มหาวิิทยาลััยรามคำแหงขอแสดงความยิินดีีกัับ ศาสตราจารย์์ ดร.สุุมาลีี วงษ์์วิิฑิิต
ศาสตราจารย์์ประจำคณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ในโอกาสเข้้ารัับรางวััลอาจารย์์ดีีเด่่น
กองทุุนเอกิ้้�น เลาเกเซ่่นอนุุสรณ์์ ประจำปีี 2564 จากสมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ
วลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี ในพิิธีพี ระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ ผู้้ � ส ำเร็็ จ การศึึ ก ษาจากมหาวิิ ท ยาลัั ย สงขลานคริิ น ทร์์ ประจำปีี ก ารศึึ ก ษา 2563 เมื่่� อ วัั น ที่่�
11 พฤษภาคม 2565 ณ ศููนย์์ประชุุมนานาชาติิฉลองสิิริิราชสมบััติิครบ ๖๐ ปีี มหาวิิทยาลััย
สงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่ อำเภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา
		
			
ศ.ดร.สุุมาลีี วงษ์์วิิฑิิต เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านการสอนในระดัับ
		
ปริิญญาตรีี โทและเอก มีีผลงานด้้านตำราและบทความรวมถึึงเอกสารประกอบ
		
การบรรยายชั้้น� ปริิญญาโทและปริิญญาตรีีคณะนิิติศิ าสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
		
มากกว่่า 20 เรื่่อ� ง มีีผลงานวิิจัยั 37 เรื่่อ� ง ได้้รับั การยอมรัับให้้เป็็นที่่�ปรึึกษาในงานวิิจัยั
		
เป็็นคณะทำงานยกร่่างกฎหมายเกี่่ย� วกัับทรััพย์์สินิ ทางปััญญาและกฎหมายละเมิิด

อธิิการบดีี ม.ร. ได้้รับั แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ ก.พ.อ.

ม.ร.-กรมพระธรรมนููญ
จััดโครงการศึึกษาประวััติิศาสตร์์กฎหมาย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการข้้าราชการพลเรืือนในสถาบัันอุุดมศึึกษา (ก.พ.อ.)
ตั้้�งแต่่บััดนี้้�เป็็นต้้นไป
ตามประกาศกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม เรื่่อ� ง แต่่งตั้้ง�
อธิิการบดีีสถาบัันอุุดมศึึกษาเป็็นกรรมการข้้าราชการพลเรืือนในสถาบัันอุุดมศึึกษา
แทนตำแหน่่งที่่�ว่่าง เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤษภาคม 2565

คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง ร่่วมกัั บ
กรมพระธรรมนููญ โดย ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง และ พลเอก ประชาพััฒน์์
วััจนะรััตน์์ เจ้้ากรมพระธรรมนููญ เป็็นประธานในพิิธีเี ปิิด “โครงการ
ศึึกษาประวััติศิ าสตร์์กฎหมายเกี่่ย� วกัับกระบวนการยุุติธิ รรมและการ
ลงโทษ” อัันเป็็นความร่่วมมืือตามบัันทึึกข้อ้ ตกลง (อ่่านต่่อหน้้า 2)

ม.ร. ลงนามร่วมมือกับบริษทั อาร์ อี ไอ ซอฟแวร์ จ�ำกัด
มุง่ ขยายโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการวิจยั
ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ลงนามข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับ
Mr.PARTHA PRATIM PRADHAN กรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั อาร์์ อีี ไอ ซอฟแวร์์ จำกััด ในการร่่วมกััน
พััฒนาและสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�ต่า่ ง ๆ เพื่่อ� ให้้เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� งและยั่่ง� ยืืน โดยเฉพาะ
ในสายงานวิิศวกรรมโยธา โดยมีี ผศ.ดร.กรกช ทวีีสินิ คณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ร่่วมเป็็นสัักขีพี ยาน
เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้้องประชุุม 1 ชั้้�น 2 คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๘

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

ในฉบัั บ
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ม.ร. ยิินดีีนัักกีีฬารามฯ
คว้้าเหรีียญรางวััล
“ฮานอยเกมส์์ ”

๒

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ม.ร.-กรมพระธรรมนููญ จััดโครงการฯ

ม.ร. ลงนามร่่วมมืือกัับบริิษััท อาร์์ อีี ไอ ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

(ต่่อจากหน้้า 1)

โอกาสนี้้� อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง มีีวิสัิ ยั ทััศน์์ที่่จ� ะมุ่่�งขยายโอกาสทางการศึึกษา
เพื่่�อพััฒนาคนให้้พััฒนาประเทศ โดยมีีพัันธกิิจด้้าน
การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการวิิจััย และพััฒนางาน
สร้้างสรรค์์ เพื่่�อนำไปใช้้ประโยชน์์ด้้านการบริิการ
ทางวิิชาการแก่่สัังคม รวมทั้้�งมีีเป้้าหมายที่่�จะนำ
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการศึึกษา เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมพััฒนาหลัักสููตร พััฒนางาน
ตามพัันธกิิจของ ม.รามคำแหง เพื่่อ� ให้้มหาวิิทยาลััย
ก้้ า วสู่่�องค์์ ก รแห่่ ง การเรีี ย นรู้้ � เป็็ น ที่่� พึ่่� ง พาของ
ประชาชน และเพื่่�อพััฒนาชีีวิิตให้้ยั่่�งยืืน
“ปััจจุุบัันการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ต่่างๆ เข้้ามามีีบทบาทที่่�สำคััญมากต่่อการเรีียนรู้้�
และการพััฒนางานด้้านต่่างๆ โดยเฉพาะการศึึกษา
ในยุุคสัังคมออนไลน์์ มีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้อง
ส่่ ง เสริิมให้้ ค ณาจารย์์ บุุ ค ลากร และนัั ก ศึึ ก ษา

ได้้ รัั บ การพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้ � ท างเทคโนโลยีี
ในสาขาที่่�เกี่่ยว
� ข้้องอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้เป้้าหมาย
สัั ม ฤทธิ์์� ผ ลอย่่ า งมีี ป ระสิิทธิิภาพ จึึ ง ต้้ อ งอาศัั ย
ความร่่วมมืือจากองค์์กรทั้้�งภายในและภายนอก
มหาวิิทยาลััย ที่่�มีคี วามเชี่่ยวช
� าญและประสบการณ์์
เชี่่ยวช
� าญเฉพาะ มาร่่วมมืือกัันพััฒนาและสนัับสนุุน
องค์์ความรู้้�ต่่างๆ ร่่วมกััน โดยบริิษััท อาร์์ อีี ไอ
ซอฟแวร์์ จำกัั ด ได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึ ง ความสำคัั ญ ของ
การพััฒนาการศึึกษา โดยเฉพาะในสายงานทาง
วิิศวกรรมโยธา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ม.รามคำแหง
ซึ่่�งการร่่วมลงนามความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้� จะเป็็น
ก้้าวแรกของการพััฒนาความร่่วมมืือให้้เกิิดผล
สััมฤทธิ์์�ที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต”

อาจารย์์ ม.รามฯ ได้้รัับรางวััล
“นัักบริิหารดีีเด่่นแห่่งปีี”

อาจารย์์เจษฎา อธิิพงศ์์วณิิช ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการพิิเศษ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เข้้ารัับ
รางวัั ล นัั ก บริิ ห ารดีี เ ด่่ น แห่่ ง ปีี ประจำปีี 2565 สาขาการบริิหารจััดการ โดยได้้รัับโล่่รางวััลและ
ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ จาก พลอากาศไพบููลย์์ คุ้้ม� ฉายา องคมนตรีี กรรมการและรองเลขาธิิการมููลนิิธิพิ ระดาบส
ในโครงการหนึ่่�งล้้านกล้้าความดีีตอบแทนคุุณแผ่่นดิิน จััดโดยมููลนิิธิเิ พื่่อ� สัังคมไทย เมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤษภาคม
2565 ณ หอประชุุมกองทััพอากาศ
อนึ่่�ง รางวััล “นัักบริิหารดีีเด่่นแห่่งปีี 2565”มอบให้้แก่่บุคุ คลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ ป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามสามารถ
นำความรู้้ � ไ ปปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง มีี วิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ที่่� เ ป็็ น เลิิ ศ ในการบริิหารงานกิิจการต่่างๆ ให้้สำเร็็จ โดยอาศััย
ความรู้้� ความสามารถของตนเองและความร่่วมมืือของผู้้�อื่น่� ประพฤติิตนอยู่่�ในกรอบของคุุณงามความดีี
มีีคุณ
ุ ธรรมจริิยธรรม อีีกทั้้ง� มีีการตอบแทนคุุณแผ่่นดิินในรููปแบบต่่างๆ สมควรยกย่่องให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
ต่่อสัังคมและสาธารณชนสืืบไป

ด้้านวิิชาการร่่วมกััน ในการนำจุุดเด่่นของการผลิิต
บััณฑิิตด้้านกฎหมายมาบููรณาการสาระความรู้้�ด้า้ น
ศิิลปะและวััฒนธรรม ประวััติศิ าสตร์์ และความเป็็นไทย
เมื่่� อ วัั น ที่่� 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ อุุ ท ยาน
ประวััติศิ าสตร์์สงครามเก้้าทััพ มณฑลทหารบกที่่� 17
จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี และกองพลทหารราบที่่� 9
ค่่ายสุุรสีีห์์ ตำบลลาดหญ้้า อำเภอเมืือง จัังหวััด
กาญจนบุุรีี ทั้้�งนี้้�มีี รองศาสตราจารย์์ ดร.ฐากููร
ศิิริยุิ ทุ ธ์์วัฒ
ั นา คณบดีีคณะนิิติศิ าสตร์์ รองผู้้�บัญั ชาการ
กองพลทหารราบที่่� 9 ค่่ายสุุรสีีห์์ คณะผู้้�บริิหาร
และนัักศึึกษา ม.ร. เข้้าร่่วมโครงการฯ ในครั้้�งนี้้�

สถาบัันศิิลปวััฒนธรรมฯ ม.ร.
จััดโครงการ ลานศิิลปวััฒนธรรม
5 ทศวรรษ
สถาบัันศิิลปวััฒนธรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดโครงการ ลานศิิลปวััฒนธรรม
5 ทศวรรษ ประกอบไปด้้วย การถวายภััตตาหารเช้้า
แก่่พระสงฆ์์ 9 รููป ตัักบาตรพระสงฆ์์ 9 รููป และพิิธีี
เจริิญพระพุุทธมนต์์ สวดคาถามหาจัักรพรรดิิ ณ ห้้องศัักดิ์์�
ผาสุุขนิิรัันต์์ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหง
ในวัันที่่� 14 มิิถุนุ ายน, 21 กรกฎาคม, 26 สิิงหาคม
และวัันที่่� 9 กัันยายน 2565 ตามกำหนดการต่่อไปนี้้�
06.30 – 07.00 น.
ถวายภััตตาหารเช้้าพระสงฆ์์ 9 รููป ณ ห้้องสโมสร
07.00 – 08.00 น.
พระสงฆ์์ 9 รููป ออกบิิณฑบาต บริิเวณด้้านข้้างอาคาร
หอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช อาคารศิิลาบาตร
08.00 – 10.00 น.
การจััดพิิธีเี จริิญพุุทธมนต์์ สวดคาถามหาจัักรพรรดิิ
ณ ห้้ อ งศัั กดิ์์� ผาสุุ ข นิิ รัั น ต์์ อาคารหอประชุุ ม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
ผู้้�สนใจสามารถเข้้าร่่วมโครงการได้้ตามวััน
และเวลาดัังกล่่าว
หมายเหตุุ: การดำเนิินโครงการอาจมีีการเปลี่่ย� นแปลง
ตามมาตรการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

ม.ร. ยิินดีีนัักกีีฬารามฯ คว้้าเหรีียญรางวััล
การแข่่งขัันซีีเกมส์์ ครั้้�งที่่� 31 “ฮานอยเกมส์์ ”

