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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
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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
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ม.ร.จัดงาน RU Road Show 2016 

แนะแนวการศึกษาที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

คณะนิติศาสตร์จัดอบรม

กฎหมายองค์กรธุรกิจ รุ่นที่ 2

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดมิติใหม ่

แห่งวงการศกึษาด้านกฎหมายและธรุกจิ จดัโครงการอบรมกฎหมาย

องค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการบริการทางการเงิน โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานชั้นน�าทางการเงินของภาครัฐและ

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นน�าของโลกแก่นักธุรกิจ นักกฎหมาย 

หรือผู ้สนใจในโลกการเงินได้มีโอกาสสัมผัสกับกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณัิฏฐา แสงสขุ 

 คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะ-

นติศิาสตร์               ม.รามค�าแหง ได้รบัความร่วมมือ

จากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

 (BOI) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์ (SEC) และบรษิทั

ทีป่รกึษากฎหมาย เบเคอร์แอนด์ แมค็เคน็ซี่ 

(Baker&McKenzie) จัดโครงการอบรมกฎหมายองค์กรธุรกิจ  

การธนาคาร และการบรกิารทางการเงนิ หรอื Advanced Corporate, 

Banking and Financial Services Law Program (ABFL Program) 

รุ่นที่ 2

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดงาน RU Road Show 2016 แนะแนวการเรียนการสอนและ

อ�านวยความสะดวกในการสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดให้ผู้สนใจสมัครเรียนภายในงานโดยใช้

บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการสมัคร 

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 

   
 คณะนิติศาสตร์รับ นศ. ภาคพิเศษ ม.ร. รับสมัคร M.B.A. 

สำ�หรับนักบริห�รรุ่นใหม่
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เ ปิดรับสมัครผู้ส�า เร็จการศึกษาปริญญาตรี  

ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 40 ปี เข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท หลักสูตรโครงการบริหารธุรกิจ-

มหาบัณฑิต ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA 

- Young Executive)  ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขา

วิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด 

และสาขาวิชาการจัดการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

เวลา 08.30 - 17.30 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ก�าหนดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

โครงการหลกัสตูรปรญิญานติศิาสตรบณัฑติ 

ภาพพเิศษ  วทิยาเขตบางนา (เรยีนวนัองัคาร- 

พฤหัสบดี) รุ่นที่ 9 นอกเวลาราชการ  

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 จ�าหน่าย

ใบสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

- 4 กรกฎาคม 2559 และรบัสมคัรต้ังแต่วนัท่ี 

1 มิถุนายน 2559 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

ณ คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1402 หัวหมาก 

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 บุคลากร ม.ร.อบรมการประเมินค่างาน

 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินค่างาน” รุ่นที่ 3 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559  

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2 (อ่านต่อหน้า 2)

   
 อธิการบดี ม.ร.ร่วมไว้อาลัย ศ.คุณรัญจวน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิศกัดิ ์ ลาภเจริญทรพัย์ อธิการบดมีหาวทิยาลยั- 
รามค�าแหง พร้อมด้วย ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ 
ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน 
อินทรก�าแหง อดีตประธานสภาอาจารย์คนแรกของ ม.ร. และร่วมสวด- 
พระอภิธรรมศพ เมือ่คนืวนัที ่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร 
และร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559
 นอกจากนี ้อธกิารบด ีม.ร. ยงัได้เขยีนค�าไว้อาลยั “เคารพ รกั และอาลยั
ศาสตราจารย์ อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง” ความว่า (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

อธกิารบด ีม.ร. ร่วมไว้อาลยั ศ.คณุรญัจวน  (ต่อจากหน้า 1)

บคุลากร ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ผมได้ทราบข่าวการละสงัขารของศาสตราจารย์ 

อุบาสกิา คณุรญัจวน  อินทรก�าแหง  จาก รองศาสตราจารย์คิม  

ไชยแสนสุข  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เม่ือเวลาประมาณ 10.00 น. ของวนัที ่3 พฤษภาคม 2559  

ผมเกดิความรูส้กึตือ้ ๆ ในล�าคอและเสยีดายทีผ่มไม่อาจ 

ท�าในสิง่ทีผ่มตัง้ใจจะท�าเมือ่ยีส่บิกว่าปีทีแ่ล้วได้ส�าเรจ็ 

นัน่กค็อื  ขอไปกราบและสนทนากบัท่านในฐานะทีท่่าน 

เคยเป็นอาจารย์อาวโุสท่านหนึง่ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 ขออนุญาตเรยีกขานช่ือท่านว่า “อาจารย์คณุรญัจวน” 

เนื่องจากสรรพนามนี้เป็นที่คุ ้นเคยกันมากในหมู่

ชาวรามค�าแหง  ผมนบัว่าโชคดทีีไ่ด้เคยมโีอกาสใกล้ชดิ 

กบัท่านเม่ือแรกทีผ่มเข้ามาท�างานในมหาวทิยาลยัแห่งน้ี  

ได้เหน็จรยิาวตัรของท่านทีเ่สมอต้นเสมอปลาย  สขุมุ  

อ่อนโยน  และมีเมตตาธรรมอยู่ทุกชั่วขณะ  อาจารย์

คุณรัญจวนเป็นประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงคนแรกในสมัยท่ีศาสตราจารย์ก�าธร  

พนัธลุาภ  เป็นอธกิารบด ี ยคุนัน้เป็นยคุของนกัศกึษา

ทีม่คีวามตืน่ตวัในความเป็นประชาธปิไตยโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ความเป็น “ประชาธปิไตย” ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ

ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  และย่อมเป็นธรรมดา

เมือ่นักศกึษาตืน่ตวัเช่นน้ี  ข้อเรยีกร้องต่างๆ ของนักศกึษา 

ในขณะนั้นจึงมีมากมายและอาจจะมากเกินสัดส่วน

ของสทิธอินัพงึมด้ีวยซ�า้  หากมใิช่อาจารย์คณุรญัจวน 

ในฐานะประธานสภาอาจารย์ท่ีเป็นคนกลางระหว่าง 

นักศึกษากับมหาวิทยาลัยแล้ว  ผมเชื่อเหลือเกินว่า 

“การเมือง” ในรามฯ ขณะนั้นคงไม่อาจผ่านพ้นไป

ด้วยความเรียบร้อยได้

 การอบรมครั้งนี้มนีางสมอัปสร ปิ่นสุข นัก- 

ทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ นางสาวจุฑาพร 

เทพพตัรา นกัทรพัยากรบคุคลช�านาญการ จากส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายปภาณภณ 

ปภังกรภูรินท์ บุคลากรช�านาญการ จากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร

 โอกาสนี้ ผศ.เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดี

ฝ่ายธรุการ กล่าวรายงานว่าการอบรมคร้ังน้ีสบืเน่ืองจาก 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดให ้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระบบการบริหารงานบุคคลกับมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ซ่ึงสอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กพอ.ก�าหนด รวมทั้ง 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการ

ก�าหนดระดับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสถาบัน

อุดมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ซึ่ง

การก�าหนดต�าแหน่งให้สูงขึ้นดังกล่าวต้องมีการ

ประเมนิค่างานก่อน จงึจดัให้มกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง “การประเมินค่างาน” รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้า

อบรมมีความรู ้ความเข้าใจในการประเมินค่างาน 

สามารถวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างาน 

ได้ถูกต้อง สามารถถ่ายทอดความรู้และมีทักษะ

ในการวิเคราะห์ค่างานเพื่อด�าเนินการขอก�าหนด

ต�าแหน่งให้สูงขึ้นในหน่วยงานของตนเอง   

 การฝึกอบรมจดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 2-4 พฤษภาคม 

2559 ณ ม.รามค�าแหง และชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัด

นครนายก ผูเ้ข้าอบรมประกอบด้วย หวัหน้าส�านกังาน

เลขานุการ ผู้อ�านวยการกอง หัวหน้างานบริหาร

และธุรการ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านงานบริหารบุคคล

จากหน่วยงานต่างๆ

 ด้าน ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

เรือ่งการก�าหนดต�าแหน่งใหส้งูขึน้และการประเมนิค่างาน 

เป็นภารกิจเฉพาะในระบบราชการที่พยายามค้นหา

วิธีการใหม่เพื่อพัฒนาระบบให้มีสมรรถนะมากขึ้น 

เพราะเดมิระบบราชการไทย มปัีญหาเรือ่งการบรหิาร

ราชการล่าช้า (Red Tape) มีความซ�้าซ้อน และไม่ได ้

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้ชัดเจน จากนั้นก็ได้มีการ 

ถกประเดน็เรือ่งการบรหิารงานบคุคลมาอย่างต่อเนือ่ง 

จากการแบ่งระดับข้าราชการ ชั้นจัตวา ชั้นตรี ชั้นโท 

ชัน้เอก และชัน้พเิศษ เป็นการใช้ระบบจ�าแนกต�าแหน่ง

ตามลักษณะงาน คุณภาพและความยุ่งยากของงาน 

แต่ละต�าแหน่ง คอื ระบบ PC (Position Classification) 

มาสูปั่จจุบนั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยแต่ละประเภท

จะมีมาตรฐานกลางแต่ละระดบัต�าแหน่งแยกออกจากกัน 

และได้ยกเลกิมาตรฐานกลาง 11 ระดบั แต่ยงัคงมกีาร

ก�าหนดต�าแหน่งตามลกัษณะของงาน และความยุง่ยาก 

ซบัซ้อนของงานแต่ละต�าแหน่ง (ระบบจ�าแนกต�าแหน่ง) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

เป็นต้นมา ได้แก่ ประเภทบรหิาร ประเภทอ�านวยการ 

ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 

 ฉะนัน้ ม.รามค�าแหงจงึต้องด�าเนนิการให้ความรู ้

บางกะปิ กรุงเทพฯ และวิทยาเขตบางนา อาคาร 

อ�านวยการ ชัน้ 1 ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดหลกัสตูร 

ได้ที่ 089-243-4595, 089-181-8596, 091-875-3711

คณะนติศิาสตร์รบั นศ.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รบัสมคัร M.B.A.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

รวมศึกษาดูงานในเอเชีย 135,000 บาท หรือดูงาน

ยุโรป 190,000 บาท (แบ่งช�าระ 5 งวด) คัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์ 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2559 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส�านักงานโครงการฯ 

คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8229 , 081-441-3288 

หรือที่ www.y-mba.ru.ac.th, www.facebook.com/ 

y-mba.ru 

 ก่อนทีอ่าจารย์คณุรญัจวนจะเกษยีณอายรุาชการ  

ผมมีเหตุจ�าเป็นที่ต้องไปศึกษาต่อในต่างประเทศ  

ท�าให ้ผมและท่านต ้องติดต ่อกันทางจดหมาย   

เราติดต่อกนัอยูช่ัว่ระยะเวลาหนึง่จนต่างฝ่ายต่างมุง่อยู่ 

ท่ีภารกิจของตนจนท�าให้ห่างหายกันไป  จดหมาย

หลายฉบับของท่านมักลงท้ายว่า “อาจารย์วุฒิศักดิ์  

พีจ่ะสวดมนต์และให้ก�าลังใจอาจารย์  ขออย่าได้ท้อใจ

ในการท�าความด”ี ซึง่ผมซาบซึง้และจดจ�ามาจนทกุวนันี ้

และตั้งใจว่าเมื่อกลับเมืองไทยจะต้องหาโอกาสไป

กราบท่านให้ได้  ผมพยายามอยูห้่าปี  ได้ทราบว่าไปพ�านัก

ท่ีส�านักนั้นบ้างส�านักนี้บ้าง  จนคร้ังหนึ่งได้ทราบว่า

ท่านจะมาที่เสถียรธรรมสถาน  ก็ถือโอกาสไปถาม 

ข่าวคราวจากอบุาสกิาทีน่ัน่  แต่กไ็ม่ได้มโีอกาสพบแต่อย่างใด

 อาจารย์คุณรัญจวนละสังขารเมื่อช่วงบ่ายๆ 

ของวันที่  2  พฤษภาคม  2559  สวดพระอภิธรรมศพ 

คืนแรกวันที่  3  พฤษภาคม  2559  เวลา  19.00 น.  

