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คณะวิทย์ฯ สืบสานประเพณีทำาขวัญข้าว

วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๕

ม.ร.รับนักศึกษาใหม่คณะธุรกิจการบริการ

ผลิตบุคลากรด้านธุรกิจการโรงแรม-โลจิสติกส์

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับนักศึกษาใหม่ คณะธุรกิจการบริการ 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ-

อุตสาหกรรมบริการ นำาร่อง 2 จังหวัด เรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุโขทัยและพังงา มุ่งผลิตคนรุ่นใหม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของอุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและนานาชาติ 

เรียนกับผู้มีประสบการณ์ จบแล้วมีงานทำาในสาขาที่ตรงใจ

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะธุรกิจ- 

การบริการ เปิดเผยว่าคณะธุรกิจการบริการ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ-

อุตสาหกรรมบริการ ใน 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการ และสาขาโลจิสติกส์ 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของ

อุตสาหกรรมบริการท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ เรียนภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เน้นวัฒนธรรมการท่องเท่ียว 

มีทักษะในการบริหารจัดการโรงแรมและโลจิสติกส์ ให้มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน 

   
 

   
 ม.ร.ขยายเวลารับสมัคร นศ. M.B.A. ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.โท โลจิสติกส์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงรับสมัครผู้สำาเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

MBA (Logistics and Supply Chain Management) 

รุ่นท่ี 11 หลักสูตร 39 หน่วยกิต จัดการศึกษาแบบ 

Block Course แผน ก ทำาวิทยานิพนธ์ และ แผน ข  

ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี ใต้  

139,000 บาท 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงขยายเวลารับสมัคร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers 

รุ่นที่ 11 สาขาวิชาการจัดการ และสาขา-

วิชาการตลาด หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก 

ทำาวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ 

เวลา 08.00-21.30 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(หัวหมาก)
(อ่านต่อหน้า 9)

 คณะวิทย์ฯ ม.รามค�าแหง สืบสานประเพณีท�าขวัญข้าว ปลูกจิตส�านึกเยาวชนรุ่นใหม่

เห็นคุณค่าการอนุรักษ์-สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการ “คณะวิทย์ราม รวมใจสืบสาน 

วฒันธรรม ประเพณ ีภมิูปัญญาการท�านาของไทยปีที ่2” กจิกรรมระยะทีส่อง “สบืสานวฒันธรรม

ประเพณีการท�าขวัญข้าว” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  แสงสุข  รองอธิการบดี

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค เป็นประธาน และมี อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา 

(อ่านต่อหน้า 9)(อ่านต่อหน้า 11)

คณะรัฐศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมวิชาการ ฉลอง 42 ปี

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรัฐศาสตร์แก่ปลัดฯมหาดไทย

 ฉบับที่ ๔๗

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมและวิชาการ 

ทางรัฐศาสตร์ เน่ืองในโอกาสวันสถาปนา 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 ครบรอบ      42    ปี โดยม ี        รองศาสตราจารย์ 

อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี   คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงาน

 ในโอกาสเดียวกัน คณะรัฐศาสตร์ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์แก่ 

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้นำาความรู้ความสามารถทุ่มเท 

รับใช้บ้านเมือง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นผู้มอบรางวัล 

ภายในงานมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความม่ันคง 

และนายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง (อ่านต่อหน้า 10)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

คณะวิทย์ฯ                                    (ต่อจากหน้า 1) 

อาจารย ์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หวัหน้าโครงการฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนักศกึษา

ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โครงการ

วิจัยศูนย ์ เรียนรู ้การเกษตรอินทรีย ์วิถีพอเพียง 

ตามแนวพระราชดำาร ิ ตำาบลบ้านสร้าง อำาเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี

 โอกาสนี ้อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิม่รกัษา กล่าวว่า 

ประเพณีการทำาขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมที่ชาวนา 

ให้ความสำาคัญ โดยมีความเชื่อว่าถ้าได้ทำาขวัญข้าว

และพระแม่โพสพได้รับเครื่องสังเวยแล้ว ไม่ทำาให้

ต้นข้าวล้ม หนอน สตัว์ต่างๆมากลำา้กราย ได้ผลผลติ

อุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีความเชื่อว่าพระแม่โพสพ 

จะให ้ผลผลิตที่มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู ่กับการ

ทำาขวัญข้าว การทำาขวัญข้าวกระทำากัน 2 ช่วง คือ 

ช่วงข้าวตั้งท้อง หรือช่วงการเก็บเกี่ยว โดยวิธีการ 

ทำาขวญัข้าวเริม่จากการนำาชะลอมทีใ่ส่หมากพล ู กล้วย 

อ้อย ขนมถึง่ ขนมงา ส้ม ผลไม้รสเปรีย้วต่างๆ ฯลฯ  

ผูกไว้ปลายไม้โดยมีธูปปักที่ยอดจำานวน 9 ดอก และ

ธงสีต่างๆ นำาไม้ไปปักบริเวณทุ่งนา จากนั้นกล่าวคำา

ทำาพิธีขณะกล่าวคำาทำาพิธีให้ผู้กล่าวรวบต้นข้าวมา

หนึ่งกำามือพร้อมปะแป้ง ส่งกระจกพรมนำ้ามันหอม 

และทำาท่าหวต้ีนข้าวไปตามลม  เสมอืนทำาให้พระแม่โพสพ

 คณะวทิยาศาสตร์ ตระหนกัในคณุค่าของบคุคล

และภมูปัิญญาของท้องถิน่ และสนองแนวพระราชดำาริ

เศรษฐกิจพอเพียงมีการบูรณาการทางการศึกษา 

โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกสำาคัญในการเรียนรู ้  

สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน 

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิน่ จงึจดัโครงการ 

“คณะวิทย์ราม รวมใจสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาการท�านาของไทยปีที่ 2” โดยนำาบุคลากร 

นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมทำานาปลูกข้าว

ไรซ์เบอรี่ในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ 

เป็นกิจกรรมระยะท่ี 2 คือ “การสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีการท�าขวัญข้าว” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีการทำานาวิถีไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การให้ความรู้และความสำาคัญของการทำานาปลูกข้าว 

ในระบบเกษตรอนิทรย์ี นอกจากนีย้งัเป็นการปลกูจติสำานกึ

ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข 

กล่าวว่าคนไทยสมัยโบราณมีความใกล้ชิดกับการ

ปลกูข้าว ให้ความสำาคญักบัต้นข้าวเหมอืนคนในครอบครวั 

และให้ความเคารพพระแม่โพสพทีด่แูลต้นข้าวอย่างยิง่ 

ประเพณกีารท�าขวญัข้าว จงึเป็นอกีประเพณหีนึง่ทีช่าวนา

ให้ความสำาคัญและเชื่อว่าหากทำาพิธีแล้วต้นข้าว 

จะให้ผลิตผลที่ดีด้วย 

 “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสืบสาน

วฒันธรรมประเพณกีารทำาขวญัข้าว ให้เยาวชนรุ่นใหม่ 

ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำาคัญของ

พิธีกรรมที่สืบทอดกันมา รวมทั้งปลูกจิตสำานึก 

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบต่อไป”     

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กำาหนดสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 8 

เมษายน 2559 (เว้นวันท่ี 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2559)  รวมทำาการสอบ 18 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา 

คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่ายเวลา 14.00 - 16.30 น.

 ❀	สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

   รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB   

   รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803,BNB10, KTB และ PBB  

 ❀	สถานที่สอบพิเศษ

    สถานที่สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

    สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร  สอบซำ้าซ้อน  อาคารเวียงคำา101  (VKB 101) รามคำาแหง 1

 ❀	การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกช้ันปีสามารถ 

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ไปติดต่อรับได้ตามสถานท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด ต้ังแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ  

และวันพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559)ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่งดังนี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE  STOP  SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 รามคำาแหง 1          

 2.   กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 รามคำาแหง 2

 นอกจากน้ี  นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากส่ือท่ีมหาวิทยาลัยจัดท�าให้  ดังน้ี

 1.  จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่วันที่ 

23 กุมภาพันธ์  2559

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผาช้ัน 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้

เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2559 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่

รายบุคคลฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี งานจัดสอบ ฝ่ายจัดสอบ สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.) ชั้น 6 รามคำาแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2559     

 ❀	บัญชีติดท่ีน่ังสอบ   เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีน่ังสอบ รหัสประจำาตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็น

รายชื่อของนักศึกษาแต่ละคน  และนำาไปติดที่นั่งสอบได้   เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 ❀	บัญชีรายช่ือนักศึกษาสอบวิชา  เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล

ซึ่งเป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง ก่อนลงลายมือชื่อให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา 

ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ❀	ในกรณีท่ีมีปัญหา เกี่ยวกับกระบวนวิชาในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

ม.ร. สอบไล่ภาค 2/2558 20 มี.ค. - 8 เม.ย. 2559   



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ในวาระ ๑๐๐ ปีแห่งชาตกาล ของ

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์   

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ ซึ่ง

  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติหรือ 

องค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ 

ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำาคัญของโลก 

ด้านการศกึษา  สงัคมศาสตร์  และมนษุยศาสตร์

  องค์กรหลักในบ้านเมืองของเรา 

๕ แห่งคือ

  บรษิทัไปรณย์ีไทย จำากดั สมาคม-

อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ

บูรณะชนบท

  ได้ร่วมกันจัดทำาแสตมป์ที่ระลึก

ในโอกาสนี้

  แสตมป์อนัทรงคณุค่าชดุน้ีมด้ีวยกนั 

๔ แบบ

  สะท ้อนบทบาทสำา คัญของ 

อาจารย์ ดร.ป๋วย ท่ีมีต่อประเทศชาติ

ใน ๔ช่วงเวลาคือ

 ชุดทหารสมัยเข้าร่วมขบวนการ

เสรีไทย

  ภาพเป่าขลุย่ เมือ่ครัง้เป็นผูว่้าการ-

ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ภาพอาจารย์ขณะดำารงตำาแหน่ง

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ 

  ภาพถ่ายต้นแบบขณะพำานักอยู่ 

ณ ประเทศสหราชอาณาจักร

  แสตมป์ชดุนีจ้ะจำาหน่ายวนัแรก

ในวันสำาคัญของท่าน คือ

  ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ชาวอุทัยฯเร่งใช้ความรู้-หนุนอาชีพในชุมชน
 คณะนิติศาสตร์และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หนุนข้าราชการ เกษตรกร นักธุรกิจ พ่อค้า และ

แม่ค้าในจังหวัดอุทัยธานีที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี 

ผลักดันให้ชุมชนนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ พร้อมให้ความรู้ด้านกฎหมายหวังต่อยอดเป็นธุรกิจหรือ

กิจการในครัวเรือน

 คณะนิติศาสตร ์จัดโครงการรู้กฎหมายรู้พัฒนาชีวิต เรื่อง “การตั้งองค์กรให้เหมาะสมกับกิจการ”

 อาจารย์รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าความรู้เรื่อง

กฎหมายมีความจำาเป็นกับทุกคน ผมอยากให้ผูน้ำาชมุชนได้นำาความรูไ้ปเป็นทีพ่ึง่พาของชาวบ้าน 

กฎหมายทีน่ำาเสนอคร้ังน้ีเกีย่วกบัการทำาธุรกิจของคนในท้องถิน่ ทัง้ อบต. เกษตรกร ทีเ่ข้าอบรม

