ฉบับที่ 33 (มกราคม-ธันวาคม 2561)

IX

บทบรรณาธิการ
“วารสารหนาจัว่ : สถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม” เปนวารสารวิชาการประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับฉบับป พ.ศ.2561 มีบทความทัง้ สิน้ 18 บทความ โดยแบง
เนื้อหาของบทความออกเปน 6 กลุมของศาสตรสาขาทางสถาปตยกรรม คือ (A) ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
ศิลปสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture (B) การ
บริหารจัดการ และการอนุรกั ษสถาปตยกรรม | Architectural Heritage Management and Conservation
(C) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม | Vernacular Architecture and Cultural
Environment (D) เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสถาปตยกรรม | Architectural Technology and Innovation (E) การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปตยกรรม และการผังเมือง | Urban Design, Landscape
Architecture and Urban Planning (F) การสอนสถาปตยกรรม | Architectural Teaching (G) การ
พัฒนาที่อยูอาศัย | Housing Development
ทั้งนี้ ในปพ.ศ.2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับภาคีเครือขายทาง
วิชาการจากประเทศตางๆ ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีป อาทิ ญี่ปุน เวียดนาม ลาว
เมียนมา กัมพูชา จัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ
ธร องคการมหาชน และ Institute of UNESCO World Heritage (JSPS Core-to-Core Program “Establishment of the Network for Safeguarding and Development of the Cultural Heritage in the
Mekong Basin Countries” มหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญี่ปุนใหการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ และ
การสรางเครือขายความรวมมือในนามของการประชุมสัมมนาและปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ในการนี้ จึงไดคดั สรรบทความวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทรงคุณคาจากนักวิชาการประเทศตางๆ ทีเ่ ขารวม
นําเสนองานมาตีพิมพไวสวนหนึ่ง พรอมกับบทความอื่นๆ ที่ไดรับความสนใจจากคณาจารย นิสิต นักศึกษา นัก
วิชาการ และนักวิจัยตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพอีกสวนหนึ่ง ดังรายละเอียดตอไปนี้
ภาค 1 หรือ กลุมที่ A. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “ประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม ศิลปสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture” มีจํานวน 4 บทความ คือ
(1) “Establishment of cooperation network for safeguarding and utilization of
cultural heritage in the Mekong basin countries future possibility considering from comparative study in Angkor-Cambodia, Hue-Vietnam and Japan” โดยศาสตราจารย ดร. Takeshi
Nakagaway ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเมจิมูระ และศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน ได
เสนอบทวิเคราะหความสัมพันธทางสถาปตยกรรมที่ไดรับจากการสนามการวิจัยในประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีป ซึ่งเมื่อนํามาสังเคราะหก็แสดงใหเห็นถึงความเหมือนและความตางในมิติ
ตางๆ อยางนาสนใจยิ่ง
(2) “The Complex of Hue Monuments, introduction of its significances and
considering for the future tourism development: Case study of Kim Long village and its
frontal base town” โดย ดร. Le Vinh An คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย Duy Tan,
เมือง Da Nang City ประเทศเวียตนาม เสนอคุณคาของอนุสรณสถานในเมืองประวัติศาสตรเวในมิติของการ
สงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนประวัติศาสตร
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(3) “Ayutthaya and Burma” โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.โชติมา จตุรวงศ และผูช ว ยศาสตราจารยตะวัน
วีระกุล และผูช ว ยศาสตราจารยปองพล ยาศรี ไดศกึ ษาเปรียบเทียบองคประกอบทางกายภาพของเมืองประวัตศิ าสตร
ในเมียนมา อาทิ เมืองหงสาวดี เมืองตองอู กับอยุธยา เพื่อหาความสัมพันธระหวางกันอันเปนหลักฐานเชิงประจักษที่
แสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางในหนาประวัติศาสตร
(4) “การวางทิศทางของวัดในเมืองประวัตศิ าสตรหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
โดย Nittha Bounpany และรองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึง่ มุง จะหาความหมายและคติความเชือ่ ของการวางทิศทางของสิมซึง่ เปนอาคารสําคัญทางศาสนาประจําวัด
ตางๆ ในเมืองหลวงพระบาง จากการคนควาวิจยั ทําใหทราบวาสิมในเมืองหลวงพระบางจะวางแกนขนานกับแมนาํ้ โขง
ซึ่งเปนแมนํ้าสายหลัก และหันหนาอาคารไปทางทิศตนนํ้า สอดคลองกับแบบแผนการวางทิศของเรือนหลวงพระบาง
(5) “ปราสาทนครหลวง อยุธยา” โดยดร.เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน ผูชวยศาสตราจารย
บุณยกร วชิระเธียรชัย และดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท มุงอธิบายใน 3 ประเด็น คือ มูลเหตุและปจจัยแวดลอมในการ
กอสรางปราสาทนครหลวง, ปราสาทหินใดในเมืองพระนครควรเปนแรงบันดาลใจในการกอสรางปราสาทนครหลวง
อยุธยา และปราสาทนครหลวงสรางแลวเสร็จหรือไม ซึง่ ผูว จิ ยั ไดออกแบบระเบียบวิธใี นการวิจยั เพือ่ ตอบคําถามตางๆ
และทําใหมีขอเสนอใหมทางวิชาการเพิ่มเติมจากขอเสนอที่มีอยูเดิม
ภาค 2 หรือ กลุมที่ B. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษสถาปตยกรรม | Architectural Heritage Management and Conservation ” มีจํานวน 3 บทความ
คือ
(6) “Initial and Planning Stages in Preservation Process, Contributions to Recommendation for Appropriate Conservation Treatments: A Case of Conservation of the Our Lady of
the Rosary Church Project” โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. วิมลรัตน อิสระธรรมนูญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ นําเสนอผลปฏิบตั กิ ารการอนุรกั ษอยางสมบูรณของ “โบสถกาลหวาร” หรือ “วัดแมพระ
ลูกประคํา” ซึง่ ประกอบดวยการศึกษาประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรมของอาคารและการวางผัง ตลอดจนประวัตศิ าสตร
การอนุรักษอาคารในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อนํามาสูขอเสนอในการอนุรักษที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
(7) “Archaeological Conservation of Bagan Ancient Monuments in Myanmar” โดย
Myo Nyunt Aung นักโบราณคดีอิสระ อดีตรองผูอํานวยการกรมโบราณคดีและพิพิธภัณฑ เมียนมา แสดงใหเห็น
ถึงประวัติศาสตรการอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมในเมืองโบราณพุกาม สหภาพเมียนมาที่ถูกคุกคามดวยนานับ
ปจจัย และกระบวนการอนุรกั ษเพือ่ เตรียมความพรอมใหแกเมืองพุกามบนเสนทางสูก ารเสนอยกยองเปนแหลงมรดก
โลกทางวัฒนธรรม
(8) “ปูนในโบราณสถานของนครประวัตศิ าสตรพระนครศรีอยุธยาแหลงมรดกโลก” โดยผูช ว ยศาสตราจารย
ดร. นวลลักษณ วัสสันตชาติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร
เพือ่ หาคุณสมบัตขิ องปูนทีใ่ ชในการสอและฉาบโบราณสถานในเมืองอยุธยา เพือ่ นําไปสูข อ สรุปคุณสมบัตขิ องปูนแบบ
โบราณ และปูรแบบปจจุบันเพื่อการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของปูนที่ใชในการอนุรักษตอไป
ภาค 3 หรือ กลุมที่ C. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม | Vernacular Architecture and Cultural Environment” มีจํานวน 4
