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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๔   วนัที� ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายพเิศษเรื�อง "ชาวภูมศิาสตรก์บัการก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
สุรศักดิ / ศิรไิพบูลย์สนิธ์ อาจารย์ ดร.ฐติิรตัน์ ป ั 4นบํารุงกิจ และอาจารย์อารรีตัน์ แพทย์นุเคราะห์ ดําเนิน
รายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิศิรวิฒัน์ จดัโดยภาควิชาภูมศิาสตร์ ในวนัศุกร์ที� ;< 
มกราคม ;<<= เวลา >?.@@->=.@@ น. ณ ห้อง B@>/>D อาคารมหาจกัรีสิร ินธร คณะอักษรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วตัถุประสงคเ์พื�อใหนิ้สติภาควชิาภูมศิาสตรไ์ดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ตื�นตวั และ
เตรยีมความพรอ้มในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนใน พ.ศ.;<<D 
 
 

 
 

สาขาวิชาภาษาโปรตุ เกสมีโครงการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “Brazil: Challenges and 
opportunities to Thai students” เพื�อเสรมิสรา้งประสบการณ์และ เพิ�มพูนความรูด้า้นภาษา วฒันธรรม 
วรรณคด ีสงัคม การศกึษาในประเทศที�ใชภ้าษาโปรตุเกส ใหแ้ก่นิสติและคณาจารยใ์นสงักดัสาขาวชิาฯ โดย
เชญิวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญจากภายนอกมาบรรยาย ในวนัพุธที� >? กุมภาพนัธ์ ;<<= เวลา 
>?.@@->=.@@ ณ หอ้ง <@>/;` อาคารมหาจกัรสีรินิธร  

 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 

ข่าวจากภาควิชาภมิูศาสตร ์



 ๒ 

 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิจริาสมบตัิ และอาจารย์อษัฎายุทธ ชูศร ีสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น 
ภาควชิาภาษาตะวนัออกไดร้บัเชญิจากคณะภาษาศาสตรภ์าษาญี�ปุ่น มหาวทิยาลยัวาเซดะ ใหเ้ขา้ร่วมงาน
ชี4แจงโครงการแลกเปลี�ยนระหว่างนิสติคณะอักษรศาสตร์และนักศึกษาที�เรยีนภาษาศาสตร์ภาษาญี�ปุ่น 
มหาวทิยาลยัวาเซดะ ชื�อโครงการ SEND (Student Exchange - Nippon Discovery) ระหว่างวนัที� ;l-;D 
มกราคม ;<<= โดยในวนัที� ;l มกราคม ;<<= เป็นการจดัการประชุมนานาชาตหิวัขอ้ "ASEAN Countries 
and Japanese Education" โดยมีอาจารย์จากประเทศไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ ประเทศอินโดนีเซยี (Padjadjaran University) ประเทศมาเลเซยี (Malaya 
University) ประเทศสงิคโปร ์(National University of Singapore) และประเทศฟิลปิปินส ์(De La Salle 
University) เขา้ร่วมปาฐกถา ในโอกาสนี4 อาจารยอ์ษัฎายุทธ ชูศร ีได้นําเสนอขอ้มูล "การเรยีนการสอน
ภาษาญี�ปุ่นของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั" และร่วมสนทนาบนเวทกีบัอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัต่างๆ จาก
กลุ่มประเทศอาเซยีน 

 

 

 

 
เมื�อวันที�  ;? มกราคม ;<<= ศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์  

เฉลิมเตียรณ จากภาควิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยคอร์แนล 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื�อง "วรรณกรรมกับการศึกษา
ประวตัศิาสตร ์กรณศีกึษาเรื�องความเป็นจนีในสงัคมไทย" ร่วมกบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์เวลา >?.@@-><.@@ น. ณ 
หอ้ง l@D อาคารบรมราชกุมาร ี

 
� ความร่วมมือระหว่างภาควิชาประวติัศาสตร ์และ HPRC University of Queensland 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์



 ๓

 
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบั School of History, Philosophy, Religion and 

Classics (HPRC) University of Queensland, ออสเตรเลยี ที�นําโดย Dr. Adam Bowles และ Dr. Patrick 
Jory จดัโครงการ HPRC Study Tour ;@>? “Religion, Identity and Nation: Indic Cultural Roots in 
Southeast Asia” นํานกัศกึษาจาก School of HPRC จาํนวน >B คน เดนิทางมาทศันศกึษา ณ ประเทศไทย
และกมัพูชา ตั 4งแต่วนัที� ;; มกราคม – ` กุมภาพนัธ์ ;<<= ในช่วงการทศันศกึษาในประเทศไทยระหว่าง
วนัที� ;B-;l มกราคม ;<<= ภาควชิาประวตัศิาสตรไ์ดจ้ดักจิกรรมพเิศษใหน้กัศกึษากลุ่มดงักล่าว ดงันี4 

