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ในยุคเทคโนโลยีครองเมือง การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อเปิดโลกทัศน์นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่คงไม่มีคนไทยคนไหนอยากให้
วัฒนธรรมไทยถูกกลืนกินจนสูญสลายหายไปในที่สุด
วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น และเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาติ ผ่านเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษา ดนตรี การแสดง ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมไม่เคยหยุดนิ่งและมีการพัฒนาอยู่เสมอ ด้วยเหตุที่สมัยนี้เป็นโลกแห่งการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว จึง
เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมโดยอัตโนมัติ
เด็กไทยสามารถรับวัฒนธรรมต่างแดนอย่างง่ายดายผ่านโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี อินเทอร์เน็ต ฯลฯ จึงกลายเป็นเรื่องชินตาที่จะได้
เห็นเด็กไทยจับมือทักทาย แต่งกายเหมือนญี่ปุ่น ร้องเพลงเกาหลี ทานอาหารอิตาเลี่ยน เพราะเขา
เหล่านั้นซึมซับรับมาปฏิบัติ อาจจะเพื่อการเข้าสังคม เพื่อความทันสมัย หรือทดลองสิ่งแปลกใหม่
ถึงกระนั้น การที่จะใคร่รู้หรือเปิดรับวัฒนธรรมใดๆ ก็ตาม ควรพิจารณาให้ดีว่าเหมาะสมกับ
ประเพณีไทยหรือไม่
หลายๆ องค์กรในประเทศไทย เล็งเห็นว่า การเผยแพร่ ให้ความรู้ และการดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ไทยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ จึงได้สร้างกิจกรรมดีๆ ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
สถาบั น วิจั ย ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิท ยาลัยมหิดล เป็นหน่ว ยงานหนึ่ง ที่คํา นึง ถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรม และได้จัดกิจกรรมโดยใช้ชื่อว่า “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2553 - วันที่ 28 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ค่ายที่เปิดโอกาสให้
เยาวชนไทยเข้ามาเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมไทยในระหว่างการปิดเรียนภาคฤดูร้อนมาเป็นปีที่ 11 แล้ว
รองศาสตราจารย์ดวงพร คํานูณวัฒน์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “เด็กๆ
ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้หลายๆ อย่าง โดยเฉพาะในเรื่องวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรปลูกฝังให้เขาเหล่านั้น ได้ตระหนักถึงคุณค่า และ
พึงระลึกว่า ความเป็นไทยนั้นจะเรียนรู้ไ ด้ดีที่สุดก็ด้วยการเรียนรู้ผ่า น
วัฒนธรรมไทย”
“หนึ่งเดือนที่ผ่านมา เด็กๆ ได้เรียนรู้ความเป็นไทยมากมาย ผ่าน
กิจกรรมทางด้านภาษา ดนตรีไทย โขน นาฏศิลป์ ศิลปะ มารยาทไทย
กิจกรรมรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ และยังมี การทัศนศึกษาเชิง
วัฒนธรรมนอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ อีกด้วย ซึ่งสามารถทํา
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ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้อย่างเพลิดเพลิน” รองศาสตราจารย์ดวงพร กล่าวเพิ่มเติม
อาจารย์ อ นั น ต์ สบฤกษ์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการค่ า ยภาษาและ
วัฒนธรรมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 11 กล่าวว่า “โครงการนี้ทําให้เยาวชนได้
ซึ ม ซั บ ได้ เ ห็ น ภา พ ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม เด็กๆ ได้แต่งตัวตามบทบาท ได้ฝึกความกล้าแสดงออก
ได้รับประสบการณ์ในการแสดงบนเวทีต่อหน้าคนนับร้อย ได้ฝึกการเข้า
