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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๕๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

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

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. มอบทุนการศึกษานักกีฬาลูกพ่อขุนฯ

(อ่านต่อหน้า 10)

‘อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี’ ปรมาจารย์ขลุ่ยไทย

ฝากลูกหลานสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี ไทย

 อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปิน 

ชั้นครูผู้หลงใหลในเสน่ห์ของดนตรีไทย  

ฝากลูกหลานช่วยสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี 

ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน 

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญา- 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑติกติติมศกัดิ ์ สาขาวชิา- 

ดนตรไีทยสมยันยิม จากสมเดจ็พระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินชั้นครูผู้ได้ชื่อว่าเป็น 

‘ปรมาจารย์ขลุ่ยไทย’ ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ เป็นอาจารย์พิเศษ 

ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจารย์ธนิสร์ เล่าว่า ตนเกิดท่ี

จังหวัดสิงห์บุรี ครอบครัวเป็นนักดนตรีมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ คุณย่า 

คณุพ่อกเ็ป็นครสูอนดนตรแีตรวง จงึได้สมัผสักลิน่อายของดนตร ี

หัดเล่นดนตรีตั้งแต่อายุสิบขวบและมาสนใจเครื่องดนตรี คือ 

ขลุย่ สมยัทีเ่ข้ามากรงุเทพฯใหม่ๆ ถกูเพือ่นล้อว่าเป็นนักดนตรบ้ีานนอก 

แต่ถงึวนันีผ้มมคีวามภูมิใจ เพราะถ้าผมเกดิในเมืองใหญ่ คงไม่มโีอกาส 

ได้สัมผัสกับความรู้สึก 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จ�านวน 264,800 บาท และเงินรางวัล 

จ�านวน 647,000 บาท แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬา 

ซอฟท์ลีคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จงัหวดัปทมุธาน ีและผูแ้ทนทมีชาตไิทยทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนักฬีาซเีกมส์ ครัง้ที ่28  ณ สาธารณรฐัสงิค์โปร์ 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 ทัง้นี ้นกักฬีาลกูพ่อขนุฯ ทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกฬีาซีเกมส์ ครัง้ที ่ 28 ระหว่างวนัท่ี 15-26 

มิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน เรือพาย 10 เหรียญทอง  

7 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เซปักตะกร้อ 1 เหรียญทอง และ ซอฟท์บอล 2 เหรียญเงิน 

  ส่วนการแข่งขันซอฟท์ลีคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2558 

-24 มกราคม 2559 ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

เหรียญรางวัลที่ได้จากการแข่งขันซอฟท์บอล (ทีมหญิง 15 คน) 1 เหรียญทอง

 ส�าหรับการแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” 

วันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงได้อนัดบัที ่ 19 จากจ�านวนสถาบนัท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัท้ังสิน้ 111 สถาบนั ลกูพ่อขนุฯ 

ได้เหรียญรางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง จาก 5 ชนิดกีฬา ได้แก่  

กีฬายูโด เรือพาย ดาบสากล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส 
(อ่านต่อหน้า 10)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ชาวรามคำาแหงถวายพระพรชัยมงคล 61 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา 

2 เมษายน 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมใจใส่เส้ือสีม่วงเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี

และความสามัคคีร่วมในพิธีและลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559  

ณ มณฑลพิธีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ กล่าวรายงานว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา  

วันท่ี 2 เมษายน 2559 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

ชาวรามคำาแหงถวายพระพรชัยมงคล 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                         (ต่อจากหน้า 1)

และความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท้ังปวง เพ่ือความผาสุก-

ร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติ

 กิจกรรมในวันน้ี ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี 

ถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพร 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ระหว่างปีพุทธศักราช 2558-2560 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวค�าถวาย

ราชสดุดีและถวายพระพร ความว่าข้าพระพุทธเจ้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ที่อยู่พร้อมกัน ณ บริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ มีความ

ปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความ

จงรักภักดีและความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในใต้ฝ่าละอองพระบาท เนื่องในโอกาสอันเป็น

ศุภมงคลวาระคล้ายวันพระราชสมภพ 61 พรรษา 

วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2559 ในวันนี้

 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนส�านึกซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 

หาท่ีสุดมิได้ ท่ีตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมา 

ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงอุทิศทุ่มเทก�าลังพระวรกาย 

ก�าลังพระราชหฤทัย และก�าลังพระปัญญา ปฏิบัติ

บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อช่วยบรรเทา 

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร ด้วยความมุ่งมั่น 

ส่งผลให้พสกนิกรเป็นจ�านวนมากมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่ได้พระราชทาน 

ผ่านโครงการตามพระราชด�าริต่างๆ ท้ังด้านการศึกษา 

การอาชีพ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

และด้านอื่นๆล้วนก่อให้เกิดความก้าวหน้า และการ

แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบและย่ังยืน เกิดผลดี

ต่อการพัฒนาประเทศและเกิดความร่วมมือในการ-

พัฒนาระหว่างประเทศหลายด้าน

 แนวทางการทรงงานและการแก้ไขปัญหา 

ต้ังแต่รากของปัญหาจนถึงปลายทาง ท้ังกระบวนการ 

ได้ เป็นแบบอย่างให้ประชาชนและข้าราชการ 

ได้น�าไปประพฤติปฏิบัติ ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และการพัฒนาประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์

ทั้งแก่คน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเป็นขัตติยะราชกุมารี 

ที่มีพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศ ทั้งด้านอักษรศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ และดนตรีไทย มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล 

ในด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อม การศาสนา และการสาธารณสุข 

ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ใต้ฝ่าละออง

พระบาทเสด็จพระราชด�าเนินไปเยือนประเทศต่างๆ

ทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินีนาถ ในฐานะพระราชอาคันตุกะหรืออาคันตุกะ

ของรัฐบาลและเป็นการส่วนพระองค์ ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทย

กับนานาประเทศ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ประทับใจ 

และจักเทิดทูนพระบุญญาบารมีไว้เหนือเศียรเกล้า

ต่อไป

 จากน้ัน อธิการบดี ม.ร.ได้ลงนามถวายพระพร-

ชัยมงคล พร้อมกล่าวว่า วันน้ีเป็นวันมหามงคลวันหน่ึง 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและประเทศชาติ   

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 61 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

และชาวรามค�าแหงต่างปลาบปลื้มใจที่พระองค์ 

ได้เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 5 วัน เป็นวันท่ีชาวรามค�าแหง

ซาบซึ้งและได้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงาม

ของพระองค์ ชาวรามค�าแหงทุกคนตั้งปณิธาน

ท�าความดีต่างน้อมจิตน้อมใจมาถวายพระพรชัยมงคล 

ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตท่ีได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบรม

โพธิสมภารของพระองค์ ขอให้บุคลากรยึดม่ันท�าความดี

เพื่อสังคม โดยเฉพาะ ม.รามค�าแหง เป็นสมบัติของ

แผ่นดิน เป็นสถาบันที่สร้างโอกาสให้แก่คนไทยได้

ยืนหยัดอย่างสมเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ 

 ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกสายที ่

ให้ความไว้วางใจให้ท�าหน้าท่ีอธิการบดีในอีกวาระหน่ึง 

ผมต้ังใจจะน�าพามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ 

ความเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส เป็นมหาวิทยาลัย

สีขาวอย่างแท้จริง ด้วยการท�างานด้วยความซื่อสัตย์

และสุจริต ช่วยเหลือกันและกันเม่ือเห็นผู้อ่ืนเดือดร้อน 

หยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่ล�าบากทุกข์ยาก 

 “ขอขอบคุณทุกท่านที่จะร่วมมือร่วมใจกัน

ทำาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นองค์กรแห่งความ

โปร่งใสในทุกด้าน และเป็น Green & clean university 

เป็นองค์กรสีเขียวท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ สร้างความร่มเย็น

และความสุขให้ลูกศิษย์รามฯได้เข้ามาพักพิง ขอขอบคุณ

ทุกคนท่ีได้มาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อย่างพร้อมเพรียงกัน ขอให้สิ่งที่ทุกท่านทำาเกิดเป็น

บารมีเพิ่มขึ้นแก่ตนเอง และขอให้มุ่งมั่นทำาในสิ่งที่

ได้ปฏิญาณเอาไว้ต่อไป”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ประโยชน์ของการมอบรางวลัทาง 

วรรณกรรมมีมากมายหลายประการ 

แต่ประการหนึ่งซึ่ง “ข่าวรามค�าแหง” 

เห็นมาโดยตลอด และเป็นส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้ยอมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือ 

 ท�าให้ผู้คนหันมาสนใจและอ่าน

หนังสือกันมากขึ้น

  การที่ผู้คนในสังคมหันมาใส่ใจ 

และอ่านหนังสือกันมากข้ึน เป็น 

คุณอเนกอนันต์อย่างไรเห็นทีจะไม่

ต้องกล่าวซ�้า

 ดังนั้น  เนื้อที่ตรงนี้จึงมอบให้แก ่

การกล่าวถึงรางวัลทางวรรณกรรม 

เสมอๆ 

 อย่างเช่นรางวัลระดับโลกอย่าง

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

 รางวัลระดับภูมิภาคอย่างรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ดีเด ่นแห่ง

อาเซียน หรือรางวัลซีไรต์

 รางวัลระดับสถาบันอย่างรางวัล

วรรณกรรมรามค�าแหง และ

 รางวัลมติชน 

 ส�าหรบัรางวลัมตชินซึง่นกัเขยีน 

และนกัอ่านวรรณกรรมให้ความสนใจ 

เป็นจ�านวนมากนั้น

  ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๘ ได้ด�าเนนิมา

เป็นปีที่ ๔ แล้ว

  “ข่าวรามค�าแหง” ขอยกยอดไป 

แสดงความยินดีต่อผู ้ได้รับรางวัล- 

มติชนปีที่ ๔ นี้ในฉบับหน้า

 จะมีสักกี่คนที่ก้าวตามหาฝันได้ส�าเร็จ บัณฑิตสาวเมืองละโว้ ลพบุรี นิตยา เรือนไทย หรือน้องใหม่ 

เตรียมเป็นนักบัญชี ด้วยวัยเพียง 23 ปี หลังจากที่เธอเรียนระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  

มาได้ 2 ปี เธอผันตัวเข้าเรียนระบบ Pre-master degree ในระดับปริญญาโทล่วงหน้า จบพร้อมกันควบสองปริญญา 

หวังท�างานตอบแทนคุณพ่อแม่ที่ส่งเสียให้เรียนจนจบ

 เส้นทางการเรียนของ นิตยา เร่ิมจากท่ีสมัครเรียนระดับปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี เมื่อปี 2554 ช่วงที่เรียนชั้นปีที่ 2  

ได้อ่านเจอข้อมูลเปิดรับสมัครเรียนระบบ Pre-master degree ท่ีให้เรียน 

ระดับปริญญาโทล่วงหน้าจากหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง และได้ศึกษา

รายละเอียดของโครงการซึ่งเธอมีคุณสมบัติครบ จึงปรึกษากับพ่อแม่ 

พ่อแม่พร้อมท่ีจะสนับสนุน เธอสมัครเรียนระบบ Pre-master degree 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส�าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ (จันทร์-พฤหัส) 

รุ่นท่ี10 เม่ือปี 2556 โดยใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาโท 2 ปี 

ท�าให้เรียนจบพร้อมกันทั้งสองปริญญา เมื่อปีการศึกษา 2558 

 If you can dream it, you can do it เป็นวลีท่ี นิตยา คิดเสมอว่า ‘ถ้าคุณมี 

ความฝันคุณก็สามารถท�าให้มันเป็นจริงได้’ ทุกวันน้ีไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใคร แต่คิดว่ามีทุกวันน้ีได้ด้วยความขยัน

 บัณฑิตนิตยา บอกว่าเมื่อเข้ามาเรียนทั้งสองปริญญาพร้อมกันแล้ว ช่วงกลางวัน 

จะเข้าเรียนวิชาปริญญาตรีตามปกติ ถ้าวันไหนไม่ได้เข้าเรียนในห้องก็จะดูวิดีโอย้อนหลัง 

พอถึงเวลาเรียนปริญญาโท ก็เข้าเรียนเวลา 18.00 - 21.00 น. โดยเน้นการอ่านหนังสือ 

ตามที่คุณพ่อแนะน�าว่าการอ่านหนังสือตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ถึงจะง่วงนอน 

