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ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒๘

วันที่	๒๓	-	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

 พลต�ำรวจเอกวสิษฐ เดชกญุชร อดีตหวัหน้านายต�ารวจราชส�านกัประจ�า 

และผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชำล ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ

และประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดนทิรรศการ  

“ธ สถติกลางใจปวงประชา” และบรรยายพเิศษ “ตามรอยพระยคุลบาท 

รชักาลท่ี 9” เพือ่น้อมส�านึกในพระมหากรณุาธิคุณพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร จัดโดยคณะส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เม่ือวนัที ่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องศักด์ิ ผาสขุนิรนัต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ภายในงานมอีำจำรย์ชมัยภร แสงกระจ่ำง ศิลปินแห่งชาติ สาขา

วรรณศิลป์ ประจ�าปี 2557 ร่วมอ่านบทกวีแสดงความอาลัยในหลวง 

รัชกาลที่ 9 มอีำจำรย์จเลิศ เจษฎำวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วม 

ชมนิทรรศการและพระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งวาดโดยนักศึกษาซุ้มศิลป์ 

และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.ร.

ม.ร.ตักบาตรถวายเป็น

พระราชกุศลถวายในหลวง ร.9

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็น 

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2560 ณ บรเิวณลานด้านหน้าอาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

โดยมีผูช่้วยศำสตรำจำรย์วฒุศิกัด์ิ ลำภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณรัชก�ลที่ 9

จัดนิทรรศก�ร “ธ สถิตกล�งใจปวงประช�”



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ม.ร.น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณฯ (ต่อจำกหน้ำ 1)

 โอกาสนี ้ผศ.ดร.บุญชำล ทองประยรู รองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ กล่าวว่าในนามของ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง รูสึ้กเป็นเกยีรติและขอขอบคณุ 

พลต�ำรวจเอกวสิษฐ   เดชกุญชร  อดีตหวัหน้านายต�ารวจ 

ราชส�านกัประจ�า และอำจำรย์ชมยัภร แสงกระจ่ำง 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ท่ีให้เกียรติมาเป็น 

วิทยากรแก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในวันนี้ ซ่ึงการจดับรรยายพเิศษ “ตามรอยพระยคุลบาทรชักาลที ่ 9” 

เป็นการร้อยดวงใจของชาวรามค�าแหงทุกฝ่ายเพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ปกเกล้าชาวรามค�าแหง

มาตลอด 46 ปี โดยเฉพาะได้เสด็จฯมาพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผูส้�าเรจ็การศึกษาต้ังแต่บณัฑิตรุน่แรก 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 และต่อมาได้เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตร รวม 7 ครั้ง ก่อนที่จะ

โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ 

 “ขอขอบคุณคณะกรรมการฯจัดงาน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านท่ีสนใจเข้ารับฟังการ

บรรยายพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9” เรื่องราวอันทรงคุณค่าในชีวิตที่คนไทยจะได้บันทึก

ไว้ในความทรงจ�าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นแบบ 

อย่างที่ดีงามตลอดระยะเวลาที่ทรงงาน มาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างแท้จริงด้วย”

เป็นประธาน พร้อมคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษาและประชาชนร่วมตักบาตรจ�านวนมาก

 โอกาสน้ี อธิกำรบดี ม.ร. ได้น�าผู้ร่วมพิธี 

ยนืสงบน่ิงเป็นเวลา 89 วนิาที เพือ่แสดงความอาลยัและ 

ร่วมส�านึกในพระมหากรณุาธิคุณพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

ม.ร.ตักบำตรฯ (ต่อจำกหน้ำ 1)

 ลงนามความร่วมมือ รองศำสตรำจำรย์เริงรัก จ�ำปำเงิน คณบดีคณะ-

บริหารธุรกิจ ลงนามในบันทึกตกลงร่วมมือระหว่างสมาคม ตัวแทนออกของรับ

อนุญาตไทยและมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกับนายกสมาคมฯ โดย นำยเลิศชำย พงษ์โสภณ 

นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตให้เป็นผู้ลงนาม ซ่ึงมีสาระส�าคัญในความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายอาชีพโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในสายงานด้าน

การน�าเข้าส่งออก การน�าผ่านและตัวแทนออกของ การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ 

ในสายงานตัวแทนออกของตามเงื่อนไขและหลักการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน) ภายใต้การก�ากับของส�านักนายกรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2560

 ทั้งนี้ ปัจจุบันโลจิสติกส์เป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งจากการก�าหนดของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดังน้ันภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการโดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ สิราริยกุล หวัหน้าภาควชิาอตุสาหกรรมการบรกิารจงึได้

หารือกับนายเลิศชาย พงษ์โสภณ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

ร่วมมือกนัเพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านวชิาการสร้างโอกาสให้นักศึกษาของภาควชิาฯ  

ให้มีความเข้มแข็ง มีทั้งความรู้ มีคุณธรรมและประสบการณ์ในวิชาชีพดังกล่าว 

ข้างต้นในอนาคตต่อไป

 ขอเชญินกัศึกษาและบคุคลท่ัวไปเข้าร่วมอบรม “ทักษะการพมิพ์- 

สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 20 

พฤศจกิายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 

 นกัศึกษาทีส่นใจติดต่อและสมคัรเข้าอบรมได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 

17 พฤศจิกำยน 2560 ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 โดยผู้เข้ารับการอบรม

จะได้รับวุฒิบัตร

อบรมทักษะก�รพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

M.B.A. สมุทรส�ครช่วยเหลือเด็กพิก�ร

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมพล ทุง่หว้ำ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

โครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต จงัหวดัสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณาจารย์

และเจ้าหน้าท่ี น�านกัศึกษาปรญิญาโท รุน่ท่ี 8  และรุน่ท่ี 8/1  มอบเงินช่วยเหลอื 

เด็กพกิารในโครงการ “มอบโอกาสสู่สังคม”  จ�านวน 20,000 บาท  พร้อมท้ัง 

สิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภค ให้กบัศูนย์การศึกษาพเิศษ จงัหวดัสมทุรสาคร 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบับที่แล้ว “ข่าวรามค�าแหง” พูดถึง

 พระเมรุมำศ ในพระบำทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

 ฉบับนีจ้ะกล่าวถงึรายละเอยีดส่วนอืน่ๆ

 เช่น พื้นท่ีด้านหน้าทางทิศเหนือ 

ที่เป็นทุ่งนาและเป็นคันดิน เลข ๙

 ดร.พรธรรม  ธรรมวมิล  หน่ึงในผูอ้ยู่

เบื้องหลังงานภูมิสถาปัตย์  กล่าวว่า

 เป็นการสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเมื่อ 

ยงัทรงมีพระชนมชพีอยู ่ อย่างวงัสวนจติรลดา

ของพระองค์ท่านมีทัง้ทุ่งนา  มีโรงส ี มีต้นไม้

 ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงการพระราชด�าริ  มีทั้งฝายน�้าล้น  

มีหญ้าแฝก  แก้มลงิ ฯลฯ  รวมทัง้  กงัหันชยัพฒันา

 พระเมรุมำศในพระบำทสมเด็จ- 

พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห ำ ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช   

ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น

 แต่ยังต่อยอดความรู ้แก่ประชาชน 

ได้ด้วย

 การน�าภูมิสถาปัตยกรรมเข้ามาช่วย

ในงานออกแบบ  นอกจากจะท�าให้พระเมรุมาศ

ดูงดงาม สมพระเกียรติอย่างยิ่งแล้ว

 ยงัสือ่ถงึพระอจัฉรยิภาพ  การทรงงาน

มาตลอดพระชนมชพี  เพือ่สร้างคณุภาพชวีติ

ให้แก่พสกนิกรของพระองค์

 ดร.พรธรรม  กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 

หวังว่าประชาชนท่ีมาเห็นจะได้ทราบว่า

พระเจ้าอยู่หัวทรงท�าอะไรให้เราบ้าง

 หลังเสร็จจากพระราชพิธีจะเปิด 

ให้ประชาชนได้เข้าชม

 ตรงน้ีเป ็นโอกาสให้คนได้เข ้ามา

เรียนรู้

 อาจจะได้แนวคิดไปคิดต่อ

 เป็นองค์ควำมรูจ้ำกแนวพระรำชด�ำริ

   ‘มิกค์ ทองระย้า’ พระเอกหนุ่มวิก 7 สี จบปริญญาตรีแล้ว!!! เผยใช ้

 ‘ความอดทน’ เป็นพลัง ลุยเรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน 

 จบได้ส�าเร็จ เจ้าตัวเปิดใจต้ังใจเรียนปริญญาตรีใบท่ีสองคณะรัฐศาสตร ์

 หวงัเพิม่ความรูใ้ห้หลากหลายเป็นวชิาติดตัวและเตรยีมรบัใช้ประเทศชาติในอนาคต

   ล่าสดุ มกิค์ ทองระย้ำ ได้รบัรางวลั “หลกัศิลาจารกึพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราชทองค�า” ประจ�าปี 2560 สาขาศิลปินดารายอดนิยม ซึ่งเป็น 

รางวัลเกียรติยศส�าหรับบุคคลและองค์กรผลิตผลงานสู่ผู้บริโภคประชาคม

อาเซียนแห่งปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 จากสมาคมสถาบันคุ้มครอง 

สิทธิผู้บริโภค และสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็ก 

และเยาวชนแห่งประเทศไทย

 พระเอกหนุ่มคิวทอง เล่าถึงเส้นทางการเรียนว่า 

ผมเลอืกเรียนท่ีรามค�าแหง เพราะเหน็ถงึการให้โอกาส 

กบันักศึกษาท่ีต้องท�างาน ซึง่ขณะนัน้ผมท�างานในวงการ- 

บันเทิงแล้ว จงึเรยีนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาสือ่สารมวลชน 

เป็นสาขาวชิาทีต่รงกบัชวีตินักแสดงท่ีต้องด�าเนนิอยูทุ่กวนั 

แม้ว่าจะไม่ได้มาเข้าเรียน แต่ก็ต้ังใจอ่านหนังสือมาสอบ 

ใช้เวลาเรียน 5 ปี อาจจะจบช้ากว่าเพือ่นร่วมรุน่ เพราะ

ต้องเรียนไปด้วย ท�างานไปด้วย แต่กไ็ม่ได้ซีเรยีส เพราะได้พยายามเต็มทีแ่ล้ว 

 “ส่วนตัวแล้วมีงานละครหลายเรื่อง  

มีเวลามาเรยีนน้อย เวลาพกักน้็อย ท�างานไปด้วย

ได้ความรู้ด้วย  วางแผนในแต่ละภาคเรียนโดย

ลงทะเบียนเรียน 8 วิชา ใช้เวลาอ่านหนังสือ

หลงัจากท่ีถ่ายละครเสร็จ หรอืช่วงว่างในกองถ่าย 

อ่านหนังสือเยอะมาก อ่านคร่าวๆก่อน 1 รอบ 

แล้วอ่านวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ 1 รอบ เพื่อ

ไม่ให้พลาด เวลาสอบก็พยายามมาสอบให้ได ้

มากทีสุ่ด  ผลสอบออกมากผ่็านมากกว่าตกด้วย” 

