อาศิิรวาทราชสดุุดีี

วัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
พระบารมีีบุุญญะกษััตริิย์์เจ้้า
พระกอปรกิิจ “จิิตอาสา” ทั่่�วฟ้้าคาม
เฉลิิมพระชนม์์พรรษาพระนฤเบศ
จตุุรพิิธพรชััยในปฐพีี

พระปกเกศป้้องเกล้้าเหล่่าสยาม
พระงดงามจริิยวััตรฉััตรธานีี
ขอธเรศทรงสวััสดิิ์ศุุภศรีี
พระภููมีีดัั่งประสงค์์ทรงพระเจริิญ

ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม ขอเดชะ
ข้้าพระพุุทธเจ้้า คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ ข้้าราชการ พนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่� และนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สรตีี ปรีีชาปััญญากุุล ประพัันธ์์)

นัักศึึกษาคณะนิิติิศาสตร์์ คว้้ารางวััล
การแข่่งขัันการประนอมข้้อพิิพาท

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วุุฒิิศัักดิ์์� ลาภเจริิญทรััพย์์ ประธานกรรมการส่่งเสริิมกิิจการ
มหาวิิทยาลััย กรรมการสภามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง รัักษาราชการแทนอธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง แสดงความยิินดีีกับั นัักศึึกษาคณะนิิติศิ าสตร์์ที่่ไ� ด้้รับั รางวััลชนะเลิิศ
และรองชนะเลิิศ การแข่่งขัันการประนอมข้้อพิิพาท และการเจรจาต่่อรอง ระดัับอุุดมศึึกษา
ครั้้�งที่่� 3 โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อาจรณ เชษฐสุุมน รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการ
และวิิจัยั รัักษาราชการแทนคณบดีีคณะนิิติศิ าสตร์์ และคณาจารย์์ ร่่วมแสดงความยิินดีี
เมื่่�อวัันที่่� 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 2 อาคารวิิทยบริิการและบริิหาร
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 9-11 มิิถุุนายน 2564 ที่่�ผ่่านมา ทีีมนัักศึึกษาจากคณะนิิติิศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เข้้าร่่วม “การแข่่งขัันการประนอมข้้อพิิพาท และการเจรจา
ต่่อรอง ระดัับอุุดมศึึกษา ครั้้ง� ที่่� 3” ทางออนไลน์์ผ่า่ นโปรแกรม zoom จััดโดย สถาบััน
อนุุญาโตตุุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC)
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

ประกาศมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

เรื่อ่� ง ขยายเวลาการชำำ�ระค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตล่่าช้้า
ตามประกาศมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และ
วิิธีกี ารเทีียบโอนหน่่วยกิิตล่่าช้้า ลงวัันที่่� 4 เมษายน 2545 กำำ�หนดว่่า
นัักศึึกษาตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2545 เป็็นต้้นไป ที่่�สมััครและใช้้สิิทธิิ
เทีียบโอนในภาค 1 จะต้้องชำำ�ระเงิินให้้เสร็็จสิ้้น� ภายในเดืือนมิิถุนุ ายน
ของปีีถัดั ไป หากสมััครและใช้้สิทิ ธิิเทีียบโอนในภาค 2 จะต้้องชำำ�ระเงิิน
ให้้เสร็็จสิ้้น� ภายในเดืือนพฤศจิิกายน ของปีีถัดั ไป นัักศึึกษาที่่�ไม่่สามารถ
ชำำ�ระค่่าเทีียบโอนได้้ตามที่่�กำำ�หนดมหาวิิทยาลััยจะทำำ�การเรีียกเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียม เป็็นรายภาค ในอััตราภาคละ 300 บาท (ปีีละ 600 บาท)
เนื่่อ� งจากมหาวิิทยาลััยขยายเวลาปิิดทำำ�การชั่่วค
� ราว ตั้้ง� แต่่วันั ที่่�
1 กรกฎาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เรื่่อ� ง แนวทางการป้้องกัันการแพร่่ระบาดใหม่่
ของโรค COVID-19 (ฉบัับที่่� 6) ลงวัันที่่� 28 มิิถุุนายน 2564
ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงได้้ขยายระยะเวลาการชำำ�ระค่่าเทีียบโอน
หน่่วยกิิตล่่าช้้า จากเดิิมครบกำำ�หนดชำำ�ระวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2564
เปลี่่�ยนเป็็น ครบกำำ�หนดชำำ�ระวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2564

ม.ร.ให้้นัักศึึกษาติิดตามการสอบออนไลน์์ (รอบที่่� 2)
ของทุุกคณะผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.inform.ru.ac.th
ตามที่่� มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอบไล่่ ภาค 2/2563
(ส่่วนกลาง) ในรอบที่่� 2 เป็็นการจััดสอบแบบออนไลน์์หรืือรููปแบบอื่่น� ๆ ที่่�คณะเห็็นว่่าเหมาะสม
โดยกำำ�หนดวัันและเวลาสอบตามตารางสอบเดิิม (วัันที่่� 2 - 15 สิิงหาคม 2564) นั้้�น
ขณะนี้้� ร หัั ส กระบวนวิิ ช าที่่� เ ปิิ ด สอบออนไลน์์ รอบที่่� 2 พร้้ อ มวัั น เวลาสอบ
ออกเรีียบร้้อยแล้้ว สามารถดููรายละเอีียดได้้ที่่� http://www.regis.ru.ac.th/download/
exam263_2.pdf และสามารถเข้้าดููรายละเอีียดกระบวนวิิชา
(อ่่านต่่อหน้้า 2)
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ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
www.info.ru.ac.th
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ข่าวรามคำ�แหง

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
วัันเฉลิิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
“ทศมิินทรกษััตริิย์์สืืบสานพััฒนาประเทศไทย”
“มหา”มงคลมิ่่�งหล้้า
เฉลิิมพระชนม์์เทิิดนาม
ฉลองกีีรติิงาม
ขอเทพรัักษาเฝ้้า
“วชิิราลงกรณ”เด่่นด้้าว
เยืือนพสกนิิกรทรงงาน
อาสาจิิตแรงผสาน
เยาวชนฝึึกสร้้าง
“พระวชิิรเกล้้า”ปกเกล้้า
กรณีียกิิจเสด็็จไกล
ระยะห่่างถึึงไหน
ทองปิิดหลัังพระให้้
“เจ้้าอยู่่�หััว”เก่่งกล้้า
ธ รัักษาสมดุุลตรง
สัังคมอยู่่�ยืืนยง
รวมชาติิปราการป้้อม
“ทศมิินทร์์”กษััตริิย์์ป้้อง
สง่่างามมิิอดสูู
สืืบสานพ่่อสอนดูู
ใจผนึึกไทยดิินฟ้้า

สยาม
วชิิร เจ้้า
ป้้องปก ประชา
อยู่่�แคล้้วร่่มเย็็น
พระราชทาน
อุ่่�นอ้้าง
ลงช่่วย ทุุกที่่�
คู่่�ด้้วยเก่่ง-ดีี
ครองไทย
ทั่่�วใกล้้
ดำำ�ริิ คิิดถึึง
ครบถ้้วนอร่่ามเรืือง
มั่่�นคง
ร่่วมพร้้อม
หน้้าที่่� ตนเอง
แผ่่นพื้้�นศููนย์์กลาง
กัันศััตรูู
แก่่นหล้้า
สอนคิิด สอนทำำ�
ราษฎร์์-เจ้้าสุุขสมาศััย

วันที่

๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

บทกวีีน้้อมรำำ�ลึึกวัันอาสาฬหบููชา
ประจำำ�ปีีพุุทธศัักราช ๒๕๖๔
“จิิตอาสาใจประสาน อาสาฬหบููชา”
“อาสาฬหะ”แล้้ว		
มาถึึง
“ธััมมจัักกััปป-”จึึง		รัักษ์์หล้้า
“-วััตนสููตร”ตรึึง			
ตราแน่่น แนวทาง
ดวงจัักษุ์์�เห็็นธรรมท้้า		
เด่่นด้้าวปฐมสงฆ์์
“อััญญาโกณฑััญญะ”อ้้าง หนึ่่�งเดีียว
ฟัังรัับ“พุุทธ”เฉลีียว		
ฉลาดล้ำำ��
ดวงตาเปิิดกลมเกลีียว		พิินิิจ ถึึงธรรม
เห็็นแก่่นกลางเสาค้ำำ��		
แก่่ล้้มเกิิดตาย
วัันสำำ�คััญครบเข้้า		
สติิเตืือน
แม้้หนึ่่�งส่่วนน้้อยเหมืือน		กิ่่�งก้้าน
แต่่ประกอบใจเรืือน		
กายร่่าง สมบููรณ์์
ตระหนัักเถิิดสะท้้าน		มุ่่�งเน้้นปล่่อยวาง
“ปััญจวััคคีีย์์”หมู่่�ห้้า		รัับธรรม
“มรรคแปด”มากกว่่าจำำ�		
ปฏิิบัติั ิไว้้
คำำ�ว่่า “นิิพพาน” ขำำ�		
ไกลกว่่า เป็็นจริิง
เมื่่�อทุุกข์์ ปััญญาไร้้		นึึกย้้อนนิิพพาน
อาสารวมจิิตด้้วย		มั่่�นคง
นำำ�มรรคนำำ�ทางตรง		สัักข้้อ
ทดลองร่่วมประสงค์์		ผลเกิิด รสหวาน
ใจอิ่่�มเลิิกตััดพ้้อ			
ใฝ่่แก้้ปััญหา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิริิศิิระ โชคทวีีกิิจ
คณะมนุุษยศาสตร์์...ประพัันธ์์

