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 ย�่่ายามประโคมล่ัน  ฤ สน่ัน ณ เวหน
        เมฆด�่าคะนองฝน   ฤ จะหม่นจะเปรยีบทรวง
  เสียงราษฎร์สะอ้ืนปาน จะสะท้านสะเทือนสรวง
        หมองหม่นเพราะพ่อหลวง  ธ ลุล่วงสุราลัย
 รกัราษฎร์พระเมตตา  กรุณาเกษตรไทย
        ฝนหลวงและนาไร่   ธ วิจัยและทรงงาน
  ทรงเหน่ือยเพราะคิดค้น ผลิผลลุโครงการ
        เพ่ือราษฎร์เกษมศาน- ติสราญตลอดไป
  กราบองค์พระม่ิงขวัญ ณ สวรรค์นภาลัย
        ราษฎร์ภักดิเทิดไท้  ณ หทัยนิรนัดร

ขอน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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การสวดมนต์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล 
เนื่องในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร 
นิสิต และบุคคลทั่วไป  

ร่วมสวดมนต์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๙.๐๐ น. ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร

ข่าวจาก 
ฝ่ายกิจการนิสิต

ข่าวจาก 
ส�านักคณบดี

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา
และบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ Club Tues-
day เรื่อง "การสังเกตและท�าความเข้าใจนิสิตที่มีปัญหา
สุขภาพจิต" 
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30-13.30 
น. ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
โดยมีวิทยากรคืออาจารย์นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ ์
จิตแพทย์ประจ�าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต  และอาจารย์ประจ�า
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์- 
มหาวิทยาลัย
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งานประชุมวิชาการ The 2nd 
ASEAN Geography Student 
Conference (AGSC)

ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับ
เชิญเป็น Keynote speaker ในงานประชุมวิชาการ The 
2nd ASEAN Geography Student Conference 
(AGSC) วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ Yogyakarta 
State University, Indonesia

ข่าวจากภาควิชาภูมิศาสตร์
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ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบ�ารุงกิจ และ 

อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี ได้

รับเชิญจาก Department of Geo-

graphy Education, Yogyakarta 

State University, Indonesia เป็น

ผู้บรรยายรับเชิญเรื่องภูมิศาสตร์การ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย  และการ

จัดการลุ่มน้�าด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโท ณ Yog-

yakarta State University ประเทศ

อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2559

อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจาก Yogyakarta State University  
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย   
และการจัดการลุ่มน้ำ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด

งานวันภูมิสารสนเทศนานาชาติ ประจ�าปี 2016 (GIS Day 

2016) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ความรู้ด้าน

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแก่อาจารย์และนักเรียน

ระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 

18 โรงเรียน รวม 109 คน ในงานนี้จัดให้มีการแข่งขัน

ท�าแผนที่ออนไลน์ ทีมละ 2 คน ทีมชนะเลิศ รองชนะ

เลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียน

เตรียมทหาร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียน 

อัสสัมชัญบางรัก ตามล�าดับ การจัดงานครั้งนี้ได้รับการ

สนับสนุนจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

และ โครงการ SERVIR-Mekong (โครงการภายใต้ความ

ร่วมมือระหว่าง USAID และ NASA)

งานวันภูมิสารสนเทศนานาชาติ 
ประจำ ปี 2016 

(GIS Day  
2016)
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Dream  
Response

ภาควิชาศิลปการละครส่งผลงานการแสดง Dream 

Response เข้าร่วมงานเทศกาลละคร The 9th 

APB หรือ Asia Pacific Bureau Theatre School 

Meet ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 19 

– 25 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยผลงานดังกล่าวเป็นการ

สร้างสรรค์ร่วมกันของอาจารย์และตัวแทนนิสิต

นักศึกษาจ�านวน 18 คนจากสามสถาบันการศึกษา 

ได้แก่ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย LASALLE College of the 

Arts และ Hong Kong Academy of Performing 

Arts ภายใต้โครงการไตรภาคี ซึ่งผลงานดังกล่าวได้จัด

แสดงครั้งแรกที่โรงละครสดใส พันธุมโกมลเมื่อเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมา

 Dream Response ได้รับแรงบันดาลใจ

จากบทละครเรื่อง A Midsummer Night’s Dream 

ของ William Shakespeare  ผลงานดังกล่าวเป็นการ

ท�างานร่วมกันของ รศ.จารุณี หงส์จารุ Tony Wong  

และ Adam Marple โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา

จากทั้งสามสถาบันได้สร้างสรรค์งานผ่านการฝึกซ้อม

ร่วมกันเป็นเวลา 11 วัน ถือเป็นครั้งแรกที่มีการร่วม

มือกันของสถาบันการศึกษาชั้นน�าด้านละครจากสาม

ประเทศในเอเชีย 

เข้าร่วมงานเทศกาลละคร Asia Pacific Bureau 
Theatre School Meet 

ข่าวจากภาควิชา
ศิลปการละคร

ภาควิชาศิลปการละครส่งผลงานการแสดง
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การเข้าร่วมเทศกาลละครในครั้งน้ี

ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่าง

มาก เพราะนอกจากนิสิตจะมีโอกาส

ได้แสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

แล้ว  รศ.จารุณี หงส์จารุ ในฐานะ

ตัวแทนจากประเทศไทยยังได้ร ่วม

ท�า Workshop ด้านการใช้เสียงให้

กับผู้ที่เข้าร่วมเทศกาล และนิสิตเอง

ก็ได้เข้าร่วม Workshop อื่นๆจาก

วิทยากรจากประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็น

ประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจ

ให้กับนิสิตทั้งหกคนเป็นอย่างยิ่ง
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วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีพิธีมอบทุนการศึกษาอีจูยง (이주용 장학금 전달식) ให้แก่นิสิตวิชาโทภาษาเกาหลีที่มี 

