
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๓๖

วันท่ี ๒๑ - ๒๗ 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

ม.ร.กำาหนดเลือกตั้ง ส.ม.ร.-อ.ศ.ม.ร. 4 ก.พ. 59

   
 
 
ม.ร.รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษา

ที่นักศึกษาได้คัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน 3 ปีต่อเนื่อง

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ม.ร.เปิดรับป.โท ภาคพิเศษ สาขาการจัดการ-การตลาด

   
 

(อ่านต่อหน้า 9)

    
“ผศ.วุฒิศักดิ์” ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ม.รามคำาแหง อีกวาระหนึ่ง

 รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

สถาบนัอดุมศกึษา ทีน่กัศกึษาได้คดัเลอืก 

รบัรางวลัพระราชทาน ระดบัอุดมศึกษา 

จากส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ปีการศึกษา 2555-2557 เป็นระยะเวลา 

3 ปีต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ทัง้นี ้ อาจารย์สมหมาย สรุะชยั รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยั 

เข้ารับรางวัลจาก นายขจร  จิตสุขุมมงคล  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  

27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กทม. 

 ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ ดังกล่าว  

ประกอบด้วย

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่ 16 สาขา

การจัดการทั่วไป และสาขาการตลาด โดยศึกษา

นอกเวลาราชการ วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. 

และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. จัดการศึกษา

แบบ Block Course จ�านวน 39 หน่วยกิต แผน ข 

(ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 

130,000 บาท หรือศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

175,000 บาท

 กองงานวิทยาเขตบางนา รามฯ2 ขอเล่ือน 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : บายศรีสู่ขวัญ 

ฉันท์น้องพี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

จากเดิมวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นวันที ่

23 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-16.00 น.  

ณ วิทยาเขตบางนา (ห้องประชุมอเนกประสงค์ 

อาคาร PRB ชั้น 4)  เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ภาค 2/2558 และแนะน�าข้อมูลด้านการเรียน 

ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา แนะน�าหน่วยงาน

ให้บริการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0-2397-6301, 0-2397-6315

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการเลือกต้ัง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ 

ทุกโครงการใช้สิทธิลงคะแนนในวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559  

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.รามค�าแหง เปิดเผยว่า 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) 

และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่  

4 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งที่ ม.ร.หัวหมาก 

วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแห่งนั้น 

มหาวิทยาลัยก�าหนดการรับสมัครในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.30 - 15.00 น. และกำาหนดจับฉลากหมายเลขประจำาพรรค 

และหรือประจำาตัวผู้สมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2558  เวลา 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ 

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 2 โทร.0-2310-8074 หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.stdaffair.

ru.ac.th 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ม.ร. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  

ณ หน่วยลงคะแนนส่วนกลาง (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) และหน่วยลงคะแนนส่วนภูมิภาค 40 จังหวัดทั่วประเทศ 

โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพียงรายเดียว ได้แก ่ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

 ส�าหรับผลการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี  ปรากฏว่า ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ ได้รับคะแนนหยั่งเสียงให้เป็น

อธิการบดี ม.ร. จากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้ง 3 สาย ดังนี้ สายคณาจารย์ได้ 776 คะแนน คิดเป็น 90.55% สายข้าราชการและ 

เจ้าหน้าที่ได้ 2,792 คะแนน คิดเป็น 92.82% และสายนักศึกษาได้ 11,479 คะแนน คิดเป็น 93.44% รวมคะแนนหยั่งเสียง 

ทั้ง 3 สาย ได้ 276.81%

 นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ประธานกรรมการอ�านวยการสรรหาอธิการบดี ม.ร. เปิดเผยว่าบรรยากาศในการ 

หาเสยีงและการลงคะแนนหยัง่เสยีงครัง้นี ้เปน็ไปอยา่งเรยีบรอ้ย  จนถงึขณะน้ียงัไม่มีขอ้รอ้งเรยีนใดๆ มายงัคณะกรรมการ- 

อ�านวยการฯ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือเสียง หรือการกระท�าท่ีเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับการสรรหาฯ ผู้เข้ารับการสรรหา 

ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท�าให้การสรรหาครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งตนขอขอบคุณชาวรามค�าแหงทุกคน 

ที่มาลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ หลังจากนี้ จะน�าผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัย  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป (อ่านต่อหน้า 2)

รามฯ 2 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 23 ธ.ค. 58



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

“ผศ.วุฒิศักดิ์” ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ม.รามคำาแหง อีกวาระหนึ่ง (ต่อจากหน้า 1)

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  ผู้ได้รับการสรรหาฯ กล่าวว่าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของ 

ชาวรามค�าแหงที่ให้ความไว้วางใจกลับมาท�าหน้าที่อธิการบดีอีกวาระหนึ่ง จะตั้งใจท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดและ

น�าพาชาวรามค�าแหงก้าวเดินไปด้วยกัน เพ่ือร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้เข้าสู่ “ยุคใหม่” ก้าวไกลสู่สากล 

 ส�าหรับการบริหารงาน  จะมุ่งมั่นท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็น “องค์กรสีขาว” หรือ “องค์กร

แห่งความโปร่งใส” เชิดชูคุณธรรม ให้องค์กรปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆด้าน ปลูกฝังลูกศิษย ์

ร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้ทุกฝ่ายรวมพลังเป็นกระแสคลื่นลูกใหม่ในการท�าให้สังคมไทย

มีความโปร่งใสและสุจริตยุติธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเริ่มจากการใช้ระบบ

คุณธรรมในการบริหารงาน

 ส่วนการพัฒนามหาวิทยาลัยจะเน้นการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีความเข้มแข็งทางด้าน

วิชาการมากย่ิงๆข้ึน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของคณาจารย์ ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ส�าหรับคณาจารย์ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ รวมทั้ง จัดตั้งกองทุนเงินรางวัลส�าหรับผลงานทางวิชาการ 

ที่ดีเด่น และสนับสนุนการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และพัฒนาระบบ

การศึกษาทางไกลให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

 ในด้านนักศึกษา จะคงความเป็นตลาดวิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ส่งเสริม 

ให้นักศึกษาทุกคนมีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ เพิ่มห้องอ่านหนังสือติดแอร์ ปรับภูมิทัศน์

ภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นักศึกษามี “จิตสาธารณะ” โดยบันทึกผลการท�ากิจกรรมลงในระเบียน

การศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

 นางสาวขวญัเรอืน  พานแก้ว  บณัฑิตคณะศึกษาศาสตร์  

ปีการศกึษา 2555 ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจ�า โรงเรยีน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (English Program) 

 ว่าทีร้่อยตรหีญงิพชัรา แก่นพ่วง บณัฑติคณะนติศิาสตร์  

ปีการศกึษา 2556 ปัจจบุนัเป็นนกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 

สถาบันการศกึษานานาชาติ  มหาวทิยาลัยรามค�าแหง

 นายอัครพนธ์ วัชรพลากร บัณฑิตคณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันเป็น

อาจารย์พิเศษ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 โอกาสนี ้รศ.ปรชีา รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีม.ร. 

กล่าวว่ามคีวามยนิดีท่ีบัณฑติท้ังสามได้สร้างชือ่เสยีง 

ให้กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษา จนขณะนี ้

ส�าเร็จการศึกษาและได้น�าความรู้ทางวิชาการและ

ประสบการณ์ชวีติ กลบัมาทุม่เทท�างานให้กบัมหาวทิยาลยั 

ขอให้ทั้งสามจงรักษาคุณงามความดีที่ได้สร้างมา

และอทิุศตนท�างานเพือ่มหาวทิยาลยั และประเทศชาติ

ต่อไป

 นางสาวขวญัเรอืน  พานแก้ว 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

ปี 2555 กล่าวว่าภาคภูมใิจท่ีตน

เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้สถาบัน

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครั้งนี้ 

เพราะรามค�าแหงสอนให้ลูกศิษย ์

เป็นผูม้คีวามรู้คูค่ณุธรรม เป็นผูม้ ี

จติอาสาและอทุศิตนเพือ่ประโยชน์แก่สงัคมจนท�าให้

นักศึกษาได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน 

ต่อเนื่องกัน 3 ปี แม้กระทั่งเรียนจบชั้นปริญญาตรี 

ยังมอบโอกาสให้มีหน้าที่การงาน ได้น�าวิชาความรู ้

ไปสอนหนังสือให ้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ซึง่ดิฉันต้ังใจจะทุ่มเทให้กบั 

การท�างานในหน้าที ่ และพร้อมทีจ่ะแสดงความสามารถ

ในการพัฒนาองค์กรด้วย

 ว่าทีร้่อยตรหีญงิพชัรา แก่นพ่วง 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน  

ปี 2556 กล่าวว่าตนมีความ 

ภาคภมูใิจทีส่ถาบนัได้รบัรางวลั 

เชดิชเูกยีรติ ดีใจมากกว่าตอนท่ี

ได้รับรางวัลเองเสียอีก เพราะ

เป็นเป้าหมายที่ตั้งใจว่าจะสร้าง

ชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยัและยงัได้เป็นต้นไม้ต้นหนึง่ 

ทีไ่ด้มโีอกาสสร้างออกซเิจนให้กบัสถาบัน ท่ีหล่อหลอม

ให้ลูกศษิย์มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ในชวีติ และเป็นผู ้

มจีติสาธารณะ ดฉัินได้น�าประสบการณ์ในการท�ากจิกรรม

ระหว่างวยัเรยีน มาประยกุต์ใช้และพฒันางานในเรือ่ง

กิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษานานาชาติ ซ่ึงก็ได้

รับการตอบรับและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ

มหาวทิยาลยัให้สงัคมภายนอกได้รูว่้า  รามฯเปิดโอกาส 

ในทุกด้านให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกด้วย

ม.ร. รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ             (ต่อจากหน้า 1)

(อ่านต่อหน้า 9)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มลูนธิเิสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ 

ได้จัดท�าหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

๖๐ พรรษา หรือ ๕ รอบในปีพุทธศักราช 

๒๕๕๘ 

 เป็นหนังสือชื่อเพราะมากคือ 

 ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

 ทีส่�าคญัคอื ได้ถ่ายทอดพระอจัฉรยิภาพ 

ด้านศลิปะทีท่รงสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ง 

นับแต่พระเยาว์จนปัจจุบัน

 พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็น

ทีป่ระจักษ์ชดัในใจของคนไทยตลอดมา ทัง้ 

 ด้านศิลปกรรม วรรณกรรม และ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

 ศาสตราจารย์พษิณุ  ศุภนมิติร กล่าวว่า 

พระองค์มีพระอัจฉริยภาพในทุกแขนง 

ทัง้ภาพจติรกรรม ภาพพมิพ์ ภาพวาดเส้น 

ภาพล้อ และภาพงานออกแบบ

 ส่วนงานภาพถ่ายนัน้ นติกิร กรยัวเิชยีร 

บอกว่า พระองค์ทรงได้รับค�าแนะน�า 

จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทกุๆ ภาพ 

พระองค์จะพระราชทานชื่อและค�าบรรยาย 

ท�าให้แต่ละรูปมีเรื่องราว ซ่ึงพระองค์

ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่ไม่เหมือนใคร

 ส�าหรบังานวรรณกรรม ทรงแตกฉาน

ทัง้กว ี นกัเขยีน และนกัแปล เป็นงานเขยีน 

ทีม่เีอกลกัษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา 

อรุณเวช อารัมภีร กล่าวไว้เช่นนั้น

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันที่ได้ใช้ความรู ้ความสามารถ 

ในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ อุทิศตน 

เพือ่ประโยชน์แก่สงัคม และสร้างชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลยั 

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 

44 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลาน-

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ส�าหรับ ผลการคัดเลือกมีนักศึกษาได้รับรางวัล

เพชรประดับรามฯ จ�านวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวฟ้าฤด ี

ทรงลักษณ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลงานคือ 

รางวัลเยาวชนดีเด่นประกายเพชร ครั้งที่ 10 ด้านการ-

พัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน จากกรุงเทพมหานคร  

ปี 2558, รางวลัเยาวชนดเีด่นแห่งประเทศไทย สาขาสภาเยาวชน 

บ�าเพญ็ประโยชน์และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเยาวชน 

ปี 2558, ฝ่ายสัมพันธ์องค์กรที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นของ 

องค์กรเยาวชน AIESEC ประเทศไทย ปี 2557, รองประธาน

สภาเยาวชนกรงุเทพมหานคร ปี 2556-2558, รองประธานชมรม 

AIESEC ฝ่ายสมัพนัธ์องค์กร เป็นต้น นายภวูนาถ เรอืงฤทธิ์ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ผลงานคือ คณะกรรมการ

รวมรุน่ยวุชนประชาธปิไตยประจ�าภมูภิาค (ภาคใต้) ส�านกังาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2557, ชนะเลิศโครงการ

อ่านเขยีนเรยีนรู ้ ชงิทนุการศกึษาธนาคารกรุงเทพผ่านงาน

วจิารณ์วรรณกรรม จากธนาคารกรงุเทพ ปี 2558, ชนะเลศิ 

การประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา “ชีวิตและผลงาน 

สด กรูมะโรหติ” จากมลูนธิ ิ สด-เนยีม กรูมะโรหติ ปี 2557,   

รองชนะเลิศอนัดบัสอง การประกวดบทกลอนเทดิพระเกยีรต ิ

12 สงิหาคม วนัแม่แห่งชาต ิคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั-

ราชภฏัจนัทรเกษม ปี 2557, รางวลัชมเชยการประกวดกลอนกระดาษ

งานประชนักลอนสด มหาวทิยาลยัรงัสติ ปี 2557  เป็นต้น

 นายปณุภทั พุ่มเรอืง นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ผลงานคอื รองชนะเลิศอนัดบัหนึง่ ในการน�าเสนอโครงการ 

รามฯรกัษ์ป่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สร้างฝายถวายในหลวง 

จากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ปี 2558, รองประธาน 

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า-

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปลูกหญ้าแฝก 50,000 ต้น ณ 

ค่ายฝึกรบพเิศษฤทธฤิาชยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นต้น 

และนางสาวฐติพิร สงิห์กลุ นกัศึกษาคณะมนษุยศาสตร์  

ผลงานคือ อาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาร่วมกับ 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, อาสาสมคัรพานกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติเยี่ยมชมบริเวณพระบรมมหาราชวังและวัด 

พระศรรีตันศาสดาราม, อาสาสมคัรร่วมจดักจิกรรม Human 

Run for Nepal สมทบทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัชาวเนปาล 

 ณ สวนวชิรเบญจทัศ โดย นิตยสาร A DAY เป็นต้น

  โอกาสนี้ “ข่าวรามคำาแหง” ได้มีโอกาสพูดคุย 

กับผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ถึงความรู้สึกและ

กิจกรรมที่ท�าประโยชน์ต่อสังคม

  นางสาวฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ 

นกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ กล่าวว่า 

ภาคภูมิใจและดีใจที่มหาวิทยาลัย

รามค�าแหงให้ความส�าคัญกับ

นัก ศึกษา ท่ีมี จิตอาสาและรัก 

ที่ จ ะ ท� า กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม 

ตนเองตั้งใจว ่าจะท�ากิจกรรม 

เช่นนี้ต่อไป และขยายขอบเขตเครือข่ายจิตอาสา และ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆ หันมาสนใจ

ท�ากิจกรรมควบคู่กับการเรียนด้วย

 “นักศึกษารามค�าแหงเป็นผู ้มีศักยภาพและม ี

ความสามารถมาก สามารถท�าสิ่งท่ีเป็นประโยชน ์

ให้กบัตนเอง สงัคม และประเทศชาติได้ อยากให้เพือ่นๆ 

นักศึกษาหันมาท�างานจิตอาสากันมากขึ้น รวมพลังกัน

เปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่และสงบสุขต่อไป” 

  นายภวูนาถ เรอืงฤทธิ ์นกัศึกษา

คณะศกึษาศาสตร์ กล่าวว่าการท�า 

กิจกรรมควบคู่กับการเรียนต้องรู้จัก

แบ่งเวลาให้ถกูต้อง และควรเลอืก

ท�ากิจกรรมทีช่ื่นชอบ เหมาะสมกับ 

ตนเอง  และเป็นกิจกรรมที่พัฒนา

ตนเองทัง้ร่างกายและจิตใจ รวมทัง้

ต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้วย

 “ภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลของการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติคร้ังนี ้ ต้ังใจจะท�ากิจกรรมดี

เพือ่สงัคมอย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้เทอมนีต้นเองได้มโีอกาส 

ไปฝึกสอน กจ็ะน�าความรูแ้ละประสบการณ์ดีๆ  ถ่ายทอด

เพื่อปลูกจิตส�านึกดีๆให้กับนักเรียนต่อไป”

  นางสาวฐติพิร สงิห์กลุ นกัศึกษา 

คณะมนษุยศาสตร์ กล่าวว่าเป็นเกยีรต ิ

อย่างสูงที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

และมอบรางวลัเพชรประดบัรามฯ 

ให้แก่ตนเอง เป็นความภาคภูมิใจ

ทัง้ตนเองและครอบครวั สญัญาว่า

จะท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ รวมทั้ง 

ช่วยรณรงค์เรื่องการแต่งกายชุดนักศึกษาด้วย และ

ขอฝากเพือ่นๆ นกัศึกษาว่าขอให้ต้ังใจเรียนและท�ากจิกรรม

ระหว่างเรยีน ถอืเป็นประสบการณ์ชวีติ ซึง่จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง และควรมีความรู้คู่คุณธรรม หมั่นท�าความด ี

แม้เพียงเล็กน้อย ถ้าเราท�าเช่นนี้ทุกคนก็จะเป็นความด ี

ที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอน (อ่านต่อหน้า 9)
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สาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 44 ปี  โดยมี

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2514 ถึงวันนี้มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาครบ 44 ปี มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังยึดมั่นในปณิธาน 

และปรชัญาเดมิทีจ่กัด�ารงความเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา เปิดโอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ให้แก่ผูป้รารถนาแสวงหาวชิาความรู ้ เข้ารบัการศกึษาวทิยาการ

ในสาขาวชิาต่างๆ อย่างกว้างขวาง และสามารถพฒันาศกัยภาพของบคุคลให้มคีวามรูส้งูขึน้ สามารถปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน ในองค์กรภาครฐั รฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้

เพื่อประกอบวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงปีนี้มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ 23 แห่งทั่วประเทศ  

ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ ใน 31 ประเทศ และจัดให้มีศูนย์สอบ 41 แห่งในประเทศ 

 ส�าหรับกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมดังนี้ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า  

รองอธิการบดีฝ ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย ์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 44 ปี โดยมี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรตัน์ รองอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

และเจ้าหน้าที่ ม.ร. ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

ร่วมกิจกรรม ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสงขลา 

 นายอดุม เศษโพธิ ์ ผู้ประสานงานสาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่สาขาฯ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน 

ร่วมถวายราชสกัการะแด่พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์ 

และพธิสีงฆ์ ถวายภตัตาหารและปัจจัยแด่พระสงฆ์ 

จ�านวน 9 รูป เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม ธรรมเนียม-

ปฏบิตัอินัดงีาม และแสดงออกถงึความกตญัญูกตเวท ี

ความรัก ความผูกพันและความสามัคคีของชาว

รามค�าแหง

 รองศาสตราจารย์

สรุศกัดิ ์ สจุรติวณชิพงศ์ 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร- 

จงัหวดับรุรีมัย์ นายกสมาคมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จังหวัดบุรีรัมย์ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลห้วยราช บคุลากร และนกัศกึษาปัจจบุนั 

ร่วมท�าพธิบีวงสรวงพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุ-

รามค�าแหงมหาราช และสกัการะพระพทุธนวราช 

รวมทั้งพระพรหมและศาลตายาย เนื่องในวัน-

สถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ณ สาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดบุรีรัมย์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู จัดพิธี 

วางพานพุ ่มถวายราชสักการะและบวงสรวง

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เน่ืองในโอกาสวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงครบรอบ 44 ปี โดยม ี

นายพศนิ โกมลวชิญ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัหนองบวัล�าภู 

เป็นประธานในพธีิพร้อมด้วยนายสมบรูณ์ โอฬารกจิเจรญิ 

รองผูว่้าราชการจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จังหวัดหนองบัวล�าภู คณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และศษิย์เก่า ร่วมวางพานพุม่ 

ถวายราชสกัการะฯ ณ ลานอนสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหง- 

มหาราช สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัหนองบวัล�าภู

 เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง 

ร่วมกันท�าบุญเล้ียงพระ ในโอกาสวันสถาปนา

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 44 ปี ณ สาขา-

วิทยบริการฯจังหวัดตรัง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  จิตต์พานิชย ์

รองอธิการบดีฝ ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา  

เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย ์

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัย ครบรอบ 44 ปี โดยมี คณาจารย์  

เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันร่วมพิธี 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา 

และช่วงเย็นมีงานเล้ียงสังสรรค์ของลูกพ่อขุนฯ 

โดยม ีนายภคัพงศ์  ทวพิฒัน์  ผูว่้าราชการจงัหวดัพงังา 

เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ม.ร. หัวหน้า

ภาคส่วนราชการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ 

เจ้าหน้าที่ร่วมงาน

สาขาฯ จังหวัดพังงา

สาขาฯ จังหวัดตรัง สาขาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

สาขาฯจังหวัดหนองบัวลำาภู

สาขาฯ จังหวัดสงขลา

ม. รามคำาแหง ทั่วประเทศจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครอบรอบ 44 ปี
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อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                        aseanlang_ram@yahoo.co.th

 ตอน เกินดุลทั้ง ๆ ที่ตั้งใจให้สมดุล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ค�าว่า “เกินดุล” และ “สมดุล” ที่ผมน�ามาตั้งเป็นชื่อของตอนนี้เป็นเรื่องของ

นโยบายการคลังซึ่งโดยทั่วไปเป็นนโยบายเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล 

ตามทฤษฎนีัน้นโยบายเช่นนีม้อียู ่ 3 แบบคอื นโยบายงบประมาณสมดลุ เกนิดลุ และขาดดลุ  

แต่จรงิ ๆ แล้วท�ากันอยูไ่ด้แบบเดยีวหรอื 2 แบบเท่านัน้คอืไม่ต้ังงบประมาณขาดดุลกส็มดุล 

 ต้องขอสรุปเบื้องต้นเสียก่อนว่าแต่ละนโยบายนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรซึ่งจะ

ต้องเริ่มต้นจากนโยบายงบประมาณขาดดุลก่อน การเริ่มที่งบประมาณขาดดุลไม่ใช่

เพราะเป็นนโยบายแบบที่ท�ากันอยู่มากที่สุดหรอกครับ แต่เป็นเพราะต้นก�าเนิด

ของนโยบายการคลงันัน้คดิขึน้มาเพือ่แก้ปัญหาเศรษฐกจิตกต�า่ และนโยบายการคลงั 

ที่จะต้องใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือนโยบายงบประมาณขาดดุลนั่นเอง

 นักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นต้นคิดการใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลและท�าให้

นโยบายแบบนีป็้อบปลูาร์มาจนปัจจุบันกค็อื เคนส์ (Keynes) นกัเศรษฐศาสตร์องักฤษ 

เขาเสนอแนวคิดจัดท�างบประมาณขาดดุลเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่

แห่งทศวรรษหลังปี ค.ศ. 1930 เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการยึดถือเป็นแบบแผน

ปฏิบัติกันว่าต้องจัดท�านโยบายงบประมาณให้สมดุลเท่านั้นคือถ้ารัฐบาลจัดเก็บ

รายได้มาได้เท่าไหร่ก็ให้ใช้จ่ายเท่านั้นอย่าใช้จ่ายเกินตัว เพราะถ้าเงินไม่พอใช้จน

ต้องไปกู้เงินมาใช้จ่ายก็ต้องถือเป็นความผิดพลาดบกพร่องในการบริหารเศรษฐกิจ

 หลักการจัดท�างบประมาณให้สมดุลก็คือรัฐบาลจะท�าการประมาณการ

รายรับว่าจะเป็นเท่าใดในปีงบประมาณที่จะมาถึง ซึ่งเป็นการประมาณการล่วงหน้า 

และในขณะเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลก็จะจัดท�าแผนงานว่าจะต้องใช้

จ่ายอะไรบ้างในปีงบประมาณเดียวกันเสนอขึ้นมาให้พิจารณา แต่โดยทั่วไปรายจ่าย

ท่ีเสนอมานั้นจะเสนอมาแบบเผื่อให้ตัด เพราะถ้าเสนอมาพอดี ๆ  ถ้าถูกตัดก็จะ 

ได้น้อยเกินไป พอน�าประมาณการรายได้กับรายจ่ายมาพิจารณาผลจึงมักจะเป็นว่า

รายจ่ายมากกว่ารายรับค่อนข้างแน่นอน

 การท�าให้งบประมาณสมดลุกค็อืให้เอาตวัเลขประมาณการรายรบัเป็นตวัตัง้ 

แล้วกห็ัน่งบรายจ่ายลงให้เหลอืเท่ากบัประมาณการรายรบัให้ได้ หลักการนีอ้าจไม่มปัีญหา 

อะไรนกัในยามเศรษฐกจิปกต ิ จะปวดหวัหน่อยกต็รงว่าจะตัดงบอะไรดเีท่านัน้แต่ยามที ่

เศรษฐกจิตกต�า่หรอืถดถอยซึง่รายได้รฐับาล (ส่วนใหญ่มาจากการเกบ็ภาษ)ี ลดน้อยลงไปมาก 

หลังจากตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นจนหมดแล้วเหลือที่จ�าเป็นสูงสุดเท่านั้น รายจ่ายก็ยัง

มากกว่ารายรบัอยูอ่กีมาก  ตอนนีแ้หละครับท่ีเป็นปัญหาใหญ่เพราะไม่รูจ้ะตดัอะไรแล้ว

 เนือ่งจากเคนส์เห็นว่าเศรษฐกิจตกต�า่แห่งทศวรรษหลงัปี ค.ศ. 1930 เกดิเพราะ 

รายจ่ายในระบบเศรษฐกจิมน้ีอยเกนิไป  ทางแก้ทีเ่ขาเสนอจงึต้องท�าให้รายจ่ายมมีากขึน้ 

หลกัการกค็อืรฐับาลใช้จ่ายเพ่ือให้เงินตกไปถึงมือประชาชน แล้วประชาชนกน็�าเงนินัน้ 

ไปใช้จ่ายต่อ ๆ ไปอีกเป็นทอด ๆ แบบที่ท่านผู้อ่านอาจเคยได้ยินเพลงโฆษณาที่ว่า 

“เงินก�าลังจะหมุนไป ก�าลังจะหมุนไป” นั่นแหละครับ เม่ือรัฐบาลต้องใช้จ่าย

กระตุน้เศรษฐกจิเพิม่ขึน้ในยามทีร่ายได้ตกต�า่เช่นนี ้กท็�าให้ไม่มทีางทีจ่ะท�างบประมาณ

สมดุลได้ ต้องขาดดุลแน่ ๆ เพียงแต่ว่าตามหลักการนี้งบประมาณขาดดุลกลายเป็น

เรื่องจ�าเป็นต้องท�าแล้ว ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลแต่อย่างใด

 ก่อนปี ค.ศ. 1930 รัฐบาลแต่ละประเทศไม่ค่อยกล้าจะปล่อยให้งบประมาณ

ขาดดลุสกัเท่าไหร่ แต่พอมหีลกัการสนบัสนนุว่าท�าได้เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยปล่อยให้

งบขาดดลุกนัอย่างแพร่หลาย เพยีงแต่อ้างว่าพยายามจะท�าให้งบประมาณสมดลุโดยเรว็ทีส่ดุ 

ประเทศที่เห็นว่าร�่ารวยเช่นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ซาอุฯ นั้นตั้งงบฯ ขาดดุลกันทั้งนั้น

 เชื่อไหมว่าประเทศไทยเป็นหนึง่ในไม่กี่ประเทศในโลกช่วงหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ที่จัดท�างบประมาณให้สมดุลได้ต่อเน่ืองถึงเกือบ 10 ปี แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับ 

เป็นช่วงปีพ.ศ.2531-39 โน่น ช่วงนัน้เศรษฐกจิเตบิโตดที�าให้สามารถจดัท�างบประมาณ

สมดลุได้ ยกเว้นปีพ.ศ. 2537 เท่านัน้ทีต่ัง้งบขาดดลุ แต่เนือ่งจากงบประมาณนัน้ตัง้ขึน้

ก่อนจะใช้จ่ายจรงิ ผลจงึปรากฏว่าแม้จะตัง้งบประมาณสมดลุคอืประมาณการรายรบั

เท่ากบัประมาณการรายจ่ายแต่เนือ่งจากเศรษฐกจิดมีาก ๆ รายรับทีจั่ดเก็บจริงจึงมากกว่า

รายจ่ายจริงปีละหลายหมื่นล้านบาท บางปีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นแสนล้านก็ม ี

ทีส่�าคญัคอืปีพ.ศ. 2537 ซึง่ประมาณการว่ารายรบัไม่พอใช้จ่ายแท้ ๆ พอส้ินปีงบประมาณ

รายรับจริงยังสูงกว่ารายจ่ายจริงได้หลายหมื่นล้าน

 นี่แหละครับเป็นที่มาของชื่อตอนที่ว่าเกินดุลทั้ง ๆ ที่ตั้งใจให้สมดุล

 การไปตลาดเพื่อจับจ่ายซื้อของที่ตลาดถือเป็นกิจวัตรส�าคัญประการหนึ่ง 

ส�าหรับแม่บ้านพ่อบ้านหรือบรรดาลูกๆหลานที่ชอบที่จะไปเที่ยว เลือกชมและ 

เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ  วันนี้ผมเลยอยากน�าเสนอบทสนทนาส้ันๆ เกี่ยวกับการ 

ไปซือ้ของทีต่ลาดกนั แต่ก่อนอืน่เราท�าความรูจั้กค�าศพัท์เก่ียวกับตลาดในภาษามลายูกันก่อน 

ค�าว่าตลาด เราเรียกว่า pasar ค�าว่าปาซัรน้ี ซึ่งมีความแตกต่างจากค�าว่า kedai 

แปลว่า ร้าน เช่น ร้านตัดผม kedai gunting rambut (เกอดัย กูนติง รัมบุต) 

ในมาเลเซียเราจะพบตลาดหลายชื่อเรียกขึ้นอยู่กับเวลา และผลผลิตที่น�ามาขาย 

เช่น  pasar tani (ปาซัร ตานี) เป็นตลาดทางการเกษตร จะขายผลผลิตของเกษตรกร 

เป็นหลัก เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์เป็นต้น ส่วน pasar pagi  (ปาซัร ปากี) 

ตลาดเช้าจะเป็นเหมอืนตลาดสดในบ้านเรา ทีเ่น้นการขายอาหารสดพวกเนือ้สตัว์ต่างๆ 

ผักผลไม้และอื่นๆ และ pasar malam (ปาซัร มาลัม) ตลาดกลางคืนจะเป็นตลาด 

ที่เริ่มขายช่วงเย็นจนค�่า สิ่งของที่ขายก็มักจะเป็นอาหารส�าเร็จรูป เสื้อผ้า ข้าวของ 

เครือ่งใช้ต่างๆและอืน่ๆ ครบั เรารูจ้กัค�าว่าตลาดกนัไปแล้วนะครบั ทีน่ีเ้รามาดบูทสนทนา

เกี่ยวกับการซื้อของที่ตลาดกัน 

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Puan/Tuan mahu apa ปวน/ตวน มาฮู อาปา คุณต้องการอะไร

Saya mahu beli sedikit 

ikan, udang dan sotong

ซายา มาฮู เบอลี เซอดีกิต  

อีกัน อูดัง ดัน โซตง

ฉันต้องการซื้อปลา กุ้งและ

ปลาหมึกสักหน่อย

Ini ada ikan merah besar-

besar, udang dan sotong. 

Baru saja ditangkap . 

Masih segar

อีนี อาดา อีกัน เมระห์

เบอซัร เบอซัร อูดัง ดัน 

โซตง บารู ซายา ดีตังกัป 

มาซิห์ เซอกัร

นี่มีปลาแดงตัวใหญ่ๆ กุ้ง

และปลาหมึกที่เพิ่งจับมา 

ยังสดอยู่เลย

Ikan ini berapa harganya 

satu ekor?

อกัีน อนี ีเบอราปา ฮรักาญา 

ซาตู เอโกร

ปลานี่ราคาตัวละเท่าไร

Maaf puan/tuan.Kami 

tidak menjual kira ekor .

Kami menjual kira kilo.

มาอฟั ปวน/ตวน กาม ีตดีะก์ 

เมินยูวัล กีรา  เอโกร

กามี เมินยูวัล กีรา กิโล

ขอโทษครบัคณุ เราไม่ขาย

เป็นตวั เราขายเป็นกโิล

Oh, maaf. Berapa

harganya sekilo?

โฮ. มาอัฟ เบอราปา ฮัรกาญา 

เซอกิโล

โฮ้ ขอโทษ กิโลละเท่าไร

Murah saja, seratus baht 

sekilo.

มูระห์ ซายา เซอราตูส 

บาท เซอกิโล

ถูกๆเอง หนึ่งร้อยบาท

ต่อกิโล

Mahal sekali. Bolehkah

kurang sedikit?

มาฮัล เซอกาลี โบเละห์กะห์ 

กูรัง เซอดิกิต 

แพงจัง ลดหน่อยได้ไหม?

Puan/tuan ini harga mati. ปวน/ตวน อีนี ฮัรกา มาตี คุณนี่เป็นราคาตายตัว

Kalau begitu, berikan 

saya seekor ikan ini, 

setengah kilo udang dan

 sotong sekilo.

กาเลา เบอกีตู เบอรีกัน 

ซายา เซอเอโกร อีกัน อีนี 

เซอเตองะห์ กิโล อูดัง ดัน 

โซบาตง เซอกิโล.

ถ้าอย่างนั้น เอาปลานี้

ให้ฉนัหนึง่ตวั กุง้ครึง่กโิลกรมั 

และปลาหมกึหนึง่กโิลกรมั

Baik puan/tuan. 

