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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 ๓๕

วันท่ี ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม 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

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ฉลอง 44 ปี สถาปนา ม.รามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 ม.ร.จัดแข่งขันคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 9

ชาวรามคำาแหงและชุมชน รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวา 58

(อ่านต่อหน้า 4)

   
 
 

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A. Professional Leaders  รุ่นที่ 2

   
 สาขาวิทยบริการฯ นครราชสีมา 
รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานถวายเคร่ืองราชสักการะ และถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 

88 พรรษา ณ ช้ัน 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชน พร้อมใจสวมเส้ือสีเหลือง 

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา 

รวมถึงประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ด้วยความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น และสำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาท่ีสุดมิได้ เพ่ือร่วมจุดเทียนชัย

ถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จดัประชมุวชิาการ 

ระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 

เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ 44 ปี 

โดยมรีองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธาน 

มรีองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั และนกัศกึษา เข้าร่วมงาน เมือ่วนัที ่

25 พฤศจกิายน 2558 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช
(อ่านต่อหน้า 9)

 รองศาสตราจารย์ปรีชา 

พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี ม.ร. 

เป็นประธานเปิดงาน โครงการ 

“แข่งขันคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา 

ครัง้ที ่9” จัดโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยม ี

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำานวน 30 โรงเรียน 93 ทีม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเบกพล 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เปิดรับสมัครนกัศึกษาใหม่ 

ระดับปรญิญาโท โครงการพเิศษ หลกัสูตรบรหิารธรุกจิ-

มหาบัณฑิต (Professional Leaders ) รุ่นที่ 2 สาขา

การจัดการทั่วไป และสาขาการตลาด จัดการศึกษา

แบบ Block Course หลักสูตร 39 หน่วยกิต  แผน ข 

ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ โดยการเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ 1 สาขาการจัดการทั่วไป เรียนวันเสาร ์

เวลา 08.00 - 21.30 น. กลุ่มที่ 2 สาขาการตลาด  

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.30 น. คัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท หรือ

 คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

รับสมัครผู ้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคพเิศษ จงัหวดันครราชสมีา รุน่ที ่ 3 ภาค 2  

ปีการศึกษา 2558 ศึกษานอกเวลาราชการ 

เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

 ผูส้นใจสมคัรได้ต้ังแต่บดัน้ี - 19 ธนัวาคม 

2558 ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 1 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดันครราชสมีา 

โทร. 044-249-715, 089-181-8596 หรอืดรูายละเอยีด

ทางเวบ็ไซต์ คณะนติศิาสตร์ http://law.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ฉลอง 44 ปี สถาปนา ม.รามคำาหง                  (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี ้ คณบดีบัณฑติวิทยาลยั กล่าวรายงานว่า 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอ

ผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศกึษา คร้ังที ่ 7 เน่ืองในโอกาส 

วนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครบรอบ 44 ป ี

มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทใีห้นกัศกึษาได้แลกเปลีย่น 

ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน

ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ทีก่ำาหนดให้ผลงานวจิยัระดับบัณฑิตศกึษา 

จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

 กจิกรรมครัง้นี ้ มกีารปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “มมุมอง 

วสิยัทศัน์ การทำาวจิยัในมหาวทิยาลยั” โดยอธกิารบด ีม.ร. 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยไทย ไม่ขึ้นหิ้ง” 

โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำานวยการ

ด้านการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการนำาเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท 

แยกตามกลุม่ย่อย มผีูน้ำาเสนอผลงาน จำานวน 82 คน 

เป็นนกัศึกษาปรญิญาเอก 25 คน และปรญิญาโท 57 คน 

จากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน สถาบนัการจดัการ 

ปัญญาภิวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 การประชุมวิชาการครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย

หวังเป็นอย่างยิง่ว่าผูเ้ข้าร่วมประชมุจะได้แลกเปลีย่น

ความรู้ ทัศนะทางวิชาการระหว่างกัน นักศึกษา

ได้รบัประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานวจิยั อกีท้ัง

ผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการเผยแพร่แล้ว อาจนำาไปประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป

 ด้าน รศ.ปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี 

กล่าวว่ามีความปล้ืมใจที่ได้เห็นนักศึกษาปริญญา

เอกและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

ทั่วประเทศให้ความสำาคัญกับงานด้านวิชาการ  

ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงของการปรบัปรงุพฒันากฎเกณฑ์

มาตรฐานต่างๆหลายด้าน และเตรยีมตวัจดัการศกึษา

ทุกระดบัเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนทีก่ำาลงัจะเริม่ต้น

ในปีหน้า  ฉะน้ัน การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เป็น

เวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ 

ทัศนะทางวิชาการระหว่างกัน รวมถึง นักศึกษา 

ยั ง ได ้ เผยแพร ่ผลงานวิจั ยของตนตามเกณฑ ์ 

การสำาเร็จการศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษากำาหนด หวงัว่าท่านทัง้หลายทีเ่ข้าร่วม 

ประชุมวิชาการในครั้ งนี้จะได ้รับความรู ้และ

ประสบการณ์ สามารถนำาไปประยกุต์ใช้เกิดประโยชน์

ต่อแวดวงวิชาการได้ต่อไป

 รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี กล่าวถงึการทำาวจิยั 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาว่าการทำาวิจัยจะฝึก 

ให้นกัศกึษาเป็นนกัคดิ นกักลัน่กรองข้อมลู เช่น งานด้าน- 

วทิยาศาสตร์ท่ีมกีารทดลองจนเกดิส่ิงประดษิฐ์ใหม่ๆ  

จะสอนให้นักศึกษาเกิดข้อสงสัยแล้วค้นหาคำาตอบ 

มาเป็นรูปของงานวิจัยจนเกิดความรู้ใหม่ขึ้น ขณะนี้ 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีการแข่งขันเรื่องงานวิจัย

กนัมากขึน้ เพือ่จะก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยั  

แต่รามคำาแหงยังยืนหยัดในความเป็นตลาดวชิาเช่นเดิม 

 แต่จะกระตุ้นให้บุคลากรเขียนงานวิจัยให้มากขึ้น

 รศ.ปรชีา กล่าวต่อไปว่างานวจิยั ม ี3 ประเภท 

คือ 1) งานวิจัยพ้ืนฐาน เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้องค์

ความรู้ใหม่ 2)งานวิจัยเพื่อการประยุกต์ เป็นการวิจัย 

ที่มีการทดลองจนสามารถตอบโจทย์ที่สงสัยได้      

3)งานวจิยัเพือ่การพฒันา เป็นการพฒันาให้องค์ความรู ้

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ จึงขอฝากให้นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้เสนอหัวข้อในเชิงแก้ไขปัญหาของ

บ้านเมือง ท้ังทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ฝากนักศึกษาลองคิด

หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทำาอย่างไรชาวนาไทยถึงจะ

หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่

เรื่องหนึ่งของสังคม 

 “ส่วนการวิจัยที่ควรด�าเนินการ คือ การวิจัย

เชิงอนาคต การวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น 

หรือวิเคราะห์รูปแบบของวัฏจักร วิเคราะห์สิ่งที ่

เคยเกดิขึน้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไร เช่น การส�ารวจ 

สิง่แวดล้อม ให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ สามารถ 

ตัดสินใจว่าจะวิจัยในแง่มุมใด และเป็นข้อมูลเพื่อ

ช่วยในการตัดสินใจ 

 ม.รามค�าแหง จะย�้าอาจารย์ทุกคนเสมอว่า 

ต้องท�างานวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ท�างานวิจัย 

สร้างแรงจงูใจ แรงกระตุน้ให้อยากท�างานวจิยันอกจาก

การมาสอนเพยีงอย่างเดยีว นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

ก็เช่นเดียวกัน ผู้เกี่ยวข้องต้องมองว่าจะจูงใจอย่างไร 

ให้นักศกึษาท�าวทิยานิพนธ์มากข้ึน เพือ่ให้นักศกึษา

เป็นนักคิด และเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ไม่ต ้องถึงข้ันไปเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

แต่ต้องให้ความส�าคญักบัหลกัสตูร และเนือ้หาวชิาเรยีน 

ให้เข้มข้นมากขึน้ เพือ่น�าองค์ความรูไ้ปพฒันาประเทศ

ให้ได้ผล ซึง่นอกจากจะพึง่พาตวัเองได้แล้ว ต้องออกไป 

แข่งขนักบัประเทศอาเซยีนและประเทศอืน่ๆได้ด้วย”

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จดักจิกรรมซ้อมป่ัน-

จักรยาน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  โครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ 

Bike for Dad”  โดยม ีรองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และบุคลากร ม.ร. 

ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558  

ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  กิจกรรมเริ่มด้วย  รองศาสตราจารย์ปรีชา 

พหลเทพ รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง นำาคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และบคุลากร 

จำานวน 43 คน รบัมอบเสือ้และเขม็กลดัพระราชทาน

ตราสัญลักษณ์ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” เพื่อเข้า

ร่วมป่ันจกัรยานในกิจกรรม “ป่ันเพือ่พ่อ Bike for Dad” 

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 

 โอกาสนี้ รศ.ปรีชา  พหลเทพ กล่าวว่า  

เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ีโดยการซ้อมป่ันในวนัน้ี 

ถือเป็นการเชิญชวนให้บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ทราบถึงกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  และขอให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

สมบูรณ์พร้อมร่วมกิจกรรมต่อไป  

        จากนั้น อธิการบดี ม.ร. ได้นำาคณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ และบุคลากร จำานวนกว่า 100 คน 

ซ้อมปั่นจักรยาน โดยเริ่มออกสตาร์ทที่บริเวณ

หน้าพระบรมรูปพ่อขุนฯ และปั่นวนรอบพ่อขุนฯ 

จำานวน 2 รอบ โดยปั่นไปตามเส้นทางโดยรอบ

มหาวทิยาลัยรามคำาแหง จำานวน 2 รอบ รวมระยะทาง 

8 กิโลเมตร

ม.รามฯ ซ้อมปั่นจักรยาน
“Bike for Dad”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ และ 

อ บ อุ ่ น ที่ ไ ด ้ เ รี ย น สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น 

ที่รามคำาแหง”

  ข้างต้นนี้ เป็นคำาบอกกล่าวแก่

หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของ นางสาว

ธัญพิชชา  ดาวพิเศษ

  นกัศกึษาชัน้ปีที ่ ๓ สาขาสือ่สาร-

มวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  ธัญพิชชา บอกว่ามหาวิทยาลัย

ที่ เธอเรียนน้ันไม่ต ้องสอบเข้าและ 

ไม่บังคับให้ต้องเข้าชั้นเรียน

  แต่มชีัน้เรยีนให้เข้าเรยีนได้ทกุวิชา

  เธอจงึได้เรียนกบัเพ่ือนวยัเดยีวกนั

และยังมีเพื่อนรุ่นพี่ รุ่นแม่ และรุ่นยาย

  คำาอธิบายของเธอจึงเป ็นการ

ยืนยันความเป็นสถาบันที่ให้โอกาส 

แก่ทุกคนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

  นอกจากการเรียนแล้ว ธัญพิชชา 

ยั งบอกว ่ ามีกิ จกรรมอีกมากมาย 

ให้นักศึกษาได้เลือกทำา

  อย่างกิจกรรมหนึ่งที่เธอเลือกทำา

คือได้อบรมบุคลิกภาพและการพูดกับ

ศูนย์พัฒนาการพูดของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง

  แต่ที่เธอภาคภูมิใจและจะจดจำา

ไว้ไม่รู้ลืมก็คือ

  การได้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก

 ไปศกึษาดงูานด้านสือ่สารมวลชน  

ณ ประเทศญี่ปุ่น

 ขอแสดงความยินดี

“ท่องตัวบท-อ่านตำารา-ทำาข้อสอบเก่า”
        คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จดัโครงการ 

“เตรียมตัวก ้าวเข ้าสู ่อาชีพนักกฎหมายในบริบท

ประชาคมอาเซียน” โดยมีนางสาวเสฏฐา เธียรพิรากุล 

พนักงานอัยการ สำานักงานอัยการสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และนายพงศ์ ทปีต์ธนากร 

ผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจ 

จากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู ้สนใจเข้ารับฟัง 

จำานวนมาก เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558  ณ ห้องประชมุ 

2310 อาคาร 2 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ 

 นางสาวเสฏฐา เธียรพิรากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนไทยพัฒน์ จนจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร- 

มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ (Durharm University) และ 

เนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 64 สอบได้ลำาดับที่ 34 เคยเป็นนิติกรปฏิบัติการ สำานักงาน 

ต่างประเทศ สำานักงานอัยการสูงสุด

 เสฏฐา กล่าวถึงการเรียนต่อต่างประเทศว่าลำาดับแรกต้องเตรียมภาษาให้พร้อม 

เราต้องเปิดใจให้กว้างต่อระบบ ต่อผู้คน ต่อความเปลี่ยนแปลง เพราะเราจะต้องไปเผชิญ 

กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอ หรือไม่คุ้นเคยในประเทศไทย และยอมรับสิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่เสีย 

