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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๕๑

วันที่	๒	-	๘	เมษายน	๒๕๖๑

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

พระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต

มีพระมหากรุณาแก่ชาวรามฯ	อยู่เป็นนิจ

ทูลกระหม่อมสถิตอยู่ในหัวใจรามฯ

๒	เมษายนมงคลสวัสดิ์

กราบพระบาทพระเทพรัตนฯกันล้นหลาม

ธ	ปกเกศปกเกล้าฯ	เราทุกยาม

ทุกเขตคาม	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

อธิการบดี ม.ร. ทูลเกล้าฯ ถวายเมลอน 
จากศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

   
 
             

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง เบกินักศึกษากมัพชูา จ�านวน 11 คน ซึง่ได้รบัพระราชทานทนุการศึกษา 

จากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี มาศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง เฝ้าฯ รบัเสด็จฯในพธีิพระราชทานปรญิญาบัตร เม่ือวนัที ่ 23 มีนาคม 2561  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับสั่งกับนักศึกษากัมพูชาว่า 

ทราบจากรายงานว่านักศึกษาบางคนมีผลการเรียนดี เป็นที่น่าพอใจและขอให้

นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และนักศึกษาทุน

พระราชทานทุกคน

  ส�าหรบั นักศึกษากัมพชูาทุนพระราชทานท้ัง 11 คน ดังกล่าว ได้เข้าศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2560 ประกอบด้วย 

น.ส.สิรริตัน์  ฤทธิ ์(คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการท่องเทีย่ว) น.ส.เสรยเลยีะ  ตุ๊ช 

(คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย) 

นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทาน 
เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทูลเกล้าฯ ถวายผลเมลอน จ�านวน 4 ลกู ท่ีแกะสลกัค�าว่า “ตาม” “รอย” “พอ” “เพียง” 

พร้อมภาพวาดสัญลกัษณ์โครงการในพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดุลยเดช และข้าวหอมมะลิแดงอนิทรย์ี แด่สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง รุน่ที ่ 43 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชมุ-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิม่รกัษา  รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบริการจงัหวดัปราจนีบรีุ 

เปิดเผยว่าผลเมลอนและข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ที่ทูลเกล้าฯถวายแดส่มเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ปลูกข้ึนในแปลงเกษตรอินทรีย์ ท่ีศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

ตามแนวพระราชด�าริ ต�าบลบ้านสร้าง อ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต ้

การด�าเนินโครงการของสาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน (อ่านต่อหน้า 11)

๒	เมษายน	๒๕๖๑	วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 การเข้าสู่ต�าแหน่งประธานศาลฎกีา

ของอาจารย์ชพี  จุลมนต์  นักศึกษารุน่ท่ี ๑  

และนิติศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกของคณะ-

นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ก่อให้เกิดความคึกคักในหมู่ชาว- 

นิติศาสตร์รามค�าแหง ตามสมควร

  เน่ืองเพราะ เมือ่ต้นเดือนกมุภาพนัธ์ 

๒๕๖๑  สมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์  มหาวทิยาลยั 

รามค�าแหงได้ท�าพิธีเปิดท่ีท�าการสมาคม 

ณ อาคารหน้าโรงแรมอเล็กซานเดอร์  

ใกล้สี่แยกล�าสาลี  ถนนรามค�าแหง

 ในวันนั้น  “ข่าวรามค�าแหง” ได้พบ 

ชาวนิติศาสตร์  รามค�าแหงมากหน้าหลายตา 

 นับแต่  ท่านองคมนตรีและนายก-

สภามหาวิทยาลยัรามค�าแหง  อาจารย์วริชั  

ชนิวนิิจกลุ  ซ่ึงให้เกียรติเป็นประธานในพธีิ 

เปิดสมาคม และแสดงปาฐกถาทีน่่าสนใจ

 ท่านอธิการบดี  ผูช่้วยศาสตราจารย์

วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  ให้เกยีรติกล่าว- 

แสดงความยินดี

 ส่วนบรรดาศิษย์เก่า  โดยเฉพาะท่ีถอืว่า

เป็นก�าลังหลักในสมาคมแห่งนี้ก็คือ

 พลต�ารวจตรีนิพนธ์  ภู่พันธ์ศรี  

อาจารย์เสร ี สุวรรณภานนท์  อาจารย์ประมาณ 

เรอืงวฒันะวณิช  อาจารย์ถวลัย์  รยุาภรณ์

     คุณประเดิม  ด�ารงเจริญ  คุณสุวัตร  

อภัยภักดิ์  คุณสมพร  ด�าพริก

        ฯลฯ   ฯลฯ

 ที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือได้ยินศิษย์เก่า

กล่าวกันว่า

         จะช่วยกนัสร้างชือ่เสียงให้นิตศิาสตร์ 

รามค�าแหง

 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝากบัณฑิตรามฯ ใช้ความเพียร 

พยายามสร้างคุณงามความดี ด�ารงตนในวชิาชพีของตนเอง ในโอกาสเข้ารบัพระราชทานปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นายกฤษฎา บุญราช ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อปี 2522 ถือเป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์คนแรก 

ที่ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2558-2560 ก่อนขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบัน

 รมว.เกษตรฯ เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิจาก 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งเป็นสถาบันที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ี

และเป็นจดุเริม่ต้นของการก้าวสู่อาชพีรบัราชการในสายนักปกครอง จากนายอ�าเภอ 

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 

และปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามล�าดับ

 นายกฤษฎา กล่าวถงึมุมมองต่อ ม.รามค�าแหงว่าในอดีตน้ันหลายคนมองว่ารามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลัย

ท่ีเปิดกว้าง ท�าให้มีผูค้นเข้ามาศึกษาอย่างหลากหลาย แต่เม่ือผูค้นเหล่าน้ันได้จบเป็นบัณฑิตออกไปท�างานแล้ว 

ความหลากหลายได้สร้างจุดแข็ง ท�าให้พวกเขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัย เมื่อออกไปสู ่

สังคมภายนอกท�าให้บัณฑิตของรามค�าแหงสามารถด�ารงตนและปฏิบัติหน้าท่ีในการท�างานได้อย่าง

แข็งแกร่ง

 “ขอฝากหลกัการท�างานแก่บณัฑติรามฯด้วยว่าขอให้มคีวามเพยีรพยายามในการปฏบิติัหน้าท่ีของตนเอง 

เหมือนดังบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ที่สอนให้คนไทยมีความเพียรพยายามในการกระท�าความดี ซึ่งคุณงามความดีที่ได้สร้างมาจะส่งผลให้บัณฑิต

ประสบความส�าเร็จในวิชาชีพทั้งผู้ที่ท�างานในภาครัฐและเอกชน”

 ทั้งนี้ ระหว่างรับราชการ นายกฤษฎา บุญราช ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่นหลายรางวัล อาทิ 

รางวัลนายอ�าเภอดีเด่น (นายอ�าเภอแหวนเพชร) โล่เกียรติคุณด้านการปราบปรามยาเสพติด จากหน่วยงาน

ด้านการปราบปรามยาเสพติดสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย รางวลัพลเมืองคนกล้า จากสถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ 

และศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ส�าหรบัความส�าเรจ็ในด้านอืน่ๆ เช่น ได้รบัประกาศนียบตัรด้านการบรหิารการพฒันาโดยการมีส่วนร่วม 

จากมหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม โดยทนุจากสถานทตูสหราชอาณาจักร ประกาศนยีบัตรด้านการบริหารจัดการ

ความม่ันคง ณ สถาบัน APCSS รฐัฮาวาย โดยทนุสถานทตูสหรฐัอเมรกิา และประกาศนยีบตัรด้านการบรหิารงาน

ภาครัฐและท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา โดยทุนส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ-

พลเรือน (ก.พ.)

“รมว.เกษตรฯ	กฤษฎา”	ฝากบัณฑิตรามฯ

ใช้ความเพียรพยายามดำารงตนในวิชาชีพ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑

มหาบัณฑิตพิการไร้แขน กับหัวใจที่แข็งแกร่งสู้อุปสรรค
 แม้กายไร้แขนจะชูชัน ไร้มือจะหยิบจับ ชีวิตถูกก�าหนดให้มีส่ิงท่ีเพียบพร้อม

ที่สุดคือ “หัวใจ” หญิงสาวชาวหนองบัวล�าภูใช้หัวใจฟันฝ่าทุกอุปสรรค วิ่งเข้าหา

โชคชะตาที่เธอต้องการก�าหนดเอง จนในวันนี้ วันที่สังคมต่างชื่นชมและยอมรับ

ในความสามารถของมหาบัณฑิตไร้แขน ผู้วาดฝันความส�าเร็จให้ตนเองถึงที่สุด

 พัชรมณฑ์ เสวะนา คว้าปริญญาใบท่ี 2 ในฐานะมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ยื่นปริญญาบัตรให้ที่ซอกคอ โดย

ไม่ถือพระองค์  เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นท่ี 43 

พร้อมกับเพื่อนบัณฑิตหลายพันคน

 นับเป็นความปล้ืมปิติและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตและ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอย่างหาที่สุดมิได้ 

 ในโอกาสท่ีน่ายินดีเช่นน้ี ไม่มีเหตุผลใดท่ีเราจะไม่เอ่ยยกย่องความกล้าแกร่ง

ของหญิงสาวท่ีพยายามท�าตามความฝันด้วยสองเท้า พัชรมณฑ์ เร่ิมต้นทางการศึกษา

ช้ากว่าคนอ่ืนหลายปี ด้วยเหตุผลทางร่างกายท่ีมีไม่ครบอย่างใครอ่ืน ท�าให้ถูกปฏิเสธ

จากโรงเรียน ท�าให้ต้องศึกษาด้วยตนเอง ไปพร้อมกับฝึกฝนใช้เท้าเขียนหนังสือ 

จนถึงอายุ 23 ปี และเรียนจบปริญญาโทด้วยวัย 37 ปี

    พัชรมณฑ์ ใช้เวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  

1-6 เพียง 2 ปีเท่าน้ัน และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา

ตามหลักสูตร 6 ปี ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ความฝันและความใฝ่เรียน

ของเธอไม่ได้หมดเพียงเท่าน้ัน เพราะหลังจบการศึกษา 

ระดับมัธยมปลาย เธอสมัครเรียนต่อในระดับ 

อุดมศึกษา ที่ ม.รามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยเลือกเรียนวิชานิติศาสตร์

