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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓๐   วนัที� ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             

รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด ศตีสิาร กรรมการศูนยฯ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม Tokyo HCMR Seminar, August 
MNOP ณ โรงแรม Toshi Center Hotel Tokyo ประเทศญี�ปุ่น ระหว่างวนัที� OT-OV สงิหาคม MWWX ซึ�งเจา้ชาย
อะกฌิโินะแห่งประเทศญี�ปุ่น เสดจ็เป็นองคป์ระธานการประชุมทั ]งสองวนั ในการนี] ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ชมนาด ศีตสิาร ได้เป็นผู้แทนกลุ่มมนุษยศาสตร์ฝ่ายไทย กล่าวถวายรายงานความก้าวหน้าของงานวจิยั 
และรองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายหนงัสอืสารานุกรมไทยภาคกลางดว้ย  

โครงการวจิยั HCMR (Human-Chicken Multi-Relationships Research 
Project) เป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี�ปุ่น มี
ว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษาวิจัยเกี�ยวกับพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ในเชิงสห
สาขาวชิา ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน โครงการ HCMR ได้ผลติผลงานวจิยั
ออกมาอย่างต่อเนื�อง หนึ�งในนั ]นคือหนังสือรวมบทความ “Chickens and 
Humans in Thailand: Their Multiple Relationships and Domestication” 
(MWWn) ซึ�งไดร้บัการสนบัสนุนการตพีมิพจ์ากสยามสมาคมในพระบรมราชปูถมัภ ์
 
 
 

ข่าวจากศนูยค์ติชนวิทยา   
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โครงการเมธวีจิยัอาวุโส สกว. 
รว่มกบั  

ภาควชิาภาษาไทย และศนูยค์ตชินวทิยา คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ขอเชญิเขา้รว่มการประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรื�อง 

ปรากฏการณ์ “คติชนสร้างสรรค”์ ในสงัคมไทยปัจจบุนั:  
ข้อค้นพบจากชุดโครงการเมธีวิจยัอาวโุส สกว.  

วนัที� MW-Mo กนัยายน MWWX ณ อาคารมหาจกัรสีรินิธร หอ้ง nNP 
คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

------- 
วนัพฤหสับดีที+ ,- กนัยายน ,--. 
T.nN-V.NN น.    ลงทะเบยีน 
V.NN-V.OW น.   พิธีเปิด: คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ 
 กล่าวรายงาน: ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง 
V.OW-ON.PW น. เรื+องเล่าพื1นบา้น ในบริบททุนนิยมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 นิทานพื1นบา้นกบัการสร้างวตัถมุงคลในสงัคมไทยปัจจุบนั 
  รองศาสตราจารยส์กุญัญา สจุฉายา 
 เรื+องเล่าพื1นบา้นกบัการสร้างมลูค่าเพิ+มแก่ผลิตภณัฑแ์ละการท่องเที+ยวท้องถิ+นในภาคกลาง 

  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู 
 การผสมผสานวฒันธรรมในหนังสือนิทานแนวสาระบนัเทิงภาษาไทย 
  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร ภกัดผีาสขุ 
ON.PW-OO.OW น.   พกัรบัประทานอาหารว่าง 
OO.OW-OM.NN น. ผู้ทรงคณุวฒิุให้ความเหน็: ศาสตราจารยช์วน เพชรแกว้ 
OM.NN-On.NN น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
On.NN-OP.nN น. พิธีกรรมและพิธีกรรมประดิษฐใ์นบริบทสงัคมทุนนิยมและการท่องเที+ยว 
 การสร้างภาพลกัษณ์ “หมู่บา้นวฒันธรรม” จากคติชนบนเวทีการท่องเที+ยวที+บา้นหนองขาว 

กาญจนบรีุ 
  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปรมนิท ์จารวุร 
 พลวตัและการสร้างประเพณีประดิษฐใ์นอีสานลุ่มนํ1าโขง 
  รองศาสตราจารย ์ดร.ปฐม หงษ์สวุรรณ 
 พิธีสวดนพเคราะห:์ พลวตัของพิธีกรรมประดิษฐใ์นสงัคมไทยปัจจบุนั 
  นายประเสรฐิ รนุรา 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย และศนูยค์ติชนวิทยา 
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OP.nN-OW.NN น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
OW.NN-OW.PW น.   ผู้ทรงคณุวฒิุให้ความเหน็: รองศาสตราจารยศ์รศีกัร วลัลโิภดม 
OW.PW-Oo.NN น. อภิปรายทั +วไป 
 

