บทบรรณาธิการ
วารสารวิชาการมนุษย-และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับนี้เป@นปA
ที่ 4 ฉบับที่ 1 หลังจากที่ ไดHดำเนินงานมาในชKวงระยะเวลา 3 ปA ในฉบับนี้ก็ไดHทำการ
ปรั บ ปรุ ง เปลี ่ ย นแปลงหลายอยK า งเพื ่ อ ใหH ว ารสารของเรามี ค ุ ณ ภาพมากขึ ้ น อาทิ
การเพิ่ม กองบรรณาธิก ารที่ม าจากหลากหลายสาขาวิช าและมหาวิท ยาลัย การเพิ่ม
ผูHทรงคุณวุฒิผูHพิจารณาบทความ เป@นตHน
อยKางไรก็ตาม เนื้อหาของวารสารมนุษย-และสังคมก็ยังคงไวHดHวยความเขHมขHนทาง
วิชาการ เพื่อใหHทKานผูHอKานไดHรับประโยชน-จากบทความทุกบทความนั่นเอง ในฉบับนี้
ประกอบดH ว ยบทความทั ้ ง สิ ้ น จำนวน 8 บทความ ประกอบดH ว ย บทความวิ ช าการ
จำนวน 2 บทความ โดยมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร-ทั้ง 2 บทความ ไดHแกK
1) แนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ปราจี น บุ ร ี ส ู K ค วามเป@ น เลิ ศ ชายขอบ EEC และ 2)
วัฒนธรรมการแหKพระอุปคุต : ความหมาย บทบาท และความเป@นมาในชุมชนบHาน
ปะโด`ะ ตำบลปราสาท อำเภอหHวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และบทความวิจัย จำนวน
6 บทความ ไดHแกK 1) แนวทางการพัฒนาการทKองเที่ยวในทHองถิ่นโดยการมีสKวนรKวมของ
ประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ- 2) ความรูH ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะของประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร- 3) การเสริมสรHางพฤฒิพลังผูHสูงอายุดHานวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานตอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร- 4) การวิเคราะห-ขHอผิดพลาดในการใชHคำเสริมน้ำเสียง
ในภาษาจีนของผูHเรียนชาวไทย 5) การสKงเสริมพัฒนาการดHานอารมณ-ในเด็กกKอนวัย
เรียนดHวยภูมิปfญญาทHองถิ่นชาติพันธุ-ไทย-เขมร และ 6) วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพโดย
ใชHภูมิปfญญาทHองถิ่นดHานการแพทย-พื้นบHานของกลุKมของกลุKมชาติพันธุ-ไทย กูย บHาน
ปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอเมืองไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

จะเห็นไดHวKา ทั้ง 8 บทความนี้ลHวนเป@นบทความที่นKาสนใจทั้งสิ้น บรรณาธิการ
หวังเป@นอยKางยิ่งวKาทKานผูHอKานจะไดHรับประโยชน- และนำไปใชHตKอยอดในทางวิชาการ
เพื่อใหHเกิดองค-ความรูHใหมKๆ ตKอไป และขอเชิญชวนอาจารย- นิสิต นักศึกษาทุกทKานสKง
บทความมาตีพิมพ-ในวารสารวิชาการมนุษย-และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ฉบับตKอไป

ผูHชKวยศาสตราจารย- ดร.เอมอร แสนภูวา
บรรณาธิการ

Editorial
Journal of Human and Society, Sisaket Rajabhat University, This
issue is the Vol.4 No.1 which proceeds for 3 years. In this issue, there are
some changes to improve quality of the journal, such as the addition of
editorial board from various fields of study and universities, the addition of
peer reviewers, etc.
However, the contents of Journal of Human and Society, Sisaket
Rajabhat University are still strong in academic for readers to benefit from
every article. This issue is including 8 articles, 2 academic articles which had
the contents on culture and history that are 1) The Development of
Prachinburi province guideline to excellence on the marginal of EEC. 2) Phra
Upakhut Procession Culture : Meaning, Role and Background in Ban Pa Do
Community, Prasat, Huay Tabtan, SiSaKet Province. And 6 research articles
that are 1) Guidelines for Developing Local Tourism Using Communities
Participation in Prachuap Khirikhan Province. 2) Knowledge, attitude and
belief about organ donation of people in the area of Prasat, Kap-Choeng
and Phanom-Dong-Rak District, Surin Province. 3) The Promotion of Elderly
Active Aging in Songkran Festival At Phanom Dong Rak District, Surin
Province. 4) An Analysis of Errors in the Acquisition of Modal Particles by
Thai Chinese Learners- Based on the Comparative Analysis of Modal Particle
in Chinese and Thai. 5) Pre-School Child Emotional Development Promotion
Through the Local Wisdom of Thai-Khmer Ethnic Groups. 6) Culture of

Healthcare Using Local Wisdom in Traditional Medicine of Thai Kui Ethnic
Group in Banprasat Yoe, Prasat Yoe Sub – District, Praibung District, Sisaket
Province.
You would see that these 8 articles are entirely interesting article.
The editor hope that the readers should gain benefits and expanding the
academic knowledge and I would like to invite all lecturers and students to
send their articles to publish with Journal of Human and Society, Sisaket
Rajabhat University in the next issue.

Asst. Prof. Dr. Emon Saenphuwa
Editor

