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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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๙

วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 
 
คณะสื่อสารฯจัดงาน Advisors Day 
ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา-พี่รหัส

 คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดกิจกรรม “วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (Advisors Day)” 

และสานสัมพันธ์น้องพ่ี MC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง เป็นประธาน พร้อมมอบแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษาให้แก่อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน 

ให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ตลอดการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ร่วมในงาน 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเบกพล ม.ร.

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี

และการเงิน รุ่นที่ 8/2 หลักสูตร 133 หน่วยกิต 

จำานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) 

เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น. 

และกลุ่มที่ 2 (นอกเวลาราชการ) เรียนวันจันทร์ 

- วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น. คัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

152,360 บาท (แบ่งชำาระ 12 งวด) 

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง       จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เป็นประธาน มีอาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และนักศึกษา ม.ร.จำานวนกว่า 800 คน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่      

 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย 

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย กล่าวรายงานว่ากองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยทัดเทียมกัน    
(อ่านต่อหน้า 11)

รามคำาแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดงาน “รามคำาแหงรวมใจแต่งผ้าไทย 

เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 11” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 

สิงหาคม 2558 โดยมีผู้เดินแบบกิตติมศักด์ิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ 

พ.ต.ต.ศักด์ิสุนทร เปรมานนท์ โบว์ เมลดา สุศรี  และมิกค์ ทองระย้า 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษา นักเรียน

โรงเรียนสาธิต ม.ร. ทั้งฝ่ายประถมและมัธยมฯ ร่วมเดินแบบผ้าไทย 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ  หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 เร่ิมงานด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีฯ จากคณะผู้บริหาร

และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  จากน้ัน  ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.ร. นำาคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวคำาอาศิรวาทเน่ืองใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83  พรรษา  12  สิงหาคม  2558 

   
 มษ.อบรมภาษาสเปน

 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษา-

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรม

ภาษาสเปน ครั้งที่ 46 สำาหรับนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป จำานวน 2 หลักสูตร คือ SP1 

และ SP2 อบรมวันเสาร์  เวลา 08.30-12.30 น.

โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 14 

พฤศจิกายน 2558 ที่อาคารศรีจุฬาลักษณ์  

(SLB) ค่าอบรม 3,200 บาท (42 ช่ัวโมง) +  

ค่าเอกสาร 100 บาท

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและ

สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป(อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.ร. รับนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

คณะสื่อสารฯจัดงาน Advisors Day ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา-พี่รหัส                     (ต่อจากหน้า 1)รามคำาแหงรวมใจแต่งผ้าไทยฯ       (ต่อจากหน้า 1)

 จากนั้น รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่า 

ตลอดระยะเวลาแห่งรัฐสมัยที่ผ่านมา ใต้ฝ่าละออง-

ธุลีพระบาททรงเป็นคู่พระบารมี ปฏิบัติบำาเพ็ญ

พระราชกรณียกิจนานัปการ เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 

ทรงรับสนองพระราชประสงค์ ก่อต้ังโครงการตามแนว 

พระราชดำาริ ทรงสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน 

ทรงนำาความเจริญพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งทรงริเริ่ม 

โครงการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ และประชาชน

เป็นจำานวนมาก พระกรณียกิจท้ังปวง ท่ีใต้ฝ่าละออง

ธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำาเพ็ญนับแต่ทรงดำารง

พระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชินีนาถของชาวไทย 

ทั้งการโดยเสด็จพระราชดำาเนินตามพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร 

การเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี

กับต่างประเทศ ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา 

สาธารณสุข ศาสนา สังคมสงเคราะห์ การฟื้นฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในสัมฤทธิผลของโครงการ 

ที่ทรงพระราชดำาริได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ นำาเกียรติภูมิอันย่ิงใหญ่มาสู่

ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

 แม้ในยามท่ีภูมิภาคของประเทศประสบวิกฤตภัย 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณา พระราชทาน

พระราชานุเคราะห์ ทรงปลุกปลอบขวัญ พระราชทาน

กำาลังใจให้ยึดมั่นในความดีงามร่วมแรงร่วมใจ  

ร่วมพลังขจัดภยันตราย และรักษาชาติ รักษาแผ่นดิน

ให้พ้นภัย ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถท่ีมี 

ต่อพสกนิกร สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จึงได้จัดงาน “รามคำาแหง

รวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี” มาอย่างต่อเน่ือง 

ปีน้ีเป็นปีท่ี 11 แล้ว เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ชาวรามคำาแหง 

และประชาชนทั่วไปหันมานิยมการแต่งกายด้วย 

ผ้าทอไทยทั้งในที่ทำางานและในชีวิตประจำาวันด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง กล่าวว่าการทำานบุำารงุ- 

ศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการปลูกฝัง

ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็น

สมบัติทีล่ำ้าค่าของชาติสืบไป 

 “ถือเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “รามคำาแหง

รวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 11” เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าทอไทย 

เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้ดำารง

คงอยู่ตลอดไป”

 สำาหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

พิธีถวายราชสดุดี การร่วมลงนามถวายพระพร 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สืบสานตำานานผ้าไทย 

สืบสานสายใยพระแม่ฟ้ามหาราชินี” ให้ความรู้เรื่อง

ผ้าไทย กระบวนการผลิตผ้าไหม การจัดแสดงผ้าทอ 

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ขอขอบคุณคณะส่ือสารมวลชนท่ีได้สานต่อ 

นโยบายเ ร่ืองระบบอาจารย์ ท่ีปรึกษา  

ซึ่งมหาวิทยาลัยอยากเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ได้ใกล้ชิดกัน

มากข้ึน และอาจารย์จะได้ช่วยกันดูแลลูกศิษย์

ให้เรียนจบได้สำาเร็จ 

 ขณะเดียวกัน อธิการบดีเล่าถึงสมัย

ทีเ่รยีนชัน้ประถมทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีได้รบัการดแูลเอาใจใส่จากครเูป็นอย่างดี ทำาให้มพ้ืีนฐานท่ีดีมาต้ังแต่เด็ก 

พอเรียนชั้นมัธยมก็มีครูถวิล ที่คอยพรำ่าสอนทุกวิชา แนะนำาให้ลูกศิษย์คิดเป็นทำาเป็น จึงเป็นความประทับใจ

มาตลอดว่า การมีครูที่ปรึกษาใกล้ชิดทำาให้เรามีความอบอุ่น แต่ปัจจุบันในสังคมเมืองที่มีนักศึกษาจำานวน

มากกว่าจำานวนครูทั้งสองฝ่ายต้องใส่ใจซึ่งกันและกัน ลูกศิษย์เองก็ต้องกล้าเข้าหาครูด้วย 

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าสมัยที่มาทำางานเมื่อปี 2516 ได้เห็นลูกศิษย์มารอพบครูอาจารย์จำานวนมาก 

เป็นภาพที่อยากให้มีตลอดไป ครูเองก็มีลูกศิษย์ที่สนิทสนมกัน จนบัดนี้ก็ยังพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ

กันมาตลอด ความเป็นครูเป็นศิษย์เราต้องช่วยกันรักษาไว้ ลูกศิษย์ควรมาพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆ

จะทำาให้ได้รับประโยชน์ในการใช้ชีวิตวัยเรียนมากกว่าการเรียนแล้วกลับไปวันๆ อยากให้บรรยากาศของ

การเรียนรู้ การปลูกปัญญาในสถาบันแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น อาจารย์แต่ละท่านจะได้เล่าประสบการณ์ในอาชีพ 

เส้นทางการเรียนที่หาไม่ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้ซึมซับและเรียนรู้ โดยเฉพาะสาขาสื่อสารมวลชน 

ที่ต้องมุ่งหาพรแสวง จึงอยากเห็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ได้ใกล้ชิด ได้เรียนรู้และรับฟังคำาแนะนำา

โดยตรงจากครูอาจารย์ 

 “วิชาชีพด้านส่ือสารมวลชน เป็นอาชีพท่ีมีความสำาคัญ 

เมื่อลูกศิษย์มุ่งมั่นที่จะเป็นนักสื่อสารมวลชนแล้ว ต้องม ี

ความรับผิดชอบ รู้ว่าสิ่งใดควรทำาและควรใส่ใจ คำานึงถึง

ความถูกต้องและข้อเท็จจริง อยากให้ทุกคนสนใจที่จะมาพบ

ครูอาจารย์ และอาจารย์ควรทำา Office hour เพื่อให้ลูกศิษย์

ได้พบ อย่าให้เทคโนโลยีมาทำาให้เกิดความห่างเหินระหว่าง

ครูกับลูกศิษย์ ใส่ใจความรู้สึกระหว่างกัน แม้กระทั่งเรียนจบไปแล้ว ครูที่ปรึกษานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะให ้

คำาแนะนำาแก่ลูกศิษย์ได้ดี 

 ขอให้ถือว่าครูอาจารย์เป็นญาติคนหนึ่งของเรา อาจารย์ทุกคนหวังดีกับลูกศิษย์ ขอให้ให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน อาจารย์ทุกคนตั้งมั่นและมุ่งมั่นให้นักศึกษาเรียนหนังสือจนสำาเร็จและมีอนาคต จบไปเป็นบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพเหมือนเช่นศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยมาตลอด 43 ปีเช่นกัน”

ลายโบราณ การทอผ้าและสาวไหม การแสดง

นาฏศิลป์ไทย และการออกร้านจำาหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน

และพื้นเมืองของไทย จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

จำานวนกว่า 100 ร้าน ทั้งนี้ยังมีการประกวดแต่งกาย

ผ้าทอไทย ของบุคลากร และนักศึกษา 3 ประเภท คือ 

ประเภทผ้าฝ้าย ผ้าไหม และความคิดสร้างสรรค์ด้วย

 นอกจากนี้ ยังมีการเดินแบบการแต่งกาย

ด้วยผ้าไทยหลากหลายรูปแบบ นำาโดย อธิการบดี ม.ร. 

