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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
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ม.ร.จัดประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ ประจำาปี 2558

เชิญนักวิชาการ นักวิจัยทุกสาขา ร่วมนำาเสนอผลงาน

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน	 

จัดให้มีการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ	ประจำาปี	2558	ในประเด็นเก่ียวกับประชาคม-

เศรษฐกิจอาเซียน	ระหว่างวันท่ี	2-3	กันยายน	2558	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

  อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาค- 

เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 สำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	 กรมปศุสัตว์	 สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

 (องค์กรมหาชน)	 และสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย	 จัดการประชุม

วิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ	 ประจำาปี	 2558	 ระหว่างวันที่	 2	 -	 3 

 กันยายน	2558	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ	

อบรมวิชา ENG พื้นฐานแก่นักศึกษา

นำาผลไปใช้แทนผลการสอบได้ทั้ง 4 วิชา

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีแจงนโยบายการเรียนการสอนภูมิภาค

คณาจารย์-ผู้ประสานงาน-กรรมการคุมสอบ

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำาแหงเปิดบรรยายสรุปวันเสาร์-อาทิตย์

สำาหรับนักศึกษาที่ ไม่สะดวกเข้าเรียนในวันปกติ

 ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์		คณะมนษุยศาสตร์	ม.ร. 

จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน		เพื่อฝึกอบรม 

แก่นกัศกึษาทีย่งัสอบไม่ผ่านวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน			(ENG	1001, 

ENG1002,	ENG	2001	และ	ENG	2002)	อบรม วันที่ 18 กรกฎาคม-  

13 สงิหาคม 2558	 ให้มีโอกาสเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษ- 

พื้นฐาน		จนสามารถสอบผ่านและสำาเร็จการศึกษาได้	ทั้งนี้ผู้เข้ารับ 

การอบรมท่ีผ่านการทดสอบสามารถนำาผลสอบไปใช้แทนผลการสอบ

วิชาพื้นฐานทั้ง	4	วิชา	ดังกล่าวได้	รายละเอียดดังนี้	

 กลุ่ม A	วิชา	ENG1001			ENG2001	

อบรมวันที่	20,	21,	22,	23,	24,	27,	28,	29	ก.ค.	58		เวลา	17.30-21.00	น.

 กลุ่ม B วิชา	ENG	1002		ENG2002

อบรมวันที่	3,	4,	5,	6,	7,	10,	11,	13,	ส.ค.	58		เวลา	17.30-21.00	น.

 กลุ่ม C	วิชา	ENG1001		ENG1002		ENG2002		

อบรม	 วันเสาร์ที่	 18	 ก.ค.	 58,	 วันเสาร์ที่	 25	 ก.ค.	 58,	 วันเสาร์ที่	 

1	ส.ค.	58,	วันเสาร์ที่	8	ส.ค.	58		เวลา	08.30-16.30	น.

 กลุ่ม D	วิชา	ENG1001		ENG1002		ENG2001	ENG2002 

อบรม	วนัอาทติย์ที	่19	ก.ค.	58,	วนัอาทติย์ที	่26	ก.ค.	58,	วนัอาทติย์ที่  

2	ส.ค.	58,	วนัอาทิตย์ที	่9	ส.ค.	58	เวลา	08.30-16.30	น.

   
 

   
 ม.รามคำาแหงรับนักศึกษา 

สาขาแพทย์แผนไทย

ม.รามฯ รับสมัคร M.B.A.
สำาหรับนักบริหารรุ่นใหม่
	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

เปิดรับสมัครผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 และ

รับผู้ที่กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

ที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่	 50	 หน่วยกิตขึ้นไป 

สมัครเรียนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาต่อ 

ปริญญาโท	(Pre-M.B.A.)	หลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต	 สำาหรับนักบริหารรุ่นใหม่	 (หัวหมาก)	

(M.B.A.	Young		Executives)	รุ่นท่ี	19		ใน	3	สาขาวิชา 

คือ	สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

และสาขาวิชาการตลาด   (อ่านต่อหน้า 10)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เปิดบรรยายสรุปพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย ์

ภาค	1	ปีการศึกษา	2558	สรปุเนือ้หาวชิาละ	8	ช่ัวโมง	เพิม่โอกาสให้นกัศกึษา	ม.ร.	

ที่ไม่สะดวกเข้าเรียนในวันธรรมดาได้ฟังบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ	

ทั้งนักศึกษาเทียบโอนและนักศึกษาปกติ

	 สำาหรบัการบรรยายสรปุจดัขึน้ในวนัเสาร์และอาทิตย์	 เวลา	08.00-17.00	น. 

(วิชาละ	8	ชั่วโมง)	ค่าธรรมเนียมกระบวนวิชาละ	200	บาท	สมัครเรียนได้ตั้งแต่

บัดนี้- 27 สิงหาคม 2558	ณ	อาคาร	สวป.ชั้น	6		กระบวนวิชาใดที่นักศึกษาลง

ทะเบยีนบรรยายสรปุไม่ครบ	100	คน	มหาวทิยาลยัจะไม่เปิดบรรยายและจะคนืเงนิ

ให้กับนักศึกษา	 ทั้งนี้	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาตามตารางที่กำาหนดในภาค 

1/2558	สามารถลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายสรุปในกระบวนวิชาดังกล่าวได้	

 กระบวนวิชาที่เปิดบรรยายสรุป จ�านวน 32 วิชา	 ได้แก่	 POL3301		

THA1001		LAW2001		POL2300		LAW2002		LAW2004		PHI1003		POL2302	

POL1101	ECO1003	POL3310*	POL3329*		POL3314*		POL3315*	POL3317*	 

POL3313*	POL4182*	POL2100		LAW1001	PSY1001	

 อธกิารบดแีจงนโยบายการเรยีนการสอนภมูภิาค 

ฝากคณาจารย์ผูบ้รรยาย ผู้ประสานงาน และกรรมการ- 

คุมสอบ ส่ือสารด้วยปิยวาจา ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น

ไปตามมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ด้วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นประธาน 

เปิดการประชมุชีแ้จงนโยบายการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา	 อาจารย์ผูบ้รรยาย 

อาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน	 ผู้ช่วยอาจารย์และกรรมการคุมสอบ	 จัดโดยฝ่าย- 

บณัฑติศกึษาภมูภิาค	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	โดยม	ีรองศาสตราจารย์รงัสรรค์  แสงสุข 

พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข	อดตีอธกิารบดี	ม.ร.	รองศาสตราจารย์ 

ดร. นวลละออ  แสงสขุ รองอธกิารบดฝ่ีายบณัฑติศกึษาส่วนภมูภิาค	คณะผูบ้รหิาร

คณาจารย์	 และกรรมการคุมสอบ	 ร่วมประชุม	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2558	 

ณ	ห้องประชุม	321	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย	

 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม	่

ระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรการแพทย ์

แผนไทยบัณฑิต	(ภาคพิเศษ)	สาขาวิชาการ 

แพทย์แผนไทย	 (เพ่ิมเติม)	ภาค	1	 ปีการศึกษา	2558 

ตั้งแต่บัดนี้	-	28	มิถุนายน	2558	ณ		คณะ- 

วิทยาศาสตร์	อาคาร	SCO	ชั้น	2	ห้อง	209 

เวลา	10.00	-	15.30	น.	

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

หมายเลขโทรศัพท์	0-2310-8684-5	หรือที่

เว็บไซต์	www.rsa.sci.ru.ac.th	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ม.ร.จัดประชุมวิชาการฯ                (ต่อจากหน้า 1)อธิการบดีฯ                                     (ต่อจากหน้า 1) อบรมวิชา ENGฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามคำาแหง	 กล่าวว่ามหาวทิยาลยั

รามคำาแหง	สาขาวิทยบรกิารฯ	ส่วนภมูภิาค	ทัง้	23	จงัหวดั 

ต้องทำาหน้าที่ให้โอกาสและขยายโอกาสทางด้าน

การศึกษากับประชาชนในท้องถ่ินอย่างทั่วถึง	 และ 

ต้องพยายามจัดกิจกรรมต่างๆ	 ให้นักศึกษาได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมมากขึ้นด้วย	 โดยในปีการศึกษา	 2558 

มหาวทิยาลยัได้ประสานงานกบัธนาคาร	 ให้นกัศกึษา

สามารถชำาระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร 

และสามารถชำาระผ่านบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย 

แบ่งชำาระ	0%	นาน	3	เดือน	ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

และทำาให้มีจำานวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น	

 “แม้ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัต่างๆ จะเปิดการเรยีน 

การสอนในระดับปริญญาโทและพยายามที่จะขยาย 

สาขาวชิาออกไปมากข้ึนเร่ือยๆ กต็าม แต่มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงของเรา เป็นมหาวทิยาลยัของรฐั ต้องปฏบิตัิ

ตามกฎ ระเบียบ และกติกา รวมทั้งต้องมีมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาเดียวกับส่วนกลาง ดังนั้น  

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องก�าหนดนโยบาย

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่ อาจารย์

ผู้บรรยาย อาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน ผู้ช่วยอาจารย์

และกรรมการคุมสอบ ได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน”

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่านโยบายส�าหรับ

อาจารย์ผูบ้รรยาย		คือ	การปรบัโครงสร้างการประเมนิผล 

คะแนนเต็ม	 100	 %	 ให้แยกออกเป็น	 4	 ส่วน	 คือ	

คะแนนเข้าห้องเรียน	 10%	คะแนนสอบรายสัปดาห์	

30%	คะแนนรายงาน	20%	และคะแนนสอบปลายภาค 

40%	 เพื่อความยุติธรรมและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

ทุกวิชา	 และเรื่องต�าราเรียน	 ขอให้อาจารย์ผู้สอน

เตรียมพร้อมเรื่องตำาราเรียนก่อนจะสอน	 1	 สัปดาห์	

ทั้งนี้หากมีการนำาคำาบรรยายของอาจารย์ท่านอ่ืน

มาประกอบการสอนขอให้ระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย	

นโยบายอาจารย์ผู้ประสานงาน	 ให้ปฏิบัติตามคู่มือ

ที่ได้รับ	 และไม่ควรเสนอข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกับ

อาจารย์ผูส้อน	และสำาหรบันโยบายกรรมการคมุสอบ

เรื่องการจับทุจริตในการสอบ	 ขอให้ปฏิบัติเป็น 

แนวเดียวกันคือให้นักศึกษาทำาข้อสอบจนเสร็จ 

และเขียนรายงานกำากับที่กระดาษข้อสอบ	 ส่งตาม

ขั้นตอนต่อไป		 	 	

 “มหาวทิยาลยัขอเน้นเรือ่ง ปิยวาจา เป็นเรือ่งส�าคญั

คอืขอให้ผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องทกุคนพดูคยุกบันกัศกึษา

ด้วยปิยวาจา ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และขอฝาก

ให้ทกุสาขาวทิยบรกิารฯ ช่วยกนัสร้างเครอืข่ายในท้องถิน่ 

โดยวิชาไหนที่สามารถเชิญวิทยากรพิเศษในท้องถ่ิน

ที่มีต�าแหน่ง หน้าท่ี และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

มาร่วมบรรยายในกระบวนวชิาต่างๆ ได้กข็อให้เชญิมา 

เพราะนอกจากจะได้ประสานความสัมพันธ์ระหว่าง

กันแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย” 

 อธิการบดี	 กล่าวอีกด้วยว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

มีนโยบายเดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าไป

สู่บุคคลใน	4	กลุ่ม		คือ	1) กลุ่มนักศึกษาเก่าที่เรียนแล้ว

ไม่จบ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรื่องการเทียบโอนให้นักศึกษาเก่ากลับมาเรียน 

โดยในปีที่ผ ่านมามหาวิทยาลัยไม ่ เก็บค่ารักษา

สถานภาพนักศึกษาและให้เทียบโอนหน่วยกิต 

ได้มากขึน้	ซึง่ดำาเนนิการไป	2	คณะ	คอื	คณะรฐัศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ	 ทำาให้มีนักศึกษาเก่ากลับมาเรียน 

เพิม่ขึน้จำานวนมาก	2) กลุม่นักศกึษา Pre-degree	ซึง่เป็น 

กลุม่ทีก่ำาลงัขยายตวัมากขึน้	 และมตีวัอย่างของบณัฑติ	

Pre-degree	 ที่ประสบความสำาเร็จในสาขาอาชีพและ 

เป็นแบบอย่างให้เหน็เพิม่ขึน้ด้วย	3) กลุม่คนวยัท�างาน

ในตลาดแรงงานที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี	 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ยังมีกำาลังซื้อ	 และไม่มี

เวลาเข้าเรียนแบบปกติทั่วไป	 และ4) กลุ่มผู้สูงวัย  

อาย ุ50 ปีขึน้ไป 	ถอืเป็นอีกกลุม่หน่ึงทีอ่ยากเรยีนหนังสอื 

และรามคำาแหงก็เอื้อเร่ืองเรียนให้กับทุกเพศ	ทุกวัย 

ท่ีต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริง	 มหาวิทยาลัย 

จึงขอความร่วมมือบุคลากรรามคำาแหงทุกฝ่าย	 

ช่วยกันทำาหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์	 บอกกล่าว

และชกัชวนให้มาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงต่อไป

 สถานที่อบรม	อาคารเรียนภายใน	ม.ร.

