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สารผูอ้ านวยการ 

 

รายงานประจ าปี สถาบนัไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปีงบประมาณ 2559 จดัท าขึน้เพื่อรวบรวมขอ้มลูการด าเนินงานของสถาบนัไทย
ศกึษา ระหว่างเดอืนตุลาคม 2558 ถงึเดอืนกนัยายน 2559 ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลู
ไทย–ไทศกึษา วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา 
เวป็ไซตส์ถาบนัไทยศกึษา การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวชิาการ สื่อความรูใ้น
รปู e-book และ VDO Streaming โครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) การสรา้งเครอืขา่ย
ระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิโครงการววิฒัน์ไทยศกึษานานาชาตเิพื่อการพฒันา
สงัคมไทย (ENITS) และโครงการววิฒัน์ไทยและอาเซยีนศกึษานานาชาตเิพื่อการ
พฒันาสงัคมไทย (ENITAS)  

ในรอบปีงบประมาณนี้ สถาบนัไทยศกึษา ไดพ้ฒันาคุณภาพวารสารไทย
ศกึษาขึน้มาอยูใ่นกลุ่มที ่1 ตามมาตรฐานของศูนยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย 
(TCI : Thai-Journal Citation Index Centre) นอกจากนี้ สถาบนัไทยศกึษายงัคง
มุง่เน้นการจดักจิกรรมวชิาการทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิเพื่อเผยแพรอ่งค์
ความรูด้า้นไทยศกึษา และการพฒันาขยายเครอืขา่ยวจิยัและวชิาการดา้นไทย
ศกึษาในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ การประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง ความเชือ่ เรือ่ง
เล่า ต านาน กบัชาตพินัธุใ์นลุ่มน ้าโขง (11-12 กุมภาพนัธ ์2559) การประชุม
วชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง ขนมหวานกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
สงัคมไทย (16 มนีาคม 2559) การประชุมวชิาการนานาชาต ิเรือ่ง 2016 
Chulalongkorn Thai-Tai Heritage Forum: Sweets in Ritual and Cerebration 
(3-4 มถุินายน 2559) และ การประชุมวชิาการนานาชาต ิเรือ่ง 2016 
Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Sweet Culture and the Joy of Life 
(17-18 สงิหาคม 2559) ซึง่เป็นกจิกรรมวชิาการที่จกัน าไปสู่การพฒันาองค์
ความรูด้า้นไทยศกึษาอย่างยัง่ยนืสบืไป 

 

  
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สจิุตรา  จงสถิตยว์ฒันา) 
ผูอ้ านวยการสถาบนัไทยศกึษา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  



สารบญั 
ข้อมลูพืน้ฐาน สถาบนัไทยศึกษา 

ปรญัชา / ปณธิาน / อตัลกัษณ์  06 
วสิยัทศัน์ / พนัธกจิ  07 

วตัถุประสงค ์ 08 
ประวตัคิวามเป็นมา  09 

โครงสรา้งการบรหิารงาน  10 
คณะกรรมการบรหิารสถาบนัไทยศกึษา  11 

คณะผูบ้รหิาร  12 
บุคลากร  13 

 
สรปุผลการด าเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2559 

1. วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา  15 
2. ฐานขอ้มลูไทย–ไทศกึษา  18 

3. รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา  19 
4. เวบ็ไซตส์ถาบนัไทยศกึษา  21 

5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวชิาการ  22 
6. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(e-book)  24 

7. สือ่การเรยีนวดิทีศัน์ไทย–ไทศกึษา  24 
8. การพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง   

และงานประกนัคุณภาพ  25 
9. การสรา้งเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิ 25 

10. โครงการววิฒัน์ไทยศกึษานานาชาตเิพือ่การพฒันาสงัคมไทย  26 
11. โครงการววิฒัน์ไทยและอาเซยีนศกึษานานาชาตเิพือ่การพฒันาสงัคมไทย  29 

๑ 
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ปรชัญา 
สถาบนัไทยศกึษา เป็นแหล่งความรูด้า้นไทยศกึษา 
ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

ปณิธาน 
สถาบนัไทยศกึษา เป็นแหล่งอา้งองิสนบัสนุนและสรา้งนโยบาย
วจิยัสงัคมและวฒันธรรมไทยเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 

อตัลกัษณ์ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้
ไทยศกึษาในเชงิบรูณาการ 
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วิสยัทศัน์ 
1. สถาบนัไทยศกึษามนีโยบายมุง่สูค่วามเป็นเลศิดา้นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ

งานวจิยัไทย-ไทศกึษาทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2. สถาบนัไทยศกึษามนีโยบายสรา้งเครอืขา่ยไทย - ไทศกึษา  โดยมุง่ใหเ้กดิการ
ประสานงาน รวมทัง้แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้  เพือ่สรา้งสรรคว์งวชิาการไทย - ไท
ศกึษาในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3. สถาบนัไทยศกึษามุง่พฒันาศูนยข์อ้มูลไทยศกึษาใหเ้ป็นแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูไทย – 
ไทศกึษา  เพือ่สรา้งประโยชน์ต่อการวจิยั   รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เผยแพรอ่งคค์วามรูสู้ส่งัคม 

4. สถาบนัไทยศกึษามุง่สบืสาน  บ ารุงรกัษาภมูปิญัญาไทยดา้นต่างๆ  เพือ่เอือ้
ประโยชน์แก่สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

พนัธกิจ 
1. ศกึษาและวจิยัดา้นไทย - ไทศกึษาในเชงิบรูณาการ 

2. เป็นแหลง่เผยแพรผ่ลงานวจิยัและความรูใ้นระดบัชาตแิละนานาชาติ 

3. สรา้งเครอืขา่ยไทย-ไทศกึษานานาชาตทิีจ่ะประสานองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันา
สงัคมไทยอยา่งยัง่ยนื 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่พฒันาใหส้ถาบนัไทยศกึษาเป็นสถาบนัวจิยัทีเ่ป็นจุดเดน่ของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในฐานะสถาบนัวจิยัทางมนุษยศาสตร ์  โดยมุง่บรหิารจดัการ
เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทยศกึษาทีม่อียูใ่นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและใน
ประเทศไทยออกสูส่งัคมในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2. แสวงหาความรว่มมอืและการยอมรบัทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึใน
ระดบันานาชาตทิีจ่ะมสีว่นรว่มในการสรา้งเกยีรตภิมูขิอง ความเป็นไทย ในเชงิ
บรูณาการอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่สถาปนาความเป็นสถาบนัวจิยัทีส่รา้งงานวจิยัเพือ่
ชว่ยก าหนด นโยบายของชาต ิ

