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บทบรรณาธิการ
จากความตั้งใจของกองบรรณาธิการที่กำ�หนดใหวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนี้ จะเปนแนวเรื่อง
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การฟนฟูศิลปวัฒนธรรม และภาษาของกลุมชาติพันธุ เนื่องจากเห็นความสำ�คัญใน
การปลูกฝงใหนักทองเที่ยวไดรับความเพลิดเพลินไปพรอมกับการไดรูจักและรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นเอาไว  และ
ดิฉันไดประชาสัมพันธเชิญชวนนักวิชาการใหเขียนบทความเรื่องดังกลาว  แตมีเพียง 2 บทความเทานั้นที่เปนไป
ตามแนวเรื่องที่กำ�หนดไว   สวนอีก 8 บทความเปนเรื่องอื่นๆ ดังนั้น วารสารฉบับนี้จึงไมเปนไปตามที่ไดตั้งใจ
ไว แตถึงอยางไรก็ตามฉบับนี้ก็มีบทความที่นาสนใจหลายเรื่อง นับตั้งแตเรื่องการทองเที่ยว การศึกษา วรรณคดี
ประวัติศาสตร ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนปรัชญาภาษา
ดานการทองเที่ยวมี 2 เรื่องคือเรื่องแรก “แนวทางในการพัฒนาและสื่อความหมายแหลงทองเที่ยว
แหงใหมบนเสนทางรถไฟสายมรณะ” ของ ดร. อภิญญา  บัคคาลา  อรุณนภาพร โดยศึกษาแนวทางในการพัฒนา
แหลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตรบนเสนทางรถไฟสายมรณะทีย่ งั มิไดพฒ
ั นาใหเปนแหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม
แบบยั่งยืน ซึ่งทำ�ใหทราบวายังมีแหลงทองเที่ยวที่สำ�คัญบนเสนทางรถไฟสายมรณะที่ควรไดรับการพัฒนาอีก
6 แหลงคือ 1.อนุสาวรียทหารและกรรมกรนิรนามที่วัดถาวรวราราม  2.บริเวณน้ำ�ตกไทรโยค  3.กองถานหิน
เตาหุงขาว ซากเตาไฟและซากตอมอสะพานที่น้ำ�ตกไทรโยคใหญ 4.บอน้ำ�พุรอนหินดาดและสถานีรถไฟหินดาด
อ.ทองผาภูมิ 5.บริเวณสะพานขามหวยซองกาเรีย และ 6.ดานเจดียส ามองค อ.สังขละบุรี  เรือ่ งทีส่ องคือเรือ่ ง “การ
ทองเทีย่ วทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสรางในงานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ” ของ ปน วดี  ศรีสพุ รรณ เปนกรณีศกึ ษา
ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ จังหวัดยโสธร อันเปนประเพณีทตี่ อบสนองความตองการทีห่ ลากหลาย รวมไปถึงการทองเทีย่ ว
ทีส่ ง ผลทางออมทีท่ ำ�ใหเกิดจิตสำ�นึกของบุคคลในทองถิน่ และเกิดกิจกรรมใหมๆทีเ่ กีย่ วของทัง้ ชาวพืน้ เมือง ชุมชน
นักการเมือง นักธุรกิจทีเ่ ขามามีสว นรวมในการจัดงาน ทำ�ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงโครงสรางตอวิถชี วี ติ ทีแ่ ตก
ตางไปจากรูปแบบในอดีต และถือวาเปนประเพณีรว มสมัยทีจ่ ดั ขึน้ ตามวัฒนธรรมเพือ่ รองรับวิถชี วี ติ ของประชาชน
ในทองถิ่น
ดานการศึกษามี 3 เรื่องคือ เรื่องแรก นันทนา แซลี ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบประเมินการสอน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยยึดองคประกอบในการประเมินการสอนที่สอดคลองตามหลักทฤษฎี
ของมารช (Marsh) มาเปนเกณฑในการวิเคราะหเอกสารการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนรายวิชาพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับปริญญาตรี ของ 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาศิลปะและประยุกตศิลป สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร   เรื่องที่สอง “การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ของมณี  ชินณรงค ทีศ่ กึ ษาระดับการบริหารจัดการและปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การบริหาร
จัดการของคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหงทัว่ ประเทศ โดยยึดกิจกรรมหลักในการบริหาร 4 ดาน
คือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการประกันคุณภาพ  เรื่องที่สามคือ “การประเมิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทงั้ ระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม” ของ ดร.มาเรียม นิลพันธุ เปนการศึกษา
วิจัยเพื่อประเมินความรูความสามารถตามสมรรถนะ คุณลักษณะ และพฤติกรรมการนิเทศ ของศึกษานิเทศก เพื่อ
นำ�เสนอรูปแบบการนิเทศและลักษณะอันพึงประสงคของศึกษานิเทศกที่ดี ผูที่อานบทความนี้จะไดขอสรุปวาการ
เปนศึกษานิเทศกทดี่ นี นั้ ตองมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ �ำ คัญ ไดแก มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาขัน้ ต่�ำ ปริญญาโท มีบคุ ลิกเปนนักวิชาการ
มีประสบการณในการสอนมาแลว เขาใจการศึกษาตามหลักการเรียนรู หรือแมกระทั่งตองมีจิตอาสาอีกดวย
