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ครั �งแรกของวงการละครไทยกบัเทศกาลยิ�งใหญ่ต้อนรบัปี 2013 “Our Roots Right Now: ก้าวหน้าจากราก
แก้ว” ในโครงการเวทวีจิยัและเทศกาลละครร่วมสมยัไทย-อาเซยีน (The Research Forum & Festival on 
Thai/ASEAN Contemporary Theatre) ดว้ยความสนับสนุนจากฝ่ายวชิาการของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ศูนยอ์าเซยีนศกึษาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั และคณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ต้องลงทุนซื�อตัว̂เครื�องบนิบนิไปชมการแสดง ทางเทศกาลยกการแสดงร่วมสมยัเดด็ๆ ของอาเซยีนมา
รวมไวท้ี�นี�ใหไ้ดช้มกนัเตม็อิ�มจใุจตลอด 10 วนั 10 คนื ใหเ้หน็กนัว่าปจัจุบนัวฒันธรรมการแสดงของอาเซยีน
พฒันาไปขนาดไหนแลว้ กว่า 31 การแสดง จากทั �งกมัพูชา อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์พม่า 
ลาว และไทย ร่วมด้วยศิลปินจากอินเดียและจนี อาทิ การเต้นร่วมสมยัดดัแปลงจากวรรณคดีไทยเรื�อง
พระลอ “ตามไก่” โดยพเิชษฐ กลั �นชื�น (ศลิปินศลิปาธรที�มชีื�อเสยีงเป็นที�ยอมรบัระดบัโลก) การเต้นร่วมสมยั
ดดัแปลงจากรามเกยีรติ f “Muet” โดยจติต ิชมพ ี (เจา้ของผลงาน “18 Monkeys” และ “Demon in Venice”)  
การแสดงที�เปิดโอกาสใหผู้ช้มเป็นผูอ้อกแบบการแสดงไดเ้อง “Q&A” โดย Daniel K (เจา้ของรางวลั Young 

ข่าวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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Artist Award จาก National Arts Council ประเทศสงิคโปร)์  การแสดงภารตะนาฏยมัประยุกต์กบัการเต้น
ร่วมสมยั “Dancing Girl” โดย Sujata Goel (นักเต้นรุ่นใหม่จากแดนภารตะ) และปิดทา้ยดว้ย “Fire! Fire! 
Fire!” การเต้นร่วมสมยัในโครงการ Tanzconnexions ของสถาบนัเกอเธ่ แสดงผลงานชิ�นใหม่ของ Eko 
Supriyanto (ศลิปินชาวอนิโดนีเซยี อดตีที�ปรกึษาการเต้นในโปรดกัชั �นบรอดเวยร์ะดบัโลกอย่าง “The Lion 
King”) Sophiline Shapiro (ศลิปินชาวกมัพชูาเจา้ของรางวลั Nikkei Asia Prize: Culture Prize) และพเิชษฐ 
กลั �นชื�น   
 
ในช่วงเช้าและกลางวนั ยงัมเีวริค์ช็อประดบัโลกที�เปิดให้เขา้ร่วมโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย โดย Danny Yung 
(ศลิปินชาวฮ่องกงที�ละครของเขาเปิดการแสดงมาแล้วทั �วทั �งยุโรป เอเชยี และอเมรกิา) Agnes Dakudao 
Locsin (นกัเตน้บลัเล่ต์ฝีมอืเยี�ยมชาวฟิลปิปินส)์ Joseph Gonzales (นักออกแบบท่าเต้นชาวมาเลเซยีระดบั
ครู) Fred Frumberg (ศลิปินที�เป็นลมหายใจของศลิปะการแสดงร่วมสมยัของกมัพูชา) I Wayan Dibia 
(ศิลปินที�ใช้ร่างกายทําลีลาประกอบการร้องประสานเสียงแบบ Kacak) แววดาว ศิริสุข (ศิลปินผู้มี
ประสบการณ์การฟ้อนราํและการแสดงมากกว่า 15 ปีในหลายประเทศทั �วโลก) และ ธรรมนิตย ์นิคมรตัน์ 
(พ่อครโูนราห)์ เป็นตน้ 
  
