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สารผูอ้าํนวยการ 

 

รายงานประจาํปี สถาบนัไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปีงบประมาณ 2560 จดัทาํขึน้เพื่อรวบรวมขอ้มลูการดาํเนินงานของสถาบนัไทย

ศกึษา ระหว่างเดอืนตุลาคม 2559 ถงึเดอืนกนัยายน 2560 ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลู

ไทย–ไทศกึษา วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา 

เวป็ไซตส์ถาบนัไทยศกึษา การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวชิาการ สื่อความรูใ้น

รปู e-book และ VDO Streaming โครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) การสรา้งเครอืขา่ย

ระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิโครงการววิฒัน์ไทยศกึษานานาชาตเิพื่อการพฒันา

สงัคมไทย (ENITS) และโครงการววิฒัน์ไทยและอาเซยีนศกึษานานาชาตเิพื่อการ

พฒันาสงัคมไทย (ENITAS)  

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบนัไทยศกึษา ไดจ้ดัทําหนงัสอืรวมกวนิีพนธ ์

รอ้ยมณีน้ําตา ราํลกึพระมหากรณุาธคิุณ โดยเสดจ็พระราชกุศลในพระราชพธิทีรง

บาํเพญ็พระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

ซึง่นิสติเก่า นิสติปัจจบุนั รวมทัง้คณาจารยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัรว่มใจกนั

ประพนัธเ์พื่อราํลกึพระมหากรณุาธคิุณพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล  

อดุลยเดช พรอ้มไดจ้ดัประชุมวชิาการเพื่อเผยแพรร่ปูแบบการประพนัธก์วนิีพนธ์

ทีง่ดงามตามขนบการรงัสรรคว์รรณคดแีก่สาธารณชน นอกจากน้ี สถาบนัไทย

ศกึษายงัคงมุง่เน้นการจดักจิกรรมวชิาการทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิเพื่อ

เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทยศกึษา และการพฒันาขยายเครอืขา่ยวจิยัและ

วชิาการดา้นไทยศกึษาในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ การประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง 

วรรณกรรมทกัษณิศกึษา: อดตี ปัจจบุนั อนาคต การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

เรือ่ง วถิไีทยกบัการใชเ้วลาว่าง และการประชุมวชิาการนานาชาต ิเรือ่ง 2017 

Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture of Leisure – Balance of Life 

ซึง่เป็นกจิกรรมวชิาการทีจ่กันําไปสู่การพฒันาองคค์วามรูด้า้นไทยศกึษาอย่าง

ยัง่ยนืสบืไป 
 

  

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สจิุตรา  จงสถิตยว์ฒันา) 

ผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  



สารบญั 
ข้อมลูพืน้ฐาน สถาบนัไทยศึกษา 

ปรญัชา / ปณธิาน / อตัลกัษณ์  06 

วสิยัทศัน์ / พนัธกจิ  07 

วตัถุประสงค ์ 08 

ประวตัคิวามเป็นมา  09 

โครงสรา้งการบรหิารงาน  10 

คณะกรรมการบรหิารสถาบนัไทยศกึษา  11 

คณะผูบ้รหิาร  12 

บุคลากร  13 

 

สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2560 
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. การพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดาํเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง   

และงานประกนัคุณภาพ  25 

9. การสรา้งเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิ 26 

10. โครงการววิฒัน์ไทยศกึษานานาชาตเิพือ่การพฒันาสงัคมไทย  27 

11. โครงการววิฒัน์ไทยและอาเซยีนศกึษานานาชาตเิพือ่การพฒันาสงัคมไทย  31 

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. สถาบนัไทยศกึษามุง่พฒันาศูนยข์อ้มลูไทยศกึษาใหเ้ป็นแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูไทย – 

ไทศกึษา  เพือ่สรา้งประโยชน์ต่อการวจิยั   รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เผยแพรอ่งคค์วามรูสู้ส่งัคม 

4. สถาบนัไทยศกึษามุง่สบืสาน  บาํรุงรกัษาภมูปัิญญาไทยดา้นต่างๆ  เพือ่เอือ้

ประโยชน์แก่สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

พนัธกิจ 
1. ศกึษาและวจิยัดา้นไทย - ไทศกึษาในเชงิบรูณาการ 

2. เป็นแหลง่เผยแพรผ่ลงานวจิยัและความรูใ้นระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3. สรา้งเครอืขา่ยไทย-ไทศกึษานานาชาตทิีจ่ะประสานองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันา

สงัคมไทยอยา่งยัง่ยนื 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่พฒันาใหส้ถาบนัไทยศกึษาเป็นสถาบนัวจิยัทีเ่ป็นจุดเดน่ของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในฐานะสถาบนัวจิยัทางมนุษยศาสตร ์  โดยมุง่บรหิารจดัการ

เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทยศกึษาทีม่อียูใ่นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและใน

ประเทศไทยออกสูส่งัคมในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2. แสวงหาความรว่มมอืและการยอมรบัทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึใน

ระดบันานาชาตทิีจ่ะมสีว่นรว่มในการสรา้งเกยีรตภิมูขิอง ความเป็นไทย ในเชงิ

บรูณาการอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่สถาปนาความเป็นสถาบนัวจิยัทีส่รา้งงานวจิยัเพือ่

ชว่ยกําหนด นโยบายของชาต ิ

3. เพือ่มุง่ใชน้โยบายเชงิรุกในการสรา้งภาพลกัษณ์เชงิบวกใหแ้ก่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัและแก่ประเทศชาต ิเพือ่ชว่ยขบัเคลื่อนใหจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก 

4. เพือ่มุง่เผยแพรอ่งคค์วามรูไ้ทยศกึษาในโลกไรพ้รมแดน ผา่นระบบเครอืขา่ย

สื่อสารดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม ่
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ประวติัความเป็นมา 
สถาบนัไทยศกึษาก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2518 ในนาม “โครงการไทยศกึษา” 

ขึน้อยูก่บัฝ่ายวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยในชว่งเวลาหน่ึงไดโ้อนเป็นสว่น

หน่ึงของสถาบนัวจิยัสงัคม ก่อนไดโ้อนกลบัเขา้สงักดัฝ่ายวชิาการอกีครัง้หน่ึงใน พ.ศ. 

