
  ตามที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนด
การสอบไล่ภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา 2562 ส่วนกลาง 
ระหว ่ า ง วันที่  13 -20  พฤษภาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมากและ
วิทยาเขตบางนา) นั้น           (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ เลือ่นสอบไล่
ภาคฤดูร้อน/2562 
(ส่วนกลาง) เป็นวันที ่

10-17 มิถุนายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาค1/63

ม.รามฯ เปิดกลุ่ม Facebook “รามค�าแหงฝากร้าน” เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วงโควิด-19                                                                     มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป ิดกลุ ่ม Facebook 
“รามค�าแหงฝากร้าน” สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและนักศึกษารามค�าแหง พร้อมเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วง
สถานการณ์โควิด-19 และฝากธุรกิจ ร้านค้าของตนเองที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งซื้อขายและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 คุณสมบัติสมาชิก ต้องเป็นบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 กติกาเข้าการเข้ากลุ่ม 1) ให้ทุกคนที่จะโพสต์ แนะน�าตัว โดยบอกช่ือ คณะ รหัสนักศึกษา (2 ตัวแรก) ก่อนจะน�า
เสนอตัวเองและของที่ขาย และ2) ผู้ที่โพสต์ขายของ อนุญาตให้เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร      (อ่านต่อหน้า 2)  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประจ�าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 2) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 4) สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรวิศวกรรมควบคุมได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร 
(ส�าเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบเพื่อรับใบ กว. ได้)                                     (อ่านต่อหน้า 2) 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม ่
บัดนี้-5 มิ.ย.63 คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรทัศนมาตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จ�านวน 
238 หน่วยกิต บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2563  
       คุณสมบัติของผู ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในหลกัสตูร

มธัยมศกึษาตอนปลายของกระทรวงศกึษาธกิาร
ทีเ่น้นโปรแกรมวิทยาศาสตร์ และมผีลการเรยีน
เฉลีย่ตลอดหลกัสตูร GPAX (6 เทอมการศึกษา) 
ไม่น้อยกว่า 2.75             (อ่านต่อหน้า 2) 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๓

ข่าวรามค�าแหงข่าวรามค�าแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บรรยายภาคฤดูร้อน/2562
ผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง

www.cyberclassroom.ru.ac.th

www.m-learning.ru.ac.th

คลิก
Click

คลิก
Click

สัมภาษณ์รายการ 
Big Story  ผู้ช่ว ย ศ าสต ร า จ า ร ย์ ด ร . บุ ญช าล 

ทองประยรู ผูอ้�านวยการสถาบนัการศึกษานานาชาติ 
รกัษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
ให้สมัภาษณ์รายการ Big Story เรือ่งใหญ่ Thai PBS 
ทางสถานโีทรทศัน์ Thai PBS เกีย่วกบั “การเรยีน-
การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2563 ณ ห้องท�างานอธกิารบด ีชัน้ 2 อาคาร
วทิยบรกิารและบรหิาร ทัง้นีท้างรายการได้ไปเยีย่มชม
เทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส�านัก
เทคโนโลยีการศึกษา และสถาบันคอมพิวเตอร์ด้วย

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ ์
ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
ท่ีผ่านมา นั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้ว่า
การรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่ (คนที ่19) เม่ือวนัที ่16 เมษายน 2563 
โดยผู้ว่าการรถไฟฯคนใหม่จะเริ่มงานวันแรก ในวันที่ 24 เมษายน 2563
                                                               (อ่านต่อหน้า 2)  

ครม.แต่งตั้งศิษย์เก่าม.รามฯ
เป็น “ผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย”

 ตามที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนด
การสอบไล่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ส่วนภมิูภาค (ช่วงที ่1) ระหว่างวนัท่ี 14-15 มนีาคม 
2563 และ(ช่วงที ่2) ระหว่างวันที ่21-22 มนีาคม 
2563 ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 41 ศูนย์สอบ นั้น 
เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปิด
สถานศึกษาในสังกัดและในก�ากับของกระทรวง-
ศกึษาธกิารปิดเรยีนด้วยเหตพุเิศษจากสถานการณ์
การแพร่ร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)                          (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ ก�าหนดสอบไล่ 
ภาค 2/62 ส่วนภูมิภาค 

(ช่วงท่ี2) 6-7 มิ.ย.นี้

http://cyberclassroom.ru.ac.th/
http://www.m-learning.ru.ac.th/


ม.รามฯ เปิดกลุ่ม Facebook  (ต่อจากหน้า 1)

เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีม่กีารแพร่ระบาด

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล รวมทัง้หลายพืน้ทีใ่นต่างจังหวัด ท�าให้มี

จ�านวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น

  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จึงเลือ่นการสอบไล่ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2562 

(ส่วนกลาง) จากเดมิวนัที ่13-20 พฤษภาคม 2563 

เป็นวันที่ 10-17 มิถุนายน 2563 โดยวิชาที่สอบ 

วัน-เวลาและคาบสอบคงเดิม ตามตารางดังนี้

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2563

   วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2563

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2563

    วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2563

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2563

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2563

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2563

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

เลื่อนเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563

   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่าย

ลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่  (ต่อจากหน้า 1)

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓๒

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงเลื่อน

การสอบไล่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ส่วนภูมิภาค (ช่วงที่ 2) จากเดิมวันที่ 21-22 

มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 

 สอบถามรายละเอี ยด เพิ่ ม เติม ได ้ที่ 

สาขาวิทยบรกิารฯทีส่งักัด หรอืฝ่ายลงทะเบยีนเรยีน

และจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

ม.รามฯ ก�าหนดสอบไล่ ส่วนภมูภิาค 

                                   (ต่อจากหน้า 1)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ    (ต่อจากหน้า 1)

เปิดการเรียนการสอนทั้งในเวลาราชการ และ
นอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา18.00 - 
21.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์เต็มวัน)
 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้– 26 พฤษภาคม 
2563 ทาง Online โดยพิมพ์ใบสมัครผ่านทาง 
www.eng.ru.ac.th และส่งเอกสารมาทาง 
e-Mail: tanawanb.eng@ru.ac.th หรือสมัคร
ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารมาที่ 282 คณะวิศว-
กรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 สอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิโทร. 091-093-0451 หรอื 02-310-8570-1 
ต่อ 233

คณะทัศนมาตรศาสตร์ฯ    (ต่อจากหน้า 1)

หรือเป็นผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทาง
การแพทย์ เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขา
วชิาเทคนคิการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรี
สาขาอืน่ทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าเกีย่วข้อง 
และต ้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีคะแนนที่สถาบัน
การทดสอบแห่งชาติ (สทศ.) โดยคะแนนที่สอบ
ต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี ของวันที่สมัคร ดังนี้    
1) ผลคะแนนการทดสอบ O-NET (ถ้ามี) และ
ผลการทดสอบวชิาความถนดัทัว่ไป (GAT) และ/หรือ 
ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT2) (ถ้ามี) และ/หรือ ผลการสอบวิชาสามัญ 
9 วิชา
  หลักฐานการสมัคร  ประกอบด ้ วย 
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และ
ตดิรปูถ่ายขนาด 2 นิว้ 1 รปู 2) รปูถ่ายขนาด 2 นิว้ 
1 รูป 3) หลักฐานของผู้สมัคร (ต้องลงนามรับรอง
ส�าเนาถกูต้องทกุฉบบั) ส�าเนาใบแสดงผลการศกึษา 
(Transcript) 3 ฉบบั ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 
3 ฉบับ ส�าเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ ส�าเนาใบ-
เปลีย่นชือ่-สกลุ (เฉพาะกรณทีีช่ื่อ-สกลุ ในหลกัฐาน
ไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ และใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 
ทั้งน้ีกรณีผู้ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบ-
รายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบตัร 
(Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจาก
ส�านักทดสอบทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการด้วย 
  ผู ้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่
www.opto.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน
2563 หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 
พฤษภาคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดค�าชีแ้จง
การสมคัรทางไปรษณย์ีได้ทางเวบ็ไซต์ ประกาศรายช่ือ
ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบจิตวิทยาและสัมภาษณ์ ในวันที่ 
10 มิถุนายน 2563 และท�าการสอบสัมภาษณ์ 
ทดสอบจิตวิทยาและทดสอบการมองเห็น ในวันท่ี 
12 มิถุนายน 2563
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ ส�านักงานเลขานุการฯ ช้ัน 2
อาคารสโุขทัย โทร. 02-310-8906, 064-961-9051 
และ 083-082-6098 หรอืที ่www.opto.ru.ac.th
e-Mail : optow@.ru.ac.th

 ส�าหรับ นายนิรุฒ มณีพันธ ์จบการศึกษา
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จบเนติบัณฑิตไทย และ
ปรญิญาโททางด้านกฎหมายจาก Howard University
Washington D.C. USA และ Temple University
Philadelphia USA อกีทัง้เป็นอาจารย์สอนกฎหมาย
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย
 ทัง้น้ีก่อนจะเข้ารบัต�าแหน่งผูว่้าการรถไฟฯ 
เคยด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ผูบ้รหิารสายงานก�ากบักฎเกณฑ์และกฎหมายและ
เลขานุการธนาคารกรงุไทย และเคยเป็นรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและก�ากับ
กจิกรรมองค์กร บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)
  มหาวิทยาลยัรามค�าแหง ขอแสดงความยนิดี
กับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ท่ีประสบความส�าเร็จ
ในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
และประกอบคุณงามความดีให้แก่บ้านเมือง

