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สงกรานต ตามคตินิยมโบราณ นิยมสรงน้ําพระและผู้เฒ่าผู้แก่ อันเป็นการแสดงความเคารพนับถือแสดงความกตัญญู
และเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข
ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บาหลีทูนศีรษะ
ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร*
บาหลีเป็นเกาะอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย วิถีชีวิตของชาวบาหลียังใช้ศีรษะทูนสิ่งของ ผู้ทูนศีรษะมีทั้งสตรีและบุรุษ มีทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่ผู้ทูนศีรษะจะเป็นสตรี เมื่อทูนของไว้บนศีรษะแล้ว มือก็เป็นอิสระ สามารถใช้มือทํากิจกรรมอื่นๆ นับเป็นความ
ฉลาดของชาวบาหลีในการใช้ศีรษะ

ภาพ 1, 2, 3:
ภาพวาดและตุ๊กตาประดับของชาวบาหลีแสดงการ
ทูนของไว้บนศีรษะ

สิ่งที่นํามาทูนบนศีรษะจะมีลักษณะต่างๆ กัน เช่น เป็นของมีลักษณะแบนราบ (เช่น ถาด จาน) เป็นของมีลักษณะตามยาว
(เช่น ใบลาน เสื่อม้วน) หรือมีลักษณะตั้งยืน (เช่น ตะกร้าแบบต่างๆ ถังน้ํา รวมทั้งถุงบรรจุสิ่งของ) และมีรูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม
หรือทรงเหลี่ยม

ภาพ 4, 5, 6: ของที่ทูนเป็นรูปทรงกลม หรือรูปเหลี่ยม

ภาพ 7, 8, 9: ของที่ทูนบนศีรษะมีลักษณะตั้งยืน หรือมีลักษณะตามยาว

สิ่งที่ทูนไว้บนศีรษะมีน้ําหนักต่างๆ กัน ตั้งแต่ของเบาๆ จนถึงของหนัก การทูนของเบาสามารถดําเนินการเองได้ ส่วนการทูน
ของหนักต้องอาศัยคนช่วยในการตั้งของและช่วยประคองนําของที่ทูนไว้ออกจากศีรษะ การทูนของหนักต้องใช้ผ้าวางบนศีรษะเพื่อ
รองรับของที่นํามาทูน
ภาพ 10, 11, 12:
การทูนของหนักต้องอาศัยคนช่วยในการตั้งของบนศีรษะ
และนําของที่ทูนไว้ออกจากศีรษะ

เมื่อทูนของไว้บนศีรษะแล้ว ทําให้มือว่าง มือเป็นอิสระ มือสามารถใช้ทํากิจกรรมอื่นๆ เช่น หิ้วสิ่งของด้วยมือใดมือหนึ่งหรือ
ทั้งสองมือ
*

อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

๒



ภาพ 13, 14, 15, 16: เมื่อทูนของไว้บนศีรษะแล้ว มือก็เป็นอิสระ สามารถใช้มือทํากิจกรรมอื่นๆ
อย่างไรก็ดี ของมีขนาดเล็กมากใช้มือถือจะสะดวกกว่าทูนศีรษะ หรือการเดินทางใกล้ละแวกบ้านในที่ใกล้ก็จะถือแทนการทูน
ศีรษะ

ภาพ 17, 18: การเดินทางใกล้ๆ ละแวกบ้านนิยมถือ
แทนการทูนของไว้บนศีรษะ

ภาพ 19, 20: การทูนของบนศีรษะแล้วนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์

โครงการทวิภาษาฯ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับเลือกจากประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นโครงการต้นแบบ
เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2552 ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ซึ่งเป็นคณะวิจัยในโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง
“การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายู) ใน
โรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” (หรือโครงการทวิภาษาฯ) เข้าร่วมประชุม “Development of a Proposal to Pilot
the Good Models of Using the Mother Tongue in Teaching and Learning in Pilot Areas in Indonesia” ณ
SEAMEO QITEP Centre for Language Jakarta, Indonesia และได้รับเลือกจากเลขาธิการ SEAMEO และ QITEP
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นโครงการต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่
เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย (Good Models of Using the Mother Tongue in Teaching and Learning
in Pilot Areas in Indonesia)
ผลการประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง และนับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี
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แนะนําผลงานวิชาการ
หนังสือวัจนปฏิบต
ั เิ บื้องตน
โดย รองศาสตราจารย์สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น มีเนื้อหา 8 บทด้วยกัน คือ บทที่ 1 ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์
บทที่ 2 ตัวบ่งบอก (Deixis) บทที่ 3 สภาวะเกิดก่อน บทที่ 4 ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา
(Conversational Implicature) บทที่ 5 ทฤษฎีวัจนกรรม (Speech Act Theory) บทที่ 6 โครงสร้าง
บทสนทนา (Conversational Structure) บทที่ 7 ความสุภาพ (Politeness) และบทที่ 8 การวิจัยด้าน
วัจนปฏิบัติศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้รวบรวมอภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาวัจนปฏิบัติศาสตร์
เข้าไว้ในตอนท้ายของตําราเล่มนี้อีกด้วย
ราคาเล่มละ 250 บาท

