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อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่
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คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (662) 218 - 4870 

www.arts.chula.ac.th

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

คณะผู้บรหิารคณะอักษรศาสตร์
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สตมวาร  
น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ

   ร้อยวันโลกอับคลุ้ม  มัวมน

ร้อยวันอกไทยทน  ทุกข์ท้อ

ร้อยวันอัสสุชล  ห่อนเหือด แห้งเลย

ร้อยวันครุ่นคิดฉ้อ  อาทิตย์ให้คืนหลังฯ

   คืนหลังคืนก่อนเบื้อง  ร้อยวัน นั้นแล

วันพระสถิตครองขวัญ  ครอบเผ้า

วันพระเสด็จจรจรัล  ทัวเขตร แคว้นพ่อ

วันพระมลายโศกเศร้า  สุขหล้าใดเสมอฯ

   เสมอภพแผ่นฟ้า เมืองอินทร์

ธรรมพระยกแผ่นดิน  อย่างนั้น

ธรรมพระปราบธรณิน  เพียงหก ห้องเฮย

สรวมชีพพระเสด็จดั้น  ปกเกล้านิรันดร์หนอฯ

ภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรราษฎรที่มากราบถวายบังคม 

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พุทธศักราช ๒๔๘๙

ภาพจากหนังสือ ก่อนเสด็จ... ลับเลือนหาย ของหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ร้อยกรอง

    ดิน นาสวนไร่แล้ง  ธ แก้

  น�้า ท่วมนองฝั่งแล   ธ กู้

  ลม กระหน�่าหนักแท้   ธ ปัดเป่าสลาย

  ไฟ พินาศราษฎร์รู้   ธ ป้องปกไทย ฯ

      

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณี อุดมศิลป ร้อยกรอง)
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     เจรญิล่วงศตวรรษแล้ว  วิชชา
อักษรศาสตร ์จุฬาฯ   เกียรติก้อง
อบรมบ่มจรยิา    บัณฑิตเล่ือง ลือเฮย
รวมวิทยาการคล้อง   เลิศล�้าอักษรา
     เดชาทวิราชเรือ้ง   ประสาทพร
เป็นม่ิงขวัญนิกร    กล่อมหล้า
จุ่งพระนาม "จุฬาลงกรณ์"  ฟุ้งเฟื่ อง กระเด่ืองแดน
เฉกสุรย์ีแจ่มจ้า    ส่องพ้ืนด้าวสยาม

๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๐๐ ปี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(นายณัฐกฤช ตะเภาน้อย อักษรศาสตร์#๘๔ ร้อยกรอง) 

ข่า
วจ

าก
 

คณ
ะว
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์

ในการประชุมสภามหาวทิยาลัยครัง้ที่ 799  

วันที่ 29 ธันวาคม 2559  

มอีาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับแต่งตัง้จากสภามหาวทิยาลัย 

ให้ดำารงตำาแหน่งทางวชิาการใหม่จำานวน 1 ราย ดังนี้

ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อตพิร เสถยีรสุต สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 

ตัง้แต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
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คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง (ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้รับ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สาขาศิลปการละคร ประจ�าปี 2559 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์  
ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 
สาขาศิลปการละคร  
ประจ�าปี 2559 
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
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นิสิตอักษรศาสตร์ได้เหรียญเงินจากการแข่งขัน 
Brunei Open Fencing Championship 2017

น.ส.นีรชา เนียมเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 
4 เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นตัวแทน
จากชมรมฟันดาบ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัยและสมาคมกีฬาฟันดาบ
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 
Brunei Open Fencing Cham-
pionship 2017 ที่ประเทศบรูไน  
ดารุสลาม ระหว่างวันที่ 9-14 
มกราคม 2560 ผลปรากฎว่า 
น.ส.นีรชาได้เหรียญเงินประเภทดาบ
เอเป้บุคคลหญิง โดยเหรียญทองเป็น
ของนิสิตจากสถาบันเดียวกัน 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
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ที่ปรึกษาอธิการบดี  
ด้านกิจการนิสิต  
และรองคณบดี  
ดูแลงานกิจการนิสิตและนิสิตเก่า
สัมพันธ์ คณะอักษรศาสตร์  
เดินทางไปสัมมนาคณะกรรมการ 
ประสานงานกิจการนิสิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 16-18 มกราคม 2560 อ.รศนาภรณ์ 
วีรวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกิจการ
นิสิต และ อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร รอง
คณบดี ดูแลงานกิจการนิสิตและนิสิต
เก่าสัมพันธ์ คณะอักษรศาสตร์ เดินทาง
ไปสัมมนาคณะกรรมการประสานงาน
กิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ 
ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือ
ข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.เมือง
น่าน จ.น่าน

ในวันที่ 17 และ 18 มกราคม ได้เข้าเยี่ยม 
นิสิตจุฬาฯ อาจารย์ และทีมรากแก้วที่
ลงพื้นที่ส�ารวจอ่างเก็บน�้าปูปาน บ้านวัง
ตาว หมู่ที่ 7 ต�าบลสะเนียน จังหวัดน่าน 
ร่วมกับนายช่างชลประทานน่าน และ
นายช่าง อบต.สะเนียน เพื่อวางแนวท่อ
ส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยปูปานสู ่พื้นที่
การเกษตร และเดินส�ารวจทางกายภาพ 
จับพิกัด GPS พื้นที่รับประโยชน์จาก
อ่างเก็บน�้าปูปาน และเก็บข้อมูลพื้นที่
รายแปลงทางการเกษตร เช่น ต�าแหน่ง
แปลงเกษตรเทียบกับเอกสารสิทธิ์ ข้อมูล
ทางการเพาะปลูก ข้อมูลการใช้น�้า และ
ความคาดหวังหลังจากมีแหล่งน�้าเพิ่มขึ้น
ของเกษตรกรที่รับประโยชน์รายเดิม และ
รายใหม่ที่ต้องการใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าปู
ปาน 

โดยเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว คณาจารย์
ฝ่ายกิจการนิสิต นิสิตจุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่เกษตรอ�าเภอ 
เจ้าหน้าที่ชลประทานน่าน และเจ้า- 
หน ้ าที่ อ งค ์ การบริหารส ่ วนต� าบล 
สะเนียน ได้ร่วมสรุปการด�าเนินกิจกรรม
ของนิสิตในพื้นที่บ้านวังตาว รวมไปถึง
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการ
ด�าเนินงานพัฒนาระบบการจัดการอ่าง
เก็บน�้าห้วยปูปาน

ในการนี้ มีนิสิตอักษรศาสตร์ร่วม
กิจกรรม 4 คน จากนิสิตหลากคณะที่
อาสามาร่วมในโครงการนี้ 19 คน  เป็น
นิสิตสังกัดวิชาเอกภูมิศาสตร์ ภาษา
อังกฤษ ภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง
มาลงพื้นที่เป็นครั้งที่สองแล้ว นิสิตทุก
คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะ
ชอบและสนุกจึงอาสามาอีก ได้ใช้ความ
รู้ทั้งในสาขาวิชาที่เรียนและวิชาพื้นฐาน
อักษรศาสตร์ในการท�างานกับชาวบ้าน
และพื้นที่ และขอเชิญชวนให้เพื่อนนิสิต
อักษรมาลงพื้นที่ จะได้พบว่าความรู้และ
ทักษะที่ร�่าเรียนในคณะนั้น สามารถน�า
มาใช้ท�างานในความเป็นจริงได้อย่างไร

งานกิจการนิสิต 

นานาทัศนะ เมื่อคณะอักษรฯ ครบ ๑๐๐ ปี

 #
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วรารัตน์ (กวักเพฑูรย์) ธรรมถุติ (อักษรศาสตร์#58)

จะให้เล่าอย่างไรคงไม่หมด...

ไม่ต้องจดก็จ�าได้ทุกสิ่งสรร

รัก สุข ทุกข์ เศร้า เรื่องราวสารพัน

เกิดขึ้นในสี่ปีนี้นั้น.. ในรั้วเทวาลัย

หนึ่งร้อยปีผ่านผันวันคืนล่วง

พระภูมีเสด็จสรวงก่อนปีใหม่

จะฉลอง.. มิอาจท�าได้เต็มหัวใจ

ขอแค่ได้ร�าลึกถึงพระคุณ

ไม่มีอักษร ไม่มีฉันในวันนี้

ทุกสิ่งที่เล่าเรียนมาไม่เคยสูญ

เรียนอักษรเพื่อเข้าใจ เพื่อเกื้อกูล

เพื่อเป็นทุนตลอดไป.. ในชีวิต

ขอก้มกราบบูชาครูทุกๆ ท่าน

น้อมใจกรานต่างมาลัยจากลูกศิษย์

ธงสีเทาเราสง่าเป็นเนืองนิจ

ขอส่งจิตกราบร�าลึก... ตลอดกาล
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พิธีทำ บุญตักบาตร 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี

คณะอักษรศาสตร์ น�าคณาจารย์และ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร ์ เข ้ าร ่ วม

พิธีท� า บุญตักบาตรของจุฬาลงกรณ ์ -

มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 

2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 

เวลา 07.30 น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ 

หน้าอาคารจามจุรี 4 โดยมี ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู ้บริหารและบุคลากรจากคณะสถาบัน