หลังฟังสวดเสร็จ  ผมถือโอกาสเข้าไปกราบท่านและ

อธิษฐานให้ดวงวญิญาณของท่านได้สูส่คุติในดินแดน

แห่งธรรมอันเงยีบสงบซ่ึงเป็นสัมปรายภพทีท่่านปรารถนา

เรื่องการก�าหนดต�าแหน่งให้สูงขึ้นและการประเมิน

ค่างานให้บุคลากรที่ท�าหน้าที่ด้านงานบริหารบุคคล

ได้เข้าใจและท�างานเป็นมาตรฐานเดียวกนั การท�างาน

ให้องค์กรมีสมรรถนะได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นจะต้อง

มปีระสทิธิภาพในการท�าหน้าทีน่ัน้ได้จรงิและถกูต้อง

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าผมมีความตั้งใจ 

จะท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็น Green&clean 

University เป็นองค์กรสีขาวทีป่ลอดจากการคอร์รัปชัน 

ทัง้ปวง ซ่ึงสอดคล้องกับมตขิองคณะรฐัมนตรทีีต้่องการ 

ให้หน่วยงานราชการทกุแห่งประเมนิหลกัธรรมาภบิาล 

ของตนเอง โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนจะม ี

ส่วนช่วยในการประเมินความเป็นองค์กรสีขาว 

ของมหาวิทยาลัย และตั้งใจจะน�าพาบุคลากรทุกคน

ท�าในเรื่องนี้ให้ประสบความส�าเร็จ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ทราบข่าวการถึง 

แก่กรรมของ ศาสตราจารย์คุณรัญจวน 

อินทรก�าแหง ด้วยความรู้สึกเศร้าเสียดาย

และอาลัยเป็นอย่างยิ่ง

 ศาสตราจารย์คุณรัญจวน เป็นผู้ม ี

คุณูปการต ่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นอย่างยิ่ง

 สิง่ทีท่่านอาจารย์ท�าไว้ให้แก่มหาวทิยาลยั

แห่งนี้มีอเนกอนันต์ นับแต่

 เป็นประธานสภาอาจารย์คนแรก

ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 เป็นอาจารย์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ และยงัเป็นอาจารย์พเิศษ

ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย-

ศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

โรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ และวทิยาลยั-

การทัพอากาศ

 เป็นผู้วางรากฐานการสอนทางวิทยุ- 

กระจาย เสี ยงและวิทยุ โทรทัศน ์ของ

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับศาสตราจารย์

คณุหญงิจนิตนา ยศสนุทร และศาสตราจารย์

คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกมาส

 นบัเป็นคณุประโยชน์อย่างยิง่ต่อลกูศษิย์ 

มหาวทิยาลยันี ้ และเป็นประโยชน์ต่อวงการ- 

การศึกษาของชาติ

 ท่านอาจารย์คุณรัญจวน จากพวกเรา

ไปเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ

 ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุพระราชทาน- 

เพลิงในวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 ท่านจากพวกเราไปเพียงร ่างกาย  

แต่คณุความดขีองท่านจะอยูใ่นใจของพวกเรา

ชาวรามค�าแหงไปชั่วนิจนิรันดร

 กราบท่านมาด้วยความเคารพรัก

และอาลัยเป็นอย่างยิ่ง

  จากการถึงแก่กรรมของ ศาสตราจารย์คุณรัญจวน อินทรก�าแหง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอร�าลึกถึงคุณูปการของท่านซึ่งเคยรับราชการที่ ม.ร. และได้สร้างคุณประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ด้วยความอาลัยยิ่ง

  ศ.คุณรัญจวน อินทรก�าแหง ประธานสภาอาจารย ์

คนแรกของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (2517 - 2519) ท่าน 

เคยเป็นอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

เป็นผู้บรรยายวิชาวรรณกรรมส�าหรับเด็ก  และวิจารณ ์

วรรณกรรม  ท่านมีบทบาทส�าคัญในการวางรากฐาน 

การบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกับศ.คุณหญิงจินตนา 

ยศสุนทร และศ.คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกมาส และต่อมาเป็นส�านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พ.ศ. 2524 ท่านได้ลาออกจากราชการไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี  และ 

ต่อมาได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม หลังจากท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ  

ได้มรณภาพ อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง ได้มาปฏิบัติธรรมที่ วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร จวบจน

วาระสุดท้ายของชีวิต ในวัย 95 ปี 

  ในปี พ.ศ. 2530 ท่านได้กลับมาจัดรายการธรรมะแนวใหม่ให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ชื่อรายการ

ธรรมสนทนา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์  จนกระทั่งพ.ศ. 2550 รวม 20 ปี ซึ่ง 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีได้เขียนชมเชยในสยามรัฐรายวัน ว่า “อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง 

และมีรายการโทรทัศน์ซึ่งท่านสอนศาสนาพุทธด้วยวิธีตอบค�าถามแก่ผู้ที่ไปร่วมรายการกับท่าน เป็นการ

สอนตามแบบท่ีเขาเรียกกันว่า ไดอะเลกติก ในภาษาอังกฤษ คุณความดีของรายการน้ีมีอยู่มาก ผมอาจพูดได้ว่า 

ผมไม่เคยเห็นรายการศาสนาใดใด ที่ออกมาทางโทรทัศน์ดีเท่ารายการนี้”

  ระหว่างรับราชการ อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

บรรยายการวิจารณ์หนังสือ ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ นอกจากนี ้

เคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 3 สมัย  เป็นกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

กรรมการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย และประธาน

ศูนย์ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ

 อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถจุลจอมเกล้า และ

ตติยจุลจอมเกล้า และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง พุทธศักราช 2524 

 รางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลวรรณกรรมไทยชมเชย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เรื่อง “สวนโมกข์ท�าไม 

ท�าไมสวนโมกข์?” ภาคสอง พุทธศักราช 2537 รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลผู้มีผลงาน 

ดีเด่นในการเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย จากคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพ่ือสันติภาพ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธศักราช 2542 รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์” เนื่องใน

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปีพุทธศักราช 2544 รางวัล “นราธิป” วรรณกรรมดีเด่น ส�าหรับนักเขียนอาวุโส 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช  2546

  ผลงานประพันธ์น้ัน อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง ได้แต่งหนังสือวิชาการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

เรื่องการบริหารงานห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน การเลือกหนังสือ การเลือกวารสารและหนังสือพิมพ์ 

วรรณกรรมส�าหรับเด็ก วรรณกรรมผู้ใหญ่  ผลงานด้านวรรณกรรม ได้แก่เร่ืองภาพชีวิตจากนวนิยาย วรรณกรรมวิจารณ์  

ผลงานด้านหนังสือธรรมะ  ได้แก่ ลอยธรรมะมาลัย สวนโมกข์ท�าไม ท�าไมสวนโมกข์? ภาคแรก และภาคสอง  

ก่อนหยุด-หยุดก่อน การบริหารจิตเพ่ือพิชิตปัญหา เป็นต้น นอกจากน้ียังมีหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ เรียบเรียง

จากธรรมบรรยายในที่ต่างๆ พิมพ์ออกมาเป็นระยะๆ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน อีกหลายเรื่อง

  ประวัติส่วนตัวของอุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง เกิดเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2464 ท่ีบ้านบางรัก 

กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรีของพันเอก พระศรีพิชัยบริบูรณ์ (เหมือน อินทรก�าแหง) และ นางเชย อินทรก�าแหง 

มีน้องชายชื่อ ดร.สาทิส อินทรก�าแหง  

คารวาลัย

ศาสตราจารย์คุณรัญจวน อินทรกำาแหง

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร.อาลัย ศ.คุณรัญจวน อินทรกำาแหง



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ด้วยความ ‘มุง่มัน่ ขยนั มวีนิยั’ ทีเ่ธอยดึมัน่ไปสูเ่ป้าหมาย บณัฑตินติศิาสตร์

คนเก่งคนนี้ เธอเข้าเรียนชั้นปริญญาตรีตั้งแต่เรียน ม.4 ก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน 

จากระยองมุง่สูห่วัหมาก สอบผ่านจบเกอืบครบตามหลกัสตูร ตัง้ใจเรยีนกฎหมาย

อย่างแน่วแน่ จนจบวยัเพยีง 19 ปี เธอบอกว่า ‘เรยีนจบช้าหรอืเรว็ไม่ใช่เรือ่งส�าคญั 

แต่ต้องเรียนอย่างมีความสุขและจบออกไปเป็นบัณฑิตรับใช้สังคมได้’

 นางสาวกานต์มณี  มีพันธุ์ ‘กานต์’ บัณฑิต

คณะนติศิาสตร์ เข้าเรยีนระบบ Pre-degree เมือ่อาย ุ 15 ปี 

ขณะเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต-ิ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองในพระบรมราชูปถัมป์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดระยอง เมื่อจบ ม.ปลาย สะสมหน่วยกิตได้  

133 หน่วยกติ ใช้เวลาเรียนอกีหนึง่เทอม ส�าเรจ็การศกึษา

ด้วยวัยเพียง 18 ปี

 ปัจจุบันศึกษาอบรมด้านกฎหมายชั้นเนติบัณฑิตยสภา  โดยสอบผ่าน 

กลุม่วชิากฎหมายอาญาแล้ว  และก�าลงัศกึษากลุม่วชิากฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 กานต์มณ ี บอกถึงชีวิตวัยเรียนว่าเริ่มมาจากที่คุณพ่อแนะน�าให้ลองศึกษา

รายละเอียดระบบ Pre-degree เพราะเห็นว่าสนใจด้านกฎหมาย  เมื่อเห็นว่าน่าจะ

เป็นประโยชน์จงึเข้ามาสมคัรเรยีน ช่วงแรกเรยีนแบบออนไลน์ และอ่านหนังสอืทีบ้่าน 

ปรากฏว่าสอบผ่านทัง้หมดจงึเกดิแรงผลกัดนัเพิม่ขึน้ไปอกี และคดิว่าถ้าเรยีนได้ไว

กจ็บไว  ท�าให้มโีอกาสเตรยีมความพร้อมส�าหรบัอนาคตได้มาก อกีอย่างคณะนติศิาสตร์

เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย  คณาจารย์ทุกท่านมีคุณภาพ  มีความหนักแน่นชัดเจน 

ในการสอนและตรวจข้อสอบ  ท�าให้เราต้องค้นหาและใช้ศักยภาพ  ท้ังวินัย 

ในการอ่านหนังสือ  ฝึกท�าข้อสอบ ท�าให้เรารู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้น

 “เมือ่เข้ามาเรยีนรามฯแล้ว ท�าให้ชวีติ ม.ปลาย มทีางเลอืกทีเ่หมาะกบัเรามากขึน้ 

แม้ไม่รู้ว่าสายการเรียนในชั้น ม.ปลาย กับสายงานในอนาคตจะไม่สอดคล้องกัน

หรอืไม่  แต่กช่็วยค้นหาว่าสาขาวชิานีเ้หมาะกบัเราตามท่ีเราจนิตนาการไว้หรอืไม่  

เพื่อจะได้ปรับตัวได้ทัน แล้วถ้าเราชอบและมีความสามารถในสาขาวิชานี้จริง 

จะได้เดนิหน้าต่ออย่างมัน่ใจ  เรยีนจบช้าหรอืเรว็ไม่ใช่เรือ่งส�าคญัทีส่ดุ  แต่ทีส่�าคญั 

คือความม่ันใจว่าเราจะเรียนอย่างมีความสุข  พร้อมท่ีจะจบออกไปเป็นบัณฑิต

รับใช้สังคมได้”

 บณัฑติสาววยั 19 กล่าวด้วยว่าวนันีก้านต์เรยีนจบแล้ว สร้างความภาคภูมใิจ

ให้กับตัวเองและครอบครัว และมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองด้านการเรียน 

ในระดับสูงขึ้นและอื่นๆ รวมไปถึงการฝึกทนาย เพื่อเก็บอายุงานสอบตั๋วทนาย 

ที่ส�านักงานกฎหมายว่าที่ ร.ต.ประกิต มีพันธุ์ พร้อมกับการเรียนกฎหมาย 

ชั้นเนติบัณฑิตยสภาด้วย

 เธอเช่ือว่าแม้จะเรียนสองที่พร้อมกัน แต่สิ่งท่ีท�าให้สอบผ่านได้ คือวินัย

และความขยนั  เราจะแบ่งเวลาอย่างไรกไ็ด้ตามทีเ่ราสะดวก เมือ่ใกล้ๆสอบประมาณ 

2 เดือน  พอกลบัจากโรงเรยีนกจ็ะอ่านหนงัสอืกฎหมายสะสมวนัละนดิ  มหีลายครัง้

ทีเ่บือ่และไม่อยากท�าต่อไปอกีแล้ว  แต่กต้็องย้อนกลบัไปมองความทุม่เทของพ่อกบัแม่ 

ท่ีคอยสนบัสนนุและเคยสญัญากบัครอบครวัว่าจะเรยีนให้จบตามเป้าหมายให้ได้  

มนุษย์เราถ้าไม่รักษาค�าพูดก็ไม่มีเกียรติ  ถึงแม้จะท�าไม่ได้อย่างที่พูด  ก็ต้องพยายาม

ท�าให้ดีที่สุด  

 ดฉินัเคยฟังสมัภาษณ์พีห่นดู ี  วนษิา เรซ บอกไว้ว่า “ความขยนัเป็นสิง่จ�าเป็น

ส�าหรบัการเรยีนรู ้ อย่าปล่อยให้ตวัเองไม่สูใ้นทีท่ีค่วรสู ้ ทกุอย่างเราสร้างได้  อยากได้ 

