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สารผูอ้าํนวยการ 

 
รายงานประจํา ปี  สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2555   จดัทาํขึน้เพือ่รวบรวมขอ้มลูการดาํเนินงานของสถาบนัไทย
ศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 ได้แก่ ฐานข้อมูล
ไทย–ไทศกึษา วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา 
เวป็ไซต์สถาบนัไทยศกึษา การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวชิาการ สื่อความรูใ้น
รูป e-book และ VDO Streaming โครงการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการ
ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) และโครงการววิฒัน์
ไทยศกึษานานาชาตเิพื่อการพฒันาสงัคมไทย (สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั) 

 

ในรอบปีงบประมาณน้ี สถาบนัไทยศกึษา มผีลงานทีโ่ดดเด่น คอื การจดั
งานประชุมวชิาการนานาชาต ิ2012 Asian Food Heritage Forum: Harmonizing 
Culture, Innovation, and Industry ระหว่างวนัที ่20-22 สงิหาคม 2555 รว่มกบั 
สถาบนั Chinese Dietary Culture มหาวทิยาลยั Zhejiang Gongshang ประเทศ
จนี โดยไดก้ราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเชญิ
เสดจ็พระราชดําเนินมาทรงเปิดการประชุมและทรงร่วมการประชุมในครัง้น้ีดว้ย 
การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ2012 Chulalongkorn-EFEO International 
Conference on Buddhist Studies: Imagination, Narrative, and Localization 
ร่วมกบักลุ่มพุทธศาสน์ศกึษา สาํนักฝรัง่เศสแห่งปลายบุรพทศิ (EFEO) ระหว่าง
วนัที่ 6-7 มกราคม 2554 รวมถึงการทําขอ้ตกลงความร่วมมอืด้านการวจิยักบั 
Graduate School of Letters มหาวทิยาลยันาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดย
ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานเหล่าน้ี เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการสรา้งและขยาย
เครอืขา่ยทางวชิาการไทยศกึษาไปในระดบัภมูภิาคและนานาชาตติลอดระยะเวลา
หลายปีทีผ่า่นมา  

 

  
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สจิุตรา  จงสถิตยว์ฒันา) 
ผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



สารบญั 
ข้อมลูพืน้ฐาน สถาบนัไทยศึกษา 

ปรญัชา / ปณิธาน / อตัลกัษณ์  06  
วสิยัทศัน์ / พนัธกจิ  07 

วตัถุประสงค ์ 08 
ประวตัคิวามเป็นมา  09 

โครงสรา้งการบรหิารงาน  10 
คณะกรรมการบรหิารสถาบนัไทยศกึษา  11 

คณะผูบ้รหิาร  12 
บุคลากร  13 

 
สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2555 

1. วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา  15 
2. ฐานขอ้มลูไทย–ไทศกึษา  19 

3. รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา  19 
4. เวบ็ไซตส์ถาบนัไทยศกึษา  21 

5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวชิาการ  22 
6. หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book)  24 

7. สือ่การเรยีนวดิทีศัน์ไทย–ไทศกึษา  24 
8. การพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง   

และงานประกนัคุณภาพ  25 
9. การสรา้งเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิ 25 

10. โครงการววิฒัน์ไทยศกึษานานาชาตเิพือ่การพฒันาสงัคมไทย  27 



 
 
 
 

 
 
ข้อมลูพืน้ฐาน 
สถาบนัไทยศึกษา 
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ปรชัญา 
สถาบนัไทยศกึษา เป็นแหลง่ความรูด้า้นไทยศกึษา 
ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

ปณิธาน 
สถาบนัไทยศกึษา เป็นแหลง่อา้งองิสนบัสนุนและสรา้งนโยบาย
วจิยัสงัคมและวฒันธรรมไทยเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 

อตัลกัษณ์ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้
ไทยศกึษาในเชงิบรูณาการ 
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วิสยัทศัน์ 
1. สถาบนัไทยศกึษามนีโยบายมุง่สูค่วามเป็นเลศิดา้นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ

งานวจิยัไทย-ไทศกึษาทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

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

3. สถาบนัไทยศกึษามุง่พฒันาศนูยข์อ้มลูไทยศกึษาใหเ้ป็นแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูไทย – 
ไทศกึษา  เพือ่สรา้งประโยชน์ต่อการวจิยั   รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เผยแพรอ่งคค์วามรูสู้ส่งัคม 

4. สถาบนัไทยศกึษามุง่สบืสาน  บาํรงุรกัษาภมูปิญัญาไทยดา้นต่างๆ  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
ชว่ยกาํหนด นโยบายของชาต ิ

3. เพือ่มุง่ใชน้โยบายเชงิรกุในการสรา้งภาพลกัษณ์เชงิบวกใหแ้ก่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและแก่ประเทศชาต ิเพือ่ชว่ยขบัเคลือ่นใหจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก 

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

ขึน้อยูก่บัฝา่ยวชิาการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยในชว่งเวลาหน่ึงไดโ้อนเป็นสว่น
หน่ึงของสถาบนัวจิยัสงัคม กอ่นไดโ้อนกลบัเขา้สงักดัฝา่ยวชิาการอกีครัง้หน่ึงใน พ.ศ. 
2528 และเปลีย่นชือ่เป็น “สถาบนัไทยศกึษา” ต่อมาใน พ.ศ. 2533 สถาบนัไทยศกึษา
ไดย้า้ยไปสงักดัฝา่ยวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสว่น
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 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ตรศีลิป์ บุญขจร   

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั รองศาสตราจารย ์ดร.สจุติรา จงสถติยว์ฒันา      
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โครงสร้างการบริหารส่วนงาน 
 
 

 
 
  

ผูอ้าํนวยการ 
สถาบนัไทยศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการฯ  
ฝ่ายบริหาร  

