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จดหมายข่าวเทวาลัย

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

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๑

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

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที ่http://artscu.net 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (662) 218 - 4870 
www.arts.chula.ac.th

งานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์สดใส  พันธุมโกมล หน้า 8

http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
http://artscu.net
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ว่าด้วยการโอบรับ
และการด�าเนินการเพื่อความ

หลากหลายทางเพศ”



4

อภลิักขติสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ

2 เมษายน 2561

    เทพรัตนฉัตรแก้วแวววเิศษ

ปกเกศเย็นรัฐจรัสหล้า

เพ็ญโพธพิร่างเพชรพระปัญญา

พูนพระกรุณาประชาชน

    สองพระบาทก้าวไปไทยทุกทศิ

หมายพชิติความทุกข์ทั่วแห่งหน

พระปณธิานเลศิประเสรฐิดล

เป็นบุญล�า้ล้นของคนไทย

    คล้ายพระราชสมภพบรรจบวาร

ขอพระราชกุศลสมภารยิ่งใหญ่

แปรเป็นพระมหามงคลชัย

คุ้มพระอรไททรงพระเจรญิ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผศ.ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล ร้อยกรอง
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ฝ่ายบริหารคณะอักษรศาสตร์
เข้าศึกษาดูงานด้านงานบุคคล 
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ 
คณะอักษรศาสตร์ จำานวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานทาง
ด้านงานบุคคล เกี่ยวกับระบบการกรอกข้อมูลสำาหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
เพื่อนำามาพัฒนาระบบการกรอกข้อมูลให้มีความเชื่อม
โยง ทั้งงานสอน งานวิจัย งานกิจการนิสิต นอกจาก
นี้ได้แลกเปล่ียนข้อมูลด้านต่างๆระหว่างคณะทั้งสอง 
ในการนี้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (ผศ.ทพ.ดร.สุ
ชิต พูลทอง) รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ทพ.ดร.อาทิ
พันธุ์ พิมพ์ขาวขำา) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ (ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
จำานวน 4 ท่านได้มาต้อนรับคณะอักษรศาสตร์และ
อธิบายงานให้อย่างละเอียด

ฝ่ายบริหาร
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คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับ

รางวัลจาก "เงินทุนวรรณกรรมอำาพรรณ โอตระกูล ซาลส์" ประจำาปี 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลฯ

การประกวดแปลวรรณกรรมชิงรางวัล
เงินทุนวรรณกรรมอ�าพรรณ โอตระกูล ซาลส์ 

ประจ�าปี 2561 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2018/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AF.pdf
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รายการอักษรพาที (ประจ�าเดือนเมษายน) 

งานวิจัย
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งานมุทิตาจิต 
รองศาสตราจารย์สดใส  พันธุมโกมล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2561  ภาควิชาศิลปการละคร
และศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ร่วมกันจัดงาน
แสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระที่รองศาสตราจารย์
สดใส  พันธุมโกมล มีอายุครบ 7 รอบ (84 ปี)  ณ 
ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล บรรยากาศ
ภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น
จากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันที่มาร่วม
อวยพรวันเกิด “ครูใหญ่” มากกว่า 200 คน

ในงานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด-

กระหม่อมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ 
อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมอบแก่รอง-
ศาสตราจารย์สดใส  พันธุมโกมล  ยังความ
ปลาบปลื้มให้กับครูใหญ่และแขกที่มาร่วมงาน
เป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงในชุด ครูของ
เรา ซึ่งประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องของครูใหญ่
โดยลูกศิษย์ 10 ท่านจากหลากหลายรุ่น การ
แสดงเพลง CU Polka การแสดงเพลง My Buf-

falo และการแสดงละครฉากสั้นๆ จากละคร
ที่ครูใหญ่กำากับจำานวน 8 เรื่อง แสดงโดยคณะ
นักแสดงชุดดั้งเดิมที่เคยแสดงเมื่อครั้งท่ีครูใหญ่
กำากับ ร่วมด้วยคณะนักร้องประสานเสียง The 
Arts Singers   การแสดงทั้งหมดสร้างความ
ประทับใจให้ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  หลัง
จบการแสดง มีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดและ
ถ่ายรูปร่วมกัน จากนั้นภาควิชาได้เชิญแขกที่มา
งานร่วมรับประทานอาหารว่างและสังสรรค์ต่อที่
โถงหน้าโรงละคร 
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ภาพ 1: พระภูวดล ปิยสีโล เป็นลูกศิษย์ครูใหญ่สมัยเป็นนิสิต

คณะนิเทศศาสตร์ ให้พรครูใหญ่เนื่องในวันเกิด

ภาพ 2: รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี

คณะอักษรศาสตร์ คุณวาสนา เชี่ยวชาญ และอ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ 

ตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบพวงมาลัยเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดครูใหญ่   

ภาพ 3-4: การแสดง ชุด ครูของเรา เรียบเรียงบทโดย คุณดารกา วงศ์ศิริ  เล่าโดย  คุณนีรนุช ปัทมสูต ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ คุณเกียรติสุดา ภิรมย์  คุณ

ยิ่งยศ ปัญญา ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ คุณละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง และคุณผุสชา โทณะวณิก

ภาพ 5: การแสดงเพลง CU Polka นำาทีมโดย คุณชาญวุฒิ 

พรหมสาขา ณ สกลนคร และเอวิตรา ศิระศาสตร์     

1

2

3 4

5
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ภาพ 6: การแสดงเพลง My Buffalo โดย คุณญาณี จงวิสุทธิ์

ภาพ 7-8: ฉากในละครเวที เรื่อง The Matchmaker ของ Thornton 

Wilder จัดแสดงในปี พศ.2508 ในนามของภาควิชาภาษาอังกฤษ ที่หอ

ประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงโดย อ.จารุรัช  

ตันตราภรณ์  ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ คุณใจสคราญ หิรัญพฤกษ์ 

คุณสุรพรหม พวงมาลี รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ คุณศศิธร  

ผลประสิทธิ์

ภาพ 9-10: ฉากในละครเวที เรื่อง ตุ๊กตาแก้ว จากบทละครเรื่อง  The 

Glass Menagerie ของ  Tennessee Williams แสดงที่ห้องหกสิบ 

คณะอักษรศาสตร์ในปี 2513 และในปี 2514 แสดงที่หอประชุม เอ. 

