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ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๔ วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ฅนอักษรฯ2ND ASEAN-CHINA 
YOUTH EXCHANGE VISIT

แนะนำ�ผลง�นอ�จ�รย์
คณะอักษรศ�สตร์

คุณอรสิร� ธน�ปกิจ (ครูพ่ีแนน)น�ยเขต เล่งวิรยิะสกุล  
น�งส�วกูกสิณ� กูบ�ฮ�

ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิรวัิฒน์
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ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๔ วันท่ี ๙ กรกฎ�คม ๒๕๕๙

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 

รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์  

ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร 

ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

อ.William Whorton 

ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 

ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร คณะอักษรศาสตร์

ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

(Siraprapa.C@chula.ac.th) 

อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์ 

(Verita.S@chula.ac.th) 

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

นางกัญญ์กนก ฉิมแสง  
โทร. 02-218-4885  

E–mail: artspr08@hotmail.com และ 
pr.arts.chulalongkorn@gmail.com

จดหมายข่าว

ข่�วจ�กฝ่�ยส่งเสรมิผลง�นวิช�ก�ร

เทวาลัย

ถ่ายภาพหน้าปก:

น.ส.เมษมา จันทร์วิรัช  
(อักษรศาสตร์#81) 

maesama.ch@gmail.com 

 

คณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

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

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
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ร�ยก�รอักษรพ�ที
วันที่ หัวข้อ วิทยากร ผู้ด�าเนินรายการ

9 กรกฎาคม 59 สารนิเทศทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องนิด ๆ ผศ.จินดารัตน์  เบอรพันธุ์ ผศ.ดร.พิมพ์ร�าไพ  เปรมสมิทธ์

16 กรกฎาคม 59 วิจัยด้วยภาพนั้นส�าคัญไฉน ผศ.ดร.สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล ดร.สรคม  ดิสสะมาน

23 กรกฎาคม 59 การสอนการรู้สารสนเทศด้วยเว็บ 2.0 ผศ.ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร อ.ดร.วชิราภรณ์  คลังธนบูรณ์

30 กรกฎาคม 59 การเข้าถึงอย่างเสรีมีวิธีการจัดการอย่างไร อ.ดร.วชิราภรณ์  คลังธนบูรณ์ ผศ.ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร

สามารถรบัฟังทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คล่ืน  101.5  MHz
ทุกวันเส�ร์เวล� 7.30 - 7.55 น. 

ข่�วจ�กฝ่�ยส่งเสรมิผลง�นวิช�ก�ร

ผังออกอากาศเดือนกรกฏาคม
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ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ปีการศึกษา 2559

21

ภาพกิจกรรม "แนะน�ำานวัตกรรมการเรยีนรู้ สู่ศตวรรษ
ใหม่ของการเรยีนการสอนคณะอักษรศาสตร์" 
โดย ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจรญิ

ภาพโดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์  และฉัตรชัย แสงเพชร
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ภ�พกิจกรรมก�รปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีก�รศึกษ� 2559
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารมหาจักรสิีรนิธร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงก�รอบรมภ�ษ�ไทยส�ำ�หรบัผู้พูดภ�ษ�จีน 
(Thai for Mandarin Chinese Speakers)

ระดับพ้ืนฐ�น 1 และ 2

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับผู้พูดภาษาจีนที่ยังไม่มีความรู้ภาษาไทย แต่ต้องการได้ทักษะ

การสื่อสารด้วยภาษาไทยขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ�าวัน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

• ระบบเสียงภาษาไทย (45 ชั่วโมง)

• การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน (45 ชั่วโมง)

• กิจกรรมเสริมหลักสูตร (10 ชั่วโมง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

• ครั้งที่ 1 ภาษาไทยระดับ 1 ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 18 กันยายน 2559

• ครั้งที่ 2 ภาษาไทยระดับ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

แต่ละระดับจะมีการเรียนการสอน 100 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนในชั้นเรียนทุกวันจันทร์ 

– ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง และกิจกรรมการเรียนรู้นอก

สถานที่อีก 10 ชั่วโมง รวมเป็น 100 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

ค่าธรรมเนียมในการอบรมระดับละ 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะ

อักษรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจภาษา สังคมวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท เข้าร่วมการ

อบรมวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามภาษาตระกูลไท

ในหลักสูตร "ภาคสนามภาษาตระกูลไทส�าหรับ

ผู้เริ่มต้น" โดย ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 2559

(ผู้เรียนต้องเคยผ่านหลักสูตรภาษาไทเปรียบเทียบ 

101 หรือมีความรู้เทียบเท่า)

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 

02-218-4886 หรือ Email: aksornchula@chu-

la.ac.th

การประเมินผล

ด้านสัมฤทธิผลของการศึกษา แต่ละขั้นจะมีการประเมินผลการเรียน ผู้ที่มีผลการเรียนเกินกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์ได้เรียนในขั้นสูงขึ้นไป 

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเรียนเกินกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ

ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ เมื่อสิ้นสุดการอบรมแต่ละขั้น จะมีการประเมินจากทั้งทางผู้เรียนและผู้สอน

โครงก�รอบรมวิธกี�รเก็บข้อมูลภ�คสน�มภ�ษ�ตระกูลไทในหลักสูตร 
"ภ�คสน�มภ�ษ�ตระกูลไทส�ำ�หรบัผู้เริม่ต้น"

ข่�วจ�กศูนย์บรกิ�รวิช�ก�ร คณะอักษรศ�สตร์
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โครงก�รจัดบรรย�ยท�งวิช�ก�ร “สุนทรภู่กับก�รเรยีนก�รสอน” 
เน่ืองในโอก�สครบรอบ 230 ปีช�ตก�ลของสุนทรภู่ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้อง 503 อาคารบรมราชกุมารี ภาควิชาภาษาไทยร่วมกับโครงการพัฒนาก�าลังคน

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และมูลนิธิสุนทรภู่ ได้

จัดการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สุนทรภู่กับการเรียนการสอน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 230 ปีชาตกาลของสุนทรภู่ขึ้น โครงการ 

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับงานของสุนทรภู่ที่มีความส�าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อยกย่อง

และเชิดชูอัจฉริยภาพของสุนทรภู่โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาภาษาไทย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับทุนพัฒนาก�าลังคนด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสกอ. และวิทยากรจากสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “งานสุนทรภู่กับ

การเรียนการสอน” “กาพย์พระไชยสุริยาในฐานะแบบเรียนสอนอ่านภาษาไทย” “ความเชื่อเรื่องพระพุทธบาทกับการสร้างนิราศพระบาทของสุนทร

ภู่” และ “ประสบการณ์การสอนงานของสุนทรภู่” การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจในวงกว้างจากนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตต่าง

มหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้

สนใจศึกษางานสุนทรภู่  มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้นจ�านวนกว่า 270 คน

ข่�วจ�กภ�ควิช�ภ�ษ�ไทย

ล่ามภาษามือจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
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ข่�วจ�ก 
ภ�ควิช�ภ�ษ�ตะวันตก

ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ เริ่มรับราชการต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ตลอดระยะเวลาการท�างานอาจารย์ได้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิชาการอันเป็นคุณูปการต่อการเรียนการสอนภาษาสเปนใน

ประเทศไทย อาทิ คู่มือการกระจายค�ากริยาภาษาสเปน สัทศาสตร์ภาษาสเปน พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยวไทย (ไทย-สเปน) รวมทั้งต�าราและ

พจนานุกรมหลายเล่มร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นในสาขาวิชาฯ อาทิ ไวยากรณ์สเปน พจนานุกรมไทย – สเปน  ส�านวน สุภาษิต ค�าพังเพยสเปน 

เป็นต้น นอกจากผลงานวิชาการแล้ว อาจารย์ยังมีผลงานแปลวรรณกรรมภาษาสเปนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ฉันกับฬา ปลาเตโร่ ของฆวน รามอน  

ฆิเมเนซ นักเขียนรางวัลโนเบลชาวสเปน ชุดงานแปลนวนิยายของนักเขียนชาวชิลี หลุยส์ เซปุลเบดา อาทิ นางนวลกับมวลแมวผู้สอนให้นกบิน 

