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CU Issue :

4.04.0เลือกตั้ง

CU Relax :

Let’s play 
บอร์ดเกมคาเฟ ่
ลับสมอง

CU Feature : 

จุฬาฯ วิจัย 
ตอบโจทย์สังคมไทย
และสังคมโลก



CU feature | 2





CU Issue|4



แคร์สักนิด.. แคร์สักนิด.. แคร์สักนิด.. 

ชีวิตเปื้อนฝุ่น

หากมีข้อเสนอดีๆ เพิ่มเติม
ในการรับมือกับฝุ่น PM2.5 
สามารถส่ง inbox มาที่ 
facebook: CUAround  
 เพื่อที่เราทุกคนในจุฬาฯ และกรุงเทพฯ 
จะได้หายใจได้โล่งปอดขึ้น 

แก้ไขข้อมูล CU Green 
ฉบับเดือน ก.พ. 62 
จาก “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ 100%” 
เป็น “ถุงพลาสติกรีไซเคิลได้ 100%”
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“อันยอง” ผู้ท่ีช่ืนชอบ K-Pop ซีรีส์ 
เพลง และภาพยนตร์เกาหลี คงรู้จักช่องยูทูป

ยอดนิยม JAysbabayfood (เจเบบี้ฟู้ด) ที่ภายใน 
2 ปี มีผู้ติดตามเฉียดสองแสนคน เพื่อเข้าไปเรียนรู้

เรื่องราวหลากมิติของวัฒนธรรมและภาษาเกาหลี 
ยูทูปเปอร์สาวสุดฮิปของช่องนี้เป็นอาจารย์ประจ�า

ภาควชิาภาษาตะวนัออก เอกภาษาเกาหล ีคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ เจ ศิรส มหาวัฒนอังกูร อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ 

ผู้ได้รับทุนรัฐบาลเกาหลีไปเรียนปริญญาโท สาขาการสอนภาษา
เกาหลี ที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรีอันดับหนึ่งของ

เกาหลีใต้
นอกจากการเป็นยูทูปเปอร์และอาจารย์แล้ว เธอยังเป็นล่ามผู้

ช�่าชองด้านเกาหลี และได้รับเชิญให้ไปแปลภาษา กระทบไหล่นักร้องและ
ศิลปินเคป๊อปที่มาเมืองไทยเสมอๆ  

  จุดเริ่มต้นในการท�าช่อง Jaysbabyfood 
อยากท�าช่องยูทูปมานานแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะน�าเสนออะไร พอดีเมื่อสองปีที่

แล้วช่วงที่มาฝึกสอนภาษาเกาหลีที่เมืองไทย มีนิสิตพูดขึ้นมาว่า ‘อยากเห็นชีวิตคน
ไทยที่อยู่ในเกาหลี’ เลยเกิดความคิดว่า จะลองน�าเสนอชีวิตคนไทยในเกาหลีดู  

ในช่องยูทูปจึงเป็นการเล่าชีวิตประจ�าวันของเราในเกาหลี ค�าแนะน�า ตอบค�าถาม
คนที่เข้ามาดูว่า อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร การเรียนภาษา 

ศิลปิน และเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่จะใช้ชีวิตที่เกาหลีได้ง่ายขึ้น

  การเป็นอาจารย์และยูทูปเบอร์มีความแตกต่างอย่างไรไหม
อาจารย์และยูทูปเปอร์เป็นสองอาชีพที่ไม่ควรเอามารวมกันเลย วางตัวล�าบากมาก บางครั้งเด็ก

เหน็ว่าในช่องเราเป็นเหมอืนเพือ่นเขา เราเล่นมกุตลก แต่กไ็ม่ใช่ว่า เราต้องเป็นอย่างนัน้ในห้องเรยีน และ
เวลาท�ารายการ เราก็ต้องคิดด้วยว่า ถ้าเราท�าตัวแบบนี้แบบนั้น เด็กจะรู้สึกอย่างไร 

แต่ส่วนมาก นิสิตก็ชอบและเข้าใจ เขารู้สึกเหมือนเราพูดภาษาเดียวกัน เขามีเพื่อนเพิ่ม เพราะชวนคุย
กับเขาเรื่องนี้ได้

  เรียนเอกภาษาอังกฤษ ที่คณะอักษรศาสตร์ แล้วท�าไมจึงผันเป็นอาจารย์สอนภาษาเกาหลี 
เด็กอักษรฯ มีความหลงใหลภาษาอยู่แล้ว ตอนเรียน เลือกเอกภาษาอังกฤษ โทภาษาสเปน และเรียนภาษาเกาหลี

