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ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ 
หงศ์ลดารมภ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให ้

ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 14
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การสัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2559

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ



5



6

ผู้บรหิารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เข้าศึกษาดูงานการบรหิารจัดการหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) และปรญิญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

ข่าวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ

HERE IS FOR YOU TO ADD THE DESCRIPTION OF THE 

ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี น�าโดย รองศาสตราจารย์ดร.พรนภิส  

ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

และปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ English as an Interna-

tional Language (EIL) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ใน

การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ จากภาค

วิชาภาษาอังกฤษ ในฐานะผู้อ�านวยการหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ธีราภรณ์ รติธรรมกุล จากภาควิชาภาษาศาสตร์ ในฐานะ

กรรมการหลักสูตรได้ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนดังกล่าว
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ผู้สนใจกรุณาสำารองท่ีน่ังท่ี  
linguistics.artschula@gmail.com  
ภายในวันท่ี 24 มิ.ย. 59 (รบัจำานวนจำากัด)

[ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม]

การอบรม  
“ภาษาไทเปรยีบเทียบ 101” 

ข่าวจากฝ่ายส่งเสรมิผลงานวิชาการและภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ร่วมกับฝ่ายส่ง
เสรมิผลงานวิชาการ คณะอักษร- 
ศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารบัการ
อบรม “ภาษาไทเปรยีบเทียบ 101” 
ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 - 1 
กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-
16.00 น. ณ ห้อง 501/5 อาคาร
มหาจักรสิีรนิธร คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรย์ี ชุณหเรอืงเดช

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฅนอักษรฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่นพี่

ในสาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งได้กรุณาสละเวลามาให้สัมภาษณ์

ลงจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับนี้ อาจารย์มิใช่คนอื่นคนไกล

ที่ไหน เป็นนิสิตเก่าในรั้วจามจุรีที่ได้เรียนจบที่คณะอักษร-

ศาสตร์และมีโอกาสกลับมาเป็นอาจารย์สอนในแวดวง

ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมจีนที่คณะเดิมนานนับ

สิบปี อาจารย์ท่านนั้นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  

ชุณหเรืองเดช ปัจจุบันอาจารย์ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า

ภาควิชาภาษาตะวันออก ซึ่งในวันนี้อาจารย์จะมาแบ่งปัน

เรื่องราวให้เราฟัง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์สมัยเป็นนิสิต 

แลกเปลี่ยน ยุคสมัยจากอาจารย์รุ่นเก่าสู่อาจารย์รุ่นใหม่ 

พระราชนิพนธ์แปลเล่มล่าสุดของสมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดาฯ และโครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จฯ 

เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนะน�า
ฅนอักษรฯ

เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

1. หลังเทียนอันเหมิน...ก่อนมาเป็นอาจารย์
อาจารย์เล่าว่า เข้ามาเรียนที่คณะอักษรฯ 
เมื่อปี 1985 ตอนอยู่ปี 4 ได้ทุนแลกเปลี่ยน
ของรัฐบาลจีน จึงได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศ
จีนตั้งแต่ปี 1988-1989 ท�าให้จบช้ากว่า
เพื่อนร่วมรุ่นไปหนึ่งปี แต่ก็เป็นหนึ่งปีที่คุ้ม
ค่าและเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก เพราะ
นอกจากได้ไปสัมผัสภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ยังได้ทัน
เห็นสภาพของประเทศจีนก่อนการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเวลาต่อมา ที่มาก
ไปกว่านั้นก็คือ ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าตัว
เองจะต้องไปพบกับเหตุการณ์ประท้วงเรียก
ร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุง
ปักกิ่ง (ซึ่งไม่มีใครในตอนนั้นคาดคิดว่าจะ
เกิดขึ้น) ในวันที่ 4 มิถุนายนของปี 1989 
ด้วยเหตุปัจจัยความไม่แน่นอนทางการ
เมืองภายในของจีน ประกอบกับรัฐบาลของ
หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างทยอยน�าผู้คน
ของตนกลับประเทศ รัฐบาลไทยในสมัยนั้น