บทความ คือ
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(9) “การศึกษาแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี”
โดยรองศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท และคณะ ซึง่ ไดศกึ ษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ในชุมชนชนบทพืน้ ที่
จังหวัดเพชรบุรเี พือ่ นําไปสูก ารถอดรหัสหาองคความรูใ นมิตติ า งๆ อันจะนําไปสูก ารออกแบบสถาปตยกรรม
ที่อยูอาศัยในบริบทสังคมรวมสมัยไดอยางเหมาะสม
(10) “บทความแปล กฎบัตรวาดวยมรดกสิ่งสรรคสรางพื้นถิ่น” โดยดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และ
อิสรชัย บูรณะอรรจน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ เปนแนวทางทีอ่ งคการไอโคโมส
ซึ่งเปนองคการชํานาญการแหงสหประชาชาติไดกําหนดเปนแนวทางในการอนุรักษมรดกสิ่งสรรคสรางพื้น
ถิ่นเพื่อเปนตนทุนตอการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
(11) “การเปลีย่ นแปลงรูปลักษณของเรือนพืน้ ถิน่ : กรณีศกึ ษา เรือนไทเขินเชียงตุง รัฐฉาน เมีย
นมา” โดยศาสตราจารย เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งมุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่นที่อยูอาศัยของชาวไทเขิน ซึ่งเปน
ประชากรกลุม หลักของเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ซึง่ เรือนไดมกี ารปรับเปลีย่ นตัวเองทัง้ ในแงรปู ทรงทางกายภาพ
การจัดวางพื้นที่ใชสอยภายในเรือน ตลอดจนระบบโครงสรางและวัสดุในการกอสราง ซอมแซม ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาเรือนพืนื้ ถิน่ เปนสิง่ ทีม่ พี ลวัตสอดคลองกับวิถใี นการดําเนินชีวติ ของผูค นทีส่ มั พัทธกบั บริบทแวดลอม
ที่อยูรายรอบของชีวิตในชุมชนทองถิ่น
(12) “ลักษณะเฉพาะของทีว่ า งในเรือนพืน้ ถิน่ ไทยวนในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม” โดย
พัชรินทร ศรีบุญทันกุล และระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดแสดงถึงลักษณะของพืน้ ทีใ่ ชสอยภายในเรือนพืน้ ถิน่ ของกลุม ชาติพนั ธุไ ทยวนซึง่ มีพนื้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ นอําเภอ
แมแจม ซึง่ มีลกั ษณะของทําเลทีต่ งั้ ชุมชนทีร่ ายลอมดวยภูเขา ซึง่ ขอคนพบของงานไดแสดงใหเห็นถึงแบบแผน
การใชสอยพื้นที่ภายในเรือนในชีวิตประจําวันของชาวไทยวนแมแจม ตลอดจนพลวัตความเปลี่ยนแปลงใน
แงของรูปทรงที่สัมพันธกับบริบทแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงดวย
ภาค 4 หรือ กลุมที่ D. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางสถาปตยกรรม | Architectural Technology and Innovation” มีจํานวน 1 บทความ
คือ
(13) “Information Technology (IT) Barometer Review in Construction Industry”
โดย ดร.นนท คุณคํา้ ชู ซึง่ ใหความสนใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีถ่ กู ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการกอสราง
ภาค 5 หรือ กลุม ที่ E. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจยั ในหัวขอ “การออกแบบชุมชน
เมือง ภูมิสถาปตยกรรม และการผังเมือง | Urban Design, Landscape Architecture and Urban
Planning” มีจํานวน 3 บทความ คือ
(14) “การออกแบบสวนสัตวเพื่อการเรียนรูและสงเสริมทัศนคติตอคุณคาของสิ่งมีชีวิต” โดย
ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุงอธิบายความหมายที่กวาง
ขวางขึน้ ของมุมมองทีม่ ตี อ การออกแบบพืน้ ทีส่ าํ หรับเปนสวนสัตว ทัง้ ในแงของการเลีย้ งสัตวใหมสี ขุ ภาพทีด่ ี
และการออกแบบเพือ่ สงเสริมการเรียนรูข องผูช มใหเกิดความรูค วามเขาใจในวิถกี ารอยูอ าศัยของสัตวแตละ
ชนิด ตลอดจนการใชการออกแบบเพื่อกระตุนกระบวนการเรียนรู และสรางมุมมองที่เขาใจและเห็นคุณคา
