ขอเสนอโครงการวิจัย
1. หัวของานวิจัย
ภาษาไทย
ภาพลักษณพระพุทธเจาในสมัยวิกตอเรีย: กรณีศกึ ษากวีนพิ นธ The Story of
Gautama Buddha and his Creed: An Epic (1871) ของ Richard Phillips
ภาษาอังกฤษ
The Image of Buddha from Victorian Perspective: A Study of Richard Phillips's
The Story of Gautama Buddha and his Creed: An Epic (1871)
2. ประวัติผูวิจยั
ชื่อ วิศิษย ปนทองวิชัยกุล ตําแหนง อาจารย
สถานที่ทํางาน สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
ที่อยู สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
333 หมู 1 ต. ทาสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
3. ความสําคัญของงานวิจัย
ปจจุบันการศึกษาปรากฏการณทางวัฒนธรรมในลักษณะขามชาติ (Transnationalism)
กําลังเปนที่สนใจของนักวิชาการในศาสตรสาขาตาง ๆ ในมุมหนึ่ง มโนทัศนดังกลาวอาจเปน
เครื่องมือสําคัญที่นําไปสูก ารสลายพรมแดนและอคติทางวัฒนธรรม ในความเปนจริง ปรากฏการณ
ขามชาตินี้คงเริ่มตนมานานตั้งแตโลกที่มวี ัฒนธรรมอันแตกตางไดมาปะทะสังสันทกัน
อยางไรก็ตาม การปะทะสังสันทนของวัฒนธรรมอันแตกตางในชวงหนึ่งที่นาสนใจคือ
การพบกันของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก โดยเฉพาะชวงศตวรรษที่ 19 อันเปนยุคแหง
การแสวงหาอาณานิคมการปะทะสังสันทนดังกลาวทําใหเกิดเสนทางลําเลียงอํานาจทางทหาร
และการปกครองจากดินแดนอัสดงคตไปสูทวีปเอเชีย หากเสนทางเดียวกันนี้ ภูมิปญ
 ญาแหงโลก
ตะวันออก คือพุทธศาสนาก็ไดยอนรอยเขาไปสูการรับรูข องโลกตะวันตก
ดวยเรื่องราวของบุรุษเปย มคุณธรรมปญญาและคําสอนอันมีคุณคา ศาสนาพุทธแพรหลาย
ไปสูความสนใจของปญญาชนยุโรป ไมนานนัก เอกสารโบราณ คัมภีร และตัวบทอืน่ ๆ ของ
พุทธศาสนาไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งมีงานเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา
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โดยคนในโลกตะวันตกตีพมิ พเปนจํานวนมาก ในบรรดางานเขียนเหลานี้ กวีนพิ นธที่วาดวย
พุทธประวัตแิ ละพุทธธรรมถือเปนงานรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมและแพรหลาย ตัวอยางของ
งานเขียนทีไ่ ดรับความนิยม ไดแก The Light of Asia: Being The Life and Teaching of Gautama,
Prince of India and Founder of Buddhism (1879) ของเซอรเอ็ดวิน อารโนลด (Sir Edwin Arnold)
Sakya-Muni: The Story of Buddha (1887) ของ ซิดนีย อารเธอร อาเล็กซานเดอร (Sidney Arthur
Alexander) หรือ The Story of Gautama Buddha and his Creed: An Epic (1871) ของ ริดชารด
ฟลิปส (Richard Phillips)
งานเขียนเหลานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจาและคําสอนของพระองคทสี่ รางสรรคโดย
ชาวตะวันตก การศึกษาวิเคราะหตัวบทเหลานี้โดยใชเครือ่ งมือทางศาสตรวรรณคดีเปรียบเทียบซึ่ง
เนนปรากฏการณลักษณะขามชาติ (Transnationalism) อาจทําใหมองเห็นตัวแทนมโนทัศนของคน
โลกตะวันตกที่มีตอพุทธศาสนา
ผูวจิ ัยจึงเลือกกวีนพิ นธเรื่อง The Story of Gautama Buddha and his Creed: An Epic
ของ ริดชารด ฟลิปส ซึ่งยังไมคอยมีผูศกึ ษาและเปนกวีนพิ นธขนาดยาวที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
พุทธศาสดาและพุทธธรรม มาศึกษาวิเคราะห
4. ประเด็นหลักที่ตองการศึกษา
ประเด็นหลักที่ผูวจิ ัยตองการศึกษาจากกวีนิพนธขนาดยาวเรื่อง The Story of Gautama
Buddha and his Creed: An Epic ของ ริดชารด ฟลิปส คือ ประเด็นภาพลักษณของพระพุทธเจาที่
นําเสนอโดยกวีซึ่งเปนผูมีภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมจากโลกตะวันตก การศึกษาอาจนําไปสูตัวอยาง
ของผลผลิตทางวัฒนธรรมอันมีพลวัตแหงการปะทะสังสันทน อันสะทอนภาพของพระพุทธเจา
ในมุมมองของกวียุโรปผูซึ่งมุงไปสูเปาหมายในอุดมคติ คือการสลายอัตตาทางวัฒนธรรม
5. ระเบียบวิธีการวิจัย
ผูวจิ ัยใชระเบียบวิธวี ิจยั ทางวรรณคดีเปรียบเทียบ คือการศึกษาตัวบทเชิงเปรียบเทียบกับตัว
บทอื่น ๆ และบริบทางสังคมวัฒนธรรมทีเ่ ปนภูมิหลัง พรอมทั้งเลือกใชทฤษฎีที่จะเอือ้ ตอการทํางาน
วิจัย คือ ทฤษฎีสหบท (Intertext) อันเปนเครื่องมือที่เหมาะกับการศึกษาปรากฏการณทางวัฒนธรรม
เชิงขามชาติขามวัฒนธรรม
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6. แหลงขอมูลสําหรับการวิจัย
6.1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6.3 ศูนยบรรสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
6.4 หอสมุดแหงชาติอังกฤษ ประเทศอังกฤษ
7. แผนงานวิจยั

เดือน

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
2550 2550 2550 2550 2550 2551 2551

ขั้นตอนการทํางาน
1. ศึกษาและวิเคราะหตัวบทหลัก
2. เก็บขอมูลและทบทวนวรรณกรรม
3. เขียนและแกไขบทความวิจัย
4. สงบทความวิจัย
8. งบประมาณการวิจัยโดยประมาณ
8.1 คาหนังสือ
8.2 คาถายเอกสารและ/หรือเย็บเลม
8.3 คาสั่งซื้อเอกสารหรือไมโครฟลมจาก
ตางประเทศ
8.4 คาถายเอกสารไมโครฟลม
8.5 คาเดินทางในการเก็บขอมูล
(ไปกลับเชียงราย-กรุงเทพฯ 2 เที่ยว)
8.6 คาทําตัวเลมงานวิจยั
8.7 คาเบ็ดเตล็ด
รวม

5,000 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท
2,000 บาท
10,000
1,000
1,000
26,000

บาท
บาท
บาท
บาท