สังคม ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน และได้ฝึกจริยธรรมใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งทั้งหมดทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในหลายๆ ด้าน ที่
สําคัญที่สุดคือทําให้เด็กๆ ไม่ลืมความเป็นไทย”
การร่ายรําของเด็กน้อย เปรียบดังดอกไม้พันธุ์ไทยวัยแรกแย้ม
กําลังพลิ้วไหวอย่างสวยงาม
ความพร้อมเพรียงและการผสมผสานกันระหว่างเครื่องดนตรีไทยหลากชิ้น ที่บรรเลงโดยเยาวชนไทยวัยกระเตาะ มีเบื้องหลังคือ
การฝึกซ้อมอย่างอดทน เพราะต้องจดจําตัวโน้ต จังหวะ ทํานอง และฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีนั้นๆ ให้ถูกหลัก
การแสดงโขนของเด็กตัวน้อย มีการออกลีลาท่าทางได้อย่างสง่างาม ไม่ยอมแพ้แม้ชุดที่สวมใส่จะหนักสักเพียงใด
สีหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มของศิลปินรุ่นจิ๋ว และผู้ปกครองในวันงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ค่ายภาษาเเละวัฒนธรรม
ภาคฤดู ร้ อ น เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 28 เมษายน 2553 ณ ห้ อ งประชุ ม อเนกประสงค์ ชั้ น 2 สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล คงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ยังมีผู้ที่เห็นความสําคัญและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ ไ ด้ รั บ การปลู ก ฝั ง อยู่ ใ นดิ น ที่ ดี ได้ รั บ การรดน้ํ า พรวนดิ น ได้ แ สงอาทิ ต ย์ อั น อบอุ่ น และได้ รั บ ปุ๋ ย ที่ ดี เ ยี่ ย ม จะ
เจริญเติบโต แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ก็เปรียบเทียบได้กับเด็กตัวน้อย ถ้าได้อยู่ในครอบครัวที่ดี ได้รับการสั่งสอนที่ดี ได้รับความอบอุ่น
เต็มที่ ก็จะเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเผยแพร่สิ่งที่ถูกที่ควร ให้ขยายออกไปในวงกว้างได้มากขึ้น
เด็กตัวน้อยเหล่านี้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ก็เปรียบ
ดังเมล็ดพันธุ์ช้ันดีที่พร้อมจะงอกงามตามวิถีที่สืบทอดกันมา จะเป็น
การดี ม าก หากผู้ ใ หญ่ ใ ส่ ใ จที่ จ ะปลู ก ฝั ง ให้ ลู ก หลานได้ เ รี ย นรู้ ได้ มี
ค่านิยมในทางบวกกับความเป็นไทย เพราะการปลูกฝังจิตสํานึกให้
เยาวชนไทย ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมของชาติ จะทําให้ประเทศ
ไทยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันโดดเด่น และทําให้มรดกของชาติคงอยู่ต่อไป
มีผู้กล่าวว่า เด็กก็เหมือนผ้าขาว ถ้าสภาพแวดล้อมของเด็กๆ
เต็มไปด้วยหนังสือหรือความรู้ เขาก็จะเติบโตมาเป็นนักปราชญ์ ในทาง
เดียวกัน หากสภาพแวดล้อมของเด็กๆ เต็มไปด้วยความเป็นไทยแล้ว
ไซร้ การยกมือไหว้ การเคารพผู้ใหญ่ การแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป์
ไทย ก็จะดํารงอยู่คู่คนไทยต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น
ในทางตรงข้าม หากผู้ใหญ่ปลูกฝังเด็กๆ ว่า ความเป็นไทยเป็น
สิ่งล้าสมัย ดนตรีไทย หรือจะสู้เปียโนได้ นาฏศิลป์ไทยไม่เร้าใจเท่า
ฮิพฮอพ เด็กๆ คงเติบโตมาพร้อมกับความคิดที่ดูถูกดูแคลนวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษตนเอง โดยหารู้ไม่ว่า ทุกวัฒนธรรมล้วนมีดี คนที่เรียนรู้
วัฒนธรรมอย่างฉลาด คือ คนที่เข้าใจวัฒนธรรมตนเองและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เมล็ดพันธุ์ชั้นดีเมื่อเติบโตมาแล้วต้องแยกแยะ
สิ่งนี้ได้
หากคนไทยละเลยศิลปวัฒนธรรมของตนเองแล้ว ใครที่ไหนเล่าจะสืบสานมรดกนี้ต่อไป...
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สร้างความรู้จากการฟัง
เรื่องและภาพ: โสฬส ศิริไสย์∗

