
    
 

กําหนดการ 
เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย ครั้งที่ 11 

เปดโลกสุนทรยีในวิถีมนุษยศาสตร (Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities) 
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

วันที่ 8-9 กันยายน 2560 

 
 

วันศุกรที่ 8 กันยายน 2560 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. อธิการบดี มศว (รศ.ดร. สมชาย สนัติวัฒนกุล) กลาวตอนรับ 
09.15 – 09.30 น. ผูชวยผูอํานวยการดานมนุษยศาสตร สกว. (รศ.ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน) กลาวเปด

งาน 
09.30 – 10.30 น. ปาฐกถา (1): “ศิลปะและสนุทรียศาสตรกับวิถีชีวิตในพื้นทีเ่มืองรวมสมัย” โดย 

Assoc. Prof. Shefong Chung College of Communication, National 
Chengchi University, Taiwan (ช้ัน 4 หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี) มี
แปลสรุปภาษาไทย 

10.30 – 10.45 น. อาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. การเสนอบทความวิจัย (4 หอง หองละ 3 บทความ รวม 12 บทความ) 
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. การเสนอบทความวิจัย (4 หอง หองละ 4 บทความ รวม 16 บทความ) 
14.45 – 15.00 น. อาหารวาง 
15.00 – 16.45 น. การเสนอบทความวิจัย (4 หอง หองละ 4 บทความ รวม 16 บทความ) 
16.45 – 17.30 น. ปาถกฐา (2): “สุนทรียะกับวิถีชิวิตประจําวันแบบสามัญชน” โดย สุชาติ สวัสด์ิศรี 

ศิลปนอิสระ (ช้ัน 4 หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี)  
17.30 – 18.30 น. เปดงานนิทรรศการภาพถายศิลปะทางชาติพันธุและมานุษยวิทยา โดยคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มศว (ผศ.ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย) และชมนิทรรศการตาม
อัธยาศัย (ช้ัน 3 หอนิทรรศการ g23) 

18.30 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เฉพาะองคปาฐก วิทยากร ผูนําเสนอ และผูนําถกบทความ) 
และชมการแสดงประชันวงปพาทยประกอบการแสดงหนังใหญจากวัดสวางอารมณ จ.
สิงหบุรี และศลิปะการแสดงรวมสมัยและดนตรีไทยขับกลอมจากคณะศลิปกรรม
ศาสตร มศว (ลานอโศกมนตรี และสนาม ม.ร.ว. จุรีพรหม กมลาสน) 

 

วันเสารที่ 9 กันยายน 2560 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร มศว (อ.ดร. วาณี อรรจนสาธติ) กลาวตอนรับ 



09.00 – 09.45 น. ปาฐกถา (3): “ปฏิบัติการทางภัณฑารักษ: เรื่องเลาขนาดยอมในอุษาคเนย” โดย 
กฤติยา กาวีวงศ ผูอํานวยการและภัณฑารักษ หอศิลปจมิ ทอมปสัน (ช้ัน 4 หอดนตรี
และศิลปะการแสดงอโศกมนตร)ี 

09.45 – 10.00 น. อาหารวาง 
10.00 – 11.15 น. การเสนอบทความวิจัย  (4 หอง หองละ 3 บทความ รวม 12 บทความ) 
11.15 – 12.30 น. การเสนอบทความวิจัย  (4 หอง หองละ 3 บทความ รวม 12 บทความ) 
12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน 
13.30 – 14.45 น. การเสนอบทความวิจัย  (4 หอง หองละ 3 บทความ รวม  12 บทความ) 
14.45 – 15.00 น. อาหารวาง 
15.00 – 16.30 น. เสวนาเรื่อง “สุนทรียะรวมสมัย: ศลิปะ มนุษย และสังคม” โดย รศ. ธเนศ วงศยาน

นาวา, วิริยะ สวางโชติ, และ ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินนัท ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร. 
ทวีศักด์ิ เผือกสม (ช้ัน 4 หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี) 

16.30 – 17.00 น. คณบดีคณะสังคมศาสตร มศว (รศ.ดร. ชลวิทย เจียรจิตต) กลาวปดการประชุม 
 
 
 
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 ปรับปรุงขอมูลเมื่อ 8 ส.ค. 60 17:37 น. 



