
 ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที� ๕    ฉบบัที� ๘   วนัที� ๑ มนีาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 

แดนซ์กระจยุยยยยยยยยย ฮากระจายยยยยยยยยย 
Condors นักเต้นชายล้วน 12 คน บินตรงจากญี$ปุ่ น แสดงที$เมืองไทยครั -งแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะนักเต้นชายล้วนยอดนิยมจากญี�ปุ่น บุคลกิและรูปร่างหลากหลาย ใส่ชุดนักเรยีนมธัยมฯชาย

เป็นเอกลกัษณ์ การแสดงทุกชุดของ Condors ประกอบด้วยฉากตลกสั 6นๆ ภาพยนตรเ์พี6ยนๆ ดนตรรีอ็ค
สนั �นห ูและเรื�องราวที�สรา้งความประหลาดใจใหผู้ช้มตลอดเวลา มาผสมผสานกบัลลีาการเต้นสุดเหวี�ยงแบบ
ไม่กลวัแขนขาหลุด ผูช้มทุกเพศ ทุกวยั ทุกชาต ิทุกภาษาจงึชื�นชอบการแสดงของพวกเขา Condors เคย
สรา้งสถติทิี�โรงละครแห่งหนึ�งในญี�ปุน่ เมื�อบตัรชมการแสดงขายหมดเกลี6ยงภายในเวลา 14 นาท ี 

นิตยสาร Dance Magazine ของญี�ปุ่นกล่าวถงึคณะนี6ว่า “มเีอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร ผูช้มทุกคน
เขา้ใจได้ คดินอกกรอบ ไม่ยดึติดกบัคอนเซปต์เดมิๆ” (“Incomparably unique company; that is 
outreaching Condors. Freshly and easily, the company breaks through the boundary of category 
and existing concept.”) 

Condors เปิดการแสดงมาแลว้ทั �วโลก เมื�อครั 6งที�ไปแสดงที�กรงุนิวยอรค์ นกัวจิารณ์ของหนงัสอืพมิพ ์ 
New York Times กเ็ขยีนชื�นชมว่า “นกัแสดงที�มหีลายไซสก์ลุ่มนี6แหวกแนวไดอ้กี จงัหวะเล่นมุกของพวกเขา
และความรูเ้รื�องการเต้นสไตลต่์างๆ น่าประทบัใจมาก” (“An irrepressible, irrelevant bunch of nicely ill-
assorted sizes and presence, the men were impressive in their comic timing and knowledge of 

ข่าวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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dance styles.”) พอมาแสดงที�สงิคโปร ์นักวจิารณ์ของหนังสอืพมิพ ์Straits Times กช็ื�นชมอกีว่า “คณะ 
Condors ที�มผีู้กล่าวขวญัถงึกนัมากนั 6น ทั 6งคกึคกัและแสนซน พวกเขาทําให้ผู้ชมทึ�งตะลงึวาวด้วยความ
คล่องแคล่วว่องไวอนัสุดมหศัจรรยแ์ละจนิตนาการบรรเจดิแบบไม่มขีดีจาํกดั” (“Nimble and naughty, the 
much lauded Condors…wowed audiences with their extraordinary with their agility and unbridled 
imagination.”)  
 

 
 
 
 
 
 

Condors ไม่เคยมาเปิดการแสดงที�เมอืงไทยมาก่อน จนกระทั �งครั 6งนี6 และ Ryohei Kondo หวัหน้า
คณะกไ็ดเ้ลอืกการแสดงชุด GRANDSLAM มาใหผู้ช้มชาวไทยไดช้ม ซึ�งนับเป็นประเทศแรกนอกญี�ปุ่นที�จะ
ไดช้มการแสดงชุดนี6 (international premiere) ก่อนบนิไปเปิดการแสดงต่อที�ฮ่องกง 

GRANDSLAM สรา้งสรรคข์ึ6นในโอกาสครบรอบ 15 ปีของคณะเมื�อปี 2554 เป็นการนําฉากเดด็ๆ 
โดนๆ จากงานสําคญัๆ ตลอดทศวรรษครึ�งมาเรยีงร้อยกนัใหม่แบบหลวมๆ โดยมุ่งให้ผู้ชมหวนระลกึถึง
ความหลงัอนัสวยงามและนึกถงึสิ�งสาํคญัๆ ในชวีติเรา  

The Agency for Cultural Affairs ประเทศญี�ปุ่น ร่วมกบั เจแปนฟาวน์เดชั �น โรงแรม Aetas 
Lumpini และ โครงการ “World Performances @ Drama Chula” ของภาควชิาศลิปการละคร คณะอกัษร
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขอเชญิชม “GRANDSLAM” โดยคณะ Condors ครั 6งแรกในประเทศไทย 
สามรอบเท่านั 6น เสารท์ี� 2 มนีาคม 19:30 น. อาทติยท์ี� 3 มนีาคม 14:00 น. และ 19:30 น. ที�ศูนยศ์ลิปการ
ละครสดใส พนัธุมโกมล อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาฯ (มทีี�จอดรถในอาคารเดยีวกนั หรอื
เดนิประมาณ 15 นาทจีาก BTS สยามหรอื MRT สามยา่น) 

