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Wiki Story…“Islamic State of Iraq and the Levant”
From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant

The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), also known as the Islamic State of Iraq and
Syria(ISIS), the Islamic State of Iraq and ash-Sham, Daesh, or simply Islamic State(IS),is a
Wahhabi/Salafijihadist extremist militant group, self-proclaimed to be a caliphateandIslamicstate. It is
ledby and mainly composed of Sunni Arabs from Iraq and Syria. As of March 2015,it has control over
territoryoccupied by 10 million people in Iraq and Syria, and through loyallocal groups, has control
oversmall areas of Libya, Nigeria and Afghanistan. The group alsooperates or has affiliates in other
partsof the world, including North Africa and South Asia.
On 29 June 2014, the group proclaimed itself to be aworldwide caliphate. As a caliphate,it
claimsreligious, political and military authority over all Muslims worldwide, and that"the legality of all
emirates,groups, states, and organizations, becomes null by the expansionof the caliphate's authority
andarrival of its troops to their areas". The United Nationshas held ISIL responsible for human rights
abusesand war crimes, and Amnesty Internationalhas reported ethnic cleansing by the group on a
"historicscale". The group hasbeendesignated a terrorist organization by the United Nations, the
EuropeanUnion and memberstates, the United States, India, Indonesia, Israel, Turkey, Saudi Arabia,
Syriaand other countries.Over 60 countries are directly or indirectly waging war against ISIL.
The group originated in 1999, which pledged allegiance to al-Qaeda in 2004. In January2006,
itjoined other Sunni insurgent groups to form the Mujahideen Shura Council, whichproclaimed the
formationof the Islamic State of Iraq (ISI) in October 2006. After theSyrianCivil War began in March
2011,the ISI, under the leadership of al-Baghdadi, sent delegatesinto Syria in August 2011. In April
2013,al-Baghdadi announced the merger of the ISI withal-Nusra Front and that the name of the
reunitedgroup was now the Islamic State of Iraq andthe Levant (ISIL). However, Abu Mohammad alJulaniand Ayman al-Zawahiri, the leaders ofal-Nusra and al-Qaeda respectively, rejected the merger.
Afteran 8-month power struggle,al-Qaeda cut all ties with ISIL on 3 February 2014. In Syria, the group
hasconducted groundattacks on both government forces and rebel factions in the Syrian Civil War.
$
ISILis adept at social media, posting Internet videos of beheadings of soldiers, civilians,
journalistsand aid workers, and is known for its destruction of cultural heritage sites. Muslim leaders
aroundthe world have condemned ISIL's ideology and actions, arguing that the group has strayed
overwhelminglyfrom the path of true Islam and that its actions do not reflect the religion's true
teachingsor virtues. The group's adoption of the name "Islamic State" and idea of a caliphate have
beenwidely criticized, with the United Nations, NATO, various governments, and mainstream Muslim
groupsrejecting both.

โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558
บทบรรณาธิการ
บรรยำกำศเทศกำลลอยกระทงปีนี้ดูเงียบเหงำไปเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนๆมำสำเหตุส่วน
หนึ่งก็น่ำจะมำจำกกำรห้ำมปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกำลลอยกระทงในบำงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรวมมำถึง
ตำบลหนองหำรอำเภอสันทรำยของเรำด้วยยกเว้นวันลอยกระทง(วันที่25 พฤศจิกำยน2558)เท่ำนั้นธุดงค
สถำนล้ำนนำจึงพลอยซบเซำไปด้วย(ที่น่ำสงสำรมำกที่สุดก็น่ำจะเป็นนักท่องเที่ยวที่อุตส่ำห์เดินทำงมำจำกในเมือง
เพื่อที่จ ะมำชมโคมลอยสันทรำยซึ่งนอกจำกจะมำเก้อแล้วยัง ต้องมำร่วมกิจกรรมขี่ /ขับรถพิชิตเขำวงกตของ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้อีกด้วยต่ำงหำก!)
ส่วนLeaflet ฉบับนี้เรำขอนำเสนอเกร็ดควำมรู้ สู่สำกลและประสบกำรณ์ในต่ำงแดนมำเล่ำสู่ กันฟัง
แบบเพลินๆให้ผ่อนคลำย(รึเปล่ำไม่ทรำบ!)ในช่วงของกำรสอบปลำยภำคเรียนของแม่โจ้เรำกันนะคะ...
กองบรรณาธิการ