จึงตัดสินใจส่งเด็ก สตรี รวมทั้งนักเรียนนิสิต
นักศึกษา กลับประเทศเช่นเดียวกัน อย่างไรก็
ดี อาจารย์เสริมว่า แท้จริงแล้วช่วงเวลาก่อน
หน้าจะถูกส่งตัวกลับประเทศนั้น นักเรียน
นักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ Beijing Language 
Institute (ซึ่งก็คือ Beijing Language and 
Culture University ในปัจจุบัน)  ต่างได้รับ
แจ้งจากทางสถานทูตว่า จะอพยพพาพวก
นักเรียนออกจากสถานที่เรียนสัก 2-3 วัน
เพื่อไปพักชั่วคราวในเขตของสถานทูต รอ
จนกว่าเหตุการณ์คลี่คลายจึงค่อยส่งพวกเรา
กลับไปยังสถาบันที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง นักเรียน
นักศึกษาทุกคนจึงได้ทิ้งสัมภาระชิ้นใหญ่ของ
ตัวเอง (ที่หอบหิ้วไปจากเมืองไทยตั้งแต่ตอน
ไปที่จีนครั้งแรก) ไว้ในหอพักตามเดิม เพียง
จัดกระเป๋าใบเล็กๆ ที่มีเสื้อผ้า 2-3 ชุดเพื่อ
ไปพักชั่วคราวตามค�าแนะน�า แต่แล้วสิ่งที่ไม่
คาดคิดก็เกิดขึ้นอีก ก็คือรัฐบาลยังไม่ไว้วางใจ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ตัดสินใจส่ง
พวกเราทุกคนกลับมายังประเทศไทยในวัน

ที่ 8 มิถุนายน (มันดูเป็นเรื่องตลกที่ว่า พวก
เราต่างได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนกันเป็น
ปี แต่พอถึงเวลากลับบ้าน แต่ละคนกลับหิ้ว
กันมาแค่กระเป๋าใบเล็กๆ แต่เพียงใบเดียว
กลับประเทศ) ส�าหรับอาจารย์สุรีย์ หลังจาก
ถูกส่งตัวกลับบ้านมาเพียง 2 สัปดาห์ ก็ได้ซื้อ
ตั๋วเครื่องบินบินกลับไปที่ปักกิ่งอีกครั้งในราว
วันที่ 20 กว่าๆ ในเดือนมิถุนายน ตอนนั้น
เหตุการณ์ต่างๆ สงบแล้ว เพราะเติ้งเสี่ยวผิง
ได้ ‘จัดการสถานการณ์’ เรียบร้อยแล้ว นั่น
ก็คือ ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่จีน เป็น
สิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยความทรง
จ�าที่ดี ว่าเรามีโอกาสได้มาเรียนในสถาบันที่
ดี ได้เรียนกับอาจารย์ทุกท่านที่สอนเก่ง น่า
รัก และดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน จนถึง
ตอนนี้ ก็ยังไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ไปเรียนที่
นั่น แถมยังได้พบเจอกับเหตุการณ์จัตุรัส 
เทียนอันเหมินที่ไม่น่าเช่ือว่าจะเกิดมีข้ึนได้ใน
ประเทศจีนขณะนั้น 
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“เป็นลักษณะของสังคมจีนในปัจจุบันที่ผู ้หญิงต้อง
ท�ำงำนนอกบ้ำน และในเวลำเดียวกันก็ต้องดูแลรับผิด
ชอบทั้งลูกและงำนบ้ำนด้วย ท�ำให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับ
ปัญหำกำรตัดสินใจเลือกระหว่ำงชีวิตท่ีตัวเองต้องกำรจะ
เป็น กับชีวิตที่สังคมคำดหวังว่ำผู้หญิงที่เป็นแม่จะต้อง
เป็น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เนื้อหำของนิยำยที่ทรงแปลเป็นไป
ในท�ำนองเรื่องของครอบครัว”

2. ความเปลี่ยนแปลงในคณะอักษรฯ 
และอาจารย์ที่เคารพรักผูกพัน...

