
 ❐ งานประชุมนานาชาติว่าด้วย

การสร ้ า งความร ่ วมมือระหว ่ า ง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายใต้หัวข้อ

เรือ่ง “มหาวทิยาลยักบัชมุชน : (จาก)

ความรู ้(สู)่ พนัธะทางสงัคมเพือ่ความ

เป็นธรรม” ระหว่างวันที่ 9 - 12 

มกราคม 2555 ณ โรงแรมเลอ

เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 ❐ บรรยากาศงานวันสถาปนา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 58 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555

จลุสารสงัคมสงเคราะห์

 ❐ สมาคมบูนาโนกิ แห่งเมืองคุมาโมโต้ Mr. Bobuo Tomozoe และ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัคมุาโมโต้ กาคเุอน็ (Kumamoto Gakuen University)  

Mr. Okamoto Shinya ประเทศญีปุ่น่ เดนิทางมามอบทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

น�้าท่วมในประเทศไทย

จุลสารรายสะดวกของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2555



1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเยาว์	ศรีแสงทองู้ช่วยศาสตราจารย์พเยาว์	ศรีแสงทอง	
 ที่ได้รับเลื่อนต�าแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์
 ประวัติโดยย่อ ส�ำเร็จกำรศึกษำ
 - ศศ.บ. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยครูสกลนคร
 - ป.บัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ป.บัณฑิต บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 - ป.บัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   และอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา 
  การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เชี่ยวชำญสำขำวิชำ
 - พัฒนาชุมชน
 - สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

2.	อาจารย์ชานนท์	โกมลมาลย์	
 ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2554
 ประวัติโดยย่อ ส�ำเร็จกำรศึกษำ
 - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547) 
 - สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2551)
 เชี่ยวชำญสำขำวิชำ
 - สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

3.	นายสมชาย	ไมตรี	
 นกัวชิาการศกึษา ช�านาญการพเิศษ เลขานกุารคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ เรือ่ง “ค่านยิมทีจ่�าเป็นต่อการประกอบอาชพีสงัคมสงเคราะห์ของนกัศกึษาปรญิญาตร ี 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในการประชุมวิชาการวิจัยส�าหรับ
บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ที ่4 “ทองกวาววชิาการ 55” ระหว่าง 
วนัที ่2 - 4 พฤษภาคม 2555 จงัหวดัเชยีงใหม่ จดัโดย คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
และเครอืข่ายวจิยัส�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุในสถาบนัอดุมศกึษา

4.	นางสาวปัญจพร	ดิษฐทิม (ขวามอื) ต�าแหน่งนกัวชิาการศกึษา 
 ทีไ่ด้รบัรางวลัเหรยีญทอง 2 เหรยีญ จากการแข่งขนัเทนนสิประเภทหญงิคูท่ัว่ไป และประเภท

คู่ผสมทั่วไป ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31  
“วลยัลกัษณ์เกมส์” ระหว่างวนัที ่18 - 25 เมษายน 2555 ณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดั
นครศรธีรรมราช

5.	นายพิชัย	ด้วงนิล	
 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นข้าราชการดีเด่นกลุ่มคณะ และได้รับการยกย่องว่าเป็น 

ผูม้คีวามวริยิอตุสาหะอย่างยิง่ ประจ�าปี 2553 และ 2554 จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

6.	นางสาวนริศราวัลย์	แก้วนพรัตน์	
 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 ทีไ่ด้รบัรางวลัเป็นเยาวชนทีม่ผีลงานเด่นในด้านการส่งเสรมิ 

ปกป้อง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน โดยมบีทบาทในการเป็นผูน้�าและผูป้ระสานงานเรยีกร้องความ
เป็นธรรมในกรณทีีพ่ลทหารวเิชยีร เผอืกสม ทหารเกณฑ์สงักดักองพลพฒันาที ่4 ค่ายนราธวิาส
ราชนครนิทร์ อ�าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธวิาส ผูม้ศีกัดิเ์ป็นน้าชายถกูรมุท�าร้ายร่างกายโดย 
ครฝึูกทหารใหม่จนเสยีชวีติ เมือ่วนัที ่5 มถินุายน 2554

7.	นายภูเบศ	จิตรจริง 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชน 

จงัหวดัแพร่ เข้ารบัรางวลัเยาวชนดเีด่นสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เนือ่งในวนัเยาวชนแห่งชาต ิ จากพนัเอกหญงิ อสันย์ี เสาวภาพ ประธานสภาสงัคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ณ ตกึนวมหาราช สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
กรงุเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554

จุลสารสังคมสงเคราะห์
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นางยุพาพร	ศุกรินทร์
ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล�าปาง

วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางสาวพิชามญชุ์	ขวัญเงิน
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล�าปาง

วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางสาวกรรณิการ์	ค�าเขื่อน
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยงานสนับสนุนการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล�าปาง

วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

นางสาวจุฑาทิพย์	บุญชอบ
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป งานบรหิารและธรุการ ส�านกังานเลขานกุารคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวเพ็ญปภา	เฟื่องอักษร
ต�ำแหน่ง นกัวชิาการศกึษา งานแผนและประกนัคณุภาพ ส�านกังานเลขานกุารคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจริยาภรณ์	ตาปิน
ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา ส�านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวภคพร	อินต๊ะสุข
ต�ำแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัช ีงานคลงัและพสัด ุส�านกังานเลขานกุารคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  

อาจารย์นราเขต	ยิ้มสุข
ปริญญำตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปริญญำโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์	ดร.วิไลภรณ์	โคตรบึงแก	
ปริญญำตรี สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปรญิญำโท สาขาวชิา M.S. in Rehabilitation Psychology University of Wisconsin-Madison

ปริญญำเอก สาขาวิชา Ph.D. in Rehabilitation Counselor Education Michigan State University

แนะน�ำคณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่
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  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าเอกสารการประกันคุณภาพ
ภาคการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555  
ณ ห้อง สค.103 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 
ณ ห้องบรรยาย สค.103 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา
วชิาการ เรือ่ง “สงัคมไทยกบัความรนุแรงทีต้่องแก้ไข” เมือ่
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สค.103  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดโครงการ 
“การสร ้างและพัฒนาพื้นที่สร ้างสรรค ์ คณะสังคม 
สงเคราะห์ศาสตร์” ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 29 
กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะสังคม 
สงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา
วชิาการ เรือ่ง “CSR ของอตุสาหกรรมพลงังานกบัชมุชน : 
บทเรียนจาก ปตท.และเขื่อนน�้าเทิน 2” เมื่อวันที่  
12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สค.208  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา
วชิาการ เรือ่ง “แปลงพลงัปัญญาสูพ่ลงัชมุชนและพลงังาน
ทางเลือก” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ห้องประชุม 
สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “การเข้าสู ่สมาชิกประชาคมอาเซียน  
ใครได ้ ใครเสีย” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554  
ณ ห้องประชุม สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารงาน
ยตุธิรรม จดัสมัมนาวชิาการทางด้านปัญหาในกระบวนการ
ยุติธรรม เรื่อง “ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยใน
อนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ ห้องกรุงธน 
บอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
  ภาควิชาพัฒนาชุมชน จัดโครงการสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “พัฒนาชุมชนกับการน�าเสนอบทความ
วทิยานพินธ์” เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2554 ณ ห้องประชมุ 
สค.208, 210, 401, 402 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและ
สวสัดกิารมหาบณัฑติ จดัโครงการฝึกอบรม เรือ่ง “ธรรมะ
กับการท�างาน” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน)
  โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “3 ทศวรรษ มูลนิธิพัฒนาอีสาน 
ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม” ระหว่างวันที่ 16 - 18 
ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดสุรินทร์
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Division of Industry and  
Community Network, Universiti Sains Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย ได ้ประสานความร่วมมือในการ 
จดัประชมุนานาชาตว่ิาด้วยการสร้างความร่วมมอืระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหาวิทยาลัย
กับชุมชน : (จาก) ความรู้ (สู่) พันธะทางสังคมเพื่อ 
ความเป็นธรรม” ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2555  
ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดงานเนื่องใน
โอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ปีที่ 58 ในวันที่ 25 มกราคม 2555 โดยในงานดังกล่าว
ได้จัดให้มีการบวงสรวงพระภูมิ ถวายสังฆทานพระสงฆ์  
9 รูป และพิธีมอบทุนการศึกษาระหว่างเวลา 07.30 - 
09.00 น. และระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. 
จัดสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การคุ้มครอง 
ทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ” โดย 
นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย นายกสมาคม 
นกัสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นางสาวสรุนชุ ธงศลิา 
กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ SCG นายไมตรี จงไกรจักร 
ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ และนางสาว 
วิลาวัลย์ บุญจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวิน 
ชอยส ์  จ� ากั ด  และมี ผู ้ ด� า เนิ นการอภิปรายคื อ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ส่วนภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)  
จะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย 2 ห้อง คือ ห้องที่ 1  
การคุม้ครองผูป้ระสบภยัในศนูย์พกัพงิและชมุชน ห้องที ่2 
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ 
ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 450 คน
  Assoc. Prof. Elizabeth Lightfoot, Ph.D.  
จาก University of Minnesota, USA เข้าศึกษา 
ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนา  
เรื่อง “American-Thai Policy and Serv ices  
for Elderly Disabilities” เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2555 
ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล (สค.208)  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
  สมาคมบนูาโนก ิแห่งเมอืงคมุาโมโต้ Mr. Bobuo 
Thomozoe และอธิการบดีมหาวิทยาลัยคุมาโมโต ้  