 รบัสมคัร วนัอาทติย์ที ่ 12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารเวียงค�า ห้อง 101 

(VKB 101) รามฯ 1

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 1.	 เป ็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 2.	 เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 

หนึ่งภาคการศึกษา	(ไม่นับภาค	1/2558)

	 3. เคยลงทะเบียนวิชาที่ต ้องการสมัคร 

มาแล้วไม่น้อยกว่า	4	ครั้ง	(ไม่นับภาค	1/2558)

**ไม่นับรวมการสอบซ่อมทุกภาคการศึกษาและ 

ไม่นับการลงทะเบียนภาค 1/2558**

	 4.		ต้องเข้าเรียนทุกครั้งตลอดโครงการฯ

	 5.	 จะต้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครเข ้ารับ 

การอบรมในภาค	1/2558

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

	 1.		บัตรประจำาตัวนักศึกษา

	 2.	 ใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน

วิชานั้นมาแล้ว	4	ครั้ง	(ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้)	 	

	 3.	 ใบเสรจ็รบัเงนิทีม่เีครือ่งหมาย	 X	 หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา”	อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

	 4.		เงินค่าอบรมตามจำานวนวิชาที่สมัคร

 ค่าอบรม	วิชาละ	2,800.-	บาท	รวมค่าทดสอบ

แล้ว	(กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

 *เงินค่าอบรมจะคืนให้เฉพาะในกรณีที่เกิด

ความผิดพลาดของผู้ด�าเนินโครงการฯ เท่านั้น*

 อุปกรณ์การเรยีน	 นกัศกึษาต้องนำาตำาราเรยีน

ของมหาวิทยาลัย	 (มีจำาหน่ายที่ศูนย์หนังสือ	 ม.ร.)	

สมุด	ดินสอ	2B	และยางลบมาทุกครั้ง

 การทดสอบ	 มกีารทดสอบทกุครัง้ทีเ่รยีน

และหากผ่านการทดสอบจะได้รบัเกรด	C	ซึง่สามารถ

ใช้ผลสอบของวิชาที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ	

แทนผลสอบวชิาท่ีได้ลงทะเบยีนในภาคเรยีนที	่ 1/2558 

 การประกาศผล ประกาศผลครัง้เดยีวพร้อมกบั 

การประกาศผลสอบทางการ	ภาค	1/2558		ของมหาวทิยาลยั  

ดงันัน้	 ผูเ้ข้าอบรมจะต้องลงทะเบียนเรยีนวชิาทีส่มคัร 

เข้ารับการอบรมในการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย 

ในภาค	1/2558	 (โครงการฯ	ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง

ผลการสอบล่วงหน้าแก่นักศึกษา)

	 นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลโครงการฯ	

ได้จากข่าวรามคำาแหง	 หรือป้ายประชาสัมพันธ์		

บรเิวณลานปสาน		คณะมนษุยศาสตร์		หรอื		www.ru.ac.th 

และ	Fanpage:	Department	of	English	and	Linguistics, 

Ramkhamhaeng	University	หากมปัีญหาหรอืข้อสงสยั 

โปรดติดต่อหมายเลขโทรศพัท์ต่อไปนีใ้นวนัจนัทร์	-	ศกุร์	 

(เวลาราชการ)	 095-593-8431,	 089-829-1605, 

089-455-4232,	 081-583-6968,	 080-080-7689, 

098-287-2537,	 087-715-9419,	 085-137-4087,	

081-842-7592

การจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ 

ครั้งนี้	 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์	 นักวิชาการ	 นิสิต	

นักศึกษา	 และนักวิจัยจากสาขาวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 ได้นำาเสนอผลงานวิจัย	ซึ่งเป็นการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์และความ

ชำานาญในด้านการวิจัยระหว่าง	 อาจารย์	 นักวิชาการ	

นิสิต	 นักศึกษา	 และนักวิจัย	 ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ	 เพ่ือให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงานท่ีดำาเนินการวิจัยและนักวิจัย 

ในระดับนานาชาติ

 ประเด็นการน�าเสนอผลงานเก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญ

ต่อการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก	 โดยยึด

ขอบข่ายของหัวข้อที่นำาเสนอผลงานวิจัยตามความ

สำาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ซึ่งแบ่งเป็น 

กลุ่มสาขาการวิจัย	 เป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่ 1  

กลุ่มการศึกษา	ภาษา	และศิลปวัฒนธรรม	กลุ่มที่ 2  

กลุ่มสังคม	 เศรษฐกิจ	 กฎหมาย	 และการเมือง	 และ

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี		และส่ิงแวดล้อม 

	 ขอเชิญ	 อาจารย์	 นักวิชาการ	 นิสิต	 นักศึกษา	

และนักวิจัย	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ร่วมส่ง

บทความเพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยที่เป็นข้อมูลใหม่	

ต้ังแต่บัดน้ี- 30 มิถุนายน 2558 โดยส่งบทความดังกล่าว

ได้ทางระบบออนไลน์	 ที่www.ruirc2015.ru.ac.th	 

ในรูปแบบการนำา เสนอผลงานแบบปากเปล่า	 

(oral	 presentation)	 หรือรูปแบบโปสเตอร์	 (poster	

presentation)	เป็นภาษาอังกฤษ

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่	สถาบันวิจัย

และพัฒนา	อาคารสุโขทัย	ชั้น	12	โทร.0-2310-8696	

หรือ	สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน	อาคารสุโขทัย 

ชั้น	 12	 โทร.0-2310-8694	 ดูรายละเอียดได้ที่	 www.

ruirc2015.ru.ac.th



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 จดังาน 

RU	Road	Show	2015	แนะนำาการเรียน 

การสอนและอำานวยความสะดวก 

ในการสมคัรนกัศกึษาใหม่	 เปิดให้ผูส้นใจ

สมัครเรียนภายในงานโดยใช ้บัตร-

ประจำาตัวประชาชนสมัครเพียงใบเดียว

และไม่ต้องซื้อใบสมัคร	 เมื่อวนัที	่ 10-12	

มิถุนายน	2558	ณ	ลานชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	พระราม	3

	 ภายในงานมนีทิรรศการแนะนำาการเรยีนการสอน		แนะแนวการศึกษา

กับการเลือกสาขาวิชาและคณะที่ตรงใจ	โดยสำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล	 (สวป.)	 และบริการตรวจสุขภาพตาจากผู้เชี่ยวชาญ

คณะทัศนมาตรศาสตร์	

  

  

  

  

  

  

 

	 ตลอดการจัดงานทั้งสามวัน	 มีการแสดงของนักศึกษา	 RU	 Chorus   

RU		Band		วงดนตรโีฟล์คซองและการแสดงจนิตลลีาจากคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

กลุม่	RU	STEP	วทิยาเขตบางนา	การแสดงจาก	มนชัญา อาร์ย ู Thailand’s 

Got Talent	และฟังเพลงอมตะจากศิลปินรับเชิญ	นายวินัย  พันธุรักษ ์

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	 ม.ร.ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	

นกัศกึษา	 นักเรยีนและประชาชนทัว่ไปร่วมกจิกรรม	และสอบถามเก่ียวกับ

การเรยีนการสอน		เพือ่เป็นข้อมลูเตรยีมตวัในการสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่

                 

        

  

 นอกจากนี	้ ยงัมกีารประกวดรายการ RU Young Talent	 เวทปีระชัน

ความสามารถของนกัเรยีนชัน้	 ม.ปลาย	ทีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรก	 จำานวน 

10	 ทีม	 เพื่อเฟ้นหาทีมสุดยอดความสามารถ	 โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือก

มีจ�านวน 5 ทีม	 ได้แก่	 1) ทีม The Erawan DSRU โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 2) ทมี วงเควสชัน่มาร์ค แบนด์ วทิยาลยันาฏศลิป์  

3) ทีม มาเล่นกันเถอะ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 4) ทีม Z.I. (แซด. ไอ.)  

โรงเรยีนศกึษานาร	ีและ		5) ทมี BOY THE ACTS โรงเรยีนนวมินทราชนิทูศิ- 

บดินทรเดชา ซึ่งท้ัง	5	ทีมนี้จะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศท่ีศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ต่อไป

  ใครที่สนใจข้อมูล 

การเรี ยนการสอน 

ที่ม.รามคำาแหง	ยังสามารถร่วมกิจกรรม	“RU	Road	Show	2015” 

ได้อีก	1	ครั้ง	วันท่ี  22 - 24  มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การค้า-

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว บริเวณชั้น 1 โซนเอ สอบถาม 

รายละเอยีดได้ทีโ่ทร.	0-2310-8045-7	หรือ	www.ru.ac.th	

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ 

ปรสิทุโธ	มรณภาพแล้วเมือ่เวลา	๑๑.๔๕	นาฬิกา 

ของวันที่	 ๑๖	พฤษภาคม	พุทธศักราช	

๒๕๕๘	

 “ข่าวรามคำาแหง”	 และชาวรามคำาแหง 

ทั้งมวลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง 

ต่อการจากไปของท่าน	ซึ่ง

	 เป ็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ 

อกีครัง้	สำาหรบัชาวพทุธและประชาชน

คนไทยทั่วไป

	 พระเทพวิทยาคม	 เป็นเจ้าอาวาส

วัดบ้านไร่	 อำาเภอด่านขุนทด	 จังหวัด

นครราชสีมา

 มรณภาพเม่ืออาย	ุ๙๒	ปี	นับจำานวน

พรรษาได้	๗๑	พรรษา

 ท่านเกดิเมือ่วนัที	่๔	ตลุาคม	พทุธศกัราช 

๒๔๖๖	 ท่ีบ้านไร่	 ตำาบลกุดพิมาน	 อำาเภอ-

ด่านขุนทด		จงัหวดันครราชสมีา	ในครอบครัว 

ของชาวไร่ชาวนา

	 ท่านอปุสมบท	ณ	วดัถนนหกัใหญ่ 

ตำาบลกุดพิมาน	เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	

๒๔๘๗	ได้รับฉายาว่า	“ปริสุทโธ”

	 	 	 	 หลวงพ่อคูณเป็นพระที่มีจริยวัตร 

ที่เรียบง่าย	และเป็นกันเอง	ท่านจึงเป็น 

ท่ีเคารพศรัทธา	 ของลูกศิษย์และ

พุทธศาสนิกชน	ทั่วประเทศ

 ขณะเดยีวกนัท่านยงัเป็นพระนกัเทศน์ 

สอนประชาชนด้วยคำาง่ายๆ	และ	

 เป็นพระเกจิอาจารย์ทีส่ร้างวัตถมุงคล

มากมาย	ซึ่ง

 มีพุทธคุณด้านเมตตา มหานิยม

และแคล้วคลาด 

รามคำาแหงจัดงาน RU Road Show 2015  

แนะแนวการศึกษาที่เซ็นทรัล พระราม 3

ทีม The Erawan DSRU ทีม วงเควสชั่นมาร์ค แบนด์ ทีม มาเล่นกันเถอะ

ทีม Z.I. (แซด. ไอ.) 

