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ปีที� ๔    ฉบบัที� ๓๕   วนัที� ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

 

 

          
  

โครงการเมธวีจิยัอาวุโส สกว. 
รว่มกบั  

ภาควชิาภาษาไทย และ ศูนยค์ตชินวทิยา คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ขอเชญิเขา้รว่มการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรื�อง 

“คติชนสร้างสรรค”์: พลวตัและการนําคติชนไปใช้ในสงัคมไทยร่วมสมยั”  
วนัที� 1–2 พฤศจกิายน ;<<< ณ อาคารมหาจกัรสีรินิธร หอ้ง =>? 

คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
------- 

วนัพฤหสับดีที# $ พฤศจิกายน  '((( 
8.30 – C.>>    ลงทะเบยีน 
9.00 – C.E<   พธิเีปิด:   คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ 
 กล่าวรายงาน:  ศาสตราจารย ์ดร. ศริาพร  ณ ถลาง 
9.15 – E>.>> “คติชนสร้างสรรค”์: ภาพรวมโครงการ บริบททางสงัคม และ แนวคิดที#เกี#ยวข้อง  
  ศาสตราจารย ์ดร. ศริาพร  ณ ถลาง  
10.00 – E>.=>   พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.30 คติชน วตัถมุงคล ผลิตภณัฑท้์องถิ#น 
 นิทานผสานความเชื#อ : ทุนวฒันธรรมในการผลิตวตัถมุงคลในปัจจบุนั 
  รองศาสตราจารยส์กุญัญา สจุฉายา 

 เรื#องเล่าพื7นบา้นกบัการสร้างมลูค่าเพิ#มแก่ผลิตภณัฑแ์ละการท่องเที#ยวท้องถิ#นในภาคกลาง: 
 มิติความสมัพนัธร์ะหว่างปรากฏการณ์โหยหาอดีตกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  อาจารย ์ดร.อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย และศนูยค์ติชนวิทยา 
  



 ๒ 

11.30 -12.00 ผูท้รงคุณวุฒใิหค้วามเหน็ :  
  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. เสาวณิต วงิวอน 
  รองศาสตราจารย ์ดร. ศภุกรณ์ ดษิฐพ์นัธุ ์
E2.00 -13.00  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – E4.00 คติชนประดิษฐ ์การท่องเที#ยว 
 เทศน์มหาชาติ: การจดัการท่องเที#ยวในงานประเพณีที# “หมู่บา้นวฒันธรรมหนองขาว” 
  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปรมนิท ์จารวุร 
 แม่นํ7าโขงกบัการเป็นเวทีของประเพณีประดิษฐใ์นอีสาน 
  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปฐม หงษ์สวุรรณ  
14.00 – 14.30  ผูท้รงคุณวุฒใิหค้วามเหน็:  
  รองศาสตราจารยส์นุีย ์ เลี )ยวเพญ็วงษ์ 
  อาจารยส์รุยิา สมทุคปุต ์ 
14.30 – E<.>>  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.00 – E<.=>   คติชนในสื#อสมยัใหม่ 
 พลวตัของนิทานในหนังสือนิทานแนวสาระบนัเทิงภาษาไทย 
  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร  ภกัดผีาสขุ 
15.30 – E5.45  ผูท้รงคุณวุฒใิหค้วามเหน็:   
  อาจารยป์รดีา อคัรจนัทโชต ิ
E5.45-16.00 อภปิรายทั �วไป 
 

 พิธีกรประจาํวนั:  อาจารย ์ดร.อาทิตย ์ ชีระวณิชยก์ลุ 

 
วนัศกุรที์# 2 พฤศจิกายน  '((( 
8.30 – C.>>    ลงทะเบยีน 
9.00 –10.30 คติชน พลวตั อตัลกัษณ์ การผลิตซํ7า 

  ปอยส่างลอง: พลวตัและการขยายพื7นที#ของชาวไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  อาจารย ์ดร.สพุนิ ฤทธิ/เพญ็ 
 พลวตัของพิธีสืบชะตา : การผสมผสานความเชื#อและศาสนาในสงัคมล้านนาปัจจบุนั 
  อาจารยเ์ชดิชาต ิหริญัโร 
 พระอปุคตุปราบมาร: การสืบทอดและการผลิตซํ7าในสงัคมไทยปัจจบุนั 
  อาจารยว์ชัราภรณ์ ดษิฐป้าน 
10.30 – 11.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
11.00 – 11.45 ผูท้รงคุณวุฒใิหค้วามเหน็   
  รองศาสตราจารย ์ ดร. สมพงศ ์วทิยศกัดิ/พนัธุ ์
  รองศาสตราจารยท์รงศกัดิ/ ปรางคว์ฒันากลุ 
11.45 – 12.00 อภปิรายทั �วไป 
12.00 -13.00   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
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13.00 – E=.=>  คติชนเปรียบเทียบ: ไทย – ญี#ปุ่ น 
 การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสานประเพณีบญุบั 7งไฟของชาวไทยและชาวญี#ปุ่ น   
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด ศตีสิาร 
13.30 – E=.?<  ผูท้รงคุณวุฒใิหค้วามเหน็   
  รองศาสตราจารยส์กุญัญา  สจุฉายา 
13.45 – E5.00 อภิปรายทั #วไป “พลวตัสงัคม พลวตัคติชน” 
 นําอภปิรายโดย ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมนิท ์
           ศาสตราจารยช์วน เพชรแกว้ 
           ศาสตราจารย ์ดร. ศริาพร ณ ถลาง 
15.00 – 15.30 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
16.00 ปิดการประชมุ 

 

พิธีกรประจาํวนั:  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรมินท์ จารวุร 
 