กําหนดการนําเสนอบทความ 

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย ครั้งที่ 11 
“เปดโลกสนุทรียในวิถีมนุษยศาสตร” (Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities) 

วันที่ 8-9 กันยายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

 

วันศุกรที่ 8 กันยายน 2560 

เวลา 
-หองที่ 1- 

ดนตรี การแสดง และศิลปะ 
-หองที่ 2- 

ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 
-หองที่ 3- 

ภาษา สังคม และวรรณกรรม 
-หองที่ 4- 

ปรัชญา การเมือง และอื่นๆ 
10.45-12.00 น. 

(1.15 ชม.) 
รูปปนและภาพเขียน: ปฏิบัติการตอกย้ํา
ความทรงจํา ผูนําถก: บัณฑิต จันทรโรจนกิจ 

การศึกษา คนหนุมสาว และชีวิตในกระแส
เสรีนิยมใหม ผูนําถก: ลักขณา ปนวิชัย 

สุนทรียะในภาษา ภาษาแหงสุนทรียะ ผูนํา
ถก: บาหยัน อ่ิมสําราญ 

ปรัชญาและศาสนาในความ(ไม)สุนทรีย 
ผูนําถก: พิชญ พงษสวัสด์ิ 

บทความ: ปฏิบัติการความทรงจําของภาพ: 
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวที่หนารัฐสภา โดย 
ธนาวิ โชติประดิษฐ / สถาปนิกเลือดน้ําเงิน
กับศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย: แนวคิด
และบทบาทของสถาปนิกชั้นหมอมเจา
ในชวง พ.ศ. 2475-2505 โดย สิทธิธรรม 
โรหิตะสุข 

บทความ: คาเลาเรียน: เพดานชนชั้นทาง
การศึกษา กรณีภาษาอังกฤษสมัย ร. 5 โดย 
อาวุธ ธีระเอก / “กูรูนักลงทุน” กับการผลิต
สราง “อุดมคติชีวิตแบบใหม” ของคนหนุม
สาววัยทํางานใตกระแสเสรีนิยมใหม (พ.ศ. 
2550-ปจจุบัน) โดย ธีรพงศ เกตุมณี / ใต
กระแสเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism): วา
ดวยความหวัง ความฝนของคนหนุมสาวชน
ชั้นกลางกับกระแสนิยมนักสรางแรงบันดาล
ใจ (life coach) กับการอานหนังสือพัฒนา
ตนเองในทศวรรษ 2550 โดย ภัทริยา คงธ
นะ 

บทความ: ทําไมภาษาชาววังจึงนาขัน?: พระ
ราชนิพนธเรื่อง ไดอรี่ซึมทราบ (2431) กับ
การกอตัวของความคิดเรื่องภาษามาตรฐาน 
(Standard Language) โดย ดนัย พลอย
พลาย / เสียงจากกรงและเขาวงกตของ
วรรณกรรมไทยรวมสมัย: โลกโรแมนติกอัน
คับแคบของ ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต 
โดย วีรพร นิติประภา และ คนแคระ โดย 
วิภาส ศรีทอง โดย พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 
/ ละครซอนละครในละครเรื่องปริยทรรศิกา
และพาลรามายณะ โดย สถิตย เจนเลื่อย 

บทความ: ความไมสุนทรียของความเปน
ไทย: กรณีพระศาสนจักรคาทอลิกแหง
ประเทศไทย โดย จิรภา พฤกษพาดี / เม่ือเรา
ตางก็ดํารงอยู: ภววิทยาแบบวิญญาณนิยม
ในโลกคูขนานระหวางสัตวกับมนุษย โดย 
พนา กันธา 
 

13.00-14.45 น. 
(1.45 ชม.) 

 คนทองถิ่น ความทรงจํา รัฐชาติ และเมือง
โบราณ ผูนําถก: พุทธพล มงคลวรวรรณ 

สุนทรียะแหงอํานาจและอารมณ ผูนําถก: 
ราม ประสานศักดิ ์

ความงาม ความลึกลับ ดนตรี และ
ภาพยนตร ผูนําถก: ฟรานซีส นันตะสุคนธ 

 บทความ: โฮจิมินห ณ บานนาจอก: จาก
ความทรงจําของเกี่ยวบาวสูอนุสรณสถาน
ประธานโฮจิมินห โดย สุริยา คําหวาน และ
ทวีศักด์ิ เผือกสม / จากซากเมืองโบราณถึง
พิพิธภัณฑ เรื่องเลาทองถ่ินกับการสราง
ตัวตนของชุมชนซับจําปา โดย พัชรลดา จุล
เพชร / จังหวะชีวิตทางสังคมของชาวนา