ตามความฝันของพ่ีสาวคนโตท่ีเสียชีวิต และเม่ือเธอ 

ได้สัมผัสการเรียนบทใหม่ เธอเล็งเห็นความส�าคัญและกลายเป็นเป้าหมายที่เธอ

พยายามคว้าจนส�าเร็จ

 “การได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน 

เป็นเหมือนความฝันสูงสุดในชีวิต เป็นนาทีท่ีต่ืนเต้นและปลื้มจนแทบปล่อยให้

น�า้ตาไหลออกมา ยิง่มองย้อนกลบัไปดูความพยายามของตัวเองจากวนัแรกจนถงึวนันี ้

อาการอยากร้องไห้ก็จุกอกไปหมด

 ต้ังแต่อยู่ในท้องของคุณแม่ ก็ไม่มีสิทธ์ิก�าหนดชีวิตตัวเองแล้ว ด้วยโรคประจ�าตัว 

ของคุณแม่อย่างโรคเบาหวาน ท�าให้ต้องฉีดยา และผลข้างเคียงคือเราออกมาพิการ 

แต่อย่างน้ันแล้ว การใช้ชีวิตก็ต้องด�าเนินต่อไป โดยคุณแม่ให้ฝึกใช้เท้าเขียนต้ังแต่เด็ก 

และเท้าคู่นี้ที่คุณแม่เริ่มหัดให้วันนั้น ก็ส�าเร็จได้ถึงวันนี้”

 แม้วันน้ี พัชรมณฑ์ จะด�าเนินชีวิตด้วยสองเท้าของตัวเอง และพี่สาว

คนกลางเท่าน้ัน ความโศกเศร้าจากการสญูเสีย ไม่ได้บัน่ทอนหวัใจของเธอให้อ่อนแอลง 

เธอได้ใช้ความสามารถขดีเขียนด้วยเท้าจากการพร�า่สอนของคุณแม่ ความฝันด้าน 

นิติศาสตร์ของพี่คนโต มาใช้ในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวขึ้นไปเรื่อย ๆ 

 เมื่อตอนศึกษาในระดับปริญญาโท พัชรมณฑ์ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ

นวัตกรรมทางสังคมที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านต่าง ๆ  แก่คนพิการ ให้ได้ท�างาน 

เป็นครูสอนวิชาสังคมท่ีโรงเรียนห้วยลึกในปี 2559 โดยมีบริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ�ากัด 

สนับสนุนการจ้างงานเชิงสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ม.33-35  

ท่ีมีเจตนารมณ์ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพ่ึงพาตนเอง 

ลดภาระของครอบครัวและสังคม โดยที่เธอได้เงินประจ�าเดือนละ 9,125 บาท 

และทางมูลนิธิฯ ให้ค�าจ�ากัดความแก่ครูพัชรมณฑ์ไว้ว่า เป็นครูผู้ใช้ “เท้า” วาดอนาคตให้เด็ก ๆ

 “ตอนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหงได้ลองไปสมัครงาน

ในตัวเมืองหนองบัวล�าภูหลายแห่ง แต่ผลที่ได้คือค�าปฏิเสธ เป็นความผิดหวัง 

ที่ยอมรับว่าเสียใจ ผลนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนอื่นที่มองคนพิการ ที่ยังคง 

คิดว่าเราท�าอะไรให้เขาไม่ได้ บางทีก็ดูเหมือนเขาจะเปิดโอกาสให้ มองเราอย่างเท่าเทียม 

แต่หลายครั้งเมื่อเข้าไปสัมผัสก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น

 ตอนนี้จบปริญญาโทแล้ว ความฝันอยากเป็นทนายความหรืออาจารย์สอน

ด้านกฎหมายก็ยังเป็นเป้าหมายอยู่ แต่เป้าหมายน้ีก็ยังข้ึนอยู่กับการเปิดใจของผู้คน

ในสังคมต่อการให้โอกาสแก่คนพิการ เราพยายามแล้วอย่างที่ดีที่สุดของเราแล้ว 

เสียใจก็มีบ้างบางครั้ง แต่ไม่ท้อ ชีวิตเราต้องเดินต่อไป เมื่อมาจนถึงขั้นนี้ก็ไม่มี

ถอยหลังไม่มีหวาดกลัวอีกต่อไปแล้ว”

 ความฝันท่ีย่ิงใหญ่ของ 

พัชรมณฑ์ ยังคงด�าเนินต่อไป 

หัวใจท่ีเข้มแข็งมาตลอดต้ังแต่ 

วินาทีแรกจนถึงวินาทีนี้ จะไม ่

อ่อนแอลงแม้สังคมจะเปล่ียนแปลง

ไปมากเพียงใด ผลจากความพยายาม

ในปริญญาทั้ง 2 ใบ ได้แสดง

ให้เห็นแล้วว่าเธอพร้อมจะใช้

ความสามารถท่ีมีเพื่อประโยชน์

แก่สังคม และเพื่อความสุข 

ท่ีเท้าน้อย ๆ ของเธอจะสัมผัสได้ 

 เป็นก�าลังใจให้ก้าวเล็ก ๆ 

ท่ี เ ดิ น อ ย่ า ง มั่ น ค ง ม า ต ล อ ด  

ยังคงม่ันคงในเส้นทางที่ เธอ

เลือกจนถึงวันสุดท้าย หัวใจ

ที่กล้าแกร่งเกินจะท�าร้าย ยังคง 

ประคองร่างกายให้ด�าเนินต่อไป 

ไม่ใช่เพียงเพ่ือตัวเธอเอง แต่ยังเป็นตัวอย่างให้ผู้คนท่ีพบเห็นได้มีแรงใจ เหมือนด่ัง

บทเรียนที่มีตัวอย่างชัดเจนกว่าหน้าหนังสือ

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตพัชรมณฑ์ ท่ีใช้ความอดทน

และความพยายามข้ามผ่านอุปสรรคมาสู่ความส�าเร็จในชีวิต พัชรมณฑ์ถือเป็น

บุคคลตัวอย่างท่ีสังคมจะต้องจดจ�าว่า แม้เธอจะไร้แขนท้ังสองข้าง แต่หัวใจท่ีแข็งแกร่ง

และความพากเพียรพยายามในตัวเอง ท�าให้เธอประสบความส�าเร็จในชีวิต ผมเช่ือว่า

พัชรมณฑ์จะเป็นแบบอย่างให้ผู้พิการและบัณฑิตอีกหลายคนมีแรงฮึดสู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

เดินหน้าไปสู่ความฝันของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑

ตอน เลิกใช้คน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 แนวโน้มของโลกในอนาคตที่เริ่มจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ  ในยุค- 

ปัจจุบันน้ีอย่างหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของหุ่นยนต์  

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงรวมท้ังแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  มาแทนการใช้คน 

ซ่ึงไม่เพยีงแต่การใช้แทนแรงงานคนเท่าน้ัน แต่ยงัเริม่ลามไปถงึการคดิแทนคนด้วย 

เรื่องเหล่าน้ีกระทบต่อเศรษฐกิจแน่ ๆ   เพราะถ้าคนไม่ต้องท�างานก็แปลว่า 

คนจะไม่มีงานท�า  ท่านผูอ่้านเคยได้ยนิค�าขวัญสมัยเราเริม่มีแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 

ฉบับท่ี 1 เม่ือสกั 50 กว่าปีมาแล้วไหมครบั ค�าขวญัท่ีว่า “งานคือเงิน เงนิคอืงาน 

บันดาลสุข” เมื่อไม่มีงานก็แปลว่าไม่มีเงิน แล้วจะเอาอะไรกิน

 ความจริงการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนน้ันเริ่มมานานมากแล้ว  

แต่กย็งัไม่เข้มข้นมากเพราะในยคุก่อนนัน้ ประชากรในแต่ละประเทศยงัมากอยู ่

ซ่ึงแปลว่าค่าจ้างแรงงานเหล่าน้ีจะต�า่ซ่ึงเป็นไปตามหลักอปุสงค์ อปุทานของแรงงาน  

ค่าจ้างในสมัยสักร้อยกว่าปีท่ีแล้วจะมีสูงมากเป็นช่วง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ ์

ท่ีท�าให้ก�าลงัแรงงานล้มหายตายจากไปเป็นจ�านวนมาก ๆ เช่นเกิดโรคระบาดใหญ่ 

เกิดสงครามกลางเมืองหรือเกิดสงครามโลกเป็นต้น ช่วงที่แรงงานขาดแคลน

ซึ่งท�าให้ค่าจ้างต้องสูงตามไปด้วยน้ีเองท่ีท�าให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น

เทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน

 ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งการค้าระหว่างประเทศเริ่มเปิดเสรี

มากขึ้นเรื่อย ๆ  ผ่านข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ  แม้ว่าจะยังมีการแบ่งขั้วแบ่งค่าย

เป็นฝ่ายโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์ก็ตาม ประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในระดับสูงจะพบว่าการท่ีเศรษฐกิจเติบโตสูงและคนกินดีอยู่ดีมากข้ึนนั้น 

กจ็ะท�าให้ค่าครองชพีมแีนวโน้มสูงตามไปด้วยอย่างเลีย่งไม่ได้ ค่าครองชพีทีสู่งขึน้ 

ก็จะท�าให้แรงงานเรียกร้องให้ปรับอัตราค่าจ้างเพื่อตามให้ทันค่าครองชีพ  

อัตราค่าจ้างในประเทศเหล่านี้จึงมีแนวโน้มสูงข้ึน ในตอนนั้นแม้ว่าจะมีการ

คิดค้นเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

แต่ต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องจักรน้ันก็ยังค่อนข้างสูง ทางแก้ก็คือหาแรงงาน

ค่าจ้างถูก ๆ มาใช้ ซึ่งมีได้ 2 ทางหลัก ๆ

 ทางแรกก็คือน�าเข้าแรงงานเถื่อนจากต่างประเทศมากดข่ีใช้เป็น 

แรงงานทาสเพราะแรงงานเหล่านีจ้ะออกไปไหนไม่ได้เน่ืองจากเข้าเมอืงผดิกฎหมาย

และได้ค่าจ้างต�่ามากหรือไม่ได้เลยโดยถือว่าหักเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ซึ่งบางครั้งมาไกลมากเช่นจากจีนไปอเมริกาเป็นต้น เรียกว่าท�างานจนบางคน

ตายไปแล้วยงัใช้หนีค่้าเดินทางไม่หมด วธีิการแบบนีก้ค็อืการค้ามนุษย์อย่างหน่ึง 

ซ่ึงในประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมไปมาก  เช่นสหรัฐฯ หรือยุโรปในอดีต

ต้องกวาดล้างกันอยู่เสมอ และปัจจุบันก็ยังอาจจะมีอยู่

 อีกทางหนึ่ง ซ่ึงถูกกฎหมายและถูกศีลธรรมกว ่าแบบแรกก็ คือ 

ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศที่อัตราค่าจ้างยังต�่าอยู่ซึ่งเมื่อสัก 40 - 50 ปีมา

แล้วประเทศไทยของเราก็จะโดดเด่นค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศโลกเสรี 

ประเทศอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ยุโรปตะวันตก หรือญี่ปุ่น จึงน�าเงิน