ต่างๆ และนิสิตร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ 

กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้ร่วมพิธี
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“TESTING AS A WAY OF LEARNING --  
  INTERACTIONIST DYNAMIC ASSESSMENT”

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดบรรยาย
พิเศษ เรื่อง  “Testing as a way of learning 
-- Interactionist Dynamic Assessment” 
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)  เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุม 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะ
อักษรศาสตร์  โดยมี  Prof. Dr. Karin Kleppin  
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร ส อ น ภ า ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยโบคุม ประเทศเยอรมนี  เป็น
วิทยากร

ฝ่ายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร์
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การอบรมเรื่อง 
“การจัดการเรยีนการสอนแบบ  

ACTIVE LEARNING”
ฝ่ายวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง “การ
จัดการเรยีนการสอนแบบ  Active Learning” เมื่อวันศุกร์ 
ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 
501/29 อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะอักษรศาสตร์   โดย
มผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิัย เสวกงาม  เป็นวทิยากร
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ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย
ทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 2

“หลากเพศ ต่างภาษา ภาษาสร้างเพศ: 
ความหลากหลายทางเพศจากมุมมอง

ภาษาศาสตร์”

โดย อาจารย์ ดร. ภาวดี สายสุวรรณ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร  
คณะอักษรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ผู้ที่สนใจกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อส�ารองที่นั่งได้ที่ 
http://bit.ly/2hVXPxG  

และลงทะเบียนในวันบรรยาย (27 มกราคม 2560) 
เวลา 13.00 น.  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
linguistics.artschula@gmail.com

การบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 2

“หลากเพศ ต่างภาษา ภาษาสร้างเพศ: 
ความหลากหลายทางเพศจากมุมมองภาษาศาสตร์”

ภาควิชาภาษาศาสตร์
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ภาควิชาศิลปการละคร ขอเชิญทุกท่าน

ชมละครเวทีเรื่อง "หลายชีวิต" ซึ่งจะกลับ

มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มกรา-คม 5 

กุมภาพันธ์ 2560

"หลายชีวิต" จากวรรณกรรมอมตะ บท

ประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

เขียนบทละครโดยปริดา มโนมัยพิบูลย์ 

ก�ากับการแสดงโดยพันพัสสา ธูปเทียน 

ออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายโดย 

ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ และออกแบบแสง

โดย สุพัตรา เครือครองสุข

จัดแสดงวันที่ 25 ม.ค. - 5 ก.พ. 2560 

อังคารถึงศุกร์ รอบ 19.00 น. เสาร์และ

อาทิตย์ รอบ 13.00 และ 19.00 น. 

(งดวันจันทร์) ณ ศูนย์ศิลปการละคร 

สดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัตรราคา 600 บาท 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 300 บาท

จองบัตรที่ 

081 559 7252

02 218 4802

094 931 3434 

Facebook Page: Drama Arts Chula 

หรือจองบัตรออนไลน์ได้ที่ 

www.BangkokStudio41.com

หลายชวีติ
กลับมาจัดแสดงอกีครัง้ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถงึวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ภาควิชาศิลปการละคร
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ร้อยมณีน้ำ ตา 
รำ ลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระ
ราชกุศลสตมวาร พระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลย
เดช สถาบันไทยศึกษา ร่วมกับภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ และสาขา
วิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท�าหนังสือ
รวบรวมกวีนิพนธ์ “ร้อยมณีน�้าตา ร�าลึก
พระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อแสดงความ
อาลัยและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดไม ่ ได ้ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย ศิลปิน นัก

เขียน คณาจารย์ และนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันประพันธ์ขึ้น และจัด
พิมพ์เผยแพร่เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

ในโอกาสนี้ สถาบันไทยศึกษา ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ และสาขา
วิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดการประชุม
วิชาการเพื่อแนะน�าหนังสือ “ร้อยมณีน�้าตา 
ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อให้ความ
รู้เกี่ยวกับ “วรรณคดีโศกาลัย” หรือร้อย
กรองแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตหรือ
สิ้นพระชนม์ของพระมหากษัตริย์และพระ

ราชวงศ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
วงกว้างต่อไป

การประชุมวิชาการประกอบด้วยการ
บรรยายเรื่องความเป็นมาและลักษณะของ
วรรณคดีโศกาลัย โดยอาจารย์ ดร.จตุพร  
มีสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเรื่อง
วรรณคดีโศกาลัย ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อร�าลึก
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมวิชาการ  

ร้อยมณีน�้าตา ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ

จัดโดย สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 9.00-13.00 น.

ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาไทย
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ก�าหนดการประชุมวิชาการ

ร้อยมณีน�้าตา ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ
18 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 พิธีเปิด

  ตัวแทนนิสิตอ่านบทกวีนิพนธ์ บทที่ 1

  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

  ผู้อ�านวยการสถาบันไทยศึกษา กล่าวรายงาน

  อธิการบดีกล่าวเปิดงาน

09.15 – 10.00 วรรณคดีโศกาลัย สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9

   อาจารย์ ดร. จตุพร มีสกุล

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10.00 – 10.45  วรรณคดีโศกาลัย น้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ภูมิพลอดุลยเดช

   ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

   ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตัวแทนนิสิตอ่านบทกวีนิพนธ์ บทที่ 2

10.45 – 11.00 	 รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 11.45 วรรณคดีโศกาลัย น้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ภูมิพลอดุลยเดช

   นายชนะพล ปานสมบัติ  นางสาวพิมพ์วิภา พินิจ

   นางสาวปัทมาภรณ์ ผ่องแผ้ว นายอนุวัฒน์ วงศ์ราช

   นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  

  

ภาพจากเพจสถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ (https://www.facebook.com/ThaiStudiesCU/)
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มุกดาภา ยั่งยืนภราดร (อักษรศาสตร์#81) 
ประธานจัดงาน Arts Yourself

Arts Yourself
#AskYourselfWhy #ArtsYourself

“หากผมมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการแก้ปัญหา 
และชีวิตทั้งชีวิตของผมข้ึนอยู่กับค�าตอบของ
ปัญหานั้น ผมจะใช้เวลาห้าสิบห้านาทีแรกใน
การตัดสินใจว่าค�าถามที่เหมาะสมที่จะถาม
คืออะไร เพราะเมื่อผมรู้ว่าจะถามอย่างไรแล้ว 
ผมก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ันได้ภายในไม่ถึง
ห้านาทีเลยด้วยซ้�า” - อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ขออนุญาตกล่าวสวัสดีด้วยค�าคมเก๋ๆ จาก 
นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกค่ะ ในปีนี้ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กลับมาอีกครั้งกับ
การจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “Arts Your-
self” โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของงาน จุฬาฯ 
Expo 2017 ค่ะ ซึ่งแนวคิดหรือธีมหลักของ
นิทรรศการเราในครั้งน้ีจะเป็นเรื่องของการ 
“ตั้งค�าถาม” และชื่องานก็ตั้งใจให้สอดคล้อง
กับค�าว่า Ask Yourself นั่นเอง 

ถามว่าการตั้งค�าถามมันส�าคัญยังไง ท�าไม
ใคร ๆ ต้องตั้งค�าถาม ถามไปแล้วได้อะไร อัน
ที่จริงเรามองว่าตัวค�าถามไม่ส�าคัญเท่ากับ
กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งค�าถามค่ะ เรื่องตั้ง
ค�าถาม ใคร ๆ ก็ท�าได้ แต่ถามให้เป็นเนี่ย 
เราว่ายาก ค�าว่าถามเป็นในที่นี้หมายถึงว่า 

ค�าถามของเรามันสร้างสรรค์และส�าคัญกับ
ประเด็นที่ก�าลังพูดถึงมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง
แน่นอนว่าต้องผ่านกระบวนการคิดให้ได้
มาซึ่งค�าถามเสียก่อน ไม่ใช่สักแต่ว่าถามไป
เท่านั้น ก็เหมือนที่ไอนสไตน์บอกแหละค่ะ 
เมื่อรู้ว่าจะถามอย่างไร ค�าตอบก็ไม่ไกลเกิน
เอื้อมแล้ว

โจทย์ของเราคือจะท�าอย่างไรให้คนเริ่มกล้า
ที่จะตั้งค�าถามมากขึ้น และแน่นอนว่าเริ่ม
ที่จะถามให้เป็นมากขึ้นด้วย จึงเป็นที่มา
ของนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะ Arts Yourself 
จะเป็นการน�าประเด็นร่วมสมัยต่าง ๆ ซึ่ง
ถูกผลิตซ้�าในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การเมือง ความเชื่อ หรือแม้แต่ความรู้ที่เรา
คิดว่าเป็นสิ่งหยุดนิ่งตายตัว มาตั้งค�าถาม 
ตีความ และเปิดมุมมองใหม่ๆ โดยหวังจะ
สร้างบรรยากาศให้เห็นว่า คุณก็สามารถคิด
และตั้งค�าถามกับเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนกัน

เราอยากจุดประกายให้ทุกคนลองเริ่มที่จะตั้ง
ค�าถามกับประเด็นใกล้ตัวในปัจจุบัน ให้ได้
ฉุกคิดเรื่องที่อาจจะเคยมองข้ามไปหรือคิด