บทความ: Emotion and Rationality of 
Traveling in Arkartdamkeung 
Rapheephat’s The Circus of Life โดย 
Pasoot Lasuka (พศุตม ลาศุขะ) / 
Network Aesthetics of East Asian 
Auteurs: Cultural, Economic and 
Political Implications of Creative 

บทความ: Beauty and the Brace: ความ
งามแบบภววิสัยและแยกสวนของการจัดฟน 
โดย พัฒนพงส จาติเกตุ และคณะ / ความ 
“ลึกลับ” ของดนตรีประกอบภาพยนตร: 
ขอพิจารณาในทางปรัชญา โดย เวทิน ชาติ
กุล / Thai Independent Film: The 
Aesthetic of Encounter and 



บางระกําหลังโครงการบางระกําโมเดล โดย 
ฐานิดา บุญวรรโณ 

Cinephilic Citations โดย Wikanda 
Promkhuntong (วิกานดา พรหมขุนทอง) / 
คริสตัลและคอนกรีต: สถาปตยกรรมและ
อํานาจใน Notes from Underground 
ของฟโอดอร ดอสโตเยฟสกี และ High Rise 
ของ เจ จี บัลลารด โดย สุริยาพร เอ่ียมวิจิตร 

Transgression โดย Malinee Khumsupa 
(มาลินี คุมสุภา) 

15.00-16.45 
(1.45 ชม.) 

เสียงขลุย ทยอยครวญ: เสียงอื่นหรือเสียง
ใคร? ผูนําถก: รุจี ศรีสมบัต ิ

รอยยิ้ม ความสุข ความเศรา ความบันเทิง 
ผูนําถก: ปรีดี หงษสตน 

สํานึกแหงสุนทรียะและสังคม ผูนําถก: ชัย
ยนต ทองสุกแกง 

สุนทรียทัศน จริยทัศน และพุทธทัศน ผูนํา
ถก: โสรัจจ หงศลดารมภ 

บทความ: การสัมผัสทํานอง: ความงามใน
เพลงเด่ียวขลุยเพียงออ โดย จรัญ กาญจน
ประดิษฐ / โศก: สุนทรียะในเพลงทยอย โดย 
จตุพร สีมวง / การลดทอนดนตรีอื่น หนึ่งใน
กระบวนการยอมรับทางดนตรีไทย โดย สุร
ศักดิ์ จํานงสาร 

บทความ: บทบาทและภาพลักษณสมเด็จ
พระบรมราชินนีาถไทยในโลกสมัยใหม 
ทศวรรษ 2490-2500 โดย วีระยุทธ ปสาลี / 
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงกับการผลิตสื่อเฉลิม
พระเกียรติ: บททดลองเสนอ โดย เจนวิทย 
เชื้อสาวะถี / “ความสุข” ในบรบิท “ความ
เศรา”: วาดวยอารมณในหนังสือแจกงาน
ศพและสังคมทองถิ่นใต ทศวรรษ 2460-
2490 โดย พรชัย นาคสีทอง 

บทความ: The Perpetual Fear at the 
End of the Party: Looking at the 
Consciousness through Peter and 
Francis โดย Sirirat Pholmoo (สิริรัตน ผล
หมู) / สุนทรียะและสังคม: การวิจารณแนว
นิเวศเพ่ือการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม โดย 
วศินรัฐ นวลศิริ 

บทความ: เพราะ “จริง” จึง “งาม”: จาก
แนวคิด “วะบิ-ซะบิ” ยอนสูแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย 
เดโชพล เหมนาไลย / “ไมทําความชั่ว ทํา
ความดี”: จริยศาสตรไรตัวตนของโดเก็น 
โดย ชุติเดช เมธีชุติกุล 

หมายเหตุ: ปรับปรุงขอมูลเม่ือ 8 ส.ค. 60 18:39 น. 



กําหนดการนําเสนอบทความ 

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย ครั้งที่ 11 
“เปดโลกสนุทรียในวิถีมนุษยศาสตร” (Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities) 

วันที่ 8-9 กันยายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

 

วันเสารที่ 9 กันยายน 2560 

เวลา 
-หองที่ 1- 

ดนตรี การแสดง และศิลปะ 
-หองที่ 2- 

ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 
-หองที่ 3- 

ภาษา สังคม และวรรณกรรม 
-หองที่ 4- 

ปรัชญา การเมือง และอื่นๆ 
10.00-11.15 น. 

