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สารผูอ้าํนวยการ 

 

รายงานประจําปี  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2556   จดัทําขึน้เพื่อรวบรวมขอ้มลูการดําเนินงานของสถาบนัไทย

ศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 ได้แก่ ฐานข้อมูล

ไทย–ไทศกึษา วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา 

เวป็ไซต์สถาบนัไทยศกึษา การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวชิาการ สื่อความรูใ้น

รูป  e-book และ VDO Streaming โครงการพัฒ นาปรับปรุงคุณ ภาพการ

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) การสรา้งเครอืข่าย

ระดบัภูมภิาคและนานาชาติ และโครงการววิฒัน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการ

พฒันาสงัคมไทย  

ในรอบปีงบประมาณน้ี สถาบนัไทยศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมวชิาการเพื่อร่วม

เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสําคญัของโลก ในวาระ

ครบ 150 ปี แห่งพระราชสมภพ ได้แก่ การจดังานประชุมวิชาการระดับชาต ิ

วฒันธรรมผ้าปักของไทย ระหว่างวนัที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 การจดัประชุม

วชิาการระดบัชาต ิผา้ทอในวถิชีวีติไทย-ไท ระหว่างวนัที ่20-21 มถุินายน 2556 

และการจดังานประชุมวชิาการนานาชาติ 2013 Chulalongkorn Asian Heritage 

Forum: The Emergence and Heritage of Asian Women Intellectuals ระหว่าง

วนัที ่10-11 กนัยายน 2556 ทัง้น้ี เพื่อราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณในการบําเพญ็

พระราชกรณียกิจของพระองค์ และในฐานะทรงเป็นต้นแบบของสตรใีนภูมภิาค

เอเชียที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข 

เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 
 

  

 

(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 2556 
1. วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา  15 

2. ฐานขอ้มลูไทย–ไทศกึษา  19 

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  28 

๑ 
๒ 



 

 

 

 

 

 

ข้อมลูพืน้ฐาน 
สถาบนัไทยศึกษา 
  

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 2556) 
 

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 

    (ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากานนท)์ 

8. นางวราภรณ์ จวิชยัศกัดิ ์     กรรมการ 

9.  นางสาวรุง่อรณุ   กุลธาํรง    กรรมการ 

10. 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 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ฤทธิรงค ์จิวากานนท ์
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์
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บคุลากร 
 

 

 

 
 

 

 

งานบริหารและธรุการ 
 

นายปัญญา เลศิสขุประเสรฐิ 

 ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิาร 

นางจนัทพิย ์จาํปาทพิยง์าม 

 เจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร 
 

นายณฐัวิุฒ ิแสงทศัน์ 

 เจา้หน้าทีฝ่่ายการพสัดุ 
   

 นางสายใจ คลา้ยพุฒ 

 พนกังานสถานที ่

งานบริการวิชาการและการวิจยั 

นางวราภรณ์ จวิชยัศกัดิ ์
นกัวจิยัชาํนาญการ 

 

นางสาวรุง่อรณุ กุลธาํรง 
นกัวจิยั 

 

นางวาสนา ขนัชนะ 
บรรณารกัษ์ชํานาญการ 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

สรปุผลการดาํเนินงาน 
รอบปีงบประมาณ  2556 
  

๒ 
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1. วารสารและส่ิงพิมพไ์ทย–ไทศึกษา 

1.1 จดหมายข่าว “สารไทยศึกษา” 
สิง่พมิพส์าํหรบัการประชาสมัพนัธข์่าวสาร และการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆของ

สถาบนั ตลอดจนเกรด็ความรูท้างดา้นไทยศกึษา โดยในปีงบประมาณ 2556 ไดม้กีารตพีมิพ์

จาํนวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  

 
ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2555) 

 
 

ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 3 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 
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1.2 วารสารไทยศึกษา  

วารสารวชิาการเพื่อเผยแพร่บทความวจิยัดา้นไทยศกึษา ออกฉบบัแรกในปี 2548 โดย

ปัจจบุนัวารสารไทยศกึษารวมอยูใ่นฐานขอ้มลูวารสารของศูนยด์ชันีและการอา้งองิวารสารไทย 

(Thai Journal Citation Index Center: TCI) ซึง่แสดงถงึมาตรฐานของวารสารวชิาการใน

ระดบัชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2556 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 2 ฉบบั ดงัน้ี  

 

ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 (กมุภาพนัธ ์– กรกฎาคม 2555) 

 

บทความ: 

1) ความเชื่อและพธิกีรรมเกีย่วกบัผอีารกัษ์บา้นในชุมชนไทลือ้ บา้นไมลุ้ง

ขน อ.แม่สาย จ.เชยีงราย: การสบืทอดและพลวตัภายใตบ้รบิทใหม่ / 

อมัพกิา ยะคาํป้อ 

2) การดาํรงอยู่ของพธิบีชูาเสาอนิทขลี: การผสมผสานความเชื่อดัง่เดมิ

และพุทธศาสนาในพธิกีรรมปัจจบนั / พมิพน์ภสั จนัดาวงศ ์

3) อารกัษ์บา้น - อารกัษ์เมอืง การดาํรงอยู่ของความเชื่อและพธิกีรรม

เกีย่วกบัผอีารกัษใ์นวถิชีวีติไทย - ไทในปัจจุบนั / ศริาพร ณ ถลาง 

4) งานบุญแปดหมื่นสีพ่นัขนัธ:์ สญัลกัษณ์ในพธิกีรรมประดษิฐจ์ากคมัภรี์

ใบลาน / พเิภก เมอืงหลวง 

5) การสบืทอดอตัลกัษณ์กลุ่มชาตพินัธุ ์"ชอง" ผ่านพธิ ี"สง่ในบา้น" ของ

ชาวชอง บา้นทุง่ไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด / อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู 

