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ในปีก ารศึกษาที่ แ ล้ว ผู้ เขีย นได้ มีโอกาสเดิ น ทางไปนํ า เสนอผลงานในการประชุมวิช าการด้า นการแปล
ณ ประเทศ
สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากบัณฑิต
วิทยาลัย การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ Durham University โดยมี Parallel Speakers เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแปล อาทิเช่น Yves
Gambier, Jorge Diaz-Cintas, Delia Chiaro และ Arturo Tosi และมีผู้นําเสนอผลงานจํานวนกว่า 50 เรื่อง ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
Dubbing, censorship, and ideological
strategies
Dramatic decisions for dramatic translations?
The Galician Experience
Voice-over and hybrid techniques
Drama Translation
From South to Slang
Poetic translations or poetic licenses?
Uneasy choices for complex adaptations
The specific issues of Arabic translation
Subtitling and its Strategies
Issues of Spanglish
Literary systems and translators’ ideologies
Dubbing as a target-oriented activity
Sociolinguistic approaches and local impact
Localize, standardize, and globalize?
Targeting Children and Needs
New techniques and long-standing problems
Theoretical limitations of the past and
present constraints
ผู้เขียนได้นําเสนอผลงานชื่อ Subtitling Culturallyspecific Meaning in Thai Films ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย
เรื่อง A Study of Cultural Problems and Solutions in
Subtitling from Thai into English ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
ประธานของ Parallel Session คือ Professor Yves Gambier

ผู้เขียนระหว่างนําเสนอผลงานเรื่อง
Subtitling Culturally-specific Meaning in Thai

มิตรภาพในต่างแดน...เพื่อนใหม่ทั้งสอง
เป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านการแปลที่มาร่วมนําเสนอผลงาน
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(Head of the Centre for Translation and Interpreting ที่ University of Turku ประเทศฟินแลนด์) ซึ่งท่านได้กรุณาให้
คําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นคณาจารย์และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป มีผู้เขียนเพียงคนเดียวที่ ‘หลง’ มาจาก
มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย แต่ก็โชคดีที่ได้พบเพื่อนใหม่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก
ชาวจี น กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย Warwick และมานํ า เสนอผลงานเรื่ อ ง
‘Subtitling Strategies from Regional Languages: A Case Study of Wan
Ren’s Films’ แถมยังอยู่ใน Parallel Session เดียวกันอีกด้วย จึงถือเป็นโอกาส
อัน ดีที่ไ ด้แ ลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่อ งการแปล โดยเฉพาะการแปลบทภาพยนตร์
ประเภทคําบรรยาย (Subtitling) กันอย่างสนุกสนาน

Durham Cathedral ในวันฟ้าหม่นและ
สายลมแรงแห่งฤดูใบไม้ร่วง

จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทําให้ผู้เขียนมีความรู้สึกย้อน
อดี ตเหมื อ นกลับ มาเป็น นัก เรี ย นใหม่ อีก ครั้ง ก่ อ นการประชุ ม 2 วั น ผู้ เขี ยนได้
เดินทางเข้าที่พักที่ทางการประชุมจัดไว้ให้ คือ St Aidan’s College ซึ่งเป็น
วิทยาลัยหนึ่งใน Durham University มหาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1832
นับ ว่ า เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่เ ก่ า แก่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ ส าม รองจาก Oxford
และ
Cambridge ในช่วงกลางเดือนกันยายน ถึงแม้จะพ้นฤดูร้อนมาได้ไม่นาน แต่ที่
เมื อ ง Durham ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของเกาะอั ง กฤษนั้ น
บรรยากาศช่างเหมือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่มีผิด แถมยังมีสายลมแรงที่ทําให้
ทั้งสดชื่นและหนาวสั่นได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ที่ พั ก นี้ จะมี อ าหารให้ รั บ ประทานทั้ ง 3 มื้ อ โดยใน
ห้องอาหาร เมื่อนั่งที่เรียบร้อยแล้ว จะมีพนักงานมาเสิร์ฟอาหารให้
เราถึงโต๊ะ เขาจะมาแจ้งว่า วันนี้มีรายการอะไรให้เลือกบ้าง เรา
ต้องการรับประทานอะไร ก็บอกเขาไป รู้สึกเหมือนเป็นนักเรียน
ประเภท ‘คุณหนู’ กลายๆ นอกจากการบริการเรื่องห้องอาหาร
แล้ว ที่นี่ก็มีห้อง Laundry ที่แสนอบอุ่น (เพราะหนีมานั่งหลบลม
หนาวได้) บริการ Internet มีบริการให้เช่า hair dryer ฯลฯ แต่
เสียอย่างเดียวว่า St Aidan’s College แห่งนี้ อยู่ห่างจากสถานที่
จัดประชุมมากพอสมควรทีเดียว เรียกว่าต้องเดินตัดเนินเขาลงมา
เป็ น ระยะทางกว่ า 1 กิ โ ลเมตรที เ ดี ย ว เพราะฉะนั้ น ในช่ ว งมื้ อ
กลางวัน (13.15-15.00 น.) ซึ่งผู้เข้าประชุมต้องกลับมารับประทาน
อาหารกลางวันที่ St Aidan’s College ผู้เขียน (และผู้เข้าประชุม Durham Castle ที่เป็นทั้งหอพักนักศึกษา พิพิธภัณฑ์ และ
บางส่วน) จึงขอสงวนกําลังกายและเลือกข้ามถนนไปลองชิมอาหาร
สถานที่รับจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ
ที่ผับ New Inn ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสถานที่จัดประชุมแทน และก็ได้
พบว่าที่นี่มีเชฟใจดีคอยให้บริการลูกค้าต่างถิ่นด้วยอัธยาศัยไมตรีที่
แสนประทับใจ
ถึงแม้จะมีโอกาสได้มาเยือนเมือง Durham เพียงไม่กี่วัน
ได้ไปเยี่ยมชม Durham Cathedral และ Durham Castle เพียง
ไม่กี่ชั่วโมง ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งนักวิชาการและ
‘คนคอเดียวกัน’ เพียงไม่กี่นาที แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเป็น
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเกินกว่าเวลาจะวัดได้จริงๆ
ผับ (เพื่อชีวิตของ...ผู้เขียน) ชื่อ New Inn
อยู่ตรงข้ามหอสมุดของมหาวิทยาลัย มีเชฟใจดี
ที่ช่วยให้หายหิวโหยในความเหน็บหนาว

