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จดหมายข่าวเทวาลัย

ที่ปรกึษา

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 
คณบด ี

รศ.ดร.สุรเดช โชตอิุดมพันธ์ 
รองคณบด ี

ผศ.ดร.นริดา จติรกร 
ผู้ช่วยคณบด ี

ผศ.ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล 

อ.William Whorton 

ผู้รับผดิชอบงานประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ
ผู้ช่วยคณบด ี

(Siraprapa.C@chula.ac.th)

 

 

จดหมายข่าวเทวาลัย

วาดภาพโดย น.ส.สุธรีา ศรตีระกูล (อักษรศาสตร์#80) 

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑ วันที่ ๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๑

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://artscu.net/
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (662) 218 - 4870 
www.arts.chula.ac.th

http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
http://artscu.net
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สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะอักษรศาสตร์ได้จัดงาน

สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ที่โรงแรมบันยันทรี 

กรุงเทพฯ 

ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Chula 

Transformation” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อํานวย

การโครงการ CU Transformation สํานักยุทธศาสตร์

และการขับเคลื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) การสรุปผล

การรดําเนินงานของผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ และการ

เสวนาหัวข้อ “บัณฑิตอักษรฯ กับความสําเร็จในโลกแห่ง

ความเป็นจริง” โดยวิทยากรพี่เก่า คุณปฏิมา ตันติคมน์ 

(นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และกรรมการ

ผู้จัดการบริษัทกันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ 

จํากัด) คุณไพพรรณ หลักแหลม (ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า 

ดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์) และคุณ

ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็ดดูเคชั่น 

สตูดิโอ จํากัด กรรมการผู้จัดการบริษัททราเวลรีพับ

ลิค จํากัด และผู้อํานวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 

เอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ)
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การประชุมวชิาการระดับชาตดิ้านภาษาไทย 
“ววิธิวจิัยภาษาไทย” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 2 มถิุนายน 2561 

เวลา 8.30 – 17.00 น.

ณ อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะอักษร- 

ศาสตร์

จัดโดย

• ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษร-

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

(โครงการสู ่ความเป็นเลิศด้าน

ภาษาและวรรณคดไีทย และ

หน่วยปฏบิัตกิารวจิัย “ไทยว-ิ

ทรรศน์” เพื่อการศกึษาภาษา 

วรรณคด ีและคตชินไทย)

• ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษร-

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร

• สาขาวชิาภาษาไทย ภาควชิา

ภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรม

ตะวันออก คณะศลิปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานด้านภาษา

ไทย วรรณคดไีทย และคตชินวทิยา

ของนักวิชาการและนิสิตนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาไทย สร้างความร่วม

มือระหว่างสถาบันที่ เป ิดการเรียน

การสอนสาขาวชิาดังกล่าว เพื่อให้ได้

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างกัน

ภาควิชาภาษาไทย
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 "สื่อและต�าราการสอนภาษาต่างประเทศ: 
แนวทางการพัฒนาจาก 3 ทวีป" 

ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง-

ประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

ฟังเสวนาเรื่อง "สื่อและตําราการ

สอนภาษาต่างประเทศ: แนวทาง

การพัฒนาจาก 3 ทวีป"  ในวัน

จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 

13.00-16.00 น. ที่ห้อง 708 อาคาร 

บรมราชกุมารี 

กรุณาสํารองที่นั่งที่ ctflchula@

gmail.com

ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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สาขาวิชาภาษาจีนต้อนรับคณะผู้แทน
จากสมาคมขงจื่อนานาชาติ

 (International Confucian Association)

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 รอง

ศาสตราจารย์ ดร. Cheuk Yin LEE จาก

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ในฐานะ

รองประธานสมาคมขงจื่อนานาชาติ

พร้อมคณะผู้แทนสมาคมฯ มาเยือน

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษา

ตะวันออก เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรและส่งเสริมความร่วม

มือทางวิชาการด้านขงจื่อศึกษาใน

ประเทศไทย โอกาสนี้ ศาสตราจารย์-

พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 

ศาสตราภิชานประจําสาขาวิชาภาษา

จีนพร้อมด้วยคณาจารย์ประจําสาขา

วิชาภาษาจีนให้การต้อนรับ

สาขาวิชาภาษาจีน
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จุฬาฯ ร่วมเฉลิมฉลองร้อยปีแห่งอิสรภาพ
ของสาธารณะรัฐเชโกสโลวาเกีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 