ผลการเรียนดีและประพฤติดี โดยคุณคิมโดกย็อง ผู้อ�านวยการมูลนิธิเวิร์ลแชร์ประจ�าประเทศไทย และคุณจันทร์จิรา คืนมาเมือง เป็นผู้แทนในการ

มอบทุนการศึกษา ในการนี้คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ดังกมล  

ณ ป้อมเพชร และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย  

พิธีมอบทุนการศึกษาอีจูยง  

(이주용 장학금 전달식) 

ข่าวจากสาขาวิชา 
ภาษาเกาหลี
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นิสิตได้รับทุนทั้งหมด 6 คน คนละ 

5,000 บาท ได้แก่

1. นางสาวธัญชนก เหรียญศิริเกียรติ

2. นางสาวพรนิชา ลีนะวัฒนา

3. นางสาวพรปวีณ์ มีทรัพย์ทอง

4. นายกิตินัทธ์ อ่อนสี

5. นางสาวสาริยา เปล่งแสง

6. นายสุรวุฒิ เพิ่มพงษ์อารีย์
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เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

และนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จ�านวน 20 คน เดินทาง

ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองแซงวิทยา อ�าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ รู้คิด รู้ค้น รู้เขียน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน

จากนายแพทย์ สุรพงศ์ อ�าพันวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการ

แพทย์และธุรกิจต่างประเทศ เครือโรงพยาบาลพญาไท โดยผ่านเงินทุน 

ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนมี

คุณลักษณะด้านการคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ และการพัฒนา

ความสามารถในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ในรูปแบบที่สามารถประยุกต์

ใช้ได้ในเชิงปฏิบัติผ่านสมุดบันทึกที่มีปกหน้าและปกหลังพิมพ์ด้วยภาพวาด

ของนักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารนิเทศ

ศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการท�างานร่วม

กัน เสริมสร้างจิตอาสา และสามารถน�าประสบการณ์ที่ได้รับจากการด�าเนิน

โครงการมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนหนองแซงวิทยา อ�าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ข่าวจากภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
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เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 10.00 – 12.00 น. ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร

ศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง Information Discovery Us-

ing a Query that Consists of Text 

Combined with an Image โดยได้

รับเกียรติจาก Professor Dr Paul 

Nieuwenhuysen จาก Vrije Univer-

siteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม มา

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว 

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์ 

ห้อง 203 ชั้น 2  อาคารบรมราชกุมารี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Information Discovery Using a Query that Consists of Text Combined with an Image 

โดย Professor Dr Paul Nieuwenhuysen จาก Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม
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เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

ฅนอักษรฯ
อ.ดร.สาวิตา ดิถียนต์

‘ลืมตาขึ้นมาเห็น เป็นสิ่งที่เราเป็น’ เรวัตร์ พันธุ์-

พิพัฒน์ กวีซีไรต์ ลืมตาขึ้นมาเห็นแม่น�้า บทกวีและ

เรื่องสั้นส่วนใหญ่ของเขา จึงผูกพันอยู่กับสายน�้า 

เช่นเดียวกับเธอคนนี้ ลืมตาขึ้นมาเห็นหนังสือกองโต 

ในบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือ มีคุณแม่เป็นนักเขียน

ชื่อดัง โลกของเธอจึงผูกพันอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่

เด็ก การอ่านและการเขียนหล่อหลอมเป็นเธอขึ้น

มาในวันนี้ อ.ดร.สาวิตา ดิถียนต์ อักษรศาสตร์ รุ่น 

64 เอกศิลปการละคร โทภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเป็น

อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปการละคร สอนเขียน

บทละครเวที บทละครโทรทัศน์และการวิเคราะห์

บทละคร และเป็นลูกสาวคนเก่ง ลูกไม้หล่นไม่ไกล

ต้นของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ หรือที่ 

นักอ่านรู้จักในนามปากกา ว.วินิจฉัยกุล และ  

แก้วเก้า ฅนอักษรฯ ประจ�าฉบับนี้ จึงอยากพาคุณ

มาท�าความรู้จักตัวตนของเธอทั้งในฐานะของการ

เป็นอาจารย์และลูกสาวของนักเขียนชื่อดัง

Chapter 1: บรรยากาศความประทับใจสมัยเรียน

ที่อักษรฯ

สมัยตอนเรียนปีหนึ่งมีโอกาสได้เรียนวิชาพื้นฐาน

ของทุกภาควิชาในคณะ ท�าให้รู้ว่าอักษรศาสตร์ไม่

ได้เรียนเฉพาะเรื่องของภาษา วิชาครอบคลุมไปถึง

ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การละคร ซึ่งเหมือนการ

เรียนรากฐานของมนุษยศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่ดีมาก

ในการต่อยอดไปในศาสตร์ใดๆ ก็ตามที่เราสนใจ  

แล้วทุกวิชาก็มีความน่าสนใจ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมี

โอกาสได้เรียน อย่างวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ 

หรือวิชาภาษาอังกฤษ ก็เหมือนเป็นพื้นฐานให้ได้ใช้

ในวิชาละคร  แค่การที่เราสามารถอ่าน ฟัง ภาษา

อังกฤษ ก็ท�าให้เราได้อ่านหนังสือหรือดูรายการ

เมืองนอกได้อย่างเข้าใจ เหมือนเป็นพื้นฐานให้เรา

สามารถหาความรู้ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น 
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Chapter 2: ตอนนี้มาอยู่ใน

