส้ือคลุมท่ีพวกแพทย์

สวมใส่ท�างาน	 เสื้อคลุมดังกล่าวจะยาวถึงน่อง	 ในหน้าหนาวเสื้อคลุมนี้จะใช้ส�าหรับ

ห่มไหล่และพันร่างกายท่อนบนโดยใช้เข็มกลัดกลัดไว้ไม่ให้หลุด	 ผ้าดังกล่าวกว้าง

ประมาณ	1.80	เมตร	และยาวประมาณ			2.60		เมตร	เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆ		ผ้า 

หรือเสื้อคลุมนี้มักจะทอด้วยฝ้ายมีลวดลายสวยงาม	 โดยเฉพาะตรงปลายผ้ามีลวดลาย

สวยงามมาก	นอกจากน้ีมีการย้อมสีจากธรรมชาติ	ปลายผ้าจะปล่อยให้รุ่ยๆ	เพ่ือให้สวยงาม 

การทอผ้าดังกล่าวอาจใช้เวลาเป็นปีๆ	 ทีเดียว	 ทั้งบุรุษและสตรีนิยมสวมใส่รองเท้าถัก

ที่ท�าด้วยหนังและมีสายรัดรองเท้าที่ท�าด้วยวัสดุเดียวกัน

	 สตรีในวัยกลางคนจะนิยมห่มร่างกายเพื่อกันความหนาวด้วยผ้าคลุมที่หนา

และยาว	 ไม่มีแขน	 มีการใช้เข็มกลัดกลัดผ้าไว้ตรงไหล่ข้างใดข้างหนึ่ง	 ปกติแล้วพวก

เหล่าสตรีทั้งหลายนิยมสวมเข็มขัดไว้บริเวณใต้หน้าอกหรือไม่ก็ตรงสะโพกเพื่อความ

สวยงามเพราะมีการเน้นส่วนโค้งหรือส่วนเว้าของรูปร่าง	 ส่วนผ้าคลุมกันหนาวและ 

ชุดข้างในที่มีแขนยาว	 จะนิยมสวมใส่ในหน้าหนาว	 เสื้อของสตรีที่เป็นกระโปรงยาว 

กรอมเท้าจะถูกน�ามาสวมใส่ในหน้าหนาว	มีแต่เด็กสาวเท่าน้ันท่ีจะได้สวมใส่กระโปรงส้ัน 

ที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้าย		ทั้งบุรุษและสตรีจะนิยมห่มผ้ากันหนาวที่ท�ามาจากขนสัตว์

	 ในสายตาของชาวโรมัน	ชนเผ่าเยอรมันถึงจะเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความศิวิไลซ์

เท่าที่ควร	 แต่พวกเขาก็มีรูปร่างหน้าตาสะสวย	 โดยเฉพาะรูปร่างที่สูงใหญ่สมส่วน	

ผวิขาวผ่อง	 ผมสทีองทีย่าวสลวย	 บางคนมผีมสบีรอนด์อ่อนเกอืบขาวหรอืสอีอกแดงๆ 

แต่กพ็บว่ามคีนในเผ่าจ�านวนไม่น้อยทีม่ผีมสนี�า้ตาล	ในสมยัน้ันผูค้นรูจ้กัการใช้สธีรรมชาติ

มาย้อมสีผม	 โดยจะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้ชายและพวกเขาให้ความส�าคัญมากเรื่อง

การดแูลผมเป็นอย่างด	ี	ทีส่�าคญักค็อืมกีารใช้หวแีละแปรงส�าหรบัหวผีมอย่างแพร่หลาย 

หวทีีใ่ช้จะมทีีจ่บัเพือ่เวลาหวจีะได้สะดวก	นอกจากน้ันยังมีการใช้แปรงแปรงขนหมูทีเ่ล้ียง 

มีการใช้เนยเป็นน�้ามันบ�ารุงผมและเพื่อปลูกผมให้ขึ้นใหม่หรือเพื่อให้ดกด�า		 

ส่วนในกลุ่มสตรีนั้นจะนิยมไว้ผมยาว	 โดยมีการถักเปียและประดับผมด้วยหวีหรือ 

ที่หนีบผมเพื่อไม่ให้ผมเปียหลุดลุ่ย	 บางครั้งเมื่อถักเปียแล้วสาวๆ	 ก็จะพันผมเปียนั้น 

รอบศรีษะแล้วขมวดไว้ข้างห	ู ทีน่ยิมมากคอืการน�าตาข่ายมาคลมุผมเปียหรอืไม่กน็�าโบว์ 

มาประดับผม	 การที่บุรุษของเผ่าเยอรมันไว้ผมยาวประบ่านั้น	 ถือเป็นสัญลักษณ์ของ 

ความเป็นอิสระ	 และความเป็นชายอย่างสมบูรณ์	 ส�าหรับชายผู้ที่ท�าผิดอย่างมหันต์จะ

ถูกลงโทษด้วยการให้ผู้นั้นไว้ผมเกรียนหรือตัดผมสั้นๆ	 	 วิธีดังกล่าวเป็นการลงโทษ 

ให้ได้รับความอับอายและเป็นการถูกลดเกียรติอีกด้วย	 ที่น่าสนใจอีกประการคือผู้ชาย 

นิยมไว้หนวดและเครายาว	 การไว้เครายาวของกลุ่มผู้ชายนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ ์

อย่างหนึ่งของเผ่า	 จนชนเผ่าอื่นเรียกชนเผ่าเยอรมันนี้ว่า	 พวกเครายาว	 นักโบราณคดี

ที่ได้ขุดพบหลุมศพของชนเผ่าเยอรมัน	 และพบว่ามักจะมีมีดส�าหรับโกนหนวดวางไว้

ข้างๆ	ศพอยู่เสมอ

	 โดยปกติแล้วชนเผ่าเยอรมันจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าชาวโรมันมาก	 ชาวโรมัน

ทั่วไปจะเตี้ย	ดูไม่สง่าผ่าเผย	ชนเผ่าเยอรมันจะสูงเฉลี่ยประมาณ		162	 เซนติเมตร	 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัคนเยอรมนัปัจจุบนัแล้วคนสมยัก่อนตวัเลก็มาก	อาจเป็นเพราะสมยัก่อน

ผูค้นไม่มสีิง่อ�านวยความสะดวก	ต้องใช้แรงงานหนกัมาก	บวกกบัภมูอิากาศทีบ่บีบงัคบั

ให้ร่างกายต้องทนทานและรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี	 ส�าหรับชาวโรมันแล้วสิ่ง

ที่แปลกส�าหรับพวกเขาคือ	 การที่ชนเผ่าเยอรมันคุ้นเคยกับการที่จะลงอาบน�้าช�าระ

ร่างกายในแม่น�้าหรือทะเลที่หนาวเหน็บได้อย่างสบายๆ	

	 ในสมัยน้ันชนเผ่าเยอรมันยังด้อยพัฒนาอยู่มาก	 ไม่ก้าวหน้าทันสมัยเท่าชาวโรมัน	

เร่ืองกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยทางสังคมยังไม่มีปรากฏ	 

หลังจากที่ชนเผ่าเยอรมันได้รับอิทธิพลทางด้านกฎหมายและสังคมจากโรมัน	 

ก็ได้มีการก่อตั้งสถาบันทางการเมืองและสังคมขึ้นเพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

ในสังคม	 มีมาตรการการป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก	 สถาบันจะเป็นผู้วาง 