ข่าว
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
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กาคเุอน็ (Kumamoto Gakuen University) Mr. Okamo 
Shinya ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
และมอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในประเทศไทย 
จ�านวน 2 ล้านเยน ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 
2555 
  Dr. Paul Fuller (Dean of Department of 
Social Policy and Social Work) จาก University of 
Oxford ณ ประเทศอังกฤษ ได้เข้าศึกษาดูงานคณะฯ และ
ร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 14 
กมุภาพนัธ์ 2555 ณ ห้องประชมุนวลนาฏ อมาตยกลุ  
(สค.208) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  Mr. Li-Kung Hsieh อธิบดีส�านักงานตรวจคน
เข้าเมือง และผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงมหาดไทย 
ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมหารือแลกเปลี่ยน
ประเด็นการค้ามนุษย์ การอพยพ การดูแล เมื่อวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สค.402 - 403 
ชั้น 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ส�านกังานเลขานกุารคณะ ได้จดัสมัมนาบคุลากร 
เรื่อง “การบริหารจัดการส�านักงานเลขานุการคณะ
สังคมสงเคราะห ์ศาสตร ์  หลังภาวะมหาอุทกภัย  
พ.ศ. 2554” ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 
ณ บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท ต�าบลเขาพระ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก
  Mrs. Miriam Samuel, Head, Department 
of Social Work จาก Madras Christian College 
ประเทศอินเดีย น�านักศึกษาระดับปริญญาโท จ�านวน 20 
คน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ และ
หลกัสตูรการท�างานภาคสนามกบัผูบ้รหิาร คณาจารย์ และ
นกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 
2555 ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล (สค.208)  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์
  ฝ่ายฝึกภาคปฏบิตัโิดย อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ 
และอาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ ่น และสวัสดิการสังคมในประเทศญี่ปุ ่น 
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2555 การฝึกอบรมจัดขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาจ�านวน 3 คน ที่ได้รับทุน

ไปศกึษาดงูานทีจ่งัหวดัคมุะโมะโตะ ในเดอืนมนีาคม 2555 
คณะวทิยากรประกอบด้วย คณุเคอจิ ิทาเคบายาช ิSocial 
Security Advisor to Thai Government ในหัวข้อเรื่อง 
สวัสดิการผู้สูงอายุ และ Mr. Shimbo Isogimi ในหัวข้อ 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
  ส�านักงานเลขานุการคณะฯ จัดให้เจ้าหน้าที่ไป
ศึกษาดูงานที่ United Nations University ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2555 
  ฝ่ายวจิยั จดัโครงการ “จรยิธรรมการวจิยัในคน 
: แนวคดิสูก่ารปฏบิตัใินงานวจิยัทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
และสวสัดกิารสงัคม” ในวนัที ่12 มนีาคม 2555 ณ ห้อง
บรรยาย สค.103 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
  งานแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา จดัโครงการ 
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 
(ส�าหรบัผูไ้ม่มปีระสบการณ์ประเมนิคณุภาพ) ระหว่างวนัที่ 
10 - 12 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย สค.103 
อาคารคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจนัทร์ และ
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “รูปแบบการเขียนรายงานและ
การก�าหนดหมายเลขเอกสารเพื่อจัดท�ารายงานการ
ประเมินตนเอง” ให้แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท�าบุญถวาย
สังฆทานแด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 25 
พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ส�านักงานเลขานุการคณะฯ ศูนย์รังสิต 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
จัดโครงการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ  
ครั้งที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2554 เรื่อง “โอกาสการ 
เข้าถงึสวสัดกิารสงัคม  คณุภาพชวีติกบัการพฒันาสงัคม”  
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
ห้องกรุงธน บอลรูม  ชั้น 3 บางพลัด  กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 สมาคมนกัสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ก�าหนด
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ท�าหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนัก
สงัคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญา ปีงบประมาณ 2555  จ�านวน 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2555 และ รุ่นที่ 2 
ระหว่างวนัที ่20 - 26 สงิหาคม 2555 ณ สถาบนัพฒันา
สังคม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  
08-6540-6146 E-mail : honeylocky@gmail.com 
โทรสาร : 0-2613-2530