๓

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ขอแสดงความยิินดีีกัับนัักกีีฬาแบดมิินตััน ตะกร้้อ และว่่ายน้้ำ ทีีมชาติิไทย จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
คว้้า 5 เหรีียญทอง 3 เหรีียญทองแดงให้้กัับประเทศไทย ในการแข่่งขัันกีีฬาซีีเกมส์์ ครั้้�งที่่� 31 “ฮานอยเกมส์์” ประเทศเวีียดนาม เมื่่�อวัันที่่� 12 -23
พฤษภาคม 2565
โอกาสนี้้� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง กล่่าวว่่า
ขอแสดงความยิินดีีกัับนัักกีีฬาแบดมิินตััน ตะกร้้อ และว่่ายน้้ำ ที่่�ได้้ทำผลงานอย่่างดีีเยี่่�ยม สามารถคว้้า
เหรีียญรางวััลให้้กัับประเทศไทยได้้สำเร็็จ ซึ่่�งผมได้้ติิดตามการแข่่งขัันกีีฬาซีีเกมส์์มาตลอด และร่่วมส่่งกำลัังใจ
ให้้กับั นัักกีฬี ารามคำแหง ขอขอบคุุณทุุกคนที่่�ได้้ทำหน้้าที่่�ของนัักกีฬี าอย่่างเต็็มความสามารถ สร้้างความภาคภููมิิใจ
และสร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับประเทศไทย
สำหรัับนัักกีีฬาทีีมชาติิไทยจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง คว้้า 5 เหรีียญทอง 3 เหรีียญทองแดง ดัังนี้้�

เหรีียญทอง กีีฬาแบดมิินตััน ประเภททีีมชาย
เหรีียญทอง 3 เหรีียญ กีีฬาตะกร้้อ ประเภททีีมเดี่่�ยวหญิิง
ทีีมชุุดหญิิง และทีีม 4 คนหญิิง

จาก นายสิิทธิิคมน์์ ธรรมศิิลป์์ นายวชิิรวิิทย์์ โสทน และ
นายธนดล พัันธ์์พานิิช นัักศึึกษาคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
		
เหรีียญทอง กีีฬาแบดมิินตััน ประเภททีีมหญิิง

จากนางสาวอติิ ก านต์์ คงแก้้ว นัั กศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี
ภาควิิชาพลานามััย คณะศึึกษาศาสตร์์ นางสาวนิิสา ธนะอรรถวุุฒิิ และ
นางสาวมััสยา ดวงศรีี ศิิษย์์เก่่าภาควิิชาพลานามััย คณะศึึกษาศาสตร์์
และผู้้�ฝึึกสอนกีีฬามหาวิิทยาลััย
เหรีียญทองแดง 3 เหรีียญ กีีฬาว่่ายน้ำำ��

จากนายต้้นน้้ำ กัันตีีมููล นัักเรีียน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนสาธิิต
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ฝ่่ายมััธยม
ประเภทฟรีีสไตล์์ 1500 เมตร ด้้วยเวลา
15:33.54 นาทีี ทำลายสถิิติปิ ระเทศไทย
กลุ่่�ม 1
ประเภทผลััดฟรีีสไตล์์ 4x100 เมตร ชาย
ด้้วยเวลา 03:24.28 นาทีี ทำลายสถิิติิ
จาก นางสาวศุุภนิิดา เกตุุทอง และ นางสาวลัักษิิกา กััลป์์ละหะ ประเทศไทย
นัักศึึกษาคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ประเภทผลััดผสม 4x100 เมตร ชาย
ด้้วยเวลา 03:43:67 นาทีี ทำลายสถิิติิประเทศไทย
นอกจากนี้้� ยัังสามารถทำลายสถิิติิประเทศไทย กรรเชีียง 100 เมตร กลุ่่�มทั่่�วไป และกลุ่่�ม 1 หลัังออกตััวเป็็นคนแรกและทำเวลาได้้
56:80 วิินาทีี
กรรเชีียง 100 เมตร ชาย อัันดัับ 4 ทำลายสถิิติิประเทศไทยรุ่่�นทั่่�วไปและกลุ่่�ม 1 ด้้วยเวลารอบชิิงชนะเลิิศ 56.99 และรอบคััดเลืือก
56.88 วิินาทีี
กรรเชีียง 200 เมตร อัันดัับ 5 ทำลายสถิิติิประเทศไทยกลุ่่�ม 1 ด้้วยเวลา 2:02:96 นาทีี
		

๔

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา

วิิธีีการขอคืืนเงิินค่่าลงทะเบีียนเรีียน
และค่่าบำำ�รุุงการศึึกษา
ถาม:	ดิิฉันั ขอจบในภาค 2/2564 อยากสอบถามว่่า
1. ในการสอบภาค 2/2564 มีีวิิชาที่่�ไม่่มั่่�นใจ
ในการสอบ จึึงได้้ลงทะเบีียนเรีียนกัันไว้้ในภาคฤดููร้้อน/
2564 ซึ่่�งเป็็นคนละวิิชากัับที่่�ได้้ลงไว้้ในภาค 2/2564
สามารถทำได้้หรืือไม่่ และสามารถขอเงิินคืืนกรณีีขอจบ
ได้้หรืือไม่่
2. ถ้้าขอเงิินคืืนได้้จะได้้ทั้้�งค่่าหน่่วยกิิตและ
ค่่าบำรุุงหรืือไม่่
3. กรณีีต้้องการขอเงิินคืืนจะต้้องดำเนิินการ
อย่่างไร
ตอบ: 1. นัักศึกึ ษาสามารถนำวิิชาอื่่น� เพื่่อ� ลงทะเบีียน
กัันไว้้กรณีีที่่�ไม่่มั่่�นใจในการสอบของภาคก่่อนหน้้านี้้�ได้้
ถ้้าเป็็นกระบวนวิิชาที่่�คณะกำหนดให้้ลงทะเบีียนเรีียน
หรืือให้้เลืือกวิิชาอื่่�นลงทะเบีียนแทนได้้ตามโครงสร้้าง
หลัักสููตรที่่�กำหนดไว้้ แต่่ไม่่สามารถขอคืืนเงิินกรณีี
ขอจบการศึึกษา เนื่่�องจากเป็็นการลงทะเบีียนกัันไว้้
คนละกระบวนวิิชากัับที่่�ได้้ลงทะเบีียนเรีียนไว้้ในภาคก่่อน
2. นัักศึกึ ษาที่่�ขอจบการศึึกษามีีสิทิ ธิิขอคืืนเงิิน
ค่่าลงทะเบีียนเรีียนกรณีีลงทะเบีียนกระบวนวิิชาซ้้ำไว้้
(วิิ ช าเดีี ย วกัั น ) เพราะยัั ง ไม่่ รู้้ �ผล สอบของภาคก่่ อ น
ต่่อมารู้้�ผลว่่าสอบได้้ครบหลัักสููตรมีีสิิทธิิขอคืืนเงิิน
กรณีี ข อจบการศึึ ก ษาทั้้� ง ค่่ า หน่่ ว ยกิิ ต และค่่ า บำรุุ ง
มหาวิิทยาลััยฯ
3. การขอคืืนเงิินกรณีีจบการศึึกษา นัักศึกึ ษา
จะต้้องนำใบเสร็็จรัับเงิินฉบัับจริิงของภาคที่่�ต้้องการ
ขอคืืนเงิินพร้้อมสำเนา และใบรัับรองสภาฯ ไปยื่่น� คำร้้อง
ขอคืืนเงิินที่่� อาคาร สวป. ชั้้�น 6 ฝ่่ายลงทะเบีียนเรีียน
และจััดสอบฯ ดำเนิินการให้้แล้้วเสร็็จภายใน 3 เดืือน
นัับแต่่วัันที่่�สภามหาวิิทยาลััยอนุุมััติิสำเร็็จการศึึกษา
มิิฉะนั้้�นมหาวิิทยาลััยจะไม่่คืืนเงิินให้้

การสมััครใหม่่ ในกรณีีหมดสถานภาพ
การเป็็นนัักศึึกษา Pre-degree
ถาม:	ดิิฉัันเคยเรีียนพรีีดีีกรีีตั้้�งแต่่ยัังไม่่จบ ม.ปลาย
แล้้วได้้ไปสอบแค่่เพีียง 1 เทอม แต่่ด้ว้ ยสถานการณ์์โควิิด
ในตอนนั้้�นก็็ไม่่ได้้เรีียนและไม่่ได้้สอบอีีก จนถึึงตอนนี้้�
เป็็นเวลาประมาณ 2 ปีี แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้ไปขอลาออก ถ้้าอยาก
จะเรีียนพรีีดีีกรีีใหม่่สามารถสมััครใหม่่ได้้เลยหรืือไม่่
หรืือต้้องไปขอลาออกก่่อน และถ้้าจะสมััครใหม่่สามารถ
สมััครผ่่านช่่องทางใด
ตอบ: 1. นัักศึึกษาสามารถสมััครเรีียนระบบ Predegree ใหม่่ได้้ โดยไม่่ต้้องยื่่�นเรื่่�องขอลาออกก่่อน
เนื่่อ� งจากนัักศึกึ ษาขาดการลงทะเบีียนเรีียนเกิิน 2 ภาค
การศึึกษา จึึงทำให้้หมดสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษา
จากรหััส Pre-degree แล้้ว
2. สามารถดำเนิินการสมััครเป็็นนัักศึกึ ษาใหม่่
ผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ตได้้ที่่� http://www.iregis2.ru.ac.th
หรืือสมัั ค รด้้ ว ยตนเองที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
หััวหมาก บางกะปิิ ตามประกาศรัับสมััครนัักศึกึ ษาใหม่่
ในแต่่ละภาคการศึึกษา

ข่าวรามคำ�แหง
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เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน... ถ้้ามีีเหลืือเก็็บก็็ ไม่่ต้้องกู้้� (1)