18.00-21.00 น. ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสา

ธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทย และสถาน

เอกอั ครราชทู ตสาธารณรั ฐส โลวั กประ จํา

ประเทศไทย จัดงาน “Czech and Slovak 

Century – An Evening of Traditional Music 

and Dance: Celebration of the Centenary 

of Czechoslovak Independence 1918” ณ 

หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองหนึ่งร้อยปีแห่งการ

สถาปนาสาธารณรัฐเชโกสโลวะเกีย ภายในงาน

อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความครึกครื้นและ

อบอุ่นจากจากคณะผู้จัดงาน นักแสดง รวมถึงผู้

ร่วมงาน

ภายในงาน ฯพณฯ นาย Marek Libřický 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทย 

และ ฯพณฯ นาย Stanislav Opiela 

เอกอั ครราชทู ตสาธารณรั ฐส โลวั กประ จํา

ประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน 

จากนั้นนาย Aleš Vytečka อุปทูตประจําสถาน

เรียบเรียงโดย วุฒิชัย ม้องพร้า

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
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เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ให้เกียรติ

บรรยายประกอบวีดีทัศน์ “Independence 

Day 28 October  1918 in Prague”

จุดสําคัญของงานนี้อยู่ที่การแสดงดนตรีและ

การเต้นรําจากคณะระบําพื้นบ้านโอลชาวา 

(Olšava Dance Group) จากภูมิภาคโมรา

เวีย อันเป็นภูมิภาคที่ผสมผสานวัฒนธรรม

เช็กและสโลวัก คณะ Olšava เป็นคณะดนตรี

และระบําพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดคณะหนึ่งของ

สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก โดย 

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2494 และได้เดินทางไปแสดง

ดนตรีและระบําพื้นบ้านยังประเทศต่าง ๆ มา

แล้วกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งยังได้รับรางวัล

สูงสุดในเทศกาลนานาชาติมากมาย ในการ

นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา 

อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดํารง

ตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการศูนย์

ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้

เกียรติเป็นผู้บรรยายการแสดงทั้งภาคภาษา

อังกฤษและภาษาไทย บทบรรยายได้อธิบาย

ที่มาและความสําคัญของชุดพื้นเมืองอันมีท่ีมา

จากชุดเครื่องแบบทหารแห่งกองทัพออสเตรีย 

เต้นรําตามจังหวะดนตรีอันไพเราะ ชุดการ

แสดงที่คณะ Olšava นํามาแสดงในครั้งนี้

ประกอบไปด้วยการแสดงหลายชุดด้วยกัน 

อาทิ ชุด ‘Time Square’ อันเป็นชุดการแสดง

ที่จําลองวิถีชีวิตของผู ้คนที่ดําเนินชีวิตอย่าง

ผาสุกในเมือง และชุด ‘Forest Robber’ อัน

มีที่มาจากตํานานของโจรป่าของสโลวาเกีย

คนหนึ่งที่ชื่อว่ายาโนชีก ผู้เปรียบได้กับ Robin 

Hood 

นอกจากการแสดงอันน่าประทับใจแล้ว ในงาน

ยังจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ ‘1918’ 

‘TG Masaryk’ และ ‘Bata’ เนื้อหาใน

นิทรรศการกล่าวถึงการประกาศอิสรภาพของ

สาธารณะรัฐเชโกสโลวะเกีย ใน พ.ศ. 2461 
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นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับ 

จุด เริ่ มต ้นความสัมพันธ ์ ระหว ่ าง เชโกส

โ ล ว ะ เ กี ย กั บ สย ามนั บ แต ่ รั ช สมั ย ขอ ง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ 

ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการ

ทูตกับสาธารณะรัฐเชโกสโลวะเกียตั้งแต่วันท่ี 

15 มิถุนายน พ.ศ. 2517 

เมื่อ พ.ศ. 2536 รัฐบาลไทยให้การรับรอง

ท้ังเช็กและสโลวักในฐานะผู้สืบสิทธิของอดีต 

สาธารณะรัฐเชโกสโลวะเกีย โดยให้ถือ

เป็นการรับรองรัฐและสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศทั้งสอง 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เป็นต้น

