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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)
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 ฉบับที่ ๓๙ปีที่ ๔๖

วันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เปิดสอบ e-Testing 68 วิชา ภาค 2/2559 

   
 
             คณะวิศวะได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ให้การต้อนรบั

ผู้บริหาร คณะกรรมการและตัวแทนองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร  รวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ในโครงการสมัมนาเรือ่งการเตรยีมความพร้อมเพือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 

และสาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  และโครงการสมัมนาเร่ืองหลกัเกณฑ์การน�าคะแนนหน่วยความรู้ 

มาใช้ในการพฒันาวชิาชพีวศิวกรรมต่อเนือ่ง (CPD)  เพือ่ให้วศิวกรได้ทราบถงึหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน 

วธิกีารต่างๆ ในการขอเลือ่นระดับได้อย่างถกูต้องและเป็นการส่งเสรมิให้วศิวกรได้เพิม่ขดีความสามารถ

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่สูงขึ้น

 โอกาสนี ้ดร.กมล   ตรรกบตุร  นายกสภาวศิวกร  ได้มอบประกาศการจดัต้ังให้คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นองค์กรแม่ข่าย พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องของสภาวิศวกร  

จากที่ได้มีมติเห็นชอบไว้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 อาจารย์ ดร.มนตร ีกวนีฏัธยานนท์ 

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการทาง-

อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่าสถาบันบริการ

วิชาการทางอเิลก็ทรอนกิส์ ม.ร. จะเปิดสอบ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       (e-Testing) 

ประจ�าภาค 2/2559 จ�านวน 68 กระบวนวชิา 

โดยนกัศกึษาสามารถเลือกวนัเวลาสอบได้ 

และรู้ผลสอบทันที ท�าให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

ที่ต้องการสอบด้วยระบบ e-Testing ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต ่

วันที่ 7 มกราคม 2560 เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม  

ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8 (เว้นวันที่ 12 - 17 มกราคม 2560) 

ทั้งนี้ ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือกสอบได้ 

4 คาบ ได้แก่ 

 คาบที ่1 เวลา 09.00 - 11.30 น. คาบที ่2 เวลา 12.00 - 14.30 น.

 คาบที ่3 เวลา 15.00 - 17.30 น. คาบที ่4 เวลา 18.00 - 20.30 น.

 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ กล่าวว่าการสอบด้วย

ระบบ e-Testing มจีดุเด่นทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัศกึษาหลายประการ 

เช่น นกัศกึษาสามารถเลอืกวนัเวลาสอบได้เองตามทีต่นเองต้องการ 

และสามารถทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ รวมทั้งหากสอบ  

e-Testing ไม่ผ่าน ก็สามารถเข้าสอบวิชานั้นตามตารางสอบปกติ

ของมหาวทิยาลยัในภาคนัน้ๆ ได้ ส�าหรบัขัน้ตอนการลงทะเบยีนสอบ 

e-Testing นัน้ นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนก่อน และลงทะเบยีนสอบ  

e-Testing ตามวนัเวลาทีก่�าหนดในแต่ละภาค ซึง่นกัศกึษาสามารถ 

เลือกวันเวลา หรือ คาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง 

โดยช�าระค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาละ 70 บาท และหลักฐานที่

นักศึกษาต้องน�ามาในวันสอบ (อ่านต่อหน้า 2)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ 2560 แก่ประชาชนชาวไทย
   
 
             

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

ในโอกาสขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2560 ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดุสติ 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2559  ความว่า

 “ประชาชนชาวไทยท้ังหลาย บดันี ้ ถงึวาระจะขึน้ปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่ง

ความปรารถนาดีเพื่ออ�านวยพรแด่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่าน

เป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา

 ในปีทีแ่ล้ว บ้านเมอืงของเรามเีหตกุารณ์ส�าคญัเกดิขึน้ คอื พระบาทสมเดจ็-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อ-

เดือนตุลาคม กล่าวได้ว่าน�าความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสีย

ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็น 

ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ถ้วนหน้า มจีติจงรกัภกัด ี และซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ 

พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

 ขอขอบใจทกุท่านทีร่่วมมอื ร่วมใจ ช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง 

ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

 รองศาสตราจารย์วโิรจ  นาคชาตร ีรองอธกิารบดีฝ่ายวิทยบรกิารจังหวัดศรสีะเกษ น�าบคุลากร 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ 

และท�าพิธีเบิกเนตร รวมทั้งท�าบุญถวายพระราชกุศลตักบาตรพระภิกษุ จ�านวน 109 รูปด้วย  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา

รามฯ - ศรีสะเกษ บวงสรวงพ่อขุนฯ ในวันสถาปนาฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 

อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ รับประกาศนยีบตัร 

ขอบคณุของส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ 

จาก พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรฐัมนตรี 

ที่โรงแรมมิราเคิล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวด

นวตักรรมระดบันานาชาตใินงาน “Seoul International 

Invention Show 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล 

สาธารณรฐัเกาหล ี โดยได้รบัรางวลั Silver Medal 

จากผลงาน “Portable Cold-Corona Injector”

 เถลิงศกหกสิบเข้า ครานี้

ขอทุกท่านเปรมปรีดิ์ ปราศไข้

ขอทุกท่านโชคดี ได้ดั่ง คิดนา

ขอจุ่งรุ่งเรืองไซร้ โศกสิ้นจินต์เกษม

 อิ่มเอมศานติแจ้ง จิตตน

กอปรกิจเกิดมรรคผล เพริศแพร้ว

ครอบครัวชื่นชีพชนม์ ยืนยิ่ง ยิ่งนอ

ปีเก่าผ่านไปแล้ว ใหม่ล้ำา เลิศหลาย

สวัสดีปีใหม่ 2560

   
 สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 3 หลักสูตร

  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ 

ต่างประเทศ รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ี

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 ใน 3 หลกัสตูร คอื  

  ✷	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

	 	 ✷	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   (สาขาวิชาการจัดการ) 

	 	 ✷	หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

   (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)

	 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2560 

- 18 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอยีดได้ที ่

ส�านกังานสาขาวทิยบรกิารฯ ต่างประเทศ อาคาร- 

วทิยบริการและบริหาร ชัน้ 1 โทร. 0-2310-8196-7, 

0-2310-8664-5 หรือที่ www.oasc.ru.ac.th,   

E-mail:oasc@ru.ac.th

อาจารย์วิศวะรามฯ  
รับประกาศนียบัตรจาก สกว.

รศ.บุปผา  บุญทิพย์ - ประพันธ์

คอืบตัรประจ�าตวันกัศกึษา บตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืบตัรทีห่น่วยงานราชการออกให้ ใบเสรจ็ลงทะเบยีนสอบ 

e-Testing และมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที ส�าหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ  

e-Testing ภาค 2/2559 จ�านวน 68 วิชา ประกอบด้วย

ANT1013 ANT2078 ANT3013 ANT3053 APR2101 APR3102 BIO1001 BIO1105   

CEC2201 CHI1001 CHI1002 ECO1003   ECO1101   ECO1102 EDF1104 ENG1001

ENG1002 ENG2001   ENG2002   FRE1001 GER1001      HIS1001   HIS1002       HIS1003

HIS1201 HRD3108 HRD4207 INT1004 KOR1001 KOR1002 KOR2001 KOR2002 

LAW1004 LIS1001 LIS1003 MCS1101 MCS1151 MCS2108     MCS2390 MGT4004

MKT2101 MKT3202 MKT3204 MTH1003 MTH1101 PED4203 POL1100   POL2301      

POL3301      PSY1001      PSY2006  RAM1000 RUS1001      RUS1002 RUS2001      RUS2002    

SCI1003   SOC1003 SOC2065   SOC4077   SOC4083    SPN1001       SPN1002     STA1003  

STA2003     STA2016    THA1002    THA1003

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 10 อาคารสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก หรือ www.etesting.ru.ac.th โทรศัพท์ 0-2310-8790

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดสอบ e-Testing 68 วิชา ภาค 2/2559   (ต่อจากหน้า 2)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 

คณะกรรรมการตดัสนิรางวลัวรรณกรรม-

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ 

รางวัลซีไรต์ ก็ประกาศผลการตัดสิน

รางวัลประจ�าปีนี้ซึ่งเป็นรอบของวรรณกรรม

ประเภทกวีนิพนธ์

 ท�าให้วงวรรณกรรมไทยมีกวีซีไรต์

เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน คือ

 พลัง เพียงพิรุฬห์ หรือ เกริกศิษฏ์

พละมาตร์

 จากหนังสือรวมบทกวีชื่อ

 นครคนนอก

 คณะกรรมการตดัสินรางวัลนีบ้อกว่า

 นครคนนอก ของ พลงั  เพยีงพริฬุห์

มีความโดดเด ่นด ้ านความคิดริ เ ริ่ ม

สร้างสรรค์และมคีวามเป็นสากล

 วิธี การน� า เสนอจากมุมมองที่

แปลกใหม่ การใช้ภาษาที่สั้น กระชับ  

มีพลัง คมชัดทั้งเสียงและความหมาย

 ให้ภาพของผู้คนที่สังคมมองข้าม

เนือ้หาครอบคลมุสงัคมร่วมสมยั ชวีติในเมอืง 

ชีวิตในชนบท และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 ใช้รูปแบบฉนัทลกัษณ์ตามขนบ และ 

ไร้ฉันทลักษณ์ผสมผสานกัน

 ใช้วรรณรูป ภาพวาดและสัญญะ

แสดงอารมณ์  สื่อเสริม เน้นความหมาย

ให้ขบคิดและตีความ.....

