
จาก “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา...” สู่ “สร้างความรู้สู่สากล  สร้างคนคู่คุณธรรม” 
 
                                                     รองศาสตราจารยว์ศิิษฐ ์ ทวเีศรษฐ 
 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาท่ียืนยงคู่ประเทศไทย เป็น
ระยะเวลายาวนานถึง ๔ ทศวรรษ และครบรอบ ๔๐ ปีในปีน้ี ประชากรชาวรามค าแหงตั้งแต่
ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ีและนักศึกษาทั้งในอดีตถึงปัจจุบนัรวมมีประมาณ ๒ ลา้นคน 
โดยเฉพาะบณัฑิตรามค าแหงท่ีท าประโยชนแ์ก่สังคม ประเทศชาติทั้งภาครัฐและเอกชนรวมแลว้
ประมาณ ๘ แสนคน และปัจจุบนัยงัมีนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนศึกษาอยูทุ่กระดบัทั้งปริญญาตรี – 
ปริญญาโท – ปริญญาเอกรวมแลว้ประมาณ ๓ แสน ๒ หม่ืนคน นบัว่าเป็นความภาคภูมิใจอยา่ง
ยิ่งของชาวรามค าแหง มหาวิทยาลยัรามค าแหงตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ เป็นตน้มา ไดท้ าหน้าท่ีผลิต
บุคลากรชั้นน าในสาขาวชิาการต่างๆ และท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยัอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น  
ผมในฐานะเป็นผูห้น่ึงท่ีมีโอกาสได้ปฏิบติังานอยู่ในมหาวิทยาลยัรามค าแหงตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง
จนถึงปัจจุบนั รู้ส านึกในพระคุณของมหาวิทยาลยั และมีความผูกพนัต่อมหาวิทยาลยัอย่างมาก 
เพราะไดมี้โอกาสรับใชม้หาวิทยาลยัมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานเกือบทั้งชีวิต ท าใหมี้สถานภาพ
ความเป็นอยู่ มีเกียรติและมีความสุขในชีวิตตามสมควร ผมจึงมีความภาคภูมิใจท่ีมหาวิทยาลยั
รามค าแหงมีความเจริญกา้วหน้าจนกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศอย่างใน
ปัจจุบนัน้ี  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหงมีเร่ืองราวในแง่มุมต่างๆ มากมายท่ีจะกล่าวถึง ต่อไปน้ี ผมใคร่
ขอกล่าวถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หรือวลี หรือค าขวญั หรืออาจจะเรียกอย่างใด 
กไ็ด ้ซ่ึงเม่ือกล่าวถึงแลว้จะย  ้าความรู้สึกท่ีเป็นชาวรามค าแหงไดท้นัที  

“ลูกพ่อขุนฯ”  เป็นค าแรกท่ีทุกคนเขา้ใจแน่นอนและอยูเ่หนือค าอธิบายใดๆ  
“สุพรรณกิาร์”  ซ่ึงเป็นตน้ไมพ้ระราชทานใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราช-กุมารี  ก็เป็นสัญลกัษณ์ชาวรามค าแหงส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได ้ 
นอกจากค าว่า   “ลูกพ่อขุนฯ” และ “สุพรรณิการ์” ดงักล่าวแลว้  ผมใคร่ขอกล่าวถึงวลี หรือค า
ขวญัท่ีเป็นอมตะของชาวรามค าแหง ดงัต่อไปน้ี 
 “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ”  ทั้ง ๔ ประโยคน้ีเป็นค าขวญั ค  าแรกท่ี
อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลยัรามค าแหง ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์   ผาสุขนิรันต์เป็นผู ้
คิดข้ึน เพื่อเตือนสติและปลูกฝังจิตส านึกแก่ลูกพ่อขุนทั้งหลาย ผมจ าไดว้่าท่านคิดได ้๓ ประโยค



