
 

   

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓๐ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

(Lecture) Information retrieval 

from the Internet and WWW, 

using search by image/ 

Dr.Paul Nieuwenhuysen (13-00-

15.00  ห้อง 612 ชั้น 6 อาคารบรม-

ราชกมุารี)  

 

ละครเวทีเรื่อง “ART” ณ ศูนย ์

ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล  

ชั้น 6 อาคารมหาจกัรีสิรินธร  
(19.30 น. วันเสาร์เพิม่รอบ 14.00 น.) 

  

Toward a formal treatment  

of honorification in Thai/ 

Dr.Eric McCready  (10.00-11.30 

น. ห้อง 501/5 อาคารมหาจักร-ี 

สิรินธร) 

5 6 5-7, 10-14 
งานสัมมนาภาพยนตร์เร่ือง The 

Lives of Others ในโอกาส 

ครบรอบ 25 ปีรวมชาติเยอรมนี  

(13.00-17.30 น. ชั้น 9 อาคาร 

มหาจักรีสิรินธร) 

9 

เดือนพฤศจิกายน 2558 

On Wednesday (Oct 28), His Excellency  

Dr Peter Jakab, Ambassador of Hungary to the 

Kingdom of Thailand, visited our faculty to  

attend a meeting hosted by Associate Professor 

Dr Kingkarn Thepkanjana, Dean of the Faculty 

of Arts. Present at the meeting was Assistant 

Professor Dr Charit Tingsabadh, Acting Director 

of the Centre for European Studies at 

Chulalongkorn University. The meeting was part 

of the initial preparation for an exhibition entitled 

“Hungarians Exploring the Orient”, of which the 

opening ceremony will be held at the Faculty of 

Arts on 24 November 2015. The exhibition, 

based on collections of the Hungarian Academy 

for Sciences, will showcase Hungarian explor-

ers who made remarkable contributions to Afri-

can, Iranian, Ottoman, Korean and Japanese 

studies, as well as Egyptology, Indology, Sinolo-

gy and studies on Central, Inner and Southeast 

Asia. The event will be organised by the Centre 

for European Studies at Chulalongkorn Univer-

sity, in collaboration with the Faculty of Arts and 

the Embassy of Hungary in Bangkok. A panel 

discussion on Hungary through the eyes of Thai 

explorers has been planned as part of the inau-

gural event. 

News from the International Affairs Section 



 

2  จดหมายข่าวเทวาลัย 

 

โครงการจัดสมัมนาเวทีวจิัยสาธารณะ 

“Coming to Terms with the Past 

in Europe and Asia after WWII”/  

Prof. Manfred Henningsen (13.00- 

16.00 น. ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี) 

19  

(เสวนา) “มรดกทางศิลปวฒันธรรม

จากสงครามโลกครั้งท่ี 1” / อ.ดร.

ภาวรรณ เรืองศิลป์ และ อ.ดร.วรติตา 

ศรีรัตนา (ผู้ด าเนินรายการ) (14.00-

15.00 อุทยานการเรียนรู ้TK park 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์)  

14 

 

 

สรุปเนื้อหาการเสวนา ไส้เดือนตาบอดในเทวาลัย  
ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 - 18.30 น.  
วิทยากร: วีรพร นิติประภา สุวรรณา สถาอานันท์ สุรเดช โชติอุดมพันธ ์
ผู้ด าเนินรายการ: วาสนา วงศ์สุรวัฒน์  

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตเป็นวรรณกรรมท่ีเขียนขึ้นโดยมีเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองของสังคมไทยในปี 2553 เป็นแรงบันดาลใจ 
ผู้เขียนคือวีรพร นิติประภาอธิบายว่าตนเองใช้ความเป็นไปของตัวละคร
แต่ละตัวเป็นเครื่องมือในการพูดถึงความ “ไร้สาระ” ของความขัดแย้ง
ทางการเมืองของสังคมไทยท่ีน าไปสู่การสูญเสียความเป็นมนุษย์ ความ
เป็นตัวของตัวเองและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล โดยมีแนวคิดเรื่อง
มายาคติพื้นฐานส าคัญของการประพันธ์  

