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ทีทัศนวัฒนธรรม
วารสารที ทั ศ น วั ฒ นธรรม เป น วารสารวิ ช าการราย ๖ เดื อ น
(ปละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม)
มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและเผยแพรองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ
ดานประวัติศาสตร โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุวิทยา คติชนวิทยา
วัฒ นธรรมศึกษา การจัดการวัฒ นธรรม นิเวศวิทยาวัฒ นธรรม ศาสนา ภาษา
และวรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ดนตรีและการแสดง รวมทั้งเปนการ
นําเสนอบทความหรือขอคิดเห็นตาง ๆ ใหแกผูที่สนใจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเนื้อหาในวารสารเลมนี้ไดผานการ
กลั่นกรองคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิ ก าร โดยเนื้ อ หาที่ ป รากฏอยู ในวารสารเล ม นี้ ถื อ ว า เป น
ความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไมจําเป น
ตองเห็นพอง และไมถือเปนความรับผิดชอบ หากตรวจสอบพบวาผูเขียนมีการ
คัดลอกผลงานหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ จะถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียน
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา เกณฑมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิษณุ บางเขียว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน ชาญเลขา
บรรณาธิการบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค บัวทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
บรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงลักษณ แกววิเชียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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อาจารย ดร.สุรศักดิ์ จํานงคสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.ปุณณฑรีย สันติสุภาพร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารยอานันท นาคคง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยกษิดเดช เนื่องจํานงค
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ฝายประสานงาน
นางสาวพรรณี พันธรังษี
นายพีราวิชญ ศรีสงาชัยพร
นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง
ออกแบบปก
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บทบรรณาธิการ
วารสารทีทัศน วัฒ นธรรม กอตั้งและดําเนิน งานโดยสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๕
จนถึงปจจุบัน ที่ผานมาจัดพิมพเผยแพรปละ ๑ ฉบับ ในเดือนธันวาคม แตเมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ วารสารทีทัศนวัฒ นธรรมไดรับการยอมรับในฐานขอมูล (TCI)
กลุมที่ ๒ ทางกองบรรณาธิการจึงมีนโยบายจัดทําวารสารทีทัศนวัฒนธรรมปละ
๒ ฉบั บ ตั้ งแตนั้ น เป นต น มา ซึ่ งฉบั บ นี้ เป นวารสารปที่ ๑๙ ฉบับ ที่ ๑ ป พ.ศ.
๒๕๖๓ ประกอบไปดวยบทความทางดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ ดนตรี นาฏศิลป
ภาษา ศาสนา และการศึกษาวัฒ นธรรมในมิติตาง ๆ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค
ของวารสารที ทัศน วัฒ นธรรม โดยเป น สื่ อ กลางเผยแพรผ ลงานวิจัย และงาน
วิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนพื้นที่ในการนําเสนอองคความรู
แนวคิด และทฤษฎีที่ใชในการทําความเขาใจสังคม การศึกษาปรากฏการณทาง
สังคมและวัฒ นธรรมทั้งจากภายในประเทศและภายในบริบ ททางสังคมอื่น ๆ
ของตางประเทศ ดวยกรอบการวิเคราะหตามแนวทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ตลอดจนการนําเสนอประเด็นวิเคราะหงานวิจัย และกรณีศึกษา
ทางดานศิลปวัฒนธรรม
โดยทางกองบรรณาธิการไดดําเนินงานกันอยางเขมแข็งและเปนระบบ
อีกทั้ งยั งได รับ เกี ย รติ จ ากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญในแตล ะสาขาวิช า
โดยมี นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าการทั้ งภายใน และภายนอกมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
บานสมเด็จเจาพระยา รวมพิจารณาบทความและชวยดูแลใหคําปรึกษาไดเปน
อย า งดี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การเผยแพร ง านวิ ช าการด า น
ศิลปวัฒนธรรมและนําไปสูการพัฒนาใหเปนวารสารที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของสังคมวิช าการและสั งคมทั่ ว ไป ตลอดจนได รับ การรับ รองมาตรฐานตาม
ระเบียบของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยที่สูงขึ้นตอไป
ในโอกาสนี้ บรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิ และผูส ง
บทความทุกทานเปนอยางสูง ที่ใหความไววางใจและรวมเปนสวนหนึ่งในการ
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สรางสรรค ว ารสารที ทั ศน วัฒ นธรรม และหวั งเป น อยางยิ่งวาวารสารทีทั ศ น
วัฒนธรรมฉบับนี้ จะเปนพื้นที่ในการเผยแพรแนวคิด ผลงานวิจัย และมุมมอง
ตาง ๆ จนนําไปสูการเปดมุมมองใหมใหผูคนไดชวยกันขบคิด และตระหนักถึง
คุณคาและความสําคัญของงานดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางสังคมอุดมปญญา
ตอไป
บรรณาธิการ

