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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทยนีไ้ ดเปลีย่ นขนาดรูปเลมใหม จาก
เดิมที่เคยใชขนาด A4 มาเปนขนาด 165 x 240 ซ.ม. เพื่อใหเปนขนาดเดียวกับวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ
(Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts) วารสาร
ฉบับนี้จึงมีรูปเลมกะทัดรัดและสะดวกตอการอานมากขึ้น
เนื้ อ หาในฉบับนี้ประกอบดวยเรื่องหลากหลายที่ น  า อ า นจำ � นวน 10 เรื่ อ ง
นับตั้งแตเรื่องโบราณคดี ภาษาและวรรณคดี การบริหารจัดการ และการศึกษา  แต
เนื้อหาสวนใหญเปนสาขาภาษาและวรรณคดี ซึ่งประกอบดวยเรื่อง วรรณกรรมคำ�สอน
ภาคใต “ฉบับพิมพเลมเล็ก” ของพัชลินจ จีนนุน เปนการศึกษาการสืบทอดเนื้อหาของ
วรรณกรรมคำ�สอนภาคใต “ฉบับพิมพเลมเล็ก” ซึ่งเปนผลงานของกวีชาวใต 3 จังหวัด
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ที่แตงขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2470-2520
ทำ�ใหทราบวาวรรณกรรมคำ�สอนดังกลาว สวนหนึ่งเปนการนำ�คำ�สอนที่สืบทอดจาก
โบราณที่สามารถนำ�มาปรับใชไดดีกับยุคสมัยนั้นๆ และอีกสวนหนึ่งเปนวรรรณกรรม
ที่สรางขึ้นใหม ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวใตทุกระดับใหรูจักการ
ปรับตัวใหเขากับสังคมใหม เรือ่ งถัดไปเปนวรรณกรรมลานนาคือเรือ่ ง วรรณศิลปลา นนา
จากมหาชาติภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกร ของวาทิต ธรรมเชื้อ ศึกษาความไพเราะ
ทางวรรณศิลปของมหาชาติภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกร ที่กวีไดสรางสรรคคำ�เพื่อ
จงใจใหเกิดความไพเราะทางวรรณศิลป ใหผูอานผูฟงเกิดจินตนาการในการรับรสและ
รับสารทีก่ วีไดถา ยทอดไว อันเปนปจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ใหมกี ารสืบทอดมาจนถึงปจจุบนั และ
จากการศึกษาทำ�ใหทราบวามหาชาติภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกรนั้น มีคุณคาทาง
วรรณศิลปทั้งดานเสียง ดานคำ�  และดานความหมาย  สวนอีกเรื่องหนึ่งคือ การแปล
การใชศัพทของคนสามระดับอายุในภาษาไทดำ�  อำ�เภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ของ
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ที่ศึกษาการแปรดานการใชศัพทและรูปแปรของศัพทในภาษา
ไทดำ�หรือภาษาไทโซง ของชาวไทดำ�หรือไททรงดำ�หรือลาวโซงในสามระดับอายุคือ
อายุ 60 ปขึ้นไป อายุ 35-55 ป และอายุ 18-30 ป   ทำ�ใหทราบวาผูที่ใชศัพทไทดำ�
มากที่สุดคือ ชาวไทดำ�ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และจะสังเกตเห็นไดวาชุมชนภาษาไทดำ�
หรือภาษาไทโซงในประเทศไทยนั้นไดรับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศทุกดาน
ในปจจุบัน ทำ�ใหชุมชนดังกลาวเปนชุมชนทวิภาษาหรือชุมชนพหุภาษาที่มีการใชทั้ง

ภาษาถิน่ เดิมและภาษาไทยกลาง และจากความเจริญในปจจุบนั ทำ�ใหชาวไทดำ�หรือ