ไส้เดือนตาบอดฯ เป็นวรรณกรรมท่ีเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น 
ผู้อ่านต้องพยายามตีความสัญลักษณ์เหล่าน้ันเพื่อเข้าถึงความหมายท่ี
ผู้เขียนพยายามจะสื่อ สุรเดช โชติอุดมพันธ์ ซ่ึงเป็นผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าน่ี
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีวรรณกรรมจะสามารถพูดถึงความขัดแย้งที่ไม่สามารถ
บอกกล่าวออกมาตรงๆได้ ตัวอย่างเช่นการมีคู่รักหลายคนของ “นวล” ซ่ึง
เป็นตัวละครหน่ึงในเรื่อง วีรพรอธิบายว่าการมีคู่ครองมากของวีรพรคือการ
แสดงออกถึงภาวการณ์ไม่ครอบครอง และสภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลก่อนท่ีจะมีอุดมการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง วีรพรอธิบายว่าในภาวะก่อนมี
อุดมการณ์น้ี “ทุกอย่างดูดีและเป็นไปได้” ดังท่ีนวลเองก็มีความสุขกับการ
มีคู่รักหลายคนเป็นอย่างดี หรือในเรื่องของความรักของตัวละคร ท่ีวีรพร
บอกว่าจงใจท าให้บุคลิกของตัวละครทุกตัวมีลักษณะสุดโต่งในเรื่องของ
ความรัก น่ันคือเมื่อความรักของตัวละครแต่ละตัวผิดพลาดไป ชีวิตของ 
ตัวละครน้ันก็พังพินาศไปด้วย ซ่ึงวีรพรเห็นว่าความสุดโต่งเช่นน้ีสะท้อนถึง
ความสุดโต่งของความขัดแย้งในสังคมไทยท่ีการเมืองท าให้ปัจเจกชนจ า- 
นวนมากไม่เว้นพื้นท่ีเผื่อไว้ให้กับความสัมพันธ์อื่นเลย นอกจากนั้น ประเด็น
เรื่องการลืมและการจดจ าก็เป็นประเด็นส าคัญ วีรพรเห็นว่าการบังคับให้ลืม
ไม่ต่างอะไรกับการท าให้จดจ า และการเลือกท่ีจะลบประวัติศาสตร์บาง
เรื่องท าให้เกิดความฟ่ันเฟือนขอข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ต่อหน้าซ่ึงวีรพรเห็น
ว่าประเด็นน้ีเป็นปัญหาของประวัติศาสตร์ไทย  

 

ในเรื่องของวิธีการประพันธ์น้ัน สุวรรณา สถาอานันท์ซ่ึงเป็นผู้ร่วมเสวนา
อีกคนหน่ึงแสดงความเห็นว่าวิธีการเขียนของวีรพรท าให้ผู้อ่านสามารถรู้สึก
ถึงเรื่องราวท่ีถูกเล่าผ่านร่างกายไม่ใช่ความคิด และการท่ีวีรพรไม่ใช้เครื่อง-
หมายค าพูดในการเล่าเรื่องท าให้ฉากและเนื้อเรื่องของไส้เดือนตาบอดฯ 
กลมกลืนกันและด าเนินไปอย่างราบรื่นแต่ก็ดูเป็นเรื่องที่ไกลจากตัวผู้อ่าน
ไปในเวลาเดียวกัน 

นอกจากนั้น สุรเดชยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า ไส้เดือนตาบอดฯมี
จุดเด่นท่ีผู้เขียนใช้ภาษาท่ีท าให้ผู้อ่านไม่สามารถอ่านผ่านไปอย่างรวดเร็วได้ 
การจะรับรู้อรรถรสของภาษาของไส้เดือนตาบอดฯน้ัน ผู้อ่านจ าเป็นจะ 
“ละเลียด” งานชิ้นน้ีไปทีละน้อยเท่าน้ัน  