สวรรคบนดินที่เมือง Bellagio
การมีโอกาสใช้ชีวิตแบบไปกินอยู่หลับนอนและร่วมประชุมช่วงเวลาสั้นๆ ที่ Rocky Feller Foundation Study and
Conference Center เมือง Bellagio ประเทศอิตาลี ถึงสองครั้งในปี 2006
กับ 2008 เป็นประสบการณ์ความรู้สึกดีๆ ที่ยากจะลืม ผมจึงอยากถือโอกาส
นี้ นําบรรยากาศที่นั่นมาเล่าสู่กันฟัง
สถานที่แห่งนี้เป็นปราสาทเก่า สร้างในศตวรรษที่ 15 ภายหลัง
ทายาทได้มอบให้เป็นสมบัติของมูลนิธิร๊อคกี้ เฟลเลอร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประชุมสัมมนาแบบ retreat สําหรับศิลปิน นักเขียน และกลุ่มนักวิชาการที่
ทํางานเพื่อสังคมและมีผลงานโดดเด่น ผมได้อานิสงส์จากความพยายามของ
Chief Bill Erasmas หัวหน้าเอสกิโมเผ่า Dene และ Prof. Harriet
Kuhnlein จากมหาวิทยาลัย McGill ประเทศคานาดา ในฐานะที่เป็น
สมาชิกเครือข่ายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Indigenous Food System for
Health Promotion ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มชนชาติพันธ์พื้นเมืองอยู่ 8
ประเทศทั่วโลก ได้แก่ แคนาดา เปรู โคลัมเบีย ไนจีเรีย อินเดีย ญี่ปุ่นไมโครนีเชีย และประเทศไทย ซึ่งมีชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นกรณีศึกษา
การเดินทางไปทั้งสองครั้ง จึงมีตัวแทนชาวกะเหรี่ยงจากชุมชน “สะเนพ่อง” ไปด้วยในฐานะหุ้นส่วนการวิจัย พวกเราได้รับการ
ต้อนรับอย่างดีจากคุณนาย Pilar ผู้อํานวยการ ที่เรียกคุณนายเพราะลุ๊คของเธอไฮโซมากๆ แม้จะดูอายุมากแต่หุ่นยังเพรียวลม สูงโปร่ง
ใส่เสื้อผ้าดูมีรสนิยม เธอแวะเวียนมาดูแลพวกเราทุกวัน ส่วนที่อยู่ประจําคือนาเดียและเจ้าหน้าที่บริการเรื่องอาหารการกินซึ่งสมบูรณ์
พูนสุขอย่างไม่มีที่ติ อาหารเช้าเสิร์ฟเวลาเจ็ดโมงเช้า อาหารกลางวันบ่ายโมง ส่วนอาหารเย็นหนึ่งทุ่ม เป็นอย่างนี้ตลอดหนึ่งสัปดาห์
อาหารเช้าก็มีขนมปัง นมเนย น้ําผลไม้ แฮม ไส้กรอกเหมือนที่กินตามโรงแรมชั้นหนึ่งทั่วไป แต่รสชาติดีมาก ส่วนอาหาร
กลางวันเริ่มต้นด้วยสลัดผัก แล้วก็ตามด้วยอาหารจานเดียวแบบเบาๆ บางวันมีข้าวคลุกปรุงกับเนย รสชาติแปลกๆ ส่วนตอนเย็นจะมี
อาหารที่ทําจากไก่ เนื้อ ปลาแล้วก็มีไวน์
ผมว่าถ้าหากไม่ติดรสจัดแบบไทยๆ อาหารที่นํามาบริการอร่อยมาก เชฟปรุง
กันอย่างสุดฝีมือ เสิร์ฟกันเป็นรายบุคคล ใครแพ้อาหารอะไร กินอะไรไม่ได้ขอให้แจ้ง
ล่วงหน้า เขาจัดการให้หมด นั่งตรงไหนก็เสิร์ฟได้ถูก ในขณะที่พวกเราลงมานั่งทาน
ข้าว พนักงานส่วนหนึ่งก็แอบขึ้นไปเปิดผ้าคลุมเตียงนอน เจอกับบริการแบบโรงแรม
ชั้นหนึ่งอย่างนี้ คนกินข้าววัดนอนศาลาอย่างผมจะไม่เคลิ้มก็ให้มันรู้ไป
ผมตื่นนอนเช้า ตรู่ทุก วันและถือโอกาสเดินขึ้นไปสํา รวจบนยอดเนินพร้อม
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เส้นทางภายในลัดเลาะไปตามความลาดชัน บนยอดเขา
จะเป็นป่า แต่มีถนนตัดคดเคี้ยวไปถึงยอด มีพรรณไม้ดอกไม้เมืองหนาวเรียงรายอยู่
ตามรายทาง ไต่ทางชันสูงขึ้นไปแล้วมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบโคโม (Como) เห็นเรือข้ามฟากรับส่งผู้โดยสารตามเมืองท่า
เห็นบ้านเรือนผู้คนอยู่ไกลลิบ ส่วนอากาศยามเช้าอยู่ในขั้นหนาวต้องสวมเสื้อสองชั้นพร้อมหมวกไหมพรมคลุมศีรษะ
มีอยู่วันหนึ่งคุณนายพีลาร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นที่ปราสาทหลังใหญ่ และเชิญ
แขกคนอื่นๆของศูนย์มาร่วมด้วย งานเริ่มตั้งแต่ห้าโมง เจ้าภาพตั้งโต๊ะเครื่องดื่ม มีทั้งเบียร์
เหล้า ไวน์ คอทองแดงสามารถสั่งก๊งได้เต็มที่ แขกที่ได้รับเชิญมาส่วนใหญ่เป็นโปรเฟสเซอร์
จากมหาวิทยาลัยในอเมริกาซึ่งได้รับทุนให้มานั่งเขียนงาน มีอยู่รายหนึ่งเป็นคุณหมอใจบุญ
มาจากอเมริ ก าใต้ เขาใช้ ทุ น ส่ ว นตั ว ตระเวนไปให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลและสอนเรื่ อ ง
สาธารณสุขมูลฐานแก่ชนพื้นเมืองในป่าอะเมซอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณหมอคนนี้มาปีที่
แล้วก็เจอกัน เป็นคนน่ารัก จิตใจดีมาก มีหนังสือภาพถ่ายสวยๆมาแจกด้วย
อาหารที่เสิร์ฟในห้องเลี้ยงรับรองวันนั้นเป็นเป็ดอบ รสชาติอร่อยด้วยเครื่องปรุง
สไตล์อิตาเลียน พอทานเสร็จก็เป็นเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยน ทุกคนแนะนําตัวว่าเป็นใครมา
จากไหน เสร็จแล้วก็ไปกระดกไวน์คุยกันต่อที่ระเบียงข้างนอก บรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองเบลลาจิโอสวยงามราวกับสวรรค์บนดิน
ออกลงด้านล่างเห็นทะเลสาบและแสงไฟระยิบระยับ บรรยากาศเงียบสงบแต่อากาศค่อนข้างเย็น เพื่อนๆบางคนถือโอกาสกรึ๊บ
คอนยัคเพียวๆ ไปหลายเป๊กแก้หนาว พอเลิกงานมีพรรคพวกชวนไปเดินช็อปปิ้งต่อในเมือง
ผมไม่ชอบความพลุกพล่าน จึงขอเลือกใช้เวลาทุกนาทีที่ผ่านไปดื่มด่ํากับบรรยากาศอันเงียบสงบของที่นี่ให้เต็มอิ่มทั้งกลางวัน
กลางคืน เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสกลับมาอีกหรือไม่

∗
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ภาพเปนขาว

∗

7 เมษายน 2553
สถาบันฯ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

28 เมษายน 2553
สถาบันฯ จัดงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย เยาวชนค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 11
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

11 พฤษภาคม 2553
สถาบันฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปี 2553
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
26 พฤษภาคม 2553
สถาบันฯ จัดการเสวนาในโครงการหลักธรรมกับการใช้ชีวิต
เชิงบวก เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระวิทยากร
พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดญาณเวศกวัน) และอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

∗
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16 มิถุนายน 2553
สถาบันฯจัดเสวนาหัวข้อ “แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy), เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการ
พัฒนาต่อยอดงานของสถาบันฯ”
ณ ห้องประชุมบริหาร
23 มิถุนายน 2553
สถาบันฯ จัดการอบรมหัวข้อ “การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel” โดย
คุณวรัษยา สุนทรศารทูล และทีมจาก
คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องปฏิบัติการภาษา
23 – 25 มิถุนายน 2553
สถาบันฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ปี่ในสายครูเทียบ คงลายทอง” ครั้งที่ 2 โดย
อาจารย์บุญช่วย โสวัตร อาจารย์ปี๊บ คงลายทอง
อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ อาจารย์อัมรินทร์
แรงเพ็ชร และอาจารย์สําเนา เปี่ยมดนตรี
ณ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ชั้น 1
25 มิถุนายน 2553
สถาบันฯ จัดงาน
รําลึกถึงสุนทรภู่ ครูกวี
ณ ลานนิทรรศการดนตรีไทย ชั้น 1

30 มิถุนายน 2553 สถาบันฯ จัดการเสวนาพร้อมฝึก
ปฏิบัติเรื่อง “โอริงามิ มหัศจรรย์แห่งการพับกระดาษ”
โดย คุณจุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ
ชั้น 1

30 มิถุนายน 2553
บุคลากรสถาบันฯ ไปร่วมงาน Mahidol University
International Day 2010 ณ บริเวณชั้น 5
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ชีวิตเรียบงายของชาวเซี่ยงไฮ
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร

*

การตากเสื้อผ้าหน้าเรือนของชาวเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองใหญ่ของจีน มีพื้นที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ แต่มีประชากรอาศัยอยู่มาก จึงมีการสร้างอาคาร
และตึกสูงๆ เป็นจํานวนมาก เพื่อรองรับประชากรที่อยู่กันอย่างหนาแน่น จัดเป็นเมืองที่มีจํานวนตึกสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
จีน
ประชากรที่อยู่อย่างหนาแน่นเหล่านี้ อยู่กระจัดกระจายเป็นชุมชน บางชุมชนก่อตั้งมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน มีคนอาศัย
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้คนตามชุมชนอาศัยอยู่ตามตรอกซอกซอยทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้ ผู้คนเหล่านี้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เมื่อ
ซักเสื้อผ้าแล้วก็ตากเสื้อผ้าไว้หน้าเรือนของตน

การตากผ้าหน้าเรือนในตรอกซอกซอยของชาวเซี่ยงไฮ้

*
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การตากเสื้อผ้าหน้าเรือนตามตรอกของชาวเซี่ยงไฮ้จึงเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไป ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของ
ชาวเซี่ยงไฮ้ในอดีต
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป แม้เรือนพักอาศัยบางแห่งถูกดัดแปลงปรับปรุงให้เป็นร้านค้าด้วยการทําเรือนชั้นล่างเป็นร้านค้า ใช้ชั้น
บนเป็นที่พักอาศัย แต่ชาวบ้านก็ยังตากผ้าหน้าเรือนตามความเคยชิน