ก็สร้างเอา” ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครช่วยเราออกจากความเขลา หลงงมงายได ้

นอกจากตัวเราเอง  ถ้าขี้เกียจหรือเบื่อ ก็จะดูหนังดูซีรี่ส์เกือบทุกสัญชาติ  มีเพื่อน

หลายคนพูดว่า “อย่างเธอท�าอะไรทีไ่ม่มปีระโยชน์แบบนีด้้วยเหรอ” ดฉัินไม่ได้เถยีง 

เพยีงแต่คดิในใจว่า  ‘ไม่รูว่้ามปีระโยชน์มากกว่าอ่านหนงัสอืตรงไหน  แต่มนัยกระดบั 

ความคิดเราได้  เราดูเป็นตัวอย่าง  ดูว่าเขาสื่ออะไร  ดูให้รู้ว่าประชาชนคนบนโลก

อยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติต่อกันยังไง  อะไรไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง  อย่างน้อยเวลา

เราก็จะมีความรู้สึกอื่นที่มิใช่ความเบื่อ  พอไม่เบื่อ  ก็กลับมาท�าต่อ แม้จะเสียเวลา 

แต่ไม่ได้เสียดาย’

 เรยีนเยอะขนาดนี ้ บณัฑิตคนเก่ง ยงัไม่พลาดเข้าร่วมกจิกรรมท้ังท่ีโรงเรยีน

และในมหาวทิยาลยั คว้ารางวลัมาได้หลายรายการ อาท ิ รางวลัชนะเลศิการแข่งขนั

ตอบปัญหาวนัรพ ี ศาลจงัหวดัระยอง ปี 2556 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสองการแข่งขนั

ตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก  ส�านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ปี 2556 

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี      ปี 2556 

รางวลัเกยีรตบัิตรระดบัเหรยีญทองกจิกรรมแต่งบทร้อยกรองระดับสหวทิยาเขต  

ปี 2556 และเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่น 2 เป็นต้น

 เธอยืนยันหนักแน่นว่า “การเรียนชั้นปริญญาตรีล่วงหน้า ช่วยสร้างนิสัย

ให้เป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบท้ังต่อตวัเอง  ครอบครวัและสงัคม  มวีนิยั  ขยนัอดทน

ไม่ยอมแพ้ต่อความยากล�าบาก และยังมีเวลาเตรียมความพร้อมส�าหรับอาชีพใน

อนาคตเพิ่มขึ้น”

 ด้วยความมุง่มัน่ต่อเป้าหมาย  บณัฑติกานต์มณ ี มหีลกัคดิท่ีอยากบอกเพือ่นๆ

หรอืคนทีท้่อแท้ว่า ไม่ว่าจะท�าอะไรกต็าม ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของศลีธรรม เรามโีอกาส 

ได้เล่าเรียน  ก็ต้องใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกต้อง  ให้เกิดประโยชน์ต่อสัมมาชีพที ่

ไว้ใช้เลีย้งตน เป็นประโยชน์ต่อครอบครวัและประเทศชาต ิ ไม่ว่าจะเกดิปัญหาอะไรขึน้ 

ก็ต้องยอมรับความจริง  มีสติ  แล้วใช้ก�าลังปัญญาแก้ไข  รู้จักโทษตัวเองบ้าง  

อย่าเห็นแต่ความผิดของคนอื่น  

 “รูอ่้อนน้อมถ่อมตน  รกัษาวาจากริิยาให้สภุาพ  ให้เกยีรติเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั 

ท�าอะไรให้มีความซื่อสัตย์เถรตรงแต่อย่าท�าร้ายน�้าใจใคร  รู้จักขอความช่วยเหลือ

บ้างในเรือ่งท่ีเราท�าเองไม่ได้  มคีวามหนกัแน่นชดัเจนมัน่คงในเวลาทีต้่องยนืหยดั

กบัความคดิตวัเอง  รกัตวัเองให้มากๆ  อย่าไปกงัวลกบัทีเ่ราควบคมุไม่ได้  อะไรกต็าม

ไม่ต้องตรงใจเรา  ก็อย่าเพิ่งใช้อารมณ์  คิดให้ดีเสียก่อน  อย่าตัดสินใครโดยที่ยัง 

ไม่ได้พิสูจน์ความจริง จึงจะเป็นวิถีทางของปัญญาชน”  

บัณฑิตนิติฯ ฉายแววว่าที่ทนายความมือดีสานต่อเรียนกฎหมายชั้นเนติบัณฑิตทันที



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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ตอน สงครามราคา

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ค�าว่า “สงครามราคา” นัน้แปลมาจากภาษาองักฤษทีเ่ขาใช้ค�าว่า price war 

ซ่ึงหมายถึงการแข่งขันเพื่อแย่งลูกค้า หรือผู้ซื้อของสินค้าใดสินค้าหนึ่งด้วย

การลดราคาลงโดยเปรียบเทียบ  ท�าให้ผู้ซื้อหันเหความสนใจมาซื้อสินค้า 

ที่ราคาถูกลงนี้มากขึ้น

 ที่ผมใช้ค�าว่าลดราคาลง “โดยเปรียบเทียบ“ นั้น แปลว่าราคาเมื่อลดลง

แล้วอาจจะยังสูงกว่าคู่แข่งอยู่ก็ได้ แต่ถ้าคู่แข่งราคาเท่าเดิมก็เท่ากับว่าราคาถูก

ลงเมือ่เทยีบกบัราคาของคูแ่ข่ง เช่นสมมตว่ิาผูผ้ลติสมาร์ทโฟนย่ีห้อหนึง่ท่ีเป็น 

แบรนด์น�าของตลาดเคยตัง้ราคาขายไว้ทีเ่ครือ่งละ  2 หมืน่ 8  พนับาทเมือ่เทยีบกบั 

คูแ่ข่งอนัดบัสองทีต่ัง้ราคาทีเ่ครือ่งละ 2 หมืน่ 5 พนับาท ผูน้�าตลาดอาจลดราคา

ลงเหลือแค่ 2 หมื่น 6 พันบาท ก็เพียงพอจะดึงดูดลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก 

แม้ราคาจะยังสูงกว่าคู่แข่งอยู่ก็ตาม

 สาเหตทุีเ่รียกการแข่งขนัด้านราคาว่าเป็น “สงคราม“ กเ็พราะเมือ่ฝ่ายหนึง่

ลดราคาลง คู่แข่งก็คงไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉย ๆ ปล่อยให้คู่แข่งแย่งลูกค้าไป 

ต่อหน้าต่อตาแน่ การตอบโต้กค็อืลดราคาลงบ้างเหมอืนกัน เพ่ือดงึลูกค้ากลับมา 

และก็เป็นไปได้ด้วยว่าฝ่ายที่ลดราคาก่อนตอนแรกจะลดราคาสู้อีก กลายเป็น

สงครามราคา  คอืตราบใดท่ีลดราคาลงแล้วยงัพอได้ก�าไรอยู่บ้างกค็งสูก้นัไปเรือ่ย ๆ 

 ตามทฤษฎีนั้นไม่ใช่ว่าจะเกิด “สงครามราคา” ได้กับสินค้าทุกอย่าง 

เพราะต้องเป็นสินค้าประเภทที่ความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคา (price elasticity 

of demand) มค่ีามาก (elastic) เท่านัน้ถงึจะท�าให้การลดราคาดงึดดูลูกค้าเพ่ิมมา 

ได้คุม้ค่า  เรือ่ง “ความยดืหยุน่” อะไรนีอ่าจจะท�าให้ท่านผูอ่้านทีไ่ม่ได้เรยีนเศรษฐศาสตร์มา 

หรอืเรยีนแต่ลมืไปแล้วเกดิอาการมนึงงอยูบ้่าง  ผมจงึขออธบิายง่าย ๆ อย่างนีว่้า 

ความยดืหยุน่มค่ีามากนัน้กค็อืเมือ่ลดราคาลงไปสมมตว่ิา 1% ท�าให้ผูซ้ือ้เพิม่ขึน้

มากกว่า 1% เช่นเพิ่มขึ้นสัก  2% อย่างนี้จะท�าให้การลดราคาได้ผลตอบแทน

เพิม่ขึน้มากพอ สนิค้าทีผู่ข้าย วเิคราะห์แล้วอปุสงค์ยดืหยุน่มาก กจ็ะมแีนวโน้ม

เกิดสงครามราคาได้

 การเกดิสงครามราคาย่อมเป็นผลดต่ีอผูซ้ือ้แน่ ๆ เพราะสนิค้าราคาถกูลง 

ยิ่งสงครามราคาดุเดือดมาก ผู้ซื้อก็ยิ่งได้ประโยชน์มาก แต่ในแง่ผู้ขายซึ่งเป็นผู ้

ก่อสงครามราคาเองนัน้คงไม่ค่อยชอบสกัเท่าไหร่ แม้จะเป็นกลยทุธ์ทางการตลาด

ที่จ�าเป็น ที่ไม่ชอบนั้นก็เพราะก�าไรต่อหน่วยสินค้าลดลงน่ะสิครับ  ดังนั้นเมื่อ

สงครามราคาด�าเนินไปได้สักพัก ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสงบศึกไปเอง 

โดยที่อาจมีการเจรจาตกลง (สงบศึก) ระหว่างคู่แข่งหรือไม่เจรจาก็ได้คือ  

มองตากันก็รู้ใจว่าจะลดราคาแข่งกันไปท�าไม ก�าไรจะไม่เหลือแล้ว

 เหตกุารณ์ทีม่ลีกัษณะเป็นสงครามราคาทีพ่อจะยกเป็นตวัอย่างได้กอ็ย่างเช่น 

การแข่งขันในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือท่ีเรียกกันว่า PC (Personal 

Computer) ก่อนยคุทีแ่ทบ็เลต็หรอืสมาร์ทโฟนจะเข้ามาตตีลาดนัน้ การแข่งขนั

ท�าให้ราคาลดลงจากระดบัแสนบาทเหลอืไม่กีห่มืน่บาท  จนยีห้่อดงั ๆ บางยีห้่อ 

เคยลดลงถึงต�่ากว่าหมื่นก็มี เด็กรุ่นปัจจุบันคงไม่คิดว่า  PC ยุคแรก ๆ ที่ม ี

หน่วยบนัทกึข้อมลู (ฮาร์ดดสิก์)แค่ 20 เมก็กาไบท์นัน้จะเคยมรีาคากว่าแสนบาท

 อีกสินค้าหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของสงครามราคาได้ดีก็คือโทรศัพท์มือถือ

ยุคก่อนสมาร์ทโฟนซึ่งก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คือการแข่งขัน

ท�าให้ราคาที่เร่ิมต้นเคยสูงเหยียบแสนค่อย ๆ ลดลงมาจนเหลือไม่กี่พันหรือ

ตอนก่อนจะหมดยุคโทรศัพท์มือถือธรรมดาเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนนั้น ราคา

เหลือเครื่องละไม่กี่ร้อยเท่านั้น

 ผู้ซ้ืออย่างเรา ๆ คงอยากให้เกิดสงครามราคา แต่ก็ยุไม่ค่อยข้ึนเพราะ

สงครามราคาก็เหมือนสงครามทั่วไปนั่นแหละครับ ถ้าคิดค�านวณแล้วไม่ได้

เปรียบมากจริง ๆ ก็คงไม่มีใครอยากเริ่มก่อสงคราม 

 เมื่อเรากล่าวทักทายคู่สนทนาแล้ว การถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ เป็นเรื่องส�าคัญ

ประการต่อมาที่มักจะถามกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ด้วยการใช้ประโยคว่า ...  

có khoẻ không ? (...ก๊อ แขว คง) ...สบายดีไหม โดยเลือกค�าสรรพนามแทน 

คู่สนทนามาวางไว้หน้าประโยคให้ถูกต้อง

 ตัวอย่างบทสนทนาในการถามว่าเพื่อนสบายดีไหม

  (เหวยีต อญั กบั เหวยีต หาย) เหวยีตอญั พบ เหวยีตหาย 

 H:  

(จ่าว เหวียต อัญ เกิ่ว แขว คง) สวัสดีเหวียตอัญ เพื่อนสบายดีไหม

 A:   

(จ่าว เหวยีต หาย ก๋าม เอิน ต่าม ต่าม เหว่ย) สวสัด ีเหวยีตหาย ขอบคณุ กอ็ย่างน้ัน ๆ ล่ะ

   (ก่อน เกิว่ แขว คง) ส่วนเพือ่นสบายดไีหม

 H: 

(เม้ย โฮม ไน เต๋อ เฮย เหม็ต) สองสามวันนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อย

