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 เร่ือง การสรางเครือขายไทยศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
เม่ือวันที่ 14-15 กันยายน 2553 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี รวมกับ    

กรมอเมริกาและแปซิฟกใต  กระทรวงการตางประเทศ ไดเชิญผูแทนศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง  ไปบรรยายพิเศษเรื่อง       
“Current Status and Focuses of Thai Studies Program in Thailand” และ  รองศาสตราจารย ดร. 
สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “Thai Studies and Relations between Thailand and 
Other Countries” 

ในการนี้ ผูแทนศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร ยังไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
สรางเครือขายความรวมมือและกําหนดทิศทางการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทางดานไทย
ศึกษานานาชาติในอนาคตกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหลักสูตร Thai 
Studies  เชน University of Wisconsin-Madison, University of Michigan, Northern Illinois 
University, University of California   

นอกจากนั้น ยังไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูแทนจากชมรมนักศึกษาไทย 
(Thai Club) ในมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน Thai Club ที่ Cornell University, 
Georgetown University, John Hopkins University, Massachusettes Institute of Technology, 
UC at Berkeley, University of Michigan, University of Washington และ University of Illinois 
at Urbana-Champaign 

ขาวจากศูนยไทยศึกษา 
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 เร่ือง Visiting Professor ที่ศนูยไทยศกึษาใน ภาคตน/2553 

ศูนยไทยศึกษาไดเชิญ Professor Nicola Tannenbaum ศาสตราจารยจาก Department of 
Sociology and Anthropology, Lehigh University มาเปน visiting professor ใหกับศูนยไทยศึกษา 
ภายใตความรวมมือกับ Empowering Network for International Thai Studies (ENITS) สถาบัน
ไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

Professor Nicola Tannenbaum เปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชาติพันธุไทใหญ (Shan) มี
ประสบการณวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับคนไทใหญที่จังหวัดแมฮองสอนมาตอเน่ืองยาวนานกวา 30 ป 
นอกจากนั้น ยังสนใจในประเด็นทางวิชาการอื่นๆ อีก เชน พิธีกรรมและพุทธศาสนาชาวบาน ผูหญิง
กับพุทธศาสนา เศรษฐกิจหมูบาน เปนตน 
 

 
 

ในภาคตน/2553 น้ี Professor Nicola Tenembaum ไดสอนรายวิชา 2200612 Peoples 
and Cultures of Thailand ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับกลุมชนตางๆในประเทศไทยทั้งในดานสังคมและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ Professor Nicola Tannenbaum ยังไดบรรยายพิเศษ เร่ือง Continuity and 
Transformations in Shan Religious Practices: A Case Study from Thong Makhsan เม่ือวันที่ 
18 สิงหาคม 2553 ที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เร่ือง  Flying 
his Soul to Heaven: The Funeral for the Abbot of Naaplaatsaat Temple, Maehongson 
Thailand ใหกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ในวันที่ 10  กันยายนที่ผานมา 

Professor Nicola Tannenbaum ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและนิสิตในวิชา
น้ีวา  
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“I enjoyed teaching the class, Peoples and Cultures of Thailand.  The students were 
engaged and interested in the materials.  I was very impressed with the caliber of the 
students in the program; their enthusiasm for the materials we read and discussed made 
working with them very rewarding.  I hope to stay involved with a number of these students 
as they develop their MA or PhD projects.” 

ศูนยไทยศึกษาจึงเห็นวา การมี visiting professor จากตางประเทศ เปนคุณูปการตอการ
ขยายมุมมองและการใหความรูและประสบการณแกนิสิตในหลักสูตรไทยศึกษาและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตศึกษา และเปนการประกันคุณภาพทางดานความเปนนานาชาติใหแกคณะอักษรศาสตรและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกดวย 

 
 
 
 

วารสารอักษรศาสตร ป 2552 
ปที่ 38 ฉบบัที่ 1 
ราคา 120.00 บาท 
 

ชื่อบทความ ผูแตง 

1. จักกวาฬทปีนี : ลักษณะเดน ภูมิปญญา และคุณคา อาจารยแมชีวมุิตติยา  
(สุภาพรรณ ณ บางชาง) 

2. กรณีละครนอก...คอก : ขอคิดจากโครงการวิจัย  
"เรื่องเกาเลาใหม 2 - มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย" 

ดังกมล ณ ปอมเพชร 

3. การตีความนิทานดวยจิตวิเคราะห :  
กรณีศึกษาหนูนอยหมวกแดงของชารลส แปรโรต 

พิริยะดศิ มานิตย 

4. จาก แจ็คผูฆายักษ ถึง พระอภัยมณี และสังขทอง :           
การอานแนวหลังอาณานิคม 

สรัยยา สุไลมาน 

5. การสรางแผนที่ภูมิภาคทางภาษาถิ่นของประเทศไทย :  
กรณีศึกษาแนวแบงเขตภาษาไทยถิ่นกลาง 

ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน  
และม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย 

6. บทปริทัศนหนังสือ Tibetan Budhism & Modern Physics โสรัจจ หงศลดารมภ 
 
 
 
 
 
 

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
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วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
ปที่ 26 (ธันวาคม 2552) 
ราคา 100.00 บาท 

ชื่อบทความ ผูแตง 

"ชีวติ" คอือะไรในธรรมะ : มโนทัศนเกี่ยวกับชวีติ
ที่สะทอนผานถอยคําอุปลักษณในหนังสือธรรมะ 

ปยภรณ อบแพทย 

กลวธิีทางภาษาและบทบาทหนาที่ของสมญานาม
ในคอลัมน  "บีบสวิหัวชาง" ของซอเจ็ด 

สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรต ิ

คําฉันทดุษฎสีังเวยสมัยรตันโกสินทร:             
คีตวรรณกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ"ธรรมราชา" 

ชัยรัตน พลมุข 

คําไทย-คําเทศ ใกลรุง อามระดิษ 
ชื่อรุนจตคุามรามเทพ : การศึกษาในมุมมองภาษา
กับวฒันธรรม 

พรสรัญ แสงปรีดีกรณ 

ภัทรราชาศิรวาท พีระ พนารตัน 
วาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสําหรับครอบครัว :  
ความสัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณความ
เปนแมในสังคมไทย 

สุคนธรตัน สรอยทองดี 

อาหาร : มิติทีส่ัมพันธกบัประเพณีสวดพระมาลัย ปรมินท จารุวร 
 
 
 

 รองศาสตราจารย ดร.วรรณา แสงอรามเรือง ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญเปน
ผูทรงคุณวุฒิอานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง "การประเมินผลหลักสูตร (ภาษาเยอรมัน) คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548" ของผูชวยศาสตราจารยวลี 
เฑียรบุญเลิศรัตน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 อาจารย ดร.รมย ภิรมนตรี ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากศาสตราจารย ดร.       
เวียเชสลาฟ นิคานอฟ ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิรุสกีมีร (Russkiy Mir Foundation) ใหเขารวมการ
ประชุมสัมมนานานาชาติประจําปครั้งที่ 4 ของมูลนิธิรุสกีมีร ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ระหวาง
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553 
 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสมัพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 


