.

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
จัดโดย โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS)
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยการสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบรมธรรมิกมหาราชผู้ทรงเป็น เอกอัครศาสนูปถัมภกและ พุทธมามกะ
ผู้ทรงพระราชจริยาวัตรงดงาม ทรงพระกรุณาแก่อาณาประชาราษฎร์ดุจดังพระโพธิสัตว์ตามโบราณคติ ทั้งยังทรงพระปรีชา
สามารถในเชิงการประพัน ธ์ ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อ งพระมหาชนก โดยทรงดั ดแปลงเรื่องมหาชนกชาดกอัน มีที่ม าจาก
พระไตรปิฎก เพื่อสื่อปรัชญาความคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการเพียรและการพัฒนาปัญญาแก่ประชานิกรในแผ่นดิน อันเป็น
"สาร" ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสังคมปัจจุบัน
ชาดกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในสังคมวัฒนธรรมไทย มี การสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกขึ้น
เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งมหาเวสสันดรชาดก หรือมหาชาติสานวนต่างๆ ทั้งเพื่อการอ่าน การสวด และ
การเทศน์ มีการแต่งปัญญาสชาดกโดยมีคัมภีร์อรรถกถาชาดกเป็นต้นแบบ การแต่งกลอนสวดที่มีตัวละครเอกเป็นพระ
โพธิสัตว์ การนาชาดกมาสร้างสรรค์เป็นบทละครเพื่อนาไปแสดง ไปจนกระทั่งการนาชาดกมาแต่งเป็นนิทานสาหรับสอนเด็ก
หรือเป็นการ์ตูนอนิเมชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ ชาดกยังได้รับการถ่ายทอดผ่านศิลปะแขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรมฝาผนังตามวัด
วาอาราม เป็นที่มาของประเพณีไทยที่สาคัญ ได้แก่ การเทศน์มหาชาติ อันเป็น ประเพณีประจาท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ทั้งยังมีการนาชาดกมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวางแพร่หลาย กลายเป็น "วัฒนธรรมชาดก" ซึ่งมี
บทบาทสาคัญต่อสังคมพุทธศาสนาไทย
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554
โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ จึ ง เห็ น สมควรจั ด การประชุ ม วิ ชาการระดั บ ชาติเรื่อ ง "วั ฒ นธรรมชาดกใน
สัง คมไทย" เพื่อ เฉลิม พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่หั ว และเพื่อ เปิด โอกาสให้ นักวิชาการจากสาขาวิชาต่า งๆ
มาแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่าย อันจะเป็นประโยชน์แก่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปี
พุทธศักราช 2554
2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายอันจะเป็นประโยชน์แก่
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย
ลักษณะของโครงการ
จัดการประชุมวิชาการ 2 วัน ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)
ผู้เข้าร่วมโครงการ นักวิชาการและนักศึกษาประมาณ 200 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้เผยแพร่และส่งเสริมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมชาดก
2.สร้างเครือข่ายนักวิชาการในด้านไทย-ไทศึกษาและพุทธศาสน์ศึกษา
กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์
นาภาพบันทึกและเอกสารจากการประชุมเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
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กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
จัดโดย โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS)
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยการสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
08.00 – 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 10.15
พิธีเปิด
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
ผู้อานวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม
บรรยายนาหัวข้อ พินิจเชียงใหม่ปัณณาสชาดก(ปัญญาสชาดกฉบับอักษรพม่า)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
10.15 – 10.30
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.45
บรรยายนาหัวข้อ Jataka Culture: Definitions and Question
Dr. Peter Skilling
หัวหน้ากลุ่มพุทธศาสน์ศึกษา สานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
11.45 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15
เสนอบทความ
พระมหากษัตริย์ในอุดมคติ: ศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓

นิทานชาดกที่คนไทยไม่รู้จัก
อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.15 – 14.45
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00
เสนอบทความ
นาฏยลีลาร่วมสมัย “พระมหาชนก”: การสืบทอดและการสร้างสรรค์ในบริบท
สังคมไทย
อาจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัฒนธรรมการสืบทอดแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องทุกข์: จากปัญญาสชาดกสู่
บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ดาเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554
08.00 – 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 10.15
เสนอบทความ
The Silent Prince: จากมหานิบาตสู่มหาอุปรากร
อาจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การตีความชาดกในคัมภีร์หลังพระไตรปิฎก
อาจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ก่ากาดา:ความสัมพันธ์กับอรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดก และชาดกในคัมภีร์
มหาวัสตุ
สายป่าน ปุรวิ รรณชนะ
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔

10.15 – 10.30
10:30 – 11:45

11.45 – 13.00
13.00 – 14.15

14.15 – 14.45
14.45 – 16.00

16.00 – 16.15

พักรับประทานอาหารว่าง
เสนอบทความ
ธรรมค่าว : กลวิธีการเล่านิทานชาดกในล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“แห่ตาชูชก”: พลวัตและการดารงอยู่ของความหมายตัวละครชาดกในประเพณีพื้นบ้าน
ไทยร่วมสมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การถ่ายทอดวรรณคดีชาดกผ่านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง:กลวิธีการถ่ายทอดและความ
แพร่หลายในสังคมไทย
อาจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดาเนินรายการ รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสนอบทความ
ความสัมพันธ์ระหว่างชาดกกับวรรณกรรมการทานายในวัฒนธรรมล้านนา
อาจารย์เชิดชาติ หิรัญโร
สาขาวิชาภาษาไทย สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อลินจิตต์คาฉันท์: จากชาดกสู่วรรณคดีนิทานร้อยกรอง
อาจารย์วสันต์ รัตนโภคา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร. เปรม สวนสมุทร ผู้ดาเนินรายการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนาโต๊ะกลม
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย – ไท
ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง
ผู้อานวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
ผู้อานวยการศูนย์คติชน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิดการประชุม
ผู้อานวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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