    (ต่าม เบียต แญ้)  แล้วพบกันนะ

 A:   (ต่าม เบียต)  แล้วพบกัน

 บทสนทนานี ้เป็นการทักทายระหว่างเพือ่นกบัเพือ่นทีค่่อนข้างจะสนทิกนั สงัเกต 

ได้จากการเลอืกใช้ค�าสรรพนาม  (เกิว่) จะใช้กบัเพ่ือนสนิท และเลอืกใช้สรรพนาม

แทนตัวเองว่า  (เต๋อ)

 การทักทายระหว่างเพื่อน หลังค�าว่า  (จ่าว) สามารถตามด้วยชื่อของ 

คูส่นทนาได้ กรณนีีเ้พ่ือนชือ่  จงึทกัทายว่า  (จ่าว เหวยีต อญั) 

และในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้การทักทายในรูปแบบนี้เช่นกัน โดยบอกว่า 

 (จ่าว เหวียต หาย)

 เมื่อทักทายกันแล้วก็ถามไถ่ความเป็นอยู่ ว่าเป็นอย่างไร ในที่น้ีเขาตอบว่า 

 (ต่าม ต่าม เหว่ย) หมายถึง ก็อย่างน้ัน ๆ ล่ะ อีกคนตอบว่า 

 (เหมย โฮม ไน เต๋อ เฮย เหมต็) หมายถงึ สองสามวนันี้ 

ฉันเหนื่อยนิดหน่อย ท�าให้เห็นได้ว่า การตอบค�าถามว่า สบายดีไหม สามารถตอบ

ได้หลายอย่างตามที่ตนเองรู้สึกในขณะนั้น

   (โตย เหม็ต) ฉันเหนื่อย 

  (โตย แขว) ฉันสบายดี

  (โตย คง แขว) ฉันไม่สบาย

  (โตย บิ โอ๋ม) ฉันป่วย

  (โตย บิ โส้ต) ฉันเป็นไข้

  (โตย เหวิน เท้) ฉันก็อย่างนั้น ๆ (ก็งั้น ๆ)

 คู่สนทนาเมื่อตอบความรู้สึกตัวเองแล้ว  ต้องไม่ลืมที่จะถามคู่สนทนา 

ของตนกลับเช่นกัน

 การสนทนาของเพือ่นสนทิสองคนนี ้สิน้สดุลงด้วยการกล่าวค�าอ�าลาว่า 

       (ต่าม เบียต แญ้)  ลาก่อนนะ 

     คู่สนทนาก็จะตอบกลับมาเช่นกันว่า 

      (ต่าม เบียต)  ลาก่อน

 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งในที่นี้ คือ การใช้ค�าว่า  (แญ้) ลงท้ายประโยค 

แทนค�าว่า  (อะ) ที่กล่าวไปเมื่อตอนต้น 

  หมายถงึ นะ ใช้ลงท้ายประโยคทีพ่ดูกบัเพือ่น หรอืน้องทีม่อีายนุ้อยกว่า 

แต่จะไม่ใช้ในการพูดกับผู้ใหญ่

 การทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบด้วยความห่วงใย จึงเป็นเรื่องส�าคัญในการ

สนทนาของชาวเวียดนาม



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับประเทศไทย

เรื่องเล่าจากเยอรมนี

รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                                         ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

เยอรมนีกับการสำารวจเส้นทางการค้า

 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประเทศมหาอ�านาจในยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส 

สเปน รวมทั้งเยอรมนี ต่างตื่นตัวที่จะขยายอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ  

การปฏิวัติอุตสาหกรรมท�าให้ประเทศเหล่านี้มีความต้องการทรัพยากรใหม่ๆ ส�าหรับ 

ป้อนโรงงานอตุสาหกรรมของตน อีกทัง้ในปี ค. ศ. 1851 ได้มกีารจัดนทิรรศการโลกขึน้ 

ทีก่รงุลอนดอน ซึง่ได้จดุประกายให้เกดิการตืน่ตวัทางการค้าและการลงทนุอย่างกว้างขวาง 

ความต้องการสินค้าแปลกใหม่และความสนใจตลาดใหม่ที่จะมารองรับสินค้า 

กบัทวปีอ่ืนขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว ส่วนในทางการเมอืง หลายประเทศทีอ่่อนแอ 

โดยเฉพาะประเทศไกลโพ้นได้พยายามป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากอิทธิพล 

ของประเทศมหาอ�านาจที่เข้มแข็งกว่า ก้าวแรกของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ 

ประเทศมหาอ�านาจในยุโรปเริ่มท�าการส�ารวจทางทะเลและท�าการค้าขายอย่างอิสระ

ในโพ้นทะเลโดยเฉพาะในเอเซียและหาทรัพยากรป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น 

จึงมีการเริ่มต้นท�าการตกลงทางด้านการค้าและการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างยุโรป

กับเอเซียขึ้น

 การเริ่มส�ารวจและการตกลงทางการค้าของเยอรมนีซึ่งขณะนั้นเรียกว่า 

ปรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส ได้ท�าการส�ารวจและม ี

ประเทศอาณานคิมในเอเซยีบางส่วนไปบ้างแล้ว แม้แต่ญีปุ่น่เองทีม่อี�านาจต่อต้านอทิธพิล

ของยโุรปยงัต้องยอมสยบให้แก่อเมริกาในปี ค.ศ. 1553-54  ประเทศไทยซึง่ไม่ได้เข้มแขง็

ทดัเทยีมญ่ีปุน่ ต้องยอมรับการกดดนัจากยโุรปและจ�าต้องท�าสญัญาเบาว์ริง่ (Bowring) 

กบัองักฤษ ในปี ค. ศ. 1855 ซ่ึงการยอมท�าสัญญาทางการค้าครัง้นัน้เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั

การลดหย่อนและเลิกเก็บภาษีการค้าให้แก่อังกฤษ

 ในขณะทีม่หาอ�านาจอืน่ๆในยโุรปได้แผ่อ�านาจ

และมอีาณานคิมนอกทวปียโุรปนัน้ ปรสัเซยียงัไม่สามารถ 

ก่อตัง้ประเทศให้เป็นปึกแผ่นได้ แต่แม้กระนัน้ปรสัเซยี 

ภายใต้การปกครองของ ไกเซอร์ วิลเลียม ที่ 2 ก็เริ่ม 

สนใจตดิต่อค้าขายกบัชาตอิืน่ๆ ในต่างทวปีและต้องการ 

ขยายอ�านาจทางการเมอืงของตนไปยงัประเทศอืน่ๆ 

ปรัสเซียเตรียมพร้อมท่ีจะเปิดตัวสู่โลกใหม่ และ 

หาประสบการณ์จากโลกภายนอกโดยการส�ารวจ 

ทางทะเล รวมถงึการรวมชาตตินเองให้เข้มแขง็เป็น 

ปึกแผ่นดังเช่นมหาอ�านาจอื่นๆ 

 แผนการส�ารวจทางทะเลของปรัสเซียในทวีปเอเซียที่ได้เริ่มขึ้นในศตวรรษ 

ที่ 19 นั้นจริงๆแล้วไม่ได้รวมการค้าและการเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามไว้ด้วยเลย  

เป้าหมายส�าคัญคือจีนและญี่ปุ่นต่างหาก อีกทั้งในเวลานั้นมหาอ�านาจอังกฤษได ้

ท�าการติดต่อค้าขายกับสยามอยู่แล้ว ปรัสเซียเกรงว่าอังกฤษอาจไม่พอใจที่มีคู่แข่ง 

และการทีป่รสัเซยีเริม่รูจ้กัสยามกเ็นือ่งมาจาก Theodor Thies ตัวแทนด้านการค้าผูคุ้น้เคย 

กบัสยามเป็นอย่างด ีได้แนะน�ารฐับาลปรสัเซยีให้ลองมาท�าการค้าขายกับสยาม ความสัมพนัธ์ 

ระหว่างปรัสเซียกับสยามเริ่มต้นขึ้นเมื่อทางการปรัสเซียได้รับจดหมายรายงานจาก 

กัปตันเยอรมันท่ีมาแวะเทียบท่าที่กรุงเทพฯว่าได้สังเกตเห็นการค้าขายระหว่างสยาม 

กับอังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์กและอเมริกาเหนือมีความคึกคักพอสมควร ปรัสเซียเอง

ควรท�าการค้าขายกบัสยามบ้าง ซึง่รฐับาลปรสัเซยีกไ็ด้ให้ความสนใจและใช้วธิอีนัรอบคอบ

นุ่มนวลส่งคนเข้ามาในสยามก่อนในฐานะมิชชั่นนารี เพื่อดูเชิงสยามว่าจะเป็นมิตร

มากน้อยเพียงใด

 ต่อมา Carlowitz เจ้าหน้าทีร่ะดบัสูงจากกระทรวงการต่างประเทศของปรสัเซยี 

ขณะนั้น ได้ส่งพระราชสาสน์ของไกเซอร์วิลเลียมมาถวายแด่รัชกาลที่ 4 และทูลถาม

พระองค์ว่าจะอนุญาตให้เรือค้าขายของปรัสเซียเข้ามาเทียบท่าและท�าการค้ากับสยาม 

ได้หรือไม่ รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศนั้นย่อมเป็น

ประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่ายในทุกๆด้าน ทางสยามจงึได้ตอบตกลงและยนิดทีีจ่ะท�าการค้าด้วย 

ในที่สุดปรัสเซียซึ่งได้เตรียมการที่จะท�าการค้ากับ

จีนและญ่ีปุ่นเป็นหลักอยู่แล้วจึงได้รวมสยามเข้าไปในแผนด้วย ถึงแม้ว่าขณะนั้น

สยามจะไม่มกี�าลังซือ้มากนกั แต่ปรสัเซยีเลง็เหน็ว่าในอนาคตสยามน่าจะเป็นตลาดแห่งใหม่ 

อกีแห่งของตนได้ ไม่เสยีหายอะไรทีจ่ะรวมสยามให้เป็นอกีเป้าหมายหนึง่ของการส�ารวจ 

ดีเสียอีกที่จะได้ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับแรก โดยสังเกตจาก

การที่สยามได้ท�าการค้าอยู่กับอังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา และเดนมาร์กไปก่อนแล้ว 

 สองปีต่อมาปรัสเซียได้ส่ง Graf Friedrich zu Eulenburg มาสยามเพื่อท�าข้อ

ตกลงทางการค้ากนัในปี ค. ศ. 1859 ปรสัเซยีได้มมีติในสภาของตนให้ท�าสญัญาด้านการค้า 

กบัจีน ญีปุ่น่ และ สยาม โดยให้เริม่ส�ารวจเส้นทางอย่างเป็นระบบ ในอกีไม่กีเ่ดอืนถดัไป 

ในปี ค. ศ. 1860 ได้มีการร่างสัญญาและแผนการเดินทางส�ารวจทั้งหมด การวางแผน

คร้ังนั้นทางแคว้นบาวาเรียได้ถวายเหรียญเงินเป็นของที่ระลึกเเละของขวัญแด่รัชกาล

ที่ 4 อีกด้วย 

การเตรียมการก่อนออกเดินทาง

 Graf Friedrich zu Eulenburg อดีตนักการทูตที่เคย 

ประจ�ากรงุวอซอร์ มปีระสบการณ์ด้านต่างประเทศเป็นอย่างด ี

ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้น�าทางการทูตในการส�ารวจเส้นทาง 

การค้าในเอเซยี การส�ารวจครัง้นีถื้อได้ว่าปรสัเซยีมกีารวางแผน

เป็นขั้นตอนและมีระบบในการคัดเลือกคณะผู้เดินทางเป็น

อย่างดี เช่น มีการคัดเลือกกลุ่มนักการทูตและผู้ติดตามที่จะ

ท�าหน้าที่ช่วยร่างสัญญาการค้าและดูแลเร่ืองกฎหมายต่างๆ

ให้ถูกต้องกับจีน ญี่ปุ่น และไทย

 นอกจากนั้นปรัสเซียถือว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี ้

เป็นการเปิดโลกเพือ่ส�ารวจตลาดใหม่ๆแก่พ่อค้าและนกัธรุกจิของตน ดงันัน้ในการเดนิทาง 

คร้ังนี้จึงจ�าเป็นต้องมีพ่อค้าที่มีความรู้ความช�านาญทางการค้าไปร่วมติดตามผล และ 

น�าข้อมูลต่างๆจากสิ่งที่ได้พบเห็น และจดบันทึกลง มาวิเคราะห์ สรุปผล โดยต้อง 

มีการเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์จากคนกลุ่มต่างๆ ที่เดินทางไปส�ารวจ เพื่อยื่นต่อ

