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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 ๒๐

วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน 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.เชิญผู้ประกอบการหอพักร่วมเสวนา
“การบริหารจัดการหอพัก ตาม พ.ร.บ.ใหม่”

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 
 
อธิการบดียินดีกับนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง แสดงความยินดีกับนักศึกษา

กลุม่รามฯ รกัษ์ป่า ทีไ่ด้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 

อันดับที่ 1 จากการประกวดโครงการ 

ค่ายเยาวชนรูง้านสบืสานพระราชด�าร ิ

(RDPB CAMP) ภายใต้โครงการรามฯ รกัษ์ป่า 

ร่วมใจอาสา สร้างฝายถวายในหลวง 

รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคเหนือและศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้ จงัหวดัเชยีงใหม่ ในหวัข้อ “ป่าสร้างน�า้..เพือ่ชวีติพอเพยีง” โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พทิยา  สีสด รองอธิการบดฝ่ีายวทิยาเขต และนางผ่องศร ี เสยีมไหม อาจารย์ทีป่รกึษาโครงการฯ ร่วมยนิดี 

เม่ือวนัที ่18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชมุ 1 ช้ัน 2 อาคารวทิยบริการและบริหาร

ม.ร.ประกาศเป็น ‘สถานศึกษาปลอดเหล้า’

(อ่านต่อหน้า 2)

 รามค�าแหงเดินหน้ารณรงค์เชิงรุก ประกาศเป็นสถานศึกษา

ปลอดเหล้า ย�้าบุคลากร นักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงพิษภัย

และผลกระทบจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พร้อมทัง้ให้ร่วมใจกนั ลด ละ เลกิ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนุนรามฯเป็นเขตปลอดสุราอย่างแท้จริง

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิด “โครงการมหาวทิยาลยัรามค�าแหง สถานศกึษา

ปลอดเหล้า” โดยมคีณาจารย์ บคุลากร นกัเรยีนและนกัศกึษา ร่วมเดนิรณรงค์

สถานศึกษาปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด พร้อมติดป้ายสติกเกอร์ตาม

หน่วยงานและบริเวณภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการชีน้�า ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ของสงัคม กล่าวรายงานว่าจากมตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 8 กรกฎาคม 2551 

   
 
     
เปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบของ

ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น (08)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร.ให้ทุนการศึกษา

(อ่านต่อหน้า 2)

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค� าแหง 

ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค  

โดยก�าหนดให้มีการสอบซ่อมภาค 2 และ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษา 

ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 12-13 และ 19-20 

กันยายน 2558 และใช้โรงเรียนบ้านไผ่เป็นสถานท่ีสอบ 

ของศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น (08) นั้น

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงสาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น 

มีอาคารเรียนที่พร้อมใช้เป็นสถานที่สอบ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้ทุนการศึกษา 

ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดังนี้

 1. ทุนเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท (มีผลการ

เรียนผ่าน G, A ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี)  

ขอใบสมัครท่ีงานแนะแนวฯ  อาคารศิลาบาตรช้ันลอย

 2. ทุนขัดสน ทุนละ 5,000 บาท (มีผลการ

เรียนผ่านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี) ขอใบ

สมัครที่คณะที่สังกัด

 3. ทุนกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท (สังกัด

ชมรมมีผลงานและมีผลการเรียนผ่านไม่น้อย

กว่า 18 หน่วยกิตต่อปี) ขอใบสมัครที่งานแนะ

แนวฯ อาคารศิลาบาตรชั้นลอย (อ่านต่อหน้า 2)

 รามค�าแหงเปิดเวทีเสวนา พ.ร.บ. 

หอพักฉบบัใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการ

หอพกั และผูป้ระกอบการธรุกจิห้องเช่า

ทกุประเภท ร่วมฟังการเสวนา “การบรหิาร

จดัการหอพกั ตามพระราชบญัญตัหิอพกั 

พ.ศ. 2558” พร้อมรับฟังความคดิเหน็

จากผู้เกี่ยวข้อง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เปิดเผยว่าตามทีม่กีารประกาศใช้พระราชบญัญตัหิอพกั 

พ.ศ. 2558 แทนพระราชบญัญตัหิอพกัฉบบัเดมิทีใ่ช้มาตัง้แต่ พ.ศ.2507 

ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการก�ากับดูแล 

การประกอบกิจการหอพักที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป นั้น 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ร่วมมือกับ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของหอพักรอบสถานศึกษา 

มาอย่างต่อเนือ่ง เลง็เหน็ความส�าคญัของ พ.ร.บ.ฉบบัใหม่  จงึก�าหนด 

จัดเสวนา 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

ม.ร.ประกาศเป็น ‘สถานศึกษาปลอดเหล้า’                         (ต่อจากหน้า 1)อธิการบดีฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

เหน็ชอบให้วนัเข้าพรรษาของทกุปีเป็น “วนังดดืม่สรุาแห่งชาติ” 

และได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุน

นโยบายดงักล่าว ประกอบกบัคณะกรรมการนโยบายควบคุม 

เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์แห่งชาต ิ ได้ให้ความเหน็ชอบกฎหมาย 

ห้ามขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในรศัม ี 300 เมตรของสถานศกึษา 

เพื่อปกป้องเยาวชนในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการชี้น�า ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาของสงัคม จงึเหน็ควรจดั “โครงการมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง สถานศึกษาปลอดเหล้า” เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร 

นักศึกษาและประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบ

จากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และร่วมใจกนั ลด ละ เลกิ เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

 การจดัโครงการครัง้นี ้มกีจิกรรมต่างๆได้แก่ การเดนิพาเหรดรณรงค์สถานศกึษาปลอดเหล้า การติดป้าย 

ตดิสตกิเกอร์งดเหล้าตามหน่วยงานต่างๆ และการจดัท�า VTR รณรงค์สถานศกึษาปลอดเหล้าเผยแพร่แก่นกัศกึษา

ในชัน้เรยีน โดยมผีูเ้ข้าร่วมงาน ประกอบด้วย บคุลากร นกัเรยีน และนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จ�านวน 900 คน

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่าโครงการสถานศึกษาปลอดเหล้า เป็นเรื่องที่มีมานาน 

แต่ยังไม่แพร่หลาย เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเข้มงวดกวดขันจึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา  

ซึ่ง ม.รามค�าแหง ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เดินหน้ารณรงค์เรื่องการ

ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษามาอย่างจริงจัง ทั้งได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่มีการจัด

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยก�าชับและเข้มงวดไม่ให้มีการน�าสุรามาเป็นส่วนประกอบในงาน คือ       ไม่ซื้อ 

ไม่ขาย ไม่ดืม่สรุาในมหาวทิยาลยั เพือ่หวงัว่าจะช่วยลดความรนุแรง ลดอุบัติเหตุ หรอืการกระท�าใดๆท่ีมสีรุา

เป็นต้นเหตุ อีกทั้ง ยังรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และร่วมใจกัน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง รู้จักใช้เวลาว่างไปท�ากิจกรรมอื่นที่มี

ประโยชน์แทนการดื่มสุราด้วย

 “ฝากให้ทุกหน่วยงานได้สานต่อกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันการศึกษาอย่าง

จริงจังด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆจนสามารถเห็นเป็นรูปธรรม และขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด ท้ายที่สุด ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้โครงการเกิดขึ้น หวังว่า 

พวกเราจะได้ช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแท้จริงต่อไป” 

อธิการบดีกล่าวในที่สุด

 โอกาสน้ี นางผ่องศร ี เสยีมไหม อาจารย์ท่ีปรกึษา 

โครงการฯ กล่าวว่างานกิจการและบริการนักศึกษา 

กองงานวิทยาเขตบางนา เป็นที่ปรึกษานักศึกษา

กลุม่รามฯ รกัษ์ป่า โดยนกัศกึษาได้ส่งโครงการเข้าร่วม 

ประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 

(RDPB CAMP) ภายใต้โครงการรามฯรกัษ์ป่า ร่วมใจอาสา 

สร้างฝายถวายในหลวง รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคเหนือและ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่  

ซึ่งในรอบแรกจากการน�าเสนอโครงการ นักศึกษา

ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมกิจกรรมสืบสานงาน

พระราชด�าร ิในหวัข้อ “ป่าสร้างน�า้..เพือ่ชวีติพอเพยีง” 

เพ่ือน�าเสนอผลงานทีส่่งเข้าประกวด โดยมมีหาวทิยาลยั

ทีผ่่านการคดัเลอืกจากทัว่ประเทศ จ�านวน 20 มหาวทิยาลยั  

เมื่อวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคเหนือและ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ส�าหรับ ผลการประกวดครั้งนี้ นักศึกษา

กลุม่รามฯ รกัษ์ป่า ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 

ได้รับเงินรางวัล 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล

และเกียรติบัตรจากหม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ 

เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ

ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

โดยเงินรางวัลดังกล่าวจะน�ามาใช้เป็นทุนในการ 

จัดท�าโครงการให้เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปธรรมต่อไป 

ทั้งนี้ผลงานและโครงการที่ ได ้รับรางวัลครั้งนี้  

มีสทิธิท์ีจ่ะส่งเข้าประกวดเพือ่รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ 

พร้อมทุนการศึกษา และทุนด�าเนินโครงการจาก

องคมนตรี และนักศึกษาจะได้น�าไปด�าเนินกิจกรรม

สร้างฝายชะลอน�า้ถวายในหลวงและเพาะพนัธุผ์กักดู 

ที่จังหวัดอุทัยธานีต่อไป

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าชืน่ชมและขอบคณุ 

นักศึกษาจากกลุ่มรามฯรักษ์ป่า ท่ีสร้างชื่อเสียงให้

กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เรื่อง “จิตอาสา” 

ถือเป ็นเรื่องส�าคัญที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เน้นย�้าและปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับนักศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีจิตส�านึกในการท�าคุณประโยชน์

ให้กบัแผ่นดนิ ช่วยเหลอืพฒันาชมุชนในชนบท และ

พัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 “การเรยีนหนงัสอืภายในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว 

ไม่เพียงพออีกต่อไป นักศึกษาต้องมีจิตส�านึก รู้สึก

รับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมืองด้วย เพราะสิ่งนี้จะเป็น 

พลังส�าคัญที่จะช่วยขับเคล่ือนสังคมไทยให้ก้าวหน้า 

แต่ต้องไม่ละทิง้เรือ่งการเรยีน ขอให้ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื

ให้ส�าเร็จการศึกษาโดยเร็วด้วย”

  

  

ม.ร.ให้ทุนการศึกษา                        (ต่อจากหน้า 1)

ส่วนภูมิภาคและเป็นศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น 

ในการสอบซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

 เพื่อให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว 

ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

จึงเปลี่ยนแปลงสถานท่ีสอบของศูนย์สอบจังหวัด

ขอนแก่น ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค สอบซ่อมภาค 2 และ

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนบ้านไผ่ 

(BP) เป็น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

 ทั้งนี้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่อ

อ่านรายละเอียดได้ที่บอร์ดงานแนะแนว จัดหางาน

และทุนการศึกษา (อาคารศิลาบาตรช้ันล่าง), คณะต่างๆ, 

www.ru.ac.th/scholarship/

เปลี่ยนแปลงสถานที่ฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

ขอนแก่น (RK) สถานทีต่ัง้เลขที ่ 189 หมู ่ 16 ถนนแจ้งสนทิ

ต�าบลหนิตัง้ อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น รหสัไปรษณย์ี 

40110 หมายเลขโทรศพัท์ 043-306106-7 และโทรสาร 

043-306108-9  สถานทีใ่กล้เคยีง คอื ป๊ัมน�า้มนัสคุนธมาน



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ รองอธิการบดี

ฝ่ายส�านักงานวิทยบริการ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 

การประกวดแต่งกายผ้าไทย ในงาน “รามคำาแหงรวมใจ 

แต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี คร้ังท่ี 11” เน่ืองในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 จัดโดย 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงโดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรม เม่ือวันท่ี 6-11 สิงหาคม 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 สำาหรับ ผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย 

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้าไหม  ผ้าฝ้าย 

และความคิดสร้างสรรค์ 

 ประเภทผ้าไหมชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

นายนริศ ศิรินันท์ จากส�านักพิมพ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนนทศักด์ิ  อังกูรวิบูลย์ จากส�านักพิมพ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพัลลภ  อิงควิศาล จากส�านักหอสมุดกลาง  และรางวัลชมเชย ได้แก่  

นายวสันต์  สระพัง จากส�านักหอสมุดกลาง 

 ประเภทผ้าไหมหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจารุภา  เปรมศิริ  จากคณะบริหารธุรกิจ  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววีระยา  จิตนารินทร์ จากคณะนิติศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

นางสาวพรทิพย์  รักบุร ี จากส�านักหอสมุดกลาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเปมิกา  เกษตรสมบูรณ์ 

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม)

 ประเภทผ้าฝ้ายชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพิษณุวัฒน์  แก้ววิทยาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพัลลภ  อิงควิศาล จากส�านักหอสมุดกลาง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  

นายวสันต์  สระพัง จากส�านักหอสมุดกลาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายฐิตินันท์  สุขี  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ประเภทผ้าฝ้ายหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมนฤดี  เทสาประดิษฐ ์ จากคณะนิติศาสตร์            