ฐานะอาจารย์ถ้าเทียบกับตอน

น้ันที่เป็นนักเรียนมันต่างกัน

ไหม

คณะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 

วิชาเรียนมีความหลากหลาย

ให้ได้เลือกเรียนมากขึ้น วิชา

ใหม่ๆที่ทันสมัยก็มีมากขึ้น โรง-

ละครก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาก

ขึ้น มีโครงการต่างๆในคณะที่

เป็นประโยชน์มากกับนิสิต ไม่

ว่าจะเป็นการน�าละครจากต่าง

ประเทศมาจัดแสดงที่คณะ หรือ

การร่วมงานกับศิลปินต่างชาติ 

ซึ่งสมัยที่เรียนแทบไม่มี รู้สึกว่า

นิสิตสมัยนี้โชคดีที่มีโอกาสได้

มีประสบการณ์ท่ีกว้างขึ้นกว่า

สมัยก่อน 

Chapter 3: สมัยก่อนที่จะเข้า

มาเรียนที่อักษรฯ คุณแม่ได้เล่า

ถึงคณะให้ฟังบ้างไหม

คือไม่ใช่แค่คุณแม่นะ เพราะ

คุณยายก็จบที่ คณะอักษรฯ 

(คุณกาญจนี วินิจฉัยกุล) สิ่งที่

คุณยายกับคุณแม่พูดตรงกัน

คือ เรียนหนัก แต่พูดหลังจากที่

สอบติดแล้วนะคะ คุณยายกับ

คุณแม่ก็ชอบเล่าเรื่องสมัยเรียน 

ตึกเรียน วิชาที่เรียน อย่างสมัย

คุณยายยังมีผู้หญิงเรียนไม่ ก่ี

คน ตอนเข้าปีหนึ่ง คุณยายยัง

พูดว่าอย่าไปรับหนังสือผู้ชาย

นะ เพราะผู้ชายผู้หญิงเขาจะไม่

คุยกัน หนังสือบางเล่มก็เรียน

เหมือนสมัยคุณแม่ เวลาเรียน

อะไรแล้วกลับไปเล่าให้คุณแม่

ฟัง บางอย่างคุณแม่ก็จะบอกว่า

สมัยแม่ก็เรียนแบบนี้เหมือนกัน 

Chapter 4: เลือกเรียน

อักษรฯ ได้รับอิทธิพลจากที่

บ้านหรือเปล่า

ก็ไม่ได้บังคับตรงๆ นะคะ  แต่

ว่าที่บ้านท้ังคุณยายและคุณแม่

อ่านหนังสือ คือที่บ้านมีหนังสือ

ทุกเล่มจริงๆ ภาพที่คุณแม่กับ

คุณยายอ่านหนังสือเป็นส่ิงท่ี

เห็นตั้งแต่เด็ก มันก็ซึมซับกลาย

เป็นสิ่งปกติที่ เรารู้สึกคุ้นเคย 

เด็กๆตอนยังอ่านไม่ออก คุณ

ยายก็จะอ่านให้ฟัง คุณแม่ก็เล่า

รามเกียรติ์ให้ฟังเป็นนิทานก่อน

นอน หนังสือเล่มไหนที่คุณแม่

หรือคุณยายอ่านแล้วเขาชอบ 

เขาก็จะส่งมาให้เราอ่าน ก็เลย

จะรู้สึกประทับใจในทุกเล่มท่ี

อ่าน แล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าการ

อ่านหนังสือเป็นเรื่องเป็นเรื่อง

น่าเบื่อ กลายเป็นความเคยชิน

ที่อ่านได้เรื่อยๆ แล้วก็กลายเป็น

คนอ่านหนังสือเร็วเพราะอ่าน

มาตั้งแต่เด็ก พออ่านตรงไหน

ไม่เข้าใจก็มีคุณแม่ให้ถาม ยิ่ง

พอคุณแม่เป็นนักเขียน ก็กลาย

เป็นว่าเราก็เข้าใจนิยายที่คุณแม่

เขียนได้ง่ายกว่าคนอื่น 
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Chapter 5: เริ่มสนใจการเขียนตั้งแต่

