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ปีที่ ๔๘	 ฉบับที่ ๒๒

วันที่	๑๐	-	๑๖	กันยายน	๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยฮานอยเยือนรามคำาแหง

   
 
   

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ  และคณะผูบ้ริหาร พร้อมด้วยบคุลากรของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ “จิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กว่า 500 คน ณ ศูนย์อ�านวยการใหญ่

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ ส�านักพระราชวัง สนามเสือป่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�าความดี สนองพระราชปณิธาน 

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์เพือ่สังคมส่วนรวมและถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร อีกทั้งสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสาท�าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุญชาล  ทองประยูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ  ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Nguyen  Van  Trao  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยฮานอย  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาส 

เข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการบันทึกข้อตกลงการแลกเปล่ียนนักศึกษา

ระหว่าง 2 สถาบัน  ท่ีมีการด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2559  ซ่ึงเป็นโครงการแลกเปล่ียน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  โดย

การหารือครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษาในสาขาวิชา คณะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  ท้ังน้ีมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับ  เม่ือวันท่ี  27 สิงหาคม 2561  ณ ห้องรับรอง 1 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

ชาวรามคำาแหงสมัครเป็นจิตอาสาทำาความดีด้วยหัวใจ

   
 
             

ในฉบับ คอลัมน์ใหม่ “รามฯ จรัสแสง” 
เชิดชูชาวรามฯ ที่มีผลงานโดดเด่น

และสร้างชื่อเสียงแก่ ม.ร.
พบกับทีมวิจัยฟาร์มกวาง

ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจาก วช.

   
 
             
ม.ร.ประชุมวิชาการระดับชาติ

“อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม”11-13 ธันวาคมนี้

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เร่ือง “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม” (ASEAN on the Path of Community) 

และสัปดาห์วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ “45 ปี 45 โครงการสืบสานรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ไทย” ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 

ช้ัน 2 และช้ัน 12 อาคารศรีศรัทธา (อาคารรัฐศาสตร์ 2) เชิญอาจารย์ นักวิชาการ 

นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไปน�าเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

บัดนี้ - 14 กันยายน 2561

 การจัดงานคร้ังน้ีเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยตระหนักถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย ์

นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (อ่านต่อหน้า 11)

   
 
             
2 นักตะกร้อไทยลูกพ่อขุนฯ คว้าเหรียญทอง
จากกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18

 มัสยา  ดวงศรี  และ นิสา  ธนะอรรถวุฒิ   

2  นักตะกร้อทีมชาติไทย  นักศึกษาปริญญาโท 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เดินทางกลับถึงไทยแล้ว  เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 

2561  หลังคว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน

กีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 18  ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 โดยมีนางนฤมล  มนาปี  ผู้อ�านวยการ 

กองกิจการนักศึกษา  และอาจารย์กฤชญา  พุ่มพิน 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาพลานามัย  คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.  ผู้ฝึกสอนและท่ีปรึกษา 

ชมรมตะกร้อ  พร้อมด้วยนักศึกษา ม.ร. ร่วมต้อนรับ  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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การทดสอบภาษาไทย
ของผู้สมัคร นศ.ต่างชาติ

 ตามทีม่หาวทิยาลยัได้ก�าหนดให้มีการรบัสมคัร 

นกัศึกษาใหม่ ระดับปรญิญาตร ี ภาค 2 ปีการศึกษา 

2561  ระหว่าง 10-13 พฤศจิกายน 2561  เน่ืองจาก

มีชาวต่างประเทศสนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 

และผูเ้ข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศึกษา

ระดับปรญิญาตร ี(Pre-degree)  ซึง่ผูส้มัครดังกล่าว 

จะต้องมาด�าเนนิการตามข้ันตอนการทดสอบภาษาไทย

ก่อนการสมัครเป็นนักศึกษาตามก�าหนดการ

ทดสอบภาษาไทยส�าหรับผู ้สมัครท่ีเป็นชาว 

ต่างประเทศ ภาค 2 ปีการศึกษา 2561  ดังนี้

 ผูส้มคัรเข้าเป็นนักศกึษา ภาค 2 ปีการศกึษา 

2561  ที่เป็นชาวต่างประเทศ  ต้องด�าเนินการ 

ขอทดสอบภาษาไทย ดังนี้

 1. เขียนค�าร ้องขอทดสอบภาษาไทย   

ทีฝ่่ายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา  อาคาร สวป. 

ชั้น 3 ตั้งแตบ่ัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

(เว้นวันหยุดราชการ) (สวป.จะส่งรายชื่อผู้ขอ 

ทดสอบภาษาไทยทัง้หมดให้คณะมนษุยศาสตร์ 

ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 )

 2. ไปเข้าทดสอบภาษาไทยทีค่ณะมนุษยศาสตร์ 

ห้อง มษ.2507  อาคาร 2 ชั้น 5  ภาควิชาภาษาไทย 

และภาษาตะวนัออก ในวนัที ่9 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 09.00-12.00 น.

 3. ให้ผูส้มัครท่ีผ่านการทดสอบภาษาไทย 

แล้วมาด�าเนนิการสมัครเป็นนักศึกษาได้ระหว่าง

วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2561

 * หากไม่มาด�าเนินการภายในก�าหนด  

จะถือว่าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ในภาคการศึกษานี้

 *** ติดต่อสอบถามเพิม่เติมทีอ่าคาร สวป. 

ชั้น 3 ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา  

หน่วยรบัสมัคร  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623  

ในวันและเวลาราชการ

วิศวกรรมโยธา ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ได้จดันทิรรศการในหวัข้อ เรือ่ง “การศึกษา

ความสัมพนัธ์ของพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมโยธา

ต่อการลอยน�้าของแบบจ�าลองทุ่นลอยท�าจากโฟม 

Expanded polystyrene หุม้มอร์ต้าร์” เน่ืองในงาน 

“วิศวกรรมโยธายคุใหม่กบัการรบัใช้สงัคม” ท่ีจดัโดย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกบัวศิวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีให้นักวชิาการ นกัวจิยั วศิวกร และผูป้ฏบัิติงานทางด้านวศิวกรรมโยธา และสาขาทีเ่กีย่วข้องทัง้ชาวไทย 

และชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางด้านวชิาชพี  และเป็นช่องทาง 

ในการต่อยอดนวตักรรม งานวจิยั และประสบการณ์ทางด้านวศิวกรรมโยธา ไปใช้เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

   

 โครงการวิจัยน้ี คือ 1 ใน 3 โครงการวิจัยของกลุ่มงานวิจัยบ้านสะเทิ้นน�้าสะเท้ินบก  

ใช้เวลาด�าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2563 ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (สวพ.) และส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 โดยนทิรรศการได้จัดแสดงภาพจ�าลอง 3 มิติ ของแพร้านค้าลอยน�า้ ทีจ่�าลองจากพืน้ทีก่ลุม่เป้าหมาย

ซึ่งจะถอดแบบจากวัฒนธรรมการค้าขายบนน�้าของไทยในอดีตของ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

อทัุยธานี พษิณุโลก ชยันาท และสิงห์บุร ี ท่ีจะสร้างตลาดน�า้ต้นแบบขึน้จรงิ โดยมีโครงสร้างทีอ่อกแบบ 

คิดขึ้นมาใหม่ ให้สามารถเข้ากับยุคการท่องเที่ยว 4.0 และเป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยในปี พ.ศ. 2563  

เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุ่นลอย ส�าหรับอาคารเพื่อการท่องเท่ียว” บ้านสะเทิ้นน�้าสะเทิ้นบก 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ทุ่นลอย ส่วนฐาน และตัวอาคาร จุดมุ่งหมายของทุ่นลอยของในงานวิจัยนี้ คือ ในกรณีไม่เกิดภาวะน�้าท่วมตัวอาคารสามารถส่ง

ผ่านน�้าหนักลงบนทุ่นลอย ซึ่งเป็นกล่องคอนกรีตบรรจุโฟม EPS อยู่ภายใน วางยึดอยู่อย่างมั่นคง บนพื้นดินด้านล่าง ภายใต้สภาวะน�้าท่วม เมื่อระดับน�้า

เพิ่มสูงขึ้น ทุ่นลอยจะท�าหน้าที่ส่งแรงพยุงท่ีเพียงพอจะท�าให้อาคารลอยตัวบนน�้าได้อย่างสมดุลปลอดภัย และมีเสถียรภาพต่อการลอยน�้า ในส่วน  

ตัวอาคารนัน้ ในการวจัิยจะทดสอบ และคัดเลอืกวสัดุลกัษณะเบา แต่แขง็แรง มีความเสถยีรคงรปูร่างได้ โดยใช้ชิน้ส่วนย่อยประกอบเป็น โครงสร้างของทุ่น 

โครงสร้างของฐาน และโครงสร้างอาคาร และใช้จุดต่อแบบสลักเกลียว ที่สามารถรับแรงที่กระท�าได้ตามก�าหนด ท�าให้สามารถประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

เพื่อใช้งาน และสามารถถอดย้ายหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ตามความต้องการ ซึ่งจะเป็นผลการวิจัยในปี พ.ศ.2562 รูปแบบของทุ่นลอยแบบอื่นๆ นอกจาก 

ทุ่นลอยฐานรากอาคารแล้ว ทุ่นลอยสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นระบบบ�าบัดของอาคาร และระบบน�้าดี น�้าเสีย เป็นต้น 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ แสงปัญญา ผู้อ�านวยการศูนย์บริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีโอกาส

กล่าวรายงานผลงานวิจัยต่อ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างทรงเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดงานการประชุม

วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช 

๒๕๖๑

 โลกได้สญูเสียบุคคลท่ีนับว่ามีคุณค่า

ต่อสันติภาพบนโลกใบนี้ไปอีก ๑ คน เมื่อ

 โคฟี อันนัน

 หน่ึงในนักการทูตที่โด่งดังท่ีสุด 

ในโลกชาวกานา  เสยีชวีติลงในวยั ๘๐ ปี

 อันนันเป็นเลขาธิการองค์การ-

สหประชาชาติคนแรกท่ีมาจากภูมิภาค

แอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา

 เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกระดับผลงาน

ขององค์การสหประชาชาติ

 ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง ๒ สมยั 

ตั้งแต่มกราคม ค.ศ.๑๙๙๗ ถึง ธันวาคม 

ค.ศ. ๒๐๐๖

 อันนนัเกิดในเมืองคูมาซิ ประเทศกานา

 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ในกานาก่อนได้รับทุนไปศึกษาต่อท่ี