	ถ้้ า ดููจากชื่่� อ ตอนแล้้ วท่ ่ า นผู้้ �อ่ ่ า นคงคิิ ด ว่่ า
มัันก็็เรื่่�องธรรมดา เพราะถ้้าเรามีีเงิินเหลืือเก็็บจะต้้อง
ไปกู้้�ใครเขาทำไม แต่่ที่่�ผมนำเรื่่�องนี้้�มาเขีียนถึึงก็็เพราะ
มัันไม่่ใช่่เรื่่�องของชาวบ้้านธรรมดา แต่่เป็็นเรื่่�องระดัับ
มหภาคคืือเรื่่�องของรััฐบาลน่่ะสิิครัับ แต่่ถึึงกระนั้้�น
ก็็ยังั คงส่่งผลกระทบต่่อชาวบ้้านอย่่างเราอยู่่�ดีีเพราะเงิิน
ที่่� รัั ฐ บาลไม่่ ว่ ่ า จะเปลี่่� ย นผ่่ า นไปกี่่� ชุุ ด ต่่ อ กี่่� ชุุ ด ก็็ ต าม
จะเอามาใช้้หนี้้�เงิินต้้นและดอกเบี้้�ยนั้้�น ก็็มาจากรายรัับ
ภาษีีอากรที่่�เก็็บจากชาวบ้้านตาดำ ๆ ทั้้�งนั้้�น เรื่่�องนี้้�
หลายคนอาจเถีียงว่่ารััฐบาลมีีรายได้้จากทางอื่่�นด้้วย
เช่่น ค่่าสััมปทานหรืือกำไรของรััฐวิิสาหกิิจด้้วย ภาระ
จ่่ายเงิินกู้้�จึงึ ไม่่ได้้มาจากภาษีีอากรทั้้�งหมด แต่่อย่่าลืืมสิิครัับ
ว่่ารายรัับรััฐบาลส่่วนใหญ่่มาจากภาษีี ภาระใช้้หนี้้�ส่ว่ นใหญ่่
จึึงตกอยู่่�กัับเราและลููกหลานอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
	ที่่�เขีียนไปข้้างต้้นนั้้�นอาจบอกได้้ว่่า ผมมอง
แง่่ร้้ายเกิินไป เพราะการกู้้�ของรััฐบาลมีีทั้้�งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่่ง� ถ้้าเป็็นการกู้้เ� งิินจากต่่างประเทศ
ก็็สมควรมองในแง่่ร้้ายได้้เลยครัับ เพราะประเทศชาติิ
อาจตกในสถานการณ์์ล้้มละลายได้้ง่่าย ๆ เช่่นที่่�กำลััง
เกิิดกัับศรีีลัังกาตอนนี้้� เพราะเงิินที่่�จะใช้้หนี้้�นั้้�นเราต้้อง
หาเงิินตราต่่างประเทศสกุุลหลััก เช่่นดอลลาร์์สหรััฐฯ
หรืือยููโร มาใช้้ คนที่่�โตทัันตอนที่่�ประเทศไทยต้้องใช้้หนี้้�
กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) ช่่วงหลัังปีี 2540
เพราะการคลัังของประเทศล้้มละลายคงพอจะจำความ
ทุุกข์์ยากลำบากของคนไทยสมััยนั้้�นได้้ดีี ซึ่่�งถ้้าใครเกิิด
หรืือโตไม่่ทันั ผมจะบอกให้้ว่า่ เศรษฐกิิจตอนนั้้�นมัันเลวร้้าย
เสีียยิ่่ง� กว่่าวิิกฤตโควิิด 19 ที่่�เรากำลัังเผชิิญอยู่่�กันั ตอนนี้้�
เสีียอีีก แต่่ถ้้ารััฐบาลเป็็นหนี้้�จากการกู้้�ภายในประเทศ
สถานการณ์์ก็็อาจจะดีีกว่่ากัันนิิดหนึ่่�ง
	ที่่�ว่า่ กู้้จ� ากในประเทศพอจะมีีข้อ้ ดีีอยู่่�บ้้างก็็คืือ
เงิินที่่�รััฐบาลจ่่ายคืืนเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยนั้้�น มัันไม่่ได้้
หายไปไหน เพราะพอรััฐบาลจ่่ายชำระหนี้้�ออกไป เงิินก็็จะ
ไปอยู่่�กับั เจ้้าหนี้้�ซึ่่ง� ก็็คนในประเทศเราเองนี่่�แหละ แต่่เป็็น
พวกฐานะดีีมีเี งิินเหลืือกิินเหลืือใช้้ ซึ่่ง� เขาต้้องก็็รับั ภาระ
ใช้้ ห นี้้� ส่ ่ ว นหนึ่่� ง เหมืือนกัั น เพราะต้้ อ งเสีี ย ภาษีี ด้ ้ ว ย
ส่่วนคนตััวเล็็กตััวน้้อยที่่�ไม่่มีีเงิินเหลืือให้้รััฐบาล ก็็ต้้อง
รัับภาระไปเต็็ม ๆ
	ผมลืืมบอกไปว่่าการกู้้�เงิินจากในประเทศของ
รััฐบาลนั้้�นเขากู้้อ� ย่่างไร ตามตำราเศรษฐศาสตร์์บอกไว้้ว่า่
รััฐบาลกู้้ไ� ด้้จาก 3 ทาง คืือกู้้จ� ากประชาชน จากธนาคาร
พาณิิชย์์ และจากธนาคารกลาง ส่่วนกรณีีการกู้้เ� งิินของ
รััฐบาลไทยนั้้�นจะมาจากวิิธีีไหนเดี๋๋�ยวเราจะดููกัันต่่อไป
ตอนนี้้�ผมขออธิิบายก่่อนว่่าแต่่ละวิิธีีทำได้้อย่่างไร....
ตามตำรานะครัับเพราะผมยัังไม่่เคยรัับผิิดชอบกู้้�เงิิน
ที่่�ว่่าสัักทีี
	ถ้้ารััฐบาลจะกู้้�จากประชาชนนั้้�น วิิธีีการก็็คืือ
ออกพัันธบััตรมาขายให้้ประชาชนซึ่่�งก็็เทีียบได้้กัับการ

กู้้�เงิินนั่่�นเอง เพราะพัันธบััตรก็็เหมืือนหนัังสืือสััญญา
ที่่� รัั ฐ บาลบอกว่่ า จะใช้้ เ งิิ น ต้้ น พร้้ อ มดอกเบี้้� ย คืืนให้้
กัับผู้้�ซื้้�อพัันธบััตรไปเมื่่�อไหร่่ การนำพัันธบััตรไปคืืน
เพื่่อ� รัับเงิินค่่าพัันธบััตร (เงิินต้้นของเงิินกู้้�นั่่น� เอง) กลัับมา
พร้้อมดอกเบี้้�ยจึึงเรีียกว่่าเป็็นการไถ่่ถอนคืืน การกู้้�เงิิน
จากประชาชนด้้วยวิิธีีนี้้�รััฐบาลไม่่ค่่อยอยากใช้้กัันนััก
เพราะอััตราดอกเบี้้�ยมัักค่่อนข้้างแพง เนื่่�องจากต้้อง
ตั้้�งไว้้สููงเพื่่�อจููงใจให้้คนที่่�มีีทรััพย์์สิินเงิินทองมาก ๆ
ยอมเปลี่่�ยนการหาผลตอบแทนจากการฝากเงิินไว้้กัับ
ธนาคารมาให้้รััฐบาลกู้้�แทน
	ข้้อเสีียของการที่่�รััฐบาลกู้้�เงิินจากประชาชน
ก็็คืือมัันจะทำให้้อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ในประเทศสููงขึ้้�น
เพราะธนาคารพาณิิชย์์ต้้องแย่่งแหล่่งเงิินทุุน (สำหรัับ
ไปปล่่อยกู้้�ต่อ่ ) กัับรััฐบาล การที่่�อัตั ราดอกเบี้้�ยสููงขึ้้น� นี้้�
จะส่่งผลทางลบต่่อเศรษฐกิิจโดยรวมอีีกหลายอย่่าง
ซึ่่�งที่่�สำคััญก็็คืือทำให้้การลงทุุนและการซื้้�อสิินค้้าหรืือ
ทรััพย์์สินิ ประเภทที่่�ต้อ้ งผ่่อนส่่งลดน้้อยลง ทั้้�งนี้้�ก็เ็ นื่่อ� งจาก
อััตราดอกเบี้้�ยเป็็นต้้นทุุนของการกู้้�ยืืมนั่่�นเองและเงิินที่่�
ธุุรกิิจจะใช้้ลงทุุนส่่วนใหญ่่ก็็มาจากการกู้้�เสีียด้้วย และ
เนื่่�องจากการลงทุุนและการบริิโภคเป็็นส่่วนประกอบ
สำคััญของรายได้้ประชาชาติิ เมื่่�อมัันลดลงก็็จะทำให้้
รายได้้ประชาชาติิพลอยลดลงหรืือเติิบโตน้้อยลงไปด้้วย
	ส่่วนการกู้้เ� งิินจากธนาคารพาณิิชย์์นั้้น� ก็็เหมืือน
กู้้จ� ากประชาชนโดยรััฐบาลอาจออกเป็็นพัันธบััตรขายให้้
ธนาคารพาณิิชย์์ หรืือจะทำสััญญากู้้เ� งิินกัันก็็ได้้ ซึ่่ง� ธนาคาร
พาณิิชย์์ก็น่็ า่ จะยิินดีีให้้รัฐั บาลกู้้เ� พราะไม่่ต้อ้ งเสี่่ย� งจาก
หนี้้�เสีียหรืือหนี้้�สููญเหมืือนที่่�ให้้ประชาชนทั่่�วไปกู้้� ก็็รัฐั บาล
เป็็นประกัันทั้้�งทีีนี่่�นา หนี้้�จะเสีียก็็มีีได้้ทางเดีียวคืือเกิิด
การปฏิิวััติิรััฐประหารแล้้วคณะรััฐประหารประกาศ
ไม่่ยอมรัับผิิดชอบหนี้้�สินิ ที่่�รัฐั บาลเก่่าทำไว้้เท่่านั้้�น ซึ่่ง� ก็็
ไม่่ต้้องตกใจไปเพราะไม่่เคยเกิิดเหตุุการณ์์แบบนี้้�ขึ้้�น
ในเมืืองไทย ส่่วนข้้อเสีียทางเศรษฐกิิจของการกู้้�เงิิน
ด้้วยวิิธีีนี้้�ก็็เหมืือนกู้้�จากประชาชนเพราะทำให้้อััตรา
ดอกเบี้้�ยสููงขึ้้�นเหมืือนกััน
ในกรณีีของไทยนั้้�น เนื่่อ� งจากมีีธนาคารที่่�เป็็น
รััฐวิิสาหกิิจอยู่่�หลายแห่่ง เช่่น ธนาคารออมสิิน ธนาคาร
เพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตรเป็็นต้้น ทางเลืือก
แรก ๆ ที่่�เป็็นไปได้้จึึงมัักจะกู้้�จากธนาคารเหล่่านี้้�ก่่อน
เพราะนอกจากจะทำให้้ไม่่เกิิดข้้อครหาว่่า จงใจช่่วยเหลืือ
ธนาคารพาณิิชย์์ธนาคารใดธนาคารหนึ่่�งเป็็นพิิเศษแล้้ว
ยัังช่่วยให้้ธนาคารที่่�เป็็นรััฐวิิสาหกิิจมีีแหล่่งปล่่อยเงิินกู้้�
ที่่�แทบไม่่มีคี วามเสี่่ย� งเลยด้้วย แต่่การกู้้จ� ากธนาคารที่่�เป็็น
รััฐวิิสาหกิิจนั้้�น จะถืือว่่าเป็็นของตายก็็ไม่่ได้้ เพราะเพิ่่�ง
มีีข่่าวเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�เอง ที่่�ธนาคารรััฐวิิสาหกิิจแห่่งหนึ่่�ง
(ไม่่ขอออกนาม) ไม่่ยอมให้้รัฐั บาลกู้้เ� งิินไปพยุุงราคาน้้ำมััน
เพิ่่�งกู้้�ไปได้้แค่่ 2 แหล่่งก็็หน้้ากระดาษหมด
เสีียแล้้ว ขอไปต่่อตอนหน้้านะครัับ

3. กรณีีถ้้านัักศึึกษามีีวุุฒิิฯ สำเร็็จการศึึกษา
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ฝ่่ายรัับสมััคร
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่าแล้้ว ให้้ทำ และแนะแนวการศึึกษา อาคาร สวป. ชั้้�น 3 โทรศััพท์์
การสมััครใหม่่ด้้วยวุุฒิิฯ ดัังกล่่าว เพื่่�อเรีียนต่่อระดัับ 02-310-8615, 02-310-8623
ปริิญญาตรีีและขอเทีียบโอนกระบวนวิิชาที่่�เคยเก็็บ
กองบรรณาธิการ
สะสมได้้จากรหััส Pre-degree

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๕

เรื่่�องเล่่าจากเยอรมนีี
รองศาสตราจารย์์ ดร. ประภาวดีี กุุศลรอด

ป่่าหมุุนวน:ที่่�อยู่่�ของคนรัักป่่า

มีีคนจำนวนไม่่น้อ้ ยต้้องการไปท่่องเที่่�ยวในเยอรมนีีเพื่่อ� ชมบ้้านเมืืองที่่�สวยงาม
เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย มีีเอกลัักษณ์์เป็็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านศิิลปะ
การก่่อสร้้างในเยอรมนีีนั้้น� มีีหลากหลายจากยุุคสมััยต่่าง ๆ ให้้ชื่น่� ชม ดููแล้้วแปลกตา
ทั้้�งน่่าสนใจและน่่าทึ่่�งในรููปลัักษณ์์และประวััติคิ วามเป็็นมา จนบางครั้้ง� เราต้้องนำมาคิิด
เปรีียบเทีียบกัับศิิลปะการก่่อสร้้างในบ้้านเรา ศิิลปะการก่่อสร้้างในเยอรมนีีเป็็นเรื่่อ� ง
ที่่�น่่ารู้้� น่่าศึึกษาไม่่น้้อยไปกว่่าเรื่่�องราวของความเจริิญก้้าวหน้้าในด้้านอื่่�น ๆ ของ
ประเทศนี้้� ยิ่่�งถ้้าเรามีีความรู้้�ภาษาเยอรมัันดีีและได้้มีีโอกาสอ่่านหนัังสืือหรืือตำรา
จากต้้นฉบัับของเจ้้าของภาษาแล้้วละก็็ เราจะได้้ทราบเรื่่�องราวในเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับ
ประเทศนี้้�อีกี มากมายเลยทีีเดีียว วัันนี้้�ผู้เ�้ ขีียนขอแนะนำเรื่่อ� งราวที่่�เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� ก่่อสร้้าง
ในเมืืองที่่�มีีการนำเอาศิิลปะการก่่อสร้้างมาผสมผสานหรืือมาประยุุกต์์กัับแนวคิิด
เชิิงอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ ดููแล้้วเป็็นการคิิดที่่�ท้้าทายไม่่ธรรมดาแต่่สร้้างสรรค์์

