
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๓

วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

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.-กรมศิลปากร จัดการแสดง “ระบำา รำา เต้น” 

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะสื่อสารฯ มอบรางวัลภาพถ่ายและ

สารคดีโครงการไทยสัญจรตลาดน้ำาอัมพวา

	 คณะสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 มอบรางวัล

การประกวดภาพถ่ายและสารคดีโครงการไทยสัญจร	ณ	 โครงการ

อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์	 และตลาดน�้าอัมพวา	 โดยมี	อาจารย์จเลิศ  

เจษฎาวัลย์	คณบดีคณะสื่อสารมวลชน	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	21	

เมษายน	2559	ณ	ห้องประชุม	709	ชั้น	7	อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี	้อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวลัย์		คณบดคีณะสือ่สารมวลชน 

กล่าวว่าโครงการไทยสัญจร	จัดโดยคณะสื่อสารมวลชนร่วมกับ 

ชมรมสือ่สารมวลชน	 เพือ่ให้นกัศกึษา	 บคุลากร	 และอาจารย์ได้เรยีนรู้

วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน	โดยน�าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช ้

ในการเรียน	ชีวิตประจ�าวัน	และการท�างาน	

 คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ร่วมกับ	ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร 

กระทรวงวฒันธรรม	จดังานยิง่ใหญ่เผยแพร่ในสถาบนัการศกึษา	:	วฒันธรรมสญัจรสูส่ถานศกึษา 

ครัง้ที	่2	ด้วยความอลงัการศลิป์ของแผ่นดนิ	โดย	มกีารแสดง	“ระบ�า	ร�า	เต้น”	บรรยายการแสดง 

โดย	อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์	 ผู้อ�านวยการส�านักการสังคีต	 ทั้งนี้มี	ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	พร้อมด้วย	รศ.รังสรรค์ แสงสุข	อดีตอธิการบดี	ม.ร.	ผู้ก่อตั้ง 

โขนรามค�าแหง	เป็นประธานในงาน	และมนีกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ	ม.ร.	และผูส้นใจเข้าร่วมชมการแสดง

เมือ่วนัที	่21	เมษายน	2559	ณ	หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

   
 โครงการพิเศษคณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี รุ่น 28

ม.ร. เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี				ภาคเรียนที่			1					ปีการศึกษา				2559 

โครงการบัญชีบัณฑิต	 ภาคพิเศษ	 สาขาวิชาการ-

บัญชีและการเงิน	รุ่นที่	9	หลักสูตร	133	หน่วยกิต	

จ�านวน	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) 

เรียนวันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี	เวลา	13.00	-	17.00	น. 

และกลุ่มที่ 2 (นอกเวลาราชการ)	 เรียนวันจันทร์	

-	วันพฤหัสบดี	 เวลา	17.30	 -	21.30	น.	คัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์	

	 คณะมนุษยศาสตร ์ รั บสมั คร

นักศึกษาใหม่โครงการหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต	ภาคพิเศษ	รุ่นที่	28	ภาค	1 

ปีการศกึษา	2559	ใน	2	สาขาวชิา	(สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาสังคมวิทยา

และมานษุยวทิยา)	 เรยีนวนัจนัทร์-วนัศกุร์	

เวลา	17.00-21.00	น.

 จ�าหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่	 2	 

พฤษภาคม	 -	 24	 มิถุนายน	 2559	 และ 

รับสมัคร (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร. จัดนิทรรศการ “รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี”

 ส�านักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดนิทรรศการในสวน	

เรื่อง	 “รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี”	 เพื่อบอกเล่าวิวัฒนาการการแต่งกายไทย

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดงาน	 และมีคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่และนักศึกษา	ร่วมในพธิ	ีเมือ่วนัที	่25	เมษายน	2559	ณ	บริเวณ

ลานด้านหน้าอาคารหอสมุดกลาง (อ่านต่อหน้า 11)

   
 ชาวรามฯรดน้ำาขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

น�าคณะผูบ้รหิารและบคุลากรรดน�า้ขอพร	นายวริชั ชนิวนิจิกลุ	 นายกสภามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุใินโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 

เมื่อวันที่		20		เมษายน		2559	 (อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ทำาบุญตักบาตร	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุรเดช		

ส�าราญจิตต์	 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 อาจารย์ 

ท่ีปรึกษากลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานการท�าบุญตักบาตร	ณ	ลานพระรูปพ่อขุนฯ	

หลังจากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	 รับศีล	

เจริญพระพุทธมนต์	 ณ	 ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อาคารสวรรคโลก	(SWB)	ช้ัน	4	

ห้อง	403	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2559

	 ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

- 31 พฤษภาคม 2559	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

ส�านักงานโครงการฯ	 ห้อง	402	 ช้ัน	4	คณะบริหารธุรกิจ 

โทร.	0-2310-8237,	0-2310-8214-7	ต่อ	2401	และ	2404, 

0-2310-8226-8	 ต่อ	 2401	 และ	 2404,	 086-306-5173-4, 

086-521-0033	หรือที่	www.acctfin.ru.ac.th

ระหว่างวันที่	 13-24	 มิถุนายน	 2559	 ผู้สนใจติดต่อ

ซ้ือใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ส�านักงานโครงการพิเศษ	คณะมนุษยศาสตร์	 ม.ร.	

อาคาร	2	ชั้น	1	โทร.	0-2310-8263,	0-2310-8585,	

0-2318-0054-5	ต่อ	1120,	1121,	1122

ตลอดจนตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์

และสืบสานวิถีชีวิต	 วิถีชุมชน	 อันเป็นสิ่งสะท้อน 

อตัลกัษณ์ของคนในชมุชนไทย	 ทัง้นีน้กัศกึษาทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมได้ส่งผลงานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร	์

และบทความประเภทสารคดีเพ่ือเชิดชูบทบาท

องค ์กรผู ้ ท่ีท�าหน้าท่ีสืบสานวัฒนธรรมชุมชน	 

ภายใต้หัวข้อ	 “ปณิธาน ผู้สืบสานวิถีแห่งชุมชน”  

เข้าประกวดเป็นจ�านวนมาก	โดยผูท้ีช่นะการประกวด

ทั้งรางวัลชนะเลิศ	 และรางวัลชมเชยทั้ง	 2	 รายการ	

ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชุมชนและเศรษฐกิจ

ชุมชนอัมพวาออกมาอย่างสร้างสรรค์	สวยงาม	และ

หลากหลาย

 “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีชนะ 

การประกวดทัง้ 2 ประเภทในครัง้นี ้ แม้รางวลัทีน่กัศกึษา 

ได้รับจากการประกวดจะมีมูลค่าไม่มาก แต่คุณค่า 

ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการสบืสานวถิชีมุชนนัน้มหาศาล 

และขอขอบคณุทีช่่วยกนัคดิและสร้างสรรค์ผลงานดีๆ  

ออกมาจ�านวนมาก รวมท้ังยังช่วยปลูกฝังจิตส�านึก

ให้กบันกัศกึษา และบคุลากรรามค�าแหงในการอนรุกัษ์

วถิคีวามเป็นไทยด้วย และหลงัจากนีค้ณะส่ือสารมวลชน

จะน�าผลงานทั้งหมดนี้ไปจัดแสดงในงานต่างๆ  เพื่อ

เป็นแบบอย่างให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจเข้าร่วม

กิจกรรมกับทางคณะต่อไป”

 ส�าหรบั	 ผลการประกวด	ภาพถ่ายเชงิวารสารศาสตร์ 

รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 นางสาวรัชนี พรหมพันธุ์ใจ  

ชื่อภาพ:วิถีชุมชน	ได้รับเงินรางวัล	1,500	บาท	รางวัล

ชมเชย 3 รางวัล	ได้แก่	นายจงรัก  กลิ่นแก้ว  ชื่อภาพ:	

ร่องรอยแห่งภูมิปัญญา	นางสาวรัชนี  พรหมพันธุ์ใจ 

ชื่อภาพ:	 มะพร้าวกรองหวาน	 และ	 นางสาวชลดา  

สวนประเสริฐ	 	ชื่อภาพ:	ภาพเดียว		ได้รับเงินรางวัล	

500	บาท		พร้อมเกยีรติบตัรและของทีร่ะลกึทกุรางวลั

	 ผลการประกวดบทความประเภทสารคดี 

หวัข้อ “ปณธิาน ผูส้บืสานวถิแีห่งชมุชน” รางวลัชนะเลศิ 

ได้แก่	นางสาววรรณภา  ภูโ่ค		ได้รบัเงนิรางวลั	1,500	บาท 

รางวลัชมเชย 3 รางวลั	 ได้แก่	นายวรวลญัช์ เด่นปรชีากลุ  

นางสาวดจุอกัษร  สมบญุ	และ	นางสาวชลดา  สวนประเสรฐิ   

ได้รับเงินรางวัล	 500	บาท	พร้อมเกียรติบัตรและ 

ของที่ระลึกทุกรางวัล		

 อาจารย์ธรรมจักร พรหมพ้วย	 รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 กล่าวว่าการจัดงานโครงการ 

วฒันธรรมสญัจรสูส่ถานศกึษา	 ครัง้ที	่ 2	 เพือ่ให้เยาวชน 

คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้	และเข้าใจในศิลปะของชาต ิ

ทั้งในเรื่องดนตรีไทยและนาฏศิลป ์ที่ป ัจจุบัน 

เริม่เลอืนหายไป	 โดยการจดัโครงการ	 “ระบ�า	 ร�า	 เต้น” 

เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม 

ประจ�าชาติ	 เป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ทางวฒันธรรมไทยอย่างเตม็รปูแบบ	

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นอีกสถาบันที่

กรมศิลปากรไว้วางใจในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน 

และประชาชน	 ได้เรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม	 จดัโครงการ 

บริการความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 

มีการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจรโดยรถโมบายล์ 

จดัแสดงเกีย่วกบัโบราณคด	ี และประวตัศิาสตร์ชาตไิทย 

รวมทั้งการออกร้านหนังสือ	

 “ทีผ่่านมา ส�านกัการสงัคตีให้ความอนเุคราะห์

กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมาเป็นอย่างดี นับตั้งแต ่

มีการจัดแสดงโขนรามค�าแหง โครงการดนตรีไทย 

สานสายใยสูช่มุชน ได้ร่วมจดัแสดงทัว่ประเทศต่อเนือ่งกนั 

เป็นเวลาหลายปี โอกาสนี ้ ขอขอบคณุนายอนนัต์ ชโูชติ 

อธิบดีกรมศิลปากร ในการอนุเคราะห์จัดกิจกรรม 

ในคร้ังนี้ อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อ�านวยการ- 

ส�านกัการสงัคตี ที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้”

 โอกาสนี้	อาจารย์ปกรณ์	 กล่าวบรรยายว่า	 

ก่อนเริม่การแสดง	 ต้องมกีารโหมโรงด้วยเพลงสาธกุาร	

เป็นเพลงมงคลที่บรรเลงก่อนการแสดง	 เพื่อบูชาครู	

หรอืก่อนพระเทศน์	 เป็นเพลงครทูีศ่ลิปินให้ความเลือ่มใส 

นับถอื	 หากเป็นนกัศกึษา	 ถือเป็นศษิย์มีครู	 เรียกความม่ันใจ

ให้กับคณะที่จัดการแสดง	

					 	 	 	นาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นเรื่องของประเทศ

ชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง	 ความมี

วัฒนธรรมสู่นานาประเทศ	 ประกอบด้วย	 นาฏศิลป์ 

คือ	 การร่ายร�า	 ดนตรี	 คือดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์  

เป็นเรื่องการขับร้องเพลงไทยเดิม			

 “มีการแสดง 2 ประเภทที่ไม่สามารถอยู่อย่าง

เอกเทศได้คือ นาฏศิลป์ (การร่ายร�า) ที่ต้องอาศัย

ท่วงท�านอง จังหวะ และ คีตศิลป์ (การขับร้อง) ต้อง

อาศัยดนตรี จังหวะ ท่วงท�านอง แต่สิ่งที่มีอิทธิพล 

และเป็นหัวใจส�าคัญ คือ ดนตรีท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ขบัร้อง เมือ่ดนตร ีนาฏศลิป์ และการขบัร้องมารวมกนั 

จะเป็นการแสดงที่มีความสมบูรณ์ที่สุด”

        อาจารย์ปกรณ์ กล่าวต่อไปว่าหน้าที่ส�าคัญของ

กรมศิลปากรนอกจากจะต้องอนุรักษ์ดนตรีแล้ว	 

ยังต้องพัฒนา	สร้างสรรค์	เข้มแข็งและให้ความรู้กับ

สถาบันการศึกษาได้	 กล้าคิด	 กล้าท�า	 และเผยแพร ่

ทุกเรื่องที่เป็นศิลปวัฒนธรรม	

 โขนเป็นศลิปะชัน้สงู	 ในสมยัโบราณ	พระมหา-

กษัตริย์ไทยทรงถือว่าโขน	 เป็นเครื่องราชูโภคส่วน

พระองค์	 เป็นการละเล่นต้องห้าม	 ไม่ให้ประชาชน

ทัว่ไปน�ามาเล่นในงานต่างๆ	นอกจากโขนในราชส�านกั 

เท่านั้น	 ต่อมาได้อนุญาตให้ข้าราชการและเจ้านาย 

ได้ฝึกหดัโขนได้บ้าง	การเล่นโขนจงึกลายเป็นมหรสพ	

แสดงในงานต่างๆ	ได้อย่างแพร่หลาย	จากอดตีถงึปัจจบุนั

บางคนยังไม่เข้าใจเล่นเฉพาะงานอวมงคล	 แต่ที่จริง

สามารถเล่นในงานมงคลได้	 ทัง้งานสมโภชน์	 งานปีใหม่ 

งานสงกรานต์	ขึน้บ้านใหม่	 เป็นศิลปะช้ันสงูทีห่าดไูด้ยาก 

วันนี้ได้น�าการแสดงโขนชุด	 รามเกียรติ์	 ตอนยกรบ 

เป็นการต่อสูร้ะหว่างพระราม	 และทศกณัฐ์	 นอกจาก

ความบันเทิงยังมีการสอดแทรกเนื้อหา	 เรื่องธรรมะ	

และอธรรม	อีกด้วย		

 “การแสดงระบ�า	ร�า	 เต้น	 เป็นการแสดงสวยงาม 

และความเชื่อ	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าศิลปะด้านนี้ได้

