บทบรรณาธิการ
วารสารมนุ ษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2560) เป็ นฉบับที่มีเนื้ อหาของบทความพิเศษ บทความทางวิชาการ บทความวิจยั และบทวิจารณ์
หนังสื ออย่างน่ าสนใจหลากหลาย ซึ่ งเนื้ อหาของบทความในวารสารฉบับนี้ ยงั คงเป็ นแนวเรื่ องภาษาและ
วรรณกรรมทั้งไทยและเทศ
ในคอลัมน์บทความพิเศษ ทางวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง เรา
ได้รับเกี ยรติจากรองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ อาจารย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านอักษรไทยและวรรณคดีไทย
ท่านได้มอบบทความเรื่ อง “ฤทธานุภาพพระโมคคัลลาน์ ปราบพญานันโทฯ” ในหนังสื อสมุดไทย เรื่อง
นันโทปนั นทสู ตรคาหลวง นับเป็ นบทความพิเศษที่ มีคุณค่าอย่างยิ่งสาหรับนักศึกษาและผูส้ นใจเกี่ ยวกับ
วรรณคดี พุทธศาสนา บทความนี้ จะทาให้เรารู ้ ว่าพระโมคคัลลานะมี คุณธรรมประการใดบ้างที่ สามารถ
ทรมานให้พญานันโทปนันทะสามารถละทิฐิหนั มาเลื่อมใสพระพุทธเจ้า
ในส่ วนของบทความวิจยั และบทความวิชาการเรื่ องอื่ น ๆ ก็มีความน่ าสนใจไม่ยิ่งหย่อนกัน เช่ น
บทความด้านภาษาและการแปลอย่าง Zehn verschiedene Übersetzungen für einen Ausdruck in der
Nachdichtung von Das Mädchen Kiều – ein Erklärungsversuch aus funktionaler Sicht ของอาจารย์
Lé Hoài Ân ทาให้เห็นถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างการแปลและวิธีการแปล หรื อบทความด้านภาษาของ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวรรณ ชั่งใจ คื อ ข้ อบกพร่ องของการใช้ ภาษาเขียนตอบอัตนั ยของนั กศึ กษา
วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นบทความที่มุ่งศึกษาและหาข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาเขียน
ตอบอัตนัยซึ่ งเป็ นบทความที่ให้ความรู ้และแนวทางนาไปปรับใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป
ในด้านบทความด้านคติ ชนวิทยากับวรรณกรรมก็มีบ ทความที่ น่าสนใจถึ ง 3 เรื่ องคือ ลักษณะ
ประติม านวิท ยาตั ว ละครเรื่ อ งรามเกียรติ์ จ ากจิ ต รกรรมฝาผนั งวัด โพธิ์ ค าและ วัด หั วเวียงรั งษี จั ง หวัด
นครพนม ของผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ธี ระนันท์ วิชยั ดิษฐ จะทาให้เราเข้าใจถึงลักษณะประติมานวิทยาตัว
ละครเรื่ องรามเกียรติ์ในราชสานักที่มีอิทธิ พลต่อภูมิภาคอย่างไรบ้าง บทความเรื่ อง ตานานสร้ างโลกภาคใต้ :
การศึกษาเชิ งวิเคราะห์ ของชาญณรงค์ คงฉิ ม เป็ นบทความที่ มุ่งศึ กษาและวิเคราะห์ ตานานการสร้ างทาง
ภาคใต้ที่เน้นถึ งความคิดความเชื่ อและบริ บททางสังคมที่มีผลต่อการสร้ างตานาน ผสมผสานกับความเชื่ อ
ทางศาสนาฮิ นดู แ ละพุ ท ธศาสนา และบทความเรื่ อ ง ต าราไสยศาสตร์ ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์
สั งคมไทยสมัยรั ตนโกสิ นทร์ ของพสิ ษฐ์ อิทธิ ปรัชญาบุญ เป็ นบทความที่สรุ ปมาจากสารนิ พนธ์ปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง บทความนี้ น่าสนใจที่นาตาราไสย
ศาสตร์ มาพินิจในเชิ งการเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชิ้นหนึ่ งนอกเหนื อจากหลักฐานอื่น เช่น จดหมาย

เหตุ พงศาวดาร ซึ่งจุดประกายความสนใจว่าตาราไสยศาสตร์ ก็สามารถนามาศึกษาเป็ นหลักฐานสาคัญได้อีก
มุมหนึ่ง และบทความด้านวรรณกรรมต่างประเทศอย่างวรรณกรรมญี่ปุ่นเรื่ อง Christianity and Scientific
Thought among Japanese Christian Writers ของอาจารย์ TAMAKI Eri ได้ให้ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการ
ด้านวรรณกรรมญี่ปุ่นนับตั้งแต่ภายหลังสมัยเมจิที่มีการเปลี่ยนมาเป็ นยุคสมัยใหม่ มีการนาเอาระบบความคิด
จากตะวันตกมาใช้ในสังคม
ปิ ดท้ายด้วยคอลัมน์บทวิจารณ์ หนังสื อ สาหรับฉบับนี้ เราได้รับเกี ยรติ จากผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
อัญชลี โตพึ่งพงศ์ อาจารย์ได้กรุ ณามอบบทวิจารณ์หนังสื อเรื่ อง เมื่อหนึ่งบวกหนึ่งเป็ นหก: พระราชนิพนธ์
แปลว่าด้ วยนิทานโกหกเยอรมัน ซึ่งเป็ นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาลงตีพิมพ์ในวารสารนี้
หวังว่าวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงคงจะสร้างความรุ่ มรวยทาง
ปั ญญาและอารมณ์นาไปสู่ การผลิตผลงานทางวิชาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปสาหรับนักวิชาการและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และพบกันฉบับหน้าครับ
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