มาลงทุนท�าการผลติทางอตุสาหกรรมในบ้านเราและยงัให้สิทธิพเิศษทางภาษีศุลกากร 

ที่เรียกว่า GSP ด้วยคือยอมให้ส่งสินค้าไปขายประเทศเหล่านั้นได้โดยไม่ต้อง 

เสียภาษขีาเข้า อตุสาหกรรมทีย้่ายฐานการผลติมายงัประเทศท่ีค่าจ้างยงัค่อนข้างต�า่

เช่นน้ีจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใช้แรงงานเป็นหลักและใช้เทคโนโลยีต�่า

เช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

 การค้าและอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาขึ้นในประเทศที่อัตราค่าจ้างยังค่อน

ข้างต�่าช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นเช่นประเทศไทยเมื่อ 50 ป ี

ที่แล้วเป็นต้นเริ่มเติบโตมากขึ้น  ตอนนี้วงจรเดิม ๆ

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

ที่ ไปรษณีย์
  (เอ๋อ บืว เดี่ยน)

 การท�าธุระที่ไปรษณีย์มีหลากหลาย ทั้งการส่งจดหมายเองก็มีหลายรูปแบบ 

ในครั้งนี้จะมีตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ไปรษณีย์ให้ท่านฟัง เช่นใน 

บทสนทนาแรกนี้ เป็นสถานการณ์ของผู้ใช้บริการคนหนึ่ง ต้องการซื้อซองจดหมาย 

และแสตมป์ เพื่อใช้ส่งจดหมายในประเทศ

C:  (จิ เกิ่น สี่ อะ) คุณต้องการอะไรคะ

D:  

 (โตย ม้วน มัว เม้ย เจี๊ยก แตม หว่า ฟอง บี่)  

 ฉันต้องการซื้อแสตมป์สองสามดวงและซองจดหมาย

C:  

 (จอ ทือ จอง เนื้อก ไฮ ทือ ดี เนื้อก งหว่าย อะ)

 ส�าหรับจดหมายในประเทศหรือจดหมายไปต่างประเทศคะ

D:  

 (จอ ทือ จอง เนื้อก จิ อะ) ส�าหรับจดหมายในประเทศค่ะคุณ

C:   

 (เม้ย เจี๊ยก หา จิ) กี่ชิ้นคะคุณ

D:  

 (นัม แตม หว่า เหมื่อย ฟอง บี่) แสตมป์ห้าดวงและซองสิบซอง

  

 (เตี่ยน เดย อะ เส้า หง่าน ด่ง) นี่เงินค่ะ หกพันด่อง

C:  

 (แตม หว่า ฟอง บี่ กั๋ว จิ เดย) นี่แสตมป์และซองจดหมายของคุณ

D:   

 (ก๋าม เอิน จิ จ่าว จิ) ขอบคุณคุณ สวัสดีคุณ

C:       (จ่าว จิ)  สวัสดีคุณ

 บทสนทนาที่สอง เป็นการส่งจดหมายไปต่างประเทศ ซึ่งจ�าเป็นต้องไปส่ง

ท่ีท�าการไปรษณีย์ เพราะต้องชัง่น�า้หนกั และมีอตัราค่าบรกิารท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 

E:   

 (จ่าว บ่า บ่า เกิ่น สี่ อะ) สวัสดีคุณ คุณต้องการอะไรคะ

F: 

 (โตย ม้วน กื๋ย ทือ ฮาย หลา ทือ ดี เหญิต) 

 ฉันต้องการส่งจดหมายสองฉบับนี้ไปญี่ปุ่น

 

 (เกื๊อก ฝี จอ โหมต หลา ทือ ดี เหญิต หล่า บาว เญียว อะ)

 ค่าส่งไปรษณีย์ส�าหรับจดหมายหนึ่งฉบับไปญี่ปุ่นเท่าไรคะ

E: 

 (โต๊ย เถียว หล่า ไบ๋ หง่าน ด่ง) อย่างน้อยเจ็ดพันด่อง

F: 

 (ฮาย หลา ทือ ไหน่ บาว เญียว อะ) จดหมายสองฉบับนี้เท่าไรคะ

E: 

 (เด๋ โตย เกิน ด๊า อะ โตย เก่ิน เบี๊ยต จุ๊ง หนั่ง บาว เญียว)

 ให้ฉันชั่งก่อนค่ะ ฉันต้องรู้ว่าจดหมายทั้งสองนี้หนักเท่าไร

     (โอ่ เหมื่อย เสา หง่าน) โอ่ หนึ่งหมื่นหกพัน

 ที่ไปรษณีย์ เรายังสามารถส่งจดหมายโดยระบุให้เป็นการลงทะเบียน เพื่อ 

ให้แน่ใจว่าจดหมายจะไม่สูญหาย หรือเลือกประเภทจดหมายที่ส่งทางอากาศ  

เพื่อความรวดเร็วเมื่อส่งไปต่างประเทศ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในฉบับต่อไป(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑

โรคยุคใหม่ของวัยติดแชท : โรคไหล่ห่อคอตก (Text Neck Syndrome)

 ยคุสังคมก้มหน้า (Social Network Era) ผูค้นต้องใช้โทรศัพท์เคลือ่นท่ีแบบฉลาด 

เรียกกันติดปากว่า สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในสังคม การท�างาน การท�าธุรกรรม

ทางธุรกิจ จนกระทั่งใช้ช่วยในการยืนยันระบุตัวตนแทนบัตรประจ�าตัว ลายมือชื่อ 

ท�าให้สมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนอวัยวะอีกส่วนหน่ึงของร่างกายมนุษย์ยุคน้ีไปแล้ว 

เริ่มต้นต้ังแต่ต่ืนนอน ระหว่างวัน ท�างาน ออกก�าลังกาย การช�าระเงินค่าสินค้า  

การธุรกรรมผ่านบตัรเครดิต อนิเทอร์เน็ตแบงก์กงิ การส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ การเล่นเกม 

การประชมุ การศึกษา การออกก�าลงักาย แม้กระท่ังการดูแลเรือ่งอาหาร จนถงึบอกรกั 

แสดงความยินดี ก่อนเข้านอนก็ต้ังนาฬิกาปลุกในสมาร์ทโฟน อีกอย่างถ้าต่ืนข้ึนมา 

กลางดึกกย็งัต้องเปิดแอพพลเิคชนัไฟฉาย ใช้น�าทางเวลาลกุจากท่ีนอนหรอืช่วงท่ีไฟฟ้าดับ 

ผู้ใช้บางท่านเป็นขาแชท พิมพ์ข้อความโต้ตอบกับคู่สนทนาตลอดเวลาจนสมาร์ทโฟน

กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปโดยปริยาย พฤติกรรมท่ีท�าซ�้าแบบน้ีน�ามาซ่ึงโรค

ที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่า ไหล่ห่อคอตก (Text Neck Syndrome) เพราะกล้ามเนื้อ

คอและกระดูกสันหลังท่ีต้องคอยรับน�้าหนักมากจนเกิดอาการปวด ลักษณะอาการ

ของโรคคล้ายกับกลุ่มอาการโรคฮิตวัยท�างาน  (Office Syndrome) เพียงแต่เรียกกลุ่ม

อาการที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมท่าทางก้มหน้า ห่อไหล่ หลังค่อม ใช้สมาร์ทโฟน

เป็นเวลานาน จนเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอ ไหล่ และแผ่นหลัง  

 สาเหตุหลกัทีป่วดกล้ามเนือ้บริเวณคอ เนือ่งจากก้มหน้าเป็นเวลานานเพราะขณะ 

ที่ล�าคอต้ังตรงกระดูกสันหลังจะรับน�้าหนักศีรษะเพียง 4-5 กิโลกรัมแต่เม่ือก้มหน้า 

ลงประมาณ 45 องศา กระดูกสันหลังที่คอต้องรับน�้าหนักเพิ่มมากขึ้นถึง 20 กิโลกรัม 

เกดิแรงเครยีด แรงเค้นท่ีข้อต่อกระดูกสนัหลงัระดับคอ ข้อต่อทีค่อต้องรบัภาระมากข้ึน

จนท�าให้เกดิโรคข้อเสือ่มตามมาได้เรว็ขึน้  ส่วนกล้ามเนือ้รอบคอโดยปกติจะท�างานสมดุลกนั 

แต่เมื่อก้มคอค้างไว้กล้ามเนื้อคอด้านหลังต้องออกแรงเกร็งมากขึ้น ท�าให้เกิดอาการล้า 

และปวดตามมา หากเรายังคงท�าพฤติกรรมซ�้าเดิมอยู่ก็จะเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ 

เรือ้รงัตามมา ทราบหรอืไม่ว่าการก้มหน้าทุก 15 องศาท�าให้คอและหลงัแบกรบัน�า้หนัก

เพิ่มขึ้น ยิ่งก้มหน้ามากคอก็จะยิ่งรับน�้าหนักมากข้ึน การก้มหน้ามากถึง 60 องศา 

คอจะรับน�้าหนักสูงสุดถึง 27 กิโลกรัม ส่งผลให้ปวดไหล่ คอ และแผ่นหลัง บางราย 

อาจถงึข้ันเกดิความดันในหมอนรองกระดูก เกดิภาวะหมอนรองกระดูกมากดกับไขสันหลัง 

ท�าให้หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน หรือถ้ากดทับมากก็อาจท�าให้แตกได้ 

 โรคไหล่ห่อคอตก นั้น เล่นมือถือระหว่างที่ก้มหน้า เท่ากับว่าต้องยกโทรศัพท ์

ขึ้นมา สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ การห่อไหล่ ท�าให้กล้ามเนื้อหน้าอกเกิดการหดเกร็งค้าง  

หลงัค่อมโดยไม่รูตั้ว ผลท่ีตามมาคือ บุคลกิภาพเสียกลายเป็นคนติดนิสยัชอบเดินห่อไหล่ 

โดยโรคไหล่ห่อคอตกเพียงโรคเดียว แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคอื่นตามมาถึง 3 โรค 

ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น 

 1) โรคกระดูกคอเสื่อม 

 2) กล้ามเนื้อรอบคออักเสบเรื้อรัง (office syndrome)

 3) คือโรค TOS ในส่วนของ hyperabduction syndrome

 อย่าประมาทว่าแค่เล่นมือถือแล้วจะเป็นแค่เพียงปวดคอเท่านั้น แต่อาการอื่นที่

กล่าวมานั้นคือของจริงที่น่ากลัว

 ลักษณะการแสดงอาการของโรคไหล่ห่อคอตก ประกอบด้วยอาการต่อไปนี้

 1) ปวดตึงคอ ที่ต้นคอทางด้านหลัง

 2) มีอาการปวดบ่า ไหล่ หลังตรงช่วงทรวงอก

 3) รู้สึกเวียนหัว ปวดหัว จนคิดว่าเป็นไมเกรน แต่จริงๆแล้วเกิดจากกล้ามเนื้อ

ช่วงคอบ่าตึงมากจนปวดร้าวขึ้นหัว

 วิธีการรักษาโรค

 ผู้ป่วยต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน  เพราะต้นเหตุมันอยู่ที ่

