จุลสารสังคมสงเคราะห์
จุลสารรายสะดวกของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2555

สมาคมบูนาโนกิ แห่งเมืองคุมาโมโต้ Mr. Bobuo Tomozoe และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ กาคุเอ็น (Kumamoto Gakuen University)
Mr. Okamoto Shinya ประเทศญีป่ นุ่ เดินทางมามอบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
น�้ำท่วมในประเทศไทย
❐

บรรยากาศงานวั น สถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 58
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555
❐

งานประชุมนานาชาติว่าด้วย
การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายใต้หัวข้อ
เรือ่ ง “มหาวิทยาลัยกับชุมชน : (จาก)
ความรู้ (สู)่ พันธะทางสังคมเพือ่ ความ
เป็ น ธรรม” ระหว่ า งวั น ที่ 9 - 12
มกราคม 2555 ณ โรงแรมเลอ
เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
❐

จุลสารสังคมสงเคราะห์

ขอแสดงความยิ
นดีกับ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเยาว์ ศรีแสงทองู้ช่วยศาสตราจารย์
พเยาว์ ศรีแสงทอง

ที่ได้รับเลื่อนต�ำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์
ประวัติโดยย่อ ส�ำเร็จการศึกษา
- 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
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- พัฒนาชุมชน
- สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
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2. อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์

ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี 2554
ประวัติโดยย่อ ส�ำเร็จการศึกษา
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
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3. นายสมชาย ไมตรี

นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การน�ำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ ง “ค่านิยมทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในการประชุมวิชาการวิจัยส�ำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 4 “ทองกวาววิชาการ 55” ระหว่าง
วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเครือข่ายวิจยั ส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
4. นางสาวปัญจพร ดิษฐทิม (ขวามือ) ต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ จากการแข่งขันเทนนิสประเภทหญิงคูท่ วั่ ไป และประเภท
คู่ผสมทั่วไป ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31
“วลัยลักษณ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 18 - 25 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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5. นายพิชัย ด้วงนิล
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ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นข้าราชการดีเด่นกลุ่มคณะ และได้รับการยกย่องว่าเป็น
ผูม้ คี วามวิรยิ อุตสาหะอย่างยิง่ ประจ�ำปี 2553 และ 2554 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. นางสาวนริศราวัลย์ แก้วนพรัตน์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั รางวัลเป็นเยาวชนทีม่ ผี ลงานเด่นในด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยมีบทบาทในการเป็นผูน้ ำ� และผูป้ ระสานงานเรียกร้องความ
เป็นธรรมในกรณีทพี่ ลทหารวิเชียร เผือกสม ทหารเกณฑ์สงั กัดกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายนราธิวาส
ราชนครินทร์ อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ผูม้ ศี กั ดิเ์ ป็นน้าชายถูกรุมท�ำร้ายร่างกายโดย
ครูฝกึ ทหารใหม่จนเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2554

7. นายภูเบศ จิตรจริง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติ จากพันเอกหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นราเขต ยิ้มสุข

แนะน�ำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
ปริญญาตรี สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท สาขาวิชา M.S. in Rehabilitation Psychology University of Wisconsin-Madison
ปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D. in Rehabilitation Counselor Education Michigan State University

นางยุพาพร ศุกรินทร์
ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล�ำปาง
วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

นางสาวพิชามญชุ์ ขวัญเงิน
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล�ำปาง
วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

นางสาวกรรณิการ์ ค�ำเขื่อน
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยงานสนับสนุนการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล�ำปาง
วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชอบ
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป งานบริหารและธุรการ ส�ำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ ส�ำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจริยาภรณ์ ตาปิน
ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา ส�ำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวภคพร อินต๊ะสุข
ต�ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ ส�ำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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จุลสารสังคมสงเคราะห์