Semuanya 250 baht. 

บาอกิ ปวน/ตวน เซอมวัญา 

ดวุา ราตสุ ลมิาปโูละห์ บาท

ได้ครับคุณ ทั้งหมด 

250 บาท

 เมื่อเราได้เรียนรู้บทสนทนาข้างต้นแล้ว บางคนอาจสงสัยว่า ค�าว่า Puan /Tuan 

(ปวน/ตวน)มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ค�าว่า Puan นัน้ใช้เรยีกผูห้ญงิ ส่วนค�าว่า Tuan 

ใช้เรียกผู้ชายครับ ส�าหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่  



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

งานฉลองคริสต์มาสในเยอรมนี
รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด   คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 7)

 หากใครมโีอกาสได้ไปเทีย่วเยอรมนใีนช่วงนี ้จะสังเกตเห็นว่าในเมอืงต่างๆ 

มกีารเตรยีมการฉลองงานส�าคญัทีส่ดุทางศาสนาครสิต์ซึง่ปีหนึง่จะมเีพยีงหนเดยีว 

ซ่ึงก็คืองานคริสต์มาสนั้นเอง ตามย่านการค้าในเมืองต่างๆจะคึกคักเต็มไปด้วย

ผู้คนที่ออกมาหาซื้อของขวัญเตรียมให้แก่คนในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย 

โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นตามห้างใหญ่คนแทบจะเหยียบกันตาย

เพราะต้องแย่งกันซื้อของและเข้าคิวจ่ายเงินเป็นแถวยาวๆ  คนเยอรมันจะมีการ 

ท�ารายการว่าจะซื้ออะไรให้แก่ใครบ้าง ของที่ให้กันนั้นก็จะมีการถามเจ้าตัวก่อน

ว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษ เพราะถ้าเสาะหาของขวัญที่คนรับไม่ถูกใจและไม่เป็น

ที่ต้องการ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ดังนั้นการถามไถ่กันก่อนท่ีจะเสาะหาซื้อ

สิ่งของนั้น เป็นเรื่องปกติของคนเยอรมัน

 ส่วนเร่ืองการห่อของขวญั ตามห้างใหญ่กจ็ะมบีรกิารห่อให้ฟรบ้ีาง ไม่ฟรบ้ีาง 

ส่วนใหญ่คนเยอรมันจะประหยัดและเห็นความส�าคัญในการช่วยกันรักษา 

ส่ิงแวดล้อม ดังนั้นการให้ของขวัญกันภายในครอบครัวก็อาจมีการตกลงกันว่า 

ทกุคนจะใช้วสัดเุหลอืใช้แล้ว เช่น ใช้กระดาษหนังสือพมิพ์ห่อของขวญัให้กนัและกนั 

และไม่มีการใช้รบิบ้ินทีใ่ช้แล้วต้องทิง้  และกลายเป็นมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม เป็นต้น

 ในช่วงเดอืนตลุาคมเป็นต้นไปเราจะเหน็ขนมท่ีใช้ในการฉลองงานครสิต์มาส  

ซึง่ส่วนใหญ่ท�าจากชอ็กโกแลตโดยท�าเป็นรปูซานตาครอสหลากสี หลายรูปแบบ 

ลานตาไปหมดจนเลอืกไม่ถกูเอาเสยีเลย ขนมต่างๆ ทีท่�าจากน�า้ตาลและแป้งต่างๆ 

ท�าไว้ล่อตาล่อใจได้อย่างที่ไม่สามารถจะอดใจที่ไม่ซื้อได้ ในช่วงนี้คนเยอรมัน 

น�้าหนักขึ้นกระฉูดทีเดียวหากไม่ระวัง 

 บางเมืองจะมีขนมส�าหรับงานฉลองที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษ เช่น ที่เมือง 

Nürnberg จะมีขนมหวานชื่อดัง ที่เรียกว่า Lebkuchen  มีส่วนผสมของแป้ง 

เครื่องเทศและอบเชย เคลือบน�้าตาลและช็อกโกแลตรสชาติอร่อยหนักท้องด ี

หรือที่เมือง Dresden จะมีขนมที่รับประทานกันในช่วงเทศกาลนี้ ที่เรียกว่า  

Stollen ท�าเป็นรูปคล้ายทารก (เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูตอนก�าเนิดเป็นทารก 

ห่มด้วยผ้าอ้อมสีขาว) ขนมที่โรยด้วยน�้าตาลขาวๆ  จึงเหมือนทารกน้อยห่อด้วย 

ผ้าอ้อมขาว เป็นต้น

 

 ในใจกลางเมืองต่างๆของเยอรมนี ไม่ว่าเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ จะมีการ

จัดบรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลที่ผู้คนระลึกถึงวันที่พระเยซูประสูติในโลกเพ่ือ

ช่วยเหลือมวลมนุษย์ โดยจะมีการประดับไฟทั่วเมืองให้สว่างไสว มีการตั้งต้นสน

ขนาดใหญ่หน้าศาลากลางหรือหน้าโบสถ์ใหญ่ของเมืองพร้อมประดับประดา

ไฟอย่างสวยงาม และอาจมีการจัดฉากจ�าลองเหตุการณ์ขณะพระเยซูประสูติใน

คอกสตัว์ ทีเ่มอืงเบทเลเฮม ประเทศอสิราเอล ท�าให้คลายบรรยากาศทีท่ัง้หนาวเหน็บ 

และหดหู่ของฤดูไปได้มาก ที่ส�าคัญคือต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไป 

จะมตีลาดครสิต์มาสทีเ่ตม็ไปด้วยร้านค้าทีข่ายสนิค้าและของรบัประทานทีเ่ก่ียวกับ

เทศกาลนีเ้ป็นส่วนใหญ่ในแทบทกุเมอืงเลก็เมอืงน้อยในเยอรมน ี ตลาดนีม้กัตัง้อยู ่

กลางใจเมอืงซึง่เป็นลานกว้างๆ มกีารน�าเอาต้นสนขนาดใหญ่มาตัง้ให้เด่นเป็นสง่า

พร้อมประดับประดาด้วยไฟงดงามตระการตา การจัดตลาดก็อยู่ในการควบคุม 

ของเมอืงนัน้ โดยจดัให้มร้ีานทีม่ลีกัษณะคล้ายๆกนั เช่น ท�าด้วยไม้เป็นรปูกระต๊อบ

หรืออาจเป็นเต็นท์ที่กว ้างแต่ดูแล ้ว 

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยสวยงามด ีร้านต่างๆ

จะขายสินค้าท่ีใช้ประดับบ้าน หน้าต่าง 

และต้นสนที่แทบทุกบ้านจะน�ามาตั้ง

ในห้องรับแขก และที่หน้าบ้าน หากเรา 

เดินเล่นไปตามถนนยามค�่าคืนก็จะเห็น 

ไฟประดบัประดาเป็นรปูต่างๆ ทีห่น้าต่างบ้าน 

แทบทุกบ้าน หากใครได้มีโอกาสไปยืน

อยู่ในเมืองที่หนาวเหน็บ แต่มีไฟสีสวย

ส่องกระพริบอยู่ท่ัวไป ก็จะรู้สึกอบอุ่น

ข้ึนมาอย่างประหลาดและซาบซึ้งกับ

บรรยากาศแสนจะโรแมนติกที่ไม่อาจ

จะบรรยายได้ นอกจากร้านดังกล่าวแล้ว ยังมีร้านขายขนมหวานแสนอร่อย 

ทีม่ใีห้ชมิในเทศกาลนีเ้ท่านัน้ เช่น ขนมคกุก้ีทีม่รีปูร่างหน้าตาโดยน�ามาจากเรือ่งราว 

การประสตูขิองพระเยซ ู เช่น เป็นรปูสตัว์ รปูดาวบ้าง รปูต้นสนบ้าง และชอ็กโกแลต

หลากหลายรูปแบบ รวมถึงขนมที่ใช้ฉลองเฉพาะในเทศกาลน้ีที่กล่าวแล้ว 

ข้างต้น นอกจากนีย้งัมร้ีานขายเครือ่งดืม่ทีท่�ามาจากไวน์แดงผสมเครือ่งเทศ ทีเ่รยีกว่า 

Glühwein และ Feuerzangenbowle ที่ท�ามาจากการเผาน�้าตาลก้อนให้ละลาย 

ลงไปในเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์และน�้าผลไม้ เคร่ืองดื่มเหล่านี้มีให้ชิมแค่

ปีละหนเท่านัน้ช่วยให้หายหนาวได้ดีทีเดียว หากใครหวิกม็ท้ัีงไส้กรอกย่าง เนือ้ย่าง 

และอาหารเยอรมันหลากหลายให้รับประทานได้ทั่วตลาดเลยทีเดียว 

 ในช่วงนี้คนเยอรมันถือโอกาสนี้นัดพบเพื่อสังสรรค์และพาครอบครัว

ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้าน ตลาดนี้จะมีไปจนถึงก่อนวันที่ 24 ธันวาคม

เท่านั้น

 

 

ประมาณกลางเดอืนธนัวาคม คนเยอรมนัจะเริ่ม

ลางานเพื่อพักผ่อนยาวไปจนถึงปีใหม่เพื่อ

ท่องเที่ยวหรือเพื่อเตรียมฉลองคริสต์มาส

กับครอบครัว ลูกหลานท่ีเรียนหนังสือหรือท�างานที่เมืองอื่นๆ ก็เริ่มทยอย 

กันกลับบ้าน 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

งานฉลองคริสต์มาสในเยอรมน ี (ต่อจากหน้า 6)

ช่วงก่อนคริสต์มาสเราจะเห็นผู้คนคราคร�่าเต็มสถานีรถไฟ และสถานีรถบัส 

บนรถไฟน้ันแออัดยัดเยียดแทบต้องนั่งพื้นกันไป ส่วนใครท่ีมีรถส่วนตัวก็ต้อง

วางแผนดีๆ เพราะรถจะติดมากเป็นหลายๆ ชั่วโมงกว่าผู้เดินทางจะถึงจุดหมาย

ปลายทาง  นอกจากนี้คนเยอรมันจ�านวนไม่น้อยที่นิยมฉลองเทศกาลดังกล่าว

ด้วยการท่องเที่ยวในแถบเอเชียหรือในประเทศเพ่ือนบ้าน หรือแม้แต่ภายใน

เยอรมนีเอง ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว โรงแรมจะเต็ม ในแถบทางใต้ที่มีภูเขาสูง 

ผู้คนก็ถือโอกาสไปเล่นสกีและฉลองกันในภัตตาคารเป็นการเปล่ียนบรรยากาศ

ไปอีกแบบ

 ในช่วงเดอืนธนัวาคมเป็นช่วงทีเ่รยีกว่า Adventzeit  คอืเป็นช่วงเวลาการรอ 

ให้ถงึวนัที ่24 ซึง่เป็นวนัทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละส�าคญัส�าหรบัชาวครสิต์ในเยอรมนทีกุคน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงการรอและการเสด็จมาประสูติยังโลกของพระเยซู 

คนเยอรมันจะน�าเทียนจ�านวนสี่เล่มมาวาง

บนโต๊ะและจะจุดเทียนหนึ่งเล่มก่อนในวัน

อาทิตย์แรก และจุดเทียนเล่มต่อๆไปในวัน

วันอาทิตย์ถัดไปจนครบสี่อาทิตย์ และใน 

วันอาทิตย์ที่ส่ีของเดือน เทียนทุกเล่มจะถูก

จุดพร้อมกันหมด 

 จริงๆแล้วงานฉลองคริสต์มาสในเยอรมนีจะเป็นงานที่ฉลองกันเงียบๆ

ภายในครอบครวัและญาตทิีส่นทิจรงิๆ เท่านัน้ ไม่นยิมชวนเพือ่นฝูงหรอืเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ

มาร่วมงานด้วย ก่อนวนัที ่24 ธันวาคมสมาชิกในครอบครวัทกุคนกจ็ะมาพร้อมหน้ากนั 

พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันเป็นชั่วโมงๆ พิธีส�าคัญทางศาสนานั้นจะมีใน

วันที่ 24 ธันวาคมเท่านั้นและจะฉลองเมื่อสมาชิกมาพร้อมหน้าแล้ว ล�าดับแรก

ทุกคนจะเดินทางไปโบสถ์ที่ใกล้บ้าน พิธีในโบสถ์นี้เริ่มประมาณสี่โมงเย็นซึ่งก ็

เริ่มมืดแล้ว ในโบสถ์จะมีการจัดมุมแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่พระเยซูประสูติ

ในคอกสัตว์ไว้อย่างน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเท่ียวและให้เด็กๆได้สนใจและ 

รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนา พ่อแม่จะชี้ชวนให้ลูกๆมาที่มุมดังกล่าว และอธิบาย 

เล่าเร่ืองราวให้ลูกเล็กๆ ฟัง หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลา พิธีในโบสถ์เร่ิมจากการ 

ร้องเพลงเกี่ยวกับพระเจ้าและมีพระบาทหลวงกล่าวถึงความส�าคัญของวันนี้ 

พร้อมทั้งมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู และถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ 

ในชีวิตของตนจากผู้ที่ศรัทธาในค�าสอนของพระองค์ สลับไปมา ไม่น่าเบ่ือเลย 

และตอนร้องเพลงร่วมกันทุกคนต้องยืนขึ้น สังเกตเห็นได้ว่าเด็กเล็กนั่งเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและส�ารวมดี พร้อมร้องเพลงตามผู้ใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว 

และทีน่่าสนใจคอื มกีารแสดงละครของเดก็เลก็ชัน้ประถมเรือ่งตอนก�าเนดิพระเยซู

ในโบสถ์ด้วย ยิง่ท�าให้เดก็ๆเข้าใจเรือ่งราวต่างๆทีเ่กีย่วกบัพระเยซูได้ดข้ึีน ปิดท้าย

ด้วยการร้องเพลงคริสต์มาสที่แสนจะไพเราะหลายๆเพลง ท้ายสุดก็มีการบริจาค

เงินตามแต่จะศรัทธาให้แก่โบสถ์ แล้วจึงแยกย้ายกันกลับเพื่อไปฉลองกันอย่าง

จริงๆจังๆ ที่บ้าน

 การฉลองภายในครอบครวัทีบ้่านใครบ้านมันนั้นไม่ต่างกันมาก เริ่มจากการ

จัดหาซื้อต้นสนจริงๆมาตั้งภายในบ้าน มีการน�าเอาของขวัญที่ต้องการจะใหก้ัน

และกันวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส ซึ่งใต้ต้นคริสต์มาสนั้นก็จะมีการน�าตุ๊กตาที่แสดง

เรื่องราวของการประสูติของพระเยซูมาต้ังประดับไว้เป็นการเพิ่มบรรยากาศ 

สีสันของงานฉลองและให  ้

ระลึกถึงพระองค์  ภายในบ้าน 

จะได้กล่ินหอมอบอวลไปด้วย 

อาหารคาวหวาน พ่อแม่เยอรมัน

มักเน้นให้ลกูๆ อบขนมเทศกาล

ด้วยตัวเอง แล้วเก็บใส่โหล 

หรือน�ามารับแขกและเตรียม 

รับประทานกันไปเรื่ อยๆ

จนถึงวนัขึน้ปีใหม่ ส่วนอาหารคาวจะมไีก่งวงอบราดซอสเป็นหลัก รับประทาน 

กับขนมปังเยอรมันแสนอร่อยและสลัดต่างๆ เช่น สลัดผัก หรือสลัดมันฝรั่ง 

เป็นต้น แถมตามด้วยขนมหวานท่ีเป็นเค้ก พุดด้ิงต่างๆ ชอ็กโกแลตและขนมหวาน 

ทีอ่บเอง บางบ้านกจ็ดัของบนโต๊ะทีใ่ช้อปุกรณ์ทกุอย่างเป็นรปูเกีย่วกบัวนัครสิต์มาส 

ท�าให้บ้านทั้งบ้านมีชีวิตชีวา และมีบรรยากาศของเทศกาลนี้อย่างแท้จริง

 

 หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มีการให้หรือแลกของขวัญกัน  

เป็นธรรมเนียมว่าผู้รับต้องเปิดของขวัญดู และขอบคุณผู้ให้ หลังจากนั้นอาจม ี

การพุดคุยกันถึงเร่ืองต่างๆไปจนเลยเที่ยงคืน ส่วนในเช้าของวันใหม่คือวันที่  

25 ธันวาคมนั้น เป็นวันหยุดที่ทุกคนตื่นสายมาก และไม่มีอะไรที่ต้องฉลองเป็น

พิเศษ มีเพียงการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และบ่ายๆ ก็ออกไปเดินเล่นกัน

ตามสวนสาธารณะหรือตามป่าสงวนหากอากาศดี บ่ายจัดๆ ก็ดื่มชากาแฟและ

รับประทานขนมเค้กร่วมกัน ญาติที่มาอาจจะขอตัวกลับเลยในเย็นวันนั้นหรือ

อาจจะพักอยู่อีกจนถึงปีใหม่ก็ได้

 งานฉลองคริสต์มาสถือได้ว่าเป็นงานส�าคัญและมีความหมายมากส�าหรับ 

คนเยอรมนั ปีหนึง่มเีพยีงหนเดียวท่ีสมาชกิในครอบครวัจะได้มโีอกาสฉลองงานนี้

ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง สังคมในเยอรมนีเป็นสังคมที่สอนให้ลูกหลานมีอิสระ 

ดูแลตัวเองได้ตั้งแต่อายุ 17 หรือ 18 ปี ส่วนใหญ่จะออกจากบ้านไปเพื่อท�างาน

เลี้ยงดูตนเอง หรือหาเงินเรียนหนังสือเองได้ ดังนั้นครอบครัวในเยอรมนีมักจะ

เหลือแต่พ่อแม่อยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยว คนแก่ก็อยู่คนเดียวบ้างอยู่บ้านคนชราบ้าง

ทั้งๆที่มีลูกหลาน สังคมแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเป็นสังคมที่สอน

ให้เด็กรู้จักคิด มีอิสระทางความคิด เป็นผู้ใหญ่เร็ว ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็น

ภาระต่อพ่อแม่ แต่ข้อเสียคือเป็นสังคมที่ไม่ค่อยอบอุ่น มีการใช้ชีวิตที่โดดเดี่ยว 

สร้างคนให้เป็นปัจเจกบุคคลสูง ไม่นิยมอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือน

สังคมไทยในชนบททีก่�าลังเปลีย่นไปในทางเดยีวกนัเช่นกนั ครอบครัวทีม่ลีกูหลาน

แล้วกลับมาร่วมฉลองกันพร้อมหน้าพร้อมตาในเทศกาลต่างๆนั้น ถือว่าเป็น 

ครอบครัวที่โชคดี การกลับมาพร้อมหน้ากันท�าให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่ยังอยู ่

มีความสุข ดีใจที่ได้เห็นลูกหลาน คลายความเหงาลงได้ จะเห็นว่าลักษณะสังคม

ของคนเยอรมันเป็นสังคมโดด ไม่ค่อยผูกพันกันมากแบบสังคมไทย ในเยอรมนี

มีคนแก่จ�านวนมากที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยไม่มีลูกหลานมาเอาใจใส่ดูแล  

ดังนั้นคนที่อยู่คนเดียวและไร้ญาติมักเกิดอาการซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในช่วงนี้

ทุกๆปีดังที่เป็นข่าวอยู่เสมอว่ามีคนแก่เยอรมันที่ฆ่าตัวตายในช่วงคริสต์มาส

จ�านวนไม่น้อยเลยทีเดียว



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ชาเขยีวพร้อมดืม่เป็นตลาดทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

พร้อมกับการแข่งขนัทีร้่อนระอดุ้วยมลูค่าตลาดมหาศาล 

และเติบโตอย่างร้อนแรง ข้อมูลจากนิตยสาร Maeketeer 

มูลค่าตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม ปี พ.ศ. 2554 มูลค่า 9,100 

เติบโต 21% ปี พ.ศ. 2555 มูลค่า 13,000 เติบโต 30%  

ปี พ.ศ. 2556 มูลค่า 16,500 เติบโต 25% และปี พ.ศ. 2557 

มูลค่า 18,400 เติบโต 15% โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

2 ยี่ห้อยักษ์ใหญ่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเบียดกัน

ชนิดหืดขึ้นคอ

 ต้นทุนชาเขยีวพร้อมดืม่ ตามทีผู่ป้ระกอบการยืน่มา 

ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตชาเขียว

พร้อมดืม่ ขนาดขวดละ 500 ซซี ีมต้ีนทนุประมาณ 8.50 บาท 

แบ่งเป็น ค่าวัตถุดิบ เช่น ใบชา น�้า น�้าตาล และ กลิ่น  

รวมกนัประมาณ 1.50 บาท/ขวด ค่าภาชนะบรรจปุระมาณ  

5 บาท/ขวด ค่าใช้จ่ายการผลติ เช่น ค่าแรงงาน ไฟฟ้า ประมาณ 

2 บาท/ขวด ที่ผ่านมาการเก็บภาษีจะเก็บหน้าโรงงาน 

และบนราคา CIF (Cost Insurance Freight discharging  

port) ความหมายคือ ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ +  

ค่าประกันภัยสินค้าเสียหาย ในขณะขนส่ง

 แน่นอนว่าล�าพังเพียงชาเขียวอย่างเดียวเป็นคุณ 

ต่อร่างกาย แต่นั่นหมายถึงบริโภคอย่างถูกควร 

 ข้อมลูจากส�านกังานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยยืนยันความจริงข้อนี้ เนื่องจาก

มงีานวจิยัมากมายสนบัสนนุว่า การด่ืมชาเขยีวมีประโยชน์ 

ไม่ว่าจะเป็นฤทธิใ์นการลดความอ้วน ช่วยเผาผลาญพลงังาน

และไขมัน รวมถึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและ 

ระดบัน�า้ตาลในเลอืด นอกจากนี ้ ยงัมงีานวชิาการท่ียนืยนั 

อกีว่า ชาเขยีวมฤีทธิต่์อต้านการเกดิโรคของหลอดเลอืดหวัใจ

และช่วยลดอตัราเสีย่งต่อการเกดิโรคมะเรง็ ตามทีไ่ด้กล่าว

มาแล้วข้างต้น

     แต่ทว่าชดุความจรงิข้างต้นนี ้อาจใช้ไม่ได้กบั “ชาเขยีว” 

ที่เต็มไปด้วยส่วนผสมของ “น�้าตาล” ซึ่งวางขายอยู่ตาม

ร้านสะดวกซื้อในปัจจุบัน

 ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ความเข้าใจอันคลาดเคลื่อน

ของผู้บรโิภคทีมั่กมองประโยชน์ของชาเขยีวเพยีงด้านเดยีว 

โดยละเลยภัยร้ายที่แฝงอยู่ คือ ความหวานเกินระดับที่

เหมาะสมและเกินความจ�าเป็นของร่างกาย

 อกีทัง้ เม่ือได้รบัแรงหนนุเสรมิจากกจิกรรมส่งเสรมิ

การตลาด ซึง่สอดรบักบัพฤตกิรรมและค่านยิมของคนไทย 

เช่น การเสี่ยงดวง-การแทงหวย ด้วยแล้ว ยิ่งท�าให้เกิด

การบริโภคอย่างไม่เหมาะสมขึ้น

 ข้อมลูจากส�านกังานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุต่อไปว่า ถ้าบริโภคชาเขียว 