ความเป็นไทยไป นอกจากนีก้ารไปใช้ชวีติอยูต่่างประเทศ เราต้องทำาทกุสิง่ทกุอย่างด้วยตนเอง ทัง้การจดัการทีพ่กั 

การเงนิ การเรยีน ต้องไม่ย่อท้อกบัความยากลำาบากและต้องเป็นคนมรีะเบยีบวนิยัในตนเอง รูจ้กัแบ่งเวลาให้เป็น 

เพราะการศกึษาในต่างประเทศนัน้ อาจารย์จะป้อนความรูใ้ห้เราไม่มาก แต่เน้นให้เรยีนรูด้้วยตนเอง (independent 

learning)มากกว่า ต้องพยายามขวนขวายตักตวงความรู้และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด 

 “ส่วนที่ต่างไปจากการเรียนรู้ในประเทศไทย คือ การบรรยายทุกครั้งจะเป็นเพียงสรุปกรอบกว้างๆ

ของหวัข้อทีเ่ราจะต้องศกึษาและกรณศีกึษาทีน่่าสนใจเท่านัน้ โดยนกัศกึษาจะได้รบั Reading list ก่อนจบทกุชัน้เรยีน 

เพื่อไปอ่าน ศึกษาและค้นคว้าต่อ พร้อมมีแบบฝึกหัดเป็นทั้งรูปแบบโจทย์ตุ๊กตา และรูปแบบเรียงความ 

ให้แสดงความคิดเห็นเป็นการทดสอบ โดยนักศึกษาต้องอ่านเพื่อไปถกประเด็นกันในชั้นเรียนแบบกลุ่มย่อย 

ซึ่งจะมีนักเรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน โดยทุกคนจะได้รับโอกาสให้ตอบ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น  

และมีการสอบครั้งเดียวตอนปลายปีในรูปแบบข้อสอบข้อเขียนล้วนๆเพื่อวัดระดับความรู้ในแต่ละวิชา 

ที่ได้เรียนมาทั้งปี”

 เสฏฐา กล่าวด้วยว่าหลงัจากทีเ่รยีนจบปรญิญาโทแล้วกลบัมาประเทศไทยต้องปรบัตวัใหม่ เพราะมุง่มัน่

สอบในชั้นความรู้เนติบัณฑิต แต่เป็นนักศึกษาท่ีไม่เคยเรียนกฎหมายในไทยมาก่อนเลย และต้องทำางาน

เต็มเวลา จึงวางแผนสอบแค่ 1 วิชา ต่อการสอบ 1 รอบ รวมเป็นเวลา 2 ปี ด้วยการท่องตัวบท อ่านตำารา 

คำาบรรยายกฎหมายของอาจารย์ใหม่หมดทุกวิชา เพื่อปูพื้นความรู้ใหม่ให้ตัวเอง 

 “เคล็ดลับก็คือ เราจะไม่เก็งข้อสอบเด็ดขาด อ่านครบทุกวิชา อ่านครบทุกตัวบท ดูสถิติข้อสอบเก่า

และเน้นมาตราที่ออกข้อสอบบ่อยเท่านั้น และช่วงก่อนสอบประมาณ 1-2 เดือน จะเริ่มท�าแบบฝึกหัดและ

ข้อสอบเก่า ควบคูไ่ปกบัการอ่านบทบรรณาธกิาร ค�าพพิากษาฎกีาใหม่ๆและในช่วงโค้งสดุท้ายประมาณ 2 สปัดาห์

ก่อนสอบ จะท่องทบทวนตัวบทจนแม่นย�าและอ่านทบทวนทุกอย่างที่เน้นเอาไว้”

 ท้ายที่สุด อัยการเสฏฐา ฝากทุกคนว่าทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวัน ต้องใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้กฎหมายใหม่ๆซ่ึงมีความสำาคัญกับการ

ตีความกฎหมายเฉพาะเรื่อง ถ้านักกฎหมายพัฒนาตัวอยู่ตลอด เราจะทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จะเป็น

นักกฎหมายที่เก่ง และเป็นผู้ให้ความยุติธรรมกับประชาชนและสังคมไทยได้ 

 ด้าน นายพงศ์ ทีปต์ธนากร ผู้ช่วยผู้พิพากษา จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต Southern Methodist University 

School of Law California Western School of Law ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เนตบิณัฑติยสภา 

สมัย 63 และสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ (สอบตั๋วทนาย) 

 พงศ์ เล่าถึงเส้นทางการเรียนกฎหมายว่าช่วงที่เรียน ม.ปลาย ตัดสินใจมาเรียน

ระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ พอจบ ม.ปลาย มาเรียนต่ออีก 1 ปี ก็สำาเร็จการศึกษา (อ่านต่อหน้า 9)
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ชาวรามฯ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงนำาชาวรามฯถวายสัตย ์ปฏิญาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีที่ตั้งใจ 

จะทำ าความดีถวายเป ็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา- 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ 

พลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

โดยมี รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน

อธกิารบด ีม.ร. เป็นประธาน และมคีณะผูบ้รหิาร พร้อมด้วยบุคลากร ม.ร. จากทุกหน่วยงาน 

มาร่วมในพิธีจำานวนมากเพ่ือถวายความจงรักภักดีและแสดงถึงเจตนารมณ์ในการ 

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีฯได้ร่วมกัน 

ร้องเพลงชาตใินเวลา 08.00 น.

 จากนัน้ อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนฏัธยานนท์ รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิารกล่าวรายงานว่า  

นับเป็นความภาคภูมใิจของข้าราชการทกุคน ทีม่ส่ีวนร่วมรเิริม่นำาร่อง “โครงการเรยีนรู ้

ตามรอยพระยคุลบาท” เฉลมิพระเกยีรตน้ิอมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 73 พรรษา เมื่อวันที่  

5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 อันมีผลสืบเนื่องมาสู่โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในครั้งนี้ โดยมีเป้าประสงค์สำาคัญเพื่อให ้

ข้าแผ่นดินทุกคนเกิดความรู้ซ้ึงในพระบรมราโชวาทที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานไว้ทกุๆโอกาส โดยเฉพาะพระราชปณธิานทีท่รงมุง่บำาเพญ็พระราชกรณยีกจิ

น้อยใหญ่สะท้อนแนวพระราชดำาริ แนวปฏิบัติอันประดุจดวงชวาลาที่ส่องทางปัญญา 

หากได้ศกึษาถ่องแท้และดำาเนนิตามแล้ว กย่็อมบงัเกดิประโยชน์แก่บ้านเมอืงอย่างใหญ่หลวง

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้ เป็นเกียรติภูมิของข้าแผ่นดิน เพราะผู้เข้าร่วมพิธี 

ทกุคนได้สำาแดงสวามภิกัดิม์ุง่มัน่ทีจ่ะเป็นข้าราชการทีด่ใีต้เบือ้งพระยคุลบาท ยดึปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการปฏบิตัตินปฏบิตังิานราชการเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน 

 หลงัจากนัน้ รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่า ข้าพระพุทธเจ้า 

ทัง้หลายมคีวามสำานกึและซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุแห่งใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท 

เป็นล้นพ้น ทีไ่ด้ทรงปฏบิตับิำาเพญ็พระราชกรณยีกิจน้อยใหญ่นานปัการ เพือ่ประโยชน์มหาศาล 

ของประเทศชาติ และบนัดาลความผาสกุร่มเยน็ ให้แก่ปวงพสกนกิรมาตลอดระยะเวลา 

อันยาวนาน สามารถสบืสานพระราชปณธิานในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดนิ 

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทำาให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงสถิตในดวงใจของทวยราษฎร์ เกิดเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบัน

พระมหากษตัรย์ิกบัอาณาประชาราษฎร์อย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนในประวตัศิาสตร์ของชาติ

 ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน

และเจ้าหน้าที่ ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ

อำานาจศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงพระเกษมสำาราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สมบัติ

เป็นมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมเหล่าพสกนิกรตลอดกาล

 หลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแล้ว 

ได้กล่าวนำาผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

 “ข้าพระพทุธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏญิาณว่าจะประพฤติปฏบิติัตนเป็นข้าราชการทีดี่ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข

ปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และ

ด�าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค�าสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรม

ราโชวาทตลอดไป”

  เสร็จจากการกล่าวคำาถวายปฏิญาณฯ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันขับร้อง

เพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

ปีการศกึษา 2558 ตระหนกัถงึความสำาคญัของทกัษะ 

ความรูด้้านคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และการพฒันาประเทศ 

จงึจดัการแข่งขนัความรูค้ณิตศาสตร์พืน้ฐานมหาวทิยาลยั 

ระดบัมธัยมศกึษาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที ่ 9 เพือ่สนับสนุน

กจิกรรมทางวชิาการให้แก่นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา 

โดยในครัง้นีม้โีรงเรยีนมธัยมศกึษา จำานวน 30 โรงเรยีน 

93 ทมี จากทัว่ประเทศเข้าร่วมแข่งขนั

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ กล่าวว่าขอชืน่ชม 

นักเรียนที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ 

การแข่งขันคณติศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่การแข่งขนั 

เพื่อคว้าชัยชนะเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้ฝ ึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญด้าน 

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพราะวิชาคณิตศาสตร์

เป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

ม.ร.จัดแข่งขันคณิตศาสตร์ฯ              (ต่อจากหน้า 1) ทุกคณะและสาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นสิ่งจำาเป็นที่ใช ้

ในชวีติประจำาวนัด้วย 

 สำาหรับ ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์พื้นฐาน

มหาวทิยาลยัระดบัมธัยมศกึษาครัง้นี ้ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ 

นายภควรรษ  เป่ียมปฏภิาณ และนายโรจนสัถ์  ปาลกีลุ 

จากทมี MGP_SK_01 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 

ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวบัณฑิตา  แย้มผกา และ

นางสาวฉตัรวรียา วฒันสริกิลุภคั จากทมีจะสอบเลข 

อย่าลมื cal[culator] โรงเรยีนศกึษานาร ีได้รบัเงนิรางวลั 

10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

นายณัฐศรุต  ชาติยานันทน์ และนายพีรณัฐ  สุขุวิทย์ 

จากทีมอัสสัมชัญ ทีม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รบั 

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัล

 รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่ ทีมT.U.N.2 

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทีม RWB 

จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ทีม MGP_SK_02 

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทีม T.U.N. 5 

จากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาน้อมเกล้า ทมี BODIN2(C)  

จากโรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี2) ทมี PCCP4 

จากโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธาน ีทมี PCCP1 

จากโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทุมธาน ีทีม Sumikko 

จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ ทีม PCCP2 จากโรงเรียนจุฬาภรณ- 

ราชวิทยาลัย ปทุมธานี และทีม SKN NEBULA 

จากโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรุ ี ได้รบัเงนิรางวลั 

1,000 บาท และรางวัลปลอบใจ 3 รางวัลได้แก่ ทีม 

PCCP 5 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธาน ี

ทีม 41’s kid จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทีม ML จากโรงเรียน

สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ได้รับเงินรางวลั  500 บาท  พร้อมเกยีรติบตัรทกุรางวลั
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ตอน ขาดดุล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คำาว่า “ขาดดุล” ถูกใช้ในหลาย ๆ เรื่องทางเศรษฐศาสตร์ โดยแม้จะ 

มีความหมายทำานองเดียวกับการเกิดความไม่สมดุล คือ 2 ด้านไม่เท่ากัน  

แต่ใช้ในความหมายทางลบ ก็คือด้านที่มากกว่านั้นเป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม 

เช่นขาดดลุการค้าหมายถงึ มลูค่าการนำาเข้ามากกว่ามลูค่าการส่งออก (มลูค่านำาเข้า 

ไม่ควรมากกว่า) หรือขาดดุลการคลัง หมายถึงงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

รายรับของรัฐบาล (รายจ่ายไม่ควรมากกว่ารายรับ)

 หลักการในการเปรียบเทียบเขาจะเอาด้านที่ดี (เช่นการส่งออกซึ่งทำา

รายได้ให้ประเทศ) เป็นตัวตั้งแล้วเอาด้านที่ไม่ดีไปลบ (เช่นการนำาเข้าซึ่งทำาให ้

เสียเงินออกไปนอกประเทศ) ดังนั้นถ้าด้านไม่ดีมากกว่าด้านดี ผลต่างก็จะได้

ค่าที่ติดลบ หรือขาดดุล  แต่ถ้าหากด้านที่ดีคือมูลค่าส่งออกมากกว่าด้านที่ไม่ด ี

คอืมูลค่านำาเข้า  พอหกัลบกนักจ็ะได้ค่าท่ีเป็นบวกซึง่เราจะเรยีกกรณอีย่างนีว่้า “เกนิดลุ”

 เรือ่งของการขาดดลุทีจ่ะเขยีนถงึในวนันีผ้มจะเน้นทีข่าดดลุการคลงัก่อน 

ส่วนขาดดุลอย่างอื่นไว้ค่อยเขียนถึงในโอกาสต่อไป

 ดุลการคลังหาได้จากการนำารายรับรัฐบาลเป็นตัวตั้งแล้วหักด้วย 

รายจ่ายของรัฐบาล  โดยตัวเลขที่ใช้จะเป็นรายรับรายจ่ายในปีงบประมาณ 

ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน คือจะเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่ง แล้วไปสิ้นสุด 