“Our Roots Right Now: กา้วหน้าจากรากแกว้” 10 วนั 10 คนื ตั �งแต่วนัที� 19–28 มกราคม ณ ศูนยศ์ลิปการ
ละคร สดใส พนัธุมโกมล ชั �น 6 อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาฯ (เดนิจากสถานีรถไฟฟ้า
สยามประมาณ 15 นาท ีและมทีี�จอดรถในอาคาร)  
 
บตัรเขา้ชมการแสดง (เริ�มเวลา 19:30 น. ทุกวนั) ราคา 500 บาท นักเรยีน นิสติ นักศกึษาทุกสถาบนั 200 
บาท และบตัรราคาพเิศษสําหรบัผู้ชมที�อายุไม่ถงึ 27 ปีบรบิูรณ์ ราคา 300 บาท   จําหน่ายที�ศูนยห์นังสอื
จุฬาฯ สาขาสยามสแควร ์หรอืโทร.จองบตัรไดท้ี� 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 รายละเอยีดเพิ�มเตมิที�
facebook “Our Roots Right Now” 

 
 
 
 

� สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่ น 
สาขาวชิาภาษาญี�ปุน่ ไดส้่งนิสติจาํนวน � คน คอื นางสาวมธุรนิ ลิ�มหสันัยกุล และนางสาวอจัฉรยิา  

ดาวเรอืง เขา้ร่วมโครงการนิสติแลกเปลี�ยน ณ Kokushikan University ประเทศญี�ปุ่น โดยจะเดนิทางไป
ศกึษาตั �งแต่เดอืนมนีาคม ���� ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์���� 

 
� สาขาวิชาภาษาจีน 

สํานักบริหารงานวิรชักิจได้คดัเลือก นางสาวรุ่งทิพย์ แซ่ก้อง นิสิตระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา
ภาษาจนี เขา้รว่มโครงการนิสติแลกเปลี�ยน ณ National Taiwan Normal University ไต้หวนั โดยจะเดนิทาง
ไปศกึษาตั �งแต่เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนมถุินายน ���� 
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สาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขอเชญิร่วมการประชุมเสนอผลงานวชิาการระดบั

บณัฑติศึกษา “ภาษาและวรรณคดฝีรั �งเศส” (จุฬา-ธรรมศาสตร)์ ในวนัเสารท์ี� �� มกราคม ���� ณ ห้อง 
��� อาคารบรมราชกุมาร ีโดยมกีําหนดการดงันี� 
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วนัเสารท์ี� �� มกราคม ���� หอ้ง ��� อาคารบรมราชกุมาร ี
 
��.�� น. ลงทะเบยีน 
 
��.�� น. พธิเีปิด 
 
��.�� น. ณฐั วไิลลกัษณ์  

นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ฝรั �งเศสศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- “เหลยีวหลงัแลหน้า... จากตวัตนที�หลากหลายสู่สุนทรยีและคุณค่าในผลงาน  
  ของปิแยรแ์ละชลีล”์ 

 
��.�� น. จริวุฒ ิกจิการณุ  

นิสติหลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวรรณคดฝีรั �งเศส  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - “อตัลกัษณ์และความเป็นละครในบทละครเรื�อง เลส ์แนกรส ์ของฌอง เฌอเนต”์ 
 
��.�� น. ศศธิร จนีประชา 

นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ฝรั �งเศสศกึษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  - “ความสมัพนัธไ์ทย-ฝรั �งเศสใน รกุสยาม ในนามพระเจา้” 
 
��.�� น. ศุภชยั โชตทิอง 

นิสติหลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวรรณคดฝีรั �งเศส จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- “« L’ennui » dans l’espace dans les Petits Chevaux de Tarquinia                           
de Marguerite Duras” 

 
��.�� น. พธิปิีด - จบการประชุม 

 
 
 
 

�  การนําเสนอผลงานวิจยัและการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตมหาบณัฑิต
ภาควิชาภาษาองักฤษ  

ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาฯ ขอเชญิอาจารย ์นิสติ นักศกึษา และผู้ที�สนใจเขา้
ฟงัการนําเสนอผลงานวิจยัและการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตมหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาองักฤษ “Graduates’ Special Research Presentation and Thesis Progress Report 2012” ในวนั
ศุกรท์ี� �� มกราคม ���� เวลา ��.��–��.�� น. ณ ห้อง ��� อาคารบรมราชกุมาร ีสอบถามรายละเอยีด
เพิ�มเตมิไดท้ี�ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ โทร. �-����-���� 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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�  การประกวดเรื�องสั .นภาษาองักฤษรางวลัเงินทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก 
ลดาวลัย ์พานิชพฒัน์ ประจาํปี พ.ศ. 1223 