แต่ก็ต้องมีระเบียบและมีวินัยกับตัวเอง

 เรียนสองปริญญาแบบน้ีอาจจะหนักเกินไป นิตยา บอกว่า มีช่วงเวลาท่ีเครียดบ้าง 

บางทีจัดตารางไม่ทันบ้าง การเรียนบัญชีจะอ่านอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเข้าใจ ต้องลงมือท�า 

แบบฝึกหัดมากๆ ทบทวนทุกบทท่ีอาจารย์สอนจะช่วยให้การเรียนง่ายข้ึน ส่วนปริญญาโทเวลาเรียนจะมีค่อนข้างน้อย  

จะตั้งใจเรียนตั้งแต่ในห้อง ขยันท�าการบ้าน เน้นการศึกษาด้วยตัวเอง และอาจารย์จะสั่งรายงานค่อนข้างบ่อย

ท�าให้เราต้องแบ่งเวลาไปท�ารายงาน ซึ่งต้องท�าเป็นกลุ่มกับเพื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นพี่ๆที่ท�างานประจ�า จึงต้อง

มาท�ารายงานกันช่วงวันหยุด

 “ช่วงใกล้สอบหลังกลับจากเรียนป.โท ก็กลับมาอ่านหนังสือกว่าจะได้นอนก็เช้า ตีสองตีสาม ตอนเช้า

ลุกไปสอบป.ตรี แต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกๆตอนที่เรายังไม่ชินกับเวลา พอหลังๆก็ลงตัวเป็นปกติ จัดสรรเวลาได ้

ทำาให้ไม่ค่อยเครียด กลับสนุกกับการเรียนมากขึ้น เวลาอยากผ่อนคลาย ก็จะโทรศัพท์คุยกับแม่ คุยทุกวัน 

ทุกครั้งที่เครียด เพียงแค่ได้คุยกับแม่ก็หายเครียดแล้ว

 ก่อนที่จะจบ ป.ตรี ยังได้นำาความรู้ด้านบัญชีที่เรียนมา ไปฝึกงานที่สำานักงานบัญชี แอล เอส เอ  

ซอยรามคำาแหง 51/2 โดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ต้องให้ผ่านการฝึกงาน ครบ 500 ช่ัวโมงหรือ

ประมาณ 3 เดือน ถึงจะสามารถยื่นจบการศึกษาได้ ทำาให้เราได้รู้ ได้ประสบการณ์ดีๆนอกห้องเรียน รวมถึง 

ได้เจอเพื่อนต่างวัย ต่างอายุ ต่างอาชีพ แต่ทุกคนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีมิตรภาพดีๆต่อกัน”

        น้อยคนนักที่จะท�าตามความฝันได้ส�าเร็จ นิตยา เลือกเรียนสองปริญญาและจบพร้อมกัน เธอบอกอีกว่า 

ตัดสินใจไม่ผิดท่ีเข้ามาเรียนระบบ Pre-master degree สามารถย่นระยะเวลาในการเรียนให้กระชับมากข้ึน ได้ใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์  สามารถจบปริญญาโทท้ังท่ีอายุยังน้อย  มีทางเลือกในการเรียนต่อและท�างานในอาชีพท่ีตรงใจ 

        วันนี้ นิตยา จบเป็นบัณฑิตสาว วัยเพียง 23 ปี เธอบอกว่า ดีใจที่จบตั้งแต่อายุยังน้อยและภูมิใจที่ท�าให้

ครอบครัวมีความสุข โดยเฉพาะพ่อนพรัตน์ เรือนไทย และแม่สายฝน เรือนไทย ท่ีท่านท�างานเหน่ือยเพ่ือท่ีจะ

หาเงินให้ลูกได้เรียนหนังสือ ท่านคอยให้ก�าลังใจทุกคร้ังท่ีเหน่ือยและท้อ ซ่ึงพ่อแม่จะบอกเสมอว่า ยอมท�าทุกอย่าง

เพื่อให้ลูกสบาย ไม่อยากให้ล�าบาก พ่อแม่ไม่มีสมบัติจะให้ลูก ให้ได้เพียงวิชาความรู้ติดตัวเท่านั้น โดยตั้งใจ

จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นความฝันเร่ืองหน่ึงท่ีจะต้องท�าให้ส�าเร็จ เพ่ือให้มีหน้าท่ีการงาน

ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัว ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงและส่งให้เรียนจนจบระดับปริญญาโท

        เห็นแบบน้ีนิตยาไม่ได้เคร่งเครียดแต่กับเร่ืองเรียน เธอยังเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอยู่หลายกิจกรรม  

เช่น โครงการนักศึกษาตัวอย่าง  ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงท่ีโรงพยาบาลศิริราช ออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน

จังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการธรรมสัญจรเชียงใหม่ของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ออกค่ายสมาธิ 

7 วันจังหวัดมหาสารคาม และเคยได้รับทุนการศึกษาโครงการทางช้างเผือก 1 คนต่อ 1 อ�าเภอ ของจังหวัดลพบุรี

สาวลพบุรี ฝันเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
จบ ‘ตรี-โท’ ควบ วัยเพียง 23 ปี 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ-

จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว จากจังหวัด

สงขลา สตลู พทัลงุ ปัตตาน ียะลา นราธวิาส และบรรยายเรือ่ง “ทศิทางการพฒันา

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ จังหวดัสงขลา” เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2559  

ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสงขลา

 ท้ังนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องเส้นทางสู่รั้วอุดมศึกษา

และกจิกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ระบบการเรยีนการสอนส่วนภมูภิาค 

และระบบการรับสมัครนักศึกษา ตลอดจนน�าอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมสัมมนา

เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา

 

 พัฒนาบุคลิกภาพ .. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจงัหวดัสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาบคุลกิภาพ มารยาท

และพัฒนาสู่งานอาชีพ โดยมี อาจารย์วันดี แสงแก้ว เป็นวิทยากรในการบรรยาย

เรื่อง “บุคลิกภาพที่ดี แนวทางปฏิบัติ ภาษาท่าทางที่เป็นมาตรฐานสากล” 

พร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับบทบาท 

หน้าที่ ทั้งในเรื่องการแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม ตลอดจนมารยาททางสังคม  

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติ 

จงัหวดัสงขลา จัดสมัมนา “เครอืข่าย 

นักศึกษา Pre-degree” โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุง่หว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ-

จงัหวดัสงขลา เป็นประธานเปิดงาน 

และรบัฟังข้อเสนอแนะของนักศกึษา Pre-degree ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา

 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นและเสนอ

แนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจน

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา นอกจากนัน้นกัศกึษา Pre-degree

ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของสาขาฯ ณ อาคารเรียนหลังใหม่ด้วย

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

จดัโครงการ “อนรุกัษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2559” โดยม ีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน

ประเพณีสงกรานต์และส�านึกในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่

ที่ตนเคารพนับถือ โดยมีบุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

ร่วมรดน�้าคณาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจ�านวนมาก

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ-

จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ด้านภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษามลายูกลาง ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการตดิต่อสือ่สารกบัต่างชาตท่ีิจะมมีากขึน้ในอนาคต โดยม ี อาจารย์ณชิาห์รปีตุรี 

แก้วเศษ เป็นวทิยากร ณ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่  26  มีนาคมที่ผ่านมา

 จากนัน้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุง่หว้า รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร-

จังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีด้วยไฮโดรโพนิกส์

และรกัษาสิง่แวดล้อม” โดยม ี นายสรวทิย์ ศทุธอิงักรู เป็นวทิยากรให้ความรูเ้กีย่วกบั

การปลูกพืชด้วยไฮโดรโพนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งเป็นวิธีการใหม ่

ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ 

และไม่ปนเป้ือนกบัสารเคมต่ีางๆ ในดนิ ท�าให้ได้พชืผกัท่ีสะอาดกว่าพชืผกัส่วนใหญ ่

ท่ีวางขายในท้องตลอดท่ัวไปที่มีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู ้บริโภค  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

    

กิจกรรมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รามฯ - สงขลา



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

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

ตอน จะต้นทุนต่ำ�เกินไปไหมเนี่ย

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ท่ามกลางธรุกจิการบนิทีแ่ข่งขนักนัสงูเช่นทีเ่ป็นอยู ่ สายการบนิประเภท

ต้นทนุต�า่เตบิโตได้ดเีพราะคนจ�านวนมากยอมแลกความสะดวกสบายบางอย่าง

กบัราคาตัว๋เครือ่งบนิทีถ่กูลง ถกูจนบางคร้ังมีคนเอาไปเทยีบกับค่าตัว๋โดยสารรถทวัร์

เลยทีเดียว 

 การท�าธุรกิจการบินนั้นต้องลงทุนในต้นทุนคงที่มูลค่ามหาศาลก็คือ 

ตัวเครื่องบิน(รวมค่าบ�ารุงรักษา) ถ้าซื้อเครื่องบินมาหลาย ๆ ล�าแล้วจอดทิ้งไว้

ไม่บินหรือบินแต่มีผู้โดยสารโหรงเหรง (เหมือนสายการบินอะไรหนอ) ก็ย่อม

จะขาดทุนแน่ๆ  การจะหาผู้โดยสารให้เต็มล�าหรือเกือบเต็มล�าทุกเที่ยวจึงเป็น

เป้าหมายหลักของผู้บริหารทุกสายการบิน

 ท�าอย่างไรจึงจะมีผู ้โดยสารมากได้ในธุรกิจที่มีคู ่แข่งมากมายเช่นนี้  

ทางหนึ่งก็คือหันหน้ามาร่วมมือกันแทนการแข่งขัน เรื่องนี้ถ้าใครไปรับหรือ

ส่งญาตมิติรทีส่นามบนิจะสงัเกตเหน็ว่าทีป้่ายแสดงว่าเทีย่วบนิใดของสายการบนิใด

จะขึ้นหรือลงจอดนั้น แม้จะเป็นเที่ยวบินเดียวกันแต่จะมีการสลับเปลี่ยนชื่อ

สายการบินไปหลายชื่อ ที่เป็นอย่างนี้เพราะมีการจัดการให้หลายสายการบิน

ใช้เครื่องบินร่วมกันเพื่อให้ทุกเครื่องมีผู้โดยสารมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

 อกีทางหนึง่ทีจ่ะเพิม่จ�านวนผูโ้ดยสารได้กค็อืราคาต้องถกูลง แต่เนือ่งจาก

การจดัการบนิต้องมต้ีนทนุด้วย การจะลดราคาได้จงึจะต้องลดต้นทนุลงให้ได้เสยีก่อน 

นี่เองคือที่มาของสายการบินต้นทุนต�่า  ปัญหาของผู้บริหารสายการบินเหล่านี ้

จึงอยู่ตรงที่ว่าจะลดต้นทุนอะไรลงไปได้บ้าง

 ตัวอย่างของการท�าให้ต้นทุนลดลงของสายการบินต้นทุนต�่านอกจาก

การลดบรกิารฟรหีลายอย่างลงเช่น การให้บรกิารอาหาร การโหลดกระเป๋า ฯลฯ แล้ว 

การลดต้นทุนได้มากอีกทางก็คือการเลือกใช้เครื่องบินโดยสารเพียงรุ่นเดียว 

หรือแบบเดียวในการให้บริการเพื่อประหยัดค่าบ�ารุงรักษา และค่าใช้จ่าย 

ฝึกอบรมนักบิน นอกจากนี้ ยังอาจได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อจากบริษัท 

ผู้ผลิตเครื่องบินเมื่อเหมาซื้อเครื่องบินแบบและรุ่นเดียวกันทั้งฝูงบิน เป็นต้น 

นอกจากนั้นสายการบินต้นทุนต�่าเหล่านี้ยังได้พัฒนาระบบการจองและการ

ขายบัตรโดยสารของสายการบินเองโดยไม่ผ่านตัวกลางหรือตัวแทนจ�าหน่าย 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าคอมมิสชั่น อีกด้วย