พิธีกรประจาํวนั:  อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี  
 

วนัศกุรที์+ ,? กนัยายน ,--. 
T.nN-V.NN น.    ลงทะเบยีน 
V.NN-ON.NN น. คติชนกบัอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ ์ 
 ปอยไทใหญ่: การนําเสนออตัลกัษณ์ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง และอาจารย ์ดร.สพุนิ ฤทธิ0เพญ็ 

  เทศกาลตามประเพณีจีนในย่านเยาวราช: พื1นที+ทางวฒันธรรมเพื+อการนําเสนอ 
อตัลกัษณ์เชิงซ้อนทางวฒันธรรมความเป็นจีนในบริบทการท่องเที+ยว 

   อาจารยน์รตุม ์คปุตธ์นโรจน์ 
ON.NN-ON.nN น. ผู้ทรงคณุวฒิุให้ความเหน็: ศาสตราจารย ์ดร.สภุางค ์จนัทวานิช 
ON.nN-ON.PW น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
ON.PW-OO.PW น.  คติชนกบัอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ ์(ต่อ) 
  ปอยตั 1งธมัมเ์วสสนัดรของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทที+วดัผาแตก ตาํบลเวียงพางคาํ อาํเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย 
   นางสาวจตุพร เพชรบรูณ์ 
 ทานมหาปาง: พิธีกรรมบอกตวัตนคนพลดัถิ+นของชาวไทลื1อเมืองยอง หมู่บ้านร่มโพธิC

ทอง ตาํบลท่ากอ๊ อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 
   นางสาววกลุ มติรพระพนัธ ์
OO.PW-OM.OW น. ผู้ทรงคณุวฒิุให้ความเหน็: ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมนิท ์

O.OW-On.NN น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
On.NN-OP.NN น. การผลิตซํ1าความเชื+อและพิธีกรรมในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 พิธีสืบชะตา: พลวตัและการประยกุตใ์นบริบทสงัคมปัจจบุนั 
  อาจารยเ์ชดิชาต ิหริญัโร 
 การสืบทอดและการผลิตซํ1าประเพณีและพิธีกรรมเกี+ยวกบัพระอปุคตุในสงัคมไทยปัจจบุนั 
  อาจารยว์ชัราภรณ์ ดษิฐป้าน 
OP.NN-OP.nN น. ผู้ทรงคณุวฒิุให้ความเหน็: รองศาสตราจารยส์กุญัญา สจุฉายา 
OP.nN-OP.PW น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
OP.PW-OW.PW น.  บทสงัเคราะหป์รากฏการณ์ “คติชนสร้างสรรค”์ ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
  ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง  
OW.PW-Oo.NN น. อภิปรายทั +วไป 
 

พิธีกรประจาํวนั:  อาจารย ์ดร.อาทติย ์ชรีวณิชยก์ลุ 
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งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และงานพบผูป้กครอง BALAC 
หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาต)ิ หรอื BALAC 

ย่างเข้าปีที� X ในปีนี]หลักสูตรสามารถรบันิสิตใหม่เข้าศึกษา Vo คน และในปีนี]  หลักสูตรมีบัณฑิตจบ
การศกึษาเป็นรุ่นที�สาม ซึ�งเขา้ศกึษาในปีการศกึษา MWWn จาํนวน WX คน บณัฑติไดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบั O 
จาํนวน ON คน และไดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบั M จาํนวน OT คน 

หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) จดังานปฐม 
นิเทศนิสติใหมพ่รอ้มกบังานพบผูป้กครอง ประจาํปีการศกึษา MWWX เมื�อวนัที� O สงิหาคม MWWX เวลา NV.NN-
Oo.NN น. ณ ห้อง nNO-nNM อาคารมหาจกัรสีรินิธร เพื�อให้ผู้ปกครองและนิสติใหม่ได้พบปะผู้บรหิารและ
คณาจารยใ์นหลกัสูตร ตลอดจนรบัทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัการเรยีนการสอนและวธิปีฏบิตัตินของนิสติ งานนี]
ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งดจีากผูป้กครองและนิสติใหมเ่ขา้รว่มงานประมาณ OoN คน 

 
 
 

     
 