 หนุม่มกิค์ บอกอกีว่า บางครัง้ถ่ายละครทกุวนั 

เลกิดึกทกุวนั มาอ่านหนงัสอืสอบ นอนไม่กีช่ัว่โมง 

กต่ื็นไปถ่ายละครอกี ถ้ามีเวลาว่างจะเลือกการนอน 

เป็นการพกัผ่อนท่ีดีท่ีสดุ ท�าให้ร่างกายและจิตใจ 

ได้ผ่อนคลาย ตลอดการเรียนผมใช้ความอดทน 

เป็นแรงผลักดันให้สู้ เรียนท่ีรามค�าแหงไม่มี-

ใครบังคับให้เข้าห้องเรียน ถ้าเราต้ังใจ เช่ือว่า

ท�าได้ทุกอย่าง พอท�าได้ส�าเร็จแล้วจะรู้สึกหายเหนื่อย ชีวิตผ่อนคลาย เรียนไปด้วยท�างานไปด้วยไม่ได้- 

ยากอย่างท่ีคิด ถ้าวันไหนรู้สึกเหน่ือยหรอืท้อจะหมดแรง  เอาความอดทนฮดึสู้ลกุข้ึนมาสูต่้อไป 

 “วันนี้ผมส�าเร็จการศึกษาแล้ว ปลื้มใจที่เราท�าได้ ทั้งคุณแม่ เพื่อนๆ คนรอบข้างก็ดีใจไปกับเรา 

โดยเฉพาะพี่ปู พี่สาว ที่คอยผลักดันและเป็นก�าลังใจให้มาตลอด รวมถึงค�าแนะน�าดีๆจากผู้บริหาร อาจารย ์ 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ที่คอยดูแลเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารต่างๆ 

 จากนี้ ผมตั้งใจจะมาสมัครเรียนต่อคณะรัฐศาสตรอ์ีกหนึ่งสาขาวิชา ก็จะท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย

เหมือนเดิม เพราะเชื่อว่าถ้าเรามีความรู้ที่หลากหลาย จะเป็นประโยชน์ในอนาคต  ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได ้

เป็นนักแสดงแล้ว ยงัน�าความรูไ้ปประกอบอาชพีอืน่ได้แน่นอน” 

“มิกค์ ทองระย้า” จบปริญญาตรีแล้ว
เล็งเรียนอีกหนึ่งใบต่อยอดความรู้



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

       

“อาคารพระมาส คนที พระบาง” ชื่อนี้มีที่มาอย่างไร
ธีระวัฒน์  นิลละออ

บรรณานุกรม

 อาคารภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน หรือคณะต่างๆ ล้วนมีช่ือของอาคารน้ันๆ 

โดยเฉพาะชื่อของอาคารภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงส่วนมากตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชื่อสถานที่หรือ 

สิ่งส�าคัญในอาณาจักรสุโขทัย โดยเลือกชื่อที่มีอยู่ในจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชมาเป็นชื่ออาคาร เช่น 

อาคารเวียงผา เวียงค�า ท่าชัย ศรีชุม สุโขทัย สวรรคโลก พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กงไกรลาศ เป็นต้น 

 ส�าหรบัอาคารภายในมหาวทิยาลัยรามค�าแหงส่วนกลางจะมีผูน้�าเสนอจ�านวนมากแล้ว ในบทความนี้

ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงที่มาที่ไปของชื่ออาคารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา คือ อาคารพระมาส 

คนที และพระบาง      ซ่ึงอาคารเหล่านี้ใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เม่ือเข้ามา 

ภายในวิทยาเขตฯ จะมองเห็นอาคารสะดุดตา 3 อาคาร ได้แก่ 

 อำคำรที ่1 อำคำรพระมำส (PRB) อาคารเรยีน 

5 ชั้น เป็นอาคารแรกที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน

กับอาคารคนที  และพระบาง   ค�าว่าพระมาสเป็นชื่อ 

ศาลาหลังหนึ่ง ซึ่งปรากฏในจารึกพ่อขุนรามค�าแหง 

ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 26 ความว่า “ในกลางป่าตาลนี ้

มีศาลาสองอัน หนึ่งชื่อศาลาพระมาส อันหนึ่งชื่อ 

พุทธศาลา” พ่อขุนรามค�าแหงโปรดให้สร้างขึ้น 

เพื่อเป็นท่ีประทับว่าราชการและทรงส่ังสอนข้าราชการ

และประชาชนในวันธรรมดา ส่วนวันอุโบสถโปรด

ให้พระสงฆ์นั่งสวดพระปาติโมกข์และแสดงธรรม นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างแท่นหิน ชื่อ พระแท่น- 

มนังศิลาบาตร อีกด้วย 

 อำคำรที ่ 2 อำคำรคนท ี (KTB) อาคารเรยีน 5 ชัน้ต้ังอยูร่ะหว่างอาคารพระมาส และพระบาง ข้างอาคาร 

หากสังเกตจะเห็นค�าว่า “คนที” แต่ที่ปรากฏอยู่ในหลักจารึกพ่อขุนรามค�าแหง คือค�าว่า “คณฑี” เป็นชื่อ 

และค�าเดียวกันที่พบในหลักฐานอื่นๆ คณฑีเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆ ของก�าแพงเพชร เป็นชุมชนโบราณ  

ต้ังอยู่ฝ่ังตะวนัออกของล�าน�า้ปิงซ่ึงเป็นเมอืงลูกหลวงของอาณาจกัรสโุขทยั ตามหลกัจารกึพ่อขนุรามค�าแหง 

ด้านท่ี 4 บรรทัดที ่20 จารกึถงึอาณาเขตเมืองสุโขทยั  มีความตอนหนึง่ความว่า “สุโขทัยมีเมอืงกว้างช้างหลาย 

ปราบเบื้องตะวันออก รอดสระหลวง สองแคว ลุมบาจายสคา เท้าฝั่งของ เถิงเวียงจันทร์ เวียงค�าเป็นที่แล้ว 

เบื้องหัวนอน รอดคณฑี พระบาง แพรก สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งพระมหาสมุทร 

เป็นที่แล้ว”... ปัจจุบัน คณฑี เป็นชื่อต�าบลหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร

 อำคำรที่ 3 อำคำรพระบำง (PBB) อาคารเรียน 5 ชั้น ขนาดและรูปทรงเดียวกับอาคารพระมาส  

และคนท ีค�าว่า “พระบาง” ปรากฏอยูใ่นหลกัจารกึพ่อขนุรามค�าแหง ด้านที ่4 บรรทัดท่ี 19-20 ว่า “เบ้ืองหวันอน 

รอดคณฑี พระบาง”... ค�าว่าพระบางนักวิชาการด้านโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นชื่อเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบัน

ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (อดุลย์ ตะพัง, 2552 หน้า 92)

 จากที่กล่าวมาล้วนท�าให้เห็นว่าชื่ออาคารนั้นได้ตั้งชื่อเพ่ือให้สอดคล้องกับอาณาจักรสุโขทัย หวนให้

ระลึกถึงความส�าคัญของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตที่มีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ทรงปกครองบ้านเมือง

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาชั่วลูกชั่วหลาน จวบจนถึงปัจจุบัน
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 รามค�าแหง 

ภาพแผนผังอาคารในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตบางนา

 งานแนะแนว จัดหางานและทนุการศึกษา กองกจิการ- 

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัสัมมนาเชงิปฏบิติัการ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว เรื่อง “ระบบสารสนเทศ

การแนะแนวและให้ค�าปรกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง” โดยมี 

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์วฒุศิกัด์ิ ลำภเจรญิทรพัย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน และมีคณะผูบ้รหิาร 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ทุกจังหวัด ร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้นำงนฤมล  มนำปี  ผูอ้�านวยการกองกจิการ-

นักศึกษา กล่าวว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดข้ึนเพื่อให ้

ผู้ปฏิบัติงานด้านแนะแนวและให้ค�าปรึกษามีความรู ้

ความเข้าใจถึงระบบสารสนเทศด้านการแนะแนวและ 

ให้ค�าปรกึษา และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ในการท�างาน 

รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดท�ารูปแบบ 

ระบบสารสนเทศด้านการแนะแนวและให้ค�าปรึกษา 

โดยมีผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ซึง่เป็นบคุลากรของมหาวทิยาลยั

ท้ังส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จ�านวน 120 คน รวมท้ังมีการศึกษาดูงานด้านการบรหิารงาน

ด้านการแนะแนว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วย

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าการพฒันางาน 

ด้านระบบสารสนเทศเพือ่การแนะแนวและให้ค�าปรึกษา

ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคให้เกดิการเชือ่มต่อข้อมูล

ระหว่างกนัได้ถอืเป็นสิง่ทีดี่มาก เพราะนกัศึกษาจะสามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง   โดย 

การให้ข้อมูลข่าวสารและแนะแนวการศึกษาให้แก่

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูลต่างๆ 

ของมหาวทิยาลยั บคุลากรทกุคนจ�าเป็นต้องพร้อมให้บรกิาร

ด้วยปิยะวาจา พดูจาสภุาพ อ่อนหวาน และให้เกยีรติซึง่กนั

และกนั ทีส่�าคัญข้อมูลข่าวสารต่างๆทีจ่ะแจ้งต้องถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศด้วย 

 ขอเป็นก�าลงัใจให้กบัผูป้ฏบิติังานทุกคน ขอให้ต้ังใจ 

ปฏบัิติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีความซือ่สตัย์สุจรติ 

ช่วยกันตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน การเบิกจ่ายให้ด ี

และช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้เกิดการทุจริตในองค์กร 

และในปีการศึกษาหน้าหาก สกอ. ได้รับทราบหลักสูตร 

เรียบร้อยก็จะด�าเนินการต่างๆต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

จะด�าเนนิการจดัโครงการอบรม หรอืกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ 

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจงัหวดัต่างๆ 

ได้เข้ามาใช้บรกิารในสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติมากข้ึน 

เช่น การจัดอบรมบุคลากรภาครัฐ เรื่องพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

อธิก�รบดี ม.ร. ฝ�กเจ้�หน้�ที่ส�ข�ฯ

‘ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันแก่ นศ.’
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ตอน สู้กับกลไกตลาด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 การท่ีสินค้าเกษตรมีราคาตกต�่านั้น ถ้าวิเคราะห์ถึงสาเหตุตามทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร์แล้วกจ็ะสรุปได้ว่าเป็นเพราะผลิตมากเกินไปหรอืทีศั่พท์เทคนคิ 

ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเกิด “อุปทานส่วนเกิน” (excess supply) ซึ่งแปลว่า 

อุปทาน (ปริมาณที่ผลิตออกมาเสนอขาย) มากกว่าอุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) 

โดยปัญหาอาจเกดิแค่ในช่วงส้ัน ๆ คอืต้นฤดูเกบ็เกีย่วซ่ึงผลผลิตออกมาพร้อมกัน

เป็นจ�านวนมาก หรอือาจเป็นระยะยาวนานตลอดฤดูการผลติเลยกไ็ด้ ปัญหานี ้

เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ประเทศ และเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเรื้อรังเกิดขึ้นซ�้าซาก 