 การลดต้นทุนตามตัวอย่างข้างต้นนั้นเป็นรูปแบบมาตรฐานที่เกือบ 

ทกุสายการบนิต้นทนุต�า่ต่างกท็�าอยูไ่ม่แตกต่างกนัสกัเท่าไหร่ แต่ทีผ่มเกบ็มาเล่า

ในตอนนี้ไม่ใช่การลดต้นทุนแบบธรรมดาบ้าน ๆ  อย่างนั้น เพราะมีซีอีโอหัวใส 

บางคนพยายามคิดนอกกรอบเพื่อจะลดต้นทุนลงไปอีก  เพียงแต่ว่าไอเดีย 

จะฝันเฟื่องเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้

 ข้อเสนอเพือ่ลดต้นทนุ (และหารายได้เพิม่) ท่ีน่าเกลียดทีสุ่ดต้องยกให้กับ 

ซอีโีอของไรอนัแอร์ซึง่เป็นสายการบนิต้นทนุต�า่สายแรกของยโุรป ข้อเสนอทีว่่า 

กค็อืจะไม่ให้บรกิารห้องน�า้ฟรีบนเคร่ืองบนิอีกแล้ว ใครอยากเข้าห้องน�า้ก็ต้องจ่ายเงนิ 

มิฉะนั้นก็ต้องอั้นไปจนกว่าเครื่องจะลงจอดแล้วไปใช้ห้องน�้าที่สนามบิน  

แต่อย่างว่าแหละครบั มนัเป็นข้อเสนอทีน่่าเกลยีดไปหน่อย ก็เลยเป็นแค่ข้อเสนอ 

ยังไม่กล้าท�า 

 หลงัจากเสนอเกบ็เงนิค่าใช้ห้องน�า้มาสกัพกั ซอีโีอคนเดมิกเ็กดิป๊ิงไอเดยี

ลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นคือเขาจะถอดที่นั่งแถวหลังของเครื่องออก 

10 แถว แล้วให้บริการ “ยืน” โดยสารไปโดยคิดค่าบริการถูกกว่านั่ง ท�ายังกับ

เครื่องบินเป็นรถสองแถวหรือรถเมล์บ้านเราแน่ะ แต่ไอเดียนี้ก็เฟื่องเกินไปอีก

   เขื่องหนุ่ง หมายถึงเครื่องแต่งกาย ปัจจุบันชาวลาวนิยมแต่ง

กายแบบสบาย  ผูช้ายจะสวม  โซ่ง  คอืกางเกง สวม    เสือ่  คอืเสือ้   ผูห้ญงิ 

จะนุ่ง   ซิ่น  คือซิ่น  สวม    เสื่อ  คือเสื้อ  เครื่องแต่งกายของชาวลาว

ก็เกือบจะคล้ายกับเครื่องแต่งกายของชาวไทย กางเกงจะมีแบบขาสั้นขายาว 

ขาสามส่วน  เสื้อมีแบบแขนสั้น  แขนยาว  มีหลายสี  ส่วนผ้าซิ่นผู้หญิงจะมี 

แบบธรรมดาและแบบมีลวดลายหลากสี มี  ตีนจก คือ เชิงซ่ิน 

ท่ีทอด้วยวิธีจกลายโดยใช้ขนเม่นควักด้ายเส้นยืน แล้วสอดไหมหรือด้ายฝ้าย 

ท�าเป็นลวดลายแล้วน�ามาเย็บติดที่เชิงผ้าซิ่น  ส่วนเสื้อก็มีแบบต่างๆมากกว่า

แบบเสื้อผู้ชาย อย่างไรก็ตามชาวลาวจะแต่งกายตามฐานะทางเศรษฐกิจ

ครอบครวัของตน  ในเมอืงใหญ่จะเหน็เครือ่งแต่งกายท่ีหน่วยงานท่ีพวกเขาสงักดั

เป็นผูก้�าหนดให้แต่งเหมอืนๆกนัเฉพาะหมูห่นึง่คณะหนึง่ เช่น  เครือ่งแบบ  ฟอร์ม  

ยูนิฟอร์ม  เป็นเครื่องแต่งกาย  ชาวชนบทนอกเมืองจะแต่งกายตามสบายในที่

อันเป็นส่วนตัว  ผู้ชายนิยมสวมผ้าขาวม้าสวมเสื้อตามสบาย  ผู้หญิงสวมผ้าถุง

สวมเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว  ซิ่น, ผ้าซิ่น  คือผ้านุ่งของผู้หญิง

ซึ่งเย็บริมด้านข้างของผืนผ้าให้ติดกันเรียก     โต่ง   คือผ้าเป็นถุง    

กะโป๋ง  คือเครื่องสวมกายท่อนล่างของผู้หญิงแบบสากล  มีหลายแบบ  เช่น  

 กะโป๋งย่วย   คือกระโปรงย้วย   จีบฮูด   คือกระโปรงจีบรูด 

 ป้ายโอบ  คอืกระโปรงป้ายโอบ    เปตตโิค้ต   คอืกระโปรงชัน้ใน 

ผู้หญิงสวมไว้ชั้นใน  ซุด  คือเครื่องแต่งกายประกอบด้วยเสื้อผ้าหลายชิ้น

ซึ่งก�าหนดใช้ร่วมกัน  และใช้ในโอกาสต่างๆ  เช่น  ซุดสาก๋น  คือ 

ชุดสากล    ซุดลาตี๋  คือชุดราตรี   ซุดลอยน�้า  ชุดว่ายน�้า

 ผ่าเกีย้วหางไก่   ผ้าเกีย้วหางไก่  คอืผ้าโสร่งไหมหรอืผ้าฝ้ายทีใ่ช้นุง่โจง 

บางท้องถิ่นเรียกผ้าหาง  จะนุ่งในงานพิธี     แต่งด๋อง  คืองานแต่งงาน 

หรือพิธี  บาสีสู่ขวัน คือบ๋ายสีสู่ขวัญ  

สะโหล่ง,  ผ่าสะโหล่ง คือผ้านุง่เยบ็เป็นถงุ  มลีวดลายต่างๆหลากส ีผูช้ายนุง่อยูก่บับ้าน  

 ผ่าขาวม่า   ผ่าขะม่า   คอืผ้าทีผู่ช้ายใช้ผลดัอาบน�า้   คาดพงุ 

พกห่อสิง่ของ   พาดไหล่เวลาฟังเทศน์  ใส่บาตร   ร่วมพธิบีายศร ี โพกศรีษะกนัแดด    

ผูกหัวท้ายท�าเปลให้ลูกอ่อนนอนเวลาท�างาน   เช่น   ด�านา   ท�าไร่   จักสานไม้ไผ ่

 ผ่าเตี่ยว  คือผ้าชิ้นน้อยยาวพันรอบเอวแล้วสอดหว่างขาไปเหน็บไว้

ข้างหลัง  ผู้ชายชนเผ่าที่อยู่ห่างไกลเมืองใหญ่ใช้สวมใส่ในหมู่บ้าน

เหมือนกันเพราะมันผิดกฎความปลอดภัยในการบินที่ว่าผู้โดยสารทุกคนจะต้อง

รัดเข็มขัดอยู่กับที่นั่งขณะที่เครื่องบินก�าลังบินขึ้นหรือร่อนลงเสมอ

 เม่ือสายการบนิต้นทนุต�า่ท�าได้ สายการบนิธรรมดากเ็ลยหาทางเพิม่ผูโ้ดยสารบ้าง 

ผมเพ่ิงอ่านพบเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าบางสายการบินก�าลังจะก�าหนดชั้นหรือคลาส

ของผู้โดยสารใหม่เพิ่มขึ้นอีกชั้นจากที่เดิมเรียงจากราคาตั๋วแพงสุดไล่ลงมาเป็น

ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด ก็จะเพิ่มชั้น “สุดประหยัด” เข้ามาอีกซึ่ง 

ผู้โดยสารชั้นนี้จะถูกตัดสิทธิ์หลาย ๆ อย่างเช่นไม่มีอาหาร เลือกที่นั่งไม่ได้ ฯลฯ 

หรือก็เหมือนกับขึ้นเครื่องของสายการบินต้นทุนต�่านั่นแหละครับ แต่บินกับ

สายการบินธรรมดาไม่ใช่  low cost airline ใจคอจะลดต้นทุนจนค่าตั๋วถูกกว่า 

รถทัวร์ให้ได้หรืออย่างไร 

    ป.ล. ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับการบินไทยที่รักคุณเท่าฟ้าแต่อย่างใด



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

มารู้จักกับประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมา

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ คณะนิติศาสตร์

 ถ้าเมือ่ 5 ปีท่ีแล้ว มนีกัศกึษาจะท�าวจิยัเรือ่งการพฒันา 

สู่การเป็นประชาธิปไตยของเมียนมา คงจะเป็นหัวข้อที่ไม่มี

ทางผ่าน เพราะสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาตลอด

ระยะเวลาที่กองทัพยึดอ�านาจยังคงอยู่ภายใต้ความขุ่นมัว 

ที่ไม่มีแสงสว่างส่องถึง 

 แต่ทว่าอยูม่าวนัหนึง่ ทกุอย่างเปลีย่นแปลงจากหน้ามอื 

เป็นหลังมือ เมื่อทางกองทัพยอมผ่อนปรนท่าทีและเปิดให้ม ี

การเลือกตั้ง โดยมีผลลัพธ์ท�าให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติ

เพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) 

ซึ่งครองเสียงข้างมากทั้งในสภาล่างและสภาสูงในเมียนมา 

 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของเมียนมาระบุห้ามผู้ที ่

แต่งงานกบัชาวต่างชาตแิละมบีตุรถือสญัชาตอ่ืินเป็นประธานาธบิด ี

ซึ่งเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันไม่ให้นางออง ซาน ซูจี เป็นประธานาธิบด ี

จนเกิดข่าวลือหลังช่วงเลือกตั้งว่ามีการเจรจาลับกับฝ่ายกองทัพเพื่อหาทางแก้ไข

บทบัญญัติในส่วนนี้มาตลอด

 เน่ืองจากก่อนที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยต้องเสนอชื่อผู้เข้า

ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี ต่อจากประธานาธิบดีเต็งเส่ง ที่จะหมดวาระลงวันที่  

31 มีนาคม นางซจูไีด้พบหารอืกบั พล.อ.อาวโุส มนิ ออง หล่าย ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 

ถึง 3 ครั้ง เกี่ยวกับการถ่ายโอนอ�านาจ รวมทั้งเจรจาต่อรองในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ

ข้อที่ขัดขวางมิให้เข้ารับต�าแหน่งบริหารสูงสุด แต่ไม่เป็นผล กองทัพยืนยันจะไม่แก้ไข 

กฎหมายสูงสุด โดยให้เหตุผลด้านความมั่นคง

 ผบ.กองทัพเมียนมากล่าวว่าประเทศก้าวเข้าสู่กระบวนการเป็นประชาธิปไตย

เพยีง 5 ปีเท่านัน้ รฐัธรรมนญูทีร่ฐับาลทหารร่างขึน้ควรได้รบัการแก้ไขในเวลาทีเ่หมาะสม

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราหนึ่ง และกล่าวย�้าความเชื่อของตนว่ากองทัพสมควรมี

บทบาทส�าคัญในการเมืองต่อไป จนกว่าการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยจะมีความมั่นคง 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญรวดเร็วเกินไป อาจกลายเป็นแบบอย่างที่เป็นอันตราย

 ประเด็นนี้จึงถูกสยบด้วยการที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย

เสนอชื่อนายถิ่น จอ (Htin Kyaw) เพื่อนสนิทของนางออง ซาน ซูจี ลงท้าชิงต�าแหน่ง

ประธานาธบิดเีมยีนมา และจากผลการเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2549 ปรากฏว่า 

ถิ่น จอ ได้คะแนน 360 เสียง จากจ�านวนสมาชิกสภาท้ังหมด 652 ท่ีนั่ง ตามด้วย 

อันดบัสองคอื พลเอก มนิต์ ส่วย ได้คะแนน 213 เสยีง และอนัดบั 3 นายเฮนร ีวาน เธยีว  

ได้ 79 คะแนน จึงท�าให้พลเอก มินต์ ส่วย ได้เป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 1 และ 

นายเฮนรี วาน เธียว ได้เป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 2

 นายถิน่ จอ จงึถอืได้ว่าเป็นประธานาธบิดทีีม่าจากพลเรือนเป็นคนแรกในรอบกว่า 

50 ปีของพม่า

 ส่งผลให้บรรดาผู้ที่ศึกษาอาเซียนจ�าเป็นจะต้องรู้จักกับบุคคลส�าคัญคนใหม ่

ในเวทีอาเซียนว่าเป็นใคร

 นายถ่ิน จอ เกดิเมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม ปี 2489 เป็นลกูชายของ มนิ ธ ูวนิ นกัเขยีน