ยู.เอ แสดงโดย คุณสุพจน์ ชมบุญ และ คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์

สุวรรณ

6

7 8

9

10
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ภาพที่ 11-13: ฉากในละครเวที เรื่อง เกิดเป็นตัวละคร จากบทละครเรื่อง 

Six Characters In Search of an Author ของ Luigi Pirandello จัด

แสดงครั้งแรกในปี 2516 แสดงที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) แสดงโดย 

คุณจำานรรค์ ศิริตัน คุณเยาวเรศ คชลักษณ์ คุณกุมารี โกมารกุล ณ นคร 

คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย และคุณพงษ์ศักดิ์ อารยางค์กูร   

ภาพที่ 14: ฉากในละครเวที เรื่อง เกิดเป็นตัว

ละคร จัดแสดงครั้งที่สองในปี 2517 ที่โรงละคร

อักษรศาสตร์  แสดงโดย คุณพงษ์ศักดิ์ อารยางค์กูร 

ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ และอ.ภาวิณี วิทยานนท์

ภาพ 15-16: ฉากในละครเวที เรื่อง ดวงสุดา รณกร จากบทละครเรื่อง Hedda Gabler ของ Henrik Ibsen แสดงในปี 2518 ที่โรงละครอักษร-

ศาสตร์  แสดงโดย อ.ภาวิณี วิทยานนท์ คุณธาริณี โชติกเสถียร และศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์   

14

5

11 12 13
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ภาพ 17-18: ฉากในละครเวที เรื่อง แผลในดวงใจ จัดแสดงในปี 2520 ประกอบด้วยบทละครสองเรื่องคือ ผู้ชนะ และ ผู้แพ้ 
ผู้แพ้ จากบทละครเรื่อง With All My Love I Hate You ของ Linda Mitchell แสดงโดย รศ.นพมาส แววหงส์ และ รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์  

ผู้ชนะ จากบทละครเรื่อง The Stronger ของ August Strindberg แสดงโดย อ.ภาวิณี วิทยานนท์ และคุณเยาวเรศ คชลักษณ์

ภาพ 19: เพลง แผลในดวงใจ โดย คณะนักร้องประสาน

เสียง The Arts Singers  คณะนักร้องศิษย์เก่าคณะอักษร

ศาสตร์ถึงปัจจุบัน ฝึกซ้อมและอำานวยเพลงโดย รศ.จารุณี 

หงส์จารุ

ภาพ 20-21: ฉากในละครเวที เรื่อง ยอดปรารถนา จัด

แสดงในปี 2521 จากบทละครเรื่อง The American 

Dream ของ Edward Albee ที่โรงละครคณะอักษร

ศาสตร์ แสดงโดย คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ คุณมนฤดี 

ประมวญทอง คุณดรุณี ตันติสัจธรรม และคุณริรินดา พูน

พิพัฒน์

17 18

20

19

21
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ภาพที่ 22-23:   ฉากในละครเวที เรื่อง คนดีที่เสฉวน จัดแสดงปี 2522 จากบทละครเรื่อง Good Woman of Setzuan ของ Bertolt Brecht 

แสดงที่โรงละครอักษรศาสตร์ แสดงโดย ผศ.ดร.ญาดา อรุณเวช อารัมภีร  รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ คุณจุฬาลักษณ์ บูรณสิน  

คุณศรัณยู วงษ์กระจ่าง และคุณชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ภาพ 24-27: ฉากในละครเวที เรื่อง พรายนำ้า จัดแสดงในปี 2525 จาก

บทละครเรื่อง Ondine ของ Jean Giraudoux แสดงที่โรงละครอักษร-

ศาสตร์ แสดงโดย ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ์ ศ.พรรัตน์ ดำารุง คุณจุฬา-

ลักษณ์ บูรณสิน อ.ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง อ.ศิริลักษณ์ เสรีวัลย์สถิต 

คุณศรัณยู วงษ์กระจ่าง คุณยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์ คุณญาณี ตราโมท 

และคุณอัญชลี สุทธิวาณิชย์   

25

22 12 1323

24

26 27
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ภาพ 28: เพลง อย่าลืมสัญญา ประกอบละครเวที เรื่อง พรายนำ้า โดยคณะนักร้องประสาน

เสียง The Arts Singers ควบคุมการฝึกซ้อมและดนตรีโดย อาจารย์บรูซ  แกสตัน 
28
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ภาพ 29: ภายในงานมีการจัดทำาของที่ระลึก ได้แก่ กระเป๋า เสื้อ และผ้าพันคอ สนใจของที่ระลึก หรือบริจาคสมทบเงินทุนศิลปการละคร (สามารถนำาใบเสร็จ

ไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า) สามารถสอบถามได้ที่ภาควิชาศิลปการละคร และที่  https://sites.google.com/view/fundfordramacu/

29

https://youtu.be/bgZga8wSLOM
 https://sites.google.com/view/fundfordramacu/
https://youtu.be/bgZga8wSLOM
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา 
ประจำาภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจาก
สถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจำากรุงฮานอยและ
คณะผู้จัดงานเทศกาลคาฟกา (Kafka Festival 
2018) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ให้เป็นองค์ปาฐกบรรยายหัวข้อ  
“ฟรันซ์ คาฟกา โลกแห่งสิ่งของ การเมืองหลัง
เบ็ดเสร็จนิยม และความล้าสมัยแห่งมนุษย์: 
อ่านคาฟกาไปกับกึนเธอร์ อันเดอร์ส วาตซลัฟ 
ฮาเวล และดอนนา ฮาราเวย์” [“Franz Kafka, 
the World of Things, Post-Totalitarian 
Politics and Obsolescence of Human-
kind: Reading Kafka with Günther Anders, 
Václav Havel and Donna Haraway”] ใน
งานเสวนาหัวข้อ “ปรัชญาในศิลป์แห่งฟรันซ์ 
คาฟกา” ["Philosophy in the Art of Franz 
Kafka"] จัดที่ร้านหนังสือ Nha Nam Book & 
Coffee กรุงฮานอย ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 
2561 

นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา 
ศรีรัตนา ยังได้รับเชิญจากสถานทูตสาธารณรัฐ
เช็กประจำากรุงฮานอยและ Faculty of Liter-
ature, University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National Univer-
sity, Hanoi ให้เป็นผู้เสนอผลงานทางวิชาการ
หัวข้อ “คาฟกาในประเทศไทย” [“Kafka in 
Thailand”] ในการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติเรื่อง “คาฟกาในเวียดนามและ
เอเชีย” [“Kafka in Vietnam and Asia”] ซึ่ง
จัดในวันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

