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บทบรรณาธิการ
บทความที่ป รากฏในวารสารอักษรศาสตรฉบับนี้มีประเด็นศึกษาที่ ครอบคลุมทั้งสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร โดยมีทั้งบทความจากสาขาภาษาศาสตร วรรณคดีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา รวมทั้งภูมิศาสตร
และยั งมีบางบทความที่ผูเขียนหยิบยกประเด็นศึกษาหรือเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความคาบ
เกี่ยวและพรมแดนที่พ ราเลือนระหวางมนุ ษยศาตรและสังคมศาสตร ความเกี่ยวเนื่ องเชื่ อมโยงนี้แ ฝงอยูใน
มุมมองที่วาประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมฉายใหเห็นสภาวะและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวโนมดังกลาว
ปรากฏชัดเจนในบทความกลุมวรรณคดีศึกษา โดยบทความชิ้นแรกเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบนวสตรีใน
นวนิ ยายไทยเรื่อง ปริศนา ของ ว. ณ ประมวญมารคกับนวสตรีในนวนิยายอังกฤษยุ คปลายคริสตศตวรรษที่
19” ของฐาปนัจฉร ขุนภักดี วิเคราะหตัวละครหญิงในนวนิยายซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในแงของยุคสมัยและ
วัฒนธรรม แมตัวละครหญิงจากตัวบทคัดสรรจะมีลักษณะของนวสตรีเชนเดียวกัน แตก็เปนนวสตรีในแบบที่
สอดคลองกับภู มิหลังทางประวัติศาสตรและวัฒ นธรรมของนวนิ ยายแต ละเรื่อง บทความเรื่อง ‘So Hydous
was the Noyse’: Forgetting the 1381 Rebellion in Geoffrey Chaucer’s The Nun’s Priest’s Tale
โดย รวิ ต ะวั น โสภณพนิ ช นํ า งานชิ้ น เอกของกวี อั ง กฤษ เจฟฟรี ย ชอเซอร มาอ า นใหม โดยชี้ ให เห็ น ว า
วรรณกรรมอาจไมไดทําหนาที่นําเสนอหรือบันทึกความทรงจําของชาติ หากแตเปน เครื่องมือที่ชวยใหเกิดการ
หลงลืมเหตุการณบ างอยางซึ่งบอนเซาะอํานาจของชนชั้นปกครองและสถาบั นทางสั งคม สวนบทความชิ้น
สุดทายในกลุมวรรณคดีศึกษาเรื่อง “แฟชั่นกับสถานภาพทางสังคม: สูตรสําเร็จของภาพยนตรโทรศัพทสีขาวใน
ยุ ค ฟาสซิ ส ตอิ ต าลี” ของปาจรีย ทาชาติ วิเคราะหบ ทบาทของเครื่อ งแต งกายที่ ใช เป น สั ญ ญะบ งบอกถึ ง
สถานภาพทางสังคมของตัวละครในภาพยนตรซ่งึ ทําหนาที่ปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมและเผยแพรวิถีชีวิตแบบ
ใหมตามแนวคิดฟาสซิสตใหกับมวลชน
บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไดแกบทความเรื่อง “อิทธิพลภาษาพื้นเดิมลาวในคําอีดิโอโฟนภาษา
โคราช” ของธนานัน ท ตรงดี ในบทความนี้ผูเขี ย นพิ จารณาทฤษฎีวาดว ยความเป น มาของภาษาโคราชซึ่ง
แพรหลายอยูในแวดวงการศึกษาภาษาถิ่น และวิเคราะหโครงสรางคํารวมทั้งการใชเสียงสระเพื่อสื่อความในคํา
อี ดิ โ อโฟนของภาษาโคราชเพื่ อ พิ จ ารณาว า ทฤษฎี ใดมี ค วามเป น ไปได ม ากที่ สุ ด บทความเรื่ อ ง “หมวด
คําคุณศัพทในภาษาอาหรับ: การวิเคราะหตามแนวภาษาศาสตร” ของดุลยวิทย นาคนาวา พิจารณาการแบง
หมวดคําในภาษาอาหรับ ซึ่งประกอบดวยหมวดคํากริยา หมวดคํานาม และหมวดคําบุพบท ผูเขียนนําเสนอวา
คําคุณ ศั พทซึ่งไม ถือว าเปนหมวดคําแตเปนหนา ที่ทางวากยสัม พันธรูป แบบหนึ่งตามหลักไวยากรณ อาหรับ
ดั้งเดิมอาจจะนับไดวาเปนหมวดคําเอกเทศอีกหมวดหนึ่งไดเช นกันเมื่อพิจารณาในมิติของแบบลักษณภาษา
หนวยคํา และวากยสัมพันธ

บทความกลุมสุดทายมีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และการสรางองคความรูใหมที่จําเปน
ตอการพัฒนาประเทศ โดยบทความของ ธนกร แกววิภาส เรื่อง “วัฒนธรรมศึกษาในสาขาภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาตางประเทศในประเทศไทย: การเรียนการสอนดานวัฒนธรรมของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน
เปนภาษาราชการในบริบทอุดมศึกษา” ชี้ใหเห็นวาแนวโนมการสอนวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาใหกับ
ผูเรียนภาษาเยอรมันในสถาบันอุดมศึกษาไทยไมสอดคลองกับแนวโนมระดับนานาชาติ ที่ใหความสําคัญ กั บ
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการมากกวาจะเจาะจงไปที่สหพันธรัฐเยอรมนีเพียงแหงเดียว ผูเขียน
ไดวิเคราะหความเปนไปไดและขอจํากัดหากจะมีการนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชในสถาบันอุดมศึกษาไทย
บทความของกมล บุ ษบรรณ เรื่ อ ง “A Study on the Cultural Development of Korea towards
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