และนักกวีผู้ได้รับความเคารพอย่างสูง ซึ่งได้รับเลือกเข้าไปนั่งเก้าอี้ในสภาเมื่อปี 2533

ท่านส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปี 2510 

ส�าเร็จปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ปี 2511 ขณะท�างานเป็นอาจารย์ด้วย ในปี 2513 

ได้ย้ายไปภาควชิาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ ก่อนเดนิทางไปศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลัยลอนดอน 

เป็นเวลา 2 ปี และกลับเมียนมา ท�างานเป็นนักวิเคราะห์และโปรแกรมเมอร ์

จนกระทั่งปี 2518 จึงเข้าท�างานที่ส�านักงานความสัมพันธ ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐบาลในต�าแหน่ง 

รองผู้อ�านวยการ ในปี 2530 ได้ไปศึกษาที่โรงเรียนบริหาร 

อาร์เธอร์ ดี. ลิตเติล ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส ์

สหรฐัอเมรกิา และเกษยีณตวัเองจากกระทรวงต่างประเทศ 

หลังจากกองทัพเริ่มกระชับอ�านาจในปี 2535 เป็นเพราะ 

ความเชือ่มโยงของครอบครวักบัพรรคฝ่ายค้าน ทัง้ยงัสนใจ 

ในการท�างานของพรรคสนันบิาตแห่งชาตเิพือ่ประชาธปิไตย 

ซึ่งเวลานั้นรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านรัฐบาล

เผดจ็การทหาร

 บทบาทอื่น ท่านเป็นนักเขียนภายใต้นามปากกาว่า 

‘ดาลา บัน’ ชื่อของนักรบเผ่าม้งชื่อดัง และเป็นประธาน 

กองทุน ‘ดอ ขิ่น จี’ องค์กรช่วยเหลือคนในพื้นที่ยากไร้ที่สุดในเมียนมา ก่อตั้งโดย

นางซูจี  และตั้งชื่อตามชื่อของแม่ผู้ล่วงลับของเธอ

 ชีวติส่วนตัวนัน้ นายถิน่ จอ สมรสกบันาง ซ ูซ ูลวนิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมืองธงวา ทางใต้ของประเทศเมียนมา และเป็นประธานของคณะกรรมการความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่บิดาของนางลวิน คือ อู ลวิน  

ผู้ร่วมก่อต้ังพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตยน่ันเอง ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ชื่อ

ของนายถิ่น จอ จึงเป็นที่รู้จักในพรรคฯ ในฐานะผู้ภักดีต่อพรรคและบุคคลที่มีความ

สมัพนัธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกบันางออง ซาน ซจูี 

 โดยทัง้สองเคยศกึษาทีโ่รงเรยีนในนครย่างกุง้มาด้วยกนั นายถิน่ จอ ได้เข้าช่วยเหลอื

นางซูจี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศ และกลายเป็นที่ปรึกษาส�าคัญ

เกี่ยวกับการติดต่อกับรัฐบาลและสถานทูตต่างชาติของพรรคฯ แม้ในขณะที่รัฐบาล

เผด็จการทหารยังคงควบคุมความเคลื่อนไหวของพรรคก็ตาม

 โดยจุดหักเหในชีวิตของท่านเกิดขึ้นในปี 2543 เมื่อคนของพรรคฯ ต้องการ

เดินทางไปท�ากิจกรรมทางการเมืองที่เมืองมัณฑะเลย์ และท่านท�าหน้าที่ขับรถไปส่ง

ทีส่ถานรีถไฟย่างกุง้ แต่เจ้าหน้าทีป่ฏเิสธทีจ่ะขายตัว๋ให้และสถานการณ์เริม่ตงึเครยีดขึน้ 

แต่ท่านกม็ไิด้ทิง้ซูจีไว้ทีส่ถาน ี เพราะเขารูว่้าสถานการณ์ตอนน้ันไม่ดนัีก และในท้ายทีส่ดุ 

ทุกคนก็ถูกจับกุม นางซูจีถูกควบคุมตัวในบ้านพัก คนอื่นๆ อีก 9 คนถูกจ�าคุก 

ในเรือนจ�าอินเส่งเป็นเวลา 4 เดือนครึ่ง และเป็นหนึ่งในจ�านวนไม่กี่คนที่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าพบนางซูจีในระหว่างที่เธอถูกกักบริเวณอีกด้วย

 แต่ถงึกระนัน้ ทุกฝ่ายรวมถงึผูเ้ขยีนเชือ่ว่านางซจูจีะยงัคงเป็นผูน้�าตวัจรงิอยูเ่บือ้งหลงั 

เพราะหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งใหม่ๆ ได้มีการประกาศเอาไว้ว่า เธอจะอยู่เหนือ

ประธานาธบิด ี จงึเท่ากบัว่าในความเป็นจรงิแล้ว ไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธบิดกีต็าม 

แต่ผู้น�าประเทศเมียนมาที่แท้จริงนั้น คือ นางออง ซาน ซูจี อย่างชัดเจน

 โดยสรปุแล้ว นายถิน่ จอ ไม่ได้ถกูเลอืกแต่เพยีงเพราะนางซจูไีม่มโีอกาสชงิต�าแหน่ง

ประธานาธิบดีได้เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากแต่เป็นเพราะด้วย

เหตุผลเรื่องความจงรักภักดี การศึกษา และประสบการณ์ของท่านด้วย  

 รัฐบาลใหม่มีภารกิจท้าทายมากมาย เช่น ความยากจน สงครามกลางเมืองที่ยัง

มีการสู้รบกับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม และปัญหาขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 

ประธานาธิบดคีนใหม่จะเข้าพธีิสาบานตนและเริม่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นทางการต่อจาก

ประธานาธบิดี เต็ง เส่ง ในวนัที ่1 เมษายนนี ้และจะสามารถช่วยนางซจูใีห้สามารถท�างานได้

อย่างทีไ่ด้เคยประกาศไว้หรอืไม่ ระยะเวลาจึงเป็นบททดสอบพสูิจน์ความสามารถทีดี่ทีสุ่ด 

        

(Photo credit should read SOE THAN WIN/AFP/Getty Images)
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 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

ได้จัดท�าโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อ

เป็นข้อแนะน�าเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยการพิจารณา

ความเหมาะสมจากผูท้รงคณุวฒิุด้านอาหาร

และโภชนาการจากหลายสถาบัน ดังนี้ 

 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่

ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน�้าหนักตัว (ได้แก่ หมู่ที่ 1 เนื้อ นม ไข่ ถั่วและงา หมู่ที่ 2 

ข้าว แป้ง เผือก มัน น�้าตาล หมู่ที่ 3 พืชผักต่างๆ หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ และหมู่ที่ 5 น�้ามัน

และไขมันจากพืชและสัตว์)

 2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก (เดี๋ยวนี้คนกินข้าวลดลง)

 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจ�า

 4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจ�า

 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร

 7. เลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด

 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน

 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 อาหารทีเ่รากนิเพือ่ให้พลังงานกบัร่างกาย ถ้าร่างกายได้รบัและใช้พลงังานท่ีได้รบัพอดี  

ร่างกายจะแขง็แรง สมบรูณ์ ไม่มกีารสะสมของพลงังานส่วนเกินในรูปไขมนัตามส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย พลังงานจากอาหารส่วนแรกเพื่อการท�างานของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ 

ปอด สมอง รวมถึงเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ซึ่งต่างกันตามเพศ อายุ ขนาดร่างกาย 

อากาศและสภาวะของร่างกาย (เจ็บป่วย พักฟื้น ตั้งครรภ์ ให้นมลูก) นอกจากนี้

ร่างกายยงัใช้พลงังานเพือ่ประกอบภารกิจประจ�าวนั ประกอบอาชีพ การออกก�าลงักาย 

การย่อยการเปลีย่นแปลงอาหารเป็นพลังงาน การสร้างเนือ้เยือ่ อวยัวะ และการขบัถ่าย

ของเสียออกจากร่างกาย

 ส�าหรบัปรมิาณอาหารทีร่บัประทาน วนัละ  3 มือ้ มือ้ละ 1 จาน ควรประกอบด้วย 

ข้าว 1/4 จาน (ควรมีข้าวไม่ขัดสีครึ่งหนึ่ง) เนื้อสัตว์ ควรเป็นปลาหรือที่ไม่ติดมัน  

เป็นไข่ ถ่ัวได้ ประมาณ 1/4 จาน ผกัควรให้ได้ 5 ส ีอกี 1/4 จาน และทีเ่หลอืเป็นผลไม้ต่างๆ  

ส่วนนมให้เป็นส่วนทีแ่ยกต่างหาก ข้อแนะน�านีค้งจะไม่ยาก แต่ถ้าซือ้อาหารปรงุส�าเรจ็ 

อาจจะยากสักนิด แต่ถ้าเราใส่ใจสุขภาพและตั้งใจท�ารับรองไม่ยาก อย่าลืมปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าข้างต้นในข้อที่ 6 ถึง 9 ด้วย

 จากคอลมัน์คนดงัสุขภาพด ีของจดหมายข่าว 9 สร้างสขุ ของ สสส. ฉบบัเดอืน- 

กมุภาพนัธ์ 2559 “รกั” สขุภาพกายใจ แบบบิก๊ กฤษฎา สุภาพพร้อม นกัแสดงเจ้าบทบาท 

ทีม่ผีลงานละครมากมาย อาท ิ นางแบบโคกกระโดน แม่ปเูปรีย้ว อาญารกั ยมบาลเจ้าขา 

และอกีหลายๆเรือ่ง เขาดแูลใส่ใจสขุภาพในเรือ่งอาหาร เขาบอกว่าจะเลือกอาหารทีป่ลอดภัย 

เลี่ยงอาหารประเภททอดและอาหารท่ีมีไขมันมากๆ เนื้อสัตว์ก็จะเลือกส่วนที่มีมัน

น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้มีไขมันสะสมในร่างกาย การเลือกอาหารควรให้ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วนและดต่ีอสขุภาพ ผลไม้เป็นอกีอย่างหนึง่ท่ีขาดไม่ได้เลย เพราะผลไม้มสีารอาหาร

มากมายทีใ่ห้ประโยชน์แก่ร่างกายจะรับประทานเป็นประจ�าและทุกมือ้ด้วย ท่ีรบัประทานบ่อย 

คือ แคนตาลูปและแตงโม

 นอกจากอาหารแล้วยังต้องออกก�าลังกาย กีฬาที่เขาเล่นเป็นประจ�าคือฟุตบอล 

แต่หากมีเวลาน้อยจะใช้เวลาแค่ 45 นาทีหรือวิ่งในช่วงเช้า เพราะการออกก�าลังกาย

เป็นประจ�าจะช่วยให้การเผาผลาญอาหารดีขึ้น และสุขภาพก็จะแข็งแรง

 อกีข้อหนึง่คอือารมณ์ หากมคีวามเครียดหรือไม่สบายใจอะไรจะพยายามไม่คดิมาก

ในทุกเรื่อง แต่ถ้ามีเรื่องที่กระทบจิตใจมากๆจะพยายามหาวิธีคิดเพ่ือให้ผ่อนคลาย 

ทั้งการฟังเพลงช้าๆ สบายๆ พูดคุยกับเพื่อน อ่านหนังสือท่ีสนุกๆ และไปพักผ่อน 

ต่างจังหวัด

 อ่านแล้วลองพิจารณาดูนะครับ อ้อ การขับถ่าย (อุจจาระ) และการได้อยู่ใน

สถานที่มีอากาศดีๆ ก็ไม่ควรละเลย ลงมือท�าเลยเพื่อสุขภาพกายและใจของเรานะครับ 

เรื่องกินต้องเตือนกันบ่อยๆ

 สถาบนัการศกึษานานาชาติ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง จดักจิกรรมส่งเสรมิ

การเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและวถิชีวีติของชมุชนชาวไทย   พร้อมเสรมิสร้างจติสาธารณะ