เทศกาลคาฟกา (Kafka Festival 2018) 
ณ กรุงฮานอยนี้ จัดโดยสถานทูตออสเตรีย ร่วม
กับสถานทูตเช็ก สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูต
เยอรมัน และสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เทศกาลนี้จัด
ในโอกาสครบรอบ 135 ปีชาตกาลของฟรันซ์  
คาฟกา และนับเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองชีวิต
และผลงานของฟรันซ์ คาฟกา ที่จัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข

ฅนอักษรฯ
เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

คุณนงเยาว์ จันทร์เขียน

เพื่อนคนหนึ่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาถึงผู้เขียน เกี่ยว

กับเรื่องที่ท�าให้ “ทราบซึ้งใจ” ทีแรกผู้เขียนเข้าใจว่าเพื่อน

สะกดผิด แต่พอไล่สายตาอ่านถึงตรงค�าว่า “ทราบซึ้งใจ” 

อีกถึงสองครั้ง เพื่อนก็ยังสะกดผิดอยู่ดี ผู้เขียนเลยคิดว่า 

เพื่อนคนนี้อาจไม่เคยรู้สึก “ซาบซึ้งใจ” จริงๆ เลยไม่ค่อยได้

เขียนค�านี้บ่อยนักในชีวิตประจ�าวัน

เกริ่นมาอย่างนี้ เพราะผู้เขียนได้ยินเสียงของ ฅนอักษรฯ 

ประจ�าฉบับนี้ กล่าวค�า “ขอบคุณ” “กรุณา” และ “โอกาส” 

อยู่บ่อยครั้งระหว่างสนทนา จึงคิดว่า การที่ผู้สนทนาพูดค�า

เหล่านี้ออกมาหลายครั้ง บ่งบอกถึงตัวตนของคนที่อ่อนน้อม

ถ่อมตนได้เป็นอย่างดี และมักเป็นที่รักของทุกคนเสมอ ไม่

ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่และเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน รวมทั้ง

ลูกศิษย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน   

เราใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน แง่หนึ่งเหมือนเป็นการพูด 

เขียน อ่านปกติในชีวิตประจ�าวัน แต่ในอีกแง่หนึ่งส�าหรับ

ตัวผู้เขียนเองแล้ว บอกได้ถึงชุดค�าของคู่สนทนาและอาจ

รวมถึงพื้นฐานชีวิตของคนนั้นๆ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.ศิราพร ณ ถลาง เคยกล่าวว่า นักคติชนจะสนใจความ

หลากหลายของส�านวน เพื่อดูว่าความหลากหลายในส�านวน

ต่างๆ นี้มันสะท้อนวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างไร

วันนี้เราได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร 

ภักดีผาสุข อาจารย์ส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต 

เอกภาษาไทยเมื่อปี 2538 จากนั้นได้รับพระราชทานทุน 

“มูลนิธิอานันทมหิดล” แผนกอักษรศาสตร์ให้ไปศึกษา

ต่อด้านคติชนวิทยาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (University of Pennsylvania) และส�าเร็จ

การศึกษาในปี 2546 หลังจากนั้นกลับมาท�างานที่ภาควิชา

ภาษาไทย ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

นอกจากความรู้ความสนใจทางด้านคติชนและการละเล่น

ทางภาษาของอาจารย์แล้ว เชื่อว่าเมื่ออ่านบทสัมภาษณ์ชิ้น

นี้จบลง เราอาจจะรู้สึกรักภาษาไทยและ “ซาบซึ้งใจ” ที่

เรามีภาษาของเราเอง ที่มิใช่เพียง “ภาษา” ที่ใช้ “พูด อ่าน 

เขียน” ในชีวิตประจ�าวันเพียงอย่างเดียว



18

คณะอักษรศาสตร์

มีความรู้สึกว่าคณะอักษรศาสตร์เป็นที่รวม

ของคนเก่ง มองไปเพื่อนเราเก่งๆ กันทั้งนั้น 

ครูบาอาจารย์มีความรู ้ความสามารถกัน

ทุกท่าน เห็นก็ประทับใจ รู้สึกว่าท่านเป็น

แบบอย่าง ตอนเรียนก็แอบหวั่นใจเพราะ

เพื่อนๆ เก่งกันมาก แต่ข้อดีที่เราได้ก็คือเรา

ได้อยู่ในสังคมที่เป็นสังคมของคนที่มีความ

รู้ความตั้งใจใฝ่เรียน และเป็นสังคมที่ทำาให้

เราขยันไปในตัว บรรยากาศการเรียนมัน

ส่งเสริม อีกส่วนหนึ่งคือชีวิตของการเรียนที่

คณะอักษรฯ ตอนนั้นเรามีความผูกพันกับ

ครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆ พี่น้องรหัส รู้สึกว่าไม่ใช่

แค่การมาเรียนหนังสือ มันเป็นการมาใช้ชีวิต 

เหมือน 4 ปีที่เรียนหนังสือเป็นเหมือน “บ้าน”  

พอเรียนจบแล้วได้มีโอกาสกลับมาทำางาน ก็ยิ่ง

รู ้สึกเป็นความผูกพันว่าคณะอักษรศาสตร์เป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เป็นที่ที่ให้ความรู้ เป็นที่