 “ข่าวรามค�าแหง” จะกล่าวถงึนครคนนอก 

 ต่ออีกเล็กน้อยในฉบับหน้า

‘กูรู’ สำ�นักข่�วเนชั่น แนะใช้โซเชียลมีเดีย
เผยแพร่ข่�วให้ถูกต้อง-ชัดเจน

 คุณชาย ซีโฮ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์เนชั่นทีวี  

ฝาก  4  วลีเด็ดในการใช้โซเชียลมีเดีย     “ใฝ่รู้-ไม่อยู่นิ่ง-อิงข้อมูล- 

เทิดทูนความเป็นธรรม” เผยแพร่ข่าวสารไปด้วยความรวดเร็ว 

ถกูต้องและชดัเจน ในการศกึษาดงูานของเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ 

ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 

เพือ่ประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ (ส�าหรบัเจ้าหน้าที ่

สาขาวทิยบรกิารฯ)” เม่ือวนัที ่ 21 ธนัวาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัเนชัน่ 

และเนชั่นทีวี 22

  คุณชาย กล่าวถึงการใช้สื่อใหม่ (New media)ว่า ขณะนี้สิ่งพิมพ์ทั่วโลกผันตัวมาใช้นิวมีเดียมากขึ้น 

สื่อเก่าล้มหายไปจากสังคม แต่ผู้คนยังต้องการเสพเรื่องราวของสังคมอยู่ คนเสพนิวมีเดียมากขึ้น เห็นได้ชัด

จากการดูรายการโทรทัศน์ผ่านแท็บเล็ต ดูรายการโทรทัศน์ออนไลน์ข้ามประเทศ โดยที่ไม่ต้องเฝ้าคอยเวลา

จากโทรทัศน์เพียงจุดเดียว ท�าให้สื่อทุกสถานีหันมาให้ความส�าคัญกับโซเชียลมีเดียอย่างจริงจัง ดังที่มีสถิต ิ

การใช้เวลาติดตามสื่อของคนไทยใน 1 วัน พบว่ามีการใช้สมาร์ทโฟน 76 นาที แท็บเล็ต 29 นาที  

โน้ตบุ๊ก 42 นาที ทั้งสามสิ่งนี้รวมกันแล้วมากกว่าดูโทรทัศน์ ที่มีคนดู 102 นาทีต่อวัน

 

 “คนไทยใช้นิวมีเดียที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน เสพสื่อมากถึง 99% เป็นสังคมก้มหน้า และมาถึง 

ยคุทีใ่ครๆกเ็ป็นนกัข่าวได้ การประชาสมัพนัธ์ให้เป็นมอือาชพี จงึต้องสือ่สารให้เข้าใจ ส่งข่าวสารให้ถกูต้อง

และชัดเจน และก่อนแชร์ข่าวต้องมีการตรวจสอบให้ชัดว่า เป็นเรื่องจริงหรือไม่ด้วย 

 ขอฝากให้ยึดหลักในการท�างาน 4 ข้อ คือ 1)ใฝ่รู้ รู้จักในเรื่องนั้นอย่างจริงจัง 2)ไม่หยุดนิ่ง หาความรู้

เพิ่มเติมในสิ่งนั้น 3)อิงข้อมูล  อ้างมาจากต�ารา หรือประสบการณ์ และ 4)เทิดทูนความเป็นธรรม  ข่าวต้องมี

ความถูกต้อง มีความเป็นธรรม และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ” 

 คุณชาย กล่าวด้วยว่าโซเชียลมีเดียขยายตัวไปเร็วมาก มาถึงยุคเศรษฐกิจ 4.0 ท่ีแทรกซึมเข้ามาอยู ่

ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน ทั้งการรับข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทุกคนต้องปรับตัว

ให้ทนักบัความทนัสมัยทีเ่กดิขึน้ เพราะใครๆกเ็ป็นนักข่าวได้ โซเชียลมเีดยีจึงเป็นโลกเสมอืนจรงิทีท่�าให้คนใช้โอกาส

สร้างตัวเองจาก anyone เป็น someone เช่น การใช้ค�าว่า “เน็ตไอดอล” หรือการใช้ของเลียนแบบที่มากขึ้น 

 “ทุกคนตกเป็นทาสของโซเชียลมีเดีย เพราะมีการใช้งานตั้งแต่ตื่นจนนอน และยังสามารถท�าให้สิ่งที ่

ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้ เช่น ปรากฏการณ์กล้องฟิล์มหายไป หรือกล้องดิจิตอลก็ตาม ผู้คนไม่ซื้อกล้องถ่ายรูปใช ้

หนัมาใช้สมาร์ทโฟนเป็นกล้องถ่ายรปูแทน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ส่ิงทีต้่องค�านึงทัง้คนส่ือข่าวและคนรบัข่าว 

จะต้องมีความชัดเจนในการเผยแพร่ ทั้งภาพ ข้อความ และเนื้อหาให้ครอบคลุมที่สุด” 

 จากนั้น  คุณชาย ซีโฮ่ บรรณาธิการข่าวออนไลน์เนช่ันทีวี พร้อมด้วย คุณยิ่งยศ ข�าคม ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายเทคนคิเนช่ันทวี ี น�าเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ ชมการออกอากาศสด ‘รายการลยุข่าวร้อน’ และชมสตดูโิอ 

ออกอากาศทีม่อีปุกรณ์ทีท่นัสมยั ซึง่ได้รบัความสนใจและสร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้กบัเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ 

ทั้งยังได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับฉากที่ทางสตูดิโอจัดไว้ด้วย  



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

     นักเรียนสาธิตประถมฯคว้ารางวัลหมากกระดาน
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 เ จ้าหน้า ท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีลงพ้ืนท่ี-

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและการเรียนระบบ 

Pre-degree ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว และวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสุวรรณวิทยา อ�าเภอประจันตคาม 

จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักเรียน 

อาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเป็น

จ�านวนมาก

 นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม) คว้ารางวัล

การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 

ประเภท  Crossword  ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี       ในงาน  Study 

Plus Crossword International Youth 2016 

ระหว่างวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน  2559  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา 

โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กชายวงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4/2 คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และเด็กหญิง

ปภารวี ดิเรกวัฒนะ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 EP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6      

 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี  

ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และ การเรียน

ระบบ Pre-degree ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  อ�าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการชาวรามฯ ร่วมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 4 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด-

หนองบัวล�าภู จัดโครงการ “ชาวรามฯ 

ร่วมใจต้านภัยหนาว” คร้ังท่ี 4 โดยมี 

พระครูศรีปัฐญาวิสิฐ  วัดศิริบุญธรรม 

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีประจ�าสาขาฯ 

และนักศึกษา ร่วมมอบผ้าห่มและ

เส้ือกันหนาว จ�านวน 390 ชุด ให้แก่

ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านห้วยปุ้ม 

ต�าบลร่มเย็น อ�าเภอเชียงค�า จังหวัด-

พะเยา เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม  

ที่ผ่านมา

 คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกบักรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

ขอเชญิผูส้นใจทีเ่ป็นผู้ว่างงาน ผู้เพิง่จบการศกึษา ทายาทธรุกจิ ผู้ประกอบอาชพี 

และผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ปี สมัครเพื่อคัดเลือก 

(โดยการสมัภาษณ์) เข้ารบัการฝึกอบรม โครงการ “สร้างและพฒันาผู้ประกอบการใหม่ 

เชงิสร้างสรรค์และนวตักรรม” รุน่ที ่1 ปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 40 คน ดงันี ้

รุ่นที่ 1 : เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (จ�านวน 72 ชั่วโมง)

	 ➣ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560

	 ➣ สอบสัมภาษณ์ วันที่  25 กุมภาพันธ์  2560

 ➣ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่  1  มีนาคม  2560

	 ➣ เริ่มอบรม วันที่  4  มีนาคม - 23  เมษายน  2560	  

 สถานที่อบรม : คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) 

      และสถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.

 ผู้ได้รบัการคัดเลอืกจะได้รบัการฝึกอบรม 2 หลกัสตูร จ�านวน 72 ชัว่โมง ดังน้ี

 1. หลักสูตรการบริหารจัดการทางธุรกิจ จ�านวน 48 ชั่วโมง

 2. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ในการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต 

จ�านวน 24 ชั่วโมง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ท่ีส�านักงานโครงการ 

“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรงุเทพฯ โทร . 0-2310-8000 

ต่อ 4544 หรอื 080-780-9527, 089-049-8262 โทรสาร 0-2310-8000 ต่อ 4520 

รายละเอียดของโครงการดูได้จาก Website : http://www.nec.ru.ac.th    

รับสมัครร่วมโครงการ 

“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

     

 บริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิต

ผู้อื่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

ร่วมบริจาคโลหิต จ�านวน 30 คน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 12 อ�าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา

สาขาฯ ปราจีนบุรีแนะแนวการศึกษา



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

ตอน กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าที่ผมจะเขียนต่อไปน้ีว่าประเทศไหน

เป็นประเทศรายได้ต�่า รายได้ปานกลางหรือรายได้สูงนั้น ถ้าเป็นช่วงก่อนสงครามโลก 

ครัง้ที ่ 2 กเ็ป็นแค่เพยีงการคาดหมาย เพราะการค�านวณรายได้ประชาชาติกันอย่างจรงิจงัน้ัน 

เพิ่งท�ากันในประเทศส่วนใหญ่เมื่อมีการก่อตั้งธนาคารโลกขึ้นมาหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 นี่เอง

 ประเทศที่จัดว่าเป็นประเทศรายได้สูงในปัจจุบัน แต่ละประเทศล้วนแต่เคย

เป็นประเทศรายได้ต�่ามาก่อนทั้งน้ัน แล้วจึงพัฒนาเร็วบ้างช้าบ้างจนเป็นประเทศ

ระดับรายได้ปานกลางและประเทศรายได้สูงในที่สุดไม่ใช่พอก่อตั้งประเทศขึ้นมา

ก็เป็นประเทศรายได้สูงไปเลย เหมือนคุณหนูลูกเศรษฐีที่คาบช้อนเงินช้อนทอง 

มาตั้งแต่เกิด

 สหรัฐอเมริกาเมื่อตอนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์น้ันยังเป็นประเทศรายได้

ค่อนข้างต�า่ กว่าจะพฒันาขึน้มาเป็นประเทศรายได้ปานกลางกร็าว ๆ สมยัรชักาลที ่ 5 

ของไทย แต่ด้วยการที่สหรัฐฯ ยุคนั้นมีนักประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

