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วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการทีร่ องรับการเผยแพร่
ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การ
บริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์
มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยอันมีผลกระ
ทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
งานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการขยาย
บทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความ
รู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็น
สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับและเผย
แพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพมิ พ์บทความซึง่ ไม่เคยเสนอเพือ่ ขอตี
พิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอืน่ ๆ มาก่อนหน้านี้ โดยบทความทีจ่ ะได้รบั
การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และ
ตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ไม่ทราบชือ่ ผูแ้ ต่งและผูแ้ ต่งไม่ทราบชือ่ ผูท้ รง
คุณวุฒิ (Double blind peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวา
รสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่ม
พฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ส่งเสริมอาจารย์ ผูส้ อนในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒใิ นการน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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ก�ำหนดการออกวารสาร
ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ
		
			

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ประเด็นการรับตีพิมพ์บทความวารสารร่มพฤกษ์ ปี 2559
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1

(มกราคม – เมษายน 2559) ประเด็น :
วิกฤตการเมือง
เปิดรับบทความถึง : 15 กุมภาพันธ์ 2559
บรรณาธิการ : อาจารย์ปัฐวรรณ อ่วมศรี และอาจารย์จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) ประเด็นการสื่อสาร
: ภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี
เปิดรับบทความถึง : 15 กรกฎาคม 2559
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา อารยะเศรษฐากร
และดร.ดรุณี ชูประยูร
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3