	 ภาพบรรยากาศงานสมัชชาเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่แวดล้อม	และพลงังานอย่างยัง่ยนื	ระหว่างวนัที	่25	-	27	มกราคม	
2555	ณ	บ้านคลองเรอื	หมู่	9	ต�าบลปากทรง	อ�าเภอพะโต๊ะ	จงัหวดั
ชุมพร	ในงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ	984	คน
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 ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ผมเขียนถึง powerpoint 
มรณะเอาไว้ ท่านที่ต้องการอ่านฉบับที่แล้ว ก็หาใน web ของ
คณะนะครบั มาในฉบบันีเ้ราจะพดูถงึแนวทางการน�าเสนอแบบ 
มืออาชีพกันครับ 
 ● สิ่งส�ำคัญคือ คนน�ำเสนอ...ไม่ใช่ powerpoint

 นี่คือสิ่งส�าคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการน�าเสนอที่มีพลัง 
มันเป็นเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามพูดคุยสื่อสารกับ 
มนษุย์อกีคนหรอืหลายคนทีก่�าลงัฟัง เพราะฉะนัน้ในฐานะผูเ้สนอ  
เราจ�าเป็นต้องท�าให้คนฟังอยู่กับเราตลอดการน�าเสนอ 
 ● แล้ว Powerpoint ที่ดีควรเป็นอย่ำงไร

 หากเราน�าตวัอย่างเจ้าต�ารบัของการน�าเสนอ อย่าง Steve 
Jobs มาเรียนรู้ ซึ่ง Carmine Gallo ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือ 
The Presentation : Secret of Steve Jobs ซึ่งบอกว่ามี
กรอบคิดที่เป็นขั้นตอนง่ายๆ 3 ประการดังนี้
 1 สร้างสรรค์เรื่องราว
 2 น�าส่งเรื่องราวและประสบการณ์
 3 ฝึกฝนและท�าให้เนียน
 ● สร้ำงสรรค์เรื่องรำว

พัฒนำจุดมุ่งหมำยที่กุมใจผู้ฟัง
 Carmine Gallo บอกว่า สิ่งส�าคัญส�าหรับการน�าเสนอ  
คือ ต้องถามตัวเองให้ชัดว่า เราก�าลังเสนอจุดมุ่งหมายและ 
เป้าหมายอะไรให้ผู้ฟัง หรือก�าลังน�าเสนอทางเลือกใหม่อะไรให้
ผู้ฟัง ไม่ใช่รายละเอียดหยุมหยิม ไม่ใช่เพียงประโยชน์ส่วนตัว 
แต่เป็นประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่...สิ่งเหล่านี้เป็นพลัง เป็น 
แรงกระตุ้น เป็นการดลใจที่จะท�าให้ผู้ฟังจดจ่ออยู่กับเรา
 วำงแผนกำรน�ำเสนอ
 ก่อนเริ่มเปิดเครื่องคอมฯ และท�า powerpoint จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่เราต้องมีแนวคิดดี ๆ ข้อมูล เนื้อหา เรื่องราวที่เรา
อยากจะเล่าเสียก่อน วิธีการเตรียมเรื่องราวที่ดี คือ เขียนมัน
ลงไปในกระดาษ A4 และควรใช้เทคนิค Mind Mapping ใช้
กระดาษ post-it ในการระดมความเห็น-ความคิดต่าง ๆ 
 Nancy Duarte ผู้เขียนหนังสือ slide : ology เสนอว่า 
ต้องให้เวลากับการคิด การออกแบบเรื่องราว การเก็บเกี่ยว
แนวคิดดีๆ และข้อมูลให้มากกว่าส่วนอื่นๆ เธอแนะน�าว่าให้ใช้
เวลากบัส่วนนี ้90 ชม. ส�าหรบัการท�า 30 Slide ส่วนการท�า 
powerpoint และการฝึกหดันัน้ใช้เวลาประมาณอย่างละ 30 ชม.

 น�ำส่งเรื่องรำวและประสบกำรณ์
 เมือ่ลงมอืท�า Slide…เตอืนตวัเองถงึกฎข้อห้ามส�าหรบัการ
ท�า slide คือ หลีกเลี่ยงความสับสน ยุ่งเหยิง (รูปที่ 1) Steve 
Jobs แนะน�าว่าท�าให้ง่าย ๆ/ใช้ภาพ (รูปที่ 2) 

 หลีกเลี่ยงการใช้ Buller point ● งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับ
การรับรู้ของสมอง ชี้ให้เห็นว่า Buller point ● เป็นแนวทาง
ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในการสื่อข้อมูลส�าคัญให้แก่ผู้ฟัง
 Dr. John Medina ผู้เขียนหนังสือยอดนิยมเรื่อง “Brain 
Rules : 12 Principles for Surviving and Thriving at 
Work, Home and School” (ผมแนะน�าให้ดู VDO สนุกกว่า 
หา load ของฟรีได้ทาง internet) บอกเราว่า 1 slide ที่ดี 
ควรมีไม่เกิน 40 ค�า 
 และ Dr. John Medina ยังบอกว่า สมองของเรารับรู้ตัว
อักษรเป็นภาพ และจดจ�ารูปภาพได้ดีกว่า “ตัวอักษร” หรือ  
“ตัวอักษรกับภาพ” ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า  
Picture Superiority Effect (PSE) โดยเราจะจดจ�าตัวอักษร
ได้ประมาณ 10% ของเนื้อหา เมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน แต่ขณะ
เดียวกันเราจะจดจ�ารูปภาพได้ 65%