มหาวทิยาลยัมาคาเลสเตอร์ รฐัมนิเนโซตา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 อันนันได้รับการยกย่องในฐานะ

 ผู ้ก�าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนของ

สหประชาชาติในการลดความเหลื่อมล�้า

ทั้งในและระหว่างประเทศ

 ต่อสูก้บัการแพร่ระบาดของโรคร้าย

 ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

 ที่ส�าคัญยิ่งคือ

 เ ข า ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล โ น เ บ ล ส า ข า

สันติภาพในปี ๒๐๑๑

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอร่วมไว้อาลัย

 โคฟี อันนัน 

 คณะศิลปินจากสถาบันวจิยัศิลปะแห่งประเทศจนี  ยกผลงานศิลปะชิน้เอกมาจดัแสดงนิทรรศการ 

“สมบติัล�า้ค่าวฒันธรรมจีน”  ทีศู่นย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี ณ กรงุเทพฯ  อาทิ เครือ่งเซรามิก  ภาพวาด- 

พูก่นัจนี  ภาพถ่ายพระสงฆ์วดัเส้าหลนิ  และการแสดงคอนเสร์ิตบทเพลงพืน้เมืองจีนโดยศิลปินแห่งชาติ 

หวังเผยแพร่วฒันธรรมจนี  และเป็นสะพานกระชบัสัมพนัธไมตรกีบัประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 22 สงิหาคม

ที่ผ่านมา

 ศาสตราจารย์จูเล่อเกงิ  คณบดีศูนย์วจิยัและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ  

สถาบันวิจัยศิลปะแห่งประเทศจีน  เจ้าของผลงานเครื่องเซรามิก  กล่าวว่าศิลปะ 

เครือ่งป้ันดินเผาเป็นศิลปะเก่าแก่ท่ีสดุของจนี  โดยได้รบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตายตัว  และมีการผสมผสานระหว่างศิลปะเก่าแก่เข้ากับ 

ศิลปะสมยัใหม่  หลดุจากกรอบด้ังเดิมท่ีคนไทยเคยเหน็  เพือ่น�ามาเผยแพร่ให้คนไทย

ได้เข้าใจศิลปะสมัยใหม่ของจีนอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น  

 “การเผยแพร่ศิลปะของจีนท่ีน�ามาจัดแสดง  หวังกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจีนและ 

ประเทศไทย  และต้องการให้ศิลปะของทั้งสองประเทศมีการผสมผสานเพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้าร่วม

กันได้มากยิ่งขึ้น”

         อาจารย์ซวู  เหล่ย  ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพพู่กันจีน  เจ้าของผลงานภาพวาด-

พู่กันจีน  กล่าวว่าผลงานภาพวาดพู่กันจีนที่น�ามาจัดแสดงนี้  ถูกพัฒนามาจาก

ศิลปะโบราณของจีนท่ีมีชื่อเสียงมากในราชวงศ์ซ่ง  โดยน�าศิลปะของประเทศ

ฝั่งตะวันตกมาผสมผสานแล้วสร้างสรรค์เป็นงานชิ้นใหม่ในรูปแบบของตัวเอง 

ในปัจจุบันบนพื้นฐานของการอนุรักษ์  แม้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศฝั่งตะวันออก 

และฝ่ังตะวันตกจะไม่เหมือนกนั  แต่มจุีดร่วมเดียวกนัทีส่ามารถน�ามาผสมผสานกนั

เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งได้

 “การน�าศิลปะของจีนมาจัดแสดงในครั้งน้ี  หวังจะได้เรียนรู้แนวคิดด้านศิลปะของไทยที่มีราก 

วัฒนธรรมเดียวกันกับของจีน  และไม่ได้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเหมือนของชาติฝั่งตะวันตก  เพื่อ

น�าแนวคิดด้านศิลปวัฒนธรรมที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันของสองประเทศไปสร้างสรรค์ผลงาน

ชิ้นต่อไปในอนาคต”

 อาจารย์เฮยหมิง  ศิลปินภาพถ่ายสารคดี  เจ้าของผลงานภาพถ่ายพระสงฆ ์

วัดเส้าหลิน  กล่าวว่าภาพที่น�ามาจัดแสดงถ่ายท�าไว้เมื่อปี 2003  เน้นบริบทการ

ใช้ชีวิตในแต่ละวันของพระสงฆ์ที่วัดเส้าหลิน  โดยใช้แบคกราวน์สีขาวเพื่อ 

ลดส่ิงรบกวนสายตาและให้ความส�าคัญเป็นจุดเด่นของพระสงฆ์แต่ละรูป   

ใช้เทคนคิการถ่ายคล้ายอยูใ่นสตูดิโอ  แสดงถงึคติของพระสงฆ์ท่ีมีการบ�าเพญ็ตน 

บริสุทธิ์  และตัดขาดจากโลกภายนอก

 “เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ  เช่นเดียวกับจีนก็เป็นเมืองพุทธ  จึงเลือกน�าผลงานชิ้นน้ีมาจัดแสดง

เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศไทย  ตามมุมมองของช่างภาพมืออาชีพ  ซึ่งหวังจะช่วย

ให้ทั้งสองประเทศเกิดความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น”

 ด้านนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงทีมี่โอกาสไปร่วมชมนิทรรศการวฒันธรรมจนี ต่างประทับใจ 

ท้ังได้เรยีนรูแ้ละยงัได้ชืน่ชมไปกบัผลงานศิลปะจากศิลปินมืออาชพีท่ีหาดูได้ยากยิง่  

 นายคณุากร  วงศ์เจรญิ  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

บอกว่าตนสนใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมจนีเป็นทุนเดิมต้ังแต่เรยีนเอกภาษาจนี

สมัยมัธยมปลาย  พอได้มาร่วมกิจกรรมก็รู้สึกประทับใจ  และมองว่าการพัฒนา

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและจีนมีความส�าคัญ  เพราะจีนเข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในบ้านเรามาก  ภายในอนาคตกอ็าจจะได้เกีย่วข้องกบัจีนมากยิง่ขึน้

ศิลปินจีนแห่ยกงานศิลปะจัดโชว์ ในไทย
หวังเผยแพร่และกระชับสัมพันธ์ ไทย-จีน

(อ่านต่อหน้า 10)
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ตอน แก้เงินเฟ้อ...อาร์เจนตินาสไตล์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เม่ือต้นเดือนสิงหาคม 2561 ที่เพิ่งผ่านมาน้ีผมอ่านข่าวเศรษฐกิจ

เจอเรื่องปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงของประเทศเวเนซุเอลาที่มีคนคาดหมายว่า

อาจสูงถงึ 1 ล้านเปอร์เซ็นต์ในปีหน้าถ้ายงัไม่สามารถแก้ไขให้บรรเทาลงได้ 

และในข่าวยังบอกไว้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะตัดเลขศูนย์ (0) ในธนบัตร

ออกไป 5 ตัวซึ่งแปลว่า เงิน 1 โบลิวาร์ใหม่ (หน่วยเงินของเวเนซุเอลา) 

จะมีค่าเท่ากับ 1 แสนโบลิวาร์เดิม เพราะฉะนั้นสินค้าที่เคยราคาพุ่งสูงขึ้น

เป็น 1 ล้านโบลิวาร์(เก่า) ก็จะราคาลดลงเหลือ 100 โบลิวาร์ (ใหม่) เท่านั้น

ไม่ต้องพกเงินใส่กระสอบไปซ้ือของเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนในซิมบับเว 

เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา

 ในกรณีของเวเนซเุอลาน้ันจรงิ ๆ  แล้ว ราคาสินค้าถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้ว 

ก็ถือว่าปกติเช่นข้าวสารราคาราว กก.ละ 12.50 บาท แต่พอคิดเป็นเงิน

โบลิวาร์เก่าแล้วจะหน้ามืดเพราะปาเข้าไปตั้ง 2 ล้าน 5 แสนโบลิวาร์ เรื่อง

การสร้างเงินแบบใหม่ขึน้มาใช้แทนเงินเก่าเพือ่ให้ดูเสมือนไม่เกดิเงินเฟ้อน้ัน 

ก็เพราะค่าของเงินตกต�่าลงจนแทบจะเป็นเศษกระดาษ วิธีการแบบน้ี 

อาร์เจนตินาอาจได้แนวทางมาจากประเทศเพือ่นบ้านในอเมรกิาใต้ด้วยกนั

คืออาร์เจนตินาซ่ึงก็มีปัญหาเงินเฟ้อสูงเป็นอันดับสองในกลุ่มอเมริกาใต้ 

(เงินเฟ้ออันดับ 1 เป็นของเวเนซุเอลาไปแล้ว) และถ้าท่านผู้อ่านย้อนไปดู

ทีช่ือ่ตอนนิดนงึกจ็ะเหน็ว่าผมต้ังใจเขียนถงึเงินเฟ้อในอาร์เจนตินา ไม่ใช่เวเนซุเอลา 

แต่อย่างใด  แม้ว่าท่ีเขียนมาข้างต้นเกือบทัง้หมดจะเป็นเรือ่งเวเนซุเอลากต็าม

 อัตราเงินเฟ้อในอาร์เจนตินาเม่ือปี 2532 เคยสูงถึงประมาณกว่า 

3,000 เปอร์เซ็นต์จนเงินทีค่นถอือยูแ่ทบจะไร้ค่า เพือ่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ในปี 2535 อาร์เจนตินาจึงใช้มาตรการที่เคยท�ามาแล้วหลายครั้งในอดีต 

คือยกเลิกเงินเปโซเดิมที่เรียกว่า Austral เปลี่ยนมาใช้เงินเปโซใหม่ที่มีค่า 

เท่ากับ 10,000 Austral หรือเปโซเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคล้ายกับที่เวเนซุเอลา

