ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
ละครเวทีไทย-ญี่ปุน “เผ็ด เปรี้ยว หวาน” สด จากโตเกียว สู กรุงเทพฯ และ ปนัง
ขาวดีสําหรับผูชมละครเวทีชาวไทย ไมตองบินไป
ไกลถึงญี่ปุนในชวงวันหยุดยาว โครงการ SOI (School on
Internet) ของ มหาวิทยาลัยเคโอะ จะถายทอดสัญญาณ
การแสดงดังกลาว ดวยระบบ HD
มายังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หอง 209 ตึกวิศวกรรมศาสตร 3) และ
มหาวิ ท ยาลั ย ไซนส มาเลเซี ย เมื อ งป นั ง วั น ศุ ก ร ที่ 13
สิงหาคม เวลา 17:30 น. และวันเสารที่ 14 สิงหาคม เวลา
12:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
นอกจากชมละครเวที ส ดๆแล ว ผู ช มทั้ ง ที่ ก รุ ง เทพฯ
และป นั ง ยั ง จะได เ ขา ร ว มการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
การเคลื่อนไหวรางกายกับคณะ faifai และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูชมและนักแสดงของทั้ง
สองคณะที่โตเกียวอีกดวย เปนเทคโนโลยีใหมที่คณะละครทั่วโลกเริ่มใชกัน เชน Met Opera
ถายทอดสดสัญญาณการแสดงโอเปรามายังหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย เปนตน
เขาชมฟรี (มีเครื่องดื่มบริการและสูจิบตั รแจกฟรี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2218 4802 หรือ 08 1559 7252 หรือ ChulaDrama@gmail.com
การบรรยายพิเศษเรื่อง “บีฟลอร และ ไฟไฟ”
ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง “บีฟลอร และ ไฟไฟ” โดย อ.สินีนาฎ เกษประไพ ศิลปน
รางวัลศิลปาธรและผูกอตั้งคณะบีฟลอร และ อ.ปวิตร มหาสารินันทน นักวิจารณละครเวที ไดในวัน
อังคารที่ 10 สิงหาคม เวลา 16:00-18:00 น. ที่หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนึ่งในโครงการ MADA Forum โดยหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปการละคร
๑

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยความรวมมือกับ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร
ขอเชิญชวนนิสิต เขารวมประกวดกวีนิพนธภาษาอังกฤษในหัวขอ "คานิยมพอเพียง" ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไมจํากัดรูปแบบและความยาว ชิงรางวัล 7 รางวัลรวม 10,000 บาท โดยขอให
อาจารยทุกทานกรุณาประชาสัมพันธใหนิสิตทราบ ทั้งนี้นิสิตที่ชนะการประกวดจะไดรับเกียรติบัตร
เงินรางวัล และผลงานจะไดรับการตีพิมพเผยแพรอยางกวางขวาง

ขาวจากภาควิชาภาษาศาสตร
ขอเชิญรวมฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง “The structure of words in Kri (a Vietic language
of Laos) : phonation and argument structure” โดย Nick Enfield, Max-Planck Institute for
Psycholinguistics and Radboud University ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.3015.00 น. หองประชุม 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฟรี !! ไมเสียคาธรรมเนียมเขาฟง สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอไดที่ ภาควิชาภาษาศาสตร
ชั้น12 อาคารบรมราชกุมารี โทร 02-218-4692

