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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๖   วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
 

 
 
กายกรรมและการเตนสมัยใหม  
การแสดงชุด “Iéto” โดยคณะ “Iéto” (จัดแสดงเปนครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต)
  

  
 

 
 
                                             
 
 
 
 
 

วันและเวลา : พฤหัสบดีที ่9 และศุกรที ่10 กุมภาพันธ 2555 เวลา 20:00 น.  
รวมจัดโดย :  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทย และ  
       ภาควิชาศลิปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

           ในเทศกาล “La Fête” และโครงการ “World Performances @ Drama Chula” 
สถานที่ : ศูนยศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล >> เดินจากสถานีรถไฟฟาสยาม 10 นาที  

ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บัตรราคา : 400 บาท (นักเรียน/นักศึกษา 100 บาท) 

 
สํารองบัตรไดที่ : www.thaiticketmajor.com หรือ 
ภาควิชาศลิปการละคร โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 
ความยาว : 1 ชั่วโมง 10 นาที การแสดงไมมีบทพูด เหมาะสําหรับผูชมทุกกลุม (อายุไมต่ํากวา 6 ป) 
และมีเสวนากับศิลปนหลงัการแสดง 
 

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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การแสดงชุด “Iéto” เปนการผสานการแสดงผาดโผนเขากับศิลปะในการใชอุปกรณ อัน

ประกอบดวย แผนไมหนัก 40 กิโลกรัม 7 แผน เชือก 1 เสน เสาไมขนาดเล็ก 2–3 เสา และแทงไมอีก
จํานวนหนึ่ง และดวยอุปกรณเหลาน้ี ศิลปนทั้งสองนําเสนอทวงทาการทรงตัวและลีลาการคานน้ําหนักซ่ึงกัน
และกัน การสรางสมดุล การหอยโหนตีลังกา รวมถึงการเดินไตเชือกบนอากาศ ทั้งน้ีจะมีเสียงไมที่
เคลื่อนไหวสอดแทรกขึ้นในความเงียบสงัดของหอง อีกทั้งความเสี่ยงอันตรายของศิลปนในการถายทอด
ผลงานชิ้นนี้ จะสะกดสายตาและอารมณผูชมทั้งหองใหมีสวนรวมตลอดระยะเวลาการแสดง การแสดงนี้ไดรับ
รางวัล Jeunes Talents Cirque Europe 2008 ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกศิลปนหนาใหมดานกายกรรม
สมัยใหมของยุโรป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ Iéto กอตั้งขึ้นในป 2549 สืบเนื่องจากการโคจรมาพบกันของโฌนาตอง กีชารด และฟนิโค 
เฟลดมานน  โฌนาตอง กีชารด เปนนักกายกรรมไตเชือกที่สําเร็จการศึกษาจากศูนยศิลปะกายกรรม
แหงชาติ เมืองชาลงส ออง ชองปาญ ประเทศฝรั่งเศส เขารวมแสดงกับคณะโรมาแนสและลา ตารุมบา (คณะ
กายกรรมเปรู) ในขณะเดียวกันเขาสอนศิลปะการไตเชือกแกนักศึกษาวิชาชีพ ณ ลิโด ซ่ึงเปนโรงเรียนสอน
กายกรรมแหงเมืองตูลูส สวนฟนิโค เฟลดมานน เปนนักกายกรรมผาดโผนจบจากลิโด ซ่ึงตอมาเขาสอนอยู
ที่น่ีเปนระยะเวลาหาป  

ศิลปนทั้งคูสรางสรรค การแสดงชุด “Iéto” ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 ตอมาตั้งแตเดือน
กันยายน 2553 โมสิ อับดู เอสปโนซา นาวาโร ไดเขามาแสดงแทนโฌนาตอง กีชารด ซ่ึงเขาไดเรียนดาน
กายกรรมจากหลายแหลงดวยกัน ทั้งที่คณะตารุมบา ประเทศเปรู ศูนยศิลปะกายกรรมแหงชาติ เมืองรอสนี 
ซูส บัวสรวมถึงที่ลิโดอีกดวย 

นอกจากจัดแสดงในประเทศฝรั่งเศสแลว Iéto ยังไดรับเชิญไปแสดงใน London International Mime 
Festival และไดรับคําชื่นชมจากนักวิจารณ อาทิ 