ก�าลงัท�าอยูต่อนน้ีนัน่เองเพยีงแต่ของเวเนซุเอลามเีลขศูนย์ 5 ตัว การใช้เงิน

แบบใหม่ท�าให้ดูเหมอืนกบัสินค้ามีราคาปกติเช่นไก่ครึง่กโิลกรมัทีร่าคาเดิม

กว่า 7 แสน Austral Peso ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 72 เปโซใหม่ และ 

เม่ือคิดเป็นเงินบาทก็ตกอยู่ประมาณ 70 กว่าบาทซึง่ถอืได้ว่าราคาค่อนข้างปกติ 

และยิง่เมือ่ไปดูดัชนค่ีาครองชพีเปรยีบเทยีบท่ี UN ท�าไว้ยงัปรากฏว่าค่าครองชพี 

ในเมืองหลวงของอาร์เจนตินานัน้ต�า่กว่าในกทม.ถึง 37% อกีด้วย งงจริง ๆ  ครับว่า

เป็นไปได้ไง 

 อัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF 

ค�านวณเอาไว้ก็จะพบว่าอัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาลดลงเหลือ 22.7% 

ซึ่งแม้จะยังสูงอยู ่แต่ก็ลดลงมากทีเดียวเมื่อเทียบกับที่เคยสูงถึงกว่า  

3,000 เปอร์เซ็นต์มาก่อน แต่ผมต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าการแก้ปัญหาเงนิเฟ้อ 

ไม่ใช่ท�ากันง่าย ๆ แค่เปลี่ยนเงินใหม่ให้ค่ามากขึ้น เพราะการท�าอย่างนั้น 

เป็นแค่ลดความต่ืนตระหนกของประชาชนที่เห็นราคาสินค้าแพงขึ้น 

อย่างน่ากลัวเท่านัน้ การยบัยัง้ไม่ให้อตัราเงินเฟ้อสงูตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ทีอ่าร์เจนตินาภายใต้ความควบคุมของ IMF ด�าเนนิการอยูก่ค็อืการลดอปุสงค์รวม

ซ่ึงแปลว่าลดความต้องการซ้ือสินค้าท้ังของภาครัฐและเอกชนลง  

เพราะตามทฤษฎบีอกว่าราคาสินค้าสูงเน่ืองจากมีความต้องการซ้ือมากไป 

วิธีการที่เป็นตามข้อเสนอแนะของ IMF คือใช้นโยบายการคลังให้รัฐบาล

ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด ส่วนนโยบายการเงินนั้นให้ขึ้นดอกเบี้ย

 เครื่องปรุง (ตอนที่ 1)

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล คณะมนุษยศาสตร์

 ในฉบับท่ีผ่านมาเราได้รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องครัวไปบ้างแล้ว 

เช่น มีด เขยีง ช้อน ส้อม ถ้วย ตะหลวิ ตะเกยีบ ฯ แต่ยงัมีอกีส่ิงหนึง่ทีส่�าคัญ 

ซึ่งใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารในห้องครัว ครั้งนี้จะน�าเสนอค�าว่า

       (เนื้อก หมัม) น�้าปลา

  (เดื่อง) น�้าตาล

 Nước mắm (เนื้อก หมัม) น้ำาปลา
 ประเทศเวียดนามใช้น�้าปลาในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย 

คือเป็นทั้งเครื่องปรุงรสเมื่อประกอบอาหาร และน�้าจิ้มเม่ือต้องการให้

อาหารมีรสเค็มมากขึ้น

 

 (เนื้อก หมัม เถื่อง หล่าม บั่ง โตม ฮวัก ก๊า)

 น�้าปลามักท�าจากกุ้งหรือปลา

 

 (แหมะ เทม เนื้อก หมัม จง สู้ป จอ หมั่น)

 แม่เติมน�้าปลาในซุปเพ่ือให้เค็ม

  

 (ถิด ก่า หล่วก เจิ๊ม เนื้อก หมัม เสิ้ต งอน)

 เนื้อไก่ลวกจิ้มน�้าปลาอร่อยมาก

Đường (เดื่อง) น้ำาตาล
 

 (เด่ือง ก๊อ หวิ หง็อต ญือ เด่ือง เหมีย เหลย ต่ือ เหมีย ฮวกั กู ๋ก๋าย เด่ือง)

 น�า้ตาลมรีสหวานเหมือนน�า้ตาลอ้อย ได้มาจากอ้อย หรอื ผกักาดหวาน

 

 (บ๊าก ก๊าย เทม เดื่อง หว่าว ก่า เฟ กั๋ว มิ่ญ)

 ป้าเติมน�้าตาลลงในกาแฟของป้า

 

 (เนิ้ว จิ ม้วน หง็อต ถิ เทม เดื่อง หว่าว)

 ถ้าพี่ต้องการหวานให้เติมน�้าตาลลงไป

 นอกจากนี้ อาจได้ยินค�าศัพท์  (เดื่อง) หมายถึงถนน อาจจะ

ใช้เดี่ยว ๆ หรือผสมกับค�าว่า  (โฝ)  เช่น

 

 (หญ่า โตย เอ๋อ หงอ นัม นัม ตือ เดื่อง เจื่อง จิญ)

 บ้านฉันอยู่ซอย 554 ถนนเจื่อง จิญ

 

 (ห่า โหน่ย ดัต เต็น ฮาย เมือย เสา เดื่อง โฝ เหมย)

 ฮานอยตั้งชื่อถนนใหม่ 26 สาย

  (ซา หวิ)

 การใช้นโยบายการคลังแบบประหยัดคือตัดงบประมาณรายจ่าย 

ให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้นั้น ผมคงไม่ต้องพูดมากเพราะมันชัดเจน 

อยูแ่ล้วว่าท�าให้อปุสงค์รวมลดลงอย่างไร ดังนัน้ผมจะขยายความเฉพาะนโยบาย

การเงนิท่ีให้ข้ึนอตัราดอกเบีย้ซ่ึงปัจจุบนัขึน้ไปถงึ 40 % เข้าไปแล้ว (อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

การประเมินภาวะติดแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง

 ปัจจบุนัมีผูน้ยิมด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นจ�านวนมาก จากผลการส�ารวจ

ในปี พ.ศ.2554 พบว่ามีผู้ด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเกือบ 17 ล้านคน  

และมีแนวโน้มว่าเยาวชนอาย ุ15-24 ปี และผูห้ญิงจะด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 

เพิม่สูงข้ึนอกีด้วย ความหลากหลายของเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีวางขายในท้องตลาด

และการโฆษณาจูงใจผู้บริโภค รวมทั้งการเข้าถึงและสามารถหาซ้ือได้ง่าย

ตามร้านสะดวกซื้อก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกๆปี 

 การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพกาย ใจและสังคม 

การด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งในระยะส้ันหรือยาวล้วนก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายท้ังส้ิน 

โดยการด่ืมแอลกอฮอล์ระยะส้ัน มีผลต่อระบบประสาท โดยท�าให้สูญเสีย 

ความทรงจ�าชัว่ขณะ เสียการทรงตัว สับสน ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ จงึเป็นสาเหตุหนึง่

ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท และเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ระยะยาว

จะส่งผลท�าให้เกดิภาวะสมองฝ่อ (cerebral atrophy) น�าไปสู่ภาวะความจ�าเส่ือม

(dementia)ได้ การด่ืมแอลกอฮอล์ปริมาณมากและเรื้อรัง ก่อให้เกิดภาวะ 

ไขมันสะสมในตับ (alcoholic fatty liver) จนพัฒนาไปสู่ตับแข็ง (cirrhosis)

และ ตับวาย (liver failure)ในที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดโรคทางระบบหัวใจ

และหลอดเลือด เช่น โรคกล้ามเน้ือหวัใจ (cardiomyopathy) หวัใจเต้นผดิจงัหวะ

(arrhythmias) ความดันโลหิตสูง (hypertension) และโรคหลอดเลือดหัวใจ

(coronary heart disease) และยงัเกดิผลเสยีอกีมากมายต่อระบบอืน่ๆในร่างกาย 

การด่ืมแอลกอฮอล์ ในปรมิาณทีสู่งเกนิขนาด ยงัน�าไปสูก่ารเสพติดแอลกอฮอล์ 

(alcohol addiction) และโรคพิษสุราเรื้อรัง(alcoholism)

 ปัจจบัุนมีแบบประเมินและวินิจฉยัเบ้ืองต้น ซ่ึงผูด่ื้มแอลกอฮอล์สามารถ

ประเมินตนเองคร่าวๆได้ เช่น Cut Annoyed Guilty Eye (CAGE) 4 ค�าถาม 

เป็นค�าถามส้ันๆ เพื่อการคัดกรองปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ และยังมี 

แบบประเมิน Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) 24 ค�าถาม  

เพือ่วนิิจฉยัเบือ้งต้นว่าเป็นผูด่ื้มติดแอลกอฮอล์หรือไม่ แบบประเมินทัง้ 2 แบบ 

มีรายละเอียดดังนี้

 1. แบบประเมินเพ่ือคัดกรองปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ CAGE  

Questionnaire

 คุณมีอาการต่อไปนี้หรือไม่?

 ..........1.  คุณเคยคิดที่จะลดปริมาณการดื่มของคุณให้น้อยลงหรือไม่?

 ..........2. คุณเคยอารมณ์เสียหรือโมโห เมื่อคุณถูกต�าหนิเรื่องการดื่ม

แอลกอฮอล์หรือไม่?

 ..........3. คุณเคยรูสึ้กไม่ดีหรอืรูส้กึผดิเพราะว่าคุณด่ืมแอลกอฮอล์หรอืไม่ 

 ..........4.  คณุเคยต้องด่ืมสุราเป็นสิง่แรกในตอนเช้าทันทท่ีีคุณต่ืนนอน 

เพื่อแก้อาการเมาค้าง หรือเพื่อให้สามารถท�าอะไรต่อไปได้หรือไม่

 ถ้าตอบว่า “ใช่” น้อยกว่า 2 ครั้ง หมายความว่า “ไม่มีปัญหาในการ 

ดื่มแอลกอฮอล์”

 ถ้าตอบว่า “ใช่” 2 ครั้งหรือมากกว่า หมายความว่า “มีปัญหาในการ

ดื่มแอลกอฮอล์”

 2. แบบประเมนิเพ่ือการวนิิจฉยัเบ้ืองต้น Michigan Alcoholism Screening 

Test (MAST)

 1.  คณุคดิว่าคุณด่ืมแอลกอฮอล์ตามปกติ หมายถึงด่ืมเท่าคนอ่ืน ใช่หรอืไม่? 

