บทบรรณาธิการ
ปัจจุบันมีผู้ส่งบทความเข้ามาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับภาษาไทย เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้บทความต่างๆ ได้เผยแพร่ไปสู่
นักวิชาการอย่างเต็มที่ กองบรรณาธิการจึงได้เปลีย่ นระยะเวลาการออกวารสารจากเดิม
ราย 6 เดือน เป็นราย 4 เดือนต่อปี โดยเริม่ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรก นอกจากนีย้ งั ได้เปลีย่ น
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลมาก
ยิ่งขึ้น
ส�ำหรับฉบับนี้มีบทความที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาเหมือนเดิม รวม 8
บ ท ค วาม บทความแรกเป็นสาขาโบราณคดีคือเรื่อง การค้าระหว่างประเทศสมัย
ทวารวดี: มุมมองจากงานโบราณคดีเมืองนครปฐม ของ สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง บทความ
นี้ ท�ำให้ทราบว่า ช่วงก่อนหน้าสมัยทวารวดีนั้น เมืองนครปฐมมีการติดต่อกับต่างถิ่น
อยูแ่ ล้วในลักษณะเครือข่ายของชุมชนร่วมสมัย ทัง้ กับชุมชนทีอ่ ยูใ่ นดินแดนไทยปัจจุบนั
และชุ มชนที่อยู่ใกล้เคียงคือกัมพูชา จึงส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้มีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
และสังคม จนกลายเป็นเมืองใหญ่ในสมัยทวารวดี มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรี
ไม่มกี ารเก็บภาษี ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำ� เกษตรกรรม และเมืองนครปฐมในอดีตน่าจะเป็น
ทั้ ง เมืองหลวงและเมืองท่าค้าขายที่ส�ำคัญของทวาราวดีในราวพุทธศตวรรษที่ 13-16
จึงท�ำให้พบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ มากมาย สาขาการท่องเที่ยวมี 1 บทความ
คือเรือ่ ง ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทย ของ วิวฒ
ั น์ จันทร์กง่ิ ทอง น�ำเสนอ
ภาพลั ก ษณ์ 3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยคือ ด้านองค์กรการ
ท่องเทีย่ ว ด้านสินค้าและบริการ และด้านแหล่งท่องเทีย่ ว โดยประเทศไทยมีภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ วทีด่ ที ไี่ ด้รบั การยอมรับและกล่าวขานกันในเรือ่ งความงดงามของธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความมีน�้ำใจของคนไทย และที่น่าสนใจก็
คื อ สื่ อออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก
และกลุ่มที่มาซ�้ำมากกว่าสื่อออฟไลน์ สาขาการบริหารองค์กรคือเรื่อง สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานและความผูกพันของพนักงานโรงแรม แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ในจังหวัด
ภู เ ก็ ต ของ ชัยนันท์ ไชยเสน และนารี วีระกิจ จากการศึกษาวิจัยท�ำให้ทราบว่า
พนั ก งานที่ท�ำงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตนั้น
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการท�ำงาเป็นทีม มีกระบวนการท�ำงานที่ชัดเจน มีระบบการการ
ประเมิ น ผลที่ดี ยึดระเบียบวินัยและกฎกติกาอย่างเคร่งครัด มีการวางแผนล่วงหน้าใน
การรับมือกับปัญหา มีการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม และมีความภูมิใจ
ในการท�ำ งานกับโรงแรม โดยผู้วิจัยยึดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน
7 ประการเป็นหลักคือ ภาวะผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะงาน ค่าตอบแทนโดยรวม