อย่างต่อเนือ่งท�าให้ช่วงตอนปลายสงครามโลกครัง้ที ่ 1 สหรฐัฯ กก้็าวมาเป็นประเทศ

ระดบัรายได้สงูและมหาอ�านาจเศรษฐกจิของโลกแล้ว ซึง่ตอนนัน้พอดเีป็นช่วงขาลง

ของประเทศยุโรปที่เคยเป็นประเทศรายได้สูงมาก่อน  ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึง่ส่วนใหญ่สูร้บและท�าลายล้างกนัอยูใ่นยโุรปได้ท�าให้พอสงครามสิน้สดุ ประเทศร�า่รวย 

ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ล้วนแต่ต้องไปเริ่มต้นนับ 1  

กันใหม่ทั้งนั้น แต่อาศัยว่ามีพื้นฐานดี สักพักก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับมาได้แต่ถึงอย่างไร

ก็ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้ว 

 อกีประเทศหนึง่ทีก้่าวขึน้มาเป็นประเทศรายได้สงูได้ในช่วงหลงัสงครามโลก

ครั้งที่ 1 ก็คือญี่ปุ่น ซึ่งสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง และ

ฉวยโอกาสที่ยุโรปอ่อนแอเข้าแย่งตลาดโดยเฉพาะในเอเซียที่ประเทศยุโรป 

เคยครอบครองได้มากมาย ญี่ปุ่นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเทคโนโลยีบางเรื่อง

ก้าวหน้าเกนิชาตติะวนัตกบางชาตไิปแล้วด้วยซ�า้ เช่นการสร้างเครือ่งบนิและต่อเรอื 

แต่ญีปุ่น่ก็ต้องตกบลัลงัก์มาจากการเป็นประเทศรายได้สงูเมือ่แพ้สงครามโลกครัง้ที ่ 2 

 อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นประเทศรายได้ระดับสูงได ้

ในเวลาไม่นานนักหลังสงคราม เพราะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว 

นอกจากนั้นการที่ถูกห้ามไม่ให้มีกองทัพก็ท�าให้รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถทุ่มเทงบประมาณ

ไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ด้วย 

 ทีผ่มต้ังช่ือเร่ืองไว้ว่า “กับดกัประเทศรายได้ปานกลาง” กเ็พราะแม้ว่าบางประเทศ 

ที่ยกตัวอย่างข้างต้นจะสามารถข้ามผ่านจากประเทศรายได้ปานกลางไปเป็น

ประเทศระดับรายได้สูงไม่ยากนัก แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ไม่โชคดีอย่างน้ันคือ 

     

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

ตอนนี้กี่โมงแล้ว (ตอนที่ 1)
Bây giờ là mấy giờ ? (เบย เส่อ หล่า เหมย เส่อ)

 เรื่องของการบอกเวลา ส�าหรับคนไทยแล้วสามารถเข้าใจการบอกเวลาของ

คนเวียดนามได้ไม่ยากนัก ลองสังเกตดูจากการสนทนาของนักศึกษาสองคนนี้ว่าเขา

มีวิธีอย่างไรในการบอกเวลา 

A:  (จ่าว อัญ)   สวัสดีคุณ

B:  (จ่าว จิ)   สวัสดีคุณ

A: 

 (ซิน โล้ย อัญ ก๊อ ด่ง โห่ คง) ขอโทษ คุณมีนาฬิกาไหม

B:  (สะ ก๊อ)   ครับ มี

A:  (เบย เส่อ หล่า เหมย เส่อ อะ) ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ

B:   (เบย เส่อ หล่า ต๊าม เสือย) ตอนนี้แปดครึ่ง

A: 

 (ด่ง โห่ อัญ ไจ่ ดุ๊ง คง)    นาฬิกาคุณเดินตรงไหม

B:  

 (โอ่ ซิน โล้ย ด่ง โห่ โตย ไจ่ เจิ่ม นัม ฟุ้ต)  

 โอ่ ขอโทษ นาฬิกาผมเดินช้าไปห้านาที

  

 (เบย เส่อ หล่า จี๊น เส่อ แก๊ม ฮาย ลัม)  ตอนนี้ อีก 25 นาที 9 โมง

   

 (จิ คง ก๊อ โด่ง โห่ อ่า)   คุณไม่มีนาฬิกาหรือ

A:  

 (โตย ก๊อ ญึง น้อ ไจ่ คง ดุ๊ง เส่อ)  ฉันมี แต่มันเดินไม่ตรงเวลา

   

 (หวี่ เหว่ย โฮม ไน โตย บิ หม่วน)  เพราะเหตุนี้ วันนี้ฉันสาย

B:   

 (จิ หล่า ซิญ เวียน ฝาย คง)  คุณเป็นนักศึกษาใช่ไหม

A:   

 (เวิง โตย หล่า ซิญ เวียน)   ใช่ ฉันเป็นนักศึกษา

B:  

 (เลิ้ป จิ หว่าว ห่อก ลุ้ก เม้ย เส่อ)  ห้องเรยีนคณุเริม่เรยีนตอนกีโ่มง

A:  

 (ต๊าม เส่อ เหมื่อย ลัม โตย หม่วน ฮาย เมือย ฟุ้ต โส่ย)    

 8.15 ฉันสาย 20 นาทีแล้ว

B:    

 (โตย กุ๋ง หล่า ซิญ เวียน)   ผมก็เป็นนักศึกษา

 

 (โฮม ไน เลิ้ป โตย หว่าว ห่อก ลุ้ก จี๊น เส่อ)  

 วันนี้ห้องเรียนผมเริ่มตอน 9.00 น.

   

 (เม้ย เส่อ เลิ้ป จิ เก๊ต ทุก)    กี่โมงห้องเรียนเลิก

A:   (ขวาง เหมื่อย ฮาย เส่อ) ประมาณ 12 นาฬิกา

   (ก่อน เลิ้ป อัญ)  แล้วห้องคุณ

B:   

 (โด่ เหมื่อย ฮาย เส่อ โบ๊น ลัม) ประมาณ 12.45 น.

  

 (จ่าว จิ แญ้ โตย แส โล้ย ไหน่) สวัสดีคุณนะ ผมจะไปทางนี้

    
A:   

 (จ่าว อัญ แฮ่น กัป หล่าย)  สวัสดีคุณ แล้วพบกันใหม่

 ✷การถาม - ตอบ เกี่ยวกับเวลา

 การถามเกี่ยวกับเวลา สามารถถามได้ดังนี้

        

      (เบย เส่อ หล่า เม้ย เส่อ) ขณะนี้เป็นเวลากี่นาฬิกา  (เป็นทางการ)

  (เม้ย เส่อ โส่ย)   กี่โมงแล้ว (ไม่เป็นทางการ)

	 ✷การบอกเวลาสามารถตอบได้ดังนี้

บอกตัวเลขของหน่วยชั่วโมง แล้วตามด้วยหน่วยนาที

9 h 15’     (จี๊น เส่อ เหมื่อย ลัม ฟุ้ต)

12 h 20’  (เหมื่อย ฮาย เส่อ ฮาย เมือย ฟุ้ต)

23 h 44’  (ฮาย เมอืย บา เส่อ โบ๊น เมอืย ตอื ฟุต้)

     (นัม เส่อ โบ๊น เมือย ตือ ฟุ้ต เดม)

 

(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

 นครคนนอก เป็นผลงานรวมกวีนิพนธ์ของ  

พลงั เพยีงพริฬุห์ หรอื เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ ทีไ่ด้กล่ันกรอง 

ประสบการณ ์การใช ้ชีวิตและมุมมองที่มีต ่อ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคม มาเรียงร้อยเป็นบทกวี 

ทัง้ทีม่ฉีนัทลกัษณ์ กลอนเปล่า รวมถงึวรรณรปู ทีบ่อกเล่า

เรือ่งราวแห่งยคุสมยั ปรากฏภาพของผูค้นในสงัคมเมือง 

โดยไม่ละเลยท่ีจะน�าเสนอส่วนหนึ่งของภาพสังคมชนบท 

และสังคมในอุดมคติ ที่คนอ่านเองอาจคุ้นชินกับ 

ปรากฏการณ์เหล่านี้จนละเลยที่จะตั้งค�าถามกับ

ประเด็นต่าง ๆ ว่าเรามองเห็นตัวเอง ผู้คนรอบข้าง 

รวมถงึสงัคมทีเ่ราอยู่ในรปูแบบทีเ่หน็นัน้เป็นอย่างไร 

และเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่

 กวนีพินธ์เล่มน้ีมุ่งกล่าวถงึ “คน” ในแง่มุมต่าง ๆ 

ท่ีน�าเสนอ โดยผู้วิเคราะห์สามารถแบ่งประเด็นได ้

เป็นแง่มุมต่าง ๆ คือ คนกับตนเอง  คนกับอาชีพ  

คนกบัชีวติในเมือง คนกบัความเชือ่ คนกบัโลกภายนอก 

และคนกับโลกในอุดมคติ

 การน�าเสนอกวีนิพนธ ์ในแบบวรรณรูป  

(concrete poetry) นอกจากจะดึงดูดความสนใจ 

ของผูอ่้านได้เป็นอย่างดแีล้ว ยงัท้าทายผูอ่้านให้ตคีวาม

จากรูปและค�าที่ประกอบสร้างขึ้นมา 

 กวนี�าเสนอวรรณรูปแรกโดยใช้ชือ่ว่า อโีมติคอล 

ซิมโบลิสม์ (พลัง 2559 : 19)

 กวใีช้สญัลกัษณ์ทีแ่สดงออก 

ถึงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ 

ของมนษุย์ผ่านสญัญะ อโีมตคิอล 

(emoticon) มาจากการผสมค�าว่า

emotion (อารมณ์) และ icon 

(สญัรปู) เข้าด้วยกนั จงึมผีูเ้รยีกว่า 

“สญัรปูอารมณ์” ทีม่ทีัง้อาการยิม้ 

หวัเราะ ร้องไห้ โกรธ หน้าบึง้ 

กลวั สงสยั ง่วงนอน ตกใจ เหนือ่ยล้า ฯลฯ มาประกอบ

สร้างเป็นค�าว่า “ก”ู ซึง่หมายถงึอารมณ์ในตวัตนของเรา

ที่มีหลากหลาย (อ่านต่อหน้า 7)