  ใช่.......... ได้ 0 คะแนน  ไม่ใช่........... ได้ 2 คะแนน

 2. เมื่อคืนดื่มแอลกอฮอล์ พอตื่นนอนตอนเช้า จ�าไม่ได้ว่าเมื่อคืนไปท�า

อะไรมาบ้าง ใช่หรือไม่?

  ใช่.......... ได้ 2 คะแนน  ไม่ใช่.......... ได้ 0 คะแนน

 3. ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงเคยเป็นห่วงหรือเคยต�าหนิคุณเรื่องด่ืม

แอลกอฮอล์หรือไม่?

  เคย.......... ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย.......... ได้ 0 คะแนน

 4. คุณสามารถหยุดดื่มได้ หลังจากได้ดื่มไปแล้ว 1 ถึง 2 ดริ้งก์

  หยุดดื่มได้........... ได้ 0 คะแนน หยดุไม่ได้...........  ได้ 2 คะแนน

 5.  คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองประพฤติตัวผิดหลังจากที่ได้ดื่มแอลกอฮอล์

  เคยรู้สึก........... ได้ 1 คะแนน  ไม่เคยรูส้กึ...........ได้ 0 คะแนน

 6. ญาติพีน้่องและเพือ่นฝงูคดิว่าคณุด่ืมแอลกอฮอล์ได้เหมือนคนปกติ

ทั่วไปใช่หรือไม่?

  ใช่........... ได้ 0 คะแนน  ไม่ใช่...........  ได้ 2 คะแนน

 7. เวลาคณุด่ืมแอลกอฮอล์ คณุสามารถเลกิด่ืมได้ทันทีเวลาท่ีคณุต้องการ

จะเลิกดื่ม

  เลิกได้...........  ได้ 0 คะแนน  เลิกไม่ได้...........  ได้ 2 คะแนน

 8. คุณเคยเข้ากลุ่มนิรนาม (Alcoholic Anonymous; AA) หรือคุณเคย

เข้ารับการบ�าบัดรักษาเพื่อเลิกดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?

  เคย........... ได้ 5 คะแนน  ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 9. คณุเคยทะเลาะ พพิาท ชกต่อยกบัคนอืน่เพราะฤทธ์ิแอลกอฮอล์หรอืไม่?

  เคย........... ได้ 1 คะแนน  ไม่เคย...........  ได้ 0 คะแนน

 10. คุณด่ืมแอลกอฮอล์แล้วเป็นท่ีร�าคาญหรือก่อปัญหาให้แก่คนท่ี 

อยู่ใกล้เคียงกัน ใช่หรือไม่?

  ใช่...........  ได้ 2 คะแนน  ไม่ใช่...........   ได้ 0 คะแนน

 11. ญาติพี่น้องหรือแฟนคุณเคยไปปรึกษาคนอื่นเพื่อให้ช่วยคุณ 

เลิกดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?

  เคย...........   ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย...........   ได้ 0 คะแนน

 12. เพือ่นคณุเคยเลกิคบกบัคุณเพราะการด่ืมแอลกอฮอล์ของคุณหรอืไม่?

  เคย...........  ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 13. การด่ืมแอลกอฮอล์ท�าให้คุณเกิดมีปัญหาที่ท�างานหรือสถานท่ีศึกษา  

ใช่หรือไม่?

  ใช่........... ได้ 2 คะแนน  ไม่ใช่...........  ได้ 0 คะแนน

 14. คณุเคยถกูให้พกังานหรอืปลดออกจากงาน เพราะด่ืมแอลกอฮอล์หรอืไม่?

  เคย........... ได้ 2 คะแนน      ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 15. คุณเคยละเลยพันธะท่ีมีต่อครอบครัวหมายถึงละท้ิงครอบครัว

เป็นเวลาติดต่อกัน 2 วัน หรือมากกว่าน้ัน เพราะเอาแต่ด่ืมแอลกอฮอล ์

อยู่อย่างเดียวหรือไม่?

  เคย...........  ได้ 2 คะแนน   ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 16. คุณเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเที่ยงวันเป็นประจ�า ใช่หรือไม่?

  ใช่........... ได้ 1 คะแนน  ไม่ใช่........... ได้ 0 คะแนน

 17. เคยมีแพทย์บอกว่าคุณเป็นโรคตับเพราะพิษสุรา หรือโรคตับแข็ง

หรอืไม่? หรอืคุณป่วยเป็นโรคตับ มีดีซ่าน ตัวเหลอืง ท้องมาน (มนี�า้ในช่องท้อง) 

หรือไม่? (อ่านต่อหน้า 7)

อาจารย์อารยา  ศุภวัฒน์ คณะทัศนมาตรศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

   เคย........... ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย...........  ได้ 0 คะแนน

 18. หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ติดๆ กัน คุณเคยหรือไม่ที่มีอาการมือสั่น

ตัวสั่น ประสาทหลอนได้ มีอาการหูแว่วคือได้ยินเสียงทั้งๆ ที่ไม่มีสิ่งของ

หรือผู้คนปรากฏตัวอยู่ในที่นั่น

  เคย........... ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 19. คุณเคยขอค�าปรึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อจะเลิกดื่ม

แอลกอฮอล์หรือไม่?

    เคย........... ได้ 5 คะแนน   ไม่เคย...........ได้ 0 คะแนน

 20. คุณเคยป่วยจากการด่ืมแอลกอฮอล์จนขนาดต้องเข้ารักษาใน 

โรงพยาบาลหรือไม่?

   เคย........... ได้ 5 คะแนน  ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 21. คณุเคยป่วยเป็นโรคจติหรอืโรคประสาทเพราะการด่ืมแอลกอฮอล์

จนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือไม่?

  เคย...........ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 22. คุณเคยมีปัญหาทางจิตเพราะเรื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จนถึงกับต้อง

ปรึกษาจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือพระสงฆ์ หรือไม่?

  เคย........... ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 23. คุณเคยถูกจับเพราะขับรถขณะที่เมาอยู่หรือไม่?

  เคย...........ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย...........ได้ 0 คะแนน

 24. คุณเคยถูกศาลบังคับให้รักษาเพื่อให้คุณเลิกแอลกอฮอล์ หรือคุณ

เคยถูกจับและถูกฟ้องเพราะความประพฤติที่เกิดจากการดื่มของคุณ หรือ

คุณเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนไร้สมรรถภาพเพราะการด่ืมแอลกอฮอล์

ของคุณหรือไม่?

  เคย........... ได้ 2 คะแนน  ไม่เคย........... ได้ 0 คะแนน

 ถ้าได้คะแนนรวม 3 คะแนน หรือน้อยกว่า แสดงว่า “ไม่มีปัญหา 

ในเรื่องดื่มแอลกอฮอล์”

 ถ้าได้คะแนนรวม 4 คะแนน แสดงว่า “มีปัญหาในเรื่องการด่ืม

แอลกอฮอล์”

 ถ้าได้คะแนนรวม 5 คะแนน หรอืมากกว่า แสดงว่า “ติดแอลกอฮอล์”

     อย่างไรก็ตามการประเมินดังกล่าว เป็นเพียงการวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อให้

ผู้ด่ืมแอลกอฮอล์ประเมินว่าตนเองน้ันมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์

หรือไม่ หากผลการประเมินมีเกณฑ์เข้าข่ายเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์ผู้รับการ

ประเมินควรเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการประเมินอย่างละเอียด และเข้ารับ

การบ�าบัดภาวะติดแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ 

บรรณานุกรม
     1. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. (2556). สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทยปี2556. นนทบุรี: เดอะ กราฟิโก 

ซิสเต็มส์.

 2. อารยา ศุภวัฒน์, คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย. ( 2558 ). ภาวะ

ติดแอลกอฮอล์ กลุม่อาการขาดแอลกอฮอล์ และการรกัษา. ศรนีครนิทร์เวชสาร, 

30 (6), 618-629.

 3. สาวติร ี อัษณางค์กรชยั. (2552). การทบทวนองค์ความรู ้ เรือ่ง การคัดกรอง

ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา. เชียงใหม่: แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธี

การบ�าบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.).

 4. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. (2554). คู่มือส�าหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบ 

การดูแลผูมี้ปัญหาการด่ืมสุราในระบบสุขภาพ ฉบับปรบัปรงุ 2554. เชียงใหม่: 

การประเมินภาวะติดแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง (ต่อจากหน้า 6)

 ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้ส่งหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้อง 

ยังสถานศึกษา ผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่า 

หนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหา และได้มีประกาศ

มหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 พร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษา

ทราบโดยตรงเพื่อน�าหลักฐานต้นฉบับที่ถูกต้องมาแสดงภายในวันที่ 29 

มิถุนายน 2561 ปรากฏว่านักศึกษาไม่ได้น�าหลักฐานการศึกษาที่ถูกต้อง

มาแสดงยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก�าหนด

 บัดน้ี ได้พ้นก�าหนดเวลาการให้นักศึกษาน�าต้นฉบับวุฒิการศึกษา

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีแล้ว ซึง่มีนกัศึกษาบางรายท่ียงัมิได้ปฏบิติัตามประกาศ 

ดังกล่าว มหาวิทยาลยัรามค�าแหงจงึให้ถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาถอืว่า

ผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีมต่างๆ

ทุกกรณี จ�านวน 21 ราย ดังนี้

    ชื่อ-สกุล                 รหัสประจ�าตัว

 นายบูรพา  แก้วโพธิ์    5901501410

 น.ส.ณชลนิภา  สอนประสาน   5901508985

 น.ส.นริชา  ข�านาพึง    5902504827

 น.ส.รัตนา  สาสนาม    5902508380

 นายสว่างพงษ์  สิงหรัตนไพศาล (ภู่ขาว) 5902513703

 น.ส.ปิยะดา  ชลเขต    5902514271

 นายธนนท์ เจริญพิชญ์พงษา   5903500105

 น.ส.กุลยา ปลื้มเจริญ    5903500279

 น.ส.โยชิโกะ  คัชซูนูม่า   5903501640

 นายหัสชัย  บริพันธ์    5906044861

 นายจิรุต  กิจดนตรี    5906500664

 น.ส.มลธิชา  หน่อน้อย   5906501258

 นายอนุพงศ์  แป้นเหมือน   5906511323

 นายมูฮัมหมัดซูเพียน สะอะ   5906517213

 น.ส.ศรินทิพย์ ฉัตรสิรินนท์ (สุพัตรา แซ่หลี่) 5906518161

 น.ส.ระพีพัฒน์  ทองพันธ์   5906701171

 นายสงกรานต์  ดุสิตพันธ์   5906701528

 น.ส.สุภารัตน์  เม่นสุวรรณ์   5554005495

 นายภูวดล  ผลาปรีย์    5854007993

 นายจักรกฤช งามประเสริฐสุข   5954017231

 นายสุรพงษ์  ดวงจินดา   5954503313

 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การตรวจสอบหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิและหนงัสือรบัรองบุคคล พ.ศ. 2553

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.).

