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ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๘ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๙

แนะนำ�ผลง�นอ�จ�รย์
คณะอักษรศ�สตร์

ฅนอักษรฯ ภ�พกิจกรรม

ผศ.ดร.ศรญิญ� อรุณขจรศักด์ิคุณนิร�มย์ วัฒนสิทธิ์ ง�นไหว้ครู ปีก�รศึกษ� 2559

หน้า 4 หน้า 8 หน้า 10ฅนอักษรฯเส้ือตร�สัญลักษณ์  
100 ปี อักษรศ�สตร์ 
จุฬ�ฯ 

แนะนำ�ผลง�นอ�จ�รย์
คณะอักษรศ�สตร์

คุณสงดั ปันสัน ผศ.ดร.ทอแสง เช�ว์ชุติ

หน้า 6 หน้า 8 หน้า 12

คณะกรรมก�รกิจก�รพิเศษและฝ่�ยพัฒน� 
คว�มเป็นน�น�ช�ติและส่งเสรมิภ�พลักษณ์องค์กร
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ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๘ วันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๙

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 

รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์  

ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร 

ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

อ.William Whorton 

ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 

ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร คณะอักษรศาสตร์

ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

(Siraprapa.C@chula.ac.th) 

อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์ 

(Verita.S@chula.ac.th) 

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

นางกัญญ์กนก ฉิมแสง  
โทร. 02-218-4885  

E–mail: artspr08@hotmail.com และ 
pr.arts.chulalongkorn@gmail.com

จดหมายข่าว

เทวาลัย

หน้าปก:

 อ.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
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www.arts.chula.ac.th
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สถ�นเอกอัครร�ชทูตอิสร�เอลประจำ�ประเทศไทย 3

ข่�วจ�กส�ข�วิช�เอเชียใต้ 4

ข่�วจ�กฝ่�ยวิจัย 4

ข่�วจ�กส�ข�วิช�ภ�ษ�สเปน
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ข่�วจ�กภ�ควิช�ศิลปก�รละคร 15
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ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�าประเทศไทย ขอเชิญนิสิต อาจารย์และบุคลากร

คณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมชมภาพยนตร์สารคดีที่แฝงไปด้วยเรื่องราวแง่คิดและมุมมองของอดีตนางงามยอดนักสู้ชาวอิสราเอล "BRAVE MISS 

WORLD"  ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

ส�ารองที่นั่งกรุณาติดต่อ press@bangkok.mfa.gov.il หรือโทร 02 2049237 (เฉพาะนิสิต อาจารย์และบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น)

ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์สารคดี "BRAVE MISS WORLD" 
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ร�ยก�รอักษรพ�ที

วันที่ หัวข้อ วิทยากร ผู้ด�าเนินรายการ

3 กันยายน 59 เหยื่อผู้ล้างแค้น : การแก้แค้นของผู้หญิงใน

อาชญนิยาย

น.ส.กานต์ธิดา  ขยันการนาวี ผศ.ดร.ทอแสง  เชาว์ชุติ

10 กันยายน 59 ตัวละครผู้แพ้ในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัย น.ส.สุพัชญา  อารีมิตร ผศ.ดร.ศิริพร  ศรีวรกานต์

17 กันยายน 59 แนวคิดนิเวศน์ส�านึกในวรรณกรรมเยาวชน

ชุดเซ็นจูรี่ของปีแอร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ 

น.ส.สุกุลภา  วิเศษ ผศ.ดร.ศิริพร  ศรีวรกานต์

24 กันยายน 59 ในป่าดงดิบ : วาทกรรมการพัฒนาใน

นวนิยายชุดเพชรพระอุมา

น.ส.ชฎาพร  สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ถนอมนวล  หิรัญเทพ

สามารถรบัฟังทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คล่ืน  101.5  MHz
ทุกวันเส�ร์เวล� 7.30 - 7.55 น. 

ข่�วจ�กฝ่�ยวิจัย

ผังออกอากาศเดือนกันยายน

ในงาน "ศึกษารมภ์ 2559" ของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ภาพขวา) รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี

คณะอักษรศาสตร์ ก�าลังมอบพวงมาลัยต้อนรับคุณพิสุทธิ์ อัจฉริยา- 

ภิมุข ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แม็กซิม่า ครีเอชั่น 

ผู้อุปถัมภ์รางวัล Sarasvati Award เป็นทุนการศึกษาจ�านวน 5,000 

บาท มอบให้แก่ นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล บัณฑิตใหม่ของสาขา

วิชาภาษาเอเชียใต้ ผู้มีผลการเรียนในวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต

ดีเยี่ยมปัจจุบัน นางสาวสุกัญญา ก�าลังศึกษาต่อในหลักสูตรอักษร

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่�วจ�กส�ข�วิช�ภ�ษ�เอเชียใต้ "ศึกษารมภ์" ครั้งที่ 3 
ประจ�าปีการศึกษา 2559

(ภาพซ้าย) คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ก�าลังมอบพวงมาลัยต้อนรับ Mrs.Indu Dhanuka ผู้แทนชมรมภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย (Thailand 

Hindi Parishad) ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นแขกพิเศษ และมอบรางวัล Thailand Hindi Parishad Award เป็นทุนการศึกษาจ�านวน 5,000 บาท 

ให้แก่นายชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ผู้มีผลการเรียนในวิชาภาษาฮินดีเป็นที่น่าชื่นชม

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ขอขอบพระคุณท่านผู้อุปถัมภ์รางวัลทั้ง 2 ท่านที่ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 

ภาษาฮินดี และได้กรุณามอบก�าลังใจในรูปของทุนการศึกษาให้แก่นิสิตทั้งสองของสาขาวิชา ก�าลังใจในครั้งนี้จะเป็นพลังส่งเสริมให้วิชาการ

