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๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี พระราชทานปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ  สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา แก่ นายตวง  อนัทะไชย  และ

ผูช่้วยศาสตราจารย์จิราภา  งามลกัษณ์  และปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ  สาขาวชิารฐัศาสตร์ แก่ นายอดิศกัด์ิ  ภาณพุงศ์  ในพธีิพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 42  

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เมื่อวันที่  19  และ  22  มิถุนายน  2560   ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ศาสตราจารย์ประภาศน์  อวยชัย

 เป็นนามของบุคคลท่ีทรงคณุค่า ท�างาน-

ให้บ้านเมือง สังคม และประเทศชาติมามากมาย

หลายหน้าท่ี  เป็นทีย่อมรบันับถอือย่างกว้างขวาง

 กล่าวจ�าเพาะมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท่านอาจารย์ประภาศน์ สอนวิชากฎหมาย

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนี้มาต้ังแต่เปิด

มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๔

 คุณูปการอีกประการหนึ่งของท่าน

อาจารย์ประภาศน์ทีมี่ต่อรามค�าแหงเป็นอย่างยิง่

ก็คือ

 ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คนที ่ ๓ แต่นบัเป็นคนแรกท่ีมไิด้เป็นโดยต�าแหน่ง 

 เนื่องเพราะนายกสภาฯ สองคนแรกคือ 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�าส�านัก-

นายกรัฐมนตรี

 ท่านอาจารย์ประภาศน์เป็นนายกสภา-

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมายาวนานนับสิบๆ ปี

สร้างความเจริญให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี ้

นับอเนกประการ

 นอกจากนี้ท่านยังด�ารงต�าแหน่ง

 ราชบัณฑิต

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 รองประธานศาลฎีกา

 เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา

 นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง-

ประเทศไทย 

 ท่านอาจารย์ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเม่ือ 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ด้วยวัย ๙๓ ปี

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความเสียใจ

และขอไว้อาลัย แด่

 ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

 บณัฑิตแพทย์แผนไทยเกียรตินยิมเหรยีญทอง นางสาวปิยวรรณ  วทิยาสรรเพชร หรอื “กิก๊”  แนะเทคนิคการเรยีน  

ไม่มีส่ิงใดได้มาง่ายๆ การเรยีนให้จบปรญิญาตรกีเ็ช่นกนั  ต้องอาศัยความต้ังใจ ใส่ใจเป็นมาตรการหลกั  ตามด้วย

ความเพียรพยายามและความอดทน  เม่ือมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมอบโอกาสแล้ว  หน้าท่ีของนักศึกษาคือ

คว้าโอกาสน้ัน  ขณะเดียวกนั การตามหาส่ิงทีใ่ช่  คอืเลอืกเรยีนสาขาท่ีชอบ  รวมถงึความรูท่ี้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้ในชวีติประจ�าวนั  สังคมยคุใหม่เริม่หนัมาดูแลร่างกายด้วยธรรมชาติวถีิโบราณ  ตามสูตรต�ารบัแพทย์แผนไทย  

  บัณฑิตปิยวรรณ “กิก๊”  เล่าย้อนถงึสมัยจบมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ๆ ว่าครอบครวั

ประกอบธุรกจิร้านขายยาแผนปัจจบัุน “สยามเภสัช”  จงึต้ังใจสานต่อกจิการครอบครวั  

และเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ท่ีมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  แต่มีเหตุท่ีท�าให้ไม่จบการศึกษา

  ช่วงเวลานั้นรู้สึกเสียใจ  จึงกลับไปช่วยงานที่บ้าน  และตัดสินใจเรียนอีกครั้งเม่ือ 

เพือ่นชวนมาเรยีนสาขาวชิาแพทย์แผนไทย  ซ่ึงเปิดเป็นโครงการพเิศษของคณะวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เป็นสาขาวชิาทีน่่าสนใจมาก  เพราะสามารถสอบขึน้ทะเบยีน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยได้ถึง 4 ด้าน   

คือ  ด้านเวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  ผดุงครรภ์ไทย  และนวดไทย  

 “วิถีชีวิตคนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ  เน้นดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติวิถี  ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนหลักสูตร 

แพทย์แผนไทย  ทางเลือกใหม่ของสังคม  ด้วยกระบวนการที่น�าวัตถุดิบใกล้ตัวจากส่ิงแวดล้อมมาใช้สอย 

เป็นยารกัษาโรคและดูแลตัวเอง  มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจบัุน  รวมถงึการรกัษาต่างๆ ทีเ่น้นใช้กระบวนวธีิ

ทางธรรมชาติบ�าบัด  ส่งผลให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเอง”

 บัณฑิตแพทย์แผนไทย  กล่าวต่อไปว่ามหาวทิยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลัยทีเ่ปิดโอกาสให้กับทุกคน 

ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่  จบสาขาใด  หรือพลาดหวังจากที่ไหนมา  ม.รามค�าแหงยินดีต้อนรับเสมอ  พร้อมมุ่งมั่น

ผลักดันลูกศิษย์ให้ประสบความส�าเร็จด้านการเรียน  ต่อยอดไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต  คณาจารย์และเพื่อนๆ 

เปรียบเสมือนครอบครัวที่คอยช่วยเหลือกัน  เสริมสร้างกันและกันจนถึงฝั่งฝันในวันรับปริญญา

	 “การเรียนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย		เป็นการเรียนท่ีคุ้มค่า		ยากแต่สนุก		เพราะเนื้อหาของหลักสูตร 

ที่ต้องเรียนและฝึกงานทั้ง	4	ด้าน		จึงค่อนข้างหนัก		แต่หากรู้จักวางแผนชีวิต		มีวินัย		และใส่ใจการศึกษา

อย่างจริงจัง		จะไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินความสามารถ		อีกท้ังความรู้ที่ได้รับ		ยังสามารถน�าไปดูแลตัวเองและ 

คนรอบข้างได้ด้วยวิธีง่ายๆ	แบบไทยๆ”

 บัณฑิตเกยีรตินิยมเหรยีญทอง  กล่าวย�า้กับรุ่นน้องว่ารามค�าแหงให้โอกาสซึง่เป็นเส้นทางสู่ความส�าเรจ็

ให้กับนักศึกษาทุกคนแล้ว  เหลือเพียงความใส่ใจซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ  หมั่นพยายามเข้าเรียนก่อนเริ่มคลาส  และ

ต้ังใจเรยีนจนจบคลาส  สรปุประเดน็ส�าคญัจากเนือ้หาท่ีเรยีนเพือ่ฝึกสร้างความเข้าใจให้กบัตนเอง  ใส่ใจเรยีนรู ้

จากคณาจารย์  และแพทย์แผนไทยจากกรมแพทย์แผนไทยทีม่าสอนวชิาเฉพาะทางของหลกัสตูรการเรยีนการสอน  

 “กิก๊เรียนทีน่ี่		ได้รบัสิง่ดีๆ	มากมาย		ทัง้ภาวะความเป็นผูน้�าจากการท�าหน้าท่ีเป็นประธานรุน่	9	ของสาขาวชิา   

และการฝึกปฏบัิติงานท่ีได้รับความรูน้อกเหนือจากในห้องเรยีน		รวมถงึวนัิยในตนเองทีฝึ่กฝนจากความต้ังใจศึกษา  

น�ามาสู่เกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง		แม้ไม่ได้คาดหวังได้		แต่เพราะเป็นผลลัพธ์จากการทุ่มเท		จึงดีใจมาก

ทีท่�าให้พ่อกบัแม่ภาคภมิูใจ		โลกนีไ้ม่มีอะไรได้มาง่ายๆ		จงึต้องอาศัยความอดทนเพยีรพยายาม		และต้ังใจท�าให้ดีทีสุ่ด  

เพือ่ความส�าเรจ็ท่ีวาดหวงัไว้จะไม่เป็นแค่เพยีงฝัน		แต่จะเป็นเป้าหมายทีพ่ร้อมเอือ้มคว้ามาเป็นความส�าเรจ็ของเรา” 

 ขณะน้ี บัณฑิตปิยวรรณ ได้รบัใบประกอบวชิาชพีผดุงครรภ์ไทย เวชกรรมไทย และเภสัชกรรมไทยแล้ว  

ตั้งใจจะน�าความรู้ที่ได้ร�่าเรียนไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบัน “สยามเภสัช” ของครอบครัว  

ซ่ึงมีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนเป็นร้านขายยาแผนโบราณในอนาคต  พร้อมน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือ 

คนรอบข้างในด้านสุขพลานามัย  ด้วยวิถีธรรมชาติดั้งเดิมของไทย    และก�าลังเตรียมมุ่งหน้าเพื่อศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท ด้านแพทย์แผนไทย

บัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทองเปิดใจ
ไม่มีอะไรได้มาง่าย..จึงต้องอาศัยความเพียร



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ยงัคงเดนิหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยในทกุมุมโลก ท้ังผูท้ีป่ระสบ- 

ความส�าเร็จในชีวิตแล้ว หรือต้องการเติมเต็มความรู้ตนเองท่ีแม้ตัวไกลบ้าน 

แต่ยังมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนจนส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันของไทย

 นายเหมือน ศรีสุข บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ 

โครงการสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง อดีตเจ้าของร้านอาหารไทย

ในเยอรมนี วัย 69 ปี  เผยแรงบันดาลใจคว้าปริญญา

จากแดนไกล เกิดจากความชอบอ่าน ชอบคดิ แม้ธุรกจิ

จะประสบความส�าเร็จแล้วหลังจากอาศัยในแฟรงก์เฟิร์ต 

มานานถึง 45 ปีไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ และต้องการ

ต่อยอดความรู้ โดยมีรามค�าแหงเป็นค�าตอบ 

	 “จดุเริม่ต้นทีส่มัครเข้าเรยีนสาขาวทิยบรกิารฯ	 ต่างประเทศเม่ือประมาณ	 

4	ปีที่แล้ว	ขณะนั้นท�าธุรกิจร้านอาหารไทย	Bangkok	Tower	ที่เมือง	Ransbach-

Baumbach	รูสึ้กอิม่ตัวและต้องการหาความรู้เพิม่	แต่ด้วยข้อจ�ากัดท่ีมีเพยีงวฒุ	ิม.	3 

จงึเริม่หาข้อมูลและพบว่าท่ีเมือง	Wursburg	มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีน	(กศน.) 

ห่างจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประมาณ	1	ชัว่โมง			จึงติดต่อสมัครเข้าเรยีนในระบบกศน. 

