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เมื�อวนัที� �� มกราคม ���  เวลา "#.#% น. Mr. Hiromasa Ikeda, Chief, Advisory Board และรอง

อธกิารบด ีSoka University และคณะ จาํนวน � คน จากมหาวทิยาลยั Soka University และ Soka Gakkai 
International (SG) ประเทศญี�ปุน่ เขา้เยี�ยมคารวะศาสตราจารย ์นพ.ภริมย ์กมลรตันกุล อธกิารบดจีุฬาฯ ณ 
หอ้งรบัรอง ชั Vน � อาคารจามจรุ ีW 

ในโอกาสนีV รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวริชักิจ คณะอักษรศาสตร ์
ได้รบัเชญิให้เขา้ร่วมประชุมด้วย เพื�อหาแนวทางในการร่วมมอืกนั ทั Vงทางด้านวชิาการและด้านวฒันธรรม 
ระหว่างจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั Soka University  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ  
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ข่าวจากสาขาวิชาภาษาฝรั (งเศส  
    นิสิตชั Vนปีที� � คณะอักษรศาสตร์ซึ�งเรียนรายวิชาภาษาฝรั �งเศสของสาขาวิชาภาษาฝรั �งเศส 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและการแข่งขนัในงานวนัประชาคมโลกภาษาฝรั �งเศส (Fête de 
la Francophonie) จดัโดยสถานเอกอคัรราชทูตของประเทศที�ใชภ้าษาฝรั �งเศสในประเทศไทย เมื�อวนัที� �  
กุมภาพนัธ ์���  ณ สมาคมฝรั �งเศส และไดร้บัรางวลัดงันีV 
 
".การแขง่ขนัตอบคาํถามเกี(ยวกบัประเทศผูใ้ช้ภาษาฝรั (งเศส ระดบัอุดมศกึษา (Quiz Senior) หวัขอ้กฬีา   
    นางสาวขจารนิ  ยศดาํ    ไดร้บัรางวลัที� � 
�.การแขง่ขนั Scrabble Senior  ประเภททมี  W คน    
   นางสาวกุลยา  บรูณะนายก  นางสาวณฐัวรา  สนิทวงศ ์ นางสาวปาณสัม ์ อนิทุภตู ิ
      และนายศุภชยั  ทองหงษ์     ไดร้บัรางวลัที� � 
 

 
 

 
 
หนังสือ  : กําเนิดรถไฟในประเทศไทย (พมิพค์รั Vงที� �) 
ผูเ้ขียน  : ลอูสิ ไวเลอร ์
ผูแ้ปล  : ศาสตราจารยถ์นอมนวล โอเจรญิ  
   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิติา ศรอุีฬารพงศ ์
ราคา  : �#% บาท 

เราได้ยนิแต่เรื�องราวของแหม่มชาวองักฤษ แอนนา เลยีวโนเวนส์ ผู้เดนิทางมากรุงเทพฯ เมื�อปี 
�W%� เพื�อมาสอนพระราชโอรสและธดิาของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที� W ตามแบบ
ฉบบัและวธิีการของชาวยุโรป เธอได้เขยีนเล่าประสบการณ์ของเธอเมื�อครั Vงอยู่ในวงัหลวงครั Vงนั Vนไว้ใน
หนงัสอืชื�อ "แอนนาและพระมหากษตัรยิส์ยาม" เธอใชช้วีติท่ามกลางความหรหูรา 
 ในครั Vงนั Vนใครจะคาดคดิว่า ในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนัมหีนุ่มชาวเยอรมนัชื�อลูอสิ ไวเลอร ์ได้เดนิทาง
มาประเทศสยามเช่นกนั เพื�อมาช่วยสรา้งทางรถไฟใหแ้ก่กรมรถไฟของสยามในระยะเริ�มแรก เขาทํางานอยู่
ในเขตปา่ดงดบิ ไมส่ะดวกสบาย ไรบ้า้นพกัอาศยัและลอ้มรอบไปดว้ยภยนัตราย ไขป้่าชุกชุมและเตม็ไปดว้ย
เสอืรา้ย เขาไมม่อีาหารดีๆ  และไมม่นํีVาสะอาดใหใ้ช ้เขาเขยีนบรรยายสภาพการณ์ต่างๆ ของประเทศรวมทั Vง
ผูค้นและวฒันธรรมประเพณขีองชาวสยามไดอ้ย่างประทบัใจ และแลว้วนัหนึ�งจู่ๆ พระมหากษตัรยิข์องสยาม
ไดเ้สดจ็พระราชดําเนินพรอ้มกบัขา้ราชบรพิารไปทรงเยี�ยมเยยีนเขาท่ามกลางป่าดงดบิ ยงัความยนิดใีหแ้ก่
เขาเป็นอยา่งยิ�ง 

