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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๑๙   วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
 

 
 
 

 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย

ความรวมมือกับสถาบัน Institute for Advanced Asian Studies (CESMEO ตูริน) สถานเอกอัครราชทูต
อิตาลี ประจําประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม รวมฉลอง 140 ป ความสัมพันธไทย-
อิตาลี ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International Symposium "140 Years of Thai-Italian 
Relations" ระหวางวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2552 ณ หอง Auditorium หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
ในโครงการเอกอัครราชทูตเยือนคณะอักษรศาสตร ลําดับที่ 2  ฯพณฯ Dr.Hanns Schumacher 

เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจําประเทศไทย จะมาเยือนคณะอักษรศาสตรและบรรยายเรื่อง “Germany and 
the European Union: 20 Years after the Fall of the Berlin Wall” ในวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 
10.00 – 12.00 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ขอเชิญอาจารยและนิสิตผูสนใจเขารวมฟงการ
บรรยายและพูดคุยกับเอกอัครราชทูตเยอรมัน 

 
 

 
Dr. Megan Sinnott อาจารยประจําสถาบันสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยแหงรัฐจอรเจียเดินทางมาทําวิจัย

รวมกับ อ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร อาจารยประจําภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เร่ือง "สุขภาพ จิต
วิญญาณและวัฒนธรรม: การศึกษาเรื่องเลาความเจ็บปวยและเรื่องผี" ("Health, Spirituality and Culture: A 
Study of Illness Narrative and Ghost Stories") ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ทุนจุฬาฯ 100 ป) 

 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
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ขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมการประชุมวิชาการ "มิติทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยี

สารสนเทศ" ซ่ึงเปนงานของกลุมวิจัยชื่อเดียวกัน ที่หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 น้ี การประชุมน้ีจัดขึ้นตามวัตถุประสงคของกลุมวิจัยในการ
เผยแพรความรูสูมวลชน และสรางผลกระทบเชิงนโยบาย  

 
หลักการและวัตถุประสงค 

การประชุม “มิติทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ” จัดขึ้นเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยของ
โครงการตางๆภายใตกลุมวิจัยมิติทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงไดรับการสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) กลุมวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคในการสราง
ความรูใหมทางดานมิติทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางบัณฑิตปริญญาเอกในสาขา
ดังกลาวตลอดจนสรางความแข็งแกรงดานความรวมมือระหวางสาขาวิชาการตางๆ กลุมวิจัยดังกลาวมี
บทบาทเปนแหลงรวมตัวกันของนักวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ที่สนใจเรื่องมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และจริยธรรมคอมพิวเตอร สรางงานวิจัยและองคความรูใหมใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและประเด็นทางจริยธรรมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรางและขยายเครือขายการวิจัยสหสาขาวิชาเก่ียวกับจริยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เชื่อมโยงกับองคกรวิจัยและนักวิจัยในดานนี้กับตางประเทศ และที่สําคัญไม
นอยกวาประเด็นอ่ืนๆ คือเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนรูปธรรมปฏิบัติไดจริงและมีผลกระทบสูงแก
รัฐบาลและองคการปกครองสวนทองถิ่น กลุมวิจัยน้ีประกอบดวยโครงการวิจัยหาโครงการ จากคณาจารยใน
คณะอักษรศาสตร นิเทศศาสตร รัฐศาสตร และวิทยาศาสตร ซ่ึงมารวมมือกันทํางานวิจัยรวมกันอยางเปน
บูรณาการ 

การประชุมครั้งน้ีเปนครั้งที่สองของกลุมวิจัย การประชุมครั้งแรกไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 
2551 ในหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลกับความเสี่ยงในยุครัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” การประชุมครั้งที่สองนี้มีเน้ือหา
หลากหลายมากขึ้น ซ่ึงรวมถึงเรื่องเสรีภาพในการสื่อสารขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต บทบาทของเว็บ 2.0 
ตอการเมืองและประชาธิปไตย หลักความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ ตลอดจนเรื่อง
อ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

 
การลงทะเบียน 

ผูที่สนใจเขารวมการประชุมดังกลาว สามารถเขารวมไดโดยไมตองเสียคาใชจาย แตกรุณาลงทะเบียน
ลวงหนาโดยติดตอนายภาคภูมิ วาณิชกะ เจาหนาที่ของศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
โทร. 02 218 4761 หรือ  email : parkpume@gmail.com 

 
 
 

ขาวประชาสัมพันธการประชุมของศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



-   เอกสารฉบับนี้ทําสําเนาดวย  copy print  - 3

กําหนดการ 
(การบรรยายทั้งหมดเปนภาษาไทย) 