เป็นเวลา	2	ปี	เม่ือได้วฒุชิัน้มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจงึมาสมัครเรยีนปรญิญาตรี

รัฐศาสตร์ที่รามค�าแหง	

	 การเรียนที่โครงการสาขาฯ	ต่างประเทศ	เหมาะกับช่วงเวลานั้นที่ยังต้อง

ท�างานที่ร้านไปด้วยแบ่งเวลาเรียนด้วย	 อ่านหนังสือทุกวันหลังเลิกงาน	 แต่เรา

สามารถจัดเวลาการเรียนได้เอง	 ทั้งฟังการบรรยายจากอาจารย์	 อ่านต�าราและ

ฟังบรรยายจากสื่อต่างๆ	 ที่โครงการส่งให้ถึงที่บ้าน	 โชคดีที่การค้นคว้าในยุคนี้

ง่ายกว่าสมัยก่อนมาก	 ทั้งบทความวิจัย	 ข้อมูลต่างๆ	 บนสื่อออนไลน์	 เพียงแต่

ต้องพยายามปัดฝุ่นการใช้คอมพิวเตอร์	 และการใช้อินเทอร์เน็ต	 ใช้เวลาเรียน

ทั้งสิ้น	4	ปี”

 นายเหมือน กล่าวต่อไปว่าสาเหตุที่เลือกเข้าศึกษาต่อในสาขารัฐศาสตร์ 

เนือ่งจากสนใจศึกษาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอยูข่องประชาชนในสงัคม

โดยการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าความรู้สานต่อโครงการเพื่อช่วยเหลือ

ชาวบ้านในเมืองไทยที่ยังเดือดร้อน และเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ หรือองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

 “แม้ตัวผมจะอยูไ่กล	แต่ยงัติดตามข่าวสารและเหน็ปัญหาทีเ่กิดท้ังในกรงุเทพฯ

และต่างจังหวัดอยู่ตลอด	 อยากจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหา	 จึงคิดและเขียน

โครงการเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในสังคม	 เตรียมเสนอให้หน่วยงาน

ของรัฐในประเทศไทยได้พิจารณา	 อาทิ	 การปฏิรูประบบผังเมือง	 ระบบคลอง	

การจราจร	 การบริหารจัดการน�้า	 การสร้างเขื่อนใต้ดินเชื่อมอุโมงค์ทุกจังหวัด-

ทั่วประเทศ	รวมทั้งปัญหาต่างๆ	ที่เกิดจากการปล่อยปละละเลยมานาน

	 ...	การเรียนท่ีสาขาฯ	 เยอรมันแม้จะเป็นการเรียนด้วยตนเอง	แต่กลุ่ม 

นักศึกษารามฯ	 ในต่างแดนแฟรงก์เฟิร์ต	 กลบัมีความผกูพนักนั	 และจัดกจิกรรม

ร่วมกันตลอด	 เช่น	 โครงการช่วยเหลอืโรงเรียนในแหล่งทุรกนัดาร	 หรอืเหตุการณ์

น�้าท่วมภาคใต้	 โดยมอบเงินผ่านสาขาวิทยบริการฯ	 ต่างประเทศ	 โดยรศ.ร�าไพ	

สิริมนกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ให้การดูแลโครงการฯ	 เป็นอย่างดี	

เพื่อนในรุ่นเดียวกันช่วยเหลือและเป็นก�าลังใจให้กันมาตลอด	โอกาสนี้ขอฝาก

ถึงลูกพ่อขุนฯ	ว่าการเรียนควรเรียนแบบไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป	 เมื่อเรา

มุ่งมั่นที่จะประสบความส�าเร็จในสิ่งใดจ�าเป็นต้องมีวินัยและความสม�่าเสมอ

เป็นสิ่งส�าคัญ”

สั่งตรงจากเยอรมัน!!! นักธุรกิจไทย

ในต่างแดนคว้าปริญญารัฐศาสตร์

 รู้สึกปวดตาจังเลย เป็นเพราะอะไร ?

 เวลามองภาพไกลๆ ท�าไมภาพเบลอจัง ?

 ถ้าสายตาสั้น พร้อมกับเอียงด้วย ควรใช้แว่นแบบไหน ?

 หลายคนคงเคยมีค�าถามเหล่าน้ี แล้วกีค่นท่ีสามารถตอบค�าถามได้ ... วนัน้ี

ค�าถามเหล่านั้นพร้อมให้คุณหาค�าตอบด้วยตัวเอง โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ส�าหรบัผูท้ีส่นใจเรยีนรูเ้กีย่วกบัสายตา อวยัวะเลก็ๆบนใบหน้า แต่ส�าคญักว่าส่ิงอืน่ใด 

ให้คุณสามารถตรวจวินิจฉัยและแก้ปัญหาสายตา พร้อมให้ค�าแนะน�าและเป็น

ที่ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสายตา ตามหลักทัศนมาตรศาสตร์ 

 “ข่าวรามค�าแหง”	 มีโอกาสได้พดูคุยกับสองบัณฑิตป้ายแดง	 ผูค้ว้าเกยีรตินยิม 

อันดับ 1	 จากคณะทัศนมาตรศาสตร์	 ผู้ซึ่งมีความเพียรพยายาม	 และตั้งใจเรียน 

จนจบตามหลกัสูตร	6	ปี	ท้ังยงัเป็นแรงขับเคล่ือนลูกใหม่ของสงัคม	เป็นบุคลากร

ด้านการแก้ปัญหาทางด้านสายตา	และยงัเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบัุน

 น.ส.ชลธพรรณ ทองคุม้ คว้าเกรดเฉลีย่	 3.71	 ปัจจบัุน

ท�างาน	 Optometrist	 ที	่ TRSC	 International	 LASIK	 Center	 

โดยมีเป้าหมายท่ีจะเรยีนต่อเฉพาะทางในอนาคต	และอยากจะ 

มีธุรกจิเป็นของตัวเอง	 ซ่ึงม.รามค�าแหง	 เป็นเหมือนจุดเริม่ต้น

ของความฝันเธอ

 ชลธพรรณ	 เอ่ยว่า	 “ปัจจุบันคนเรามีปัญหาทางด้าน 

สายตามากขึ้นเรื่อยๆ	แต่บุคลากรทางด้านน้ียังมีอยู่น้อย	โดยต้ังใจจะเรียน 

ทางด้านนีต้ั้งแต่แรก	และเลอืก	ม.รามค�าแหงเป็นอนัดับ	1	 ท้ังยงัเป็นสถาบันแรก 

ที่เปิดสอนคณะทัศนมาตรศาสตร์ด้วย

	 ตลอดระยะเวลาเรยีน	 6	 ปี	 ฉันได้ฝึกตรวจสายตาและให้ค�าแนะน�าส�าหรบั 

ผู้มีปัญหา	 ท่ีคลินิกตรวจตาฟรีของคณะ	ความรู้ท่ีต้ังใจเรียนมาตลอดสามารถ 

น�ามาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ให้มีการมองเหน็	และมีสขุภาพตาทีดี่ขึน้ได้	ขอบคณุ	ม.รามค�าแหง	

ที่เปิดคณะทัศนมาตรศาสตร์ขึ้นมา	 พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย	

ให้ฝึกปฏบัิติได้อย่างครบครนั	การสอนท่ีไม่ได้สอนเพยีงตัวหนงัสือ	ท�าให้ได้ฝึกฝน

และมีประสบการณ์มากกว่าคนอืน่	ฉนัดีใจท่ีได้เป็นลกูพ่อขุนฯ	และอยากให้น้องๆ 

มาเป็นลูกพ่อขุนฯ	เหมือนกัน”

 อีกหน่ึงหนุ่มทีค่ว้าเกยีรตนิยิมอนัดับ 1 ด้วยเกรดเฉลีย่ 

3.68 คอื นายชวณัฐ ชวรตันวงค์ ปัจจบัุนท�างานเป็นนกัวชิาการ

ท่ีบริษัทไทยโฮยาเลนซ์ จ�ากัด เขาต้ังใจศึกษาต่อในคณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา 

และเป็นการเรียนท่ีสอดคล้องกับธุรกิจของครอบครัว  

โดยม่ันใจว่ารามค�าแหงจะเป็นค�าตอบของทุกจุดมุ่งหมาย 

ด้วยความเชือ่ม่ันในฝีมือของอาจารย์ อปุกรณ์ การเรยีนการสอน

ที่เพียบพร้อม และยังเป็นที่แรกที่เปิดสอนในประเทศไทย

 “ครอบครัวของผมประกอบธุรกิจเก่ียวกับสายตา	 จึงมีความสนใจเรียน 

คณะทัศนมาตรศาสตร์	 เพราะหลกัสูตรสอดคล้องกบัความต้องการ	และม.รามค�าแหง	

ยังเป็นท่ีแรกท่ีเปิดสอน	 มีอาจารย์	 อุปกรณ์	 การเรียนการสอนที่เพียบพร้อม	 

จึงสมัครเรียนทันทีอย่างไม่ลังเล	ผมใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาช่วยแก้ไขปัญหา	และ

ให้ความรูแ้ก่ผูท้ีมี่ปัญหาทางด้านสายตา	ให้มองเหน็ได้ชัด	และสามารถดูแลดวงตา 

ของตัวเองได้	เป็นความรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มท่ีได้เป็นหนึ่งของความส�าเร็จ

จากม.รามค�าแหง	และยังน�ามาประกอบวิชาชีพได้จนถึงปัจจุบัน”

 สุดท้าย ชลธพรรณ และ ชวณัฐ ยังเชิญชวนน้องๆ รุ่นใหม่ หรือผู้ที่สนใจ

เข้าศึกษาคณะทศันมาตรศาสตร์ ม.รามค�าแหง ให้มาเป็นครอบครวัเดียวกนั และเป็น

ความหวงัในการช่วยแก้ปัญหาทางด้านสายตาให้กบัคนในสังคม

บัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ 

เปิดโอกาสในการมองเห็น

(อ่านต่อหน้า 8)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตอน มันก็จะร้อนๆ หน่อย

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 หลังจากสหรัฐอเมริกา

เลือกตั้งได้โดนัลด์ ทรัมป์ มาเป็น

ประธานาธิบดี กมี็เรือ่งให้ชาวโลก 

โจมตี (ท่ีจรงิหลายคนด่า) ได้ไม่เว้น 

แต่ละวนั โดยเฉพาะท่ีก�าลงัฮอืฮากัน 

มากในช่วงท่ีผมก�าลังเขียนอยู่นี้ 

(ช่วงต้นเดือนมิถนุายน) กคื็อการท่ีลงุโดนลัด์เทเอ๊ยบอกเลกิ “ความตกลงปารสี” 

(Paris Agreement) ซ่ึงเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC) ที่ประเทศต่าง ๆ รวม 

100 กว่าประเทศบรรลุข้อตกลงร่วมกัน (หลังจากเจรจากันมาร่วม 20 ปี) เพื่อ

ก�าหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ความตกลงดังกล่าวเจรจากันในช่วงการประชมุภาคีสมาชกิของ UNFCC ครัง้ที ่21 

ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส และได้รบัความเหน็ชอบในวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของความตกลงนีก้คื็อเพือ่ลดภาวะโลกร้อนท่ีกลวั ๆ กนัอยู ่

ดังนัน้เม่ือสหรฐัฯ ซ่ึงตกเป็นจ�าเลยว่าเป็น 1 ในประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(สาเหตุของภาวะโลกร้อน)เป็นอนัดับต้น ๆ ของโลก ไม่ยอมรบัความตกลงปารสี

ก็อาจจะท�าให้โลกร้อนขึ้น อย่างที่ผมตั้งเป็นชื่อของตอนนี้โดยอาศัยวรรคทอง

ที่จ�ามาจากอินเทอร์เน็ตว่า.....มันก็จะร้อนๆ หน่อย

 ที่จริงเรื่องท่ีสหรัฐฯ สมัยประธานาธิบดีคนก่อนคือนายโอบามา 

ไปท�าความตกลงปารสีเอาไว้น้ันกเ็ป็นเรือ่งทีย่งัเป็นปัญหาอยูว่่าท�าไปได้หรอืไม่อยูแ่ล้ว 

 เพราะถ้าเป็น “สนธิสัญญา” การลงนามในข้อผูกพันย่อมผ่านรัฐสภาเสียก่อน 

แต่ในยคุของโอบามาน้ันพรรครพีบัลกัินซึง่ฝ่ายตรงข้ามกบัรฐับาลครองเสียงข้างมาก

ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ โอกาสที่จะโหวตให้ผ่านมีน้อยมาก โอบามาจึงอ้างว่า

ความตกลงนี้ไม่ใช่สนธิสัญญาและลงนามไปโดยใช้อ�านาจของประธานาธิบดี 

ในขณะทีพ่รรครีพบัลกัินเหน็ว่าความตกลงนีเ้ข้าข่ายเป็นสนธิสัญญาแน่ ๆ เพราะ

เป็นข้อผูกมัดให้ประเทศต้องปฏิบัติตาม และยืนยันว่าต้องผ่านความเห็นชอบ

จากรัฐสภาเสียก่อนจึงจะถือว่าสหรัฐฯ ให้สัตยาบันรับรองความตกลงน้ีแล้ว 

ดังน้ันเม่ือยังไม่ผ่านรัฐสภา ความตกลงดังกล่าวก็ยังไม่มีผลแต่อย่างใดต่อให ้

ประธานาธิบดีไม่ใช่ทรมัป์และเป็นนางฮลิลาร ี คลนิตันซ่ึงมาจากพรรคเดโมแครตก็ตาม 

 ที่จริงแล้วกรณีความตกลงปารีสนี้ก็เหมือนกับ “ความตกลงหุ้นส่วน

เศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิก” หรือTPP  ท่ีหลายชาติ (ยกเว้นไทยซึ่งไม่เข้าร่วม)

