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 กิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น 
 ๏ รวมเสวนาศรมเอเซียตะวันออกเฉียงใตและไทยศึกษา 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร       

23 มีนาคม 2541 ในหัวขอ 

  - French Missionaries’ Evangelizing Role and their 

Efforts in Translating Thai Texts in Seventeenth Centrury Siam 

 - Signifying Units in an lsolating Language : The 

Case of Thai 

 ๏ รวมกับศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร สํานักฝรั่งเศสแหง

ปลายบุรพทิศ (EFEO) สถาบันวิจัยเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

(IRSEA) และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จัดสัมมนาทางวิชา

การระดับนานาชาติเรื่อง ยอรช เซเดส กับไทยศึกษาในปจจุบัน 

9-10 กันยายน 2542 

 ๏ รวมกับศูนยศึกษากฎหมายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

ร.แลงกาต กับ ไทยศึกษา  7 ธันวาคม 2548 

 

ผลงานที่ตีพิมพ 

 ๏ ยอรช  เซเดส  กบัตะวนัออกศกึษา  

  รวมบทความแปล  2542 

 ๏ ยอรช เซเดส กับไทยศึกษา รวมบทความศึกษา และ  

  บทความจากการสัมมนา  2546 

 ๏ สถานภาพเอกสารดานฝรัง่เศส-ไทยศกึษาในประเทศ  

 ไทยจนถงึป พ.ศ. 2536  ผลงานวจิยั  2546 

 ๏ Myosotis  รวมบทความทางวชิาการของคณาจารย   2547 

 ๏ ร.แลงกาต  กับไทยศึกษา  รวมบทความแปลและ  

  บทความศึกษาผลงาน   2548 

 ๏ Vacuité Suññata £e cœur du Bouddhisme  2549  

  ๏ นครปฐมศกึษาในเอกสารฝรัง่เศส รวมบทความแปล  2552 

ผลงานที่อยูในระหวางดําเนินการ 

 ๏ เอกสารชั้นตนฝรั่งเศสกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ      

  พระปกเกลาเจาอยูหัว  โครงการวิจัย 2551-2553 

 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  กลุมวิชาฝรั่งเศส-ไทยศึกษา 

 

 ๏ ไทยศึกษาในเอกสารฝรั่งเศส 

   Thai Studies in French Documents 

 ๏ ฝรั่งเศสศึกษาในเอกสารไทย  

  French Studies in Thai Documents 

 ๏ นักวิชาการฝรั่งเศสกับไทยศึกษา 

  French Scholars and Thai Studies 

 ๏ ฝรั่งเศสกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต   

  France and Southeast Asia 

 ๏ คณะเผยแพรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกฝรั่งเศส 

  กับการศึกษาไทย  

  French Catholic Missions and Thai Education 

 ๏ การแปลเอกสารประวัติศาสตรดานฝรั่งเศส-ไทยศึกษา  

  Translation of Franco-Thai Historical Documents 

 ๏ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมและพุทธศาสนา  

  Existentialism and Buddhism 

ฯลฯ 

 วทิยานพินธระดบับณัฑติศกึษา  ซึง่เสนอผลงานคนควาวาดวย

งานเขียนดานไทยศึกษาของนักวิชาการฝรั่งเศส ตั้งแตคริสตศตวรรษที ่

17 จนถงึปจจบุนั อาท ิGervaise Mouhot Pallegoix Lingat Padoux 

หาอานไดทีห่อสมดุกลาง วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร 

»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√§âπ§«â“«‘®—¬Ω√—Ëß‡» -‰∑¬»÷°…“   

¿“§«‘™“¿“…“Ω√—Ëß‡»  §≥–Õ—°…√»“ µ√å  

¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ π§√ª∞¡ 73000   

‚∑√ 0 3425 3910-17 µàÕ 23336 

‚∑√ “√ 0 3425 5794 
http://www.arts.su.ac.th//html/french/CEDREFT/CeDREFT.html 
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ความเปนมา 

 

 ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร  

มหาวทิยาลยัศลิปากร  ดาํเนนิการจดัการเรยีนการสอน

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสในระดับปริญญาบัณฑิต   

ตั้งแตป พ.ศ. 2511  ในป พ.ศ. 2535 ภาควิชาฯไดรับ

อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาฝรัง่เศสศกึษา และเริม่เปดสอนในปการศกึษา 