ข่าว

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์

 ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำเอกสารการประกันคุณภาพ
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
 ภาควิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด โครงการสั ม มนา
วิชาการ เรือ่ ง “สังคมไทยกับความรุนแรงทีต่ อ้ งแก้ไข” เมือ่
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สค.103
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
 ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดโครงการ
“การสร้ า งและพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ คณะสั ง คม
สงเคราะห์ศาสตร์” ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 29
กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 ภาควิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด โครงการสั ม มนา
วิชาการ เรือ่ ง “CSR ของอุตสาหกรรมพลังงานกับชุมชน :
บทเรี ย นจาก ปตท.และเขื่ อ นน�้ ำ เทิ น 2” เมื่ อ วั น ที่
12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้ อ งประชุ ม สค.208
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 ภาควิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด โครงการสั ม มนา
วิชาการ เรือ่ ง “แปลงพลังปัญญาสูพ่ ลังชุมชนและพลังงาน
ทางเลือก” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ห้องประชุม
สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 ภาควิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด โครงการสั ม มนา
วิ ช าการ เรื่ อ ง “การเข้ า สู ่ ส มาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น
ใครได้ ใครเสี ย ” เมื่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2554
ณ ห้องประชุม สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 โครงการปริ ญ ญาโท สาขาการบริ ห ารงาน
ยุตธิ รรม จัดสัมมนาวิชาการทางด้านปัญหาในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางกระบวนการยุ ติ ธ รรมไทยใน
อนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ ห้องกรุงธน
บอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 ภาควิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด โครงการสั ม มนา
วิชาการ เรื่อง “พัฒนาชุมชนกับการน�ำเสนอบทความ
วิทยานิพนธ์” เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม
สค.208, 210, 401, 402 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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 โครงการพิ เ ศษหลั ก สู ต รพั ฒ นาแรงงานและ
สวัสดิการมหาบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรม เรือ่ ง “ธรรมะ
กับการท�ำงาน” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 บริษัท นวนคร จ�ำกัด (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
ประเทศมาเลเซี ย ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในการ
จัดประชุมนานาชาติวา่ ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
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
ทางสั ง คมในการจั ด การภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ” โดย
นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รองศาสตราจารย์ อ ภิ ญ ญา เวชยชั ย นายกสมาคม
นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นางสาวสุรนุช ธงศิลา
กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ SCG นายไมตรี จงไกรจักร
ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ และนางสาว
วิลาวัลย์ บุญจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวิน
ชอยส์ จ� ำ กั ด และมี ผู ้ ด� ำ เนิ น การอภิ ป รายคื อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ส่วนภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
จะเป็ น การสั ม มนากลุ่มย่อย 2 ห้อง คือ ห้องที่ 1
การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยในศูนย์พกั พิงและชุมชน ห้องที่ 2
การคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ
ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 450 คน
 Assoc. Prof. Elizabeth Lightfoot, Ph.D.
จาก University of Minnesota, USA เข้าศึกษา
ดู ง านและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในการเสวนา
เรื่ อ ง “American-Thai Policy and Services
for Elderly Disabilities” เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้ อ งประชุ ม นวลนาฏ อมาตยกุ ล (สค.208)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
 สมาคมบูนาโนกิ แห่งเมืองคุมาโมโต้ Mr. Bobuo
Thomozoe และอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย คุ ม าโมโต้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศงานสมัชชาเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และพลังงานอย่างยัง่ ยืน ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม
2555 ณ บ้านคลองเรือ หมู่ 9 ต�ำบลปากทรง อ�ำเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร ในงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 984 คน