มานานแล้ว ไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่อย่างใด 

 ที่ผมตั้งชื่อตอนนี้ว่า “สู้กับกลไกตลาด” ก็เพราะเจ้ากลไกตลาดนี่แหละ

เป็นตัวท�าให้ราคาตกต�่า เนื่องจากเมื่ออุปทานหรือปริมาณท่ีผลิตมาขายมาก 

เกนิต้องการ สนิค้ากเ็หลอืขายเป็นจ�านวนมาก และยิง่เป็นสินค้าเกษตรด้วยแล้ว 

ท่านผู้อ่านก็คงทราบดีว่ามันเก็บไว้ไม่ได้นาน เดี๋ยวก็จะเน่าเสียหมด  เกษตรกร

ซึ่งไม่อยากนั่งรอดูผลผลิตของตัวเองเน่าไปคาตาก็ต้องยอมขายออกไป 

ในราคาถูก เพราะอย่างน้อยก็ยังได้เงินกลับคืนมาบ้าง ขาดทุนน้อยดีกว่า

ขาดทุนมาก เมื่อราคาลดลงก็มีคนซื้อมากขึ้นจนในที่สุดก็ขายผลผลิตได้หมด 

ซ่ึงตามต�าราเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นเรียกกระบวนการน้ีว่าเป็นการปรับตัวของ

กลไกตลาดเพื่อปรับให้ตลาดเข้าสู่ดุลยภาพ

 จะเห็นว่าปัญหาท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญก็คือเจ้าภาวะท่ีเรียกว่า 

“อุปทานส่วนเกิน” หรือผลิตออกมามากเกินไป ซึ่งจะท�าให้กลไกราคาปรับตัว 

ลดลงนี่เอง ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะขัดขวางการท�างานของกลไกราคานี ้

เพือ่ไม่ให้มันปรบัตัวลดลง และเกษตรกรกจ็ะสามารถขายผลผลติได้ในราคาสูง 

ซ่ึงต้นก�าเนิดแนวคิดแรกเริม่น้ันไม่ทราบว่ามมีาต้ังแต่ครัง้ไหน แต่ผมจะเลอืกน�าเสนอ

จากกรณีท่ีมกีารบันทกึเป็นแนวนโยบายไว้ชดัเจนของสหรฐัอเมรกิาในช่วงท่ีเกดิ

เศรษฐกจิตกต�า่ครัง้ใหญ่ท่ัวโลกยคุทศวรรษ 1930 คือประมาณ พ.ศ. 2473 - 2483 

 ท่ีผมเลอืกเล่าเรือ่งของสหรฐัอเมรกิา กเ็พราะคนเขยีนต�าราเศรษฐศาสตร์

ในยคุหลงั ๆ มักจะหยบิยกวธีิการของรฐับาลสหรฐัฯ ในการต่อสูกั้บกลไกราคา 

เพือ่ให้ราคาสินค้าไม่ตกต�า่มาเป็นตัวอย่างอยูเ่สมอ และรฐับาลของหลาย ๆ ประเทศ 

รวมท้ังประเทศไทยเราด้วยก็น�าวธีิท�านองเดียวกับท่ีจะกล่าวถงึต่อไปน้ีมาใช้บ่อย ๆ

 อนัท่ีจรงิราคาสินค้าเกษตรในสหรฐัฯ น้ันตกต�า่ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ก่อนจะ 

เกิดเศรษฐกิจตกต�่าในปี 2473 แล้ว ในตอนแรกรัฐบาลยังไม่พยายามเข้าไป

เกี่ยวข้องแต่ผลักดันให้เกษตรกรรวมตัวกันต้ังสหกรณ์การตลาดข้ึนเพื่อ 

แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด ด้วยการควบคุมจ�ากัดปริมาณผลิตของสมาชิกไม่ให ้

มากเกินไป และเน่ืองจากช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวจะมีผลผลิตออกมาพร้อมกัน 

จ�านวนมากท�าให้ราคาตกต�า่ รฐัสภาสหรฐัฯ จงึอนมัุติเงนิกูใ้ห้สหกรณ์การเกษตร

เหล่านีน้�าไปใช้รบัซ้ือพชืผลมาเกบ็ไว้ชัว่คราว แล้วค่อย ๆ ระบายผลผลติสู่ตลาด

เป็นช่วง ๆ เพื่อไม่ให้ราคาตกต�่า  มาตรการนี้แม้จะดูมีเหตุผลดีแต่ก็ไม่ประสบ

ความส�าเรจ็ สหกรณ์การเกษตรและสภาเกษตรกรซึง่เป็นผูด้�าเนินการ (ไม่ใช่รฐับาล)

ต้องขาดทุนเป็นจ�านวนมากจนแทบจะล่มจม เป็นอันว่าวิธีการนี้ไม่ได้ผล

 มาตรการอกีแบบหน่ึงทีถ่กูน�ามาใช้ราวปี 2476 ซึง่คราวนีร้ฐับาลด�าเนนิการเอง 

ก็คือจูงใจให้เกษตรกรท�าสัญญาลดการผลิตลงเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาขาย

เท่ากับความต้องการซ้ือพอดี หรือก็คือท�าให้ตลาดเข้าสู่ดุลยภาพโดยไม่ต้อง 

พึง่กลไกตลาด สินค้าท่ีเลอืกจะใช้มาตรการน้ีเป็นผลผลติเกษตรหลกัของสหรฐัฯ 

ได้แก่ ข้าวสาลี ฝ้าย ข้าวโพด สุกร ยาสูบ ผลิตภัณฑ์นม และข้าวเจ้า (แสดงว่า

ข้าวเจ้ากเ็ป็นสินค้าเกษตรส�าคัญของสหรฐัฯ ขณะน้ันเช่นเดียวกบัประเทศไทย

เราเหมือนกัน)

     

 บทสนทนาน้ี เป็นสถานการณ์การไปซ้ือกางเกงยนีส์ทีร้่านขายกางเกงแห่งหนึง่ 

ที่มีสินค้ามากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ และสามารถทดลองใส่ เพื่อจะดูว่าขนาด

ของกางเกงพอดีกับคนใส่แล้วหรือยัง นอกเหนือจากการสอบถามเรื่องขนาด  

และราคา ทีเ่ป็นพืน้ฐานท่ีเราได้ฟังไปในบทแรกแล้วน้ัน บทนีย้งัมีการเพิม่เติม 

การบอกรายละเอยีดต่าง ๆ ของสินค้า การลองใส่

C:  (จิ เกิ่น สี่ อะ)  คุณต้องการอะไรคะ

D:  

  (จ ิก๊อ ก่วน บ่อ คง อะ) คุณมีกางเกงยนีส์ไหมคะ

C:  (ก๊อ อะ)   มีค่ะ

  (ซิน ดี โหลย ไหน่) เดินมาทางนี้ค่ะ

 

 (เสิ้ต เหญี่ยว จิ ก๊อ เถ จ่อน ก๊าย หน่าว จิ ทิ้ก) 

 เยอะมาก คุณสามารถเลือกตามสบาย

D:  

 (ซิน ติ่ม สู้ป โตย โหมต ก๊าย เหม่า ซัญ)  

 ช่วยฉันหาตัวสีฟ้าหนึ่งตัว

C:  (เวิง เดย อะ)  ค่ะ นี่ค่ะ

  (จิ เกิ่น เก๋อ หน่าว อะ)  คณุต้องการขนาดอะไรคะ

D:  (เก๋อ บา เมือย ฮาย อะ) ขนาด 32 ค่ะ

C:  (เดย เก๋อ บา เมือย ฮาย) นี่ ขนาด 32

D:  (ฝ่อง ถือ เอ๋อ เดิว อะ) ห้องลองอยู่ที่ไหนคะ

C:  (เอ๋อ ก๊อก เกีย อะ) อยู่ที่มุมด้านโน้นค่ะ

  

 (จิ ก๊อ เถ ดี แทว เหงื่อย โด่ย หมู ด๋อ เกีย)  

 คุณสามารถไปตามคนสวมหมวกสีแดงคนนั้น

D:  

 (คง ซาว โตย ก๊อ เท ตึ ต่ิม เดือก)  ไม่เป็นไร ฉนัสามารถไปเองได้

C: 

 (จิ ถือ ซอง โส่ย อะ)   คุณลองเสร็จแล้วเหรอคะ

D:  (เวิง ซอง โส่ย) ค่ะ เสร็จแล้ว

C:  (น้อ ก๊อ เหวื่อ คง อะ) มันพอดีไหมคะ

D: 

 (โตย แอ สั่ง น้อ กว้า หงัน)  ฉันเกรงว่ามันจะสั้นไป

  

 (ก๊าย ไหน่ จี๋ ส่าย โหมต แม้ต)  ตัวนี้ยาวเพียงแค่เมตรเดียว

C:  

 (จ ิเกิน่ ก๊าย ส่าย เฮนิ ฝาย คง)  คณุต้องการตัวทีย่าวกว่าใช่ไหม

D: . (เวงิ อะ)  ใช่ค่ะ

 การบอกรายละเอียดของสินค้าที่เราต้องการเพิ่มเติม เราสามารถบอกได ้

ถึงขนาด (  - เก่อ) สี (  - เหม่า) ความสั้น ( -หงัน) ความยาว ( -ส่าย)  

ดังบทสนทนา(อ่านต่อหน้า 11)

(เอ๋อ เกื่อ ห่าง ก่วน อ๊าว)

ที่ร้านเสื้อผ้า (ตอนที่ 2)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th
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(อ่านต่อหน้า 10)

CLMV ความหอมหวนที่ยากจะลืม
 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 บทความนี ้ เกดิจากการท่ีผูเ้ขียนได้อ่าน 

รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจ CLMV ของ 

การประชุม TRF-ASEAN Research Forum 

ซึง่จดัโดย ASEAN Watch ภายใต้การสนบัสนนุ

โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ

เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

     กลุ่มประเทศ CLMV แม้จะมีความ

ได ้ เปรียบจากความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรด้าน

แรงงานการผลิต แต่ทว่าท่ามกลางความได้เปรียบน้ีเอง กลุ่มประเทศ CLMV 

แต่ละประเทศต่างก็มีจุดด้อยของแต่ละประเทศที่ยังเป็นความท้าทายอยู่ และ

เป็นสมอถ่วงให้กลุม่ CLMV ยงัคงไม่สามารถก้าวพ้นกบัดักของปัญหาภายในของตนได้

 ➣ ประเทศกัมพูชากับการขาดแรงงานคุณภาพ
 กัมพูชามีความโดดเด่นในด้านปริมาณแรงงานจากจ�านวนประชากรกว่า 

15 ล้านคน มีกลุ่มแรงงาน เป็นสัดส่วนสูงถึง 9.6 ล้านคน และอีก 20% เป็นกลุ่ม

ชนชั้นกลางมีก�าลังซ้ือ โดยอนาคตข้างหน้ากัมพูชาอาจพัฒนาและหลุดพ้นจาก 

การเป็นประเทศที่ยากจน หลังจากที่ธนาคารโลกได้เลื่อนสถานะให้เป็นประเทศ

ที่มีรายได้ปานกลางกลุ่มล่าง รวมถึงยังมีอุตสาหกรรมกาสิโนท่ีมีรายได้สูงเป็น 

อนัดับ 2 รองจากมาเก๊า และล่าสุดทีก่าแฟสตาร์บัคส์ ได้เปิดสาขาแรกทีก่รงุพนมเปญ 

และสาขาที่ 2 ที่ศูนย์การค้าอิออน สะท้อนว่าก�าลังซื้อของคนกัมพูชาเริ่มสูงขึ้น 

 แม้ว่าต่างชาติจะมองว่ากมัพชูามีจ�านวนแรงงานเพยีงพอนัน้ แต่หากจะกล่าวว่า 

อตัราค่าจ้างแรงงานต�า่คงจะไม่ใช่แล้ว เพราะภาคแรงงานกมัพชูามีความเข้มแขง็มาก 

รัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าจ้างบ่อย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส�าเร็จรูป