2536 โดยมีกลุมวิชาใหเลือกศึกษาคือ วรรณคด ี 

ภาษาศาสตร  และฝรัง่เศส-ไทยศกึษา 

 โดยทีค่ณะอกัษรศาสตร  มหาวทิยาลยัศลิปากร

เปนหนวยงานอดุมศกึษาเพยีงแหงเดยีวทีเ่ปดสอนระดบั

ปริญญามหาบัณฑิต  ในกลุมวิชาฝรั่งเศส-ไทยศึกษา    

ในลักษณะศึกษาคนควาวิจัยเชิงเปรียบเทียบขามสาขา

ภาควิชาฯจึงไดจัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย

ฝรัง่เศส-ไทยศกึษาขึน้  เพือ่รองรบัหลกัสตูรการเรยีนการ

สอนในสาขาวชิาดงักลาว  และเพือ่เปนศนูยกลางในการ

คนควาแลกเปลีย่นขอมลูสาํหรบันกัศกึษา  นกัวชิาการ

และนักวิจัยทั่วไป  ทั้งนี้โดยพิจารณาเห็นวาปจจุบัน      

นกัวจิยัไทยและฝรัง่เศสทีไ่ดศกึษาวจิยัทางดานฝรัง่เศส-

ไทยศึกษานับวามีจํานวนไมนอย ทั้งยังมีเอกสาร

ตนฉบับที่มีคุณคาทางวิชาการอีกมากที่ยังไมมีการตี

พิมพเผยแพร ศูนยขอมูลฯของภาควิชาฯจึงจะเปน   

หนวยงานกลาง  ทําหนาที่จัดเก็บรวบรวมใหเปนระบบ

และใหบริการคนควาขอมูลดังกลาว  เปนการขยาย

ขอบเขตการศึกษาภาษาฝรั่งเศสใหครอบคลุมถึง    

ความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ

วัฒนธรรมระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย      

ทัง้ดานประวตัศิาสตร  สงัคม  เศรษฐกจิ  กฎหมายและ

การเมอืงตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั 

 

วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล  เอกสาร  ตํารา 

งานวิจัย  สิ่งพิมพทางวิชาการดานฝรั่งเศส-ไทยศึกษา  ทั้งที่เปน

เอกสารตนฉบับที่ยังไมไดตีพิมพเผยแพรและเอกสารปจจุบันที่เปน

ประโยชนตอวงวชิาการฝรัง่เศส-ไทยศกึษา 

 2. เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการดานขอมูล  แลกเปลี่ยน

และเผยแพรขอมูลทางวิชาการระหวางนักวิจัยไทยและตางประเทศ 

 3.เพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัยดานฝรั่งเศส-ไทยศึกษาและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของศูนยขอมูลฯ 

 
 ศูนยขอมูลฯไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารทาง

วิชาการที่เกี่ยวของรวมทั้งเอกสารโบราณและหายาก  ปจจุบันศูนยฯมี

เอกสารอยูกวา 1,000 รายการนบัตัง้แตป พ.ศ. 2536  จดัเกบ็ทีส่าํนกั   

หอสมดุกลาง พระราชวงัสนามจนัทร นครปฐม และใหบรกิารแกบคุคล

ทัว่ไป  รายชือ่เอกสารหาอานไดใน 

“Inventaire du Fonds de Documentation et de Recherches 

d’Etudes Franco-thaïes” 
 
กิจกรรมที่ดําเนินการแลว 

เสวนาทางวิชาการ 

 ๏ ประสบการณและแนวทางการวิจัยดานไทยศึกษาของ 

  นักวิจัยฝรั่งเศส   2 กันยายน  2536 

 ๏ เสวนาทางวิชาการและทัศนศึกษา ตามรอยสาย สัมพันธ 

  ฝรั่งเศส-ไทย ไปลพบุรี-อยุธยา   22-23 มกราคม 2537 

 ๏ ปรชัญาอตัถภิาวนยิมและพทุธศาสนา   25 มกราคม  2538 

 ๏ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมในงานเขียนของชารตรและกามูส  

  25 มกราคม 2538 

 ๏ บทบาทของนกัวชิาการฝรัง่เศสตอเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต 

  ศกึษา  16 กมุภาพนัธ 2539 

 ๏ สยามในเอกสารฝรัง่เศสตนครสิตศตวรรษที ่19 

  23 กรกฎาคม 2542 

 ๏ ตามรอยเอกสารเรือ่งไทยในฝรัง่เศส   16 สงิหาคม 2544 

 ๏ เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาในประเทศฝรั่งเศส  

  12 พฤศจิกายน 2545 

 ๏ สยามในแผนทีโ่บราณของชาวตะวนัตก  16 ธนัวาคม 2546 

 ๏ ปารีสในพระราชนิพนธไกลบาน  23 มกราคม 2547 

 ๏ ฝรั่งเศสกับสยามในชวงปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 4  

  และรัชกาลที่ 5    7-8 กันยายน 2550 

 ๏ ฝรั่งเศสกับสยามในมิติทางวัฒนธรรมครั้งที่ 1  

  27 สิงหาคม 2551 

 ๏ นครปฐมศึกษาในเอกสารฝรั่งเศส  18 สิงหาคม 2552 