นัักศึึกษาคณะนิิติิศาสตร์์ คว้้ารางวััลฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ในการแข่่งขัันเจรจาต่่อรอง ทีีมนัักศึึกษา คณะนิิติศิ าสตร์์
ได้้รับั รางวััลชนะเลิิศ และรางวััลรองชนะเลิิศ จากทั้้�งหมด
ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อมขอเดชะ
24 ทีีมมหาวิิทยาลััยทั่่�วประเทศที่่�เข้้าร่่วมแข่่งขััน ดัังนี้้�
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิริิศิิระ โชคทวีีกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์...ประพัันธ์์
1. คว้้า “รางวััลชนะเลิิศ” ประเภทการเจรจา
ม.ร.ให้้นัักศึึกษาติิดตามการสอบออนไลน์์ฯ
คณะศึึกษาศาสตร์์ FB : https://www.facebook. ต่่ อ รอง และ รางวัั ล “ทีี ม ที่่�ใช้้ ศัั ก ยภาพในการ
(ต่่อจากหน้้า 1) com/EduRamDivisionofStudentAffairs/ หรืือ เจรจาสููง” โดย น.ส.เมย์์ ทัับไทร และ น.ส.สาริิสา
ชุุ ติิ ณ บดิิ น ทร์์ (ทีี ม Of Mice and Men) ได้้ รัั บ
เว็็
บ
ไซต์์
www.edu.ru.ac.th
ที่่�เ ปิิ ด สอบออนไลน์์ ใ นรอบที่่� 2 ของทุุ ก คณะ
เงิินรางวััล 20,000 บาท
คณะวิิ
ท
ยาศาสตร์์
FB
:
https://www.facebook.
2. คว้้า “รางวััลรองชนะเลิิศ” ประเภทการเจรจา
พร้้อมทั้้�งสแกนคิิวอาร์์โค้้ดของแต่่ละกระบวนวิิชา
ต่่อรอง โดย น.ส.นัันธิิกา สำำ�ราญ และ นายชััชวาลย์์
เข้้าเป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มไลน์์ เพื่่�อติิดตามข้้อมููล com/คณะวิิทย์์ฯ-มราม-294337660717816/ โพธิ์์
เ� จริิญ (ทีีม Law Veen) ได้้รับั เงิินรางวััล 10,000 บาท
หรืือเว็็บไซต์์ www.sci.ru.ac.th
ข่่าวสารจากวิิชานั้้�นๆ ได้้สะดวก รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
อนึ่่�ง การประนอมข้้อพิิพาท (Mediation) คืือ
คณะรััฐศาสตร์์ FB : https://www.facebook.
การใช้้บุคคลที่่
ุ
ส� ามมาช่่วยเหลืือพููดคุุยในการหาทางยุุติิ
ได้้ที่่� www.inform.ru.ac.th หรืือสอบถามข้้อมููล
com/PolSci.RU/ หรืือเว็็บไซต์์ www.pol.ru.ac.th ข้้อพิิพาทที่่�เกิิดขึ้้น� ส่่วนการเจรจาต่่อรอง (Negotiation)
เพิ่่�มเติิมได้้จากคณะ ดัังนี้้�
คณะเศรษฐศาสตร์์ FB: https://www.facebook. คืือ การพููดคุุยเพื่่อ� หาทางออกของปััญหาระหว่่างคู่่�พิิพาท
คณะนิิติิศาสตร์์ FB :https://www.facebook. com/คณะเศรษฐศาสตร์์-มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง- ด้้ ว ยกัั น เอง หรืืออาจเป็็ น การเป็็ น การเจรจาเพื่่� อ
com/rulawofficial/ หรืือเว็็บไซต์์ www.law. 985479024795589/ หรืือเว็็บไซต์์ www.eco. ความร่่วมมืือต่่าง ๆ ก็็ได้้ เช่่น ทางธุุรกิิจหรืือการค้้า
การลงทุุนต่่าง ๆ ทั้้�งการเจรจาต่่อรอง การประนอม
ru.ac.th
ru.ac.th
คณะบริิหารธุุรกิิจ FB : https://www.facebook. คณะสื่่�อสารมวลชน FB : https://www.facebook. หรืือการไกล่่เกลี่่ย� และอนุุญาโตตุุลาการ (Arbitration)
รวมเรีียกว่่าเป็็นการระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก Alternative
com/pg/คณะบริิหารธุุรกิิจ-มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง- com/masscommram/ หรืือเว็็บไซต์์ www. Dispute Resolution: ADR) นัักศึึกษาที่่�สนใจสามารถ
ลงเรีียน LAW3156(3056) อนุุญาโตตุุลาการ หรืือ
ทางการ-437423896410908/ หรืือเว็็ บ ไซต์์ mac.ru.ac.th
www.ba.ru.ac.th
คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ FB : https:// LAW4191 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้าง เพื่่�อศึึกษา
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการระงัับข้้อพิิพาททางเลืือกรููปแบบ
คณะมนุุษยศาสตร์์ FB : https://www.facebook. www.facebook.com/hrd.ru.th/ หรืือเว็็บไซต์์ ต่่าง ๆ ได้้ โดยมีี อาจารย์์นัันทพล พุุทธพงษ์์ และ
com/PRHum/ หรืือเว็็บไซต์์ www.human.ru.ac.th www.hrd.ru.ac.th
อาจารย์์ฐิิติิพร วััฒนชััย เป็็นอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
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ข่าวรามคำ�แหง

๓

เรีียนรู้้�ความซาบซึ้้�งของดนตรีี
ด้้วยวิิชาดนตรีีวิิจัักขณ์์

MSA1003
ดนตรีี เสีียงบรรเลง ความไพเราะที่่�อยู่่�กัับมนุุษย์์มาตั้้�งแต่่อดีีตกาล
จนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น มีี วิิ วัั ฒ นาการที่่� สืื บทอดกัั น มาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น วัั น นี้้� ค อลัั ม น์์
“พบอาจารย์์ผู้้�สอน” พามาเปิิดตำำ�ราวิิชาดนตรีีวิิจัักขณ์์ หรืือ MSA1003
ที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจเกี่่�ยวกัับประวััติิ สัังคม และความรู้้�รอบตััวเกี่่�ยวกัับดนตรีีจาก
อาจารย์์ผู้้�สอนโดยตรง
อาจารย์์พัฒ
ั นเดช กอวััฒนา อาจารย์์ประจำำ�คณะมนุุษยศาสตร์์ ผู้้�สอน
วิิชาดนตรีีวิจัิ กั ขณ์์ หรืือ MAS1003 กล่่าวถึึงการเรีียนในวิิชานี้้�ว่า่ ดนตรีีวิจัิ กั ขณ์์
เป็็นการเรีียนเพื่่�อให้้เกิิดความซาบซึ้้�งในดนตรีี ผู้้�เรีียนไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีพื้้�นฐาน
ทางด้้านทฤษฎีีดนตรีีมาก่่อน เพราะเป็็นการสอนให้้ผู้้�เรีียนฟัังเพลงแล้้วเข้้าใจ
ดนตรีีมากยิ่่�งขึ้้�น โดยไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับทฤษฎีีด้้านดนตรีี นอกจากนี้้�การศึึกษา
เปรีียบเทีียบดนตรีีจากชาติิต่า่ งๆ ยัังมีีส่ว่ นช่่วยให้้เรามีีใจเปิิดกว้้างต่่อวััฒนธรรม
ที่่�แตกต่่าง ซึ่่�งเป็็นคุุณสมบััติิที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับคนในยุุคโลกาภิิวััตน์์
“เราฟัังดนตรีีเหมืือนให้้ดนตรีีเป็็นสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างหนึ่่ง� เช่่นเราได้้ยิิน
เสีียงเพลงในร้้านอาหาร เพลงประกอบภาพยนตร์์ เราไม่่ได้้ฟัังดนตรีีเป็็นหลััก
แต่่เสีียงดนตรีีเป็็นสิ่่ง� สร้้างบรรยากาศ หรืือเราฟัังดนตรีีเพื่่�อเป็็นสื่่อ� สร้้างอารมณ์์
เช่่น ตอนเราเหงา เราอยากฟัังเพลงเศร้้า หรืือการฟัังดนตรีีเพราะชอบเสีียง
วิิชาดนตรีีวิิจัักขณ์์ สอนทั้้�งเพลงขัับร้้องและเครื่่�องดนตรีี อย่่างดนตรีีไทย
ก็็แบ่่งเป็็นเพลงร้้องกัับเพลงบรรเลง ฝั่่ง� ตะวัันตกก็็เช่่นเดีียวกััน อย่่างเช่่นเพลง
สรรเสริิญพระเจ้้าในยุุคแรก ๆ เป็็นเสีียงร้้องล้้วน ๆ ไม่่มีีเครื่่�องดนตรีีเลย”
หนัังสืือวิิชาดนตรีีวิจัิ กั ขณ์์ มีีเนื้้�อหาทั้้�งหมด 12 บท โดยอาจารย์์ผู้้�สอน
ได้้อธิิบายการสอนไว้้ดัังนี้้� บทที่่� 1-6 จะเกี่่�ยวกัับดนตรีีไทย ได้้แก่่ ประวััติิ
ดนตรีีไทยและเครื่่�องดนตรีีโบราณ เกี่่�ยวกัับดนตรีีของประเทศไทยในอดีีตที่่�มีี
เรื่่อ� งราวมาจนเป็็นดนตรีีไทยในยุุคปัจั จุุบันั ต่่อด้้วยเครื่่อ� งดนตรีีไทยประเภทต่่าง ๆ
ลัักษณะผสมวงดนตรีีไทยแบบต้้นฉบัับ เพลงไทยใช้้เครื่่�องดนตรีีอะไรบ้้าง
วงแต่่ละวงประกอบด้้วยเครื่่�องดนตรีีชนิิดใด มาจนถึึงดนตรีีพื้้�นบ้้านและ
ประเภทของเพลงไทย
บทที่่� 7-12 เป็็นส่่วนของดนตรีีตะวัันตก เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ประวััติขิ องดนตรีี
ตะวัันตกในยุุคกรีีกจนถึึงปััจจุุบััน การร้้องเพลงประกอบละคร วิิวััฒนาการ
การร้้องเดี่่�ยวมาร้้องประสาน จนเริ่่�มมีีเครื่่�องดนตรีีก็็นำำ�มาประสานเสีียง
จนกลายเป็็นยุุคคลาสสิิก เล่่าประวััติิมาเรื่่�อย ๆ เพื่่�อให้้เห็็นว่่าความเป็็นมา
ของดนตรีีไทยและดนตรีีตะวัันตกนั้้�นแตกต่่างกัันอย่่างไร

