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LOL (Lots of Love) วิพากษ์สงัคมรกัออนไลน์ 

งานใหม่จากองักฤษ คนไทยได้ชมก่อนใครในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
ฉากหลงัวดิโีอวอลล์เป็นภาพผู้คนกําลงัจอ้งหน้าจอคอมพวิเตอร์ นักแสดงทั -งชวีติกําลงัตามหาความรกัใน
โลกไซเบอร ์พวกเขาพูดและเต้นดว้ยความเรว็สูง สารภาพความลบักบัผูช้มแบบซึ�งๆ หน้า และเคลื�อนไหว
ในท่าทางที�เลยีนแบบท่าจิ-มแป้นและทวตีข้อความ ประกอบกบัวดิโีอแอนิเมชั �นโดยเรเชล เดวสี์ (Rachel 
Davies) และดนตรปีระกอบโดยแอนดี- พงิค ์(Andy Pink)   
 
“LOL (Lots of Love)” เป็นผลงานวพิากษ์สงัคมรกัออนไลน์ของ ลูก้า ซลิเวสตรนิี� (Luca Silvestrini) 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายสรา้งสรรคข์อง Protein Dance Company ซึ�งล่าสุดไดร้บัรางวลั National Dance Award 
สาขา Best Independent Company จาก Critics’ Circle ประเทศองักฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาศิลปการละคร  
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“LOL (Lots of Love)” ผสมผสานศลิปะของละครเวทกีบันาฏยศลิป์ร่วมสมยั (contemporary dance)       
ในรปูแบบที�เรยีกว่า dance theatre จงึมทีั -งบทสนทนา ลลีาการเคลื�อนไหว และวดีทิศัน์ประกอบ จดัแสดง
ครั -งแรกเมื�อต้นปี 2554 หลงัจากนั -นได้เปิดแสดงตามเมอืงต่างๆ ทั �วประเทศองักฤษ รวมทั -งที�ประเทศ
เลบานอน ตูนิเซยี รสัเซยี โมรอ็คโค อติาล ีสโลเวเนีย โปแลนด ์และโคลมัเบยี 
 
“LOL (Lots of Love)” ไดร้บัความชื�นชอบจากผูช้ม และคาํชื�นชมจากนกัวจิารณ์ อาทเิช่น 
 
หนังสอืพมิพ ์The Guardian กล่าวว่างานชิ-นนี-แสดงใหเ้หน็ “Human communication on virtual speed, 
exhilarating and funny.” และ “Luca Silvestrini is the sharpest of comic choreographers. And what 
makes this his best creation to date is not only the sparkle of the comedy, but the poignancy with 
which it is infused.” 
 
นิตยสาร The Stage อธบิายงานชิ-นนี-ว่าเป็น “…social networking animated with tremendous physical 
and verbal wit, and interspersed with downright sadness.” 
 

 
 
 
 
 
 
สถาบนับรติชิ เคานซลิ (ประเทศไทย) ร่วมกบั มูลนิธเิพื�อนศลิปะ และภาควชิาศลิปการละคร คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตามโครงการ “World Performances @ Drama Chula” ขอเชญิชม “LOL 
(Lots of Love)” ส่วนหนึ�งของ “International Dance Festival 2012”  จดัแสดง 3 รอบก่อนใครในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast Asia premiere) ในวนัพฤหสับดทีี� 29 และศุกรท์ี� 30 พฤศจกิายน เวลา 
19:30 น. และวนัเสารท์ี� 1 ธนัวาคม เวลา 14:30 น. ณ ศูนยศ์ลิปการละคร สดใส พนัธุมโกมล ชั -น 6 อาคาร
มหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ (เดนิจากสถานีรถไฟฟ้าสยามประมาณ 15 นาท ีและมทีี�จอดรถใน
อาคาร) หลงัจบการแสดงทุกรอบขอเชญิรว่มแลกเปลี�ยนความคดิเหน็กบั ลกูา้ ซลิเวสตรนีิ�  
 
บตัรราคา 1,200 และ 600 บาท นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษาทุกสถาบนั 300 บาท จาํหน่ายที�ไทยทคิเกต็เมเจอร ์
(www.ThaiTicketMajor.com หรอืที�โรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์เีนเพลก็ซ ์ในเขตกรุงเทพฯ ทุกสาขา หรอื โทร. 
0 2262 3456)  
สอบถาม โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 หรอืที� facebook “Drama Arts Chula” รายละเอยีด
เพิ�มเตมิที� www.LOLLotsofLove.net และ facebook “LOL Lots of Love”. 
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  ฝา่ยวจิยัขอแจง้อตัราเกณฑก์ารขอทุนประเภทต่างๆ จากฝา่ยวจิยั ดงัมรีายละเอยีดดงันี- 
เกณฑก์ารขอทุนวิจยั      เงินสนับสนุน 

การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ 

1.การผลติงานวจิยั หรอืบทความวจิยั หรอืบทความวจิยัประกอบงานสรา้งสรรค ์   
1.1 งานวจิยัเอกสาร ไมเ่กนิโครงการละ        ��,��� 
1.2 งานวจิยัที�มภีาคสนาม ไมเ่กนิโครงการละ        ��,��� 

2.คา่ผลติตาํราหรอืหนงัสอื ไมเ่กนิโครงการละ         ��,��� 
3.การผลติงานแปล 

3.1 การผลติงานแปลที�ประกอบดว้ยงานวจิยัและผลงานแปล ไมเ่กนิโครงการละ    ��,��� 
3.2 การผลติงานแปลที�ประกอบดว้ย บทความอธบิายประกอบและผลงานแปล   
ไมเ่กนิโครงการละ          ��,��� 

4.การผลติเอกสารคาํสอน ไมเ่กนิโครงการละ         ��,��� 
5.การผลติเอกสารประกอบการสอน ไมเ่กนิโครงการละ         �,��� 

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในการประชมุนานาชาติ 

1.สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปเสนอผลงานวจิยัตามเกณฑใ์นประกาศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไมเ่กนิรอ้ยละ �� ของคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด แตไ่มเ่กนิ     ��,��� 
2.การใหทุ้นสนบัสนุนการทําปรญิญานิพนธส์าํหรบัหลกัสตูรปรญิญาอกัษรศาสตรบ์ณัฑติ  
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.���� และหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.����) โปรแกรมเกยีรตนิิยม 

2.1 ทุนสนบัสนุนนิสติ           �,��� 
2.2 ทุนสนบัสนุนอาจารยท์ี�ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์        �,��� 

 
หมายเหต ุ  อาจารยท์่านใดที�ไดร้บัการสนบัสนุนใหไ้ปปฏบิตังิานเพื�อเพิ�มพนูความรูท้างวชิาการ (ลา. ป.พ.)  

สามารถขอทุนสนบัสนุนการผลติงานวจิยัหรอืบทความวจิยัจากฝา่ยวจิยัได ้
ทั -งนี-อาจารยส์ามารถดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�ฝา่ยวจิยัคณะอกัษรศาสตร ์โทร 02-218-4899 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �����   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 