ในเดือนกันยายนของปีถัดไป ดูอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าทำาความเข้าใจและ

วิเคราะห์ได้ง่าย ๆ ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยาก แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะตัวเลขรายรับ

และรายจ่ายของรัฐบาลที่นำามาเผยแพร่นั้นมีอย่างน้อย 2 ชุดไม่ได้มีชุดเดียว

 เคยมีกรณทีีร่ฐับาลประกาศว่าใช้นโยบายงบประมาณขาดดลุโดยในพระ-

ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีนั้นตั้งงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

รายรบั แต่ปรากฏว่าตัวเลขดลุการคลงัท่ีสรปุหลงัจากสิน้ปีงบประมาณกลบัเป็นว่า

เกนิดลุคอืรายรบัมากกว่ารายจ่ายไปหลายหมืน่ล้านบาท ทีก่ารขาดดลุกลายเป็น 

เกินดุลได้นั้นก็เพราะตัวเลขงบประมาณรายรับรายจ่ายที่รัฐบาลใช้เพื่อ 

ออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีนั้น จัดทำามาก่อน

เริม่ปีงบประมาณ คอืประมาณการขึน้มาก่อนล่วงหน้าไม่ใช่ตวัเลขรายรบัรายจ่ายจรงิ 

ดังนั้นพอสิ้นปีงบประมาณหรืออีกกว่า 1 ปีถัดไปตัวเลขรายรับรายจ่ายจริงจึง

อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการได้มากมายเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน

     การจะวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลโดยปกติจะดูจากการกำาหนดวงเงิน 

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายที่รัฐบาลนำาเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้อนุมัติและ

ออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียง 

ตัวเลขประมาณการเท่านั้นไม่ใช่รายรับรายจ่ายจริง แต่ก็สะท้อนถึงเป้าหมาย

ของนโยบายการคลังได้ดี

 ตามหลกัการนัน้รฐับาลอาจกำาหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายได้ 3 แบบ

คือ นโยบายงบประมาณสมดุล ขาดดุล และเกินดุล ซึ่งนโยบายงบประมาณ

สมดลุนัน้เป็นเป้าหมายทีร่ฐับาลเกอืบทกุประเทศต้องการทำาให้ได้ ทีเ่ป็นเช่นน้ัน 

ก็เพราะรัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ในโลกมักจำาเป็นต้องทำางบประมาณ

ขาดดุลนะสิครับ เมื่อการขาดดุลแปลว่ารัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือ

พูดง่าย ๆ ก็คือมีเงินไม่พอใช้จ่าย  รัฐบาลเหล่านี้จึงมักจะต้องกำาหนดเป้าหมาย

ไว้ด้วยว่าจะสามารถทำางบประมาณให้สมดุลได้ภายในกี่ปี

     นโยบายงบประมาณขาดดุลจะใช้เมื่อประเทศตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยหรอืตกตำา่ รฐับาลจงึต้องใช้จ่ายจำานวนมากเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ ในขณะที ่

ทางด้านรายรับจะมีไม่มากเพราะรายรับที่มาจากการจัดเก็บภาษีอากรนั้นจะมี

 เมือ่เราต้องสนทนาชดุคำาศพัท์เกีย่วกบัอากปักริยิาต่างๆ มกัจะได้ใช้บ่อยครัง้ 

การจดจำาคำาศัพท์เหล่านี้ จึงมีความสำาคัญยิ่ง เพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง และ

เข้าใจได้ตรงกัน

 อากัปกิริยาที่มักจะใช้บ่อยๆ ในภาษาเวียดนาม เช่น

ภาษาเวียดนาม คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

ngồi (โหง่ย) นั่ง

đứng (ดึ๊ง) ยืน

đi bộ (ดี โบะ) เดิน

chạy (ไจ่) วิ่ง

bò (บ่อ) คลาน 

ngủ (หงู) นอน

lăn (ลัน) กลิ้ง

nhảy lộn nhào (ไหง โหล่น หญ่าว) ตีลังกา

nhảy (ไหง) กระโดด

nhảy (ไหง) เต้น

rơi (เซย) หกล้ม

vấp ngã (เวิ้ป หงา) สะดุด

mỉm cười (หมิม เกื่อย) ยิ้ม

khóc (ค้อก) ร้องไห้

cười (เกื่อย) หัวเราะ

nghĩ (หงี) คิด

nghe (แง) ฟัง

nói (หนอย) พูด

đọc (ด่อก) อ่าน

viết (เวี้ยด) เขียน

vẽ (แว้) วาด

ăn (อัน) กิน

uống (อ๊วง) ดื่ม

 คำาศัพท์ที่บ่งบอกอากัปกิริยายังมีอีกมากมาย ที่นำามาเขียนไว้ในคร้ังนี ้

เป็นคำาศพัท์เบือ้งต้นทีพ่บเหน็บ่อย รวมถึงใช้บ่อย ส่วนคำาศพัท์อ่ืน ๆ  นัน้ ต้องการ

อาศัยการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น จะทำาให้คลังคำาศัพท์ต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วย

เช่นกัน

ได้ไม่มากในภาวะเศรษฐกิจถดถอย  แต่ถึงแม้ว่านโยบายงบประมาณขาดดุล 

จะไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็จำาเป็นต้องใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 ในเมื่อจะทำางบประมาณให้สมดุลยังยากเย็นแสนเข็ญ และรัฐบาลของ

ประเทศต่าง ๆ ยังไม่สามารถทำาได้ เพราะฉะนั้นนโยบายงบประมาณเกินดุล 

(รายรับมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล)จึงอย่าไปเขียนถึงดีกว่า เพราะเป็นเร่ืองที่

แทบจะเป็นไปไม่ได้



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เมื่อสังคมไทยไร้รัก นวนิยายเล่มที่ 13 ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

 ถงึยามนีค้งไม่มใีครปฏเิสธว่า เรือ่งไส้เดอืนตาบอด

ในเขาวงกตของวีรพร นิติประภา   ดังเป็นพลุแตกเพียง 

ชัว่ข้ามคนื เมือ่ได้รบัรางวลัซไีรต์ประเภทนวนยิาย นบัเป็น

เร่ืองที่ 13 ไปตามความคาดหมาย แต่บางคนก็ว่าเป็น

ม้ามืดในวงวรรณกรรม  เหตุใดจึงว่าเป็นม้ามืด? 

 วีรพร  นติปิระภา  ผูส้วมใส่ชดุดำาเป็นนจิ  ครำา่หวอด

ในวงการโฆษณาและออกแบบมานาน อันที่จริงวีรพร 

เขียนเรือ่งสัน้มาแล้วหลายเรือ่ง ได้ลงพมิพ์บ้างไม่ได้ลงบ้าง 

และ แต่เล่มนีเ้ป็นนวนยิายเรือ่งแรกในชวีติของเธอ   นีค่งเป็น 

ที่มาของคำาว่า “ม้ามืด” ที่วิ่งแซงนักเขียนชื่อดังที่เจ้าของ

นวนิยายเรื่องอ่ืนๆ อีก  8 เรื่อง ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 

อย่างชนดิท่ีลุน้กันตวัโก่ง จากจำานวนนวนยิายทีส่่งเข้าประกวด

ทั้งหมด 57 เรื่อง    ทั้งเป็นท่ีน่าฉงนของหลายๆ คนว่า 

เขียนเรื่องแรกก็ได้รางวัลเลยหรือ?    นวนิยายชื่อแปลกนี้ 

มอีะไรดแีรงแซงทางโค้งเรือ่งอืน่ๆ ไปได้อย่างไร?  แต่ก่อน

ท่ีจะเปิดเขาวงกตไปตามล่าหาไส้เดือนตาบอด  รางวัล

วรรณกรรมซไีรต์คอืรางวลัอะไร? เหตใุดจงึทรงอทิธพิลนกั 

 รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write Awards)   มีชื่อเต็มๆ ว่า 

รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน (South  

East Asian Writers Awards) เมื่อพ.ศ. 2522 โรงแรม 

โอเรียนเต็ลได้ริเริ่มรางวัลนี้ร่วมกับบริษัทการบินไทย 

และกลุ่มบริษัทในเครืออิตัลไทยจัดตั้งรางวัลวรรณกรรมนี้ขึ้น 

มพีระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรม บรุฉตัรทรงเป็นประธาน 

และได้รบัความร่วมมอืจากสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย

และสมาคมภาษาและหนังสือแห ่งประเทศไทย 

เสนอกรรมการคัดเลือกและตัดสินหมุนเวียนกันไป 

เป็นเวลากว่าสามสิบปีแล้ว   

 รางวัลนีม้อบให้แก่นกัเขยีน 10 ประเทศในอาเซยีน 

ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย  ซึ่งจะมีกฎเกณฑ ์

การพิจารณาและคัดเลือกวรรณกรรมหรือนักเขียน

ตามที่คณะกรรมการของแต่ละประเทศจะกำาหนดขึ้น  

สำาหรับคณะกรรมการจัดประกวดของประเทศไทยนั้น 

ได้กำาหนดแนวทางการคัดเลือกกว้างๆ ไว้ว่า 1. เป็นงาน

เขยีนภาษาไทย  2. เป็นงานริเร่ิมของผู้เขยีนเอง มใิช่งานแปล

หรอืแปลงจากของผูอ้ืน่  3. ผูเ้ขยีนยงัมชีวีติอยูข่ณะส่งงาน

เข้าประกวด   4. เป็นงานตพีมิพ์เผยแพร่ (ม ีISBN) เป็นเล่ม 

คร้ังแรกย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ภายในวนัส้ินกำาหนดส่งงาน   

5. งานวรรณกรรมทีเ่คยได้รบัรางวลัอืน่ใดในประเทศไทย 

มาแล้วจะส่งเข้าพิจารณาอีกก็ได้ 

 

 หน้าปกของนวนิยาย

เร่ืองไส้เดอืนตาบอดในเขาวงกต  

โปรยว่า  “นำ้าเน่า  ร้าวราน  

สามเส้า เพ้อฝัน มายาคติ

แสนธรรมดาของเรื่องรัก

กับความขัดแย้ง”    เรื่องนี ้

กล ่ าวถึงสองพี่น ้องที่ รัก 

ชายคนเดียวกัน  เนื้อเรื่อง

กล่าวถึงชลิกาและชารียา 

พีน้่องสองศรทีีม่แีต่ความอ้างว้างเดยีวดาย   เมือ่แม่ของเธอ

จบัได้ว่าพ่อมหีญงิอ่ืนต้ังแต่ชารยีายงัอยูใ่นท้อง  ความสมัพันธ์

ของพ่อและแม่ ซึ่งเคยเป็นคนรักก็เปลี่ยนไปเป็นความ

เมนิหมางห่างเหนิและระทมทกุข์  แม้ว่าพ่อจะยอมเลกิรา

กับหญิงอีกคนหนึ่งไปแล้ว แต่พ่อก็ไม่เคยใส่ใจไยดีกับ

คนในบ้านอีกเลย  จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของพ่อ 

กย็งัหายไปกบักองจดหมายท่ีเขยีนไปถงึหญงิอืน่กว่าสีพ่นัฉบับ   

ความเจ็บชำ้าของแม่แสดงออกด้วยเสียงกรีดร้องซำ้าๆ 

แล้วระบายออกด้วยการขดุหลมุฝังพ่อไว้ในสวนใต้ต้นพกิลุ   

แม่เผาจดหมายนัน้พร้อมกับเดินวนถ่มนำา้ลายขณะไฟลกุโชน

เมื่อเวลาผ่านไป แม่ได้แต่จ่อมจมอยู่กับความเคียดแค้น

ที่พรำ่าสาปแช่งว่า “อย่าคิดว่าตายแล้วจะหนีฉันพ้นนะ” 

ความตรอมใจหม่นมัวอยู ่กับความชิงชังทำาให้แม่

หลงลืมลูกสาวที่น่ารักทั้งสอง  ปล่อยให้เด็กๆ โตมากับ

การโอบอุ้มของพี่เลี้ยง  คงมีเพียง นวล พี่เลี้ยงที่คอยดูแล

ชวีติน้อยๆ ท้ังสองและดูแลครอบครวัของเธอท่ีมสีาม ี 3 คน 

อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน

 ชลกิาและชารยีาห่างกนั 3 ปี แม่ผูร้กัแต่ชลกิาและ 

ไม่สนใจชารียาต้ังแต่แรกเกิด   ท้ังสองจึงเติบโตอย่างม ี

เพียงกันและกัน  วันหนึ่งในสวน ชารียาถามพี่สาวว่า 

 ลิก้า ทำาไมไส้เดือนมันถึงไม่มีลูกกะตา/ พี่ก็ไม่รู้

สายวรุณ  สุนทโรทก

(อ่านต่อหน้า 7)

เหมือนกัน/ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไส้เดือนมันตื่นอยู่ หรือว่า 