แนะนําหนังสือ: 

"ตํานานพระพุทธรปูลา้นนา: พลงัปัญญาทางความเชื่อและความสมัพนัธ์

กบัทอ้งถิน่" / อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู 

 

ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 (สิงหาคม 2555 – มกราคม 2556) 

 

บทความ: 

1) คลองแสนแสบ: ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลง / วราภรณ์ จวิชยั

ศกัดิ ์

2) กลไกทางสงัคมทีนํ่าไปสูค่วามเขม็แขง็ของชมุชนภายใตเ้งื่อนไขความ

หลากหลายของประชากร: กรณีศกึษาชมุชนสเุหร่าบา้นดอน รมิคลองแสน

แสบ / ศริวิรรณ ศริบิญุ 

3) วดักบัมสัยดิรมิคลองแสนแสบ: ความเป็นมาและการดาํรงอยู ่/ รุ่งอรุณ 

กุลธาํรง 

4) ผูส้บืทอดเป็นผูถ้อืครอง มใิช่เจา้ของมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม / สุ

กญัญา สจุฉายา 

5) การพากย ์- เจรจาหนงัใหญ่: มรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมทีก่าํลงั

เลอืนหาย / รตันพล ชื่นคา้ 
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6) วรรณกรรมกาเผอืก: สมบตัขิองชุมชนไทยยวน อาํเภอเสาไห ้จงัหวดั

สระบุร ี/ ดวงหทยั ลอืดงั 

7) พธิเีลีย้งผสีะเองิของชาวกยูทีบ่า้นละเอาะ อาํเภอน้ําเกลีย้ง จงัหวดัศรสีะ

เกษ / พรรณวด ีศรขีาว 

8) วฒันธรรมการคา้ขายแดนสองฝัง่โขง / สมุาล ีสขุดานนท ์

แนะนําหนังสือ: 

"พระพุทธปฏมิาวดัโพธิ"์ / ศานต ิภกัดคีาํ 

 

1.3 วารสารนานาชาติไทยศึกษา  

     (Rian Thai : International Journal of Thai Studies) 

วารสารวชิาการเพือ่เผยแพร่บทความวจิยัไทยศกึษาไปสู่ระดบันานาชาต ิออกฉบบัแรก

ในปี 2551 ซึง่ไดต้พีมิพบ์ทความภาษาองักฤษจากอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษา ทัง้ไทยและ

ต่างชาต ิซึง่มกีารกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒเิพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดย

ในปีงบประมาณ 2556 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 1 ฉบบั ดงัน้ี 

 

ฉบบัท่ี 6/2013 

 

CONTENTS 

1) Tourism, Nature, Healing, and Dissent: The Plurality of 

International Meditators in Thailand / Brooke Schedneck 

2) Prolongation Ritual: Rite of Passage in Lanna Society / 

Cherdchart Hirunro 

3)The Role of Mindfulness Meditation and Aesthetic Virtue in the 

Transition from the Emptiness of Self to Social Engagement: 

Buddhad?sa’s Appropriation of D. T. Suzuki’s Theory of Buddhist 

Enlightenment / Geoff Ashton 

4) Transmitting Traditional Lanna Music in the Modern-Day City of 

Chiang Mai / Joel Akins 

5) Rediffusion: History of Broadcasting and Chinese Society in 

Thailand, 1950S-1970S / Kornphanat Tungkeunkunt 

6) Women Enter The ‘Public Sphere’: Thailand’s Post-Revolutionary 

Period 1932-1956 / Natanaree Posrithong 

7) The Role of Chinese Tea Shops in Promoting Chinese Tea 

Culture in Bangkok / Sakaorat Harnkarnchanasuwat 

8) Compromised Margins: Rethinking Power, State and Village 

Relations in the Borderlands of Thailand and Lao PDR / Soimart 

Rungmanee 
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9) Endangered Thai Music Culture:The Current Situation of the 

khrueang sai pi chawa Ensemble / Supeena Insee Adler 

10) Footloose Traders and the Making of a ‘Space of 

Exception’:Case Study of a Community of Chanthaburi Gem Traders 

in the Northern-most Border Town of Thailand / Yuthpong 

Chantrawarin 

11)Thailand’s Unique Case of Inter-Gender Role Negotiations: Inter-

Gender Sibling Rivalry and “Castration” in Thai Novels Depicting 

Gender Status Renegotiations in Chinese-Thai Families / Ami Zarchi 
 

1.4 วารสารฉบบัพิเศษ / หนังสือวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษา จดัทาํสิง่พมิพอ์ื่นๆ เพื่อเผยแพรง่านวชิาการไทยศกึษาทัง้ในรปูแบบ

ของหนงัสอืวชิาการ บรรณนิทศัน์ และวารสารฉบบัพเิศษ โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้

ดาํเนินการจดัทาํสิง่พมิพพ์เิศษ จาํนวน 2 เล่ม ดงัน้ี 
 

Monarchy and Constitutional Rule in Democratizing Thailand 

 

Editors: Suchit Bunbongkarn and Prudhisan Jumbala 
 

This publication is collection of essays and research papers 

by prominent scholars on Thai history, politics, and society, 

both Thai and non-Thai that will contribute to a better 

understanding of the role of the Thai monarchy in 

democratizing Thailand. 