คณะผู้บริหาร นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษานานาชาติ

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม รวมท้ังผู้เดินแบบกิตติมศักด์ิ 

อาทิ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดารานักแสดง

ชื่อดัง พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท ์ นักศึกษา

ระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

โบว์ เมลดา สุศรี  และมิกค์ ทองระย้า ดารานักแสดง 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ฯลฯ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 การพูดถึงนายกฤษฎา บุญราช 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ซึ่งได้ดำารงตำาแหน่งปลัด

กระทรวงมหาดไทยคนใหม่

 ซึ่งนับเป็น “สิงห์ทอง” คนแรก 

ที่ได้ดำารงตำาแหน่งนี้

  ทำ า ให ้ ได ้หวนรำ าลึกถึ งอดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยคนหนึ่งคือ 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

  เนือ่งเพราะ ท่านอาจารย์รงัสรรค์ 

เคยบอกลูกศิษย์ของท่านเสมอๆว่า

  มหาวทิยาลัยจะมชีือ่เสยีงกต่็อเมือ่

ลูกศิษย์มีชื่อเสียง

  เหมือนค่ายมวยจะมีชื่อเสียง 

ก็ต ่อเมื่อนักมวยในค ่ายมีชื่อ เสียง 

ฉันใดก็ฉันนั้น

 “ข่าวรามคำาแหง” เห็นด้วยกับ 

คำากล่าวนั้นอย่างยิ่ง

  จึงไม่เคยละเว้นที่จะเขียนถึง 

เมื่อ

  วินัย บัวประดิษฐ์ ศิษย์เก่า 

คณะรัฐศาสตร์  ได้เป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดคนแรก 

 นิรันดร์ กัลยาณมิตร ศิษย์เก่า

คณะนิติศาสตร์ คนแรกที่ได้เป็นผู้ว่า-

ราชการจังหวัด และ 

 มงคล สุระสัจจะ ได้ดำารงตำาแน่ง 

อธบิดกีรมการปกครองเป็นคนแรก

 “ข่าวรามคำาแหง” ภมูใิจทีไ่ด้เอ่ยถงึ

ศิษย์เก่าทุกคน

  มหาวิทยาลยัมชีือ่เสยีงเพราะเธอ 

ม.ล.ปนัดดา ฝากลูกหลานตั้งปณิธานทำาความดีถวายแด่ในหลวง

 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีและปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและ 

การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ในโครงการปณิธานความดี 

ปีมหามงคล ปี พ.ศ. 2558 - 2560 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่าการต้ังปณิธานความดี คือ ลูกๆหลานๆ จะต้องต้ังม่ันว่าจากน้ีไปจะทำาอะไรให้กับ 

ครอบครัว มหาวิทยาลัย และสังคม เช่น กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 มีปณิธาน 

ความดีท่ีคนไทยจะได้แสดงออกร่วมกัน คือ 1) คนไทยจะได้มาออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพร่วมกัน  2) สร้างความรัก 

สมัครสมาน สามัคคี และ 3) ระลึกถึงพระคุณแม่ของเรา และสมเด็จแม่ของแผ่นดิน

 “เราเกิดเป็นคนไทยอยู่ใต้ร่มพระบารมีต้องช่วยกันทำาคุณความดี โดยการรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ และ

ความมั่นคงของประเทศ ทุกคนคงเห็นภาพคู่ทุกข์คู่ยากของแผ่นดินไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทัง้สองพระองค์เสดจ็ฯทกุหนแห่ง ทัง้ถิน่ทรุกนัดาร นำา้ท่วม ภยัแล้ง 

ด้วยความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ลูกหลานคนไทย มีบุญได้เห็นพระพักตร์อย่างใกล้ชิดของพระองค์ 

เป็นความสุขและความปลื้มปีติของคนไทย ที่คนไทยได้รับการพรำ่าสอนว่า เกิดเป็นคนไทยต้องรักในหลวง 

และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมา”

 รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องค่านิยม 12 ประการว่า เป็นเนื้อหาที่มีความหมาย 

อยากเห็นบ้านเมืองไทยคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุข อยากให้ลูกหลานเยาวชนได้ช่วยกันทำาความดีกันตลอดเวลา 

ต้องช่วยรักษาค่านิยมท่ีปลูกฝังมารักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อย  นำามาซ่ึงความเจริญของประเทศชาติ 

  ค่านิยมไทย เรื่องแรกที่คนไทยควรรู้ให้ถูกต้อง คือ ประเทศไทย มี 76 จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพฯ 

เพราะกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของ 76 จังหวัด จังหวัดล่าสุด คือ จังหวัดบึงกาฬ  ฝากด้วยว่า  ทุกคนรัก 

จังหวัดของตนเองได้ แต่ต้องรักประเทศไทยย่ิงกว่าอ่ืนใด การรู้เร่ืองของประเทศ โดยเฉพาะความมีระเบียบวินัย 

ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี เป็นสิ่งที่ลูกหลานคนไทยต้องรู้และเข้าใจ

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อไปว่าหน้าที่ของคนในชาติจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 คือ ‘ชาติใดไร้รัก 

สมัครสมาน จะทำาการสิ่งใดก็ไร้ผล แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่ได้อย่างไร’ ให้คนไทยอยู่ด้วยกัน 

อย่างสงบสุข ไม่แบ่งแยกศาสนา จงรู้จักการยับย้ังช่ังใจ อย่าทำาส่ิงใดท่ีนำาไปสู่ความบกพร่อง คนไทยต้องรักกัน 

ไม่แบ่งสีแบ่งฝ่าย มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 อีกทั้ง ต้องรักษาเอกลักษณ์ของคนไทย คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนคนญี่ปุ่นที่โค้งคำานับ 

เป็นการโค้งเหมือนรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวเต็มลำาต้น รวงข้าวนั้นจะโน้มลงสู่พื้นพสุธา ต่างจากต้นข้าวที่ไม่ม ี

เมล็ดข้าว จะตั้งชูคอ การโค้งคำานับเหมือนคมในฝัก แสดงถึงอ่อนน้อมถ่อมตน

 ม.ล.ปนัดดา ฝากลูกหลานชาวรามฯว่า ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกคน ขอให้ช่วยกันตั้งปณิธานทำาความด ี

ของตนเอง ปณิธานความดี คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของตัวเราที่จะกระทำาสิ่งดีๆด้วยความสมัครใจและ 

มุ่งมั่น  เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำาความดีตามปณิธานนั้น จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง และ

จะส่งผลในทางอ้อมให้สังคมดีขึ้น โดยเฉพาะหากทำาอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็จะสามารถสร้างพลัง 

แผ่นดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศต่อไป

 ความดีต้องสร้างข้ึนด้วยตนเอง “โบราณท่านสอนไว้มีคุณค่าย่ิง ใครข้ึนมีตำาแหน่งหน้าท่ีการงานใหญ่โต 

หากผู้นั้นมีคุณธรรมความดีก็คุณธรรมความดีนี่เอง ที่จะคุ้มครองรักษาทำาให้บุคคลไม่หลงลืมตัว ไม่ทุจริต-

คดโกง แต่จะยิ่งมีความเข้าใจว่าในความหมายของอำานาจ แท้จริงแล้วคือความรับผิดชอบชั่วดี การเสริมสร้าง

ความเจริญรุ่งเรือง การสร้างความสามัคคีรักใคร่ และการเป็นแบบอย่างของความดีงามแก่ผู้คนจำานวนมาก”

 ฉะน้ัน ขอให้ระลึกว่า การทำาความดีเป็นเร่ืองธรรมชาติ เราเกิดมาพร้อมกับความดี ขอให้ช่วยกันทำาความดี 

ให้ประสบความสำาเร็จ ปู่ย่าตายายสอนไว้ถึงความสุจริต มาจากคำาว่า การท่องเท่ียวของจิตในทางท่ีดี หรือคิดให้มี  

ให้สุจริต ท้ังฉลาดด้วย ท้ังไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน หรือการงานของตัว ท้ังไม่เบียดเบียนส่วนรวมด้วย จึงจะเป็น ‘สุจริต’

 “เราทุกคนควรภูมิใจท่ีได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมี ขอให้ต้ังปณิธานความดีโดยเร่ิมต้นจากตนเอง ทำาเร่ืองง่ายๆ

ในชีวิตประจำาวัน เพื่อความสุข นำามาสู่ความเป็นระเบียบวินัย และความสงบสุขของประเทศชาติ”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

 คุณสมบัติของบัณฑิตที่เป็นความต้องการขององค์กรผู ้ใช้บัณฑิต 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ทักษะ

ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลหรือการทำางานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อองค์กร

และตนเอง ตลอดจนความมีระเบยีบวนัิยยงัเป็นปัจจยัหลกัทีท่ำาให้องค์กรผูใ้ช้บณัฑติ

ตัดสนิใจเลอืกบคุคลเข้าร่วมงานด้วย และยงัเป็นปัจจยัทีท่ำาให้บคุลากรในองค์กรนัน้

ประสบความสำาเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสงัคม จึงบรรจุวชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา จำานวน 9 หน่วยกติ 

ไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี

 วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา เป็นระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

ระหว่างการเรยีนในชัน้เรยีนกบัการออกไปปฏบิตังิานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑติ 

หรอืสถานประกอบการ ทัง้นีเ้กดิจากความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัองค์กร

ผู้ใช้บณัฑติ โดยนกัศึกษาทีผ่่านการคดัเลอืกและการอบรมเพ่ือเตรยีมความพร้อมแล้ว 

จะต้องไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็น

พนกังานขององค์กรนัน้ๆ เป็นเวลา 16 สปัดาห์ หรอื 4 เดอืน ซึง่ตลอดระยะเวลา

การฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ คุณธรรมและ

จริยธรรมในวิชาชีพที่ฝึกปฏิบัติ ความรู้ทางวิชาการที่นอกเหนือจากที่เรียน

ในชั้นเรียน ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  

มคีวามเข้าใจตนเองว่างานน้ันเป็นงานท่ีชอบหรือไม่ และทีส่ำาคญัทีส่ดุนกัศึกษา

จะได้รบัการเสนองานทีด่ก่ีอนผูท้ีไ่ม่เคยผ่านการฝึกปฏบิตังิานในวชิา RAM 3000 

สหกจิศกึษาเลย ทัง้นีจ้ากการตดิตามประเมนิผลผูท้ีล่งทะเบยีนวชิา RAM 3000 

สหกิจศึกษา ประมาณร้อยละ 25 ได้รับการว่าจ้างให้ทำางานต่อภายหลังจากการ

ฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง ประมาณร้อยละ 65 ได้รับการบรรจุเข้าทำางานทันที

หลงัจากสำาเรจ็การศกึษาแล้ว และส่วนทีเ่หลอืประมาณร้อยละ 10 ได้รบัการบรรจุ

เข้าทำางานภายในหนึ่งปีหลังจากสำาเร็จการศึกษาแล้ว

 ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะมี 

อาจารย์นเิทศก์และผูป้ระสานงานสหกจิศกึษาเป็นผูใ้ห้คำาปรกึษา และมีพนักงาน

พี่เลี้ยงจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้สอนงานให้นักศึกษา

 นกัศกึษาทีส่นใจสมคัรเข้ารบัการฝึกปฏบิตังิานวชิา RAM 3000 สหกจิศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี  

มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติอื่นตามที่องค์กร 

ผูใ้ช้บณัฑติกำาหนด สำาหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัองค์กรผูใ้ช้บณัฑติและลกัษณะงาน

ทีต้่องปฏบิตัขิองแต่ละตำาแหน่งงาน สามารถสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ศูนย์สหกจิศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1  

โทร 0-2310-8503 หรือ www.ram 3000. ru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.ร. จัดโครงการ 

“อบรมภาษามือขั้นพื้นฐานสำาหรับบุคลากร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน เมื่อวันที ่

22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กล่าวว่าปัจจุบันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติ

การจดัการศึกษาสำาหรบัคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพกิารได้เข้าถงึการศกึษามากขึน้ 

ตลอดจนมหาวทิยาลัยรามคำาแหงมหีลกัปรชัญาการศกึษาในเรือ่งความเสมอภาค

ทางการศกึษา เรามนีกัศกึษาพกิารเข้ามาศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2514 จนถงึปัจจบุนั 

จำานวน 200 กว่าคน ซึง่มหาวทิยาลัยได้มกีารพัฒนาระบบการให้บรกิารการเข้าถึง 

การศึกษาหรือสื่อต่างๆ แก่นักศึกษาพิการเพ่ิมมากขึ้นตามลำาดับ การที่จะให้

บริการนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือที่เรียกกันทั่วไปว่านักศึกษา

หูหนวก สิ่งที่สำาคัญคือต้องอาศัยล่ามที่แปลภาษามือที่จะแนะนำานักศึกษาในการ 

ใช้บริการต่างๆ หรือสื่อความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่นักศึกษา ดังนั้น 

กองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการอบรมภาษามือขึ้น

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.  