8:45 - 9:00      พิธีเปด 
ผศ. ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ 
คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

9:00 - 9:45 “Buddhism and Information Technology” 
ศ. ดร. สมภาร พรมทา 

9:45 - 10:15 พัก 
10:15 - 11:00 "Blogging and Thai Society: Unleashing Potentials and Perils in a Troubling 

Democracy" 
ผศ. ดร. พิรงรอง รณะนันทน 

11:00 - 11:45 "Impacts of the Social Network in Thai Society" 
ผศ. ดร. ภัทรสินี ภัทรโกศล 

11:45 - 12:30 “The Philosophy of Creative Commons and Open Source Movement” 
รศ. ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ 

12:30 - 13:30 อาหารกลางวัน 
13:30 - 14:15 "Information Technology and the Threat towards a Surveillance Society in 

European Countries: Some Lessons for Thailand?" 
ผศ. ดร. กฤษณา กิติยาดิศยั 

14:15 - 15:00 “การรูเทาทนัสังคมใหมในโลกอินเทอรเน็ต” 
ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ 

15:00 - 15:30 “How Data Can Survive Over the Internet World” 
นายวศิน สุทธฉายา 

15:30 - 16:00 พัก 
16:00 - 16:30 “Web 2.0 กับการสื่อสารทางการเมือง : จากแนวคิดสูหลักฐานเชิงประจักษ” 

นางสาวพิมลพรรณ ไชยนันท 
16:30 - 17:15 อภิปรายทั่วไป 
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ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร มี “บริการใหม” มาเสนอ 

 
 Document Delivery to Your Office/Desktop 

ไมวาจะเปนเอกสาร หนังสือ บทความจากวารสารของศูนยฯ หรือหองสมุดใดๆ ในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แจงความตองการไดที่ หนิง - อัญชลี  anchalee_ning@hotmail.com หรือ 02-218-4853 
(เฉพาะบทความวารสาร) จะจัดสงใหไดทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ สงใหถึงโตะทํางาน หรือ Desktop ของทานตาม 
E-mail ที่แจงไว 
 ถาเปนหนังสือ แจง แตน - รําเพย  rampeaitan@hotmail.com หรือ 02-218-4851 จะจัดสงหนังสือที่
ตองการใหถึงโตะทํางานของทาน 
 
 

 ระเบียงกาแฟ 
 ศูนยฯ เปดรานกาแฟเล็กๆ น่ังสบาย สงบ เหมาะกับการนั่งจิบกาแฟ เครื่องด่ืมรอนๆ หลากชนิดเพื่อ
เพ่ิมพลังในยามที่ออนลาจากการศึกษาคนควา หรืออยากนั่งคุยปรึกษาหารือ  พักสายตา ชื่นชมธรรมชาติจาก
ระเบียงภายในของชั้น 2 ไดในราคาเบาๆ 10 บาท เทานั้น และยังสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ศูนยฯจัดไว
ใหทองโลก Internet ไดหรือจะเอา Notebook สวนตัวมาใชก็ไดนะ มีที่เตรียมไวใหแลว 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 
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 Visiting Professors’ Office   
 ตามคําเรียกรอง  ศูนยฯ ไดจัด Office สําหรับอาจารยพิเศษไวที่ชั้น 3 มีเครื่องคอมพิวเตอรและ 
network พรอมสรรพบนโตะทํางานตัวใหญ  และแถมโตะประชุมไวใหเพ่ือจะไดพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือกับ
ผูมาขอพบไดเปนสัดสวน ไมรบกวนใครและใครก็ไมรบกวน 
 

   
 
 

 Graduates’ Study Room 
 มุมสงบพรอมอุปกรณจัดเตรียมใหพรอมสําหรับนิสิต ป.โท และ ป.เอก ของคณะที่สามารถจองใชได
เพ่ือการศึกษาคนควา 
 

 
 

 Quick References             
 บริการอางอิงทันใจเพื่อเพ่ิมความสะดวกในการคนหาคําศัพทเล็กๆนอยๆโดยไมตองเดินไปถึงชั้น 3 
ศูนยฯ ไดจัดเตรียมพจนานุกรมภาษาตางๆ ไวใหบริการที่บริเวณทางเขาศูนยฯ ชั้น 1 เชิญลองหยิบเปดดูได
เลย 
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 E-Reference 

                  เพ่ือความสะดวกของผูใชใหเขาถึงขอมูลอางอิงไดสะดวกที่สุด ศูนยฯไดจัด Computer ซ่ึงเขา
สืบคนฐาน Reference ตางๆได ไวใหบริการที่หนาประตูทางเขาศูนยฯ ทั้งนี้ไดนําเสนอฐานขอมูล Credo 
Reference ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิ Art, Biography, Conversions, Dictionaries, 
Encyclopedias, Food, Geography, History, Philosophy & Psychology, Social Sciences เปนตน จํานวน
กวา 150 รายชื่อจากสํานักพิมพชั้นนําของโลกกวา 50 แหง 
 