ครม. แต่งตั้งศิษย์เก่าม.รามฯ (ต่อจากหน้า 1)

โลกส่วนตวัในโทรศพัท์มอืถอื การสร้างความเกลยีดชงั

ผ่านสื่อออนไลน์ หรือการพรางตนผ่านเฟซบุ ๊ก 

โดยใช้นามแฝงไม่ใช้รูปจริงของตน หรือรูปจริง

แต่ผ่านการใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพจนสวยงาม

เกนิจรงิ ผูเ้ขียนสามารถใช้มมุมอง และน�า้เสยีงแบบ

“หยิกแกมหยอก” ในการน�าเสนอเนื้อหาบทกวี

ในประเด็นต่างๆ ที่เรารับรู้กันอยู่ในสังคมออนไลน์ 

ให้กลายเป็นบทกวีที่มีสีสัน ชวนคิด - ชวนติดตาม

ผ่านลลีาภาษาทีง่่ายแต่งดงาม มีชัน้เชงิทางวรรณศลิป์

สอดคล้องกับเน้ือหาที่ยิ่งพินิจพิจารณาก็จะยิ่งเห็น

ความคมคายที่ซ่อนไว้ในความเรียบง่ายนั้น

 การตัดสนิว่าเล่มใดจากกวนีพินธ์ทัง้ 8 เล่ม

ทีผ่่านเข้ารอบสดุท้ายนี ้จะได้รบัรางวลัวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซยีน (ซไีรต์) ประจ�าปี 2562

จะประกาศผลได้ประมาณปลายเดอืนพฤษภาคมนี้

ทดลองอ่านทัง้ 8 เล่มไปพร้อม ๆ กบัคณะกรรมการ

รอบตัดสิน เพื่อส่งแรงใจให้กับเล่มโปรดของคุณว่า

จะได้รับรางวัลหรือไม่

ชวนอ่านกวีนิพนธ์ฯ     (ต่อจากหน้า 5) 

โดยสามารถเป็นร้านค้าของตนเอง กิจการพ่อ-แม่

หรือกิจการของทางบ้านก่อน

 ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้เรียนหรือจบการศึกษาจาก

ม.รามค�าแหง สามารถเข้ากลุม่มาเพือ่ซ้ือสนิค้าต่างๆ ได้

และงดแสดงความคิดเหน็ท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้ง

งดใช้ค�าหยาบคาย ดูถูก ดราม่า งดพูดการเมือง 

ศาสนาในกลุ่มนี ้รวมทัง้ห้ามโพสต์ขายของผดิกฎหมาย

สนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิ สตัว์ทกุชนิด เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

และขายชทีราม และหากสมาชกิท่านใดท�าผดิกตกิา

ขออนุญาตลบออกทันที ถ้าท�าผิดกติกาหลายครั้ง

ขออนุญาตบล็อกท่านออกจากกลุ่มทันที

http://www.eng.ru.ac.th และ
mailto:tanawanb.eng@ru.ac.th
http://www.opto.ru.ac.th
http://www.opto.ru.ac.th


ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๓

 แวบแรกที่อ่านช่ือตอน(ซึ่งเพิ่งตั้งเองสด ๆ 
ร้อน ๆ) ก็นกึถึงเพลงทีค่นชอบเอามาร้องเวลาประกวด
อยู ่เพลงหนึ่งที่มีเนื้อร ้องว่า “ สาบสิบลิขิตฟ้า 
เจด็สบิต้องฝ่าฟัน ต้องสู ้ต้องสู ้จงึจะชนะ....” พอมา
นั่งใคร่ครวญดูว่าท�าไมถึงแวบขึ้นมาได้ ก็น่าจะเป็น
เพราะตัวเอง(อายุ)เจ็ดสิบต้องฝ่าฟันนั่นเอง แต่คง
ไม่ต้อง “สู้”กับใครเพราะที่จริงจะต้อง “กู้”ตาม
ชื่อตอนมากกว่า แล้วก็ไม่ต้องกู้เองด้วย เพราะ
รัฐบาลท่านจะกู ้ ให ้อยู่แล ้ว เรามีหน ้าที่ ใช ้หนี้
(ด้วยการจ่ายภาษี)ไปเท่านั้น 
 อันที่จริงการที่รัฐบาลกู้เงินมาใช้จ่ายนั้น
เป็นเรื่องปกติของมาตรการทางการคลังที่ใช้กัน
มานานหลายชั่วอายุคนแล้ว ไม่ใช่จะเพิ่งมากู้กันใน
รัฐบาลนี้แต่อย่างใด จุดมุ่งหมายที่ผมเขียนจึงจะ
บอกว่าอย่าไปปรวิติกกนัให้มากไปเลยครบั เห็นตาม
ส่ือโซเชียลพวกทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กบ่นว่าจะต้อง
ใช้หนี้ถึงชั่วลูกชั่วหลานกันอยู่  ที่ผมบอกไม่ต้อง
วิตกก็เพราะคราวนี้น่าจะเป็นการกู้จากภายใน
ประเทศ(เป็นเงินบาท) ไม่ใช่ไปเป็นหนี้ต่างชาติเป็น
เงินดอลลาร์จ�านวนมากมายมหาศาลเหมือนเมื่อ
วิกฤตปี 2550 สักหน่อย ถ้ากู ้เป็นเงินดอลลาร์
เข้ามานั่นสิครับถึงจะน่ากลัว
 ผมจะเล่าให้ฟังเสียก่อนว่าท�าไมการกู้เงิน
ของรัฐบาลที่มีศัพท์เรียกเฉพาะว่า การก่อหน้ี
สาธารณะนั้นจึงเป็นมาตรการทางการคลังปกติ 
เริ่มจากจุดหมายของการใช้ “นโยบายการคลัง” 
เสียก่อน นโยบายนี้ใช้โดยรัฐบาลเพื่อจัดการรายรับ
และรายจ่ายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายคือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเพื่อ
ระวังไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจ
ถดถอยหรือตกต�่า และถ้าบังเอิญมันเกิดปัญหา
ที่ว่านั่นขึ้นมาแล้ว ก็จะต้องใช้นโยบายการคลังอีก
นั่นแหละในการแก้ปัญหาด้วย
 ในเมือ่นโยบายการคลงัเป็นเรือ่งการบรหิาร
รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล มาตรการตาม
นโยบายนี้จึงได้แก่การเพิ่มหรือลดรายรับและ/หรือ
รายจ่ายให้เหมาะสมนั่นเอง เขียนมาถึงตรงนี้ผม
ขออนญุาตละไว้ในฐานทีเ่ข้าใจเสียหน่อยว่า”รายรับ
หรือรายจ่ายที่จะเขียนต่อไปนั้นเป็นรายรับและ
รายจ่ายเฉพาะของรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ของ
ประชาชนตาด�า ๆ อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ แต่อย่างใด
เมื่อรู ้อย่างนี้แล้วเราก็มาดูกันต่อว่าเพราะอะไร
รัฐบาลถึงจะต้องกู้ ซ่ึงเรื่องนี้คงเข้าใจกันได้ไม่ยาก
เพราะผมว่าท่านผู้อ่านหลายท่านคงเคยกู้เงินกัน
มาบ้างนั่นแหละ แล้วเรากู้ท�าไมล่ะ ค�าตอบง่าย ๆ 
กค็อืเพราะเงินมันไม่พอใช้หรอืรายจ่ายมากเกนิกว่า
รายรับนั่นเอง และค�าตอบนี้ก็ใช้ได้กับกรณีการ
กู้เงินของรัฐบาลด้วย