Waldspirale (วาลท์์ชปิิราลเลอ)1 หรืือ forest spiral เป็็นอาคารที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่� มีี ลัั ก ษณะซัั บ ซ้้ อ น ดููแปลกไม่่ เ หมืือนอาคารทั่่� ว ๆ ไปในเมืือง Darmstadt
(ดาร์์มสตััดท์์) ประเทศเยอรมนีี สร้้างขึ้้�นในปีี ค.ศ.1990 อาจเรีียกอาคารนี้้�ว่่า
เกลีียวป่่าสะท้้อน (Waldspirale 2022) หรืือ ตึึกเกลีียวป่่าคอนกรีีต (ตึึกเกลีียว
ป่่าคอนกรีีต : The Waldspirale 2022) หากดููภายนอกจะเห็็นภาพทั่่�วไปของ
อาคารนี้้�ที่่มี� หี ลัังคาสีีเขีียวดููเหมืือนเป็็นป่่า อาคารนี้้�เป็็นผลงานการออกแบบโดยศิิลปินิ
และสถาปนิิกธรรมชาติินิยิ มชาวออสเตรีียที่่�โด่่งดััง ชื่่อ� Friedensreich Hundertwasser
(ฟรีีเดนสไรช์์ ฮููนแดรทวาสเซอร์์) ผู้้�ที่่ไ� ด้้ชื่อ่� ว่่าหลงใหลเส้้นโค้้ง แต่่ไม่่ชอบ “เส้้นตรง”
เพราะเขาเชื่่อ� ว่่าเส้้นตรง เป็็นเส้้นสายการวาดแบบติิดกฎเกณฑ์์ของคนที่่�ไร้้ความกล้้า
ไร้้ซึ่่�งศรััทธา ผิิดศีีลธรรมจรรยา และเป็็นเครื่่�องมืือของภููตผีีปีีศาจร้้าย อาคารนี้้�
วางแผนและดำเนิินการโดยสถาปนิิกที่่ชื่� อ่� ว่่า Heinz M. Springmann และสร้้างโดย
บริิษััท Bauverein Darmstadt และเสร็็จสมบููรณ์์ในปีี พ.ศ. 2543
หากเรามองอาคารดัังกล่่าวจากมุุมสููงและจากที่่�ไกล ๆ เราจะเห็็นว่่าอาคารนี้้�
มีีสีีรุ้้�งที่่�โดดเด่่น ชวนให้้อยากรู้้�อยากเห็็นว่่าเป็็นสถานที่่�อะไรกัันแน่่ อีีกทั้้�งอาคาร
ถููกปกคลุุมด้้วยพืืชป่่านานาพัันธ์ุุ� ตั้้�งอยู่่�ใจกลางเมืือง Darmstadt (ดาร์์มสตััดท์์)
อีีกต่่างหาก อาคารนี้้�เป็็นเหมืือนแลนด์์มาร์์คของเมืืองก็็ว่่าได้้ ในความเป็็นจริิงคืือ
อาคารที่่�พัักอาศััยดีี ๆ นี่่�เอง
Waldspirale มีีความสููง 12 ชั้้�น ประกอบ
ไปด้้วยห้้องพััก 105 ห้้อง มีีโรงจอดรถ มีีหน้้าต่่าง
1,000 บาน ซึ่่�งมีีการออกแบบที่่�แตกต่่างกัันไป
ไม่่ซ้้ำกัันแม้้แต่่บานเดีียว มืือจัับประตููและหน้้าต่่าง
แต่่ละห้้องจะติิดที่่�จัับที่่�ไม่่เหมืือนกัันเลยอีีกด้้วย
อพาร์์ ต เมนท์์ บ างห้้ อ งตกแต่่งในสไตล์์ ส่่วนตัั ว
ตามแบบของ Friedensreich Hundertwasser
และจััดแสดงกระเบื้้�องที่่�มีีสีีสัันสดใสในอ่่างอาบน้้ำ
และห้้องครััวโดยเป็็นลัักษณะเฉพาะตััวของงาน
ที่่�น่่าสนใจคืือ มุุมทั้้�งหมดจะถููกปััดเศษในอพาร์์ตเมนท์์เหล่่านี้้�ตามแนวหลัังคาและ
ผนัังโดยใช้้หลัักคำสอนของ Hundertwasser ว่่า “gegen die gerade Linie”
(เกเก้้น ดีี เกราเดอ ลีีเหนี่่�ย) หมายความว่่า “ต่่อต้้านเส้้นตรง” และด้้วยเหตุุผล
ด้้านค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ค่อ่ นข้้างสููงลิ่่ว� การตกแต่่งภายในของอพาร์์ตเมนท์์จึงึ มีีเพีียงไม่่กี่่ห้� อ้ ง
เท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับการออกแบบเฉพาะตััว

สาชาวิิชาภาษาเยอรมััน ภาควิิชาภาษาตะวัันตกคณะมนุุษยศาสตร์์

เมื่่�อครั้้�งที่่�อาคารนี้้�สร้้างเสร็็จใหม่่ๆ ส่่วนบนสุุดของอาคารมีีร้้านอาหาร คาเฟ่่ และ
บาร์์ให้้ผู้้�คนได้้เข้้าเยี่่�ยมชมและใช้้บริิการ ปััจจุุบัันไม่่มีีสิ่่�งเหล่่านี้้�เปิิดสำหรัับผู้้�เข้้าชม
อีีกต่อ่ ไป เพราะผู้้อ� าศััยต้้องการความเป็็นส่่วนตััวมากขึ้้�น ลานด้้านในมีีสนามเด็็กเล่่น
สำหรัับเด็็ก ๆ ของผู้้�อยู่่�อาศััยและทะเลสาบเทีียมขนาดเล็็ก ลัักษณะเฉพาะของ
อาคารรููปตััวยููคืือส่่วนหน้้าอาคารที่่�มีีลัักษณะพิิเศษเฉพาะตััว ซึ่่�งไม่่เป็็นไปตาม
โครงสร้้างทั่่�วไป หน้้าต่่างที่่�ดููเหมืือนเป็็นนอกกรอบทุุกที่่�จะมีีลัักษณะแตกต่่างกััน
และไม่่เป็็นระเบีียบ ดัังเช่่นสำนวนในภาษาเยอรมัันที่่�ว่า่ “aus der Reihe tanzen”
(เอ้้าส์์ แดร์์ ไรเฮอ ทั้้�นเซ่่น) (เต้้นรำแตกแถวออกไป ทำอะไรไม่่เหมืือนคนอื่่�นเขา
ทำตััวแปลกแยกไม่่เข้้ากลุ่่�ม) ผู้้�คนที่่�อาศััยที่่�นี่่�รัักธรรมชาติิเป็็นชีีวิิตจิิตใจ เราจะเห็็น
ต้้นไม้้ที่่ง� อกออกมาจากหน้้าต่่าง ส่่วนที่่�เป็็นหลัังคาแนวทะแยงจะมีีการปลููกหญ้้าคลุุม
มีีทั้้�งพุ่่�มไม้้ ดอกไม้้ และต้้นไม้้ที่่�สููงตระหง่่านเหมืือนเป็็นอาคารต้้นไม้้ ปลููกตามทาง
ลาดเลีียบที่่�เป็็นรููปตััว U
เราจะเห็็นว่่านอกจากผู้้เ� ช่่าอาศััยที่่�เป็็นคนแล้้ว ที่่�นี่่ยั� งั เป็็นบ้้านของเหล่่าพรรณไม้้
นานาพัันธ์ุุ�มากมาย ซึ่่�งถููกปลููกให้้เป็็นสวนดาดฟ้้า ไล่่ตั้้�งแต่่ชั้้�นล่่างของอาคาร
และลาดเอีียงขึ้้�นสู่่�ชั้้�นบนสุุด ที่่�นี่่�ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วว่่าเคยเป็็นทั้้�งคาเฟ่่และบาร์์ที่่�
นัักท่อ่ งเที่่�ยวสามารถขึ้้น� ไปดื่่ม� และชมทิิวทัศั น์์ได้้ ทำให้้รู้�สึ้ กึ เหมืือนอยู่่�บนยอดเขาสููง
กลางใจเมืืองเลยทีีเดีียว
ส่่วนประดัับส่่วนหนึ่่�งของอาคารคืือส่่วนโดมหััวหอมที่่�ปิิดทอง สิ่่�งที่่�สัังเกตได้้
เช่่น การไม่่มีีเส้้นตรง ไม่่มีีมุุมที่่�แหลมคม ภาพวาดอาคารหลากสีีในโทนสีีเอิิร์์ธโทน
และเสาเซรามิิกสีีสัันสดใส ฉููดฉาด สิ่่�งเหล่่านี้้�ถืือว่่าเป็็นองค์์ประกอบทั่่�วไปภายนอก
อาคารในสไตล์์ส่่วนตััวของ Hundertwasser ที่่�ดึึงดููดความสนใจผู้้�ผ่่านไปมาได้้มาก
ทีีเดีียว (Waldspirale 2022)
ชีีวประวััติิของ Hundertwasser
เป็็นเพราะมารดาของ Hundertwasser ที่่�ชื่่�อ
เอลซา มีีเชื้้�อสายยิิว ดัังนั้้�นครอบครััวเขาในยุุคนาซีี
จึึงลำบากมาก สำหรัับเขา เพื่่�อเอาตััวรอดและเพื่่�อ
หลีีกเลี่่ย� งการถููกจัับกุุมจากทหารนาซีี ครอบครััวของเขา
จึึงจำต้้องวางตััวเป็็นคริิสเตีียน
หลัังสงคราม Hundertwasser ได้้พััฒนาทัักษะ
ทางศิิลปะมาเรื่่อ� ย ๆ โดยเริ่่ม� จากการใช้้เวลาเรีียนเป็็นเวลาสามเดืือนที่่� Academy of
Fine Arts ในกรุุงเวีียนนา และเริ่่ม� ลงนามในงานศิิลปะของเขาในฐานะ Hundertwasser
ต่่อมาเขาออกเดิินทางท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� หาประสบการณ์์โดยใช้้ชุดุ สีีเล็็ก ๆ ที่่�เขาพกติิดตััว
ตลอดเวลา วาดภาพอะไรก็็ได้้ที่่ดึ� งึ ดููดสายตาของเขา และที่่�เมืืองฟลอเรนซ์์ ในอิิตาลีี
เขาได้้พบกัับจิิตรกรสาวชาวฝรั่่�งเศสชื่่อ� เรเน่่ โบร เป็็นครั้้ง� แรก และกลายเป็็นมิิตรแท้้
กัันมาตลอด ความสำเร็็จในการวาดภาพเชิิงพาณิิชย์์ครั้้ง� แรกของ Hundertwasser
เกิิดขึ้้�นในช่่วงปีี ค.ศ.1952-1953 ที่่�กรุุงกรุุงเวีียนนา โดยเขาได้้จััดนิิทรรศการแสดง
ผลงานของเขาขึ้้�นที่่�นั่่�น
ย้้อนไปในช่่วงปีี ค.ศ. 1950 Hundertwasser
เข้้าสู่่�วงการสถาปััตยกรรม และทำงานในสาขา
ศิิลปะประยุุกต์์ไปพร้้อมกััน โดยได้้ออกแบบ
และสร้้างธง แสตมป์์ เหรีียญ โปสเตอร์์ต่า่ ง ๆ
มากมาย ธงที่่�มีชื่ี อ่� เสีียงที่่�สุดุ ของเขาคืือธงโครูู
(ออกแบบในปีี 1983) รวมถึึงแสตมป์์หลายดวง
สำหรัับที่่�ทำการไปรษณีีย์อ์ อสเตรีีย นอกจากนี้้�
เขายัังได้้รับั ออกแบบแสตมป์์สำหรัับเคปเวิิร์ด์ 2
และสำหรัับสหประชาชาติิบริิหารไปรษณีีย์์ในเจนีีวาในโอกาสครบรอบ 35 ปีีของ
ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีี ค.ศ.1958 Hundertwasser แต่่งงานกัับ Herta Leitner แต่่ก็ห็ ย่่าร้้างกัันไป
ในอีีกสองปีีต่่อมา เขาแต่่งงานใหม่่อีีกครั้้�งในปีี ค.ศ. 1961 กัับศิิลปิินชาวญี่่�ปุ่่�นชื่่�อ
ยููโกะ อิิเควาดะ แต่่ไม่่นานก็็เลิิกกัันไป ถึึงเวลานี้้� เขามีีชื่่�อเสีียงโด่่งดัังมากใน
ด้้านงานศิิลปะของเขา
(อ่่านต่่อหน้้า 7)
1 ผู้้�เขีียนเขีียนวิิธีีการอ่่านออกเสีียงกำกัับคำตามแบบการออกเสีียงเยอรมััน
2 เคปเวิิร์์ด (Cape Verde) เป็็นประเทศสาธารณรััฐที่่�ตั้้�งอยู่่�บนหมู่่�เกาะ ในภููมิิภาคนิิเวศมาคาโรนีีเซีีย ของ