ในตอนท้ายของการเสวนา วีรพรบอกว่าไส้เดือนตาบอดคือเราทุกคนท่ีถูก
ครอบง าด้วยมายาคติ และการรู้ทันมายาคติหน่ึงย่อมน าไปสู่การรู้ทันมายา
คติอื่นๆด้วยเช่นกัน ซ่ึงสุวรรณาได้แสดงความเห็นในประเด็นน้ีว่า ความ 
“น้ าเน่า” ท่ีวีรพรเห็นว่าเป็นสุดยอดของมายาคติน้ัน เป็นเพียงสิ่งถูกใช้เพ่ือ
พัดพาสิ่งท่ีวีรพรต้องการจะบอกไปสู่ผู้อ่าน ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
ไม่ใช่นิยายน้ าเน่าอย่างแน่นอน  

สรุปเนื้อหาโดย  ภาคภูมิ วาณิชกะ 
รูปประกอบโดย ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. คารินา โชติรว ี  

 

ข่าวจากฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการและศูนย์ไทยศึกษา  

 
 

LECTURE SERIES) (เปิดโลกเอเชยี

ตะวันออก) การเมืองฝ่ายขวาของ 

ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

(16.30-18.30 น. ห้อง 501/25  

อาคารมหาจักรีสิรินธร) 
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การศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 

Crossways in Cultural Narratives 

ของ Erasmus Mundus / ณฐันรี กาญ

จนวัฒนา (16.00 น. หอ้ง 601/17 อาคาร

มหาจักริสิรนิธร)  

10 

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจรว่มกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 1 รูป ทุกเช้าวันอังคาร เวลา 7.15 น.  

(เริ่มวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558) ณ ลานหน้าอาคารมหาจักรสีิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 

3  จดหมายข่าวเทวาลัย 
แนะน าช่องทางการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะอักษรศาสตร์ผ่าน Facebook 

1. กลุ่ม (group) “คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  
https://www.facebook.com/groups/1500838266898475/  

(ส าหรับคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์) 

2. เพจ (page) “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  

     https://www.facebook.com/facultyofarts.chula 

    (ส าหรับ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป) 

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติขอเชิญชวนผูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 โครงการสนทนาธรรมพัฒนาชีวติ โครงการดังกลา่วจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย ์เจา้หน้าที่ นิสติ ไดแ้ลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ในการน า

หลักธรรมในพระไตรปิฎกไปใช้พัฒนาชวีิตบุคคลและสังคม โดยจัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. ระหว่างพฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2559 
ณ  หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

 โครงการบรรยายเรื่อง “พระไตรปิฎกกบัการปฏิบตัิธรรม” โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติร่วมกับสวนอุศม (สถานปฏิบัติ
ธรรมส าหรับผู้หญิง) จัดบรรยายเร่ือง “พระไตรปิฎกกับการปฏิบัติธรรม” ในทกุเดือนที่จัดรายการปฏบิัติธรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2558- เดือน
สิงหาคม 2559 โดยในพฤศจิกายนนี้มกีารบรรยายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ 02-2184916  หรือ
ทางอีเมล inter_tipitaka@chula.ac.th 

 โครงการเผยแพร่ความรู้พระไตรปฎิก คุณธรรม จรยิธรรม ทางสถานีวิทยแุหง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย โครงการดงักล่าวจะเผยแพร่ความรู้ 
พระไตรปิฎกในรายการ “สยามสต”ิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 10.00 น และรายการ”ศาสน์สร้างสุข” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559  ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5  

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 คณาจารย์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ท่ีสอนภาษาฝรั่งเศส ได้น า
นักเรียนมัธยมชั้นปีท่ี 4 ปีท่ี 5 และปีท่ี 6 ท่ีก าลังเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก  