กล่าวว่าขณะนี้ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีกล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน

โดยเฉพาะ เนื่องจากประชาชนชาวไทยมีความหลากหลาย จึงต้องคำานึงถึงสิทธิ

ความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้

คนพิการสามารถใช้ร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นการอบรมบุคลากรก็มีความจำาเป็น

โดยเฉพาะภาษามือ 

 เพราะภาษามือเป็นภาษาสัญลักษณ์สำาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยนิ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “คนหหูนวก” โดยท่ัวไปแล้วคนท่ีมคีวามบกพร่อง

ทางการได้ยนิจะใช้ภาษามอืเป็นการสือ่สาร ดงันัน้การฝึกอบรมภาษามอืขัน้พืน้ฐาน

สำาหรบับคุลากรในครัง้นี ้ อยากให้บคุลากรทกุคนมคีวามตัง้ใจในการเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ

ที่วิทยากรจะนำาเสนอ พร้อมทั้งนำาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

ม.ร.อบรมการใช้ภาษามือแก่บุคลากรRAM 3000 สหกิจศึกษา 

เส้นทางสู่ความสำาเร็จในอาชีพ

นายราเชฐร์  บรรดาศักดิ์          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

   

 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

รับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน

ระยะสั้นรุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 

08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 

 สำาหรับ หลักสูตรการอบรมมีการปฏิบัติบทพูด และมีการคอมเม้นท์

จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวิทยากรบรรยาย อาทิ อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล, อาจารย์

สมชาย หนองฮี, อาจารย์ประดิษฐ์ กิฤติฤดีกุล และทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียง

จากสมาคมนกัพดูแห่งประเทศไทย และสภาโจ๊ก สำาหรบันกัศึกษาปรญิญาตรฟีร ี

และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 299 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ ชมรมปาฐกถาและโต้วาท ี ชัน้ 3 ห้อง 327 อาคารกจิกรรม-

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามคำาแหง (หวัหมาก) โทร. 082-267-7145 (คณุภมู)ิ

จัดอบรม “ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ               aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน เทียร์ 3

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่บ้างในระยะนี้คงทราบข่าว 

ทีถ่อืได้ว่าสะเทอืนเศรษฐกิจของไทยได้ไม่น้อย นัน่ก็คอืการทีส่หรฐัฯ ออกรายงาน

ที่เรียกว่า TIP Report ประจำาปี 2558 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โดยในรายงาน

นั้นจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า เทียร์ 3 (Tier 3)  แต่ถ้าหากใครยังไม่ทราบ 

หรือยังไม่ชัดเจนว่า TIP Report หรือ Tier 3 คืออะไร ผมจะขยายความ 

ให้ชดัเจนก่อนเพือ่ทีจ่ะได้เข้าใจถงึผลกระทบทางเศรษฐกิจทีอ่าจจะเกิดตามมาได้

 รายงานทีเ่รยีกว่า ทปิรพีอร์ต (TIP Report) เป็นรายงานประจำาปีทีจ่ดัทำาโดย 

กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในรายงานนั้นจะประกาศ

การจัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons) ซึ่งตัวย่อคือ TIP  

และทำาให้รายงานนี้ถูกเรียกว่า TIP Report

     ในการ “จัดอันดับการค้ามนุษย์” นั้นสหรัฐฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

หรือ เทียร์ (Tier) คือ เทียร์ 1 จะเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ 

หรืออาจจะมีปัญหา แต่สามารถแก้ได้แล้ว เทียร์ 2 คือ ประเทศที่มีปัญหา  

ทีย่งัไม่สามารถแก้ได้ แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการแก้ปัญหาอย่างจรงิจงั 

ซึง่ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้คอื รัฐบาลสหรัฐฯ จะคอยเฝ้าตดิตามเพือ่กดดนัอยูต่ลอด 

ส่วนเทียร์ 3 คือ ประเทศที่มีปัญหามาก แต่ไม่ดำาเนินการแก้ปัญหา หรือไม่มี

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

      ก่อนปี 2557 ประเทศไทยถกูจดัอยูท่ีร่ะดบัเทยีร์ 2 มาแล้วหลายปีตดิต่อกัน   

แต่การที่รายงานสรุปว่าประเทศเรายังไม่มีความพยายามในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นรูปธรรมมากเพียงพอ จึงถูกลดระดับมาอยู่ที่เทียร์ 3 ในปี 2557  

และคงอยู่ที่ระดับนี้มา 2 ปีแล้ว

 เรือ่งทีท่ำาให้เราอาจจะยงัข้องใจกบัผลการจดัอนัดบัน้ีก็คอื ตามความรูสึ้ก

ของคนไทยนั้นเราไม่มีการจับคนมาบังคับใช้แรงงานทาสสักหน่อย กล่าวหา 

กันน่ีนา แต่ถ้าดูความหมายของ “การค้ามนุษย์” แล้วเราก็คงปฏิเสธยากว่า

ไม่มีปัญหานี้ เพราะความหมายครอบคลุมไปถึงการบังคับ ขู่เข็ญหรือล่อลวง

มาเพ่ือการแสวงประโยชน์ในธรุกจิทางเพศ ในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัการประมง 

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าราคาถูก โรงงานต่างๆ และงานรับใช้ตามบ้าน  

รวมถึงการบังคับให้ขอทานตามถนนด้วย  

 ความจรงิไทยเรากไ็ม่ได้นิง่เฉยกบัปัญหาค้ามนษุย์นะครบั และมคีวามพยายาม

แก้ปัญหาตลอดมา ตัง้แต่เขาจดัให้เราอยู ่ เทยีร์ 2 แล้ว โดยการดำาเนนิการทีช่ดัเจน

ที่สุดคือการออกกฎหมาย พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ตั้งแต่ปี 2551  สาเหตุที่เราจำาเป็นต้องกังวลเรื่องการถูกจัดว่าจะต้องอยู่ในเทียร์

เท่าไรนัน้กเ็ป็นเพราะเรายงัต้องการส่งสนิค้าไปขายสหรัฐอเมรกิาอยู่ การถูกจดั

อยู่ในระดับเทียร์ 3 จะทำาให้มีโอกาสที่สินค้าของเรา (ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา- 

การค้ามนุษย์) จะถูกกีดกันหรือห้ามนำาเข้าสหรัฐฯ ได้    

 ประเมินกันเบื้องต้นว่าการถูกกีดกันทางการค้าโดยสหรัฐฯ จะสร้าง

ความเสียหายคือสูญเสียรายได้จากการส่งออกอย่างน้อย 2 แสนล้านบาทต่อปี 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งออกอาหารทะเล และเสือ้ผ้า เนือ่งจากอาจถกูกล่าวหาว่า 

สินค้าดังกล่าวมาจากการค้ามนุษย์

 ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั้น คงไม่มี

ใครอยากให้ไทยเราต้องสูญเสียรายได้  2 แสนล้านบาทไป  และไม่ใช่ว่าจะหา 

ตลาดส่งออกอ่ืน ๆ มาทดแทนได้มลูค่าเท่า ๆ กนัได้ง่ายด้วย  จะหวงัพึง่จนีกย็ากส์ 

เพราะจีนเองก็กำาลังถูกมองว่าฟองสบู ่จะแตกหรือเปล่าจากการท่ีดัชนี

 ประเทศมาเลเซยีเป็นสงัคมพหสุงัคมทีป่ระกอบไปด้วยผูค้นหลากหลาย

เชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ ชาวมลายู ชาวจีน ชาวอินเดีย และ 

ชาวพ้ืนเมืองอีกหลายกลุ่มชน  จากการที่มาเลเซียมีหลากหลายกลุ่มชนส่งผล 

ให้มีประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

    วันปีใหม่ในประเทศมาเลเซียมิได้มีแค่วันที่ 1 มกราคมของทุกปีเท่านั้น  

ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ตามแบบสากล แต่มีวันปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม โดยม ี

การคำานวณปีแบบจนัทรคต ิ ซึง่ม ี 12 เดอืนเช่นเดยีวกนั วนัปีใหม่ตามปฏทินิอสิลาม

ถือเอาวันที่ 1 มุฮัรรอมของทุกปีเป็นวันปีใหม่อิสลาม ในปีนี้น่าจะประมาณ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558    

     นอกจากวันดังกล่าวแล้วมุสลิมยังมีวันตรุษที่ยิ่งใหญ่อีกสองวันคือ  

วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (Hari Raya Eidil Fitri หรือ Hari Raya Puasa) ซึ่งเป็น 

วนัเฉลมิฉลองการสิน้สดุการถือศลีอด ในปีนีต้รงกบัวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 

ที่ผ่านมา และวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา (Hari Raya Eidil Adha /Hari Raya Haji 

หรือ Hari Raya Qurban) เป็นการร่วมเฉลิมฉลองของการสิ้นสุดพิธีฮัจย์ 

ที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย โดยมีการเชือดสัตว์และแจกจ่ายแก่คนที่มีสิทธิเพื่อ

เป็นทาน ในปีนี้น่าจะประมาณวันที่ 24 กันยายน 2558

      สำาหรบัคนจีนก็มวีนัตรษุจนีกม็ ีHari Raya Cina (Selamat Hari Raya Cina)  

และชาวอินเดีย (ทมิฬ) ก็มีวัน Deepavali (Selamat Hari Deepavali) เป็น 

เทศกาลแห่งเปลวแสงเทียน  ในครั้งนี้ผมจะนำาเสนอคำากล่าวอวยพรปีใหม ่

ในภาษามลายูว่าเป็นอย่างไร

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Selamat เซอลามัต สุขสวัสดี

Tahun ตาฮุน ปี

Baru บารู ใหม่

Hijrah ฮิจเราะฮ์
ปีฮิจเราะฮ์ศักราช

(การเรยีกปีปฏทินิอสิลาม)

Menyambut เมอญัมบุต ต้อนรับ

Semoga  sihat selalu เซอมูกอ  ซิฮัต เซอลาลู
หวังว่าจะมีสุขภาพ

ที่แข็งแรงเสมอ

Semoga  panjang  umur เซอมูกอ ปันยัง อูมูร หวังว่าจะมีอายุที่ยืนยาว

Semoga murah rezeki เซอมกูอ  มรูะฮ์ เรอเซอกี
หวังว่าจะได้รับโชคลาภ

ที่ง่ายดาย

Semoga Tahun ini

lebih  berkat

เซอมูกอ  ตาฮุน 

อินี เลอบิฮ์ เบิรกัต

หวังว่าปีนี้มีความเป็น

สิริมงคลมากยิ่งขึ้น

 ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับ Selamat Tinggal Jumpa lagi. ลาก่อน  

แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

ตลาดหลักทรัพย์ดิ่งวูบลงไปมากเมื่อเดือนกรกฎาคม  คิดแล้วกลุ้มครับ  ตอนนี ้

ก็ได้แต่ลุ้นว่าให้เหมือนปีท่ีแล้ว (2557) คือแม้จะถูกจัดอยู่เทียร์ 3 แต่สหรัฐฯ  

กไ็ม่ได้กดีกนัหรอืห้ามนำาเข้าสนิค้าจากประเทศไทย  ถ้าเป็นอย่างนัน้ก็ถือว่าเรายังโชคดี



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สายวรุณ  สุนทโรทก 
1

 ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน เป็น 

พระราชนิพนธ์แปลลำาดับที่ 9 ในสมเด็จ-

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

นวนิยายเรื่องนี้ทรงแปลจากนวนิยายจีน

เรือ่ง  “หยงหย่วน โหย่ว ตวั หย่วน”  ของ   เถีย่หนงิ 

นักเขียนหญิงร ่วมสมัยที่ ได ้รับรางวัล 

วรรณกรรมมากมาย และมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กั

แพร่หลายในปัจจุบัน  สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ ทรงเขียนคำานำาของหนังสือเล่มนี้