กฎเกณฑ์ขึ้น	 ส่วนผู้รับผิดชอบในสถาบันจะมีหน้าที่รักษาเกียรติและสิทธิของคน 

ในชุมชนและของสมาชิก	หากมีใครถูกท�าร้ายหรือถูกฆ่าตาย	 ผู้รับผิดชอบต้องมีหน้าท่ี 

ตามล่าผู้กระท�าผิดมาลงโทษเป็นการแก้แค้น	 ส�าหรับการก่อตั้งสถาบัน	 ถือว่าเป็น

ความก้าวหน้ามากในสังคม	 จนเกิดความเชื่อว่าสถาบันดังกล่าวสืบเชื้อสายมาจาก

พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น�าความสุขสงบร่มเย็นมาสู่ปวงชน	สมาชิกของสถาบัน 

จะได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนคนที่มีเชื้อสายจากราชวงศ์ด้วย	

เรื่องเล่าจากเยอรมนี                                                                 (ต่อจากหน้า 6)

การแต่งกายของชนเผ่าเยอรมัน



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

 นายสมประสงค์  บุญยะชัย 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มอินทัช 

(บมจ.ชนิ	 คอร์ปอเรชัน่)	 และรองประธาน 

กรรมการบรษิทั	 บมจ.	 แอดวานซ์	 อนิโฟร์ 

เซอร์วสิ	 (เอไอเอส)	 เข้ารบัพระราชทาน 

ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์ 

สาขาวชิารฐัศาสตร์	 จากสมเดจ็พระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

เมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2558	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช	 กล่าวถึงความภูมิใจในเกียรติครั้งนี้ว่า	

ปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงนี ้

มีคุณค่า	และทรงเกียรติเป็นอย่างยิ่ง	ตนจะน�าเกียรติที่ได้รับ 

ครัง้นี	้ เป็นเครือ่งย�า้เตอืนให้ยิง่ตระหนกัในการประพฤตปิฏบิตัติน 

มีความรับผิดชอบมากขึ้นให้สมกับที่รามค�าแหงได้มอบให้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาสาขารัฐศาสตร์ที่เน้นย�้าในหน้าที่

ความเป็นพลเมืองของประเทศ	หากทุกคนท�าหน้าที่ของตน

ได้อย่างดี	มีความระลึกต่อชาติ	จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง	มั่งคง	และเจริญก้าวหน้า	

 “ผมชื่นชมผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาจากรามค�าแหง สถาบันที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน 

มีความมุ่งมั่น มานะ บากบั่นจึงจะส�าเร็จการศึกษา ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า บัณฑิต

จากรามค�าแหงไม่เพียงแต่ได้วิชาความรู้เท่านั้น แต่ได้วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหา 

รู้จักรับผิดชอบตนเองได้จนส�าเร็จการศึกษา

 ... ผมได้มีโอกาสมานั่งเรียนที่รามค�าแหงในบางวิชา เคยซื้อหนังสือต�ารา

ของรามค�าแหงไปอ่านเพิม่เสรมิความรู ้ รวมทัง้ได้เรยีนรูชี้วติการเป็นนกัศกึษารามค�าแหง  

จากวนันัน้ผ่านมาถงึปัจจุบัน ผมมีเพ่ือนจ�านวนไม่น้อยทีส่�าเรจ็การศกึษาจากรามค�าแหง 

ปัจจบุนัเป็นต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ เป็นผูบ้รหิารในกระทรวงต่างๆ เป็นผูพ้พิากษา รวมถงึมเีพือ่น

ทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาเอก สิง่นีแ้สดงให้เหน็ถงึคณุภาพของบณัฑติรามค�าแหง 

และขยายพรมแดนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จนถึงวันนี้ ความรู้จากรามค�าแหง 

ยังเป็นประโยชน์ในหน้าที่และในชีวิตประจ�าวันด้วย”

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 กล่าวอีกด้วยว่าการท�างานไม่ว่าในต�าแหน่งใด	 

ต้องเริ่มต้นจาก	ความมุ่งมั่น ตั้งใจ	ต่อหน้าที่การงาน	เพื่อนร่วมงาน	และหน่วยงาน	

ต้องมคีวามรูใ้นหน้าทีก่ารงาน	มเีป้าหมายอย่างถีถ้่วน	รบัผดิชอบในหน้าทีโ่ดยการศึกษา

ให้มีความรู้และเข้าใจในเป้าหมายอย่างถ่องแท้		มีกําหนดเวลา ให้งานแล้วเสร็จ	 

มีความรับผิดชอบ	 ที่จะท�างานให้แล้วเสร็จ	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ทั้งหมดนี้

ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงจังและจริงใจ	

 นอกจากนี	้ ได้เหน็ความแตกต่างของวฒันธรรมประเทศตะวนัตกและตะวนัออก 

โดยเฉพาะประเทศไทยมจีดุเด่นในด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน	 มคีวามประนปีระนอม	

ปรบัตวัง่าย	 ในขณะทีว่ฒันธรรมฝ่ังตะวนัตก	 เน้นระบบ	 ระเบยีบ	 ยดึมัน่ในเป้าหมาย

ภายในก�าหนดระยะเวลา	 สามารถแยกแยะระหว่างเรือ่งส่วนตวัและส่วนรวม	 โอกาสนี ้

ขอฝากหลักให้บัณฑิต	 4	 เรื่องคือ	ขอให้มีความสุภาพทั้งกายวาจาใจ อย่าดูถูกผู้อื่น 

ท่ีไม่ได้เรยีนหนงัสอื	 ช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงาน และขวนขวายหาความรูอ้ยู่เสมอ	 ทัง้ความรู้

นอกห้องเรียน	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 คุณค่าต่างๆ	 ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน	

ภาษา	 ประเพณี	 เหล่านี้เป็นประโยชน์	 และแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต	หากมีคุณสมบัติดังกล่าวได้จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จแน่นอน

 “วัฒนธรรมไทยท่ีดีอยู่แล้วให้รักษาไว้ อะไรที่เป็นสิ่งดีของวัฒนธรรมอื่น  

ให้ยดึเข้ามา โดยเฉพาะเร่ืองภาษา ขอให้รกัภาษาไทยและใช้เป็นพืน้ฐานอย่างถกูต้อง 

ในขณะเดียวกันต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อใช้ในระดับที่สื่อสารได้  และเปิดใจ 

ปรับตัวเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 .... อย่างไรกต็าม บณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาต้องไม่ยดึตดิกบัความส�าเรจ็ อย่าคดิว่า 

“ส�าเร็จการศึกษา” แล้วจะหยุดการเรียนรู้ ขอให้คิดเสมอว่าการศึกษาต้องมีต่อไป

ตลอดชีวิต (Life time learning)  มิใช่หยุดแค่ปริญญาบัตรหรือชั้นเรียนเท่านั้น”

   

 ภายในปี	 2558	 นี	้ ธรุกจิอาหารของไทย 

เดินหน้าขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งใน 

และต่างประเทศ	 โดยเฉพาะตลาดอาเซยีน

ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการทั่วโลก 

ต่างสนใจแห่เข้าลงทนุรบัการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ 

และกลยุทธ์ที่หลากหลายไม่ว่าเจรจาหา

พันธมิตรตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อเปิดตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน	

 ตลาดอนิโดนเีซยีถอืได้ว่ามโีอกาสการเตบิโตทางธรุกจิอย่างมาก	 เพราะมปีระชากร

จ�านวนมากกว่า	200	ล้านคน	ขณะเดยีวกนั	กม็คีวามท้าทายด้านการขนส่ง	โดยเฉพาะ

ทางบก	ทีม่สีภาพการจราจรทีห่นาแน่น	และระยะทางระหว่างเมอืงต่างๆ	ค่อนข้างห่าง

	 	 	 	 	 ส่วนตลาดเครื่องปรุงรสและประกอบอาหารมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

เพราะประชากรท่ัวโลกเพ่ิมขึ้นทุกปี	ท�าให้ความต้องการบริโภคอาหาร	การปรุง 

และประกอบอาหารต่างๆ	เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย

  ในปีนี	้ คาดตลาดส่งออกปรบัตวัดขีึน้เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิในหลายประเทศ 