“จุุดเด่่นของดนตรีีตะวัันตกจะเด่่นกว่่าดนตรีีไทยทางด้้านการบัันทึึก
ตััวโน้้ต ถ้้าเป็็นของไทยจะเป็็นการสอนแบบครููสู่่�ศิิษย์์ หรืือรุ่่�นต่่อรุ่่�น ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้
ขาดหายไปบ้้าง คนอื่่�นที่่�อยากเรีียนบางครั้้�งก็็ไม่่ได้้เรีียนอย่่างหลากหลาย
เพราะสมััยก่่อนมีีค่่านิิยมว่่าเราจะไม่่มีี 2 ครูู ซึ่่�งจะแตกต่่างกัับการบัันทึึกของ
ฝั่ง�่ ตะวัันตก ทุุกคนที่่�อยากเรีียนเกี่่ย� วกัับดนตรีี สามารถอ่่านโน้้ตเพลงที่่�ถูกู จดไว้้
ทั้้�งหมด เพราะฉะนั้้�นความรู้้�ทางด้้านดนตรีีของฝั่่�งตะวัันตกจึึงมีีการเรีียนรู้้�
อย่่างไม่่ขาดสาย นัักดนตรีีใหม่่ ๆ ก็็สามารถศึึกษาดนตรีีของทุุกคนได้้ทั้ง้� หมดเลย
การจดบัันทึึกตััวโน้้ตก็็ทำำ�ให้้การเติิบโตทางด้้านดนตรีีของตะวัันตกของเขา
หนัักแน่่น และต่่อยอดได้้ดีีกว่่าของเรา”
	นัักศึึกษาสามารถซื้้�อตำำ�ราวิิชาดนตรีีวิิจัักขณ์์ หรืือ MSA1003 ได้้ที่่�
สำำ�นักั พิิมพ์์ ม.รามคำำ�แหง ชั้้น� 3 หรืือสั่่ง� ซื้้อ� ออนไลน์์ที่่� www.rupress.ru.ac.th
และดููวิดีิ โี อบรรยายได้้ทาง Course on demand โดยอาจารย์์ผู้้�สอนได้้ทำ�ำ การ
อััพโหลดวิิดีีโอการสอนแล้้วเสร็็จทุุกเทปแล้้ว
อาจารย์์พัฒ
ั นเดช ยัังฝากถึึงนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนวิิชานี้้�ว่า่ เมื่่อ� หนัังสืือ
แบ่่งออกเป็็นดนตรีีไทย 50% ดนตรีีตะวัันตก 50% ข้้อสอบทั้้�งหมด 100 ข้้อ
จึึงมีีสััดส่่วน 50:50 เป็็นข้้อสอบเกี่่�ยวกัับความจำำ� ถามความรู้้�ตามตำำ�ราเรีียน
ทั้้�งหมด เช่่นวงปี่่�พาทย์์มีีเครื่่�องดนตรีีอะไรบ้้าง ไม่่มีีเครื่่�องดนตรีีอะไรบ้้าง
“ถ้้านัักศึึกษาอ่่านตำำ�ราจะสามารถผ่่านได้้อย่่างแน่่นอน เพราะคำำ�ถาม
ของวิิชานี้้�ค่่อนข้้างง่่าย ข้้อสอบเป็็นแบบปรนััย 100 ข้้อ คำำ�ถามที่่�ถามประจำำ�
เช่่น ดนตรีีไทยมีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากไหน ใครเป็็นคนคิิดเรื่่�องการบัันทึึกโน้้ตของ
ดนตรีีไทย การเขีียนโน้้ตตััวเลข อย่่างแรกสุุดต้้องแยกประเภทของเครื่่อ� งดนตรีี
ให้้ออก อัันไหนเป็็นเครื่่อ� งดีีด เครื่่อ� งสีี เครื่่อ� งตีี เครื่่อ� งเป่่า แยกได้้ว่า่ เพลงไหน
เป็็นเพลงพื้้�นบ้้านของภููมิิภาคนั้้�น ๆ ดนตรีีตะวัันตกต้้องจำำ�ให้้ได้้ว่า่ จิิตกวีีท่า่ นนี้้�
อยู่่�ในยุุคไหนหรืือชาติิอะไร หรืือเพลงที่่�ดังั มาก ๆ เพลงนี้้�ใครเป็็นผู้้�แต่่ง บทที่่� 9
จะยากกว่่าบทอื่่�นเล็็กน้้อย เป็็นเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับทฤษฎีีตัวั โน้้ต ถามประมาณ 4 ข้้อ
ใครที่่�ฟัังบรรยาย สามารถอ่่านหนัังสืือตามเนื้้�อหาที่่�อาจารย์์บรรยายได้้เลย
เพราะออกข้้อสอบเฉพาะส่่วนที่่�บรรยายเท่่านั้้�น”
	นัักศึึกษาที่่�มีีข้้อสงสััยสามารถติิดต่่ออาจารย์์ผู้้�สอนได้้ที่่� e-mail:
littletreeproject@gmail.com หรืือขอนััดเพื่่�อเข้้าพบเป็็นการส่่วนตััวได้้ใน
วัันเวลาราชการ

MSA1003
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ART1003
ศิิลปะวิิจัักษณ์์

	ศิิลปะ ความงดงามที่่�ถูกู สร้้างขึ้้น� โดยมนุุษย์์ในรููปแบบต่่าง ๆ มีีให้้เห็็น
ตั้้�งแต่่อดีีตกาลจนถึึงปััจจุุบััน แต่่จะมีีสัักกี่่�คนที่่�รู้้�ว่่างานศิิลปะแต่่ละชิ้้�นงานนั้้�น
สร้้างขึ้้น� มาเพื่่อ� อะไร งานศิิลปะนอกเหนืือจากงานวาดและงานเขีียนมีีอะไรบ้้าง
ถึึงเวลาที่่�คอลััมน์์ “พบอาจารย์์ผู้้�สอน” จะพาไปเจาะลึึกเนื้้�อหาในวิิชาศิิลปะ
วิิจักั ษณ์์ หรืือ ART1003 ให้้เขาถึึงแกนสำำ�คัญ
ั และเน้้นเนื้้�อหาที่่�จะพาให้้สอบผ่่าน
โดยไม่่ต้้องลงซ้ำำ��
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธีีระนัันท์์ วิิชััยดิิษฐ อาจารย์์ประจำำ�คณะ
มนุุษยศาสตร์์ ผู้้�สอนวิิชาศิิลปะวิิจัักษณ์์ หรืือ ART1003 เล่่าถึึงการเรีียนใน
วิิชานี้้�ไว้้ว่่า ศิิลปะวิิจัักษณ์์เป็็นการเรีียนรู้้�ศิิลปะพื้้�นฐาน เพื่่�อให้้เข้้าใจความคิิด
ของผู้้�คนบนโลก เข้้าใจผู้้�สร้้างสรรค์์ศิลิ ปะว่่าสร้้างขึ้้น� มาทำำ�ไม มีีความคิิดอย่่างไร
ผู้้�คนและศิิลปะในแต่่ละพื้้�นที่่�นั้้น� มีีความงดงามแตกต่่างกัันไป หรืือจะกล่่าวว่่า
การเรีียนวิิชานี้้�เพื่่�อศึึกษาความคิิดของผู้้�คนผ่่านงานศิิลปะนั่่�นเอง
“วิิชาศิิลปะวิิจักั ษณ์์ แค่่ชื่่อ� หนัังสืือก็็อธิบิ ายเนื้้�อหาไว้้ตรงตััวแล้้ว ผู้้�เรีียน
เข้้าใจถึึงแก่่นแท้้ของงานศิิลปะ ตั้้ง� แต่่แนวความคิิด ประวััติิศาสตร์์ การก่่อกำำ�เนิิด
และได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับความซาบซึ้้�ง ความประทัับใจของศิิลปะพื้้�นฐาน โดยใน
หนัังสืือจะแบ่่งออกเป็็น 5 บท ออกข้้อสอบแบบปรนััย 100 ข้้อ กระจาย
คำำ�ถามครอบคลุุมทั้้�งเล่่ม โดยเน้้นไปที่่�บทที่่� 4 และ 5 เป็็นสำำ�คััญ”
วิิชาศิิลปะวิิจักั ษณ์์ หรืือ ART1003 มีีทั้้ง� หมด 5 บท โดยอาจารย์์ผู้้�สอน
ได้้อธิิบายเนื้้�อหาในแต่่ละบทไว้้ดังั นี้้� บทที่่� 1 ศึึกษาเกี่่ย� วกัับความหมายของศิิลปะ
นิิยามของศิิลปะ บ่่อเกิิดของศิิลปะ เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของศิิลปะทุุกแขนงว่่ามีี
อะไรบ้้าง มีีปััจจััยใดที่่�ก่่อให้้เกิิดศิิลปะขึ้้�น บทที่่� 2 ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลััก
โครงสร้้าง ความรู้้�เรื่่�องสีี ลัักษณะ ความหมายของศิิลปะ เป็็นทฤษฎีีพื้้�นฐาน
ที่่�นักั ศึึกษาจะได้้เรีียนรู้้�และเข้้าใจเกี่่ย� วกัับองค์์ประกอบของศิิลปะ พื้้�นผิิว รููปร่่าง
รููปทรง ลัักษณะต่่าง ๆ ทางของแสง การจััดวางองค์์ประกอบ และในบทนี้้�
ยัังอธิิบายถึึงแนวคิิดว่่าแบบไหนคืือความงามทางศิิลปะ บทที่่� 3 ศิิลปะใน
สมััยก่่อนประวััติศิ าสตร์์ในยุุโรป อิินเดีีย ไทย ตััวอย่่างเช่่น ยุุคหินิ เก่่า ภาพเขีียน
สีี รวมถึึงศิิลปะวััตถุุต่่าง ๆ ภาพประติิมากรรมและเครื่่�องใช้้ พร้้อมเรีียนรู้้�
ประวััติศิ าสตร์์ของงานศิิลปะตั้้ง� แต่่ยุคุ โบราณ โดยบทนี้้�เน้้นไปที่่�ศิลิ ปะตะวัันตก
ผศ.ดร.ธีีระนัันท์์ เน้้นถึึงเนื้้�อหาในบทที่่� 4-5 ไว้้ว่่า ศิิลปะในประเทศ
อิินเดีียและศิิลปะในประเทศไทยมีีเนื้้�อหาที่่�มากและสำำ�คัญ
ั กว่่า 3 บทที่่�ผ่า่ นมา
เพราะมีีประวััติศิ าสตร์์ที่่ย� าวนานและมีีคำ�ศั
ำ พั ท์์เฉพาะที่่�ทำ�ำ ให้้นักั ศึึกษาหลายคน
พลาดในการทำำ�ข้อ้ สอบมาแล้้ว จึึงต้้องทำำ�ความเข้้าใจและอ่่านหนัังสืือให้้ถี่่ถ้� ว้ น