มหาสมุุทรแอตแลนติิกตอนเหนืือ นอกชายฝั่่ง� ตะวัันตกของแอฟริิกา “เคปเวิิร์ด์ ” ตั้้ง� ชื่่อ� มาจากกััปแวร์์ (Cap Vert
หมายถึึง “แหลมเขีียว”) จุุดตะวัันตกสุุดของทวีีปแอฟริิกาซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่�ในประเทศเซเนกััล(http://www.talkymoney.
com/store/index.php?route=product/category&path=112_229 2022)

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

มารู้้ � จัั ก การใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ ข องไทย

(Knowing the Uses of Artificial Intelligence)
อาจารย์์ประหยััด เลวััน

ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) ที่่�เรีียกย่่อๆ ว่่า เอไอ (AI) เป็็น
เทคโนโลยีีที่่เ� ข้้ามามีีบทบาทต่่อชีีวิติ ประจำวัันของมนุุษย์์อย่่างมหาศาล และกำลััง
ถููกนำมาใช้้งานในกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�อยู่่�รอบตััวเรา และในอนาคตเอไอ (AI) ถืือเป็็น
กุุญแจสำคััญของการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ และเป็็นเครื่่�องมืือสำหรัับการ
แข่่งขัันกัันระหว่่างประเทศในโลกยุุคใหม่่ ซึ่่�งอยู่่�ท่่ามกลางสงครามเทคโนโลยีี
รวมถึึงสงครามจริิง ๆ ที่่�มีกี ารรบกัันโดยเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้เอไอ (AI) ด้้วย เมื่่อ� หัันกลัับมา
มองประเทศไทย การที่่�ประเทศไทยจะก้้าวไปสู่่�จุุดที่่�มีีศัักยภาพในการแข่่งขััน
ด้้านปััญญาประดิิษฐ์์เท่่าเทีียมกัับต่่างประเทศนั้้�น จะต้้องอาศััยความร่่วมมืือกััน
จากหลากหลายภาคส่่วนในการเตรีียมความพร้้อมตั้้�งแต่่วัันนี้้� โดยสิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำคััญ
คืือ การเริ่่�มสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านปััญญาประดิิษฐ์์และจริิยธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้กัับสัังคมไทย เพื่่�อให้้คนไทยรู้้�เท่่าทัันเอไอ (AI) ได้้รัับประโยชน์์จากความ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีและการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคปััญญาประดิิษฐ์์

รููปที่่� 1 เทคโนโลยีีปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) กัับการประยุุกต์ใ์ ช้้งานกัับหุ่่�นยนต์์
(แหล่่งอ้้างอิิง: pixabay.com ลิิงค์์ https://bit.ly/3tUX8bA คำค้้น: Artificial Intelligence
ค้้นวัันที่่� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ ในภาคธุุรกิิจ ที่่�มองว่่า “ข้้อมููล” เป็็นทรััพยากร

มููลค่่ามหาศาล
คุุณจรีีพร จารุุกรสกุุล ประธานคณะกรรมการบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) กล่่าวไว้้อย่่าง
น่่าสนใจว่่า “ปััญญาประดิิษฐ์์ไม่่ใช่่เรื่่อ� งใหม่่ แต่่เป็็นเรื่่อ� งใหญ่่” โดยปััญญาประดิิษฐ์์
เป็็นเรื่่อ� งใหญ่่ที่่ส� ามารถนำมาใช้้ในธุุรกิิจได้้ จึึงจำเป็็นต้้องรู้้�จักั กัับปััญญาประดิิษฐ์์ก่อ่ น
เพื่่�อให้้สามารถนำเทคโนโลยีีมาใช้้งานได้้อย่่างเกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับองค์์กร
ซึ่่ง� ปััญญาประดิิษฐ์์จะเกิิดขึ้้น� ได้้ ต้้องอาศััย 4 องค์์ประกอบหลััก ได้้แก่่ ต้้องมีีข้อ้ มููล
ปริิมาณมหาศาล ผู้้ป� ระกอบการต้้องแข็็งแกร่่ง ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้าน AI ต้้องมีีจำนวนมาก
เพีียงพอ และสิ่่�งที่่�สำคััญคืือต้้องมีีกฎระเบีียบภาครััฐ
เรื่่อ� งน่่ากัังวล เมื่่�อข้้อมููลของคนไทยตกไปอยู่่�ในมืือของบริิษัทั ต่่างชาติิ

เมื่่อ� ข้้อมููลเปรีียบเสมืือน “น้้ำมััน” (Data is the new oil) ซึ่่ง� เป็็นทรััพยากร
ที่่�มีีมููลค่่ามหาศาล บริิษััทระดัับโลกต่่าง ๆ ที่่�มีีการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วยข้้อมููล เช่่น
Google, Amazon และบริิษัทั เทคโนโลยีีต่า่ ง ๆ ของประเทศจีีน จึึงมีีการนำข้้อมููล
มาใช้้ประโยชน์์กันั อย่่างมหาศาล ตััวอย่่างเช่่น ด้้าน E-commerce มีีการนำข้้อมููล
ทั้้�งหมดไปใช้้ในการวิิเคราะห์์ถึงึ ปริิมาณการสั่่ง� ซื้้อ� ข้้อมููลการใช้้เงิิน นิิสัยั ผู้้บ� ริิโภค ฯลฯ
ซึ่่ง� หากข้้อมููลของคนไทยตกไปอยู่่�ในมืือของบริิษัทั ต่่างชาติิ ก็็จะทำให้้บริิษัทั ต่่างชาติิ
รู้้�ถึงึ ความชอบของคนไทย สามารถวิิเคราะห์์ได้้ว่า่ ควรผลิิตสิินค้้าใดออกมาแข่่งขััน
กัับบริิษัทั คนไทย และจะลดต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้าได้้อย่่างไร ซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งที่่�น่า่ กัังวล
เป็็นอย่่างมาก
ดัังนั้้�น นอกจากการเป็็นเพีียงผู้้�ใช้้งานที่่�นำปััญญาประดิิษฐ์์มาใช้้ประโยชน์์
ในธุุรกิิจแล้้ว เมื่่�อมองในภาพใหญ่่ระดัับประเทศ ควรคำนึึงถึึงแนวทางการพััฒนา
ให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ด้้วย โดยการสร้้างและเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลเป็็นของตนเอง ไม่่ปล่่อยให้้ข้อ้ มููลของคนไทยตกไปอยู่่�ในมืือของบริิษัทั ต่่างชาติิ
หรืือประเทศอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�สำคััญมาก และต้้องอาศััยความร่่วมมืือกัันของ
ทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งภาครััฐควรกำหนดแนวทาง/นโยบายด้้านปััญญา
ประดิิษฐ์์ให้้ชัดั เจน พร้้อมทั้้�งให้้การสนัับสนุุนในด้้านต่่าง ๆ เช่่น โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ที่่�จำเป็็น และข้้อมููลที่่�สามารถเชื่่อ� มโยงกัันได้้ เพื่่อ� นำไปสู่่�การสร้้างแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ
เป็็นของประเทศไทยเอง และลดการพึ่่�งพาแพลตฟอร์์มต่่างชาติิ ที่่�จะทำให้้เกิิด
การรั่่�วไหลของข้้อมููลคนไทยไปยัังต่่างชาติิ

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ | เครื่่�องมืือเพิ่่�มประสิิทธิิภาพภาครััฐ โดยมีีการ
เชื่่�อมโยงของข้้อมููลเป็็นหััวใจสำำ�คััญ

	คุุณประจัักษ์์ บุุญยััง ผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิิน สำนัักงานการตรวจเงิิน
แผ่่นดิิน ได้้อธิิบายถึึงลัักษณะของข้้อมููลภาครััฐในภาพรวม ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�มีี
ปริิมาณมาก มีีรููปแบบและที่่�มาของข้้อมููลที่่�หลากหลาย และมีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่�
รวดเร็็ว รวมถึึงไม่่ได้้จััดให้้อยู่่�ในรููปของดิิจิิทััลที่่�สามารถนำปััญญาประดิิษฐ์์มาใช้้
ในการทำงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงไม่่สามารถดึึงข้้อมููลมาใช้้ประโยชน์์ใน
เชิิงวิิเคราะห์์ หรืือเป็็นประโยชน์์ในการแข่่งขัันในได้้อย่่างเต็็มที่่� อย่่างไรก็็ตาม
ภาครััฐเริ่่ม� เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญของการนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการบริิหารจััดการ
ภายในหน่่วยงาน จึึงมีีการประกาศนโยบายภาครััฐที่่�เน้้นความสำคััญในเรื่่�อง
การนำเทคโนโลยีีปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์และบิ๊๊�กดาต้้า (Big data) มาใช้้ในการขัับเคลื่่อ� น
หน่่วยงานภาครััฐให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการทำงานได้้
สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศของหน่่วยงาน เพื่่�อให้้สอดรัับกัับยุุคปััญญาประดิิษฐ์์และบิ๊๊�กดาต้้า
(Big data) อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นหน่่วยงานที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้นำปััญญา
ประดิิษฐ์์มาใช้้ในการตรวจสอบการใช้้จ่า่ ยเงิินแผ่่นดิิน โดยสำนัักงานการตรวจเงิิน
แผ่่นดิินมีีภารกิิจในการตรวจสอบบััญชีี และรายงานการเงิินของหน่่วยงานภาครััฐ
8,368 หน่่วยงาน ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 180 วััน ซึ่่ง� ถืือเป็็นโจทย์์ที่่ส� ำคััญของการนำ
เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงาน
และตรวจสอบหน่่วยงานที่่�อยู่่�ในขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ให้้ได้้ครบถ้้วนตามระยะเวลา
ที่่�กฎหมายกำหนด ถืือเป็็นการแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตในภาครััฐ และลดการใช้้
ทรััพยากรอีีกด้ว้ ย จึึงเกิิดเป็็นโครงการนำร่่อง “การพััฒนาต้้นแบบปััญญาประดิิษฐ์์
เพื่่�อการตรวจสอบการดำเนิินงาน (AI for Performance Audit)” ซึ่่�งเป็็น
ความร่่วมมืือกัับ สำนัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล (สพร.) และ สำนัักงานพััฒนา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) โดย ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) โดยในปััจจุุบันั ได้้นำระบบดัังกล่่าวมาใช้้งาน
และใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเต็็มรููปแบบเรีียบร้้อยแล้้ว ซึ่่ง� ประสบความสำเร็็จเป็็นอย่่างดีี

รููปที่่� 2 บููรณาการเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) กัับบิ๊๊�กดาต้้า (Big
Data) สำหรัับงานภาครััฐ (แหล่่งอ้้างอิิง: pixabay.com ลิิงค์์ https://bit.ly/3tUX8bA
คำค้้น: Artificial Intelligence + Big Data ค้้นวัันที่่� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