มา โดยสาธารณรัฐเช็กเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ

ไทยในกลุ่มยุโรปกลาง
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คุณสุวรรณ ภู่พกสกุล

ฅนอักษรฯ
เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

คุณนงเยาว์ จันทร์เขียน

“คุณสุวรรณเป็นตัวอย่างของนิสิตที่แสดงให้

เห็นว่าสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดของอายุในการ

เรียนได้ ปัจจุบันอายุเกินหกสิบแล้ว” 

แรกได้ยินข้อมูลของผู้จะไปทําสัมภาษณ์ ทําให้

ผู้เขียนแอบทึ่งอยู่ไม่น้อยและคิดถึงคําพูดที่ว่า 

“การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และพอได้

เจอตัวจริง ด้วยท่าทางที่ยังดูกระฉับกระเฉง 

ร่างกายบึกบึนในชุดสูท พูดจาคล่องแคล่ว แต้ม

รอยยิ้มและแววตาที่เปี่ยมเมตตาฉายฉาน บวก

ประสบการณ์ชีวิตที่มากล้น ใครเล่าจะเชื่อว่า

บุคคลท่ีให้สัมภาษณ์อยู่จะอายุเกินหกสิบแล้ว

จริงๆ จนทําให้ผู้สัมภาษณ์ดูเหมือนจะกลายเป็น

ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือเป็นหน่ึงในผู้เข้าร่วมอบรม

การใช้ชีวิตและการเรียนรู้การทําธุรกิจไปเสีย

เอง 

วันนี้จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณสุวรรณ ภู่-

พกสกุล มหาบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

สาขาวิชาการแปลและการล่ามได้ให้เกียรติมา

เป็นฅนอักษรฯ ประจําฉบับนี้ของเรา ซึ่งทําให้

เราเห็นว่า ‘อายุเป็นเพียงตัวเลข’ และ ‘ไม่มี

ใครแก่เกินเรียน’ เราจึงหวังว่าบทสัมภาษณ์ 

ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างพลังใจ

ในการใช้ชีวิต การอดทนรอคอย และการ

ตอบแทนคืนสู่สังคม เหมือนเช่นบัณฑิตวัยเกิน

หกสิบปีท่านนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “หลัง

เรียนจบตั้งใจจะทํางานเป็นอาสาสมัครแปล

เอกสารคดีความต่างๆ ให้กับชาวต่างชาติที่ศาล

ที่เกาะสมุย” 
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“จบปริญญาตรีเมื่ออายุ 60 ปีแล้ว” 

สมัยเด็กๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ พ่อแม่มาจาก

เมืองจีน ผมเป็นลูกคนที่ 4 จากลูกทั้งหมด 13 

คน สงสารพ่อแม่ แค่หาให้ลูกได้อยู่กินก็ยาก

แล้ว ครอบครัวไม่ได้มีฐานะดีอะไร ก็เรียน

ประถมแถวบ้าน ผมเกิดที่เกาะสมุยมาโตที่

กรุงเทพฯ เรียนมัธยมที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 

ต่อจากนั้นไม่ได้เรียนแล้ว อาศัยสอบเทียบเอา 

สมัยก่อนเรียกม. 8 ผมสอบเทียบเตรียมอุดมฯ 

ได้ แล้วมาสอบอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ก็ได้เหมือน

กัน แต่ไม่ได้เรียน เพราะต้องทํางาน ผมทํางาน

ตั้งแต่อายุ 18 ทํางานมาเรื่อย จนเมื่อ 10 ปีที่

แล้ว เมื่อวางมือแล้วก็อยากเรียนหนังสือ สมัย

อยู ่ในวัยเรียนไม่มีโอกาสต้องทํางานหาเงิน

ช่วยครอบครัว แต่ตอนนี้ว่างแล้วก็ไปลงเรียน

ราชภัฎฯ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ 

ผมจบปริญญาตรีเมื่ออายุ 60 ปีแล้ว ตอนหลัง

ลูกเขียนหนังสือ (คุณเลิศหล้า ภู่พกสกุล เป็น 

ผู้แปลรวมเรื่องสั้นของปราบดา หยุ่นเป็นภาษา

อังกฤษ ตีพิมพ์ในชื่อ The Sad Part Was ซึ่ง

เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดวรรณกรรม

แปลเป็นภาษาอังกฤษ จัดโดย ดาเนียล ฮาห์น

และสมาคมนักเขียน สหราชอาณาจักร) ลูกเลย

ชวนผมให้มาลงเรียนคณะอักษรฯ เพราะเห็นว่า

ผมอยากเขียนหนังสือ 

“หลักสูตรการแปลและการล่าม” 