ฝันลม ๆ  แล้งๆ ว่าจะเป็นลูท่างพฒันาการค้าท่ีส�าคญั และโดนลัด์ ทรมัป์กบ็อกยกเลกิ

ไปต้ังแต่ข้ึนมาเป็นประธานาธิบดีใหม่ ๆ แล้ว ทีว่่าเหมอืนกนักเ็พราะความตกลงที่

ว่าเข้าข่ายเป็นสนธิสัญญาเช่นเดียวกัน และโอบามาไม่กล้าน�าเข้าขอความ

เหน็ชอบจากรฐัสภาเน่ืองจากรูว่้าโอกาสผ่านน้อยมาก ตราบใดท่ีพรรครพีบัลกินั 

ยงัครองเสยีงข้างมากในสภา เรือ่ง TPP กเ็ป็นเพยีงเรือ่งการขายฝันไปวนั ๆ เท่าน้ัน

  ย้อนไปเม่ือตอนหาเสียงเลอืกต้ังประธานาธิบดีสหรฐัฯ เม่ือปลายปีท่ีแล้ว 

(2559) ทรมัป์กบ็อกไว้ชดัเจนต้ังแต่ตอนหาเสยีงแล้วว่าจะยกเลิกท้ังความตกลง

ปารสีและความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิเอเซยีแปซิฟิก โดยเรือ่งข้อตกลงปารสีนัน้

ทรมัป์เคยประกาศว่าไม่เชือ่เรือ่งโลกจะร้อนข้ึนจรงิ ๆ ตามรายงานของนักวทิยาศาสตร์

และเรื่องหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิกนั้น ทรัมป์ก็กลัวว่าจะท�าให้สหรัฐฯ 

ขาดดุลการค้าหนักยิง่ขึน้ เพราะประเทศทีเ่ข้าร่วมล้วนแต่ต้ังหน้าต้ังตาจะขายของ 

ให้สหรัฐฯ ซื้อทั้งน้ัน การบอกเลิกความตกลงท้ังสองจึงเป็นแค่เรื่องของ  

“เราจะทรมัป์ตามสัญญา” อย่างทีผ่มเคยเขียนไว้เม่ือหลายเดือนมาแล้วเท่าน้ันเอง

    

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

ซื้อตั๋วรถไฟ
 Mua vé tàu? (มัว แว้ เต่า) (ตอนที่ 2)

 สถานการณ์น้ีเป็นการพดูคยุกันระหว่างเพือ่นสองคน คนหนึง่ก�าลงัจะเดินทาง 

ไปจังหวัดเว้  แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปด้วยพาหนะใด จึงปรึกษากับเพื่อน 

A:  

 (ต่วน เซา เต๋อ แส หว่าว เฮว้) สัปดาห์หน้าฉันจะไปเว้

  

 (แทว เกิ่ว เต๋อ เนน ดี บั่ง สี่) ตามความคิดเห็นของเธอ 

   ฉันควรไปด้วยอะไร

B:  

 (ตื่อ เด่ย หว่าว เฮว้ เกิ่ว ก๊อ เท้ ดี บั่ง ไหม ไบ โอ โต ฮวัก เต่า ฮหวา)

 จากที่นี่ไปเว้ เธออาจจะไปด้วยเครื่องบิน รถยนต์ หรือรถไฟ

 . 

 (แทว เต๋อ เกิ่ว เนน ดี บั่ง เต่า ฮหวา)  

 ตามความคิดเห็นของฉัน เธอควรจะไปด้วยรถไฟ

A: 

 (เนิ้ว บั่ง เต่า ฮหวา เต๋อ ดี เมิ้ต บาว เลิว) 

 ถ้าไปด้วยรถไฟ ฉันจะใช้เวลาเท่าไร

B: 

 (เมิ้ต ขวาง เหมื่อย ฮาย เตี๊ยง)  ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง

A: 

 (โหมย ไหง่ ก๊อ เหมย จเหวียน เต่า หว่าว เฮว้) 

 แต่ละวันมีรถไฟกี่เที่ยวไปเว้

B: .   

 (ก๊อ ฮาย จเหวียน)   มีสองเที่ยว

A:  

 (เต่า เขย ฮั่ญ ลุ้ก เหมย เส่อ)  รถไฟออกกี่โมง

B: 

 (เจวี๊ยน สาง ลุ้ก ต๊าม เส่อ ก่อน จเหวียน เจี่ยว หว่าว ลุ้ก เสา เส่อ)

 เที่ยวเช้าตอนแปดโมง ส่วนเที่ยวบ่ายตอนหกโมง

 การตั้งค�าถามเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเดินทาง

 

 (ตื่อ เดย เหว่ หญ่า อัน ดี ตั๊ก ซี เมิ้ต บาว เลิว) 

 จากที่นี่กลับบ้าน คุณไปแท็กซี่ใช้เวลานานเท่าไร

 

 (โตย ดี เมิ้ต ฮาย เมือย ฟุ้ต)  

 ฉันใช้เวลา 20 นาที

  

 (ตื่อ บัง โก๊ก เด๊น ห่า โหน่ย ดี ไหม ไบ เมิ้ต บาว เลิว)

 จากกรุงเทพฯ ถึงฮานอย คุณไปด้วยเครื่องบินใช้เวลานานเท่าไร

  

 (โตย ดี เมิ้ต โหมต เส่อ บา เมือย ฟุ้ต) 

 ฉันใช้เวลา 1ชั่วโมง 30 นาที (อ่านต่อหน้า 8)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 9)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ 

กบัศิษย์เก่ามหาวทิยาลัยรามค�าแหงท่ีผ่านการสอบคัดเลอืกเพือ่บรรจเุป็นข้าราชการ

อยัการและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งอยัการผูช่้วย (สนามใหญ่ รุน่ท่ี 51) สร้างชือ่เสยีง 

แก่มหาวทิยาลยั จ�านวน 79 ราย โอกาสนี ้“ข่าวรามค�าแหง” ได้พดูคยุกบั 7 อยัการ 

ศิษย์เก่านิติศาสตร์รามค�าแหงทีเ่ข้ารบัเกยีรติบตัร ต่างประสานเสยีง “รามค�าแหง” 

เป็นบ้านท่ีมอบโอกาสและผลักดันจนประสบความส�าเร็จในวันนี้ ปลื้มพิธี 

อันทรงเกียรติในวันน้ี จะเป็นสิ่งย�้าเตือนให้ยึดม่ันในการท�าดี สร้างประโยชน์

และอ�านวยความยุติธรรมให้กับสังคมต่อไป

 นายคณติ คงทอง อยัการผูช่้วย ประจ�าส�านักงานอยัการพเิศษ 

ฝ่ายคดียาเสพติด 1 ผูส้อบได้คะแนนเป็นอนัดับ 1 ของประเทศ 

รุ่นที่ 51 สนามใหญ่ กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ

รามค�าแหงท่ีมอบเกียรติบัตรและองค์พ่อขุนรามค�าแหง 

ท่ีทกุคนเคารพรกัให้เป็นเกยีรติประวัติ ขอขอบคุณคณาจารย์

ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาจนมีวันน้ี ที่ผ่านมาต้ังแต่เรียน

ปรญิญาตร ี ตนไม่ได้มีเทคนคิการเรยีนอะไรเป็นพเิศษ เพยีงอาศัยความสม�า่เสมอ

ต่อเนื่อง เข้าเรียนจดเลกเชอร์ ฝึกท�าข้อสอบเก่าเพื่อให้เชี่ยวชาญ 

 “ผมอ่านหนังสือทุกวัน	 ขยัน	 ไม่มีวันหยุด	 จนส�าเร็จการศึกษาในเวลา 

2	ปีครึง่	พร้อมเกียรตินิยมอนัดับ	2	ด้วยเกรดเฉลีย่	3.2	จากน้ันเข้าเรยีนเนติบณัฑิต	1	ปี	

สอบได้คะแนน	276	คะแนน	เป็นล�าดับที่	24	และมาสอบอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่	

รู้สึกดีใจมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

	 ...ศิษย์เก่าจากรามค�าแหงมีความขยันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วขึ้นอยู ่กับว่า

แต่ละคนมีแรงผลักดันต่างกันเป็นแรงส่งให้เราพยายามก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิม 

ถึงวันนี้	เริ่มท�างานในต�าแหน่งอัยการมาแล้ว	9	เดือน	ชีวิตเปลี่ยนไปมาก	จากเดิม 

ที่เราเรียนคนเดียว	 เราสอบคนเดียว	สอบตก	 ไม่กระทบกับชีวิตใคร	แต่วันนี ้

พนกังานอยัการส�าคัญมาก	การเซ็นทุกค�าส่ัง	กระทบต่อสิทธิเสรภีาพต่อประชาชน 

เพราะพนักงานอัยการต้องท�าหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินครับ	

 วันนี้กลับมาเดินในรั้วรามค�าแหง	 ภูมิใจท่ีความขยันและอดทนท�าให ้

เรามาถงึจุดสงูสุดได้	ขอขอบคณุ	รองศาสตราจารย์นวิติั วฒุ	ิและรองศาสตราจารย์

ประโมทย์ จารนุลิ	 อาจารย์ประจ�าคณะนติิศาสตร์	 ท่ีคอยให้ก�าลังใจ	 อยากให้น้องๆ 

ขยันเรียนอดทน	 รามค�าแหงฝึกความอดทนให้เราประสบความส�าเร็จมากกว่า

มหาวิทยาลัยอื่น	 ย้อนนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนแน่นๆที่ใครมาช้าต้องนั่งพื้น	

เหล่านี้หล่อหลอมให้เรามีคุณสมบัติพร้อมก้าวสู่ชีวิตจริง”

        ว่าที่ร้อยตรีทรงพล สงวนจิตร อัยการผู้ช่วย ประจ�า-

ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 และ 

ประธานอยัการผูช่้วย รุน่ที ่ 51 กล่าวว่ารูส้กึภมิูใจท่ีมหาวทิยาลยั

ให้เกยีรติในครัง้น้ีอย่างดียิง่ ขณะเดียวกนั รูส้กึภมูใิจท่ีสามารถ

ท�าฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ จากชีวิตนักศึกษาคนหนึ่ง 

ทีเ่อน็ทรานซ์ไม่ติด ไม่รูช้วิีตจะไปทางไหน ยงัไม่รูจ้ะเรยีนอะไร  

มีแต่เพียงชื่อเสียงของนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง จึงเลือก 

มุ่งหน้ามาเรียนที่รามค�าแหง

	 “สมัยที่เรียนรู้สึกว่าเราเรียนแบบลุ่มๆ	ดอนๆ	แต่คิดเสมอว่า	คนอื่นท�าได้	

เรากต้็องท�าได้	 อดทนเรยีนหนงัสือมาตลอดสามปีครึง่	 จากน้ันมาเรยีนเนติบณัฑิต

ต่ออีก	2	ปี	ระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือสอบผู้พิพากษา	อัยการไปด้วย

 การเรยีนนิติฯ	ทีร่ามค�าแหง	ท�าให้ได้หลกัการ	ได้เรยีนแล้วทราบได้เลยว่าเราสามารถ 

สร้างประโยชน์ให้กบัประเทศ	 สังคม	 การให้ความยติุธรรมกบัคนยากจนท่ีไม่มีก�าลงัทรพัย์ 

ไปต่อสูกั้บนายทุน	พอมาสอบได้ยิง่รูส้กึแปลกใจว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใคร	มหาวทิยาลยัอืน่ 

เราได้มีงานท่ีม่ันคง	มีเกยีรติ	และเป็นการสร้างความภาคภมิูใจให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย

	 ...	 เกียรติท่ีรามค�าแหงให้กับเราในครั้งนี้	 ท�าให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเห็น