การตากผ้าหน้าร้านค้าซึ่งปรับปรุงมาจากเรือนพัก

เสื้อผ้าตากหน้าเรือนตามตึกสูงในชุมชนที่มีคนอยู่หนาแน่น

เมื่อคนเพิ่มจํานวนมากขึ้น พื้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้มีจํากัด จึงมีการสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวยืนให้เป็นตึกสูงๆ เพื่อให้มีที่ห้องพัก
พอเพียงสําหรับผู้อยู่อาศัย แม้จะมีตึกสูง ชาวบ้านก็ยังตากผ้าหน้าเรือนตามความเคยชิน เพียงแต่การตากผ้าหน้าเรือนขยับไปตากอยู่ที่
สูงตามความสูงของตึก
การพัฒนาด้านวัตถุของเมืองเซี่ยงไฮ้ (เช่น การสร้างตึกอาคารสูงๆ) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านวิถีชีวิตของชาวเซี่ยงไฮ้ หรืออีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชาวบ้านตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน เหตุเหล่านี้ล้วนแต่ทําให้การตากผ้าหน้าเรือนของชาวเซี่ยงไฮ้คง
อยู่ต่อมา
การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ (เช่น การมีตึกอาคารสูงๆ) และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย (เช่นการตากผ้าหน้าเรือน) ที่เมืองเซี่ยงไฮ้จึงเป็น
ลักษณะเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ไม่พบในเมืองอื่นๆของจีน

ตากผ้าหน้าเรือนบนตึกสูง ราวตากผ้ายื่นออกมาบริเวณหน้าต่างเรือน
ในอนาคต หากการก่อสร้างอาคารสูงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเซี่ยงไฮ้ (เช่น
การตากผ้าหน้าเรือน) ด้วยการออกแบบอาคารให้มีพื้นที่สําหรับตากเสื้อผ้า โดยเฉพาะในตึกสูงๆ ภาพการ
ตากผ้าหน้าเรือนของชาวเซี่ยงไฮ้ก็คงจะหมดไป แต่ก็อีกนานกว่าที่วันนั้นจะมาถึง ดังนั้นการตากผ้าหน้า
เรือนของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเซี่ยงไฮ้จึงมีอยู่ให้เห็นอีกนาน

อาคารสูง ไม่ได้ออกแบบให้มีที่ตากผ้า ผู้อาศัยจึงต่อราวผ้ายื่นออกมา
8
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สุขทุกที...
...ที่ไดเจอ

พลังเครือขาย...สานใจ...ถักทอสายใย “สื่อพื้นบาน...สานสุข”

