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3 วันในมาเลเซียกับอีกประสบการณ์หนึ่งของชีวิต
3 days in Malaysia with more Experience of Life
เดชดนัย จุ้ยชุม สส.บ. (Detdanai Juychum, B.I.S.)1
กลสมรรถ พจนาวานิชย์ ศศ.บ. (Kolsmat Pogjanawanit, B.A.)2
ปริยญาดา ปานทอง บธ.บ. (Pariyayada Panthong, BB.A.)3
จากการทีผ่ เู้ ขียนกำาลังศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นัน้ จะมีรายวิชาบังคับวิชาหนึง่ ของหลักสูตรดังกล่าว
คือ วิชาการสัมมนาการจัดการสารสนเทศ กำาหนดให้นกั ศึกษาต้องไปศึกษาดูงานและร่วมสัมมนาทางวิชาการในต่าง
ประเทศ ซึง่ ในปีน้ี เป็นการศึกษาดูงาน ณ University of Malaya
ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2554 ในการ
เดินทางครัง้ นี้ ผูเ้ ขียนได้รบั ประสบการณ์ตา่ งๆ มากมายทีอ่ ยากจะ
บอกกล่าวให้ผอู้ า่ นทุกท่านได้ทราบกัน
วันแรกของการเดินทาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 คณะ
ศึกษาดูงานออกเดินทางจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตัง้ แต่เวลา 05.00 น.
โดยรถตู้ปรับอากาศ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้นำาทีมโดย ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการสัมมนา
การจัดการสารสนเทศ และผูร้ ว่ มเดินทางประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาทัง้ หมด 19 คน ถึงด่านอำาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลาเวลา 08.00 น. เกิดปัญหาเล็กน้อย ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย เนือ่ งจากผูร้ ว่ มเดินทาง
1 ท่านไม่ได้ประทับตรากลับประเทศไทยในหนังสือเดินทางการ
เดินทางครั้งก่อน ดังนั้นจึงต้องเสียค่าปรับจำานวน 800 บาท เป็น
ค่าเดินทางกลับเข้าประเทศมาเลเซีย เหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำาให้
ทุกคนระมัดระวัง และคอยตรวจสอบว่ามีการประทับตราผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางทุกๆครั้ง
เจ้าหน้าที่งานวารสาร สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2
บรรณารักษ์ งานห้องสมุด สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนกลาง สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1
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ในระหว่างการเดินทาง เกือบทุกคน (ยกเว้นผู้เขียน) นั่งหลับกันไปตลอดทาง จนถึงเมืองอิโปห์ เมือง
หลวงของรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย พักรับประทานอาหารกลางวันกัน ที่นี่ไกด์บอกว่ามีกาแฟที่อร่อยและขึ้นชื่อ
มากที่สุดของมาเลเซีย พวกเราก็เลยลองชิมกาแฟกันไปคนละแก้ว สมคำาร่ำาลือจริงๆ หลังจากรับประทานอาหาร
กลางวันเสร็จเรียบร้อย และเดินทางต่อ ระหว่างทางได้แวะชม
ปุตราจายา เมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ ของมาเลเซีย ทุกคนเก็บ
ภาพความสวยงาม แล้วจึงเดินทางต่อไปจนถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์
เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เวลาประมาณ 18.00 น. ตาม
เวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
และเดินทางชมบรรยากาศรอบตัวเมือง และได้ถ่ายรูปกันที่
พระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า พระราชวังของสุลต่าน
ประเทศมาเลเซีย และจตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square หรือ Dataran Merdeka) เป็นจตุรัสกลางเมือง
หลวงของมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติ และของประชาชนชาวมาเลเซีย
เพราะเป็นสถานที่จัดพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับเจ้าของประเทศ หลังจากเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนาน
446 ปี เมื่อถ่ายรูปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่
ด้านข้าง Petronus Twin Tower ตึกแฝดสูงเทียมฟ้า ซึ่งเป็นตึกที่
สูงที่สุดที่เคยเห็นมา (ทุกคนคิดว่าพรุ่งนี้จะมาถ่ายรูปที่นี่ให้สมใจเลย)
หลังจากนั้นจึงเข้าที่พัก และแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย
เป็นอันว่าจบการเดินทางในวันแรก
เริ่มต้นวันที่สองด้วยอาหารเช้าที่รสชาติอ่อนๆ เพื่อรองท้อง แล้ว
จึงออกเดินทางเวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซีย
เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ University of Malaya ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที จึงถึงที่หมาย ที่แรกที่ได้เข้าศึกษาดูงานคือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Faculty of Computer Science & Information Technology) โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน (การเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด) ผลงานวิจัยในเรื่อง
ต่างๆ รวมถึงมีการพูดคุยกัน และขอคำาแนะนำา ในเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของคณะผู้ศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการ
พูดคุยกันสั้นๆ ทำาให้มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษตามที่ได้เตรียมตัว
มา ทางคณะผู้ต้อนรับได้มอบวารสารของคณะฯ ให้ไว้เป็นที่ระลึก
ผู้เขียนเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยแนะนำาเกี่ยวกับ
วารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลังจากนั้น ก็ได้
ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึกกัน (จริงๆแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้
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เดินทางมาที่นี่จริงๆ ฮา!และจะถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกทุกที่ที่เดินทางไป
กันเลยทีเดียว) แล้วก็เดินทางต่อไปยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด University of Malaya ได้มีการ
บรรยายสรุปเกี่ยวกับห้องสมุด และนำาชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาดูงานเดินชมไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นที่จัดเก็บหนังสืองานวิจัย
วิทยานิพนธ์ ระเบียบในการใช้หนังสืองานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของห้องสมุดแห่งนี้เข้มงวดมาก คือ ห้ามยืมออก
จากบริเวณห้องเก็บหนังสือ ห้ามถ่ายรูปเป็นอันขาด ห้ามไม่ให้ถ่ายสำาเนา แต่นักศึกษาสามารถจดเขียนบันทึกย่อ
จากหนังสืองานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่สนใจ ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการคัดลอกผลงาน หรือการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ช่วงเย็น คณะศึกษาดูงานรับประทานอาหารกันที่ร้านอาหาร
ไทยแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้
เดินทางไปยัง Petronus Twin Tower เพื่อซื้อของและถ่ายรูปเป็น
ที่ระลึก โดยแยกกันเป็น 2 กลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงกลับ
มารอรถที่จุดนัดพบกัน และก็เกิดปัญหาขึ้นคือ กลุ่มของผู้เขียน
ไม่มีรถมารอรับ รอกันอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงได้แก้ปัญหาโดยการถามเส้นทางเพื่อเดินทางกลับไปที่พักจาก
หน่วยรักษาความปลอดภัยของตึก (ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษไปในตัว) แต่เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารค่อนข้างแย่เลยทำาให้สอ่ื สารกันไม่คอ่ ยจะเข้าใจ ได้คาำ ตอบ
มาอย่างเดียวคือ “I don’t know” (ฉันไม่ทราบ) จากหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยของตึก สุดท้ายแล้วก็แก้ปัญหาโดยการโทรศัพท์กลับไปยัง
โรงแรมที่พัก ซึ่งถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลก็จะนั่งรถแท็กซี่กลับที่พัก แต่ในที่สุด
ก็มีรถมารับกลับไปยังโรงแรมที่พัก แล้วจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ซึ่งก่อนนอนผู้เขียนก็ได้ทำาการทดสอบภาษาของเพื่อนๆ อีกครั้งหลังจากที่เราได้ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการศึกษาดูงาน ครั้งนี้ ซึ่งมีข้อความการสนทนาดังนี้คือ
ผู้โทร : อาหวัง… (เป็นภาษาจีน)
ผู้รับ : no no not หวังๆ (มีสติในการตอบโต้)
ผู้โทร : อาหวัง… (เป็นภาษาจีน)
ผู้รับ : no no not หวังครับ (ใช้ภาษาอังกฤษผสมภาษาไทย เป็นการผิดหลักไวยากรณ์)
เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้รับตกใจ ทำาให้พูดผิดพูดถูกเนื่องจากขาดการลำาดับความ
คิด ลำาดับคำาพูดในการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้ภาษาอังกฤษผสมภาษาไทย ในช่วงเช้า
เพื่อนของผู้เขียนก็ได้โทรศัพท์ปลุกเพื่อนๆ หรือที่ทางโรงแรมเรียกว่า “Morning Call” ไปยังห้องเพื่อนผู้
หญิง ซึ่งมีข้อความการสนทนาดังนี้
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ผู้โทร : Good morning, I am John. Who are you?