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววีระยา  จิตนารินทร ์ จากคณะนิติศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

นางสาวอรนุช  รัตนโกสีย์กิจ จากคณะทัศนมาตรศาสตร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอัญชลา  โภชนสมบูรณ์ 

จากคณะมนุษยศาสตร์ 

 ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทผ้าไหมและผ้าฝ้าย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัลชมเชย  

เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

 ส่วนผลการประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวปณิตา  ชัยวิเชียร 

จากคณะวิทยาศาสตร์ เงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววีราณัฐ โดวินทะสุด   

จากคณะวิทยาศาสตร์  เงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกิตติมา  สินสืบผล จาก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) และนางสาวพิมพ์ภัทรา สินวัฒนจีรกิจ จากคณะทัศนมาตรศาสตร์  

เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล                     

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ถ้าจะถามว่าวรรณคดีไทยเรื่องใด

ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดี

แห่งชาติ

 หากเป็นเม่ือก่อนน้ีค�าตอบก็จะ

เป็นวรรณคดีเร่ือง “ไตรภูมิพระร่วง” 

ซึ่งเป็นวรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย

 แต่ในปัจจบุนันี ้ ต้องอ้างคณะกรรมการ

วรรณคดีแห่งชาติ โดยกรมศิลปากร 

ได้ประกาศยกย่องให้บทละครเรื่อง

 “รามเกยีรติ”์ ฉบับพระราชนิพนธ์ใน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า- 

จฬุาโลกมหาราช  เป็นวรรณคดแีห่งชาติ

 ท่านอธิบดี บวรเวท รุ่งรุจี อธิบดี

กรมศิลปากร และคุณหญิงกุลทรัพย์ 

เกษแม่นกิจ ประธานคณะกรรมการ

วรรณคดีแห่งชาติให้เหตุผลว่า

 รามเกียรติ์ บทละครในพระบาท- 

สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

เป็นวรรณคดสี�าคญัทีพ่ระองค์โปรดเกล้าฯ

ให้ประชมุนกัปราชญ์ราชบณัฑติช่วยกนั

รวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ที่หายไปใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา

 เรียบเรียงขึน้เป็นละครแล้วถวายให้

พระองค์ทรงตรวจแก้ไข

 จนเป็นรามเกยีรติฉ์บบัทีส่มบรูณ์

ที่สุด และยาวที่สุด

 ท่ีส�าคัญคือ บทละครเร่ืองน้ีแสดงถึง 

พระราชอัจฉริยภาพของพระบาท

สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช

 รามเกยีรติเ์ป็นวรรณกรรมอมตะ

อ่านไม่รู้เบื่อ อ่านได้ทุกยุคทุกสมัย

ผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 เมือ่วนัที ่ 4 สงิหาคม ทีผ่่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา แสงสขุ คณบดี

คณะนิติศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเป็นก�าลังใจให้ 4 บัณฑิตรามค�าแหง

ท่ีสามารถสอบเนติบัณฑิตยสภา สมัยท่ี 67 คะแนนรวมติดอันดับท็อปเท็น ได้แก่  

นายนัทพล อุดมศิลป์ สอบได้ล�าดับที่ 1 นายศัตพัฒน์ แขกเพ็ง สอบได้ล�าดับที่ 3   

นายสนัต์ ไชยธรีะพนัธ์ สอบได้ล�าดบัที ่ 6 และ นายอภณิฐั เอีย่มปรชัญา สอบได้ล�าดับท่ี 8 

 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 โอกาสนี้ ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้พูดคุยกับบัณฑิตคนเก่งทั้ง 4 คนที่สามารถสอบ

เนติบัณฑิตยสภาได้ติดอันดับท็อปเท็นถึงความรู้สึก วิธีการเรียนการเตรียมตัวสอบ 

และฝากข้อคิดถึงน้องๆ นิติศาสตร์รามค�าแหง

 นายนัทพล อุดมศิลป ์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ อายุ 25 ปี สอบเนติบัณฑิตยสภา 

สมัยที่ 67 คะแนนรวมได้ลำาดับที่ 1 กล่าวว่าดีใจที่ผลการสอบครั้งนี้คุ้มค่ากับความ

เพียรพยายามเรียน อ่านหนังสือ และเตรียมตัวสอบ และภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียง

ให้กบัมหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้ส�าเรจ็ ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัทีจ่ดัการเรยีนการสอน

โดยมอีาจารย์บรรยายแต่ละวชิาอย่างทุม่เทเตม็ที ่ท�าให้ได้รบัพืน้ฐานความรูด้้านกฎหมาย

ท่ีแน่นมาก เมื่อไปเรียนเนติบัณฑิตยสภา ก็สามารถเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมและ

พยายามอ่านหนังสือมากขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยก็สามารถประสบความส�าเร็จได้

 “เทคนิคในการเรียนและการสอบ พยายามอ่านหนังสือแต่ละวิชาให้จบก่อน

ที่จะมีการเรียนการสอน เพราะเมื่อเปิดบรรยายในห้องเรียนถือเป็นการทบทวนและ 

สรุปแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งท�าให้มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น และเมื่อถึงเวลาสอบ

นักศึกษาต้องมีสติ จดจ่ออยู่กับข้อสอบ อย่ากังวลเกินกว่าเหตุ ตั้งใจสอบให้เต็มที่ 

ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ คิด และรอบคอบในการตอบค�าถามให้ครอบคลุมทุกประเด็น” 

 นายนทัพล กล่าวอกีด้วยว่าสิง่ทีท่�าให้ประสบความส�าเรจ็ในวนันีเ้พราะได้แรงบนัดาลใจ

ทีด่ตีลอดเวลาท่ีเรยีนจากอาจารย์และรุน่พีน่ติศิาสตร์รามค�าแหง และต้ังใจว่าจะอ่านหนงัสอื

เตรยีมสอบเป็นผูช่้วยผูพิ้พากษาต่อไป ท้ายนีข้อฝากน้องๆนติิศาสตร์ทกุคน ขอให้มุง่มัน่

ตั้งใจและพยายามอ่านหนังสือ อย่าท้อถอย ยอมแพ้ต่อความขี้เกียจของตนเอง ใช้เวลา

ทุกนาทีให้มีค่า และหากมีเวลาขอให้มาเข้าเรียนฟังบรรยายจากอาจารย์โดยตรง หากมี

ปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถถามอาจารย์ที่สอนได้ทันทีจะท�าให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดี

เพื่อต่อยอดในอนาคต

 นายศตัพฒัน์ แขกเพ็ง บณัฑติคณะนติศิาสตร์ อาย ุ21 ปี สอบเนติบณัฑติยสภา 

สมัยที่ 67 คะแนนรวมไดล้ำาดับที่ 3 กล่าวว่าผมมีโอกาสเข้ามาเรียนระบบ Pre-degree 

เพราะต้องการเรียนด้านกฎหมายอยู่แล้ว ตั้งใจไว้สองเรื่อง คือ เข้ามาเรียนเพื่อค้นหา

ตัวเองว่าชอบเรียนกฎหมายจริงหรือไม่ และถ้าเราเรียนแล้วคิดว่าใช่ ก็จะเป็นการ 

สร้างโอกาสให้เรียนต่อให้จบ ส�าหรับผมช่วงที่เรียน ผมจะอ่านหนังสือและทบทวน

วิชากฎหมายจนเป็นกิจวัตรประจ�าวัน วางแผนไว้ แล้วเลือกท�าไปทีละขั้นตอน พอจบ ม.6  

ผมมาเรียนเพิ่มอีก 1 เทอมก็จบปริญญาตรี อายุ 18 ปี จากนั้นต้ังใจเรียนให้จบ 

เนตบิณัฑติยสภาอย่างเตม็ที ่ เม่ือส�าเร็จการศึกษาและสอบได้คะแนนรวมเป็นล�าดบัที ่ 3  

ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก และต่อจากนี้จะตั้งใจเก็บอายุงานและอ่านหนังสือรอสอบ 

ในสนามสอบต่อไป

 “ผมจะเข้าเรียนเป็นหลัก เพื่อฟังค�าบรรยายทุกคาบ และสนใจเรื่องเนื้อหา ฎีกา 

เมือ่กลับบ้านก็จะอ่านหนงัสือรวมค�าบรรยาย และเวลาใกล้สอบจะท่องตวับทกฎหมาย 

และทบทวนสรปุต่างๆ ทีจ่ดไว้ทัง้หมดอีกคร้ัง เม่ือไหร่ทีท้่อแท้กจ็ะสร้างแรงบนัดาลใจ

โดยมองคนทีม่โีอกาสน้อยกว่า และกลับมาเข้มแขง็ให้เรว็ทีส่ดุ เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีต้ั่งไว้  

ดังนั้น ขอให้น้องๆตั้งเป้าหมายในชีวิตให้แน่นอนว่าอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไร 

เพื่อสร้างก�าลังใจและแรงบันดาลใจให้ตนเอง จากนั้นก็ตั้งใจเรียน ขยัน และอดทน  

4 บัณฑิตรามฯ เผยเคล็ดลับพิชิตสนามสอบ “เนติบัณฑิตฯ”

ไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุรอบข้าง มีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าท�าอะไรและท�าวันนี้ให้ดีที่สุด”

 นายสนัต์  ไชยธรีะพนัธ์ บณัฑิตคณะนิติศาสตร์ อายุ 31 ปี สอบเนติบณัฑิตยสภา 

สมัยที่ 67 คะแนนรวมไดล้ำาดับที่ 6 กล่าวว่าตนเองจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ระหว่างท�างานมคีวามชืน่ชอบด้านวชิากฎหมาย จงึตดัสนิใจ 

มาเรียนปริญญาตรีอีก 1 ใบ ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง การเรียน 

ที่รามค�าแหง อาศัยการอ่านหนังสือและมาสอบเพราะไม่มีเวลาเข้าเรียน แต่ก็สามารถ

ส�าเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 3 ปี จากนั้นตนเองก็ลาออกจากการท�างานและมุ่งเรียน 

เนติบัณฑิตยสภาอย่างจริงจังจนสามารถสอบผ่านและติดอันดับท็อปเท็นได้  

เป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง

 “การเรียนนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง กับเนติบัณฑิตยสภา แตกต่างกันมาก  

ตอนเรียนนิติศาสตร์ ผมจะไม่ค่อยมีเวลามาเข้าเรียน จะอ่านหนังสือหลังจากเสร็จงาน 

ดูแนวข้อสอบเก่า และเตรียมตัวมาสอบ แต่เมื่อมาเรียนเนติบัณฑิต ผมไม่ต้องท�างาน

จึงมีเวลาเข้าเรียนอย่างเต็มที่ โดยปฏิญาณกับตนเองว่าต้องอ่านหนังสือให้ได้ 90 หน้า

ต่อวันและเมื่ออ่านครบก็จะมีรางวัลให้กับตนเอง มาเข้าเรียนทุกชั่วโมง หลังจากเรียน

ก็จะคุยกับเพื่อนๆ และอาจารย์ โดยการน�าแนวข้อสอบที่ท�าขึ้นเอง และกรณีศึกษา

จากละครหรือภาพยนตร์ที่ไปดูมาพูดคุยถึงหลักกฎหมายต่างๆ ด้วย เพราะมองว่าการ

สร้างจนิตนาการ  หรือท�าให้วชิากฎหมายเป็นเรือ่งน่าสนใจ  จะช่วยให้เราอยากเรยีนมากขึน้”

 นายสันต์ กล่าวต่อไปว่าการเรียนนักศึกษาต้องรู้จักการรับเข้าและแสดงออก

อย่างเท่าๆกัน โดยการรับเข้าคือการฟังและการอ่าน ส่วนการแสดงออกคือการพูด 

และการเขียน ซึ่งทั้ง 4 อย่างนี้ ต้องท�าให้สอดคล้องและสมดุลกัน และควรมีมุมมองที่

กว้างขวาง มองให้รอบด้าน เพราะความส�าเร็จไม่ได้มีหนทางเดียว วิธีการที่ไปสู่ความ

ส�าเร็จก็เช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญก็คือนักศึกษาจะต้องรู้จักตนเองและมองหาวิธีศึกษา

วิชากฎหมายในแบบที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ อนาคตก็จะประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน 

 นายอภณิฐั เอีย่มปรชัญา บณัฑติคณะนติศิาสตร์ อาย ุ22 ปี สอบเนตบิณัฑติยสภา 

สมยัที ่ 67 คะแนนรวมได้ลำาดบัที ่ 8 กล่าวว่าภมูใิจทีค่วามพยายามของตนเองสมัฤทธิผ์ล 

และขอให้ความส�าเร็จนี้เป็นก�าลังใจให้น้องๆ นิติศาสตร์รามค�าแหง มุ่งมั่นพยายาม

ขยันและอดทนเรียนหนังสือให้ประสบความส�าเร็จได้เช่นเดียวกับพี่ๆ ในวันนี้ โดยมี

เคลด็ลบัง่ายๆ คอื เข้าเรยีนทกุคาบทีอ่าจารย์บรรยาย จดใจความส�าคญัต่างๆ เป็นข้อสรปุ 