และรองเท้า โดยล่าสุดอยู่ที่เดือนละ 163 เหรียญ จาก 148 เหรียญ ในปี ค.ศ. 2016

 ขณะท่ีปัญหาใหญ่ คือ คุณภาพแรงงานยังไม่ตรงกับความต้องการ  

แม้ผูป้ระกอบการจะสามารถน�าเข้าแรงงานต่างชาติได้แต่ก็มีข้อจ�ากัด คอื เฉพาะแรงงาน

ทักษะด้านวิศวกรรมเท่านั้น อีกท้ังบ่อยครั้งท่ีเห็นว่ามีการประท้วงเรียกร้อง 

วันหยุดชดเชยอย่างกรณีบริษัทไนก้ี ท่ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนกับบริษัทต่างชาติ 

ยกเว้นบริษัทของจีน อันเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นของกัมพูชา

 ผลจากการสมัภาษณ์นักธุรกจิต่างชาติในกมัพชูาชีว่้า แรงงานยงัขาดทักษะ

และวสัิยทัศน์ แม้จะมีปรญิญาหลายใบ ขณะท่ีอตัราการเปล่ียนงานสูงโดยจะเลือก

ท่ีผลตอบแทนสูงและวนัหยดุมาก โดยใน 1 ปี แรงงานกัมพชูาจะท�างานเฉล่ียเพยีง 

10 เดือนเท่านั้น รวมถึงปัญหาไฟฟ้ามีราคาแพงเพราะต้องน�าเข้าจากเพื่อนบ้าน

เกือบทั้งหมด

 ➣ ประเทศสปป.ลาวกับแรงงานน้อยและรวยกระจุก
 แม้ว่าสปป.ลาวจะเป็นประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต�่าที่สุดในกลุ่ม CLMV 

แต่ด้วยจ�านวนประชากรน้อยเพียง 7 ล้านคน และมีสัดส่วนกลุ่มแรงงานเพียง 

3.5 ล้านคน จงึท�าให้มีก�าลงัแรงงานคนในประเทศไม่เพยีงพอ อกีทัง้ยงัขาดศักยภาพ

การผลิตแรงงาน โดยภาพรวม สปป.ลาว ยังขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ 

ทั้งแรงงานระดับการบริหารจัดการ แรงงานวิชาชีพ แรงงานฝีมือและไร้ฝีมือ  

ประกอบกับค่าแรงขั้นต�่าในประเทศเพื่อนบ้านที่มีส่วนต่างสูง แรงงานที่มีลู่ทาง

กม็กัจะหลัง่ไหลไปท�างานยงัต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยอนัเป็นเป้าหมายยอดนิยม 

แต่ด้วยความที่ สปป. ลาวมีทรัพยากร

ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การเมืองมีเสถียรภาพ 

ท�าให้นโยบายการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 

(Foreign Direct Investment: FDI) เป็น

กลยุทธ ์ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

รัฐบาล สปป. ลาวพยายามเพิม่ความสะดวก 

ในการลงทุน นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) ในปี ค.ศ. 2013 นอกจากประกาศใช้ 

กฎหมายส ่งเสริมการลงทุนด ้วยการ 

ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 10 ปี ยังมีข้อยกเว้นภาษีน�าเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ ์

ชิ้นส่วนด้วย

 ทั้งนี้ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาสปป.ลาวถือว่ามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ค่อนข้างสงูเฉลีย่ 6 - 7% แต่การกระจายตัวของเศรษฐกจิยังกระจกุตัวในบางพืน้ท่ี 

อันเนื่องจากปัญหาการคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสปป.ลาว ทั้งการ 

แบ่งสัดส่วนของรายได้ภาครัฐ อ�านาจการปกครองของรัฐบาลกลาง และรัฐบาล 

ท้องถิ่น ซึ่งเสียงสะท้อนส่วนใหญ่จากนักลงทุน คือ การที่ภาครัฐยังไม่สามารถ 

ส่งมอบที่ดินสัมปทานได้อย่างเต็มจ�านวน  แม้จะได้รับใบอนุญาต 100% ก็ตาม

 ➣ ประเทศเมียนมากับคำาสาปทรัพยากร
 การที่ประเทศเมียนมามีความรวยทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้นหลาม 

ท้ังน�า้มัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่ โดยเป็นผูผ้ลติก๊าซธรรมชาติเป็นอนัดับต้น

ของอาเซยีน มีรายได้จากอตุสาหกรรมการขุดเจาะน�า้มันและก๊าซธรรมชาติ ในช่วงปี 

ค.ศ. 2013 - 2014 เฉลี่ยสูงถึง 85% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่รายได้จากอัญมณี

และหยกอยู่ที่ 13% 

 แต่ทว่าเมียนมายังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ประกอบกับ 

กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรและการลงทุนยังคงล้าสมัย  

แม้กฎหมายการท�าเหมืองแร่รวมท้ังหยกและอญัมณ ีจะถกูปรบัปรงุเม่ือปี ค.ศ. 2015 

โดยเพิม่ใบอนญุาตการค้าและการแปรรปู แต่กย็งัคงหลกัการท่ีไม่อนญุาตให้ต่างชาติ

เข้าไปรับสัมปทานท�าเหมืองแร่ใด ๆ เฉกเช่นเดิม

 นอกจากนี ้ ทรพัยากรมนุษย์และเทคโนโลยยีงัคงค่อนข้างต�า่ ท�าให้มีความเส่ียง

ที่จะเกิดค�าสาปทรัพยากร (Resource Curse) คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้เกดิประโยชน์ได้ไม่เต็มที ่ หรอืเส่ียงต่อการเป็นโรคดัตช์ (Dutch Disease) น่ันคือ 

รายได้จากการขายทรัพยากรธรรมชาติมักน�าไปสู่ความบิดเบือนทางนโยบาย

จนก่อให้เกดิปัญหาหนักหนาสาหสั คือ เม่ือประเทศส่งออกทรพัยากรได้มากข้ึน 

ท�าให้เงนิไหลเข้ามาก น�าไปสู่ค่าเงนิแข็ง และสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมอื่น ที่อาจกระจายรายได้สู่ประชาชนได้ดีกว่า เช่น ภาคท่องเที่ยว

และบริการ 

 ประกอบกบัความไม่ชดัเจนของนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลออง ซาน ซ ูจี 

อนัเป็นความไม่แน่นอนทางการนโยบายทางการเมืองท่ีผูป้ระกอบการต่างหลกีเลีย่ง

ที่จะเผชิญ

 ➣ ประเทศเวียดนามกับการปรับกฎที่ง่ายแต่ไม่มั่นคง
 เวียดนามมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่ม CLMV ท้ังรัฐบาล

ยังมีวิสัยทัศน์การพัฒนาในทุกมิติอย่างชัดเจน

ที่มาของภาพ: https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1492853273



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ก่อนชำ�ระเงินออนไลน์ ต้องรู้จักคำ�ว่� “ฟิชชิง” (Pishing)
อาจารย์ประหยัด เลวัน       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

 ค�าว่า ฟิชชงิ (Pishing) เป็นค�าพ้องเสียงกบัค�าว่า 

ฟิชชิง่ (Fishing) หมายถงึการตกปลา (Fish แปลว่าปลา) 

แต่ความหมายของค�าว่า ฟิชชงิ (Pishing) เปรยีบเทยีบ

กับการใช้เหย่ือล่อ เพื่อหลอกเก็บข้อมูลส่วนตัว 

รหสัลบัจากผูใ้ช้งาน โดยเฉพาะผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

(Social Media) โดยมักปลอมอีเมล หรือหน้าเว็บไซต์

ท่ีคล้ายกับเว็บผู ้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จริง  

ตกเป็นเหยื่อจนหลงเชื่อป้อนรหัสผู้ใช้งาน (username) 

กับรหัสลับ (password) เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ 

ท�าให้ผู้ไม่หวังดีเหล่านั้น เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อมูลส่วนตัว อีเมล 

ของกลุ่มเพื่อน ข้อความท่ีเป็นความลับของผู้ใช้  

บทสนทนาและอื่นๆ  

   

 

 1) การปลอมอีเมล คือ ส่งอีเมลมาถึงเหย่ือ 

โดยอีเมลปลอมที่ท�าให้ดูเหมือนเป็นของหน่วยงาน

ที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ฯลฯ โดย

เขียนข้อความในอีเมลเชิงหลอกล่อ เพื่อให้เหยื่อ 

ส่งข้อความส่วนตัวกลับไปยังผู้ไม่หวังดี หรือหลอก

ให้คลิกลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ปลอม

 2) การปลอมเวบ็ไซต์ คอื การสร้างหน้าเวบ็ปลอม 

ให้ดูเหมือนเว็บไซต์ของสถาบันทางการเงิน เช่น 

ธนาคารออนไลน์ ฯลฯ ซึง่น�าไปสู่ช่องทางบัญชเีก็บเงิน 

ของลกูค้าท่ีตกเป็นเหยือ่ เม่ือเหยือ่หลงเชือ่ กรอกข้อมูล

รหสัผูใ้ช้งานและรหสัลบั ผูไ้ม่หวงัดีกส็ามารถเข้าถงึ

บัญชีธนาคารออนไลน์ของเหยื่อและสามารถท�า

ธุรกรรมทางการเงินของเหยื่อได้ทันที

 

 บรษัิท พชิแลบ็ จ�ากดั (PHISHLABS) ได้เผยแพร่ 

รายงานฉบบัหนึง่มีชือ่เป็นภาษาองักฤษว่า “Phishing 

Trends & Intelligence Report” ซ่ึงเป็นรายงานสถติิฟิชชิง

ประจ�าไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 (ปัจจุบัน)โดยมี

สาระที่น่าสนใจดังนี้

 1) การโจมตีแบบฟิชชิงในไตรมาสที ่2 (ช่วงเดือน 

เม.ย - ม.ิย. 2560) เพิม่ถงึ 41% เม่ือเทยีบกบัไตรมาสที ่1 

(ช่วงเดือน ม.ค - มี.ค. 2560) โดยการโจมตีทีมุ่่งเป้าไปยัง 

บริษัทด้านการเงิน เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

 2) การโจมตีทั้งหมด ร้อยละ 88 มุ่งเป้าไปยัง 

ผูใ้ช้บรกิารผ่านเครอืข่ายแบบออนไลน์  5  ประเภทหลกั คือ 

อนัดับ 1 บรกิารด้านการเงิน คดิเป็นสัดส่วน  ร้อยละ 33  

อนัดับ 2 บรกิารเวบ็ไซต์/บรกิารออนไลน์ทัว่ไป คิดเป็น 

  สัดส่วน  ร้อยละ 22 

อนัดับ 3 บรกิารช�าระเงนิ คดิเป็นสัดส่วน ร้อยละ16 

อันดับ 4 บรกิารคลาวด์เพือ่เกบ็ข้อมูล คดิเป็นสดัส่วน 

  ร้อยละ 10% และ 

อันดับ 5 บรกิารอคีอมเมร์ิซ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 7%

 3) พบเวบ็ไซต์ฟิชชงิท่ีมกีารใช้โปรโตคอล HTTPS 

(โปรโตคอลการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีมีการเข้ารหัสข้อมูล