ทางด้านภารตวิทยา พุทธศาสน์ศึกษา และอินเดียศึกษาในประเทศไทยก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศไทย และอินเดียให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไป
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ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติร่วมกับชุดโครงการเวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญ 
ผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ Translation as Transformation โดย 
Professor Harish Trivedi (University of Delhi) เสาร์ที่ 17 กันยายน 
2559 เวลา 13.00-15.30 ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 น. บรรยาย และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สามารถส�ารองที่นั่งได้ โดยส่ง email มาที่ ccti_2010@hotmail.com 
โทร./แฟกซ์ 02-218-4634 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง)

ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 16.30-18.30 สาขา
วิชาภาษาสเปน ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และชมรมภาษา
สเปน จะจัด "งานเปิดชมรมภาษาสเปน" ณ ห้อง 303 
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย

ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่นิสิตวิชาเอกภาษาสเปน
ที่จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเฉพาะวิชาภาษา
สเปนโดยกลุ่มเอกอััครราชทูตลาตินอเมริกาในประเทศไทย 
การแนะแนวการเรียนภาษาสเปน การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของชมรมภาษาสเปน รวมถึงกิจกรรมพี่เก่าเล่าเรื่อง

การบรรยาย หัวข้อ 
Translation as Transformation 
โดย Professor Harish Trivedi 
(University of Delhi) 

งานเปิดชมรมภาษาสเปน

SPANISH CLUB'S 
FIRST MEET

ข่�วจ�กส�ข�วิช�ภ�ษ�สเปน   
ศูนย์ล�ตินอเมรกิ�ศึกษ� และชมรมภ�ษ�สเปน

ข่�วจ�กศูนย์ก�รแปลและก�รล่�มเฉลิมพระเกียรติ
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เสื้อฉลองวาระอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี

เสื้อฉลองวาระอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปีมีทั้งหมด 3 สีด้วยกันคือ สีขาว สีชมพู และ

สีเทา โดยเสื้อสีขาวและชมพูใช้ผ้าเนื้อพิเศษแบบ Dry Tech ที่เคลือบผิวผ้าด้านในเพื่อ

ดูดซับเหงื่อ ท�าให้สวมใส่สบาย ส่วนเสื้อสีเทาใช้ผ้า Super Soft ที่มีความนุ่มพิเศษ

เสื้อทั้งสามสี ราคาตัวละ 350 บาท หากซื้อสามตัว ลดเหลือ 1,000 บาทถ้วน  

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าเข้าคณะอักษรศาสตร์ เสื้อมีจ�าหน่ายที่ส�านักคณบดี 

อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 

(สินค้ามีจ�านวนจ�ากัด)

      ข่�วจ�กคณะกรรมก�รกิจก�รพิเศษและฝ่�ยพัฒน�คว�มเป็นน�น�ช�ติและส่งเสรมิภ�พลักษณ์องค์กร
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เสื้อหญิง: อ.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก  

(อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เสื้อชาย: นายวรกร ศิริสรณ์  

(นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
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สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

ฅนอักษรฯ
คุณสงัด ปันสัน

สเตตัสเฟซบุ๊กย้อนเตือนความทรงจ�าเมื่อราว 3 
ปีมาแล้ว ตอนนั้นผู้เขียนเดินข้ามถนนจากคณะ
สหเวชศาสตร์มายังอีกฝั่ง บังเอิญเจอน้าที่ท�างาน
อยู่ในคณะเดียวกัน แกเรียกขึ้นมอเตอร์ไซค์ 
ระหว่างทางกลับมาคณะอักษรฯ ผู้เขียนเห็นแก
คล้องข้าวเปล่าถุงใหญ่ไว้ที่แฮนด์ขับด้านขวาเลย
ถามขึ้นมาว่า ซื้อข้าวไปท�าไมเสียเยอะ แกบอก
เอาไปให้ลูกน้อง ทีแรกผู้เขียนก็เข้าใจว่าเป็นคน 
แต่แล้วแกก็พูดต่อว่า หมาสองตัวที่คณะ "เดี๋ยว
จะไปซื้อตับคลุกข้าวให้มัน" จากนั้นแกก็เล่าถึง
อุปนิสัยของหมาให้ฟังว่ามันจ�าคนแม่น ใครดีหรือ
ร้ายกับมัน มันจ�าฝังใจเชียว จากนั้นแกก็เล่าถึง
หมูที่เคยเลี้ยง กระรอก อีกา รวมถึงสัตว์อื่นๆ ที่
แกเคยให้อาหารมันอยู่เป็นประจ�า "ชอบสัตว์ ให้
อาหารสัตว์แล้วมันสบายใจดี ปล่อยให้มันได้อยู่
ตามธรรมชาติอย่างนี้ ไม่ต้องไปจับมันขัง" พอได้
ฟังเรื่องราวเล็กๆ ความสุขเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆ 
แต่น้�าจิตน้�าใจไม่เล็กเช่นนี้ ก็ท�าให้วันธรรมดาวัน
หนึ่งของผู้เขียนเต็มอิ่มขึ้นมาพลัน จนกระทั่งวัน
นี้ผู้เขียนได้มีโอกาสจับเข่าสัมภาษณ์น้าคนน้ีอย่าง
เป็นเรื่องเป็นราว แกก็ยังเหมือนเดิม เสมอต้น-
เสมอปลายไม่เคยเปลี่ยน ฅนอักษรฯ ประจ�าฉบับ
นี้ จึงขอยกพื้นที่นี้ให้กับ คุณสงัด ปันสัน (หรือ 
‘คุณโก๋’ ชื่อเล่นที่น้อยคนนักจะรู้จัก) วันนี้เราจะ
มา ‘เจาะลึก’ ท�าความรู้จักกับเขากัน

ปันสรรเรื่องราว

ผมเป็นคนจังหวัดราชบุรี ก่อนเข้ามาท�าที่คณะอักษรฯ ผมท�างานก่อสร้างมาก่อน ก็เริ่มตั้งแต่เป็นจับกังจนมาเป็นช่าง ก็สารพัดช่างนั่นแหละ

ครับ ตั้งแต่ขุดดินผสมปูน ผูกเหล็ก ตีแบบเสาบ้าน มุงกระเบื้องบนหลังคาอะไรอย่างนี้ พอดีพี่ชายซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่คณะ

