บทบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนีป้ ระกอบดวยบทความตางๆ หลายสาขา นับตัง้ แตดา นภาษาศาสตร
การศึกษา ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การบริหารองคกร ตลอดจนการทองเที่ยว
บทความดานภาษาศาสตรเรื่องแรกคือ การศึกษาเปรียบเทียบคำ�ศัพทภาษาไทถิ่นในจังหวัดสกลนคร  
ของ มุจลินทร ลักษณะวงษ   เปนการศึกษาภาษาไทถิ่นที่ใชในจังหวัดสกลนครโดยการเปรียบเทียบคำ�ศัพท 5
ภาษาคือ ภาษาญอ ภาษาผูไท ภาษาโยย ภาษาลาว และภาษากะเลิง จากการศึกษาพบวา การใชคำ�ศัพทของ
ภาษาญอ ภาษาลาว และภาษาโยย มีความสัมพันธกนั มากกวาคำ�ศัพทของภาษากะเลิง และภาษาผูไ ท นอกจากนี้
ยังจัดกลุม ความสัมพันธของ 5 ภาษา เปน 3 กลุม คือ กลุม ที่ 1 ภาษาญอ ภาษาลาว และภาษาโยย  กลุม ที่ 2 ภาษา
กะเลิง  และกลุม ที่ 3 ภาษาผูไ ท   สวนอภิชญา แกวอุทยั   ศึกษาเรือ่ งการศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ใน
ภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปจจัยทางสังคม ในดานอายุ เพศ และถิ่นที่อยูอาศัย ทำ�ใหพบวาปจจุบันเสียง 2 เสียง
ดังกลาวกำ�ลังเกิดการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดยเสียง (mr) มีแนวโนมทีจ่ ะวิวฒ
ั นาการเปนเสียงพยัญชนะตนเดีย่ ว
เร็วกวาเสียง (ml)  และปจจัยทางดานสังคมที่มีผลกระทบตอการแปรของเสียง (mr) และ (ml) มากที่สุดก็คือ
ถิ่นทีอ่ ยูอ าศัย รองลงมาคือ อายุ และเพศ สวนอีกเรื่องหนึง่ คือ กวามโตเมืองไทยโซง ซึ่งถือวาเปนวรรณคดีชนิ้ เอก
ของไทยโซง ชาวไทยโซงนั้นมีเชื้อสายมาจากไทดำ�ที่บรรพบุรุษไดติดตามกองทัพสยามจากดินแดนสิบสองจุไท
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม อพยพเขามาพักอาศัยในประเทศสยามเมื่อสองรอยกวาปมาแลว
นับไดวา กวามโตเมืองไทยโซงเปนตำ�นานการเลาเรือ่ งของชนชาติไทดำ�ในเขตพายัพของประเทศเวียดนาม  ซึง่ ตาม
ประเพณีดั้งเดิมนั้นกวามโตเมืองนี้ชาวไทยโซงจะใชอานเฉพาะคืนวันสุดทายของงานศพกอนจะเผาและตองอาน
หลังเที่ยงคืนเทานั้นหามอานเวลาและโอกาสอื่น  ทวี สวางปญญางกูร ไดสนใจศึกษาและถอดความจากตำ�นาน
กวามโตเมืองฉบับภาษาไทยโซงมาเปนภาษาไทยดวยคำ�อานจากสัทอักษรระบบเสียงของวิศรุต สุวรรณวิเวก และ
ออกแบบฟอนทไทยโซงดวยตนเอง  จากเนื้อความเริ่มตนตอนแรกเปนการเลานิทานเรื่องฟาดินและกำ�เนิดของ
ไทดำ� ทำ�ใหผูอานไดทราบประวัติความเปนมาและการกอบกูชาติบานเมืองของชาวไทดำ�
สำ�หรับดานการศึกษานั้น ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ ไดเขียนบทความเรื่อง ทำ�อยางไรถึงจะเรียนเกง
คณิตศาสตร โดยวิเคราะหจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และพบวามีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนับตั้งแตพื้นฐานเดิมของนักเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง ความเปนผูนำ�ทางวิชาการของ
อาจารยใหญ/ผูอ ำ�นวยการ ประสบการณการสอนของครู วุฒิครูและขนาดของโรงเรียน สติปญ