ฟ้ืนตัว	ขณะเดยีวกนั	การเดนิทางท่องเทีย่วต่างๆ	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ด้านอาหาร	 ช่วยขยายฐานผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น	 ตลอดจนรูปแบบ

การท�าอาหารในปัจจบุนัทีไ่ม่ตายตวั	 ส่งผลให้เกดิการบรโิภคเครือ่งปรงุต่างๆ	 ข้ามวฒันธรรม

กันมากขึ้น

	 	 กลุ่มร้านอาหารแบบเครือข่ายมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทั้งแบรนด์ไทย

และต่างชาต	ิขณะทีน่กัลงทนุ	 ท้ังกลุ่มธรุกิจเคร่ืองด่ืม	 อุปโภคบริโภค	ธรุกิจผลิตอาหาร 

กระจายการลงทุนสู่ธุรกิจร้านอาหารเพื่อกระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

	 	 จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย	คาดการณ์ว่าปี	พ.ศ.	2558	เชนร้านอาหาร

จะมีมูลค่ารวม	 1.08-1.1	 แสนล้านบาท	 เติบโต	 6.9	 -	 8.9%	 การขยายตัวของตลาด

ท�าให้การแข่งขัน	 และต้นทุนการประกอบธุรกิจสูงขึ้น	 นอกจากนี้	 ผู้ประกอบการ

ต้องเผชญิความท้าทายทีส่�าคญั	 คอื	 ภาวการณ์จบัจ่ายใช้สอย	 และการรบัประทานอาหาร

นอกบ้านของคนไทยที่ลดลง	 เพ่ือควบคุมต้นทุน	 ส่งผลให้เชนร้านอาหารต้องให้

ความส�าคัญกับการคัดเลือกท�าเลที่ตั้ง	และรูปแบบอาหาร

  ผู้ประกอบการรายเดิมยังคงขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง	 ตามการเติบโตของ 

ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่	 ในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว	 

โดยเฉพาะการขยายสาขาในหัวเมืองรองยังคงเติบโตได้ดี	 แต่ก็มีความท้าทายในด้าน 

ก�าลังซื้อของผู้บริโภคท้องถิ่นยังไม่สูงมากนัก	 เมื่อเทียบกับชาวกรุงเทพฯ	 หรือ 

หวัเมอืงหลกั		จงึอาจส่งผลกระทบต่อรายได้		และการคนืทนุทีอ่าจต้องใช้เวลานานกว่า

  อย่างไรกต็าม	มคีวามเคลือ่นไหวด้านการเลอืกท�าเลทีน่่าสนใจ	คอื	การเปลีย่นแปลง

จากการให้ความส�าคัญกับการขยายสาขาจ�านวนมากในห้างสรรพสินค้า	ร้านค้าปลีก 

ขนาดใหญ่	 และศนูย์การค้าชมุชน	 (Community	Mall)	 มาสู่การเลือกท�าเลทีจ่ะสามารถ

ขยายสาขามากขึ้น	 เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง	โดยเป็นพ้ืนที่

ทีม่กีารกระจกุตัวของลกูค้า	 และการแข่งขนัยงัไม่รนุแรงมากนกั	 รวมถงึให้ความส�าคญั

กับการคัดเลือกตราสินค้าให้เหมาะสมกับก�าลังซื้อ

	 	 ทางด้านผู้ประกอบการรายใหม่	 วางกลยุทธ์ขยายธุรกิจมุ่งเจาะช่องว่างและ

น�าเสนออาหารสัญชาติใหม่ๆ	 ในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่	 ส่งผล

ให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมที่ประกอบไปด้วย

อาหารไทย	ญี่ปุ่น	อาหารจีน	เกาหลี	อาหารปิ้งย่าง	สุกี้	ชาบู	ไก่ทอด	แฮมเบอร์เกอร์	

และพิซซ่า

	 	 ภาวะทีค่นไทยมภีาระค่าใช้จ่ายในการซือ้สนิค้าและบรกิารอืน่ๆ	 ทัง้ในรปูแบบ 

เงนิสดและผ่อนช�าระผ่านบตัรเครดติ	 ทีอ่าจส่งผลให้การรบัประทานอาหารนอกบ้าน

เติบโตในกรอบจ�ากดั	 เช่น	 เฉพาะช่วงเวลาเร่งรบี	 หรอืเฉลมิฉลองในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เท่านัน้	 ส่งผลให้การแข่งขนัรนุแรงมากขึน้	 การเตบิโตของรายได้และก�าไรในอนาคต 

จึงอาจไม่สูงเทียบเท่าอดีต

ธุุรกิจอาหารของไทยในอาเซียน
 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                        คณะนิติศาสตร์

ประธานกรรมการกลุ่มอินทัชภูมิใจรับปริญญากิตติมศักดิ์

ฝากปัญญาชนใช้หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

ถาม ดฉินัไปลงทะเบยีนช้า	เหตผุลมอียูว่่า 

ดฉินัเป็นนกัศกึษาใหม่	ไม่ค่อยรูเ้รือ่ง	และไม่มเีพือ่นด้วย 

เลยไม่รู้จะไปถามใคร	 วันที่ไปลงทะเบียนเรียน 

ก็ไปดูป้ายที่ติดไว้ว่าจะลงวิชาอะไรเรียน	 แต่พอไป 

ดูแล้วก็ไม่เข้าใจ	 ว่าเราเรียนคณะนิติศาสตร	์ 

แล้วที่เห็นคือมีแต่วิชานิติที่ติดไว้	ดิฉันเลยไม่รู้ 

จะท�าอย่างไรดี	 อยากรู้ว่าเทอมแรกที่ดิฉันลงไป

เป็นวชิาบงัคบั	 แต่คราวนีไ้ม่เหน็ม	ี ดฉินัเลยไม่เข้าใจ 

และเทอมแรกมวีชิาทีส่อบตก	ดฉินัต้องลงทะเบยีน 

เรียนใหม่ไปสอบหรือไม่	 แล้วต้องไปลงทะเบียน

เมื่อไหร่	

ตอบ ในการลงทะเบียนเรียน	ให้นักศึกษา 
ลงทะเบยีนเรยีนตามวชิาทีม่ใีนโครงสร้างหลกัสตูร

สาขาทีน่กัศกึษาสมคัรเรยีน	ซึง่โครงสร้างหลกัสตูร	

นักศึกษาดูได้จากระเบียบรับสมัครฯ	ที่นักศึกษา

ได้ซื้อไว้ในวันที่นักศึกษาสมัครเรียน	เมื่อนักศึกษา

เลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแล้ว 

นกัศึกษาต้องดูจาก	 ม.ร.30	 ด้วยว่าวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน 

สอบวันไหน	 เวลาอะไร	 เพราะถ้านกัศกึษาไม่ตรวจสอบ 

จาก	 ม.ร.30	 ก่อนการลงทะเบียนเรียนอาจจะ 

ท�าให้มีบางวิชาที่ลงทะเบียนวันเวลาสอบเป็น

เวลาเดียวกันได้	 ซึ่งอาจจะท�าให้นักศึกษาต้องสละ

วิชาใดวิชาหน่ึงในการเข้าสอบ	หรือต้องเสียเวลา

ในการไปท�าเรื่องเปลี่ยนกระบวนวิชา

	 	 ส่วนวชิาทีส่อบตก	 นกัศกึษาสามารถน�าไป 

ลงทะเบยีนในภาคซ่อมได้	 ตามวนัเวลาทีม่หาวทิยาลยั 

ก�าหนดให้นกัศกึษาไปลงทะเบยีน	 หรอืถ้านกัศกึษา

ไม่ต้องการลงซ่อม	นกัศกึษาสามารถน�าวชิาทีต่กไป

ลงทะเบยีนเรยีนได้ในภาคต่อๆไปก็ได้	 แต่ในการสอบ 

ทุกครั้ง	 นักศึกษาต้องมีการลงทะเบียน	 ไม่เช่นนั้น

นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ถาม  ผมดูตารางเรียน	 (ม.ร.30)	 แล้วงงๆ	 

ในบางวิชา	เช่น	ENG2101	มี	Sec.	1,	2,	3		แต่ละ	Sec.	

