
11

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑ สงิหาคม  ๒๕๖๒
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จดหมายข่าวเทวาลัย

ที่ปรกึษา

ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

คณบดี

รศ.ดร.สุรเดช โชตอิุดมพันธ์

รองคณบดี

ผศ.ดร.นริดา จติรกร

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล

อ.William Whorton

คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าวเทวาลัย
ทพินภิา ชื่นสกุล
เอกภูม ิภูมทิัศน์
อัสน ีพูลรักษ์

อสิรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
กฤตริดา บวรปุญโญทัย

ภาพหน้าปกโดย  

ผศ.ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ

จดหมายข่าวเทวาลัย

วาดภาพโดย น.ส.สุธรีา ศรตีระกูล (อักษรศาสตร์#80) 

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑ สงิหาคม ๒๕๖๒

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที ่tipnipa.prarts@gmail.com
หรอื pr.arts.chulalongkorn@gmail.com

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (662) 218 - 4870 

www.arts.chula.ac.th

http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
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ผู้บริหารและบุคลากร  
คณะอักษรศาสตรล์งนาม

ถวายพระพรชัยมงคล

โครงการ  
“10 สายธารแห่งความดี”

20

การบรรยายพิเศษเนื่องใน 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2562

12 ข่าวประชาสัมพันธ์

6
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ

19 ข่าวกิจกรรม

42 อักษราวิชาการ

44 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

46 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ

9 ข่าวอาจารย์ได้รับต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

8 ข่าวอาจารย์ได้รับรางวัล

11 ข่าวนิสิตได้รับรางวัล

31

ฅนอักษร:  
ผศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา
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	 ไหมไทยมัดหมี่แท้		 	 เพยีรทอ
ไหมขดิแพรวาลออ			 	 เรยีบร้อย
แพรพัสตร์โลกเยริยอ		 	 เชดิชาต	ิชนแฮ
สองหัตถ์พระแม่ค้อย		 	 เสกสร้างงานศลิป์ฯ

	 ศลิป์แผ่นดนิเด่นแพร้ว		 พงึชม
ไหมถักรักอุดม		 	 	 เลศิล�้า
นุ่มน�้าพระทัยรมย์		 	 	 รื่นจติ	จรงินอ
ห้อมห่มใจราษฎร์ย�้า		 	 มั่นแม้นภักดฯี

	 บรมราชนินีาถเจ้า		 	 พระพันปี
ขอพระจุ่งเจรญิศรี			 	 สวัสดิ์พร้อม
จตุรพธิพรทว	ี	 	 	 วรเกยีรต	ิขจรเทอญ
ปวงพสกนบน้อม		 	 	 ศริะเกล้าประคมถวายฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	 

คณะผู้บรหิาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนสิติ 
คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อาทติย์	ชรีวณชิย์กุล	ประพันธ์)

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา

๑๒	สงิหาคม	๒๕๖๒
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ผู้บริหารและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
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อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ประจ�าปีการศึกษา 2561

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อ�าภา โอตระกูล ในโอกาสที่ได้รับปริญญา
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา 2561 จากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ใน 
การประชมุคร้ังที่ 828/2562 เมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจ�าปีการศึกษา 2561

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์
คณะอักษรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเปน็
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจ�าปีการศึกษา 2561  
จากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในการประชมุ
คร้ังที่ 828/2562 เมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562  
ดังน้ี

 1.   ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

 2.  ศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา สถาอานันท์

 3.  ศาสตราจารย์ ดร.สริิมนพร สริุยะวงศ์ไพศาล

 4.  ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วฒันางกูร



88

อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัล

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ภาควชิาภาษาไทยในโอกาสที่ได้รับรางวลั ดังน้ี

1.   ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต อดีตหวัหน้าภาควชิาภาษาไทย ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ
ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับรางวลัผู้ใชภ้าษาไทยดีเด่น จากกรมสง่เสริมวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม เน่ืองในวนัภาษาไทยแหง่ชาติ พุทธศักราช 2562
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อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสขุ  หวัหน้าภาควชิาภาษาไทย ใน
โอกาสที่ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเปน็รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย จากสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ในการประชมุคร้ังที่ 829/2562 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562
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อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติบ์รมราชินีนาถ 
เฝา้ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให ้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วงัสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสใหน้ายจิรายุ  
อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสริิกิติ์บรมราชนีินาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชยัเฉนียน 
กรรมการทุนสริิกิติ์บรมราชนีินาถ น�าคณะผู้ได้รับพระราชทานทุนสริิกิติ์บรมราชนีินาถ เฝา้ทูลละออง
พระบาท มีอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ 2 ท่าน ดังน้ี

อาจารย์มธุริน ลีละเศรษฐกุล อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาอังกฤษ ผู้ได้รับพระราชทานทุน 
สริิกิติ์บรมราชนีินาถ ประจ�าปี 2554 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(Applied Linguistics) จากมหาวทิยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต (The Pennsylvania State University) 
สหรัฐอเมริกา เฝา้ทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

อาจารย์ปิยะวฒัน์ ธรรมกุลางกูร รองผู้อ�านวยการศูนย์บริการวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ประจ�า
ภาควชิาศิลปการละคร ผู้ได้รับพระราชทานทุนสริิกิติ์บรมราชนีินาถ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 เฝา้ทูลละออง
พระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศิลปะ (Arts Administration) 
ณ สถาบันประกอบการด้านวฒันธรรมและการสร้างสรรค์แหง่โกลด์สมิทส ์มหาวทิยาลัยลอนดอน (Institute 
for Creative and Cultural Entrepreneurship,  Goldsmiths, University of London) สหราชอาณาจักร
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นิสิตสาขาวิชาโทภาษามาเลย์ชนะเลิศ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ขอแสดงความยินดีแก่นาย Muhammad Amin Musa นิสติสาขาวชิาเอกเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
คณะเศรษฐศาสตร์ และสาขาวชิาโทภาษามาเลย์ ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอักษรศาสตร์ ในโอกาส
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ซ่ึงสถานทูตอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทยจัดข้ึนเมื่อ
วนัที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งน้ี นาย Muhammad Amin Musa จะเปน็ตัวแทนนักศึกษาไทยไปแข่งขัน
กล่าวสนุทรพจน์ในรอบต่อไป ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
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“พ่ีช่วยน้อง”: โครงการระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือ 
นิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ "พี่ชว่ยน้อง"

  
 ล�าดับที่ รายชือ่       จ�านวนเงิน
 1  นางสาวสภุามาส  ตรีวศิวเวทย์    100,000.00
 2  นางนพพร  บวรรัตนารักษ์    100,000.00
 3  นางววิรรณ  ธาราหรัิญโชติ    100,000.00
 4  นางณิยะดา  จ่างตระกูล    20,000.00
 5  นางสาวนุชนารถ  หอรุ่งเรือง    50,000.00
 6  นางสาวอาริดา  ใจสขุ     500.00
 7  นางบรรจง  สพัพะเลข     2,000.00
 8  นางพัชรี  ดวงแสงทอง     1,000.00
 9  นายสถาพร  ทิพยศักดิ์     10,000.00
 10  นางสาวสวุรรณา  แซ่เฮ้ง    5,000.00
 11  นายฉลอง  แสงสริิวจิารณ์    1,000.00
 12  นางบุษกร  ธรณี     100.00
 13  นางสาวณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์   100.00
 14  นางสาวอัษมา  มหาพสธุานนท์   5,000.00
 15  นางสาวกชกร  จินดานลินี    500.00
 16  นางจุนทิกา  สวสัดิ์อธิคม    5,000.00
 17  นางวมิล  รัตนสกุลดิลก    1,000.00
 18  คุณนิภา  เหมือนโพธ์ิทอง    500.00
 19  นางสาวประภาพร  ด�ารงค์สขุ    1,000.00
 20  อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 64    49,734.76
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ละครเพลง “หลายชีวิต The Concept Musical”

ภาควชิาศิลปการละคร ขอเชญิชมละครเพลง “หลายชวีติ: The Concept Musical” ผลงานการก�ากับของ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจ�าภาควชิาศิลปการละคร และคนไทยเพียงหน่ึงเดียว 
ที่เปน็สมาชกิ The Actor Studio นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สมาคมด้านศิลปะการแสดงที่มีชือ่เสยีงระดับโลก

เปิดแสดงระหวา่งวนัที่ 14 สงิหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 
อาคารมหาจักรีสริินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
 วนัธรรมดา รอบ 19.30 น. (งดการแสดงในวนัอังคาร)
 วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ รอบ 14.00 น.
 บุคคลทั่วไป บัตรราคา 800 บาท
 นักเรียน นิสติ นักศึกษา บัตรราคา 400 บาท
ซ้ือบัตรได้ที่ https://www.dramaartschula.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4802 หรือ 08-1559-7252

https://www.dramaartschula.com 
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สัมมนาเรือ่ง “หลากมิติความสัมพันธ์ จีน-ไทย”

สถาบันขงจ่ือแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ขอเชญิคณาจารย์ 
นิสตินักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการสมัมนาเร่ือง "หลากมิติความสมัพันธ์ จีน-ไทย" ซ่ึงจัดขึ้นในวาระการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 70 ปี การสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูตระหวา่งจีน-ไทยครบ 44 ปี 
และการก่อตั้งสถาบันขงจ่ือแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยครบ 12 ปี

การสมัมนาจะจัดขึ้นในวนัพฤหสับดีที่ 15 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอ้งอเนกประสงค์ ชั้น 9 
อาคารมหาจักรีสริินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (การสมัมนาเปน็ภาษาไทยตลอดรายการ 
และไม่เสยีค่าใชจ่้ายในการร่วมงาน) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2G3X3KI

http://bit.ly/2G3X3KI
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การบรรยายพิเศษเรือ่ง “คณะอักษรศาสตร์
จากมุมมองของนักการตลาด”

ขอเชญิคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ฟงัการบรรยายพิเศษเร่ือง “คณะอักษรศาสตร์จากมุมมองของนักการตลาด” 
โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วเิลิศ ภูริวชัร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
ในวนัศุกร์ที่ 2 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร 

ลงทะเบียนเข้าฟงัการบรรยายได้ที่ http://bit.ly/2Y6NmoU  หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์

http://bit.ly/2Y6NmoU
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การบรรยายพิเศษเรือ่ง “การขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ”

กลุ่มภารกิจงานวจัิยและพัฒนาวชิาการ ขอเชญิอาจารย์คณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมฟงัการบรรยายพิเศษ 
ในโครงการอาศรมวจัิย คร้ังที่ 6/2562 เร่ือง “การขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ” วทิยากรคือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สวุรรณระดา ในวนัที่ 7 สงิหาคม 2562 ณ หอ้ง 707 อาคารบรมราชกุมารี  
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/2JxiUMS

https://bit.ly/2JxiUMS
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โครงการ “10 สายธารแห่งความดี”

เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ
ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธิการบดี เปน็ประธานในพิธีเปิดโครงการ 
“10 สายธารแหง่ความดี เราท�าความดีด้วย
หวัใจ” ซ่ึงส�านักบริหารกิจการนิสติ ร่วมกับ 
คณะและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและถวายเปน็พระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หวั ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมจิตอาสาในโครงการดังกล่าว ณ 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน
กึ่งวถิี (ชาย) จังหวดัปทุมธานี เมื่อวนัที่ 22 
กรกฎาคมที่ผ่านมา มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นิสติเก่า และนิสติปจัจุบัน ร่วมกิจกรรมซ่ึง
ประกอบด้วยการเย่ียมเยียนและให้ก�าลังใจ 
ผู้รับการบริการและเจ้าหน้าที่ และการเลี้ยง 
อาหารกลางวนั นอกจากน้ียังได้มอบ 
เงินบริจาคจ�านวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่น
บาทถ้วน)  พร้อมทั้งเคร่ืองอุปโภคบริโภค
จากผู้มีจิตศรัทธาแก่สถานคุ้มครองฯ เพื่อ
ใชใ้นกิจการของหน่วยงาน
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การบรรยายพิเศษเนือ่งในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
“สืบสานแบบแผนภาษา พัฒนามาตรฐานความรู้”