(กันยายน – ธันวาคม 2559) ประเด็น
: นวัตกรรมการศึกษา
เปิดรับบทความถึง : 15 พฤศจิกายน 2559
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านวารสารร่มพฤกษ์ทุกท่าน พบกันอีกครั้งในฉบับปีที่ 34 ฉบับ
ที่ 1 ซึ่งพิมพ์ออกมาในขณะที่เหตุการณ์ ความวุ่นวาย ทางการเมืองก�ำลังปะทุขึ้นทั่วไป
ทั้งในยุโรป และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากข่าวการวางระเบิดสังหาร
ทหาร ต�ำรวจ พระภิกษุ และประชาชน และข่าวใหญ่ล่าสุดคือ การวางระเบิดเส้นทาง
รถไฟเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ช่วงสถานีตาแปด-โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้
ขบวนรถไฟที่ 176 สุไหงโกลก-หาดใหญ่ ได้รบั ความเสียหาย มีผเู้ สียชีวติ 1 คน และได้
รับบาดเจ็บ 3 คน การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศหยุดให้บริการรถไฟตั้งแต่วัน
นี้ (4 กันยายน 2559) อย่างไม่มีก�ำหนด (NNT ส�ำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์
: http://nwnt.prd.go.th ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ วันที่ 4 กันยายน 2559
; Thai Tribune, Social media, Wednesday 28 September 2016. http://
www.komchadluek.net/news/crime/240783)
ในยุโรปมีการสูร้ บในหลายประเทศ เช่น สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียทีเ่ ริม่
จากความไม่สงบในต้นฤดูใบไม้ผลิปี 2554 ในบริบทการประท้วงอาหรับสปริง โดยมีการ
ประท้วงรัฐบาลประธานาธิบดีบัชชาร อัลอะซัด ทั่วทั้งประเทศและนาย อัลอะซัด ใช้วิธี
การปราบปรามอย่างรุนแรง ความขัดแย้งโดยการประท้วงกลายเป็นกบฏมีการปิดล้อม
ทางทหารนานหลายเดือน ในการสู้รบนี้ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างก็ถูกแทรกแซง
โดยต่างชาติ สงครามกลางเมืองนีย้ งั ไม่มที ที า่ ว่าจะสงบเมือ่ ไร (วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี
วันที่ 24 กันยายน 2559)
ในสหรัฐอเมริกาก็มีความวุ่นวายในรัฐต่าง ๆ จนกระทั้งรัฐเท๊กซัสต้องออกกฏ
หมาย Campus Carry อนุญาตให้พกพาปืน ที่ได้รับการปกปิดอย่างมิดชิด เข้ามาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มลรัฐ Texas มีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2016 ผู้ที่
สนับสนุนกฏหมายนี้กล่าวว่า เป็นวิธีป้องกันการยิงกราดได้ (ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่
28 กันยายน 2559 http://www.thairath.co.th/content/679131
ประเทศ “สหราชอาณาจักร” ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อีย)ู
ส่งผลกระทบทั้งตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดทองค�ำ ราคาผันผวนหนัก ตามด้วย “เดวิด
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คาเมรอน” ลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 25 มิถุนายน 2559
07:30, ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2559: http://www.thairath.co.th/
content/646774)
ประเทศไทยที่บริหารโดยรัฐบาล คสช. น�ำทีมโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ก็ก�ำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งภายนอกและภายในประเทศ เช่น
กรณีการแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาที่ต่างชาติ
จับตามอง และเรียกร้อง กดดันให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ส่วนปัญหาภายใน
ประเทศ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความไม่สงบภายในที่มีการวางระเบิดก่อ
ความวุ่นวายหลายท้องที่นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านการเมืองที่กลุ่มเห็นต่างพยาม
เคลือ่ นไหวทัง้ ในประเทศและภายนอกประเทศ โดยร่วมมือกับต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกา
และสื่อมวลชนต่างชาติเพื่อกดดันรัฐบาลให้รีบจัดการเลือกตั้งอย่างเร็วจะเห็นได้ว่า
แต่ละประเด็นล้วนเป็นวิกฤตทางการเมืองและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า
ดังนั้น วารสารร่มพฤกษ์จึงของเสนอบทความ ในประเด็น “วิกฤตทางการเมือง :
Political Crisis” ซึ่งประกอบด้วยบทความทั้งหมด 8 บทความดังนี้
1. ก้ า วข้ า มให้ พ ้ น กั บ ดั บ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยด้ ว ยการพั ฒ นาวั ฒ นธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย : สู่เส้นทางใหม่ที่ยั่งยืนกว่า โดย รองศาสตราจารย์
ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจเช่น แนวความคิดของคน
ไทยที่ยังอ่อนด้อยไม่ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยไว้ 5 ประการ ติดตามราย
ละเอียดได้ในบทความ
2. ความส�ำนึกรับผิดชอบกับการจัดการสาธารณะ เป็นบทความของรองศาสตราจารย์
ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม กล่าวถึงส�ำนึกรับผิดชอบของระบบการปกครองแบบ
เสรีประชาธิปไตยนั้นวางอยู่บนแกนหลักของส�ำนึกรัฐผิดชอบ 2 แกนคือ 1) ส�ำนึก
รับผิดชอบแนวนอน (horizontal accountability) 2) ส�ำนึกรับผิดชอบแนวตั้ง
(vertical accountability) นอกจากนีย้ งั มีประเด็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่กบั
ความส�ำนึกรับผิดชอบ และอื่น ๆ
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3. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชนในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก เป็นผลงานของ อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม กล่าวถึงพัฒนาการของ
การจัดการป่าในภาคตะวันออกโดยศึกษาประวัติศาสตร์การก่อตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชน แบ่งออกเป็น 5 ยุค ประเด็นการจัดตัง้ และขับเคลือ่ นเครือข่ายป่าชุมชนฯ มี
รายละเอียดที่ส�ำคัญหลายเรื่อง
4. วิพากษ์การศึกษาตนตรีผา่ นมุมมองหลังอาณานิคม โดยอาจารย์กลุ ธีร์ บรรจุแก้ว ใน
บทความนีท้ า่ นสมาชิกจะได้ทราบบริบททางประวัตศิ าสตร์กบั แนวคิดด้านการศึกษา
ดนตรีในประเทศจีนว่าเข้ามาเกีย่ วข้องกับการเมืองอย่างไร และหลักการพืน้ ฐานของ
ขงจื้อที่ให้ส�ำคัญกับสองส่วน คือ เหริน กับ หลี่ สองส่วนนี้มีเกี่ยวข้องกับการเมือง
ของไทย อาจารย์กุลธีร์ น�ำเสนอได้น่าอ่านมาก บก.ขอชื่นชมว่าท่านมีความสามารถ
ในการเรียบเรียงถ้อยค�ำได้อย่างสละสลวย ใช้ภาษาได้อย่างสวยงาม
5. จากการปรับทัศนคติสู่วิกฤตการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย
อาจารย์อรุณ ขยันหา กล่าวถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและอุปสรรคของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
6. การเคลื่อนไหวสังคมของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยต� ำบลคลองหินปูน
อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นบทความวิจัยของ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
7. เครือข่ายชนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตาม
ชายแดนไทย – กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และคณะ
8. ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
ในนามของกองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ขอขอบคุณผู้อ่านและท่านเจ้าของ
บทความที่มอบความไว้วางใจให้เรา “วารสารร่มพฤกษ์” ได้ตีพิมพ์บทความของท่าน
และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้รับบทความของท่านอีกในฉบับต่อไป
กองบรรณาธิการ
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