ให้แก่นักศึกษา โดยร่วมท�าฝายชุมชนเพื่ออนุรักษ์น�้า 

 เมือ่วนัที ่17 - 19 มกราคม 2559  อาจารย์สาธนิ สนุทรพนัธุ ์  ผูอ้�านวยการ 

สถาบันการศึกษานานาชาติ และอาจารย์ ดร. มิเกล่า เดอ เจนนาโร สถาบัน- 

การศึกษานานาชาติ  น�านักศึกษาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   และ 

เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยในพื้นที่ชนบท โดยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

เกษตรอนิทรย์ี   ชมการสาธติท�าผ้าหมกัโคลน  และการท�าข้าวเป๊ิบของบ้านนาต้นจัน่ 

รวมทั้งชมการสาธิตท�าขนมไทยพื้นบ้านและการท�าสร้อยกะลา ณ อ�าเภอเมือง

และอ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

 ต่อมา วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 สถาบันการศึกษานานาชาติ น�านักศึกษา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ ร่วมสร้างฝายชมุชน ณ เขตรกัษาพันธ์ุสตัว์ป่าห้วยขาแข้ง 

อ�าเภอลานสกั และพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ บ้านท่ามะกดู อ�าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี  

ตามโครงการ “รามอินเตอร์...สร้างฝาย ปันน�้าใจสู่ชุมชน” เพื่อปลูกฝังจิตส�านึก

ด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เรียนรู้

การท�างานร่วมกัน 

 สถาบันการศึกษานานาชาติ 

จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

แก่นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ณ โรงเรยีนลไิทพิทยาคม อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัสโุขทยั เมือ่วนัที ่18 มกราคม 

2559 หวังเพิ่มพูนความรู้ด้านศัพท์- 

ภาษาอังกฤษ และทกัษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นแก่นักเรียน 

 กจิกรรมนีม้เีป้าหมายเพือ่ให้ 

นกัเรยีนในพืน้ทีช่นบทได้เรยีนภาษาองักฤษ 

กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และ 

นักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจากสถาบันฯ  โดยมีการเรียนรู ้

ผ่านการท�ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง และเกมทาย

ปัญหาปรศินา    

 ในโอกาสนี้ อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ ์ ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษา-

นานาชาติ อาจารย์ ดร. มิเกล่า เดอ เจนนาโร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว 

สถาบันนานาชาติสอนภาษาอังกฤษนักเรียนที่ จ.สุโขทัย

สถาบันนานาชาตินำานักศึกษาเรียนรู้วิถีไทย- สร้างฝายให้ชุมชน

การกินอาหารเพื่อสุขภาพ
รศ.อนุกูล พลศิริ    คณะศึกษาศาสตร์

https://siripansiri.wordpress.com
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 เปิดใจ ‘เจ๊เกียว’ สุจินดา เชิดชัย เจ้าแม่รถทัวร์

แม้รวยพันล้าน ไม่เท่ามีวิชาความรู้ตลอดชีวิต

 ‘เจ๊เกียว’ สุจินดา เชิดชัย เจ้าแม่ธุรกิจเชิดชัยทัวร์ 

คว้าปริญญาตรีสาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เจ๊เกียว

เผยภูมิใจจบปริญญาตรีใบท่ีสอง ได้เรียนสาขาท่ีตรงใจ 

เร่งน�าความรู้พัฒนาการเดินรถโดยสารและส่งเสริม 

การท่องเท่ียวไทย จบขณะท่ีอายุ 79 ปี ไม่แก่เกินเรียน 

แม้จะรวยแค่ไหนก็ต้องมีวิชาความรู้และปริญญา-

การันตีชีวิต 

 กว่าจะมาเป็นเจ้าของกิจการอู่ต่อรถทัวร์ 

และบริษัทเดินรถ เชิดชัย เจ๊เกียว เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรถทัวร์เมื่ออายุ 19 ปี เมื่อได้แต่งงาน 

กับสามี (กิมไซ-วิชิต เชิดชัย) โดยมีกิจการอู่ต่อรถบรรทุก จากน้ันท�าให้ชีวิตเร่ิมดีข้ึนเร่ือยๆ 

โดยเจ๊เกียวจะเป็นผู้บริหารงานและวางแผนการท�างาน ต่อมาได้ขยายธุรกิจอู่ต่อรถ 

ไปสู่การเดินรถโดยสาร เป็นจุดเริ่มต้นวิ่งรถสัมปทานไปต่างจังหวัดเพียง 2 คัน 

จนกลายมาเป็นธุรกิจใหญ่โตมีรถวิ่งนับพันคัน ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีสัมปทาน

เดินรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 ผูห้ญิงเก่งอย่างเจ๊เกยีว แม้ร�า่รวยเป็นพันล้านแต่กย็งัหวนกลบัมาเรยีนหนงัสอื 

หลงัจากทีจ่บระดบัปรญิญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงไปเมือ่หลายปีก่อน 

เธอในอาย ุ 79 ปี เรยีนจบอกีหนึง่ปรญิญา โดยเลอืกเรยีนคณะมนษุยศาสตร์ สาขาวชิาวฒันธรรม 

เพื่อการท่องเที่ยว เจ๊เกียว เผยว่าฉันท�าธุรกิจเดินรถทัวร์มาหลายปี และชอบวิชา-

ประวตัศิาสตร์ เลยอยากมคีวามรูท้างทฤษฎเีอาไปพฒันาธรุกิจ มาเข้าเรยีนในอายทุีม่ากแล้ว 

คดิถกูต้องท่ีมาเรยีน เราได้รูใ้นสิง่ทีไ่ม่รูม้าก่อน แบ่งเวลามาเรยีน เข้าร่วมกจิกรรม ไปทศันศกึษา 

ทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศกับเพื่อน โดยเพื่อนๆไว้ใจให้เป็นประธานรุ่นอีกด้วย 

 อีกบทบาทหนึ่งของเจ๊ เกียวกับการนั่งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการ 

รถโดยสารขนส่ง และยังคงท�าบริษัทเดินรถโดยสาร ท�าทัวร์ เกี่ยวกับการขนส่ง  

ด้วยใจท่ีรักและสนุกกับการท�างาน อยากน�าความรู้ไปอบรมให้กับผู้ประกอบการรถทัวร์ 

หรือคนที่อยากท�าบริษัททัวร์ เจ๊เกียว บอกว่าฉันอยากสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย 

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจ อยากให้คนไทยและชาวต่างชาติได้มาเห็นความงดงาม

ของพระราชวัง วัดวาอารามที่พระมหากษัตริย์ไทยได้สร้างให้กับแผ่นดินไทย  

 เจ๊เกียว บอกอีกว่า ฉันท�างานมาต้ังแต่ยังเด็ก ตอนเด็ก ๆ  ฉันล�าบาก ฉันจ�ามาตลอดว่า 

ชีวิตต้องไต่เต้า ไขว่คว้า จินตนาการ อยากให้ตนเองพ้นจากความล�าบาก อยากมีความสุขกาย-

สบายใจ ไม่สิ้นหวัง ฉันเป็นคนอารมณ์ดี ชอบพูดตลก ใช้ศีล 5 มาบริหารชีวิต ฉันรู้จัก

พอเพียง บุญอยู่ตรงไหน บาปอยู่ตรงไหน มนุษย์เราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ไม่ท�าให้

คนอ่ืนเดือดร้อน ท�างานก็ต้องขยัน และรักษาสุขภาพ ตอนน้ีฉันอายุเยอะแล้ว จะออกก�าลังกาย

ด้วยการแกว่งแขนและการเดิน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

 ชีวิตเจ๊เกียวเลือกท�างานเพื่อสาธารณชนและเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อ

สังคมมาตลอด    เจ๊เกียว มีหลักในการด�าเนินชีวิตที่น่าสนใจ 3 ข้อ คือ 1)สัจธรรม คือ 

ค�าพูดต้องเป็นสัจจะ 2)คุณธรรม คือ จะท�าอะไรก็ต้องนึกถึงบุญคุณเป็นใหญ่ แล้วจะ

ท�าอะไรก็แล้วต้องตอบแทนบุญคุณ คุณธรรมท่ีว่าต้องท�าแต่ส่ิงท่ีดีๆ เช่น อยู่แผ่นดินไทย

ก็ต้องรักแผ่นดินไทย  และ3)พุทธธรรม คือ ไม่สร้างบาป ไม่โกงใคร และไม่โกหกใคร 

 เจ๊เกียว บอกด้วยรอยย้ิมว่า วันน้ีส�าเร็จการศึกษาแล้วรู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีได้เรียน

ในสถาบันที่ฉันรัก ได้เรียนในหลักสูตรที่อยากเรียน มีอาจารย์ดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด 

ท�าให้มีความสุขทุกครั้งที่มาเรียนตลอด 2 ปีครึ่ง โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์นงเยาว์ 

ชาญณรงค์ ประธานหลักสูตรฯ ที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ประสิทธิ์วิชาให้ คอยแนะน�าและ

ปลอบใจ ให้ก�าลังใจลูกศิษย์อยู่เสมอ

 หลังจากน้ี ฉันจะน�าความรู้ไปขยายการเดินรถทัวร์ อยากพัฒนารถทัวร์เป็นบัสเล็กๆ 

เดินรถให้ปลอดภัย และฝึกอบรมลูกน้องให้มีความรับผิดชอบในการเดินรถโดยสาร 

ฉันมีหลักในการดูแลลูกน้อง จะต้องรักลูกน้องให้เหมือนลูกของเรา เหมือนญาติ ดูแล

ครอบครัวของเขาด้วย อีกทั้ง จะเอาหลักธรรมมาสอนลูกน้องและให้ยึดค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ

 เจ๊เกียว ฝากถึงบัณฑิตรามฯด้วยว่า ขอให้น�าความรู้ท่ีได้เล่าเรียนมาไปพัฒนาชีวิต 

พัฒนาธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่หลงเดินทางผิด ขอให้มีความขยัน รู้จักพอเพียง 

พอเป็น ประหยัด อดทน และมีคุณธรรม เมื่อวันหนึ่งประสบความส�าเร็จแล้วให้

กลับมาทดแทนคุณพ่อแม่ ทดแทนคุณแผ่นดิน และทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือสังคมด้วยจิตสาธารณะ

อย่างแท้จริง

 นางสาวนุชนารถ สุขหลังสวน วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง กล่าวว่าตนเองจบช้ันมัธยมปลาย

จากโรงเรียนสวีวิทยา และจากนั้นส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 

ด้วยเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ปัจจุบันท�างานในต�าแหน่ง-

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) ของบริษัทเคร่ืองส�าอาง 

โดยมีหน้าที่คิดค้นสูตรเครื่องส�าอาง และพัฒนา

สูตรเครื่องส�าอาง พร้อมท�าเอกสารขอขึ้นทะเบียน

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สาเหตุที่ เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาเคมี เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ ได้ทดลองและท�าแล็บ 

เป็นการเรียนรู้ท่ีสนุก ช่วยให้ค้นหาค�าตอบของธรรมชาติได้  ความรู้ท่ีได้จากการเรียนน้ัน

สามารถน�ามาต่อยอดสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ และถ่ายทอดความรู้คืนสู่สังคม

 เช่ือมั่นได้ว่านักศึกษาที่จบคณะวิทยาศาสตร์จากรามค�าแหงมีคุณภาพ 

ไม่ต่างจากท่ีอ่ืน ๆ  ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนมากเม่ือได้ท�างานและมีการเปรียบเทียบผลงานกัน 

ระหว่างคนที่จบต่างสถาบัน 

 แม้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จะมีนักศึกษาไม่มาก  แต่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงน้ันไม่โดดเด่ียว  เพราะได้รับการดูแลอย่างดีย่ิง  จากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

รู้สึกได้เลยว่าอาจารย์แต่ละท่านรักลูกศิษย์เสมือนเป็นลูกหลาน    นอกจากสั่งสอน 

ทางด้านความรู้แล้วยังสอนด้านประสบการณ์ และจริยธรรมแก่นักศึกษาเสมอ ๆ  

รู้สึกภูมิใจและดีใจท่ีตัดสินใจเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เพ่ือนๆ ท่ีคณะก็น่ารัก 