มันกะลังนอนหลับ/ เอ่อ... ไม่รู้สิ/ แล้วไส้เดือนมันจะ

รู้มั้ย.../รู ้อะไร.../ก็รู ้ว่ามันตื่นอยู่หรือเปล่าน่ะสิตอน

มันขุดดินน่ะ/ ตัวของมัน มันน่าจะรู้นะ / แต่หนูเคย

นอนละเมอด้วย...ชารียามองหน้าที่ไร้ลูกตาของคุณตา

ไส้เดือนที่กำาลังดิ้นขยุกขยุยอยู่ในมือ ตอนนั้นน่ะนะลิก้า 

หนูมองเห็นทุกอย่างชัดแจ๋วเหมือนจริงเลย ไม่เหมือน

ฝันด้วย/ เธอเคยเล่าหลายครัง้แล้ว ชาร/ี ใช่ ใช่ หนเูคยเล่าแล้ว  

แล้วหนูก็ไม่เห็นจะรู้เลยว่าหนูหลับแล้วกะลังละเมอ/ 

คนละเมออยูไ่ม่รูต้วัหรอก /แล้วไส้เดือนมันรู้มั้ย.../ รู้ไร.../ 

ก็รู้ว่าตัวมันกะลังหลับแล้วละเมอขุดดินอยู่/ โธ่ ชารี พี่

จะไปรู้ได้ไง / คุณตาไส้เดือนกินดิน ขี้ออกมาก็เป็นดิน 

กินดินขี้ออกมา ก็เป็นดิน...ว่าแล้วชารียาก็ร้องเพลง 

คุณตาไส้เดือนที่แต่งขึ้นเดี๋ยวนั้นวิ่งหายเข้าไปในสวน

อีกครั้ง (หน้า 25) 

 บทสนทนาข้างต้น  แสดงให้เหน็ “โลก” ในจนิตนาการ

ของเด็กน้อย ที่ได้แต่วิ่งเล่นวนท่ามกลางสัตว์น้อยใหญ่

และต้นไม้    ทัง้สองไม่ได้รบัรูส้กึถงึความมอียูข่องผูเ้ป็นแม่ 

จนกระทั่งความตายมาพรากแม่ไปเงียบๆ หลังจากที่เธอ

ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความทุกข์ตรมและไม่ทำาอะไร

เลยแม้แต่จะตกัข้าวเข้าปาก  เมือ่แม่ไม่สามารถทำาอะไรได้อกี 

หน้าทีท่กุอย่างตกเป็นของชลกิา   และลงุธนิต พ่ีชายของแม่ 

ที่กลับจากเมืองนอกมาช่วยจัดการทั้งหมดก่อนวันที่แม่

จากไปเพียงวันเดียว    

     ชารียา เป็นตัวละครเอกที่เกิดมาท่ามกลางความ

เปล่ียวเหงา แม่ไม่เคยสัมผัสหรือโอบกอดเลยสักครั้ง  

เธอเกิดมาในเวลาที่พ่อกับแม่ห่างเหินไปเหมือนไม่เคย

รู้จักกัน มีเพียงชลิกา พี่สาวและนวล พี่เลี้ยงคอยดูแล

ยามที่วิ่งเล่นกับสารพัดสัตว์และหมู่ต้นไม้ในสวนที่บ้าน

นครชยัศร ี  เธอเตบิโตมากบัการขาดต้นแบบของความรกั 

ไม่เคยรูจ้กัว่าความรกัเป็นอย่างไรและประกอบด้วยอะไร 

เธอคดิเองว่าความรกัคงเป็นอย่างทีรู่ส้กึกบัธนา ชายหนุม่

ผู้มีอุดมการณ์ทางการเมือง แล้วเธอก็ชื่นชมหลงใหล 

จนหนีตามเขาไปในวัยแรกรุ่น     หรืออาจเป็นอย่างที่เธอ 

รักชานนท์  ผู้พลัดหลงมาซื้อแผ่นเสียง  แล้วทึ่งในความ

รอบรู้เรื่องเพลงของเธอ  แต่ก็ห่างหายจากเธอไปเรียน

ต่อต่างประเทศหลายสิบปี   หรือรักที่เกิดกับนที  นักข่าว 

สงครามผู้หลงใหลด่ืมดำ่าในตัวเธอจนทั้งเขาและเธอคิดว่า

นั่นคือความรักแท้ หรือรักที่มีต่อปราณ ซึ่งเป็นทั้งเพื่อน

นิยายรักน้ำาเน่าร้าวราน

ตัวละครที่เปลี่ยวเหงาไร้ราก



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ความหวาดกลัว  ไม่รู้จักตัวเอง  ไม่รู้จักความรัก  และ 

ไม่เคยมีความสุขเลยสักครั้งในชีวิต    

        

     ขณะที่ผู้เล่าเรื่องถ่ายทอดให้เราเห็นความสัมพันธ์

ของหนุ่มสาวที่แสวงหาความรัก  ความสุข  ความพอดี  

และความลงตัวของชีวิตแต่คนทั้งหมดไม่เคยพบเลย 

แม้แต่สักครั้ง   ต่างคนดำาเนินชีวิตไปอย่างไร้แบบอย่าง 

ของคนท่ีมีความสุขอย่างแท้จริง   ผู้เล่าเร่ืองกลับซ่อน 

ความหมายของชีวิตไว ้กับตัวละครประกอบเล็กๆ  

คือ  นวล  ที่ทุกครั้งของการปรากฏตัว  นวลจะสร้างสีสัน 

ของความสุขและความลงตัวในชีวิตของเธอได้เป็นอย่างดี 

นวล เป็นตัวละครเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่รู้จักความรักแท้  

เธอมสีาม ี3 คนพร้อมกนั อยูบ้่านเดยีวกนั รกัทกุคนเท่ากนั 

ช่วยเธอเลี้ยงลูก 5 คน เลี้ยงหลาน 8 คนคอยช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์   ผู้เขียนสร้างชีวิตของนวล 

ให้เป็นต้นแบบของความสุขในอุดมคติที่สังคมไทย

ปฏิเสธมาตลอด เหมือนจะตั้งคำาถามว่า เหตุใดอุดมคติ

ของความรักจะต ้องเป ็นแบบรักเดียวใจเดียวเล ่า  

ผู้หญิงก็น่าจะมีรักได้หลายคนและรักเท่ากันทุกคนได้

มิใช่หรือ

   เมื่ออ่านจบ นวนิยาย

เร่ืองนี้ ให ้ความรู ้ สึกหม่น

เศร ้าแบบหัวเราะไม ่ออก 

รำา่ไห้ไม่ได้ แม้จะเป็นเรือ่งรกั 

แต่กลับไม่มีถ้อยคำาใดที่รู้สึก 

ได้ถงึอารมณ์รกัเลย  เป็นภาวะ 

ของความเงียบเหงาเปล่า

เปลี่ยวและเดียวดาย  แม้ว่า 

ผู ้ เ ขี ย น จ ะ แ ท ร ก เ พ ล ง

คลาสสิคที่แสนจะไพเราะ แทรกภาพยนตร์เนื้อหาดีๆ 

ที่อยากติดตามไปดูต่อให้จบ  หรือแทรกการทำาอาหาร 

พร้อมช่ือทีส่ร้างความรู้สึกนุม่นวลชวนฝันเช่น แกงรัญจวน 

หรือ ซังกรียานรสระรื่นก็ตาม   แต่เรากลับรู้สึกหม่นมัว 

ซึมเศร้า สุดสงสารตัวละครทุกตัวที่ต้องลงท้ายด้วย

โศกนาฏกรรมกันไปต่างๆ นานา  แต่คิดอีกทีก็ยังดีกว่า

ให้พี่กับน้องแย่งชิงชายคนเดียวกันไปจนชั่วฟ้าดินสลาย

  

     ตัวละครสำาคัญที่สุด 

ที่ทำาให้เราเห็นการโลดแล่น 

และรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด 

ของตวัละครอืน่ๆ คอื ผูเ้ล่าเรือ่ง 

ซึง่กค็อืตวัผูเ้ขยีน  นัน่เอง   เราจะ 

ได้ยนิเสยีงของผูเ้ล่าทีด่เูหมอืนจะ 

ไม่จริงจังกับชวีติ  ยัว่ล้อกับโวหาร 

อตพิจน์และแนวเขยีนสมยัใหม่ 

ดังท่ีว่า “มันเป็นวันท่ีร้อน

ที่สุดในรอบห้าร้อยปี” หรือ “และในวันที่หนึ่งเก้าร้อย

หกสิบสามหลังออกเดินทาง”  ซึ่งมีความหมายเพียง 

การนับว่ามากและเนิ่นนาน  ผู้เขียนนิยมการใส่ตัวเลข

จำานวนนับมากมายหลายตอนด้วยนำ้าเสียงเย้ยหยัน 

ต่อชีวิต   ใช้วิธีเล่าย้อนไปย้อนมาตามแต่ใจปรารถนา  

มุ ่ งขับเน ้นอารมณ์อ ่อนไหวลึกซึ้ งละเมียดละไม  

และพี่ที่อยู่เคียงข้างเนิ่นนานตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบใหญ่

เข้าสูว่ยัหนุม่สาว   ต่อมาปราณมคีวามสมัพนัธ์กบัพีส่าว 

อย่างไม่ได้ตั้งใจ   ชารียาคิดนี่คือการทรยศรัก   ปราณเอง 

ก็เผลอใจมีความสัมพันธ์กับชารียา ดูเหมือนว่านี่จะเป็น 

ความรกัท่ีแท้ของคนทัง้สอง  แต่ในทีส่ดุปราณกลบัปล่อย 

ให้ชารียาสับสนทุรนทุรายกับชะตาชีวิตของตนเอง 

อยู่อย่างนั้นจนลมหายใจสุดท้าย 

 ผู้เขียนแสดงถึงความเศร้าระทมทุกข์ของมนุษย์

ผ่านตัวละครชารยีาได้อย่างถงึแก่น  เป็นความทกุข์ทีไ่ม่ม ี

ที่มาที่ไปว่าเป็นเรื่องอะไร  ใครทำาให้ทุกข์  ไม่มีเหตุผล 

และเธอก็ไม่สามารถบำาบัดทุกข์นั้นให้บรรเทาลงได้ 

เธอเฝ ้าแต่ครำ่าครวญอาละวาดแผดเสียงกับปราณ

เหมือนคนบ้าว่า “ชีวิตทรยศฉัน”  หลังจากที่รู้ว่าปราณ 

มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่สาว ผู้เขียนถ่ายทอดความรู้สึก 

สับสนของชีวิตทั้งชารียาและปราณ ดังที่บรรยายว่า

 ปราณปล่อยคำา่คนืค่อยๆ คบืคลานผ่าน ท่ามกลาง

เสียงนำ้าตาที่หยดลงบนหัวใจเขากับชีวิตทรยศฉัน ซึ่งคง

ดังกลับไปกลับมาในห้วงคิด  มีใครมันไม่ถูกชีวิตทรยศ

ด้วยหรือชารี  ทำาไมถึงคิดว่าพี่จะไม่เข้าใจ   เธอไม่รู้หรอก 

ฉนัอยู่มาแบบไหน เกดิขึน้ในโลกบดัซบของคนอ่ืนตืน่จาก 

ฝันร้ายขึน้ในอกีความฝัน...ร้ายยิง่กว่า  ฟันฝ่าชวีติเสง็เครง็

ไปวันๆ โดยไม่รู้ว่าเพื่ออะไร  เร่ร่อนไปในอ้อมกอดของ

คนแปลกหน้า  พลัดหลงในที่ที่ไม่ควรผ่าน เพียงแค่จะ

ลมืตวัเองไปให้ได้สกัครูย่าม  เธอไม่รูห้รอกว่าฉนัผ่านอะไร 

มาแค่ไหน  เธอไม่รู้ฉันต้องสูญอะไรรายทาง  (หน้า 202) 

 ปราณ เป็นตวัละครอกีตวัทีถ่กูทอดทิง้ตัง้แต่วยัเดก็ 

เมื่อวันหนึ่งพ่อ ซึ่งเป็นพนักงานรถไฟกลับมาบ้านพบว่า 

แม่กำาลงัอยูก่บัชายชู ้ พ่อมองความเป็นไปของคนทัง้สองอย่าง 

เงียบงัน แล้วตัดสินใจอุ้มเขาออกจากบ้านหลังนั้นทันที   

ปราณเตบิโตมากับการฝากให้ไปอยูบ้่านคนโน้นทคีนนีที้ 

ครั้งละคืนสองคืน พ่อจะเตรียมที่นอนและเงินค่าอาหาร

นดิหน่อยไว้ให้ก่อนทีจ่ะให้คนรูจ้กัพาไปฝากไว้    ชวีติของปราณ 

ก็ว้าเหว่ไม่ต่างกบัชลกิาและชารยีา   ทีเ่ตบิโตมาอย่างไร้ทศิทาง 

ได้แต่คล้อยไปตามสภาพแวดล้อมและคนรอบข้าง   

สิ่งที่เกิดขึ้นกับปราณล้วนแต่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องลองเสพยา เรื่องไปนอนกับชลิกา และชารียา  หรือ