เพือ่รกัษาความลบั) เพือ่ให้ดูน่าเชือ่ถอื เพิม่ข้ึนอย่างมากถงึ 

ร้อยละ 13 ในขณะท่ีในปี 2559 พบเพยีงเวบ็ไซต์ปลอม 

ที่ใช้โปรโตคอล HTTPS เพียงร้อยละ 1

 4) พบการใส่ ------ ใน URL เพือ่หลอกผูใ้ช้มอืถอื 

ว่าเป็นเวบ็ไซต์จรงิ ยกตัวอย่างเช่น hxxp://m.facebook.com-

---------------validate----step1.rickytaylk.com/sign_in.html 

หากดูในมือถือจะแสดงรูปท�าให้ดูเหมือนว่าก�าลัง

เข้าเว็บไซต์ Facebook.com แต่ที่จริงแล้วผู้ใช้ก�าลัง

เข้า rickytaylk.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฟิชชิง

 

 1 ) ไ ม่ ค ลิ ก ลิ ง ค์ ท่ี แ น บ ม า กั บ จ ด ห ม า ย -

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งมาจากคนที่ไม่รู้จัก ถ้าต้องการ

เข้าเว็บไซต์น้ันจริง ขอให้พิมพ์ช่ือเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

 2) ระวังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีขอให้ส่ง

ข้อมูลส่วนตัวกลับไป หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

ทีมี่ลงิค์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพือ่ตอบแบบสอบถาม

แล้วจะได้รบับตัรก�านลัจากห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 

หรือมีชื่อเสียงในบ้านเรา

 3) โดยปกติธนาคารจะใช้โปรโตคอล https 

ส�าหรบัหน้าเวบ็เพจท่ีให้บรกิารทางการเงินออนไลน์

ของธนาคารเพือ่ให้มคีวามปลอดภยั เพราะโปรโตคอลนี ้

จะมีการเข้ารหสัข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขประจ�าตัวประชาชน 

เลขบัญช ี ฯลฯ ดังน้ันเพือ่ให้แน่ใจว่าเวบ็ไซต์ท่ีท�าธุรกรรม

ทางการเงินออนไลน์เป็นโปรโตคอล https และชือ่เวบ็

ของธนาคารต้องถกูต้อง ไม่ใช่แค่คล้ายเท่าน้ัน ก่อนท�าธุรกรรม 

ต้องดูให้แน่ใจ

 4) พยามติดต้ังโปรแกรมป้องกันและก�าจัดไวรัส 

แอนติสแปม (ป้องกนัการโจมตี) และไฟร์วอล พร้อม- 

หม่ันอัปเดตโปรแกรมเหล่านั้นให้เป็นรุ ่นล่าสุด 

ก่อนเข้าใช้งานการท�าธุรกรรมออนไลน์

 

 ฟิชชิงเป็นหนึ่งในการโจมตีที่ยังพบได้ทั่วไป 

เน่ืองจากผูใ้ช้ส่วนใหญ่ยงัไม่รูเ้ท่าทัน ในขณะท่ีการเข้า 

เวบ็ไซต์บนมือถือซ่ึงมีหน้าจอเล็ก สังเกตยาก กท็�าให้ 

ตกเป็นเหยือ่ได้ง่าย ผูใ้ช้ควรระวงัและสังเกตทีอ่ยูเ่ว็บไซต์ 

(URL) ก่อนเข้าเว็บไซต์ โดยเฉพาะเม่ือจ�าเป็นต้อง

กรอกข้อมูลส�าคญั เช่น รหสัผ่าน หมายเลขบตัรเครดิต 

หรอืข้อมลูส่วนบคุคล ฯลฯ เพือ่เป็นการป้องกนั ควรกรอก

ที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการเข้าถึงเอง แทนการคลิกลิงค์

ทีไ่ด้รบั และทีส่�าคัญต้องสังเกตทีอ่ยูข่องเวบ็ไซต์ท่ีต้องการ

ท�าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ว่าเป็นชื่อจริงที่สะกด 

ถกูต้องไม่ใช่แต่คล้าย แม้เวบ็ไซต์นัน้จะใช้โปรโตคอล

เว็บที่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่กรอกอย่าง https ก็ตาม

1) เว็บไซต์ บริษัท พิชแล็บ จ�ากัด (PHISHLABS).  

 “รายงาน : Q2 2017 Phishing Trends & Intelligence  

 Report.” (ท่ีอยู ่ : https://info.phishlabs.com/q2_ 

 2017_phishing_trends_and_-intelligence_report.  

 ค้นวันที่ 10 ต.ค. 2560)

2) เว็บไซต์ ไทยเซิร์ต. “อินโฟร์กราฟิกส์: วิธีป้องกัน 

ฟิชชิงจากอินโฟกราฟิกไทยเซิร์ต.” (ที่อยู่ : https://

www.thaicert.or.th/downloads/files/info_Thai-

CERT_Phishing.pdf. ค้นวันที่ 10 ต.ค. 2560) 

รูปที่ 1 การใช้เหยื่อหลอกเก็บรหัสผู้ใช้งานและรหัสลับ 
ผ่านเว็บไซต์ปลอม (ค้นจาก www.google.com ใช้คำาค้นว่า 

�pishing technique� ค้นวันที่ 10 ต.ค. 2560)

รูปที่ 2 หน้าเว็บไซต์ปลอมทำาฟิชชิง เพื่อหลอกผู้ใช้งาน
ท่ีตกเป็นเหย่ือกรอกรหัสผู้ใช้งาน (username) กับรหัสลับ (password)

(ค้นจาก www.google.com ใช้คำาค้นว่า�“new pishing 
tactic targeting”� ค้นวันที่ 10 ต.ค. 2560)

ประเภทก�รทำ�ฟิชชิง  

ในปัจจุบันนิยมอยู่  2  ประเภทคือ 

สถิติก�รทำ�ฟิชชิง 

ข้อแนะนำ�ก�รป้องกันตัว 

สรุป

เอกส�รอ้�งอิง



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ 
 สถาบันภาษา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง จะจดัอบรมภาษาต่างประเทศ หลายโครงการ 

ในระหว่างเดือนตุลาคมถงึเดือนพฤศจกิายน 2560 เพือ่เป็นการบรกิารทางวชิาการ 

แก่นักศึกษาและผูส้นใจท่ัวไป ผูท้ีเ่ข้ารบัการอบรมและสอบผ่านครบตามหลกัสตูร 

จะได้รบัประกาศนียบัตรซ่ึงจะเปิดรบัสมคัรตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ณ สถาบนัภาษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 0408 รายละเอียดดังนี้

 ✎ สอบวัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษประจ�าปี 2560 ครั้งที่ 61 สมัคร

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 

 ✎ ภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด - ฟัง) / (อ่าน-เขียน) ระดับ 1 ถึง ระดับ 6 

สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ สมัครได้ต้ังแต่บัดนีถ้งึวนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2560 

 ✎ ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เริ่มต้น สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2560  อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 - 28 มกราคม 2561 

 ✎ ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี (English for Kids) สอนโดย

อาจารย์ชาวต่างชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 อบรมวันที่ 

17 ธันวาคม 2560 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 

 ✎ การเขียนภาษาอังกฤษ ระดับ 1 สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2560 อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2560 และระดับ 2 

สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2560 อบรมวันที่ 15 ตุลาคม - 12 

พฤศจิกายน 2560  

 ✎ ภาษาจีนกลาง ระดับ 1 ถึงระดับ 4 สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี  

5 พฤศจิกายน 2560

 ✎ ภาษาพม่า ระดับ 1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

อบรมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 - 6 มกราคม 2561 

 ✎ อังกฤษธุรกิจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2560 อบรม

วันที่ 22 ตุลาคม -19 พฤศจิกายน 2560 

 ✎ !!! หลักสูตรใหม่ ภาษาอังกฤษส�าหรับสัมภาษณ์งาน เหมาะกับ

นักศึกษาหรือบุคคลท่ัวไป ที่ก�าลังเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะ 

เนื้อหาของหลักสูตร เป็นการฝึกพูดเพื่อทักษะในด้านการพูด การฟัง การเขียน 

และการอ่าน เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานและการท�างาน เทคนิคการเขียน

จดหมายสมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ✎ รบัจดัโครงการฝึกอบรมให้กบัหน่วยงาน ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน 

  หลักฐำนกำรสมัคร: นักศึกษา ประกอบด้วย รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ส�าเนา-

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ และ

ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ บุคคลทั่วไป : รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด

แต่ละหลกัสูตรได้ที ่สถาบนัภาษา อาคารสโุขทยั ชัน้ 4 ห้อง 0408 โทร.0-2310-8903-4, 

0-2310-8682-3 เว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th, email : ril_ram@hotmail.com 

หมำยเหตุ : นกัศึกษาและบคุลากร บุตรของบุคลากร มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

มีส่วนลด 300 บาท

 กจิกรรมทางกาย คือ การเคลือ่นไหวของร่างกายโดยมกีารเผาผลาญพลงังาน 

มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก โดยทัว่ไปกจิกรรมทางกายจะมีความหนักไม่มากนกั 

ส่วนใหญ่จะใช้วธีิการเดิน การป่ันจกัรยาน หรอืการเล่นกฬีาง่ายๆ เพือ่ลดปัจจยัเส่ียง

ที่จะเกิดโรคต่างๆ เพราะตามสถิติขององค์การอนามัยโลก มีประชากรเสียชีวิต 

มีปัจจัยเสี่ยงมาจากการไม่ขยับเขยื้อนร่างกายหรือท�ากิจกรรมทางกาย ประมาณ 

3.2 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 4 (อันดับที่ 1-3 คือ ความดันสูง 

สูบบุหรี่ และน�้าตาลในเลือดสูง ตามล�าดับ)

 วันน้ีเรามีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะกับชาวรามค�าแหงมาให้เลือกท�ากัน 

โดยทัว่ไปกจิกรรมเหล่านี ้สามารถใช้กบับุคคลอาย ุ18-64 ปี เช่น การเดิน การชอ็ปป้ิง 

การเต้น การท�าสวน กิจกรรมนันทนาการต่างๆ แม้กระทั่งการเดินทางไปท�างาน 

ด้วยการเดิน หรอืการป่ันจักรยาน รวมท้ังการเรยีน หรอืการท�างานก็เป็นกจิกรรม-

ทางกาย นอกจากนีก้ารเล่นกฬีา การออกก�าลงักายก็เป็นกจิกรรมทางกายท่ีดีมาก 

อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน 

 วธีิการง่ายๆตามหลกัการขององค์การอนามัยโลก มีแค่ 4 ข้อควรปฏบิติัเท่านัน้

 1. ให ้ เวลากับตนเองหรือจะท�ากิจกรรมกับ

ครอบครัว เพื่อนฝูง 150 นาทีต่อสัปดาห์ เฉลี่ยวันละ 

30 นาทีเท่านั้นในการท�ากิจกรรมทางกายที่เบาๆ เช่น 

การเดินเล่นในสวน การปั่นจักรยาน การกวาดบ้าน  

การถูบ้าน การเดินทางไปท�างาน เป็นต้น กจิกรรมทีมี่ความหนักและใช้แรงมาก 

อย่างการเล่นกีฬา การวิ่ง น้ันก็ควรท�าแต่ไม่ควรเกิน 75 นาทีต่อสัปดาห์  หรือ

อาจจะท�าสลับกันภายในสัปดาห์ได้

 2. ควรมีการออกก�าลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Exercise) เช่น 