ช่วยเหลือกัน อบอุ่นมากค่ะ

    ส�าหรับเทคนิคการเรียนนั้น นางสาวนุชนารถ กล่าวว่าในช่วงที่เรียน ส่วนใหญ ่

จะเข้าเรียนทุกวิชา และทุกคาบเรียน โดยเห็นว่าการเรียนในห้องนั้นส�าคัญและ

จ�าเป็นที่สุด   นอกจากนั้น ก็อ่านหนังสือเตรียมสอบแต่เนิ่นๆ  ส่วนการติวนั้น   

ได้ติวก่อนสอบกับเพื่อน  และยืนยันว่าไม่เคยติวกับติวเตอร์ต่างๆ เลย 

 “อยากสนับสนุนให้เรียนคณะวิทย์กัน เพราะมีคนจบไม่มาก มีงานดี ๆ  รออยู่   

ไม่ต้องกลัวว่าเรียนวิทยาศาสตร์จะหนักเกินไป อยากจะแนะนำารุ่นน้อง เน้นเข้าห้องเรียน

ให้ได้มากที่สุด และเตรียมอ่านหนังสือแต่เนิ่นๆ  ถ้ามีเรื่องไหนไม่เข้าใจ  สามารถ 

เข้าไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอนที่คณะวิทย์ทุกท่านได้ ใจดีทุกท่าน และขอให้มั่นใจว่า 

เรียนวิทยาศาสตร์ที่รามคำาแหง ไม่ด้อยกว่าที่อื่น เครื่องมืออุปกรณ์แล็บมีครบ  

การเรียนการสอนทุกวิชาก็เข้มข้น”

เคล็ดลับความสำาเร็จแบบบัณฑิตเกียรตินิยมคณะวิทย์

ควรเข้าเรียนทุกวิชา-ทุกคาบเรียน 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

ถาม  สอบถามเรื่องสาขาวิชาคือตอนวันสมัคร 

ผมเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ 

แต่เมื่อปี 2 เทอม 2 ผมได้ท�าการลงทะเบียนเรียน 

วชิาของสาขาปรชัญา จนถงึปัจจบุนัยงัไม่ได้ท�าเรือ่ง 

ย้ายสาขาเลย

  1. ไม่ทราบว่าต้องไปท�าเรือ่งย้ายสาขาทีไ่หน

อย่างช้าที่สุดคือเมื่อใด และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

  2. วิชาที่ผลสอบผ่านแล้วในสาขาภาษา-

อังกฤษผมต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ  1. นักศึกษาติดต่อท�าเรื่องย้ายสาขาได้ที่

ศูนย์บรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ งาน One Stop Service 

อาคาร KLB ชัน้ 1 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง หวัหมาก 

พร้อมช�าระค่าธรรมเนยีม จ�านวน 200 บาท อย่างช้า- 

ที่สุดคือก่อนการแจ้งจบการศึกษา

  2. ในกรณีวิชาที่สอบผ่านเป็นวิชาเดียวกัน 

กับวิชาในสาขาที่ย้าย นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน 

เรยีนใหม่ใช้วชิาทีส่อบผ่านเป็นวชิาในสาขาใหม่ได้เลย 

แต่ถ้าวิชาใดทีส่อบผ่านแล้วแต่ไม่ใช่วชิาเดยีวกนักบั 

สาขาใหม่หรอืสามารถใช้กนัได้ในสาขาใหม่วชิานัน้ 

จะเป็นวชิานอกหลักสตูร น�าไปใช้ในหลกัสตูรใหม่ไม่ได้ 

(ต้องน�าไปรวมเพ่ือคิดเกรดเฉล่ีย เมื่อนักศึกษาจบ 

การศึกษาด้วย) 

ถาม รบกวนสอบถามดังนี้

  1. การย้ายคณะนั้นจะต้องน�าเอกสาร

อะไรไปย่ืนเพื่อติดต่อด้วยหรือไม่

  2. เมื่อเราสอบผ่านแล้วได้เกรด D และเรา 

อยากจะปรับเกรดให้ดขีึน้ เราสามารถลงทะเบยีนเรยีนใหม่

หรือวิธีการอย่างไรบ้าง

  3. มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีการรีไทร์

หรือไม่ และถ้ามีก�าหนดอยู่ที่เท่าไหร่ กองบรรณาธิการ

ภาคฤดูร้อน/2558 และภาคซ่อม2/2558 

 	ตำาราเรียน ความรูเ้บือ้งต้นในเรือ่งวรรณคด-ี

องักฤษและวรรณคดีอเมริกัน

  โดย เสรมิจติร สงิหเสน ีและ ธญัญรตัน์ ปาณะกลุ

 	การศกึษาตำารา อ่านเนือ้หาทัง้หมดเพือ่-

ความเข้าใจทีถ่กูต้อง ส�าหรบัเนือ้หาแบ่งเป็น 2 ภาค ดงันี้

 ภาคหนึ่ง ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

- ลักษณะวรรณกรรม และวรรณคดี

- คุณสมบัติ และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี

- วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน 

- นกัประพนัธ์เอก และผลงานส�าคญัๆของแต่ละสมยั

- ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

 ภาคสอง ศกึษาการอ่านและวเิคราะห์บทร้อยแก้ว 

และบทร้อยกรอง ชนดิต่างๆ โดยเน้นบทคดัเลอืก 7 ชิน้ 

ดังต่อไปนี้

Poetry 1. Winter  p. 124

 2. Fair Daffodils  p. 126

 3. To Celia  p. 136

 4. On the Grasshopper and Cricket p. 130

Prose 5. Lord of the Flies  p. 161

 6. Diary  p. 172

 7. European Painting and Sculpture p. 195

 	การวัดผล  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 

  เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

ENG 2601 (EN 230)

รศ.รมณี  กอวัฒนา

ตอบ	1. เอกสารทีต้่องน�าไปยืน่ในการย้ายคณะมดีงันี้

   1.1 บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

   1.2  ใบเสร็จลงทะเบียนภาคปัจจุบัน

  ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียม จ�านวน 200 บาทใน

การท�าเร่ืองย้ายคณะ

 2.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  

 ข้อ 16.5.3 นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษร

ระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบ

ต�่ากว่าอักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบ

ได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงคร้ังเดียว

  จากข้อบังคับข้างต้นนักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน 

สอบวิชาที่นักศึกษาได้เกรด D ได้ โดยลงทะเบียน

วิชาดังกล่าวในภาค 1, 2 หรือภาคฤดูร้อน จะปรับเกรด 

ภาคซ่อม 2/2558

รศ.รมณี  กอวัฒนา

ENG 3706

 	ตำาราเรียน 

  1. วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและ

เอ็ดเวอร์เดียน โดย รศ. รมณี กอวัฒนา

  2.  Charles Dickens’s Christmas Carol

 	เนื้อหา

  1. ความรู้ทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ลักษณะส�าคัญของวรรณคดีอังกฤษสมัยพระนาง-

วิคตอเรีย และพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7

  2. ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนักเขียน 

ลักษณะการเขียน และผลงานส�าคัญ ดังต่อไปนี้

Macaulay: London Streets

Newman: The Educated Man

Thomas Huxley: The Method of Investigation

Tennyson: Lostos Eater, In Memoriam, Crossing the Bar

Browning: The Year’s at Spring, Home Thought  

 from Abroad, Meeting at Night, Parting at Morning

Arnold: To Magauerite-Continued, Dover Beach,  

 Growing Old

Elizabeth Barrett Browning: Sonnets from the  

 Portuguese-Sonnet 43

Dante Gabriel Rossetti: The Woodspurge, The Lost Day

Christina Rossetti: Boats on Sail, A Birthday, Remember

Charlotte Bronte, Emily Bronte, George Eliot, and  

 Thomas Hardy ศึกษาบทตัดตอนในต�ารา

Dickens: Christmas Carol

 	การวัดผล ข้อสอบอัตนัย

  1. การอธิบายความหมาย หรือตอบค�าถาม

ของบทตัดตอนที่ยกมา

  2. การอธิบาย พร้อมแสดงความคิดเห็น 

เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ Christmas Carol  

ให้ได้เกรดตามนั้น ส่วนเกรดที่เป็น D จะไม่ปรากฏ 

ในผลการสอบของนักศึกษาอีก

 3. เรื่องการรีไทร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ไม่มรีะเบียบการรไีทร์มแีต่ระเบียบการหมดสถานภาพ-

นักศึกษา ซึ่งไม่ส่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา 

ดังนั้น นักศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีตามหลักสูตร 

 4 ปี หรอืไม่เกนิ 10 ปีตามหลกัสตูร 5 ปี แต่มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงมข้ีอบงัคบัว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี 

(ฉบบัที ่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 16.5.4 ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาได้

ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

  จากข้อบังคบัดังกล่าวเมือ่นกัศกึษาสอบผ่าน

ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรแล้วเกรดเฉลี่ย

ทั้งหมดต้องไม่ต�่ากว่า 2.00 ถ้าต�่ากว่า 2.00 จะไม่จบ

การศึกษา

 วนัเจษฎา คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ 

ถ ว า ย เ ป ็ น ร า ช สั ก ก า ร ะ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ - 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยความส�านึก

ในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ  

อันมีเป็นอเนกประการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 

ณ  หอประชมุอนาลโย  ศาลากลางจงัหวดัหนองบวัล�าภู



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

ม.ร. มอบทุนการศึกษาฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มอบโล่เกียรติยศ 

ให้กบัผูแ้ทนทมีชาตไิทยทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยั

เป็นที่ประจักษ์ระดับนานาชาติ จ�านวน 4 ราย ดังนี้

 1. นางสาวปราญชล ี มลูเกษม นกักฬีาเรอืพาย 

เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาซเีกมส์ ครัง้ที ่ 28 ประเภทเรอืยาว 

ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

 2. นางสาวนันท์ณภัส ภุชฌงค์ นักกีฬาทาง

อากาศและการบนิ เข้าร่วมการแข่งขนั 8th FAI World 

Paragliding Accuracy Championship 2015 ประเภทร่มร่อน 

ได้ 2 เหรียญทอง

 3. นางสาววรรณพฒัฌ์ด ีคำาทำา นกักฬีาแบดมนิตนั

คนพิการทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการชิง

แชมป์เอเชียพาราแบดมินตัน ได้ 2 เหรียญทอง 

 4. นางสาวพกิลุ เจรญิยิง่ นกักฬีายกนำา้หนกั 

คนพกิารทมีชาตไิทย เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาอาเซยีน

พาราเกมส์ ประเภท Women’s Up to 45.00 kg ได้ 1 เหรยีญเงิน  

  จากนั้น ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่า มหาวิทยาลัย

รามค�าแหงยนิดกีบันกักฬีาทกุคนทีป่ระสบความส�าเรจ็

ในการแข่งขันทุกประเภทไม่ว่าจะได้เหรียญเงิน 

เหรยีญทอง และเหรยีญทองแดง ถอืว่าได้สร้างชือ่เสยีง

ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้น�าพารามค�าแหงไปสู่เวทีของ

การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยั และเช่ือม่ันว่าในการแข่งขนั

ในครั้งต่อๆไปนักกีฬาทุกท่านจะท�าได้ดีกว่าครั้งนี้ 

 “การเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาทีผ่่านมา ถอืได้ว่า 

นักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการ 

สร้างภาพลักษณ์อันดีให้สังคม ขอให้นักกีฬาทุกคน 

มคีวามเพยีรในการฝึกซ้อม และพฒันากฬีาของรามคำาแหง

ให้มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่อไป โดยเฉพาะการ

สร้างชือ่เสยีงแก่มหาวทิยาลยั อกีทัง้มคีวามเพยีรในเรือ่ง 

ของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นสิ่งท่ีสำาคัญของ 

นกัศกึษาทกุคน ขอให้นกัศกึษาทกุท่านประสบความสำาเรจ็

ท้ังในด้านการเป็นนักกีฬาและจบเป็นบัณฑิตอย่าง

ภาคภูมิใจต่อไป...