จะได้มีความรู้และสามารถช่วยกันตรวจสอบได้ ให้รู้ว่าผู้บังคับบัญชามีสิทธิหรือผู้ใช้สิทธิ

บังคับได้แค่ไหน โดยนำาเสนอให้เข้าใจอย่างง่าย หวังให้ทุกคนได้นำาวิชาไปพัฒนาธุรกิจ

และลูกหลานมีภูมิคุ้มกันด้านกฎหมาย ซึ่งกฎหมายควรถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้ผู้ใหญ่เหล่านี้ไปถ่ายทอด 

สู่ลูกหลานให้เข้าใจ ให้ลูกหลานของเขาเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย จะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม 

 นางธวัลรัตน์  พนากิจกุล ธุรกิจค้าขาย กล่าวว่าที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัว แต่ยังไม่เคยรู ้

เรื่องกฎหมายที่ชัดเจน พอได้ฟังวันนี้แล้วเข้าใจเรื่องการจดทะเบียนร้านค้า นอกจากจะ 

เอามาใช้กับธุรกิจของตนเองแล้ว ยังสามารถไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนท่ีมีธุรกิจอื่นได้ด้วย 

วทิยากรอธบิายกฎหมายให้เข้าใจและยกตวัอย่างจรงิมาแนะนำาการต่อยอดธรุกจิ ให้เป็นนกัธรุกจิ 

ได้ตัง้แต่อายยุงัน้อย เช่น การค้าขายไม่ได้ขายแต่ทีร้่าน ควรจะส่งไปให้ถงึมอืลกูค้าด้วย อยากให้ 

มหาวทิยาลยัจดัโครงการบริการวชิาการทีด่แีบบน้ีอีก เพราะทกุคนอยากได้ความรู ้แต่ไม่มโีอกาสเดนิทางไปกรงุเทพฯ 

เมื่อมีวิทยากรมาให้ความรู้ถึงชุมชน แค่ได้ฟังประสบการณ์และเกร็ดความรู้จากวิทยากรก็คุ้มค่าแล้วค่ะ

 นางสาวลัดดาวัลย์  ลิ่มอรุณ ธุรกิจรีสอร์ท อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า 

วทิยากรถ่ายทอดความรูเ้รือ่งกฎหมายให้เข้าใจง่าย เห็นภาพรวม และยกเรือ่งราวในชวีติประจำาวนั

อธบิายให้เข้าใจ อยากให้มหาวทิยาลยัเจาะลกึลงแต่ละอำาเภอให้ชมุชนได้มโีอกาสเข้าร่วมมากขึน้ 

เพื่อคนอุทัยฯจะได้มีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง 

อีกทั้ง ยังได้รู้กฎหมายทันคนอื่น และนำาไปจัดการกับธุรกิจของตนเองได้อย่างลงตัว

 คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์  จัดโครงการจัดเกบ็ความรูเ้พือ่การธำารงรกัษาภมูปัิญญาท้องถิน่จงัหวดัอทุยัธานี

 อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ อาจารย์ประจำาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

กล่าวว่าผูเ้ข้าอบรมเรือ่งนีส่้วนมากเป็นแกนนำาในชมุชนจงึเข้าถงึชมุชนได้จรงิ เพราะชมุชน

มีองค์ความรู้ที่มากอยู่แล้ว พวกเขาจะได้เรียนรู้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ว่าต้อง

ดำาเนินการอย่างไร หลายคนได้เทคนิคเพ่ือเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในอาชีพเดียวกัน  

ซึง่ในอนาคตทางคณะอาจลงพ้ืนท่ีให้ใกล้ชดิกับชมุชน พร้อมกบัตดิตามผลให้ชดัเจน โดยเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกร ที่มีองค์ความรู้อยู่มากและพร้อมที่จะเอาไปใช้พัฒนาชุมชนของตนเองด้วย

 นายชูศักด์ิ ขันธศรี ข้าราชการบำานาญ  กล่าวว่าครอบครัวมีท่ีดินปลูกไม้ผลและ

พชืผกัสวนครัวอยูจ่ำานวนหน่ึง เมือ่รบัฟังความรูจ้ากวทิยากรแล้ว ทำาให้เกดิความคดิหลายเรือ่ง 

เมื่อก่อนผมเป็นเกษตรอำาเภอ ส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรอยู่แล้ว ตั้งใจกลับไปพัฒนา

สวนทีบ้่านพร้อมกบัแนะนำาบ้านใกล้เรอืนเคยีงให้รกัษาภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เกดิเป็นรายได้ขึน้มา 

เพราะคนรุน่หลงัไม่ค่อยสนใจอาชพีด้านการเกษตร เพราะมองว่าเป็นงานหนกัและเหนด็เหนือ่ย 

ถ้าปล่อยทีด่นิให้แห้งแล้งไปจะกลายเป็นแหล่งของนายทนุแล้วหมดคณุค่าไป ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ผมไม่อยากเห็นอาชีพนีล้ดน้อยลง  อยากให้ลกูหลานยดึถอือาชพีเก่าๆของพ่อแม่หรอืบรรพบรุษุไว้จะได้ไม่สญูหายไป

 นางบรรณารกัษ์  ธรรมศริ ิ ข้าราชการคร ู วทิยาลยัชมุชนอทุยัธาน ี กล่าวว่าครทูำาหน้าที่

ช่วยส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชน จงึสนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการนีเ้ป็นครัง้ที ่ 3 แล้ว  

ได้รับความรู้เรื่องการจัดการความรู้ นำาขั้นตอนความรู้ไปใช้ทำางานอย่างเป็นระบบ รวมถึง 

กระบวนการที่นำามาถึงความรู้ แล้วนำาไปใช้และเผยแพร่ให้ความรู้คงอยู่สืบไป ครูเห็นว่า 

การธำารงรักษาภูมปัิญญาเป็นสิง่สำาคญั อยากให้เยาวชนรุน่หลงัได้นำาภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ

มาเรียนรู้แล้วรักษาเอกลักษณ์ รักษารากเหง้า เพื่อเราจะได้สืบทอดและให้ภูมิปัญญาคงอยู่ 

ทั้งยังจะกลายเป็นทุนในการเสริมรายได้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  

 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ได้มกีารประชมุครัง้ที ่ 2/2559 เม่ือวนัที่  

24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายวิรัช  

ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มผีลการประชมุทีน่่าสนใจ 

 ดังนี้

 1. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วทิยา ชนิบตุร ดำารงตำาแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุตแิต่งตัง้ อาจารย์ธงชัย ธนะสงิห์ ดำารงตำาแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภมูศิาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ ต้ังแต่วนัที ่14 พฤษภาคม 2555

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ อาจารย์ ดร.ภีมศกัด์ิ เอ้งฉ้วน ดำารงตำาแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 

ดำารงตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาโบราณคดสีมยัประวติัศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ อาจารย์ทวศีกัดิ ์อาจารยางกรู ดำารงตำาแหน่ง                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ ต้ังแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ อาจารย์ ดร.ธริตา ภาสะวณชิ ดำารงตำาแหน่ง                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ ต้ังแต่วนัที ่27 มนีาคม 2557

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ 

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  

10 มีนาคม 2558

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศวัสกร ไชยสุนทร  

ดำารงตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ อาจารย์ ดร.ณรีนชุ ควรเชดิช ู ดำารงตำาแหน่ง                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ต้ังแต่วนัที ่29 เมษายน 2558

 2. ร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร ่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ว่าด้วยการเทียบตำาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.............

 3. อนุมัติหลักสูตร

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

 4. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงแก้ไขคำาอธิบาย

กระบวนวิชา HET 4002) 

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาอาชีวศึกษา และการงานอาชีพ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุง

แก้ไขคำาอธิบายกระบวนวิชา จำานวน 6 วิชา) 

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงแก้ไขคำาอธิบาย

กระบวนวิชา PED 4102)

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงแก้ไขคำาอธิบาย

กระบวนวิชา จำานวน 5 วิชา)

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร ฉบบัปี พ.ศ.2555 (ปรบัปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำาหลกัสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำาหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 5. ปิดหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนมุติัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ ในภาค 2 ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ที ่3) ดงันี้

    ❖	โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการเมอืง 

    ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การเมอืง) แบบ 2

    1. พันโทเพิ่มพร จงประสิทธิ์ 

  - อนมุติัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ ในภาค 2 ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ที ่4) ดงันี ้

    ❖	โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1)

    1. นายสามารถ  ปลิวมา 2. นายพุฒิพงค์  หุ่นโตภาพ     

    3. นายอัครเดช  มณีภาค

    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1) เทียบโอน

    4. นายเจนพล  ทองยืน 5. นายอำานวย  เซลามัน

    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

    6. นายสุกิจ  พูนศรีเกษม 7. พันตำารวจโท สมนึก  เขมทองคำา

    ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (บรหิารธรุกจิ)  แบบ 1

    8. นางสาวพลอยพรม  วัฒนวิไลเกษม

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  แบบ 2 (เทียบโอน)

    9. นางเพ็ญพิชชา  ศิริวิวัฒนากุล

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)  แบบ 1 (เทียบโอน)

    10. นางสาวนฤมล  รัตนไพจิตร

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาให้คำาปรึกษา) แบบ 1 

    11. นายพีสสลัล  ธำารงศ์วรกุล

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาให้คำาปรึกษา)  แบบ 1 (เทียบโอน)

    12. นายสุเทพ  ธรรมะตระกูล 13. นายอภินันท์  บุษบก

               ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)  แบบ 1 (เทียบโอน)

    14.  นายวรายุทธ  พลาศรี

               ❖	โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2

    15.  นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 16. ว่าที่ร้อยตรี ญาณวุฒิ  พรหมเดชากุล

    17. นายสมชาติ  ดีอุดม 18. นายธนกฤต  ยอดอุดม

    19.  นางอุดมรัตน์  จรัสศรี 20.  นาวาโทหญิงพรทิพย์  ไตรภัทร

    21. พันเอกวรรธ  อบุลเดชประชารกัษ์ 22. นางสาววราภรณ์  หล้าคำาแก้ว

    23. ร้อยเอกหญงิกาญจนา  จนิดานลิ 24.นางสาวสุภลัคน์  วงค์ไพศาลลักษณ์

    ❖	โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

    บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

    25. นายธีระยุทธ  เมฆประสาท 26. นางสาวสุมาลี  รามนัฏ

    27. นางสาวรุ่งอรุณ  กระแสร์สนิธุ ์28. นางมณีวรรณ  กระแสร์สินธุ์

    29. นางสาวณิชชา  ไพรัตน์ 30. นางสาวณิชชา  ธนนทวีกุล

               ❖	โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ )  แบบ 2

    31. นายเมตตา  จารุจินดา

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ )  แบบ 2 (เทียบโอน)

    32. นางสาวเอกอนงค์  ศรีสำาอางค์

           ❖	โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง )  แบบ 2

    33. นายวราเทพ  รัตนากร 34. นางสาวพัลยมน  สินหนัง

    35. นางกิตติยา  ศรีเลิศฟ้า      36. พันเอก (พิเศษ) วัลลภ  พิริยวรรธนะ

    37. นางสาวอังคนา  พยัคเพศ

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2558  ภมูภิาค (ครัง้ที ่1) ดงัน้ี

    ❖	โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  แบบ 1

    1. นางนำ้าฝน  ใจดี

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  แบบ 1 (เทียบโอน)

    1. นายปิยะชาติ  ประทุมพร

  



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

        

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                                       aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน  กากที่ ไม่ใช่กาก ๆ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 “กาก” ตามพจนานุกรมหมายถึงสิ่งท่ีเหลือเมื่อคั้นหรือคัดเอาส่วนด ี