ถูกพัฒนาแต่ละยุคสมัย	 จากรุ่นสู่รุ่น	 จากระยะเวลา	

เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น	 คือ	 นโยบายวัฒนธรรมของ 

ผู้บริหารประเทศ	 สภาพสังคม	 และสภาพเศรษฐกิจ

ในแต่ละยุคสมัย	 ฉะนั้น	 สิ่งเหล่านี้มีส่วนกระทบ 

ต่อระบ�า	 ร�า	 เต้น	 หรือศิลปวัฒนธรรม	 กระทบใน

ด้านที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	

แต่ถือเป็นผลดีที่ศิลปวัฒนธรรม	 นาฏศิลป์ดนตรี	

ที่จริงแล้วประเทศใดให้ความส�าคัญและร่วมกัน

อนุรกัษ์	 ฟ้ืนฟู	จรรโลง	 เผยแพร่	สิง่เหล่านีจ้ะยงัคงอยู	่

ไม่สูญสลายไปจากแผ่นดิน	

 ...	 ครูขอฝากไว้ว่านักเรียนทุกคนมีหัวใจ 

เป็นศิลปะ	 เข้าใจและรู้ซึ้งเรื่องศิลปะ	 วัฒนธรรม	

ฉะนั้น	สิ่งเหล่านี้ให้ช่วยกันจรรโลง	 รักษา	 เชื่อว่า 

การแสดงศิลปะ	 นาฏศิลป์ของไทยคงไม่สูญสลาย

อย่างแน่นอน”			

  คณะสื่อสารฯ มอบรางวัลภาพถ่ายและสารคดีโครงการไทยสัญจรตลาดนำ้าอัมพวา            (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.-กรมศิลปกร จัดการแสดงฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.เปิดรับนักศึกษา ป.ตรีฯ (ต่อจากหน้า 1)

โครงการพเิศษคณะมนษุศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เมือ่ฉบบัทีแ่ล้ว	ทีต่รงนี	้ “ข่าวรามค�าแหง” 

ได้พูดถึงพระราชนิพนธ์แปลเล่มใหม่ใน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี	เรื่อง

 ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

	 นักเขียนนวนิยายชาวจีนผู ้นี้คือ	

“ชวนหนี”	ได้กล่าวถึงสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ว่า

	 ทรงเป็นเพื่อนเก่าแก่ของจีนและ

ทรงมชีือ่เสยีงในประเทศจนีเป็นอย่างมาก 

งานเขียนของนักเขียนรุ ่นพี่หลายคน 

ได้รับการแปลจากพระองค์ท่าน

 เธอ (ชวนหนี) จึงรู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างยิ่งที่ท่านทรงแปลเรื่องนี้	เท่ากับ

 พระองค์ทรงเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างสองประเทศ คนจีนเคารพและ

รักพระองค์

 “ความรักใดจะไม่ปวดร้าว”	 เป็น

นวนยิายสะท้อนปัญหาครอบครวัผ่านชวีติรกั

ของหนุ่มสาวชาวจีนในสังคมยุคใหม่

 จากมมุมองของผูเ้ป็นทัง้แม่และภรรยา 

กับค่านิยมเก่าที่บูชาเทิดทูนความรัก	 

ซึง่นอกจากจะได้เรยีนรูว้ถิชีวีติครอบครวั

ของชาวจีนยุคใหม่แล้ว

	 ยังได้เรียนรู ้การเห็นคุณค่าของ

ตนเองเกีย่วกบัความรกั	 และการประคบั-

ประคองความรักให้ยืนยาวด้วย

 ความรักมีหลายมิติ	 ทั้งความรัก

ของพ่อแม่	 ความรกัของหนุม่สาว	 ความรกั

ของเพื่อน

 แต่ความรกัทีเ่จบ็ปวดทีส่ดุ คอืความรกั

ของหนุ่มสาว        

รองประธานสภานิติบัญญัติฯ รับปริญญากิตติมศักดิ์
ฝากบัณฑิตรามฯ อยู่ในสังคมด้วยความรัก-เห็นใจซึ่งกันและกัน

 นายพีระศักดิ์  พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง	แนะบัณฑิตรามค�าแหง	เข้มแข็ง

อดทนในการท�างาน	และอยู่ในสังคมด้วยความรัก	เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน	ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	

เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2559	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นายพีระศักด์ิ	เล่าว่าตนเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 โดยปริญญาตรีได้เรียน

ในคณะนิติศาสตร์	 เพราะชอบวิชากฎหมายมาก	 และเมื่อส�าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีก็น�าความรู้ท่ีได้รับจากรามค�าแหง	 ไปใช้ในการสอบ 

เนติบัณฑิตยสภา	ซ่ึงใช้เวลาเพียง	1	ปี	จากน้ันก็สอบเพ่ือเข้ารับราชการ

เป็นอัยการต่อทันที		ระหว่างท่ีท�างาน		สนใจวิชาทางด้านรัฐศาสตร์	

จึงตัดสินใจกลับมาศึกษาระดับปริญญาโทในคณะรัฐศาสตร์		 

เพื่อต่อยอดความรู้				ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ตนปรับเปลี่ยนชีวิต 

ในการท�างานสู่เส้นทางสายการเมืองจนประสบความส�าเร็จ 

ในทุกวันนี้	

 “ภาคภูมิใจเสมอที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ เพราะมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง สอนให้บัณฑิตทุกคนเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียนด้วยความอดทน และรับผิดชอบ ตลอดจนเป็น 

ผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม น�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน

เพื่อเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และท�าประโยชน์ตอบแทนคุณบ้านเมือง ดังค�าขวัญที่ว่า “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา 

บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” 

 นายพีระศักดิ์	กล่าวต่อไปว่า	ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มอบ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชารัฐศาสตร์ให้	 ภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ตนเอง

และครอบครัวอย่างยิ่ง	 สัญญาว่าจะด�ารงเกียรติแห่งปริญญานี้ไว้ให้ดีที่สุด	 และจะ

น�ามาเป็นก�าลังใจในการท�างานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป	

	 “ในฐานะศิษย์เก่ารามค�าแหงและผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี	 กิจกรรมในสังคมร่วมกับ 

นิสิตและนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน	เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจากทุกแห่งหน		

ให้ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ		เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพในอนาคต	

 สังคมไทยปัจจุบัน		การศึกษาถือเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่จะช่วยให้พลเมืองของประเทศมีประสิทธิภาพ 

โดยมีความรู้ที่ทัดเทียมนานาประเทศ		และมีศักยภาพที่ดีมากพอที่จะพัฒนาประเทศชาติให้สามารถแข่งขัน 

ทั้งในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 กับนานาประเทศได้	 ดังนั้น	 สิ่งที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท�าเสมอมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันคือ	การให้โอกาสทางการศึกษา	จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศชาติ

 ขอฝากบัณฑิตรามค�าแหงว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ดังนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตทุกคน 

ต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา	ไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	และท่ีส�าคัญขอให้ยึดม่ันในส่ิงท่ีมหาวิทยาลัย

แห่งน้ีได้ส่ังสอนไว้ท้ังความเข้มแข็ง	อดทน	และรับผิดชอบต่อตนเอง	 ช่วยเหลือสังคม	 	รวมท้ังการอยู่ในสังคม

ด้วยความรัก	เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติต่อไป”													



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่	 4/2559 

เมือ่วนัที	่ 20	 เมษายน	 2559	ซึง่ม ี นายวริชั ชนิวนิจิกุล 

นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน	 มผีลการประชมุ 

ที่น่าสนใจ	ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

รองอธิการบดี	(เพิ่มเติม)	ดังนี้

	 		 1.	 อาจารย์ปรีชา		ประยูรพัฒน์	

ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสมัพันธ์

	 		 2.	 รองศาสตราจารย์ทองสกุ		กรณัยพฒันพงศ์	

ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์

	 		 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย	 จิตต์พานิชย ์

ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดันครพนม

   4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เพชราภรณ์		จันทรสตูร์

ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสโุขทยั

	 		 5.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.วรานนท์		คงสง		

ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัแพร่

	 		 6.	 รองศาสตราจารย์พรทิพย์		ทองอร่ามดี

ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัชยัภมูิ

	 		 7.	 รองศาสตราจารย์อดุลย์		ตะพัง	

ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดับรุรีมัย์

	 		 8.	 อาจารย์เมธี		มีมุข	 	

ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัอดุรธานี

	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่วันที่	 21	 เมษายน	 จนถึงวันที่	 30	

กันยายน	พ.ศ.2559

 2. แต่งตัง้ผูอ้ำานวยการสำานกัประกนัคณุภาพการศกึษา

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รชัน	ีภวูพฒันะพนัธุ	์ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักประกันคุณภาพการศึกษา

 3.  แต่งตั้งรองคณบดีฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีคณะฯ	ต่าง	ๆ	ดังนี้

  3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 	 	 1.	 อาจารย์	ดร.นันท์นภัสร		อินยิ้ม	 

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

   2.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์พนารตัน์			ข�าวงฆ้อง 

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ

	 	 	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง		ค�าอ่อน	

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  3.2 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 1.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงเดอืน		จนัทร์เจรญิ 

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 	 	 2.	 อาจารย์สวรรยา		แสงสุข	

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  3.3 คณะนิติศาสตร์

	 	 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์พชัรดา	 เอือ้วรรณกจิ 

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 4.  แต่งตั้งรองผู้อำานวยการสำานักฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักฯ	ต่าง	ๆ	ดังนี้

  4.1 รองผู้อำานวยการ สวป.

  	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุภัทรา	สหพงศ์ 

ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการส�านกับรกิารทางวชิาการ 

และทดสอบประเมินผล	ฝ่ายนโยบายและแผน

  4.2 รองผู้อำานวยการสำานักพิมพ์ 

	 	 	 อาจารย์คึกฤทธิ์		ศิลาลาย	

ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการส�านกัพมิพ์		ฝ่ายบรหิาร

  4.3 รองผู้อำานวยการสถาบันภาษา

	 	 	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัด		ลวางกูร 

ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถาบนัภาษา	ฝ่ายบรหิาร

	 	 	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ระพณิ		ทรพัย์เอนก 

ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถาบนัภาษา	 ฝ่ายวชิาการ 

และวิจัย

 5.  ลาออกจากรองคณบดีฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์

อภิชัย	 มานิตยกุล	 ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบด	ี	 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา	คณะนิติศาสตร์

 6. แต่งตัง้คณะกรรมการอำานวยการสำานกักฬีา

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการอ�านวยการส�านกักฬีา	ตามรายชือ่	ดงันี้

1.	 อธิการบดี		 ประธานกรรมการ

2.	 ผู้อ�านวยการส�านักกีฬา	 รองประธานกรรมการ

3.	 รองผู้อ�านวยการส�านักกีฬา		 กรรมการ

4.	 รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ	 กรรมการ

5.	 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 กรรมการ

6.	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 กรรมการ

7.	 รองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ	 กรรมการ

8.	 ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการ

9.	 นายธีระ	ทองประกอบ	 กรรมการ

 7. ปรับปรุงหลักสูตร

	 	 7.1	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาฟิสิกส์	 

ฉบบัปี	พ.ศ.2555	(ขอปรบัปรงุอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

	 	 7.2	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเคมี	 ฉบับปี	 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ.	2555	(ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 และขอปรับปรุงแผน 

ทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้	

จากหลักสูตรสู่รายวิชา)

	 8.	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิผนพฒันาอาจารย์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2559

	 9.	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา

บคุลากรสายสนบัสนนุ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2559

 สาขาวชิาภาษาเยอรมนั	ภาควชิาภาษาตะวนัตก 

คณะมนษุยศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เปิดรบัสมคัร

นักศกึษาใหม่	 ระดบัปรญิญาโท	 หลกัสตูรภาษาเยอรมนั 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ	 (หลักสูตรนานาชาติ):		

International	M.A.	Program	German	as	a	Foreign	

Language	

 หลกัสตูรการศกึษา	 ม	ี 2	 แผน	คอื	ท�าวทิยานพินธ์ 

หรอืแบบท�าสารนพินธ์	และไม่ท�าสารนพินธ์	หลกัสตูร 

2	ปี	สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์	จัดการเรียน

การสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์	 เปิดภาคเรียนวันที่	

16	สิงหาคม	2559		

	 สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมและสมัครได้

ตั้งแต่บัดนี้ เป ็นต้นไป 

ที่สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

อาคาร	2	คณะมนษุยศาสตร์ 

ม.ร.	โทร.	061-875-9646 

email:	 michaela.zim-

mermann@iis.ru.ac.th	

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	

http://ma_daf_ru.beepworld.de/

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัด

หนองบวัล�าภ	ู ร่วมวางพานพุม่ถวายเป็นราชสกัการะ	

ในวนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	 เมื่อวันที่	 6	

เมษายน	 2559	 ณ	 หอประชุมอนาลโย	 ศาลากลาง

จังหวัดหนองบัวล�าภู	

วันจักรีปี 2559 

จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

ม.ร.เปิดรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาโทสาขาเยอรมัน



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

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

ตอน โลกร้อนมานานแล้ว

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ว่ากนัว่าประเทศไทยมอียูแ่ค่	2	ฤดกูาลเท่านัน้	คอืฤดรู้อน	กบัฤดรู้อนมาก 

(ความจรงิเขาใช้ค�าอืน่มาขยายให้รู้สกึถงึความร้อนรุนแรงกว่านี	้ แต่ต้องเซน็เซอร์) 

และตอนทีผ่มก�าลงัเขยีนอยูน่ีก้เ็ป็นช่วงทีป่ระเทศไทยก�าลงัอยูใ่นฤดรู้อนมากพอดี

 ความร้อนของอากาศมีผลต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน	ที่แน่	ๆ	 ก็คือ

รายจ่ายค่าไฟต้องสงูขึน้จากการทีเ่ราต้องเปิดแอร์หรอือย่างน้อยกเ็ปิดพดัลมมากขึน้ 

บางคนอาจจะอยู่ท�างานนานหน่อยเพื่ออาศัยความเย็นจากแอร์ของท่ีท�างาน	

แต่คนที่ท�างานในที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศคงต้องใช้วิธีอื่นเช่นเข้าไปเดินเล่น

ในศนูย์การค้าต่าง	ๆ	โดยไม่ซือ้	แหม..กข็นาดสนุขัยงัไปอาศยันอนอยูใ่กล้ประตรู้าน

สะดวกซื้อเพื่อได้ไอเย็นเวลาที่ประตูร้านเปิดเลยครับ

	 นอกจากร้อนแล้วสิ่งที่มาพร้อมกับอากาศร้อนก็คือความแห้งแล้ง	 

ยิง่ปีนีน้�า้ในเขือ่นต่าง	ๆ	เหลอืน้อยมากอกีด้วยกย็ิง่ซ�า้เตมิให้การปลกูพชืผลต่าง	ๆ 