ทีม BOY THE ACTS



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

อนัมสยามมิตร: ตามรอยเสด็จท่องเที่ยวเวียดนาม (1)

 อนัมสยามมิตร
1
	 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ี ทรงพระราชนพินธ์ไว้เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชดำาเนนิเยอืนสาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ	 ระหว่างวันที่	 17	 -	 23	 กุมภาพันธ์	 2536	 โดย

เสด็จพระราชดำาเนินสถานท่ีสำาคัญของทุกภาคในประเทศ	 แม้กาลเวลาจะล่วงเลย	

หากแต่พระราชนิพนธ์ฉบับนี้	 ยังสามารถเป็นคู่มือนำาทางเพ่ือการท่องเท่ียว	 และ 

เรียนรู้จักประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

 บทความนี้	 จึงมุ่งท่ีจะใช้สถานท่ีท่ีเสด็จพระราชดำาเนินเยือนในครั้งนั้น	 

เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรู้จักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	และให้ข้อมูลเพื่อการ

เดินทางท่องเที่ยวในบางแห่งที่มีความสำาคัญ	 อันสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และ

วถิชีวีติของชาวเวยีดนาม	โดยอาจมีเกร็ดตำานานทีช่วนรู้บางเรือ่งแทรกไว้ให้จดจำาได้ง่าย

	 เมืองฮานอย	หรือออกเสียงตามสำาเนียงภาษาเวียดนามว่า	 ห่า	 โหน่ย	 (Hà Nội)	 

มีความหมายตามตัวอักษรดังนี้	 ห่า	 (Hà)	 หมายถึง	 นำ้า	 นำ้าในที่นี้หมายถึง	 แม่นำ้าแดง	

ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่และหล่อเลี้ยงประชาชนชาวฮานอย	 ส่วน	 โหน่ย	 (Nội)	 หมายถึง	

ข้างใน	 เมื่อรวมทั้งสองคำาเข้าด้วยกันแล้ว	 มีความหมายว่า	 เมืองที่ตั้งอยู่ด้านในของ

แม่นำ้าแดง

	 ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี	 1010	 ช่วงกลางรัชสมัย

กษตัรย์ิลี	้ ท้าย	โต่	 (Lý Thái TỖ)	ใช้ชือ่ว่าเมือง	ทงั	ลอง	(Thăng LOng)	แปลว่า	มงักรเหนิ	 

ด้วยตำานานเล่าว่า	 กษตัรย์ิของเวยีดนามพระองค์นีท้อดพระเนตรเหน็มงักรขนาดใหญ่ 

สีทองบินขึ้นจากทะเลสาบด้านตะวันตกของเมือง	พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการ

ย้ายเมืองหลวงจากเมือง	ฮวา	ลือ	(HOa Lư)	ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดนิงห์	บินห์	มาที่	ได	ลา	

(Đai	La)	ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเมืองฮานอยในปัจจุบัน

 

 

 	 ในรัชสมัยนี้ ได ้สร ้างสถานที่สำาคัญ 

ของเมืองฮานอย	ไว้คือ	วัดเสาเดียว	(ChÙa Một Cột)	และวิหารวรรณคดี	(Văn	Miếu)	

ฮานอยเป็นเมืองหลวงอยู่ถึงปี	 1787	 เมื่อราชวงศ์เลหมดอำานาจ	 และกษัตริย์ยา	 ลอง	

(Gia	Long)	ย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่เมืองเฮว้	 (Huế)	บริเวณภาคกลางของประเทศ

เวียดนาม	

 ตัง้แต่ปี	 1902	 ถงึปี	 1953 

ฮานอยกลับมาเป็นเมืองหลวง 

ของประเทศเวียดนามอีกครั้ง 

ภายใต้การปกครองของประเทศ- 

ฝร่ังเศส	ในเวลานัน้	ชาวฝรัง่เศส 

ผู ้ เข ้ ามาปกครองเวียดนาม

ได ้ตบแต ่งเมืองฮานอยตาม

รูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป	 

เช่น	 โรงละคร	 โบสถ์คริสต์

กลางเมืองฮานอย

	 ปี	 1954	 ฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม	 และ

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ตั้งแต่ปี	1976	จวบจนปัจจุบัน

	 สภาพเมืองหลวงฮานอยในปัจจุบันจึงมีความผสมผสานกันระหว่าง

สถาปัตยกรรมโบราณพื้นบ้าน	 สถาปัตยกรรมตะวันตก	 และสถาปัตยกรรมเวียดนาม

ยุคใหม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	บ้านของชาวเวียดนามที่เมื่อทางการจัดสรรที่ดินให้กับ

ประชาชน	 ทุกคนต่างต้องการท่ีดินที่มีหน้าบ้านติดถนน	 จึงต้องแบ่งปันพ้ืนที่อย่าง

เท่าเทียมกัน	การสร้างบ้านของชาวเวียดนามยุคใหม่จึงเป็นรูปแบบบ้านที่มีหน้าบ้าน

แคบ	แต่ลึก	และเน้นความสูง	เพื่อเพียงพอกับการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว

                                 

 

	 บางย่านของเมืองฮานอยยังคงรักษาสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสไว้อย่างงดงาม	

ซึง่ส่วนมากมกัจะเป็นสถานทีร่าชการ	อาคารเหล่านีส้ร้างตัง้แต่ครัง้ฝรัง่เศสเข้าปกครอง

เวยีดนามก่อนทีจ่ะคนืเอกราชให้		อาคารเหล่านีย้งัคงได้รบัการดแูลให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์

 

 ฮานอยในปัจจุบนัพฒันาเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามทนัสมยัมากขึน้	 แต่ยงัคงตัง้อยู่ 

บนพื้นฐานที่งดงามด้วยรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมาอย่าง

ยาวนาน	การเสด็จพระราชดำาเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม- 

ราชกุมารีในครั้งนั้น	 ชวนให้เราได้ติดตามและเข้าใจที่มาของประเทศเวียดนาม 

ได้เป็นอย่างดี	 โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินเยือนสถานที่ต่างๆ	 ในเมืองฮานอย

ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                               คณะมนุษยศาสตร์

กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

1	ชื่อ	“อนัมสยามมิตร”	อนัม	หรือ	อานนาม	(An	Nam)	มีที่มาจากการเรียกชื่อประเทศในอดีตของประเทศเวียดนาม	ซึ่งเปลี่ยนมาจากหนาน	 เหยว่	หรือ	นามเหวียด	แล้วจึงเป็น	อานนาม		 

นาม	(Nam)	ภาษาเวียดนาม	หมายถึง	ภาคใต้	ในที่นี้หมายถึงภาคใต้ของประเทศจีน	ซึ่งเป็นการเรียกอาณาจักรแห่งหนึ่งในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองจีน

วัดบิก โด่ง วัดสำาคัญของเมืองฮวา ลือ

พระราชวังกษัตริย์ เมืองเฮว้

โบสถ์คริสต์โรงละคร

อาคารบ้านเรือนที่ประกอบอาชีพ และอยู่อาศัยในปัจจุบัน

ทำาเนียบประธานาธิบดี

(อ่านต่อฉบับหน้า)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

อาจารย์ตูซาร์ นวย                                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน แรงงานพลัดถิ่น (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คำาเรียกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ	 เช่น	 เคร่ืองเขียน	 เคร่ืองใช้ห้องครัว	

เครื่องใช้ห้องนำ้า	ฯลฯ	ในภาษาเมียนมามีดังนี้

	 เมือ่ตอนท่ีแล้วผมเขียนถงึการอพยพย้ายถิน่ของผูค้น	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การเดนิทางข้ามนำา้ข้ามทะเลไปยังดนิแดนอืน่	 ซ่ึงแน่นอนว่าไม่ได้เดนิทางไปฟร	ี ๆ 

อยู่แล้ว	คำาถามที่ผมตั้งไว้ก็คือผู้อพยพย้ายถิ่นเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ยากจนหาเงิน

ที่ไหนมาใช้จ่ายในการเดินทาง

	 ผมขอตอบคำาถามนี้จากกรณีใกล้ตัวก่อน	 ก็คือการเดินทางของคนจีน 

มาเมอืงไทย	ซึง่แม้จะไม่ไกลสกัเท่าไหร่แต่กต้็องเสยีค่าใช้จ่ายพอสมควร	คนท่ีจะ

เดินทางมาไม่มีเงินพอ	 แต่ที่ลงเรือมาได้นั้นเป็นเพราะมีนายหน้าควักกระเป๋า

จ่ายเงินให้ก่อน	 โดยมเีง่ือนไขว่าเมือ่ถงึจดุหมายปลายทางแล้วต้องทำางานใช้หนี้

ค่าเดินทางให้	 พอมาถึงเมืองไทยก็ต้องทำางานตามที่เจ้าของเงินสั่ง	 ส่วนใหญ่ 

กเ็ป็นกรรมกรแบกหาม	 ทำาเหมอืงแร่	 ทำาไร่อ้อย	 ทำางานโรงงานนำา้ตาล	 เป็นต้น	

ก้มหน้าก้มตาทำาไปจนกว่าจะชดใช้ค่าเดินทางได้หมด

	 เนือ่งจากเจ้าของกจิการในไทย	 (ซึง่กเ็ป็นคนจนีด้วยกนันัน่แหละ)	 ต้องการ

แรงงานจำานวนมาก	 นายหน้าจดัหาแรงงานจงึมรีายได้จากการหาแรงงานมาให้ 

และรำ่ารวยกันขึ้นจากการค้าแรงงานเหล่านี้จนเกิดการแก่งแย่งชิงดีกัน	 

ความขัดแย้งนำาไปสู่การตั้งสมาคมลับหรืออ้ังยี่ขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองธุรกิจ	

สมาคมลับเหล่านี้มีหลายสมาคมและมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่อยมาต้ังแต่สมัย

รัชกาลที่	 3	 จนถึงสมัยรัชกาลที่	 5	 ที่ถึงกับเข่นฆ่ากันเองก็มีหลายครั้งจนไทย

ต้องส่งทหารเข้าไปปราบปราม	 แต่ก็จับลงโทษได้แค่ระดับหางแถว	 เพราะตัว

หัวหน้าไปขึ้นทะเบียนเป็นคนในบังคับ	 (subject)	 ของชาติตะวันตก	 ซ่ึงใน

ยุคนั้นจะได้	 “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต”	 ซึ่งแปลว่าทำาผิดแล้ว	 ให้ตัดสินคด ี

โดยศาลกงสุลของชาติตะวันตกไม่ต้องขึ้นศาลไทย

 ถ้ามองไกลออกไปจากประเทศไทยบ้าง	 ผมจะขอยกกรณีคนอังกฤษ 

ทีเ่ดนิทางไปอเมรกิายคุอาณานคิมกแ็ล้วกนั	ค่าใช้จ่ายเดนิทางข้ามทวปีจากยโุรป 

ไปอเมริกานั้นแพงกว่าเดินทางจากจีนมาไทยมาก	 คนจะเดินทางซึ่งส่วนใหญ ่

ยากจนไม่มีทางหาค่าเดินทางเองได้แน่นอน	 แต่ที่เดินทางมาได้ก็เพราะม ี

คนออกเงินให้เหมือนกัน	และที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือพอไปถึงแล้วก็ต้อง

ทำางานใช้หนีค่้าเดนิทาง	 ซ่ึงในกรณนีีเ้ขาทำาสญัญากนัแน่นอนว่าต้องทำางานให้	 

7	 ปีจึงจะเป็นอิสระ	 ในช่วงที่ต้องทำางานใช้หนี้นั้นคนเหล่านี้ก็มีสภาพไม่ต่าง 

ไปจากทาสสกัเท่าไหร่	จะดกีว่ากต็รงท่ีมโีอกาสพ้นจากภาวะถูกบังคบัใช้แรงงาน

ได้แน่นอน	และเพื่อเล่ียงไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานทาส	คนที่ทำางาน

เหมือนทาสชั่วคราวเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าเป็น	 indentured	 servant	 (แรงงาน 

ที่ผูกพันตามสัญญา)	ไม่ใช่	slave	(ทาส)

	 ในช่วงที่สหรัฐฯ	 พ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วและกำาลัง