กระทรวงพาณิชย์ต่อไป 

 ในการพจิารณาคดัเลอืกพ่อค้าผูช้�านาญส�าหรบัการส�ารวจนัน้ ปรากฏว่ามผีูส้มคัร

จ�านวนมากกว่า 40 คนจากหลายๆเมือง คณะกรรมการจะเน้นพิจารณาผู้สมัครที่เคย

มีประสบการณ์ค้าขายในโพ้นทะเล มีผู้สมัครที่บางรายให้เหตุผลว่ารักการผจญภัย  

จะถูกตัดออกไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริง ที่จะช่วย

ท�าให้การส�ารวจประสบผลส�าเร็จและคุ้มค่ากับการเดินทาง 

 นอกจากเรือ่งการสนนัสนนุเรือ่งการค้ากบัเอเซยีแล้ว ปรสัเซยีต้องการสนบัสนนุ

งานทกุด้านไปพร้อมกนั ไม่ว่าจะเป็นด้านวชิาการ ด้านวทิยาศาสตร์และภมูศิาสตร์ เป็นต้น 

ดังนั้นคณะบุคคลอีกกลุ่มที่มีความรู้ด้านต่างๆ ถูกคัดเลือกให้ร่วมเดินทางไปด้วย เช่น 

มีการแต่งตั้งนักภูมิศาสตร์และนักธรณีวิทยาชื่อดัง Ferdinand Freiherr ให้เดินทาง 

ไปร่วมส�ารวจด้วย เขาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์

ในการที่จะช่วยวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของทั้งสามประเทศและส�ารวจเส้นทาง 

คนสยาม

Familie Kaiser Wilhelm II

ประเทศสยามปี ค.ศ. 1862

Graf Friedrich zu Eulenburg



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

การเดินเรือไปพร้อมกัน ที่ส�าคัญได้มีการเน้นเรื่องการเขียนรายงานที่เป็นประโยชน์

ลงในหนังสือพิมพ์ และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้ข้อมูลส�าคัญรั่วไหล

 นอกจากกลุ่มธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์แล้ว ยังมีกลุ่มศิลปิน นักวิชาการด้าน-

วนศาสตร์ สวนสัตว์วิทยา ด้านการเกษตร หรือแม้แต่กลุ่มนักวาดภาพ สเก็ตภาพ 

จิตรกร ช่างถ่ายภาพ ช่างจัดสวนก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วย และที่ขาดไม่ได้คือแพทย ์

เพื่อท�าหน้าที่รักษาโรคต่างๆที่อาจพบขณะเดินทางแรมเดือน อีกทั้งยังมีบาทหลวง

ประจ�าเรือ มีการคัดเลือกช่างเครื่องที่ช�านาญจากบริษัทชื่อดัง Siemens ของปรัสเซีย  

ซึ่งเป็นผู้ที่ช�านาญด้านการส่งโทรเลขและดูแลเครื่องจักรกลเรือให้ร่วมคณะเดินทาง  

ก่อนการเดินทางได้มีการดูแลเรื่องเสื้อผ้าของคณะส�ารวจให้เหมาะสมกับการเดินทาง

และสภาพอากาศในภูมิภาคท่ีจะไปส�ารวจ รวมท้ังมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด

ก่อนออกเดินทาง

กองเรือสำารวจประกอบด้วยเรือ 4 ลำาที่มีขนาดต่างๆกันดังนี้

 เรือล�าแรกเป็นเรือน�า อยู่ภายใต้การดูแลของกัปตัน  Sundewall เรือล�านี้หนัก  

2,320 ตัน มีลูกเรือ 355 นาย มีปืนใหญ่ประจ�าเรือ จ�านวน 27 กระบอก เรือล�าที่สอง

หนัก 1,533 ตนั มกีปัตนั ชือ่  Jackmann มีลูกเรือ 376 นาย มปืีนใหญ่ประจ�าเรอื 38 กระบอก

เรือล�าที่สามชื่อ Frauenlob หนัก 95 ตัน กัปตันเรือคือ Reetzke มีลูกเรือ 44 นาย  

มีปืนใหญ่ประจ�าเรือแค่กระบอกเดียว เรือล�าสุดท้ายชื่อ Elbe กัปตันเรือชื่อ Werner 

พร้อมลูกเรอื 50 นาย ตดิอาวธุพร้อม เรอืล�านีบ้รรทกุของขวญัต่างๆ เชือ้เพลงิทีเ่ป็นถ่านหนิ 

สินค้า เสบียงกรัง หน้าที่พิเศษของเรือล�านี้คือท�าหน้าที่ลากเรืออีกสามล�า หากไม่ม ี

ลมในทะเล นอกจากนีใ้นเรอืยงัมบีคุลากรทีเ่ป็นทหารระดับสูงอีกสองนาย แพทย์ 8 คน 

บาทหลวง 1 คน เลขานุการในเรือ  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการอีก 8 คน และยังมีเจ้าหน้าที่

ทางการทูตต่างๆ นายต�ารวจสืบสวนสอบสวน นักวิชาการและศิลปินด้านต่างๆ  

ซึ่งรวมทั้งหมดเป็นจ�านวน 844 คน 

สรุป
 การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างปรัสเซียและสยามเริ่มต้นจากการที่ปรัสเซีย

เป็นประเทศท่ีมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางด้านอตุสาหกรรมหนกัเป็นทนุอยูแ่ล้ว และสนใจ

ที่จะขยายอ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองดังเช่นประเทศมหาอ�านาจอื่นๆในยุโรป 

ปรัสเซียจึงเริ่มต้นการส�ารวจเส้นทางการค้าใหม่ๆในเอเซีย ซึ่งจริงๆแล้วสยามไม่ได้

มีบทบาทส�าคัญทางการค้าในเอเซียเท่ากับจีนและญี่ปุ่น แต่เป็นเพราะว่าสยามเผอิญ

อยู่ในเส้นทางผ่านของการส�ารวจ ปรัสเซียจึงเห็นว่าสยามอาจจะเป็นทางเลือกอีกทาง 

ในการขยายตลาดการค้าของประเทศ ทีน่่าสนใจย่ิงไปกว่านัน้กค็อื ในการส�ารวจครัง้นัน้ 

ปรัสเซยีได้มีการเตรยีมการวางแผนอย่างละเอยีดรอบคอบสมกบัฉายาของคนเยอรมนั 

โดยมีการประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ส�าหรับคนรุ่นหลังให้ได้ศึกษา คิดแก้ปัญหาต่างๆ อย่างถี่ถ้วน มีการคิดเผื่อและสนใจ

ทีจ่ะเจาะหาข้อมลูต่างๆรอบด้าน มกีารเตรยีมการเดนิทางและคัดเลือกผูส้�ารวจมาเป็นอย่างดี

เพ่ือให้การเดนิทางส�ารวจลลุ่วงและได้ผลสมัฤทธิค์ุม้กบัการเดนิทางแรมปี ส่งผลให้ผูส้�ารวจ

ให้สามารถน�าประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ๆทีไ่ด้มาเผยแพร่แก่คนในประเทศสบืต่อไป 

ท�าให้ประเทศชาตมิคีวามเจริญรุ่งเรืองและก้าวขึน้มาอยู่ในแนวหน้าของยโุรปในปัจจุบนั 

แหล่งอ้างอิง 

Stoffers, Andreas (1995 ) : Im Lande des weißen Elefanten. Die Beziehungen  

 zwischen De utschland und Thailand von den Anfängen bis 1962. 

 Altendorf: Druckerei D &M Gräbner.

เรือ่งเล่าจากเยอรมน ี (ต่อจากหน้า 6)

เรือ Frauenlob ขบวนเรือส�ารวจ

 นักศึกษาชาวกัมพูชา ซึ่งได้รับทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-  

สยามบรมราชกมุารทีีพ่ระราชทานให้กบัเยาวชนในประเทศกมัพชูา  เผยชอบภาษาไทย 

ชอบคนไทย และใฝ่ฝันจะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยในไทยมาตั้งแต่เด็ก ทุนที่ได้รับ

ครั้งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต

         น.ส.เสรยเลียะ ตุ๊ช หรือ ดาว นักศึกษาชาวกัมพูชา 

อาย ุ24 ก�าลงัศกึษาชัน้ปีที ่2 คณะมนษุยศาสตร์ เอกภาษาไทย ม.ร.  

เล่าว่าได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 168 คนที่ได้รับทุนการศึกษา

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ

ปี พ.ศ.2557 จึงตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยปัญญาซ้าด 

กรุงพนมเปญ ในขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 เพื่อเดินทางมาเรียน

ที่รามค�าแหง ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันหนึ่งในชีวิต 

 “ตอนเดก็อาศยัอยูท่ีช่ายแดนเขมรใกล้โรงเกลอื จงัหวดัสระแก้ว ได้ฟังคนไทย

พูดภาษาไทยทุกวัน รู้สึกชอบและอยากพูดและเขียนไทยได้ จนกระทั่งได้ทราบข่าว 

ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงสมัคร 

เข้าสอบข้อเขยีนและสมัภาษณ์ รู้สึกต่ืนเต้นมาก เพราะส่วนมากเป็นเด็กเรียนเก่งทัง้น้ัน

 .. การสอบชิงทุนมีผู้สมัครทั้งสิ้นกว่า 3 พันคน ต้องผ่านการสอบข้อเขียน  

3 วชิาคอืประวตัศิาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสอบสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

ของรัฐบาลกัมพูชา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 168 คนจะแยกย้ายกันไปมหาวิทยาลัย

ที่อื่นๆในไทย มีหนูที่เลือกเรียนที่รามค�าแหง ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์

คณะมนษุยศาสตร์ ม.ร. อกี 2  ท่านมาคัดเลอืกด้วย  และเพือ่นเลอืกเรยีนทีค่ณะบรหิารธรุกิจ” 

 น้องดาว กล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยความชอบภาษาไทย ชอบคนไทย และใฝ่ฝัน

จะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยในไทยมาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทุนของสมเด็จ-

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีีพ่ระราชทานให้เดก็ในประเทศกมัพชูา 

ทุนที่ได้รับครั้งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต

 “ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯพระองค์ท่านในวันที่เดินทางมาไทยเป็นคร้ังแรก 

เพื่อรายงานตัวเข้ารับทุน ท่านรับสั่งว่า ‘ให้ต้ังใจเรียน เพราะเอกภาษาไทยยาก”  

และได้เข้าเฝ้าฯ อกีครัง้ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรทีผ่่านมา  เป็นแรงบนัดาลใจ

ให้พยายามอย่างเต็มทีใ่ห้สมกบัเกยีรตทิีไ่ด้รบั  เป็นความปลาบปลืม้อย่างหาทีส่ดุมไิด้”

 “ขณะนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 สะสมหน่วยกิตได้ประมาณ 50 หน่วยกิต เรียนที ่

รามค�าแหงได้อย่างมคีวามสขุ คุน้เคยกบัเมอืงไทย โดยม ี ผศ.ดร.สายวรณุ สนุทโรทก  

ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการเรยีน มพีี่ๆ  ทีก่องกจิการนกัศกึษา 

ช่วยแนะน�าการลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละเทอม พยายามอ่านหนังสือทกุวนั ภาษาไทย 

แม้จะมคีวามคล้ายกบัภาษาเขมร แต่ไทยยงัซบัซ้อนกว่ามาก โดยเฉพาะค�าราชาศพัท์  

พยายามหัดพูดไทยให้ชัดและถูกต้อง โชคดีที่หอพักมีเพ่ือนคนไทยที่คุยภาษาไทย

และช่วยแก้ให้เมือ่พูดผดิ ต้ังใจจะเรยีนให้ส�าเรจ็ภายใน 4 ปี จากนัน้ตัง้ใจจะสมคัรเป็นล่าม 

ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ  อยากท�างานให้ประเทศไทย เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน”

สก.จัดอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” ฟรี

ภูมิใจได้เป็น นศ.ทุนสมเด็จพระเทพฯ
นศ.กัมพูชาตั้งใจทำางานทดแทนคุณแผ่นดินไทย

  ส�านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัอบรม “การสบืค้นฐานข้อมลู-

ออนไลน์” ต้ังแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

บัณฑิตศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ดังนี้

✯	 การสบืค้นฐานข้อมลูทรพัยากรห้องสมดุและแนะน�าเวบ็ไซต์ส�านกัหอสมดุกลาง 

✯	 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) และฐานข้อมูล 

 วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ 

✯	 แนะน�าฐานข้อมลูสาขากลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ จติวทิยา  

 รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

✯	 การสืบค้นข้อมูลส�าหรับงานเขียนทางวิชาการ อาทิคู่มือปฏิบัติงาน งานวิจัย- 

 สถาบัน การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ วิทยาพิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความ- 

 วิชาการ งานวิจัยอื่นๆได้อย่างมืออาชีพ 

  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมได้ต้ังแต่บัดน้ี ซึ่งสามารถจัดกลุ่มในวันที่สะดวก

โดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต�่ากว่า 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ คุณภริตา  เฉยศิริ โทร. 0-2310-8661 e-mail: parita@lib.ru.ac.th หรือ  

คุณวัชระ  ณรงค์ฤทธิเดช โทร. 0-2310-8646 e-mail: vatchara@lib.ru.ac.th 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 เมื่ อพ ้นจากภายใต ้การปกครองของรัฐบาล