 

Asian Food Heritage: Harmonizing Culture, Technology and Industry Volume One 

 

Editor: Winai Dahlan 
 

This publication is collection of research papers presented 

at the 2012 Asian Food Heritage Forum: Harmonizing 

Culture, Technology and Industry held on 20-21 August 

2012. These papers cover an interesting range of topics 

from rice traditions in Malaysia and Iran and herbal 

medicine in Indonesia, to tea in Myanmar and vegetarian 

temple food in Korea, as well as local foods in Thailand and 

the Philippines, the Umami flavor in Japan and Mughal food 

in India. 
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2. ฐานข้อมูลไทย–ไทศึกษา 
สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูดา้นไทย-ไทศกึษา เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิขอ้มลู

สาํหรบัการคน้ควา้วจิยั ซึง่สถาบนัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันาขอ้มลู ตลอดจนการสรา้ง

ฐานขอ้มลูใหม่ๆ  มาอยา่งต่อเน่ือง ผูท้ีส่นใจสามารถใชฐ้านขอ้มลูไทยศกึษาผ่านเวบ็ไซตข์อง

สถาบนั (www.thaistudies.chula.ac.th) โดยในปีงบประมาณ 2556 ไดด้าํเนินการปรบัปรงุ/

จดัทําฐานขอ้มลู จาํนวน 4 ฐาน ดงัน้ี 

(1) ฐานขอ้มลูช่างสบิหมู ่: ช่างกลงึและช่างสลกั 

(2) ฐานขอ้มลูทาํเนียบช่างไทยทางพุทธศาสนาในรชักาลปัจจุบนั 

(3) ฐานขอ้มลูหนงัสอืเกีย่วกบัพระเครือ่งสมเดจ็ 

(4) ฐานขอ้มลูอาหารไทย 4 ภาค  

 

3. รายการวิทยสุถาบนัไทยศึกษา 
 มเีน้ือหารายการเกีย่วกบัความรูด้า้นความเป็นไทยในประเดน็ต่างๆ ซึง่ออกอากาศทาง

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

บทวทิยขุองรายการน้ี จะนํามาเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั เพื่อเพิม่ช่องทางการเผยแพร่

ความรูอ้อกสู่สงัคมวงกวา้ง โดยในปีงบประมาณ 2556 มรีายละเอยีดเน้ือหารายการ ดงัน้ี 

 

วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 7 ตุลาคม 2555 ตํานานพระร่วง 

 14 ตุลาคม 2555 กระยาสารท 

 21 ตุลาคม 2555 โบราณสถานในเมอืงตาก 

 28 ตุลาคม 2555 เจดยีย์ุทธหตัถ ีจงัหวดัตาก 

 4 พฤศจกิายน 2555 ความสาํคญัของกระบวนพยหุยาตราชลมารค 

 11 พฤศจกิายน 2555 โบราณสถานในจงัหวดักาญจนบุร ีตอนที ่1 

 18 พฤศจกิายน 2555 โบราณสถานในจงัหวดักาญจนบุร ีตอนที ่2 

 25 พฤศจกิายน 2555 โบราณสถานในจงัหวดักาญจนบุร ีตอนที ่3 

 2 ธนัวาคม 2555 การเสดจ็ออกมหาสมาคม 

 9 ธนัวาคม 2555 ความสาํคญัของพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม 

 16 ธนัวาคม 2555 ธนูในวฒันธรรมไทย 

 23 ธนัวาคม 2555 หอพระมณเฑยีรธรรม 

 30 ธนัวาคม 2555 ธรรมเนียมการใหข้องขวญัปีใหม่ในสงัคมไทย 

 6 มกราคม 2556 ร่องรอยวฒันธรรมเขมรในเมอืงสโุขทยั 

 13 มกราคม 2556 วดักวศิวราราม จงัหวดัลพบุร ี

20 มกราคม 2556 วดัเสนาสนาราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
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อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 27 มกราคม 2556 ความสาํคญัของพระบรมธาตุต่อชาวลา้นนา 

 3 กุมภาพนัธ ์2556 ประวตัศิาสตรเ์มอืงแพร่ 

 10 กุมภาพนัธ ์2556 เทศกาลตรุษจนีในสงัคมไทย 

 17 กุมภาพนัธ ์2556 ศลิปะพม่าในเมอืงแพร่ 

 24 กุมภาพนัธ ์2556 การตัง้ผูก้าํกบัราชการสมยัรชักาลที ่ 2 

 3 มนีาคม 2556 วฒันธรรมการกนิปลาและอาหารทีท่าํจากปลาของ

สงัคมไทย 

 10 มนีาคม 2556 แม่น้ําเจา้พระยากบัอารยธรรมไทย 

 17 มนีาคม 2556 ความสาํคญัของคลองสมยัอยุธยา 

 24 มนีาคม 2556 คลองเชื่อมแม่น้ําท่าจนีและแม่น้ําแม่กลอง 

 31 มนีาคม 2556 10  พุทธศลิป์ชิน้เยีย่มแห่งรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระนัง่เกลา้ฯ 

 7 เมษายน 2556 มรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอดจากสมยัอยุธยาสู่

สมยัรตันโกสนิทร ์

 14 เมษายน 2556 เล่นน้ําสงกรานต ์

 21 เมษายน 2556 ศาลหลกัเมอืง 

 28 เมษายน 2556 สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรฯ์ 

 5 พฤษภาคม 2556 ความเชื่อเรื่องภูเขาศกัดิส์ทิธิใ์นสงัคมไทย 

 12 พฤษภาคม 2556 ขา้วตอก-ขา้วเม่า 

 19 พฤษภาคม 2556 คนไทยกบัสงัเวชนียสถาน 

 26 พฤษภาคม 2556 ความเปลีย่นแปลงของละครใน 

 2 มถุินายน 2556 แกงกะท ิ

 9 มถุินายน 2556 ขนมกะท ิ

 16 มถุินายน 2556 ไม ้เมอืงเดมิ 

 23 มถุินายน 2556 ขนัหมาก 

 30 มถุินายน 2556 เครื่องจกัสาน:  วฒันธรรมร่วมในอุษาคเนย ์

 7 กรกฎาคม 2556 เครื่องจกัสานในภาคกลาง 

 14 กรกฎาคม 2556 ความสาํคญัของพระบรมธาตุเจดยีเ์มอืง

นครศรธีรรมราช 

 21 กรกฎาคม 2556 การปฐมเทศนาขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้กบั

งานพุทธศลิป์ในประเทศไทย 

 28 กรกฎาคม 2556 แกว้ผลกึกบัการสรา้งพระพทุธรปูในสงัคมไทย 

 4 สงิหาคม 2556 สงิหโ์ตและราชสหีใ์นวฒันธรรมไทย 

 11 สงิหาคม 2556 ผา้แพรวา ราชนีิแห่งไหมไทย 

 18 สงิหาคม 2556 พนัธุไ์มด้อกกลิน่หอมในวฒันธรรมไทย 

 25 สงิหาคม 2556 ประตูในวฒัธรรมไทย 

 1 กนัยายน 2556 ตม้ยาํ อาหารไทยดัง้เดมิ 
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อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 8 กนัยายน 2556 พระพมิพ ์พระเครื่อง 

 15 กนัยายน 2556 พระเครื่องเบญจภาค ี

 22 กนัยายน 2556 พระลลีา "กาํแพงเขยง่" 

 29 กนัยายน 2556 น้ําศกัดิส์ทิธิใ์นวฒันธรรมไทย 
 

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 

ในปีงบประมาณ 2556 สถาบนัไทยศกึษา ไดท้าํการปรบัปรงุระบบเวป็ไซตท์ัง้ระบบ 

เพื่อรองรบัระบบฐานขอ้มลูวารสาร (E-Journal) ใหไ้ปเป็นตามมาตรฐานการประเมนิคุณภาพ

วารสารของศูนยด์ชันีและการอา้งองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI) 

นอกจากน้ี ยงัไดเ้ปิดใช ้Facebook เพื่อเพิม่ช่องทางการสื่อสารและประชาสมัพนัธก์จิกรรมของ

สถาบนัไทยศกึษาไปสู่สาธารณะ 
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5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษาไดด้ําเนินการจดังานสมัมนา การบรรยายพเิศษ และการประชุม

วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตอิย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น

ไทยศกึษา ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบนัไทยศกึษา

ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิอนัเป็นเวทสีําหรบัเผยแพรแ่ละ

แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งนักวชิาการจากทัว่โลก เพื่อใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันา

เครอืขา่ยวชิาการทีส่ําคญัในระดบันานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2556 มกีารจดัสมัมนา/

บรรยาย/ประชุมวชิาการ ดงัน้ี 

 

การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวิชาการ ความรว่มมือ จาํนวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

การบรรยายพเิศษ Thai-Argentinean 

Cultural Relations (25 มกราคม 2556 / 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

  - วทิยากร 2 คน 

(ไทย 1 คน/ต่างชาต ิ1 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 35 คน 

(ไทย 30 คน/ต่างชาต ิ5 คน) 

การจดัประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

วฒันธรรมผา้ปักของไทย (7-8 กุมภาพนัธ ์

2556 / จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

  - ผูเ้สนอบทความ 7 คน 

(ไทย 7 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 182 คน 

(ไทย 182 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การบรรยายพเิศษ Illuminating the Life of 

the Buddha: An Eighteenth-Century 

Samut Khoi kept at the Oxford 

University, Thonburi Temple Murals and 

the Pathama-sambodhi (14 มนีาคม 

2556 / จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

  - วทิยากร 1 คน 

(ไทย - คน/ต่างชาต ิ1 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 28 คน 

(ไทย 20 คน/ต่างชาต ิ8 คน) 

การจดัสมัมนาวชิาการ มหาธรีราชเจา้สดุด:ี 

ภารตสรรพวทิย ์วจิติรนาฏกรรม เฉลมิพระ

เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้

เจา้อยู่หวั ในฐานะปราชญน์กัการละครไทย 

(15 มนีาคม 2556 / จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั) 

คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ 

คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ 

คณะพาณิชยศาสตรฯ์ จฬุาฯ 

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาฯ 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาฯ 

ศนูยอ์นิเดยีศกึษา จุฬาฯ 

เครอืขา่ยจฬุานานาชาต ิ

ผูเ้สนอบทความ 6 คน 

(ไทย 6 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 72 คน 

(ไทย 72 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การจดัประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

