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สารบัญ
ชือบทความ
ระบบเสียงภาษาลาวบ้านสบคํา ตําบลเวียงอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เหมือนฝัน พู่พนั ธ์ และ อรพัช บวรรักษา
การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลประโยคภาษาจีนเป็ นภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนแลกเปลียน
Nie Hong และ ประเทือง ทิ นรัตน์
วิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นทีมีภาษามลายูเป็ นภาษาแม่: การศึกษาในพืนที
สามจังหวัดชายแดนใต้
นูรลุ ฮูดา หะยีสะนิ และ ชนกพร อังศุวิริยะ
การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําเสียงเดียวในภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชาวม้ง ชันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
จังหวัดพิษณุโลก
พระหล้า มหาวงศกูล และ อรทัย ชิ นอัครพงศ์
Timeless Discrimination: Sexism and its Global Development
Natakorn Satienchayakorn and Pattamawan Jimarkon Zilli
Textbooks: Beyond just knowledge – Identity Construction in Textbooks
Sangploy Wannaprasert and Pattamawan Jimarkon Zilli
Transitivity Analysis of Children’s Classics – Five of
the Classic Tales by Beatrix Potter and a Modern Little Red
Riding Hood as Test Cases for “The Full-Time Mother”
Kunrada Chiranorawanit and Passapong Sripicharn
ทีมาของชือคลองในพืนทีฝั งธนบุร ี กรุงเทพมหานคร
อัญชลิ น ปานทอง อรพัช บวรรักษา และ สิ ทธิ ธรรม อ่องวุฒิวฒ
ั น์
ข้อความในสัมพันธสารคําทํานายดวงชะตาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
อรรคกานต์ สนธิ ช่วย
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ชือบทความ
ลิลติ พระลอ: กลวิธกี ารใช้คําและการใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบใน
บทพรรณนาครําครวญ
ปาริ ชาติ คลีฉายยา และ สุปาณี พัดทอง
การตีความฉาก “ตลาด” ในฐานะพืนทีจากนวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์
เรืองบุพเพสันนิวาส
วรุณญา อัจฉริ ยบดี
ความเข้าใจและการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมเรืองความสันโดษของนักศึกษา
มหาปชาบดีเถรีวทิ ยาลัย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
พรรณพิ พา มีน้อย และ วัชระ งามจิ ตรเจริ ญ
การบนสิงศักดิสิทธิของชาวพุทธในสังคมไทย
ยุพารักษ์ ชนะบวรวัฒน์ และ วัชระ งามจิ ตรเจริ ญ
คุณค่าของพระอุโบสถในวัดประจํารัชกาลที 1 วัดประจํารัชกาลที 5
และวัดประจํารัชกาลที 9
ศุภชัย รุ่งเรืองอุไร และ เดโชพล เหมนาไลย
คนเอเชียในบังคับต่างประเทศกับการสร้างความเป็ นพลเมือง
ของสยามสมัยใหม่
ศิ วศิ ลป์ จุ้ยเจริ ญ สุกญ
ั ญา บํารุงสุข และ ตามไท ดิ ลกวิ ทยรัตน์
บทวิเคราะห์ทมาและพลวั
ี
ตแนวความคิดทางการเมืองไทยเรือง “พ่อขุน”
อิ ทธิ เดช พระเพ็ชร และ เชาวฤทธิ เชาว์แสงรัตน์
ชิเนเรีย: คันฉ่องส่องอัตลักษณ์ขนุ นางสเปน
ดร. เปี ยมศักดิ หงส์จาํ รัสศิ ลป์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานวัฒนธรรมองค์การ
ความเชืออํานาจควบคุมและคุณภาพชีวติ ในการทํางานของเจ้าหน้าที
อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที 44 จ.ปั ตตานี
อิ สรชัย หงส์ชาติ และ ศรีเรือน แก้วกังวาล
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ และความสุขในการทํางาน
ของเจ้าหน้าทีตํารวจ: กรณีศกึ ษาเจ้าหน้าทีตํารวจสังกัดกองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจสันติบาล
สุชนา ฟองอนันตรัตน์ และ ศรีเรือง แก้วกังวาล
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ชือบทความ
กระบวนการสร้างมารยาทของสังคมไทย
ปกรณ์ สิทธิ ฐานา
ประเทศไทยกับการบริหารจัดการลุ่มนําโขงว่าด้วยแผนพัฒนาการเดินเรือ
ระหว่างประเทศในแม่นําล้านช้าง-แม่นําโขง พ.ศ. 2558-2568
วชิ รวัชร งามละม่อม
การใช้คาํ กริยาของผูเ้ รียนภาษาญีปุ่ นชาวไทย กรณีศกึ ษาการใช้อกรรมกริยา
และสกรรมกริยาทีมีคู่
ณัฐวดี โฆรวิ ส และ สมเกียรติ เชวงกิ จวณิ ช
การศึกษาปั ญหาการออกเสียงและการรับรูเ้ สียงพยัญชนะเดียวภาษาญีปุ่ น
ของผูเ้ รียนชาวไทยถินใต้
ชัยยศ รองเดช และ ทัศนี ย์ เมธาพิ สิฐ
การศึกษากลวิธกี ารใช้สรรพนามบุรุษที 1 ของผูเ้ รียนภาษาไทยชาวญีปุ่ น
กานต์ภพ จํารูญวงษ์ และ ศิ ริวรรณ มุนินทรวงศ์
บทบาทของขนมปั งดําต่อระบบชนชันของรัสเซียในช่วงศตวรรษที 19-20
ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรญ
ั
“สภาพสังคมและจิตวิญญาณของคนในชนบทสมัยสหภาพโซเวียต”
ผ่านทางผลงานวรรณกรรมของ Vasily Shukshin เรือง The Villagers
ปิ ยาภรณ์ คงแสงภักดิ
การสือสารเรืองมารยาทสําหรับนักท่องเทียวจีนผ่านคูม่ อื ท่องเทียวไทย
Guangyi Wu และ พิ มพาภรณ์ บุญประเสริ ฐ
ภาพลักษณ์สาวน้อย Neko Musume ทีปรากฏออกมาในผลงาน
GeGeGe no Kitaro
ธารทิ พย์ ม่วงโมรา และ ปิ ยะนุช วิ ริเยนะวัตร์
กลวิธปี ฏิเสธคําชักชวน: ศึกษาเปรียบเทียบการโกหกในภาษาญีปุ่ น – ไทย
พรรษวัชร์ อิ นทาภิ รตั และ พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
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