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
คณะมีอย่างชัดเจนแน่นอน อาจารย์
บอกว่าตัวเองเป็นนิสิตรุ ่นที่ยังทัน
เรียนที่ตึกอักษรศาสตร์หนึ่ง ยังทัน
เห็นโรงอาหารเก่าที่ เป ็นเพิงค ่อน
ข้างมืด ตึกสามก็ทันเรียนเช่นกัน 
ส่วนตึกสี่ก็เป็นที่ตั้งของสาขาจีน มา
เลย์ บาลี-สันสกฤต ญี่ปุ่น อยู่ตรง
นั้นทั้งหมด ห้องแล็ปทางภาษาก็
อยู่ชั้นสองของตึกสี่ ตอนนั้นถ้าใคร
เป็นเอกอะไร ก็จะมีกลุ่มเล็กๆ ของ
ตัวเอง เอกจีนตอนที่อาจารย์เรียน
อยู่มีเพียง 5 คนเท่านั้น แต่ถ้านับ
รวมโทก็ประมาณ 20 คน แล้วสมัย
ก่อนหลักสูตรยังเป็นลักษณะแบบ
เอก-โท วิชาเอกประมาณ 50 กว่า
หน่วยกิต วิชาโทอีก 21 หน่วยกิต 
(ยังไม่ใช่เอกเฉพาะหรือเอกเดี่ยว 70-
80 หน่วยกิตเหมือนอย่างสาขาจีน
และญี่ปุ่นในตอนนี้) ขึ้นอยู่กับว่านิสิต
เอกจีนแล้วจะไปโทวิชาอะไรก็แล้ว
แต่จะเลือก ส่วนในแง่อาจารย์ของ
ภาควิชา ถ้าเป็นอาจารย์รุ่นอาวุโส 
หลังจากอาจารย์ประพจน์ (ผศ.
ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ-อดีต
คณบดีคณะอักษรศาสตร์) เกษียณไป
แล้ว อาจารย์รุ่นผู้ใหญ่สุดน่าจะเป็น
อาจารย์พัชนี (รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง) 
กับอาจารย์วรวุฒิ (ผศ.ดร.วรวุฒิ  
จิราสมบัติ) คืออาจารย์ทุกท่านที่เกิน 
60 ก็เกษียณกันไปหมดแล้ว ทุกท่าน
ล้วนเป็นอาจารย์อาวุโสที่พวกเรารู้จัก
ผูกพันกันมา ปัจจุบันนี้เป็นคนรุ่นสัก 
50 กว่าที่ถือว่าเป็นอาจารย์อาวุโสใน
ภาควิชา คือ พอถึงตอนนี้กลายเป็น
อาจารย์รุ่นเด็กๆ (เป็นเลือดใหม่) เข้า
มา มันกลายเป็นคนละบรรยากาศไป
แล้ว 

3. พิธีกรในงานเปิดตัวหนังสือ 
‘ ค ว าม รั ก ใ ด จ ะ ไ ม ่ ป วด ร ้ า ว ’ 
พระราชนิพนธ ์แปลในสมเด็ จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

อาจารย์ได้เท้าความว่า สืบเนื่องจาก
ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ได้เชิญ ‘ชวน
หนี’ ผู้แต่งหนังสือเรื่อง ‘ความรักใด
จะไม่ปวดร้าว’ มาที่ไทย ก็เลยโทร.