2528 และเปลีย่นชื่อเป็น “สถาบนัไทยศกึษา” ต่อมาใน พ.ศ. 2533 สถาบนัไทยศกึษา

ไดย้า้ยไปสงักดัฝ่ายวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสว่น

สง่เสรมิและพฒันาวจิยั สาํนกับรหิารวชิาการ จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัไดป้รบัโครงสรา้งหน่วยงาน โดยมปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที ่1 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 ยกสถานะของสถาบนัไทยศกึษาเป็นสถาบนัวจิยั ลาํดบัที ่9 

ของมหาวทิยาลยั มพีนัธกจิหลกัสาํคญั 3 ประการ ประการแรก ศกึษาและวจิยัดา้น

ไทย-ไทศกึษาในเชงิบรูณาการ ประการทีส่อง เป็นแหลง่เผยแพรผ่ลงานวจิยัและ

ความรูใ้นระดบัชาตแิละนานาชาต ิและประการทีส่ามสรา้งเครอืขา่ยไทย-ไทศกึษา

นานาชาตทิีจ่ะประสานองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาสงัคมไทยอยา่งยัง่ยนื 
 

 

ลาํดบัผูอ้าํนวยการ 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง รายนามผูอ้าํนวยการ 

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 นิมมานเหมนิท ์

พ.ศ. 2538 – 2542 รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีะพนัธ ์เหลอืงทองคาํ      

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 
 

 

 
 

  

ผูอ้าํนวยการ 

สถาบนัไทยศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการฯ  

ฝ่ายบริหาร  

รองผูอ้าํนวยการฯ  

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์

รองผูอ้าํนวยการฯ  

ฝ่ายวิจยั 

คณะกรรมการบรหิาร 

สถาบนัไทยศกึษา 

คณะกรรมการ 

ประกนัคุณภาพ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร 

    

งานบรหิารและธุรการ งานบรกิารวชิาการและการวจิยั 

แผน / งบประมาณ 

พสัดุ / การเงนิ 

ธุรการ / บุคคล 

นกัวจิยั 

ศนูยข์อ้มลูไทยศกึษา 

โครงการ ENITS 
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คณะกรรมการบริหารสถาบนัไทยศึกษา  
(ณ ปีงบประมาณ 2559) 
 

1.  ผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา    ประธานกรรมการ 

    (รองศาสตราจารย ์ดร. สุจติรา จงสถติยว์ฒันา) 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร. สุเนตร ชุตนิธรานนท ์  กรรมการ 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววริฬุหการ  กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภกรณ์ ดษิฐพนัธุ ์  กรรมการ 

5. รองผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝ่ายบรหิาร  กรรมการ 

    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาทติย ์ทองทกัษ์) 

6. รองผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝ่ายบรหิาร  กรรมการ 

    (อาจารย ์ดร. เปรม   สวนสมทุร) 

7. รองผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ ์ กรรมการ 

    (รองศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากานนท)์ 

8.  ดร.รชันีกร รชัตกรตระกูล    กรรมการ 

9. นายปัญญา เลศิสุขประเสรฐิ    เลขานุการ 
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คณะผูบ้ริหาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รองศาสตราจารย ์ดร. 

สจิุตรา จงสถิตยว์ฒันา 
ผูอ้าํนวยการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 

อาทิตย ์ทองทกัษ์ 
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหาร 

อาจารย ์ดร. 

เปรม สวนสมุทร 
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย ์

ฤทธิรงค ์จิวากานนท ์
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์



ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐาน สถาบนัไทยศึกษา 

 

รายงานประจาํปี สถาบนัไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2560    13 
 

บคุลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและธรุการ 
 

นายปัญญา เลศิสขุประเสรฐิ 

 ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิาร 
 

นางจนัทพิย ์จาํปาทพิยง์าม 

 เจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร 
 

นายณฐัวิุฒ ิแสงทศัน์ 

 เจา้หน้าทีฝ่่ายการพสัดุ 
   

  

 

งานบริการวิชาการและการวิจยั 

ดร.รชันีกร รชัตกรตระกลู 
นกัวจิยั 

 

ดร.ศุภฤกษ์ รกัชาต ิ
นกัวจิยั 

 

นางวาสนา ขนัชนะ 
บรรณารกัษ์ชํานาญการ 

 



 

 

 

 

 

 
 

สรปุผลการดาํเนินงาน 
รอบปีงบประมาณ 2560 
  

๒ 
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1. วารสารและส่ิงพิมพไ์ทย–ไทศึกษา 

1.1 จดหมายข่าว “สารไทยศึกษา” 
สิง่พมิพส์าํหรบัการประชาสมัพนัธข์่าวสาร และการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆของ

สถาบนั ตลอดจนเกรด็ความรูท้างดา้นไทยศกึษา โดยในปีงบประมาณ 2560 ไดม้กีารตพีมิพ์

จาํนวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  

 
ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2559) 

 
 

ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) 

 

ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 3 (เมษายน – มิถนุายน 2560) 

 

ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2560) 
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1.2 วารสารไทยศึกษา  

วารสารวชิาการเพื่อเผยแพร่บทความวจิยัดา้นไทยศกึษา ออกฉบบัแรกในปี 2548 โดย

ปัจจบุนัวารสารไทยศกึษารวมอยูใ่นฐานขอ้มลูวารสารของศูนยด์ชันีและการอา้งองิวารสารไทย 