สร้างทางรถไฟขนานใหญ่ทั่วประเทศซ่ึงต้องใช้กรรมกรจำานวนมาก	 งานนี้

เป็นงานหนัก	 จะเอาแรงงานทาสมาใช้ก็ไม่คุ้มเพราะทาสแต่ละคนมีราคาแพง

และเหมาะที่จะใช้เป็นกรรมกรในไร่ฝ้ายมากกว่า	 ในตอนนี้เองได้มีการชักนำา

คนจีนให้เดินทางมาทำางานในอเมริกาด้วยวิธีเดิม	ๆ 	ที่ทำากันมานั่นเองคือมี 

นายหน้าออกเงินให้ก่อนแล้วไปทำางานใช้หนี้		ธุรกิจแบบนี้ถ้าเป็นยุคปัจจุบัน

ก็คือที่เขาเรียกกันว่า	“ค้ามนุษย์”	นั่นเอง

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

บะ	กาน	เซ้	ซีน ซิงค์ล้างจาน

บะ	กาน	บี	โด ตู้เก็บจาน

บะ	กาน	เย	ซิ	ซีน ที่ควำ่าจาน

แล่	นี้ ผ้าขี้ริ้ว

ด้า มีด

ซิน	นี้	โตน เขียง

บะ	กาน	บย้า จาน

ฮี้น	บะ	กาน ชาม

บะ	กาน	โลน ถ้วย

ซูน ช้อน

คะ	ยี้น ส้อม

ตู ตะเกียบ

ฮี้น	คะ เครื่องปรุง

เช่	โพ้น	ค้า	ซี/้อะ	เป	คาน	อวิ ผ้ากันเปื้อน

แด	โอ้ กระทะ

เย่า	มะ ตะหลิว

งะ	โย่	โซน ครก

งะ	โย่	จะ	บเว่ สาก

แก่	มี้	โพ เตาแก๊ส

แก่	โอ้ ถังแก๊ส

โอ้ หม้อ

ทะ	มี้น	โอ้ หม้อหุงข้าว

ทะ	มี้น	คะ	ซูน ทัพพี

ทะ	มี้น	ซะ	บแว้ โต๊ะข้าว

ไท	โคน	/	กะ	ละ	ไท เก้าอี้

ซะ	บแว้	คี้น ผ้าปูโต๊ะ

ลีน	บ้าน ถาด

อะ	ปู	กา	แล่	เอ่ ถุงมือจับของร้อน

ไม่	คะ	โร	เว่ ไมโครเวฟ

พาน	คแว่	/	เต่า	เย	คแว่ แก้วนำ้า

เย	นเว้	โอ้ กาต้มนำ้า

เย	นเว้	จาน	โอ้ กานำ้าชา

เย	นเว้	จาน	คแว่ ถ้วยชา

เย	แค้	บู้ กระติกนำ้า

เจา	เอน ตู้กับข้าว

เย	แค้	ติ	ตา ตู้เย็น



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

	 	ในตอนเช้าใคร	ๆ	ก็เร่งรีบ	จนทำาให้หลายคนหลงลืมทานอาหารเช้า	ซ่ึงเป็น

อาหารมื้อที่สำาคัญที่สุดที่ช่วยชาร์จพลังงานให้แก่ร่างกายและสมองให้พร้อม 

ที่จะทำากิจวัตรต่าง	ๆ		ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน

	 ระหว่างที่นอนหลับร่างกายเรายังคงใช้พลังงานตามปกติ	 พลังงานเหล่านี้

มาจากกลูโคสที่ร่างกายเก็บสะสมไว้ซึ่งจะถูกใช้ไปกว่าครึ่ง	 	 เช้าวันใหม่ร่างกาย

ต้องการเติมพลังงานโดยเฉพาะช่วงเวลา	 07.00	 -	 09.00	 นาฬิกา	 ระหว่างเวลานี้

สมองและใบหน้าต้องการเลือดและออกซิเจนเป็นอาหารส่งไปบำารุงเลี้ยงสมอง		

ถ้าเราไม่ทานอาหารเช้าเพื่อเติมเต็มท้องที่ว่างก็จะไม่มีเลือดมารับออกซิเจนเพื่อ

ส่งขึ้นไปเลี้ยงเซลล์สมอง			ดังนั้นอาหารเช้าจะทำาให้เรามีพลังโดยเฉพาะเกี่ยวกับ

ความจำา		การเรียนรู้	และความกระตือรือร้น		ในทางกลับกันถ้าเราไม่ทานอาหาร

เข้าไปชดเชย		ประสิทธิภาพการทำางานของระบบการเผาผลาญจะลดลง		สมองจะหล่ัง 

สารเคมีที่ชื่อว่า	neuropeptide	Y	 	ซึ่งจะทำาให้เราทานอะไรไปโดยไม่รู้ตัว	 	หรือที่

เรียกว่า	 “อาการกินกลางคืน”	 คือเม่ือเร่ิมทานม้ือกลางวันแล้ว	 เราจะหยุดไม่ได้เลย

จนกระทั่งเข้านอน

 ❀ เด็กไทยไม่ทานอาหารเช้า

						 รศ.พญ.อุมาพร	 สุทัศน์วรวุฒิ	 กุมารแพทย์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนบำาบัด	

โรงพยาบาลรามาธบิด	ีบอกว่า	พบเดก็ทีม่าตรวจ	 ไม่ได้ทานอาหารเช้าอยูใ่นปรมิาณ 

ทีส่งูมาก	 บางคนดืม่นำ้าอดัลมเป็นอาหารเช้า	 ซึง่ไม่มปีระโยชน์ใดๆ	 เลยกบัร่างกาย		

หรอืปิดเทอมเดก็บางคนตืน่สาย	 ไม่ได้ทานข้าวเช้า	 เพราะตืน่มาเกอืบเป็นมือ้เท่ียง 

จึงทำาให้เด็กผอม	มีนำ้าหนักน้อย	ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง	มีผลการวิจัยพบว่า 

เด็กนักเรียนที่ไม่ทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนจะเรียนและทำางานได้ช้ากว่า

เด็กที่ทานอาหารเช้า	 	นอกจากนี้จะเหนื่อยเร็วกว่า	หงุดหงิดง่าย		และมีปฏิกิริยา

ตอบโต้กบัสิง่ต่างๆ	ได้ช้ากว่าด้วย		เรือ่งนีจ้งึเป็นจดุทีท่ำาให้ทางโรงเรยีนของอเมรกิา

ได้หันมาให้ความสนใจกับพฤติกรรมการทานอาหารของครอบครัวมากขึ้น

 ❀ อาหารเช้าลดโรคจริงหรือ?

	 จากผลการวิจัยคนท่ีทานธัญพืชไม่ขัดสีทุกวันเป็นอาหารเช้ามานานกว่า	5	ปี 

จะมีอายุยืนข้ึน	เพราะธัญพืชไม่ขัดสีมีสารแอนติออกซิแดนท์	ใยอาหารและปัจจัยอ่ืน 

ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ		ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและความดันโลหิต 

ส่งเสริมให้ร่างกายใช้กลูโคสและฮอร์โมนอินซูลินได้ดีข้ึน		ธัญพืชท่ีมีโปรตีนถ่ัวเหลือง

ผสมจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้น	 เพราะโปรตีนถั่วเหลืองช่วยลดระดับ

คอเลสเตอรอลในเลือดได้		ส่วนอาหารท่ีมีองค์ประกอบของกรดโฟลิค		วิตามินบี	6	

และวิตามินบี	12		จะช่วยลดสารโฮโมซิสเตอีนในเลือดซ่ึงเป็นอันตรายต่อหลอดเลือด

							 คนทีง่ดอาหารเช้ามกัทานจบุจบิและเลอืกอาหารทีท่านสะดวก		ซึง่อาจมไีขมนั 

นำ้าตาลและแคลอรีสูง	นักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดยืนยันว่า	ไม่ว่าหญิง

หรือชายที่ทานอาหารเช้าทุกวันจะอ้วนยากกว่าคนที่งดอาหารเช้า		นอกจากนี ้

นกัวจิยัจากโรงเรยีนแพทย์แมทสาชเูสทยงัพบว่า	คนทีง่ดอาหารเช้าบ่อยๆ	มแีนวโน้ม

ที่จะอ้วนมากกว่าคนที่ทานอาหารเช้าเป็นประจำาและคนท่ีลดความอ้วนแล้ว

สามารถประคับประคองนำ้าหนักให้คงที่ได้	 เป็นพวกที่ทานอาหารเช้าทุกวัน		 

ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ	 กลุ่มผู้หญิงที่ทานอาหารเช้าที่มีแคลอรีมากกว่ามื้ออื่นๆ	

จะลดนำ้าหนักลงได้ดีกว่าด้วย

 ❀ อาหารเช้า มีคุณประโยชน์อะไรบ้าง

  1.  อาหารเช้าช่วยควบคมุโรคอ้วน		ตัง้แต่ดกึจนถงึเช้าเราอดอาหารมานาน 

หากไม่ทานอาหารเช้าเข้าไปอีก	จะทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือดตำ่าลงและทำาให้เรา

ทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อกลางวันมากยิ่งขึ้น	 และนี่เป็นสาเหตุ

ให้เรามีนำ้าหนักเกินและเป็นโรคอ้วนได้อย่างไม่รู้ตัว

  2. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดสมอง			เมื่อปี		2003		

สมาคมแพทย์โรคหัวใจในอเมริกาพบว่าการทานอาหารเช้าอย่างสมำ่าเสมอ	 

อาจช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคเส้นเลอืดสมองและโรคหวัใจได้	 เพราะในตอนเช้า 

เลือดมีความเข้มข้นสูง		ทำาให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจอุดตันได	้ 

แต่ถ้าเราทานอาหารเช้าเข้าไปจะช่วยให้ระดับความเข้มข้นในเลือดเจือจางลง

  3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการท�างาน		มีการวิจัยพบว่า	 

การทานอาหารเช้ามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำางาน		

ระบบความจำา		ทักษะการเรยีนรูแ้ละอารมณ์ดขีึน้		แต่ถ้าไม่ทานอาหารเช้าจะทำาให้ 

สมาธลิดน้อยลง		สมองทำางานได้ไม่เตม็ท่ี		โดยเฉพาะเดก็วยัเรยีนหรอืผูใ้หญ่วยัทำางาน

     4. ช่วยลดการเกดิโรคนิว่	การไม่ทานอาหารนานกว่า	14	ชัว่โมง	จะทำาให้

คอเลสเตอรอลในถงุนำา้ดจีบัตวักนันาน		หากนานไปสิง่ท่ีจบัตัวกนันัน้จะกลายเป็น 

ก้อนนิ่ว		แต่ถ้าทานอาหารเช้าเข้าไปมันจะไปกระตุ้นให้ตับปล่อยนำ้าดีออกมา 

ละลายคอเลสเตอรอลที่จับตัวกันอยู่ได้

  5. ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน	 คนที่ทานอาหารเช้าจะมี

ภาวะผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลิน	 หรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน	 ซึ่งเป็นสาเหตุของ

โรคเบาหวานลดลงถึง		35-50%	

  6. เพิ่มสมาธิในเด็ก		เด็กที่อดอาหารเช้าเป็นประจำาร่างกายจะได้รับ 

สารอาหารไม่เพียงพอ		ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง		การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์	

และมีผลต่อสติปัญญา	ทำาให้ขาดสมาธิ	และส่งผลเสียในระยะยาวอีกด้วย

 ❀ ทานอะไรเป็นมื้อเช้าดี

    1. ซเีรยีล หรอื คอร์นเฟลก ข้าวโพด

แผ่นบางกรอบราดด้วยนม	สำาหรบัคนท่ี 

ไม่มีเวลาทานข้าวเช้าจะได้รับพลังงาน	 

ที่มีไขมันตำ่า		ยิ่งถ้าผสมผลไม้สดลงไป

ในคอร์นเฟลกด้วยจะได้รับสารอาหาร

ที่ครบถ้วน

  2. ปลา	เป็นอาหารท่ีอุดมไปด้วย	Omega	3	ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพของสมอง				 

โดยตรง	และเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมัน

 3. ไข ่	 ไม่ว่าจะเป็นไข่เจียว	ไข่ดาว	ไข่ต้ม	ไข่ตุ๋น	 เป็นอาหารที่มีสารอาหาร

หลากหลาย	ทั้งโปรตีน	วิตามินบี	12	และสังกะสี	แถมยังช่วยเสริมสร้างความจำา		

ซ่อมแซมเน้ือเย่ือท่ีสึกหรอของสมองอีก	แต่มีข้อควรระวัง	คือไม่ควรทาน	“ไข่แดง” 

ให้มากเกินไป	เพราะจะทำาให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้ง่าย		

 4. โยเกิร์ต	เป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ร่างกายต้องการ	หาซื้อได้ง่าย		และยังมี

สารพัดสารอาหาร		สารเคมีเพื่อให้เราสามารถทำางานได้

 5. ผัก ผลไม้	มีแร่ธาตุ		วิตามิน		และเส้นใยในปริมาณมาก	ฉะนั้นเราควร

ทานผัก	ผลไม้	ทุกวัน	โดยเร่ิมตั้งแต่เช้า	 	และไม่ควรทานผลไม้ที่มีรสหวานจัด 

จนเกินไป	 เพราะจะทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือดมากเกินไป	 	มีผลให้สมองมึนซึม	

คิดอะไรไม่ค่อยออก	 (อ่านต่อหน้า 11)

	 อาหารมื้อเช้าดีต่อร่างกาย

 นางสาววิมล  ชีวะธรรม                                                                                       สำานักหอสมุดกลาง

	อาหารเช้าแบบอเมริกัน				 ข้าวต้มร้อน	ๆ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ในช่วงเวลานี้	 สำาหรับ

อาเซียนและประเทศไทยแล้ว	

คงไม่มีประเด็นอะไรท่ีเป็นประเด็น

ท่ีโต้เถียงได้รุนแรงมากกว่ากลุ่มคน

ที่ชื่อว่า	 โรฮีนจา บทความนี้จึง

ขอนำาเสนอท่านผู้อ่านให้ทราบถึงที่มาของชาติพันธุ์นี้

	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุโรฮีนจาเร่ิมต้นในคริสต์ศตวรรษ 

ท่ี	7	เน่ืองจากบรรพบุรุษของชาวโรฮีนจา	คือ	พ่อค้าชาวเปอร์เซียท่ีเดินทางมาค้าขาย 

และต้ังถ่ินฐานท่ีเมืองค๊อกซ์	 บาซาร์	 (Cox’s	 Bazar)	 ประเทศบังกลาเทศในปัจจุบัน  

รวมท้ังในรัฐอาระกันหรือรัฐยะไข่	ประเทศพม่าในปัจจุบัน	ในสมัยก่อนอาณาจักร-

อาระกัน	 มีราษฎรเป็นชาวยะไข่ที่นับถือศาสนาพุทธ	 ต่อมามีการขยายอาณาเขต	

ไปถึงเมืองจิตตะกอง	 และเมืองธากาของบังกลาเทศในปัจจุบัน	 ซึ่งมีราษฎรที่

นับถือศาสนาอิสลาม

 ต่อมาในยุคล่าอาณานิคม	ประเทศอังกฤษได้บุกเข้ายึดบังกลาเทศ	ในปี	

พ.ศ.	 2428	 ต้ังบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเพ่ือแสวงหาการค้ากับอินเดียตะวันออก 