ไว้อย่างน่าสนใจว่า   “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

เป็นนวนิยายจีนสมัยใหม่... เป็นนวนิยาย

รักสะท้อนสังคม.. ใช้กรุงปักกิ่งเป็นฉาก และให้ตัวละครมีวิถีชีวิตโลดแล่นอยู่

ในหทู่งสายหนึง่”    ในสังคมจนี นวนิยายเรือ่งน้ีได้รบัความชืน่ชมจากนกัอ่านอย่างมาก 

นับว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำาเร็จเล่มหนึ่งของนักเขียนหญิงผู้นี้

 นวนยิายเรือ่งนีก้ล่าวถงึ “ไป๋ต้าสิง่” หญงิสาวผูเ้ตบิโตในตรอกเลก็ๆ โบราณ 

เธอใช้ชวีติอย่างเรยีบง่ายท่ามกลางความเจรญิอย่างรวดเรว็ของกรงุปักก่ิง  ผู้เล่าเรือ่ง 

เป็นลูกพี่ลูกน้องได้เห็นปักกิ่งช่วงระยะเวลาผ่านไป 20 กว่าปี ปักกิ่งเปลี่ยนแปลง

ไปมาก ดังที่ผู้เล่าเรื่องเปรียบเทียบปักกิ่งแต่ก่อนกับปัจจุบันว่า “แต่ก่อน ปักกิ่ง

ทั้งเรียบร้อย สำารวม สมถะ สูงส่ง และโอนอ่อนผ่อนตาม ตอนนี้ปักกิ่งเปิดกว้าง

อย่างคึกคัก เปิดรับผู้คนทั่วไป มีคนต่างจังหวัดไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรที่เข้ามาใช้ชีวิต

อยู่ในอ้อมอกของปักกิ่ง” นวนิยายเรื่องนี้ นำาเสนอฉากในซอยเล็กๆ แห่งหนึ่ง 

ในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คน 

 นวนยิายเรือ่ง “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” ได้เน้นความผกูพนัของผูเ้ล่าเรือ่ง 

ที่มีต่อหูท่ง  ซึ่งก็คือตรอกเล็กซอยน้อย ตั้งแต่บรรทัดแรกของนวนิยาย

ด้วยประโยคคำาถามที่ว่า 

 เธอเคยอยู่ในหูท่งที่ปักกิ่งไหม  เธอคงเป็นเด็กที่โตมาในหูท่งที่ปักกิ่งซินะ   

ถ้าใช่  เธอคงจะจำาพวกเด็กผู้หญิงในหูท่งที่ร่าเริง ช่างพูด  แต่ไม่คิดอะไรมาก  

เธอจำาได้ใช่ไหม 

 ฉันเคยอยูใ่นหทู่งทีปั่กกิง่  เป็นเด็กหทู่งคนหน่ึง  ฉนัไม่เคยลมืพวกเดก็หญงิที่

ร่าเริง ช่างพูด และไม่คิดมากพวกนั้นเลย ฉันมักจะคิดว่าถ้าไม่มีเด็กพวกนี้ หูท่ง

จะเรียกว่าหูท่งหรือไม่หนอ  ปักกิ่งจะเป็นปักกิ่งไหม

 

 หูท่งในปักกิ่งจึงมีบทบาทสำาคัญทำาให้ผู้อ่านเห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่

แบบชาวบ้านในระดับล่างที่ต้องดิ้นรน ต่อสู้ ดำาเนินชีวิตท่ามกลางความเจริญ 

ในเมืองใหญ่   นวนิยายเรื่องนี้ กล่าวถึงหูท่งที่ชื่อว่า “ฟู่หม่าหูท่ง”  ฟู่หม่า แปลว่า 

พระราชบุตรเขย  ผู้เล่าเรื่องบรรยายอย่างละเอียดให้เห็นภาพของฟู่หม่าหูท่งว่า 

เป็นตรอกเล็กๆ มีร้านค้าเล็กๆ ด้านเหนือ มีร้านขายของชำา ขายผัก ปลา และ 

(อ่านต่อหน้า 7)

เนือ้สตัว์ ส่วนด้านใต้เป็นร้านขายเหล้าขายไอศกรมี นำา้หวาน ร้านนีเ้องท่ีผูเ้ล่าเรือ่ง

มีเร่ืองราวประทับใจในวัยเด็กเมื่อเห็นไป๋ต้าสิ่งดื่มนำ้าหวานโซดาลูกลิ้นผู้เล่า

บรรยายว่า  “ ไป๋ต้าสิ่ง ดื่มต่อมาอึกใหญ่ๆ  ฉันสังเกตว่าเขาสะดุ้ง เพราะความเย็น  

ขนบนแขนอ้วนกลมลุกซู่เหมือนหนังไก่  เขา ดูเหมือนจะหายใจไม่ออก  และ

เหมือนฉี่จะเล็ดออกมานิดหนึ่ง”  ทำาให้ผู้อ่านเห็นภาพความน่ารักของไป๋ต้าสิ่ง 

และความใส่ใจ ความผูกพันของผู้เล่าเรื่องที่มีต่อเธอแม้รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 

ที่ทำาให้ผู้อ่านอดที่จะเอ็นดูเด็กน้อยคนนี้ไม่ได้เลย 

                      

 ตัวละครซ้อนมิติคนจริงๆ ในสังคม

 สำาหรับผู้เล่าเรื่องแล้ว หูท่งในเมืองปักกิ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรัก

ความผูกพัน และความกลมเกลียวกันระหว่างเธอกับไป๋ต้าสิ่ง ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่

ลูกน้อง ขณะเดยีวกัน หทู่งก็แสดงภาพความแตกต่างระหว่างคนทีอ่พยพจากทีอ่ืน่

มาอยู่ที่ฟู่หม่าหูท่ง ซึ่งก็จะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกับไป๋ต้าสิ่งอย่างเห็นได้ชัด 

เริ่มจากกัวหง  

 กวัหงเป็นเพ่ือนนกัศกึษาชายมาจากถิน่อสีานห่างไกลจากปักกิง่  ผูเ้ล่าเรือ่ง

คิดว่าที่กัวหงมาสนใจไป๋ต้าสิ่งนั้น เพราะแค่อยากจะมาอยู่ที่ปักกิ่งเท่านั้น กัวหง

เป็นตัวละครท่ีทำาให้ผู้อ่านเห็นบุคลิกลักษณะนิสัยของไป๋ต้าสิ่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

จากการที่เห็นไป๋ต้าสิ่งซื้อบุหรี่ ซักถุงเท้า และทำากับข้าวให้กัวหง เชิญเพื่อนมา

จัดงานเลี้ยงให้เขารวมทั้งซื้อหมาชาเป่ยซึ่งมีราคาแพงมากให้หลานของเขาด้วย

เงินที่ได้จากการเอาพัดลมไฟฟ้าไปขาย  การกระทำาที่แสนจะใสซื่อและดีเกินไป

ของไป๋ต้าสิ่งล้วนแต่ขัดอกขัดใจผู้เล่าเรื่อง ดังที่ผู้เล่าบ่นว่า “ทำาไมเขาต้องทำาตัว

ให้ด้อยค่าแบบนี้”  และแล้วในที่สุดกาลเวลาก็พากัวหงจากไป เมื่อเขาได้พบกับ

เพื่อนนักศึกษาสาวชาวญี่ปุ่น  เขาก็เปลี่ยนใจอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแทน

กรุงปักกิ่ง  รักแรกของไป๋ต้าสิ่งทำาให้เธอผิดหวังเสียใจมาก  แต่เธอก็ทำาใจได้ว่า

เป็นเรื่องธรรมดาที่เธอจะถูกเอาเปรียบ เพราะถึงอย่างไร เธอก็ไม่ได้เป็นหญิงงาม

เหมือนเสี่ยวลิ่วแห่งซีตันที่เธอประทับใจในวัยเด็กนั่นเอง

 คำาว่า หง แปลว่ายิง่ใหญ่ กวัคำานี ้อาจจะใกล้เคยีงกบั แซ่ก๊วย  ซึง่อาจแปลว่า 

กำาแพงเมืองก็คงจะได้ โดยรวมแล้วคำาว่า กัวหง อาจจะแปลได้ว่ากำาแพงเมือง 

ที่ยิ่งใหญ่    กัวหงมีบทบาทสำาคัญ เขาทำาให้ไป๋ต้าสิ่งเสียใจมากด้วยการทิ้งเธอ 

แล้วออกเดนิทางไปกับผู้หญิงคนอืน่  ทัง้ๆ ทีเ่ขารู้ว่าไป๋ต้าสิง่มใีจให้  แต่แล้ววนัหนึง่ 

เขาได้กลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้ง หลังจากชีวิตครอบครัวของเขาพังทลาย   

เขาเดินทางมาท่ีปักกิ่งช่วงเวลาที่มีข่าวว่าทางการจะรื้อหูท่งทิ้งแล้วสร้างเป็น

คอนโดมเีนยีม  อาจกล่าวได้ว่า ชือ่ของกวัหง มลัีกษณะเป็น irony คอื กำาแพงเมอืง 

ที่ยิ่งใหญ่ได้พังทลายลงเช่นเดียวกับชีวิตของกัวหงที่ในท้ายที่สุดก็ล้มเหลว 

อย่างไม่เป็นท่า  และเขาเลือกที่จะอุ้มลูกซมซานกลับมาหาไป๋ต้าส่ิง  ซ่ึงก็ยอม

แต่งงานกับกัวหงในที่สุดเพราะความสงสารลูกของเขา

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประจำาภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

     ชายอีกคนในชีวิตของไป๋ต้าสิ่งคือกวนเผิงหยู่วเขาเป็นเพื่อนชายทำางาน 

ทีเ่ดยีวกนักบัไป๋ต้าสิง่  หลงัจากทีก่วัหงออกไปจากชวีติของไป๋ต้าสิง่แล้ว  เธอกพ็บ

กับกวนเผิงหยู่ว ผู้เล่าเรื่องเปรียบเทียบให้ผู้อ่านเห็นภาพความแตกต่างระหว่าง

กวนเผิงหยู่วกับกัวหงว่าคนทั้งสองต่างกันมาก กวนเผิงหยู่วชอบอยู่บ้าน   

ชอบแฟชัน่สตร ี ถกัไหมพรม  เล่นเปียโน และจดัเกบ็ทีน่อนเก่งมาก  ขณะเดยีวกัน

ผู้เล่าเรื่องก็เห็นความแตกต่างระหว่างไป๋ต้าสิ่งกับกวนเผิงหยู่วเช่นกัน ท้ังสอง 

ต่างกันทั้งรูปร่างภายนอก ไป๋ต้าสิ่งเป็นหญิงตัวสูง กวนเผิงหยู่วเป็นชายตัวเตี้ย 

อกีทัง้ลกัษณะนสิยักต่็างกนั  แม้ว่าทัง้สองคดิวางแผนทีจ่ะใช้ชวีติร่วมกันแล้วก็ตาม 

แต่ผูเ้ล่าเรือ่งกย็งัเหน็ว่าทัง้สองไม่น่าจะไปด้วยกนัได้อยูด่ ี จนกระทัง่ไป๋ต้าสิง่มญีาติ

มาอยู่ร่วมห้อง คือ เสี่ยวเฟิน 

 เสี่ยวเฟินเป็นญาติที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาเรียนตัดเย็บเส้ือผ้าและ 

เข้ามาอยู่กับไป๋ต้าสิ่งอย่างที่เธอไม่มีโอกาสปฏิเสธ เสี่ยวเฟินเป็นตัวละครท่ี 

ยิ่งทำาให้ผู้อ่านเห็นความดี  ความใสซื่อของไป๋ต้าสิ่ง  ซึ่งไม่ใช่อยู่ในระดับที่ดีมาก