“Beautiful, moving and dangerous, Compagnie IETO reinvents the possibilities of life in bold 
strokes of lyrical imagery and movement. Mesmerising. ” –Total Theatre (UK) 

“Two modest Frenchmen with immodest circus skills and bags of imagination.” –The Arts 
Desk (UK)  
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เม่ือปที่แลว Iéto ไดมาเปดการแสดงที่กวางโจว คุนหมิง ปกก่ิง และฮองกง แตก็ยังไมเคยมาแสดง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนกระทั่งในเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย หรือ La Fête ในปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมวิดีโอตัวอยางไดที่ www.lafete-bangkok.com เว็บไซตของคณะ www.ieto.fr  และ facebook 
“Drama Arts Chula” 

            
 
 

 
 

มอบเงินจากโครงการ GAT Tutoring for Flood Victims ครั้งที่ 2 
ตามที่ฝายกิจการนิสิต ไดจัดโครงการ GAT Tutoring for Flood 
Victims ไปเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2554 โดยไดความรวมมือจาก
คุณสมิตา หมวดทอง (พ่ีนุย English Breakfast) และจักรกฤต 
โยมพยอม ศิษยเกาอักษรศาสตร เปนผูติว GAT การกุศลในครั้ง
น้ีใหฟรี โครงการดังกลาวมีรายไดจากคาธรรมเนียมการสมัคร
ทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 92,000 บาท (เกาหม่ืนสองพันบาทถวน) 
ฝายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร ไดนํารายไดจํานวน 50,000 
บาท (หาหม่ืนบาทถวน) มอบใหแกรศ.ดร.ธนิต ธงทอง รอง
อธิการบดี และอาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ ผูชวยอธิการบดี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือเขาในบัญชี "จุฬาฯ จิตอาสา"    

       ใชในกิจการบรรเทาทุกขแกผูประสบอุทกภัยที่ จุฬาลงกรณ
       มหาวิทยาลัย เปนผูประสานงานอยู 

ขาวจากฝายกิจการนิสิต 

วัดเชิงทา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
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เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2555 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ ไดเปนตัวแทนฝายกิจการนิสิต คณะอักษร

ศาสตร นําเงินรายไดสวนที่เหลือ จํานวนเงิน 42,000 บาท (สี่หม่ืนสองพันบาทถวน) และเงินบริจาคจากผู
เขาอบรมมัคคุเทศก รุนที่ 32 จํานวนเงิน 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน) รวมเปนเงินบริจาคทั้งสิ้น  
45,500 บาท (สี่หม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) ไปมอบใหแกศาสนสถานที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย          
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 แหง แหงละ 11,375 บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาท
ถวน) ดังน้ี 
   1)  วัดสุวรรณดาราม    2)  วัดเชิงทา      
   3)  วัดภูเขาทอง   4)  วัดแมนางปลื้ม    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประชาสัมพันธโครงการของฝายกิจการนิสิต 
18  กุมภาพันธ  2555 :  งาน “ฉลองใหอาจารยสดใส กินขาวม้ือใหญกับพ่ีนอง" 
    หอง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร และโรงอาหารรวมคณะอักษรศาสตร 
    เวลา 13.30–21.00 น. 
2  มีนาคม  2555 :   งานปจฉิมนิเทศคณะอักษรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

หอง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณ และบริเวณสนามหญาระหวางอาคาร
มหาจุฬาลงกรณ และอาคารมหาวชิราวุธ เวลา 13.00–19.00 น. 

8  มีนาคม  2555 :   จําหนายสินคาโครงการธารน้ําใจ และหนังสือมือสอง 
    บริเวณโถงชั้นลางอาคารมหาจักรีสิรินธร 
    เวลา 08.30–14.00 น. 
15  มีนาคม  2555 :   พิธีกตเวทิตาผูมีอุปการคุณดานทุนการศึกษา คณะอักษรศาสตร 
    หอง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
    เวลา 13.00–16.00 น. 
 