รองผูอ้าํนวยการฯ  
ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์

รองผูอ้าํนวยการฯ  
ฝ่ายวิจยั 

คณะกรรมการบรหิาร 
สถาบนัไทยศกึษา 

คณะกรรมการ 
ประกนัคุณภาพ 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิาร 

    

งานบรหิารและธุรการ งานบรกิารวชิาการและการวจิยั 

แผน / งบประมาณ 

พสัดุ / การเงนิ 

ธุรการ / บุคคล 

นกัวจิยั 

ศนูยข์อ้มลูไทยศกึษา 

โครงการ ENITS 
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คณะกรรมการบริหารสถาบนัไทยศึกษา  
(ณ ปีงบประมาณ 2555) 
 

1.  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. ปราณ ีกุลละวณชิย ์  ทีป่รกึษา 

2.  ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมนิท ์ ทีป่รกึษา 

3.  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. ปิยนาถ   บุนนาค  ทีป่รกึษา 

4.  ศาสตราจารย ์ดร. เกือ้ วงศบุ์ญสนิ   ทีป่รกึษา 

4.  คุณหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ี    ทีป่รกึษา 

5.  คุณบณัฑรู ลํ่าซาํ     ทีป่รกึษา 

6.  ผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศกึษา    ประธานกรรมการ 
    (รองศาสตราจารย ์ดร. สจุติรา จงสถติยว์ฒันา) 

7.  รองศาสตราจารย ์ดร. สเุนตร ชตุนิธรานนท ์  กรรมการ 

8.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววริฬุหการ  กรรมการ 

9.  รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภกรณ์ ดษิฐพนัธุ ์  กรรมการ 

10. รองผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยบรหิาร  กรรมการ 
    (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อาทติย ์ทองทกัษ์) 

11. รองผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยบรหิาร  กรรมการ 
    (อาจารย ์ดร. เปรม   สวนสมทุร) 

12. รองผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์ กรรมการ 
    (ผูช้ว่ยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากานนท)์ 

13. นางวราภรณ์ จวิชยัศกัดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 

14.  นางสาวรุง่อรณุ   กุลธาํรง    กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
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คณะผูบ้ริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รองศาสตราจารย ์ดร. 

สจิุตรา จงสถิตยว์ฒันา 
ผูอ้าํนวยการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 

อาทิตย ์ทองทกัษ์ 
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหาร 

อาจารย ์ดร. 

เปรม สวนสมทุร 
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหาร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ฤทธิรงค ์จิวากานนท ์
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์
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บคุลากร 
 
 
 

 
 
 
 

งานบริหารและธรุการ 
 

นางจนัทพิย ์จาํปาทพิยง์าม 

 เจา้หน้าทีส่าํนกังาน 
 

นายปญัญา เลศิสขุประเสรฐิ 

 เจา้หน้าทีส่าํนกังาน    

 นางสายใจ คลา้ยพฒุ 
 พนกังานสถานที ่

งานบริการวิชาการและการวิจยั 

นางวราภรณ์ จวิชยัศกัดิ ์
นกัวจิยัชาํนาญการ 

 

นางสาวรุง่อรุณ กุลธาํรง 
นกัวจิยั 

 

นางวาสนา ขนัชนะ 
บรรณารกัษ์ชาํนาญการ 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

สรปุผลการดาํเนินงาน 
รอบปีงบประมาณ  2555 
(1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555) 
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1. วารสารและส่ิงพิมพไ์ทย–ไทศึกษา 
1.1 จดหมายข่าว “สารไทยศึกษา” 

สิง่พมิพส์าํหรบัการประชาสมัพนัธข์า่วสาร และการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆของ
สถาบนั ตลอดจนเกรด็ความรูท้างดา้นไทยศกึษา โดยในปีงบประมาณ 2555 ไดม้กีารตพีมิพ์
จาํนวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  

 
ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2554) 

 
 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2555) 

 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 3 (เมษายน – มิถนุายน 2555) 

 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2555) 
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1.2 วารสารไทยศึกษา  
วารสารวชิาการเพือ่เผยแพรบ่ทความวจิยัดา้นไทยศกึษา ออกฉบบัแรกในปี 2548 โดย

ปจัจุบนัวารสารไทยศกึษารวมอยูใ่นฐานขอ้มลูวารสารของศนูยด์ชันีและการอา้งองิวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index Center: TCI) ซึง่แสดงถงึมาตรฐานของวารสารวชิาการใน
ระดบัชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2555 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 2 ฉบบั ดงัน้ี  
 
ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 (กมุภาพนัธ ์– กรกฎาคม 2554) 

 

บทความ: 
1) บทบาทของสิง่พมิพใ์นการรวมลา้นนาเขา้เป็นสว่นหน่ึงของรฐัสยาม / 
เน้ืออ่อน ขรวัทองเขยีว 
2) ความรุง่เรอืงทางวฒันธรรมการบรโิภคชาจนีในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั / สกาวรตัน์ หาญกาญจนสวุฒัน์ 
3) วฒันธรรม - เมอืงตะวนัตกในกรงุเทพฯ ยคุตน้สยามใหม ่/ อุดมพร ธรีะ
วริยิะกุล 
4) การรบัวฒันธรรมตะวนัตกและการเปลีย่นแปลงในวฒันธรรมการบรโิภค
อาหารในสมยัรชักาลที ่5 / ลฏาภา มอรเ์ตโร 
5) ไขสหุรา่ยกาํจายกลิน่: น้ํากุหลาบเปอรเ์ซยีในวฒันธรรมชนชัน้สงูสยาม 
/ จุฬศิพงศ ์จุฬารตัน์ 
6) ตลบังา: สิง่ประดษิฐแ์ละงานสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทย / รุง่อรุณ กุลธาํรง 
7) "ไอฤ้ทธิก์นิแบลค็!": โฆษณาสรุาแบลค็แคท ความตลก และการบรโิภค
เชงิสญัญะในสงัคมไทยปลายทศวรรษ 2530 / วลิลา วลิยัทอง 
แนะนําหนังสือ: 
"เรือ่งขา้งสาํรบั" ของ ส.พลายน้อย / อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู 