อ่านทบทวนตัวบทกฎหมาย ศึกษากรณีศึกษา ฎีกาต่างๆ และที่ส�าคัญควรเลือก 

คบเพ่ือนท่ีดีๆ เพ่ือช่วยกันเรียนหนังสือ พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และดูแล 

เรื่องเรียนในเวลาที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้

 “ขณะนีท้�างานต�าแหน่งนติกิรทีก่รมบงัคบัคด ี และตัง้ใจว่าจะเกบ็ประสบการณ์

การท�างาน พร้อมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมายไปด้วย เพื่อรอเวลาสอบ

เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาต่อไป”

 นายอภิณัฐ กล่าวอีกด้วยว่าพรสวรรค์ของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นนักศึกษา

ต้องมีพรแสวงเป็นหลัก ตั้งใจเข้าฟังค�าบรรยายจากอาจารย์ ขยันอ่านหนังสือทบทวน

บทเรียน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ให้ก�าลังใจตนเองเสมอว่าต้องท�าได้ แต่ไม่ต้อง

กดดันตนเองมากไป หากเหนื่อยล้าก็พักบ้างเพื่อสร้างแรงใจให้ก้าวต่อไปข้างหน้า  

และที่ส�าคัญต้องฝึกเขียนตอบข้อสอบให้ตรงและทันเวลาด้วย

นายนัทพล  อุดมศิลป์ นายศัตพัฒน์  แขกเพ็ง นายสันต์  ไชยธีระพันธ์ นายอภณิฐั  เอีย่มปรชัญา



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน เปลี่ยนสนามกอล์ฟเป็นสนามไฟฟ้า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 “เราจะเปลี่ยนสนามรบ

ให้เป็นสนามการค้า” ท่านผู้อ่าน

ท่ีมีอายุสักหน่อยคงเคยได ้ยิน

ประโยคนี้ซึ่งผู ้กล่าวไว้คือท่าน

อดีตนายกชาติชาย ชุณหะวัณ 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง ในช่วงปี 2531 

- 2533  คงต้องทบทวนเล็กน้อย 

ส�าหรับเยาวชนว่าก่อนหน้านั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคุกรุ่น 

ไปด้วยไฟสงคราม  โดยเฉพาะในกัมพูชาซึ่งมีการแบ่งเป็น 3 - 4  ฝ่ายสู้รบกัน 

ส่วนไทยเราน้ันแม้ความขัดแย้งภายในประเทศจะสงบลงแล้ว แต่ก็มีปัญหา

กระทบกระทั่งบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแถบอินโดจีนอยู่บ่อย ๆ  

     ตอนที่พลเอกชาติชายขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีน้ัน สถานการณ์

สงครามเยน็หรอืความขดัแย้งระหว่าง 2 ขัว้คอืฝ่ายโลกเสรแีละฝ่ายคอมมวินสิต์

เริม่ผ่อนคลายลง จงึเป็นโอกาสให้นายกฯ ของไทยประกาศนโยบาย “เปลีย่นสนามรบ

ให้เป็นสนามการค้า” เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

และร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ถูกแบ่งแยก 

โดยอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน 

 แต่.....ที่เล่ามา 2 ย่อหน้าข้างต้นนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องที่ผม

จะเขียนถึงในตอนนี้ เพียงแต่ชื่อตอนไปคล้าย ๆ กับประโยคเด็ดของท่านอดีต

นายกเข้า ก็เลยออกนอกเรื่องไปเสียหน่อยก่อน

 ท�าไมถึงต้องท�าสนามกอล์ฟให้เป็นสนามไฟฟ้า?  เร่ืองนี้เกิดในญี่ปุ่น 

ซึง่ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิขยายตวัมาก ๆ ราว 30 ปีทีแ่ล้วนัน้ คนญีปุ่น่เห่อเล่นกอล์ฟกนัมาก 

นกัธรุกจิญีปุ่น่เดนิทางไปเจรจาธรุกจิทีป่ระเทศไหนกจ็ะหอบหิว้ถงุไม้กอล์ฟไปด้วย 

และในญี่ปุ่นเองก็มีการสร้างสนามกอล์ฟขึ้นมากมายเพ่ือสนองความต้องการ

ที่จะเล่นกีฬายอดนิยมนี้

 ในช่วงราว 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ความนิยมเล่นกอล์ฟของคนญี่ปุ่นกลับ

ซบเซาลงไปเรือ่ย ๆ ซึง่กป็ระจวบเหมาะกบัการทีเ่ศรษฐกจิญีปุ่น่ซบเซาลงเช่นกนั 

ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า แต่ประเด็นก็คือเกิดสนามกอล์ฟร้างเพราะไม่มี

คนไปเล่นขึ้นเป็นจ�านวนมาก คิดดูสิครับคนนิยมเล่นกอล์ฟลดลงไปกว่า 40% 

ก็แปลว่าคนเล่นกอล์ฟหายไปเกือบครึ่ง

 จะเอาสนามกอล์ฟร้างพวกนี้มาท�าอะไรดีหนอ ที่จริงคงเอาไปท�าอะไร

ได้มากมาย แต่การที่ญี่ปุ่นต้องปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หลังการระเบิด

ของโรงงานทีฟ่กูชูมิะในปี 2554 ท�าให้จ�าเป็นต้องหาแหล่งผลิตพลังงานอย่างอ่ืน

มาทดแทน และต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วยเพราะคนญี่ปุ่นก�าลังหวาดผวา 

จากภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่

 การน�าสนามกอล์ฟมาปรับปรุงให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยแผง- 

โซลาเซลล์น้ันตอบโจทย์ข้างต้นได้พอดี เพราะท�าให้ได้ท้ังใช้ประโยชน์จาก 

สนามกอล์ฟร้าง  และสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็น

พลังงานสะอาดมาทดแทนไฟฟ้าที่เคยผลิตจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย  

แม้จะผลิตได้ไม่มากเท่า แต่ก็สะอาดกว่า

 ประเทศไทยเราในช่วงหลายสิบปีที่ผ ่านมาก็มีคนนิยมเล่นกอล์ฟ 

เพิ่มขึ้นมาก เพื่อน ๆ ร่วมรุ่นของผมเขาเล่นกอล์ฟกันทั้งนั้น ท�าเอาผมเข้าพวก

ไม่ได้เพราะเล่นไม่เป็น เมือ่เล่นกอล์ฟกนัมากกม็สีนามกอล์ฟเกดิขึน้มากเช่นกนั 

แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอสถานการณ์แบบญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามถ้าเมื่อไหร่คนไทย

เริม่เบือ่เล่นกอล์ฟละก็  คงเห็นตัวอย่างแล้วนะครบัว่าจะเอาสนามกอล์ฟไปท�าอะไร

 ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มเีนือ้ที ่ 89,343  

ตารางกิโลเมตร  ประเทศไทยมีเนื้อที่    514,000   ตารางกิโลเมตร   จะเห็นว่าประเทศ 

สปป.ลาว  มีพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยมาก   ดินแดนลาวจึงมีพื้นที่จากเหนือจรดใต้ 

เลียบตามล�าแม่น�้าโขงเป็นส่วนใหญ่

   กานถ่องเถีย่วในลาว   หมายถงึการท่องเทีย่วในลาว

ประเทศลาวเป็นประเทศทีต่ดิกบัประเทศไทยทางทศิตะวนัออก  เหมาะแก่การเดินทาง

ด้วยตนเองขั้นตอนการผ่านแดนเข้าออกประเทศไม่ยุ่งยาก  ด้วยสภาพภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ วัฒนธรรม อาหาร ตลอดทั้งภาษาที่คล้ายคลึงกันกับประเทศไทยเรา  

ส�าหรับนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ท่องโลกแล้ว  ประเทศลาวถือเป็นจุดเริ่มต้น 

ของประสบการณ์ผจญภัยในต่างแดนของหลายต่อหลายคน ส่วนนักท่องเที่ยว 

ทีช่อบขบัรถท่องเทีย่วเพือ่หาประสบการณ์ใหม่ๆในชวีติ  ประเทศลาวจัดอยู่ในประเทศ 

ที่เหมาะสมยิ่งนัก  ในการเดินทางด้วยตนเองมากที่สุดในภูมิภาคนี้  มีความสนุก  

และประหยัด  แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์   หรือกลุ่มคาราวานที่ม ี

ความสะดวกสบายมากกว่า   แต่อาจจะขาดสีสัน  และประสบการณ์บางอย่างไป 

จงึขอเน้นย�า้ถงึความง่ายของการเดนิทางด้วยตนเอง  หรอืกบับรษิทัทวัร์  แม้เพยีงแค่คดิ 

จะก้าวเท้าออกจากบ้านแล้ว  อาจจะมีความล�าบากและอุปสรรคบ้าง  แต่ประสบการณ์ 

ท่ีจะได้รบันัน้มนัอาจมคีณุค่ายากทีจ่ะลมืเลอืน  การเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทางนัน้ 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ  เพื่อจะท�าให้การท่องเที่ยวมีความสนุกตามที่ตั้งใจเอาไว้

 ท่านทีม่คีวามประสงค์จะเดนิทางไปท่องเทีย่ว สปป.ลาว ต้องเตรยีมท�าเอกสารดงันี้

หนงัสอืเดนิทาง  ( Passport)  ยืน่เรือ่งทีก่รมการกงสลุ   ทีถ่นนแจ้งวฒันะไปทางปากเกรด็

ค่าธรรมเนยีม  1,000  บาท  ค่าถ่ายรปู 70  บาท  (หนึง่พนับาท  ค่าถ่ายรปูลงในหนงัสอืเดนิทาง 

เจด็สบิบาทถ้วน)  จะได้รบัหนงัสอืเดินทางภายใน   7  วนั  หนังสือเดินทางน้ีมีอายุใช้งาน 

ได้   5  ปี    ใช้เดนิทางเข้าไปในประเทศต่างๆได้ทัว่โลก  (ทีม่สีถานทตูไทยประจ�าอยู่ทีน้ั่น) 

ถ้าจะใช้เข้าประเทศ สปป.ลาว   จะไปเที่ยวได้ทุกแขวง  และพ�านักอยู่ได้  30 วัน   

โดยไม่ต้องขอวซ่ีา (Visa) เข้าประเทศส�าหรบันกัท่องเทีย่วไทย  เพราะได้รบัสทิธพิเิศษ

จากข้อตกลงของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (ยกเว้นเมียนมา  และกัมพูชา)  

สามารถเข้าออกประเทศ สปป.ลาว โดยไม่ต้องใช้วีซ่า  หนังสือเดินทางของท่าน

ต้องมอีายไุม่น้อยกว่า 6  เดือน  (จากหนงัสอืเดนิทางมอีาย ุ 5   ปี )    เวลาราชการ  08.00 - 12.00   น. 

และ 13.00 - 16.00  น.

 ถ้าท่านจะเข้าประเทศ สปป.ลาว อย่างกะทนัหันรบีไปและรบีกลบั  ท่านต้อง 

ยืน่ขอเอกสารบตัรผ่านแดน (Border  Pass) โดยเตรยีมบตัรประจ�าตวัประชาชนไทย  รปูถ่าย

ขนาด  2  นิว้  2  รูป  และส�าเนาทะเบยีนบ้าน เซน็รบัรองความถกูต้องพร้อมค่าธรรมเนยีม

เอกสาร  30  บาท ให้เรียบร้อยไปยื่นเรื่องที่ส�านักงานในจังหวัด  หรือท้องถิ่นที่จะ

เดินทางออกก่อนจะถึงสะพานข้ามแดน  ในการผ่านแดนท่านต้องกรอกเอกสาร 

ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) พอข้ามไปถึงด่าน ตม. ฝั่งลาว   ต้องกรอกเอกสาร 

คล้ายๆกนักบั ตม. ฝ่ังไทย  ข้อความกรอก เช่น  ผูเ้ดนิทางเกดิทีไ่หน  ถอืหนังสอืเดนิทาง

เลขที่....ความประสงค์ที่เข้ามาใน สปป.ลาว   และจะพักที่ไหน...  แล้วยื่นเอกสาร 

พร้อมหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ ตม. ตรวจ ประทับตราอนุญาต และเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ  แล้วแต่ชนิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง  ถ้าถือใบผ่านแดน 

ค่าธรรมเนียมประมาณ  10  บาทไทย   แล้วจึงไปท่องเที่ยวได้ตามความประสงค์    

ใบผ่านแดนชัว่คราว  สามารถพ�านักในประเทศลาวได้   3   วนั  2  คนื   และจ�ากัดบริเวณ 

พักและท่องเที่ยวได้เฉพาะแต่ในเมืองที่อยู ่ตรงข้ามฝั ่งประเทศไทยเท่านั้น     

ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ได้กล่าวน้ี ในแต่ละด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม. แต่ละแห่ง 

เช่น  ท่ีจังหวัดหนองคาย  มุกดาหาร  นครพนม  และที่ช่องเม็ก (อุบลราชธานี)  

จะเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศไม่เหมือนกัน)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ท่ามกลางแรงกดดนัจากการกระท�าของจีนในทะเลจนีใต้ ได้สร้างความร้าวลกึ 

ระหว่าง 10 ชาตสิมาชกิอาเซยีน เนือ่งจาก 4 ใน 10 ประเทศมปัีญหากบัจนีในการ 

อ้างกรรมสทิธิเ์หนอืน่านน�า้ทะเลจนีใต้ การประชมุสดุยอดผู้น�าสมาคมประชาชาติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งมีจีน 