 
 
 

สรุปรายไดจากโครงการ 
  คาธรรมเนียมการติว GAT   จํานวนเงิน  92,000  บาท 
  เงินบริจาคมัคคุเทศก รุน 32   จํานวนเงิน      3,500  บาท 
  รวม        95,500  บาท    
การมอบเงินรายได 
  โครงการจุฬาฯ จิตอาสา    จํานวนเงิน 50,000 บาท 
  ศาสนสถานที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย   จํานวนเงิน 45,000 บาท 
  รวม        95,500 บาท 
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โครงการ “จุฬาฯ รวมใจตานภัยหนาว” ครั้งที่ 4 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
ตามที่ฝายกิจการนิสิต ไดขอรับความอนุเคราะหจากภาควิชาสําหรับเงินบริจาคสมทบทุน โครงการ 

“จุฬาฯ รวมใจตานภัยหนาว” คร้ังที่ 4 ซ่ึงจัดโดยสํานักบริหารงานกิจการนิสิต ไปแลวน้ัน ฝายกิจการนิสิต
ไดรับเงินบริจาคจากอาจารย และเจาหนาที่ภาควิชาตางๆ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 8,300 บาท (แปดพันสาม
รอยบาทถวน) รายละเอียดดังน้ี 

• ภาควิชาภาษาตะวันตก  จํานวนเงิน  2,800  บาท  (สองพันแปดรอยบาทถวน) 

• ภาควิชาภาษาไทย  จํานวนเงิน  1,800  บาท  (หน่ึงพันแปดรอยบาทถวน) 

• ภาควิชาประวัติศาสตร    จํานวนเงิน  1,300  บาท  (หน่ึงพันสามรอยบาทถวน) 

• ภาควิชาภาษาศาสตร  จํานวนเงิน  1,300  บาท  (หน่ึงพันสามรอยบาทถวน) 

• ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จํานวนเงิน  600  บาท   (หกรอยบาทถวน) 

• ภาควิชาภูมิศาสตร  จํานวนเงิน  300  บาท   (สามรอยบาทถวน) 

• คุณสําเภา  คลายโพธิ์ทอง จํานวนเงิน  200  บาท  (สองรอยบาทถวน) 

ทั้งน้ี สํานักบริหารงานกิจการนิสิตไดนําเงินบริจาคดังกลาวไปจัดซ้ือผาหม และนําไปมอบใหแกผูประสบ 
ภัยหนาว ณ โรงเรียนริมฝงวา และโรงเรียนทรายทอง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เม่ือวันที่ 14-16 มกราคม 
2555 ที่ผานมาเปนที่เรียบรอยแลว 

 
ธารนํ้าใจอักษรฯ ป 2555 

ฝายกิจการนิสิต เปดรับบริจาคสิ่งของที่ไมใชแลวแตสภาพดี สําหรับนํามาจําหนายในโครงการ “ธาร
นํ้าใจอักษร” ป 2555 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 เพ่ือนําเงินรายไดชวยเหลือโรงเรียนที่ยากไรในชนบท ทั้งน้ี
ทานสามารถบริจาคสิ่งของไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 ที่ฝายกิจการนิสิต หอง 148 ชั้น M1 
อาคารมหาจักรีสิรินธร หรือหองงานบริการการศึกษา อาคารมหาวชิราวุธ 

 
 
 
 



 ๖ 

 
โครงการ“สงตอหนังสือสูมือนองผูประสบภัย สงตอนํ้าใจไปกับอักษรฯ จุฬาฯ”  
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายกิจการนิสิต ขอขอบคุณผูรวมบริจาคหนังสือสําหรับการจัดโครงการ “สงตอหนังสือสูมือนอง
ผูประสบภัย สงตอนํ้าใจไปกับอักษรฯจุฬาฯ” ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากทั้งสํานักพิมพตางๆ ศิษยเกา
อักษรศาสตร และนิสิตปจจุบัน หนังสือจํานวนมากถูกคัดแยกโดยฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน  
คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร (ก.อศ.) และนิสิตอาสาสมัคร เพ่ือใหเหมาะสมกับผูรับมากที่สุด และเมื่อวัน
เสารที่ 21 มกราคม 2555 ฝายกิจการนิสิต ฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน คณะกรรมการนิสิตอักษร
ศาสตร (ก.อศ.) และนองๆ นักเรียนจากโรงเรียนบดินทรเดชา 3 ไดนําหนังสือไปมอบใหแกโรงเรียนที่ประสบ
อุทกภัยในเขตจังหวัดนนทบุรีทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ดังน้ี 
 1)  โรงเรียนวัดรวก  อําเภอบางกรวย 
 2)  โรงเรียนจันทรทองเอ่ียม  อําเภอบางบัวทอง 
 3)  โรงเรียนบานดอนตะลุมพุก  อําเภอบางใหญ 
 4)  โรงเรียนบานหนองเพรางาย (จัดหองสมุดใหใหม)  อําเภอไทรนอย 