 
 
ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 (สิงหาคม 2554 – มกราคม 2555) 

 

บทความ: 
1) การสือ่สารโทรคมนาคมในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้
เจา้อยูห่วั / วราภรณ์ จวิชยัศกัดิ ์
2) กรุน่กลิน่เครือ่งหอม: ผูช้ายชนชัน้สงูกบัการปรงุโฉม / สหะโรจน์ กติติ
มหาเจรญิ 
3) ความเปรยีบเทยีบในรตันพมิพวงศ:์ การสบืทอดวฒันธรรมทาง
วรรณศลิป์จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก / สภุคั มหาวรากร 
4) ความหลากหลายทางทฤษฎกีบัการวจิยัวรรณคด/ีวรรณกรรม / พชั
รนิทร ์บรูณะกร 
5) ญวณอพยพ: การรือ้ถอนภาพแทนคอมนิวนิสตก์บัการเรยีกรอ้งสทิธิ
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พลเมอืงในวรรณกรรมเรือ่ง เกยีวบาวนาจอก / จริาภรณ์ อจัฉรยิะประสทิธิ ์
6) "ผญา" ในรายการวทิยกุระจายเสยีง: การปรบัเปลีย่นภมูปิญัญาพืน้บา้น
เพือ่การดาํรงอยู ่/ สริชิญา คอนกรตี 
7) พดัรอง: เครื่องประกอบพระราชพธิใีนสงัคมไทยปจัจุบนั / รุง่อรณุ กุล
ธาํรง 
8) เศรษฐกจิสรา้งสรรคก์บัการจดัการวฒันธรรม / สกุญัญา สจุฉายา 
9) ความคดิทางปรชัญา พหุนิยมทางวฒันธรรม: ความยอ้นแยง้ & ความ
ต่อเน่ืองของการแบง่แยกทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม / ชญาน์ทตั ศุภ
ชลาลยั 
แนะนําหนังสือ: 
"พฒันาการทางสงัคม-วฒันธรรมไทย" / ดนิาร ์บุญธรรม 

 
1.3 วารสารนานาชาติไทยศึกษา  
     (Rian Thai : International Journal of Thai Studies) 

วารสารวชิาการเพือ่เผยแพรบ่ทความวจิยัไทยศกึษาไปสูร่ะดบันานาชาต ิออกฉบบัแรก
ในปี 2551 ซึง่ไดต้พีมิพบ์ทความภาษาองักฤษจากอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษา ทัง้ไทยและ
ต่างชาต ิซึง่มกีารกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดย
ในปีงบประมาณ 2555 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 1 ฉบบั ดงัน้ี 
 
ฉบบัท่ี 4/2012 

 

CONTENTS 
1) From Assembly to Streets: Contentious Politics in Thailand (1992-
2010) / Vipapat Sinpeng 
2) Bad Buddhist Kings: An Examination of the Ideal Social Order / 
Betty Nguyen 
3) Palladium: The Emerald Buddha and the Scope of The Real / 
Carlos M. Ross 
4) Two Meditation Traditions from Contemporary Thailand: A 
Summary Overview / Catherine Newell 
5) Southern Siam’s Socio-Economic Linkages with Northern British 
Malaya (1855-1909) / Clarence Ngui Yew Kit 
6) Chaomae Song Nang Worship Ceremony: The Rite that Unites 
the Vietnamese and Thai peoples of Mukdahan Province / 
Panupong Udomsilp 
7) Examining and Analyzing the Meditation System Passed Down by 
the Supreme Patriarch Suk Kaithuean, Now Taught at Wat 
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Ratchasittharam / Patrick Ong Pei Wen 
8) Legend of  the Lao Royal Spirits in Dansai District, Loei Province 
and the Construction of Their Sacred Identity / Payungporn 
Nonthavisarut 
9) Concepts and Symbols in the Merit-Making of 84,000 Dharma: A 
Study as an Invented Tradition / Piphek Muangluang 
10) “Face” Conflict and Conflict Resolution in Thai-Japanese MNCs 
in Thailand / Pornrung Katejulasriroj 

 

1.4 วารสารฉบบัพิเศษ / หนังสือวิชาการ  
สถาบนัไทยศกึษา จดัทาํสิง่พมิพอ์ื่นๆ เพือ่เผยแพรง่านวชิาการไทยศกึษาทัง้ในรปูแบบ

ของหนงัสอืวชิาการ บรรณนิทศัน์ และวารสารฉบบัพเิศษ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้
ดาํเนินการจดัทาํสิง่พมิพพ์เิศษ จาํนวน 2 เล่ม ดงัน้ี 
 
Buddhist Narrative in Asia and Beyond, Volume One 

 

หนงัสอืรวมรวบบทความวจิยัจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาต ิเร่ือง "Buddhist Narratives in Asia and Beyond" 

เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี 
ทรงเจรญิพระชนมาย ุ55 พรรษา เมือ่วนัที ่8-11 สงิหาคม พ.ศ. 
2553 เล่มที ่1  

 
Buddhist Narrative in Asia and Beyond, Volume Two 

 

หนงัสอืรวมรวบบทความวจิยัจากการประชุมวชิาการระดบั

นานาชาต ิเร่ือง "Buddhist Narratives in Asia and Beyond" 

เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี 
ทรงเจรญิพระชนมาย ุ55 พรรษา เมือ่วนัที ่8-11 สงิหาคม พ.ศ. 
2553 เล่มที ่2  
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2. ฐานข้อมลูไทย–ไทศึกษา 
สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูดา้นไทย-ไทศกึษา เพือ่เป็นแหล่งอา้งองิขอ้มลู