พฤติกรรมการงาน ฉะนั้นสิ่งท่ีต้องท�าเป็นอันดับแรก คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การใช้งานสมาร์ทโฟน โดยไม่ควรใช้งานติดต่อกันเกิน 1 - 2 ชั่วโมง แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้

ก็ควรยกมือถือขึ้นมาให้อยู่ในระดับสายตาจนคอต้ังตรง หรือหาโต๊ะมาวางเท้าแขน

ขณะใช้งานโทรศัพท์ น�ากระจกมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อให้เราสังเกตบุคลิกภาพตัวเองได้ตลอดว่า 

เผลอน่ังหลังค่อมห่อไหล่หรือไม่ น่ังเก้าอี้ท่ีมีพนักพิง เพื่อไม่ให้เผลอน่ังหลังค่อม  

เพยีงแค่ลองปรบัพฤติกรรมเหล่าน้ี อาการปวดทีเ่กดิข้ึนจากโรคไหล่ห่อคอตกก็หายไปได้เอง 

แต่ในกรณีที่เป็นเรื้อรังอาจต้องเข้ารับการท�ากายภาพบ�าบัดร่วม

 การท�ากายภาพส่วนมากจะใช้การยดืกล้ามเน้ือ การออกก�าลงักายบรหิารกล้ามเน้ือต้นคอ 

การใช้เครือ่งมือทางกายภาพบ�าบัด เช่น เครือ่งอลัตราซาวด์ เครือ่งเลเซอร์ เครือ่งกระตุ้นไฟฟ้า 

และทีค่ลาสสกิท่ีสดุคือ  การใช้ผ้าประคบร้อนท่ีคอเพือ่ให้กล้ามเน้ือคลายตัว  แล้วอาการปวดจะลดลง

 ส่วนวิธีการรักษาด้วยตนเองก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่การยืดกล้ามเนื้อก็ช่วยลด

อาการปวดได้แล้ว โดยการให้เราน�ามือมาประสานกันไว้ที่ด้านหลังกระโหลกศีรษะ 

(เหมือนท่ายอมแพ้เข้ามอบตัวแบบในหนัง) จากนัน้ ใช้มือท้ังสองข้างกดหวัลงจนรูสึ้กตึง

ที่ด้านหลังคอค้างไว้ 15-20 วินาที จะท�ากี่ครั้งก็ได้จนกว่าอาการปวดจะทุเลาลง และ

จะหายปวดเร็วมากหากเราน�าผ้าอุ่นมาประคบที่ต้นคอทั้งก่อน และขณะยืดกล้ามเนื้อ 

จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงคลายตัวเร็วขึ้น 

 ส่วนท่ีกระดูกคอ เราก็ใช้วิธีการดึงคอด้วยตนเองก็ช่วยลดอาการปวดเสียว

ภายในข้อต่อได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรงจนเป็นกระดูกคอเสื่อม

 วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรค

 1. ไม่ควรก้มหน้าเกิน 60 องศา

 2. เงยหน้าขึ้นจากจอทุก 15 นาที

 3. จ้องจออยู่ในระดับสายตา 1 ฟุต

 4. ออกก�าลังกายบริเวณคอและไหล่

สรุป

 เทคโนโลยีน�ามาซึ่งความสะดวกสบายในวิถีชีวิต ขณะเดียวกันก็น�ามาซ่ึงภัย

อันน่ากลัวที่แฝงมากับข้อดีของสิ่งเหล่านั้น  อยู่ท่ีการบริหารการใช้งาน  เทคโนโลยี

สมัยใหม่ก็เหมือนทุกอย่าง คือมีสองด้าน คือ ด้านดีกับภัยที่แอบแฝงมา ดังนั้นขึ้นอยู่

กับตัวเราเองจะควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีให้ส่งผลดีมีประโยชน์กับตัวเรา ถ้าใช้งาน 

มากเกนิไปกจ็ะเกดิภยักบัร่างกายและจติใจ ดังน้ันเพือ่สขุอนามัยทีดี่ควรใช้งานแต่พอเหมาะ 

หมั่นออกก�าลังกายจะช่วยให้ได้รับความสุขและประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้น 

แหล่งอ้างอิง

 1. เว็บไซต์ดูบอดี้. “โรค text neck syndrome โรคเก่าที่นิยามใหม่.” (ที่มา : http://

www.doobody.com/ดูบทความ-25436-โรค-text-neck-syndrome-โรคเก่าทีนิ่ยามใหม่.

html : ค้นวันที่ 1 มีนาคม. พ.ศ. 2561).

 2. เวบ็ไซต์โรงพยาบาลกรงุเทพ. “Text Neck ภัยจากสังคมก้มหน้า... เส่ียงกระดูกคอเส่ือม.” 

(ทีม่า https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/media-center/text-neck: ค้นวนัที่  

1 มีนาคม. พ.ศ. 2561).

นายประหยัด เลวัน                ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รูปที่ 1 แสดงระดับองศาของการก้มหน้ามองสมาร์ทโฟนที่สัมพันธ์กับน้ำาหนักที่กล้ามเนื้อต้นคอต้องรับ

(แหล่งที่มา: http://www.sukkirishop.com/article/2/text-neck-โรคฮิต-สังคมก้มหน้า ค้นวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561)

รูปที่ 2 แสดงตำาแหน่งที่เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณ คอ ไหลและแผ่นหลัง 

(แหล่งที่มา: https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/media-center/text-neck ค้นวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561)
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ม.รามคำาแหงปฐมนิเทศ ป.โท เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นแรก

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า 

ประธานคณะกรรมการโครงการบรหิารธุรกจิ-

มหาบัณฑิต เพือ่ความเป็นเลศิ คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานปฐมนเิทศ 

นักศึกษาใหม่ รุน่แรก โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษา ร่วมในพิธี เม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศรีชุม 

 รศ.ดร.สมพล  ทุ่งหว้า กล่าวว่ายินดี

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นแรก เข้ามาสู่รั้วรามค�าแหง  

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะช่วยให้นกัศึกษาได้รูจ้กัสถาบนัการศึกษา และปรบัตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมต่างๆ 

อีกทัง้แนะแนวการเรยีน การท�ากิจกรรม และแนะน�าอาจารย์ เจ้าหน้าทีท่ี่จะคอยช่วยให้ค�าปรกึษาในระหว่างเรยีน 

รวมท้ังเรื่องคุณภาพทางการศึกษา ถือเป็นส่ิงส�าคัญยิ่ง เพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการดูแล 

ควบคุม และประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ท้ังเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรม และ 

การบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมี

ส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วย

 “โครงการนี้ ต้ังใจท่ีจะต่อยอดความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ  

ผูบ้รหิารกจิการทกุระดับ และผูส้นใจในงานด้านธุรกจิ ให้เติบโตสูค่วามเป็นสากล ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง

ของเศรษฐกจิประเทศไทยยคุ 4.0 โดยเน้นการเรยีนการสอนจากประสบการณ์จรงิจากผูท้รงคุณวฒุ ิ จากงานวจิยั  

และผสมผสานการเรยีนรูด้้วยระบบคอมพวิเตอร์อเิลก็ทรอนกิส์ มุ่งสร้างมหาบัณฑิตท่ีเก่งและดี คือมคีวามรู้ 

ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วย”

 ประธานโครงการฯ กล่าวต่อไปว่านักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในโครงการน้ีมีความแตกต่างกันท้ังคุณวุฒิ 

วัยวุฒิ ดังนั้น การจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจนส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องยึดถือในกฎระเบียบวินัย

ของมหาวิทยาลัย มีความรัก ความสามัคคี และเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน-

นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทางโครงการฯ คณะ และมหาวิทยาลัย 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงพัฒนาไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด และเป็นสถาบัน

การศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป

 “ประเทศไทยในยคุท่ีเทคโนโลยดิีจิทลัเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ โดยเฉพาะในภาคธุรกจิ หลายภาคส่วน

ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภาคการศึกษาก็เช่นกัน ต้องปรับหลักสูตรและวิธีสอนให้สอดคล้อง 

รวมทั้งสอนให้นักศึกษาปรับวิธีคิด โดยให้เห็นความส�าคัญของเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศที่มีผลต่อ

การขับเคลือ่นธุรกจิ ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก จงึขอให้นักศึกษาทุกคนต้ังใจศึกษา ใฝ่หาความรูร้อบตัว 

รวมท้ังพยายามเก็บเก่ียวความรู้ภายในห้องเรียนให้มากท่ีสุด และหากมีข้อสงสัยต่างๆ ทางโครงการฯจะมี

อาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการ

ความรู้ที่เรียน เกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์อีกด้วย”

 แนะแนวการศึกษา เจ้าหน้าที่ สาขา- 

วิทยบริการฯจังหวัดปราจีนบุรี ออกประชาสัมพันธ์ 

แนะแนวการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และ 

การเรียนระบบ Pre-degree ณ โรงเรียนอรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561

 
เชิญอบรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดอบรมทักษะการพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย-ภาษาองักฤษด้วยคอมพวิเตอร์ เพือ่ให้นักศึกษา

มีทักษะพืน้ฐานการพมิพ์สมัผสัภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 

และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

 ขอเชญินกัศึกษาและบุคคลท่ัวไปเข้าร่วมอบรม 

“ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วย

คอมพวิเตอร์” ในวนัท่ี 23 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561 

นักศึกษาท่ีสนใจติดต่อและสมัครเข้าอบรมได้ต้ังแต่บัดนี้  

ถงึวนัที ่20 เมษายน 2561 ได้ท่ีงานแนะแนวจดัหางาน 

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) 

โทร.0-2310-8126 โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมจะได้รบัวฒุบัิตร

กิจกรรมรามฯ-สุรินทร์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลมิพระเกียรติจังหวดัสุรนิทร์ แนะแนวการศึกษาต่อ 

ระบบ Pre-degree และปริญญาตรี ณ โรงเรียน 

ทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

และโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสรุนิทร์  ร่วมกจิกรรมโครงการ 

จงัหวดัสุรนิทร์สร้างสุข สร้างรอยยิม้  โดยประชาสัมพนัธ์

การรบัสมัครนกัศึกษา ระบบ Pre-degree และปรญิญาตร ี

ณ  วดัป่าเทพนิมิต  ต�าบลตระเปียงเตีย  อ�าเภอล�าดวน  

จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
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เส้นทางพิชิตเหรียญทองของเด็ก Pre-degree
 บัณฑิตหนุ่ม ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์ ตงเจริญ  

คณะรฐัศาสตร์  ดีกรเีกยีรตินยิมอนัดับ 1 เหรยีญทอง 

อาย ุ20 ปี  เปิดใจเล่าเส้นทางการเรยีนเปรยีบเหมือน

ถนนสายเล็กเส้นหน่ึงเดินทางมุ่งหน้าสู่ถนนเส้นใหญ ่

สองมือถือใบสมัครเรียนระบบ Pre-degree เข้าสู ่

อาณาจักรรามฯ หรือ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เม่ืออายุ 17 ปี ขณะก�าลงัศึกษาอยูช่ัน้ ม.6 แผนการเรยีน 

