นานาสากล

แม่โจ้สู่สากล...“Siliwangi University”
โดย...กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี
Siliwangi University หรือ Universitas Siliwangi (UNSIL) ตั้งอยู่ในเขต
ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 เป็นมหาวิทยาลัยขนาด
กลาง โดยเริ่มต้นจากการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แล้ วพัฒนาเรื่อยมาจนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาลเมื่อปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน UNSIL เปิดสอนใน 7 คณะวิชากับ 1 ภาควิชา มีจานวนนักศึกษาประมาณ 13,500 คน
มีความเข้มแข็งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม UNSIL ยังไม่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร แต่มีแผนงานที่จะเปิดหลักสูตรทางด้านการประมงและ
วิทยาศาสตร์การอาหาร ในอนาคตอันใกล้นี้
UNSIL ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่ อวั นที่ 29 กุ มภาพันธ์ 2559 โดย UNSIL ได้ให้ ความส าคั ญกั บนโยบายการพั ฒนามหาวิทยาลั ยแม่ โจ้ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ GO Eco และ University of Life และมีนโยบายในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกั บ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาค ASEAN ด้วยเช่นกัน...

Wiki Story…“Siamese cat”

โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจาเดือนพฤษภาคม 2559
บทบรรณาธิการ
Leaflet “นานาสากล” จัดทาโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ครบรอบ 3 ปีในฉบับนี้ กอง
บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้ที่ปรากฏอยู่บน Leaflet “นานาสากล” นี้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่าน
มาคงเป็ นประโยชน์กั บ ท่านผู้อ่ านบ้างไม่มากก็ น้อยนะคะ ผู้อ่ านท่านใดมีความประสงค์อยากจะติช มหรือให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของ Leaflet ของเรา ทางกองบรรณาธิการจะถือเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ตามที่อยู่ข้างล่างด้านในค่ะ
ฉบับหน้าซึ่งจะเป็นฉบับแรกของปีที่ 4 ทางกองบรรณาธิการจะขอนาเสนอคอลัมน์ใหม่ “นานาสาระ
ตะวันออก” โดยได้รับเกีย รติจากทางคณาจารย์ “กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ที่จะเป็นผู้นาเสนอเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับทางซีกโลกตะวันออกให้เราได้เรียนรู้กันด้วยค่ะ...
กองบรรณาธิการ

News & Updates

From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_cat

The Siamese cat is one of the first distinctly recognized
breeds of Asian cat. Derived from the RTGS: wichianmat (Thai: วิเชียร
มาศ) landrace, one of several varieties of cat native to Thailand
(formerly known as Siam), the Siamese became one of the most popular breeds in Europe and
North America in the 20th century. The carefully refined modern Siamese is characterized by
blue almond-shaped eyes, a triangular head shape, large ears, an elongated, slender, and
$
muscular
body, and point colouration. The International Cat Association describes the modern
Siamese as social, intelligent, and playful into adulthood, often enjoying a game of fetch.
Siamese tend to seek human interaction and also like companionship from other cats.
The Siamese is among the foundation stock of several other breeds developed by
crossbreeding with other cats; some examples are the Oriental and Colourpoint Shorthairs,
developed to expand the range of coat patterns; the long-haired variant most often dubbed
the Himalayan; and hair-mutation breeds including the Cornish Rex, Sphynx, and Peterbald.

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้นานักศึกษา ประจาปี 2559
กองกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้นานักศึกษา ประจาปี 2559 ให้กับผู้นานักศึกษา จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร
เทพศาสตร์สถิตย์และห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้นานักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฟังและการ
พูดซึ่งปัจจุบันมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ผู้นานักศึกษาเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของภาษาอังกฤษที่มีบทบาทสาคัญต่ออนาคตต่อไป โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2559 รุ่นละ 3 วัน ดังนี้
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2559
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้นานักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม ในรูปแบบของ English Camp ที่ทางศูนย์ภาษาจะจัดขึ้นต่อไป

Useful English expressions – Agreeing and Disagreeing
There are several ways how we can communicate our agreements or disagreements.
Agreement

Partial agreement

I think so too.

I agree up to a point, but…

I’d go along with that.

That’s true but…

I couldn’t agree more.

You could be right.

I completely agree.

It sounds interesting, but…

That’s so true.
Absolutely./Exactly./Of course.
You’re absolutely right.
Yes, I agree.
I completely/absolutely agree
with you.
That’s a good point.
I don’t think so either.
So do I.
There is no doubt about it
that…

I see your point, but…
That’s partly true, but…
I’m not so sure about that.
It is only partly true that…
I can agree with that only with
reservations.
That seems obvious, but…
That is not necessarily so.
It is not as simple as it seems.
I agree with you in principle,
but…

That’s true.

I agree with you in part, but…

I agree with you entirely.
Well, you could be right.
That’s just what I was thinking.
I couldn’t agree more.
Neither do I.
แหล่งอ้างอิง: Language learning base. http://languagelearningbase.com/63255/

Disagreement
I cannot share this/that/the
view.
I’m sorry to disagree with you,
but…
Yes, but don’t you think…
I’m afraid I can’t agree with
you.
To be honest.
What I object to is…
It’s out of the question.
That’s different.
I totally disagree.
However…
That’s not entirely true.
It’s unjustifiable to say that…
No way! (Slang)/On the
contrary. (Formal)
That’s not the same thing at
all.
I’m afraid I have to disagree.
I’m not so sure about that.
I must take issue with you on
that.
I don’t agree with you.