ในโอกาสดังกล่าว ทางสาขาวิชาฯ ได้แนะน าการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สาขาวิชาฯ รับผิดชอบ และได้พาคณาจารย์และคณะนักเรียน 
ชมห้องสมุดและอาคารสถานท่ีส าคัญของคณะอักษรศาสตร์อีกด้วย  

คณาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตรส์ามารถดูรายละเอียดกจิกรรมได้โดยการสแกน QR CODE ด้านขวามือ 

หรือเข้าไปที่ปฏิทินกิจกรรมคณะอกัษรศาสตร์ตาม URL: https://goo.gl/DGvWSr  



 

4  จดหมายข่าวเทวาลัย 

ข่าวจากกจิการนิสิต 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด มอบเงินการศึกษา

ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่

นิสิตเป็นประจ าทุกปี โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกนิสติที่

เรียนดี มีความประพฤติดี  และขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นผู้สมควร

ได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้บริษัทฯได้มอบให้จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

เป็นผู้พิจารณาจดัสรรให้แก่นิสิตทกุคณะตามความเหมาะสม และ

ก าหนดให้ 10% ของเงินทุนให้จัดสรรเป็นพิเศษแก่นิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเรยีนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอีก 10% 

ให้จัดสรรเป็นพิเศษแก่คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาญี่ปุ่น 

 โดยในปีการศึกษา 2558 นี้มีนิสติอักษรศาสตรไ์ดร้ับทุนการศึกษา

จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ท้ังหมด 3 คน คือ  

นางสาวปณิตตรา อมรกิตติสาร (นิสิตชั้นปีที่ 2) นางสาวชวิศา 

ไทรงาม (นิสิตชั้นปีที่ 4) และนางสาวพิมพ์ชนก ชูศกัดิ์ศิลป ์

(นิสิตชั้นปีที่ 3) ซึ่งนิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้เป็นตวัแทนนิสิตกล่าว

ขอบคุณผู้แทนจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย  จ ากัด ใน

พิธีมอบทุนการศึกษา “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ ากัด” ปีท่ี 43 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 – 15.30 

น.  ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิสิตคณะอักษรศาสตร์เป็นตัวแทนนิสิตกล่าวขอบคุณในพิธีมอบทุนการศึกษา “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด”  

 

สมาคมนสิิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ใน 

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอเชิญร่วมงาน "ศักด์ิและศรีทวีนิรันดร์.. 99 ปี อักษรศาสตร์คืนสู่

เหย้า"  ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 17.30-21.30 น. ณ 

ช้ันล่างอาคารมหาจักรีสริินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  

(ติดต่อจองโตะ๊และซื้อบัตรได้ที่ สมาคมนิสติเก่าอักษรศาสตร์ 

จุฬาฯ โทร 02-2532059)  

ข่าวจากสมาคมนสิิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ข่าวจากภาควิชาศิลปการละคร 

ละครเวทีเรื่อง “ART” จะจัดแสดงระหว่างวันท่ี 5-7,10-14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.30 น. วันเสาร์เพ่ิมรอบ 14.00 น. ณ 

ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  บัตรราคา 600 บาท และ 300 

บาทส าหรับนักเรียน นสิิต และนักศึกษา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส ารองที่น่ังได้ที่ภาควิชาศิลปการละคร 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-4802 และ 081-559-7252 หรือท่ี Facebook ภาควิชาศลิปการละคร: DramaArtsChula  

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง ART บทละครโดย Yasmina Reza นักเขียน 

บทละครหญิงชาวฝรั่งเศส บทภาษาไทยโดยปวิตร มหาสารินันทน์  และก ากับการแสดงโดยศศิธร พานิชนก ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร 

นักแสดงและผู้ก ากับการแสดงท่ีมปีระสบการณ์ด้านละครเวทีจากท้ังในไทยและต่างประเทศ และร่วมแสดงโดยนิสติเก่าและนิสติปัจจุบนั 