“หลายคนตั้้�งคำำ�ถามว่่าเราจะเรีียนศิิลปะอิินเดีียไปทำำ�ไม อาจารย์์
บอกเลยครัับว่่าศิิลปะอิินเดีียนั้้�นเป็็นบ่่อเกิิดของศิิลปะไทยมาอย่่างช้้านาน
ก่่ อเกิิดศิิลปะหลากหลายรูู ปแบบ และศิิลปะทางศาสนาก็็ มีีอิิท ธิิพลมาก
เช่่นเดีียวกััน เรีียงลำำ�ดับั จากยุุคสมััยลุ่่�มแม่่น้ำ�สิิ
ำ� นธุุ จนถึึงราชวงศ์์ต่า่ ง ๆ ในแถบ
ประเทศอิินเดีีย อาจารย์์แบ่่งการสอนเป็็นยุุคอย่่างละเอีียด เพราะแต่่ละยุุค
แต่่ละสมััยมีศิิลป
ี ะเกิิดขึ้้น� มากมาย ทำำ�ให้้มีเี นื้้�อหาเยอะ และมีีคำ�ศั
ำ พั ท์์ทางศาสนา
คำำ�เรีียกเฉพาะ จึึงต้้องอ่่านและทำำ�ความเข้้าใจหลัักทางศาสนาด้้วย
ในบทที่่� 5 นั้้�นเป็็นส่่วนของศิิลปะในประเทศไทย เริ่่�มตั้้�งแต่่ศิิลปะ
ทวาราวดีี ศรีีวิิชััย ศิิลปะเขมรในประเทศไทย เข้้าสู่่�ยุุคอยุุธยา สุุโขทััย กระทั่่�ง
รััตนโกสิินทร์์ บรรยายออกมาอย่่างละเอีียดทั้ง้� จากในหนัังสืือและข้้อมููลที่่เ� ป็็น
ปััจจุุบัันในสไลด์์บรรยายของอาจารย์์”
	นัักศึึกษาสามารถซื้้�อตำำ�ราวิิชาศิิลปะวิิจัักษณ์์ หรืือ ART1003 ได้้ที่่�
สำำ�นักั พิิมพ์์ ม.รามคำำ�แหง ชั้้น� 3 หรืือสั่่ง� ซื้้อ� ออนไลน์์ที่่� www.rupress.ru.ac.th
และดููวิิดีีโอบรรยายได้้ทาง Course on demand โดยอาจารย์์ผู้้�สอนจะ
อััพเดตเนื้้�อหาผ่่านสไลด์์ประกอบการบรรยาย ออกข้้อสอบ 100 ข้้อ ตามที่่�
สอนทั้้�งหมด
ผศ.ดร.ธีีระนัันท์์ ยัังฝากถึึงนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนวิิชานี้้�ว่่า ไม่่ต้้อง
ห่่วงว่่าข้้อสอบจะออกนอกเหนืือจากเนื้้�อหาที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนบรรยาย นัักศึึกษา
อ่่านหนัังสืือ ดููวิดีิ โี อบรรยาย และทำำ�ความเข้้าใจในบทเรีียนให้้ดีี วิิชา ART1003
นั้้�นไม่่ได้้ยากอย่่างที่่�คิิด หมั่่�นทบทวนบทเรีียนและเตรีียมพร้้อมให้้มากที่่�สุุด
“มีีนัักศึึกษาบอกว่่าศิิลปะวิิจัักษณ์์เป็็นวิิชาที่่�ยากจนต้้องเปลี่่�ยนไปลง
วิิชาอื่่�น และยัังบอกอีีกว่่าอาจารย์์ออกข้้อสอบไม่่ตรงกัับชีีทแนวข้้อสอบ
ที่่�มีขี ายอยู่่�ทั่่ว� ไป นั่่�นเพราะอาจารย์์เป็็นผู้้�ออกข้้อสอบให้้ตรงกัับเนื้้�อหาในหนัังสืือ
ที่่�ใช้้ประกอบการบรรยาย บางข้้อมููลมีกี ารเปลี่่�ยนแปลง คำำ�ตอบก็็จะเปลี่่�ยนแปลง
ตามไปด้้วย แต่่นักั ศึึกษาไม่่ต้อ้ งเป็็นห่่วงว่่าอาจารย์์จะออกข้้อสอบเกิินขอบเขต
การสอนหรืือเปล่่า คำำ�ตอบที่่�อาจารย์์ต้้องการนั้้�นมีีอยู่่�ในหนัังสืือและวิิดีีโอ
บรรยายแน่่นอน ดัังนั้้�น นัักศึึกษาควรอ่่านหนัังสืือให้้ครบทุุกบท ดููวิิดีีโอการ
บรรยายครบทั้ง้� กระบวนวิิชา และหากมีีเวลาก็็สามารถดููวิิดีโี อของเทอมก่่อน ๆ
เพิ่่�มเติิมได้้เช่่นเดีียวกััน อาจารย์์เป็็นกำำ�ลัังใจให้้นัักศึึกษาทุุกคน เชื่่�อว่่าไม่่ยาก
เกิินความสามารถแน่่นอนครัับ”
	นัักศึึกษาที่่�มีีข้้อสงสััย สามารถติิดต่่ออาจารย์์ผู้้�สอนได้้ที่่� e-mail:
chunengja@hotmail.com หรืือ Facebook: Teeranun Vichaidit

วันที่

๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา

ถาม: นัักศึึกษา ม.รามฯ รหััส61 คณะบริิหารธุุรกิิจ
ขาดการลงทะเบีียนในปีีการศึึกษา 2563 (ภาค 1
และภาค 2) ประสงค์์จะรัักษาสถานภาพการเป็็น
นัักศึึกษาไว้้ก่อ่ น แต่่ไม่่สะดวกในการเดิินทางไปติิดต่่อ
สามารถทำำ�การชำำ�ระรัักษาสถานภาพได้้อย่่างไรบ้้าง
ขอคำำ�แนะนำำ�ด้้วย
ตอบ: มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เปิิดให้้นัักศึึกษา
สามารถชำำ�ระค่่ารัักษาสถานภาพฯ ผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต
ได้้ที่่� www.iregis2.ru.ac.th เลืือกหััวข้้อ “รัักษา
สถานภาพนัักศึึกษา” มีีหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1. ต้้องเป็็นนัักศึึกษาที่่�ไม่่ได้้ลงทะเบีียนเรีียนหรืือ
ขาดการลงทะเบีียนเรีียน ภาค 1 หรืือ 2 ภาคการศึึกษา
เท่่านั้้�น จึึงจะสามารถทำำ�การรัักษาสถานภาพได้้ ซึ่่�ง
นัักศึึกษาจะต้้องดำำ�เนิินการตามวััน เวลา ที่่�ระบบ
แจ้้ ง เปิิ ด ให้้ ทำำ � การรัั ก ษาสถานภาพ ในแต่่ ล ะ
ภาคการศึึกษา
2. นัักศึึกษาที่่�ทำ�ำ รายการครบถ้้วนแล้้ว สามารถเลืือก
การชำำ�ระเงิินได้้ 2 ช่่องทาง ดัังนี้้�
    2.1 ช่่องทางที่่� 1 พิิมพ์์ใบแจ้้งชำำ�ระเงิินและดำำ�เนิินการ
ชำำ�ระเงิินได้้ที่่� ธนาคารไทยพาณิิชย์์ทุุกสาขา
    2.2 ช่่องทางที่่� 2 ชำำ�ระเงิินด้้วย QR Code ผ่่าน 
Mobile Banking ของธนาคาร
3. หลัังจากทำำ�การชำำ�ระเงิินแล้้วประมาณ 3-5 วัันทำ�ำ การ
นัักศึึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการชำำ�ระเงิิน 
ได้้จากเมนูู“ตรวจสอบสถานะการชำำ�ระเงิิน” เมื่่�อ
สถานะการชำำ�ระเงิินถูกู ต้้องแล้้วสามารถพิิมพ์์สำ�ำ เนา
ใบเสร็็จรัับเงิิน ได้้ทางหน้้าเว็็บไซต์์โดยใช้้ควบคู่่�กัับ
ใบแจ้้งชำำ�ระเงิิน เพื่่�อติิดต่่อกัับทางมหาวิิทยาลััยต่่อไป
      ทั้้�งนี้้� นอกจากจะสามารถชำำ�ระค่่ารัักษาสถานภาพฯ
ผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ตได้้แล้้วนั้้น 
� นัักศึึกษายัังสามารถทำำ�การ
ชำำ�ระค่่ารัักษาสถานภาพพร้้อมการลงทะเบีียนเรีียน
ในภาคการศึึกษาถััดไปได้้เช่่นกััน
ถาม:  ปัั จ จุุ บัั น เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาคณะมนุุ ษ ยศาสตร์์
เนื่่�องจากบััตรประจำำ�ตััวนัักศึึกษาหายต้้องการทำำ�
บััตรใหม่่ แต่่ในช่่วงนี้้�ไม่่สะดวกในการเดิินทางไป
ติิดต่่อด้้วยตนเองที่่�มหาวิิทยาลััย ทางมหาวิิทยาลััย
มีี บ ริิ ก ารให้้ ยื่่� น เรื่่� อ งขอทำำ �บัั ต รใหม่่ ท างไปรษณีี ย์ ์
หรืือไม่่ ถ้้ามีีใช้้เอกสารอะไรบ้้าง มีีค่่าใช้้จ่่ายหรืือไม่่
อย่่างไร
ตอบ: นัักศึึกษาที่่�บััตรประจำำ�ตััวนัักศึึกษาสููญหาย
ประสงค์์จะขอทำำ�บัตั รใหม่่นั้้น 
� เนื่่�องจากการแพร่่ระบาด
ของโรค COVID-19 มหาวิิทยาลััยฯ เปิิดให้้บริิการ
ขอทำำ�บััตรประจำำ�ตััวนัักศึึกษาใหม่่ทั้้�งส่่วนกลางและ
ส่่วนภูมิู ภิ าคทางไปรษณีีย์์ โดยมีีขั้้นต
� อนการดำำ�เนิินการ
และเอกสารประกอบการยื่่�นขอทำำ�บััตรประจำำ�ตััว
นัักศึึกษา ดัังนี้้�
1. ให้้ดาวน์์โหลดแบบฟอร์์มคำำ�ร้อ้ งขอทำำ�บัตั รประจำำ�ตัวั
นัักศึึกษาแบบ Master Card ที่่�http://www.regis.
ru.ac.th/document/Form60/FM5-4.pdf
กรอกข้้อมููลให้้ครบถ้้วน ชััดเจน
2. รููปถ่า่ ยสีีขนาด 2 นิ้้�ว (ถ่่ายมาแล้้วไม่่เกิิน 6 เดืือน)
ติิดในแบบคำำ�ร้้องให้้เรีียบร้้อย
3. สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวนัักศึึกษา จำำ�นวน 1 ฉบัับ

ข่าวรามคำ�แหง

๕

เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

ตอน...