วทิย์-คณิต โรงเรยีนวดัสทุธิวราราม กรงุเทพมหานคร   

 เส้นทางการเรียนระบบพรีดีกรี : แนวคิดนี้ 

เกิดขึ้นต้ังแต่ผมเรียนอยู่ชั้น ม.4  แต่ด้วยอุปสรรคด้านการเดินทาง  ทั้งยังขาด 

แรงบนัดาลใจและการเตรยีมพร้อมในหลายด้าน  จงึละท้ิงโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย 

และเม่ือเข้าสู่ชัน้ ม.6  เกดิแรงบนัดาลใจท่ีจะเริม่ต้นเรยีนระบบ Pre-degree อกีครัง้  

พร้อมการสอบระดับชาติที่นักเรียน ม.ปลายหนีไม่พ้น เช่น สอบเข้ามหาวิทยาลัย  

และการสอบเพื่อจบการศึกษา ฯลฯ  

 “หลายคนวางแผน  เบนเข็มทิศ  และปักหมุดตามสาขาท่ีชอบ  ขณะท่ีผม

ตัดสินใจสมัครเรียนระบบ Pre-degree ควบคู่ไปพร้อมๆ กับลงสนามสอบของ

เด็ก ม.ปลาย  โดยมีเพื่อนที่ดีพาไปสมัครพร้อมช่วยเหลือเก้ือกูลกันจนเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 พร้อมกัน”

 แรงบันดาลใจในการเรยีนคณะรฐัศาสตร์ : ผมมีความถนดัด้านสงัคมศาสตร์  

และสนใจศาสตร์แบบสหวิทยาการ  สามารถบูรณาการเข้ากับเร่ืองต่างๆ และ

เชือ่มโยงเข้ากับปัจจบัุนได้  รวมถงึได้รบัแรงบันดาลใจตามทศันคติทีว่่า “บ�าบัดทกุข์ 

บ�ารุงสุข”  ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเรียนคณะรัฐศาสตร์

 วางแผนการเรยีน Pre-degree ควบคูก่ารเรยีน ม.ปลาย : ผมใช้เวลาหลงัเลกิเรยีน 

อย่างน้อยวนัละ 1-2 ชม. อ่านหนงัสอืของ ม.รามค�าแหง  จบัใจความส�าคัญ  รบัชมการสอน 

ผ่านสื่อออนไลน์ย้อนหลัง  เขียนสรุปและหาความรู้เพิ่มเติม ท�าอย่างสม�่าเสมอ   

จงึไม่รูส้กึกดดันกบัการเรยีนและการเตรยีมตัวเพือ่สอบเข้ามหาวทิยาลยั ส่วนหนึง่ 

ต้องขอบคุณ กลุ่ม Facebook “รัฐศาสตร์ ม.ร. Fc” ที่ได้ช่วยเหลือ และแบ่งปัน

ข้อมูลการเรยีน  นอกจากน้ี การวางแผนการเรยีนกเ็ป็นส่ิงส�าคญั  ผมดูรายวิชาและ

โครงสร้างของหลักสูตร และเลอืกลงทะเบียนวชิาโดยค�านึงถงึความยากง่ายของเนือ้หา 

ความถนัดและความสมดุลในแต่ละเทอมด้วย

 “ในช่วงก่อนสอบ 1 เดือน  ผมทบทวนเนื้อหาอย่างเต็มท่ี  และฝึกท�า 

แนวข้อสอบเก่าเยอะๆ  ผลสอบจึงออกมาดีและไม่เคยสอบตก  รวมถึงได้รับรางวัล 

เรียนดี ทุน 5A  ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตทุกเทอมด้วย”

 ระหว่างเรยีน ม.ปลายควบคูก่บั ม.รามค�าแหง ท�ากจิกรรมอะไรบ้าง : ระหว่างเรยีน 

ม.ปลาย  ผมเป็นเด็กกิจกรรมและเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  

ได้รับรางวัล อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาธรรมะ จากมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยั รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพชรยอดมงกฎุวชิาประวติัศาสตร์ 

และพระพทุธศาสนา เป็นต้น ประกอบกบัมีผลการเรยีนดี จนได้รบัทนุการศึกษาเรยีนดี

และประพฤติดี จากมูลนิธิรจุริวงศ์  ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี และได้รบัการยกย่องเป็นนกัเรยีนดีเด่นของโรงเรยีนวดัสุทธิวราราม 

นอกจากนีผ้มยงัได้ท�างานร่วมกบัองค์กรภายนอกเครอืข่ายยวุทศัน์ กรงุเทพมหานคร 

ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีช่วยขับเคล่ือนสังคม  จากการท�าหลายส่ิงพร้อมๆ กัน  ท�าให้ผม 

ต้องบรหิารจดัการเวลาและใช้อย่างคุม้ค่าให้มากทีสุ่ด และในระหว่างทีเ่ป็นนกัศึกษา 

ผมได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ดังนี้

 - ได้รบัคดัเลอืกเป็นเยาวชนคนเก่งรุน่ท่ี 8 ประจ�าปี 2560 (ความสามารถโดดเด่น 

ทางด้านคณุธรรมและวชิาการ) โดยมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี รบัพระราชทานเข็มเยาวชนคนเก่งฯ เกียรติบัตร เงินทุนรางวลั 

จากโครงการคัดเลอืกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรกัและห่วงใย ในพระราชปูถมัภ์ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยคัดเลอืกเยาวชนใน 77 จังหวดั 

ซึง่ได้ผ่านการคัดเลอืกท้ังหมดจ�านวนทัง้ส้ิน 76 คน (ส่งในนามมหาวทิยาลยัรามค�าแหง)

 - ได้รบัคดัเลอืกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ประจ�าปี 2560 จากพทุธสมาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส่งในนามมหาวิทยาลัยรามค�าแหง)  

 - ได้รบัคดัเลอืกเป็นตัวแทนนักเรยีนนักศึกษากรงุเทพมหานคร  (ส่งในนาม

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง)  เข้าร่วมค่ายสมัมนายวุชนประชาธิปไตย รฐัสภา รุน่ที ่1 /2560 

 เส้นทางชวีติหลงัจบ ม.ปลาย : ผมสอบตรงได้ เอกประวติัศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)  เรียน 1 ปี พร้อมศึกษา รด.ปี 4 - 5  และ

สะสมหน่วยกติในระบบ Pre-degree ได้ท้ังหมด 108 หน่วยกติ  เกรดเฉล่ียรวม 3.75  

ก่อนเทียบโอนเป็นนักศึกษาภาคปกติคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ปีการศึกษา 2559  เรียนต่ออีกเพียง 1 ปี  จนส�าเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 1  เหรียญทอง รวมระยะเวลา 3 ปี  และได้ลงเรียนไปทั้งหมด 

171 หน่วยกิต จากหลักสูตร 145 หน่วยกิต 

 เรียน Pre-degree ได้อะไร : การเรียนระบบ Pre-degree เป็นการเปิด

โอกาสมากกว่าการขยายโอกาส “สู่ประตูแห่งการเรยีนรูก่้อนวยั” ทางด้านความรู ้

วิชาการอันเป็นประโยชน์อย่างมากของความก้าวหน้าในชีวิต และการต่อยอด

ของอนาคตในการศึกษาต่อและการประกอบอาชพี อนัน�ามาสู่คณุภาพชวีติทีดี่ยิง่ข้ึน 

โดยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการฝึกทักษะชีวิต  คุณธรรม  และ

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ตนเอง  น�าไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ ์

พร้อมท�าประโยชน์ให้กับสังคม

 ความรูท้ีไ่ด้น�าไปต่อยอดหลงัเรยีนจบ : ผมเลอืกอาชพีครกู่อนเป็นอนัดับแรก 

เพราะชอบและสามารถถ่ายทอดความรูสู่้สงัคมได้  ปัจจบัุนผมเป็นคณุครโูรงเรยีนทอสี 

(โรงเรยีนวถิพีทุธ) กรงุเทพมหานคร สอนวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับประถมศึกษา เน้นหลักวิชาการเชื่อมโยงบูรณาการทักษะชีวิต ขัดเกลา

พฤติกรรม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น “คนเก่งและคนดี”  ให้เป็นพลเมือง

ที่มีคุณภาพ  ซ่ึงเท่ากับการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” ในมิติทางด้านการศึกษา 

ซ่ึงเป็นรากฐานที่ส�าคัญของชาติแล้ว  อนาคตต้ังใจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ ์

ให้มากที่สุดจากการท�างาน  และสอบบรรจุในหน่วยงานราชการ

 “เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาของการเป็นนักเรียนและนักศึกษา   

ทุกอย่างคือการเรยีนรู้  ระหว่างทางทีไ่ด้รบัประสบการณ์เต็มไปด้วยความพยายาม  

ความกล้าหาญ  ทีท่�าให้รูส้กึภาคภูมิใจทุกครัง้กบัพลังและความสามารถท่ีเป็นท่ีพึง่

ต่อตนเองและผู้อื่นได้  

 ข้อคดิและแนวทางในการด�าเนินชวีติ :  “ความตัง้ใจและความเพียรพยายาม

เป็นหนทางน�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต”  แม้ความตั้งใจและเพียรพยายามจะไม่ได้

สมปรารถนาทุกครั้ง แต่สิ่งที่ได้รับทุกครั้งคือการเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ ที่ได้

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  และสักวันหนึ่งของความส�าเร็จ  เราจะภาคภูมิใจ 

ที่เราได้ตั้งใจและเพียรพยายามให้กับสิ่งนั้น  และ “คุณค่าของบัณฑิตไม่ได้อยู่ที่ว่า 

ผู้นั้นเก่งหรือพิเศษอย่างไรหากแต่ว่าผู้นั้นท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพียงใด”  เพราะ

ค�าว่า “บัณฑิต” ไม่ใช่เพียงการส�าเร็จการศึกษาและการใส่ชุดครุยเพื่อรับปริญญา  

แต่ค�าว่า “บัณฑิต” คือการเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ โดยใช้ความรู้และ

ทักษะความสามารถมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

 ฝากก�าลังใจให้เพ่ือนๆ น้องๆ : ขอเป็นก�าลังใจให้กับลูกพ่อขุนฯ ทุกท่าน 

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอันทรงคุณค่าแห่งนี้  มีสุขภาพกาย

และสุขภาพใจท่ีดี  มีพลังและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท้ังหลาย  ตามคติพจน์ของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ 

ขอให้ประสบความส�าเร็จทางด้านการเรียน เป็น “บัณฑิตรามค�าแหง”  ที่มีความรู้

คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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กองบรรณาธิการ

