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บันทึกการอ่าน
กายวิภาคแห่งรักของมนุษย์ต่างดาว

มิเกียรติ แซ่จิว

 
นางสาว นิชานันท์ นันทศิริศรณ์
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ฅนอักษรฯ  
 

อ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

ข่าวบริการวิชาการ 
ใคร ทำ อะไร ที่ไหน20

ปฏิทินกิจกรรม 
เดือนธันวาคม21

น�้าฝนหล่ังจากฟ้า  น�้าตาหล่ังจากใจ  ทุกข์ไหลหล่ังจากทรวง
จากดวงใจอาดูร      พูนทุกข์เทวษวิโยค  โศกสลดท่ัวแผ่นดิน  
สูญส้ินพ่อหลวงแล้ว  ส้ินฉัตรแก้วปกเกล้า ส้ินรม่เงาบิดา 
           ชาวประชาร�่าไห้   รกัพ่อหลวงเทิดไท้   
   แต่นี ้ธ สถิตใน     ใจราษฎรเ์อย

ขอน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(สุวรรณา แซ่เฮ้ง ร้อยกรอง) 
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คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่  
ศาสตราจารย์พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย นิสิตเก่าอักษรศาสตร์รุ่น 7  
และนางชูวงศ์ ฉายะจินดา นิสิตเก่าอักษรศาสตร์รุ่น 16  
ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำ ปี 2559 สาขาวรรณศิลป์

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ได้รับยกย่องเป็น
ศิลปินแห่งชาติ ประจำ ปี 2559  
สาขาวรรณศิลป์
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การบรรยายพิเศษ  
"พระวิสัยทัศนด์้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช"

เนื่องในโอกาส  
๑๐๐ ปี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี   อักษรศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร คณะอักษร
ศาสตร์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "พระวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดย 
ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ (อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐ 
อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา) 

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่  
https://goo.gl/forms/yv4wqdOUglvoUpU83 

คณะกรรมการกิจการพิเศษ  
คณะอักษรศาสตร์

https://goo.gl/forms/yv4wqdOUglvoUpU83 
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วันภูมิพล 
(5 ธันวาคม 2559)
โครงการจุฬาฯ ทำ ความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 
กิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณหน้าหอประชุมจุฬาฯ

ข่าวจาก 
ฝา่ยกิจการนิสิต
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โครงการจุฬาฯ ทำ ความดีถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 

 

กิจกรรมบำ เพ็ญประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จ.ปทุมธานี

รายการบริจาคของชาวอักษรศาสตร์ที่มอบให้
1. พัดลม ขนาด 16" จำ นวน 5 เครื่อง 
2. เครื่องใช้ประจำ วัน (ยาสีฟัน แป้ง แชมพูสระผม)
3. ที่นอน PVC ขนาด 3 ฟุต จำ นวน 4 ชุด 
4. เงินบริจาค 80,000 (แปดหมืนบาทถ้วน)
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งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โครงการ Club 

Tuesday ในรูปแบบการบรรยายและพูดคุยกับจิตแพทย์ มีวิทยากรคือนักจิตวิทยาและจิตแพทย์จาก

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิต รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30–13.30 น. ณ ห้อง 815 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

เรื่อง การดูแลนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต วิทยากรคือนางสาวธารีวรรณ เทียมเมฆ

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30–13.30 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารมหาจักรี- 

สิรินธร เรื่อง การสังเกตและทำาความเข้าใจนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต วิทยากรคืออาจารย์นายแพทย์

ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

โครงการ  

ฝ่ายกิจการนิสิต

CLUB TUESDAY
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ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ วัดพระราม ๙ กาญจนา

ภิเษก และ ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 

ขอเชิญร่วมงานบุญใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 10: 

100 ปีจุฬาฯ อาลัยรัก  เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ประธานในพิธี:  ผศ.ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  

รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560  เวลา 7.00– 
9.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน 
สามย่าน) 

งานบุญใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 10:  
100 ปีจุฬาฯ อาลัยรัก

ข่าวจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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“งานวันกรมสมเด็จ- 
พระปรมานุชิตชิโนรส”  
ประจำ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   ณ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช-
วรมหาวิหาร ได้จัด “งานวันกรมสมเด็จพระ-
ปรมานุชิตชิโนรส” ขึ้นเป็นปีที่ ๕๗  นับ
แต่ปีแรกคือปี ๒๕๐๓ ซึ่งสมเด็จพระศรี- 
นครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเป็นประธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินทรง
เป็นประธานปีต่อๆ มา จนภายหลังจึงโปรด
เกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์มาแทน ดังปรากฏ
หลักฐานในสมุดเยี่ยมของต�าหนักวาสุกรี นับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