• กลุ่มภารกิจงานวิจัยและ 
   พัฒนาวิชาการ
• ภาควิชาภาษาไทย

เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มภารกิจงานวจัิยและพัฒนาวชิาการร่วมกับภาควชิา
ภาษาไทย จัดการบรรยายพิเศษเน่ืองในวนัภาษาไทยแหง่ชาติ พุทธศักราช 2562 เร่ือง “สบืสานแบบแผนภาษา 
พัฒนามาตรฐานความรู้” ณ หอ้งอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสริินธร มีการบรรยายหวัข้อต่าง ๆ ดังน้ี

-  “พูนพระยศเฉลิมเสริมศักดิ์ศรี: ความหมายของการเฉลิมพระยศเจ้านายและแบบแผนการใชร้าชาศัพท์”
 วทิยากร: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชรีวณิชย์กุล ภาควชิาภาษาไทย และหน่วยปฏิบัติการวจัิย  
          “ไทยวทิรรศน์ฯ” 
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-  “พระนามเจ้านายในสมัยรัตนโกสนิทร์: ความสมัพันธ์ระหวา่งภาษากับวฒันธรรมไทย” 
  วทิยากร: นายดนัย พลอยพลาย นิสติดุษฎีบัณฑิตภาควชิาภาษาไทย และผู้ชว่ยวจัิยหน่วยปฏิบัติการวจัิย  
           “ไทยวทิรรศน์ฯ ” 

-  “การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาไทย”
    วทิยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ สถาบันภาษาไทยสริินธร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วภิาส โพธิแพทย์ ภาควชิาภาษาไทย

การบรรยายพิเศษคร้ังน้ีมีผู้สนใจ ทั้งคณาจารย์ และนักเรียน นิสติ นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป  
เข้าร่วมงานเปน็จ�านวนมาก 
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การบรรยายพิเศษเรือ่ง “ทิศทางการวิจัย
และแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก”

เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. กลุ่มภารกิจงานวจัิยและพัฒนาวชิาการ จัดการบรรยายพิเศษ 

เร่ือง “ทิศทางการวจัิยและแหล่งเงินทุนวจัิยภายนอก” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ  

รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี เปน็วทิยากร ณ หอ้ง 707 อาคารบรมราชกุมารี

การบรรยายคร้ังน้ี วทิยากรกล่าวถึงนโยบายการวจัิยของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยวา่มิได้ค�านึงถึงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยของสถาบันต่าง ๆ เปน็ส�าคัญ แต่มีเปา้หมายเพื่อน�างานวจัิยไปใชแ้ก้ปญัหาสงัคม ด้วยเหตุน้ี จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยจึงสร้างนโยบายบริหารงานวจัิยเพื่อกระตุ้นใหอ้าจารย์สร้างสรรค์งานวจัิยมากขึ้น เชน่ การใหร้างวลั

แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 

การจัดตั้งกลุ่มวจัิยประเภทต่าง ๆ  การสง่เสริมการจ้างนักวจัิยระดับหลังปริญญาเอก เปน็ต้น นอกจากน้ียังสนับสนุนให้

สร้างความร่วมมือทางวชิาการกับต่างประเทศ อาทิ การจัดการประชมุวชิาการนานาชาติ การตีพิมพ์หนังสอืร่วมกับ 

นักวชิาการต่างประเทศ ซ่ึงนับวา่เปน็กิจกรรมที่คณะในสาขาวชิาด้านมนุษยศาสตร์ เชน่ คณะอักษรศาสตร์ ม ี

ศักยภาพสงูที่จะท�าได้ ทั้งน้ี การที่จะบรรลุเปา้หมายด้านการวจัิยได้ต้องอาศัยทักษะการท�างานเปน็หมู่คณะ การมีผู้น�า

กลุ่มวจัิยที่เสยีสละ และการจัดสรรเวลาเพื่อการวจัิยและปฏิบัติตามอย่างมีวนัิย 

ในชว่งท้ายของการบรรยาย วทิยากรได้ใหข้้อมูลเร่ืองแหล่งทุนวจัิยภายนอกซ่ึงปจัจุบันอาจมีความไม่ชดัเจนอยู่บ้าง 

อันเน่ืองมาจากเพิ่งอยู่ในชว่งจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวตักรรม และได้ตอบข้อซักถาม

ของอาจารย์ที่เข้าฟงัการบรรยายคร้ังน้ี

กลุ่มภารกิจงานวิจัย
และพัฒนาวิชาการ
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งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอักษรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการ

 
เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-14.30 น. ฝา่ยวชิาการ คณะอักษรศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนิสติใหม่

คณะอักษรศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต ณ หอ้งอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสริินธร มีผู้บริหารคณะ

อักษรศาสตร์ใหเ้กียรติร่วมงานโดยพร้อมเพรียง โอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี 

ได้กล่าวต้อนรับและใหโ้อวาทแก่นิสติใหม่ จากน้ันเปน็การบรรยายในหวัข้อต่าง ๆ ซ่ึงมีความส�าคัญต่อนิสติคณะ

อักษรศาสตร์ ได้แก่

 -  “ภาควชิาและหลักสตูรในคณะอักษรศาสตร์”

  ผู้บรรยาย: รองศาสตราจารย์ ดร.วลิิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดี

 -  “ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์”

  ผู้บรรยาย: อาจารย์ ดร.ธีรวฒัน์ ธีรพจนี 

 -  “ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์”

  ผู้บรรยาย: คุณบุษกร ธรณี หวัหน้าศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

 -  “กิจกรรมและการใชช้วีติในมหาวทิยาลัย”

  ผู้บรรยาย: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ปอ้มเพชร รองคณบดี

 -  “การลงทะเบียนเรียน”

  ผู้บรรยาย: คุณมาลี สงัข์จุ้ย นายทะเบียนคณะอักษรศาสตร์

 -  “ตารางสอนตารางสอบ”

  ผู้บรรยาย: คุณวรวทิย์ โก้สกุล ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ 



2424

พิธีถวายเทียนพรรษาและบ�าเพ็ญกุศลอุทิศแด่
บูรพาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ประจ�าปี 2562 ภาควิชาภาษาไทย

เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 ภาควชิาภาษาไทย 

จัดพิธีถวายเทียนพรรษา และบ�าเพ็ญกุศลอุทิศแด่

บูรพาจารย์ภาควชิาภาษาไทย ประจ�าปี 2562 

ณ พระอุโบสถ วดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม  

ในการน้ี  พระราชเวที ผู้ชว่ยเจ้าอาวาส ได้กรุณา

เปน็ประธานสงฆ์ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติ

ภาควชิาภาษาไทย ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีเปน็จ�านวนมาก

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ศึกษาดูงาน
ทีศู่นย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.40-12.00 น. อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวจิิตร และอาจารย์ ดร.นยา 
สจุฉายา ผู้สอนรายวชิา 2206101 การค้นควา้และการเขียนรายงานเชงิวชิาการ น�านิสติระดับปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาดังกล่าวจ�านวน 57 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
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โครงการอบรมการแสดงเบือ้งต้น (Basic Acting) 
ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาศิลปการละคร

เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2562 กลุ่มวจัิยศิลปการละคร
และนวตักรรม ภาควชิาศิลปการละคร จัดโครงการ
อบรมการแสดงเบื้องต้น (Basic Acting) ส�าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่คิดมูลค่า ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุโกมล อาคารมหาจักรีสริินธร  
โครงการดังกล่าวเปน็โครงการน�าร่องในแผนงานการ
เผยเเพร่ความรู้ทางศิลปการละครสูส่งัคม เพื่อพัฒนา 
ทักษะการสื่ อสารและการแสดงของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การอบรมคร้ังน้ีมี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์
ประจ�าภาควชิาศิลปการละคร เปน็วทิยากร มีนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 คน จาก 11 จังหวดัทั่วประเทศ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ ชยัภูมิ นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สมุทรสาคร และสระบุรี เข้าร่วมการอบรม
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Moving Memories: 
Dance-Music-Storytelling Performance 
Practices of Central and Western Asia"

เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควชิาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ และกลุ่ม
วจัิยศิลปการละครและนวตักรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกับ Sashar Zarif Dance Theatre 
จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ “Moving Memories: Dance-Music-Storytelling Performance Practices 
of Central and Western Asia” ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล อาคารมหาจักรีสริินธร 
วทิยากรคือ อาจารย์ Sashar Zarif ศิลปินและนักวจัิยด้านศิลปะการแสดงและการเต้นระดับนานาชาติ  
ผู้สร้างสรรค์และแสดงผลงานมากวา่ 30 ประเทศทั่วโลก เปน็ระยะเวลากวา่ 20 ปี 

ภาควิชาศิลปการละคร
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การประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ “From Performance 
Research to Cultural Ecologies:  
Creating Sustainable Artistic Communities”

 
เมื่อวนัที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ภาควชิาศิลปการละคร จัดการประชมุนักวจัิยระดับนานาชาติ “From Performance 

Research to Cultural Ecologies: Creating Sustainable Artistic Communities” (“วจัิยการแสดงสูนิ่เวศวฒันธรรม: 

สร้างสรรค์ชมุชนศิลปะใหย้ั่งยืน”) ณ หอ้ง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

การประชมุน้ีเปน็สว่นหน่ึงของชดุโครงการนววจัิยทางศิลปวฒันธรรม ส�านักงานคณะกรรมการสง่เสริมวทิยาศาสตร์ 

วจัิยและนวตักรรม (สกสว.) มีศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง เปน็หวัหน้าโครงการ และได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน

รัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และเครือข่ายนักวจัิยการแสดง (PPAR) ในการประชมุได้รับเกียรติจาก 

Dr. Danny Butt นักวชิาการด้านงานวจัิยศิลปะจาก Victorian College of The Arts มหาวทิยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ

ออสเตรเลีย และ Mark Teh ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เปน็ทั้งงานวจัิยและศิลปะหลายมิติจาก Five Arts Center 

ประเทศมาเลเซีย เปน็ผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ นอกจากน้ียังมีการน�าเสนอผลงานวจัิยและการอภิปรายกลุ่มย่อยของศิลปิน

และนักวจัิยชาวไทยที่มีความรู้ความเชีย่วชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึงได้ท�าวจัิยแบบข้ามศาสตร์ และการน�าเสนอผลงาน

ของศิลปิน นักวจัิย และองค์กรทางวฒันธรรมจากประเทศภาคพื้นเอเชยีแปซิฟิก ได้แก่ มาเลเซีย สงิคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุน่ 

และออสเตรเลีย 

ภาควิชาศิลปการละคร
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การอบรมเรือ่ง “เรียนรู้พูดอยาง-
อยากเหริว่ก๋างอย้าง”

เมื่อวนัที่ 10 12 และ 15 กรกฎาคม 2562 

หน่วยปฏิบัติการวิ จัยภาษาศาสตร์

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (ChulaSEAL) 

และภาควชิาภาษาศาสตร์ ร่วมกับเพจ  

“พันศาสตร์พันภาษา” ได้จัดการอบรม

ภาษาจ้วงใต้เบื้องต้น “เรียนรู้พูดอยาง-

อยากเหร่ิวก๋างอย้าง” วทิยากรคือ Liao 

Hanbo และ Dr. Tai Chung Pui จาก 

University of Hong Kong มีผู้ที่สนใจ

ภาษากลุ่มไทและวัฒนธรรมจ้วงเข้าร่วม

การอบรมเปน็จ�านวนมาก 

เสวนาภารตวิทยา “รู้โหราศาสตร์ ไม่พลาดวัฒนธรรมอินเดีย”