นอกจากนี้้� สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินยัังมีีความร่่วมมืือกัับองค์์กร
ต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (ประเทศไทย) (ACT) ในการนำฐานข้้อมููลจากกรมบััญชีีกลาง
มาจััดทำเป็็นระบบ ACT Ai เพื่่�อใช้้ในการตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
(Compliance Audit) โดยเป็็นการประมวลผลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง ซึ่่�งเป็็นงบประมาณสำคััญที่่�นำไปสู่่�การคอร์์รััปชัันได้้
จริิยธรรมปััญญาประดิิษฐ์์และความสามารถในการเชื่่�อมโยงข้้อมููล
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐเป็็นเรื่่อ� งที่่�ต้อ้ งสนัับสนุุน
การนำปััญญาประดิิษฐ์์ไปใช้้ในการทำงานและการตรวจสอบของสำนัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินนั้้�น หลัักจริิยธรรมถืือเป็็นสิ่่�งสำคััญ ตั้้�งแต่่การนำข้้อมููลเข้้าสู่่�
ระบบให้้ปััญญาประดิิษฐ์์เรีียนรู้้� ก็็จะต้้องดำเนิินการอย่่างมีีจริิยธรรม เพื่่�อให้้
ปััญญาประดิิษฐ์์เกิิดการเรีียนรู้้ใ� นสิ่่ง� ที่่�ถููกต้อ้ ง และสามารถประมวลผล/ตรวจสอบ
การใช้้จ่่ายเงิินแผ่่นดิินได้้อย่่างถููกต้้องด้้วย
นอกจากนี้้� ข้้อมููลของหน่่วยงานมัักถููกจััดทำขึ้้�นมาด้้วยวิิสััยทััศน์์และทิิศทาง
การทำงานที่่�แตกต่่างกัันของแต่่ละหน่่วยงาน จึึงทำให้้เกิิดปััญหาในการเชื่่�อมโยง
ข้้อมููล รวมถึึงยัังเป็็นปััญหาสำคััญอย่่างมากกัับการออกแบบระบบในการทำ AI
for Performance audit ของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินในปััจจุุบััน ดัังนั้้�น
จึึงควรให้้ความสำคััญและส่่งเสริิมให้้เกิิดการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลของภาครััฐ ทั้้�งนี้้� แม้้ใน
ปััจจุุบันั ประเทศไทยจะมีีพระราชบััญญััติกิ ารบริิหารงานและการให้้บริิการภาครััฐ
ผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ. 2562 ซึ่่�งช่่วยทำให้้หน่่วยงานของรััฐ
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๗

บริิการใหม่่เพื่่�อชาวราม ฝ้้ายคำำ�ฟิิตเนส
สามารถยืืมหนัังสืือได้้จากทุุกห้้องสมุุดของ ม.รามฯ จััดโปรโมชั่่�นส่่งเสริิมสุุขภาพ
สำนัั กกีี ฬ า มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
สะดวก สบาย ยืืมง่่ายได้้ทั่่�วไทย จััดโปรโมชั่่�นเข้้าใช้้บริิการสถานบริิหารร่่างกาย

นางสาวสาธิินา สุุธรรมนิิรัันต์์								

สำนัักหอสมุุดกลาง

สำนัักหอสมุุดกลาง หััวหมาก ห้้องสมุุดวิิทยาเขตบางนา และห้้องสมุุดสาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดให้้บริิการสำหรัับสมาชิิกห้้องสมุุด มหาวิิทยาลััยรามคำแหงทุุกท่่านสามารถ
ยืืมหนัังสืือได้้จากทุุกห้้องสมุุดของ ม.ร. ทั่่�วประเทศ ตั้้�งแต่่บััดนี้้� – 30 กัันยายน 2565 โดยการยืืม-คืืนหนัังสืือ
และทรััพยากรสารสนเทศต่่างๆ ต้้องปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขดัังนี้้�
1. ผู้้�ใช้้บริิการจะต้้องเป็็นสมาชิิกห้้องสมุุด
โดยสามารถสมััครสมาชิิก ณ ห้้องสมุุด ม.ร. ได้้ทุกุ สาขา
หรืือสมััครสมาชิิกผ่่านช่่องทางออนไลน์์ได้้ที่่�
https://bit.ly/3F448qs
2. จำนวนสิิ ท ธิ์์� ก ารยืืมให้้ ยึึ ด ถืือระเบีี ย บ
การยืืม-คืืนตามประเภทของสมาชิิก และเงื่่�อนไข
ของห้้องสมุุดที่่�เข้้าใช้้บริิการ
https://bit.ly/3rLidp6
3. ผู้้ใ� ช้้บริิการต้้องส่่งคืืนทรััพยากรสารสนเทศ
ณ ห้้องสมุุดที่่�ทำรายการยืืมมาเท่่านั้้�น ไม่่อนุุญาต
ให้้ส่่งคืืนต่่างห้้องสมุุด #ยืืมที่่�ไหนคืืนที่่�นั่่�นนะ
สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับการยืืมหนัังสืือ
ได้้ที่่� สำนัักหอสมุุดกลาง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
โทร. 0-2310-8650 ห้้ อ งสมุุ ด วิิ ท ยาเขตบางนา
โทร. 0-2397-6328 และ ห้้ อ งสมุุ ด สาขาวิิ ท ย
บริิการเฉลิิมพระเกีียรติิทั้้�ง 23 แห่่ง
	อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8134.0

เรื่่�อดงเล่่
าจากเยอรมนีีฯ บชาวต่่างชาติิฯ
เปิิ
ทดสอบภาษาไทยสำหรัั

(ต่่ออจากหน้้
จากหน้้าา 1)5)
(ต่่

ในปีี ค.ศ.1964 Hundertwasser ซื้้อ� โรงเลื่่อ� ยเก่่า
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในแถบ Waldviertel (เขตพื้้�นที่่�ป่่า) ของ
ออสเตรีียตอนล่่างที่่�มีีประชากรไม่่หนาแน่่น ที่่�นั่่�น
ห่่างไกลจากความเร่่งรีีบและรายล้้อมไปด้้วยธรรมชาติิ
Hundertwasser ใช้้เวลาช่่วงหนึ่่�งในช่่วงปีี ค.ศ.1960
ในอาณาจัักรทููโรตอนกลางของแอฟริิกา ซึ่่ง� เขาได้้มีเี วลา
มากพอสำหรัับวาดภาพผลงานของเขาขึ้้น� มาจำนวนหนึ่่�ง
ในปีี ค.ศ.1970 Hundertwasser ใช้้ชีีวิิตและ
ทำงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธรรมชาติิอย่่างเต็็มที่่� ในนิิวซีแี ลนด์์
เขาได้้ออกแบบ “บ้้านขวด” ไว้้ที่่นั่่� น� และสามารถอยู่่�ได้้
อย่่างพอเพีียงโดยใช้้แผงโซลาร์์เซลล์์ กัังหัันน้้ำ และ
โรงงานทำน้้ำให้้ บ ริิ สุุ ท ธิ์์� ท างชีี ว ภาพ การทดลอง
หลัังคาหญ้้าครั้้�งแรกของเขาเกิิดขึ้้�นที่่�นั่่�น และในปีีนี้้�
เขายัังได้้สร้้างแบบจำลองทางสถาปััตยกรรมขึ้้�นเป็็น
ครั้้ง� แรก แบบจำลองสำหรัับรายการโทรทััศน์์-ยููโรวิิชันั
“ Wünsch Dir was” (สิ่่ง� ที่่�เธอปรารถนา) (Friedensreich
Hundertwasser 2022)
ในปีี ค.ศ.1972 Hundertwasser ได้้ลงแนวคิิด
ของเขาที่่�เกี่่�ยวกัับหลัังคาที่่�เป็็นป่่า ต้้นไม้้ ในแบบ
จำลองบ้้านที่่�เขาออกแบบ เขาได้้พััฒนารููปทรงทาง
สถาปััตยกรรมใหม่่ เช่่น บ้้านเกลีียว บ้้านระเบีียง และ
บ้้านทุ่่�งหญ้้าสููงตระหง่่าน
Hundertwasser เสีียชีีวิิตในทะเลบน Queen
Elizabeth 2 ในปีี ค.ศ. 2000 เมื่่อ� อายุุ 71 ปีีและถููกฝััง
ในนิิวซีแี ลนด์์ (Friedensreich Hundertwasser 2022)

Hundertwasser นอกจากจะเป็็นศิิลปิินแล้้ว
เขายัังเป็็นนัักเคลื่่�อนไหวด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตััวยงและ
ล่่าสุุดได้้ดำเนิินการในฐานะที่่�เป็็นศััตรููตััวฉกาจของ
สหภาพยุุโรปเพื่่อ� ต่่อต้้านการแพร่่ขยายของนิิวเคลีียร์์
งานของเขาใช้้สีสัี นั สดใส เน้้นรููปแบบอิินทรีีย์์ สะท้้อน
การปรองดองของมนุุษย์์กัับธรรมชาติิและความเป็็น
ปััจเจกนิิยมที่่�แข็็งแกร่่ง โดยปฏิิเสธเส้้นตรง
Hundertwasser ศิิลปินิ ผู้้เ� กลีียดชััง “เส้้นตรง”
เขาไม่่เพีียงแต่่จะมีีชื่่�อเสีียงมากในด้้านการวาดภาพสีี
ฉููดฉาด แต่่ยังั โด่่งดัังเป็็นที่่�รู้�จั้ กั อย่่างกว้้างขวางไปทั่่�วโลก
ในด้้านการออกแบบสถาปััตยกรรมส่่วนบุุคคลของเขา
ผลงานที่่�รู้�จั้ กั กัันดีีที่่สุ� ดุ ของเขาคืือ อาคารอพาร์์ทเม้้นท์์
Hundertwasserhaus ในกรุุงเวีียนนา ประเทศออสเตรีีย
ซึ่่�งได้้กลายเป็็นสถานที่่�ที่่�น่่าสนใจในเมืืองหลวงของ
ออสเตรีีย มีีความโดดเด่่นด้้วยพลัังแห่่งจิินตนาการ
และความเป็็นเอกลัักษณ์์ การออกแบบสิ่่�งก่่อสร้้าง
เหล่่านี้้�ใช้้รููปแบบที่่�ผิิดปกติิและรวมเอาลัักษณะทาง
ธรรมชาติิของภููมิิทัศั น์์เข้้าไว้้ด้ว้ ยกััน เราจะเห็็นแนวคิิด
เขาได้้อย่่างชััดเจน โดยอาคารนั้้�นมีีพื้้�นเป็็นลููกคลื่่�น
หลัังคาคลุุมด้้วยดิินและหญ้้า และต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�เติิบโต
จากภายในห้้อง อีีกทั้้�งมีีกิ่่�งใบหรืือแขนขายื่่�นออกมา
จากหน้้าต่่าง Hundertwasser สนัับสนุุนอาคารที่่�
เป็็นมิิตรกัับมนุุษย์์และสิ่่ง� แวดล้้อม และ Waldspirale
ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งตััวอย่่างของแนวคิิดนี้้� ถืือเป็็นความ
ชาญฉลาดและความมีสามัญส�ำนึกของสถาปนิกที่
สร้างอาคารทีอ่ ยอู่ าศัยตามธรรมชาติ ท�ำให้หวนคิดถึง
สิง่ ก่อสร้างบ้านเราทีแ่ ทบจะไม่มแี นวคิดเหล่านีอ้ ยูเ่ ลย
(สถาปนิก FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER:
ชีวประวัติ, งาน, ภาพถ่าย 2022)