1. การจดับรรยายพเิศษ ; ครั 4ง ในวนัที� ;B มกราคม ;<<= 
- หวัขอ้ “The Significance of Hinduism and Buddhism in Ancient States in Thailand” 

โดย อาจารย ์ดร.ชาญวทิย ์ทดัแก้ว ภาควชิาภาษาตะวนัออก เวลา >@.@@->;.@@ น. ณ หอ้ง =@>/? อาคาร 
มหาจกัรสีรินิธร 

- หวัขอ้ “The Significance of Khmer Civilization to Classical Sukhothai and Ayutthaya”
โดย อาจารย ์ดร.ดนิาร ์ บุญธรรม ภาควชิาประวตัศิาสตร ์เวลา >?.@@-><.@@ น. ณ หอ้ง =@>/; อาคารมหา
จกัรสีรินิธร 
 ในการนี4 Dr. Adam Bowles และ Dr. Patrick Jory ได้บรรยายในหวัข้อ “Graduate Study 
Opportunity at the University of Queensland” เพื�อแนะนําการศกึษาต่อระดบับณัฑติวทิยาลยัและปรญิญา
ขั 4นสูงให้แก่นิสิตสาขาวชิาประวตัิศาสตร์ และนิสติทั �วไปที�สนใจ เวลา >?.@@-><.@@ น. ณ ห้อง <@>/>? 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

2.  การจดัทศันศกึษา ; ครั 4ง 
- วันเสาร์ที� ;= มกราคม ;<<= อาจารย์ ดร.ดินาร์  บุญธรรม ได้นํานักศึกษาเยี�ยมชม

พระบรมมหาราชวงั, วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม, วดัอรุณราชวราราม, โบสถ์พราหมณ์, เสาชงิช้า, วดั
สุทศัน์เทพวราราม และศาลเอราวณั 

- วนัอาทติยท์ี� ;l มกราคม ;<<= อาจารย ์ดร.ดนิาร ์ บุญธรรม และอาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ 
จฬุารตัน์ นําทศันศกึษา ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 กจิกรรมพเิศษเหล่านี4 มนิีสติภาควชิาประวตัิศาสตรเ์ขา้ร่วมกจิกรรมเพื�อแลกเปลี�ยนความรูค้วาม
สนใจกบันกัศกึษาต่างชาตเิหล่านี4ดว้ย 

 
 
 
 

� ฝา่ยกจิการนิสติ จะจดัโครงการ “ธารนํ4าใจอกัษรศาสตร ์ประจาํปี ;<<=” ในวนัองัคารที� < กุมภาพนัธ ์
;<<= เวลา D.?@–>B.@@ น. ณ บรเิวณโถงชั 4นล่าง อาคารมหาจกัรสีรินิธร เพื�อจําหน่ายสนิคา้มอืสอง และ
รวบรวมเงนิรายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ไปช่วยเหลอืโรงเรยีนที�ยากไรใ้นชนบท ดงัที�ปฏบิตัมิาทุกปี จงึใคร่
ขอความอนุเคราะหม์ายงัท่านที�ประสงคจ์ะรว่มทาํบุญ สามารถนําสิ�งของที�ไมใ่ชแ้ลว้แต่ยงัสภาพด ีมาบรจิาค
ไดท้ี� หอ้งงานบรกิารการศกึษา อาคารมหาวชริาวุธ ตั 4งแต่บดันี4เป็นต้นไป จนถงึวนัจาํหน่ายสนิคา้ และ/หรอื
มารว่มงานธารนํ4าใจเพื�อเลอืกซื4อสนิคา้ในวนัเวลาดงักล่าว  

 

ข่าวจากฝ่ายกิจการนิสิต 



 ๔

 
� เมื�อวนัที� ` สงิหาคม ;<<B ฝา่ยกจิการนิสติ ไดม้อบรายไดจ้ากโครงการธารนํ4าใจ ครั 4งที�ผ่านมา