ผู้ศึกษาโหราศาสตร์อินเดีย อายุรเวท และวรรณคดีสนัสกฤต ด�าเนินการเสวนาโดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ดร. ชานปว์ชิช ์ ทัดแก้ว ในการเสวนาคร้ังน้ี วทิยากรได้ใหค้วามรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์อินเดียซ่ึงมีทั้ง
ความเหมือนและความแตกต่างกับโหราศาสตร์ไทย นอกจากน้ียังชีใ้หเ้หน็ความสมัพันธ์ระหวา่งความรู้ 
เร่ืองโหราศาสตร์อินเดียกับการเข้าใจวรรณคดี และวฒันธรรมอินเดีย โดยเฉพาะเร่ืองรามายณะ  
มหาภารตะ และอายุรเวท มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปน็จ�านวนมาก

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวชิา
ภาษาเอเชยีใต้ ภาควชิาภาษาตะวนั
ออก จัดการเสวนาภารตวทิยา คร้ัง
ที่ 3/2562 เร่ือง “รู้โหราศาสตร์  
ไม่พลาดวฒันธรรมอินเดีย” ณ 
หอ้ง 503 อาคารบรมราชกุมารี 
วทิยากรคือ คุณอมเรศ กาลปุตรา  

• ภาควิชาภาษาศาสตร์
• หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์ 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจ�าสาขาวชิา

ภาษาเกาหลี ได้รับเชญิจากกระทรวงศึกษาธิการ 

สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมงานประชมุวชิาการ 

The International Conference of Korean 

Educators Abroad คร้ังที่ 17 ระหวา่งวนั

ที่ 8-13 กรกฎาคม 2562 ในการน้ี อาจารย์

สภุาพร บุญรุ่ง ได้ร่วมเสนอผลงานวจัิย และ

เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย กับกระทรวง

ศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายพีระ 

รัตนวจิิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษา

ราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนาย Choi Eun Hee, 

Director General, International Cooperation 

Bureau, Ministry of Education เปน็ประธาน

การประชมุคร้ังน้ี
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครัง้ที ่7
"เอาธรรมะมาฝาก : จาริกสู่ศรีลังกา 14-19 ก.ค. 62"

เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จัดการบรรยายในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชดุแก่นสารแต่ละคัมภีร์ คร้ังที่ 7 หวัข้อ “เอาธรรมะมาฝาก: 
จาริกสูศ่รีลังกา 14-19 ก.ค. 62” ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ วทิยากรคือ 
อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์  ดร.สภุาพรรณ ณ บางชา้ง)

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
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เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ 
เทพกาญจนา คณบดี ในนามผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ มอบ
ชอ่ดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา  
ศรีรัตนา ในโอกาสที่ได้รับรางวลั Gratias Agit Award จาก
กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเชก็ ในฐานะที่
เปน็บุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ 
วฒันธรรมเชก็ในต่างประเทศ นอกจากน้ี เมื่อวนัที่ 26 
กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสตู  
รองอธิการบดี เปน็ผู้แทนผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
เลี้ยงอาหารแสดงความยินดีแก่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา 
ณ โรงแรมหวัชา้ง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ ด้วย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา เปน็ผู้ที่ศึกษา
วจัิยและสอนวรรณกรรมยุโรป โดยเฉพาะวรรณกรรม
ยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออกมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งยัง
ได้แปลวรรณกรรมเร่ือง Too Loud a Solitude ของ  
Bohumil Hrabal และเร่ือง The Good Soldier Švejk ของ  
Jaroslav Hašek เปน็ภาษาไทย การได้รับรางวลั 
ดังกล่าวนับเปน็ความภาคภูมิใจของคณะและจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยเปน็อย่างยิ่ง เพราะเปน็การสร้างชือ่เสยีง
และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติขององค์กรให้เป็น
ที่ประจักษ์ คอลัมน์ ฅนอักษร ฉบับน้ีจึงขอน�าท่านผู้อ่าน
ไปสนทนากับอาจารย์วริตตา เพื่อท�าความรู้จักตัวตน
ของอาจารย์ใหม้ากยิ่งขึ้นวา่ ความรักและความสนใจ
วรรณกรรมผนวกกับอุดมการณ์แหง่ความเปน็ “ครู” ผู ้
มุ่งใชว้รรณกรรมเปน็พลังทางปญัญาใหแ้ก่สงัคมน้ัน ได้น�า
อาจารย์ไปสูค่วามส�าเร็จหน่ึงในชวีติได้อย่างไร

ฅนอักษร
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ค�าถามน้ีหากจะตอบในรูปวลีหรือประโยคความเดียว 
เพียงหน่ึงประโยคคงจะตอบยากเพราะเหตุผลมี
มากกวา่หน่ึงและมีที่มาอันซับซ้อน ต้องขอน�าผู้อ่าน 
บทสัมภาษณ์กลับไปยังวันคืนที่ยังเป็นนักศึกษา
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เซ น ต์ แ อ น ด รู ส ์
สกอตแลนด์ ชว่งเวลาน้ันเพิ่งเร่ิมเสน้ทางปริญญาเอก  
เร่ิมเขียนงานวิจัยที่จะกลายมาเปน็วิทยานิพนธ์เกี่ยว
กับงานเขียนแนวโมเดิ ร์นนิสม์ของนักเขียนชาว
อังกฤษนามเวอร์จิเนีย วลู์ฟ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ 
พื้นที่ของนักคิดหลายคนตั้งแต่อริสโตเติล ไฮเดกเกอร์  
จนถึงเดอเลิซและกัตตารี เหน็หวัข้อคงจะไม่กังขาวา่
ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวชิา 
ที่ร� า เรียนมาน้ันอยู่ ในอาณาบริเวณของแนวคิด 
โมเดิร์นนิสม์และโพสต์โคโลเนียล โดยเน้นศึกษา
วเิคราะหว์รรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน หรือไม่ก็
วรรณกรรมอินเดียที่เขียนเปน็ภาษาอังกฤษ (รวมถึง
วรรณกรรมภาษาฝร่ังเศสที่นักโมเดิร์นนิสม์ต้องศึกษา
ทั่วไปด้วย เชน่ งานของชารลส ์โบเดอแลร์) เรียกได้วา่ 
วิ ช า ที่ เ รี ย น ม า น้ั น เ ข้ า สู ต ร ส� า เร็ จ ข อ ง นั ก เรี ย น
วรรณกรรมอังกฤษ ศาสตราจารย์ ดร.ซูซาน  
เซลเลอร์ส อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวทิยาลัย 
เซนต์แอนดรูส ์ ซ่ึงท�างานอยู่ที่มหาวทิยาลัยเคมบริดจ์
ด้วยน้ันถึงกับเอ่ยปากเม่ือพบกันคร้ังแรกว่าวริตตา
เปน็ผลแห่งสูตรส�าเร็จของการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ
ที่เท้าข้างหน่ึงเพิ่งเร่ิมก้าวออกจากความ Old School 
คือการเรียนการสอนแบบอนุรักษนิยม ตอนน้ันรู้สกึ
เจ็บแปลบเพราะแม้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไปตามจริง 
(และจริง ๆ อาจารย์กล่าวเสริมวา่วริตตาท�าใหนึ้กถึง
ตัวอาจารย์เองสมัยอายุเท่ากัน ซ่ึงนับวา่เปน็เกียรติ
อันสงู) แต่คนอายุน้อยทุกคนคงไม่ต้องการถูกเรียกวา่ 
Old School แต่อย่างใด ต้องขอบคุณความเข้าใจผิด
ประจ�าวยัที่ผลักดันใหพ้ยายามออกจาก Old School 
และขอบคุณอดีตอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่าเดิมเมื่อ 
วนัน้ีเข้าใจความหมายที่แท้จริงของค�าพูดอาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.ซูซาน เซลเลอร์ส มาเยือนคณะอักษรศาสตร์
ในโอกาสที่เปน็องค์ปาฐกงานสัมมนาวิชาการนานาชาติท่ีภาค
วชิาภาษาอังกฤษจัดขึ้นเมือ่ พ.ศ. 2558

(1) ทราบมาวา่อาจารย์เร่ิมต้นด้วยความสนใจในวรรณกรรมอังกฤษ เพราะเหตุใดอาจารย์จึงเบนเข็มสนใจงานวรรณกรรม
ยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปกลางครับ
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เมื่อสอบหวัข้อวทิยานิพนธ์ผ่านด้วยความยากล�าบาก พร้อมกับเขียนบทหน่ึงในงานวทิยานิพนธ์เสร็จสิน้เปน็ที่พอใจของ
อาจารยท์ีป่รึกษาแลว้ อาจารยท์ีป่รึกษาไดแ้นะน�าใหว้ริตตาเดนิทางไปเปดิหเูปิดตาและพกัผอ่นสมกบัทีอ่ดหลบัอดนอนตรากตร�า 
เขียนงาน (อันเปน็ภาวะที่นิสติของตัวเองในปจัจุบันคงจะเข้าใจกันดี) ก่อนอื่นต้องเล่าวา่ศาสตราจารย์ ดร.ซูซาน เซลเลอร์ส รัก
ประเทศและภาษาฝร่ังเศสมาก อาจารย์เคยไปท�างานที่ฝร่ังเศสเพื่อสง่ตัวเองเรียนมหาวทิยาลัยที่ปารีส จนประสบความส�าเร็จ 
ได้เปน็นักวชิาการคนแรกที่แปลและเผยแพร่งานของเอแลน ซิซูสเ์ปน็ภาษาอังกฤษ จึงไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์สนับสนุนใหเ้รา
ออกจาก Comfort Zone หรือ “พื้นที่แหง่ความสบาย” ซ่ึงในที่น้ีคือโลกภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยมาโดยตลอด วริตตาจึงไปเสาะหา 