หนังสือสรศาสตร

โดย ศาสตราจารย์สมทรง บุรษุ พัฒน์
สรศาสตร์ เป็ น หนั ง สื อ ที่ เ สนอแนวทางการวิ เ คราะห์ ร ะบบเสี ย งของภาษา ผู้ อ่ า นจะเรี ย นรู้
หลักการสําคัญและขั้นตอนต่างๆ ในการวิเคราะห์ รวมทั้งได้ศึกษาตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบเสียง
ของภาษาต่างๆ ประกอบด้วยภาษาที่พูดในแถบเอเชียอาคเนย์ และภาษาในภูมิภาคอื่นๆ ผู้อ่าน
สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ในหลายด้าน เช่น สามารถนําวิธีการไปใช้วิเคราะห์ระบบเสียง
ของภาษาในชนกลุ่มต่างๆ และสามารถประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ไปใช้ในการเรียนการสอนระบบ
เสียงภาษาที่สอง เป็นต้น
ราคาเล่มละ 250 บาท

วารสาร “ภาษาและวัฒนธรรม”
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสาร “ภาษาและวั ฒ นธรรม” ปี ที่ 27 ฉบั บ ที่ 1 (มกราคม-มิ ถุ น ายน 2551) มี เ นื้ อ หา
หลากหลาย และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ การใช้คําเรียกขาน การศึกษาวัฒนธรรมดนตรี การ
เปรี ย บเที ย บการใช้ คํ า ลั ก ษณนามในภาษาลาวอุ บ ล เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทความปริ ทั ศ น์ แ ละ
บทวิจารณ์หนังสือ
ราคาเล่มละ 100 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ นางสาวอําไพ หนูเล็ก งานผลิตและเผยแพร่ฯ โทรศัพท์ 0-2800-2341 หรือ lcunl@mahidol.acth

กิจกรรม ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

กันยายน 2552
1. วันที่ 5, 6, 19 กันยายน การอบรมการเขียนสารคดีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร้อยความให้เข้าที่ เป็นสารคดีน่าอ่าน”
(ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)
2. วันที่ 7-11 กันยายน การอบรม “สัทศาสตร์ทั่วไปแบบเข้ม: จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ” รุ่นที่ 2 (ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท)
3. วันที่ 9 กันยายน เสวนาเรื่อง “การถ่ายทอดสุนทรียะผ่านระนาดเอกกับศิษย์ครูประสิทธิ์ ถาวร” และร่วมฟังการบรรเลง
ดนตรีไทยตามแบบแผนครูประสิทธิ์ ถาวร ในรายการศาลายาสังคีต ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) (ฟรี)
4. วันที่ 10-11 กันยายน อบรมเชิงปฏิบัติการทํานองเสนาะ: สุนทรียแห่งวรรณกรรมไทย (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
ตุลาคม 2552
5. วันที่ 29-31 ตุลาคม การประชุมวิชาการนานาชาติ “Austroasiatic Linguistic Conference IV” (ค่าลงทะเบียนชาวไทย/
ชาวต่างประเทศ 3,000 บาท นักศึกษา 2,400 บาท)
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2344, 0-2800-2341
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ภาพเปนขาว
3 – 6 เมษายน 2552
ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ร่วมกับ มูลนิธภิ าษาศาสตร์ประยุกต์ (FAL) เชียงใหม่ จัดการ
ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผน และสร้างแบบเรียนอ่าน – เขียนภาษาไทยในรูปแบบ
เชื่อมโยงกับภาษาท้องถิ่นสําหรับเยาวชนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ มลายู เขมรถิ่นไทย
มอญ ม้ง กะเหรี่ยง ที่เริ่มเรียนภาษาไทย (เป็นภาษาที่ 2) ณ ห้องสันทนาการ 2
22 เมษายน 2552
สถาบันฯ ร่วมกับ International School for Jain Studies (ISJS) &
Bangkok Jain Community จัดการอบรมปรัชญาศาสนาเชน
ณ ห้องสันทนาการ 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
24 เมษายน 2552
สถาบันฯ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “10 ปี ค่าย
วัฒนธรรมภาคฤดูร้อน เสริมสร้างสุขภาวะด้วย
วัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2
4 พฤษภาคม 2552
ผู้อํานวยการและคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
นครปฐม เข้าร่วม “โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม” ณ ห้องประชุม 504
อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี

15 พฤษภาคม 2552
สถาบันฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2
19 พฤษภาคม 2552
สถาบันฯ จัดการบรรยายเรื่อง “National Integration and Social Mobility:
Language Use among Ethnic Minority Students at the Two Boarding
Schools in the Lao PDR”
โดย Dr. Manynooch Faming ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ
26 พฤษภาคม 2552
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
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27 พฤษภาคม 2552
คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก
วิทยาลัยชุมชนตราด
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท

17 มิถุนายน 2552 บุคลากรสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม “วันเอาใจใส่งาน ครั้งที่ 4”
ตอน แห้งชาม...น้ําชาม (หัวใจ สด ตับ พิเศษกึ๋น) ณ ห้อง 504
18 มิถุนายน 2552
สถาบันฯ จัดการบรรยายเรื่อง
“พิณเปี๊ยะ ดนตรีใกล้สญ
ู ”
โดย คุณธีรพงษ์ ฉลาด ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ

26 มิถุนายน 2552
สถาบันฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ณ ลานนิทรรศการชั้น 1

30 มิถุนายน 2552
สถาบันฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมกับการ
ใช้ชีวิตเชิงบวก” โดย คุณพัน รจนรังสี (ดู๋ ดอกกระโดน) ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม)
๖



อินเดีย (India) ภารตะ (Bharat)
และฮินดูสถาน (Hindustan)
∗

ดร. โสภนา ศรีจําปา

อินเดีย (India)
ประเทศอินเดียมีชื่อเรียกประเทศหลายชื่อ ในฉบับนี้ขอเสนอเพียง 3 ชื่อก่อนคือ อินเดีย (India) บฮารัต (Bharat) หรือที่
คนไทยเรียก “ภารตะ” สองชื่อนี้เป็นทางการ ส่วนชื่อที่สาม คือ ฮินดูสถาน (Hinsudtan) ใช้พูดกันในหมู่ชาวอินเดียมากกว่า
คําว่า ซินดฮ์ (Sindh) เป็นชื่อจังหวัด
และชื่ อ ที่ เ รี ย กผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ แ ถบแม่ น้ํ า สิ น ธุ
(Sindhu) ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า “แม่น้ํา
ลําธาร” แต่ภาษาเปอร์เซียเก่าเรียกแม่น้ํานี้ว่า
“ฮิ น ดู ” (Hindu) บ้ า งก็ ว่ า คํ า นี้ ม าจากคั ม ภี ร์
อาหรับ Al-Hind (the Hind) หมายถึง
“ดินแดนของคนอินเดียปัจจุบัน” แล้วแผลงมา
เป็นฮินดู (Hindu) คําๆ นี้ ราชวงศ์โมฆุลใช้เรียก
ประชาชนมาตลอดจนถึงปลายสมัยศตวรรษที่
18 เมื่ออังกฤษเข้าครอบครองดินแดนตอนเหนือ
ที่ ต่ อกั บ ตะวั น ตกเฉีย งเหนือ เรี ยกดิน แดนนี้ ว่ า
“ฮินดูสถาน” (Hindustan)
นอกจากนี้ ก รี ก ยั ง เรี ย กผู้ ที่ อ ยู่ แ ถบ
แม่น้ํานี้ว่า Sindhu มากว่าสองพันปี (ศตวรรษที่
4 ก่ อ นคริ ส ตศั ก ราช) คํ า นี้ ป รากฏในภาษา
ที่มา: (http://www.thisismyindia.com/ancientindia/map-of-ancient-india.html) อั ง กฤษเก่ า ตั้ ง แต่ ศ ตวรรษที่ 9 และในภาษา
อังกฤษปัจจุบันตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก
กรีกไม่สามารถออกเสียง s (ซ) ได้ แต่กลับออกเป็นเสียงสระ i (อี) จึงเรียกผู้ที่อยู่แถบแม่น้ํานี้ว่า อินดูซ (Indus) โดยเขียนเป็น Ivδo
ภาษากรีกโบราณพูดถึงชาวอินเดียว่า อินโดย (Ινδοί) ภาษาละตินเรียก India คํานี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่แองโกล-แซกซอน (AngloSaxon) โดยกษัตริย์อัลเฟรด (Alfred) ใช้คํานี้ในการแปลงานของ Orosius อังกฤษสมัยกลางซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส คําว่า India
จึงถูกแทนที่ด้วยคําว่า Ynde or Inde ต่อมาสมัยอังกฤษยุคใหม่ตอนต้นเรียกว่า Indie คําว่า India นํากลับมาใช้ในภาษาอังกฤษอีกครั้ง
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา บางทีอาจเป็นเพราะอิทธิพลจากภาษาละติน หรือสเปน หรือโปรตุเกสก็เป็นได้
ภารตะ (Bharat)
Bharat มาจากภาษาสันสกฤต Bhāratavarsha (Bhārat or Bharatvarsha) หมายถึง “ได้รับการทํานุบํารุง” เป็น
ชื่อที่มาจากคัมภีร์โบราณของอินเดียโบราณที่เรียกว่า “ปุรานัส” ซึ่งหมายถึงดินแดนที่ประกอบด้วยชาวภารตะ คือบริเวณตั้งแต่
ตะวันออกของอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ ไม่ใช่คนในทวีปหรือดินแดนอื่น
ชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐอินเดีย และเป็นชื่อแรกของประเทศ ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 ได้ระบุชื่อ
ประเทศ “ภารตะ” (Bharat) ไว้ว่า “อินเดีย คือภารตะเป็นสาธารณรัฐ” ภาษาสันสกฤตออกเสียงว่า /bhα: rətə/ ในขณะที่ภาษา
ฮินดีออกเสียงว่า /bhα: rət/ ดังนั้นชื่อเรียกประเทศ India และ Bharat จึงใช้อย่างเป็นทางการเท่าเทียมกัน (ชาวอินเดียมักเรียก
ประเทศตนว่า Bharat ส่วนชาวต่างชาติมักใช้คําว่า India มากกว่า)