ได้จ้างชาวบังกลาเทศและอินเดียเป็นกองทหารรับจ้าง	 บุกเข้ายึดประเทศพม่าต่อ	

และได้นำาแรงงานชาวฮินดูและชาวมุสลิมจากอินเดีย	 เข้ามาเป็นแรงงานเกษตร	

แรงงานท่าเรือในรัฐยะไข่	ซึ่งต่อมาทหารรับจ้างเหล่านี้ไม่ยอมกลับประเทศ	และ

ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่า	และอีกจำานวนมากก็อพยพเข้ามาเพิ่มเติม	

	 	 	 	 	 ช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2484-2485	 กระแสชาตินิยม 

ในประเทศพม่าได้พยายามผลักดันกลุ่มแรงงานอินเดียท่ีอังกฤษนำาเข้ามากลับไปยัง

ประเทศของตน	 จนทำาให้เกิดความขัดแย้งในรัฐอาระกัน	 ทำาให้ชาวอาระกันที่

นับถือศาสนาพุทธหลบหนีไปอยู่ในประเทศบังกลาเทศ

	 จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	 2492	 พม่าได้ใช้กำาลังเข้าไปปราบปรามครั้งแรก	 ต่อสู้

กับกลุ่มชาวอาระกันที่เข้าร่วมกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ของพม่า	 แต่ไม่สามารถ

ต่อสู้และควบคุมเอาไว้ได้สำาเร็จ	 ส่งผลให้รัฐบาลนายอูนุ	 ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี

คนแรกของพม่า	ได้ออกกฎหมายเพื่อเอาใจชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในพม่า	โดย

การให้สิทธิเป็นพลเมืองพม่าได้	นายอูนุเดินทางไปยังรัฐอาระกัน	ในปี	พ.ศ.2503	

โดยได้รับปากกับชาวมุสลิมว่าจะให้พื้นที่ส่วนหนึ่ง	 อีกทั้งจัดตั้งเขตการปกครอง

ตนเองในรัฐอาระกันขึ้นตรงกับกรุงย่างกุ้ง	ให้มีรายการวิทยุโรฮีนจากระจายเสียง 

เป็นภาษาเบงกาลี	 และเรียกชาวมุสลิมในพม่าว่า	 โรฮีนจา	 เป็นครั้งแรก	 หนึ่งปี

หลังจากนั้น	 นายอูนุได้กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่	 3	 กลับไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาที่ให้ไว้กับชาวโรฮีนจา	 พร้อมทั้งยกเลิกรายการวิทยุ	 และประกาศว่า

ประเทศพม่าเป็นประเทศพุทธศาสนา

	 ปี	พ.ศ.	2507	พลเอกเนวิน	ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่	3	ยึดอำานาจพม่าและ

ต้ังรัฐบาลสังคมนิยมพม่าข้ึนใหม่	ได้ยกเลิกสัญญาท่ีนายอูนุทำาไว้ทุกอย่าง	ตลอดจน 

ส่งกำาลังโจมตีกลุ่มคอมมิวนิสต์	 รวมไปถึงกองกำาลังโรฮีนจา	 ถือเป็นการปราบปราม 

คร้ังท่ี	2	และคร้ังน้ีพม่าเป็นฝ่ายชนะ	จึงได้ขับไล่ชาวมุสลิม	และชาวจีน	รวมถึงชาวโรฮีนจา 

ที่ถูกขับไล่ไปอยู่ที่เมืองค๊อกซ์		บาซาร์		ซึ่งอยู่ชายแดนติดกับรัฐอาระกันของพม่า

อีกด้านหนึ่ง	 บังกลาเทศแยกตัวจากปากีสถานในปี	 พ.ศ.	 2517	 ส่งผลให้ 

ชาวเบงกาลีอพยพเข้ามาในรัฐอาระกันเพ่ิมมากข้ึน	 เน่ืองด้วยเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจ

ของพม่าอยู่ในช่วงขาขึ้น	 ขณะเดียวกัน	 พลเอกเนวินมีโครงการสำารวจสำามะโน-

ประชากร	 ออกกฎหมายให้คนจีนและอินเดียที่อยู่ในประเทศพม่าเกินกว่า	 10	ปี	

ได้รับสัญชาติพม่า	แต่ไม่รวมชาวโรฮีนจาในรัฐอาระกัน

 รัฐบาลทหารพม่าออกกฎหมายในปี	 พ.ศ.	 2521	 ขับไล่คนที่ไม่มีสัญชาติ	 

หน่ึงในนั้น	คือ	ชาวโรฮีนจา	ซึ่งมีจำานวนประมาณ	200,000	คน	แต่ทว่าบังกลาเทศ

กลับไม่รับชาวโรฮีนจากลุ่มนี้	 ส่งผลให้ชาวโรฮีนจากลายเป็นผู้ไร้สิทธิเสรีภาพ	

ถูกจำากัดความเคลื่อนไหว	 ถูกกดขี่	 บังคับใช้แรงงาน	 ถูกยึดที่ดินทำามาหากิน	 

ถูกจำากัดสิทธิการแต่งงานและมีบุตร	 เพราะพม่าไม่ต้องการให้พลเมืองโรฮีนจา 

เพ่ิมข้ึน	 มีการทำาลายสุเหร่าและโรงเรียนสอนศาสนา	 ทำาให้ชาวโรฮีนจาไม่สามารถ

หางานทำาหรือค้าขายได้	 ต่อมาชาวโรฮีนจาจำานวนมาก	 ได้อพยพหนีภัยจากพม่า

ไปอยู่ในหลายประเทศ	 เช่น	บังกลาเทศ	ปากีสถาน	ซาอุดีอาระเบีย	สหรัฐอาหรับ-

เอมิเรตส์	มาเลเซีย	และไทย

	 แม้ว่ารัฐบาลพม่าและบังกลาเทศร่วมแก้ไขปัญหาผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจา	 

โดยเปิดค่ายอพยพบริเวณชายแดนพม่า-บังกลาเทศในปี	 พ.ศ.	 2522	 พบว่ามีชาว

โรฮีนจาเดินทางมาอยู่ในค่ายประมาณ	300,000	คน	รัฐบาลพม่าได้ออกมาตรการ

พิสูจน์สัญชาติผู้อพยพ		หากพบว่ามีบิดามารดาเกิดในรัฐอาระกันจะให้สัญชาติพม่า

	 ค่ายอพยพมีอายุเพียง	3	ปี	รัฐบาลทหารพม่าก็ประกาศยกเลิกค่ายผู้อพยพ

ชาวโรฮีนจาทั้งหมด	พร้อมออกกฎหมายห้ามรับชาวโรฮีนจาเป็นพลเมืองพม่า 

ซึ่งคำาสั่งดังกล่าวส่งผลถึงปัจจุบัน	 จุดนี้เองจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ชาวโรฮีนจา

จำานวนมากที่ยังคงอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่	เริ่มอพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

	 ปัจจุบันมีคนโรฮีนจามีจำานวน	 1.6	 ถึง	 2	 ล้านคนในพม่า	 ซึ่งพม่ายังถือว่า	

พวกโรฮีนจาไม่ใช่เมียนมาเดิมและเป็นพวกศัตรู	แม้โรฮีนจารุ่นแรกๆ	จะล้มหาย

ตายจากไปตามอายุขัยและลูกหลานรุ่นหลังๆ	จะเกิดในพม่ามา	แต่พม่าก็ยังถือว่า

ไม่มีทางท่ีจะเป็นคนเมียนมาได้	 เป็นเพียงผู้อาศัยช่ัวคราว	 ถ้าออกจากเมียนมาไปแล้ว	

จะไม่ให้กลับเข้ามาอีกเด็ดขาด

	 แม้จะถูกกดดันจากพม่า	แต่สถานการณ์ในบังกลาเทศกลับแย่ยิ่งกว่า	และ

เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่น	พวกโรฮีนจาที่เกิดในพม่าเมื่อหลบหนีไป

ประเทศบังกลาเทศ	 ก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมือง	 แม้จะเป็นคนเชื้อชาต ิ

เดียวกัน	และนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันก็ตาม	มีโรฮีนจาจำานวนมาก	ท่ีหนีไป

บังกลาเทศ	บังกลาเทศก็ไม่ให้เข้าประเทศ	แต่จัดให้อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดน	

ซึ่งยากลำาบากมาก	จะกลับเข้าพม่าก็ไม่ยอมให้กลับเข้ามา	

	 ประเทศไทยพบชาวโรฮีนจาอพยพมาขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนองอย่างเป็น

ทางการครั้งแรกจำานวน	 104	 คน	 ในปี	 พ.ศ.	 2541	 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 

โดยจะใช้ช่วงเวลาอพยพในเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี	 เน่ืองจากคล่ืนลม 

ทะเลสงบ

	 ปัจจุบัน	 เรื่องราวการอพยพของชาวโรฮีนจากลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง	 เมื่อ

ชาวโรฮีนจามากกว่าพันชีวิตอพยพออกจากประเทศพม่า	 ให้ลอยลำาอยู่กลางทะเล 

ในสภาพท่ีน่าเวทนา	 ไทยกับเพ่ือนบ้านจึงออกนโยบายฉุกเฉินข้ึนมา	 	 เช่น	 การต้ังทุ่น 

กลางทะเล	ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	เพ่ือให้ชาวโรฮีนจาสามารถมุ่งหน้า

ไปยังประเทศที่ต้องการได้	เพราะประเทศไทยเป็นเพียงประเทศทางผ่านเท่านั้น	

	 ไทยจึงเป็นเจ้าภาพในการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ	 

ในมหาสมุทรอินเดีย	มี	 17	ประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	 เพื่อหารือถึงการ 

แก้ปัญหาผู้อพยพโยกย้ายถ่ินฐานทางทะเลรวมถึงชาวโรฮีนจา	ได้แก่	อัฟกานิสถาน	

ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 มาเลเซีย	 พม่า	 ปากีสถาน	 บังกลาเทศ	 กัมพูชา	 อินเดีย	

อินโดนีเซีย	ลาว	อิหร่าน	ปาปัวนิวกินี	ฟิลิปปินส์	ศรีลังกา (อ่านต่อหน้า 11)

 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

โรฮิีนจาคือใคร



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

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

อังคาร15.30	-	17.20	น.	อาคาร	SBB	ห้อง	302	(อาจม ี

การเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมให้ดูประกาศ

หน้าห้องเรียนด้วย)

 	ต�าราเรียน ติดต่อผู้สอน	 (ใช้เอกสาร

ประกอบการสอน)

 	ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาจากบทอ่าน

วรรณกรรมฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่	 20	 เพื่อให้เป็น

ความรู ้พื้นฐานต่อเนื่องจากกระบวนวิชาประวัติ

วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น	(FRE	2501)	จึงครอบคลุม

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลก

ครั้งที่1เรื่อยมาจนปัจจุบัน	 นักเขียนและผลงาน 

ในช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู ่มากหลายที่มีชื่อเสียง 

มกัคุน้ในความสนใจของคนไทยเช่นฌอง-ปอล	ซาร์ตร์  

อลัแมร์		กามส์ู		อโีอเนสโก		ซามเูอล		เบคเคท		และอืน่	ๆ

 	ข้อแนะน�า ควรมีพื้นความรู้ด้านประวัติ

วรรณคดฝีรัง่เศสเบือ้งต้น	สามารถอ่านตวังานวรรณกรรม

ภาษาฝรั่งเศสได้ออก	 รู้เรื่องและเข้าใจพอสมควร

ควรมาเข้าชั้นเรียนหรือติดต่อผู้สอนเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นหรือรับคำาแนะนำา

 	การวัดผล ข้อสอบอัตนยั	5	 ข้อ	 เวลาสอบ 

2	ชั่วโมงครึ่ง	วัน-เวลาสอบตามในม.ร.	30

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

	 -	ชั่วโมงเรียนหลัก		อังคาร	13.30	-	15.20	น.	

อาคาร	 SLB	 301	 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง	 สถานที่ 

ตามความจำาเป็นและความเหมาะสม	 ให้ดูประกาศ

หน้าห้องด้วย)

 - ช่ัวโมงเรียนเสริม	(LAB)	จนัทร์	13.30	-	15.20	น. 

