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ปที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2557

สารบัญ
กิจกรรมดานวิชาการ
กิจกรรมดานงานวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมดานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
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เกร็ดความรู
คอลัมนมนุษย Gossip
หมอ(ความ)อยากคุย

ปรัชญา : สรางคนคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาทองถิน่ สูสากล
วิสัยทัศน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนองคกรแหงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการของทองถิน่ และเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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กิจกรรมดานวิชาการเดือนกันยายน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง

เมื่ อ วั น ที่ 1-4
กั น ยายน 2557 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาจารยผุสดี ปทุมารักษ รองคณบดี
ฝายวิชาการ ไดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง ณ หองประชุมราชาวดี อาคารรอยปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การอบรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก Ms. Laura Phelps ซึ่งเปนผูเชียวชาญจาก British Council
มาเปนวิทยากรในการอบรมสําหรับอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 20 คน
จุดมุงหมายของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางมั่นใจ และถูกตอง เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนตอไป

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
จัดกิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักพัฒนาชุมชน
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งจัดการเรียนการสอนดานการพัฒนาชุมชน
ที่มุงเนนใหนักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่วา “มีจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”
ขณะเดียวกันก็มุงพัฒนานักศึกษาใหดํารงตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีของนักพัฒนาชุมชน/สังคม
จึงไดจัดโครงการเขาคายปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมในงานพัฒนาชุมชนขึ้น ณ วัดปาปฐมชัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เปนระยะเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางนักศึกษาตนแบบดาน
ความเปนผูมีจิตอาสาในงานการพัฒนาชุมชน/สังคม โดยมีกิจกรรมสําคัญๆ ในโครงการ อาทิ กิจกรรมกระบวนการสรางจิตอาสา
ในงานพัฒนาชุมชนดวยหลักพุทธธรรม กิจกรรมตัวอยาง ผูมีจิตอาสา: สูการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมอยางยั่งยืน กิจกรรมการบรรยาย
พุทธจิตอาสา:การมีชีวิตเพื่อผูอื่น เปนตน ในการนีไ้ ดรับความเมตตาเปนอยางสูงจากพระเดชพระคุณหลวงพอเจาอาวาสวัดปาปฐมชัย
“พระครูปลัดนิพนธ ธมฺมทีโป” ที่ไดใหการดูแล บรรยายธรรมและเปนวิทยากรนํากระบวนการแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชา
ตลอดระยะเวลา 3 วันที่เขาคาย นอกจากนี้ยังถือเปนโอกาสพิเศษที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนไดรับฟงธรรม
บรรยายจากพระวิทยากรธรรมอารมณดี พระมหามงคล วรธมฺมวาที อีกดวย
ตลอดการเขาคายกิจกรรมสวนใหญเต็มไปดวยเนื้อหาสาระที่มุงสราง/พัฒนานักพัฒนาชุมชนใหเปนผูประกอบดวย
ความเปนผูมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและสังคมซึ่งถือวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งของโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน
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นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุน ที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุษา นอยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารยภรสรัญ แกนทอง ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และอาจารยศานติกร พินยงค
นํานางสาววรนุช แซจิว นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หมูเรียน 57/82 เขารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 4 ประจําปการศึกษา 2557 ณ หองเทเวศร สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
กรุงเทพมหานคร
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และดําเนินชีวิตตาม
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ ง มี ผ ลงานประจั ก ษ ใ นการบํ า เพ็ ญ ประโยชน ต อ สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และสั ง คม
ดวยจิตอาสาอยางตอเนื่อง ใหไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปจจุบันมีนักเรียนทุน 4 รุน รวมทั้งสิ้น 73 คน ศึกษาอยูใน
สถาบั นอุดมศึกษาตางๆ 39 แหง ทั่วประเทศ และไดรับ เกียรติจาก ศาสตราจารยเ กียรติ คุณ นายแพทยเกษม วั ฒนชั ย
องคมนตรี เ ป น ประธานในพิ ธี นางสุ ท ธศรี วงษ ส มาน ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั ก ษาราชการรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการพรอมดวย นางสาวนฤมล ไทยวิรัช รักษาราชการที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดานระบบ
บริหารจัดการศึกษา เขารวมเปนเกียรติในพิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุนที่ 4 ป 2557

