บทบรรณาธิการ
วารสารมนุ ษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็ นฉบับที่กล่าว
ได้วา่ เป็ นฉบับพิเศษ เพราะนับตั้งแต่ฉบับนี้เป็ นต้นไป ทางกองบรรณาธิ การได้มีการปรับเปลี่ยนวารสารให้มี
รู ปลักษณ์ ใหม่ข้ ึน มีการเพิ่มคอลัมน์พิเศษที่มีชื่อว่า “บทความพิเศษ” โดยเป็ นบทความที่ ได้รับเกี ยรติจาก
นักวิชาการที่มีชื่อเสี ยงระดับแนวหน้าของวงวิชาการมาสลับเปลี่ ยนหมุนเวียนกันเขียน และยังมีคอลัมน์ที่
เปิ ดกว้างให้สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการวิจารณ์ หนังสื อในชื่ อว่า “วิจารณ์หนังสื อ” การปรับเปลี่ ยนรู ปแบบใหม่ของ
วารสารก็เพื่อให้เป็ นสะพานเชื่อมโยงความรู ้จากโลก(วิชาการ)เก่าสู่ โลก(วิชาการ)ใหม่นนั่ เอง
สาหรับฉบับนี้บรรณาธิ การขอตั้งชื่อว่าเป็ นฉบับ “ภาษาและวรรณกรรม” เพราะบทความที่ลงพิมพ์ใน
ฉบับนี้มีเนื้อหาเน้นหนักไปทางภาษาและวรรณกรรมไทยและต่างประเทศ ฉบับนี้ คอลัมน์ “บทความพิเศษ”
เราได้รับ เกี ย รติ จากศาสตราจารย์ระดับ 11 ดร. นิ ย ะดา เหล่ า สุ นทร ราชบัณฑิ ตสาขาวรรณศิ ล ป์ ส านัก
ศิลปกรรม ท่านได้มอบบทความที่เขียนขึ้นมาใหม่เรื่ อง “อุณรุ ทร้ อยเรื่ อง: บทสารวจใหม่ ” โดยมีขอ้ เสนอ
ชวนให้พินิจใหม่คือตกลงแล้ววรรณคดี ไทยเรื่ องอุณรุ ทร้ อยเรื่ องมีถึงร้อยเรื่ องจริ งหรื อ หรื ออาจมีมากกว่า
ร้อยเรื่ อง ข้อเสนอใหม่น้ ีน่าจะสร้างความน่าสนใจให้กบั วงวรรณคดีศึกษาของไทยอย่างแน่นอน
ผูอ้ ่านหลายท่านอาจเคยสงสัยว่าชื่ อของกิ เลสทั้งสามคือตัณหา อรดี ราคาหรื อที่รู้จกั กันในนามของ
ธิ ดามารหรื อมารธิ ดามีที่มาจากอะไรและเผยแพร่ ในวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่ องอะไรบ้างนั้น รวมทั้งกิเลส
ทั้งสามเป็ นตัวแทนปริ ศนาธรรมเรื่ องอะไร บทความเรื่ อง “การนาเสนอภาพและการแสดงปริศนาธิดามารใน
วรรณกรรมพุทธศาสนาพากย์ ไทย” ของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริ ญ คงจะให้คาตอบ
และคลี่คลายความรู ้เกี่ยวกับธิ ดามารและปริ ศนาธิ ดามารให้กระจ่างขึ้น นอกจากนี้ บทความเรื่ อง “การเมือง
การปกครองกับการพัฒนารู ปแบบงานจิตรกรรมร่ วมสมัยในประเทศไทย (พ.ศ.2481-2519)” ของวรารัตน์
คงจิตร ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง บทความนี้ กล่าวถึ งพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยในช่ วงปี พ.ศ.2481-2519
ซึ่ งอยูใ่ นช่วงระหว่างเหตุทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ ๆ หลายเหตุการณ์ แต่เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ น้ นั
ไม่ได้มีผลต่อสังคมเท่านั้น หากยังมีผลมาถึงรู ปแบบการนาเสนอจิตรกรรมในช่วงเวลานั้นด้วย
บทความด้านภาษาที่น่าสนใจมีอยู่ 3 เรื่ อง คือ “ทีม่ าและภาพสะท้อนสั งคมของถ้ อยคาที่ใช้ เป็ นสานวน
ในบทบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์ รายวัน ” ของอาจารย์ ดร. กาญจนา ต้นโพธิ์ บทความนี้ จะทาให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจถึงลีลาภาษาของถ้อยคาสานวนที่พบในบทบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิจ ไทยรัฐและมติชน
ว่าถ้อยคาสานวนที่พบมากที่สุดคือการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจและสภาพสังคมและมักปรากฏในรู ปแบบ
เชิ งเปรี ยบเทียบมากกว่าการกล่าวตรง ๆ บทความด้านภาษาที่น่าสนใจอีกเรื่ องคือ “ ‘ความจนคือโรค’: อุป

ลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ ของผู้ใช้ ภาษาไทยที่สะท้ อนผ่ านการใช้ ภาษาบนเว็บไซด์ พันทิปดอทคอม” ของอาจารย์
ธนพล เอกพจน์ อาจารย์ธ นพลศึ กษาค าอุ ปลักษณ์ คาว่า โรคที่ ใช้สนทนาในเว็บพันทิปดอทคอมทุก ห้อง
สนทนา พบว่าอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ของผูส้ นทนามักเปรี ยบความจนคือโรคที่สร้างความไม่สบายทั้งกาย
และใจ และยังเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นชี วิตอีกด้วย และผูอ้ ่านท่านใดสนใจความหมายของคาว่าประชด
เสี ยดสี แดกกัน คงจะห้ามพลาดบทความเรื่ อง “ประชด เสี ยดสี แดกดัน: ความแตกต่ างกันทางความหมาย
ตามบริ บทที่ปรากฏในนวนิยายเรื่ อ งจ าเลยรั ก ” ของอาจารย์ทตั พิชา สกุล สื บ บทความเรื่ องนี้ ได้อธิ บาย
ความหมายของคาทั้งสามน่ าสนใจมากเพราะขึ้นอยู่กบั บริ บทของการส่ งสารและรับสารว่าจะตีความหมาย
เข้าใจในทางเดียวกันหรื อแตกต่างกันโดยศึกษาจากนวนิยายเรื่ องดังอย่างจำเลยรั กของชูวงศ์ ฉายะจินดา
นอกจากบทความด้านภาษาและวรรณคดี ไทยแล้ว เรายังมี บทความด้านวรรณกรรมต่างประเทศที่
น่ าสนใจอี ก 2 เรื่ อง คือ “อุระฌิมะตะโร: กลวิธีการใช้ คาสร้ างภาพพจน์ ด้าน ‘เวลา’ ” ของอาจารย์ดุสิตา
ปริ ญญาพล บทความเรื่ องนี้ได้ใช้ตวั บทวรรณกรรมญี่ปุ่นเรื่ อง อุระฌิ มะตะโร มาศึกษาถึงภาพพจน์ที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมเรื่ องนี้ โดยเฉพาะภาพพจน์เรื่ องเวลาที่เป็ นลักษณะเด่นที่สุด ปรากฏ 3 ลักษณะคือคาที่ปรากฏ
บ่อย คาที่เกี่ยวกับตัวเลขและการทับซ้อน และคาที่เกี่ยวกับอายุยืน บทความวรรณกรรมต่างประเทศอีกเรื่ อง
ที่น่าสนใจคือ “ความขัดแย้ งระหว่ างการตื่นรู้ และการปกป้องตัวเองของนักเขียนและตัวละครเอกในบันทึก
ความทรงจา เดอะแดนซ์ ออฟเดอะดิสซิ เดนท์ ดอเทอะ และนวนิยายเรื่ อง เดอะเมอร์ เมดแชร์ ของซู มังค์
คิดด์ ” ของอาจารย์ปิยธิ ดา บุษดาคา บทความเรื่ องนี้ จะนาผูอ้ ่านไปสัมผัสถึ งกลไกของนักเขียนในการสร้าง
กระบวนการการตื่นรู ้ การปกป้ องตนเองของนักเขียนและตัวละครเอกที่สร้างขึ้นโดยผ่านทฤษฎีจิตวิเคราะห์
การวิเคราะห์ภาพต้นแบบและการวิจารณ์เชิงสตรี นิยม
ปิ ดท้ายวารสารฉบับนี้ ด้วยคอลัมน์พิเศษคื อ “วิจารณ์ หนังสื อ” สาหรั บฉบับนี้ ประเดิ มด้วยอาจารย์
พัฒนเดช กอวัฒนา จะพาผูอ้ ่านไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านมุมมองวิจารณ์ หนังสื อเรื่ อง ธรรม
เนียมควำมเชื่ อญี่ปุ่นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน ของรองศาสตราจารย์ ดร. อรรถยา สุ วรรณระดา หนังสื อเล่มนี้
มี ค วามน่ า สนใจคื อจะเล่ า ถึ ง วัฒนธรรมทั้ง ความเชื่ อ เรื่ องเล่ า วรรณกรรมที่ ปรากฏในยุคเฮอัน เมื่ ออ่ า น
หนังสื อเล่มนี้ จบแล้วลองมาอ่านบทวิจารณ์เรื่ องนี้ จะยิ่งทาให้เข้าใจยุคเฮอันของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ ง
ยิง่ ขึ้น
บรรณาธิ ก ารหวัง ว่า บทความที่ ปรากฏในวารสารมนุ ษ ยศาสตร์ ฉบับ บัณฑิ ตศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย
รามคาแหง คงจะสร้างความสาเริ งทางอารมณ์และความรุ่ มรวยทางวิชาการให้แก่ผอู ้ ่านอย่างยิ่ง และมาพบ
กันใหม่ฉบับหน้าซึ่ งก็จะมีเนื้อหาความเข้มข้นไม่แพ้กนั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริ ญ