เท่านัน้  แต่ยงัอดทนอดกลัน้ได้เหนอืกว่าคนธรรมดาทัว่ไปมากนัก   เพราะนับตัง้แต่ 

เสีย่วเฟินก้าวเข้ามาอยู่ในปักก่ิง   ชวีติของไป๋ต้าส่ิงก็หมดความสขุเมือ่เธอถกูญาตผิูน้้อง 

จับจองเป็นเจ้าของทุกอย่าง รวมทั้งเตียงนอนใหญ่ในห้องนอนของเธอเอง และ

ในทีส่ดุเสีย่วเฟินกอ็อกไปจากชวีติของเธอพร้อมกบักวนเผงิหยูว่  ซึง่เลอืกจะแต่งงาน 

กบัเสีย่วเฟินแทนทีจ่ะเป็นไป๋ต้าสิง่ ชือ่ของเสีย่วเฟินนัน้  แยกออกเป็น 2 คำาได้ว่า 

เสีย่ว แปลว่า เลก็  ส่วนคำาว่า เฟินมหีลายความหมาย  ในชือ่หญงิสาวทัว่ไป ชือ่นี้ 

แปลว่าดอกไม้  แต่ขณะเดยีวกนั กม็คีำาพ้องเสยีงของคำานี ้ ออกเสยีงว่า เฟิน 

 คอืมาจากคำาว่า  แปลว่า ลาจาก  หรือ   แปลว่าแบ่งแยกได้อกีด้วย  

นับว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้เขียนท่ีให้ความหมายซ่อนไว้  ทำาให้เห็นได้ว่า 

นวนยิายเรือ่งนี ้ผูเ้ขยีนตัง้ใจสอดแทรกความหมายอย่างลึกซ้ึงไว้ในชือ่ของตวัละคร   

เพื่อก่อให้เกิดอรรถรสในการอ่านมากขึ้น

 ต่อมาไป๋ต้าสิ่งได้รู้จักกับเซี่ยซินชายหนุ่มที่มาหาบ้านเช่าในฟู่หม่าหูท่ง  

เขาขี่จักรยานเลี้ยวมาชนเธอทำาให้เกิดแผลถลอกนิดหน่อย เซี่ยซินไปเจอเช่าห้อง

ถกูใจแต่เจ้าของไม่ลดราคาให้ ในทีส่ดุเขาไม่ได้มาอยูห่ทู่งเดยีวกบัไป๋ต้าสิง่  แต่เซีย่ซนิ 

กลบัสนใจทีจ่ะมาทานข้าวกบัเธอบ่อยคร้ัง  ด้วยคำาพดูทีว่่า “เธอดจีรงิ”   ความสมัพนัธ์ 

ของคนทั้งสองดูเหมือนจะดำาเนินไปได้ดี ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์สำาคัญข้ึนในงาน 

เลี้ยงวันเกิดเซี่ยซิน  ซึ่งเป็นโอกาสสำาคัญให้เซี่ยซินเปิดใจและพูดความในใจ 

แต่เป็นความในใจที่ไป๋ต้าสิ่งและผู้เล่าเรื่องไม่อยากได้ยิน  นั่นคือการตำาหนิ

พฤติกรรมต่างๆ ของไป๋ต้าสิ่งที่ขัดหูขัดตาเขา โดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่ประมาท

ของไป๋ต้าสิง่ เช่น บอกให้เซีย่ซนิยมืเงนิมากมายทัง้ๆทีเ่พ่ิงรูจ้กักนั  หรอืพูดโทรศพัท์

ไปด้วยขณะทำากบัข้าว ฯลฯ  คำาพดูของเซีย่ซนิทำาให้ไป๋ต้าสิง่ทีก่ำาลงัเมาเหล้า เสยีใจ

และตะโกนไล่หลังเมื่อเซี่ยซินเดินจากไปว่า “ไปเลย แกไม่มีทางได้เจอใครท่ีดี

เหมอืนฉนัอกีแล้ว ได้ยนิไหม” เซีย่ซนิทำาให้ความหวงัความสุขของเธอดบัวบูลง

พร้อมกับการทุ่มตัวทอดใจอย่างไม่อาลัยไยดีในชีวิตอีกต่อไป 

 คนที่มาจากต่างถิ่นล้วนเป็นคนที่แตกต่างกับไป๋ต้าสิ่งอย่างสิ้นเชิง  แม้แต่

น้องแท้ๆ คือ ไป๋ต้าหมิง ก็เดินเข้ามาในชีวิตของไป๋ต้าสิ่งเพื่อมาแลกบ้านกับเธอ

ตามคำาขอร้องที่ภรรยาของเขาให้มาขอจากเธอ  เมื่อทั้งสองสามีภรรยาได้ยินข่าว

ว่าทางการจะสร้างที่อยู่ใหม่หลังจากทุบหูท่งทิ้ง ทั้งสองอยากจะได้ “บ้านใหม่” 

ซึ่งก็คือคอนโดที่รัฐสร้างให้  และทั้งสองขอให้ไป๋ต้าสิ่งกลับไปอยู่กับพ่อแม ่

ที่บ้านเดิมแทน  

 แน่นอนว่าเมือ่ผูอ่้านตดิตามชวีติของไป๋ต้าสิง่ตัง้แต่ต้นเรือ่งจนมาถงึตรงนีแ้ล้ว 

ย่อมคาดเดาได้ว่าไป๋ต้าสิ่งผู้เสียสละและรักน้องชายมาก คงยอมที่จะยกบ้าน

ของเธอในฟูห่ม่าหทู่งให้น้องชายและน้องสะใภ้ แต่ในเวลาเดยีวกนันัน้เอง กวัหง 

2 ฌอ็ง-ปิแยร์ โกลเด้นชไตน์ เขยีน วลัยา  ววิฒัน์ศร  แปล การอ่านนวนยิาย. (กรงุเทพมหานคร : สำานกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541) หน้า 189.

“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” นวนิยายพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ต่อจากหน้า 6)

มาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมลูกน้อย เขามาคุกเข่าอ้อนวอนขอไป๋ต้าสิ่งให้อภัยและ

ยอมแต่งงานกับเขา  กัวหงกล่าวว่า “เพราะคุณเป็นคนเมตตากรุณา ใจดี คุณเป็น

คนบริสุทธิ์ คุณดีเหลือเกิน ผมไม่เคยเห็นใครดีอย่างนี้มาก่อน และคงไม่ได้เจอ

คนอย่างคุณอีกแล้วในอนาคต”   คำาพูดขอแต่งงานของกัวหงกลับทำาให้ไป๋ต้าสิ่ง

เสยีใจแค้นใจมากเพราะแทนทีก่วัหงจะขอแต่งงานเพราะความสวยหรอืความสาว

ของเธอ แต่กลับเป็นเพราะความดีมีเมตตาที่ไป๋ต้าสิ่งเคยได้ยินมาตลอด จนเธอ 

อยากจะเปลีย่นแปลงตวัเองให้เป็นคนไม่ด ี จะได้ไม่ต้องสงสารกวัหง  และมุง่จะแก้แค้น 

เขาให้สาแก่ใจ  แต่ไป๋ต้าสิ่งก็ยังคงเป็นไป๋ต้าสิ่งคนเดิม  ซึ่งในที่สุดแล้ว  ผู้อ่าน 

ก็เดาเรื่องได้อย่างถูกต้องว่า  ไป๋ต้าสิ่งย่อมเป็นไป๋ต้าสิ่งตลอดกาล  เธอก็อดที่จะ

สงสารกัวหงและลูกไม่ได้ เพราะเธอยอมที่จะอยู่กับความสำานึกผิดไปตลอดกาล

ไม่ได้เช่นกัน  การยอมแต่งงานกับกัวหงจึงเกิดขึ้นเพราะความสงสารลูกของเขา 

และเพราะความดีของเธอนั่นเอง

 จะเห็นได้ว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องกับไป๋ต้าสิ่งนั้นล้วนแต่เข้ามาตักตวง 

ผลประโยชน์จากเธอ ตัวละครที่มาเอาเปรียบเธอครั้งแล้วครั้งเล่า ช่วยให้ผู้อ่าน

เห็นความดีความบริสุทธิ์ของไป๋ต้าสิ่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ไม่ใช่ความดีแบบอุดมคติ

ที่เธอตั้งใจจะทำาให้เขาเหล่านั้นสมหวังเท่านั้น  แต่เป็นการยอมรับความลำาบาก 

ความทุกข์ยาก เพื่อแลกกับความสุขและความสบายใจของเธอ ชีวิตของไป๋ต้าสิ่ง

เป็นชีวิตที่อดทนอดกลั้นแบบหญิงสาวในอุดมคติ   ในภาษาจีนใช้คำาว่า เหรินอี้  

 ซึ่งหมายถึงเป็นคนดี มีคุณธรรม รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง กตัญญู  

มีขันติธรรม เคารพผู้ใหญ่ ไม่เห็นแก่ตัว และยอมเสียเปรียบกับทุกคน ซึ่งนับวัน

จะหาคนแบบนี้ได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน

มิติของเวลาใน “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน”  

 ในชื่อเรื่องมีคำาว่า “ตลอดกาล” ซึ่งก็เป็นคำาระบุเวลาอยู่แล้ว และยังขยาย

ความด้วยคำาถามอีกว่า “นาน” แค่ไหน ที่จริงคำาว่าตลอดกาล ก็มีความหมาย

ชัดเจนอยู่แล้วว่านานตลอดไป แต่ประโยคนี้ ชวนให้ผู้อ่านสงสัยว่า เหตุใดจึง

ตั้งคำาถามเช่นนั้น และเหตุใดผู้เขียนจึงบ่งชี้ให้ความสำาคัญกับเวลาในลักษณะ

ประชดประชัน เมื่ออ่านอย่างละเอียดจะพบว่า ผู้เขียนใช้คำาเกี่ยวกับ “เวลา”  

หลายคำา เช่น  เวลานี้  ตอนนี้  สมัยนั้น  สมัยก่อน แต่ก่อน  เคย หมดสมัยไปแล้ว

หลายปีแล้วครั้งแรก ครั้งเดียว หรือแม้แต่เวลาในฉากที่กัวหงคุกเข่าขอไป๋ต้าสิ่ง 

แต่งงาน  ผู้เขียนเล่าแกมประชดว่า “เรือ่งแบบนีเ้ป็นเหตกุารณ์ทีค่ณุยากจะได้เหน็ 

สักครั้งใน 1,000 ปี ผู้ชายตัวใหญ่ที่เข้มแข็ง องอาจภาคภูมิ คุกเข่าตรงหน้าผูห้ญงิ

คนหนึ่ง อ้อนวอนขอร้องไป๋ต้าสิ่งซึ่งอยากแต่งงานมาหลายปีแล้ว” เพียงประโยค 

ที่ไม่ยาวนักข้างต้นนี้  เราได้เห็นคำาบอกเวลาที่ว่า สักครั้งใน 1,000 ปี กับคำาว่า  

มาหลายปีแล้ว คำาบอกเวลาเหล่านี้ นับว่ามีบทบาทสำาคัญในนวนิยายเรื่องนี้   

ซึ่งนอกจากจะแสดงถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับเวลาที่ทำาให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

ของสรรพสิง่รอบตวัแล้ว  ยงัทำาให้เหน็ความคงมัน่เกีย่วกบัลกัษณะนสิยัตวัละครเอก

ได้ปรากฏในนวนิยายตลอดทั้งเรื่อง 

 ฌ็อง-ปิแยร์  โกลเด้นชไตน์  ได้กล่าวถงึความสำาคญัของ “มติิเวลาในนวนยิาย”  

ไว้ในหนังสือ  การอ่านนวนิยายว่า  

 การศึกษาระเบียบการเล่าเรื่องท่ีผ่านมาก็ได้แสดงให้เห็นว่าในการเขียน

แบบตามบรรทดัน้ัน  มคีวามเกีย่วพนัระหว่างระเบยีบตรรกะกบัระเบยีบลำาดบัเวลา...