ทันตแพทย์ เขาคงอยากให้เรามีอนาคตที่ดีกว่านี้ การเป็นช่างถือว่าเหนื่อยและเสี่ยงอันตรายต้องปีนขึ้นที่สูงๆ เกิดพลาดพลั้งมันจะไม่คุ้ม แกเลย

แนะน�าว่าที่คณะอักษรฯ มีต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่างอยู่ให้ผมมาสมัครดู จ�าได้ว่าตอนนั้นมีคุณเนาว์รัตน์ ปิ่นปกบุตร (หัวหน้า

ธุรการคนเก่า) คุณวิภา (วิภา หอมศิริ-ผอ.ฝ่ายวิชาการ) แล้วก็อาจารย์ฐานิสร์ (ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์-อดีตเลขาคณบดีสมัย ศ.ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ 

ด�ารงต�าแหน่งคณบดี) เป็นคนสัมภาษณ์ ผมจะเข้าเวรเฉพาะตอนกลางคืน ช่วงแรกๆ ตอนกลางวันก็ยังไปท�างานก่อสร้างอยู่ รับเหมาต่อเติมเล็กๆ 

น้อยๆ ผมเป็นคนอยู่เฉยๆ ไม่เป็นครับ
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ซ่ึงจะว่าไปคนคุ ้นหน้าคุ ้นตากันก็มีอยู ่หลายคน
เหมือนกันครับ 

อยู่กับสัตว์อย่าง ‘สงัด’

ตั้งแต่วัยรุ่น เจอสัตว์ก็ชอบเลี้ยงมาตลอด ผมเป็น

คนปีวอกเข้ากับสัตว์ได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ตาม

ธรรมชาตินะ อย่างสุนัขถ้าไม่รู้จัก ต่อไปเราเรียกมัน

ทุกวันมันจะคุ้นกับเรา มันจะไม่เห่าไม่หอนไม่ไล่กัด 

อย่างทุกวันนี้ที่เลี้ยงอยู่ก็มี กระรอก สุนัข นกเอี้ยง

โครง นกเอี้ยงสาลิกา ถ้ามาตอนเที่ยงผมจะเลี้ยง

กระรอกก่อนเลย พอมันเห็นผมเท่านั้นแหละ มัน

จะรีบลงมายื่นมือขอเลย เรามันคนชอบสัตว์อยู่แล้ว 

หลังสี่โมงก็จะปั่นจักรยานให้อาหารกระรอกอีกรอบ

หนึ่ง ได้เม็ดฝรั่งมาจากโรงอาหารเบอร์ 1 ผมก็จะเอา

มาแจกทั่วเลยทั้งฝั่งนี้แล้วก็สระใหญ่ แล้วก็มีผักบุ้งที่

ร้านเบอร์ 2 เขาให้มา ผมก็จะเอาไปให้พวกปลามัน

กินอย่างนี้เป็นประจ�า เพราะชีวิตผมผูกพันคุ้นเคย

อยู่กับสัตว์มานานหลายปี ผมเป็นคนสนิทกับสัตว์

ง่ายที่สุด

ปันสันความในใจ

ตั้งแต่อยู่ที่คณะมาหลายสิบปี ผมมีความรู้สึกผูกพัน

กับคณะมาก เพื่อนๆ ก็เยอะ คนคุ้นหน้าคุ้นตากันก็ไม่

น้อย ผมรักคณะ รักทุกคน รักสถานที่ ผมอยากบอก

เพื่อนๆ ในอักษรฯ ทุกคนว่า ผมรักทุกคน มีอะไรใช้

ผมได้ ผมไปได้หมด ขอให้บอกมา คือให้เรามีงานท�า

ดีกว่าอยู่เปล่าๆ ให้เวลามันล่วงเลยไป ขอบคุณมาก

สงัดเงียบเสมือนผีเส้ือที่ เวียนว่อนไม่อยาก
เกษียณ

ผมเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตอนปี 2525 ตอนนั้นเงินเดือนแรกเข้า 1,255 
บาท สมัยก่อนหน้าที่ของผมจะคอยเดินดูตึก 
รอบๆ เมื่อก่อนจะมี 4 ตึก เรียกว่าตึกอักษรฯ 1 
2 3 4 จะมีเจ้าหน้าที่ 4 คนผลัดเวรกันคอยดูแล 
เช้า บ่าย ดึก แต่หลังจากรื้อตึกอักษรศาสตร์ 3 
สร้างอาคารบรมราชกุมารีและสนามหญ้า รื้อ
ตึกอักษรศาสตร์ 4 สร้างอาคารมหาจักรีสิรินธร 
ตรงลานจอดที่ผมเคยดูแลอยู่ก็ยกเลิกไป แล้ว
ทางคณะก็ให้ผมขึ้นมาท�างานบนตึกอยู่ห้องการ
เงินแทนคนก่อนที่เกษียณไป (นายนวน แก่น
เพชร) ก็มีหน้าที่ส่งเอกสารทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอก แล้วก็มีไปธนาคาร ผมเข้างานกะบ่าย
ออกสี่ทุ่ม แล้วผมจะเข้างานก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมง
ให้ก�าไรกับมหาวิทยาลัย ผมชอบท�างานครับ คือ
ท�า 7 วันไม่มีวันหยุด ผมเป็นห่วงคณะมาก พอ
เสาร์-อาทิตย์ผมจะมาเข้าเวรก่อนเวลาแล้ว มา
ดูแลความเรียบร้อยรอบๆ อาคาร อย่างช่วงเย็น 
สัก 6 โมงเย็นผมจะต้องปั่นจักรยานดูรอบๆ แล้ว
ว่ามีใครลืมปิดไฟบ้างหรือเปล่า บางครั้งก็เคยเจอ
ลืมปิดไฟที่ชั้นสองหรือไม่ก็ชั้นใต้หลังคาห้องสมุด 
ผมก็จะโทร.หาคุณโป่ง (ผอ.สารนิเทศฯ) เขาจะ
มีกุญแจขึ้นไปปิดไฟให้ แม้กระทั่งห้องใต้ดินก็เคย
ลืมปิดไฟ ผมก็จะคอยเตือนเจ้าหน้าที่ว่าก่อนกลับ
อย่าลืมปิดไฟ ผมจะคอยเป็นหูเป็นตาให้ตลอด
ครับ แล้วที่ส�าคัญผมก็ภูมิใจว่าหลังเกษียณเรา
อยากท�างานที่คณะต่อ เพราะเรายังไม่อยากกลับ
ไปอยู่ต่างจังหวัด อยากอยู่ต่อ แล้วทางคณะจ้าง
เราท�างานต่อ ผมมีความสุขและดีใจมากเลยครับ