คณะเศรษฐศาสตร์

ทั้้�งหมด vs ส่่วนเพิ่่�ม

      ชื่่� อ ของตอนนี้้� ที่่� จ ริิ ง ควรจะตั้้� ง เป็็ น ภาษา
อัังกฤษว่่า total vs marginal แต่่มาคิิดดููอีีกทีี
แล้้วตััดสิินใจว่่าใช้้ภาษาไทยไปดีีกว่่าเพราะยัังพอ
ฟัั ง รู้้�เรื่่� อ งกว่่าบ้้ า ง แม้้ จ ะยัั ง ไม่่ แ น่่ ใ จสัั ก เท่่าไร
เนื่่�องจากคำำ�ภาษาอัังกฤษทั้้�ง 2 อาจแปลเป็็นไทย
ได้้อีีกหลายอย่่าง เช่่น total  จะแปลว่่าทั้้�งหมด
ก็็ได้้ และ marginal  จะแปลว่่า หน่่วยสุุดท้้าย
ก็็ได้้ อย่่างไรก็็ตามทั้้�ง 2 คำำ�ที่่�จะเขีียนถึึงในตอนนี้้�
จะใช้้ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์์เป็็นหลััก
นะครัับ ไม่่ใช่่ความหมายภาษาอัังกฤษทั่่�วไป
      สาเหตุุที่่�ผมหยิิบยกเรื่่�องนี้้�ขึ้้�นมาก็็เพราะคน
ให้้ข่่าวหรืืออ่่านข่่าวที่่�เป็็นตััวเลขซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น
ตััวเลขทางเศรษฐกิิจ แม้้จะมีีตััวเลขทางอื่่�นอยู่่�บ้้าง
โดยเฉพาะช่่วงนี้้�ก็จ็ ะมีีตัวั เลขผู้้�ติิดเชื้้อ� และตายจาก
โควิิด-19 ขึ้้�นจอโทรทััศน์ทุ์ กุ ช่่องเป็็นประจำำ� แต่่ไม่่ว่า่
จะเป็็นตัวั เลขด้้านไหนก็็มักั จะเป็็นค่า่ ที่่�เป็็นยอดรวม
(หรืือ “ทั้้�งหมด” ในชื่่�อตอน) ทั้้�ง ๆ ที่่�การจะสื่่�อ
ให้้เข้้าใจข้้อมููลอย่่างถููกต้้องนั้้�นควรจะเป็็นข้้อมููล
“ส่่วนเพิ่่�ม” มากกว่่า ส่่วนจะเป็็นเพราะเหตุุใดนั้้�น
กรุุณาติิดตาม
      คำำ�ว่า่ Total ก็็คือื ยอดรวมทั้้�งหมดของข้้อมููล
ตััวเลขเรื่่�องต่่าง ๆ เช่่นรายได้้ทั้้�งหมดของบริิษััท
รายได้้ทั้้ง� หมดหรืือผลผลิิตรวมทั้้�งหมดของประเทศ
ที่่�เรีียกว่่ารายได้้ประชาชาติิ หรืือถ้้าเป็็นเกี่่�ยวกัับ
โควิิดที่่�ประกาศกัันอยู่่�ทุุกวัันก็็คืือตััวเลขคนป่่วย
และคนตายเป็็นต้้น ส่่วน marginal นั้้�นไม่่ค่่อยมีี
คนนำำ � ไปใช้้ ใ นทางอื่่� น มากนัั ก  นอกจากทาง
เศรษฐศาสตร์์ เลยกลายเป็็นเหมืือนกัับศััพท์์เฉพาะ
ที่่�ใช้้ในวงจำำ�กััดหรืือถ้้าจะใช้้ก็็อาจใช้้คำำ�อื่่�นเช่่น
เปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้้�น(หรืือลดลง)
      ประเด็็นที่่จ� ะเขีียนในที่่�นี้้ก็� คื็ อื ข้้อมููลที่่�นำ�ำ เสนอ
แต่่ในแง่่ของค่่าผลรวม “ทั้้�งหมด” หรืือ total  นั้้�น
อาจทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดหรืือหลงทิิศทางได้้ง่่าย ๆ เช่่น
ยอดรวมของมููลค่่าการใช้้จ่า่ ยที่่�เป็็นผลจากโครงการ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาลไม่่ว่า่ จะเป็็นโครงการ
“คนละครึ่่ง� ” หรืือโครงการ “ยิ่่ง� ใช้้ยิ่่ง� ได้้” เป็็นต้น 
้
อย่่างเช่่นที่่�ข่่าวบอกว่่ายอดใช้้จ่่ายในวัันแรกของ
โครงการคนละครึ่่ง� เฟส 3 วัันแรกนั้้�นสูงู ถึึง 791.3
ล้้านบาท หรืือยอดใช้้จ่่ายรวมทุุกโครงการวัันแรก
เช่่นกัั นนั้้� น ทะลุุ เ กิิ น  1.6 พัั นล้ ้ า นทีี เ ดีี ย ว หรืื อ
เมื่่�อปิิดโครงการแล้้วโครงการคนละครึ่่�งเฟส 2
มีีย อดใช้้ จ่่ายรวมสูู ง ถึึ ง 102,065 ล้้ า นบาท

ตััวเลขพวกนี้้�แม้้จะดููสููงมากแต่่ผลต่่อการกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจนั้้�นจะดููจากตััวเลขยอดรวมนี้้�อย่่างเดีียว
ก็็อาจจะทำำ�ให้้เข้้าใจคลาดเคลื่่อ� นได้้ เพราะตามปกติิ
ประชาชนทั่่�วไปก็็ใช้้จ่่ายซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
กัันเป็็นประจำำ�อยู่่�แล้้ว การจะดููประสิิทธิิผลของ
การกระตุ้้�นเศรษฐกิิจจึึงควรจะดููจากรายจ่่ายที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมมากกว่่า เพราะถ้้าไม่่รู้้�ว่่าตััวเลข
ใช้้จ่่ายเดิิมเป็็นเท่่าไหร่่อาจมารู้้�ทีีหลัังว่่าตััวเลข
ใช้้จ่า่ ยใหม่่ที่่ดู� เู หมืือนสููงมากนั้้�นยังั น้้อยกว่่ายอดเดิิม
เสีียอีีกก็็ได้้ (แค่่ยกตััวอย่่างนะครัับ ไม่่ใช่่ว่่ายอด
ใช้้จ่่ายของครััวเรืือนจะลดลงจริิง)
      ส่่วนค่่า marginal นั้้�นในทางเศรษฐศาสตร์์
จะซัับซ้้อนกว่่าการเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้้นหรื
� อื ลดลง
ตามปกติิ เนื่่�องจากฐานของการเปลี่่�ยนแปลง
ไม่่เหมืือนหรืือไม่่เท่่ากััน เช่่น การใช้้จ่า่ ยส่่วนของรััฐ
จะกระตุ้้�นให้้ประชาชนใช้้จ่่ายมากขึ้้�นเท่่าใดนั้้�น 
สมมุุติิว่่าโครงการคนละครึ่่�งเฟส 1 รััฐใช้้จ่่าย
1 แสนล้้านทำำ�ให้้การใช้้จ่่ายประชาชนเพิ่่�มขึ้้�น  
1 หมื่่�นล้า้ น  แต่่ถ้า้ เฟส 2 ทำำ�ให้้ประชาชนใช้้จ่า่ ย
เพิ่่�มขึ้้น 
� 1 หมื่่�นล้า้ นเท่่ากัันแต่่รัฐั บาลต้้องใช้้จ่า่ ยถึึง
1.5 แสนล้้านบาท เราก็็คงจะบอกว่่า 2 โครงการนี้้�
ประสิิทธิิผลเท่่ากัันคงไม่่ได้้ ในกรณีีนี้้�ก็็คงต้้องใช้้
ตััวเลขในลัักษณะค่่า  marginal  โดยเทีียบว่่า
การเพิ่่� ม การใช้้ จ่ ่ า ยของรัั ฐ 1 หน่่ ว ย(เช่่ น 
1 พัันล้้านบาท) ของแต่่ละเฟสนั้้�นกระตุ้้�นการ
ใช้้จ่า่ ยของประชาชนเพิ่่�มได้้เท่่าใด ซึ่ง่� ถ้้าคิิดแบบนี้้�
ก็็จะได้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจนขึ้้�นว่่าสำำ�หรัับโครงการใน
เฟส 1 นั้้� นทุุกรายจ่่ ายของรัั ฐบาล 1 พัั นล้้ าน
จะทำำ�ให้้รายจ่่ายประชาชนเพิ่่�มจากเดิิมได้้ 100
ล้้านบาท ในขณะที่่�การใช้้จ่่ายของรััฐ 1 พัันล้้าน
เท่่ากัันในเฟส 2 จะช่่วยให้้รายจ่่ายประชาชน
เพิ่่�มแค่่ราว 66.7 ล้้านบาทเท่่านั้้�น
      ส่่วนในกรณีีตััวเลขคนติิดหรืือคนตายจาก
โควิิ ด นั้้� นก็็ อ ย่่ า ไปดูู จ ากตัั ว เลขรวมอย่่ า งเดีี ย ว
เพราะอัันดัับ 1 และ 2 ก็็จะเป็็นสหรััฐฯ และ
อิินเดีียอยู่่�ตลอด แม้้ว่า่ ตอนนี้้�การระบาดในสหรััฐฯ
จะบรรเทาลงเยอะแล้้วก็ต็ าม ในกรณีีในนี้้�จะไม่่ใช้้
ตััวเลข marginalแต่่น่่าจะเป็็นตััวเลขอััตราส่่วน
หรืือเปอร์์เซ็็นต์์ต่่อประชากร ซึ่่�งถ้้าคิิดดููแล้้วอาจ
ตกใจกัับตััวเลขอััตราการติิดเชื้้�อจากโควิิดของ
ประเทศเราไปมากกว่่านี้้�ก็็ได้้

(กรณีีบััตรหายให้้แนบใบแจ้้งความด้้วย)
4. ซองเปล่่าติิดแสตมป์์ พร้้อมจ่่าหน้้าซอง ชื่่�อ นามสกุุลและที่่�อยู่่�ของนัักศึึกษาให้้ชััดเจน
5. ค่่าธรรมเนีียมธนาณััติ จำ
ิ �นวน 
ำ
100 บาท สั่่�งจ่่าย
ในนามมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ปณ.รามคำำ�แหง
6. จััดส่่งคำำ�ขอฯ และเอกสารทางไปรษณีีย์์มาที่่�  
ฝ่่ายทะเบีียนประวััตินัิ กั ศึึกษา อาคาร สวป. ชั้้�น 2

มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำำ � แหง หัั วห มาก บางกะปิิ
กรุุงเทพฯ 10240
หากมีี ข้ ้ อ สงสัั ย สอบถามรายละเอีี ย ด
เพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่� ฝ่่ า ยทะเบีี ย นประวัั ติิ นัั ก ศึึ ก ษา
อาคาร สวป. ชั้้�น 2 หรืือทางโทรศััพท์์ที่่� 02-3108605