เมื่อไหร่

จริงๆก็ตั้งแต่เด็ก เคยส่งนิทานเข้า

ประกวดมีเขียนเรื่องสั้นบ้าง เพิ่งมา

สนใจเขียนทางด้านละครตอนเรียน

มหาวิทยาลัย โชคดีที่เป็นคนอ่านเยอะ 

และคณะก็ท�าให้เราต้องอ่านหนังสือ

เยอะด้วย ช่วยเรื่องการเขียนได้มาก 

การอ่านวรรณกรรมดีๆ มีผลต่อการใช้

ภาษาของเรา ส่วนตัวเชื่อว่าคนจะเขียน

ได้ดีต้องอ่านหนังสือเยอะค่ะ แล้วไม่

ค่อยรู้สึกว่างานเขียน หรือการเล่าเรื่อง

เป็นเรื่องที่ยากหรือไกลตัว เพราะอาจ

จะมีแม่เป็นนักเขียนด้วย ท�าให้เรารู้สึก

ว่าการเขียนเป็นเรื่องใกล้ตัว แค่ยากตรง

หาแรงบันดาลใจมากกว่า 

Chapter 6: มีบทละครเรื่องไหนที่

เขียนแล้วชอบเป็นพิเศษไหม

อันที่จริงก็ภูมิใจกับงานทุกชิ้นนะคะ เคย

ดัดแปลงนิยายคุณแม่มาเป็นบทละคร 

เคยดัดแปลงวรรณคดีมาเป็นละครเวที 

แต่เดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีละครเพลงที่ใช้

เพลงของสุนทราภรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของ

งานวิจัย คิดว่างานชิ้นนี้น่าจะเป็นอีก

ชิ้นที่คงจะภูมิใจมากในชีวิต เพราะชอบ

ฟังฟังสุนทราภรณ์มาตั้งแต่เด็ก เคยคิด

ว่าถ้าเมืองไทยมีละครเพลงส�าหรับคน

ไทย ก็ต้องเป็นละครเพลงสุนทราภรณ์นี่

แหละ ซึ่งละครครั้งนี้จะต่างจากครั้งอื่นๆ

ที่เคยมีคนท�า เพราะจะเล่าเรื่องประวัติ

ครูเอื้อ และตั้งใจจะเก็บเสน่ห์ดั้งเดิมของ 

สุนทราภรณ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด ใน

ขณะเดียวกันจะใช ้ตัวบทในการสื่อ

ให้คนรุ ่นใหม่เห็นถึงคุณค่าของเพลง 

สุนทราภรณ์  การเล่าแบบละครน่าจะ

เชื่อมความรู้สึกตรงนี้ได้ อยากให้คนรุ่น

หลังได้เห็นถึงความเป็นอมตะของเพลง

สุนทราภรณ์  
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Chapter 7: แล้วงานเขียนของคุณ
แม่มีเล่มไหนที่ชอบเป็นพิเศษ
ชอบนิยายอิงประวัติศาสตร ์ของ 
คุณแม่ อย่าง รัตนโกสินทร์ รู้สึกว่าคุณ
แม่สามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไป
กับนิยายได้กลมกลืน อาจจะเพราะ
คุณแม่เรียนอักษรศาสตร์ด้วย และ
ก็ได้ฟังเรื่องเล่าจากสมัยคุณยายด้วย 
ภาพในจินตนาการของคุณแม่เลย
ชัดเจน แล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้
อย่างเห็นภาพและเป็นธรรมชาติ อีก
เรื่องที่ชอบก็ สองฝั่งคลอง เพราะ
เป็นเรื่องของคุณยาย แม่เขียนให้วัน
เกิดคุณยาย อ่านแล้วรู้สึกว่าคุณตา
กับคุณยายเท่มาก มันท�าให้เห็นว่า
ยุคสมัยก่อนการที่ผู ้หญิงคนหนึ่งจะ
ลุกขึ้นมาเรียนหนังสือต้องเป็นผู้หญิง
ที่หัวสมัยใหม่มากๆ และคุณยายก็
เป็นหนึ่งในนั้น 
ถ้าเป็นนิยายที่ไม่อิงประวัติศาสตร์ ก็
มีเรื่อง ทางเทวดา ซึ่งคุณแม่ได้แรง
บันดาลใจจาก สังข์ทอง  พอชอบ
วรรณคดีอยู่แล้ว พอมาอ่านเลยรู้สึก
สนุก และตัวเรื่องก็ให้ข้อคิดกับชีวิต
ที่ดีมาก ๆ 
เรื่อง ลมพัดผ่านดาว จะเป็นเรื่อง
ล่าสุดที่ท�าให้รู ้สึกว่าคุณแม่เก่งมาก 
เพราะเรื่องทันสมัยมาก ไม่คิดว่าคุณ
แม่จะเขียนตัวละครที่ทันสมัยขนาด
นี้ได้ ตัวละครเป็นคนรุ่นใหม่ ท�าให้
รู ้สึกว่าคุณแม่เขียนเร่ืองได้ทุกแบบ
จริงๆ 
นักเขียนคนอื่นนอกจากคุณแม่ ก็
จะมี งานของ ‘พนมเทียน’ ชอบ
เรื่อง เพชรพระอุมา มาก อ่านเรื่อง
นี้เพราะเห็นคุณแม่อ่าน เลยอ่านตาม  
ชอบทั้งแม่ทั้งลูก เป็นสุดยอดนิยาย
ไทยที่ต้องอ่านจริงๆ
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5th Asia-Pacific 
Forum on Translation 
and Intercultural  
Studies เมื่อต้นปี 2558 ดิฉันได้รับเชิญไป

บรรยายในการสัมมนาการวิจัยการ
แปลของหลักสูตรปริญญาโทการแปล 
ของ Hong Kong Baptist University 
ในการบรรยายครั้ ง น้ันดิฉันได ้พูด
เ รื่ อ งประวั ติ ศ าสตร ์ ก า รแปล ใน
ประเทศไทย ภายหลังการบรรยายไม่
นาน ดิฉันก็ได้รับอีเมลจาก Professor 
Luo Xuanmin ศาสตราจารย์
แห่ง Tsinghua Univesity และ
บรรณาธิการบริหารของวารสาร 
Asia-Pacifc Translation and 
Intercultural Studies (APTIS) ว่า
สนใจการบรรยายของดิฉันที่ฮ ่องกง
เป็นอย่างมาก และขอให้ส่งบทความ
มาตีพิมพ์ในวารสาร APTIS นี้ด้วย ใน
ครั้งนั้นดิฉันได้ส่งบทความเกี่ยวกับการ
แปลนวนิยายเรื่อง Anna and the 
King of Siam และ The Romance 
of the Harem ไป และไม่นาน
หลังจากนั้น Professor Luo ก็ได้
ทาบทามให้ดิฉันเป็นกรรมการบริหาร

ด้านวิชาการของการประชุม Asia-
Pacific Forum on Translation 
and Intercultural Studies ซึ่ง
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของวารสาร 
APTIS และในคราวเดียวกันก็เชิญให้
ดิฉันเป็นผู้บรรยายประเด็นหลักใน
ที่ประชุมร่วม (plenary speaker) 
ของการประชุมซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5 ที่ 
University of Hawai’i at Manoa 
ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 
ดิฉันเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีท่ีควร
รับไว้ จึงตอบตกลง โดยทางส�านัก
บริหารวิชาการ จุฬาฯ ได้มอบทุน
สนับสนุนเพิ่ ม เติมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให ้
อาจารย์ได้ไปเสนอผลงานในฐานะ 
องค์ปาฐก (keynote speaker) 
และผู ้บรรยายประเด็นหลักในท่ี
ประชุมร่วม (plenary speaker) ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ซึ่งมีโอกาสจะดึงดูดผู ้ฟ ังมากกว่า
การไปน�าเสนอผลงานแบบปรกติ

ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี
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งานวิจัยที่น�าเสนอในการประชุมที่ฮาวาย
ในครั้งนี้เป็นผลงานที่หลากหลาย เนื้อหา
ครอบคลุมการวิจัยการแปลแทบทุกด้าน ตั้งแต่ 
ประวัติศาสตร์การแปล การแปลวรรณกรรม 
การแปลสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
แปลเชิงสตรีนิยมและเควียร์ การแปลเชิงหลัง
อาณานิคม หรือแม้แต่การแปลภาษามือ  (sign 
interpreting) แต่งานวิจัยส่วนมากยังมาจาก
นักวิจัยจีน ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาเหนือ เป็น
หลัก ส�าหรับองค์ปาฐก (keynote speaker) 
นั้นล้วนแต่เป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ
นับถือและมีผลงานโด่งดัง ได้แก่ Professor 
Theo Hermans ที่ปัจจุบันศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์การแปลในยุโรป Professor 
Lawrence Venuti ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการ
แปลวรรณกรรม และ Professor Luise von 
Flowtow ผู้น�ากระแสสตรีนิยมศึกษาและการ
แปล เมื่อเทียบกับการประชุมวิชาการด้านการ
แปลที่ดิฉันเคยไป งานวิจัยในการประชุมครั้งนี้
จัดอยู่ในระดับคุณภาพสูง และชี้ให้เห็นว่าการ

แปลเป็นศาสตร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีพลวัต
สูง และมีความเป็นสหศาสตร์อย่างมาก เราจะ
เห็นนักวิจัยพยายามเชื่อมโยงศาสตร์การแปล
กับศาสตร์แขนงอื่นเสมอๆ ขอบฟ้าของการวิจัย
การแปลจึงไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท�าให้การศึกษาการแปลเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

บทความวิจัยที่ดิฉันไปน�าเสนอในครั้งนี้ก็เป็น
ความพยายามในการทลายก�าแพงระหว่าง
ศาสตร์และเช่ือมโยงการแปลเข้ากับศาสตร์
อื่นเพื่อน�าไปสู่การท�าความเข้าใจการแปล
ในมิติที่ลึกมากขึ้น ดิฉันหยิบยืมแนวคิดเรื่อง 
Foreclosure ของ Jacques Lacan และ 
Gayatri Spivak มาอธิบายการแปลที่กันไม่ให้
ผู้อ่านเข้าถึงต้นฉบับ ซึ่งผิดจากความเข้าใจการ
แปลโดยทั่วไปว่าการแปลท�าให้เรามีโอกาสเข้า
ถึงต้นฉบับที่เราไม่รู้ภาษาได้ (ผู้สนใจสามารถ
มาฟังการบรรยายหัวข้อน้ีได้ในสัมมนาแนว
โน้มปัจจุบันของการวิจัยการแปลในวันที่ 17 
ธันวาคม 2559) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจัยประวัติศาสตร์และวาทกรรมการ

แปลของดิฉันที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนา
นักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) จากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย การน�าเสนอในครั้งนี้ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีและมีผู้ฟังร่วมแสดง
ความคิดเห็นทั้งในช่วงซักถามและระหว่าง
พักรับประทานอาหารก็มีผู้สนใจมาพูดคุยให้
ข้อเสนอแนะด้วย ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ท�าหน้าที่
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนจาก
ภูมิภาคเอเชียตะะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีงานวิจัย
ปรากฏสู่สายตานักวิชาการจากนานาชาติใน
ระดับที่น้อยอยู่มาก

นอกจากนี้ บรรยากาศการต้อนรับแบบฮาวาย 
ไม่ว่าจะการเริ่มต้นการประชุมด้วยการเปล่ง
เสียงร้องเพลงพื้นเมือง  (Oli) การคล้องพวง-
มาลัย (lei) ให้องค์ปาฐกและผู้บรรยายประเด็น
หลัก อาหารพื้นเมือง ฯลฯ ก็ท�าให้การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมที่อบอุ่นและมีเสน่ห์ ทั้งยัง
น�าเสนอวัฒนธรรมของสถาบันเจ้าภาพได้อย่าง
น่าประทับใจอีกด้วย
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Concept and Content: 
A Kantian Approach to Perception

ข่าวจากภาควิชาปรัชญา

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาปรัชญา

เรื่อง

Concept and Content: 

A Kantian Approach 

to Perception

โดย นายพีรจุฬา จุฬานนท์

ในวันจันทร์ที่ 19  ธันวาคม 2559 

เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสวนาปรัชญาหัวข้อ



21

Mutant Tongues: 
Englishes and The postcolonial

Humanities in Southeast Asia and

the United States

โดย Professor Vicente L. Rafael 

(University of Washington,

 Seattle) 

 
Translation as Foreclosure: 

The Vanishing West 

in the Siamese Appropriations of

European Literature 

โดย ผศ.ดร. แพร จิตติพลังศรี

ข่าวจากศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ขอ

เชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ Mu-

tant Tongues: Englishes and The 

postcolonial Humanities in South-

east Asia and the United States โดย 

Professor Vicente L. Rafael (University of  

Washington, Seattle) และ หัวข้อ  

Translation as Foreclosure: The Vanishing 

West in the Siamese Appropriations of Euro-

pean Literature โดย ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี 

(ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

จุฬาฯ) ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 

13.00-16.00 ห้อง 301/2 อาคารมหาจักรี

สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย

ก�าหนดการ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 – 14.30 น. การบรรยายโดย Prof. Vi-

cente Rafael และอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น

14.30 - 14.45 น. รับประทานของว่าง

14.45 - 15.30 น. การบรรยายโดย ผศ.ดร.