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ศึกษาดูงาน
ศูนยศึกษาประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นํานักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร เขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2 รุน คือ
รุนที่ 1 หมูเรียน 54/69, 54/70, 54/71 เขาศึกษาดูงานในวันที่ 8 กันยายน 2557 และรุนที่ 2 หมูเรียน 54/72, 54/73 เขา
ศึกษาดูงานในวันที่ 24 กันยายน 2557
โดยเขาศึกษาดูงานเรื่องราวของประชาธิปไตย ชมภาพยนตร 3 มิติ เรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ชมประวัติศาสตรความเปนมาของระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ในยุคสมัยตางๆ ผาน
เทคนิค Mix multimedia เขาชม หอง 4 สี โดยหองสีเหลืองจะบอกเลาถึงอํานาจอธิปไตย และหลักการสําคัญของประชาธิปไตย
สีสม จะบอกเลาถึงพรรคการเมือง สีเขียวจะบอกเลาถึงความสําคัญของการเลือกตั้ง สีฟาจะบอกเลาถึงการมีสวนรวมทางการ
เมือง พรอมทั้งเขาชมหองจําลองการเลือกตั้ง หองรัฐสภา และแบบจําลองหองนิทรรศการ Perspective โดยไดรับความสนใจ
จากนักศึกษา ทั้ง 5 หมูเรียนเปนอยางมาก
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน 4 สถาบัน
ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรเขารวมประชุมและลงนามขอตกลงความรวมมือระหวาง 4
หนวยงาน คือ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเพื่อเตรียมความพรอม
การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 ณ หองประชุมอนันต เจียมเจริญ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
บันทึกขอตกลงเปนความรวมมือเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการดานสังคมศาสตร อักษรศาสตร วิทยาการจัดการ
และมนุษยศาสตร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดการและถายทอดองคความรูรวมกันระหวางบุคลากร ในดานการบริหารหนวยงานดาน
การเรียนการสอน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัย
ความรวมมือในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการทางวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การสราง
เครือขายความรวมมือดานตาง ๆ ระหวางนิสิต และนักศึกษา และการประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพดีชีวีมีสุข

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 อาจารยผุสดี ปทุมารักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนประธานกลาวเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพดีชีวีมีสุข ณ หองประชุมราชาวดี อาคารรอยป
การฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยไดรับเกียรติจากอาจารยศุภชัย จารุสมบูรณ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแพทยทางเลือก (ประเทศไทย)
เปนวิทยากรบรรยาย เนื่องจากการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันมีการแขงขันกันรุนแรงในทุกๆ ดาน การทํางานที่แขงขันกับเวลา
สงผลใหเลือกบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมขาดการออกกําลังกาย ดานสุขภาพจิตใจเกิดความเครียดสะสม สงผลใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง และเกิดการเจ็บปวยเพิ่มขึ้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดโครงการครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในการดูแลรักษาสุขภาพกาย จิตใจ และนําหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
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ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทํางานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ นําความรู และแนวคิดในการดูแลสุขภาพไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยเริ่มจากตัวเอง และขยายวงกวางไปสูบุคคลใกลชิดในครอบครัว โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน 35 คน

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ชัน้ ปท่ี 1
รับมอบเข็มในวันครบรอบวันกอตั้งโปรแกรมวิชา ปท่ี 16

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนประธานกลาวเปดโครงการประชุมนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร โดยมีอาจารย ดร.มนูญ จันทรสมบูรณ ประธานโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณาจารย และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตรทั้งสี่ชั้นป ณ หองประชุมปนเกลียว
อาคารหอประชุมและศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระลึกถึงวันแหงการกอตั้งโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ซี่งปนี้เปนปที่ 16 ของการกอตั้ง
และเพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนพิธีมอบวุฒิบัตรใหกับนักศึกษา
ประธานรุน หัวหนาหมูเรียน นักศึกษาดีเดนดานการบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาที่เขารับการอบรมโครงการภาวะผูนํา
พิธีประดับเข็มสิงหชมพูแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และกิจกรรมกีฬาสีรัฐประศาสนศาสตร