(Thai Journal Citation Index Center: TCI) กลุ่มที ่1 ซึง่แสดงถงึมาตรฐานของวารสารวชิาการ

ในระดบัชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2560 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 2 ฉบบั ดงัน้ี  
 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถนุายน 2559) 

 

บทความ: 

1) อุรงัคธาตุนิทานพุทธตํานานพระเจา้เลยีบโลกฉบบัอสีานลา้นชา้ง: การ

สบืทอดและการสรา้งสรรค ์/ สรุชยั ชนิบุตร 

2) การผสมผสานความเชื่อเรื่องผ ีเทวดา และพทุธศาสนาในพธิจีุลกฐนิ

ของชาวไทยวน ชุมชนวดับา้นทพั ตําบลท่าผา อาํเภอแมแ่จม่ จงัหวดั

เชยีงใหม่ / ภาณุพงศ ์อุดมศลิป์ 

3) การวเิคราะหช์ื่อสรอ้ยของประชาชนจงัหวดัเชยีงราย / สทุธา รตันศกัดิ ์

และ พรรณวด ีรตันศกัดิ ์

4) ทศันะของนกัปราชญใ์นจารตีเถรวาทของไทยต่อสทิธมินุษยชน / 

ภาณุทตั ยอดแกว้ 

5) “อาชญากรรม” ในวรรณกรรมของชาวบา้นภาคกลางสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัและพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยู่หวั / โดม ไกรปกรณ์ 
 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559) 

 

บทความ: 

1) จากอวสานถงึเริม่ใหม:่ ยุคพระศรอีารยีเมตไตรยในไตรภมูฉิบบัหอสมุด

แห่งชาตกิรุงปารสี / ภคัรพล แสงเงนิ 

2) “พุทธาวตาร” กบั “ทศรถชาดก”: พุทธในพราหมณ์-ฮนิด ูพราหมณ์-

ฮนิดใูนพุทธ / แคทรยีา องัทองกาํเนิด 

3) เสดจ็ประพาสตน้: การบนัทกึกจิกรรมพกัผ่อนหย่อนใจของชนชัน้นํา

สยามในสมยัรชักาลที ่5 / พรรณราย ชาญหริญั 

4) คาํกรยิาทีแ่สดงการใชม้อืกระทาํในภาษาถิน่เชยีงราย / พรรณวด ีรตัน

ศกัดิ ์และ สทุธา รตันศกัดิ ์

5) มใิช่เพยีงแคฉ่ายา: สมญาดารากบัอาํนาจสือ่ในการวจิารณ์พฤตกิรรม

และสรา้งภาพตวัแทนบคุคลในวงการบนัเทงิไทย / รชันีกร รชัตกรตระกลู 
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1.3 วารสารนานาชาติไทยศึกษา  

     (Rian Thai : International Journal of Thai Studies) 

วารสารวชิาการเพือ่เผยแพร่บทความวจิยัไทยศกึษาไปสู่ระดบันานาชาต ิออกฉบบัแรก

ในปี 2551 ซึง่ไดต้พีมิพบ์ทความภาษาองักฤษจากอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษา ทัง้ไทยและ

ต่างชาต ิซึง่มกีารกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒเิพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดย

ในปีงบประมาณ 2560 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 1 ฉบบั ดงัน้ี 

 

ฉบบัท่ี 10 เล่มท่ี 1 ปี 2017 

 

CONTENTS 

1) Renewal and Engagement: The Thai Roots of Sulak Sivaraksa’s 

Buddhist Thought / Jordan Baskerville 

2) Thai Buddhist Temples in the Republic of Korea: Thai Community 

Centers or Not / Ji In Ong 

3) Eco-Industrial Estate Development in Thailand: Japanese 

Perspectives from the Amata Nakorn Industrial Estate / Mayumi 

Yamada and Chanathip Pharino 

4) The Structure of Commodity Trade between Thailand and 

Vietnam (2004-2013) / Quang Hoan Truong 

5) From Chinese “in” to Chinese “of” Thailand: The Politics of 

Knowledge Production during the Cold War / Sittithep Eaksittipong 

6) The Localization of Foreign Words and the Impact on Thai 

Foreign Policy Formation and Practices: A Case Study of the 

Conceptual Word “Development” / Sorasich Swangsilp 

7) Bangkok as a “Buddhist City”: Representation of “Civilized 

Bangkok” from Buddhist Culture / Vannaporn Phongpheng 
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1.4 วารสารฉบบัพิเศษ / หนังสือวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษา จดัทาํสิง่พมิพอ์ื่นๆ เพื่อเผยแพรง่านวชิาการไทยศกึษาทัง้ในรปูแบบ

ของหนงัสอืวชิาการ บรรณนิทศัน์ และวารสารฉบบัพเิศษ โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้

ดาํเนินการจดัทาํสิง่พมิพพ์เิศษ จาํนวน 1 เล่ม ดงัน้ี 

 

ร้อยมณีน้ําตา ราํลึกพระมหากรณุาธิคณุ  

โดยเสดจ็พระราชกุศลในพระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราชกุศลสตมวาร  

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

จดัทาํโดย สถาบนัไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบัภาควชิา

ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์และสาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะครุ

ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หนงัสอืรวบรวมกวนิีพนธท์ีนิ่สติเก่า นิสติปัจจบุนั รวมทัง้คณาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัร่วมใจกนัประพนัธร์าํลกึพระมหากรุณาธคุิณ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในรปูแบบกวนิีพนธท์ี่

งดงามตามขนบการรงัสรรคว์รรณคด ีอนัจกัเผยแพร่ความรูแ้ก่สาธารณชน

อย่างกวา้งขวางสบืไป  

 

 

2. ฐานข้อมูลไทย–ไทศึกษา 
สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูดา้นไทย-ไทศกึษา เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิขอ้มลู

