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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
โครงการ AIMS ระหว่างคณะอักษรศาสตร์กบั มหาวิ ทยาลัย Sophia

เมือวันที มีนาคม
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัล ยา ติง ศภัทิย์ รองอธิก ารบดีฝ่า ย
วิช าการ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เกรีย งไกร บุ ญ เลิศ อุ ท ัย ผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดีฝ่ า ยวิร ชั กิจ และรัก ษาการ
ผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารงานวิรชั กิจและเครือข่ายนานาชาติ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ คณะอักษรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Tak Watanabe จาก Faculty of
Liberal Arts และ Mr. Ei Nakayama ซึงเป็ น International liaison officer มหาวิทยาลัย Sophia ประเทศ
ญีปุน่ ณ ห้อง ] อาคารจามจุร ี
จุดประสงค์ของการมาเยือน เพือเจรจารายละเอียดของโครงการ AIMS ระหว่างจุฬาฯ และ Sophia
University มหาวิทยาลัย Sophia จะส่งนักศึกษา คน มาเรียนทีหลักสูตร BALAC เป็ นเวลา ภาค
การศึก ษา เริมตังe แต่ เ ดือ นสิง หาคม ถึ ง เดือ นธัน วาคม
และนิ ส ิต BALAC คน จะไปเรีย นที
มหาวิทยาลัย Sophia เป็ นเวลา ภาคการศึกษา เริมตังe แต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม h
โครงการ AIMS นีeมรี ะยะเวลา ปี ตังe แต่ปี พ.ศ. - j สําหรับนิสติ แลกเปลียนจากคณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sophia จะจัดหาทีพักให้นิสติ อักษรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย

๑

ข่าวจากภาควิ ชาประวัติศาสตร์
สัมมนาบัณฑิ ตศึกษา ภาควิ ชาประวัติศาสตร์ ภาคต้น -../
เวลา 12.24-16.44 น.
ณ ห้อง /47 อาคารบรมราชกุมารี
วันจันทร์ที

สิงหาคม

“The ‘Chinese Education Problem’ of oph - Thai Governmental
Repression as Perceived by the Thai Chinese Press”
โดย Mr. York Wiese
(Ph.D. candidate, Department of History, University of Freiburg)

วันจันทร์ที กันยายน

“รัฐ โภชนาการใหม่กบั การเปลียนแปลงวิถกี ารกินในสังคมไทย
พ.ศ. ph - ”
โดย อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง
(ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

วันจันทร์ที h กันยายน

“ความเป็ นชายกับความจริงใจในจดหมายรักจากอังกฤษ
สมัยคริสต์ศตวรรษที h”
(Men in Love: Sincerity and Courtship in Georgian Love-Letters,
c. ]]- h ])
โดย อาจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันจันทร์ที

“การหันไปทางขวา: ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของปญั ญาชนฝา่ ยค้านไทย
ภายหลังการล่มสลายของ พคท. ระหว่าง พ.ศ. p- ”
โดย อาจารย์ ดร.ธิกานต์ ศรีนารา
(ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

กันยายน

วันจันทร์ที j ตุลาคม

“ค่าเวลา/ฆ่าเวลา: รัฐไทยกับเวลาว่างช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถงึ พ.ศ. p ”
โดย อาจารย์ปรีดี หงษ์สต้น
(ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันจันทร์ที ] ตุลาคม

“กระบวนการและขันe ตอนการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในต่างประเทศ:
มาตรฐานทีแตกต่าง”
โดย รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (นักวิชาการอิสระ)

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ> มเติ มที> ภาควิ ชาประวัติศาสตร์ โทร. 4--17-?6/-

๒

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการ
หนังสือ :
ผูเ้ ขียน :
ราคา :

ธรรมรัฐ - ธรรมราชา
ศาสตราจารย์กติ ติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน
j] บาท