ชายชราผู้อ่านนิยายรัก เป็นต้น ในระยะหลัง อาจารย์มุ่งศึกษาเอกสารต่างๆที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัวกับราชอาณาจักรสเปน ทั้งเอกสารว่าด้วยการพระราชทานพระไตรยปิฎกฉบับบาฬีอักษรสยามแก่ราชอาณาจักรสเปน เอกสารว่าด้วย

การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปน ข่าวการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปน โดยอาจารย์ได้ค้นคว้า รวบรวม และแปลเอกสารทั้งหมดเป็น

ภาษาไทย ถือเป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์อันส�าคัญยิ่ง

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาภาษาตะวันตกได้จัดบรรยาย

พิเศษ เรื่อง “การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระ-

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร ในโอกาสที่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาสเปน ซึ่งถือเป็นคนแรก

และคนเดียวของสาขาวิชานี้ในประเทศไทย นอกจากพี่น้องจากภาควิชาภาษา

ตะวันตกแล้ว ยังมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมฟังและแสดงความยินดีหลายท่าน 

อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมนวล  

โอเจริญ อาจารย์สวัสดิ์ จงกล เป็นต้น

การบรรยายพิเศษ เรือ่ง 
“ก�รเสด็จประพ�สร�ชอ�ณ�จักรสเปนในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว” 

โดย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สถ�พร ทิพยศักด์ิ        
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ข่�วจ�กส�ข�วิช�ภ�ษ�สเปน

นิสิตหลักสูตรอักษรศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ภ�ษ�สเปน ได้รบัทุนก�รศึกษ�จ�กรฐับ�ลโคลอมเบีย

น�ยจักร ี บุญญเมธ ี และน�งส�ว
หทัยพันธน์ ตังคณ�นุกูลชัย นิสิต
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษร-
ศาสตร์ ได้รบัทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลโคลอมเ บีย เ พ่ือ เ ข้ า ร่ วม
โครงการ IV SPANISH AS A 
FOREIGN LANGUAGE COURSE 
FOR TOURIST GUIDES AND 
UNDERGRADUATE AND GRA-
DUATE STUDENTS FROM 
FEALAC SOUTH-EAST ASIAN 
COUNTRIES ท่ี Pontificia  
Universidad Javeriana กรุง

โบโกตา ประเทศโคลอมเบีย เป็น
เวลา 4 เดือน โดยมีกำาหนดเดิน
ทางในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วม
มือระหว่างรัฐบาลโคลอมเบีย
และประเทศสมาชิก FEALAC 
(Forum for East Asia-Latin 
America Cooperation) เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนภาษาสเปนใน
ประเทศโคลอมเบียและยังเป็นการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมและกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โคลอมเบีย และประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชียอีกด้วย

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล

นายจักร ีบุญญเมธี นางสาวหทัยพันธน์ ตังคณานุกูลชัย
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กิจกรรม ASEAN-China Youth 
Exchange Visit ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น
ที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
เมื่อวันที่ 26-30 มิถุนายน 2559 ที่
ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความ
รู้และประสบการณ์แก่ผมในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา
และด้านวัฒนธรรม 
กิจกรรมในปีนี้มีหัวข้อส�าคัญใน
การประชุมคือ ภาวะผู้น�าและ
การพัฒนาการศึกษา การประชุม
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ในช่วงแรก 
เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความร่วม
มือทางการศึกษาระหว่างอาเซียน
และจีน ท�าให้ได้ทราบถึงสถานะ
ระหว่างอาเซียนและจีนในเรื่อง

การศึกษา บทบาทและนโยบายที่
ผ่านมาของประเทศจีนในการช่วย
พัฒนาการศึกษาในอาเซียน อีกทั้ง
ยังเห็นถึงความส�าคัญของการร่วม
มือพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
ในช่วงที่สอง เป็นช่วงที่ผู้พูดจาก
แต่ละประเทศบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
เยาวชนในด้านการศึกษา ท�าให้
ได้เห็นถึงสภาพและปัญหาที่แตก
ต่างกันของแต่ละประเทศ เช่น ใน
ประเทศจีน มีปัญหาเรื่องการเข้าถึง
การศึกษาของนักเรียนชนเผ่าต่างๆ 
ซึ่งอยู่ในที่ห่างไกล รวมไปถึงแนวคิด
ท่ีน่าสนใจในการพัฒนาการศึกษา 
เช่น ผู้พูดจากประเทศอินโดนีเซีย 

ได้ เล่าถึงประสบการณ์ตรงจาก
การท�างานจิตอาสาในบ้านรับเล้ียง
เด็กก�าพร้า และเล่าถึงแนวคิดและ
กิจกรรมที่ ใช้ ในการพัฒนาการ
ศึกษาของเด็กเหล่านั้น ทั้งนี้หลาย
ประเทศก็ยั งคงมีปัญหาหลักที่
คล้ายคลึงกันในการพัฒนาการ
ศึกษา โดยเฉพาะการขาดเวทีใน
การแสดงความคิดเห็น และการ
ไม่มีส่วนร่วมโดยตรงของผู้เรียนใน
การออกแบบและพัฒนาการศึกษา 
ในช่วงที่สาม เป็นประเด็นเกี่ยว
กับบทบาทของเยาวชนในการ
พัฒนาด้านภาวะผู้น�า พบว่าหลาย
ประเทศมีโครงการที่ทั้งแตกต่าง
และคล้ายคลึงกัน ในการส่งเสริมให้

เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะ
ผู้น�า รวมไปถึงบทบาทของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจในการ
ช่วยจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น�าให้
กับเยาวชน เช่น ในหลายประเทศ 
ภาคธุรกิจได้จัดกิจกรรมพัฒนาความ
เป็นผู้น�าทางธุรกิจให้กับเยาวชน ให้
เยาวชนได้ลองปฏิบัติงานจริง ได้
ฝึกท�างาน คิด และวางแผนร่วมกัน 
โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มา
บรรยายและให้ค�าแนะน�า นอกจาก
นี้หลังจากที่ ได้ฟังความเห็นจาก 
ผู้พูดหลายประเทศ ท�าให้เห็นความ
ส�าคัญและความเป็นไปได้ที่เยาวชน
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภาวะผู้น�ามากขึ้น

น�ยเขต เล่งวิรยิะกุล  
นิสิตช้ันปีท่ี 2 คณะอักษรศ�สตร์
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นอกจากการประชุมแล้ว ยังมีการ
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานท่ีส�าคัย
ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเสียม
ราบ เช่น นครวัด นครธม ปราสาท 
บายน เป็นต้น ถึงแม้สภาพอากาศ
จะไม่ได้เอื้ออ�านวย เนื่องจากมีฝนตก
เกือบตลอดทั้งวัน แต่บรรยากาศใน
การเยี่ยมชมเป็นไปอย่างสนุกสนาน 
ได้ชื่นชมความงดงาม และได้สัมผัสถึง
วัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณของ
อาณาจักรเขมร ที่มีความยิ่งใหญ่และ
น่าตื่นตาตื่นใจ และยังได้รับความรู้ทั้ง
ทางประวัติศาสตร์และศิลปะคร่าวๆ 
จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้เป็น
อย่างดี ท�าให้เพลิดเพลินกับการเยี่ยม
ชมมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังได้สาน
สัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมจาก
ประเทศไทยด้วยกันเอง และกับผู้ร่วม
กิจกรรมจากประเทศอื่นๆ ด้วย 
ในคืนวันสุดท้าย มีกิจกรรมการ
แสดงทางด้านวัฒนธรรมจากแต่ละ
ประเทศ โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้แสดงเอง 
การแสดงจากทุกประเทศสะท้อนให้
เห็นถึงความหลากหลายและความ
คล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมภายใน
อาเซียนและจีน เช่น ประเทศกัมพูชา 
ไทย และลาว มีการร�าที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ประเทศที่ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นมุสลิม อย่างมาเลเซีย บรูไน 