ถาม ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้ และ

เข้าสอบตามปกติ เมือ่ประกาศผลสอบปรากฏว่า 

ได้เกรดทีดี่กว่า สามารถน�าวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน

กันไว้มาทดแทนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน

มาก่อนแล้ว แต่ผลสอบต�่ากว่า จนครบตรงตาม

จ�านวนหน่วยกิตทั้งหลักสูตรได้หรือไม่

ตอบ การลงทะเบียนเรียนกัน ถ้าหมายถึง

การลงทะเบียนวิชาที่ยังไม่ทราบผลสอบ ซึ่งจะ

แตกต่างจากการลงทะเบียนวิชาอื่น ซึ่งสามารถ

ใช้แทนวิชาท่ีรอผลอยู่ (ในกรณีที่โครงสร้าง

หลักสูตรก�าหนดให้สามารถน�าวิชาหลายๆวิชา

มาเลือกลงทะเบียนแทนกันได้)

 ดังนั้น จึงต้องแยกการลงวิชากันดังนี้

 1. ในกรณลีงทะเบียนเรยีนวชิาทีไ่ม่ทราบ 

ผลสอบ (ท่านอาจารย์เจ้าของวชิายงัไม่ประกาศ 

ผลสอบ) แต่ถงึก�าหนดท่ีมหาวทิยาลยัให้นกัศึกษา 

ต้องลงทะเบียน นักศึกษาน�าวชิาดังกล่าวไปลงทะเบียน 

ในกรณีนี้ ถ้าผลสอบท่ียังไม่ทราบผลประกาศ

ออกมาว่า วิชาดังกล่าวได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป 

ผลสอบใหม่จะไม่มีผลอะไรเพราะไม่เข้าหลกัเกณฑ์

การรเีกรด แต่ถ้าผลสอบท่ีรอผลได้เกรด D หรอื D+ 

ผลสอบที่สอบใหม่และได้เกรดเท่าเดิมหรือ 

ดีกว่าเดิม จะเข้าหลกัเกณฑ์การรเีกรด มหาวทิยาลยั

จะตัดให้เหลือเกรดท่ีดีท่ีสุดเพียงเกรดเดียว  

เม่ือนกัศึกษาเรยีนจบหลกัสูตร (ตรวจสอบได้จาก 

Transcript ที่จบการศึกษา)

 2. ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่  

ซึง่ไม่ใช่วชิาทีร่อผลสอบแต่สามารถใช้แทนกนัได้ 

เพื่อจะให้ตรงกับหลักเกณฑ์ตามโครงสร้าง

หลกัสตูร ในกรณน้ีีถ้าผลสอบออกมาว่าได้เกรดดี

กว่าเดมิ ถงึแม้จะใช้ได้ในหลกัสูตร แต่วิชาท่ีรอผล

และประกาศมาว่าเกรดได้ต�า่กว่า กไ็ม่ท�าให้ได้เกรด 

ในวชิาท่ีสอบได้เกรดสูงวชิาเดียว การคิดเกรดเฉล่ีย

ต้องน�าวิชาท่ีได้เกรดต�า่มารวม เพือ่คดิเกรดเฉล่ียด้วย 

จะขอตัดวิชาท่ีเกรดต�่าออกไปไม่ได้ เน่ืองจาก

ไม่ใช่การรีเกรด

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ�าตัว ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ�าตัว

น.ส.อังคณา  แซ่ว่าง 5713600491 น.ส.ณัฐชา  ดวงจิตร 5903010402

นายณัฐเขตน์  เวียงทอง 5901027655 น.ส.ธันย์รดี  เกียรติรุจิภัทร

(สิตานันท์  พิมเสนครบุรี)
5903020195

น.ส.พิชาภรณ์  ไพรีรณ 5901032606

น.ส.กมลชนก  พุกพิกุล 5901034651 น.ส.กัญญาภัทร  ศิระกุล 5903023702

น.ส.อัญญารัตน์  อารีชล 5901034719 น.ส.ศศิภา  ฤทธิยา 5903035078

น.ส.ณัฏฐิกาญจน์  สุจรูญ 5901039262 น.ส.ภูษณิศา  ชัชชยชัยกุล

(จรัญญา  ค�ากาศ)
5904013207

นายชญาลักษณ์  กันธ์ตระกูล 5901058205

น.ส.สุธาสินี  สิริสรณ์สิริ 5901407287 น.ส.อภิชญา  พฤติพิบูลธรรม 5904024873

น.ส.จินดารัตน์  สังข์ธูป 5901611599 นายโสภณ  บัวไสว 5905003975

น.ส.วราพรรณ  เรืองทิพย์พิพัฒน์ 5901611904 นายไตรภูมิ  แก้วแสงศรี 5906003321

นายไกรกฤษณะ  บงหาร 5902001394 น.ส.กาญจนา  กระทุ่มเขตต์ 5906008288

น.ส.สาวิณี  แซ่เฉิง 5902010262 นายวุฒิไกร  ตามวงษ์วาน 5906015572

นายกิติพันธ์  จันนุบิน 5902010890 น.ส.ปิยธิดา  ค�าสา 5906025381

น.ส.ณัฐสุดา  บุญจง 5902027209 นายวุฒิชัย  บุญเต็ม 5906042840

น.ส.วิกรทิพย์  บุญเจริญ 5902027407 นายสุภวัทน์  วิรินทร์ 5906065080

น.ส.พณณกร (ถนอมพรรณ) โฉมศรี 5902030427 นายวสิน  ติณสูลานนท์ 5906078620

น.ส.พัชรี  ธนรัตน์ศิริกุล 5902031094 นายนพรัตน์  จันทร์กลิ่น 5906407266

น.ส.ณัฏฐิตา  เทพหสัดิน  ณ อยธุยา 5902032019 น.ส.ภัทรวรรณ  บรรดาลผล 5906410153

น.ส.วนิดา  สุขเริก 5902043834 น.ส.วิลาวัลย์  ควรสนิท 5906423172

น.ส.วธิดา  ตนนาช�า 5902045284 น.ส.แพรวโพยม  เจริญสุข 5906434211

น.ส.จิดาภา  ฤทธิ์เดช 5902047819 นายณัฐวัฒน์  จันทร์แดง 5906435978

นายภัทรพล  ชมเชย 5902051142 นายณัฐพล  คงรอด 5906600621

น.ส.กนกวรรณ  ดาผะเดิม 5902061133 นายวีรยุทธ  แสงรักษ์ 5907003551

นายเพชรดนัย  แก้วอุไร 5902061695 น.ส.นิสารัตน์  เจริญศิลป์ 5913600549

น.ส.เจนจิรา  สุดภู 5902404101 น.ส.ชุติมณฑน์  สอนบุญ 5932600280

นายรัชชานนท์  ศีลธรรม 5902408367 นายนพ  แก้วนพรัตน์ 5953020269

นายเทพฤทธิ์  เต่แก้ว 5902412179 นายสมมาตร  อุทัยเฉลิม 5954000583

น.ส.วัลลาวดี  คงรักษา 5902425908 น.ส.ปาริฉัตต์  ลิมปศรีตระกูล 5954011697

นายสรวิชญ์  ปาชะโน 5902601136 น.ส.ณัชชา  อินทุกานต์ 5954600234

นางจุฑามาศ  เฟรนช์ (ทิพย์ประมวล) 5902800175 นายมนตรี  - 5854700019

นายนพ  แก้วนพรัตน์ 5903000510 นายศิรพจน์  ศิริโชตินันท์ 5990039645

น.ส.เทียนสว่าง  แสงไกร 5903004686 นายรุ่งอรุณ  ไชยวงษ์ 5990047705

น.ส.สิริญญา  รตโนภาส (ชื่อสม) 5903005287 น.ส.บัรกิส  ไซห์ฮามิส 5990428483

 ท้ังน้ี เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนงัสือส�าคัญแสดงคณุวฒุ ิ

และหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ.2553

 ตามทีส่�านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผล  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ได้ส่งหนังสือส�าคัญ 

แสดงคุณวฒุขิองนกัศึกษาไปตรวจสอบความถกูต้องยงัสถานศึกษา  ผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสงักดั 

แจ้งให้ทราบว่าหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหา  และได้มีประกาศมหาวิทยาลัย 

ลงวันท่ี 13 กันยายน 2560  พร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรงเพื่อน�าหลักฐานต้นฉบับ 

ท่ีถกูต้องมาแสดงภายในวนัท่ี 10 พฤศจกิายน 2560  ปรากฏว่านักศึกษาไม่ได้น�าหลักฐานการศึกษาท่ีถูกต้อง

มาแสดงยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก�าหนด

 บดัน้ี  ได้พ้นก�าหนดเวลาการให้นกัศึกษาน�าต้นฉบับวฒิุการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีแล้ว  ซ่ึงมีนักศึกษา

บางรายที่ยังมิได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ  โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมทุกกรณี  จ�านวน 64 ราย ดังนี้



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑

		แนวสังเขปวิชา

  วเิคราะห์ครอบครวัในฐานะเป็นหน่วยทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอิทธิพลที่ มีต ่อ

ระบบครอบครวัและเครอืญาติ ศึกษาระบบครอบครวั 

ในประเทศต่าง ๆ ในแง่ชาติพนัธ์ุวทิยาและประวติัศาสตร์

โดยเน้นสังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาติเปรียบ

เทียบด้วย

 	เอกสารการเรียน 

  ต�ารา AN 278 ครอบครัวและเครือญาติ โดย 

รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (จ�าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ)

 	วันเวลาและสถานที่

  TTS 13:30-15:20 (HUB 1511)

		หัวข้อหลัก

  ครอบครัว การเลือกคู่สมรส การสมรส  

ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่าง ๆ  ครอบครัว

และการเปลี่ยนแปลง 

			แนวทางการวัดผล

  - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ

ปรนัย 70 คะแนนและอัตนัย 30 คะแนน (มีจัดสอบ 

e-Testing ปรนัย 100 ข้อ)

  - ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า สามารถสะสม 

คะแนนเกบ็บางส่วน ๆ ละ 10-30 คะแนนจากรายงาน

กลุ่มท่ีต้องส่งตามวันท่ีก�าหนดระหว่างเทอมและ 

น�าเสนอในชั้นเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่ม) โดยคะแนน

รายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบ

อัตนัย 1 ข้อ

  - การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

นกัศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวเิคราะห์ ฝึกการท�างานเป็นกลุม่

และมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซึง่การท�ารายงานนีไ้ม่มีผล

ต่อการสอบได้หรอืไม่ (นักศึกษาไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกคน) 

และไม่มีการท�ารายงานเพิม่เติมทกุกรณีในการสอบซ่อม 

 	วันและเวลาสอบ

  คณะจดัสอบเอง (เน่ืองจากเปิดวชิานีเ้พิม่จาก ม.ร. 30) 