ใหแ้ก่ศูนยก์ารศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั อําเภอท่าสองยาง เพื�อบรจิากเงนิสมทบสรา้ง
อาคารเรยีนหลงัใหม่ แทนอาคารหลงัเดมิที�ชํารุด จํานวน ;@,@@@ บาท (สองหมื�นบาทถ้วน) เพื�อใช้เป็น
สถานที�จดักจิกรรมต่างๆ ของศูนยก์ารเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บา้นตะโขะบี4 หมู่ที� B ตําบล
แมต่า้น อําเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ขณะนี4อาคารดงักล่าวไดส้รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีน
สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม เป็นวทิยากรบรรยายแนะแนวการศกึษาต่อคณะอกัษรศาสตร ์
ใหแ้ก่นักเรยีนระดบัชั 4นมธัยมศกึษาตอนปลาย เมื�อวนัจนัทรท์ี� ;D มกราคม ;<<= เวลา >;.@@->;.<@ น. ณ 
หอ้งประชุม < ทศวรรษ โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝา่ยมธัยม 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ร ับเชิญจาก
มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช เป็นวทิยากรบรรยาย หวัขอ้ “The Origin of Buddhism in Southeast 
Asia Peninsula” ในงานประชุมนานาชาต ิ“The Origin of Buddhism in Southeast Asia : Dhamma and 
Archaeology” เมื�อวนัที� >; มกราคม ;<<= เวลา >D.>@ ณ โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตสั 
 
���� อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารตัน์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจาก Qatar Foundation ให้เขา้
ร่วมประชุม World Innovation Summit for Education (WISE) ;@>;  ซึ�งเป็นการประชุมว่าดว้ยการศกึษา
และการพฒันาการศึกษาของโลกซึ�งจดัขึ4นเป็นประจําทุกปี ระหว่างวนัที� >;->= พฤศจกิายน ;<<< ณ รฐั
กาตาร ์
 
���� อาจารย ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิใหไ้ปเสนอผลงานวชิาการ หวัขอ้ 
“Gambling Dens and the State in >`th and ;@th Century Thailand” ในการประชุมวชิาการ Contentious 
Sites and the Colonial Public Sphere in Southeast Asia ณ Lancaster University ประเทศสหราช
อาณาจกัร ระหว่างวนัที� ;B-;< มกราคม ;<<= จากนั 4นไดเ้ดนิทางไปพบปะหารอืเรื�องความร่วมมอืดา้นการ
วจิยัและตีพมิพ์กบัคณาจารย์และนักวชิาการด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัอ๊อกซ
ฟอรด์ สหราชอาณาจกัร ระหว่างวนัที� ;=-;D มกราคม ;<<= 
 

ใคร ทาํอะไร ที9ไหน 
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The Department of English 
cordially invites you to the Thoughts Forum 

1.30–3.00 p.m. 
Friday, February 1, 2013 

Room M148 Mahachakri Building 

Program Schedule: 

1.30–1.40:  Opening Speech 

1.40–2.10:  “การอ่านแบบนกัแปลกบัการพฒันาทกัษะการอ่าน” 
โดย รองศาสตราจารยป์รีมา มลัลิกะมาส ภาควิชาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.10–2.40:  “Sex, Political Economy, Citizenship: The Formation of Queer Theory in 

the U.S. and Its Relevance” 

by Pawin Malaiwong, Department of English,  

Thammasat University 

Both papers will be published in the forthcoming Thoughts 2012. 
*Refreshments will be served. 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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เทศกาลภาพยนตร์นานาชาต ิ2556 

CHULALONGKORN UNIVERSITY  

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2013 
 

จันทร์ที� 28 มกราคม – ศุกร์ที� 15 กุมภาพนัธ์ 2556 

Monday 28th Jan. – Friday 15th February 2013 
 
ภาควชิาศลิปการละคร คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ  
ขอเชญิชมภาพยนตรค์ุณภาพซึ"งไดร้บัรางวลัจากเทศกาลต่างๆ ทั "วโลก 9 เรื"องจาก 9 ประเทศ  
หลงัจบภาพยนตร ์เชญิรว่มแลกเปลี"ยนความเหน็กบันกัวจิารณ์ อ.กติตศิกัดิ 3 สุวรรณโภคนิ และ อ.กอ้ง ฤทธิ 3ด ี
ชมฟรีทุกเรื"อง ทุกวนัจนัทร ์ พุธ และศุกร ์ 5 โมงเยน็ ที"ชั 7น 9 อาคารมหาจกัรสีรินิธร (จอดรถขา้งหอประชุม ไม่เสยีค่าจอดรถ 
หรอืที"อาคารจอดรถขา้งอาคารมหาจกัรสีรินิธร เสยีค่าจอดรถชั "วโมงละ 10 บาท) 
ภาพยนตรทุ์กเรื"องมคีาํบรรยายภาษาองักฤษ สอบถาม โทร. 0-2218-4802 และ www.facebook.com/CUFilmfest                                       
 