และอินโดนีเซีย ก็มีการแต่งกาย
ลักษณะเดียวกัน บางประเทศก็มี
วัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น ประเทศ
สิงคโปร์มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ปนกับ
ภาษาจีนและมาเลย์ เนื่องจากเป็น
สังคมหลากวัฒนธรรม หรือประเทศ
อินโดนีเซียที่ เป็นประเทศหมู่ เกาะ
ขนาดใหญ่ ท�าให้มีการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์จากแต่ละเกาะ และนอก
จาการแสดงที่น่าประทับใจแล้ว ยัง
ได้รับประทานอาหารร่วมกันกับทุก
ชาติ ท�าให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และได้สานความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างชาติอาเซียนรวมถึงประเทศ
จีน 
กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ท�าให้มีความรู้
ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ได้เห็น
อีกทั้งตระหนักถึงการพัฒนา และ
บทบาทของเยาวชนในด้านการศึกษา
และด้านภาวะผู้น�าเท่านั้น แต่ยังให้
ประสบการณ์ที่ดี ท�าให้ผู้เข้าร่วมได้
สัมผัสวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมเชมร 
และวัฒนธรรมจากชาติอื่นๆ จากการ
พูดคุยสังสรรค์กัน ล้วนแล้วแต่เป็น
ความประทับใจ และเป็นมิตรภาพอัน
ดีระหว่างผู้เข้าร่วมแต่ละประเทศ 
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น�งส�วกูกสิณ� กูบ�ฮ�  
นิสิตช้ันปีท่ี 2 คณะอักษรศ�สตร์

ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2016 
ที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าพร้อมกับนิสิต
คณะอักษรศาสตร์อีก 5 คนร่วม
กับนิสิตนักศึกษาจากคณะ และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้าร่วม
โครงการ The Second ASEAN- 
China Youth Exchange Visit ที่
จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
ในฐานะตัวแทนของเยาวชนไทย 
โครงการดังกล่าวน้ีจัดขึ้นเป็นครั้ง
ที่สองแล้ว ซึ่งในปีที่แล้วหัวข้อการ
ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นระหว่างเยาวชนจากประเทศ
ต่าง ๆ คือ “บทบาทของเยาวชน
ต่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” 
แต่ในปีนี้เปลี่ยนเป็น “การศึกษา
และภาวะผู้น�า” เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลอง 25 ปีแห่งความสัมพันธ์
อาเซียนและสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งทางภูมิภาคอาเซียนและจีน
ได้ก�าหนดให้เป็นปีแห่งการศึกษา

วั ตถุประสงค์ ของ โครงการนี้ ก็
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
เยาวชนในภูมิภาค โดยจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อ
สังเกต และข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับ
การศึกษาในแต่ละประเทศ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ข้าพเจ้าคิดว่าโครงการน้ีได้บรรลุ
จุดประสงค์จริง ๆ นอกจากจะได้
รู้ว่าปัญหาการศึกษาในภูมิภาคนี้
คล้ายคลึงกันแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้เพื่อน
จากทั้ง 11 ประเทศอีกด้วย นับเป็น
โอกาสที่มีค่ายิ่ง 
วันแรกของโครงการ วันที่ 26 มิถุนายน 
เป็นวันเดินทาง คณะตัวแทนเยาวชน
ไทยเดินทางถึงเสียมราฐตอนบ่าย   
วันที่สอง วันที่ 27 มิถุนายน นับว่า
เป็นวันเปิดโครงการโดยทางการ ผู้
ที่พูดเปิดการประชุมนั้นก็มีทั้ง Dr. 
Soeung Rathchavy ตัวแทนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ กัมพูชา 

และ ฯพณฯ ท่าน Xu Bu ท่าน
เอกอัครราชทูตจีนประจ�าอาเซียน 
ทั้งสองท่านก็เน้นถึงความส�าคัญ
ของการศึกษาต่อความร่วมมือใน
ภูมิภาคในการที่จะช่วยสรรสร้าง
ภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่ง สงบ
สุข และมีความเข้าใจต่อความ 
หลากหลายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาเซียน 
นอกจากน้ันท่านยังเน้นย้�าถึงความ
ส�าคัญของเยาวชนเนื่องจากเป็น 
กลุ่ มประชากรที่ มี สั ดส่ วนใหญ่
ที่สุดในอาเซียน รวมทั้งเป็นกลุ่ม
ประชากรที่จะขึ้นมาบริหารและ
เป็นแนวหน้าของโลกต่อไป
ในการประชุมของวันนี้ แบ่งเป็น 
4 ช่วงด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ
จีนในด้านการศึกษา บทบาทของ
เยาวชนในการศึกษา บทบาทของ
เยาวชนในการพัฒนาเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�า และสุดท้าย การสรุป

และการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในช่วงแรกนั้น ผู้พูดมาจากศูนย์
อาเซียน-จีน และจากเลขาธิการ
อาเซียน ทั้งสองคนได้เล่าถึงความ
ร่วมมือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและก�าลัง
ด�าเนินการอยู่  เช่น การจัดให้การ
ศึกษาเป็นเป้าหมายแรก ๆ ในแผน
ด�าเนินงานระหว่างปี 2016 ถึง 
2020 ของอาเซียน แผน ASEAN 
2025 - Forging ahead together 
ที่ก�าหนดให้มีการส่งเสริมการเรียน
รู้ตลอดชีวิต การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาที่ทั่วถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม และการศึกษาที่
ไม่หยุดพัฒนา ซึ่งทั้งสองคนก็ชี้ให้
เห็นว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการศึกษา
ที่หลากหลายเหล่านี้คือ การให้ 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
กล่าวคือ ให้ผู้เรียนมีสิทธิออกเสียง
และตัดสินใจว่าตนจะเรียนรู้อะไร
และอย่างไร 
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นอกจากนั้นทั้งสองก็พูดถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะกับ
ยุคสมัย เช่นการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 การสร้าง
เครือข่ายและสานสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง และที่ส�าคัญคือ
การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้เสนอความคิดเห็น
ส่วนในเรื่องโครงการความร่วมระหว่างอาเซียนและจีนในการศึกษานั้น 
มีโครงการแลกเปลี่ยนในหลายด้าน ทั้งด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรม 
ยกตัวอย่างเช่น ASEAN-China Summit ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อประชุมหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ช่วงที่สอง ซึ่งคือ บทบาทของเยาวชนในการศึกษา นั้นมี 2 หัวข้อ กล่าว
คือ บทบาทของเยาวชนในการพัฒนาการศึกษา และ ความท้าทายของ
เยาวชนต่อการพัฒนาการศึกษา 
ในหัวข้อแรก ผู้พูดจาก บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และ
จีน ก็มาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศของตน 
พร้อมกับโครงการและวิธีด�าเนินงานให้การศึกษาพัฒนาตามแนวทาง
ที่วางไว้ในอาเซียน ทุกประเทศก็กล่าวถึงสิ่งที่คล้าย ๆ กันอย่าง การ
ศึกษานั้นไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแต่ในโรงเรียน แต่รวมถึงการปลูกฝังจาก
สังคมและครอบครัว ดังนั้นแล้วการศึกษาที่อยู่นอกห้องเรียนควรมีส่วน
ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตต่าง ๆ และพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าให้
กับเยาวชนของชาติ เพราะเยาวชนจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าในการ
พัฒนาประเทศและภูมิภาคต่อไป
หัวข้อต่อไปนั้น (ความท้าทายของเยาวชนในการพัฒนาการศึกษา) 
ข้าพเจ้าก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้พูดของประเทศไทยด้วย ซึ่งผู้พูดอีกสาม
ประเทศคือมาเลเซีย ฟิลิปปินส์์ และจีน ในการอภิปรายและน�าเสนอ
นั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาความท้าทายหลักที่ทุกประเทศในอาเซียนรวม
ทั้งจีนมีร่วมกันคือ การขาดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความเห็น เพราะ
การที่จะพัฒนาการศึกษานั้น ต้องให้ความส�าคัญกับผู้เรียน ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาควรมาจากข้างล่างขึ้นข้างบน (bottom-up) 
ไม่ใช่จากบนลงล่าง (top-down) ข้อเสนอที่ผู้พูดจากมาเลเซียได้เสนอก็
คือการจัดตั้งสภานักเรียนของอาเซียน เพื่อเป็นพื้นที่ให้เสียงของเยาวชน
มีพลังมากขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและหา
ทางแก้ไขอย่างอิสระอีกด้วย
วันที่สาม 28 มิถุนายน เป็นวันทัศนศึกษานครวัด นครธม รวมทั้ง
ปราสาทอื่น ๆ ของอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความที่ข้าพเจ้าลงเรียน
วิชา ศิลปะไทย สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนภาคฤดูร้อนนี้ เลยรู้สึกตื่นเต้นที่
จะได้เห็นต้นแบบของศิลปกรรมไทยกับตาตัวเองเสียที 
ถึงแม้วันนั้นฝนจะตก และพวกเราไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ชื่นชมความยิ่งใหญ่
ของมรดกโลกเหล่านี้นานเท่าที่ใจอยาก แต่เพียงแค่วันนั้นก็ท�าให้พวกเรา
รู้สึกตะลึงในความสามารถและเทคโนโลยีของคนสมัยโบราณ รวมทั้งความ
มีจิตศรัทธาที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างไว้เป็นเครื่องบูชาศรัทธาอันแรงกล้าของตน
วันที่สี่ 29 มิถุนายน หรือจะเรียกว่าวันสุดท้ายของโครงการก็ได้ เพราะ
หลังจากวันนี้ตัวแทนประเทศต่าง ๆ ก็พากันทยอยกลับ วันนี้เป็นวัน
ที่ทางเจ้าภาพจัดงานกาล่าดินเนอร์ให้ และเป็นวันที่ทุกคนต้องออกมา
แสดงวัฒนธรรมของประเทศตน 
การแสดงที่ตัวแทนไทยเตรียมกันไปคือการแสดงวัฒนธรรมไทยของทั้ง
สี่ภาค อันประกอบไปด้วยร�าอธิษฐานของภาคเหนือ จินตลีลาแสดงวิถี
ชีวิตของชาวใต้ เซิ้งกระติ๊บของภาคอีสาน และร�าวงมาตรฐานของภาค
กลาง จากการแสดงในค่�าคืนนั้น ก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้
มีการซ้อนทับซึ่งกันและกัน อย่างเช่นการร�า การเซิ้งของไทย ก็คล้าย
กับของกัมพูชา และลาว การประกอบพิธีแต่งงานที่บรูไนจ�าลองให้
ดูก็คล้ายกับประเทศมุสลิมอื่น ๆ ในอาเซียน สิ่งเหล่านี้จึงเน้นให้เรา
เห็นว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์เพราะมีสภาพเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมที่มีทั้งจุดร่วมกัน และจุดที่แตกต่างกัน ซึ่งสร้างความ
หลากหลายให้เป็นสีสันของภูมิภาคนี้ 
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คุณอรสิร� ธน�ปกิจ (ครูพ่ีแนน)
สตีฟ จ๊อบส์ กล่าวไว้ในสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า ‘อะไรที่ท�า
อยู่ตอนนี้จะเชื่อมไปเองในอนาคต’ กล่าวคือ ชีวิตคือการ
เชื่อมจุด จากจุดหนึ่งสู่จุดหนึ่ง จากอดีตสู่ปัจจุบันจะค่อยๆ 
เห็นพัฒนาการความเป็นไปของเราชัดเจนขึ้น หากกล่าวถึง 
‘คุณอริสรา ธนาปกิจ’ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ครูพี่แนน’ 
นิสิตเก่าคณะอักษรฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนกวด
วิชาภาษาอังกฤษชื่อดัง Enconcept เป็นอาจารย์รับเชิญ
วิชาภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กมัธยมทั่วประเทศ และเป็น
เจ้าของผลงานหนังสือภาษาอังกฤษขายดีมากมาย จุด-
เริ่มต้นการสอนของพี่แนน ก็เริ่มมาจากความหลงใหล
ชื่นชอบภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิม ตั้งแต่สอนเพื่อนๆ ใน
มหาวิทยาลัยด้วยกันเอง จากนั้นความสนใจจึงเชื่อม ‘ต่อ
จุด’ ให้พี่แนนต้องข้องเกี่ยวสัมพันธ์กับการงานที่ต้องใช้
ทักษะภาษาอังกฤษเรื่อยมา กล่าวอย่างไม่เกินเลยไปนัก 
อาจพูดได้ว่า จากการเชื่อมต่อจุดในวันนั้น พี่แนนจึงได้
ประกอบอาชีพที่รักที่สุดในวันนี้  ฅนอักษรฯ ประจ�าฉบับนี้ 
จึงรู้สึกปลาบปลื้มเหลือเกิน ที่พี่แนนคนเก่งได้สละเวลามา
ให้สัมภาษณ์และแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้เราฟัง

แนะน�า
ฅนอักษรฯ

เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

(1) อยากให้พี่แนนแนะน�าตัวนิดหนึ่งว่าพี่
แนนเรียนอักษรฯ รุ่นอะไร ตอนเรียนวิชา
เอก-โทอะไร
พี่แนนเรียนคณะอักษรศาสตร์ รหัส 35 ค่ะ 
ก็นับถอยหลังไป 20 กว่าปีแล้วนะคะ แต่
ออกตัวก่อนพี่แนนยังไม่แก่นะคะ จริงๆ พี่
แนนเริ่มเรียนเร็วค่ะ สมัยก่อนยังสอบเทียบได้ 
พี่แนนเลยเอ็นท์ติดคณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่
ตอนเรียน ม.4 ที่เตรียมอุดมศึกษา
พี่แนนเลือกเรียนเอกสเปน โทอังกฤษ เพราะ
ว่าจริงๆ รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเรายังพอศึกษา
ด้วยตัวเองได้ และพอใช้ได้บ้างแล้ว แต่ภาษา
สเปนหาเรียนยาก แต่เป็นภาษาที่คนใช้
มากเป็นอันดับต้นของโลก และเป็นหนึ่งใน
ภาษาราชการที่ใช้ในองค์การ UNESCO เลย
เลือกเอกนี้ เพราะอยากเป็นล่ามที่ท�างาน
ให้องค์การสหประชาชาติ ซึ่งดู Passion ยิ่ง
ใหญ่ จริงจัง แต่จริงๆ แล้วอ่านหนังสือนิยาย
เรื่องรักเร่ ของโสภาค สุวรรณ แล้วอินจัด
อยากเป็นเหมือนนางเอก เลยเลือกเรียนคณะ
อักษรฯ และต้องเป็นเอกสเปนด้วย

(2) พี่แนนเริ่มสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อ
ไหร่
จุดเริ่มต้นของพี่แนนน่าจะเหมือนน้องๆ 
อักษรฯ หลายคนที่ท�าอยู่ในตอนนี้ก็คือ เริ่ม
ต้นจากตั้งโต๊ะสอนใต้ถุนตึกบรมฯ แต่ที่แตก
ต่างคือพี่แนนไม่ได้ตั้งใจจะท�าเองตั้งแต่ตอน
แรก เพราะก่อนหน้าจะเริ่มต้นสอนภาษา
อังกฤษ พี่แนนไปท�าอย่างอื่นมาเยอะแยะเลย 
ไม่ว่าจะเป็นไปทดลองเป็นล่ามในการประชุม
ต่างๆ รับงานของศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์ิ์ ไปลองท�างานเป็นไกด์ให้บริษัททัวร์ ซึ่ง
แน่นอนเป็นนักศึกษาฝึกงาน ไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ ก็ท�าได้แค่ผู้ช่วยไกด์ ได้เงินน้อยมากๆ 
แต่ก็ลองท�าทุกอย่างเลย จนขึ้นปี 3 ก็เริ่มรู้ว่า
จริงๆ งานที่เราใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กนี่ไม่ใช่อย่าง
ที่เราคิดเหมือนกันนะ คือ พอไปเป็นล่าม เรา
มีหน้าที่แปลตามค�าพูดให้ถูกต้อง แต่จริงๆ 
เรารู้สึกว่าอยากใส่ไอเดียเข้าไป ฟังเขาคุยกัน
แล้วมีไอเดียใหม่ๆ อยากเสนอแต่ไม่ใช่หน้าที่
เราก็ท�าไม่ได้ ก็เลยเริ่มมองหาลู่ทางเบนเข็ม
ว่าจะท�าอะไรดี บังเอิญมีอาจารย์ของเรานี่
แหละ ระหว่างเรียนท่านเห็นพี่แนนช่างซัก