ของภาควิชาอย่างณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์ เสฎฐวุฒิ จันทร์เพญ็สุข และธาริน ปริญญาคณิต  

ART ละครแนวตลกเสยีดสีที่จัดแสดงมาแล้วท้ังฝรั่งเศส อังกฤษ และ

อเมริกา ละครเวทีเรื่องนี้กวาดรางวัลมาแล้วมากมายรวมถึงรางวัล

ใหญ่อย่าง Tony Award ในสาขา Best Play ในปี 1998 เรื่องราว

ของชายหนุ่ม 3 คนท่ีเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ยังเด็ก แต่มิตรภาพของ

พวกเขาต้องมาสั่นคลอนเมื่อเพื่อนคนหนึ่งตัดสินใจซื้อภาพเขียนช้ิน

หนึ่งมาด้วยราคาแสนแพง ภาพท่ีเป็นแค่ผ้าใบสีขาวโล่งๆ ทีม่ีเส้นสีขาว

ตวัดอยู่บนนั้นเพียง 3 เส้น เมือ่เพื่อนรักมองว่างานช้ินนี้มันไม่เปน็

ศิลปะเลยซักนดิ การโต้เถียงจึงเกดิขึ้น การทะเลาะลุกลามไปถึงเรือ่ง

ส่วนตัว ต่างคนต่างก็พยายามไปลากเพื่อนคนท่ีสามมาให้เข้าข้าง

ตัวเอง ใครกันแน่ท่ีมอง “ศิลปะ” ช้ินนี้ได้ทะลุปรุโปร่ง สุดท้ายแล้วคน

ที่เป็นเจ้าของรูปจะเลือกอะไรระหว่างมิตรภาพกับรูปศิลปะราคาแสน

แพง...ศิลปะมันมีความส าคัญกว่าค าว่า"เพื่อน"ง้ันหรือ 
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 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30-17.30 น. ณ 
สรรพศาสตร์สโมสร อาคารมหาจกัรีสิรินธร มีพิธีเปิดงานสัปดาห์
ภาษาอิตาเลียนสากล 2015 ภายใต้หัวข้อ The Italian of 
Music, The Music of Italian จัดโดยภาควิชาภาษาตะวันตก 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ในโอกาสนี้ รศ.ดร. กิ่งกาญจน ์ 
เทพกาญจนา คณบดคีณะอักษรศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ผู้มาร่วมงาน โดยมี H.E. Mr. Francesco Saverio Nisio 
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจ าประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน นับเป็นครั้งแรกท่ี ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตได้มา
เยี่ยมคณะอักษรศาสตร์อย่างเป็นทางการ ภายในงานมีการแสดง
การขับร้องและบรรเลงเพลงอุปรากรจากนิสติคณะครุศาสตร์และ
คณะอักษรศาสตร์  

สัปดาหภ์าษาอิตาเลียนสากลจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีในเกือบทุก

สาธารณรัฐอิตาลี และมีหัวข้อหลักแตกตา่งกันไปในแตล่ะปีซึ่ง
กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐอิตาลีเป็นผู้ก าหนด ใน
ปีนี้ ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนขอเชิญ
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาหภ์าษาอติาเลยีนสากลประจ าปี 2015  
The Italian of Music, The Music of Italian ตั้งแต่วันอังคาร
ท่ี 27 ตุลาคม จนถึงวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร
มหาจักรสีิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลยั มี
กิจกรรมหลากหลายตลอดหนึ่งสัปดาห์ ประกอบด้วย 

 การแสดงการขับร้องและบรรเลงเพลงอุปรากรจากนสิิต
คณะครุศาสตร์และคณะอักษรศาสตร ์

 นิทรรศการผลงานของนิสติสาขาภาษาอิตาเลยีนรายวิชา 
Italian Music and Opera และ Survey of Italian Art 

 การจัดฉายภาพยนตร์อิตาเลียนทีไ่ด้รับรางวลัออสการ์ปี 
2014 เรื่อง La Grande Bellezza ของผู้ก ากับ Paolo 
Sorrentino ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30-
19.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร  