ว่ามันไม่ส�าคัญ เพราะอันที่จริงแล้ว ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมล้วนต้องเกิดมา
จากการตั้งค�าถามและพูดคุยกันเนี่ยแหละ 
ถ้าคุณเคยรู้สึกสงสัยในเรื่องอะไรก็ตาม แต่
ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน ก็อยากให้ลองแวะมา
ชมนิทรรศการของเรา หรือติดตามบทความ
เกี่ยวกับการตั้งค�าถามจากเพจนี้เป็นน้�าจิ้ม
ดูก่อนก็ได้ แต่บอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะน�า
เสนอเป็นเพียงแค่มุมมองหนึ่งเท่านั้น อัน
ที่จริง หากไม่เห็นด้วย คุณเองก็สามารถตั้ง
ค�าถามกับค�าตอบของเรา และสร้างค�าตอบที่
เป็นของคุณเองได้เหมือนกัน

ท้ายที่สุดแล้วคือ ในการตั้งค�าถามของเรา 
เราไม่อยากให้ทุกคนมองว่าทุกอย่างต้องมีค�า
ตอบที่ตายตัว เราไม่ได้ตั้งค�าถามและหาค�า
ตอบเพื่อให้คุณคิดเหมือนกับเรา แต่เราเรียน
รู้ที่จะตั้งค�าถามเพื่อเป็นการเปิดมุมมองให้
ได้เห็น "ค�าตอบที่แตกต่าง" ออกไปมากขึ้น
อย่างไม่รู้จบต่างหาก

แล้วพบกันที่นิทรรศการ Arts Yourself ณ  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬารลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงาน จุฬาฯ วิชาการ
ข้ึนในวันท่ี 15-19 มีนาคม 2560 และคณะอักษร- 
ศาสตรจ์ะจัดโครงการ Arts Yourself ในงาน
จุฬาฯ วิชาการดังกล่าว จดหมายข่าวเทวาลัยฉบับนี้
จึงอยากแนะน�าให้ผู้อ่านรูจั้กโครงการ Arts Your-
self ของคณะอักษรศาสตรค่์ะ
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กิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ 
ในวันที่ 15-19 มีนาคม 2560

1. การประชุมเชิงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี (งาน
นกยูง)
เป็นงานท่ีเปิดให้นิสิตปริญญาตรีไม่จ�ากัดคณะและมหาวิทยาลัยได้
น�าเสนอผลงานบทคัดย่อท่ีมีเน้ือหาด้านมนุษยศาสตร์โดยข้ันตอนคือ 
เปิดรับสมัครบทคัดย่อจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากนั้นจะแยก
บทคัดย่อเป็นหมวดหมู่เพ่ือส่งต่อให้คณาจารย์คัดเลือกผลงานที่จะ
น�าเสนอในวันที่ 18 มีนาคม ในวันงานจริง เจ้าของผลงานที่ผ่านการ
คัดเลือกจะได้มาน�าเสนองานวิชาการของตนเอง โดยมีการเชิญ Key-
note Speaker มาเป็นผู้วิจารณ์ผลงาน

2. นิทรรศการสาขาวิชาเอก - โท
นิทรรศการที่จัดโดยนิสิตคณะอักษรศาสตร์แบ่งตามสาขาวิชาเอก
และโท โดยตั้งใจน�าเสนอเนื้อหาโดดเด่นของสาขาวิชาตนเอง ผนวก
เข้ากับ Theme กลาง ซึ่งเป็นเรื่องของ “การตั้งค�าถาม” ไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งค�าถาม ตีความ
และวิจารณ์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แนวความคิด ที่แตกต่างออก
ไปตามแต่ละสาขาวิชา รวมไปถึงการตั้งค�าถามต่อ “ความรู้” ที่ตนได้
เรียนมาในวิชาเอก-โทของตนเอง

3. นิทรรศการกลาง Re-Examination
นิทรรศการที่จัดคู่กับนิทรรศการ Arts Yourself ที่ลานพระบรมรูป
สองรัชกาล มีลักษณะเดียวกันคือเป็นนิทรรศการที่ตอบโจทย์แนวคิด

หลักของงานโดยตรง โดยเน้นการตั้งค�าถามและตีความประเด็นใกล้
ตัวในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวาท
กรรมที่ถูกผลิตซ้�า อาทิเช่น บทบาทและมุมมองของผู้หญิงในสังคม
ปิตาธิปไตย วัฒนธรรมการกินบุฟเฟ่ต์แนวความคิดชาตินิยม รวมไป
ถึงการตั้งค�าถามเกี่ยวกับภาพจ�าของคณะอักษรศาสตร์ (เป็นความ
ตั้งใจที่ว่า นอกจากจะตั้งค�าถามกับเรื่องรอบตัวแล้ว เรายังต้องย้อน
กลับมาดูตัวเราเองด้วย) โดยใช้สื่อการน�าเสนอที่เข้าใจง่าย มีจุดมุ่ง
หมายคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าชมงานได้ฉุกคิด และตั้งค�าถาม
เรื่องต่าง ๆ ใน
สังคมไทยมากขึ้น

4. ซุ้มอาหารนานาชาติ
เป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตอักษรศาสตร์แต่ละสาขาวิชาได้ท�าและขาย
อาหารฝีมือตนเอง โดยอาหารที่น�ามาขายก็จะมีความหลากหลาย
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติต่าง ๆ 
แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาเอกโทของตนเอง

5. เวทีการแสดง
เป็นพื้นที่ให้นิสิตอักษรศาสตร์ได้น�าเสนอผลงานด้านการแสดงของ
ตน ไม่ว่าจะดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์หรือการเต้น โดยในปี
นี้ตั้งใจจะน�าเพลงพระราชนิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดง
ด้วยเช่นกัน

ลักษณะของสังคมไทยในป ัจจุบันเป ็นสังคมที่

ประกอบสร้างขึ้นจากผู้คนท่ีมีองค์ความรู้ในหลาก

หลายสาขา หากแต่ส่วนใหญ่ขาดกระบวนการตั้ง

ค�าถามในเชิงสร้างสรรค์ หลายครั้งที่คนในสังคม 

ไม่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการตั้งค�าถามหรือ

การถกเถียงประเด็นต่างๆ และยึดโยงตนเข้ากับ

ชุดความรู้ความเชื่อเดิมๆ ลักษณะดังกล่าวเริ่มต้น

มาจากการศึกษาในสังคมไทยปัจจุบันซ่ึงเป็นรูป-

แบบของการ “รับฟังและท่องจ�า” มากกว่าการคิด

วิเคราะห์และตั้งค�าถาม

เราเติบโตขึ้นมาในสภาวะที่คนยอมรับชุดข้อเท็จ-

จริงต่างๆ อย่างไม่คิดสงสัย หรือในบางครั้ง มีข้อ

สงสัยแต่ไม่กล้าที่จะถาม ลักษณะเช่นนี้ท�าให้ผู้คน

ในสังคมยึดติดอยู่กับมุมมองเดิมๆ สิ่งเดิมๆ ที่ตน

เคยเข้าใจ เมื่อไม่เร่ิมฉุกคิดที่จะตั้งค�าถาม สังคม

จะตกอยู่ในวังวนของการผลิตซ�้าค่านิยมความเชื่อ

เก่าๆ เหล่านั้น ซึ่งหลายครั้งไม่ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงใดๆ และไม่น�าไปสู่ “นวัตกรรมใหม่” 

ที่หลายคนคาดหวัง

 Arts Yourself เป็นนิทรรศการที่จะน�าประเด็น

ร่วมสมัยอันหลากหลายของมนุษย์ เช่น การเมือง 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ซึ่ง

ถูกผลิตซ�้าในสังคมไทย มาตั้งค�าถาม ตีความ 

และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้ที่มาเข้าชมงาน 

ประเด็นต่างๆ อาจมีที่มาจากสื่อหลากหลายรูป

แบบในชีวิตประจ�าวัน เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ 

สื่อออนไลน์วิธีการตีแผ่ประเด็นใกล้ตัวทั้งหลาย

นี้จะท�าผ่าน “การตั้งค�าถามเชิงวิพากษ์” และ

สอดแทรกความเห็นต่อประเด็นต่างๆ ดังกล่าว 

นิทรรศการจะจุดประกายให้ผู ้ ท่ีมาเข้าชมเล็ง

เห็นความส�าคัญของการฉุกคิดประเด็นใกล้ตัวใน

สังคมปัจจุบัน เช่น ประเด็นเพศทางเลือก การ

ศึกษา เสรีภาพและการแสดงออกทางความคิด 

โดยเป้าหมายหลักของการจัดนิทรรศการ คือ

การมอบนวัตกรรมทางความคิดในรูปแบบของ 

“ความกล้าที่จะเริ่มตั้งค�าถาม” ให้กับผู้ที่มาชม

งานทุกคน โดยตั้งใจให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ช่วย

สร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคม ให้เริ่มตั้งค�าถาม

เพื่อเปิดมุมมอง และพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ อยากมี

วิจารณญาณมากขึ้น

โครงการนวัตกรรมทางความคิด: Arts Yourself
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มุกดาภา ยั่งยืนภราดร