              
 
 
 
 

 
 งานพบผูปกครอง 

เม่ือชวงเชาของวันเสารที่ 13 มิถุนายน 2552 ที่ผานมา ฝายกิจการนิสิตไดจัดงานพบผูปกครองนิสิต
ใหมคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น ซ่ึงไดจัดตอเน่ืองกันมาเปนปที่ 4 แลว โดยปน้ีมีแมงาน
ใหญคืออาจารยกาญจนา บุนนาค และมีอาจารย ดร. ศศิพร เพชราภิรัชต เปนพิธีกร 

งานดังกลาวมีจุดประสงคเพ่ือใหผูปกครองไดรูจักคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ในฐานะชุมชนวิชาการแหง
ใหมที่บุตรหลานจะตองตักตวงประสบการณอยูอยางนอยถึง 4 ปเต็ม และมีผูที่สนใจเขารวมงานจนเต็มหอง 
503 เชนเคย 

งานเริ่มดวยคํากลาวทักทายจากคณบดี คณะอักษรศาสตร โดยคณบดีไดเลาใหฟงถึงชีวิตการเรียนใน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม และขอใหผูปกครองชวยใสใจกับการศึกษาหาความรูของนิสิตซึ่งจะ
เปลี่ยนไปจากครั้งอยูมัธยมอีกทางหนึ่งดวย 

เร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงที่คณบดีฝากไวคือ เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นกับนิสิต อยาโยนความผิดใหกับคณะ
ทั้งหมด และอยาโทษเด็กทั้งหมดเชนกัน ทางที่ดีคือ อยามัวแตเสียเวลาเพงโทษวาใครผิด เม่ือมีปญหา เราทุก
ฝายตองรวมกันแกไข 

 
 

ขาวจากฝายกิจการนิสิต 
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จากนั้น รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ไดบรรยายเร่ือง “เด็กอักษรฯเรียนอะไร” และ “สิทธิและ
หนาที่ของนิสิต” เพ่ือใหผูปกครองพอมีภาพวา นิสิตเม่ือเขามาในคณะนี้จะไดพบไดเรียนอะไรบาง ทั้งน้ี หาก
ผูปกครองตองการทราบขอมูลโดยละเอียดก็สามารถถามไดจากนิสิตซ่ึงนับแตนี้ไปควรจะติดตามขาวสารโดย
ละเอียดดวยตนเอง หรือผูปกครองจะอานดูจากเว็บไซตของทางคณะก็ไดเชนกัน 

จากนั้น ผูชวยศาสตราจารยปทมา อัตนโถ ไดบรรยายเรื่อง “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยไดเนน
ย้ําเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม รวมถึงความเครียดและสุขภาพจิตของนิสิต
ใหมที่ตองปรับตัวใหมกับเพ่ือนตางกลุม และความเครียดของนิสิตที่มีผลการเรียนดีมากอนแตตองมาเผชิญ
การแขงขันในสนามที่มีแตคนเกง โดยไดขอใหผูปกครองเขาใจถึงผลการเรียนซึ่งอาจจะไมสูงเหมือนเม่ือครั้ง
เรียนในสมัยมัธยม และขอใหหม่ันคอยสังเกตพฤติกรรมของนิสิตดวย  เน่ืองจากชวงหลังๆมานี้ มักพบนิสิตที่
มีปญหาทางสุขภาพจิต หากมีปญหาอะไรฝายกิจการนิสิตยินดีชวยเหลือตลอดเวลา 

ในสวนทาย นายธิติ แจมขจรเกียรติ ประธานฝายนิสิตสัมพันธฯ ของ ก.อศ. และนางสาวอาบอําไพ     
รัตนภาณุ ประธานเชียร ก็ไดมาเลาใหฟงเรื่องกิจกรรมรับนองและกิจกรรมอ่ืนๆของนิสิต รวมถึงกิจกรรมหอง
เชียรดวย 

นอกจากนี้แลว รองคณบดีฝายกิจการนิสิตยังไดถือโอกาสนี้บอกบุญไปยังผูปกครองที่มีจิตศรัทธาไดมี
สวนรวมในการสนับสนุนการศึกษาของนิสิตอักษรฯที่ขาดแคลนทุนทรัพยโดยการขอรับบริจาคเงินเพ่ือ
จุดประสงคดังกลาว และไดรับบริจาคมาถึง 12,000 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน) เงินกอนน้ีจะนํามา
จัดสรรเปนทุนใหนิสิตที่ขาดแคลนตอไป และยังเชิญชวนใหบริจาคของใหกับโครงการ “ธารนํ้าใจ” อีกดวย 
 