งานเริ�มดว้ยการใหโ้อวาทแก่นิสติใหม่ โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดี
คณะอกัษรศาสตร ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบวุฒบิตัรแก่บณัฑติผูไ้ดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบั O จาํนวน 
ON คน ได้แก่ นายศุภกร ยนืยงวรรณโชต ิเกยีรตนิิยมอนัดบั O และเหรยีญทอง นางสาวนราวลัลภ ์บุญญา 
ภสิมภาร นางสาวกนกวรรณ พรงาม นางสาวเฉียง หลี� นางสาวชนานารถ เฟื�องฟูสกุล นางสาวณิศรา 
สทิธาธกิารเดชช ์นายพรีพฒัน์ อ่วยสุข นางสาวศวติา เมธริานันท ์นางสาวศริปิระภา สภารตัน์ และนางสาว
อาทติยา บุญทอง 

นอกจากนี] คณบดไีดม้อบวุฒบิตัรแก่นิสติผูท้าํคุณประโยชน์แก่สงัคม จาํนวน Oo คน ไดแ้ก่ นางสาว
นราวลัลภ์ บุญญาภสิมภาร นางสาวกนกวรรณ พรงาม นางสาวเฉียง หลี� นางสาวชนานารถ เฟื�องฟูสกุล 
นางสาวณศิรา สทิธาธกิารเดชช ์นายพรีพฒัน์ อ่วยสุข นางสาวศริปิระภา สภารตัน์ นายศุภกร ยนืยง วรรณ
โชต ินางสาวชดัชนิด เสตะรจุ ินางสาวฐนิตา เขตกติตคิุณ นายธนกร วเิศษจงั นางสาวสุทธธิาร เชาวต์ระกูล
กจิ นางสาวอิศรา ราชตราชู นางสาวศศิโสฬส องัศุธรเศรษฐ์ นางสาวณัฏฐิ xมาฎา ชุณหะวณั และนางสาว 
วรนิธร เลศินิมติพนัธ ์

 
 
 
 

 
 
 

ข่าวจากหลกัสตูร BALAC 
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หลงัจากพธิมีอบวุฒบิตัร ประธานหลกัสตูร รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ กล่าวแนะนํา 
คณะอกัษรศาสตรแ์ละใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนการสอนและความเป็นนานาชาต ิ
จากนั ]น รองคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ ผูช่้วยศาสตราจารยส์รรควฒัน์ ประดษิฐพงษ์ กล่าวถงึกจิกรรมและการ 
ใชช้วีติในรั ]วมหาวทิยาลยั ในลาํดบัต่อไป เป็นการเสวนาเรื�องการเรยีนและโอกาสในการทาํงานโดยศษิยเ์ก่า 
อกัษรศาสตร ์ผูป้ระสบความสําเรจ็ในสายงานต่างๆ n ท่าน คอื คุณนันทยิา สว่างวุฒธิรรม หวัหน้าผู้ตรวจ
ราชการ ระดบั ON กระทรวงวฒันธรรม คุณมนฤด ีเกตุพนัธุ์ ผู้อํานวยการสํานักกจิการต่างประเทศ บรษิทั  
ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) และดร.ทินสิร ิศิรโิพธิ x รองผู้อํานวยการฝ่ายบรหิารและการสื�อสาร
สํานักงานเลขาธกิารองค์การรฐัมนตรศีึกษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (SEAMEO) วทิยากรได้เล่าถึง
ประสบการณ์การใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั และความสําเรจ็ในสายอาชพีและความสําเรจ็ที�มรีากฐานมาจาก
การเรยีนและประสบการณ์ที�ได้รบัจากคณะอกัษรศาสตร ์โดยมอีาจารยภ์ณิตา ศลิปวทิยาดลิก เป็นพธิกีร
ดาํเนินรายการ 

