บทบรรณาธิ การ
“ความปกติ ในความไม่ปกติ ”
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับนี้เกิดขึน้ มาในช่วงเวลาของสถานการณ์
ทีไ่ ม่ปกติทม่ี กี ารระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีส่ ร้างผลกระทบทัง้ ในประเทศไทยและทัวโลก
่
งานวารสาร และการทางานวิชาการของนักวิชาการก็ยงั คงดาเนินไปอย่างปกติ แม้จะต้องอาศัย
การปรับตัว แต่วารสารศิลปศาสตร์ ก็ยงั ยืนหยัดเพื่อเป็ นเวทีการเผยแพร่ผลงานและความรูท้ าง
วิชาการต่อไป ผลของการศึกษาทีป่ รากฏในบทความต่าง ๆ ของฉบับนี้ลว้ นแล้วแต่แสดงความ
“พิเศษ” โดยอาศัยข้อมูลทีด่ ูเหมือนปกติธรรมดา ในฉบับนี้มบี ทความทีห่ ลากหลายเพื่อให้เห็น
มุมมองด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา การแปล มุมมองเชิงวัฒนธรรมและสังคมทัง้
ของไทยและประเทศในเอเชีย
การเรียนการสอนภาษาและการแปล
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและการแปลในสังคมไทย ในฉบับนี้เน้นทีภ่ าษาญี่ป่ ุน
และภาษาจีน ตัง้ แต่การพัฒนาหลักสูตร วิธกี ารจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน กลยุทธ์ของ
การสื่อสารในการเรียนการสอนภาษา ในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรว่าจะให้มลี กั ษณะเป็ น
อย่างไรนัน้ ควรต้องพิจารณาจากความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้วย (สรรพร เอีย่ มมงคลสกุล
และคณะ) ส่วนในแง่ของการเรียนการสอนในห้องเรียนนัน้ การพิจารณาวิธกี ารสื่อสารของ
ผูเ้ รียนชาวไทย (พัชราพร แก้วกฤษฎางค์) การเปรียบต่างระหว่างกริยาในภาษาไทยกับภาษาญี่ป่ ุน
ของผูเ้ รียนชาวไทย ทาให้เห็นมิตทิ ต่ี ่างกันระหว่างมุมมองของผูใ้ ช้ภาษาชาวไทยกับภาษาญีป่ ่ นุ
นับเป็ นการศึกษาทีช่ ่วยให้เห็นถึงมุมมองทีต่ ่างกัน (กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิร)ิ การศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการทดลองใช้ภาษาเป้ าหมายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การออกเสียงภาษาญี่ป่ ุน ทีน่ ่ าสนใจก็คอื ทาให้เห็นว่าผูเ้ รียนภาษาญี่ป่ ุนชาวไทยพึงพอใจกับ
การสอนภาษาของอาจารย์ชาวไทย ในเรื่องของคาศัพท์ การออกเสียง และการใข้ภาษาพูด
(ยุพกา ฟูกุชมิ ่า) ส่วนในเรื่องของการแปล ยังมีการวิจยั ทีส่ นใจการแปลภาษาญี่ป่ ุนเป็ นภาษาไทย
ในระดับข้อความโดยอาศัยเครื่องมืออย่าง Google Translate (ณัฏฐิรา ทับทิม) และบทความที่
นาเสนอกลวิธกี ารแปลคาว่า “ต้อง” ซึง่ เป็ นทัง้ คากริยาหลักและเป็ นทัศนภาวะได้อย่างชัดเจนถึง
ความแตกต่างระหว่างภาษาญีป่ ่ นุ กับภาษาไทย (กรรณิกา จิตรโสภา และเตวิช เสวตไอยาราม)
นอกเหนือจากภาษาญีป่ ่ นุ แล้ว ยังมีบทความทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอนแปลภาษาจีน
เป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาจีน โดยการสร้างโมเดล 4PBL สาหรับพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนวิชาการแปล (กนกพร นุ่มทอง และจตุวทิ ย์ แก้วสุวรรณ์) บทความทัง้ หลายเหล่านี้ต่าง
ชี้ใ ห้เ ห็น ทัง้ บริบ ทภาพกว้า งของการเรีย นการสอนภาษา และบริบ ทเฉพาะของการเรีย น