แม้แต่การถูกกระชากลมหายใจสุดท้ายของเขา ก็ยังเป็น

เร่ืองของอุบัติเหตุที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไร   ชีวิตของเขา 

ช่างเปล่าโล่งล่องลอยและหม่นมัวยิ่งนัก  

 นที เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าตนเองรู้จัก 

ความรักหรือไม่  เขาเติบโตท่ามกลางความรักของพ่อแม ่

ที่เอาใจใส่เขาจนแทบไม่ยอมให้คลาดสายตา  พ่อของนที 

เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์  วันหนึ่งๆ นทีได้แต่ขลุกอยู ่

กับการนัง่ชมภาพยนตร์ซำา้ๆ วนไปมาหลายรอบ สิง่ทีเ่กดิขึน้

ในหัวของเขาคือชีวิตเป็นเช่นการแสดง เขา “อิน” ไปกับ 

บทต่างๆในภาพยนตร์ทีเ่ขาชอบ   ผูเ้ล่าเรือ่งให้ภาพครอบครวั

ท่ีพร้อมสมบูรณ์ของนที เป็นภาพต่างกับครอบครัว 

ทีข่าดของชลกิา ชารยีาและปราณ เหมือนภาพทีใ่ช้สตีดักนั

อย่างรุนแรง   แต่ผู้เล่ากลับแสดงชีวิตของนทีที่มีแต่ 

ถ ่ายทอดภาพคล ้ายสำานวนของนักเขียนเลื่องชื่อ 

ในอดีต สุวรรณี สุคนธา  มากกว่าจะเล่าเหตุการณ์อย่าง

ต่อเน่ือง  จุดเด่นอีกประการหน่ึงคือ เป็นผู้เล่าที่สนใจ

รอบรูเ้รือ่งราวต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลาสสคิ  

ภาพยนตร์ของโลก   ต้นไม้ใบหญ้า  อาหารชื่อไพเราะ 

รสโอชะ  และเครือ่งดืม่รสระรืน่   ทำาให้เป็นเสน่ห์เย้ายวน

ท่ีชวนให้ตดิตามผูเ้ล่าเรือ่งนีย้ิง่กว่าตวัละครใดๆ  ขณะเดยีวกนั 

จุดเด่นก็เป็นจุดด้อย การไม่ปรากฏตัวของผู้เล่าเรื่อง

ในตัวบทนวนิยายนี้เอง ที่ทำาให้ขาดเรื่องราวเหมือนจริง 

(realistic) ขาดตัวตนที่คอยจ้องมองความเป็นไปของ

หนุม่สาวเหล่านัน้ และขาดความน่าเชือ่ถอืเป็นไปได้ว่าจะมชีวีติ

คนจรงิๆ ท่ีทุกข์ระทมเปลีย่วเหงาว้าเหว่เดยีวดายขนาดนีใ้นโลก 

 ทฤษฎีโศกนาฏกรรมของอริสโตเติลกล่าวถึง 

tragic flaw ซึง่เกดิขึน้กบัตวัละครทีย่ิง่ใหญ่  แต่มข้ีอบกพร่อง

บางประการ เช่น  หยิง่จองหอง หรอืหลงตนเอง จนก้าวพลาด 

และนำาชวีติไปสูค่วามตกตำา่  เกดิเป็นโศกนาฏกรรม (tragedy) 

เมือ่ผูอ่้านรบัรูค้วามเป็นไปของตวัละคร กจ็ะเกดิปฏกิริยิา 

pity  and fear  คอืความสงสารและหวาดกลวั  ว่าชะตากรรม 

แห่งความทกุข์โศกนัน้จะเกดิขึน้กบัเรา     ต่อจากนัน้จะเกดิ 

catharsis   คือการปลดปล่อยอารมณ์หม่นเศร้าต่อชะตา-

กรรมนัน้  ซึง่เป็นการชำาระจติใจให้โปร่งสบายขึน้ว่าชวีติเรา 

ยังดีกว่าชะตากรรมของตัวละครในเรื่อง 

 การรบัรูเ้รือ่งราวของหนุม่สาวในเรือ่งไส้เดือนตาบอดฯ 

ก็เป็นโศกนาฏกรรมเช่นกัน  เพียงแต่ชะตากรรมของ 

ตัวละครเหล่านี ้ ไม่ได้เน้นทีค่วามยิง่ใหญ่หรอืความบกพร่อง

ในนิสัยของเขาเหล่านั้น  แต่หนักไปทางผลที่เกิดขึ้นกับ 

ผูอ่้านเมือ่ได้รบัรูช้ะตากรรมของพวกเขา เกดิความสงสาร

และหวาดกลัวว่าชะตากรรมเยี่ยงนี้จะเกิดกับลูกหลาน

ของเราในสังคมร่วมสมัยใกล้ตัว  ดังที่รู้สึกว่าผู้เขียนจะ

ตั้งคำาถามชวนคิด “หรือสถาบันครอบครัวจะล่มสลาย

ไปกับการเสพศิลป์ หรือมายาคติอย่างหัวปักหัวป�า หรือ

การหลงลืมตัวตนอย่างไร้สติ  ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไป

กับกาลเวลา  หรือการขาดความระลึกรู้ถึงความผิดชอบ

ชั่วดี หรือขาดหลักศาสนา ศรัทธาและความเชื่อและ 

สิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจไปแล้ว”  จงึทำาให้หนุม่สาวในเรือ่ง

เป็นเสมือนไส้เดือนตาบอดที่เดินหลงอยู่ในเขาวงกต

หาทางออกไม่ได้  และจากหน่วยเล็กที่สุดในสังคมคือ 

ครอบครวั  หากขยายภาพออกเป็นประเทศแล้ว  ดเูหมอืนว่า

ผู้เขียนก็ต้ังคำาถามระดับมหภาคเช่นกันว่า เราต่างเป็น

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตหรือเปล่า ที่ได้แต่มุดดิน 

 กินดิน และขับถ่ายออกมาเป็นดินอยู่เพียงนั้น  ซึ่งก็เป็น

เอกสิทธิ์ของผู้อ่านที่จะเลือกตีความ คิดตาม คิดต่อหรือ

จะหยุดอยู่แค่ความทกุข์โศกในชะตากรรมของเขาเหล่าน้ัน 

ก็สุดแท้แต่ เอาที่สบายใจก็แล้วกัน

เมื่อสังคมไทยไร้รักฯ	 (ต่อจากหน้า	6)

ชีวิตที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ

เสียงเล่าที่เยาะหยันและโรแมนติก



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ตลอดระยะเวลาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานำ้าชาเขียว

พร้อมดืม่ เป็นท่ีสนใจของคนไทยมากขึน้ ด้วยเหน็ผลของ

กระแสเครื่องดื่มสุขภาพมากกว่าดื่มนำ้าอัดลม ณ เวลานี้

คงไม่มีใครบอกว่ายังไม่เคยลิ้มลองนำ้าชาเขียวบรรจุขวด 

บทความเรือ่งนีผู้เ้ขยีนจงึขอนำาเสนอให้ท่านผูอ่้านทราบถงึ 

ความพ่ายแพ้ของพวกเราในฐานะผู้บริโภคชาเขียว

บรรจุขวดกัน

 ประเทศญ่ีปุ่นที่เป็นต้นตำาหรับ มีการจำาหน่าย 

นำา้ชาเขยีวบรรจขุวดมานานกว่า 30 ปีแล้ว และในทกุวนันีก้็

ยังนิยมดื่มกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านผู้อ่านที่เคยไปญี่ปุ่น 

ก็จะสามารถพบเห็นตู้กดนำ้าชาเขียวบรรจุขวดทั้งร้อน

และเยน็ตัง้อยูท่กุมมุเมอืง ส่วนในประเทศไต้หวนั สงิคโปร์ 

ฮ่องกง และจีน ต่างก็มีการดื่มนำ้าชาเขียวบรรจุขวด

มาเป็นเวลานานแล้วด้วยเหมือนกัน 

 ชา เป็นชือ่ไม้ต้นขนาดเล็กชนดิ Camella Sinensis 

(Linn.) Kuntze ในวงศ์ Theaceae ขึน้ตามหบุเขาในเขตร้อน 

ใบชาใช้ชงเป็นเครื่องดื่ม ถิ่นกำาเนิดคือประเทศจีน  

แล้วแพร่กระจายไปสูป่ระเทศอินเดยี ศรีลังกา และญีปุ่น่ 

ในเวลาต่อมา การเก็บใบชานิยมเลือกเก็บเฉพาะยอด

และใบอ่อน ใบที่อายุต่างกันจะให้รสชาติไม่เหมือนกัน 

เช่น Orange Pekoe จะได้จากใบอ่อนที่สุด แต่ Souchong 

จะเก็บจากใบที่สี่นับจากยอด ใบชาเมื่อถูกทำาให้แห้ง

ด้วยความร้อน อบ คั่ว หรือตากแห้ง จะได้เป็นชาเขียว 

แต่ถ้านำาใบชาไปผ่านกระบวนการหมักก่อนแล้วทำาให้แห้ง 

จะได้ใบชาสดีำา สำาหรบัชา Oolong นัน้จะอยูก่ำา้กึง่ระหว่าง 

ชาเขียวกบัชาดำา ชาเขยีวทีด่ผีลติได้จากยอดอ่อนของต้นชา 

ที่ เก็บในห้วงฤดูใบไม้ผลิโดยนำามานึ่งแล้วม้วนใบ  

เมือ่นำามาชงกับนำา้ร้อนจะออกสีเขยีวอ่อน ในทางการค้า 

หลังจากผ่านการคัดขนาดแล้ว ใบชาจะถูกบรรจุในถุง

อะลูมิเนียมฟอยส์ เพื่อป้องกันการสูญเสียความหอม

และดูดซับกลิ่นอื่นๆ

 สารประกอบหลักในใบชาเขยีว ได้แก่ สารในกลุ่ม 

Polyphenolic จำาพวก Catechins และ Flavonols ส่วนชาดำา 

ที่ผ่านการหมักแล้วทำาให้สารจำาพวก Catechins

 บางส่วนในใบชาเขยีวจะเปล่ียนเป็น Aflavin และ 

Tharubigins ซึง่เป็นสารทีส่ำาคญัในการป้องกนัการเกดิมะเรง็ 

เนื่องจากมีคุณสมบัติลดปริมาณอนุมูลอิสระ เชื่อกันว่า 

อนมูุลอสิระเป็นตวัการสำาคญัทีเ่ข้าไปทำาลายเซลล์ในร่างกาย

และเมือ่เซลล์ถกูทำาลายจะส่งผลทำาให้เกดิโรคหวัใจ มะเรง็ 

รวมถงึความเสือ่มของอวยัวะต่างๆ ชาเขยีวป้องกนัการเกดิ 

LDL Cholesterol ในเลือดซึ่งรู้จักกันว่าเป็นตัวการทำาให้

เกิดการจับตัวของล่ิมเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ

หัวใจวาย และลมชัก

 ชาเขียวยงัสามารถดืม่เป็นยาแก้ท้องเสียได้อีกด้วย 

เนื่องจากมีสารแทนนิน

 สารคาเฟอีนที่อยู่ในชาเขียวจะกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น

และใช้พลงังานมากขึน้ทำาให้สามารถลดนำา้หนกัตวัลงได้

     สาร Epigallocatechin Gallate: EGCG ซึ่งเป็น 

ส่วนประกอบใน Catechins ในชาเขียวจะช่วยลดระดับ 

นำา้ตาลในเลอืด ยบัยัง้การสร้างไขมนับางชนดิ หรอื LDL 

ในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือด 

ซึ่งจะนำาไปสู่โรคกล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมองตาย

     สาร EGCE มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำาให้เจ็บคอ

และท้องเสีย และยังพบว่าชาเขียวมีฟลูออไรด์ ซึ่งทำาให้

ฟันแข็งแรง และลดกลิ่นปากท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

ในปากได้อีกด้วย

 นักวิทยาศาสตร์บางท่านพบว่าคนที่ดื่มชาเขียว

เป็นประจำามโีอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจ มะเร็ง และความดนั 

น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มเป็นประจำา และยังพบว่าช่วย

เสริมภูมิต้านทานและชะลอความชราอีกด้วย

     อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการศึกษาวิจัยต่างๆ มากมาย

ที่ระบวุ่าชามคีณุสมบติัในการต้านการเกดิมะเรง็ในสตัว์-

ทดลอง เช่น ทีส่ถาบนัวจิยัในประเทศจนีพบว่า สาร EGCG 

สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งในหนูทดลองที่ถูกฉีด

สารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งถึง 50 % แต่จากการทดลอง 

อกีแห่งหนึง่กลบัพบว่า EGCG เป็นตวักระตุน้ให้เกดิมะเรง็

ในสตัว์อกีชนดิหนึง่ สาเหตุเป็นเพราะสตัว์ทีแ่ตกต่างกนั

จะมคีวามสลบัซบัซ้อนของเอนไซม์และฮอร์โมนทีต่่างกนั

ไปนัน่เอง ซึง่ทางวงการวทิยาศาสตร์ต้องพยายามหาข้อสรปุผล

ที่จะเกิดกับมนุษย์ต่อไป

 แม้ว่าชาเขยีวจะมข้ีอดอียูม่าก แต่การดืม่ชามากเกนิไป

จะมีผลต่อโภชนาการ เพราะชาเขียวจะขัดขวางในการ

ดดูซมึธาตุเหลก็ จงึไม่เหมาะกับผูป่้วยทีเ่ป็นโรคโลหติจาง 

หญิงตั้งครรภ์ เด็กในวัยเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คาเฟอีนในชาเขียวมีผลทำาให้นอนไม่หลับ

