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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๒๓   วนัที� ๑ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัอังคารที� �� พฤษภาคม �""� ฝ่ายวิจยั และภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร ์
รว่มกบัสาํนกัพมิพโ์พสตบุ๊์คส ์ไดจ้ดังานเสวนาวชิาการ-แนะนําหนงัสอื จากบูรพาสู่อุษาคเนย ์ชวีตินักข่าวจนี
ในดนิแดนทะเลใตก่้อนยคุอาเซยีน เวลา <=.??-<@.?? น. ณ หอ้ง A?</<C อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

ภายในงาน มกีารบรรยายหวัขอ้  “จาก                  ถงึ จากบูรพาสู่อุษาคเนย”์ ซึ�งเป็นเบืJองหลงั
การเดนิทางขา้มเวลาและภาษาอนัยาวไกลของอตัชวีประวตันิักข่าวจนี ผูใ้ชช้วีติผ่านความวกิฤตและรุ่งเรอืง
ในอุษาคเนย์ครึ�งศตวรรษ โดยคุณปนัดดา เลศิลํJาอําไพ (บรรณาธกิารแปล) ลําดบัต่อมาเป็นงานเสวนา
วชิาการในหวัขอ้ “จากบรูพาสู่อุษาคเนย ์ชวีตินกัขา่วจนีในดนิแดนทะเลใตก่้อนยุคอาเซยีน” โดยอาจารยร์ศัม ี
เผ่าเหลืองทอง คุณสมชาย วีรสกุล และอาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวฒัน์ และปิดท้ายงานด้วยการฉาย
วดิทีศัน์บนัทกึการแสดงเดี�ยวซอเอ้อรห์ูในบทเพลงพเิศษอุทศิแด่ผูป้ระพนัธ ์โดยอาจารยห์ลี�ฮุย ศลิปินชั Jนครู
จากปกักิ�ง 

 
 
 
 
 

 
* ขอขอบคณุภาพประกอบจากนิตยสารสกุลไทย 
 
  

ข่าวจากฝ่ายวิจยั และภาควิชาประวติัศาสตร ์
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หนังสือ  : การจดัฉากเบืJองตน้ 

ผูเ้ขียน  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษรา (ซไูรมาน) วรศิราภูรชิา 
ราคา  : <C? บาท 
 
 การจดัฉากเบืJองตน้ (Basic Stagecraft) จดัทาํขึJนเพื�อใชป้ระกอบการสอนรายวชิา งานดา้นฉากและ
เวท ี: STAGECRAFT : ��?C-�A@ โดยมเีนืJอหาตามหลกัสูตรการเรยีนการสอนของภาควชิาศลิปการละคร 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใชค้วบคู่กบัหนังสอื งานฉากละคร < และงานฉากละคร � ของ
สํานักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึ�งมเีนืJอหาสอดคล้องและครอบคลุมบทต่างๆ อย่างละเอยีด เนืJอหา
สาระของตําราเรยีนเล่มนีJ ได้ประมวลให้มคีวามกระชบัตรงตามจุดมุ่งหมาย และประเดน็ที�ต้องการให้นิสติ
นักศกึษาเรยีนรู ้ประกอบดว้ยประมวลการสอนและแบบฝึกหดัประกอบทา้ยบททุกบท จุดมุ่งหมายสําคญัก็
เพื�อใหนิ้สติเรยีนรูเ้นืJอหาต่างๆ ตามประมวลการสอนพอสงัเขป และบรรยายประกอบตามคู่มอืการสอน แลว้
ทําแบบฝึกหดัท้ายบทเรยีนอย่างสมํ�าเสมอ เนืJอหาสําคญัเป็นพืJนฐานเกี�ยวกับการสร้างฉากและเครื�อง
ประกอบฉากเพื�อการแสดงบนเวท ีกล่าวถงึหน้าที�ของฉากและความรูท้ ั �วไปเกี�ยวกบัปจัจยัในงานด้านฉาก
และเวท ีเช่น อุปกรณ์สร้างฉากชนิดต่างๆ วธิกีารสร้างฉาก เครื�องประกอบฉากการแสดงและเวที และ
ส่วนประกอบอื�นๆ กล่าวถงึฉากในรปูฟอรม์และสไตลต่์างๆ รวมถงึรปูแบบเวทแีละโรงละครหลากหลายชนิด 
เครื�องมอืช่างไมท้ี�ใชใ้นการสรา้งฉาก ควบคู่กบัวสัดุชนิดต่างๆ ที�หลากหลาย  
 
 
 
หนังสือ  : ทศันะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจก:ิ บนัทกึเหตุการณ์ 
   ภยัพบิตัเิมื�อ C?? ปีก่อนของญี�ปุน่ 

ผูเ้ขียน  : รองศาสตราจารย ์ดร.อรรถยา สุวรรณระดา 
ราคา  : <�? บาท 
 
 โฮโจก ิเป็นวรรณกรรมประเภทความเรยีงที�มชีื�อเสยีงของญี�ปุ่น เขยีนขึJน
ในช่วง ค.ศ.<�<� โดยคะโมะ โนะ โชเมะอ ิไดบ้นัทกึเหตุการณ์ภยัพบิตัทิี�เกดิขึJน
เมื�อ C?? ปีก่อนของญี�ปุน่ไว ้เริ�มตั Jงแต่เหตุการณ์ไฟไหมค้รั Jงใหญ่ในเมอืงเกยีวโต ตามมาดว้ยพายุหมุน การ
ยา้ยเมอืงหลวง ความอดอยากต่อเนื�อง และแผ่นดนิไหวครั Jงใหญ่ ซึ�งนับว่ายากที�คนเราจะมโีอกาสไดเ้ผชญิ
เหตุการณ์ภยัพบิตัิซํJาซ้อนเช่นนั Jนในช่วงชวีติหนึ�ง โชเมะอิได้แสดงทศันะการมองโลกของเขา รวมทั Jงได้
เสนอแนะแนวทางการใช้ชีวิตเพื�อรบัมือกับความเป็นอนิจจังของโลกไว้ในผลงานชิJนนีJด้วย นับเป็น
วรรณกรรมที�มคีุณค่าน่าศกึษาเป็นอยา่งยิ�ง 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
CACCC หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
  