กาคุเอ็น (Kumamoto Gakuen University) Mr. Okamo
Shinya ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
และมอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในประเทศไทย
จ�ำนวน 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
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล
(สค.208) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 Mr. Li-Kung Hsieh อธิบดีส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง และผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงมหาดไทย
ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมหารือแลกเปลี่ยน
ประเด็นการค้ามนุษย์ การอพยพ การดูแล เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สค.402 - 403
ชั้ น 4 คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 ส�ำนักงานเลขานุการคณะ ได้จดั สัมมนาบุคลากร
เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ด การส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารคณะ
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ หลั ง ภาวะมหาอุ ท กภั ย
พ.ศ. 2554” ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555
ณ บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก
 Mrs. Miriam Samuel, Head, Department
of Social Work จาก Madras Christian College
ประเทศอินเดีย น�ำนักศึกษาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 20
คน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิ ด เห็ น ในการศึ ก ษาด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ และ
หลักสูตรการท�ำงานภาคสนามกับผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม
2555 ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล (สค.208)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
 ฝ่ายฝึกภาคปฏิบตั โิ ดย อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์
และอาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศญี่ ปุ ่ น และสวั ส ดิ ก ารสั ง คมในประเทศญี่ ปุ ่ น
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2555 การฝึกอบรมจัดขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาจ�ำนวน 3 คน ที่ได้รับทุน

ไปศึกษาดูงานทีจ่ งั หวัดคุมะโมะโตะ ในเดือนมีนาคม 2555
คณะวิทยากรประกอบด้วย คุณเคอิจิ ทาเคบายาชิ Social
Security Advisor to Thai Government ในหัวข้อเรื่อง
สวัสดิการผู้สูงอายุ และ Mr. Shimbo Isogimi ในหัวข้อ
ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 ส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ จัดให้เจ้าหน้าที่ไป
ศึกษาดูงานที่ United Nations University ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2555
 ฝ่ายวิจยั จัดโครงการ “จริยธรรมการวิจยั ในคน
: แนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นงานวิจยั ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม” ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ ห้อง
บรรยาย สค.103 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ท่าพระจันทร์
 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2
(ส�ำหรับผูไ้ ม่มปี ระสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ระหว่างวันที่
10 - 12 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย สค.103
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ และ
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “รูปแบบการเขียนรายงานและ
การก� ำ หนดหมายเลขเอกสารเพื่ อ จั ด ท� ำ รายงานการ
ประเมินตนเอง” ให้แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ
คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 17
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
 คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ท� ำ บุ ญ ถวาย
สังฆทานแด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 25
พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ส�ำนักงานเลขานุการคณะฯ ศูนย์รังสิต
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จัดโครงการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2554 เรื่อง “โอกาสการ
เข้าถึงสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวติ กับการพัฒนาสังคม”
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
ห้องกรุงธน บอลรูม ชั้น 3 บางพลัด กรุงเทพฯ

ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ก�ำหนด
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ท�ำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนัก
สังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา ปีงบประมาณ 2555 จ�ำนวน 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2555 และ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนา
สังคม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
08-6540-6146 E-mail : honeylocky@gmail.com
โทรสาร : 0-2613-2530
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ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ผมเขียนถึง powerpoint
มรณะเอาไว้ ท่านที่ต้องการอ่านฉบับที่แล้ว ก็หาใน web ของ
คณะนะครับ มาในฉบับนีเ้ ราจะพูดถึงแนวทางการน�ำเสนอแบบ
มืออาชีพกันครับ
● สิ่งส�ำคัญคือ คนน�ำเสนอ...ไม่ใช่ powerpoint
นี่คือสิ่งส�ำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการน�ำเสนอที่มีพลัง
มั น เป็ น เรื่ อ งของมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามพูดคุยสื่อสารกับ
มนุษย์อกี คนหรือหลายคนทีก่ ำ� ลังฟัง เพราะฉะนัน้ ในฐานะผูเ้ สนอ
เราจ�ำเป็นต้องท�ำให้คนฟังอยู่กับเราตลอดการน�ำเสนอ
● แล้ว Powerpoint ที่ดีควรเป็นอย่างไร
หากเราน�ำตัวอย่างเจ้าต�ำรับของการน�ำเสนอ อย่าง Steve
Jobs มาเรียนรู้ ซึ่ง Carmine Gallo ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือ
The Presentation : Secret of Steve Jobs ซึ่งบอกว่ามี
กรอบคิดที่เป็นขั้นตอนง่ายๆ 3 ประการดังนี้
1 สร้างสรรค์เรื่องราว
2 น�ำส่งเรื่องราวและประสบการณ์
3 ฝึกฝนและท�ำให้เนียน
● สร้างสรรค์เรื่องราว
พัฒนาจุดมุ่งหมายที่กุมใจผู้ฟัง
Carmine Gallo บอกว่า สิ่งส�ำคัญส�ำหรับการน�ำเสนอ
คือ ต้องถามตัวเองให้ชัดว่า เราก�ำลังเสนอจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายอะไรให้ผู้ฟัง หรือก�ำลังน�ำเสนอทางเลือกใหม่อะไรให้
ผู้ฟัง ไม่ใช่รายละเอียดหยุมหยิม ไม่ใช่เพียงประโยชน์ส่วนตัว
แต่เป็นประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่...สิ่งเหล่านี้เป็นพลัง เป็น
แรงกระตุ้น เป็นการดลใจที่จะท�ำให้ผู้ฟังจดจ่ออยู่กับเรา
วางแผนการน�ำเสนอ
ก่อนเริ่มเปิดเครื่องคอมฯ และท�ำ powerpoint จ�ำเป็น
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�ำว่าให้ใช้
เวลากับส่วนนี้ 90 ชม. ส�ำหรับการท�ำ 30 Slide ส่วนการท�ำ
powerpoint และการฝึกหัดนัน้ ใช้เวลาประมาณอย่างละ 30 ชม.
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น�ำส่งเรื่องราวและประสบการณ์
เมือ่ ลงมือท�ำ Slide…เตือนตัวเองถึงกฎข้อห้ามส�ำหรับการ
ท�ำ slide คือ หลีกเลี่ยงความสับสน ยุ่งเหยิง (รูปที่ 1) Steve
Jobs แนะน�ำว่าท�ำให้ง่าย ๆ/ใช้ภาพ (รูปที่ 2)