ในปรมิาณทีส่งู (2,500 มก./กก.) และตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

(5 วนัขึน้ไป) จะก่อให้เกิดผลเสียต่อตบั และความเป็นพิษ

ต่อตบัดงักล่าวจะรนุแรงขึน้หากผู้บริโภคอยู่ในอาการไข้

 นอกจากนี้ การดื่มชาเขียวยังมีผลต่อโภชนาการ 

เพราะชาเขยีวจะขดัขวางการดูดซมึธาตุเหลก็ จงึไม่เหมาะสม

กับผู้ป่วยด้วยโรคโลหิตจาง  หญงิต้ังครรภ์  เด็กวยัเจริญเติบโต

     ส�าหรับเร่ืองปรมิาณ “น�า้ตาล” ท่ีมากเกินกว่าความต้องการ

ของร่างกายนั้น องค์การอนามัยโลก (World Health  

Organization: WHO) เคยออกค�าแนะน�าให้คนปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการบริโภคน�้าตาล โดยควรบริโภคในปริมาณ

ที่น้อยกว่า 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน

 กล่าวโดยง่าย ปรมิาณน�า้ตาลทีเ่หมาะสมในแต่ละวนั

เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ควรบริโภคไม่เกิน 25 กรัม หรือ 

6 ช้อนชา/วันเท่านั้น

 ค�าแนะน�าด้านสุขภาพดังกล่าวกลับสวนทาง 

โดยส้ินเชิงกบัปรมิาณน�า้ตาลทีผ่สมอยูใ่นชาเขยีวพร้อมดืม่ 

โดยผลการทดสอบชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อหนึ่ง ขนาด 

500 มิลลิกรัม ในหลายรสชาติ พบว่ามีน�้าตาลตั้งแต่ 

13.6 ช้อนชา 13.1 ช้อนชา 8.3 ช้อนชา หรอืแม้แต่ทีร่ะบวุ่า 

“รสต้นต�ารับ”  ยังมีน�้าตาลถึง 7.8 ช้อนชา

 นัน่หมายความว่า การบรโิภคชาเขยีวพร้อมด่ืม 1 ขวด 

ร่างกายจะได้รับน�้าตาลเกินปริมาณที่จ�าเป็นในหนึ่งวัน

     อีกหนึ่งผลส�ารวจที่ใช้ยืนยันอันตรายของชาเขียว

พร้อมดื่มและช่วยฉายภาพพฤติกรรมการบริโภค 

ที่ไม่เหมาะสมมาจากส�านักวิจัยเอแบคโพลล์ ที่ท�าการ

ส�ารวจเรื่อง “ปัญหาสุขภาพของประชาชนหลังจากดื่ม

ชาเขียวบรรจุขวด : ใครต้องรับผิดชอบ” โดยผลการ

ส�ารวจชี้ชัดว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง หรือ 50.8% 

เข้าใจว่าชาเขยีวพร้อมดืม่เป็นเครือ่งดืม่สขุภาพ และ 57.5% 

ไม่ทราบว่าชาเขยีวพร้อมดืม่มคีาเฟอนีผสมอยูเ่กนิกว่าครึง่ 

และมีถึง 72.1% ไม่ทราบว่าชาเขียวพร้อมดื่มมีปริมาณ

น�้าตาลเกินกว่าที่ร่างกายจ�าเป็นได้รับในแต่ละวัน

     ข้อมูลจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก

คุ้มครองผู้บริโภค จาก นิตยสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ 140 

ทีเ่ผยแพร่ผลการสุ่มตัวอย่าง “ชาพร้อมด่ืม” เพือ่เปรียบเทยีบ

ปริมาณ “คาเฟอีน” ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก�าหนด คือ ควบคุม

ส่วนผสมคาเฟอนีต้องไม่เกนิ 50 มลิลกิรมัต่อหน่วยบรรจุ 

(ขวด/กระป๋อง) และข้อมลูด้านสขุภาพ ระบวุ่า หากร่างกาย 

ได้รับคาเฟอีนเกิน 250 มิลลิกรัม/วัน จะส่งผลให้ร่างกาย

เสพติดคาเฟอนี  น�ามาซึง่อาการหงุดหงิด  กระสบักระส่าย

 ส�าหรับผลการสุ่มตัวอย่างชาเขยีวพร้อมดืม่ 14 ขวด 

(ยี่ห้อและรสชาติแตกต่างกัน) ของนิตยสารฉลาดซื้อ 

พบว่ามีถึง 4 ขวด ที่ระดับคาเฟอีนสูงเกินมาตรฐาน คือ 

65, 62, 64.1 และ 58 มลิลิกรัม/ขวด ส่วนอกี 10 ขวดทีเ่หลือ 

แม้ว่าจะไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ แต่ก็อยู ่

ในระดับที่สูง โดยอยู่ในช่วง 22.8-47.6 มิลลิกรัม/ขวด

 “ดงันัน้ ชาพร้อมดืม่จึงไม่ใช่เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ

ตามทีผู่ป้ระกอบการท�าให้เราเข้าใจแต่อย่างใด การบรโิภคชา

พร้อมดื่มเกินกว่าวันละ 2 ขวด คู่กับการดื่มกาแฟวันละ 

1-2 แก้ว หรืออาหารอื่นที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ

อาจจะน�ามาซึ่งอาการติดคาเฟอีนได้” คือบทวิเคราะห์

จากผลการส�ารวจ

     นิตยสารฉลาดซือ้ยังมข้ีอแนะน�าในการบรโิภคชาเขยีว

พร้อมดื่ม โดยระบุว่า 1.อย่าเข้าใจว่าชาเขียวพร้อมดื่มดี

ต่อสขุภาพ เพราะในระหว่างกระบวนการผลติชาพร้อมดืม่

ต้องใช้ความร้อนสูงในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งท�าให้สารที่

เป็นประโยชน์ในชาหายไปจนเกือบหมดแล้ว 2.ส�าหรับ

ผู้ทีช่ืน่ชอบชาพร้อมดืม่ ขอแนะน�าให้ดืม่ไม่เกนิวนัละ 2 ขวด 

และต้องเลอืกแบบทีไ่ม่มนี�า้ตาล โดยเดก็และสตรมีคีรรภ์

ไม่ควรรับประทาน และผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อน

     ท่านผู้อ่านที่นิยมดื่มชาเขียวบรรจุขวดเป็นประจ�า 

กข็อให้ใช้วจิารณญาณกันเอาเองก็แล้วกันว่า ด่ืมน�า้ชาเขยีว 

500 ซซี ีในแต่ละครัง้คุม้กบัเงนิทีจ่่ายไปขวดละ 20-25 บาท

หรือไม่

 ส�าหรับประเทศไทยชาเขียวพร้อมดื่มเร่ิมเป็น 

ที่นิยมฮิตมาอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จนเกิด 

กระแสชาเขียวที่ดึงดูดให้เอกชนเข้ามาแสวงหาผลก�าไร 

จนเกิดเป็นศึกแห่งผลตอบแทนและศักดิ์ศรี ท�าให้

สรรพคุณเลิศหรู โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม แบบเท 

หมดหน้าตกัถกูคดิขึน้และถกูเขน็ออกมาช่วงชงิส่วนแบ่ง

ทางการตลาดเหนือคู่แข่ง และน�ามาซ่ึงการบริโภค 

อย่างไม่บนัยะบนัยงัของบรรดาผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ทางการตลาด 

ทั้งหลาย

     เกมการแข่งขันของบรรดาค่ายที่ฟาดฟันอย่างหนัก

คงหนีไม่พ้นการท�าแคมเปญโปรโมชั่น ขณะเดียวกัน 

ทิศทางของทั้งสองบริษัทยังประกาศชัดเจนในการ 

ขยายตลาดสูอ่าเซยีน เพราะตลาดในต่างประเทศเป็นเพยีง 

จุดเริ่มต้นของการท�าตลาดเท่าน้ัน และเชื่อว่าบริษัท

เครือ่งดืม่ชาเขยีวจะขยายแนวรบจากไทยไปสูภ่มูภิาคอาเซยีน

อย่างแน่นอน 

     เพียงแค่ 3 ปี กับการแข่งขันในตลาดชาเขียวของ

ประเทศไทยที่เสมือนหนึ่งเป็นสงครามการตลาดที่ไม่มี

ใครยอมใคร สงครามการตลาดครั้งนี้ของชาเขียวที่เล่น

กับความฝันของคนด้วยโปรโมชัน่แจกสะพดั แม้จะคาดหวงั

แค่การเพิ่มยอดขายเพื่อความเป็นที่หนึ่งในตลาด แต่ใน

อกีด้านหนึง่ก็เป็นการขยายตลาดทีเ่พิม่ข้ึน ซ่ึงคาดว่าปี 2558 นี ้

มูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 1.7 หมื่นล้านบาท 

และเป็นการเพิ่มปริมาณการบริโภคที่ เพิ่มขึ้นด้วย  

ซึ่งอะไรที่มากเกินความพอดีก็ย่อมส่งผลเสียได้เช่นกัน

 ตราบใดที่ความตระหนักรับรู ้ของคนไทย 

ยังไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันตนด้วย 

องค์ความรู้แล้ว ผู้บริโภคก็ย่อมจะตกเป็นเหยื่อของการ

ตลาดผ่านทางกลยุทธ์ของน�้าชาเขียวที่ต่างน�ามาใช้ต่อสู้

ในสงครามที่ก�าลังด�าเนินไปอย่างดุเดือด 

     แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วไม่ว่าผลลัพธ์ 

จะกลายเป็นชยัชนะของพ่อค้ากลุม่ใดกต็าม ผลของสงคราม

ก็จะน�าไปสู่ความพ่ายแพ้ของผู้บริโภคอย่างแน่แท้

สงครามชาเขียว...ชัยชนะของผู้ผลิตบนความพ่ายแพ้ของผู้บริโภค (ตอนจบ)
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ

ดื่มน�้ำชำบรรจุขวดดีหรือไม่

ตลำดชำเขียวของไทย

นับถอยหลงัสงครำมชำเขียว



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

  นายปุณภทั พุม่เรือง นกัศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าตนเอง 

มีโอกาสเข้าไปท�ากิจกรรมกับชมรม 

รามฯรกัษ์ป่า ซ่ึงได้ไปช่วยเหลอืสังคม 

ท�ากจิกรรมจติอาสา และดแูลธรรมชาติ  

สิ่งหน่ึงที่ได้รับกลับมาคือความ 

ภาคภูมิใจและรอยยิ้มที่ได้รับจาก

ทุกคนที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือ 

 “ดใีจและเป็นเกยีรตทิีไ่ด้รบัรางวลัเพชรประดบัรามฯ 

เพราะเป ็นรางวัลที่มอบให ้กับนักศึกษาที่มีน�้ าใจ 

สร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม ท�าให้มองว่าถงึแม้การศกึษา

เป็นส่ิงส�าคัญ แต่การทีน่กัศกึษามนี�า้ใจแบ่งปัน ท�าประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวมก็ส�าคัญไม่แพ้กัน”