 5. ทรงเกียรติ ปิยะกะ. (2548, กุมภาพันธ์ 22). ประเมินการดื่มสุรา 

(ด้วยตนเองเบื้องต้น). [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก https://www.dmh.go.th/news/

view.asp?id=935

     ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ครั้งที่ 2/2561



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

นักพัฒนาอสังหาฯ ประทับใจ
ได้แง่คิด-แรงผลักดันจากการสัมมนาฯ

 นกัพฒันาอสังหารมิทรพัย์ชืน่ชมการสัมมนาฯเสรมิความรูด้้านอสังหาฯ  

เผยได้แง่คิดใหม่พร้อมแรงผลักดัน  หวังน�าความรู้กระตุ้นตัวเองและธุรกิจ

ด้านอสังหาฯ ให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้  ในโครงการสมัมนา “เริม่ต้นรวยด้วยอสังหาฯ”  

จดัโดยคณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เมือ่วนัที ่18-19 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2 

 นพ.นิรันดร์  ทวีกุล  Managing  Director  กล่าวว่า 

ช่วงหนึง่ท่ีคุณพ่อล้มป่วย  ต้องลาออกจากราชการเพือ่มาดูแล  

ส่ิงท่ีท�าให้อยู่ได้ในทุกวันคือค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์  

จงึเริม่ศึกษาข้อมูลของธุรกจิด้านนีอ้ย่างจรงิจงั  ร่วมอบรม 

เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ถนอม ดีพร้อม  ได้เจอเพื่อนจาก

หลากหลายสาขาอาชพี  และได้แชร์ความรูต้ามแต่ละด้าน

ที่ถนัดแก่กันและกัน

 “ทุกครั้งท่ีเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   

จะได้แง่คดิใหม่ๆ เสมอ  ซ่ึงการท�าธุรกจิน้ีจะขึน้อยูก่บัความพยายามและต้ังใจจรงิ 

ในการลงมือท�า  ส่ิงส�าคัญคือการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพือ่นๆ  เพือ่จะส่งแรงผลกัดัน

และก�าลงัใจให้แก่กนัและกนั  ประทบัใจสัมมนาครัง้นีม้าก  และอยากให้เพิม่รปูแบบ 

การอบรมให้มีการโต้ตอบกับผู้ฟังมากขึ้นอีก”

 ส.ต.ท.ธนัชชา  วิบูลศิลป์โสภณ  ผบ.หมู่(ป)  สภ. 

หนองพลับ จงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์   เผยว่าตนเคยขาดทุน

กับการท�าธุรกิจมาแล้ว 3 คร้ัง  จนได้อ่านหนังสือและ 

ลงเรยีนกับอาจารย์ถนอมจงึเหน็โอกาสและได้ผลลพัธ์จริง  

และอยากสร้างผลลัพธ์ต่อ  จึงเข้าร่วมสัมมนาฯ ครั้งน้ี 

โดยพยายามท�าตัวเป็นน�้าครึ่งแก้ว  เรียนรู้ได้ไม่ส้ินสุด

เพื่อการต่อยอดได้มากมาย

 “ผมให้ความส�าคัญกบัจติใจ  และการเติมไฟให้ตัวเองไม่ท้อถอย  ไม่ล้มเลกิ 

จนกว่าจะส�าเรจ็  ตอนนีเ้พิง่เริม่ต้นกับการเป็นนักพฒันาอสังหาฯ โดยมีคุณแม่

เป็นแรงบันดาลใจ  และหลกัคดิง่ายๆ คือ อย่าเอาอปุสรรคมาเป็นข้ออ้างให้เราไม่ลงมือท�า” 

      นายนริตุต ิ ใช้อู ๋ นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  กล่าวว่า 

ผมมีหนังสือของอาจารย์ถนอมเป็นตัวจุดประกาย  และ

ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าคอร์สอบรม  เจอรุ่นพี ่

นักพัฒนาหลายคนที่เริ่มต้นด้วยวิธีการแตกต่างกัน   

แล้วน�ามาปรบัใช้กับตัวเอง  โดยเริม่ต้นจากการส�ารวจท่ีดิน 

เจียดเวลาว่างในวนัหยดุ   เป็นการเรยีนรูจ้ากการลงมือท�า 

จนได้รูจ้ดุเริม่ต้นและทศิทางของตัวเอง  ได้รบัประสบการณ์ 

ที่น�าไปต่อยอดได้  

 “ตอนนีเ้ป็นผมเป็นนกัพฒันาข้ันเร่ิมต้น  และย�า้กับตัวเองว่าให้นับหนึง่ใหม่

อยูเ่สมอ  เพือ่ไม่เดินจนสุดทางแล้วหยดุเดินต่อ  ส�าหรบัการร่วมสมัมนาครัง้น้ี

มีประโยชน์มาก  ผมสามารถก้าวต่อไปได้โดยน�าความส�าเรจ็ของรุน่พีแ่ต่ละคน

ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  แล้วกลับไปลงมือท�าให้ส�าเร็จ”

 นายทัตเทพ  ดิลกพัฒนะกูล  โค้ชสอนการสร้างตัว 

ด้วยอสังหาฯ  กล่าวว่าเคยเรยีนกบัอาจารย์ถนอมมาทุกคอร์ส 

จนมีแรงบนัดาลใจเริม่ท�าโครงการเป็นของตัวเอง  โดยเริม่จาก 

ซ้ือโครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วมารีโนเวทใหม่โดยใช้เงินสด 

แต่อยากเปลี่ยนวิธีและก้าวไปอีกข้ันของการลงทุนด้าน

อสังหารมิทรพัย์โดยใช้เงนิคนอืน่ตามวธีิการท่ีอาจารย์ถนอมสอน  

เพื่อจะสร้างโครงการที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นของตัวเอง

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในโครงการเผยแพร่

ภูมิปัญญานาฏกรรมไทย จัดงาน “ดูโขนเป็น” ที่ โขนรามค�าแหง โดยมี

อาจารย์ ดร.สมศกัด์ิ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธาน 

ให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงโขนจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ม.รามค�าแหง และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง 

ส่ิงควรรู้ก่อนดูโขนละคร น�าโดย ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ  

ครูสมศักดิ์  ทัตติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 17 อาคารสุโขทัย

 โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่มีความสง่างาม อลังการ 

ประกอบด้วยท่าร่ายร�าอันอ่อนช้อย โดยการน�าศิลปะการพากย์ การเจรจา

หน้าพาทย์และเพลงดนตรี เข้ามาประกอบการแสดง ในการแสดงโขน

ลกัษณะส�าคัญท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือผูแ้สดงต้องสวมหวัโขน ซ่ึงเป็นเครือ่งสวม

ครอบหุ้มตั้งแต่ศีรษะถึงคอ เจาะรูสองรูบริเวณดวงตา ให้สามารถมองเห็น

ในขณะท�าการแสดง

 การแสดงโขน มีตัวละครหลกัคือตัวพระ ตัวลงิ และตัวยกัษ์ ตัวแสดง

ทั้งสามจะสวมหัวโขน แต่งกายด้วยชุดที่ตกแต่งต่างกันไป หากแต่ประดับ

ด้วยสี ปิดทอง อญัมณ ี และมีเครือ่งประดับสวยงามเช่นกนั ปัจจบัุนการแสดง 

โขนยังคงมีความงดงามและเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง  

เช่นวรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์และหัตถศิลป์ ผู้สนใจท่ีจะเรียน 

จงึต้องมีความพยายามและต้ังใจน้อมรบัค�าสอน วธีิการ บทเรยีนจากอาจารย์เฉพาะทาง 

หมั่นฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ เพื่อการแสดงที่มีเกียรติและสมบูรณ์แบบ 

และเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปะอันดีของไทย เหมือนดังที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ม.รามค�าแหงได้เผยแพร่ และเปิดหลักสูตรการสอนมาแล้วกว่า 15 ปี

 ครปูระสิทธ์ิ ป่ินแก้ว เอ่ยว่าการแสดงโขนเป็นศิลปะ 

ที่ผู้ชมต้องมีความเข้าใจก่อน เริ่มที่รู้จักตัวแสดงหลัก

อย่างตัวพระ คือตัวพระ ตัวนาง อาจเป็นเทวดา เทพ 

หรือกษัตริย์จะมีรูปลักษณ์ท่ีงดงาม ต้ังแต่หน้าตาจรด

ร่างกาย ตัวยักษ์จะมีท่าทางสง่างาม น่าเกรงขาม มีท่าร่ายร�า 

ที่แข็งแรง และลิงจะมีลักษณะท่ีแตกต่างจากตัวพระ

และตัวยักษ์ ด้วยท่าทางและบทละครท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท้ังยังเป็นตัวละคร