(1.15 ชม.) 
ศิลปะการมีสวนรวม: พ้ืนที่ พิธีกรรม 
ตํานาน ผูนําถก: กมล เผาสวัสด์ิ 

บานเมืองของเราเคยสุนทรียดีจริงหรือ?: 
2475 ประเด็นใหม ผูนําถก: ณัฐพล ใจจริง 

อารมณ ตัวตน ความเปนไทย ความเปนถ่ิน 
ผูนําถก: นัทธนัย ประสานนาม 

(อ)มนุษยศาสตร: วาดวยภูตผี วิญญาณ 
และสรรพสัตว ผูนําถก: พุฒวิทย บุนนาค 

บทความ: การศึกษาเรื่องราวจากความทรง
จําในรานน้ําชาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพ่ือสรางสรรคงานวิดีโออารต โดย 
อัยนา ภูยุทธานนท / การสรางสรรคผลงาน
โครงการสาธารณศิลปเพ่ือนิเวศสุนทรียใน
วิถีวัฒนธรรมขาวไทย โดย วิจิตร อภิชาติ
เกรียงไกร 

บทความ: การปฏิวัติอันรุงโรจน ค.ศ. 1688 
กับการปฏิวัติสยาม โดย ปราการ กลิ่นฟุง / 
การชวงชิง “ความเปนหญิงไทย” ระหวาง
ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงครามกับ
ปฏิปกษปฏิวัติ 2475 ฝายหญิง โดย ชานันท 
ยอดหงษ 

บทความ: ละครโทรทัศน “นาคี” ตํานานราง
จุติ: การสรางตัวตนของชาวอําเภอบานดุง 
จังหวัดอุดรธานี โดย อนุชิต สิงหสุวรรณ / 
Representing Thai Self: the 
Discourse of Appropriateness as 
One of the Aesthetics of Thainess 
under the role of modern Thai 
Literature in Translation โดย Koraya 
Techawongstien (กรญาณ เตชะวงค
เสถียร) 

บทความ: เหตุประหลาดเรื่องสุนัขยามวิกาล: 
อาน สุนัขปศาจแหงตระกูลบาสเกอรวิลล 
(The Hound of the Baskervilles) ของ
เซอรอารเธอร โคนัน ดอยล (Sir Authur 
Conan Doyle) ในฐานะวรรณกรรมกอธิก
เชิงนิเวศ (Ecogothic) โดย ม่ิง ปญหา / 
On Behalf of The Forest. Re-
examine a polarised analysis of 
audiences in Benedict Anderson’s 
The Strange Story of a Strange 
Beast: Receptions in Thailand of 
Apichatpong Weerasethakul’s Sat 
Pralaat โดย Judha Suwanmongkol 
(จุฑา สุวรรณมงคล) / สหสายพันธุนิพนธ
ของแกะเรรอนในรูสะมีแล โดย สมัคร กอ
เซ็ม 

11.15-12.30 น. 
(1.15 ชม.) 

จาก อาว็องการด สู วะบิ-ซะบิ: ศิลปะ
สมัยใหม ล้ําสมัย รวมสมัย ผูนําถก: ยุกติ 
มุกดาวิจิตร 

เรื่องเพศ กามารมณ และเพศสัมพันธ ผูนํา
ถก: ธาวิต สุขพานิช 

การปฏิวัติและสงคราม: ความเปนจริงและ
ภาพตัวแทน ผูนําถก: วัชรพล พุทธรักษา 

วีรบุรุษและศิลปน: เรื่องเลาจากอดีตกับ
เรื่องราวรวมสมัย ผูนําถก: สิงห สุวรรณกิจ 

บทความ: แนวคิดศิลปะสมัยใหมในประเทศ
อินโดนีเซีย: ทางสองแพรงระหวางสกุล

บทความ: เรือนราง นารี สุนทรียะ: “ภาพ
ศิลป” ในสังคมไทยกอนทศวรรษ 2500 โดย 

บทความ: โลกของความกลัวและความ
คาดหวัง ภายหลังการปฏิวัติ 2475 โดย ปฐ

บทความ: อะแซหวุนก้ีขอดูตัวเจาพระยา
จักร:ี ประวัติศาสตรของรัฐ เรื่องเลาของคน



ศิลปะยอกยาการตาและบันดุง โดย ถนอม 
ชาภักดี / บทบาทของศิลปะในการ
เคลื่อนไหวทางสังคม: บททดลองนําเสนอ 
โดย กษมาพร แสงสุระธรรม / อํานาจนุมใน
ศิลปะยุคอาว็องการดในรัสเซีย โดย พิมพพร 
ประจันตเสน 

อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ / “เพศสัมพันธใน
ทรรศนะของแพทย”: ความหมายของการ
รวมเพศในฐานะที่เปนกิจกรรมเชิงสุนทรียะ
ในงานเขียนของแพทยไทยชวงทศวรรษ 
1970 โดย ณภัค เสรีรักษ 

มาวดี วิเชียรนิตย / มองการปฎิวัติ 2475 
ผานเรื่องเลาและผูหญิงในละครโทรทัศน 
โดย เวฬุรีย เมธาวีวินิจ / สุนทรียภาพแหง
สงคราม: ภาพตัวแทนสงครามเวียดนาม
อํานาจและการเมืองในภาพยนตรรวมสมัย
ของไทย โดย มนสั สังขจันทร และทวีศักดิ์ 
เผือกสม 

ทองถิ่น และการสรางพ้ืนที่ความทรงจํา โดย 
วริศรา ต้ังคาวานชิ / อารเอส สตารคลับ: 
ความคลั่งไคลศิลปนและชีวิตของวัยรุนใน
นิตยสาร อารเอส สตาร แม็กกาซีน พ.ศ. 
2536-2547 โดย สุพลธัช เตชะบูรณะ 

13.30-14.45 
(1.15 ชม.) 

ฟอนผี ดนตรีชวา มาเลยกลองยาว ผูนําถก: 
พรประพิตร เผาสวัสดิ์ 

การเมืองและประวัติศาสตรเรื่อง “ความรัก” 
ผูนําถก: อรรถจักร สัตยานุรักษ 

โลกดิจิทัล โลกจริง ความงาม และความ
อัปลักษณ ผูนําถก: ธนาวิ โชติประดิษฐ 

มุมมองคน? มุมมองใคร?: การเมืองของ
วรรณกรรมและปรัชญา ผูนําถก: คงกฤช ไตร
ยวงค 

บทความ: ฟอนผีศรีสะเกษ: การสื่อ
ความหมายจากการแตงหนาในฐานะศิลปะ
บําบัดในสื่อพิธีกรรมพ้ืนบาน โดย กฤษณ คํา
นนท / กลองยาว กับอัตลักษณของคนสยาม
ในมาเลเซีย โดย ชยุติ ทัศนวงศวรา / อะ
แคปเปลลา มะตะรัมมาน: การพบกันทาง
ดนตรีของกาเมลันชวากับดนตรีตะวันตก 
โดย ณันทิกา นทีธร 

บทความ: The Transformation of Love 
and Intimacy in the Modern Thai 
Family and Nation Through the Lens 
of Comparative Literary Studies โดย 
Thirayut Sangangamsakun (ธีรยุทธ สงา
งามสกุล) / Love in the Nazi Empire: A 
Study from Letters of the German 
People from 1933-1945 โดย 
Catthiyakorn Sasitharamas (คัททิยากร 
ศศิธรามาศ) / ประวัติศาสตรความคิดเรื่อง 
“ความรัก” ของพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทย (พคท.): จุดกําเนิด ยุครุงโรจน 
และความตกตํ่า ระหวางทศวรรษ 2490-
2520 โดย ธิกานต ศรีนารา 

บทความ: ทัศนะแหงความอุจจารในบริบท
ของวัฒนธรรมไทย โดย ชนกพร ชูติกมล
ธรรม / The Horror of Digital Archive: 
Reading Adam Windgard’s Blair 
Witch (2016) as Aesthetic of Data 
โดย Maytawee Holasut (เมธาวี โหละสุต) 
/ ดิจิทัลซับไลม: สุนทรียประสบการณแหง
ความจริงเสมือน โดย อรรถพล ปะมะโข 

บทความ: อันตราคนี: บทละครแปลในฐานะ
พลังสงเสริมความยุติธรรมทางการเมือง โดย 
รชฏ นุเสน / มุมมองนิยม 
(Perspectivism): ภววิทยาของซับเจค
แบบอมนุษย โดย เกงกิจ กิติเรียงลาภ / 
“แผนดินหรือคือแทประชาราษฎร ทับถม
รางเปอยเปนชาติครอบคลุมสิ้น”: 
สุนทรียศาสตรของการตอบโตและสราง
พ้ืนที่การตอสูทางการเมืองในกวีนิพนธชุด 
“สถาปนาสถาบันประชาชน” โดย อาทิตย 
ศรีจันทร 

หมายเหตุ: ปรับปรุงขอมูลเม่ือ 8 ส.ค. 60 18:39 น. 

 
 