ออกแล้ว ดังนั้นจึงมีแต่ของเสียใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แถมบางคร้ังคำานี้ 

ยังถูกใช้เป็นคำาด่าว่าคนไม่ดีว่าเป็นกากเดนมนุษย์ หรืออย่างเบา ๆ ก็จะว่า

เป็นคนกาก ๆ แต่อย่างไรกต็ามยงัมกีากบางชนดิทีไ่ม่ใช่ของกาก ๆ หรอืไร้ประโยชน์ 

แถมยงัมคีวามต้องการและมลูค่าสงูมากเสยีด้วย กากประเภทหลังนีอ้ย่างน้อย 

ทีผ่มรูก้มี็แน่ ๆ อยู ่2 ชนิดคอื กากถัว่เหลอืง กบักากนำา้ตาล ส่วนจะมกีากอย่างอืน่

ที่มีค่าขนาดกากทั้ง 2 นี้อีกหรือเปล่านั้นผมยังนึกไม่ออกครับ

 ขอเขียนถึงกากถั่วเหลืองเสียก่อนเพราะเรามักจะไม่รู ้ว่ามันสำาคัญ 

และมลูค่าสงูขนาดไหน ทีผ่มได้รูค้วามสำาคญัของกากถ่ัวเหลืองกเ็พราะบังเอญิ 

ไปค้นคว้าเกีย่วกบัธรุกจิการผลติอาหารสตัว์ และพบว่าในบรรดาวตัถดุบิในการ 

ผลติอาหารสตัว์ทีส่ำาคญัน้ัน นอกจากข้าวโพด และปลาป่นแล้ว กม็กีากถัว่เหลอืง

เป็นวัตถุดิบหลักอยู่ด้วย กากถั่วเหลืองนะครับไม่ใช่เมล็ดถั่วเหลือง

 ที่จริงแล้วก็มีการใช้เมล็ดถ่ัวเหลืองมาทำาอาหารสัตว์เหมือนกันเพราะ

เป็นแหล่งของโปรตีนที่สำาคัญและยังมีกรดอะมิโนท่ีจำาเป็นอีกหลายชนิดด้วย 

แต่ปัญหาของการใช้เมล็ดถั่วเหลืองเป็นอาหารสัตว์ก็คือมันมีสารยับยั้ง 

การใช้ประโยชน์จากโปรตีนอยู่ในนั้นทำาให้สัตว์เลี้ยงไม่อาจใช้ประโยชน์จาก

โปรตีนได้เต็มที่ จึงเป็นผลให้การเติบโตหยุดชะงักลงได้ ส่วนกากถั่วเหลือง

นั้นนอกจากไม่มีปัญหาที่ว่านี้แล้วก็ยังมีโปรตีนสูงมากเช่นกันแม้จะมีการ 

กลั่นเอานำ้ามันออกไปใช้แล้วก็ตาม กากถั่วเหลืองประเภทไม่มีเปลือกผสมอยู่ 

มแีต่เนือ้ในล้วนๆ หรอืทีเ่รยีกกนัในทางการค้าว่ากากถัว่เหลอืง 49% นัน้พบว่า 

มีโปรตีนสูงถึง 51.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมาะกับการนำาไปเป็นส่วนผสมของ

อาหารสัตว์ต่าง ๆ

 กากถั่วเหลืองเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมกลั่นนำ้ามันถั่วเหลือง 

คือหลังจากการนำาเมล็ดถ่ัวเหลืองมากล่ันเป็นนำ้ามันท่ีเราใช้ทำาอาหารแล้ว  

ก็จะมีกากเหลืออยู่ อย่าท้ิง... 5555 ท่ีจริงไม่ต้องบอกหรอกเพราะโรงงาน 

ไม่ทิง้แน่ ๆ กม็นัขายได้นีค่รบั ว่ากนัว่าโรงงานกลัน่นำา้มนัถัว่เหลอืงนัน้มรีายได้

จากการขายกากถั่วเหลืองมากกว่ารายได้จากการขายนำ้ามันถั่วเหลืองเสียอีก 

เห็นไหมครับไม่ใช่กาก ๆ เลย

 แม้ว่าประเทศเราจะปลกูถัว่เหลอืงได้เอง และมโีรงงานกลัน่นำา้มนัถัว่เหลอืง

อยู่หลายโรง แต่เนื่องจากความต้องการกากถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ผลิตอาหารสัตว์นั้นมีสูงมาก กากถ่ัวหลืองที่ผลิตในประเทศจึงมีไม่เพียงพอ 

ถึงขนาดต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศทุกปี  ก็ไม่มากไม่มายอะไรหรอกแค ่

2 ล้านกว่าตันเท่านั้นเองครับ เมื่อนานมาแล้วรัฐบาลเคยไม่อนุญาตให้นำาเข้า

แต่ก็ต้องยอมยกเลิกข้อห้ามนี้ในที่สุดเพราะกากถ่ัวเหลืองท่ีเป็นพลอยได้จาก

โรงงานในประเทศนั้นไม่มีทางที่จะมีเพียงพอกับความต้องการของธุรกิจ

อาหารสัตว์ได้เลย

 กากอกีชนดิหนึง่ทีไ่ม่ใช่ของกาก ๆ เช่นกนักค็อื กากนำา้ตาลซึง่กเ็ป็นพลอยได้

จากการผลิตนำ้าตาลของโรงงานนำ้าตาล ตัวกากนำ้าตาลนี้บางคนไม่อยากใช ้

คำาว่ากากเพราะทำาให้ดูเหมือนเป็นของเสียยังไงไม่รู ้ก็เลยเรียกทับศัพท  ์

เป็นภาษาอังกฤษว่า โมลาส (molasses) แต่จะเรียกอย่างไรมันก็คือของเหลือ 

จากกระบวนการผลตินำา้ตาลอยูด่ ี โมลาสหรอืกากนำา้ตาลลกัษณะเป็นของเหลว

เหนียวข้นสีนำ้าตาลปนดำา และแม้จะยังมีส่วนประกอบหลักคือนำ้าตาลซูโครส

ละลายอยู่แต่ไม่สามารถตกผลึกเป็นนำ้าตาลได้อีกแล้ว 

 เราใช้กากนำา้ตาลไปทำาประโยชน์และสร้างมลูค่าได้หลายทาง  ทีส่ำาคญักค็อื

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล้า กับผงชูรส และถ้าใครเคยทำานำ้าสกัดชีวภาพ  

ที่ใช้บำาบัดนำ้าเสีย ก็คงจะรู้ว่าต้องใช้กากนำ้าตาลเป็นส่วนผสมสำาคัญด้วย

 กากทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่กาก ๆ จริง ๆ นะครับ

 ครัง้ทีแ่ล้วผมได้พดูเกีย่วกบัเมอืง Kuala Lumpur (ออกเสยีงตามภาษามลายวู่า 

“กัวลาปูมปูร”) เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียไปแล้ว คร้ังนี้ผมขอพูดถึง 

เมืองปุตราจายา (Putrajaya) ซึ่งเป็นเมืองใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งมีชื่อเต็มเป็น

ภาษามลายูว่า Wilayah Persekutuan Putrajaya ถือเป็นเขตปกครองพิเศษ

ลำาดับสามรองจาก Kuala Lumpur และ Labuan 

 คำาว่า Putrajaya ประกอบไปด้วยสองคำาคือ Putra (เขียนตามภาษาสนัสกฤต) 

ปุตรา แปลว่า ราชกุมาร(บุตรชาย) แต่ถ้าเขียนตามภาษามลายู Putera อ่านว่า  

ปเูตอรา ออกเสยีงและมคีวามหมายเหมอืนกนั ส่วนคำาว่า Jaya จายา นัน้แปลว่า 

ประสบความสำาเร็จ เมื่อนำาสองคำามารวมกันจะหมายถึง ราชกุมาร (บุตรชาย)

ที่ประสบความสำาเร็จซึ่งในที่นี้หมายถึง Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj  

ตนกูอับดุลเราะห์มาน ปุตราอัลฮัจย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งอิสรภาพของประเทศ

มาเลเซียและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย

 เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ Kuala Lumpur ห่างไปเพียงแค่ประมาณ  

25 กโิลเมตร เมอืงแห่งนีเ้กดิมาจากความคดิของนายกรฐัมนตร ีมหาดริ โมฮมัหมดั 

ตั้งแต่ปี 2538 โดยมีการเนรมิตเมืองใหม่ขึ้น เฟสแรกแล้วเสร็จเมื่อปี 2542 และ

เฟสที่สองเสร็จเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือ ก็จะมีการขยับขยายเพิ่มเติม

อีกบางส่วนที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญ

ของมาเลเซีย 

 นอกจากนัน้เมอืงใหม่แห่งนีย้งัเป็นเมอืงทีม่กีารวางผงัเมอืงอย่างถกูต้อง 

มีระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณะทุกอย่างเพียบพร้อม

ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย โดยหลักใหญ่ของการขยายเมืองหลวงออกมา 

ในครั้งนี้ เพื่อต้องการลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงกัวลาลูมปูร ไม่ว่าจะเป็น 

เร่ืองของการจราจร ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และการรองรับ

ความเจริญอย่างรวดเร็วของประเทศมาเลเซียเอง แต่กรุงกัวลาลูมปูรก็ยังคง

ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงอยู่ เพราะยังคงมีส่วนงานอื่นๆ ของรัฐบาล ที่ไม่ใช่

ส่วนของบรหิาร อยูใ่นกรงุกวัลาลัมเปอร์ ซึง่หลักการก่อสร้างเมอืงปุตราจายานี้ 

จะมีความทันสมัย เนรมิตเมืองใหม่ ในทุกๆ ด้าน มีการขุดทะเลสาบใหญ่เพื่อ

เสริมสร้างทัศนียภาพ ศูนย์ประชุมที่ทันสมัย ศูนย์ราชการซึ่งมีกระทรวงต่างๆ 

อยู ่รวมกันและรวมถึงตึกรัฐสภาที่สวยงามบริเวณสองข้างของถนนหลัก 

นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียน บ้านพักข้าราชการ และมัสยิดประจำาเมืองหรือ 

เป็นที่รู้จักกันในนามมัสยิดสีชมพูอีกด้วย 

 สำาหรับครั้งนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนและขอฝากคำาว่า  Jangan  lupa 

kunjung ke Putrajaya (ยางัน ลูปา กุนยูง เกอ ปุตราจายา) อย่าลืมไปเยี่ยมชม 

ปุตราจายาแล้วพบกันใหม่ Jumpa lagi สวัสดีครับ 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์   

มองโลก
เยอรม

ัน

  จากการทีส่าขาวชิาภาษาเยอรมันของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ได้มคีวามร่วมมอื

กับมหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา

เป็นประจำาทุกปี ในปีที่ผ่านมาทางสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ส่งนักศึกษาที่ศึกษา 

วิชาภาษาเยอรมันจำานวน 5 คน ไปแลกเปล่ียนเป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน-

มิถุนายน 2558) ต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของนางสาวพิมพ์พจี หมื่นสนิท 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ขณะใช้ชีวิตเป็นนักศึกษา

แลกเปลี่ยนอยู่ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน

ภาษาเยอรมนัสำาหรบันกัศกึษาทีส่นใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นในครัง้ต่อ ๆ  ไป 

รวมถึงเป็นแนวทางการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่แปลกแยก 

โดยเน้นให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

 ดิฉันนางสาวพิมพ์พจี หมื่นสนิท เป็นนักศึกษา 

คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาเยอรมนั ภาควชิาภาษาตะวนัตก 