 เขยีนมาถงึตรงนีค้งต้องขยายความเสยีหน่อย
ว่าการที่รัฐบาลจะมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายจน
เงินไม่พอใช้น้ันความจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรง
จนรับไม่ได้แม้จะมีนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มชอบ
บอกว่าเป็นการไม่รักษาวินัยทางการคลังก็ตาม 
ที่เป็นอย่างน้ีเพราะโดยท่ัวไปการใช้จ่ายมากจน
เกินรายได้นั้นเกิดเพราะความจ�าเป็นจนรัฐบาล
ต้องใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุล โดยท่ีตาม
ต�าราน้ันนโยบายการคลังจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ
นโยบายการคลังแบบ “เกินดุล” แบบ “สมดุล” 
และแบบ “ขาดดลุ” ซ่ึงการจะใช้นโยบายแบบใดน้ัน
ก็ขึ้นกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ รัฐบาล
ขณะนั้นเผชิญอยู่ 
 แต่เดมิก่อนจะเกดิเศรษฐกจิตกต�า่คร้ังใหญ่
ทั่วโลกในช่วงทศวรรษหลังปีพ.ศ. 2473 นั้น 
นักเศรษฐศาสตร์ยอมให้มีนโยบายการคลังได้
แต่แบบสมดุลกับเกินดุลเท่านั้น แต่เนื่องจากการ
ท�าให้รายรับมากกว่ารายจ่าย (ซึ่งก็คือการคลัง
เกินดุล)มกัจะแทบเป็นไปไม่ได้ การด�าเนินนโยบาย
การคลังโดยทั่วไปจึงจัดท�าแบบสมดุลหรือจัดให้
รายรับเท่ากับรายจ่ายพอดี ซ่ึงในทางบัญชีและ
กฎหมายเป็นไปได้เพราะการจัดท�างบประมาณ
รายจ่ายของรัฐบาลแต่ละประเภทนั้นต้องท�าเป็น
กฎหมายผ่านการลงมติโดยรัฐสภา การจัดท�างบ
ประมาณสมดุลคือก�าหนดให้ตัวเลขรายรับกับ
รายจ่ายของรฐับาลทีพ่มิพ์อยูใ่น พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีนั้นเท่ากันพอดี แต่ตัวเลขรายรับ
กับรายจ่ายจรงิน้ันเป็นคนละเรือ่งกันนะครบัเพราะ
ตัวเลขจริงไม่เคยเท่ากันเลย เรื่องน้ีถ้าใครสงสัย
ก็ลองค้นตัวเลขสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ในอดีตมาดูก็ได้ครับ มีหลายปีมี่ตัวเลขรายรับกับ
รายจ่ายของรฐับาลไทยเท่ากันเป๊ะ แต่ต้องย้อนไป
ดูไกลหน่อยนะครับสักสิบกว่าปีขึ้นไป
 ในเมื่อตามหลักการ(สมัยเก่า)ไม่ยอมให้
ขาดดุลคือรายจ่ายจะเกินรายรับไม่ได้ รัฐบาลของ
แต่ละประเทศจึงต้องพยายามปรับตัวเลขให้ลงตัว
คือสมดุลพอดีด้วยการปรับลดตัวเลขงบประมาณ
รายจ่ายที่แต่ละหน่วยงานเสนอมา โดยหน่วยงาน
ไหนเส้นดีหรือเหตุผลดีหน่อยก็อาจไม่ถูกตัดหรือ
ตัดไปน้อยหน่อย แต่หน่วยงานที่เหตุผลในการ
ใช้จ่ายไม่ค่อยเข้าตากรรมการกจ็ะถกูหัน่งบประมาณ
ลงไปเยอะเพื่อปรับตัวเลขให ้มันลงตัวให ้ได ้  
อย่างไรก็ตามปัญหามันอยู่ท่ีแต่ละหน่วยงานเมื่อรู้
ว่างบฯ ที่เสนอมาจะต้องถูกปรับลดลงจึงเสนอ
ตวัเลขใช้จ่ายมาสงูเกินกว่าทีต้่องการไปมากเผือ่ไว้
ให้ถูกตัด ฝ่ายจะพิจารณาตัดงบ ฯ ก็ปวดหัวน่ะสิ
เรื่องงบประมาณเกินดุลหรือขาดดุลนี่ท่าจะยังจบ
ไม่ได้ง่าย ๆ ขออนุญาตยกยอดไปต่อตอนหน้า
นะครับ

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน  ต้องกู้....ต้องกู้จึงจะชนะ(1)
ปัญหานักศึกษา

ตอบ
ถาม หากลงทะเบยีนเรยีนซ�า้กับวิชาทีเ่ทยีบโอนได้ 
จะตัดวิชาที่เทียบโอนนั้นออกได้หรือไม่ ให้เหลือแต่
วิชา ที่ลงทะเบียนหรือจะเลือกใช้เกรดใดเกรดหน่ึง 
ได้หรือไม่
ตอบ นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่เทียบโอนตาม
เกณฑ์ของแต่ละคณะจากวุฒิทีใ่ช้สมคัร การเทยีบโอน
ความรู้และการให้หน่วยกติจากการศึกษานอกระบบ 
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่สามารถน�า
กระบวนวชิาทีเ่ทยีบโอนได้แล้ว มาขอ Regrade ได้
หรือนักศึกษาที่เทียบโอนเป็นรายกระบวนวิชา 
ได้แก่ นกัศึกษา Pre-degree นกัศึกษาหมดสถานภาพ  
นักศึกษาปริญญาที่ 2 และนักศึกษาเทียบโอนสอง
สถาบัน สามารถเลือกกระบวนวิชาที่ได้เกรดต�่ากว่า 
C มาเทียบโอนได้ และสามารถน�าวิชาที่เทียบโอน
แล้วนัน้มาขอ Regrade ได้ การทีน่กัศกึษาลงทะเบยีน
ซ�้ากับวิชาท่ีเทียบโอนได้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวทิยาลัยฯ คือ ถ้าเป็นวชิาทีเ่ทยีบโอนมาจาก
ต่างสถาบัน เกรดที่สอบได้ไม่มีผลอะไร นักศึกษา
ได้เกรดตามหลักเกณฑ์ที่คณะของนักศึกษาโอนให้ 
แต่ถ้าเป็นวิชาที่เทียบโอนให้มาจากผลการสอบจาก
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษร
ระดบัคะแนน ได้เฉพาะกระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบ
ต�่ากว่าอักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ให้นับกระบวน
วชิาท่ีสอบได้อกัษรระดับคะแนนสงูสุดเพยีงคร้ังเดยีว 
หากกระบวนวิชาน้ันมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน
ให้นับอักษรระดับคะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิต
สะสม ดังนั้น เกรดที่จะลงทะเบียนเพื่อสอบใหม่
เกรดท่ีโอนมาต้องเป็นเกรดที่ต�่ากว่า C คือ D หรือ 
D+ เท่านั้น ถ้าผลสอบได้มากหรือ เท่าเดิมตาม
หลกัเกณฑ์การรเีกรดแล้ว เกรดเดมิจะถูกตัดออกไป
โดยอัตโนมัติ และนักศึกษาจะได้เกรดที่สอบได้ใหม่
ในภาคที่นักศึกษาสอบได้เกรดในภาคนั้นแทน 
ถาม ดฉินัลงทะเบยีนเทอมสดุท้ายแล้ว แต่ผลสอบ
ยงัไม่ประกาศ แต่ถงึก�าหนดวนัทีด่ฉินัต้องลงทะเบยีน 
ในภาคต่อไป ดฉินัจะท�าอย่างไร เพราะถ้าดฉินัไม่ได้
ลงทะเบยีนเรยีนและผลสอบไม่ผ่าน ดฉินัจะเสยีสทิธิ 
ในการเข้าสอบ ท�าให้ดิฉันจบล่าช้าไปอีก ขอความ
กรุณาแนะน�าด้วยค่ะ 
ตอบ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอจบ
การศึกษาไว้และรอผลสอบ ต่อมาถึงเวลาที่ต้องลง
ทะเบยีนเรยีนในภาคถัดไป หากผลสอบภาคก่อนหน้า
ยังไม่ประกาศ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
กันไว้ได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เรื่องการ ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลง
ทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ข้อ 3. 
ระบุว่า นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาใดซ�้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน 
ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษา
ผู้นั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจ�านวน ค่าบริการ
ลงทะเบียนไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
(ถ ้ ามี )  และค่าบ�ารุ งมหาวิทยาลัยได ้  โดยให ้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ�้ากับวิชาที่รอผลสอบใน
ภาคถัดไปได้เลย                     (อ่านต่อหน้า 8)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓๔

 กวีนพินธ์ 8 เล่ม ประกอบด้วย เรือ่ง การส�าเรจ็ความโง่ด้วยตนเอง กุมภาพนัธ์
บางทีก็มีฝน ด้วยก้าวของเราเอง ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ ฝันของฝูงกระต่าย  
ระหว่างทางกลับบ้าน ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ และ ไฮโซ...เชยีล Hi! So – Cial
 จากกวีนิพนธ์ทั้ง 66 เล่มที่ส่งเข้าประกวดในครั้งน้ี พบว่า ภาพรวมของ
กวนีพินธ์ไทย มทีัง้ทีย่งัคงเป็นไปตามขนบเดมิ ยดึถอืฉันทลกัษณ์ท้ัง โคลงฉันท์ กาพย์ 
กลอน และร่าย อย่างครบถ้วน มลีลีาการใช้กระทู้ กลบทปรากฏให้เหน็ นอกจากนัน้
ยังมีกวีนิพนธ์ที่ดัดแปลงฉันทลักษณ์เดิม ให้เป็นลีลาเฉพาะตัว รวมถึงกวีนิพนธ์ท่ีไร้
ฉันทลักษ์ ในรูปแบบกลอนเปล่า กลอนอิสระแคนโต้ กวีนิพนธ์ร้อยแก้ว เรื่องสั้นกวี
นพินธ์ ทัง้ยงัมีการสร้างสรรค์รปูแบบการน�าเสนอกวนีพินธ์ด้วยเทคนคิการพมิพ์ตวัเข้ม 
ตวัหนา การวางต�าแหน่งค�าการซ�า้ค�า และมกีารรเิริม่การวางรปูแบบค�าทีส่ามารถอ่านได้
ทั้งจากซ้ายไปขวาตามปกติ หรืออ่านจากขวาไปซ้าย ก็ยังคงได้ความหมายเช่นกัน
 เน้ือหาของกวนีพินธ์ มพีืน้ทีก่ว้างขวาง ครอบคลมุทัง้เรือ่งราวทีเ่ป็นเอกบคุคล 
และภาพรวมของสังคมที่ฉายภาพอดีต ไปพร้อม ๆ กับภาพสังคมร่วมสมยัทีช่ดัเจน 
โดยกวีน�าเสนอมุมมอง ความคิด ความรู้สึก ส่วนตน ท้ังเป็นการทบทวน ถกเถียง 
ใคร่ครวญตนเอง ด้วยหลกัธรรมทางศาสนา แง่คิดประวตัศิาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ชีวิตกับธรรมชาติ วัฒนธรรม การเมือง ความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของสังคม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้าน รวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร 
อิทธิพลของสื่อในสังคมยุคดิจิทัล
 คณะกรรมการคัดเลือก รางวัลซีไรต์ ประจ�าปี 2562 ได้เขียนค�านิยม
กวีนิพนธ์ทั้ง 8 เล่มไว้ดังนี้ 