ผู้สอน	-	อาจารย์	Olivier	Guitton	อาคาร	SLB	302

 	ต�าราเรียน ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง	 1  

FR	301	(S)	ชือ่ผูร้บัผดิชอบหน้าปก	-	ภาควชิาภาษาตะวนัตก 

ซือ้ได้ท่ี	ศนูย์ตำารามหาวทิยาลัย		ม	ีCD	ประกอบบทเรียน 

ตดิต่อทีห้่องปฏบิตักิารภาษา	อาคาร	1	ชัน้	3	คณะมนษุยศาสตร์ 

 	ขอบเขตเนื้อหาวิชา	 ศึกษาภาษาฝรั่งเศส

ต่อจากระดับพื้นฐาน	 4	 เล่มแรก	 เนื้อหาด้านภาษา

ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนครอบคลุมไวยากรณ์ 

ที่เรียนมาแล้วทั้งหมดจาก	 4	 ระดับแรก	 และเรียน

เพิม่เตมิในระดบัสงูขึน้เกีย่วกบัการใช้	 temps	 imparfait	

เพื่อแสดงเหตุการณ์ในอดีต	 และการสร้างประโยค	

ข้อความที่ซับซ้อนขึ้น	โดยอาศัยศึกษาจากเนื้อหา 

ตัวบทที่แทรกวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสและใน

สังคมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

 	การวดัผล	ข้อสอบอัตนยั	5	ข้อ	คะแนนเต็ม 

100	คะแนน	 เวลาสอบ	2	ชั่วโมงครึ่ง	วัน-เวลาสอบ

ตามใน	ม.ร.	30	

 FRE 2502 (FR234) 

บทอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย

ภาค1/2558 

รศ.ดร. นงนภัส  ตาปสนันทน์

 	เนื้อหาโดยสรุป

	 1.	 เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์	 และ

ความรู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเร่ืองส้ันของ

นักเขียนสำาคัญ	 ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

(1900-1945)

	 2.	 เป็นการให้ภาพสังคม	 เหตุการณ์และ

แนวความคดิทีม่ผีลต่อวรรณคดอีเมรกินัในครสิต์ศตวรรษ

ที่	20	เช่น	เศรษฐกิจตกตำ่าทั่วโลก

	 3.	 เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่มต่างๆ	ดังน้ี

-	กลุ่มสัจนิยม	เช่น	William	Dean	Howells

-	กลุ่มธรรมชาตินิยม	เช่น	Jack	London

-	กลุ่ม	Lost	Generation	เช่น	F.Scott	Fitzgerald

-	กลุ่ม	Local	Color	เช่น	Mark	Twain

	 4.	 ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียด 

ของเรื่องต่อไปนี้

-	A	Modern	Instance	ของ	William	Dean	Howells

-	The	Real	Thing	ของ	Henry	James

-	The	Blue	Hotel	ของ	Stephen	Crane

-	The	Call	of	the	Wild	ของ	Jack	London

-	Tender	Is	the	Night	ของ	F.Scott	Fitzgerald

 	ต�ารา นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยม

และธรรมชาตินิยม	แต่งโดย	รศ.สุมารีย์	อิงคนารถ

 	ข้อแนะน�าในการเรียน

	 1.	 นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดี

อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่	19	และ	20

	 2.	 นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกัน 

ท่ีสำาคัญๆ	ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดยละเอียด

	 3.	 นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมี

การรายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

 	แนวการวัดผล

	 1.	 นักศึกษาที่ทำารายงานในห้องจะมีคะแนน 

เก็บประมาณ	 40%	 อีก	 60%	 จะเป็นคะแนนจากการ

สอบตามตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

	 2.	 นักศึกษาที่ไม่ได้ทำารายงานในห้องจะต้อง

สอบตามตารางสอบไล่	100%

	 3.	การตัดเกรดมีดังนี้

A	=	90-100	 B+	=	80-89		B	=	71-79	 C+	 =	 60-70			

C	=	55-59				D+	=	50-54	 D	=	40-49	 F	=	0-39

 	ข้อแนะน�าในการสอบ

	 1.		ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

	 2.	 ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดย 

ละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

	 3.	 คำาตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้  

สอดคล้องกับคำาถาม

	 4.	 คำาตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวท่ีเหมาะสม

❀หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษก็ได้้

 

ENG 3803

วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

American Literature in the Age of Realism and Naturalism

	 	เนื้อหาโดยสรุป 

	 -	 เก่ียวกับวรรณคดีอเมริกันต้ังแต่สมัยก่อต้ัง

อาณานิคม	จนถึงสมัยท่ีอเมริกาประกาศเอกราช

	 -	 ในตำาราจะให้ภาพรวมที่สำาคัญและมีผลต่อ

วรรณคดีของแต่ละยุค

	 -		เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและกวีที่

สำาคัญของแต่ละยุค

	 	ต�ารา 

 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อต้ัง

ประเทศ		แต่งโดย		รศ.สุมารีย์		อิงคนารถ

	 	ข้อแนะน�าในการเรียน

 -	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ	สังคมและการเมืองของแต่ละยุค	 (ตั้งแต ่

คริสต์ศตวรรษที่	16	ถึงคริสต์ศตวรรษที่	18)

	 -	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้นของ

นักเขียนและกวีแต่ละคน	 	 	 	

	 -		นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละช้ิน

ของนักเขียนและกวีได้

		แนวการวัดผล 

 1.	ข้อสอบแบ่งออกเป็น	2	ข้อใหญ่

	 	 -	จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียน 

หรือกวีให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ	 ซึ่งม ี

ทั้งหมด	8	ข้อ	ข้อละ	10	คะแนน	รวม	80	คะแนน

	 	 -	นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดยาวโดยจะมี

หัวข้อให้นักศึกษา	ข้อนี้	20	คะแนน

	 	 2.	 การตัดเกรดมีดังนี้		

	 A	=		90-100	 B+	=		80-89	 B	=		71-79	

	 C+	=		60-70	 C	=		55-59	 D+	=		50-54	

	 D	=		40-49	 F	=		0-39

	 	 3.	 ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำาให้  

ผ่านทั้ง	2	ข้อใหญ่

	 	ข้อแนะน�าในการสอบ 

 1.	นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดี

แต่ละยุค

	 2.	นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ์

ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้

❀หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษก็ได้
รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

 ENG 3801 

วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ

 American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period

รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

 FRE 3001 (FR301) 

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1

รศ.ดร. นงนภัส  ตาปสนันทน์



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ถาม ในช่วงของการลงทะเบียนเรียน	ผมได ้

ลงทะเบียนเรียนตามกำาหนดแต่หลังจากนั้น	 

มีความประสงค ์จะเปล่ียนวิชาที่ลงทะเบียน 

เป็นวิชาอื่น	สามารถทำาได้หรือไม่	

ตอบ		การขอสับเปลี่ยน	และเพิ่มวิชาได้	แต่ต้อง

เข้าเงื่อนไข	ดังต่อไปนี้

  นักศึกษาที่ไม่ได้ขอจบการศึกษา  

	 	 มหาวิทยาลัยประกาศกำาหนดวัน/เดือน/ปี	

เพื่อสับเปลี่ยน	และเพิ่มวิชา

-	 ภาคปกติ	(ภาค	1	หรือ	ภาค	2)	ลงทะเบียนเรียน 

ไม่เกิน	24	หน่วยกิต

-		 ภาคฤดรู้อน	ลงทะเบยีนเรยีนไม่เกนิ	12	หน่วยกติ 

  นักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษา  

 	 สบัเปลีย่น	และเพิม่วชิาก่อนวนัสอบวชิานัน้	ๆ 

ที่ต้องการบอกเลิก	บอกเพิ่ม

-	 ภาคปกติ(ภาค	1	และ	ภาค	2)	ลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกินภาคละ	30	หน่วยกิต

-	 ภาคฤดรู้อน	ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ	18	หน่วยกติ

  นกัศึกษาเรยีนภาคสดุท้าย ครบ 8 ปีการศกึษา 

(นับจากปีที่สมัครเรียน) สับเปลี่ยน	และเพิ่มวิชา

-	 ภาคปกติ(ภาค	1	และ	ภาค	2)	ลงทะเบียนเรียน

ได้ไม่เกินภาคละ	36	หน่วยกิต

-	 ภาคฤดรู้อน		ลงทะเบยีนเรียนได้ไม่เกนิ		24		หน่วยกติ

  หลักฐานสบัเปลีย่นหรอืเพิม่วชิาต้องใช้เอกสาร

	 	 1.	บัตรประจำาตัวนักศึกษา

	 	 2.	ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนฉบบัจรงิ	

พร้อมสำาเนา	1	ฉบับ

	 	 3.	สมุดลงทะเบียนเรียน(ม.ร.36)

	 	 4.	แถบรหสักระบวนวชิาทีต้่องการสบัเปลีย่น 

หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

	 	 5.	ตดิต่อที	่	หน่วยบอกเลกิ	บอกเพิม่กระบวนวชิา

อาคารกงไกรลาศ	(KLB)		ช้ัน	1		ช่อง	11-13	โทรศพัท์ 

0-2310-8616

ถาม	ดฉินัเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

ยังศึกษาไม่จบ	 ตอนนี้ดิฉันได้แต่งงานและเปล่ียน

นามสกุล	 ดิฉันต้องทำาเรื่องเปล่ียนที่มหาวิทยาลัย

ด้วยใช่ไหมคะ	ช่วยแนะนำาด้วยว่าต้องทำาอย่างไร

ตอบ	การแจ้งเปลี่ยนชื่อ	-		สกุล,	คำานำาหน้านาม, 

ชัน้ยศ	นกัศกึษาแจ้งเปลีย่นชือ่	-	สกลุ,	คำานำาหน้านาม 

และช้ันยศ	ขอรบับรกิาร	ณ	อาคาร	สวป.	ชัน้	2		ช่อง	4

  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

	 	 1.	 สำาเนาการเปล่ียนชือ่	 -	สกลุ,	คำานำาหน้านาม,	

ชั้นยศ	จำานวน	2	ชุด

	 	 2.	 สำาเนาบตัรประจำาตัวประชาชน		จำานวน		2		ชดุ

		 	 3.	 ใบเสรจ็ค่าธรรมเนยีมทำาบตัรประจำาตวั 

นักศกึษาใหม่	 (ชำาระเงนิทีก่องคลงั	 อาคารสำานกังาน-

อธิการบดี		ชั้น	4		จำานวน	60	บาท) กองบรรณาธิการ

  	 4.	 กรณีสำาเร็จการศึกษา	 ประสงค์เปล่ียน

ชือ่	-	สกลุ,	คำานำาหน้านาม		และชัน้ยศ	จะต้องขอเปลีย่น

ชื่อ	 -	 สกุล,	 คำานำาหน้านาม	และชั้นยศ	ก่อนแจ้งจบ 

ที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด	 โดยชำาระ 

ค่าธรรมเนียม	5.-	บาท	ณ	จุดบริการ	ไม่ต้องทำาบัตร

ประจำาตัวนักศึกษาใหม่	 ทั้งนี้	 นักศึกษาต้องนำาบัตร

ประจำาตวันกัศกึษา	 และใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน 

(ถ้าม)ี	ในภาคปัจจบัุนมาด้วย	พร้อมบัตรประจำาตัวประชาชน

  การแก้ไขตวัสะกดช่ือ - นามสกลุ ภาษาองักฤษ 

ในใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต

	 	 ผูส้ำาเรจ็การศกึษาทีม่รีหสัประจำาตวันกัศกึษา	

ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป	ต้องการแก้ไขตัวสะกดชื่อ	

-	นามสกุล	ภาษาอังกฤษให้ตรงกับ	Passport	เพื่อใช้

ในการศึกษาต่อต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยอนุญาต

ให้แก้ไขได้ตามที่ร้องขอเพียง	1	ครั้ง

  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ ดังนี้

1.	ใบรับรองผลการศึกษา	(Transcript)

2.	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

3.	สำาเนา	Passport

4.	ใบเสร็จฯค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา

5.	ใบเปลี่ยนชื่อ	-	สกุลฯ	(กรณีชื่อ	-	สกุลไม่ตรงกับ 

	 บตัรประจำาตวัประชาชน)