ทีแ่สดงยากท่ีสดุ ผูช้มโขนจึงต้องต้ังใจดูท่าทางของทกุตัวแสดง พร้อมฟังดนตรี

ประกอบและเสียงพากย์ ที่จะอธิบายเนื้อเรื่องให้เข้าใจ

 ครูสมศักดิ์ ทัตต ิ เอ่ยกว่าการแสดงโขนมีความ

ยากตั้งแต่การฝึกฝน แม่ท่าหรือท่าพื้นฐานก็แบ่งออก

หลากหลาย การแสดงโขนจึงเป็นการแสดงท่ีรวมศิลปะ 

หลากหลายแขนงมาไว้ในหน่ึงเดียว รวมถงึการแต่งกาย

ท่ีวจิติร งดงาม ตามเอกลกัษณ์เฉพาะของตัวแสดงน้ัน ๆ 

และยังมีเคร่ืองประดับท่ีเป็นหัวใจส�าคัญอีกชิ้นของ

ตัวแสดง เช่นมงกุฎ หากมงกุฎมียอด แสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวดี แต่ถ้าหาก

มงกุฎไม่มียอด หรือหัวโล้น จะเป็นตัวร้าย หากผู้ชมได้รับชมการแสดงโขน

ละครบ่อย ๆ จะเข้าใจได้โดยง่าย เช่นเดียวกบัผูท้ีส่นใจเรียนโขน หากต้ังใจเรยีน

และหม่ันฝึกฝน จะท�าให้เข้าใจชดัเจนข้ึนจนเกดิความช�านาญได้

“ดูโขนเป็น” ที่ โขนรามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 10) (อ่านต่อหน้า 10)
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ถาม 1. ถ้าสอบได้เกรด F จะน�ามาค�านวณเกรด

ในทรานสคริปท์ไหม

 2. ผมจะลงซ่อมในวิชาที่ไม่ผ่าน มีการ

จ�ากัดจ�านวนวิชาหรือไม่ว่าลงได้กี่วิชา

 3. ถ้าสอบได้เกรด D+ แล้วลงใหม่สอบ

ได้เกรด D หรือ  F กรณีนี้ผมจะได้เกรดอะไร

 4. ถ้าติด  F ในวิชาเลือกเสรี และไม่ได้

ลงสอบซ่อมพอถึงภาคเรียนใหม่สามารถลงวิชา

เลือกเสรีวิชาอื่นแทนได้หรือไม่ หรือจ�าเป็นต้อง

เลือกวิชาเดิม 

 5. จากข้อ 4  วิชาเลือกที่ติด F ครั้งแรก

จะมีผลสอบในทรานสคริปท์หรือไม่ 

ตอบ 1. เกรด  F หรอืวชิาทีส่อบตก จะไม่มีการ 

น�าเกรดมาค�านวณเพื่อรวมคิดเกรดเฉลี่ย 

 2. การลงทะเบียนซ่อม  ไม่มีการจ�ากดัวิชา 

ที่ให้ลงทะเบียน แต่จะลงได้เฉพาะวิชาท่ีได ้

ลงทะเบียนไว้ในเทอมที่ใช้สิทธิ์สอบซ่อมเท่านั้น 

 3. ได้เกรด D+ ทั้ง 2 กรณี แต่จะแตกต่าง

กันที่ ถ้าได้เกรดใหม่เป็น D จะถือเป็นการรีเกรด 

แต่ถ้าได้เกรด F จะไม่ถือเป็นการรีเกรด 

 4. ลงวิชาใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบ 

ก่อนว่าไม่เป็นวิชาซ�้าซ้อนกับวิชาที่ได้ลงและ

สอบผ่านไปแล้ว  ซ่ึงเป็นวชิาในโครงสร้างหลกัสตูร 

 5. วชิาท่ีสอบตกหรอืเกรด F จะไม่ปรากฏ

ในทรานสครปิท์  แบบจบการศึกษา  (แต่จะปรากฏ

ในใบเชก็เกรดและทรานสครปิท์แบบไม่จบการศึกษา )

ถาม 1. ถ้าลงทะเบียนวชิา  MES1450 ในเทอม 1 

ได้เกรด D และลงใหม่ในเทอมซ่อม 1 ได้เกรด A 

จะได้เกรดอะไร 

 2. ถ้าเชก็เกรด แล้วในใบเชก็เกรดจะเป็น

เกรดอะไร 

 3. ถ้าลงสอบในภาค 1 ได้เกรด D แล้ว

ลงใหม่ในเทอมซัมเมอร์ได้เกรด D เหมือนเดิม  

แต่ในทรานสครปิท์ข้ึนท้ังสองเกรด จะท�าให้หน่วยกติ

เกินหลักสูตรหรือไม่ 

ตอบ 1. ได้เกรด D เพราะเม่ือสอบผ่านแล้ว 

ถ้าได้มีการลงทะเบยีนซ่อมนกัศึกษาไม่ต้องเข้าสอบ

ในเทอมซ่อม เพราะวิชาดังกล่าวสอบผ่านแล้ว

จงึไม่ต้องเข้าสอบซ่อม เพราะสอบซ่อมต้องเป็นวชิา กองบรรณาธิการ

ท่ีสอบตกเท่านัน้ แต่เมือ่สอบได้เกรด D จึงถอืว่า

เป็นการสอบผ่านแล้ว 

 2. ในการเช็กเกรดรายวิชาดังกล่าวจะได้

เกรดเดียวคือ D

 3. ถ้าในการเชก็เกรดหรอืในทรานสครปิท์ 

แบบไม่จบการศึกษา จะเหน็หน่วยกติเกนิหลกัสูตร 

แต่เมื่อใดที่จบการศึกษา เกรดจะถูกปรับให้เหลือ

เพียงเกรดเดียว จึงไม่มีการเรียนเกินหน่วยกิต 

เพราะในผลการเรียนแบบจบการศึกษา จะปรับ

ให้เหลือเพียงเกรดเดียว 

ถาม 1. ถ้าลง ENG1001 แล้วได้เกรด D+ แต่เผลอ 

ไปลงเรียนใหม่ และไม่ได้เข้าสอบแบบน้ีเรียกว่า 

รีเกรดไหม 

 2. ในกรณีตามข้อ 1 จะยงัมีสิทธ์ิได้เกยีรตินยิม

หรือไม่ 

 3. ถ้าลง GER1001 แล้วสอบตกหลายรอบ

จะสามารถเปลี่ยนไปลงวิชาอื่นแทนได้ไหม 

ตอบ 1. ไม่ถือว่าเป็นการรีเกรด

 2.  ยังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 

 3. ลงได้ ถ้าตามโครงสร้างหลกัสูตรสามารถ

น�าวชิาภาษาต่างประเทศพืน้ฐานภาษาอืน่แทนกนัได้ 

แต่ถ้าน�าวิชา GER1001 ไปเป็นวิชาเลือกเสรี  

เมื่อสอบตกจะลงวิชาอื่นแทนได้ เพราะเป็นวิชา- 

เลอืกเสร ี ไม่ใช่วชิาพืน้ฐานท่ีต้องเรยีนตามโครงสร้าง

หลักสูตร

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 จ�านวน 14 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 61067 BIO 1001 49/25 ชีววิทยาเบื้องต้น รศ.ณพพร  ด�ารงศิริ

   (BI 103)

 61136 CSC 2211 93/25 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับครู ผศ.ดร.วนิดา  ฉัตรวิราคม

 61124 ECO 2126 159/25 สถิติส�าหรับเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ธัญญารตัน์   ทองพาศน์ 

   (ECO 2106)

 61125 ELT 2103 191/25 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ผศ.ชัชวาลย์  สุทีวรรน์

 61128 HIS 3905 86/25 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง รศ.นันทนา  เตชะวณิชย์

   (HI 395)

 61066 HRM 4317 65/25 การให้ค�าปรึกษาและแนะน�า รศ.ดร.แก้วตา  ผู้พัฒนพงศ์

   (HR 413)

 61105 JPN 1012 123/25 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 ผศ.ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์

   (JPN 1002)

 61044 KOR 1002 (S) 56/25 ฝึกพูดภาษาเกาหลี ผศ.ดร.บุญมา  พิพิธธนา

   KO 102 (S)

 61122 LAW 3033 155/25 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อาจารย์ภัทรวรรณ  ทองใหญ่

 61068 LAW 4005 35/25 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ ศ.พเิศษ ดร.จรินิติ  หะวานนท์

     ของนักกฎหมาย

 61132 LIS 3128 371/25 การวิเคราะห์และท�ารายการ ผศ.ดร.ประภาส  พาวินันท์

     ทรัพยากรสารสนเทศ

 61078 MGT 2202 45/25 การบริหารส�านักงาน ศ.พิเศษ พรรณี ประเสริญวงษ์ 

   (GM 315)

 61077 PHI 1002 47/25 ตรรกวิทยา รศ.ดร.นฤมล  มารคแมน

   (PHI 1005)

 61154 RAM 1000 23/25 ความรู้คู่คุณธรรม รศ.วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ และคณะ

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็กรายชื่อหนังสือได้ที ่

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

หรือ 0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                                                                       
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 
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ศิลปินจีนแห่ยกงานศิลปะจัดโชว์ในไทยฯ (ต่อจากหน้า 3)นักพัฒนาอสังหาฯ  (ต่อจากหน้า 8)

 นางสาววลิาสิณ ี โทนหงส์ษา  นักศึกษาคณะรฐัศาสตร์ 

บอกว่าการเข้าชมนิทรรศการเผยแพร่ศิลปะของจีน 

เป็นนทิรรศการท่ีหาดูได้ยากในประเทศไทย  ถอืเป็นโอกาสดี 

ที่ได้มาศึกษาวัฒนธรรมจีน  ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 

และน่าสนใจ  ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานก็เป็นผูมี้ชือ่เสยีง

และเก่งมาก  

 นางสาวอมราพร  หัตถดล  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

กล่าวว่าตนชืน่ชอบและสนใจวฒันธรรมจนีมาต้ังแต่เด็กๆ  

เป็นแผ่นดินใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะ  เข้ามาค้าขายและ

ตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยก็มากมาย  เป็นประเทศที่ม ี

อิทธิพลมากในกลุ่มชาติตะวันออก  มีโอกาสเข้ามาชม 

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีนครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ 