 โดยท่ัวไปใบชาท่ีเกบ็ตามธรรมชาติพบสารคาเฟอีน

สูงกว่ากาแฟมาก แต่ด้วยวิธีการดื่มชาจะต้องนำาใบชา 

มาชงกับนำ้าก่อน จึงมีผลทำาให้ปริมาณคาเฟอีนเจือจางลง 

จนระบุจำานวนสารคาเฟอีนไม่ได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับ

ปริมาณและจำานวนครั้งของการชง ผู้ดื่มชาเขียวอย่าง

ต่อเนือ่งจะได้รบัผลกระทบต่อจติประสาท เพราะคาเฟอนี

จะทำาให้จิตประสาทต่ืนตัวนอนไม่หลับกล้ามเนื้อสั่น 

หวัใจสัน่ และหากทำางานหนกัมากอาจชอ็กและเสยีชวีติได้ 

โดยเฉพาะเด็กอายุตำ่ากว่า 12 ปี ยิ่งควรหลีกเลี่ยงการดื่ม

คาเฟอีนทุกประเภท เพราะมีผลต่อความจำาของเด็ก

 จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาเขียว 

พบว่าชาเขยีวมปีระโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน แต่การบรโิภค

ชาเขียวอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อร่างกาย ซึง่มรีายงานเกีย่วกบัการบรโิภคชาเขยีวระบวุ่า 

ถ้าบริโภคในปริมาณสูงและติดต่อกันเป็นเวลานาน

สามารถส่งผลเสยีต่อตบัได้ โดยมรีายงานการวจิยัในหนเูม้าส์

พบว่าสาร epigallocatechin gallate (EGCG) จะส่งผลให้ตบั 

ถกูทำาลายเลก็น้อยเมือ่บรโิภคในขนาดสงู (2,500 มก./กก.) 

ติดต่อกัน 5 วัน และความเป็นพิษต่อตับจะยิ่งเพิ่มขึ้น 

เมื่อบริโภคในขณะที่เป็นไข้ จากงานวิจัยช่วยยืนยันว่า 

การบริโภคชาเขียวในระยะเวลาสั้นๆ มีความปลอดภัย 

แต่ถ้าบริโภคในปริมาณสูงอาจส่งผลให้ตับถูกทำาลาย 

ดังนั้นหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับตับหรือมีอาการไข้

ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคชาเขียวในขนาดสูงและติดต่อ

กันเป็นเวลานาน 

 ที่น่าสังเกตคือรูปแบบการบริโภคชาเขียวตั้งแต่

สมัยโบราณเป็นการบริโภคในรูปแบบการชงชาดื่มเอง

และไม่มีส่วนผสมของนำ้าตาล ดังนั้นการดื่มชาเขียว 

ทีช่งเองนอกจากจะได้รบัรสชาตแิละกลิน่หอมแท้จากชาเขยีว

แล้วยังได้รับประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่า

เครื่องดื่มชาเขียวสำาเร็จรูปซึ่งจะมีส่วนผสมของนำ้าตาล

และมปีรมิาณชาเขยีวทีเ่จอืจาง ชาเขยีวร้อน 1 ถ้วยม ีEGCG 

ประมาณ 100 - 200 มก.

 จากข้อมูลงานวิจัยความเป็นพิษของชาเขียว 

ทีก่ล่าวไว้เบือ้งต้น ในแต่ละวนัจงึไม่ควรดืม่เกนิ 10 - 12 ถ้วย 

ทัง้นีช้าเขยีวยงัมคีาเฟอนี การดืม่ในปรมิาณสงูอาจส่งผล 

ให้นอนไม่หลับได้ ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมโดย 

การชงใบชา 1 - 2 ช้อนชาในนำ้าร้อน วันละ 3 ถ้วย  

ในระหว่างมื้ออาหาร เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ

และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย สำาหรับเครื่องดื่มชาเขียว 

สำาเรจ็รปูจะมปีรมิาณใบชาทีน้่อยมากจงึมสีารสำาคญัน้อย 

ถ้าจะดืม่เพือ่ทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากสารโพลฟีีนอล EGCG 

อาจจะต้องดืม่หลายขวดต่อวนั ซึง่แทนทีจ่ะได้ประโยชน์

อาจทำาให้เสยีสขุภาพเน่ืองจากร่างกายได้รบัปรมิาณนำา้ตาล

ทีเ่ป็นส่วนผสมในชาเขยีวสำาเรจ็รปูน้ันสงูเกนิไป จงึไม่ควร 

ดื่มชาเขียวสำาเร็จรูปบ่อยจนเกินไป ดื่มเพื่อดับกระหาย

เพียง 1 - 2 ครั้งต่อวัน และไม่ควรดื่มติดต่อกันทุกวัน

     เจ้าตลาดมีการส่งเสริมการขายเป็นกลยุทธ์หลัก 

ในการแข่งขัน โดยแนวทางการส่งเสริมการขายที่ผู้

ประกอบการชาเขียวใช้ปัจจุบันมี 4 ประการ คือ

 1. กจิกรรมส่งเสรมิการขาย (Promotion) กจิกรรมหลกั

ทีผู่ป้ระกอบการเลอืกใช้ คอื การชงิโชคภายใต้แคมเปญต่างๆ 

ทีอ่อกมาอย่างต่อเนือ่ง โดยรางวลัทีผู่บ้รโิภคจะได้รบัมทีัง้ 

เงินสด ทองคำา แพ็คเกจทัวร์ และสิ่งของต่างๆ อาทิ เช่น 

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

     2. กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท 

(Corporate Social Responsibility: CSR) การจดักจิกรรม

การตลาดผ่านสื่อกลางอย่างดนตรีหรือที่เรียกว่า Music 

Marketing ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตต่างๆ 

เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและขยายฐานลูกค้า

ทัว่ไป นอกจากนีย้งัรวมถงึการเดนิสายแจกรางวลัผูโ้ชคดี

ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้บริหาร

อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ

(อ่านต่อหน้า 9)

ประโยชน์ของชาเขียว

ข้อเสียของชาเขียว

บทนำา

กลยุทธ์ทางการตลาดของชาเขียว

สงครามชาเขียว...ชัยชนะของผู้ผลิตบนความพ่ายแพ้ของผู้บริโภค (ตอนต้น)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

ถาม  ถ้าผมสอบได้ เกรด A 15 หน่วยกิต จากการ

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 15 หน่วยกิต ผมจะมีสิทธิ ์

ได้ทุน 5 A ไหมครับ

ตอบ ในเรื่องทุน 5 A ได้มีระเบียบมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ได้กำาหนดไว้ดงันี้ 

 “ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดีจะต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้                                                                     

  (1) เป ็นนัก ศึกษาในระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  (2) เป็นผูท้ีไ่ด้เข้าศกึษาเป็นรายวชิาเพือ่เตรยีม 

ศึกษาระดับปริญญาตรี

  (3) เป็นผูท้ีไ่ด้เข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

เพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและนำาผลการศกึษานัน้ 

ไปเทยีบโอนหน่วยกติ ตามหลกัสตูรการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

        (4) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่อง 

ในศีลธรรม 

        (5) เป็นผู้ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ 

และมีผลการสอบอักษรระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 ของจำานวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด และผลการสอบอักษรระดับคะแนน A นั้น

ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ”

 “ข้อ 6 ผู้ได้รับรางวลัเรียนดีตามระเบยีบนี ้จะได้รับ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบำารุงการศึกษาใน 

ภาคเรียนปกตถิดัไป ทัง้นีไ้ม่รวมค่าปรบัในการลงทะเบยีน- 

ล่าช้า ให้ผูไ้ด้รบัรางวลัเรยีนดตีามประกาศมหาวทิยาลยั 

ไปติดต่อกองคลัง เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม และ 

ค่าบำารงุการศกึษาตามวรรคแรก”  ตามสถานภาพ ถ้า นศ. 

ได้ลงทะเบียนในภาคปกติ คือ ในภาค 1 หรือภาค 2 

ไม่ใช่ภาคซ่อมหรอืภาคฤดูร้อน นศ.มสิีทธิไ์ด้รางวลัเรยีนดี 

5A หรือที่เรียกว่าทุน 5A โดยในภาคการศึกษาถัดไป 

นศ.ลงทะเบียนโดยไม่ต้องชำาระค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบำารงุการศกึษา ยกเว้นค่าปรบัในการลงทะเบยีนล่าช้า 

(ถ้าม)ี หรอืถ้าชำาระไปแล้วให้นำาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน 

ไปติดต่อที่อาคาร KLB ชั้น1 ช่อง 11-13 ก่อน เพื่อไป 

ทำาเรื่องขอเงินคืน ค่าธรรมเนียมและค่าบำารุงการศึกษา

ระดับปริญญาตรี เมื่อรู้ตนเองว่าชอบการเรียนด้าน-

กฎหมาย ต้ังแต่นัน้มากศ็กึษาต่อชัน้เนติบัณฑติยสภา 

และสอบต๋ัวทนาย ขณะท่ีอายยุงัน้อยอยู ่ ทำาให้มเีวลา

ในการตัดสินใจ จึงเลือกไปเรียนต่อระดับปริญญาโท 

2 ใบ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจบชั้นปริญญาโท 

กลับมาสอบเป็นผู้ช่วยพิพากษา รุ่นที่ 65 

 พงศ์ กล่าวว่าการเรยีนชัน้ปรญิญาตรด้ีานกฎหมาย 

เหมือนเป็นการทำาความคุ้นเคยกับประมวลกฎหมาย 

ส่วนการเรียนเนติบัณฑิตยสภา เป็นการนำากฎหมาย

มาปรับใช้ เรียนวิธีการตอบข้อสอบ วิธีการคิดเพื่อ

นำาไปสูอ่าชพีผูพิ้พากษาหรอืพนกังานอัยการ เพ่ือคดิ 

ให้เกดิการวนิจิฉัยจรงิ อ่านตำารา อ่านตัวบทกฎหมาย 

อ่านตัวอย่างคำาพิพากษาศาลฎกีา พร้อมไปกบัค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติมนอกตำารา 

 “ผมจบปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

2 ใบ ท�าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ล�้าค่า 

ท�าให้เห็นระบบกฎหมายที่น่าสนใจและแตกต่าง 

ไปจากกฎหมายของประเทศไทย ผมมองว่าในโลกนี ้

ไม่มรีะบบกฎหมายทีด่ท่ีีสดุในโลก ทุกประเทศต้องใช้

ระบบไต่สวน ระบบค้นหาพยานหลักฐาน ทุกคดี

ทุกปัญหาสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการคือความจริง ระบบ

ใดก็ตามที่สามารถท�าให้เราพบความจริงก็ต้องน�ามา

ประยุกต์ใช้ด้วยกัน”

 พงศ์ กล่าวด้วยว่าส่วนการทำางานเป็นผู้ช่วย-

ผู้พิพากษา มีหน้าที่ผดุงความยุติธรรม ช่วยรักษา

สิทธิเสรีภาพของประชาชน มีเนื้องานหลัก คือ 

งานตรวจสำานวน งานสัง่คำาร้องคำาขอต่างๆ งานพจิารณา

และสบืพยาน และงานพพิากษาและตดัสนิคด ี อกีทัง้ 

อาชพีผูช่้วยผูพ้พิากษา ยิง่อายมุากงานยิง่หนกั เราต้องมี

ความรับผิดชอบสูง มีวินัย แบ่งเวลา อย่าเครียดกับ

การเรียนหรือการทำางาน ทำาสิ่งรอบตัวให้มีความสุข 

ขอแนะว่าเวลาอ่านหนงัสอื ใน 1 วนั ผมจะอ่านตวับท 

อ่านเนื้อหา และทำาข้อสอบเก่า ซึ่งเป็นหัวใจหลัก

ของการลำาดับความเข้าใจ ทำาให้ตีความกฎหมาย 

และการทำาข้อสอบเก่าทำาให้เห็นข้อเท็จจริงและเหน็

การบังคบัใช้กฎหมายจากตัวอย่างเหตุการณ์ด้วย

นักกฎหมายฯ                                   (ต่อจากหน้า 3)

 3. การสือ่สารการตลาด (Marketing Communication) 

เพื่อสร้างความรับรู้ต่อผู้บริโภค ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และ

กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ และ

ออฟไลน์ และ

 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) 

มุ ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค  

และเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ

ในรูปแบบของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือ Functional 

drinks ด้วยการเติมคุณประโยชน์ให้กับเครื่องดื่ม รวมถึง 

การลดปริมาณนำ้าตาล เพื่อสนองตอบความต้องการ

ของผู ้บริโภคด้านสุขภาพที่กำาลังอยู ่ในกระแสนิยม  

รวมถึงเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความ

ทันสมัยเหมาะกับผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น

 ... โปรดติดตามตอนต่อไป

 สงครามชาเขียว...ฯ                         (ต่อจากหน้า 8)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีเปิดการเรียนการสอน 

แบบตลาดวชิา มกีารเรียนการสอนในชัน้เรียน เช่นเดียว

กับมหาวิทยาลัยปิด แต่ไม่มีการบังคับเข้าชั้นเรียน 

ทำาให้เกดิประโยคทีพ่ดูกนัตดิปากว่า “รามคำาแหงเข้าง่าย 

แต่ออกยาก” ซึ่งความหมายท่ีซ่อนอยู่ในคำานี้คือ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงไม่ได้มีกฎระเบียบเข้มงวด

การเข้าชั้นเรียนเหมือนมหาวิทยาลัยท่ัวไป ไม่มีใคร

บังคับให้เดินทางมาเรียน หรือบังคับให้ต้องไปสอบ 

ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง 

ถ้านักศึกษามีวินัย ควบคุมตัวเองได้ ความสำาเร็จ 

ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

 เริ่มแรกการเป ิดเ รียนของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงนั้น เนื่องจากมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน 

เป็นจำานวนมาก การลงทะเบียนเรียนจึงไม่อาจใช้วิธ ี

เช่นเดยีวกนักบัมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ ด้วยเหตนุีม้หาวทิยาลยั

จึงต้องคิดค้นระบบการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้เกิด

ความสะดวก และสามารถวางโปรแกรมการเรียน 

การสอบได้อย่างสอดคล้องกัน บุคคลที่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงต้องขอบคณุเป็นอย่างยิง่คอืท่านรองศาสตราจารย์

ธนกาญจน์  ภทัรากาญจน์  ผูค้ดิค้นระบบลงทะเบยีนเรยีน

แบบพเิศษให้กบัมหาวทิยาลยั โดยนำาระบบ Interdisciplinary 

Program ซึง่เป็นระบบการสอนแบบผสมผสานทางวชิาการ 

ระหว่างสาขาวชิาของมหาวทิยาลัยเทก็ซัส มาประยุกต์

ใช้กับการลงทะเบียนสำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง  การลงทะเบยีนระบบนีเ้ป็นการลงทะเบยีน

ด้วยคอมพวิเตอร์ โดยใช้บตัรเจาะรเูหมอืนบตัรของ IBM 

ให้นักศกึษาดงึบตัรลงทะเบยีนวชิาต่าง ๆ ด้วยมอื ในครัง้แรก 

ท่านได้ขอความร่วมมือจากศาสตราจารย์ ดร.อุดม  

วโรตม์สิกขดิตถ์ ให้เป็นผู้ประสานงานกับกรมตำารวจ 

เพือ่ขอใช้เครือ่ง Mainframe ในการนำาบัตรลงทะเบียนไป 

Sorting และต่อมาได้รับความร่วมมือจากสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ ทำาให้การลงทะเบียนของนักศึกษา

เป็นไปอย่างราบรืน่ อกีสิง่หนึง่ทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้อง 

ใช้ประกอบการวางแผนการเรยีน การสอบ ทีจ่ะขาดไม่ได้

ก็คือ “ม.ร. 30” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดวางโปรแกรม

การเรียนเป็น Section ไว้แล้วทุกคณะ ถ้านักศึกษา

เรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ เวลาเรียน 

เวลาสอบกจ็ะไม่ซำา้กนั แต่ถ้านกัศกึษาไม่ลงทะเบยีนเรยีน 

ตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ให้ นักศึกษา

จะต้องศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทะเบียน

ของตนเองอย่างรอบคอบ เพือ่ไม่ให้มกีารเรยีน การสอบ

ที่ซำ้าซ้อนกัน การเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จึงไม่ยากอย่างที่คิด หากวางแผนสักนิด เพ่ือพิชิต

ปริญญา

บรรณานุกรม

จเลิศ เจษฎาวัลย์. (2552). เบื้องหลังความสำาเร็จ  

 การก่อตัง้มหาวทิยาลัยรามคำาแหง ใน 38 ปีรามฯ 

  (หน้า 80-84) กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคำาแหง. 

 

การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในยุคแรก

จารุวรรณ  ตันวิจิตร 

ศึกษาดูงาน ณ เมืองดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ- 

เอมิเรตส์ 188,000 บาท 

 ผู ้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ตัง้แต่บดันี ้- 10 มกราคม 2559 หรอืดาวน์โหลดใบสมคัร

และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://www.vl.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี อาคารสุโขทัย ช้ัน 7 

ห้อง 708 โทร. 0-2310-8900, 081-654-7865 

 ม.ร.รับนักศึกษา M.B.A.ฯ               (ต่อจากหน้า 1)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา 
จากท่ีได้ประกาศไว้เดิมใน  ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
 ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว 
เพิ่มเติม ได้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
GAS1001 SPORT AND  EXERCISE  FOR  HEALTH 
  W 08.30 -11.00 PBB301 
GAS2602 TRACK AND FIELD 2 
(GS 252) TU  09.30 - 11.20 FF 
GAS2702 SOCCER 2  
(GS 272) PR : GAS2701 CI.
  M 07.30 - 09.20 FF 
GAS2722 VOLLEYBALL 2  
(GS 292) PR : GAS2721 CI.
  W  13.30 - 15.20 GB 4
GAS3502 THAI  SWORD   
  F  09.30 - 11.20 GB 4
GAS3511 TRACK AND FIELD 3
(GS 351) PR : GAS2601, GAS2602
  TH  09.30 - 11.20 FF 
GAS3602 TENNIS 2  
(GS 342) PR : GAS3601 CI 
  F  07.30 - 09.20 TC  
GAS3704 SOFTBALL  
(GS 377) M  13.30 - 15.20 FF
GAS3705 HOCKY  
(GS 378) TH  09.30 - 11.20 FF
GAS4603 BOWLING  
(GS 444) TH  13.30 - 15.20 PS.BOWL 
GAS4604 GOLF  
(GS 446) TH  11.30 - 13.20 FF 
HED2020 ENGLISH FOR PRACTICUM IN   
(HA 202) HEALTH  EDUCATION
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  M  11.30 - 13.20 SCB 306
HED2102 PLANNING AND EVALUATION IN  
(HA 212) HEALTH EDUCATION 
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  M  09.30 - 11.20 SCB 306
HED2202 INFECTIOUS AND NON - INFECTIOUS 
  DISEASES
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  M 07.30 - 09.20  SCB 304
HED2460 FIRST AIDS AND SAFETY EDUCATION 
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  
  ลงทะเบียนเรียน
  F 09.30 - 11.20  SCB 506 
HED3202 COMMUNITY HEALTH  
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  W 11.30 - 13.20  SCB 307
HED3204 NUTRITION   
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  M 07.30 - 09.20  SCB 306

HED3205 MENTAL HEALTH AND FAMILY LIFE 
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  M 09.30 - 11.20  SCB 307
HED3402 HEALTH EDUCATION IN WORK PLACES 
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  TU15.30 - 17.20  SCB 304 
HED3410 INTRIDUCTION TO PUBLIC HEALTH 
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51 
  ลงทะเบียนเรียน
  M 13.30 - 15.20  SCB 306
HED3450 NUTRITION   
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51 
  ลงทะเบียนเรียน
  F 11.30 - 13.20  SCB 303 
HED3530 NURSING HOME   
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  
  ลงทะเบียนเรียน
  TU 13.30 - 15.20  SCB 304
HED3550 RURAL HEALTH EDUCATION 
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51 
   ลงทะเบียนเรียน
  F 07.30 - 09.20  SCB 306
HED3560 OCCUPATIONAL HEALTH  
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  
  ลงทะเบียนเรียน
  TH 09.30 - 11.20  SCB 306 
HED4401 HEALTH EDUCATION IN HOSPITAL 
  M 07.30 - 09.30  SCB 303 
HED4410 COMMUNITY HYGIENE  
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  
  ลงทะเบียนเรียน
  W 11.30 - 13.20  SCB 304 
HED4440 FAMILY EDUCATION  
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  
  ลงทะเบียนเรียน
  M 13.30 - 15.20  SBB 310 
HED4460 CONSUMER HEALTH  
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  
  ลงทะเบียนเรียน
  TH 09.30 - 11.20  SCB 304 
HED4490 COMMUNICABLE  AND  COMMUNICABLE 
  DISEASE
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 -51  
  ลงทะเบียนเรียน
  W 07.30 - 09.20  SCB 304 
HED4502 SOCIAL  SCIENCE  IN  HEALTH
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  TU 07.30 - 09.30  SCB 304
HED4580 FAMILY HYGIENE  
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  
  ลงทะเบียนเรียน
  M 11.30 - 13.20  SCB 304  
HED4590 MATERNAL AND CHILD HEALTH 
  สำาหรับ นักศึกษารหัสประจำาตัว 44 - 51  

  ลงทะเบียนเรียน
  M 07.30 - 11.20  SCB 306 
HED4601 HEALTH SYSTEM  
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  W 11.30 - 13.20  SCB 307  
HPR2122 ENGLISH FOR PHYSICAL EDUCATION 
  SPORT AND RECREATION 2
  นักศึกษา รหัสประจำาตัว 52...เป็นต้นไป 
  ลงทะเบียนเรียน
  F 11.30 - 13.20  SCB 304  
KAS4301 NUTRITION IN SPORTS  
  W 09.30 - 11.20  SCB 306  
KAS4302 MANAGEMENT  OF  SPORT  RESIDENCE
  TU 13.30 - 15.20  SCB 306  
KIN2102 ENGLISH FOR KINESIOLOGY 2 
  F 11.30 - 13.20  SCB 304  
KIN2112 TECHNOLOGY AND COMMUNICATION IN 
  KINESIOLOGY 2  
  M 11.30 - 13.20  SCB 307  
KRE2133 COMPUTER FOR RECREATION 
  M 15.30 - 17.20  SCB 307
KRE2206 LEADERSHIP  AND  CAMP  MANAGEMENT 
  TH 09.30 -11.20  SCB 303  
KRE3202 BASIC RECREATION MANAGEMENT 
  W 11.30 - 13.20  SCB 306  
KRE3203 RECREATION MARKETING  
  TH 11.30 - 13.20  SCB 307
KRE3204 RECREATIONAL RESOURCES MANAGEMENT 
  W 11.30 - 13.20  SCB 303  
KSM2201 SPORT PHILOSOPHY OF SPORT
  TH 11.30 - 13.20  SCB 303  
PED2102 ENGLISH FOR PHYSICAL EDUCATION 
  TEACHER 2
  F 11.30 - 13.20  SCB 304  
PED2201 PHILOSOPHY  OF  PHYSICAL  EDUCATION 
  TH 11.30 - 13.20  SCB 303  
PED3202 SAFETY EDUCATION AND FIRST-AIDS
  TH 11.30 - 13.20  SCB 306  
PED4103 CLASSROOM  RESEARCH IN  PHYSICAL 
  EDUCATION
  TH 07.30 - 09.20  SCB 303  
PEG4244 INTRODUCTION TO PRINCIPLE OF 
  SPORTS  COACHING  AND  PHYCHOLOGY
  W 13.30 - 15.20  SCB 306  
REC2112 ENGLISH FOR RECREATION 2 
  F 11.30 - 13.20  SCB 304  
REC2722 THAI DANCE   
  W 09.30 - 11.20  DH 5  
REC4211 FIELD  EXPERIENCE  IN  LEADERSHIP  AND 
  RECREATION MANAGEMENT
  M - S CONTACT INSTRUCTOR 
REC4222 RECREATION SEMINAR  
  F 17.30 - 19.20  SCB 303  
 สำาหรับวันเวลาสอบไล่  และวันเวลาสอบซ่อม 
ภาค 2  ปีการศึกษา  2558  ให้คณะดำาเนินการจัดสอบเอง 
                                                                              

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เรื่องการเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา  2558



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม 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

ช่วยยกข้าวยกของอะไรต่าง ๆ ช่วยกนั คอืต้องหลายคน

ช่วยกันทำา หรือมิฉะนั้นต้องมีเครื่องทุ่นแรงมีอะไร

ต่อมิอะไรต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ 

     กิจการใดหรือไม่ใช่กิจการที่เป็นในเรื่องที่เรา 

จะต้องทำาอยูเ่ป็นปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่า เรามกัจะต้องถาม 

มีคำากล่าวว่าเราเดินไปข้างหน้าอย่าหยุดถ้าหยุดแล้ว

เราก็ไปไม่ถึงปลายทาง และในระหว่างเดินไปนั้น 

จะต้องถามจะต้องสอบทานให้ละเอียดให้ถูกต้อง

เราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ไม่หยุดอยู่กับที่ นี่เป็น 