ร่วมประชุมด้วยในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนที่ผ่านมา 

 สาเหตุที่ท�าให้เกิดพิพาทในทะเลจีนใต้ เพราะเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติ 

ในบริเวณนี้อุดมไปด้วยน�้ามัน เนื่องจากมีการค้นพบน�้ามันบริเวณพื้นที ่

ชายฝั่งทะเลจีนใต้ของประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง มีการประมาณกันว่าปริมาณ-

น�า้มนัส�ารองทีไ่ด้รบัการพสิจูน์แล้วสงูถงึ 7,700 ล้านบาร์เรล ซึง่จนีคาดการณ์ว่า 

บรเิวณหมูเ่กาะสแปรทล ี จะกลายเป็นอ่าวเปอร์เซยีแห่งทีส่องของโลก ไม่เพยีงแค่นัน้ 

ก๊าซธรรมชาติอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากท่ีสุดในทะเลจีนใต้  

โดยพบมากในบรไูน อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ไทย เวยีดนาม และฟิลปิปินส์ จากการ

ส�ารวจประมาณกันว่าร้อยละ 60 - 70 ของทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนในภูมิภาค

เป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอที่จะท�าให้พ้ืนที่ในทะเลจีนใต้กลายเป็น

ขุมทรัพย์ส�าคัญที่หลายชาติหมายปอง

 ฟิลิปปินส์หนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียนจะเรียกร้องเหล่าผู ้น�าอาเซียน 

ออกแถลงการณ์ประณามจีนที่ด�าเนินการถมดินเพ่ือสร้างทางข้ึนลงของ 

เครื่องบินทหารในบริเวณแนวปะการังของทะเลจีนใต้ก็ตาม แต่มาเลเซียซึ่ง 

เป็นเจ้าภาพการประชุมต้องการหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การกระท�าของจีน 

ในทะเลจีนใต้ เพื่อไม่ต้องการสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลปักกิ่ง เพราะด้วย

สายมาเลเซียก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับจีน

 แม้ว่าฟิลิปปินส์กับเวียดนามออกมาวิจารณ์จีนมากท่ีสุดกรณีการถมดิน 

ในทะเลจนีใต้ แต่บทเรยีนของเจ้าภาพการประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีนเมือ่ 3 ปีก่อน 

ที่กัมพูชาได้ปฏิเสธการวิพากษ์วิจารณ์การกระท�าของจีนในทะเลจีนใต้อย่างแข็งขัน 

จนท�าให้เกิดเสียงแตกในที่ประชุม และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 45 ป ี

ของอาเซียน ที่ไม่มีการออกแถลงการณ์ตามประเพณี อาเซียนย่อมต้องไม่

หลกีเลีย่งปัญหานี ้ ต้องมาคยุกนัถงึปัญหาในทะเลจนีใต้ก่อน เพราะส่งผลกระทบ 

ต่อภูมิภาค ก่อนที่อาเซียนจะหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ใน

ตะวนัออกกลาง ลเิบยี และคาบสมทุรเกาหล ี ทัง้นี ้ ทางจนีกส็วนกลบัว่าอาเซยีน

ไม่ใช่คู่กรณีในความขัดแย้ง 

 ส่งผลให้แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัก แห่งมาเลเซีย  

ได้อุทิศพื้นที่ของแถลงการณ์ดังกล่าวใน ย่อหน้าที่ 59 - 62 ให้แก่สถานการณ์

ตึงเครียดในน่านน�้าทะเลจีนใต้โดยระบุถึงความกังวลต่อสถานการณ์ ย�้าถึงความ

ส�าคัญของการสร้างสรรค์ การธ�ารงไว้ และการส่งเสริมความไว้วางใจกับความ

เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน รวมท้ังแสดงความอดกลั้นต่อการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

เคารพและปฏบิตัติามปฏญิญาว่าด้วยแนวปฏบิตัขิองภาคใีนทะเลจนีใต้ (Declaration 

on the Conduct of Parties in the South China Sea) และลงท้ายแสดงความ

ก้าวหน้าของระเบยีบปฏบิติัในทะเลจนีใต้ (Code  of  Conduct  in  the  South  China  Sea) 

 ทั้งที่ในความจริงแล้ว จีนได้เร่ิมเปิดการเจรจากับกลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับ

แนวคิดเรื่องระเบียบปฏิบัติ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากอาเซียน

ต้องการผลักดนัให้เกดิพันธะผูกพนัทีช่ดัเจน เพือ่ยบัยัง้การเข้ายดึครองแนวปะการงั

หรือก่อสร้างเพิ่มเติม แต่จีนต้องการพันธะผูกพันแบบกว้าง ๆ เท่านั้น

     ส�าหรับภาพถ่ายดาวเทียม

ที่ด�าเนินการโดยดิจิตอลโกลบ 

(Digital Global) และเผยแพร่

ลงเว็บไซต์ของศูนย์ยุทธศึกษา

ระหว่างประเทศ (Institutes of 

Strategic and International Studies) 

แสดงให ้ เห็นภาพทางขึ้นลง

ของเครื่องบินในบริเวณหมู่เกาะสแปรทลี ขนาดประมาณ 3.1 กิโลเมตร และ 

สร้างเสร็จไปแล้วกว่า 1 ใน 3 ทางข้ึนลงของเคร่ืองบินแห่งนี้จะอ�านวยความ

สะดวกให้แก่เครื่องบินของจีน และจีนต้องการดินแดนเพิ่ม ก่อนหน้านี้จีนไม่มี

แหล่งเชื้อเพลิงและเสบียง เพื่อเข้าถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลจีนใต้

 จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า จีนก�าลังเร่งกระบวนการ 

สร้างทางข้ึนลงของเครื่องบินเพื่อเป้าหมายทางทหารในดินแดนที่มีการแย่งชิง

กันในทะเลจนีใต้ ภาพยงัแสดงให้เหน็ทางขึน้ลงของเครือ่งบินบนพ้ืนท่ีหลายส่วน

ของไฟเออรี ครอสรีฟ ในหมู่เกาะสแปรทลี และการถมดินบนแนวปะการังซูบู

ในหมู่เกาะสแปรทลี ก�าลังสร้างผืนดินขนาดใหญ่ ซึ่งหากการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

จะได้พ้ืนทีข่องทางข้ึนลงของเครือ่งบนิทีม่คีวามยาวทัง้สิน้ 3,110 เมตร ซึง่ยาวเพยีงพอ 

ต่อการรองรบัเครือ่งบนิล�าเลยีงทางทหารขนาดใหญ่ และเครือ่งบนิขบัไล่ นอกจากน้ี 

เกาะวู้ดดี และดันแคนในบริเวณหมู่เกาะพาราเซล ที่ตั้งห่างจากเวียดนามไปทาง 

ตะวนัออกราว 400 กโิลเมตร ยังถูกขยายและยกระดับเป็นทางขึน้ลงของเครือ่งบิน 

และสนามบิน

     อย่างไรก็ตาม เกาะจ�าลองที่จีนสร้างขึ้นมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะสนับสนุน

ภารกิจทางทหารขนาดใหญ่ แต่ก็สร้างความวิตกให้แก่สหรัฐว่า จีนก�าลังเร่ง

ด�าเนินการขยายแสนยานุภาพทางทหารอันทันสมัยในทะเลจีนใต้และทะเลจีน-

ตะวันออก เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เชื่อว่าในที่สุด

จีนจะติดตั้งระบบเรดาร์และขีปนาวุธตามด่านต่าง ๆ เพื่อควบคุมเขตจ�าเพาะที่จีน 

ประกาศเอาไว้แล้ว

 จอห์น แมคเคน วุฒิสมาชิกสหรัฐ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ

การทหารของวฒุสิภา เรยีกการเคล่ือนไหวของจนีว่า เป็นความก้าวร้าว พร้อมกบั 

เรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐ เคล่ือนไหว

ทรัพยากรทางทหารเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน เขตส�าคัญทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น

 เอกอัครราชทูตจีนประจ�ากรุงวอชิงตันในสหรัฐบอกว่า อนุสัญญาแห่ง

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทางทะเล ซ่ึงสหรฐัไม่ได้ลงนามเป็นสมาชิก ไม่ได้ให้สิทธิ

ทุกฝ่ายด�าเนนิการสอดแนมอย่างใกล้ชดิต่อเขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศต่าง ๆ  

ขณะเดียวกัน จีนยืนกรานถึงสิทธิการครอบครองดินแดนในภูมิภาคที่มีมาตั้งแต่

ยุคประวัติศาสตร์ และกล่าวหาสหรัฐก�าลังพยายามกอบกู้อิทธิพลของตัวเองใน 

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

เงาของจีนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 การเดินเป็นการออกก�าลังกายที่สอดแทรก

เข้าไปอยู ่ในชีวิตประจ�าวันโดยที่เราแทบไม่รู ้ตัว  

หากเรามีพฤติกรรมการเดินที่ถูกวิธีและใช้การเดิน

ให้มากขึ้น จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วยัง

ช่วยส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จในด้านการศึกษา

หรือการท�างานอย่างน่ามหัศจรรย์   

 การออกกำาลงักาย  คอื การประกอบกจิกรรมใดๆ

ทีท่�าให้ร่างกายหรอืส่วนต่างๆ ของร่างกายเกดิการเคล่ือนไหว 

และมผีลให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเกดิความสมบรูณ์แขง็แรง 

และท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการออกก�าลงักาย 

ต้องท�าอย่างถกูต้อง ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์และ 

การฝึกกีฬา  จึงจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย  จิตใจ  

สตปัิญญาและสังคม

 ด้านร่างกาย  เมือ่เดนิในปริมาณทีพ่อเหมาะ ส่วนต่างๆ 

ของร่างกายจะแขง็แรง  อวยัวะและระบบต่างๆ มกีาร 

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  ดังนี้

 1.1 ระบบกล้ามเนือ้  กล้ามเนือ้จะมกีารเจรญิเตบิโตขึน้ 

ขนาดของเส้นใยกล้ามเนือ้ขยายใหญ่ขึน้และสามารถ

ออกแรงได้เพิม่ขึน้  ประสิทธภิาพในการท�างานสามารถ

ท�างานได้นานขึน้  เนือ่งจากมกีารใช้ออกซเิจนน้อยกว่า 

 1.2 ระบบโครงร่าง  ในขณะออกก�าลงักายกระดกู 

จะถูกดึง  ถูกบีบจากแรงกล้ามเนื้อจะกระตุ้นให้

กระดูกเจรญิขึน้ ทัง้ความกว้าง  ความหนา  ความใหญ่ 

และข้อต่อ จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับ

การท�างาน

 1.3 ระบบไหลเวยีนของโลหติและระบบหายใจ 

ถ้าออกก�าลังกายเป็นประจ�าจะท�าให้ระบบไหลเวียน 

ของโลหิตและระบบหายใจท�างานได ้อย ่ างมี

ประสทิธภิาพ

 ด้านสงัคม  เมือ่ออกมาเดนิจะมเีวลาในการพดูคุย 

กับเพือ่นร่วมทาง  ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครวั เพือ่น 

หรือคนในสังคมที่ได้พบเจอระหว่างเดินมากขึ้น 

ได้มองเหน็สงัคมรอบข้างชดัเจนขึน้  เป็นการเปิดโลกทศัน์  

มมีมุมองใหม่ๆ  จากคนรอบข้างมากขึ้น

 ด้านจิตใจ  ผู้ที่ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

จะท�าให้มบีคุลกิทีส่ามารถปรบัตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมได้ดี   

เม่ือมคีวามเครยีดสามารถปรบัตวั  ก�าจดัความเครยีดได้ 

มีสุขภาพจิตดี  พร้อมทั้งมีสติมากขึ้น  ส่งผลให้ม ี

สุขภาพทางปัญญาในทางที่ดี  มีความฉลาดด้าน

อารมณ์ (EQ) ในระดับสูงขึ้น

 ด้านสติปัญญา  ยิ่งเดินช้าเท่าไร  ยิ่งมีสติและ 

มองสิ่งรอบๆ  ตัวได้มากขึ้น  มีสติปัญญาในการคิด 

ไตร่ตรองมากขึน้  ท�าให้สตปัิญญาเฉยีบแหลม  ความคดิ 

ความจ�าดีขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถ 

ในการแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์

ต่างๆ ได้ดี  

 การเดนิเป็นวธิกีารออกก�าลงักายทางหนึง่ทีส่่งผล 

ให้ร่างกายแข็งแรง   บางประเทศ ชื่นชอบการเดินมาก 

เช่น  ประเทศญี่ปุ่น  เพราะสาเหตุดังนี้

 1. ป้องกนัโรค  การเดนิในปรมิาณทีเ่หมาะสม 

จะช่วยลดน�า้ตาล  คนปกตจิะเป็นโรคเบาหวานได้ยากข้ึน

ส่วนคนท่ีเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วจะควบคุมน�้าตาล 

ได้ง่ายขึน้  ช่วยในการลดน�า้หนกัตวัเป็นผลดต่ีอกระดกู 

และข้อ  ป้องกนัไม่ให้เกดิภาวะความดนัโลหติสงู  และ 

สามารถควบคมุความดนัโลหติสงูได้ง่ายขึน้  นอกจากนี ้

ยังช่วยลดไขมัน  ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูงอาจไม่ต้อง 