 สำานกัพมิพ์	ขอแจ้งรายชือ่ตำาราทีพ่มิพ์แล้วเสรจ็ภายในเดือน	พฤษภาคม 2558	 จำานวน 19 วิชา	 ดงันี ้
         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง
 58011	 ANT	3051	 77/25	 ความสัมพันธ์ของสังคมและ	 รศ.ดร.ดำารงค์		ฐานดี
	 	 	 	 วัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับเอเชียตะวันออก
	 58023	 CHI	1001	 40/25	 ภาษาจีน	1	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล
	 58033	 CMS	3501	(H)	 81/25	 คู่มือชีวเคมีเบื้องต้น	 รศ.ดร.ธีรนุช		วิชญานันต์
	 58027	 CTH	2101	 35/25	 วาทการสำาหรับครู	 ผศ.ขัณธ์ชัย		อธิเกียรติ
	 58041	 ECO	2103	 40/25	 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ	 รศ.อสัมภินพงศ์		ฉัตราคม
	 	 (EC	213)
	 58040	 ECO	3602	 71/25	 การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น	 รศ.วันชัย		ริมวิทยากร
	 	 (EC	362)	 	
	 58035	 EDF	3103	 65/25	 การศึกษาในประเทศไทย	 รศ.พมิพ์พรรณ		เทพสเุมธานนท์
 	 (EF	303)
	 58026	 EDS	2203	 50/25	 การศึกษาพิเศษ	 รศ.ดร.สกุารต์พชิา			ปิยะธรรมวรากลุ
	 	 (ES	203)
	 58052	 ENL	3701	 55/25	 ภาษาศาสตร์และการอ่าน	1	 รศ.ดร.	อุทัย		ภิรมย์รื่น
	 	 (LI	395)
	 58037	 ENL	4104	 43/25	 ประวัติภาษาอังกฤษ	 รศ.พัชรี		พลาวงศ์
	 	 (LI	414)	 	
	 58066	 FRE	4411	 72/25	 ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับ	 ผศ.จิณห์นิภา		ทาสุคนธ์
	 	 (FR	472)	 	 มัคคุเทศก์	2
	 58029	 GLY	1103	 56/25	 ธรณีวิทยากายภาพ	 ผศ.ลัลนา		ปริญญาปริวัฒน์
	 	 (GY	113)
	 58022	 LAO	1001	 27/25	 ภาษาลาวพื้นฐาน	1	 อาจารย์	ดร.วิเชียร		อำาพนรักษ์	
	 	 (LO	101)
	 58014	 LAW	1001	 25/25	 หลักกฎหมายมหาชน	 รศ.ดร.กิจบดี		ก้องเบญจภุช
	 	 (LA	101)	(LW	101)
	 58021	 MAL	2001	 61/25	 ภาษามลายูพื้นฐาน	3	 รศ.ดร.สุมาลี		นิมมานุภาพ
	 	 (ML	201)
	 58036	 POL	3318	 49/25	 การบริหารงานสาธารณสุข	 รศ.ดร.ศรุดา		สมพอง
	 	 (PA	431)
	 58063	 PHI	2005	 49/25	 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น	 ผศ.ปานทิพย์		ศุภนคร
	 	 (PY	205)	 	
	 58030	 THA	2203	 40/25	 วรรณกรรมศาสนา	 อาจารย์	ดร.ธีระนันท์		วิชัยดิษฐ
	 	 (TH	254)
	 58038	 THA	4201	 46/25	 วรรณกรรมปัจจุบัน	 ศ.ดร.รื่นฤทัย		สัจจพันธ์ุ
	 	 (TH	431)	 	

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่
www.ru.ac.th/rupress	 และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ที่สำานักพิมพ์	 (RPB)	 	 ช้ัน	 3	 	 โทร.	 0-2310-8757-9 
ต่อ	1101,	1103	 	 	 	

ข่าวโดย	 ศิริพร  เย็นประยูร



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

LAW1002		POL1100		POL4316		ACC1101		ECO1101		LAW3016		MGT3205**	MGT4206**	MGT4207** 

MGT4209**		MGT3102**		SOC1003

	 	 *หมายถึง	กระบวนวิชาสำาหรับนักศึกษาเทียบโอนคณะรัฐศาสตร์	(อนุปริญญา)

	 	 **หมายถึง	กระบวนวิชาสำาหรับนักศึกษาเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ	(อนุปริญญา)

	 	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 งานบริการวิชาการ	 ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ	

สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	ม.ร.โทร.	0-2310-8610	และ	0-2310-8626

ตารางบรรยายสรุปพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ ภาค 1/2558

ม.รามค�าแหงเปิดบรรยายสรุปวันเสาร์-อาทิตย์ ภาค 1/2558 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ          (ต่อจากหน้า 1)

เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์		เวลา	08.30	-17.30		น.	ค่าใช้จ่าย 

ตลอดหลักสูตรรวมดูงานกลุ่มประเทศอาเซียน	135,000	บาท 

หรือศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ 

190,000	 บาท	 (แบ่งชำาระ	 5	 งวด)	 คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 30 กันยายน 2558  

ท่ีสำานักงานโครงการฯ	คณะบริหารธุรกิจ	ช้ัน	2	มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง	หัวหมาก	โทร.	0-2310-8229,	081-441-3288 

หรือท่ี	www.y-mba.ru.ac.th,	www.	facebook.com/y-mba.ru		

ม.รามฯ รับสมัคร M.B.A.ฯ          (ต่อจากหน้า 1)

26 มิถุนายน 2558
“สูง - ต่ำา แห่งสุนทรภู่ครูกวี”

(อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ - ประพันธ์)

บ้านกวีแห่งชาติ วัดเทพธิดาราม ถ.สุนทรภู่

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

 เเบ่งปันความรู้สู่ราชทัณฑ์	 พรรคพลังราม 

จัดโครงการเเบ่งปันความรู้สู่ราชทัณฑ์	 เป็นโครงการ 

รับบริจาคหนังสือเพ่ือนำาหนังสือท่ีได้ส่งมอบเเด่

ห้องสมุดเรือนจำากลางคลองเปรม	 เพ่ือเเบ่งปันความรู้ 

เเก่ผู้ถูกคุมขังเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน

โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม-

ราชกุมารี	 ทรงเจริญพระชนมายุครบ	 60	 พรรษา	 

2	 เมษายน	 2558	 เเละ	 เนื่องในวันหนังสือเเละ

ลิขสิทธิ์สากล	 23	 เมษายน	 2558	 ได้รับหนังสือ 

ที่เพื่อนนักศึกษาร่วมกันบริจาคทั้งสิ้น	 1,012	 เล่ม 

โดยนำาไปมอบเมื่อวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2558	 

ณ	เรือนจำากลางคลองเปรม	กรุงเทพมหานคร

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา	 กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาทำาประกันภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

โดยเสยีค่าเบีย้ประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี	คุม้ครองตลอด	24	ชัว่โมง	กรณไีด้รบัอบุตัเิหตเุบกิค่ารกัษาพยาบาลได้ 

ครั้งละไม่เกิน	10,000	บาท	และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามค�าแหง 10241)	ได้ตั้งแต่วันที่	1	-	20	กรกฎาคม	2558	โดยจะได้รับความคุ้มครอง	วันที่	

31	กรกฎาคม	2558	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2559	พร้อมหลักฐานดังนี้

1.	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	หรือสำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง	1	ฉบบั 

2.	สำาเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ	1	ฉบบั		3.	ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซอง	ถึงตนเอง	2	ซอง	(สำาหรับ

ส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)	ส่งมาที่:	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

 รศ.ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ม.ร.	

เป็นประธานในพิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

การทำาขวัญข้าว	 ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะที่สองของ

การทำานาของไทยเม่ือข้าวเร่ิมต้ังท้อง	 โดยประกอบพิธี 

ณ	 ท้องนาของมหาวิทยาลัย	 ในโครงการวิจัยศูนย์

เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนว 

พระราชดำาริ	ต.บ้านสร้าง	อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี	

เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2558

ประเพณีการทำาขวัญข้าว

 ✿ “เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ

 ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา”

	 รับใช้เบื้องยุคลบาทกษัตรา

	 สมคุณค่ารัตนกวีไทย

 ✿ “เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้

 ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย

 ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ”

	 เปลี่ยนนายใหม่เปลี่ยนตำาแหน่งเปลี่ยนแปลงยศ

 ✿ “ท่านเหมือนพลุต่ำาขึ้นสูงสูงลงต่ำา

	 พฤติกรรมอหังการ์มีปรากฏ

	 เกียรติประวัติชัดเด่นเห็นภาพพจน์

	 ภูมิปัญญาจารจดบทกวีไว้

 ✿ นิราศทั้งเก้าเรื่อง ล้วนประเทืองความเป็นไทย

 นิทานห้าเรื่องไซร้ หนึ่งละครย้อนดูตน

 เสภาสองเรื่องเพราะ เห่กล่อมเหมาะคลายหมองหม่น

 สี่เรื่องเฟื่องยินยล สุภาษิตสองเรื่องดี

 ✿ ชั่วชีวิตศิษย์นี้พลีเพื่อท่าน

	 ปณิธานตามหลักธรรมนำาวิถี

	 มุ่งบรรลุอุดมการณ์งานกวี

	 หวังแนะชี้คนรุ่นใหม่ได้เล่าเรียน

 ✿ ไม่ขายตัวขายใจขายความคิด

	 สุจริต	จริงใจ	ในงานเขียน

	 สุขสบายหรือลำาบากก็พากเพียร

	 ปลดเกษียณเมื่อตาย...ให้ชื่อคง



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน 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)นานาสาระฯ                                  (ต่อจากหน้า 7) 

ไทย	 และเวียดนาม	 รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ

ของสหประชาชาติ	3	องค์กร	ได้แก่	องค์การระหว่าง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	 (International 

Organization	 for	 Migration:	 IOM)	 สำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations 

High	Commissioner	for	Refugees:	UNHCR)	สำานักงาน 

เพ่ือการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ	

(Office	 for	 the	 Coordination	 of	 Humanitarian	 

Affairs:	OCHA)	พร้อมด้วยประเทศผู้สังเกตการณ์	 คือ	 

สวิตเซอร์แลนด์	สหรัฐอเมริกา	และญี่ปุ่น

	 ในมุมมองทางกฎหมาย		มีกลไกอาเซียนอย่าง 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ควรที่จะมีบทบาทมากกว่านี้	 ไม่ใช่หมักปัญหาเอาไว้	

เพราะในปี	พ.ศ.	2552	คณะกรรมาธิการฯ	ปฏิเสธท่ีจะ

พิจารณาปัญหาเรื่องชาวโรฮีนจา	 แต่อย่างไรก็ตาม 

อาเซียนเคยมีการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ 

ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  

(ASEAN	Declaration	against	Trafficking	in	Persons, 

Particularly	Women	and	Children)	ในปี	พ.ศ.	2548	

ซ่ึงการค้ามนุษย์ก็อยู่ในแผนแม่บทของเสาความม่ันคง

และเมืองของอาเซียน

	 อีกกลไกคือ	Bali	process	ท่ีจะจัดการกับปัญหา	

Trafficking	 กับ	 International	 Crime	 	ซึ่ง	UNHCR	

พยายามผลักดัน	เรื่อง	boat	people	เข้าไปใน	Agenda	

ของ	Bali	process	

	 ปัญหาของชาวโรฮีนจาจึงไม่เหมือนผู้ลี้ภัย

กลุ่มอื่น	และมีจำานวนมากเกือบสองล้านคน	ที่อยู่ใน

ความกดดันของพม่าอยู่ตลอดเวลา	 คนล้ีภัยหรือหนีภัย

สงครามจากประเทศลาว	 เขมร	 เวียดนาม	 หรือพวก

กะเหรี่ยง	 หรือชนกลุ่มน้อยอื่น	 ที่เป็นผู้ลี้ภัยชั่วคราว	

เม่ือภัยน้ันพ้นไป	ก็สามารถส่งกลับประเทศได้	 เป็นการ

ให้ที่พักพิงลี้ภัยชั่วคราว	 แต่ก็เป็นภาระหนักมาก 

ใช้เวลานานประมาณ	 20	 ปี	 รับพวกผู้อพยพไป

ประเทศที่สาม	 โดยคัดเอาแต่คนหนุ่มสาวที่ไปเป็น

กำาลังแรงงานได้	และมีความรู้	 ท้ิงประชากรท่ีด้อยคุณภาพ 

ไว้ให้ประเทศไทยรับเป็นภาระจวบจนทุกวันนี้

 แต่ผู้ล้ีภัยโรฮีนจาจะเป็นผู้ล้ีภัยถาวร	 ไม่ว่าประเทศใด 

ที่รับไว้คงต้องรับไว้ตลอดชีวิตตลอดจนลูกหลาน 

ท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต	 เพราะไม่รู้ว่าจะส่งกลับไป 

ที่ใด	 UNHCR	 ก็ไม่กล้าออกมาสนับสนุนเงินทุน

เหมือนกรณีอ่ืน	 เพราะกรณีน้ีหากมีการต้ังค่ายจะต้อง

 6. ธญัพชืไม่ขดัส	ีไม่ว่าจะเป็นลกูเดอืย	ขนมปัง- 

โฮลวีท	 โดยเฉพาะขนมปังโฮลวีทเป็นอาหารที่ม ี

เส้นใยสูง	 และเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	 ร่างกาย 

จะค่อย	ๆ	ดูดซึมเพื่อเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นพลังงาน	

จงึไม่มผีลต่อระบบจดัการนำ้าตาลในเลือด	และเส้นใย

อาหารยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีอีกด้วย

 7. ข้าว เป็นอาหารหลักของคนไทย	ข้าวมี

คุณสมบัติช่วยให้ระบบการย่อยของร่างกายทำางาน

ได้อย่างเป็นปกติ		ซ่ึงคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานยามเช้า

เป็นอย่างดี		แต่ถ้าอยากได้รับประโยชน์แบบเต็ม	ๆ	

ให้เลือกทานข้าวซ้อมมือ	หรือ	ข้าวกล้อง	 จะได้รับ

วิตามินเพิ่มเติม	

  ทุกวันในตอนเช้าเราควรทานอาหารให้มีสารอาหาร 

ท่ีครบถ้วนและถูกต้องตามสัดส่วนของหลักโภชนาการ

แต่ถ้าไม่มีเวลาจริง	ๆ		ก็ตื่นให้เร็วกว่าปกติอีกสักนิด 

เพื่อให้มีเวลาในการทานอาหาร	 	แล้วเราควรที่จะ 

ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ		นอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอ	 ทำาจิตใจให้แจ่มใส	 และมองโลกในแง่ดี		

เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของเรา			

ม้ือเช้า...ม้ือรับอรุณบำารุงสุขภาพ		ค้นเม่ือ		7		กุมภาพันธ์  

	 2558,	จาก	http://www.thairath.co.th/content/ 

	 369805

อาหารเช้า	สำาคัญไฉน		ค้นเมื่อ		3		กุมภาพันธ์	2558,	 

	 จาก	http://health.kapook.com/view2102.html		

อาหารมื้อเช้า..ดีอย่างไร		ค้นเมื่อ	25		มกราคม	2558,	 

 จาก	http://home.kku.ac.th/nualumni/index.php?