เป็นหลักสูตรที่ผมเรียนแล้วสนุกมาก เนื่องจาก

ผมไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามาอย่างเป็นขั้นเป็น

ตอนที่ถูกต้อง เคยแต่สอบเทียบเอา ไม่เคยอ่าน

หนังสือ แต่พอมาอยู่ในห้องเรียนที่ถูกต้องทุก

อย่างมันใหม่ ผมใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจนมา

เรียนที่นี่ ก็หัดใหม่หมดตั้งแต่การใช้เวิร์ด การ

พิมพ์ภาษาไทย ผมมาเริ่มเรียนพื้นฐานทั้งหมด 

รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาเรียนกับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

และมีอุดมการณ์ของครูภาษาไทยในวัฒนธรรม

ไทย ดีใจที่ได้มาเจอกับอาจารย์ที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะทางจริงๆ ผมสนุกกับ
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บรรยากาศการเรียนการสอนแบบนี้ ผมเลยไม่กลัว ไม่เกร็ง แม้ผมจะ

อายุมากกว่าเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ยากแค่ไหนผมก็ตั้งใจฟัง อาศัย

การอ่านหลายๆ เที่ยว อ่านแล้วเขียนซํ้าแล้วซํ้าอีกหลายๆ รอบ จน

หลับตาแล้วเขียนได้เอง 

“ส่วนที่ยากคือเรื่องทฤษฎี”

ผมมาเริ่มเรียนที่นี่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว หลักสูตรเขา 2 ปี ผมใช้เวลาเรียน 

3 ปี ในส่วนที่ยากคือเรื่องทฤษฎี เพราะพื้นฐานการศึกษาของผมอ่อน

มาก พอเป็นเรื่องทฤษฏีแล้วมีการบรรยาย จะบรรยายไม่ค่อยถูก ทั้ง

ตอนเรียนตอนสอบ ผมเข้าใจสิ่งที่อาจารย์บอกแต่ผมบรรยายไม่เป็น 

แต่พอเรียนไป 3 ปีก็ชํานาญแล้ว โดยส่วนตัวผมชอบวิชาภาษาไทยมาก 

อาจารย์ใกล้รุ่ง (อ.ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ) เป็นผู้สอน อีกคนจําชื่อไม่ได้ 

เก่งภาษาไทยมากทั้งคู่ ประทับใจ เวลาอาจารย์พูดต้องรีบจดรีบจํา เห็น

อาจารย์เขาทุ่มเทสอนให้ เราเป็นผู้ใหญ่เราสังเกตเห็นว่าอาจารย์เขา

ตั้งใจมาก ถ้าเราไม่พยายามแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ วิธีเดียวที่จะขอบคุณ

อาจารย์ เราต้องตอบรับกับสิ่งที่อาจารย์มอบให้เป็นการตอบแทน

 

“แปลกฎการแข่งขันเรือใบ”

ตอนทําสารนิพนธ์ผมทําหัวข้อเรื่องเรือใบ แปลศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ

ภาษาเรือใบ ภาษาเรือใบจะมีคําศัพท์เฉพาะทาง ไม่ได้ใช้ภาษาพูด

แบบเราใช้สื่อสารกัน เช่น อยู่ขวา ถ้าพูดอาจไม่เข้าใจว่าขวาของลูก

เรือหรือขวาของนายเรือ ขวาของใคร จึงจะไม่พูด แต่จะใช้คําที่หมาย

ถึงด้านขวาของเรือ หรือเชือกในเรือมีเชือก 20 เส้น ถ้าบอกดึงเชือก 

เชือกเส้นไหนละ? เพราะเชือก 20 เส้นมีชื่อเรียกหมดอย่างนี้เป็นต้น 

โดยอาจารย์เก๋ (รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ

สารนิพนธ์ของผมครับ

 

“นักกีฬาเรือใบ”