ขาวจากศูนยไทยศึกษา
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ศูนยไทยศึกษาได
ตอนรับคณะเยาวชนไทยรุนใหมในสหรัฐอเมริกา และตัวแทน
จากสมาคมไทยแหงแคลิฟอรเนีย ผานการประสานงานของ
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กระทรวงตางประเทศ โดยมีคุณ
นิ ภ า นิ รั น ดร นุ ต กงสุ ล จากสถานกงสุ ล ใหญ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส เปนหัวหนาคณะ
คณะเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ไดเขารับฟงและซักถามเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของ
หลักสูตรไทยศึกษานานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดนําเสนอเรื่อง
“The Future of Thai Community in the U.S. and the Role of Thai Youth in Empowering Thai
Community” พรอมทั้งไดรองเพลงไทยและนําเสนอบทกลอนภาษาไทยที่แตงโดยนักเรียนไทยใน
สหรั ฐ อเมริ ก า ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง สํ า นึ ก ความเป น ไทยและ
สายใยความผู กพันกับประเทศไทยแมวาจะเติบโตและ
อาศัยอยูในตางแดน ในชวงทายของการพบปะเสวนา
ไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิสัยทัศนเรื่อง “ความ
เปนไทย” และ “อัตลักษณไทย” กับนิสิตนานาชาติของ
ศูนยไทยศึกษาอยางกวางขวางอีกดวย
๒

ขาวจากศูนยวรรณคดีศึกษา
ศูนยวรรณคดีศึกษาจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
และ 707, 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปดรับบทความ ความยาวประมาณ 10-15 หนา นําเสนอเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
กํ า หนดส ง หั ว ข อ (ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ) และบทคั ด ย อ (ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 53
กําหนดสงบทความฉบับสมบูรณภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 53
ที่ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ หรือทางอีเมล litartschula@gmail.com
ลงทะเบียนไดโดยไมเสียคาใชจาย สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดกําหนดการ
ประชุมและใบสมัครไดที่ www.phd-lit.arts.chula.ac.th โทร. 84631
สงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึง 13 สิงหาคม 2553 เฉพาะผูที่ลงทะเบียนลวงหนาเทานั้นที่จะ
ไดรับเอกสารประกอบการประชุม

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
ศูนยคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตรรวมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (มิวเซียมสยาม) รวมเปนเจาภาพจัดงานสัมมนา
ระดับชาติ เรื่อง“เครื่องรางของขลัง วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ” ขึ้นในระหวางวันที่ 1920 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารอเนกประสงค สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ทาเตียน
ศูนยคติชนวิทยาขอเชิญชวนคณาจารย และผูสนใจเขารวมงานสัมมนา ติดตอสอบถาม
และสํารองที่นั่งไดที่ โทร. 02-225-2777 ตอ 403, 407, 416 แฟกซ: 02-225-1881-2 หรืออีเมล:
worakarn@ndmi.or.th (ไมเก็บคาลงทะเบียน) รายละเอียดการประชุมตามกําหนดการ (หนา 6)

๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประพจน อั ศ ววิ รุ ฬ หการ คณบดี ไดรับเชิญจาก Embassy
of India Bangkok ใหเขารวมประชุมวิชาการ Member of the Nalanda Mentor Group
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2553
ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง และรองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ไดรับ
มอบหมายใหเปนตัวแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปรวมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Issues
in Far Eastern and Southeast Asian Literature” ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553
ณ Saint Petersburg University เมืองเซ็นต ปเตอรสเบอรก ประเทศรัสเซีย ในการประชุมครั้งนี้
ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง ไดนําเสนอบทความ เรื่อง “Rice Lore: Southeast Asian
Perception of Rice” และ รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ไดนําเสนอบทความ
เรื่อง “Nature, Love and Enlightenment in Contemporary Thai Poetry” และในโอกาสนี้ ยังได
เจรจาความรวมมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางดาน Thai Studies กับมหาวิทยาลัยเซ็นตปเตอรสเบอรก ดวย
ศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญ ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ไปเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Vom ‘Wartehäuschen’ zur ‘Hütte’: Fremdkulturelle
Besonderheiten bei der Übertragung des thailändischen Romans ‘Kwam Suk Kong Kati’ ins
Deutsche หัวขอเรื่อง Interkulturelles Verstehen und kontrastives Vergleichen ของการประชุม
สมาคมเยอรมันศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวอรซอ ประเทศโปแลนด ระหวางวันที่
30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “วรรณคดีศึกษาในสภาวะวิกฤติ
สังคมไทยและสังคมโลก: วรรณวิจารณแนวนิเวศสํานึก” ในการสัมมนาวิชาการระดับอุดมศึกษาเรื่อง
“วรรณกรรมศึกษา: วิจารณทัศนของนักวิชาการรวมสมัย” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.1516.15 น.
อาจารย ดร. ธานี รั ต น จั ตุ ท ะศรี ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ “อิทธิพลชวา-มลายูในวรรณคดีเรื่องอิเหนา”
ในวันที่ 15 และ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.30-12.30 น.
อาจารย ดร. อาทิ ต ย ชี ร วณิ ช ย กุ ล ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ “แนวคิดเรื่องทานและทานบารมีที่มีอิทธิพล
ตอการรังสรรควรรณคดีไทยพุทธศาสนา” ในวันที่ 3 และ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น.