ถาม ช่างสงสัย ท่านเลยแนะน�าว่าจริงแนนน่า
จะสอนหนังสือเด็กได้ดีนะ ซึ่งการเป็นครูมัน
เป็นอาชีพที่ไม่อยู่ในความคิดมาก่อนเลย ก็
ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านเห็นอะไรในตัวพี่แนน 
ท่านบอกว่าช่วยเอาลูกท่านไปสอนหน่อย 
พ่อลูกสอนกันเองไม่ได้ ต้องให้คนอื่นสอน  
พี่แนนก็เลยรับลูกของอาจารย์มาสอนด้วย
ความเกรงใจที่ท่านดีกับเรามากๆ ก็อยาก
ตอบแทน ปรากฏว่าทุกครั้งที่มาเรียนน้อง
ตั้งใจแล้วก็บอกว่าชอบมาก พี่แนนอธิบาย
เข้าใจง่าย เรื่องนี้หนูไม่เข้าใจมาก่อนเลยพี่แน
นอธิบายแล้วหนูเกิดความเข้าใจขึ้น ก็เริ่มเสพ
ติดค�าชมนะคะ บ้ายอนั่นเอง  ก็เลยยิ่งสนุก
กับการหาวิธีอธิบายให้น้องเข้าใจง่ายๆ น้อง
ที่มาเรียนก็เริ่มบอกกันปากต่อปากก็มีน้องมา
เรียนเพิ่มเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดสอน
จริงจัง แค่ท�าเพราะสนุก มีความสุขที่มาเจอ
น้องๆ ไม่ได้คิดว่าเรียนจบมาจะท�าอาชีพครู
สอนพิเศษจริงจังเลย เพราะรายได้นี่แทบไม่
พอค่าชีท กับค่าขนมด้วยซ�้า ดูๆ แล้วไม่น่าจะ
ใช่อาชีพที่เลี้ยงตัวรอด
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"จรงิๆ แล้วคณะอักษรศาสตร์ 
น่าประทับใจไปทุกอย่าง 

แต่ส่ิงท่ีประทับใจท่ีสุดคงเป็น
เรือ่งของเพ่ือนและส่ิงแวดล้อม

ท่ีอบอวลด้วยมิตรภาพ"

(3) แรงบันดาลใจที่ท�าให้เลือกเป็นครู
อย่างที่บอกว่าเมื่อแรกเริ่มไม่ได้คิดว่าจะ
ท�างานเป็นครูจริงจัง หลังจากเรียนจบอักษรฯ 
พี่แนนก็หางานท�าเป็นพนักงานบริษัทเหมือน
คนอื่นๆ ทั่วไป ก็ไปได้งานเป็น Category 
Analyst, Management Trainee ที่บริษัท 
Uniliver ซึ่งก็สนุกดี งานไปได้สวย แต่ว่าก็
ยังเปิดรับสอนพิเศษอยู่ด้วย ซึ่งเรียนจบแล้ว
ก็ต้องออกหาที่ตั้งโรงเรียนเป็นของตัวเอง 
เนื่องจากทางบ้านก็มีฐานะดีมาก เลยเลือก
เปิดท�าเลทองมาก “สะพานควาย” ท�าเลดี
ขนาดนี้เปิดโรงเรียนมาจึงมีเด็กมาเรียนอยู่
ประมาณ 7 คน ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าถ่ายเอกสาร
ชีท ขาดทุนอย่างไม่ต้องคิด แต่ว่าเหตุที่วัน
นั้นตัดสินใจสู้ต่อไม่ปิดตัวไปก่อน เพราะว่า 
น้องสอบเอ็นท์ติด คุณพ่อคุณแม่น้องหอบหิ้ว
ของกินมาฝากจากต่างจังหวัด มาขอบคุณ
ใหญ่โตที่ช่วยให้อนาคตน้อง คือ มันตื้นตัน มัน
อิ่ม อิ่มใจนะคะ ซึ่งมันเป็นความรู้สึกเหมือน
ฟางเส้นสุดท้ายที่มาทันเวลาพอดี คือจะเลิก
ท�าแล้ว เพราะทั้งเหนื่อย ทั้งขาดทุน ท�าไมเรา
ไม่คว้าอะไรที่มั่นคงกว่าบริษัทใหญ่ ต�าแหน่งก็
เติบโต แต่ความรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจมันแซง
หน้าทุกอย่างเลย ลองกลับมาทบทวนตัวเอง
ว่าจริงๆ เราท�าเต็มที่กลับอาชีพครูหรือยัง ก็
พบว่าถ้าพี่แนนมีเวลา Focus ท�าด้านนี้ด้าน
เดียว ลองท�าให้เต็มที่ ใส่ความสามารถ ใส่
ความพยายามเอาความรู้ในงานอื่นๆ ที่เคยมี
ประสบการณ์มาใช้กับงานนี้ให้เต็มที่ก่อน ถ้า
ลองท�าให้ถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่ กลับไปท�างาน
บริษัทก็ยังไม่สาย หลังจากตัดสินใจได้ก็เริ่ม
ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนไทยแบบจริงจัง ท�าไม
เด็กไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ท�าไมเด็กไทยถึง
ท�าคะแนนได้ไม่ดี เพราะส�าหรับพี่แนนพี่แนน
ชอบ แล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ไม่เห็นมี
อะไรยากเลย ก็พบว่า ใช่เลย หัวใจคือ เด็กไม่
ชอบ มันไม่สนุก มันเลยดูยาก ดังนั้นก็มาแก้
โจทย์ที่ ท�ายังไงให้ได้ความรู้โดยที่ยังมีความ
สนุก มีความสุขในการเรียนด้วย เป็นที่มา
ของการเอาเพลงมาใช้ในการช่วยจ�าศัพท์ ซึ่ง
สมัยยุคบุกเบิกแต่งกันเอง ร้องกันเอง พี่แนน 
กับเพื่อนๆ ที่ร่วมเปิดโรงเรียนชอบเล่นดนตรี 
ชอบร้องเพลงกันอยู่แล้ว แล้วก็เรียนรู้ภาษา
อังกฤษมาจากการฟังเพลง มันท�าให้จ�าง่าย
และจ�าได้เยอะกว่าการท่อง แล้วจากตรงนี้
ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ Enconcept มีชื่อ
เสียง น้องๆ เรียนได้ผลก็เกิดการบอกต่อ ท�า
ให้พี่แนนยังท�างานเป็นครูมาจนถึงทุกวันน้ี 

(4) งานตอนนี้
ความรับผิดชอบของพี่แนน ณ ปัจจุบัน 
นอกจากเป็นติวเตอร์ที่ Enconcept เอง
แล้ว ปัจจุบันพี่แนนยังมีหน้าที่สร้างทายาท 

และพัฒนาให้หลักสูตรดีขึ้นเรื่อยๆ จะเห็น
ว่า Enconcept เติบโตมาได้จากโรงเรียน
ห้องแถวเล็กๆ เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว มา
เป็นโรงเรียนที่มี 35 สาขาทั่วประเทศ เกิด
มาจากการท�างานหนักของทีมงานในการ
สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะโรงเรียนในระบบ หรือ
โรงเรียนกวดวิชาทั่วไปของไทยแทบไม่มี
ใครลงทุนพัฒนาด้านนี้เลย แต่พี่แนนเชื่อว่า 
นวัตกรรมทั้งด้านเทคนิคการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนการศึกษาบ้านเรา
ให้พัฒนาแบบยั่งยืนได้ เด็กนักเรียนเข้าถึง
การเรียนมาตรฐานดีๆ ได้มากขึ้น ครูเก่งๆ 
หายาก กว่าจะพัฒนาครูแต่ละคนขึ้นมาได้
มาตรฐานใช้เวลานาน แต่เทคโนโลยีท�าให้
เนื้อหา หลักสูตร และการสอนของครูที่มี
มาตรฐานไปถึงน้องได้
ตอนนี้ Enconcept ไม่ได้ท�าแค่โรงเรียน
กวดวิชา แต่พี่แนนและทีมผู้บริหารมีเป้า
หมายเดียวกันคือเราพัฒนางานด้านการ
ศึกษาทั้งหมด ดังนั้นตอนนี้เรามีโรงเรียนใน
เครือที่สอนวิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ
ส�าหรับการสื่อสารของเด็ก ผู้ใหญ่ มี Soft-
ware House ของตัวเองที่ท�าหน้าที่สร้าง
นวัตกรรมด้านการศึกษาขึ้นมา อย่างที่เรา
เพิ่งท�าให้รัฐบาลแจกเป็นของขวัญคืนความ
สุขให้ประชาชนเมื่อต้นปีที่ ผ่านมาก็ คือ  
Mobile Application ชื่อ EchoEnglish 
ใช้ในการฝึกฟังพูดภาษาอังกฤษให้เหมือน
เจ้าของภาษา เป็นต้น ซึ่งพี่แนนเองก็เป็น
ส่วนหนึ่งของทีมบริหารที่ดูแลเรื่องทิศทาง
ว่าเราจะพัฒนาไปต่ออย่างไร โดยทีมที่พี่
แนนดูแลหลักจะเป็นทีมครูผู้สอนและทีม
งานที่ดูแลด้านวิชาการทั้งหมด ซึ่งเป็นงาน
ท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาจาก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ อย่างเต็มที่เลยค่ะ