ผา้ทอในวถิชีวีติไทย-ไท (20-21 มถุินายน 

2556 / โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออ

คดิ จงัหวดัขอนแก่น 

สถาบนัวจิยัศลิปะและ

วฒันธรรมอสีาน  

ม.มหาสารคาม 

ผูเ้สนอบทความ 11 คน 

(ไทย 10 คน/ต่างชาต ิ1 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 164 คน 

(ไทย 162 คน/ต่างชาต ิ2 คน) 
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การจดัประชมุวชิาการนานาชาต ิ

2013 Chulalongkorn Asian Heritage 

Forum: The Emergence and Heritage of 

Asian Women Intellectuals เฉลมิพระ

เกยีรต ิสมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราช

เทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ในโอกาสที ่

องคก์ารยเูนสโกประกาศยกย่องใหเ้ป็น

บุคคลสาํคญัของโลก ในวาระครบ 150 ปี 

แห่งพระราชสมภพ (10-11 กนัยายน 2556 

/ โรงแรมอมิพเิรยีล ควนิสป์ารค์ กรุงเทพฯ) 

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาฯ 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

ศนูยอ์นิเดยีศกึษา จุฬาฯ 

มลูนิธ ิRockefeller 

ผูเ้สนอบทความ 27 คน 

(ไทย 7 คน/ต่างชาต ิ20 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 215 คน 

(ไทย 174 คน/ต่างชาต ิ41 คน) 
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6. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ (e-book) 
เป็นการนําหนังสอืหายากทีม่คีวามสําคญัต่อการศกึษาดา้นไทย-ไทศกึษา มาจดัทาํเป็น 

e-book เพื่อเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยในปีงบประมาณ 2556 ไดจ้ดัทําสิง่พมิพ์

อเิลก็ทรอนิกส ์เอกสารชัน้ต้นเกีย่วกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย จาํนวน 13 เรือ่ง ดงัน้ี 

(1) โค๊ดโทรเลข 

(2) มอบใหห้มอ่มเจา้ดนัยเชนส่งโทรเลขได ้

(3) พระยาประสทิธิข์อตําราโทรเลขลบักระทรวงมหาดไทย 

(4) นาย Panckow ผูจ้ดัการไปรษณยีแ์ละโทรเลข 

(5) นาย Myer ขา้ราชการกรมไปรษณยีแ์ละโทรเลข 

(6) นาย Ernest Kederer ผูต้รวจการโทรเลข กรมไปรษณยีโ์ทรเลข 

(7) นาย Saurat, Pelleng และ Julia ขา้ราชการกรมไปรษณยีโ์ทรเลข 

(8) นาย Tringuss, Ighof Mcyer ขา้ราชการกรมไปรษณยีโ์ทรเลข 

(9) นาย Schelle Vallwaler และนาย Shlemin ขา้ราชการกรมไปรษณยีโ์ทรเลข 

(10) นาย Herrman และ Wagner ขา้ราชการกรมไปรษณยีโ์ทรเลข 

(11) นาย  A.W. Cox ขา้ราชการกรมไปรษณยีโ์ทรเลข 

(12) เอกสารชัน้ต้นเกีย่วกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคมไทยจาก หจช. รชักาลที ่4    

(พ.ศ. 2394 -2411) 

(13) เอกสารชัน้ต้นเกีย่วกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคมไทยจาก หจช. รชักาลที ่5 

(พ.ศ.2411-2453) เล่ม 1 

   

7. ส่ือการเรียนวิดีทศัน์ไทย–ไทศึกษา  
เป็นการนําเน้ือหาของการบรรยายหรอืการนําเสนอบทความวชิาการของวทิยากร จาก

การงานสมัมนา/บรรยายพเิศษ/ประชุมวชิาการ ทีจ่ดัโดยสถาบนัไทยศกึษา มาผลติสื่อวดีทิศัน์

เพื่อการเรยีนการสอนในรปูแบบ VDO streaming ผ่านเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยใน

ปีงบประมาณ 2556 ไดม้กีารจดัทาํสื่อวดีทิศัน์การบรรยายเชงิวชิาการ จาํนวน 16 เรือ่ง จากงาน

สมัมนาและการประชุมวชิาการ 5 โครงการ ดงัน้ี 

(1) โครงการมหาธรีราชเจา้สดุด:ี ภารตสรรพวทิย ์วจิติรนาฏกรรม "สาวติร"ี วนัที ่15 

มนีาคม 2556 ณ หอ้งประชุม 202 อาคารมหติลาธเิบศร จาํนวน 6 เรือ่ง  

(2) การจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ"2012 Asian Food Heritage Forum: 

Harmonizing Culture, Technology and Industry" วนัที ่20 -21 สงิหาคม 2555  

ณ โรงแรมอมิพเีรยีล ควนีสป์ารค์ กรุงเทพฯ จาํนวน 2 เรือ่ง 

(3) การจดัประชุมวชิาการระดบัชาต:ิ "วฒันธรรมผา้ปักของไทย" วนัที ่7-8 กุมภาพนัธ ์

2556  ณ หอ้ง 105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จาํนวน 5 เรือ่ง 
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(4) การจดับรรยายพเิศษ "Thai-Argentinean Cultural Relations" วนัที ่25 มกราคม 

2556 ณ หอ้ง Dipak C. Jain Hall ศศนิเวศน์ จาํนวน 2 เรือ่ง 

(5) การจดับรรยายพเิศษ "Illuminating the Life of the Buddha: An Eighteenth-

Century Samut Khoi Kept at the Oxford University, Thonburi Temple Murals 

and the Pathama-sambodhi วนัที ่14 มนีาคม 2556 ณ หอ้ง 707 อาคารบรมราช-

กมุารี จาํนวน 1 เรือ่ง 

 

8. การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

    และงานประกนัคณุภาพ 
สบืเน่ืองจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดเ้ปลีย่นแปลงรปูแบบการพจิารณาความดี

ความชอบเพื่อเสนอเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และการปรบัโครงสรา้งของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

ทาํใหพ้นกังานและลกูจา้งของสถาบนัไทยศกึษาตอ้งทาํความเขา้ใจกบัระบบการประเมนิ

คุณภาพภายในระบบใหม ่สถาบนัฯ จงึไดจ้ดั โครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดําเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) เพื่อชีแ้จงขอบข่ายแผนงานประจาํปีของแต่ละ

ฝ่าย และประชุมทําความเขา้ใจแนวทางการประเมนิผลการทํางานระหว่างปีและรอบปีของ

พนกังานและลกูจา้ง ตามระเบยีบและระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั ตลอดจนการรบั

ฟังความคดิเหน็จากบุคลากรเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน เพื่อการปรบัปรงุการ

ดาํเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ในปีงบประมาณ 2556 น้ี สถาบนัไทยศกึษา ไดจ้ดัโครงการ KAIZEN จาํนวน 2 ครัง้ 

โดยครัง้ที ่1 จดัขึน้ วนัที ่12-13 พฤศจกิายน 2555 ณ โรงแรมอมิพเีรยีลหวัหนิบชีรสีอรต์ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยเป็นการสมัมนาระหว่างคณะผูบ้รหิารและบุคลากรของสถาบนัไทย

ศกึษา เรือ่ง แผนปฏบิตังิานและงบประมาณประจาํปี 2556 เพื่อวางแผนปฏทินิการดําเนินงาน 

การแบ่งหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการดําเนินงานกจิกรรมต่างๆ รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็

เกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรบัปรงุการดําเนินงานกจิกรรมต่างๆ 

ตามแผนปฏบิตังิานประจาํปี  

ครัง้ที ่2 จดัขึน้ วนัที ่30 สงิหาคม 2556 โรงแรมโนโวเทล สยาม-สแควร ์จงัหวดั

กรงุเทพมหานคร ไดเ้รยีนเชญิ คุณวราภรณ์ จวิชยัศกัดิ ์ นกัวจิยัสถาบนัไทยศกึษา มาถ่ายทอด

ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัทาํวารสารวชิาการ และรว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรือ่งการปรบัปรงุ

และพฒันาคุณภาพวารสารไทยศกึษาตามมาตรฐานของศูนยด์ชันีอา้งองิวารสารไทย (Thai 

Journal Citation Index Center: TCI)  
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9. การสรา้งเครือข่ายระดบัภมิูภาคและนานาชาติ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการกบันกัวชิาการและหน่วยงานระดบั

ภมูภิาคและนานาชาต ิเพื่อพฒันาไปสู่การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการไทยศกึษาใน

ระดบัสากล จากผลการดําเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาตลอดระยะหลายปีทีผ่่านมา สถาบนั

สามารถสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการในมติต่ิางๆ กบันกัวชิาการและสถาบนัการศกึษาใน

ต่างประเทศ อาท ิการแลกเปลีย่นนกัวจิยั การทําขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นงานวจิยั การเขา้รว่ม

ประชุมหรอืรว่มเป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการนานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2556 มผีล

การดําเนินงาน ดงัน้ี 
 

9.1 การแลกเปล่ียนนักวิจยั 

ในปีงบประมาณ 2556 สถาบนัไทยศกึษาไดต้อ้นรบันกัวจิยัแลกเปลีย่น จาํนวน 4 คน 

ไดแ้ก่ (1) Mr.Ezequiel Ramoneda นกัวจิยัจาก National University of La Plata กรงุ

บวัโนสไอเรส ประเทศอารเ์จนตนิา มาทําวจิยัในหวัขอ้ Celebrating Thainess: the Process of 

Being of Thai Identity through the Social Experience of Public Holidays ระหว่างเดอืน

มกราคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2556 (2) Mr. Keiji Ideta นกัวจิยัจาก University of Tokyo 

เดนิทางมาทําวจิยัระหว่างเดอืนมนีาคม 2556 ถงึเดอืนมนีาคม 2558 (3) Ms. Zheng Nan และ 

Ms. Xiyan Tang นกัวจิยัจาก Zhejiang Gongshang University ประเทศจนี เดนิทางมาทําวจิยั

ระหว่างเดอืนสงิหาคม 2556 ถงึมกราคม 2557 

นอกจากน้ี สถาบนัไทยศกึษา ยงัช่วยเหลอืกรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้กระทรวงการ

ต่างประเทศ ในการรบัรอง Mr. Francisco Haro นกัวชิาการชาวเมก็ซโิก ภายใตโ้ครงการไทย

ศกึษาในภูมภิาคลาตนิอเมรกิา และประสานงานไปยงันักวชิาการชาวไทยเพื่อพบปะหารอืและ

แลกเปลีย่นขอ้มลูสาํหรบังานวจิยั  

 

9.2 การเจรจาความร่วมมือและการทาํข้อตกลงความร่วมด้านการวิจยั 

 ในปีงบประมาณ 2556 สถาบนัไทยศกึษา ไดม้อบหมายให ้อาจารย ์ดร. เปรม สวน

สมทุร รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวจิยั เป็นผูแ้ทนหน่วยงานเขา้รว่มประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