 การสาธติท าอาหารอิตาเลยีนท้องถิ่นโรม โดยอาจารย ์ 
ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ วันอังคารที ่ 3 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 12.00 น. และงานออกรา้นขายอาหารอิตาเลยีน
โดยนสิิตในสาขาวิชา ณ บรเิวณโถงอาคารมหาจักรี 
สิรินธร 

สัปดาห์กิจกรรมจะปดิท้ายด้วยการแสดงดนตรดีูโอของอาจารย์
คานิโน (เปียโน) และอาจารยบโิดลิ (ไวโอลิน) ซึ่งมีช่ือเสียงมาก
ในยุโรป ในครั้งนี้ ท่านจะบรรเลงบทเพลงที่เป็นท่ีรู้จักของนัก
ประพันธ์ยุคโรแมนติกชาวอิตาเลยีน ฝรั่งเศส และโปแลนด์ใน

สมัยศตวรรษที่ 19 การแสดงนีจ้ะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3   
พฤศจิกายน ศกน้ี เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี ส านัก
ศิลปวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตั้งอยู่ระหว่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศลิปกรรมศาสตร์) ช่วง
ก่อนการแสดง เวลาประมาณ 18.00 น. ขอเรียนเชิญผู้เขา้ร่วม
ชิมพิซซ่าและจบิไวน์อิตาเลียน ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมงาน 

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเป็นหน่วยงานแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ีสอนภาษาอิตาเลียนในระดับปรญิญาบัณฑติและมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนด้านต่างๆ 
อาทิ วรรณคดี ศิลปะ ดนตรี การละคร ภาพยนตร์อิตาเลยีน 
ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสถานเอก- 
อัครราชทูตอิตาลีประจ าประเทศไทยอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า 
50 ปี ปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาอิตาเลยีนมีนสิิตเลือกสังกัด
วิชาเอกจ านวนประมาณ  40 คน และวิชาโทจ านวนประมาณ 8 
คน  นอกจากนิสติคณะอักษรศาสตร์แล้ว ยังมีนิสติจากคณะอื่นๆ 
เลือกเรยีนเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรดี้วย เช่น ครุศาสตร ์
ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ นอกจากน้ียังมีบริการวิชาการ
แก่สังคมในโครงการอบรมภาษาอติาเลยีนส าหรับบุคคลภายนอก 
 

ข่าวโดย อ.ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ  

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
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ข่าวจากภาควิชาศิลปการละคร  

ภาควิชาศิลปการละคร ขอเชิญร่วมงานสัมมนาภาพยนตร์ในโอกาสครบรอบ 25 ปี รวมชาติเยอรมน ี

โดยจะมีการฉายภาพยนตรเ์รื่อง The Lives of  Others ที่ช้ัน 9 อาคารมหาจักรีสริินธร ในวันที ่

6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.00-17.30 น. ซึ่งศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร (สาขาวิชาภาษาเยอรมนั) 

อ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์)  และ อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยธุยา (ภาควชิา

ประวัติศาสตร์) ร่วมเสวนาในช่วง Public Discussion & Roundtable   

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส  

สาขาวิชาภาษาโปรตเุกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตร Crossways in Cultural Narratives ของ Erasmus Mundus โดย คุณ 
ณัฐนรี กาญจนวัฒนา (นักเรียนทุน Erasmus Mundus) 
การบรรยายดังกล่าวด าเนินรายการโดย ผศ.ดร. พิริยะดิศ มานิตย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 601/17 อาคารมหาจักรสีิรินธร 

 

ข่าวจากสาขาวิชาภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญผูส้นใจเข้าฟังบรรยายเรื่อง "Toward a formal treatment of 
honorification in Thai" โดย Dr.Eric McCready (Aoyama Gakuin University)  
ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 58 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้อง 501/5 อาคารมหาจักรีสริินธร  