News & Updates
สำนักศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ศึกษำดูงำนศูนย์ภำษำ
ส ำนั ก ศึ ก ษำทั่ ว ไปมหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำมน ำโดยรองศำสตรำจำรย์  ดร.อนงค์ ฤ ทธิ์  แข็ ง แรง
ผู้อำนวยกำรสำนักศึกษำทั่วไปพร้อมคณะผู้บริหำรและบุคลำกรจำนวน13คนได้แวะมำเยี่ยมเยียนมหำวิทยำลัย
แม่โจ้เมื่อวันศุกร์ที่ 20พฤศจิกำยน2558เพื่อศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรห้องเรียนรวมและกำรดำเนินงำนของศูนย์ภำษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยมีเป้ำหมำยที่จะนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนำกระบวนกำรทำงำนในด้ำนที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ในกำรนี้ผู้อำนวยกำรศูนย์ภำษำผู้อำนวยกำรศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรมหำวิทยำลัยแม่
โจ้ได้ให้กำรต้อนรับพร้อมทั้งบรรยำยและตอบข้อซักถำมแก่
แขกผู้ ม ำเยื อ นรวมทั้ ง พำเยี่ ย มชมบรรยำกำศภำยใน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์อำคำรเรียนรวม70ปีระหว่ำงที่
มีกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ทราบแล้วเปลี่ยน...“ขอบคุณที่เข้าใจ”
โดย...อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
ถ้ำเรำเป็นคนช่ำงสังเกตแล้วล่ะก็เรำจะพบเห็น ข้อผิดพลำดเล็กๆน้อยๆของกำรใช้ภำษำอังกฤษ
รอบๆตัวเรำที่น่ำนำมำวิเครำะห์ฝึกทักษะกันเพลินๆได้นะคะ

ตั ว อย่ ำ งเช่ น ป้ ำ ยประกำศที่ ท่ ำ นเห็ น ในภำพนี้ ไ ด้ ถู ก ติ ด ตั้ ง อยู่ ที่ บ ริ เ วณทำงเข้ ำ ลำนจอดรถของ
ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดังแห่งหนึ่งสำขำภูเก็ตและถ้ำท่ำนสังเกตดีๆจะพบว่ำบนป้ำยนี้มีจุดที่เป็นข้อผิดพลำดใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ด้วยกันหลำยจุดที่เดียวซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ ต้องให้ควำมสำคัญและระมัดระวังเป็นอย่ำง
ยิ่งโดยเฉพำะสำหรับองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ระดับประเทศที่ควำมผิดพลำดเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์และ
ควำมน่ำเชื่อถือขององค์กรโดยภำพรวมอย่ำงมำก
เรำลองมำวิเครำะห์กั นเล่นๆเป็นกำรแลกเปลี่ยนกันหน่อยก็ดีนะคะเป็นต้นว่ำ1) คำแปลภำษำ
อังกฤษบนป้ำยไม่ครบถ้วนตำมที่ปรำกฏเป็นภำษำไทยได้แก่ประโยคที่ว่ำ“ขอควำมกรุณำลดกระจกหน้ำลง”ซึ่ง
ถ้ำจะเพิ่มเข้ำไปก็ควรจะเขียนว่ำ“Please wind down the window.”; 2) กำรเลือกใช้คำก่อให้เกิดควำมสับสน
เช่นภำษำไทยใช้คำว่ำ“กระโปรงท้ำยรถ(Trunk lid)”แต่ภำษำอังกฤษกลับใช้คำว่ำ“Car hood” ซึ่งแปลว่ำ
“กระโปรงหน้ำรถ”ดังนั้นสำหรับคนที่เข้ำใจทั้งสองภำษำอำจจะสับสนได้ว่ำ ควรจะเปิดกระโปรงหน้ำหรือ
กระโปรงหลังรถกันแน่; 3) กำรสะกดคำภำษำอังกฤษผิดได้แก่ คำว่ำ“roason” ซึ่งควรจะเป็น “reason”; 4)
โครงสร้ำงทำงภำษำอังกฤษผิ ดในประโยคที่ว่ำ “We apologize for you inconvenience.” ซึ่งอำจจะเขียนให้
ถูกตำมโครงสร้ำงได้ว่ำ“We apologize for causing you inconvenience.” แต่อย่ำงไรก็ตำมสำหรับคำว่ำ
“ขออภั ย ส ำหรั บควำมไม่ส ะดวก”นั้น ในภำษำอั ง กฤษนิย มใช้ สำนวนว่ ำ“We apologize for any
inconvenience this may cause.” หรือ “We are sorry for any inconvenience.” มำกกว่ำ;และ 5)
ประโยคสุดท้ำยที่ว่ำ“Thank you for understanding” น่ำจะเติมคำสรรพนำมลงไปเป็นคำว่ำ“Thank you
for your understanding.” อย่ำงไรก็ตำมสำหรับประโยคนี้เรำสำมำรถใช้คำอื่นที่มีควำมหมำยคล้ำยคลึงได้แก่
“We appreciate your understanding.” ซึ่งสำมำรถพบประโยคนี้ได้บ่อยบนป้ำยประกำศทั่วไปเช่นกัน...