นวนิยายจะไม่เสนอเพียงลักษณะเวลาที่ผูกพันกับความต่อเนื่องของเหตุการณ์

อนัเป็นการสร้างโครงเรือ่งเท่าน้ัน  เวลาในนวนยิายมหีลายมติิและมคีวามสมัพันธ์

ที่ซับซ้อนระหว่างมิติ   ข้อเฉลยของนวนิยาย   มีส่วนช่วยให้นวนิยายไม่เป็นการ

ลอกเลียนชีวิตที่ดำาเนินไปในช่วงเวลา  แต่เป็นโลกสมบูรณ์ในตัวเอง2

(อ่านต่อฉบับหน้า)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร)์
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

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

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

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

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

17.00 - 18.00 น. ACC 2134 LAW 2011 LAW 2010 MCS 2603  MCS 2162 LAW 2002

18.00 - 19.00 น. ENG 2001 LAW 4002 MCS 3380 MCS 3206  MCS 3281 LAW 4003

19.00 - 20.00 น. FIN 2101 MCS 1400  MCS 1450 MCS 4151 MCS 4170 LAW 4007

20.00 - 21.00 น. MGT 4004 MCS 2170 MGT 2202 MGT 2201 HPR 1001

21.00 - 22.00 น. POL 2102 MGT 3404 MGT 3102 MGT 3301 MCS 3100  MCS 3151

22.00 - 23.00 น. POL 3313 PSY 1001 MGT 3405 POL 2200 PHI 1003

23.00 - 24.00 น. STA 2016 STA 1003 POL 2103 POL 2300 POL 4100

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

      

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

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

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

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

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. ACC 1101 APR 2101

13.00 - 14.00 น. ART 1003 ECO 1101

14.00 - 15.00 น. ECO 1003 ENG 1001

15.00 - 16.00 น. LIS 1003 LAW 1003

16.00 - 17.00 น. MTH 1003 MCS 1300  MCS 1350

17.00 - 18.00 น. POL 1101 MKT 2101

18.00 - 19.00 น. THA 1001 POL 3316

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ ลำาดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-8

   
หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. สามารถยกเลิกกระบวนวิชาที่สอบผ่าน

แล้วได้หรือไม่ (ในกรณีผลสอบของวิชาเลือกได้ C, C+ 

แล้วจะลงวิชาเลือกวิชาอื่นแทน)

  2. ถ้าลงรีเกรดตอบปัญหานักศึกษา Pre-degree 

Transcript จะปรับให้เป็นเกรดที่ดีที่สุดหรือไม่

ตอบ 1. ไม่สามารถยกเลิกกระบวนวิชาที่สอบผ่าน

แล้วได้ ถ้าลงวิชาอ่ืนอีกและสอบผ่าน จะต้องนำาทุกวิชา 

ที่สอบผ่านไปคิดเกรดเฉลี่ยด้วยทุกวิชา

  2. Transcript จะไม่ปรับให้เหลือเกรดเดียว  

ผลสอบจะปรากฏทุกวิชาที่ลงทะเบียนสอบในแต่ละ

ภาคการศึกษา แต่ในกรณีนักศึกษา Pre-degree ในข้ันตอน

การเทียบโอน นักศึกษาสามารถเลือกวิชาท่ีจะเทียบโอนได้

โดยเลือกเกรดในวิชาที่ได้เกรดสูงที่สุดได้ (ในกรณี

วิชาเดียวกันมีผลสอบหลายครั้ง) 

ถาม  อยากสอบถามว่าการลงทะเบียนวิชาเลือก

และวิชาโท สามารถลงได้เลยหรือไม่ หรือต้องสอบ

วิชาเอกให้ผ่านหมดก่อน และตอนลงทะเบียนต้องแจ้ง

เรื่องอะไรก่อนหรือไม่ หรือลงทะเบียนได้เลยตามปกติ

ตอบ กระบวนวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรในแต่ละสาขา 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตามท่ีปรากฏในม.ร.30 

ในภาคน้ันๆ ส่วนเง่ือนไขว่าวิชาใดลงทะเบียนได้หรือไม่ 

ใน ม.ร.30 จะแจ้งท้ายวิชานั้นๆ(ถ้ามี)

 ดังนั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน

วิชาอะไรก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องลงวิชาเอกให้หมดก่อน  

จะลงทะเบียนคละกันไปก็ได้ หรือจะลงอย่างใดอย่างหน่ึง 

อย่างเดียวก็ได้เช่นกัน  แล้วแต่ความประสงค์ของนักศึกษา

 ส่วนการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ 

ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด โดยตรวจสอบกระบวนวิชา 

ตาม ม.ร.30 ไม่ต้องแจ้งแต่อย่างใด 

ถาม   ผมเป็นนักศึกษารามฯปี 35 อยากจะกลับมา

เรียนใหม่ จะได้ไหม ถ้าได้หน่วยกิตท่ีเคยสอบผ่านจะสามารถ

ย้อนกลับมาได้หมดหรือไม่ แล้วต้องทำาอย่างไรบ้าง 

เน่ืองจากเวลานานมากแล้ว จำารหัสเดิมไม่ได้ด้วย ตอนน้ี

อยากกลับมาเรียนใหม่ ขอคำาแนะนำาด้วยว่าจะต้องทำา

อย่างไร ติดต่อที่ไหน 

ตอบ  สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธ์ิ

เทียบโอนกระบวนวิชาที่เคยสอบผ่านแล้วมาได้ โดยขอ 

Transcript  แบบไม่จบการศึกษา ได้ท่ีงาน One Stop Service 

อาคาร KLB ชั้น 1 เพื่อใช้เทียบโอนวิชาในวันสมัคร-

นักศึกษาใหม่

  ในกรณีท่ีจำารหัสนักศึกษาเดิมไม่ได้ ให้นำาบัตร- 

ประจำาตัวประชาชนไปติดต่อท่ีฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 

อาคารสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.) ชั้น 2 เพื่อขอค้นรหัสเดิม เมื่อได้รหัสเดิมแล้ว 

สามารถนำาไปติดต่อตามหน่วยงานข้างต้น เพื่อขอ 

Transcript แบบไม่จบการศึกษา 

ถาม รหัส 500xxxxxxx เรียนคณะรัฐศาสตร์ Plan C 

ส่วนกลางสะสมหน่วยกิตได้ 142  หน่วยกิต แต่ไม่ได้ 

ลงทะเบียนเรียนนานแล้ว ต้องการกลับมาเรียนใหม่ 

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2558 จำานวน 16 วิชา ดังนี้ 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58097 FOL 3101 35/25 ภาษาถิ่นของไทย ศ.ธวัช  ปุณโณทก

  (FL 323)

 58074 HIS 4005 40/25 โลกร่วมสมัย อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล

  (HI 405)

 58045 LAW 2002 43/25 กฎหมายแพ่งและ รศ.ประโมทย์  จารุนิล

  (LA 202) (LW 205) พาณิชย์ว่าด้วยหนี้

 58058 LAW 2008 44/25 คำาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง รศ.จรัล  เล็งวิทยา

  (LA 208)  และพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์เช่าซื้อ

    จ้างแรงงานจ้างทำาของและรับขน

 58047 LAW 3044 52/25 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ รศ.สุภาพ  สารีพิมพ์

  (LA 344)

 58082 MCS 2461 29/25 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

  (MCS 3401)

 58094 MCS 3206 48/25 การเขียนสารคดีเพื่อ ผศ.อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

  (MC 326)  สื่อมวลชน

 58098 MED 6103 310/25 เรขาคณิตวิเคราะห์และ รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

  (ME 613)  แคลคูลัสสำาหรับครู

 58070 MGT 3101 42/25 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผศ.ดร.ประยงค์  มีใจซื่อ

  (GM 419) (GM 304)

 58071 PED 3302 54/25 การป้องกันอันตรายจากกีฬา รศ.รัตนา  เฮงสวัสดิ์

  (PE 388)

 58077 PHI 3107 21/25 มนุษย์และความเป็นจริง รศ.ดร.นฤมล  มารคแมน

  (PY 317)  ของชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา

 58076 PHI 3301 18/25 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1 ผศ.ชเอญิศร ี อศิรางกรู ณ อยธุยา 

  (PY 331)

 58068 PSY 3002 82/25 แบบทดสอบทางจิตวิทยา รศ.วิจิตพาณี  เจริญขวัญ

  (PC 303)

 58088 PSY 3202 45/25 พื้นฐานการให้คำาปรึกษา รศ.ดร.ศิริบูรณ์  สายโกสุม

  (PC 328)

 58095 SOC 2091 40/25 ระเบยีบวธิกีารทางสงัคมวทิยา รศ.ดร.จรีพรรณ  กาญจนะจติรา

  (SO 291)  และมานุษยวิทยา

 58085 THA 4105 32/25 การเขียนวรรณกรรม อาจารย์สภุทัรา  บญุปัญญโรจน์

    สำาหรับวัยรุ่น 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103    ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

แต่ต้องการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขา- 

วิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย ไม่ทราบว่าต้องทำาอย่างไรบ้าง  

ตอบ  นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสุโขทัยก็ได้ หรือจะสมัครทางไปรษณีย์หรือจะ

สมัครที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดต่างๆที่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงเปิดบริการได้ทุกที่ ส่วนการสอบสามารถ

แจ้งความจำานงว่าจะสอบท่ีจังหวัดใด พร้อมกับการสมัคร 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ในภาค 1 ของทุกปีการศึกษา (ไม่มีการเปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ในภาค 2)

  ส่ วนกระบวนวิชาที่ ได้สอบผ่ านในรหัส 

500xxxxxxx นั้นให้ไปขอ Transcript ที่งาน One Stop 

Service  อาคาร KLB ชั้น 1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ

เทียบโอนกระบวนวิชาในวันสมัครนักศึกษาใหม่



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

GER4304 (GN411, GN412) 

ภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(German for Sciences and Technology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

ภาค 1/2558 

 ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการ

อบรมทางวชิาการสามเสาหลกัอาเซยีน ประเดน็หวัข้อ “ASEAN From Below : 

อาเซียนกับคนตัวเล็กๆ”  โดยมี รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นประธาน และมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

นักเรียน และผู้สนใจร่วมงานเป็นจำานวนมาก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558  

ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์อนงค์ทพิย์  เอกแสงศร ีคณบดคีณะรฐัศาสตร์ 

กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ รับผิดชอบจัดบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับคนตัวเล็ก ซึ่งหมายถึงการเข้าถึง 

ประชาคมอาเซยีนของคนทกุเพศ ทุกวยั และทุกระดับอาย ุ ดังนัน้การอบรม 

ในวนันีต้้องการให้ทุกคนเข้าใจและเข้าถงึการรวมกลุม่เป็นประชาคมอาเซยีน

ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2558 และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสามเสาหลัก

ของประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยและประเทศไทย 

รวมทัง้ส่งเสรมิความตืน่ตวัในแวดวงวชิาการและพืน้ทีส่าธารณะให้หนัมาสนใจ 

ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นทีรู่จ้กั และทีส่ำาคญัผูเ้ข้าอบรมจะได้รับเกร็ดความรู้ทีส่ามารถนำาไปปรับใช้

ในชีวิตประจำาวันเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาคมอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น