การส�าเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
 การส�าเร็จความโง่ด้วยตนเอง  
เป็นกวีนิพนธ์เชิงปรัชญาไร้ฉันทลักษณ์ ที่แสดง
มุมมองความคิดร่วมสมัย ผ่านการใคร่ครวญถึง
นิยามของถ้อยค�าส�าคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือมี
บทบาทต่อชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบัน น�าเสนอด้วย
ท่าที ย้อนแย้ง ยียวน หยิกหยอก และเย้ยหยัน 
ในลักษณะหลังสมัยใหม่ หรือ postmodernism
ถ่ายทอดความหมายของค�าแต่ละค�าด้วยมุมมอง
สองขั้วตรงกันข้าม ที่ขัดแย้งกันเองในลักษณะ
ปฏิทรรศน์ หรอื paradox สะท้อนความไม่เทีย่งแท้
ของนิยามแห่งค�า ท่ีแต่ละคนสามารถตีความแตกต่างกันได้ร้อยแปดพันเก้า น�าไปสู่
ทางตันอันน่าเศร้าของการถกเถียงข้อพิเคราะห์ทางปรัชญา เม่ือภาษาและถ้อยค�า
เพียงง่าย ๆ ก็ยังมิอาจหาข้อสรุปนิยามความหมายที่ตายตัวและเห็นพ้องต้องกันได้
 อย่างไรก็ดี ด้วยน�้าเสียงและการใช้ภาษาในลีลาขบขัน ทีเล่นทีจริงของ 
ธัชชัย ธัญญาวัลย ก็นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ให้เราได้หันมาเฉลิมฉลอง และ
ภาคภูมิใจใน ‘ความโง่เขลา’ ของมวลมนุษยชาติ ผู้มิอาจตอบข้อค�าถามแห่งปวง
ปรัชญาสงูสดุได้ ซึง่สดุท้ายกอ็าจมใิช่เรือ่งใหญ่โตแต่อย่างใด ในมุมมองแบบหลงัสมัยใหม่ 
ทัง้ยงักลบักระตุน้ให้เราได้หนัมาส�ารวจ รกั และเอน็ด ู‘ความโง่’ ในตวัเราเอง โดยไม่
รู้สึกรังเกียจอีกต่อไป ด้วยการตระหนักซ้ึงว่า ‘ความโง่’ คือประตูเพียงบานเดียว
อันจะน�าเราไปสู่ความฉลาดรู้ในภายภาคหน้า
 การส�าเร็จความโง่ด้วยตนเอง จงึเป็นงานกวนีพินธ์ทีมี่ลลีาสดใหม่ ล�า้สมัย 
ท้าทายกรอบขนบดัง้เดมิของแนวคดิทางปรชัญา ทศันะต่อความโง่ฉลาด นยิามแห่ง
กวนีพินธ์ ไปจนถึงความส�าคัญของลีลาวรรณศิลป์ ท่ีแท้แล้วอาจเป็นเพยีงสิง่ปรงุแต่ง
ทีล่วงเราไปจากแก่นสารแห่งภาษาและถ้อยค�า ซ่ึงควรท�าหน้าทีเ่พียงเพือ่ ส่ือสารความคดิ

กวนีพินธ์เล่มนี ้จงึนับเป็นน�า้เสียงแปลกใหม่แห่งวงการกวนีพินธ์ไทย เป็นงานวรรณกรรม
สร้างสรรค์ที่กระตุกกระตุ้นให้เราต้องคิด และพิจารณาตาม ในทุก ๆ ความหมาย
ของค�าที่ยังก�ากวมในโลกร่วมสมัยทุกวันนี้

กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน
วิสุทธิ์ ขาวเนียม 
 หนังสือรวมบทกวี กุมภาพันธ์ บางที
ก็มีฝน ของวิสุทธิ์ ขาวเนียมเสนอให้เห็นปัญหา
อันเกิดจากมายาคติเกี่ยวกับเส้นพรมแดนหรือที่
กวเีรยีกว่า “เส้นแบ่งสมมต”ิ ไม่ว่าจะเป็นพรมแดน
ของรัฐชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ ชนชั้น ไปจนถึง
กาลเวลาบทกวีหลายบทฉายภาพเปรียบต่าง
ระหว่างความยึดม่ันในเส้นแบ่งสมมติกับภาพ
ความรุนแรง บาดแผล และคราบน�้ าตา
อนักลายมาเป็นร่องรอยหลกัฐานของประวตัศิาสตร์
แห่งการแบ่งแยกระหว่างตัวเรากับผู้อื่น 
 ขณะที่กวีวิพากษ์มายาคติเกี่ยวกับการขีดเส้นพรมแดน ก็น�าเสนอให้เห็น
ความพร่าเลอืนของเส้นแบ่งเหล่านัน้ด้วย โดยเฉพาะความพร่าเลือนอนัเป็นผลมาจาก
สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภาพของโลกดึกด�าบรรพ์ของมนุษย์ถ�้าปรากฏเคียงคู่กับ
โลกจ�าลองบนหน้าจอ เรื่องเล่าในต�านานพ้ืนบ้านขับขานเคียงคู่กับข่าวสาร ในสื่อ
ออนไลน์ และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองก็โยงใยกับโลกธรรมชาติ
อย่างแยกไม่ออก ในภาวะเช่นนี้ มนุษย์ได้กลายเป็น “ชนเผ่าเร่ร่อน” ที่ด�ารงอยู่ใน
ความไม่เสถียรของกาละและเทศะ 
 ท่ามกลางความแปรปรวนประดจุฝนทีม่าเยอืนในเดอืนกมุภาพนัธ์ดงักล่าวนี้ 
กวไีด้ใช้การหมนุเวยีนของเวลาเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัใคร่ครวญเกีย่วกบัความเปล่ียนแปลง
ทัง้ในด้านสงัคมการเมอืงและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกนั โดยเฉพาะในเน้ือหา
ส่วนสุดท้าย “เก็บยามเช้าไว้ให้เราบ้าง” ซ่ึงคล้ายเสียงทวงถามสิทธิแห่งการมี
ความหวังในโมงยามอันมืดมิด
 กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน ประกอบไปด้วยบทกวีฉันทลักษณ์และไร้
ฉันทลักษณ์ที่เรียงร้อยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนในแง่ความสอดคล้องของเนื้อหา 
ภาษาและจินตภาพทั้งเก่าใหม่ปะทะสังสรรค์กันบนหน้ากระดาษเพ่ือเล่นล้อกับ
พรมแดนอันพร่าเลือนระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ให้
ผู้อ่านได้ซึมซับประสบการณ์ทางผัสสะในความแปรปรวนของฤดูกาล

ด้วยก้าวใหม่ของเราเอง  
ธมกร

              รวมบทกวีฉันทลักษณ์และกลอนเปล่า 
      สร้างสรรค์จากกวทีศัน์ของทีผ่่านพบ เฝ้ามอง
      ความเป็นไปของสังคมและชีวิตอย่างคน
                                             เฝ้าเพียรเรียนรู้ เนื้อหาสะท้อนภาพอารมณ์
      ความคดิและความเปล่ียนแปลงของสงัคมยคุใหม่
      ขณะเดียวกันก็ยัง  มิ ลืมยกภาพอดีตมา
                                    เปรยีบเทยีบความเปลีย่นแปลง แต่ละส�านวน
                                             สามารถดึงผู้อ่านให้ดื่มด�่าดิ่งลึกเข้าไปในจิต-
                                             วญิญาณของยคุสมยั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งธรรมชาติ
ใกล้ตัว สวนดอกไม้ คณานก ทุ่งทางลมและลอกคราบ 
 เรือ่งความเปลีย่นแปลงความเป็นไปของโลกอย่าง ศรอีารยยคุ “คณุก้าวจาก
เซ็นเตอร์เซอร์วิส ด้วยความคิดครุ่นค้างทางสองแพร่ง เห็นโลกใหม่ในห้วงยาม
ความยดึแย้ง ก่อเกดิตะแลงแกงของความกลวั” และยงัม ี“เกม” มงึดไูอ้ตัวดี ขณะที่