 เงินทุนสําหรับนิสิตที่ขาดแคลน 
นอกจากเงินจํานวน 12,000 บาทที่ฝายกิจการนิสิตไดรับมาจากผูปกครองที่มีจิตศรัทธาดังไดกลาว

มาแลว เม่ือเย็นวันที่ 15 มิถุนายน 2552 สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณก็ไดอนุมัติเงินจํานวน 
30,000 บาทเพื่อใหฝายกิจการนิสิตจัดสรรใหแกนิสิตที่ขาดแคลนตอไป 

สําหรับอาจารยที่ประสงคจะชวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลน หากอาจารยไมประสงคจะมอบเงินทุนใหแก
นิสิตโดยตรงเปนรายๆไป  ก็สามารถบริจาคเงินคนละเล็กคนละนอยจะหลักรอยหรือหลักพัน 
ก็ได  มา “ลงขัน” ที่ฝายกิจการนิสิต เพ่ือที่จะไดจัดสรรใหแกนิสิตที่ขาดแคลนตอไป หรือเลี้ยงรุนครั้งตอไป  
หากจะนําเรื่องนี้ไปพูดคุยปรึกษากัน ก็จะเปนความกรุณาอยางยิ่งครับ 
 

 ธารนํ้าใจ 
โครงการธารน้ําใจในเทอมนี้จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ฝายกิจการนิสิตเริ่มรับบริจาคสิ่งของตั้งแต

บัดนี้แลว “หองรับสินคา” คือหองเดิม น่ันคือหองบริการการศึกษานั่นเอง 
ขออนุญาตแจงซํ้าวา รายไดจากการขายสินคามือสองเหลานี้ จะนําไปมอบใหแกโรงเรียนที่ยากไรใน

ทองถิ่นทุรกันดาร เพราะฉะนั้น ไมวาจะเปนผูบริจาคหรือเปนผูซ้ือ ลวนมีสวนในการทําบุญน้ีทั้งสิ้น 
 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 
 
 



-   เอกสารฉบับนี้ทําสําเนาดวย  copy print  - 8

 

 
 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร  ไดรับเชิญจาก  Pusan National University  ประเทศ
เกาหลีใต เพ่ือไปเสนอบทความวิชาการเรื่อง "The Power of the Classics in Modern Era- The Romance 
of the Three Kingdomsor Sanguo in Thai Literary and Social Contexts" ในการประชุมวิชาการ "The 
Discovery of Classics in East Asia in the Modern Era" วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ เมืองปูซาน ประเทศ
เกาหลีใต 

 ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา ไดรับเชิญเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในการวิพากษหลักสูตรไทยศึกษานานาชาติ ซ่ึงเปนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 

 ศาสตราจารย ดร. ศิราพร  ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย เสนอบทความเรื่อง “Protecting Nature 
against a Transnational Company through the Use of Myth: A Case from Thailand” ในการประชุม
วิชาการ 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) ณ กรุงเอเธนส 
ประเทศกรีซ ในระหวางวันที่ 21-26 มิถุนายน 2552 

 รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย เสนอบทความเรื่อง “Didactic Tale 
in Thai T.V. Series: A Triumph of Virtue?” ในการประชุมวิชาการ 15th Congress of the International 
Society for Folk Narrative Research (ISFNR) ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ในระหวางวันที่ 21-26 
มิถุนายน 2552 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย เสนอบทความเรื่อง “Myth as Supportive 
Evidence for Chicken Domestication” ในการประชุมวิชาการ 15th Congress of the International Society 
for Folk Narrative Research (ISFNR) ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ในระหวางวันที่ 21-26 มิถุนายน 2552 

 อาจารย ดร. สุภัควดี  อมาตยกุล ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจาก Cybermedia Center มหาวิทยาลัย
โอซากา ประเทศญี่ปุน ใหไปรวมสอนรายวิชา “Philosophical Conceptions of Critical Reasoning” ซ่ึงเปน
วิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาปรัชญา และเสนอบทความวิจัยเรื่อง “J.S. Mill’s Radical Feminism in 
the Subjection of Women” ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 25 – 11 กรกฎาคม 2552 

 อาจารยมิชิโกะ  อิไม  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไปเก็บขอมูลวิจัยในหัวขอเรื่อง Improvements in 
efficacy on role-play at speaking class with various levels of students ณ Konan University ประเทศ
ญ่ีปุน ระหวางวันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2552 
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