ในวัน S. 5 MAY 2018 (13:30-15:20) นอกจากนี้ 

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

 	แนวสังเขปวิชา

  ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและ 

มานุษยวทิยาท่ีส�าคญัต้ังแต่ศตวรรษท่ี 18 จนถงึปัจจบัุน 

ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎีท่ีมีต่อการพัฒนา 

การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม (PR. SOC 1003 

& SOC 2033 นักศึกษาที่เรียนวิชาน้ีควรผ่านวิชา- 

สังคมวทิยาและมานษุยวทิยาเบ้ืองต้นและการเปลีย่นแปลง

ทางสังคม มาก่อน)

 	เอกสารการเรียน

  - หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) จ�าหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือ และ

  - เอกสาร SO 483 ประวตัแินวคดิทางสังคมวทิยา 

โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

   นกัศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

  TTS 15:30 - 17:20 (SBB 502)

ANT 2078 

FAMILY AND KINSHIPS 

(ครอบครัวและเครือญาติ)

นักศึกษาสามารถเลอืกสอบแบบ e-Testing ซึง่อ�านวย

ความสะดวกให้นักศึกษาที่ขอจบสามารถเลือกวันเวลา

ที่ต้องการสอบได้ และสามารถทราบผลได้ทันที 

หลงัการสอบ ถ้าสอบไม่ผ่านนักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบ

ปลายภาคตามปกติ แต่หากนักศึกษาสอบ e-Testing 

ผ่านแล้ว นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาค (ลงทะเบยีน 

e-Testing ก่อน 10 APR. หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม)

  ส่วนการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อนนั้น

จะจดัสอบตามตาราง ม.ร. 30 คือ M 20 AUG. 2018 A

 	ข้อแนะน�า

  - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหวัข้อหลักๆ 

และท�าความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ 

  - เ น่ืองจากอัตราอาจารย ์ประจ�าภาควิชา 

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละ

ภาคการศึกษา  ทางภาควิชาฯจึงต้องมีการบริหาร 

จัดการการเปิดสอนและสอบในแต่ละวิชาสลับกัน

ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

นักศึกษาจึงควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้าตาม

แผนการบรรยายและสอบดังนี้

 *  ภาค 1 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด  (นักศึกษา 

สามารถศึกษาได้จากวดีีโอค�าบรรยายย้อนหลงัภาค 2/56) 

 * ภาค 2 เปิดให้สอบและบรรยายสด (วัดผล 

ปลายภาคเป็น ปรนัย 40 คะแนนและอตันยั 60 คะแนน)

SOC 4083 

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 	หัวข้อหลัก

  - ศัพท์ควรรู้

  - ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและทฤษฎีทางมานษุยวทิยา

  - ประโยชน์ของแนวความคิด

 	แนวทางการวดัผล (ส�าหรบันกัศกึษาส่วนกลาง)

  -  คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ

ปรนัย 70 คะแนนและอัตนัย 30 คะแนน (มีจัดสอบ 

e-Testing ปรนัย 100 ข้อ)

  - ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า สามารถสะสม

คะแนนเกบ็บางส่วน ๆ ละ 10-30 คะแนนจากรายงาน

กลุ่มที่ต้องส่งตามวันท่ีก�าหนดระหว่างเทอมและ 

น�าเสนอในชั้นเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่ม) โดยคะแนน

รายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบ

อัตนัย 1 ข้อ

  - การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน

เป็นกลุม่และมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซ่ึงการท�ารายงานน้ี 

ไม่มีผลต่อการสอบได้หรือไม่ (นักศึกษาไม่จ�าเป็น

ต้องท�าทุกคน) และไม่มีการท�ารายงานเพิม่เติมทุกกรณ ี

ในการสอบซ่อม 

  ส�าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค (หลักสูตรเก่า) 

การวดัผล เป็นข้อสอบอตันยั 4 ข้อ ไม่มีการท�ารายงาน 

(นักศึกษาควรติดต่อศูนย์เพื่อดูเทปการบรรยายสรุป 

ของส่วนภมิูภาคในเทอม 2/54 หรอืดูการบรรยายย้อนหลงั 

ของส่วนกลางในเทอม 1/59)

 	ข้อแนะน�า

  - วิชาน้ีเหมาะส�าหรับนักศึกษาปี 4 ข้ึนไป 

ซ่ึงต้องผ่านวิชาบังคับอื่น ๆ ทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยามาก่อน 

  - ตามหลกัสตูรก�าหนดให้วชิานีเ้ปิดบรรยาย

ในภาค 1 ส�าหรบัภาค 2 และภาคฤดูร้อน เปิดให้สอบ

ส�าหรับผู้ที่จะขอจบการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

  - นกัศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนย้อนหลงัจาก

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และต้องศึกษาหนังสือและ

เอกสารทั้ง 3 ส่วนอย่างละเอียด

 	วันและเวลาสอบ

  SU 13 MAY 2018 B นอกจากนี้นักศึกษา

สามารถเลอืกสอบแบบ e-Testing ซึง่อ�านวยความสะดวก

ให้นักศึกษาท่ีขอจบสามารถเลือกวันเวลาท่ีต้องการ

สอบได้ และสามารถทราบผลได้ทันทีหลังการสอบ 

ถ้าสอบไม่ผ่านนักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาค

ตามปกติ แต่หากนักศึกษาสอบ e-Testing ผ่านแล้ว 

นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาค (ลงทะเบียน  

e-Testing ก่อน 10 APR. หรือจนกว่าท่ีน่ังเต็ม)  

ส่วนการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อนน้ันจะจัดสอบ

ตามตาราง ม.ร. 30 คือ TU 21 AUG. 2018 A

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

กห็วนกลบัมาเกดิกบัประเทศทีเ่ป็นฐานการผลิตใหม่

เหล่านีด้้วยคือค่าครองชพีสูงขึน้ น�าไปสู่การเรยีกร้อง 

อตัราค่าจ้างสูงข้ึนเป็นระยะๆ ซึง่จะกดอตัราค่าจ้างไว้ 

กไ็ม่ได้เพราะมันไม่พอกนิจรงิ ๆ   เม่ือเป็นอย่างนีบ้รรดา 

นักลงทุนก็ใช้วิธีการเดิม ๆ กันอีกแล้วคือทางหน่ึง 

ก็ใช้แรงงานเถ่ือน (เพียงแต่ตอนน้ีใช้ในประเทศท่ี

เคยค่าจ้างต�า่มาก่อน) และอกีทางหน่ึงกคื็อย้ายฐานไปผลติ 

ในประเทศอืน่ท่ีค่าจ้างต�า่กว่า  เรือ่งเหล่าน้ีผมคงไม่ต้อง

สาธยายมากเพราะเราก็รู้ ๆ  กันอยู่ว่าท�าไมรัฐบาลไทย 

จงึต้องพยายามแก้ไขปัญหาแรงงานเถือ่นอย่างจรงิจงั

เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้มี 

การค้ามนุษย์เกดิข้ึน นอกจากน้ันในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมาน้ี

ก็จะมีข่าวว่าโรงงานบางแห่งที่เคยอยู่ในประเทศไทย

ย้ายไปเปิดในประเทศเพือ่นบ้านทีค่่าจ้างถกูกว่าอยูบ่่อย ๆ

 เขียนมาจนหมดโควตาหน้ากระดาษส�าหรบัตอนนีแ้ล้ว 

ยังไม่ถึงตอนที่จะใช้เครื่องจักรแทนแรงงานเลย และ

ที่ส�าคัญก็คือยังไม่ได้ตอบว่าถ้าเครื่องจักรมาแทนที่

แรงงานคนเสียหมดแล้ว คนส่วนใหญ่จะหางานและ

หาเงินจากไหน เรือ่งนีค้งต้องยกยอดไปต่อในตอนหน้า

แล้วละครับ

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

นายสเุขง  วงศ์  (คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการท่องเทีย่ว) 

นายเอวิเลยีง กมึ (คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย) 

นายสุเพียะ เอง (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี) 

นายลโีท วอน (คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลย ี

การเกษตร) นายสีหอ  มอน (คณะบริหารธุรกิจ สาขา 

วชิาการท่องเทีย่ว) นายโซเพียบ  ทบั (คณะวทิยาศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) และน.ส.ซากีรา  ชิม 

(คณะสื่อสารมวลชน)  

นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯ (ต่อจากหน้า 1)

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการท�าการ-

เกษตรอินทรีย์ในวิถีความพอเพียง และยังเป็นศูนย์

ฝึกปฏบิติัและฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนักศึกษา ท�าวจิยั 

และบรกิารวชิาการถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่เกษตรกร

และผูส้นใจในพืน้ท่ี รวมทัง้การสบืสานวฒันธรรมประเพณี

ด้านการเกษตร และยงัมีผลผลติทางการเกษตรอนิทรย์ี

เพื่อจัดจ�าหน่ายด้วย

 ส�าหรับ ผลเมลอนทั้ง 4 ผล มาจาก 4 สายพันธุ์ 

คอื พนัธ์ุ Green Net  พนัธ์ุ Pot Orange  พนัธ์ุ Alfa T209 

และพันธุ์ M Malan Sweet โดยมีคุณลักษณะและ

ความเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละพนัธ์ุ ซึง่ปลกูจาก

แปลงเกษตรอินทรย์ีโดยมีสูตรการผสมดินท่ีเป็นสูตรเฉพาะ

เหมาะสมกับผลิตผลนั้นๆ และต้องดูแลเป็นอย่างดี 

เพราะสภาพอากาศท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลามีผลกระทบ

ต่อผลเมลอนอย่างมาก ทั้งนี้ ผลเมลอนทั้ง 4 ผลนี้  

ได้มีการแกะสลักค�า 1 ค�า ไว้บนเปลือกของแต่ละผล 

คือ ค�าว่า “ตาม” “รอย” “พอ” “เพียง” พร้อมกับ 

อกีด้านหนึง่ได้วาดภาพสัญลกัษณ์ในโครงการพระราชด�าร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

ผลละ 1 เรื่อง คือ รูปลิง (โครงการแก้มลิง) รูปตาชั่ง 

และหัวมนั (โครงการชัง่หวัมัน) รปูก้อนเมฆและเครือ่งบิน 

(โครงการฝนหลวง) และรูปตัวเลข 30/30/30/10 

(โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่) นอกจากนี้ยังได้มอบ

ข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมมาก

ในปัจจุบัน เพราะเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก 

สารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด 

ผลิตโดยระบบเกษตรอินทรีย์ มีขั้นตอนการผลิต 

โดยใช้ปุ๋ยคอกจากมูลววั และเชือ้จลุนิทรย์ีทีม่ปีระโยชน์

หลายชนิดด้วย

อธิการบดี ม.ร. ทูลเกล้าฯ (ต่อจากหน้า 1)

ท�าให้เกษตรกรและประชาชนทีส่นใจได้รูจ้กัช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายสินค้าและสร้างตลาดผ่านโลกออนไลน์ 

