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            บรรณาธิการแถลง        

 วารสารศลิปศาสตรปริทัศนเปนวารสารในกลุมมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ดาํเนนิการ
เพื่อสงเสริมเผยแพร และเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เรียนรูทางวิชาการดานศิลปศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ปละ 2 ฉบับ คือ 
ฉบับแรกชวงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับท่ี 2 ชวงเดือนกรกฎาคม – เดือน
ธันวาคมของทุกป 
  วารสารศิลปศาสตรปริทัศน ปท่ี 12 ฉบับที่ 23 นี้ มีบทความตีพิมพทั้งหมด จํานวน 9 
เรื่อง แยกเปนบทความวิจัยภายใน จํานวน 3 เรื่อง และบทความวิจัยภายนอก จํานวน 6 เรื่อง 
เนื้อหาประกอบดวย การวิเคราะหภาษา นวนิยาย ภูมิปญญาในสื่อการตูน การสรางหนังสือ
อานวรรณคดีไทยสาํหรับชาวตางชาต ิการพฒันาชดุแบบทักษะการอานและการเขยีนวชิาภาษา
ไทย การวเิคราะหขอผดิพลาดทางไวยากรณในการใชลกัษณนามภาษาจนี และแผนยุทธศาสตร
แบบบูรณาการเพือ่พฒันาการทองเท่ียวท่ีย่ังยนืในจงัหวดัสมทุรสงครามทีมี่สาระสาํคญันาศกึษา
ยิ่ง
 กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาและสาระของบทความทั้งหมดในฉบับนี้จะ
ใหประโยชนแกผูอานทัง้ในดานองคความรูและโลกทศันทีม่ตีอเรือ่งตาง ๆ  ตามทีผู่เขยีนไดศกึษา
คนพบไมมากก็นอย และหากทานประสงคจะสมัครเปนสมาชิกหรือเขียนบทความสงมาเพื่อตี
พิมพในวารสารศิลปศาสตรปริทัศนก็สามารถติดตอไดตามรายละเอียดที่อยูทายเลมของ
วารสาร ทายทีส่ดุนี ้กองบรรณาธกิารตองขอขอบคณุสมาชิกวารสารทกุทานทีใ่หการสนบัสนนุ
เปนอยางดีเสมอมาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ดวย

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว)
            หัวหนากองบรรณาธิการ


	ส่วนหน้า ฉบับ 23
	บทที่ 1 ฉบับ 23
	บทที่ 2 ฉบับ 23
	บทที่ 3 ฉบับ 23
	บทที่ 4 ฉบับ 23
	บทที่ 5 ฉบับ 23
	บทที่ 6 ฉบับ 23
	บทที่ 7 ฉบับ 23
	บทที่ 8 ฉบับ 23
	บทที่ 9 ฉบับ 23
	ส่วนท้าย ฉบับ 23