โดยเฉพาะกับผูเ้ รียนภาษา

ความคิ ดแนวพุทธกับประวัติศาสตร์
ความคิดเชิงพุทธที่สมั พันธ์กบั สังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของจีนมี
ความลึกซึง้ และมีมติ ทิ น่ี ่ าสนใจ ในแง่ประวัตศิ าสตร์การเมืองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพรรค
คอมมิวนิสต์จนี กับขบวนการทางสังคมแนวพุทธผ่านงาน (วาสนา วงศ์สุรวัฒน์) ความคิดแนว
พุทธศาสนายังสัมพันธ์กบั บทบาทสตรีสมัยราชวงศ์ถงั ทีผ่ กู ติดกับแนวคิดของขงจื่อด้วย (ศิรวิ รรณ
วรชัยยุทธ)
การรับรู้ ความคิ ด อารมณ์ความรูส้ ึกผ่านสื่อ “ไทยมองไทย และเทศมองไทย”
ความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ ผ่านภาษา ได้ถูกนาเสนอในบทความหลายเรื่องด้วยกัน
ภาษาที่ใช้ส่อื สารในงานเขียนของนักเขียน “นิ้วกลม” สามารถสร้างกระบวนการจินตภาพที่
หลากหลาย (รุ่งฤดี แผลงศร) ส่วนการรับรู้ด้านเสียงพูดที่มกี ารเปรียบเทียบเสียงของผู้พูด
ภาษาไทยเมื่อพูดต่อเนื่องทาให้เห็นว่าพารามิเตอร์ดา้ นระยะเวลาช่วยเปรียบเทียบเสียงผูพ้ ูด
ภาษาไทยได้ดี (ธนศักดิ ์ ศิรคิ ะเณรัตน์) ภาษาทีแ่ สดงอารมณ์ขนั ในบทสนทนาในรายการวิทยุ
ของไทย (สุวรรณา งามเหลือ)
งานด้านความคิดเชิงวัฒนธรรมของไทยไม่ว่าจะผ่านงานวรรณกรรมท้องถิน่ หรือบทเพลง
ก็ลว้ นแสดงให้เห็นแง่มุมทีบ่ ่งชีว้ ่า ความคิดภูมปิ ญญาท้องถิน่ โลกทัศน์ทางความเชื่อดารงตน
อยู่อย่างไร การศึกษาสังข์ทองตอนกาเนิดพระสังข์จากสานวนต่างๆ (ศุภธัช คุม้ ครอง และสุปาณี
พัดทอง) วรรณกรรมท้องถิน่ ภาคกลางในรอบสองทศวรรษ (พัชลินจ์ จีนนุ่ น) ความคิดความเชื่อ
เรื่องผีของล้านนา (ศราวุธ หล่อดี) ความคิดไทยผ่านงานดนตรีในงานเพลงเรื่อง เพลงแม่บท
(ชายุติ ทัศนวงศ์ว่า และวัศการก แก้วลอย) หรือแม้แต่การทางานในชุมชนทีท่ าให้เห็นว่าภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ ของไทยที่อยู่ในผู้สงู อายุแม้จะอยู่ในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่ (ธีรพัฒน์ วงศ์คุม้ สิน และ
เฉลิมขวัญ สิงห์ว)ี บทความเหล่านี้เป็ นลักษณะของ “ไทยมองไทย” แต่ขณะเดียวกันก็มบี ทความ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึง “เทศมองไทย” ด้วย โดยเฉพาะจากมุมมองของสือ่ มวลชนรัสเซีย ทีส่ ่อื ให้เข้าใจ
กรอบความคิดเกีย่ วกับ “ไทย” นาเสนอผ่านกลวิธที างภาษาในหนังสือพิมพ์รสั เซีย (ปริตต์ อรุณโอษฐ์)
ไม่ว่าสถานการณ์ทางสังคมจะไม่ปกติอย่างไร แต่พวกเรา “คนทางานวิชาการ” จะยัง
ทาหน้าทีอ่ ย่างปกติต่อไป วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเดินหน้าสร้างพืน้ ที่
ให้ผลงานวิชาการและผลงานวิจยั ของนักวิชาการจากหลากหลายสาขาและจากหลายประเทศ
แสดงตัวให้ปรากฏเพื่อให้ผอู้ ่านทุกท่านได้บริโภคผลงานเหล่านี้ให้เต็มทีท่ ส่ี ดุ
ขอได้โปรดติดตามวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับหน้าว่าจะมี
บทความเรื่องใด มีมติ แิ ปลกใหม่ใดๆ มานาเสนอให้ทุกท่านได้เชยชม
โควิด-19 ไม่สามารถหยุดยัง้ พวกเราได้.
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