รับประทานยาหรือทานยาในปริมาณที่ลดลง

 2. เป็นการตรวจเช็คร่างกาย  ถ้าเราเดนิกส็ามารถ 

ทราบได้ว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

เช่น เดิมทีเราเดินได้ ต่อมาเดินไม่ได้เพราะเดินแล้ว 

มีอาการเหน่ือย  แน่นหน้าอก  น่ันเป็นสัญญาณ

ให้เราทราบว่ามีอะไรท่ีไม่ปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย

ของเราแล้ว  ท�าให้เราไปพบแพทย์เพื่อขอความช่วย

เหลือได้เร็วขึ้น

 3.  ช่วยรกัษาโรค  การเดนิจะเป็นผลดต่ีอผูป่้วย 

ท่ีเป็นโรค  คือ  ท�าให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายข้ึน   

คนแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใดจะมีการเดิน 

ที่แตกต่างกัน  แต่เมื่อค�านวณค่าเฉลี่ยออกมาแล้ว 

ควรจะเดินให้ได้วนัละ  10,000 ก้าว  ส่วนคนท่ีมโีรคประจ�าตัว  

เช่น  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน   

รวมทั้งผู้สูงอายุ  อาจจะต้องเดินช้ากว่าปกติ  ต้องมี 

การดูแลเป็นพิเศษ ต้องระวังการพลัดตกหกล้ม  

จ�านวนก้าวต้องดูตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับอายุ

และสภาพร่างกายของแต่ละคน  หากเราเดินได้  

5,000  ก้าวต่อวนั  จะท�าให้โรคต่างๆ  ทีเ่ป็นอยูม่อีาการ

ดีขึ้น  เดินได้  7,000  ก้าวขึ้นไป  จะท�าให้ระบบหัวใจ

หรือการเผาผลาญได้ดีขึ้น จะช่วยลดการเกิดโรคได ้

แต่ถ้าเดิน  10,000  ก้าวต่อวัน  นาน 12 สัปดาห์ จะลด 

ความดันโลหติ และเมือ่เดินเรว็ 1 ชัว่โมงต่อวนั นาน  3  เดือน 

จะลดน�้าหนักได้   หรือถ้าเดินได้ 12,000  ก้าว  จะท�าให้ 

การเผาผลาญของร่างกายได้ดยีิง่ขึน้    ในเรือ่งของระยะทาง 

เวลา เราไม่ต้องไปสนใจเพราะคนที่ก้าวสั้นย่อมเดินได ้

ระยะทางน้อยกว่าคนท่ีเดินก้าวยาว  ดังนั้นต้องม ี

ความยดืหยุน่ในตวัเอง  เพยีงแต่ขอให้เรามวีนิยักบัตวัเอง  

โดยนับจ�านวนก้าวที่เดินแต่ละก้าวให้ได้เกณฑ์

ขั้นต�่า  คือแต่ละวันให้ได้  8,000 - 10,000  ก้าว

 การเดนิท่ีถกูต้อง  เราต้องเดนิตวัตรง  หลงัและ 

ไหล่ต้องบาลานซ์ไม่เซซ้ายที ขวาที ไม่ควรก้มคอ 

หรอืแบกกระเป๋าหนกัขณะเดนิ เพราะจะเกดิปัญหา 

กบักระดูกและข้อ  ก่อให้เกิดโรคอืน่ๆ  ตามมา คือ ปวดข้อ 

ปวดบ่า ขณะเดนิให้งอแขนท้ังสองข้างขึน้มาระดบัเอว 

ก�ามือหลวมๆ  แกว่งตามจังหวะการเดินไปเรื่อยๆ  

การเดินที่ถูกวิธีจะช่วยลดอุบัติเหตุของการบาดเจ็บ 

ของกล้ามเนื้อ  ระบบของกระดูกและข้อให้ลดลง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดิน คือรองเท้าก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

เพราะถ้าเราใส่รองเท้าท่ีไม่เหมาะกบัเท้าของเรา  เช่น 

รองเท้าอาจจะแน่นเกินไป  ท�าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ในระหว่างที่เดินได้   คือ ข้อเท้าอาจพลิก เราไม่จ�าเป็น 

จะต้องซื้อรองเท้าราคาแพงมาสวมใส่  เพยีงแต่ดตูาม 

สภาพการณ์ท่ีเหมาะสมคือ  รองเท้าท่ีใส่เดินไม่ก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ  ก่อให้เกิดความเจ็บปวด  หรือความผิดปกต ิ

ของกล้ามเนื้อและข้อของเราก็พอแล้ว

    

 การเดินอยูใ่นกจิวตัรประจ�าวนัของเรา   ไม่ต้อง 

ไปเน้นว่าจะต้องเป็นการออกก�าลังกาย  เช่น  เราเดิน 

ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ถ้าจะไปยังสถานที่ๆ 

ไม่ไกลนกัแทนทีจ่ะนัง่รถยนต์ไปกเ็ปลีย่นมาเดนิแทน 

ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัร่างกายในหลายๆ ด้าน รวมทัง้ 

สภาวะแวดล้อมและเศรษฐกจิ  เป็นการประหยดัน�า้มนั 

ลดมลพิษให้น้อยลง ถ้ามีโอกาสได้ไปเดินที่ที่สงบเงียบ 

มคีวามสวยงาม  อากาศบรสิทุธิ ์ จะท�าให้เกดิความผ่อนคลาย 

ส่งผลที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจของเรามากขึ้น 

เพราะฉะนัน้อย่าไปรอเวลาทีจ่ะไปยงัสถานทีเ่หล่านัน้ 

เพ่ือไปเดิน  หลายคนก่อนออกก�าลังกายมกัอ้างเหตุผล 

ของการไม่ออกก�าลังกายว่าไม่มเีวลา  มปัีญหาเกีย่วกบั

สุขภาพ  อากาศไม่ดี  วันนี้เรียนหนังสือหรือท�างาน

หนักเหน่ือย  หรือวันน้ีมีนัด  ทั้งหมดเป็นข้ออ้าง 

แต่ลืมไปว่าการออกก�าลังกายอาจจะให้ผลดีมากกว่า

สิ่งที่เราเสียไป    

 การเดินไม่ว่าเราจะเดินเร็วหรือเดินช้าก็มีผลด ี

ต่อเราท้ังนัน้  ยิง่เดินยิง่ดีต่อสขุภาพ  ไม่ต้องลงทุนมาก 

ไม่มีผลข้างเคียง  จงรักการเดนิ  อย่ามวัแต่คดิ  ขอให้ท�า  

เริม่เสยีตัง้แต่วนันีแ้ล้วผลทีไ่ด้เราจะรบัรูไ้ด้ด้วยตวัของเราเอง

การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ  ค้นเมื่อ  2  มิถุนายน 2558, 

 จาก http://www.program.npru.ac.th/

ออกก�าลงักายด้วย “การเดิน” ช่วยเสรมิสุขภาพ...ป้องกันโรค   

 ค้นเมื่อ  31  พฤษภาคม 2558, จาก http://www. 

 dailynews.co.th/article/321611  

‘ชวีติตดิดนิ’ สร้างสขุภาพ 4 มติ ิ ค้นเมือ่ 31 พฤษภาคม 2558,  

 จาก http://www.dailynews.co.th/article/203413

รปูภาพจาก  https://www.google.co.th/search?q= รปูการ 

 เดนิออกก�าลงักาย

การเดินดีต่อสุขภาพ

วิมล  ชีวะธรรม สำานักหอสมุดกลาง

การเดินออกกำาลังกาย

เหตุใดคนจึงชอบการเดิน

การเดินที่ถูกวิธี

อย่าสร้างเงื่อนไขในการเดิน

บรรณานุกรม



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 นวนิยายเร่ือง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน กล่าวถึงเวลาที่เกี่ยวข้องกับ 

เรื่องไว้สองช่วง คือเวลาในอดีตกับเวลาในปัจจุบัน

 เวลาในอดีตได้แก่เวลาที่ผู้เล่าเรื่องย้อนกลับไปเกือบยี่สิบปีก่อน ขึ้นต้นว่า 

“สมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีมาแล้ว ในหน้าร้อน ตอนบ่ายๆ” ราวต้นศตวรรษที่ 1970 

เริ่มตั้งแต่ผู้เล่าเรื่องจ�าเรื่องราวของเธอกับลูกพี่ลูกน้องได้  ทั้งการแบ่งกันดื่มโซดา 

น�า้ลกูลิน้ แต่เธอได้ดืม่มากกว่า  และการแย่งสระผมก่อนไปดหูนงั  ท�าให้ไป๋ต้าส่ิง

ต้องรบีจนสระผมไม่สะอาด   ผูเ้ล่าเรือ่งเหน็ปอยผมของไป๋ต้าสิง่ยงัมแีชมพไูข่ตดิอยู ่

เธอรูด้ว่ีาเป็นเพราะเธอใช้เวลาสระผมนานเกนิไปนัน่เอง  สิง่ทีผู่เ้ล่าเรือ่งจดจ�าฝังใจ

มาถงึปัจจบุนักลบัเป็นเรือ่งเลก็ๆ ทีท่�าให้ผูอ่้านเหน็ลกัษณะนสิยัใจคอของไป๋ต้าสิง่

มาต้ังแต่เด็กจนเติบใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอก็เหมือนเด็กหญิงทั่วไปที่อยาก

ให้คนชมว่าสวย  แต่เธอกลับถูกดุถูกว่าเป็นประจ�า ว่าเธอเป็นคนโง่ที่ท�าเงินหาย 

เวลาในอดตีบอกให้ผูอ่้านทราบว่า ไป๋ต้าสิง่เป็นคนดทีีม่กัจะเสยีเปรยีบคนอืน่เสมอ  

เหมอืนว่าเธอจะรูไ้ม่ทนัคนอ่ืนเขา  และให้คนอ่ืนเอาเปรยีบเธอไปตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 

 

 ส่วนเวลาในปัจจุบัน  ผู้เล่าเรื่องแยกให้เห็นความเปล่ียนแปลงแตกต่าง

อย่างชดัเจน  ดงัทีบ่รรยายหทู่งในปัจจบุนัทีต่่างกบัแต่ก่อนไว้ว่า  “ฉนัยนืทีป่ากทาง

เข้าหูท่งแห่งหน่ึง ยืนบนบันไดหินสีเขียวคล�้าที่มีอยู่ 2 ชั้น มองขึ้นไปข้างบน 

เป็นชายคามงุกระเบ้ืองสเีทาเก่าๆ สมยัก่อนใต้ชายคาเคยมปีระต ู แต่เดีย๋วนีก่้ออฐิ 

สีเขียวเทากั้นปิดตายไปนานแล้ว  ไม่มีคนอยู่  ... ขั้นบันไดหินสีเขียวคล�้าพังไป

บางส่วนแล้ว  ชายคากว้างใหญ่เก่าคร�่าคร่า สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าให้ฉันรู้แน่ว่าฉัน 

ยืนอยู่ในปักกิ่ง  จะเป็นอื่นไปไม่ได้”

 ค�าบอกเวลาที่ว่า สมัยก่อน  เคยมี  ไปนานแล้ว  ไป...แล้ว  เก่าคร�่าคร่า    

ค�าเหล่านี้หมายถึงความเป็นอดีตได้เปลี่ยนไปแล้ว   เป็นค�าตรงข้ามกับค�าว่าเดี๋ยวนี ้

ตอนนี ้ ขณะนี ้ เวลานี ้  และ  ค�า่คนืนี้  

 ค�าเหล่านี้ระบุความเป็นปัจจุบันของปักกิ่ง ที่มีร้านใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย 

เช่น ห้างสรรพสนิค้าซือ่ต ู โรงแรมเทยีนหลนุหวงเฉา  ตลาดซนิตงอัน  ร้านลาฟาแยต 

และร้านเหลยหมิง  ฯลฯ  ในตอนท้ายเรื่อง  หูท่งก�าลังจะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น 

คอนโดมเีนียมสมยัใหม่ มติขิองเวลาทีค่่อยๆ กลนืกนิสภาพบ้านเมอืง และวถีิชวีติ 

ของชาวบ้าน รวมท้ังความรักความผูกพันของคนในเมืองแต่ดั้งเดิมให้หมดไป 

พร้อมกับการขยายตัวของชุมชน ความเจริญที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของปักกิ่ง 

ก็เป็นเช่นเดียวกับจิตใจของคนที่นับวันจะเห็นแก่ตัวมากขึ้น  

 ความดีของไป๋ต้าสิ่งได้กลายเป็นความล้าหลังไปแล้วท่ีจะใช้ชีวิตในสังคม 

ปัจจุบันและไม่ว่าเวลาจะเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของปักกิ่งไปเพียงใด   

แต่ไป๋ต้าสิง่เวลานีย้งัคงเป็นเช่นเดมิเหมอืนกาลก่อน  ดงัทีผู่เ้ล่าเรือ่งสรปุไว้ในตอนจบ