การแขงขันตอบปญหากฎหมายทั่วประเทศ
เนื่องในวันรพี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
รอบชิงชนะเลิศ
ชิงถวยประทานพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา
ในวันเสารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
ในการแขงขันตอบปญหา ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับรางวัลรองชนะเลิศในการ
แขงขันตอบปญหาทั่วประเทศ (ระดับภูมิภาค) และเปนตัวแทนเขารวมในการแขงขันตอบปญหากฎหมายทั่วประเทศที่
สํานักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมดานกิจการนักศึกษา
ชุมนุมกลุมอาสาธรรมเพื่อสังคมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ชุมนุมกลุมอาสาธรรมเพื่อสังคม สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ชุมนุมกลุมอาสาธรรมเพื่อสังคม ประจําปการศึกษา 2557 ขึ้น ณ หองประชุมใหญอาคารกิจการนักศึกษาชั้น 2
โดยมี อาจารยญาณภัทร ยอดแกว รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนประธานในพิธีเปด นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม ประธานชุมนุมกลุมอาสาธรรมเพื่อสังคม เปนผูกลาวรายงาน
วัตถุประสงคการจัดโครงการ และอาจารยวรากรณ พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชุมนุมกลุมอาสาธรรมเพื่อสังคม
กลาวใหโอวาทแกนักศึกษา

อาจารยญาณภัทร ยอดแกว

อาจารยวรากรณ พูลสวัสดิ์

โดยการจัดโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา ไดมีความรูความเขาใจถึงการทํางานเปนทีม
และการทํางานดานจิตอาสาอยางไรใหมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่วา
“จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”

ในโอกาสนี้ไดมีนักเรียนจากศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดโพรงมะเดื่อ มาเขารวมโครงการ
อีกเป น จํานวนมาก ซึ่งสร างบรรยากาศความนารั ก ความสนุกสนานเป นอย างยิ่ ง โดยได รับ เกีย รติ์จ าก
อาจารยญาณภัทร ยอดแกว เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “นักศึกษารุนใหมจิตใจนักอาสา”
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ในช ว งที่ 2 ก็ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ าก นายธั ช พงศ ชาลานุ ม าศ ประธานสภานั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “อาสาพาสูฝน”

ในชวงที่ 3 ก็ไดรับเกียรติจาก นายบุญญวัฒน จีระประยูร วิทยากรสรางสุขและความกตัญู
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “อาสาธรรมหัวใจกตัญู”