3. เพือ่มุง่ใชน้โยบายเชงิรุกในการสรา้งภาพลกัษณ์เชงิบวกใหแ้ก่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและแก่ประเทศชาต ิเพือ่ชว่ยขบัเคลื่อนใหจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก 

4. เพือ่มุง่เผยแพรอ่งคค์วามรูไ้ทยศกึษาในโลกไรพ้รมแดน ผา่นระบบเครอืขา่ย
สื่อสารดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม ่
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ประวติัความเป็นมา 
สถาบนัไทยศกึษาก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2518 ในนาม “โครงการไทยศกึษา” 

ขึน้อยูก่บัฝา่ยวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยในชว่งเวลาหน่ึงไดโ้อนเป็นสว่น
หน่ึงของสถาบนัวจิยัสงัคม ก่อนไดโ้อนกลบัเขา้สงักดัฝา่ยวชิาการอกีครัง้หน่ึงใน พ.ศ. 
2528 และเปลีย่นชื่อเป็น “สถาบนัไทยศกึษา” ต่อมาใน พ.ศ. 2533 สถาบนัไทยศกึษา
ไดย้า้ยไปสงักดัฝา่ยวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสว่น
สง่เสรมิและพฒันาวจิยั ส านกับรหิารวชิาการ จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัไดป้รบัโครงสรา้งหน่วยงาน โดยมปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที ่1 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 ยกสถานะของสถาบนัไทยศกึษาเป็นสถาบนัวจิยั ล าดบัที ่9 
ของมหาวทิยาลยั มพีนัธกจิหลกัส าคญั 3 ประการ ประการแรก ศกึษาและวจิยัดา้น
ไทย-ไทศกึษาในเชงิบรูณาการ ประการทีส่อง เป็นแหลง่เผยแพรผ่ลงานวจิยัและ
ความรูใ้นระดบัชาตแิละนานาชาต ิและประการทีส่ามสรา้งเครอืขา่ยไทย-ไทศกึษา
นานาชาตทิีจ่ะประสานองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาสงัคมไทยอยา่งยัง่ยนื 
 
 

ล าดบัผูอ้ านวยการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง รายนามผูอ้ านวยการ 

พ.ศ. 2518 – 2521 ศาสตราจารย ์วลิาสวงศ ์พงศะบุตร 

พ.ศ. 2522 – 2523 ศาสตราจารย ์ดร. ปิยนาถ บุนนาค 

พ.ศ. 2524 – 2532 ศาสตราจารย ์ดร. เพญ็ศร ีดุ๊ก   

พ.ศ. 2532 – 2538 รองศาสตราจารย ์ดร.ประคอง นิมมานเหมนิท์ 

พ.ศ. 2538 – 2542 รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีะพนัธ ์เหลอืงทองค า      

พ.ศ. 2543 – 2546 รองศาสตราจารย ์ดร.อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์  

พ.ศ. 2547 – 2550 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ตรศีลิป์ บุญขจร   

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั รองศาสตราจารย ์ดร.สุจติรา จงสถติยว์ฒันา      
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โครงสรา้งการบริหารส่วนงาน 
 
 

 
 
  

ผูอ้ านวยการ 
สถาบนัไทยศึกษา 

รองผูอ้ านวยการฯ  
ฝ่ายบริหาร  

รองผูอ้ านวยการฯ  
ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์

รองผูอ้ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจยั 

คณะกรรมการบรหิาร 
สถาบนัไทยศกึษา 

คณะกรรมการ 
ประกนัคุณภาพ 

ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิาร 

    

งานบรหิารและธุรการ งานบรกิารวชิาการและการวจิยั 

แผน / งบประมาณ 

พสัดุ / การเงนิ 

ธุรการ / บุคคล 

นกัวจิยั 

ศนูยข์อ้มลูไทยศกึษา 

โครงการ ENITS 
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คณะกรรมการบริหารสถาบนัไทยศึกษา  
(ณ ปีงบประมาณ 2559) 
 

1.  ผูอ้ านวยการสถาบนัไทยศกึษา    ประธานกรรมการ 
    (รองศาสตราจารย ์ดร. สุจติรา จงสถติยว์ฒันา) 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร. สุเนตร ชุตนิธรานนท ์  กรรมการ 

3.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววริฬุหการ  กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภกรณ์ ดษิฐพนัธุ์   กรรมการ 

5. รองผูอ้ านวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยบรหิาร  กรรมการ 

    (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อาทติย ์ทองทกัษ์) 

6. รองผูอ้ านวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยบรหิาร  กรรมการ 
    (อาจารย ์ดร. เปรม   สวนสมทุร) 

7. รองผูอ้ านวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์ กรรมการ 
    (ผูช้่วยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากานนท)์ 

8.  นางสาวรุง่อรณุ   กุลธ ารง    กรรมการ 

9. นายปญัญา เลศิสุขประเสรฐิ    เลขานุการ 
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คณะผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รองศาสตราจารย ์ดร. 
สจิุตรา จงสถิตยว์ฒันา 

ผูอ้ านวยการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 

อาทิตย ์ทองทกัษ์ 
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

อาจารย ์ดร. 

เปรม สวนสมุทร 
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ฤทธิรงค ์จิวากานนท ์
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
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บคุลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานบริหารและธรุการ 
 

นายปญัญา เลศิสขุประเสรฐิ 
 ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิาร 

 

นางจนัทพิย ์จ าปาทพิยง์าม 
 เจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร 

 

นายณฐัวิุฒ ิแสงทศัน์ 
 เจา้หน้าทีฝ่่ายการพสัดุ    

  
 

งานบริการวิชาการและการวิจยั 

นางสาวรุง่อรณุ กุลธ ารง 
นกัวจิยั 

 

นางสาวรชันีกร รชัตกรตระกลู 
นกัวจิยั 

 

นางวาสนา ขนัชนะ 
บรรณารกัษ์ช านาญการ 

 



 
 
 
 

 
 
 

สรปุผลการด าเนินงาน 
รอบปีงบประมาณ 2559 
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1. วารสารและส่ิงพิมพไ์ทย–ไทศึกษา 
1.1 จดหมายข่าว “สารไทยศึกษา” 