“FAI KHAM FITNESS” ได้้แก่่ โปรโมชั่่น� ลดไปด้้วยกััน
แถมให้้ เ ล่่ น กัั น ยาว ๆ และวัั น หยุุ ด เราไม่่ ห ยุุ ด
ตั้้ง� แต่่บัดั นี้้� – 31 สิิงหาคม 2565 โดยมีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
1. ลดไปด้้วยกััน
ราคาสำหรัับสมาชิิกบุุคคลทั่่�วไป
1 เดืือน 700 บาท 3 เดืือน 1,300 บาท
6 เดืือน 2,500 บาท 1 ปีี 4,000 บาท
ราคาสำหรัับสมาชิิกนัักเรีียนโรงเรีียนสาธิิตฯ
นัักศึึกษา และบุุคลากรมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
1 เดืือน 500 บาท 3 เดืือน 1,000 บาท
6 เดืือน 2,000 บาท 1 ปีี 3,000 บาท
2. แถมให้้เล่่นกัันยาว ๆ
สำหรัับผู้้�สมััครสมาชิิกทุุกท่่าน
3 เดืือน แถม 1 เดืือน
6 เดืือน แถม 2 เดืือน
1 ปีี แถม 3 เดืือน
3. วัันหยุุดเราไม่่หยุุด
โปรโมชั่่�นสำหรัับท่่านที่่�มาออกกำลัังกาย
ในวัันเสาร์์ และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์
บุุคลากร/นัักศึึกษา จากราคา 60 บาท
			ลดเหลืือ 40 บาท
บุุคคลทั่่�วไป		
จากราคา 150 บาท
			ลดเหลืือ 60 บาท
ผู้้ส� นใจสามารถสมััครสมาชิิก และใช้้บริิการ
สถานบริิ ห ารร่่ า งกาย FAI KHAM FITNESS
ณ อาคารสำนัักกีฬี า ชั้้น� 2 ม.รามคำแหง (หััวหมาก)
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ที่่� Facebook : ฝ้้ายคำ
ฟิิตเนส รามคำแหง โทร. 02-310-8892 ต่่อ 301
แหล่่งอ้้างอิิง
ตึึกเกลีียวป่่าคอนกรีีต :The Waldspirale. (2022, 05. 04).
Abgerufen von https://decorreport.com/th//ต-กเกลยวป-าคอนกร-ต-the-waldspirale
Waldspirale. (2022, 05. 04.). Abgerufen von
https://hmong.in.th/wiki/Waldspirale
Friedensreich Hundertwasser. (2022, 05. 04.). Abgerufen
von https://hmong.in.th/wiki/Hundertwasser
สถาปนิิ ก FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER:
ชีีวประวััติ,ิ งาน, ภาพถ่่าย. (2022, 05. 04.). Abgerufen von
https://th.garynevillegasm.com/novosti-i-obschestvo/
68730-arhitektor-fridensrayh-hundertvasser-biografiyaraboty-foto.html 2022
Hundertwasser House “Waldspirale“. (2022, 05.01.).
Abgerufen von http://www.oekosiedlungen.de/
waldspirale/
https://sdg21.eu/en/db/hundred-water-houseforest-spiral(รููป)
https://www.dashoefer.de/newsletter/artikel/ausserge
woehnliche-architektur-waldspirale-darmstadt.html(รููป)
https://www.zinsland.de/blog/architektur/ (รููป)
https://www.hundertwasserartcentre.co.nz/about/
hundertwasser/hundertwasser-biography/(รููป)
หมายเหตุุ สนใจเรีียนภาษาเยอรมััน
ระดัับปริิญญาตรีีและปริิญญาโท หรืือ
ต้้องการทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประเทศ
เยอรมนีี ติิดต่่อได้้ที่่� สาขาวิิชาภาษา
เยอรมัั น ภาควิิ ช าภาษาตะวัั น ตก
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง

๘

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

กองกิิจการนัักศึึกษา ม.ร.จััดงานกีีฬาจานร่่อน ประจำำ�ปีี 2565
	กองกิิจการนัักศึกึ ษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
จะจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพนัักศึกึ ษาและห่่างไกล
ยาเสพติิด ประจำปีี 2565 ด้้วย “กีีฬาจานร่่อน”
เพื่่อ� ส่่งเสริิมการออกกำลัังกายทางเลืือกใหม่่ เป็็นกีีฬา
ที่่�เล่่นง่่าย สนุุกสนาน สามารถเล่่นได้้ทุุกเพศทุุกวััย
และสามารถเล่่นได้้ทั้้ง� ประเภทเดี่่ย� วและประเภททีีม
ซึ่่�งได้้รัับความนิิยมอย่่างแพร่่หลายในมหาวิิทยาลััย
ของประเทศสหรััฐอเมริิกา และอีีกหลายประเทศทั่่�วโลก
ผู้้ส� นใจสามารถเข้้าร่่วมกิิจกรรมกีีฬาจานร่่อน
ได้้ทุกุ ประเภท โดยกำหนดจััดขึ้้น� ในวัันที่่� 2 มิิถุนุ ายน
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม เฟสบุ๊๊ก� แฟนเพจ
2565 ณ ห้้ อ งศัั กดิ์์� ผาสุุ ข นิิ รัั น ต์์ อาคารพ่่ อ ขุุ น
รามคำแหงมหาราช และโรงยิิ ม นีี เซีี ย ม ชั้้� น 3 กองกิิ จ การนัั กศึึ ก ษา มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
โทร. 02-310-8073
สำนัักกีีฬา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
RUKnow: มารู้้�จัักการใช้้ประโยชน์์จากปััญญาประดิิษฐ์์ของไทย

(ต่่อจากหน้้า 6)
เทคโนโลยีีปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ของประเทศไทยในด้้านวิิชาการจะพบว่่า ประเทศไทย
มีีการตีีพิิมพ์์บทความวิิชาการด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ เพิ่่�มมากขึ้้�นในลัักษณะที่่�เป็็น
ก้้าวกระโดด (Exponential) เช่่นเดีียวกัับหลายประเทศ ในขณะที่่�เมื่่�อพิิจารณา
ด้้านการลงทุุน ประเทศไทยก็็มีีการลงทุุนธุุรกิิจด้้านปััญญาประดิิษฐ์์อย่่างมากใน
ระหว่่างปีี ค.ศ.2016-2017 แต่่ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
จึึงทำให้้มีกี ารชะลอการลงทุุนในระหว่่างปีี ค.ศ.2018-2020 อย่่างไรก็็ตาม ตั้้ง� แต่่
ปีี ค.ศ.2021 เป็็นต้้นมา เริ่่�มเห็็นแนวโน้้มการเติิบโตของการลงทุุนธุุรกิิจด้้าน
ปััญญาประดิิษฐ์์ที่่�มีีสููงมากขึ้้�น
ปััจจุุบันั ประเทศไทยมีีการพััฒนาปััญญาประดิิษฐ์์สัญ
ั ชาติิไทย และมีีการนำ
ไปทดลองใช้้งานกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในส่่วนต้้นน้้ำ ซึ่่�งเป็็นการพััฒนา
Core Technology หรืือ Service Platform และการพััฒนาบุุคลากร เช่่น
“AI for Thai” Service Platform ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยศููนย์์ NECTEC โดยเป็็น
Core Technology ด้้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติิ (Natural language
processing) และ “CiRA Core” ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นโดยบริิษััทที่่� Spin-off มาจาก
บุุคลากรของสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง โดยเป็็น
ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ที่่เ� น้้นเรื่่อ� ง Smart Industry ในขณะเดีียวกััน ในส่่วนกลางน้้ำ
ก็็มีกลุ่่�
ี มสตาร์์ทอััพที่่�พัฒ
ั นาเทคโนโลยีี Digital Service และ Supporting Service
ขึ้้น� มา เช่่น การใช้้โดรนในภาคการเกษตร การวิิเคราะห์์ภาพในทางการแพทย์์ และ
การปรัับปรุุงกระบวนการทำงานขององค์์กรให้้เป็็นอััตโนมััติแิ ละมีีความชาญฉลาด
มากขึ้้�น ด้้วยเทคโนโลยีีอััตโนมััติิ (Automation) เป็็นต้้น

รููปที่่� 3 บููรณาการเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) กัับอิินเตอร์์เน็็ต
ทุุกสรรพสิ่่�ง (Internet of Thing) (แหล่่งอ้้างอิิง: pixabay.com ลิิงค์์ https://bit.ly/
3tUX8bA คำค้้น: Artificial Intelligence + IOT ค้้นวัันที่่� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

ทิิศทางเทคโนโลยีีปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ของไทยในอนาคตกัับการเพิ่ม่� คุุณภาพ
ชีีวิิต และการลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิการ
ได้้อย่่างเท่่าเทีียม
ปััจจุุบันั กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม โดย สวทช.
ร่่วมกัับกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม กำลัังนำเสนอแผนแม่่บทปััญญา
ประดิิษฐ์์แห่่งชาติิเพื่่อ� การพััฒนาประเทศไทย (พ.ศ.2564-2570) เข้้าสู่่�คณะรััฐมนตรีี
โดยแผนแม่่บทดัังกล่่าวจะให้้ความสำคััญกัับการเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ และการลดความ
เหลื่่อ� มล้้ำเพื่่อ� ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิการ ได้้อย่่างเท่่าเทีียม รวมถึึง การสร้้าง
ความร่่วมมืือกัับภาคเอกชน ซึ่่ง� ประกอบด้้วยยุุทธศาสตร์์ 5 ด้้าน ได้้แก่่ การตั้้ง� กฎ
ระเบีียบ การสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน การพััฒนาคน การพััฒนาเทคโนโลยีี และ
การนำเทคโนโลยีีไปใช้้งานในภาคธุุรกิิจ ซึ่่�งได้้มีีการวิิเคราะห์์ร่่วมกัับภาคธุุรกิิจ
อย่่างลึึกซึ้้ง� โดยในระยะแรกจะให้้ความสำคััญกัับการนำ ไปใช้้ในด้้านสุุขภาวะและ
การแพทย์์ (Telehealth) ด้้านอาหารและการเกษตร (Digital Farming) และ

ม.รามฯ เปิิดรับั ป.ตรีี (ภาคพิิเศษ)
การจััดการ-การตลาด

คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เปิิดรัับสมััครนัักศึกึ ษาใหม่่ระดัับปริิญญาตรีี ประจำ
ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 โครงการบริิหาร
ธุุรกิิจบััณฑิิต ภาคพิิเศษ สาขาวิิชาการจััดการ สาขา
วิิชาการตลาด รุ่่�นที่่� 21/1 หลัักสููตร 4 ปีี จำนวน
132 หน่่วยกิิต จััดการศึึกษาแบบ Block Course
เรีียนวัันเสาร์์และวัันอาทิิตย์์ เวลา 08.00-17.00 น.
ค่่าลงทะเบีียนการศึึกษาตลอดหลัักสููตร 147,350.- บาท
และคััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้�สนใจสมััครด้้วยตนเองได้้ตั้้�งแต่่บััดนี้้� –
22 กรกฎาคม 2565 หรืือสมัั ค รออนไลน์์ ที่่�
www.bba.ru.ac.th สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่่� สำนัักงานโครงการฯ ชั้้�น 3 คณะบริิหารธุุรกิิจ
โทร. 02-310-8231-2, 089-488-3561-2

