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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๒๕   วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 
 

 
 บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนไดรับทุนการศึกษา 4 คน ดังน้ี 

ทุนกระทรวงการตางประเทศอิตาลี  ประจําปการศึกษา 2009 – 2010   จํานวน 3 คน 
1. นางสาวสุกุลภา  วิเศษ  (รหัส 47) ปจจุบันเปนนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ    

คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
2. นางสาวอารยา  วงศวาท (รหัส 48) 
3. นางสาวภัทรมน  ศิริโชติ (รหัส 47) 

ทุนจากมหาวิทยาลัย Università della Svizzera Italiana ประเทศสวิตเซอรแลนด   จํานวน 1 คน 
นางสาวสุวดี ตาลาวนิช 
 

 เม่ือวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในสาขาวิชาฯ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยนํานิสิต คณาจารยของสาขาวิชาฯ และบุคลากรจากสถาน
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย  เขาชมพระที่น่ังอนันตสมาคมและงานศิลปแผนดิน  

ในการนี้ นิสิตไดมีโอกาสศึกษาผลงานสถาปตยกรรมของศิลปนชาวอิตาเลียนในประเทศไทยและ
ศิลปหัตถกรรมของศิลปนชาวไทย นอกจากนี้ นิสิตยังไดฝกทักษะทางภาษากับเจาของภาษาในเวลาเดียวกัน 
 
 

 

 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ศูนยสารนิเทศฯ ไดรับ สวนใหญโดยเฉพาะในดานบริการและ

เจาหนาที่ ไดรับคําชม คือ ระดับดีมาก – ดี ซ่ึงศูนยสารนิเทศฯ ตองขอบคุณและจะรักษาความดีน้ีตอไป  
ทั้งน้ีจะขอความรวมมือจากคณาจารย คือ ขอความกรุณาชวยคัดเลือกและเสนอรายชื่อสื่อโสตทัศน 

เขามาใหศูนยสารนิเทศฯ ดวย  เน่ืองจากสื่อโสตทัศนของศูนยสารนิเทศฯ ไดรับคําบนวา “ไมทันสมัย” 
ศูนยสารนิเทศฯ จะพยายามปรับปรุงเรื่องน้ี ทั้งดวยการคัดเลือกเองและขอความรวมมือจากทาน

คณาจารยทุกภาค กรุณาเลือกสงเขามาดวยคะ 
 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 
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Two Public Lectures 

"Thai- Sri Lanka Relations: A Historical Overview" 
By Dr. Hema Goonatilake 

"Possible Approaches in Social Sciences using Buddhist Epistemology" 
By Prof. Susantha Goonatilake 

Room 706, Boromratchakumari Bldg., Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University 

Monday, August 10, 2009, 1 to 4 pm 
All are welcome. No registration fees. Refreshments will be served. 

 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง  ระบบคําภาษาไทย (พิมพครั้งที่ 3) 
ผูแตง  รศ.ดร.สุนันท อัญชลีนุกูล 
ราคาปก 165     ราคาจําหนาย 140.25 
 
บทคัดยอ 

หนังสือ ระบบคําภาษาไทย เปนหนังสือที่ใหความรูในเรื่องการแบงคําในภาษาไทยออกเปนประเภท
ตางๆ ตามระบบการสรางคํา   ระบบระดับเสียง   ระบบการแบงชนิดของคําตามแนวไวยากรณด้ังเดิมและ
แนวไวยากรณโครงสราง ระบบการแบงหนาที่ทางไวยากรณของคําในประโยค และระบบความหมายของคํา
ทั้งแนวหลักภาษาไทยและแนวภาษาศาสตร   รวมทั้งไดพิจารณาระดับคําซึ่งจําแนกเปนคําราชาศัพท         
คําภิกษุศัพท และคําสามัญศัพท อันทําใหเห็นวัฒนธรรมทางภาษาของคนไทย  

นอกจากนั้น ผูที่ศึกษา ระบบคําภาษาไทย เลมน้ี ยังไดแนวคิดสําคัญวาระบบคําภาษาไทยที่เปน
ภาษาคําโดด (Isolating language) น้ัน ตางกับระบบคําภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต ที่เปน
ภาษาที่มีวิภัติปจจัย (inflectional language) เปนตน 

 
 
 
 
 
 

 

ขาวจากภาควิชาปรัชญา 

ขาวจากโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
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 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการบรรยาย 

เรื่อง “คาความถี่ของการอางอิงบทความวารสาร (Impact Factor) กับการเผยแพรผลงานวิจัย” เม่ือวันจันทรที่ 
27 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี โดยวิทยากรไดแก ดร.นงเยาว  
เปรมกมลเนตร จากสถาบันคลังสมองของชาติ  คุณเรืองศรี จุลละจินดา จากสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย  และคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
การบรรยายในครั้งน้ีมีนิสิตบัณฑิตศึกษาและคณาจารยคณะอักษรศาสตร  เขารวมฟงการบรรยายประมาณ 
63 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกันจัด “โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อนองโรงเรียนวัดบานดง”  
ณ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  ในวันเสารที่ 22 – อาทิตยที่ 23 สิงหาคม 2552 น้ี   โดยโครงการดังกลาว
ไดรับทุนสนับสนุนสวนหนึ่งจากฝายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร   และทุนศาสตราจารยสุทธิลักษณ    
อําพันวงศ  หากอาจารยและเจาหนาที่ของคณะอักษรศาสตรทานใดประสงคจะรวมสมทบทุนและสนับสนุน
กิจกรรม โดยมอบหนังสือเรียนที่อยูในสภาพดีสําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 สามารถติดตอได
ที่หองธุรการภาควิชาบรรณารักษศาสตร ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี โทรศัพท 84817 ไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวัน
อังคารที่ 18 สิงหาคม 2552  