แบ่งปันความทรงจ�า

ต้องยอมรับครับว่าคณะอักษรฯ ในวันนี้
เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปเยอะมาก สมัยก่อน
ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี
อะไรมันรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ดีดเหมือน
สมัยก่อน ทั้งเจ้าหน้าที่และอาจารย์ก็มีเยอะขึ้น 
อย่างตัวผมเองเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างประจ�าแล้วผม
ก็ออกนอกระบบมาเป็นลูกจ้างทั่วไปเมื่อปี 2555 
ผมยังจ�าได้สมัยก่อนอย่าง อาจารย์ฐานิสร ์ เขา
เป็นคนใจดี เจอกันก็ทักทายกันตลอด หรือ
อย่างอาจารย์ปทมา อัตนโถ ภาควิชาภาษา
อังกฤษ อาจารย์ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ภาควิชา
ศิลปะการละคร ก็คุ้นเคยกัน เขาก็ทักทายผม
ตลอดเช่นกัน อย่างอาจารย์รุ่นใหม่บางคน ก็
เห็นตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตปีหนึ่งอย่างอาจารย์รัก
สงบ วิจิตรโสภณ คุณแม่จะขับรถมาส่ง-รับทุกวัน

อย่างทุกวันนี้ที่เลี้ยงอยู่ก็มี 

กระรอก สุนัข นกเอี้ยงโครง นกเอี้ยงสาลิกา 

ถ้ามาตอนเที่ยงผมจะเลี้ยงกระรอกก่อนเลย 

พอมันเห็นผมเท่านั้นแหละ 

มันจะรีบลงมายื่นมือขอเลย 

เรามันคนชอบสัตว์อยู่แล้ว 

...เพราะชีวิตผมผูกพันคุ้นเคย

อยู่กับสัตว์มานานหลายปี

 ผมเป็นคนสนิทกับสัตว์ง่ายที่สุด
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เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร  ภาควิชาภาษาไทยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย  

“มณีปัญญา-วิชญมาลา หนึ่งศตวรรษภาควิชาภาษาไทย”  เนื่องในโอกาส 100 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น  การประชุมวิชาการดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากภาควิชา 

ภาษาไทย และคณาจารย์ของภาควิชาในปัจจุบัน  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของอดีตปูชนียาจารย์ของภาควิชาภาษา

ไทยอันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนต่อไปในอนาคต  การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจ

ในวงกว้างจากนิสิตภาควิชาภาษาไทยในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย   ครูอาจารย์

ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  นิสิตเก่าของภาควิชาภาษาไทย  ตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติซึ่งสนใจศึกษาภาษาไทย  มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งสิ้นจ�านวนกว่า 350  คน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย
“มณีปัญญ�-วิชญม�ล� หน่ึงศตวรรษภ�ควิช�ภ�ษ�ไทย”  

เน่ืองในโอกาส 100 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนาวิชาการหัวข้อ “การศึกษาวิจัยภาษาไทย : ก้าวย่างที่ผ่านมาและความท้าทายในอนาคต” 

รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา  ศ. กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล  ผศ.ดุษฎีพร ชำานิโรคศานต์   ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์   ศ. พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์  และศ.ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปมทอง 

มาลากุล ณ อยุธยา) กล่าวเปิดงาน
รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง มอบหนังสือที่ระลึกแด่

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

การร้องเพลง “สื่อจักรวาล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีภาควิชาฯ

ค�าร้อง: ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร 

ท�านองและเรียบเรียง: รศ.จารุณี หงส์จารุ

การศึกษาและค้นคว้าวิจัยของนิสิตโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทยที่ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม

นลิน สินธุประมา (ชั้นปีที่ 3)   เสาวภาคย์ ขันมั่น (ชั้นปีที่ 3)     รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล  (ชั้นปีที่3)   ประภัสสร  เจียมวงษา  (อักษรศาสตรบัณฑิต) และณัชชา วิมไตรเมต (ชั้นปีที่ 3)

ข่�วจ�กภ�ควิช�ภ�ษ�ไทย
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งานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

อัสนี  พูลรักษ์     ธีระ บุษบกแก้ว      ศรัณภัทร์ บุญฮก      นิชานันท์ นันทศิริศรณ์     วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต    และอารียา บุญล�า

เสวนาวิชาการโดยอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อ.ดร. ธีรนุช โชคสุวณิช    ผศ.ดร. ปรมินท์  จารุวร       อ.ดร.มิ่งมิตร  ศรีประสิทธิ์ อ.ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ     ผศ.ดร.ธานีรัตน์  จัตุทะศรี      ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล   

ภาษาไทย-ภาษามือไทย   เรื่องเล่าจากสนามวิจัยทางคติชน  ค�าบอกเวลาภาษาถิ่น ผู้น�าเสวนา          อิเหนาในดวงใจ     วรรณคดีไทยพุทธศาสนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้จัดงานไหว้ครูภาควิชาภาษาไทย ประจ�าปีการศึกษา 2559  ขึ้น ณ ห้อง 303 อาคาร

มหาจักรีสิรินธร  ในโอกาสนี้มีการมอบ “ทุนฉัตรชัย-อรพิมพ์ พงศ์ประยูร” ให้แก่ นางสาวชารี ฮ�่ารัตนาพร นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมี 