ลาวโซงรุนใหมใชภาษาไทยกลางมากกวาภาษาถิ่นเดิม อีกเรื่องหนึ่งคือ วัจนกรรม
เกี่ ย วกั บ ความสุ ภ าพและแนวคิ ด เรื่ อ งหน า กั บ การคุ ก คามหน า ของตั ว ละครใน
รามเกียรติ์ ของศิวดล วราเอกศิริ เปนการนำ�ทฤษฎีทางภาษามาเปนเครือ่ งมือในการ
ศึกษาวรรณคดีเรือ่ งรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช ทีท่ �ำ ใหเห็นลักษณะบางประการในดานความสัมพันธของภาษาที่
สะทอนใหเห็นการใชชวี ติ ในสังคมไดอกี ลักษณะหนึง่ ผานตัวละครทีเ่ ปนฝายพลับพลา
(หรือพระราม) กับฝายลงกา (หรือทศกัณฐ) โดยศึกษาตัวแปรเสริมทางดานวจนปฏิบตั ิ
ดานความสุภาพของตัวละคร ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางความสุภาพ
และแนวคิดเรื่องหนากับการคุกคาม โดยใชทฤษฎีความสุภาพของลิช บราวน และ
เลวินสัน จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาสังคมในวรรณคดีเรือ่ งรามเกียรติน์ นั้ เปนสังคม
ทีต่ วั ละครมีการสือ่ สารทีใ่ กลเคียงกับสังคมของมนุษยจริง โดยใชถอ ยคำ�หรือภาษาที่
สุภาพในการสื่อสารกับฝายเดียวกัน แตเมื่อตองสื่อสารกับฝายตรงขามที่เปนศัตรู
ก็จะใชถอยคำ�สื่อสารที่แสดงการคุกคามหนาของตัวละครในเชิงลบ เรื่องสุดทายใน
กลุม ภาษาและวรรณคดีคอื เรือ่ ง ความหมายและอัตลักษณของจีนฮากกา ของศิรเิ พ็ญ
อึ้งสิทธิพูนพร บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ
“จีนฮากกา” หรือทีร่ จู กั กันทัว่ ไปในชือ่ “จีนแคะ” ในประเทศไทย ซึง่ ภาษาฮากกาเปน
ภาษาในกลุมตระกูลจีน และภายในกลุมภาษาฮากกาก็มีภาษาถิ่นตางๆ มากมาย
ตามความแตกตางกันทางภูมศิ าสตรและลักษณะของภาษา  ผูเ ขียนใหความรูใ นเรือ่ ง
ความหมายของคำ� ภาษาและสำ�เนียงถิน่ ตางๆ ของฮากกา อัตลักษณ การกระจายตัว
ของชาวไทยเชื้อสายฮากกาในประเทศไทย การเคลื่อนไหวของลูกหลานในปจจุบัน
และอนาคตของชาวฮากกาในประเทศไทย ซึ่งเปนขอมูลที่หาอานไดยาก
สวนสาขาอืน่ ๆ มีสาขาละหนึง่ บทความคือ โบราณคดี กรรณิการ สุธรี ตั นา
ภิรมย ศึกษาเรื่อง การขุดคนทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี เปนการ
ศึกษาพืน้ ใชงานของคนธนบุรใี นอดีตทีไ่ มเคยมีการศึกษาและไมมปี รากฏในเอกสาร
ทางประวัตศิ าสตรใดๆ มากอน จากเหตุทสี่ ถานีรถไฟธนบุรไี ดมอบพืน้ ทีบ่ างสวนให
คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ ใชประโยชนทางการแพทย
และในการนี้คณะแพทยศาสตรฯ ไดทำ�การปรับปรุงพื้นที่ใชสอยใหสอดคลองกับ
การใชงานในอนาคต ระหวางการขุดดินเพือ่ เตรียมการสรางฐานรากอาคารใหมในป
2551 ก็ไดพบโบราณวัตถุจ�ำ นวนมากจึงเปนเหตุใหผเู ขียนตองการศึกษาวิจยั หลักฐาน
ทางโบราณคดีทพี่ บเหลานัน้ วาในอดีตเคยเปนสถานทีใ่ ดมากอน   สาขาเศรษฐศาสตร

มีบทความเรือ่ ง การประมาณคาความผันผวนและการพยากรณมลู คากองทุนรวมหุน
ระยะยาว ของสุรชัย จันทรจรัส และลัดดาวรรณ อาจพรม ศึกษาวิจยั การลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อนำ�เสนอเครื่องมือสำ�หรับนักลงทุนในการเลือกจังหวะการลงทุนที่
