วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
Vol. 19, No. 2 (July - October 2020)
ISSN 1513 – 7376

เจ้าของ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
๑๐๖๑ ซอยอิสรภำพ ๑๕ ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ อีเมล culture@bsru.ac.th
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal

ทีทัศน์วัฒนธรรม
วำรสำรที ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม เป็ น วำรสำรวิ ช ำกำรรำย ๖ เดื อ น
(ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกรำคม - มิถุนำยน ฉบับที่ ๒ กรกฎำคม - ธันวำคม)
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม อำทิ
ด้ำนประวัติศำสตร์ โบรำณคดี มำนุษยวิทยำ สังคมวิทยำ ชำติพันธุ์วิทยำ คติชนวิทยำ
วัฒ นธรรมศึกษำ กำรจัดกำรวัฒ นธรรม นิ เวศวิทยำวัฒ นธรรม ศำสนำ ภำษำ
และวรรณกรรม ศิลปกรรม สถำปั ตยกรรม ดนตรีและกำรแสดง รวมทั้งเป็น
กำรนำเสนอบทควำมหรือข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ บ้ำนสมเด็ จเจ้ำพระยำ ซึ่งเนื้อหำในวำรสำรเล่มนี้ได้ผ่ำน
กำรกลั่นกรองคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และได้รับควำมเห็นชอบ
จำกกองบรรณำธิ ก ำร โดยเนื้ อ หำที่ ป รำกฏอยู่ ในวำรสำรเล่ ม นี้ ถื อ ว่ ำ เป็ น
ควำมคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณำธิกำรและกองบรรณำธิกำรไม่จำเป็น
ต้องเห็ น พ้ อง และไม่ถื อเป็ น ควำมรั บ ผิ ดชอบ หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ เขีย นมี
กำรคัดลอกผลงำนหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ จะถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เขียน
ที่ปรึกษา
ศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์ ชำญเลขำ
บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนำสวัสดิ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ นำฏยนำวิน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สำร
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำจำรย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภำพร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
อำจำรย์อำนันท์ นำคคง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อำจำรย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝ่ายประสานงาน
นำงสำวพรรณี พันธรังษี
นำยพีรำวิชญ์ ศรีสง่ำชัยพร
นำงสำวสุปรำณี ชมจุมจัง
ออกแบบปก
นำยกิตติศักดิ์ พูนพิทยำ

บทบรรณาธิการ
วำรสำรทีทัศน์ วัฒ นธรรม ก่อตั้งและดำเนินงำนโดยสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่ำนมำจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๑ ฉบับ ในเดือนธันวำคม แต่เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ วำรสำรที ทั ศ น์ วัฒ นธรรมได้ รั บ กำรยอมรับ ในฐำนข้อ มูล (TCI)
กลุ่มที่ ๒ ทำงกองบรรณำธิกำรจึงมีนโยบำยจัดทำวำรสำรทีทัศน์วัฒนธรรมปีละ ๒
ฉบั บ ตั้ งแต่ นั้ น เป็ น ต้ น มำ ซึ่ ง ฉบั บ นี้ เป็ น วำรสำรปี ที่ ๑๙ ฉบั บ ที่ ๑ ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ประกอบไปด้วยบทควำมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม อำทิ ดนตรี นำฏศิลป์
ภำษำ ศำสนำ และกำรศึกษำวัฒ นธรรมในมิติต่ำง ๆ ซึ่งตรงตำมวัตถุประสงค์
ของวำรสำรที ทัศน์ วัฒ นธรรม โดยเป็ น สื่ อ กลำงเผยแพร่ผ ลงำนวิ จัยและงำน
วิชำกำรทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในกำรนำเสนอองค์ควำมรู้
แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในกำรทำควำมเข้ำใจสังคม กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ทำง
สังคมและวัฒนธรรม ทั้งจำกภำยในประเทศและภำยในบริบททำงสังคมอื่น ๆ
ของต่ำงประเทศ ด้วยกรอบกำรวิเครำะห์ตำมแนวทฤษฎีทำงสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ ตลอดจนกำรนำเสนอประเด็น วิเครำะห์งำนวิจัย และกรณีศึกษำ
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
โดยทำงกองบรรณำธิกำรได้ดำเนินงำนกันอย่ำงเข้มแข็งและเป็นระบบ
อีกทั้ งยั งได้รับ เกี ย รติจ ำกผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ มีค วำมเชี่ ยวชำญในแต่ล ะสำขำวิช ำ
โดยมี นั ก วิ จั ย และนั ก วิช ำกำรทั้ งภำยใน และภำยนอกมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมพิจำรณำบทควำมและช่วยดูแลให้คำปรึกษำได้เป็น
อย่ ำ งดี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ กำรเผยแพร่ ง ำนวิ ช ำกำร
ด้ำนศิล ปวัฒ นธรรมและน ำไปสู่ กำรพั ฒ นำให้ เป็ น วำรสำรที่ มี คุ ณ ภำพเป็ น ที่
ยอมรับของสังคมวิชำกำรและสังคมทั่วไป ตลอดจนได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ตำมระเบียบของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทยที่สูงขึ้นต่อไป
ในโอกำสนี้ บรรณำธิกำรขอกรำบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ส่ ง
บทควำมทุ ก ท่ ำ นเป็ น อย่ ำงสู ง ที่ ให้ ค วำมไว้ ว ำงใจและร่ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ งใน
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กำรสร้ำงสรรค์วำรสำรทีทัศน์วัฒนธรรม และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำวำรสำรทีทัศน์
วัฒนธรรมฉบับนี้ จะเป็นพื้นที่ในกำรเผยแพร่แนวคิด ผลงำนวิจัย และมุมมอง
ต่ำง ๆ จนนำไปสู่กำรเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้คนได้ช่วยกันขบคิด และตระหนักถึง
คุณค่ำและควำมสำคัญของงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงสังคมอุดมปัญญำ
ต่อไป
บรรณาธิการ