สิง่พมิพส์ าหรบัการประชาสมัพนัธข์่าวสาร และการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆของ
สถาบนั ตลอดจนเกรด็ความรูท้างดา้นไทยศกึษา โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดม้กีารตพีมิพ์
จ านวน 4 ฉบบั ดงันี้  

 
ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2558) 

 
 

ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) 

 

ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 3 (เมษายน – มิถนุายน 2559) 

 

ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2559) 
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1.2 วารสารไทยศึกษา  
วารสารวชิาการเพื่อเผยแพร่บทความวจิยัดา้นไทยศกึษา ออกฉบบัแรกในปี 2548 โดย

ปจัจบุนัวารสารไทยศกึษารวมอยูใ่นฐานขอ้มลูวารสารของศูนยด์ชันีและการอา้งองิวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index Center: TCI) กลุ่มที ่1 ซึง่แสดงถงึมาตรฐานของวารสารวชิาการ
ในระดบัชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2559 ไดม้กีารตพีมิพจ์ านวน 2 ฉบบั ดงันี้  
 

ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถนุายน 2558) 

 

บทความ: 
1) โคลงภาพเรื่องรามเกยีรติ ์วดัพระเชตุพน: ลกัษณะเด่นดา้นศลิปะการ
ประพนัธใ์นฐานะวรรณคดปีระกอบทศันศลิป์ / ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี
2) ตวัการต์ูนปีศาจ: การน าเสนออกุศลกรรมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ใน
หนงัสอืการต์ูนเณรแกว้กบัน้อยไชยา / นิธอิร พรอ าไพสกุล และ พฤทธิ ์
ศุภเศรษฐศริ ิ
3) นิทานโชคดชีุด “ชนะใจได”้: ชวีติทีม่มีงคลคอืชวีติทีโ่ชคด ี/ สภุคั 
มหาวรากร และ พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศริ ิ
4) คุณค่าทีม่ต่ีอสงัคมของละครโทรทศัน์ทีผ่ลติซ ้า / รวพิรรณ เพชรอนนัต์
กุล และ ประเทอืง ทนิรตัน์ 
5) ตรพีพิธิพร สวสัดมิงคลในพระราชวงัดุสติ รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้อยูห่วั / รชัดา โชตพิานิช 
6) งานช่างฝีมอืกบัเครื่องดนตรไีทยในสงัคมไทยในสมยัรตันโกสนิทร ์/ รุ่ง
อรุณ กุลธ ารง 
7) ต านานพญากง พญาพาน: ร่องรอยความสมัพนัธข์องชาวเมอืงใน
ภูมภิาคตะวนัตกของไทย / อภลิกัษณ์ เกษมผลพลู 

 

ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

 

บทความ: 
1) ละครลงิ: จากมหรสพพืน้บา้นสูม่รดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมของชาต ิ
/ รตันพล ชื่นคา้ 
2) มโนทศัน์เรื่อง "ความศวิไิลซ"์ ในสารคดที่องเทีย่วกรุงเทพฯ ยคุแรกของ
ไทย / วรรณพร พงษ์เพง็ 
3) การออกแบบอุตสาหกรรมเพือ่ชุมชน ส าหรบัการพฒันาผลติภณัฑ์
ทอ้งถิน่โดยใชก้ระบวนการมสีว่นร่วมเพื่อสรา้งความยื่นยนืใหก้บัชุมชน: 
กรณีศกึษาหมู่บา้นน ้าตาลสด ต าบลปากน ้า อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา / ศรนัยา เสีย่งอารมณ์ 
4) ปอยสา่งลอง: สญัลกัษณ์และความหมายทางสงัคมของชาวไทใหญ่ใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน / ธรรศ ศรรีตันบลัล ์
5) ตวัตนของเมอืงในลา้นนา / ภเูดช แสนสา 
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1.3 วารสารนานาชาติไทยศึกษา  
     (Rian Thai : International Journal of Thai Studies) 

วารสารวชิาการเพื่อเผยแพร่บทความวจิยัไทยศกึษาไปสู่ระดบันานาชาต ิออกฉบบัแรก
ในปี 2551 ซึง่ไดต้พีมิพบ์ทความภาษาองักฤษจากอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษา ทัง้ไทยและ
ต่างชาต ิซึง่มกีารกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒเิพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดย
ในปีงบประมาณ 2559 ไดม้กีารตพีมิพจ์ านวน 1 ฉบบั ดงันี้ 
 
ฉบบัท่ี 9/2016 

 

CONTENTS 
1) Prevailing Constraints in the Search for Durable Solutions for 
Refugees in Displacement along the Thai-Myanmar Border / 
Aungkana Kmonpetch 
2) Suankulard English School: A School for Future Bureaucrats and 
the Ruling Class, 1883-1897 / Arwut Teeraeak, Villa Vilaithong 
3) Dana Dhamma Tradition of the Tai Diaspora in Thailand: The 
Selection of the Donated Scriptures and the Role of the Tradition / 
Chatuporn Petchaboon 
4) Ethnographic Analogy and the Archaeological Record of Northern 
Thailand: Insights from Mlabri Hunter-Gatherers and Tham Lod 
Rockshelter Archaeofauna / Cyler Conrad 
5) A Synthesis of the Major Concepts and Characteristics of Thai 
Buddhist Literature / Pisit Kobbun 
6) New Year "Countdown" Chanting Ceremony in Contemporary 
Thai Society: An Analysis of an Invented Tradition / Prasert Runra 
7) Nora Rong Khru Ritual: Roles of the Ritual in the Context of Ban 
Plairamai, a Siamese Village in Kedah, Malaysia / Preeyarat 
Chaowalitprapan 
8) Examining the Continuity of Chinese Cultural Characteristics of 
the Thai-Chinese Community in Hat Yai Through the Chinese New 
Year Festival /Robert Cummings 
9) Bunchu Phu Narak and Resistance to Modernity / Thanayod 
Lopattananont 
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1.4 วารสารฉบบัพิเศษ / หนังสือวิชาการ  
สถาบนัไทยศกึษา จดัท าสิง่พมิพอ์ื่นๆ เพื่อเผยแพรง่านวชิาการไทยศกึษาทัง้ในรปูแบบ

ของหนงัสอืวชิาการ บรรณนิทศัน์ และวารสารฉบบัพเิศษ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้
ด าเนินการจดัท าสิง่พมิพพ์เิศษ จ านวน 1 เล่ม ดงันี้ 
 

คติชนคนไทในวฒันธรรมข้าว 

 