ผลการเรียนวิชาภาษาไทยดีเด่น  มอบ“ทุนวิจัยวิบูลย์สวัสดิ์-แอนเดอร์สัน” เพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยาให้แก่  

เรืออากาศเอก-หญิงพริมรตา จันทรโชติกุล และ นายพลกฤษณ์  วสีวิวัฒน์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  และมอบ “ทุนวิจัยจากชุดโครงการเมธี

วิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง ‘คติชนสร้างสรรค์: พลวัตและการน�าคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย’” ให้แก่ นางสาวชุตินันท์ มาลาธรรม  นายกรีธา

กร สังขกุล   นายชวพันธุ์ เพชรไกร  นางสาววริศรา อนันตโท  นายไอยเรศ บุญฤทธิ์  และนายอภิวัฒน์ สุธรรมดี  นิสิตระดับมหาบัณฑิตและ 

ดุษฎีบัณฑิต

ง�นไหว้ครูภ�ควิช�ภ�ษ�ไทย 
ประจ�ำ�ปีก�รศึกษ� 2559 

นิสิตแลกเปลี่ยนอ่านกวีนิพนธ์เกี่ยวกับพระคุณครูในภาษาจีน

และญี่ปุ่น และแปลเป็นไทย
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ทอแสง เช�ว์ชุติ
ภ�ควิช�วรรณคดีเปรยีบเทียบ คณะอักษรศ�สตร์

ผลงานตีพิมพ์ (3 ปีย้อนหลัง)
1. 2014 "Through the Literary Lens:  
Vajiravudh's Writings and Siam's Negotia-
tions with the Imperial West." Disturbing 
Conventions: Decentering Thai Lite-
rary Cultures. ed. by Rachel Harrison. 
London: Rowman and Littlefield Inter-
national Limited.

ถึงแม้สยามจะไม่ เคยตกเป็นเมืองขึ้นของ
จักรวรรดิตะวันตกโดยตรง แต่ก็ไม่ได้แปลว่า
ประเทศจะไม่ได้รับอิทธิพลจากการแผ่อ�านาจ
เข้ามายังซีกโลกแถบนี้ของจักรวรรดิอย่าง
อังกฤษและฝรั่งเศสเลย ดังจะเห็นได้จาก
การท่ีชนช้ันน�าไทยในสมัยนั้นต้องพยายาม
ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยและศิวิไลซ์ เพื่อที่
จะได้เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศตะวันตกที่ได้กลายมาเป็น
บรรทัดฐานของความเจริญและความศิวิไลซ์
ได้ ทั้งนี้ชนชั้นน�าไทยมีกลวิธีหลักในการสร้าง
ความศิวิไลซ์ให้กับประเทศของตน 2 กลวิธีด้วย
กัน คือ การเปรียบตนเองกับชาวบ้านนอกและ
ชาวป่าภายในประเทศ ซึ่งย่อมเป็นการขับเน้น
ความศิวิไลซ์และความเหนือกว่าของตนเอง และ
การลอกเลียนแบบตะวันตก แต่ในขณะเดียวกัน
ชนช้ันน�าไทยก็ตระหนักดีว่ากลวิธีในการได้มาซึ่ง
ความศิวิไลซ์ทั้งสองอย่างนี้เต็มไปด้วยปัญหา เช่น 
การลอกเลียนแบบตะวันตกนั้นท�าให้สยามถูก
มองว่าเป็นผู้ตามที่ไม่มีวันจะเทียบเคียงกับผู้น�า
อย่างจักรวรรดิตะวันตกได้ ดังนั้นชนชั้นน�าไทย
จึงต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการแบ่งความเจริญ
ออกเป็นความเจริญทางวัตถุและความเจริญทาง
จิตวิญญาณ โดยระบุว่าถึงแม้ตะวันตกจะเจริญ
กว่าทางวัตถุ แต่สยามและประเทศอื่นๆ ทาง
ตะวันออกนั้นมีความเจริญกว่าทางจิตวิญญาณ 
นอกจากนี้ชนช้ันน�าไทยยังใช้กลวิธีในการระบุ
ว่าสิ่งที่พวกเขาก�าลังลอกเลียนแบบน้ันมิใช่
สิ่งที่มีในประเทศตะวันตกอย่างเดียว แต่ยัง
มีในประวัติศาสตร์ของสยามเอง ดังนั้นการ
ลอกเลียนแบบสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการร้ือฟื้นสิ่งที่
เคยมีมาหรือเป็นมาอยู่แล้วในประเทศ กลวิธีที่

ชนชั้นน�าไทยใช้ในการสร้างความศิวิไลซ์ให้กับ
สยาม ปัญหาที่พวกเขาต้องประสบ และวิธีใน
การแก้ปัญหาเหล่าน้ีน้ันล้วนถูกสะท้อนอยู่ใน 
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว อย่าง เรื่องสั้นเรื่อง "ผู้ร้ายฆ่าคนที่บาง
ขุนพรหม" และบทละครเรื่อง "แก้แค้น" และ 
"วิวาห์พระสมุทร"

2. 2015 "Oedipal Desire in Chua fa din 
salai and Rueang khong Chan Dara: The 
Politics of Deferral, the Deferral of Pol-
itics" SOJOURN: Journal of Social Is-
sues in Southeast Asia 30.3: 609-640.

