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วารสารอักษรศาสตร์ฉบับที่ 1 ประจาปี 2565 ประกอบด้วยบทความจากหลากหลายสาขาวิชาทาง
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลายบทความแสดงให้เห็นที่มาและพัฒนาการของวัฒนธรรม บางบทความ
แสดงให้เห็นถึงการศึกษาผลผลิตทางวัฒ นธรรมหรือเหตุการณ์ในอดีตเพื่อทาความเข้าใจปัจจุบัน ในขณะที่
หลายบทความชี้ให้เห็นการสร้างสรรค์และความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน อันกาลังเผชิญหน้าต่อผลกระทบ
จากเทคโนโลยีดิจิทัล กระแสโลกาภิวัตน์ และโรคระบาด
บทความแรกของอัคร เช้าฉ้อง และ พีระ พนารัตน์ เรื่อง “อักษรฟรัคทัวร์ (Fraktur) : กุญแจอีกหนึ่ง
ดอกสู่โลกแห่งภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ” นาเสนอความรู้เรื่องอักษรฟรัคทัวร์อันเป็นอักษรที่ใช้ในประเทศ
เยอรมนี ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ส อง บทความพาผู้ อ่านไปทาความรู้จักความเป็นมาของอักษรฟรัคทัวร์
ตลอดจนแสดงอักขรวิธีพื้นฐาน และเสนอตัวอย่างจากเอกสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน
บทความที่สอง เรื่อง “หน่วยเสียงอักษรหมู่ 見 ในภาษาจีนยุคใกล้ : กรณีศึกษาการถ่ายถอดเสียง
จากภาษาฮีบรู ” ของ ณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ และ จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ เสียง
พยัญชนะต้นของอักษรจีนในกลุ่มอักษรหมู่ 見 ในระบบเสียงภาษาจีนยุคใกล้ โดยวิเคราะห์จากการถ่ายเสียง
ภาษาจีนเป็นอักษรฮีบรูที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับภาษาจีน จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้สรุป
ความแตกต่างระหว่างเสียงของอักษรหมู่ 見ในระบบภาษาจีนยุคใกล้กับยุคปัจจุบัน
บทความที่ ส าม เรื่ อ ง“การประกอบสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ ส่ ว นบุ ค คลในนวนิ ย าย
ภาษาอังกฤษของสตรีฟิลิปปินส์พลัดถิ่น ” โดยรัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา ศึกษาตัวบทนวนิยายภาษาอังกฤษที่
เขี ย นโดยนั ก เขี ย นสตรี ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ พ ลั ด ถิ่ น สามเรื่ อ ง ได้ แ ก่ Fish-Hair Woman ของเมอลิ น ดา โบบิ ส
The Mango Bride ของมาริวิ โซลิเว็น และ Gun Dealer's Daughter ของจีนา อโพสทอล การศึกษาค้นพบ
ว่า แม้สตรีพลัดถิ่นทั้งสามจะอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน แต่ ก็มีความตระหนักในประสบการณ์และสถานการณ์
ของชาติร่วมกัน
บทความที่สี่ โดยนูรีดา อิบนิสุลัยมาน เรื่อง “ภาพสตรีในสุภาษิตมลายู” วิเคราะห์ความคิดและความ
เชื่อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีที่ปรากฏในสุภาษิตมลายู” ผู้วิจัยค้นพบว่า สุภาษิตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
หลักการของศาสนาอิสลามที่ให้ ความสาคัญกับการปกป้องเกียรติและสิ ทธิของสตรีทั้งในฐานะภรรยาและ
มารดา ซึ่งต่างไปจากความเข้าใจของคนส่ ว นใหญ่ ที่ ว่าศาสนาอิส ลามให้ ความส าคัญ กับ เพศชายเป็น หลั ก
จนกระทั่งละเลยสิทธิเสรีภาพของสตรี
บทความทีห่ ้า เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรื่อง Jacob beschließt zu
lieben (เมื่อยาคอบตัดสินใจที่จะรัก) และ Der Mann, der das Glück bringt (บุรุษผู้มาพร้อมความสุข) ของ
คาตาลิน โดเรียน ฟลอเรสคู (Catalin Dorian Florescu)” โดยอารตี แก้วสัมฤทธิ์ ศึกษากระบวนการสร้าง
อัตลักษณ์ของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายภาษาเยอรมันของนักเขียนชาวโรมาเนียสัญชาติสวิส ผู้วิจัยพบว่า

นวนิยายเสนอภาพอัตลักษณ์ของผู้อพยพที่จาเป็นต้องยืดหยุ่นและลื่นไหลเพื่อให้อยู่รอดในสังคมวัฒนธรรมใหม่
ได้อย่างราบรื่น
บทความที่ ห ก เรื่ อ ง “กวี นิ พ นธ์ ดิ จิ ทั ล ในบริบ ทสั งคมไทยกั บ โครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกวี นิ พ นธ์
ออนไลน์ : การสร้างและการเสพกวีนิพนธ์ดิจิทัลของไทย” โดยณั ฐฤทัย พลอยหิ รัญ และตรีศิลป์ บุญขจร
น าเสนอความเปลี่ ย นแปลงของงานสร้ า งสรรค์ ท างมนุ ษ ยศาสตร์ ในโลกดิ จิ ทั ล ผ่ า นโครงการทดลอง
ห้องปฏิบั ติการกวีนิพนธ์ “Poetry on the Cloud” พื้นที่การสร้างสรรค์และเสพกวีนิพนธ์บนสื่อออนไลน์
บทความสะท้อนให้เห็นพัฒนาการและพลวัตของการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
บทความที่เจ็ด เรื่อง “ ‘COVID-19’ ในมุมมองทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาการทากิจกรรมประจาวัน
ของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศิริวิไล ธี ระโรจนารัตน์และคณะ กล่าวถึงพฤติกรรมชาวเมือง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยพบการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมที่ชัดเจนในด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทางและการทากิจกรรมนอกบ้าน ผลการวิจัย ยังนาไปสู่การ
คาดการณ์ที่น่าสนใจว่าหลังภาวะโควิด ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะโควิดจะช่วยพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) มากยิ่งขึ้น
และบทความสุดท้ายโดย เทพ บุญตานนท์ เรื่อง “รัฐบาลไทยกับปัญหาเชลยศึกชาวเกาหลีภายหลัง
การสิ้ น สุ ด สงครามโลกครั้ งที่ 2” ศึ ก ษาการจั ด การปั ญ หาเรื่ อ งเชลยศึ ก ชาวเกาหลี ข องรั ฐ บาลไทยหลั ง
สงครามโลกครั้งที่สอง ผู้วิจัยเสนอว่าสถานะอันคลุมเครือของเชลยศึกชาวเกาหลีที่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นพลเมือง
ของประเทศผู้แพ้สงครามผนวกกับท่าทีของรัฐบาลไทยที่ให้ความสาคัญกับเชลยศึกจากประเทศสัมพันธมิตร
เพื่ อ ผลทางการเมื อ งท าให้ ก ารดู แ ลเชลยศึ ก ชาวเกาหลี ร วมไปถึ ง การส่ ง ตั ว กลั บ ประเทศบ้ า นเกิ ด ไม่ มี
ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น
ความหลากหลายของบทความทั้งแปดเรื่องในวารสารอักษรศาสตร์ฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของ
วารสารที่เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากหลากหลายสาขา
ผู้ ส นใจสามารถส่ ง บทความผ่ า นระบบจั ด การวารสารออนไลน์ ไ ด้ ต ลอดทั้ ง ปี ที่ https://so03.tcithaijo.org/index.php/jletters/index
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