สาํหรบัการคน้ควา้วจิยั ซึง่สถาบนัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันาขอ้มลู ตลอดจนการสรา้ง

ฐานขอ้มลูใหม่ๆ  มาอยา่งต่อเน่ือง ผูท้ีส่นใจสามารถใชฐ้านขอ้มลูไทยศกึษาผ่านเวบ็ไซตข์อง

สถาบนั (www.thaistudies.chula.ac.th) โดยในปีงบประมาณ 2560 ไดด้าํเนินการปรบัปรงุ/

จดัทําฐานขอ้มลู จาํนวน 2 ฐาน ดงัน้ี 

(1) การละเล่นพืน้บา้นของไทย   

(2) อาหารพืน้บา้นของไทย 
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3. รายการวิทยสุถาบนัไทยศึกษา 
 มเีน้ือหารายการเกีย่วกบัความรูด้า้นความเป็นไทยในประเดน็ต่างๆ ซึง่ออกอากาศทาง

สถานีวทิยุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุกวนัอาทติย ์เวลา 10.00 – 10.30 น. ปีละ 52 ครัง้ โดย

บทวทิยขุองรายการน้ี จะนํามาเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั เพื่อเพิม่ช่องทางการเผยแพร่

ความรูอ้อกสู่สงัคมวงกวา้ง โดยในปีงบประมาณ 2560 มรีายละเอยีดเน้ือหารายการ ดงัน้ี 

 

วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 2 ตุลาคม 2559 การวาดภาพจติรกรรมฝาผนงัทีนิ่ยมกนัในสมยั

รชักาลที ่4 และรชักาลที ่5 

 9 ตุลาคม 2559 ผกีบัวถิชีวีติไทย 

 16 ตุลาคม 2559 งดออกอากาศ 

 23 ตุลาคม 2559 พระพุทธเจา้หลวงกบัการเผยแพร่ศลิปะไทยใน

ยุโรป 

 30 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

กบัการฟ้ืนฟูพระราชพธิพีชืมงคลและจรดพระนงัคลั

แรกนาขวญั 

 6 พฤศจกิายน 2559 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

กบัพระพุทธรตันสถานในพระบรมมหาราชวงั 

 13 พฤศจกิายน 2559 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

กบัเรอืพระราชพธิ ี

 20 พฤศจกิายน 2559 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

กบัการสรา้งวดั 

 27 พฤศจกิายน 2559 พระทีน่ัง่ดุสติมหาปราสาท 

 4 ธนัวาคม 2559 พระทีน่ัง่พมิานรตัยา 

 11 ธนัวาคม 2559 พระพุทธปฏมิากรทีส่รา้งในรชักาลที ่9 

 18 ธนัวาคม 2559 ธรรมเนียมการไวทุ้กขข์องคนไทย 

 25 ธนัวาคม 2559 แนวพระราชดาํรขิองสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

 1 มกราคม 2560 รชักาลที ่ 9 กบัธรรมเนียมการพระราชทานพระราช

ดาํรสัอวยพรวนัปีใหม ่

 8 มกราคม 2560 ความนิยมอาหารไทยในต่างแดน 

15 มกราคม 2560 พระพุทธรปูทรงเครื่องไทย 

 22 มกราคม 2560 ธรรมเนียมแบบแผนตะวนัตกในการประดษิฐานพระ

บรมศพ 

 29 มกราคม 2560 ธรรมเนียมการเป็นเจา้ภาพในงานศพ 

 5 กุมภาพนัธ ์2560 ความสาํคญัของอาหารกบังานพธิศีพ 

 12 กุมภาพนัธ ์2560 วฒันธรรมการปรุงขา้วในสงัคมไทย 
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วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 19 กุมภาพนัธ ์2560 ความหมายของคาํว่าปราสาทและราชมณเฑยีร 

 26 กุมภาพนัธ ์2560 น้ําตาลในวฒันธรรมไทย 

 5 มนีาคม 2560 เหตุผลทีต่อ้งมพีธิกีงเต๊กในงานพระบรมศพ 

 12 มนีาคม 2560 กุง้แม่น้ําของกนิเก่าแก่ของคนไทยลุ่มแม่น้ํา

เจา้พระยา 

 19 มนีาคม 2560 ทีม่าของปางพระพุทธรปูปางพระอุม้บาตร 

 26 มนีาคม 2560 ขา้วตงั ขา้วตาก ขา้วแต๋น 

 2 เมษายน 2560 พระพุทธรปูปางนาคปรก 

 9 เมษายน 2560 ชวนชมิผลไมล้อยแกว้ 

 16 เมษายน 2560 250 ปีของเหตุการณ์การเสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที ่2 

 23 เมษายน 2560 โบราณสถานขดุแต่งและบรูณะใหมใ่นอยุธยา 

 30 เมษายน 2560 ขา้วแช่ วฒันธรรมร่วมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