๔

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง “แนวคิดหลังสมัยใหมกับวรรณกรรม
วิจารณ” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น.
อาจารย ดร. นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน
ใหเขารวมประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการทับศัพทภาษามลายู ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม
2553 ทุกวันพุธและวันศุกร สัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 9.00-11.00 น.
คณาจารยภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร(นานาชาติ) จุฬาฯ ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอดังนี้
¬ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
Ð “Philosophy of Science I”
16 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
Ð “Philosophy of ScienceII” 17 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
¬ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประทุม อังกูรโรหิต
Ð “Pragmatism”
18 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
Ð “Buddhism & Hinduism”
25 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
Ð “Chinese Philosophy”
28 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
¬ อาจารย ดร. เกษม เพ็ญภินันท
Ð “Post Modernism”
21 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
¬ อาจารย ดร. สุภัควดี อมาตยกุล
Ð “Feminist Theory”
23 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
Ð “Ethics”
30 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วั ฒ นางกู ร ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ จากรั ฐ บาล
โปรตุเกสในฐานะผูแทนศูนยยุโรปศึกษาและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเขารวมดําเนินการจัด
งานฉลองความสั ม พั น ธ 500 ป ไทย-โปรตุ เ กส ในป 2554 ณ กรุ ง ลิ ส บอน ประเทศโปรตุ เ กส
ระหวางวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2553 และไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมสมาคมเยอรมันศึกษา
นานาชาติครั้งที่ 12 โดยเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Die vollendete Liebe in "Das Weib des
Vollendeten - Ein Legendendrama" von Karl Gjellerup ณ กรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด ระหวาง
วันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2553
ผู ชว ยศาสตราจารย ดร.หนึ่ งฤดี โลหผล ภาควิ ช าภาษาตะวัน ตก ได รับ เชิ ญ จากศูน ย
นวั ต กรรมการเรี ย นรู สํ า นัก งานวิ ช าการ เป น วิ ท ยากรบรรยายในหั ว ข อ "ประสบการณ ใ นการ
ปรับปรุงหลักสูตรเขาสูแบบที่เนนผลการเรียนรู (Learning Outcomes)" อันเปนการเสวนาใน
โครงการพัฒนาคณาจารยเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