ผู้รับ : … (เงียบ แต่ได้ยินผ่านสายคุยกับอีกคนว่า “ซาร่าจะไม่ตอบโต้”)
ผู้โทร : Who are you?
ผู้รับ : … (เงียบและวางสาย)
เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้รับไม่กล้าที่จะสนทนาภาษาต่างประเทศ ขาดความกล้าตอบโต้การ
สนทนา ซึ่งในอันที่จริง บทสนทนาทักทายภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไม่ยาก เพียงแต่เรามีสติ สมาธิ เพียงพอในการ
ฟัง และลำาดับความคิด ก็จะสามารถโต้ตอบกลับไปได้
รุง่ เช้าของวันทีส่ าม ซึง่ เป็นวันทีท่ กุ คนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย
ผู้เขียนก็ได้เฉลยว่าเป็นผู้ที่โทรศัพท์ไปที่ห้องนั่นเอง ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะเฮฮา
กันได้ และได้อธิบายว่า เป็นการแกล้งอำากันเล่นๆ ซึ่งประสบการณ์การโดน
แกล้งอำาในครั้งนี้ ให้ข้อคิดว่า “ไม่ว่าจะทำาสิ่งใดนั้น สิ่งสำาคัญอันดับแรก คือ
เราต้องมีสติตลอดเวลา”คงเคยได้ยินคำาว่า “สติมา ปัญญาเกิด” หากมีสติ
ตลอดเวลาแล้ว ในการจะทำาอะไรซักอย่างย่อมประสบความสำาเร็จ อย่างเช่น
ในกรณีนี้คือ สามารถตอบโต้การสนทนาได้ โดยการนำาความรู้จากการเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ หรือแม้แต่ในกรณีที่พบชาว
ต่างชาติ เข้ามาถามโดยกะทันหัน ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถนึกคำาพูดมาใช้ในการสนทนาได้ หลายคนก็คิดว่าคง
ต้องหาประสบการณ์เหล่านี้หลายๆ ครั้ง จึงจะเกิดความกล้ามากขึ้น ถึงเวลาตอนเที่ยงได้พักรับประทานอาหาร
กลางวันที่เดิม คือ เมืองอิโปห์ แล้วจึงเดินทางต่อจนถึงด่านอำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แวะซื้อของกันประมาณ
1 ชั่วโมงจึงผ่านด่านเข้าประเทศไทย ใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมงเศษๆ ก็ถึง
จังหวัดปัตตานี เวลา 18.30 น. เป็นการเสร็จสิน้ ภาระกิจในการศึกษาดูงานครัง้ นี้
จากการศึกษาดูงานในครัง้ นื้ นักศึกษาทุกคนได้รบั ประสบการณ์
ใหม่ๆ ทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศ การปรับตัวในการใช้ชีวิตในต่างแดน แต่
ประสบการณ์สำาคัญที่สุดที่ได้มานั้นคือ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ โดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และคำาแนะนำาในการ
ทำาวิทยานิพนธ์ รวมถึงแนวทางในการทำาวิทยานิพนธ์ให้เป็นผลงานเขียนของ
ตนเอง ปราศจากการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ สามารถ
นำามาปรับใช้ในการศึกษาในระดับปริญญาโทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถ
ปรับใช้ในการทำางานได้อีกด้วย เพื่อให้การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