 นอกจากนีแ้ล้ว กวยีงัสร้างวรรณรปู จากค�าว่าคน 

ในรปูสญัลกัษณ์ของโซเชยีลเนต็เวร์ิคทีใ่ช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั

 สัญลักษณ์ทั้งสามสื่อความหมายถึงเฟซบุ๊ก 

(facebook)       ไลน์ (line)        และ ยูทปู (you tube) 

ประกอบสร้างข้ึนจากค�าว่า “คน” ท่ีคนในยุคปัจจบัุน 

ปฏเิสธโลกจ�าลองเหล่านีไ้ม่ได้ ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี ้

เป็นสือ่ท่ีน�าเสนอข้อมลูท่ีคนเข้าถงึได้ง่าย และใช้เวลารวดเรว็ 

จนเป็นเหตใุห้ข้อมลูบางอย่างนัน้ “กลายเป็นความจรงิ” 

โดยมีการจัดการกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง 

ลดทอน ตบแต่ง และน�าเสนอซ�้า ๆ ออกมา กระทั่ง

คนในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นผู้รับสารนั้น “เชื่อ” ในชุด

ข้อมลูน�าเสนอออกมาโดยปราศจากการตัง้ค�าถามใดใด

 “คนในเครื่องหมายค�าถาม” จึงเป็นวรรณรูป

ที่ผู้เขียนย�้าเตือนว่าเราควรต้องให้ความสนใจกับการ

ตัง้ค�าถาม มคี�าถามมากมายทีต้่องพยายามค้นหาค�าตอบ 

จากเร่ืองท่ีสงสัย หรือค้างคา ให้กระจ่าง และอย่า

ได้หลงเช่ือกับส่ิงท่ีเห็นและภาพท่ีปรากฏโดยทันใด  

มิฉะนั้น จะกลายเป็น วรรณรูป 6 “ปลาที่ติดเหยื่อ” 

ทีป่ลาและเหยือ่นัน้สร้างจากคน และปลาเองกเ็ป็น คน

เช่นกัน

     นอกจากนี้ ยังมีบท “ชีวิตติดแฮชแท็ก” ที่ใช้

สัญญะของเครื่องหมายแฮชแท็ก # หรือท่ีเรียกว่า 

“ดัชนีถ้อยค�า” มาเป็นสื่อในการถ่ายทอดเร่ืองราว

ของถ้อยค�าทีม่กัพบในการสือ่สารผ่านโซเชยีลเนต็เวร์ิค 

 ตื่นแล้ว

  #ยิม้หน่อยนะเตง#เพลงส่งไปใหม่แล้วไง#ให้ของ

 ขวัญ#วันแสนสุข#กุ๊กกิ๊ก#ชิกชิล#มิ้นมิ้นคุณนาย

 ตื่นสาย#ม่ายรุ#ครุคริ#นิพรือหลาว#ข้าวเช้าไม่

 ได้กิน#บินไม่ได้นี่#ชีวิตดี๊ดี#พี่ปิดการขาย#ชาย

 เสียจึยยย#หึยยยบ่แม่นดอก#บอกเธอว่าคิดฮอด

 #ตลอดเวลาที่เผลอใจ#ไผสิคือเจ้า#เศร้าบ่ได้

 เบอร์โทร#โมโห#โตจนหมาเลียตูดไม่ถึง#อึ้งรับ

 ประทาน...

 (พลัง: หน้า 37)

 โดยปกติแล้ว การใช้เคร่ืองหมายแฮชแท็ก 

เปรยีบเสมอืนเป็นค�าค้นหาหลกั ทีใ่ช้เพ่ือค้นหา กลุม่คน 

กลุม่เพือ่นทีต่่างมคีวามสนใจเหมอืนกนั เรือ่งเดยีวกนั 

ด้านเดยีวกนั มคีวามรูส้กึเหมอืนกนั อารมณ์เดยีวกนั 

อยู่สถานที่เดียวกัน ใช้ของยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน 

ใช้บริการท่ีเดียวกัน ฯลฯ จะสังเกตได้ว่าท้ังหมด

จะเป็นส่ิงเดยีวกัน     ค�าต่าง ๆ   ทีใ่ช้เครือ่งหมายแฮชแทก็ 

เหล่านี ้ จะน�าไปสูก่ารค้นหาจากคนภายนอกให้เข้ามา

หาเราจากค�าที่ติดเครื่องหมาย

 กวีใช้ดัชนีค�าต่าง ๆ  เพื่อแสดงให้เห็นอารมณ์ 

ความรู้สึก ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้น  

โดยสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอารมณ์และความรู้สึกร่วม

ของคนในสงัคมทีเ่กดิขึน้เช่นเดยีวกบัตวัตนของผูน้ัน้ 

และอาจเป็นช่องทางให้คนที่รู้สึกไม่ต่างกัน เข้ามา

ค้นเจอได้จากการติดแฮชแท็ก ซึ่งในที่สุดแล้ว กวีได้

บทสรุปของชีวิตติดแฮชแท็กว่า

 #ดช่ีะ#มะบ่น#ทนเพราะไม่อยากไฝว้#ไข้#ไม่หลบั

 ไม่นอน#ออนแข่งกบัเซเว่น#เซ่นยคุของแพง#แรง

 ไม่ยอมเปลี่ยนปลั๊ก#พักบ้างไรบ้าง#ว่างป่ะล่ะ

 #ง่ะหุหุ#งุงิ#ออิ#ิรอ่ิานจะลดพงุ#ยุง่จังนะเมิงงง#

 (พลัง: หน้า 37)

 อาชีพที่กวีกล่าวถึงในเล่ม มักมีเนื้อหาที่ท�าให้

เราหันมามองคนตัวเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม

หรือผ่านเลย หากแต่พวกเขาเหล่านัน้ เป็นบคุคลหนึง่

ทีม่ส่ีวนในการขบัเคลือ่นสงัคม อาจเรยีกได้ว่าเป็นกลุม่ 

ของคนชายขอบในสงัคม ทีค่นควรยอมรับในบทบาท

ของคนกลุ่มนี้

 ป้าประนอม กระเป๋ารถเมล์สายหน่ึงในกรงุเทพฯ 

ผูม้อีาชพีอยูบ่นรถเมล์มาตัง้แต่ยงัสาว พืน้ทีก่ารท�างาน

บนรถเมล์ กบัเส้นทางการเดนิรถทีค่งเดมิ หากแต่ผูค้น

ทีห่มนุเวยีนมาขึน้รถ สิง่แวดล้อมรอบกาย ภาพของ-          

ท้องถนน ยวดยานพาหนะ และภาพทีป่รากฏข้างทาง

มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 ...เคลื่อนไหวเชื่องช้าล้าแล้ว

 หูเหืองแว่วเพียงเสียงขรม

 เบียดเสียดกลิ่นตัวสูดดม

 ทรุดร่างเป็นลมหลายครา

 ...

 ยังอยู่แม้ยากยังอยู่

 ยังสู้ซัดส่ายหลายเรื่อง

 ยังชีพว้าวุ่นขุ่นเคือง

 หน้าเหลืองทางคด...รถเมล์

 (พลัง: หน้า 20 - 23)

 ป้าประนอมยังคงท�างานด้วยความมุ่งมั่นว่า 

“ชีวิตคงดีขึ้นสักวัน  บนรถสายนั้น...สัญญา”

 

 กวนี�าเสนอภาพของกรงุเทพฯ ซึง่เป็นภาพแทน 

ของสังคมเมืองหลวงที่คนต ่างเข ้ามาอยู ่อาศัย  

เพือ่ท�ามาหากนิ หรือแสวงหาโอกาสทีด่ขีึน้ให้กบัชีวติ 

ความแออดั ความพลกุพล่าน ความเร่งรีบ จึงเป็นภาพ 

นครคนนอก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำาปี 2559

	 ผศ.ดร.สรตี		ปรีชาปัญญากุล

❈	คนกับชีวิตในเมือง

❈ คนกับอาชีพ

❈ คนกับตนเอง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

ทีพ่บเหน็อยูจ่นเจนตา โดยเฉพาะอย่างยิง่เช้าของวนัจนัทร์  

ในกวีนิพนธ์บท “วันจันทร์จ๋า” (หน้า 52 - 53)  

“เด็กเด็กมักอยู่ในท้องหนอนตัวนั้น” (หน้า 56 - 57)

 นอกจากนี้ ภาพของสังคมเมือง ที่กวีน�าเสนอ 

ยงัคงให้ความส�าคญักบัคนชายขอบ ทีเ่ข้ามาท�ามาหากนิ

ในเมืองหลวง เช่น เฒ่าแถม ผู้ท�างานแคมป์ก่อสร้าง 

ในบท “นกันัง่ร้าน” (หน้า 72 - 75) เฒ่าแถมเป็นแรงงาน 

คนหนึง่ในต�าแหน่งหวัหน้าช่างผูม้ฝีีมอื ในการก่อสร้าง

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีความหรูหรา ตั้งอยู่

กลางใจเมอืง เฒ่าแถมอายเุกนิกว่าหกสบิปี ประสบอบุตัเิหตุ

ตกจากนั่งร้าน จากหัวหน้าช่างกลับกลายมาเป็นยาม 

อยู่กับภรรยาคู่ชีวิต ทั้งสองประคับประคองชีวิตกัน 

ไปท่ามกลางแคมป์คนงานที่มีแต่เรื่องวุ่นวาย 

 ภาพของแคมป์คนงานเหล่าน้ีหายไป ราวกบัเป็น

อกีโลกหนึง่ทีมี่แต่ความสวยงาม เมือ่วนัทีห้่างสรรพสนิค้า

เปิดด�าเนินการ

 ...วันเปิดห้างสรรพสินค้าคนคับคั่ง

 แคมป์ลับหายไปดั่งภาพเสมือน

 พร้อมยามแถมชายเฒ่าลับเค้าเลือน

 ลบร่องรอยย�้าเตือนฉากโชกโชน

 (พลัง: หน้า 75)