จดัต่อเนื"องกนัมาทุกปี 15 ปี ปีละ 2 ครั 7ง ครั 7งนี7 เทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิจฬุาฯ จะฉายภาพยนตรใ์หม่ 9 เรื"อง เช่น “Beasts 
of the Southern Wild” ซึ"งไดร้บัการเสนอชื"อเขา้ชงิรางวลัออสการ ์4 สาขา รวมทั 7งภาพยนตรย์อดเยี"ยมและนักแสดงนําหญงิ
ยอดเยี"ยม “A Royal Affair” จากประเทศเดนมารค์ ซึ"งไดเ้ขา้ชงิออสการส์าขาภาพยนตรภ์าษาต่างประเทศยอดเยี"ยม “Pieta” 
ผลงานใหม่ของผู้กํากบัเกาหลชีื"อดงั คมิ ค ีดุ๊ก ซึ"งได้รบัรางวลัสงิห์โตทองคํา จากเทศกาลภาพยนตรเ์วนิส เมื"อปลายปีที"แล้ว  
“36” ภาพยนตรไ์ทยที"ไดร้บัรางวลัจากเทศกาลภาพยนตรป์ซูาน ผลงานของ นวพล ธาํรงรตันฤทธิ 3 ผูเ้ขยีนบท “รถไฟฟ้ามาหานะ
เธอ” ศษิยเ์ก่าอกัษรฯ จฬุาฯ และอาจารยพ์เิศษวชิาการเขยีนบทภาพยนตร ์ 
 

Monday 28th January  "Pieta" (Korea) 

     Wednesday 30th January "Boy" (New Zealand) 

Friday 1st February  "Breathing" (Austria) 

Monday 4th February  "Beasts of the Southern Wild " (US) 

Wednesday 6nd February  "The Imposter" (UK) 

Friday 8th February "36" (Thailand) 

Monday 11th February "Guilty of Romance" (Japan) 

Wednesday 13th February "Circumstance" (Iran) 

Friday 15th February "A Royal Affair" (Denmark) 

ข่าวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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Monday 28th January  "Pieta" (Korea) 

A Film by Kim Ki-Duk 

 

ชายหนุ่มไรห้วัใจผูท้าํงานทวงหนี7ใหก้บัแก๊ง หากลูกหนี7ไม่มเีงนิจ่าย เขากจ็ะใช้
กําลงัทําร้ายลูกหนี7เพื"อเอาเงนิประกนัของพวกเขามา วนัหนึ"ง หญิงสาวคน
หนึ"งปรากฏตวัต่อหน้าเขา เธอคุกเข่าขอให้เขายกโทษให้ และบอกว่าเธอคอื
แม่ซึ"งทอดทิ7งเขาไปไปตั 7งแต่เกดิ ชายหนุ่มคดิว่าเธอบา้ แต่การปรากฏตวัและ
คํายนืยนัของเธอ กลบัค่อยๆ กะเทาะเปลอืกแขง็กระด้างของเขาออกทลีะนิด  
ภาพยนตรเ์กาหลผีลงานของ คมิ ค ีดุ๊ก ที"ควา้รางวลัสงิโตทองคําจากเทศกาล
ภาพยนตเ์มอืงเวนิส ครั 7งที" 69 เมื"อปลายปีที"แลว้ 

 

AWARDS  
2012: Golden Lion, Best Film, Venice Film Festival  

 
 

 
Wednesday 30th January "Boy" (New Zealand) 

A Film by Taika Waititi 

 

เรื"องราวเกดิขึ7นในประเทศนิวซแีลนดปี์ nopq  บอย คอืเดก็อายุ nn ปีซึ"งเป็นแฟนตวั
ยงของไมเคลิ แจค็สนั เขาอาศยัอยู่ในฟารม์กบัยายและญาติๆ  อกีหลายคน หลงัจาก
ยายไมอ่ยูแ่ค่เพยีงหนึ"งสปัดาห ์บอยกม็โีอกาสไดรู้จ้กักบัพ่อที"หายตวัไป ซึ"งกลบัมาขุด
เงนิที"เขาฝงัเอาไวเ้มื"อหลายปีก่อนเขา้คุก 

 