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

ส�ำหรับการใช้ตัวเลขจ�ำเป็นต้องใช้ตัวเลขที่สอดคล้องกับสิ่งที่
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�ำหรับคนฟัง
หรือเมือ่ ปี 2008 IBM ผลิตเครือ่ ง super computer ออก
มาที่ชื่อว่า Roadrunner ซึ่งมีความเร็วในการประมวลผลสูง
มากเรียกว่า Peteflop หรือหนึ่งพันล้านล้านครั้งต่อวินาที ซึ่ง
คนทั่วไปก็คงคิดไม่ออกว่ามันเร็วขนาดไหน IBM จึงบอกกับคน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟังว่า ความเร็วมันประมาณ 1,000 เท่าของ
notebook ที่เร็วที่สุดจ�ำนวนที่วางซ้อนกันสูง 2.4
กิโลเมตรมาประมวลผล
และจากการศึกษาของ Dr. John Medina
พบว่า สมองคนเราจะไม่ใส่ใจกับสิง่ ทีน่ า่ เบือ่ แต่จะ
สนใจทั น ที เ มื่ อ มี ก ารกระตุ ้ น ทางอารมณ์ เ กิ ด ขึ้ น
(Emotionally Charged Event) และ Jobs ก็มกั
ใช้เทคนิคนี้เสมอในการน�ำเสนอของเขา
เมื่อสมองถูกกระตุ้นทางอารมณ์สมองจะรีบ
บันทึกข้อความ เหมือนกับการแปะ post-it ไว้ใน
สมองทันที ซึง่ ทัง้ หมดเกิดขึน้ จากการทีอ่ ไมกดาลา
(amygdala) หลั่งสาร Dopamine ที่ท�ำให้เกิด
การจ�ำที่ดีขึ้น ดังนั้น อย่าลืมที่จะใช้เทคนิคนี้เมื่อ
คุณต้องการให้ผู้ฟังจดจ�ำ เช่น เมื่อครั้งที่ Jobs
จะน�ำเสนอ iPhone เขาจะพูดย�้ำๆ ซ�้ำๆ ว่ามัน
เป็นการปฏิวตั ผิ ลิตภัณฑ์ 3 ชนิด คือ 1. iPod แบบ
หน้าจอสัมผัส 2. โทรศัพท์มือถือ และ 3. เครื่อง
มือสื่อสารอินเทอร์เน็ต เมื่อเขาโชว์ iPhone นั่น
ท�ำให้ผฟู้ งั จดจ�ำผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่จนเป็นทีก่ ล่าวขวัญ
ไม่รู้ลืม
ฝึกฝนและท�ำให้เนียน
ฝึกฝน...
ฝึกการน�ำเสนอ ถูกแล้วครับ จะน�ำเสนอได้ดี
และเป็นธรรมชาติตอ้ งฝึกการน�ำเสนอ Steve Jobs
เองใช้เวลาหลายร้อยชัว่ โมง เพือ่ ฝึกการน�ำเสนอใน
แต่ละครั้ง Business Week เคยรายงานว่า Jobs
ฝึกฝนจนกว่าส�ำนึกรู้ในข้อมูลทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน
ตัวเขา
Malcolm Gladwell นักเขียนชือ่ ดัง ได้คน้ คว้า
ศึกษาคนเก่งทัว่ โลก และเขียนไว้ในหนังสือชือ่ The
Outliers ว่าหากอยากเก่งไม่ว่าจะในเรื่องอะไร
ต้องทุ่มเทฝึกฝนอย่างน้อย 10,000 ชม.
ท�ำให้เนียนเมื่อเวลาจริงมาถึง
เมือ่ ถึงเวลาต้องน�ำเสนอ โปรดระลึกถึงข้างต้น
ว่า ผูน้ ำ� เสนอส�ำคัญทีส่ ดุ ต้องท�ำให้คนฟังอยูก่ บั เรา
ไม่ใช่สายตาอยู่กับ slide ดังนั้น ผู้น�ำเสนอต้องใช้
การสบตาผู้ฟัง ต้องมีท่าทีและทัศนคติเปิดกว้าง
และใช้ภาษามือในระหว่างการน�ำเสนอ ซึง่ จากการ
ศึกษาของ Cisco พบว่า 63% ของการสื่อสารเรา
ใช้ภาษากายและโทนเสียง เหล่านี้จะท�ำให้ดีขึ้น
ไม่ได้ ถ้าไม่ฝึกๆๆๆ

(ภาคต่อ)