ชวนอ่านกวีนิพนธ์ 8 เล่มสุดท้าย 
รางวัลซีไรต์ 2562

   ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจ�าภาควิชา
       ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
       รามค�าแหง ในฐานะประธานคณะกรรมการรอบคดัเลอืก รางวลั
       วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน (ซไีรต์) ประจ�าปี
       2562 ได้กล่าวถึงหนังสือกวีนิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวด มีทั้งสิ้น
       จ�านวน 66 เล่ม การคดัเลอืกแบ่งเป็น 2 รอบ โดยคณะกรรมการ
       คัดเลอืกกวีนพินธ์ให้ผ่านเข้ารอบแรก จ�านวน 18 เล่ม และได้
คัดเลือกในรอบที่สอง จ�านวน 8 เล่ม เพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน
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มนัชีธ้ง เส้นตายและเส้นตรง ทีใ่จคดมนัควบคมุ “และการมองลกึเข้าไปในจิตใจ อย่าง 
ด�าฤษณา เป็นต้น
 อีกท้ังยังมีเตือนสติอย่าง “ได้เวลา” ก้าวออกจากหมอกมนุษย์ผรุสวาท 
แยกจากมวลมิตรญาติความบาดหมาง พ้นจากเงาไอดอลซ้อนอ�าพราง เคารพร่าง
และเงาของเราเอง”
 รวมบทกวี ด้วยก้าวของเราเอง นับเป็นกวีนิพนธ์ร่วมสมัยที่สะท้อนสังคม
และจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่ควรแก่การอ่านและตรึกตรอง เพื่อการก้าว “ด้วยก้าว
ของเราเอง”

ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ
รินศรัทธา กาญจนวตี
 รวมบทกวี ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ 
มีเน้ือหาแบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอน 
“โลกอกีดวงของ ผูไ้ร้ดวงตา” กล่าวถงึความเป็นมา
และตัวตนของกวีตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ตอน 
“ประจักษ์ค่าชีวิต (แม้มิดแสง)” แสดงให้เห็น
คุณค่าตัวตนของตนเอง ตอน “รู ้สึก ความรัก
ความเปลี่ยนแปลง” เป็นการแสดงให้เข้าใจถึง
อารมณ์ ความรู้สึก ความรัก ความพลัดพราก ความสูญเสีย และตอน “ปัญญา
กระจ่างแจ้งด้วยความคดิ” เป็นส่วนทีก่วทีบทวนสิง่ทีไ่ด้เรียนรูจ้ากการศกึษา น�ามาสู่
การใช้ชีวิตจริงในสังคม โดยมีสิ่งจ�าเป็นจะต้อง “พินิจใจ” อย่างถี่ถ้วนและรู้เท่าทัน
 ทุกขณะกระจ่างชดัสมัผสัใจ ใช้รปูแบบค�าประพนัธ์ประเภทกลอนสภุาพท่ีมี
ลลีาง่ายงาม ลีลาราบรืน่ สมัผสัคล้องจอง ใช้ค�าง่าย แต่สือ่อารมณ์ความรูส้กึได้ชดัเจน 
ด�าเนินเรื่องราวได้กระชับ ก่อให้เกิดจินตภาพมีวรรคทองที่คมคายให้แง่คิด
 แม้กวีจะสูญเสียการมองเห็น แต่ได้ปรับเปลี่ยนและเปิดโลกของตนเองสู่
โลกใบใหม่ที่แม้ไม่อาจเห็นด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจ เป็นพลังบวกส�าหรับ
ตนเอง และส่งถึงมวลชนเพื่อเป็นก�าลังใจให้ก้าวพ้นวิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตด้วยผัสสะที่
งดงาม

ฝันของฝูงกระต่าย 
ศิริวร แก้วกาญจน์
 รวมบทกว ี“ฝันของฝงูกระต่าย” แบ่งเนือ้หา
เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคแรก “ชนเผ่าเร่ร่อนในโลก
ออนไลน์” ภาคสอง “ฝันของฝงูกระต่าย” ภาคสาม
“กาแฟและหนังสือ” และภาคสี่ “ต้นไม้ไม่อยาก
กลายเป็นเรือ” ประกอบด้วย บทกวีฉันทลักษณ์
และบทกวีไร้ฉันทลักษณ์กว่า 130 ชิ้น  
  “ไม่ก่ีบรรทัดประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1”
ซึง่เป็นช่ือของกวนิีพนธ์ชดุนี ้แสดงความต้ังใจของ
ผูป้ระพนัธ์ ทีจ่ะน�าเสนอแง่มมุต่อเหตกุารณ์ในอดตี
และปรากฏการณ์ทางสังคม ด้วยส�านวนที่กระตุกให้ผู้อ่านฉุกคิด ถึงสิ่งที่พบเห็นได้
ในปัจจบุนั  อาท ิการค้ามนษุย์ จรยิธรรม คนชายขอบ ตัวตนของมนษุย์ในโลกออนไลน์ 
อ�านาจ การศึกษา การเมือง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทุนนิยม ความแปลกแยก ฯลฯ 
เช่นเดียวกับความแหลมคมของมุมมอง ด้วยน�้าเสียงเสียดเย้ยเยาะหยันต่อความ
ไม่ยี่หระของผู้คนร่วมสมัยหรือฝูงกระต่ายในรวมบทกวีเล่มนี้
 ผูป้ระพนัธ์ให้ความส�าคญัเสยีงและน�า้เสยีง โดยเฉพาะกวีนิพนธ์ฉันทลกัษณ์น้ัน
ผู้ประพันธ์รักษา ขนบวางค�าหรือเขียนสัมผัสตามแบบแผนขณะเดียวกันก็เชื่อมโยง
ความเข้าใจของตนผ่านถ้อยค�าที่เรียงร้อย จัดวางอย่างมีความหมายและความรู้สึก
นับเป็นสมดุลระหว่างการรักษาขนบการประพันธ์ กับการน�าเสนอ จังหวะความคิด
ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว 
 สิ่งที่พบได้ตลอดทั้งเล่มคือ เสียงของความเงียบ หรือเสียงอันไร้เสียง ที่จะ
เข้าใจได้ด้วยอารมณ์ และความรู้สึกพร้อมด�าดิ่งสู่จินตนาการและการประจักษ์รู้ต่อ
ความจรงิทีผู้่ประพนัธ์น�ามาตแีผ่ เป็นเสยีงเงยีบ ทีไ่ม่อาจปฏเิสธได้ท้ังในแง่ความหมาย
ระหว่างบรรทัด ที่พร่างพรูไปด้วยความรู้สึกของผู้ประพันธ์
 หากในความหมายหนึ่ง ประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกความทรงจ�าร่วมกัน
ของผู้คนในสังคม “ฝันของฝงูกระต่าย” ได้ท�าหน้าท่ีนัน้ได้อย่างบริบรูณ์และน่าชืน่ชม

ระหว่างทางกลับบ้าน
อังคาร จันทาทิพย์
 รวมบทกวี  ระหว ่างทางกลับบ้าน 
ของอังคาร จันทาทิพย์ ให้มุมมองของ “บ้าน” 
ในหลากหลายพืน้ทีต่ามแต่ละกลุม่บคุคล ทัง้บ้าน
ของนักเขียนเอง บ้านของแรงงานข้ามชาติ 
บ้านของชาวโรฮิงญา บ้านของผู้ล้ีภัย ปัจจัยเหล่าน้ี
ท�าให้มองภาพ “บ้าน” ในมิติที่หลากหลายขึ้น
ทัง้ทางกายภาพและจิตวิญญาณตามแต่สถานการณ์
โดยบ้านมิได้เป็นเพยีงท่ีพกัอาศยัเท่านัน้ หากทว่า
บ้านยังเป็นความรัก ความผูกพัน ความทรงจ�า
ที่งดงาม ที่พร้อมต้อนรับสมาชิกในบ้านเสมอ
 บทกวีน�าเสนอผ่านกลอนสุภาพท่ีเรียบง่ายทว่าทรงพลัง องค์ประกอบของ
กวนีพินธ์ท่ีราวกบัเป็นแบบแปลนของบ้านถกูจดัวางอย่างลงตัว มสีดัส่วนทีพ่อเหมาะ 
สามารถดื่มด�่าความสุนทรีย์ของบ้านในมุมต่าง ๆ ได้อย่างรื่นรมย์
 “ระหว่างทางกลับบ้าน” จึงมีประเด็นมากมายรายทางที่เป็นเรื่องราวให้เรา
ได้ทบทวนตวัเอง และเรยีนรูจั้กผูอ้ืน่ในขณะเดยีวกนั เราจะเหน็ภาพความเหลือ่มซ้อน
ของแบบแปลนโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปฉายภาพ
อยู่ในแบบแปลนของบ้านแต่ละหลังที่ก่อสร้างขึ้นมาอย่างมีอัตลักษณ์ของตน

     ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้
ชญรัตน์  ชญารัตน์

     บทกวีไร ้ฉันทลักษณ์เล่มน้ี มีความ 
           น่าสนใจอย่างยิ่งอีกเล่มหน่ึง ผู้เขียน (ชญรัตน์
           ชญารัตน์) บอกเล่าความรู้สึก นึกคิด และมุมมอง
                                         ทศันะของตน ทีม่ต่ีอเรือ่งราวต่างๆ ในสงัคมทีผู่ค้น  
                                           ส่วนใหญ่มีชีวิตท่ามกลางความอึดอัดขัดแย้ง                      
                                  ปัญหาและความทุกข์ยากที่อันเกิดจากการกระท�า
                                        ของตนเอง หรือที่ถูกกระท�าจากค่านิยมและ                   
                                        มาตรฐานของสังคม หรือที่ถูกผู้มีอ�านาจสร้างขึน้               
                                        ทัง้สงัคมใกล้ตน หรอืสงัคมอืน่ทีไ่กลออกไป   
     เร่ืองราวเหล่านั้นมักอิงอยู่กับปัญหา              
เรือ่งหนกัๆ หรอืเป็นประเดน็ความขดัแย้ง ทีแ่ก้ได้ยาก มีท้ังผูเ้หน็ด้วยและคัดค้านกัน
ทั้งสองฝ่าย 
 ผูเ้ขียนมีลลีาการเขียนทีเ่คร่งเครียด จริงจงั ตตีรงประเดน็กระแทกตรงทีปั่ญหา
อย่างไม่อ่อนข้อ แฝงอยูใ่นลลีาการเขียน ท่ีเยาะหยนั และประชดประชัน ความโดดเด่น
ของบทกวีเล่มน้ี จึงอยู่ท่ีความสามารถของผู้เขียนซึ่งเขียนเรื่องหนักๆ ใช้ถ้อยค�าที่
จริงจังผสานกับจินตนาการอันเพริศพราย   
  ผู้อ่านจึงอาจรู้สึกเครียด หม่นมัว ในการอ่านคร้ังแรกพร้อมๆ กับความ
สวยงามหวานหววิ ตืน่ตะลงึไปกบัอารมณ์และจนิตนาการทีม่ากมาย เหลอืเชือ่ ล้นกรอบ
ความเคยชิน และการอ่านครั้งต่อไป ความคิดและอารมณ์อาจแตกต่างจากคร้ังแรก 
เหน็คล้อยตาม รกับทกวน้ัีนๆ ขณะทีบ่างคนอาจเหน็แย้ง โกรธ เกลยีด ทศันะของผูเ้ขียน  
 การอ่านบทกวีเล่มนี้ จึงอ่านได้หลายรอบ และจะไม่รู ้สึกเสียดายเวลา
ตรงกันข้าม ผู้อ่านจะเพลิดเพลินไปกับจินตนการแห่งถ้อยค�า และความนึกคิดใหม่ๆ 
ที่แปลกหรือแตกต่างจากความรู้สึกนึกคิดเดิม  

ไฮโซ...เชียล  Hi! So-Cial
ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย
 ไฮโซ. . . เชียล Hi !  So-Cial  ของ 
ขวญัข้าว ขวญัเรยีมเอย เป็นบทกวฉีนัทลักษณ์ที่
ร้อยสมัผัสต่อเนือ่งกนัตัง้แต่บทแรกถงึบทสดุท้าย 
จ�านวน 40 เรื่อง น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม
ออนไลน์ เทยีบเคยีงกบัชวีติจรงิในสงัคม โดยเฉพาะ
สังคมไทยในอดีต หรือโลกในวัยเยาว์ของผู้เขียน 
เช่น การขายสนิค้าออนไลน์ กับการเล่นขายขนม
ดนิทรายใช้เงินใบไม้ การเสีย่งโชคในสงัคมปัจจบัุน
แต่อาศัยสื่อออนไลน์แชร์ข้อมูลความเชื่อในการ
“ตีความเลขเด็ด”     
        (อ่านต่อหน้า 2)
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ข่าวกระบวนวิชา
ภาค S/2562

HRM2202 พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ใน
  องค์การ
  Human Resource Behavior 
  in Organization 
อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์สนิทนุช  นิยมศิลป์
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 e-Mail: a.snitnuth@gmail.com
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 ต�าราวิชา HRM2202 พฤติกรรมทรพัยากร
มนุษย์ในองค์การ
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 ผ่าน Google Classroom : g2wdabu
       Course on Demand
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 อัตนัย 5 ข้อ

FIN3212 การบริหารเครดิต   
  CREDIT MANAGEMENT 
อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์กชกร ช่อไม้ทอง
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 kajakornc@gmail.com 
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 1) สุนทรี สนทราพรพล. “การบริหาร
เครดิต.” ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 
2542. ดาวน์โหลดได้จากระบบ e-books ของ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
 2) เอกสารประกอบการบรรยายจ�าหน่าย
ผ่านศูนย์เอกสาร ของคณะบริหารธุรกิจ
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 Course on Demand
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 การสอบปลายภาค 100% (ข ้อสอบ
ปรนัยผสมอัตนัย)

FIN4319 การบริหารการเงินส่วนบุคคล  
  PERSONAL FINANCIAL  
  MANAGEMENT  
อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยก์ชกร ช่อไม้ทอง
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 kajakornc@gmail.com 
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 1) ดาริณี ตัณฑวิเชฐ. “การบริหาร
การเงินส่วนบุคคล.” ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง, 2543. ดาวน์โหลดได้จากระบบ 
e-books ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
 2) เอกสารประกอบการบรรยายหลัก 
จ�าหน่ายผ่านศนูย์เอกสาร ของคณะบรหิารธรุกิจ
 3) เอกสารประกอบการบรรยายเสริม
เฉพาะบางบท สามารถอีเมลมาขอ link ส�าหรับ
ดาวน์โหลดผ่าน Google share drive จากอาจารย์
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 Course on Demand
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 การสอบปลายภาค 100% (ข้อสอบ
ปรนัยผสมอัตนัย)

FIN3318 ธุรกิจกับการคลังรัฐบาล 
  BUSINESS AND PUBLIC 
  F INANCE  
อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์กชกร ช่อไม้ทอง
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 kajakornc@gmail.com 
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 1 )  หนั งสื อ เรื่ อ ง  “การคลั ง รั ฐบาล 
Publ ic F inance EC341” โดย รศ.นคร 
ยิ้มศิริวัฒนะ  ดาวน์โหลดได้จากระบบ e-books 
ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง หรือสามารถอีเมล
มาขอ link ส�าหรับดาวน์โหลดผ่าน Google 
share drive จากอาจารย์ 
 2) เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถ
อเีมลมาขอ link ส�าหรบัดาวน์โหลดผ่าน Google 
share drive จากอาจารย์
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 Course on Demand
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 การสอบปลายภาค 100% (ข ้อสอบ
ปรนัยผสมอัตนัย)

HRM3206 การจัดการค่าตอบแทน
  Compensation Management    
อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ ดร.สินาท นาควัชระ
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 e-Mail: sinart.e@rumail.ru.ac.th
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 - เอกสารบรรยาย download จาก 
google classroom
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 ผ่าน - Google Classroom 
       - Course on Demand
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 อัตนัย 12 ข้อ

BAP3103 การสื่อสารองค์การ
  Corporate Communication
อาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.กิจจา  ฉลาดพจนพร
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 e-Mail: kijja.ch@rumail.ru.ac.th
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 - ต�าราวชิาการสือ่สารองค์การ (Corporate
Communication)
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 Course online ผ่านทางมหาวิทยาลัย
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 อัตนัย 5 ข้อ

BAP4113 โซเชียลมเีดยีเพือ่การโฆษณาและ
  การประชาสัมพันธ์ 
  Social Media for Advertising  
  and Public Relations
อาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.กิจจา  ฉลาดพจนพร
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 e-Mail: kijja.ch@rumail.ru.ac.th
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 -  เอกสารประกอบการสอนติดต่อ 
kijja.ch@rumail.ru.ac.th
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 Course online ผ่านทางมหาวิทยาลัย
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 อัตนัย 5 ข้อ

HRM3206 สัมมนาการจัดการทรัพยากร
  มนุษย์
  Seminar in Human Resources 
  Management
อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์สนิทนิช  นิยมศิลป์
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
 e-Mail: snitnuth@gmail.com
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
 ต�าราเรียนวิชา HRM3213 สัมมนา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
 ผ่าน - Google Class Room : qvoowra 
       - Course on Demand
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 อัตนัย 3 - 5 ข้อ
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ดร. ธีระ โพยมทิพย์ 

ถอดรหัสการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) 