ต่างบ้านต่างเมือง...“แดนซากุระทีห่ ลายคนใฝ่ฝัน”
โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
กำรได้ศึกษำต่อด้วยทุนMonbusho ของรัฐบำลประเทศญี่ปุ่นณKagawa Universityทำให้มีโอกำส
ได้เรียนรู้ทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและสังคมและเข้ำใจควำมเป็นมนุษย์มำกกว่ำเดิมประเทศญี่ปุ่นมีควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีและวิชำกำรไปไกลมำกหลำยครั้งที่เห็นทำงมหำวิทยำลัยทิ้งอุปกรณ์วิทยำศำสตร์รำคำแพงทั้งที่ยังไม่ได้
ใช้หรือยังอยู่ในสภำพใหม่ดิฉันคิดถึงเมืองไทยเลยค่ะ...
กำรเรียนในระดับปริญญำเอกของดิฉันเน้นกำรทำวิจัยเป็นหลักใช้ภำษำอังกฤษทั้งในกำรเรียนและกำร
สื่ อ สำรในชี วิ ต ประจ ำวั น ใช้ ภ ำษำญี่ ปุ่ น น้ อ ยมำกเพรำะคนญี่ ปุ่ น อยำกฝึ ก ภำษำอั ง กฤษมำกกว่ ำ อยำกสอน
ภำษำญี่ปุ่นสิ่งที่น่ำชื่นชมอีกอย่ำงหนึ่งคือคนของเขำขยันทำงำนและเรียนหนักมำกทำให้เรำที่ต้องทำงำนและ
เรียนกับเขำต้องขยันตำมไปด้วยหลำยครั้งดิฉันทำงำนวิจัยจนป่วยรูปร่ำงขนำดSS (ปัจจุบันXL)อำจำรย์ที่
ปรึกษำที่ดูแลดิฉันท่ำนเป็นคนขยันทำงำนวิจัยมำกหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำมำแล้วดิฉันก็ยังได้มีโอกำสทำงำนวิจัย
ร่วมกับอำจำรย์อย่ำงต่อเนื่องนอกจำกนี้ท่ำนยังช่วยหำอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ที่ใช้ในงำนวิจัยมำบริจำคให้กับคณะ
สัตวศำสตร์และเทคโนโลยีที่ดิฉันทำงำนอยู่และท่ำนก็ยังใจดีมำช่วยเป็นVisiting Professor ให้ควำมรู้กับ
นักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี โทและเอกอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงที่ดิฉันเรียนอยู่นั้นวันอำทิตย์คือวันว่ำงของดิฉันที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนชำวต่ำงชำติและ
เพื่อนญี่ปุ่นเป็นช่วงเวลำแห่งควำมสุขที่ได้ชมดอกไม้จิบน้ำชำอุ่นๆกินขนมหวำน(หวำนมำก)ดูดอกไม้ไฟเต้น
ระบำหน้ำร้อนที่ลืมไม่ลงก็คือกำรได้ไปตกปลำทะเลและเป็นกำรตกปลำตัวแรกในชีวิตที่ญี่ปุ่น(เบ็ดเกี่ยวที่เหงือก
อีกต่ำงหำก...สงสัยบังเอิญว่ำยผ่ำนมำ!)และได้งมหอยเม่นขึ้นมำกินไข่หอยสดๆหวำนและอร่อยมำกค่ะ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอำดปลอดภัยผู้คนมีมำรยำทแต่กำรสื่อสำรระหว่ ำงบุคคลมีอะไรที่
ซับซ้อนสำหรับชำวต่ำงชำติหลำยสิ่งไม่อำจเข้ำใจได้อย่ำงไรก็ตำมกำรอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นหำกรู้จักปรับตัวก็
สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุขมุมน่ำรักของคนญี่ปุ่นมีมำกมำยแต่ต้องใช้เวลำสักระยะถึงจะเห็นและต้อง
มองด้วยใจวัฒนธรรมขยันอ่ำนขยันเขียนทำให้เขำฉลำดรอบรู้เพื่อนคนญี่ปุ่นบอกว่ำ“คนญี่ปุ่นถูกคนหลอกยำก
ยกเว้นคนไทยเพรำะหลอกด้วยควำมจริงใจ” ????
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