ข่าวจากภาควิชาภาษาศาสตร์ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Information 

retrieval from the Internet and WWW, using search by image โดย Dr.Paul 

Nieuwenhuysen จาก Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม ในวันพฤหัสบดีท่ี  

5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง 612 ชั้น 6 อาคารบรมราชกุมารี โดย

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและส ารองท่ีน่ังได้ท่ีhttp://www.arts.chula.ac.th/libsci/

blog/2015/10/28/irbyimages_nieuwenhuysen/  
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  น.ส. นยา สุจฉายา นักเรียนทุนเรียนดมีนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต้นสังกัดคือภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์จุฬาฯ) ได้รับรางวัล Anglo-Thai Society Educational Award for Excellence 2015 ซ่ึงเป็นรางวัลที่ Anglo-Thai Society ร่วมกับ
สถานทูตไทยในสหราชอาณาจักรมอบให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาปริญญาเอกปสีุดท้ายที่มีงานวิจยัดีเด่นและเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย  

 นางสาวปรารถนา วันม ีนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวรรณกรรม "รางวัลพระยาอนุมานราชธน" ประเภทเขยีนเร่ืองสั้น 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 จากผลงานการเขยีนเร่ืองสั้น เรื่อง “นิทราจันทร”์ 

 นิสิตอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเงินทุนท าชื่อเสียงและท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557  

1) นส.วนิดา จางลขิิตกุล (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยไดร้ับทนุการศึกษา 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศกึษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หวัข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจา้” ซ่ึงจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2) น.ส.ณัฐชญา กรรมารวนชิ (สาขาวชิาภาษาจีน) ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รบัทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 
จากการประกวดสุนทรพจนภ์าษาจีนสิรนิธร ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หวัข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจ้า” ซ่ึงจดัโดยสถาบันขงจือ่แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3) น.ส.ถิงถิง แซ่ซู (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รบัทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร จากการประกวดการ
เขียนเรียงความภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4) น.ส.แพรสุคนธ์ ธณัติไตร (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยไดร้ับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 
จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจือ่แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5) น.ส.เมวาณี คงปรีชา (สาขาวชิาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการ
เขียนเรียงความภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6) น.ส.ทิพรดา ทิพยบุญทอง (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รบัรางวัลชนะเลิศ โดยไดร้ับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการ
ประกวดร้องเพลงภาษาจีน ซ่ึงจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

7) น.ส.พนิตาวีร์ ลีลาจารวุรรณ (สาขาวชิาภาษาจีน) ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยได้รบัทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อม
ประกาศนียบัตร จากการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ซ่ึงจัดโดยสถาบันขงจื่อแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

8) น.ส.สุธิมา ธงถาวรสุวรรณ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) ได้รบัรางวัลชนะเลิศเหรยีญทอง โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจัด
โดยมูลนิธิร่มฉัตร 

9) น.ส.สาธนี รักภักดี (สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น) ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รบัทุนการศึกษาและเกียรติบตัร จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร 

10) นายศิริวัฒน์ จงจิตรตระกูล (สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส) ได้รับรางวัลยอดเยีย่มจากการแข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส 
ในงานกิจกรรมประจ าปี หวัข้อ A vous de promouvoir le francais ซ่ึงจัดโดยสมาคมครูฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย 

11) นายคมสัน สุวรรณประดิษฐ์ (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรม
ประจ าป ีหัวข้อ A vous de promouvoir le francais ซ่ึงจัดโดยสมาคมครูฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย 

12) น.ส.อลิสา เลาห์ขจร (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยไดร้ับทุนการศึกษา 125,000 บาท จากการแข่งขัน
ทักษาการใช้ภาษาอังกฤษ “Singha English Challenge” ซ่ึงจัดโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

13) นายกิตตภิูม ิอินทรา (สาขาวชิาภาษาจีน) (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 125,000 บาท 
จากการแข่งขันทักษาการใช้ภาษาอังกฤษ “Singha English Challenge” ซ่ึงจัดโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