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก  
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 กาํเนิดรถไฟในประเทศไทย (Anfang der Eisenbahn in Thailand) ซึ�งเป็นบนัทกึประจาํวนั
ของลอูสิ ไวเลอรถ์ูกลมืไปนาน บดันีVเราไดค้น้พบและนํามาตพีมิพเ์ผยแพร่ ผลงานเล่มนีVเป็นผลงานชิVนเยี�ยม
ที�มคีุณค่าน่าอ่านสาํหรบัผูอ่้านทุกคน 
 
หนังสือ  : ตํานานประจาํถิ�นรมิแม่นํVาและชายฝ ั �งทะเลภาคกลาง :  
   ความสมานฉันทใ์นความหลากหลาย (พมิพค์รั Vงที� �) 
ผูเ้ขียน  : ดร.สายป่าน ปุรวิรรณชนะ 
ราคา  : "�% บาท 

 สงัคมไทยประกอบไปด้วยกลุ่มชนหลายเชืVอชาติ หลายศาสนา และหลาย
วฒันธรรมที�อาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มชนต่างๆ 
เหล่านั Vนจะมวีถิวีฒันธรรมและความคดิความเชื�อที�แตกต่างกนั กลุ่มชนทุกกลุ่มก็มี
ปฏิสัมพันธ์ที�ต่อกันในฐานะเพื�อนร่วมสังคม อันนํามาซึ�งการผสมผสานทาง
วฒันธรรมและความเชื�อ รวมถงึก่อใหเ้กดิความหลากหลายทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมในสงัคม 

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมตํานานประจาํถิ�นของกลุ่มชนชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมต่างๆ ที�อาศยัอยู่ในบรเิวณรมิ
แม่นํVาและชายฝ ั �งทะเลภาคกลาง และนํามาจดัจําแนกแบบเรื�องแบบต่างๆ ตลอดจนวเิคราะหส์าระสําคญัที�
ปรากฏอยูใ่นตํานานประจาํถิ�นแต่ละแบบเรื�อง การวจิยันีVไดข้อ้คน้พบว่าตํานานประจาํถิ�นเหล่านีVมแีบบเรื�องที�
คลา้ยคลงึกนั โดยแบบเรื�องต่างๆ ตลอดจนอนุภาคสําคญัในตํานานประจาํถิ�นแต่ละแบบเรื�องไม่เพยีงแต่จะ
สะทอ้น “วธิคีดิ” ของแต่ละกลุ่มชน ทั Vงวธิกีารมองความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มชนกบัทอ้งถิ�น และวธิกีารนิยาม
ความสมัพนัธร์ะหว่าง “พวกตน” กบั “คนอื�น” เท่านั Vน แต่ยงัไดแ้สดงถงึความคดิความเชื�อและวฒันธรรมอนั
หลากหลายในสงัคมไทย ซึ�งบ้างก็ปรากฏอยู่อย่างโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ บ้างก็ผสมผสานกลมกลนืเป็น
อนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบัความคดิความเชื�อและวฒันธรรมของกลุ่มคนอื�น 

 
หนังสือ  :  มาลยัศรทัธา 

ผูเ้ขียน  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรมนิท ์จารวุร 
ราคา  : �u% บาท 