 ญาหรือเชาวปญ
 ญา
ของนักเรียน เจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร ตลอดจนรายไดของผูป กครอง และผูเ ขียนไดสรุปวามีองคประกอบ 3 ดาน
ทีจ่ ะทำ�ใหนกั เรียนเรียนคณิตศาสตรเกงคือ องคประกอบของตัวนักเรียน องคประกอบทางโรงเรียน และองคประกอบ
ทางบาน
อีกบทความหนึ่งคือเรื่อง ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ผานการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร ของ วิโรจน เจษฎาลักษณ ที่ทำ�การสำ�รวจขอมูลจากตำ�รวจชั้นประทวน ของสำ�นักงานตำ�รวจภูธรภาค 3
พบวาความสำ�เร็จขององคกรนัน้ เกิดขึน้ จากหลายปจจัย  ปจจัยทีส่ �ำ คัญคือบุคคลตองปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาที่
ของตนเองใหดที สี่ ดุ และมีพฤติกรรมทีส่ รางประโยชนใหกบั องคกรมากกวาประโยชนของตนเอง โดยผูเ ขียนสนใจ
ศึกษาปจจัยตางๆ ทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี องตำ�รวจทีป่ ฏิบตั งิ านดานธุรการ สารบรรณ ชวยอำ�นวย
การ และงานเลขานุการ  และพบวาขาราชการตำ�รวจรับรูถ งึ ความยุตธิ รรมดานผลลัพธและกระบวนการขององคกร
ในระดับสูงก็จะทำ�ใหเกิดการรับรูถึงการสนับสนุนขององคกรสูงตามไปดวย นอกจากนี้ยังพบอีกดวยวาตำ�รวจมี
วัฒนธรรมองคกรดานตางๆ โดยเฉพาะดานการปฏิบัติงานที่แตกตางจากองคกรธุรกิจทั่วไป โดยตำ�รวจจะมีการ
ปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรตามระบบการบังคับบัญชาของหนวยราชการ ปฏิบตั งิ านดวย

ความสำ�นึกในหนาที่ มีอุดมการณสูงกวาอาชีพอื่น และมีระบบการบริหารงานตามลำ�ดับขั้น
รวิวงศ ศรีทองรุง ศึกษายุทธศาสตรการสรางตัวแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางตัวแบบการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนในกลุม จังหวัดภาคกลางตอนลางใหสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสูกระแสชุมชนภิวัฒน โดยวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณผูบริหาร
และการสนทนากลุม  จากการศึกษาวิเคราะหเชิงเอกสารพบวาการบริหารจัดการภาครัฐเปนจุดออนในการพัฒนา
การทองเทีย่ ว เชน รัฐขาดการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือชุมชนขาดโอกาสในการมีสว นรวม สวนการ
สัมภาษณเชิงลึกพบวา การกำ�หนดยุทธศาสตรและนโยบายการทองเที่ยวตองใหชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน และ
จากการประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชนและทองถิ่น มีขอสรุปวาการทองเที่ยวควรเปนการจัดการโดย
ชุมชนโดยมีภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
สวนดานประวัติศาสตรนั้น สุภาภรณ จินดามณีโรจน ไดศึกษาพัฒนาการยานนางเลิ้ง โดยมุงเนนดาน
สถาปตยกรรม การอนุรักษ และผังเมือง ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรทองถิ่น มีการศึกษาและเก็บขอมูลจาก