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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�  รายการอักษรพาที เดือนกรกฎาคม �""� ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คลื�น 

<?<." MHz เวลา ?C.=?–?C."" น. 
เสารท์ี� " ก.ค. "� "ภตูจิJงจอกญี�ปุน่และการปรบัใชใ้นสื�อสมยัใหม่  

(ตอนที� � การปรบัใชต้ํานานภตูจิJงจอกในสื�อสมยัใหม)่" 
วทิยากร นายทนิกฤต สริรีตัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ นางสาวสริมีาศ มาศพงศ ์

เสารท์ี� <� ก.ค. "� "การศกึษาวจิยัดา้นภาษาไทยสมยัต่างๆ" 
วทิยากร นางสาวสริมีาศ มาศพงศ ์
ผูด้าํเนินรายการ คุณวรรณศลิป์ เยาวหล ี

เสารท์ี� <t ก.ค. "� ออกอากาศของ คสช 
เสารท์ี� �@ ก.ค. "� "งานวนัภาษาไทยแห่งชาต ิประจาํปี �""�" 

วทิยากร อาจารย ์ดร.ธรีนุช โชคสุวณชิ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.วภิาส โพธแิพทย ์

 

 
 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานัก
วฒันธรรม กีฬา และการท่องเที�ยว เป็นวทิยากรปาฐกถาพเิศษ หวัขอ้ “เล่าเรื�ององคมนตร ีมล.จริายุ นพ
วงศ์” งานกจิกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของพพิธิภณัฑท์อ้งถิ�นกรุงเทพมหานคร “พพิธิภณัฑบ์า้นจริายุ-
พูนทรัพย์” ในวันอาทิตย์ที�  �� กรกฎาคม �""� เวลา <?.??-<�.?? น. ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ�น
กรงุเทพมหานคร “พพิธิภณัฑบ์า้นจริาย-ุพนูทรพัย ์เขตพระโขนง  
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานักงาน
ส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
“เอกลกัษณ์และมรดกของชาติ” ให้แก่คณะเยาวชนไทย ในโครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนย์ ประจําปี 
�""� เมื�อวนัที� << กรกฎาคม �""� เวลา C.=?-<?.=? น. ณ วเีทรน อนิเตอรเ์นชั �นแนล เฮา้ส ์กรงุเทพฯ 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ร ับเชิญจาก
ศูนย์บรกิารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เอกกษัตรยิ์ผู้บรหิาร 
แผ่นดนิ แผ่นนํJา แผ่นฟ้า พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัในฐานะนักบรหิารเหนือนักบรหิาร” หลกัสูตร “ภูมิ
พลงัแผ่นดนิ” สําหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง รุ่นที� = เมื�อวนัองัคารที� C กรกฎาคม �"" เวลา <=.=?-<".=? น. ณ 
หอ้ง <?" อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
 
 

ใคร ทาํอะไร ที(ไหน 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ x ศรีบริสุทธิ xสกุล ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความเพื�อตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ Veridian E-Journal มหาวทิยาลยั
ศลิปากร ฉบบัมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และศลิปะ ปีที� � เดอืนกนัยายน - ธนัวาคม �""� จาํนวน < เรื�อง 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานักวชิาทรพัยากร
การเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรโครงการอบรมเชงิปฎบิตักิาร "การปรทิศัน์วรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ (Systematic Review)" ระหว่างวนัที� =?-=< กรกฎาคม �""� เวลา t.??-<�.?? น. ณ หอ้ง 
<�=A ชั Jน <� อาคารวทิยกติติ x  
 

���� อาจารย์ ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชญิจากหอสมุดและคลงั
ความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากรในการสมัมนาวชิาการในหวัขอ้ "บรกิารหอ้งสมุดตอบโจทยร์ุ่นใหญ่ 
Gen X & BB " ในวนัพฤหสับดทีี� � สงิหาคม �""� เวลา <=.??-<@.?? น. ณ หอ้งประชุมประชาสงัคม
อุดมพฒัน์ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล (ศาลายา) 
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้เข้าร่วมการประชุมวชิาการ
นานาชาต ิ�?<A International Symposium on Language, Linguistics, Literature and Education 
(ISLLLE �?<A) โดยบรรยายในหวัขอ้ “L2 English Article Omissions with Pre-modified and Post-
modified NP Referents: A case of L2 Non-target-like Syntactic Representation” ระหว่างวนัที� ��-�A 
กรกฎาคม �""� ณ เมอืงซปัโปโร ประเทศญี�ปุน่  
 

���� อาจารย ์ดร.หทยั แซ่เจี�ย ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัการแต่งตั Jงจากสํานักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นคณะกรรมการดําเนินงานด้านภาษาจนี สํานักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
�""�-�"@? 

 

 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

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