 มาลยัศรทัธา เป็นงานวจิยัภาคสนามทางคตชินวทิยาที�ศกึษาเปรยีบเทยีบ
การสวดพระมาลยัในหมู่บ้านที�ชาวหนองขาว จงัหวดักาญจนบุร ีกบัการสวดพระ
มาลยัในกลุ่มคนมอีงคห์รอืร่างทรงที�สํานักถํVาสงฆถ์ํVาเม่น จงัหวดัชลบุร ีการเกบ็ขอ้มลู
และการวิเคราะห์ได้ใช้วิธีวิทยาในการศึกษาการขบัลํานําของอัลเบิร์ต บี. ลอร์ด 
(Albert B. Lord) แนวการศกึษาคตชินเชงิบทบาทของวลิเลยีม บาสคอม (William 
Bascom) และแนวคดิในการศกึษาคตชินด้านการแสดงและการสื�อความหมาย หรอื 
Performance-centered approach เป็นแนวทางในการศกึษา ผลการศกึษาทําใหเ้หน็ถงึพลวตัและแง่มุมที�
น่าสนใจหลายประการจากการที�คนไทยร่วมสมยัไดนํ้าวรรณกรรมเรื�องพระมาลยัมาใชด้ว้ยวตัถุประสงคแ์ละ
บรบิทที�แตกต่างกนั 
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หนังสือ  :  ศพัทจ์ติวเิคราะหส์ําหรบัวรรณคดวีจิารณ์  
   คาํอธบิายตามแนวของซกิมนัด ์ฟรอยด ์

ผูเ้ขียน  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พริยิะดศิ มานิตย ์
ราคา  : "#% บาท 

 จติวเิคราะห์ เป็นศาสตร์สาขาหนึ�ง ซึ�งนํามาใช้ศึกษา วเิคราะห์ วิจารณ์
วรรณคด ีสรา้งคุณูปการ ทําให้ผู้ศกึษาเขา้ใจความหมายของวรรณกรรมได้อย่าง
ลุ่มลกึขึVน ทั Vงในแง่จติใจของผู้ประพนัธ์ นัยยะแฝงเรน้ของตวับท และจติวทิยาของ
ผูอ่้าน อย่างไรกต็าม สําหรบัผู้ที�ไม่คุน้เคยกบัจติวเิคราะห ์การจะอ่านงานวจิารณ์ที�องิกบัทฤษฎนีั Vนกด็ ีหรอื
จะลงมอืวจิารณ์งานวรรณกรรมเองโดยอาศยัแนวคดินั Vนกด็ ียอ่มประสบปญัหาอยา่งยิ�ง เนื�องจากจติวเิคราะห์
เป็นองคค์วามรูท้ี�มมีโนทศัน์และศพัทเ์ฉพาะมากมาย หากไม่รูจ้กัความหมายกค็งมอิาจใช้ประโยชน์จากจติ
วเิคราะหไ์ดเ้ลย 

 ศพัท์จิตวิเคราะห์สาํหรบัวรรณคดีวิจารณ์ นีV เป็นประมวลคําศพัท์ภาษาฝรั �งเศสทางทฤษฎจีติ
วเิคราะหท์ี�เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาตคีวามงานวรรณกรรม เรยีงตามตวัอกัษรจาก A ถงึ Z แต่ละ
คาํใหค้าํอธบิายขั VนพืVนฐาน เพื�อผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูเบืVองตน้สาํหรบัการคน้ควา้ในเชงิลกึต่อไป 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
�W��� หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
 
 
 
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.มนธริา ราโท ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
"ภาษาเวยีดนามและวฒันธรรมในชวีติประจาํวนั" ในวนัศุกรท์ี� �� เมษายน ���  เวลา �.#%-"".�% น. และ 
เวลา "#.#%-"�.�% น. ณ ห้อง LNG �%� ชั Vน � คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ี
  
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญัญพร ปรญิญาวุฒชิยั ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรบรรยาย
พเิศษในหวัขอ้ "ภาษาจนีและวฒันธรรมในชวีติประจาํวนั" ในวนัศุกรท์ี� W เมษายน ���  เวลา �.#%-"".�% 
น. และ เวลา "#.#%-"�.�% น. ณ หอ้ง LNG �%� ชั Vน � คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ � ศรบีรสิุทธิ �สกุล ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากคณะ
อกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม เป็นผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบ
เครื�องมือวิจ ัย ของอาจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  

 
คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �W���   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที(ไหน 


