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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
เอกอัครราชทูตคิวบาอําลาคณบดี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เอกอัครราชทูต
คิวบาประจําประเทศไทย ฯพณฯ Lazaro Herrera
ไดมาเยือนคณะอักษรศาสตร เพื่ออําลาคณบดี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ในโอกาสที่
ได ปฏิ บัติหน าที่ ใ นประเทศไทยมาจะครบวาระ 4 ป
รองคณบดีฝายวิรัชกิจ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ
ฉั ต ราภรณ อาจารย จั น ทรา ประมู ล ทรั พ ย หั ว หน า
สาขาวิชาภาษาสเปน และรองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ รวมตอนรับและพูดคุยอยางเปนกันเอง
คณบดีไดมอบของที่ระลึกของมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรแดทานทูต และทานทูตไดเขียนคําอําลาลงในสมุดเยี่ยม
ของคณะอักษรศาสตรดวย ฯพณฯ Lazaro Herrera มีความสัมพันธที่ดีกับคณะอักษรศาสตร และคุนเคยกับ
อาจารยหลายทานในคณะฯ
อนึ่ง การมาเยือนคณะฯ และพบกับคณบดีในครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ครั้งแรกทานทูตไดมาทําความรูจัก
กับคณะอักษรศาสตร เมื่อเกือบ 4 ปที่แลว เมื่อทานเขารับตําแหนงเอกอัครราชทูตคิวบาประจําประเทศไทย
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ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หอง 709 อาคารมหาจักรีสิรินธร

บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุน

สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ น ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออกได ร ว มมื อ กั บ เทศบาลเมื อ งโทะกุ โ นะฌิ ม ะ
(Tokunoshima) เกาะโทะกุโนะฌิมะ (เกาะหนึ่งในหมูเกาะอะมะมิกลางมหาสมุทรแปซิฟก อยูหางจากเกาะ
คิวชูไปทางตะวันตกเฉียงใตราว 468 กิโลเมตร) จังหวัดคาโงชิมา (Kagoshima) ประเทศญี่ปุนจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนซัน (San) ผานระบบ CU Telepresence เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2555 เวลา 8-11 น. ณ หอง 709 อาคารมหาจักรีสิรินธร กิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการ
สอนรายวิชา 2223281 ปริทัศนวัฒนธรรมญี่ปุนซึ่งมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสารเปนผูสอน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 2 ตอจากปที่แลวโดยไดรับความรวมมืออยางดีจากฝายโสตทัศนศึกษา คณะ
อักษรศาสตร ในปนี้มีนิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนเขารวมจํานวน 36 คน กิจกรรมประสบความสําเร็จ
เปนอยางดีและไดรับการรายงานขาวลงในหนังสือพิมพภาษาญี่ปุน 2 ฉบับคือหนังสือพิมพอะมะมิ (Amami)
และหนังสือพิมพนังกะอินิชินิชิ (Nankainichinichi) ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.2012 รายละเอียดของขาวมี
ดังนี้