ได้รบัโอกาสจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นนกัศึกษาแลกเปลีย่น 

ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา- 

วชิาภาษาเยอรมนั ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม 

รุน่ที ่ 3 เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษาทีศ่กึษาวชิาภาษาเยอรมนั 

เดินทางไปศึกษาแลกเปล่ียน ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม  

เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

  การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง พวกเราต้องเรียนภาษาเยอรมันเพ่ิม 

 ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกเหนือจากเรื่องเรียนแล้ว พวกเราช่วยกันหาข้อมูล

เกี่ยวกับเมืองฮานอยและมหาวิทยาลัยฮานอย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอพัก การเรียน

การสอน อาหารการกิน การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย ได้มีการสอบถาม

นกัศกึษาทีเ่คยเข้าร่วมโครงการถึงการเตรยีมตวัไปแลกเปลีย่นทีม่หาวทิยาลยัฮานอย 

ความคาดหวงัในการไปแลกเปลีย่นครัง้นี ้ คอืการได้ไปลองใช้ชีวติอยู่ต่างประเทศ 

ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกพึ่งพาตนเอง ฝึกภาษา ได้รู้จักเพื่อนใหม่ การปรับตัว

ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และได้ไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป

  ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม แม้จะได้ผ่านความผันผวน

แห่งประวตัศิาสตร์มามากมายแต่กย็งัคง

สามารถอนุรักษ์ความงดงามที่สุขุม

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมังกร  

มทีุง่นา ไร่ข้าวโพดให้เหน็อย่างชืน่ตาชืน่ใจ 

อยู่เช่นเดิม แต่ใจกลางเมืองฮานอย

วนัน้ีเปลีย่นไป มีตึกสงู ๆ ให้เหน็บ้างแล้ว 

มห้ีางสรรพสนิค้าใหญ่ ๆ คนทีน่ีย่งัใช้ชวีติ 

อยูร่มิถนนเหมอืนเดมิ ใช้ชวีติกนัริมถนนจริง ๆ ถนนคอืบ้าน บ้านคือถนน ทีอ่ยูอ่าศยั

ของคนที่น่ี จะเหมือนตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์บ้านเรา บ้านเดี่ยว ๆ คงมีอยู่

ตามชนบทเท่านัน้ ทำาให้เหน็ความแตกต่างของสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านทีล่งตวั

ซึ่งเป็นส่วนผสมแบบฝรั่งเศสและจีนอันดูเป็นเอกลักษณ์มากมายหลายจุด  

แต่สิง่ทีท่ำาให้แปลกใจทีส่ดุกลบัไม่ใช่ตวัอาคาร แต่เป็นการทาสบ้ีานของคนฮานอย 

ซึ่งจะทาสีกันไม่รอบบ้าน

  การเดนิทางของคนเวยีดนาม ส่วนใหญ่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตวัม ี

ให้เหน็น้อยคนัมาก จักรยานกมี็ประปราย การจราจรไม่ค่อยตดิขัด รถจะลืน่ไหลตลอด  

อาจจะเป็นเพราะถนนทีน่ีไ่ม่มเีส้นแบ่งเลน 

หากมีช่องว่างก็สามารถขับไปได้  

คนท่ีใช้รถทุกประเภทจะใช้ถนนเลก็ๆ 

นัน้ร่วมกนั และระมดัระวงัซึง่กนัและกนั 

เพราะฉะนั้นจึงมักไม่ค่อยมีอุบัติเหตุ

บนท้องถนน แม้ว่าจะมีการรบีออกรถ 

ขณะไฟจราจรยังแดงอยู่และไฟเขียว 

ยังไม่ทันขึ้น หรือการแซงเพื่อตัดเลน เสียงแตรรถก็ดังอยู่แทบไม่หยุด แต่นั่นก็ 

เป็นเรือ่งธรรมดาของคนทีน่ีแ่ละเท่าทีส่งัเกตได้ชาวเวยีดนามจะสวมหมวกกนันอ็ก

ทั้งคนขับและคนซ้อนเพื่อความปลอดภัยแม้จะขับรถช้าก็ตาม การขนของโดย 

รถมอเตอร์ไซค์ ของคนเวยีดนามถือว่าสดุยอดมาก เพราะสามารถขนของใหญ่ๆได้ 

ไม่ว่าจะเป็นแจกัน ถังนำ้า และอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน การข้ามถนนเป็นเรื่องน่ากลัว

สำาหรับพวกเราในตอนแรก เพราะที่นี่ไม่ค่อยจะมีสะพานลอย เวลาจะข้ามถนน

พวกเราต้องเดินตามคนเวียดนาม ผ่านไปหลายวันพวกเราก็สามารถข้ามได้เอง 

เวลาข้ามถนนต้องเดินไปเรื่อยๆ ด้วยความเร็วสมำ่าเสมอ ไม่ควรเดินแล้วหยุด

หรอืเดนิไปแล้วถอยหลงักลบั ผูข้บัรถเขาจะหลบเราเอง หากเดนิแล้วหยดุอาจทำาให้ 

การคาดคะเนผดิพลาดก่อให้เกดิอบัุตเิหตไุด้ พวกเรา 

มีโอกาสได้ใช้บริการการขนส่งของเวียดนาม 

หลายแบบ ทัง้รถเมล์ รถแทก็ซี ่ เรอื รถทวัร์แบบนัง่ 

และแบบนอน รถเมล์ของที่นี่เป็นรถปรับอากาศ 

มีคนขับและกระเป๋ารถเมล์เหมือนกับที่ประเทศไทย 

ราคาค่าโดยสารจะอยู่ที่ 7000 ดอง รถเมล์ของ

เวียดนามมีระบบเสียงอัตโนมัติเหมือนรถไฟฟ้า

บ้านเราว่าถึงสถานี / ป้ายไหนแล้ว ไม่ต้องรอ 

ให้กระเป๋ารถเมล์ตะโกนบอกเหมือนบ้านเรา  

แต่เรากฟั็งไม่รูเ้รือ่งเพราะเป็นภาษาเวยีดนาม โดยส่วนตัวแล้วประทบัใจกระเป๋ารถเมล์

ของทีน่ี ่ เพราะจะคอยดแูลผูโ้ดยสารตลอด เวลาท่ีขึน้และมขีองกจ็ะบอกให้วางของ 

และเวลามีผู้สูงอายุขึ้นก็จะคอยช่วยเหลือทั้งตอนขึ้นและตอนลง แสดงให้เห็น

ถึงนำ้าใจของคนที่นี่ 

 

  คนเวยีดนามใช้ฟตุบาทได้คุม้ค่ามาก จะมร้ีานค้าและธุรกจิอีกหลายประเภท 

ไม่ใช่แต่เฉพาะร้านอาหารทีห่ลายคนคุน้ตา แต่ยงัมร้ีานล้างรถ ร้านตดัผม ช่างขดัรองเท้า 

ร้านรับซ่อมจักรยาน ทำากุญแจ ล้วนอยู่บนฟุตบาท แต่ที่มีมากที่สุดก็คงไม่พ้น

ร้านอาหารบนทางเท้า ที่มีโต๊ะเตี้ยๆ และเก้าอี้เล็กๆให้คนนั่งกินเป็นเอกลักษณ์

ของเวียดนาม ร้านค้าร้านอาหารเวียดนามจะไม่มีการตกแต่งสวยงามมากนัก 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ร้านค้าต่างๆในเมอืงฮานอย กจ็ะมทีีจ่อดรถมอเตอร์ไซค์และจกัรยานอยูห่น้าร้าน 

แถมมียามคอยเฝ้าให้ บางจุดก็จะเป็นที่จอดที่ต้องจ่ายค่าจอดตามระยะเวลา 

เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยจึงมีอยู่สูง แม้ว่าจะล็อกจักรยานโดยไม่ได้ยึดกับ 

เสาหรือของที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตาม นอกจากนั้นยังมีจักรยานท่ีนอกจากจะเป็น

พาหนะของคนทัว่ไปแล้ว ยงัเป็นร้านค้าเคลือ่นที ่ ทีพ่ร้อมนำาสนิค้าร้อยแปดชนดิ

ไปนำาเสนอให้แก่คนถึงบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้นานาชนดิ อปุกรณ์ทำาความสะอาดบ้าน 

ดอกไม้ ต้นไม้ ขนม เต้าหู ้ ไปจนถงึมดีประเภทต่างๆ และอืน่ๆอกีนบัไม่ถ้วน ทีน่ี่ 

จะมแีต่ร้านขายของชำาข้างทาง เพราะคนทีน่ีไ่ม่ยอมให้ร้านสะดวกซือ้เข้ามาในวถิชีวีติ 

แตกต่างจากบ้านเราท่ีเลี่ยงไม่ได้และมีเต็มบ้านเต็มเมือง ซึ่งถือเป็นจุดที่ทำาให้

เห็นความเข้มแข็งของชาวเมืองที่ไม่ยอมให้ทุนนิยมเข้ามาทำาลายวิถีชีวิต

  อาหารเวยีดนามได้ช่ือว่าเป็นอาหารเพือ่สขุภาพ

ไม่ว่าจะกนิทีไ่หน จะมกีารเสร์ิฟผกัสดๆหลายชนดิ

กลายเป็นเสน่ห์สำาคัญของอาหารเวียดนาม และ

เป็นสิ่งที่ทำาให้อาหารเวียดนามได้รับความนิยม 

โดยเฉพาะปอเปี๊ยะเวียดนาม เป็นหนึ่งในอาหาร

พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวียดนาม แผ่นปอเปี๊ยะทำาจากแผ่นแป้งที่ทำาจาก 

ข้าวเจ้าหรือเรียกว่า “ใบเมี่ยง” (ทานแบบไม่ต้องแช่นำ้า) โดยไส้ปอเปี๊ยะอาจเป็น

ไก่ หมู กุ้ง ห่อรวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม 

และนำามารับประทานคู่กับนำ้าจิ้มหวาน โดยจะมีถั่วคั่ว แครอทซอย ไชเท้าซอย  

ให้เตมิตามใจชอบ นบัเป็นอาหารยอดนยิมทีส่ามารถรบัประทานได้ทัว่ไปในเวยีดนาม

อาหารทีน่ยิมบรโิภคในชวีติประจำาวนัของคนเวยีดนาม จะมข้ีาว เพราะว่าเวยีดนาม 

รบัประทานข้าวเป็นหลกัเหมอืนกบัคนไทย รสชาตข้ิาวของทีน่ีก่จ็ะคล้ายกบัของเรา 

แต่จะไม่หอมเท่ากับข้าวของไทย ความเหนียวนุ่มก็คล้ายๆกัน เฝอ อาจจะคล้าย

ก๋วยเตี๋ยวของไทย เฝอจะมีรสชาติจืด การรับประทานเฝอจะต้องเพิ่มรสชาติด้วย

การเติมมะนาว ผักหอมต่างๆ พริกสดหรือพริกไทยป่น แต่จะไม่มีเครื่องปรุง 

ให้เติมเหมือนก๋วยเตี๋ยว บั๋นหมี ่ จะคล้ายกับแซนด์วิช ขนมปังที่นำามาทำาจะเป็น 

ของฝรั่งเศสมีเนื้อแข็งๆ จะมีเครื่องเคียงที่เน้นไปทางเนื้อสัตว์และผักมาก รสชาต ิ

ก็จะคล้ายแซนด์วิช คนเวียดนามนิยมดื่มกาแฟในยามเช้า ถือเป็นวิถีชีวิตของ

ชาวเวียดนาม หากไม่ดื่มหน้าบ้านตนเองก็ไปร้านกาแฟที่มีจำาหน่ายมากมาย  

การดื่มกาแฟนั่งสนทนาจึงเป ็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวเวียดนาม  