มรณะ
Pow

erp
oint

ส�าหรับการใช้ตัวเลขจ�าเป็นต้องใช้ตัวเลขที่สอดคล้องกับสิ่งที่ 
ผู้ฟังพอจะนึกออก ตัวเลขที่เราเสนอจึงจะมีความหมายและ 
สื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ เช่น การที่ Steve Jobs จะบอกว่าเจ้า IPod 
ตัวเล็ก ๆ นี้มีความจุถึง 5 GB นั้น คนฟัง ๆ แล้วอาจจะงง 
เพราะไม่รู้ว่า มันใหญ่ขนาดไหน Jobs เลยบอกว่า เจ้าตัวนี้
บรรจุเพลงได้ 1,000 เพลง ซึ่งมีความหมายส�าหรับคนฟัง
 หรอืเมือ่ปี 2008 IBM ผลติเครือ่ง super computer ออก
มาที่ชื่อว่า Roadrunner ซึ่งมีความเร็วในการประมวลผลสูง
มากเรียกว่า Peteflop หรือหนึ่งพันล้านล้านครั้งต่อวินาที ซึ่ง
คนทั่วไปก็คงคิดไม่ออกว่ามันเร็วขนาดไหน IBM จึงบอกกับคน
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 4 ภาษาน่าคุ้น

 เนือ่งจากภาษาไทยของเราหยบิยมืภาษานานาชาตมิาปรบัใช้ หนึง่ใน
ภาษาทีเ่รายมืมาคอืภาษาเขมร อนัปรากฏอยูใ่นรปูค�าราชาศพัท์และค�าศพัท์ 
โดยทั่วไป แต่เมื่อไปอยู่เขมรหลายวันและได้ยินภาษาเขมรบ่อยเข้า ฉันจึง
ค่อย ๆ  เรยีนรูว่้าค�าศพัท์ไทยกบัเขมรคล้ายกนัเอามาก ๆ  แต่ภาษาพดูของ
เขมรมกัจะพบได้ตามวรรณกรรมและบทร้อยกรองในภาษาไทย เป็นต้นว่า 
ค�าว่า หัว หรือ ศีรษะ เขมรเรียกว่า กบาล ค�าว่า ได้ยิน เขมรพูดว่า สดับ 
จะชมว่าสวยหรอืหล่อ เขมรจะพดูว่า สะอาด นอกจากนี ้ยงัมหีลายค�าทีม่ี 
ความหมายเดียวกัน แต่เมื่อกลายเป็นภาษาไทยแล้วถูกแผลงสระไป จาก
อา เป็น เอีย เพราะภาษาเขมรไม่มีสระอา หรือบางค�าก็เหมือนกันไปเลย 
เวลาฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ ค�าศัพท์คุ้นหูที่ได้ยินบ่อย ๆ เช่น สันติเพียบ 
(สนัตภิาพ) เอกเพยีบ (เอกภาพ) กรม กระทรวง ศกึษา สหกมุ (สหกรณ์) 
เจรญิ เป็นต้น บางครัง้การใช้ภาษากบ็อกนยัส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ด้วย 
เรามักจะคุ้นกับชื่อเมืองเขมรสามเมือง ได้แก่ เสียมราฐ พระตะบอง และ
ศรีโสภณ ที่ต้องเสียให้กับฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคม แต่ใครจะรู้บ้างว่า  
คนเขมรเรียกคนไทยว่าเสียม ในขณะที่เราเรียกชื่อเมืองเขมรว่า เสียมราฐ 
อนัแปลว่า รฐัของคนเสยีม หรอืคนไทย เขมรเรยีกชือ่เมอืงนีว่้าเสยีมเรยีบ 
หรือเมืองแห่งความพ่ายแพ้ของคนเสียม (เรียบ หมายถึง ราบ พ่าย)  
เมืองจะชื่ออะไรก็คงขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนได้สิทธิ์ขาดในการควบคุม 
ดินแดนแล้วก็ตั้งชื่อความหมายดี ๆ ให้กับประเทศตนเอง