เป็นวชิาเลอืก เพราะเหน็ว่าน่าสนใจ พอเรยีนแล้วรูส้กึสนกุจนเรยีนวชิาภาษาเกาหลไีปถงึ 7 วิชา เลยเปลีย่นมาเรยีนโทเกาหลี
แทนสเปน และได้ทุนไปเรียนปริญญาโท สาขาการสอนภาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลี 

ที่เลือกสอนภาษาเกาหลี (แทนที่จะเป็นภาษาอังกฤษ) เพราะน่าจะเป็นภาษาเดียวที่สอนได้ เราเรียนภาษาอังกฤษด้วย
การซึมซับ แต่สอนคนอื่นไม่ได้ว่าหลักการใช้ภาษาต้องเป็นอย่างไร แต่ส�าหรับภาษาเกาหลี เราได้รับหลักการจากอาจารย์มา และ

ต้องหาวิธีท�าความเข้าใจภาษาในแบบของตัวเองด้วย เลยคิดว่าน่าจะสอนคนอื่นได้ว่า จะเข้าใจภาษาเกาหลีได้ง่ายๆ อย่างไร 

  มีวิธีการสอนภาษาอย่างไรให้น่า
สนใจ และท�าให้นักเรียนรู้ภาษานั้นได้จริงๆ

ต้องย่อยมันให้ง่ายที่สุด และปรับแนวทาง
สอนให้เหมาะกบัผูเ้รยีนแต่ละคน แต่ละกลุม่ อย่างเช่น 

คนที่ท�างานกับคนเกาหลี เราให้ประโยคท่ีเขาสามารถ
น�าไปใช้ได้เลย พอเขาพูดได้ สื่อสารได้ เขาจะรู้สึกดี และ

เริ่มสนใจที่จะเรียน เพราะมันมีประโยชน์ส�าหรับเขา 
เวลาที่เราชอบภาษา เราจะมีแรงบันดาลใจ และซึมซับ

มัน แค่เราดูคลิปศิลปิน เราก็อยากรู้ว่า เขาพูดอะไร อยากรู้ทุกค�า 
แล้วไปหาว่าค�านี้คืออะไร มันจะจ�าได้ทันทีเพราะเป็นคนๆ น้ันพูด

ออกมา หรือดูคลิปเป็น 100 รอบ ศัพท์นี้อย่างไรก็เข้าหัว 

  ท�าไมเกาหลีถึงสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมได้ทั่วโลก
Soft power อย่าง ละคร เพลง ภาพยนตร์ สิ่งเหล่านี้เข้าถึงคนง่าย 

การท่ีเลือกศิลปินท่ีสามารถพูดภาษาหลากหลายท�าให้กินใจคนได้เร็วกว่า  
ตีตลาดได้เร็วขึ้น 

  วัฒนธรรมเกาหลีที่น่าชื่นชม และที่ควรระวัง  
คนเกาหลีมีความมุ่งมั่นมาก ถ้าเขาตั้งเป้า 100 เขาจะตั้งใจท�าให้ได้ 100 อาจ

เป็นเพราะประวัติศาสตร์ของเขารบมามาก เหมือนว่า ทุกวันคือการอยู่รอด ท�า
อย่างไรให้อยู่รอดในประเทศน้ีให้ได้ ซึ่งถ้าคนไทยท�าได้ เราจะพัฒนาไปเร็วกว่าน้ี 
แต่ส่วนทีไ่ม่น่าจะเอาอย่าง คอื ความเครยีด มนัล�า้เส้นจากค�าว่ามุง่มัน่ สังคมกดดนั
ท�าอะไรก็ต้องชนะ ต้ังแต่อนุบาล พ่อแม่ต้องจองครูพิเศษเพ่ือเตรียมอนาคตให้ลูก 
เด็กเจอกับความเครียดตั้งแต่เล็ก ... ควรจะมุ่งมั่นแบบให้พอดีมากกว่า  ■
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เรื่อง : เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล
ภาพ : More Than a Game Cafe 

Dice Cup Board Game Cafe



“เป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้ ท�าให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและเป็น
การรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง ผมขอ
ใช้ชื่อพรรคว่า “พรรคผ่อนให้เพียงพอ” เพราะอยากให้ทุกคนให้ความส�าคัญกับการพัก

ผ่อน หากเราพักผ่อนเพียงพอ เราก็จะมีแรงไปต่อสู้กับการท�างานในทุกๆ วัน ส่งผลให้
สุขภาพร่างกายดีในระยะยาวครับ”

สรวงสรรค์ สุภาพผล
นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ ได้รับทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 ประจ�าปี 2561
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พรรคนี้ข�ำๆ 
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