เสียหายอย่างกว้างขวาง	และเมื่อผลผลิตหรือที่ศัพท์เศรษฐศาสตร์เรียกว่า

อุปทานมีน้อย	 ราคามันก็สูงขึ้นเป็นธรรมดา	ซึ่งก็ไม่ใช่แค่พืชท่ีใช้น�้าเท่านั้น	

แม้แต่สัตว์เลี้ยงเองเมื่ออากาศร้อนขึ้น	 ก็ท�าให้โตช้าลงหรือให้ผลผลิตน้อยลง 

เช่นไก่ที่เลี้ยงแบบขังกรงทั้งหลายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขามีโรงเลี้ยงแบบปรับ

อากาศกนัแล้ว	 (ทีจ่รงิกไ็ม่ถงึกบัตดิแอร์ให้ไก่หรอกครบัแต่เป็นเครือ่งพ่นไอเยน็)	

ผลสุดท้ายต้นทุนที่สูงขึ้นก็ท�าให้ราคาต้องสูงขึ้น	 ผู้บริโภคอย่างเรา	ๆ	ก็ต้อง 

รับภาระเพิ่มขึ้น

	 เรื่องที่พอจะท�าให้รู ้สึกดีขึ้นได้สักหน่อยในหน้าร้อนอย่างนี้ก็คือ 

ช่วงเวลาราวเดือนเมษา	 พฤษภา	 ในประเทศไทยจะมีผลไม้นานาชนิดออกมา

สู่ตลาดมากมาย	 ซึ่งถ้าเป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์การมีอุปทานมากขึ้นก็ย่อม

ท�าให้ราคาผลไม้เหล่านีจ้ะค่อนข้างถกูด้วย	 เรือ่งนีค้งต้องขออภยัชาวสวนผลไม้ด้วย 

เพราะในฐานะผูซ้ือ้ย่อมจะชอบทีร่าคาถกู	 ถ้าเป็นคนขายคงไม่ค่อยจะยนิดสีกัเท่าไหร่ 

แต่มีรายได้ก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมครับ

	 การที่อากาศร้อนและแห้งแล้งแบบนี้ถูกโจมตีว่าเป็นผลงานของมนุษย์

เรานี่เอง	เรื่องที่เราได้ยินซ�้าแล้วซ�้าเล่ามานานแล้วก็คือ	โลกร้อนขึ้นเป็นผลจาก

การตัดไม้ท�าลายป่า	 การเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินและน�้ามันที่เรียกว่า 

เป็นเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ	 ข้อกล่าวหาแบบนีท้�าให้ดเูหมอืนว่ามนษุย์ในยคุของเรา 

นี่เองท�าให้โลกร้อน	

 ถามว่าโลกร้อนมานานแค่ไหนแล้ว	อณุหภมูอิากาศในปัจจบุนัสูงกว่าอดตี 

หรอืเปล่า	และถ้าสงูกว่ากส็งูกว่าสกัแค่ไหน?		ค�าถามนีผ้มในฐานะทีผ่่านร้อนผ่านหนาว 

มานานคงพอจะตอบได้		แม้ว่าส่วนใหญ่ผมจะผ่านร้อนมากกว่าผ่านหนาวกต็าม

	 ย้อนไปเมื่อก่อน	พ.ศ.	2510	ตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัด	บ้านร่มเย็นด้วย 

ต้นไม้ใหญ่	มีสระใหญ่ขนาดที่เรียกว่าบึงได้อยู่หน้าบ้าน	และบ้านที่เป็นชนบท 

ก็แทบไม่มีการใช้รถยนต์หรือแม้แต่รถจักรยานยนต์เลย	 ฟังดูก็เหมือนกับ 

อยู่ได้สบายไม่น่าจะร้อนอะไรหนกัหนา		แต่อุณหภมูติอนหน้าร้อนกเ็ท่า	ๆ	กบักรงุเทพฯ 

ยุคนี้	คือประมาณใกล้	ๆ	40	องศาเซลเซียส	หรือราว	ๆ		100	องศาฟาเร็นไฮต์	

ผมกล้ายืนยันว่าอุณหภูมิสูงขนาดนั้นจริง	ๆ	เพราะที่บ้านมีเทอร์โมมิเตอร์และ

เฝ้าดูอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่ความร้อนจะลดลงบ้าง

 ถ้าใครยังไม่เชื่อความจ�าวัยเด็กของผม	ก็ขอให้ดูหลักฐานว่าโลกร้อน 

มานานแล้วจากงานเขียนของ	 	 อ็องรี	 มูโอต์	 นักโบราณคดีฝรั่งเศสที่เดินทาง 

เข้ามาทีเ่มอืงไทยเมือ่	 150	 กว่าปีมาแล้วและเป็นผูท้�าให้ผูค้นทัว่โลกได้เหน็ความยิง่ใหญ่ 

ของนครวดั		ในบนัทกึของเขากล่าวถงึอณุหภมูใินเมอืงไทยยคุนัน้ไว้ด้วย		อย่าลมืว่า 

ยคุนัน้ยงัไม่มรีถยนต์	 กรงุเทพฯยงัเป็นเวนสิตะวนัออกคอืเตม็ไปด้วยแม่น�า้ล�าคลอง	

ป่าไม้ยังมีอยู่มากมาย	 แต่อุณหภูมิของกรุงเทพฯ	 ที่เขาบันทึกไว้นั้นสูงถึง	

105	องศาฟาเรน็ไฮต์ทเีดยีวไม่ได้เยน็สบายอย่างทีเ่ราคดิฝันโหยหาอดตีแต่อย่างใด	

	 สรุปว่าโลกเรา(โดยเฉพาะเมืองไทย)ไม่ได้เพิ่งจะร้อนหรอกครับ

  ปะเพนีบุ๋นบั้งไฟ	 หมายถึงประเพณีท�าบุญบั้งไฟ		 

เป็นประเพณทีีส่บืทอดมาแต่โบราณของชาวลาว		เพราะมีความเชือ่กันว่า		การจุดบัง้ไฟ  

เป็นการบชูาเทพยดาและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายหรอื	 	 แถน	 เพือ่ขอให้ฝนตกต้อง 

ตามฤดกูาล		อนัจะก่อให้เกดิความอดุมสมบรูณ์ของพชืพรรณธญัญาหารความสขุกาย

สบายใจโดยทั่วกัน	 	 การจัดงานบุญบั้งไฟจะก�าหนดเอาช่วงเวลาเดือน	6	 	ของทุกปี		

นับตั้งแต่วันขึ้น	1	ค�่า	เดือน		6			ถึงวันแรม		15		ค�่า		เดือน		6		เป็นช่วงจัดงานโดยจะจัด 

ในวันใดนั้นก็แล้วแต่จะตกลงกันในแต่ละหมู่บ้านที่ต้องการส่งบั้งไฟเข้าแข่งขัน		

แต่ต้องอยู่ในช่วงเดือน		6		เท่านั้น

  บ้ังไฟ		คือกระบอกไม้ไผ่		ที่น�ามาบรรจุ		 	หม้ือ		คือดินปืน		เม่ือ

จุดสายชนวนติดไฟแล้ว	บั้งไฟก็จะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า	ลักษณะการพุ่งขึ้นไป 

จะคล้ายกบัการยงิจรวด				บัง้ไฟกระบอกหนึง่ๆจะประกอบด้วยท่อนหวั			และท่อนหาง 

ส่วนทีเ่ป็นท่อนหวัจะบรรจดุนิปืน		มขีนาดใหญ่กว่าท่อนหาง		แต่จะมสีดัส่วนสัน้กว่า 

บั้งไฟจะมีสัดส่วนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดที่จะท�า	 เช่น	 บั้งไฟ	 	 ฮ้อย	 หรือ

บั้งไฟธรรมดา				ใช้บั้งไม้ไผ่ยาวประมาณ		1		เมตร					บั้งไฟหมื่นบั้งไม้ไผ่จะมีความยาว 

ประมาณเมตรครึง่	 ถ้าเป็นบัง้ไฟแสนจะใช้ล�าไม้ไผ่ยาวประมาณ	4	 -	 5	 เมตร	 ส่วนทีส่�าคญั

ของบัง้ไฟอยูท่ีก่ารผสม		 		หม้ือ		คอืดนิปืน		ซึง่จะปิดเป็นความลบัของแต่ละหมูบ้่าน		

โดยทั่วไปดินปืนจะใช้			 			ขี้เจี๋ย				คือดินประสิว		น�ามาคั่วผสมถ่านที่ใช้หุงข้าว 

ซึ่งเผาจากไม้เนื้ออ่อน	 	 กับ	 	 	 มาด	 คือก�ามะถัน	 	 เมื่อคั่วเสร็จแล้วก็น�ามาโขก 

หรอืต�าให้ละเอยีดเรยีกว่า		 	หมือ้		คอืดนิปืน	ในการบรรจดุนิปืนเข้าไปในบัง้ไม้ไผ่นัน้ 

ต้องอัดท่อนหัวบั้งไฟให้แน่นโดยใช้ดินเหนียวอุดไว้ช้ันหน่ึงก่อน	 แล้วจึงอุดด้วย	 

		เถียด		คือสลัก		แล้วตอกให้แน่น	เพื่อกันแรงระเบิดพุ่งออกมาจากบั้งไม้ไผ่ 

ส่วนท่อนหางบั้งไฟจะมี		 	เถียด		คือสลัก		เช่นเดียวกัน	ก่อนจะใส่เถียดสลัก

ท่อนหางบั้งไฟจะเจาะรูชนวนไว้เสียก่อน		การเจาะรูชนวนต้องอาศัยความช�านาญ		

เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้		ปัจจุบันมีการน�าท่อเหล็กมาท�าบั้งไฟ		จึงนิยม

จุดชนวนที่ท่อนหางบั้งไฟ	 เพราะบั้งไฟที่ท�าด้วยท่อเหล็กจะพุ่งขึ้นสูงไม่แตกง่าย		

ถ้าแตกก็เป็นอนัตรายมากกว่าบัง้ไฟทีท่�าด้วยไม้ไผ่	 การบรรจดุนิปืน	 หรอื	 หมือ้	 จะบรรจ ุ

ตามขนาดของบัง้ไฟ	เช่น		บัง้ไฟ		 		ฮ้อย		คือบัง้ไฟร้อยจะบรรจุดินปืน	11-	12	กิโลกรมั    

บ้ังไฟ		 	หมื่น		คือบ้ังไฟหม่ืนจะบรรจุดินปืน		12	-	120		กิโลกรัม		ส่วนบั้งไฟ		 

		แสน			คือบั้งไฟแสนจะบรรจุดินปืน		120		กิโลกรัมขึ้นไป			เมื่อท�าบั้งไฟแล้ว 

ช่างก็จะท�า		 		ขาเปีย		คือฐานวางรับบั้งไฟ	และมีการ			 		เอ้			คือการประดับ 

ตกแต่งบั้งไฟด้วยกระดาษสีต่างๆ	เช่น	กระดาษสีเงิน			สีทอง		สีแดง		ฯลฯ		จะตัดฉล ุ

เป็นลวดลายอย่างสวยงาม		ส่วนใหญ่รูปของบั้งไฟจะแต่งเป็นรูปพญานาค		และ

รูปหงส์		แล้วแต่จะประดิษฐ์กันขึ้นมา		คืนก่อนวันจุดบั้งไฟตอนหัวค�่าก็จะมีมหรสพ

สมโภชมกีารละเล่นสนกุสนาน	เช่น		หมอล�าเดีย่ว		หมอล�าคู	่			หมอล�าเรือ่ง		   

เสงก๋อง		คอืแข่งขนัตีกลอง	วนัรุ่งขึน้ตอนเช้ามกีารท�าบญุเลีย้งพระทีว่ดั		เสรจ็พธิสีงฆ์แล้ว 

ก็จะมีการแห่บ้ังไฟวนรอบศาลาโรงธรรม			แล้วจึงน�าบั้งไฟไปรวมกันยังสถานที ่

ห่างไกลชุมชนเช่น		ทุง่นา		ชายป่า		ทีเ่ตรยีมไว้แล้ว		คนลาวเรยีก		 	ค่างบัง้ไฟ 

คือร้านที่จุดบั้งไฟ			บางหมู่บ้านจะเลือกต้นไม้ค่อนข้างใหญ่เลือกกิ่งที่เหมาะสมคือ 

แข็งแรง		ริดใบและก้านออกหมด		แล้วท�าบันไดด้วยล�าไม้ไผ่พาดต้นไม้เพื่อให้คน 

จุดข้ึนไปจุดบ้ังไฟ		ถ้ามีหมู่บ้านอื่นมาแข่งขัน		หรือกลุ่มคนในหมู่บ้านเดียวกัน

อยากแข่งขนั				การจุดบัง้ไฟจะจุดทลีะบัง้		บัง้ไฟของใครขึน้สงูทีส่ดุ		หรอืขึน้ไปบนท้องฟ้า

นานทีส่ดุ	(	ปัจจบุนัใช้นาฬิกาจบัเวลา	)		ตดัสนิชยัชนะ		ชาวบ้านเชือ่กนัว่า		แถน		รบับัง้ไฟ

ของพวกเขาไปแล้วไม่นานฝนก็จะตกลงมา		ประเพณีบุญบั้งไฟกับวิถีชีวิตชาวลาว

จะมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น		ชาวลาวจะจัดท�าบุญบั้งไฟเป็นกรณีพิเศษ 

ในปีที่ฝนแล้งมากๆ		จะจัดอย่างเอิกเกริก		และท�าบุญประกอบคุณงามความดี

มากกว่าทุกปี	 	 	 												



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

	 ช ่วงสงกรานต์ที่ผ ่านมา 

ผู้อ่านได้ไปเล่นน�้ากันที่ไหนบ้างครับ 

ส�าหรับผู้เขียนเองใกล้สุด	 คือ	

ถนนข้าวสาร	 เพราะไม่ไกลจากบ้าน 

เท่าไร	 เดินไปเพียงสิบกว่านาที

กถ็งึแล้ว	 ปีนีส้นองนโยบายรัฐบาล

ด้วยการพกกระบอกฉดีน�า้ฟ็อกกี	้ไปเล่นแทนปืนฉีดน�้าอัดลมปกติ	

	 	 	 	 	 เมื่อกล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์	 คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงแต่ว่าเป็นการ

ฉลองวันปีใหม่ของไทย	 โดยที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบที่แรก	 การที่จะบอกว่า

สงกรานต์เป็นของประเทศไทยเท่านัน้จงึไม่ใช่เรือ่งท่ีถกูต้องนกั	 เพราะแท้จรงิแล้ว

สงกรานต์เป็นประเพณีร่วมกันของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา	 และ

อาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียน	

	 ประเพณสีงกรานต์เป็นประเพณขีึน้ปีใหม่ร่วมกนัในกลุ่มชาตพัินธุอ์ษุาคเนย์ 

ที่นับถือพระพุทธศาสนา	 อาทิ	 ลาว	 เขมร	 มอญ	 พม่า	 รวมไปถึงลังกา	 และ 

สิบสองปันนาในประเทศจีนด้วย	 ซึง่เป็นประเพณข้ึีนปีใหม่ทีส่บืทอดต่อๆ	 กนัมาแล้ว 

หากสังเกตที่ชื่อเรียกของประเพณีสงกรานต์ในแต่ละแห่งก็จะพบว่ามีความ

คล้ายคลึงกนัมากทเีดยีว	คนในกลุม่ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาเรยีกกนัว่าสงกรานต์	 ล้านนา

เรยีกว่าป๋ีใหม่เมือง		เขมรเรยีกว่าซอ็งกราน		มอญเรยีกว่าซงกราน		และพม่าเรยีกว่าทงิยนั

 ความจรงิแล้ว	 วนัขึน้ปีใหม่ของไทยในยคุก่อน	 รวมถงึเพือ่นบ้านในอษุาคเนย์ 

กลบัไม่ใช่ในช่วงเดอืนเมษายนเหมอืนอย่างทกุวนันี	้ แต่เป็นวนัขึน้	 1	ค�า่	 เดอืนอ้าย	

ตามปฏิทินจันทรคติ	 ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะอยู่ในช่วงหลังจากวันลอยกระทง	 เหตุที่ 

เปลี่ยนมาเป็นวันขึ้นปีใหม่ในช่วงเดือนเมษายนอย่างในปัจจุบันก็เนื่องจาก 

ได้รับคติความเชื่อมาจากอินเดีย	ผ่านแบบแผนของพราหมณ์-ฮินดู	ที่น�าเข้ามาใช้

ในราชส�านักต่างๆ	 ในแถบอุษาคเนย์	 ซึ่งสามารถสรุปได้ในเบื้องต้นว่า	 ประเพณี

สงกรานต์นั้นน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนั่นเอง	

 ประเพณีสงกรานต์ของอินเดียที่ถือว่าเป็นต้นก�าเนิดของสงกรานต์ 

ในบริเวณน้ีเป็นสงกรานต์ที่ใช้การสาดสี	 ไม่ใช่การสาดน�้าแบบท่ีเราคุ้นเคยกัน	

โดยประเพณีนี้ที่อินเดียมีชื่อเรียกว่าโฮลิ	(Holi)	หรือโฮลิปูรณิมา	ซึ่งจะตรงกับวัน	

ขึ้น	15	ค�่า	เดือน	4	(เดือนมีนาคม)

 เทศกาลโฮลิ	 คือ	 การเฉลมิฉลองชยัชนะของพระกฤษณะในการปราบอสรูร้าย

ที่ชื่อว่าโฮลิกาด้วยการเผาผลาญร่างกายนางจนมอดไหม้	 จึงได้มีการร�าลึกถึง

เหตุการณ์นี้ด้วยการเผาสิ่งสกปรกออกจากบ้าน	 และโฮลิก็ยังมีความหมายถึง

การสิน้สดุไปของปีเก่า	 จากนัน้พระพรหมกจ็ะสร้างโลกใหม่ทีด่กีว่าเดมิในวนัรุง่ขึน้

หลังจากวันเพ็ญโฮลิปูรณิมา

	 ดังนั้น	 สิ่งที่นิยมท�ากันในช่วงเทศกาลโฮลิก็คือการน�าสิ่งของสกปรกออก

ไปจากบ้าน	 ไปรวมกันไว้	 แล้วท�าการเผาทิ้งไป	 ระหว่างนั้นก็จะมีการร้องร�าท�า

เพลงไปเรื่อย	 พอวันรุ่งขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการสาดสี	 ที่มีความเชื่อกัน

ว่าเป็นการปัดเป่าเชื้อโรคร้ายให้ออกจากร่างกายเราให้หมดสิ้น

	 	 	 	 	 เบื้องหลังของของประเพณีโฮลิ	 ที่ถือว่าเป็นการปัดเป่าโรคร้ายไปจากตัว	 

ก็เนื่องจากสีที่น�ามาสาดใส่กันนั้น	 เป็นสีที่ได้มาจากพืชพรรณและสมุนไพร

ตามธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นสีแดง	 สีเหลือง	 สีเขียว	 สีคราม	 ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้

จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย	คล้ายกับการใช้ธรรมชาติบ�าบัด	เพราะว่า 

ในช่วงท่ีมีประเพณีโฮลิเป็นช่วง 

คาบเกี่ยวระหว่างฤดูหนาวและ 

ฤดใูบไม้ผล	ิทีอ่าจท�าให้ไม่สบายได้ง่าย

   ประเพณโีฮลใินอนิเดยี	 เชือ่กนัว่า 

มมีาอย่างยาวนานมากแล้ว	 จนกระทัง่ 

ความเชื่อนี้เข้ามาเผยแพร่ในแถบ 

อุษาคเนย์	 ก็ถูกเปลี่ยนจากการสาดสีเป็นการสาดน�้าแทน	 เนื่องจากในช่วงเดือนห้า 

เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากที่สุดของปี	การสาดน�้านั้นก็เป็นไปเพื่อการคลายร้อน	

และเป็นการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานในวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง	

	 ความหมายของค�าว่าสงกรานต์ในภาษาสันสกฤตจึงแปลว่าก้าวย่าง	 

ซ่ึงในวัฒนธรรมอินเดียหมายถึงการเปลี่ยนผ่านเวลาในรอบปีจากราศีหนึ่ง 

สู่อีกราศีหนึ่ง	 ฉะนั้นในหนึ่งปีจะมีสงกรานต์	 12	 ครั้ง	 แต่ครั้งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ

เมื่อดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีน	 (มีนาคม)	 เข้าสู่ราศีเมษ	 (เมษายน)	ถือว่าเป็นการ

ขึน้ปีใหม่ตามคตฮินิด	ู(ทีน่บัวนัตามสรุยิคต)ิ	จงึมชีือ่เรยีกเป็นพเิศษว่ามหาสงกรานต์

 ประเพณีสงกรานต์ของ สปป.ลาว	จัดขึ้นในช่วงเดือน	5	(เดือนเมษายน)	

โดยส่วนใหญ่จะจดัระหว่างวนัที	่14	-	16	เมษายนของทกุปี		จะแบ่งการจดังานหลกัๆ	

ออกเป็น	3	วนั	วนัแรกเรยีกว่าวนัสงัขารล่วง	ชาวบ้านจะท�าความสะอาดบ้านเรอืน

เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ	เข้ามา	วันที่สองเรียกว่า 

วนัเนา	 ถอืเป็นวนัแห่งครอบครวั	 เพราะญาตพิีน้่องจะมารวมตวักนัเพือ่บายศรสีูข่วญั 

ให้แก่ผู้อาวุโส	 และวันสุดท้ายเรียกว่าวันสังขารขึ้น	 ถือว่าเป็นวันปีใหม่ที่แท้จริง	

จะมีการบายศรีสู่ขวัญ	อวยชัยให้พรซึ่งกันและกัน	รวมถึงมีการสรงน�้าพระ	และ

การแห่งนางสังขาร	ซึ่งเป็นนางสงกรานต์ของลาวอีกด้วย

 ประเพณีสงกรานต์ของพม่า	จดัขึน้ช่วงเดอืน	5	(เมษายน)	ของไทย	แต่เป็น 

เดือน	1	ของพม่า	ที่เรียกว่าเดือนดะกู	(ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน)	ซึ่งเป็นเดือนที่

เริ่มต้นศักราชใหม่	และเป็นเดือนต้นฤดูร้อน	ในภาษาพม่า	สงกรานต์มีชื่อเรียกว่า	

เหย่บะแวด่อ	(ค�าว่า	เหย่	แปลว่า	พิธีน�้า	ส่วน	บะแวด่อ	แปลว่า	เทศกาล)	ปัจจุบัน	

รัฐบาลพม่าก�าหนดประเพณีสงกรานต์ให้ตรงกับวันที่	13-17	เมษายนของทุกปี

	 	 	 	 	 ประชาชนชาวพม่าเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 โดยจะมีการ

เล่นสาดน�้าตลอดทั้ง	5	วัน	นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นช่วงมงคล	จึงนิยมเข้าวัดเข้าวา	

รกัษาศีล	 สรงน�า้พระพุทธรปูและพระเจดย์ี	 มกีารรดน�า้ด�าหวัผูอ้าวโุส	 และสระผม 

ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยน�้าส้มป่อย	 และเมื่อสิ้นวันสงกรานต์	 ชาวพม่าจะนิยมจัดงาน

บวชเณรให้ลูกชายและจัดงานเจาะหูให้ลูกสาว	 ดังนั้นในช่วงหลังสงกรานต	์ 

จะพบเห็นขบวนแห่ลูกแก้วและลูกหญิงไปตามท้องถนนและรอบลานพระเจดีย์	

ตามวัดต่างๆ	จึงมีสามเณรบวชใหม่อยู่กันเต็มแทบทุกวัด	

 ประเพณีสงกรานต์ของกัมพูชา	 เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวกัมพูชาเช่นกัน	

โดยจะตรงกับช่วงวันสงกรานต์ของไทย	 เรียกกันว่าเทศกาล	 โจลชนัมทเมย	 ซึ่ง

เป็นช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว	 ในแต่ละปีรัฐบาลกัมพูชาอาจจะก�าหนดให้จัดขึ้น 

ในวันที่	13-15	หรือ	14-16	เมษายน

	 	 	 	 	 เทศกาลสงกรานต์ของชาวกัมพูชาจะมีกิจกรรมคล้ายๆ	 กับไทย	 คือ	 มีการ

ท�าบุญตักบาตร	 ก่อพระเจดีย์ทราย	 สรงน�้าพระ	 มีการละเล่นพื้นบ้าน	 โดยจะ 

แบ่งงานสงกรานต์ออกเป็น	 3	 วัน	 วันแรกชาวบ้านจะไปท�าบุญตักบาตร	มีการ 

ขนทรายเข้าวัดเพื่อเตรียมก่อพระเจดีย์ทราย	วันที่สองเป็นวันของครอบครัว	 

เทศกาลสงกรานต์ : สายน้ำาสายสัมพันธ์ในอาเซียน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 7)
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๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

การดูแลสุขภาพตนเอง....เมื่อสูงวัย
อาจารย์พนัชกร   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์

พ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องจะมารวมตัวกัน	 อาจจะ 

มกีารให้ของขวญักนัเนือ่งในวนัขึน้ปีใหม่ด้วย	 ในช่วงค�า่

ก็จะมาร่วมกันก่อพระเจดีย์ทราย	 ส่วนในวันที่สาม	

จะมีการละเล่นรื่นเริงต่างๆ	 สรงน�้าพระพุทธรูป 

และรดน�้าด�าหัวญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล	

 ประเพณสีงกรานต์ของสบิสองปันนา	 สงกรานต์

ของชาวไตหรอืชาวไทในสบิสองปันนา	มณฑลยนูนาน 

ทางตอนใต้ของประเทศจนี	โดยเฉพาะเมอืงจีง่หง	หรอื

เมืองเชียงรุ่ง	 จะจัดงานสงกรานต์ประมาณวันที่	 13-

15	 เมษายน	 เรียกว่าเทศกาลพัวสุ่ยเจี๋ย	 โดยจะมีการ

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ	ด้วยความสนุกสนาน

	 กิจกรรมในงานสงกรานต์สิบสองปันนา	คือ	

การแข่งขนัเรอืมงักร	 อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเทศกาลน้ี 

การระบ�านกยงู	 ท่ีมีความเชือ่ว่านกยงูน�าพาความโชคด ี

มาให้	มีการร้องร�าท�าเพลงต่างๆ	นอกจากนี้ก็ยังม ี

การเล่นน�้า	 และการรดน�้าด�าหัวให้กันและกัน

นานาสาระฯ                                  (ต่อจากหน้า 6) 
ในเหล่าชาวเมอืง	 รวมถึงผู้ทีผ่่านไปผ่านมาด้วย	 เพราะ 

เชื่อว่าจะเป็นการชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัว	

 สงกรานต์หลงัวันอสีเตอร์ นอกจากงานสงกรานต์

จะจัดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว  

ยงัมปีระเทศในแถบยโุรป	 ทีม่ปีระเพณสีาดน�า้คล้ายๆ	

กบัในบ้านเราเช่นกนั	ประเพณมีีช่ือเรยีกว่า	Wet	Monday 

เป็นประเพณีเก่าแก่ทางศาสนาที่นิยมจัดขึ้นในแถบ

ยุโรปกลาง	เช่น	โปแลนด์	และสาธารณรฐัเชก็	โดยเฉพาะ

ในประเทศยูเครนท่ีนิยมกันมากเป็นพิเศษ	เทศกาล	

Wet	Monday	ไม่ได้มีแนวคดิเหมือนกบัเทศกาลสงกรานต์	

โดยมีความแตกต่างอยู่เหมือนกัน

 ประเพณนีีจ้ะจดัขึน้ในช่วงวนัทีส่องของเทศกาล

อีสเตอร์	 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศโปแลนด์	 เพื่อ

เป็นการใช้น�้าช�าระล้างบาปต้อนรับฤดูใบไม้ร่วง	

ตามความเชือ่ของผูน้บัถอืศาสนาครสิต์	 ซึง่สบืต่อกนัมา 

ตั้งแต่สมัยก่อน	 โดยจะใช้น�้าเป็นการช�าระล้างบาป 

เพือ่ต้อนรบัฤดใูบไม้ร่วง	เดมินัน้ประเพณ	ีWet	Monday 

มีเพียงผู้ชายเท่านั้นท่ีเป็นฝ่ายสาดน�้าใส่ผู้หญิง	 โดย

พวกเขาจะมาพร้อมถังน�้า	 และราดน�้าใส่พวกสาว	ๆ 

ตัง้แต่หวัจรดเท้า	 ในขณะทีห่ญงิสาวสวยทีส่ดุในหมูบ้่าน 

จะต้องเป็นคนทีถ่กูรมุสาดน�า้ใส่จนเปียกปอนมากทีส่ดุ	

ซ่ึงกไ็ม่รูว่้าเธอจะรูส้กึดีใจทีต่วัเองถกูรบัเลอืกให้เป็น

สาวสวยที่สุด	 หรือคิดว่าตัวเองโชคร้ายที่ต้องมา

เปียกโชกขนาดนั้นกันแน่

	 แต่ปัจจบุนั	ไม่จ�าเป็นต้องสาวงามกม็ัน่ใจได้ว่า 

คณุจะถูกสาดอย่างแน่นอน	 เพราะผูช้ายเตรยีมพร้อม

ทีจ่ะรอสาดน�า้ใส่สาวๆ	กนัถ้วนหน้ากนัอยูแ่ล้ว	ท�าให้

พวกผูห้ญงิต้องคอยวิง่หาท่ีหลบซ่อนกันให้วุน่ไปหมด 

และแม้จะไม่แน่ใจว่าผูห้ญงิเหล่านีส้นกุหรอืไม่	 แต่มัน่ใจว่า

ผู้ชายคงชอบเทศกาลนี้อยู่ไม่น้อยเลย

 เมื่อผู้อ่านพอจะเข้าใจถึงที่มาและความส�าคัญ

ของประเพณีสงกรานต์ที่จะท�าให้ก้าวไปเดินในฐานะ 

เป็นประชาคมอาเซยีนได้อย่างสมบูรณ์	 โดยประเพณี- 

สงกรานต์จึงเป็นสายน�้าสายสัมพันธ์อาเซียนที่จะ

ช่วยให้เราและเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างสนุก

แบบเปียกๆ	ไปด้วยกัน	

	 ปัจจุบันจ�านวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการตายที่ลดลงมาอยู่ในระดับต�่า 