สวัสดีค่ะ ชื่อ มุกดาภา ยั่งยืนภราดร 
ชื่อเล่น มุก ค่ะ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เรียนอยู่เอกภาษาอังกฤษ 
โทรัฐศาสตร์ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นประธาน
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตอักษร-
ศาสตร์ (ก.อศ.) ควบต�าแหน่งประธาน
จัดงาน Arts CU Expo 2017 ไปด้วย
กันเลย แล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ของปีการศึกษา
นี้ด้วยเหมือนกันค่ะ หลัก ๆ ชีวิตเราก็
จะพัวพันคลุกคลีอยู่กับกลุ่มก.อศ. เป็น
หลัก เพราะเข้ามาตั้งแต่ตอนปีสอง 
ตอนน้ันเพื่อนชวนมาเป็นรองประธาน
ฝ่ายข้อมูลและถ่ายภาพ พอขึ้นปีสามก็
ติดใจเลยท�าต่อ แต่ลองเปลี่ยนมาเป็น
รองประธานฝ่ายวิชาการดูบ้าง แล้ว
รู้สึกชอบงานสายนี้ ปีสี่เลยได้ฤกษ์ลง
สมัครต�าแหน่งประธานต่อเนื่องมา
เลยค่ะ หน้าที่ของเราหลักๆ ก็คือการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านวิชาการให้
กับนิสิตในคณะ ไม่ว่าจะเป็นพวกทุน-
การศึกษา กิจกรรมเสวนาต่าง ๆ รวม
ไปถึงจัดกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การ
จัดทดสอบ TOEIC หรือแนะแนวตอบ

ปัญหาด้านการศึกษาให้กับนิสิตในคณะ 
เป็นต้น
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ท�าในมหาวิทยาลัย
ก็คือ ตอนนี้เป็นสมาชิกของชมรมศิลปะ
การถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CU Photo) ค่ะ เข้าชมรมมาตั้งแต่ปี
สองเหมือนกัน ก็ไปออกค่ายถ่ายภาพ
กับเขาทุกปีเลย นอกจากนี้ก็มีไปท�า
กิจกรรมอย่างออกค่ายอาสาของคณะ
อักษรศาสตร์ด้วยเหมือนกันค่ะ

ประสบการณ ์ที่ ได ้ รับจากการไป
ฝึกงานที่ UN OFFICE (เจนีวา)
จริงๆ แล้วจะเรียกว่าเป็น UN Office 
อาจจะไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะที่ไปมา
เป็นหน่วยงานชื่อ คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ�าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาค่ะ 
อารมณ์มันก็จะคล้ายๆ บริษัทไทยที่ไป
มีสาขาอยู่ต่างประเทศ หน้าที่หลักของ
องค์กรคือเป็นผู้ประสานผลประโยชน์
ของไทยในเวทีสหประชาชาติ แต่ไม่
ได้ท�างานให้กับสหประชาชาติโดยตรง 
จะว่าไปการไปฝึกงานครั้งน้ีเรียกได้ว่า
เป็นการเปิดโลกเลยก็ไม่ผิดค่ะ ส่วน
หน่ึงเพราะสายงานแตกต่างจากวิชา

ทำาความรู้จัก..

(อักษรศาสตร์#81) 
ประธานจัดงาน Arts Yourself
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ที่ได้เรียนในคณะมาก จะค่อนไปทาง
สายวิชาโทที่ เราเลือกเรียนมากกว ่า 
ตอนไปฝึกงานเหมือนเราเรียนรู ้ผ ่าน
ประสบการณ์ตรง แต่ละอาทิตย์ก็จะได้
ไปเป็นผู้ช่วยของพี่ๆ นักการทูตที่ท�างาน
ในหลายสาขา เช่น เรื่องสิทธิมนุษย
ชน ผู้ลี้ภัย การค้าอาวุธ หรือแม้แต่เรื่อง
โรคและสุขภาพ ซึ่งก็เป็นประเด็นระดับ
สากลทั้งนั้น ส่วนใหญ่การท�างานก็จะ
เป็นการเข้าประชุมกับผู้แทนจากแต่ละ
ประเทศ เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ เรา
ก็จะได้เห็นวิธีการคิด เทคนิคการพูดคุย
เจรจา (มีเฉือนคมกันบ้าง) ในที่ประชุม 
ซึ่งก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วท้าทายและสนุก
มาก แล้วก็แน่นอนว่าท�าให้เราได้เรียน
รู้แง่มุมของประเด็นเหล่านั้นในเชิงลึกท่ี
นอกเหนือจากต�ารามากขึ้นด้วยค่ะ 
พูดถึงในแง่ของการท�างานในองค์กรบ้าง
ดีกว่า เราคิดว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ในการไปฝึกงานครั้งนี้ คือการได้เรียนรู้
ทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งการ
ท�างานร่วมกับเพื่อนนิสิตฝึกงาน และ
การท�างานร่วมกับผู้ใหญ่ในองค์กร ด้วย
ความที่เราเข้าไปในโลกของการท�างาน
อย่างแท้จริง เราเลยต้องเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเพราะท้ายท่ีสุด
แล้วเราเองก็เลือกไม่ได้ว่าจะต้องพบ
เจอคนแบบไหนบ้างในการท�างาน ยิ่ง
ไปกว่านั้น งานสายการทูตเป็นงานที่ได้
พบเจอกับตัวแทนจากประเทศอื่นบ่อย
มาก เรายิ่งต้องรู้จักกาลเทศะ ต้องเรียน
รู้การวางตัวให้เหมาะสม เวลาติดตาม
พวกพี่ๆ นักการทูตไปประชุมระดับ
ประเทศ บางทีก็รู้สึกเหมือนเรามีหน้า
ตาของประเทศเป็นสิ่งค�้าคออยู่ค่ะ (ฮา) 
นอกจากนี้สิ่งที่ดีมากๆ เลยคือเราได้
เรียนรู้ข้อด้อยในการท�างานของตัวเอง 
ตอนฝึกงานก็จะมีพี่ๆ คอยให้ค�าปรึกษา
อยู่ตลอด และสอนเราไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง
ตรงนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้ 
ต้องประสบพบเจอด้วยตัวเองจริงๆ ค่ะ

แนวคิดในการท�างาน Arts Expo 
พยายามยึดหลักประนีประนอมเป็น
หลักค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถ
ท�าทุกอย่างตามใจทุกคนได้ตลอด ก็
จะพยายามพูดคุยเพื่อหาช่องทางท่ีจะ

ท�าให้ทุกฝ่ายพอใจได้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้ ซึ่งตรงนี้บางทีก็มองว่าเป็นข้อเสีย
เหมือนกันนะคะ เพราะกลายเป็นว่า
เราอาจจะหละหลวมไป ไม่ตัดสินใจให้
เด็ดขาด แต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่สายฟัน
ให้ขาดโช๊ะๆ ไปเลย ได้คือได้ ไม่ได้คือ
ไม่ได้ อะไรแบบนั้น จะเป็นสายเอาน�้า
เย็นเข้าลูบ คือค่อยๆ เจรจาด้วยเหตุผล
กันมากกว่าค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้จะหยวน
ให้กับทุกคนไปหมด ทีมเราจะท�างาน
โดยยึดตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้แล้ว
เป็นหลัก ถ้าตรงไหนไม่มีอะไรขัดข้องที่
ต้องเจรจากัน เดดไลน์ก็คือเดดไลน์ ว่า
อย่างไรก็อย่างนั้นค่ะ

ส่วนเรื่องการแบ่งงาน จริงๆ ต้อง
บอกว่าโชคดีมากท่ีได้ทีมงานคุณภาพ 
ทุกคนในทีมตั้งใจท�างานกันอย่างเต็มที่
มากๆ จนรู้สึกขอบคุณเลยค่ะ ด้วยความ
ที่งานเป็นงานใหญ่ เราเลยแบ่งสายงาน
ออกเป็นฝ่ายย่อยถึง 29 ฝ่าย แล้วใน
ฝ่ายก็ประกอบไปด้วยลูกทีมอีกมากมาย 
ถ้าเป็นครอบครัวคงเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจ
กงสีที่ยิ่งใหญ่มาก วิธีการท�างานก็คือ 
ต่างคนต่างก็รับผิดชอบงานฝ่ายตัวเอง
ไปตามที่ได้วางแผนไว้ แล้วมาอัปเดต 
งานกันในที่ประชุม ทุกคนก็จะได้เสนอ
ความเห็นว่างานตรงนั้นดีพอหรือยัง ตรง
นี้มีอะไรต้องแก้หรือไม่ เพราะฉะนั้นถึง
จะบอกว่าแบ่งงานกัน แต่สุดท้ายคือเรา
ทุกคนก็มาช่วยกันในทุกฝ่ายเพื่อให้งาน
ออกมาดีที่สุดค่ะ

การแบ่งเวลาเรียนกับท�างาน
อันท่ีจริงเราเองก็ยังไม่สามารถบอกได้
ว่าเป็นคนที่แบ่งเวลาได้ดีขนาดนั้น ชีวิต
ไม่ได้มีตารางเป๊ะๆ ว่าเวลาไหนจะเอา
ไว้ใช้จัดการท�าอะไรบ้าง แต่หลักๆ คือ
พยายามให้ความส�าคัญกับการเรียน
ก่อนค่ะ ด้วยความที่ก็เป็นเทอมสุดท้าย
แล้ว ไม่อยากจะทิ้งการเรียนไปเลย จะ
ใช้วิธีดูเอาว่าวันไหนมีลิสท์ที่ต้องอ่าน
อะไรเพื่อไปเข้าเรียนวิชาไหนบ้าง แล้ว
ก็พยายามอ่านไปก่อน คิดไว้ว่าเดี๋ยวไป
เรียนไม่รู้เรื่องมันจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ (ฮา) 
ก็อ่านทันบ้างไม่ทันบ้าง ตามประสาคน 
ขี้เกียจเป็นทุนเดิมค่ะ เพิ่มเติมคือวัน
ไหนไม่มีเรียน ก็จะแบกงานมานั่งท�าที่