เจ็ดเรื่องประทับใจในกัมพูชา

4 ภาษาน่าคุ้น
เนือ่ งจากภาษาไทยของเราหยิบยืมภาษานานาชาติมาปรับใช้ หนึง่ ใน
ภาษาทีเ่ รายืมมาคือภาษาเขมร อันปรากฏอยูใ่ นรูปค�ำราชาศัพท์และค�ำศัพท์
โดยทั่วไป แต่เมื่อไปอยู่เขมรหลายวันและได้ยินภาษาเขมรบ่อยเข้า ฉันจึง
ค่อย ๆ เรียนรูว้ า่ ค�ำศัพท์ไทยกับเขมรคล้ายกันเอามาก ๆ แต่ภาษาพูดของ
เขมรมักจะพบได้ตามวรรณกรรมและบทร้อยกรองในภาษาไทย เป็นต้นว่า
ค�ำว่า หัว หรือ ศีรษะ เขมรเรียกว่า กบาล ค�ำว่า ได้ยิน เขมรพูดว่า สดับ
จะชมว่าสวยหรือหล่อ เขมรจะพูดว่า สะอาด นอกจากนี้ ยังมีหลายค�ำทีม่ ี
ความหมายเดียวกัน แต่เมื่อกลายเป็นภาษาไทยแล้วถูกแผลงสระไป จาก
อา เป็น เอีย เพราะภาษาเขมรไม่มีสระอา หรือบางค�ำก็เหมือนกันไปเลย
เวลาฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ ค�ำศัพท์คุ้นหูที่ได้ยินบ่อย ๆ เช่น สันติเพียบ
(สันติภาพ) เอกเพียบ (เอกภาพ) กรม กระทรวง ศึกษา สหกุม (สหกรณ์)
เจริญ เป็นต้น บางครัง้ การใช้ภาษาก็บอกนัยส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ดว้ ย
เรามักจะคุ้นกับชื่อเมืองเขมรสามเมือง ได้แก่ เสียมราฐ พระตะบอง และ
ศรีโสภณ ที่ต้องเสียให้กับฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคม แต่ใครจะรู้บ้างว่า
คนเขมรเรียกคนไทยว่าเสียม ในขณะที่เราเรียกชื่อเมืองเขมรว่า เสียมราฐ
อันแปลว่า รัฐของคนเสียม หรือคนไทย เขมรเรียกชือ่ เมืองนีว้ า่ เสียมเรียบ
หรือเมืองแห่งความพ่ายแพ้ของคนเสียม (เรียบ หมายถึง ราบ พ่าย)
เมืองจะชื่ออะไรก็คงขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนได้สิทธิ์ขาดในการควบคุม
ดินแดนแล้วก็ตั้งชื่อความหมายดี ๆ ให้กับประเทศตนเอง
5 ศิลปะเขมร
ก�ำแพงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชามักจะมี
หินแกะสลักรูปครุฑยุดนาค แต่หน้าประตูวัดนี้
หน้าตาเหมือนยักษ์ยุดนาคมากกว่า โปรดสังเกต
ขาของยักษ์ยืนคร่อมก�ำแพงวัด ก�ำแพงสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชามักจะมีหินแกะสลักรูปครุฑ
ยุดนาค แต่หน้าประตูวัดนี้หน้าตาเหมือนยักษ์
ยุดนาคมากกว่า โปรดสังเกตขาของยักษ์ยืนคร่อม
ก�ำแพงวัดชนชาติเขมรขึ้นชื่อในเรื่องการแกะสลัก
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หินจนสามารถสร้างปราสาทหินได้สวยงามใหญ่โตจนกลายเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุส�ำคัญ ๆ ของชาติ จะมีแต่หินแกะ
สลักหลายร้อยชิ้น แต่กระนั้น หนังสือ Lonely Planet ก็ยัง
กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไว้ว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่
