ปีที ๔ ฉบับที ๓๕ วันที ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาไทย และศูนย์คติ ชนวิ ทยา

โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
ร่วมกับ
ภาควิชาภาษาไทย และ ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรือง
“คติ ชนสร้างสรรค์”: พลวัตและการนําคติ ชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย”
วันที 1–2 พฤศจิกายน ;<<< ณ อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร ห้อง =>?
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------วันพฤหัสบดีที# $ พฤศจิ กายน '(((
8.30 – C.>>
9.00 – C.E<
9.15 – E>.>>
10.00 – E>.=>
10.30 – 11.30

ลงทะเบียน
พิธเี ปิ ด: คณบดีคณะอักษรศาสตร์
กล่าวรายงาน: ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง
“คติ ชนสร้างสรรค์”: ภาพรวมโครงการ บริ บททางสังคม และ แนวคิ ดที# เกี#ยวข้อง
ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง
พักรับประทานอาหารว่าง

คติ ชน วัตถุมงคล ผลิ ตภัณฑ์ท้องถิ# น
นิ ทานผสานความเชื#อ : ทุนวัฒนธรรมในการผลิ ตวัตถุมงคลในปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา สุจฉายา
เรื#องเล่าพื7นบ้านกับการสร้างมูลค่าเพิ# มแก่ผลิ ตภัณฑ์และการท่องเที# ยวท้องถิ# นในภาคกลาง:
มิ ติความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ โหยหาอดีตกับเศรษฐกิ จสร้างสรรค์
อาจารย์ ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล
๑

11.30 -12.00

E2.00 -13.00
13.00 – E4.00

14.00 – 14.30

14.30 – E<.>>
15.00 – E<.=>

15.30 – E5.45
E5.45-16.00

ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ความเห็น :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐ์พนั ธุ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คติ ชนประดิ ษฐ์ การท่องเที#ยว
เทศน์ มหาชาติ : การจัดการท่องเที# ยวในงานประเพณี ที# “หมู่บา้ นวัฒนธรรมหนองขาว”
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร
แม่นํ7าโขงกับการเป็ นเวที ของประเพณี ประดิ ษฐ์ในอีสาน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สวุ รรณ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ความเห็น:
รองศาสตราจารย์สนุ ีย์ เลีย) วเพ็ญวงษ์
อาจารย์สรุ ยิ า สมุทคุปต์
พักรับประทานอาหารว่าง

คติ ชนในสื#อสมัยใหม่
พลวัตของนิ ทานในหนังสือนิ ทานแนวสาระบันเทิ งภาษาไทย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ ร ภักดีผาสุข
ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ความเห็น:
อาจารย์ปรีดา อัครจันทโชติ
อภิปรายทัวไป

พิ ธีกรประจําวัน: อาจารย์ ดร.อาทิ ตย์ ชีระวณิ ชย์กลุ

วันศุกร์ที# 2 พฤศจิ กายน '(((
8.30 – C.>>
9.00 –10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.45

11.45 – 12.00
12.00 -13.00

ลงทะเบียน

คติ ชน พลวัต อัตลักษณ์ การผลิ ตซํา7
ปอยส่างลอง: พลวัตและการขยายพื7นที# ของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.สุพนิ ฤทธิเ/ พ็ญ
พลวัตของพิ ธีสืบชะตา : การผสมผสานความเชื#อและศาสนาในสังคมล้านนาปัจจุบนั
อาจารย์เชิดชาติ หิรญ
ั โร
พระอุปคุตปราบมาร: การสืบทอดและการผลิ ตซํา7 ในสังคมไทยปัจจุบนั
อาจารย์วชั ราภรณ์ ดิษฐป้าน
พักรับประทานอาหารว่าง
ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ความเห็น
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิพ/ นั ธุ์
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ/ ปรางค์วฒ
ั นากุล
อภิปรายทัวไป
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๒

13.00 – E=.=>

13.30 – E=.?<

คติ ชนเปรียบเทียบ: ไทย – ญี#ปนุ่
การศึกษาเปรียบเที ยบการสืบสานประเพณี บญ
ุ บังไฟของชาวไทยและชาวญี
7
#ปนุ่
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตสิ าร
ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ความเห็น
รองศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา สุจฉายา

13.45 – E5.00

อภิ ปรายทัวไป
# “พลวัตสังคม พลวัตคติ ชน”

15.00 – 15.30
16.00

นําอภิปรายโดย ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์
ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง
พักรับประทานอาหารว่าง
ปิ ดการประชุม

พิ ธีกรประจําวัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมิ นท์ จารุวร