ผมเป็นนักกีฬาเรือใบ อยู่กับเรือใบมา 40 กว่าปี เริ่มจากอยากรู้ว่าเรือ

ใบมันวิ่งได้ยังไง เลยมาเล่นเรือใบ เล่นแล้วมันติด สมัยผมทํางานตอน

อายุ 20 กว่า บริษัทส่งผมไปเมืองนอก ผมไปอยู่ในแคมป์ แคมป์มีกลุ่ม

ละ 4 คน แล้วมีอยู่ 5 กลุ่ม แล้วจะไปนอนค้างที่เกาะ เพื่อนๆ ลําอื่น

มันชักใบแล้วก็วิ่ง แต่ของเราชักใบยังไงมันก็ไม่วิ่ง พอไม่วิ่งเราก็ต้อง

พายกว่าจะถึงเกาะก็เหนื่อยแล้ว แต่คนอื่นเขาชักใบแล้ววิ่งไปเลย เลย

ฝังอยู่ในหัว ทําไมเราดึงแล้วไม่วิ่ง คนอื่นเขาวิ่ง ตอนหลังมีคนมาชวน

เล่นเรือใบ พอมีโอกาสได้เรียนของจริงแล้วยิ่งชอบใหญ่ คนที่ไม่ใช่

นักเล่นเรือใบจะดูเรือใบไม่สนุก เรือต่างคนต่างวิ่งแข่งกันได้ยังไง แต่

พอได้ลงไปเล่นแล้วจะลืมหมดเลย เพราะมัวแต่ดูลม ดูคลื่น ดูนํ้า ลืม

หมด ผ่อนคลาย คิดว่าเพราะแบบนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบ ข้อดีอีกอย่าง

คือได้เรื่องสุขภาพ ผมเลิกเหล้า นอนเร็วขึ้น หันมายกนํ้าหนักทุกวัน 

วิ่งออกกําลังกายทุกวัน ชีวิตเปลี่ยน สุขภาพดีขึ้น เพราะเล่นเรือใบนี่

แหละครับ

“ถ้าเราคิดเราจะชนะ”

คุณสมบัติที่ดีของนักเล่นเรือใบคือเป็นนักวางแผน นักเล่นเรือใบจะเป็นคน

วางแผนเสมอ ถ้าไม่วางแผนคุณแพ้แน่นอน เรื่องธุรกิจก็เช่นกัน สมมติเรา

ขายกล้วยแขก อีก 5 ปี ถ้าเรายังขายกล้วยแขกอยู่ ลูกๆ ไม่พอกิน เราก็

ต้องเปลี่ยน หรือเราเป็นชาวนา กี่ปีๆ ไม่ได้คิดอะไร ตอนนี้ก็ยังจนอยู่ ก็ต้อง

เปลี่ยนแล้ว ทําไปทํามาที่ดินเป็นของแบงก์หมด เข้ากรุงเทพฯ มาหางานยัง

ดีกว่า พอกินพอใช้ ที่นายังอยู่จริงไหม ถ้าเราคิดเราจะชนะ ถ้าเราขยันเรา

จะชนะเพราะฟลุ๊ค แต่ถ้าคิดชนะแน่นอน อีกอย่างเราต้องคิดในสิ่งที่เป็นไป

ได้ ถ้าเราคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แปลว่าเราคิดไม่เป็น ผมสอนลูกๆ เสมอ คน

ขยันแพ้คนคิดนะลูก ผมสอนให้ลูกๆ คิดเสมอ ถ้าอยากประสบความสําเร็จ

ในทุกระดับต้องรู้จักคิด คนทําโรงแรมถ้าไม่คิดก็ขาดทุน ถ้าคิดแล้วไม่ยาก
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เลย คิดแล้วชนะ ที่พูดให้ฟังเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มา
ก่อน ตอนนี้ผมทําธุรกิจโรงแรมแบรนด์ลาวาณา (Lawana) 
ทํามาได้ 15 ปีแล้ว ปัจจุบันลูกดูแลแทนหมดแล้ว