กองบรรณาธิการ

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สื่่�อสารการตลาด

กัับปััญญาประดิิษฐ์์ด้้วยภาษามนุุษย์์

(Natural Language Processing in Marketing Communication)
อาจารย์์ประหยััด เลวััน
ปััจจุุบันั พฤติิกรรมการบริิโภคของมนุุษย์์เปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว นัักการตลาด
ต้้องคอยติิดตามพฤติิกรรมของคนรุ่่�นใหม่่ นัักการตลาดยุุคดิจิิ ทัิ ลต้
ั อ้ งคอยพััฒนาการ
เข้้าใจลููกค้้าเพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� และเข้้าถึึงลููกค้้า คอยวิิเคราะห์์เทรนทางการตลาด
เพื่่�อสร้้างคอนเทนต์์ที่่�ดึึงดููดความสนใจของลููกค้้า การพััฒนาโปรแกรมที่่�คอยตอบ
คำำ�ถามลููกค้้าโดยอััตโนมััติทัิ นั ทีีและตลอดเวลา การค้้นหาสิินค้้าด้้วยเสีียง เบื้้�องหลััง
การสำำ�เร็็จของการทำำ�ตลาดในยุุคดิจิิ ทัิ ลนั้้
ั น� คืือ เทคโนโลยีีประมวลผลภาษาธรรมชาติิ
(Natural Language Processing: NLP) เป็็นการทำำ�ให้้คอมพิิวเตอร์์เข้้าใจภาษา
ที่่�มนุุษย์์ใช้้สื่่�อสารกัันบนเครืือข่่ายสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media Network)
เป็็ น ที่่� น่ ่ า แปลกใจว่่ า หลายท่่ า นอาจไม่่ ท ราบเลยว่่ า ได้้ สัั ม ผัั ส กัั บ เทคโนโลยีี
ภาษาธรรมชาติิในชีีวิติ ประจำำ�วันั มาแล้้ว โดยเฉพาะในแวดวงธุุรกิิจ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ใช้้การเข้้าใจภาษาที่่�มนุุษย์์สื่่�อสารมาทำำ�ความเข้้าใจกัับพฤติิกรรมของลููกค้้า เข้้าใจ
ถึึงความรู้้�สึึกและความต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้า เช่่น การเข้้าใจข้้อความที่่�ลููกค้้า
ส่่วนใหญ่่โพสต์์แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับสิินค้้าหรืือบริิการ การสั่่�งงานบนรถยนต์์
ผ่่านอเล็็กซ่่า (Alexa) หรืือสิิริิ (Siri) บนโทรศััพท์์ด้้วยเสีียง การคุุยโต้้ตอบ สอบถาม
ข้้อมููลสิินค้้าและบริิการผ่่านโปรแกรมแกรมที่่�เรีียกว่่า แชทบอท (Chat bot)
การค้้นหาข้้อมููลด้้วยเสีียง และการอ่่านป้้ายร้้านค้้า เมนููอาหารแล้้วแปลภาษาไทย
(ผ่่านกล้้อง) นัักการธุุรกิิจบููรณาการสื่่�อสารทางการตลาดกัับเทคโนโลยีีประมวลผล
ภาษาธรรมชาติิ เ พื่่� อ สร้้ า งกลยุุ ท ธ์์ ท างการตลาดดิิ จิิ ทัั ลที่่� เข้้ า ใจเข้้ า ถึึ ง ผู้้�บริิ โ ภค
มากกว่่าตััวผู้้�บริิโภคเองจะทราบ เพราะโดยธรรมชาติิของมนุุษย์์ชอบเรื่่�องที่่�ทำำ�ให้้
แปลกใจเนื่่�องจากสร้้างสีีสัันใหม่่กัับชีีวิิตในยุุคดิิจิิทััล

รููปที่่� 1 การบููรณาการเทคโนโลยีีกัับการตลาดในยุุคดิิจิิทััล (ภาพโดย Sujin.soman จาก
Pixabay คำำ�ค้้นที่่�ใช้้: AI & Digital Marketing)

รู้้จั� กั การประมวลผลภาษาธรรมชาติิ (Natural Language Processing: NLP)
เรีียกย่่อว่่า เอ็็นแอลพีี (NLP) เป็็นหนึ่่�งในเทคโนโลยีีปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ (Aritificial
Intelligence:AI) โดยเป้้าหมายของเอ็็นแอลพีี คืือ การทำำ�ให้้คอมพิิวเตอร์์เข้้าใจ
ภาษาของมนุุษย์์ เพื่่อ� ให้้เกิิดการสื่่อ� สารข้้อมููล รวมทั้้�งการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลความคิิดเห็็น
และความรู้้�สึึกออกมาได้้อย่่างเข้้าใจความหมายของภาษาที่่�มนุุษย์์สื่่�อสารกััน เช่่น
การวิิเคราะห์์ความรู้้�สึึกของมนุุษย์์ (Sentiment Analysis) ต่่อสิินค้้าและบริิการ
ขององค์์กร การใช้้สื่่�อสารกัับลููกค้้าผ่่านระบบแชทบอท (Chat bot) โดยไม่่ต้้องใช้้
มนุุษย์์ เป็็นต้้น ที่่�ผ่่านมาเวลาที่่�คอมพิิวเตอร์์ประมวลผล โปรแกรมจะถููกออกแบบ
ให้้เข้้าใจรหััสและตััวเลขที่่�มีคว
ี ามซัับซ้้อน ซึ่่ง� ไม่่ใช่่ภาษาที่่�เป็็นประโยคแบบที่่�มนุุษย์์
ใช้้กััน ดัังนั้้�นการใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ อย่่างเอ็็นแอลพีีเข้้ามาเป็็นตััวกลาง
ในการประมวลผลข้้อมููล และแสดงผลออกมาในรููปแบบการสื่่�อสารของมนุุษย์์
จะมีีส่ว่ นช่่วยให้้การทำำ�งานของผู้้�ใช้้งานหรืือลููกค้้าเป็็นไปได้้อย่่างราบรื่่น� ขึ้้น� และสามารถ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้กับั วงการธุุรกิิจและวงการอุุตสาหกรรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ประโยชน์์ของการใช้้ NLP ที่่�เรานำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
1. เครื่่�องมืือแปลภาษา บริิการแปลภาษาของกููเกิ้้ล� (Google Translate) ที่่�ทำ�ำ การ
แปลภาษาแล้้ว ยัังมีีเรื่่�องของการจััดเรีียงคำำ�ให้้สละสลวยเหมืือนกัับที่่�มนุุษย์์เขีียน
2. การปรัับแก้้ไวยากรณ์์ในประโยคที่่�ถููกต้้องบนโปรแกรมประมวลผลคำำ�
3. อััลกอริิทึมึ เข้้าใจภาษามนุุษย์์ เช่่น เบิิร์ท์ (BERT) ของกููเกิ้้ล� (Google) ด้้วยการ
จัับคำำ�สำำ�คััญ (Keyword) ของข้้อความ
4. การค้้นหาเอกสาร เช่่น บริิการกููเกิ้้ล� ดอก (Google Doc.) ที่่�รวดเร็็วและแม่่นยำำ�
5. การใช้้ค้้นหาด้้วยเสีียง (Voice Search) มีีการสื่่�อสารระหว่่างมนุุษย์์และระบบ
คอมพิิวเตอร์์ เช่่น สิิริิ (Siri) ของบริิษัทั แอปเปิ้้�ล โดยที่่�โปรแกรมจะมีีการโต้้ตอบกัับ
ผู้้�ใช้้งาน (ลููกค้้า) ได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิ

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
6. การสำำ�รวจและช่่วยมนุุษย์์วิเิ คราะห์์ความรู้้�สึกึ เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ในวงการธุุรกิิจและ
อุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีีเอ็็นแอลพีีช่่วยให้้คอมพิิวเตอร์์เข้้าใจมนุุษย์์ได้้ดีีขึ้้�นว่่า กำำ�ลัังถาม
อะไร? หรืือมองหาอะไร? อยู่่�ซึ่่�งในปััจจุุบััน เอ็็นแอลพีีมีีความซัับซ้้อนและเข้้าใจ
คำำ�ศัพั ท์์ได้้ดีขึ้้ี น� ทำำ�ให้้ผลการค้้นหาค้้นเจอง่่ายขึ้้น� และตอบโจทย์์กับั ลููกค้้ามากขึ้้น�
การประยุุกต์์ ใช้้งานเทคโนโลยีีเอ็็น แอลพีีกัับการตลาดดิิจิิทััล (NLP in
Digital Marketing)
มุุมมองของนัักธุุรกิิจ การทำำ�การตลาดออนไลน์์นั้้�นต้้องอาศััยเอ็็นแอลพีี ที่่�มีี
ส่่วนช่่วยให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดความเข้้าใจในสิ่่ง� ที่่�แบรนด์์ต้อ้ งการจะสื่่อ� สารออกไป
ทั้้�งในรููปแบบของคอนเทนต์์ การทำำ�โฆษณา หรืือการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการวััดผล
ทางการตลาด ตััวอย่่างเช่่น อะไรเป็็นแรงจููงใจที่่�ทำำ�กลุ่่�มเป้้าหมายคลิิกโฆษณา
สาเหตุุของการเกิิดยอดอััตราส่่วนของคนเข้้ามาเว็็บของสิินค้้าของเราอยู่่�แค่่หน้้าเดีียว
แล้้วปิดิ ไป (bounce rate) สิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งการแสดงบนหน้้าแลนด์์ดิ่่ง� เพจ (Landing Page
คืือ หน้้าเว็็บไซต์์ที่่�ต้้องการให้้ลููกค้้าคลิิกแล้้วไปยัังหน้้านั้้�น) คืืออะไร? สาเหตุุที่่�
ลููกค้้าไม่่ซื้้อ� สิินค้้า! หรืือออกจากหน้้าชำำ�ระสิินค้้าก่่อนจ่่ายเงิินจริิงเป็็นเพราะอะไร?
นอกจากนี้้� เอ็็นแอลพีีมีีส่่วนช่่วยนัักการตลาดในการใช้้คำำ�ค้้นหาด้้วยเสีียง (Voice
Search) เป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากอััลกอริิทึึมการแปลงสารจากคอมพิิวเตอร์์ให้้
กลายเป็็นภาษามนุุษย์์ ทำำ�ให้้เอ็็นแอลพีีเปรีียบเสมืือนผู้้�ปิิดทองหลัังพระ
เทคโนโลยีีเอ็็นแอลพีีส่ง่ เสริิมการตลาดดิิจิทัิ ลั อย่่างไร? (NLP can level up
Digital Marketing)
เอ็็นแอลพีีมีีส่่วนช่่วยทำำ�การตลาดออนไลน์์เพื่่�อให้้ลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายเกิิด
ความเข้้าใจในสิ่่�งที่่�แบรนด์์ต้้องการจะสื่่�อสารออกไป ทั้้�งในรููปแบบของคอนเทนต์์
การทำำ�โฆษณา หรืือการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการวััดผลทางการตลาด ตััวอย่่างเช่่น
1. การทำำ�ให้้ลููกค้้าเข้้าใจแบรนด์์สิินค้้า ไม่่ว่่าแบรนด์์ของคุุณจะไม่่ใช่่องค์์กรใหญ่่
หรืือเป็็นบริิษัทั สตาร์์ทอััพ (Start Up) ที่่�เพิ่่�งเริ่่ม� ต้้นทำำ�ธุรุ กิิจก็็สามารถนำำ�เทคโนโลยีี
มาใช้้กัับธุุรกิิจได้้ เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดการทำำ�การตลาดซึ่่�งแบรนด์์เอง
สามารถใช้้เทคโนโลยีีเอ็็นแอลพีีค้้นหารีีวิิว หรืือคำำ�ติิชมจากลููกค้้าที่่�ใช้้สิินค้้าและ
บริิการได้้บนโลกออนไลน์์ ระบบเอ็็นแอลพีีจะช่่วยวิิเคราะห์์บทความที่่�มีีเนื้้�อหา
เกี่่ย� วข้้องกัับแบรนด์์ ทำำ�ให้้คุณ
ุ ทราบว่่า ลููกค้้าหรืือคนบนโลกออนไลน์์มีคว
ี ามคิิดเห็็น
อย่่างไร? กัับแบรนด์์คุุณ โดยข้้อความจากลููกค้้าทั้้�งในเชิิงบวกและเชิิงลบที่่�อยู่่�บน
แพลตฟอร์์มทวิิทเตอร์์ (Twitter) และสื่่อ� สัังคมออนไลน์์อื่น่� ที่่�สามารถใช้้เครื่่อ� งมืือ
ในการเก็็บข้้อมููล เพื่่�อค้้นหารีีวิวิ ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ได้้
2. สร้้างโปรแกรมแชทบอท (Chat bot) เพื่่�อบริิการลููกค้้า ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการ
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องนั่่�งตอบคำำ�ถามลููกค้้าแบบ 24 ชั่่�วโมงอีีกต่่อไป เพีียงแค่่ติิดตั้้�งระบบ
แชทบอท เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้เข้้าไปสอบถามรายละเอีียดเบื้้�องต้้น และช่่วยให้้ลููกค้้า
ไม่่ต้อ้ งเสีียเวลารอนาน นอกจากนี้้� นัักธุุรกิิจจะลงทุุนกัับระบบแชทบอทเพีียงครั้้�งเดีียว
ก็็สามารถใช้้ในการทำำ�ธุรุ กิิจระยะยาวได้้ ไม่่ต้อ้ งเสีียงบประมาณในการจ้้างพนัักงาน
จะเห็็ น ว่่าการใช้้ แชทบอทสามารถตอบสนองความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ได้้
หลากหลายประการ
3. สามารถวิิเคราะห์์เทรนด์์ การใช้้งานที่่�จะมาถึึงในอนาคต หลายท่่านอาจเคย
ใช้้เครื่่�องมืือในการรวบรวมข่่าวสาร (ฟีีด RSS*) เพื่่�อค้้นหาข้้อมููลทั่่�วไปที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสิินค้้าและบริิการจากแบรนด์์แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่่ง� เอ็็นแอลพีีมีวิี ธีิ กี ารรวบรวม
ข้้อมููลเพื่่�อมาสรุุปประเด็็นหลัักได้้เช่่นเดีียวกััน แถมยัังสามารถทำำ�ได้้แบบแยกส่่วน
เพื่่อ� ให้้ง่า่ ยต่่อการจััดประเภทอีีกด้้วย (RSS* ย่่อมาจาก Really Simple Syndication
เป็็นข้้อมููลที่่�อยู่่�ในรููปแบบเอ็็กซ์์เอ็็มแอล (XML) สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อการกระจาย
ข่่าวทางเว็็บไซต์์ ซึ่่�ง RSS ช่่วยให้้เรารัับข่่าวสารจากเว็็บไซต์์ ที่่�คอยให้้บริิการ
ข้้อมููลได้้เร็็วขึ้้�น)
4. การสร้้างข้้อความโฆษณาสำำ�หรัับสิินค้้าและบริิการ คอมพิิวเตอร์์สามารถ
สร้้างคอนเทนต์์ได้้เหมืือนที่่�มนุุษย์์เขีียนออกมา เมื่่�อเทคโนโลยีีเอ็็นแอลพีีสามารถ
สร้้างข้้อความโฆษณา (Copywriting) ออกมาเพื่่�อใช้้เป็็นคำำ�อธิิบายและแนะนำำ�
สิินค้้าบนหน้้าเว็็บไซต์์ ซึ่่�งแบรนด์์ขนาดใหญ่่อย่่าง อาลีีบาบา (Alibaba) ก็็มีีระบบ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ในการเขีียนคอนเทนต์์อธิิบาย
(อ่่านต่่อหน้้า 8)
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กิิจกรรมคณะวิิทยาศาสตร์์