 ชีวติของยายแต หาบไข่ป้ิงกบัมนัเผา เดนิเร่ขาย

อยูต่ามสถานทีต่่าง ๆ ในเมอืงหลวง แต่ไม่ปรากฏลกูค้า

ของยายแตให้เหน็ มแีต่เพยีงภาพของไข่ป้ิง และมนัเผา

ท่ีแห้งแข็งบนตะแกรง ถ่านในเตาบนหาบใกล้มอด 

กบัชีวติทีแ่ก่เฒ่าแม้จะหมดเรีย่วแรง แต่กย็งัต้องยนืหยดั

อยู่บนโลกจนกว่าความตายจะมาเยือน 

 กวหียบิยกชวีติของคนชายขอบเหล่านี ้มาสะท้อน 

ให้เห็นว่าในสังคมนี้ ยังมีตัวตนของคนกลุ่มนี้อยู่  

ทั้งเฒ่าวาด ป้าประนอม มนัส เฒ่าแถม ยายแต ส้ม

กบัเกยีรต ิ หรอืแม้แต่แม่ลกูอ่อน และคนพเนจรเร่ร่อน 

แม้ว่าพวกเขาจะมีพื้นที่เล็ก ๆ ท่ามกลางสังคมเมือง

ทีก่ว้างใหญ่ มเีสยีงทีม่กัจะไม่ค่อยมใีครได้ยนิ หากแต่

พวกเขากเ็ป็นฟันเฟืองหนึง่ทีท่�าให้สงัคมขับเคลือ่นไปได้

 กวีแสดงให้เห็นภาพของเมืองเนปาล เมื่อเกิด

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหว ภาพความเสยีหาย ความโศก-

เศร้าเสยีใจของชาวเนปาลปรากฏให้เหน็โดยทัว่ไป หากทว่า 

กวีได้กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนี้ 

ที่เกิดเหตุในที่อื่น ๆ ด้วยเหตุผลของชุดความเชื่อที่มี 

มาแต่โบราณ โดยไม่กล่าวถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

ที่เป็นข้อมูลที่น�าเสนอโดยทั่วไป ในบท “ช่วงหนึ่ง-

หนึ่งปลาอานนท์อาจพลิกตัวบ่อย”

 ...โลกถูกเขย่าพวกเราทราบ

 อาจเป็นเพราะตราบาปมิรู้เท่า

 ซับซ้อนซ่อนปัญหาไม่ผ่อนเพลา

 รังแต่ขมวดเข้าอยู่นับวัน
 (พลัง: หน้า 144)

 ดาวของผมนะ...

 ไม่มีภาระให้ต้องบ่น

 ไม่มีเขตแดนให้เดินชน

 ไม่ต้องค้นเลขบัตรประจ�าตัว

 

 ไม่มีสงคราม ไม่จ�าเป็น

 ยังไม่เคยเห็นใครท�าชั่ว

 ยิ่งท�างานจมปลักหนักเหมือนวัว

 คุณไม่ต้องกลัว สบายสบาย

 ไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรอกสักนิด

 ใช้แต่โทรจิตเป็นเครือข่าย

 ไม่ต้องเติมเงินให้วุ่นวาย

 ไม่ต้องวุ่นย้ายค่ายให้เรื่องยาว

 

 บินโลว์คอสต์ไฮไพรซ์ไม่ต้องกลัว

 อยากหายตัวไปในหนก็แค่หาว

 อยากเหาะกระเดาะลิ้นก็บินพราว

 ดวงดาวของผมร่มเย็นจริง

 (พลัง: หน้า 128 - 129)

 กวีมองข้ามผ่านปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในโลก- 

ปัจจบัุน ไปสูส่งัคมในอดุมคตท่ีิใฝ่ฝัน ด้วยการตดิต่อกนั 

ผ่านโทรจิต และการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

ดังใจนึก หากแต่เราคงอดคิดไม่ได้ว่า ถ้าโลกเราเป็น 

เช่นนั้นจริง เราจะหลีกหนีกับ “ปัญหา” ไปได้จริง

หรือไม่ 

 กวีนิพนธ์เรื่อง “นครคนนอก” เป็นกวีนิพนธ ์

ที่มีเรื่องราวต่าง ๆ ของคนจ�านวนหนึ่ง ที่มักถูก 

มองข้ามผ่าน หรือเป็นคนชายขอบ ซึ่งกวีน�าเสนอ

ผ่านการประพันธ์ที่ด�าเนินตามฉันทลักษณ์อย่างเคร่งครัด 

ในรูปแบบที่หลากหลาย และได้ทดลองกลวิธีการ- 

ประพันธ์ใหม่ ๆ  เพ่ือน�าเสนอให้เหน็ถึงความยอกย้อน

และซบัซ้อนของความจรงิ ท�าให้ผูอ่้านตัง้ค�าถามกบัฐานะ 

ของการเป็นกระจกสะท้อนวรรณกรรม และความสัมพนัธ์

ระหว่างโลกวรรณกรรมกบัโลกความเป็นจรงิภายนอก

ได้อย่างแยบยล ว่ามีทั้งการสะท้อน และการย้อน

แย้งกันอยู่ในที 

     การที่กวีตั้งชื่อเรื่องไว้ว่า “นครคนนอก” จึง

เปรียบเสมือนเมืองจ�าลองเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วย 

“คนนอก” คือคนนอกกระแส คนชายขอบ หรือคน

ท่ีอยูน่อกสายตาของใคร ๆ มารวมกนัอยูใ่นเมอืง ๆ นี้ 

จนเรามองเห็นคนกลุ่มนี้ว่าเขานั้นมีที่มา พื้นเพจาก

การเป็น “คนนอกนคร” และในที่สุด เมื่อพวกเขา

ค้นพบตัวตนและหนทางในการด�าเนินชีวิตของ

พวกเขาแล้วนั้น เมืองจ�าลองที่ว่านี้ จะกลับกลาย

เป็น “นครนอกคน” ในที่สุด

     

      การให้เหตุผลของปรากฏการณ์แผ่นดินไหว 

ว่าเป็นการพลกิตวัของปลาอานนท์นัน้ เป็นการสะท้อน

ให้เห็นภาวะหลังสมัยใหม่ที่เรื่องเล่ากระแสหลัก 

ไม่ได้รับการเชื่อถือเสียทั้งหมด  เรื่องเล่ากระแสรอง 

อาจมมีากมาย หลากหลายแตกต่างกันออกไป นัน่แสดง

ให้เห็นถึงภาวะของสังคมที่ไม่ได้มีบรรทัดฐานเพียง

หนึ่งเดียวเท่านั้น อีกท้ังเร่ืองเล่าเหล่านี้ เกิดข้ึนมา

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ 

และยึดโยงตัวเองเข้ากับเรื่องเล่าเหล่านั้น

 กวนี�าเสนอเหตุการณ์การอพยพของชนเผ่าโรฮีงญา 

ผ่านรูปแบบกลอนเปล่า ที่แทรกด้วยบทสนทนา

ระหว่างแม่ลูก ในบท “เราต่างคือนักอพยพ” ว่า

      ภาพในจอโทรทศัน์ตัดจากโฆษณาเป็นข่าวเทีย่งวนั

 “โรฮีงญาคือใครคะคุณแม่ น่าสงสารจัง”

      “ลูกยังเด็กเกินไปนะจ๊ะ

      ยังมีอีกหลายอย่างที่ลูกยังไม่รู้ความจริง”

      “คุณแม่รู้ความจริงหรือคะ”

 “ไม่หรอกจ้ะแม่ก็ยังไม่รู้ท้ังหมด”

      ....

 (พลัง: หน้า 154 - 155)

 การรับรู้ความจริงจากโลกภายนอก ยังมีชุด 

ความจรงิอืน่ ๆ รายล้อมอยูอ่ย่างนบัไม่ถ้วน บ้างสามารถ

น�าเสนอชุดความจรงิ และพสิจูน์ได้ เช่นเดยีวกบัเดก็หญงิ

ทีห่ยบิปอยผมของคณุแม่มาดม ตามโฆษณาทีไ่ด้ดไูป 

ในโทรทศัน์ หากแต่ยงัมอีกีมากมายทีเ่ป็นชดุความจรงิอืน่ ๆ 

จะถูกหยิบยกมาน�าเสนอได้ท้ังหมด เช่นเดียวกับ  

ชนเผ่าโรฮงิญา ทีไ่ม่สามารถอธบิายได้ว่า เพราะอะไร 

เขาจึงออกมาจากบ้านเมือง และเขาเหล่านั้นออกมา

เพือ่อะไร รวมถงึพวกเขาก�าลงัจะไปทีไ่หน โลกกว้างใหญ่

ใบนี้ไม่มีแม้พื้นที่สักเศษเสี้ยวให้พวกเขาอาศัยอยู่

 นอกเหนือจากกวไีด้น�าเสนอภาพของบคุคลต่าง ๆ

ในสงัคมอย่างหลากหลายแง่มมุ และชวนให้มองเหน็

ตวัตนของบคุคลหลายคนทีม่กัถกูมองข้าม หรอืละเลย

ไปแล้วนั้น ในประเด็นที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่พบ

ในบท “มนุษย์ต่างดาว” สะท้อนความคิดของกวีว่า 

หากมีโลกในอุดมคติอุบัติขึ้นจริง ชีวิต ความเป็นอยู่

ของผู้คนในสังคม ย่อมจะมีแต่ความสะดวกสบาย 

ไม่มีปัญหาระหว่างกัน ไม่มีการบราฆ่าฟัน ไม่มีการ

แก่งแย่งแข่งขัน ทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  

ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแต่อย่างใด

นครคนนอก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ�าปี 2559   (ต่อจากหน้า 6)

❈	คนกับเรื่องเล่า

❈	คนกับโลกภายนอก

❈	สรุป

❈	คนกับโลกในอุดมคติ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

 ตัง้แต่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี

จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัใินปี 

พ.ศ. 2489 ทรงใช้เวลาเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศเพียงในช่วง 20 ปี

แรกของการครองราชย์เท่าน้ัน ในช่วงแรกเพือ่ทรงศกึษาต่อในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

และในช่วงต่อมากเ็พือ่การเจริญสมัพนัธไมตรีทัง้สิน้ ไม่ใช่เพือ่ความสขุส่วนพระองค์

แต่ประการใด

 การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศเป็นพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ

ประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี โดยพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเยือนหลายประเทศก่อนที ่

ชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทัง้ 5 ประเทศ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ 

จนบรรลุผลในการก่อต้ังสมาคมอาเซียนข้ึนได้ส�าเร็จในปี พ.ศ. 2510 เสียอีก  

พระราชกรณียกิจในการเยือนต่างประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ

รวม 27 ประเทศในช่วง ปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2510 พระองค์ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินเยือนรัฐสมาชิกอาเซียนตามล�าดับดังนี้

 ประเทศแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด�าเนินเยือน

ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2502 แม้มิได้เป็นรัฐสมาชิกก่อตั้งก็ตาม  

แต่กเ็ป็นรฐัสมาชกิในอาเซยีนในปัจจบุนั คอื เวยีดนามใต้ ซึง่ในขณะนัน้เวยีดนาม 

ยงัอยู่ในช่วงสงครามเวยีดนามมกีารแบ่งแยกการปกครองออกเป็นสองประเทศ 

คือ เวียดนามเหนือปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับเวียดนามใต้

ปกครองแบบประชาธปิไตย ก่อนทีจ่ะมารวมเป็นประเทศเดยีวกนัในปี พ.ศ. 2519 

ในการเสด็จพระราชด�าเนนิเยอืนครัง้นัน้ มหาวทิยาลยัไซ่ง่อนได้ทลูเกล้าทลูกระหม่อม 

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายแด่พระองค์ด้วย

 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เสดจ็พระราชด�าเนนิ

เยือนประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วัฯ พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูแด่ประธานาธบิดซีกูาร์โน 

และรัฐมนตรีคนส�าคญัอกีสองคนและเอกอคัรราชทตูอินโดนเีซยีประจ�าประเทศไทย  

ณ มหาวทิยาลยักดัจาห์มาดา เมอืงยอกยาการ์ตา มหาวทิยาลยัชือ่ดงัของอนิโดนเีซยี 

ซึง่ประธานาธบิดโีจโควีก่จ็บการศกึษาจากมหาวทิยาลยัแห่งนี ้ ได้ทลูเกล้าทลูกระหม่อม

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ด้วย

 ประเทศต่อมาคือ สหภาพพม่าหรือเมียนมาในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วัฯ เสดจ็พระราชด�าเนินเยือนสหภาพพม่าเมือ่วนัที ่2-5 มนีาคม พ.ศ. 2503 

ซึง่ขณะนัน้เมยีนมาปกครองแบบประชาธปิไตย ในการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยือน 

ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชด�าเนินไปนมัสการพระเจดีย ์ (อ่านต่อหน้า 9)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กับการเจริญสัมพันธไมตรีในอาเซียน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

ชเวดากองและทรงลง-

พระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม 

พร้อมกับทรงถวายเงิน

บ�ารุงจ�านวน 2,503 จ๊าด ซึ่งเท่ากับอายุของพระพุทธศาสนาพอดี

 สองปีหลังจากนั้น คือ เมื่อวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เสด็จ-

พระราชด�าเนนิเยอืนสหพนัธรัฐมลายาหลังจากได้รบัเอกราชจากสหราชอาณาจกัร

ตัง้แต่วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2500 แล้ว ซึง่ในปัจจบุนั คอื ประเทศมาเลเซยี กษตัรย์ิ

ของมลายา คอื ยงัด ิ เปอร์ตวน อากง และพระราชนิขีองมลายา คอื ประไหมสหุรี 

ได้มารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ทรงรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์- 

ชั้นสูงสุด และทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ ฉายพระรูปร่วมกัน ทรงร่วมงานถวาย

พระกระยาหารค�า่อย่างเป็นทางการ ณ พระราชวงันคร กษตัริย์มลายามพีระราชด�ารัส- 

สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า “Our Royal brother and friend”

 ฟิลิปปินส์ คือ ประเทศที่เสด็จพระราชด�าเนินเยือนในปีต่อมา ระหว่าง 

วันที่ 9-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ก่อนที่จะเว้นจากการเสด็จเยือนต่างประเทศ 

 การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศของพระองค์นั้นสิ้นสุดลง

ในปี พ.ศ. 2510 หลังจากเสด็จพระราชด�าเนินเยือนแคนาดา พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงไม่เสด็จออกจากประเทศไทยอีก ก็เพราะพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยูห่วัฯ ไม่ต้องการอยูห่่างจากประชาชนของพระองค์นัน่เอง  ดงัมพีระราชปณธิานว่า 

 “จะไม่เสดจ็ออกจากประเทศไทยอกี หากประชาชนของพระองค์ยงัทุกข์ยากล�าบาก” 

 สอดคล้องกับเรื่องราวที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์หนังสือ “เมื่อข้าพเจ้า

จากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์” ความตอนหนึ่งว่า 

 “วันที่ 19 สิงหาคม 2489 วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลา 

ก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้ว ก็ไป

ยงัวดัพระแก้วเพ่ือนมสัการลาพระแก้วมรกตและพระภกิษสุงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า 

ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์

 พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตร มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้ว 

ส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางท ี

จะเป็นลูกระเบิด! เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นท๊อฟฟี่ที่อร่อยมาก

 ตามถนนผูค้นช่างมากมายเสยีจรงิๆ ทีถ่นนราชด�าเนนิกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้

จนชิดรถที่เรานั่งกลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง 

รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง 

ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า “ในหลวง อย่าละทิ้ง

ประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

ถาม ผมเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 1. จะขอจบต้องสะสมได้กี่หน่วยกิต

 2. นักศึกษาที่ไม่ใช่พรีดีกรีลงได้เทอมละ  

21  หน่วยกิต หรือ 24 หน่วยกิต หรือเท่าไหร่

 3. ซัมเมอร์ลงได้กี่หน่วยกิต

ตอบ 1. ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษา

ที่สามารถกากบาทในการลงทะเบียนได้ต้องเหลือ

หน่วยกิตที่จะเรียนครบหลักสูตรไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

เช่น ถ้าหลกัสตูรให้เรยีน 144 หน่วยกติ นกัศกึษาสอบผ่าน 

วชิาในหลกัสตูรรวมแล้วต้องได้ไม่ต�า่กว่า 114 หน่วยกิต 

       ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนก่อนที่ผลสอบ

ในเทอมก่อนจะประกาศ เช่น ตามตัวอย่างข้างต้น 

หลักสูตร 144 หน่วยกิต ปัจจุบันนักศึกษามีหน่วยกิต

สะสมในหลักสูตรแล้ว 100 หน่วยกิต นักศึกษายังรอ

ผลสอบอกี 14 หน่วยกติ ในวนัลงทะเบยีนของเทอมต่อไป 

ผลสอบ 14 หน่วยกติยงัไม่ประกาศผล นกัศกึษาสามารถ

ลงทะเบียนได้ถึง 30 หน่วยกิตและกากบาทขอจบ 

ในการลงทะเบยีนได้ แม้ว่าผลสอบ 14 หน่วยกติจะประกาศ

ภายหลังว่าผ่านไม่หมด นักศึกษาก็ไม่มีความผิดในการ

แจ้งจบเทจ็แต่อย่างใด และผลสอบทีน่กัศกึษาสอบในเทอม

ที่ลงทะเบียนนักศึกษาก็ได้เกรดตามที่นักศึกษาสอบได้

ทุกกระบวนวิชาไม่มีการปรับตกแต่อย่างใด

 2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ลงทะเบียน 

ในเทอมปกติได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต และถ้าขอจบลงได้

ไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

 3. นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ในภาคฤดรู้อน

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตและถ้าขอจบลงได้

ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

ถาม	1.นกัศกึษาพรดีกีรมีสีทิธิไ์ด้เกยีรตนิยิมหรอืไม่

 2. นักศึกษาพรีดีกรีถ้ามีการรีเกรดจะมีสิทธิ์

ได้เกียรตินิยมหรือไม่ 

 3. เมื่อสมัครเป็นแบบนักศึกษาปกติแล้วจะ

เลือกวิชาที่จะเทียบโอนได้หรือไม่

 4. วิชาที่เทียบโอนจะน�าเกรดมารวมเพ่ือคิด

เกรดเฉลี่ยหรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรในรหัสนักศึกษา

พรดีกีรไีม่มสีทิธิจ์บการศกึษา ดงันัน้ จงึไม่มสีทิธิไ์ด้เกยีรตนิยิม 

ถ้าจะได้เกียรตินิยมต้องสมัครเป็นนักศึกษาแบบปกติ

แล้วเรยีนวชิาทีเ่หลอืโดยเป็นไปตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยั-

ก�าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

 2. ถ้ารีเกรดในขณะเมื่อเป็นนักศึกษาพรีดีกรี 

นักศึกษามีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมไม่เหมือนกับการรีเกรด

ในสถานภาพเป็นนักศึกษาแบบปกติ ซึ่งนักศึกษาแบบ

ปกติถ้ามีการรีเกรดจะหมดสิทธิ์การได้เกียรตินิยม

 3. นกัศกึษาสามารถเลอืกวชิาทีจ่ะใช้สทิธิเ์ทยีบโอนได้

 4. วิชาที่น�ามาเทียบโอนทุกวิชาจะต้องน�าไป

คิดเกรดเฉล่ียรวมกับวิชาที่สอบได้ใหม่เมื่อสมัครเป็น

นักศึกษาแบบปกติแล้ว

กองบรรณาธิการ

“ถ้าประชาชนไม่ “ท้ิง” ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะ “ละท้ิง” 

ประชาชนอย่างไรได้  แต่รถวิง่เรว็และเลยไปไกลเสยีแล้ว”

 ด้วยเหตนุี ้ หลงัจากพระองค์ทรงเสรจ็สิน้ 

พระราชภารกจิตามหน้าท่ีของพระมหากษตัริย์

ในการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ

เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะไม่ได ้

เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนต่างประเทศ ตามพระราชปณธิานว่าจะไม่เสดจ็ฯ จากประชาชนของพระองค์ไปท่ีใดอกี 

แต่กท็รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานวุงศ์พระองค์อืน่ๆ เสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์อยูต่ลอด 

แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ที่เป็นประมุขของประเทศต่างๆ ที่เสด็จและ

เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน

 ส�าหรับห้วงเวลาดงักล่าวท่ีลทัธคิอมมวินสิต์แผ่ขยายมาและสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 จากความกังวลเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวบีบีซีกราบบังคมทูลถามว่า พระราชกรณียกิจ 

เพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร เป็นไปเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ใช่หรือไม่ ซึ่งพระองค์รับสั่งตอบว่า 

 “เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน แต่เราเอาชนะความอดอยากและหิวโหย หากประชาชนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น 

คนไทยทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่คุณเรียกว่าคอมมิวนิสต์ ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขเช่นกัน” 

 อนัเป็นการสะท้อนพระปรชีาสามารถ ยงัเหน็ถงึน�า้พระราชหฤทัย ท่ีทรงไม่แบ่งแยกความคดิความเชือ่ 

ที่อาจต่างกัน และทรงเห็นว่าเป็นคนไทยเสมอกันทุกคน 

 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2537  พระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นับเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบ 27 ปี แต่ก็เป็นการไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น คือ ระหว่างวันที่ 

8 - 9 เมษายน พ.ศ. 2537 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงเป็นประธานร่วมกบันายหนฮูกั  

พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 

และเสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นองค์ประธานเปิดโครงการศนูย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้ 

ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด�าริ ร่วมกับประธานประเทศลาวที่เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้ง

ทอดพระเนตรโครงการส่งเสรมิกจิกรรมโรงเรยีนวฒันธรรมเด็กก�าพร้าฯ ตามพระราชด�ารขิองสมเด็จพระเทพ-

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารด้ีวย เป็นการเสดจ็พระราชด�าเนนิเจริญสมัพนัธไมตรีต่างประเทศคร้ังสดุท้าย

 เหตุการณ์ส�าคัญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เมื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด

อาเซยีนครัง้ที ่ 14 นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ได้น�าคณะผูน้�าอาเซยีนพร้อมด้วยคูส่มรส

เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชและสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ  

ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส�านักพระราชวังได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์

ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้น�าอาเซียนอย่างเป็นกันเอง สร้างความปลาบปลื้มแด่คณะผู้น�าเป็นล้นพ้น

 การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เมือ่วนัท่ี 13 ตุลาคม ท่ีผ่านมา 

นอกจากยังความเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกสารทิศแล้ว ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ของไทยในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้แสดงความเสยีใจและอาลยัอย่างยิง่เช่นกนั ในวนัที ่ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2559  

ผูน้�าประเทศสมาชกิอาเซยีนร่วมกนัส่งสารแสดงความเสยีใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย ยกย่องพระองค์ว่าเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ

ในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคและในโลก ซึ่งจะเป็นที่จดจ�าตลอดไป 

MESSAGE OF CONDOLENCES OF THE ASEAN LEADERS

ON THE PASSING OF HIS MAJESTY KING BHUMIBOL ADULYADEJ

OF THE KINGDOM OF THAILAND

14 October 2016

 We have learned with profound sadness of the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej  

of the Kingdom of Thailand on 13 October 2016.

 In this time of national grief and mourning, we wish to extend our heartfelt condolences and  

sympathy to Members of the Royal Family, the Government and people of the Kingdom of Thailand.

 As the world’s longest-reigning monarch and revered King of the people of the Kingdom of  

Thailand, His Majesty’s leadership and great service to the people of the Kingdom of Thailand and  

contributions to regional and international peace and development will be forever remembered with  

great respect and admiration.   

นานาสาระประชาคมอาเซียน   (ต่อจากหน้า 8)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 ✎ แนวสังเขปวิชา

 วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอิทธิพลที่มีต ่อ

ระบบครอบครวัและเครอืญาต ิ ศกึษาระบบครอบครวั 

ในประเทศต่างๆ ในแง่ชาตพินัธ์ุวทิยาและประวตัศิาสตร์

โดยเน ้นสังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาต ิ

เปรียบเทียบด้วย

 ✎	เอกสารการเรียน 

 ต�ารา AN 278 ครอบครัวและเครือญาติ  

โดย รศ.ศริิพนัธ์  ถาวรทววีงษ์ (จ�าหน่ายทีศ่นูย์หนงัสอื)

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน

 TU 11:30-13:20 (SLL 201 - อาคารศรจีฬุาลกัษณ์  

ตึกสีส้ม-ขาว ติดกับประตูทางออก ม.ร.)

 ✎	หัวข้อหลัก

 ครอบครวั การเลอืกคูส่มรส การสมรส ระบบ- 

เครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ ครอบครัวและ

การเปลี่ยนแปลง

 ✎	แนวทางการวัดผล

   - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

ข้อสอบปรนัย 40 คะแนนและอัตนัย 60 คะแนน

   - ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าเรียนประจ�า สามารถสะสม

คะแนนเกบ็บางส่วนๆละ 10-20 คะแนนจากรายงานกลุม่ 

ทีต้่องส่งตามวันทีก่�าหนดระหว่างเทอมและน�าเสนอ 

ในชั้นเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 

1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

   - การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน

เป็นกลุ่มและมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซึ่งการท�า

รายงานนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้หรือไม่ (นักศึกษา

ไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกคน) และไม่มีการท�ารายงาน

เพิ่มเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม 

  - วิชานี้มีการทดสอบแบบ e-Testing เป็น

ข้อสอบปรนยั นกัศกึษาทีส่นใจสามารถลงทะเบยีนเพิม่ได้ 

โดยเลือกวันเวลาสอบด้วยตนเอง (ถ้าสอบผ่านแล้ว 

ผลจะเป็นตามทีไ่ด้ นกัศกึษาไม่มสีทิธิเ์ข้าสอบข้อสอบ 

ในปลายภาคและสอบซ่อมเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น)

 ✎	วันและเวลาสอบ

   F 7 APR. 2017 B (14:00-16:30)

ANT 2078 

ครอบครัวและเครือญาติ

(FAMILY AND KINSHIPS)

 ✎	ข้อแนะน�า

   - นกัศกึษาควรศกึษาประเด็นตามหวัข้อหลกัๆ 

และท�าความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ 

  -  เนื่องจากอัตราอาจารย์ประจ�าภาควิชา  

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละ

ภาคการศกึษา  ทางภาควชิาฯจงึต้องมกีารบรหิารจดัการ

การเปิดสอนและสอบในแต่ละวชิา สลบักนัในแต่ละ 

ภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นักศึกษา

จงึควรวางแผนการศกึษาล่วงหน้าตามแผนการบรรยาย

และสอบดังนี้

  ➣ ภาค 1 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด 

(นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากวดิโีอค�าบรรยายย้อนหลงั) 

  ➣ ภาค 2 เปิดให้สอบและบรรยายสด 

(วัดผลปลายภาคเป็น ปรนัย 40 คะแนนและอัตนัย 

60 คะแนน)

 ✎ แนวสังเขปวิชา

 ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของ

มนษุยชาตใินแง่สรรีวทิยา  กลไกทีท่�าให้เกดิการววิฒันาการ  

ศึกษาเกณฑ์การจัดล�าดับชั้นของสิ่งมีชีวิต  โดยเน้น 

สัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังและเลี้ยงลูกด้วยนม 

แนวความคดิเกีย่วกบัชาตพินัธุแ์ละสผีวิ  ความสมัพนัธ์

ระหว่างชวีภาพของมนษุย์กบัสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ 

สังคมและวัฒนธรรม (PR. ANT 2013 นักศึกษา 

ท่ีเรียนวิชานี้ควรผ่านวิชาโบราณคดีเบ้ืองต้นท่ีเปิด 

ในเทอม 1 มาก่อน)

 ✎ เอกสารการเรียน 

 เอกสารค�าสอน ANT 3013 มานษุยวทิยากายภาพ 

และเอกสารประกอบการเรียน ANT 3013 (S) 

มานษุยวทิยากายภาพ โดย อาจารย์อญัชลา โภชนสมบรูณ์ 

นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน

   TU 09:30-11:20 (SLL 201 - อาคารศรจีฬุาลกัษณ์  

ตึกสีส้ม-ขาว ติดกับประตูทางออก ม.ร.)

 ✎	หัวข้อหลัก

 แนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

แนวความคดิเรือ่งยุคฟอสซลิ การก�าหนดอายุ ลกัษณะ

ทางกายภาพของไพรเมทและพฤติกรรมทางสังคม

ทีช่่วยให้เราเข้าใจพฤตกิรรมทางสงัคมของกลุม่สายพนัธุ์

ท่ีร่วมสายวิวัฒนาการกับมนุษย์ แนวความคิดเร่ือง

ววิฒันาการข้ึนเป็นมนุษย์ แนวความคิดเร่ืองความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรม

ANT 3013 

มานุษยวิทยากายภาพ

(PHYSICAL ANTHROPOLOGY)

 ✎	แนวทางการวัดผล

   -  คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 3 ข้อ  

(60 คะแนน)

  -  ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าเรยีนประจ�า สามารถสะสม

คะแนนเกบ็บางส่วนๆละ 20 คะแนนจากรายงานกลุม่

ที่ต้องส่งตามวันที่ก�าหนดระหว่างภาคการศึกษา

และน�าเสนอในชั้นเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่มตามเวลา

การน�าเสนอ) โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับ สามารถ

ทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

  -  การท�ารายงานมจีดุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิ

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน

เป็นกลุม่และมโีอกาสน�าเสนอผลงาน ซึง่การท�ารายงานนี ้

ไม่มผีลต่อการสอบได้ (นกัศกึษาไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกคน) 

และไม่มกีารท�ารายงานเพิม่เตมิทกุกรณใีนการสอบซ่อม 

  -  วิชาน้ีมีการทดสอบแบบ e-Testing 

เป็นข้อสอบปรนยั นกัศกึษาท่ีสนใจสามารถลงทะเบียน

เพิม่ได้ โดยเลอืกวนัเวลาสอบด้วยตนเอง (ถ้าสอบผ่านแล้ว 

ผลจะเป็นตามที่ได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อสอบ 

ในปลายภาคและสอบซ่อมเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น)

 ✎	วันและเวลาสอบ

   W 29 MAR. 2017 A (09:30 - 12:00)