  ...ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนและอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาของแต ่ละชมรมท่ีได ้พยายามพัฒนา

ศักยภาพด้านกีฬาแก่นักศึกษาให้มีความพร้อมและ

มีวินัยในการแข่งขันทำาให้เป็นผู้ที่มีนำ้าใจเป็นนกักฬีา 

ในส่วนมหาวทิยาลยัยนิดสีนบัสนนุส่งเสรมินักกีฬา

ในทุกด้านเพ่ือให้สามารถคว้าเหรียญทองจากการ

แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” 

  ❀เมื่อเกิดศึกสงครามลามลุกไล่

	 ปลุกเลือดไทยสู้ทุกครั้งมิยั้งหยุด

	 ศัตรูถ่อยถอยร่นไร้กลยุทธ

	 ทิ้งอาวุธ	“ทรงการุญบุญบ�าเพ็ญ”

   ❀“ปฐมกษัตริย์”	ฉัตรนครแต่ก่อนเก่า

	 ผู้บรรเทาสรรพทุกข์แม้ยุคเข็ญ

	 สร้างกรุงเทพฯเมืองหลวงใหม่ได้ร่มเย็น	

	 พระองค์เป็น	“มหาราช” ของชาติไทย

  ❀“สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก”

	 คู่โฉลกราชกิจวินิจฉัย

	 รอบขอบขัณฑสีมาอ่าอ�าไพ

 “พลานุภาพ”	เกรียงไกรในแผ่นดิน

   ❀ราษฎร์	เทดิพระ	“ปณิธาน” ทีห่าญกล้า 

 “หกเมษาฯ” เสียงแซ่ซ้องก้องทั่วถิ่น

	 ต่างจดจ�าร�าลึกถึงซึ้งดวงจินต์

	 ต่างภักดีมิรู้สิ้นสมปิ่นเมือง

  ❀ทรงสร้าง	“วดัพระแก้ว”	ผ่องแผ้วล�า้

	 ให้เคร่งธรรมควบคู่จนฟูเฟื่อง

	 ซ่อมวิหารวัดต่างๆ	มลังเมลือง

	 ร่วมสุขอยู่นับเนื่องเรืองตระการ

   ❀ทรงยอยก	“พระพุทธศาสนา” 

	 ทรงเลื่อมใสในศรัทธามหาศาล

 “ทรงแบ่งทรัพย์ส่วนพระองค์” ด�ารงทาน

	 ทรงอภิบาล	“แม้วัดร้างสร้างเหมือนเดิม”

6 เมษายน 2559
“วันปฐมราชวงศ์จักรี - รัตนโกสินทร์”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามค�าแหง”

(อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ  ประพันธ์)

   สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ขอพระองค์ทรงปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

 วันที่สองเมษายนชนทุกชั้น

 อภิวันท์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 พระชนม์มั่นอยู่ยืนหมื่นปีเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ ประพันธ์

ถวายพระพรสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2559

‘อาจารย์ธนิสร์ ศรีกล่ินดี’ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

ความงามของธรรมชาติของเสียงดนตรีได้มากเท่านี้ 

 เสยีงขลุย่เป็นตวัแทนของความเป็นไทย  ชาวต่างชาต ิ

ได้ฟังก็เกิดความหลงใหล ขลุ่ย ขึ้นแท่นเทียบระดับ-

สากลและแสดงถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ท�าให้

ยิ่งรักและผูกพันกับขลุ่ยมาตลอด  

 “เสียงดนตรีที่ดี ต้องเริ่มมาจากจิตใจที่ดี” 

ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล หากคนที ่

ท�างานดนตรไีม่สามารถมจีติใจทีบ่รสิทุธิ ์กย็ากทีจ่ะได้ 

เสียงดนตรีที่เข้าถึงจิตใจของผู้ฟังได้ ทุกวันนี้ผมก ็

ไม่หยดุนิง่ทีจ่ะพฒันางานดนตรใีห้เข้าถงึชวีติและจติใจ 

เพื่อให้คนฟังดนตรีฟังแล้วเกิดความสุขสบายใจ 

คนที่เล่นดนตรีเก่งต้องสร้างเอกลักษณ์ที่แสดงถึง 

ความเป็นตนเอง ถ้ายงัเล่นเหมอืนคนอืน่แล้วบอกว่าเก่ง 

 ยังไม่ใช่ ต้องข้ามผ่านจุดนี้ไปให้ได้ ขอให้ดึงชีวิตและ 

ส่วนลึกของจติใจน�าเสนอออกมาให้ได้ถงึจะเป็นศลิปิน

 อาจารย์ธนิสร์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับ 

ปรญิญากติติมศักดิว่์า ขอขอบคณุคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่เห็นคุณค่าของผลงาน 

ที่สร้างให้กับประเทศไทย ยิ่งกว่านั้นคือเป็นรางวัล 

ของลูกที่ท�าใหคุ้ณพ่อสุบิน ศรีกลิ่นดี ที่อายุ 93 ปี  

รู้สึกดีใจและมีความสุข เมื่อรู้ว่าลูกได้รับปริญญา-

กิตติมศักดิ์ในครั้งนี้

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นคลังวิชาและ 

ตลาดวิชาให้กับคนในประเทศ โดยเฉพาะการเรียน 

ด้านศลิปกรรมศาสตร์ เป็นวชิาชวีติทีม่คีณุค่ามากกว่า- 

เงนิทอง ในนานาอารยประเทศไม่มใีครวดัคณุค่าของชวีติ 

ด้วยตึกสูงระฟ้า แต่บ้านเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรม 

อันสูงค่าจะวัดคุณค่าของจิตใจของคนในชาตินั้นได้ 

คนที่เรียนด้านดนตรีจะประกอบอาชีพด้านดนตรี 

หรอืเป็นศลิปินได้ จะต้องศกึษาหาความรูใ้ห้ทนัสมยั 

ต้องอดทน และฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ถ้าหยุดฝึกฝน

เท่ากับเดินถอยหลัง” 

 อาจารย์ธนิสร์ เผยด้วยว่าตอนนี้ก็ยังเป็น 

อาจารย์พเิศษ เล่าประสบการณ์ ปรชัญาชวีติในแง่ของ 

ศลิปวฒันธรรมให้กบันกัเรยีน นกัศกึษาหลายสถาบนั  

แม้จะเป็นโรงเรยีนวดักไ็ปสอนให้เดก็ๆ เพราะเชือ่ว่า 

ตราบใดทีม่คีนไทย ตราบใดทีม่ปีระเทศไทย ดนตรไีทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทยก็ยังมีคุณค่าไปตราบนานเท่านาน 

ขอให้ช่วยกันปลูกฝังให้ลูกหลานคนไทยได้เรียนดนตรี 

ตั้งแต่ยังเด็ก และช่วยกันเผยแพร่ความไพเราะและ 

ความงดงามของดนตรีไทยให ้ทั้ งคนไทยและ 

ชาวต่างชาติได้หลงใหล

 “ผมขอบอกว่าสิง่หนึง่ทีผ่มจะไม่ยอมทิง้เลยกค็อื  

“ส�าเนยีงแห่งความเป็นไทย” เป็นสิง่ทีท่�าให้ผมมคีวามสขุ

และภมูใิจ ความรูส้กึนีม้นัไม่มอีะไรมาแลกได้ แม้ใคร 

จะมองไม่เหน็กต็าม แต่ผมรูแ้ล้วว่าผมจะท�าสิง่นีต่้อไป 

เรือ่ยๆ ใครจะมาชวนผมไปท�าอย่างอืน่ผมกไ็ม่เอาแล้ว  

แม้ชื่อเสียงเงินทองอาจจะมากกว่านี้ แต่มันไม่ใช่เรา  

ผมเกดิมาชาตน้ีิ บนแผ่นดินน้ี และได้ท�าสิง่ทีฝั่นแบบน้ี 

ผมถือว่าชีวิตโชคดีที่สุดแล้ว”

 นอกจากเวลาที่ทุ ่มเทให้กับดนตรีไทยแล้ว 

อาจารย์ธนิสร์ ยังบอกอีกว่าผมดูแลเรื่องการหายใจ 

ฝึกลมปราณให้ร่างกายขับเหงื่อ และเลือกกินอาหาร 

ทีเ่ป็นประโยชน์ ชอบกนิอาหารไทย เน้นกนิปลาเป็นหลกั 

ข้าวกล้อง น�า้พรกิและผกัสด นีเ่ป็นของโปรด ทีส่�าคญั 

คอื การนอน ต้องนอนให้หลบัสนทิ และอารมณ์ เหตทุี่

ท�าให้อารมณ์เสียต้องรีบขจัดออกจากตัวให้เร็วที่สุด               



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน 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

 “ค่ายหมอสายตา” อาจารย์ดนยั  ตนัเกิดมงคล 

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ให้โอวาทแก่น้องๆ 

ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมค่ายหมอสายตา ครัง้ที ่ 8 โดยได้แนะน�า

การเรียนการสอนของทางคณะทัศนมาตรศาสตร์  

ทีต้่องเข้าเรยีนทุกคาบเวลา ต้องใช้ความรูค้วามเข้าใจ

ทางด้านวทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และต้องฝึกปฏบิตั ิ

ให้ครบตามชัว่โมงทีก่�าหนดจงึจะส�าเรจ็การศกึษาได้ 

จากนั้นรุ่นพี่น�าน้องๆร่วมไขทุกปริศนาการเรียน

เป็นหมอสายตาโดยมีฐานความรู้ การผ่าดวงตาวัว

เพื่อดูส่วนประกอบต่างๆ การใช้คอนแทคเลนส์  

การประกอบแว่นตา  และฐานการตรวจวัดสายตา  

เมือ่วนัที ่ 26-27 มนีาคม 2559 ณ คณะทศันมาตรศาสตร์ 

ชั้น1 อาคารสุโขทัย

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 

การใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน คร้ังท่ี 2/59 รุ่นท่ี 80 

อบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จ�านวน 42 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึงวันที ่

21 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันที่ 7, 8 พฤษภาคม 2559) 

ท่ีห้องอบรม ICB 303 ค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสาร 

1,800 บาท มีหัวข้ออบรมดังนี้

Ms Windows 7  23 เมษายน 2559 (ทั้งวัน)  

 24 เมษายน 2559 (เช้า) 

Ms Office Word  24 เมษายน 2559 (บ่าย) 

 30 เมษายน 2559 (ทั้งวัน) 

Ms Office Excel  1 พฤษภาคม 2559 (ทั้งวัน)  

 14 พฤษภาคม 2559 (เช้า) 

Ms Office Power Point 14 พฤษภาคม 2559 (บ่าย)  

 15 พฤษภาคม 2559 (ท้ังวัน) 

Internet  21 พฤษภาคม 2559 (ท้ังวัน) 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ชั้น 1 โทร. 0-2310-8851, 0-2310-8853, ห้องรับสมัคร 

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

      อบรมการใช้

คอมพิวเตอร์ ในสำานักงาน

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 กลุ่มวันอังคาร, วันพฤหัสบดี (เช้า) 

  อบรมวันท่ี 19 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 1 ตัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป หรอืสอบถามรายละเอยีด 

โทร.0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ 

www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาที่สอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์                (ต่อจากหน้า 12) 

 ยานอวกาศทัง้หลายกอ็าศยัหลักของการยกตวั 

อาศยัหลกัทางวิทยาศาสตร์ในทางทีจ่ะใช้เป็นความรู้ 

ในการสร้างส่ิงเคลื่อนไหวท่ีเป็นยานบินท้ังปวง  

มาปัจจุบันยานเหล่านั้นอาจจะไม่ต้องใช้คนขับ เช่น 

เครื่องบินรบบางประเภท  ขึ้นเครื่องบินไร้คนขับ 

พร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าโจมตีเป้าหมายก็ได ้

ยานอวกาศทีท่ัว่โลกดใีจกนัมากมาย ชืน่ใจกนัมากมาย

ที่มีมนุษย์ขึ้นไปกับยานอวกาศ สามารถไปเหยียบ

บนพืน้ผวิดวงจนัทร์ได้ แต่มาบดันีก้ลบัไปถงึจกัรวาลอืน่ ๆ 

เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้มนุษย์ขับยานไป หรือใช้มนุษย์

ไปส�ารวจเองโดยตรงเพราะมนัไกล หรอืเพราะเหตผุล

อย่างอ่ืนก็ตาม การก่อสร้างที่อยู่อาศัย การผลิตยา

รกัษาโรค การออกแบบเครือ่งแต่งกาย การท�าวสัดตุ่าง ๆ 

การใช้พลังงานต่าง ๆ โทรศัพท์ซึ่งแต่ก่อนใช้ในการ

สื่อสารในรูปแบบของโทรศัพท์ แต่ปัจจุบันก้าวหน้า

เกินไปกว่าที่จะเรียกสมาร์ทโฟนแล้ว ท�าอะไรต่าง ๆ 

ก็ตาม คิดอะไรต่าง ๆ ก็ตาม มีการบันทึกไว้สามารถ

ค้นคว้าขวนขวายได้ฉับพลันทันทีด้วยความรวดเร็ว 

สิ่งต่างๆ ที่เราคิด ณ วันนี้ เราอาจจะภูมิใจว่าเราคิด

สิ่งใหม่ขึ้นมาได้ แต่พอถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมีคนคิด 