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เอก แสงวิิเชีียร
เป็็นประธานในการประชุุมคณะทำำ�งานโครงการ
อนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืชอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
- มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง (อพ.สธ.-ม.ร.) ในการ
ประชุุมภายใน ครั้้�งที่่� 1/2564 ณ ห้้องประชุุมหน่่วย
วิิจััยไลเคน ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เมื่่�อวัันที่่� 7 กรกฎาคม
2564 โดยสาระการประชุุมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ การพิิจารณา
นโยบายและแนวทางการทำำ�งานที่่�ผ่า่ นมา ตลอดจน
การวางแผนปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีงี บประมาณ 25662569 เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับพัันธกิิจของมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง และแผนแม่่บท อพ.สธ.-ม.ร. ระยะ 5
ปีีที่่� 7 ต่่อไป พร้้อมทั้้�งพิิจารณาอุุปสรรคและปััญหา
การทำำ�งานของคณะนัักวิิจััยโครงการ อพ.สธ.-ม.ร.
ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งผลการพิิจารณาต่่างๆ จะนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ให้้เป็็นรููปธรรม ตลอดจนติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
และนำำ�มาเสนอในการประชุุมครั้้�งต่่อไป

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัั ก ดิ์์� ยีี มิิน
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
และผู้้�แทนประเทศไทยในส่่วน Scientific Advisory
Committee ของศููนย์์อาเซีียนว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB)
เข้้าร่่วมประชุุมวิิชาการ Third ASEAN Conference
on Biodiversity “Towards 2050 : Living in
Harmony with Nature” ซึ่่�งเป็็นการประชุุมผ่่าน
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้้วยโปรแกรม Zoom Meeting
เมื่่�อวัันที่่� 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่่�งดำำ�เนิินงานโดย
ASEAN Centre for Biodiversity ร่่วมกัับ Ministry
of Energy and Natural Resources of Malaysia
ประเทศมาเลเซีีย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้การ
ทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างประเทศสมาชิิกอาเซีียน และ
หน่่วยงานของรััฐ องค์์กรระดัับภููมิิภาคและองค์์กร
ระหว่่างประเทศ ในการอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพอย่่างยั่่ง� ยืืน รวมถึึงการแบ่่งปัันผลประโยชน์์
จากการใช้้ความหลากหลายทางชีีวภาพในภููมิิภาค
อย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม

รองศาสตราจารย์์ ร สิิ ต า โอสถานนท์์
ประธานกรรมการฝ่่ายดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ในเชิิงพาณิิชย์์ เป็็น
ประธานในการประชุุมคณะกรรมการฝ่่ายดำำ�เนิินงาน
และประธานคณะกรรมการฝ่่ายต่่าง ๆ ของโครงการฯ
ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2564 ซึ่่ง� เป็็น
การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้้วยโปรแกรม
Zoom Meeting โดยโครงการดัังกล่่าว ได้้ผ่่าน
ความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม ก.บ.ม.ร. เมื่่�อวัันที่่� 28
เมษายน 2564 สำำ�หรัับการประชุุมในครั้้�งนี้้� คณะ
กรรมการได้้ร่ว่ มกัันพิิจารณาร่่างแผนการดำำ�เนิินงาน
ของโครงการฯ ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2564 เช่่น การ
ระดมความคิิดเห็็นจากคณะกรรมการฯ การออกแบบ
โลโก้้ ฉลากและบรรจุุภััณฑ์์ เป็็นต้้น โดยผลิิตภััณฑ์์
ที่่�คณะวิิทยาศาสตร์์สนใจพััฒนา ได้้แก่่ สบู่่�เหลวสบู่่�ก้้อนสมุุนไพร น้ำำ�มั
� นั ว่่านสรรพยา แป้้งประสะผิิว
ภายนอก เมล็็ดกาแฟคั่่�ว ซึ่่�งผลการพิิจารณาต่่าง ๆ
จะนำำ�ไปปฏิิบััติิให้้เป็็นรููปธรรม จะมีีการติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานและนำำ�มาเสนอในการประชุุมครั้้�งต่่อไป

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมิิน
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
เข้้าร่่วมการประชุุมและนำำ�เสนอผลงานทางวิิชาการ
ในงานประชุุม The 11th MARE People and the
Sea Virtual Conference ในหััวข้้อ Limits to
Blue Growth? เมื่่อ� วัันที่่� 28 มิิถุนุ ายน - 2 กรกฎาคม
2564 ซึ่่ง� จััดโดย Center for Maritime Research
(MARE) จากกรุุงอััมสเตอร์์ดัมั ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมมากกว่่า 600 คน จาก 75
ประเทศ ซึ่่ง� ผลงานที่่�นำ�ำ เสนอได้้รับั การสนัับสนุุนจาก
Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada คืือ โครงการ DFM (Dried
Fish Matters) (นำำ�โดย University of Manitoba)
และ The V2V (Vulnerability to Viability) Global
Partnership (นำำ�โดย University of Waterloo)
เพื่่อ� สนัับสนุุนงานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับผลิิตภััณฑ์์ประมงและ
การประมงพื้้�นบ้้าน

คณะผู้จดั ท�ำข่าวรามค�ำแหงออนไลน์

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมิิน
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง และนายกสมาคมวิิทยาศาสตร์์ทางทะเลแห่่งประเทศไทย ได้้รัับเชิิญเข้้า
ร่่วมประชุุม Inception Workshop of the UNEP/GEF
Implementing the Strategic Action Programme
for the South China Sea and Gulf of Thailand
(SCS SAP Project) เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564
ซึ่่ง� เป็็นการประชุุมผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้ว้ ยโปรแกรม
Zoom Meeting สำำ�หรัับโครงการดัังกล่่าวเป็็น
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ 6 ประเทศ ได้้แก่่
กััมพููชา จีีน อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ เวีียดนาม และ
ไทย โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมาย
การดำำ � เนิิ น งานตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารเชิิ ง กลยุุ ท ธ์์
สำำ�หรัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมทางทะเลและชายฝั่่�ง
ในทะเลจีีนใต้้และอ่่าวไทย ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการโดย โครงการ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ (อัังกฤษ: United
Nations Environment Programme หรืือ UNEP)
และได้้ รัั บ งบประมาณสนัั บ สนุุ น จาก กองทุุ น
สิ่่�งแวดล้้อมโลก (Global Environment Facility
หรืือ GEF)

	คณาจารย์์ และนัั ก วิิ จัั ย กลุ่่�มวิิ จัั ย ความ
หลากหลายทางชีีวภาพในทะเล (Marine Biodiversity
Research Group: MBRG) ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะ
วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เข้้าร่่วมประชุุม
และนำำ�เสนอผลงานการวิิจััย เรื่่�อง Distribution
and abundance of larval fish from underwater
pinnacles in the Eastern Gulf of Thailand
ในการประชุุมวิิชาการ 44th Annual Larval Fish
Conference เมื่่�อวัันที่่� 24 – 26 มิิถุุนายน 2564
ณ University of Connecticut ประเทศสหรััฐ
อเมริิกา โดยเป็็นการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
ระบบ online ซึ่่� งการประชุุ มฯ ดำำ �เนิิ นการโดย
Early Life History Section, American
Fisheries Society (AFS)

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บรรณาธิการผู้ชว่ ย     รศ.วาริศา  พลายบัว อาจารย์อภิสทิ ธิ  ์ ศุภกิจเจริญ     นางปุญญิสา  อรพินท์     น.ส.กุลศิ รา  เจริญสุข
บรรณาธิการ
ผศ.ลีนา  ลิม่ อภิชาต                                        กองบรรณาธิิการ      น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล      น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ นายสุุภะชััย อวนศรีี
ผู้ประสานงานข้อมูลสารสนเทศ    นางรัชนี  โคตรพรหม                       ช่างภาพ
     นายภาณุพงศ์  พิงไธสง           
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจัดหน้า     นายสัณฐิต  ิ เทศสีแดง     นายสยุมพล  ศรพรหม     

๘

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๑๖)