แพร จิตติพลังศรี และอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

15.30 - 16.00 น. อภิปรายและแลกเปลี่ยน

ความเห็นเรื่องแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัย

การแปล

สามารถส�ารองที่นั่งได้ โดยส่ง email มาที่ 

ccti_2010@hotmail.com โทร./แฟกซ์ 02-

218-4634 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง)

การบรรยายในหัวข้อ 
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เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  คุณนริศ จรัส

จรรยาวงศ์ ได้น�าพระไตรปิฎกฉบับ “ไทโช ชิน

ชู ไดโซเคียว” (大正新脩大藏經)  เรียก

กันสั้นๆ ว่า “ฉบับไทโช”  มามอบแก่หอพระ-

ไตรปิฎกนานาชาติ

พระไตรปิฎกฉบับนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้น�า

ต้นฉบับจากประเทศจีนมาจัดท�า เรียกพระ-

ไตรปิฎกฉบับนี้ว่า “ไทโช ชินชู ไดโซเคียว” (大

正新脩大藏經) หรือ “ไทโช” เพราะสร้าง

ขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิไทโช  (บางแห่ง

ออกเสียงเป็น “ไดโช” บางแห่งเป็น “ไตโช”) 

โครงการจัดท�าพระไตรปิฎกฉบับไทโชนี้มีขึ้น

ระหว่างปี พ.ศ. 2467-2477 โดยนักวิชาการ

ชาวญี่ปุ่นชื่อ ทะคะคุสุ จุนจิโร เป็นบรรณาธิการ

พระไตรปิฎกฉบับไทโชที่คุณนริศน�ามามอบให้

หอพระไตรปิฎกนานาชาตินี้  พิมพ์ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ทั้งชุดมี 100 เล่ม  ประกอบด้วย  

เล่มที่ 1 - 55 เป็นพระไตรปิฏกฉบับจีน  เล่มที่ 

56-84 ว่าด้วยคัมภีร์ญี่ปุ่นที่ประพันธ์ด้วยอักษร

จีน  เล่มที่ 85-97 เป็นรูป   เล่มที่ 98-100 เป็น

เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎก

ในบทความเรื่อง “ประวัติพระไตรปิฎกฉบับจีน

พากย์”  อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้กล่าวถึง

พระไตรปิฎกฉบับไทโช ดังนี้

“ เ ม่ือประเทศไทยได ้ประกอบรั ฐพิ ธี เฉลิม

ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ รัฐบาลของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ได้เชิญผู้แทนพุทธ

บริษัทนานาชาติทั่วโลก มาร่วมอนุโมทนาในมหา

กุศลกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้แทนพุทธบริษัท

จีนคณะชาติที่ไต้หวัน มีพระสมณาจารย์กานจูฮู

ตุ๊กตู ชาวมงโกล เป็นประธาน พระสมณะอิน

สุ อาจารย์ใหญ่แห่งส�านักปริยัติธรรมฟูเยนฯ 

เป็นรองประธานพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามอีก 

7 ท่าน ได้อัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับจีน 2 จบ

มาด้วย และได้ท�าพิธีมอบเป็นธรรมบรรณาการ 

แก่สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยจบ

หนึ่ง มอบแก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด

มหาธาตุอีกจบหนึ่ง ในฐานะเป็นสถาบันศึกษา

พระพุทธศาสนาสูงสุด 2 แห่งของประเทศไทย 

พระไตรปิฎกฉบับนี้เป็นของถ่ายพิมพ์จากฉบับ

ญี่ปุ่น  โดยส�านักวัฒนธรรมพุทธศาสนาแห่ง

ประชาชาติจีนเมืองไทเป จบหนึ่งมี 2,236 

คัมภีร์ คิดเป็นผูกได้ 9,006 ผูก เป็นสมุดพิมพ์ 

ขนาดเอ็นไซโคลปีเดีย 55 เล่มใหญ่หนามาก 

นับว่าพระไตรปิฎกฉบับนี้ เป็นผลงานของชาว

พุทธบริษัทฝ่ายมหายานที่ใหม่ที่สุด ถึงแม้ว่า

อาศัยถ่ายพิมพ์มาจากฉบับญี่ปุ่นคือฉบับไดโช 

ก็จริง แต่พระไตรปิฎกฉบับญี่ปุ่น คือไตรปิฎก

จีนนั่นเอง เพราะญี่ปุ่นรับพระพุทธศาสนาไป

จากจีน ชนิดถ่ายเอาตัวอักษรไปด้วย แต่โดยที่

ญี่ปุ่นเข้าใจเก็บรวบรวมเก่งกว่าจีน ฝ่ายจีนซึ่ง

เป็นเจ้าของเดิมจึงกลับต้องไปอาศัยของเขามา

ถ่ายพิมพ์”

(http://mahamakuta.inet.co.th/tipitaka/

tipitaka3/tipi~231.html)

การรับมอบพระไตรปิฎกฉบับ “ไทโช ชินชู ไดโซเคียว”ข่าวจาก 
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
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"คอร์สภาษาไทยส�าหรับผู้พูดภาษาจีน"
"Thai for Chinese Speakers"
โครงการอบรมใหม่ของศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากศูนย์บริการวิชาการ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางข้อความ
เพจ https://www.facebook.
com/ASCCHULA/
หรือทางอีเมล  
aksornchula@chula.ac.th
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ข่าวบริการวิชาการ: 
ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล 

ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจาก

สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจ�า

ประเทศไทย เป็นวิทยากรเสวนา

เกี่ยวกับวรรณกรรมลาตินอเมริกา ใน 

“สัปดาห์หนังเม็กซิกัน: วรรณกรรม” ณ 

หอภาพยนตร์ อ�าเภอศาลายา จังหวัด

นครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 15.00 -15.45 น.

อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดม

ศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับ

เชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการ

แปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย วิชา ฝป.