 ทั้งนี้ ภายในงาน มีการบรรยาย หัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(สำาหรบั SME)” โดย ดร.สภุรกัษ์  สรุยินัเกยีรตแิก้ว นกัวชิาการอสิระ การบรรยาย 

หวัข้อ “ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง (ของคนตวัเลก็ๆ)” โดย คณุทรงฤทธิ์  

โพนเงิน นักวิชาการอิสระ และการบรรยาย หัวข้อ “ประชาคมสังคมและ 

วฒันธรรม (ของชาวบ้าน)” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รจุริะ โรจนประภายนต์ 

อาจารย์ประจำาคณะภาษาและการสือ่สาร สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

และคุณวัชรินทร์  เศรษฐกุดั่น ผู้สื่อข่าวต่างประเทศสำานักข่าวไทย

คณะรัฐศาสตร์ จัดอบรม “อาเซียน”

	อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์

	วันเวลาและสถานที่เรียน อังคาร 13.30 - 15.20 น.  ห้อง AV 

     อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3

	คำาอธบิายกระบวนวชิา ศกึษาคำาศพัท์ สำานวนจากบทอ่านภาษาเยอรมนัด้าน-

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คัดเลือกมา โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ

	จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

 1. นกัศึกษาเรยีนรูจ้กัคำาศพัท์  สำานวนทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. นกัศกึษาพฒันาทกัษะในการอ่านเพือ่ความเข้าใจ ควบคูไ่ปกบัการทำากจิกรรม 

โดยเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 3. นักศึกษามีความเข้าใจในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของเยอรมนี ผ่านบทอ่านที่คัดเลือกมา

	การวัดผล

  การสอบปลายภาค ข้อสอบอัตนัย  80 คะแนน

  รายงานตามหัวข้อที่กำาหนดให้  20 คะแนน

  (สอบปลายภาค ตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำาหนด)

	เนื้อหาวิชา

Organisatorisches, Einleitung

-แนะนำากระบวนวิชา เกริ่นเข้าสู่บทเรียน เกณฑ์การวัดผล

Teil I: Menschen und Natur Lektion 1: Wie entsteht ein Gewitter?

Teil I: Menschen und Natur Lektion 2: Die Wettervorhersage

Teil I: Menschen und Natur  Lektion 3: Heizt sich die Atmosphäre auf?

Teil I: Menschen und Natur Lektion 4: Nutzen für uns - Schaden für die Umwelt?

Teil II: Technik  Lektion 5: Das erste Auto der Welt

Teil II: Technik  Lektion 6: Roboter und die 3. industrielle Revolution 

Teil III: Technik  Lektion 7: Eine Kopie in zehn Sekunden

Teil III: Technik  Lektion 8: Die Geschichte des Internets

Teil IV: Energie  Lektion 9: Energie aus Atomen

Teil IV: Energie  Lektion 10: Strom aus Sonnenlicht

Teil IV: Energie  Lektion 11: Wasserenergie

Teil V: Architektur  Lektion 12: Wenn die Brücke wandert

Abschlusssitzung, Wiederholung und Vorbereitung auf die Klausur

บรรยายสรุป ทบทวนเนื้อหารายวิชาและเตรียมตัวสอบ

 นายเชิดศักดิ์ คงรักษ ์หัวหน้าสำานักงานสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง 

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร 

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

และแสดงความจงรักภักดี จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังด้วย

   

 มลูนธิกิารศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง มคีวามประสงค์

ให้ทนุการศกึษา ประจำาภาค 1 ปีการศกึษา 2558 แก่นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จำานวน 15 ทุนๆ ละ 4,000.- บาท นักศึกษา- 

คณะมนษุยศาสตร์ ทีป่ระสงค์จะขอรบัทนุตดิต่อขอรบัใบสมคัรและยืน่ใบสมคัร

ได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 1 

อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ ไดต้ั้งแต่บัดนี้ - 10 กันยายน 2558

ให้ทุนการศึกษา นศ.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯตรัง ถวายพระพร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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)

ช่วยกันต่อ ๆ มาก็มีความเปลี่ยนแปลงมีคนหลายรุ่น 

คือรุ่นต่อมาเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำานา 

อาจจะเป็นการทำานาที่เรียกว่า นานำ้าตมก็มีหรือว่า

นาหว่านก็มีแล้วก็เริ่มมีเครื่องจักรกลอะไรต่าง ๆ 

เข้ามาช่วย มีเครื่องสูบนำ้าเข้านามีเครื่องคราดนาดำา

นาไถนาอะไรต่าง ๆ รวมทัง้เครือ่งเกีย่วข้าว จนเข้ามา 

ถงึปัจจุบนัชาวนาตดินสิยัจากการใช้ปุย๋ในการทำาเกษตร 

ติดการลงทุนติดวิธีการทางเทคโนโลยีก็พยายามหนี

จากเทคโนโลยีเดิมหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่เต็มตัว 

จะหาควายที่ใช้ทำานาก็ทั้งยากกลายเป็นสัตว์เหล่านั้น

เป ็นสัตว ์ เลี้ยงที่ เลี้ยงเพื่อขายเพื่อชำาแหละเนื้อ  

นี่อย่างนี้เป็นต้น งานวัดเปลี่ยนจากการทำาบุญวัด

เล็ก ๆ น้อย ๆ มีการบันเทิงเริงรมย์  การแสดงก็อาจ

จะเป็นหมอลำาหมู่ถ้าทางใต้ก็เป็นหนังเป็นเพลงบอก

เป็นอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ เป็นการแสดงที่เรียบง่าย 

แล้วก็ไม่ต้องลงทุนกันมากมาย ในหมู่บ้านก็อาจจะมี

คณะต่าง ๆ  ในชมุชนเมอืงกม็ลีเิกหอมหวน มอีะไร ๆ  ต่าง ๆ  

อย่างนี้

 แต่ปัจจบุนันีก้เ็ปลีย่นไปหมด ลเิกเดีย๋วนีก้ก็ลาย

เป็นข่าวขึ้นมาว่าใกล้จะสูญสลายเต็มที ที่ยืนอยู่ได ้

เรยีกว่าจำานวนน้อยกต้็องลงทนุสงู ต้องใช้เครือ่งแต่งตวั

ต้องใช้อะไรต่อมอิะไรต่าง ๆ   แล้วก็การเล่นทีเ่ล่นเป็นเรือ่ง 

แต่ก่อนเล่นเรือ่งจนัทโครพ เล่นเรือ่งโกมนิทร์ เดีย๋วนี้

กลายเป็นลิเกที่แสดงเป็นนิยาย เป็นลิเกเพลงเหมือน

กับละครเพลงออกไปในทางท่ีให้ความบันเทิงทาง

ตลกทางอะไรต่าง ๆ ที่เรียบง่ายไม่ได้ใช้ศิลปะในการ

ร้องรำาเหมือนอย่างแต่ก่อน

 ดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ 

มันจะไม่หยุดนิ่ง  เมื่อมันไม่หยุดนิ่งอยู่แม้กระทั่ง

นสิยัใจคอของคน นสิยัในการนบัถอืศาสนา นสิยัในการ 

ทีใ่ช้ในความสมัพนัธ์ในครอบครวั ระหว่างบดิากบับตุร 

ระหว่างพีก่บัน้อง ระหว่างตนเองกบัหมูญ่าต ิระหว่าง

เพื่อนบ้านต่อเพื่อนบ้าน ระหว่างคนในจังหวัด 

ระหว่างคนในอำาเภอ ระหว่างคนในประเทศ กับคน

ที่มาท่องเที่ยวคือคนต่างประเทศ หรือกับแรงงาน 

ที่เข้ามาทำางานบ้านเรา 

 ถ้าหากว่าลูกศิษย์สังเกตจะพบว่า บางเรื่องนั้น 

จำาเป็นทีเ่ราจะต้องรูเ้ขารูเ้รารูจ้กัปรบัตวั คำาว่ารูเ้ขารูเ้รา

ในที่นี้หมายความว่า พ่อแม่ต้องรู้ว่าลูกอยู่ในวัยไหน 

อยู่ในเจนเนอเรชั่นไหนลูกกำาลังอยู่ในยุคของความ

คิดอะไร  ความคิดท่ีไปเท่ียวกับเพื่อนแล้วเขาก็จะ

มีความสุขใจว่าเขามีเพื่อนเขาเป็นคนมีเพื่อน ไม่ใช่

เป็นคนทีโ่ดดเดีย่ว หรอืว่าไม่มใีครคบแต่พอกลบับ้าน

เข้ามาดึกบ้างอะไรบ้าง ถ้าพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวจนเกิน

กว่าเหตหุรอืดไุม่เป็นมือ้เป็นยาม มองเอาแต่ว่าในรุน่ 

ของตนเองนั้นไม่ได้เที่ยวดึกด่ืนเที่ยงคืนอย่างนี้  

พ่อแม่ว่าคำาสองแล้วกแ็ล้ว นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น กจ็ะทำาให้

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็ห่างเหินกันไป 

อาจจะมข้ีอทีป่กปิดกนัอาจจะมข้ีอทีไ่ม่โปร่งใสต่อกนั 

อาจจะมคีวามกนิแหนงแคลงใจต่อกนัในหลายบทบาท

มองดูง่าย ๆ อย่างนั้น  ถ้าหากมองดูในวงกว้างสังคม

ก็เหมือนกันจะมีความกินแหนงแคลงใจกันมีฝ่าย 

มสีอีะไรต่าง ๆ ขึน้มา แล้วกม็องอะไรต่าง ๆ ไม่ตรงกนั

 ตรงนีแ้หละท่ีครอูยากจะสรปุว่า ถ้าทุกคนเรา 

มองเหน็เหตขุองความเปลีย่นแปลง ว่ามนัเปลีย่นแปลง-

ด้วยเวลา เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง

ด้วยหลาย ๆ เรือ่งมาประกอบกนั แล้วเราจะคดิกนัอยู่

เหมือนเดิม เราจะพูดอะไรเหมือนเดิม พูดคำาใหม่

กไ็ม่ได้พดูคำาเก่ากว่็าเชย ฟังเพลงใหม่ ๆ กว่็าฟังไม่รูเ้รือ่ง 

ฟังเพลงเก่า ๆ กบ็อกว่าเชย ถ้าอยูอ่ย่างนีถ้้าคดิกนัอย่างนี้

ไม่ปรับเข้าหากันว่าฟังของใครได้บ้างอะไรได้บ้าง 

ไม่นั่งคุยกันเอาใจเขามาใส่ใจ เราเอาใจเราไปใส่ใจลูก 

เอาใจลกูมาใส่ใจพ่อแม่ ลกูทีไ่ด้รับการศกึษายิง่จะต้อง 

เอาใจใส่ว่าพ่อแม่อยูใ่นยคุใดเป็นคนเจนเนอเรชัน่ไหน 

แล้วความคิดของพ่อแม่นั้นเขาคิดอย่างนั้นเขามอง 

อย่างนั้นเพราะอะไรเป็นอะไร แล้วเราทำาความเข้าใจ

แล้วถามหาเหตผุลและเรากค่็อย ๆ ปรบักนัไป แล้วค่อย ๆ 

อธบิายอย่าไปโต้เถยีงแต่เราต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผล

อะไรต่าง ๆ นี่อย่างนี้เป็นต้น

 ครูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ 

เป็นเรื่องของคนที่เป็นรุ่นข้ามรุ่นก็มีรุ่นเดียวกันก็มี

ย้อนยคุกม็ ี วนันีเ้อาไว้เท่านีก่้อน พบกนัใหม่ฉบับหน้าครบั 

สวัสดีครับ

ที่สาขาวิชาภาษาสเปนหรือเลขานุการภาควิชา

ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

โทร. 0-2310-8268, 089-144-1997, 086-885-2887, 

086-905-5835, ขอใบสมัครได้ท่ี Email:spanishram@ 

windowslive.com

มษ.อบรมภาษาสเปน                   (ต่อจากหน้า 1)ม.ร.ปัจฉิมนิเทศฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้นักเรียนและนักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และค่าครองชีพระหว่างศึกษา 