คุณค่าในความพยายามที่เราต่อสู้มาโดยตลอด	 ที่ผ่านมา	 ไปสมัครที่ไหนตอบรับ 

เราทุกที	่ เพราะคนจะเชือ่ม่ันในความเป็นนติิศาสตร์รามฯ	 ว่าเป็นคนขยนั	 ไม่เก่ียงงาน 

เรียกได้ว่าไม่เคยถูกปฏิเสธงานเลย	 เป็นค�าชื่นชมปากต่อปากว่าในความเป็น

นิติศาสตร์รามค�าแหง	 จนถึงวันนี้ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนท�าประโยชน์ให้ประเทศ	

ถอืเป็นความฝันอนัสูงสุดของนักนติิศาสตร์ทุกคน	จากนีต้ั้งใจท�างาน	น�าความยติุธรรม

ไปสู่ผู้ยากไร้	ที่ยังคอยความยุติธรรมอยู่ในห้องขัง”

 นายวรวทิย์ เอีย่มส�าอางค์ อยัการผูช่้วย ประจ�าสถาบัน-

พฒันาข้าราชการฝ่ายอัยการ  ช่วยราชการส�านกังานอยัการพเิศษ 

ฝ่ายคดีอาญา กรงุเทพใต้ 5 กล่าวว่ารู้สกึยินดีท่ีได้รบัเกียรติบัตร 

จากรามค�าแหง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีแต่ให้ ทั้งสร้างโอกาส

ให้คนทีข่าดโอกาส และสร้างบัณฑิตให้เป็นบุคลากรส�าคัญ 

ของประเทศ

	 “รามค�าแหงเป็นตลาดวชิา	 ท่ีปูพืน้ฐานการอ่านหนังสือ

อย่างหนกัแล้วไปสอบ	น�าไปใช้ได้ดีกบัการสอบเป็นอยัการ	เกยีรติทีไ่ด้รบัในครัง้นี ้

จะเป็นแรงบันดาลใจในการท�าหน้าท่ีอยัการอย่างสจุรติ	อ�านวยความยติุธรรมให้กบั

ทุกฝ่ายในฐานะทนายของแผ่นดิน	ขอฝากรุน่น้องอย่าท้อต่ออปุสรรค	ล้มแล้วต้องลกุ 

ไม่ใช่แค่คนเก่งท่ีจะสอบเป็นอยัการได้เท่าน้ัน	 แต่คอืคนขยนั	 มุ่งมัน่ต้ังใจต่างหาก 

ทีจ่ะสามารถพชิิตเป้าหมายได้	และขอฝากให้นักนติิศาสตร์ทุกคนน�าความรูด้้านกฎหมาย

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมมากที่สุด”

       ร้อยต�ารวจโทชินเชาว์ เอื้ออารีตระกูล อัยการผู้ช่วย 

ประจ�าสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ  ช่วยราชการ - 

ส�านักงานคดีเยาวชนและครอบครวั ปฏบิติัราชการส�านกังาน-

อยัการพเิศษ ฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครวั 5 กล่าวว่ารูสึ้กภมิูใจ

และเป็นเกยีรติในชวีติทีไ่ด้ขึน้ชือ่ว่าเป็นศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยั 

ที่ให้โอกาสกับทุกคน สามารถยกระดับจากชีวิตของผู้คน

จากคนธรรมดาให้ข้ึนไปอยู ่ในจุดที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ 

ทุนทรัพย์สูง และไม่เป็นภาระของครอบครัว ตอนนี้สอบเป็นอัยการได้ถือว่า

ประสบความส�าเร็จตามความฝันแล้ว

 “ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีมอบเกียรติอันสูงค่าในครั้งนี้ให้ซ่ึงจะ

เป็นส่ิงท่ีคอยย�้าเตือนให้ด�ารงตนอยู่ในกรอบและคุณธรรมอันดีงาม	สร้างชื่อเสียง

ให้กบัตนเองและมหาวทิยาลยั	โดยยดึม่ันในความซ่ือสัตย์	สุจรติ	ท�างานด้วยความ

เที่ยงธรรมและยึดความดีเป็นหลัก	

	 	 	 	 	 		อยากฝากข้อคดิว่า	หลายคนมีความฝัน	และรามค�าแหงได้ให้โอกาสสร้างฝัน	

เหลือเพียงต้องสร้างความพยายามให้ตัวเอง	อาจจะล้มเหลวบ้าง	แต่ถ้าไม่ท้อ	

แล้วล้มเลิกไปเสียก่อน	จะสามารถคว้าความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน”

 นายภูมิพัฒนพลากานต์ วงศ์สุเมธ อัยการผู้ช่วย 

ประจ�าสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ช่วยราชการ- 

ส�านกังานอัยการพเิศษ ฝ่ายคดีอาญา กรงุเทพใต้ 2 กล่าวว่า 

ตนเป็นศิษย์เก่าปรญิญาโท สาขาวชิากฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 22 

สอบบรรจอุยัการได้ต้ังแต่ครัง้แรกท่ีสอบ ก่อนเข้าพธีิพระราชทาน-

ปรญิญาบัตร เป็นผลทีไ่ด้รับการถ่ายทอดความรูจ้ากคณาจารย์ 

ร่วมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองที่ถือคติว่า “หากคนอื่น 

ท�าได้ เราก็ต้องท�าได้”

 “รามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลัยท่ีเปิดกว้างทางสงัคม ท�าให้มผีูค้นหลากหลาย

เข้ามาเรียน เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิด เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ขอบคุณ 

ม.รามค�าแหง 

อัยการศิษย์เก่า ม.ร.ตบเท้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ

ย้ำาพร้อมทำาหน้าที่ทนายของแผ่นดิน



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 จากผลส�ารวจของบริษัท Bain & Co จาก

สหรัฐอเมริกาพบว่าผู้บริโภคในตลาดอีคอมเมิร์ซ

ของอาเซยีนพุง่สูงขึน้อย่างมาก โดยในปีน้ีจะมีประชากร

ในอาเซยีนซือ้สินค้าและบรกิารจ�านวนมาก ท�าให้มูลค่า 

ตลาดพุ่งสูงถึง 5 หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าปีนี ้

อาเซียนมีจ�านวนผู ้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 

เพิ่มขึ้นจาก 1 ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 50 คิดเป็น 200 ล้านคน

 ผลส�ารวจนี้ยังพบว่ามีประชากรอาเซียนประมาณ 230 ล้านคน ถูกนับว่า

เป็นผูบ้รโิภคสินค้าและบรกิารทีค้่นหาข้อมูลสินค้าและบรกิารออนไลน์ โดยการส�ารวจ 

ท�าโดยการสอบถามประชากร 6 ประเทศอาเซียนจ�านวน 2,400 คน ในประเทศ 

ท่ีอนิเทอร์เน็ตเข้าถงึอย่างอนิโดนีเซีย ไทย ฟิลปิปินส์ และประเทศอืน่ๆ เกีย่วกบั

พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ 

 ปัจจยัท่ีท�าให้ตลาดอคีอมเมิร์ซมาแรงอย่างมาก คอื สมาร์ทโฟนทีมี่ราคาถกูลง 

ท�าให้เกอืบร้อยละ 90 ของผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตในภมิูภาคน้ีใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครือ่งมือ 

ท่องโลกอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ปัจจัยที่ส�าคัญ คือ อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย 

โดยร้อยละ 90 ของผูท้ีถ่กูสอบถามยกเว้นในสิงคโปร์ระบุว่า ซ้ือของผ่านช่องทาง 

โซเชยีลมีเดีย หรอืโซเชยีลมเีดียมีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ือสนิค้าและบรกิารนัน่เอง

  รายงานดังกล่าวสรปุว่าขณะนีอ้าเซียนได้กลายเป็นสนามประลองส�าหรบั

บรษัิทท่ีหวงัเติบโตผ่านช่องทางดิจทิลั และบรษัิทแบบด้ังเดิม โดยขณะนีป้รากฏการณ์

ห้างสรรพสินค้าประสบความยากล�าบากในการหาลูกค้าเช่าพื้นท่ีด้วยสัญญา

ระยะยาวได้เกิดขึ้นแล้วในอาเซียน เนื่องจากร้านค้าหลายแห่งในปัจจุบัน มักมี

ร้านค้าออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย

 ประกอบกับ Ebates เว็บไซต์ที่รวมร้านค้าออนไลน์ท้ังในสหรัฐฯและ 

ทั่วโลกไว้เป็นจ�านวนมาก โดยมีจุดขายเรื่องการให้ส่วนลดเป็นเงินคืน หรือ

ให้สิทธิพิเศษอื่นๆกับลูกค้าที่เข้ามาช็อปปิ้งออนไลน์ ได้จัดท�าผลส�ารวจ Spring 

Shopping survey โดยส�ารวจความคิดเหน็ของผูร่้วมตอบแบบสอบถาม 1,084 คน 

ทั่วสหรัฐฯ ในจ�านวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มคนอายุ 18 ปีขึ้นไป และอีกครึ่งหนึ่ง

เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 13-16 ปี ผลปรากฏว่า กว่า 96 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่าง

อายุ 18 ปีขึ้น และ 95 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น ยอมรับว่าพวกเขาใช้

การชอ็ปป้ิงเพือ่บ�าบดัความเครยีด ท�าให้คลายเหงา และเพือ่ท�าให้ตัวเองรูสึ้กดีจากเรือ่งแย่ๆ

 โดยกลุ่มสินค้าที่พวกเขานิยมซ้ือมากที่สุดคือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่ง

กลุม่วัยรุน่กว่า 68 เปอร์เซ็นต์บอกว่าการซ้ือเส้ือผ้าท�าให้พวกเขามีความสุขมากท่ีสดุ 

และเมื่อเทียบการช็อปปิ้งกับการรับประทานอาหารอร่อยๆ พวกเขาก็ยังยนืยนัว่า 

การช็อปปิ้งมีความสุขกว่าการรับประทานอาหารอย่างแน่นอน ซ่ึง 1 ใน 3  

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูใ้หญ่ บอกว่าการช็อปป้ิงท�าให้มีความสขุมากกว่า

การรับประทานพิซซา 

 เม่ือถามถึงเหตุผลในการช็อปปิ้งออนไลน์ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่เป็นผู้ใหญ่ 73 เปอร์เซ็นต์บอกว่าเพื่อซื้อสินค้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีพวกเขาต้องการ 

ส่วนอีก 69 เปอร์เซ็นต์บอกว่าเมื่อเจอการลดราคา หรือได้สินค้าในราคาคุ้มค่า

จนไม่สามารถห้ามใจไม่ให้ซื้อได้ ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นถึง 2 ใน 3 ยอมรับว่าพวกเขา

จะช็อปปิ้งออนไลน์เมื่อเจอดีลดีๆ หรือสินค้าราคาสุดคุ้ม

 จากผลส�ารวจดังกล่าวย่อมเทียบเคียงได้ว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ในอาเซียน 

มีทัศนคติต่อการบริโภคไม่แตกต่างไปจากที่สหรัฐฯ จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิด

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วย

 อย่างไรกต็าม จากผลส�ารวจจากบรษัิทให้ค�าปรกึษา

อย่าง AT Kearney ระบวุ่าอปุสรรคของวงการอคีอมเมร์ิซ

ในอาเซียนยงัประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ความยากล�าบาก

ในการจ่ายเงินออนไลน์ ความซับซ้อนเรื่องโลจิสติกส์ 

และการท�าตามกฎหมายท้องถิ่นของบริษัทต่างชาติ 

โดยผลส�ารวจกล่าวว่าหากรัฐต้องการปรับปรุงให้มี

การเชื่อมต่อผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างประเทศมากขึ้น ควรสนับสนุนการ

เข้าถงึอนิเทอร์เน็ตให้มากกว่านี ้นอกจากนีร้ฐัจะต้องสนับสนนุให้สตาร์ทอพัท้องถิน่

และฟินเทคเติบโตมากขึ้น เพื่อให้การช�าระเงินออนไลน์ท�าได้มากขึ้น

 โมเดลธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) ซ่ึงถือก�าเนิดขึ้นมาในฝั่งประเทศ