ที่ให้ประสบการณ์ชีวิต แล้วก็ให้เรามีการงาน

อาชีพต่างๆ

คติชนวิทยา

แรกเริ่มตอนเรียนหนังสือสนใจวิชาทางวรรณคดี 

อย่างเช่น วิชางานสุนทรภู่ งานกรมพระปรมา     

นุชิตชิโนรส แต่นอกจากวรรณคดีแล้ว ก็มีโอกาส

ได้เรียนคติชน พอเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นเนื้อหา

วิชาความรู้ที่แปลกใหม่ แล้วก็มีแง่มุมต่างๆ ที่

น่าสนใจเกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม อีกอย่าง

มันไปกับเรื่องของภาษาและวรรณคดีที่เราสนใจ

ด้วย ช่วงนั้นตอนที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อ ได้มา

เรียนขอคำาปรึกษาอาจารย์ที่ภาคฯ ก็ได้รับคำา

แนะนำาว่าวิชาทางด้านวัฒนธรรมน่าจะเป็นสิ่ง

ที่มีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป และยัง

มีประเด็น ข้อมูลต่างๆ ให้เราไปศึกษาวิจัย มี

แนวคิด ทฤษฎีอะไรหลายอย่าง ก็เลยไปเรียน

ทางด้านนี้มา และคิดว่าโดยตัวคติชนเป็นศาสตร์

ที่น่าสนใจ มีข้อมูลอีกหลายกลุ่ม หลายมิติ 

หลายแง่มุมที่ยังไม่มีคนไปศึกษา น่าจะสามารถ

เอามิติของความรู้ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการส่ง

เสริมการเรียนการสอนด้านภาษาและวรรณคดี

ไทยได้ด้วย เลยคิดว่าน่าจะเป็นทางที่มีประโยชน์

มีงานวิจัยที่เคยทำาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเล่น

ทางภาษา ซึ่งเป็นมิติของการใช้ภาษาที่สัมพันธ์

กับวัฒนธรรม เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับปริศนา

ร้อยกรองและปริศนาภาพของพื้นบ้าน ซึ่งเดิม

เป็นปริศนาที่เล่นกันอยู ่ในท้องถิ่นในจังหวัด

ชลบุรี จากนั้นมีการเอามาใช้ในสื่อรูปแบบต่างๆ 

เช่น ทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ ตัวข้อมูล

ของปริศนาคำาทายเป็นข้อมูลการใช้ภาษาท่ีมี

ลักษณะที่น่าสนใจ เพราะว่าเล่นกับภาษาใน

มิติในรูปแบบต่างๆ มีการเล่นเสียง เล่นคำา เล่น

ความหมายต่างๆ ตัวข้อมูลในเชิงตัวภาษามี

ประเด็นที่เราได้เห็นว่าคนไทยมีความฉลาด ช่าง

สังเกต มีภูมิปัญญาในการใช้ภาษาในการที่จะ
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หักมุมหรือหาแง่มุมทางภาษาเอามาผูกเป็นปริศนา

แล้วเรียบเรียงเป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะ แล้วจาก

นั้นเมื่อสังคมมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไป รูปแบบ

ของปริศนาเดิมเมื่ออยู่ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมต่าง

ประเทศ มีแนวคิดโลกาภิวัตน์ หรือเรื่องเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมประชานิยมเข้ามา รูปแบบของเดิมที่

มีมาแต่โบราณยังมีอยู่ แต่ตัวเนื้อหาปริศนามีการ

ปรับประยุกต์ให้เข้ากับเด็กยุคใหม่ เพราะว่าถ้า

เป็นปริศนาร้อยกรองแบบเดิมที่เป็นโคลงกลอน

เด็กรุ่นใหม่จะไม่สนใจ ก็เห็นการปรับเปลี่ยนของ

ปราชญ์พื้นบ้านที่เขายังแต่งเป็นกลอนท่ีไพเราะ

มาก แต่ตัวเนื้อหาของปริศนาเล่นกับข้อมูลสมัย

ใหม่ คือใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเด็กจะสนใจ เรา

ก็เห็นแนวทางในการปรับประยุกต์เป็นชีวิตของ

ข้อมูลภาษาที่อยู่ในบริบทของวัฒนธรรม ทำาให้เรา

เห็นว่ามันมีแง่มุมที่ศึกษาได้ทั้งสองทาง

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

นอกจากคติชนแล้วยังมีความสนใจด้านอ่ืนอย่าง

เช่น “วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” คงเริ่มจาก

งานวิจัยของตัวเอง คือคติชนที่สนใจมิติเรื่องของ

ภาษาและเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม   พอกลับมา

ทำางานสอนหนังสือก็สอนวิชาทางด้านคติชนที่เน้น

คติชนสมัยใหม่ ภาควิชาก็ให้โอกาสในการสอน

วิชาเกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมไทย 

ดังนั้นจะมีงานวิจัยที่เริ่มจากภาษาที่สัมพันธ์

กับสังคมก่อน ตอนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

“การเล่นทางภาษา” ที่เอามาใช้กับสังคม

วัฒนธรรมไทย อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับมุข

ตลกในการ์ตูนการเมือง พอทำางานค่อนมา

ทางน้ีก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์

ที่สอนภาษาและได้รู้จัก รศ.ดร.กฤษดา-

วรรณ หงศ์ลดารมภ์ ตอนนั้นอาจารย์ทำาชุด

โครงการวิจัย “วาทกรรมกับสังคมสมัยใหม่” 

(Discourse and modernity) อาจารย์

กรุณามาให้ความรู้และชวนให้มาทำางานวิจัย

ร่วมกัน ตั้งแต่ตรงจุดนั้นเป็นประเด็นตั้งต้น

เริ่มทำางานวิจัย เพราะรู้สึกว่ามันมีมิติมีอะไร

น่าสนใจและเป็นประเด็นที่เกาะเกี่ยวความ

สนใจของเรา เราสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคม

วัฒนธรรม มันก็ไปด้วยกันได้

รางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย 

ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขา

มนุษยศาสตร์

ก่อนอื่นอยากจะขอบพระคุณมหาวิทยาลัย

ก่อนที่ได้เสนอชื่อเข้าประกวด ขอบพระคุณ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะท่านรองอธิการบดี 

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งเป็น

คนเสนอชื่อ และขอบพระคุณคณะอักษร- 

ศาสตร์ โดยท่านคณบดี รศ.ดร.กิ่งกาญจน ์ 

เทพกาญจนา และภาควิชาภาษาไทย รางวัล

นี้เป็นรางวัลที่ต ่อยอดจากการท่ีเราได้รับ

รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย ตอนนั้นหัวหน้าภาค

วิชาคือ รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง เป็น

คนให้โอกาสเสนอชื่อเราไป รู้สึกดีใจและ

ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง  คิดว่าการ

พิจารณารางวัลนี้สอดคล้องกับแนวนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย คือสนใจสิ่งที่เรียกว่าเป็น 

“นวัตกรรมการเรียนการสอน” ซึ่งจริงๆ แล้ว

อาจจะไม่จำาเป็นต้องเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์

หรือเป็นอะไรที่เป็นสมัยใหม่หรือเทคโนโลยี

เท่านั้น อาจจะเป็นแนวทางหรือประเด็นหรือ

วิธีการ หัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

หรืออีกอย่างหน่ึงคือวิธีคิดข้างในที่เชื่อมโยง

และเปิดประเด็นการศึกษาใหม่ๆ  ตัวเองคิด

ว่าอาจารย์คณะอักษรฯ ทุกท่าน เป็นคนที่

สามารถสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ได้เสมอๆ อยู่

แล้ว 
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ฝากถึงอาจารย์รุ่นใหม่

คิดว่าอาจารย์คณะเราทุกคนมีศักยภาพ เป็น

คนเก่งอยู่แล้ว โจทย์ที่ยากคือการบริหารเวลา 

ตัวเองคิดว่าการเป็นอาจารย์ใหม่แรกๆ หรือ

แม้แต่ตัวเองตอนนี้ คิดว่ามีปัญหาเรื่องการ

บริหารเวลา เพราะว่ามีอย่างอื่นที่ต้องทำาเยอะ 

จนสุดท้ายไม่รู้จะหาเวลาส่วนตัวทำาอะไรยังไง  

อยากฝากให้กำาลังใจอาจารย์ใหม่ให้บริหาร

จัดการเวลา ภารกิจต่างๆ ที่เข้ามาให้ได้อย่าง

เรียบร้อย

 