แรกอย่างรวดเร็วคลอ้งจองกนั คือ รู้จกัอภยั ตั้ งใจศึกษา บูชาพ่อขุน แต่ประโยคสุดทา้ยท่ีว่า 
สนองคุณชาตินั้น ท่านใชเ้วลาอีกประมาณ ๓ เดือนต่อมาจึงจะคิดได ้ซ่ึงท่านไดใ้หค้วามหมายค า
ขวญัดงักล่าวอยา่งลึกซ้ึง “รู้จักอภัย” หมายถึง ความรัก ความสามคัคีของนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษา
ในรามค าแหงท่ีมาจากหลากหลายของผูค้นท่ีมีทั้งคุณวุฒิ วยัวุฒิ และจากทุกสถานท่ีทุกแห่งหน 
ทั้งในเมืองกรุงและต่างจงัหวดัจึงตอ้งการใหมี้     ความรัก  ความสามคัคีอยูร่่วมกนัอยา่งพี่อยา่ง
นอ้ง มีน ้ าใจเป็นนกักีฬารู้แพรู้้ชนะหนกันิดเบาหน่อยตอ้งใหอ้ภยักนั “ตั้งใจศึกษา” กห็มายถึง 
เม่ือเขา้มาเป็นนกัศึกษาแลว้ตอ้งเอาใจใส่หมัน่ศึกษา เล่าเรียน    ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของนกัศึกษา 
“บูชาพ่อขุนฯ” หมายถึง ใหค้วามเคารพสักการะบูชาพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ซ่ึงมหาวิทยาลยั
ได้รับพระราชทานพระนามของพระองค์ท่านเป็นช่ือมหาวิทยาลัย รวมตลอดความเคารพ
สักการะเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป และ “สนองคุณชาติ” หมายถึง  
ลูกพ่อขนุทุกคนจะตอ้งท าคุณประโยชนแ์ก่สังคมประเทศชาติเป็นส่วนรวมทั้งในขณะท่ีศึกษาอยู ่
และโดยเฉพาะเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้จะตอ้งทดแทนพระคุณของชาติของแผ่นดิน โดยท าความ
ดีความงามตามความรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียนจากมหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นท่ีสุดดว้ย 
 ตนเป็นที่พึง่แห่งตน หรือ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ   ซ่ึงเป็นวลีในยคุแรกของรามค าแหงท่ีใช้
ใน “ข่าวรามค าแหง” ท่ีรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อาจารยรุ่์นแรกเป็นผูริ้เร่ิมเสนอ 
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุนิรันต์ใหจ้ดัท าข่าวรามค าแหงเพื่อเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์
ระหว่างมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา ดงันั้นในยคุแรกปี ๒๕๑๔ จึงมีค  าว่า “ตนเป็นที่พึง่แห่งตน” 
เป็นค าท่ีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษา ซ่ึงจะตอ้งศึกษาโดยพึ่งพาตนเองมากท่ีสุดเพราะ
เป็นมหาวิทยาลยัตลาดวิชา จะมาเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ไม่มาเรียนกดู็ต าราเอง ตอ้งยอมรับว่าตอ้ง
เรียนดว้ยตนเองจึงจะประสบความส าเร็จได ้ 

“เปลวเทียนให้แสง  รามค าแหงให้ทาง” ซ่ึงเป็นวลีท่ีได้มีการประกวดค าขวญัของ
มหาวิทยาลยั ค  าขวญัท่ีชนะการประกวดมีความหมายอย่างยิ่งของชาวรามค าแหง เป็นวลีท่ี
สะทอ้นความรู้สึกถึงสถาบนัการศึกษาท่ีให้โอกาสทุกคนกา้วไปสู่การด ารงชีวิตท่ีดีในทุกดา้น 
ทุกทาง เป็นการใหก้ าลงัใจในขณะท่ีเป็นนกัศึกษาและรวมทั้งเม่ือส าเร็จการศึกษาไปแลว้กต็าม  

“บัณฑิตรามค าแหงต้องมคีวามรู้คู่คุณธรรม” ซ่ึง รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข ไดใ้ห้
วลีอมตวลีหน่ึง ทันทีท่ีรับต าแหน่งอธิการบดี(พ.ศ. ๒๕๓๗) อันแสดงถึงวิสัยทัศน์ของ  
รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  ท่ีประสงค์ให้ลูกพ่อขุนท่ีส าเร็จการศึกษาตอ้งมีความรู้ 
คู่คุณธรรม และท่านกไ็ดจ้ดัใหมี้วชิาความรู้คู่คุณธรรมใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนวิชาน้ี นบัเป็น



มหาวิทยาลยัแห่งแรกท่ีด าเนินการสอนวิชาความรู้คู่คุณธรรม(พ.ศ. ๒๕๔๓) แก่นกัศึกษาทุกคน
มาแลว้กวา่ ๑๑ ปี  

“ไม่มรีาม ไม่มเีรา” เป็นวลีท่ีชาวรามค าแหงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ศิษยเ์ก่ารามค าแหงทัว่ทุก
หนทุกแห่งพูดถึงเสมอ เป็นวลีท่ีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของศิษยเ์ก่าท่ีร าลึกถึงพระคุณของ
มหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ ท าให้สามารถประกอบอาชีพทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและมีความมัน่คงในชีวิต เป็นวลีท่ีแสดงถึงความ
กตญัญูกตัตเวทิตาต่อสถาบนัอนัเป็นท่ีรักของชาวรามค าแหงทุกคน 

“สร้างความรู้สู่สากล  สร้างคนคู่คุณธรรม”  เป็นค าขวญัสดๆ ร้อนๆ  ท่ีชนะการประกวด
ค าขวญัเน่ืองในโอกาส ๔๐ ปี รามค าแหง  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ค  าขวญัน้ียิ่งสะท้อนให้เห็น 
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีด ารงอยู ่ และก าลงักา้วไปสู่ทศวรรษท่ี ๕  แทท่ี้จริงแลว้  
ค  าขวญัน้ีคือส่ิงท่ีอดีตอธิการบดี  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  ท ามาโดยตลอดคือ การ
ขยายการศึกษาไปสู่สากลและสร้างคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม 
 ผมคิดวา่ เอกลกัษณ์ วลี ค  าขวญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นอมตะ ทนัสมยัอยูเ่สมอ หากผูท่ี้เป็น
ลูกพ่อขุนได้พบ รับทราบหรือได้เห็นก็จะมีความรู้สึกนึกคิด ร าลึกถึงสถาบันมหาวิทยาลัย
รามค าแหงทนัทีและแสดงถึงความเป็นพวกเราชาวรามค าแหงท่ีเราภาคภูมิใจยิง่ 
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