อเมริกาช่วงหลังปี ค.ศ. 2010 พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจประเภทเทคโนโลยี

และออนไลน์มาร์เก็ตต้ิง เพราะสตาร์ทอัพต้องเร็วต้ังแต่ไอเดีย หมายถึงธุรกิจ 

ท่ีสร้างขึน้มาเพือ่แก้ไขปัญหาในปัจจบัุนทันด่วน เช่น แอปพลิเคชนัรวมท่ีจอดรถ 

เป็นต้น หลังจากนั้นต้องวางโครงสร้างทางธุรกิจท้ังเงินทุนและการท�าตลาดว่า

จะท�าอย่างไรให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จให้เร็วท่ีสุด พร้อมทุนท่ีสามารถมาได้

จากหลายแหล่ง จึงถือว่าเป็นจุดพลิกผันการท�าธุรกิจในทั่วทุกมุมโลกที่ได้เข้ามา

มีบทบาทในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

 การตอบโจทย์ในประเด็นปัญหาอุปสรรคของวงการอีคอมเมิร์ซดังกล่าว 

บริษัทไอไพรซ์ สตาร์ทอัพอันดับต้นๆ ของมาเลเซีย เปิดเผยว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ถอืว่ายงัเป็นช่วงเร่ิมต้นอยู ่แต่ถอืว่าเป็นธุรกจิ

ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2568 จะม ี

มูลค่าถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี 32% จาก

ข้อมูลของ กูเกิล และเทมาเส็ก โดยไอไพรซ์มุ่งท�าการตลาดในภูมิภาค ซึ่งคาดว่า 

ในปี 2559 ไอไพรซ์จะเติบโตข้ึนมากกว่า 500% จากสาขาใน 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 

ไทย สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม อินโดนีเซีย รวมไปถงึฮ่องกง ส�าหรบัการเติบโต 

ในปี 2560 คาดมีอัตราการเติบโตไม่ต�่ากว่า 100% ตั้งเป้าเป็นผู้น�าตลาดค้าปลีก 

ออนไลน์ในเอเชีย ซึ่งในปีนี้ไอไพรซ์ได้ระดมทุนจาก เอเชีย เวนเจอร์ กรุ๊ป 

จ�านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายร้านค้าปลีกครอบคลุมทั่วเอเชีย

 ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการ

เริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ จากแรงจูงใจหลักในการสนับสนุนของรัฐบาลมาเลเซีย 

เช่น การผลักดันให้สตาร์ทอัพได้รับมาตรฐาน เอ็มเอสซี (Multimedia Super 

Corridor) โดยเป็นองค์กรเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

มาเลเซีย และอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจด้านดิจิตอล และการละเว้น-

ภาษี 5 ปี ในการเริ่มต้นท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงการยกเว้นค่าบริการท�าวีซ่า

ให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพบุคลากร

มีความส�าคัญที่สุด และการดึงผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศเพื่อท�าการตลาด

โดยตรงส่งผลดีต่อธุรกจิ ซ่ึงท้ังนีร้ฐับาลมาเลเซียได้สนบัสนนุสตาร์ทอพัในประเทศ

เนื่องจากวางเป้าหมายไปสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค

 ส�าหรับภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซในอาเซียน เป็นช่วงการเติบโต 

ของธุรกจิอคีอมเมร์ิซ เป็นโอกาสแก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ ซึง่การค้าปลกีออนไลน์

ในภูมิภาค มีน้อยกว่า 1% ในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

มีมากกว่า 10% เป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคท่ีต้องการเริ่มต้นธุรกิจ

ด้านอีคอมเมิร์ซ ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป นิยมจับจ่าย

ใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

สงครามอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)

ที่มาของภาพ https://www.distinguished-mag.com/amazon-vs-alibaba/



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะสื่อสารมวลชนอบรมทบทวน
ภาษาอังกฤษให้ศิษย์เก่าและนักศึกษา

 คณะสื่อสารมวลชน   จัดโครงการอบรมเสริม

ทกัษะภาษาองักฤษให้ศิษย์เก่าและนกัศึกษา โดยวทิยากร 

ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง   

Mr.Garry Everett A Capili  ด้านศิษย์เก่าปลื้มคณะฯ

ยังดูแลต่อหลังเรียนจบ

 โครงการอบรมภาษาองักฤษส�าหรบันกัสือ่สาร-

มวลชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20,21,27,28 พฤษภาคม 

และ 3 มิถนุายน 2560 รวม 5 วนั  20 ชัว่โมง  ท่ีห้อง 307 

อาคารสุโขทัย  เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพือ่เพิม่พนูความรู ้

และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส�าหรับศิษย์เก่าคณะ-

สือ่สารมวลชน และนกัศึกษาใกล้จบทีมี่หน่วยกติสะสม 

100 หน่วยกิตขึ้นไป   ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน

 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

คณบดีคณะส่ือสารมวลชน ผูต้้นคิด

โครงการและติดตามดูแลการอบรม

ตลอดระยะเวลา 5 วนั ได้ย้อนความหลงั 

ให้ข่าวรามค�าแหงฟังว่าจากการส�ารวจ

ปัญหาหลังส�าเร็จการศึกษาของ

บัณฑิตคณะส่ือสารมวลชน พบว่าศิษย์เก่ามีปัญหา

ด้านการส่ือสารภาษาองักฤษ จึงเกดิโครงการนีข้ึ้นมา 

เป็นเหมือนดูแลศิษย์เก่าหลงัจบหลกัสตูร เพิม่ความรู ้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีศักยภาพ

เพียงพอในการท�างาน 

	 “คณะส่ือสารมวลชน	 มีนโยบายดูแลบัณฑิต

ที่จบไปแล้ว	 ให้มีความรู้เพิ่มเติมทันต่อสถานการณ์-

ปัจจุบัน	ซึ่งจากการส�ารวจความต้องการของบัณฑิต	

ส่วนมากมีความต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษ	จึงมี

โครงการนีข้ึ้นมา	 และเมือ่ประชาสัมพนัธ์ออกไป	 มีผูท้ี่

สนใจจ�านวนมาก	 แต่ด้วยข้อตกลงที่ผู้เข้าอบรมต้อง

เข้าร่วมการอบรมครบทุกครั้ง			ท�าให้มีผู้ท่ีสะดวก 

เข้าอบรมเพยีง	30	คน	การอบรมใช้หลกัสูตรเบ้ืองต้น	

เป็นการฟื้นฟูความรู้เดิม	 ให้กล้าพูด	 กล้าสื่อสารกับ

ชาวต่างชาติมากขึ้น”

 การอบรมตลอดระยะเวลา 5 วัน วิทยากร- 

ได้ให้ความรู ้และฝึกให้ผู ้ เข้าอบรมมีความม่ันใจ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน โดยสอนทัง้การใช้ประโยค 

การออกเสยีง และการสนทนาในห้องเรยีน ให้ผูเ้ข้าอบรม

มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว 

เป็นการอบรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ให้กับผู้เข้าอบรม

 พิศมยั อสิโร หนึง่ในผูเ้ข้าอบรม 

เปิดใจว่า “หลังจากเหน็การประชาสมัพนัธ์ 

ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของ			อ.จเลศิ 

ซ่ึงได้ติดตามมาต้ังแต่สมัยเรียน 

รูสึ้กสนใจโครงการต้ังแต่แรกเหน็	 

จึงสมัครเข้าร่วมอบรม	 เพื่อเพิ่ม

ความสามารถและฟ้ืนฟภูาษาองักฤษ	เป็นการตัดสินใจ 

เศรษฐศาสตร์101 (ต่อจากหน้า 5)

 เรือ่งทีว่่าทรมัป์ไม่เชือ่เรือ่งโลกร้อนจะจรงิหรอื

เปล่าไม่ทราบ เพราะหลังจากได้รับเลือกต้ังแล้วก็เปล่ียน

มาบอกว่าให้ความส�าคัญกบัการลดภาวะโลกร้อนเหมือนกัน 

และสหรฐัฯ เองกมี็แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ- 

เรอืนกระจกอยูแ่ล้วเพียงแต่ถือว่าเป็นเรื่องภายในประเทศ 

ผมว่าประเด็นส�าคัญท่ีท�าให้เศรษฐีขี้เหนียวอย่างสหรัฐฯ 

ในยคุของทรมัป์ไม่ยอมรบัข้อตกลงปารสีกค็อืเรือ่งต้องจ่ายเงิน 

ให้กบัประเทศอืน่มากกว่า  เพราะความตกลงปารสีระบใุห้กลุม่ 

ประเทศพัฒนาแล้วมอบเงินส�าหรับลดความเส่ียง 

และเพิม่โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศแก่ประเทศก�าลังพัฒนา หน่ึงแสน-

ล้านดอลลาร์สหรฐัฯภายในปี ค.ศ. 2025 ซ่ึงจนถงึขณะนี ้

สหรฐัฯ จ่ายเงินให้กบักองทุนทีช่ือ่ว่า Green Climate Fund  

ไปแล้ว 1 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพราะความรบัผดิชอบ 

ว่าเป็น 1 ใน 4 ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก

ที่สุดในโลก แต่ที่ฝ่ายสหรัฐฯ รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ

ก็คอือกี 3 ประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอนัดับต้น ๆ 

เช่นเดยีวกนัน้ัน คอืจนี อนิเดีย และรสัเซยี ไม่มีประเทศไหน

ควักกระเป๋าเลย  ปล่อยให้จ่ายอยูข้่างเดียวแบบน้ีใครจะยอม

 เพราะฉะนั้น “มันก็จะร้อน ๆ หน่อย” ไปอีก- 

สักพกั หวงัว่าน�า้แขง็ข้ัวโลกคงไม่ทันละลายจนน�า้ท่วม

กรุงเทพฯ เหมือนข่าวลือ เพราะเขาบอกถ้าจะหนีน�้า

ให้พ้นต้องไปอยู่แถวเชียงใหม่  เชียงรายโน่นแน่ครับ 

ผมก็ไม่ได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินไว้แถวนั้นเสียด้วย

	 “เพราะคณะทัศนมาตรศาสตร์	ยังเป็นคณะ 

ท่ีค่อนข้างใหม่	บคุลากรทีจ่บสาขาน้ียงัมีไม่มาก	การดูแล- 

สุขภาพตาท�าได้ไม่ท่ัวถงึ	 จงึอยากให้น้องๆมาเป็นส่วนหนึง่ 

ของวชิาชพีน้ี	 เพือ่น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการดูแล

สุขภาพตาให้แก่สังคม	ซึง่ม.รามค�าแหง	มีคณะอาจารย์ท่ีมี

คุณภาพ	 อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย	 มีการ

ฝึกประสบการณ์อย่างมืออาชีพ	ให้ได้เรียนรู้อย่าง

เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอ”

บัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 4)

เข้าร่วมท่ีไม่ผดิหวงัจริงๆ	วทิยากรให้ความรู้ได้ดีเยีย่ม	

และได้กลับมาเจอบรรยากาศห้องเรียนเพื่อนเก่า	

อาจารย์ที่เคยสอนเราด้วย”

 ดารณี มีระคุณ ผู้เข้าอบรม

อีกคนท่ีต้องการทบทวนภาษาองักฤษ

เพือ่ใช้ในการท�างาน โดยเข้าอบรม

อย่างต้ังใจตลอด 5 วัน กล่าวว่า 

“ฉันเป็นคนหน่ึงท่ีต้องใช้ภาษา-

องักฤษในการท�างาน	บางครัง้มีการ

เจรจากับชาวต่างชาติ	 ซ่ึงบางค�าศัพท์ยังไม่แม่นนัก	

การอบรมท�าให้มัน่ใจข้ึน	และกล้าสือ่สารกับชาวต่างชาติ 

มากข้ึนเช่นเดียวกัน	 ขอบคุณโครงการดีๆ	 เช่นนี้	 

ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบแล้ว	ได้ทบทวนความรู้เดิม	 

เพิ่มความรู้ใหม่	ทั้งเป็นประโยชน์	และสะท้อนถึง

ความใส่ใจจริงๆ”