ฟังว่า ความเร็วมันประมาณ 1,000 เท่าของ 
notebook ที่เร็วที่สุดจ�านวนที่วางซ้อนกันสูง 2.4 
กิโลเมตรมาประมวลผล
 และจากการศึกษาของ Dr. John Medina 
พบว่า สมองคนเราจะไม่ใส่ใจกบัสิง่ทีน่่าเบือ่ แต่จะ
สนใจทันทีเมื่อมีการกระตุ ้นทางอารมณ์เกิดขึ้น 
(Emotionally Charged Event) และ Jobs กม็กั
ใช้เทคนิคนี้เสมอในการน�าเสนอของเขา 
 เมื่อสมองถูกกระตุ้นทางอารมณ์สมองจะรีบ
บันทึกข้อความ เหมือนกับการแปะ post-it ไว้ใน
สมองทนัท ีซึง่ทัง้หมดเกดิขึน้จากการทีอ่ไมกดาลา 
(amygdala) หลั่งสาร Dopamine ที่ท�าให้เกิด 
การจ�าที่ดีขึ้น ดังนั้น อย่าลืมที่จะใช้เทคนิคนี้เมื่อ
คุณต้องการให้ผู้ฟังจดจ�า เช่น เมื่อครั้งที่ Jobs  
จะน�าเสนอ iPhone เขาจะพูดย�้าๆ ซ�้าๆ ว่ามัน
เป็นการปฏวิตัผิลติภณัฑ์ 3 ชนดิ คอื 1. iPod แบบ
หน้าจอสัมผัส 2. โทรศัพท์มือถือ และ 3. เครื่อง
มือสื่อสารอินเทอร์เน็ต เมื่อเขาโชว์ iPhone นั่น
ท�าให้ผูฟั้งจดจ�าผลติภณัฑ์ตวัใหม่จนเป็นทีก่ล่าวขวญั 
ไม่รู้ลืม
 ฝึกฝนและท�ำให้เนียน

 ฝึกฝน...
 ฝึกการน�าเสนอ ถูกแล้วครับ จะน�าเสนอได้ดี 
และเป็นธรรมชาตต้ิองฝึกการน�าเสนอ Steve Jobs 
เองใช้เวลาหลายร้อยชัว่โมง เพือ่ฝึกการน�าเสนอใน
แต่ละครั้ง Business Week เคยรายงานว่า Jobs 
ฝึกฝนจนกว่าส�านึกรู้ในข้อมูลทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน
ตัวเขา 
 Malcolm Gladwell นกัเขยีนชือ่ดงั ได้ค้นคว้า
ศกึษาคนเก่งทัว่โลก และเขยีนไว้ในหนงัสอืชือ่ The 
Outliers ว่าหากอยากเก่งไม่ว่าจะในเรื่องอะไร 
ต้องทุ่มเทฝึกฝนอย่างน้อย 10,000 ชม. 
 ท�ำให้เนียนเมื่อเวลำจริงมำถึง
 เมือ่ถงึเวลาต้องน�าเสนอ โปรดระลกึถงึข้างต้น
ว่า ผูน้�าเสนอส�าคญัทีส่ดุ ต้องท�าให้คนฟังอยูก่บัเรา 
ไม่ใช่สายตาอยู่กับ slide ดังนั้น ผู้น�าเสนอต้องใช้
การสบตาผู้ฟัง ต้องมีท่าทีและทัศนคติเปิดกว้าง 
และใช้ภาษามอืในระหว่างการน�าเสนอ ซึง่จากการ
ศึกษาของ Cisco พบว่า 63% ของการสื่อสารเรา
ใช้ภาษากายและโทนเสียง เหล่านี้จะท�าให้ดีขึ้น 
ไม่ได้ ถ้าไม่ฝึกๆๆๆ

(ภาคต่อ)

เจ็ดเรื่องประทับใจในกัมพูชา

 5 ศิลปะเขมร

 ก�าแพงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชามักจะมี
หินแกะสลักรูปครุฑยุดนาค แต่หน้าประตูวัดนี้
หน้าตาเหมือนยักษ์ยุดนาคมากกว่า โปรดสังเกต
ขาของยักษ์ยืนคร่อมก�าแพงวัด ก�าแพงสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชามักจะมีหินแกะสลักรูปครุฑ
ยุดนาค แต่หน้าประตูวัดนี้หน้าตาเหมือนยักษ์ 
ยุดนาคมากกว่า โปรดสังเกตขาของยักษ์ยืนคร่อม
ก�าแพงวัดชนชาติเขมรขึ้นชื่อในเรื่องการแกะสลัก