AWARDS 
2010:  Most Popular Feature Film, Melbourne International Film Festival 

2010:  Audience Award, Sydney Film Festival 
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Friday 1st February  "Breathing" (Austria) 

A film by Karl Markovics  

 

โรมนั คอ็กเลอร ์เดก็ชายวยัรุ่นที"ถูกขงัอยู่ในสถานกกักนัเยาวชนดว้ยขอ้หาความผดิที"
เขาเคยทําจนกว่าจะถูกปล่อยตวัโดยผ่านการคุมประพฤติ หรอืการถูกส่งไปทํางาน  
โรมนัไดไ้ปทํางานเป็นคนเกบ็ศพในเวยีนนา วนัหนึ"ง เขาไดพ้บศพผูห้ญงิที"มนีามสกุล
เดยีวกนักบัเขา ทําใหโ้รมนัเริ"มสงสยัเป็นครั 7งแรกเกี"ยวกบัอดตีของตวัเขาเอง และเริ"ม
ออกตามหาแมข่องเขา 

 

AWARDS  
2010:  Audience Award, AFI (American Film Institute) Festival 

2011: Label Europa Cinemas, Cannes Film Festival 
 

 

Monday 4th February  "Beasts of the Southern Wild " (US) 

A Film by Benh Zeitlin 

  

ฮชัพพัพ ีเดก็สาววยัหกขวบที"อาศยัอยูก่บัวงิค ์พ่อของเธอในเมอืงบาธฮบั เมอืง
เลก็ที"อยูไ่กลสุดขอบโลก วงิคส์อนใหฮ้ชัพพัพเีตรยีมตวัรบัมอืกบัการเสื"อมสลาย
ของจกัรวาล เมื"อวงิค์ป่วยด้วยโรคประหลาด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติต่างๆ ก็
เกดิขึ7น ทั 7งอุณหภมูทิี"พุ่งสงูขึ7นอย่างรวดเรว็จนทําใหนํ้7าแขง็ละลายกลายเป็นนํ7า
ท่วมบ้านของฮชัพพัพ ีขณะเดยีวกนัเธอก็ยงัต้องคอยดูแลและช่วยเหลอืพ่อที"
อาการทรุดลง ทําให้ฮชัพพัพตีดัสนิใจออกตามหาแม่ที"หายไปของเธอ หนัง
เรื"องนี7ไดร้บัรางวลัจากเทศกาลที"เมอืง Cannes และ Sundance เมื"อปีที"แล้ว 
และกําลงัเขา้ชงิรางวลัออสการ ์4 สาขา (ภาพยนตรย์อดเยี"ยม ดารานําหญงิ
ยอดเยี"ยม ผูก้ํากบัภาพยนตรย์อดเยี"ยม และบทภาพยนตรด์ดัแปลงยอดเยี"ยม) 

 

AWARDS  
2012: Grand Jury Prize (Dramatic), Sundance Film Festival 

      2012 : Camera d’or, Cannes Film Festival 
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Wednesday 6nd February  "The Imposter" (UK) 

A Film by Bart Layton 

    

ภาพยนตรเ์ชงิสารคดเีกี"ยวกบัเดก็หนุ่มชาวฝรั "งเศสที"ไปโน้มน้าวให้ครอบครวัหนึ"งที"กําลงั
อยูใ่นภาวะเศรา้โศกในเทก็ซสั เชื"อว่าเขาคอืลูกชายวยัสบิหกปีของครอบครวันี7ที"หายตวัไป
เมื"อ 3 ปีก่อน เขา้ชงิรางวลั BAFTA (หรอือสการข์ององักฤษ) สาขาภาพยนตรส์ารคด ีและ
ภาพยนตรเ์รื"องแรกอยูใ่นขณะนี7 

 

AWARDS  
2012: Best Documentary, British Independent Film Award 

 

 

 

Friday 8th February "36" (Thailand) 

A film by Nawapol Thamrongrattanarit (ศษิยเ์ก่าอกัษรฯ จฬุาฯ) 
  

ทรายเป็นคนหาสถานที"ถ่ายทําภาพยนตร ์อุ้มเป็นฝ่ายกํากบัศลิป์ ดูแลฉากในกองถ่าย 
ทั 7งสองคนทํางานที"บรษิทัเดยีวกนัในช่วงระยะเวลาหนึ"ง สองปีต่อมา ทรายยงัเป็นคน
หาสถานที"ถ่ายทําภาพยนตรเ์ช่นเดมิ สิ"งที"ต่างไปคอือุ้ม และไฟลต่์างๆ ในฮารด์ดสิก์
ของทราย 