๕

กําหนดการสัมมนาวิชาการ
“เครื่องรางของขลัง วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ”
วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2553
ณ อาคารอเนกประสงค สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (ทาเตียน)
วันพฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2553
8.30 น.
ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น.
กลาวเปดงานสัมมนาวิชาการ
โดย ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู (องคการมหาชน)
9.15 - 9.45 น.
ปาฐกถานําเรื่อง “เครื่องรางของขลังในสังคมไทย”
โดย อาจารย จุลทัศน พยาฆรานนท ราชบัณฑิต
9.45 -10.00 น.
พัก - อาหารวาง
10.00 -11.30 น.
แนะนําหนังสือ ระบบเลขยันต : แผนผังอันศักดิ์สิทธิ์
- นายณัฐธัญ มณีรัตน ผูเขียน
- นายวุฒินันท ปองปอม
- รองศาสตราจารย สุกัญญา สุจฉายา บรรณาธิการ
ผูดําเนินการอภิปราย – อ.สมฤทธิ์ ลือชัย
11.30 - 13.00 น.
พัก – อาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 - 16.00 น.
อภิปราย “เครื่องรางของขลังในดินแดนสุวรรณภูมิ”
- นายศุภกิจ สิงหบุตร (ปอก เชลซี) (ยันตอินเดีย)
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังวล คัชชิมา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เครื่องรางและยันตเขมร)
- อาจารยเศรษฐพงศ จงสงวน (ยันตจีน)
- นายธีรนันท ชวงพินิต (ยันต ความเชื่อของมุสลิม แขก)
- นายสวิง บุญเจิม (ยันตลาว)
- อาจารยเทวัญ ฉวางวงศานุกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา
(ผูเชี่ยวชาญยันตภาคเหนือ)
- นายอัตถนิช โภคทรัพย (เจาของผลงาน มหาเวทยมวยไทย)
ผูดําเนินการอภิปราย - รศ. สุกัญญา สุจฉายา
ศูนยคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16.00 -16.30น.
พัก – อาหารวาง
16.30 - 18.00 น.
ชมการแสดงกระบี่กระบองแบบตีปา (ประลองไมนัดไม)
คณะมงคลหวังศิลป กลุมมุสลิมเชื้อสายมลายูชาวบานปากลัด อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(ชมรําเทียนเบิกโรง - ตีกระบี่กระบอง และรํากริชโดยครูยาซีและศิษย)
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วันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2553
8.30 - 10.00 น.

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 11.45 น.

.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.

13.45 - 14.30 น.
14.30- 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.

16.00 น.

อภิปราย เรื่อง “เลขยันต :การสืบทอดพลังศักดิ์สิทธิ์”
- พระครูสิทธิสังวร เจาคณะ 5 วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ (ยันตสายวัดพลับ)
- พระครูไพบูลยรัตนากร ผูชวยเจาอาวาสวัดหงสรัตนาราม (ยันตอีสาน)
- นายเชษฐา ฉายาสถิต (ผูเชี่ยวชาญยันตสายหลวงปูศุข วัดปาก
คลองมะขามเฒา และสายชัยนาท สิงหบุรี สุพรรณบุรี)
พัก - อาหารวาง
อภิปราย เรื่อง “เลขยันต :การสืบทอดพลังศักดิ์สิทธิ์” (ตอ)
- นายเอก นาครทรรพ (ผูเชี่ยวชาญยันตภาคใต)
- ผูชวยศาสตราจารยวิลักษณ ศรีปาซาง (ผูเชี่ยวชาญเครื่องรางและยันต
ลานนา)
- อาจารยอนันท นันทกูล (ผูเชี่ยวชาญยันตภาคตะวันออก)
ผูดําเนินการอภิปราย- อ.สมฤทธิ์ ลือชัย
พัก – อาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)
บรรยาย เรื่อง “วิชาฝงเข็มทอง :นวัตกรรมจากระบบเลขยันต”
โดย อาจารยประคอง หรุนเจริญ
ผูสืบทอดวิชาฝงเข็มทอง จากหลวงพอพอพิมพมาลัย วัดหุบมะกล่ํา
ราชบุรี
บรรยาย เรื่อง “วัตถุมงคลของเกจิอาจารย”
โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน (หลวงพี่น้ําฝน วัดไผลอม)
บรรยายเรื่อง “ตลาดวัตถุมงคล”
โดย คุณวัชรพงศ ระดมสิทธิพัฒน (อุ กรุงสยาม)
พัก -อาหารวาง
ปจฉิมบรรยาย “เครื่องรางกับสังคมไทย”
โดย อาจารยภุชชงค จันทวิช (ผูเ ชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร)
ผูดําเนินการอภิปราย อ.สมฤทธิ์ ลือชัย
ปดงานสัมมนา

* หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com

๗