นานาทัศนะ เมื่อคณะอักษรฯ ครบ ๑๐๐ ปี

ถึงแม้จะเลือกเรียนภาษาอังกฤษ แต่วิชาที่ชอบไม่

แพ้วิชาทางภาษาเลยคือวิชาบังคับคณะ ไม่ว่าจะ

เป็นวรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์ อารยธรรม เคย

ถามเด็กสมัยนี้เหมือนกันว่าท�าไมไม่ชอบวรรณคดี

ไทย เรียนแล้วชอบมากจริงๆ ตอนนั้นเรียนกับ 

ผศ.ดร.คมคาย นิลประภัสสร วรรณคดีไทยเป็น

วิชาบังคับที่ทุกคนต้องเรียน หรือแม้แต่อารยธรรม

ก็ชอบ ไม่ว่าจะอารยธรรมโลกหรืออารยธรรมไทย 

คือมีความรู้สึกว่าไม่ได้ชอบเฉพาะที่เป็นวิชาเอก 

แต่ชอบวิชาบังคับด้วย รู้สึกว่าวิชาพวกนี้มันหล่อ-

หลอมให้เราเป็นอักษรศาสตร์ มันท�าให้เราเข้าใจ

คน เข้าใจชีวิต แต่วิชาที่ชอบมากแต่เผอิญได้เรียน

เป็นวิชาบังคับแค่ตัวเดียว คือวิชาปริทัศน์ศิลปการ-

ละคร ตอนนั้นเรียนกับ อ.สดใส (รศ.สดใส พันธุม- 

โกมล) ได้อะไรเยอะมาก บางทีแทบไม่ต้องจด 

เลกเชอร์ ฟังอาจารย์เราก็จ�าได้ ทุกวันนี้ก็ยังจ�า

ข้อความบางตอนที่อาจารย์สอนได้อยู่เลย #
10
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ก.อศ. (บ้านหลังที่สอง) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยอมรับว่าการท�างานก็เข้า
มาเบียดเบียนเวลาเรียนอยู่บ้าง อย่างบางครั้งตอนเรานั่งอ่านชีท
อยู่ที่บ้าน มีน้องในทีมทักมาคุยงาน ก็ต้องผละไปตอบ ด้วยความที่
เกรงใจว่าน้องต้องไปประสานงานกับฝ่ายอื่นต่อ จนรู้ตัวอีกทีคือไม่
ได้อ่านแล้วซะอย่างนั้น ตอนนี้ก็เลยพยายามจะดันตัวเองให้ขยันๆ 
ช่วงวันหยุดมากขึ้นหน่อย อ่านหนังสือไว้ล่วงหน้าบ้างอะไรบ้าง ไม่
งั้นก็จะพังทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียนค่ะ

ความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นประธานจัดงาน Arts Expo
เอาตรงๆ เลยคือ ไม่มั่นใจอย่างแรงค่ะ (หัวเราะ) ก่อนมาท�าก็
ปรึกษากับเพื่อนนานมาก เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะท�าได้ และไม่
เคยรับเป็นประธานงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อน เคยถึงขั้นจะไม่ลง
สมัครเป็นประธานวิชาการเพราะไม่อยากมาท�างานนี้ กลัวเราแบก
รับความกดดันไม่ไหว ลังเลอยู่นานมาก แต่สุดท้ายคือแค่รู้สึกว่า ถ้า
เราเลือกไม่ท�า แล้วมานั่งเสียใจทีหลังว่าท�าไมตอนนั้นถึงไม่รับปาก
ไปก็คงเป็นอะไรที่แย่กว่า เลยตกลงมาเป็นประธานจัดงานค่ะ 
จริงๆ ตัวเองก็ไม่ได้ท�าได้ทุกอย่าง อาศัยขอค�าแนะน�าเพื่อนๆ กับ
อาจารย์ และเรียนรู้งานเป็นหลัก ท�าพลาดมาก็บ่อย แต่ก็มองว่า
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราโตขึ้น ท�าให้เรารับมือกับความเครียดและ
แรงกดดันได้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกัน คิดว่าจบงานนี้ไปลิสท์รายชื่อ
คนที่ตั้งใจจะทักไปขอบคุณจะต้องยาวมากทีเดียว :)

อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
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สืบเนื่องจาก ‘วันเด็กแห่งชาติ’ ที่ผ่านมา 
(ค�าขวัญจากท่านนายกฯ ‘เด็กไทยใส่ใจศึกษา 
พาชาติมั่นคง’) จดหมายข่าวเทวาลัยฉบับนี้ จึงมี
ความเห็นว่า เมื่อเด็กจะเติบโตกลายเป็นอนาคต
ของชาติในวันข้างหน้า เราก็น่าจะให้คนเป็นแม่
มาเล่าสู่กันฟังบ้างว่ามีการจัดแบ่งเวลาอย่างไร 
ทั้งหน้าที่การงานประจ�าและการเลี้ยงดูบุตร 
ครั้นจะเชิญมาสัมภาษณ์คนเดียวก็อาจจะได้มุม
มองเดียวไม่ครอบคลุม ฅนอักษร จึงเชิญอาจารย์
แม่ลูกอ่อนในคณะมาล้อมวงเสวนาพร้อมกันถึง 
4 คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดย
เฉพาะภาระหน้าที่ของคนเป็นแม่ในยุคสมัยนี้

“ทุกคนเป็นแม่ ท�าวิจัยและท�างานบริหารกัน
ทุกคน”

ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญ- 
พิสาข์ ศรีวรนารถ ค่ะ เป็นอาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก 
ปัจจุบันนอกจากเป็นอาจารย์ประจ�าแล้ว ยัง
เป็นรองประธานหลักสูตรนานาชาติภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นกรรมการบริหารคณะอักษร-
ศาสตร์ และเป็นกรรมการบริหารภาควิชาภาษา
ตะวันตกค่ะ ตอนนี้ก�าลังท�าวิจัยเรื่องข่าวเสด็จ
พระราชด�าเนินอาณาจักรสเปนของพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมัยปี พ.ศ.

2503 วิเคราะห์ภาษาที่สื่อก�าลังเสนอการเสด็จ
พระราชด�าเนิน ตอนนี้มีลูกชายหนึ่งคน อายุ 1 
ขวบ 7 เดือน วัยก�าลังซนและพูดเก่งทีเดียว

ผศ.ดร.ปริดา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริดา 
มโนมัยพิบูลย ์ ค่ะ เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชา
ศิลปการละคร นอกจากงานสอนแล้ว งาน
บริหารที่ท�ารับผิดชอบ เป็นประธานหลักสูตร
บัณฑิตศิลปการละคร และท�างานวิจัยหัวข้อ 
“หลายชีวิต” สร้างบทละครจากวรรณกรรม ทุน
ของ สกว. มีลูกสาว 1 คนวัยเดียวกันเป๊ะ เกิด
ก่อนหนึ่งสัปดาห์ ซนเช่นกัน ก�าลังงงว่าเป็นผู้
หญิงหรือผู้ชายกันแน่ (หัวเราะ) แต่พูดน้อยค่ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริดา มโนมัยวิบูลย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง  เชาว์ชุติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ

ฅนอักษรฯ เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว
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ผศ.ดร.ทอแสง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ ค่ะ เป็นอาจารย์
ประจ�าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
และเป็นเลขานุการภาควิชาฯ ตอนนี้
สมัครทุนวิจัยของสกว.อยู่ ก�าลังจะท�า
เรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณกรรม
ตะวันตกที่มีต่อนวนิยายไทยในยุคแรก
เริ่ม มีลูกชายหนึ่งคนค่ะ อายุ 1 ขวบ 5 
เดือน และตอนนี้ก�าลังท้องอีกคนหนึ่ง
ค่ะ จริงๆ ก็ไล่ๆ กันหมด

ผศ.ดร.แพร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร 
จิตติพลังศรี ค่ะ เป็นอาจารย์ประจ�าศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
และเป็นประธานกรรมการหลักสูตร
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิตฝ่ายการแปล 
ตอนนี้ได้ทุนพัฒนานักวิจัยของ สกว.
หัวข้อวิจัย ประวัติศาสตร์และวาท
กรรมการแปลของไทย มีลูกสองคนค่ะ 
คนโตเป็นผู้ชายอายุ 4 ขวบครึ่ง ตอนนี้
อยู่อนุบาลสองที่สาธิตจุฬาฯ คนที่สอง
เป็นผู้หญิงอายุ 1 ขวบ 4 เดือน อยู่ในวัย
ซนเหมือนกัน แต่ว่าเรียบร้อยกว่าลูกชาย
เยอะมาก 

“เรื่องการบริหารจัดการเวลา มันเป็น
เหมือนบททดสอบมากกว่า”