กิจกรรมปีนี้มีหลากหลายได้แก่  การเทศน์
มหาชาติเทิดพระเกียรติ   การประกวด
แข่งขันต่างๆ  อาทิ  การอ่านออกเสียงพระ-
ราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (ระดับประถม
ศึกษา)  การต่อค�าประพันธ์ (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น)  การตอบปัญหาวิชาการ (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)   การสวดมนต์ท�านอง
สรภัญญะ  การสวดโอ้เอ้วิหารราย ฯลฯ  ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาและวรรณคดีไทย 
ตลอดจนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณ- 
เจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อาทิ กฤษณา
สอนน้องค�าฉันท์ ลิลิตตะเลงพ่าย ร่ายยาว
มหาเวสสันดรชาดก   พระปฐมสมโพธิกถา  
ฯลฯ  อันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนม ี
ความรู ้รักภาษาไทยซ่ึงเป ็นสมบัติของคน

ไทยและชาติไทย สนองพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ต่อภาษาไทย
และวรรณคดีไทย และเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติและได้รับ
การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคล
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกในปี 
๒๕๕๓  ให้ประจักษ์ยั่งยืนตลอดไป

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ-
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม 
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลอุ ทิศถวายสมเด็จกรมพระ 
ปรมานุชิตชิโนรส โดยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์-
มหา วิทยาลั ยกล ่ า วประกาศสดุ ดีพระ -
เกียรติคุณ และคณบดีคณะอักษรศาสตร์เบิก
ผู้ชนะการประกวดแข่งขันเข้ารับพระราชทาน
รางวัล

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย
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การแข่งขันอ่านออกเสียงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (ระดับประถมศึกษา)

การแข่งขันต่อค�าประพันธ์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
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การตอบปัญหาวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   

นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี  
เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลการประกวดแข่งขันและทุนการศึกษา   
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๑) บังคมบัวบาทเจ้า  จอมสงฆ์

แถลงพระนิพนธ์ทรง  สฤษฎิ์ไว้

เอกรัตนกวียง   ยืนโยค ยุคนา

พระปรมานุชิตนิมิตให้  โลกล้วนสรรเสริญ 

  (๒) คดีโลกเพลินพิศย้อม  เย็นใจ

คดีอรรถธรรมอ�าไพ  รุจน์แผ้ว

คือสร้อยสุวภาพไว-  โรจน์วิจิตร 

ละบทละบาทแก้ว   ประดับถ้อยค�าทอง

  (๓) ตะเลงพ่าย เลิศแล้  ค�าบุราณ

วิจิตรถ้อยแถลงขาน  นเรศไท้

เบิกเศิกคชร�าบาญ   ลบองกฤษฎิ์ เกริกแฮ

ชูพระยศฝากให้   เฟื่องห้องหนสยาม

  (๔) สมุทรโฆษ   สืบถ้อย  อยุธยา

ฉันทพากย์พิจิตรา   เตรียบแต้ม

ขอนขาดคระโหยหา  ครวญคร�่า หาเอย

เสนาะดุจนุชพินท์แย้ม  ฉลักเฟี้ยมฝากหลัง

(๕) มหาชาติ ร่ายชาติเชื้อ  พุทธพงศ์

บ�าเพ็ญบุตรทารปลง  สืบสร้าง

สิบเอ็ดกัณฑ์พระบรรจง  บรรจุ

เป็นหลักเอกกวีอ้าง  แหล่เอื้อนเอมขวัญ

(๖) พระปฐมสมโพธิ พื้น  แสวงโพธิ์

ชนะพญามารโมห์   มืดแผ้ว

ปลูกพระศาสน์สืบโล-  กุตรภาค

กรองรัตน์จัดร้อยแก้ว  ยอดแก้ววรรณศิลป์

   (๗) กวีใดก�าเนิดพื้น  ภพสยาม

กาพย์ย่อมหอมรินตาม  ท่านชี้

พระนิพนธ์พิพิธนาม  พูนวิเศษ

คือมรดกสยามนี้   โลกล้วนแสวงชม

   

(๘) ร�าลึกพระสมณเจ้า  ปราชญ์ไทย

ประเทศนานาสมัย  แซ่ซ้อง

เฉลิม “มานะหฤทัย” บ�ารุงกาพย์

เฉลิมพระเกียรติเกริกก้อง คู่หล้าแหล่งสยาม

บทประพันธ์ รางวัลชนะเลิศ 
ในหัวข้อ 
“พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส" 
เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจ�าป ี๒๕๕๙” 

นายทศพล ศรีพุ่ม  
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย  ประพันธ์
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กายวิภาคแห่งรัก 
ของมนุษย์ต่างดาว 

โดย นางสาว นิชานันท์ นันทศิริศรณ์
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ฉันเคยคุยกับมีเกียรติ แซ่จิว เคย

แลกเปล่ียนความเห็นเรื่องหนังสือ

แก่กัน แต่น้อยเหลือเกินที่จะได้

อ่านงานของเขา สิ่งหนึ่งที่ฉันเห็น

คือความโคตรขยันของเขา ที่บัดนี้

ฉันก็ยังไม่อาจมีพลังเช่นนั้นได้ วัน

นี้เป็นโอกาสอันดี ฉันได้อ่านเรื่อง

สั้นของเขาทั้ง 14 เรื่อง และอ่าน 

รวดเดียวจบ เรื่องสั้นทั้ง 14 เรื่อง

มีจุดร่วมเดียวกันคือเรื่องความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ถ้าจะ