∗

สุนิดา ศิวปฐมชัย

การที่เรามีความสุขทุกทีที่เราได้พบเจอใครสักคน ต้นเหตุแห่งความสุขที่สําคัญ
นั้น คงเป็นเพราะเรามี “หัวใจ” ที่ตรงกัน ปรากฏการณ์แห่งความสุขนี้เกิดขึ้นทุกทีที่
“ชาวสื่อพื้นบ้าน” ได้มารวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะต่างเพศ ต่างวัย หรือ
มาจากภูมิภาคไหน ไม่ว่าห่างหายกันไปนานเพียงไร ก็จะต่อกันติดเสมอเมื่อได้พบเจอ
กันตามประสา “คนรู้ใจ”
แม้ ว่ า โครงการสื่ อ พื้ น บ้ า นเพื่ อ สุ ข ภาวะเยาวชนปี ที่ 1 ได้ จ บลงไปในเดื อ น
ตุลาคม 2552 แต่สายใยของชาวสื่อพื้นบ้านไม่ได้หมดลงไปตามโครงการแต่อย่างใด
ตรงกันข้าม ชาวสื่อพื้นบ้านต่างยังคงถักทอสายใยถึงกัน ทั้งในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ก่อเกิด
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์โภชน์ผลต่อเยาวชนมากมาย ในระดับภูมิภาค สายสัมพันธ์ยังคงถูกถักทอมิได้ขาดหาย โครงการต่างๆ ยังส่ง
ข่าวคราวถึงกันและกัน แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น และแรงใจ ก่อเกิดเป็น “พลังเครือข่าย” ที่สานใจ ถักทอ
สายใย “สื่อพื้นบ้าน” ให้ยังคงเหนียวแน่นพร้อมจะร่วมกันก้าวเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายเดียวกัน
“เวทีปั้นพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนสื่อพื้นบ้าน”
เมื่อสบโอกาส เพื่อนร่วมทางสื่อพื้นบ้านในปีที่ 1 จึงได้มาพบหน้าค่าตากันอีกครั้งใน
“เวทีปั้นพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนสื่อพื้นบ้าน” ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2553 บรรยากาศแห่ง
ความสุ ข ได้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ครั้ ง จากการมารวมตั ว กั น ของผู้ ทํ า งานสื่ อ พื้ น บ้ า นกว่ า 60 ชี วิ ต ณ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการทบทวนการทํางานในปีที่ผ่านมาแล้ว เป้าหมายสําคัญคือ
การถอดบทเรียน ความรู้ และประสบการณ์ จากคนทํา งานสื่อพื้น บ้านตัวจริง เสีย งจริง 28
โครงการ เริ่มต้นจากกิจกรรม “สะท้อนงาน” ที่ชาวสื่อพื้นบ้านร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งสําคัญในการทํางานสื่อพื้นบ้านคืออะไร ต่อด้วย
กิจกรรม “สะท้อนคน” ซึ่งเป็นการระดมสมองว่าคุณลักษณะของคนทํางานสื่อพื้นบ้านควรเป็นอย่างไร ผลการระดมสมองจากสอง
กิจกรรมต้องไม่ธรรมดา แต่จะออกมาในรูปแบบของการแสดงที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ตามประสาศิลปิน หลังจากที่ได้ร่วมกัน
สะท้อนความคิดและประสบการณ์ทั้งเรื่องคนและเรื่องงาน ขั้นต่อไปคือการร่วมกัน “สร้าง” ในกิจกรรม “สร้างทีมงานเข้มแข็ง: ใคร
คือคนที่ใช่” โดยการคิดถึงผู้มีศักยภาพเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อพื้นบ้านในภูมิภาคต่างๆ และปิดท้ายด้วยกิจกรรม
“สร้างอนาคต: สื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์ สานสุข” ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายระดับภูมิภาคต่อไป
เวลาเพี ย งไม่ ถึ ง สองวั น ดู เ หมื อ นจะสั้ น
แต่ เ ป็ น เวลาที่ แ สนจะคุ้ ม ค่ า จากที่ ช าวสื่ อ
พื้นบ้านเดินทางกันมาด้วยใจเต็มร้อย เมื่อได้มา
พบหน้ า ค่ า ตา แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ความคิด และพลังใจกัน ต่างคนต่างกลับไปด้วย
กําลังใจมหาศาล ทําให้ใจที่มีเต็มร้อยอยู่แล้วยิ่ง
เพิ่มพูนจนเกินร้อย
เพื่อนเก่ายังไม่ไปไหน...เรามีเพื่อนใหม่มาร่วมทาง
อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องกัน เป็นการรวมตัวของเพื่อนร่วมทางสื่อพื้นบ้านน้องใหม่ในปีที่ 2 ในงาน “ปฐมนิเทศ
โครงการสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์ สานสุข” ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ผู้ทํางานสื่อพื้นบ้าน 53 คน จาก 28 โครงการ มา
พบปะพูดคุย ทําความรู้จักกัน และพบคณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อพื้นบ้านฯ เพื่อทําความเข้าใจในการดําเนินโครงการ และพัฒนา
โครงการร่วมกัน แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่เคยพบเจอกันมาก่อน แต่ด้วยความเป็นคน “คอเดียวกัน” ทําให้บรรยากาศของสองวันนี้มีสีสันไม่
ต่างจากกิจกรรมของโครงการรุ่นพี่เลยทีเดียว ชาวสื่อพื้นบ้านปี 2 กลับไปพร้อมรอยยิ้ม และกําลังใจที่จะทําโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม และต่างทิ้งท้ายด้วยเสียงเดียวกันว่า “เราจะกลับมาพบกันอีก”
เมื่อมี Net ที่ Work!
ผลจากความสุขทุกครั้งที่ได้พบกัน กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค ที่พร้อมจะร่วมมือร่วม
ใจ หนุนเสริมซึ่งกันและกัน เป็นพลังในการขับเคลื่อนงานสื่อพื้นบ้านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เครือข่ายภาคกลางเป็นกลุ่มแรกที่นัดพูดคุยกัน
∗

อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในวันที่ 2-3 เมษายนที่ผ่านมา ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี อ.จําลอง บัวสุวรรณ์ เป็นผู้ประสานงานที่แข็งขัน และมีเยาวชน
“กลุ่มลูกหว้า” เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและบริการทุกระดับอย่างประทับใจ
จากการมาพบกัน ครั้ง นี้ นอกจากที่ช าวสื่อพื้น บ้า นภาคกลางจะได้ใช้โ อกาสมาชื่น ชม
ศิลปวัฒนธรรมอันล้ําค่าของเมืองเพชรฯ และเที่ยวชมงานพระนครคีรีที่เต็มไปด้วยสีสันและความ
ประทั บ ใจแล้ ว สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ เ ป็ น เป้ า หมายของการมาพบกั น ในครั้ ง นี้ คื อ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และความคิดที่จะนําพาให้เครือข่าย
สื่อพื้นบ้านภาคกลางสร้างความเข้มแข็งให้กับงาน
สื่อพื้นบ้านในระดับภูมิภาค ทั้งในด้านของการรวบรวมข้อมูลเครือข่าย การหาช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจ กรรมระดับภูมิภาคร่วมกัน เป็นต้น
เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ทุกคนได้รับเป็นของฝากจากการเดินทางมาเยือนเมืองเพชรฯ ในครั้ง
นี้คือ “เพื่อน” และ “พลังใจ” ที่จะกลับไปทํางานในพื้นที่ต่อ เพราะรู้ว่ายังมีเพื่อนร่วม
ทาง พร้อมจะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยความคิดที่ตรงกันคือ การเห็นความสําคัญ
ที่ต้องช่วยกันพลิกฟื้นสื่อพื้นบ้านให้คงอยู่ในสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนไทยมีความสุขทุก
ชุมชน ดังที่น้อย (อภิเชษฐ์ เทพคีรี) หนึ่งในผู้ดําเนินโครงการสื่อพื้นบ้านภาคกลาง ได้พูดทิ้งท้ายไว้ในการประชุมเครือข่ายครั้งนี้ว่า
“เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องมาบ่มเพาะเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับถิ่นฐานของเราเอง”

แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) และ
เศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนาตอยอดงานของสถาบันฯ
โดย คุณภารวี วงศ์จิรชัย วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553

วาสนา ส้วยเกร็ด∗
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy - CE)” เป็นคําที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ ในปัจจุบันจนผู้คน
อาจจะสงสัยว่าคืออะไร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เรียนเชิญคุณภารวี
วงศ์จิรชัย อดีตผู้บริหารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center-TCDC) มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ประชาคมมหิดล เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการนําแนวคิดนี้มาพัฒนา
ต่อยอดงานของสถาบันฯ และหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อภาคการผลิต ภาค
บริการ ภาคการขาย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นแนวคิดในการทํางานแบบใหม่ที่มีความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล
เป็นปัจจัยหลัก เป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีกระบวนการบูรณาการวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อันก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) นั่นเอง
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมฟัง วิทยากรยังได้เสนอแนะในกรณีของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ว่า
ควรผสานแนวคิดนี้กับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (SWOT) คือ
1) ควรกําหนดก่อนว่าสถาบันฯ ต้องการจะทําอะไร
2) วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในช่วงเวลาขณะนั้น
3) กําหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานให้ถูกต้อง
4) ประเมิ น ความสามารถของตนเองให้ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
สถาบันฯ อาจต้องมีการทําการวิจัยและพัฒนา (Research and Development - R & D) และทํางานร่วมกับอีกหลายๆ
หน่วยงาน โดยอาจแบ่งทีมทํางานเป็น 3 ทีม คือ ทีมคิด ทีมขาย และทีมการตลาด และอาจหยิบยกองค์ความรู้ดั้งเดิมขึ้นมาจากเชิง
อนุรักษ์มาวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยการสร้างทฤษฎีรองรับให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและความซื่อสัตย์
หากเราสามารถนําทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน ก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระยาวได้ เศรษฐกิจและสังคมแห่งความสร้างสรรค์ก็ย่อมจะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจเพราะการ “คิดคนเดียว เก่ง
คนเดียว ทําคนเดียว” อาจไม่ใช่แนวทางที่สร้างสรรค์เท่าไรนัก เราทุกคนต่างหากที่ควรต้องช่วยกันร่วมมือกันในทุกระดับของสังคม
เพื่อการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป
∗

นักวิเทศสัมพันธ์ ประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
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จดหมายขาวสถาบันวิจัย

“โอริงามิ มหัศจรรยแหงการพับกระดาษ”
โดย คุณจุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ประภาศรี ดําสอาด