อาจารย์คนละคน	 เวลาเข้าเรียนต้องเข้าเรียน 

ทุก	Sec.	เลยหรือไม่	หรือว่าแต่ละ	Sec.	อาจารย์-

สอนเหมือนกัน	เข้าคนไหนก็ได้

ตอบ		 ค�าว่า	Sec.	ย่อมาจาก	Section	ซึง่หมายถงึ 

ช่วงเวลาเรียน	 หรือ	 คาบเวลาเรียน	 ซึ่งนักศึกษา

สามารถเลือกช่วงเวลาเรียน	 หรือคาบเวลาเรียนได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าเรียนทกุ	 Section	 เช่น	 ตามค�าถาม 

วิชา	 ENG2101	 ซึ่งมี	 Sec.	 1,	 2,	 3	 หมายความว่า 

นกัศึกษาสามารถเลอืกเข้าเรียนเฉพาะ	Sec.	1	 เท่าน้ัน 

ก็ได้จนจบภาคที่ลงทะเบียนเรียน	 หรือจะเข้าเรียน

เฉพาะ	 Sec.	 2	 เท่านัน้กไ็ด้เช่นกนั	 หรอืจะไม่เข้าเรยีน

ทั้ง	 Sec.	 1	 และ	 Sec.	 2	 แต่จะเข้าเรียนทุกชั่วโมง กองบรรณาธิการ

เรยีนใน	Sec.	3	กไ็ด้	 เพราะท่านอาจารย์จะสอนใน	Sec.	1 

จนจบภาคนั้น	 ถ้าสอนใน	 Sec.	 2	 ท่านอาจารย์ก็จะ

สอนจนจบภาคนัน้เช่นกนั		ซึง่เป็นเช่นเดยีวกบั	Sec.	3

  เมื่อเป็นดังนี้	 นักศึกษาเลือกเข้าเรียนเพียง	

Sec.	 ใด	Sec.	หนึ่งก็เพียงพอ	แต่ถ้านักศึกษาต้องการ

เข้าเรยีนมากกว่า	Sec.	เดยีวนกัศกึษากส็ามารถเข้าเรยีนได้ 

ถือว่าเป็นการทบทวนการเรียนในวิชานั้น

อะไรๆก็ง่ายถ้ามีเทคนิค
 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	มีหลาย	ๆ	คนมักจะมี

ค�าถามในใจหรือมีความสงสัยบ่อยครั้งว่าท�าไมเขา

คิดได้ก่อนเรา	 ท�าไมเขาท�าได้เร็วกว่าเรา	 ท�าไมเขาท�าทัน

แต่เราท�าไม่ทัน		แน่นอนครับว่าทักษะความเร็วในการคิด

คือคิดเร็วและทักษะในการเขียนคือเขียนเร็วก็เป็น

ส่วนหน่ึงแต่ที่ส�าคัญอีกอย่างหน่ึงก็คือการมีเทคนิค

หรือการมีหลักในการแก้ปัญหานั้น	ๆ

 เทคนคิบางครัง้ได้มาจากการอ่านหนงัสอืมาก	ๆ 

ท�าให้เราได้วิธีการแก้ปัญหาที่ท�าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น 

น่ันคอืเราอ่านพบเทคนิคใหม่	ๆ	แต่มเีทคนิคอกีมากมาย

ที่เราสามารถคิดค้นได้ด้วยตนเองโดยเราต้องเป็นคน

ช่างสังเกต	 เป็นคนขยันที่มีการฝึกทักษะการค�านวณ

บ่อย	ๆ 	แล้วเราจะสามารถมีเทคนิคของเราเอง	มีสูตร- 

ของเราเอง	มีสูตรลัดของเราเอง	

	 ในบทความน้ีจะขอเสนอเทคนิคบางประการ

ให้นักเรียนนักศึกษาลองไปฝึกฝนดูนะครับ	 ผมเรียก

เทคนิคนี้ว่า	เทคนิค		2	in	1		และได้สอนนักศึกษา

เพื่อใช้ในการท�าข้อสอบปรนัยซึ่งต้องแข่งกับเวลา

เทคนคินีห้ลกัการง่าย	ๆ 	คอืท�าสองอย่างเป็นอย่างเดยีว		

ในการแก้ปัญหาเราจะท�าสองขั้นเป็นขั้นตอนเดียว

โดยใช้การคิดแทนการเขียน		เช่น	เรามี	2	ขั้นตอน	คือ

การคูณไขว้	 และการย้ายข้าง	 เพื่อแก้สมการ	 เราฝึก 

ท�าคณูไขว้	และการย้ายข้างในขัน้ตอนเดยีว	ตวัอย่างเช่น

    คณูไขว้	 และการย้ายข้างในขัน้ตอนเดยีว

จะได้		4x	-3x		=		3	+	6		ซึง่จะได้		x		=		9	การหาค�าตอบ

ของสมการก็สามารถรวม	2	ขั้นตอน	เช่นย้ายจ�านวน

ไปบวกและย้ายสัมประสิทธิ์ไปหารตัวอย่างเช่น		 

3x	-	2		=		10		วิธีการคือ	ย้าย	2	ไปบวก	10	แล้วย้าย	 

3	ไปหาร		ซึ่งจะได้		x		=		4	ในการฝึกการใช้เทคนิคนี้

ในตอนแรก	 ๆ	 อาจติดขัดไม่คล่อง	 แต่ถ้าฝึกได้คล่อง

แล้วการเขียนจะน้อยลงเกือบครึ่งหน่ึงของการเขียน

ทั่ว	ๆ	ไป		พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง		จงหาค่า		x		จากสมการ	[2x	+	1]		=		[x	-	4]

วิธีทํา  ยกก�าลงัสองแล้วย้ายข้าง			(2x	+	1)2	-	(x	-	4)2		=		0  

ไม่ต้องกระจายแต่ใช้สูตร	A2- B2		=	(A	+	B)(A	-	B)		

จะได้			(3x	-	3)(x	+	5)		=		0		ใช้การย้ายข้างและย้ายสมัประสทิธิ์

ไปหารของแต่ละวงเล็บ		จะได้		x		=		1,	x		=		-	5

 ก่อนจบบทความในวนันีจ้ะขอน�าเสนอเทคนคิ

การจบัคูซ่ึง่ใช้บวกลบตวัเลข	เช่น	ผลบวกของ1	+	2	+	 

3	+	......	+	99	+	100		ถ้าจับคู่ให้ได้	100	คือ	1	+	99,	2	+	98, 

3	+	97,....,	49	+	51	จะได้	49	คู่	และมี	50		ตรงกลาง 

และ	100		ตัวสุดท้าย		ได้ผลรวม		=	4900	+	50	+	100		

=	5,050	แต่ถ้าจับคู่ให้ได้		101	จะได้	1	+	100,	2	+	99,	

3	+	98,....,	50	+	51	จะได้	50	คู่	ได้ผลรวม		=	50	×	101	

=	5,050		เช่นกัน

  รศ.ทศพร คล้�ยอุดม         ภ�คคณิตศ�สตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