การว่ิง การเดิน การป่ันจักรยาน ในความเหน่ือยท่ีพอจะท�าให้หวัใจท�างานหนกัข้ึน 

อย่างน้อยประมาณ 10 นาที 

 3. เพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น โดยกิจกรรม

ทางกายแบบเบา สามารถท�าได้ถึง 300 นาทีต่อสัปดาห์ และกิจกรรมทางกายที่มี

ความหนัก ท�าได้ถึง 150 นาทีต่อสัปดาห์ ท�าสลับกันภายในสัปดาห์ได้เช่นกัน

 4. ควรมีการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน้ือมัดใหญ่ อาจใช้การวิดพื้น 

การลุกนั่ง หรือการยกขวดน�้าขึ้นลง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นก็ได้

 กิจกรรมทางกายเหล่านี้ จะท�าให้ระบบการไหลเวียนโลหิตท�างานได้ดีขึ้น 

กล้ามเน้ือ กระดูกแขง็แรง ลดภาวะเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคฮอตฮติ เช่น โรคความดันสูง 

โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วนได้

 หรืออาจจะลองปรับเปลี่ยนนิสัย ปรับเปลี่ยนชีวิตประจ�าวันนิดหน่อย 

อาจจะจอดรถไกลจากท่ีท�างานมากข้ึนเพื่อมีระยะการเดินท่ีเพิ่มข้ึน ขึ้นบันได

แทนการใช้ลิฟท์หรือบันไดเลื่อน พาสุนัขไปเดินเล่นตอนเย็น

 กจิกรรมต่างๆท่ีทกุคนเลอืกท�าข้ึนอยูก่บัความชอบ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

ว่าจะท�าอะไร ไม่มีใครสามารถบังคับให้เราท�าได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจล้วนๆ 

ใครสะดวกแบบไหน กล็องเลอืกกจิกรรมท�า หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเหน็ชาวรามค�าแหง

ฟิตและเฟิร์มขึ้นทุกๆคน 

องค์การอนามัยโลก http://www.who.int/en/

 *บทความ “Hints for Health” น�าเสนอเนื้อหา เรื่องราว ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ทางด้านสขุภาพ การกฬีาและการออกก�าลงักาย ในหลายด้าน หลายแง่มุม 

ท่ีน่าสนใจ โดยน�าเสนอเรือ่งราวท่ีทนัสมัย ตอบโจทย์การใช้ชีวติของคนในปัจจุบนั 

โดยบทความจะมีเนือ้หาแตกต่างกนัไปในแต่ละฉบับ โดยมีหวัข้อท่ีส�าคัญท่ีเชือ่มโยง 

กับการกีฬา การออกก�าลังกาย และสุขภาพในชีวิตประจ�าวัน เช่น ด้านเทคโนโลยี 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิถีชีวิต เป็นต้น

อาจารย์คัดนางค์ ประไพทรัพย์ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์*

แหล่งอ้างอิง

“Physical Activity” กิจกรรมทางกาย ไม่สายที่จะทำา 

Hints for Health

“For those who don’t 

make time for exercise, 

they’ll  have  to  make  

time  for  illness”

-EDWARD  STANLEY-

รปู : การเดินขึน้-ลงบันไดแทนการใช้บนัไดเลือ่นของประชากรทีใ่ช้บรกิารรถไฟฟ้าใต้ดิน ทีเ่มอืงเซ่ียงไฮ้ ประเทศจนี
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(อ่านต่อหน้า 10)

ถ�ม ถ้าผมเคยสอบได้เกรดในวิชา ก. ได้เกรด D

 1. ถ้าผมลงวชิา ก. ในเทอม 1 และถ้าผลสอบ

ได้เกรด F (สอบตก) ผมสามารถลงซ่อมในเทอม 1 

ได้หรือไม่ ถ้าได้ผมจะได้เกรดใดถ้าสอบผ่าน

 2. ถ้าผลสอบจากข้อ 1. ยังเป็นเกรด D อยู่

ผมจะสามารถลงรีเกรดต่อไปได้อีกหรือไม่

 3. ถ้าผมลงวชิา ก. ในเทอม 2 และถ้าผลสอบ

ได้เกรด F (สอบตก) ผมสามารถลงซ่อมในเทอม 2, 

ฤดูร้อนได้หรือไม่

 4. ถ้าผมสอบได้วชิา ก. ในเทอม 2 ได้เกรด D 

และลงอีกในภาคฤดูร้อนแต่เกรดในภาคฤดูร้อน

ได้เกรด F (ตก) ผมสามารถลงซ่อมวิชา ก. ในเทอม

ซ่อม 2, ฤดูร้อนได้หรือไม่

 5. ถ้ายังได้เกรด D หรือ D+ อยู่ ไม่มีจ�ากัด

ครั้งในการลงใช่หรือไม่

ตอบ 1. ลงได้และเกรดท่ีได้จะได้ตามคะแนน

ท่ีนักศึกษาสอบได้ซ่ึงเป็นไปตามการก�าหนดของ

อาจารย์เจ้าของวชิา (ซ่ึงมีสทิธ์ิได้เกรดต้ังแต่ D ถงึ A)

 2. ถ้านกัศึกษายงัได้เกรด D หรอื D+ นกัศึกษา

สามารถลงรีเกรดได้ตลอด

 3. ลงได้ เช่นข้อ 1.

 4. ลงไม่ได้ เพราะการลงทะเบียนสอบซ่อม

ของภาค 2 และภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยก�าหนด

ให้ลงพร้อมกนัในภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน ดังนัน้ เมือ่สอบ

ได้เกรด D แล้วในภาค 2 จึงไม่มีสิทธิ์ลงซ่อม 2,  

ฤดูร้อน (ตกในภาคฤดูร้อนแต่สอบผ่านแล้วในภาค 2) 

อีกแม้ว่า ภาคฤดูร้อนจะได้เกรด F (ตก)

 5. ไม ่มีการจ�ากัดครั้งในการลงรีเกรด 

ตราบใดที่วิชาดังกล่าวยังคงได้เกรด D หรือ D+ อยู่

ถ�ม 1. เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค รหัส 53 

จะครบก�าหนดส้ินสถานภาพสามารถเทียบโอน

และสมัครใหม่ได้ในปีการศึกษาใด

 2. อยากทราบว่าเราสามารถเทียบโอน

หน่วยกิตในรายวิชาที่เราได้เกรด D ได้หรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษารหสั 53 จะครบ 8 ปีการศึกษา 

ในภาค2/2560 หรอืฤดูร้อน/2560 หรอืซ่อม 2/2560 

ฤดูร้อน/2560 (ในกรณีที่มีการลงทะเบียนซ่อม)

 ถ้านกัศึกษาไม่จบการศึกษาภายในภาคดังกล่าว 

นักศึกษาจะพ้นสถานภาพจากการเป็นนกัศึกษาและ

ถ้าจะกลับมาเรียนต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  

ซ่ึงสามารถสมัครเป็นนกัศึกษาใหม่ในส่วนภมิูภาค

ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 2. กระบวนวิชาทุกกระบวนวิชาที่สอบผ่าน 

สามารถเทียบโอนได้ทุกกระบวนวิชา ถึงจะเป็นเกรด D 

ก็โอนได้เช่นกัน กองบรรณาธิการ

ถ�ม คณะบรหิารธุรกจิ สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ

ในกรณี ท่ีลงเ รียนวิชาไม ่ครบตามท่ีหลักสูตร

ก�าหนดไว้เช่นในหมวดวิชาทั่วไปขาดประมาณ 

2-3วิชา และเอกบังคับยังขาดอีกประมาณ 2-3 วิชา

แต่สะสมหน่วยกิตได้ครบ 135 หน่วยตามที่คณะ 

ได้ก�าหนดไว้แล้วและเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 จะท�า

เรื่องจบการศึกษาได้หรือไม่

ตอบ การท่ีจะจบการศึกษาน้ัน นกัศึกษาต้องสอบผ่าน 

ให้ครบทุกวิชาที่มีในหลักสูตร และเกรดเฉลี่ย 

ทุกกระบวนวิชา (รวมคิดทุกวิชารวมทั้งวิชาที่ไม่มีใน

หลักสูตรด้วย) ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.00 จึงจะ

จบการศึกษาในระดับปริญญาได้

 ดังน้ัน ตามค�าถามนักศึกษาถงึแม้ว่าจะได้หน่วยกติ 

ตามหลักสตูร และเกรดเฉล่ียต้ังแต่ 2.00 ข้ึนไปแต่วชิา 

ท่ีบงัคับให้นกัศึกษาสอบให้ผ่านในหลักสูตร นักศึกษา

สอบผ่านไม่ครบ นักศึกษาก็ไม่สามารถท�าเรื่องขอ

ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 จ�านวน 19 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชำ           รำคำ/ค่ำส่ง ชื่อวิชำ    ชื่อผู้แต่ง

 60089 ACC 3212 (H) 37/25 โจทย์และเฉลยแบบฝึกหัด อาจารย์ ดร. นรนิทิพย์  ฉลาดพจนพร

  AC 312 (H)  การบัญชีต้นทุน 2

 60133 CHI 2001 (H) 56/25 คู่มือภาษาจีน 3 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 60139 CHI 3101 50/25 ภาษาจีนระดับกลาง 1  อาจารย์สริกิมล  สริสิมัพนัธ์

  (CN 301)

 60084 CHI 3201 99/25 สุภาษิตจนี รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากลุ

  (CN 363)

 60082 CHI 4104 51/25 พฒันาการเขียนภาษาจนี รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากลุ

  (CN 441)

 60114 COH 3305 75/25 การป้องกนัและควบคมุโรค ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น

 60141 CVE 5401(L) 32/25 การส�ารวจภาคสนาม ผศ.ดร.เสรย์ี ตู้ประกาย  และคณะ

 60124 ECO 3501 82/25 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง รศ.ดร.เกษร  หอมขจร

    ประเทศ

 60108 EDA 4115 81/25 กฎและระเบียบปฏิบัติ รศ.อ�านวย  ทองโปร่ง

  (EA 415)  ในโรงเรียน

 60145 ENG 1001 72/25 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รศ.พัชรี  พลาวงศ์ และคณะ

  (EN 101)  และศัพท์จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน

 60130 EVM 3203 (L) 53/25 ปฏิบัติการมูลฝอย ผศ.ดร.เสรีย์  ตู้ประกาย

 60110 FDT 2301 99/25 การวิเคราะห์อาหาร รศ.ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล

 60122 FRE 4411 72/25 ภาษาฝรั่งเศสส�าหรับ รศ.จิณห์นิภา  ทาสุคนธ์

  (FR 472)  มัคคุเทศก์ 2

 60111 GAS 4601 80/25 ยูโด อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ

 60109 GEO 3400 52/25 พื้นฐานระบบสารสนเทศ ผศ.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์

  (GE 340)  ภูมิศาสตร์

 60086 GER 1002 (H) 44/25 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 ผศ.ดร.จินดา  ศรีรัตนสมบุญ

  GN 102 (H)