∗

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอริงามิ มหัศจรรย์แห่งการพับ กระดาษ” เมื่อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2553 โดยคุณจุฑารัตน์
เหลืองสง่างาม จากสํานักพิมพ์สารคดี ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการพับกระดาษ หรือ “โอริงามิ” ได้บอกเล่าถึงที่มาว่า โอริงามิคือ
ศิลปะการพับกระดาษ ซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
โอริงามิสมัยใหม่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 50 - 60 ปีที่ผ่านมานี้เอง
โดยปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่อ อากิระ โยชิซาว่า (Akira Yoshizawa) ผู้ที่
ได้รับการขนานนามจากนักพับกระดาษทั่วโลกให้เป็น “บิดาแห่งโอริงา
มิสมัยใหม่” อากิระรักและสนใจในงานพับกระดาษอย่างเป็นชีวิตจิตใจ
จนถึงกับยอมลาออกจากงาน และต้องอยู่อย่างยากจน ค้าขาย เพียง
เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อประทังชีวิต แลกแก่การมีเวลาได้พับกระดาษอย่าง
เต็มตัว และหลังจากที่ถูกปลดประจําการจากการเป็นทหารเมื่อคราว
สงครามมหาเอเชียบูรพาแล้ว เขาก็ยังคงทํางานพับกระดาษที่เขารัก
ต่อไป พร้อมกับการหาเลี้ยงชีพด้วยการขายปลาต้มเค็มตามบ้านดังเดิม
ครั้งหนึ่งอากิระได้จัดแสดงนิทรรศการโอริงามิเล็กๆ ขึ้น จนบรรณาธิการสํานักพิมพ์แห่งหนึ่งได้เห็นผลงาน จึงได้ตามหาตัวเขา
จนพบ และจ้างให้พับโมเดลรูป 12 นักษัตร ซึ่งในเวลาต่อมาโมเดลดังกล่าวก็
ได้แพร่หลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นับจากนั้นเป็นต้นมา “โอริงามิ” สมัยใหม่
ก็เริ่มต้นขึ้น เพราะอากิ ระพับกระดาษในรูปแบบสมัยใหม่ที่พบเห็นได้ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช่รูปแบบที่ใช้ในงานพิธีกรรมดังที่ผ่านมาในอดีต
อากิระถูกติดต่อให้ไปจัดนิทรรศการโอริงามิที่ตะวันตก นี่จึงเป็นการ
แจ้งเกิดของยอดนักพับกระดาษในเวทีโลก และยังเป็นแรงบันดาลใจให้นัก
พับกระดาษจากทั่วโลกไปตั้งสมาคมพับกระดาษในประเทศของตนเอง ทั้ง
ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษด้วย
คุณูปการอีกอย่างหนึ่งของอากิระต่อแวดวงการพับกระดาษ คือ เขา
เป็นคนคิดค้นแบบพับสัญลักษณ์ แม้จะอ่านภาษาของแต่ละประเทศไม่ออก
แต่หากผู้พับสามารถอ่านแบบพับหรืออ่านสัญลักษณ์ออกก็สามารถจะพับ
กระดาษนั้นได้ สัญลักษณ์นี้ก็ถูกใช้เรียกว่า “ระบบสัญลักษณ์โยชิซาว่า-แรนด์เล็ตต์ (Yoshizawa-Randlett System of Notation)”
หลั ง จากการบรรยายให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โอริ ง ามิ แ ล้ ว ผู้ เ ข้ า อบรมได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ พั บ กระดาษเป็ น รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ผี เ สื้ อ
สตรอว์เบอร์รี่ หอยทาก ค้างคาว พลุ และดาว เป็นต้น ซึ่งต่างก็ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และยังได้ฝึกความอดทน ความตั้งใจ
ความมีสมาธิอีกด้วย

∗

หัวหน้างานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
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เปดซองทักทาย
สวัสดีครับพี่นองผอง RILCA
จดหมายขาวมาเลาแจงแถลงพลัน
ถึงฉบับลําดับสองของปนี้
วันสงกรานตงานใหญปใหมไทย
ดังเชนเคย“ภาพเปนขาว” เลาดวยภาพ
เริ่มดวยบท“เมล็ดพันธุ” นาชื่นชม
ตอดวยเรื่อง“เรียบงายชาวเซี่ยงไฮ”
ตามติดดวย“เศรษฐกิจสรางสรรค” สมจินต
ขอทุกทานอานแลวเพริศแพรวสุข
แมนเมตตาจะชวยเพียรเขียนบทความ

เจ้าของ

เจอะอีกคราก็พาใจใหสุขสันต
ขอทุกทานโปรดติดตามความเปน ไป
ขอนองพี่สุขสันตวนั สดใส
ขออวยชัยใหทุกทานสราญรมย
แลวซึมซาบสาระหลากผสานผสม
แลวไปชมเรื่องสุขสันต“สวรรคบนดิน”
แลวสุขใจ“สื่อพื้นบาน” อยาผันผิน
แลวยลศิลปยิน“โอริงามิ” งาม
หากเกิดทุกขขออยาเฉยโปรดสอบถาม
จะติดตามรับผิดชอบขอบพระคุณ
บรรณาธิการ

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์
0-2800-2308-14
โทรสาร
0-2800-2332
E-mail:
lcsuttilak@mahidol.ac.th
Web page: http://www.lc.mahidol.ac.th

ที่ปรึกษา

ผู้อํานวยการสถาบันฯ
รองผู้อาํ นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

บรรณาธิการ

นายสุทธิลกั ษณ์ สูงห้างหว้า

กองบรรณาธิการ

งานผลิต และเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ประสานงาน

นางสาวอําไพ หนูเล็ก

ศิลปกรรม

นางสาวกานดา ยากี

ภาพ

งานเทคโนโลยีการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พิมพ์ที่

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

ไม่ถึงผู้รบ
ั โปรดส่งคืน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 11/2543
ปทจ.ศาลายา

ผู้สนใจ ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จาก “จดหมายข่าว”
ติดต่อ คุณอําไพ หนูเล็ก งานผลิต เผยแพร่ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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จดหมายขาวสถาบันวิจัย

