จาก “รู้ จักอภัย ตั้งใจศึกษา...” สู่ “สร้ างความรู้ สู่ สากล สร้ างคนคู่คุณธรรม”
รองศาสตราจารย์วศิ ิษฐ์ ทวีเศรษฐ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นมหาวิทยาลัย แบบตลาดวิชาที่ ยืน ยงคู่ ประเทศไทย เป็ น
ระยะเวลายาวนานถึง ๔ ทศวรรษ และครบรอบ ๔๐ ปี ในปี นี้ ประชากรชาวรามคาแหงตั้งแต่
ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งในอดี ตถึ งปั จจุ บนั รวมมี ประมาณ ๒ ล้านคน
โดยเฉพาะบัณฑิตรามคาแหงที่ทาประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติท้ งั ภาครัฐและเอกชนรวมแล้ว
ประมาณ ๘ แสนคน และปั จจุบนั ยังมีนกั ศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษาอยูท่ ุกระดับทั้งปริ ญญาตรี –
ปริ ญญาโท – ปริ ญญาเอกรวมแล้วประมาณ ๓ แสน ๒ หมื่นคน นับว่าเป็ นความภาคภูมิใจอย่าง
ยิ่งของชาวรามคาแหง มหาวิทยาลัย รามคาแหงตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ เป็ นต้นมา ได้ทาหน้าที่ผลิต
บุคลากรชั้นนาในสาขาวิชาการต่างๆ และทาหน้าที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
ผมในฐานะเป็ นผูห้ นึ่ งที่ มีโอกาสได้ปฏิบตั ิงานอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคาแหงตั้งแต่ เริ่ มก่อตั้ง
จนถึงปั จจุบนั รู ้สานึ กในพระคุณของมหาวิทยาลัย และมี ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก
เพราะได้มีโอกาสรับใช้มหาวิทยาลัยมาเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานเกือบทั้งชีวิต ทาให้มีสถานภาพ
ความเป็ นอยู่ มีเกียรติและมีความสุ ขในชี วิตตามสมควร ผมจึงมีความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัย
รามคาแหงมี ความเจริ ญก้าวหน้าจนกล่ า วได้ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศอย่างใน
ปัจจุบนั นี้
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีเรื่ องราวในแง่มุมต่างๆ มากมายที่จะกล่าวถึง ต่อไปนี้ ผมใคร่
ขอกล่าวถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ หรื อวลี หรื อคาขวัญ หรื ออาจจะเรี ยกอย่างใด
ก็ได้ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงแล้วจะย้าความรู ้สึกที่เป็ นชาวรามคาแหงได้ทนั ที
“ลูกพ่อขุนฯ” เป็ นคาแรกที่ทุกคนเข้าใจแน่นอนและอยูเ่ หนือคาอธิบายใดๆ
“สุ พรรณิการ์ ” ซึ่ งเป็ นต้นไม้พระราชทานใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราช-กุมารี ก็เป็ นสัญลักษณ์ชาวรามคาแหงสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างหาที่สุดมิได้
นอกจากคาว่า “ลูกพ่ อขุนฯ” และ “สุ พรรณิการ์ ” ดังกล่าวแล้ว ผมใคร่ ขอกล่าวถึงวลี หรื อคา
ขวัญที่เป็ นอมตะของชาวรามคาแหง ดังต่อไปนี้
“รู้ จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ” ทั้ง ๔ ประโยคนี้เป็ นคาขวัญ คาแรกที่
อดีตอธิ การบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุ ขนิรันต์ เป็ นผู ้
คิดขึ้น เพื่อเตือนสติและปลูกฝังจิตสานึกแก่ลูกพ่อขุนทั้งหลาย ผมจาได้ว่าท่านคิดได้ ๓ ประโยค

แรกอย่างรวดเร็ วคล้องจองกัน คื อ รู ้ จกั อภัย ตั้งใจศึกษา บู ชาพ่อขุน แต่ ประโยคสุ ดท้ายที่ ว่า
สนองคุณชาติน้ นั ท่านใช้เวลาอีกประมาณ ๓ เดือนต่อมาจึงจะคิดได้ ซึ่ งท่านได้ให้ความหมายคา
ขวัญดังกล่าวอย่างลึกซึ้ ง “รู้ จักอภัย” หมายถึง ความรัก ความสามัคคีของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา
ในรามคาแหงที่มาจากหลากหลายของผูค้ นที่มีท้ งั คุณวุฒิ วัยวุฒิ และจากทุกสถานที่ทุกแห่ งหน
ทั้งในเมืองกรุ งและต่างจังหวัดจึงต้องการให้มี ความรัก ความสามัคคีอยูร่ ่ วมกันอย่างพี่อย่าง
น้อง มีน้ าใจเป็ นนักกีฬารู ้แพ้รู้ชนะหนักนิ ดเบาหน่ อยต้องให้อภัยกัน “ตั้งใจศึกษา” ก็หมายถึง
เมื่อเข้ามาเป็ นนักศึกษาแล้วต้องเอาใจใส่ หมัน่ ศึกษา เล่าเรี ยน ซึ่ งเป็ นหน้าที่หลักของนักศึกษา
“บูชาพ่อขุนฯ” หมายถึง ให้ความเคารพสักการะบูชาพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ซึ่ งมหาวิทยาลัย
ได้รั บ พระราชทานพระนามของพระองค์ท่า นเป็ นชื่ อ มหาวิท ยาลัย รวมตลอดความเคารพ
สั ก การะเทอดทู น สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ต ลอดไป และ “สนองคุ ณ ชาติ ” หมายถึ ง