ผศ.ดร.แพร: คิดว่าจากที่เคยคุยกับ
เพื่อนๆ ทุกคนจากหลากหลายอาชีพ
แล้ว อาชีพเรานับว่าโชคดีมาก และ
ก็เอ้ือต่อการเป็นแม่ที่ท�างานไปด้วย 
เพราะเราไม่มีเวลาเข้า-ออกออฟฟิศ
แน่นอน เราจึงค่อนข้างจัดแบ่งเวลา
ของเราได้ เรามีห้องของตัวเอง ถ้าจะ
ปั๊มนมเราก็ท�าได้ สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือ 
ถ้าลูกเข้าโรงเรียน จุฬาฯ ก็มีสวัสดิการ
ตรงนี้ค่อนข้างดี ลูกเรียนอยู่สาธิตฯ 
เราไปรับส่งลูกได้สบาย หรืออย่างบ้าน
เด็กก็จะอ�านวยความสะดวกตรงน้ีได้
มากพอสมควร เลยคิดว่าโดยลักษณะ
ของอาชีพท�าให้เราจัดแบ่งเวลาได้ นับ
ว่าเรายังโชคดีกว่าอาชีพอื่นๆ แต่ยัง
ไงก็ตามมันก็เหนื่อยมากอยู่ดี เพราะ
ภาระหน้าที่อาจารย์มีเยอะ ทั้งงานวิจัย 
บริหาร ถึงแม้ว่าเราจะจัดเวลาได้เอง 
แต่มันก็ไม่เสมอไป เพราะก็มีบางช่วงที่
งานวิจัยต้องส่งแล้ว ต้องท�าเกรด หรือ
ตรวจข้อสอบอะไรอย่างนี้ 

ผศ.ดร.ปริดา: ปกติงานของภาคศิลป-
การละคร มันจะเลิกค�่ามืดดึกดื่นเยอะ 
ในช่วงท่ีมีละครหรือการซ้อมละครหรือ
ต้องมาดูงานของนิสิต มันจะเจอตอน
ค�่าเยอะ หรือว่าเจอวันเสาร์-อาทิตย์
เยอะ ถามว่ามันยากขึ้นไหม แน่นอนว่า
ทุกคนพอเป็นแม่แล้วมีลูกยังไงชีวิตมัน
ต้องยากขึ้นอยู่แล้ว แต่มันก็ต้องแลก
กับความสุขท่ีเราได้จากการมีลูกด้วย 
ซึ่ งนับว ่าโชคดีที่หน ่วยงานมีความ
เข้าใจมากอยู่ และเราเองก็พยายาม
จัดการให้ได้ อย่างเด็กละครจะมีความ
ต้องการเจออาจารย์เป็นส่วนตัวเยอะ 
มีความเปราะบางทางอารมณ์ประมาณ
หนึ่ง คือนิสิตภาคอื่นเราไม่แน่ใจนะ แต่
ว่าภาคศิลปการละคร เขามีความเป็น
ศิลปินสูงมาก และบางทีมันก็น่าเป็น
ห่วงเหมือนกัน เราต้องจับตาดูเขา
อย่างใกล้ชิด เขาเขียนเรื่องนี้ ก�ากับ
เรื่องนี้ หรือแสดงเรื่องนี้แล้วจะไม่หลุด
ไปมีอาการซึมเศร้า และพอเราไม่มี
เวลาอยู่กับนิสิตได้เท่าเดิม มันก็เป็น
เรื่องท่ีเราต้องฝากอาจารย์คนอื่นคอย
ช่วยดูบ้าง อย่างตอนนี้ตื่นมาท�างาน
ตอนกลางคืนเมื่อลูกหลับแล้ว ตีหนึ่ง
ครึ่งนาฬิกาปลุกแล้ว เพื่อที่ว่าทุกคน
หลับหมดแล้วค่อยตื่นขึ้นมาท�างาน ตี
สามกว่าแล้วค่อยนอน อย่างน้อย
ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดี

ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์: เรื่องการบริหาร
จัดการเวลา เราว่ามันเป็นเหมือนบท
ทดสอบมากกว่าว่าเราต้องท�ายังไงให้
ทุกอย่างมันไปได้และไม่ท�าให้กระทบ
กับอะไรมากนัก อย่างสอนภาษาสเปน 
1 เด็กเกือบร้อยคน ทีนี้เราก็ต้องจัด
เวลา ส่วนตัวเราจะท�าทุกอย่างให้เสร็จ
ภายในชั่วโมงท�างาน พอกลับบ้านก็จะ
ให้เวลากับลูกร้อยเปอร์เซ็นต์

ผศ.ดร.ทอแสง: เราเห็นด้วยนะกับการ
บริหารจัดการเวลาของตัวเอง แต่มี
อย่างหน่ึงท่ีคิดว่าตัวเองยังท�าไม่ได้เท่า
ไหร่เลยคือเรื่องวิจัย เพราะถ้าเราเลี้ยง
ลูกอยู่บ้าน ต่อให้มีพี่เลี้ยงก็ตาม ลูก
ร้องขึ้นมาเราก็เสียสมาธิแล้ว คือเราไม่
สามารถมีเวลายาวๆ ที่จะมานั่งทุ่มเท
ให้กับงานวิจัยได้เต็มที่ งานอื่นๆ มันยัง
ท�าได้ ตรวจการบ้านยังพอไหว แต่งาน
วิจัยเป็นสิ่งที่ต้องมีสมาธิกับมันมากๆ
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“ต้องเป็นแม่ถึงเข้าใจความเป็นแม่” 
ผศ.ดร.ทอแสง: ถามว่าอักษรศาสตร์
ท�าให้เข้าใจความเป็นแม่อย่างไร 
เราว่าการได้เป็นแม่นี่แหละท�าให้
เข้าใจความเป็นแม่ มันไม่ได้ว่าเรา
ต้องเรียนอะไรมา จริงๆ ที่เรียนมา
ทั้งหมด มันยังไม่สามารถบอกความ
คิดเห็นอะไรได้จริงๆ ว่ามันเป็นยังไง
ด้วยซ้�าไป 
ผศ.ดร.แพร: เราว่า ความเป็นแม่
มันเป็นอะไรที่ท�าให้เป็นคอนเซ็ปต์
ยาก และเป็นอะไรที่ลากอง (ฌาคส์ 
ลากอง-นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส) 
ก็ยังพูดไม่ได้ เหมือนเขาจะกันไว้
เหมือนกันว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่
ใกล้ความเป็นมนุษย์ และพ่อเป็น
สัญลักษณ์ของอะไรที่ ใกล้ความ
เป็นอารยธรรม วัฒนธรรม แล้ว
เหมือนกับว่าความเป็นพ่อมันท�าให้
พวกภาษา อารยธรรม อะไรพวก
นี้มันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายแล้ว
มันก็จะดึงคนไปสู่ภาวะที่เราเข้าใจ
วัฒนธรรมสัญลักษณ์อะไรต่างๆ แต่
ว่าความเป็นแม่คือสิ่งที่ เราเกิดมา
เป็นอะไรที่เรารู้จักตั้งแต่แรก ก่อน
ที่เราเข้าใจภาษา เราเข้าใจแม่ก่อน 
มันเป็นความเข้าใจแบบไม่ใช่เข้าใจ
ภาษาด้วยนะ ยิ่งพอเราเรียนรู้มาก
ขึ้น ตัวเราก็จะถูกดึงให้ห่างจากเรื่อง
ความเป็นแม่ แต่ว่าทุกคนไม่เข้าใจว่า
มันเป็นยังไงด้วย มันก็เลยท�าให้เวลา
อยู่ในโลกข้างนอก โลกการท�างาน 
เขาไม่รู้จะเอาความเป็นแม่เข้าไปอยู่
ในระบบของเขาได้อย่างไร มันอาจ
จะเป็นเหตุผลที่ว่าก่อนหน้านี้หน่วย
งานเลยไม่เข้าใจว่าแม่ต้องออกไปให้
นมลูก เลี้ยงลูกด้วยนมกระป๋องแทน 
จนมาหลังๆ ในเมืองไทยก็เพิ่งมา
เปลี่ยนแนวคิดเรื่องนี้เหมือนกัน คือ
ที่ท�างานข้างนอกก็จะมีเวลาให้ออก
ไปปั๊มนมได้ หรือว่ามีห้องส�าหรับ 
ปั้มนม แต่มันก็มีแค่บางบริษัทเท่านั้น
เอง ไม่ได้ถูกน�าไปใช้โดยทั่วไป 
ผศ.ดร.ปริดา: เราเห็นด้วยกับที่
ทุกคนพูดนะ ต้องเป็นแม่ถึงเข้าใจ
ความเป็นแม่ คืออย่างเราท�างานที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนบทหรือว่า

เราสอนเด็กละคร เราต้องเขียนบท
คนเป็นแม่ เราต้องไกด์เด็กให้เข้าใจ
ความเป็นแม่หรือเข้าใจแม่ ที่ผ่านมา
เราก็ท�าได้ในมุมมองของลูกเท่านั้น 
หรือว่าก็เข้าใจในระดับที่เราเสพงาน
นั้นเราอ่านงานนี้ ซึ่งเมื่อสัก 3 ปีที่
ผ่านมานี้เอง เคยมีอาจารย์ที่ทักเรา
มาจากบทที่เราเขียนว่า ให้คนที่ไม่
เคยเป็นแม่เขียนเลยออกมาแบบนี้ 
และพอมาเป็นแม่เองเราถึงได้เข้าใจ
อาจารย์ท่านนั้น คือต่อให้ไปอ่าน
อะไรหรือไปเสพอะไรแค่ไหน มันก็
ไม่เหมือนกับที่เรามาเป็นเอง ไม่ได้
แปลว่ามันยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์คนอ่ืนที่
ไม่ได้เป็นแม่แต่ว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ไม่ว่าเรียนศาสตร์ใดมาก็ตาม ถ้า
คุณไม่ได้เป็นแม่ มาสัมผัสตรงนี้หรือ
เข้าใจตรงนี้โดยตรง ต้องเป็นแม่ถึง
เข้าใจความเป็นแม่