(5) เรื่องเล่า/ความประทับใจตอนเรียนที่
คณะอักษรศาสตร์
จริงๆ แล้วคณะอักษรศาสตร์น่าประทับใจ
ไปทุกอย่าง แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคงเป็น
เร่ืองของเพื่อนและส่ิงแวดล้อมที่อบอวล
ด้วยมิตรภาพ คือ คนมักมีภาพว่าเด็กอักษร 
จุฬาฯ มีแต่คนเก่งๆ มารวมกัน เพราะเป็น
คณะที่คะแนน Admission เป็นคณะท็อป
ของประเทศตลอด คนเก่งต้องแข่งกันเรียน 
ต้องเห็นแก่ตัว แต่ส�าหรับรุ่นพี่แนนนี่ไม่ใช่
เลย และพี่แนนคิดว่ารุ่นอื่นๆ ก็คงจะเป็น
เช่นเดียวกัน อย่างที่เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่
รุ่นเดียวกันรู้จักกันรุ่นพ่ีรุ่นน้องก็ลากกันไป
ท�างานด้วยซ�้า การแข่งขันกันเรียน พี่แนนว่า
แต่ละคนแข่งกับตัวเองเพราะเห็นตัวอย่าง
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จากเพื่อนรอบข้าง เฮ้ย คนนี้เก่ง คนนี้ท�า
กิจกรรมด้วยคะแนนก็ดี เทพมาก ก็พัฒนา
ตัวเองขึ้นมามากกว่า ดังนั้นเพื่อนดีเป็นการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนมากกว่า
มองเรื่องการแข่งขันแบบตายกันไปข้างนึง 
เอาจริงๆ พี่แนนเรียนจบมาได้เพราะเพื่อนนี่
แหละ เพราะพี่แนนท�ากิจกรรมเยอะ ทั้งใน
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการไปท�างานนอก
รั้วมหาวิทยาลัย แทบไม่ได้เรียนในห้องเรียน
เลย ก็ได้เพื่อนให้ยืมชีทไปถ่ายเอกสาร ติวที่
ครูสอนให้ท�าให้เรียนจบมาได้ทุกวันนี้ ดังนั้น
เพื่อนและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ
ของคณะนี่แหละที่พี่แนนชอบที่สุดค่ะ

(6) วิชาเรียน/อาจารย์ในคณะที่ประทับใจ
พี่แนนประทับใจอาจารย์ปทมา อัตนโถ 
มากๆ ค่ะ ต้องบอกว่าท่านเป็นต้นแบบ
ของการเป็นครูของพี่แนนก็ว่าได้ เพราะ
ว่าอันดับแรกเลย ท่านสวยและดูวัยรุ่น
ตลอดเวลา young at heart ค�านี้ใช่เลย 
ท�าให้วิชาที่ท่านสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจ
ง่าย อยากเรียนเพราะเรียนแล้วเข้าใจทะลุ
ปรุโปร่ง อย่างเช่น English Syntax อัน
นี้พี่แนนชอบสุดๆ เพราะเข้าใจโครงสร้าง
แกรมมาร์ละเอียดลึกซึ้ง ไม่ว่าจะประโยค
ซับซ้อนแค่ไหนก็วิเคราะห์ได้ละเอียดลึก
ซึ้ง เป็นต้นแบบต�านานคอร์ส Ultimate 
Grammar & Error ของ Enconcept ที่
น้องๆ หลายคนบอกว่าเปลี่ยนความคิดว่า 
แกรมมาร์เป็นเรื่องยากให้กลายเป็นเร่ืองง่าย
ไปเลย ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ทั้งความรู้และ
ยังเป็นแม่แบบในการเป็นคุณครูให้ด้วยค่ะ

(7) หนังสือที่ชอบอ่าน
จริงๆ เป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากตั้งแต่
เด็กๆ และอ่านหนังสือได้ทุกประเภทเลย 
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบอ่านหนังสือ
ที่บ้านมีมุมห้องสมุดที่คุณพ่อคุณแม่เก็บ
หนังสือของท่านไว้ เด็กๆ พี่แนนไม่มีของ
เล่นอะไร คุณแม่ก็ไม่ค่อยเปิดโทรทัศน์ให้ดู
ก็จับนั่งเล่นในห้องสมุด ดังนั้นหนังสือที่อ่าน
ก็จะตามที่คุณพ่อคุณแม่อ่านเลย คือ คุณ
แม่จะมีนิยาย และวรรณกรรมเยอะมากก็
อ่านได้ ส่วนคุณพ่อจะเป็นหนังสือประวัติ
คนดัง ปรัชญาการใช้ชีวิตคนเก่งๆ ก็ชอบ
อ่านเหมือนกัน พอเริ่มเป็นวัยรุ่นก็ชอบอ่าน
การ์ตูนเหมือนเด็กๆ ทั่วไป แบ่งกันอ่านกับ
น้องชาย ดังนั้นถ้าถามว่าชอบอ่านหนังสือ
แนวไหนนี่อ่านทุกอย่างจริงๆ
ปัจจุบันหนังสือที่ชอบอ่านก็เป็นไปตามวัย
และความสนใจนะคะ พี่แนนชอบการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และตนเองให้พ้นทุกข์ 

ศึกษามายี่สิบกว่าปีแล้วดังนั้นหนังสือที่อ่านส่วนใหญ่หลังๆ มานี้ก็จะเป็นหนังสือธรรมะ ซึ่งช่วงเริ่มต้น
ใหม่ๆ ก็อ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ หรือผู้รู้ที่ปฏิบัติธรรมมาก่อน อย่างหนังสือของท่านพุทธทาส พี่
ดังตฤณ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้สนใจธรรมะจริงจัง ปัจจุบันปฏิบัติมากขึ้นอยากท�าความเข้าใจละเอียด
ลึกซึ้งมากขึ้นก็เริ่มหาแหล่ง original ดังนั้นหนังสือที่อ่านยามว่างตอนนี้ก็จะเป็นพระไตรปิฎก ที่ว่าง
เมื่อไหร่ก็อ่านได้เรื่อยๆ