ม.ร. มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ   (ต่อจากหน้า 3)

ถาม มีกรณีใดบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

และถ้าลงทะเบยีนเรยีนวชิานอกเหนอืบงัคบัในหลกัสตูร 

ได้หรือไม่ครับ

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2555 

 ข้อ 20.3 นกัศกึษาทีจ่ะได้รับปริญญาเกยีรตนิยิม 

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด  มีความประพฤติดีและมีระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอด

หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ได้รับเกียรตินิยม 

โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญา-

เกียรตินิยมแก่ผู ้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตาม

หลักเกณฑ์ ดังนี้

 20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

 20.3.2  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนสะสมไม่ต�่ากว่า 3.50 

 20.3.3 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.25 

 ทัง้นี ้นกัศกึษาทีจ่ะได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม 

ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและสอบได้

วิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง หรือลงทะเบียนเรียนและ

สอบได้กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทน

กระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

 20.3.4 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 

ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รบั 

ปรญิญาเกยีรตนิยิม ยกเว้นส�าหรบัผูส้มคัรทีม่หีน่วยกติสะสม 

เพราะเคยสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษารายกระบวนวชิามาก่อน 

ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาเป็น 

รายกระบวนวชิาโดยไม่ได้รบัปรญิญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 

วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง

และรบัเข้าเป็นนกัศกึษาต่อเน่ือง ตามข้อ 5 ต้องศกึษา 

ให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวน

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรและอาจเสนอช่ือให้ได้รับ

ปรญิญาเกยีรตนิยิมตามข้อ 20 โดยอนโุลม 

  ดังน้ัน นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 

จึงต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับข้างต้น คือ 

  1. เรียนจบการศึกษาหลังจากที่ก�าหนดไว้

ในหลักสูตร เช่นถ้าเรียนหลักสูตร 4 ปี นักศึกษา

จบการศึกษา 4 ปีครึ่งขึ้นไป

  2. มีความประพฤติไม่ดี เช่น ท�าการทุจริต

ในการสอบ

  3. ไม่ได้เกรดเฉลีย่ตามข้อบงัคบั คอืถ้านกัศกึษา

ได้รับเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาต�่ากว่า 3.25 ลงไป

  4. ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและ

สอบได้วิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง

  5. นกัศกึษาท่ีใช้สิทธิเ์ทียบโอนในการสมคัร

เรียนทุกกรณี ยกเว้นเคยเป็นนักศึกษา Pre - degree 

และสมัครเรียนแบบต่อเนื่อง (มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม)

 ในกรณีลงทะเบียนเรี ยนและสอบได ้

กระบวนวชิาเกนิหลกัสตูร ไม่มข้ีอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

ก�าหนดไว้ ดงันัน้ จงึมสีทิธิไ์ด้เกยีรตนิยิมตามข้อบังคบั

ที่กล่าวไว้ข้างต้น

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครตั้งแต่บัดนี้ 

- 10 มกราคม 2559 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง

อินเทอร์เน็ตได้ท่ี  www.vl.ru.ac.th  สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย  

ชั้น 7 ห้อง 708 โทร. 0-2310-8900, 081-645-7865  

  ม.ร.เปิดรับป.โท ภาคพิเศษฯ             (ต่อจากหน้า 1)

 นายอคัรพนธ์ วชัรพลากร 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

ปี 2557 กล่าวว่ารางวลัพระราชทาน

เป็นรางวัลท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่า 

นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า บั น นั้ น 

ค ว ร ไ ด ้ รั บ ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ต ิ

เพราะนอกจากจะให้วิชาความรู้แก่ลูกศิษย์แล้วยัง 

ปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีคุณธรรมความดีงาม 

และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งแต่ละกิจกรรม 

ท่ีนักศึกษาได้ท�าล้วนเป็นกิจกรรมท่ีเป็นจิตอาสา 

ผมเรียนคณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้ออกหน่วยอาสา 

ม.ร. รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ             (ต่อจากหน้า 2) 

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา  กองงานวิทยาเขตบางนา  รามฯ2  

จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) ในภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว (จะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือ 

หลายหัวข้อก็ได้) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หัวข้อละ 30 คน) สอบถามและสมัครได้ที่ห้องฝึกอบรมอาชีพ 

อาคารพระมาส (PRB) ชั้นล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคาร

พระบาง (PBB) ชั้นล่าง โทร. 0 -2397 - 6314, 089 - 133 - 5406 คุณดาลิน 081-902 - 9550 คุณอาริยา และ

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.bangna.ru.ac.th

รามฯ 2 อบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

หัวข้อ วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

เค้กกาแฟ ศ. 25 ธ.ค. 58 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

วุ้นแฟนซี ศ. 8 ม.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

บัตเตอร์เค้ก อ. 12 ม.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ขนมเข่ง - ขนมเทียน พฤ. 21 ม.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

กุยช่าย อ. 26 ม.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ขนมบัวหิมะ พฤ. 25 ก.พ. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ซาลาเปา อ. 1 มี.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

เพ้นท์เล็บ จ. 7 มี.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

สบู่ - ยาสระผมสมุนไพร จ. 2 พ.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

คัสตาร์ดเค้ก ศ. 6 พ.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ตรวจสุขภาพสายตาให้กับประชาชนเป็นประจ�า  

ท�าให้รูว่้ายงัมคีนด้อยโอกาสอกีมากทีต้่องการความช่วยเหลอื 

เม่ือเรามคีวามรู้ความสามารถการช่วยเหลือพีน้่องคนไทย

ด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 และ 1 - 31 มกราคม 2559 (วันจันทร์ - วันศุกร์์)  
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

รายการ The Idea (25-31 ธ.ค. 58)
รายการ RU SHOW (1-31 ม.ค.. 59)

รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการเปิดโลกอาเซียน รายการมามองพุทธมุมมองพระ
รายการ RU SHOW (25-31 ธ.ค. 58)
รายการเปิดโลกอาเซียน (1-31 ม.ค. 59)

รายการมามองพุทธมุมมองพระ

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการอาหารเป็นยา รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา
รายการเปิดโลกอาเซียน (25-31 ธ.ค. 58)

รายการ The Idea (1-31 ม.ค. 59)
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. HIS 1001 ECO 1102 ENG 2002 LAW 3009 MCS 3151 (MCS 3100)

18.00 - 19.00 น. INT 1004 ENG 1002 LAW 2007 LAW 4005 MCS 3460 (MCS 3403)

19.00 - 20.00 น. MCS 2390 (MCS 2108) HIS 1003 LAW 3012 LAW 4009 MGT 3101

20.00 - 21.00 น. POL 2100 MCS 1250 (MCS 2200) MCS 2160 (MCS 2106) MGT 2102 POL 1100

21.00 - 22.00 น. POL 3329 LAW 4006 MCS 3301 MGT 3205 POL 3302

22.00 - 23.00 น. SCI 1003 MGT 3401 MGT 4209 POL 3330 POL 4312

23.00 - 24.00 น. THA 1002 MGT 4206 POL 3311 POL 4128 THA 1003

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7

      

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

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

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. HIS 1201 ACC 1102

13.00 - 14.00 น. MCS 2150 (MCS 2100) HRM 2101

14.00 - 15.00 น. MCS 4103 MCS 2260 (MCS 2201)

15.00 - 16.00 น. MCS 4304 MCS 3152 (MCS 3104)

16.00 - 17.00 น. MGT 3204 MGT 1001

17.00 - 18.00 น. MGT 3402 MGT 3408

18.00 - 19.00 น. POL 3301 POL 2302

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ล�าดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ล�าดับท่ี 1-8

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

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

ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2558 และ 1 - 31 มกราคม 2559 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ 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

ด้วยรักและผูกพัน                              (ต่อจากหน้า 12)

ม.รามคำาแหงจัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 9 (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยรู รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวจัิย กล่าวว่า 

การจัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง นับเป็นประเพณีที่ชาวรามค�าแหง 

ด�าเนนิต่อเนือ่งปีนีเ้ป็นปีที ่ 9 เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณ 

อั น ป ร ะ เ ส ริ ฐ เ นื่ อ ง ใ น ม ห า ม ง ค ล ส มั ย เ ฉ ลิ ม -

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยปีนี ้

เป็นปีพิเศษที่คณะกรรมการจัดงานได้จัดกองอ�านวยการ 

รามค�าแหงรวมใจเทดิไท้มหาราชนั ด้วยการสนบัสนนุ

งบประมาณจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดอาหารคาวหวาน

และเครื่องดื่มนานาชนิด รวมท้ังจัดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่ง 

รับประทานอาหารภายในเต็นท์อย่างทั่วถึงและ 

เป็นระเบยีบเรยีบร้อย การจดังานครัง้น้ีมหีน่วยงานต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

มาร่วมออกร้าน จ�านวน 89 ร้าน ให้บริการอาหาร

คาว หวาน และเครื่องดื่มกับพี่น้องประชาชนที่มา

ร่วมงาน จ�านวนกว่า 100 รายการ

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ กล่าวว่า 

เป็นเรื่องดีท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดงาน 

เฉลิมพระเกียรติ เป ็นประจ�ามาอย ่างต ่อเนื่อง 

โดยเฉพาะกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรตินั้น  

ได้จัดมาเป็นปีที่ 9 แล้ว จึงขอให้พวกเราช่วยกัน

จัดกิจกรรมนี้ให้ยาวนานตลอดไป เพราะ “ทาน” 

นับเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรมท่ีพระบาทสมเด็จ-

พระเจ ้าอยู ่หัวทรงปฏิบัติ เป ็นแบบอย่างตลอด 

พระชนม์ชีพ ทรงเป็นผู้ให้ ทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข

อาณาประชาราษฎร์ และเสด็จพระราชด�าเนินไป

ในทุกแห่งหน พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

น้อยใหญ่แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ล�าบากยากไร้ 

ในชนบทที่ห่างไกล

 “ปีนี้มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้บริการแก่พี่น้อง

ประชาชนที่มาร่วมงาน ได้นั่งรับประทานอาหาร

อย่างทั่วถึง และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีสาขา

วิทยบริการฯ จ�านวนมาก และหน่วยงานต่างๆ  

ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณการออกร้านของ 

กองอ�านวยการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของ ม.ร. 