เ ผ ด็ จ ก า ร ท ห า ร น า น ห ล า ย ท ศ ว ร ร ษ ข อ ง เ มี ย น ม า  

สินค้าต่างชาติหล่ังไหลเข้าประเทศอย่างมากมายในช่วง 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังท�าให้แฟชั่นโบราณอย่างรอยสัก  

ได้กลับมาอีกครั้งด้วย เพราะการสักแบบดั้งเดิมได้ถูก

ปราบปรามลงภายใต้การปกครองของอาณานิคมอังกฤษ 

และกลายเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้การปกครองของรัฐบาล

เผด็จการทหารอย่างต่อเนื่องถึง 50 ปี

     ประวัติศาสตร์อันยาวนานของน�้าหมึกบนร่างกาย 

ในเมียนมา ที่กลุ่มชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่มีอยู่เป็น

จ�านวนมากมายมหาศาลของประเทศ ถือว่าการสักนั้น

เป็นดั่งเคร่ืองคุ้มครองทางจิตวิญญาณ สัญลักษณ์ของสถานะทางสังคม และ 

เป็นยาป้องกันโรค

 ในสมัยก่อนผู้ชายเมียนมานิยมสักลาย โดยนิยมสักท่ีเอวจนถึงหัวเข่า  

สทีีใ่ช้สกัมักจะเป็นสดี�าหรือสนี�า้เงนิเข้ม และมบ้ีางทีใ่ช้สแีดง เมยีนมาเรยีกลายสกัว่า 

โท-กวีง แปลตามศัพท์ว่า วงสัก หรืออาจเรียกว่า มีงจ่อง แปลว่า ลายหมึก  

หากสักไว้รอบเอวจะเรียกว่า คาจ่อง ส่วนค�าส�าหรับ ยันต์  ซึ่งนิยมสักไว้บนกาย

เช่นกันนั้น  เมียนมาจะใช้ว่า อีง 

 มีต�านานเล่าว่าการสกันีม้มีาแต่สมยัศรเีกษตร เกดิจากนิมติของพระสงฆ์ นามว่า 

ออูตุมะสรีมีะเถร  พระรปูนีฝั้นว่าได้พบอกัขระในหนงัสอืบดุสมัฤทธิ ์ ซึง่ได้มาจาก

ท้องจระเข้  อักษรที่บันทึกนั้นเป็นอักษรวิเศษ  จึงได้มีการลอกอักษรเหล่านั้น 

ลงบนเนื้อหนังของคนด้วยสีแดงและด�า จนมาถึงในสมัยพุกาม พระนอกรีต 

ฝ่ายอเยจไีด้สกัลายอกัขระดงักล่าวให้กบัชาวบ้าน ซึง่เชือ่ว่าได้กลายเป็นธรรมเนยีม

ที่นิยมสืบต่อกันมา นอกจากนี้ข้อเขียนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จองตาตะดีงส่า 

ในปี ค.ศ. 1940 กล่าวไว้ว่าการสกัลายของเมยีนมาพบในสมยัพระเจ้าโพด่อพญา 

(ค.ศ. 1143 - 1181) วธิสีกัลายนยิมสกัจากเอวจนถงึหวัเข่า ส่วนเหตท่ีุชาวเมยีนมา

นิยมสักลายกันน้ัน เป็นเพราะในสมัยก่อน เวลาท�านาหรือออกรบผู้ชายมักจะ

ต้องนุ่งผ้าถกเขมร ลายสักจึงถือเป็นเครื่องแสดงความเป็นลูกผู้ชาย และถือว่า 

ผู้มีลายสักเป็นผู้ที่มีความอดทนและกล้าหาญ 

 ดังนั้น ผู้ชายที่ไม่สักลายมักจะถูกดูแคลน นั่นหมายรวมถึงอาจไม่เป็น 

ที่หมายปองของหญิงสาวอีกด้วย

 ในการสักลายนั้น นอกจากสักที่เอวจนถึงเข่าแล้ว ผู้ชายเมียนมายังนิยม

สกับนร่างกายส่วนอ่ืนอกี เช่น ทีต้่นคอ ไหล่ ท้ายทอย บางคนสกัไว้ตามจดุส�าคญั 

ทัว่ตวั เริม่จากหวัจรดเท้า ด้วยเชือ่ว่าเป็นการป้องกนัอนัตราย ทัง้ยงัอยูย่งคงกระพนั 

และมีอ�านาจจิต แบบที่เมียนมาเรียกว่า กายสิทธิ์ และปิยสิทธิ นั่นคือสามารถ

ทนไม้ ทนดาบ และทนโรคได้ ถ้าหากสกัทีบ่รเิวณปาก เช่ือว่าจะช่วยป้องกนัพษิทีอ่าจจะ 

ตดิมากบัอาหารได้ด้วย  และหากสกัเป็นรูปแมวจะมคีวามคล่องแคล่วว่องไว  เป็นต้น

 ส�าหรบัสกัมข้ีอแตกต่างกนัทีต่�าแหน่งสกั สแีดงจะสกับรเิวณร่างกายตอนบน

แถวหน้าอก คอและต้นแขน เป็นการสกัเพือ่ป้องกนัง ู ช่วยให้หนงัเหนยีว รวมถงึ

เพื่อความงาม รูปที่สักนิยมเป็นรูปเทพ นาค ครุฑ ยักษ์และกินรา หากเป็นสีด�า

จะสักจากบริเวณเอวลงมาถึงข้อเท้า โดยจะสักเป็นลายไม้เถา ในสมัยอังวะพบว่า

มีการใช้สีด�าสักบริเวณส่วนบนของร่างกาย

 ในอดีต หนุ่มเมียนมาทุกคนจะต้องสักลายบน 

ร่างกาย เล่ากันว่าในเวลาสักนั้น ผู้ถูกสักจะพยายาม

ไม่แสดงสีหน้าเจ็บปวดและจะไม่ร้องโอดโอย เพราะ

กลวัถกูเย้ยหยนัและน่าอบัอาย ดงัน้ัน ในเวลาสกัผูถ้กูสกั

จึงต้องขบลูกหมากไว้ที่กรามเพื่อช่วยข่มอาการเจ็บปวด 

มีผู้บรรยายความรู้สึกจากการสักไว้ว่า “พอถึงย้อยก้น

แทบอยากก่นหมอ” การสกัลายจงึเป็นเรือ่งทรมานกาย

มิใช่น้อย หากผ่านได้ก็ย่อมมีใจฮึกเหิม

 ปัจจบัุนการสกัลายท่ีเอวจนถงึหวัเข่าไม่ค่อยเป็น 

ที่นิยมของชาวเมียนมานัก การสักเป็นบางท่ีเพื่อ 

คุ้มกนัตวันัน้ยงัคงมสีบืมาจนปัจจบุนั โดยมากยงันยิม

ในหมู่ชายฉกรรจ์ หรือแม้แต่พระสงฆ์ นอกจากนี้การสักเพ่ือความงามหรือ

เพือ่ความโก้เก๋กเ็ป็นทีน่ยิมในหมูว่ยัรุน่บางกลุม่ ปัจจบุนัการบรกิารสกัลายยงัสามารถ 

พบเหน็ได้ในงานวดั แต่เป็นวธิสีกัด้วยมอเตอร์ ผูร้บับรกิารสามารถเลือกลวดลาย

ได้มากและใช้เวลาในการสักไม่นานนัก

 ความนิยมการสกัยันต์ยังพบมากในพืน้ทีช่นบท โดยเฉพาะในพืน้ทีข่องรฐัฉาน 

และพบว่าผู้ชายเมียนมาท่ีอายุเกิน 50 ไปแล้ว มักมีรอยสักไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง  

นั่นอาจเป็นเพราะเมื่อราว 30 - 40 ปีก่อน การสักยังคงเป็นที่นิยม และมักสัก 

เป็นรูปสัตว์ อาทิ งู นาค แมว นกคุ้ม และจิ้งจก ทั้งยังพบว่ามีการสักเป็นรูป

องค์เจดีย์และพระพุทธรูปหรืออาจเป็นคาถาหรืออักษร อาทิ อรหัง หรือ สัตต ิ

เป็นต้น ส�าหรบัรปูพระและเจดีย์นัน้ เข้าใจว่าสกักนัเมือ่ตอนบวชเป็นพระ สญัลกัษณ์

ทางพุทธศาสนาจึงได้กลายเป็นยันต์ไปด้วย

 ส�าหรับผู้หญิงกับการสักของสังคมเมียนมาแล้ว ต้องย้อนไปเมื่อร้อยป ี

ที่ผ่านมา ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเมียนมา การสักของหญิงสาว

ชาวเผ่าชิน ใช้การสักเพื่อบดบังความงามบนใบหน้า ชนเผ่าชินมีเอกลักษณ์อยู่ที ่

วัฒนธรรมเก่าแก่ และกลายเป็นจุดขายอย่างหนึ่งแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทาง 

ล่องตามแม่น�า้เพือ่มาเยีย่มชมความงามท่ีมลีมหายใจของท่ีนี ่ คอื บรรดาหญงิชรา

แห่งชนเผ่าชินนั่นเอง เพราะเมื่อสมัยก่อนนั้น หญิงสาวเผ่าชิน ขึ้นชื่อลือเลื่องว่า

เป็นสาวผู้มคีวามงาม งามแตะตาหนุม่ต่างเผ่า และงามมากเสยีจนกษตัรย์ิเมยีนมา

มีค�าสั่งให้จับตัวสาวงามทั้งหลายไปเป็นภรรยา หรือทาสสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวชิน

จึงคิดหาทางปกป้องลูกหลานสาว ๆ ของตนเอง ด้วยการให้เด็กสาวอายุระหว่าง 

11-15 ปี มาสักเพื่ออ�าพรางความงามบนใบหน้า กลายเป็นใบหน้าที่มีรอยสักลาย

พร้อย และอยู่ติดบนใบหน้าไปเยี่ยงนั้น จนเด็กสาวในวันนั้น กลายเป็นหญิงชรา

เช่นที่เราพบในตอนนี้ 

 แม้จะเป็นการสักเพื่ออ�าพรางความงามบนใบหน้า แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวชิน 

ก็บอกว่า สมัยก่อนหนุ่มๆ ในหมู่บ้านจะไม่ยอมแต่งงานกับหญิงสาวใดที่ไม่มี

รอยสักบนใบหน้าเด็ดขาด  เพราะพวกเขาเปรียบรอยสักเหล่านั้น ว่าเป็นส่ิงที่

แสดงถึงความงามที่หญิงสาวที่มีมากเสียจนต้องอ�าพรางเอาไว้นั่นเอง 

 ลวดลายการสักบนใบหน้าของชนเผ่าชินน้ัน ประกอบด้วยเส้นสาย 

ลายขนาดที่ลากผ่านทุกบริเวณบนผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาก แก้ม จมูก คาง 

เปลือกตา บริเวณเดียวที่เว้นว่างไว้เห็นจะมีแต่เพียงริมฝีปากเท่านั้น นอกจากนี้

ภายในเผ่าชินเองก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ อีกมากมาย 

เมียนมากับการสัก

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 10)
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ถาม  นักศึกษา Pre-degree เมื่อเรียนสอบผ่าน 

ทกุกระบวนวิชาในหลกัสตูรแล้ว จะต้องแจ้งจบการศกึษา

ได้หรือไม่  

ตอบ นักศึกษา Pre-degree หรือนักศึกษาที่เรียน

รายกระบวนวชิา ไม่มสีทิธิท์�าเรือ่งจบการศกึษา นกัศกึษา 

Pre-degree จะจบการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อน�าวุฒิการศึกษา

ตัง้แต่มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าหรอืสงูกว่า 

มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่อีกคร้ังหน่ึงและเทียบโอนวิชา 

ทีส่อบผ่านจากรหสั Pre-degree จงึจะสามารถจบการศกึษาได้ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเร่ืองการ

ขอส�าเร็จการศึกษาของผู ้เคยเป็นผู ้เข้ารับการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree) (กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอนและมีหน่วยกิต

ครบหลักสูตรในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี) 

 เนือ่งจากมผู้ีเคยเป็นผูเ้ข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) สมัคร

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่และประสงค์จะใช้สิทธิ์เทียบโอน

หน่วยกิตพร้อมกับขอส�าเร็จการศึกษา เนื่องจากม ี

หน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันที่สมัครเข้าเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 เพื่อให้การขอใช้สิทธิ์ เทียบโอนหน่วยกิต 

ของผู ้เคยเป็นผู ้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ที่สมัคร

เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีหน่วยกิตสะสม

ครบหลักสูตรในวันสมัครจะขอส�าเร็จการศึกษาได้ 

ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา และวันส�าเร็จการศึกษา 

พ.ศ. 2540 เช่นเดียวกับนักศึกษาท่ีใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