632 การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ 

ประจ�าภาค 1 ปี การศึกษา 2559 รวม 

3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 7-21 ตุลาคม 2559 

เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารคณะ

ศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผศ.ดร.วรุณี อุดมศิลป

อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาค

วิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจาก

ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�านัก

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน

ของบุคลากรหลักสูตร การอบรมภาษา

ฝรั่งเศส ด้านกฎหมายและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศเบื้องต้น 1 ระหว่าง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 27 

มกราคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 

อาคารสุขประพฤติ

ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล

ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากรด�าเนิน- 

รายการ การสัมมนาทางวิชาการ "โสรมสรวงศิรธิรางค์: วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น" ในวันจันทร์ที่ 19 

ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางล�าพู กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรี-

บริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

ได้รับเชิญจากหอสมุดและคลังความ

รู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อ "ห้องสมุดดิจิทัลใน

ฐานะศูนย ์บ ่มเพาะทางป ัญญาเพื่อ

การศึกษาเรียนรู้ในยุคดิจิทัล" ในการ

ประชุม วิชาการห ้องสมุดและคลั ง

ความรู้มหาวิทยาลัย มหิดล ประจ�าปี 

2559 เรื่อง "บทบาทสถาบันการศึกษา

เพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล" ในวัน

พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 

14.45-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตน- 

ทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญ

จากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น

วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การวิจัย

ออนไลน์ : แนวโน้มและข้อควรระวัง" 

ในการประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์

สถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปี 2559 เรื่อง 

"ประเทศไทย 4.0 กับห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษา (Thailand 4.0 and Ac-

ademic Libraries)" ในวันศุกร์ที่ 16 

ธันวาคม 2559 เวลา 15.00-16.15 น. ณ 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคารส�านักงานวิทย

ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท 

ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็น

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้

กับนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย

นเรศวร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

รศ.ดร.มนธิรา ราโท

อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาค

วิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรง

พยาบาลเวชธานี เป็นวิทยากรอบรม

หลักสูตรการสนทนาภาษาอาหรับใน 

โรงพยาบาล ระดับกลาง ในวันที่ 1, 3, 4, 

8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24 และ 25 

พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-21.00 

น. ณ โรงพยาบาลเวชธานี

อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์ และ อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์

ในประเทศไทย ครั้งที่ 2: มาตรฐานเพื่อการรับรองวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน  2559 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า  จังหวัดหาดใหญ่

ผศ.ดร.พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์ และ อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน
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2 1917
กิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ กิจกรรมของภาควิชาปรัชญากิจกรรมของศูนย์การแปลฯ

การสวดมนต์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล  
เนื่องในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราช- 
กุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช (เวลา 9.00 น. ณ โถงอาคารมหา

จักรีสิรินธร)

การเสวนาปรัชญาเรื่อง Concept and 
Content: A Kantian Approach 
to Perception โดย นายพีรจุฬา 
จุฬานนท์ (เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี)

การบรรยาย หัวข้อ Mutant Tongues: 

Englishes and The postcolonial 

Humanities in Southeast Asia 

and the United States โดย Professor 

Vicente L. Rafael และ  Translation 

as Foreclosure: The Vanishing West 

in the Siamese Appropriations of 

European Literature โดย ผศ.ดร.แพร 

จิตติพลังศรี (เวลา 13.00-16.00 ห้อง 

301/2 อาคารมหาจักรีสิรินธร)

ปฏิทินกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์
เดือนธันวาคม 2559
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Year 8, No. 24: 26 November 2016

On November 23, 2016, the execu-
tives and staff from the Faculty and the  
Spanish section, Western Languages  
Department, were invited to the opening 
ceremony of the exhibition of Wings of 
Mexico at Lumpini Park, Bangkok, Thai-
land.  

Supported by the Ministry of Foreign  
Affairs of Mexico, the purpose of the  
project is to cement centuries of  
relationship between Thailand and Mex-
ico. The Wings of Mexico, a brainchild 
of Jorge Marín, a well-known Mexican 
artist, portray a pair of bronze wings in 
human scale which represents the spirit 
of friendship between Mexico and Thai-
land, as well as that of freedom beyond 
frontiers. Viewers are encouraged to 
stand between the two wings or interact 
with the artwork freely, thus emphasiz-
ing the sense of active participation and 
involvement. The Wings were previous-
ly presented in Singapore, Shanghai, 
Guangzhou and Hong Kong where they 
created extreme excitement. As Lumpini 
Park is at the heart of the city, it is expect-
ed that they will receive the same kind of 
response. A photo contest is organized 
to generate further participation from the 
community. The Wings will be at Lumpini 
Park until April 2017, the Wings will con-
tinue their journey towards Africa. 

The opening ceremony was presided by 
H.E. Mr Jaime Nualart, the Ambassador 
of Mexico to the Kingdom of Thailand, 
and Tourism and Sports Minister Kobkarn 
Wattanavrangkul, and was attended by 
not only Thai people but also internation-
al guests.

Wings of Mexico  

News from  the International Affairs Section
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BALAC Welcomes Visiting Students from Indonesia 
with a Student-led Presentation on
“What it’s like to be an ‘Arts Student’: 
A Friendly Overview of the Faculty of Arts and BALAC”

The Bachelor of Arts in Language and 
Culture International Program of the 
Faculty of Arts, or the BALAC program, 
Chulalongkorn University, was honored 
with the opportunity to welcome students 
from various schools and universities 
from Indonesia by hosting an event 
called “What it’s like to be an ‘Arts 
Student’? A Friendly Overview of the 
Faculty of Arts and BALAC”. This event, 
which was a collaboration between 

BALAC current students and alumni 
took place on Monday 14 November 
2016 at the Maha Chakri Sirindhorn 
Building.
The visiting Indonesian students came 
with the purpose of a visit that was not 
only touristic but also educational, and 
the university they chose to visit was none 
other than our very own Chulalongkorn 
University. Deputy Director of BALAC, 
Dr. Verita Sriratana, along with student 

representatives and alumni from the 
BALAC program, warmly received 
the visitors and the presenters. In the 
Deputy Director’s welcome remarks, 
strong emphasis was placed on student 
involvement, long-term friendship and a 
friendly and informal event which would 
be memorable for all participants. After 
the remarks, student representatives 
and alumni gave brief presentations on 
the history of the Faculty, the BALAC 
program, and their own experiences 
as students. These presentations 
concluded in a unique fashion, in which 
charade games were carried out to 
break the ice and entertain our guests. 
The room was full of laughter. This was 
followed by an exchange of tokens of 
appreciation. Afterwards, we had lunch 
together and prepared ourselves for 
the afternoon session, which entailed a 
friendly campus tour led by none other 
than BALAC students and alumni.