 
 

 
ขอเชญิทุกท่าน (อาจารย ์เจา้หน้าที� นักวจิยั นิสติป.ตร ีโท และเอก ฯลฯ) มาพฒันาสมองซกีขวา 

กระตุ้นเซลล์สมองให้คกึคกัช่วยให้ความจําด ีร่าเรงิแจ่มใส แลดูอ่อนวยั ด้วยการออกกําลงักายที�แสนง่าย
แบบ “เต้าเต๋อซิ�นซ”ี (ท่าง่ายมากเพยีง = ท่า เคลื�อนไหวช้าๆ ในลกัษณะของการทําสมาธ ิแบบเคลื�อนไหว 
แต่ไดเ้หงื�อ) ทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับด ีเวลา E;.?>–E=.E> น. ที�หอ้ง common room (?>E/EE) ชัน̂ ? 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร 
 หวงัว่าทุกคนจะสามารถบรหิารเวลา ใหม้เีวลามาเรยีนการออกกําลงักายเพยีงครัง̂ละครึ�งชั �วโมงนะ
คะ ขอรบัประกนัว่าเป็นการใชเ้วลาที�คุม้ค่ามากค่ะ 
 ควรจัดเวลารับประทานอาหารให้เสร็จประมาณครึ�งชั �วโมงก่อนมาออกกําลังกาย หรือไม่ก็
รบัประทานภายหลงัการออกกําลงักายนะคะ และใส่ชุดที�จะชแูขนขึน̂ไดส้ะดวก 
 เริ�มวนัองัคารที� => ตุลาคม ;<<<  น̂ี  แต่จะมาเริ�มตน้วนัไหนกต็ามคนอื�นๆ ทนั เพราะท่าง่ายมาก ดู
ตามกส็ามารถทาํไดเ้ลยค่ะ 
 หากไม่สะดวกจะมาฝึกตามเวลาน̂ี จะมาเรยีนเป็นการส่วนตวัแล้วกลบัไปฝึกเองที�บ้านก็ได้ค่ะ ใช้
เวลาเรยีนเพยีง < นาทเีท่านัน̂เอง ขอเชญิตดิต่อผูส้อนคอื รศ.ดร.สริมินพร สุรยิะวงศ์ไพศาล (หวัหน้าภาควชิา
ภาษาตะวนัออก) ไดเ้สมอค่ะ ที�  a?b=a-C หรอื >a< EcE <?>?   

 

���  ทัง̂หมดน̂ี  ฟรนีะคะ  ��� 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 



 ๔

 
 
����  รองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศไ์พศาล และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถยา สุวรรณระดา 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผู้วิพากษ์
บทความจาํนวน ? เรื�อง ไดแ้ก่  

วนัพฤหสับดทีี� EE ตุลาคม ;<<<   
เรื�อง “การศกึษาภาพชายหนุ่มในผลงานเรื�อง “โนะวาค”ิ ของนทัสเึมะ โซเซค ิ  
เรื�อง “ความทรงจาํทางวฒันธรรมของอาวุธนิวเคลยีร ์ในนวนิยายกราฟฟิคของญี�ปุน่” 

วนัศุกรท์ี� E; ตุลาคม ;<<< 
เรื�อง  จาก “คนญี�ปุน่” สู่ “คนไทย” : การศกึษาภาพไทยในวรรณกรรมเรื�อง “โอโกะกุ 
เฮะโนะมชิ ิ– ยะมะดะ นะงะมะซะ”   
เรื�อง “การต่อสูข้องนกัเขยีนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ชาวญี�ปุ่นระหว่างสงคราม” 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี�ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครัง̂ที� c จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ร่วมกบัเครอืข่ายญี�ปุ่นศกึษาในประเทศไทย โดยการสนับสนุน
ของเจแปนฟาวน์เดชั �นและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) เมื�อวนัที� 11–E; ตุลาคม ;<<< ณ 
อาคารจฬุาภรณ์พศิาลศลิป์ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
���� รองศาสตราจารย์ ดร.พชันี ตัง̂ยนืยง ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากสมาคมภาษาและ
หนงัสอืแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นกรรมการบรหิารสมาคมฯ เมื�อวนัที� b สงิหาคม ;<<< 
 
���� ร อ ง ศ าส ต ร า จ า รย์  ด ร . พัช นี  ตั ^ง ยืน ย ง  ภ าค วิช าภ าษ าต ะ วัน อ อ ก  ไ ด้ ร ับ เ ชิญ จ า ก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิผลงานทางวชิาการที�ได้รบัทุนจากมหาวทิยาลยั เมื�อ
วนัที� ;c กนัยายน ;<<< 
 
���� รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัเชิญจากสถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นกรรมการสอบเคา้โครงวทิยาพนธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เมื�อวนัที� 
E< ตุลาคม ;<<< เวลา C.=> น. คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
����  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ไซมอน เจ. พ.ี ไรท ์ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากสํานักบรหิารงานวริชั
กจิ เป็นผู้เชี�ยวชาญภาษาองักฤษของสํานักบรหิารงานวริชักิจ เป็นระยะเวลา E ปี ตัง̂แต่วนัที� E ตุลาคม 
;<<< – => กนัยายน ;<<c 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ h ศรบีรสิุทธิ hกุล และอาจารย์ ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิา
บรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเงนิทุนสนบัสนุนทุนพฒันาอาจารยใ์หม่/ นักวจิยัใหม่ กองทุนรดัาภเิษกสมโภช ปีที� 
E ปีงบประมาณ ;<<c จากสาํนกับรหิารงานวจิยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. a?aa<   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที#ไหน 