งานสมัมนาในประเทศที่ไม่เคยไปและไม่เคยคิดจะไปมาก่อน ไปเจองานสมัมนาทางวชิาการนานาชาติหวัข้อ Crossing the 
Borders - Transgressing the Boundaries in Literatures in English วา่ด้วยเร่ืองพื้นที่และวรรณกรรมโพสต์โคโลเนียล 
งานสมัมนาที่จัดที่เมืองเปรโชซ่ึงอยู่ภาคตะวนัออกของสาธารณรัฐสโลวกั เหน็วา่เปน็เมืองที่ไม่เคยได้ยินชือ่มาก่อน ในประเทศ
ที่ไม่รู้จักเลย ตอนแรกก็คิดวา่จะไม่ไป แต่เมื่อเหน็วา่นักวชิาการชือ่ดังอย่าง บิลล์ แอชครอฟต์ไปร่วมงานสมัมนาน้ีด้วย ก็เลย
ลองสง่ผลงานไปน�าเสนอที่น่ัน โชคชะตาและแรงสนับสนุนของอาจารย์ได้พาใหม้ีโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐสโลวกัคร้ังแรก
เมื่อ พ.ศ. 2552 (สบิปีที่แล้วพอดี) เมื่อไปถึงกรุงบราติสลาวาและน่ังรถไฟต่อไปยังเมืองเปรโชก็เกิดสิง่ที่นักเขียนชาวไอริชนาม
เจมส ์จอยซ์ เรียกวา่ Epiphany หรือภาวะส�าแดงแหง่ค�าถามที่วา่น่ีหรือคือยุโรปที่เราศึกษามานานพอควร ชา่งต่างจากปารีสที่
เรารู้จัก เหตุใดเราถึงไม่รู้จักภูมิภาคน้ีเลย ท�าไมภาษาสโลวกัถึงไพเราะเชน่น้ี เปน็ต้น การเดินทางคร้ังน้ันท�าใหเ้ร่ิมอ่านและศึกษา
ประวตัิศาสตร์ ภาษา วฒันธรรมสโลวกั จนค้นพบพลังและความหมายของวลี “ประวตัิศาสตร์เพิ่งสร้าง” น่าจะหลายปีก่อนที่
นามวลีน้ีจะใชก้ันอย่างแพร่หลาย มหาวทิยาลัยเซนต์แอนดรูสเ์คยมีแผนกภาษาสโลวกั วริตตาจึงเรียนภาษาด้วยตัวเองในหอ้ง
สมุดของมหาวทิยาลัยและ “หาเร่ือง” ไปท�างานวชิาการที่เมืองต่าง ๆ ในสาธารณรัฐสโลวกัในทุกวาระโอกาสที่ท�าได้ จนเพื่อน ๆ  
และอาจารย์ที่ปรึกษาที่สกอตแลนด์และเคมบริดจ์แซวว่าเที่ยวบินสายการบินไรอันแอร์ที่บินจากเอดินเบอระไปบราติสลาวาน้ัน
เปน็สายการบินสว่นตัวของวริตตา (ชาวเชก็และสโลวกัจะเรียกวา่สายการบินของ “ยิปซี” เน่ืองจากบรรทุกชาวโรมาเปน็สว่น
ใหญ่) หลายเดือนต่อมาความสนใจในสาธารณรัฐสโลวกัแผ่ขยายไปยังสาธารณรัฐเชก็ เน่ืองจากสองประเทศน้ีเคยเปน็ประเทศ
เดียวกันมาก่อน ภาษาแม้จะต่างกันมาก แต่หากศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึงแล้ว จะศึกษาหรือท�าความเข้าใจอีกภาษาหน่ึงโดยไม่
ยากมากนัก (ทุกวนัน้ีก็ต้องฝึก ท่องศัพท์ และฟงัวทิยุภาษาเชก็และสโลวกัทุกวนักันลืม) วริตตาจึงเร่ิมเดินทางไปปราก ไปสร้าง
เครือข่ายทางวชิาการ และเรียนภาษา หลังจากน้ันจึงเร่ิมไปส�ารวจโปแลนด์ ฮังการี โรมาเนีย สโลวเีนีย และโครเอเชยี

ประสบการณ์ในยุโรปกลาง โดยเฉพาะสาธารณรัฐสโลวกัและสาธารณรัฐเชก็อันเปน็พื้นที่การเผชญิหน้าและต่อรองทาง
วฒันธรรมยังท�าใหเ้กิด “ภาวะส�าแดง” แหง่ค�าถามต่าง ๆ ที่ชว่ยใหเ้ราตั้งค�าถาม ความรู้และเสน้ทางการศึกษาของตัวเองน้ันเปน็
ประสบการณ์ที่เปลี่ยนชวีติ และจริง ๆ  ที่ค�าถามสมัภาษณ์ใชค้�าวา่ “เบนเข็ม” น้ีคงจะไม่ถูกต้องนัก เพราะในองค์ความรู้ด้านแนวคิด
โมเดิร์นนิสม์ โพสต์โคโลเนียล หรือวรรณกรรมภาษาอังกฤษน้ัน ย่อมมีกระแสอิทธิพลยุโรปกลางอยู่เปน็ส�าคัญ เพียงแต่หลายคน 
ไม่เคยคิดเอะใจที่จะศึกษาใหล้ึกลงไป เชน่ ค�าวา่ “Robot” เปน็ค�าภาษาเชก็และปรากฏคร้ังแรกในบทละครของกาเร็ล ชาเปก็  
หรือฟรันซ์ คาฟกา ที่วริตตาเองเคยมองวา่เปน็นักเขียนเยอรมันน้ัน ก็เขียนงานที่มีฉากเปน็โลกแหง่วฒันธรรมยิวที่โบฮีเมีย  
และทอม สต็อพเพิร์ด ผู้เขียนบทละครภาษาอังกฤษที่วริตตาเคยเรียนที่ภาควชิาภาษาอังกฤษและเคยเข้าใจวา่เปน็นักเขียน
อังกฤษน้ัน จริง ๆ แล้วมีพื้นเพและผลิตงานที่มีเชโกสโลวะเกียเปน็หวัใจส�าคัญ อย่างละครเวทีเร่ือง Rock 'n' Roll วริตตาค้นพบ 
เมื่อเปน็นักเรียนปริญญาเอกวา่ สายมนุษยศาสตร์ในโลกที่พูดภาษาอังกฤษเปน็หลักน้ันเปน็สายที่มีอังกฤษและยุโรปตะวนัตก
เปน็ศูนย์กลาง (ในประเทศของเราคงต้องเพิ่มจีนและรัสเซียเปน็ศูนย์กลางด้วย) อีกทั้งยังมองเหน็ชอ่งวา่งทางความรู้เกี่ยวกับ
ยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก ดังน้ัน งานเติมความรู้ในชอ่งวา่งน้ันเปน็งานที่วริตตายึดมั่นและตั้งใจอุทิศชวีติประกอบอาชพี
น้ีเพื่อท�าใหช้อ่งวา่งแคบกวา่เดิม อย่างน้อยหากคนรุ่นใหม่เข้าใจสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 ผ่านมุมมองและบริบทของยุโรป
กลางและยุโรปตะวนัออก ได้รู้และได้อ่านงานที่น่าสนใจจากภูมิภาคน้ัน และสามารถเชือ่มโยงความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคที่ไม่ค่อย
ถูกกล่าวถึงมากนักกับภูมิภาคบ้านเรา ตั้งค�าถามเร่ืองสภาพแวดล้อมของตัวเราในระดับที่สงูกวา่ที่วริตตาเคยคิดและเรียนรู้ใน 
วยัที่เราอายุเท่ากันก็จะดีใจมาก และถือวา่ได้ท�าตัวเปน็ประโยชน์ไม่น้อยในชวีติอันแสนสั้นน้ี
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หลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ก็ได้
สมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลสโลวัก
ร่วมกับ EURAXESS ไปเรียนภาษาสโลวกัและ
ท�างานเป็นอาจารย์พิเศษด้านวรรณคดีศึกษาที่
มหาวทิยาลัยคอเมนิอุส ณ กรุงบราติสลาวา ใน
ขณะเดียวกันก็เก็บข้อมูลและท�างานวิจัยเพื่อเขียน
หนังสอืเร่ือง Particular Modernity/Modernism:  
Locating Modernist Moments in Czech and 
Slovak Literature (2015) ตีพิมพ์โดยมหาวทิยาลัย
คอเมนิอุส ณ กรุงบราติสลาวา ระหวา่งที่ท�างานอยู่
ที่สาธารณรัฐสโลวักก็ได้น่ังรถไฟไปสาธารณรัฐ 
เชก็อยู่บ่อยคร้ัง ไปฝึกภาษา ใชห้อสมุดแหง่ชาติ 
และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การบรรยายพิเศษที่
มหาวทิยาลัยตามเมืองต่าง ๆ  นอกจากปรากแล้ว 
สถานที่ซ่ึงเดินทางไปท�างานแล้วประทับใจคือเมือง 
บรือโน โอโลโมตซ์ และซลีน ทั้งหมดเปน็เมือง
มหาวทิยาลัยในภูมิภาคโมราเวยี อันเปน็ภูมิภาค 
ท้องถิ่นที่ผสานวฒันธรรมเชก็และสโลวกั ผู้คนเปน็
มิตร พูดสองภาษาขึ้นไปในประโยคเดียวกันได้โดย

ไม่ติดขัด เปน็ภูมิภาคที่รุ่มรวยด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม (บรือโนและโอโลโมตซ์เปน็เมืองแหง่วรรณกรรม สว่นซลีน
เปน็เมืองก�าเนิดแหง่ครอบครัวบาจาแหง่รองเท้าบาจาในต�านาน) หวงัวา่ในวนัข้างหน้าเราจะสง่นิสติของเราไปแลกเปลี่ยน
และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่โมราเวยี (นอกเหนือจากโบฮีเมีย ซ่ึงคณะเราก�าลังปรับแก้ MOU กับมหาวทิยาลัย Anglo- 
American University in Prague) ตอนน้ีก�าลังหาชอ่งทางด�าเนินการ

(2) รางวลั Gratias Agit ถือเปน็รางวลัทีม่ีคุณค่ามากและอาจารย์เปน็คนไทยคนแรกทีไ่ด้รับรางวลัน้ี ไม่ทราบวา่อาจารย์พอ
จะเล่าได้ไหมครับวา่ความสนใจวฒันธรรมและวรรณกรรมเชก็เกิดจากอะไร และวฒันธรรมเชก็มีความโดดเด่นอย่างไรครับ 

