บทบรรณาธิการ
บทความในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับนีม้ จี ำ� นวน 8 บทความ
แบ่งออกเป็นบทความวิจัยจ�ำนวน 7 บทความ และบทความวิชาการ 1 บทความ
ดังต่อไปนี้
บทความแรกน�ำเสนอการใช้ภาษาไทยในกระบวนการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
ของนักศึกษาต่างชาติทกี่ ำ� ลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ปัจจัยทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษา
ต่างชาติในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารได้ดีมี
5 ประการ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม
การมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและสังคมไทยท�ำให้นักศึกษาต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทย
ได้เร็วขึ้นและเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ระบบสังคมและวัฒนธรรมไทยเอื้อต่อการ
พัฒนาด้านความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาอย่างไม่เป็น
ทางการกับเพื่อนคนไทยช่วยให้เข้าใจลักษณะของคนไทยและบริบทของสังคมไทย
ช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดคือ การสนทนาแบบตัวต่อตัว และการสนทนาผ่านสังคม
ออนไลน์ บทความต่อมาน�ำเสนอการแปรของการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง
ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคม โดยศึกษาวัจนลีลาการ
สัมภาษณ์แทนวัจนลีลาไม่เป็นทางการและการอ่านค�ำคูเ่ ทียบเสียงแทนวัจนลีลาทีเ่ ป็น
ทางการ พบว่า ผูบ้ อกภาษามีการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง []
และเสี ย งเปิ ด เพดานแข็ ง [  ] โดยมี ก ารออกเสี ย งพยั ญ ชนะต้ น เป็ น เสี ย งเปิ ด
เพดานแข็ง [] ในสัดส่วนทีม่ ากกว่าในวัจนลีลาทีเ่ ป็นทางการของกลุม่ คนรุน่ ใหม่เพศหญิง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทางสังคมด้านวัจนลีลา อายุ และเพศมีผลต่อการออกเสียง
ของผู้บอกภาษาและลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง //
ในภาษาไทยถิ่นเหนือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [  ]
ซึง่ อาจเป็นเพราะได้รบั อิทธิพลจากการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน บทความต่อมาน�ำเสนอ
ประเด็นการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทยตั้งแต่
สมัยอยุธยา-รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากตัวบทวรรณกรรมการเดิน
ทางประเภทนิราศและจดหมายเหตุการเดินทาง พบว่า จุดประสงค์ในการเดินทาง
เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมี 4 ประการ คือ การเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมา

ระหว่างประเทศ การเดินทางเพือ่ การศึกสงคราม การเดินทางเพือ่ การส�ำรวจทรัพยากร
ของอาณาจักร และการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตก
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความต้องการทีจ่ ะรักษาผลประโยชน์ของอาณาจักรและรัฐ ในแต่ละ
ยุคสมัยจึงเกิดการเดินทางของกลุ่มคนในราชส�ำนักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการ
เมืองระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องอธิปไตยรวมถึงการขยายอาณาเขตของอาณาจักร
เพื่อส�ำรวจและจัดเก็บทรัพยากรของรัฐในพื้นที่ต่าง ๆ ที่รัฐมีอ�ำนาจอธิปไตยเหนืออยู่
รวมถึงเพื่อเตรียมการรับมือลัทธิล่าอาณานิคมชาวตะวันตกเพื่อไม่ให้ประเทศตกเป็น
เมืองขึ้นของชาวตะวันตกในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
บทความในกลุ่มที่สองมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาษาจีนจ�ำนวน 3 บทความ
บทความแรกน�ำเสนอกลวิธีทางวาทศาสตร์ที่ปรากฏในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน
ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ อติพจน์ การพ้อง สัมพจนัย
การเรียงถ้อยค�ำ การทวน การซ�้ำค�ำ และการใช้ถ้อยค�ำคู่ บทความที่สองน�ำเสนอ
ประเภทของส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” มี 3 ประการ คือ ประเภทส�ำนวน
ไทยที่มีค�ำว่า “งู” กับส�ำนวนจีนที่มีค�ำว่า “งู” เหมือนกัน ส�ำนวนไทยไม่มีค�ำว่า “งู”
แต่ ส� ำ นวนจี น มี ค� ำ ว่ า “งู ” และส� ำ นวนไทยมี ค วามหมายตรงกั น กั บ ส� ำ นวนจี น
แต่ส�ำนวนไทยใช้ค�ำอื่น ภาพสะท้อนของส�ำนวนที่มีค�ำว่า “งู” ของทั้ง 2 ภาษา
มี 5 ประการ คือ ทางธรรมชาติ ทางพฤติกรรมและความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์และสัตว์
ทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย ทางความเชื่อ ศาสนา และทางเครื่องดนตรี
การละเล่น บทความสุดท้ายน�ำเสนอแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมของขงจือ่ ทีป่ รากฎ
ในคัมภีร์หลุนอี่ว์ พบว่า ขงจื่อเสนอแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมโดยการก�ำหนด
แบบแผนทางพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมในอุดมคติ คือ วิญญูชนขึ้น แล้วเสนอ
ให้ใช้การเรียนรู้อบรมตามจารีตหรือหลี่และการรู้จักเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี
เป็นกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้สมาชิกเกิด
การควบคุมจากภายนอกสู่ภายใน ผู้ที่ผ่านการขัดเกลาทางสังคมตามหลี่มาดีแล้ว
จะเป็นสมาชิกผูม้ คี ณ
ุ ภาพทีส่ ามารถปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานทางสังคมได้อย่างเหมาะสม
โดยมีมนุษยธรรม หรือ “เหริน” (仁) เป็นเป้าหมายเชิงคุณค่าสูงสุด คือ การเดิน
ไปสู่ความปรองดองและการมีสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างสมาชิกจนเกิดเป็นสังคม
ในอุดมคติที่เรียกว่า “ชุมชนมีมนุษยธรรม”

ต่อมาเป็นบทความด้านภาษาอังกฤษน�ำเสนอการวางโครงร่างการออกแบบ
และการพัฒนาแบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อาศัยทฤษฎีการวิเคราะห์
ความต้องการ (Needs analysis) ซึ่งเป็นการระบุประเด็นที่ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องศึกษา
เพื่อที่จะส่งผลให้ประสบผลส�ำเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ แสดงลักษณะและประเด็นที่มัคคุเทศก์จ�ำเป็นต้อง
ศึกษาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการน�ำเที่ยว
บทความสุดท้า ยเป็นบทความวิชาการ น�ำเสนอการศึ กษานวนิ ย ายเรื่ อง
ทศกัณฐ์ออนไลน์ บทประพันธ์ของ ชัยกร หาญไฟฟ้า พบว่า ไวรัสคอมพิวเตอร์
ทีแ่ พร่ทางเกมรามเกียรติอ์ อนไลน์นนั้ แสดงให้เห็นความอ่อนแอของมนุษย์ในลักษณะ
ของความยากล�ำบากและความวุ่นวายที่มาจากการไร้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวัน
เกมรามเกียรติ์ออนไลน์ ถูกใช้น�ำเสนอให้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองของ
ตั ว ละครชายขอบและตั ว ละครจากศู น ย์ ก ลาง เกมออนไลน์ ถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ทางสังคม บทความเรือ่ งนีต้ อ้ งการชีใ้ ห้เห็นการใช้เกมออนไลน์เป็นเครือ่ งมือทางสังคม
ความหลากหลายของบทความในวารสารฉบับนี้น่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ทั้งด้านความรู้ใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการบูรณาการศาสตร์อื่นเข้า
กับการศึกษาภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของสังคมไทย
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