ต่างบ้านต่างเมือง...“ชุมชนแออัดยุค 1960 ของแดนกิมจิ”
โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสพล วงษ์ดีไทย

“เกาหลีใต้เคยเป็นประเทศยากจนมาในอดีตและยากจนกว่าไทยในช่วงทศวรรษที่ 1950 & 1960”
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเคยกล่าวดังข้างต้นไว้ ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานให้พบเห็นได้ไม่ใช่เพียงในไทยและ
เกาหลีใต้เท่านั้น แต่มีอยู่ในสื่อขององค์กรด้านเศรษฐกิจระดับโลก แต่ตัวผมเองไม่เคยพบเจอของจริงเมื่อสมัยที่ไป
เกาหลีใต้ตอนเด็ก ๆ (ทศวรรษที่ 1990) ทว่าในการไปเกาหลีใต้ครั้งล่าสุดในปีนี้ (ช่วงสงกรานต์ 2016) เพื่อนรุ่นพี่
ชาวเกาหลี ใต้ (นึก อย่างไรไม่ทราบ) ถามว่า “เคยได้ยินคนไทยอายุมาก ๆ ในอดีตพูดถึงหรือไม่ว่า เกาหลีเคย
ยากจนมาก” ผมก็บอกว่า “เคย” เขาก็เลยบอกว่าจะพาไปตามรอยเรื่องนี้ เพราะเขายังเป็นเจ้าของ “ห้องชุด”
ในอพาร์ทเมนท์ยุค 1960 อยู่ห้องหนึ่ง
อาคารอพาร์ทเมนท์นี้ซ่อนตัวอยู่หลังถนนในส่วนที่เป็นเนินเขาของเมืองปูซาน พี่เขาใช้ไว้เก็บหนังสือ
ครับ แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นทีอยู่อาศัย สามารถนอนพักได้ และเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเกาหลีใต้เป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะที่ต้องจากชนบทเข้าเมืองมาในช่วงทศวรรษที่ 1960 ที่กาลังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง และ
ความเจริญค่อนข้างกระจุกตัว อยู่แต่ในเมือง ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนอยู่แล้ว ทางเดินเข้า นั้นแคบ ไม่มีอะไรปูพื้นหรือ
วอลล์เปเปอร์ทฝี่ าผนังเลย เป็นปูนที่ฉาบไม่เรียบ บันไดก็ไม่เท่ากันบางช่วง (อาคารสูง 4 ชั้น) ส่วนห้องพักนั้นแคบ
จริง ๆ เปิดประตูเข้าไปจะเจอที่วางรองเท้า แล้วก็เจอห้องที่ “เปียก
ได้” เพราะปูพื้นด้วยกระเบื้องเก่า ๆ บริเวณนั้นแคบเตี้ยไว้สาหรับ
ซักผ้า ล้างจาน แปรงฟัน ล้างหน้า พอได้ ซ้ายมือคือ ห้องที่ปูพื้น
ด้วยเสื่อน้ามันแบบธรรมดา (เกาหลี ใต้ใช้ระบบทาความร้อนผ่าน
ทางพื้นห้องที่เรียกว่า “อนดอล (Ondol)”) ห้องนั้นใช้สาหรับนอน
และทาทุก อย่างที่เหลือ ขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร ส่วนห้อง
ขับถ่ายบรรเทาทุกข์ไม่มีครับ! เนื่องจากห้องชุด 6 ห้องจะไปใช้ห้อง
ขับถ่าย (ทีม่ ีอยู่ 6 ห้องโดยมีฝาไม้กั้น) ร่วมกัน ณ จุด ๆ หนึ่งในตัวอาคารนั้นเอง ห้องปลดทุกข์เป็นแบบนั่งยอง ๆ
และแคบอย่างที่สุด มีห้องไว้อาบน้า 2 ห้องต่อหกห้องชุด (แบ่ง ๆ กันใช้) แต่สภาพทรุดโทรมมาก
ภายหลังจากทีไ่ ด้พาไปเที่ยวที่แปลก ๆ อย่างนี้แล้ว เมื่อกลับอพาร์ทเมนท์ที่พักปัจจุบันของพี่ คนที่พาผม
ไป เขาได้เล่าให้ภรรยาของเขาฟังถึงสถานที่ที่ได้พาผมไปเที่ยวมาด้วยความสนุกสนาน แต่คุณภรรยากกลับต่อว่า
เขาแล้วหันมาขอโทษผมที่สามีคิดอะไรแผลง ๆ พาผมไปเที่ยวชม “เกาหลีส่วนที่ไม่มีอนามัยในสมัยก่อนและไม่
สามารถใช้อยู่อาศัยได้แล้วสาหรับคนในยุคปัจจุบัน” ซึ่งผมก็เข้าใจ – ชุมชนแออัดในแต่ละที่ก็คงจะแตกต่างกันไป
และในกรณีนี้ถือได้ว่าเป็น “ของเก่า” ไปแล้วด้วยซ้า แสดงให้เห็นได้ว่าเกาหลีใต้เคยจนมากอย่างไรจริง ๆ ตั้งแต่
สมัยก่อนผมเกิด – ผมจึงถือเป็นประสบการณ์ที่คงจะไม่ขอกลับไปดูอีกแต่ก็จะไม่ลืมมันตลอดไปเช่นกัน...
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