ต่อยอดขึ้นไปอีกและก็ต่อไป ๆ   จน ณ วันหนึ่ง  คนที ่

เป็นต้นคิด เช่น โทรศัพท์ เรียกว่าโทรศัพท์มือถือ 

ต่างย่ีห้อ เป็นต้นคดิอะไรต่อมอิะไรต่าง ๆ เกีย่วกบัรปูแบบ 

เกีย่วกบัการใช้โทรศพัท์ ต้องรบัสภาพในปัจจุบนัว่าเดนิ-

ก้าวไปช้ากว่าคนอืน่ ก้าวช้ากว่าคนทีค่ดิต่อยอดจากทีต่นคดิไว้ 

 จะเห็นได้ว่าทุกอย่างมีการต่อยอดมีการคิด

นอกกรอบ มกีารท�าเพ่ิมขึน้ มกีารหาสิง่ใหม่ ๆ คดิสิง่ใหม่ ๆ 

ขึ้นมา คือต่อยอดจากสิ่งเก่าเป็นนวัตกรรมขึ้นมา 

ถ้าเราหาข้อมูลต่าง ๆ หรือเพียงแต่คิดในเรื่องต่างๆ 

ท่ีเรามองเห็น ว่ามาจากไหนต่อไปจะเป็นอย่างไร 

เราก็จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากการ

สร้างสรรค์ เกิดขึ้นมาจากนวัตกรรม เกิดขึ้นมา 

จากการลอก  เกดิขึน้มาจากการเลยีนแบบทัง้สิน้ทัง้ปวง 

เพยีงแต่ว่าวธิกีารด�าเนนิการนัน้จะผดิกฎหมายอย่างไร  

และเป็นโทษขนาดไหนก็เป็นวิธีการท่ีบัญญัติกัน 

ก็เป็นวิธีการของกฎหมาย แต่สิ่งที่เป็นสัจธรรม 

เป็นความจรงินัน้กค็อื มกีารสร้างสรรค์มกีารคดิการท�า

เป็นนวตักรรม มกีารลอกมกีารเลยีนและมกีารลอกเลยีน 

 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สังเกตให้เห็นได้ว่ามาจาก

สมองของมนุษย์ และสมองของมนุษย์นั้นได้ถ่ายเท

ถ่ายทอดไปตามกระแส ได้ถ่ายทอดไปยังอีกคนหนึ่ง 

ได้ถ่ายทอดไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ได้ถ่ายทอดไปยัง

อีกต�าบล จังหวัด อ�าเภอ ประเทศ ทวีป และต่อไป 

ถ้ามีโลกที่จะถ่ายทอดไปได้อาจจะถ่ายทอดไปได้

อย่างที่ควรเป็น

 เมื่อเป็นดั่งนี้ที่เราหาความรู้ที่เราท�าต่อไปใน

กาลภายหน้าน้ัน ลูกศิษย์คงคดิว่าจะต้องมีการต่อยอด 

ความคิด จะต้องมีการขยายความคิด จะต้องมีการ 

น�าความคิดที่เป็นการสร้างสรรค์ ไม่ว่าเราคิดหรือ

คนอื่นคิดไปท�าเป็นนวัตกรรม และต่อไปก็เป็นการ

ลอกต่อไปก็อาจจะเป็นการเลียนแบบต่าง ๆ  เหล่านี ้

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ

จิตอาสาพาน้องบ�าเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ 3 โดยมีกิจกรรมท�าความสะอาดและทาสี

บริเวณโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านเขวา (เทพอนุสรณ์) 

ต�าบลท่าสว่าง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่ึงมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จ�านวนมาก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

แน่นอน และสิง่เหล่านีก้จ็ะไม่หยดุยัง้ สิง่เหล่านีก้จ็ะ

ขยายตัวมากขึ้น ๆ 

 จะอย่างไรกต็ามการลอกเลยีนแบบเป็นมารยาท 

เป็นเรื่องที่คนเราพึงระวังสังวร เพราะมีกฎหมาย

และมจีรยิธรรมของอาชพี มคีณุธรรมของการปฏบัิติ 

แยกแยะได้ว่าควรจะท�าอย่างไรอะไรอย่างไร ทั้งนี ้

ทั้งนั้นการที่คิดการท�าในเรื่องเหล่านี้ ควรจะคิดถึง 

ความเป็นอยูค่วามเดอืดร้อน และสิง่ทีเ่ป็นภยัต่อเพือ่นมนษุย์ 

ด้วยกนั อาจจะท�าให้ความเป็นอยูร่่มเยน็เป็นสขุของความ

มชีวีติ การด�ารงชวีติอาจจะเปลีย่นแปลงไป ลองคดิเล่น ๆ ด ู

ไม่ต้องคร�า่เคร่งนกั  พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั  สวสัดคีรบั

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์

จัดกิจกรรมจิตอาสาพาน้องบำาเพ็ญประโยชน์



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๒) วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ส�านกัหอสมดุกลาง จะจดัโครงการอนรุกัษ์

และท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรมการแต่งกายไทย เร่ือง 

“รอยอาภรณ์  ปกรณ์เล่าวถิ”ี ในวนัที ่25 - 29 เมษายน 

2559 ณ ส�านักหอสมุดกลาง เป็นนิทรรศการท่ี 

บอกเล่าถงึววิฒันาการการแต่งกายไทยจากยคุสมยัหนึง่ 

สูอ่กีสมยัหนึง่ เพือ่ให้คนรุน่หลงัได้ศกึษาวถิคีวามเป็นไทย 

ผ่านทางเครือ่งแต่งกาย และท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

การแต่งกายของไทย 

 ในช่วงการจัดนิทรรศการ มีกิจกรรมพิเศษที่

น่าสนใจ ดังนี้

 วนัที ่25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. 

พิธีเปิดนิทรรศการ และชมการแสดงการแต่งกาย

ในยุคสมัยต่างๆ 

 วนัที ่26 และ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 -16.00 น. 

กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ผ้าเขียนลาย 

จากลายมือเรา” ฝึกเขียนลายไทยบนผ้าด้วยตนเอง 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 วนัที ่27 และ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

กจิกรรมถาม-ตอบ (ชิงรางวลั) จากนทิรรศการและ

หนงัสือห้องสมดุเกีย่วกบัการแต่งกายไทย

 ขอเชญิผูส้นใจร่วมชมนทิรรศการตามก�าหนดการ

ดังกล่าว ข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีโทร. 0-2310-8636 , 0-2310-8647 

สำ�นักหอสมุดกล�ง
จัดนิทรรศก�รก�รแต่งก�ยไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร.
รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและ

กฎหมายวิศวกรรม ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

 สนใจสอบถามรายละเอยีดได้ที ่ 0-2310-8577-8 

 ต่อ 236 หรือที่ www.engrlw.ru.ac.th 

ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2558 (ส่วนกลาง) วันท่ี 21-24 เมษายน 2559
บรรยายภาคฤดูร้อน/2558 วันที่ 19 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 

ม.ร.ต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำาประเทศไทย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้การต้อนรับ 

His Excellency Mr.Philip Calvert, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of Canada to 

the Kingdom of Thailand, Kingdom of Cambodia, 

and the Lao People’s Democratic Republic และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Canada-Thailand Bilateral Relations” ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ม.ร.โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ 

รำาไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ ผู้อ�านวยการสถาบัน- 

การศึกษานานาชาต ิร่วมต้อนรับ เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2559 ณ ห้องรบัรอง 1 ชัน้ 2 อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์
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 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน- 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 

นักศึกษา หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน 

ระดับกลาง คร้ังท่ี 2/59 รุ่นท่ี (90) โปรแกรมท่ีเปิดอบรม 

Setting & Maintenance Windows System, Working 

with Microsoft Excel 2010, การใช้งานบริการ 

Google Apps โดยนักศึกษาที่จะอบรมในหลักสูตรนี ้

จะต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ 

ในส�านักงานระดับต้นมาก่อน ค่าสมัครพร้อมต�าราเรียน

และอุปกรณ์  500  บาท  ดังนี้ 

    
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม

 การกระท�าสิง่ใดไม่ว่าจะเป็นสิง่ทีท่�าขึน้ใหม่

หรือแปลกจากเดิม อาจเป็นความคิด วิธีการ หรือ

อปุกรณ์เครือ่งมอือะไรต่าง ๆ ท่ีเข้าอยูใ่นความหมาย 

ที่ว่านี้ เรียกว่า นวัตกรรม

 การเลียนแบบหรือเอาอย ่างแบบหรือ 

เอาแบบอย่าง คอืพยายามท�าให้เหมอืนหรอืคล้ายคลงึ

แบบอย่าง ก็ใกล้เคียงกันกับนวัตกรรมแต่ไม่ใช่

นวตักรรม ทกุวนันีก้ารเลยีนแบบหรือการเอาอย่าง

คล้ายคลึงแบบอย่าง       ลอก เลียนให้เหมือนของ 

คนอื่นเขา อย่างนี้เรียกกันในภาษาที่เข้าใจกันได้ดี

ก็คือ ก๊อบปี้  เรียกกันสั้น ๆ ว่าของก๊อบ

 นักศึกษาที่รักทั้งหลาย การที่จะท�าอะไร

เป็นนวัตกรรม คือกระท�าสิ่งใดขึ้นมาใหม่แปลก

จากเดิม เพิ่มเติมจากเดิมไม่ใช่เป็นเรื่องประดิษฐ ์

คิดค้นขึ้นมาเอง หรือไม่ใช่เป็นเรื่องต้นแบบ 

เรื่องของการต่อเติมแบบ ต่อเติมวิธีการ หรือ

ใส่อุปกรณ์อะไรต่าง ๆ เข้าไปอย่างนี้ก็เรียกได้ว่า 

เป็นนวตักรรม แต่ท้ังนีท้ั้งนัน้ต้องไปดูความหมาย 

ใ น ก ฎ ห ม า ย ใ น เ รื่ อ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล ะ ใ น เ รื่ อ ง

เครื่องหมายการค้า ในเรื่องรูปแบบอะไรต่าง ๆ  

ทีม่กีฎหมายก�าหนดไว้ด้วย ว่าไม่ใช่เป็นเรือ่งลอกเลยีน 

หรือก๊อบมาโดยตรง

 ในทางเทคโนโลยหีรอืในทางอืน่ ๆ  ในโลกกว้าง 

ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีแรง- 

กระตุ้นเตือนจากข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ และ

เครื่องไม้เครื่องมือที่ท�าให้ความรู ้แพร่กระจาย 

ไปได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้ข่าวสารไปทั่วโลกได ้

ในพริบตา การท�าอะไรต่าง ๆ นั้นบอกว่าไม่มี

การเลียนแบบกันเสียเลย หรือถ้าไม่มีนวัตกรรม

ก็คงจะไม ่มีความก ้าวหน ้าก็คงจะไม ่มีการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างที่เห็น

 ใครจะคิดบ้างว่า รถขุดดินเป็นรถที่ใช้

เครื่องจักรใหญ่ แล้วก็มีหัวต่อจากแขนของรถ 

สามารถขุดดินได้ ในที่สุดเดี๋ยวนี้ได้คิดต่อจากที ่

ฝรั่งท�าไว้ จนกลายเป็นรถขุดที่สามารถท�างานได้

เกือบจะเป็นหุ่นยนต์ ความสามารถดั่งที่ว่านั้น 

ท�าให้โลกตะวันตกต้องงงงันกับความคิดของ 

คนญ่ีปุ่นที่ท�าในเร่ืองนี้  ส่ิงที่ญ่ีปุ่นหรือคนญ่ีปุ่น 

คิดรถขุดรถตักที่สามารถท�างานได้เกือบจะเป็น

เสมือนหุ่นยนต์นั้น ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วส่งกลับไป

ขายในประเทศฝรั่งเศส ในประเทศอเมริกาหรือ

ในประเทศต่าง ๆ ไปทั่วโลก (อ่านต่อหน้า 11)