จุดแข็งของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาฯ

จุดแข็งของภาควิชาภาษาไทย อันดับแรก

เลยคงเป็นการที่ภาควิชาท่ีเรามีปูชนียาจาร

ย์ที่ได้กรุณาสร้างและส่ังสมองค์ความรู้ต่างๆ 

และถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์มาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน และเราเป็นภาควิชาภาษาไทยแห่ง

แรกของประเทศไทย ซึ่งได้ริเริ่มทำาอะไรเป็น

ที่แรกๆ หลายอย่าง เช่น การเปิดการสอน

ในระดับปริญญาตรี ระดับดุษฎีบัณฑิต เปิด

สาขาคติชนวิทยา ด้วยวิสัยทัศน์ของปูชนียา

จารย์ทำาให้มีการเปิดสาขาการสร้างสายวิชา

ที่ครอบคลุมความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นองค์ความ

รู้เก่าของสังคมวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น

วรรณคดีโบราณหรือภาษาไทยสมัยเก่า งาน 

อื่นๆ ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบัน 

ภาษาไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน

และเรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาใหม่ๆ คติชน

หรือศาสตร์ใหม่ๆ เช่นการสอนภาษาไทย

สำาหรับชาวต่างประเทศ เรามีรากฐานที่มั่นคง

แข็งแกร่งมายาวนาน ปัจจุบันก็พยายามขยาย

ให้มันครอบคลุมมิติใหม่ๆ ทั้งเรื่องขององค์

ความรู ้เก่าซึ่งเป็นรากฐานของไทยและการ

พยายามก้าวไปให้ทันศาสตร์ใหม่ๆ ที่เข้ามา

ในโลกวิชาการปัจจุบัน อีกประเด็นที่เป็นจุด

แข็งของภาควิชาภาษาไทยคือ ภาควิชาได้รับ

การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้

สนับสนุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา

และวรรณคดีไทย ทำาให้เรามีโอกาสได้พัฒนา

นิสิตทั้งปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา เรา

ได้นิสิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา

ไทยโดยตรง แล้วโครงการนี้ก็ได้ผลิตบัณฑิตมา

อย่างต่อเนื่องยาวนาน เราได้บัณฑิตที่ไปรับใช้

สังคมในภาคส่วนต่างๆ จำานวนหนึ่ง โครงการ

นี้ยังได้ให้การสนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรม

เพื่อเสริมความรู้ทางวิชาการด้านภาษาและ

วรรณคดีไทย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม

ให้ภาควิชาภาษาไทยได้พัฒนาศักยภาพทาง

ด้านการเรียนการสอนได้

เวลาว่าง

สมัยที่เรียนหนังสือ หลังจากทำางานเครียดๆ 

จะแบ่งเวลาไปว่ายนำ้า อ่านหนังสือบ้าง หรือ

ดูหนังเวลามีเพื่อนชวน แต่นั่นคือเมื่อนานมา

แล้ว ตั้งแต่กลับมารู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่า

ไหร่นัก อาจยังบริหารจัดระเบียบยังไม่ค่อยได้

ดี
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ฝากถึงคณะอักษรศาสตร์

ถ้าถามว่าในโอกาส 101 ปี หรือว่าใน

ศตวรรษใหม่ที่กำาลังมาถึงเรานึกถึงอะไร 

รู ้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญอย่างหนึ่ง 

เพราะว่าการที่ผ่านมาได้ 100 ปี และกำาลัง

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ มันเป็นช่วงที่ชวนให้

เราย้อนรำาลึกทบทวนเกี่ยวกับ 100 ปีที่ผ่าน

มา ว่าคณะเราก็เป็นคณะที่ดำารงแข็งแกร่ง

มาได้ 100 ปี มีการสั่งสมความรู้ทางวิชาการ 

ความแข็งแกร่งต่างๆ ที่ผ่านมามีรากฐาน

มายาวนาน คิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแรง

ส่งให้คณะอักษรศาสตร์ก้าวสู่ศตวรรษใหม่

ได้อย่างมั่นคง ในศตวรรษใหม่นี้ก็มีความ

ท้าทายใหม่ๆ หลายอย่างเพราะว่าสังคม

ปรับเปลี่ยน นโยบายหรือว่าสิ่งต่างๆ ปรับ

เปลี่ยนไปเยอะมาก คงเป็นความท้าทาย

ใหม่ๆ ที่รอคอยคณะอักษรศาสตร์ว่าเรา

จะสามารถก้าวหน้าและเติบโตและรักษา

พัฒนาการท่ีผ่านมาต่อไปในโลกที่มันมีการ

ปรับเปลี่ยนไปได้ยังไง แต่เราเชื่อว่ารากฐาน

ที่เรามีมาอย่างยาวนาน และความรู้ความ

เข้าใจเรื่องมนุษย์ยังเป็นสิ่งสำาคัญในสังคม 

ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปยังไง สิ่งนี้ก็ยังเป็น

ประเด็นที่ยังมีความสำาคัญ เพียงแต่เราต้อง

พยายามตีโจทย์ให้ได้ว่าจะปรับเปล่ียนให้

เข้ากับสังคมสมัยใหม่ยังไง จริงๆ แล้วสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นความท้าทายและถ้า

มองดีๆ ก็เป็นโอกาสให้เราได้ปรับเปลี่ยน

ทิศทางหรือแสวงหาแง่มุมประเด็นใหม่ๆ ที่

ทำาให้เราสอดรับกับอะไรใหม่ๆ โดยที่ไม่ทิ้ง

รากเดิมที่เป็นความแข็งแกร่งของเรา เชื่อ

มั่นว่าคณะเราก็น่าจะสามารถช่วยกันระดม

ความคิดแล้วหาแนวทางใหม่ๆ ที่เราจะก้าว

ข้ามไปสู่ศตวรรษใหม่ได้อย่างมั่นคงได้ 
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ชุดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ 
“ก้าวผ่านความอดกลั้น: 
ว่าด้วยการโอบรับ
และการดำ เนินการเพื่อความหลากหลายทางเพศ”
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดชุดงานเสวนา

ภายใต้หัวข้อ “ก้าวผ่านความอดกลั้น: ว่า

ด้วยการโอบรับและการดำาเนินการเพื่อ

ความหลากหลายทางเพศ”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมัคร์ 

กอเซ็ม นักวิจัย ศูนย์วิจัยศูนย์ความเป็น

เลิศด้านผู้หญิงและความม่ันคงทางสังคม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายเรื่อง  

“เควียร์มุสลิม อมนุษย์ และความเป็นอื่นใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” คุณสมัคร์นำา

เสนอประเด็นปัญหาในโรงเรียนปอเนาะว่า

มีการแบ่งแยกชายหญิงออกจากกันอย่าง

เคร่งครัด แต่ในกลุ่มผู้ชายด้วยกันกลับมี

เรื่องความสัมพันธ์ชายกับชายเกิดขึ้น คุณ

สมัคร์ชี้ให้เห็นถึงหลักคำาสอนทางศาสนา

ที่เน้นยำ้าความเป็นบาปและการมองกลุ่ม

ชายรักชายว่าไม่ใช่มนุษย์ คุณสมัคร์กล่าว

ถึงการใช้งานศิลปะเพื่อโต้กลับคำาสอนทาง

ศาสนา เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Neverland 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงพ้ืนท่ีสามารถแสดงออก

ทางเพศสภาพได้อย่างอิสระ ในวันเดียวกัน 

คุณชนน์ชนก พลสิงห์ นักวิจัยพัฒนาองค์

ความรู้จากมิวเซียมสยามบรรยายในหัวข้อ 

“เมื่อนิทรรศการจัดวางความหลากหลาย

ทางเพศ” คุณชนน์ชนกเล่าถึงนิทรรศการ

ที่กำาลังจะจัดขึ้นเพื่อนำาเสนอความหลาก

หลายทางเพศ  รูปแบบการจัดแสดงและ

บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการให้คนใน

สังคมได้เล่าเรื่องผ่านสิ่งของที่บอกเล่าเรื่อง

ราวเกี่ยวกับ “เพศ” ของตน โดยพิพิธภัณฑ์

ต้องทำาหน้าที่เป็นโรงละครที่แสดงชีวิตจริง

ผ่านการจัดแสดงวัตถุ 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ 
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วันที่ 23 มีนาคม คุณนุ่น ตัวแทนจากเพจ Thaiconsent บรรยายในหัวข้อ “มุมมองเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคม” กล่าวถึงองค์ประกอบของ 
consent (ความยินยอม) ว่าจะต้องเกิดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร สังคมชายเป็นใหญ่มีมุมมองต่อผู้หญิงในเรื่อง consent อย่างไรและยังนำาเสนอเรื่อง
การคุกคามทางเพศต่อผู้ชาย ที่มักจะไม่มีการเปิดเผยเพราะอาจขัดต่อภาพเหมารวมว่าผู้ชายเข้มแข็ง 

วันที่ 27 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “วรรณกรรมและภาพยนตร์
หญิงรักหญิง” อาจารย์วริตตาเล่าถึงพัฒนาการของภาพยนตร์และวรรณกรรมหญิงรักหญิงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่พื้นที่การปรากฏตัวของ
กลุ่มหญิงรักหญิงถือว่ายังน้อยกว่ากลุ่มชายรักชาย อาจารย์ได้ฉายตัวอย่างภาพยนตร์จากยุคสาธารณรัฐไวมาร์ที่มีพื้นที่ให้หญิงรักหญิงได้ปรากฏตัว
ในภาพยนตร์และวรรณกรรมมากขึ้น อีกทั้งวิเคราะห์อุปสรรคทางสังคมและการเมืองก่อนและหลังการจลาจลสโตนวอลล์เมื่อค.ศ. 1969 ที่ทำาให้การ
เสนอภาพหญิงรักหญิงเสื่อมถอย อาจารย์นำาเสนอภาพยนตร์ไทยว่ามีการพัฒนาและมีพื้นที่เล่าเรื่องในแบบไหน มีข้อจำากัดของการเล่าอย่างไร พร้อม
ทิ้งท้ายถึงบทบาทของมนุษยศาสตร์ในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการดำาเนินการเพื่อความหลากหลายในสังคม เช่น การผลักดันกฎหมาย 

วันที่ 29 มีนาคม ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายใน
หัวข้อ “ทะนุถนอมความหลากหลายของเพศสภาพและตอบสนองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อาจารย์วิทิตพูดถึงคำาศัพท์ 4 คำาเพื่อความเข้าใจที่ถูก
ต้องในเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น วิถีทางเพศ (sexual orientation) อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ (gender identity) การแสดงออก
ทางเพศสภาพ (gender expression) และลักษณะทางเพศ (sex characteristics) จากนั้นอาจารย์ได้ตั้งคำาถามในเรื่องต่าง ๆ พร้อมนำาเสนอให้เห็น
ถึงบริบทในต่างประเทศว่ามีการพัฒนาและมีแนวโน้มเป็นเช่นไร และในบริบทประเทศไทยเป็นเช่นไร อาจารย์วิทิตทิ้งท้ายไว้ว่า การศึกษาข้ามศาสตร์
จำาเป็นต่อการสร้างความเข้าในเรื่องความเท่าเทียมกันมากขึ้น ทั้งนี้อาศัยความร่วมมือระหว่างมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการแพทย์
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ทั้งนี้ชุดงานเสวนายังมีอีกสองวัน คือ วันที่ 3 และ 5 เมษายน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 กิจกรรมการฉายภาพยนตร์และเสวนาจากคุณอนุชา 

บุญยวรรธนะ ผู้กำากับภาพยนตร์เรื่องอนธการ และมะลิลา ในหัวข้อ "วัยรุ่นโรแมนติค พลังทางเพศ และฝันร้ายสยองขวัญ กับ The Blue 

Hour อนธการ"
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ส่วนในวันที่ 5 เมษายน 2561 จะมีการ

บรรยายจากนักเคลื่อนไหวเพื่อความหลาก

หลายทางเพศสองท่าน คือ อาจารย์เคท 

ครั้งพิบูลย์ นักเคลื่อนไหวเพื่อความหลาก

หลายทางเพศ และผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิก

ปัจจุบันของเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทย 

(Thai Transgender Alliance: ThaiTGA) 