โดยประชากรไทยมชีวีติยนืยาวขึน้	 ซึง่ก�าลงัก้าวเข้าสู ่

สังคมผู้สูงอายุและอายุขัยเฉลี่ยของผู้ที่มีอายุ	 60	 ปี	

ข้ึนไปก็ยืนยาวข้ึนท�าให้ประเทศไทยเคลื่อนไปสู่ 

ระยะที่เรียกว่า	“ภาวะประชากรสูงอายุ”	มีประชากร

สูงอายุตั้งแต่	 65	 ปีขึ้นไปในสัดส่วนและคาดว่าจะมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

	 การที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นนั้น	ท�าให้เกิด 

ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น	 

วัยสูงอายุเป็นวัยที่ร ่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ในทางด้านเสื่อมลงตามธรรมชาติ	 เป็นผลให้การท�า

หน้าที่ของอวัยวะต่างๆลดลง	 เนื่องจากมีพฤติกรรม

การดูแลตนเองไม่ถูกต้องเหมาะสม	ปัญหาสุขภาพ

ทีพ่บบ่อยในผูส้งูอาย	ุมทีัง้โรคเรือ้รงัและโรคทีเ่กดิจาก 

ความเสื่อมของสุขภาพ	 การที่ประชากรผู้สูงอาย ุ

มีอายุยืนยาวขึ้นนี้	 ส่งผลสะท้อนให้เห็นด้านภาระ 

ทางสังคมที่ต้องแบกรับหรือดูแลประชากรสูงอายุ

เพิ่มขึ้น	 	ดังนั้นการจัดบริการทางการแพทย์และ 

สาธารณสขุ	 การจดัสวัสดกิารต่างๆ	 และการจดับรกิารอืน่ๆ 

เพื่อรองรับการเพิ่มจ�านวนของประชากรสูงอายุ				

เป ็นสิ่งจ�าเป ็นและถือเป ็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	 

ท่ีจะรับมือกับการเพิ่มจ�านวนประชากรสูงอายุไทย

ในอนาคตอันใกล้นี้

แนวทางการดูแลสุขภาพวัยสูงอายุ

	 	 	 	 	 การดูแลสุขภาพอนามัยในวัยสูงอายุ	 	 เพื่อให้มี

สุขภาพดี	 ร่างกายแข็งแรง	 จิตใจสมบูรณ์	 ด�ารงชีวิต

อยูใ่นสงัคมด้วยความสขุ	 มีศักดิศ์ร	ี มีคณุค่าทัง้ในปัจจบุนั

และอนาคตประกอบด้วยหลักใหญ่ๆดังนี้

 1. ที่อยู่อาศัย	 บ้านควรสะอาดถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย	และตั้งอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี	

 2. อาหาร		ผูส้งูอายคุวรเลอืกรบัประทานอาหาร

ให้ครบทั้ง	5	หมู่	อาหารที่ท�าจากธัญพืชที่ไม่ขัดสี	ผัก

และผลไม้ที่ไม่หวานจัดและอุดมไปด้วยวิตามินและ

เส้นใยอาหาร	 เลือกรับประทานไขมันที่มีประโยชน์

ต่อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสม	รวมถึงการบริโภค

โปรตีนที่ย่อยง่าย	 เช่น	 เนื้อปลา	 ไข่หรือถั่วทุกชนิด

ในปริมาณที่เพียงพอ	 โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน

อิ่มตัวและน�้าตาลสูง

 3. การขบัถ่าย 	ปัญหาการขับถ่ายนีพ้บในผูส้งูอาย ุ

จึงต้องออกก�าลังกายเป็นประจ�า	 ดื่มน�้าให้เพียงพอ 

กบัความต้องการของร่างกาย	โดยรบัประทานอาหาร

ที่มีเส้นใย	พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

 4. การออกกำาลังกาย		ควรออกก�าลังกายอย่าง

สม�่าเสมอเพื่อท�าให้ระบบกล้ามเนื้อ	กระดูกและ 

ข้อ	ระบบประสาท	ระบบหวัใจและหลอดเลอืดรวมถงึ

ระบบต่อมไร้ท่อถกูกระตุน้ให้มกีารท�างานอยูต่ลอดเวลา 

 5. การพักผ่อนและการนอนหลับ	 	 วัยสูงอายุ

จะมปัีญหาจากการนอนไม่หลบั	หรอืนอนไม่พอ	 เช่น 

หงุดหงิด	 ง่วงนอนเวลากลางวันและเฉื่อยชา	 การมี

วินัยในการนอน	เข้านอนและตื่นเป็นเวลา

 6. การป้องกันอุบัติเหต	ุ วัยสูงอายุเป็นวัยที่

มีการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าวัยรุ่นอ่ืนๆ	 

การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุจะน�าไปสู่ความพิการ

ด้านร่างกายและจติใจ	 ท�าให้เกดิปัญหาต่อตัวผูส้งูอายุ

และผู้ดูแล	 ครอบครัวและสังคม	ข้อควรปฏิบัติก็คือ

การดูแลสุขภาพอนามัย	 การดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 

ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

 7. การรักษาอารมณ์		ในผู้สูงอายุจะมีความ

วติกกงัวล	 ฟุง้ซ่าน	 อารมณ์เครยีดเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

รักษาอารมณ์	 เช่น	 ให้อยู่ในที่สงบ	 สะอาด	 ร่มรื่น	

ปฏิบัติธรรมจะท�าให้จิตใจสงบเยือกเย็น

 8. ตรวจสุขภาพประจำาปี 	 การตรวจสุขภาพ

ในวัยสูงอายุควรตรวจทุกปี	 เพื่อค้นหาความผิดปกติ

ของโรค	 เพราะถ้าพบความเจ็บป่วยในระยะเริ่มแรก 

จะสามารถป้องกันและรักษาก่อนท่ีโรคจะลุกลาม 

มากขึ้น

	 วัยสูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่เสื่อมลงตามธรรมชาติเป็นผลให้การ 

ท�าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆลดลง	 การดูแลสุขภาพ	

เพื่อให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจิตใจสมบูรณ์	

ประกอบด้วย	 การดูแลที่อยู่อาศัย	 ดูแลเรื่องอาหาร	

การขับถ่าย	 การออกก�าลังกาย	 การพักผ่อนและ 

การนอนหลบั	การป้องกนัอบุติัเหตุ	การรักษาอารมณ์

และการตรวจสุขภาพประจ�าปี	จะท�าให้ผู้สูงอาย ุ

มีชีวิตอยู่ในสังคม	อย่างมีความสุข	มีศักดิ์ศรี	มีคุณค่า

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

หนุ่มอาข่าสุดภูมิใจคว้าปริญญา
เป็นคนแรกในหมู่บ้าน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับช้ันปริญญาตรี	ประเภทเทียบโอน- 

หน่วยกิต		ประจ�าภาค		1		ปีการศึกษา		2559	สมัครสอบ 

ส่วนภูมิภาค	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ประเภทนักศึกษาท่ีได้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 1.1	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ครบ		8		ปีการศึกษา		แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา		ตามข้อ	14	วรรค	3	 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551

	 	 1.2	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา	 เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา

การศึกษา		8		ปี		หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

และค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 

2		ภาคเรียนปกติติดต่อกัน		ตามข้อ	9	แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา		ค่าลงทะเบียนเรียน		และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรีส�าหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค		พ.ศ.	2548    

หรือหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออก 

จากการเป็นนักศึกษาแล้ว	 หรือหมดสถานภาพกรณีอ่ืนๆ 

  1.3		 ผู้สมัครท่ีเคยมีหน่วยกิตสะสม		เพราะ 

เคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี		 

พ.ศ.	2548	ข้อ	8	วรรค	2	และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว 

	 	 1.4	 เป็นผู้สมัครท่ีใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยม- 

ศึกษาตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือเทียบเท่า		 

หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

หรือสถาบันการศึกษาอื่น

 2. การกำาหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 2.1	 ผู้สมัครที่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

ตาม	ข้อ	1.1	ข้อ	1.2	และข้อ	1.3	ถ้าประสงค์จะขอสมัคร 

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่		โดยน�าหน่วยกิต 

สะสมเดิมทั้งหมดเทียบโอนในการสมัครใหม่และ 

เป็นหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของ 

คณะท่ีสมัครเข้าศึกษาก�าหนดไว้	 ต้องช�าระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตๆละ		50.-	บาท

	 	 2.2	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา	 หรือ 

ปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงช�าระ 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ	ละ	50.-	บาท

	 	 2.3	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืนช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

หน่วยกิตละ	100.-	บาท

 3. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

วิธีการชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 3.1	 ให้ผู้สมัครน�าส�าเนาคุณวุฒิ	 หรือ 

ส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	 แล้วแต่กรณี 

หรือเอกสารอ่ืนๆ	 ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ไปด�าเนินการเทียบโอน 

หน่วยกิต	 และช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตพร้อม 

การช�าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ	ในข้ันตอนการช�าระเงิน 

วันท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา  

	 	 3.2	 ในกรณีผู้สมัครที่ ได้สมัครเป็น 

นักศึกษาไว้แล้ว	 ไม่อาจด�าเนินการตามข้อ	 3.1 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นใบสมัคร	 มหาวิทยาลัย 

อาจผ่อนผันให้มาด�าเนินการภายหลังได้		โดยเฉพาะ 

ผู้สมัครท่ียังรอผลสอบในภาคสุดท้าย		หรืออยู่ระหว่าง 

การรอใบรับรองผลการศึกษา		(Transcript)	ภาคสุดท้าย 

เพื่อน�ามาเทียบโอนหน่วยกิต	 จะต้องติดต่อ 

ขอด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะท่ีสมัคร 

ทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)			 

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา	1	ปี	นับจากวันเสร็จส้ิน

การสมัครของภาคการศึกษาท่ีสมัคร	

	 	 3.3	 ผู้สมัครท่ีไม่ได้ด�าเนินการให้ครบ 

ขั้นตอนตามข้อ	 	3.1	 	และข้อ	 	3.2	 	มหาวิทยาลัย 

ถือว่านักศึกษาผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต 

และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  3.4		 ผู้สมัครท่ีด�าเนินการใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

หน่วยกิตไว้แล้ว		แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใดๆ		มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้

 4. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และสถานที่รับสมัคร

  4.1 กำ าหนดการจำ าหน่ ายระเบียบ 

การรับสมัคร วันท่ี	22	กุมภาพันธ์	-	4	กรกฎาคม	2559 

ราคาชุดละ	100.-	บาท		(เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

4.1.1. จำาหน่าย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

23	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดปราจีนบุรี,	 อุทัยธานี, 

นครศรีธรรมราช,	 อ�านาจเจริญ,	 แพร่,	 นครพนม, 

สุโขทัย,	 ขอนแก่น,	 ศรีสะเกษ,	 ตรัง,	 ลพบุรี,	

นครราชสีมา,	 หนองบัวล�าภู,	 ชัยภูมิ,	 เพชรบูรณ์,	 

บุรีรัมย์,	เชียงราย,	กาญจนบุรี,	เชียงใหม่,	สุรินทร์, 

อุดรธานี,	พังงา	และสงขลา

4.1.2 จำาหน่าย ณ หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค 

อาคาร	สวป.	 ช้ัน	3	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 	โทร.	

0-2310-8624	ในวันเและเวลาราชการ

4.1.3 จำาหน่ายทางไปรษณีย์	ในวันท่ี	22	กุมภาพันธ์ 

-	 31	 พฤษภาคม	 2559	 ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ปณ.รามค�าแหง  

ส่งหัวหน้าหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค	 ตู้	 ปณ.	1011 

ปณ.รามค�าแหง	 กรุงเทพฯ	 10241	 วงเล็บมุมซอง 

“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค”	 โดยแจ้งที่อยู่และ 

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

 4.2 กำาหนดวันรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 

สมัครด้วยตนเอง	(คร้ังท่ี 1) วันท่ี 4 - 7 มิถุนายน 2559  

(ครั้งที่ 2) วันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559  

ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด   

 “เพราะต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน แต่รามคำาแหง

ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ความสำาเร็จ

จึงขึ้นอยู่กับตัวเราที่กำาหนดชีวิตเอง”

        นายนิติพัฒน์  เมอร์แล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา-

วิชารัฐศาสตร์	 กลุ่มวิชาการ-

บริหารรัฐกิจ	 ชาวไทยภูเขา

เผ่าอาข่า	หรือ	อีก้อ	กล่าวว่า 

รู้สึกภูมิใจมากท่ีส�าเร็จการศึกษา 

จากรามค�าแหง	 เพราะตนมาจากครอบครัวท่ีไม่สามารถ

ส่งเสียให้เรียนได้	 แต่ครอบครัวเป็นก�าลังใจให้เมื่อ

ตนตัดสินใจมาเรียนต่อที่กรุงเทพฯ	ที่ผ่านมาตนใช้

ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจัง	 ทั้งเรียนและท�างาน

ส่งเสียตนเองเรียนจนประสบความส�าเร็จในวันนี้

 “ผมมาอยูก่รงุเทพฯ	ตัง้แต่เรยีนปวช.	ทีว่ทิยาลยั- 

ดุสติพานชิยการ	ตลอดระยะเวลา	7	ปีต้องรบัผดิชอบ

ตัวเอง	 เรยีนไปด้วย	 โดยขายเสือ้ผ้าอยูแ่ถวประตูน�า้ 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบยีน	 จนกระทัง่จบปวช.