The 2013 Association of Asian Studies Annual Conference: San Diego ระหว่างวนัที ่20 – 

25 มนีาคม พ.ศ. 2556 ณ เมอืง San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในโอกาสน้ี จงึไดน้ดัหมาย

เจรจาความรว่มมอืกบัคณะผูบ้รหิารของ The Association of Asian Studies (AAS) และไดล้ง

นามในขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นวชิาการ โดยสถาบนัไทยศกึษาจะเป็นผูร้ว่มจดัสมัมนากลุ่ม

ยอ่ยในงานประชุมวชิาการประจาํปีของ AAS และรบัผดิชอบในการประสานนกัวชิาการชาวไทย

เพื่อเขา้รว่มประชุมเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 คณะผูบ้รหิารสถาบนัไทยศกึษา ไดเ้ดนิทางไปเยีย่มชมและเจรจาความรว่มมอืกบั

สถาบนัวจิยัต่างๆ ในประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีระหว่างวนัที ่25 – 30 เมษายน 2556 ในการ
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เดนิทางครัง้น้ี สถาบนัไทยศกึษา ไดล้งนามในขอ้ตกลงความรว่มมอืการวจิยั รว่มกบั The 

Center for Southeast Asian Studies, Hankuk University of Foreign Studies และ The 

Institute of Buddhist Culture, Dongguk University โดยมอีายสุญัญา 3 ปี พรอ้มกนัน้ี ไดเ้ขา้

เยีย่มชม The Institute for East Asian Studies, Sogang University  เพื่อเพื่อตดิตาม

ความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงความรว่มมอืทีไ่ดล้งนามไวใ้นปีงบประมาณ 2554 

 คณะผูบ้รหิารยงัไดเ้ดนิทางไปเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ระหว่างวนัที ่17 – 20 สงิหาคม 2556 โดยเขา้เยีย่มชม Department of  Applied Social 

Studies แห่ง City University of Hong Kong และรว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื

ดา้นวจิยัเป็นเวลา 3 ปี พรอ้มกนัน้ี ไดเ้ขา้เยีย่มชม Institute for Scientific Information (ISI) 

เพื่อขอคาํปรกึษาในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อนําวารสารนานาชาต ิRian Thai ของสถาบนัไทย

ศกึษา เพื่อเขา้สู่ระบบฐานขอ้มลูวารสารนานาชาต ิISI 

 
 

9.3 การเข้าร่วมประชมุวิชาการในต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ 2556 สถาบนัไทยศกึษา ไดส้่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมวชิาการใน

ต่างประเทศ จาํนวน 4 ครัง้ ดงัน้ี 

(1) 2013 US Visit of Thai Delegation: Thai Studies Program in the US and Thai-

US Research Networking” ณ เมอืงชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหว่างวนัที ่5-

13 กุมภาพนัธ ์2556 โดยสถาบนัไทยศกึษาไดร้บัการประสานงานจากกระทรวงการ

ต่างประเทศในการส่งผูแ้ทน คอื ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากานนท ์เขา้รว่ม

ประชุมเพื่อแลกเปลีย่นความรูด้า้นไทยศกึษา การพฒันาการเรยีนการสอนไทย

ศกึษาในต่างประเทศ และการพฒันาความรว่มมอืทางวชิาการดา้นไทยศกึษา 

(2) The 8th Annual Conference of The Asian Studies Association of Hong Kong 

ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ระหว่างวนัที ่8-9 มนีาคม 

2556 อาจารย ์ดร. เปรม สวนสมทุร เป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุมและเสนอบทความ

วจิยัในหวัขอ้ Aesthetics of forgetfulness: A transformation of ideology of 

suffered love in contemporary Thai 
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(3) The 2013 Association of Asian Studies Annual Conference: San Diego ณ 

เมอืง San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิาระหว่างวนัที ่20 – 25 มนีาคม 2556 

อาจารย ์ดร. เปรม สวนสมุทร เป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุม  

(4) 7th EuroSEAS Conference ณ กรงุลสิบอน สาธารณรฐัโปรตุเกส ระหว่างวนัที ่2-6 

กรกฎาคม 2556 โดยสถาบนัไทยศกึษาไดส้่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมจาํนวน 2 คน 

ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร. สุจติรา จงสถติวฒันา เสนอบทความวจิยัในหวัขอ้ 

Modern Thai Poetry as an Expression of Modern Thai Buddhism และ อาจารย ์

ดร. เปรม สวนสมทุร เสนอบทความวจิยัในหวัขอ้ The Changing of ‘Thai’ Cultural 

Perceptive on ‘Lao’ 
 

 

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 

2556 ไดม้กีารดําเนินงาน ดงัน้ี 
 

10.1 การให้ทนุพฒันาบทความวิจยั  

ในปี 2556 มผีูร้บัทุน 19 คน เป็นชาวไทย 5 คน ชาวต่างประเทศ 14 คน (ศกึษาใน

ประเทศไทย 3 คน ศกึษาในต่างประเทศ 16 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงัน้ี 
 

No. Name/Nationality University/Field of Study Research Topic 

1 Doan Thuc Dang Tran 

Vietnamese (M.A. Student) 

Chulalongkorn University The Role of Thai Tourism in 

Promoting Thai- Vietnamese 

Relations 

2 Ellen Frances Gervasi 

American (M.A. Student) 

Mahachulalongkorn- 

rajavidyalaya 

Healing Meditation Techniques of 

Selected Thai Meditation Masters 
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3 Hilary Ann Disch 