มาติดต่อขอให้อาจารย์ไปช่วยเป็น
ผู้สัมภาษณ์ ด้วยเห็นว่าอาจารย์ได้
อ ่านทั้งงานที่ทรงพระราชนิพนธ์
แปลและตัวต ้นฉบับภาษาจีนมา
แล้วทั้งสองส�านวน ก็เลยรับงานนี้
มา หนังสือ ‘ความรักใดจะไม่ปวด
ร้าว’ เล่มนี้ จะต่างจากเรื่องอื่นๆ 
ที่ทรงแปลมาแล้วนิดหนึ่ง เพราะ
เป็นเรื่องของครอบครัว เรื่องของ
ชีวิตคู่สามีภรรยา ตัวเอกเป็นผู้หญิง
ท�างานที่แต่งงานมีครอบครัว แต่
เนื่องจากภายหลังตั้งครรภ์มีลูก จึง
ต้องเลือกระหว่างการเป็นผู ้หญิง
ท�างานกับการเป็นแม่บ้านดูแลลูก 
จากเดิมเมื่อสามีเรียนจบปริญญา
ตรีออกมาแล้วยังหางานที่ดีที่ถูกใจ
ท�าไม่ได้ ฝ่ายหญิงก็เป็นฝ่ายท�างาน
หาเงินดูแลเอาใจใส่สามี จนกระทั่ง
ตอนหลังที่สามีไปเรียนเพิ่มวุฒิใน
ระดับปริญญาโท เมื่อจบออกมา
แล้วได้งานท�าที่ดี ฝ่ายหญิงก็ก�าลัง
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัว
เองเช่นกัน แต่ก็เหมือนโชคชะตา
เล่นตลก ฝ่ายหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้น
อีกครั้ง (หลังจากท�าแท้งไปแล้ว 2 
ครั้งก่อนหน้า) จึงเกิดเป็นปมปัญหา
ในครอบครัว เป็นลักษณะของสังคม
จีนในปัจจุบันที่ผู ้หญิงต้องท�างาน
นอกบ้าน และในเวลาเดียวกันก็
ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งลูกและงาน
บ้านด้วย ท�าให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับ
ปัญหาการตัดสินใจเลือกระหว่าง
ชีวิตที่ตัวเองต้องการจะเป็น กับชีวิต
ที่สังคมคาดหวังว่าผู้หญิงที่เป็นแม่
จะต้องเป็น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เนื้อหา
ของนวนิยายที่ทรงแปลเป็นไปใน
ท�านองเรื่องของครอบครัว

[** นวนิยำย เรื่อง “ควำมรักใดจะ
ไม่ปวดร้ำว” สะท้อนกำรเติบโตของ
สตรีจีนในวัยท�ำงำนของชนช้ันกลำง 
ที่ต้องเสียสละมำเป็นแม่บ้ำน เลี้ยง
ดูลูก โดยพูดถึงควำมกดดันของ
ชีวิตแม่บ้ำนชำวจีน ที่ได้เสียสละ 
ควำมเป็นตัวตน และได้สะท้อนถึง
ควำมรักที่เจ็บปวดที่สุด] 



10

4. พระราชนิพนธ์ด้านวรรณกรรมจีนที่ทรงแปลส่วนใหญ่แล้วนักแต่งเป็น
ผู้หญิง ?

หากจะเริ่มตั้งแต่นวนิยายเรื่อง หมู่บ้ำนเล็กตระกูลเป้ำ ของ หวังอันอี้ เรื่อง  
นำรีนครำ ของ ฉือลี่ เรื่อง ตลอดกำลน่ะนำนแค่ไหน ของ เถี่ยหนิง หรือเรื่อง 
รอยยิ้มและน�้ำตำของหัวใจ ที่รวมเรื่องสั้นของนักเขียนหญิง 3 คนคือ ปิง-
ซิน เหยียนเกอหลิง และซูเฉี้ยว อย่างน้อยๆ นวนิยาย 4-5 เล่มหลังล้วนเป็น 
นักเขียนผู้หญิง ก่อนหน้านั้นได้ทรงแปลเรื่อง ผีเสื้อ ของผู้ประพันธ์ชายคือท่าน  
หวางเหมิง (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของจีน) และทรงแปล
เรื่อง ร้ำนน�้ำชำ (บทละครพูด 3 องก์) ของนักประพันธ์ชายที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกอีกท่านคือ เหลาเส่อ (ผู้แต่งเรื่อง คนลำกรถ) เท่าที่ทราบ ทรงมี 
พระราชนิพนธ์แปลจีนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี ทรงพระวิริยะอุตสาหะแม้ทรง
มีพระราชกรณียกิจจ�านวนมาก แต่ยังทรงมีความมุ่งมั่นใฝ่รู้ เป็นแบบอย่างที่
ดีส�าหรับพวกเราทุกๆ คน 

5. โครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอันเนื่องมาจากการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงการพระราชด�าริฯ นี้มีศ.พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เป็นประธาน ด้วยสาขาวิชาภาษาจีนเห็นว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปเยือนจีนอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ดูเหมือนยังไม่มีผู้ใดรวบรวมผลอันเนื่องมาแต่การเสด็จเยือนของ
พระองค์ท่าน ตามที่ได้ยินอาจารย์ประพจน์บรรยายในงานสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนแต่ละครั้ง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชด�าริอย่างรอบคอบว่า จะเสด็จพระราชด�าเนินไปเพื่อการอะไร ทรงมีการตระเตรียมข้อมูลหาความ
รู้ต่างๆ และทรงเล็งเห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรกับงานในโครงการพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจอื่นๆ  อันเป็น
คุณประโยชน์แก่ทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในปีพ.ศ. 2558 สาขาวิชา
ภาษาจีนจึงได้จัดท�าโครงการพระราชด�าริฯ นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการโครงการฯ ขึ้นมาซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ทั้งนี้ คณะผู้จัดท�ารายงานโครงการฯ ได้แบ่งเป็นโครงการย่อยๆ น�าเสนอในการ 
สัมมนาฯ ดังนี้

1. โครงการพระราชด�าริด้านการศึกษา (วิทยากรคือ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)

2. โครงการพระราชด�าริด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยากรคือ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม)

3. โครงการพระราชด�าริด้านศิลปหัตถกรรม (วิทยากรคือ อ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และ คุณเพ็ญศรี เขียวมีส่วน)

4. โครงการพระราชด�าริด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (วิทยากรคือ มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล และ คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์)

5. โครงการพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ (วิทยากรคือ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
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ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ขอเชิญร่วม

กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ชีวิต ครั้งที่ 6 “เต้าเต๋อ : บริหารกาย 15 

นาที เพื่อชีวีที่ผาสุก” น�าโดย ศาสตราจารย์ 

ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล สาธิตโดย 

รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ ธรานุรักษ์

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 - 

13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

สามารถแจ้งการเข้าร่วมได้ที่ โทร. 02-

2184916 หรือ tipitaka.chula@gmail.

com

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาค
วิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากคณะภาษาและ
การสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรปริญญาโท-
เอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 
พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
1 ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ใคร ท�ำาอะไร ท่ีไหน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ ์
สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ 

แขนงวิชาท่ีสนใจ  
การล่าม การสอนภาษาสเปน การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม

แนะน�ำาผลงาน 
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์

• Rangponsumrit, N. & Srivoranart, P. (2016). ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico a través de las noticias 

en español? Paper presented in IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas, 22-24 January 

2016, Bangkok.

• หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์. (2558). มาตรฐานการปฏิบัติงานล่าม. การน�าเสนอในการประชุมพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานล่าม

แปลภาษาในกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์. 16-18 กันยายน 2558. กรุงเทพฯ.

• Rangponsumrit, N. & Srivoranart, P. (2015). Creación de la conciencia moral y social en la didáctica de ELE. Actas 

del VIII Congreso de la Asociación Asiática de Hispanistas. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. 

• Rangponsumrit, N. & Srivoranart, P. (2014). Intercultural business communication: Colombia and Thailand. In Trem-

olada, E. (Ed.), Colombia in the International System: Its Projection In Asia, pp. 419-438. Bogota: Universidad 

Externado de Colombia.

• ศิริพร ศิริธนชัย และ หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์. (2557). ล่ามในกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์. วารสาร

สงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 20, 3, หน้า 113-137.

• Rangponsumrit, N. (2013). Improving Interpreter Provision to Enhance Access to Public Services. Poster presen-

tation. The Second Thailand National Research Universities Summit, 7-8 May 2013, Bangkok.

• Rangponsumrit, N. (2013). Promoting Language Learners’ Autonomy with Text Corpora. Paper presented in Pe-

king University-Chulalongkorn University Western Languages Faculty Symposium, 7 April 2013, Peking, China.