หนิจนสามารถสร้างปราสาทหนิได้สวยงามใหญ่โตจนกลายเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุส�าคัญ ๆ ของชาติ จะมีแต่หินแกะ
สลักหลายร้อยชิ้น แต่กระนั้น หนังสือ Lonely Planet ก็ยัง
กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไว้ว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่
รวบรวมของจ�าลองเลียนแบบไว้เยอะที่สุด เพราะของจริงอาจ
จะถูกท�าลายหรือสูญหายระหว่างสงครามกลางเมือง ในส่วน
ของศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมยคุใหม่ คนไทยทีไ่ด้ไปเดนิเล่น
บรเิวณพระบรมมหาราชวงัของกมัพชูาคงจะรูส้กึไม่แตกต่างกบั
ฉันว่าช่างเหมือนกับก�าลังเดินอยู่แถว ๆ สนามหลวง หน้าวัด
พระแก้วเสียเหลือเกิน เพราะในยุครัชกาลที่ 4 กษัตริย์เขมรได้
ทอดพระเนตรพระบรมมหาราชวังของไทย ท�าให้ทรงจ�าลอง
ลักษณะอาคารและผังพระราชวังไปสร้างที่กัมพูชาบ้าง ข้างในมี
พระแก้วมรกตที่ท�าด้วยหยกจากรัสเซีย มีแม้กระทั่งระเบียงคด
แสดงภาพศิลปะจากวรรณคดีรามเกียรติ์ด้วย 
 แต่ฉันกลับชอบใจงานศิลปะแบบชาวบ้านตามนอกเมือง
เขมรมากกว่า เพราะมันช่างเก๋ไก๋แสดงออกถึงอารมณ์ขัน และ
ความคิดสร้างสรรค์ของคนท�าที่อุทยานแห่งชาติพนมกุเลน ซึ่ง
มีทั้งน�้าตก และศิวลึงค์กับโยนีเป็นพันรูปสลักอยู่ที่ต้นแม่น�้า วัด
อยูบ่นยอดภเูขาใช้หนิแกะสลกัรปูเก้งกบักวางเป็นบนัไดวดั และ
ไปจบที่หัวพญานาคตรงจุดเริ่มต้น แต่หินสลักทุกรูปอ่อนช้อย 
กลมกลงึ ในขณะทีว่ดัข้างทางแห่งหนึง่ในจงัหวดัก�าปงธมมยีกัษ์
เฝ้าประตูยืนด้วยท่าตะเบ๊ะ ในขณะที่รูปปั้นยักษ์ที่ก�าลังต่อสู้กับ
นาคยืนคร่อมก�าแพง ขาข้างหนึ่งอยู่ในวัด ขาอีกข้างอยู่นอกวัด 
ฉนัไม่เคยเหน็งานศลิปะแบบนีท้ีไ่หนจรงิ ๆ  ท�าให้นกึถงึงานเขยีน
เรือ่ง “ถกเขมร” ของ อาจารย์ ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช ทีก่ล่าว
ถึงอารมณ์ขันของนายช่างแกะสลักนางอัปสราที่นครวัต ซึ่งมี
เครื่องแต่งกายหลายแบบ ทรงผมหลายทรง อัปสราบางองค์มี
ลิ้นสองแฉก ยืนยันถึงอารมณ์ขันของช่างชาวเขมรจากอดีตถึง
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
 6 หมูบ้่านน�า้ขึน้น�า้ลง กมัปงพลกึ (Kampong Pluk)
 บ้านสูงเท่าตึกสามชั้น ณ หมู่บ้านน�้าขึ้นน�้าลง กัมปงพลึก
สามสิบกิโลเมตรจากนครวัดนครธม ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่า
กัมปงพลึก จังหวัดเสียมเรียบ บ้านทุกหลังสูงลิ่วเทียบเท่ากับ
อาคารสองถงึสามชัน้ บนัไดบ้านสงูเสยีจนฉนัคดิว่าขึน้บ้านแล้ว
คงไม่หาเรือ่งไต่บนัไดลงมาข้างล่างอกีแน่ ทีต้่องสร้างบ้านสงูเช่น
นี้เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ริมโตนเลสาบ
ซึง่มรีะดบัแปรผนัตามฤดกูาล ในฤดฝูน โตนเลสาบจะกนิบรเิวณ
กว้างถงึ 16,000 ตารางกโิลเมตร ในขณะทีพ่ืน้ทีจ่ะลดลงเหลอื 
2,700 ตารางกิโลเมตรในฤดูแล้ง บ้านของชาวบ้านจึงต้องท�า
เผือ่น�า้ขึน้เอาไว้ด้วย เพือ่นร่วมเดนิทางคนหนึง่ถามขึน้ว่าในเมือ่
ชาวบ้านก็รู้ว่าน�้าจะท่วมในฤดูฝน ท�าไมไม่ย้ายไปอยู่เสียที่อื่น 