สาํหรบัการคน้ควา้วจิยั ซึง่สถาบนัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันาขอ้มลู ตลอดจนการสรา้ง
ฐานขอ้มลูใหม่ๆ  มาอยา่งต่อเน่ือง ผูท้ีส่นใจสามารถใชฐ้านขอ้มลูไทยศกึษาผา่นเวบ็ไซตข์อง
สถาบนั (www.thaistudies.chula.ac.th) โดยในปีงบประมาณ 2555 ไดด้าํเนินการปรบัปรงุ/
จดัทาํฐานขอ้มลู จาํนวน 4 ฐาน ดงัน้ี 

(1) ฐานขอ้มลูชา่งสบิหมู ่: ชา่งเขยีน 
(2) ฐานขอ้มลูทาํเนียบชา่งไทยในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ระยะที ่ 2 
(3) ฐานขอ้มลูบุคคลสาํคญัทางวฒันธรรม ระยะที ่ 2 
(4) ฐานขอ้มลูวรรณกรรมพทุธศาสนา  

 

3. รายการวิทยสุถาบนัไทยศึกษา 
 มเีน้ือหารายการเกีย่วกบัความรูด้า้นความเป็นไทยในประเดน็ต่างๆ ซึง่ออกอากาศทาง
สถานีวทิยจุุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุกวนัอาทติย ์เวลา 10.00 – 10.30 น. ปีละ 52 ครัง้ โดย
บทวทิยขุองรายการน้ี จะนํามาเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั เพือ่เพิม่ชอ่งทางการเผยแพร่
ความรูอ้อกสูส่งัคมวงกวา้ง โดยในปีงบประมาณ 2555 มรีายละเอยีดเน้ือหารายการ ดงัน้ี 
 

วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ชชัพล  ไชยพร 4 กนัยายน 2554 เกรด็ความรูเ้กีย่วกบังานพระศพ 
 11 กนัยายน 2554 พธิกีงเต๊กหลวง 
 18 กนัยายน 2554 โจรกลบัใจสมยัรชักาลที ่ 5 
 25 กนัยายน 2554 ภาษาในกฎหมายตราสามดวงทีย่งัคงใชอ้ยูใ่น

ปจัจุบนั 
อ. ดร. ดินาร ์ บญุธรรม 2 ตุลาคม 2554 เกรด็น่ารูเ้กีย่วกบันามสกุลพระราชทาน 

 9 ตุลาคม 2554 วธิแีละมารยาทการกนิของคนไทย 
 16 ตุลาคม 2554 ความเชื่อเกีย่วกบัการเกดิและการเลีย้งทารก 
 23 ตุลาคม 2554 การศกึษาทีว่ดั 
 30 ตุลาคม 2554 แหน่างแมว 
 6 พฤศจกิายน 2554 ภเูขาทอง 
 13 พฤศจกิายน 2554 อุปกรณ์การเรยีนสมยัก่อน 
 20 พฤศจกิายน 2554 พระราชนิยมบางประการในรชักาลที ่ 6 
 27 พฤศจกิายน 2554 สะพานชุดเฉลมิ - เจรญิ 
 4 ธนัวาคม 2554 จอมทพัไทย 
 11 ธนัวาคม 2554 เรือ่งของความฝนั 



ส่วนท่ี 2 สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2555 

 

รายงานประจาํปี สถาบนัไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2555  20 
 

อ. ดร. ดินาร ์ บญุธรรม 18 ธนัวาคม 2554 กู่วดัสวนดอก : สสุานหลวงเมอืงเชยีงใหม ่
 25 ธนัวาคม 2554 ศาสนจกัรคาทอลกิกบัประเทศไทย 
 1 มกราคม 2555 ประเพณีนิยมในวนัปีใหมข่องคนไทย 
 8 มกราคม 2555 ความเชื่อเรือ่งน้ําทว่มในวฒันธรรมไทย 
 15 มกราคม 2555 ของดเีมอืงชยันาท 
 22 มกราคม 2555 ธรรมเนียมจนีทีเ่ขา้มาในวฒันธรรมไทย 
 29 มกราคม 2555 ธรรมเนียมจนีทีเ่ขา้มาในวฒันธรรมไทย 
 5 กุมภาพนัธ ์2555 เมอืงเสมา (โคราชเก่า)  
 12 กุมภาพนัธ ์2555 วดัชนะสงคราม 
 19 กุมภาพนัธ ์2555 ประเพณีการสวดพระปรติรามญั 
 26 กุมภาพนัธ ์2555 ภาพสะทอ้นวฒันธรรมการกนิของราชสาํนกัไทย

สมยัรชักาลที ่2 จากกาพยเ์หช่มเครือ่งคาวหวาน 
 4 มนีาคม 2555 พระปรางคว์ดัอรณุราชวราราม 
 11 มนีาคม 2555 หอ้งน้ําในวฒันธรรมไทย 
 18 มนีาคม 2555 ขนัน้ําในวฒันธรรมไทย 
 25 มนีาคม 2555 จารกึในประเทศไทย  ตอนที ่1 
 1 เมษายน 2555 จารกึในประเทศไทย  ตอนที ่2 
 8 เมษายน 2555 การทาํบุญออกพระเมรุ 
 15 เมษายน 2555 วนัเถลงิศก 
 22 เมษายน 2555 การอาบน้ําแบบไทยๆ   
 29 เมษายน 2555 อาหารคลายรอ้น 
 6 พฤษภาคม 2555 น้ําดื่มของคนไทย 
 13 พฤษภาคม 2555 พระราชวงัฤดรูอ้น 
 20 พฤษภาคม 2555 ความสาํคญัของเดอืน 6 ในวฒันธรรมไทย 
 27 พฤษภาคม 2555 ภมูปิญัญาเกีย่วกบัพนัธุข์า้วและการทาํนาของคน