ผลงานวิชาการ (3 ปีย้อนหลัง)  

สามารถดูประวัติและผลงานของผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ 
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษร-
ศาสตร ์ (http://www.arts.chula.ac.th/~west/spanish/
faculty/aj_nunghatai/)

http://www.arts.chula.ac.th/~west/spanish/faculty/aj_nunghatai/
http://www.arts.chula.ac.th/~west/spanish/faculty/aj_nunghatai/
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แม้ว่าความสนใจแต่เดิมและสาขาวิชาที่
ส�าเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดมาจะเป็นด้าน
ภาษาศาสตร์ แต่ด้วยภาระงานสอนและงาน
บริการวิชาการหลังจากเข้าปฏิบัติงานใน
คณะอักษรศาสตร์ท�าให้งานวิชาการของดิฉัน
แตกแขนงออกไปเป็น 3 สายหลัก ดังนี้

ด้านการล่าม
งานวิจัยด้านการล่ามของดิฉันจะเน้นเพ่ือใช้
ประโยชน์ในประเทศ (local impact) โดย
เริ่มจากข้อเท็จจริงที่ว่าในประเทศไทยยังมี
บุคคลจ�านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ เช่น การรักษาพยาบาล กระบวนการ
ยุติธรรม และงานสวัสดิการสังคมเนื่องจาก
อุปสรรคด้านภาษา บุคคลดังกล่าวประกอบ
ด้วย คนหูหนวก ชาวไทยภูเขา ชาวไทย
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม
ถึงคนต่างด้าว เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถ
เข้าถึงบริการของรัฐได้ก็จ�าเป็นต้องจัดหา
ล่ามเพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสาร แต่ใน
ประเทศไทยยังขาดแคลนองค์ความรู้ด้าน
การจัดระบบจัดหาล่าม การฝึกอบรม และ
ระบบประกันคุณภาพล่าม เห็นได้จากหน่วย
งานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยว ส�านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา กรมข่าวทหาร รวมถึง
องค์การพัฒนาเอกชนที่ท�างานด้านการ
คุ้มครองสิทธิ ได้ติดต่อขอให้เป็นวิทยากร
ในการอบรมล่ามและที่ปรึกษาในการจัดท�า
หลักสูตรอบรมและพัฒนาระบบให้บริการ
ล่าม ความต้องการดังกล่าวน�าไปสู่งานวิจัย
ด้านการส�ารวจมาตรฐานสากลด้านการล่าม 
การวิเคราะห์สถานะของระบบให้บริการล่าม
ในประเทศไทย และการเสนอแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบที่มีในปัจจุบัน 

ด้านการสอนภาษาสเปน
นอกเหนือการ วิจัย เร่ืองการณ์ลักษณะ
และมาลาซึ่งเป็นประเด็นทางไวยากรณ์ท่ี 
ผู้เรียนชาวไทยมีปัญหามากที่สุดแล้ว ดิฉัน
ยังได้แนวคิดในพัฒนาการเรียนการสอน
จากนโยบายเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ซึ่งมีพื้นฐานจากปรัชญาที่ว่าการ
ศึกษาไม่ใช่ เพียงการให้ความรู้และสร้าง
ทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเท่านั้น แต่ยัง
เป็นกระบวนการขัดเกลาและสร้างพลเมือง
ที่ดีของสังคม ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะที่

จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้และรู้จักเรียนรู้ รวม
ถึงการปลูกฝังคุณธรรมและส�านึกสาธารณะ
จึงเป็นวาระส�าคัญของผู้สอนภาษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ดิฉันได้ร่วมกับคณาจารย์ใน
สาขาวิชาภาษาสเปนและภาควิชาภาษา
ตะวันตกส�ารวจและพัฒนาวิธีการในการ
สร้างเสริมทักษะและทัศนคติดังกล่าวในช้ัน
เรียนภาษา ผ่านตัวบทและกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยในปัจจุบันก็ยังมีโครงการที่ด�าเนินการอยู่ 
ได้แก่ โครงการต้นแบบในการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส�าหรับนิ สิต
ด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม และ
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบ
การวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ง
มีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. หนึ่งฤดี โลหผล เป็น
หัวหน้าโครงการ

ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
งานวิจัยในด้านนี้มุ่งศึกษามุมมอง ความ 
คาดหวังและวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันของคน
ต่างวัฒนธรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
สื่อสาร เช่น การระบุว่าคนคนหนึ่งเป็นคน 
พูดตรงอาจจะถือเป็นค�าชมส�าหรับชาว
เยอรมันและเดนมาร์ก แต่คนจีนหรือคน
ญี่ปุ่นอาจมองว่าเป็นค�าต�าหนิ  จุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาด้านการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมคือการสร้างความเข้าใจมุมมอง
ของบุคคลจากต่างวัฒนธรรมซ่ึงจะน�าไป
สู่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่ราบรื่นมากยิ่ง
ขึ้น ที่ผ่านมาดิฉันได้ท�าวิจัยเรื่องการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมในการเจรจาธุรกิจระหว่าง
ชาวไทยและชาวโคลอมเบีย (ร่วมกับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ) 
และก�าลังอยู่ระหว่างการท�าวิจัยในหัวข้อ
เดียวกัน แต่ศึกษาระหว่างชาวไทยและ 
ชาวสเปน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้นิสิต
ปริญญาโทท�าวิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมในช้ันเรียนภาษาระหว่าง 
ผู้สอนชาวสเปนและผู้เรียนชาวไทยอีกด้วย 
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ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการ
พัฒนาก�าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์วิจัยภาษา
และวรรณคดีไทย และมูลนิธิสุนทรภู่ ขอ
เชิญฟังบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ
เรื่อง “สุนทรภู่กับการเรียนการสอน” 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 230 ปีชาตกาล
ของสุนทรภู่  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 
2559 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้อง 503 
อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนส�ารองท่ีน่ังใน 
รูปแบบออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง
1. สแกน QR code 
2. http://goo.gl/forms/2weLgTCi06

ก�าหนดการ
8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น.      คณบดีคณะอักษรศาสตร์กล่าวเปิดงาน
9.15 - 10.15 น.    การบรรยายเรื่อง “งานสุนทรภู่กับการเรียนการสอน” โดย 
                        ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
10.15 – 11.00 น. การบรรยายเรื่อง “กาพย์พระไชยสุริยาในฐานะแบบเรียนสอนอ่านภาษา 
                       ไทย” โดย อาจารย์ ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช
11.00 – 11.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.30 – 12.30 น. การบรรยายเรื่อง “แนะน�าการสอนงานของสุนทรภู่” โดย 
                       อาจารย์สุเทพ เอกปัจชา
12.30 – 13.00 น.      การบรรยายเรื่อง“ความเชื่อเรื่องพระพุทธบาทกับการสร้างนิราศพระบาท 
                      ของสุนทรภู่” โดย นางสาววรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์
13.00 น.เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ภาควิชาภาษาไทย โทร. 02-218-4687

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย

http://goo.gl/forms/2weLgTCi06
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วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่

1 มิถุนายน 12.00-13.00 [กิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติ] กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 6  “เต้าเต๋อ : บริหารกาย 15 นาที เพื่อชีวีที่

ผาสุก” /ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล (สาธิตโดย 

 รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ ธรานุรักษ์)

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

25 มิถุนายน 8.30-13.00 [กิจกรรมของภาควิชาภาษาไทย] “สุนทรภู่กับการเรียนการสอน” เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 230 ปีชาตกาลของสุนทรภู่

ห้อง 503 
อาคารบรมราชกุมารี

29 มิถุนายน - 

1 กรกฎาคม

9.00-16.00 [กิจกรรมของฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการและภาควิชาภาษาศาสตร์]  

การอบรม “ภาษาไทเปรียบเทียบ 101” 