ประคอง นิมมานเหมนิท ์ 
ยรรยง จริะนคร  
ศริาพร ณ ถลาง  
สกุญัญา สจุฉายา 
 
วฒันธรรมขา้ว ถอืเป็นรากเหงา้ส าคญัของสงัคมไทย คนไทกลุ่มต่างๆ ที่
อาศยัอยู่นอกประเทศไทยและคนไทยในประเทศไทยมวีถิชีวีติความ
เป็นอยู่ผกูพนักบัขา้วมาชา้นาน นบัแต่การปลกูขา้ว การเกบ็เกีย่ว การ
บรโิภค ตลอดจนความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมในกจิกรรมต่างๆ จนเกดิเป็นคติ
ความเชื่อ จารตี ประเพณี วถิปีฏบิตัทิีค่นไทย-ไทยดึถอืปฏบิตัมิาจนถงึ
ปจัจบุนั การศกึษาวจิยัวฒันธรรมขา้วในเชงิคตชินวทิยาจงึถอืเป็นหวัขอ้
วจิยัส าคญัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจสงัคมและวรรณกรรมไทยให้
มคีวามลุ่มลกึมากยิง่ขึน้ 

 

 
2. ฐานข้อมูลไทย–ไทศึกษา 

สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัท าฐานขอ้มลูดา้นไทย-ไทศกึษา เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิขอ้มลู
ส าหรบัการคน้ควา้วจิยั ซึง่สถาบนัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันาขอ้มลู ตลอดจนการสรา้ง
ฐานขอ้มลูใหม่ๆ  มาอยา่งต่อเนื่อง ผูท้ีส่นใจสามารถใชฐ้านขอ้มลูไทยศกึษาผ่านเวบ็ไซตข์อง
สถาบนั (www.thaistudies.chula.ac.th) โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดด้ าเนินการปรบัปรงุ/
จดัท าฐานขอ้มลู จ านวน 4 ฐาน ดงันี้ 

(1) ฐานขอ้มลู 100 บรรณนิทศัน์การศกึษาวจิยัวฒันธรรมกบังานช่างสบิหมู่ 
(2) ฐานขอ้มลูรอ้ยเรือ่งความเชื่อ ศาสนากบังานช่างสบิหมูใ่นประเทศไทย 
(3) ฐานขอ้มลูบรรณนิทศัน์ เรือ่ง ขนมหวานของไทย 
(4) ฐานขอ้มลูบรรณนิทศัน์ เรือ่ง ดอกไมใ้นวฒันธรรมไทย 
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3. รายการวิทยสุถาบนัไทยศึกษา 
 มเีนื้อหารายการเกีย่วกบัความรูด้า้นความเป็นไทยในประเดน็ต่างๆ ซึง่ออกอากาศทาง
สถานีวทิยุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุกวนัอาทติย ์เวลา 10.00 – 10.30 น. ปีละ 52 ครัง้ โดย
บทวทิยขุองรายการนี้ จะน ามาเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั เพื่อเพิม่ช่องทางการเผยแพร่
ความรูอ้อกสู่สงัคมวงกวา้ง โดยในปีงบประมาณ 2559 มรีายละเอยีดเนื้อหารายการ ดงันี้ 
 

วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 4 ตุลาคม 2558 ทีม่า ความส าคญัและลกัษณะทา่ทางของโขนตวัลงิ 
 11 ตุลาคม 2558 วถิแีละความหมายของ "วนัพระ" ของคนสงัคมเมอืง 
 18 ตุลาคม 2558 ตามหาตลาดน ้าดัง้เดมิในสงัคมไทย 
 25 ตุลาคม 2558 ราชสหีก์บัสงิโต 
 1 พฤศจกิายน 2558 การถวายผา้พระกฐนิของพระมหากษตัรยิ ์
 8 พฤศจกิายน 2558 กฐนิเดาะ 
 15 พฤศจกิายน 2558 ทองเกา้น ้า 
 22 พฤศจกิายน 2558 ขบวนแห่กฐนิ 
 29 พฤศจกิายน 2558 วหิารหลวง 
 6 ธนัวาคม 2558 การบ าเพญ็พระราชกุศลในพระราชพธิเีฉลมิพระ

ชนมพรรษา (การท าบุญวนัเกดิ) 
 13 ธนัวาคม 2558 การพระเมรุสมเดจ็พระสงัฆราชในสมยัรตันโกสนิทร ์
 20 ธนัวาคม 2558 บทบาทและพระราชสถานะของอคัรมเหสทีี่

เปลีย่นแปลงไปตัง้แต่สมยัอยธุยาถงึสมยัรชักาลที ่7 
 27 ธนัวาคม 2558 สิง่อนุสรณ์ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึแด่สมเดจ็พระ

เจา้ตากสนิมหาราช 
 3 มกราคม 2559 ของกนิเรื่องเมีย่ง: คนภาคเหนือ 
 10 มกราคม 2559 ของกนิเรื่องเมีย่ง: คนภาคกลางลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา 

17 มกราคม 2559 ศลิาจารกึหลกัที ่1 
 24 มกราคม 2559 ยุทธหตัถ ี
 31 มกราคม 2559 เก๋งจนี...สถาปตัยกรรมจนีในศลิปะไทย 
 7 กุมภาพนัธ ์2559 ผนงัจนี...จติรกรรมจนีในศลิปะไทย 
 14 กมุภาพนัธ ์2559 ความรกัในวรรณคด ี
 21 กมุภาพนัธ ์2559 โอวาทปาฏโิมกข:์ ธรรมะส าคญัในวนัมาฆบชูา 
 28 กมุภาพนัธ ์2559 พุทธประวตั ิตอน มหาภเินษกรมณ์ กบับทบาทการ

สรา้งงานพุทธศลิป์ในวฒันธรรมไทย 
 6 มนีาคม 2559 แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมในจงัหวดัชลบุร ี
 13 มนีาคม 2559 จติรกรรมไทยรว่มสมยั (ตอนที ่1) 
 20 มนีาคม 2559 จติรกรรมไทยรว่มสมยั (ตอนที ่2) 
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วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 27 มนีาคม 2559 บทบาทของสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั กบัการ
บรูณะและตกแต่งพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ 

 3 เมษายน 2559 ปราสาทพระเทพบดิรกบัความเป็นมาของพระบรม
รปูพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทัง้ 8 รชักาลใน
พระบรมราชจกัรวีงศ ์