ประเทศไทยประสบกับวิกฤตทางการเมืองท่ี
แบ่งประเทศออกเป็นสองฝักสองฝ่ายมาเป็น
เวลาเกือบสิบปีแล้ว ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว
นี้ ม.ล.พันธ์เทวนพ เทวกุลได้ดัดแปลงนวนิยาย
ชื่อดังสองเรื่อง ได้แก่ ชั่วฟ้าดินสลาย ของเรียม
เอง (มาลัย ชูพินิจ) และ เรื่องของจันดารา  
ของอุษณา เพลิงธรรม (ประมูล อุณหธูป) ให้
เป ็นภาพยนตร์ฟอร ์มใหญ่ที่ เข ้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2553 และ 2555/2556 
หากน�าทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (psychoanaly-
sis) มาอ่านนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้จะพบว่าตัว
บททั้งสองชิ้นเป็นเรื่องของลูกชายที่ติดอยู ่ใน
ปมอิดิปัส แต่แทนที่จะยอมจ�านนต่อพ่อของ
ตนตามพัฒนาการปกต ิ พวกเขากลับเลือกที่จะ
ท้าทายพ่อด้วยการปฏิเสธที่จะผัดผ่อน (defer) 
ความปรารถนาในตัวแม่ของตนเอง ในการ
ดัดแปลงนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ให้เป็นภาพยนต์ 
ม.ล.พันธ์เทวนพ เทวกุลได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยว-
กับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ซึ่งไม่ได้ปรากฏในตัวบทวรรณกรรม การ
เพ่ิมเนื้อหาดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการเช่ือม-
โยงการปฏิเสธที่จะผัดผ่อนความปรารถนาใน
ตัวแม่เข้ากับวาทกรรมชิงสุกก่อนห่าม ซึ่งมัก
จะถูกโยงเข้ากับการปฏิวัติครั้งดังกล่าวแล้ว ยัง
เป็นการท�าให้เรื่องราวเกี่ยวกับปมอิดิปัสใน 
ตัวบทวรรณกรรมกลายเป็นอุปมานิทัศน์ (alle-
gory) ส�าหรับการเมืองไทยอีกด้วย

แนะน�ำ�ผลง�น
อ�จ�รย์คณะอักษรศ�สตร์

ประวัติการศึกษา

• 2551 Ph.D. (วรรณคดีเปรียบเทียบ),  

University of California, Los Angeles

• 2545 A.B. (magna cum laude) 

(วรรณคดีภาษาอังกฤษ, เยอรมันศึกษา), 

Brown University

ทุนวิจัย

• 2555-2556 ชาตินิยมในนวนิยายของทมยัน

ตี: จากมุมมองทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฌากส์ 

ลากอง. ทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• 2556-2558 ปมอิดิปุสและแผลฝังใจ

ในวรรณกรรมและภาพยนตร์ไทยสมัย

ใหม่. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

• 2556-2558 โครงการถกเถียงเรื่องคุณค่า. 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย
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3. 2015 "For the love of the  
mother(land): psychoanalysis and  
nationalism in two Thai novels by 
Thommayanti" South East Asia  
Research 23.4: 535-551.

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา นักวิชาการสายไทย
ศึกษา (Thai studies) ได้ให้ความสนใจกับ
หัวข้อ ชาตินิยม เป็นอย่างมาก และได้ศึกษา
แง่มุมต่าง ๆ ของชาตินิยมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นประเภทต่าง ๆ ของชาตินิยม วิธีการที่
อุดมการณ์ชาตินิยมถูกเผยแพร่ หรือบทบาท
ของชาตินิยมในการเมืองไทยในแต่ละยุคสมัย 
แต่นักวิขาการส่วนมากมักมองข้ามประเด็น
เพศสถานะ (gender) ในการศึกษาชาตินิยม
ของไทย บทความชิ้นนี้มุ่งเติมเต็มช่องว่าง
ดังกล่าวด้วยการศึกษานวนิยายของทมยันตี
สองเรื่อง ได้แก่ ทวิภพ (2530) และ คู่กรรม 
(2508) ทมยันตี (คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์) 
เป็นนักเขียนชื่อดังที่มีท้ังความรักชาติและ
ความปรารถนาที่จะห็นความเท่าเทียมทาง
เพศ ดังนั้นเธอจึงรวมประเด็นเพศสถานะและ
ชาตินิยมเข้าด้วยกันในงานของเธอด้วยการน�า
เสนอตัวละครเอกหญิงที่พยายามจะมีบทบาท
ส�าคัญในกระบวนการชาตินิยม  แต่หากเรา

ศึกษานวนิยายชิ้นเอกของเธอทั้งสองเรื่อง
อย่างลึกซึ้ง เราจะพบว่าความรักชาติของตัว
ละครเอกหญิงทั้งใน ทวิภพ และ คู่กรรม นั้น
มีโครงสร้างละม้ายคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว (family romance) ตาม
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ใน
โครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ผู้ชาย
เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ ในขณะที่ผู้หญิง
เป็นเพียงผู ้ตามที่ปรารถนาในตัวผู ้ชายหรือ
ปรารถนาที่จะมีลูกกับผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นถึง 
แม้ทมยันตีจะพยายามน�าเสนอตัวละครเอก
หญิงที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และมุ่งมั่นที่จะ
ปกป้องชาติ แต่โครงสร้างชาตินิยมของพวก
เธอท�าให้พวกเธอไม่สามารถที่จะก้าวไปมี
บทบาทส�าคัญในกระบวนการชาตินิยมอย่างที่
พวกเธอพึงปรารถนาได้

4. 2559. “ปมอิดิปัสและประกาศิตของพ่อใน 
ข้างหลังภาพ กับ ชั่วฟ้าดินสลาย.” ถกเถียง
เรื่องคุณค่า. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิภาษา.