ให้กับตัวเอง  ซึ่งหาดูยากมาก  และสามารถน�าไปต่อยอดกับภาษาและ

วัฒนธรรมจีนที่เราก�าลังเรียนอยู่ได้  

 นางสาวแพ  แซ่ลี  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

บอกว่าเหตุผลหลักท่ีอยากมาร่วมชมนิทรรศการครั้งน้ี 

คอือยากทดสอบการฟังของตนเอง  ทุกครัง้ทีม่าร่วมกจิกรรม

แบบน้ีจะรูว่้าตัวเองต้องพฒันาด้านไหนบ้าง  ซึง่ทัง้สนุก 

และยงัได้ประโยชน์กลบัไป  อนาคตจะศึกษาเอกท่องเทีย่ว  

จึงคิดว่าต้องรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจีนด้วย  

 “ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจและก�าลังเป็นท่ีนิยม   

โดยในหลายสิบปีท่ีแล้ว ภาษาจีนอยู่ในอันดับท้ายๆ ของภาษาท่ีน่าเรียนรู้  

แต่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่ 2 จึงถือว่ามีความส�าคัญมากที่เราต้องศึกษา”

ตามหลักการแล้วการข้ึนอัตราดอกเบ้ียเป็นเครื่องมือหนึ่งของนโยบาย

การเงินแบบเข้มงวดซึ่งจะมีผลท�าให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบลดลง

เน่ืองจากเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงจะท�าให้การกูย้มืมีน้อย และเม่ือการขยายสินเชือ่ 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของปริมาณเงินด้วยจึงเป็นผลให้ปริมาณเงินมีน้อยลง  

การจับจ่ายใช้สอยทัง้เพือ่การบรโิภคและลงทุนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอปุสงค์รวม

จึงลดลงด้วย นอกจากนั้น IMF ยังต้องการให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหา

ขาดดุลช�าระเงิน (แปลว่าทุนส�ารองในรูปเงินตราต่างประเทศมีน้อยเกินไป) 

เน่ืองจากตามทฤษฎี (อีกแล้ว) อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะดึงดูดเงินทุนไหลเข้า

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนของเงินทุน

 แต่การข้ึนอัตราดอกเบ้ียหรือใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดน้ัน 

กเ็ป็นท่ีรู้กนัอยู่ในหมู่นกัเศรษฐศาสตร์ด้วยว่ามีผลทางลบท�าให้เศรษฐกจิไม่เติบโต 

ซึง่พสิจูน์ได้จากการทีอ่าร์เจนตินายงัต้องเผชิญกบัเศรษฐกจิถดถอยอย่างต่อเนือ่ง

เรือ่ยมา ผมจึงขอจบตอนนีด้้วยชือ่เพลงจากละครเวทแีละภาพยนตร์เรือ่ง Evita ว่า 

Don’t cry for me Argentinaaaaaa...

 ป.ล. อัตราเงินเฟ้อในปีนี้ของเวเนซุเอลาขึ้นไปแค่ 13,000 เปอร์เซ็นต์

เท่านั้น ไม่ถึง 1 ล้านเปอร์เซ็นต์อย่างที่กลัวกัน แต่แค่ 1 หมื่นเปอร์เซ็นต์นี ่

กไ็ม่รูจ้ะทนกนัได้แค่ไหนเพราะของไทยแค่ 2 เปอร์เซน็ต์กว่ายงับ่นกนัว่าแพง

ทั้งแผ่นดินแล้ว

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 โอกาสนี ้ “ข่าวรามค�าแหง” มีโอกาสได้พดูคยุกบัผูที้เ่ข้าร่วมชมโขนละคร 

ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เตรียมการแสดงมาให้ชมถึง 5 การแสดง 

คอื ฉุยฉายหนมุานทรงเครือ่ง ระบ�าวีรชยัยกัษ์ ร�าซัดชาตร ี ระบ�าแม่งู และโขน 

ชุดนารายณ์อวตารผลาญนนทุก ผู้ชมการแสดงทุกคนต่างชื่นชมและเอ่ย

เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการแสดงทีย่อดเยีย่ม  งดงามสมด่ังศิลปะชัน้สูงของไทย 

     นายกิตติชัย สุขยิ่ง เอ่ยว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็น

ครัง้แรกท่ีได้ชมโขนละคร มีความประทบัใจในการแสดง

และการพากย์ด้วยน�า้เสยีงทีไ่พเราะ เพราะปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ 

ดูโขนละครน้อยลง ด้วยเหตุผลว่าโขนเป็นการแสดง

ทีเ่ข้าใจยาก การบรรยายทีเ่ป็นการขับเสภา กใ็ช้ภาษาขัน้สงู

ท่ีไม่ได้ใช้กนัอย่างทัว่ไป แต่เม่ือรวมเข้ากบัการแสดงแล้ว 

ทุกองค์ประกอบท่ีได้แสดงออกมาเป็นความงดงาม และสร้างความเพลดิเพลนิ

อย่างประทับใจ

 “ผมมีเพื่อนที่เล่นโขนละคร แต่ไม่เคยเข้าชมเลยสักครั้ง วันนี้มีโอกาส

จงึได้ต้ังใจชม และรบัรูถ้งึความงดงามของศิลปะอนัดีชิน้นีข้องไทย ความงดงาม 

ของเครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดับ และบทละคร รวมกนัเป็นความเพลดิเพลนิ

ที่หาดูได้ยาก รวมถึงปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ดูโขนน้อยลง ด้วยภาษาและท�านอง

ทีเ่ข้าใจยาก  แต่หากผมมีโอกาสได้ชมโขนละครอกีครัง้  กจ็ะเข้าชมอย่างแน่นอน”

 นายทชัพล ทศันปัญญา เอ่ยว่าโขนละครเป็นบทละคร 

ที่มีเรื่องราวมากมาย แต่ผู้คนส่วนมากจะรู้เพียงไม่กี่เรื่อง 

ซ่ึงเรือ่งท่ีท�าการแสดงวันน้ี นารายณ์อวตารผลาญนนทุก 

ก็เป็นบทโขนละครที่นิยมใช้ในการแสดงและเป็น

หวัใจส�าคญัไปยังเรือ่งราวอืน่ ๆ ยิง่ไปกว่าความไม่รูว่้าโขน

ละครมีเรื่องราวมากมายแล้ว ผู้ชมโขนละครรุ่นใหม่  

ไม่เข้าใจรายละเอียดของเนื้อหา มุ่งเน้นไปที่ตัวแสดงหลักเท่านั้น ซึ่งบางครั้ง

ก็พลาดสาระส�าคัญตรงนั้นไปอย่างน่าเสียดาย

 “ในประเทศไทยตอนนี ้คนดูโขนละครยงัไม่เข้าใจในเน้ือหาต่าง ๆ เท่าทีค่วร 

เช่นท่าร�าและรายละเอียดที่แฝงอยู่ในชุดการแสดง คือผู้ชมอาจเข้าใจเพียง 

เน้ือเรื่องหลัก เช่นพระราม นางสีดา และทศกัณฑ์ แต่ตัวละครอื่นและ

เหตุการณ์ประกอบนอกจากนั้น ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย อยากให้มีผู้สนใจ

“ดูโขนเป็น” ที่ โขนรามค�าแหง (ต่อจากหน้า 8)

 “ประทับใจโครงการสัมมนาครัง้นีม้าก  ผมเป็นแค่นักพฒันาอสังหารมิทรพัย์เริ่มต้น 

เพิ่งเริ่มมีผลลัพธ์จากการลงทุน  แต่เส้นทางด้านนี้ยังก้าวไปได้อีกไกล  มาร่วมสัมมนา 

ก็ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้น  พร้อมเคสตัวอย่างและวิธีการแก้ปัญหา

ของคนอื่นที่สามารถน�ามาปรับใช้กับตัวเองได้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก”

 นายภัชชพล  วีระพัฒนา  นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

กล่าวว่าโครงการสมัมนา “เริ่มต้นรวยด้วยอสังหาฯ” มีหัวข้อ 

ที่น่าสนใจ  เนื้อหาความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย ์

ท่ีก�าลังท�าอยู่  วิทยากรก็เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ ์

รอบด้านในธุรกิจด้านนี้  จึงคาดหวังได้รับความรู้ใหม่ๆ  

มาเสริมความรู้เดิม  

 “แม้จะมีโครงการอสังหาฯเป็นของตัวเองแล้วก็ยังไม่เป็นทีน่่าพอใจยงัต้อง 

หมั่นเติมความรู้อยู่ตลอด  เพราะหากเดินหน้าลงทุนด้วยความรู้เดิมก็เหมือนกับ 

พาธุรกิจถอยหลังลงคลอง เพราะมัวย�่าอยู่กับท่ี ขณะท่ีโลกเดินหน้าไปเรื่อยๆ  

หวังจะน�าความรู้จากสัมมนาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้”

     

โขนละครเยอะ ๆ และรบัชมการแสดงด้วยความเข้าใจ นอกจากความเพลดิเพลนิ

ที่จะได้รับ ยังเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ของไทย ให้คงอยู่กับคนไทยต่อไป

อีกยาวนาน”



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

 กิจกรรมวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 การปาฐกถาพิเศษ 

หัวข้อ “รามค�าแหงกับย่างก้าวใหม่สู่ความเปล่ียนแปลง

บนเส้นทางประชาคมอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และ “ทิศทางการศึกษาไทยในบริบทอาเซียนและ 

ไทยแลนด์ 4.0” โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ 

 การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ ใน 4 ประเด็น 

ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคง ประชาคม

เศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และสู่การ 

บูรณาการอย่างย่ังยืน ครอบคลุมสาระด้านนิติศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน พัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ วิศวกรรมศาสตร์ ทัศนมาตรศาสตร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์  

 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ด้วยตนเองท่ี 

e-mail : asianstudies.ru@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ 

โดยส่งต้นฉบับ 3 ชุด พร้อมซีดี จ�านวน 1 แผ่น  

ไปท่ีศูนย์เอเชียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 2 ห้อง 207 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2561 เสวนาสิงห์ทองทอล์ค/ 

เมือ่สิงห์ทองออกจากถ�้า หวัข้อ “นโยบายด้านการเกษตร 

กบัไทยแลนด์ 4.0 ในบรบิทอาเซยีน” โดย คณุววิฒัน์ ศลัยก�าธร 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

ม.ร.ประชุมวิชาการระดับชาติฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ท้ังน้ี  มัสยา  ดวงศรี  คว้า 2 เหรียญทองประเภท