(8) กิจกรรมยามว่าง
กิจกรรมยามว่างจากการท�างานพี่แนนก็แบ่งเวลาเป็น 3 ส่วน คือ ให้ตัวเอง ให้ครอบครัว ให้สังคม ซึ่ง
น้องอาจจะมองว่าพี่แนนว่างเนอะ ท�าได้หลายอย่างจริงๆ คือ เราจัดการให้ทั้ง 3 ด้านมาสมดุลกันได้ 
คือ ที่สุดในชีวิตของพี่แนนคือการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติ แล้วพี่แนนพบ
ว่ามันดีนะ เราสามารถมีความสุขในชีวิตประจ�าวันได้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมันดีขนาดนี้ พี่แนนก็เอาคุณ
พ่อคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมด้วยซะเลย ใช้ Quality time ร่วมกัน เป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไปด้วย
อย่าเพิ่งเข้าใจว่าพี่แนนสละทางโลกจะออกบวชแล้วนะคะ จริงๆ กิจกรรมยามว่างอีกด้านหนึ่งก็คือ 
การเติมความรู้ เปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองได้เห็นอะไรใหม่ๆ เพื่อเอากลับมาเป็นไอเดียในการสอนน้องๆ 
ลูกศิษย์ของพี่แนน เพราะจริงๆ หน้าที่ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือตามวิชาที่เรารับผิดชอบ แต่อีกหน้าที่
หนึ่งคือการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วย เวลาว่างของพี่แนนก็จะใช้กับการท่องเที่ยวทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ ไปเดินป่า ดูชีวิตคนในเมืองในชนบท ไปดูงานนิทรรศการ ถ้าว่างก็จะจัดสรร
เวลาให้กับส่วนนี้ด้วย
ท้ายที่สุด คือ การตอบแทนสังคม ยามว่างจากงานสอนในโรงเรียนพี่แนนก็จะมีเดินสายรับเชิญติวและ
แนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ หรือแม้แต่ไปร่วมวิทยากรในกิจกรรมเวิร์คช็อปหรืองานอบรมครูจังหวัด
ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ แต่ละปีท�าได้มากน้อยอยู่ที่เวลาว่าง
และสุขภาพแต่ว่าอยู่ในตารางเวลาชีวิตเลยว่าต้องกันเวลาไว้ท�าตรงนี้ด้วยค่ะ

(9) เรื่องฝากถึงคณะอักษรศาสตร์ในโอกาสครบ 100 ปี
คณะอักษรศาสตร์เดินทางมาจะครบ 1 ศตวรรษแล้ว พี่แนนรู้สึกเป็นเกียรติ ภาคภูมิใจมากที่มีโอกาส
ได้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของคณะนี้ และที่ส�าคัญคือ พี่แนนซาบซึ้งในบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่
ได้มอบความรู้และประสบการณ์อันมีค่าที่หาจากที่อื่นได้ยาก ด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน เป็นเครื่องบ่ง
บอกถึงคุณภาพของหลักสูตรที่เกิดจากการสั่งสมของบุคลากร ซึ่งพี่แนนมีความรู้และถ่ายทอดความรู้
ออกไปสู่น้องๆ รุ่นหลังได้ทุกวันนี้ ก็ล้วนมาจากความรู้ที่ได้รับการประสิทธิประสาทจากครูบาอาจารย์
ในคณะของเรานี้ 
สิ่งที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบให้กับนิสิตทุกรุ่นไม่ใช่แค่เพียงความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ แต่คณะคือเบ้าหลอมนิสัยรักการอ่าน การมีจิตรักการเรียนรู้ และยังมีกิจกรรมนอก
ห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นิสิตพร้อมสู่โลกการท�างานเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ดังที่เราจะเห็น
จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าหลายรุ่นที่ไปอยู่ในองค์กร หน่วยงานต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะ ดังนั้น
นอกจากค�าขอบคุณจากใจจริงแล้ว สิ่งที่พี่แนนอยากฝากถึงน้องๆ อักษรฯ และบุคลากรทุกท่านของ
คณะ คือ อยากฝากให้ช่วยกันสืบต่อคุณค่าของความเป็นชาวอักษรฯ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพด้าน
วิชาการ และความสามารถในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนค่ะ
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ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา 

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน Translation Studies Scholarship จากมูลนิธิ Khyentse Foundation จ�านวน 

3,075 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ไปเรียน Summer course ภาษาทิเบตขั้นกลาง ที่สถาบัน Rangjung Yeshe  

Institute ประเทศเนปาล

ข่�วจ�กส�ข�วิช�ภ�ษ�เอเชียใต้

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา 

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน Translation Studies Scholarship จากมูลนิธิ Khyentse Foundation
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พรรณี  ชีวินศิรวัิฒน์
ภ�ควิช�ภูมิศ�สตร์ คณะอักษรศ�สตร์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พรรณี  ชีวินศิรวัิฒน์ สำาเรจ็การ
ศึกษา อบ. (ภูมิศาสตร์) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย  วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ PhD. 
(Geomatics) จาก University of Newcastle Upon 
Tyne, UK. มีความเช่ียวชาญด้านภูมิสารสนเทศ   รบัผิดชอบ
สอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรบันักภูมิศาสตร์ ปัจจุบันใช้ภาษา 
Python ในการเรยีนการสอน  ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial 
database) และภูมิศาสตร์ประชากร  สำาหรบัผลงานวิจัย
จะเน้นด้านการประยุกต์เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์และสถิติ
เชิงพ้ืนท่ีในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์  เช่น  รูปแบบการ
ต้ังถ่ินฐานของกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดน่าน  ข้อมูลความเข้ม
ข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซค์ในกรุงเทพมหานคร  การ
ประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำาท่วมจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ำา
ทะเลอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
งานวิจัยล่าสุดได้รับทุนวิจัยคลัสเตอร์สังคมผู้สูงวัยจุฬาฯ
เป็นการศึกษาการกระจายทาง พ้ืน ท่ีของ ผู้ สูงอา ยุ ใน
ประเทศไทย ท้ังน้ี องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าใน
ปี 2020 หรอือีก 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากร
สูงอายุมากกว่าประชากรเด็กเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ไทย สำาหรบังานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาสัดส่วนผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยระดับจังหวัด ว่ามีการกระจุกหรอืกระจายอย่างไร
ในเชิงพ้ืนท่ี และการมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากมีความสัมพันธ์
อย่างไรกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น รายได้ต่อหัว  การ
ศึกษาของผู้สูงอายุ  สัดส่วนการสมรส  ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า 
จังหวัดท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ในปี 2000 จะเป็น
จังหวัดตอนในของภาคเหนือและภาคกลาง กระท่ังปี 2012 
มีการขยายไปยังจังหวัดข้างเคียงต่อเน่ืองไปท่ัวประเทศ เป็น
ท่ีสังเกตว่าจังหวัดชายแดนจะเป็นจังหวัดท้ายๆ ท่ีมีสัดส่วน
ผู้สู่งอายุมาก  นอกจากน้ีพบว่า ไม่จำาเป็นเสมอไปท่ีจังหวัดท่ี
มีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก  ประชากรจะมีรายได้ต่อหัวสูง มีการ
ศึกษามาก หรอืมีสัดส่วนการสมรสสูง  ตัวอย่างเช่น จังหวัด
ท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก ในภาคเหนือ จะมีสัดส่วนคนจนมาก  
และผู้สูงอายุมีการศึกษาน้อย   ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีรายได้ต่อ
หัวสูงและผู้สูงอายุมีการศึกษามาก เช่นในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดในภาคตะวันออก จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
ในระดับปานกลาง  ซ่ึงในบรเิวณน้ีพบว่ามีสัดส่วนการสมรส
สูงซ่ึงอาจส่งผลให้มีเด็กเกิดมากและทำาให้สัดส่วนผู้สูงอายุ 
ไม่มากนัก

แนะน�ำ�ผลง�น
อ�จ�รย์คณะอักษรศ�สตร์
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ผลง�นวิช�ก�ร (3 ปีย้อนหลัง)
• Pannee Cheewinsiriwat (2016). Estimation 

of nitrogen dioxide concentrations in Inner 
Bangkok using Land Use Regression model-
ing and GIS. Applied Geomatics. (in SCOPUS) 
Vol 8(2). p107-116.

• R.T. Cooper, P. Cheewinsiriwat, I. Trisirisa-
tayawong, W.A. Marome, K. Nakhapakorn 
(2014). Flood Management in Bangkok: 
Advancing Knowledge and Addressing Chal-
lenges. 6th International Conference on 
Flood Management, September 2014, Sao 
Paulo, Brazil.

• Trisirisatayawong I, Cheewinsiriwat, P (2013) 
Assessment of flooded area from sea lev-
el rise in the Upper coastal area of Gulf of 
Thailand, the 12th South East Asian Survey 
Congress, Manila.

• Pannee Cheewinsiriwat (2013) The use of GIS 
in exploring settlement patterns of the ethnic 
groups in Nan, Thailand, Asian Ethnicity, (in 
SCOPUS) Vol 14(4). p490-504.