 นพรจุ ลาภเจรญิ ผูเ้ข้าอบรม

ด้วยความต้ังใจ และเกบ็เกีย่วทุกความรู ้

เพือ่ใช้งานจรงิ กล่าวว่า “ภาษาองักฤษ

เป็นสิ่งที่ส�าคัญต้ังแต่การส่ือสาร

กบับางหน่วยงาน	หรอืก้าวขาออกจาก- 

ประเทศ	ภาษาอังกฤษคือส่ิงท่ี 

จ�าเป็นจริงๆ	 ซ่ึงเรารู้ว่าตัวเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอ 

จงึเข้าร่วมโครงการของคณะส่ือสารมวลชน	 วทิยากร-

ให้ความรูแ้ละใส่ใจพฒันาการของเราดีมาก	ได้ออกเสียง 

ได้เจรจากบัเพือ่นๆตลอดการอบรม	 มีประโยชน์กับการ 

น�าไปใช้ในชวีติจรงิ	 และยงัเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการท�างานด้วย”

 ว่าที ่ร.ต.หญงิ ยพุาพร ขาวสุทธิ์ 

ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองยังอ่อน-

ภาษาอังกฤษ งานที่ท�าส่วนมาก 

ก็เกี่ยวกับภาษาไทยเป็นส่วนใหญ ่

แต่ในบางครัง้กต้็องใช้ภาษาองักฤษ 

จึงเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

	 “ด้วยความต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษ 

เพิ่มเติมอยู่แล้ว	 เมื่อเห็นโครงการอบรมนี้	 มีโอกาส

ได้พูดคุยกับ	 อ.จเลิศ	 ผ่านเฟซบุ๊กโดยตรง	ซึ่งเป็นสิ่ง 

ทีน่่าสนใจ	และเช่ือม่ันในสถาบนัทีส่ร้างให้เราเป็นบณัฑิต 

จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทันที	 พอได้เข้าอบรม 

ก็ไม่ผิดหวังจริงๆ	อยากให้จัดไปเรื่อยๆ	และถ้ามีการ

อบรมรอบสองก็จะเข้าร่วมอีกครั้ง”

 อีกคนที่ เข ้ าอบรมอย ่ าง 

มีความสขุ และดีใจทีไ่ด้ร่วมโครงการ

จนถงึวนัสดุท้าย สุพรรณษา อยูสุ่ข 

กล่าวด้วยรอยย้ิมและขอบคุณ

โครงการดีๆที่ให้บัณฑิตที่จบไป

แล้วได้ฟื้นฟูความรู้อีกครั้ง

	 “โครงการอบรมภาษาองักฤษ	 สอนให้เราได้พดู 

ได้สนทนากนั	 มีเสยีงหวัเราะและได้ความรูอ้ย่างเต็มเป่ียม 

ต้องขอบคณุ	อ.จเลศิ		วทิยากร		และคณะสือ่สารมวลชน 

ทีจ่ดัโครงการดีๆเช่นนี	้ให้คนท่ีจบไปแล้วมาได้ทบทวน

ความรู	้และอยากให้มีการจัดอกีรอบ	เพราะคนทีพ่ลาด

ก็ยังอยากเข้าร่วมเช่นเดียวกัน”

 หลังพิธีมอบประกาศนียบัตรในตอนท้าย 

ของการอบรม  คณบดีคณะส่ือสารมวลชนได้ให้แนวคดิ

กบัผูเ้ข้าร่วมอบรมและฝากถงึผูท้ีส่นใจว่า ภาษาองักฤษ 

เป็นสิง่ทีต้่องฝึกฝน  การทีเ่ราได้พดูบ่อยๆ ได้ทบทวนบ่อยๆ 

จะท�าให้เกิดความมั่นใจและใช้ได้อย่างเต็มที่ ส�าหรับ

คณะส่ือสารมวลชนต้ังใจจะจัดโครงการอบรมภาษา-

อังกฤษให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

เปิดให้ผู้สนใจที่พลาดในครั้งนี้   ได้มีโอกาสเข้าร่วม 

การอบรมดีๆ  เช่นนีต่้อไป ขอให้ผูส้นใจติดตามข่าวสาร 

ผ่านแฟนเพจ MC คณะสื่อสารมวลชน



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ถาม ถ้าดิฉันเหลือเวลาท่ีจะเรียนครบหลักสูตร

อีก 2 เล่ม 6 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 1 เล่ม) จะเรียนครบ

หลักสูตร 145 หน่วยกิต แต่ลงกันวิชาเลือกไว้ 2 เล่ม 

อยากจะถามว่าถ้าสมมติสอบผ่านทุกวิชาเท่ากับสอบ

ผ่านเกิน 145 หน่วยกิต แล้วเกรดที่ได้ลองมาค�านวณดู

แล้วต�า่กว่า 2.00 ถ้าเอาวชิาได้เกรดไม่ค่อยดีออกได้หรอืไม่ 

เพราะเป็นวชิาเลอืก หรือระบบจะค�านวณให้ได้อตัโนมัติ 

เพื่อที่จะค�านวณให้ได้ 2.00 ตามเกณฑ์ หรือมีวิธีใด 

จะแนะน�าบ้าง

ตอบ  ในประเด็นแรก ในเรื่องของวิชาที่เรียนเกิน-

หลักสูตร การพิจารณาว่านักศึกษาจบการศึกษาหรือไม ่

คณะจะตรวจสอบเฉพาะวิชาตามโครงสร้างเท่าน้ัน  

ถ้าครบถึงจะมาตรวจสอบเรื่องเกรดเฉลี่ย ถ้าได้ต้ังแต่ 

2.00 เป็นต้นไป คณะจะเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติปริญญาให้นักศึกษา

 ในประเด็นทีส่อง ในเรือ่งการบอกเลกิวชิาท่ีสอบผ่าน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแล้ว วิชาที่สอบได้เกรดผ่าน

คือ  A, B+, B, C+, C, D+, D นักศึกษาไม่สามารถบอกยกเลิกได้ 

ดังนัน้เกรดทุกวชิาทีส่อบผ่านจะต้องน�าไปคดิเกรดเฉลีย่ทุกวชิา

 ในประเด็นท่ีสาม เรือ่งการรเีกรด กระบวนวชิาใด

ที่สอบผ่านแล้วได้เกรด D หรือ D+ นักศึกษาสามารถ

น�าวชิาลงเรยีนใหม่ และถ้าผลสอบได้เกรดท่ีสูงกว่าเดิม

เกรดตัวเก่าจะถูกยกเลกิไปโดยอตัโนมัติ ดังนัน้เกรดเฉลีย่

จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้กรณีนี้

เพื่อท�าให้เกรดเฉลี่ยเดิมเพิ่มสูงขึ้นได้

 ในประเด็นทีส่ี่ ถ้านกัศึกษาไม่ใช้เรือ่งการรเีกรด 

นกัศึกษาอาจจะใช้วธีิการลงทะเบยีนเรยีนวชิาอะไรกไ็ด้ 

(ต้องมีใน ม.ร.30 ในเทอมนัน้ ๆ และไม่เป็นวชิาห้ามไม่ให้

ลงในคณะหรือสาขาที่นักศึกษาเรียน) ที่นักศึกษาคิดว่า 

จะได้เกรดสูงๆเพือ่เม่ือน�าไปคดิเกรดเฉลีย่แล้วเกรดเดิม

จะสูงข้ึน แต่ทัง้นีจ้�านวนหน่วยกติท่ีจบการศึกษาจะเพิม่ข้ึน 

ไม่เหมือนการรีเกรดซึ่งเกรดเดิมจะถูกตัดออก

ถาม ถ้าจะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

พร้อมกันทั้งคณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ 

โดยเรียนควบคู่กันไปได้หรือไม่

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ข้อ 7 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 7.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตามข้อ 5  และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ไม่เกิน

สองรหัสในขณะที่ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ 

โดยมีเง่ือนไขในการสมัครต้องสมัครต่างคณะกันและ

ต้องเป็นการสมัครระหว่างหลักสูตรพิเศษที่บังคับ 

เวลาเรยีนกบัหลกัสูตรปกติท่ีไม่บังคบัเวลาเรยีนเท่านัน้   

         จากข้อบังคับฯ นักศึกษาสามารถสมัครเรียน

พร้อมกัน  2 คณะได้ แต่ทั้งนี้คณะใดคณะหนึ่งต้องเป็น

ภาคพเิศษและอกีคณะหนึง่ต้องสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่

ในภาคปกติจึงจะสามารถศึกษาทั้ง 2 คณะพร้อมกันได้

กองบรรณาธิการ

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 7)

 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโอกาสทางการตลาด- 

ออนไลน์ยงัมีมาก แต่การแข่งขันมีมากข้ึน ผูป้ระกอบการ 

รายใหม่ๆ จงึควรเตรยีมรบัมือ ศึกษาข้อมลู และปัจจยั

การเติบโตและขยายตัวของธุรกจิด้านดิจทัิล ส่ิงส�าคัญ

ทีสุ่ดคือการมีบคุลากรทีมี่ความรู ้ ภาครฐัและภาคเอกชน

ในประเทศนั้นๆ สามารถช่วยส่งเสริมการเติบโตของ 

สตาร์ทอพั โดยการสนับสนนุการท�าธุรกจิด้านดิจติอล

ให้มากขึ้น

ที่มอบเกียรติอันทรงค่านี้อันจะเป็นแรงบันดาลใจ

ที่ดีในการท�าหน้าที่ของพนักงานอัยการ	 และหน้าที่

ศิษย์เก่าให้สมกับที่ได้ชื่อ	‘ลูกพ่อขุนฯ’						

	 ฝากรุ่นน้องนิติศาสตร์ว่าเราต้องใช้ชีวิตโดย

เคารพเพื่อนมนุษย์	 และที่ส�าคัญคืออย่ากลัว	 อย่าท้อ 

หรืออย่าถอย	ให้มีความฝัน	เพราะความฝันท่ีเรา 

ตั้งเป้าหมายไว้	จะท�าให้เราอยู่และสู้ต่อไป”

       นายถาวร เบ้าเงิน อยัการผูช่้วย 

ประจ�าสถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ ช่วยราชการส�านักงาน-

อยัการพเิศษ ฝ่ายคดีอาญา 9 กล่าวว่า 

เป็นเกียรติมากที่ได้รับเกียรติบัตร

เชิดชู เกียรติจากมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัทีส่ร้างโอกาสให้กับตน 

ได้จบปริญญาตรีด้วยค่าหน่วยกิตแสนถูก หากไม่มี 

รามค�าแหง ตนก็คงไม่มีวันนี้ ต้ังใจจะประพฤติตน 

ในหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์สุจรติ ยิง่สูง ยิง่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน 

และต้องอ�านวยความยติุธรรมกบัประชาชนให้มากท่ีสดุ

	 “เกยีรติท่ีได้รบัในครัง้นี	้ถอืเป็นตัวเสรมิปณิธาน

ให้มุ่งหน้ารับใช้ผู้อื่น	ใช้กฎหมายปูพื้นฐานสังคม

ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ฝากข้อคิดถึงรุ่นน้อง	

หากต้องการประสบความส�าเรจ็ในชวีติต้องค�านงึถงึ

คนที่รัก	ก่อนจะตัดสินใจให้คิดทบทวนหลายๆ	ครั้ง	

เวลาจะพ่ายแพ้ท่องไว้อย่าให้ขาดว่าสู้ๆ	 และอดทน	

หดัขอบคณุทุกสถานการณ์ท่ีเราต้องเผชญิ	 เพราะมันคือ 

บทเรียนส�าคัญ	 และ	 เม่ือล้มแล้วเราต้องดึงตัวเอง 

ให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปให้ได้”