กจิกรรมช่วงบ่าย รองประธานหลกัสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเต็ม กฤษดาธานนท์ อธบิาย
แผนการเรยีนและรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตร และอาจารย์ ดร. Lowell Skar และอาจารย์ ดร. Jaime 
Moreno Tejada แนะนําและใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัรายวชิาวฒันธรรมศกึษา อาจารยพ์ราว เศรษฐบุตร เป็น
พธิกีรดําเนินรายการตลอดทั ]งวนั หลงัจากสิ]นสุดการอภปิรายในหอ้งประชุม เป็นช่วงเวลาที�นิสติใหม่ไดพ้บ
และทําความรู้จกักับอาจารย์ที�ปรกึษา ในปีการศึกษานี] มอีาจารย์ที�ปรกึษาดูแลนิสติใหม่จํานวน P ท่าน 
อาจารย์ที�ปรกึษาได้ให้ข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการเรยีนการสอน การลงทะเบยีน และการใช้ชวีติในคณะ
อกัษรศาสตร ์แมใ้นช่วงนี]เป็นช่วงที�จดัให้กบันิสติโดยเฉพาะ แต่ก็ยงัมผีู้ปกครองมากมายหลายท่านอยู่ต่อ 
และเข้าร่วมฟงัด้วย งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และงานพบผู้ปกครองประสบความสําเร็จ ทั ]งนิสิตใหม่และ
ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้แสดงความคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์และสอบถามข้อมูลต่างๆ 
เพิ�มเตมิ งานสิ]นสุดเวลาประมาณ Oo.NN น. 
 

 

 
 
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิหลกัสูตรบณัฑติศึกษาสาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�ออาชพี และหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑติทางภาษาองักฤษเพื�ออาชพี เมื�อวนัพฤหสับดทีี� OO กนัยายน MWWX เวลา V.NN-Oo.NN น. ณ ตกึศูนย์
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิเพื�อ
ประเมนิหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ และหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ใคร ทาํอะไร ที+ไหน 



 ๖ 

���� อาจารย ์ดร.อนันต์ เหล่าเลศิวรกุล ภาควชิาภาษาไทย ไดร้บัเชญิจากสํานักงานเขตพื]นที�การศกึษา
ประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต O เป็นวทิยากรโครงการส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน ให้กบัครูผู้สอนภาษาไทย
ระดบัชั ]นประถมศกึษาปีที� n เรื�อง “การวเิคราะหล์กัษณะขอ้สอบการอ่าน (NT)” ชั ]นประถมศกึษาปีที� n เมื�อ
วนัที� Mn สงิหาคม MWWX เวลา T.nN-Oo.nN น. ณ หอ้งประชุม O สํานักงานเขตพื]นที�การศกึษาประถมศกึษา
กาญจนบุร ีเขต O อําเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี  
 

���� อาจารย ์ดร.อนนัต ์เหล่าเลศิวรกุล ภาควชิาภาษาไทย ไดร้บัเชญิจากกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ให้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานจัดทําพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.MWWX ครั ]งที� OO/MWWX เมื�อวนัที� MW สงิหาคม MWWX เวลา V.NN-OX.NN น. ณ หอ้งประชุม
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ x สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย (ยศเส) กรงุเทพฯ  
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภนิันท์ ภาควชิาปรชัญา ได้รบัเชญิจากคณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายพเิศษสอนวิชา สม.oOo สงัคมวิทยาวฒันธรรม
สําหรบันักศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิาการวจิยัทางสงัคม ภาคที� O ปีการศกึษา MWWX ณ ห้องบรรยาย M 
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกอเนกประสงค์ n ชั ]น n มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์  
 

���� อาจารยธ์ดิาวด ีสกุลโพน ภาควชิาปรชัญา ได้รบัเชญิจากวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย เป็น
อาจารยพ์เิศษสอนวชิาสุนทรยีศาสตร ์ใหแ้ก่นักศกึษาพยาบาลชั ]นปีที� M ตั ]งแต่วนัที� On สงิหาคม ถงึวนัที� MT 
พฤศจกิายน MWWX ณ วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย   
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารตัน์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานักงานจดัทํา
วารสารวทิยาศาสตร์ สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นวทิยากรโครงการ
ส่งเสรมิการเขยีนบทความสาํหรบัเยาวชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีครั ]งที� P ตั ]งแต่วนัที� n-W กนัยายน 
MWWX ณ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
 

���� อาจารย์ ดร.ถนอมนวล หิร ัญเทพ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้ร ับเชิญจากกระทรวง
สาธารณสุข เป็นวทิยากรในการประชุมเชงิปฏบิตักิารสงัคมและสุขภาพ ปี MWWX เรื�อง “จากวกิฤตคิวามรูสู้่
ปฏบิตักิารสุขภาพใหม่” ระหว่างวนัที� O-n กนัยายน MWWX ณ ห้องประชุมสานใจ O ชั ]น o อาคารสุขภาพ
แห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข  
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