และชวงที่ 4 เปนกิจกรรม “Cleanning Day” เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน ต อสังคม กิจกรรมดั งกล าวได จั ดให นักศึกษาบํ าเพ็ญประโยชนภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม
โดยแบ งออกเป น 4 จุ ดใหญ ได แก บริ เ วณอาคารกิจ การนั กศึกษา บริ เ วณอาคารทวารวดี ศรี ร าชภั ฏ
บริเวณอาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม และที่สุดทายไดแก บริเวณลานกระทิง คณะครุศาสตร
กอนเขาสูพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปดโครงการ
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กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตรฯ รวมกับวัดยานนาวา และกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการฟงธรรม เฉลิมพระเกียรติ
อุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปญญา ธรรม (ทํา) ดีเพื่อพอ มีศลี สุข พอเพียงเคียงธรรม ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมกับวัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการฟงธรรมเฉลิมพระเกียรติ อุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปญญา
ธรรม (ทํา) ดีเพื่อพอ มีศีล มีสุข พอเพียงเคียงธรรม ครั้งที่ 9 โดยไดรับเมตตา จากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ
กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา เปนประธานฝายบรรพชิต และนายกฤษศญพงศ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา
เปนประธานฝายฆราวาส กลาวตอนรับโดยอาจารยชัยยุทธ มณีรัตน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกลาวรายงาน
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กิจกรรมจัดขึ้น ณ หองประชุมปนเกลียว
อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดกิจกรรม ไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ
คณาจารย นักศึกษา และผูนําชุมชนทองถิ่นเขารวมกวา 1300 คน โดยผูเขารวมโครงการฯ ไดรับฟงการบรรยายธรรม
เรื่อง พอเพียงเคียงธรรม โดยพระมหาวีระพล วีรญาโณ พระวิทยากรเครือขายธรรมะอารมณดี และรวมกิจกรรมรณรงค
บัณฑิตไทยไมโกง โดยการสนับสนุนของเครือขายบัณฑิตไทยไมโกง ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) พรอมทั้งไดมี
การบันทึกเทปกิจกรรมดังกลาว สําหรับออกอากาศในรายการ “ราชภัฏทอลค” เพื่อเผยแพรกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
ความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม และสถานี โ ทรทั ศ น น ครปฐมเคเบิ้ ล ที วี ที่ ดํ า เนิ น รายการโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี โดยมีหนวยประชาสัมพันธ และทีมงานสถานีโทรทัศน
นครปฐมเคเบิ้ลทีวี เปนผูผลิตรายการ
สําหรับรายการ “ราชภัฏทอลค” จะออกอากาศทางชอง 13 สถานีโทรทัศนนครปฐมเคเบิ้ลทีวี ทุกวันจันทร พุธ ศุกร
เวลา 09.30 – 10.00 น. และดูรายการยอนหลังไดทาง www.youtube.com
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เกร็ดความรู้
รู้ ทนั แก๊ งอาชญากรรมข้ ามชาติ
ขาพเจาไดรับเชิญใหเขารวมประชุมงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามแกง
อาชญากรรมขามชาติที่กอเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อไมนานมานี้ ทําใหขาพเจารูสึกวาประเทศไทยได
กลายเปนเปาหมายที่อาชญากรจากประเทศตางๆหวังเขามาประกอบอาชญากรรมเปนอยางยิ่ง ซึ่งจากขอมูลที่ผูวิจัยคนพบ
ปรากฏวามีแกงอาชญากรรมขามชาติแฝงตัวอยูในประเทศไทยหลายแกง และมีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมที่แตกตาง
กันไป เชน
แกงสกิมเมอร ATM ซึ่งผูกระทําผิดจะเปนชาวรัสเซีย ฝรั่งเศส ยูเครน โรมาเนีย อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน มาเลเซีย
และสิงคโปร โดยอาชญากรรมเหลานี้จะทําการซื้อขอมูลเหยื่อซึ่งเปนลูกคาของธนาคารตางประเทศและมากดเงินในประเทศไทย
หรือมาทําการสกิมมิ่งขอมูลคนไทยและกดเงินในประเทศไทย หรือบางครั้งทําการแฮ็คขอมูลธนาคาร แลวกระทําความผิดผาน
ทางอินเทอรเน็ต โดยอาชญากรเหลานี้มีรายไดจากการกระทําผิดถึงปละไมต่ํากวา 100 ลานบาท ในบางครั้ง การกระทําผิด
ของชาวตางชาติเหลานี้มีคนไทยเขารวมในการกระทําผิดดวย โดยอาจทําหนาที่ติดตั้งเครื่องสกิมเมอรใหที่ตู ATM หรือเปน
คนขับรถพาผูกระทําความผิดตระเวนกดเงินตามตู ATM ตางๆ
แกงหลอกลวงผานอินเทอรเน็ต (แกงสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แกงไนจีเรีย 419) ผูกระทําความผิดสวน
ใหญเปนชาวแอฟริกาใต เชน ไลบีเรีย แคมเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรรี่โคสต โดยแกงเหลานี้จะทําการหลอกลวงเหยื่อทาง
อินเทอรเน็ตใหโอนเงินให หรือหลอกขายเงินดํา โดยพวกนี้จะอาศัยความโลภของเหยื่อ หลอกลวงวาตนเองมีแบงคซึ่งสวนใหญ
เปนดอลลาหอยูจํานวนหนึ่ง แตแบงคพวกนั้นถูกเก็บรักษาไวดวยการเคลือบสารเคมีใหเปนสีดํา (แตในความจริงเปนกระดาษ
ดําตัดเปนรูปแบงค) จะใชงานแบงคไดตองนําน้ํายาอีกชนิดมาลาง สารสีดําจึงออกจากแบงค คราวนี้มิจฉาชีพจะมีแบงคเคลือบ
สีดํา(เปนดอลลาหจริง) ประมาณ 2-3 ใบ ไวลางใหเหยื่อดูเปนตัวอยาง เพื่อใหเหยื่อเชื่อวาแบงคดําในกระเปาใชน้ํายาลาง
ออกเปนแบงคจริงได (ความจริงในกระเปาเปนกระดาษดําทั้งหมด สวนแบงคตัวอยางเปนแบงคจริงที่เคลือบสารสีดําแตใช
น้ํายาลางออกได) เมื่อเหยื่อหลงเชื่อวากระดาษดําในกระเปาคือแบงคจริงที่ใชน้ํายาลางออกได มิจฉาชีพก็จะเสนอขายแบงคดํา
ทั้งกระเปาพรอมน้ํายาลาง ในราคาตางๆตามตกลงกัน นอกจากหลอกลวงในลักษณะนี้แลว ยังมีการหลอกลวงที่กําลังเปนที่
นิยมของแกงเหลานี้ในปจจุบัน คือ หลอกใหรัก สงดอกไมให สงของขวัญใหตามเทศกาล จนผูหญิงหลงรัก แลวจะทําการขอให
ผูหญิงโอนเงินใหโดยมีขออางสารพัด ไมวาจะเปนเรื่องทําธุรกิจขาดทุน หลอกโดยใชความนาสงสาร ทําใหหญิงไทยตกเปน
เหยื่อมากมาย
แกงกรีดหรือลวงกระเปา ซึ่งผูกระทําความผิดสวนใหญเปนเพื่อนบานเรานี่เอง เชน เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา โดย
แกงเวียดนามจะมีมากที่สุด พวกนี้จะใชทักษะความชํานาญในการกรีดกระเปาโดยจะกอเหตุในที่ที่มีผูคนพลุกพลาน เชน
งานขายสินคาตามศูนยประชุมตางๆ งานสงกรานต ซึ่งงานเหลานี้ผูคนจะหนาแนนมากเปนพิเศษ อาศัยจังหวะที่เหยื่อไมทัน
ระวังตัว กรีดกระเปาไปอยางแนบเนียน หากเปนแกงเวียดนามจะเนนไปที่โทรศัพทราคาแพง ในขณะที่แกงกัมพูชาจะเอาทุกอยาง
บางแกงมีหัวหนาเปนคนไทยและยังทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมาย เมื่อถูกจับ คนไทยจะทําหนาที่ไปประกันตัวให
นอกจากแกงที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีอีกมากมายหลายแกงไมสามารถจะกลาวไดหมดในที่นี้ ประเทศไทยกําลังจะ
เปดประตูสูอาเซียนในป 2558 นี้ เรามัวแตตื่นเตนวาเรากําลังจะเปนอาเซียน เตรียมฝกปรือภาษาเพื่อจะไดสรางโอกาสทางธุรกิจ
เตรียมพรอมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แตเรารูหรือไมวา จากการเปดประตูบานใหชาวตางชาติเขามานี้เอง เทากับเปนการเปด
ประตูตอนรับอาชญากรเชนกัน ทําใหขาพเจาคิดวา เหตุผลที่ทําใหคนตางชาตินิยมเขามากระทําผิดในเมืองไทยเพราะเมืองไทย
เปนแหลงหาเงินงาย คนไทยหลอกงายเพราะใจบุญ ขี้สงสาร และยังบาเหอชาวตางชาติ
ดังนั้น เราควรจะชวยกันดูแล ปองกันสังคมของเราใหอยูอยางสงบ เรียนรูวิธีการปองกันตนเองไมใหตกเปนเหยื่อของ
แกงอาชญากรรมเหลานี้ เชน รับฟงขาวสารใหมากขึ้นเพื่อใหรูเทาทันอาชญากร ชวยเจาหนาที่สอดสองบุคคลที่มีลักษณะเปน
ที่นาสงสัย หากพบเห็นพฤติกรรมที่สอวาจะเขาขายเปนผูกระทําความผิดจะตองรีบแจงเจาหนาที่ทันที และเมื่อเราเขาสูการ
เปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ อยามองวาคนที่เขามาจะนําพาความเจริญมาใหเราเพียงอยางเดียว แตตองระมัดระวังวา
บุคคลเหลานี้อาจไมไดมาชวยเราแตอาจมาทําใหเราตกเปนเหยื่อก็ได
ดร.ปยะพร ตันณีกุล
โปรแกรมวิชานิติศาสตร

10

คอลัมน์ มนุษย์ Gossip

โดย ลําหวาน

โอยยยยยยยย... โดนทวงตนฉบับ ลําหวานก็รีบปนสง บก. โดยดวน….ดวยความรีบ
ก็ต องหาขาวแซบ ๆ คัน ๆ เอามาเมาทกัน ให กระจาย เริ่ มที่ขาวแรกวัน นี้เ ลยนะจะ ●กอนอื่น เลยลํ าหวาน
ขอแสดงมุทิตาจิต แกผูเกษียณอายุราชการทั้ง 2 ทานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ ผศ. สมเดช นิลพันธุ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ผศ. พจนีย กงตาล ลําหวานจึงขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจ
แดทั้ง 2 ทานที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาดวยความซื่อสัตย สุจริต และอดทน เสียสละใหกับพวกเรามาโดยตลอด
● พูดถึงควั นหลงงานวันเกษียณมหาวิทยาลั ย ลํ าหวานก็แอบซอกแซกหาขาวมาเมาทไดเยอะเลยทีเ ดีย ว
ไปที่หนุมคนแรก นองใหมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารยพงศกร แคดีดกีตารโชวเพลงแรก ก็เลนเอาบรรดา
แฟนคลับกรี๊ดกราด ดวยความไพเราะของน้ําเสียงและลีลาสุดแสนจะนารักในสไตลอินดี้ของแก เลนเอาบรรดา
แมยกลมแทบจับกันเลยทีเดียว ไดขาววากอนจะขึ้นครวญเพลงดีดกีตาร อาจารยลูกหมูแกไปแอบซอมรองเพลง
ในโองน้ําหลังมอเลยนะจะ เอา!!! จริงไมจริงไปถามกันเองจา ●อัพเดท เรื่องตอมา นานๆ จะเห็นอาจารยภรสรัญ
ใสชุดไทยรําบนเวที ตาย!!! เดี๊ยนไมอยากเมาท รําสวยนะคะ ชนะเลิศ!!!! ●แตใครจะเชื่อวา อาจารยบี ธิดารัตน
เห็นมาดไฮโซแบบนั้น ก็สามารถถายทอดศิลปะการรายรําออกมาไดอยางสวยงาม จนหนุมๆในงานแอบกระซิบ
ถามวา ตัวเธอ โสดอะปาวจะ อิอิ ● แตบอกเลยครา งานนี้เห็นฟตหุนเลน T25 อาจารยพลอย พัชรมน ชนะขาด
เนื่องดวยรูปรางที่ซอนรูปบวกกับรอยยิ้มพิมพใจทําเอาหนุมๆ ในงานมองตาละหอย นี่พูดเลย T25 ชวยไดจริงๆ จา
●ภายในงานก็คงไมมีอะไรที่จะฟนไดเทากับ แกงฮอรโมน NPRU แลวละคะ แหมๆ ก็พอหนุมทูนหัวของลําหวาน
แตละนาง เอย!! แตละนาย ยอนวัยรําลึกถึงความหลัง ใสชุดนักเรียนเตนเพลงโสดกะปริบกะปรอย นารักมากๆขอบอก
โดยเฉพาะลูกพี่ใหญของแกงค อาจารยนุย ไพโรจน ถึงกับบอกวางานนี้พี่จัดเต็มไอนอง พี่อยากกลับไปเปน
วัยสะรุนอีกครั้ง….เห็นทาตีเขาของหัวหนาแกงคเสียกอน ลําหวานเห็นแลวยังเสียวแทนเลยนะคะ ไมใชอะไร
ลําหวานกลัวแกลมจับ หนามืด เปนลมบนเวที โถๆๆ งานนี้พี่จัดเต็มเพื่องานเกษียณของอธิการ เอา!! ทาน
คณบดี เจาขา ตบรางวัลใหอาจารยไพโรจนหนอยเจาคะ….. ขอ 3 ขั้นเลยนะจะ อิอิอิ ชวงนี้อากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย เพราะจะเขาสูฤดูหนาวแลว….ลําหวานอยากใหทุกคนรักษาสุขภาพดวยนะคะ ดวยรักและ
หวงใย ลําหวาน …แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ สวัสดีคะ
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หมอ(ความ)อยากคุย
คลินิกกฎหมายโปรแกรมวิชานิติศาสตร
ตอน : แยงได
ณ คลินิกหมอโปรแกรมวิชานิติศาสตร
คนไข