บรรยายในหัวข้อ "การศึกษาเรื่องกะเทยใน

ฐานะคนชายขอบของสังคมนฐานะคนชาย

ขอบของสังคม" พร้อมทั้งคุณนาดา ไชยจิตต์ 

นักเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลายทางเพศ 

จะมาบรรยายในหัวข้อ "การคุ้มครองและ

เยียวยานิสิตข้ามเพศภายใต้พรบ.ความเท่า

เทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ประกันความ

เสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติต่อคน

ข้ามเพศ การโอบอุ้มและก้าวผ่านอุปสรรค

ของคนข้ามเพศโดยกลไกลรัฐ ทำาได้จริง

หรือ?" 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตอักษร

ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้า

ร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำา

ไปสู่การโอบรับและดำาเนินการเพื่อความเท่า

เทียมทางเพศต่อไป
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ข่าวบริการวิชาการ: 
ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

อ.ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญ

จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นวิทยากร

ในกิจกรรมภาพยนตร์เสวนาในหัวข้อ “Lumiere! แสง

แรกแห่งโลกภาพยนตร์” ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 

13.00-17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จังหวัด

นครปฐม

อาจารย์ ดร. ปาจรีย์ ทาชาติ
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ปฏิทินกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์
เดือนเมษายน 2561

3
ฝ่ายวิชาการ ก.อศ.

กิจกรรมการฉายภาพยนตร์และ
เสวนา: วัยรุ่นโรแมนติก พลัง
ทางเพศ และฝันร้ายสยองขวัญ 
กับ The Blue Hour อนธการ 
โดยคุณอนุชา บุญยวรรธนะ
(เวลา 16:30 - 18:30 น. ณ  ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหา
จักรีสิรินธร)

5
ฝ่ายวิชาการ ก.อศ.

"การศึกษาเร่ืองกะเทยในฐานะ

คนชายขอบของสังคมนฐานะคน

ชายขอบของสังคม" โดย อ.เคท

ครั้งพิบูลย์ และ "การคุ้มครอง

และเยียวยานิสิตข้ามเพศภายใต้

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ.2558 ประกันความเสมอ

ภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติต่อ

คนข้ามเพศ การโอบอุ้มและก้าว

ผ่านอุปสรรคของคนข้ามเพศโดย

กลไกลรัฐ ท�าได้จริงหรือ?"   โดย  

คุณนาดา ไชยจิตต์ (เวลา 16:30 
- 18:30 น. ณ  ห้องอเนกประสงค์ 
ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร)
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Year 10, No. 7: 31 March 2018

News from the International Affairs Section

During March 27-30, 2018, the 
Department of English, the BALAC 
Program, and the Faculty of Arts hosted 
a lecture series by Brian Lewis, Ph.D., a 
Fulbright Scholar from Century College 
Minnesota.  Dr. Lewis obtained his Ph.D. 
from Michigan State University.  He is 
an expert in online instruction, American 
Literature, and Gender Studies.

His first session on March 27 was Teaching 
Writing and Literature Courses Online. 
What works? What Doesn’t?  Throughout 
this session, Dr. Lewis shared with the 
audience his experience in teaching 
classes online.  Due to the dehumanizing 
nature of online lessons, he strongly 
believes that it is essential for an online 
instructor to make him/herself as human 
as possible by opening him/herself to the 
students.  As students are visual oriented, 
more personal photos of the instructor 
should be included on the webpage. 
Active engagement is encouraged 
through Google Talk, Skype, Facetime, 
or Adobe Connect.  This is also to lessen 
the anxiety of the students which can 
be easily triggered when any problems 
arise because the students are likely to 

Lecture Series by Brian Lewis,  
a Fulbright Scholar
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feel that the instructor is not real.  Also to 
eliminate the anxiety, all the responses and 
instructions must be brief and straight to the 
point.  Dr. Lewis is always willing to meet 
his students in person if they need face-to-
face communication.  The success of his 
classes comes from the fact that he tailors 
his sessions around the personalities of 
the students.  On the contrary to the belief 
that online classes are teacher-centered, 
Dr.Lewis can amazingly make his classes 
student-centered.  Towards the end of his 
session, he stressed that the two factors 
that are required for successful online 
classes are communication and community.

Dr. Lewis’ first session, like all his classes, 
was extremely successful with interested 
participants from both the Faculty of Arts 
and other institutions who raised various 
questions and provided positive comments.  
His amicable personality and down-to-earth 
approach to his teaching made his session 
very engaging.  The rest of the series were 
also equally well-attended.  The topics 
were The Role of Diversity in the Changing 
Canon of American Literature, Teaching 
Graphic Novels in American Literature 
Courses, and Gender Trouble in a World 
of Alternative Facts: Transgender Identity 
in Contemporary American Literature and 
Culture.
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On Friday 23 March 2018, Associate 
Professor Prima Mallikamas, Head of 
the Department of English, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn University, had the 
pleasure of welcoming His Excellency 
Mr Waldemar Dubaniowski, 
Ambassador of the Republic of 
Poland to the Kingdom of Thailand, 
Ms Katarzyna Bralczyk, International 
and Cultural Affairs Counsellor, and 
Ms Sailamphun Potibal, Political and 
Economic Section Expert, Embassy 

of Poland, at a Literature and Film 
class session, where a screening of The 
Zookeeper’s Wife (2017) took place.

Prior to the film screening, His 
Excellency Mr Waldemar Dubaniowski, 
Ambassador of the Republic of Poland, 
gave a succinct introduction to the real 
events which as well as the people who 
had inspired Diane Ackerman's The 
Zookeeper's Wife: A War Story and its 
film adaptation, selected for analysis 

Department of English
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as part of the Literature and Film course. This particular 
class session devoted to literature and film depicting 
Poland during the Second World War was indeed timely, 
the Ambassador stated, as the year 2018 marks the   
75th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising.