 7 พฤษภาคม 2560 ความสาํคญัของตําแหน่งพระยาแรกนาและนางเทพี

คู่หาบ 

 14 พฤษภาคม 2560 การทาํบุญดว้ยการบงัสกุุล 

 21 พฤษภาคม 2560 ขนมจบีไทย 

 28 พฤษภาคม 2560 ดอกไมจ้นัทน์ 

 4 มถุินายน 2560 ขอ้สงัเกตบางประการเกีย่วกบัววิฒันาการของขนม

ไทย 

 11 มถุินายน 2560 ธรรมเนียมการสรา้งพระพุทธรปูใหญ่ในเมอืงราช

ธานีของคนไทย 

 18 มถุินายน 2560 พระโกศทองใหญ่ 

 25 มถุินายน 2560 นิราศเมอืงเพชร นิราศปรศินาของสนุทรภู่ 

 2 กรกฎาคม 2560 พระราชกรณียกจิดา้นวทิยาศาสตรข์องสมเดจ็พระ

เจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช

กุมาร ี

 9 กรกฎาคม 2560 เทยีนพรรษา ประเพณีไทยทีก่าํลงัหลงทาง 

 16 กรกฎาคม 2560 คุณค่าและความหมายของผา้อาบน้ําฝน 

 23 กรกฎาคม 2560 ไมจ้นัทน์หอม 

 30 กรกฎาคม 2560 พระมหาพชิยัราชรถ 

 6 สงิหาคม 2560 ขนัในวฒันธรรมไทย-ลาว และจนีตอนใต ้

 13 สงิหาคม 2560 พฒันาการของผา้ทอพืน้เมอืงภาคอสีานสูส่ ิง่ทอ

ระดบัชาต ิ

 20 สงิหาคม 2560 ธรรมเนียมการถวายเครื่องประดบัพระพุทธรปู 

 27 สงิหาคม 2560 เครื่องสงูประดบัพระราชอสิรยิยศและอสิรยิยศของ

ไทย 
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วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 3 กนัยายน 2560 ผา้ห่อคมัภรี ์

 10 กนัยายน 2560 ธรรมเนียมการเกณฑไ์มท้าํพระเมรุมาศ 

 17 กนัยายน 2560 เครื่องสดแทงหยวก 

 24 กนัยายน 2560 การนดัหมายในสงัคมไทย 

 

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

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ในการประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมของสถาบนั และเป็น

แหล่งรวบรวมสื่อความรูอ้เิลก็ทรอนิกสต่์างๆ อาท ิระบบฐานขอ้มลูไทย-ไทศกึษา หนงัสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) สื่อวดีทีศัน์การบรรยายเชงิวชิาการในรปูแบบ VDO-streaming 

นิทรรศการดจิทิลั เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถใชง้านแบบออนไลน์ อนัเป็นนโยบายของ

สถาบนัไทยศกึษาในการเป็นแหล่งอา้งองิความรูด้า้นไทยศกึษาของสงัคม นอกจากน้ี สถาบนั

ไทยศกึษา มกีารสื่อสารประชาสมัพนัธก์จิกรรมของสถาบนัฯ และเผยแพรค่วามรูด้า้นไทยศกึษา 

ผ่านระบบ Social Media ไดแ้ก่ Facebook (Page: Institute Of Thai Studies, Chulalongkorn 

University) และ YouTube (Channel: Thai Studies Chulalongkorn) 

ในปีงบประมาณ 2560 ไดจ้ดัทาํเวปไซตว์ารสารวชิาการของสถาบนัฯ ไดแ้ก่ วารสาร

ไทยศกึษา (www.thaistudiesjournal.org) และวารสาร Rian Thai: International Journal of 

Thai Studies (www.rianthaijournal.org) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นฐานขอ้มลูสบืคน้บทความ

วจิยัดา้นไทยศกึษาสาํหรบัคณาจารย ์นกัวจิยั และผูส้นใจทัว่ไป และเพื่อรองรบัการบรหิาร

จดัการดา้นงานวารสารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพวารสารวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิ 
 

   
 



ส่วนท่ี 2 สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2560 

 

รายงานประจาํปี สถาบนัไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2560  22 
 

5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษาไดด้ําเนินการจดังานสมัมนา การบรรยายพเิศษ และการประชุม

วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตอิย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น

ไทยศกึษา ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบนัไทยศกึษา

ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิอนัเป็นเวทสีําหรบัเผยแพรแ่ละ

แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งนักวชิาการจากทัว่โลก เพื่อใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันา

เครอืขา่ยวชิาการทีส่ําคญัในระดบันานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2560 มกีารจดัสมัมนา/

บรรยาย/ประชุมวชิาการ ดงัน้ี 

 

การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวิชาการ ความรว่มมือ จาํนวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

การประชุมวชิาการ รอ้ยมณีน้ําตา ราํลกึ

พระมหากรุณาธคุิณ (18 มกราคม 2560) / 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาควชิาภาษาไทย คณะ

อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

หลกัสตูรการสอนภาษาไทย 

คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ 

วทิยากร 7 คน 

(ไทย 7 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 163 คน 

(ไทย 163 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิวรรณกรรม

ทกัษณิศกึษา: อดตี ปัจจุบนั อนาคต (9-10 

กุมภาพนัธ ์2560) / มหาวทิยาลยัราชภฏั 
สรุาษฎรธ์านี 

หลกัสตูรวชิาภาษาไทย  

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎรธ์านี 

วทิยากร 15 คน 

(ไทย 15 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 425 คน 

(ไทย 425 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิวถิไีทยกบั

การใชเ้วลาว่าง (15 มนีาคม 2560) / 

โรงแรมโนโวเทล เพลนิจติ 

- วทิยากร 9 คน 

(ไทย 9 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 153 คน 

(ไทย 153 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การสรา้งสรรค์

กจิกรรมชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิ

(30-31 มนีาคม 2560) / โรงแรมเลอ เม

อรเิดยีน กรุงเทพฯ 

ศนูยม์ุสลมิศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วทิยากร 7 คน 

(ไทย 6 คน/ต่างชาต ิ1 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 28 คน 

(ไทย 28 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการ การรกัษาโรคกบัการใช้

ยาสมุนไพรในวฒันธรรมไทย-ไท (22-23 

มถุินายน 2560) / โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน 

เชยีงใหม ่

ศนูยล์า้นนาศกึษา  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

วทิยากร 17 คน 

(ไทย 17 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 118 คน 

(ไทย 116 คน/ต่างชาต ิ2 คน) 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิ2017 

Chulalongkorn Asian Heritage Forum: 

Culture of Leisure - Balance of Life  

(7-8 สงิหาคม 2560) / โรงแรมแมนดารนิ 

โอเรยีนเตล็ กรุงเทพฯ 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

วทิยากร 28 คน 

(ไทย 12 คน/ต่างชาต ิ16 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 157 คน 