ผลการประชุุมสภามหาวิิทยาลััย
      การประชุุมสภามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ครั้้�งที่่� 9/2564 เมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีี
นายสงวน ตีียะไพบููลย์์สิิน  อุุปนายกสภามหาวิิทยาลััย เป็็นประธาน มีีผลการประชุุมที่่�น่่าสนใจ ดัังนี้้�
1. แต่่งตั้้�งผู้้�รัักษาราชการแทนคณบดีีและรองคณบดีีคณะนิิติิศาสตร์์
      ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.อาจรณ เชษฐสุุมน รองอธิิการบดีีฝ่า่ ย
วิิชาการและวิิจััย กรรมการสภามหาวิิทยาลััย รัักษาราชการแทนคณบดีีคณะนิิติิศาสตร์์ พร้้อมแต่่งตั้้�ง
รองคณบดีีคณะนิิติิศาสตร์์ ฝ่่ายต่่างๆ ดัังนี้้�
1. รองศาสตราจารย์์พัชั รดา  เอื้้�อวรรณกิิจ
รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิทธิิภาคย์์ ภูริู ิสิินสิิทธิ์์�
รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการและวิิจััย
3. อาจารย์์สััจจวััตน์์ เรืืองกาญจน์์กุุล
รองคณบดีีฝ่่ายนโยบายและแผน
4. อาจารย์์กิิตติิยา  พฤกษารุ่่�งเรืือง
รองคณบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา
5. อาจารย์์ภาณุุ  ตติิยะวรนัันท์์
รองคณบดีีฝ่่ายสวััสดิิการ
      ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 กรกฎาคม 2564 เป็็นต้้นไป 
2. แต่่งตั้้�งรองคณบดีีคณะสื่่�อสารมวลชน
      ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� อาจารย์์ ดร.ภาณุุฤทธิ์์� สารสมบััติิ ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งรองคณบดีี
ฝ่่ายนโยบายและแผน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 กรกฎาคม 2564 เป็็นต้้นไป
3. แต่่งตั้้�งกรรมการประจำำ�คณะรััฐศาสตร์์
      ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภัทั รา อำำ�นวยสวััสดิ์์� เป็็นกรรมการ
ประจำำ�คณะรััฐศาสตร์์ แทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 กรกฎาคม 2564 เป็็นต้้นไป 
4. เปลี่่�ยนแปลงและแต่่งตั้้�งกรรมการประจำำ�บััณฑิิตวิิทยาลััย (เพิ่่�มเติิม)
      ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ใิ ห้้เปลี่่�ยนแปลงและแต่่งตั้้ง� กรรมการประจำำ�บัณ
ั ฑิิตวิทิ ยาลััย(เพิ่่�มเติิม) ดัังนี้้�
จากเดิิม ลำำ�ดัับที่่� 2 รองคณบดีีฝ่่ายนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
เปลี่่�ยนแปลงเป็็น    ลำำ�ดัับที่่� 2 รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร รองประธานกรรมการ
จากเดิิม เพิ่่�มเติิมคืือ ลำำ�ดัับที่่� 13 นายสาโรจน์์  นาคจูู กรรมการ
      ทั้้�งนี้้�  ตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 กรกฎาคม 2564 เป็็นต้้นไป

คณะมนุุษยศาสตร์์ เปิิดรัับป.ตรีี
(ภาคพิิเศษ) สาขาวิิชาวััฒนธรรม
เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

      คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
เปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาตรีี โครงการ
ศึึ ก ษาภาคพิิ เ ศษหลัั ก สูู ต รศิิ ล ปศาสตรบัั ณ ฑิิ ต 
สาขาวิิชาวััฒนธรรมเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว รุ่่�นที่่� 14
เรีียนระบบ Block Course ในวัันเสาร์์ - วัันอาทิิตย์์
และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์ (จบหลัักสููตรภายใน 3 ปีี
8 ภาคการศึึกษา) สอนโดยอาจารย์์พิเิ ศษผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับชาติิ อาทิิ ศ.ดร.ม.ร.ว. สุุริิยวุุฒิิ
สุุขสวััสดิ์์� และอาจารย์์ประสาท ทองอร่่าม (ครููมืดื )
รวมทั้้�งมีีการออกภาคสนามได้้ดูงู านจากสถานที่่�จริิง
สำำ�หรับั ค่่าใช้้จ่า่ ยภาคการศึึกษาปกติิ 22,000 บาท
และภาคฤดููร้อ้ น 12,000 บาท (ไม่่รวมภาคสนาม)
      ผู้้�สนใจสมััครด้้วยตนเองได้้ตั้้�งแต่่บััดนี้้� - 30
กัันยายน 2564 ที่่�สำำ�นัักงานโครงการฯ อาคาร 1
ชั้้น 
� 1 คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมโทร 097-164-5651
หรืือที่่� Facebook : โครงการพิิเศษ หลัักสููตรวััฒนธรรม
เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
รัับนัักศึึกษาใหม่่

      คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
เปิิดรัับสมััครผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษา
เข้้ า ศึึ ก ษาต่่ อ ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี ภาคปกติิ  ป ระจำำ �
ภาคเรีียนที่่� 1/2564 ใน 3 สาขาวิิชา ได้้แก่่ สาขาวิิชา
ดนตรีีสากล สาขาวิิชานาฏกรรมไทย และสาขาวิิชา
ดนตรีีไทย โดยเปิิดรัับสมััครออนไลน์์ตั้้�งแต่่บััดนี้้� 22 สิิงหาคม 2564
      ผู้้�สมััครกรอกรายละเอีียดผ่่านทาง https://
forms.gle/GdrTLHjyCLnz7AkQ8 และแนบหลัักฐาน
การสมัั ค ร ประกอบด้้ ว ย สำำ � เนาบัั ต รประชาชน 
สำำ � เนาทะเบีี ย นบ้้ า น สำำ � เนาใบแสดงผลการเรีี ย น 
(Transcript) ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในระดัับมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 6 หรืือเทีียบเท่่า ใบสมััครและใบขึ้้�นทะเบีียน
นัักศึึกษา (ดาวน์์โหลดที่่�https://cutt.ly/BmzkYaz)
ระเบีียนประวััติินัักศึึกษา (ม.ร.25) (ดาวน์์โหลดที่่�
https://cutt.ly/wmzkOor) และแบบแสดงความ
ยิินยอมในการเก็็บ ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ดาวน์์โหลดที่่� https://cutt.ly/omzkAxI) รวมทั้้�ง
ต้้องส่่งหลัักฐานการชำำ�ระค่่าสมััครจำำ�นวน 600 บาท
โดยสามารถชำำ�ระผ่่านช่่องทางการโอนเงิินมาที่่� ชื่่อ� บััญชีี:
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มร. เลขที่่�บััญชีี: 020-142705-001 ธนาคารออมสิิน สาขา: รามคำำ�แหง
      ทั้้� ง นี้้� ระบบจะส่่ ง ข้้ อ มูู ล การสมัั ค รไปยัั ง ที่่� อ ยู่่� 
e-Mail ของผู้้�สมััคร เพื่่�อให้้ตรวจสอบความถููกต้้อง
และเมื่่�อชำำ�ระค่่าสมััครเรีียบร้้อย คณะจะส่่งใบสมััคร
ตััวจริิงและเอกสารอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ผู้้�สมััครทาง
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รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์บนเว็็บไซต์์ ทำำ�ให้้ประหยััดเวลา
และแรงงานมนุุษย์์เขีียนคำำ�โฆษณาทีีละหลายร้้อยหน้้า
อีีกด้้วย
5. การใช้้คำำ�ค้้นหาด้้วยเสีียง  เทคโนโลยีีการค้้นหา
ด้้วยเสีียง (Voice Search) ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีเอ็็นแอลพีี
เข้้ามาช่่วยให้้เกิิดประโยชน์์ ปีี 2020 ที่่�ผ่า่ นมา ผู้้�บริิโภค
ชาวอเมริิกัันมีีลำำ�โพงอััจฉริิยะติิดบ้้านเอาไว้้มากกว่่า
ร้้อยละ 75 โดยผู้้�ใช้้งานลำำ�โพงอััจฉริิยะได้้ใช้้ประโยชน์์
เพื่่�อค้้นหาด้้วยเสีียง เช่่น การถามพยากรณ์์อากาศ 
การสอบถามเส้้นทางจราจร ถืือได้้ว่่า แบรนด์์ที่่�ผลิิต
ลำำ�โพงอััจฉริิยะออกมาประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างมาก
นอกจากนี้้� เ น็็ ต ฟลิิ ก (Netflix) ยัั ง ได้้ โ ปรโมตซีี รีี ส์ ์
“Stranger things” ภาค 2 จากการใช้้เทคโนโลยีี เมื่่อ� มีี
ผู้้�ใช้้กููเกิ้้�ลโฮม (Google Home) ใช้้คำำ�ค้้นหา “chat”
with the character Dustin เพื่่�อเพิ่่�มความบัันเทิิง
ให้้กัับผู้้�ชมอีีกด้้วย
สรุุป
การประมวลผลภาษาธรรมชาติิ (Natural Language
Processing:NLP) เป็็นเทคโนโลยีีที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน โดยภาคธุุรกิิจได้้นำำ�มาปรัับใช้้ได้้อย่่าง
เป็็นธรรมชาติิ ซึ่่�งตอบสนองความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐาน
ของผู้้�บริิโภคอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ หากนัักการตลาด
ยุุคดิิจิิทััลเข้้าใจพฤติิกรรมและความสนใจของกลุ่่�ม
เป้้าหมายได้้อย่่างลึึกซึ้้ง� โดยใช้้เอ็็นแอลพีีมาเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ตอบโจทย์์ลููกค้้าได้้ ซึ่่�งประโยชน์์ที่่�เอ็็นแอลพีีสามารถ
นำำ�ไปใช้้ในด้้านการตลาดดิิจิิทััล (Digital Marketing)
การสื่่อ� สารการตลาด (Marketing Communication)
และด้้านอื่่�นนั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจถึึงความต้้องการ
ของลููกค้้า แล้้วนำ�ำ มาสร้้างโปรแกรมแชทบอท (Chatbot)
ใช้้รวบรวมข้้อมููลที่่�แบรนด์์ต้้องการได้้อย่่างรวดเร็็ว 
สามารถสร้้างคอนเทนต์์ หรืือข้้อความสำำ�หรัับโฆษณา
สิินค้้าและบริิการ (Copywriting) บนโลกออนไลน์์ได้้
พร้้อมกัับใช้้กัับเทคโนโลยีีค้้นหาด้้วยเสีียงพููด (Voice
Search) ที่่�เป็็นภาษาธรรมชาติิของมนุุษย์์ ช่่วยพััฒนา
และส่่งเสริิมศัักยภาพการทำำ�ธุุรกิิจในยุุคดิิจิทัิ ลั เทคโนโลยีี
เอ็็นแอลพีีจึงึ เป็็นเทคโนโลยีีที่่น่� า่ จัับตามองในยุุคปััจจุุบัน 
ั
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