ซึง่ประเทศเวยีดนามมีช่ือเสียงในการผลติกาแฟและส่งออกไปทัว่โลก อาหารเวยีดนาม

รสชาตดิแีละราคาไม่แพง โดยเฉพาะอาหารข้างทาง ถ้ารูจ้กัหรอืยิง่มเีพ่ือนเวยีดนาม

พาไปกิน จะได้รู้ว่ายังมีของดีอีกเยอะ อร่อยๆทั้งนั้น สิ่งเดียวที่ต้องระวังคือระวัง

ของจะหล่นจากกระเป๋ากางเกงเวลานั่งบนเก้าอี้เตี้ยๆ ตอนที่กำาลังกินเพลินๆ

  การเรยีนการสอนภายในมหาวทิยาลยัฮานอย หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ

สาขาภาษาเยอรมันของมหาวิทยาลัยฮานอยใช้ระยะเวลาการศึกษาท้ังสิ้น 4 ปี 

โดยในแต่ละชัน้ปีจะต้องมกีารสอบวดัผลให้ผ่านตามเกณฑ์ทีท่างมหาวทิยาลยัฮานอย

ได้กำาหนดไว้ หากนักศึกษาไม่สามารถสอบวัดผลได้ผ่านตามเกณฑ์จะมีการ

สอบซ่อม 1 ครั้ง หากยังไม่สามารถสอบวัดผลได้ผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาจะ

ต้องลงทะเบียนเรียนซำ้าในรายวิชานั้นๆ จนกว่านักศึกษาจะสามารถสอบผ่าน 

ได้ตามเกณฑ์ ช่วงเวลาเรียนของที่มหาวิทยาลัยฮานอยไม่ค่อยแตกต่างจาก

มหาวิทยาลยัของประเทศไทยมากนกั จะแยกช่วงเวลาเรยีนตามวชิาสาขาทีเ่รยีนน้ันๆ 

ถ้าไม่มเีรยีนกจ็ะพกัผ่อนอยูห่อพกั 

หรือทำากิจกรรมอย่างอื่นแทน 

กจิกรรมของชาวเวยีดนาม บรเิวณ 

ริมถนนและสวนสาธารณะ ได้แก่ 

การเล่น Shuttlecock ซึ่งก็คือ กีฬา

เตะลูกขนไก่ ที่มีลักษณะการเล่น

คล้ายกับกีฬาตะกร้อของบ้านเรา  

กีฬาชนิดนี้เป็นท่ีนิยมเล่นในหมู่วัยรุ่นของเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้งการ

ออกกำาลงักายด้วยการเต้นลลีาศ การเดนิ-วิง่ทีส่วนสาธารณะ และการแสดงโชว์ต่างๆ

  หอพักของมหาวิทยาลัย

ฮานอยมีหลายตึก หนึ่งห้องพักได ้

หลายคน มีทั้งนักศึกษาและ 

อาจารย์ต่างชาติ มีทั้งหอพักใน 

มหาวิทยาลัยและรอบๆมหาวิทยาลัย 

ท่ีหอพักจะมีร ้านขายของของ

มหาวทิยาลยั มทีัง้ของกนิ ของใช้ 

และเบด็เตลด็ทัว่ไป ซึ่งราคาจะถูก 

กว่าข้างนอกมหาวิทยาลัย และยังมีบริการซักรีดด้วย หอพักที่มหาวิทยาลัยฮานอย 

จดัให้พวกเราเป็นหอพกัสำาหรบัแขก หนึง่ห้องอยูไ่ด้ 2 - 3 คน ด้านในจะมีห้องนำ้า 

เตยีง ตูเ้สือ้ผ้า โต๊ะทำางาน โทรทัศน์ ตู้เยน็ หอพักจะปิดเวลาสีทุ่่ม จะมคีนเฝ้าท่ีประตู 

ที่หอพักจะมีแม่บ้านมาทำาความสะอาดห้องพักอาทิตย์ละสองครั้ง

     เรือ่งการสือ่สารภายในมหาวทิยาลยัจะไม่ค่อยมปัีญหามากนกั เพราะพวกเรา 

สามารถใช้ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักศึกษาและอาจารย์ได ้ 

แต่ถ้าเป็นภายนอกมหาวิทยาลัย เราต้องใช้ภาษาเวียดนาม เพราะจะหาคนที ่

พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างลำาบาก แต่ถ้าใช้ภาษามือก็พอส่ือสารได้ พวกเรา

จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ภาษาเวียดนามจากเพื่อนักศึกษาเวียดนาม เพื่อใช้ในชีวิต

ประจำาวัน เช่น เวลาสั่งอาหาร ป้ายที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเวียดนาม ไม่ค่อยมี

ภาษาอังกฤษ จึงจำาเป็นต้องรู้คำาศัพท์ภาษาเวียดนามด้วย

  การแต่งตัวของคนฮานอยไม่ค่อยแตกต่างจากการแต่งตัวของคนไทย 

มหาวทิยาลยัฮานอยไม่มเีครือ่งแบบนกัศกึษาเหมอืนมหาวทิยาลัยในประเทศไทย 

นักศึกษาสามารถใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้ การแต่งตัวของคนหนุ่มสาวยุคใหม ่

ต่างก็หลงใหลเทรนเกาหลีไม่แพ้บ้านเราเช่นกันจะไม่ค่อยเห็นคนท่ีนี่ใส่ชุด 

“อ๋าวใหญ่” มากนัก จะใส่ในพิธีสำาคัญมากกว่า อาทิเช่น พิธีจบการศึกษา 

พิธีทางราชการ หรืองานแต่งงาน ผู้หญิงที่น่ีจะมีชุดสำาหรับข่ีมอเตอร์ไซค์  

จะเป็นเสือ้ผ้าร่มสกรนีลายดอกหรอืสสีดๆ คลมุได้ทัง้หมวกกนันอ็กแล้วทำาแขนเสือ้ยาว 

มาปิดถึงมือเลย คาดว่าป้องกันแดดฝน และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี ่

  บทความนี้เป็นเพียงวิถีชีวิตส่วนหนึ่งที่ได้ไปสัมผัสพบเจอด้วยตนเอง 

จากประเทศเวยีดนาม เรือ่งราวอาจไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสดุ สดุท้ายนีข้อขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ให้โอกาสในการเปิดโลกทัศน์ในคร้ังนี้ ทำาให้ได้รับ 

ทัง้ความรู ้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เรยีนรูว้ฒันธรรม การดำารงชวีติ และเยีย่มชม 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีงดงาม ซึ่งเป็นการเก็บเก่ียวประสบการณ ์

ในชีวิตและนำาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

 มองโลกเยอรมัน                                                                       (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ประเภทเทียบโอน- 

หน่วยกิต  ประจำาภาค  1  ปีการศึกษา  2559  ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

  1.1 จำาหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่  

4 กรกฎาคม 2559 ราคาชุดละ 120.- บาท ท่ีอาคาร สวป.ช้ัน 1 

  1.2  สมัครดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยั     (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  4 - 7 มิถุนายน 2559 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 - 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ท่ีอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เวลา 08.30-15.30 น.โดยดำาเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังน้ี

   1.2.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำามาสมัคร

              1.2.2 กรณีไม่เสียค่าใบสมัคร  ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต ์

ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง 

ออกมา แล้วนำามาสมัคร

 2. ประเภทของนักศึกษาท่ีได้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ครบ  8  ปีการศึกษาแล้ว  แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ตามข้อ 14 วรรค 3 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551     

  2.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา 

การศึกษา  8  ปี  หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

และค้างชำาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา  

2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบำารุงการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรี  พ.ศ. 2543  หรือหมดสถานภาพจากการเป็น 

นักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว หรือ

หมดสถานภาพกรณีอื่น ๆ

  2.3 เป็นผู้สมัครที่ เคยมีหน่วยกิตสะสม 

เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2548  ข้อ 8 วรรค  2  และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

  2.4 เป็นผูส้มคัรทีเ่คยเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

รามคำาแหงที่หมดสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 2.1 และ 

2.2 แต่ได้สำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอืน่ในระดบัอนปุรญิญา 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถใช้วุฒิการศึกษาท่ีสำาเร็จ

การศกึษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนสมัครใหม่และใช้สิทธิ์ 

เทยีบโอนหน่วยกติ รวมกับผลการเรียนของมหาวทิยาลัย

รามคำาแหงได้  โดยให้เทยีบโอนกระบวนวชิาของสถาบนั 

การศกึษาอ่ืนก่อน แล้วจงึนำาวชิาท่ีสอบผ่านจากมหาวทิยาลยั

รามคำาแหงไปเทยีบโอนหน่วยกติเพิม่เพือ่ไม่ให้วชิาซำา้ซ้อนกนั

  2.5 เป็นผู้สมัครท่ีใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีข้ึนไป 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน

 3. การก�าหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  3.1 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตตาม 

ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3  ประสงค์จะสมัครกลับเข้า 

มาเป็นนักศึกษาใหม่  จะต้องเป็นหน่วยกิตสะสมเดิมที ่

เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษา 

กำาหนดไว้  และต้องชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ  

50.- บาท

  3.2 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรีข้ึนไป 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงต้องชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 

50.- บาท

  3.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ต้องชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ  ละ 

100.- บาท

 4. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

การช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  4.1 ให้ผู้สมัครนำาสำาเนาคุณวุฒิ หรือสำาเนา- 

ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) แล้วแต่กรณี หรือ 

เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา ไปขอดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิต  และชำาระ 

เงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจำานวนที่ได้สิทธ์ิ 

เทียบโอนท้ังหมด  ในวันเดียวกับท่ีย่ืนสมัครเข้าเป็นนักศึกษา  

  4.2 ในกรณีผู้สมัครท่ีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ไว้แล้วนั้น ไม่อาจดำาเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ยื่นสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มา 

ดำาเนินการภายหลังได้  โดยเฉพาะผู้สมัครท่ียังรอผลสอบ 

ในภาคสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา 

(Transcript) ของภาคสุดท้ายเพ่ือนำามาเทียบโอนหน่วยกิต 

จะต้องรีบไปดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะ 

ท่ีสมัครทันทีท่ีได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จสิ้น 

การสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร หากพ้นกำาหนด 

ไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ 300 บาท 

  4.3 ผู้สมัครท่ีไม่ได้ดำาเนินการให้ครบข้ันตอน

ตามข้อ  4.1  และข้อ  4.2  มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา 

ผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต  และมหาวิทยาลัย 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  4.4 ผู้สมัครที่ดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้แล้ว  แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหต ุ

จากกรณีใด ๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตให้

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร  สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3)  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  โทร. 