 ✎	ข้อแนะน�า

   - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อ

หลักๆ เช่น  แนวคิดต่างๆ ของการวิวัฒนาการของ 

สิ่งมีชีวิต (อาทิ ลีลล์ ดาร์วิน เมนเดล) ลักษณะ 

ทางกายภาพของไพรเมทในกลุม่ต่างๆ (ลงิดกึด�าบรรพ์ 

ลิงโลกใหม่ ลิงโลกเก่า เอปและมนุษย์) พฤติกรรม

ทางสังคมของไพรเมทและบรรพบุรุษของมนุษย์  

และหลักฐานการค้นพบสายพันธุ ์ที่วิวัฒนาการ 

ขึ้นเป็นมนุษย์

   - ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชาน้ีเปิดบรรยาย

ในภาค 2 (ไม่เปิดในภาค 1) นักศึกษาควรวางแผน

การศึกษาล่วงหน้า

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

   
 การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ

การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  

มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง 

การจดัสอบของบางกระบวนวชิา  ในการสอบซ่อม 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

  เดิม  แก้ไขเป็น

COS4602 TH. 12 JAN 2017 B คณะจัดสอบเอง

INT3108 SUN. 15 JAN 2017 A คณะจัดสอบเอง

INT4350 S. 14 JAN 2017 A คณะจัดสอบเอง

JPN3301 F. 13 JAN 2017 B คณะจัดสอบเอง



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

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

เศรษฐศาสตร์ 101ฯ  (ต่อจากหน้า 5)

คณะกรรมการภาคประชาชนฯ (ต่อจากหน้า 12)

แม้จะเร่งพัฒนามาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

ระดบัสงูได้แล้ว แต่กไ็ม่สามารถยกระดบัเป็นประเทศ

รายได้สูงได้สักที จนนักวิจัยของธนาคารโลกบอกว่า 

ประเทศเหล่านี้ติด “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” 

(middle income trap) 

 โชคร้ายทีป่ระเทศไทยของเราถกูจดัให้เป็นหนึง่

ในประเทศที่ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ที่ว่านี่เสียด้วย นอกจากประเทศไทยแล้วก็มีประเทศ

อื่นในอาเซียนที่ติดกับดักนี้เหมือนกันเช่น มาเลเซีย 

ฟิลปิปินส์ เป็นต้นและประเทศละตนิอเมรกิาบางประเทศ

เช่น เม็กซิโก และบราซิลที่เคยเศรษฐกิจก้าวหน้า 

จนก�าลงัจะเป็นประเทศรายได้สงูอยูแ่ล้ว กต็ดิกบัดกันี้

อยู่เช่นกัน 

 ประเทศไทยเราเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางระดบัสงูกร็าว ๆ หลงัปี 2530 เป็นต้นมา 

ด้วยอานสิงส์จากการทีม่อีตุสาหกรรมจากต่างประเทศ

ย้ายการผลติมาประเทศไทยเพือ่อาศยัเป็นฐานในการผลติ

เพือ่ส่งออก แต่ในขณะทีเ่ศรษฐกจิก�าลงัก้าวหน้าไปได้ด ี

จนคาดหมายกันว่าเราจะพ้นจากการเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางในอีกไม่นาน ก็บังเอิญว่าเราสะดุด

ขาตัวเองล้มจากวิกฤตต้มย�ากุ้งในปี  2540  เสียก่อน

 ก�าลงัจะเขยีนว่าประเทศเรามโีอกาสจะหลุดจาก

กับดักประเทศรายได้ปานกลางได้อย่างไร ก็พอดี

หมดโควตาหน้ากระดาษเสียแล้ว คงต้องขออนุญาต

เขียนต่อในคราวหน้า โปรดติดตามตอนต่อไป

“หอพักติดดาว” ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา  8  ปีที่ผ่านมา 

 ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ

ภาคประชาชนได้พิจารณาการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก โดยมีมติเห็นชอบ 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสวนาเรื่อง 

“ทิศทางการบริหารจัดการหอพักภายใต้พ.ร.บ. 

ฉบับใหม่” ในวันที่ 24 มกราคม 2560 การน�า- 

ผู้ประกอบการหอพักเย่ียมชมการบริหารจัดการ

หอพักต่างสถาบัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า  และการบรรยาย “รู้เท่าทัน 

ภัยในหอพัก” ในวันท่ี 7 มีนาคม 2560 โดยรายละเอียด 

จะได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

ต่อไป 

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

สอบซ่่อมภาค 1/2559

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

ให้มีการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา  2559  ระหว่าง 

วันท่ี 12 -17 มกราคม 2560 นั้น

  เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

รวมทั้งทราบหมายเลขแถว - ที่นั่งสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ 

รายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล ดังน้ี

  1. นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่ 4  มกราคม  2560  

ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้ 

  1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

   1.2  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามฯ 2 

 2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-6000 

และ 0-2310-6100  ต้ังแต่วันท่ี  4  มกราคม  2560

 3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ี ่ 4  มกราคม  2560

  4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ณ จุดบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  

 4  มกราคม  2560

 5. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคล ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ 

หน่วยจัดสอบ ฝ่ายจัดสอบ อาคารส�านักบริการทาง-

วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ช้ัน 6 รามฯ 1 

ตั้งแต่วันท่ี  4  มกราคม  2560

 อน่ึง  หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือกระบวนวิชาไม่ตรงกับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ให้ติดต่อสอบถามฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

อ.ศ.ม.ร. จัดรถส่งฯ  (ต่อจากหน้า 12)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

กล่าวว่าบริการรถส่งนักศึกษาไปยังสถานีขนส่ง 

ทั้ง 3 เส้นทาง เป็นสวัสดิการที่องค์การนักศึกษา

จัดให้กับเพ่ือนๆ นักศึกษาท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างจังหวัด

และต้องเดินทางกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้ 

ถือเป็นการอ�านวยความสะดวกและช่วยประหยัด 

ค่าใช้จ่ายด้วย และขอให้นักศึกษาทุกคนเดินทางปลอดภัย 

ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ   

ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดี 

มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความ

รักชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจ�าชาติ และ

มีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น 

ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปกติใดๆ  

เกิดขึน้ในบ้านเมอืงของเรา ก็เชือ่ได้ว่าถ้าเราจะร่วมกัน 

คิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่าง  

จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

 ในปีใหม่นี ้ ขอให้ชาวไทยทกุคนตัง้ใจให้แน่วแน่

ทีจ่ะรกัษาคณุสมบตัน้ีิให้เหนียวแน่น และท�าความคดิ 

จิตใจให้แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่ง 

ที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคต ิ

ให้มคีวามมุง่มัน่ มกี�าลงัใจ ในอนัทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตั ิ

สรรพกจิน้อยใหญ่ในภาระหน้าที ่ ตามแนวพระบรมราโชบาย

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ให้ งานทุกอย่าง 

ส�าเร็จผล เป็นความดีความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง  

แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ 

 ในการน้ี ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ 

ประชาชนชาวไทยโดยเต็มก�าลังความสามารถ  

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน

 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย 

อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทย 

ในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดลุยเดช บรมนาถบพติร เป็นอาท ิจงคุม้ครอง รกัษา-

ท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้ม ี

ความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา

ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน" 

 ในโอกาสเดยีวกนันี ้ ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. 

ประจ�าปี พ.ศ.2560 ด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานฯ  (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๙) วันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลงนามความร่วมมือ รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 

นายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกและ 

อบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 กรมพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน เพ่ือสนับสนุนความช่วยเหลือด้าน 

การบริการจัดการศึกษา สนับสนุนบุคลากรเพื่อ 

ให้ค�าแนะน�าด้านการเรียนในหลักสูตร Pre-degree 

และระดับปริญญาตรี รวมทั้งสนับสนุนด้านสื่อ 

และต�าราการเรียนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง 

การศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ 

เลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ 

แต่ละบุคคล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพ่ือพิจารณาการท�างานในปีงบประมาณ 2560 โดยมี 

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

เข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ 

ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก พ.ต.อ.ปรีชา 

เพ็งเภา ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุข 

ผู้แทนเขตบางกะปิ ผู้แทนเขตประเวศ เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

เปิดเผยว่าคณะกรรมการภาคประชาชนมีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการด�าเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบราชการ 

ท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ

ภาคประชาชนได้ร่วมกันด�าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 

ที่ แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ข อ ง -

มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ของชุมชน โดยรอบ ม.ร.ทั้งบริเวณหัวหมากและ

วิทยาเขตบางนา ในการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

ในพ้ืนท่ี และส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยตามโครงการ

คณะกรรมการภาคประชาชน	ม.ร.เดินหน้า

พัฒนาสภาพแวดล้อมและหอพักในชุมชน

 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดโครงการ “สวัสดิการ องค์การนักศึกษา บริการ

รถส่งเพื่อนนักศึกษากลับบ้านช่วงปีใหม่ 2560” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา ร่วมในกิจกรรม เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  

ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 นายคมสัน  บุ้งทอง นายกองค์การนักศึกษา 

กล่าวว่าองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ ท่ีจะพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเพ่ือนนักศึกษาท้ังทางด้านวิชาการ 

กิจกรรม และสวัสดิการนักศึกษา รวมท้ังได้จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

การจัดโครงการ “สวัสดิการ องค์การนักศึกษา บริการรถส่งเพื่อนนักศึกษากลับบ้านช่วงปีใหม่ 2560” 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานีขนส่งเพ่ือเดินทางกลับไปยังภูมิล�าเนาต่างๆ และลดค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปยังสถานีขนส่ง ท้ังน้ีจะรับส่งเพ่ือนนักศึกษา ระหว่างวันท่ี 29-30 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. 

ใน 3 เส้นทาง จ�านวน 5 คัน ได้แก่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ จ�านวน 2 คัน สถานีหมอชิตใหม่  

จ�านวน  2  คัน  และสถานีรถไฟหัวล�าโพง  จ�านวน 1 คัน

อ.ศ.ม.ร. จัดรถส่ง 
นศ.กลับบ้านช่วงปีใหม่

(อ่านต่อหน้า 11)