 10 เมษายน 2559 หวัใจส าคญัและขนบธรรมเนียมประเพณีในวนั
สงกรานต ์

 17 เมษายน 2559 กอ้นอฐิ: วสัดุก่อสรา้งส าหรบังานสถาปตัยกรรม
โบราณของไทย 

 24 เมษายน 2559 "เสือ่" ในวถิชีวีติและวฒันธรรมไทย 
 1 พฤษภาคม 2559 ววิฒันาการของแรงงานในสงัคมไทย 
 8 พฤษภาคม 2559 ปชูนียวตัถุส าคญัในพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระ

นงัคลัแรกนาขวญั 
 15 พฤษภาคม 2559 คตเิรื่องการบชูาดว้ยประทปีในพุทธศาสนา 
 22 พฤษภาคม 2559 พระราชจรยิวตัรของสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี 

พระบรมราชนิีในรชักาลที ่7 
 29 พฤษภาคม 2559 ประเพณีงานศพของสงัคมไทยทีเ่ปลีย่นไปตาม

กาลเวลา 
 5 มถุินายน 2559 ยอ้นรอยความคดิความเชื่อ กวา่จะมาเป็นคตทิาง

ศาสนาในสงัคมไทย 
 12 มถุินายน 2559 ศลิปะอยุธยายุคปลายในอ าเภอเมอืงเพชรบุร ี
 19 มถุินายน 2559 พระราชบลัลงักแ์ละพระราชลญัจกร 
 26 มถุินายน 2559 วรรณคดนีิราศของสนุทรภู่ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ

เดนิทางเพื่อจารกิแสวงบุญ 
 3 กรกฎาคม 2559 วดัระฆงัโฆสติารามวรมหาวหิาร เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 
 10 กรกฎาคม 2559 ธรรมเนียมการรบัแขก 
 17 กรกฎาคม 2559 การแสดงโขน เรื่อง รามเกยีรติ ์ตอน สงครามสาม

อสรุา 
 24 กรกฎาคม 2559 ประเพณีกนิสีถ่ว้ย 
 31 กรกฎาคม 2559 ผา้ไทย...นุ่งหม่อย่างไรใหด้ดูแีละทนัสมยั 
 7 สงิหาคม 2559 สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ใน

ฐานะนกัไทยศกึษา 
 14 สงิหาคม 2559 ผา้ไหวใ้นวฒันธรรมไทย 
 21 สงิหาคม 2559 ธรรมเนียมการแจกของช าร่วยในวฒันธรรมไทย 
 28 สงิหาคม 2559 มหคัฆภณัฑ ์
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วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 4 กนัยายน 2559 ผดัพรกิขงิ...อาหารจานเก่าแก่ของคนไทย 
 11 กนัยายน 2559 ธรรมเนียมการสง่ "ตน้ไมเ้งนิ-ตน้ไมท้อง" เป็น

เครื่องราชบรรณาการ 
 18 กนัยายน 2559 คตคิวามเชื่อเรื่องการลอยองัคาร 
 25 กนัยายน 2559 หมีก่รอบ...หนึ่งในสญัลกัษณ์ของอาหารไทย 

 
4. เวบ็ไซตส์ถาบนัไทยศึกษา 

      

 
สถาบนัไทยศกึษา มกีารปรบัปรงุขอ้มลูในเวป็ไซต ์(www.thaistudies.chula.ac.th) 

อยา่งต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมของสถาบนั และเป็น
แหล่งรวบรวมสื่อความรูอ้เิลก็ทรอนิกสต่์างๆ อาท ิระบบฐานขอ้มลูไทย-ไทศกึษา หนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) สื่อวดีทีศัน์การบรรยายเชงิวชิาการในรปูแบบ VDO-streaming 
นิทรรศการดจิทิลั เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถใชง้านแบบออนไลน์ อนัเป็นนโยบายของ
สถาบนัไทยศกึษาในการเป็นแหล่งอา้งองิความรูด้า้นไทยศกึษาของสงัคม นอกจากนี้ สถาบนั
ไทยศกึษา มกีารสื่อสารประชาสมัพนัธก์จิกรรมของสถาบนัฯ และเผยแพรค่วามรูด้า้นไทยศกึษา 
ผ่านระบบ Social Media ไดแ้ก่ Facebook (Page: Institute Of Thai Studies, Chulalongkorn 
University) และ YouTube (Channel: Thai Studies Chulalongkorn) 
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5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษาไดด้ าเนินการจดังานสมัมนา การบรรยายพเิศษ และการประชุม
วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตอิย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น
ไทยศกึษา ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบนัไทยศกึษา
ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิอนัเป็นเวทสี าหรบัเผยแพรแ่ละ
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างนักวชิาการจากทัว่โลก เพื่อใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันา
เครอืขา่ยวชิาการทีส่ าคญัในระดบันานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2559 มกีารจดัสมัมนา/
บรรยาย/ประชุมวชิาการ ดงันี้ 

 
การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวิชาการ ความรว่มมือ จ านวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิความเชือ่ 
เรือ่งเล่า ต านาน กบัชาตพินัธุใ์นลุ่มน ้าโขง 
(11-12 กุมภาพนัธ ์2559) / มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.ราชภฏั
สกลนคร 

ผูเ้สนอบทความ 15 คน 
(ไทย 15 คน/ต่างชาต ิ- คน) 
ผูเ้ขา้ร่วม 600 คน 
(ไทย 600 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิขนมหวาน
กบัความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
สงัคมไทย (16 มนีาคม 2559) / 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วทิยากร 8 คน 
(ไทย 8 คน/ต่างชาต ิ- คน) 
ผูเ้ขา้ร่วม 173 คน 
(ไทย 166 คน/ต่างชาต ิ7 คน) 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิ2016 
Chulalongkorn Thai-Tai Heritage 
Forum: Sweets in Ritual and 
Cerebration (3-4 มถุินายน 2559) / 
โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน กรุงเทพฯ 

- วทิยากร 9 คน 
(ไทย 8 คน/ต่างชาต ิ1 คน) 
ผูเ้ขา้ร่วม 75 คน 
(ไทย 67 คน/ต่างชาต ิ8 คน) 

การประชุมน าเสนอบทความวจิยันานาชาต ิ
ENIT and ENITAS Scholarship 
Research Presentation 2016 (28-29 
กรกฎาคม 2559) / โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน 
กรุงเทพฯ 