The screening of The Zookeeper’s Wife (2017) was 
followed by a lecture on Polish-Jewish Relations during 
the Second World War delivered by Assistant Professor 
Verita Sriratana, PhD, the course convenor. Students 
animatedly participated in the discussion of the film, the 
book on which the film is based, Nazism and Jews & 
Poles during WWII. Some of the students who actively 
shared their views and analyses of the film and literary 
text were presented with tokens of appreciation from the 
Embassy of Poland.
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THE LECTURE SERIES 
“TRANSCENDING TOLERANCE: 
ON EMBRACING AND IMPLEMENTING GENDER DIVERSITY”

The Academic Affairs Section of the 
Faculty of Arts Student Committee, 
Chulalongkorn University, has been 
holding the lecture series “Transcending 
Tolerance: On Embracing and 
Implementing Gender Diversity.” 
On 20 March, Samak Kosem, 
researcher at Center of Excellence on 
Women and Social Security, Walailak 
University, delivered a lecture on the 
topic of “Muslim Queer, the Nonhuman 
and Otherness in Southern Border 
Provinces of Thailand.” Samak pointed 
out that while sex segregation between 

male and female students is strict in 
pondak schools, there are homosexual 
relationships among male students. 
The researcher put on center stage 
the religious teachings which render 
male homosexuality sinful and the 
attitude that male homosexuals are 
not humans. He argued that art can 
serve to counter such teachings, giving 
the example of a short film entitled 
Neverland, which reflects the freedom 
of gender expression. In the same 
session, Chonchanok Polsingha, 
Developmental Researcher at Museum 

Siam, delivered a lecture on the topic 
of “Exhibiting Gender Diversity.” 
Chonchanok spoke of an upcoming 
exhibition that aims to present gender 
diversity. She described the curation of 
objects which convey and encapsulate 
stories related to each person’s gender. 
The Museum Siam researcher also 
discussed the role of museums to 
facilitate people in telling their stories 
through these objects. Chonchanok 
stressed the museum’s obligation to 
function as a “theater” which reflects 
life via curation.
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On 23 March, Nun, a representative from the Thaiconsent Facebook page, delivered a lecture on the topic of “Perspectives 
on Gender Equality in the Society.” The speaker explained the notion of consent and the conditions which determine its 
applicability. Nun also presented on the patriarchal nature of society, attitudes toward women with regard to consent, as well as 
sexual harassment of men, which is common yet often concealed due to the stereotype that men have to be strong.

On 27 March, Assistant Professor Verita Sriratana, PhD, from the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, delivered a lecture 
on the topic of “Female Homosexuality in Literature and Cinema.” Verita traced the development of the representation of female 
homosexuality in literature and cinema since after the First World War, when female homosexuals rarely figured, compared to 
male homosexuals. She screened selected scenes from films made in Weimar Germany, where there was increasing space 
for female homosexuality in cinema and literature. She also offered an analysis of the pre- and post-Stonewall social and 
political obstacles which hindered the realistic representation of female homosexuality. Verita discussed the development and 
the narrative landscape of Thai cinema, as well as the limitations of narration. She concluded by putting on centre stage the role 
of the humanities in realizing the implementation of gender diversity, such as the push towards legislation. 

On 29 March, Professor Emeritus Vitit Muntarbhorn, the first UN Independent Expert on violence and discrimination based on 
sexual orientation and gender identity, Distinguished Scholar of Chulalongkorn University and expert on the human rights laws 
from the Faculty of Law, Chulalongkorn University, delivered a lecture on the topic of “Embracing Gender Diversity and Ensuring 
Human Dignity.” Professor Vitit gave a succinct explanation of the 4 key terminologies used in the promotion of gender equality: 
“sexual orientation”, “gender identity”, “gender expression” and “sex characteristics.” He raised questions on various gender-
related topics and legal contexts in many countries around the world. At the end, he stressed that interdisciplinarity is important 
in creating understanding of equality. Collaboration between Humanities and Sciences, particularly Medicine, is needed. 
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There will be two more lectures held as part of the lecture series on 3 April and 5 April 2018, respectively. The film screening 
of The Blue Hour (Onthakan) and post-screening discussion under the title “Romantic Teenager, Sexual Power and Horror 
Nightmare” will take place on 3 April.
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On 5 April, gender equality activists Kath Khangpiboon, co-founder of the Thai Transgender Alliance, and Nada 
Chaiyajit will be giving lectures. Kath’s topic will be on “Studying ‘Ka-thoeys’ as socially marginalized people,” 
and Nada’s will be on “The 2015 Gender Equality Act: can equality for trans people be ensured through state 
mechanisms?”
The Academic Affairs Section of the Faculty of Arts Student Committee, Chulalongkorn University, cordially invites 
all interested parties to participate in the event and share their  knowledge, which will contribute to the embracing, 
enhancement and implementation of gender diversity in the future.
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Assistant Professor Verita Sriratana, 

PhD, from the Department of English, has 

been invited by the Embassy of the Czech 

Republic in Hanoi and the organisers of the 

Kafka Festival 2018 in Hanoi, the Social-

ist Republic of Vietnam, to give a keynote 

speech on the topic of “Franz Kafka, the 

World of Things, Post-Totalitarian Politics 

and Obsolescence of Humankind: Reading 

Kafka with Günther Anders, Václav Havel 

and Donna Haraway” at the Philosophy in 

the Art of Franz Kafka event to be held at 

Nha Nam Book & Coffee in Hanoi on Friday 

13 April 2018. 

Assistant Professor Verita Sriratana, 

PhD, has also been invited by the Embas-

sy of the Czech Republic in Hanoi and the 

Faculty of Literature, University of Social 

Sciences and Humanities, Vietnam Nation-

al University, Hanoi, to present an academ-

ic paper on the title of “Kafka in Thailand” at 

the Kafka in Vietnam and Asia International 

Conference to be held on Saturday 14 April 

2018.

The Kafka Festival 2018 in Hanoi, a 

celebration of the 135th birth anniversary 

of Franz Kafka, is organised by the Embas-

sy of Austria, in collaboration with the Em-

bassy of the Czech Republic, the Embassy 

of France, the Embassy of Germany and 

the Embassy of Switzerland in Vietnam. It 

is the first Kafka festival ever held in the 

history of Vietnam.

Department of English



37

CALENDAR OF EVENTS

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn –PR Coordinator   

Please send any announcements or information on your current as well as past events to Ms Kankanok Chimsang 
at artspr08@hotmail.com, pr.arts.chulalongkorn@gmail.com  Tel. 662 218 4885

5
Academic Affairs Section, 
The Arts Student Committee

"The 2015 Gender Equality Act: 
Can Equality for Trans People 
Be Ensured by State Mecha-
nism?" by Nada Chaiyajit and 
"Studying "Ka-thoeys" as So-
cially Marginalized People" by 
Kath Klangpiboon (16:30-18:30 
hrs, 9th floor, Maha Chakri Sir-
indhorn Building)

3
Academic Affairs Section, 
The Arts Student Committee

Screening of The Blue Hour 
and Discussion on "Romantic 
Teenagers, Sexual Power, 
and Horror Nightmare" led 
by Film Director Anucha 
Boonyawatana (16:30-18:30 
hrs, 9th floor, Maha Chakri Sir-
indhorn Building)



The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn –PR Coordinator  

Please send any announcements or information on your current as well as past events at artscu.net  Tel. 662 218 4885