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวถึงศาสตราจารย์ ดร.ทิโมธี สไนเดอร์ ผู้เชีย่วชาญประวตัิศาสตร์ยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออกแหง่
มหาวทิยาลัยเยล ขอแนะน�าหนังสอืทุกเล่มที่ศาสตราจารย์ท่านน้ีเขียนโดยเฉพาะ Bloodlands: Europe Between Hitler 
and Stalin (2010) วริตตาเหน็ด้วยกับแนวคิดของนักวชิาการผู้น้ีที่วา่โลกสามารถเรียนรู้จากประวตัิศาสตร์การเมืองของ
ยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก และขอเสริมวา่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้จากประวตัิศาสตร์การเมืองและความคิดของ 
นักคิดจากยุโรปกลาง โดยเฉพาะเชโกสโลวะเกียสมัยที่ปกครองใต้ระบอบเบ็ดเสร็จนิยมคอมมิวนิสต์เร่ือยมาจนถึงความ
ส�าเร็จของปฏิวตัิก�ามะหยี่ กล่าวคือ เรียนรู้เพื่อจะน�าองค์ความรู้มาเปรียบเทียบและสะท้อนดูสภาพสงัคมและการเมือง 
ในประเทศ เราอาจเร่ิมคิดย้อนดูตัวและตั้งค�าถามถึงสงัคมของเราผ่านงานเขียนที่ชือ่ “อ�านาจแหง่ผู้ไร้อ�านาจ” (ค.ศ. 1978)  
ของวาตซลัฟ ฮาเวล โดยเฉพาะบทบรรยายภาพพ่อค้าขายผักผลไม้ที่วางปา้ยโปสเตอร์ที่เขียนไวว้า่ “กรรมกรทั่วโลกมารวม
พลังกันเถิด!” ไวต้รงกระจกหน้าร้านของตนโดยไม่ได้เชือ่มั่นในข้อความที่ตนแสดงอย่างแรงกล้า วาตซลัฟ ฮาเวลตั้งค�าถาม
วา่ เหตุใดปจัเจกชนถึงได้พยายามส�าแดงความรักและภักดีต่อวาทกรรมทางการเมืองหน่ึง ๆ โดยที่ตนไม่ได้รู้สกึไปตามที่
ส�าแดงแต่อย่างใด การที่จะเข้าใจค�าถามของฮาเวลได้น้ัน ผู้อ่านจะต้องเข้าใจเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์เชโกสโลวะเกียชว่ง
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ทศวรรษ 1970 หรือชว่งระบอบ “การท�าใหเ้ปน็ปกติ” (normalisation) ที่เกิดหลังความล้มเหลวของแผน “สงัคมนิยมที่มีใบหน้า
มนุษย์” (socialism with a human face) อันเปน็แผนการปฏิรูปที่เน้นเสรีภาพสือ่มวลชน เสรีภาพการรังสรรค์งานศิลปะ และ 
การสง่เสริมเศรษฐกิจในระดับปจัเจก แผนการปฏิรูปน้ี อเล็กซานเดร์ ดุบเชก็ ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานพรรคสงัคมนิยมตั้งแต่
เดือนมกราคม ค.ศ. 1968 ได้เสนอตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 1968 แต่ถูกโซเวยีตรัสเซียและกองก�าลังฝา่ยสนธิสญัญาวอร์ซอ
ระงับปราบปราม เมื่อเดือนสงิหาคมปีเดียวกัน ดุบเชก็ถูกกดดันใหล้าออกจากต�าแหน่ง  ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานพรรคต่อจาก 
ดุบเชก็คือกุสตาว ฮุสาก ฮุสากได้กล่าววา่พันธกิจของเขาคือการท�าใหเ้ชโกสโลวะเกียปรองดองกันเปน็ปึกแผ่นและกลายมาเปน็
ปกติ แม้เขานิยมค�าวา่ “ปรองดองกันเปน็ปึกแผ่น” มากกวา่ “ท�าใหป้กติ” แต่เน่ืองจากในชว่งเวลาที่โซเวยีตรัสเซียปราบปราม
ความพยายามปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบอบต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออกตั้งแต่ ค.ศ. 1956 เปน็ต้นมา ค�าวา่  
“ท�าใหเ้ปน็ปกติ” ในภาษารัสเซีย [нормализация] ได้กลายเปน็ศัพท์มาตรฐานเกลื่อนค�า (euphemism) แบบฉบับระบอบ
โซเวยีตที่หมายถึงการฟื้ นฟูหวนคืนสูก่ารคุมอ�านาจปกครองของโซเวยีตตามเดิม1 แต่เน่ืองจากผู้คนในระบอบเร่ิมตั้งค�าถาม 
ความชอบธรรมและอ�านาจของตน เพราะความเชือ่มั่นเร่ิมสั่นคลอนจากเสรีภาพชว่งฤดูใบไม้ผลิแหง่ปราก การระงับ 
ปราบปรามหรือเซ็นเซอร์ชว่งทศวรรษที่ 1970 จึงเข้มข้นมากกวา่เดิม เมื่อระบอบประสงค์ใหป้ระชาชนใชช้วีติอยู่ในความรัก
และความภักดีต่อระบอบอย่างจอมปลอม ประชาชนก็พร้อมที่จะถอดใจเชือ่ฟงั ดังน้ัน สาเหตุที่พ่อค้าขายผักผลไม้พร้อมที่จะ
วางปา้ยอันแสดงข้อความที่ไม่ตรงกับใจหรือความเชือ่ของตนไม่ใชเ่พราะความกลัวเพียงอย่างเดียว หากเพราะต้องการใชช้วีติ
และท�ามาหากินตามปกติ การยอมท�าตามระบอบในเร่ืองที่ตนคิดวา่เปน็เร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ น้ันง่ายดายกวา่การลุกขึ้นประท้วง
ต่อต้านระบอบ ด้วยระบอบมีกลไกจัดการกับผู้ที่เหน็ต่างที่รุนแรง เชน่ การเซ็นเซอร์ การข่มขู่โดยต�ารวจลับ และความกดดัน
จากสงัคมจนเกิดการท�าลายชือ่เสยีงจนหมดชอ่งทางท�ามาหากิน ฮาเวลกล่าววา่การกระท�าของพ่อค้าน้ันเข้าใจได้ เพราะเราเปน็
มนุษย์เหมือนกัน ต้องการเอาตัวรอดเชน่กัน แต่เปน็การกระท�าที่ยอมรับไม่ได้เพราะสง่ผลเสยีต่อส�านึกทางการเมืองของสงัคม 
ในระยะยาว ด้วยใครเล่าอยากจะมีสว่นร่วมวพิากษ์วจิารณ์สภาพสงัคมและการเมืองด้วยเหตุผล เมื่อการยินยอมพร้อมท�าตาม
สิ่งที่ระบอบบัญชาโดยไม่คิดกลายเปน็เร่ืองปกติและง่ายดายกว่าการประท้วงต่อต้านระบอบด้วยใจที่ซ่ือตรงต่อความเชื่อมั่น
ของตนเอง กล่าวสั้น ๆ ได้วา่ ความเสยีหายในระยะยาวเกิดจากสภาพชวีติที่ถูกหล่อหลอมด้วยความคิดที่วา่การลุกขึ้นท้าทาย
ความอยุติธรรมในสงัคมน้ันท�าใหเ้รา “เสยี” มากกวา่ “ได้” เพราะฉะน้ัน “อยู่เปน็” ไปวนั ๆ จะดีกวา่ไหม

อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไป ความสนใจวฒันธรรมเชก็น้ันเร่ิมจากความสนใจงานวรรณกรรมและแนวคิดที่ชว่ยใหย้้อนดูตัวและ
ตั้งค�าถามถึงสงัคมของตัวเอง และเมื่ออ่านพบสิง่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็คิดอยากจะแบ่งปนัใหส้าธารณชนชาวไทยได้ร่วมรับรู้และ
ร่วมกันตั้งค�าถามึงสงัคมของตนด้วย ทันทีที่มาท�างานเปน็อาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาหา้ปีที่ผ่านมา ก็ได้
เขียนหนังสอื เขียนบทความวจัิยและวชิาการด้านยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออกศึกษา อีกทั้งไปน�าเสนอผลงานวชิาการด้านน้ี  
ยกตัวอย่างเชน่ 

•  ผลงานชิน้ล่าสดุ “ ‘...and Miraculously Post-Modern Became Ost-Modern’: How On or About 1910 and 1924 Karel 
Čapek Helped to Add and Strike off the ‘P’ ”. Acta Universitatis Sapientiae: European and Regional Studies. Vol. 
14 (2018): 7–22. DOI: 10.2478/auseur-2018-0008 http://www.acta.sapientia.ro/acta-euro/C14/euro14-01.pdf

และ

•  “From ‘God Builders’ to ‘Devil Workers’: The Somatechnics of Embalming and the Geocorpographies of Cen-
tral and Eastern Europe’s Holocaust Tourism in Jáchym Topol’s The Devil’s Workshop”. Somatechnics 6.1 (2016): 
9–23. Edinburgh University Press. DOI: 10.3366/soma.2016.0171 

ซ่ึงเปน็บทความตีพิมพ์หลังเสนอผลงานวิชาการด้านยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกโดยมุ่งวิเคราะห์งานของนักเขียนเช็ก
ทั้งสองงาน นอกจากงานวจัิย ก็ยังได้จัดกิจกรรมทางวชิาการและวฒันธรรมหลายงาน เชน่ Czech Arts & Culture Week 

1   Williams, Kieran. The Prague Spring and its Aftermath: Czechoslovak Politics, 1968-1970 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997), pp. 39-40.

http://www.acta.sapientia.ro/acta-euro/C14/euro14-01.pdf
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ที่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และงานฉายภาพยนตร์เชก็เร่ือง I Served the King of England ที่ TK Park ซ่ึงร่วมจัดกับ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชก็ประจ�าประเทศไทย ร่วมมือกันทางวชิาการและวฒันธรรมเร่ือยมาจนปีน้ีทางสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชก็ได้เสนอชือ่ใหเ้ข้ารับรางวลั Gratias Agit ประจ�าปี 2019 รางวลั Gratias Agit (ชือ่เดิมคือ
รางวลั Jan Masaryk Gratias Agit) ซ่ึงมีที่มาจากประสมค�าภาษาละติน gratias แปลวา่ grace และ agit แปลวา่ action  
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 เปน็รางวลัที่กระทรวงการต่างประเทศแหง่สาธารณรัฐเชก็มอบใหบุ้คคลหรือหน่วยงานที่เผยแพร่ 
วฒันธรรมเชก็ในต่างแดน เมื่อทราบข่าวก็ตกใจเพราะหากพินิจรายชือ่ของผู้ที่เคยรับรางวลั อาทิ แมเดลิน อาลไบร์ต มิลอช 

ฟอร์มัน อักเนียชกา ฮลลันด์ วเยรา ชาสลัฟสกา  
โยเซฟ ชกวอเร็ตซกี และทอม สต็อพเพิร์ต คงจะไม่
คาดคิดเลยว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวรรณคดี
คนหน่ึงจะมีโอกาสได้รับเกียรติน้ี จึงตั้งใจกล่าวตอน
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เช็กและในการสัมภาษณ์หลังพิ ธีมอบรางวัลว่า  
วริตตาเปน็เพียงผู้แทนของผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ  
โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เจ้าหน้าที่
ศูนย์ยุโรปฯ เจ้าหน้าที่คณะอักษรฯ และนิสติอาสา
สมัครชว่ยงานทุกท่านเท่าน้ัน และขออุทิศรางวลั
น้ีใหพ้่อแม่ เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ นิสติ อีกทั้ง

ผู้ที่รักและต่อสู้เพื่อเสรีภาพผู้เปี่ ยมหวังและปรารถนาจะเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในสงัคมไทย เพราะน่ันคือพลังงานและจิตวญิญาณแหง่
นักคิดนักเขียนชาวเช็กที่บันดาลใจให้วริตตาศึกษาและเผยแพร่ภาษา 
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และงานวรรณกรรมของชาวเชก็ เมื่อ
ทราบว่าเปน็ชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลน้ีก็รู้สึกเปน็เกียรติอย่างยิ่ง 
และตั้งใจจะใชส้ถานะ laureate รางวลัน้ี อันเปน็ต�าแหน่งตลอดชพี  
ท�างานวิ จัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุโรปกลางและยุโรป 
ตะวนัออกศึกษาในประเทศไทยต่อไป  

ผู้ที่สนใจอ่านวรรณกรรมเช็กที่จะเปน็เสมือนชานชาลาทางความคิด 
ใหเ้ราได้เดินทางทางความคิดเพื่อกลับมาย้อนดูตัว ขอใหเ้ตรียม 
พบกับ จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก ของวาตซลัฟ ฮาเวล อันเปน็ 
งานแปลที่ตรวจสอบกับต้นฉบับภาษาเช็กฉบับแรกในประเทศไทย 
ตีพิมพ์ ด้วยทุนสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตเช็กประจ�า
ประเทศไทยโดยส�านักพิมพ์ส�านักนิสติสามย่าน  งานเปิดตัวหนังสอื
แปลน้ีจะจัดที่ส�านักงานวทิยทรัพยากรหรือ “หอกลาง” ในวนัที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 ผู้มาร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการชวีติและผลงาน
ของวาตซลัฟ ฮาเวล เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปีที่วาตซลัฟ ฮาเวล 
มาเยือนประเทศไทยและรับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2537 ขอ 
เชญิชวนมา ณ ที่น้ี
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(3) ทราบมาวา่อาจารย์แปลวรรณกรรมเชก็ด้วย อยากใหอ้าจารย์เล่าเกีย่วกับหนังสอืเล่มน้ีทีอ่าจารย์แปลครับวา่มีทีม่าทีไ่ป
อย่างไร และน่าสนใจอย่างไรครับ 

ความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน (โบฮุมิล ฮราบัล เขียน. วริตตา ศรีรัตนา แปล. กรุงเทพฯ: บุ๊คโมบี้เพรส, 2560) เปน็
วรรณกรรมแปลจากภาษาเชก็เล่มแรกในประเทศไทยโดยแปลจากนวนิยายขนาดสั้นเร่ือง Příliš hlučná samota [Too 
Loud a Solitude] ของโบฮุมิล ฮราบัล นักเขียนชาวเชก็คนส�าคัญ พรชลีิช ฮลุชนา ซาโมตา หรือ ความเปลีย่วดายอันกึกก้อง 
เกินต้าน น้ี โบฮุมิล ฮราบัลได้เขียนประมาณชว่ง ค.ศ. 1972-1976 ตีพิมพ์เผยแพร่ใต้ดินเมื่อ ค.ศ. 1976 และได้รับอนุญาต 
ใหต้ีพิมพ์อย่างเปน็ทางการหลังระบอบคอมมิวนิสต์ในเชโกสโลวะเกียล่มสลายเมื่อ ค.ศ. 19892  เปน็เร่ืองราวของคนงาน 
บดอัดกระดาษขยะรีไซเคิลคนหน่ึงนามฮัญจาที่ต้องอยู่ในสภาวะอันย้อนแย้ง คือรักหนังสอืและการอ่านหนังสอืเปน็ชวีติจิตใจ 
แต่ต้องประกอบอาชพีท�าลายหนังสอืในสมัยที่สาธารณรัฐสงัคมนิยมเชโกสโลวะเกีย (ค.ศ. 1948-1990) เซ็นเซอร์งานเขียน
และงานศิลปะต่าง ๆ ที่ขัดต่อวาทกรรมการเมืองเผด็จการและอุดมการณ์ความเชือ่ของผู้มีอ�านาจ ฮัญจามองวา่ตนได้รับ 
การศึกษาอย่างไม่ได้ตั้งใจเพราะแอบอ่านหนังสอืและได้ลักลอบขโมยหนังสอืบางเล่มที่เขาต้องท�าลายกลับบ้าน (สว่นใหญ่
เปน็หนังสอืปรัชญาอันสง่เสริมใหผู้้อ่านคิดวเิคราะหแ์ละตั้งค�าถามชวีติ) เหมือนเก็บแมวจรจัดไปเลี้ยงที่บ้านเต็มไปหมด3   
งานของฮราบัลสะท้อนการใชช้วีิตในบรรยากาศความหวาดระแวงและการเซ็นเซอร์อันเปน็ลักษณะส�าคัญของสังคมที่หนังสือ
ดี ๆ ถูกท�าลายมากเสยีจนผู้คนรู้สกึเคยชนิและชนิชา ไม่ปรารถนาที่จะอ่านหนังสอืแสวงหาความรู้ ดังจะเหน็จากตอนหน่ึง 
ในหนังสือที่ฮัญจาผู้ไร้อ�านาจได้แต่เฝา้มองกลุ่มแรงงานหนุ่มสาวผู้ยึดมั่นในวาทกรรมระบอบคอมมิวนิสต์ราวกับหลุดมา
จากงานศิลปะแนวสจัสงัคมนิยม (Socialist Realism) ฉีกทึ้งท�าลายหนังสอืโดยไม่คิดที่จะเปิดหนังสอือ่านแม้แต่ประโยค
เดียว นอกจากน้ี เน่ืองจากเชโกสโลวะเกียในชว่งเวลาน้ันมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เข้ามามีสว่นท�าให ้
การท�าลายลา้งหนังสอืเร็วและมีประสทิธิภาพมากขึ้น เทยีบกบัเคร่ืองอดัไฮดรอลกิเคร่ืองเกา่ในหอ้งท�างานใตด้นิของฮัญจาแลว้  

2    Kuhlman, Martha. “The Silence of the Page Une trop bruyante solitude: The Graphic Novel Adaptation of Too Loud 
a Solitude by Bohumil Hrabal”. European Comic Art 1.2. ISSN 1754-3797 (print) 1754-3800 (online) (Liverpool: Liverpool 
University Press, 2008), p. 157.

3    เป็นทีท่ราบกนัวา่โบฮุมลิ ฮราบลัรกัแมวมาก ไดอ้ปุการะเลีย้งดแูมวจรจดัและแมวเลีย้งราว 25 ตวัเต็มกระทอ่มเล็ก ๆ ทีต่ ัง้อยูใ่น
หมู่บา้นทีช่ ือ่วา่ เกรส์โก (Kersko) ในภมูภิาคโบฮเีมยีตอนกลาง
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เคร่ืองอัดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ยักษ์ที่เขายืนมองอยู่น้ันมิเพียงลิดรอนอาชพีอัดกระดาษอันเปน็ตัวตนของเขา แต่ยังเสริมสร้าง
ความเปน็เคร่ืองจักร ความไม่รู้สกึรู้สา และการไม่เหน็คุณค่าหนังสอืหรือภูมิปญัญาแก่บรรดาเพื่อนร่วมชาติของเขา โดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ ฮัญจาได้แต่เฝา้มองโศกนาฏกรรมตรงหน้าและได้แต่ร�าพึงร�าพันกับตัวเอง นวนิยายขนาดสั้นน้ีแสดงใหเ้หน็ผ่าน
ทัศนะและชวีติของตัวละครที่ไม่มีปากเสยีงไม่มีอ�านาจต่อกรกับรัฐวา่ ผลเสยีอันน่าสะพรึงกลัวของระบอบเบ็ดเสร็จนิยมในระยะ
ยาวน้ันมิใชอ่ัตราการอ่านหนังสอืที่ลดลงเท่าน้ัน หากเปน็การไม่รู้สกึรู้สาและไม่ใสใ่จการเมืองของคนรุ่นใหม่ผู้เลือกที่จะเชือ่ฟงั
ผู้น�าและน้อมรับค่านิยมเผด็จการอย่างหน้ามืดตามัว และละเลยที่จะตั้งค�าถามวา่เหตุใดตนถึงถูกกดขี่ และเหตุใดหนังสอืและ 
งานศิลปะบางงานถึงต้องถูกเซ็นเซอร์และท�าลาย

โบฮุมิล ฮราบัลและงานเขียนของเขาสง่ผลทางการเมืองอย่างยิ่งยวด แม้เขาจะหลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืนทาง (ความไม่เปน็) 
การเมืองในทางที่ตรงกันข้ามกับที่นักเขียนแนวเสยีดสกีารเมืองเชน่วาตซลัฟ ฮาเวลท�า เขาไม่แม้กระทั่งจะปอ้นหรือยัดเยียด
ค�าถามเชงิวเิคราะหใ์หผู้้อ่าน จากงานเขียนของฮราบัล เราจะเหน็วา่นักเขียนได้ปล่อยใหนั้กอ่านเปน็ผู้คิดตัดสนิคุณค่าต่าง ๆ และ
ตั้งค�าถามด้วยตัวเอง ในฐานะนักวจัิยที่สนใจแนวคิดโมเดิร์นนิสม์กลวธีิการเขียนของฮราบัลน้ันน่าสนใจ เขาน�าขั้วคู่ตรงข้ามมา
ปะทะสงัสรรค์กันในงานเขียน โดยได้กล่าวไวว้า่ “การพล่าม/แถคือวาทศิลปข์องฉัน คติชาวบ้านแหง่สงัคมเมืองใหญ่น้ันเปน็
สนุทรียศาสตร์ของฉัน ความเปลี่ยวดายถาวรคือความเที่ยงตรงของฉัน การไม่รักษาสจัจะคือสจัจะของฉัน”4  

เน่ืองจากฮัญจาซ่ึงเปน็ตัวละครเอกของ ความเปลีย่วดายอันกึกก้องเกินต้าน “พล่าม/แถ” อยู่คนเดียวอย่างเมามัน ผู้แปลจึง
ตัดสนิใจเลือกใชส้รรพนาม “กู” ตลอดเร่ือง เพราะแม้การพูดคนเดียวของฮราบัลคล้ายการเล่าเร่ืองเชงิกระแสส�านึกในงานของ
เจมส ์ จอยซ์และเวอร์จิเนีย วลู์ฟ แต่ข้อแตกต่างที่ส�าคัญคือลีลาการเล่าเร่ืองอันยึดโยงกับบุคลิกภาพของตัวละครที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ เน่ืองจากชาวเชก็ภูมิใจกับวฒันธรรมการดื่มเบียร์อย่างมาก และเน่ืองจากโบฮุมิล ฮราบัลได้รับแรงบันดาลใจจากการ
น่ังฟงัผู้คนพูดคุยกันระหวา่งที่ดื่มเบียร์ในผับ ตัวละครที่เขารังสรรค์จึงมักจะดื่มเบียร์เกินขนาดและอยู่ในหว้งกึ่งมีสติและไม่มี
สติ ชอบบ่น แถ พล่าม และพูดกับตัวเองไปเร่ือย แทนที่ฮราบัลจะบรรยายกาลเวลาที่ผันผ่านไปเหมือนกระแสน�าและแทนที่จะ
บรรยายการพร่ังพรูของความคิดในหว้งค�านึงอย่างสจันิยมยิ่งยวด (ultra-realism) ตามแบบจอยซ์กับวลู์ฟที่ผู้อ่านชาวไทย 
คุ้นเคย ฮราบัลบรรยายกาลเวลาที่ผันผ่านไประหวา่งที่ตัวละครบ่น แถ พล่าม และใชช้วีติจ�าเจไร้อ�านาจภายใต้ระบอบเผด็จการ  
ฮราบัลก�าหนดให้ฮัญจาซ่ึงเปน็ตัวละครเอกในนวนิยายขนาดสั้นน้ีเล่าเร่ืองกึ่งจริงและไม่จริงและในสภาวะกึ่งมีสติและไร้สติ  
ยามอ่าน ความเปลีย่วดายอันกึกก้องเกินต้าน ผู้อ่านจะรู้สกึเหมือนก�าลังน่ังฟงัตัวละครบ่น พล่าม แถ ทั้งกับตัวเองและผู้อ่าน
ประหน่ึงผู้อ่านเปน็เพื่อนที่เขาพบเจอในผับ และหลายคร้ังตัวละครก็เล่าเร่ืองเกินจริงระหวา่งและภายหลังที่ดื่มเบียร์จนเมามาย 
เพื่ออธิบายประเด็นน้ีใหเ้หน็ภาพชดัเจน ขอยกตัวอย่างการเลือกใชส้รรพนาม “กู” ในบทที่หน่ึง ดังน้ี: “สามสบิหา้ปีแล้วสนิะที่
กูท�างานในโรงกระดาษขยะ และมันคือเร่ืองรักของกู… กูต้องกินเบียร์ปริมาณความจุเทียบเท่าสระวา่ยน�าโอลิมปิกหา้สบิเมตร 
สระเบียร์ที่กูแดกเข้าไปมีความจุเทียบเท่าสระเพาะพันธ์ุปลาคาร์ปที่ประชาชนจับมากินชว่งคริสต์มาสตามธรรมเนียม [ค�าและ
ข้อความเน้นย�าเปน็ของผู้เขียนบทความน้ี]”5  ค�ากริยาภาษาเชก็ “pracuji” แปลวา่ ท�างาน [pracovat = to work] ผันรูปไป
ตามสรรพนามบุรุษที่หน่ึง (เอกพจน์) ในกรณีน้ีภาษาเชก็ค�าวา่ “ฉัน” [Já] มักจะถูกละไวใ้นฐานที่เข้าใจ ดังน้ันจึงจ�าเปน็ต้องเพิ่ม
สรรพนามบุรุษที่หน่ึง (เอกพจน์) ในภาษาไทยเพื่อชีเ้ฉพาะวา่กริยาน้ันเปน็กริยาอาการของผู้ใด 