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
ขอเชิญทุกท่าน (อาจารย์ เจ้าหน้ าที นักวิจยั นิสติ ป.ตรี โท และเอก ฯลฯ) มาพัฒนาสมองซีกขวา
กระตุ้นเซลล์สมองให้คกึ คักช่วยให้ความจําดี ร่าเริงแจ่มใส แลดูอ่อนวัย ด้วยการออกกําลังกายทีแสนง่าย
แบบ “เต้าเต๋อซินซี” (ท่าง่ายมากเพียง = ท่า เคลือนไหวช้าๆ ในลักษณะของการทําสมาธิ แบบเคลือนไหว
แต่ได้เหงือ) ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา E;.?>–E=.E> น. ทีห้อง common room (?>E/EE) ชัน^ ?
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร
หวังว่าทุกคนจะสามารถบริหารเวลา ให้มเี วลามาเรียนการออกกําลังกายเพียงครัง^ ละครึงชัวโมงนะ
คะ ขอรับประกันว่าเป็ นการใช้เวลาทีคุม้ ค่ามากค่ะ
ควรจัด เวลารับ ประทานอาหารให้ เ สร็จ ประมาณครึงชัวโมงก่ อ นมาออกกํ า ลัง กาย หรือ ไม่ ก็
รับประทานภายหลังการออกกําลังกายนะคะ และใส่ชุดทีจะชูแขนขึน^ ได้สะดวก
เริมวันอังคารที => ตุลาคม ;<<< นี^ แต่จะมาเริมต้นวันไหนก็ตามคนอืนๆ ทัน เพราะท่าง่ายมาก ดู
ตามก็สามารถทําได้เลยค่ะ
หากไม่สะดวกจะมาฝึ กตามเวลานี^ จะมาเรียนเป็ นการส่วนตัวแล้วกลับไปฝึ กเองทีบ้านก็ได้ค่ะ ใช้
เวลาเรียนเพียง < นาทีเท่านัน^ เอง ขอเชิญติดต่อผูส้ อนคือ รศ.ดร.สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล (หัวหน้าภาควิชา
ภาษาตะวันออก) ได้เสมอค่ะ ที a?b=a-C หรือ >a< EcE <?>?
ทัง^ หมดนี^ ฟรีนะคะ

๓

ใคร ทําอะไร ที#ไหน
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู้ว ิพ ากษ์
บทความจํานวน ? เรือง ได้แก่
วันพฤหัสบดีที EE ตุลาคม ;<<<
เรือง “การศึกษาภาพชายหนุ่ มในผลงานเรือง “โนะวาคิ” ของนัทสึเมะ โซเซคิ
เรือง “ความทรงจําทางวัฒนธรรมของอาวุธนิวเคลียร์ ในนวนิยายกราฟฟิคของญีปุน่ ”
วันศุกร์ที E; ตุลาคม ;<<<
เรือง จาก “คนญีปุน่ ” สู่ “คนไทย” : การศึกษาภาพไทยในวรรณกรรมเรือง “โอโกะกุ
เฮะโนะมิชิ – ยะมะดะ นะงะมะซะ”
เรือง “การต่อสูข้ องนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กชาวญีปุ่นระหว่างสงคราม”
ในงานประชุ ม วิช าการระดับ ชาติเ ครือ ข่ า ยญีปุ่ น ศึก ษาในประเทศไทย ครัง^ ที c จัด โดยคณะ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายญีปุ่นศึกษาในประเทศไทย โดยการสนับสนุ น
ของเจแปนฟาวน์ เดชันและสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) เมือวันที 11–E; ตุลาคม ;<<< ณ
อาคารจุฬาภรณ์พศิ าลศิลป์ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตัง^ ยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากสมาคมภาษาและ
หนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นกรรมการบริหารสมาคมฯ เมือวันที b สิงหาคม ;<<<
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . พั ช นี ตั ^ ง ยื น ย ง ภ า ค วิ ช า ภ า ษ า ต ะ วั น อ อ ก ไ ด้ ร ั บ เ ชิ ญ จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการทีได้รบั ทุนจากมหาวิทยาลัย เมือ
วันที ;c กันยายน ;<<<
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอัง กฤษ ได้รบั เชิญ จากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยาพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมือวันที
E< ตุลาคม ;<<< เวลา C.=> น. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ไซมอน เจ. พี. ไรท์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสํานักบริหารงานวิรชั
กิจ เป็ นผู้เชียวชาญภาษาอังกฤษของสํานักบริหารงานวิรชั กิจ เป็ นระยะเวลา E ปี ตัง^ แต่วนั ที E ตุ ลาคม
;<<< – => กันยายน ;<<c
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ h ศรีบริสุทธิ hกุ ล และอาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เงินทุนสนับสนุ นทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/ นักวิจยั ใหม่ กองทุนรัดาภิเษกสมโภช ปี ที
E ปีงบประมาณ ;<<c จากสํานักบริหารงานวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. a?aa< E–mail: artspr08@hotmail.com

๔