∗
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ฮินดูสถาน (Hindustan)
ฮินด์ (Hind) มาจากภาษาอิหร่านที่มีความหมายเดียวกับอินโด-อารยัน คือ ซินด์ (Sindh) เปอร์เซียเรียกอินเดียว่า
“ฮินดูสถาน” (Hindustan) ซึ่ง –stan หมายถึง “ประเทศ แผ่นดิน”
ส่วนภาษาอาหรับก็เรียกว่า al-Hind ซึ่งคํานี้ยังใช้ในภาษาฮินดีปัจจุบันว่า
Jai Hind “อินเดียจงเจริญ” ดังนั้นชาวเปอร์เซีย และชาวอาหรับใช้ คําว่า ฮินด์
(Hind) และฮินดูสถาน (Hindustan) มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เมื่ออิสลามปกครอง
อินเดียใช้คําเรียกนี้เรียกชนชาติที่ตนปกครองอยู่รอบๆ เดลลี –stan เป็นปัจจัย
(suffix) ภาษาเปอร์เซียแปลว่า “บ้านของ/ที่ของ” คําว่า ฮินดูสถาน จึงมีความหมาย
ว่า “บ้านของชาวฮินดู”
คํ า ว่ า Hindustan เข้ า มาในภาษาอั ง กฤษในศตวรรษที่ 17 จนถึ ง
ศตวรรษที่ 19 คํานี้ในภาษาอังกฤษหมายถึงดินแดนทางเหนือที่อยู่ระหว่างแม่น้ํา
อินดุส (Indus) กับแม่น้ําพรหมบุตร และระหว่างเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขา
Vindhyas คํ า Hindustan ยั ง ใช้ ใ นความหมายเท่า กั บ อิ น เดี ย ในสมัย ที่ อัง กฤษ
ปกครองอินเดียด้วย
คําว่า ฮินด์ (Hind) มีในภาษาฮินดี-อูรดู ในภาษาเปอร์เชียนคําว่า
Hindustan ยังหมายถึง อนุทวีปอินเดีย (Indian Subcontinent) การรวมตัวกันของ
อินเดียสมัยใหม่เรียกว่า “ฮินด์” ด้วย รวมถึงภาษาอาหรับเรียกสาธารณรัฐอินเดีย
(Republic of India) ว่า al-Hind
ที่มา: http://people.tribe.net/chacha/blog/
อ้างอิงจาก
18e48393-6b77-4693-970f-d5d697ad679d
(http://www.thisismyindia.com/ancient_india/map-of-ancient-india.html)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bharat_(disambiguation)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hindustan)