 60113 HED 4001 190/25 พฤติกรรมการสอนวิชาชีพ อาจารย์ ดร.เกษม  ชูรัตน์

    ครูสุขศึกษา 1

 60135 HRD 2101 62/25 หลักการพัฒนา ผศ.ดร.ดวงเดือน  จนัทร์เจรญิ

    ทรัพยากรมนุษย์

 60075 INB 3112 57/25 การติดต่อสื่อสารทาง รศ.ดร.ศิณีย์  สังขรัศมี

  (IB 313)  ธุรกิจระหว่างประเทศ 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                            ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

                                           



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 13.5   แห่งข้อบังคับ   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ.  2560  บญัญติัว่า  “กระบวนวิชาใดมีนักศึกษา 

ลงทะเบียนในภาคหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดสอน

กระบวนวิชาน้ันก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกระบวนวิชาบังคับที่นักศึกษาต้อง 

ลงทะเบียนเรียนเพื่อขอจบการศึกษาในภาคนั้นๆ” นั้น

 ปรากฏว่าในภาค 1 ปีการศึกษา  2560  มีกระบวนวิชาท่ีมีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 10 คน   ที่คณะต่างๆ  แจ้งงดสอน และกระบวนวิชาที่ไม่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  รวม 366 กระบวนวิชา

 ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาที่ได้ประกาศเปิดสอน 

ในภาค 1  ปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้   

APR3304 ATF3004 ATF3503 ATF3505 ATF4504 ATF4508

ATF4909 ATH4202 ATH4305 ATM2302 ATM3604 ATM3608

ATM3703 ATM3704 ATM4607 ATM4707 ATS1001 ATS4003

ATS4806 BID3201 BID3202 BID3401 BID3901 BID4501

BID4803 BID4901 BIO2702 BIO3401 BIO3704 BIO4202

BIO4301 BIO4801 BIT2003 BIT4503 BIT4600 BIT4603

BIT4607 BOT3101 BOT3301 BOT3901 BOT4702 BOT4901

CBE4106 CCH4101 CEC3215 CFR2202 CFR4102 CFR4210

CMS3353 CMS3900 CMS4602 CMS4709 CMS4710 CMS4711

CMS4712 CMS4713 CMS4714 CMS4715 CMS4718 CMS4805

CMS4808 CMS5102 CMS5201 COS2253 COS2263 COS4903

CSC2256 CSC3201 CSC3251 CSC3252 CSC3253 CSC3255

CSC4131 CSC4231  CSC4253 CSC4254 CTH4115 CTH4117

CTL4003 ECO3122 ECO3123 ECO4121 ECO4124 ECO4126

ECO4230 ECO4324 ECO4325 ECO4422 ECO4425 ECO4426

ECO4427 ECO4428 ECO4522 ECO4622 ECO4624 ECO4625

ECO4627 ECT2802 ECT3109 ECT3110 ECT3207 ECT3208

ECT3304 ECT3405 ECT3602 ECT3702 ECT3805 ECT3806 

ECT4002 ECT4413 ECT4507 ECT4508 ECT4509 ECT4807

ECT4809 EDA4139 EDF3125 EDS3204 EDS3210 EDS4208

EDS4209 ELT3108 ELT3153 ELT3155 ELT3156 ELT3203

ELT3251 ELT3252 ELT3253 ELT3305 ELT3306 ELT3307

ELT3352 ELT3355 ELT3357 ELT4203 ELT4303 ELT4304

ELT4307 ELT4309 ELT4454 ELT4605 ELT4607 ELT4900

ELT4903 ELT4950 ELT4951 ELT4952 ENV2250 ENV2251

ENV2604 ENV2650 ENV3150 ENV3250 ENV3251 ENV3405 

ENV3450 ENV3550 ENV3704 ENV3705 ENV3706 ENV3707

ENV3709 ENV3710 ENV3711 ENV3750 ENV3751 ENV3805

ENV3806 ENV3809 ENV3810 ENV3811 ENV3812 ENV4604 

ENV4703 ENV4704 ENV4705 ENV4706 ENV4707 ENV4710

ENV4713 ENV4714 ENV4716 ENV4750 ENV4751 ENV4804

ENV4805 ENV4806 ENV4809 ENV4850 ENV4851 ENV4907

FDT2202 FDT2204 FDT2205 FDT3102 FDT3206 FDT3207

FDT3306 FDT3353 FDT3354 FDT3402 FDT3406 FDT3453

FDT3901 FDT4707 GEO3104 GEO3105 GEO3107 GEO3602

GEO3604 GEO4203 GEO4900 GRK3101 HEC3011 HEC4409

HED4170 HED4180 HED5002 HED5004 HET3010 HET3012

HET3105 HET5004 HPR2111 HRM4323 HRM4327 INT1150

INT3110 INT4108 INT4150 LAW3058 LAW4011 LAW4082

LIS2259 MCS4901 MCS4902 MCS4903 MCS4904 MGT3411 

MGT3412 MIC3302 MIC3806 MIC3901 MIC4101 MIC4501

MIC4503 MIC4804 MMR1001 MMR1002 MMR2001 MMR2002

MTH2108 MTH3307 MTH3602 MTH3605 MTH4303 MTH4405

MTH4407 MTT2201 MTT3108 MTT3109 MTT3204 MTT3208

MTT3209 MTT3301 MTT3302 MTT3303 MTT3304 MTT3401

MTT3402 MTT3403 MTT3404 MTT3405 MTT3406 MTT3553

MTT3556 MTT4101 MTT4305 MTT4401 MTT4407 MTT4501

MTT4502 MTT4601 MTT4602 MTT4603 MTT4701 MTT4702

MTT4703 MTT4704 MTT4705 MTT4801 MTT4802 MTT4804

MTT4805 MTT4806 MTT4901 MTT4903 OPR3303 OPR3305

OPR3307 OPR4104 PED5122 PED5133 PHY2101 PHY2259

PHY2407 PHY3209 PHY3305 PHY3306 PHY3801 PHY4304

PHY4402 PHY4503 PHY4953 PHY4954 PHY4955 PSY3203

PSY3205 PSY4597 PSY4598 REC2111 RUS3706 RUS4406

SBM3307 STA4305 TOM4203 VAG3302 VAG4303 VAG4304

VEM5002 VEM5006 VEM5007 VEN1201 VEN2202 VEN2203

VEN2204 VEN3101 VEN3102 VEN3205 VEN3206 VEN3207

VEN3303 VEN4001 VEN4002 VEN4304 VID3206 VID4304

VNC1201 VNC3206 VNC3207 VNC4209 VNC4306 VNC4310

VNM2001 ZOO3402 ZOO3804 ZOO3805 ZOO4201 ZOO4302

ZOO4406 ZOO4407 ZOO4408 ZOO4802 ZOO5401 ZOO5402

 ฉะน้ัน ให้นกัศึกษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในกระบวนวชิาดังกล่าว  ไปสับเปลีย่น

เป็นกระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปลี่ยนน้ัน  หรือ

ไปติดต่อขอเงนิค่าหน่วยกิตคนืได้ ทีฝ่่ายลงทะเบียนเรยีนและจดัสอบ ส�านักบรกิาร- 

ทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (สวป. ช้ัน6) ภำยในวนัอำทติย์ที ่29 ตลุำคม 2560 

หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่น

ด�าเนินการแทน  พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย

งดสอนกระบวนวิชา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

นำนำสำระประชำคมอำเซียน (ต่อจำกหน้ำ 6)

โดยเฉพาะการดึงเม็ดเงิน FDI และยุทธศาสตร์ Vietnam Silicon Valley 

โดยได้เกาหลีใต้เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ทั้งยังตั้งเป้าให้เมืองดานังเป็น Smart City 

และศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนอีกด้วย

 แม้ตลาดแรงงานท่ีมีอยูค่่อนข้างมากโดยมสัีดส่วนแรงงานสงูถงึ 53 ล้านคน 

จากจ�านวนประชากร 90 ล้านคน แต่ค่าจ้างขั้นต�่าถูกปรับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที ่

ทักษะของแรงงานมีฝีมือยังต�่า อย่างไรก็ตาม การเติบโตของชนชั้นกลางและ

เศรษฐกิจขยายตัว อันเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ 

 อุปสรรคหลัก คอื กฎระเบยีบทีมี่การเปลีย่นแปลงบ่อยทีสุ่ดในกลุม่ CLMV 

เน่ืองจากระบบราชการของเวียดนาม รัฐบาลท้องถิ่นมีอ�านาจในการตัดสินใจ 

อนมัุติและยกเลกิโครงการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านรฐับาลกลาง ท�าให้เกดิเหตุการณ์ 

ยกเลิกพื้นท่ีอุตสาหกรรม หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนก�าหนดได้ง่าย ๆ เช่น 

เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษลาวบาว (Lao Bao) ที่มีอายุสัมปทาน 15 ป ี

แต่เปิดได้เพยีง 10 ปีกถู็กยกเลกิไป เพยีงเพราะไม่ได้รบัการตอบรบัจากนกัลงทนุ 

เท่าท่ีคาดหวงั  รวมถงึปัญหาการเวนคนืท่ีดินหลงัจากให้ใบอนญุาตสัมปทานนักลงทนุ 

 ไม่เพียงแต่เอกชนในไทยหรือจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่เริ่มขยับขยาย 

มองหาลูท่างใหม่อย่างจรงิจังแล้ว  กลุม่ประเทศ CLMV ยงัดึงดูดประเทศนอกอาเซียน 

อกีด้วย เพราะการจะเข้าไปท�าธุรกจิในกลุม่ประเทศ CLMV จะเป็นเรือ่งยากล�าบาก 

และเต็มไปด้วยอปุสรรคท่ีต้องฝ่าฟัน แต่ความส�าเร็จและผลประโยชน์ทีภ่าคเอกชน 

เลง็เหน็ก็หอมหวานเกินกว่าท่ีจะปล่อยให้หลดุมือไป ถงึแม้ว่าปรมิาณของผลตอบแทน 

จะไม่ได้มีจ�านวนมากมายมหาศาล แต่หากผูป้ระกอบการไทยท่ีมีศักยภาพแต่ยงัคง 

นิง่เฉยเหมือนแต่ก่อน ก็คงเห็นทีจะล�าบากอย่างแน่นอน



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม 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

เศรษฐศำสตร์ 101 (ต่อจำกหน้ำ 5)

 ปัญหากคื็อการจงูใจน้ันต้องใช้เงิน คือจ่ายเงินจ้าง

ให้เกษตรกรยอมลดการผลิต โดยกว่าที่รัฐสภาจะ 

ออกกฎหมายให้รัฐบาลด�าเนินมาตรการเช่นนี้ได้นั้น 

เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกหรือท�าการผลิตไปแล้ว  ซึ่งถ้า 