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ ผศ.ดร.พรรณี   

ชีวินศิริวัฒน์ เพิ่มเติมได้ที่

http://www.arts.chula.ac.th/~geography/

faculty/Pannee.html
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นางสาวศุภนิดา จันทร์กระจ่าง และ นางสาว

กมลวสุธ์ จุติสมุทร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม

โครงการ Shanghai Theatre Academy 

Summer School 2016 ณ นครเซี่ยงไฮ้ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 

มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

โครงการดังกล่าวจัดโดย Shanghai Theatre 

Academy ซึ่งเป็นสมาชิกของ Asia Pacific 

Bureau of Theatre Schools เช่นเดียวกับ

ภาควิชาศิลปการละคร

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบัน

การแสดงทั่ ว โลกได ้มี โอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงฝึกฝน

ศิลปะการแสดงอุปรากรจีนอย่างเข้มข้น ใน

ปีน้ีมีนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย 

มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ โคลอมเบีย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา ตุรกี อินเดีย อิหร่าน ญี่ปุ่น และ

บัลแกเรีย

ตลอดระยะเวลากว่า 3 สัปดาห์ นิสิตจะต้อง

เข้าเรียนทั้งหมด 64 คาบเรียน ประกอบไปด้วย 

ภาษาจีนเบื้องต้น 12 คาบเรียน วัฒนธรรมจีน

ศึกษา 18 คาบเรียน และการแสดงอุปรากรจีน 

34 คาบเรียน นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ยังได้

จัดทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน

เซี่ยงไฮ้ ตลอดช่วงที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

การฝึกฝนการแสดงอุปรากรจีน จะมีการ

แสดงให้เรียนรู้ฝึกฝนอยู่ทั้งหมด 3 การ 

แสดง ประกอบไปด้วย Miss Julie,  

Confucius' Disciple และ Fishermen’s 

Struggle โดยให้โอกาสนักเรียนเลือกฝึกการ

แสดงเรื่องที่ตนเองสนใจ และน�าเสนอการ

แสดงบนเวที ในตอนจบคอร์สเรียน

นางสาวกมลวสุธ์ จุติสมุทร (มายด์) เลือกการ

แสดง Miss Julie โดยรับบทเป็น Zhuli Xiao-

jie (Miss Julie) เรื่องนี้เป็นบทละครตะวันตก

ที่ได้ดัดแปลงเพื่อแสดงในรูปแบบอุปรากรจีน 

ตอนที่เลือกมาแสดงนั้นเป็นตอนที่ Miss Julie 

พูดคุยและเต้น Lion Dance กับ Jean คนรับ

ใช้ภายในบ้านของตน ประสบการณ์ดังกล่าว 

นางสาวกมลวสุธ์ได้รับการฝึกฝนท่าทางการนั่ง 

เดินและสนทนาของหญิงชนชั้นสูงในขนบของ

อุปรากรจีน รวมถึงวิธีการออกเสียงพูดและ

การร้องแบบอุปรากรจีน

นางสาวศุภนิดา จันทร์กระจ่าง (มิ้ม) เลือก

การแสดง Confucius' Disciple ตอน Rules 

of the game เป็นการแสดงต่อสู้ระหว่างทีม

ขงจื๊อและทีมแม่ทัพ ซึ่งนางสาวศุภนิดาได้รับ

บทเป็น เทียนปิง (田兵) ทหารที่อยู่ในทีม

แม่ทัพ มีความสามารถด้านการต่อสู้ โดยต้อง

ฝึกฝนทั้งการออกเสียง ท่วงท่าลีลาการต่อสู้ วิธี

จับอาวุธ ท่าทางการเดินและการยืน ตามแบบ

ขนบของอุปรากรจีน โดยการแสดงการต่อสู้

นั้นจ�าเป็นต้องฝึกร่วมกันกับหลายๆคน เพราะ

ต้องท�างานร่วมกันเป็นทีมและคู่ของตนเอง

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้ง 2 คน ได้

รับความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้

สัมผัสประสบการณ์การแสดงอุปรากรจีน และ

สร้างมิตรภาพจากนักศึกษาจากสถาบันการ

แสดงจากทั่วทุกมุมโลก นับเป็นประสบการณ์

ที่มีค่ายิ่ง

นิสิตวิชาเอกศิลปการละคร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

Shanghai Theatre Academy Summer School 2016

ข่�วจ�กภ�ควิช�ศิลปก�รละคร
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ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จัดการบรรยาย "แนะนำ�นวัตกรรม
ก�รเรยีนรู้ สู่ศตวรรษใหม่ของก�ร
เรียนก�รสอนคณะอักษรศ�สตร ์" 
โดย ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจรญิ  
(ผู้ช่วยอธกิารบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ในวันพุธท่ี 6 
กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-
15.00 น. ณ ห้อง 401/18 
อาคารมหาจักรสิีรนิธร คณะ
อักษรศาสตร์
ในการบรรยายดังกล่าว มีการ 
อ ธิ บ า ย วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ค ณ ะ 
ผู้บรหิารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวข้อง
กับด้านวิชาการ โดยมีการ
บรรยายเป้าประสงค์หลักของ
การผ ลิต บัณฑิตและการ ใ ช้
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการ
ศึกษา ตัวอย่างเช่น การใช้ 
Education 3.0-4.0  การใช้ 
LMS การเปิดรายวิชาออนไลน์ 
เป็นต้น

ภาพกิจกรรมการบรรยาย 
"แนะนำ�นวัตกรรมก�รเรยีนรู้ 

สู่ศตวรรษใหม่ของก�รเรยีนก�รสอนคณะอักษรศ�สตร์"
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• รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็น Featured Speaker  ในการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ FLLT 2016  ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (The 4th International Conference 

on Foreign Language Learning and Teaching) โดยมี theme ของการประชุมคือ “Language Education and Acquisition  

Research Network (LEARN)”   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรม ส�านักวิชา

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Finding the Right Exit เปิดโลกกว้าง ต้องสร้างภาษา” และ 

“Communication: From Sound Units to Translation คิดไทย แปลไทย พูดฝรั่ง” เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญให้ไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ Corpora and Discourse เรื่อง "The text - lexis - grammar interplay: Meanings and functions of the singular 

- plural forms of general nouns in Jane Austen's Persuasion" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง 

Siena ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปเสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Foreign Language Learning and Teaching เรื่อง "Spoken output from a 

writing class?: A question from a corpus-driven study of Thai undergraduates' English argumentative essays" ระหว่าง

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. และเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร นครปฐม

• อาจารย์เนณุภา สุภเวชย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการท�า

อาหารฝรั่งเศสในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส ในเรื่องอาหาร "Atelier 

gastronomique 2016" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

• อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็นกรรมการสอบวัดระดับทักษะภาษาอาหรับของพนักงานโรงพยาบาล 

เวชธานี เมื่อวันที่ 5 และ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น.

ใคร ท�ำ�อะไร ท่ีไหน
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News from the International Affairs Section

MEXICAN AMBASSADOR VISITS FACULTY

On July 7, 2016, His Excellency Mr Jaime Nualart, Ambassador of 
Mexico to the Kingdom of Thailand, paid a visit to the Faculty of Arts. 
Warmly welcomed by Faculty Dean Associate Professor Kingkarn 
Thepkanjana, PhD, the Ambassador also met with Assistant Profes-
sor Penpisa Srivorart, PhD, Acting Head of the Western Languages 
Department, Assistant Professor Pasuree Luesakul, PhD, Director of 
the Center for Latin American Studies, and Ajarn Sukij Poopuang,  
PhD, lecturer in the Spanish Section. The purpose of the visit was 
to inform the Faculty of the possibilities of securing scholarships 
from the Mexican government. According to HE Mr Nualart, Mexican  
scholarships were available in various types, ranging from those for 
postgraduate students aiming to study Hispanic culture in Mexico to 
travel grants for Mexican professors wishing to conduct seminars and 
research in Thailand. The Ambassador emphasized that for these  
travel grants, professors should work across disciplines and their research 
and seminars in Thailand should attract Thai researchers both in the  
humanities and social sciences. The meting ended with both the  
Ambassaor and the Dean pledging stronger ties between the two 
institutes through future cultural activities and academic exchanges 
that can be organized together.
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