เรื่องด้วยสองประโยคที่ขัดแย้งกันว่า

 “ก็เพราะไป๋ต้าสิ่งเป็นคนที่ไม่มีหวังจะเปลี่ยนแปลงได้  ฉันจึงเกลียดเขา 

ตลอดกาล ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน 

 กเ็พราะไป๋ต้าสิง่เป็นคนทีไ่ม่มหีวงัจะเปลีย่นแปลงได้  ฉนักเ็ลยรกัเขาตลอดกาล  

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน 

 ก็เพราะความรักและความเกลียดนี่เองที่ฉันจะเป็นผู้เฝ้าดูที่ซื่อสัตย์ของปักกิ่ง 

ไปตลอดกาล แม้ว่าหูท่งต่างๆ ในปักกิ่งจะถูกท�าลายราบเรียบเป็นหน้ากลอง 

ไปแล้วก็ตาม อา! ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” 

 นวนิยายเรื่องนี้  ตั้งชื่อเร่ืองว่า ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน ในลักษณะ 

ของการใช้ค�าถามเป็นชื่อเรื่อง คือเป็นค�าถามที่ไม่ต้องการค�าตอบ เพราะค�าตอบ

มอียู่ในตวัเองแล้วว่า “ตลอดกาล” แม้ว่าค�านีจ้ะขดัแย้งกบัสจัธรรมทีว่่าสรรพสิง่ 

ย่อมเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลากต็าม แต่ตัวละครเอกอย่างไป๋ต้าสิง่กลับติดอยู่

กับความเป็นตัวของตัวเอง  เป็นอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีต  และไม่สามารถ

จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด และแม้ว่า

สรรพสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เธอก็ไม่เคยเปลี่ยน  คือ เป็นคนดีแบบ 

“เหรินอี้” ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในค�าน�าว่า 

“ชือ่เรือ่งว่า ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน อาจเป็นท้ัง “ค�าถาม” และ “ค�าตอบ” ทีผู่เ้ขยีน 

ต้องการสื่อกับผู้อ่านในโลกยุคใหม่ ผู้อยู่ในโลกอันมีวัตถุและผลประโยชน ์

ส�าคัญเหนืออื่นใด ผู้อยู่ในโลกยุคใหม่นั้นย่อมยากจะมีศรัทธาเชื่อมั่นต่อ  

“ความดีตลอดกาล” หรือ “ความรักตลอดกาล” 

บรรณานุกรม

ฌ็อง-ปิแยร์ โกลเด้นชไตน์ เขียน วัลยา วิวัฒน์ศร แปล (2541)  การอ่านนวนิยาย.

 กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เถีย่หนงิ ผูเ้ขยีน, สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี ผูแ้ปล (2557)  

 ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
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สาระเบาๆเล่าสู่กันฟังเรื่องพาไปชมซอยโบราณ (หูท่ง) http://thai.cri.cn/247/ 
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หูท่ง (2) http://thai.cri.cn/247/2013/08/05/102s212293.htm

ผศ.ดร. สายวรุณ  สุนทโรทก

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 

ซ�า้ซ้อนว่าจะต้องเป็นวชิาบงัคบั (ห้ามเป็นวชิาเลอืก) 

แต่ถ้าในการสอบซ่อม 2, ฤดูร้อน ผมมีวิชาบังคับ

กับวิชาเลือกที่สอบวันเวลาเหมือนกัน ผมจะขอ

สอบซ�้าซ้อนได้หรือไม่

ตอบ ในกรณีที่นักศึกษาได้มีการกากบาทขอจบ

ในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน

สอบภาคซ่อม 2, ฤดูร้อนที่มีการกากบาทขอจบ 

พร้อมใบเสรจ็ลงทะเบยีนสอบภาคซ่อม2, ภาคฤดรู้อน 

ไปตดิต่อทีค่ณะของนกัศกึษาในช่วงการลงทะเบยีน 

สอบซ่อม2, ภาคฤดรู้อน  เพือ่ท�าเรือ่งขอสอบซ�า้ซ้อน

 แต่ถ้าไม่มกีารกากบาทขอจบในใบเสรจ็ลงทะเบยีน 

ภาค 2 หรอืภาคฤดรู้อน นกัศกึษาต้องเลอืกวชิาลงทะเบยีน

สอบซ่อม2,ภาคฤดูร้อน ไม่สามารถลงทะเบียนวิชา

ที่วันเวลาสอบซ�้ากันได้ 

ถาม  เกรดทีเ่ทยีบโอนมาจาก Pre-degree สามารถ 

รีเกรดได้ไหม 

ตอบ  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์การรีเกรดไว้ส�าหรับนักศึกษาที่เคยเป็น

นักศึกษา Pre-degree, นักศึกษาที่เรียนครบ 8 ปีแล้ว

แต่ไม่จบการศึกษาและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่, 

นักศึกษาที่เคยเป็นนักศึกษาและหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาแล้วและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

และนักศึกษาที่สมัครเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 ที่มี

การเทียบโอนกระบวนวิชาแล้วในผลสอบวิชาที่ได้

เกรด D หรือ D+ สามารถน�าวิชาที่ได้เกรด D หรือ 

D+ น�ามาลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อรีเกรดในวิชา

นั้นๆ ได้

ถาม ผมทราบรายละเอียดเกีย่วกบัการสอบซ�า้ซ้อน

ว่าจะต้องเป็นวิชาบังคับ (ห้ามเป็นวิชาเลือก) แต่ถ้า

ในการสอบซ่อมผมมีวิชาบังคับกับวิชาเลือกที่สอบ

วันเวลาเดียวกัน ผมจะขอสอบซ�้าซ้อนได้หรือไม่ 

กังวลมากเลยกลัวว่าจะไม่จบการศึกษา 

ตอบ วิชาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมจะต้องเป็นวิชา 

ทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ ดงันัน้ ทกุกระบวนวชิา

ท่ีลงทะเบียนและมีผลสอบเป็น F หรือ ตก หรือ

ผลสอบยังไม่ประกาศสามารถน�าไปลงทะเบียน

สอบซ่อมได้ทุกวิชาไม่บังคับว่าจะเป็นวิชาเลือก

หรือไม่ แต่ถ้าจะขอสอบซ�้าซ้อนวิชาที่ลงทะเบียน

สอบซ่อมด้วยนั้นในภาคการศึกษานั้นต้องมีการ

กากบาทขอจบในใบเสรจ็ลงทะเบยีนด้วย จงึจะสามารถ

ขอท�าเรือ่งขอสอบซ�า้ซ้อนได้ ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั

แล้วเมือ่นกัศกึษาลงทะเบยีนสอบซ่อมแล้ว ให้นักศกึษา

น�าใบเสร็จลงทะเบียนสอบซ่อมพร้อมใบเสร็จ 

นานาสาระฯ                                  (ต่อจากหน้า 6)

 ก่อนทีร่ฐับาลไทยจะเดนิทางไปร่วมประชมุนัน้ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีวาระการขอความเห็น 

ต่อร่างเอกสารที่จะรับรองระหว่างการประชุม 

สดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่ 26 โดยกระทรวงการต่างประเทศ 

เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อร่างเอกสาร 

 2 ฉบับ คอื ร่างปฏญิญากวัลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซยีน

ท่ีมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง และร่างปฏญิญาลังกาวี

ว่าด้วยแนวคิดทางสายกลาง อีกทั้งนายกรัฐมนตรี

ยงัจะเดินทางเข้าร่วมประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ท่ี 26 

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ พร้อมร่างเอกสารรบัรอง 2 ฉบบั

ข้างต้นเนื่องมาจากกระทรวงการต่างประเทศตีความว่า 

ร ่างเอกสารทั้งสองฉบับนั้นไม ่ใช ่สนธิสัญญา  

แต่เป็นการแสดงเจตนา ไม่มกีารลงนามร่วม แต่เก่ียวข้อง

กบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จงึเสนอให้คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ

จดัหารอืรบัฟังความคดิเหน็กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีก่อน

 ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 

ได้มกีารรบัรองปฏญิญาร่วมกนั 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ท่ีว่าด้วยประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง (Kuala Lumpur Declaration on a People-

Oriented, People-Centred ASEAN) ปฏญิญาลังกาวี 

ทีว่่าด้วยการยดึแนวทางสายกลาง (Langkawi Declaration 

on the Global Movement of Moderate) ยอมรับ

ความแตกต่างในภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนมี

ความสงบและสันติ และปฏิญญาว่าด้วยการสร้าง 

ประชาคมและประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง 

รูร้บั ปรบัตวั ฟ้ืนกลบัจากภัยพบิตั ิ และการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Declaration on Institutionalising 

the Resilience of ASEAN and its Communities and 

Peoples to Disasters and Climate Change) สะท้อนถงึ

ความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

     ส�าหรับบทบาทของประเทศในการประชุมนั้น 

ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนประชาชนเป็น

ศูนย์กลางของการเป็นประชาคมอาเซยีน การส่งเสริม

เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง หลีกเลี่ยงเป็นคู่แข่ง

สนิค้าเกษตร โดยเฉพาะการส่งเสรมิธุรกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม เนื่องจากเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของ

มูลค่าการส่งออก ส่วนการหารือระดับผู้น�าอาเซียน 

เน้นการหารือเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และอยู่บน

ผลประโยชน์ร่วมกนั พร้อมส่งเสรมิการสร้างเครอืข่าย 

ให้กบัทายาทอาเซียนรุน่ใหม่ โดยเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการ

รุน่เยาว์ทีม่ศีกัยภาพในอนาคต เพือ่สร้างความเข้มแขง็

ให้กับเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวม

     ปัญหาของหมู่เกาะทะเลจีนใต้ก็ยังคงไม่มีท่าที

จะจบลงง่ายๆ เพราะปัญหาเศรษฐกจิท่ีเกดิขึน้ท่ัวโลก 

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้รัฐสมาชิกอาเซียนท่ีไม่ได้มี

ส่วนร่วมเรยีกร้องในพ้ืนท่ีความขดัแย้ง ต่างกไ็ม่อยาก

จะเผชญิหน้ากบัจนี เพราะจ�าเป็นต้องพึง่พาจนีเพือ่การ

เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จึงท�าให้เงา 

ของพญามังกรจีนก็ยังคงปกคลุมมายังการประชุม 

สุดยอดผู้น�าอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง และคงจะมิใช ่

เป็นครั้งสุดท้ายด้วย

ลงทะเบียนของภาคการศึกษานั้นไปท�าเรื่องขอ

สอบซ�้าซ้อนที่คณะของนักศึกษา หรือน�าไปในช่วง

ของการลงทะเบียนสอบซ่อมนั้นก็ได้

ถาม  ได้ลงทะเบยีนสอบซ�า้ซ้อนไว้ แต่จะสอบแค่ 

1 วชิาอกีวชิาไม่สอบแล้ว ดงันัน้ ดฉินัควรลงทะเบยีน

วิชาที่ไม่เข้าสอบอย่างไร

ตอบ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ�้าซ ้อนไว  ้

ไม่ว่าจะลงไว้ก่ีวิชาก็ตาม ถ้าเป็นวิชาท่ีนักศึกษา 

ลงกันไว้ในกรณีท่ีผลสอบในภาคการศึกษานั้น 

ยังไม่ประกาศ นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ทุกวิชา

หรือจะไม่เข้าสอบในวิชาใดก็ได้ แต่ถ้าผลสอบ 

ในภาคการศึกษานั้นได้ประกาศแล้วว่าวิชาดังกล่าว

สอบผ่านแล้ว นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบวิชาน้ัน 

ในภาคซ่อมเพราะผลสอบซ่อมจะไม่มีผลอะไร

 ส�าหรับการลงทะเบียนซ่อมในกรณีที่วิชา

ดังกล่าวมีผลสอบเป็นตก นักศึกษาจะลงสอบซ่อม

กี่วิชาก็ตาม นักศึกษาสามารถจะเลือกสอบได้ตาม

ความต้องการของนกัศกึษา และวชิาทีน่กัศกึษาไม่สอบ

นักศึกษาสามารถน�าไปลงทะเบียนเรียนได้ในภาค

การศึกษาต่อๆ ไปไม่มีจ�ากัดอะไรและถ้าสอบตกอีก

ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก

ถาม อยากจะทราบเกีย่วกบักฎเกณฑ์การถกูรีไทร์ครับ 

ว่าเกรดเท่าไหร่ถึงจะถูกรีไทร์

ตอบ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

แล้วไม่มีการรีไทร์มีแต่การพ้นสถานภาพการเป็น

นักศึกษา เช่น

 - ไม่ลงทะเบียนติดต่อกัน 2 ภาคปกติแต่ 

ในทางปฏิบัติถ้าเลย 2 ภาคปกติแล้ว แต่ในช่วงของ 

การลงทะเบียนในภาคที่ 3 (ภาคปกติ) ถ้านักศึกษา 

ลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาจะไม่พ้นสถานภาพจากการ 

เป็นนกัศกึษา แต่ต้องช�าระค่ารกัษาสถานภาพการเป็น 

นกัศกึษา 2 ภาคการศกึษาปกตทิีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีน 

ภาคละ 300 บาทรวม 2 ภาคเป็น 600 บาทด้วย

 - นักศึกษาศึกษาครบ 8 ปี (หลักสูตร 4 ปี) 

หรือศึกษาครบ 10 ปี (หลักสูตร 5 ปี) แล้วยังไม่จบ

การศึกษา นักศึกษาจะพ้นจากการเป็นนักศึกษาไม่- 

สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ในภาคการศึกษา

ปกติต่อไป

 - นั ก ศึ ก ษ า ก ร ะ ท� า ผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า 

อย่างร้ายแรง ฯลฯ

 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 

(เฉพาะภาคการศกึษาปกต)ิ ไม่ว่าผลสอบจะเป็นอย่างไร 

นักศึกษาคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดไม่มี

การพิจารณาเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกรดเฉล่ียเมื่อนักศึกษาจบ

การศึกษาเท่านั้น คือ ถ้าจะจบการศึกษานักศึกษา

ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.00 จึงจะจบการศึกษา

เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วเท่านั้น



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

  

 1.  กำาหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำาสอบซ่อมภาค 2 ปีการศึกษา 2557 จัดสอบระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์  

ที่ 12-13 และ 19-20 กันยายน 2558

 2. คาบเวลาสอบปกติและซำา้ซ้อน

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

  (ซ�้าซ้อน) คาบเช้า 09.00 - 12.30  น.  คาบบ่าย  13.00 - 16.30  น.