ภาควชิาภาษาองักฤษขอประชาสมัพนัธ์การจดัการประกวดเรื�องสั .นภาษาองักฤษรางวลัเงนิทุน     
รองศาสตราจารย ์ดร.ม.ล.อานันทช์นก ลดาวลัย ์พานิชพฒัน์ ประจาํปี พ.ศ. ���� ชงิรางวลัเงนิสด ��,��� 
บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร 

รองศาสตราจารย ์ดร.ม.ล.อานันท์ชนก  ลดาวลัย ์พานิชพฒัน์ เป็นผู้รเิริ�มการจดัการประกวดการ
ประพนัธ์บทกวี หรอืเรื�องสั �นเป็นภาษาองักฤษขึ�น ท่านบรจิาคเงนิให้แก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เนื�องในโอกาสที�เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2539 โดยให้จดัตั �งเป็นเงนิทุนเพื�อนํา
ผลประโยชน์มาใชจ้่ายเป็นรางวลัแก่ผูช้นะการประกวด 

เรื�องสั �นที�ส่งประกวดตอ้งมเีนื�อหาที�มุง่ส่งเสรมิศลีธรรมและคุณธรรม และมุ่งต่อต้านกระแสสงัคม ที�มี
แนวโน้มไปในดา้นวตัถุนิยม  เป็นเรื�องสั �นที�ใชภ้าษาองักฤษถูกต้องและมไิดล้อกเลยีนมาจากผูอ้ื�น ผู้ที �ส่งผล
งานเข้าประกวดจะต้องมีสญัชาติไทย และมีคณุวฒิุไม่ตํ �ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเป็นนิสิต 
นักศึกษาที �กาํลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัอดุมศึกษา ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดมสีทิธิ fส่งไดเ้พยีง � ชิ�นโดยส่งมา
ที�หวัหน้าภาควชิาภาษาองักฤษ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนน
พญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ����� ภายในวนัที�  5 มิถนุายน 1223 ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด
เพิ�มเตมิได ้โทร.��-������� หรอือ่านขอ้มลูไดท้ี� www.arts.chula.ac.th 
 
 
 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัการแต่งตั �งจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ให้เป็นผู้ประสานงานด้านพระราชวนิิจฉัยและอื�นๆ ในการดําเนิน
โครงการ “อุดมศึกษาสรรพศิลป์สโมสร �� พรรษา สยามมกุฏราชกุมาร ีประชาคมอุดมศกึษาเปรมปรดี์” 
เพื�อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีในวโรกาส ทรงเจรญิพระชนมายุ �� 
พรรษา 
 
���� รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั �งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้ร ับเชิญจากสถาบันวิจ ัย 
มหาวทิยาลยัรงัสติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาขอ้เสนอโครงการวจิยัดา้นจนีศกึษาซึ�งขอทุนส่งเสรมิการวจิยั
ของมหาวทิยาลยั เมื�อวนัที� � ธนัวาคม ����  
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.พชันี ตั �งยนืยง ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยัฟารอ์สี
เทอรน์ เป็นประธานคณะกรรมการวพิากษ์หลกัสูตรศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาภาษาจนีธุรกจิ เมื�อวนัที� �� 
ธนัวาคม ���� 
 
 
 
 

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �����   E–mail: artspr08@hotmail.com 
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สัมมนาบัณฑติศึกษา ภาควชิาประวตัศิาสตร์  
“การเมืองแห่งศรัทธา: Xiaobajiazi มิซซังคาทอลกิฝรั-งเศส 

ที-เก่าแก่ที-สุดในเอเชียตะวนัออก” 

[Politics of Faith: The Enduring Mission of Catholicism in Xiaobajiazi] 
 

โดย อาจารย์ ดร.วาสนา  วงศ์สุรวฒัน์ 
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จันทร์ NO มกราคม 255R เวลา OS.TT-OR.TT น. 
ห้อง WTX อาคารบรมราชกมุารี 

ฟรี ไม่มคี่าลงทะเบียน 

ขอรายละเอยีดเพิ-มเติมที- ภาควชิาประวตัิศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ โทร. T-NNOX-]RWN 
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