By Pasavit Boonkongchuen and Kamolwan Panyasevanamit

News from BALAC
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The visiting students explored the 
campus under the afternoon sun. 
Despite the heat, they found the campus 
tour very enjoyable and informative. 
Several photos were taken. Smiles 
were exchanged. Visitors relished in the 
beautiful architecture and the stories 
behind our university buildings.
 Overall, this one-day cultural 
exchange was a great success. The 
visitors had a glimpse of what it is like to 
be Arts students here at Chulalongkorn 
University. The presentations given were 
not only instructive for the visitors, but 
also helped the presenters themselves 
learn more about what could be added to 
the BALAC program. For example, one 
of the visiting students raised a question 
concerning an archive of our students’ 
achievements and works. What our 
students realized was that the BALAC 

program still lacks a system to keep 
our students’ works as a record for 
future use. Without a doubt, this 
activity benefited both parties. While 
the visiting students got a chance 
to learn about what Arts students 
do at Chulalongkorn University, our 
own students were also given a 
rare opportunity to learn about the 
Indonesian student experiences and 
come up with ideas on what could be 
adapted and improved here. Such 
fun and memorable activities like 
this are likely to be organized again. 
Stay tuned! 
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The Bachelor of Arts in Language and 
Culture (BALAC) International Programme 
of the Faculty of Arts, Chulalongkorn 
University, in collaboration with the Centre 
for European Studies at Chulalongkorn 
University and the Embassy of the Slovak 
Republic, organised a photo exhibition 
and a special lecture on the topic of 
“Good Idea Slovakia: Slovakia—Land 
of Ideas and Magical Innovation: Home 
to UFO Spaceship and Flying Cars, 
Birthplace of ESET NOD32 and Inverted 
Pyramid”. This special lecture was given 
by His Excellency Mr Stanislav Opiela, 
Ambassador of the Slovak Republic to the 
Kingdom of Thailand.
The occasion was honoured by 
the presence of several dignitaries, 
namely, His Excellency Dr Kirill Barsky, 
Ambassador of the Russian Federation, 
His Excellency Mr Francisco Vaz Patto, 
Ambassador of the Portuguese Republic, 
Mrs Krisztina Szabo, Representative of 
the Embassy of Hungary, Mr Tomasz 
Miklaszewski, Counsellor (Economic 
Affairs) of the Embassy of the Republic of 
Poland, Assistant Professor Dr Pomthong 
Malakul Na Ayudhaya, Vice President 
of Chulalongkorn University, Associate 
Professor Dr Kingkarn Thepkanjana, 
Dean of the Faculty of Arts and Director of 
BALAC, and Assistant Professor Dr Charit 
Tingsabadh, Acting Director of the Centre 
for European Studies at Chulalongkorn 
University.
The evening began with a photo 
exhibition of the beautiful landscape of 
Slovakia, which had been installed by 
the Ambassador himself. Snacks typical 
of Slovakia were served as part of the 
refreshments, all of which were generously 
provided by the Embassy of the Slovak 
Republic. Some of the treats there had 
been baked by Mrs Viera Opielova, His 
Excellency’s spouse, herself.

BALAC co-hosts Special Lecture  
on Innovation and the EU Presidency 
by Ambassador of the Slovak Republic

Pasavit Boonkongchuen

News from BALAC
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The Ambassador offered the audience 
a glimpse into many of the appealing 
aspects of Slovakia. He commenced by 
screening the promotional videos featuring 
this charming Central European   country’s 
beauty, alluring nature and cityscape as 
well as the harmony of everyday lives. One 
video in particular gave viewers a glimpse 
into the diversity in architectures and 
vividness of life in Bratislava, the country’s 
capital. The sharp contrast portrayed in 
the video demonstrates how Bratislava 
balanced between classical buildings such 
as castles, churches, and statues, and the 
modern ones such as museums, shopping 
malls, bridges. 
In the last part, the focus of the 
Ambassador’s talk was on the innovations 
it has rendered. The Ambassador gave 
examples of Slovak’s proudest innovations 
such as the NOD 32 antivirus which had 
130 million users, the Ecocapsule which 
was a mobile environmentally friendly 
house/car, and the “AeroMobil”; the famous 
flying car that was soon to be released to 
the market. The video advertisements for 
the Ecocapsule and AeroMobil were also 
screened as part of the lecture. 
The lecture concluded with a Q&A session, 
during which most of the attendees 
participated eagerly, particularly our 
BALAC students
The BALAC programme would like to 
thank all of the participants and especially 
the BALAC student volunteers for their 
time and kind assistance. We would also 
like to extend our gratitude to the Embassy 
of the Slovak Republic and the Centre 
for European Studies at Chulalongkorn 
University for this wonderful collaboration. 
Stay tuned for more exciting events this 
coming semester!
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Faculty of Arts Department of PhilosophyChalermprakiat Center of

Translation and Interpretation
Fifty-day Merit Making and 
Chanting Ceremony Mourn-
ing the Passing of His Majes-
ty King Bhumibol Adulyadej
(9am on Ground Floor, Maha 
Chakri Sirindhorn Building)

Concept and Content: 
A Kantian Approach to 
Perception By Mr.Pirachula 
Chulanon 
(13.00-16.00 in Room 708, 
Boromrajakumari Building)

"Mutant Tongues: Englishes 
and The post-colonial 
Humanities in Southeast 
Asia and the United States" by 
Professor Vicente L. Rafael   
"Translation as Foreclosure: 
The vanishing West in the 
Siamese appropriations of 
European literature"  By 
Assistant Professor Phrae 
Chittiphalangsri, PhD
(13.00-16.00 in Room 301/2, 
Maha Chakri Sirindhorn Building)

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