ด้้านการบริิการภาครััฐ (เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประชากร) ทั้้�งนี้้� การพััฒนาด้้าน
เทคโนโลยีีปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ของประเทศไทยในอนาคต จะต้้องอาศััยการขัับเคลื่่อ� น
ด้้านการพััฒนาบุุคลากรด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ การแบ่่งปัันคลัังข้้อมููล การเตรีียม
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำคััญ รวมถึึงการมีี Core Technology และ Service
Platform เพื่่�อใช้้สนัับสนุุนภาครััฐและภาคเอกชนให้้สามารถใช้้ประโยชน์์จาก
ปััญญาประดิิษฐ์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพราะเทคโนโลยีี AI เป็็นเหรีียญสองด้้าน เราจึึงต้้องมีี “AI Governance”
เทคโนโลยีีทุกุ อย่่างล้้วนแล้้วแต่่มีสี องด้้าน ทั้้�งนี้้� ขึ้้น� อยู่่�กับั ว่่า ในสถานการณ์์นั้้น�
มีีการนำเทคโนโลยีีดัังกล่่าวไปใช้้งานอย่่างไร สำหรัับเทคโนโลยีีทางด้้านดิิจิิทััล
Machine Learning Internet of Things (IoT) หรืือปััญญาประดิิษฐ์์ส่่วนใหญ่่ก็็
กำเนิิดมาจากการทหารและการทำสงครามทั้้�งสิ้้น� โดยในช่่วงสงครามจะเป็็นช่่วงที่่�
จะนำเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ยัังไม่่มีีโอกาสได้้ใช้้จริิง นำออกมาทดลองในช่่วงสงคราม
ดัังนั้้�น เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์จึึงมีีลัักษณะเป็็นเหรีียญสองด้้าน แต่่สิ่่�งที่่�สำคััญ
คืือ จะต้้องหาวิิธีีควบคุุมปััญญาประดิิษฐ์์ และทำให้้เกิิดการพััฒนาและใช้้งาน
ปััญญาประดิิษฐ์์อย่่างมีีจริิยธรรม (หรืือเรีียกว่่า “AI Governance”) ซึ่่ง� ในงานวิิจัยั
ปััจจุุบััน ก็็เริ่่�มให้้ความสำคััญกัับเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นอย่่างมาก
สรุุป
ดร.ทวีีศัักดิ์์� กออนัันตกููล ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสผู้้�อำนวยการ สวทช. และประธาน
คณะกรรมการจริิยธรรมปััญญาประดิิษฐ์์ ของ สวทช. ได้้กล่่าวโดยสรุุปว่่า ความ
สามารถและการพััฒนาด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ของประเทศไทยในปััจจุุบััน ยัังมีีทั้้�ง
ส่่วนที่่�จะต้้องทำให้้เข้้มแข็็ง ตััวอย่่างเช่่น เรื่่อ� งข้้อมููลและการเชื่่อ� มโยงข้้อมููล เพื่่อ� นำส่่ง
ให้้ภาคเอกชนได้้นำไปใช้้ประโยชน์์ต่่อไป และส่่วนที่่�ยัังมีีความเสี่่�ยงอยู่่� คืือ เรื่่�อง
การไหลของข้้อมููลคนไทยไปยัังบริิษัทั ต่่างชาติิ ตััวอย่่างเช่่น การใช้้แผนที่่�บน Google
map® ที่่�เปรีียบเสมืือนเป็็นการป้้อนข้้อมููลของคนไทยให้้กัับบริิษััท Google®
ซึ่่ง� น่่าเสีียดายข้้อมููลเหล่่านั้้�นเป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�น จึึงควรสนัับสนุุนคนไทย ทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชนในการพััฒนาแพลตฟอร์์มของคนไทย เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้ข้อ้ มููลของ
คนไทยไปอยู่่�ในมืือของต่่างชาติิ นอกจากนี้้� ประเทศไทยก็็ควรมีีการสนัับสนุุน
ภาคธุุรกิิจที่่�มีคี วามเข้้มแข็็งด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ให้้เป็็นตััวแทนของประเทศ รวมถึึง
ยกระดัับธุุรกิิจ SME ให้้เข้้าสู่่� Digital Transformation ด้้วย ในขณะเดีียวกััน
สวทช. ก็็เป็็นหน่่วยงานภาครััฐ ซึ่่ง� มีีบทบาทที่่�สำคััญในการเป็็นคนกลาง ทำหน้้าที่่�
เชื่่อ� มโยงระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐกัับภาคเอกชน โดยการถ่่ายทอดและนำเทคโนโลยีี
ไปใช้้ประโยชน์์ในภาคเอกชน เพื่่�อสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน และเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพด้้านการพััฒนาปััญญาประดิิษฐ์์ของประเทศไทยต่่อไปอีีกด้้วย
แหล่่งอ้้างอิิง (ออนไลน์์)

1. สวทช. (NSTDA) (2565). “สรุุปสาระสำคััญ งานสััมมนา “ชีีวิิตในโลกยุุคใหม่่ และการอยู่่�ร่่วมกัับ AI
อย่่างรู้้�เท่่าทััน”” (แหล่่งอ้้างอิิงออนไลน์์: https://www.nstda.or.th/home/news_post/nac2022new-life-with-ai/ ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565).
2. สวทช. (NSTDA) (2564). “กลยุุทธ์์และทิิศทางของปััญญาประดิิษฐ์์ในประเทศไทย” (แหล่่งอ้้างอิิง
ออนไลน์์: https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/02/ss31-strategy-and-direction-aithailand/ ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565).
3. สพธอ. (2564). “ปััญญาประดิิษฐ์์ในการให้้บริิการของภาครััฐ” (แหล่่งอ้้างอิิงออนไลน์์: https://
www.etda.or.th/ th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/AI-in-GovernmentServices.aspx ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565).
4. กรุุงเทพธุุรกิิจ. (2564). “5 องค์์กร หนุุนตั้้�ง “สมาพัันธ์์ปััญญาประดิิษฐ์์ประเทศไทย” หวัังปั้้�นแพลตฯ
เอไอกลาง” (แหล่่งอ้้างอิิงออนไลน์์: https://www.bangkokbiznews.com/tech/965872 ค้้นเมื่่�อวััน
ที่่� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565).

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๘)

คณะวิิทย์์ จััดอบรมปลููกพืืชบนดาดฟ้้า

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมิิน คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธานเปิิดโครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
หลัักสููตรการอบรมระยะสั้้น� เรื่่อ� ง “การปลููกพืืชบนดาดฟ้้า การปลููกพืืชแนวตั้้�ง
และการปลููกพืืชในพื้้�นที่่�จำกััด” โดยมีี อาจารย์์ ดร.หฤษฎ์์ นิ่่�มรัักษา อาจารย์์
ประจำคณะวิิทยาศาสตร์์ เป็็นวิิทยากร และมีี คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์
เจ้้าหน้้าที่่� และประชาชน ร่่วมอบรม เมื่่อ� วัันที่่� 19 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร
คีีรีีมาส (KMB) ชั้้�น 5
โอกาสนี้้� อาจารย์์อธิิปวััฌณ์์ อมรปััญญานัันท์์ รองคณบดีีฝ่า่ ยกิิจการนัักศึกึ ษา คณะวิิทยาศาสตร์์
กล่่าวว่่า การใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่�ดาดฟ้้าและบริิเวณระเบีียงของอาคาร จััดเป็็นกิิจกรรมที่่�กำลัังได้้รัับ
ความนิิยมอยู่่�ในขณะนี้้� โดยการใช้้พื้้�นที่่�ให้้เกิิดประโยชน์์ในด้้านต่่างๆ อาทิิ การติิดตั้้�งระบบโซล่่าเซลล์์
บนดาดฟ้้าเพื่่�อนำไฟฟ้้าไปใช้้ในอาคาร การสร้้างสนามออกกำลัังกาย รวมไปถึึงการปลููกพืืชชนิิดต่่างๆ
เพื่่�อนำผลผลิิตพืืชมาบริิโภคในครััวเรืือนหรืือเพื่่�อการจำหน่่าย นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการสร้้างสวนลอยฟ้้า
เพื่่อ� การพัักผ่อ่ นหย่่อนใจ ระบบการปลููกพืืชบนดาดฟ้้านี้้�เราสามารถประยุุกต์ใ์ ช้้วิธีิ กี ารทางชีีวภาพด้้านต่่างๆ
ในกระบวนการผลิิต อาทิิ วิิธีีการปรุุงดิินเพื่่�อการปลููกพืืช การใช้้ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ การประยุุกต์์ใช้้จุุลิินทรีีย์์
ที่่�มีีประโยชน์์ในด้้านการเกษตร การผลิิตน้้ำหมัักชีีวภาพสููตรต่่างๆ การใช้้สมุุนไพรเพื่่�อการป้้องกัันกำจััด
ศััตรููพืืช รวมไปถึึงการใช้้สารธรรมชาติิชนิิดต่่างๆ ซึ่่�งไม่่เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ใช้้ รวมถึึงไม่่มีีสารตกค้้างใน
ผลผลิิตทางการเกษตรและในสภาพแวดล้้อม
สำหรัับการจััดงานในครั้้�งนี้้� จััดขึ้้�นเพื่่�อถ่่ายทอดเทคโนโลยีีจากงานวิิจััยสู่่�เกษตรกรและผู้้�สนใจ
เพื่่อ� ให้้ได้้รับั ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการปรุุงดิินเพื่่อ� การปลููกพืืชบนดาดฟ้้าและการปลููกพืืชในพื้้�นที่่�จำกััด ชีีวภัณ
ั ฑ์์
เชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ทางการเกษตรและการประยุุกต์์ใช้้ และเพื่่�อนำความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้ถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีจากงานวิิจััยสู่่�เกษตรกรไปใช้้ในการเรีียนการสอน อีีกทั้้�งผู้้�เข้้าอบรมสามารถผสมดิินสำหรัับ
การปลููกพืืช เตรีียมผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพและปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ไว้้ใช้้เอง และนำไปใช้้ประโยชน์์ได้้ต่่อไป

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมิิน คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์ กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เข้้าร่่วมอบรม
โครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ หลัักสููตรการอบรมระยะสั้้�น เรื่่�อง “การปลููกพืืชบนดาดฟ้้า การปลููกพืืช
แนวตั้้�ง และการปลููกพืืชในพื้้�นที่่�จำกััด” ทุุกท่่าน และขอบคุุณวิิทยากร คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� นัักศึึกษา
และทีีมงานจากสาขาวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร ที่่�ร่่วมกัันจััดโครงการฯ ในครั้้�งนี้้� ซึ่่�งได้้รัับความสนใจ
เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งจากคณาจารย์์ บุุคลากร และประชาชนทั่่�วไปเป็็นจำนวนมาก หวัังอย่่างยิ่่�งว่่าผู้้�เข้้าร่่วม
อบรมจะได้้รัับความรู้้� ความเข้้าใจ และเทคนิิคต่่างๆ จากการลงมืือปฏิิบััติิจริิง ตลอดจนสามารถนำไป
ปรัับประยุุกต์์ใช้้จริิง เกิิดประโยชน์์ และสร้้างอาชีีพได้้ต่่อไป

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

๙

สำำ�นัักกีีฬาจััดประชุุม
เตรีียมงานสุุพรรณิิการ์์เกมส์์

สำนัักกีฬี า จััดการประชุุมผู้้แ� ทนหน่่วยงาน
ภายในมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เรื่่� อ งการจัั ด
การแข่่งขัันกีีฬาบุุคลากรภายใน “สุุพรรณิิการ์์เกมส์์
ครั้้ง� ที่่� 46” ณ ห้้องประชุุมฝ้้ายคำ 1 อาคารสำนัักกีฬี า
โดยในที่่� ป ระชุุ ม มีี ม ติิ ก ำหนดพิิ ธีี เ ปิิ ด การแข่่ ง ขัั น
ในวัันที่่� 20 กรกฎาคม 2565 และพิิธีีปิิดในวัันที่่�
27 กรกฎาคม 2565 จััดการแข่่งขัันเดืือนกรกฎาคม
2565 รวมทั้้�งสิ้้�น 16 ชนิิดกีีฬา ใช้้สนามแข่่งขััน
ภายในและภายนอกมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ซึ่่� ง กำหนดจัั ด การรวมจะระบุุ วัั น ที่่� ห ลัั ง จากสรุุ ป
ทุุกชนิิดกีีฬาที่่�จัดั การแข่่งขัันในวัันที่่� 24 พฤษภาคม
2565

สาขาวิิทยบริิการฯ ต่่างประเทศ
รัับสมััคร ภาค 1/65

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิต่า่ งประเทศ รัับสมััครนัักศึกึ ษาใหม่่
ระดัับปริิญญาตรีี และ Pre-degree ประจำภาค
เรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 รัับสมััครบััดนี้้� - 26
สิิงหาคม 2565
เปิิ ด สอน 4 หลัั กสูู ตร ได้้ แ ก่่ หลัั กสูู ตร
นิิติิศาสตรบััณฑิิต หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
(สาขาวิิชาการจััดการ) หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
(กลุ่่�มวิิชาเอกการบริิหารรััฐกิิจ) และหลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาไทย (หลัักสููตร 4 ปีี)
สมััครออนไลน์์ได้้ที่่� https://iregis2.ru.ac.th
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมทาง www.oasc.ru.ac.th
โทร. 662-310-8196-7, 662-310-8664-5
e-mail: oasc@ru.ac.th หรืือทาง Facebook
สาขาวิิ ท ยบริิ ก ารฯ ต่่ า งประเทศ มหาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำแหง

เจ้้าของ
   มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ  น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ                  
บรรณาธิิการ
   ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล    
กองบรรณาธิิการ     
น.ส.ศรััญญา มิินสาคร น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย    รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ                 ช่่างภาพ
                   นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง นายเสมอภาค จัันทร์์ปลั่่ง�            
                               นางปุุญญิิสา อรพิินท์์ น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล                                ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า    นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