ไทย 
 3 มถุินายน 2555 พทุธชยนัต ี
 10 มถุินายน 2555 ประเพณีพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการปลกูขา้ว 
 17 มถุินายน 2555 ลอ่งลาํน้ําปา่สกั 
 24 มถุินายน 2555 สนุทรภู่กบัการทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม 
 1 กรกฎาคม 2555 พระทีน่ัง่พทุไธศวรรย ์
 8 กรกฎาคม 2555 หมูพ่ระวมิานในวงัหน้า 
 15 กรกฎาคม 2555 เก๋งจนีในศลิปะไทย 
 22 กรกฎาคม 2555 ตาํราดแูมว 
 29 กรกฎาคม 2555 เทยีนพรรษากบัคา่นิยมทีเ่ปลีย่นไปของสงัคมไทย 
 5 สงิหาคม 2555 การทอ่งเทีย่วในฤดฝูน 
 12 สงิหาคม 2555 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ กบัการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย 
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อ. ดร. ดินาร ์ บญุธรรม 19 สงิหาคม 2555 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ กบัการอนุรกัษ์ผา้ไทย 
 26 สงิหาคม 2555 ความสาํคญัของหน้าบนั 
 2 กนัยายน 2555 จากเลกวดัสูเ่ดก็วดั 
 9 กนัยายน 2555 กณัทเ์ทศน์ 
 16 กนัยายน 2555 เดนิสวนเดนินา 
 23 กนัยายน 2555 ความรูท้ีไ่ดจ้ากการรา่ยยาวมหาเวสสนัดรชาดก 
 30 กนัยายน 2555 สนิคา้นําเขา้สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 

 

4. เวบ็ไซตส์ถาบนัไทยศึกษา 

   

สถาบนัไทยศกึษา มกีารปรบัปรงุขอ้มลูในเวป็ไซต ์(www.thaistudies.chula.ac.th) 
อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมของสถาบนั และเป็น
แหล่งรวบรวมสือ่ความรูอ้เิลก็ทรอนิกสต่์างๆ อาท ิระบบฐานขอ้มลูไทย-ไทศกึษา หนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) สือ่วดีทีศัน์การบรรยายเชงิวชิาการในรปูแบบ VDO-streaming 
นิทรรศการดจิทิลั เป็นตน้ เพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถใชง้านแบบออนไลน์ อนัเป็นนโยบายของ
สถาบนัไทยศกึษาในการเป็นแหล่งอา้งองิความรูด้า้นไทยศกึษาของสงัคม 
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5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษาไดด้าํเนินการจดังานสมัมนา การบรรยายพเิศษ และการประชุม
วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตอิยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่เป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น
ไทยศกึษา ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สถาบนัไทยศกึษา
ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิอนัเป็นเวทสีาํหรบัเผยแพรแ่ละ
แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งนกัวชิาการจากทัว่โลก เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันา
เครอืขา่ยวชิาการทีส่าํคญัในระดบันานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2555 มกีารจดัสมัมนา/
บรรยาย/ประชุมวชิาการ ดงัน้ี 

 
การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวิชาการ ความร่วมมือ จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ
2012 Chulalongkorn-EFEO International 
Conference on Buddhist Studies: 
Imagination, Narrative, and Localization 
(6-7 มกราคม 2555 / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั) 

คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาฯ 
กลุม่พทุธศาสน์ศกึษา สาํนกั
ฝรัง่เศสแห่งปลายบุรพทศิ 
(EFEO) 

ผูเ้สนอบทความ 20 คน 
(ไทย 6 คน/ต่างชาต ิ14 คน) 
ผูเ้ขา้รว่ม 155 คน 
(ไทย 105 คน/ต่างชาต ิ50 คน)  

การบรรยายพเิศษ Buddhist Glocality and 
Authenticity, some special features in 
Korea and Thai Buddhism (มนีาคม 2555 
/ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

  - วทิยากร 1 คน 
(ไทย - คน/ต่างชาต ิ1 คน) 
ผูเ้ขา้รว่ม 35 คน 
(ไทย 30 คน/ต่างชาต ิ5 คน) 

การจดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
วฒันธรรมชาของไทยกบัการคา้และ
อุตสาหกรรม (26-27 กรกฎาคม 2555 / 
โรงแรมอมิพเิรยีล รเีวอรเ์ฮาส ์รสีอรต์ 
จงัหวดัเชยีงราย) 

ส.กองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
สถาบนัชา ม.แมฟ้้าหลวง 
ม.ราชภฏัเชยีงราย 

ผูเ้สนอบทความ 11 คน 
(ไทย 11 คน/ต่างชาต ิ- คน) 
ผูเ้ขา้รว่ม 112 คน 
(ไทย 112 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ
Language Proficiency Testing in the 
Less Commonly Tought Languages (17-
18 สงิหาคม 2555 / โรงแรมอมิพเิรยีล 
ควนิสป์ารค์ กรงุเทพฯ) 

ศนูยภ์าษาไทยสรินิธร จุฬาฯ ผูเ้สนอบทความ 20 คน 
(ไทย 3 คน/ต่างชาต ิ17 คน) 
ผูเ้ขา้รว่ม 150 คน 
(ไทย 100 คน/ต่างชาต ิ50 คน) 

การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ
2012 Asian Food Heritage Forum: 
Harmonizing Culture, Technology and 
Industry (20-21 สงิหาคม 2555 / โรง
แรมอมิพเิรยีล ควนิสป์ารค์ กรงุเทพฯ) 

Zhejiang Gongshang 
University, China 
กระทรวงวฒันธรรม  
คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาฯ 