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทาน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
1. นางสาวสิริสุดา ทองเฉลิม 1. นายปกรณ์ กฤษประจันต์
2. นายวีรกิจ ผดุงศรีสวัสดิ์ 2. นางสาวอําไพ คูวัธนไพศาล
3. นางสาวศิริพร วู้ชัยภูมิ
3. นางสาวรัชดา ปลาบู่ทอง
4. พระอัคคเสน แลงไต
4. นางสาวเบญจมา บุญเติม
5. นางสาวอามีเนาะ เจ๊ะเลาะ 5. นางสาวรัตนา วิริยะเกียรติ
6. นางสาวมัสวิณี สาและ
6. นางสาวจินตนา พรงาม
7. นางสาวชรินรัตน์ สมโลก
8. นายณัฐพงศ์ เจริญกฤตยาวุฒิ
9. นางสาววนิสา สัมภาวะผล
10. นางสาวอภิชญา ฤาชัย
11. นางสาวอัญชลี เลากลาง
12. นางสาวภัทรธร ชวนะคุรุ
13. นางสาวจีรพัชร บุณยพรหม
14. นางสาวอภิรดี แก้วรัตนกูล
๘

1. นางสาวปรีดาพร ศรีสาคร

2. นางสาวมณฑา ชัยหิรัญวัฒนา

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา

1. นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด
1. นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อ
2. นางสาวนิติรัตน์ บุญเรือง
2. พ.อ.หญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ
3. นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์ 3. นายสุวัฒน์ นิลดํา
4. นายไชยวิชญ์ กิตติพิทยางกูร 4. พระสมชาติ ศรีรักษา
5. นายดนัย วินัยรัตน์
6. นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
7. นางสาวจิติกานต์ จินารักษ์
8. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช จารุโสภณ
9. นางสาววดี โภคศิริ
10. นางสาวธีราภรณ์ น่ําทอง



สร้างสรรค์เมืองสวนสนุกแบบอเมริกัน:

ออรแลนโด

สุนิดา ศิวปฐมชัย∗

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSS หรือ The International
Society for the Social Studies Annual Conference ณ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ฟลอริด้า (UCF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
นําเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Cross-border education: a basis for wider cross-cultural communication between
Thailand and Cambodia” การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จากประเทศ
ต่างๆ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ คูเวต อิหร่าน และไนจีเรีย โดยผู้เขียน
เป็นนักวิชาการเพียงคนเดียวจากประเทศไทย
ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์การวิจัยกับนักวิชาการจากประเทศต่างๆ
แล้ว ผู้เขียนยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ฟลอริด้า โดยมีนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ นําชม
สถานที่สําคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สิ่งที่สัมผัสได้จากการเยี่ยมชมอาคารเรียน ศูนย์กิจกรรม ห้องสมุด สนามกีฬา ร้านอาหาร และ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ คือ “ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย” ที่มีบรรยากาศชวนให้มาเรียน ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ

เมื่ อหมดภารกิจด้า นวิช าการจากมหาวิทยาลั ยเซ็นทรัล ฟลอริด้า แล้ว ผู้เขียนก็ไ ม่รอช้าที่จ ะสัมผัส บรรยากาศของเมือง
ออร์แลนโด้ (Orlando) ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใครหลายๆ คนใฝ่ฝันจะได้มาเยือน ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้เขียนศึกษามาก่อนการเดินทาง
ทําให้ทราบว่าออร์แลนโด้เป็นเมืองในเค้าท์ตี้ออเร้นจ์ (Orange County)
ตอนกลางของรัฐฟลอริด้า (Florida State) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรู้จักกันดี
ในฐานะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อันที่จริงแล้ว การ
เที่ยวออร์แลนโด้ให้ครบถ้วนนั้น คงจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ แต่ด้วยเวลาที่
เหลือจากการประชุมอันจํากัดเพียง 3 วัน ทําให้ผู้เขียนจําเป็นจะต้องเลือกไป
เยือนสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของเมือง นั่นก็คือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal
Studio) และวอลท์ดิสนีย์เวิร์ล (Walt Disney World)
หากจะให้ เ ปรี ย บเที ย บความน่ า สนใจของสองแห่ ง นี้ อาจจะยาก
สักหน่อย เพราะต่างก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนของยูนิเวอร์แซล
สตู ดิ โ อ จะเหมาะ
กับ ผู้ ที่เ ป็ น แฟนภาพยนตร์ แ ละการ์ ตู น แอนนิเ มชั่ น ของค่า ยยูนิ เ วอร์ แ ซล
เพราะจะได้สัมผัสกับสตูดิโอจําลองของภาพยนตร์ดังๆ อย่างมีส่วนร่วม ทั้ง
ในรูปแบบของการเล่น เครี่องเล่น การชมการจําลองรายการ American
Idol ละครเวที Beauty and the Beast การแสดงผาดโผน เป็นต้น ผลที่ได้
นอกจากความสนุกสนานและความผ่อนคลายแล้ว นับเป็นทางหนึ่งที่สอนให้
เข้าใจโลกแห่งมายามากขึ้น
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สําหรับวอลท์ดิสนีย์เวิร์ลนั้น จัดเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเรียกกันว่า วอลท์ดิสนีย์ เวิร์ล รีสอร์ท (Walt Disney World
Resort) นอกจากจะประกอบด้วย สวนน้ํา 2 แห่ง โรงแรม 23 แห่ง สนามกอล์ฟ สถานบันเทิง แหล่งช็อปปิ้ง และร้านอาหารมากมาย
สิ่งสําคัญที่ดึงดูดใจให้คนทุกเพศ ทุกวัย หลากเชื้อชาติเดินทางเข้ามายังออร์แลนโด้ คือ สวนสนุก (Theme Parks) 4 แห่ง ได้แก่
เมจิกคิงด้อม (Magic Kingdom) ซึ่งมีปราสาทซินเดอเรลล่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดใจให้ใครต่อใครมาเยือน เอ็ปคอท (Epcot
Center) ศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติ และนวัตกรรมอันทันสมัย ฮอลลิวู้ดสตูดิโอ (Hollywood Studio) ภาพสะท้อนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ แสดงถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ฮอลลิวู้ด และแอนนิมอล คิงด้อม (Animal Kingdom) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
ที่หากจะเปรียบให้เห็นภาพ คงคล้ายกับซาฟารีเวิร์ลในบ้านเรา
ถ้าจะถามถึงสถานที่อันน่าประทับใจที่สุดในความรู้สึกของผู้มาเยือนชาวไทยที่มีเวลาอันน้อยนิด คงจะหลีกไม่พ้นเอ็ปคอท ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย (แต่แอบเสียดายที่ไม่มีวัฒนธรรมไทย) คําว่า “EPCOT” เป็นคําย่อจาก “Experimental
Prototype Community of Tomorrow” ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงไปตรงมาอาจจะใกล้เคียงกับคําว่า “ชุมชนต้นแบบ
ประสบการณ์แห่งอนาคต” ที่แห่งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนสําคัญคือ Future World และ World Showcase ในส่วนของ Future
World นั้น ประกอบด้วยอาคารย่อย 8 แห่งที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันหลากหลาย ที่น่าเอ็นดูที่สุดคงจะเป็น The Seas
with Nemo and Friends เป็นการสํารวจโลกใต้ทะเล ด้วยการนั่งรถ “Clammobile” ชมการแสดงแสง สี เสียง เพื่อตามหานีโม่
ตัวการ์ตูนดังที่หลงทาง หากใครชอบความเร็วและความตื่นเต้น ไม่ควรพลาด Test Track เครื่องจําลองการขับขี่รถแบบไฮสปีด และ
สําหรับผู้ที่ชอบทดสอบความกดดัน ควรจะไปที่ Mission: Space เครื่องจําลองยานอวกาศ ให้ทดสอบว่าเราสามารถอดทนกับความ
กดดันได้มากน้อยเพียงไร เสมือนหนึ่งเรากําลังเป็นนักบินอวกาศจริงๆ ส่วนที่ผู้เขียนชอบที่สุดในฐานะของผู้ที่สอนวิชาเทคโนโลยีการ
สื่อสาร คือ Spaceship Earth ซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิวัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์ โดยนั่งเครื่อง Time Machine