ลูกพ่อขุนทุกคนจะต้องทาคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติเป็ นส่ วนรวมทั้งในขณะที่ศึกษาอยู่
และโดยเฉพาะเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทดแทนพระคุณของชาติของแผ่นดิน โดยทาความ
ดีความงามตามความรู ้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรี ยนจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นที่สุดด้วย
ตนเป็ นที่พงึ่ แห่ งตน หรื อ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ซึ่ งเป็ นวลีในยุคแรกของรามคาแหงที่ใช้
ใน “ข่าวรามคาแหง” ที่รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุ ข อาจารย์รุ่นแรกเป็ นผูร้ ิ เริ่ มเสนอ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุ นิรันต์ ให้จดั ทาข่าวรามคาแหงเพื่อเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ดังนั้นในยุคแรกปี ๒๕๑๔ จึงมีคาว่า “ตนเป็ นที่พงึ่ แห่ งตน”
เป็ นคาที่อยู่ในความรู ้สึกนึ กคิดของนักศึกษา ซึ่ งจะต้องศึกษาโดยพึ่งพาตนเองมากที่สุดเพราะ
เป็ นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา จะมาเรี ยนก็มีช้ นั เรี ยนให้ ไม่มาเรี ยนก็ดูตาราเอง ต้องยอมรับว่าต้อง
เรี ยนด้วยตนเองจึงจะประสบความสาเร็จได้
“เปลวเทียนให้ แสง รามคาแหงให้ ทาง” ซึ่ งเป็ นวลี ที่ได้มีการประกวดคาขวัญของ
มหาวิทยาลัย ค าขวัญที่ ช นะการประกวดมี ความหมายอย่างยิ่งของชาวรามค าแหง เป็ นวลี ที่
สะท้อนความรู ้สึกถึงสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสทุกคนก้าวไปสู่ การดารงชี วิตที่ดีในทุกด้าน
ทุกทาง เป็ นการให้กาลังใจในขณะที่เป็ นนักศึกษาและรวมทั้งเมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม
“บัณฑิตรามคาแหงต้ องมีความรู้ คู่คุณธรรม” ซึ่ง รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุ ข ได้ให้
วลี อมตวลี หนึ่ ง ทันที ที่ รั บต าแหน่ งอธิ การบดี (พ.ศ. ๒๕๓๗) อัน แสดงถึ งวิสั ยทัศน์ข อง
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุ ข ที่ ประสงค์ใ ห้ลูกพ่ อขุนที่ สาเร็ จการศึกษาต้องมี ความรู ้
คู่คุณธรรม และท่านก็ได้จดั ให้มีวชิ าความรู ้คู่คุณธรรมให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเรี ยนวิชานี้ นับเป็ น

มหาวิทยาลัยแห่ งแรกที่ดาเนินการสอนวิชาความรู ้คู่คุณธรรม(พ.ศ. ๒๕๔๓) แก่นกั ศึกษาทุกคน
มาแล้วกว่า ๑๑ ปี
“ไม่ มรี าม ไม่ มเี รา” เป็ นวลีที่ชาวรามคาแหงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ศิษย์เก่ารามคาแหงทัว่ ทุก
หนทุ ก แห่ ง พู ด ถึ ง เสมอ เป็ นวลี ที่อ ยู่ใ นความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของศิ ษ ย์เ ก่ า ที่ ร าลึ ก ถึ ง พระคุ ณ ของ
มหาวิทยาลัยที่ ให้โ อกาสประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ ให้ ทาให้ส ามารถประกอบอาชี พ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจนเป็ นที่ยอมรับของสั งคมและมีความมัน่ คงในชี วิต เป็ นวลีที่แสดงถึงความ
กตัญญูกตั ตเวทิตาต่อสถาบันอันเป็ นที่รักของชาวรามคาแหงทุกคน
“สร้ างความรู้ สู่ สากล สร้ างคนคู่คุณธรรม” เป็ นคาขวัญสดๆ ร้อนๆ ที่ชนะการประกวด
คาขวัญ เนื่ องในโอกาส ๔๐ ปี รามคาแหง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คาขวัญนี้ ยิ่งสะท้อนให้เห็ น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ดารงอยู่ และกาลังก้าวไปสู่ ทศวรรษที่ ๕ แท้ที่จริ งแล้ว
คาขวัญนี้ คือสิ่ งที่อดีตอธิ การบดี รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุ ข ทามาโดยตลอดคือ การ
ขยายการศึกษาไปสู่ สากลและสร้างคนให้มีความรู ้คู่คุณธรรม
ผมคิดว่า เอกลักษณ์ วลี คาขวัญที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นอมตะ ทันสมัยอยูเ่ สมอ หากผูท้ ี่เป็ น
ลู ก พ่ อ ขุน ได้พ บ รั บทราบหรื อ ได้เ ห็ น ก็จ ะมี ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ร าลึ ก ถึ ง สถาบัน มหาวิทยาลัย
รามคาแหงทันทีและแสดงถึงความเป็ นพวกเราชาวรามคาแหงที่เราภาคภูมิใจยิง่
******************************