กล่ าวให้ เฉพาะเจาะจงกว่านี้ ก็

เ ป็นเร่ืองความสัมพันธ์ทางเพศ

ระหว่างมนุษย์ ปมของเรื่องสั้น

แต่ละเรื่องเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่อง

ความสัมพันธ์ เหล่านี้ โดยไม่ เว้น

ว่าจะเป็นเพศใด อายุใด สถานะ

ใด ฉันจะไม่กล่าวถึงเนื้อหาโดย

ละเอียด เพราะหากกล่าวต่อ

ไปก็อาจกลายเป็นการสปอยล์  

ได้ ฉันจึงขอเขียนความเห็นคร่าว ๆ 

เกี่ยวกับเนื้อหาและจะขอกล่าวถึง

หน้าปกและรูปเล่มการจัดพิมพ์รวม

เรื่องสั้นนี้

บั
นท

ึก
กา

รอ
่าน

มีเกียรติ แซ่จิว 
สนพ. ArtyHouse
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เนื้อหา

รวม เรื่ อ ง สั้ น เล ่ มแรกของ มี

เกียรตินี้ นับว่าใช้ได้เพราะฉัน

อ่านรู้เรื่อง ใช่แล้ว! นักอ่าน

อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ จะหวังอะไร

มากกว่าการอ่านแล้วรู้เรื่อง อ่าน

แล้วเข้าใจ ถ้าโชคดียิ่งกว่านั้น ก็

คือพบว่าเมื่ออ่านเข้าใจแล้วยัง

สนุกอีกด้วย งานเขียนของมี

เกียรติเล่มนี้ จัดอยู่ในประเภท

อ่านรู้เรื่อง และบางเรื่องก็อ่าน

เพลิน บางเรื่องก็หักมุมได้ดี แค่

นั้นก็ เพียงพอแล ้วส�าหรับฉัน 

(แน่สิ ฉันเคยอ่านเรื่องสั้นที่เล่น

กับรูปแบบ หรือเว้นช่องว่างเสีย

โหวงเหวงจนผู้อ่านปะติดปะต่อ

เรื่องไม่ได้เลย) ส่วนเรื่องภาษา 

นับว่าอ่านง่าย ไม่หรูหราแต่ก็

ไม่ถึงกับเด็ก เป็นภาษาที่ใช้เพื่อ

เล่าเรื่อง และบ่อยครั้งที่มีเกียรติ

มักจะละเว้นประธาน นั่นอาจ

จะเป็นวิธีการใช้ภาษาในแบบท่ี

เขาชอบ ซึ่งฉันคิดว่า มันก็ท�าให้

การเล่าเรื่องกระชับดี (อีกเรื่อง

คือพิสูจน์อักษรใช้ได้นะ มีจุดผิด

น้อยมาก)

หน้าปก

ให้ตายสิ! หน้าปกไม่ถูกอกถูกใจ

ฉันเอาเสียเลย ภาพปกนั้น

โดดเด่น สีสันหลากหลาย ซึ่ง

ก็สอดคล้องกับเนื้อหาในเล่มที่

เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

สีสันแห ่ งความสัม พันธ ์ของ

มนุษย์ แต่! การวางชื่อเรื่องและ

ชื่อผู้เขียนไว้บนหน้าปก ด้วยสี

ฟ้าและสีเขียว มันท�าให้ฉันมอง

แทบไม่เห็น อ่านแทบไม่ออก 

ฉันว่า ถ้าจะวางอย่างนี้ ควร

จะท�าสีพื้น เจาะขาวหรือเว้น

ที่พิเศษให้วางชื่อเหล่านี้ หรือ

ไม่เช่นนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องใส่ช่ือ

เลย หากเป็นเช่นนั้นหนังสือเล่ม

นี้จะได้เด่นที่ "ภาพ" ปก ไปเลย 

เม่ือน�าชื่อเรื่องและชื่อผู ้ เขียน

มาวางทับไปบนภาพ โดยใช้

ฟอนต์ธรรมดา สีฟ้าและสีเขียว

ที่กลืนเปื้อนไปกับภาพปก มันก็

ยิ่งท�าให้ภาพปกดรอปลง ขณะ

เดียวกันชื่อท้ังสองก็ไม่เด่นชัด

ขึ้นเลย นี่นับเป็นข้อที่ฉันรู้สึก

สะเทือนใจที่สุด แต่นั่นแหละ...