ห้อง 501/5  

อาคารมหาจักรีสิรินธร

ปฏิทินกิจกรรม

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
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On Friday, May 27, the Dean of the Faculty of Arts welcomed 
staff from Pace School of Performing Arts, Pace University, 
led by the Executive Director, Jorge Cacheiro and a famous 
theatre director, Cosmin Chivu.  Following Pace University’s 
mission to create worldwide connections and equip its 
students with global knowledge and understanding, the 
School, which is part of Dyson College of Arts and Science, 
wished to acquire further collaboration with the Faculty of 
Arts in addition to the one with our Department of Dramatic 
Arts.  This is considered their first visit after the MOU became 
official between the Faculty of Arts and Pace University 
earlier this month. Their proposal addressed student/faculty 
exchanges with the involvement of various departments at the 
Faculty of Arts.  They additionally expressed their interest in 
special programs related to Thai language and culture.  The 
partnership was hoped to advance to the university level in 
the future.  
Founded in 1906, Pace University, based in New York City, is 
a private university focusing on liberal arts and science.  The 
School of Performing Arts is working hard to generate their 
connections not only in the international level but also national 
level. To cater to their students’ needs, they implemented 
professional intensive workshops in Los Angeles to jump start 
potential acting careers. The School also secured affiliations 
with private sectors such as Netflix and Amazon.  As a well-
known institution in performing arts, the School of Performing 
Arts has produced many famous alumni in American show 
business, among them, Bradley Cooper, a celebrated actor/
producer nominated for four Academy Awards.

Collaboration with Pace University, New York

News from the International Affairs Section

Pace School of Performing Arts has been 
enjoying student exchange programs with 
our Department of Dramatic Arts for a num-
ber of years even before the MOU was 
signed.  At the moment, they are teaming up 
in a joint project in which twenty Pace Uni-
versity students perform at the Department 
and our students will participate in a work-
shop in New York later in November.  As a 
final note, our visitors expressed their grati-
tude towards the cooperation and hospitality 
administered by the Department of Dramatic 
Arts and will be happy to accommodate our 
Faculty in any way possible.  The Faculty of 
Arts is proud of the Department of Dramatic 
Arts who is considered one of our torch car-
riers in cosmopolitan partnerships with their 
never ending endeavor in building interna-
tional alliances.
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Date Time (hours) Event Location
1 June 12.00-13.00 [International Tipitaka Hall] The 6th Life Experience Sharing 

Session: “Daodexinxi: 15-minute Exercise for Well--Being” / 
Professor Sirimonporn Suriyawongpaisal, PhD (demonstrated 
by Associate Professor Rattanaporn Taranurak)

the International  
Tipitaka Hall

25 June 8.30-13.00 [Department of Thai] “Teaching and Learning Sunthorn Phu”: A 
Commemoration of the Writer’s 230th Birth Anniversary. 

Room 503, 
Boromrajakumari Building

29  June 
-1July

9.00-16.00 [Research Affairs Unit and Department of Linguistics] 
“Comparative Tai Language Training 101” 

Room 501/5, 
Maha Chakri Sirindhorn 

Building

Calendar of Events

On Monday, May 23, 2016, representatives from the 
Faculty of Arts and the Faculty of Psychology, togeth-
er with Chulalongkorn University’s International Affairs 
were honored to welcome a group of top management 
personnel from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
who wished to strengthen the relationship between 
the two universities.  The visitors represented UKM’s 
Faculty of Social Sciences and Humanities, Faculty of  
Economics and Management, and Graduate School 
of Business.  The discussion started with impressive  
video presentations on the UKM itself and the tightly 
knit connection between Thailand and Malaysia.  After 
the introduction, the UKM delegates proposed possible 
partnership and collaboration opportunities with rele-
vant faculties of Chulalongkorn University. The matters  
concerning the Faculty of Arts include research  
collaboration and student/staff exchanges especially in 
fields related to languages and cultures in ASEAN.  As 
Thai language and culture are popular fields of study 
at the UKM, they would very much like to have a Thai 
language teaching staff visiting them.  They would also 
be happy to arrange for a Bahasa Malaysia instructor to 
serve the increasing needs of Thai students. 
Established since 1970, UKM has successfully  
produced intellectuals and scholars who are among  
Malaysia’s pride.  The university comprises 13 faculties, 
13 research institutes of excellence and two commercial 
entities, UKM Holdings Sdn. Bhd. and UKM Technology 
Sdn. Bhd.  The university is becoming a research insti-
tute in various fields of study including operating various 
research centers.  This meeting opened an appealing 
opportunity for the Faculty of Arts to join hands with a 
renowned university from our neighboring country.

Meeting with Universiti Kebangsaan Malaysia
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