ในพ.ศ. 2480 กุหลาบ สายประดิษฐ์ได้
ประพันธ์นวนิยายเรื่อง ข้างหลังภาพ ขึ้นภาย
ใต้นามปากกา ศรีบูรพา หลังจากนั้นอีกเพียง
หกปี มาลัย ชูพินิจ หรือ เรียมเอง ได้ประพันธ์

นวนิยายเรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย ขึ้น นวนิยาย
ทั้งสองเรื่องน�าเสนอตัวละครและชุดความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวละครท่ีมีลักษณะใกล้เคียง
กัน ซึ่งหากวิเคราะห์ผ่านมุมมองของทฤษฎี
จิตวิเคราะห์แล้วจะพบว่านวนิยายทั้งสอง
เรื่องน�าเสนอเรื่องราวของปมอิดิปัสที่ลูกชาย
ท้าทายอ�านาจของพ่อด้วยการปรารถนาใน 
ตัวแม่ แต่ถึงแม้นวนิยายทั้งสองเรื่องจะมี
ความคล้ายคลึงกัน ตัวละครหญิงในงานทั้ง
สองชิ้นกลับยึดถือชุดคุณค่าที่ตรงข้ามกัน ซึ่ง
น�าไปสู่จุดจบที่แตกต่างกัน การศึกษาเปรียบ
เทียบนวนิยายทั้งสองเรื่องน้ีนอกจากจะท�าให้
เห็นชุดคุณค่าที่คัดง้างกันนี้แล้ว ยังเผยให้
เห็นถึงธรรมชาติอันกดขี่ของสังคมที่ลงโทษ 
ตัวละครไม่ว่าเขาจะยึดถือชุดคุณค่าไหนก็ตาม
อีกด้วย
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ภาควิชาประวัติศาสตร์และฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายชุด  

MADE IN 1956  
“ส�ยธ�รเปล่ียนทิศ” 

วิกฤตก�รณ์สุเอซกับประวัติศ�สตร์ตะวันออกกล�งสมัยใหม่  

โดย ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารตัน์  

ในวันท่ี 7 กันยายน 2559 
เวลา 16.30-18.00 

ณ ห้อง 501/13 อาคารมหาจักรสิีรนิธร

การบรรยายชุด MADE IN 1956 
 “สายธารเปล่ียนทิศ” 

วิกฤตการณ์สุเอซกับประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่ 

ข่�วจ�กภ�ควิช�ประวัติศ�สตร์และฝ่�ยวิจัย

ข่�วจ�กศูนย์บรกิ�รวิช�ก�ร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร 02-2184885 หรือ aksornchula@chula.ac.th

โครงการอบรมของศูนย์บรกิารวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2559
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ละครเวทีผลง�นร่วมสร้�งสรรค์ไทย-เยอรมนีเปิดแสดงครัง้แรก

รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษร-

ศาสตร์ ดร. เพียร์ เกเบาเออร์ อุปทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

และคุณมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อ�านวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 

ร่วมชมการแสดงรอบปฐมทัศน์โลกละครเวทีเรื่อง "Happy Hunt-

ing Ground" ผลงานร่วมสร้างสรรค์ของ Democrazy Theatre 

Studio (ประเทศไทย) และ Badisches Staatstheater Karl-

sruhe (ประเทศเยอรมนี) แสดงโดยนักแสดงไทยและเยอรมัน 

อาทิ จารุนันท์ พันธชาติ ศิลปินศิลปาธร และ เววิรี อิทธิอนันต์กุล  

อักษรศาสตรบัณฑิต (ศิลปการละคร) ที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส 

พันธุมโกมล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ก่อนที่ละครจะไปแสดงที่ 

Karlsruhe Bern และ Ludwigshafen ต่อไป 

ข่�วจ�กภ�ควิช�ศิลปก�รละคร

(Photos by Verita Sriratana and Wichaya Artamat)
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วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่

5 กันยายน 13.00-16.00 [กิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล

ประจ�าประเทศไทย] งานฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Brave Miss World 

และงานเสวนาหัวข้อ “Brave Miss World: Life beyond Rape—

from Victimisation to Brave Activism” 

ห้อง 301  

อาคารมหาจักรีสิรินธร

5 กันยายน 16.30-18.30 [กิจกรรมของสาขาวิชาภาษาสเปน ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และชมรม

ภาษาสเปน] งานเปิดชมรมภาษาสเปน

ห้อง 303  

อาคารมหาจักรีสิรินธร

6 กันยายน 12.00-13.00 [กิจกรรมของศูนย์คติชนวิทยา] โครงการคติชนเสวนาครั้งที่ 9 “ผีปอปกับ

ปั๊มลม: ความเชื่อเหนือธรรมชาติกับเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์”/ อาจารย์ 

ดร.กัญญา วัฒนกุล (ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร ด�าเนินรายการ) 

ห้อง 401/18 

อาคารมหาจักรีสิรินธร

7 กันยายน 16.30-18.00 [กิจกรรมของภาควิชาประวัติศาสตร์]  โครงการบรรยายชุด MADE 

IN 1956 “สายธารเปลี่ยนทิศ” วิกฤตการณ์สุเอซกับประวัติศาสตร์

ตะวันออกกลางสมัยใหม่/ ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 

ห้อง 501/13  

อาคารมหาจักรีสิรินธร

10 กันยายน 7.30-7.55 [อักษรพาที] ตัวละครผู้แพ้ในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัย/ น.ส.สุพัชญา  

อารีมิตร (ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศิริพร  ศรีวรกานต์)

FM 101.5 MHz

17 กันยายน 7.30-7.55 [อักษรพาที] แนวคิดนิเวศน์ส�านึกในวรรณกรรมเยาวชนชุดเซ็นจูรี่ของ

ปีแอร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ/ น.ส.สุกุลภา  วิเศษ (ด�าเนินรายการโดย 

ผศ.ดร.ศิริพร  ศรีวรกานต์)

FM 101.5 MHz

17 กันยายน 13.00-15.30 [กิจกรรมของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ] Translation as 

Transformation/ Professor Harish Trivedi (University of Delhi) 

ห้อง 304  

อาคารมหาจักรีสิรินธร

24 กันยายน 7.30-7.55 [อักษรพาที] ในป่าดงดิบ : วาทกรรมการพัฒนาในนวนิยายชุดเพชรพระ

อุมา/ น.ส.ชฎาพร  สุวรรณรัตน์ (ด�าเนินรายการโดย อ.ดร.ถนอมนวล  

หิรัญเทพ)

FM 101.5 MHz

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันย�ยน

อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ประจ�าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรน�าเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “ความย้อนแย้งของ 