14) น.ส.อาทิตยา กติวงศ์ (สาขาวชิาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยไดร้ับถว้ยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีน โครงการการแข่งขันภาษาจีน “Friendship Cup” ครั้งที่ 7 ในหวัข้อ ภาพยนตร์จีน ระดับอุดมศึกษา” ซ่ึงจัดโดยสถาบันขงจือ่แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15) น.ส.พิชญา ประชาธ ารง (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รบัถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาจีน โครงการการแข่งขันภาษาจีน “Friendship Cup” ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ภาพยนตร์จีน ระดับอุดมศึกษา” ซ่ึงจัดโดยสถาบันขงจื่อ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ข่าวนิสิตสร้างชื่อเสียง/ได้รับรางวัล 



 

9  จดหมายข่าวเทวาลัย 
ใคร ท าอะไร ที่ไหน 

 อาจารย์กิตติพงษ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย 
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิอินเดีย และมารยาทไทยในสังคมต่างประเทศ"  เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-
16.30 ณ หอประชุมกรมกิจการเดก็และเยาวชน  

 รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ "วรรณกรรมเวียดนามและภาพสะท้อนสังคมเวียดนาม" ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศกึษา สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวทิยากรบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุด
ดิจิทัล และกฎหมายลิขสิทธิ์"  ในการประชุมวชิาการ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 15.00-16.15 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7 ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะอักษรศาสตร์ 
ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | อ.ดร.วรติตา ศรรีัตนา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ส่งข่าวประชาสมัพันธ์ได้ที่  นางกญัญ์กนก สิงหฤกษ์   โทร. 84885   E–mail: artspr08@hotmail.com 

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  

Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn –PR Coordinator | Dr Verita Sriratana – PR Assistant 

Please send any announcements or information on your current as well as past events to Ms Kankanok Singharerg  

at artspr08@hotmail.com Tel. 84885   

 

 

 

5 Nov Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image/ Dr.Paul  

Nieuwenhuysen at Room 612 , Boromrajakumari Building  (13.00—15.00)  

5-7, 10-14 Nov (Theatre) “ART” at Sodsai Pantoomkomol Centre for Dramatic Arts, Chulalongkorn 

University, 6th floor, Maha Chakri Sirindhorn Building (19.30; additional rounds on Saturdays at 

14.00)  

6 Nov (Discussion) “The Breakdown of the German Democratic Republic and the German  

Unification” / Professor Dr Pornsan Watanangura, Dr Bhawan Ruengsilp, and Dr Tul Israngura  

Na Ayudhya on 9th floor, Maha Chakri Sirindhorn Building (16.45 – 17.30)  

9 Nov Toward a formal treatment of honorification in Thai/ Dr.Eric McCready at Room 501/5, 

Maha Chakri Sirindhorn Building (10.00—11.30)  

10 Nov "ERASMUS MUNDUS ‘Crossways in Cultural Narratives’ Masters Programme” / 

Natnaree Kanjanawattana at Room 601/17, Maha Chakri Sirindhorn Building (16.00)  

11 Nov (“Discovering the Eastern Horizon” lecture series) “Japan’s Right-Wing Politics after 

the Second World War” / Parkpume Vanichaka at Room 501/25, Maha Chakri Sirindhorn Building 

(16.30-18.30)  

14 Nov (Discussion) “The Artistic and Cultural Legacies of the First World War” / Dr Bhawan 

Ruengsilp and Dr Verita Sriratana (moderator) at Thai Knowledge Park, Central World Plaza (14.00-

15.00)  

19 Nov (Humanities Public Forum VII) “Coming to Terms with the Past in Europe and Asia after 

WWII”/ Professor Manfred Henningsen (University of Hawaii at Manoa) and Dr Tul Israngura Na 

Ayudhya (moderator) at Room 708, Boromrajakumari Building (13.00—16.00)  

Calendar of Events 