เอกสาร แผนที่ ภาพถาย รองรอยตางๆ ในชุมชนตลอดจนการสัมภาษณผูรู   ทำ�ใหเห็นพัฒนาการของนางเลิ้ง
ซึ่งเปนสถานที่เกาแกแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ เมื่อสองรอยกวาปมาแลวที่เปนเพียงไรนารกรางและเปนที่อยูของ
ชาวเขมร ลาว มอญ ญวน และชาวใต จนกระทัง่ กลายมาเปนยานศูนยการคาและเศรษฐกิจ ตลอดจนเปนแหลงความ
บันเทิงที่สำ�คัญของกรุงเทพฯ ในปจจุบัน  และมีบทความดานประวัติศาสตรอีกเรื่องหนึ่งคือ การศึกษาพระพิมพ
ในประเทศไทยและเอเชียประวัติศาสตรอาคเนย ที่ ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ไดเรียบเรียงจากบทความของ
ดร.ปเตอร สกิลลิ่ง (Dr.Peter Skilling) ทำ�ใหทราบวาการสรางพระพิมพนั้น ผูสรางทุกรายมีแนวคิดเดียวกันคือ
ทำ�เพื่อผลบุญ หรือบางก็กลาวถึงการขอใหไดพบพระเมตไตรยะพระอนาคตพระพุทธเจา หรือขอใหบรรลุนิพพาน  
อยางไรก็ตามพระพิมพเปนเครื่องแสดงใหเห็นการปฏิบัติทางพิธีกรรมที่มีจุดมุงหมายโดยเฉพาะและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ อันทำ�ใหพระพิมพมีหลายรูปแบบตางๆ ตามพื้นที่และแหลงที่พบ
ในทางเศรษฐกิจนั้น สุวิดา ธรรมมณีวงศ ไดนำ�เสนอเรื่อง ตลาดสด: การสรางเศรษฐกิจชาติในเขต
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ดวยการวิเคราะหแนวคิดจากนักวิชาการตางๆ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพือ่ การพัฒนาประเทศภายใตการสงเสริมทางเศรษฐกิจทีม่ งุ การสงออกของสินคาและบริการ และการลงทุนขนาด
ใหญ อันทำ�ใหสงั คมไทยเปลีย่ นแปลงไป โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพในการดำ�รงชีวติ อยางเทาเทียม
กัน อันเปนจุดเริม่ ตนทีท่ �ำ ใหเกิดเปนเขตเศรษฐกิจทีป่ ระสมประสานกันระหวางระบบนิเวศในพืน้ ทีแ่ ละวิถกี ารดำ�รง
ชีวิตที่ตองปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยใหมซึ่งทำ�การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคของสมาชิก อัน
ทำ�ใหเกิดธุรกิจขนาดเล็กที่มีการพึ่งพาอาศัยกันนั่นก็คือ ตลาดสดและตลาดนัด ที่ทำ�ใหเศรษฐกิจทองถิ่นมีความ
เขมแข็ง สรางอาชีพ สรางงานใหคนในทองถิ่นและเปนธุรกิจแหงการแขงขันเพื่อการเขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี  
ถึงแมวา ตลาดสดจะยังเปนธุรกิจขนาดเล็กแตกท็ ำ�ใหเกิดการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ทำ�ใหเกิดความสัมพันธเชือ่ ม
โยงเปนเครือขายของสินคาและกลุมผูขายในตลาดสดอีกดวย
จากบทความตางๆ ที่นำ�เสนอในฉบับนี้   หวังวาจะเปนประโยชนกับนักวิชาการและผูอานทั่วไปไดเปน
อยางดี กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกทานทีใ่ หความสนใจและสงบทความมาเผยแพรในวารสารฉบับนี  ้ และ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีทจี่ ะเปนสือ่ กลางการเผยแพรบทความทางวิชาการ และขอตอนรับบทความของ
ทุกทานดวยความยินดียิ่ง
												
รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี
บรรณาธิการ