รูปภาพจาก	 https://www.google.co.th/search?tbm 

	 =isch&tbs=rimg	และ	http://picpost.postjung 

	 .com/155192.html

อาหารมื้อเช้าดีต่อร่างกาย             (ต่อจากหน้า 6) 

บรรณานุกรม

เป็นค่ายถาวรท่ีไม่รู้ว่าจะจัดการส่งกลับต้นทางได้

หรือไม่	ใครจะรับผิดชอบเพราะในที่สุดก็ต้องกดดัน

ประเทศท่ีรับไว้ให้หาทางเลี้ยงคนพวกนี้ไปจนตาย	

หรือยอมให้กลายเป็นพลเมือง

	 ปัญหาเรื่องชาวโรฮีนจาจึงเป็นผลพวงของ

มรดกจากยุคล่าอาณานิคม	 ซึ่งตกทอดมาเป็นปัญหา

ในภูมิภาคอาเซียน	ที่ต้องการทางออกโดยสังคม

ระหว่างประเทศเข้ามาร่วมกันช่วยเหลือ      

 ลูกศิษย์ครับ	 ปีนี้มีคนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย

หนึ่งแสนห้าหมื่นคนโดยประมาณนั้น	 ที่ครูพูดนี้ 

พูดตามตวัเลขทีเ่ป็นข่าวไม่ได้ตวัเลขทีย่นืยนัทีแ่น่นอน	

จำานวนผู้ที่เข้ามหาวิทยาลัยมีอยู่ประมาณหนึ่งแสน

ห้าหมืน่คน	 ปรากฏว่ามหาวทิยาลยัรบัได้แล้วเก้าหมืน่-

ห้าพันคน		กจ็ะตกตัวเลขกลม	ๆ 	ประมาณหกหมืน่คน

ที่ยังไม่ได้เข้าหรือไม่มีที่จะเข้าเรียนในปีนี้

	 ถ้ามองไปอีกก็จะเห็นว่าในจำานวนเก้าหมื่น

ห้าพันคนนั้น	 มีจำานวนกว่าครึ่งที่สมัครเข้าเรียนใน 

หลักสูตรที่จะไปประกอบอาชีพเป็นครูหรือเป็น

บุคลากรทางการศึกษา	 นอกนั้นก็ไปแยกย้ายไปตาม 

คณะวิชาต่าง	 ๆ	 อะไรต่าง	 ๆ	 และจำานวนที่เหลือ 

หกหมืน่คนทีย่งัไม่ได้เข้า	หรอืว่ายงัไม่ทราบว่าจะเข้าเรยีน 

ที่ไหนนั้นก็จะแยกกันกระจายไปตามโรงเรียน	 

ตามมหาวทิยาลยัต่าง	 ๆ	 ซ่ึงมอียูอ่ย่างมากมายหลากหลาย 

ครูคิดว่าเรื่องสถานที่เรียนคงจะหากันได้	 แต่สำาคัญ

อยู่ที่ว่าหาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ	 หรือ

เป็นเชิงคุณภาพนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 ในเรือ่งนีน้ัน้ครคูดิว่า	 ในสีปี่ข้างหน้าตวัเลขต่าง	 ๆ 

ที่ครูพูดถึงนี้นั้น	ก็คงจะชี้ความชุลมุนวุ่นวายในเรื่อง

การท่ีจะเรยีนต่อไม่จบไม่สิน้	 และในขณะเดียวกนันัน้

การท่ีจะจัดให้ลงตัวว่ามหาวิทยาลัยรับได้ขนาดนี้	 

และมคีนเรยีนได้อย่างนีแ้ล้ว	 ผลสมัฤทธ์ิท่ีเกดิขึน้นัน้

จะเป็นผลให้ไม่ต้องโกลาหลวุ่นวายได้หรือไม่	 สรุป

ก็เป็นว่าผู้ที่จบมีงานทำาแล้วก็ในขณะเดียวกัน	 สังคม

หรือประเทศก็ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาเสริมเข้ามา 

ทำางาน	 แล้วก็ดำาเนินการต่อไปข้างหน้าต่อไปได้	 แต่

ถ้าหากว่ามองในอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าถ้าหากว่า

จำานวนเด็กน้อยลง	น้อยลงไปเรื่อย	ๆ 	อันนี้เป็นข้อมูล

เชิงประจักษ์	 ยังไม่มีใครจะยืนยันได้ว่าในปีต่อไป

เด็กจะน้อยลงเท่าไร	 หรือจะคงที่ไปได้นานแค่ไหน	

ซึง่ครูคิดว่าจำานวนเดก็ท่ีน้อยหรือมากเป็นตวัแปรสำาคัญ 

ทีจ่ะทำาให้การดำาเนนิการในเรือ่งหาทีเ่รยีน	การวางแผน

ในเร่ืองการเรียน	 การวางแผนในเร่ืองการทำางานคงจะ

ยุ่งยากกันพอสมควร

	 แต่ในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าอาชีพของครูคงจะ

เป็นอาชีพที่เป็นเป้าหมาย	 ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี ้

หรอือย่างไรก็ไม่ทราบ	 ทกุคนหนัหน้ามาเรยีนทางด้านคร ู

หรือบุคลากรทางการศึกษา	 คงคิดว่าเมื่อจบไปแล้ว

คงไม่ว่างงาน	 เรากต้็องติดตามดูกนัต่อไป	 พบกนัใหม่

ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๐) วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

มองไปไกลๆ

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า	 ประธาน

คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

จังหวัดสมุทรสาคร	 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

นำานักศึกษาปริญญาโท	 รุ่นที่	 6	 จำานวน	 60	 คน	 

ไปศึกษาดูงาน	 เมื่อวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2558	 

ณ	บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จำากัด	 (มหาชน)	

ตำาบลป่าสัก	อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาพูน

  ท้ังน้ี	การศึกษาดูงานในคร้ังน้ี	 ถือเป็นส่วนหน่ึง 

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		เพ่ือให้นักศึกษา

ได้รับความรู้	ความเข้าใจ	และประสบการณ์จากการศึกษา

ระบบการทำางานจริง	รวมท้ังสามารถนำาความรู้ท่ีได้ไป 

ประยุกต์ใช้ในการเรียน	การทำางาน	และชีวิตประจำาวัน 

ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

นักศึกษา	และคณาจารย์ด้วย

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง														เป็นประธานเปิดการอบรม 

ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด

และแพ่งเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร

ของหน ่วยงานภาครัฐและบุคลากร

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ปีงบประมาณ	 2558	 จัดโดย	 กรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง  

เมื่อวันท่ี	20	พฤษภาคม		2558	ณ	ชั้น	2	อาคารเวียงคำา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำางานของระบบงาน	 และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการปฏบิตังิานความรับผดิชอบทางละเมิดและแพ่ง	ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นเขตพ้ืนทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

วันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 (ทุกวัน)

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ชำาระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดพังงา	 จัดประชุมวางแผนการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	 จังหวัดพังงา	 เพื่อให้การจัดหลักสูตรใหม ่

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดพังงา	 สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในสาขา 

วชิาชพีต่างๆ	ของจงัหวดัพงังา	ภเูกต็	กระบี	่และระนอง 

รามฯ พังงาประชุมยุทธศาสตร์

การศึกษากลุ่มจังหวัดอันดามัน

โดยมนีายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จงัหวดัพงังา	 เป็นประธานในการประชมุ	 และ	ผศ.พรชยั จติต์พานชิย์ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัพงังา 

อาจารย์จเลศิ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสือ่สารมวลชน	 และหวัหน้าหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม	 เมือ่วนัที	่ 29	

พฤษภาคม		2558		ณ	ห้องประชมุ		อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง		สาขาวทิยบรกิารฯ		จงัหวดัพงังา	

M.B.A. สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน 

 ลูกศิษย์ครับ	 ครูเห็นพวกที่แข่งขันกัน

เข้ามหาวิทยาลัยจำานวนมากมาย	 และในจำานวน

มากมายนั้น	มีเรื่องประหลาด	ๆ	ที่คาดถึงบ้าง

ไม่ถึงบ้าง	 ก็เพราะว่าจำานวนนักเรียนที่จะเข้า

มหาวิทยาลัยนั้น	 กับสาขาวิชากับความต้องการ

ของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ดูออกจะเป็นเรื่องที ่

ไม่สมดลุกนั	 ไม่สมดลุทัง้การรบัเข้าเรยีน	 ไม่สมดลุ

ทั้งการที่ถ้าจบการศึกษาออกไปจะมีงานทำาหรือไม่ 

ที่พูดเช่นนี้นั้นไม่ได้ไปวิตกกังวลว่ามีความรู  ้

แล้วจะทำางานไม่ได้		แต่ความรู้บางสาขาวิชานั้น 

เป็นความรู้เฉพาะเจาะจง	 เป็นความรู้ที่จะต้อง 

นำาไปใช้ในเฉพาะสาขาทีไ่ด้รำา่ได้เรยีนมา	 อย่างคนที ่

จะสอนหนงัสอืในโรงเรยีนต่าง	ๆ	ในมหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 

ในชัน้ไหนกแ็ล้วแต่	 ต่อไปกจ็ะมปีระกาศนียบัตรคร ู

ต่อไปก็จะต้องเป็นผูท่ี้ผ่านการฝึกฝนอบรมทางด้าน 

การเป็นครูมาก่อน	 จึงจะไปสอนได้จึงจะเป็นครไูด้ 

ดังนั้นผู้ที่เรียนไปทางครูทางด้านเดียวก็ออกจะ 

น่าวิตกอยู่พอสมควร

	 ที่น่าวิตกอยู่นั้นก็เพราะว่า	 ตำาแหน่งงาน

หรือตำาแหน่งบุคลากรครู	 อาจจะไม่จำากัดนักใน

ขณะนี้อาจจะยังพอดีอยู่หรือก็ขาดแคลนอยู่บ้าง		

และเมือ่รุน่ท่ีเข้าไปใหม่หลายหมืน่คน	 เข้าไปแล้ว

ก็จบออกไปก็คงจะลดน้อยถอยลงในเรื่องการ-

ขาดแคลน	 จะเป็นปัญหาด้วยซำ้าว่าครูอาจจะมี

มากเกินไปหรือไม่	

	 ท่ีเป็นอย่างนีน้ัน้	 บ้านเราเป็นเรือ่งท่ีจดักนั 

ไม่ลงตัว	ณ	วันหนึ่งเราก็บอกว่าแพทย์ขาดแคลน	

ณ		วันหนึ่งก็บอกว่าแพทย์เริ่มอิ่มตัว	ณ	วันหนึ่ง 

ก็จะขาดแคลนและก็จะอิ่มตัวแล้วก็จะมีมากเกินไป  

เป็นวงจรอยูด่ั่งนีห้าความพอดีได้ยาก	หรอืจำานวน 

ใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้ยาก	 เพราะการที่อาชีพ 

บางอาชีพต้องรำ่าเรียนมาโดยเฉพาะแล้วก็ไป 

ปฏิบัติอาชีพนั้น	 แล้วก็บอกว่าจะให้พอดีกันกับ 

จำานวนประชาชน	 จำานวนประชากรทีม่คีวามต้องการ

ที่จะใช้บุคคลบุคลากรเช่นนั้น	 ในทางการเรียน

การสอนหรอืในทางการปฏบิตักิต็าม	ตวัเลขต่าง	ๆ 

จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมา	 เพราะว่าเรา

ไม่สามารถที่จะควบคุมในบางเรื่องได้	 เช่นใน

บางขณะในบางเรื่องประเทศไทยมีผลสัมฤทธิ์

ในการคุมกำาเนิดก็ทำาให้จำานวนเด็กน้อยลง	 

เดก็ตามโรงเรียนหมูบ้่านต่าง	 ๆ	 น้อยลง	 ซึง่เร่ืองนี ้

เป็นเร่ืองที่กล่าวขานกันไม่รู้จบรู้ส้ิน	 และก็มี

ความเห็นกันต่าง	ๆ	นานา	