และศิษย์เก่าได้สรรหาอาหารที่อร่อยนานาชนิด 

มาให้บริการ ทั้งนี้ขอขอบคุณ  รศ.คิม  ไชยแสนสุข 

อดีตอธิการบดี ม.ร. หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักศึกษาปัจจุบัน และ

ศษิย์เก่า พรรค กลุม่ ชมรมต่างๆ และคณะกรรมการทกุฝ่าย  

ที่ช่วยกันด�าเนินการจัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งนี้ได้ส�าเร็จเป็นอย่างดี”

 จากนัน้ รศ.ปรชีา รกัษาราชการแทนอธกิารบดี 

ได้โชว์ฝีมอืทอดปลาเหด็ (ทอดมนั จงัหวดันครสวรรค์) 

และสับหมูหันเมืองตรัง พร้อมเยี่ยมชมซุ้มอาหาร

และแจกอาหารคาว หวาน ให้แก่ผูม้าร่วมงาน โดยม ี

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมแจกอาหาร 

ตามซุ้มต่างๆ ด้วย

ซ่ึงจะท� าให้นักศึกษา เป็นผู้ที่ มีทั้ งความรู้ และ

คุณธรรม มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

 “ขอขอบคุณนักศึกษา กยศ.ที่อาสาสมัคร 

มาช่วยกันเก็บขยะในวันน้ี และจากน้ีไปก็ขอให้ช่วยกัน 

รณรงค์เร่ืองส่ิงแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากขยะ 

ให้มากข้ึน เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

และบริเวณโดยรอบ ม.ร. น่าอยู่มากขึ้นต่อไป”

นศ. กยศ. จิตอาสาพัฒนา ม.ร.          (ต่อจากหน้า 12)

เก่งในวิชาใดเขาถนัดเรียนในวิชาใดนั่นหมายความว่า 

สมองของเขาซีกไหนที่จะท�างานได้ดี ซีกไหน

ทีท่�างานไม่ได้เท่ากนักบัซกีอืน่ หรอืว่าเขาด้อยในเรือ่ง

การเรียนรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือ

ภาษาศาสตร์อะไรกต็ามท ี แต่ท่านต้องการทีจ่ะให้เขาเรยีน 

เพื่อที่จะให้เขาเป็นนักอะไรก็ตามแทนตัวท่าน  

โดยคิดว่าเขาไปเรียนในที่สุดแล้วเขาก็จะต้องท�างาน

ในอาชีพอย่างที่ท่านเป็น ทั้ง ๆ  ที่เขาเก่งวิทยาศาสตร์ 

ทั้ง ๆ ที่เขาเก่งคณิตศาสตร์ ทั้ง ๆ ที่เขาเก่งในเรื่อง

การค�านวณ ทั้ง ๆ ที่เขาชอบไปในทางวิทยาศาสตร์

ไปในทางสายนัน้  แต่กม็วิายจะต้องปฏบิตัติามผูป้กครอง

หรือผู้ที่แนะน�าหรือบิดามารดา ให้เข้าเรียนหรือมุ่ง

เส้นทางไปในทางสังคมศาสตร์ไปในทางที่ตนเอง

ต้องการ และในทางกลับกันถ้าหากว่าผู้ปกครอง

เน้นให้ลกูหลานให้คนอยูใ่นปกครองเรยีนคณติศาสตร์ 

เรยีนวทิยาศาสตร์เรยีนอะไรต่าง ๆ เพือ่ทีใ่ห้ไปเป็นหมอ

เช่นเดยีวกบัตนเอง คอืคณุพ่อคณุแม่เป็นหมอต้องดวู่า 

บุตรหลานของท่านหรือคนที่อยู ่ในปกครองหรือ

อยู่ในค�าแนะน�าที่ท่านให้นั้นเขาถนัดหรือไม่ เขาจะ 

ไปแค่ไหนเพียงใด ร่างกายพร้อมหรือไม่ จิตใจพร้อม

หรือไม่ สมองของเขาเป็นอย่างไร มีความพิการ

อย่างไรหรือไม่ แม้ว่าไม่มีความพิการแต่อาจจะม ี

ความสามารถอีกทางหนึ่งในทางตรงกันข้ามกับที่

ท่านแนะน�า

 ลกูศษิย์ทัง้หลายครบั ลองดทูีน้่องของเรา ลองด ู

ที่ผู้ปกครองของเราว่าแนะน�ากันอย่างไร  หรือท่าน 

ผู้ปกครองทั้งหลายครับลูกหลานของท่าน ลูกของเรา 

ค�าว่าลูกนั้นใคร ๆ ก็รัก หลาน ๆ นั้นใคร ๆ ก็รัก 

หรือว่าคนที่รักของเรานั้นไม่มีความเกี่ยวพันกับเรา

กต็าม เราปรารถนาทีจ่ะเหน็อนาคตทีรุ่ง่เรอืงของเขา  

เราควรแนะน�าไปตามความสามารถของเขา แนะน�า

ไปตามความถนัดของเขา เขาจะได้เก่ง เขาจะได้ใช ้

ความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งสมองของเขา 

เข้าศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาไปเรื่อยเป็นคนดคีนเก่ง

ในสายของทีเ่ขาสามารถ สิง่เหล่านีน้ัน้เป็นเรือ่งทีน่่าจะ 

ต้องพินิจพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าหากเป็นห่วงมากๆ 

บอกว่าต้องการให้เรียนนั้นเรียนนี้ เรียนอย่างนั้น

เรียนอย่างนี้อะไรต่าง ๆ  นี้นั้น ท่านก�าลังชี้อนาคต

ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร และท่านชี้ทางเดินที่น่าจะ 

ไม่ถูกต้อง ท่ีผมพดูอย่างนีน้ัน้เป็นเพยีงความเหน็นะครับ 

อย่าพึ่งโกรธ หากว่าเห็นไม่ตรงกัน หากใครคิดว่า 

มีวิธีการที่จะแนะน�ากันอย่างไรในการเลือกเรียนนั้น

บอกครูบ้าง จะได้ขยายความคิดอะไรต่าง ๆ นี้ไป 

ในระหว่างที่ทุกคนก�าลังจะเลือกการเรียนว่าจะ 

เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใดในมหาวิทยาลัยใด เอาไว้

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๖) วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ทำาใหม่ ได้

 ลูกศษิย์ครบั เคยได้ยนิค�าว่าคดิผดิคดิใหม่ได้ 

หรือว่าพูดผิดพูดใหม่ได้หรือไม่ ครูอยากจะพูดถึง 

การศึกษาของลูกศิษย์ใหม่ที่สมัครเข้ามาเรียน

เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ไม่ว่าจะเป็น 

พรีดีกรีหรือเตรียมปริญญา คือสอบ ม.3 ได้แล้ว

ระหว่างทีเ่รยีน ม.4 ม.5 ม.6 กเ็รยีนรามฯ ในวชิาต่าง ๆ 

สะสมหน่วยกติไว้ เมือ่สอบ ม.6 ได้แล้วมคีณุสมบตัิ

ที่จะเป็นนักศึกษาได้แล้วก็สามารถโอนผลที่เรา

สอบไว้ได้สะสมไว้ได้นัน้ เข้ามาเพือ่ทีจ่ะจบการศกึษา

ปริญญาตรีได้เร็วขึ้น หรือจบก่อนเพื่อนอย่างน้อย 

สามปีสี่ปีก็มี นี่อย่างนี้เป็นต้น

 การที่เข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาใหม่หรือ

คนท่ีก�าลงัพนิจิพจิารณา หรอืคนท่ีมญีาตท่ีิจะศกึษา 

ในชั้นอุดมศึกษาหรือจะเข้ามหาวิทยาลัยนั้น  

ครอูยากจะแนะน�าว่าเราควรแนะน�าให้เขาสร้างกรอบ

ความคิดในเรื่องการเรียนให้ดี มิเช่นนั้นในการที ่

วิ่งไปตามเพื่อนที่เรียกว่าเฮโลกันไปตามเพื่อน 

ก็จะท�าให้เสียเวลาและท�าให้เสียใจภายหลัง หรือ

ผู้ปกครองคิดแต่เพียงว่าต้องการให้ลูกให้หลาน

ของตนเรยีนในเรือ่งอะไรแล้วไปท�างานได้ พูดง่าย ๆ  ว่า 

ต้องการก�าหนดชวีติของลกูหลานว่าให้เป็นอนันัน้

ให้เป็นต�าแหน่งนีใ้ห้เป็นคนทีต้่องท�างานอย่างนัน้

ต้องเรียนอย่างนีอ้ะไรต่าง ๆ อย่างนีเ้ป็นต้น ในการ 

ก�าหนดกนัอย่างนีห้รอืในการชีท้างกนัอย่างนีน้ัน้

ครูเห็นว่าน่าจะเปลี่ยนวิธีกันใหม่ได้หรือไม่

 บางคนเหน็ลูกเรียนหนงัสอืสายสงัคมศาสตร์

ก็อาจจะบอกว่า ไม่น่าเรยีนสายสงัคมศาสตร์น่าจะ 

เรียนทางสายวิทยาศาสตร์เพราะจบแล้วท�างาน

จะได้เงินมากกว่า จบแล้วจะมีงานท�า จบแล้ว 

จะได้เป็นแพทย์เป็นหมอ จบแล้วจะได้เป็นเภสัช

เป็นทันตแพทย์ จบแล้วจะได้เป็นนกัวทิยาศาสตร์

เป็นอะไรต่าง ๆ ตามที่ผู้ปกครองหรือตามที่คนที ่

แนะน�าต้องการให้เราเรียนต้องการให้ลูกเรียน 

หลานเรียนตรงนี้นั่น เองท่ีครูอยากจะท ้วง 

อยากจะทักไว้สักนิดหนึ่งว่า ถ้าผู้ปกครองรักลูก

รกัหลานจรงิ ๆ นัน้ ควรแนะน�าในทางทีเ่ป็นไปได้ 

และไม่ฝืนธรรมชาติของคนที่ได้รับค�าแนะน�า 

จะต้องดูก่อนว่าลูกหลานของท่านมีความถนัด

อย่างไรท่านได้เคยวัดความถนัดของเขาหรือไม ่

ท่านได ้ เคยตรวจดูผลการเรียนในชั้นมัธยม 

ชัน้ประถมย้อนหลงัไปหรอืไม่  ว่าลกูหลานของท่าน 
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามคำาแหงจัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 9

 รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของดีประจ�าจังหวัด

แก่ชาวรามค�าแหงและประชาชนที่มาร่วมงาน จ�านวน 89 ร้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  

ณ บริเวณสระน�้าและด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 กองกิจการนักศึกษาร่วมกับกองอาคารสถานท่ี 

จัดโครงการเสริมสร้างจิตส�านึกสาธารณะนักศึกษา 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “กิจกรรมจิตอาสา 

ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สะอาด” โดยม ี

รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ�านวน 

250 คนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558  

ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

 โอกาสนี ้อาจารย์สมหมาย  สุระชยั รองอธกิารบดี- 

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา กล่าวว่าเมือ่เสรจ็สิน้กจิกรรมต่างๆ 

จะพบขยะเป็นจ�านวนมากท�าให้ภูมิทัศน์โดยรอบ 

นศ.กยศ. จิตอาสาพัฒนา ม.ร.
มหาวิทยาลัยไม่สวยงามและมีปัญหามากมาย 

ตามมาเสมอ โดยเฉพาะการจดัโรงทานเฉลมิพระเกยีรติ 

ซึ่งจะพบขยะถูกทิ้งโดยรอบบริเวณจัดงาน ดังนั้น 

การจัดโครงการเสริมสร้างจิตส�านึกสาธารณะ

นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “กิจกรรม

จิตอาสาร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สะอาด” 

ในครัง้น้ี นักศกึษากองทนุให้กูยื้มเพือ่การศกึษา  (กยศ.) 

ได้ร่วมกนัท�าความดถีวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และท�ากิจกรรม 

จิตสาธารณะด้วยการเก็บขยะบริเวณรอบสระน�า้

แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ที่ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม โ ร ง ท า น -

เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกลับคืนสู ่

สภาพสวยงามตามปกติ และยังเป็นการเสริมสร้าง

จิตส�านึกให้กับนักศึกษาและประชาชนที่มาร่วม

กิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรต ิได้เหน็ความส�าคญั

เรื่องปัญหาขยะอีกด้วย

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  กล่าวว่า 

ขอชื่นชมนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ทุกคนท่ีมาร่วมกันท�าความดีถวายในหลวง โดยท�ากิจกรรม

จิตอาสาร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สะอาด ถือเป็น 

กิจกรรมที่เสริมวิชาความรู้คู่คุณธรรมอย่างดียิ่ง  

 วันรัฐธรรมนูญ นายจักรกฤช ศรีธนกฤช 

ผู้อ�านวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ-

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณ

หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร
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