- วทิยากร 29 คน 
(ไทย 9 คน/ต่างชาต ิ20 คน) 
ผูเ้ขา้ร่วม 48 คน 
(ไทย 23 คน/ต่างชาต ิ25 คน) 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิ2016 
Chulalongkorn Asian Heritage Forum: 
Sweet Culture and the Joy of Life (17-
18 สงิหาคม 2559) / โรงแรมแมนดารนิ โอ
เรยีนเตล็ กรุงเทพฯ 

ศนูยอ์นิเดยีศกึษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วทิยากร 18 คน 
(ไทย 7 คน/ต่างชาต ิ11 คน) 
ผูเ้ขา้ร่วม 162 คน 
(ไทย 139 คน/ต่างชาต ิ23 คน) 
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุวชิาการนานาชาต ิ

2016 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Sweet Culture and the Joy of Life 
 

    
วทิยากรชาวต่างประเทศมาร่วมบรรยายความรูใ้นการประชมุวชิาการนานาชาต ิ 

2016 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Sweet Culture and the Joy of Life 
 

 
คณะผูจ้ดังานและวทิยากรการประชุมวชิาการระดบัชาต ิความเชือ่ เรือ่งเล่า ต านาน กบัชาตพินัธุใ์นลุ่มน ้าโขง 
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6. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ (e-book) 
เป็นการน าหนังสอืหายากทีม่คีวามส าคญัต่อการศกึษาดา้นไทย-ไทศกึษา มาจดัท าเป็น 

e-book เพื่อเผยแพรผ่่านเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดจ้ดัท าสิง่พมิพ์
อเิลก็ทรอนิกส ์เอกสารชัน้ต้นเกีย่วกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย จ านวน 12 เรือ่ง ดงันี้ 

(1) การแต่งกายสตรกีบัหตัถกรรมทอผา้ในสงัคมไทยสมยัรตันโกสนิทร ์
(2) คลองในกรงุเทพ 
(3) ตลาดในกรงุเทพมหานคร การขยายตวัและพฒันาการ 
(4) พระราชวงัและวงัในกรงุเทพฯ 
(5) วฒันธรรมขา้วของชนชาตไิท – ภาพสะทอ้นจาก ต านาน นิทาน เพลง 
(6) ววิฒันาการของศลิปหตัถกรรมในสงัคมไทยสมยัรตันโกสนิทร ์– เครือ่งป ัน้ดนิเผา 

เครือ่งจกัสาน ดอกไมป้ระดษิฐ ์
(7) ศลิปหตัถกรรมของช่างทองเมอืงเพชร – ความเป็นมาและปจัจบุนั 
(8) หตัถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลติในปจัจบุนั ศกึษากรณ ี– การท าขลุ่ย 
(9) หตัถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลติในปจัจบุนั ศกึษากรณ ี– การท าของเล่น

ไมร้ะก า 
(10) หตัถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลติในปจัจบุนั ศกึษากรณ ี– การท าบาตร

พระ 
(11) หตัถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลติในปจัจบุนั ศกึษากรณ ี– ช่างป ัน้หล่อ

พระ 
(12) ศลิปหตัถกรรมของช่างทองเมอืงเพชร: ความเป็นมาและสภาพปจัจบุนั 

ศลิปหตัถกรรมของช่างทองเมอืงเพชร  
 

7. ส่ือการเรียนวิดีทศัน์ไทย–ไทศึกษา  
เป็นการน าเนื้อหาของการบรรยายหรอืการน าเสนอบทความวชิาการของวทิยากร จาก

การงานสมัมนา/บรรยายพเิศษ/ประชุมวชิาการ ทีจ่ดัโดยสถาบนัไทยศกึษา มาผลติสื่อวดีทิศัน์
เพื่อการเรยีนการสอนในรปูแบบ VDO streaming ผ่านเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ไดม้กีารจดัท าสื่อวดีทิศัน์การบรรยายเชงิวชิาการ จ านวน 12 เรือ่ง จากการ
ประชุมวชิาการนานาชาต ิ2016 Chulalongkorn Thai-Asian Heritage Forum: Sweet Culture 
and Joy of Life" วนัที ่17-18 สงิหาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กรุงเทพฯ  
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8. การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
    และงานประกนัคณุภาพ 

สถาบนัไทยศกึษามกี าหนดจดัโครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่องและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหบุ้คลากรชีแ้จงขอบขา่ย
แผนงานประจ าปีของแต่ละฝา่ย และประชุมท าความเขา้ใจแนวทางการประเมนิผลการท างาน
ระหว่างปีและรอบปีของพนักงานและลกูจา้ง ตามระเบยีบและระบบประกนัคุณภาพของ
มหาวทิยาลยั ตลอดจนการรบัฟงัความคดิเหน็จากบุคลากรเกีย่วกบัปญัหาและอุปสรรคในการ
ท างาน เพื่อการปรบัปรงุการด าเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ใน
ปีงบประมาณ 2559 สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัโครงการระหว่างวนัที ่13–14 กุมภาพนัธ ์2559 ณ 
เซน็ทาราแอนคอนเวนชนัเซน็เตอร ์จงัหวดัอุดรธานี โดยมุง่เน้นประเดน็การพฒันากระบวนการ
จดัท าวารสารและการจดัการฐานขอ้มลูบทความตพีมิพ ์ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัสากล 
โดย อาจารย ์ดร. เปรม สวนสมทุร รองผูอ้ านวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยวจิยั เป็นผูถ่้ายทอด
ความรู ้
 

9. การสรา้งเครือข่ายระดบัภมิูภาคและนานาชาติ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการกบันกัวชิาการและหน่วยงานระดบั

ภมูภิาคและนานาชาต ิเพื่อพฒันาไปสู่การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการไทยศกึษาใน
ระดบัสากล จากผลการด าเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา สถาบนั
สามารถสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการในมติต่ิางๆ กบันกัวชิาการและสถาบนัการศกึษาใน
ต่างประเทศ อาท ิการแลกเปลีย่นนกัวจิยั การท าขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นงานวจิยั การเขา้รว่ม
ประชุมหรอืรว่มเป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการนานาชาต ิ 