ผูเ้สนอบทความ 47 คน 
(ไทย 19 คน/ต่างชาต ิ28 คน) 
ผูเ้ขา้รว่ม 260 คน 
(ไทย 206 คน/ต่างชาต ิ51 คน) 
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การจดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
พระปรชีาญาณสานสมัพนัธไ์ทย-จนี (29 
สงิหาคม 2555 / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

ม.หวัเฉียว 
สนง.สลากกนิแบง่รฐับาล 
สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาฯ 

ผูเ้สนอบทความ 10 คน 
(ไทย 10 คน/ต่างชาต ิ- คน) 
ผูเ้ขา้รว่ม 260 คน 
(ไทย 214 คน/ต่างชาต ิ- คน) 
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6. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ (e-book) 
เป็นการนําหนงัสอืหายากทีม่คีวามสาํคญัต่อการศกึษาดา้นไทย-ไทศกึษา มาจดัทาํเป็น 

e-book เพือ่เผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยในปีงบประมาณ 2555 ไดม้กีารจดัทาํหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์จาํนวน 11 เรือ่ง ดงัน้ี 

(1) เมอืงปราจณิบุร ีตอบรายทางทีจ่ะปกัเสาสายโทรเลขใหม ่
(2) Jung ขา้ราชการกรมไปรษณยี ์
(3) เมอืงพระตะบอง 
(4) มลูเหตุจดัการกรมไปรษณยีโ์ทรเลข พ.ศ. 2442 
(5) ม.เดอรฟ์รานซ ์จากพนมเปน แสดงความขอบพระคณุ 
(6) การเล่าเรยีนของนายเขม นายสงบ นายเริม่ เขา้เรยีนโทรเลข 
(7) กฎหมายไปรษณยี ์
(8) วา่ดว้ยขา้หลวงอนิซเีนียรต์รวจทางสายโทรเลข 4 เมอืง 
(9) รวมโทรเลขของกระทรวงมหาดไทย (ในสว่นเกีย่วกบักระทรวงการต่างประเทศ) 
(10) ใหพ้ระยาพสิทุธธิรรมชาต จดัหาเสาไมแ้กนเปลีย่นเสาสายโทรเลขใหม ่
(11) เมอืงพระตะบองและเมอืงศรโีสพล ใหน้ายจุยเจา้พนกังานไปรสนี ออกมาจดัการ

เปิตไปรสนี 
   

7. ส่ือการเรียนวิดีทศัน์ไทย–ไทศึกษา  
เป็นการนําเน้ือหาของการบรรยายหรอืการนําเสนอบทความวชิาการของวทิยากร จาก

การงานสมัมนา/บรรยายพเิศษ/ประชุมวชิาการ ทีจ่ดัโดยสถาบนัไทยศกึษา มาผลติสือ่วดีทิศัน์
เพือ่การเรยีนการสอนในรปูแบบ VDO streaming ผา่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยใน
ปีงบประมาณ 2555 ไดม้กีารจดัทาํสือ่วดีทิศัน์การบรรยายเชงิวชิาการ จาํนวน 6 เรือ่ง จากงาน
สมัมนาและการประชุมวชิาการ 4 โครงการ ดงัน้ี 

(1) โครงการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งเมก็ซโิกกบัไทย   
วนที ่8 มนีาคม 2554 ณ หอ้งประชุม 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

(2) โครงการจดัสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง สมเดจ็พระปิยมหาราชผูส้ถาปนาสยาม
ประเทศ วนัที ่9–10 มถุินายน 2554 ณ หอ้งประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์    
จุฬาลงกรณ์ 

(3) โครงการจดัเสวนาวชิาการนานาชาตเิรือ่ง New Research on Buddhism and Thai 
Studies: The Third Chulalongkorn – EFEO Graduate Symposium 

(4) โครงการสมัมนาทางวชิาการ วรรณกรรมทอ้งถิน่ศกึษา–ไทศกึษา เนือ่งในโอกาส
ฉลองวาระ 72 ปี ศาสตราจารย ์พเิศษ  ดร.ประคอง นิมมานเหมนิท ์“ดว้ยสองมอื
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ประคองครรลองไทย” วนัที ่9 กนัยายน 2554 ณ หอ้งประชุม 105 อาคาร
จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

8. การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
    และงานประกนัคณุภาพ 

สบืเน่ืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดเ้ปลีย่นแปลงรปูแบบการพจิารณาความดี
ความชอบเพือ่เสนอเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และการปรบัโครงสรา้งของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
ทาํใหพ้นกังานและลกูจา้งของสถาบนัไทยศกึษาตอ้งทาํความเขา้ใจกบัระบบการประเมนิ
คุณภาพภายในระบบใหม ่สถาบนัฯ จงึไดจ้ดั โครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) เพือ่ชีแ้จงขอบขา่ยแผนงานประจาํปีของแต่ละ
ฝา่ย และประชุมทาํความเขา้ใจแนวทางการประเมนิผลการทาํงานระหวา่งปีและรอบปีของ
พนกังานและลกูจา้ง ตามระเบยีบและระบบประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยั ตลอดจนการรบั
ฟงัความคดิเหน็จากบุคลากรเกีย่วกบัปญัหาและอุปสรรคในการทาํงาน เพือ่การปรบัปรงุการ
ดาํเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ในปีงบประมาณ 2555 น้ี สถาบนัไทยศกึษา ไดจ้ดัโครงการ KAIZEN จาํนวน 2 ครัง้ 
โดยครัง้ที ่1 จดัขึน้วนัที ่26 ธนัวาคม 2554 ณ โรงแรมแคนทาร ีโฮเตล็ กบนิทรบุ์ร ีจงัหวดั
ปราจนีบุร ีและครัง้ที ่2 ในวนัที ่28 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอมิพเีรยีล รเีวอรเ์ฮา้ส ์รสีอรต์ 
จงัหวดัเชยีงราย 