โครงการน้ีได้เร่ิมต้ังแต่ปี 2539 เป็นต้นมา งานแนะแนว

จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา  

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เห็นความสำาคัญที่จะต้องสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องในการมีจิตสำานึกการชำาระหนี้

คืนเงินให้กับกองทุนฯแก่นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินกองทุนฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล งานแนะแนว

จัดหางานและทุนการศึกษาจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ

ครั้งนี้ให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558  

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ขอเป็นกำาลังใจให้กับนักศึกษากองทุนฯที่กำาลังจะ

สำาเร็จการศึกษาในเร็ววันนี้ ขอให้ลูกศิษย์ได้มีกำาลังใจ 

ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้สำาเร็จ ส่วนหนึ่งที ่

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล 

คือ การปรับเกรดจากเดิม G P F ให้เป็น A B C D F 

เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เม่ือเรียนจบแล้ว

ต้องการไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีเพ่ิมเติม หรือเรียน 

ในระดับที่สูงขึ้น ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ

สถาบันแห่งอื่น 

 ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

เป็นกองทุนที่สนับสนุนเงินทุนให้เป็นค่าเล่าเรียน

จนจบการศึกษา เม่ือนักศึกษาเรียนจบและได้งานทำาแล้ว 

ขอให้ดำาเนินการชำาระหนี้คืนให้กับกองทุนฯเพื่อ

ประโยชน์แก่คนรุ่นหลังจะได้มีเงินทุนฯไว้สำาหรับ

เรียนหนังสือเหมือนกับพวกเรา ภาระนี้เป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของพวกเราโดยตรง นักศึกษาไม่ต้องอาย

กับเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นเรื่องที่นักศึกษา

ควรภูมิใจที่ได้ตัดสินใจเลือกที่จะพัฒนาตนเอง  

และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

 “ขอเป็นกำาลังใจและเชื่อว่านักศึกษาทุกคน

ต้องมีงานทำาอย่างแน่นอน จากนั้นก็ให้นึกถึงความ

รับผิดชอบเร่ืองกองทุนฯท่ีได้กู้ยืมมา นึกถึงคนรุ่นหลัง 

เพราะคนที่อยากเรียนหนังสือมีอีกมาก แต่อาจจะ

เข้าไม่ถึงหรือไม่รู้เรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ขอให้ 

กำาลังใจแก่ทุกคนให้ทำาภาระและหน้าที่นี้ให้บรรลุ 

จบไปทำางานท่ีแห่งใดก็ขอให้ทำางานด้วยความอดทน 

สู้ ซื่อสัตย์ มีความหนักแน่น มีสติในการตัดสินใจ 

และขอให้เป็นคนดีของสังคมด้วย” 

   ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี  

ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที ่

สำานักงานโครงการฯ ห้อง 402 ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ 

โทร. 0-2310-8237,  0-2310-8214-7 ต่อ 2401 และ 2404 , 

0-2310-8226-8 ต่อ 2401 และ 2404 , 086-306-5173-4, 

086-521-0033 หรือที่ www.acctfin.ru.ac.th

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)
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คนละรุ่น

(อ่านต่อหน้า 11)

 คนที่อยู่ในสังคมร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่นอก

หรืออยู่ในเมืองหรืออยู่ในชุมชนหรืออยู่ในอะไร

สุดแท้แต่จะเรียก การที่มีคนอยู่ร่วมกันหรือจะ 

ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หรือจะต้องไปมาหาสู่

หรือจะต้องซื้อขายจะต้องทำาบุญร่วมวัด จะต้อง 

ประชุมร่วมกันจะเล่นสงกรานต์ด้วยกัน ไม่ว่า 

จะอยู่ร่วมกันในบริบทอย่างไร อาจจะเป็นคน-

ต่างชาติอาจจะเป็นคนต่างด้าว อาจจะเป็นคนที่

จากในเมืองไปเที่ยวที่ตามชนบท หรือว่าไปเที่ยว

ตามป่าตามเขาหรืออะไรก็ตามแต่ เป็นเรื่องที่น่า

สนใจเลยทีเดียวว่าเรามีความเห็นเรามีความคิด

ตรงกันอยู่กี่อย่าง หรือว่าไม่ตรงกันเสียเลยทีเดียว

      ลูกศิษย์ครับ ในทางการจัดการนั้นมีผู้ศึกษา

ไว้ว่าคนแต่ละรุ่นเขาเรียกว่า แต่ละเจนเนอเรชั่น 

(Generation) มีความเป็นมาแตกต่างกัน บางรุ่น 

เช่นรุ่นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 พวกเหล่าน้ี 

ก็อยู ่ในความคิดความเห็นที่บ้านเมืองผ่านการ

สูญเสียผ่านการต่อสู้ก็ย่อมมีการสั่งสอนสั่งสม

กันปลุกใจกันให้รู้จักการต่อสู้รู้จักบ้านจักเมือง

รู้จักรักษาบ้านรักษาเมือง ให้รู้จักคิดว่าเราจะ

อยู่อย่างไรในสังคม ภาพเหล่านี้ก็จะคุ้นกับเพลง 

ต้นตระกูลไทยเพลงปลุกใจต่าง ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่า 

จะเป็นการปลุกใจชาวเกษตรให้ทำาเกษตร ไม่ว่า 

จะปลุกใจให้รักชาติบ้านเมืองให้รู้จักมาลานำาไทย

ให้รู้จักเชื่อผู้นำา ก็เป็นกระสายก็เป็นแนวทางที่ว่า

ตามกันมา มารุ่นหลังก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง

      รุ่นหลังต่อมานั้น เป็นรุ่นที่ก่อร่างสร้างตน

สร้างฐานะต่าง ๆ จากทีป่ระเทศกฟ้ื็นตวัจากเศรษฐกจิ

ตกตำ่าทั่วโลก เมื่อฟื้นตัวมาก็ช่วยกันทำามาหากิน

มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงบ้าง มกีารเปลีย่นแปลง

ทางอย่างนัน้อย่างนีบ้้าง เพลงกเ็ป็นเพลงรุน่สนุทราภรณ์

เป็นเพลงรุ่นตามมาก็คือ รุ่นครูสุเทพ ครูชรินทร์ 

ครูนริสอารีย์ เหล่านี้เป็นต้น 

      ที่ครูพูดอย่างนี้นั้น ครูมองโดยภาพรวมและ

มองจากการที่มีคนเขาศึกษาไว้ ก็มองแต่ในเมือง

ในชุมชนเมือง แต่ถ้ามองไปในชุมชนชนบทซึ่ง

ครูชอบพูดว่าบ้านนอก ก็เพราะว่ามันตรงใจด ี

เพราะว่าครูก็เกิดแถว ๆ นั้นเหมือนกัน เราเห็น 

ความเปลี่ยนแปลงเห็นนิสัยใจคอของผู ้คน 

เห็นการสั่งสมอบรมของผู้คน เห็นการทำานาที่ใช้

การปักดำาที่ใช้วิธีการอะไรต่าง ๆ โดยอาศัยควาย

อาศัยวัว อาศัยแรงงานอาศัยการลงแขกอาศัยการ

 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ท่ีผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู

ของนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี-

สารสนเทศ รุ่นท่ี 8 และ รุ่นท่ี 9 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โครงการเอ็มเอส

ไอที อาร์ยู ( MSIT RU ) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยการริเริ่มของ รศ. รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มี รศ.ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานบริหาร

โครงการฯ  เปิดการเรียนการสอนมาแล้วทั้งหมด 9 รุ่น มีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตแล้ว

ทั้งสิ้น 321 คน จากทั้งหมด 487 คน และมีนักศึกษาใหม่รุ่น 9 จำานวน 38 คน โครงการฯ จะเปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายนของทุกปี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด 

ได้ที่สำานักงานโครงการฯ ชั้น 1 อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์  สำานักงานโครงการฯ : โทร. 0-2310-8875 

ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์ : 086-300-0124  และ คุณทิพาพัน ศรีวัฒนศิริกุล : 081-905-9867

ม.ร.เพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือให้นักศึกษา

นักศึกษา MSIT RU จัดพิธีไหว้ครู

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์เดิม ให้เป็นที่อ่านหนังสือสำาหรับนักศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี 

กล่าวว่ามหาวิทยาลยัรามคำาแหงเป็นตลาดวชิาทีน่กัศกึษา

สามารถจะกำาหนดและเลือกวิธีการศึกษาหาความรู ้

หลายรูปแบบตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ห้องอ่านหนังสือจึงมีความสำาคัญยิ่งในการท่ีจะ

ให้นกัศกึษาใช้เวลาว่างจากการฟังคำาบรรยายของอาจารย์ในช้ันเรียน เพ่ือทบทวนบทเรียนและแสวงหาความรู้

เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดิม ให้เป็นห้องปรับอากาศเพ่ือใช้เป็น

ห้องอ่านหนังสือ ซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงผา ขณะนี้การดำาเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว  

และสามารถเปิดให้นักศึกษาใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

 ในการนี ้ มหาวทิยาลยัต้องการให้นกัศกึษามส่ีวนร่วมในการตัง้ชือ่ห้องอ่านหนังสือดงักล่าว จงึจดัประกวด

ตั้งชื่อห้องอ่านหนังสือ ซึ่งรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจากท่านอธิการบดี ทั้งนี้ มีนักศึกษา

สนใจส่งรายชื่อเข้าประกวดทั้งหมด 152 คน และจากการตัดสินของคณะกรรมการประกวดตั้งชื่อห้องอ่าน-

หนังสือ ได้พิจารณาให้ชื่อ “ศรีอักษร” ที่เสนอโดย นายศราวุธ อุ่นแก้ว รหัสนักศึกษา 5601505646 ให้เป็น 

ชื่อห้องอ่านหนังสือ ทั้งนี้ โดยนายศราวุธ อุ่นแก้ว ได้ให้ความหมายว่า 

 “ศรีอักษร” หมายถึง “อักษรไทยที่ใช้ทุกวันนี้เป็นตัวเขียนที่มีวิวัฒนาการยาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

อนัสบืเนือ่งมาจากลายสอืไทยทีพ่่อขนุรามค�าแหงทรงอตุสาหะประดษิฐ์ขึน้ จงึเป็นทีม่าของค�าว่า “ศรอีกัษร” 

ซึ่งมาจากค�าสองค�ารวมกัน คือ ค�าว่า (ศรี + อักษร) ศรี หมายถึงสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง เมื่อน�ามาใช้

น�าหน้าค�าจึงเป็นการยกย่อง อักษร หมายถึงตัวหนังสือ วิชาหนังสือฯ อักษรไทยไม่เพียงทรงคุณค่าในฐานะ

บันทึกศาสตร์อันส�าคัญของชาติเท่านั้น แต่ได้สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างวัฒนธรรม

ทางภาษาอันแสดงถึงเอกลักษณ์และตัวตนของชาติไทยอย่างเต็มภาคภูมิ”

 ในการประกวดตั้งชื่อครั้งนี้ มหาวิทยาลัยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งชื่อเข้าประกวดทุกคนเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ 

พยายามศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อให้เป็นชื่อห้องอ่านหนังสือดังกล่าว และเชื่อว่านักศึกษาจะมี

ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่ได้รับพระราชทานพระนามของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย


