
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒๑

วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘ (น�งวัฒน�  อัติโชติ)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
             

คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. จัดเสวนา

“เอเชียกับประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่”

	 ศูนย์ศึกษาเอเชีย	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

เรื่อง	 “เอเชียกับประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่”	 ในวันอังคารที่  

6 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ 

ชัน้ 4 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เพือ่ส่งเสรมิความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบัความคบืหน้า	และความเคลือ่นไหวของสถานการณ์ 

ในปัจจบุนัให้สาธารณชนได้ตระหนกัรูใ้นประเดน็การเปล่ียนแปลง	

ความพร้อมด้านต่างๆ	ตลอดจนการปรับตัวในบริบทภูมิภาค	และ

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น	

 การเสวนาครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัชนะ  

องิคะวัต	 อดตีอาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

คุณบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ ผู้จัดรายการโกลบอลอาเซียน	 

สถานีวิทยุเนชั่น	 อดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์-

คมชดัลกึ	และรองศาสตราจารย์ ดร.กติต ิ ประเสรฐิสขุ		ผูอ้�านวยการ-

สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 ร่วมเสวนา 

ด�าเนินรายการโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพรัตน์ บุบผะศิริ  

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาเอเชีย

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ยินดีนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

คว้าแชมป์ AFF Women’s Championship 2016

   
 

   
 เปิดศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว  

เป็นศูนย์สอบซ่อม (เพิ่มเติม)

บธ.รับนักศึกษา M.B.A.

สาขากฎหมายธุรกิจ รุ่น 17

 คณะบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

รับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	โครงการ- 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

รุ่นท่ี	 17	 (Business	 Law)	 หลักสูตรแผน	 ข	 (ไม่ท�า- 

วิทยานิพนธ์)	 เรียนวันเสาร์	 เวลา	 08.00	 -	 21.00	 น. 

ท่ีคณะบริหารธุรกิจ	 ช้ัน	 3	 ม.ร.	 (หัวหมาก)	 ระบบ

การศึกษาแบบ	 Block	 Course	 &	 Modular	 System  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ	

129,000	บาท	 ศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุ่น	 172,000	บาท 

(อ่านต่อหน้า 2)

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน 

เปิดโครงการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา	(Adviser’s	day)	คร้ังท่ี	4	คณะส่ือสารมวลชน	โดยมี	อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

คณบดีคณะส่ือสารมวลชน	พร้อมด้วยคณาจารย์คณะส่ือสารมวลชนรับมอบแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา 

ปีการศึกษา	 2558	 -	 2559	 เพ่ือให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ตลอดการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เม่ือวันท่ี	22	สิงหาคม	2559	ณ	ห้องศักด์ิ	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ตามทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงมนีโยบาย 

ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค 

โดยเปิดศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว		และใช ้

โรงเรียนบ้านกิโลสอง	 (KL)	 เป็นสถานที ่

ด�าเนนิการสอบไล่ของนกัศกึษามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง		ระดบัปรญิญาตร	ี	เฉพาะภาค	1, 

ภาค	2	และภาคฤดูร้อน	นั้น

 เพือ่เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  

และอ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา

ได้อย่างทั่วถึง		

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 แสดงความยนิดีกบันกักฬีาฟุตบอลหญงิ

ทมีชาตไิทย	 นางสาวนภทัร สเีสรมิ นางสาวอนชุศรา หมายเจรญิ 

และนางสาวกาญจนา สงัข์เงนิ	 นกัศกึษาปรญิญาตร	ี คณะศกึษาศาสตร์ 

สาขาพลศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ในโอกาสเป็นตัวแทน

ประเทศไทย	 คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน	 2016	

(AFF	Women’s	 Championship	 2016)	ประเทศเมยีนมา	 เมือ่วนัที่	

23		สงิหาคม		2559		ณ	ห้องประชมุชัน้	3	อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร

 โอกาสนี	้ ผศ.วฒุศิกัดิ ์ อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวว่าขอแสดงความยนิดี

กับลูกศิษย์ท้ังสามคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย	โดย

เฉพาะกฬีาฟุตบอลหญงิ	เป็นกฬีาทีต้่องฝึกฝนมาตัง้แต่เดก็จนเกดิ

ความเข้มแขง็	 และก้าวขึน้มาสูจ่ดุสงูสดุกบัการเป็นนกักฬีาทมีชาติไทย	 

คณะสื่อสารฯจัด Adviser’s day ครั้งที่ 4

(อ่านต่อหน้า 2)
(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช ส�าราญจิตต์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	พร้อม

คณาจารย์	 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	สาขา-

วิชาสาธารณสุขชุมชน	 รุ่นท่ี	 1	 เมื่อวันท่ี 

21	 สิงหาคม	 2559	 ณ	 ห้อง	 322	 ชั้น	 3	 

คณะรัฐศาสตร์

ม.ร.ยินดีนักฟุตบอลหญิงฯ (ต่อจากหน้า 1)

ปฐมนิเทศนักศึกษา
คณะสาธารณสขุศาสตร์

ซึ่งมหาวิทยาลัยขอให้การสนับสนุนและส่งเสริม 

ทั้งเรื่องการเรียนและกีฬาอย่างเต็มที่	ขอเป็นก�าลังใจ 

ให้ลูกศิษย์ได้สร้างผลงานประกาศชื่อเสียงของรามค�าแหง

และประเทศไทยในทุกรายการที่ร่วมแข่งขันต่อไป

 ด้าน	 นางสาวนภทัร สเีสรมิ 

กล่าวว่ารู้สึกดีใจท่ีมหาวิทยาลัย

สนับสนุนเรื่องกีฬาให้กับนักศึกษา 

โดยตั้งใจจะท�าหน้าที่เป็นแบบ

อย่างนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่ดี

ให้กับรุ่นน้อง	 ส่วนตนเล่นกีฬา

มาตั้งแต่เด็ก	 และได้เข้าร่วมทีม 

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาต้ังแต่อาย	ุ14	ปี	รวมถงึเคยรวมอยู ่

ในชุดแชมป์ซีเกมส์		2007	ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย 

ซึง่ทกุครัง้ทีล่งแข่งขนัจะมเีป้าหมายในตนเองว่า	ต้องท�า 

ให้ดีที่สุด	ท�าผลงานเพื่อประเทศชาติ	และทุ่มเทเวลา

ฝึกซ้อมอยู่เสมอ	

 “ม.รามค�าแหง มีระบบการศึกษาทีต่รงกบัการเป็น 

นักกีฬา ท�าให้มีก�าลังใจในการเรียน          ไม่กังวลเวลามี 

รายการแข่งขัน หรอืไม่มเีวลาเข้าเรยีนก็สามารถเรยีนจาก 

สือ่ต่างๆของมหาวทิยาลยัได้ อยากชวนน้องๆ ทีช่อบ

เล่นกีฬา หันมาเล่นกีฬาให้จริงจังมากขึ้นจะท�าให้

สุขภาพแข็งแรง ได้เจอเพื่อนใหม่ และสร้างความสุข

จากการเล่นกีฬาได้ด้วย”

 นางสาวอนชุศรา หมายเจรญิ 

กล่าวว่าตนเป็นนกักฬีาฟตุบอลหญงิ 

คนหนึง่ทีอ่ยากเหน็ฟตุบอลหญิงไทย 

เป็นทีส่นใจและวงการกฬีามหาวทิยาลยั 

ให้การสนบัสนนุมากข้ึน	 ทีผ่่านมา

ได้ทราบว่านักศึกษารามค�าแหง

เป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่หลายคน 

จึงมั่นใจว่าสถาบันแห่งนี้จะมอบการศึกษาและให้โอกาส 

ในการเล่นกฬีาได้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ขณะนีต้นกเ็กบ็ตัว 

ฝึกซ้อมเพือ่เตรยีมเข้าแข่งขนัอีกหลายรายการ	 กส็ามารถ

เรียนย้อนหลังหรือเรียนจากระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก	

	 “ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก	

เคยเป็นนักกีฬาตะกร้อ	 และมีทักษะในการเล่นกีฬา

หลายชนดิ	จนได้รบัการทาบทามมาเล่นฟุตบอลหญงิ 

ทมีชาติไทย	 ได้ท�าหน้าทีรั่บใช้ชาติต้ังแต่ระดบัเยาวชน

จนมาถึงชุดใหญ่	ด้วยใจที่รัก	มีความอดทนและขยัน

ฝึกซ้อมกีฬามาอย่างสม�่าเสมอ	ขอฝากน้องๆที่สนใจ

เล่นกีฬา	 อยากให้วางเป้าหมายในตนเอง	 เล่นกีฬา 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 จากเล่นคนเดียว	 เล่นทีม	

เผือ่สกัวนัแขง็แกร่งแล้ว	อาจจะได้เป็นตัวแทนของโรงเรยีน 

มหาวิทยาลัย	หรือประเทศต่อไปก็เป็นได้”

 นางสาวกาญจนา สงัข์เงนิ 

กล่าวว่าการเรียนที่รามค�าแหง

เหมาะกับการใช้ชีวิตของตน

และการเป ็นนักกีฬาทีมชาติ

โดยตรง	 ทั้งรูปแบบการเรียน

และสนับสนุนเรื่องกีฬา	 ท�าให้

มีโอกาสเข้าแข่งขันฟุตบอลได้

ทุกรายการ	โดยไม่ต้องเครียดเรื่องเรียน	และสามารถ

อ่านต�าราได้สะดวก	

 “ส่วนการเป็นนกักฬีา ดฉินัเล่นกฬีามาตัง้แต่เดก็ 

เคยเป็นนักกรีฑา เล่นกีฬาหลายชนิด และเป็น

นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจนถึงขณะนี้ ทุกวัน 

เราต้องฝึกซ้อม ขยัน มีวินัย และมีเป้าหมายในการ

แข่งขันให้ชัดเจน น้องๆ หลายคนสนใจเล่นกีฬา  

ขอให้มุ่งมั่น มีระเบียบวินัย  ซึ่งวันหนึ่งถ้าใครเล่นได้

เก่งกฬีาอาจจะช่วยสร้างรายได้ หรอืกลายเป็นอาชพีหลกั

ของตนเอง เป็นทางเลือกหนึ่งในชีวิตด้วย” 

	 โอกาสน้ี	 ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	 เป็นระบบที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยเม่ือปี	 2514	 สืบเน่ืองจากท่ีรามค�าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา	จึงมีนักศึกษาจ�านวนมาก 

ท่ีต้องการปรึกษากับอาจารย์เร่ืองการเรียนและการใช้ชีวิต

ในวัยเรียน	ซึ่งระบบนี้ท�าให้อาจารย์และนักศึกษา 

ได้ใกล้ชิดและได้สัมผัสชีวิตระหว่างกัน	จนเกิดเป็น

ความผูกพัน ครูอาจารย์ต่างก็ท�าหน้าท่ีด้วยจิตวิญญาณ

ของความเป็นครู	โดยไม่ได้หวังอะไรจากลูกศิษย์	ขอเพียง

ลูกศิษย์ใช้ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยได้อย่างมี

ความสุขก็พอ

 “เมื่อครั้งวัยเด็กอาจารย์เองก็มีครูที่ปรึกษา

เหมือนกัน ครูท่านน้ัน ช่ือ ‘ครูประชุม’ เป็นครูท่ีสอน

ให้คัดลายมือ สอนให้เขียนหนังสือเป็น และ ‘ครูประทีป’  

ท่ีเป็นย่ิงกว่าครู ไปมาหาสู่กับครอบครัวกันเป็นประจ�า 

ฉะนั้น ขอเป็นก�าลังใจให้กับคณะสื่อสารมวลชน 

ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสดี

ที่อาจารย์กับลูกศิษย์จะได้พบและปรึกษาเรื่องต่างๆ

ต่อกัน เพราะครูก็ต้องการกระจกสะท้อนมุมมอง 

ท่ีเหมือนหรือแตกต่าง และลูกศิษย์เองก็จะได้มีท่ีพ่ึงทางใจ 

สามารถปรึกษาหารือได้อย่างสบายใจ” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าขอให้ก�าลังใจกับรุ่นพ่ี 

รวมทั้งชมรมสื่อสารมวลชน	ที่ให้ความร่วมมือกับ 

คณะมาตลอด	 และอยากเห็นคณะอื่นๆจัดกิจกรรม

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาข้ึนอย่างจริงจังเหมือนเช่นน้ี	

เชื่อว่าอาจารย์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานฝันให้

นักศึกษา	เพราะนักศึกษาที่เรียนคณะสื่อสารมวลชน	

ส่วนมากฝันอยากเป็นนักส่ือสารมวลชน	 หรือนักจัด-

รายการวิทยุ	

 ฉะน้ัน	 เม่ือเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้ว	 ขอให้เป็น

ผู้มีคุณธรรมในตนเอง	 รู้จักถ่อมตัวในสายวิชาชีพ	

ขอให้มุ่งม่ันต้ังใจเรียนให้จบ	 เรียนให้มีความสุข	 ไม่ว่า 

จะล�าบากยากเย็นเพียงใด	 ขอให้สานฝันก้าวไปสู ่

จุดหมายปลายทางให้ส�าเร็จให้ได้	

คณะสื่อสารฯ  (ต่อจากหน้า 1)

	 ขอเชิญผู ้สนใจฟังการเสวนาวิชาการตาม

ก�าหนดการดงักล่าว	สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่

ศนูย์ศกึษาเอเชยี	คณะรฐัศาสตร์	โทร.	0-2310-8483-89 

ต่อ	12,	19	หรอืที	่www.asia.ru.ac.th,	www.facebook.com/

asianstudies.ru	

คณะรัฐศาสตร์ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงอนุมัติให้เปิดศูนย์สอบ

จงัหวดัสระแก้ว		เป็นศนูย์สอบซ่อมส�าหรบันกัศกึษา-

ส่วนภมูภิาคระดบัปรญิญาตร	ี ในการสอบซ่อมภาค	 1 

และสอบซ่อมภาค	 2	 และภาคฤดูร้อน	 (เพิ่มเติม)		

ตัง้แต่สอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดรู้อน		ปีการศึกษา	2558 

เป็นต้นไป

เปิดศูนย์สอบจังหวัดสระแก้วฯ  (ต่อจากหน้า 1)

แบ่งช�าระ	8	งวด	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้ - 30 พฤศจกิายน 2559 

ทกุวนั	(เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)	ณ	ห้องโครงการ	M.B.A. 

กฎหมายธรุกจิ	คณะบรหิารธุรกจิ	ม.ร.	ชัน้	2 (วนัจนัทร์-

วันศุกร์)	และชั้น	3	(วันเสาร์-วันอาทิตย์)	ตั้งแต่เวลา	

09.00	-	17.00	น.	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี	

โทร.	 0-2310-8220,	 087-518-3212	 ดาวน์โหลดใบสมคัร 

หรือสมัคร	Online	ได้ที่	http:/www.	bl-mba.ru.ac.th, 

www.oros.ru.ac.th/Scenter.jsp

บธ.รับนักศึกษา M.B.A.ฯ  (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เมื่อฉบับก่อน	 ที่ตรงนี้กล่าวถึง 

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ม 

แห่งอาเซียน	หรือรางวัลซีไรต์

 เนือ่งเพราะปีพทุธศกัราช	๒๕๕๙	นี้ 

เป็นปีทองวรรณกรรมประเภทกวีนพินธ์ 

และ

	 ปีนี้คณะกรรมการรางวัลนี้ต้อง

อ่านกัน	 “ตาเปียกตาแฉะ”	 เพราะมี 

หนังสือถึง	๘๘	เล่ม	ซึ่ง

	 แหล่งข่าวระบุว่ามีของซีไรต์เก่า

และ	“ซรีอง”	อกีมากมายหลายนาม	มทีัง้

มือเก่าและมือใหม่

	 เรียกว่าคึกคักไม่แพ้ปีอื่นๆ

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 อยากจะพูดถึง 

ผลงานของ	 “มือเก่า”	 คนหนึ่ง	 ซึ่งม ี

ผลงานน่าสนใจ

 พรชัย แสนยะมูล	หรือ	“กุดจี”่

	 พรชัย	เขียนหนังสือมากว่า	๒๐	ปี 

มีผลงานรวมเล่มทั้งบทกวี	 เรื่องสั้น  

นวนิยาย	และบทความ

	 จ�าเพาะหนงัสอืประเภทกวนีพินธ์ 

พรชัยบอกว่า	 ในด้านเนื้อหาเป็นเร่ือง 

ของปัจเจกชน

	 บ้างก็เขียนถึงความงามของชีวิต

และสังคม	 บ้างก็ขีดข่วนขบกัดชีวิต 

และสังคม

 ในด้านรูปแบบก็มท้ัีงเขียนตามขนบ

มีทั้งสร้างสรรค์ตามถนัด

	 ส่วนของพรชยั	 แสนยะมลู	 ทีเ่ข้าชงิ

รางวัลซีไรต์ในปีนี้ถึง	 ๒	 เล่ม	 จะเป็น

อย่างไร

	 ขอยกไปกล่าวถึงในครั้งหน้า

 สาขาวชิารงัสเีทคนคิ	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	จดัพธิไีหว้ครปูระจ�าปีการศกึษา	2559	โดยมี	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์	 รักษา- 

ราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 เป็นประธาน

พร้อมให้โอวาท		และมคีณาจารย์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์บญุเทีย่ง ศตีสิาร อดตีประธานราชวทิยาลยั

รังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและอดีตนายกรังสีวิทยา-

สมาคม	นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน	ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามค�าแหง	และนายแพทย์ดาวิน 

นารูลา	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุขุมวิทเข้าร่วมในพิธี	 พร้อมนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิคร่วมแสดงความ

กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์จ�านวนมาก	 เมื่อวันที่	 20	 สิงหาคม	 2559	 ณ	 ห้องบรรยายสาขาวิชารังสีเทคนิค	

RTD	405	ชั้น	4	อาคารจอดรถ

 โอกาสนี้	 ผศ.ดร.สาธิษฐ	์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ด�าเนินการเพื่อให้สาขาวิชารังสีเทคนิค 

ได้มาตรฐาน	เป็นทีย่อมรบัจากสภาวชิาชพีสาขารงัสเีทคนคิ	โดยเป็นวชิาชพีทีต้่องอทุศิตนเพราะต้องรบัผดิชอบ 

ชีวิตคน		นักศึกษาที่จบแล้วไปประกอบอาชีพนอกจากมีความรู้แล้ว	ต้องมีจรรยาบรรณที่ดี	ตามปณิธานของ 

มหาวิทยาลัย	 “..มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม..”	 ซึ่งหากนักศึกษาประพฤติดี	 ความเจริญก้าวหน้า 

จะเกิดกับตัวนักศึกษา	และส่งผลต่อครูอาจารย์ให้ภูมิใจที่มีลูกศิษย์ที่ดี	

 “พิธีไหว้ครู ช่วยสร้างพลังและก�าลังใจในการท�างานให้ครูอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย ์

ทีมุ่ง่มัน่ตัง้ใจเข้ามาหาความรูไ้ปประกอบวชิาชพีด้วยความประสงค์และตัง้ใจด ีขอให้ลกูศษิย์รกัใคร่ กลมเกลยีว 

และปรองดองกัน ช่วยเหลือกันด้านการเรียน บางคนอาจมีประสบการณ์จากการท�างานเนื่องจากท�างาน 

ควบคู่กับการเรียน กับบางคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ หากนักศึกษาน�าประสบการณ์ความรู้มาใช้ในการเรียน

ร่วมกนั จะท�าให้สามารถต่อยอดความรูไ้ปได้อกีมากมาย  ครอูาจารย์ทกุท่านอยากเหน็ลกูศษิย์เรยีนจบพร้อมๆ กนั 

แล้วไปสร้างชื่อเสียง สร้างองค์ความรู้ในทุกที่ทั่วประเทศ และน�าชื่อเสียงกลับมาให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง”

         รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปิติรักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหารโครงการสาขาฯ	ม.ร.	กล่าวว่า

กว่าที่สาขาวิชารังสีเทคนิค		มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะมีวันนี้ได้	 	ต้องใช้ความพยายามและทุ่มเทแรงกาย 

แรงใจกันไปมาก		เพื่อให้ลูกศิษย์ที่ตั้งใจเข้ามาแสวงหาความรู้จากสถานที่แห่งนี้ได้รับความรู้อย่างเพียงพอเพื่อ 

ไปประกอบอาชพี	 	 ขอให้นกัศกึษามัน่ใจว่าสาขาวชิานีม้คีวามพร้อมทัง้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่างๆ	 ทีเ่กีย่วข้อง

กับการเรียน	 เช่นสถานที่ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล	 หรือสถานพยาบาลต่างๆ	 ที่คอยให้การสนับสนุน

สาขาวิชานี้อย่างเต็มที่		

 “เมื่อนักศึกษาตัดสินใจก้าวเข้ามาศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิคท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้ว  หลายคน

เจออุปสรรค ซ่ึงลูกศิษย์ต้องไม่ลืมว่าก่อนที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะได้ จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคก่อน และการจะ 

ประสบความส�าเร็จได้ ไม่ใช่แค่ความรู้ที่นักศึกษาน�ากลับไปเท่านั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร 

สาขารังสีเทคนิค ไหว้ครู 2559

รก.คณบดีฯ นำาทีมคณาจารย์ ให้ โอวาท

(อ่านต่อหน้า 9)

ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รศ.ดร.ปิ่นสุภา ปิติรักษ์สกุล นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน นายแพทย์ดาวิน นารูลา



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

	 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 8/2559	

เมือ่วนัที	่ 24	สงิหาคม	 2559	 โดยม	ีนายวริชั  ชนิวนิจิกลุ 

นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน	 มผีลการประชมุ

ที่น่าสนใจ	ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

อาจารย์	 ดร.ศุภสิทธิ์	 จารุพัฒน์หิรัญ	 ด�ารงต�าแหน่ง													

รองอธกิารบดฝ่ีายการคลงั	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2559	-	

30	กันยายน	2560

 2.  ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี

	 	 	 -	 ใ ห ้ ค ว าม เห็ นชอบและอนุ มั ติ ใ ห ้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมย์ี					ระเบยีบโลก				ลาออกจากต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์

 3.  แต่งตั้งรองคณบดี

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

อาจารย์นภสมน	นิจรันดร์	ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี										

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์

 4.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

หัวหน้าภาควิชา	คณะบริหารธุรกิจ	ดังนี้

	 	 	 		 อาจารย์ปุณณะ	 คงสว่าง	 ด�ารงต�าแหน่ง	

หัวหน้าภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	 สิราริยกุล	

ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิาอตุสาหกรรมการบรกิาร

 5.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

อาจารย์	ดร.ศิริรัตน์				สิงหันต์				ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์	 ในสาขาวชิาคณติศาสตร์	 คณะวทิยาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2558

	 	 -		ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่งตั้ ง 

อาจารย์ทฤษฎี		สิงห์ศิลารักษ์		ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะ-

วิศวกรรมศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	4	กุมภาพันธ์	2559

 6.  รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้

ของ ม.ร.

	 	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัริายละเอยีด

งบประมาณรายจ่าย	 จากรายได้ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	ดังนี้

 หน่วยงานปกต	ิ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จ�าแนกตามหน่วยงาน	 จ�านวนเงนิ	 2,446,079,230.-	 บาท 

(สองพันสี่ร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดหม่ืนเก้าพันสองร้อย

สามสิบบาทถ้วน)

 หน่วยงานในก�ากับ งบประมาณรายจ่ายจาก

รายได้ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 จ�าแนกตามหน่วยงาน	 จ�านวนเงิน 

325,302,278.-	 บาท	 (สามร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสน

สองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

 7. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑิต	 สาขาวชิาการจดัการ 

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

	 	 -	ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสถิติศาสตร์	

ฉบบัปี	พ.ศ.2555	(ปรบัปรงุอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร)

	 	 -	ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	

ฉบับปี	พ.ศ	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

 8. ร่างระเบียบ

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ว่าด้วยการจ้างอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ....................

 9. อนุมัติข้อมูล

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติข้อมูลการ

จัดตั้งส ่วนงานภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

(คณะธุรกิจการบริการ)

 10. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 10.1	อนมุติัปรญิญาดุษฎบัีณฑติ	ในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2558	(ครั้งที่	7)	ดังนี้	

 โครงการบรหิารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต		(บรหิารธรุกิจ-

ดุษฎีบัณฑิต	แบบ	2)

	 นางสาวเจตน์จรรย์	อาจไธสง	

	 รหัสประจ�าตัว	5219110177	

	 	 	 10.2	อนมุติัปรญิญาดุษฎบัีณฑติ	ในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2558	ภูมิภาค	(ครั้งที่	1)	ดังนี้

	 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์		

(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยา	แบบ	1)

	 นางกริ่งแก้ว	สอาดรัตน์	

	 รหัสประจ�าตัว	5229260601	(อ�านาจเจริญ)	

	 	 	 10.3	อนมุติัปรญิญาดุษฎบัีณฑติ	ในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2558	(ครั้งที่	6)	ดังนี้

	 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์	.		

(นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	แบบ	1)

	 1.		 นายกฤษดา	โรจนสุวรรณ	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219010021	

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ	แบบ	2)

	 2.		 นางสาวจิระพร	เนตรนุช	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219100268

	 	 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 ปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	ภาคภาษาอังกฤษ	(แบบ	1)

	 3.		 นางสาวจันทิภา		เดชณรงค์	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5419140201	

 โครงการบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑิต	(บรหิารธรุกจิ-

ดุษฎีบัณฑิต	แบบ	2)

	 4.		 นายคุณานันท์		ทยายุทธ	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219110261	

	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการ-

พัฒนาทรพัยากรมนษุย์	ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	 (การพฒันา- 

ทรัพยากรมนษุย์)		(แบบ	2)

	 5.		นายณรงค์ฤทธิ์		ประสานตรี	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219480063	

	 6.		 นางสาวนิจฌานันท์		จารุวัฒนาศิริ	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219480090	

	 7.		 นางสาวประภาวรรณ		พิณยุวรรณ	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219480119	

	 8.		 นางสาวสุภาณี		เมืองแก้ว	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219480228

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	 สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	

(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์)	แบบ	2	

	 9.		นายทรงพร		เย็นยิ่ง		

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219830044

	 10.	นายกฤษณนันท์	นันจรูญ	

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5219830095	

	 11.		นาวาตรี	นรเศรษฐ์		จันทนป	

	 	 	 	รหัสประจ�าตัว	5219830178	

	 12.		นายยุทธศักดิ์		คนบุญ	

	 	 	 	รหัสประตัว	5219830192	

	 13.		นายอนุรักษ์		วัฒนะถาวรวงศ์		

	 	 	 	รหัสประจ�าตัว	5219830262	

	 14.		นางชนิสรา		สุนทร	

	 	 	 	รหัสประจ�าตัว	5219830345	

 โครงการปรัชญาดุษฎบัีณฑติ	 สาขาวชิาการเมอืง  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 15.		ว่าทีร้่อยตร	ีอภริตัน์	หงสยาภรณ์	

	 	 	 	รหสัประจ�าตวั	5219860078	

	 16.		นายณัฐวุฒิ	อ่าวสกุล	

	 	 	 	รหัสประจ�าตัว	5219860108	

	 17.		นายฉันทพัทธ์	ข�าโคกกรวด	

	 	 	 	รหัสประจ�าตัว	5219860111	

	 18.		นายส�าราญ	นาบุตร	

	 	 	 	รหัสประจ�าตัว	5219860135	

	 19.		นายวันเกษม	สัตยานุชิต	

	 	 	 	รหัสประจ�าตัว	5219860199	

 

       

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

   

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

คุณประกอบอาชีพอะไร
              (หล่าม เหง่ สี่)

ตอน ผจญภัยไปกับสุนทรภู่ (3)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดิมเมือ่ตอนทีแ่ล้ว	คณะล่องป่าของสนุทรภูม่าถงึสองพีน้่องเมอืงสพุรรณฯ 

แล้วจะเดินทางไปหาแร่ปรอทที่เชื่อว่าอยู่ในเจดีย์กลางป่า	แต่ก่อนจะด�าเนินเรื่องต่อ

ผมได้อ่านข้อถกเถียงของคนที่ศึกษาประวัติของสุนทรภู่ซึ่งสงสัยว่าท่านนั้นบวช

หลายครั้งมากเกินไป	 และการเดินทางไปสุพรรณคราวนั้น	 สุนทรภู่ท่านก�าลังบวช

เป็นพระอยู่หรือไม่	 ข้อถกเถียงนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผล	 ส�าหรับผมนั้นแม้จะไม่ได ้

ไปร่วมถกเถียงกับเขาด้วย	 แต่ก็มีเหตุผลของตนเองว่าตอนไปสุพรรณนั้นสุนทรภู ่

ต้องบวชอยู่ค่อนข้างแน่

	 เหตุผลของผมคือตามระบบไพร่ซึ่งเป็นรูปแบบการเกณฑ์แรงงานผสมการ

เกณฑ์ทหารในยุคก่อนนั้น	 การเดินทางออกนอกเขตที่ขึ้นทะเบียนไว้ของคนไทย 

ไม่ว่าจะเป็นไพร่หรือผู้ดีก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าสังกัดหรือไปราชการ	 เช่น 

ตอนสนุทรภูไ่ปเมอืงแกลงและไปพระบาทนัน้ก็เป็นการไปราชการ	 (โปรดอ่านนริาศ 

เมืองแกลงและนิราศพระบาทประกอบ)	 แต่หลังจากที่ออกจากราชการแล้วจะเห็น 

ได้ว่าท่านไปในฐานะที่เป็นพระ	 เนื่องจากพระและลูกศิษย์ที่ธุดงค์ไปในที่ต่าง	 ๆ	 

คงได้รับการยกเว้น	 นอกจากพระแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปไหนมาไหนได ้

ค่อนข้างคล่องตวัคือคนจนี	เพราะไม่ได้ถกูเกณฑ์เป็นไพร่	ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าพ่อค้าเร่ 

ที่น�าสินค้าลงเรือไปค้าขายแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านตามหัวเมืองนั้นเป็นคนจีนแทบ

ทั้งสิ้น

	 กลับมาที่เรื่องของสุนทรภู่กันดีกว่า	 เดี๋ยวจะไม่จบกันเสียที	 คณะเดินป่าจะ

ไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงแต่ค�่าเสียก่อนจึงต้องผูกห้างนอนบนต้นไม้	 แต่พอดีได้พบพวก

กะเหรี่ยงที่ออกมาล่าสัตว์เลยตามไปถึงหมู่บ้าน	 จากนั้นก็เลยได้กะเหรี่ยงชื่อสังบุเร	

(ไม่ใช่แงซาย)	 เป็นคนน�าทาง	 จุดมุ่งหมายคือหมู่บ้านละว้าที่อยู่ของ	 “ตาลวด”	 ซึ่ง

เป็นคนที่เคยไปพบเจดีย์กลางป่ามาแล้ว

	 พกับ้านละว้าคนืหนึง่ก็ออกเดนิทางโดยตอนนีม้ตีาลวดเป็นคนน�า	 พอตกบ่าย 

กไ็ด้เรือ่งคอืได้พบศพพระมรณภาพเหลอืแต่เศษจวีรและบาตร	 (ผมว่าแล้วไงว่าคนไทย 

จะมาเดินป่าได้ต้องเป็นพระ)	 เชื่อกันว่ามาหลอมเหล็กไหลแล้ว	 “หลอมถลุงพลุ่ง 

เพลิงแรง	ราวรดกรดเอย”	ท�าให้ไหม้หมดทั้งตัว

	 ตกเย็นก็มาถึงที่หมายเสียที	ลักษณะเป็นซอกผาเหมือนมีเสาหินสองต้นต้อง

ลอดผ่านเข้าไปก็จะเห็นพระเจดีย์โบราณสูงประมาณ	6	ศอกมีประตูปิดอยู่	หนุ่ม	ๆ 

ลองผลกัดมูช่ีองเปิดเลก็น้อยพอมองเหน็แสงวบั	ๆ	แวม	ๆ	อยูด้่านใน	คณะของสนุทรภู ่

จัดแจงเตรียมการบวงสรวง	และพบว่ามีถ�้าอยู่ใกล้	ๆ	พระเจดีย์	ในถ�้านั้นมีแท่นหิน

อยู่ด้วย

	 ตอนนั้นเองที่เกิดเรื่อง	 คือช้างโขลงใหญ่จ�านวนมากมายไม่รู้เท่าไหร่มาล้อม

ทางเข้าออกไว้	 แต่ผ่านเสาหินเข้ามาไม่ได้	 ตาลวดคนน�าทางบอกว่าท่ีเขามาพบ

พระเจดีย์ก็เพราะหนีช้างแล้วหลุดเข้ามาในซอกหินนี่เอง	 ตอนนี้สุนทรภู่	 (ซึ่งเป็น

พระ?)	ก็ท�าพิธีอัญเชิญปรอทให้มากินน�้าผึ้งซึ่งใส่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่	แต่ว่า

	 																 	 “น�้าผึ้งครึ่งกระบอกตั้ง					 หวังริน	

													 	 ฟอดฟอดปรอทกิน													 กบปล้อง	

						 	 	 ควักขึ้นลื่นตกหิน															 หายเปล่า	เล่าแฮ”

	 คว้าจับปรอทเท่าไหร่ก็จับไว้ไม่ได้จนน�้าผึ้งหมด	 ไฟดับ	 ปรอทลอยหายไป	 

แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือโขลงช้างที่อยู่ด้านนอกส่งเสียงร้องอย่างดุร้ายข่มขวัญอยู่

ตลอดคืนและอีกทั้งวันรุ่งขึ้น	 พอปีนเขาขึ้นไปมองลงมาก็เห็นโขลงช้างล้อมอยู่เต็ม

ไปหมด	 ลองไปผลักประตูที่เจดีย์อีกคราวนี้ปิดสนิทไปเลย	 ความหวังที่จะได้ปรอท

หมดไปแล้ว

	 คืนถัดมานั้นเองสุนทรภู่ก็นิมิตเห็นกษัตริย์พร้อมชายาและโอรส	 มาเล่าให ้

ฟังว่าเดมิบรเิวณนัน้เป็นปราสาทราชวงั	 แต่โรคห่าลงท�าให้กลายเป็นเมอืงร้าง	 มโีขลงช้าง 

คอยเฝ้าสมบัติไว้	พวกของสุนทรภู่พยายามหาทางออกแต่ช้างก็ปิดทางไว้ไม่ยอมไป	

สุนทรภู่ไม่รู้จะท�าอย่างไรจึงขับล�าน�ายอพระเกียรติให้แก่กษัตริย์ที่ปรากฏให้เห็น

ในนิมิต	 จู่	 ๆ	ละว้าที่น�าทางก็มองเห็นเด็กหัวจุกจุดไต้ขึ้นแล้วชี้ให้เดินตามมา	ตอนนั้น 

เหมือนกับว่าโขลงช้างมองไม่เห็นคณะของสุนทรภู่ไปเสียเฉย	ๆ	ในที่สุดพลพรรคของ 

สนุทรภูก่ก็ลบัมาถงึหมูบ้่านละว้าและลงเรือทีส่องพีน้่องกลับมากรุงเทพฯ	 โดยสวสัดิภาพ 

แต่คว้าน�้าเหลวคือไม่ได้ปรอทกลับมา	

	 ใครอยากไปหาเจดีย์กลางป่าองค์นี้กันบ้างครับ	ไปเลยที่อ�าเภอสองพี่น้องขับรถ

ครู่เดียวก็ถึงแล้ว	ว่าแต่ว่าลูกหลานของช้างโขลงนั้นยังเหลืออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้

	 ป.ล.	ถ้าใครไม่รู้จักว่า	“แงซาย”	คือใคร	กรุณาอ่านเรื่องเพชรพระอุมาครับ

	 บทสนทนาต่อไป	 เป็นการพบกนัระหว่าง	 Santini	 ชาวอนิเดยี	 Kim	 ชาวเกาหลี	

และ	Tomita	 (โตมิตะ)	ชาวญี่ปุ่น	ทั้งสามพบกันในงานเลี้ยงวันชาติเวียดนาม	 

ณ	กรุงฮานอย

K:	  

	 (จ่าว	อง	จ่าว	บ่า)	 สวัสดีท่าน	(ผู้ชาย)	สวัสดีท่าน	(ผู้หญิง)

T:	  

	 (จ่าว	อง	จ่าว	บ่า)	 สวัสดีท่าน	(ผู้ชาย)	สวัสดีท่าน	(ผู้หญิง)

S:	  

	 (จ่าว	ก๊าก	อง	ก๊าก	อง	หล่า	เหงื่อย	เนื้อก	หน่าว)	

	 สวัสดีพวกท่าน	พวกท่านเป็นคนชาติไหน

K:	   

	 (โตย	หล่า	เหงื่อย	เจี่ยว	เตียน)	 	 ผมเป็นคนเกาหลีเหนือ

T:	  

	 (โตย	หล่า	เหง่ือย	เหญติ	บ๋าน	ก่อน	บ่า	บ่า	หล่า	เหงือ่ย	มาลายเซยี	ฝาย	คง)

	 ผมเป็นคนญี่ปุ่น	ส่วนท่าน	ท่าน	(ผู้หญิง)	เป็นคนมาเลเซียใช่ไหม

S:	  

	 (โอ่	คง	โตย	คง	ฝาย	หล่า	เหงื่อย	มาลายเซีย)	 	

	 โอ้	ไม่	ฉันไม่ใช่คนมาเลเซีย

  

	 (โตย	หล่า	เหงื่อย	เอิ๊น	โด่ะ	โตย	ตื่อ	นิว	เดลี	เด๊น)	

	 ฉันเป็นคนอินเดีย	ฉันมาจากนิวเดลี

K:	  

	 (บ่า	หล่า	หญ่า	งหว่าย	ซาว	ฝาย	คง)	 ท่านเป็นนักการทูตใช่ไหม

S:	  

	 (เวิง	โตย	หล่า	หญ่า	งหว่าย	ซาว	ก่อน	ก๊าก	อง	ก๊าก	อง	หล่าม	เหง่	สี่)

	 ใช่	ฉันเป็นนักการทูต	ส่วนพวกท่าน	พวกท่านประกอบอาชีพอะไร

T:	

 (โตย	หล่า	สาว	ซอื	โตย	เส่ย	เต๊ียง	เหวยีด	เอ๋อ	ด่าย	ห่อก	งหว่าย	หงอื	โอซากา)

	 ผมเป็นอาจารย์	ผมสอนภาษาเวยีดนามทีว่ทิยาลยัภาษาต่างประเทศ	โอซากา

K:	

	 (โตย	หล่า	ส้าม	โด๊ก	กง	ตี	ซู	หลิก	ซิน	โหลย	เต็น	บ่า	หล่า	สี่	อะ)

	 ผมเป็นผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยว	ขอโทษ	ท่านชื่อว่าอะไรครับ

S:	

	 (เต็น	โตย	หล่า	ซานตินี	เดย	หล่า	ก๊าก	กั๋ว	โตย)	

	 ชื่อฉันคือ	ซานตินี	นี่คือการ์ด(นามบัตร)ของฉัน

K:	 	 (ก๋าม	เอิน	บ่า)		 ขอบคุณท่าน
(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับประเทศไทย

เรื่องเล่าจากเยอรมนี

รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                                         ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

	 เม่ือวันที่	15	สิงหาคม	ค.ศ.	1861	คณะผู้แทนปรัสเซียบนเรือส�ารวจชื่อ 

Thetis	 Elbe	 และArcona	 ได้ตกลงท�าสัญญาการค้าที่เซี่ยงไฮ้	 หลังจากนั้นเรือ

ทั้งสามล�าได้แยกย้ายกันไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเดินทาง

ส�ารวจเส้นทางในแถบเอเซีย	 โดย	Thetis	 ได้ออกเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์และ

เกาะชวาก่อน	หลังจากจอดเทียบท่าอยู่ที่จีนระยะหนึ่ง	

	 เรอื	Elbe	กล่็วงหน้ามายงักรงุเทพฯ	ส่วนเรอื	Arcona	ได้มุง่หน้าไปยงัฮ่องกง

และมาเก๊า	 และท้ายสดุเรอืทกุล�าได้เดนิทางมาพบกนัทีส่ยาม	 เรอื	 Thetis	 ทีเ่ตม็ไป 

ด้วยนกัส�ารวจได้มาถงึปากน�า้ก่อน	 เลขานกุารประจ�าเรอืท่ีท�าหน้าท่ีประสานงาน 

ชือ่	Pieschel	ได้แจ้งให้ทางสยามทราบก่อนหน้านีแ้ล้วว่า	เรอืล�าอ่ืนก�าลังเดนิทางมา

และในวนัที	่	15	ธนัวาคม	ค.ศ.	1861	เรอื	Elbe	ภายใต้การน�าของ	Graf	Eulenburg	 

ก็ได้เดนิทางมาถงึปากน�า้และเทยีบท่ารอเรอืล�าอืน่ๆ	คณะทตูและนกัส�ารวจปรสัเซยี 

ได้เข้าพักในเรือนรับรองที่ทูตฝรั่งเศสเพิ่งเข้าพักก่อนหน้านี้	ส่วนทูตอังกฤษซึ่งม ี

เชือ้สายปรสัเซยี	เมือ่ทราบว่าคณะทตูปรสัเซยีเดนิทางมาถึง	ก็ได้เข้ามาท�าความรูจ้กั 

พร้อมเสนอความช่วยเหลอืด้านต่างๆ	ตวัแทนบรษิทัของปรสัเซยีในกรงุเทพฯ	คอื 

Markwald	 และThies-Pickenpack	 ได้ท�าการต้อนรับคณะทูตและนักส�ารวจชาต ิ

เดยีวกนัทีเ่พิง่มาถงึในขัน้ต้นและให้ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัสยาม		ส่วนทางสยามกไ็ด้ 

มอบหมายให้เสนาบดีว่าการต่างประเทศและอัครมหาเสนาบดีรับผิดชอบใน 

การต้อนรับและอ�านวยความสะดวกในการท�าสญัญา	 และยงัมอบหมายให้พระเจ้า- 

บรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงวงษาธริาชสนทิ1	 เป็นหวัหน้าในการต้อนรบัคณะทีม่าเยอืน 

ซึง่จดหมายเหตปุรสัเซยีได้สรรเสริญพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงวงษาธริาชสนทิ 

ว่าทรงเป็นผูท้ีเ่หมาะสม	 ได้ทรงดแูลคณะผูม้าเยอืนอย่างอบอุน่เป็นกนัเอง	 ไม่ขาด 

ตกบกพร่องแต่ประการใด

	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-

เจ้าอยูห่วั2	 ทรงโปรดเกล้าให้คณะผูม้าเยอืน

จากปรัสเซียได้มีโอกาสเข้าเฝ้าก่อน

การลงนามในสญัญา	โดยในบันทึกของ 

Graf	 Eulenburg	 ระบุว่า	 พระองค์

ทรงเป็นมิตรและเป็นกันเองกับแขก 

ผูม้าเยอืนเป็นอย่างมาก		ไม่ทรงถอืพระองค์

และพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้สยาม 

เปิดประตูสู่โลกกว้างอย่างเต็มที่

	 การที่สยามได้ต้อนรับคณะทูตจากปรัสเซียเป็นอย่างดีมีสาเหตุมาจาก 

สนใจท่ีจะติดต่อกับมหาอ�านาจในยุโรปเพื่อคานอ�านาจทางการเมืองอย่าง

แยบยล	เนื่องจากในสมัยนั้น	ฝรั่งเศสกับอังกฤษ	ได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับ

สยามก่อนหน้าปรัสเซีย	 และทัง้สองชาตมินีโยบายทีจ่ะรวบสยามให้เป็นเมอืงขึน้ 

ของตนอีกประเทศหนึ่ง	 ดังนั้นการที่สยามผูกมิตรกับปรัสเซียจึงเป็นกุศโลบาย

ในการถ่วงดลุอ�านาจระหว่างมหาอ�านาจจากยโุรป	 ซึง่มผีลให้ทัง้ฝรัง่เศส	 องักฤษ 

และเยอรมันต่างเกรงใจซึ่งกันและกัน

ต้อนรับแขกผู้มาเยือน

 ในวันที่	21	ธันวาคมปีเดียวกันนั้น	เรือส�ารวจปรัสเซียอีกสองล�าก็เดินทาง 

มาถงึปากน�า้	Graf	Eulenburg	พร้อมคณะท้ังหมดได้รบัการต้อนรบัอย่างสมเกยีรติ 

โดยคราวนีท้างรัฐบาลสยามได้ส่งเรอืกลไฟไทยสองล�ามารบัและน�าคณะทัง้หมด 

สู่แผ่นดิน	 มีการยิงสลุดและเลี้ยงอาหารต้อนรับ	 Graf	 Eulenburg	 ได้บันทึก 

เหตุการณ์ครั้งนั้นไว้ว่า	 ล่ามของเขาที่ชื่อสมิทได้เล่าให้ฟังว่าสยามยังล้าหลังและ

ห่างไกลความเจริญอีกมากทีเดียว

	 1	ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่	2	และทรงเป็นศิษย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	ในขณะที่ทรงผนวชเป็นสามเณร	ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	

ทรงได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านอักษรศาสตร์	ทั้งอักขรวิธีภาษาไทย	ขอม	และมคธ	รวมทั้งวรรณคดี	วิชาโบราณคดีและราชประเพณี		ทรงแตกฉานทั้งโคลงฉันท์	กาพย์	กลอน	ทรง-

มีงานกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียง	 เช่น	นิราศพระประธาน	 เพลงยาวสามชาย	 	นอกจากนี้พระองค์ทรงน�าต�าราภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา	“จินดามณี”	ซึ่งมีหลายฉบับมาประมวลใหม่	ทรงแก้ไข

อธิบายหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยให้กะทัดรัดและเข้าใจง่าย	อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่เข้าได้กับทุกยุคทุกสมัย			

	 พระอัจฉริยภาพอีกด้านของพระองค์คือ	 “การทูตและการต่างประเทศ”	 ที่ทรงเป็นปราชญ์และนักปกครอง	 ทรงก�ากับราชการมหาดไทยและทรงเป็นประธานในการเจรจาท�า 

สนธิสัญญากับต่างชาติ	 โดยด�าเนินการผ่อนปรนเชิงการทูต	 ถ่วงดุลอ�านาจระหว่างชาติตะวันตก	สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมเพื่อให้พ้นจากการสูญเสียเอกราช	 และทรงเป็นประธานใน

การเจรจาท�าสนธิสัญญาเบาว์ริง	 ระหว่างไทยและอังกฤษ	 ซึ่งกลายเป็นตัวอย่างการท�าสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับประเทศอื่น	 ต่อมาทรงริเริ่มแนวคิดด้านวัฒนธรรมเพื่อสันติ	 โดยมีหลัก

การยอมรับการประนีประนอม	หลีกเลี่ยง	 การเผชิญหน้าที่ท�าลายการเจรจาและน�าไปสู่การใช้ก�าลัง	 ซึ่งกลายเป็นนโยบายที่ประเทศไทยใช้มาตลอดศตวรรษที่	 20	 เอกสารทูตฝรั่งเศสกล่าว

ว่าพระองค์ทรงใจดีมีเมตตา	อีกทั้ง	มีความทันสมัยใหม่มาก	
	 2	ในสมัยรัชกาลที่	 4	 ไทยได้ท�าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีการค้ากับอังกฤษ	 เมื่อ	พ.ศ.2398	 เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า	 “สนธิสัญญาเบาว์ริง”	หลังจากท�าสนธิสัญญาเบาว์ริงแล้วได้มี

ชาติอื่นๆ	เข้ามาขอเจรจาท�าสนธิสัญญาตามแบบอย่างอังกฤษอีกหลายชาติ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ฝรั่งเศส	โปรตุเกส	เดนมาร์ก	เนเธอร์แลนด์	เป็นต้น	เมื่อมีชาวต่างประเทศเดินทางมาค้าขาย 

มากขึ้น	 สินค้าแปลกๆใหม่ๆ	 และวิทยาการต่างๆ	 ก็แพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไป	 ท�าให้มีการพัฒนาบ้านเมือง	 เพื่อให้ทันสมัยทัดเทียมกับต่างประเทศ	 เช่น	 มีการตัดถนนสายต่างๆ	 ได้แก่	

ถนนเจริญกรุง	หรือถนนใหม่	บ�ารุงเมือง	เฟื่องนคร	สีลม	และมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษม	คลองด�าเนินสะดวก	ฯลฯ

เรือสำารวจของปรัสเซียถึงสยาม 

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 หลังจากที่คณะทูตและนักส�ารวจได้พักผ่อนพอสมควรแล้ว	 เรือที่มารับ 

แต่แรกได้พาคณะล่องไปตามล�าน�้า	 และพวกเขาได้มีโอกาสชมวิวทิวทัศน์ของ 

สองฝั่งน�้าเจ้าพระยา	 เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอันมากในการต้อนรับ 

คณะผู้มาเยือนจากปรัสเซียนั้น	 ยังมีบันทึกจากทางปรัสเซียว่าบ้านพักรับรอง 

ของพวกเขาใหญ่โตโอ่อ่ามาก	สามารถรับรองกะลาสีและเหล่าทหารที่ติดตามมา 

ได้หมด	 การดูแลแขกดีมาก	 มีการจัดให้มีคนรับใช้พวกนักส�ารวจ	 20	 คน	 และ 

จัดพ่อครัวที่ท�าอาหารให้ถูกปากคนยุโรปเป็นพิเศษ	 จัดคนพายเรือ	 63	 คนเพื่อ 

อ�านวยความสะดวกแก่คณะส�ารวจหากมีความจ�าเป็นต้องเดินทางไปยังที่ต่างๆ	 

และในระหว่างทีพ่�านกัอยูใ่นกรงุเทพฯ	นัน้	พวกนกัส�ารวจสามารถศกึษาหาข้อมลู 

ตามที่ตนเองได้รับมอบหมายมาอย่างอิสระเพื่อเขียนบันทึกเป็นหนังสือส�าหรับ

เผยแพร่ต่อไปดังที่ได้วางแผนไว้ก่อนการเดินทาง

					 ใ น วั น ถั ด ม าท า งปรั ส เ ซี ย แ ล ะ 

ทูตวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายได้พบปะ 

ร่วมรับประทานอาหารกันภายใต้การดูแล

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงวงษาธริาชสนทิ	Graf	Eulenburg	 ได้จดบนัทกึ

และบรรยายถึงสถานที่จัดงานเล้ียงดังกล่าวว่า	 เป็นบ้านพักที่สวยหรู	 งามจับใจ	

ห้องเป็นห้องโถงขนาดใหญ่	 มีเสามากมาย	 การตกแต่งเป็นแบบยุโรปผสมไทย	

ห้องโถงนัน้เปิดโล่ง	 ตามฝาห้องมหีิง้ไว้ตัง้ธปูเทยีน	 และมีดอกไม้สดประดบัประดา

อย่างสวยงามและแปลกตา

	 ในวนัถดัมา	Graf	Eulenburg	และคณะ	ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระจอม- 

เกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการ	 Graf	 Eulenburg	 มีความประทับใจในพระราช- 

จรยิาวตัรของพระองค์เป็นอย่างมาก	 พระองค์ทรงรู้ประเพณทีางตะวนัตกเป็นอย่างด ี

ทรงจับมือทักทายกับคณะทูตตามธรรมเนียมฝรั่ง	 หลังจากนั้นมีการดื่มเหล้า 

เชอร์รี่ฉลอง	ส่วนข้าราชบริพารของไทยนั้นนั่งก้มหน้าอยู่บนพื้นตามธรรมเนียม

สยามสมัยนั้น	พระองค์ตรัสถาม	Graf	Eulenburg	 เกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง

ของปรัสเซียที่มีต่อสยาม	 ทรงกังวลว่าทางปรัสเซียอาจมีนโยบายที่จะแสวงหา 

อาณานิคมในภูมิภาคแถบนี้เนื่องจากเพราะการท�าสัญญาทางการค้าค่อนข้าง 

อนัตรายส�าหรบัสยาม	 ซึง่ทางปรสัเซยีได้ให้ความเชือ่มัน่แก่พระองค์ว่าไม่มนีโยบาย

ดังกล่าว	 ในบันทึกของ	Graf	 Eulenburg	 ได้เล่าอีกว่า	 พระบาทสมเด็จพระจอม- 

เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทย	 ตรงพระอุระประดับด้วยเหรียญ 

เกียรติยศจากฝรั่งเศส	ซึ่งจักรพรรดินโปเลียนได้ทูลถวายแด่พระองค์	สังเกตเห็น

ว่าพระองค์มีพระโอรสและพระธิดานับไม่ถ้วน	 และทรงรักใคร่เอ็นดูเด็กๆมาก	

ท�าให้คณะทูตปรัสเซียประทับใจในพระองค์มิใช่น้อย

	 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวยังได้พระราชทาน

นามบัตรตามธรรมเนียมยุโรปแก่คณะผู้เข้าเฝ้า	 โดยนามบัตรนั้นปรากฏพระนาม

พระองค์ว่า	 major	 rex	 siamensium	 ซึ่งแสดงว่าพระองค์มีความทันสมัยและ 

ทรงภูมิมาก	 จะเห็นได้ว่าในขณะที่สยามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากยุโรป	 

แตส่ยามก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ต่างๆของตนไว้ได้ดี

	 ในวันที่	 7	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1862	

เรือของส�านักพระราชวังได้มารับคณะ

ทูตปรัสเซียอีกครั้ง	คราวนี้มีการประดับ

ประดาด้วยธงชาติและบรรเลงดนตรี 

ขับกล่อม	 ถนนหนทางสู่พระราชวังเป็น 

หนิขรขุระ	มผีูค้นมายนืต้อนรบัหลายพนัคน 

ในพระราชวงันัน้ตกแต่งงดงาม	พระบาท- 

สมเด็จพระจอมเกล้าฯทรงประทับบน 

บัลลังก์สีทอง	 หลังการท�าความเคารพ  

พระองค์ทรงเชิญชวนให้คณะทูตนั่งบน 

ที่นั่งที่มีหมอนรองนั่ง	Graf	Euleburg	ได ้

กล่าวรายงานเป็นภาษาอังกฤษถึงเหตุผลที่มาเยือนสยาม	 หลังจากนั้นพระองค์ 

ได้ทรงเสด็จลงจากบัลลังก์และทรงกล่าวตอบเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆและทรง 

รับพระราชสาส์นจากรัฐบาลปรัสเซีย	 พระองค์ทรงถามถึงเนื้อหาในสัญญาว่า 

หากสยามมปัีญหาภายหลงั	ความสมัพันธ์ระหว่างสยามและปรสัเซยีจะเป็นเช่นไร 

Graf	 Eulenburg	 ได้ให้ค�ารับรองว่าจะช่วยเหลือสยามถึงที่สุดในด้านต่างๆ  

หลังจากนั้นจึงมีการลงนามในสัญญา	โดยทางสยามได้แต่งตั้งเสนาบดีว่าการ- 

ต่างประเทศกับอัครมหาเสนาบดีให้ดูแลเรื่องข้อสัญญา	 และหลังการท�าสัญญา 

ได้มีการถวายของท่ีระลึกแด่ล้นเกล้ารัชกาลที่	 4	 พระองค์ได้ทรงพระราชทาน 

ขนนกทองค�าและกล่องทองใส่หมึก	 แก่	 Graf	 Eulenburg	 เป็นการตอบแทน	 

ส่วนความในสัญญานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและให  ้

ความคุ้มครองทรัพย์สินของพ่อค้าชาวปรัสเซียในสยาม	 การได้รับสิทธิเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินหรือครอบครองท่ีดินของคนปรัสเซียหลังจากที่ได้อยู่อาศัยในสยาม 

มากกว่าสิบปีขึ้นไป	 เป็นต้น	 หลังจากนั้นอีกสองวัน	 Graf	 Eulenburg	 ได้อ�าลา

กรุงเทพฯ	และได้แวะเที่ยวเมืองเพชรบุรี	 ในวันที่	24	กุมภาพันธ์	คณะทูตพร้อม

เรือ	Arcona	ได้มุ่งหน้ากลับยุโรปโดยแวะที่สิงคโปร์ก่อน	ส่วนเรือล�าอื่นๆ	ได้ออก

เดินทางไปก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่วันที่	12	กุมภาพันธ์

 การท�าสัญญาทางการค้าระหว่างปรัสเซียและสยามเป็นการเปิดประตู 

บ้านตนเองสู่โลกกว้าง	 สยามต้องปรบัตวัให้เข้ากบัอารยธรรมตะวนัตกทีห่ลัง่ไหล 

เข้าสู่เอเชียในยุคการล่าอาณานิคม	 และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสมดุลทาง 

การเมอืงกบัองักฤษและฝรัง่เศสด้วยการใช้ปรสัเซยีเป็นเครือ่งมอืในการคานอ�านาจ

เพราะมหาอ�านาจในยโุรปย่อมมคีวามเกรงใจกนั	 สยามหวงัว่าทัง้ฝรัง่เศสและองักฤษ

จะมคีวามย�าเกรงปรสัเซยีและไม่กล้ารกุล�า้อ�านาจอธิปไตยของสยาม	 นอกจากนัน้ 

สยามยังได้เรียนรู้ประเทศใหม่อีกประเทศหนึ่งซึ่งต่อมาภายหลังสยามได้รับ

ความช่วยเหลือจากปรัสเซียที่ท�าให้ประเทศเจริญและพัฒนาขึ้นในหลายๆด้าน		

โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคที่จะขอกล่าวถึงในโอกาสต่อไป	

Stoffers,	Andreas	(1995	)	:	Im	Lande	des	weißen	Elefanten.	Die	Beziehungen	 

	 zwischen	De/utschland	und	Thailand	von	den	Anfängen	bis	1962.	Al 

	 tendorf:	Druckerei	D	&M	Gräbner.

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/detail/14.07.2016

http://www.dmc.tv/page_print.php?p=

เรื่องเล่าจากเยอรมนี (ต่อจากหน้า 6)

สรุป

แหล่งอ้างอิง 

พิธีลงนามในสัญญา



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 จากตอนทีแ่ล้ว	ผูเ้ขยีนได้แนะน�าข้อมลูพืน้ฐาน 

ของอาเซม	 (ASEM)	 และจบลงที่การจัดประชุม 

สุดยอดอาเซม	คร้ังที	่11	(11th	ASEM	Summit	:	ASEM	11) 

ณ	กรุงอูลานบาตอร์	มองโกเลีย	ระหว่างวันที่	15-16 

กรกฎาคม	2559	ที่ผ่านมา	ส�าหรับตอนจบนี้	ผู้เขียน 

จะขอน�าเสนอรายละเอียดและผลจากการประชุม	

ASEM	11	นี้

	 การจดัประชมุสดุยอดอาเซม	ครัง้ที	่11	ตรงกบั 

โอกาสครบรอบ	 20	 ปีการก่อต้ังอาเซม	 ซึ่งก่อต้ัง 

อย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอด	ASAM	ครัง้ที	่1 

ท่ีกรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	 1-2	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2539  

มองโกเลียจึงก�าหนดหัวข้อหลักของการประชุมว่า 

20	 ปีอาเซม	 :	 หุ้นส่วนเพื่ออนาคตโดยการเชื่อมโยง 

(20	 Years	 of	 ASEM:	 Partnership	 for	 the	 Future	 

Through	Connectivity)	 โดยทีป่ระชมุพจิารณารบัรอง 

เอกสารผลลัพธ์การประชุม	2	ฉบับ	คือ	

	 1)	 แถลงการณ์ประธาน	 (Chair's	 Statement)	 

ซึง่สรปุผลการหารอืของผูน้�า	 และแสดงความมุง่มัน่ 

ของสมาชกิอาเซมในการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง 

เอเชยีกบัยโุรปในด้านต่างๆ	อาท	ิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	 การส่งเสรมิความ- 

เชื่อมโยงความมั่นคงทางทะเล	และ	

	 2)	 ปฏิญญาอูลานบาตอร์	 (Ulaanbaatar  

Declaration)	 ซึ่งมองโกเลียได้จัดท�าขึ้นเป็นพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ	 20	 ปีการก่อตั้งอาเซม	 โดย

เน้นย�้าถึงความส�าเร็จท่ีผ่านมาของอาเซม	 รวมท้ัง

ระบุวิสัยทัศน์ของอาเซมในทศวรรษที่	 3	 ได้แก่	 

(1)	 การเสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่ความเป็นหุน้ส่วน 

(2)	 การส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ที่เป็น 

รูปธรรม	 (3)	 การส่งเสริมความเชื่อมโยง	 และ  

(4)	 การปรับปรุงกระบวนการท�างานของอาเซม  

นอกจากนี้	 จะก�าหนดให้วันที่	 1	 มีนาคมของทุกปี	

เป็นวันอาเซม	 เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

อาเซมในหมู่สาธารณชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	

โดยประเทศสมาชิก

 ในการประชุมสุดยอด	 ASAM	 ครั้งนี้ 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

ของอาเซมในทศวรรษที่	 3	 เพื่อให้เกิดประโยชน ์

ท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ด้วยการเน้นการเสริมสร้าง 

ความเป็นหุน้ส่วนเพือ่การเชือ่มโยงกนัมากขึน้	ทัง้ใน 

ด้านการเชือ่มโยงทีจ่บัต้องได้	เช่น	การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและเครือข่ายคมนาคม	 และที่จับต้องไม่ได ้

เช่น	 ความสัมพันธ์ระดับประชาชน	 การศึกษา	 และ 

มารู้จักอาเซมกันเถอะ (ตอนจบ)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

วฒันธรรม	 รวมทัง้การส่งเสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	และการรบัมอืกบัความท้าทายต่าง	ๆ 

อาทิ	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ความมั่นคง

ทางพลงังานและอาหาร	ลทัธสิดุโต่งและการก่อการร้าย

  โดยจุดยืนของประเทศไทยได้เน้นประเด็น

ส�าคัญ	ได้แก่	

 1)	 ความร่วมมอืในการรบัมอืกบัความท้าทายต่าง ๆ 

ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ

มั่นคงทางอาหารและพลังงาน	 โดยการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี	 โดยน�าจดุแขง็ของสองภมูภิาค

มาส่งเสริมและเกื้อกูลกัน

	 2)	ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสองภูมิภาค 

โดยการแลกเปลีย่นวฒันธรรม	 การศกึษาการท่องเทีย่ว	

และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์

	 3)	ความเช่ือมโยงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

โดยน�าเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และนายก-

รัฐมนตรีได้ประกาศว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเอเชีย-ยุโรปว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

เพ่ือให้ท้ังสองภูมิภาคได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทาง

ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี	2560

	 4)	ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งไทยยินดี

ทีจ่ะมกีารประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซม	เพือ่หารอื 

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดท�าเขตการค้าเสรี

เอเชยี-ยโุรป	และหาลูท่างในการเพิม่การค้าการลงทนุ

ระหว่างกัน

 นอกจากนี	้ประเทศไทยยงัใช้โอกาสการประชมุ 

สดุยอด	 ASAM	 นี	้ แจ้งถงึพฒันาการทางการเมอืงของไทย  

ที่มีเสถียรภาพ	และก�าลังสร้างระบอบประชาธิปไตย	

ทีย่ัง่ยนืตามแผนทีว่างไว้	และได้กล่าวแสดงความเสยีใจ 

ต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทีเ่มอืงนซี	ประเทศฝรัง่เศสด้วย 

ในโอกาสที่ประธานาธิบดีมองโกเลียเป็นเจ้าภาพ

เลีย้งอาหารค�า่แก่ผูน้�าอาเซม	 นายกรฐัมนตรไีด้รบัเกียรติ

ให้กล่าวเชิญผู้น�าดื่ม	ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่ให ้

ก�าเนดิอาเซม	 ซึง่นายกรฐัมนตรไีด้ย�า้ถงึบทบาทอนัแขง็ขนั 

ของไทยที่เป็นผู้ก่อตั้งอาเซม	 และพัฒนาการต่างๆ 

ในปัจจบุนัของอาเซม	 ในด้านการเชือ่มโยงและความร่วมมอื

ด้านเศรษฐกิจ	 การเกษตร	 และวทิยาศาสตร์	 นัน้	 ก็ได้ม ี

พื้นฐานมาจากแถลงการณ์ของประธานจากการ

ประชุมอาเซมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ

											ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ	 เมื่อวันที่	

16	 กรกฎาคม	 2559	 ที่ผ่านมา	 ประชุมฯ	 ได้หยิบยก

ประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่

ส�าคัญต่าง	 ๆ	 อาทิ	 สถานการณ์ในเอเชียและยุโรป	

การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	 และการก่อการร้าย

โดยมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม	 ได้แก่	

ปฏญิญาอลูานบาตอร์	 ในโอกาสครบรอบ	 20	 ปี	 อาเซม 

แถลงการณ์ผู้น�าอาเซมว่าด้วยการก่อร้าย	 และ

แถลงการณ์ประธาน	 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวใน

ประเด็นส�าคัญ	ได้แก่

											1.	 ความท้าทายของโลกไร้พรมแดน	 อันน�ามา

ซึ่งประเด็นปัญหาข้ามชาติ	 เช่น	 ปัญหาการโยกย้าย

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	และการก่อการร้าย

	 2.	 ความร่วมมือกันในการรับมือกับความ

ท้าทายต่างๆ		จะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความไว้เนือ้เชือ่ใจ 

การเคารพซึ่งกันและกัน	 และผลประโยชน์ร่วมกัน	

บนกติการะหว่างประเทศ

	 3.	 ปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ	

และการค้ามนุษย์	 ไทยมีประสบการณ์	 และให้ความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง	 และพร้อมจะแลกเปลี่ยนกับประเทศ

ในยุโรป

	 4.	 ปัญหาการก่อการร้าย	 ทุกประเทศต้อง

ร่วมมือกันทั้งในด้านการป้องกันภัยคุกคามและ

ด้านมาตรการด้านการพัฒนา	 เพื่อขจัดปัญหาความ

เหลื่อมล�้าในสังคม	 ความไม่ยุติธรรม	 ความยากจน	

และการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ	ซึ่งเอเชียและยุโรป

สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันได้

	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ในระหว่างการประชุมฯ	 นายกรัฐมนตรี

ได้พบหารือกับประธานาธิบดีมองโกเลีย	 เมื่อวันที ่

15	กรกฎาคม	2559	โดยได้ใช้โอกาสดงักล่าวแจ้งพฒันาการ 

ทางการเมืองของไทย	รวมทั้งได้ขอให้ฝ่ายมองโกเลีย

สนับสนุนการลงทุนของไทยในมองโกเลีย	 ซึ่งหาก

นักลงทุนไทยในมองโกเลียปัจจุบันประสบผลส�าเร็จ

กจ็ะช่วยสนบัสนนุให้เอกชนไทยรายอืน่	ๆ	สนใจมาลงทนุ 

ในมองโกเลียเพิ่มข้ึน	โดยปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย 

สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในตลาดใหม่ 

และเหน็ว่ามองโกเลยีเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ	นอกจากนี้ 
(อ่านต่อหน้า 9)
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๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

ถาม	 1.	 พอเรยีนจบ	ปวส.	แล้วสามารถเทยีบโอน

ได้ไหม	

	 2.	 ถ้าเทียบโอนได้	เทียบโอนได้กี่หน่วยกิต	

	 3.ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตต้องท�า

อย่างไรบ้าง

ตอบ	 1.	 เมื่อนักศึกษา	Pre-	 degree	 เรียนจบการ

ศึกษาวุฒิ	 ปวส.แล้ว	 นักศึกษาต้องท�าเรื่องลาออก

จากการเป็นนักศึกษา	 Pre-	 degree	 และสมัครเป็น

นกัศึกษาใหม่โดยใช้วฒุ	ิปวส.	มหาวทิยาลยัจะเทยีบโอน

วิชาจากวุฒิ	 ปวส.	 และจากที่นักศึกษาสอบได้จาก

นักศึกษา	Pre-	degree	รวมกัน	

	 2.	 ใช้วุฒ	ิปวส.ทางบญัช	ีเทียบโอนได้	52	หน่วยกติ	

	 3.	นกัศกึษาต้องย่ืนใบสมคัรพร้อมหลักฐาน

การสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย	 ข้ันตอนการ

เทียบโอนจะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการรับสมัคร

ถาม	 ถ้าผลสอบออกมาได้เกรด	D+	ซึง่ขณะรอผล 

ผมได้ลงทะเบียนวิชาอื่นซึ่งสามารถแทนกันได้

กบัวชิาทีร่อผล	 เมือ่ผลสอบออกมาปรากฏว่า	 ได้	 D+	

ท�าให้ผลสอบผ่านตามหลักสูตร	 แต่ผมได้สอบวิชา

ที่ลงแทนไว้	 ได้เกรด	 B	 จะท�าให้หน่วยกิตของผม

เกินหรือไม่	หรือผมต้องท�าอย่างไร

ตอบ	วิชาที่ลงแทนและได้เกรด	B	แม้ว่าจะเรียน

ครบหลักสูตรแล้ว	 วิชาที่ได้	 B	 ก็ต้องน�ามาคิดรวม

กับเกรดเฉลี่ยด้วย	 มหาวิทยาลัยจะน�ามาค�านวณ

เกรดเฉลี่ยทั้งวิชาที่ได้	D+	และ	B	 เพราะทั้ง	 2	วิชา	

ถึงจะใช้แทนกันได้แต่ก็เป็นคนละวิชา	 ดังนั้นจึง 

น�ามาคิดเกรดเฉลี่ยทั้ง	2	วิชา

ถาม	 ถ้าผมสอบครบหลักสูตรแล้ว	 แต่ประสงค์

จะลงวชิาทีไ่ด้เกรด	D	 เพือ่รเีกรดเมือ่ลงทะเบยีนไปแล้ว 

ก่อนสอบเกิดเปลี่ยนใจ	จะขอท�าเรื่องจบหลักสูตร

เลยได้ไหม	และเกรดที่ได้	D	จะหายไปหรือไม่

ตอบ	นกัศกึษาไปด�าเนนิการทีค่ณะของนกัศกึษา	

เพื่อท�าเรื่องจบหลักสูตรได้	 และเกรดที่ได้	 D	 จะอยู่

เหมือนเดิม

ถาม	 1.	 ถ้าขอจบก่อนเข้าสอบวิชาที่ลงรีเกรด	

จะจบการศึกษาในภาคที่เรียนครบหลักสูตรหรือ

ภาคที่ลงรีเกรด

	 2.	 ถ้าลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ไปสอบหรือ

สอบตกในภาคที่มีการขอจบเป็นภาคสุดท้ายจะมี

ผลต่อการขอจบหรือไม่

ตอบ	1.	 จะจบการศกึษาในภาคทีเ่รยีนครบหลกัสตูร

	 2.	นักศึกษาสามารถขอจบได้ตามปกติ

เพราะวชิาทีส่อบตกหรอืไม่เข้าสอบเป็นวชิาทีล่งรเีกรด 

เพราะผลสอบเดิม	 เป็น	D	หรือ	D+	 แล้ว	 ซึ่งถือว่า

เป็นเกรดที่สอบผ่าน

กองบรรณาธิการ

 การถามอาชีพในบทสนทนานี้ก็ใช้ทั้งสองแบบ

เช่นกัน	 คือ	  

(บ่า	หล่า	หญ่า	งหว่าย	ซาว	ฝาย	คง)	ท่านเป็นนักการทูต

ใช่ไหม	และ	 	(ก๊าก	อง	หล่าม	

เหง่	สี่)	พวกท่านประกอบอาชีพอะไร

 ค�าศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับอาชีพในภาษาเวียดนาม  

ที่น่าจะรู้จักไว้มีดังนี้

		 บ๊าก	สี	 หมอ

	 กั๋ญ	ส้าต	 ต�ารวจ

	 เสียน	เวียน	 ดารา

	 เกี๊ยน	จุ๊ก	ซือ	 สถาปนิก

 	 เหงือ่ย	บ๊าน	ห่าง	 คนขายของ

	 นง	เซิน	 เกษตรกร

	 หญ่าก	สี	 นักดนตรี

		 กี๊	ซือ	 วิศวกร

	 	 ลิ้ญ	 ทหาร

	 หญ่า	งหว่าย	ซาว	 นักการทูต

	 ก๊าน	โบ่ะ	 เจ้าหน้าที่

	 โกง	เญิน	 คนงาน

	 เด่ว	เบ๊ป	 พ่อครัว	เชฟ

	 หล่วต	ซือ	 ทนายความ

	 หญ่า	บ๊าว	 นักหนังสือพิมพ์

	 	 กา	สี	 นักร้อง

	 	 อี	ต๊า	 พยาบาล

	 สาว	ซือ	 อาจารย์

	 หญ่า	กิญ	ซวัญ	 นักธุรกิจ

	 ธง	ซิก	เวียน	 ล่าม

ภาษาอาเซยีนเรยีนรู้ไว้ (ต่อจากหน้า 5)

นายกรฐัมนตรไีด้ย�า้ถงึความพร้อมของไทยในการสนบัสนนุ 

โครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนต้นแบบต่อไป	 รวมทั้ง 

ขอบคุณมองโกเลียที่สนับสนุนไทยในการเลือกตั้ง 

สมาชิกไม่ถาวร	 UNSC	 วาระปี	 ค.ศ.	 2017	 -	 2018 

และไทยจะสนบัสนนุมองโกเลียในการเลือกต้ังสมาชิก

ไม่ถาวร	 UNSC	 วาระปี	 ค.ศ.	 2023	 -	 2024	 เช่นกัน

ตามพันธกรณีแลกเสียงที่สองฝ่ายมีต่อกัน

					นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2559	นายก-

รัฐมนตรี	 ได้พบกับนายวรชน	ดุลย์วิทย์	 เยาวชนไทย	

ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมกจิกรรม	 Model	 ASEM	 ครัง้ที่	 7 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	 6	 -	 10	 กรกฎาคม	 2559	 

ณ	กรุงอูลานบาตอร์	โดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป	โดย 

นายกรัฐมนตรีได้ย�้าถึงความส�าคัญของเยาวชน 

ในกระบวนการอาเซม	 ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการ 

เชือ่มโยง	และสร้างความรูค้วามเข้าใจระหว่างประเทศ

ในเอเชีย	 และยโุรป	 อนัจะท�าให้อาเซมเป็นทีรู่จั้กมากข้ึน

และได้กล่าวถึงบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริม

การมส่ีวนร่วมของเยาวชน	โดยให้เยาวชนรูจ้กัพืน้ฐาน 

ประวตัศิาสตร์ของประเทศตวัเอง	และใช้สือ่สงัคมออนไลน์

นานาสาระประชาคมอาเซยีน (ต่อจากหน้า 8)

อย่างสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความรู้ระหว่างกนั	 อนัจะท�าให้อาเซมในทศวรรษที	่ 3 

เป็นอาเซมทีต่อบสนองความสนใจและความต้องการ

ของเยาวชนได้มากขึ้น												

	 อนึ่ง	 ในระหว่างการประชุม	 รัฐมนตรีว่าการ-

กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้พบหารอืกบันาง	 Federica 

Mogherini	รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป	และ

นาย	 Péter	 Szijjártó	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ-

ต่างประเทศฮังการี	โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการ

ในประเทศไทย	และยืนยันความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ  

ระหว่างไทย	-	สหภาพยุโรป	และไทย	-	ฮังการี

	 ผู้เขียนหวังว่า	ผู้อ่านจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับอาเซม	 เพื่อที่เวลาผู้อ่านได้เจอกับอาเซมใน

โอกาสอื่นๆ	จะได้เข้าใจได้ว่าอาเซมหมายถึงอะไร

เข้มแข็งอดทน พร้อมที่จะเสียสละให้กับองค์กร   

มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และเป็นคนดีของสังคม”  

 ด้าน	 นพ.รัชช สมบรูณสนิ	 กล่าวว่าขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้โรงพยาบาลรามค�าแหง	

โรงพยาบาลสินแพทย์	 และโรงพยาบาลสุขุมวิทได้ม ี

ส่วนร่วมในการตอบแทนคุณแผ่นดินและครูอาจารย์		

ในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งการบรรยาย	

ปฏิบัติการ	 การฝึกปฏิบัติ	 การฝึกอบรมเฉพาะทาง	

และกจิกรรมลกัษณะอืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนวชิา

ในหลกัสูตร	รวมทัง้ร่วมกันพฒันาหลกัสูตรทีเ่หมาะสม

กบัความต้องการของประเทศ		โดยสาขาวชิานีถื้อเป็น 

สาขาวชิาทางการแพทย์		เป็นทีต้่องการของโรงพยาบาล

ทั่วประเทศ		

 “วันนี้ทุกคนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ซึง่ก่อนหน้านีต้้องจบชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษามาก่อน 

ถ้าลองมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าวันนี้เราเก่งกว่าเมื่อวาน 

ดังนัน้อย่าหยดุทีจ่ะเรยีนรู ้ ต้องศกึษาเพิม่เตมิตลอดเวลา 

เพราะใบปรญิญาไม่ใช่แค่กระดาษใบหน่ึง  และท้ายท่ีสดุ

ต้องเป็นคนดีท่ีแสดงออกให้คนไข้สัมผัสได้ถึงความด ี

ในตวัเรา  รูจ้กัปรบัสมดลุของชวีติทัง้ 3 ส่วน คอื ครอบครวั 

หน้าทีก่ารงานและเพือ่นฝงู เพือ่ชีวติจะได้มคีวามสขุ”

 นพ.ดาวิน นารูลา	 กล่าวว่าสิ่งส�าคัญในชีวิต 

ม	ี3	สิง่คอื	พ่อแม่	สถาบันการศกึษา	และครผููป้ระสทิธิ-์

ประสาทวชิา		ท่ีสร้างชวีติเราให้เจรญิเติบโตเป็นผูใ้หญ่

ออกไปรับใช้สังคม		ส�าหรับสาขาวิชาที่นักศึกษา

ก�าลังศึกษาในขณะนี้	 	เป็นสาขาที่วงการแพทย์ต้อง 

พึง่พามาก		 เพราะนกัศกึษาทุกคนเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา

และออกไปประกอบอาชพีแล้วจะเป็นผูดู้แลเกีย่วกบั

รงัสท้ัีงหมด		รวมถงึการเอก็ซเรย์ด้วย		ซึง่แพทย์จะต้อง

พึง่พาเพือ่ใช้ในการวนิจิฉยั		และช่วยเหลอืผูป่้วยในทีส่ดุ

สาขารงัสเีทคนคิ ไหว้คร ู2559ฯ (ต่อจากหน้า 3)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 บทความนี้เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์

เพือ่ทราบความเป็นมาของผลงานทีถื่อเป็นการสบืสาน

งานศลิปกรรมแบบไทยโบราณทีเ่รยีกว่า “ตุก๊ตาชาววงั” 

ในฐานะเป็นภูมปัิญญาท้องถิน่ของไทย	 และเพือ่ทราบ

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ลักษณะ	 ประเภทของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

แก่ผลงาน	“ตุก๊ตาชาววงั”	จากการศกึษาพบว่า	ตุก๊ตาชาววงั

ถูกริเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลท่ีห้า	 และต่อมาได้มีการ

ฟื้นฟูขึ้นตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระนาง-

เจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	จนกระทั่งมีการจัดตั้ง

ศนูย์ตุก๊ตาชาววงับ้านบางเสดจ็	 ตุก๊ตาชาววงัเป็นผลงาน 

การสร้างสรรค์ทางปัญญาของคนในชมุชนบางเสดจ็

ทีแ่สดงออกมาในลักษณะของงานศลิปกรรม	 ทีส่ะท้อน 

ให้เหน็ถงึวฒันธรรม	 ความเป็นอยู	่ และวถิชีวีติของคนไทย 

ในอดีต	 ผลงาน	 “ตุ๊กตาชาววัง”	 จึงเป็นผลงานที่ควร 

ได้รับความคุ้มครองเพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน	 แต่จากการศึกษา 

การคุม้ครองพบว่า	 “ตุก๊ตาชาววงั”	 เป็นผลงานภมูปัิญญา-

ท้องถิ่นที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป็นการเฉพาะ	 และเมื่อพิจารณากฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่มีอยู่ก็ไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่

ผลงาน	 “ตุ๊กตาชาววัง”	 ได้	 ดังนั้น	 จึงควรมีนโยบาย

และมาตรการทางกฎหมายส�าหรับการคุ ้มครอง 

ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อให้ชุมชนบางเสด็จ

ผู้ผลิตผลงาน	 “ตุ๊กตาชาววัง”	 ได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมาย	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสาน-

วฒันธรรม	วถิไีทยในแบบของงานศลิปกรรมไทยต่อไป 

	 จากข้อมูลของกรมทรัพย ์สินทางปัญญา 

ในปัจจุบันไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่คุ ้มครอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง	แต่มีกฎหมายอยู่บางส่วน 

ทีเ่ป็นกฎหมายใกล้เคยีง	สามารถน�ามาใช้เพือ่วตัถปุระสงค์

ในการคุม้ครองภมูปัิญญาท้องถิน่บางสาขา	 ซึง่ตุก๊ตาชาววงั 

เป็นงานศลิปกรรมประเภทประตมิากรรม	 ทีเ่ป็นงาน 

อย่างหนึ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให ้ความคุ ้มครอง	 

แต่การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นเป็นการ

คุม้ครองงานของผูส้ร้างสรรค์ทีเ่ป็นผูท้�าหรอืก่อให้เกดิ

งานลิขสิทธิ์	 หรือคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที ่

ได้ผลงานลขิสทิธิโ์ดยการเป็นนายจ้าง	 ผูว่้าจ้าง	 ผูด้ดัแปลง 

ผู้รวบรวม	 หรือผู้รับโอน	 เป็นต้น	 และถือเป็นสิทธิ

แต่เพียงผู้เดียวในผลงานนั้นตามมาตรา	 15	 แต่กรณี

ตุ๊กตาชาววังเป็นงานสร้างสรรค์ที่ท�าโดยชุมชน	และ

เป็นลกัษณะของงานท่ีคดิรเิริม่มาจากพืน้ฐานทางวฒันธรรม 

และวถิชีวีติของไทยทีม่อียูด่ัง้เดมิแล้ว	 จงึไม่เข้ากรณผีลงาน 

ท่ีจะได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ	์		 

ส่วนการออกแบบในลกัษณะของผลติภณัฑ์อย่างหนึง่

เพื่อการหัตถกรรม	 แต่การคุ้มครองตามกฎหมาย

สิทธิบัตรต้องมีจดสิทธิบัตร	โดยกฎหมายก�าหนด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษได้แก่	 คุณภาพ	

ชือ่เสียง	 หรอืคณุลกัษณะเฉพาะทีม่าจากแหล่งภูมศิาสตร์ 

เป็นส�าคญั	 ตุ๊กตาชาววงัจงึไม่อาจได้รบัความคุม้ครอง

โดยการขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ตามกฎหมายได้			

 “ตุก๊ตาชาววงั” เป็นผลงานศลิปกรรมทีม่คีณุค่า 

ในเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย	 ถือเป็นผลงานที่สืบสาน

ศิลปหัตกรรมแบบโบราณของไทยอย่างหนึ่ง	 ที่ม ี

เอกลักษณ์ของงานโดยชาวบ้านในชุมชนบางเสด็จ

ได้น�าดินเหนียวมาป้ันเป็นตุ๊กตาแสดงวถีิชีวติของคนไทย

ในอดีต	 วัฒนธรรม	 ประเพณีต่างๆ	 ถูกแสดงออก

มาโดยผลงานประติมากรรม	 และถือเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของไทยอย่างหนึ่งในลักษณะประเภทของ

ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม	 เป็นภูมิปัญญาของชุมชน

ในกลุม่ด้านหตัถกรรมทีเ่ป็นวถิคีวามสมัพนัธ์ทีส่มดลุ 

ระหว่างคนกับคน	 คนกับธรรมชาติ	 ที่มีวัฒนธรรม

เป็นพ้ืนฐานอันควรได้รบัการคุม้ครอง	 ซึง่ในปัจจบัุน 

“ตุ๊กตาชาววัง”	ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

เป็นการเฉพาะ	 จึงควรมีการก�าหนดนโยบายและ 

กฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทีเ่หมาะสม	 กจ็ะท�าให้ชาวบ้านและชมุชนทีส่ร้างสรรค์

ผลงาน	“ตุ๊กตาชาววัง”	ได้รับการคุ้มครองอันจะเป็น

แรงจูงใจให้มีการสร้างผลงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและความเป็นไทยสืบไป

กระทรวงศกึษาธิการ.	(2539)	ภมิูปัญญาไทยงานศลิป์- 

 ถิน่เมอืงกรงุ	 กรงุเทพมหานคร	 :	 อมัรนิทร์พริน้ติง้- 

 แอนด์พับบลิชชิ่ง.	

กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น.	(ม.ป.ป.)		ความรู้เบือ้งต้น 

 เกีย่วกบัภมูปัิญญาท้องถิน่	ส�านกัพฒันาเกษตรกร  

	 กรมส่งเสริมการเกษตร.	

ประวัติตุ๊กตาชาววัง	 https://sites.google.com/site/ 

	 boonyanuchaelr/prawati-tukta-chawwang
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 WIPO	 Intellectual	 Property	 Handbook:	 

	 Policy,	Law	and	Use[Online],available	URL: 

	 http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/

    

ให้ผลงานที่จะได้รับการคุ ้มครองต้องเป็นแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม	

ตามมาตรา	56	และเมือ่ได้รบัสทิธบิตัรแล้วถอืเป็นสทิธิ

แต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิตามมาตรา	63	แต่กรณี

ของตุ๊กตาชาววังไม่สามารถได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายสิทธิบัตร	 เนื่องจากไม่เป็นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะที่กฎหมายสิทธิบัตร 

จะคุ้มครองให้	และเป็นการใช้ผลงานในลักษณะ

ของท้องถิ่นหรือชุมชน	 ซึ่งสิทธิบัตรจะคุ้มครองให้

ในฐานะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น			

	 	 	 	 	 ตุ๊กตาชาววังเป็นผลงานของชุมชนที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับการคุ ้มครองของกฎหมายสิ่งบ ่งชี ้

ทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ความคุ้มครองสินค้าของท้องถิ่น 

หรอืชมุชน		จากการศกึษาการคุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 

พบว่าเป็นการคุ้มครองสินค้าที่จะต้องมีแหล่งก�าเนิด

มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น	 โดยสินค้าที่จะได้รับการ

คุ้มครองต้องมีชื่อเสียง	มีคุณภาพ	หรือมีคุณลักษณะ

เฉพาะของแหล่งภมูศิาสตร์เป็นส�าคญั		สนิค้านัน้อาจจะ

เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	ที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง

ปัจจัยส�าคัญสองประการ	 คือ	 ธรรมชาติและมนุษย์	

กล่าวคือ	 ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ใน

แหล่งภมิูศาสตร์ตามธรรมชาติ	 เช่น	 สภาพดนิฟ้าอากาศ 

หรอืวตัถดุบิเฉพาะในพืน้ที	่มาใช้ประโยชน์ในการผลติ- 

สนิค้าในท้องถิน่ของตนขึน้มา	 ท�าให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่ ี

คณุลกัษณะพเิศษทีม่าจากพืน้ทีด่งักล่าว		คณุลกัษณะ-

พเิศษนีอ้าจหมายถงึ	คณุภาพ	ชือ่เสยีงหรอืคณุลกัษณะ

เฉพาะอืน่ๆทีม่าจากแหล่งภมิูศาสตร์น้ันๆ	 เช่น	 เครือ่งป้ัน- 

ดินเผาบ้านเชียง	 จังหวัดอุดรธานี	 เครื่องปั้นดินเผา

เกาะเกรด็	จงัหวดันนทบรุ	ีจกัสานพนสันคิม	จงัหวดั-

ชลบุรี	 เป็นต้น	 โดยสินค้าที่จะได้รับการคุ้มครอง 

ต้องมกีารขอขึน้ทะเบยีนตามมาตรา	 7	 เมือ่ขึน้ทะเบยีนแล้ว 

ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ประกอบการในสินค้านั้นก็มีสิทธิ

ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้านั้นได้	 จึงเป็นการ

คุ้มครองท้องถิ่นหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งผลิต

สินค้านั้นโดยตรง

 เมือ่พจิารณาประกอบกบัตุก๊ตาชาววงั	 เป็นสนิค้า 

ที่เป็นผลิตภัณฑ์จ�าพวกหัตถกรรมที่ไม่ได้อาศัยแหล่ง

ภูมิศาสตร์ในการผลิตสินค้านั้นโดยตรง	หรือมิได้

“ตุ๊กตาชาววัง” ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและการคุ้มครองตามกฎหมาย

บรรณานุกรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี  บัวสวรรค์ ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ของมหาวทิยาลยัและคณะศลิปกรรมศาสตร์อย่างดยีิง่ 

เสมอมา	และขอบคุณคณะครูอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และ

นักศกึษาทีต่ัง้ใจฝึกซ้อมและท�าการแสดงได้ประทบัใจ

และได้รบัความสนใจจากผูช้มเป็นจ�านวนมาก”

  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 กล่าวต่อไปว่า 

การจัดงาน	 11th	 SABAH	 INTERNATIONAL 

FOLKLORE	 	 FESTIVAL	 ในครั้งนี้	 เป็นเทศกาล

การแสดงพื้นบ้านนานาชาติจากทวีปเอเชีย	 ยุโรป 

และออสเตรเลยี	 จ�านวน	 11	 ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรเลยี	 

เอสโตเนยี	 ไอร์แลนด์	 อนิโดนเีซยี	 อนิเดยี	 มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส์	รัสเซยี		เกาหลใีต้		ศรลีงักา	และประเทศไทย 

ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ได้รบัเกยีรตเิป็นตวัแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแสดง 

โดยคณะได้จดัชดุการแสดงส�าคญั	 3	ชดุ	 คอื	 การแสดงโขน 

ฟ้อนภไูท	 และมวยโบราณ	 ซึง่สร้างสสีนัความตืน่ตา	

ตื่นใจ	 และความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมเทศกาล

ตลอดการแสดง

	 การจดังานครัง้นี	้Datuk Seri Panglima Masidi 

Manjun	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว	

วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม	 รฐัซาบาร์	 ประเทศมาเลเซีย 

เป็นประธานเปิดงาน	 และได้รบัเกยีรตจิาก	His Excellency 

Sabah Head of State  Tun Datuk Seri Panglima 

(DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin  

ร่วมชมการแสดง	 และเป็นประธานในพธิแีลกเปลีย่น

คณะศลิปกรรมศาสตร์ ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

ถ้วยรางวลัรองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร	รางวลัรองชนะเลศิ 

อันดับ 2	 ได้แก่	 ทีมส�านักกีฬา ได้รับถ้วยรางวัล 

ผูอ้�านวยการส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา	 และรางวลับูบ้ี้ 

ได้แก่	 ทีม 3 ซ่าส์	 ได้รับถ้วยรางวัลรองอธิการบด ี

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการสอน	

 ประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ 3 เกมรวม

สูงสดุชาย	ได้แก่	 เทพปัญญา รกัษาชาต	ิจากทมี	รศ.ป.ตรี 

ภาคพิเศษ 1 รางวัลชนะเลิศ 3 เกมรวมสูงสุดหญิง 

ได้แก่	 ธนิดา แสนสล่า จากทีม	 สวยสตรอง- 

งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. รางวัลชนะเลิศเกมเดี่ยว

สูงสุดชาย	 ได้แก่	 ภูมิยุทธ ทีม TOT 9	 และรางวัล

ชนะเลิศเกมเดี่ยวสูงสุดหญิง	 ได้แก่	สิตาวีร์	 จากทีม	

TOT 4	 ได้รบัถ้วยรางวลัรองอธกิารบดฝ่ีายเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและสื่อการสอน	ทุกรางวัล

ส�านกัเทคโนฯ (ต่อจากหน้า 12)

คณะทศันมาตรฯ (ต่อจากหน้า 12)

นักศึกษาจะเดินทางไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้หรือไม	่

ท่าเรือแห่งนี้ก็ยังต้อนรับนักศึกษาอยู่เสมอ

 “ความภาคภูมิใจในการเป็นอาจารย์ไม่อยู่ท่ี

การมีคณะที่ใหญ่โต มีคลินิกที่สวยงาม หรือการที่ม ี

เครือ่งมอืทีท่นัสมยัราคาหลายร้อยล้าน แต่ความภาคภมูใิจ

ของอาจารย์คือการได้เห็นความส�าเร็จของนักศึกษา

และการมีส่วนในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

ทางการแพทย์ เพราะฉะนัน้นกัศกึษาทกุคนคอืตวัแทน

ความภาคภูมิใจของอาจารย์ทุกคน”

รามฯ เพชรบูรณ์ 

ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันแม่

 นางลกัขณา ยงไสว	 หวัหน้าสาขาวทิยบรกิาร

เฉลมิพระเกียรติจังหวดัเพชรบรูณ์	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่

ร่วมพธิที�าบญุตกับาตรพระสงฆ์	 พธิลีงนามถวายพระพร	 

พธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ	 และพิธีจดุเทียนชยัถวาย

พระพรชยัมงคล	 เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิต์ิิ 

พระบรมราชนินีาถ	 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

84	พรรษา	เมือ่วนัที	่12	สงิหาคม	2559	ณ	บรเิวณหอประชมุ

อ�าเภอหล่มสกั	โดยม	ีนายสมยศ  รอดแช่ม	นายอ�าเภอหล่มสกั 

เป็นประธานในพธิ	ีผูเ้ข้าร่วมพธิปีระกอบด้วย	หวัหน้า- 

ส่วนราชการ	 นายกเทศมนตรเีมอืงหล่มสกั	 หวัหน้า-

หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ	 ผูบ้ริหารสถานศกึษา	 ปลัดอ�าเภอ 

นายกเทศมนตรตีาลเดีย่ว	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ทกุแห่ง	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้านฯ	ประมลูนธิ	ิประธานชมรมฯ 

นายกสมาคมฯ	ภาคเอกชน	

									โอกาสนีเ้จ้าหน้าท่ีสาขาฯ	ได้ร่วมกนัปลูกต้นไม้	

จ�านวน	270	ต้น	ประกอบด้วย	สกั	100	ต้น	พยงู	100	ต้น 

ประดู่	 20	 ต้น	 และมะค่าโม่ง	 50	 ต้น	 ณ	 บริเวณ- 

สวนเฉลิมพระเกยีต	ิ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิาร 

เฉลิมพระเกยีรติจงัหวดัเพชรบูรณ์ด้วย

ของที่ระลึกจากผู้แทนทั้ง	11	ประเทศด้วย

 “ดีใจท่ีเหน็นกัศกึษาของรามค�าแหง ได้แสดงออกถงึ 

ความสามารถด้านศลิปวฒันธรรมไทยได้อย่างสวยงาม 

และยังได้รับค�าชมอย่างต่อเนื่องจากชาวต่างชาติ

ที่มาชมการแสดง ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ-

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้นานา

ประเทศได้รู้จักอีกด้วย”

	 นักศึกษาชั้นปีที่	2	ขึ้นไปที่มีความประสงค์

จะขอรบั “ทนุการศกึษามูลนธิิสมเด็จพระสงัฆราช

และทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” 

สามารถติดต่อเพื่อดูรายละเอียดและรับใบสมัคร

ได้ท่ีงานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร	 ชั้นลอย	 หรือ	 www.ru.ac.th/

scholarship		ตัง้แต่บดันีถ้งึวันที ่ 30  กนัยายน  2559

ให้ทุนการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ขยายเวลารับสมัคร

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ	One	Day	Program	รุ่นที่	 3 

ประจ�าปีการศึกษา	2559	เรียนวันเสาร์	 เวลา	08.00	-	21.30	น. 

ท่ีวิทยาเขตบางนา	 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 15 กันยายน 2559 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 จัดการศึกษาแบบ 

Block	 Course	 System	 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

149,000	 บาท	 ศึกษาและดูงาน	ณ	ประเทศสาธารณรัฐ-

เกาหลีใต้	(แบ่งช�าระ	7	งวด)	

✎ สถานท่ีรับสมัคร ป.โท One Day Program ดังน้ี

 ม.ร. หัวหมาก 

 วันจันทร์	 -	วันศุกร์	 เวลา	09.00	-	17.00	น. 

รับสมัคร	ณ	อาคารสุโขทัย		ชั้น	15

	 วันเสาร์	-	วันอาทิตย์	เวลา	09.00	-	19.00	น.	 

รับสมัคร	ณ	อาคาร	สวป.		ชั้น	5	และชั้น	7 

 วทิยาเขตบางนา

  วนัจนัทร์-วนัอาทติย์	 เวลา	09.00	-	17.00	น. 

รับสมัคร	ณ	อาคารอ�านวยการใหม่	ชั้น	1

 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีด	โทร.	0-2310-8941, 

088-969-5966	 ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์

ได้ที่	www.mbaoneday.ru.ac.th

ม.ร.ขยายเวลารับป.โท 
One Day Program  



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๑) วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

คณะทัศนมาตรฯ 

เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ

สำานักเทคโนฯ จัดโบว์ลิ่งการกุศล

 อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล	 คณบดีคณะ- 

ทศันมาตรศาสตร์		อบรมเตรยีมความพร้อมสูว่ชิาชพี 

ให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา	โดยม ี

นักศึกษาเข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 25	 คน	 เมื่อวันที่	 

11	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 ณ	 ห้องประชุม	 0213	 

ณ	อาคารท่าชัย

 อาจารย์ดนยั	กล่าวว่าการอบรมครัง้นี	้ ต้องการ

แนะน�าแนวทางให้กับผู้ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา

ในการตัดสินใจเลือกสาขาอาชีพที่ตนสนใจ	 และ

ให้บณัฑิตใหม่สามารถก้าวเข้าสูว่ชิาชพีได้อย่างมัน่ใจ 

เนื่องจากปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันในโลกธุรกิจ 

ได้ทวคีวามเข้มข้นขึน้	 บณัฑติทีจ่บใหม่จะต้องเตรยีมตวั

ให้พร้อมกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน	บัณฑิตผู้ที่ 

เข้าใจสภาวการณ์ธุรกิจดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะ

ประสบความส�าเร็จในชีวิตและความก้าวหน้า 

ในการงานได้มากกว่า		

 คณบดคีณะทศันมาตรศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า 

การศกึษาไม่มวีนัจบส้ิน	ตราบใดทีเ่รายงัต้องท�างานอยู ่

เปรียบนักศึกษาเสมือนเป็นกัปตันเรือ	โดยเรือ 

กเ็ป็นเรอืทีน่กัศกึษาประกอบขึน้มาเองซึง่แต่ละคน 

ก็จะประกอบเรือขนาดรูปร่างแตกต่างกันไป	 

ณ	 ตอนนี้จึงเหลือเพียงจุดหมายที่นักศึกษาจะต้อง

เดินทางไปให้ถึงจุดหมายนั้นๆให้จงได้		ซึ่งตลอด

ระยะเวลา	 6	 ปีที่ได้อยู่ด้วยกันมา	 อาจารย์มีหน้าที่ 

แนะน�านักศึกษาว่าการเดินทางไปยังท้องทะเล 

ทีก่ว้างใหญ่มอีปุสรรคอะไรบ้าง	 อย่างไรกต็ามไม่ว่า 

 อาจารย์ ดร. สมศกัดิ ์ เกตแุก่นจนัทร์ คณบด-ี

คณะศลิปกรรมศาสตร์	 น�าคณะคณาจารย์	 เจ้าหน้าที ่

และนกัศกึษาสาขาวชิานาฏกรรมไทย	 คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ร่วมเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย 

และนาฏกรรมไทย	ในงาน	11th	SABAH	 	 INTERNATIONAL  

FOLKLORE	 	 FESTIVAL	 เมือ่วนัท่ี	 24	 กรกฎาคม	

-	 1	สิงหาคม	 2559	ณ	 เมือง	KOTA	KINABALU	 

รฐั	SABAH	ประเทศมาเลเซีย	

  อาจารย์ ดร. สมศักด์ิ  เกตแุก่นจันทร์  คณบด-ี

คณะศลิปกรรมศาสตร์	 กล่าวว่าคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 มนีโยบายให้บรกิารด้านการศกึษา 

ส่งเสริม	 และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	 รวมทั้ง

สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวทีเพื่อฝึกฝนฝีมือและ

แสดงความสามารถด้านศลิปะการแสดง	ดนตร	ีและ 

นาฏศลิป์	 ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ	 โดยต้ังแต่

ก่อต้ังคณะศลิปกรรมศาสตร์	ได้เดินทางไปร่วมเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศทุกปี	 ส�าหรับ

การไปเผยแพร่วัฒนธรรมครั้งล่าสุดท่ีประเทศ- 

มาเลเซยีครัง้นีไ้ด้รบัเสยีงตอบรบัว่าเป็นการแสดงที่

สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากทั้งการ

แสดงโขน	 ฟ้อนภูไท	 และมวยโบราณ	 ถือเป็นการ

เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	และยังสอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน

คุณภาพด้วย	 ทั้งนี้การเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี ้

ทางคณะฯ	 เตรียมความพร้อมและฝึกฝนอย่างด	ี 

ทั้งด้านโขน	นาฏศิลป์	และการแสดงพื้นบ้าน	โดยมี

นักศึกษาทั้งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์	ชมรมโขน-

รามค�าแหง	 รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับ

คดัเลอืกให้เดนิทางไปแสดงความสามารถ		จ�านวน	19	ราย	

 “ขอขอบคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมทางด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มาเลเซีย

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร

ผลงานวิจัย	 เร่ือง	 “อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว” 

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข	ผู้วิจัยและ

อาจารย์ประจ�าภาควชิาคหกรรมศาสตร์	 คณะศกึษาศาสตร์ 

ร่วมเฝ้ารบัเสดจ็ฯ	 ในงานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ

2559	(Thailand	 	Research	Expo	2016)	ซึ่งจัด

ขึ้นภายใต้แนวคิด	 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 12	 

สิงหาคม	2559	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

ม.ร.เผยแพร่งานวิจัย “อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว”
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

	 ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 จัดการแข่งขันโบว์ล่ิงสานสัมพันธ์

สามคัค	ี 30	 ปี	 ส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา	 ชงิถ้วยรางวลั

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โดยมี		อาจารย์ 

ดร. บุญช่วย  ศรีธรรมศักด์ิ 	ผู้อ�านวยการส�านัก- 

เทคโนโลยกีารศกึษา	 เป็นประธานเปิดงาน	 เมือ่วนัที	่

21	สิงหาคม	2559	ณ	300	Bowl	รามค�าแหง		

 อาจารย์ ดร. บญุช่วย  ศรธีรรมศกัดิ ์	กล่าวว่า 

การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์สามัคคี	 30	 ปี	

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา	 ชิงถ้วยรางวัลอธิการบดี

และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดขึ้น 

เพื่อสมทบเป็นกองทุนสวัสดิการของส�านักเทคโนโลยี-

การศึกษา	 และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของ

บคุลากรและสานสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานอืน่ๆ	ด้วย

	 ส�าหรับ	ผลการแข่งขันประเภททีม รางวัล-

ชนะเลิศ ได้แก่	ทีมสถาบันคอมพิวเตอร์	ได้รับถ้วย

รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1	 ได้แก่	 ทีมTOT 2 ได้รับ	 
(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)