“ประสบการณ์ตลอด 40 ปี”
พื้นฐานผมเป็นพ่อค้ายางพารา เป็นพ่อค้ายางมาตลอด 40 ปี 
ผมเดินทางไปต่างประเทศเยอะ ภาษาผมได้จากงาน ทํางาน
ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด ผมรู้ทันทีว่าลูกค้าจะซื้อเพราะ
อะไร เราคิดไปเรียบร้อยแล้ว การขายเป็นศิลปะก็จริง แต่
จริงๆ ถ้าเราเข้าใจ ง่ายที่สุดเราต้องคิดถึงเขา เราอย่าไป
คิดถึงเรา เราต้องคิดว่าลูกค้าอยากได้อะไร เขาต้องการอะไร
และเขาขาดอะไร พอเรามีในสิ่งที่เขาขาด เขาก็จะคิดถึงเรา 
ถ้าเราคิดเราจะรู้ เรื่องเหล่านี้ผมได้จากประสบการณ์ทํางาน
ตลอด 40 ปีที่เป็นพ่อค้ามา 

“ในฐานะที่ชอบอักษรศาสตร์และได้มาเรียนจริงๆ มีอะไร
อยากฝากถึงคณะ” 
คนที่ชอบภาษาอยากชวนให้มาเรียนได้เลยครับ ไม่ต้องเป็น
นักแปลหรอก หลักสูตรจะช่วยเพิ่มทักษะและหลักการให้
เรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปล การเขียน เพื่อนๆ นิสิต
ที่ผมรู้จักที่เป็นนักแปลก็สามารถนําความรู้ไปต่อยอดได้ดีที

เดียว อยากเชิญชวนให้มาเรียนกันเยอะๆ ครับ
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Welcoming Delegates from Hainan University

News from the International Affairs Section
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of Arts’ CASCA has been well-prepared 
with its qualified staff, some of whom can 
communicate in Mandarin.
HNU is a comprehensive provincial 
university located in the city of Haikou 
on the tropical island of Hainan in the 

southern part of China.  The current HNU is 
a result of a 2007 merging between South 
China University of Tropical Agriculture 
and the former Hainan University. The 
University is sponsored by Hainan 
people’s government and the Ministry of 

Education.  The disciplines offered are 
philosophy, economics, law, literature, 
natural sciences, agriculture, engineering, 
and management.  HNU’s strength is in 
the fields related to tropical agriculture, 
oceanography, and tourism.  

Thursday, June 7, 2018, Assistant 
Professor Nirada Chitrakara and Assistant 
Professor Nunghatai Rangponsumrit 
representing the Faculty of Arts joined 
CU Vice President, Assistant Professor 
Pomtong Malakul Na Ayudhaya and 
representatives from CU’s Office of 
International Affairs (OIA) in welcoming 
visitors from Hainan University (HNU), 
Haikou, China led by Professor Hu 
Xinwen, Vice President of HNU.  His 
team included Professor Ying Jin, Vice 
Dean of HNU-Arizona State University 

Joint International Tourism College, 
and Professor Yang Zhixin, Deputy 
Director of International Cooperation 
and Exchange.  HNU was interested 
in university level collaborations in the 
fields of liberal arts, communication arts, 
science, and engineering.  The proposed 
collaborations were exchange students 
and staff programs and joint research.  The 
activities that especially concerned the 
Faculty of Arts are the student exchange 
program and teaching Thai as a Foreign 
Language.  HNU is ready to dispatch 

their students to the Faculty of Arts for the 
exchange program and looking forward to 
having Thai students attend their classes.  
Regarding visiting staff, HNU wishes to 
have a visiting scholar from the Faculty 
of Arts to conduct Thai language classes.  
They are also interested in sending 
their students to join Arts CU Summer 
Program in Thai Language and Culture, 
which is highly supported by the CU OIA. 
The amiable discussion regarding the 
teaching of Thai language is most likely 
to bear promising results as the Faculty 
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Meeting between the Chinese Section 
and Delegates from 

International Confucian Association

Monday, June 4, 2018, Professor 
Prapin Manomaivibool, Chinese 
Specialist, together with lecturers 
from the Chinese Section welcomed 
delegates from the International 
Confucian Association led by LEE 
Cheuk Yin, Associate Professor 
of the Department of Chinese 
Studies, National University of 
Singapore, and Vice President 
of the International Confucian 
Association. The main objectives of 
this meeting were to establish the 
relationship between the Chinese 
Section and the International 
Confucian Association and to 
promote academic cooperation 
in the field of Confucius Study in 
Thailand.

Chinese Section
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