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ประเทศไทยได้ตั้งเป็นประเทศมานับตั้งแต่ที่เรียกว่าสยาม ความเป็นสยามหรือ
ชื่อนี้นั้นตามหลักฐานพบว่ามีตั้งแต่สมัยที่อยุธยาเป็นศูนย์กลางการปกครองหรือศูนย์อ�ำนาจ
และต่อมาประเทศสยามก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 8 (วันที่ 24
มิถุนายน 2482) การเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยก็คงด้วยเหตุผลว่าในดินแดนที่เรียกว่า
ประเทศสยามนั้นมีคนไทยกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาอยู่ร่วมกันมากขึ้น เช่น ไทยวน ไทใหญ่ ไทด�ำ
ไทขาว ไทลือ้ และไทอัสสัม เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีไทกลุม่ อืน่ ๆ และชนชาติพนั ธุอ์ นื่ เข้ามาพึง่
พระโพธิสมภารอีกไม่น้อย เช่น ลาว จีน มอญ ญวน กัมพูชา พม่า อินเดีย และชาติตะวันตก
เป็นต้น การที่คนไทกลุ่มต่าง ๆ และชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากนั้น คงเป็น
เพราะดินแดนที่ชื่อว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยประการต่าง ๆ ไม่ว่า
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายของอาหารการกิน และศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนการด�ำเนินชีวิตอยู่แบบสุขสบายไม่มีความเคร่งเครียด ผลการศึกษาส�ำรวจปัจจุบัน
นี้ในเรื่องอาหารการกิน และการท่องเที่ยวออกมาว่าประเทศไทยมีสถิตินักท่องเที่ยวมากที่สุด
และมี อ าหารที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มมากที่ สุ ด คื อ อาหารไทย นอกจากนี้ ส ถานที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาก
ติดอันดับต้น ๆ ของโลกคือ พระบรมมหาราชวัง จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในหลายด้าน จึงท�ำให้ชาวต่างประเทศหลั่งไหลกันเข้ามาประเทศไทย
จ�ำนวนมาก รายได้จากการท่องเทีย่ วมีมากขึน้ เป็นทีน่ า่ พอใจ ด้วยเหตุนรี้ ฐั บาลปัจจุบนั จึงได้ให้
ความส�ำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้
เพราะทั้งสองอย่างนี้มีความส�ำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง หากทั้งสองอย่างนี้มีความพร้อม
และฉลาดรู้ที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีมีทิศทางแล้ว ประเทศไทยก็จะมี
ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีอยู่มากมายทั่วประเทศ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ทะเลและ
สัตว์น�้ำจืด และน�้ำมัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการศึกษา
และวิจัยกันเพื่อที่จะได้น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการศึกษาวิจัยกันมาตลอดแต่ผลการวิจัยก็ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิด
การสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจ ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ บาลปั จ จุ บั น จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งและ
การบริหารงานบางอย่างเพือ่ น�ำไปสูก่ ารศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้ให้คณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
มากขึ้น นอกจากทางด้านทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพลังส�ำคัญของประเทศชาติ ศิลปะและ
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วั ฒ นธรรมเป็ น พลั ง ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ มี ต ่ อ ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งของประเทศชาติ นั้ น ๆ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว
และได้ตกทอดมาสูอ่ นุชนรุน่ ต่างๆ ตามล�ำดับ จนถึงปัจจุบนั นี้ หากจะย้อนหลังไป ประเทศไทย
ก่อตัวความเป็นประเทศมานานแล้วแต่แยกกันอยู่เป็นกลุ่มของคนเชื้อสายไท ทางเหนือ
มีอาณาจักรล้านนา ทางอีสานอาณาจักรโคตรบูรณ์ ทางภาคกลางมี อาณาจักรทวารวดี และ
ทางใต้ มี อาณาจั ก รตามพรลิงค์ ศรีวิชัย และศรีธ รรมราชมหานคร บางอาณาจั ก รหรื อ
บางเมืองมีมาก่อน พ.ศ. 1000 เช่น ตามพรลิงค์ มีหลักฐานในศิลาจารึกและเอกสารโบราณ
ทั้งของไทยและต่างประเทศว่ามีมาราว พ.ศ. 500 (บ้างว่า พ.ศ. 700) ด้วยเหตุนี้การสั่งสม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชนเชื้อชาติไทยจึงมีมายาวนาน ส่วนใหญ่เกิดจากภูมิปัญญา
ของชนเชื้อสายไท (ไทย) เอง และส่วนหนึ่งรับมาจากภายนอก ด้วยการติดต่อสัมพันธ์กัน
ในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ การค้าขาย การเมืองการปกครอง การศึกษา และศาสนา ในการรับศิลปะ
และวัฒนธรรมภายนอกเข้ามานั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับความเป็นไท (ไทย)
ชนชาติ แ ละประเทศที่ ไ ท (ไทย) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด ทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมาก
บางชาติบางประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า อินเดีย ศรีลังกา ชวา มลายู จีน และอาหรับ เป็นต้น
ส่วนประเทศตะวันตกเพิง่ มีความสัมพันธ์กนั ในระยะหลังแล้ว ดังนัน้ ในความเป็นศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยนั้นจึงมีกลิ่นอายของความเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของชนชาติดังกล่าวนี้
อยู่ ในการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบันจึงต้องไม่มองข้ามในเรื่องพหุวัฒนธรรม
ดั ง นั้ น ในการคั ด สรรบทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการในวารสารอาศรมวั ฒ นธรรม
วลัยลักษณ์ฉบับนี้ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 จึงมีตั้งใจให้มีความหลากหลายในเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรม ดั่งที่มีในเล่มคือ
1. กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายและข้อค้นพบวัฒนธรรมข้าว ชาวลุ่มน�้ำปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย รงค์ บุญสวยขวัญ
2. โนรา: การเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและพลังสร้างสรรค์ในการด�ำรงอยู่ของ
คีตนาฏยลักษณ์แห่งภาคใต้ โดย พิทยา บุษรารัตน์ และ เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
3. Alcohol Consumption Behavior of Thai Adolescents: A Survey of
Knowledge Factor and Prevention Alcohol Consumption Behavior. by Chai
Samoraphum
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4. การสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ด้านสุขภาพผ่านอินสตาแกรม โดย เพ็ญนภา

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณี
ศึกษาชุมชนบ้านท่าไทร ต�ำบลเกาะยอ อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย สิรพิ ร รอดเกลีย้ ง
และนงลักษณ์ ก้งเซ่ง
6. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำจังหวัดหนองบัวล�ำภู โดย
สมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ
7. การศึกษาเพื่อเผยแพร่เพลงบอกทรงเครื่องแห่งเมืองนคร สมใจ ศรีอู่ทอง โดย
ณัฎฐวุธ นุราช
8. ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” กับมุมองการท้าทายระบบความเชื่อเรื่องเพศในสังคมไทย
โดย สายฝน จิตนุพงศ์
บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้ง 8 เรื่องนี้ ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง
ที่เขียนอย่างดี ด้วยการได้ศึกษามาอย่างถึงแหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล และผ่านการอ่าน
ตรวจกลั่นกรองและแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเชื่อว่าคุณค่างานเขียน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในฉบบับนี้จักให้คุณค่ายิ่งต่อผู้ที่สนใจศึกษาในด้านนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
บรรณาธิการ
2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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