0-2310-8615, 0-2310-8623

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

 นำ้ามันปลาเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่นิยมกัน

อย่างแพร่หลาย มีการศึกษาและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ

นำ้ามันปลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ว่าชาวเอสกิโมมีปัญหา

การเกิดเส้นเลือดอุดตันตำ่ามาก ระดับไขมันในเลือดตำ่า

และการเกาะกันของเกล็ดเลือดน้อย เมื่อเทียบกับชาว

เดนมาร์กที่รับประทานเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์นม 

ทัง้นีเ้พราะชาวเอสกโิมรบัประทานปลาเป็นอาหารหลกั 

เช่นเดียวกบัชาวญีปุ่น่ในหมู่บ้านประมงทีร่บัประทานปลา

เป็นอาหารหลัก

 นำ้ามันปลาคือ กรดไขมันโอเมกา 3 ซึ่งเป็น 

กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำาแหน่งในตระกูลกรด- 

ไขมันโอเมกา กรดไขมันในตระกูลโอเมกาที่จำาเป็น

เพราะร่างกายสร้างไม่ได้ คือกรดโอเมกา 3 และ 6  

โดยเป็นส่วนประกอบสำาคัญของโครงสร้างเนื้อเยื่อ

ของร่างกาย ทำาหน้าทีส่ำาคญัในระบบภมูคิุม้กนัการมองเหน็ 

การสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ และการสร้างสารคล้ายฮอร์โมน

ไอโคซานอยด์ (Eicosanoids)

 นำา้มนัปลา หรอืกรดไขมนัโอเมกา 3 ประกอบด้วย

กรดไขมนัจำาเป็น 2 ชนดิ คอื อพีเีอ (EPA: Eicosapentaenoic  

acid) และดีเอชเอ (DHA: Docosahexaenoic acid)  

ในสมองและดวงตามีปริมาณ DHA สูงถึง 50% ของ

กรดไขมันทั้งหมด DHA มีความสำาคัญต่อการพัฒนา

สมองและดวงตาของทารก โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือน

ก่อนคลอด

 นำ้ามันปลาป้องกันโรคหัวใจ โดยการเพิ่มเอชดี-

แอลคอเลสเตอรอล ลดไตรกลีเซอร์ไรด์ และความดัน-

โลหิต ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่านำ้ามันปลา

ช่วยลดอุบติัการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ไม่มีผลต่อ 

ระดบัคอเลสเตอรอล แต่ป้องกนัการเพิม่คอเรสเตอรอล 

จากอาหารในเลอืด นำา้มนัปลาช่วยให้เกลด็เลอืดรวมตวักนั-

ช้าลง  เกดิการอดุตนัของลิม่เลอืดตามผนงัหลอดเลอืดยากข้ึน 

 นำ้ามันปลาช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติ 

ป้องกันการเกิดหัวใจวาย

 นำา้มันปลาช่วยลดอาการของโรคไขข้อ ลดอาการ

ปวดข้อ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนข้อต่อ 

ทำาให้มีอาการปวดและแข็งฝืด เคลื่อนไหวไม่สะดวก

 นำ้ามันปลาชะลอหรือป้องกันการเจริญของ

เซลล์มะเร็ง และจากผลการวิจัยยังพบว่านำ้ามันปลา

ช่วยลดอาการคนัและแดงของโรคเรือ้นกวาง ลดอาการ

ซึมเศร้า ช่วยให้การรักษาทางเคมีบำาบัดดีขึ้น และลด

ผลข้างเคียงทางเคมีบำาบัด

  นำ้ามันปลาได้จากการสกัดนำ้ามันจากส่วน

เนื้อ หนัง หัวและหางของปลาทะเลหลายชนิด การรับ

ประทานปลาทะเลสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็อาจะเพียงพอ 

ปลาทะเลทีมี่นำา้มันปลามาก เช่น ปลาซาร์ดนี ปลาเฮอร์ริ่ง 

น้ำ�มันปล�
รศ.อนุกูล  พลศิริ  คณะศึกษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 11)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ถาม	รบกวนขอสอบถาม ดังนี้ว่า

 1. การย้ายคณะนัน้จะต้องนำาเอกสารใดบ้าง

ไปยื่นเพื่อทำาเรื่องย้าย

 2. เมื่อเราสอบผ่านแล้วได้เกรด D และ

เราอยากจะปรบัเกรดให้ดขีึน้ สามารถลงทะเบยีนเรยีนใหม่

หรือมีวิธีใดได้บ้าง

 3. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีการรีไทร์ 

หรือไม่ และถ้ามีกำาหนดเกรดอยู่ที่เท่าไหร่ 

ตอบ  1. เอกสารที่ต้องนำาไปยื่นในการย้ายคณะ 

มีดังนี้

  1.1 บัตรประจำาตัวนักศึกษา

  1.2 ใบเสร็จลงทะเบยีนเรียนภาคปัจจุบนั

 ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียม จำานวน 200 บาท  

ในการทำาเรื่องย้ายคณะ

 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555

 ข้อ 16.5.3 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษร

ระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวชิาท่ีได้ผลการสอบ

ตำา่กว่าอกัษรระดบัคะแนน C ทัง้นี ้ ให้นบัวชิาทีส่อบ

ได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

 จากข ้อบังคับข ้างต ้นนักศึกษามีสิทธิ์ 

ลงทะเบียนสอบวิชาที่นักศึกษาได้เกรด D ได้ โดย

ลงทะเบียนวชิาดังกล่าวในภาค 1, 2 หรอืภาคฤดูร้อน 

เมือ่ผลสอบได้เกรดสงูกว่า D มหาวทิยาลยัจะปรบัเกรด

ให้ได้เกรดตามนั้น ส่วนเกรดที่เป็น D จะไม่ปรากฏ

ในผลการสอบของนักศึกษาอีก

 3. เรือ่งการรไีทร์นัน้ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

ไม่มรีะเบยีบการรไีทร์ มแีต่ระเบยีบการหมดสถานภาพ-

นักศึกษา ซึ่งไม่ส่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา 

ดังนัน้ นกัศกึษาจะศกึษาได้ไม่เกิน 8 ปีตามหลกัสูตร 4 ปี 

หรอืไม่เกนิ 10 ปีตามหลกัสตูร 5 ปี แต่มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงมข้ีอบงัคบัว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี 

(ฉบบัที ่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 16.5.4 ผูท้ีจ่ะสำาเรจ็การศกึษาได้

ต้องมรีะดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 2.00 ขึน้ไป

 จากข้อบงัคบัดงักล่าวเมือ่นกัศกึษาสอบผ่าน

ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรแล้วเกรดเฉลี่ย

ทั้งหมดต้องไม่ตำ่ากว่า 2.00 ถ้าตำ่ากว่า 2.00 จะไม่จบ

การศึกษา

กองบรรณาธิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 นับแต่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้เริ่มเปิด

ทำาการเรียนการสอนเมื่อปี 2514 ภารกิจของ 

มหาวทิยาลยัคอื ผลตินกัศกึษาทีเ่ข้ามาสูร่ัว้มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ให้สำาเรจ็เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไป

สนองคุณชาติ 

 ความส�าเร็จดังกล่าวมาถึงครั้งแรกเมื่อวันที่

26 และ 27 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 

ผูส้ำาเรจ็การศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี ของมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ณ มณฑลทีห่น้าหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ซึ่งในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2518 

มีกำาหนดการโดยย่อดังนี้

 เวลา 16.10 น. รถยนต์พระทีน่ัง่ถงึหอสมดุกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เสด็จขึ้นหอสมุดกลาง 

ทางประตดู้านหลงั เสดจ็เข้าห้องรบัรอง อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ทลูเกล้าฯ ถวายครยุปรญิญา

นติศิาสตรดษุฎีบัณฑติกติตมิศกัดิ ์แด่ พระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยูห่วั และรองอธกิารบดทีลูเกล้าฯ ถวายครยุปรญิญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสังคมวิทยา  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รุ่นที่ 1

สุพัตรา  ศิริวัฒน์

บรรณานุกรม

แด่ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เมือ่ทรง 

ฉลองพระองค์ครุย แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย

และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของมหาวิทยาลัย 

แล ้วเสด็จออกพิธีมณฑลที่หน้าหอสมุดกลาง 

แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายก-

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  สดุดีพระเกียรติคุณ

อธิการบดีเชิญปริญญาบัตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และรองอธิการบดีเชิญปริญญาบัตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสังคมวิทยา

ขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชินีนาถ

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในคร้ังนี้  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 มีผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศกึษา 2517 จำานวน 1,256 คน เข้ารบั 

พระราชทานปริญญาบัตรในคณะนิติศาสตร ์  

จำานวน 473 คน คณะบรหิารธรุกจิ จำานวน 232 คน 

คณะมนษุยศาสตร์  จำานวน 194  คน คณะศกึษาศาสตร์ 

จำานวน 238 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำานวน  10 คน 

คณะรัฐศาสตร์  จำานวน 36 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 

จำานวน 73 คน และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2518 

มีผู้สำาเร็จการศึกษา ภาค 1 ประจำาปีการศึกษา 2518 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำานวน 911 คน 

ในคณะนติศิาสตร์  จำานวน 305 คน คณะบรหิารธรุกจิ 

จำานวน 179 คน คณะมนษุยศาสตร์  จำานวน 91 คน  

คณะศกึษาศาสตร์ จำานวน 151 คน คณะวทิยาศาสตร์ 

จำานวน  29 คน คณะรัฐศาสตร์  จำานวน 69 คน และ

คณะเศรษฐศาสตร์ จำานวน 87 คน 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. (2518). มหาวิทยาลัย- 

 รามคำาแหง: พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุน 

 รามคำาแหงมหาราช พธิทีลูเกล้าฯ ถวายปรญิญา 

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีพระราชทาน 

 ปริญญาบัตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย.

ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 169,000 บาทและศึกษา 

ดูงานประเทศสมาพันธรัฐสวิส (สวิสเซอร์แลนด์) และ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 199,000 บาท  (แบ่งชำาระ 7 งวด) 

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่บัดน้ี 

- 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 19.30 น. ทุกวัน  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำานักงานโครงการฯ คณะ-

บริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502 โทรศัพท์ 0-2310-8235, 

086-336-7330, 086-336-7331, 086-336-7334,  

086-374-1116 โทรสาร 0-2310-8235 หรือสมัคร

ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.mbalogistics.ru.ac.th

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาฯ                   (ต่อจากหน้า 1) 

ค ่ าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค ่ าใช ้จ ่ าย  

ศึกษาดูงานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 155,000 บาท 

ศกึษาดงูานประเทศญีปุ่น่ 175,000 บาท  (แบ่งชำาระ 7 งวด) 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มีนาคม 2559 ที่อาคารสุโขทัย 

ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) 

เวลา 09.00-19.00 น. หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ 

http://3ms.ru.ac.th, www.mba-smartmanagers.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8686, 

081-826-2030 และ 081-920-2595

ม.ร.ขยายเวลารับสมัครฯ              (ต่อจากหน้า 1) 
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ม.ร.ประชุม “การจัดหมวดหมู่วิชาทั่วไปฯ”

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดประชุมวิชาการเร่ือง “ลักษณะและแนวโน้มการจัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง” โดยมี รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกคณะ ร่วมประชุม เมื่อวันที่  

18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร กล่าวว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการ

ศึกษาสภาพปัญหาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและ

บูรณาการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้มีความเหมาะสมท้ังโครงสร้าง 

องค์ประกอบของรูปแบบ และจำานวนหน่วยกิต รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน เพ่ือเตรียมการ 

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในอนาคตให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมาย 

เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และตอบสนองมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้านของบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  กล่าวว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความสำาคัญยิ่ง เพราะมุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม รวมทั้ง

เป็นผู้มีเหตุผลและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 “การจัดการเรียนการสอนน้ัน เน้ือหาวิชาต้องครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่ม คือ สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บัณฑิต 

เป็นผู้มีปัญญา มีศักยภาพ ดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถติดต่อสื่อสารก้าวทันโลก