พหุวัฒนธรรมนิยมในฐานะฟาร์มากอนของแดร์ริดาในเรื่องสั้นชื่อ ‘ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้เกี่ยวกับยุโรปกลางนิยม (ด้วยความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ 

เปี่ยมไมตรีจากเมืองโอโลโมตซ์และกามู’ ของปาเวล วิลิคอฟสกี” ณ การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการถกเถียงเรื่องคุณค่า 2: ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม—ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการปะทะสังสรรค์ของคุณค่า เวลา 08.30-16.00 น. วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 

2559 ณ ห้องประชุมริมน�้า ศศ.107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ใคร ท�ำ�อะไร ท่ีไหน
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World premiere of Happy Hunting Ground

News from the International Affairs Section

On September 1, 2016, Associate Professor Kingkarn Thepkanjana, Ph.D., Dean 
of the Faculty of Arts, Peer Gebauer, Ph.D., Deputy Head of Mission, Embassy of 
the Federal Republic of Germany, and Maren Niemeyer, Director of the Goethe- 
Institute, Thailand, presided over the world premiere of Happy Hunting Ground, 
a Thai-German collaboration between the Democazy Studio, Bangkok, and Badi-
sches Staatstheater Karlsruhe, Karlsruhe Baden-Baden, Germany, at Sodsai Pan-
toomkomol Centre for Dramatic Arts.

Happy Hunting Ground is a dance theater production about love, money and desire 
initiated by Jürgen Berger, whose writing stems from his own research based on 
interviews with informants in Germany and Thailand.  The performance reflects the 
prejudices and stereotypes of sex tourism.  It investigates commercialized romantic 
relationships arising from intercultural inequality and further delves into the bio-pol-
itics of the relationships between Thai women and German men. The bi-national 
cast includes Silpathorn Award artist Jarunun Phantachat as well as Waywiree Itti-
anangul, a graduate from Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts.  The work-
shops took place both in Thailand and Germany under the direction of Thanapol 
Virulhakul an internationally known Thai director and choreographer.

The project is supported by Goethe Institute Thailand, Goethe Institute, Munich, 
and Society of the Friends of Badisches Staatstheater, and The Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University.

The premiere was well attended by Chulalongkorn university students, staff and 
visitors. Among the honorary guests were Andrew Glass, Country Director of 
the British Council, and Jan Linders, Director of Drama Department, Badisches  
Staatstheater Karlsruhe.

The Bangkok premiere was September 1-3.  All performances were accompanied 
by discussions.  The next performances will be in Germany and Switzerland respec-
tively.  For more information log on to www.kulturstiftung-des-bundes.de.
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The Faculty of Arts Centenary Polo Shirts

Commemorative polo shirts to mark the centennial anniversary of the 
Faculty of Arts will be available for purchase at the Dean's Office from 
12 September 2016 onwards. The unisex polos (price: 350 THB/item) 
are available in grey, white and pink colours. White and pink polos are 
made with Dry Tech fabric, of which excellent ventilation ensures the 
highest comfort. Grey polos, made with Super Soft technology, ensure 
extra softness and flexibility. The price for a batch of three polos of any 
size and colour is reduced to 1,000 THB. All of the sale proceeds go 
to the Faculty of Arts.

      News from the Special Projects Committees and the International Affairs Section
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Guest Models: Ms Panita Silapavithayadilok, Lecturer at the Italian Section, Department of Western Languages, 
and Mr Vorakorn Sirisorn, Undergraduate Student in the BALAC programme

Photo Credit:  Assistant Professor Suradech Chotiudompant, PhD
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Date Time (hours) Event Location
5 September 13.00-16.00 [Faculty of Arts in collaboration with the Embassy of Israel] Film 

Screening and Discussion on the topic of “Brave Miss World: 
Life beyond Rape—from Victimisation to Brave Activism” 

Room 301, 
Maha Chakri Sirindhorn 

Building
5 September 16.30-18.30 [Spanish Section, Center of Latin American Studies and Spanish 

Club] Spanish Club Opening Day
Room 303, 

Maha Chakri Sirindhorn 
Building

6 September 12.00-13.00 [The Center of Folklore Research] The 9th Folklore Lecture 
Project: “Ogres and Air Pumps—Supernatural Belief and 
Scientific Logic” Dr Kanya Wattanakul (Moderated by Assistant 
Professor Poramin Jaruworn, PhD) 

Room 401/8, 
Maha Chakri Sirindhorn 

Building

7 September 16.30-18.00 [Department of History and Research Unit ] MADE IN 1956 Lecture 
Series: “The Turning Tide”: The Suez Crisis and Modern Middle 
East History by Assistant Professor Julispong Chularatana, 
PhD 

Room 501/13, 
Maha Chakri Sirindhorn 

Building

10 September 7.30-7.55 [Aksorn Patee or “Arts Talk” radio programme] “Loser Characters 
in Contemporary Young-Adult Literature”/ Ms Supatchaya 
Areemitr (Moderated by Assistant Professor Siriporn 
Sriwarakan, PhD)

C.U. Radio  
FM 101.5 MHz.

17 September 7.30-7.55 [Aksorn Patee or “Arts Talk” radio programme] “The Concept of 
Ecological Conscience in Pierdomenico Baccalario’s Century 
Book Series for Young Adults”/ Ms Sukoolapa Visate
(Moderated by Assistant Professor Siriporn Sriwarakan, PhD)     

C.U. Radio  
FM 101.5 MHz.

17 September 13.00-15.30 [Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation] 
Lecture entitled “Translation as Transformation” by Professor 
Harish Trivedi (University of Delhi) (13.00-15.30, Room 304, 
Maha Chakri Sirindhorn Building)

Room 304, 
Maha Chakri Sirindhorn 

Building

24 September 7.30-7.55 [Aksorn Patee or “Arts Talk” radio programme] “In the Rainforest: 
Development Discourse in Petchprauma Book Series”/
Ms Chadaporn Suvannarat (Moderated by Dr Thanomnual 
Hiranyatheb)

C.U. Radio  
FM 101.5 MHz.

Calendar of Events

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

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