ในปีงบประมาณ 2559 สถาบนัไทยศกึษาไดต้อ้นรบั Mr. Kang Daegong (Ven. 
Boepjin) นกัวจิยัจาก College for Buddhist Studies, Dongguk University ประเทศสาธารณรฐั
เกาหล ีเดนิทางมาท าวจิยัดา้นพุทธศาสนาเปรยีบเทยีบ ระหว่างเดอืนตุลาคม 2558 ถงึเดอืน
ตุลาคม 2559 
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10. โครงการวิวฒัน์ไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพฒันาสงัคมไทย   
      (Empowering Network for International Thai Studies: ENITS) 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยการวจิยัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัไทยศกึษา ทัง้ทางดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ในระดบันานาชาตอิย่างเป็นรปูธรรม เป็นการสรา้งแรงดงึดดูให้
นกัวจิยัทัว่โลกเหน็ความส าคญัของการศกึษาไทยศกึษาในบรบิทต่างๆ อยา่งบูรณาการ และเป็น
การส่งเสรมิการวจิยัดา้นไทยศกึษาใหเ้ป็นหวัขอ้หนึ่งในการวจิยัในระดบัภูมภิาคทัง้เอเชยีและ
อาเซยีน โดยช่วงเริม่ตน้ ตัง้แต่ปี 2551 ไดก้ารสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
(สกว.) จนกระทัง่ในปีงบประมาณ 2556 จงึไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัในฐานะโครงการยุทธศาสตร ์ด าเนินการผ่านกจิกรรมหลกั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การ
ใหทุ้นพฒันาบทความวจิยัไทยศกึษานานาชาต ิเพื่อสนบัสนุนเงนิทุนบางส่วนเพื่อใหผู้ว้จิยั
เดนิทางมาท าวจิยัในประเทศไทย และการจดัประชุมวชิาการ เพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทย
ศกึษา รวมถงึการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการและงานวจิยั โดยในปีงบประมาณ 
2559 ไดม้กีารด าเนินงาน ดงันี้ 

 

10.1 การให้ทนุพฒันาบทความวิจยั  
ในปี 2559 มผีูร้บัทุน 20 คน เป็นชาวไทย 6 คน ชาวต่างประเทศ 14 คน (ศกึษาใน

ประเทศไทย 8 คน ศกึษาในต่างประเทศ 12 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงันี้ 
 

No. Name/Nationality University Research Topic 

1 Hannah-Lena Nestele 
German (Master) 

University of Passau Changes in Bangkok’s Chinatown 
– The Influence of Gentrification 
on the Daily Rhythm of a Soi 

2 Jesada Kantamedhi 
Buaban 
Thai (Master) 

Walailak University Fragrant Corpses: The 
commodification of the 
charismatic monks' corpses in 
Thai society 

3 Joseph John Rotheray 
British (Master) 

University of Leeds The Study of Popular Buddhism 
in Thailand Through a Case 
Study of Wat Doi Kham in Chiang 
Mai Province 

4 Anh Tuan Nguyen 
Vietnamese (Master) 

Chulalongkorn University An Analysis Of The Socio-
Economic Condition Of 
Vietnamese Migrant Workers In 
Bangkok, Thailand 
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5 Rosalia Namsai Engchuan 
German (Master) 

Humboldt University Gender Roles and Feminine 
Sexuality in the Thai Teen Drama 
Hormones the Series 

6 Supaluck Pornkulwat 
Thai (Doctorate) 

University of Wisconsin-
Madison 

The Role of Cultural Capital in 
International Business: The Case 
of Charoen Pokphand Group 

7 Apiwat Suthamdee 
Thai (Doctorate) 

Bansomedejchaophraya 
Rajabhat University 

Brahma Worship At 
Bangkudeethong Temple, 
Prathumthani Province: Its 
Invention Process And Role 

8 Dr.John Hal Garzoli 
Australian (Doctorate) 

Monash University The Emerging Practice of 
Adapting Traditional Khaen and 
Pin Playing Associated with Isan 
Music to Contemporary Musical 
Settings Involving Western 
Derived Musical Elements and 
Improvisation 

9 Muhammad Faizal Bin 
Abdul Rani 
Malaysian (Doctorate) 

Chulalongkorn University The Creation of A “Lanna Sense 
of place” Through Fine Arts in 
Northern Thailand: A Case Study 
of Hotel Lobby Decorations in 
Chiang Mai and Chiang Rai 

10 Victoria Nguangjing Scott 
British (Doctorate) 

University College London Interpreting Ritual in the Rock Art 
of Kanchanaburi Province and 
Uthai Thani Province, Western 
Thailand 

11 Mizuho Ikeda 
Japanese (Doctorate) 

Waseda University The Power of Cultural Heritage in 
Shaping Society in Thailand 

12 Thomas Franklin Rhoden 
American (Doctorate) 

Chiangmai University Absentee Suffrage in Thailand: Is 
Tak a Burmese Province in 
Thailand? 

13 Janepicha Cheva-Isarakul  
Thai (Doctorate)  

Victoria University of 
Wellington 

Beyond “Citizens-in-the-Making”: 
Thainess, Identity and Belonging 
in the Eyes of Second Generation 
Shan Youth in Chiang Mai 
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14 Kelly Nicole Meister  
American (Doctorate) 

University of Chicago Practicing Dhamma: Constituting 
Selves, Communities, and a 
Buddhist Network Through Relic 
Veneration 

15 Iyared Boonyarit 
Thai (Doctorate) 

Chulalongkorn University The Dynamics Creation of Thai 
Classical Music Sacred Object in 
Contemporary Thai Society 

16 Warisara Anantato 
Thai (Doctorate) 

The University of Thai 
Chamber of Commerce 

Camadevi Worship”: Legend 
Reproduction and Social Space 
Construction 

17 Yuqing Li 
Chinese (Doctorate) 

Tsinghua University Money for Nothing: An Empirical 
Study on Surrogacy Cases and 
Surrogate Legislation Changes in 
Modern Thailand 

18 Edoardo Siani 
Italian (Doctorate) 

SOAS, University of 
London 

Telling Thailand’s Fortune: 
Buddhist Cosmology, Politics and 
Economy in Contemporary 
Bangkok 

19 Nguyen Mai Phuong 
Vietnamese (Doctorate) 

Vietnam National 
University 

Embedding Thai Culture In 
Teaching Thai Language: An 
Investigation Vietnam 

20 Jiratorn Sakulwattana 
Thai (Doctorate) 

Thammasat University Contesting Constructions of 
Gendered Identities and National 
Belonging through the Visual 
Representation of Female Body in 
Post-1997 Thai Cinema 

