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รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจาปามีพื้นฐานทางด้านภาษาและภาษาศาสตร์เวียดนาม ภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อมาได้ขยายขอบเขตงานวิจัยไปสู่ประเด็นทางด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มคนพลัดถิ่น และกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ต่อมา ความ
สนใจทางวิชาการได้ขยายไปสู่อิน เดีย ศึกษา การจัดการข้ามวัฒ นธรรมเฉพาะกลุ่มในอาเซียน และอินเดีย
ความเชื่อมโยงจากประเทศไทยสู่อินเดียผ่านถนนไตรภาคีเพื่อการค้า การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน นโยบายภาษาสาหรับผู้ย้ายถิ่นในอาเซีย น และอินเดีย นอกจากนี้ เธอยังสนใจปรากฎการณ์ทาง
สังคม-วัฒนธรรมใหม่ๆ ระหว่างอินเดียกับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทย
Assoc. Prof. Dr. Sophana Srichampa has the background on Vietnamese language and
linguistics; language and culture of the ethnic groups. She enlarges her research scope to
other social, religious and cultural issues of the ethnic groups, diasporic groups and migrant
worker groups in Thailand and Southeast Asia. Later, her academic interests enlarge to Indian
Studies; Managing cultural diversity of some specific groups in ASEAN and India; Connectivity
from Thailand to India through Trilateral highway for trade, tourism and people to people
collaboration; Language policy of the migrant workers in ASEAN. She also interests in any
new socio-cultural phenomena inter-related between India and ASEAN, Thailand in
particular.
Research Interests
ภาษา สังคม และวัฒ นธรรม// ความสัมพันธ์ของอานาจละมุนในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่าง
อินเดีย-ไทย และในอาเซียน// ความเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิ นเดียกับประเทศไทยผ่าน
ถนนไตรภาคีไทย-เมียนมา-อินเดีย// อินเดียพลัดถิ่นในไทยและอาเซียน// ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมในอินเดียและอาเซียน// การจัดการความหลากหลายทางด้านภาษาในอาเซียน และอินเดีย
Language, Culture and Society//Relations of Social and Cultural issues as the Soft Power
between Thailand and India and in ASEAN// Connectivity between Northeast of India and
Thailand through Trilateral highway Thailand-Myanmar-India// Indian diaspora in Thailand
and ASEAN// Socio-cultural Diversity in INDIA and ASEAN// Language Diversity Managing in
ASEAN and India

Selected Publications
หนังสือ/ Books:
1) เข้าใจภาษาเพื่อเข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม.
2) การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐมณีปุร์ อินเดีย: ตลาดใหม่ทางตะวันตกของอาเซียน.
3) ไวยากรณ์เวียดนาม พิมพ์ครั้งที่ 2
1) To Understand Language for Accessing through Social and Society.
2) Trade in Multicultural Manipur State, India: A New Western Market of ASEAN.
3) Vietnamese Grammar. 2nd Edition.
บทความ/Articles:
Sophana Srichampa. (2015). India-Thai Soft Power Ties. วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับภาษาไทย. ๓๕(๑) มกราคม-เมษายน. น. 121-150
Sophana Srichampa. (2016). Religious and Cultural Transmission and
Maintenance of the Indian Diaspora in Thailand. Diaspora Studies, Vol. 9,
Issue 2, 2016, 153-164.
โสภนา ศรีจาปา. (๒๕๕๙). จาก ‘นโยบายมองตะวันออก’ สู่ ‘นโยบายปฏิบัติการตะวันออก’ กับ
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของอินเดีย : ประตูสู่อาเซียน. วารสารภาษาและวัฒนธรรม.
๓๕(๒) ธันวาคม, ๑๑๙-๑๔๒.
โสภนา ศรีจาปา. (๒๕๖๐). ผู้หญิงแกร่งแห่งมณีปุร์ อินเดีย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 37/2 (พฤษภาคม-สิงหาคม).
โสภนา ศรีจาปา. (๒๕๖๐). ภาษา: สิทธิและพลังเพื่อการพัฒนา. วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร์ ปีที่ 35/1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), น. 81-101.
Teaching
- ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
- สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
- ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรเอเชียติก
- ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม
- เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม
- วัฒนธรรมและศาสนาในอินเดีย
- ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ในอินเดีย
- เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของอินเดีย

-

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเวียดนามและอินเดีย
Ethnolinguistics
Seminar in Ethnolinguistics
Austroasiatic Linguistics
Vietnamese Language and Linguistics
Selected Topics in Vietnamese Language and Linguistics
Culture and Religions in India
Language and Ethnic Groups in India
Economy, trade and investment of India
Cultural diversity in Vietnam/ India

Expertise and Public Engagement
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา สังคม และวัฒนธรรม// อินเดียศึกษา// ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม
การมีส่วนร่วมกับสังคม-จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “Yogic Science and Ayurveda” ให้กับสังคม
และจัดอบรมโยคะเบื้องต้นเพื่อสุขภาวะให้กับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (ด้วยการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยมหิดล)
Language, Socio-cultural relations//Indian Studies//Vietnamese language and Linguistics
Social engagement- Organise a Diploma course on Yogic Science and Ayurveda” for society//
Basic Yoga for Well-being for people both inside and outside Mahidol University (with the
support from Mahidol University)