ในส่วนของ World Showcase นั้นเปรียบเสมือนเมืองจําลอง ที่รวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม 11 ประเทศมาไว้ในที่เดียว
ประกอบด้วย แม็กซิโก นอร์เวย์ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา แคนาดา โมร็อกโค อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น การนําเสนอวัฒนธรรม
เหล่านี้นอกจากจะปรากฏในรูปของสถาปัตยกรรมจําลองและการเล่าเรื่องผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่
น่าสนใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าของประเทศนั้นๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถเที่ยว 11 ประเทศได้ภายในหนึ่งวัน

หลั ง จากการเดิ น ทางเที่ ย วชมสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ แ ปลกตาไปจากเมือ งไทยของเรา สิ่ ง แรกที่ รู้ สึ ก ได้ คื อ ความพยายามในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของคนอเมริกัน ทําให้สามารถดูดเงินในกระเป๋าของคนชาติต่างๆ ได้มากมาย สิ่งที่เราสัมผัสนั้นเป็นภาพมายาที่
กําเนิดจากความคิดและการสร้างสรรค์อันน่าทึ่งของมนุษย์ เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยของเรา ก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่า จริงๆ แล้วประเทศ
ของเรามีสิ่งดีๆ อยู่ไม่แพ้ใคร หรืออาจจะมากกว่าประเทศอื่นใดหลายประเทศ ทําอย่างไรจะใช้ความสร้างสรรค์ของคนไทย ให้ก่อ
ประโยชน์กับคนไทยด้วยกัน
๑๐



กลุม
 วิจัยภาษาและวัฒนธรรมกลุม
 ชาติพันธุ
ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์∗
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทเป็นสถาบันทางวิชาการที่สําคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ทําให้สาธารณชน
ตระหนักถึงความสํา คัญของการศึกษาและวิจัยภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธุ์
ทํา ให้กลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ มี
ความสามารถที่จะรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของตนไว้ เป็นเวลากว่าสามสิบปีที่สถาบันฯ ได้ศึกษาวิจัยภาษาวัฒนธรรม
และชีวิตความเป็น อยู่ของชนกลุ่มชาติพัน ธุ์ต่างๆ ได้มีการรวบรวมวิเคราะห์แ ละ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ไว้ ต ามหลั ก วิ ช าการในรู ป แบบของสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ เช่ น วิ ท ยานิ พ นธ์
บทความวิ จั ย และพจนานุ ก รม เพื่ อ ที่ สั ง คมไทยจะได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจ
เอกลักษณ์ประจํากลุ่มชาติพันธุ์
ภารกิจที่สําคัญดังกล่าวของสถาบันฯ ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้มองเห็นทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สถาบันฯ จึงให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธุ์ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2550 บทบาทหลักของกลุ่ม
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์คือทําการวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้สามารถ
อาจารย์สมทรง บุรุษพัฒน์ และ แบ่งตามกลุ่มภาษาได้ออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แ ก่ กลุ่มออสโตรเอเชียติค
อาจารย์ปัทมา พัฒน์พงษ์ พบหัวหน้าโกมล จํานงผล (Austroasiatic) กลุ่มมาลาโย-โพลีนีเชียน (Malayo-Polynesian) กลุ่มไซโน-ทิเบต
(Sino-Tibetan) และกลุ่มไท-กะได (Tai-Kadai) ซึ่งรวมทั้งงานวิจัยภาษาไทยด้วย
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง จังหวัดนครปฐม
เมื่อ 11 มิถุนายน 2552 ภารกิจหลักของกลุ่มฯ คือ จัดทําโครงร่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุ่ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ทั้ ง ในและนอกประเทศไทยเพื่ อ ขอทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
หน่วยงานของชาติและต่างประเทศ และดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
นอกจากการวิจัยแล้ว กลุ่มวิจัยภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีภารกิจในการจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับงานของกลุ่ม
เช่น การจัดการบรรยายที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย การจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของสมาชิกกลุ่มฯ เป็นต้น
สมาชิกของกลุ่มมีทั้งหมด 13 คน ดังรายนามต่อไปนี้
ประธานกลุ่ม 1. ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
ที่ปรึกษา
2. ดร. ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
สมาชิกกลุ่ม 3. รศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง 4. รศ.ดร.อมร แสงมณี
5. ดร. ณรงค์ อาจสมิติ
6. ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
7. ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
8. อ.เรณู เหมือนจันทร์เชย
10. นายพิเชฐ สีตะพงศ์
9. นายวีระพงศ์ มีสถาน
11. นางสมใจ ดํารงสกุล
12. อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
13. ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ สมาชิกและเลขานุการกลุ่ม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน กลุ่มวิจัยภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนชาติพันธุ์ได้ดําเนินงานดังต่อไปนี้
อาจารย์ปัทมา พัฒน์พงษ์ ที่ชุมชนมอญบ้านห้วยผักชี
1. จัดตั้งที่ทํางานของกลุ่มวิจัยฯ อยู่ที่ห้อง 507 โดยมีนางสาวสรรพารี
ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ยกย่อง เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มวิจัยฯ
เมื่อ 18 มิถุนายน 2552
2. ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การตั้ ง กลุ่ ม วิ จั ย จากเงิ น รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ประจําปี 2552 เพื่อดําเนินการวิจัยเรื่อง “ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์” เป็นจํานวนเงิน
2,500,000 บาท การดําเนินการวิจัยอยู่ในระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยได้ดําเนินการเรื่องแผนที่ภาษาของชนกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย และบรรจุข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่นลงในแผนที่ภาษาควบคู่กัน
นอกจากนี้ยัง ได้สํารวจข้อมูลการใช้ภาษาและทัศนคติที่มีต่อภาษามอญและกะเหรี่ยงเพื่อนํา เสนอในที่ประชุม นานาชาติ
Austro-Asiatic Conference (เดือนตุลาคม 2552) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ Sino-Tibetan Conference (เดือนพฤศจิกายน
2552) ที่มหาวิทยาลัยพายัพ
3. จัดทําโครงการวิจัยกลุ่มชนชาติพันธุ์ปะหล่อง
4. จัดทําโครงการวิจัยศึกษาสถานภาพการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ 4 ตระกูลภาษา
5. จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยสมาชิกกลุ่มวิจัยภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
∗