ดานศิลปหัตถกรรม มี 2 บทความ ซึ่งเปนเรื่องศิลปหัตถกรรมของทองถิ่นภาคใต  เรื่องแรกคือ “การสราง
สรรคผลงานจิตรกรรม รูปลักษณของชาวมลายูทองถิ่นปตตานี” ของ เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ ผูเขียนไดสราง
สรรคผลงานจิตรกรรมชุดรูปลักษณของชาวมลายูทองถิ่นปตตานี ที่ประกอบดวยผลงานจิตรกรรม 4 ชุดคือ ชุด

จิตรกรรมวัสดุผสมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ ชุดรูปลักษณจากทองถิ่น ชุดสีสันจากทองถิ่น
และชุดรูปลักษณทองถิ่นปตตานี ที่นำ�มาเปนแนวทางในการสรางผลงานที่มีลักษณะเปนจิตรกรรมวัสดุผสม
เฉพาะตนอยางเปนระบบ เพื่อนำ�มาใชกับการเรียนการสอนในหลักสูตรทัศนศิลป  อีกเรื่องหนึ่งคือ “การพัฒนารูป
แบบผลิตภัณฑหัตถกรรมหนังตะลุง โดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษาชุมชนสรางสรรค
หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ตำ�บลปากพูน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ของ เรวัต สุขสิกาญจน  
เปนการศึกษาวิจัยเพื่อสรางสรรคและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง โดยกำ�หนดรูปแบบ
ผลิตภัณฑคือผลิตไดงาย ไมซับซอน แตยังคงอนุรักษศิลปหัตถกรรมสรางสรรคจากหนังตะลุงอยู และไดคิดคน
แบบผลิตภัณฑเปนกระเปาและชุดเครื่องประดับ จากการศึกษาครั้งนี้ทำ�ใหเกิดการอนุรักษ สืบสาน ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบ ริโภค อันจะสงผลตอกลุม ผูผ ลิตและสรางสรรคใหมรี ายได
เพิ่มมากขึ้น และนำ�ไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อขยายผลิตภัณฑไปสูระดับสากลไดในอนาคต
สำ�หรับบทความอื่นๆ มีดังนี้ “ทฤษฎีความหมายในทัศนะของพัทนัม : เกณฑกำ�หนดความหมายจาก
ภายนอก” ของ ณฐิกา ครองยุทธ  เปนการวิเคราะหเกณฑการกำ�หนดความหมายของภาษา ดวยการวิเคราะหทฤษฎี
การกำ�หนดความหมายแบบเฟรเก ที่มีแนวคิดวาเกณฑในการกำ�หนดความหมายของภาษามีความสัมพันธกับ
สภาวะจิต แตพทั นัมไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาวและเสนอแนวคิดวาการกำ�หนดความหมายของคำ�หรือประโยค
มาจากการใชค�ำ ของคนในชุมชนและปจจัยภายนอกคือธรรมชาติทแี่ ทจริงของสิง่ ตางๆในโลก   บทความนีม้ ขี อ สรุป
วา ถึงแมวา แนวคิดเรือ่ งเกณฑก�ำ หนดความหมายจากภายนอกสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับโลก
ภายนอกได แตไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับมนุษยได   อีกบทความหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับภาษา
และวรรณคดีคือเรื่อง “นัยทางการเมืองใน “เสภาเรื่องขุนชาง - ขุนแผน” ของ กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ ที่ศึกษา
วิจัยเสภาในเรื่องขุนชางขุนแผน ฉบับหอพระสมุด วชิรญาณ ตั้งแตตอนที่ 1 กำ�เนิดขุนชางขุนแผน ถึงตอนที่ 43
จระเขเถรขวาด เปนการวิเคราะหตัวละครสำ�คัญคือ ขุนไกร ขุนแผน พลายงาม และพลายชุมพล ที่แสดงถึงความ
จงรักภักดีทมี่ ตี อ สถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะขาราชการทหารอันเปนบริบทของรัฐไทยในขณะนัน้ นอกจากนี้
ผูเขียนไดวิเคราะหใหเห็นวา เสภาขุนชางขุนแผนนั้นนาจะเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองที่มุงปลูกฝง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย สวนเรื่องทางประวัติศาสตรนั้น ธีระวัฒน แสนคำ�  เขียนบทความ
เรื่อง “ความสัมพันธทางการคากับการแสวงหาอำ�นาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23” เปนการ
วิเคราะหเหตุการณทางประวัตศิ าสตรของเมืองพิษณุโลกซึง่ เปนเมืองโบราณทีม่ คี วามอุดมสมบูรณและมีทรัพยากร
ที่สำ�คัญคือเหล็กและของปา กับกรุงศรีอยุธยาที่มีความเจริญรุงเรืองในพุทธศตวรรษที่ 22-23 และมีความสัมพันธ
ทางการคากับชาวตางชาติ ทำ�ใหกรุงศรีอยุธยาจำ�เปนตองสรางความสัมพันธกับหัวเมืองที่สำ�คัญก็คือพิษณุโลก  
อีกทัง้ ภายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเองก็ตอ งสรางดุลอำ�นาจระหวางหัวเมืองใหญและหัวเมืองบริวาร เพือ่ ใหไดมา
ซึ่งสินคาตามที่พระคลังสินคาหรือพอคาชาวตางชาติตองการ
จากบทความทัง้ หมดนี้ กองบรรณาธิการหวังวาจะเปนประโยชนตอ ผูอ า น และวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูสูสังคมสารสนเทศตอไป  จึงใครขอเรียนเชิญนักวิชาการทุกทานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดสงบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารฉบับถัดไป

           รองศาสตราจารยระเบียบ  สุภวิรี
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