ค�าถามของเขา ท�าให้ฉันฉุกคิด เรื่องบางเรื่องที่เรามองว่าเป็น
ปัญหาอาจไม่ใช่ประเด็นส�าหรับคนจ�านวนมากก็ได้ ชาวบ้านที่
นัน่ใช้ชวีติอยูก่บัการขึน้ลงของระดบัน�า้ทีไ่ม่ใช่น�า้ท่วม แต่มนัคอื
ปรากฏการณ์น�า้ขึน้ลงโดยธรรมชาตต่ิางหาก หมูบ้่านกมัปงพลกึ 
อาจไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย แต่เริ่มมีชื่อเสียงใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะลักษณะการตั้งบ้านเรือนและ
พืน้ทีป่่าหลงัหมูบ้่านทีใ่นหน้าฝนน�้าจะท่วมมดิโคนต้นไม้จนเหน็
แต่ยอดท�าให้ดูเหมือนกับป่าชายเลน ส่วนในหน้าแล้งเราจะ 
เห็นต้นไม้เต็มต้นดูสวยงามราวกับป่าหิมพานต์ เป็นหมู่บ้านที่
น่าสนใจไม่ว่าจะได้ไปเห็นในยามน�้าขึ้นหรือน�้าลง
 7 มิตรภาพและผู้คน

 ความประทับใจประการสุดท้ายเกิดจากการได้พบปะพูด 
คยุกบัผูค้นเขมรต่างสถานทีต่่างวาระ ฉนัได้เรยีนรูว่้าคนเขมรน่ารกั 
และมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ๆ หากคุณเดินอยู่ในเสียมเรียบใน
ฐานะนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะไปไหนก็ตามจะมีคนขับสามล้อ 
พนกังานร้านค้า พนกังานเสร์ิฟอาหารเข้ามาทกัทายเสมอ พวก
เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะขายสินค้าหรือบริการ แต่เขาคุยเพราะ
อยากคุย และหากเป็นนักเรียนนักศึกษา การได้คุยกับนักท่อง
เที่ยวคือการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ฉันทึ่งมากที่คนเขมรในเสียม
เรียบพูดภาษาอังกฤษได้ดี และไม่ได้พูดได้เพียงเรื่องที่เกี่ยวกับ
อาชพีของเขาเท่านัน้ เมือ่ทราบว่าฉนัเป็นคนไทย พวกเขาสนใจ
ทีจ่ะรูเ้รือ่งเกีย่วกบักรงุเทพฯ และสถานการณ์บ้านเมอืงไทยเป็น
อย่างยิ่ง (แต่ขอโทษที่ฉันไม่ได้สนทนาข้อพิพาทเรื่องเขาพระ
วิหารกับพวกเขา) ไม่มี 7-Eleven ที่เมืองเสียมเรียบ แต่ก็มี 
มินิมาร์ท 6-Eleven เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง
 คนขับตุ๊กตุ๊กที่เสียมเรียบเล่าให้ฉันฟังว่าเขาหัดพูดภาษา
องักฤษจากการอ่านหนงัสอืพมิพ์ภาษาองักฤษ Daily (เทยีบเท่ากบั 
หนังสือพิมพ์ Bangkokpost, The Nation) ในขณะที่น้อง 
พนักงานร้านสปาปลา (สปาที่ให้เราแช่เท้าลงไปในอ่างปลาให้
ปลามาตอด) เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มาท�างานพิเศษเพื่อ 
ฝึกภาษาอังกฤษ และพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ฉันจึง 
หายแปลกใจทีเ่พือ่นฝรัง่ทีม่าท�าวจิยัทีเ่ขมรจ้างคนขบัตุก๊ตุก๊เป็น
ผูช่้วยวจิยั เพราะคนเหล่านีเ้ข้าถงึท้องถิน่และชาวบ้าน และพดู
ภาษาอังกฤษในระดับใช้การได้
 ในพนมเปญ คนขับตุ ๊กตุ ๊กที่แม้จะพูดภาษาอังกฤษได้ 
กระท่อนกระแท่นจอดรถระหว่างทาง ซึ่งท�าให้คณะของเราคิด
ว่าเราไปถึงที่หมายแล้ว แต่จริง ๆ แล้วก็คือ เขาลงมาปิดม่าน
ข้างรถให้เรา (รถตุก๊ตุก๊เขมรตดิผ้าม่านด้วย) เพราะเหน็ว่าแดด
ส่องเราและอากาศร้อนมาก 
 เจ็ดเรื่องประทับใจของฉันคงท�าให้ผู้อ่านรู้จักกัมพูชามาก
ขึ้นไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามแต่ อย่าเชื่อฉันมากนักหากคุณ
ยังไม่ได้ไปเห็นเขมรวันนี้ด้วยตัวคุณเอง