 
10.2 การจดัประชมุวิชาการ  

โครงการ ENITS มดี ารจิดัการประชุมวชิาการเพื่อใหผู้ร้บัทุนไดม้โีอกาสน าเสนอ
บทความวจิยัสู่สาธารณะ และเป็นเวทแีลกเปลีย่นความรูก้บัผูไ้ดร้บัทุนคนอื่นๆ ซึง่เป็น
นกัวชิาการและนกัวจิยัไทยศกึษารุน่ใหม ่ตลอดจนการพฒันาขยายเครอืขา่ยดา้นวชิาการไทย
ศกึษา อนัจะน าไปสู่ความสรา้งรว่มมอืทางดา้นวชิาการไดใ้นอนาคต ในปีงบประมาณ 2559 
โครงการ ENITS ไดจ้ดัการประชุมวชิาการ ENITS & ENITAS Scholarship Research 
Presentation 2016 ระหว่างวนัที ่28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน กรงุเทพฯ 
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นอกจากนี้ โครงการ ENITS ยงัไดร้ว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
เรือ่ง ความเชือ่ เรือ่งเล่า ต านาน กบัชาตพินัธุใ์นลุ่มน ้ าโขง รว่มกบั คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ระหว่างวนัที ่11–12 กุมภาพนัธ ์2559 ณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการและขยาย
เครอืขา่ยวชิาการไปสู่สถาบนัการศกึษาในส่วนภมูภิาคของประเทศ 

 

11. โครงการวิวฒัน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพ่ือการพฒันา
สงัคมไทย  (Empowering Network for International Thai and ASEAN 
Studies: ENITAS) 

โครงการส่งเสรมิการวจิยัเชงิสงัคม-วฒันธรรมเปรยีบเทยีบ เพื่อต่อยอดองคค์วามรูด้า้น
ไทยศกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศกลุ่มอาเซยีนในมติทิางมนุษยศาสตร ์ซึง่เป็นรากส าคญัในการ
เชื่อมประสานประชาชนของแต่ละประเทศเขา้ดว้ยกนั และเป็นพืน้ฐานของการสรา้งความ 
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สมัพนัธใ์นมติอิื่นๆ จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนนับตัง้แต่ปี 2558 โดยไดร้บัการสนบัสนุน
งบประมาณจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในฐานะโครงการยุทธศาสตร ์ด าเนินการผ่านกจิกรรม
หลกั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การใหทุ้นพฒันาบทความวจิยัไทยและอาเซยีนศกึษานานาชาต ิและการ
จดัประชุมวชิาการเพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทย-อาเซยีนศกึษา รวมถงึการพฒันาเครอืขา่ย
ความรว่มมอืทางวชิาการและงานวจิยั โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดม้กีารด าเนินงาน ดงันี้ 

 

11.1 การให้ทนุพฒันาบทความวิจยั  
ในปี 2559 มผีูร้บัทุน 12 คน เป็นชาวไทย 4 คน ชาวต่างประเทศ 8 คน (ศกึษาใน

ประเทศไทย 1 คน ศกึษาในต่างประเทศ 11 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงันี้ 
No. Name/Nationality University Research Topic 

1 Iqra Anugrah 
Indonesian 

Institute for Economic and 
Social Research, 
Education, and 
Information (LP3ES) 

Elite-Peasant Relations in Post-
Authoritarian Indonesia: 
Decentralization, Dispossession, 
and Countermovement 

2 Ruji Auethavornpipat 
Thai 

Australian National 
University 

Assessing Regional Cooperation: 
ASEAN States, Migrant Worker 
Rights and Norms Socialization in 
Southeast Asia 

3 Phacharaphorn 
Phanomvan Na Ayudhaya 
Thai 

University of Oxford A New Economic Geography 
Approach to Archaeology in Early 
Southeast Asian Settlements: 
Does Nautical Access Matter? 

4 Hoang Thi My Nhi 
Vietnamese 

Vietnam Academy of 
Social Sciences 

The Japanese town in Southeast 
Asia in the 17th: A Comparison 
Study in Hoi An (Dang Trong) 
and Ayadha (Siam) 

5 Pradana Boy Zulian 
Indonesian 

University of 
Muhammadiyah Malang 

Knowledge for Peace: Thai 
Muslim Students in Indonesia’s 
and Their Role in Enhancing 
peace in Southern Thailand 

6 Bina Gandhi Deori 
Indian 

Visva-Bharati University The Tai-Khamti of Arunachal 
Pradesh, India: A Study of the 
Shan Connection of S.E. Asia 

7 Li Siying 
Chinese 

Institute of Ethnic 
Literature, China  

A Comparison of Origin and 
Creation Myths of Tai Ethnic 
Groups and its Belief System 
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8 Arthur Macaraig Navarro 
Filipino 

Forum for Ethical Review 
Committees in Asia and 
the Western Pacific 
(FERCAP) 

The Challenge of Writing 
Histories of Filipino-Thai 
Relations: Towards a 
National/People’s Discourse in 
the Philippines on Historical 
Intercultural/International Studies 

9 Ladawan Khaikham 
Thai 

Australian National 
University 

Citizenship and the Right to Stay: 
the Case of Stateless Youths 
along the Thailand - Myanmar 
Border 

10 Sawit Prasertphan 
Thai 

Chiangmai University The Photographic situation: 
Relationships of migrant 
communities in Chiang Mai to 
photographic events 

11 Mary Dorothy De Lara 
Jose 
Filipino 

University of the 
Philippines Diliman 

A Tale of Two Southeast Asian 
Women Writers:A Comparative 
Study of the Life Histories and 
Contributions of M.L. Boonlua 
Debyasuvarn (1911-1982) and 
Patricia Melendrez-Cruz (1938-
1993) 

12 Byung Chu Dredge Kang 
American 

University of California, 
San Diego 

Tom or Gay-Sao? Korpanese 
Popular Culture and the 
Convergence of Soft Masculine 
Aesthetics in Thai Queer Youth 
Cultures 

 
11.2 การจดัประชมุวิชาการ  

โครงการ ENITAS จดัการประชุมวชิาการนานาชาต ิ 2016 Chulalongkorn Thai-Tai 
Heritage Forum: Sweets in Ritual and Cerebration โดยไดร้บัความรว่มมอืจาก ศูนยล์า้นนา
ศกึษา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระหว่างวนัที ่3-4 มถุินายน 2559 ณ โรงแรม
เลอ เมอรเิดยีน กรงุเทพฯ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการและขยายเครอืขา่ยวชิาการไปสู่
สถาบนัการศกึษาในส่วนภูมภิาคของประเทศ  
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