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

๓

ภาพเปนขาว
9-10 ตุลาคม 2551
สถาบันฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทฤษฎีและการปฏิบัติการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านการ
แปลและการล่าม” โดย Associate Professor Dr. Eddie Ronowicz ผู้อํานวยการ Centre for
Translation and Interpreting Research Macquarie University, Australia
ห้อง 314 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
15 ตุลาคม 2551
สถาบันฯ จัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ
ห้องประชุม 515
28-29 ตุลาคม 2551
สถาบันฯ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุม
วิชาการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เรื่อง “มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
10 พฤศจิกายน 2551
สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์ฮากกาศึกษากรุงเทพฯ
จัดเสวนาวิชาการพิเศษ เรื่อง
“แต้จิ๋ว ฮากกา ใหหนํา ฮกเกี้ยน: ศึกษาคนผ่านจีนในสยาม” ณ
ห้องประชุม 515 ชั้น 5

30 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2551
คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันฯ นํา
บุคลากรสถาบันฯ ไปทัศนศึกษา ณ
จังหวัดปราจีนบุรี
17 พฤศจิกายน 2551
สถาบันฯ จัดเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ มาให้ประสบการณ์การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ
19 พฤศจิกายน 2551
ร้อง รํา ทําเพลงที่เรือนไทย ครั้งที่
52 จัดการแสดงละครนอก เรื่อง
“แก้วหน้าม้า” ตอน ถวายลูก โดย
นักแสดงจาก สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ณ อาคารเรือนไทย
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25 พฤศจิกายน 2551
สถาบันฯ จัดบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจา ยอดดําเนิน แอตติกจ์
ณ ห้องสันทนาการ 1-2
29-30 พฤศจิกายน 2551
สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “แปลไทยเป็นเทศ” ณ
ห้องประชุมบริหาร 1
1 ธันวาคม 2551
บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.
ชัชวาล โอสถานนท์ สํานักงานอธิการบดี
5 ธันวาคม 2551
บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วม
พิธีวางพานพุ่ม พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานพระราชบิดา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
8-9 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ ตาม
ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะที่ 3 ประจําปี 2551
16 ธันวาคม 2551
บุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “วัน
กีฬาและสร้างเสริมสุขภาพและการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย” ณ
สนามกีฬา สนามฟุตบอล 1 ศาลายา
26 ธันวาคม 2551
บุคลากรสถาบันฯ ร่วมทําบุญ
และออกร้านในงาน
“วันปีใหม่” ณ ลานศิลาจารึก
อาคารภาษาและวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี
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“มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิน่ ”
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ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์

ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านเลยไปเกือบ 2 เดือนแล้ว แต่บรรยากาศของผู้คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสีหลายแบบ ส่ง
สําเนียงเสียงนานาภาษาที่แสดงอัตลักษณ์ของตน การรวมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ยังติดตาตรึงใจผู้เขียนอยู่มิรู้คลาย
เมื่อศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้กําหนดให้วันที่ 28-29 ตุลาคม 2551 เป็นวันประชุมวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม เรื่อง “มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประการแรก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากการดําเนินงาน
ฟื้นฟูภาษาในแง่มุมต่างๆ ทั้งฝ่ายชุมชนเจ้าของภาษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้ทําหน้าที่สนับสนุนการวิจัยด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ประการที่สอง เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยโดยผ่าน
การจัดนิทรรศการและการแสดงโดยผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันเอง ประการที่สาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นแนวทางในการบูรณาการ
ความรู้ด้านวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่นสู่การแก้ปัญหาภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแขนงความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาศาสตร์และการพั ฒนามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่ วมประชุม
ประการที่สี่ เพื่อเฉลิมฉลองปี ภาษาสากลแห่งสหประชาชาติ
(International Year of Languages) และประการสุดท้าย เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ได้ฝึกพูดในที่ประชุมและที่
สาธารณะ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของตนเอง และถ่ายทอดผลงานที่ได้ทํามาให้แก่คนกลุ่มอื่นๆ ได้ทราบ
ก่อนถึงวันประชุมกลุ่มชาติพันธุ์จากแดนไกล อาทิ กลุ่มละเวือะ บ้านป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มอึมปี กลุ่มม้ง กลุ่มมลาบรี
จ.แพร่ กลุ่มโซ่ (ทะวืง) จ.สกลนคร กลุ่มเขมรถิ่นไทย จาก จ.สุรินทร์ พี่น้องกลุ่มมลายูถิ่น จากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มทยอยกันมาที่
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ส่วนกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆ ก็เดินทางมาสมทบ เช่น กลุ่มก๋อง จ.สุพรรณบุรี กลุ่มญัฮกุร
จ.ชัยภูมิ กลุ่มมอญ จ.ราชบุรี กลุ่มชอง และกะซอง จ.จันทบุรี กลุ่มคนเหล่านี้มิได้มาแต่ตัว กลับพกพาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิต
โดยฝี มื อ ของพวกเขาเอง มาจั ด แสดงนิท รรศการ อาทิ แผ่ น ภาพตั วอั ก ษร หนั ง สื อ เล่ม เล็ ก
หนังสือเล่มยักษ์ หลักสูตรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ เช่น ย่าม หมวก เสื่อใบเตย เสื้อผ้า
อาภรณ์ เป็นต้น
นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาใน
ภาวะวิกฤตดังกล่าวแล้ว ยังมีกลุ่มไทดํา จ.เลย และ จ.นครปฐม กลุ่มบรู จ.อุบลราชธานี กลุ่มบิซู
จ.เชียงราย กลุ่มจีนยูนนาน จ.เชียงใหม่ รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง
ที่มาเพิ่มสีสันให้กับการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย
เมื่อวันประชุมมาถึง วิทยากรน้อยใหญ่ ผู้สนับสนุนการประชุมทุกฝ่าย ผู้รับผิดชอบการ
ประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมมีโอกาสได้พบปะกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และมุมมองต่างๆ ท่ามกลางแสง สี เสียงของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ การประชุม เริ่มต้นด้วยห้วงเวลาแห่งพิธีการ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท กล่าวรายงาน ตาม
ด้วยการกล่าวเปิดการประชุมของท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเป็นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การฟื้นฟูภาษา การวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศบนฐานการวิจัย” โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายเชิงวิชาการช่วงแรกเรื่อง “การพัฒนาและฟื้นฟูภาษาในบริบทงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดยนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต รศ.ดร.อาวรณ์
โอภาสพัฒนกิจ ผู้ประสานงาน สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น นายศตวรรษ สถิตย์เพียรศิริ ผู้อํานวยการสํานักกิจการชาติพันธุ์ การอภิปราย
ช่วงที่ 2 เรื่อง “ภาษาและการศึกษากับชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน เป็นตัวแทนจาก ชุมชนเจ้าของภาษา 1 ท่าน
ตัวแทนผู้อํานวยการโรงเรียนในชุมชนที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่น 2 ท่าน และตัวแทนผู้ประสานงาน สกว. 1 ท่าน
หลังจากนั้นตลอดระยะเวลาที่เหลือของการประชุม จะเป็นการนําเสนอผลกรณีศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การระดมความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ชุมชนเจ้าของภาษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนหนุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น และนักวิชาการ
ตลอดจนการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์
∗

นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

๖

จดหมายขาวสถาบันวิจัย

การนําเสนอกรณีศึกษา ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อบอกเล่าการทํางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จํานวน 12 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่ม
ละเวือะ จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าภาษาละเวือะ บ้านป่าแป๋” (2) กลุ่มมอญ จ.ราชบุรี เรื่อง “ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
พัฒนาเยาวชนมอญ” (3) กลุ่มญัฮกุร จ.ชัยภูมิ เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กพิเศษผ่านภาษาแม่ (ญัฮกุร)” (4) กลุ่มม้ง
จ.แพร่ เรื่อง “สืบทอดเรื่องราวความเป็นม้ง (ด้วยตัวอักษรไทย)” (5) กลุ่มเขมรถิ่นไทย จ.สุรินทร์ เรื่อง “สัมผัสรักสู่งานวิจัยภาษาเขมร
ถิ่นไทยบ้านโพธิ์กอง” (6) กลุ่มมลายูปาตานีในสามจังหวัดชายแดนใต้ เรื่อง “การพัฒนาภาษาในจังหวัดชายแดนใต้” (7) กลุ่มมลาบรี
จ.แพร่ เรื่อง “เกิดอะไรขึ้นเมื่อคนตองเหลืองทําวิจัย” (8) กลุ่มโซ่ (ทะวืง) จ.สกลนคร เรื่อง “จากวันนั้นถึงวันนี้ของโซ่ (ทะวืง)” (9)
กลุ่มอึมปี จ.แพร่ เรื่อง “สืบชะตาภาษาอึมปี พลิกฟื้นวัฒนธรรมโลโลโบราณ” (10) กลุ่มก๋อง จ.สุพรรณบุรี เรื่อง “การฟื้นคืนภาษา
ก๋องผ่านวิถีชีวิต” (11) กลุ่มชอง จ.จันทบุรี เรื่อง “ชองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้” และ (12) กลุ่มกะซอง จ.ตราด เรื่อง “ความพยายาม
เฮือกสุดท้าย ในการพลิกฟื้นภาษากะซอง” ซึ่งทั้ง 12 กลุ่มนี้ได้ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งสิ้น
และมีบางกลุ่มได้นําหลักสูตรภาษาท้องถิ่นเข้าสู่โรงเรียนแล้ว
กิจกรรมระดมความคิดเห็นรายกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนเจ้าของภาษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนหนุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น และ
นักวิชาการ เพื่อถกประเด็นปัญหาและเสนอแนะทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
และระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อขยายงานต่อไป หรือแม้กระทั่งเกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เอง
การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 12 กลุ่ม บ้างก็แสดงบนเวทีเล็ก
เวลาย่ําค่ํา ณ ลานศิลา เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
ระหว่างรับประทานอาหารเย็น บ้างก็แสดงบนเวทีใหญ่ในห้องประชุม
ก่อนนําเสนอผลงาน การแสดงเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงซึ่งเอกลักษณ์
ประเพณี หรือวัฒนธรรมที่เป็นตัวตนของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งเป็นการให้
โอกาสแก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กล้าแสดงออกในเอกลักษณ์ของตัวเอง เพื่อ
ถ่ า ยทอดให้ ลู ก หลานสื บ ไป เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ าษาและ
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รายชื่อการแสดงมีดังต่อไปนี้ (1) กลุ่ม
ญัฮกุร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ “ปะเรเร่” (2) โซ่ (ทะวืง) อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร “เพลง ดนตรี โซ่ (ทะวืง)” (3) กลุ่มก๋อง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี “ฟ้อนวิถีคนก๋อง” (4) กลุ่มกะซอง อ.บ่อไร่ จ.ตราด “วิถีชีวิตชาวกะซอง” (5) กลุ่มมลาบรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ การ
แสดงเป่าแคนของชาวมลาบรี “ร้องไป บ่นไป” (6) กลุ่มอึมปี อ.เมือง จ.แพร่ “ขับขานตํานานอึมปี” (7) กลุ่มเขมรถิ่นไทย
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ “กันตรึม” (8) กลุ่มม้ง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ “รวมวัฒนธรรมม้ง” (9) กลุ่มชอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี “หงส์
อ่อน” (10) กลุ่มมอญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี “เล่นผีกระด้ง” (11) กลุ่มละเวือะ จ.แม่ฮ่องสอน “เลอซอมแล” (12) กลุ่มมลายูถ่ิน
ปาตานี “ปากาแย: เอกลักษณ์แพรพรรณมลายูไทยมุสลิม”
ที่กล่าวมาทั้งหมดคงพอจะให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับการประชุมวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม เรื่อง “มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” และประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไม่มากก็น้อย ก่อนจะจากไปผู้เขียนอยากจะกล่าวถึงผลที่ได้รับจาก
การประชุมนี้สักเล็กน้อย คือว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มาเสนองาน และกลุ่มที่มา
สังเกตการณ์ ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีความตื่นตัว และให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาของตนเองมากขึ้น เพราะได้เห็น
ผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาประชุมและถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด สร้างเครือข่ายร่วมกัน
กลุ่มที่ทํางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมานานแล้วก็ยังคงต่อยอดขยายงานวิจัยต่อไป กลุ่มที่เพิ่งเริ่มงานวิจัยก็มีกําลังใจมากขึ้น ทั้งๆ ที่รู้ว่าภาษา
อยู่ในภาวะวิกฤตก็ตาม อย่างเช่น กลุ่มกะซอง จ.ตราด เป็นต้น ฝ่ายคนหนุนวิจัย ซึ่งได้แก่แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ก็ได้พบปะ พูดคุยกับเจ้าของภาษา ทําให้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในระยะต่อไป ผลจากการแสดงความคิดเห็นกลุ่มย่อย สามารถนํามาเป็นสิ่งสะท้อนงานที่กําลังทําอยู่
หรือใช้ปรับปรุงงานต่อไป การประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ขยายต่อไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ในอนาคต และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจะช่วยพัฒนาคน สร้างคนให้มีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การความมั่นคงและยั่งยืนในชุมชน
ที่ไม่ใช่สังคมเมืองได้ต่อไป
เอาล่ะ! ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ฉันใดก็ฉันนั้น การประชุมวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม เรื่อง “มหกรรมฟื้นฟูภาษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” และการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยความร่วมมือและการ
สนับสนุนอย่างดียิ่งของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

๗

การเสวนาวิชาการพิเศษ เรื่อง

แตจวิ๋ ฮากกา ใหหนํา ฮกเกี้ยน: ศึกษาคน
ผานจีนถิน่ ในสยาม
ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร

∗

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
จัดการเสวนาวิชาการพิเศษเรื่อง “แต้จิ๋ว ฮากกา ใหหนํา ฮกเกี้ยน: ศึกษาคนผ่านจีน
ถิ่นในสยาม” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดประชุม
ในช่วงเช้า เริ่มต้นโดย คุณนพดล ชวาลกร ซึ่งมีเชื้อสาย ฮากกา เสวนาในหัวข้อเรื่อง
“ฮากกา อาคันตุกะจากเทือกเขาสูง ผู้เชิดชูการเรียน เป็นสรณะแห่งชาติพันธุ์”
วิ ท ยากรท่ า นที่ 2 คื อ คุ ณ เจริ ญ ตั น มหาพราน เชื้ อ สายจี น แต้ จิ๋ ว พู ด ในหั ว ข้ อ
“แต้จิ๋ว เที่ยวสํ า เพ็ง เปิดตํ า นานเยาวราช” วิท ยากรท่า นที่ 3 คือ รศ.แสงอรุ ณ
กนกพงศ์ชัย เชื้อสายจีน ใหหนํา พูดในหัวข้อเรื่อง “ใหหนํา โบบั๊ด โบยงก่ง” และ
ท่านสุดท้ายในช่วงเช้าคือ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร เชื้อสายจีนฮกเกี้ยน พูดใน
หัวข้อเรื่อง “ฮกเกี้ยน กระเบื้องกะลาลอย สะท้อนรอยจีนฮกเกี้ยน” โดยมีผู้ดําเนินรายการคือ คุณชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร เป็นเชื้อสาย
จีนใหหนําเช่นกัน ส่วนในช่วงบ่าย เริ่มต้นจากคุณสมชัย กวางทองพานิชย์ พูดในหัวข้อเรื่อง
“ความสํ า คั ญ ของศาลเจ้ า และเทศกาลในรอบปี ข องจี น ” และวิ ท ยากรอี ก ท่ า นหนึ่ ง คื อ
อาจารย์พรรณี บัวเล็ก พูดในเรื่อง “ระบบกงสีกับกําเนิดชนชั้นแรงงานรับจ้าง” นอกจากนี้ยัง
ได้วิทยากรรับเชิญพิเศษ คือ อาจารย์ถาวร สิกขโกศล ซึ่งมีความรู้ในเรื่องจีนถิ่นหลายถิ่นมา
ช่วยเติมเต็มในเรื่องของจีนถิ่น ต่า งๆ อีก ด้วย โดยมีผู้ดําเนินรายการคนเดิมคื อ คุณชูศัก ดิ์
สุวิมลเสถียร หลังจากนั้นมีเวลาให้ผู้เข้าฟังเสวนาได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ตอบคําถามเป็นเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไปเป็นจํานวนมาก รวมทั้งนักศึกษา
นั กวิ ชาการจากสถาบั นการศึ กษาอี กหลายแห่ ง นอกจากนี้ ยั งมี พระสงฆ์ และตั วแทนจาก
สมาคมใหหนํา สื่อมวลชนต่างๆ เช่น กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม ประธานวิทยุชุมชน
จังหวัดนครปฐม คนที่มาส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือ
เชื้อสายจีนฮากกา เชื้อสายใหหนําและฮกเกี้ยนเป็นส่วนน้อย คนที่ไม่มีเชื้อสายจีนถิ่นใดๆ เลย
ก็มีจํานวนไม่น้อยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าคนที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนเลย ก็มีความสนใจ อาจจะเป็นใน
ด้านความสนใจส่วนตัว หรือความสนใจเพื่อการศึกษาหรืออื่นๆ ก็ตาม นับว่าเป็นมิติใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้น ในด้านกระแสนิยมเรื่องการค้นหา
ความเป็นตัวตนของตนเอง หรือการพยายามหาคําตอบให้ตัวเอง เพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ แต่คนส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงวัยมากกว่า
เยาวชน ซึ่งถือว่ายังไม่บรรลุจุดประสงค์ในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ตามที่คาดหวังไว้เท่าที่ควร การเสวนาในครั้งนี้มีเวลาน้อยเกินไป เพราะมี
วิทยากรหลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็มีความรู้แน่นมาก มีการเตรียมเนื้อหามาอย่างดี สามารถนําเสนอได้อย่างน่าสนใจ อย่างไรก็ตามจากการ
สังเกตพบว่าช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือช่วงพักรับประทานอาหารว่างก็ตาม จะมีการจับกลุ่มคุยกับคนที่พูดภาษาเดียวกัน และจะ
ยังสนใจติดตามในครั้งต่อๆ ไป เป็นการขยายกลุ่มให้กว้างขึ้นทําให้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น จนมีผู้สนใจต้องการให้มีการจัดเสวนาเช่นนี้ใน
ท้องถิ่นของเขาบ้าง เช่น วิทยุชุมชนจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจต้องการขอเทปเสียงและวิดีโอจากการเสวนานี้ไปเผยแพร่อีกด้วย
สุดท้ายยังได้ข้อเสนอแนะจากวิทยากรว่าควรทําการศึกษาภาษาจีนถิ่นอย่างจริงจังต่อไป ไม่ควรย่ําอยู่กับที่ ต้องก้าวไปข้างหน้า การจัดเสวนา
ในครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต (IP-TV) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย โดยมีจํานวนผู้เข้าฟังเสวนาครั้งนี้ทั้งสิ้น 131 คน
สําหรับเนื้อหาในการเสวนาทั้งหมดจะมีการถอดเนื้อความเพื่อรวบรวมเป็นเล่มสําหรับการเผยแพร่ต่อไป
∗

อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

๘

จดหมายขาวสถาบันวิจัย

กลุม
 วิจัยพิพิธภัณฑ
อภิญญา บัวสรวง*
กลุ่มวิจัยพิพิธภัณฑ์เป็นกลุ่มงานใหม่ที่งอกเงยมาจากงานการเรียนการสอนและบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา (วิชาเอกพิพิธภัณฑ์ศึกษา) กลุ่มวิจัยพิพิธภัณฑ์มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ในสังคมไทย สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดบทบาทในการสร้างสรรค์งาน
หลากมิติ ทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายการทํางานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นการทํางานแบบเรียบง่าย คล่องตัว เพื่อพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทยต่อไป
ภาระงานของกลุ่มวิจัยพิพิธภัณฑ์ มีดังนี้ คือ
งานวิจัย
ในปี พ.ศ.2552 กลุ่มวิจัยพิพิธภัณฑ์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ดําเนินงาน
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง มีระยะเวลาดําเนินงานรวม 15 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551- มีนาคม 2553
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับมัธยมศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยหนุนเสริมทักษะความรู้
เกี่ ย วกั บ กระบวนการวิ จั ย ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นมั ธ ยมในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ในภาคกลางจั ง หวั ด ละ 20 ทุ น รวม 7 จั ง หวั ด คื อ จ.นครปฐม
จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี
ในโครงการเด็กๆ จะได้ใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรุ่นใหม่ การ
ที่เด็กๆ จะมีโอกาสทํางานเป็นทีม ทํางานกับครู และชุมชน และในช่วงท้ายโครงการเด็กๆ ยังจะมีโอกาสร่วมผลิตสื่อนําองค์ความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะในหลายลักษณะ เช่น สื่อสารคดีโทรทัศน์ สื่อนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์หรือเว็บไซต์อีกด้วย กลุ่มวิจัยฯ
คาดหวังว่าด้วยกระบวนการสร้างความรู้ในลักษณะนี้ นอกจากทักษะการวิจัยและความสามารถเชิงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กแล้ว น่าจะนําไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของครู และที่สําคัญโครงการน่าจะมีส่วนช่วยนําไปสู่
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม เด็กจะตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิใจในวีรกรรมต่างๆ ของบรรพบุรุษที่ต่อสู้มา
เพื่อท้องถิ่น เด็กจะรักท้องถิ่นมากขึ้น และอยากกลับมาพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอีกด้วย
เนื่องจากเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่ จึงได้ระดมสรรพกําลังของทีมวิจัยกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มวิจัยพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิจัยสังคมและ
วัฒนธรรม และกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา รวมทั้งทีมอาสาพัฒนาจากนักศึกษามาร่วมสร้างสรรค์งานให้สําเร็จตามความคาดหวัง
ของโครงการต่อไป
งานวิจัยเรื่อง “คนกรุงเทพฯ กับมุมมองต่องานพิพิธภัณฑ์” เป็นงานวิจัยขนาดเล็ก ที่จะศึกษาว่าในช่วงที่มีความเคลื่อนไหวใน
วงการพิพิธภัณฑ์เช่นปัจจุบันนี้ จะมีผลทางความคิดของคนกรุงเทพฯ ต่องานพิพิธภัณฑ์บ้างหรือไม่ (อย่างไร) ความหมายเชิงลบของ
คําว่า “พิพิธภัณฑ์” ยังคงมีอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร และสื่อต่างๆ มีผลอย่างไรต่อความคิดของคนกรุงเทพฯ ต่องานพิพิธภัณฑ์
งานผลิตเอกสารวิชาการ
กลุ่มวิจัยฯ มีโครงการผลิตตําราทางวิชาการพิพิธภัณฑ์ 2 เล่ม คือ
1. พิพิธภัณฑ์จากทฤษฏีสู่บทปฏิบัติการ: คู่มือการจัดการพิพิธภัณฑ์
2. การสื่อความหมาย: ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์
งานบริการวิชาการ
กลุ่มวิจัยฯ มีโ ครงการ “พิ พิธภัณ ฑ์สัญ จร” จัดทัศ นศึกษาเพื่อเสริม สร้า งความรู้และพลัง ในการทํา งานสําหรับ คณาจารย์
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โครงการนี้ดําเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาเป็นหลัก เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
กลุ่มวิจัยฯ ได้เดินทางไปศึกษาพิพิธภัณฑ์ที่ฮ่องเก๊า (ฮ่องกง+มาเก๊า) เป็นเวลา 10 วัน ผู้ร่วมโครงการได้เปิดหูเปิดตาได้โลกทัศน์ใหม่ๆ
ในการทํางาน นอกจากได้ชมพิพิธภัณฑ์/หอศิลป์/ศูนย์วัฒนธรรมจนทะลุปรุโปร่งแล้ว ยังได้ไปศึกษาการฟื้นฟูหมู่บ้านวัฒนธรรมเกาะ
ไทเป “กินอร่อย เที่ยวสนุก นั่งลุกสบาย” เป็นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมโครงการ จนมีเสียงเรียกร้องให้จัดต่อเนื่องไป หากสนใจโปรดติดตาม
ต่อไปในปีหน้าฟ้าใหม่ 2009 นี้
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นิภาวรรณ เจริญลักษณ์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2551 คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษา” ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยมีบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน เดินทางโดยรถโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ชั้น จุดหมายแรก คือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) ซึ่งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมื อ ง ริ ม แม่ น้ํ า บางปะกง ชาวสถาบั น ฯ ได้ น มั ส การ “หลวงพ่ อ โสธร”
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อความเป็นสิริมงคล “หลวงพ่อวัดโสธร”
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง
ตามประวัติ เล่าว่า ได้เกิดปาฏิหาริย์ลอยน้ํามา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้
แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสําริดปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ศอกเศษ รูปทรงสวยงามมาก
แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักขโมยไป จึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบัน ผู้ศรัทธามักเดินทางมา
นมัสการปิดทองหลวงพ่อโสธรกันเป็นจํานวนมาก
จุดหมายต่อไปคือ วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอร์รี่ ซึ่งเป็นไร่องุ่นที่ปลูกบนเนินเขา บรรยากาศภายในไร่สวยงาม และมีอากาศบริสทุ ธิ์
มีจุดชมวิวที่มองไปเห็นภูเขาล้อมรอบสวยงามมาก ที่สําคัญคือ วิลเลจฟาร์มฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากองุ่นจําหน่ายด้วย ชาวสถาบันฯ จํานวน
ไม่น้อย พากันชิมน้ําองุ่นรสชาติอร่อยที่จัดไว้ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม ทําให้ต้องซื้อเป็นของฝากติดมือกลับไปสถาบันฯ กันหลายคน
ออกจากไร่องุ่นแล้ว คณะของเราก็ได้เดินทางต่อไปยังสวนสวยคุณต่อ ณ ที่แห่งนี้ได้ให้บริการตรวจสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก
และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย การมาเยือนสวนสวยคุณต่อนั้น นอกจากจะได้ไหว้พระและชมธรรมชาติแล้ว เรายังได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารตามเดือนเกิดและตามหมู่เลือดจากคุณต่อ เจ้าของสวนที่มีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัยด้วยตนเอง ผู้เขียนจึงขอสรุปสาระสําคัญมาฝากทุกท่าน ดังนี้
ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม-มีนาคม (ธาตุไฟ) เป็นคนใจร้อน เคี้ยวอาหารเร็ว ผิวแห้ง
มีน้ําตาน้อย ผมไม่สวย กระบวนการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ ท้องอืด ปวดท้อง ท้องผูก มักเป็น
โรคลําไส้อักเสบ ริดสีดวง และโรคทางผิวหนัง ควรรับประทานอาหารที่มีรสขม เช่น มะระ
ขี้เหล็ก ใบยอ สะเดา ดอกแค
ผู้ที่เกิดเดือนเมษายน-มิถุนายน (ธาตุลม) เป็นคนขยัน ไม่อยู่เฉย มีแก๊สใน
ช่องท้องมาก ผายลมง่าย เรอบ่อย มักเป็นโรคกระเพาะอาหาร ลําไส้ หากรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจะมีอาการแสบท้องง่าย ควร
รับประทานจําพวกเครื่องต้มยํา เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ขิง ขมิ้น กระชาย ใบกระเพา โหระพา สะระแหน่
ผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน (ธาตุน้ํา) มีระบบกักตุนน้ําที่ดี ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีน้ํามีนวล ผมสวย มีน้ําตาเยอะ
ระบบหายใจมักมีปัญหา เป็นโรคทางเดินหายใจ ไอ จาม โรคภูมิแพ้ ระบบการย่อยอาหารไม่ดี ท้องอืดง่าย ควรรับประทานอาหารที่มี
วิตามินซี เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว มะขามป้อม ผักใบเขียว อาหารที่มีรสขม (ตับจะสร้างน้ําดีช่วยย่อยอาหาร)
ผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม (ธาตุดิน) เป็นคนมีความจําดี เก็บทุกเรื่องเอาไปคิด เครียดง่าย มักเป็นโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง ชอบเดินมากจึงทําให้ปวดข้อเข่า ผักและผลไม้ที่ควรรับประทาน คือ ฟักทอง ฟักแฟง แตงกวา แตงโม แตงไทย เผือก มัน หัวไชเท้า
แครอท ถั่วลิสง มันแกว แห้ว
อาหารที่ควรรับประทานตามหมู่เลือด
ผู้ที่มีเลือดหมู่เอ เป็นผู้ฉลาดที่สุด มีความจําดีเยี่ยม ผู้ท่ีมีเลือดหมู่เอมักเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ อาหารที่ไม่ควรรับประทาน คือ
เนื้อวัว นมวัว เนย ขนมปัง ขนมเค้ก ส้มเขียวหวาน กะหล่ําปลี มะละกอสุก ถั่วแดง
ผู้ที่มีเลือดหมู่บี มีไหวพริบ ปฏิภาณดี แต่ไม่เสมอต้นเสมอปลาย อ่อนไหว โกรธง่าย หายเร็ว ขี้สงสาร ชอบงานอาสาสมัคร ทํางาน
ส่วนรวมดี ค้าขายไม่สําเร็จ ผู้ที่มีเลือดหมู่บีมักเป็นโรคข้อต่อ เกาต์ ยูริกสูง อาหารที่ไม่ควรรับประทาน คือ ผักคะน้า แตงกวา หน่อไม้
กระถิน ชะอม สะเดา สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ผักทอดยอด ผักโขม
ผู้ที่มีเลือดหมู่โอ มีพรสวรรค์ มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีความอดทนสูง ไม่ชอบประชุม ผู้ที่มีเลือดหมู่โอมักเป็นโรคระบบ
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ไขมัน หลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ระบบหลอดเลือดพิการ ผนังหลอดเลือดบาง ผิวแพ้ง่าย มีผื่นขึ้นตามร่างกาย โรคเส้นเลือดอุดตันใน
สมอง อาหารที่ไม่ควรรับประทาน คือ หอยนางรม ปลาหมึก เครื่องในสัตว์
การสนทนาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคน จึงทําให้คณะของเราที่ได้รับฟังข้อมูลจากคุณต่อในครั้งนี้ต่างสนใจฟัง และซักถาม
อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์จากสิ่งที่ชาวสถาบันฯ ได้รับฟังมา ข้อมูลจะมีความถูกต้อง
แม่นยําเพียงไร โปรดใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคล
ในที่สุด เราก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง คือ บ้านทะเลหมอก ซึ่งโอบล้อมด้วยหุบเขาและสายหมอก อากาศที่นี่บริสุทธิ์สดชื่น
มาก สมกับเป็นแหล่งโอโซนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย การมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้
ผ่อนคลายจากการทํางาน แต่ละคนจึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามแต่จะสนใจ ทั้งการสนทนา อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ เดินเล่นชมวิว
ถ่ายรูป แต่กิจกรรมสําคัญที่ดูเหมือนจะขาดเสียไม่ได้คือ การขยายเส้นเสียงด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ
เวลาสามวันที่ชาวสถาบันฯ ได้ใช้ร่วมกัน เป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้พักผ่อน
อย่างเต็มที่ เติมพลังเพื่อความพร้อมในการทํางานต่อไป และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสถาบันฯ แล้ว เรายังได้รับ
ความรู้ด้านสุขภาพสําหรับนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วย