ศาสตราจารย์ประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
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ª×èoeÃÕÂ¡»Ãae·Èoi¹e´ÕÂ «Öè§©ºaº¹Õéä´eÊ¹oäÇ 3 ª×èo´ÇÂ¡a¹ oÒ¨ÒÃÂÊu¹i´Ò ÈiÇ»°ÁªaÂ
ä´¹íÒeÊ¹o»ÃaÊº¡ÒÃ³ã¹µÒ§æ´¹¨Ò¡¡ÒÃ·Õèä´ä»ÃÇÁ»ÃaªuÁÇiªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµi ISSS ³
»Ãae·ÈÊËÃa°oeÁÃi¡Ò ã¹ËaÇ¢o ÊÃÒ§ÊÃÃ¤eÁ×o§ÊÇ¹Ê¹u¡æººoeÁÃi¡a¹: ooÃæÅ¹o´ æÅa
Êu´·ÒÂ¹Õé ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂÊÁ·Ã§ ºuÃuÉ¾a²¹ ä´ÁÒºo¡eÅÒ¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹¢o§¡ÅuÁÇi¨aÂ
ÀÒÉÒæÅaÇa²¹¸ÃÃÁ¡ÅuÁªÒµi¾a¹¸uãË·ÃÒºoÕ¡´ÇÂ

บรรณาธิการ

นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์

กองบรรณาธิการ

งานผลิต เผยแพร่ และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

ประสานงาน

นางสาวอําไพ หนูเล็ก

ศิลปกรรม

นางสาวกานดา ยากี

¹o¡¨Ò¡¹Õé Âa§ÁÕ¢ÒÇ»ÃaªÒÊaÁ¾a¹¸¡i¨¡ÃÃÁ¡ÒÃoºÃÁµÒ§æ æÅaæ¹a¹íÒ¼Å§Ò¹ ภาพ
ÇiªÒ¡ÒÃ·Õè¹ÒÊ¹ã¨¢o§Ê¶Òºa¹Ï Ê§¡ÃÒ¹µ»¹éÕ¢oãË·u¡·Ò¹ÁÕæµ¤ÇÒÁÊu¢¡ÒÂ ª×è¹©èíÒã¨ งานเทคโนโลยีการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์
Êu¢ÀÒ¾æ¢ç§æÃ§¹a¤a
พิมพ์ที่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามลดา
ºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ
9/1205 หมู่ 1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2462-0303

ไม่ถึงผู้รบ
ั โปรดส่งคืน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 11/2543
ปทจ.ศาลายา

ผู้สนใจ ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท จาก “จดหมายข่าว”
ติดต่อ คุณอําไพ หนูเล็ก งานผลิต เผยแพร่ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๒