ทฤษฎีการมองตะวันตก ไม่ว่ าจะเป็ นทฤษฎีเ ทวสิทธิ • ประชาธิปไตย
หรือสังคมนิยม ล้วนแต่ มรี ากฐานแบบอํานาจนิยม คือ มองความสัมพันธ์ทาง
การเมืองการปกครองเป็ นกลไกแห่งอํานาจทังe สินe ทฤษฏีการเมืองแบบของล็อคแม้จะเชือในคุณงามความดี
ของมนุ ษย์เป็ นเบือe งต้น แต่ทา้ ยทีสุดก็แสดงถึงความไม่ไว้วางใจทางชนชันe ทีแอบแฝงอยู่ การแบ่งแยกอํานาจ
เพือให้มกี ารถ่วงดุลหรือคานอํานาจกันก็เกิดจากความระแวงแคลงใจดังกล่าวนันe แม้ทฤษฏีเทวสิทธิ •ก็เป็ น
การอ้างถึงการมอบอํานาจการปกครองจากพระเจ้ามาสู่สถาบันการปกครอง ทฤษฎีสงั คมนิยมนันe ก็มุ่งทีจะให้
รัฐใช้อํานาจในการจัดการบางพวกถึงแก่ให้จดั การแบบเบ็ดเสร็จ ความเข้าใจของนักคิดสายตะวันตกและผูท้ ี
ศึกษาตามแนวทางนันe ย่อมตกอยู่ในอํานาจความคิดแบบอํานาจนิยมทังe สินe ไม่ว่าจะเป็ นเรืองจริยธรรม ทุน
นิยมเสรี ปจั เจกนิยม และอํานาจเบ็ดเสร็จ จึงไม่อาจเชือได้ว่ายังมีทฤษฎีการเมืองอืนทีไม่วางอยู่บนอํานาจ
และไม่อาจเชือได้ว่า หากไม่เอาอํานาจเป็ นหลักแล้วบ้านเมืองจะดํารงอยูอ่ ย่างผาสุกได้
ธรรมรัฐและธรรมราชานันe มุ่งเอาธรรมคือความเป็ นธรรมและคุณธรรมเป็ นทีตังe ปลูกฝงั คุณธรรมใน
ตน คุณธรรมเพือผูอ้ นื และเพือสังคมส่วนรวมมากกว่าจะเอาระบบแห่งอํานาจเข้าครอบงํา กําหนดคุณธรรม
เป็ นจุดหมายทังe ของชีวติ คนแต่ละคนและสังคม หาใช่อํานาจและผลประโยชน์ไม่
ธรรมราชาเป็ นหลักแห่งธรรมรัฐ ผูป้ กครองทังe หลายทุกระดับต้องปฏิบตั ติ นอย่างธรรมราชา ธรรมรัฐ
จึงเกิดขึนe ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ เป็ นตัวอย่างแห่งธรรมราชา และ
แม้เพียงพระองค์เดียวทีทรงปฏิบตั ิเช่นนันe ก็เห็นคุณประโยชน์ อนั อเนกอนันต์ หากผู้ปกครองอืนๆ ซึงมี
หน้าทีปกครองโดยตรงได้ปฏิบตั เิ ช่นนันe ทุกกระทรวงทบวงกรม คุณประโยชน์จะเกิดขึนe สักเพียงใด
หนังสือ :
ผูเ้ ขียน :
ราคา :

สตรีในคัมภีรต์ ะวันออก
ศาสตราจารย์กติ ติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน
h] บาท

คนตะวันตกไม่เคยได้อะไรโดยไม่ตอ้ งเรียกร้อง เพราะสังคมของเขาเป็ นสังคม
แห่ ง การเอามากกว่ า การให้ กษัต ริย์ทีเอาแต่ ค วามสุ ข ของตัว ก็ ทํ า ให้ ป ระชาชน
เดือดร้อน ไม่เรียกร้อง ไม่ปฏิวตั ิ ก็ต้องจมอยู่กบั ความทุกข์ นายทุนก็เอาแต่กําไร ไม่
เคยคิดให้อะไรแก่ผู้ใช้แรงงาน ไม่เคยคิดว่าเขาเป็ น "คนของตัว" หากไม่เรียกร้องก็
ไม่ได้ค่าแรงเพิม ไม่ได้สวัสดิการ คนตะวันตกจึงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์
เป็ นเรืองอํานาจไปหมด ไม่มคี วามสัมพันธ์ทดีี งามในลักษณะเป็ นปรัชญาแห่งการให้และการคิดถึงผูอ้ นอย่
ื าง
ทีศาสนาตะวันออกสังสอนตรงกันหมด
๓