 นายมานติย์ โสดา อยัการผูช่้วย 

ประจ�าส�านักงานอัยการพิ เศษ  

ฝ่ายคดียาเสพติด 4 อายุ 54 ป ี

ศิ ษ ย ์ เก ่ าคณะนิ ติศาสตร ์ เมื่ อ 

ปีพ.ศ.2524 กล่าวว่ารู้สึกดีใจและ

ภูมิใจมาก ที่สามารถท�าความฝัน

ให้เป็นจรงิ ท่ีผ่านมาเคยสอบบรรจใุนต�าแหน่งปลดัอ�าเภอ

ท่ีจังหวดัสกลนคร บึงกาฬ หนองคาย และเตรียมสอบ

เนติบัณฑิต ถงึ 6 - 7 ครัง้ และสอบบรรจพุนักงานอยัการ 

ท�างานไปด้วยสอบไปด้วย

 “ไม่ว่าจะท�าการส่ิงใด	 ขอให้เรามีเป้าหมาย	

ไม่ว่าจะเรยีนคณะอะไรกต็าม	ให้มุง่ไปข้างหน้า	ทัง้การเรยีน

และท�างานใดย่อมประสบความส�าเร็จแน่นอน”

อัยการศิษย์เก่า ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 6)

   
 คณะนิติศาสตร์ประกาศปิดกระบวนวิชา

 ตามท่ีคณะนิติศาสตร ์ได ้แจ ้งก�าหนดการ 

บรรยายลงในประกาศกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนและ 

เปิดสอบไล่ (ม.ร.30) ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

 คณะนิติศาสตร์ประกาศงดสอนของภาคเรยีนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560  ดังนี้

1. LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ

2. LAW3066 หลกัวธีิพจิารณาความทางกฎหมายมหาชน

3. LAW4068 กฎหมายเกี่ ยวกับความรับผิด 

    ต่อความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จากสินค้า

4. LAW4069 ปัญหาในกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา

5. LAW4072  กฎหมายการแพทย์

6. LAW4074  นิติเศรษฐศาสตร์

7. LAW4075 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายกฬีา

8. LAW4078 กฎหมายภาษีท้องถิ่น

9. LAW4079 กฎหมายเก่ียวกบัการด�าเนินคดีภาษีอากร

 แม้ว่าวงการอคีอมเมิร์ซจะมีสัญญาณการเติบโต-

ที่ดี แต่ทว่าปี 2017 ก็มิใช่เป็นปีแห่งโอกาสทองของ

ผู้ประกอบการรายย่อย หากจะเป็นศึกยักษ์ชนยักษ์

ระหว่าง Amazon กับ Alibaba ที่ปะทะกันทั่วโลก

ท่ามกลางทะเลสแีดง (Red Ocean) ท่ีผ่านไปครึง่ทางแล้ว 

แม้ยังไม่ปรากฏว่าฝ่ายใดจะได้เปรียบและกลายเป็น 

ผูไ้ด้รบัชยัชนะ แต่เหยือ่ของสงครามนี ้ คือ ผูป้ระกอบการ

รายย่อยในภมิูภาคอาเซียนท่ีคงสิน้ชพีอยูเ่ป็นจ�านวนมาก

ใต้ท้องทะเลสีแดงแห่งอาเซียนนี้ 

    ปฐมนิเทศ เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัปราจนีบุรี 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560 โดยในช่วงเช้า 

เป็นการรบัฟังโอวาทจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ผ่านการถ่ายทอดสดสัญญาณดาวเทียม และในช่วงบ่าย 

อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิม่รกัษา  รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิาร

จงัหวดัปราจนีบุร ี กล่าวต้อนรบัและน�านักศึกษาใหม่

สกัการะพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

   
 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

กระบวนวิชาที่เปิดสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	(นักศึกษาใหม่)

เริ่มบรรยาย	4	กรกฎาคม	-	5	ตุลาคม	2560

กระบวนวชิา
(หน่วยกิต)

วัน - เวลาบรรยาย
สถานที่
บรรยาย

วันเวลาสอบไล่

ACC1101(3)

M 08.30 - 11.00

VDOTAPE. 

TU 15.30 - 16.30

KTB 201 

VPB 201
 TU 10 OCT 2017 A

ACC1130(3) M 11.10 - 13.40 PBB 501 TU 17 OCT 2017 A

AGR1003(3) M 11.10 - 13.40 KTB 201 F 13 OCT 2017 A

ANT3057(3) M 07.30 - 09.20 VPB401 W 25 OCT 2017 A

ARA1001(3)
LEC. M 08.30 - 11.00

LAB. TU 13.30 - 15.20

BNB 801

AV 1
F 20 OCT 2017 B

ART1003(2) TU 13.50 - 16.20 PBB 401 TH 19 OCT 2017 B

BIO1001(3) M 11.10 - 13.40 PBB 401 TU 17 OCT 2017 A 

BIO1105(3) TU 11.10 - 13.40 KTB 201 TH 19 OCT 2017 A 

BIO2202(3) TU 09.30 - 11.20 VPB 302 TH 12 OCT 2017 B

CHI1001(3) TU 08.30 - 11.00 BNB 802 TH 19 OCT 2017 A

CMS1004(3) W 11.10 - 13.40 BNB 802 TH 12 OCT 2017 A

CMS1101(3) F 13.50 - 16.20 PBB 201 W 25 OCT 2017 A

CMS1103(3) W 13.50 - 16.20 PBB 301 F 13 OCT 2017 A

COS1101(3) TH 11.10 - 13.40 KTB 201 TH 12 OCT 2017 A

ECO1003(3) TU 08.30 - 11.00 KTB 301 W 11 OCT 2017 B

ECO1121(3) TU 11.10 - 13.40 KTB 401 W 25 OCT 2017 B

ECT1301(3) M 09.30 - 11.20  สถาบันคอมพวิเตอร์
ICB 202 W 11 OCT 2017 A

ENG1001(3) W 08.30 - 11.00 PBB 201 - 401 SAT 28 OCT  2017 A ,B

FRE1011(3) M 08.30 - 11.00 BNB 804 F 20 OCT 2017 B

GEO2501(3) TU 13.30 -15.20 VPB 301 TU 17 OCT 2017 B

GER1011(3) TU 11.10 - 13.40 BNB 801 F 20 OCT 2017 B

GRK1011(3) M 11.10 - 13.40 BNB 802 F 20 OCT 2017 B

HED1101(2) M 13.50 - 16.20 KTB 401 TH 12 OCT 2017 A

HED1111(3) M 08.30 - 11.00 KTB 401 F 27 OCT 2017 A

HIN1001(3) F 08.30 - 11.00 BNB 801 F 20 OCT 2017 B

HIS1001(3) TH 13.50 - 16.20 KTB  301 F 27 OCT 2017 B

HIS1002(3) M 13.50 - 16.20 PBB 301 TH 12 OCT 2017 A

HIS1003(3) TU 08.30 - 11.00 KTB 501 SAT 21 OCT 2017 A,B

HIS1201(3) W 13.50 - 16.20 PBB 401 TH 19 OCT 2017 A

HPR1001(1) 

SEC .01 W 13.30 - 15.20 

SEC.02 TH 07.30 - 09.20

SEC.03 M 07.30 - 09.20 

SEC.04 M 09.30 - 11.20 

SEC.05 M 07.30 - 09.20

GB 4

GB 4

GB 4

GB 4

GB 4

M 16 OCT 2017 B

INT1004(3) F 08.30 - 11.00 PBB 501 TU 24 OCT 2017 A

INT1005(3) TH 11.10 - 13.40 PBB 301 M 16 OCT 2017 B

JPN1011(3) TH 11.10 - 13.40 KTB 401 TH 19 OCT 2017 B

JPN1211(3) W 11.10 - 13.40 BNB  801 SAT 14 OCT 2017 A

KHM1001(3) M 11.10 - 13.40 BNB 801 F 20 OCT 2017 B

KOR1001(3) W 08.30 - 11.00 KTB 301 F 20 OCT 2017 B

LAO1001(3) M 08.30 - 11.00 BNB 802 F 20 OCT 2017 B

กระบวนวชิา
(หน่วยกิต)

วัน - เวลาบรรยาย
สถานที่
บรรยาย

วันเวลาสอบไล่

LAW1001(2)
SEC 01 TU 08.30 - 11.00

SEC 02 TH 13.50 - 16.20

PBB 501

PBB 301
 TU 17 OCT 2017 B

LAW1002(2)
SEC .01 M 11.10 - 13.40

SEC.02 TH 11.10 - 13.40

KTB 301

PBB 401
TH 12 OCT 2017 B 

LAW1004(3) F 11.10 - 13.40 KTB 401 F 13 OCT 2017 A

LIS1001(2)

M 11.10 - 13.40 

ส�าหรับนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

ลงทะเบียนเรียน

PBB 301 TH 26 OCT 2017 B

LIS1003 (1)

M 13.50 - 15.20 

วิชานี้มีการบรรยาย 8 ครั้ง

ครั้งละ 2 ชั่วโมง

ห้ามนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

ลงทะเบียนเรียน

PBB 401 - 501 SAT 14 OCT  2017 A, B

LIS2100 (3) TU 09.30 - 11.20 HUB 1517 F 20 OCT 2017 A

MAL1001(3) M 11.10 - 13.40 BNB 803 F 20 OCT 2017 B

MMR1011(3) M 11.10 - 13.40 BNB 804 F 20 OCT 2017 B

MSA1003(2) TH 08.30 - 11.00 PBB 301 TH 19 OCT 2017 B

MTH1003(3) TH 09.30 - 11.20 VKB 501 F 20 OCT 2017 A

MTH1101(3) TU 08.30 - 11.00 KTB 401 TH 26 OCT 2017 A

MTH1103(3) W 11.10 - 13.40 PBB 301 F 20 OCT 2017 B

PHI1000(3) M 11.10 - 13.40 KTB  501 F 13 OCT 2017 B

PHI1001(3) M 13.50 - 16.20 KTB 501 TU 17 OCT 2017 A

PHI1002(3) W 13.50 - 16.20 KTB 501 F 27 OCT 2017 A

PHI1003(3) F 11.10 - 13.40 KTB  501 TU 24 OCT 2017 B

PHI1007(3) F 08.30 - 11.00 KTB  201 TH 19 OCT 2017 A

PHY1001(3) W 13.50 - 16.20 BNB 802 TU 24 OCT 2017 A

PHY1101(3) M 08.30 - 11.00 BNB  803 W 11 OCT 2017 A

PHY1105(3) F 11.30 - 13.20 SBB 501 M 16 OCT 2017 B

POL1100(3) TU 11.10 - 13.40 PBB 201 TU 10 OCT 2017 B

POL1101(3) TU 13.50 - 16.20 KTB 301 SUN 8 OCT 2017 A, B

PSY1001(3) TH 11.10 - 13.40 PBB 201 W 18 OCT 2017 A, B

RAM1000(3) TH 15.30 - 17.20 KLB 401 SUN 22 OCT 2017  A, B

RUS1011(3) TU 08.30 - 11.00 PBB 201 TH 19 OCT 2017 B

SCI1003(3) TU 11.10 - 13.40 PBB 501 F 13 OCT 2017 B

SKT 1001 (3) F 11.10 - 13.40 BNB 802 F 20 OCT 2017 B

SOC1003(3) W 13.50 - 16.20 PBB 201 SAT 7 OCT  2017 A ,B

SPN1011(3)
LEC. TU 08.30 - 11.00 

LAB.TH 11.30 - 13.20

BNB 803

SBB 307
TH 19 OCT 2017 B

STA1003(3) F 11.10 -13.40 KTB 301 TH 19 OCT 2017 A

STA2003(3) M 09.30 -11.20 VPB 401 W 25 OCT 2017 A

THA1001(3) TH 08.30 - 11.00 KTB 301 M 9 OCT 2017 A, B

THA1003(3) W 11.10 -13.40 PBB 401 M 16 OCT 2017 A

VNM1001(3) W 08.30 - 11.00 BNB 801 F 20 OCT 2017 B



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม 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