4    Hrabal, Bohumil. “Sešitek nerozlišujících pozorností”. Domácí úkoly z pilnosti (Praha: Československý spisovatel, 1982), 
p. 40.
5   โบฮุมลิ ฮราบลั. ความเปลีย่วดายอนักกึกอ้งเกนิตา้น. วรติตา ศรรีตันา แปล. พมิพค์ร ัง้ที ่1 (กมุภาพนัธ ์2560) โดยไดร้บัทนุสนับสนุน
จากกระทรวงวฒันธรรมแหง่สาธารณรฐัเชก็. กรงุเทพฯ: บุค๊โมบี,้ 2560, p. 15-16.
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ยุโรปตะวนัออกศึกษา ก็เคยคิดวา่คาฟกาเปน็นักเขียน
ในบริบทวฒันธรรมเยอรมัน เขียนงานที่เปน็นามธรรม
ลอย ๆ เขียนหนังสอืจงใจใหเ้ข้าใจยาก แต่เมื่อได้ไป
ปรากและได้อ่านและวิเคราะห์งานของคาฟกาใน
บริบทวัฒนธรรมชาวยิวพูดภาษาเยอรมันที่อาศัยอยู่
ที่โบฮีเมีย อันเปน็สว่นหน่ึงของอาณาจักรออสเตรีย-
ฮังการี (และเชโกสโลวะเกียในเวลาต่อมา) ในมุมมอง
ประวตัิศาสตร์นิยมใหม่ ก็เหน็มิติอันลึกซ้ึงและน่าสนใน
งานและชวีติของคาฟกา เกิดแรงบันดาลใจที่จะส�ารวจ
ชวีติของคาฟกาที่ปรากจนเขียนเปน็งานวจัิย เชน่ 
บทความวจัิยหวัข้อ “ ‘But How Can a Wall Protect 
if it is not a Continuous Structure?’: Rethinking  
the Literary Periodization of Modernism in 
Franz Kafka’s ‘The Great Wall of China’ ” อันเปน็ 
บทหน่ึงที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสอื Commanding Words:  
Essays on the Discursive Constructions,  
Manifestations, and Subversions of Authority.  
Ed. Lynda Chouiten. Newcastle upon Tyne:  
Cambridge Scholars Publishing, 2016. บทความ
น้ีวิเคราะห์ก�าแพงเมืองจีนในจินตนาการและงานเขียน
ของคาฟกาในบริบทของก�าแพงในชีวิตจริงของคาฟกา
ที่กรุงปราก เรียกวา่ “ก�าแพงแหง่ความหวิ” ในต�านาน 
ภาษาเชก็คือ  ฮลาโดวา เซดจ์ (Hladová zeď) ซ่ึง

ขอหยุดเล่าดีกวา่สปอยล์ค่ะ ส�าหรับผู้ที่สนใจอยากอ่านงานวรรณกรรม 
เชก็ ขอประชาสมัพันธ์ข่าวดีจากส�านักพิมพ์ Bookmoby Press วา่  
ความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน จะตีพิมพ์คร้ังที่ 3 เร็ว ๆ น้ี เปน็ปกแข็ง 
limited edition โปรดติดตาม 

(4)  ทราบมาวา่อาจารย์สนใจอ่านคาฟกาด้วย เพราะเหตุใดอาจารย์จึง
สนใจนักเขียนท่านน้ีครับ 

คิดวา่ฟรันซ์ คาฟกา นอกจากจะเปน็ “นักเขียนของนักเขียน” (เราอาจจะ
นึกถึงอิทธิพลของคาฟกาในงานของฆอร์เฆ ลุยส ์ บอร์เฆส) แล้ว ยังเปน็  
“นักเขียนของนักปรัชญา” อีกด้วย ความสนใจคาฟกาของวริตตาเร่ิมมา
จากการอ่านงานของนักปรัชญาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคาฟกาหรือใช้ 
คาฟกาเปน็ตัวอย่างการน�าเสนอแนวคิด  (เราอาจจะนึกถึงนักคิดอย่าง 
กึนเทอร์ อันเดอร์ส หรือ จอร์จิโอ อกัมเบน) นอกจากน้ี ก่อนที่ 
จะมีโอกาสได้เดินทางไปยุโรปกลางและก่อนที่จะวิจัยด้านยุโรปกลางและ 



4040

กลายเปน็ค�าที่สือ่ถึงงานสาธารณะที่ไม่ก่อใหเ้กิดผลหรือประโยชน์อันใด ใครสนใจต�านานของก�าแพงที่คาฟกาเหน็ทุกคร้ังที่มอง 
ออกไปนอกหน้าต่างหอ้งพักระหวา่งเขียนงานที่ชือ่วา่ “The Great Wall of China”  ก่อนเดินทางไปเยือนปรากเพื่อไปชมก�าแพง
ที่วา่น้ี เชญิอ่านบทความก่อนได้ 

 

เหตุที่สนใจนักเขียนท่านน้ีในศตวรรษที่ 21 ก็เพราะงานของคาฟกา โดยเฉพาะเร่ืองโปรดคือ The Trial น้ันยากยิ่งที่จะ 
ฟนัธงบรรยายวา่เกี่ยวกับอะไรกันแน่ ตกลงสะท้อนการเมือง เสยีดสภีาวะน่าขันของระบบราชการ สือ่ความน่าเบื่อหน่ายของ
ชวีติมนุษย์เงินเดือน บรรยายความแปลกแยกแตกต่างของการเปน็ชาวยิวในสงัคมที่มีประวตัิการเหยียดชาวยิวและการเปน็
ประชาชนที่ใชช้วีติอยู่ในสภาวะย้อนแย้งอย่าง “เผด็จการประชาธิปไตย” หรือ “การท�าใหเ้ปน็ปกติ” หรือจะเปน็ทั้งหมดที่วา่มา  
ก็ไม่ทราบ The Trial คล้ายเกมต่อค�าแบบ Dadaist กล่าวคือ คาฟกาเรียงล�าดับเหตุการณ์ในเร่ืองอย่างไรผู้อ่านยังไม่ทราบแน่ชดั 
นับประสาอะไรกับการถามวา่ธีมเร่ืองหรือใจความส�าคัญของเร่ืองคืออะไร เวลาอ่านคาฟกาเราต้องอ่านด้วยรอยยิ้มที่มุมปาก 
ต้องลองเล่นสลับเรียงล�าดับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหลัง แล้วจะเหน็วา่คาฟกาเปน็นักเขียนที่เขียนงานชนิดที่อ่านแล้วอดหวัเราะ 
ออกมาดัง ๆ ไม่ได้ และน่ีคงเปน็สภาพการด�ารงอยู่ของเรา ขันแบบขื่น ขื่นแบบขัน งานเขียนของนักเขียนเชก็หลายคนจะให้
อารมณ์คล้าย ๆ กัน 

(5) ในความเหน็ของอาจารย์ การเรียนการสอนวรรณกรรมควรเปน็อย่างไร และนิสติควรได้รับการสนับสนุนใหอ้่าน 
งานวรรณกรรมอะไร/แนวใดบ้างครับ

นิสติควรได้รับการสนับสนุนใหอ้่านงานวรรณกรรมทุกแนวจากทุกสงัคมทุกวฒันธรรม ควรได้รับการสนับสนุนใหอ้่าน 
ใหก้วา้งขวางที่สดุ และเชน่เดียวกับการออกเดินทางไกลหรือผจญภัยเพื่อเข้าใจผู้อื่นพร้อม ๆ กับเข้าใจตัวเอง นิสติควรได้รับ 
การสนับสนุนใหอ้่านอะไรที่อยู่นอกเหนือขนบการเรียนการสอนที่คุ้นเคย (จนกลายเปน็ขนบใหม่ใหเ้ราก้าวข้ามต่อไป)
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แล้วจะหยิบย่ืนก้อนทองค�าแห่งความจริงแท้ให้ท่านห่อหุ้มระหว่างหน้ากระดาษสมุดบันทึกและวางเก็บไว้บนแท่นเหนือเตาผิง
ตลอดกาล” การสอนวรรณตดีไม่ใชก่ารหยิบยื่นก้อนทองค�าแหง่ความจริงแท้แต่อย่างใด หวัใจของการเรียนวรรณคดีไม่ใช ่
การหาและเชือ่มั่นในค�าตอบที่ตายตัวอันสะท้อนในประเภทข้อสอบเติมค�า ใส ่key words หรือแบบปรนัย อันเปน็วธีิประเมินความ
รู้ด้านวรรณคดีศึกษาที่วริตตาพยายามหลีกเลี่ยงและสญัญากับตัวเองวา่จะไม่มีวนัต่อชวีติใหม้ัน การเรียนการสอนวรรณคด ี
คือการร่วมกันสร้างชานชาลาทางความคิดเพื่อพากันออกเดินทางไปส�ารวจพื้นที่แห่งการคิดวิเคราะห์ผ่านมุมมองและแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่หลากหลาย พื้นที่ที่เราถกเถียงกันได้อย่างเสรี คุณค่าของวรรณคดีศึกษาคือการสง่เสริมใหเ้กิดความเหน็อก
เหน็ใจกัน มีความรู้สกึใสใ่จร่วมกันแม้จะคิดเหน็ต่างกัน เรียกได้วา่วรรณคดีศึกษาเปน็มากกวา่พื้นฐานแหง่จิตวญิญาณแหง่
ประชาธิปไตย วรรณคดีศึกษาเปน็หวัใจของประชาธิปไตย จริงอยู่ที่งานวรรณกรรมเปน็อาวธุที่ทรงพลัง สามารถถูกโยงหรือ
ใชเ้พื่อเสริมวาทกรรมอ�านาจน�าได้ แต่ถ้าชานชาลาแหง่ทักษะการคิดวเิคราะหข์องเราแข็งแรง เราจะเหน็เองวา่วรรณกรรม
เหล่าน้ันไม่ได้จับจิตจับใจหรืองดงามเท่างานวรรณกรรมที่ยึดโยงกับความเปน็มนุษย์ ความมีมนุษยธรรม และการเสริมสร้าง 
จิตวญิญาณที่จะลุกขึ้นต่อสูเ้พื่อสทิธิ ความเสมอภาค และอิสรภาพของเพื่อนมนุษย์ 

จะเข้าใจความส�าคัญของวรรณคดีศึกษาได้น้ันคงต้องลองมาสมัผัสด้วยตัวเอง ขอเชญิชวนใหล้องอ่านงานวรรณกรรมเพื่อ 
ออกเดินทางนอก Comfort Zone ทางความคิดกันสกัคร้ัง แล้วเราจะอยากท�าความเข้าใจตัวเองมากกวา่เดิม

เชื่อ ม่ันมาโดยตลอดว่าการเรียนการสอน
วรรณกรรมในมหาวิทยาลัยควรเปน็อย่างที่
เวอร์จิเนีย วลู์ฟได้กล่าวบรรยายไวใ้น A Room 
of One’s Own (ค.ศ. 1929) ซ่ึงมีที่มาจาก 
บทปาฐกถาที่คอลเลจหญิงล้วนสองแห่งที่ 
มหาวทิยาลัยเคมบริดจ์เมื่อ 1928: “ฉันควร
จะไม่มีทางได้มาซ่ึงบทสรุป ฉันควรจะไม่มี
ทางบรรลุสิ่งท่ีฉันเข้าใจว่าเปน็หน้าท่ีหลักของ 
องค์ปาฐกผู้หลังกล่าวปาฐกถาร่วมหน่ึงชั่วโมง
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วารสารอักษรศาสตร์ ปีที ่48  
ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

 -  “อุปลักษณ์เชงิมโนทัศน์ ‘ความฝนัจีน’ กับยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของประธานาธิบดีจีนสจ้ิีนผิง” 
ของเหยา ซือฉี 
 -    “กลวธีิทางภาษาที่ใชใ้นคอลัมน์ซุบซิบประเภท ‘แฉ’ ในสือ่ออนไลน์ภาษาไทย: กรณีศึกษาคอลัมน์ซุบซิบ 
‘วจิารณ์แหลก’ ของ ‘เจ๊หวา่ง...ออนไลน์’ ในเวบ็ไซต์เอ็มไทย” ของสทิธิธรรม อ่องวฒุิวฒัน์
 -  “การตัดสนิความสภุาพจากถ้อยค�าการตอบกลับการต�าหนิในภาษาไทย: มุมมองจากคนสองวยั” ของ 
ศิรวตัร ไทยแท้
 -  “ภาพความทรงจ�าอาณาจักรอินคาและอาณาจักรอยุธยาในนวนิยายร่วมสมัย: กรณีศึกษา สายน�าลึก 
(Los ríos profundos) และเรือนมยุรา” ของภาสรีุ ลือสกุล
 -    “ดินแดนอุดมคติเชงินิเวศ: พื้นที่เพศอ�านาจ และมายาคติในนวนิยายเร่ืองคชาปุระและนครไอยรา” ของ 