อาจจะมีคนชอบแบบนี้...แต่ฉัน

เองก็มีเหตุผลของฉันที่ฉันจะไม่

ชอบน่ะนะ (อย่างไรก็ดี ฉันชอบ

นะท่ีเอาชื่อเรื่องแรกกับเร่ือง

สุดท้ายมาผนวกกันเข้าเป็นช่ือ

เล่ม ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของนัก

เขียนหรือบรรณาธิการ แต่ฉัน

ก็ขอชมใครก็ตามท่ีคิดท�าเรื่อง

นี้ เพราะปกติ ชื่อเรื่องรวมเรื่อง

สั้นจะเป็นช่ือเรื่องสั้นในเล่มน้ัน

แหละ เป็นเรื่องสั้นเรื่องเดียว 

ที่บรรณาธิการอาจคิดว ่าเด ่น 

อะไรท�านองนั้น)

รูปเล่มการจัดพิมพ์

รูปเล่มจัดพิมพ์ได้ค่อนข้างดีตาม

มาตรฐานรวมเรื่องสั้นทุกวัน

นี้ การเลือกใช้ปกที่ไม่แข็งจน

เกินไป และขนาดหนังสือผอมๆ 

ท�าให้ฉันถืออ่านมือเดียวได้ โดย

เมื่อม้วนปก ปกก็ไม่ได้เป็นรอย

หักอะไร ถ้าหากใช้กระดาษ

ปกแข็งกว่านี้ก็คงจะเป็นรอยไปแล้ว 

หนังสือนี้ไม่หนามากและมีปกที่อ่อน

ท�าให้เวลาเปิดอ่านสันไม่แตก การ

ไม่เย็บกี่จึงไม่เป็นปัญหาของเล่มนี้ 

(จินตนาการได้ว่า หนังสือเล่มนี้กว่า

จะหลุดเป็นแผ่นๆก็คงสามสิบสี่สิบ

ปีผ่านไปแล้วนั่นแหละ ขึ้นอยู่กับว่า

เก็บในสภาพไหนด้วย...ทั้งนี้ฉันไม่ห่วง

แล้ว เพราะฉันอ่านจบแล้วนี่---เราน่า

จะต้องมาคิดกันใหม่ว่า เราจ่ายเงิน

ซื้อเนื้อหาในเล่ม ไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อ

รูปเล่มมาเก็บแล้วตั้งโชว์น่ะนะ ฉะนั้น 

ถ้าอ่านจบแล้วก็คุ้มค่าแล้วล่ะ) เท่านี้ก็

แล้วกัน ใครสนใจรวมเรื่องสั้นนี้ก็ลอง

หามาอ่านดูได้ 
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เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

ฅนอักษรฯ

อาจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

ปีเก่าก�าลังพ้นผ่าน ปีใหม่ก�าลังก้าวเข้ามา ปีหนึ่งผ่าน

ไปรวดเร็ว ไม่ทันไร ฅนอักษรฯ ผ่านการสัมภาษณ์มา

เกินสองมือนับแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ อาจารย์

รุ่นใหม่ นิสิตเก่า-นิสิตใหม่ รวมทั้งบุคลากรคณะอักษร-

ศาสตร์ ทุกคนล้วนมีส่วนส�าคัญและมีบทบาทหน้าที่ 

รับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่ที่เห็นได้ชัดคือทุกคนล้วน

มีความรักในคณะไม่น้อยไปกว่ากัน และคราวนี้ก็เช่น

เดียวกัน ฅนอักษรฯ ฉบับต้อนรับวันคริสต์มาสได้มีโอกาส

เชิญอาจารย์รุ ่นใหม่ไฟแรงของภาควิชาภาษาศาสตร์มา

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อคณะ 

และแน่นอนว่า... ‘เต็มอิ่มไปด้วยรัก’  

อยากให้อาจารย์แนะนำาเกี่ยวกับอาจารย์สั้นๆ ให้พวกเรา

รู้จักหน่อยครับ 

อาจารย์ ดร. ภาวดี สายสุวรรณ ชื่อเล่นชื่อ ออม ค่ะ 

จบปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาศาสตร์ (โครงการ

เกียรตินิยม) เป็นอักษรฯรุ่นที่ 72 รหัสเข้าเรียนปี 47 

ค่ะ จบปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ จาก The 

University of Edinburgh สหราชอาณาจักร และ

ปริญญาเอกสาขาภาษาศาสตร์ จาก Queen Mary 

University of London สหราชอาณาจักร ปัจจุบัน

เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษร- 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ

ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ และภาษากับ

เพศค่ะ
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วิทยานิพนธ์ที่ทำาตอนปริญญา

เอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์คือ “Male 

femininity in Thai among 

men who identify with 

non-normative male 

roles” เป็นการศึกษาการ

สร้างและแสดงตัวตนทางเพศ

ผ่านภาษาในกลุ ่มผู ้ชายไทยที่ 

ไม่ได้ระบุตัวตนกับแนวทางหลัก

ของความเป็นชายที่สังคมคาด

หวัง เป็นการศึกษาทางด้าน

ภาษาศาสตร์สังคมที่ต้องการหา

ค�าตอบเก่ียวกับความสัมพันธ์

ร ะหว ่ า งภ าษากั บ เพศขอ ง 

ผู้พูด โดยวิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้น

ไปที่เร่ืองอัตลักษณ์ทางเพศกับ

ตัวแปรภาษาสองตัวแปร คือการ

ลากเสียงยาวของสระและค�า

แทนตัวค่ะ

อยากให้อาจารย์ออมเล่าความ

ประทับใจสมัยที่ยังเรียนอยู ่ที่

คณะอักษรฯ หน่อยครับ

ประสบการณ ์หนึ่ งที่ประทับ

ใ จ ช ่ ว ง ที่ เ รี ย น อ ยู ่ ที่ ค ณ ะ

อักษรฯ ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็น

ประสบการณ์ที่เปลี่ยนตัวตนของ

เราไปพอสมควรเลย ก็คือการ

เป็นพี่เชียร์ ตั้งแต่เด็กมาจะเป็น

คนไม่ค่อยกล้าแสดงออก จะ

นิ่งๆ เงียบๆ ไม่กล้าพูดคุยกับคน

ที่ไม่รู้จักหรือไม่สนิท ลักษณะ

นิสัยหรือบุคลิกแบบน้ีกลายมา

เป็นกรอบในชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว 

คือเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่าเรา

ไม่กล้าท�าอะไรที่หลุดไปจากนี้ 

เพราะมันไม่ใช่ comfort zone 

ของเรา แต่ไม่รู้ยังไงเหมือนกัน 

พอขึ้นปีสองก็ตัดสินใจไปเป็นพี่

เชียร์ ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากท�า

กิจกรรม อยากมีเพื่อนมากขึ้น 

รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราไม่ควร

ปล่อยทิ้งไป เพื่อนบางคนยังงง

ว่าบุคลิกแบบนี้จะไปเป็นพี่เชียร์

ได้ยังไง คือเราจะดูเรียบร้อย ขัด

กับภาพลักษณ์พี่เชียร์ที่ต้องเต้น

แร้งเต้นกา ตอนแรกที่ไป เพื่อน

ก็ไม่รู้จักเรา ไม่ค่อยมีคนกล้าคุย

กับเรา เราก็ไม่กล้าคุยกับคนอื่น 

แต่พออยู่ๆ ไป ได้ท�าอะไรร่วม

กันเยอะมากขึ้น รู้จักกันมากขึ้น 

กลายเป็นว่าเราค่อยๆ หลุดจาก

กรอบความกลัวท่ีตัวเองสร้าง

ขึ้น ได้ท�าอะไรที่ไม่เคยกล้าท�า

มาก่อน เพื่อนก็เริ่มเห็นว่าเรา

ไม่ได้เป็นคนนิ่งอย่างที่คิด เราก็

เต้นได้ บ้าบอได้นะ การท�าเชียร์

ก็เลยเป็นกิจกรรมท่ีประทับใจ

และท�าให้เรามีความสุขมาก 

เหมือนเราได้ชนะตัวเอง เปิดใจ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้มิตรภาพ 

มีเพื่อนหลายคนท่ีไม่เคยเรียน

ด้วยกันเลย แต่ก็ได้รู้จักและ

สนิทกันจากการท�าเชียร์ นึก

ย้อนกลับไปทีไรก็ยังรู้สึกตลอด

ว่าถ ้าวันนั้นไม่ไปท�าเชียร ์คง

เป ็น เรื่ องที่น ่ า เสียดายมาก

ส่วนในแง่วิชาการ วิชาหนึ่งที่

เป ็นประโยชน์มากจนถึงทุก

วันนี้คือวิชา Academic Oral 

Skills ซึ่งเป็นวิชาบังคับของ

นิสิตเอกภาษาอังกฤษตอนนั้น 

อย่างหนึ่งที่ต้องท�าในวิชานี้คือ

การน�าเสนองานหน้าชั้น ซึ่งเป็น

สิ่งที่เราไม่ถนัด ตอนที่เรียนก็

เลยรู้สึกเครียด แล้วก็ท�าได้ไม่

ค่อยดีด้วย แต่พอยิ่งเวลาผ่าน

ไปกลับยิ่งรู ้สึกขอบคุณวิชานี้

มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทักษะ

พื้นฐานต่างๆ ของการน�าเสนอ

ที่ได้เรียนรู ้จากวิชานี้ได้น�าไป

ใช้ในการน�าเสนอและพูดในท่ี

สาธารณะมาตลอด ตั้งแต่ตอน

ที่ยังเรียนอยู่ที่คณะฯ ไปเรียนที่

ต่างประเทศ และก็ตอนนี้ที่กลับ

มาท�างานแล้ว ถึงแม้ว่าตอน

ที่เรียนอยู ่เราอาจจะยังท�าได  ้

ไม่ดี แต่ก็ถือว่ามันเป็นแบบฝึก

หัดเล็กๆ ที่ท�าให้เราได้เริ่มต้น 
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เป็นพื้นฐานที่ดี และเป็นประโยชน์มากส�าหรับการ