ตั้งใจเข้าเรียนต่อที่รามค�าแหง	 เพราะไม่บังคับ 

เข้าห้องเรียน	สามารถเรียนไปด้วยท�างานไปด้วย  

มีเวลาขายของ	ซื้อของเข้าร้าน	ผมอาศัยช่วงยังไม่มี

ลูกค้าอ่านหนังสือเรียน	หรือหาช่วงเวลาว่างมา

อ่านหนังสือที่ห้องสมุดที่รามค�าแหง	

	 ....	 ผมเรียนด้วยตนเองมาตลอด	 ไม่มีเพื่อน	

ไม่มกีลุม่กิจกรรม	 ต้องท�าความเข้าใจเนือ้หาเองทัง้หมด 

อ่านหนังสือซ�้าแล้วซ�้าอีก	 และเปิดฟังค�าบรรยาย 

ย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต	พร้อมกับสรุปเนื้อหา 

ไปด้วย	ท�าให้เห็นภาพรวมของแต่ละวิชาได้ดีขึ้น”		

 นิติพัฒน์ เล่าเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจปัจจุบัน

มีผลกับการขายของ	 เมื่อรายได้ลด	 ก็ต้องปรับตัว

และประหยัดเพื่อเก็บเงินจ่ายค่าลงทะเบียน	 และ

ตัง้ใจอ่านหนงัสอืให้มากขึน้	 เพือ่จะได้ไม่ต้องสอบซ่อม 

ไม่ต้องเสยีเงนิค่าลงทะเบยีนซ�า้อกี	 ทีผ่่านมาตนไม่เคย

เข้าเรียน	แต่ไม่เคยสอบตกเลย	ดังนั้นเมื่อเทียบโอน

หน่วยกติจากปวส.มา	 30	 หน่วยกติ	 จงึส�าเรจ็การศกึษา

ในเวลาเพียง	2	ปีครึ่งเท่านั้น	

	 “รู ้สึกภูมิใจมากที่ส�า เร็จการศึกษาและ

พิสูจน์ความสามารถในการรับผิดชอบตัวเอง	 

แม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกล	 แต่สามารถ
(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

•	   

ถาม	 ผมเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 ลงทะเบียน

เรียนวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และจบ	 ม.6	 แล้ว	

และจะสมัครเป็นนักศึกษาปกติคณะรัฐศาสตร์โดย	

		 1.	 ไม่ท�าเรื่องย้ายคณะได้หรือไม่

		 2.	 จะท�าการเทยีบโอนบางรายวชิาได้หรือไม่

		 3.	 ต้องท�าบัตรประจ�าตวันักศกึษาใหม่หรอืไม่

		 4.	 ผลตรวจสุขภาพต้องใช้หรือไม่และ

ตรวจที่ไหน

		 5.	 จะเริม่นบั	 8	 ปีการศกึษาใหม่	 หรือนบัต่อจาก 

Pre-degree		ขอบคุณครับ

ตอบ		1.	 ไม่ต้องท�าเรื่องย้ายคณะ	 แต่ต้องลาออก

จากนกัศกึษา	Pre-degree		และสมัครเป็นนกัศึกษาใหม่ 

ในคณะรัฐศาสตร์	โดยใช้วุฒิการศึกษา	ม.6	สมัครแล้ว 

ใช้สทิธิเ์ทยีบโอนวชิาทีส่อบผ่านในรหสั	Pre-degree		

	 2.	นักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่สอบผ่าน

เทียบโอนได้

		 3.	 นักศึกษาต้องท�าบัตรประจ�าตวันกัศกึษาใหม่

		 4.	 การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ต้องใช้ 

ใบรับรองแพทย์ด้วย	 ซึ่งนักศึกษาสามารถไปตรวจ 

และขอได้ทัง้ทีค่ลนิกิทัว่ๆไป	โรงพยาบาลของรฐับาล

และเอกชน	หรือขอได้ที่งานอนามัยที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 (ในช่วงของการรับสมัคร	 งานอนามัย	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมบีรกิารออกใบรบัรองแพทย์	

เพื่อศึกษาต่อแก่ผู ้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยที่

อาคารรับสมัครนักศึกษาใหม่)

		 5.	การนับอายุการศึกษา	 เริ่มนับตั้งแต่

นักศกึษาสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่โดยใช้วฒุกิารศึกษา

ม.6	เป็นต้นไป

ถาม	 ปกติถ้าท�าการเทียบโอนหน่วยกิต	ระบุว่า

ต้องได้เกรดที่ได้ต�่ากว่า	C		แล้วเหตุใดตอนย่ืนโอน

หน่วยกติจงึยงัสามารถท�าการเทยีบโอนและเกบ็เงนิ

ค่าเทียบโอนวิชาที่ได้เกรดต�่ากว่า	 C	 ได้	 ?	 และหาก

ขอเทยีบโอนและช�าระเงนิไปแล้ว	หน่วยกติทีต่�า่กว่า	C 

ที่ลงไปนั้นจะเสียเปล่าหรือไม่?

ตอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2548	

  ข้อ	8	ให้มกีารวดัผลและประเมินผลการศกึษา

กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการเดียวกัน	

และให้ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผลเป็นผู้ออกใบรองผลการศึกษาในแต่ละ

ภาคการศึกษา

		 ผลการศึกษาน�าไปใช้เทียบโอนหน่วยกิต

ตามหลักสูตรการศึกษาชั้ นปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยได้	แต่ต้องเป็นผลการศึกษาที่สอบไล่

ได้ก่อนการรับสมัคร	เข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาช้ันปริญญาตร ี

พ.ศ.	2544		และต้องเป็นตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนด กองบรรณาธิการ

	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2555

  ข้อ	16.6		ใบรับรองผลการศึกษา	ส�าหรับ

นักศึกษาท่ีเรียนหรือยังไม่ครบหลักสูตรจะแสดงผล 

การศึกษาทุกอักษรระดับคะแนน	รวมทั้ง	F	และ	U 

ตลอดระยะเวลาทีอ่ยูร่ะหว่างการศึกษา	 ส่วนนักศึกษา

ท่ีส�าเร็จการศึกษา	 ใบรับรองผลส�าเร็จการศึกษาจะ 

แสดงผลการศกึษาด้วยอักษรระดับคะแนน	 D	 ขึน้ไปและ	 S 

		 จากระเบยีบและข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงข้างต้น	กระบวนวชิานีไ้ด้เกรด	D	สามารถ

เทยีบโอนได้	 ดงัน้ัน	 เม่ือนักศึกษาเทยีบโอนกระบวนวชิา

ที่ได้เกรด	 D	 นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 

ดังกล่าวอีก	 เพราะแสดงว่าวิชานั้นได้สอบผ่านแล้ว  

จึงไม่เป็นการเสียเปล่า	ตามค�าถาม!	จะไม่มีระเบียบ

หรือข ้อบังคับใดของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ห้ามการเทียบโอนวิชาที่ได้	D	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

	 นตัถ	ิ ปัญญา	 สมาอาภา	 แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ม	ี ปัญญาคอืสิง่ท่ีได้มาจากการศกึษาเล่าเรยีน	

ดังนั้นบ่อเกิดของการสร้างปัญญาอันเป็นปัจจัยหลักในการด�ารงชีวิต	 ก็คือการหมั่นศึกษา	 เล่าเรียน	 และ

ใฝ่หาความรู้สู่ตนเองอยู่เสมอ	 ถ้าหากกล่าวถึงการศึกษาเล่าเรียนของมนุษย์	 คงไม่มีผู้ใดตอบได้ว่า	 มนุษย์

เริ่มเรียนรู้อะไรเป็นสิ่งแรก	เพราะตามสัญชาตญาณของมนุษย์	ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย	ย่อมต้องมีสิ่งต่าง	ๆ 

มากมายมาให้เรยีนรู	้ เพือ่ทีจ่ะปรบัตวัให้อยูร่อดบนโลกนี	้ ต้ังแต่หลังคลอดออกจากครรภ์มารดา	 จงึเปรยีบ 

ได้ว่า	“มนุษย์ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา”

 ตัวอย่างชีวิตของคนท่ีเรียนรู้เพื่อมีชีวิตท่ีอยู่รอด	 และปรับตัวเพื่ออยู่ 

ได้ในสังคม	 มีให้เห็นอยู ่ ดงัตวัอย่างชวีติของคณุณฐัปกรณ์	 พชิญปัญญาธรรม 

อดตีนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 ที่ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้พิพากษาจังหวัดเชียงใหม่	ชีวิตของคุณณัฐปกรณ์น่าสนใจควรค่าแก่การศึกษา 

และเป็นก�าลงัใจแก่ผูก้�าลงัท้อแท้	สิน้หวงั	มองไม่เหน็หนทางข้างหน้า	ได้ลุกขึน้สู้ 

และมีชีวิตท่ีมีความหวังต่อไป	คุณณัฐปกรณ์ได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร 

ไว้ในหนงัสอืชือ่	 “กว่าจะได้นัง่บลัลงัก์ศาล”	ซึง่เส้นทางชวีติทีป่รากฏในหนงัสอืเล่มนีแ้ต่ละฉากแต่ละตอน 

เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอยู่ไม่น้อย	 แม้ชีวิตของเขาจะเริ่มต้นจากเด็กที่ต�่าต้อย	 ด้อยโอกาสทุกอย่าง 

เป็นชวีติทีล้่มลกุคลกุคลาน	 มอีปุสรรคขวากหนามมากมาย	 แต่ด้วยความมุง่มัน่	 มานะ	 อดทน	 มทัีศนคติ 

ทางบวกในจิตใจ	 ท�าให้เส้นทางชีวิตเดินเข้าสู่ความส�าเร็จ	 แม้จะผ่านมาด้วยความขมขื่น	 และบางครั้ง 

แอบร้องไห้อยู่คนเดียว	 เพราะขาดความรักความอบอุ่นจากพ่อ	 	 แม่	 	 เติบโตมาด้วยความอ้างว้าง	 ว้าเหว่ 

อยู่ในความอุปการะของยาย	ที่ไม่ได้ยินดีเมื่อเขาเกิดมา	ชีวิตของเขาจึงน่าประทับใจไม่น้อย	ที่สามารถต่อสู้

และเอาชนะอุปสรรคต่าง	ๆ	จนประสบความส�าเร็จ		เขาไม่เคยลืมที่กล่าวถึงมิตรรุ่นพี่	 	ผู้จุดประกายเร่ือง

การศกึษาของเขา		หลงัจากจบการศกึษาภาคบงัคบั	ระดบัประถมศึกษาที	่4	 เขาเลอืกเรียนการศึกษาผูใ้หญ่ และ

สอบเทยีบระดับมธัยมศกึษา		และเลอืกเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง		ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาแบบตลาดวชิา 

ซึ่งหยิบยื่นโอกาสให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 ผู้ใดมีความมานะบากบั่น	 ขวนขวาย	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ก็จะ

ประสบความส�าเร็จเหมือนเช่นคุณณัฐปกรณ์	พิชญปัญญาธรรม	ท่านนีท้ีไ่ด้เรยีนจบคณะนติศิาสตร์ภายใน

เวลาเพียง	3	ปี		ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษาอยูน้ั่น		มีเรือ่งราวทีน่่าตืน่เต้น	ระทกึขวญั	และเรือ่งทีน่่ายกย่องสรรเสรญิ	

คณุณฐัปกรณ์ประสบความส�าเรจ็อย่างงดงาม	หลงัจากจบการศกึษาจากมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	และได้ศกึษาต่อ 

ในระดับเนติบัณฑิต	 โดยใช้เวลาเพียง	 1	 ปี	 ก็ส�าเร็จการศึกษา	 ปัจจุบันคุณณัฐปกรณ์ได้รับราชการ 

ในต�าแหน่งผู้พิพากษา	

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้ให้โอกาสแก่ผูด้้อยโอกาสมากมาย	 ซึง่สอดคล้องกบัค�าขวญัของมหาวทิยาลยั	

ที่ว่า	“เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” 
บรรณานุกรม

ณัฐปกรณ์	พิชญปัญญาธรรม.	(2545).	กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล.	กรุงเทพมหานคร:	นัชชาพับลิชชิ่ง.

เปลวเทียนให้แสง ร�มคำ�แหงให้ท�ง
จารุวรรณ  ตันวิจิตร 

เปิดโอกาสให้ตนเองได้รับการศึกษาเพ่ือมีอนาคต 

ทีด่	ี ท่ีส�าคญัเป็นความภูมใิจของพ่อแม่	ญาติ	 และเป็น

บัณฑิตคนแรกของหมู่บ้าน	 ขอขอบคุณรามค�าแหง 

ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนที่มีพื้นฐาน

ในชวีติไม่เท่ากนั	ให้ได้ส�าเรจ็การศกึษาอย่างเท่าเทียม

 ...	 ขอเป็นก�าลังใจให้นกัศกึษาทุกคน	ขอให้มวีนิยั 

ในตนเอง	ตรงต่อเวลา	ขยนัเรยีนอย่างสม�่าเสมอเท่านัน้ 

ทุกคนสามารถประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน	

ในอนาคต	ผมตัง้ใจว่าจะสอบเป็นปลดัอ�าเภอ	 เพือ่กลบัไป 

พฒันาหมูบ้่านทีอ่�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	พฒันา-

ระบบการให้สัญชาติของชาวอาข่า	 ในขณะเดียวกัน 

จะท�างานเก็บเงินเพื่อเป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท

ที่รามค�าแหง”        

หนุ่มอาข่าฯ                                    (ต่อจากหน้า 8)

นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาคฤดูร้อน / 2558 

 	แนวสังเขปวิชา	 ศึกษาทฤษฎี	 ระเบียบการ

ทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา	หวัข้อทีจ่ะนำามาอภปิราย

ได้จากงานศึกษาหรือผลวิจัยงานสนามของนักศึกษา	

(PR.	ANT2013	&	SOC4083	นักศึกษาที่เรียนวิชานี ้

ควรผ่านวชิาโบราณคดเีบือ้งต้นและทฤษฎทีางสงัคมวทิยา

และมานุษยวิทยาที่เปิดในเทอม	1	มาก่อน	เนื่องจากเป็น

องค์ความรู้หลักที่เน้นในการสัมมนา)