อย่างมีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนีย้งัมีโครงการอืน่ๆ 

ที่ช่วยให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งสามารถน�าความรู ้

ไปประยกุต์ใช้กบัการท�างานในอาชพีต่างๆ ได้อีกด้วย 

และในปีนี้มหาวิทยาลัยต้ังใจจะต่อยอดความรู้เดิม  

เพิม่ความรูใ้หม่ท่ีเป็นประโยชน์และตรงกบัความต้องการ 

ของชุมชนให้เกิดการสร้างรายได้ อยู่อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน”

  ส�าหรับ กิจกรรมในครั้งนี้ มี 10 โครงการ 

แบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 8 เมษายน 2561  

จัดอบรมจ�านวน 9 โครงการ จาก คณะวิทยาศาสตร์  

ได้แก่โครงการการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์และ 

สารธรรมชาติทีมี่ประโยชน์ในด้านการเกษตร การผลติ 

ไข่เค็มสมุนไพรเพื่อการค้า การผลิตเยลลี่จากผลไม้  

การผลิตลูกประคบสมุนไพร  การนวดผ่อนคลายเพือ่ 

สุขภาพ การให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และ 

ให้ค�าปรึกษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง คณะสื่อสารมวลชน 

โครงการอบรมพิธีกรมืออาชีพส�าหรับผู้น�าท้องถิ่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการการจัดการขยะใน 

ครวัเรอืน และคณะศกึษาศาสตร์ โครงการเพนท์ลวดลาย 

บนผนืผ้าเพือ่การจ�าหน่าย และวนัที ่29 เมษายน 2561 

จัดอบรมจ�านวน 1 โครงการ จากคณะบริหารธุรกิจ 

ได้แก่โครงการ “การท�าการตลาดออนไลน์เพือ่ผลติภณัฑ์ 

ชุมชน”

 ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีและ 

จังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้ ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัปราจนีบุร ี ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 

โทร. 037-454-096, 037-218-910, หรอืติดต่อคุณกมลภพ 

งามเจริญ โทร. 087-922-4420

รามค�าแหงจัดบริการวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 12)

ในชีวิตนั้น ถือว่าดวงชะตาตก หรือบกพร่อง ต้องท�า 

การแก้ไขด้วยพิธีการสืบชะตาให้ม่ันคงย่ังยืนต่อไป 

พธีิสืบชะตาจงึเป็นพธีิกรรมแบบพทุธศาสนาผสมกบั 

ความเชื่อท้องถิ่นของชาวล้านนา โดยได้ถือปฏิบัติ 

สืบต่อกนัมาต้ังแต่ในสมยัโบราณ ตามต�านานพืน้เมือง 

ราชวงศ์มังราย ได้ปรากฏข้อความว่ามีพธีิการสืบชะตา 

เมืองในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน (พ.ศ.1954-1984) 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเพณีดังกล่าวน้ีมีความส�าคัญ 

และถือปฏิบัติมากว่า 500 ปีแล้ว การสืบชะตานั้น 

ปัจจุบันมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การสืบชะตาเมือง  

การสืบชะตาบ้าน และการสืบชะตาบุคคล ซึ่งม ี

ความส�าคญัถอืเป็นการเสริมสร้างก�าลังใจตามแนวทาง 

ของพระพทุธศาสนา สร้างความสามัคคใีนครอบครวั 

และระบบความสัมพันธ์อันดีของชุมชน”

 ส�าหรบั กิจกรรมเริม่ต้ังแต่เวลา 08.29 น. โดยมี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สรงน�้าพระพุทธรูป และ 

ท�าพิธีสืบชะตาชีวิต สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  

9 พระองค์ ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรนัต์ อาคารหอประชมุ- 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช พธีิบังสุกลุอทุศิส่วนกศุล 

ให้แก่ผูบ้รหิาร และบคุลากรผูล่้วงลบัของมหาวทิยาลยั- 

เชิญชาวรามฯ (ต่อจากหน้า 12)

รามค�าแหง และผู้ร่วมพิธีกรวดน�้า รับพร จากน้ัน  

อธิการบดี ม.ร. มอบ “ธงติดรถ มงคล 8 ทิศ 

ครบูาศรวิีชยั นกับญุแห่งล้านนาไทย” แก่ผูร่้วมในพธีิ

  นอกจากนี้ ยังมีการรดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่  

โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ 

อาจารย์อาวโุสร่วมในพธีิ ณ ห้องประชมุใหญ่ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ชั้น 2

 ขอเชญิบุคลากรชาวรามค�าแหงร่วมพธีิทางศาสนา 

และสบืสานศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยวนัสงกรานต์ 

ประจ�าปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ตาม

ก�าหนดการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้

ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โทร.  

0-2310-8885 หรือที่ http://www.culture.ru.ac.th/



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๑) วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑

  

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ประจ�าปีการศึกษา 2559-2560  ระหว่างวนัท่ี 19-23 มนีาคม 2561  ณ อาคารหอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  ในการนี ้ได้พระราชทานปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ  

สาขาวชิารัฐศาสตร์  แก่นายกฤษฎา  บุญราช  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักด์ิ  สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  

แกน่างกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และนายสมนึก  ทองมา  หรือ ชลธี  ธารทอง  ศิลปินแห่งชาติ

เชิญชาวรามฯ ร่วมสืบสานประเพณ ี
สงกรานต์ 10 เมษายนนี้

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เชิญชวนชาวรามค�าแหง  

ร่วมงาน “สืบสานศลิปวฒันธรรมประเพณีวนัสงกรานต์ 

ประจ�าปี 2561” ร่วมพิธีสืบชะตาชีวิต ไหว้สา 

พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ 9 พระองค์ และรดน�้า 

ด�าหัวขอพรผู้ใหญ่ ในวันอังคารที่ 10 เมษายนนี้ ที ่

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

  อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิม่รกัษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิม- 

พระเกยีรติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จะจดังาน “สืบสานศลิปวฒันธรรม 

ประเพณวีนัสงกรานต์ ประจ�าปี 2561” ในวนัองัคารที ่

10 เมษายน 2561 เวลา 08.29-12.00 น. ณ อาคาร- 

หอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เพือ่เป็นการเช่ือม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุลากรภายในมหาวทิยาลยั 

ให้เหน็ถงึความส�าคัญของการอนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรมไทย 

ให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

โดยเฉพาะเทศกาลวันสงกรานต์ ที่ถือเป็นประเพณ ี

วันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นประเพณ ี

ที่ดีงาม และเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้แสดงถึง 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เชิญชวนประชาชน 

จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวปราจีนบุรี  

มุง่สร้างองค์ความรู ้ แก่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ 

ในวันที่ 8 และ 29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-

16.30 น. ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด- 

ปราจีนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา รองอธิการบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบรุ ี มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดเผยว่าโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ 

ชมุชนชาวปราจนีบุร ี ถอืเป็นการบรูณาการองค์ความรู ้

ร่วมกบัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัปราจนีบรีุ 

โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 8 และ 29 เมษายน 

2561 โดยเป็นการระดมความร่วมมือจากคณาจารย ์

คณะต่างๆ น�าความรู้ในสาขาวิชาของตนไปถ่ายทอด 

และเผยแพร่ เพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัชมุชนและท้องถิน่ 

ซึง่หวงัอย่างยิง่ว่าจะสามารถต่อยอดความรูท้ีส่อดคล้อง 

และบูรณาการเข้ากับวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 “การจัดอบรมในปีแรกได้ผลตอบรับจาก

ประชาชนในจังหวัดปราจีนและจังหวัดใกล้เคียง 

อย่างดี และเม่ืออบรมเสร็จแล้วสามารถน�ากลับไป 

ต่อยอดในครวัเรอืนและชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหน็ผลเป็นรปูธรรม  เช่น การประยกุต์ใช้จุลนิทรย์ี 

มีประโยชน์ด้านการเกษตร ซ่ึงเกษตรกรสามารถ 

น�าไปใช้กับการปลูกดอกดาวเรือง ท�าให้ได้ผลผลิต- 

มากขึ้น ยืดเวลาการออกดอกนานกว่าเดิม ท�าให้การ 

ตัดดอกและส่งออกไปสู่ตลาดอยูใ่นช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 

สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นด้วย การผลิตไข่เค็ม-

สมุนไพร โครงการนี้ประชาชนในชุมชนสามารถน�า

กลับไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เหมาะสม 

กับการบริโภค และก�าลังจะต่อยอดสู่การผลิตเพื่อ 

จ�าหน่ายต่อไป และการตลาดออนไลน์เพ่ือชุมชน  

รามค�าแหงจัดบริการวิชาการ-วิชาชีพ

แก่ชุมชนชาว จ.ปราจีนบุรี ปีที่ 2

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามคำาแหงยินดีกับดารา
ศิลปินคนดังรับปริญญาบัตร

 นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายก-

สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แสดงความยินดีกับดารา

ศิลปินคนดัง ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้แก่ นายสมนึก  

ทองมา (ครูเพลงชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ  

เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีสมัยนิยม 

รวมทั้ง นายสยม สังวริบุตร ผู้ก�ากับการแสดง  

มิกค์ ทองระย้า พระเอกช่อง 7 และเปาวลี พรพิมล 

เฟื่องฟุ้ง นักร้องนักแสดง ที่เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน 

ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

ความกตัญญูกตเวทต่ีอบรรพบุรษุและบพุการ ี รวมท้ังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยท่ีเป็นสิรมิงคล 

ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว โดยในปีนี้คณะกรรมการฯจัดงาน ได้จัดพิธีสืบชะตาชีวิต ไหว้สาพระพุทธรูป 

ศกัด์ิสิทธิ ์9 พระองค์ โดยได้นมินต์คณะสงฆ์จากวดัดอนชยั วัดเชฏฐาวรคปุต์ อ.ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

และวัดบุญรอดธรรมาราม เขตพระโขนง กรุงเทพฯ จ�านวน 9 รูป น�าโดย พระครูสถาพรธรรมประโชติ 

(ครูบาปัญญา) เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และในพิธีจะมีการจัดท�าซุ้มสืบชะตาและเครื่องบูชาแบบอย่าง 

ชาวล้านนาอย่างครบถ้วน รวมถึงยังอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (องค์จ�าลอง) ทั้ง 9 พระองค์ มาให ้

ชาวรามค�าแหงได้สักการบูชาขอพรในโอกาสวันข้ึนศักราชใหม่ของชาวไทยด้วย นอกจากนี ้ ยงัมพีธีิบังสุกลุ 

อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ และพิธีรดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่

 “การสืบชะตา เป็นประเพณีชีวิตที่เก่าแก่ของชาวไทยภาคเหนือ โดยเชื่อกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง

แก่เฒ่าจะต้องอาศัยดวงชะตาเป็นเครื่องด�าเนินชีวิต หากมีเหตุขัดข้องหรืออุปสรรคใดๆ


