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สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เริ่มจากวารสารขนาดเล็กจ�ำนวนหน้าไม่มากนัก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2541 ใช้ชอื่ ว่า สารท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครัน้
ต่อมาเปลีย่ นชือ่ มาเป็น สารโครงการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพราะเปลีย่ นชือ่ เป็นหน่วยงาน
ชั่วคราวเป็นโครงการจัดตั้ง และในที่สุดก็ชื่อวารสารนี้ว่า สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อ พ.ศ. 2553 การด�ำเนินงาน สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ต่อเนื่องกันมาตามล�ำดับ
มิได้หยุด จากจ�ำนวนหน้าน้อยขนาดกระดาษเอสี่ ออกเดือนละ 1 ฉบับ เปลีย่ นมาเป็นขนาดเล็กลง
จ�ำนวนหน้ามากขึน้ ออกตามวาระ 6 เดือน 1 ฉบับ หรือ ปีละ 2 ฉบับ ก่อนจะออกเป็น 2 ฉบับ
ต่อปีนนั้ ไม่ตอ้ งให้ผทู้ รงคุณวุฒอิ า่ นตรวจสอบก่อนการตีพมิ พ์ ครัน้ เปลีย่ นมาเป็นออกปีละ 2 ฉบับ
เมือ่ ราว 3 ปี ทีผ่ า่ นมาก็ได้ให้ผทู้ รงคุณวุฒแิ ต่ละด้านอ่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะตีพมิ พ์
ทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดคุณภาพทางวิชาการมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
และมีเนือ้ หาหลากหลายมากขึน้ ไปอีก งานเขียนทีต่ พี มิ พ์มที งั้ บทความวิจยั บทความวิชาการ
เป็นหลัก และมีบทวิจารณ์วรรณกรรม บทร้อยกรอง อีกส่วนหนึ่งด้วย การด�ำเนินการที่
ปรับเปลี่ยนใหม่นี้ส่งผลต่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรมได้ดี เพราะนอกจากจะมี
ผูส้ นใจอ่านมากขึน้ แล้ว ยังมีการส่งบทความวิจยั มาตีพมิ พ์ของผูท้ กี่ ำ� ลังศึกษาระดับปริญญาโท
เอก และผูท้ จี่ ะยืน่ ขอต�ำแหน่งทางวิชาการด้วย สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์จึงได้เปิดตัวสู่บรรณสารและบรรณพิภพกว้างออกไปอีก
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับนี้ มีบทความวิจัย
บทความวิชาการ ส่งมาตีพิมพ์หลายเรื่อง รวมทั้งบทวิจารณ์วรรณกรรม และร้อยกรองที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ บทความ โนรา: การอนุรักษ์และพัฒนา โดย
ชวน เพชรแก้ว บทความ Traditional Dance in Malang: Its Changes, Existence,
Challenges, and Continuity in the Globalization Era โดย Suparmi, M.Pd. และ
Gatut Susanto, M.M., M.Pd บทความขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ โดย อนุชสรา เรืองมาก
บทความกลยุทธ์นักบริหาร: การจัดการด้านการสื่อสารโครงการ โดย นันทดา จันนทร์ศิริ
บทความโนราซัดท่าร่วมสมัย โดย ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ บทความ ทุนทางสังคมกับข้อเสนอ
เชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ โดย ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
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บทความการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ป่าประ และความขัดแย้ง: กรณี
ศึกษาป่าประในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อ�ำเภอนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
สายฝน จิตนุพงศ์ และบทวิจารณ์วรรณกรรม หนังสือเรื่อง ว่างยังวุ่น: ชนชั้น เพศสภาพ และ
เวลาว่างของผู้หญิง โดย สราวุฒิ ทองศรีค�ำ ผลงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ล้วนมี
คุณค่าต่อผู้อ่านมากน้อยตามความสนใจและประโยชน์ที่จะน�ำไปใช้ แต่เชื่อว่าเมื่อได้อ่านแล้ว
ก็จะได้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างแน่นอน ผลงานเขียนทั้งหมดไม่
ว่ารูปแบบใดล้วนแต่เป็นผลงานเขียนของผูร้ ู้ และผูช้ ำ� นาญทางด้านนัน้ ๆ ทัง้ สิน้ จึงเชือ่ มัน่ ได้วา่
มีความแม่นในเนื้อหาอย่างแน่นอน เนื้อหาของสิ่งตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
จึงได้มีการน�ำเอาไปอ้างอิงในการเสนองานทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ของนักวิชาการ
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งในภาคใต้ ภาคอื่น ๆ และต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจัดท�ำ
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนา สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ให้ ดี ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาเพื่ อ เข้ า สู ่
มาตรฐานชาติ หรือ ทีซีไอ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความได้มาตรฐานของวารสารที่ออกมาสู่สังคม
สารอาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์ ก็ ป ระสงค์ ดั่ ง ที่ ก ล่ า วนี้ ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ก็ มี
นโยบายในเรื่องนี้ และคอยกระตุ้นให้วารสารของมหาวิทยาลัยฯ ที่ออกอยู่ได้ด�ำเนินการ
ในเรือ่ งนีด้ ว้ ยความเอาใจใส่ จึงเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการด�ำเนินงาน สารอาศรมวัฒนธรรม
วลั ย ลั ก ษณ์ ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ ไปสู ่ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า วนี้ ใ ห้ เร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้
ขอขอบพระคุณผู้เขียนผลงานในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ทุกท่านที่ท�ำให้ สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้มีตัวตนอยู่ได้ เพราะถ้าไม่มีผลงานเขียนลงตีพิมพ์ สารอาศรม
วั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์ ก็ อ อกมารั บ ใช้ สั ง คมไม่ ไ ด้ งานเขี ย นที่ ล งตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ทุกฉบับ จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวารสาร ชื่อหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานนี้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาตินั้น ๆ หากประเทศชาติใด ๆ มีศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
วัฒนธรรมมาก ย่อมบอกได้ว่าคนในประเทศ ชาตินั้น ๆ มีความเฉลียวฉลาดในการคิด
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่อง ประเพณี อาหารการกิน สิ่งของเครื่องใช้ ภาษา และ
วรรณกรรม เป็ น ต้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ตรั ส ให้ ค นไทย
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ได้ตระหนักและรับรู้ว่าการรักษาศิลปะและวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมเป็นการรักษาชาติ
พระราชด�ำรัสนี้นับว่าส�ำคัญมาก หากคนไทยส่วนใหญ่เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแล้ว
สิ่งที่ดีงามทั้งหลายก็จะติดตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเราได้ท�ำหน้าที่รักษาชาติ ประเทศ
และคนไทยแล้ ว สารอาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์ จึ ง ได้ มี ส ่ ว นแบ่ ง ในการท� ำ หน้ า ที่ นี้
มายาวนานเกือบ 20 ปี จึงใคร่เชิญชวนผู้รู้ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนผลงานทางวิชาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่งไปลงตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
คุณค่าต่อคนไทย ประเทศไทยต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ เขี ย นทุ ก ท่ า นที่ ส ่ ง ผลงานมาลงตี พิ ม พ์ ใ นสารอาศรมวั ฒ นธรรม
วลัยลักษณ์ ฉบับนี้ จึงท�ำให้สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เต็มตามที่
คณะกรรมการด�ำเนินงานตั้งใจ ขอให้ความดีในการให้วิทยาทานของท่านต่อผู้อ่านจงส่งผล
ให้ท่านประสบแด่ความสุขตลอดไป
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