 

9. การสร้างเครือข่ายระดบัภมิูภาคและนานาชาติ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการกบันกัวชิาการและหน่วยงานระดบั

ภมูภิาคและนานาชาต ิเพือ่พฒันาไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นวชิาการไทยศกึษาใน
ระดบัสากล จากผลการดาํเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาตลอดระยะหลายปีทีผ่า่นมา สถาบนั
สามารถสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการในมติต่ิางๆ กบันกัวชิาการและสถาบนัการศกึษาใน
ต่างประเทศ อาท ิการแลกเปลีย่นนกัวจิยั การทาํขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นงานวจิยั การเขา้รว่ม
ประชุมหรอืรว่มเป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการนานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2555 มผีล
การดาํเนินงาน ดงัน้ี 

9.1 การแลกเปล่ียนนักวิจยั 
ในปีงบประมาณ 2555 สถาบนัไทยศกึษาไดต้อ้นรบันกัวจิยัแลกเปลีย่น จาํนวน 2 คน 

ไดแ้ก่ Ms. Qu Yongxian ผูช้ว่ยวจิยัจาก Institute of Ethnic Literature แหง่ Chinese 
Academy of Social Sciences กรงุปกักิง่ ประเทศจนี ซึง่เดนิทางมาทาํวจิยัในประเทศไทย
ระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2554 ถงึกรกฎาคม 2555 และ Dr. Hwang Soonil อาจารยจ์ากภาควชิา 



ส่วนท่ี 2 สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2555 

 

รายงานประจาํปี สถาบนัไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2555  26 
 

Indian Philosophy มหาวทิยาลยั Dongkuk ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เดนิทางมาทาํวจิยัในหวัขอ้ 
Establishment of nation states and Buddhism in Southeast Asia: in terms of the Mons 
ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2554 ถงึสงิหาคม 2555 

 

9.2 การเจรจาความรว่มมือและการทาํข้อตกลงความร่วมด้านการวิจยั 
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะผูบ้รหิาร สถาบนัไทยศกึษา ไดเ้ดนิทางไปเยีย่มชมและ
เจรจาความรว่มมอืกบัสถาบนัวจิยัต่างๆ ในประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัที ่2 – 8 กนัยายน 2555 
ในการเดนิทางครัง้น้ี สถาบนัไทยศกึษา ไดล้งนามในขอ้ตกลงความรว่มมอืการวจิยั รว่มกบั 
Graduate School of Letters ภาควชิา Humanities มหาวทิยาลยั Nagoya เมอืงนาโกยา่ โดยมี
อายสุญัญา 3 ปี นอกจากน้ี ยงัไดเ้ขา้เยีย่มชมสถาบนัวจิยัของกรงุโตเกยีว ไดแ้ก่ สถาบนั 
Advanced Studies for Asia มหาวทิยาลยั Tokyo, สถาบนัพฒันาเศรษฐกจิ JETRO, ศนูย์
ขอ้มลู Umami เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธก์บัหน่วยงานและนกัวจิยั อนัจะนําไปสูก่ารสรา้ง
ความรว่มมอือยา่งเป็นรปูธรรมในอนาคต 
 

9.3 การเข้ารว่มประชมุวิชาการในต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2555 สถาบนัไทยศกึษา ไดร้บัเชญิจาก Center for Bhutan Studies 
ประเทศภฏูาน ใหเ้ขา้รว่มการประชุมวชิาการ International Conference on Globalized 
Buddhism ณ กรงุทมิพ ูประเทศภฏูาน ระหวา่งวนัที ่21-23 พฤษภาคม 2555 โดยไดส้ง่ผูแ้ทน
เขา้รว่มการประชุมวชิาการครัง้น้ี จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่  

(1) รองศาสตราจารย ์ดร. สจุติรา จงสถติวฒันา ผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศกึษา เสนอ
บทความวจิยัในหวัขอ้ Buddhist Environmentalism in Modern Thai Poetry 

(2) อาจารย ์ดร. เปรม สวนสมทุร รองผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝา่ยวจิยั เสนอ
บทความวจิยัในหวัขอ้ The City of Nirvana or a State of Nirvana ? : A Problem 
of Teaching the Concept Nirvana in Thai Undergraduate Student Class 

(3) อาจารย ์ดร. อาทติย ์ชรีวณชิยกุ์ล อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอบทความวจิยัในหวัขอ้ Jujaka Amulet in 
the Cyber World 
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10. โครงการวิวฒัน์ไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพฒันาสงัคมไทย   
      (Empowering Network for International Thai Studies: ENITS) 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ยการวจิยัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัไทยศกึษา ทัง้ทางดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ในระดบันานาชาตอิยา่งเป็นรปูธรรม เป็นการสรา้งแรงดงึดดูให้
นกัวจิยัทัว่โลกเหน็ความสาํคญัของการศกึษาไทยศกึษาในบรบิทต่างๆ อยา่งบรูณาการ และเป็น
การสง่เสรมิการวจิยัดา้นไทยศกึษาใหเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงในการวจิยัในระดบัภมูภิาคทัง้เอเชยีและ
อาเซยีน โดยไดร้บัเงนิทุนสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ดาํเนินการ
ผา่นกจิกรรมหลกั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การใหส้นบัสนุนเงนิทุนบางสว่นเพือ่ใหผู้ว้จิยัเดนิทางมาทาํ
วจิยัในประเทศไทย และหรอืเขยีนงานวจิยัในประเทศไทย และการจดัประชุมวชิาการ โดยใน
ปีงบประมาณ 2555 ไดม้กีารดาํเนินงาน ดงัน้ี 