โดยไม่เอาเปรียบผู้อื่น คือเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการบูรณาการ

รายวิชาของหมวดวิชานี้ให้มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับธรรมชาติของมหาวิทยาลัย

รามคำาแหงต่อไป”

นักศึกษา ม.ร. และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำานวนมาก 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 201 

ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2

 โอกาสนี้ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์ 

อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานว่า    

ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ จัดงาน 

สืบสานวัฒนธรรมและวิชาการทางรัฐศาสตร์   

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะรัฐศาสตร์ 

ครบรอบ 42 ปี  และแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์

ของคณะรัฐศาสตร์   ท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชาการ

และประสบความสำาเร็จในการรับใช้ประเทศชาติ

ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสดีที่จะ 

ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา บุญราช 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “จากรามค�าแหง

สู่ปลัดกระทรวงมหาดไทย: จากมหาวิทยาลัยสู่การ 

รับใช้บ้านเมือง” โดยนายกฤษฎา บุญราช ปลัด-

กระทรวงมหาดไทย  และกิจกรรมเสวนา “การเรียน

และการเตรียมตัวเพ่ือรับใช้บ้านเมือง” โดยปลัดอำาเภอ 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ได้แก่ นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย  

เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ สำานักกิจการ

ความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง (ปลัดอำาเภอ  

ปี พ.ศ. 2551) นายอาทิตย์  โรจน์บุนส่งศรี เจ้าพนักงาน-

ปกครองปฏิบัติการ อำาเภอเกาะสีชัง (ปลัดอำาเภอ 

ปี พ.ศ. 2555) นายคมสัน ชาวดร เจ้าพนักงาน

ปกครองปฏิบัติการ อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภู  

(ปลัดอำาเภอ ปี พ.ศ. 2555) และว่าท่ีร้อยตรีโชค  ใดรอดดี 

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ปลัดอำาเภอ ปี พ.ศ. 2555)

 ด้าน รศ.อนงค์ทิพย ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่าคณะรัฐศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนนับ

ต้ังแต่ปี 2516 เป็นต้นมา ตลอด 42 ปีท่ีผ่านมาความภาคภูมิใจ

ของคณะรัฐศาสตร์ปรากฏให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็น

รูปธรรมจากความสำาเร็จของบัณฑิต มหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิตที่รับใช้บ้านเมือง ดังเช่น รุ่นพี ่

ที่จบไปเป็นปลัดอำาเภอ นายอำาเภอ ปลัดจังหวัด  

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี 

หรืออธิบดีก็ตาม ล้วนเป็นบัณฑิตที่จบจากคณะ

รัฐศาสตร์ทั้งสิ้น และยังเป็นความภาคภูมิใจของ 

ม.รามคำาแหงท่ีสามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้

สังคมได้อย่างแท้จริง เหมือนก้าวแรกที่เข้ามาเป็น

นักศึกษาจะได้ทราบถึงคำาขวัญของ ม.ร.ท่ีว่า “รู้จักอภัย 

ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” ซึ่งทุกคน

ได้ดำาเนินการตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง

ครบถ้วน 

 สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา

ได้ทราบถึงเส้นทางสู่ความสำาเร็จของรุ่นพ่ี “สิงห์ทอง” 

ที่ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำา คือ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย     ต้องขอขอบคุณ      นายกฤษฎา 

บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เกียรติมาเป็น

องค์ปาฐกแก่นักศึกษา ม.ร. จากน้ีคณะรัฐศาสตร์จะมุ่ง 

สานปณิธานในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการทั้ง

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และ

มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้บ้านเมือง

ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ 

ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานท่ีจัดกิจกรรมท่ีดีเช่นน้ี 

มาอย่างต่อเน่ือง และขอขอบคุณศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

ทุกท่านที่ได้สละเวลามาถ่ายทอดเรื่องราวที่จะเป็น

ประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องได้รู้ว่า “จากรั้วสิงห์ทอง

ก้าวสู่กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อม”

         คณะรัฐศาสตร์ฯ                             (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

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.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)  

ร้องรำาทำาเพลงได้ในตอนเป็นเดก็ ๆ นัน้ เมือ่เราหนักลบัมา 

จากการที่ไปอยู ่อาศัยในต่างแดนในต่างประเทศ 

เรากจ็ะพบว่าเปลีย่นแปลงไปหมด อาจจะสญูสิน้ไป 

หายไป การละเล่นต่าง ๆ บางอย่างก็หายไป จารีต- 

ประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมืองต่าง ๆ ก็หายไป จะม ี

ส่ิงอื่นเข้ามาแทน จะมีอาหารจะมีเครื่องนุ่งห่ม 

จะมีบ้านแบบอื่น ๆ เข้ามาแทนที่ อย่างนี้เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเอามานั่งคิด

เอามานั่งวิเคราะห์สังเคราะห์ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น 

ทำาอย่างไรเราจงึจะรกัษาไว้ได้ไม่ให้สูญหาย ในขณะเดยีวกนั

ส่ิงที่ใหม่สิ่งที่เราไปพบไปเห็นทำาอย่างไรเราจึงจะ 

ได้รู้กว้างเห็นกว้างหูกว้างตากว้าง ทำาให้ชีวิตรู้สึกว่า

มีคุณค่ามากมาย

 ลูกศิษย์ครับ ในการล่าหาอาณานิคมในสมัย 

แต่ก่อนที่เขาแต่งตั้งกองทัพออกไปรบไปยึดประเทศนั้น

ประเทศนีเ้ป็นเมอืงขึน้ไปทำาสงครามไปหาถิน่ทีอ่ยูใ่หม่เพิม่ 

หรือว่าทาสต่าง ๆ ที่ไปอยู่ในอเมริกาหรือในอังกฤษ

หรือพวกคนที่ถูกปกครองถูกยึดประเทศ ถูกนักล่า-

อาณานคิมเอาทรพัย์สนิเอาอะไรต่าง ๆ ไปจากแผ่นดนิ 

ทีเ่คยอยูไ่ปยงัประเทศมหาอำานาจ สิง่เหล่านีน้ัน้คงจะ

ไม่สูญหายไป แนวความคิดอย่างนี้เห็นได้จากการ 

หาโลกใบใหม่ การคดิจบัจองอาณานคิม การคดิจบัจอง

พื้นที่บนดวงจันทร์ ดาวอังคารหรือว่าขยับขยายไป

ยังดวงดาวอื่น ๆ  มากมายไปเรื่อย ๆ   ก็จะเกิดขึ้นต่อไป 

และวัฏจักรอันนี้ก็จะทำาให้สิ่งที่อยู่บนโลกใบเก่านี ้

มอีะไรสูญส้ินไป สูญหายไปโดยทีพ่วกทีไ่ปอยูโ่ลกใบใหม่

กลับมา หรอืมาเยีย่มเมือ่วยัชราแล้วจะได้มาขดุค้นหา

โบราณวัตถุ หาเมืองเก่าหาอะไรเก่า ๆ หาหลักศิลา

จารึกเก่า ๆ หาสิ่งเก่า ๆ ดูกัน

 ที่ครูพูดไปทั้งหลายทั้งปวงวันน้ี เป็นเร่ือง

ชวนคดิอย่าให้นอกกรอบมากเป็นอนัใช้ได้ คดิแต่เพยีงว่า

เร่ืองอย่างนี้เป็นไปได้ก็น่าจะเป็นนิทัศน์อุทธาหรณ์

ได้เป็นอย่างดี พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ถ้าหากทำาได้ หรือย้ายจากชนบทเข้าไปอยู่ในอำาเภอ

ในจังหวัดหรือในเมืองอื่น ๆ   หรืออาจจะเดินทาง 

ไปต่างประเทศ ไปเรยีนต่อในต่างประเทศ จากประเทศไทย

ไปสู่ประเทศอื่นด้วยความประสงค์ใดก็ตาม ในที่สุด 

แล้วก็อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู ่ในที่ที่ไปนั้น   

ทีย้่ายถิน่ฐานไปไม่ว่าจะด้วยเหตใุดหรอืว่าประเทศใด

หรือที่ใดก็ตามแต่ เมื่อไปอยู่นานเข้าก็จะมีครอบครัว

ก็จะมีลูกหลาน ก็จะมีทายาทมากมายขึ้นแล้วก็ทำามา 

หารับประทาน ทำามาหาเลี้ยงชีพซึ่งก็จะทำาให้มี

ความเป็นอยู่มั่นคงขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็จะทำาให้คนที่ย้าย-

ถิ่นฐานกลายเป็นคนไปตั้งรากฐานไปตั้งถิ่นฐานใหม่ 

ไม่อยากกลับไปสู่ชนบท ไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิม 

ถามว่าแล้วถิ่นท่ีเดิมที่มีอยู ่แต่คนอายุมากหรือที่มี

คนอยู่บ้างนั้น จะไม่เบาบาง จะไม่ว่างไปหรือที่คงจะ

ว่างเปล่ากห็าไม่ เพราะในท่ีสุดกจ็ะมคีนอืน่จากท่ีอืน่ 

อพยพเข้ามาอยู่แทนท่ี หรือเข้ามาทำามาหาเลี้ยงชีพ

แทนทีเ่ป็นวฏัจกัรเป็นวงกลมเข้าไปแทนทีก่นั ดงันัน้ 

การที่เราย้ายไปถิ่นที่ใดก็ตามแต่ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด 

เราจะต้องมองไปด้วยว่าที่อยู ่ เดิมรากเหง้าเดิม  

กล่าวง่าย ๆ ว่ามาตุภูมิหรือบ้านของเราแต่เดิมนั้น 

จะอยู่กันอย่างไร แล้วก็จะสูญสลายไปหรือไม่ ถ้าหาก 

ไม่สญูสลายกอ็าจจะมผีูอ้ืน่มาตัง้รกรากแทน อาจจะม ี

ผูอ้ืน่มาซือ้มาทำาอะไรต่าง ๆ อาจจะมคีนอพยพมาจาก 

ประเทศอืน่ทีเ่ขามพีลเมอืงมากมาย เข้ามาทำามาหากนิ 

มาตัง้รกรากอยู่ในบ้านเราแทนเรา แล้วเราไปอยู่ท่ีอืน่

แทนคนอื่นหรือไปแทรกคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดา

 ถ้าหากเรามองเหตุผลตรงนีว่้าเป็นเร่ืองธรรมดานัน้ 

เราก็จะไม่ค่อยทำาอะไรต่าง ๆ ที่จะลงหลักปักฐาน

ให้มั่นคงไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม เราจะมองเห็น

วัฒนธรรมของต่างชาติและไหลไปตามอย่างรวดเร็ว 

หรือยอมรับเข ้ามาอย ่างรวดเร็วและเมื่อรับมา 

อย่างรวดเรว็คล้อยตามอย่างรวดเรว็ ในทีส่ดุรากฐานเดมิ 

ที่เคยมีก็จะสูญหายไป เครื่องดนตรีที่เคยเล่นที่เคย 

ปลาแมคเคอเรล ปลาทนูา ปลาทู ปลาอกีา ปลากระพง 

ปลาตาเดยีว ในปลานำา้จดืมนีำา้มนัปลาน้อยกว่าปลาทะเล 

เช่น ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ นักวิชาการประมง 

แนะนำาว่าปลาสวายมีโอเมกา 3 สูงมาก เช่นเดียวกับ

ปลาดอลลี่ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ นำ้ามันปลาไม่ใช่

นำ้ามันตับปลา  (สกัดจากตับปลา) 