พัฒนาทักษะในด้านนี้ นอกจากนี้ก็ประทับใจวิชาของ

เอกภาษาอังกฤษอีกหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาเลือก

สายทักษะต่างๆ เพราะสอนให้เข้าใจโครงสร้างใน

ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด การออกเสียงที่ถูกต้อง 

และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้ได้พัฒนาทักษะ

เหล่านี้ เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อการเรียนและ

การท�างานค่ะ

ตอนนี้อาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างครับ

วิชาที่รับผิดชอบก็จะเป็นวิชาท่ีเกี่ยวกับภาษาศาสตร์

ด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะ ส�าหรับปริญญาตรี มีวิชา

ภาษากับวัฒนธรรม เป็นวิชาศึกษาทั่วไป แล้วก็วิชา

ภาษากับเพศ ซึ่งจะเปิดเป็นครั้งแรกในเทอมหน้าค่ะ 

ส�าหรับบัณฑิตศึกษา นอกจากวิชาวากยสัมพันธ์พื้น

ฐาน และวิชาการแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 

ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรภาษาศาสตร์แล้ว ก็

จะมีวิชาภาษาศาสตร์สังคมกับภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

ค่ะ

วิชาภาษากับเพศซึ่งเป็นวิชาที่จะสอนเทอมหน้า

เป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรครับ 

วิชาภาษากับเพศเป็นวิชาที่จะสอนเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวตนทางเพศของผู้พูด ทั้ง

เพศสรีระ เพศสภาวะ และเพศวิถี ในแง่มุมต่างๆ ค่ะ 

เริ่มตั้งแต่การตั้งข้อสังเกตหรือบันทึกความแตกต่าง

ระหว่างการใช้ภาษาของผู้หญิงกับผู้ชาย ต่อมามีการ

ศึกษาความแตกต่างที่ว่านี้อย่างเป็นระบบระเบียบ

ตามวิธีการทางภาษาศาสตร์สังคม ซึ่งท�าให้เราเห็นรูป

แบบของความแตกต่างทางภาษาระหว่างผู้หญิงกับ

ผู้ชาย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษากับเพศ

ของผู้พูดไม่ได้เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเสมอไป และ

เพศของผู้พูดก็ไม่ได้เป็นตัวก�าหนดลักษณะของภาษา

ที่ผู้พูดใช้ แต่ภาษานั่นเองที่เป็นเครื่องมือที่ท�าให้ผู้พูด

สามารถสร้างตัวตนทางเพศขึ้นมาได้ เพราะลักษณะ

ทางภาษามักจะมีความหมายทางสังคมแฝงอยู่ด้วย 

วิชานี้ก็จะพูดถึงว่าเราสร้างตัวตนทางเพศด้วยภาษา

ได้อย่างไร นอกจากนี้ วิชานี้ก็จะครอบคลุมถึงการจัด

ประเภทของเพศ การเหยียดเพศในภาษา และภาษา

กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยค่ะ
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"ถ้าคิดว่าชอบ (ภาษาศาสตร์)  ก็
เรียนเลยค่ะ ไม่ต้องกลัว คือ
จากที่ ได้ยินมาหลายคนจะบ่นว่า
ภาษาศาสตร์ยาก แต่ส่วนตัวคิด
ว่าศาสตร์ทุกศาสตร์มันมีความ
ยากในตัวของมัน อาจจะยากไป
คนละแบบ แต่ถ้าเราคิดว่าเราชอบ
ศาสตร์นี้ เราอยากเรียน มั่นใจว่า
ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปค่ะ ต่อให้ยาก
แค่ไหน เราก็จะยังสนุกและมีก�าลัง
ใจที่จะพยายามต่อไป อีกอย่างหนึ่ง
คืออย่ากลัวที่จะท�าอะไรท่ียากเลย
ค่ะ สิ่งที่ยากจะท�าให้เราเก่งขึ้นและ
ได้พัฒนาตัวเองเยอะค่ะ"

อะไรเป็นแรงบันดาลใจทำาให้อาจารย์ออม

เลือกเรียนภาษาศาสตร์ครับ

ที่มาเลือกเรียนภาษาศาสตร์เป็นเพราะความ

ชอบล้วนๆ เลยค่ะ ไม่ได้มีใครหรืออะไรเป็น 

แรงบันดาลใจเลย เพราะจริงๆ แล้วก่อนจะเข้า

มาเรียนที่คณะฯ ไม่เคยได้ยินค�าว่าภาษาศาสตร์

มาก่อนเลย จนได้มาเรียนวิชาภาษาทัศนา 

ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ ถึงได้รู้จัก

ภาษาศาสตร์แล้วก็รู้สึกชอบ พอชอบแล้วก็ท�าให้

สนุกเวลาเรียน ตื่นเต้นเวลาได้รู้อะไรใหม่ๆ ส่วน

ตัวรู้สึกว่าการเรียนภาษาศาสตร์เป็นสิ่งที่ท้าทาย 

เพราะสอนให้เรารู้จักความหลากหลาย มองเห็น

ความแตกต่าง เรียนรู้ที่จะตีความ แต่ทุกอย่าง

นี้ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และผ่านการคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลค่ะ