แนะนําผลงานวิชาการ
วารสาร “ภาษาและวัฒนธรรม”
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสาร “ภาษาและวัฒนธรรม” ปีที่ 26 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2550) เป็นการ
รวมฉบับที่ 1 และ 2 ของปีที่ 26 ไว้ด้วยกัน จึงนับเป็นฉบับพิเศษที่ยังคงครบครันด้วย
สาระจากบทความวิ ช าการ บทความพิ เ ศษ และคอลั ม น์ ป ระจํ า อั น หลากหลาย ที่
ครอบคลุมทั้งด้านภาษาศาสตร์ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาชุมชน บทบาท
ผู้สูงอายุ การจัดการความรู้ การเรียนรู้ การสื่อสาร วรรณกรรมกับสังคม การแปล ดนตรี
ฯลฯ สําหรับคอลัมน์ตกผลึกความคิดได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ระพี สาคริก
นํ า เสนอบทความเรื่ อ ง “การพึ่ ง ตนเอง พื้ น ฐานการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คล”
นอกจากนี้วารสารฯ ยังได้รบั เกียรติจากคุณขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ที่กรุณามอบบทความเรื่อง
“มุมมองใหม่ในปัญหาสถานะบุคคลของชนกลุ่มน้อย” ให้เผยแพร่เป็นกรณีพิเศษ
สนใจสั่งซื้อได้ที่ นางสาวอําไพ หนูเล็ก งานผลิต เผยแพร่ฯ โทรศัพท์ 0-2800-2304 หรือ lcunl@mahidol.acth
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เจ้าของ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์
0-2800-2308-14
โทรสาร
0-2800-2332
E-mail:
tencl@mahidol.ac.th
Web page: http://www.lc.mahidol.ac.th

ที่ปรึกษา

ผู้อํานวยการสถาบันฯ
รองผู้อาํ นวยการสถาบันฯ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ วิจัย และทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

บรรณาธิการ

นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์

กองบรรณาธิการ

งานผลิต เผยแพร่ผลงานวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ประสานงาน

นางสาวอําไพ หนูเล็ก

ศิลปกรรม

นางสาวกานดา ยากี

ภาพ

งานเทคโนโลยีการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามลดา
9/1205 หมู่ 1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2462-0303

ไม่ถึงผู้รบ
ั โปรดส่งคืน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 11/2543
ปทจ.ศาลายา

ผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท จาก “จดหมายข่าว”
ติดต่อ คุณอําไพ หนูเล็ก ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑๒

จดหมายขาวสถาบันวิจัย