บตัรราคา 500 บาท นักเรยีน นิสติ นักศกึษาทุกสถาบนั 200 บาท ประชาชนทั �วไปที�อายุยงัไม่ครบ 
27 ปีบรบิูรณ์ หรอืศลิปินที�ทํางานดา้นละครเวทแีละนาฏศลิป์ หรอืบุคลากรจุฬาฯ 300 บาท จาํหน่ายแล้ว
วนันี6ที�ภาควชิาศลิปการละคร โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 อ่านรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที� 
facebook “Drama Arts Chula” และ www.Condors.jp 

พเิศษสุด Ryohei Kondo จะเปิดอบรมเชงิปฏบิตักิาร (masterclass) ใหผู้ส้นใจทั �วไปเขา้ร่วมได ้ใน
วนัศุกรท์ี� 1 มนีาคม 2556 เวลา 15.00-17.00 น. สมคัรด่วนที� DramaArtsChula1971@gmail.com (รบั
เพยีง 15 คนเท่านั 6น) 
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ศูนยค์ตชินวทิยา ได้ร่วมจดัทํารายการออกเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซดข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใน
ชุด โครงการความรู้สู่สงัคม  หวัขอ้ “คติชนคนสยาม” มรีายการที�ออกเผยแพรแ่ลว้จาํนวน � ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที� 1 บทบาทพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วักบัการเป็นนกัคตชิน 
ตอนที� 2 ความเชื�อเรื�องซา้ย-ขวา (ตอนแรก) 
ตอนที� 3 พระแท่นดงรงั 
ตอนที� � ความเชื�อเรื�องซา้ย-ขวา (ตอนที� �) 
ตอนที� � อาหารยะวา 
ตอนที� � แกงแขกแบบไทย 

ผูส้นใจสามารถรบัชมไดท้ี� http://www.csr.chula.ac.th/knowledge_society/folklore-siam.html 
หวัขอ้ “คติชนคนเอเชีย” มรีายการโทรทศัน์ที�ออกเผยแพรแ่ลว้จาํนวน � ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที� � การชนววั 
ตอนที� � ความสมัพนัธข์อง ง ูมงักร นาค 
ตอนที� � กดัแมงมมุ 
ตอนที� � คตชินคนพมา่ 
ตอนที� � นิทานพมา่เทยีบเคยีงนิทานไทย 

ผูส้นใจสามารถรบัชมไดท้ี� http://www.csr.chula.ac.th/knowledge_society/asian-folklore.html 
 

 
 
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากร
ปาฐกถา เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� ณ จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
���� อาจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้ร ับเชิญจากสํานักศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื�อง “มติิทางประวตัิศาสตร์ และสถานะของพุทธ
ศาสนาลงักาวงศ์ในประวตัพิุทธศาสนาในดนิแดนไทย” และเขา้ร่วมประชุมวชิาการนานาชาต(ิWUICASLL) 
“เอเชยีศกึษาวนันี6 : การผงาดขึ6นของเอเชยี” ระหว่างวนัที� ��-�� กุมภาพนัธ ์���� 
 
���� อาจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้ร ับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ใหเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการนานาชาต ิ“The second Thai-Sino Conference on 
Buddhism” ในหวัขอ้ “Buddhist Culture and Contemporary Soceity” และจะนําเสนอผลงานวชิาการเรื�อง 
“The Confusion of Maitreya’s and Mahakaccayana’s Iconography in Sino-Thai Culture” เมื�อวนัที� �� 
กุมภาพนัธ ์���� 

ใคร ทาํอะไร ที$ไหน 

ข่าวจากศนูยค์ติชนวิทยา  
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���� อาจารย ์ดร.ชานป์วชิช์ ทดัแก้ว ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากศูนย์อนิเดยีศกึษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหวัข้อ “ศฤงคารรส” ในวรรณคดีสนัสกฤตและ
วรรณคดไีทย ในวนัที� �� มนีาคม ���� เวลา ��.��-��.�� น. ณ หอ้ง ��� อาคารมหตลิาธเิบศร 
 
���� รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ได้ร ับเชิญจากคณะดุริยางคศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วรรณคดีกับการละครร่วมสมัย” เมื�อวันที� �� 
พฤศจกิายน ���� เวลา ��.��–��.�� น. ณ หอ้ง ��� ชั 6น � อาคาร เอส ควิ ไอ กรุป๊ 
 
���� อาจารย์พนัพสัสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบัเชิญจากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร
บรรยายพเิศษ เรื�อง “ศลิปะการแสดงกบัมนุษย”์ วนัที� �� มกราคม ���� และเรื�อง “องคป์ระกอบที�ทําใหเ้กดิ
ศลิปะการแสดง” วนัที� � กุมภาพนัธ ์���� เวลา ��.��-��.�� น. ณ หอ้ง ��� อาคารประชุมสุขอาชวอํารุง 
คณะครศุาสตร ์  
 
���� อาจารย ์ดร.ดวงทพิย ์สุรนิทาธปิ และอาจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ � ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลมิพระเกียรติ ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรในการฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะล่าม ให้กบักรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย เมื�อวนัที� ��-�� กุมภาพนัธ ์���� และนํานิสติปรญิญาโท สายการล่าม จาํนวน 
� คน ศกึษาดงูานที� ILEA-BANGKOK  
 
���� รองศาสตราจายส์ุกญัญา สุจฉายา ศูนยค์ตชินวทิยา ได้รบัเชญิเป็นกรรมการตดัสนิ “การประกวด
เพลงพื6นบ้านระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ครั 6งที� �” จดัโดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมื�อวนัศุกรท์ี� �� กุมภาพนัธ ์����   
 
 
   
 

 

 

 

 

 

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