อาจารย์มีอะไรอยากฝากถึงน้องๆอักษรที่

กำาลังลังเลใจว่าจะเลือกเรียนภาษาศาสตร์ไหม

ครับ

ถ้าคิดว่าชอบ ก็เรียนเลยค่ะ ไม่ต้องกลัว คือจาก

ที่ได้ยินมาหลายคนจะบ่นว่าภาษาศาสตร์ยาก 

แต่ส่วนตัวคิดว่าศาสตร์ทุกศาสตร์มันมีความยาก

ในตัวของมัน อาจจะยากไปคนละแบบ แต่ถ้าเรา

คิดว่าเราชอบศาสตร์นี้ เราอยากเรียน มั่นใจว่า

ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปค่ะ ต่อให้ยากแค่ไหน เรา

ก็จะยังสนุกและมีก�าลังใจที่จะพยายามต่อไป อีก

อย่างหน่ึงคืออย่ากลัวที่จะท�าอะไรที่ยากเลยค่ะ 

สิ่งที่ยากจะท�าให้เราเก่งขึ้นและได้พัฒนาตัวเอง

เยอะค่ะ

ในโอกาสที่คณะอักษรศาสตร์จะครบ 100 ปี 

ในปีหน้านี้ อยากฝากอะไรถึงคณะอักษรฯ 

หรืออยากให้คณะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือ

เปล่าครับ

อยากขอขอบคุณคณะอักษรศาสตร์ค่ะ การได้

เข้ามาเรียนที่คณะฯท�าให้ได้เรียนรู ้อะไรเยอะ

มาก ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิต 

ท�าให้ได้มีโอกาสท�าอะไรหลายอย่าง ได้พัฒนา

ตัวเอง ดีใจที่ได้มีโอกาสท�างานที่คณะฯและเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะร่วมสร้างอักษรศาสตรบัณฑิตรุ่น

ต่อๆ ไปให้มีคุณภาพค่ะ
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ข่าวบริการวิชาการ: 
ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

- อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ 

บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ได้รับเชิญกล่าวปาฐกถา เรื่อง “การทรง

งานของในหลวง จากมุมมองทางพระพุทธ

ศาสนา"  ในงาน “ธ สถิตย์ในดวงใจ ตราบ 

นิรันดร์ ปลุกพลังจิตวิญญาณ สืบสานพระราช- 

ปณิธาน”  จัดโดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่  วันที่ 

18 ธันวาคม 2559  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

- อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ 

บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ได้รับเชิญวิจารณ์บทความเรื่อง “พลังสตรี

กับพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาบทบาทของแม่ชีกับ

สังคมในประเทศเมียนมาร์” ของ รศ.ดร.ตรีศิลป์ 

บุญขจร อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาวรรณคดี

เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย ในการน�าเสนอผลงาน 

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ 

ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ เรื่อง “เถรวาทใน

เอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และ

วัฒนธรรม” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559  ณ 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  

อ.ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค ์

ภาค วิชาบรรณารั กษศาสตร ์ ได ้ รั บ

เชิญจากฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส�านัก-

บริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย ให้เป็นวิทยากรโครงการ

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม ่

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 13 เรื่อง 

ลิขสิทธิ์การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 

-10.30 น. ณ โรงแรมอมารี หัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ.แม่ชีวิมุตติยา 
(รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล

ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษา

ตะวันออก ได้รับเชิญจากส�านักวรรณกรรม

และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็น

วิทยากรในการอภิปรายเรื่องต้นทางวรรณคดี

เฉลิมพระเกียรติ ในการสัมมนาทางวิชาการ

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 

2560 โสรม-สรวงศิรธิรางค์: วรรณคดี

เฉลิมพระเกียรติสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอน

ต้น ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 

8.00-16.30 น. ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ
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อาจารย์ ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ์ ภาค

วิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากมูลนิธิ

ส ่งเสริมวิป ัสสนากรรมฐานในพระสังฆ

ราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

วิปัสสนากรรมฐาน (ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ) ตามแนวทางของท่านอูบาขิ่น

สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ระหว่าง

วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2559  ณ ศูนย์

วิปัสสนากรรมฐานธรรมโปราโณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ์ 

อ.ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ภาควิชาภาษา

ตะวันตกได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นล่ามวิทยากร

ในกิจกรรมพัฒนาสินค ้าและตลาด

ส�าหรับผู้สูงอายุในยุโรป ในวันที่ 19-20 

ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. ณ 

ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

อ.ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ

อาจารย์ ดร. ปิยฤดี ไชยพร ภาควิชาปรัชญา 

ได้รับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนา

แห่งประเทศไทย ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ 

"ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจในกระแสโลก

ร่วมสมัยใต้อิทธิพลเทคโนโลยีพลิกธุรกิจ 

(disruptive technology)" ในการสัมมนา

วิชาการประจ�าปี 2559 ของสมาคมปรัชญา

และศาสนาแห่งประเทศไทย วันที่ 24 

ธันวาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร.ปิยฤดี ไชยพร

ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากสมาคม

ปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ "เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(social network) กับการลงโทษทางสังคม" ในการสัมมนาวิชาการประจ�าปี 2559 

ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ปฏิทินกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์
เดือนธันวาคม 2559

24 31

หลักสูตร  ปริญญาโท  ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ  โดย รศ.ดร.ณัฐมา  
พงศ์ไพโรจน์ (ด�าเนินรายการโดย 
ผศ.ดร.ณิดา  ติรณสวัสดิ์) (เวลา 
7.30-7.55 น.  FM 101.5 MHz)