American (M.A. Student) 

University Of Wisconsin-

Madison 

Chamadewi, Chamari, and 

Exceptional Empowerment : 

Buddhist Queenship in Norhtern 

Thailand 

4 Zheng Nan  

Chinese (Ph.D. Student) 

Zhejiang Gongshang 

University 

The History of Dietary Cultural 

Exchange between China and 

Southeast Asia 

5 Aries Ayuson Arugay 

Filipino (Ph.D. Student) 

Georgia State University Saviors or Spoilers : (Un)Civil 

Society Coups in an Age of 

Democratization 

6 Ingrid Sofia Sundstrom 

Swedish (Ph.D. Student) 

Leiden Institute for Area 

Studies (LIAS) 

The Bodhisattva Avalokites’vara 

in the Thai-Malay peninsula and 

western Indonesia : The early 

development of Buddhist imagery 

in insular Southeast Asia 

7 Nguyen Tien Dung 

Vietnamese (Ph.D. Student) 

University of Social 

Sciences and humanities- 

VNU, Hanoi 

The Consciousness of National 

Sovereignty and Interests of 

Prominent Thai Reformers in the 

Second Half of the Nineteen 

Century : A Comparison with 

Vietnam 

8 Xi Yan Tang  

Chinese (Ph.D. Student) 

Zhejiang Gongshang 

University 

Thailand in the Discourse of 

Chinese Fashion Magazines : An 

Example of ELLE 

9 Keiji Ideta  

Japanese (Ph.D. Student) 

University of Tokyo Background : Anthropology and 

‘dance’ and ‘dance’ in Thailand 

10 Eunji Won 

Korean (Ph.D. Student) 

University of Florida Changes of State-Capital 

Relationship in Thailand: 

Comparative Study of Embedded 

Autonomy 1997-2006 

11 Anthony Lovenheim Irwin  

American (Ph.D. Student) 

University of Wisconsin-

Madison 

Building Buddhism in Chiang Rai, 

Thailand 

12 Michelle Denise Proyer 

Austrian (Ph.D. Student) 

University of Vienna Educational Environments of 

Children with Disabilities in 

Greater Bangkok : Cross-Cultural 

Perspectives on Societal and 

Cultural Barriers and Facilitators 
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for Education in a Transisting 

Urban Area 

13 Noah Keone Viernes  

American (Ph.D. Student) 

University of Hawai’i-

Manao 

The Visual Economy of Bangkok 

in the Films of Apichatpong 

Weerasethakul 

14 Dr. James Leonard 

Mitchell  Australian  

(Ph.D. Researcher) 

Khon Kaen University Suraphon Sombatjaroen on 78 

rpm : A History of Thailand’s First 

Pop Superstar (Businessman) 

15 Todsapon Suranakkharin 

Thai (Ph.D. Student) 

Australian National 

University 

The Construction of Cultural 

Ideologies in Award-winning Thai 

and Australian Children’s Picture 

Books 

16 Benjawan Tawatsupa  

Thai (Ph.D. Student) 

Australian National 

University 

Effects of Heat Stress on Human 

Health : Input into Health Impact 

Assessment of Climate Change 

17 Somrak Chaisingkananont 

Thai (Ph.D. Student) 

National University of 

Singapore 

Expressions of Zhuang Ethnicity 

in Cultural Tourism Development 

of Guangxi 

18 Prakirati Satasut  

Thai (Ph.D. Student) 

University of Wisconsin-

Madison 

Becoming Virtuous : Mass Lay 

Meditation and The Cultural 

Production of Citizenships in 

Contemporary Thailand 

19 Narissara 

Charoenphandhu  

Thai (Ph.D. Student) 

University of Tokyo Income Distribution and Political 

Conflicts 

 

10.2 การจดัประชมุวิชาการ  

โครงการ ENITS มดีาํรจิดัการประชุมวชิาการเพื่อใหผู้ร้บัทุนไดม้โีอกาสนําเสนอ

บทความวจิยัสู่สาธารณะ และเป็นเวทแีลกเปลีย่นความรูก้บัผูไ้ดร้บัทุนคนอื่นๆ ซึง่เป็น

นกัวชิาการและนกัวจิยัไทยศกึษารุน่ใหม ่ตลอดจนการพฒันาขยายเครอืขา่ยดา้นวชิาการไทย

ศกึษา อนัจะนําไปสู่ความสรา้งรว่มมอืทางดา้นวชิาการไดใ้นอนาคต ในปีงบประมาณ 2556 

โครงการ ENITS ไดจ้ดัการประชุมวชิาการ ENITS Scholarship Research Presentation 

จาํนวน 2 ครัง้ เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2556 และวนัที ่15 สงิหาคม 2556 ณ หอ้ง Dipak C. 

Jain Hall ศศนิเวศน์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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นอกจากน้ี โครงการ ENITS ยงัไดร้ว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

เรือ่ง ผา้ทอในวถิชีวีติไทย-ไท เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรสีวรนิทริา  บรมราชเทว ี พระพนัวสั

สาอยัยกิาเจา้ ในโอกาสทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลสาํคญัของโลกในวาระ

ครบ  150  ปี  พระราชสมภพ รว่มกบั สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม เมือ่วนัที ่20 -21 มถุินายน 2556 เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการและขยาย

เครอืขา่ยวชิาการไปสูส่ถาบนัการศกึษาในส่วนภมูภิาคของประเทศ 
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