“คนบางคนผ่านเขา้มาในชวีติเรา 
แค่ช่วงระยะเวลาสั 7นๆ 

ถา้เราไมม่สีิ"งเตอืนความจาํ 
เราจะยงัจาํเขาคนนั 7นไดห้รอืเปล่า 
ถา้เราไมเ่หน็ เราจะจาํไดไ้หม” 

 

AWARDS  
2012: NEW CURRENTS AWARD , 17TH BUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, SOUTH KOREA  

2012: FIPRESCI AWARD , 17TH BUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, SOUTH KOREA 
2012: NEW TALENT AWARD , 9TH HONG KONG ASIAN FILM FESTIVAL, HONG KONG 

2012: BEST DIRECTOR , 14TH CINEMANILA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL , PHILIPPINES 
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Monday 11th February "Guilty of Romance" (Japan)  
A Film by Sion Sono 

 

ในวนัหนึ"งที"ฝนตกหนัก มกีารพบศพของหญิงสาวคนหนึ"งในอพาร์ตเมนต์ ย่านมารุ
ยาม่า เขตชบุิยะ เมอืงโตเกยีว ซึ"งเป็นย่านโรงแรมม่านรูด นักสบืสาว คาซูโกะ ถูกสั "ง
ใหม้าทาํคดนีี7 ในระหว่างที"ทาํคดแีมว้่า คาซโูกะ จะมชีวีติครอบครวัที"มคีวามสุข แต่เธอ
ไมส่ามารถที"จะตดัการตดิต่อสื"อสารกบัคนรกัของเธอได ้ในขณะเดยีวกนัคาซูโกะกต็้อง
พยายามคลี"คลายคดฆีาตกรรม จนทําให้ไดไ้ปรูค้วามลบัของผู้ช่วยศาตราจารย ์มติซู
โกะ และ อิซุมิ หญิงสาวที"สามีเป็นนักเขยีนนิยายที"มชีื"อเสียง ที"เริ"มเป็นนางแบบ
ถ่ายภาพเปลอืยและเริ"มขายตวัใหค้นแปลกหน้า 

 

AWARDS  
2012: Nominated Best Director, Asian Film Award  

 
 

Wednesday 13th February "Circumstance" (Iran) 

A Film by Maryam Keshavarz 
 
คุณเชื"อหรอืไม.่..ทุกๆ 1 วนิาท ีมผีูห้ญงิบนโลกนี7กําลงัหวัใจรา้วราน... 
อธาเฟ และเมราน พี"ชายของเธอ เตบิโตขึ7นมาอย่างสุขสบายในบ้านที"เต็มไปด้วย
เสยีงดนตร ีศลิปะ และความช่างสงสยั อธาเฟฝนัถงึการผจญภยัและความมชีื"อเสยีง 
เธอและเพื"อนสนิทของเธอ ชรินีจงึออกสํารวจเมอืงเธรานดว้ยพลงัแห่งความเยาวว์ยั
เพื"อตามหาตวัตนของตวัเอง  ในขณะที"พี"ชายของเธอที"กลบัมาจากการบําบดัยาเสพ
ติด เริ"มเปลี"ยนไปจากเดมิ ความหลงใหลในการฝึกฝนดนตรคีลาสสคิของเขา ถูก
แทนที"ดว้ยงานอดเิรกที"รนุแรงมากกว่าเดมิ    

 

AWARDS  
2011: Best Feature, New York Lesbian and Gay Film Festival 

2011: Audience Award, Sundance Film Festival 
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Friday 15th February "A Royal Affair" (Denmark) 

A Film by Nikolaj Arcel 
 
 
A Royal Affair หนงัเดนมารก์ที"เล่าเรื"องราวสมัพนัธส์วาทของพระราชนีิสาว กบัหมอ
หนุ่ม ที"รกัษาอาการทางจิตของกษัตริย์เดนมาร์ก และร่วมกันคิดเปลี"ยนแปลง
การเมอืงของประเทศในสมยัศตวรรษที"18 ซึ"งการปฏวิตัขิองพวกเขา จะเปลี"ยนแปลง
ประเทศนี7ไปตลอดกาล ได้รบัเสนอชื"อเข้าชิงรางวลัออสการ์ สาขาภาพยนตร์
ภาษาต่างประเทศ อยูใ่นขณะนี7  

 

AWARDS  
2012: Silver Berlin Bear, Berlin International Film Festival 

 

 

 

 

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