(ไทย 125 คน/ต่างชาต ิ32 คน) 
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุวชิาการนานาชาต ิ

2017 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture of Leisure - Balance of Life 
 

    
 

     
การนําเสนอบทความวจิยัในการประชุมวชิาการนานาชาต ิ 

2017 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture of Leisure - Balance of Life 
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6. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ (e-book) 
เป็นการนําหนังสอืหายากทีม่คีวามสําคญัต่อการศกึษาดา้นไทย-ไทศกึษา มาจดัทาํเป็น 

e-book เพื่อเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยในปีงบประมาณ 2560 ไดจ้ดัทําสิง่พมิพ์

อเิลก็ทรอนิกส ์เอกสารชัน้ต้นเกีย่วกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย จาํนวน 12 เรือ่ง ดงัน้ี 

(1) การแต่งกายสตรกีบัหตัถกรรมทอผา้ในสงัคมไทยสมยัรตันโกสนิทรค์วามคดิและ

ภมูปัิญญาไทย คาํ รอ่งรอยความคดิ ความเชื่อไทย 

(2) ขนบธรรมเนียมประเพณ:ี ความเชื่อและแนวการปฏบิตัใินสมยัสุโขทยั ถงึสมยั

อยธุยาตอนกลาง 

(3) พุทธธรรมทีเ่ป็นรากฐานสงัคมไทยก่อนสมยัสุโขทยัถงึก่อนเปลีย่นแปลงการ

ปกครอง 

(4) ความคดิและภูมปัิญญาไทย ชุด ดุรยิางคศลิป์  

(5) แนวพระราชดาํรดิา้นการเมอืงการปกครองของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

(6) บา้นในกรงุเทพฯ: รปูแบบและการเปลีย่นแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525) 

(7) แบบอยา่งและววิฒันาการของจติรกรรมฝาผนงั 200 ปี แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ 

(8) วฒันธรรมพืน้บา้น คตคิวามเชื่อ 

(9) วฒันธรรมพืน้บา้น ภาษา 

(10) วฒันธรรมพืน้บา้น ศลิปกรรม 

 

7. ส่ือการเรียนวิดีทศัน์ไทย–ไทศึกษา  
เป็นการนําเน้ือหาของการบรรยายหรอืการนําเสนอบทความวชิาการของวทิยากร จาก

การงานสมัมนา/บรรยายพเิศษ/ประชุมวชิาการ ทีจ่ดัโดยสถาบนัไทยศกึษา มาผลติสื่อวดีทิศัน์

เพื่อการเรยีนการสอนในรปูแบบ VDO streaming ผ่านเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยใน

ปีงบประมาณ 2559 ไดม้กีารจดัทาํสื่อวดีทิศัน์การบรรยายเชงิวชิาการ จาํนวน 6 เรือ่ง จากการ

ประชุมวชิาการนานาชาต ิ2016 Chulalongkorn Thai-Asian Heritage Forum: Sweet Culture 

and Joy of Life" วนัที ่17-18 สงิหาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กรุงเทพฯ 

เผยแพรท่าง Youtube (Channel: Thai Studies Chulalongkorn) 
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8. การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

    และงานประกนัคณุภาพ 
สถาบนัไทยศกึษามกีําหนดจดัโครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดําเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) เป็นประจาํทุกปี เพื่อใหบุ้คลากรชีแ้จงขอบขา่ย

แผนงานประจาํปีของแต่ละฝ่าย และประชุมทําความเขา้ใจแนวทางการประเมนิผลการทํางาน

ระหว่างปีและรอบปีของพนักงานและลกูจา้ง ตามระเบยีบและระบบประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยั ตลอดจนการรบัฟังความคดิเหน็จากบุคลากรเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการ

ทาํงาน เพื่อการปรบัปรงุการดาํเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ใน

ปีงบประมาณ 2560 สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัโครงการระหว่างวนัที ่17-18 กุมภาพนัธ ์2560 ณ 

โรงแรมดุสติธานี หวัหนิ จงัหวดัเพชรบุร ีในหวัขอ้ “Reprofiling สถาบนัไทยศกึษา” เพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจระหว่างคณะผูบ้รหิารและบุคลากรเกีย่วกบัแนวทางการดําเนินงานของสถาบนัไทย

ศกึษา ในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายและยุทธศาสตรข์องคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั พรอ้ม

กนัน้ี ไดนํ้าคณะผูบ้รหิารและบุคลากรเขา้เยีย่มชมโครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชดําร ิอําเภอท่า

ยาง จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อศกึษาและระลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุในพระราชกรณยีกจิของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
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9. การสรา้งเครือข่ายระดบัภมิูภาคและนานาชาติ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการกบันกัวชิาการและหน่วยงานระดบั

ภมูภิาคและนานาชาต ิเพื่อพฒันาไปสู่การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการไทยศกึษาใน

ระดบัสากล จากผลการดําเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาตลอดระยะหลายปีทีผ่่านมา สถาบนั

สามารถสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการในมติต่ิางๆ กบันกัวชิาการและสถาบนัการศกึษาใน

ต่างประเทศ อาท ิการแลกเปลีย่นนกัวจิยั การทําขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นงานวจิยั การเขา้รว่ม

ประชุมหรอืรว่มเป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการนานาชาต ิ 
ในปีงบประมาณ 2560 สถาบนัไทยศกึษาไดต้อ้นรบั Mr. Pema Thinley นกัวจิยัจาก 

Centre for Bhutan Studies and GNH Research ประเทศภฏูาน เดนิทางมาทาํวจิยัในประเทศ

ไทยระหว่างเดอืนมกราคม 2560 ถงึเดอืนเมษายน 2560 และรว่มบรรยายพเิศษ หวัขอ้ 

“Conceptualising and Measuring Gross National Happiness as a Policy Practice in 

Bhutan” ในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร: การสรา้งสรรคก์จิกรรมชุมชนเพื่อการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัต ิ