“กลายเป็นว่าคุณค่าของชีวิตมัน
อยู่ในสิ่งที่เล็กน้อยมาก” 

ผศ.ดร.แพร: ด้วยความที่เป็นแม่
อักษรฯ เราจะชอบอ่านหนังสือให้
ลูกฟังเยอะๆ ก็จะจับแนวว่าเขาชอบ
อะไร   เราก็จะมีทักษะในการเลือก
หนังสือสักหน่อย เวลาอ่านจะถาม
ค�าถามเขาตลอดเวลาไม่ได้อ่านไป
เฉยๆ เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ภาษา 
ได้การตั้งค�าถาม ได้ค�าศัพท์ใหม่ๆ 
เพิ่มในเวลาเดียวกัน ส่วนอย่างอื่นก็
เช่น ท�าอาหารให้ลูก ท�าของเล่นให้
ลูก กลายเป็นว่างานอดิเรกของเรา
เปลี่ยนมาเป็นเพื่อลูกแทน

ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์: อย่างที่แพร
พูด ต้องดูว่าเขาชอบอะไร เสริม
เรื่องที่เขาสนใจ เหมือนดูด้วยว่าเขา
ชอบประมาณไหน คือเขาชอบอ่าน
หนังสือ ทุกคืนก็ต้องอ่านหนังสือ 
เวลาเขาชอบดูสัตว์ก็ต้ องพาไป
สวนสัตว์ เราก็ดูว่าเขาชอบกิจกรรม
แนวไหน แล้วอาจจะเสริมที่เขายัง
ไม่ค่อยสนใจนัก เพื่อให้มันได้ทักษะ
หลายๆ อย่าง กับนิทานที่อ่านก็จะ
เป็น 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และสเปน 
พยายามสอดแทรกให้เขาฟังไปด้วย 
ให้การฟังของเขาสามารถซึมซับได้
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หลายๆ เรื่อง แต่ไม่ได้แปลว่าเขาต้องพูดภาษา
นั้นได้ อยากให้เขาได้ทักษะเรื่องการฟัง การ
แยกเสียงสระเวลาเราพูดภาษาต่างประเทศ แต่
หลักๆ ก็พูดภาษาไทยกับลูก เน้นหนังสือและพา
ออกไปเที่ยวนอกบ้าน

ผศ.ดร.ทอแสง: จริงๆ อันนี้เราไม่ได้ดูว่าเขา
ชอบหรือไม่ชอบนะ เราอ่านให้เขาฟังตั้งแต่เริ่ม
อยู่ในท้องแล้ว ก็จะเป็นหนังสือสองภาษาไทย-
อังกฤษ คือเราพูดเป็นภาษาอังกฤษ และที่เหลือ
ในบ้านจะพูดเป็นภาษาไทย หรือบางประโยคลูก
จะเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะเราพูด
อยู่ตลอด แต่ตอนนี้รู้ภาษาไทยเยอะกว่า แต่เขา
จะรู้นะว่าถ้าพูดกับแม่ก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษ 
และพยายามดูว่าเขาด้อยอะไร เพราะลูกเราเป็น
เด็กเลี้ยงที่บ้านก็จะไม่เหมือนเลี้ยงท่ีบ้านเด็ก 
เด็กเลี้ยงที่บ้านมาตลอดจะมีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีเขา
ออกไปข้างนอกแล้วจะกลัว ไม่ร่าเริงเหมือนอยู่
ที่บ้าน เราเห็นเขาขาดตรงนี้ก็พยายามพาไปท�า
กิจกรรมนอกบ้าน แต่ที่ชอบท�ากับเขาจริงๆ คือ
อ่านหนังสือ

ผศ.ดร.ปริดา: ลูกเราไม่ชอบอ่านหนังสือ มี
หนังสือเยอะมาก แต่เขาไม่อดทนพอที่จะฟังเรา
เล่าทีละหน้า แต่เขาชอบดูและชอบให้เราถาม 
ชอบสัตว์โน่นนี่ก็จะชอบชี้น้ิวถามและให้เราท�า

เสียงให้เขาดู และก่อนนอนจะไม่ใช่แบบนอนฟัง
เราเล่านิทานเฉยๆ นะ จะกระโดดโลดเต้น จน
บางทีแอบคิดว่าลูกเราไฮเปอร์หรือเปล่า ลูกเรา
เป็นเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่า แต่เขาก็สามารถวาด
รูปอยู่ได้นานๆ ปั้นโดอยู่ได้นานๆ เราก็เลยคิด
ว่าคงไม่ได้สมาธิสั้นมั้ง และเป็นเด็กชอบออกไป
วิ่งเล่นข้างนอกตลอดเวลา เช้ามาพี่เลี้ยงพาไปวิ่ง
แล้ว เที่ยงก็ไปหาคุณทวดแล้วก็วิ่งเล่นอีก ชอบ
เล่นเก็บดอกไม้ เล่นดิน เล่นหญ้า เล่นทราย 
เขาจะชอบออกไปเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกับดิน
ทราย ชอบเล่นกับหมาไม่กลัวหมาเลย บางทีเจอ
หมาข้างนอกคว้าตัวแทบไม่ทัน เป็นเด็กชอบเล่น
อยู่นอกบ้าน พลังงานเยอะ

ผศ.ดร.แพร: สรุปพอมีลูกมันจะมีความคาดหวัง
กันทุกคน ลูกแต่ละคนก็จะมีธรรมชาติของตัว
เอง หน้าที่แม่คือ หาให้เจอว่าลูกมีความสุขกับ
การท�าอะไร แล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขา 
เรามีหน้าที่ไกด์ให้เขาไปในทางที่เขาถนัด ใน
ทางที่เขาชอบ โดยที่ไม่เอาตัวเราหรือความชอบ
ของเราไปใส่ในตัวเขา ซึ่งพูดแล้วเหมือนง่าย แต่
จริงๆ แล้วยาก เพราะแม่ทุกคนก็มีความคาด
หวังไม่อยากเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันจึงเป็น
อะไรที่ค้นพบเหมือนกันว่า กว่าที่คนๆ หนึ่งจะ
อยู่ในจุดเชี่ยวชาญการท�างานมันยากมาก มัน
ต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก และคนที่ท�าให้เด็ก

เหล่านี้มาถึงจุดนั้นได้คือแม่และพ่อ การที่เห็น
ลูกค่อยๆ เติบโต หรือท�าอะไรที่ส�าเร็จขึ้นมาได้
สักอย่างหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย มันก็
ท�าให้เราเข้าใจความหมายของชีวิตข้ึนมาระดับ
หนึ่ง กลายเป็นว่าคุณค่าของชีวิตมันอยู่ในสิ่ง
ที่เล็กน้อยมาก ก็พยายามคิดว่ามันเป็นแค่ช่วง
เดียวในชีวิต คงไม่เป็นอย่างนี้ไปอีก 10-20 ปี ก็
คงต้องทนๆ ไปก่อน ถึงยังไงตอนนี้ทุกคนคงให้
เวลากับลูกเยอะกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าเขาก็เป็น
เด็กได้แค่ช่วงเดียว และเขาต้องการแม่มากกว่า
ช่วงเวลาอื่น

“องค์กรใส่ใจ คนก็จะรักองค์กร”

ทุกคนตอบรวมๆ: จริงๆ จุฬาฯ ก็มีสวัสดิการที่
ดีกว่าที่อื่นมากๆ แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่แค่ใน
ระดับอาจารย์หรือเปล่า ก็อยากฝากทั้งองค์กร
ว่าเราควรจะมีห้องปั๊มนมส�าหรับเจ้าหน้าที่ คือ
อยากให้เข้าใจคนเป็นแม่ บุคลากรจะไปปั๊มนม
ที่ไหน ถ้าองค์กรจะเข้าใจก็ควรจะเอาเรื่องความ
จ�าเป็นของแม่เข้ามาโดยไม่ต้องมีค�าถามมาก ถ้า
องค์กรมีสวัสดิการตรงนี้ให้เขา ในระยะยาวเขา
จะเป็นคนท�างานที่ดีขึ้น และเขาจะรักองค์กร
มากขึ้น
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ข่าวบริการวิชาการ: 
ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

อ.อิกุมิ มะท์ซึอิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี 

ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก

มหาวิทยาลัย Kyushu เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิด

โครงการ Re-inventing Japan Project ซึ่ง

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น

ระหว่างมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น

กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย ตั้งแต่พ.ศ.2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี 

กิจกรรมพิธีปิดโครงการจะจัดในวันที่ 16-20 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัย Kyushu 

ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี 

ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก  

JEDUCATION เป็นวิทยากรในกิจกรรม

สัมมนาหัวข้อ "รู้ไว้..ก่อนตัดสินใจเรียน

ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น" ในงานแนะแนวศึกษาต่อ

ประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR 2017  

ที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท วันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