 3. กระบวนวิชาที่จัดสอบ  มีจ�านวนแห่งละ  184 วิชา

  เป็นข้อสอบปรนัย  จ�านวน 64 วิชา

  APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102,  ENG1001,  ENG1002, 

ENG2001, ENG2002, HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, HPR2101, HRM3206, HRM3207, INT1004, 

LAW1004 , LIS1001, LIS1003, MCS1100, MCS1101, MCS1300, MCS1400, MCS2100, MCS2106, MCS2108, 

MCS2200, MCS2203, MCS2603, MCS3100, MCS3204, MCS3300, MCS3301, MCS3403, MCS4106, 

MCS4201, MCS4403, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3205, MGT3301, MKT2101, 

MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, 

SOC2033, SOC2043, SOC4077, STA2016, THA1001, THA1002, THA1003

  เป็นข้อสอบอัตนัย  จ�านวน 120 วิชา

  ACC1001, ACC1002, ACC2134, ANT1013, ANT4078, ANT3057, APR3107, BIO2202, FIN2101, 

FIN2203, GAS2802, LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, LAW2004, 

LAW2005, LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011, LAW2012, LAW2013, 

LAW2015, LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004, LAW3005, LAW3006, LAW3007, 

LAW3008, LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038, 

LAW3054, LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, 

LAW4009, LAW4010, LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2201, MCS3104, MCS3205, 

MCS3206, MCS3208, MCS3309, MCS3400, MCS4103, MCS4304, MCS4603, MGT1001, MGT2201,  

MGT3101, MGT3102, MGT3204, MGT3401, MGT3402, MGT3403, MGT3404, MGT3405, MGT3408,  

MGT3409, MGT4004, MGT4006, MGT4007, MGT4206, MGT4207, MGT4208, MGT4209, PHI1000,  

POL2100, POL2102, POL2103, POL2200, POL2203, POL2300, POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, 

POL3301, POL3302, POL3311, POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, POL4310, 

POL4312, POL4348, POL4349, POL4350, SOC2065, SOC2091, SOC4074, SOC4083, STA1003, STA2003

 4. สถานท่ีสอบ ประจ�าศูนย์สอบซ่อมภาค 2 ปีการศึกษา 2557  และสาขาวิทยบริการฯ  จ�านวน  26  แห่ง  คือ

 ลำาดับ    ชื่อศูนย์        CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

 1 เชียงใหม่ 01 โรงเรียนพุทธิโศภน     PT

 2 เชียงราย 02 โรงเรียนบ้านสันโค้ง  BK

                      (เชียงรายจรูญราษฎร์)        

 3 แพร่  03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

 4 อุดรธานี 06 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ RN

 5 นครพนม 07 โรงเรียนนาแก- NS

     สามัคคีวิทยา 

 6 ขอนแก่น 08 สาขาฯ ขอนแก่น RK

 7 สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

 8 นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

 9 สุราษฎร์ธาน ี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

 10 นครศรีธรรมราช 18 วิทยาลัยเทคนิค- NT

    นครศรีธรรมราช 

 11 ตรัง 19 โรงเรียนสภาราชินี SP

 12 สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

 13 เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯเพชรบูรณ์ NSB

 5. จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น  6,194  คน คิดเป็นที่นั่งสอบ  25,400  ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 1 อาทิตย์ และนักศึกษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE WWW.RU.AC.TH หัวข้อ 

สารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำานักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  10240  โทร.  0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคประจำาสอบซ่อมภาค 2

ปีการศึกษา 2557

ลำาดับ      ชื่อศูนย์      CODE         ชื่อโรงเรียน             ชื่อย่อ

 14 ปราจีนบุรี        22 สาขาฯปราจีนบุรี PB

 15 อุทัยธานี          23 สาขาฯอุทัยธานี UT

 16 อ�านาจเจริญ      24 สาขาฯ อ�านาจเจริญ AM

 17 สุโขทัย             26 สาขาฯสุโขทัย SU

 18 ศรีสะเกษ         27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

 19 ลพบุรี              28 โรงเรียนเทศบาล- DL

      เมืองลพบุรี 

 20 หนองบัวล�าภู     29  โรงเรียนหนองบัว- NP

      พิทยาคาร 

 21 นครปฐม         30  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ PA

 22 ชัยภูมิ              32  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร CK

 23 บุรีรัมย์            34  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ BT

 24 กาญจนบุรี       36  โรงเรียนบ่อพลอย- BC

      รัชดาภิเษก 

 25 น่าน                37  วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

 26 พังงา               39  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา TW

วันชัย เทียบพุฒ               สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล

 ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดการแข่งขัน 

โบว์ล่ิงการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก อธิการบดี 

รองอธิการบดี ผู้อ�านวยการสถาบันและส�านักต่างๆ 

ของ ม.ร. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม  ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์ 

เจ้าหน้าท่ี และผู้เข้าแข่งขัน ร่วมในงาน เม่ือวันท่ี 9 

สิงหาคม 2558 ณ 300 BOWL RAMKHAMHAENG 

เดอะมอลล์ 4 รามค�าแหง 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  

ปิยะมโนธรรม ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์ กล่าวรายงานว่า 

การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อหารายได้ 

สมทบทุนกองทุนสนับสนุนการศึกษาในถิ่น

ทุรกันดาร และเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม

พิเศษของส�านักพิมพ์ รวมท้ังส่งเสริมความสัมพันธ์

และความสามัคคีของบุคลากรได้มีส่วนร่วม 

ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส�านักพิมพ์ด้วย

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่าส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสนับสนุนการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น 

การพิมพ์ต�าราท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ยังมีโอกาสช่วยเหลือสังคมโดยการเข้าไป

สนับสนุนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งการจัด 

แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง 

ที่ช่วยหารายได้ เพื่อสมทบทุนในเรื่องนี้ด้วย

 “ยินดีท่ีได้มาร่วมงานโบว์ล่ิงการกุศลในคร้ังน้ี 

การแพ้ชนะเป็นเพียงเกมกีฬาเท่านั้น แม้ว่าจะม ี

ของรางวัลมากมายท่ีจะมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน 

แต่ส่ิงท่ีผู้แข่งขันจะได้รับมากกว่า คือ ความสนุกสนาน 

การได้ออกก�าลังกายและมีสุขภาพท่ีดี ท้ายน้ีขอขอบคุณ 

ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมาร่วมการแข่งขัน

โบว์ลิ่งการกุศลและขอให้การจัดงานในครั้งนี้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน 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)

สัปดาห์นี้เราคิดอะไรได้บ้าง เราสามารถท�าอะไร

ได้บ้างแล้วเราจะต่อยอดอย่างไรเป็นประการใด 

เพื่อนฝูงเราหรือคนในรุ่นเดียวกันหรือว่าคนรุ่นก่อน

เราหรอืว่าคนรุน่หลงัเรา ไม่ว่าเขาจะเป็นเบบีบ้มูไม่ว่า 

เขาจะเป็นรุ่นเอ็กซ์ รุ่นวาย หรือรุ่นไหนก็แล้วแต ่

เราดูว่าเขามีความสามารถ เราก็เขียนลงไปว่าเขาม ี

ความสามารถในด้านใด เพราะอะไรเขาจงึมคีวามสามารถ

อย่างนั้น

 เห็นแล้วหรือยังว่า ถ้าหากว่าเราขีดเราเขียนด ู

ความสามารถของเราเองอย่างไม่เข้าข้างตนเอง  

มองวิเคราะห์สังเคราะห์ตรงนี้ เป ็นเรื่องส�าคัญ 

เราเอางานที่ เราคิดได้คนอื่นคิดได้มาวิ เคราะห์

สัง เคราะห ์ว ่ ามันแตกต ่างกันแค ่ไหนเพียงใด   

เราท�าไมถึงท�าไม่ได้เพราะเรายังขาดอะไร เราก็เติม

ส่วนที่ขาดหรือพยายามเสริมส่วนที่ขาดถ้าเราท�าได้ 

ถ้าเราท�าไม่ได้กล็องท�าอย่างอืน่ด ู ในสิง่ทีเ่ราสามารถท�าได้

เราสามารถเลอืกได้ไม่ใช่คดิซ�า้จ�าเจในสิง่ทีเ่ราไปไม่ถงึ 

มันไกลเกินกว่าที่เราจะไปถึงเราก็เอื้อมให้สุด ๆ เมื่อ 

มนัสดุทีส่ดุทางแล้วมนัไม่ได้จรงิ ๆ เรากจ็ะต้องหาทาง 

แก้ไขหาทางเปลี่ยนเส้นทางก็ยังไม ่สายเกินไป  

ชีวิตยังมีอยู่ไม่เคยมีอะไรสายทั้งสิ้นทั้งปวง จะสาย

ที่สุดก็คือตรงที่นั่งท้อแท้ท้อถอยตรงที่นั่งคิดหายใจ

ทิ้งไปวัน ๆ เท่านั้นนั่นเอง

 ลูกศิษย์ครับ ในการที่เราเป็นคนละรุ่น แล้วก ็

เราสามารถหาคนรุ่นละคน รุ่นละสองคนสามคน 

มานั่งท�างานด้วยกันมาท�างานในกระบวนการต่าง ๆ 

ด้วยกนั สามารถไปคนละอย่าง เป็นครูกนัไปคนละอย่าง

แล้วก็ให้มีน�้าใสใจจริง ไม่ใช่คิดแบบฉาบฉวยแล้วก็

มองหาส่วนดีของคนแต่ละรุ่น

 พูดถึงคนแต่ละรุ่น ลืมบอกไปว่ามีการค้นคว้า

มีการรวบรวมไว้ ตอนนี้รู้สึกว่ามีคนเขารวบรวมคน

รุ่นต่าง ๆ ไว้ถึงแปดรุ่นหรือสิบรุ่นแล้วครูก็ไม่แน่ใจ 

ถ้าจะเอารายละเอียดให้ไปดูใน www.kapook.com  

ก็จะได้ความรู้ว่าคนในวัยไหนอายุเท่าไรเป็นรุ่นอะไร

ก�าลังคิดอะไรอยู่ ในส่วนใหญ่แล้วก�าลังคิดอะไรอยู ่

ก�าลังท�าอะไรอยู่และมีจุดอ่อนตรงไหน มีจุดแข็ง

ตรงไหนไม่ใช่เป็นเรื่องเลวหรือเร่ืองดีไปเสียท้ังหมด 

ตามที่เราไปดูข้อมูลตรงนี้นั้น ให้ลูกศิษย์ลองเขียน

ออกมาจ�าแนกแจกแจงออกมา ว่าตนเองนั้นคิดว่า 

ตนเองเข้าใจคนในรุ่นต่าง ๆ น้ันอย่างไรหรือไม ่

เราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ปัญหา เรามองดูว่า

เราเข้าใจเขาว่าอย่างไร แล้วเราคิดไม่ตรงกับเขานั้น

อยู่ตรงไหน และท�าอย่างไรจึงจะปรับจะจูนกันได ้

จะท�ากันได้ นี่อย่างนี้เป็นต้น

 การที่ครูแนะน�าว่าเราจะต้องพูดถึงรุ่นละคน 

คือเอาคนแต่ละรุ่นมาร่วมกันท�างานให้ได้ ร่วมกัน

น�าพาต่อสู้ท�าอะไรต่าง ๆ ให้บ้านให้เมืองเราเจริญได ้

และสืบทอดได้ ดีเสียกว่าท่ีเราจะมองว่าเราเก่งแล้ว 

เราก็ท�ามาหากินแต่ตวัเรา เอาตวัเราเป็นใหญ่เอาตวัเรา

เป็นสุขเป็นอันใช้ได้ แต่หารู้ไม่ว่าความสุขนั้นจริง ๆ 

แล้วมันแฝงด้วยความทุกข์ ความอยากมีอยากเป็น 

อยากได้ไม่มทีีส้ิ่นสุด ลองคิดทบทวนดทูบทวนไป 

ทบทวนมาแล้วก็ให้แจกแจงดู คือให้วิเคราะห์

สงัเคราะห์ครเูน้นข้อนีม้าก คอืถ้าหากว่ามข้ีอมลูใดแล้ว

เรามาวเิคราะห์สงัเคราะห์แล้วจะท�าให้เราเกิดสตปัิญญา

ได้ลองท�าดู พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 “ขอให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกคนต้ังใจ