2x	-3		=		x	+	1
				3														2

  ดังนั้น	 เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันและกระจาย-

ความเส่ียงจึงได ้ เห็นแนวโน้มการขยายการลงทุน 

ไปต่างประเทศมากขึ้น	 โดยเฉพาะการหาโอกาสจากการ 

เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	ไม่ว่าจะเป็น	อนิโดนเีซยี	

มาเลเซีย	พม่า	เวียดนาม	ลาว	ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

และก�าลงัซือ้	 ท่ีส�าคญัวถิชีวีติและรสนยิมในการรบัประทาน-

อาหารไม่แตกต่างจากคนไทย

	 	 เชนร้านอาหารที่มีการขยายธุรกิจไปอาเซียน

ก่อนหน้านี้แล้ว	มีแนวโน้มขยายสาขา	และขยายต่อไปยัง

ประเทศอื่นๆ	เพิ่ม

	 	 เชนร้านอาหารในไทยยังมีโอกาสในการพัฒนา 

ไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการด้านอาหารของอาเซียน	

จากความพร้อมทัง้ในด้านช่ือเสียง	 องค์ความรู้	 ประสบการณ์ 

บุคลากรที่มีทักษะ	 และเงินทุน	 ที่จะขยายไปสู่การเป็น 

ผูจั้ดส่งวตัถดุบิ	อาหารกึง่ส�าเรจ็รปู	และอาหารส�าเรจ็รปูได้

  ในปี	 2558	 คาดว่าธุรกิจอาหารในไทยเติบโต	 

6.9	-	8.9%	จากปีที่ผ่านมา	คาดเติบโต	3.6%	เป็นผลจาก

การจับจ่ายใช้สอยและการรับประทานอาหารนอกบ้าน

ของคนไทยลดลง	 เนือ่งจากเศรษฐกจิชะลอตวั	 ค่าครองชพี

และหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น

  ส�าหรับร้านอาหารทั่วไปในปีนี้	 คาดมีมูลค่า	 

2.67-	 2.75	 แสนล้านบาท	 เติบโต	 2.9-5.9%	 จากปีก่อน 

ที่มีมูลค่า	 2.59	 แสนล้านบาท	 ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหาร

ครอบคลุมเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไปมีมูลค่า

รวม	3.75-	3.85	แสนล้านบาท	เติบโต	4-6.8%	จากปีก่อน

ที่มีมูลค่า	3.6	แสนล้านบาท

       ดังนั้น	 โอกาสทางธุรกิจของอาหารของไทยใน 

ตลาดอาเซียนจึงจ�าเป็น 

จะต้องมุง่ผลติสนิค้าอาหาร- 

ฮาลาล	 (Halal	 Food 

/ )	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค 

ชาวมุสลิมในอาเซียนที่ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนผู้บริโภคที่มี

จ�านวนมากที่สุดในอาเซียน	การด�าเนินกระบวนการ

ผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

และระเบยีบคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการรับรองฮาลาล	พ.ศ.	2544	และฉบบัที	่2	พ.ศ.	2545 

โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการ

อิสลามประจ�าจังหวัดแล้วแต่กรณี	 และหากผู้ขอรับรอง

ฮาลาลประสงค์จะใช้เครือ่งหมายรบัรองฮาลาล	และจะต้อง

รบัอนญุาตให้ใช้เครือ่งหมายดงักล่าวจากคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทยก่อน	

นานาสาระฯ                                   (ต่อจากหน้า 8)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค
ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับช้ันปริญญาตรี	ประเภทเทียบโอน- 

หน่วยกิต		ประจ�าภาค		1		ปีการศึกษา		2558	สมัครสอบ 

ส่วนภูมิภาค	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ประเภทนักศึกษาท่ีได้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 1.1	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ครบ		8		ปีการศึกษาแล้ว		แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา		ตามข้อ	14	วรรค	3	 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551

	 	 1.2	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา	 เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา

การศึกษา		8		ปี		หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

และค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 

2		ภาคเรียนปกติติดต่อกัน		ตามข้อ	9	แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา		ค่าลงทะเบียนเรียน		และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรีส�าหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค		พ.ศ.	2548    

หรือหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออก 

จากการเป็นนักศึกษาแล้ว	 หรือหมดสถานภาพกรณีอ่ืนๆ 

  1.3		 ผู้สมัครท่ีเคยมีหน่วยกิตสะสม		เพราะ 

เคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี		 

พ.ศ.	2548	ข้อ	8	วรรค	2	และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว 

	 	 1.4	 เป็นผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยม 

ศึกษาตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือเทียบเท่า		 

หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

หรือสถาบันการศึกษาอื่น

 2. การกําหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 2.1	 ผู้สมัครที่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

ตาม	ข้อ	1.1	ข้อ	1.2	และข้อ	1.3	ถ้าประสงค์จะขอสมัคร 

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่		โดยน�าหน่วยกิต 

สะสมเดิมทั้งหมดเทียบโอนในการสมัครใหม่และ 

เป็นหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของ 

คณะท่ีสมัครเข้าศึกษาก�าหนดไว้	 ต้องช�าระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตๆละ		50.-	บาท

	 	 2.2	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา	 หรือ 

ปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงช�าระ 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ	ละ	50.-	บาท

	 	 2.3	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืนช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

หน่วยกิตละ	100.-	บาท

 3. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

วิธีการชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 3.1	 ให้ผู้สมัครน�าส�าเนาคุณวุฒิ	 หรือ 

ส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	 แล้วแต่กรณี 

หรือเอกสารอ่ืนๆ	 ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ไปด�าเนินการเทียบโอน 

หน่วยกิต	 และช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตพร้อม 

การช�าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ	ในข้ันตอนการช�าระเงิน 

วันท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา  

	 	 3.2	 ในกรณีผู้สมัครที่ ได้สมัครเป็น 

นักศึกษาไว้แล้ว	 ไม่อาจด�าเนินการตามข้อ	 3.1 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นใบสมัคร	 มหาวิทยาลัย 

อาจผ่อนผันให้มาด�าเนินการภายหลังได้		โดยเฉพาะ 

ผู้สมัครท่ียังรอผลสอบในภาคสุดท้าย		หรืออยู่ระหว่าง 

การรอใบรับรองผลการศึกษา		(Transcript)	ภาคสุดท้าย 

เพื่อน�ามาเทียบโอนหน่วยกิต	 จะต้องติดต่อ 

ขอด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะท่ีสมัคร 

ทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)			 

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา	1	ปี	นับจากวันเสร็จส้ิน

การสมัครของภาคการศึกษาท่ีสมัคร	

	 	 3.3	 ผู้สมัครท่ีไม่ได้ด�าเนินการให้ครบ 

ขั้นตอนตามข้อ	 	3.1	 	และข้อ	 	3.2	 	มหาวิทยาลัย 

ถือว่านักศึกษาผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต 

และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  3.4		 ผู้สมัครท่ีด�าเนินการใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

หน่วยกิตไว้แล้ว		แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใดๆ		มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้

 4. กําหนดการจําหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และสถานที่รับสมัคร

  4.1 กํ าหนดการจํ าหน่ ายระเบียบ 

การรับสมัคร วันท่ี	23	กุมภาพันธ์	-	6	กรกฎาคม	2558 

ราคาชุดละ	100.-	บาท		(เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

4.1.1. จําหน่าย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

23	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดปราจีนบุรี,	 อุทัยธานี, 

นครศรีธรรมราช,	 อ�านาจเจริญ,	 แพร่,	 นครพนม, 

สุโขทัย,	 ขอนแก่น,	 ศรีสะเกษ,	 ตรัง,	 ลพบุรี,	

นครราชสีมา,	 หนองบัวล�าภู,	 ชัยภูมิ,	 เพชรบูรณ์,	 

บุรีรัมย์,	เชียงราย,	กาญจนบุรี,	เชียงใหม่,	สุรินทร์, 

อุดรธานี,	พังงา	และสงขลา

4.1.2 จําหน่าย ณ หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค 

อาคาร	สวป.	 ช้ัน	3	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 	โทร.	

0-2310-8624	ในวันเและเวลาราชการ

4.1.3 จําหน่ายทางไปรษณีย์	ในวันท่ี	23	กุมภาพันธ์ 

-	 25	 พฤษภาคม	 2558	 ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ปณ.รามค�าแหง  

ส่งหัวหน้าหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค	 ตู้	 ปณ.	1011 

ปณ.รามค�าแหง	 กรุงเทพฯ	 10241	 วงเล็บมุมซอง 

“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค”	 โดยแจ้งที่อยู่และ 

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

 4.2 กําหนดวันรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 

สมัครด้วยตนเองวันท่ี 22 - 25 พฤษภาคม 2558 (คร้ังท่ี 1) 

และวันท่ี 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 (ครั้งที่ 2) 

ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด   

 ส�าหรบัการทดสอบ	O-NET	มจี�านวน	8	รายวชิา	

คอื	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษาฯ 

สขุศกึษา-พละ	ศลิปะ	การงานอาชพีฯ		และภาษาองักฤษ		

 ผลการทดสอบปรากฏว่า	 1)โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (ฝ่ายประถม)	 ในส่วน

คะแนนเฉลี่ย	 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	 

ทกุรายวิชา	มจี�านวนผูส้อบจาก	129	โรงเรยีน	จ�านวน						

7	แสนกว่าคน	

	 2)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่าย

ประถม)	ได้รับคะแนนเฉลีย่	สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ระดับ

ขนาดโรงเรียน	 ระดับจังหวัด	 ระดับภาค	 และระดับ

ประเทศ	 ทุกรายวิชา และได้รับคะแนนเฉลี่ย	 สงูกว่า

คะแนนเฉลีย่ระดบัสังกัด	สกอ.	จ�านวน	7	รายวชิา	 ได้แก่	

ภาษาไทย	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 สุขศึกษา-พละ	

ศิลปะ	การงานอาชีพฯ	และภาษาอังกฤษ		

	 และ3)นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รบัคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	 (O-NET)	 ได้คะแนน 

100	คะแนนเต็ม	จ�านวน	19	คน	ดังนี้		 	

 วชิาคณติศาสตร์	จ�านวน	6	คน	ได้แก่	

1)	เด็กชายภณภพ	ตันติสุวณิชย์กุล	ชั้น	ป.6/1	

2)	เด็กชายกฤษกันต์	ทองสมบูรณ์	ชั้นป.6/2		

3)	เด็กชายทินภัทร	ภิญโญชีพ	ชั้น	ป.6/2	

4)	เด็กหญิงสุทธิดา	แสงสุวรรณ	ชั้น	ป.6/3	

5)	เด็กชายติณณ์	ฤกษ์โภคี	ชั้น	ป.6/2(EP)	

6)	เด็กชายธันว์	ลิ่มจุฬารัตน์	ชั้น	ป.6	

โครงการศูนย์การศึกษาส�าหรับเด็กพิเศษ

 วิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน	13	คน	ได้แก่	

1)	เด็กหญิงสลิลพร	ภัทรวัฒนาภรณ์	ชั้น	ป.6/2	

2)	เด็กชายเศรษฐพงศ์	ศศิพิกุลพงศ์	ชั้น	ป.6/1(EP)	

3)	เด็กชายนริศ	เปี่ยมนพเก้า	ชั้น	ป.6/1(EP)		

4)	เด็กหญิงรดา	เสนาะสารสิทธิ์	ชั้น	ป.6/1(EP)

5)	เด็กหญิงจุฬาพิชญ์	สนั่นพานิชกุล	ชั้น	ป.6/1(EP)

6)	เด็กหญิงพรชนิตว์	โชคธนะศิริ	ชั้น	ป.6/1(EP)	

7)	เด็กหญิงกุลจิราวรรณ	มณีรัตน์	ชั้น	ป.6/1(EP)	

8)	เด็กหญิงธวัลรัตน์	อติวิชญ์สกุล	ชั้น	ป.6/1(EP)	

9)	เด็กหญิงเอมมา	อนันต์สุวิโรจน์	ชั้น	ป.6/1(EP)	

10)	เด็กชายโอภาสพงศ์	บุนนาค	ชั้น	ป.6/2(EP)	

11)	เด็กหญิงบุณยานุช	ชัยบริพันธ์	ชั้น	ป.6/2(EP)	

12)	เด็กหญิงอัสมา	แสงสุวรรณ	ชั้น	ป.6/2(EP)	

13)	เด็กหญิงฉัฐวีณ์	เบญจปรีชาสิทธิ์	ชั้น	ป.6/2(EP)

	 ทั้งนี้	 หนึ่งในจ�านวนนี้มีนักเรียนคนเก่ง	 ได้แก ่

เดก็ชายธนัว์ ลิม่จุฬารตัน์ ชัน้ ป.6	 นกัเรยีนโครงการ

ศูนย์การศึกษาส�าหรับเด็กพิเศษ	 ซึ่งมีความโดดเด่น 

คอื	1)	ได้รบัคะแนน	100	คะแนนเต็ม	วชิาคณิตศาสตร์	

2)	 ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่	 1	ของโรงเรียน	

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	 ได้คะแนน	 96	 คะแนน	 

3)	 ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่	 1	ของโรงเรียน	

วิชาวิทยาศาสตร์	 ได้คะแนน	 91	 คะแนน	 และ	 

4)	 ได้รับผลการทดสอบตามระดับคุณภาพสูงสุด

ของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตประถมฯ                (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ 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)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                 (ต่อจากหน้า 12)

โดยได้รับอนุญาตจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

และกระทรวงแรงงานไทย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา

ในการใช้แรงงานต่างด้าว ออกแบบระบบโครงข่าย

ความปลอดภัยอีกด้วย

 นางสาวผุสดี กล่าวในโอกาสน้ีว่า มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับของสังคม วันนี้มีโอกาสได้รับปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ รู้สึกภูมิใจอย่างย่ิง 

และถือเป็นกำาลังใจสำาคัญให้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนา

งานที่รับผิดชอบ และทำาประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป 

และฝากนักศึกษาว่า ขอให้สละเวลา ละทิ้งบางสิ่งท่ี 

ไม่จำาเป็นและมุ่งม่ันต้ังใจศึกษาให้สำาเร็จ พัฒนาตนเอง  

ประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลา 

ที่เรียนอยู่ และเมื่อสำาเร็จเป็นบัณฑิตแล้ว จงม ี

ความภาคภูมิใจว่าบัณฑิตรามคำาแหงออกไปสมัครงาน

ในสถานประกอบการใดๆ จะเป็นตัวเลือกแรกของ

นายจ้างเสมอ

มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิตฯ           (ต่อจากหน้า 3)

ในการที่จะก้าวเข้ามาหรือขึ้นมาเป็นคนที่ท�าให้เรา

เลื่อมใสศรัทธาได้

	 การอ่านเป็นเรือ่งส�าคญัมากไม่เคยพบเคยเหน็ 

ในทีใ่ดเลยว่า		ผูท้ีไ่ม่อ่านไม่ศกึษาแล้วจะมคีวามเจรญิ- 

งอกงามจะมคีวามรูจ้ะมคีวามสามารถมากดัง่ทีป่รากฏ 

เราจะเหน็ได้ว่าประวตันิกัปราชญ์ราชบณัฑิตแต่ละท่าน 

แต่ละคนล้วนเป็นนักอ่านตัวยงทั้งนั้นอ่านหนังสือ 

อ่านทุกอย่างอ่านทุกชนิดหรืออ่านชนิดใดชนิดหนึ่ง 

กต็ามให้รูแ้ท้ถงึแก่น		เมือ่เป็นดัง่นีก้ารทีเ่ป็นนกัอ่านนัน้ 

เท่ากับว่าได้สั่งสมความรู้ไว้เป็นอันมาก		ความรู ้

กว้างขวางความรูท้ีผู่อ้ืน่ได้ค้นคว้าขวนขวายเอามาให้		

ความรู้ท่ีท่านได้ไปเก็บมาจากในท่ีต่าง	ๆ	 เอามาให้

กับเราซึ่งเป็นผู้อ่าน

	 ลูกศิษย์เมื่อไรจะอ่านหนังสือ		เมื่อไรจะขยัน

อ่านหนังสือล่ะครับ		เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ

   
 ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน (ฟรี)
	 สถาบนัคอมพวิเตอร์	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	

จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์	 ส�าหรับ 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	 3-6	 (อายุ	 8-11	 ปี) 

เพื่อเสริมทักษะความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วง 

ปิดภาคเรียน	(ฟรี)	โดยจัดอบรม	2	กลุ่ม

กลุ่มที่ 1  อบรมวันที่	20	-	24	เมษายน	2558

กลุ่มที่ 2		อบรมวนัที	่27	เมษายน	-	1	พฤษภาคม	2558

อบรม	 	 เวลา	09.00	-	16.00	น.

 ผู้สนใจขอรบัใบสมคัรและสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้

- 17 เมษายน 2558	ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่ฝ่ายวิชาการ 

สถาบันคอมพิวเตอร์	ม.ร.	ชั้น	4	สอบถามรายละเอียด 

โทร.	0-2310-8816-18,	0-2310-8800

หรือที่	www.ru.ac.th	นอกจากนี้	ยังมีการลงทะเบียน

นักศึกษาเก่า	 (ส่วนภูมิภาค)	 ภาคฤดูร้อน/2557	 

ทางอินเทอร์เน็ต	ระหว่างวันที่	17	-	23	เมษายน	2558	

สอบถามรายละเอียดโทร.	0-2310-8610

ม.ร. ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าฯ       (ต่อจากหน้า 1)

ความพยายามและความบากบั่นของตนเองที่ฟันฝ่า

มาได้ หลังจากที่เรียนจบแล้ว นักศึกษาจะได้เริ่มต้น 

ชีวิตใหม่ด้วยการท�างาน ซึ่งจะไม่มีใครมาคอยบังคับ

หรือให้คะแนน ชีวิตจะไม่เหมือนวัยเรียนอีกต่อไป 

เมื่อถึงเวลาท�างานนักศึกษาจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ หาวธีิการและค้นหาค�าตอบให้เป็นทีย่อมรับ 

จึงขอให้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างให้เกิดคุณค่า

และประโยชน์มากที่สุด”

 คณบดีคณะวิศวะ	 กล่าวด้วยว่าส่วนชีวิต

การท�างาน	ให้ปฏบิตัตินอย่าหยิง่ทะนง	ขอให้หยิง่ทะนง 

ในเรื่องของความรู้เท่านั้น	 แต่เรื่องอื่นๆขอให้เป็น

ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเช่นรวงข้าวที่เม็ดเต็ม				

รู้จักที่สูงที่ต�่า	 ที่ควรที่ไป	 แล้วจะท�าให้เรายืนยงอยู่

ในแวดวงวชิาชพีได้อย่างมัน่คง	อย่าพลกิแพลงแต่งองค์

เพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตน	

	 ซึ่งรามค�าแหงมักบอกกับลูกศิษย์เสมอว่า 

จบไปแล้วต้องเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม	 และ					 

‘ดื่มนํ้าจากบ่อ อย่าลืมคนขุดบ่อ’ ดังที่	 รศ.รังสรรค์ 

แสงสุข	 ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวไว้	 นั่น

หมายความว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้ว	 อย่าลืม

นึกถึงครูบาอาจารย์	เจ้าหน้าที่	หรือเพื่อนๆที่ช่วยกัน

ดูแลและสนับสนุนให้ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ส�าเร็จ	

 “หลังจากนี้เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะเข้า

สู่การสอบไล่ ขอให้มีความตั้งใจและความพยายาม 

อย่าคิดมิชอบด้วยการลอกคนอื่น ขอให้ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ที่คณะก�าหนด เชื่อว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับ 

นกัศกึษาแน่นอน ขอฝากว่าเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาไปแล้ว 

ต้องพัฒนาอาชีพของตนเอง ต้องเรียนรู้ อบรม  

เพิ่มศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น 

 ขอให้ทุกคนที่ผ่านพ้นการฝึกฝนจากคณะ 

วศิวกรรมศาสตร์มาตลอด 4 ปีได้มแีต่ความสมัฤทธผิล 

ทกุประการ และขอให้องค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  

คุ้มครองและดลบันดาลให้ทุกคนสมหวัง มีแต่ความ

สดใส และความส�าเร็จในชีวิตได้สมความตั้งใจ เมื่อ

เข้าไปสู่การท�างานก็ขอให้เป็นดั่งดอกฝ้ายค�า ดอกไม้

ประจ�ามหาวิทยาลัย ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทุกที ่

ทกุถิน่ ขอให้ทุกคนได้งดงามผดุผ่องเหมอืนดอกฝ้ายค�า 

และอยู่ที่ใดขอให้เจริญงอกงาม”	 คณบดีคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์กล่าวในที่สุด

✎	 วัน-เวลา-สถานที่เรียน	(ตาม	ม.ร.30)	วันอังคาร

วันพฤหสับด	ี	วนัเสาร์	11.30	-	13.20		น.	อาคาร	SWB 

ห้อง	506		(อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

✎	 ตําราเรียน FR	 201(S)	 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	 3 

ซื้อได้ที่ศูนย์ต�ารา

✎	 ขอบเขตเนื้อหาวิชา (ตามหลักสูตร)	 ศึกษา

ภาษาฝร่ังเศสต่อจากFRE	1002	 โดยฝึกความเข้าใจ

และการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน	ฟัง	 พูด	 เขียน	

ในระดับที่สูงขึ้น

✎	 การวัดผล	 ข้อสอบอัตนัย	 5	 ข้อใหญ่	 เวลาสอบ	 

2	ชั่วโมงครึ่ง	

✎	วัน - เวลาสอบ  ตาม	ม.ร.30	

✎	 ข้อแนะนํา  ควรทบทวนพื้นฐานไวยากรณ ์

ท่ีเรียนรู้มา	 ฝึกการใช้ภาษาอย่างสม�่าเสมอด้วยการ

ท�าแบบฝึกหัดทั้งอ่าน	เขียน	ฟัง	พูด

 FRE 2001 

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3

รศ.ดร. นงนภัส  ตาปสนันทน์

ภาคภาคฤดูร้อน/57 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๒) วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

    

 
 
 
 
 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	รุ่นที่	 14	ประจ�าป ี

การศกึษา	2557	โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ 

คงสง	 รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	

เป็นประธาน	มนีายพิชญะ จันทรานุวัฒน์	กรรมการ

สภาวิศวกร	 และประธานอนุกรรมการอบรมและ 

ทดสอบความพร้อมในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม 

ควบคมุ	 บรรยายพเิศษ	 เรือ่ง	 “การพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ 

และศกัยภาพทางวชิาชพีวศิวกร”	 ภายในงานมีคณาจารย์ 

และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าร่วมงาน 

เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2558	ณ	ห้อง	301	ชั้น	3	อาคาร

ลายสือไท	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

 โอกาสนี้	 ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง	 กล่าวว่า 

การทีน่กัศกึษาจะจบไปเพือ่เข้าสูต่ลาดแรงงานในอาชพี 

วศิวกรได้นัน้	สิง่ส�าคญั	คือ	นกัศกึษาต้องกล้าแสดงออก

และกล้าแสดงความคิดเห็น	 เพื่อให้เกิดการยอมรับ

ในอาชพี	 เหมอืนเช่น	 ตกึระฟ้าทีป่ระเทศดไูบ	 ใครจะรูว่้า

วิศวกรทีอ่อกแบบและควบคมุการสร้างจะเป็นผูห้ญงิ 

ยุคนี้เป็นยุคที่ผู้หญิงจะต้องแสดงออก	 และสร้าง

บทบาทต่างๆให้โดดเด่นในอาชีพ	ตลอด	4	ปีที่เรียน

ตามหลักสตูร	 ให้ถือเป็นการสัง่สมบ่มเพาะเรือ่งวชิาการ

และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีทักษะต่างๆที่จะ

พบเห็นในการประกอบวิชาชีพจริงและจะต้องน�า

ความรู้ไปดัดแปลงใช้ในอาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญ

และสร้างประโยชน์ให้กับแวดวงวิศวกรไทย

 “นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมที่ออกไปสู่

การท�างานทีต้่องรบัผดิชอบต่อตนเองแล้ว เมือ่ถงึวนัที่

    
 
 
 
 
 

นักอ่าน 

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ลูกศิษย์ที่รักครับ	 ถ้าหากว่าเราสังเกตหรือ

เราได้ฟังข้อมูลข่าวสาร	แล้วคิดง่าย	ๆ 	ไม่ต้องไปคิด 

สับสนวุ่นวายก็จะเห็นเหตุเห็นผลได้ง่าย	 เพียงแต ่

จะลกึซึง้หรอืไม่นัน้กเ็ป็นอกีอย่างหนึง่		ครตูดิตาม

การสอบของนักเรียนท่ีจะใช้การสอบเพ่ือท่ีจะ

ศึกษาต่อ	 ที่ประกาศออกมาเป็นที่ทราบทั่วกันว่า

มีนักเรียนเก่งมาก		เป็นคนที่สอบได้เต็มร้อยนั้น 

ก็อยากจะบอกว่าคนเหล่านั้นเขามีวิธีของเขา		 

คนเหล่านั้นเป็นนักอ่านนักฟังแล้วก็นักปฏิบัติ 

คอืมคีวามสามารถในท้ังสามทาง		เอาทางแรกก่อน

นักเรียนโรงเรียนท่ีมาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวี

หลายคน	 ที่นักข่าวสอบถามมีการพูดตรงกัน

อยู่อย่างหนึ่งคือ	 เขาบอกว่าเขานั่งเรียนแล้วตั้งใจ 

ฟังครทูีส่อน		จากทีต้ั่งใจฟังแล้วกก็ลบัไปอ่านไปสรปุ- 

จากบทเรียนนั้น	 	และที่ส�าคัญที่สุดถ้าไม่เข้าใจก็

กลบัไปถามครหูรอืเกบ็ไปถามผูรู้	้ 	 จะแสดงให้เหน็ว่า 

คนที่จะเก่งในเรื่องการเรียนการศึกษาได้นั้น		 

จะต้องมีทักษะอย่างส�าคัญยิ่งใน	3	ประการ		คือ

เป็นนักฟังที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้จริง	 ๆ	 แล้วก็เป็นนักอ่าน	

เป็นนักถาม	นักขยายความทั้งหลาย		พูดง่าย	ๆ	ว่า

มีทั้งการฟังการถามการฝึกตนการท�าแบบฝึกหัด		

และมิใช่ว่านึกอยากจะท�าเมื่อไหร่ก็ท�าแต่ก็ต้อง

ท�าเป็นลักษณะนิสัยติดต่อกันจนติดเป็นนิสัย

	 ครูสัง เกตดูว ่านักปราชญ์ราชบัณฑิต		 

ผู้คนท้ังหลายท่ีทุกคนท่ีพบทุกคนท่ีเห็นทุกคน 

ที่ได้อ่านประวัติทุกคนที่ครูเห็นผลงานแสดงออก 

ทางสาธารณะกต็าม		แสดงออกในหนงัสอื	แสดงออก

ในละครในบทเรียนในการประพฤติในการ

ปฏิบัติต่าง	ๆ		มีความรุ่งเรืองทางปัญญาให้เห็น

มีการชี้น�าชี้แนะ		ท�าตนเป็นตัวอย่างอะไรต่าง	ๆ 

มากมายล้วนเป็นนกัอ่านท่ีส�าคญัท้ังสิน้		ในประวติั

ถ้าศึกษาให้ดีแล้วคนเหล่านั้นเป็นนักอ่าน

 จากที่ได้สัมผัสผลงานในทางตรงก็ดี		เช่น

เคยได้พดูคยุกบัท่านได้ฟังปาฐกถาได้ฟังการสัง่สอน

ได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่		ไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงทางอ้อมการศึกษางานของผู้อื่นการเรียน

รู้งานผู้อื่น	และเห็นผลงานของผู้อื่นเป็นประจักษ์		

เราก็ต้องวิเคราะห์ผลงานติดตามรวบรวมก็จะ

พบว่า		คนเหล่านั้นท�าอะไรคิดอะไรสร้างอะไร

ก็เจริญรุ ่งเรืองมีความเป็นอยู ่ที่น่ารักน่านับถือ		 

เราจะต ้องมาสรุปกันก ่อนว ่าท ่านเหล ่านั้น 

คนเหล่านั้นเขาท�าอย่างไร	

 คณะกรรมการภาคประชาชน	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงเชิญผู้ประกอบการหอพักย่านหัวหมากและ

วิทยาเขตบางนา	 รวมท้ังนักศึกษาผู้พักอาศัยฟัง	 “การเฝ้า 

ระวังภัยในหอพัก”	จาก	พ.ต.อ.ศรายุทธ  จุณณวัตต์  

ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก	 และฟัง 

การบรรยาย	“การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก”	และสาธิต 

วิธีการดับเพลิง	 โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก	

ในวันที่	 23	 เมษายน	 2558	 เวลา	 08.30	 -	 16.30	 น.	 

ณ	 ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

	 กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

แลก เปลี่ ยน เรี ยนรู้ และสร้ า งความสัมพันธ์กับ 

ผู้ประกอบการหอพัก	 เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้พักอาศัย 

ในหอพักมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย 

และภัยอันตรายต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในหอพักและชุมชน 

เพื่อจะได้เฝ้าระวังและรู้วิธีการป้องกันภัยอันตราย 

ดังกล่าว	 ท้ังน้ีเป็นการด�าเนินการต่อเน่ืองของมหาวิทยาลัย

ในการพัฒนาคุณภาพหอพักและชุมชนที่ได้จัดท�า

โครงการ	“หอพักติดดาว”	มาต้ังแต่ปี	2552	โดยได้ร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์		เขตบางกะปิ		เขตประเวศ 

สน.หัวหมาก		และ	สน.อุดมสุข

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย 

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ	เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	มอบโค	จ�านวน	3	ตัว	เป็นเงิน 

81,000	บาท	 ให้แก่	พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ 

แม่ทัพภาคที่	 1	 เพื่อน�าเข้าโครงการไถ่ชีวิต 

โค-กระบือ	 ถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสมหามงคลเเฉลิมพระชนมายุ 

60	พรรษา	2	เมษายน	2558	โดยมีอาจารย์ 

ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	 และบุคลากร	 ม.ร. 

ร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2558	ณ	บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่	1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.ให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก
“การระวังภัยและป้องกันอัคคีภัย”

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร.
ประชุมพิจารณาการพัฒนาหอพักและชุมชน

ประสบความส�าเร็จ ขอฝากว่าให้ตอบแทนบุญคุณ

ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนับสนุนให้เรียนหนังสือ

จนจบ หรือใครก็ตามที่ต้องส่งตัวเองเรียน ให้นึกถึง