ระหว่างวนัที ่30-31 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน กรงุเทพฯ 
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ในระหว่างวนัที ่13–16 มนีาคม 2560 คณะผูบ้รหิารสถาบนัไทยศกึษาไดเ้ดนิทางไป

ประเทศญี่ปุ่ น มกีําหนดการเยีย่มชม School of Media Science, Tokyo University of 

Technology Hatchioji และรว่มประชุมและหารอืกบัคณะผูบ้รหิารหน่วยงานถงึความรว่มมอืใน

การจดักจิกรรมทางดา้นวชิาการรว่มกนั นอกจากน้ี ไดเ้ดนิทางไปเยอืน Graduate School of 

Asia-Pacific Studies, Waseda University และ Department of Southeast Asian Studies, 

Tokyo University of Foreign Studies เพื่อสรา้งสมัพนัธแ์ละเจรจาความรว่มมอืดา้นงานวจิยั 

อนัจะไปสู่การลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืในอนาคต 
 

 
 

10. โครงการวิวฒัน์ไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพฒันาสงัคมไทย   

      (Empowering Network for International Thai Studies: ENITS) 
โครงการส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยการวจิยัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัไทยศกึษา ทัง้ทางดา้น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ในระดบันานาชาตอิย่างเป็นรปูธรรม เป็นการสรา้งแรงดงึดดูให้

นกัวจิยัทัว่โลกเหน็ความสําคญัของการศกึษาไทยศกึษาในบรบิทต่างๆ อยา่งบูรณาการ และเป็น

การส่งเสรมิการวจิยัดา้นไทยศกึษาใหเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงในการวจิยัในระดบัภูมภิาคทัง้เอเชยีและ

อาเซยีน โดยช่วงเริม่ตน้ ตัง้แต่ปี 2551 ไดก้ารสนบัสนุนจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) จนกระทัง่ในปีงบประมาณ 2556 จงึไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในฐานะโครงการยุทธศาสตร ์ดาํเนินการผ่านกจิกรรมหลกั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การ

ใหทุ้นพฒันาบทความวจิยัไทยศกึษานานาชาต ิเพื่อสนบัสนุนเงนิทุนบางส่วนเพื่อใหผู้ว้จิยั

เดนิทางมาทําวจิยัในประเทศไทย และการจดัประชุมวชิาการ เพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทย

ศกึษา รวมถงึการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการและงานวจิยั โดยในปีงบประมาณ 

2560 ไดม้กีารดําเนินงาน ดงัน้ี 
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10.1 การให้ทนุพฒันาบทความวิจยั  

ในปีงบประมาณ 2560 มผีูร้บัทุน 12 คน เป็นชาวไทย 5 คน ชาวต่างประเทศ 7 คน 

(ศกึษาในประเทศไทย 3 คน ศกึษาในต่างประเทศ 9 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงัน้ี 
 

No. Name/Nationality University Research Topic 

1 Anuchit Arayabongkote 

Thai (Master) 

Ramkhamhaeng 

University 

The Study of Travel Business in 

Relationship to the Growth of 

Thai Economic: Case in Revenue 

from Travel Business Sector of 

Bangkok and Chiang Mai 

2 Siraprapha Suntawong 

Thai (Master) 

Srinakharinwirot University The Integration of Thai Literature 

in ‘Thapwilai’ Paly Written by 

Praya Senaphubet (Sai Sarobol) 

3 Brownwyn Alison Isaacs 

British/Australian 

(Doctorate) 

Harvard University Gloss and Dirt: Thai Advertising 

Production 

4 Hayden Marie Shelby 

American (Doctorate) 

University of California, 

Berkeley 

Creating Community: “Secure 

Housing” and Social Order in 

Thailand 

5 Lutfiyah Alindah 

Indonesian (Doctorate) 

Islamic State University of 

Sunan kalijaga 

The Political Craftiness in the 

Demolition of Patani Kingdom 

between 1584 and 1711 in 

Southern Thailand: The Study of 

Hikayat Patani 

6 Nureeyah Maekong 

Thai (Doctorate) 

University Sains Malaysia Enhancing Student’s Critical 

Thinking Skills through the 

Incorporation of Concept Mapping 

and Content Based Instruction in 

Planning Argumentative Writing 

7 Trude Renwick 

American/German 

(Doctorate) 

University of California, 

Berkeley 

Consuming the City: The Mall, the 

Market, and the Shrine 

8 Kurt Baer  

American (Doctorate) 

Indiana University - 

Bloomington 

The Performance and Negotiation 

of Thai Culture: Pong Lang Music 

and Meaning Making 

9 Joseph Rotheray 

British (Doctorate) 

University of Leeds The Social Dimensions of Thai 

Statue-Worship 
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10 Yongxian Qu 

Chinese (Doctorate) 

Graduate School of 

Chinese Academy of 

Social Sciences 

A Comparison of Songkran 

Festival and Its Narratives Among 

Tai-Thai Ethnic Groups 

11 Primrata Jantarachotigul 

Thai (Doctorate) 

Chulalongkorn University Thai Military Folklore and the 

Construction of Thai Military 

Identity: A Case Study of 

Traditions and Rites in the Military 

Education and Training 

Institutions of the Royal Thai Air 

Force 

12 Theerapat Ungsuchaval  

Thai (Doctorate)  

University of Kent The Autonomization of the Thai 

State and Thai Health Promotion 

Foundation 

 

10.2 การจดัประชมุวิชาการ  

โครงการ ENITS มดีาํรจิดัการประชุมวชิาการเพื่อใหผู้ร้บัทุนไดม้โีอกาสนําเสนอ

บทความวจิยัสู่สาธารณะ และเป็นเวทแีลกเปลีย่นความรูก้บัผูไ้ดร้บัทุนคนอื่นๆ ซึง่เป็น