10.1 การให้ทุนพฒันาบทความวิจยั  
ในปี 2555 มผีูร้บัทุน 19 คน เป็นชาวไทย 15 คน ชาวต่างประเทศ 4 คน (ศกึษาใน

ประเทศไทย 9 คน ศกึษาในต่างประเทศ 10 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงัน้ี 
 
No. Name/Nationality University/Field of Study Research Topic 

1 Goodman, Jennifer Elaine 
American (M.A. Student) 

Cornell University 
(Asian Studies) 

Testing Thais: Reading the 
National Project in Standardized 
Exams 

2 Revire, Nicolas 
French (Ph.D. Student) 

University Paris III-
Sorbonne nouvelle 
(Art History) 

Corpus of Bhadrasana Buddha 
Images from First-Millennium 
Thailand 

3 Seo, Bo Kyeong 
Korean (Ph.D. Student) 

Australian National 
University (Anthropology) 

The Desire to Care: Universal 
Health Coverage and the Politics 
of Health in Thailand 

4 Katewadee Kulabkaew 
Thai (Ph.D. Student) 

Waseda University 
(Asia-Pacific Studies) 

Politics of Resistance: Buddhism 
Protection as Thai Sangha’s 
Activism in 21st Century 

5 Natanaree Posrithong 
Thai (Ph.D. Student) 

Australian National 
University (Thai History) 

Representations and Voices of 
Elite Women in Early Modern 
Siam: 1851-1941 

6 Soimart Rungmanee 
Thai (Ph.D. Student) 

University of Sydney 
(Social Science) 

Compromised Margins, Migration 
and Agrarian Transformation in 
the Borderlands of Thailand and 
Laos 
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7 Supawan Pingjai 
Thai (Ph.D. Student) 

Australian National 
University (Linguistics) 

Forensic Voice Camparison 
(FVC) in Standard Thai 

8 Supeena Adler 
Thai (Ph.D. Student) 

University of California, 
Riverside 
(Ethnomusicology) 

Music for the Few: Nationalism 
and Thai Royal Authority 

9 Visisya Pinthongvijayakul 
Thai (Ph.D. Student) 

Australian National 
University (Anthropology) 

Memory, Identity and Power: A 
Subnational Practice of Spirit 
Mediumship in Northeast Thailand 

10 Wimonsiri Hemtanon 
Thai (Ph.D. Student) 

Universität Passau 
(Sociology) 

Political Facebook: Public Sphere 
of Thai Middle Class during the 
Transitional Period 

11 Boonsong Thansrithong 
Thai (Ph.D. Student) 

Chiang Mai University 
(Social Science) 

The Cotton Field: Organic Maela 
Karen Refugee 

12 Darin Khongsatjaviwat 
Thai (Ph.D. Student) 

Asian Institute of 
Technology (Regional and 
Rural Development 
Planning) 

Local Institutions for Rural 
Development in Thailand: 
Tambon Case Studies in 
Changwat Phitsanulok 

13 Ladapha Mortero 
Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University 
(Thai Studies) 

Civilized and Cosmopolitan: The 
Royal Cuisine and Culinary 
Culture in the Court of King Rama 
V  

14 Ratchaneekorn 
Ratchatakorntrakoon 
Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University 
(Thai Language) 

To Drink, to Eat, to be Hungry 
and to be Thirsty in 
Jatakatthakatha: Meaning in 
Buddhism 

15 Samiththicha Pumma 
Thai (Ph.D. Student) 

Mahidol University 
(Linguistics) 

The Word ‘Khi’ (feces) in the Life 
and Culture of Lao-Wiang People 
in Nong Kop Subdistrict, Ban 
Pong District, Ratchaburi 
Province 

16 Sirichaya Corngreat 
Thai (Ph.D. Student) 

Silpakorn University 
(Thai Language) 

Food in Country Song: The 
Convey of Meaning of Isan 
Diaspora 

17 Udomporn Teeraviriyakul 
Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University 
(Thai Studies) 

‘Bangkok Modern’: The 
Transformation of Bangkok with 
Singapore and Batavia as Models 
(1861-1897) 
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18 Yuthpong Chantrawarin 
Thai (Ph.D. Student) 

Chiang Mai University 
(Social Science) 

Foot-loose Traders and Spatial-
bordered Connect: Reworking 
Thai-Myanmar Border Space of 
Trans-border Trade, A Case 
Study at Mae Sai Border Town 

19 Liem, Vu Duc 
Vietnamese (M.A. Student) 

Chulalongkorn University 
(Southeast Asian Studies) 

Rama III, Ming Mang and Power 
Paradigm in Early Nineteenth 
Century Mainland Southeast Asia 

 

10.2 การจดัประชมุวิชาการ  
โครงการ ENITS จดัประชุมวชิาการ ENITS Scholarship Research Presentation เมือ่

วนัที ่31 กรกฎาคม 2555 ณ หอ้ง Dipak C. Jain Hall ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เพือ่ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัทุนจากโครงการมโีอกาสนําเสนอบทความวจิยัสูส่าธารณะ และเป็นเวที
แลกเปลีย่นความรูก้บัผูไ้ดร้บัทุนคนอื่นๆ ซึง่เป็นนกัวชิาการและนกัวจิยัไทยศกึษารุน่ใหม ่
ตลอดจนการพฒันาขยายเครอืขา่ยดา้นวชิาการไทยศกึษา อนัจะนําไปสูค่วามสรา้งรว่มมอื
ทางดา้นวชิาการไดใ้นอนาคต  

นอกจากน้ี โครงการ ENIT โดยการสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
ยงัไดร้ว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง วฒันธรรมชาของไทยกบัการคา้
และอุตสาหกรรม รว่มกบั สถาบนัชา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง เมือ่วนัที ่26 -27 กรกฎาคม 
2555 เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการและขยายเครอืขา่ยวชิาการไปสูม่หาวทิยาลยัใน
ภาคเหนือของประเทศ 
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