ว ร ร ณ ก ร ร ม แ น ว โ ม เ ดิ ร ์ น - 
นิสม์ในฐานะเครื่องมือวิพากษ์
วิจารณ์เผด็จการแห่งความพึงใจ  
(Totalitarianism of Enjoy-
ment) โดย อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา
ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณิดา  
ติรณสวัสดิ์) (เวลา 7.30-7.55 น.  
FM 101.5 MHz)

อักษรพาที อักษรพาที
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On November 25, 2016, Claire Tran, 
Director of Research Institute on Con-
temporary Southeast Asia (IRASEC 
Thailand) and Professor in History from 
Université Paris Diderot-Paris 7, visited 
the Faculty of Arts. Professor Tran was 
warmly welcomed by faculty members 
from the Department of History, the Di-
rector of Thai Studies Center, as well 
as representatives from the Southeast 
Asian program. The objectives of the visit 
were to introduce the faculty members to  
activities and events organized by the 
IRASEC and to discuss future possibili-
ties for collaboration and exchange, such 
as co-organization of international confer-
ences, seminars, and events on campus, 
and selection of researchers from the  
IRASEC network. 

IRASEC is a French organization com-
prising a group of French researchers, 
lecturers and research fellows based in 
Southeast Asia. With its headquarter in 
Bangkok, IRASEC’s aim is to support 
French research in the region in the areas 
of “political, social, economic and envi-
ronmental processes, as well as regional 
integration dynamics among the region’s 
11 countries — Brunei Darussalam,  
Burma, Cambodia, Lao PDR, Malay-
sia, Philippines, Singapore, Thailand, 
Timor-Leste and Vietnam” (www.irasec.
com). 

Meeting with 
a representative from 
IRASEC

News from  the International Affairs Section

Meeting with the Visegrad 4 delegates

On December 13, 2016, the Center for European Studies hosted a 
meeting on a collaborative project between Thailand and the countries of 
the Central European region (Visegrad 4) at Chulalongkorn University’s 
Office of International Affairs.  The participants include representatives 
from the Faculty of Arts, the CU Innovation Hub and the Visegrad 4 
countries.  The Visegrad 4 visitors were Jan Spiler, Head of Economic 
Section, Embassy of the Czech Republic, Reka Bencsik, Economic 
and Commercial Attaché, Embassy of Hungary, Tomasz Miklaszewski, 
Counsellor of Political-Economic Section, Embassy of the Republic of 
Poland in Bangkok, and Martina Šimková, Deputy Head of Mission, 
Embassy of the Slovak Republic. 

The main purpose of this meeting was to develop social-economic 
ties between Thailand and the Visegrad 4 countries.  The discussion 
encompassed the topics on environment, infrastructure, technology, 
education, professional knowledge, and shared experiences among start-
up companies.  All parties agreed on the organization of an international 
seminar entitled Thailand-Visegrad 4 Business Culture and Innovation 
Workshop next year which will accompany Thailand Digital Economy 
Conference organized by Thailand’s Ministry of Digital Economy and 
Society.  The project will be led by the CU Innovation Hub which will work 
together with the Center for European Studies, the Faculty of Arts, and 
other faculties in Chulalongkorn University.  The Visegrad 4 countries will 
be responsible for the contents of the seminar and the invited speakers.  
To strengthen their partnership with Thailand, the Visegrad 4 group has 
been very active in organizing and collaborating in various events related 
to culture, education, and business in different parts of the country.
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Meeting with a delegate from  
Université Paul Valéry 

On Tuesday, December 13, representa-
tives from the Faculty of Arts joined the 
Assistant to the President of Chulalong-
korn University to welcome Professor 
Anne-Marie Motard, Vice President of  
International Relations from Universi-
té Paul Valéry, Montpellier, France. The 
purpose of Professor Motard’s visit is to 

 promote Université Paul Valéry as a lead-
ing institution in humanities which is open 
to international students for the fulltime, 
summer, and exchange programs.  The 
university is also willing to form research 
partnerships with the Faculty of Arts.  
The possibility for the collaborations is  
promising for the two institutes as the  

Department of Western Languages  
wishes to provide their French majors op-
portunities to spend time in France and the 
BALAC program is also looking for more 
summer program options for their students.  
Université Paul Valéry specializes in the 
arts, languages, and social sciences.  It is 
one of the oldest universities in Europe.
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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

3124
Aksorn Patee or Arts Talk 
radio programme

Master of Arts in English by 
Associate Professor Nattama 
Pongpairoj, PhD (Moderated 
by Assistant Professor  
Nida Tiranasawasdi, PhD) 
(7:30-7:55 hours, C.U. Radio  
FM 101.5 MHz.)

Aksorn Patee or Arts Talk 
radio programme

Modernist Literature as a 
Critique of the Totalitarian-
ism of Enjoyment by Verita 
Sriratana, PhD (Moderated 
by Assistant Professor  
Nida Tiranasawasdi, PhD)  
(7:30-7:55 hours, C.U. Radio  
FM 101.5 MHz.)