๒

หนังสือพิมพอะมะมิ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2012

สงกําลังใจฟน ฟูประเทศจากภัยพิบัติ
โรงเรียนมัธยมตนซัน (San) เกาะโทะกุโนะฌิมะ (Tokunoshima) กับประเทศไทย
รวมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหวางประเทศผานเว็บคอนเฟอเรนซ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมตนซันและนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดการเรียนการสอน “หองเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ” ผานระบบเว็บคอนเฟอเรนซ มีการทํากิจกรรมถามตอบคําถามอยางเปนกันเอง โดยนักเรียนมัธยม
ญี่ปุนใชภาษาอังกฤษและนิสิตใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร ทั้งสองฝายไดใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการ
ฟนฟูประเทศจากเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทยและเหตุการณแผนดินไหวในประเทศญี่ปุน ผาน
ระยะทางที่หางกันถึงราว 3,700 กม.
โครงการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปนแผนงานของคณะกรรมการการศึกษาและฝายวางแผนของ
เทศบาลเมืองโทะกุโนะฌิมะ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออบรมใหเด็ก ๆ เขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางและมี
ความเปนนานาชาติ โดยในครั้งนี้มีการนําอุปกรณ ICT (เทคโนโลยีการสงถายขอมูล) มาใช อันเปนผลจาก
การที่เกาะโทะกุโนะฌิมะไดติดตั้งเครือขาย Broadband (เทคโนโลยีการสงขอมูลความเร็วสูง) ขึ้นภายใน
เกาะในปที่ผานมา โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร อาจารยประจํา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งเคยเดินทาง
มาทําวิจัย ณ เกาะโทะกุโนะฌิมะถึง 2 ครั้ง ในปที่แลวโรงเรียนมัธยมตนอิโนะกะวะ (Inokawa) ไดเริ่มทํา
กิจกรรมเปนครั้งแรก สวนปนี้โรงเรียนมัธยมตนซันและอีกหนึ่งโรงเรียนมีแผนจะเขารวมกิจกรรม
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ผูเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ไดแก นักเรียนของโรงเรียนมัธยมตนซันชั้นปที่ 1-3 รวม 15 คนและนิสิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 2 ผูเรียนวิชาปริทัศนวัฒนธรรมญี่ปุนจํานวน 36 คน นักเรียนของเกาะโทะกุ
โนะฌิ ม ะใช ภ าษาอั ง กฤษในการอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นและท อ งถิ่ น ขณะที่ นิ สิ ต ของจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยแนะนําประเทศไทยและมหาวิทยาลัยดวยภาษาญี่ปุน โดยใชขอมูลและรูปภาพประกอบการ
นําเสนอไดอยางคลองแคลว
ในชวงถามตอบ นักเรียนญี่ปุนไดถามเกี่ยวกับชุดประจําชาติของไทย คนญี่ปุนที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทย ตลอดจนกีฬายอดนิยมในประเทศไทย ฯลฯ สวนนิสิตก็ถามคําถาม เชน “อาหารพื้นบานของ
เกาะโทะกุโนะฌิมะคืออะไร” “คิดวาคนไทยเปนคนอยางไร” “อยากบอกอะไรคนไทย” นอกจากนี้ยังมีการ
แนะนําการแขงขันชนวัวอันนาตื่นเตนใหแกชาวไทยซึ่งใหความสําคัญกับชาง เรียกเสียงฮือฮาจากนิสิตได
เปนอยางดี
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดําเนินไปอยางอบอุนตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง นักเรียนชาวญี่ปุน
ไดรับคําชมวา “ออกเสียงภาษาอังกฤษเขาใจงาย” แตก็มีบางชวงที่เด็ก ๆ ลําบากใจจนตองมองหนากันและ
หันไปขอคําแนะนําจากผูใหญเมื่อถูกขอให “พูดภาษาพื้นเมืองของเกาะโทะกุโนะฌิมะใหฟงหนอย” สวนนิสิต
ก็ตอบรับคําขอของนักเรียนดวยการเตนปอปแดนซใหดูอยางสนุกสนานดวย
สุดทายนักเรียนของโรงเรียนมัธยมตนซันไดใหกําลังใจประเทศทั้งสองวา “แมประเทศไทยจะไดรับ
ความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมใหญและประเทศญี่ปุนจะไดรับความเสียหายจากเหตุการณแผนดินไหว
ครั้งรายแรง แตก็ขอใหพวกเราพยายามตอไปเพื่อฟนฟูประเทศใหกลับเปนเหมือนเดิม”
(แปลโดยนางสาวสาวิณี โอฬารศิริศกั ดิ์ นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน)

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 รองศาสตราจารยสุ รภีพรรณ ฉัต ราภรณ ภาควิชาภาษาอั งกฤษ ไดรับเชิญจากศูนย การศึ ก ษา
ตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายใหกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจอเจียงแหง
เมืองหังโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวขอ “Chulalongkorn University : Pillar of the
Kingdom” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ระหวางเวลา 10.00-12.00 น. และวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ใน
หัวขอ “A Glance at Thailand, Thai Life, and Thai Society” ระหวางเวลา 9.00-12.00 น. ณ หองศรีชมพู
ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาฯ

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
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