หน่วยกิตตั้งแต่ 2 รหัสขึ้นไป คือต้องลงทะเบียนเรียน

เพิม่เตมิโดยผ่านความเหน็ชอบของคณบดี หรือผู้ท่ีคณบดี

มอบหมายทีน่กัศกึษาสงักดั ในภาคทีส่มคัรเข้าเป็นนกัศกึษา

ไม่ต�า่กว่า 6 หน่วยกติ และต้องสอบได้อกัษรระดบัคะแนน

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 16.7 คือ 

A B+ B C+ C D+ D และข้อ 16.4.4 คือ ต้องมีระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ ์

ขอส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้ 

 เมือ่นกัศกึษาสอบผ่านครบหลักสูตร และยังม ี

สถานภาพการเป็นนักศึกษา Pre-degree อยู่ เมื่อสมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าแล้ว 

จะท�าเรื่องจบหลักสูตรเลยไม่ได้ ต้องลงทะเบียนและ

สอบให้ได้อย่างน้อย 6 หน่วยกติก่อน จงึจะจบการศกึษา

ในภาคที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยข้างต้น 

ถาม  ถ้าเราสอบ e-Testing ผ่านแล้ว แต่เราไม่พอใจ

กับเกรดที่ผ่าน เราสามารถไปสอบภาคปกติได้ใหม ่

ในเทอมเดียวกันได้หรือไม่ แล้วต้องท�าอย่างไร และ 

ถ้าสอบผ่าน e-Testing ได้เกรด D หรือ D+  จะสามารถ

ลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคนั้นได้หรือไม่ กองบรรณาธิการ

    

 การจดัต้ังห้องสมดุวทิยาเขตบางนาด�าเนนิการ 

ควบคู ่กันไปกับการจัดตั้ งวิทยาเขตบางนา  

กล่าวคือในปี พ.ศ. 2523 ส�านกัหอสมดุกลางได้จัดตัง้

คณะกรรมการด�าเนินงานห้องสมุดวิทยาเขตขึ้น 

ประกอบด้วยหวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของส�านักหอสมุดกลาง 

และผู้ที่สนใจจะช่วยงานห้องสมุดรวม 14 คน  

เพือ่รบัผดิชอบในการวางแผน และด�าเนนิงานจดัตัง้ 

ห้องสมดุวทิยาเขต  โดยมฐีานะเป็นฝ่าย  สงักดัส�านกั-

หอสมดุกลาง  ในระยะแรกได้ใช้อาคารเรยีนชัน้เดยีว 

หลังที่ 11 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร 

เป็นอาคารห้องสมุดชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 

ห้องสมุดวิทยาเขตขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด 

จากอาคารเรียนชั้นเดียวหลังที่ 11 ไปยังชั้นล่าง

ของอาคารเรียน 5 ชั้น คือ อาคารคนฑี (KTB) 

ในปี พ.ศ. 2527 วิทยาเขตบางนาได้เปิดสอนให้แก่ 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 มาเรยีนโดยใช้อาคารเรยีน 5 ชัน้  

3 หลัง เป็นสถานที่เรียน  พร้อมกับให้แต่ละหน่วยงาน 

เลือกที่ท�าการของตนเอง  ห้องสมุดวิทยาเขตได ้

อาคารเรยีนรวม 5 ชัน้ หลงัที ่1 คอื อาคารพระมาส 

(PRB) เป็นห้องสมดุชัว่คราว โดยใช้เนือ้ทีใ่นชัน้ที ่6 

ทางขึ้นดาดฟ้า ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 4 ครึ่งด้านหลัง 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 4,918.5 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน

และบริการ 1,443 ที่นั่ง  มีทางเข้าออกอยู่ที่ชั้น 5 

ด้านหน้าของอาคาร มีชื่อเรียกเต็มว่า “ห้องสมุด

วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์-สุวรรณนภาศรี” หรือเรียก

ย่อว่า “ห้องสมุด วปส.” เริ่มเปิดบริการครั้งแรก

พร้อมกับการบรรยายวันแรกของมหาวิทยาลัยใน

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2527 คอืวนัที ่2 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2527  

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

วิมล  ชีวะธรรม

          ในปี พ.ศ. 2533 มกีารปรบัปรงุแบ่งส่วนราชการ

ในส�านักงานอธิการบดีใหม่ เป็นกองงานวิทยาเขตบางนา 

ดังนั้นห้องสมุด วปส. จึงขอเปลี่ยนชื่อตามกองงาน- 

วิทยาเขตบางนา เป็นห้องสมุดวิทยาเขตบางนาหรือ 

ห้องสมุด วข. ต่อมามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ 

แผ่นดินประจ�าปี  2534  เพื่อจัดสร้างอาคารห้องสมุด

วทิยาเขตเป็นการถาวรโดยใช้บรเิวณท่ีว่าง ข้างอาคาร 

อ�านวยการของกองงานวิทยาเขตบางนาเป็นสถานท่ี 

ก่อสร้างอาคารห้องสมุดวิทยาเขตเป็นอาคารเอกเทศ

สูง 4 ช้ัน มีช่ือเรียกอาคารว่า “อาคารห้องสมุด

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา” เริ่มเปิด

ให้บรกิารในวนัพธุที ่11 มกราคม 2538  มพีืน้ทีบ่รกิาร

รวม  4,768  ตารางเมตร 

 ปัจจุบันส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  

1. ส�านกังานเลขานกุาร 2. ฝ่ายจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 

3. ฝ่ายบริการสารสนเทศ 4. ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด 

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ได้ถูกจัดอยู่ในฝ่ายบริการ-

สารสนเทศ  และเปลี่ยนเป็นงานบริการสารสนเทศ

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา  ซึ่งภายในอาคารมีการจัด 

และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าเข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก 

พร้อมทั้งมีบริการต่าง ๆ   เช่น ค้นหาหนังสือ  สืบค้น-

ข้อมลู  ฟังค�าบรรยายกระบวนวชิาต่าง ๆ   และบรกิาร Wi-Fi  

เบญจลักษณ์ นวรัตน์. (2545). รายงานการวิจัย  

 เรือ่ง พฒันาการส�านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง. กรงุเทพฯ: ส�านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง.

ตอบ ข้อดีของการสอบ e-Testing 

 1. นักศึกษาสามารถเลือกวัน-เวลาสอบได้เอง

 2. เป็นการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 3. เมื่อสอบเสร็จจะทราบผลสอบทันที

 4. จะมสีลปิรบัรองผลการสอบให้ไว้เป็นหลกัฐาน

 5. ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบ

ตามตารางสอบไล่ได้ตามปกติ

 ดังนั้น เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน เมื่อสอบแบบ  

e-Testing แล้ว นกัศกึษาไม่ต้องเข้าสอบในภาคปกตนิัน้แล้ว

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ข้อ 5  “ให้เพิ่มความ

ต่อไปนี้ เป็น 16.9 ข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2555”

 - 16.9 กรณีทีไ่ม่ผ่านการวดัผลและการประเมนิ

ผลการศึกษามหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้ง

ต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษา

ที่สอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน

 เมือ่นกัศกึษาสอบได้เกรด D หรอื D+ จะเข้าสอบ 

e-Testing แล้ว จึงไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อม

ในเทอมนั้นได้

 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการรีเกรดให้สูงขึ้น 

มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 16.5.3 ได้ก�าหนดไว้ว่า 

“นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะ

กระบวนวิชาที่ ได ้ผลการสอบต�่ากว ่าอักษรระดับ

คะแนน C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนน

สูงสุดเพียงครั้งเดียว“

 ดังน้ัน นักศึกษาสามารถลงวิชาดังกล่าวที่ได้

เกรด D หรือ D+ เพื่อสอบปรับได้ แต่ต้องลงทะเบียน 

ในภาคปกติหรือภาคฤดูร้อนเท่านั้น

บรรณานุกรม
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ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยฯ

 โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่ให้องค์ความรูใ้นหลายศาสตร์ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัตลาดทางการเงนิ         ทัง้เรือ่งกฎหมายการเงนิ 

การธนาคาร การบญัช ี ภาษอีากรและกฎหมายต่างๆ

ซึ่งเกี่ยวข้องจากวิทยากรชั้นน�าของประเทศ อาทิ 

ศาสตราจารย์พเิศษ กติพิงศ์ อรุพพีฒันพงศ์ Chairman, 

Baker&McKenzie Thailand  ศาสตราจารย์พเิศษ วชิยั 

อรยิะนนัทกะ ผูพ้พิากษาอาวโุส ประจ�าศาลทรพัย์สนิ-

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และ Mr.Shohei 

Sasaki  Partner and Head of Bangkok Office, Nagashima 

Ohno & Tsunematsu (Thailand) Co.,Ltd. มาให้ความรู ้

อันเป็นการพลิกโฉมหน้าเดิมของมหาวิทยาลัย

จากที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่แล้วในวงการ

ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา 

 การอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม- 

9 ตุลาคม 2559 วันและเวลาอบรม ในวันอังคาร 

คณะนติศิาสตร์จดัอบรมฯ (ต่อจากหน้า 1)

  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จาก Florida State 

University   สหรัฐอเมริกา 

  ภายหลังส�า เร็จการศึกษาได้กลับมารับ-

ราชการต่อ เป็นศึกษานิเทศก์ ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียน

ของกรมวิสามัญศึกษา 10 ปี  ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง

เลขานุการกรม กรมวิสามัญศึกษา (2508) ท�างานอยู่ 3 ปี 

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการกอง กองการสัมพันธ์-

ต่างประเทศ สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง-

ศึกษาธิการ จนกระท่ังพ.ศ. 2515 ลาออกจากราชการ 

มารับราชการต่อที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จนถึง 

พ.ศ. 2524   

  อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง ได้ละสังขาร 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช  

ก�าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. 

และก�าหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 

2559 เวลา 14.00 น.

 คือสายน�้าอันเย็นฉ�่าทุกยามเอ่ย
     คือสายลมร�าเพยยามนึกถึง
     คือแสงธรรมส่องใจในค�านึง
     คือผืนดินหนักอึ้งด้วยถึงธรรม
   เป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้ปฏิบัติ
  ทุกความคิดฉายชัดและชื่นฉ่�า
  เดินทางท่องมายาวนานผ่านทรงจ�า
  สอนทุกค�าสวยสุนทรีย์มีแสงใจ
 เป็นศิษย์หลวงพ่อชาและพุทธทาส
     ปฏิบัติอย่างองอาจและแจ่มใส
 เขียน “ท�าไม สวนโมกข์ สวนโมกข์ ท�าไม”
 ชี้เส้นทางก้าวไกลไม่ลังเล
  ชื่อ อาจารย์คุณรัญจวน อินทรก�าแหง
      ทะลุด่านผ่านก�าแพงไม่หักเห
  สยบกายน้อมใจไม่รวนเร
  ทั้งชีวติทุ่มเทเพื่อธรรมา
     ยิ่งนานยิ่งงดงามธรรมก�าหนด
     ยิ่งนานยิ่งธรรมรสยิ่งแก่กล้า
     ยิ่งนานยิ่งนิ่งสงบสยบอัตตา
  ศิษย์ขอกราบคารวา ครรูัญจวน

ด้วยอาลัยยิ่ง
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3 พฤษภาคม  2559    

ม.ร.อาลยั ฯ (ต่อจากหน้า 3)

โดยแต่ละกลุ่มย่อยก็จะมีลวดลายการสักใบหน้าที่

แตกต่างกันออกไป จึงท�าให้เราสามารถระบุได้ทันที

ว่าเป็นหญิงจากเผ่าชินกลุ่มไหน โดยการสังเกตจาก

ลายสักบนใบหน้านั่นเอง 

 แต่ปัจจบุนัน้ี การจะหาดหูญิงเผ่าชนิทีมี่รอยสัก 

บนใบหน้า เหน็จะไม่ใช่เรือ่งง่ายนกัเสยีแล้ว เดก็สาว 

เผ่าชนิรุน่ใหม่ๆ ไม่มใีครอยากสกัใบหน้ากนัอกีต่อไป 

เพราะการสักนั้นมีแต่ความเจ็บปวด กว่าจะสักครบ 

ทั่วทั้งใบหน้า อาจกินเวลาถึง 2 วัน หลังจากนั้น 

ผู้ถูกสักก็ต้องนอนระบมไปอีกหลายวัน ไม่สามารถ

ขยบัใบหน้าหรอืแม้แต่กะพรบิตาได้ เพราะผวิหนงันัน้ 

บวมจนตงึไปหมดน่ันเอง รวมทัง้ตอนน้ีก็ไม่มีกษัตรย์ิ

องค์ไหนจะมาจับตัวพวกเธออีกต่อไป ทั้งรัฐบาล

ทหารเมียนมายังเคยออกกฎห้ามไม่ให้ชนเผ่าต่างๆ 

ท�าการสกัใบหน้า เพราะเหน็เป็นวฒันธรรมทีดู่ป่าเถือ่น

อีกด้วย

 ทางการเมียนมายังให้ความส�าคัญกับการสัก 

เพราะเคยมนีกัท่องเท่ียวสกัรูปพระพุทธรูปท่ีขา ทางการของ 

เมียนมาเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการเหยียดหยาม 

ชาวพุทธ อันเป็นเชื้อไฟที่สามารถปะทุความขัดแย้ง 

ทางศาสนาทีม่อียู่แล้วจงึถกูเนรเทศออกนอกประเทศไป

 ปัจจุบนั ช่างสกัก�าลงัฟ้ืนฟูรปูแบบ และลวดลาย

รอยสกัดัง้เดมิด้วยการใช้เคร่ืองไม้เครือ่งมอืทีท่นัสมยั

ทีป่ลอดภยักว่าการใช้อปุกรณ์แบบเก่า เพือ่ไม่ให้รอยสกั

รูปแบบดั้งเดิมสูญหายไป 

 สิง่ทีแ่ตกต่างออกไปในวนันี ้ คอื คนหนุม่สาว

ก�าลังเลือกแบบที่เป็นตัวของตัวเอง พวกเขาก�าลัง

เลือกรอยสักท่ีมคีวามหมาย แม้ว่ารอยสักยังคงได้รับ

ความนิยมในหมู่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

 เวลายิ่งก้าวเดินไปข้างหน้า ลวดลายรอยสัก 

แบบดั่งเดิมคงย่ิงถดถอยและล้มหายตายจากไป 

ตามวันเวลาหากปราศจากการเหลียวแล ซึ่งเป็น

เรื่องธรรมดาท่ีต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมใดท่ีไม่ได้ 