นกัวชิาการและนกัวจิยัไทยศกึษารุน่ใหม ่ตลอดจนการพฒันาขยายเครอืขา่ยดา้นวชิาการไทย

ศกึษา อนัจะนําไปสู่ความสรา้งรว่มมอืทางดา้นวชิาการไดใ้นอนาคต ในปีงบประมาณ 2559 

โครงการ ENITS ไดจ้ดัการประชุมวชิาการ ENITS & ENITAS Scholarship Research 

Presentation 2017 ในวนัที ่31 สงิหาคม 2560 ณ ศศนิเวศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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นอกจากน้ี โครงการ ENITS ยงัไดร้ว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

เรือ่ง วรรณกรรมทกัษณิศกึษา: อดตี ปัจจบุนั อนาคต ร่วมกบั หลกัสตูรวชิาภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี ระหว่างวนัที ่9–10 กุมภาพนัธ ์2560 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการและขยายเครอืขา่ย

วชิาการไปสูส่ถาบนัการศกึษาในส่วนภูมภิาคของประเทศ 
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11. โครงการวิวฒัน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพ่ือการพฒันา

สงัคมไทย  (Empowering Network for International Thai and ASEAN 

Studies: ENITAS) 
โครงการส่งเสรมิการวจิยัเชงิสงัคม-วฒันธรรมเปรยีบเทยีบ เพือ่ต่อยอดองคค์วามรูด้า้น

ไทยศกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศกลุ่มอาเซยีนในมติทิางมนุษยศาสตร ์ซึง่เป็นรากสาํคญัในการ

เชื่อมประสานประชาชนของแต่ละประเทศเขา้ดว้ยกนั และเป็นพืน้ฐานของการสรา้งความ 

สมัพนัธใ์นมติอิื่นๆ จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนนับตัง้แต่ปี 2558 โดยไดร้บัการสนบัสนุน

งบประมาณจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในฐานะโครงการยุทธศาสตร ์ดาํเนินการผ่านกจิกรรม

หลกั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การใหทุ้นพฒันาบทความวจิยัไทยและอาเซยีนศกึษานานาชาต ิและการ

จดัประชุมวชิาการเพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทย-อาเซยีนศกึษา รวมถงึการพฒันาเครอืขา่ย

ความรว่มมอืทางวชิาการและงานวจิยั โดยในปีงบประมาณ 2560 ไดม้กีารดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 

11.1 การให้ทนุพฒันาบทความวิจยั  

ในปีงบประมาณ 2560 มผีูร้บัทุน 12 คน เป็นชาวไทย 4 คน ชาวต่างประเทศ 8 คน 

(ศกึษาในประเทศไทย 3 คน ศกึษาในต่างประเทศ 9 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงัน้ี 
 

No. Name/Nationality University Research Topic 

1 Aaron Abel Tolentino 

Mallari 

Filipino 

University of the 

Philippines Diliman 

Death Penalty in the Philippines 

and Southeast Asia: Appraising 

Historical Currents and Contexts 

2 Buabucha Bunnag 

Thai 

Waseda University Thailand–Singapore Counter 

Islamic-Terrorism Policy: 

Social, Geopolitics, Challenges, 

and International Contributions 

3 Iim Halimatusadiyah 

Indonesian 

Iowa state University Does Decentralization Reduce 

Maternal Mortality?  

Evidence from Southeast Asia 

4 Martin Lassak 

German 

University of Bonn Comparative Perspectives on 

Mobilization: Mass Protest in 

Thailand and the Philippines 

According to the Contentious 

Politics Model 
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5 Neeranooch Malangpoo 

Thai 

University of Wisconsin-

Madison 

Thai Buddhist Tourism in 

Myanmar: Buddhist Leisure and 

Impact on Contemporary Thai 

Nationalism 

6 Nicolas Revire  

French 

Thammasat University Past and Future Buddhas: Their 

Historical Significance in Mainland 

Southeast Asia 

7 Nur Widiyanto 

Indonesian 

Gadjah Mada University, 

Indonesia  

Placing Identity on the Market: 

Tourism and Indigenous 

Community Revivalism in 

Indonesia, Malaysia and Thailand 

8 Songsiri Putthongchai 

Thai 

Thammasat University Political Secularism and Islamic 

Representatives in Singapore and 

Thailand 

9 Anak Agung Lindwati 

Kencana 

Indonesian 

Chulalongkorn University A Comparative Study of the Thai 

Khon and Indonesian Yogyakarta 

Wayang Wong: The Trans-

formation of Classical Dance 

Drama in the Political and Social 

changes 

10 Thanapas Dejpawuttikul 

Thai 

Waseda University The Transmission of Historical 

Knowledge between Colonial 

Burma and Siam, Late 19th 

Century to 1940s 

11 Mohammad Rokib 

Indonesian 

Gadjah Mada University Cyberpoets: Perception of Thai 

and Indonesian Prominent Poets 

on the Internet 

12 Jayson D. Petras 

Filipino 

University of the 

Philippines 

A Home in a Foreign Land: 

“Philippine-ness” in the Misang 

Tagalog sa Bangkok (Tagalog 

Catholic Mass in Bangkok) 

Community 
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11.2 การจดัประชมุวิชาการ  

โครงการ ENITAS จดัประชุมวชิาการ การรกัษาโรคกบัการใชย้าสมนุไพรในวฒันธรรม

ไทย-ไท รว่มกบั ศูนยล์า้นนาศกึษา คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระหว่างวนัที ่22-

23 มถุินายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน เชยีงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ

และขยายเครอืข่ายวชิาการไปสู่สถาบนัการศกึษาในส่วนภูมภิาคของประเทศ  
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