บทบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2561) เป็ นฉบับที่มีเนื้อหาของบทความพิเศษ บทความทางวิชาการ บทความวิจยั และบทวิจารณ์หนังสื ออย่าง
น่าสนใจหลากหลาย ซึ่ งเนื้อหาของบทความในวารสารฉบับนี้เป็ นแนวเรื่ องทั้งภาษา วรรณกรรมทั้งไทยและ
เทศ รวมทั้งประวัติศาสตร์
ในคอลัมน์บทความพิเศษ ทางวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง เรา
ได้รับ เกี ย รติ จากรองศาสตราจารย์เสาวลัก ษณ์ อนันตศานต์ อดี ตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ท่านได้มอบบทความพิเศษเรื่ อง รู้ จักละครนอกเรื่ อง
“สั งข์ ทอง” ซึ่งเคยพิมพ์ในหนังสื อเรื่ อง “สั งข์ ทอง” ที่ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ เมื่อพ.ศ.2537 การตีพิมพ์ใหม่ครั้งนี้รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ ได้มีการปรับปรุ งและ
เพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
บทความวิช าการและบทความวิจ ัย ส าหรั บ ฉบับ นี้ มี ค วามเข้ม ข้น โดยมี เนื้ อ หาเน้นไปทางด้า น
วรรณกรรมร่ วมสมัยของไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะบทความแรกมีเนื้ อหาน่ าสนใจมาก
เพราะเป็ นการนาวรรณกรรมไทยมามองในมุมมองประวัติศาสตร์ อย่างบทความเรื่ อง ดาบศักดิ์เหล็กน้าพี้
แพรดา หน้ าผี : จินตนาการ “ชาติ” ในนวนิยายช่ วงทศวรรษ 2460 ของอาจารย์ ดร. สมิทธ์ ถนอมศาสนะ
บทความนี้ ทาให้เรารู ้ จกั ความเป็ นชาติ โดยผ่านการตีความจากนวนิ ยายที่น่าสนใจในช่ วงสมัยรั ชกาลที่ 6
นอกจากนี้บทความด้านวรรณกรรมร่ วมสมัยอย่างการวิเคราะห์กวีนิพนธ์เพลงแม่น้ าของโขงรัก คาไพโรจน์
กวีเข้ารอบรางวัลซี ไรต์ ปี พ.ศ.2559 ในบทความเรื่ อง การเดินทางกลับสู่ รกราก วัฒนธรรม และบ้ านเกิดใน
งานกวีนิพนธ์ เพลงแม่ น้า ของ โขงรั ก คาไพโรจน์ ของอาจารย์ ดร. จิราภรณ์ อัจฉริ ยะประสิ ทธิ์ ก็น่าสนใจ
ตรงที่ผเู้ ขียนบทความได้นาประเด็นการศึกษาการพลัดถิ่นเข้ามามองรวมบทกวีนิพนธ์เล่มนี้ ทาให้มีมุมมองที่
หลากหลายขึ้น
บทความวิจยั ของนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี 2 เรื่ องคือ ด้านคติชนวิทยาเป็ นบทความ
ของนิสิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่ อง นิทานพืน้ บ้ านกับการสื บสานภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชั ยภูมิ ของอรัญญา แสนสระ และ นันท์ชญา มหาขันธ์ บทความเรื่ องนี้
ได้สรุ ปมาจากวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับนิ ทานพื้นบ้านประเภทมุขปาฐะของอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2558 และพบว่ามีการสื บสานโดยชุ มชน การสื บสานโดยสถานศึกษา การสื บสาน
โดยสื่ อสารมวลชน และการสื บสานแบบผสมผสานและมีส่วนร่ วม ส่ วนบทความเรื่ อง วิกฤตความเป็ นชาย
กับความโดดเดี่ยวใน แขนข้ างเดียว ของคะวะบะตะ ยะซุ นะริ ของมัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ เป็ นบทความ
วิจยั ที่สรุ ปมาจากวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิ ตสาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดี เปรี ยบเทียบ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกชายและแขนข้างเดียวของหญิงสาวนั้นช่วยกระตุน้

ความทรงจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงในอดีตของตัวละครเอกชายและนาพาตัวละครสู่ การตระหนักรู ้
ถึงความโดดเดี่ยวของตนเอง ซึ่ งมี ความน่ าสนใจเพราะเป็ นวรรณกรรมที่ มีการใช้สัญลักษณ์ แทนรวมทั้ง
เชื่อมโยงกับประเด็น Gender ด้วย
บทความทางวิชาการอีก 2 เรื่ องเป็ นบทความความที่สะท้อนถึ งการใช้ชีวิตในสังคมร่ วมสมัยทั้งที่
ปรากฏในเรื่ องของภาษาและหลัก ในการท างาน คื อ บทความเรื่ อง ภาพแทนความทันสมัยในโฆษณา
“อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินี” ของอาจารย์ปฏิญญา บุญมาเลิศ บทความนี้มุ่งกล่าวถึงภาษาโฆษณาที่ปรากฏใน
โฆษณาอาคารชุ ด พัก อาศัย ลุ ม พิ นี ซึ่ งภาษาโฆษณานี้ มี อิท ธิ พ ลต่ อความคิ ดความเชื่ อ ของผูบ้ ริ โ ภคและ
ขณะเดียวกันภาษาโฆษณาก็มีลกั ษณะกลไกทางการตลาดสอดรับการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตของคนใน
สังคมอีกด้วย เช่นเดียวกับหลักในการดาเนินชีวติ ของคนในสังคมบางครั้งก็ตอ้ งอาศัยหลักและองค์ประกอบ
ในการสร้างสุ ขให้กบั ผูท้ างานหรื อผูท้ ี่มารับบริ การจากองค์กร บทความวิชาการเรื่ อง การสร้ างองค์ กรแห่ ง
ความสุ ขของหน่ วยงานที่ให้ บริ การแก่ นักศึกษา ของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา ปิ ยะมโนธรรม ก็เป็ น
บทความที่จะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึงสภาพการทางานในองค์กรที่มีลกั ษณะ “สุ ข” นั้นสุ ขอย่างไรนัน่ เอง
ปิ ดท้ายด้วยคอลัมน์บทวิจารณ์ หนังสื อ สาหรับฉบับนี้ อาจารย์ ดร. ดุลยวิทย์ นาคนาวา จะพาผูอ้ ่าน
ไปพบกับหนังสื อวิชาการที่น่าสนใจอย่าง วีรบุรุษไพร่ ชวา รั ฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกาเนิดจากไส้ เดือนดิน
เรี ยบเรี ยงโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศกั ดิ์ เผือกสม ซึ่ งมีความน่ าสนใจในเชิ งประวัติศาสตร์ บุคคลและ
สังคม
สาหรับวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา ฉบับนี้บรรณาธิ การหวังว่าบทความในฉบับนี้ คงจะ
ให้ความรู้ดา้ นภาษา วรรณคดี คติชนวิทยาและประวัติศาสตร์ อนั เป็ นประโยชน์แก่วงวิชาการพอสมควร
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