รับการสานต่อ ก็ย่อมเลือนหายไปตามกาลเวลา  

แต่อย่างน้อยตอนนีค้วามงามของน�า้หมกึบนร่างกาย 

กย็งัได้รบัการต่อลมหายใจ และประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน

ก็ได้ฟื้นคืนชีวิตอย่างโลดเล่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

นานาสาระฯ (ต่อจากหน้า 8)   

รามฯ พังงาบริการชุมชน

และพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ 

เวลา 09.30-17.00 น. ระยะเวลาอบรม 147 ชั่วโมง 

อบรม ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชด�าริ กทม. และ

ดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานการบริการ- 

ด้านการลงทุน (OSOS)

        เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ - 

30 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัคร

ออนไลน์ที่ www.abfl.org หรือสมัครด้วยตนเอง 

ที่ ศูนย์กฎหมายไทย คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร.0-2310-8205-8 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวดัพงังา จดัโครงการ “ฝึกอบรมผ้ามัดย้อมให้แก่ 

ชมุชน” โดยม ีรศ.ดร.สมพล ทุง่หว้า รองอธกิารบดี

ฝ่ายวทิยบริการจงัหวดัสงขลา ปฏบิตัริาชการแทน 

อธกิารบด ีบรหิารงานสาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัพงังา 

เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี อ.ดร.ผกาพันธ์  

อนิต๊ะแก้ว จากภาควชิาคหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. 

บรรยายให้ความรูเ้รือ่ง “การบรรจภุณัฑ์ผ้ามดัย้อม” 

และการบรรยาย “ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการท�า 

ผ้ามดัย้อม” โดยวทิยากรจากศนูย์วจิยัและพฒันา- 

การเกษตรภูเก็ต ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชุมชน

ชาวต�าบลท้ายเหมืองที่อยู ่ติดหาดท้ายเหมือง 

ส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาท่องเที่ยว 

และรบัประทานอาหาร ดงันัน้ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัพงังา ซึง่เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ 

ในท้องถิน่นี ้ ได้เลง็เห็นความส�าคัญและจดัฝึกอบรม 

ให้ชุมชนเกิดรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แก่ชมุชน เมือ่วนัที ่25 เมษายน ที่ผ่านมา



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ 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

   

กิจกรรมรามฯ - เพชรบูรณ์

 “รดน�า้ ด�าหัว วนัปีใหม่ไทย” มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “รดน�้า ด�าหัว  

วันปีใหม่ไทย” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และให้

นักศึกษา เจ้าหน้าที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญู

ต่อผูใ้หญ่ รวมทัง้เพือ่อทุศิส่วนกศุลให้กบัผูล่้วงลบั 

โดยม ีนางลกัขณา ยงไสว หัวหน้าสาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

ในพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทานพร้อม

ปัจจยัพระสงฆ์ จ�านวน 5 รปู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ 

 ตรวจสุขภาพสายตา นางลักขณา ยงไสว 

หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

เพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ “การให้บริการ 

และแนะน�าเก่ียวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 

(ตรวจสุขภาพสายตา)” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนรักษาและป้องกันปัญหา

สุขภาพสายตา แก่ผู้ที่ขาดโอกาส และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ชุมชน 

ได้รู้จักเพ่ิมมากข้ึน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เร่ือง 

การดูแลสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุจากโรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า คือ นางภัสดาภรณ์ เบ้าสุด 

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ  และอาจารย์ฐิติกา  เกาะหมาน 

อาจารย์คณะทัศนมาตรศาสตร์ พร้อมคณะนักศึกษา ม.ร. 

ร่วมเป็นวิทยากร ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตา ให้กับ 

ประชาชนชุมชนบ้านห้วยกอก บ้านฝายนาแซง และ 

ชุมชนบ้านติ้ว อ�าเภอหล่มสัก จ�านวน 100 คน 

ณ อาคารอเนกประสงค์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ-

จังหวัดเพชรบูรณ์

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีน่ังสอบ  รหัสประจ�าตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็น 

รายช่ือของนักศึกษาแต่ละคน  และน�าไปติดท่ีน่ังสอบได้ 

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร 

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือ

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  

ก่อนลงลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา

ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชา 

ในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

ม.ร.สอบภาคฤดรู้อน ฯ (ต่อจากหน้า 12)

พร้อมเปิดเวท ี ประกวด RU Young Talent ครัง้ที ่ 2  

(รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2

 ภายในงานมีนิทรรศการแนะน�าการเรียนการสอน  

แนะแนวการศึกษากับการเลือกสาขาวิชาและคณะ

ที่ตรงใจ โดยส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล (สวป.) บริการตรวจสุขภาพตาจากคณะ

ทัศนมาตรศาสตร์ บริการนวดแพทย์แผนไทยและ

การศกึษาต่อ โดยสาขาวชิาแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์

 ตลอดการจัดงานทั้งสามวัน มีการแสดงของ 

นักศึกษา RU Chorus   RU Band  วงดนตรีโฟล์คซอง 

แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย จ า ก ค ณ ะ

ศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่ม RU STEP วิทยาเขตบางนา 

วงดนตรีจากวงซูเปอร์สปริงบอร์ด และวงอโศก 

และศิลปินรับเชิญ “หยก รณพร” ศิษย์เก่าคณะ-

ศิลปกรรมศาสตร์ ดาวดวงใหม่ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยม 

เจ้าของรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 10 ซึ่งได้รับ

ความสนใจจากผู้ปกครอง นักศึกษา นักเรียนและ

ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม และสอบถามเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมตัวในการ

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

 นอกจากนี้ ยังมีการประกวดรายการ RU 

Young Talent ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2) เวทีประกวด 

ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย จ�านวน 10 ทีม ที่ผ่าน 

การคัดเลือกรอบแรกจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โดยทมีทีผ่่านเข้ารอบชงิชนะเลศิครัง้นี ้ จ�านวน 5 ทมี

ได้แก่ 1)ทมี RD Talent  โรงเรยีนราชด�าร ิ2) ทมี P.T.K. Show 

โรงเรยีนปากท่อพทิยาคม จังหวดัราชบรุ ี 3)ทีม X-Zy 

โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสน)ี 4)ทมี The Elegance 

โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศนมิติรใหม่ และ 5) ทมี BOY 

THE ACTS โรงเรยีนนวมินทราชนิทูศิ บดนิทรเดชา 

 ซ่ึงทัง้ 5 ทมีนีจ้ะแข่งขนัในรอบชงิชนะเลศิ ที่ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าวในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

ต่อไป

 นกัเรยีน นกัศกึษาหรอืผูท้ีส่นใจข้อมลูการเรยีน

การสอนและศึกษาต่อที่ ม.รามค�าแหง ยังสามารถ

ร่วมกิจกรรม “RU Road Show 2016” ได้อีก 1 ครั้ง 

วันที่  6-8  มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

ลาดพร้าว บริเวณชั้น 1 โซนเอ สอบถามรายละเอียด 

โทร. 0-2310-8045-7 หรอื Facebook : PR Ramkhamhaeng 

University 

ม.ร.จดังานฯ (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

   
 

 นายคมสัน  บุ้งทอง  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธีท�าบุญเลี้ยงเพลพระ ในโอกาส 

ครบรอบ 5 ปีโรงอาหารอาคารนพมาศ จัดโดย คณะกรรมการ 

โรงอาหารอาคารนพมาศ และผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ 

โดยมี บุคลากร นักศึกษาและผู้ใช้บริการ ร่วมพิธี และ 

รับประทานอาหารร่วมกัน เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559  

ณ โรงอาหารอาคารนพมาศ

 โอกาสน้ี นายคมสัน  บุ้งทอง กล่าวว่าพิธีท�าบุญ 

ครบรอบ 5 ปีโรงอาหารอาคารนพมาศ แสดงให้เห็น 

ถึงความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบการร้านอาหาร 

และคณะกรรมการดูแลโรงอาหาร ถึงการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกัน ถือเป็นนิมิตหมายท่ีดีในการท�างานร่วมกัน 

และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  

ผู้ประกอบการ นักศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ 

ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพราะทุกคนเปรียบเสมือน 

พ่ีน้อง ลูกหลาน ผูกพันกันเป็นลูกพ่อขุนรามค�าแหง 

ด้วยกัน หากมีสิ่งใดที่องค์การนักศึกษาสามารถ 

ช่วยเหลือได้ ก็ยินดีร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ

 

 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง สะเต็มศึกษา 

(STEM Education) โดยมี 

Prof. Dr. Edward M. Reeve,  

Professor and teacher educator 

in area of Technology and 

Engineering Education (TEE) 

at Utah State University (USU) 

เป็นวิทยากร ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12  

อาคารใหม่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 การจัดงานครั้ งนี้ เพื่อผลักดันแนวทาง 

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่วงการศึกษาไทย ซ่ึง สเต็มศึกษา (STEM Education) 

เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการ

ความรู้ด้านสหวิทยาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการน�า

ความรู้เน้ือหาท้ัง 4 วิชาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

สามารถพัฒนากระบวนการท�างานใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันและการพัฒนาองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

สอบถามรายละเอียดท่ี สภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรี-

อินทราทิตย์ ม.ร.โทร.0-2310-8881  

ม.ร.เชิญร่วมฟัง 

STEM Education 16 พ.ค.น้ี

ทำ�บุญครบรอบ 5 ปีโรงอ�ห�รนพม�ศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และคณะผู้บริหาร ม.ร. 

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ณ วัดเทพศิรินทราวาส

  นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร.ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็น

นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย

   
  “ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงอาหาร  

ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ท่ีร่วมมือกัน

จัดพิธีท�าบุญในครั้งนี้ ขอให้ทุกความร่วมมือเป็น 

นิมิตหมายอันดี ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” 

   
 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดสอบภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม  - 1 

มิถุนายน 2559 รวมท�าการสอบ 8 วันโดยสอบ 

วันละ 2 คาบเวลา คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. 

คาบบ่ายเวลา 14.00 -16.30 น.

 ✎สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1   อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, 

   VKB และ VPB

รามฯ 2 อาคาร  BNB801- 803, KTB 

✎สถานที่สอบพิเศษ

 สถานทีส่อบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชมุ- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 สถานทีส่อบพระภกิษ-ุสามเณร  สอบซ�า้ซ้อน 

อาคารเวียงค�า101 (VKB 101) รามค�าแหง 1

 ✎การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปีสามารถ 

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อรับได้ตามสถานที ่

มหาวิทยาลัยก�าหนด  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  - 

1 มิถุนายน 2559 ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่งดังนี้ 

ในเวลาราชการ ดังนี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 รามค�าแหง 1          

 2. กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามค�าแหง 2

       นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย

จัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย คืออาคารเวียงผา ช้ัน 1 

สถาบันคอมพิวเตอร์  ต้ังแต่วันท่ี  16  พฤษภาคม  2559

 3. จากระบบ INTERNET  ท่ีเว็บไซต์  www.ru.ac.th 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซึ่ง 

นักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ 

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้ แต่ไม่สามารถ 

ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ 

และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559

 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

กระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่ 

รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่งานจัดสอบ 

ฝ่ายจัดสอบ อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1  

ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559

ม.ร. สอบภาคฤดูร้อน/2558
25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559

(อ่านต่อหน้า 11)