เมือพูดว่าผูช้ ายต้องเป็ นฝา่ ยเลียe งดู คนตะวันตกจะนึกถึงอํานาจว่าผูช้ ายมีอํานาจมากกว่า ผูห้ ญิงอยู่
รอดด้วยการพึงผู้ชาย แต่คนตะวันออกไม่เคยคิดถึง "การเลียe งดูภรรยา หรือการเลีeยงดูมารดา" ในลักษณะ
เป็ นการเลียe งทาสหรือเลียe งสุนัขเช่นนันe เลย เพราะสําหรับชาวตะวันออก การอนุ เคราะห์คนตกทุกข์ได้ยากก็
มาจากความเมตตาโดยไม่มใี ครบังคับ เป็ นการอนุ เคราะห์ทไม่
ี ใช่การคิดถึงอํานาจของผูใ้ ห้อยู่แล้ว ยิงภรรยา
และมารดาซึงเป็ นคนในครอบครัว มีความรัก ความผูกพัน ความเคารพ และการให้ความสําคัญแก่กนั ใน
ฐานะภรรยาและมารดาด้วยแล้ว การคิดเรืองอํานาจกับคนเหล่านีeกน็ ับว่าไม่ถูกต้อง ยิงใครเอาข้อนีeมาปฏิบตั ิ
ในเชิงข่มอีกฝา่ ยหนึงสังคมจะยอมรับไม่ได้เลย แต่ถา้ ชายตะวันตกและนักวิชาการสายฝรังพูดและสอนบ่อยๆ
เข้า ความสัมพันธ์ทดีี งามนีeอาจถูกทําลาย และเราต้องคิดถึงแต่อํานาจอย่างคนตะวันตกก็เป็ นได้
สอบถามข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝา่ ยวิจยั คณะอักษรศาสตร์ โทร.
hphhh หรือ E-mail: jofletters@gmail.com

ใคร ทําอะไร ที>ไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั การแต่ งตังe จาก
สภากาชาดไทย เป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินงาน ในโครงการชุมนุ มกาชาด ครังe ที เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ํานวยการสภากาชาดไทย ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ รอบ เมษายน h “สภากาชาดไทย: การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพือขับเคลือนจิต
อาสาในสังคมไทย”
อาจารย์ ดร.นู รดี า หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา รายวิชาภาษามาเลเซียระดับ
ต้น และภาษามาเลเซียระดับกลาง ในภาคการศึกษาที /
ณ คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รองศาสตราจารย์สุ รภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอัง กฤษ ได้รบั เชิญจากกรมพัฒนาทีดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ให้แก่ขา้ ราชการระดับสูงของ
กรมพัฒนาทีดิน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการเข้าร่วมประชุมระหว่าง
ประเทศ การต้ อ นรับ อาคัน ตุ ก ะ การร่ างและการกล่ า วคํ าปราศรัย และการนํ า เสนองาน” ระหว่ างวัน ที
มีนาคม ถึง p เมษายน
ณ โรงแรมซิตบeี ชี รีสอร์ท หัวหิน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญเป็ นกรรมการดําเนินการ
ประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสําหรับนักเขียนรุ่นใหม่ (ASEAN Young Writers Award)
และได้รบั เชิญเป็ นผู้แถลงข่าวแก่ สอมวลชนร่
ื
วมกับคุณชมัยภร แสงกระจ่าง คุณบินหลา สันกาลาคีร ี และ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อภิล กั ษณ์ เกษมผลกุ ล เมือวันที o เมษายน
ณ หอศิล ปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร
๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิ ศิรวิ ฒ
ั น์ ภาควิชาภูมศิ าสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นวิทยากร
บรรยายหัวข้อ “GIS Modeling for Human Settlement และ GIS Modeling for Environment” เมือวันที
] กรกฎาคม
เวลา o.]]- .]] น. ณ ห้องฝึกอบรม ชันe อาคาร สทอภ.
อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รบั เชิญจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ ท างเลื อ ก ให้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะทํ า งานจัด ทํ า พจนานุ ก รมศัพ ท์ ก ารแพทย์ แ ผนจีน
ปี งบประมาณ พ.ศ.
ครังe ที h ระหว่างวันที h- ] กรกฎาคม
ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง
จังหวัดระยอง
รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบั เชิญจากองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็ นวิทยากรโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผูด้ ําเนินรายการ
เครือข่ายสือสาธารณะ รุน่ ที เมือวันเสาร์ที o กรกฎาคม
เวลา . ]- j. ] น. ณ องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. hphh E–mail: artspr08@hotmail.com

๕