อ.อิกุมิ มะท์ซึอิ ภาควิชาภาษาตะวันออก

น�าเสนอผลงานร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ ่น

สถาบันอื่นๆ ในหัวข้อ "เหตุใดเด็กที่เกิด

จากการสมรสข้ามชาติระหว่างญี่ปุ ่นไทย

จึงเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลัย: 

ความส�าคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ ่น

ส�าหรับเด็กกลุ ่มนี้"（彼らはなぜ大学
で日本語を選択したのか？ー日・タ
イ国際結婚の子どもにとっての日本
語学習の意味ー）ในกิจกรรมสัมมนา

ประจ�าเดือนของกลุ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยครั้งที่ 238 ที่เจแปนฟาวน์เด-

ชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 21 มกราคม 2560

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากภาค

วิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00– 

12.00 น. ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร 

1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง

นานาทัศนะ เมื่อคณะอักษรฯ ครบ ๑๐๐ ปี

จากกล้าชงโคน้อยค่อยเติบใหญ่

เติบดอกใบด้วยวิทยาผล

เติบล�ากิ่งโตได้ด้วยค�าคน

ร้อยร้อนฝนต้นยลไกลใหญ่สูงชัน

หนึ่งร้อยปีร่มชงโคโอ่โถงนัก

เป็นร่มใจหลายรักพักพิงนั้น

กระโดงโครงกิ่งแก่แพร่หว่านพันธุ์

แผ่ร่มบรรณเอื้ออุดมสังคมไทย
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นายณัฐนพ พลาหาญ อักษรศาสตร์#78
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อักษรพาที

ภาควิชาภาษาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ
พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย
โดย ผศ.ดร.อาทิตย์  ชีรวณิชย์กุล
(ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธานี-
รัตน์  จัตุทะศรี) (เวลา 7.30-7.55 
น.  FM 101.5 MHz)

“หลากเพศ ต่างภาษา ภาษาสร้าง
เพศ: ความหลากหลายทางเพศ
จากมุมมองภาษาศาสตร์” โดย 
อาจารย์ ดร. ภาวดี สายสุวรรณ 
(เวลา 13.30–15.00 น. ห้อง 303 
อาคารมหาจักรีสิรินธร)

ปฏิทินกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์
เดือนมกราคม 2560

25 31

(ปาฐกถาชุด ปี’17 ในประวัติ-
ศาสตร์โลก) 1517: 500 ปี มาร์-
ติน ลูเธอร์ กับการปฏิรูปคริสต์-
ศาสนา โดย อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร 
ณ อยุธยา  (เวลา 16.30-18.30 
น. ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรี- 
สิรินธร)

รูปภาษา ส่ือความหมายความ 
ชัดใสในภาษา โดย อ.ดร.วิภาส  
โพธิแพทย์ ด�าเนินรายการโดย 
อ.ดร.มิ่งมิตร  ศรีประสิทธิ์) (เวลา 
7.30-7.55 น.  FM 101.5 MHz)

21
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

เปิดโครงการ “อ่านหนังสือ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระ-
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน” โดย 
ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
(เวลา 13.00-16.30 น. ณ พระ-
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัด
เพชรบุรี)

ภาควิชาประวัติศาสตร์และฝ่ายวิจัย อักษรพาที

นานาทัศนะ เมื่อคณะอักษรฯ ครบ ๑๐๐ ปี
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นายสิรปกรณ์ จันทร นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทีมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมาก ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะพบสิ่งที่ 

ย�้าเตือนให้เราร�าลึกถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งชื่ออาคาร ต้นไม้ ทุกหนแห่งของคณะอักษรศาสตร์ล้วนมีกลิ่นอาย

ของประวัติศาสตร์นับร้อยปี วันนี้อยู่ในห้องสมุดเทวาลัย เมื่อได้ยินเนื้อเพลงที่ร้องว่า 

"...เจ้าแก้วตาขวัญใจอย่าไห้หวน 

จงช่วยชวนกันฝันถึงวันหน้า 

ใกล้รุ่งแล้วประเทศไทยในน�้าตา 

พระราชาสถิตในดวงใจนิรันดร์..." 

น�้าตาก็ปริ่ม ๆ ขึ้นมาทันที  

ปี 2559 ที่เข้าเรียนที่นี่จะเป็นปีที่จดจ�าไว้ตลอดชีวิต ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

25

พระศรีอาริยเมตไตรยในพุทธ
ศาสนายุคต้น โดย ผศ.ดร.ชานป์-

วิชช์ ทัดแก้ว (เวลา 12.00-13.00 

น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ)

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
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An exchange program orientation was organized on January 
13, 2017, to inform interested students the preliminary 
details of the ASEAN International Mobility Study (AIMS) 
program. Successful candidates will be entitled to a  
semester of exchange in reputable universities in South-
east Asia, such as Universiti Malaya and the  Universi-
ty of Indonesia. Under this scheme, a round-trip ticket 
and a monthly stipend of US$800 will be provided. The  
orientation began with Associate Dean Assistant  
Professor Suradech Chotiudompant detailing the profile 
of AIMS scholarships and application rules, followed by 
Faculty Registrar Malee Sangjui, who gave information 
of academic exchange application and procedures. The 
orientation finished with last year’s AIMS recipient sharing 
her exchange experience at Universiti Malaya. This year, 
the Faculty of Arts has been allocated three AIMS scholar-
ships for the coming August-December semester.

AIMS Orientation
News from  the International Affairs Section
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Revised MoU with Aoyama Gakuin

On January 12, 2017, delegates from 
Aoyama Gakuin University visited the 
Faculty of Arts to discuss the renewal of 
the previously signed MoU.  This meeting 
followed the visit by the Vice President 
of Aoyama Gakuin University last year.  
This time, two representatives from the 
university, Professor Takuya Hayashi 
and Mika Miyake from the School 
of Global Studies and Collaboration 
wished to further strengthen our 
academic relationship and increase 
the international traffic between the 
two universities. In this revised MoU, 
Aoyama Gakuin will increase the 
number of incoming students majoring 
in Japanese from the Faculty from five 
to ten students each semester and 
this group of students will enjoy such 
benefits as tuition fee waiving and 
accommodation provision during their 
stay in Japan.  Aoyama Gakuin is a 
Christian University regarded as one of 
the most prestigious private universities 
in Japan.  Its two campuses are in Tokyo 
and Kanagawa.  Two of their distinctive 
alumni include Hajime Satomi, President 
of SEGA and Ryo Morigawa, president 
of LINE corporation.
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Meeting with 
La Trobe University

On January 13, 2017, the Faculty welcomed Patricia 
O’Dea, La Trobe’s International Development Manager, 
whose main responsibility is to oversee the academic 
cooperation in the Southeast Asian region. The meeting 
covered the basic issues of potential international link-
age and cooperation. They welcome both undergradu-
ate and graduate students.  One distinctive advantage 
for international students at La Trobe is the fact that they 
can be granted a five-year work permit after graduation.  
La Trobe is especially interested in the Faculty’s Bach-
elor of Arts program in Language and Culture (BALAC), 
deeming the program structure and courses offered 
are suitable for exchange potential.  Located near  
Melbourne, La Trobe is one of the Australian universities 
whose academic strength is humanities and the arts.
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CALENDAR  
OF EVENTS

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn –PR Coordinator   

Please send any announcements or information on your current as well as past events to Ms Kankanok Chimsang 
at artspr08@hotmail.com, pr.arts.chulalongkorn@gmail.com  Tel. 662 218 4885

21

27

Aksorn Phathi or Arts Talk 
Radio Program 

Linguistic Department

King Bhumibol and His Flair 
for the Thai Language by As-
sistant Professor Arthid Sher-
avanichkul, PhD (Moderated by 
Assistant Professor Thaneer-
at Jatuthasri, PhD) (7:30-7:55 
hours, CU Radio FM 101.5 
MHz.)

Language and the Construc-
tion of Gender and Sexuality:  
A Linguistic Perspective by  
Pavadee Saisuwan, PhD 
(13:30-15:00 hours, Room 303 
Maha Chakri Sirindhorn Build-
ing)

25 31

(Talk Series on '17 in World 
History) 1517: 500 Years of 
Martin Luther and the Refor-
mation of Christianity by Tul 
Israngkura na Ayudhya, PhD 
(16:30-18:30 hours, Room 
401/18 Maha Chakri Sirindhorn 
Building)

How Language Conveys 
Meaning and Linguistic Clar-
ity by Vipas Pothipath, PhD 
(Moderated by Mingmit Sripr-
asit, PhD) (7:30-7:55 hours, CU 
Radio FM 101.5 MHz.)

21
Library Science Department

Opening Talk "Reading King 
Rama IX's Works at Mriga-
dayavan Palace" by Assistant 
Professor Prapod Assavavir-
ulhakarn, PhD (13:00-16:00 
hours, Mrigadayavan Palace, 
Petchburi Province)

History Department and Re-
search Affairs Division

Aksorn Phathi or Arts Talk 
Radio Program 

25

Arya Maitreya in the Ear-
ly Age of Buddhism by 
Assistant Professor Chanwit 
Tudkeao, PhD (12:00-13:00 
hours, International Tipitaka 
Hall)

International Tipitaka Hall