 
รางวัลนิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน ประจําป 2554 

  
 
 
 
 
 
 
 
สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน ประจําป 2554 

โดยแบงเปน 6 กลุม คือ กลุมอาจารยอาวุโส กลุมดีเดนทางดานวิชาการ กลุมดีเดนทางดานธุรกิจ  กลุมมี
ความสามารถพิเศษ กลุมมีตําแหนงหนาที่สําคัญ และกลุมชวยเหลืองานสมาคมฯ มาเปนเวลายาวนาน ผู
ไดรับพิจารณาคัดเลือกสําหรับรางวัลดังกลาวมีดังน้ี 
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1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมคาย นิลประภัสสร  อ.บ. รุน 17 
2.  ผูชวยศาสตราจารยจิตโสมนัส ศิวะดิตถ  อ.บ. รุน 17 
3.  ผูชวยศาสตราจารยมะเนาะ ยูเด็น   อ.บ. รุน 23 
4.  นางศรีอรทัย บุรณศิริ    อ.บ. รุน 30 
5.  ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ชางขวัญยืน  อ.บ. รุน 32 
6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย พุกผาสุข  อ.บ. รุน 34 
7.  รองศาสตราจารยนพมาส แววหงส   อ.บ. รุน 35 
8.  นางเมตตา อุทกะพันธุ    อ.บ. รุน 35 

และไดมีพิธีมอบรางวัลไปแลวเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2555 
 
 
 
 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจากงานสาร
บรรณ พิธีการ และกิจการพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนปาฐก เรื่อง “สาสนสมเด็จ” ในวันศุกรที่ 10 
กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00–15.00 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
 

 อาจารย ดร.ปรมินท จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายโครงการเสวนาวรรณกรรม “โครงสรางนิยมกับการวิเคราะหนิทานและ
ตํานานพื้นบาน” เม่ือวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 14.00–17.00 น. ณ หองมน.1-608 อาคารมนุษย 
ศาสตร 1 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

 อาจารย ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเขารวมประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการ CSUN International 
Conference on Assistive Technology and Persons with Disabilities ในวันที่ 25 กุมภาพันธ–4 มีนาคม 
2555 ณ เมือง San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากสมาคม
มิตรภาพไทย-กัมพูชา เปนที่ปรึกษาสมาคมฯ และเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30–16.30 น. ณ หองวิเทศสโมสร สวน 2 กระทรวงการตางประเทศ 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตุรี ติงศภัทิย ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะพาณิชย 
ศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในภาค 2 ปการศึกษา 2554 ใน
ลักษณะวิชา มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร หัวขอเร่ือง ลัทธิสมัยใหม Modernism ในวันที่ 16 มีนาคม 
2555 เวลา 14.00–17.00 น. ณ หอง F-337 อาคารเอนกประสงค 2 (ตึกริมนํ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 



 ๘ 

  
 รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา สถาอานันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในภาค 2 ปการศึกษา 2554 ในลักษณะวิชา 
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร หัวขอเร่ือง ลัทธิขงจ้ือ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 เวลา 14.00–17.00 
น. ณ หอง 201 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับแตงตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย ใหเปนรองผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาลตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา/ หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ดร.
ปรีณา แขงขัน และดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ รวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “ประวัติศาสตรไทยสําหรับนักศึกษาจีน” ใหแก
นักศึกษาจีนชั้นปที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 45 คน เม่ือวันศุกรที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00–
16.00 น. ณ หอง 5402 อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะกรรมการคาทอลิก
เพ่ือศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ เปนผูอํานวยเพลงงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนและ
ฝกซอมคณะนักรองประสานเสียงคริสตชน โดยมีกําหนดการดังน้ี 1) วันฝกซอมวันที่ 21-22 มกราคม 2555 
เวลา 16.00–18.00 น. ณ โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 2) วันฝกซอมใหญวันที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 
16.00–18.00 น. 3) วันจัดงานวันที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ สภาคริสตจักร 
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