 	เอกสารการเรียน ไม่มีต�าราเรียนโดยเฉพาะ	

เพราะเน้นการศึกษา	 วิจัยเพื่อสัมมนา	 นักศึกษาทุกคน

ต้องติดต่ออาจารย์เพ่ือปรึกษาเร่ืองหัวข้อวจัิยเป็นรายบคุคล	

ตามหัวข้อที่สนใจ	

 	วนัเวลาและสถานทีเ่รยีน TTS	09:30	-11:20 

	(SLB	601)	อาคารศรีจุฬาลักษณ์

 	หัวข้อหลัก งานวิจัยทางสังคมวิทยาและ

มานษุยวทิยาร่วมสมยั	 ประเดน็หลกัเน้นองค์ความรูท้ีไ่ด้จาก

วิชาเอกในแผน	1	(สังคมวิทยา	และมานุษยวิทยาทั่วไป)	

 	แนวทางการวดัผล	 คะแนนเต็ม	 100	คะแนน 

มาจากงานวจิยัส่วนบคุคล	(ฉบบัเตม็)	และน�ามาอภปิราย

ในชั้นเรียน	ในรูปแบบการสัมมนา	

 	วันและเวลาสอบ คณะด�าเนินการจดัสอบเอง 

ในชั้นเรียน	 (วิชาสัมมนา)	 (ก�าหนดการสอบที่ลงใน 

ม.ร.30	 น้ันเป็นความผิดพลาดในการพิมพ์ภาควิชาฯ 

ได้แจ้งแก้ไขแล้วตามประกาศ	 ม.ร.)	 แต่นักศึกษาต้อง 

น�าเสนองานการค้นคว้าวิจัยในชั้นเรียนตามวันเวลา 

ทีก่ำาหนดในรปูแบบการสมัมนา	 และนกัศกึษาต้องลงชือ่ 

ในตารางเพื่อจองวัน	 เวลา	 รวมทั้งหัวข้อที่จะสัมมนา 

กับผู้สอน	(ในชั้นเรียนเท่านั้น)	

 	ข้อแนะนำา

	 	 -	 เนือ่งจากวชิานีเ้ป็นวชิาทีน่กัศกึษาวชิาเอก 

สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา	แผน	1	 ต้องลงทะเบยีนเรยีน 

(ตามหลกัสตูร)	 เป็นวชิาสดุท้ายก่อนจบการศกึษา	ดงันัน้ 

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ี	ควรผ่าน 

การศึกษาวิชาบังคับของวิชาเอก	 วิชาบังคับของแผน	 1 

โดยส่วนใหญ่		เพราะนกัศกึษาต้องนำาความรูท้ีไ่ด้เรยีนมา 

ทั้งหมด มาประมวลความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

กบัประเดน็ทีน่ำามาสมัมนา	 และสามารถสงัเคราะห์แนวคดิ

เพื่อแก้ปัญหาหรือชี้น�าสังคมได้	 นักศึกษาจึงควรมีเวลา 

เข้าชั้นเรียนเพื่อร่วมการสัมมนาก่อนจบการศึกษา  

โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสัมมนาและ

น�าเสนอผลงาน	 (เพราะเป็นวิชาสัมมนา)	 จึงขอให้สิทธิ์

ส�าหรบันกัศกึษาวชิาเอกท่ีผ่านวชิาต่างๆในแผน	 1	 มาครบแล้ว 

ได้ลงชือ่ในตารางเพือ่จองวนั	เวลาและหวัข้อก่อน	เนือ่งจากมี

เวลาจ�ากัดในการน�าเสนอภายในภาคการศึกษา

	 	 -		ตามหลกัสตูรกำาหนดให้วชิานีเ้ปิดสมัมนา

ทุกภาค 2	 (ไม่เปิดในภาค	 1)	 นักศึกษาควรวางแผน

การศึกษาล่วงหน้า

	 	 -	 ส�าหรับวิชาน้ีเปิดให้ลงทะเบียนในภาค-

ฤดูร้อนนี้เป็นพิเศษ	 เนื่องจากมีนักศึกษาจ�านวนหนึ่ง 

ไม่สามารถท�างานวิจัยส�าเร็จในภาค	2	ที่ผ่านมา

			วัน/เวลา/สถานที่เรียน วันจันทร์	 	วันพุธ	

และวันศุกร์	เวลา		11:30-13:20	ห้อง	SWB	702

			อาจารย์ผูส้อน	อ.ดร.แก้วกลัยา		อภยับณัฑติกลุ 

  	ตำาราทีใ่ช้		ENG	3201	(EN	309)	การฟังเพือ่ 

ความเข้าใจ	1	แต่งโดย	รศ.จารุพรรณ	เพ็งศรีทอง

			คำาอธบิายกระบวนวชิา		ศกึษาวธิแีละฝึกฟัง 

โดยการเน้นการจ�าแนกเสียงของค�าที่มีการออกเสียง

คล้ายกัน	 ค�าที่มีการลงเสียงเน้นหนัก	 พร้อมทั้งจับ

ท�านองเสียง	ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น	ๆ	ได้แก่	

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	บทโฆษณา			ฝึกเขียน

ตามค�าบอก	และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน	

			จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

	 	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก	

และท�านองเสยีงซึง่เป็นลกัษณะส�าคญัของภาษาองักฤษ

	 	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น	ๆ	 เช่น	

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	และบทโฆษณา	

	 	 4.	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามค�าบอก

	 	 5.	 เพื่อให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

			แนวทางการเรียน	การบรรยายและฝึกฟังจาก	CD 

ซึง่มจี�าหน่ายพร้อม	 script	 และตวัอย่างข้อสอบ	 2	 ชดุ 

พร้อมค�าเฉลยทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์	

อาคาร	1		ชั้น	4	คณะมนุษยศาสตร์

			เน้ือหาวิชา  	ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ความส�าคัญของเสียงท้ายค�าและเสียงซึ่งเกิดจาก 

การลดพยางค์	 ความส�าคัญในการเน้นพยางค์	 และ 

ท�านองเสียง	 การเชื่อมเสียงระหว่างค�า	 การตัดเสียง 

และการกลมกลืนเสียง	 ค�าบอกลักษณะคน	 สิ่งของ 

รูปร่าง	ทิศทางและ	ค�าแนะน�าต่าง	ๆ	บทสนทนาทาง

โทรศัพท์	Active	Voice	และ	Passive	Voice	และการ

ละคุณศัพท์	กริยา	สรรพนาม	ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

			ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ	อตันยัผสมปรนยั100	ข้อ

ภาควิชาฯจดัสอบเอง	 วนัที	่ 19	 พฤษภาคม	 2559	 นกัศกึษา 

สามารถตรวจสอบสถานที่สอบและเวลาสอบอกีคร้ังที่ 

Facebook	ของภาควชิาฯ	ที	่Hu-Eng	Ramkhamhaeng 

และประกาศทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์

	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ		ข้อสอบแบ่งออก

เป็น	6	part	ดังนี้

  Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. you hear. 	ข้อสอบ	part	น้ีมี	10	ข้อ	10	คะแนน 

ข้อสอบ	part	นี	้เป็นการเขยีนจากการบอกตวัเลขต่าง	ๆ 

วัน	 เดือน	ปี	 เวลาและตวัเลขอืน่	 ๆ	 เช่น	 ถ้านกัศกึษา 

ได้ยนิว่า	 “January	 the	 seventh	 nineteen-eighty”	

นักศึกษาต้องเขียน	January	7,	1980	หรือถ้าได้ยินว่า	 

“two-hundred		thousand	nine-hundred	forty”	นกัศกึษา 

ต้องเขียน	200,940	หรอืถ้าได้ยนิว่า	“sixty-three	dollars	

forty-nine	cents”	นักศึกษาต้องเขียน	$63.49	เป็นต้น

  Part 2 Word Differentiation.  

  Each of the sentences-spoken twice-will contain 

one of the four words in  A to D.  Choose the word 

that you hear. ข้อสอบ	part	นี้มี	15	ข้อ	15	คะแนน 

นกัศกึษาจะได้ยนิเสยีงอ่านประโยคครัง้ละหนึง่ประโยค 

สิ่งที่นักศึกษาต้องท�าใน	part	นี้คือ	ตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลือกที่ออกเสียงคล้าย	ๆ	กันจาก 

ตวัเลอืกA	ถงึ	D	ว่าตวัเลอืกใดเป็นค�าทีม่อียูใ่นประโยค 

ที่นักศึกษาได้ยิน

  Part 3 Contractions. 

  Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.”  In the 

case of “won’t” you write “will not.” 	ข้อสอบ	part	

นี้มี	 15	 ข้อ	 15	 คะแนน	 นักศึกษาจะได้ยินประโยค

ครัง้ละหนึง่ประโยค	 โดยทีป่ระโยคทกุประโยคทีไ่ด้ยนิ 

จะมีค�าท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้สั้นลง	 สิ่งท่ี 

นักศึกษาต้องท�าคือเขียนรูปเต็มของค�าที่มีการลดเสียง 

เช่น	ถ้าประโยคทีไ่ด้ยนิเป็น	“He’ll	go	with	you	tomorrow 

morning.”	 ค�าทีม่กีารลดเสยีงคอืค�าว่า	 ’ll	 ให้นกัศกึษา 

เขียนรูปเต็มค�าเสียงทีล่ดนี	้ คอื	 will	 นัน่เอง	 ถ้าเสยีง 

ทีล่ดคอื	 “We	 won’t	 ...”	 ให้นักศึกษาเขียน	 will	 not 

ถ้าเป็น	“I’m	not	...”	ให้นักศึกษาเขียน	I	am	เป็นต้น

  Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. ข้อสอบ	part	นี้

เป็นการตอบค�าถามจากการฟังบทสนทนาสองบท	

20	คะแนน	นักศึกษามีเวลาอ่านค�าถามของแต่ละบท 

สนทนาก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน 

และนกัศกึษาสามารถเขยีนตอบแบบสัน้	ๆ 	ให้ได้ใจความ 

ไม่จ�าเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์	

  Part 5 Listening Comprehension

  Look at the questions below, then listen to 

each passage-spoken twice-and write short answers. 

ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 20	 คะแนน	 นักศึกษาจะมีเวลา 

อ่านค�าถามก่อนการฟังเรือ่งอ่านทีย่าวขึน้	 ซึง่จะคล้าย 

กับข้อสอบใน	 part	 4	 ต่างกันที่ข้อสอบ	 part	 นี ้

ไม่ใช่บทสนทนาเท่านัน้เอง	การตอบกต็อบแบบสัน้	ๆ  

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบค�าถามใน	part	4

  Part 6 Cloze Dictation 

  Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.  

ข้อสอบ	part	นี้มี	20	คะแนน	ให้นกัศกึษาฟังแล้วเตมิ

ค�าทีห่ายไปในช่องว่างทีเ่ว้นว่างไว้ให้

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์
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๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม 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

พอท�าได้แล้ว		ช่างตัดผม		ช่างท�าผม		ช่างแต่งหน้า

ก็ตามเมื่อลงมือปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดประสบการณ์

ขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ประสบการณ์แม้กระทั่งที่ว่าจะแต่งหน้า

ผิวอย่างนีจ้ะต้องใช้สอีย่างไร	จะต้องใช้แป้งชนดิไหน

จะต้องใช้วัสดุอะไรที่มันจะไม่แพ้ที่จะไม่ท�าให้เกิด

ความเสียหายขึ้นได้	 มีผลสัมฤทธิ์เป็นความสวยงาม

เป็นความดี	 เป็นความพึงใจของลูกค้า	 การจะต้มย�า

ท�าแกงเรากเ็กดิจากการพฒันาความคดิ	 เกดิจากการที ่

ประสงค์ทีจ่ะท�าให้มนัดแีล้วกท็ดลองไปเรือ่ย	ท�าไปเรือ่ย

สงัเกตไปเรือ่ยแล้วกท็�าอย่างไรจงึจะพสิจูน์ไปถงึผลได้ 

ถ้าท�าแกงก็คือการชิมก็คือการให้ผู้อื่นได้ชิม	 ถ้าหาก 

เป็นช่างอืน่	ๆ	หรอืเป็นคนท�างานด้านอืน่	ๆ	ทีเ่ขาเรยีกว่า

ฝึกงาน	 การฝึกงานก็คือการฝึกหัดที่จะท�างานนั้น 

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	ทุกคนถ้าไม่ผ่านการฝึกหัด

จะให้ท�าดีได้เลยทีเดียวนั้นก็คงจะยาก

	 การที่เราพูดอย่างนี้	 ครูยกตัวอย่างอย่างนี้นั้น

ก็เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลองคิดดูว่าอาชีพอะไรเขาจะ

พัฒนาคือ	 ท�างานท�ากิจการของเขาให้เจริญขึ้นได้

ท�าให้มนัดขีึน้ได้ด้วยความเพยีรอย่างไร	 ด้วยวธิกีารอย่างไร 

มองหลาย	ๆ	อาชพี	มองหลาย	ๆ	 เรือ่ง	มองหลาย	ๆ	วธิกีาร 

แล้วก็ไปสรุปตรงที่ว่า	 ตัวเราเองคิดว่าตัวเองจะถนัด

ในเร่ืองอะไร	 แล้วก็เราจะต้องไปหาวชิาการในด้านไหน 

วิชาอะไร	หรือเรียนคณะไหนในชั้นปริญญาตรี	หรือ 

จะเรยีนสาขาใดในชัน้ปรญิญาโท	หรอืจะท�าดษุฎนีพินธ์

ในเรื่องใดในชั้นปริญญาเอก	 ซึ่งในที่สุดรามค�าแหง 

ก็ตอบสนองให้ได้นั้นนั่นเอง	

	 ลูกศิษย์ครับ	 ถ้าใครติดตามหรือคุยกันกับคร ู

ในทางคอลมัน์นี	้ กจ็ะพบว่าสิง่ทีค่รถูอืเป็นหลกัในการพดู

กับลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือ	 กระบวนการศึกษา

คือกระบวนการสร้างปัญญาและความเพียร	จะสร้าง

ให้เราเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้	 เพราะว่าบัณฑิต

ทัง้หลายจะเจรญิงอกงามได้ด้วยการฝึกตน	 ฝึกทัง้ตอนเรยีน 

ฝึกทั้งก่อนเรียน	 ฝึกทั้งหลังเรียน	 คือฝึกทั้งที่ผ่านมา 

แล้วปัจจบุนักฝึ็กต่อไปกฝึ็กไม่หยดุในการฝึกฝนอบรม	

ไม่หยุดในการศึกษา	 นั่นแหละที่จะท�าให้เป็นคนที่

สมบูรณ์ได้	สวัสดีครับ

ทุกคนภาคภูมิใจกับการท�าหน้าที่ด้านการศึกษาและ

ยืนยันที่จะท�าหน้าที่นี้ต่อไป

 “ยนิดต้ีอนรบันกัศกึษาใหม่ทกุท่าน และขอให้ก�าลงัใจ

นกัศกึษาทีเ่สยีสละเวลามาเรยีน ขอให้ตัง้ใจมาเรยีนหนงัสอื 

หาความรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยั คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีจ่ะดแูลลกูศษิย์