ก�าจัดกลิ่นเหม็นและฆ่าเชื้อโรคซ่ึงเป็นมลภาวะ 

ทางกล่ินให้หมดไป ท�าให้อากาศบรสุิทธ์ิข้ึน ช่วยดูแล

ส่ิงแวดล้อมในบริเวณนั้น นอกจากนี้ ยังมีข้อดี คือ 

เซลล์กรองกลิน่ หรอืเซลล์อเิลก็โตรดของเครือ่งไม่ต้อง- 

ถอดเปลีย่นทิง้ เพยีงน�ามาท�าความสะอาดแล้วสามารถ 

น�ากลับไปใช้งานใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการซ้ือเซลล์กรองกลิ่นใหม่ ทั้งเป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิศีโรตม์ เป็นนักวิจัย 

ท่ีพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  

โดยมีผลงานวิจัยและงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการพัฒนา

ในเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ เครื่องก�าจัดกลิ่นเหม็นด้วย-

ตาข่ายไฟฟ้า เครื่องกรองอากาศระบบโอโซไนท์ 

เครื่องช่วยฟังในหูส�าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

 ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ ดร.ศิศีโรตม์ อยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการวิจัยหลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาเครื่อง

ประหยัดน�้ามันรถยนต์ เครื่องตรวจวัดความแก่อ่อน 

ของทเุรยีนด้วยสนามไฟฟ้า เครือ่งช่วยเตือนส่ิงกดีขวาง

ส�าหรับผู ้สูงวัยและผู ้บกพร่องทางการมองเห็น 

เครื่องท�าลายหัวเข็มฉีดยา เป็นต้น

อาจารย์วิศวะฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เล็งเห็นถึง

ความส�าคัญของการศึกษา วจิยั ทางด้านความหลากหลาย

ทางชวีภาพในระบบนเิวศต่างๆ ทัง้บนบก แหล่งน�า้จดื 

และในทะเล  รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยด้าน 

อนกุรมวธิานและซิสเทมาติคส์  ซ่ึงเป็นองค์ความรูส้�าคัญ

ในการน�าไปสร้างมลูค่าเพิม่ของฐานทรพัยากรชวีภาพ  

ตามนโยบายของรัฐบาลในการน�าพาประเทศไปสู ่

Thailand 4.0  ซ่ึงเป็นโมเดลของเศรษฐกจิท่ีเน้นคุณค่า 

(Value-Based Economy)  และการขับเคลื่อนด้วย

นวตักรรม (Innovation-driven Economy)  นอกจากน้ี 

ยังสอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ในด้านการวิจัยที่มุ ่งเน้นพัฒนาการบริหารและ 

ส่งเสริมการวิจัย  เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ  และก�าหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความ

เป็นเลศิเฉพาะทาง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 12)

ส่งทีมเข้าประกวดในนามคณะ องค์กรกิจกรรม-

นักศึกษา และกลุ่มนักศึกษาท่ัวไป ท้ังน้ีผู้สมัครจะต้อง 

เตรียมเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย ส�าเนา-

บัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ ส�าเนา- 

บัตรประจ�าตัวนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 1 ฉบับ 

และส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 

จ�านวน 1 ฉบับ

 ส�าหรับ รางวัลการประกวด ชนะเลิศ เงินรางวัล 

5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และ

รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท ทุกรางวัล

รับพร้อมเกียรติบัตร และผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม 

จะได้รับเกียรติบัตรและได้รับค่าสนับสนุนการผลิตส่ือ

ทีมละ 1,000 บาท ทั้งนี้จะประกวดคลิปวิดีโอและ

ประกาศผลการแข่งขันในงาน “ชุมชนรามฯร่วมใจ

ต้านภัยส่ิงเสพติด” ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและ

สมัครพร้อมส่งผลงานได้ต้ังแต่บัดน้ี - 25 กรกฎาคม 2560 

ได้ ท่ีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตรช้ันลอย สอบถาม

รายละเอียดได้ที่  0-2310-8080

ม.รามค�าแหงฯ (ต่อจากหน้า 12)

   
 คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษารัสเซีย

 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมภาษารัสเซีย 

ครั้งที่ 54 ส�าหรับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 

กรกฎาคม - 16 กันยายน 2560 โดยเปิดอบรม 

4 หลักสูตร หลักสูตรละ 48 ชั่วโมง เน้นทักษะ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน หลักสูตรที่เปิดอบรม 

คือ ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 (RS1) ภาษารัสเซีย- 

พ้ืนฐาน 2 (RS2) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3 (RS3) และ 

ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว (RT1) จัดอบรมวันเสาร ์

เวลา 09.00-16.00 น. ค่าอบรมหลักสูตรละ 2,800 บาท

(ค่าต�ารา 200 บาท)

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 14 กรกฎาคม 2560 

(เว้นวันอาทิตย์) ท่ีสาขาวิชาภาษารัสเซีย อาคาร 2 ช้ัน 3 

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2318- 

0054-5 ต่อ 1093 หรือ 081-854-3340, 081-647-1200, 

080-418-8088, 098-096-4542

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Hip hotel 

กรุงเทพฯ

 ส�าหรับ นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย   

 ✣ นางสาวจุฑามาศ  นรชาญ คณะมนุษยศาสตร์ 

 ✣ นางสาวนพิษฐา เรืองรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์

 ✣ นางสาวชนรดี  แซ่ม้า คณะศึกษาศาสตร์ 

ท้ังน้ี นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่าจะน�าทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

ไปพัฒนาและจัดท�า โครงการ “จากต้นไม้กลายเป็นป่า” 

โดยเป็นโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงจะชักน�า

เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาไปร่วมกันปลูกต้นไม้ 

ให้กลายเป็นป่าต่อไป

นศ.กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า คว้าทุนฯ (ต่อจากหน้า 12)

   
 คณะนิติศาสตร์เชิญร่วมปัจฉิมนิเทศ
 คณะนิติศาสตร์ก�าหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  

ปีการศึกษา 2560  แก่นักศึกษา และศิษย์เก่า  ในวันท่ี 

17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.   

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1  

โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความหลากหลาย 

ในสายอาชีพนักกฎหมาย”	 “แนวทางการเข้าสู ่

อาชีพนักกฎหมาย” และ “คุณธรรม	จริยธรรมของ

นักกฎหมาย”

 ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

และผู้สนใจร่วมฟังบรรยายโครงการปัจฉิมนิเทศ

ตามก�าหนดการดังกล่าว

   
 
ม.ร. จัดงาน “นัดพบงานดี” 13 ก.ค.นี้

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

ร่วมกับส�านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 

จัดงาน “นัดพบงานดี คนมีคุณภาพ”  ในวันที่ 13

กรกฎาคม 2560  ณ บริเวณช้ันล่าง  อาคารศิลาบาตร  

เพ่ือให้บริการจัดหางานแก่นักศึกษา  ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

และบุคคลท่ัวไปได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาน-

ประกอบการช้ันน�ามากกว่า 20 บริษัท ท้ังงาน Part-time 

และ Full-time  รวมถึงมีต�าแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา

 ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครงาน

ได้ในวันและเวลาดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2310-8126



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๓) วันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

   
 

อาจารย์วิศวะรับรางวัลเหรียญเงิน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเวทีระดับโลก

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. จัดการประชุมทางวิชาการ

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการ 

จัดประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ 

ในประเทศไทย คร้ังท่ี 7 ในระหว่างวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2560  

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิถีพอพียงเพื่อการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน”  โดยมีรองศาสตารจารย์  

ดร.วรรณา  มุสิก  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิด

 การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน  จากหลากหลายสถาบันของประเทศไทย ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้เชี่ยวชาญ

จากประเทศอิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และมอริเซียส และผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ทางด้านอนุกรมวิธานและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องมาบรรยายพิเศษ  สาระของการประชุมประกอบด้วยการน�าเสนอ 

ผลงานวิจัย  ซึ่งมีผู้เสนอภาคบรรยาย  และภาคโปสเตอร์มากกว่า 130 เรื่อง  จากกลุ่มงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ 

พืช สัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล   นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนา  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในประเด็นที่ส�าคัญในระดับชาติ (อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 

อาจารย์ประจ�าคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับรางวัล 

ผลงาน Research Innovation ระดับโลก ในงาน 

“Istanbul	 International	 Invention	 Fair,	 ISIF	 2017” 

ระหว่างวันท่ี 2-4 มีนาคม 2560 ท่ีWOW Convention 

Center in Istanbul ประเทศตุรกี จัดโดย The honorary 

patronage of Turkey Ministry of Science, Industry 

and Technology and International Federation of 

Inventors’ Associations (IFIA)

 ผลงานท่ีได้รับรางวัลได้แก่ เคร่ืองพ่นก๊าซโอโซน 

หรือ Variable Concentration Ozone Injector Using 

Electric Field Intensity Changing Technique 

จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 

ของ “Istanbul International Invention Fair, ISIF 

2017” และยังได้รับรางวัลพิเศษ (Special Prize) 

จาก Malaysian Research & Innovation Society 

ในโอกาสเดียวกันด้วย

 เครือ่งพ่นก๊าซโอโซนนีส้ามารถน�ามาใช้ก�าจัด

กลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ภายในบ้านพักอาศัย 

คอนโดมิเนียม อาทิ ห้องนอน ห้องครัว ห้องน�้า  

รวมถงึภายในรถยนต์ ร้านอาหาร ร้านขายยา สถาบัน-

การศึกษา ส�านักงาน ห้องพักภายในโรงแรมและ

รีสอร์ท อุตสาหกรรมเล้ียงสุนขั และสัตว์เล้ียงอ่ืนๆ 

และสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีกลิน่ไม่พงึประสงค์ ฯลฯ เพือ่ใช้ 

ม.รามคำาแหงชวนนักเรียน-นักศึกษา
ประกวดคลิป “การต่อต้านยาเสพติด”

   
 

 นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการป๋วยเสวนาสัญจร 

ปี 2 เข้าค่าย “ตามรอยอาจารย์ป๋วย บนรอยเท้าของตัวเอง” 

พร้อมเสนอโครงการจากต้นไม้กลายเป็นป่า คว้าทุน

การศึกษา  10,000 บาท  เพ่ือต่อยอดโครงการสู่รูปธรรม

 โอกาสน้ี นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นประธานมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้แก ่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 20 แห่ง 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย “ตามรอยอาจารย์ป๋วย 

บนรอยเท้าของตัวเอง” ในโครงการป๋วยเสวนาสัญจร ปี 2 

เพ่ือให้นักศึกษาน�าทุนการศึกษาท่ีได้ไปใช้ท�ากิจกรรม

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นรูปธรรมต่อไป  

นศ.กลุ่มรามฯรักษ์ป่า 
คว้าทุน ‘ป๋วยเสวนาสัญจร ปี 2’

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดเวทีให้เยาวชน

รุ่นใหม่ท้ังนักเรียน นักศึกษา ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

ในหัวข้อ “การต่อต้านยาเสพติด” ชิงเงินรางวัล

กว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในการจัดงาน 

“ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด”  ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  เปิดรับสมัคร

บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2560

 กติกาและเง่ือนไข ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอในหัวข้อ 

“การต่อต้านยาเสพติด” เข้าประกวดได้ทีมละ 1 เร่ือง 

ความยาว 3 - 5 นาที พร้อมตั้งชื่อคลิปวิดีโอที ่

ส่งเข้าประกวด และคลิปวิดีโอท่ีส่งต้องเป็นผลงาน

ที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้

รับรางวัลหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อ

ใดๆมาก่อน ทั้งนี้คลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลจากการ

ประกวดคร้ังน้ีจะถือเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (รับจ�านวนจ�ากัด 20 ทีมเท่านั้น) 

 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต- 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง หรือนักศึกษา Pre-degree และจะต้อง 

เป็นสมาชิกของทีมใดทีมหน่ึงเพียงทีมเดียวเท่าน้ัน 

อีกทั้งต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน และสามารถ
(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)