ทีมชุดหญิงและทีมหญิง 4 คน ส่วนนิสา ธนะอรรถวุฒิ 

คว้า 1 เหรียญทองประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันคร้ังน้ี  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเตรียมมอบเงินรางวัล

และทุนการศึกษาตามระเบียบ ม.ร. ให้แก่นักกีฬา 

ทั้ง 2 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2561

2 นักตะกร้อไทยลูกพ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 1)

 “ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนศึกษา

กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ

ประโยชน์ที่ได้รับและประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 

อกีท้ังขอความร่วมมือพนกังานมหาวทิยาลยัท�าหน้าท่ี

เป็นนักประชาสัมพันธ์ท่ีดีให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ

บรกิารอย่างเป็นมิตรกบันกัศึกษา ตลอดจนเข้าใจบรบิท

ของนักศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันด้วย และขอให้

ดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งให้ก�าลังใจเพื่อนร่วมงาน 

ที่ส�าคัญขอให้ท�างานด้วยความสุจริตและมีความสุข

ในการท�างาน หากพบเห็นความผิดปกติที่จะน�าไปสู่

การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ให้ช่วยกันตักเตือนด้วย”

อธิการบดี ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

แด่ คุณพิมพกา โตวิระ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ พร้อมเชิญ

ปาฐกถา หัวข้อ “ผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

อาเซียน” และฉายภาพยนตร์เรื่องแรก “มหาสมุทร

และสุสาน (THE ISLAND FUNERAL, 2014, 

Drama, 105 min)” จากประเทศไทย ก�ากับโดย  

คณุพิมพกา  โตวริะ  เพือ่เปิดเทศกาลครัง้นีอ้ย่างเป็นทางการ 

 ด้านโปรแกรมฉายภาพยนตร์ วนัที ่ 20 กนัยายน 

2561 จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง “THE LAST REEL” 

ก�ากับโดย Ms.Kulikar Sotho จากประเทศกัมพูชา 

เรือ่ง “DEAREST SISTER” ก�ากับโดย Ms.Mattie Do 

จากประเทศลาว เรือ่ง “BERBAR’S TALE” ก�ากบัโดย 

 Mr.Rodolfo Jr. Robles Lana จากประเทศฟิลิปปินส์ 

วันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง “MUALLAF” ก�ากับ

โดย Ms.Jasmin Ahmad จากประเทศมาเลเซีย เรื่อง 

“MARLINA THE MURDERER IN FOUR 

ACTS” ก�ากับโดย Ms.Mouly Surya จากประเทศ

อินโดนีเซีย ทั้งนี้ ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีบทบรรยาย

ภาษาไทย และเปิดฉายให้ประชาชนทัว่ไปเข้าชม ฟร!ี!!

 ผูส้นใจสามารถตรวจสอบรอบการฉายภาพยนตร์ 

และรายละเอียดต่างๆได้ที่  facebook:@Rufilmfest, 

www.mac.ru.ac.th หรือคณะสื่อสารมวลชน อาคาร-

สุโขทัย ชั้น 10 โทร.0-2310-8980

ม.ร.จัดเทศกาลภาพยนตร์ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป 

สมัครเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม 

วิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครผู้น�า

เสนอผลงานวิจัยต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 26 กันยายน 2561 

ที่อาคารท่าชัย ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง หัวหมาก สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2310-8557 

หรือที่ www.grad.ru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย ม.รามฯ (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสนี ้รศ.ดร.วรรณา  มสิุก คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 

กล่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ยนิดีต้อนรบัคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนกัเรยีนโรงเรยีน 

สาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ทีม่าเยีย่มชม

และท�ากิจกรรมในฐานต่างๆทั้ง 7 ฐาน หวังอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับความรู้และประโยชน์จากการท�ากิจกรรม

ครั้งน้ี และสามารถน�าไปปรับใช้กับชีวิตประจ�าวัน

และการเรียนได้ต่อไป

 ส�าหรับกิจกรรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ฐาน 

ได้แก่ คณิตศาสตร์แสนสนุก อาณาจักรพืชและ

อศัจรรย์พรรณไม้ อาณาจกัรใต้ทะเลและแบคทเีรยีตัวจิว๋ 

พพิธิภัณฑ์สัตว์ จกัรยานพลงังานไฟฟ้าและบูมเมอแรง 

ทดสอบการส่ันของมอืและแสงเสยีง และสีสนัของเคมี 

ซึง่ได้รับความสนใจจากน้องๆนกัเรยีนเป็นอย่างมาก

คณะวิทย์ ม.รามฯ (ต่อจากหน้า 12)

การแข่งขันรายการ “อาเซียน-สิงห์ทองพันธุ์แท้” 

(ประเภทบุคคล) รับสมัครบุคคลทั่วไป ไม่จ�ากัดอายุ 

ไม่จ�ากัดวุฒิ และไม่จ�ากัดสถาบัน สมัครได้บัดนี้ - 23 

พฤศจิกายน 2561

 วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 การแข่งขันตอบปัญหา

ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม) หัวข้อ 

“ความรู้ระดับสังคมศึกษามัธยมปลาย” ประวัติศาสตร์ 

การเมืองการปกครองและอาเซียน สอบถามโดยตรง

ที่หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 2 

โทร.0-2310-8483 ต่อ 124

 ตลอดการจัดงานท้ัง 3 วัน พบกับตลาดนัดอาเซียน  

ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน 

และกิจกรรมอีกหลากหลาย สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 ม.ร. 

โทร.0-2310-8483 ถึง 89 ต่อ 127, 096-334-9477, 

www.pol.ru.ac.th, www.asia.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๒) วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดเทศกาล

ภาพยนตร์อาเซียนและประชุมวิชาการ

ภาพยนตร์อาเซียนศึกษา ครัง้ท่ี 3 (The 3rd 

RU ASEAN Film Festival and Conference 

2018) น�าเสนอภาพยนตร์และสะท้อนประเด็น

ร่วมสมยั หวัข้อ “ผูห้ญงิในอาเซียน” ระหว่าง

วนัท่ี 19-21 กนัยายน 2561 ณ ห้อง 315 และ 322 

ชัน้ 3 อาคารสโุขทยั พร้อมเชญิผูก้�ากบัภาพยนตร์หญงิ 

นักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์ไทย         มาแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

และอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยเฉพาะสังคมผู้หญิงอย่างแท้จริง 

 โอกาสน้ี  อาจารย์จเลศิ เจษฎาวลัย์ คณบดีคณะส่ือสารมวลชน เปิดเผยว่า 

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนและประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา หรือ 

RAFF 2018 จดัข้ึนเป็นครัง้ที ่3 ไฮไลท์ของงานอยูภ่ายใต้แนวคิด “ผูห้ญิงในอาเซียน” 

ผ่านภาพยนตร์ทีส่ะท้อนเรือ่งราวและประเด็นทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สงัคม 

และอตัลกัษณ์ให้ศึกษาเรยีนรูเ้กีย่วกบั วยัรุน่ ผูห้ญงิ สงัคมผูส้งูวยั การเคลือ่นย้าย

แรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น ซ่ึงประเด็นนีเ้ป็นประเด็นร่วมสมัยท่ีน่าสนใจ

และมีการน�าเสนอในหลากหลายมุมมองต้ังแต่ภาพยนตร์ระดับโลกจนถึง

ภาพยนตร์ในภูมภิาคอาเซียน เพือ่ให้ประชาชนในอาเซยีนมีความเข้าใจความแตกต่าง

ทางด้านวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของอาเซียน โดยเฉพาะสังคมผูห้ญงิอย่างแท้จรงิ 

     ส�าหรับพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2561 ม.รามค�าแหง เตรียมมอบ

รางวัล “RAFF 2018 Professional Achievement Award”

ม.ร.จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 

สะท้อนมุมมอง “ผู้หญิงในอาเซียน”

 อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ฝากพนกังานมหาวทิยาลยัสายปฏบิติัการ 

ให้ศึกษากฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมท้ังสิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั และ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการท�างานด้วย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศพนักงานมหาวทิยาลยัสายปฏบิติัการ (สังกัดส่วนกลาง) 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จดัโดย งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าท่ี ส�านกังาน-

อธิการบดี  โดยมี พนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�านวน 160 คน

ร่วมรบัฟัง เมือ่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชมุชัน้ 5 อาคารศรศีรทัธา

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นหน่วยงานราชการ มีระเบียบกฎหมายรองรบั 

และด�าเนนิการในทุกๆ ด้านเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดเพือ่สร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเงินการคลัง การบริหารจัดการ และหลักสูตร 

การศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรทุกสายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 

และม่ันคง โดยเฉพาะด้านการเงินการคลัง ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ ์

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อการดูแล 

และพัฒนาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้บุคลากร 

ท่ีท�าหน้าท่ีเกีย่วกับการเงิน ขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่าย และท�าตามข้อก�าหนด   

กฎเกณฑ์ต่างๆให้ถกูต้องด้วย

อธิการบดี ม.ร. ฝากพนักงานมหาวิทยาลัย
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และซื่อสัตย์สุจริต

(อ่านต่อหน้า 11)

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 47 ปี (The 10th National Graduate Research 

Conference Organized by the Graduate School, Ramkhamhaeng University 

on the Occasion of the 47th  Anniversary of Ramkhamhaeng University’s 

Establishment) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย และเป็นเวทีแลกเปล่ียน 

ความรู้ทางวิชาการระหว่างกัน รวมท้ังสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะ

การน�าเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการวิจัย 

ในระดับบัณฑิตศึกษาและวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

บัณฑิตวิทยาลัย ม.รามฯ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม “พี่วิทย์พาน้องสาธิตเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก 

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์มานพ สอนศริ ิรองผูอ้�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักเรยีน ร่วมกจิกรรม เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฏบัิติการวทิยาศาสตร์ ตึก SCL คณะวทิยาศาสตร์ ม.รามค�าแหง (อ่านต่อหน้า 11)

คณะวิทย์ ม.รามฯ จัดกิจกรรม 
พาน้องสาธิตเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์ 