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๗

 เมื่อต้นเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2020 มีรายงานการระบาดของเช้ือไวรัส
สายพนัธุใ์หม่ในประเทศจีน หน่วยงานในระดับนานาชาตแิละระดบัชาตใิห้ความสนใจ
ในการระบาดครั้งนี้ ในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์เช่ือว่าเรา
สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อได้ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานการระบาดจากคน
สู่คน ผู้ป่วยจะติดเชื้อก็ต่อเมื่อมีการสัมผัสสัตว์พาหะน�าโรค ได้แก่ ค้างคาว ทว่าเมื่อ
ปล่อยเวลาผ่านไป พบว่าเชื้อไวรัสชนิดใหม่นี้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้น ท�าให้สามารถ
ติดเชื้อจากคนสู่คนได้ และดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายถึงข้ันท่ีประเทศจีนต้อง
เริ่มปิดเมืองที่มีการระบาดขึ้น (lockdown) ในช่วงปลายเดือนมกราคม 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การอนามัยโรค (WHO) ได้ตั้งชื่อโรคที่เกิดจาก
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ว่า Covid-19 โดยย่อมาจาก coronavirus disease 
starting in 2019 และคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานวิทยาของ
ไวรัส (International Committee on Taxonomy of Viruses) ได้ก�าหนดชื่อเรียก
เชื้อไวรัสชนิดใหม่นี้ว่า severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
หรือที่เราเรียกว่า SARS-CoV-2 และ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังมีการศึกษาล�าดับ
พันธุกรรมของไวรัสมากขึ้นท�าให้เราพบว่า เชื้อไวรัสที่ก�าลังระบาดอยู่ในขณะน้ีมีการ
กลายพันธุ์อีกครั้ง ท�าให้เกิดเป็นไวรัสสองสายพันธุ์ (strain) ได้แก่สายพันธุ์ S และ
สายพันธุ์ L ซ่ึงถ้าอธิบายในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยา (Immunology and 
Virology) พบว่าการกลายพันธุ ์จากสายพันธุ ์ S เป็นสายพันธุ์ L มีผลอย่างมาก
ในเร่ืองของการหลบระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจาย
ของสายพันธุ์ L ที่ดูเหมือนว่าจะสามารถแบ่งตัวในมนุษย์ได้ดีกว่า 
 ในช่วงเดือนมีนาคม เชื้อ SARS-CoV-2 ถูกรายงานว่ามีการระบาดเกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ ่น ไทย อิตาลี สเปน เยอรมัน 
ฝรั่งเศส และประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลก จนในที่สุดองค์การอนามัยโลกจึงตัดสินใจ
ประกาศว่าโลกเราเข้าสู่การระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว (pandemic) 
 ในวชิาจลุชวีวทิยาเชงิจกัษ ุของนกัศกึษาทศันมาตรศาสตร์ ผูเ้ขียนจะกล่าวถึง
ประวติัศาสตร์การระบาดครัง้ใหญ่ในประวตัศิาสตร์ก่อนเริม่เข้าสูบ่ทเรยีนทุกครัง้ และ
ไม่เคยนกึเลยว่าสกัวนัหนึง่เราจะมาถงึจดุทีต้่องมกีารกกัตวั (quarantine) อยูก่บับ้าน
เพื่อลดการติดเชื้อ ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องการระบาดและนโยบายสาธารณสุขใน
ปัจจุบัน ผู้เขียนขอเล่าประวัติศาสตร์ของสงครามที่ไม่รู้จบระหว่างมวลมนุษยชาติกับ
เชือ้โรคในช่วงร้อยปีทีผ่่านมาเป็นเรือ่งพอสงัเขป ได้แก่ ในช่วงร้อยปีท่ีผ่านมาโรคตดิเช้ือ
ที่ถูกประกาศว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ทั้งหมดเป็นเชื้อไวรัส โดยเมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่ามกีารระบาดใหญ่ทัง้สิน้ 6 คร้ัง ประกอบด้วยไวรสักลายพันธุ์จากเชือ้ไข้หวดัใหญ่
(influenza virus) จ�านวน 4 ครั้ง เชื้อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) จ�านวน 2 คร้ัง
ได้แก่ เชื้อโรคเอดส์ (AIDs) และเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ก�าลังระบาดอยู่ในตอนนี้    
   ในปีช่วงปี ค.ศ.1918 – 1919 เป็นช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ทหารที่
ไปประจ�าการจากทีต่่าง ๆ ได้เริม่เดนิทางกลบัประเทศ ในช่วงปีนัน้เองมกีารกลายพนัธุ์
ของเชือ้ไข้หวดัใหญ่เกิดขึน้ และระบาดในหมู่ทหารท่ีเดนิทางกลับประเทศ โดยการระบาด
ในครัง้นีมี้ประเทศแรกทีเ่ป็นผูป้ระกาศว่ามีการเสยีชวีติจากไข้หวดัใหญ่ ได้แก่ประเทศ
สเปน ท�าให้ประวัติศาสตร์เรียกการระบาดในครั้งนี้ว่า ไข้หวัดสเปน ด้วยการแพทย์
ที่ยังไม่ทันสมัยเท่าในปัจจุบัน ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ยังไม่เกิดขึ้น (ยาต้านไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ตัวแรกคือ amantadine เกิดในปี ค.ศ. 1976 ซึ่งต่อมามีการพัฒนาเป็น 
rimantadine, zanamivir และ oseltamivir ตามล�าดับ โดยตวัยาล่าสดุท่ีจดทะเบียน
กับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ในปี 2018 ได้แก่ baloxavir) 
ความรู้ความเข้าใจทางไวรสัวิทยามน้ีอย ท�าให้การระบาดในครัง้นีม้ผีูเ้สยีชวีติประมาณ 
20 – 50 ล้านคน และมผีูต้ดิเชือ้ประมาณ 500 ล้านคน นโยบายทางสาธารณสขุในสมยันัน้
คอืให้ท�าการกักกันผู้ตดิเชือ้ ห้ามชมุนมุหมูม่าก และให้ดแูลสขุภาพอนามยัตวัเอง ผูส้นใจ
สามารถหาอ่านได้จากหนังสือชื่อ PANDEMIC 1918 โดย Catharine Arnold
  ปี ค.ศ. 1957 – 1958 มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่เอเชีย มีจุดเริ่มต้น
ทีป่ระเทศสิงคโปร์ แพร่เชือ้ไปฮ่องกงก่อนทีจ่ะมกีารกระจายตวัไปท้ังโลก อย่างไรกต็าม
การระบาดครั้งน้ีมนุษย์เตรียมพร้อมรับมือมากขึ้น คือหลังจากเช้ือไข้หวัดระบาด
ได้สี่เดือน สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตวัคซีน (vaccine) และท�าการแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนได้ส�าเร็จ (การสร ้างวัคซีนไข ้หวัดใหญ่มีการเตรียมตัวและศึกษา
มากกว่าสิบปี โดยสหรัฐอเมริกาเริ่มท�าการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครั้งแรกในปี ค.ศ. 
1945) ท�าให้การระบาดในรอบน้ีมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 1.1 ล้านคน ส�าหรับ
สหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปประมาณ 70,000 ถึง 110,000 คน 
 หลังจากการระบาดของเช้ือไข้หวัดใหญ่เอเชียเพียงสิบปี ในปี ค.ศ. 1968 
เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง การระบาดครั้งนี้ไม่รุนแรงเหมือนครั้งก่อนๆ 
มนษุย์สามารถรบัมอืกับการระบาดได้มากขึน้ มีความรูค้วามเข้าใจการท�างานของเช้ือไวรสั
มากขึ้น เชื้อไวรัสที่ระบาดเป็นสายพันธ์เดียวกับที่ระบาดในปี ค.ศ. 1957 แต่มีการ

กลายพันธุ์เกิดข้ึน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1 ล้านคน ในสหรัฐอเมริกามีผู ้เสียชีวิต
ประมาณ 100,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
 การระบาดของเชือ้ไวรสัภมูคิุม้กนับกพร่อง (human immunodeficiency 
virus, HIV) หรือเป็นไวรัสที่ท�าให้เกิดภาวะภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (acquired 
immunodeficiency syndrome) เชื้อไวรัสชนิดนี้มีรายงานคร้ังแรกในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกในปี ค.ศ. 1976 โดยจากการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมพบว่า
เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่มีการกลายพันธุ์มาจากเช้ือไวรัสที่ท�าให้ลิงมีระบบภูมิคุ้มกันผิด
ปกติ (simian immunodeficiency virus, SIV) เช้ือไวรัสชนิดนี้จะท�าให้เกิดการ
เสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic disease) 
มผีูเ้สยีชวีติประมาณ 36 ล้านคน ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1981 ปัจจบุนัมผีูป่้วยทีใ่ช้ชวีติร่วมกบั
เชื้อโรคนี้อยู ่ประมาณ 31 – 35 ล้านคน และด้วยความที่มีความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และการสาธารณสุขที่ดี ท�าให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ได้เหลือ 1.6 ล้านคนต่อปี     
 การระบาดของเชือ้ไข้หวัดใหญ่ 2009 เร่ิมระบาดในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา 
ก่อนที่จะระบาดไปท่ัวโลก เชื้อไวรัสไข้หวัดมีลักษณะพันธุกรรมของเช้ือไวรัสไข้หวัด
ในหมู สัตว์ปีก และในคน องค์การอนามัยยืนยันผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อดังกล่าวไม่ถึง 
20,000 คน ทว่าส�านักงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่ามี
ผู้เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้มากถึง 280,000 คน  
 การระบาดของเชือ้ SARS-CoV-2 ในต้นปี ค.ศ. 2020 ข้อมลู ณ วนัที ่8 เมษายน 
พบผูติ้ดเชือ้มากกว่า 1.4 ล้านคน และมผีูเ้สยีชีวติมากกว่า 80,000 คน จากการคาดการณ์
ของผูเ้ชีย่วชาญพบว่าจ�านวนผูป่้วยน่าจะยงัไม่ข้ึนสู่จดุสูงสุดของการระบาด และน่าจะมี
ผูเ้สยีชวีติมากกว่านี ้และสถานการณ์อาจจะแย่ลงได้เน่ืองจากมีการพบผู้ตดิเช้ือไม่แสดง
อาการ (asymptomatic patient) ในจีนเพิ่มขึ้น ท�าให้ยากแก่การควบคุมโรค   
 จะเห็นได้ว่ามนษุยชาติผ่านการสู้รบกบัการระบาดของโรคติดเช้ือมาหลายคร้ัง
ในจ�านวนเหล่าน้ีมีทั้งรับมือได้อย่างรวดเร็วท�าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
ชีวติน้อย หรอืบางครัง้อาจจะรบัมอืเชือ้โรคได้ไม่ด ีมกีารสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิมาก 
อย่างไรก็ตามบทเรียนในการควบคุมโรคและต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งล่าสุดจะท�าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงในแง่ของวถิชีวีติและการด�ารงชพีของเราในปี ค.ศ. 2020 ไปอกี
หลายเดือน และต่อให้ผ่านการต่อสู้กับเช้ือชนิดนี้ไป ในอนาคตคงจะมีเชื้อใหม่ ๆ 
อุบัติข้ึนมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเช้ือแบคทีเรียดื้อยา หรือเช้ือไวรัสกลายพันธุ์
ชนิดต่าง ๆ เปรียบดังสงครามที่ไม่รู้จบของมวลมนุษยชาติ 

รูปแสดงการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสไข้หวัดในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาดังแสดง
ในเส้นสีน�้าเงิน และเส้นสีแดงแสดงการเกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่า 
highly pathogenic avian influenza virus H5N1 (HPAI) หรือที่รู้จักกันในนาม
ของไข้หวัดนก อย่างไรก็ตามเช้ือดังกล่าวไม่สามารถถ่ายทอดจากคนสู่คนได้ ท�าให้
ไม่เกดิการระบาดในวงกว้าง มรีายงานการตดิเชือ้ในลกัษณะแคบๆ เกดิกบัผูม้ปีระวัติ
สัมผัสสัตว์ปีก เรียกว่า sporadic cases
ภาพจาก Singh, N., Pandey, A., & Mittal, S. K. (2010). Avian influenza pandemic 
preparedness: developing prepandemic and pandemic vaccines against a 
moving target. Expert reviews in molecular medicine, 12

อ้างอิง 
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.bangkokbanksme.com/en/pandemic-large-spread-of-disease
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870449
Hannoun, C. (2013). The evolving history of influenza viruses and influenza 
vaccines. Expert review of vaccines, 12(9), 1085-1094.
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ตอนที่ 1 สงครามที่ ไม่รู ้จบ



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓๘

เจ้าของ	 	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร	 ผศ.ลนีา		ลิม่อภิชาต																																							
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ				นางรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

คณะผูจ้ดัท�าข่าวรามค�าแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูช่้วย					รศ.วารศิา		พลายบวั     อาจารย์อภสิทิธิ	์	ศภุกิจเจรญิ					นางปญุญสิา		อรพนิท์					น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ
กองบรรณาธกิาร	 					น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู					นางสารศิา		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐา		ทองจบั     นายสภุะชัย อวนศรี
ช่างภาพ	 	 					นายภาณพุงศ์		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นายสณัฐิต	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม    				

ตอบปัญหานกัศกึษา                (ต่อจากหน้า 3)

 ด้วยในภาค 1 ปีการศกึษา 2563 มหาวทิยาลยั
รามค�าแหงได้มีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค ระดับ
ปรญิญาตร ี(เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกติ) 
และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) เพื่อให้
การรับสมัครดังกล่าวด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพจึงก�าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติให้ทราบ ดังต่อไปนี้
 1. คณะและสาขาวชิาทีเ่ปิดระดบัปริญญาตรี 
มี 4 สาขาวิชา
     คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
     คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
     คณะรฐัศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบรหิารรัฐกจิ 
     คณะสือ่สารมวลชน สาขาวชิาสือ่สารมวลชน
 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตร ี
  2.1.1 ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ
เทียบเท่า หรือ
  2.1.2 ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) หรือเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่ง
และเงินเดือนตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป หรือ 
     2) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 
พนกังานรฐัวสิาหกิจ หรอืลกูจ้างของรฐั ซึง่ได้ปฏบิตัิ
งานมาแล้วรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
     3) เป ็นหรือเคยเป ็นสมาชิก
รัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิก
สภาเทศบาล สมาชกิสภาต�าบล สมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือ
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
  2.1.3 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 
     2.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา
เพ่ือเตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE) 
  2.2.1 เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ
พนักงานของส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือ
  2.2.2 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ 
     ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.2.1 และ

ข้อ 2.2.2 ต้องส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (มธัยมศกึษาตอนต้น) 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
 รบัสมคัรผ่านทางอนิเทอร์เนต็ ส่วนภูมภิาค 
(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) 
 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 
29 มิถุนายน 2563 สมัครและลงทะเบียนเรียน
ได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.iregis2.ru.ac.th ส�าหรบัผูท้ีข่อ
ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จะต้องไปสมัครด้วย
ตนเอง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติามที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด เท่านั้น
 4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายส�าเนา
ขนาด A4 และต้องลงนามรบัรองส�าเนาถกูต้องทกุฉบับ)
     4.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็น
นักศกึษา (ม.ร.2) พร้อมลงชือ่ผูส้มคัร จ�านวน 1 ฉบบั 
     4.2 แบบแสดงความยินยอมในการ
เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล พร้อมลงชื่อผู ้สมัคร 
จ�านวน 1 ฉบับ
     4.3 เอกสารหลักประกอบการสมัคร
  4 .3 .1 ส� า เนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ
  4.3.2 ส�าเนาคณุวุฒิท่ีจบหลกัสตูร 
ต้องระบุวันที่ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 2 ฉบับ
     4.4 เอกสารอื่น ๆ 
  4.4.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 
1.5 นิ้ว จ�านวน 1 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลัง
รูปถ่าย
  4.4.2 ใบรับรองแพทย์ จ�านวน 
1 ฉบับ 
  4.4.3 ส�าเนาใบแจ้งการช�าระเงิน 
จ�านวน 1 ฉบับ (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์)
  4.4.4 กรณเีป็นพระภกิษุสามเณร 
ให้ส่งส�าเนาใบสุทธิ หน้า 2, 3, 4, 5 หรือแนบ
ใบรับรอง การอุปสมบทแทน จ�านวน 2 ฉบับ
              4.4.5 กรณเีปลีย่น ชือ่ตวั หรอืชือ่
สกลุ หรอืสมรส หรอืสิน้สดุการสมรส ให้ถ่ายส�าเนา 
จ�านวน 2 ฉบับ
  4.4.6 ให้ระบุคณะที่สมัคร หรือ
สมัครแบบรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE) 
ด้านล่างขวาซองเอกสาร
  4.4.7 กรณีคุณวุฒิที่จบหลักสูตร
เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับ
ความรู้ ยื่นพร้อมเอกสารการสมัคร โดยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ให้ผู ้สมัครติดต่อส�านักงาน
คณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค

ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (PRE-DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อผลสอบประกาศแล้วและนักศึกษาตรวจสอบ
แล้วว่านักศึกษาเรียนครบหลักสูตร ให้นักศึกษา
ไปด�าเนินการท�าเรื่องจบหลักสูตรที่คณะของ
นักศึกษา เมื่อคณะตรวจสอบและเสนอช่ือให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้นักศึกษาแล้ว 
นักศึกษาต้องไปช�าระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าใบ
รับรองสภาฯ และค่าTranscript จบการศึกษา 
จากนัน้น�าใบเสรจ็ฯ ไปตดิต่อทีอ่าคารส�านกับรกิาร
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 1 
ช่อง 3 และช่อง 4 เมือ่นักศึกษาได้ใบรบัรองสภาฯ แล้ว 
ให้นักศึกษาน�าใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่นักศึกษา
จะท�าเรื่องขอเงินคืน และใบรับรองสภาฯ (ถ่าย
ส�าเนา 1 ฉบบั) ไปยืน่เรือ่งขอเงนิคืนที ่หน่วยตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชัน้ 6 ภายใน 3 เดอืน 
นับตั้งแต ่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให ้ กับ
นักศึกษา มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ 
(จะระบุไว้ใน ใบรับรองสภา)

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้สมัครติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 
อาคาร สวป. ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ก่อนรบัสมคัรหรอืให้ตดิต่อผูป้ระสานงานการสมคัร
ในวันที่มาด�าเนินการสมัครเป็นนักศึกษา และ
ผู ้สมัครจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
เอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 
รายละ 1,000 บาท ในวันที่สมัคร
 5. ส่งเอกสารทีใ่ช้ในการสมคัร ตามข้อ 4
ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันท�าการ นับจากวันที่
ช�าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยจ่าหน้าซองถึง 
“หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 
ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ.รามค�าแหง กรงุเทพ ฯ 10241 
วงเล็บมุมซอง “สมัครทางอินเทอร์เน็ต ส่วน
ภูมิภาค”
 6. หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หาก
มหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานท่ีน�ามา
ใช ้ ในการสมัครไม่ถูกต ้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยหรือไม ่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะตั้งแต่
เริ่มการสมัคร และไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 7. การสมัคร การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ทางอินเทอร์เน็ตส่วนภูมิภาค นักศึกษาจะต้อง
เข้าสอบ  ณ ศูนย์สอบส่วนภมูภิาคทีแ่จ้งไว้ในข้ันตอน
การลงทะเบียนเรียน เท่านั้น
 ขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิทีฝ่่ายรบัสมคัร
และแนะแนวการศึกษา ส�านักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3 ) 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
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