 ปลาทะเลที่มีไขมันมาก มักจะมีปริมาณ 

สารปนเปื้อน เช่นปรอทสูงด้วย จึงต้องพิจารณา 

นักโภชนาการแนะนำาให้รับประทานปลาทะเล 2 - 3 

ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่ควรเสริมผลิตภัณฑ์นำ้ามันปลา 

และควรระวังการรับประทานนำ้ามันในนำ้าสลัด  

เนยเทียม มายองเนส และนำา้มนัพชืทีม่โีอเมกา 6 มาก 

โดยลดอาหารประเภททอด ลดเนื้อสัตว์ติดมัน และ

การใช้นำ้ามันประกอบอาหาร

 ที่มา: อ.ศัลยา  คงสมบูรณ์เวช นำ้ามันปลากับ

สุขภาพ ใน กินเพื่อสุขภาพ, 2557 หน้า 146-154

         น�้ามันปลา                                      (ต่อจากหน้า 8)

         อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.ฯ      (ต่อจากหน้า 12)

สังคมไทยมักจะเป็นการทำาความเข้าใจผ่านเร่ืองจาก

วรรณกรรม หรือจากภาพกว้างๆในแง่มุมอื่นๆ 

แต่ไม่เคยมีงานท่ีอธิบายว่าสังคมไทยน้ันมีความสามารถ 

ในการทำาความเข้าใจประเด็นระดับทฤษฎีการเมืองเลย 

ท่ีสำาคัญงานวิจัยยังมีประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจการเมืองไทย 

ในแง่ท่ีช้ีให้เห็นว่า สังคมไทยน้ันเป็นสังคมท่ีมีปฏิสัมพันธ์

แลกเปล่ียนทางความรู้กับสังคมตะวันตกอยู่ตลอดเวลา 

และได้มีการปรับเปล่ียนส่ิงท่ีตนเองรับมาจากตะวันตก

ให้มีลักษณะเป็นของตนเองอยู่เสมอ 

ม.ร.รับนักศึกษาใหม่ฯ                   (ต่อจากหน้า 1) 

การให้บริการและบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐาน

สมรรถนะทางวิชาชีพ พร้อมท้ังเสริมสร้างทักษะภาษา

ในระดับสากล  ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน และเชิญวิทยากรพิเศษที่มี

ประสบการณ์ตรงบรรยายพิเศษในชั้นเรียนด้วย

 หลังจากท่ีสำาเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตมีแนวทาง

ในการประกอบอาชีพหลายด้าน และได้บัตรไกด ์

พร้อมประกอบวิชาชีพจริง สามารถประกอบอาชีพ

ในงานมัคคุเทศก์ สายงานธุรกิจการท่องเท่ียว การโรงแรม 

หรือธุรกิจบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เป็นพนักงาน เจ้าหน้าท่ี  

ท้ังในด้านบริการขนส่ง ด้านการให้บริการคลังสินค้า 

ด้านการจัดการหน้าท่า เป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ 

และบุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษา

ทั้งรัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขา

วิชาการบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การบริการ  

โลจิสติกส์ เป็นเจ้าหน้าที่จัดทำาเอกสารผ่านพิธีการ

ศุลกากร ทางบก ทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ

ทางสายส่ง การขนส่งหลายรูปแบบ และการผ่านแดน เป็นต้น 

 รักษาราชการแทนคณบดีฯ กล่าวด้วยว่า 

คณะธุรกิจการบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการการท่องเท่ียว 

และการบริการ และสาขาโลจิสติกส์ ระบบการเรียน- 

การสอน หลักสูตร 4 ปี เรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุโขทัย เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และสาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดพังงา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

 เรียนแบบมีชั้นเรียน บรรยายสดทุกรายวิชา 

และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด 

 คุณสมบัติผู้สมัครจบหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

หรือ จบ ปวส.เทียบโอนหน่วยกิตได้ ผู้สนใจสมัคร

ได้ต้ังแต่บัดน้ี-31 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดท่ี 

คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

โทร.055-615568-9, 088-278-8904, 090-350-2125 

หรือ www.sim.ru.ac.th
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ย้ายถิ่นฐาน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศษิย์ครบั  ในวธีิการท่ีเรามองอะไรต่าง ๆ  

แล้วเราไม่คิดไม่ไตร่ตรอง หรือไม่ได้นำาเอามาคิด 

เอามาเปรียบเทียบเอามาตรวจสอบตรวจทาน 

กับความรู้หรือสิ่งที่เรารู้ หรือสิ่งที่เราได้ยิน ได้ฟัง 

ได้อ่าน ได้รับคำาสอนมาหรือค้นคว้ามา ก็น่าจะ

เป็นเรื่องที่ใช้เวลาหรือใช้สติปัญญาหรือใช้ชีวิต

ไปวัน ๆ ไม่มีอะไรที่จะเจริญก้าวหน้าได้

 วันนี้ครูอยากจะคุยถึงเรื่องการย้ายถิ่นฐาน

ของผู้คน บอกอะไรเราได้บ้างและทำาไมเขาถึง 

ย้ายถิน่ฐานซึง่เรือ่งนีเ้รือ่งการย้ายถิน่ฐานการเคลือ่นย้าย

การอพยพอะไรต่าง ๆ นี้นั้น เป็นเรื่องที่สอนกัน 

ในประชากรศาสตร์หรือในเรื่องสังคมศาสตร์

ด้านต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากเรามองการอพยพหรือการ 

ย้ายถ่ินฐานแล้วพิจารณาต้ังแต่ต้นเรากจ็ะพบได้ว่า

ผู้คนมีความจำาเป็นต้องย้ายถิ่นฐานในหลายเรื่อง 

อาจจะย้ายหนีจากภัยธรรมชาติ อาจจะย้ายหนี

จากแล้ง อาจจะย้ายหนจีากนำา้ท่วม อาจจะย้ายหนี

จากแหล่งภูเขาไฟ หรือที่ภูเขาไฟจะระเบิดหรือ

ย้ายถ่ินฐานไปอยู ่ในท่ีท่ีตนเห็นว่าทำามาหากิน 

ได้สะดวก มีปัจจัยสี่พร้อมที่จะเจือจานเพื่อที่จะ

ให้มีชีวิตอยู่ในโลกได้ 

 ผู้คนจากชนบทหรือจากท่ีเราชอบใช้คำาว่า 

บ้านนอก มกัจะอยากเข้าไปสูค่วามเจรญิซึง่ความเจรญิ

ในที่นี้ก็ยังมองไปได้อีกหลายแง่ เจริญด้วยวัตถุ

เจรญิด้วยจติใจ เจรญิไปด้วยธรรมชาตทิีด่งีามทีน่่าอยู่

เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หรือเป็นเรื่องที่อยาก

จะทดลอง อยากจะรู ้ อยากจะเหน็ อยากจะไปจากชวีติ 

ทีจ่ำาเจแล้วกไ็ปทดลองอยูใ่นชวีติใหม่ ท่องเท่ียวไป 

หรือไปหาทำางานหรือย้ายจากชนบทย้ายจาก 

บ้านนอกเข้าไปสูต่ลาดแรงงานท่ีมอียูอ่ย่างมากมาย

หลากหลาย ไปขายแรงงานในชมุชนเมอืง อย่างนี้

เป็นต้น

 ไม่ว่าจะเหตุมาจากสาเหตุใด การอพยพ

การเคลื่อนย้ายของผู้คน ถ้าหากไปตั้งถิ่นฐานใหม ่

ก็จะมุ่งไปในส่วนท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน 

เป็นประโยชน์แก่การทำามาหากิน เป็นประโยชน์

แก่การท่ีจะได้รบัปัจจยัสีท่ี่จะดำารงชพีอยูไ่ด้  การท่ี 

คนเราย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่อีกที่หนึ่งไม่ต้องไปมอง

อื่นไกล มองดูคนในประเทศของเราจะเห็นได้ว่า 

มกีารย้ายถิน่ท่ีอยูจ่ากในต่างจงัหวดัเข้ามาในกรงุเทพฯ 

อย่างมากมาย แล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐาน

 

อาจารย์สมหมายฝาก ส.ม.ร. ชุดใหม่

ทำาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์-เคารพกติกาของสังคม

  อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน

เปิดการประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(ส.ม.ร.) สมัยสามัญ  คร้ังท่ี 1/2559  เพ่ือเลือกประธาน 

และคณะกรรมการสภานักศึกษา เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ช้ัน 2 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

      ในการเปิดประชุมสภานักศึกษา รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิก

ทั้ง 64 คน ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักศึกษา

ให้ เข้ามาทำาหน้าที่ เป็นตัวแทนของนักศึกษา 

ในการประสานงานการจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิต 

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนการเสนอแนะต่อ 

มหาวิทยาลัยในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

ท่ีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และ 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย

 สุดท้าย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กล่าวว่าสมาชิกสภานักศึกษาเป็นตำาแหน่งท่ีมีเกียรติ 

ดังน้ัน ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

ด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดหลักความสามัคคี 

และเคารพในกฎกติกาของสังคม

      จากนั้น ที่ประชุมสภา- 

นักศึกษาได้ดำาเนินการเลือกประธาน 

สภานักศึกษา  โดยนายมารุต  หนูแก้ว 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 

536041988 สมาชิกสภานักศึกษา 

พรรคพลังราม เป็นผู้ที่ได้รับ 

การเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธานสภานักศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2559

 เยีย่มชม ม.ร. Prof. Masakazu OSAKI 

และ Prof. Takuya HAYASHI พร้อมด้วย

คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิเมจิ ตกเคียว 

ประเทศญีปุ่น่ เข้าเยีย่มชมมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ 

รวมทั้งทำากิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและ 

วฒันธรรมระหว่างนกัศกึษาทัง้ 2 มหาวทิยาลยั  

โดยมี รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  

25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องรับรอง 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภผล อาจารย์ประจำา 

คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง    รับรางวัล 

วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ 

ประจำาปี 2558 จากวิทยาพนธ์ เรื่อง “การสร้าง

ความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎี

การเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย” 

โดยเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง 

รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพฯ จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ(วช.)

 อาจารย์ ดร.ศุภชัย  กล่าวถึงงานวิจัยว่า 

เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ทางภูมิปัญญาของทฤษฎีการเมืองตะวันตกอื่นๆ

ในสังคมไทย โดยเลือกศึกษานักคิดตะวันตกท่ีช่ือว่า 

ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาว่าทฤษฎีการเมือง

ของรุสโซได้เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด 

และคนไทยได้นำาทฤษฎีการเมืองดังกล่าวมาใช้ 

ซ่ึงผลงานนี้ได้ทำาการสืบค้นผ่านเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ต่างๆตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2555 และ

สืบค้นผ่านบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ยังมีชีวิตอยู่  อาจจะ 

กล่าวได้ว่า “งานชิ้นนี้เป็นงานบุกเบิกในวงการ

ทฤษฎีการเมือง เพราะในอดีตการศึกษาทางด้าน

ทฤษฎีการเมืองในประเทศไทย จะเป็นเพียงการศึกษา

ความคิดของนักคิดตะวันตก แต่ในงานวิจัยชิ้นนี ้

เป็นการศึกษาความคิดของนักคิดตะวันตกที่ถูก

นำามาใช้ในประเทศไทย”

 ขณะเดียวกัน งานชิ้นนี้ยังเป็นงานที่มุ่ง 

ทำาความเข้าใจการเมืองและสังคมไทยของไทย

ผ่านมิติท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน เพราะท่ีผ่านมาการเข้าใจ

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 
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