เหมาะสม โดยใชขอมูลจาก 4 กองทุนขนาดใหญคือ กองทุนเปดไทยพาณิชย
หุน ระยะยาว 70/30 (SCBLT1) กองทุนเปดเค 70:30 หุน ระยะยาวปน ผล
(K70LTF) กองทุนเปดเคหุนระยะยาว (KEQLTF) และกองทุนเปดบัวหลวงหุน
ระยะยาว (B-LTF) วิเคราะหความผันผวนและการพยากรณมูลคาหนวยลงทุน
กองทุ น หุ  น ระยะยาวด ว ยแบบจำ � ลอง ARIMA-GARCH สาขาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ ทินวงษ รักอิสระกุล และธัญญธร อินทรทาฉาง ศึกษาเรื่อง
การศึกษาอัตลักษณทองถิ่นประจำ�ภาคเหนือตอนลางเพื่อการออกแบบเรขศิลป
บนบรรจุ ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก เป น การศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ เ พื่ อ ใช เ ป น แนวทางใน
การสรางรูปแบบเรขศิลปบนบรรจุภัณฑของที่ระลึกประจำ�ภาคเหนือ และพบวา
อัตลักษณประจำ�ภาคเหนือตอนลางที่ควรใชเปนสื่อในการสรางรูปแบบเรขศิลป
คือ สถานที่ทองเที่ยวทางศาสนา วัด วิหาร อุทยานแหงชาติ โบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร เทศกาลงานประพณี ภาษาพูด การแตงกาย คำ�ขวัญ และสิน
คาพื้นเมือง   ดานการศึกษาคือเรื่อง การศึกษาของนักเรียนตางดาวในโรงเรียน
รัฐไทย ของฐิติมดี อาพัทธนานนท เปนการใหการศึกษาแกนักเรียนตางดาวใน
โรงเรียนรัฐไทยในพื้นที่จังหวัดระนองและปตตานี จากการเก็บขอมูลทำ�ใหทราบ
วารัฐจัดการศึกษาใหนักเรียนตางดาวโดยไมเสียคาใชจายก็จริง แตรัฐไมมีการ
ประชาสัมพันธใหผูปกครองชาวตางดาวไดทราบแตประการใด และครูก็มิไดมี
การจัดนักเรียนตางดาวเขาชั้นเรียนที่เหมาะสม ถึงแมวารัฐจะมีนโยบายใหเด็ก
ตางดาวเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐไดก็ตาม แตในทางปฏิบัตินั้นโอกาสทางการ
ศึกษาของเด็กตางดาวก็ยังมีขอจำ�กัดอยูมาก และที่สำ�คัญคือนักเรียนตางดาว
ที่เรียนในโรงเรียนของรัฐออกกลางคันเปนจำ �นวนมาก   สวนสาขาการบริหาร
บุคคล สานิตย หนูนิล ไดเขียนบทความเรื่อง การพัฒนาจริธรรมในองคการผาน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยมุงเสนอแนวคิดการพัฒนาจริยธรรมใน
องคการดวยหลักทฤษีตางๆ ที่นำ�มาใชเพื่อการบริหารทรพยากรมนุษยในดาน
การสรรหา การคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การฝกอบรมและ
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหรางวัลและการลงโทษ
อันเปนประโยชนในการนำ�ไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรใน
องคกรภาครัฐและเอกชน

จากบทความทั้งหมดดังกลาว กองบรรณาธิการหวังวาจะกอใหเกิดความรู
แกผูอานไดไมมากก็นอย ผูสนใจสามารถติดตามอานบทความไดทั้งในระบบ
ออนไลนและตัวเลม  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีเปนสื่อกลางการเผยแพร
เพือ่ แลกเปลีย่ นการเรียนรูท างวิชาการสูส งั คมสารสนเทศ จึงใครขอเรียนเชิญนักวิชา
การทุกทานทัง้ ภาครัฐและเอกชนไดสง บทความเพือ่ พิจารณาตีพมิ พในวารสารฉบับ
ถัดไป

(รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี)
บรรณาธิการ