อย่างดีเหมือนเป็นลูกหลาน เพื่อให้ได้รับความรู้

ทั้งด้านวิชาการ และประสบการณ์ชีวิต น�ากลับไป

ประยกุต์ใช้กบัอาชพีการงาน และส�าเรจ็ออกไปเป็นบณัฑติ 

ทีม่คีณุภาพ สามารถแข่งขนักบัผูอ้ืน่ในตลาดแรงงานได้ 

ทัง้นี ้ นกัศกึษากต้็องตัง้ใจอ่านหนงัสอื เพราะหนงัสอื

เป็นทีร่วบรวมองค์ความรูต่้างๆ ทีม่คีณุค่า และเป็นกญุแจ

ไปสูค่วามส�าเรจ็ ตลอดจนต้องค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิ 

เรยีนรูท้ัง้เทคโนโลยแีละภาษาต่างประเทศด้วย เพือ่ให้

สามารถรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

และหาแนวทางในการด�ารงตนให้เจริญก้าวหน้า 

รวมทั้งต้องไม่ลืมที่จะท�าประโยชน์ให้แก่สังคม 

ส่วนรวมด้วย”

 รศ.เรงิรกั	 กล่าวอกีด้วยว่าเมือ่เข้ามาอยูร่่วมกนั 

ในสถาบันแห่งนี้ขอให้ยึดถือว่าเราเป็นลูกพ่อขุนฯ 

เหมอืนกนัทกุคน	 และคบหากนัด้วยความรกั	 ความสามคัค ี

ช่วยกันศึกษาหาความรู้	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา	อีกท้ังดูแลคณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	 และเพื่อนนักศึกษาอย่างสมเหตุสมผล  

ให้ความเคารพ	 เกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน	 เพราะ

การพบกันระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียนนั้น	 สามารถ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากมาย	 ขอให้

นักศึกษาตั้งใจเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจและท�าหน้าที่

ของตนเองให้ดทีีส่ดุ	 เพราะทกุสิง่ล้วนมคีณุค่าทัง้สิน้ 

ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร	 รวมทั้ง 

ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามซือ่สตัย์สจุรติ	 มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

มคีวามกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคณุ	 และขอให้ช่วยกนั 

รกัษาชือ่เสยีงเกยีรตคิณุของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้

คงอยู่ต่อไป	

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร

	 โอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าว 

ขอบคุณและกล่าวอวยพรโดยอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายดลบันดาลให้ชาวรามค�าแหงมีสุขภาพ 

ท่ีแข็งแรง	 และปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง	 

รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป	 และหวังว่า 

ทุกท่านจะช่วยกนัท�างานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ม.ร.จัดนิทรรศการฯ (ต่อจากหน้า 1)

 “โครงการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

การแต่งกาย	 เรือ่ง	 “รอยอาภรณ์	ปกรณ์เล่าวถีิ”	 จดัขึน้

เพื่อท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ปลูกฝังให้นักศึกษา	

คณาจารย์	 และบคุคลทัว่ไป	 มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

ขนบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรมการแต่งกายไทย	

ตามสมยัประวตัศิาสตร์และโบราณคด	ี ได้แก่	 สมยัทวารวด ี

สมัยศรีวิชัย	สมัยลพบุรี	 สมัยเชียงแสน	สมัยสุโขทัย	

สมัยอยุธยา	 และสมัยรัตนโกสินทร์	 เพื่อสะท้อน 

ให้เหน็ถงึภมูปัิญญาของบรรพบุรษุไทย	 ด้านศลิปวฒันธรรม 

การแต่งกายในแต่ละยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	 ตลอดจนตระหนกัถงึคณุค่า

ของวฒันธรรมไทย	 และภมูปัิญญาท้องถิน่	 มุง่ปลกูฝัง 

ค่านิยมในการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยอันดีงามสืบไป”

 อธิการบดี ม.ร.	กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยี-

สารสนเทศและนวัตกรรมได้เจริญก้าวหน้าไปอย่าง

รวดเร็ว	 ส�านักหอสมุดกลางจึงจ�าเป็นต้องปรับตัว 

ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยทีีเ่ข้ามามบีทบาทกบัสงัคม

ในยุคนี้	 และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความเป็น

ชนชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม	

ตลอดจนสืบสานและถ่ายทอดสารสนเทศท่ีส�าคัญ

ทางวัฒนธรรมให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาหาความรู้	 และ

ด�ารงรักษาวัฒนธรรมที่สืบสานมาช้านานให้คงอยู่

สืบต่อไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการแต่งกาย 

ทีส่วยงามของคนไทย	 ซ่ึงเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

มาช้านาน	ความเจรญิทางด้านวฒันธรรมการแต่งกาย 

ของไทยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและพัฒนา 

ไปตามกาลเวลาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่	 รวมทั้ง

การด�ารงชีวิตของภูมิภาคต่างๆ	ในแต่ละยุคสมัย	

 “ขอชืน่ชมคณะกรรมการจดังานและบคุลากร

ของส�านักหอสมุดกลางที่ได้ร ่วมแรงร่วมใจกัน

และเห็นความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย 

สร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา 

บุคลากร และประชาชนทั่วไป ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ใช ้

ห้องสมดุเหน็ความส�าคญัของสารสนเทศทางวชิาการ 

และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน”

 ทัง้นี	้ ภายในงานยงัมนีทิรรศการบอกเล่าววิฒันาการ

การแต่งกายไทย	จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	กิจกรรม	

Workshop	 เขียนลายลงบนผ้าไทย	 และร่วมสนุก 

ถามตอบชงิรางวลัทีร่ะลกึสไตล์ไทยภายในงานด้วย

ด้วยรักและผูกพัน (ต่อจากหน้า 12)ชาวรามฯรดนำ้าขอพรฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. ปฐมนิเทศ M.B.A.ฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓) วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 
 

ลองคิด

	 ครูพดูหลายคร้ังเก่ียวกับวธีิการคดิ	 วธีิการท�า 

วิธีการด�าเนินการอะไรต่าง	ๆ	คราวนี้อยากจะย�้า 

บางเรือ่งกเ็พราะว่ามหาวทิยาลยัก�าลงัมกีารรบัสมคัร

นักศึกษาทั้งปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก 

ใครจะเรียนในระดบัไหน	ใครจะเรียนวชิาอะไรก็ต้อง 

ดูว่ามีความเหมาะสม	 แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลง

ได้หรอืไม่	 เช่นในการเรยีนชัน้ปรญิญาตรเีราจะเรยีน

คณะอะไร	 ถ้าผดิพลาดลงไปบ้าง	 อะไรบ้าง	 ชอบบ้าง 

ไม่ชอบบ้างเราก็เปลี่ยนแปลงได้	 คือลงวิชาที่เป็น 

พ้ืนฐานไปก่อนแล้วต่อไปกย้็ายคณะ	หรอืเรยีนวชิา

ท่ีคณะวชิาท่ีต้องการกเ็ป็นเรือ่งท่ีเราท�าได้	นัน่กค็อื 

การเรียนชั้นปริญญาตรี	แต่พอชั้นปริญญาโทเราก็

ไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่นได้ตามใจปรารถนาได้ขนาดนัน้ 

แต่กม็วีธิกีารอยูต้่องศกึษา	และโดยเฉพาะปรญิญาเอก 

เป็นเรื่องที่ส�าคัญมากก็คือจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้

ว่าจะเรียนอะไรกันแน่	 เพราะมีหลักสูตรมากมาย

หลายหลักสูตรให้เราเลือกเรียนหลักสูตรไหน 

กด็ทีัง้สิน้	แต่หลกัสตูรไหนทีเ่หมาะกบัการเรยีนของเรา 

เหมาะกับเวลา	 เหมาะกับโอกาสและที่เหมาะสม

ที่สุดก็คือเรียนไปแล้วนอกจากจะได้ปริญญาบัตรแล้ว 

เราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าความรู้ที่ได้นั้นจะเอา

ไปใช้ท�าอะไรได้บ้าง	และในขณะเดียวกันต่อ	ๆ 	ไป 

ประโยชน์ที่ว่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างนั้นจะยัง

คุณประโยชน์ให้กว้างขวางแก่สังคมได้อย่างไร

 ลกูศษิย์ครบั	 การพฒันาค�าว่าพฒันาหมายความว่า 

ท�าให้เจริญขึ้น	 คนเราพัฒนาสมองได้ด้วยวิธีการ

ฝึกหดัท้ังสิน้ท้ังปวง	 ส่วนท่ีบอกว่ามพีรสวรรค์นัน้ 

เคยพูดเคยบอกแล้วว ่าพรสวรรค์เป ็นเรื่องด	ี 

เป็นพื้นฐานเหมือนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด ี

หรอืร่างกายเหมาะสมทีจ่ะเป็นนกักฬีา	 แต่ถ้าหากว่า

ไม่ฝึกตนไม่ฝึกหัดจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้อย่างไร

	 การศึกษาก็เหมือนกันเมื่อเราศึกษาอยู ่	 

เราก็อาจจะมองอะไรไม่ทะลุปรุโปร่งมองอะไรไป 

ไม่ครบถ้วนกระบวนการ	 แต่ถ้าหากว่าเราวางแผน-

การศึกษาให้ดี	 เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นเลย

อยู่ที่การฝึกฝนทั้งสิ้นทั้งปวง

	 ชาวนาท�านาท�าตามวธิด้ัีงเดิมมาหลายปี	ๆ	เข้า 

ก็จะมีความเปลี่ยนแปลง	 เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 

เปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช	เปลี่ยนแปลงวิธีปลูก 

เปลี่ยนแปลงวิธีเก็บเกี่ยว	 เปลี่ยนแปลงในเรื่อง 

การตลาดการจ�าหน่าย	ในขณะเดียวกันช่างตัดผม	

การตดัผมกเ็ริม่จากการฝึกหดั	 เมือ่ฝึกหดัพอตดัได้แล้ว 
(อ่านต่อหน้า 11)

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส�าหรับ

ผู้ประกอบการยุคใหม่	 (M.B.A.	 for	 Modern  

Entrepreneurs)	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 รุ่นที่	 7	

โดยมี	 รองศาสตราจารย์เริงรัก จำาปาเงิน	 คณบดี

คณะบริหารธรุกจิ	 เป็นประธานในพธิ	ี และม	ีอาจารย์ 

ดร.ชาครติ สกลุอสิรยิาภรณ์ ประธานกรรมการบรหิาร

โครงการฯ	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที	่ และนกัศกึษารุน่พ่ี

ให้การต้อนรบัอย่างอบอุ่น		เม่ือวนัที	่23	เมษายน	2559 

ณ	ห้องประชุม	301	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี	้  รองศาสตราจารย์เรงิรกั  จำาปาเงนิ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2514	โดยเปิดการเรียน

การสอนแบบตลาดวชิา	 เป็นหนึง่มหาวทิยาลยัสองระบบ 

มทีัง้ระบบเปิดและระบบปิด	 คอื	 ถ้านกัศกึษาต้องการ

เข้าเรียนก็มีชั้นเรียนให้	 และรับแบบไม่จ�ากัดจ�านวน 

เปิดโอกาสให้คนไทยทีอ่ยู่ทกุแห่งหนในประเทศไทย	

ไม่จ�ากัดเพศ	 อายุ	 และฐานะได้เรียนหนังสืออย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม	 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงทกุคนตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัได้ช่วยกนั 

พฒันามหาวทิยาลยัให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าในทกุๆ	 ด้าน 

วนันีม้หาวทิยาลยัรามค�าแหงได้เปิดการเรยีนการสอน

ทุกระดับ	 รวมทั้งได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิด

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต	ิ 23	 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

และต่างประเทศอีก	 32	 ประเทศ	 41	 ศูนย์สอบ	 

ได้ผลิตบณัฑติออกไปรบัใช้สงัคมแล้วกว่า	 9	 แสนคน 

เป็นทีย่อมรบัของสงัคมและนายจ้างว่าบณัฑติรามค�าแหง 

มคีณุภาพ	 มวีนิยั	 ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	 และมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	 เป็นสิ่งที่ชาวรามค�าแหง

 รามคำาแหงจัดกจิกรรม RU Road Show 2016 

แนะนำาหลกัสูตรการเรียนการสอน พร้อมเปิดรับสมคัร

นักศึกษาใหม่ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว  

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 และ 

สาขาลาดพร้าว และเปิดเวที RU Young Talent  

ให้นักเรียนชั้น ม.ปลายแสดงความสามารถ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จะจัดกิจกรรม	

“RU	 Road	 Show	 2016”	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 

การเรียนการสอนและรับสมัครนักศึกษาใหม่

นอกสถานที่	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	2	สาขา	ได้แก่	

สาขาพระราม 2 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 และ

สาขาลาดพร้าว วันที่ 6-8 มิถุนายน 2559	 โดยมี

กิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	นิทรรศการแนะน�าหลักสูตร

การเรยีนการสอน	 การแนะแนวการศกึษา	 บรกิาร-

ตรวจวัดสายตา	 ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพโดย

สาขาแพทย์แผนไทย	 (เฉพาะสาขาพระราม	 2)	 และ 

กิจกรรมเวที	 พบกับการแสดงของนักศึกษาและ 

ศิษย์เก่าคนดังหลากหลายอาชีพ	 รวมทั้งเปิดเวที 

การประกวด	RU	Young	Talent	ครัง้ที	่ 2	 ให้นกัเรยีน

ชั้นม.ปลายได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์

 ทั้งน้ี	 ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน	 RU	

Road	 Show	 2016	 สามารถสมัครเป็นนักศึกษา 

ได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว	รายละเอียด

โทร.	0-2310-8045-47	หรือที่	www.ru.ac.th, 

Facebook:		PR	Ramkhamhaeng	University	

ม.รามฯ จัดกิจกรรม Road Show

พร้อมรับ นศ.ใหม่นอกสถานที่

ม.ร. ปฐมนิเทศ M.B.A. ผู้ประกอบการยุคใหม่

(อ่านต่อหน้า 11)

 ส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 จดังาน	 “ครบรอบสถาปนา	 30	 ปีส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา”	 

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นประธาน	พร้อมด้วย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วย  ศรีธรรมศักดิ์	ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีการศึกษาและเจ้าหน้าที่ส�านักฯ	ร่วมงาน 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ	พร้อมจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	“ของดี	4	ภาค”	จากชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	

มากกว่า	50	ร้านค้า	เมื่อวันที่	25	เมษายน	ที่ผ่านมา	ณ	ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา

สำานักเทคโนฯ จัดงานครบรอบ 30 ปี