คุ ณ ภาพชี วิต โอกาสที่ได้รับ และความสัมพันธ์ในงาน สาขาการศึกษามี 2 เรื่องคือ
เรื่ อ ง การสอนแบบมุ่งเนื้อหา : ทางเลือกของการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ของ
ตรั ย ธนา เชาวนปรีชา ได้วิเคราะห์ถึงความส�ำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ อันเป็น
เครื่ อ งมือส�ำคัญประการที่จะท�ำให้การศึกษาของเยาวชนเป็นไปอย่างสากล ทันกับ
ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ เทียบเท่านานาประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ของไทย ซึง่ การสอนภาษาอังกฤษนัน้ ต้องมุง่ เน้นเนือ้ หาเป็นส�ำคัญ โดยต้องอาศัยปัจจัย
ส�ำคัญหลายประการคือ ด้านบุคลากรชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านผู้เรียน ด้านสถาน
ศึก ษา และด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และอีกเรื่องหนึ่งคือ
การพั ฒ นาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้
กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง “ครูสมพรคนสอนลิง” ของ เอกภูมิ จันทรขันตี ที่ผู้วิจัย
ได้ ศึ ก ษาการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูโดยใช้กรณีตัวอย่างจาก
หนั ง สื อ เรื่อง “ครูสมพรคนสอนลิง” ด้วยการให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท
ชั้ น ปี ที่ 1 ในโครงการ สควค. ได้อ่านหนังสือเรื่องดังกล่าวแล้วเขียนอนุทินสะท้อน
ควา ม คิ ด เ ห็น ผลที่ได้คือหนังสือเรื่องนี้สามารถพัฒนาทัศคติเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ความเป็นครูที่ดีของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้หลายประการ เช่น ครูต้องมีความรักความ
เมต ต า ต่ อ ศิษย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสอนและประเมินผล
มีความอดทนอดกลั้น มีความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพครู หรือการเป็นแบบอย่าง
ที่ ดี ใ ห้ กับนักเรียน เป็นต้น สาขาภาษาศาสตร์คือเรื่อง เสียงและจังหวะ: กลวิธีทาง
วรรณศิลป์ในยวนพ่ายโคลงดัน้ ของ ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล และชลดา เรืองรักษ์ลขิ ติ
เป็ น การศึ กษาวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีและผลจากการสร้างเสียงเสนาะและจังหวะของค�ำ
ในยวนพ่ายโคลงดัน้ ซึง่ ใช้คำ� ประพันธ์ประเภทโคลงสีด่ นั้ จ�ำนวน 295 บท ร่ายดัน้ จ�ำนวน
1 บท และร่ายสุภาพจ�ำนวน 1 บท ท�ำให้เห็นว่ากลวิธีสร้างเสียงเสนาะตามข้อบังคับ
ทาง ฉั น ท ลั กษณ์ผนวกกับการใช้สัมผัสในของพยัญชนะด้วยรูปแบบต่างๆ ท�ำให้
ค�ำประพั น ธ์มีเสียงหลักที่ไพเราะและยังสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของ ตระกู ล พันธ์ พัชรเมธา ที่เสนอแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ
Eco-design อันประกอบด้วยแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
หลัก การของ 4Rs เป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การลด (Reduce)
การใช้ ซ�้ำ (Reuse) การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ การซ่อมบ�ำรุง (Repair)
และสาขาเศรษฐกิจ คือเรื่อง การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย
ของ ตะวัน วรรณรัตน์ เป็นการเสนอแนวคิดเศรษฐกิจนอกภาคทางการทีป่ ระเทศไทย
มีมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึง่ ในช่วงแรกเข้าใจว่าเศรษฐกิจนอกภาคทางการหมายถึง

กิจก า ร ข น า ด เ ล็กและแรงงานรับงานไปท�ำที่บ้าน แต่ในยุคหลังจะหมายถึง
การป ร ะ ก อ บ อ า ชีพและธุรกิจในภาคการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างงาน
สร้า งรายได้ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐ เป็นหน่วยธุรกิจ
ขนาดเล็ ก ของชุมชน ทั้งนี้ผู้เขียนได้น�ำเสนอทั้งในแง่ของแนวคิด ทฤษฎี และ
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
จากบทความทัง้ หมดดังกล่าวนี้ ท่านสามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้
ทัง้ ระบบออนไลน์และตัวเล่ม เหมือนดังเช่นฉบับอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา กองบรรณาธิการ
หวังว่าบทความเหล่านีจ้ ะให้ประโยชน์และความรูใ้ หม่ๆ แก่นกั วิชาการและผูส้ นใจ
ทั่ว ไปได้ เ ป็นอย่างดี และวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีที่จะเป็นสื่อกลาง
การเผยแพร่ ข้อมูลความรู้สู่สังคมสารสนเทศ จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิชาการ
ทุกท่ า น ไ ด้ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับถัดไปคือ เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

(รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี)
						
บรรณาธิการ