รวบรวมของจ�ำลองเลียนแบบไว้เยอะที่สุด เพราะของจริงอาจ
จะถูกท�ำลายหรือสูญหายระหว่างสงครามกลางเมือง ในส่วน
ของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมยุคใหม่ คนไทยทีไ่ ด้ไปเดินเล่น
บริเวณพระบรมมหาราชวังของกัมพูชาคงจะรูส้ กึ ไม่แตกต่างกับ
ฉันว่าช่างเหมือนกับก�ำลังเดินอยู่แถว ๆ สนามหลวง หน้าวัด
พระแก้วเสียเหลือเกิน เพราะในยุครัชกาลที่ 4 กษัตริย์เขมรได้
ทอดพระเนตรพระบรมมหาราชวังของไทย ท�ำให้ทรงจ�ำลอง
ลักษณะอาคารและผังพระราชวังไปสร้างที่กัมพูชาบ้าง ข้างในมี
พระแก้วมรกตที่ท�ำด้วยหยกจากรัสเซีย มีแม้กระทั่งระเบียงคด
แสดงภาพศิลปะจากวรรณคดีรามเกียรติ์ด้วย
แต่ฉันกลับชอบใจงานศิลปะแบบชาวบ้านตามนอกเมือง
เขมรมากกว่า เพราะมันช่างเก๋ไก๋แสดงออกถึงอารมณ์ขัน และ
ความคิดสร้างสรรค์ของคนท�ำที่อุทยานแห่งชาติพนมกุเลน ซึ่ง
มีทั้งน�้ำตก และศิวลึงค์กับโยนีเป็นพันรูปสลักอยู่ที่ต้นแม่น�้ำ วัด
อยูบ่ นยอดภูเขาใช้หนิ แกะสลักรูปเก้งกับกวางเป็นบันไดวัด และ
ไปจบที่หัวพญานาคตรงจุดเริ่มต้น แต่หินสลักทุกรูปอ่อนช้อย
กลมกลึง ในขณะทีว่ ดั ข้างทางแห่งหนึง่ ในจังหวัดก�ำปงธมมียกั ษ์
เฝ้าประตูยืนด้วยท่าตะเบ๊ะ ในขณะที่รูปปั้นยักษ์ที่ก�ำลังต่อสู้กับ
นาคยืนคร่อมก�ำแพง ขาข้างหนึ่งอยู่ในวัด ขาอีกข้างอยู่นอกวัด
ฉันไม่เคยเห็นงานศิลปะแบบนีท้ ไี่ หนจริง ๆ ท�ำให้นกึ ถึงงานเขียน
เรือ่ ง “ถกเขมร” ของ อาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีก่ ล่าว
ถึงอารมณ์ขันของนายช่างแกะสลักนางอัปสราที่นครวัต ซึ่งมี
เครื่องแต่งกายหลายแบบ ทรงผมหลายทรง อัปสราบางองค์มี
ลิ้นสองแฉก ยืนยันถึงอารมณ์ขันของช่างชาวเขมรจากอดีตถึง
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
6 หมูบ่ า้ นน�้ำขึน้ น�ำ้ ลง กัมปงพลึก (Kampong Pluk)
บ้านสูงเท่าตึกสามชั้น ณ หมู่บ้านน�้ำขึ้นน�้ำลง กัมปงพลึก
สามสิบกิโลเมตรจากนครวัดนครธม ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่า
กัมปงพลึก จังหวัดเสียมเรียบ บ้านทุกหลังสูงลิ่วเทียบเท่ากับ
อาคารสองถึงสามชัน้ บันไดบ้านสูงเสียจนฉันคิดว่าขึน้ บ้านแล้ว
คงไม่หาเรือ่ งไต่บนั ไดลงมาข้างล่างอีกแน่ ทีต่ อ้ งสร้างบ้านสูงเช่น
นี้เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ริมโตนเลสาบ
ซึง่ มีระดับแปรผันตามฤดูกาล ในฤดูฝน โตนเลสาบจะกินบริเวณ
กว้างถึง 16,000 ตารางกิโลเมตร ในขณะทีพ่ นื้ ทีจ่ ะลดลงเหลือ
2,700 ตารางกิโลเมตรในฤดูแล้ง บ้านของชาวบ้านจึงต้องท�ำ
เผือ่ น�ำ้ ขึน้ เอาไว้ดว้ ย เพือ่ นร่วมเดินทางคนหนึง่ ถามขึน้ ว่าในเมือ่
ชาวบ้านก็รู้ว่าน�้ำจะท่วมในฤดูฝน ท�ำไมไม่ย้ายไปอยู่เสียที่อื่น