เป็นพชื การแก้ปัญหากไ็ม่ยุง่ยากเท่าไหร่คือไถทิง้ไปเลย 

แต่กรณีของสุกรซ่ึงเป็นผลผลิตปศุสัตว์เพยีงอย่างเดียว

ในกลุ่มสินค้าท่ีรัฐบาลจะช่วยเหลือนี้นั้น การจะลด 

ปรมิาณผลติทัง้ ๆ ทีผ่ลติไปแล้วมีทางเดียวคอืฆ่าแล้วฝัง 

เพื่อไม่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด นอกจากนั้นแม้ว่า

ตามกฎหมายจะไม่ระบุถึงปศุสัตว์ อีกอย่างหนึ่งคือ

วัวไว้ด้วย แต่รัฐบาลก็พยายามลดอุปทานลงเช่นกัน 

สรปุกคื็อในปี 2476 น้ันรฐับาลสหรฐัฯ ฆ่าสกุรท้ิงไป 

6 ล้าน 1 แสนตัว และฆ่าวัวทิ้งไปด้วยอีก 8 ล้าน  

3  แสนตัว แต่...อนจิจา ปัญหานีแ้ก้ได้แค่ชัว่คราวเท่าน้ัน

และรัฐบาลหมดเงินไปมหาศาล  สาเหตุหลักของ 

ความล้มเหลวเป็นเพราะว่าเกษตรกรเม่ือสัญญา 

จะลดพื้นท่ีปลูกลงแล้วกลับใช้เทคโนโลยีช่วยท�าให้

ผลผลิตไม่ลดแม้พื้นที่เพาะปลูกจะน้อยลงก็ตาม 

เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะใช้มาตรการท�านองนี ้

ก็ระวังเกษตรกรประเภทศรีธนญชัยเอาไว้ก็แล้วกัน

  โอกาสนี้ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

ครั้งนี้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในปัจจุบันต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

และหน่ึงในโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีดี 

คือ การสร้างระบบคมนาคมท่ีดี มีประสิทธิภาพจะช่วย

สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ

เกิดความคล่องตัวและมีความเจริญเติบโต 

 ท้ังน้ี รูปแบบของการคมนาคมขนส่งท่ีดี จะต้องมี

ต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่งต่อหน่วยราคาถูก 

มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ฉะน้ัน รูปแบบ 

การขนส่งด้วยระบบขนส่งทางรางจึงมีความเหมาะสม

และได้รับความนิยมอย่างมาก การพัฒนาระบบขนส่ง

ทางรางท่ีดี มีประสิทธิภาพเป็นโครงข่ายไปยังทิศต่างๆ 

ท่ีช่วยกระจายความเจริญ เกิดการสร้างเมือง สร้างชุมชน 

ขยายระบบเศรษฐกิจไปยังพ้ืนท่ีห่างไกล สร้างรายได้ให้แก่ 

ประชาชนในท้องถ่ิน  และลดปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

  ดังนั้น อธิกำรบดี ม.ร.ได้เห็นถึงความส�าคัญ

ของระบบการขนส่งทางราง ซ่ึงในปัจจุบันเป็นระบบ

ท่ีได้รับความนิยม มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัย 

ผู้ท่ีดูแลโครงการจะต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและ 

เทคโนโลยีช้ันสูง จึงได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จัดท�าหลักสูตรให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง

ทางราง โดยหลักสูตรน้ีเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ 

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบขนส่งทางราง ความรู้ทางวิศวกรรม 

เทคโนโลยี ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ การบริหาร

และการจัดการระบบการเดินรถ งานด้านความปลอดภัย 

การซ่อมบ�ารุง กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

และอสังหาริมทรัพย์โดยรอบ เพ่ือรองรับธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับระบบขนส่งทางระบบรางของประเทศต่อไป

  ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิกำรบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับสมาคม 

วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นประวัติศาสตร์ 

ของรามค�าแหงวันหน่ึงท่ีได้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

กับองค์กรระดับประเทศเพื่อให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง เพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านคมนาคม และพัฒนาความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม

ทางระบบขนส่งทางรางของไทย   ซึ่ง ม.รามค�าแหง

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีจะเดินหน้า 

พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมให้ความรู้ท้ังทางทฤษฎี 

และปฏิบัติด้านวิศวกรรมขนส่งทางราง เพื่อผลักดัน 

และสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านน้ีให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้ทันที และเป็นท่ีต้องการในอุตสาหกรรมและบริการ

ขนส่งทางรางในปัจจุบันและอนาคต

 ขณะท่ี นำยดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรม

ระบบขนส่งทางรางไทย กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงท่ีให้โอกาสสมาคมฯ ได้เข้ามาร่วมผลิตบุคลากร 

เพ่ือออกไปพัฒนาด้านคมนาคมของประเทศ ด้วยศักยภาพ

ทางวิชาการและการศึกษาของ ม.รามค�าแหง เชื่อว่า

จะสามารถผลักดันให้การเรียนด้านวิศวกรรมระบบ

ขนส่งทางรางเป็นท่ีสนใจและเอื้ออ�านวยต่อการ

พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน�าไปสู่การ

พัฒนาด้านคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป 

ม.ร. ร่วมกับ วศรท.ฯ (ต่อจำกหน้ำ 12)

ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (รวมอาหาร  

ของว่าง เครือ่งด่ืม และเอกสารประกอบการบรรยาย) 

รับจ�านวนจ�ากัด 100 คน และผู้ผ่านการอบรมครบ 

ตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร  สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมโทร. 037-454-096, 081-905-3699

ม.ร. จัดอบรมฯ (ต่อจำกหน้ำ 12)

ส�ำนักงำนเขตบำงกะปิฯ (ต่อจำกหน้ำ 12)

   ทั้งนี้ ขั้นตอนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถ่ายทอดสดจาก

พระราชพิธี ที่ท้องสนามหลวงทางโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัตรงั บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวชิาการระหว่างเครอืข่ายฯ “TrangUnet” ครัง้ที ่ 2 

 ร่วมกับ  7  สถาบันอดุมศึกษา และ  2  องค์กรภาคเอกชน 

ในจังหวดัตรงั โดยมีนำยศริพัิฒ พัฒกลุ ผูว่้าราชการ 

จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน มีคณะผู้บริหาร 

ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

และมีนำยชวน หลกีภยั อดีตนายกรฐัมนตร ีปาฐกถาพเิศษ 

หัวข้อ “ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 

พัฒนาประเทศ” เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2560  

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  ตรัง 

อ�าเภอห้วยยอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง และ 

องค์กรภาคเอกชน 2 แห่งในจังหวัดตรัง ได้แก ่

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สถาบันการ-

พลศึกษา วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

ภูเก็ต (ห้องเรียนจังหวัดตรัง) สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดตรัง และหอการค้าจังหวัดตรัง

ร�มฯตรัง ร่วมมือท�งวิช�ก�ร

ระหว่�งเครือข่�ยฯ “TrangUnet”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๘) วันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

คณะธุรกิจการบริการ ม.รามคำาแหง

เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ถึง 31 ต.ค.นี้

(อ่านต่อหน้า 11)

 บรรยายพิเศษ  อำจำรย์จตุพล  ชมภูนิช นักพูด- 

ชื่อดัง ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร. เป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ “แนะแนวอย่างไรให้ถูกใจ Gen Z”

ในการสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา 

คร้ังท่ี 13 จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบรหิารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจ้าง 

และการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง” โดยมี ผูท้รงคุณวฒุ ิจากกรมบญัชกีลาง 

กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8 - 9 

พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 16.30 น. ณ สำขำ-

วิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปรำจีนบุรี 

เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความส�าคัญของวิธีการ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ตลอดจน

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างถกูต้อง มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด 

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ

 ส�าหรับ หัวข้อที่ฝึกอบรม ได้แก่ 1) ความรู ้

ทัว่ไปเกีย่วกบั พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิาร-

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่ออกตาม 

พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

2) กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

3) การจัดท�าสัญญา การบริหารสัญญาและการ

ตรวจรับพัสดุ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ประกอบการ 5) การทิ้งงาน 6) ความเสี่ยง

เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารงานพสัดุ และ 

7)  กรณศึีกษา  และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูส้นใจสมัครได้ต้ังแต่บดัน้ี - 7 พฤศจกิายน 2560 

ทีส่าขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติจังหวดัปราจีนบุร ี

สำานักงานเขตบางกะปิ เชิญประชาชน
ถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9

ม.ร. จัดอบรม “การจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่” ที่ จ.ปราจีนบุรี

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ลงนาม

ร่วมกับนำยดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคม

วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ในการ

ท�าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้านความร่วมมือ 

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

และสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย 

(วศรท.) โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชำล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำงเกษรำภรณ์ กังสมุทร อุปนายกวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และนำยวัฒนำ 

สมำนจิตร กรรมการวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  

ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ ค ณ ะ ธุ ร กิ จ ก า ร บ ริ ก า ร 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม ่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ- 

อตุสาหกรรมบรกิาร วชิาเอกการจัดการการท่องเท่ียว

และการบริการ และวิชาเอกโลจิสติกส์ ใน 4 จังหวัด 

โดยสามารถเลอืกเรยีนได้ทีส่าขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

และกรุงเทพมหานคร  (วิทยาเขตบางนา) โดยเรียน 

วนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.00 น. เวลาเรยีน 3 ปี 

และสามารถเทยีบโอนหน่วยกติได้  (ผูส้�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี เทียบโอนได้ 60-81 หน่วยกิต และ

ผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับอนุปรญิญา หรอื ปวส. เทียบโอน 

ได้ 45 - 51 หน่วยกิต) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

160,000 บาท (แบ่งช�าระ 8 งวด) เปิดรับสมัครตั้งแต่

บัดนี้ - 31 ตุลำคม 2560 

 ผู้สนใจสามารถแจ้งความจ�านงได้ที่ สาขา- 

วิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ 

และวทิยาเขตบางนา โทร. 055-615568-9,088-278-8904,  

090-350-2125 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

http://www.facebook.com/sim.ru.skt

ม.ร.รับนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 

การจัดการโลจิสติกส์ ถึง 30 ต.ค.นี้

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดรบัสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจบรกิาร วชิาเอกการจดัการ 

โลจิสติกส์ (ภาคพเิศษ) ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

รุ่นที่  4/2 จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 

17.30 - 21.30 น. (นอกเวลาราชการ) และกลุ่มที่ 2 

เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าลงทะเบียนการศึกษา

ตลอดหลกัสตูร พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรฐั-

ประชาชนจีน 169,000.- บาท (แบ่งช�าระ 8 งวด) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bba- 

logistics.ru.ac.th  และสมัครด้วยตนเองได้ต้ังแต่ 

บัดนี ้ - 30 ตุลำคม 2560 ทีส่�านกังานโครงการฯ ชัน้ 4  

ภาควชิาอตุสาหกรรมการบรกิาร คณะบรหิารธุรกจิ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 097-124-6504, 

097-124-6531

 ส�านักงานเขตบางกะปิ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และประชาชนทั่วไป ร่วม

ถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560  

ณ วัดเทพลีลา ซอยรามค�าแหง 39 และบริเวณซุ้ม 

ถวายดอกไม้จันทน์ ลานหน้าอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

 ส�าหรับ ข้ันตอนกำรถวำยดอกไม้ จันทน์   

เวลำ 09.00 น. เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ 

ถึงเวลาประมาณ 16.30 น. จะหยุดพักในช่วงท่ีสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เสด็จพระราชด�าเนินท่ีพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 

หลังจากนั้นจะเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์ได้อีกครั้ง 

เวลา 18.30-22.00 น. (หลังจากท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�าเนิน-

ข้ึนบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  

และให้ผู้ท่ีได้รับเชิญข้ึนถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

ถวายดอกไม้จันทน์ แล้วเสร็จ) เวลำ 22.00 น.  

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯจริง จากนั้นเริ่มน�า

ดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ พระเมรุวัดเทพลีลา 

ม.ร.ร่วมกับ วศรท. เตรียมเปิดห้องเรียน “วิศวกรรมขนส่งทางราง”

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)