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
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การประชุมวชิาการระดับชาต ิ
เร่ือง “งานวจิัยภาษาไทยถิ่น: อดีต-ปจจุบัน-อนาคต 

เน่ืองในโอกาสผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย เกษียณอายุ” 
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50 – 09.00 น. พิธีเปด 

- กลาวรายงานโดยหัวหนาภาควิชา (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน อรุณมานะกุล) 
- กลาวเปดงานโดยคณบดีคณะอักษรศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ) 

เชา งานวิจัยทางภาษาไทยถิ่น จากอดีตสูปจจุบัน: เสวนาการศึกษาภาษาถิ่นรุนบุกเบิก 

09.00 – 10.30 น. ผูรวมเสวนา: 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. วิจินตน ภาณุพงศ 
ศาสตราจารย ดร. ธีระพันธ เหลืองทองคํา 
ศาสตราจารย ดร. สมทรง บุรุษพัฒน 
ผูดําเนินรายการ: 
ศาสตราจารย ดร. ธีระพันธ เหลืองทองคํา 

10.30 – 11.00 น. เปดนิทรรศการ โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย 
ชมนิทรรศการและพักรับประทานอาหารวาง 

11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “เลาสูกันฟงถึงชีวิต 30 กวาปกับภาษาไทยถิ่น”  
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
บาย เสวนาภาษาถิ่นกับภาษาและภาษาศาสตรแขนงอื่น 

13.30 – 15.00 น. ผูรวมเสวนา: 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรทิพย พุกผาสุข 
อาจารย ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน 
ผูดําเนินรายการ: 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย 

15.00 – 17.00 น. ชมนิทรรศการและพักรับประทานอาหารวาง 
ชมการแสดงโดยนิสิตภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 

 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาศาสตร 
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 ในภาคตน ปการศึกษา 2552 น้ี ศูนยไทยศึกษาไดเชิญ Professor Dr. Wanni Wibulswasdi 
Anderson  ศาสตราจารยทางดานคติชนวิทยาและมานุษยวิทยา จาก Brown University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาเปน Visiting Professor ประจําศูนยไทยศึกษา  โดยไดรับการสนับสนุนของโครงการ
วิวัฒนไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย ENITS (Empowering Network for International Thai 
Studies) ซ่ึงเปนโครงการที่สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
 ศาสตราจารย ดร. วรรณี แอนเดอรสัน ไดเปดสอนรายวิชา ชื่อ Ethnonationalism: Thailand and 
Myanmar ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับการศึกษาชาติพันธุตางๆในประเทศไทยและประเทศพมา เชน จีน มอญ 
กะเหรี่ยง ไทใหญ มุสลิม เปนตน ซ่ึงมีนิสิตในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา และ
นิสิตจากหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  ลงทะเบียนเรียนจํานวนประมาณ 20 คน  
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ในวันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม 2552 อาจารยไดพานิสิตที่
เรียนรายวิชานี้ไปทัศนศึกษาภาคสนามที่ชุมชนมอญบางกระดี่ 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   ชุมชนนี้มีศูนยวัฒนธรรม
มอญที่เขมแข็งที่พยายามสรางสํานึกและอัตลักษณมอญใหดํารง
อยูในทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน 
นิสิตไดเห็นการธํารงอัตลักษณชาติพันธุมอญผานสถาปตยกรรม 
ประติมากรรมและจิตรกรรมในวัดมอญ ลักษณะบานเรือน ดนตรี
ทะแยมอญ เพลงกลอมเด็ก ประเพณี พิธีกรรม รวมทั้งอาหาร
มอญในตอนกลางวันที่ชุมชนจัดเลี้ยงดวย  

 
 
 

ขาวจากศูนยไทยศึกษา 
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        นอกจากกิจกรรมการสอนหนังสือแลว ศาสตราจารย ดร. วรรณี แอนเดอรสัน ยังไดรับเชิญเปน 
keynote speaker ในหัวขอ “Partners in Knowledge: Folklore in Action” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference on Asian Folklore 2009 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมาซึ่งมีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนยคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ รวมกันเปนเจาภาพในการจัด
ประชุม  

ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Thai Food Heritage: Local to Global” ซ่ึงจัดโดยสถาบันไทย
ศึกษาในโครงการวิวัฒนไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย โดยไดรับการสนับสนุนจาก สกว. และ
ไดรับความรวมมือจากศูนยคติชนวิทยาและศูนยภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตรรวมทั้งสถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552   อาจารยไดนําเสนอบทความเรื่อง 
“Food as Encoded Message: A Thai Muslim Community Context”   

นอกจากนั้น ในการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “120 ปเสฐียรโกเศศกับคติชนวิทยา” ซ่ึงจะจัดโดย
สถาบันไทยศึกษาในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ศาสตราจารย ดร. วรรณี แอนเดอรสัน จะบรรยายพิเศษใน
หัวขอ “คติชนวิทยาในศตวรรษที่ 21” อีกดวย 
 

 

 
 

 รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจาก Canadian International Development 
Agency และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหไปพบปะและเจรจารวมกันเรื่องการจัดโครงการวัฒนธรรม โดย
ไดรับทุนจากรัฐบาลแคนาดา ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหวางวันที่  7 – 9 สิงหาคม 2552 
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