ค�ำถามของเขา ท�ำให้ฉันฉุกคิด เรื่องบางเรื่องที่เรามองว่าเป็น
ปัญหาอาจไม่ใช่ประเด็นส�ำหรับคนจ�ำนวนมากก็ได้ ชาวบ้านที่
นัน่ ใช้ชวี ติ อยูก่ บั การขึน้ ลงของระดับน�ำ้ ทีไ่ ม่ใช่นำ�้ ท่วม แต่มนั คือ
ปรากฏการณ์นำ�้ ขึน้ ลงโดยธรรมชาติตา่ งหาก หมูบ่ า้ นกัมปงพลึก
อาจไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย แต่เริ่มมีชื่อเสียงใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะลักษณะการตั้งบ้านเรือนและ
พืน้ ทีป่ า่ หลังหมูบ่ า้ นทีใ่ นหน้าฝนน�้ำจะท่วมมิดโคนต้นไม้จนเห็น
แต่ยอดท�ำให้ดูเหมือนกับป่าชายเลน ส่วนในหน้าแล้งเราจะ
เห็นต้นไม้เต็มต้นดูสวยงามราวกับป่าหิมพานต์ เป็นหมู่บ้านที่
น่าสนใจไม่ว่าจะได้ไปเห็นในยามน�้ำขึ้นหรือน�้ำลง
7 มิตรภาพและผู้คน
ความประทับใจประการสุดท้ายเกิดจากการได้พบปะพูด
คุยกับผูค้ นเขมรต่างสถานทีต่ า่ งวาระ ฉันได้เรียนรูว้ า่ คนเขมรน่ารัก
และมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ๆ หากคุณเดินอยู่ในเสียมเรียบใน
ฐานะนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะไปไหนก็ตามจะมีคนขับสามล้อ
พนักงานร้านค้า พนักงานเสิรฟ์ อาหารเข้ามาทักทายเสมอ พวก
เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะขายสินค้าหรือบริการ แต่เขาคุยเพราะ
อยากคุย และหากเป็นนักเรียนนักศึกษา การได้คุยกับนักท่อง
เที่ยวคือการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ฉันทึ่งมากที่คนเขมรในเสียม
เรียบพูดภาษาอังกฤษได้ดี และไม่ได้พูดได้เพียงเรื่องที่เกี่ยวกับ
อาชีพของเขาเท่านัน้ เมือ่ ทราบว่าฉันเป็นคนไทย พวกเขาสนใจ
ทีจ่ ะรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับกรุงเทพฯ และสถานการณ์บา้ นเมืองไทยเป็น
อย่างยิ่ง (แต่ขอโทษที่ฉันไม่ได้สนทนาข้อพิพาทเรื่องเขาพระ
วิหารกับพวกเขา) ไม่มี 7-Eleven ที่เมืองเสียมเรียบ แต่ก็มี
มินิมาร์ท 6-Eleven เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง
คนขับตุ๊กตุ๊กที่เสียมเรียบเล่าให้ฉันฟังว่าเขาหัดพูดภาษา
อังกฤษจากการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Daily (เทียบเท่ากับ
หนังสือพิมพ์ Bangkokpost, The Nation) ในขณะที่น้อง
พนักงานร้านสปาปลา (สปาที่ให้เราแช่เท้าลงไปในอ่างปลาให้
ปลามาตอด) เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มาท�ำงานพิเศษเพื่อ
ฝึกภาษาอังกฤษ และพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ฉันจึง
หายแปลกใจทีเ่ พือ่ นฝรัง่ ทีม่ าท�ำวิจยั ทีเ่ ขมรจ้างคนขับตุก๊ ตุก๊ เป็น
ผูช้ ว่ ยวิจยั เพราะคนเหล่านีเ้ ข้าถึงท้องถิน่ และชาวบ้าน และพูด
ภาษาอังกฤษในระดับใช้การได้
ในพนมเปญ คนขั บ ตุ ๊ ก ตุ ๊ ก ที่ แ ม้ จ ะพู ด ภาษาอั ง กฤษได้
กระท่อนกระแท่นจอดรถระหว่างทาง ซึ่งท�ำให้คณะของเราคิด
ว่าเราไปถึงที่หมายแล้ว แต่จริง ๆ แล้วก็คือ เขาลงมาปิดม่าน
ข้างรถให้เรา (รถตุก๊ ตุก๊ เขมรติดผ้าม่านด้วย) เพราะเห็นว่าแดด
ส่องเราและอากาศร้อนมาก
เจ็ดเรื่องประทับใจของฉันคงท�ำให้ผู้อ่านรู้จักกัมพูชามาก
ขึ้นไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามแต่ อย่าเชื่อฉันมากนักหากคุณ
ยังไม่ได้ไปเห็นเขมรวันนี้ด้วยตัวคุณเอง