เรยีนเพ่ือให้มคีวามรู ้ และท�ากจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวมควบคู่ไปให้เกิดการพัฒนาทักษะและ

จิตใจ และขอให้เคารพครูอาจารย์ และอ่อนน้อม

ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เพื่อด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม 

และเมื่อส�าเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู ้ที่มีความรู ้  

คูค่ณุธรรม และสิง่ส�าคญัคอื ซือ่สตัย์สจุรติทัง้ต่อตนเอง

และผู้อื่น ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับนี้ไปในทิศทาง

ที่ถูกต้อง พัฒนาสังคม ประเทศชาติให้ก้าวหน้า” 

 ทั้งนี้ภายในงาน ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา 

“พระพรหมคณุาภรณ์ (ด.เจยีม  กลุละวณชิย์)” ประเภท 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ�านวน 12 ทุน ให้แก่ นางสาว

ปาลิตา  ด้วงทิพย์ นายรัฐธรรม  อินตัน นายอภิสิทธิ์  

ภเูปา  นางสาวจนิตหรา  ตรองสุข นางสาวดรณุ ี ศรบีญุฮงุ 

นายวาโย  ขุนราช  นายวาเลน  ข้างค�า นายสมชาย  

โต๊ะอสีอ นางสาวญาณจัรา  กดุนอก นางสาวอ�าไพวรรณ  

ปัดถามา นางสาวจารณี  คณุค�า และนางสาวกาญจนา  

บุตรเบ้า และทนุ “รองศาสตราจารย์ปานทพิย์ อฒันวาณชิ” 

จ�านวน 1 ทุน ให้แก่ นายชาตรี  พร้อมเพรียง

คณะศึกษาศาสตร์ฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร. เชิญผู้ประกอบการฯ               (ต่อจากหน้า 1)

เรือ่ง “การบรหิารจดัการหอพกัตามพระราชบญัญตัหิอพกั 

พ.ศ.2558” ในวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00-

15.00 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3  ม.ร. (หัวหมาก)  

เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในสาระส�าคัญของ พ.ร.บ. ดังกล่าว และ 

สามารถบริหารจัดการหอพักให้สอดคล้องกับ 

พ.ร.บ. หอพกัฉบบัใหม่ รวมทัง้เปิดรบัฟังความคดิเหน็

และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ร่วมเสวนา

 การเสวนาครัง้น้ี มีผู้แทนจากกระทรวงการพฒันา 

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และกรงุเทพมหานคร 

โดยผู้แทนส�านักงานเขตต่างๆร่วมชี้แจงและรับฟัง

ข้อคิดเห็น 

  มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้ประกอบการหอพัก

ย่านหวัหมาก บางนา และหอพกัในเขต กทม. รวมทัง้  

ผูป้ระกอบการอพาร์ทเม้นท์ แมนชัน่ หรอืธรุกจิห้องเช่า 

ที่มีนักศึกษาพักอาศัยเข้าร่วมการเสวนา (ฟรี) โดย

แจ้งความจ�านงเข้าร่วมเสวนาได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 4 

กันยายน 2558 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

ได้ที่ www.ru.ac.th หัวข้อ ‘ใบสมัครงานเสวนา การ-

บริหารจัดการหอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558’ 

กรอกรายละเอียดแล ้วส ่งใบสมัครกลับมาที่  

งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทรสาร. 0-2310-8048,       

0-2310-8674 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2310-8045-7

สงัคมศาสตร์ของอาจารย์ นกัวชิาการ นสิติ นกัศกึษา 

และนักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และความ

ช�านาญในด้านการวิจัยระหว่างกัน 

 ตลอดการจดังานทัง้สองวนั เชญิชมนทิรรศการมชีวีติ 

(Live Exhibition) เกี่ยวกับดนตรีไทยประจำาชาติ 

อาหารในวัฒนธรรมข้าว นวัตกรรมทางวิศวกรรม 

สู่ประชาคมอาเซียน ธุรกิจการเลี้ยงกวางในอาเซียน  

และนทิรรศการผลผลติจากงานวจิยัภมูปัิญญาท้องถิน่

 วันที่ 3 กันยายน 2558  เวลา 13.30 - 15.30 น. 

พบกบัการแสดงพเิศษ “AECCo-Music: เสยีงสะท้อน

บนดนิแดนอษุาคเนย์” โดย วงกอไผ่ วงดนตรร่ีวมสมยั

แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ จะมาน�าเสนอบทเพลงอาเซยีน 

ในสไตล์วงดนตรีร่วมสมัย น�าเข้าสู่การเผยวิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่องผูค้นในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และสะท้อนภาพความสัมพันธ์ที่มีระหว่างไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนแถบนี้ 

 ผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถาม

รายละเอยีดได้ที ่สถาบนัวจิยัและพฒันา โทร.0-2310-8696, 

สถาบนัวจัิยสตัว์ในภมูภิาคเขตร้อน โทร.0-2310-8694 

หรือ www.ruirc2015.ru.ac.th

ม.ร. จัดประชุมวิชาการฯ               (ต่อจากหน้า 12) งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกจิการนกัศกึษา ให้บรกิารฝากประวตักิารสมคัรงาน

ทั้งงาน Part-time และ Full-time ส�าหรับนักศึกษา

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ และผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา

 นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

และฝากประวัติการสมัครงานได้ที่ งานแนะแนว

จดัหางานและทนุการศกึษา อาคารศลิาบาตร ชัน้ลอย 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือ 

www.rujob.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๐) วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

รุ่นละคน

(อ่านต่อหน้า 11)

 คราวที่แล้วครูพูดถึง คนละรุ่น ซึ่งพูดถึง

คนละเจนเนอเรชั่นแต่ละเจนเนอเรชั่นหรือว่า

แต่ละกลุ่มอายุ ถ้าว่าไปตามอายุส่วนมากจะมอง

สภาพสงัคมเมอืงมากกว่าทีไ่ด้พดูถงึสภาพสงัคมชนบท 

คราวนีค้รอูยากจะพดูในทางกลบักนัคอื  รุน่ละคน

 ทีว่่ารุน่ละคนนัน้กส็บืเนือ่งมาจาก คนละรุน่ 

แต่ละรุ่นๆ นั้น ถ้าหากเราได้คนเก่งๆ คนดีคนที่

สามารถน�าพาสังคม น�าพาชีวิตน�าพากลุ่มน�าพา

บ้านเมืองไปสู่ความเจริญงอกงาม ไปสู่ความมีอยู่

มีกินหรือมีสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นกับประเทศ แม้ว่าจะ

ไม่มากคนแต่ถ้าแต่ละรุ่น ๆ แต่ละเจนเนอเรชั่น 

ที่ว่านั้น  มีคนที่เป็นตัวแทนออกมาดึงคนเหล่า

นั้นออกมาหรือคนเหล่านั้นดึงตัวออกมา แล้วก ็

มายืนให้ปรากฏแล้วพร้อมใจกันท�าในสิ่งที่จะ

เกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองก็จะท�าให้ประเทศ

ของเราเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน

 แต่ละรุน่เรากม็คีนเก่ง ๆ  ไม่ว่าในทางด้านใด 

ในทางด้านวทิยาศาสตร์เรากเ็คยมคีนรุน่หลงัสงคราม 

ท�าในเรื่องเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในทาง

วทิยาศาสตร์ไว้หลาย ๆ ท่าน ไม่ว่าทางด้านดาราศาสตร์ 

ไม่ว่าทางด้านวทิยาศาสตร์ ไม่ว่าทางด้านแพทยศาสตร์  

ไม่ว่าทางด้านกฎหมายไม่ว่าทางด้านการปกครอง 

หรอืในทางสาขาอืน่ ๆ  ถ้าพดูในเรือ่งอาชพีมหีลายท่าน 

ในแต่ละรุน่มคีนเก่งคนมฝีีมอื สร้างบ้านสร้างเมอืง

สร้างความคิดความอ่านต่อยอดกันไปกับคน 

รุ่นอ่ืน ๆ  ท�ามาค้าขายไม่เฉพาะกับประเทศเราเท่านัน้ 

ขยายการลงทุนออกไปสูต่่างประเทศ ขยายแบรนด์ 

ขยายสนิค้าขยายการส่งออก และในขณะเดียวกนั

มาตรฐานในการผลิตก็ถ่ายเทถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รุน่สูรุ่น่ ถ่ายทอดสิง่ต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการผลิต 

การโลจิสติกส์แอนซัพพลายเชน ส่ิงเหล่านี้นั้น 

คนแต่ละรุ่น ๆ ก็มีคนเก่ง และคนเก่งเหล่านั้น 

ถ้าหากว่ามาเข้าแถวร่วมกันท�าร่วมกันคิด แล้วก ็

ในขณะเดียวกันคนที่อยู ่ ในรุ ่นเองก็ไม ่ต ้อง

เอาแต่นั่งตีโพยตีพายว่าเราไม่ทันเพื่อน เพื่อนม ี

เงนิเดอืนสงูกว่าเรา เราเงนิเดอืนน้อยกว่า เราต�าแหน่ง-

ต�่ากว่าก็คิดท้อแท้ท้อถอยอะไรต่าง ๆ  ไปอย่างนั้น 

กน็บัวนัทีจ่ะเสือ่มลงไปทกุวนั แทนทีจ่ะคดิให้เป็น

เชิงบวก แทนที่จะคิดหาข้อบกพร่องของตนเอง 

มองตัวเองเสยีบ้างว่าตัวของเรานัน้มคีวามสามารถ

อย่างไรบ้าง ที่เขาเรียกว่าทุนมนุษย์ นั่งลงคิด คิด

และกเ็ขยีนลงไปจดเป็นข้อ ๆ ไปว่าในวนันีเ้ดือนนี ้

   

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกับส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรมปศุสัตว์ ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) และสหกรณ์

กวางแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและ

วจิยัระดบันานาชาต ิประจำาปี 2558 ประเดน็เกีย่วกบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในวนัที ่2-3 กนัยายน 2558            

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 ภายในงานมกีารเสวนาวชิาการ เรือ่ง “Navigating 

ASEAN in a Changing World” โดย Assistant 

Professor Wutisak Lapcharoensap, Mr.Surajit 

Gongvatana, Professor Dr.Rudiger Korff และ 

Drh.I Gede Nyoman Bayu Wirayudha  มีการ 

น�าเสนอผลงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร ์และ
(อ่านต่อหน้า 11)

   

 รศ.อนงค์ทพิย์  เอกแสงศรี 

ค ณ บ ดี ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร ์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง 

ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาแม่ผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม ประจ�าปี 2558 

จากสภาสังคมสงเคราะห ์

แห่งประเทศไทย โดยเข้ารับ

ประทานรางวัลจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์- 

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่  

12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ  อาคารใหม่สวนอัมพร

คณบดีรัฐศาสตร์รับรางวัลแม่ดีเด่น

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์  หาสาสน์ศร ี คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ�าปี 2558 โดยมีนักศึกษาจ�านวนกว่า 600 คน 

ร่วมแสดงความกตญัญกูตเวทต่ีอครอูาจารย์ เมือ่วนัที่ 

13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3  

อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์  หาสาสน์ศรี 

คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ กล่าวว่าพธิไีหว้ครถูอืเป็น

วนัส�าคญัทีต้่องระลึกถึงพระคณุของบรูพคณาจารย์ 

ที่เคยสั่งสอนเรามา ผู้ที่มีบุญคุณกับเราทางด้าน

การศึกษา และที่ส�าคัญ คือ บิดามารดา ที่เป็นครู

คนแรกของชวีติ ตลอดจนสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบๆ ตัวด้วย 

ทั้งนี้ พิธีไหว้ครูยังเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์ได้มาแสดง

ถงึความกตญัญกูตเวท ี ซึง่เป็นเครือ่งหมายของคนด ี

และขอให้นักศึกษารักษาและสืบสานพิธีไหว้ครูนี้

ไว้ตลอดไป

 “ เมื่ อนักศึกษาส� า เร็จการศึกษาออกไป

ประกอบอาชีพเป็นครูในสาขาวิชาต่างๆ ต้องรู้จัก

สอนสั่งให้ลูกศิษย์มีความรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิต 

และมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน  

สามารถอยูใ่นสงัคมร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ 

ทั้ งนี้ต ้องไม ่ลืมสอดแทรกการอนุรักษ ์ศิลป-

วัฒนธรรมไทยด้วย”   

 คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ กล่าวต่อไปว่าปัจจบุนั

ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ

ก�าลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน นักศึกษา

ต้องรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ ต้องปรับตัวในเรื่อง

ของเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษากลางที่ใช้ในอาเซียน 

และหากสามารถเรียนรู ้ภาษาเพื่อนบ้านได้ก็จะ

ช่วยให้เข้าใจการสื่อสารได้มากขึ้น และสามารถน�า

ไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และน�าไปช่วย

พัฒนาสังคม ประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง
(อ่านต่อหน้า 11)

คณะศึกษาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ปี 2558

ม.ร.จัดประชุมวิชาการและ
วิจัยนานาชาติ ประจำาปี 2558

การแสดงของวงกอไผ่ในการประชุมวิชาการครั้งนี้