อรวรรณ ฤทธ์ิศรีธร ปฐม หงษ์สวุรรณ และธัญญา สงัขพันธานนท์
 -    “ความส�าคัญของระบบเลขในคัมภีร์ตรีนิสงิเห” ของณัฐธัญ มณีรัตน์ และชานปว์ชิช ์ทัดแก้ว
 -    “การรับความคิดทางการเมืองตะวนัตกวา่ด้วยเร่ืองรูปแบบการปกครอง” ของเอกลักษณ์ ไชยภูมิ
 -  “ข้อผิดพลาดในการใชก้ริยาภาษาสเปนที่แสดงเวลาอนาคตของผู้เรียนชาวไทยระดับอุดมศึกษา” ของ 
สกุิจ พู่พวง

อ่านวารสารฉบับน้ีได้ที่เวบ็ไซต์ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/199597

อักษราวชิาการ

ขอแนะน�าวารสารอักษรศาสตร์ ฉบับล่าสดุ  
(ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562) 
ซ่ึงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา วฒันกุล 
เปน็บรรณาธิการ วารสารฉบับน้ีประกอบ
ด้วยบทความ 8 บทความของอาจารย์ 
คณะอักษรศาสตร์ นิสติ นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ครอบคลุมเน้ือหาด้านภาษา 
วรรณกรรม และประวตัิศาสตร์ ดังน้ี

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/199597 
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รายการอักษรพาที

ขอเชญิฟงัรายการ “อักษรพาที” ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวทิยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวนัเสาร์ เวลา 07.30-
07.55 น. ในเดือนสงิหาคม 2562 มีหวัข้อที่จะออกอากาศ ดังน้ี

 3 สงิหาคม 2562  “มุสลิมกับภาษาอาหรับ” (รีรัน)
     วทิยากร: อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม
     ผู้ด�าเนินรายการ:  อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

 10 สงิหาคม 2562  “เอกสารชาวสเปนในสมัยพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ”
     วทิยากร: ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  ทิพยศักดิ์
     ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสรีุ  ลือสกุล

 17 สงิหาคม 2562   “อะไรนะ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล??”
     วทิยากร: อาจารย์ ดร.ทิพยา  จินตโกวทิ
     ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร

 24 สงิหาคม 2562  “Blened Learning การผสมผสานกับการเรียนรู้สารสนเทศ”
     วทิยากร: อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน
     ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสทุธ์ิสกุล

 31 สงิหาคม 2562  “Web Accessibility”
     วทิยากร: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
     ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ทิพยา  จินตโกวทิ

ฟงัรายการย้อนหลังได้ที่เวบ็ไซต์ www.curadio.chula.ac.th หรือแอปพลิเคชนั CU Radio  

อักษราวชิาการ

http://www.curadio.chula.ac.th
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1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชญิจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
เปน็อาจารย์พิเศษสอนรายวชิา 08-154-209 ประวตัิศาสตร์การแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวดันราธิวาส

2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวฒุิ จิราสมบัติ ได้รับเชญิจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปน็อาจารย์พิเศษสอนวชิาภาษา
ญี่ปุน่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 ทุกวนัพุธ ระหวา่งเวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชญิและร่วมงานต่าง ๆ ดังน้ี 
 -  ได้รับเชญิจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี เปน็ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หวัข้อ “Possible Selves and L2 Trajectories Narrated at an EFL Intersection: Foci on Contextual, 
Emotional and LOTE Dimensions” เมื่อวนัที่ 31  พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
สรุนารี ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพมหานคร
 -  ได้รับเชญิจากสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ ส�านักวชิาเทคโนโลยีสงัคม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
เปน็ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ของ Ms.Thi Khanh Chi Vo นักศึกษาหลักสตูรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต หวัข้อ “Possible selves and L2 trajectories narrated across EFL meeting point: Foci on Self-
discrepancies, contextual influences, emotional responses, and LOTE impacts” เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุวจันสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ และ
หอ้งประชมุ ทางไกลชั้น 2 อาคารเคร่ืองมือ 7 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
 -  ร่วมอภิปรายทางวชิาการในหวัข้อ “Language Acquisition and  Learning” ในการประชมุวชิาการ
นานาชาติ The 17th Asia TEFL International Conference and The 6th FLLT International Conference ระหวา่ง
วนัที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 
 - ได้รับเชญิจากภาควชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎร์ธานี เปน็ผู้ทรงคุณวฒุิวพิากษ์หลักสตูรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชพี เมื่อวนัที่ 2 
กรกฎาคม 2562  ณ หอ้งอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสรุาษฎร์ธานี

4.  อาจารย์ ดร.นยา สจุฉายา ได้รับเชญิจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร เปน็กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ของ
นางสาวพนิดา วงศ์บุญ นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม เมื่อวนัที่ 13 
มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอ้งประชมุบัณฑิตวทิยาลัย ชั้น 2 ส�านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร  ได้รับเชญิจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เปน็กรรมการสอบ 
วทิยานิพนธ์เร่ือง “เร่ืองเล่าในรายการวทิยุ เดอะชอ็ก ในฐานะนิทานผีในวฒันธรรมประชานิยม” ของนางสาวขวญัแก้ว  

งามโสภณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00- 

12.00 น. ณ หอ้งประชมุ LA 312 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สรุวฒัน์ ได้รับเชญิจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เปน็กรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์เร่ือง “แนวคิดและการเกิดขึ้นของสตรีสมัยใหม่ในจีนต้นศตวรรษที่ 20” ของนางสาวจุฬาลักษณ์  

ชวีศุภกร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาวฒันธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา  

13.00 น. ณ หอ้ง LA 217 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

7.  อาจารย์ ดร.ชยัรัตน์ พลมุข ร่วมเสวนาเกี่ยวกับศิลปะลาวร่วมสมัย เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ร้านหนังสอื Open 
House ของส�านักพิมพ์ Hardcover หา้งสรรพสนิค้า Central Embassy  

8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ ได้รับเชญิจากฝา่ยพัฒนาบุคลากร ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปน็วทิยากรอภิปรายในหวัข้อ “เทคนิคการเขียนขอทุนวจัิย” ในงานอบรมอาจารย์และ 
นักวจัิยใหม่ เมื่อวนัที่ 3 และวนัที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมอวานี รีสอร์ท 
พัทยา จังหวดัชลบุรี

9.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน ได้รับเชญิจากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เปน็วทิยากรการ
อบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “Team Building and Personality Development” เมื่อวนัที่ 4 และ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ หอ้ง 4003 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.  อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง และอาจารย์อิสริยา พาที ได้รับเชญิจากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเกาหลี
ศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไปร่วมการประชมุวชิาการนานาชาติเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา 
คร้ังที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหลุักษณ์ทางวฒันธรรมในบริบทสงัคมดิจิทัล” (The 6th Joint International Conference on 
Korea Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural Pluralism in Digital Context”) ระหวา่งวนัที่ 24-27 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวฒันา พาร์ค อ�าเภอเมือง จังหวดัตรัง

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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BALAC Orientation and Recognition Ceremony 

On Monday 8 July 2019, Professor Kingkarn Thepkanjana, PhD, Dean of  the Faculty of  Arts and Director 

of  BALAC, gave a welcome speech for our new undergraduates. Besides meeting faculty staff, advisors and 

other fellow students, orientation sessions offered the students and parents the opportunity to learn more about 

curriculum, campus activities, university life and exchange programmes. In the last session, the students met with 

their advisors, who would be taking care of  them from their first to their last year of  the university. 

Concurrently, a 2019 recognition ceremony was held to honor students with certificates on “Outstanding 

Achievement in Academics” and “Outstanding Achievement in University Life and Community.” This year, there 

are 23 recipients from both categories.
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News from Department of English

On Tuesday 2 July 2019, Dr Mark Carver from the University of  St Andrews, Scotland, gave a public lecture on the 

topic of  “The Future of  English Language Assessment” at the Faculty of  Arts. This academic event was organised 

by the Department of  English in collaboration with McDucation – “Study in Scotland” Agency. Dr Carver’s lecture, 

which covers current issues on IELTS, PTE, university entrance tests and how teachers can overcome these issues to 

promote student learning, was attended by participants from Chulalongkorn University and beyond.

Dr Mark Carver runs the Assessment and Evaluation module on the MSc TESOL programme in the International 

Education Institute at the University of  St Andrews. His previous research involves mixed-methods studies of 

assessment and feedback in teacher education and higher education. His current research focuses on programme 

evaluation, Initial Teacher Education and TESOL programmes.
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Meeting with State Islamic University  
of North Sumatra (UIN Sumatera Utara)

On Wednesday, July 24, 2019, the Faculty of  Arts welcomed Quality Assurance Board members from State 

Islamic University of  North Sumatra (UIN Sumatera Utara), Medan, Indonesia.  The purpose of  their visit 

mainly concerned academic, education, and management systems at the Faculty as the UIN Sumatra Utara is 

undergoing a significant development.  The delegates also wished to form networks and seek possible academic 

collaborations.  The ten delegates, led by Associate Professor Mhd Syahnan, Ph.D., met with Associate Deans, 

Associate Professor Wirote Aroonmanakun, Ph.D., and Associate Professor Suradech Chotiudompant, Ph.D., 

Head of  the English Department, Associate Professor Prima Mallikamas, and Assistant Deans, Sorakom 

Dissamana, Ph.D. and Asssistant Professor Nirada Chitrakara, Ph.D. 

The contents of  this insightful meeting covered the Faculty of  Arts’ Quality Assurance system, faculty staff 

requirements and responsibilities, and programs related to English as a Foreign Language.  Future partnership 

is promising as both institutions financially support graduate studies in ASEAN countries. At the moment, 

Chulalongkorn University is targeting Indonesian students to join the graduate programs, while the UIN 

Sumatera Utara already has staff  attending a graduate program at Chulalongkorn University. The delegates are 

also interested in the Faculty of  Arts’ Graduate Program in Linguistics.  With the financial support from CU 

Graduate School, the Faculty of  Arts is looking forward to receiving graduate students from the UIN Sumatera 

Utara in the near future.

Formerly known as the State Institute of  Islamic Studies, the UIN Sumatera Utara comprises seven faculties with 

25,000 students.  They are currently working on their development project on education quality improvement 

through cooperation with partner universities on the international level.
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MOU Signed with University of Granada

On Tuesday, July 9, 2019, Faculty of  Arts Dean Professor Kingkarn Thepkanjana, Ph.D., signed a Memorandum 

of  Understanding between the Faculty of  Arts, Chulalongkorn University, and the University of  Granada. The 

ceremony was graced with the presence of  Professor Oswaldo Lorenzo Quiles, Ph.D., Vice Dean in Research, 

International Projects and Mobility, the Faculty of  Educational Sciences and Sports, University of  Granada, 

and Javier Parrondo, Deputy Head of  Mission, the Embassy of  Spain. The MOU between the two institutions 

will pave the way for a series of  collaborative activities and exchange programs both for students and staff.  One 

upcoming project is the Spanish Film Festival.  As Spanish majors at the Faculty of  Arts are increasing, a tight-

knit relationship will be beneficial for both parties.  

One of  the high ranking universities in Spain, the University of  Granada is one of  the most sought after universities 

among Erasmus+ members.  The University’s Modern Language Center, located right in the heart of  the city 

of  Granada, is renowned for quality courses in Spanish as a foreign language. The University of  Grenada’s 

Faculty of  Philosophy and Letters and Faculty of  Educational Sciences and Sports offer both undergraduate 

and graduate degrees. Possibilities for exchange of  students and lecturers are provided. The two Faculties also 

publish journals indexed in Scopus.