คำาที่ครูเคยกล่าวสรุปไว้จากที่ได้ยินได้ฟังได้อ่าน

หนงัสอืเกีย่วกบัเรือ่งปอกกะเยีย่ง ทีส่มเดจ็พระเทพรตัน์ ฯ 

ท่านทรงพระนพินธ์ไว้ ซ่ึงท่านพระราชทานแนวความคดิ

ไว้เป็น 3 เรื่องก็คือ คนเราจะทำาอะไรต่าง ๆ ก็ตาม 

1. ต้องเดินไปอย่าหยุดคือ ต้องมุ่งหน้าต้องใช้ความ-

เพียรพยายามมุ ่งหน้าถ้าหยุดก็ไปไม่ถึงปลายทาง  

ถ้าหากไม่ถามเราก็อาจจะหลงทาง ดังนั้นในระหว่าง

ที่เดินทางนั้นเราจะต้องถามเราก็จะต้องขวนขวาย

หาความรู ้ ฝึกฝน เราจะต้องหาทกัษะทำาให้ชำานชิำานาญ 

และข้อที่สำาคัญที่สุดต้องไม่เกียจคร้าน

 ลกูศษิย์ครบั เราเรยีนหนงัสอืเราศกึษากเ็ป็นการ

ทำากิจอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝักใฝ่ตั้งแต่ต้น 

จนกว่าจะได้พบกับผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นอย่างนี้นั้นม ี

คำากล่าวหลายคำาที่เรานำามาใช้กัน เช่น การลงทุน

ด้วยการศกึษาเป็นการลงทนุทีย่ิง่ใหญ่ แต่ในขณะเดยีวกนั

ในบางประเทศเขาศึกษาเพียงแต่ชั้นมัธยมบริบูรณ์ 

หรอืศกึษาเพยีงชัน้อาชวีะเพือ่ไปทำางานได้ หรอืเมือ่จบ 

ถึงเกรด 12 แล้วก็อาจจะไปทำางานเสียก่อน อาจจะ 

แต่งงานแต่งการแล้วก็หาทางสร้างรากปักฐาน 

พอที่จะหาเงินได้ช่วยตนเองได้ ก็ถึงก้าวเข้าเรียน 

ในมหาวิทยาลัยนั่นเป็นเรื่องของบางเจนเนอเรชั่น

และในบางประเทศ

 จะเห็นได้ว่าอายุของคนก็ดี ระยะทางเดิน 

เวลาท่ีใช้ทำางานมคีวามเกียจคร้านเข้ามาปน มคีวามขยัน

เข้ามาปนมีการหยุดเข้ามาปนไม่ได้มุ ่งหน้าเข้ามา

เป็นหลักแล้วจะถึงหลักชัยได้อย่างไร ยิ่งเยาวมิตร 

ผูม้าจากต่างจงัหวดัยิง่จะต้องขวนขวายเพราะนอกจาก

จะเร่งในเรื่องของการศึกษาแล้ว ก็ยังเร่งตนในเรื่อง

ความรู้เร่งตนในเรื่องทักษะ เร่งตนในเรื่องอื่น ๆ เพื่อ

ที่จะทำาให้ตนเองศึกษาเล่าเรียนได้อย่างที่เราตั้งใจ 

ลองคิดดูบ้างนะ ถ้าหากคิดได้หรือหากจะช่วยคิด

หรอือยากจะช่วยทำา หรอือยากจะเป็นอย่างไรบอกครู

บ้างก็ได้ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

      

ด้วยรักและผูกพัน                          (ต่อจากหน้า 12)

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. ถวาย-

เครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวาย- 

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำาถวายพระพรชัยมงคลว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงม ี

พระราชปณิธานอันประเสริฐ ท่ีจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตลอดระยะเวลา 

69 ปีที่ทรงครองสิริราชย์สมบัติมายาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ 

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยยึดหลักทศพิธราชธรรม ในฐานะพระประมุขของราชอาณาจักรไทย ทรงพัฒนา

ประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงสร้างพื้นฐานของความพอมีพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่

เป็นเบื้องต้น โดยทรงใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาที่เป็น

ความสมดุล ความพองาม ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมที่สามารถต้านทาน

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ นับเป็นรากฐานสำาคัญของชีวิตและรากฐานความม่ันคง 

ของแผ่นดิน แนวพระราชดำาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางออกสำาคัญอย่างย่ิงในโลกทุนนิยม

ในยุคปัจจุบัน ที่สำาคัญยิ่งกว่านั้น รางวัลความสำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ 

จากองค์การสหประชาชาติ เป็นท่ีประจักษ์แก่ชาวโลกท่ีได้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ 

และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทย รวมทั้งความผาสุก 

ของทุกชีวิตภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ยังผลให้เกิดการต่ืนตัวตามรูปแบบการพัฒนาอย่างย่ังยืนแก่นานาประเทศ 

ทรงได้รับการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากพระมหากษัตริย์ท่ัวโลกว่า ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงเป็นหน่ึงในโลก

 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขออำานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากล จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย 

ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดทุกข์ ปลอดภัย ทรงเป็นม่ิงขวัญของพสกนิกรชาวไทยท่ัวท้ังแผ่นดิน เหล่าข้าพระพุทธเจ้า

ขอถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 จากนั้น อธิการบดี นำาผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เมื่อแล้วเสร็จ 

ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษารักษาดินแดน  

นักศึกษากยศ.และทุกท่านท่ีมาร่วมงานในวันน้ี แม้ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่ด้วยพลังท่ีจะถวายความจงรักภักดี

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดงานให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี 

ชาวรามคำาแหงและชุมชน รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวา 58 (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๕) วันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ช่วยคิดช่วยทำ�

 นักศึกษาครับ บางอย่างนั้นเราคิดคนเดียว

กจ็ะทำาให้คดิได้รวดเรว็ บางอย่างเราลงมอืทำาคนเดยีว

กิจที่จะต้องทำานั้นจะเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่เราปรารถนา 

คิดคนเดียวทำาคนเดียวถ้าเป็นอย่างท่ีว่า คอืคดิแล้ว

กท็ำาได้ตลอดรอดฝ่ังกจ็ะเป็นเรือ่งด ี เพราะบางเรือ่งนัน้ 

คิดหลายคนแต่ทำาคนเดียวหรือคิดหลายคน 

ทำาหลายคน ทำาให้สิ่งที่พอจะดีได้ก็อาจจะไม่ดี 

สิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็อาจจะไม่เป็นไปได้

     เมื่อคิดตามตัวอย่างข้างบนหรือตามโจทย์ 

ที่ตั้งอย่างข้างบนนั้น ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายเรื่อง 

ที่ เราจะต้องพินิจพิจารณาก่อนที่จะลงมือทำา 

ก่อนท่ีจะลงมือคิดว่าเราควรจะคิดกันหลายคน 

หรอืควรจะคดิคนเดยีว ว่าเราจะทำาหลายคน หรอืว่า 

ทำาคนเดียว เพราะกิจบางอย่างเรื่องบางอย่างนั้น 

เช่น เราเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนเราคงจะเขียน

คนเดียวจะดีกว่าช่วยกันเขียน หรือว่าคิดในเรื่อง

ที่เป็นข้อสอบคิดในเรื่องที่กำาลังตอบข้อสอบ  

ก็ เป ็นเรื่องที่จะต ้องคิดคนเดียวทำาคนเดียว  

เพราะถ้ามีคนช่วยคิดมีคนช่วยทำาก็เป็นเรื่องที่ 

ผิดระเบียบแบบแผนของการสอบ ผิดกฎกติกา

ของการทดสอบ อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ หลายเรื่องเลยทีเดียวบางที

คนคดิก็คดิว่าตวัเราเองคดิถกู  ยิง่เอาเรือ่งเจนเนอเรช่ัน

เอาเรื่องกลุ่มอายุเข้ามาใช้ด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ 

ทีว่่าไปกันใหญ่นัน้ก็คอื คดิกันไปคนละทศิคนละทาง 

ฝ่ายหนึ่งอยากจะฟังเพลงเร็ว ๆ ฝ่ายหนึ่งอยากจะ 

ฟังเพลงแรพ็ ฝ่ายหนึง่อยากจะฟังเพลงทีฟั่งแล้ว 

สบาย ๆ  บางคนก็อาจจะอยากฟังเพลงผสม อยาก

จะฟังเพลงร้องคูร้่องเดีย่วอะไรกแ็ล้วแต่ จะเหน็ได้ว่า

อารมณ์ของคนเป็นตัวกำาหนดในเรื่องสุนทรีย์ใน

เรื่องความงามในเรื่องความไพเราะ

     แต่ในเรือ่งกระทำากจิการน้ันต้องดเูป็นเรือ่ง ๆ ไป 

เราจะสร้างบ้านสร้างถนนหนทางเราจะสร้างเขือ่น

เราจะทำาอะไรท่ีเป็นกจิการใหญ่โต อาจจะมคีนคดิ

เพียงคนเดียวก็ได้หรืออาจจะหลายคนช่วยกันคิด

ว่าจะไปก่อสร้างอย่างไร มวีตัถปุระสงค์อย่างไรบ้าง 

จะให้สวยงามอย่างไรเป็นทิศเป็นทางอย่างไร 

รูปแบบตามประเทศไหนหรือมีตัวอย่างหรือไม่ 

หรอืให้ใครสกัคนออกแบบแล้วกส็ร้างไปตามนัน้ 

แต่การสร้างก็จำาเป็นจะต้องให้คนช่วยยกไม ้

 วางพวงมาลา นายชัยฤทธิ์  สาลี 

หวัหน้าสำานกังานเลขานกุาร สำานกัหอสมดุกลาง 

เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัรามคำาแหง วางพวงมาลา

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

ในโอกาสวันคล ้ายวันสวรรคตพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหน้าอาคาร 

เนตบิณัฑิตยสภา  เขตตลิง่ชนั  กรงุเทพมหานคร

(อ่านต่อหน้า 11)

 

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย 

รักษาการตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด- 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงาน 

ทางวิชาการ ครั้งที่ 17 โดยมีผู้นำาเสนอผลงาน 

จำานวน 7 ราย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  

ณ ห้อง 0213 ชั้น 2 อาคารท่าชัย 

 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จะจดัประชมุวชิาการระดบัชาต ิ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ประจำาปี 2558 เรือ่ง “ทศิทางเศรษฐกจิไทยหลงัเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”  ในวนัที ่16 ธนัวาคม 2558 

ณ ห้องประชมุชัน้ 5  อาคาร ECB1 คณะเศรษฐศาสตร์ 

เพือ่เป็นเวทนีำาเสนอผลงานวจิยัในสาขาเศรษฐศาสตร์ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ทางวิชาการระหว ่างสถาบันอุดมศึกษาและ

สถาบันวิจัยภายในประเทศ ตลอดจนเผยแพร่

ข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณะ

 สำาหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การทำาวิจัยในศตวรรษที่ 21” 

โดย รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ เสวนาหวัข้อ “ทิศทางเศรษฐกจิไทย 

หลงัเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” โดย ดร.ปิยศักดิ์  

มานะสันต์ ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและ 

อตุสาหกรรมธนาคารเกยีรตนิาคนิ รองศาสตราจารย์

ถวลิ นลิใบ และรองศาสตราจารย์นคร ยิม้ศริวิฒันะ 

อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง ดำาเนินการเสวนาโดย อาจารย์วัลลภ  

คุม้ประดษิฐ์ และมกีารนำาเสนอทางวชิาการในสาขา

เศรษฐศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

และนิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศด้วย

 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/ 

นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

ระดับชาตไิด้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอยีด 

ได้ที ่0-2310-8000 ต่อ 4591 หรอืที ่www.ecojournal.

ru.ac.th

 ศนูย์พฒันาการพดูรามคำาแหง ร่วมกบัสมาคม 

พฒันาการพดูแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศกึษา 

และบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในโครงการพัฒนา 

บคุลกิภาพและการพดู รุน่ที ่73 ระหว่างวนัที ่13 - 17 

มกราคม 2559 ณ ห้องประชมุสภานกัศกึษา ชัน้ 2 

อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ซึง่การอบรมประกอบด้วย 

หลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพโดยวิทยากร 

ผู ้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงพร้อมชิงโล่รางวัล 

การพูดดีเด ่นจากนายกสมาคมพัฒนาการพูด 

แห่งประเทศไทย 

 ผู้สนใจสมัครได้ทีศ่นูย์พฒันาการพดูรามคำาแหง 

อาคารศิลาบาตร ชั้น 1 ฝั่งห้องนำ้าชาย ตั้งแต่บัดนี้  

ถึงวันที่  10 มกราคม 2559  เวลา 09.00 -17.00  น. 

โทร. 088-850-9859, 091-858-2217,  087-407-8566 

อบรมบุคลิกภาพและการพูด

   
 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษา ดังนี้

 	หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำานักงาน 

ระดับต้น คร้ังท่ี 1/59 รุ่นท่ี 112 ประกอบด้วย Introduction 

& Windows 7, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, 

Internet (Google Chrome) ค่าสมัครพร้อมตำาราเรียน 

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 300 บาท มีกลุ่มให้เลือกอบรมดังนี้

 กลุ่ม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (เช้า, บ่าย)

  วันที่ 7 ม.ค. - 9 ก.พ. 2559

 กลุ่ม วันเสาร์, วันอาทิตย ์ (เช้า บ่าย) 

  วันที่ 9 ม.ค. - 7 ก.พ. 2559

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามโทร. 0-2310-8853, 

0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th