: สวัสดีครับ ขอรบกวนปรึกษาเรื่องที่ดินหนอยนะครับ

หมอ(ความ) : เชิญคะ มิทราบเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
คนไข
: ผมมีที่ดินอยูที่จังหวัดมุกดาหาร ผมซื้อไวตั้งแต ๑๕ ปที่แลว เมื่ออาทิตยที่
แลวผมไปตรวจดูพบวามีนายมิ่งทํากินปลูกผักผลไมอยูบนที่ดินผืนนี้ นายมิ่งบอกวาเขาทํากิน
อยูบนที่ดินนี้มาก ๑๒ ปแลว เขาอางวาเขารูวาเปนที่ดินของผม แตผมก็ไมเคยวาอะไรเขา
เขาอางวาตัวเขามีสิทฺธิในที่ดินผืนนี้โดยการครอบครองปรปกษ ผมจะทําอยางไรดีเพราะผมจะ
ขายที่ดินผืนนี้และถาผมขายไป คนซื้อเขาจะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นหรือไมครับ
หมอ(ความ) : ที่ดินมีโฉนดหรือไมคะ
คนไข

: เปนที่ดินมีโฉนดครับ

คนไข
: แตผมก็ยอมรับนะครับวาตั้งแตผมซื้อที่ดินนี้มาผมไมเคยไปดูแลที่ดินนี้เลย
เพราะที่ดินมันอยูไกลจากบานผมมาก
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หมอ(ความ)อยากคุย
คลินิกกฎหมายโปรแกรมวิชานิติศาสตร
หมอ(ความ) : ขอตอบคําถามนะคะ
ขอที่ ๑ เรื่องการครอบครองปรปกษ
กฎหมายกําหนดไววา ที่ดินที่มีโฉนดของเรา ถามีใครเขามาครอบครองที่ดินของเรา
โดยสงบ โดยเปดเผยและคนที่เขามาครอบครองนั้นมีเจตนาเปนเจาของ ครอบครอง
ที่ดินของเราเปนระยะเวลา ๑๐ ปติดตอกัน บุคคลนั้นจะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเรา
โดยการครอบครองปรปกษ ดังนั้นนายมิ่งจึงมีสิทธิโดยการครอบครองปรปกษในที่ดิน
ของคุณ
ขอที่ ๒ เรื่องการไดสิทธิในที่ดิน
แตบุคคลที่ครอบครองปรปกษจะตองยื่นคํารองตอศาลขอเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนด
ที่ดินกอนนะคะ
ดังนั้นถานายมิ่งยังไมไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดที่ดิน ถาคุณอยากขาย
ที่ดิน คุณก็สามารถทําไดและบุคคลที่คุณขายที่ดินใหเขาจะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตอ
๑. เมื่อบุคคลที่ซื้อที่ดินสุจริต คือ ตองไมรูเรื่องที่นายมิ่งครอบครองปรปกษที่ดิน
ของคุณอยู
๒. บุคคลที่ซื้อที่ดินไดจายเงินคาที่ดิน
๓. บุคคลที่ซื้อที่ดินไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเปนชื่อของเขากอนที่
นายมิ่งจะไดเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเปนชื่อนายมิ่งคะ

