บรรณาธิการแถลง
วารสารฯ ฉบับ นี้ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ “ภาษาและวัฒ นธรรม” กองบรรณาธิ ก ารได้รั บ
บทความภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอัง กฤษ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การใช้ภาษาเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้ง
ข้อเสนอที่ น่ า สนใจในการสอนภาษาอัง กฤษ การวิเคราะห์ ก ารใช้ ถ้อ ยค าในวัฒนธรรมต่ า งๆ
ตลอดจนการแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม บทความของแต่ละภาษา
มีแบบแผนการอ้างอิงที่แตกต่างกัน วารสารฯ จึงยึดถือแบบแผนของแต่ละภาษาเป็ นสาคัญ
อภิ ศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียนบทความเรื่ อง “„Dareness‟ in English Language Teaching” โดย
เสนอให้ผตู้ อ้ งการเป็ นครู สอนภาษาอังกฤษที่ดี “กล้า” ที่จะแตกต่าง “กล้า” ที่จะเปลี่ยนแปลง
และ “กล้า ” ที่ จะใช้น วัต กรรมใหม่ ๆ มาดึ ง ดู ด ความสนใจของผูเ้ รี ย น ดัง นั้น ผูเ้ ขี ย นจึ ง ใช้
ตัวอักษรและรู ปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายเป็ นตัวอย่างของสื่ อการสอนภาษาอังกฤษที่มีความคิด
ริ เริ่ มอย่างน่าสนใจ
ระหว่างที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ ยนในประเทศจีน ณั ฐฌาภรณ์ เดชราช
หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้สารวจการใช้สรรพนามเรี ยก
ขานภาษาจีนของนักศึกษาไทยในประเทศจี น แล้วเขียนบทความภาษาจีนเรื่ อง 北京语言大
学的泰国学生面称称谓语使用情况调查与分析 ที่สรุ ปความเป็ นภาษาไทยได้
ว่า “การวิเคราะห์การใช้คาสรรพนามเรี ยกขานภาษาจีนของนักศึกษาไทยในประเทศจีน ” เพื่อ
ชี้ ให้เห็นว่า นักศึกษาไทยได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่
แห่งใด เช่น การแสดงความอ่อนน้อมต่อผูใ้ หญ่ โดยเลือกใช้คาสรรพนามเรี ยกขานที่เหมาะสมกับ
เพศ วัย และฐานะที่ แตกต่า งกัน ของแต่ ล ะบุ คคล ในลัก ษณะเดี ยวกับ การใช้ค าสรรพนามใน
ภาษาไทย
สาหรับรายงานผลการวิจยั ในวารสารฯ ฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของการใช้ภาษาในวัฒนธรรมที่
ต่างกัน 3
วรวรรณ เฟื่ องขจรศั ก ดิ์ นั ก ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาเอก สาขาวิ ช าภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอบทความเรื่ อง “การใช้ถอ้ ยคาแสดงความลังเลของผูห้ ญิงและ

ผูช้ ายในบริ บทการวิพากษ์วิจารณ์ ” โดยเลือกกรณี ศึกษาจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ซึ่ งทาให้เห็ น
ความแตกต่างระหว่างกันอย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากเพศสภาพ
บุษรา เพ็ญสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้ศึกษา
ลักษณะและโครงสร้างภาษาไทยจากชื่อละครสั้นในรายการโทรทัศน์ เพื่อจัดทารายงานการศึกษา
ส่ ว นบุ ค คลเรื่ อ ง “ข้อ ความที่ ใ ช้ เ ป็ นชื่ อ เรื่ อ งของละครสั้ นในรายการคดี เ ด็ ด ที่ เ ผยแพร่ ท าง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” โดยมี สรไน รอดนิตย์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จนกระทัง่ ได้
ข้อสรุ ปว่า การตั้งชื่อละครสั้นในรายการโทรทัศน์ดงั กล่าวนั้น ไม่มีรูปแบบโครงสร้างทางภาษาที่
แน่นอนตายตัว ขึ้นอยูก่ บั “สาร” ที่ตอ้ งการสื่ อให้ผชู ้ มละครสั้นแต่ละเรื่ องได้รับทราบ
ณั ฐิปัญ เฟื่ องระย้ า เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สนใจการปรับบทแปล
วรรณกรรมเป็ นภาษาไทย จึงเสนอ “การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรม
เรื่ อง „คนตัวจิ๋ว‟” ให้ ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ พิจารณาเป็ นรายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
โดยใช้หลักเกณฑ์ของ สัญฉวี สายบัว เป็ นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ และพบว่า „สุ ทธิ
โสภา‟ ใช้วธิ ี การหลายอย่างเพื่อแปลหนังสื อเล่มนี้ให้มีอรรถรสใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
อย่างเป็ นธรรมชาติที่สุด
บทความสุ ดท้ายในฉบับนี้ ชนินทร์ ผ่ องสวัสดิ์ ได้แนะนาหนังสื อเรื่ อง ขุนช้ าง-ขุนแผน
ฉบับมองคนละมุ ม ของ „หนอนสุ รา‟ ที่เขียนเป็ นร้ อยแก้วเพื่อให้ผูอ้ ่านรุ่ นใหม่ได้ทราบความ
เป็ นมาและเนื้ อหาโดยย่อของ เสภาเรื่ องขุนช้ าง-ขุนแผน ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความ
เป็ นอยู่ ความคิดความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของคนไทยในเขตที่ราบภาคกลางได้อย่าง
ชัดเจน ผ่านเรื่ องราวในชี วิตของขุนช้าง ขุนแผน (พลายแก้ว) และวันทอง (พิมพิลาไลย) ผู้
แนะนาหนังสื อเล่มนี้คงทราบว่า เยาวชนจานวนหนึ่งได้แสดงความเห็นต่อต้าน เสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน อย่างรุ นแรง ในเว็บไซต์พนั ทิป เพราะไม่ทราบว่า นี่คือวรรณคดีสะท้อนวิถีชีวิตสามัญ
ชนเพียงเรื่ องเดียวของไทย ทั้งยังไม่รู้จกั แยกแยะความแตกต่างระหว่างบริ บททางประวัติศาสตร์
ในวรรณคดี กับที่ปรากฏในปั จจุบนั จึงไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดีเรื่ องนี้ หากได้อ่านผลงานของ
„หนอนสุ รา‟ ก็น่าจะเข้าใจได้ดีข้ ึน

เนื้ อหาหลักของวารสารฯ ฉบับที่ 20 (มกราคม-มิถุนายน 2559) เป็ นเรื่ องในแนว
“ปรัชญาและประวัติศาสตร์ ” ส่ วนฉบับต่อๆ ไปนั้น กองบรรณาธิ การมิได้กาหนดเนื้ อหาหลัก
หากแต่ จ ะพิ จ ารณาบทความที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การศึ ก ษาด้า นภาษา วัฒ นธรรม ปรั ช ญา และ
ประวัติศาสตร์ เป็ นสาคัญ จึงขอเรี ยนเชิ ญให้ผสู้ นใจส่ งบทความตามแนวเรื่ องดังกล่าวมายังกอง
บรรณาธิการ เพื่อจะได้พจิ ารณาต่อไป
กัณฐิกา ศรี อุดม
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