ของชีวติ อันเปนการเปลีย่ นผานทัศนะความคิดจากมนุษยเปนศูนยกลางมาสูแ นวคิดแบบชีวติ เปนศูนยกลาง
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(15) “อานอัตลักษณเมือง: วิธีคิดวาดวยเรื่องวัฒนธรรม ภูมิทัศน และถิ่นที่” ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุง อธิบาย
ความหมายของอัตลักษณเมือง ซึง่ มีความซับซอนดวยเต็มไปดวยสํานักของผูค นทีใ่ หความหมายทีแ่ ตก
ตางกันไปตามโลกทัศน รสนิยม และวิถีชีวิต รวมทัั้งประวัติศาสตร ความทรงจําก็เปนสิ่งหลอหลอม
มโนสํานึกของผูคนอันนําไปสูการใหความหมายในฐานของอัตลักษณเมือง
(16) “Book Review: Smart about Cities Visualising the Challenge for 21st
Century Urbanism” โดยอาจารย ดร.กฤษณะพล วัฒนวันยู คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ บุษบงก วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดปริทศั นหนังสือวาดวยภาพของเเมืองอัจฉริยะซึง่
เปนความทาทายใหมของความเปนเมืองในศตวรรษที่ 21 ผานแวนตาของสถาปนิกและนักรัฐศาสตร
ภาค 6 หรือ กลุมที่ F. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “การสอน
สถาปตยกรรม | Architectural Teaching” มีจํานวน 1 บทความ คือ
(17) “STALLED PEDAGOGIES: Launching Renewal in Undergraduate Sustainable Building-Design (SB-D) Pedagogy through Multi-protagonist Insight” โดย
Alvaro Conti และดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผลลัพธของการวิจัยที่มีวัถุประสงคเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนทางสถาปตยกรรม โดยใชกลุมตัวอยางจากคณาจารย นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาค 7 หรือ กลุมที่ G. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “การพัฒนา
ที่อยูอาศัย | Housing Development ” มีจํานวน 1 บทความ คือ
(18) “การเสริมสรางศักยภาพสถาปนิกเพือ่ สังคมกับการออกแบบอยางมีสว นรวม” โดย
อาจารย ดร.สุปรียา หวังเจริญผล คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่นําเสนอ
สถานการณของสถาปนิกเพือ่ สังคมและกระบวนการออกแบบทีเ่ ปนปรากฏการณทเี่ ริม่ มีบทบาทมาก
ขึน้ ในแงของการพัฒนาสถาปตยกรรมทีส่ มั พันธกบั ผูค น และชุมชน ทัง้ นี้ ไดทบทวนใหเห็นถึงบทบาท
ของบริษัทสถาปนิก และหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการที่รวมแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็น
เกี่ยวกับสถาปนิกเพื่อสังคมในสถานการณปจจุบันของประเทศไทย
จากจํานวนบทความ และความหลากหลายของศาสตรที่สัมพันธกับบทความที่เสนอขอรับ
การพิจารณาเพื่อตีพิมพในวารสารหนาจั่ววาดวย สถาปตยกรรม การออกแบบ และสิ่งแวดลอม จะ
เห็นไดวา มีการพัฒนาความรูห ลากมิตทิ ชี่ ว ยยกระดับสถานะภาพความรูท างวิชาการ และวิชาชีพทาง
สถาปตยกรรมอยางเปนรูปธรรม
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ทัง้ นี้ กองบรรณาธิการวารสารหนาจัว่ ฯ ขอขอบคุณคณาจารย นักวิชาการ นักวิจยั และนิสติ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานที่สงบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารหนาจั่ว
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทีไ่ ดดาํ เนินการมาอยางยาวนานจน
ขึน้ สูท ศวรรษที่ 4 ซึง่ ในปพ.ศ.2561 วารสารหนาจัว่ ฯ จะมีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญเพือ่ จัดทําวารสาร
ปละ 2 ฉบับ และกําหนดวิสยั ทัศนสกู ารขับเคลือ่ นใหวารสารเปนทีร่ จู กั และรับรองในมาตรฐานระดับ
สากลตอไป จึงขอแจงประชาสัมพันธกับผูสนใจทุกทานที่ใหเกียรติสงบทความในลักษณะตางๆ เพื่อ
ขอรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารหนาจั่วฯ เชนนี้ตอๆ ไป
กองบรรณาธิการ
วารสารหนาจั่ว วาดวย สถาปตยกรรม การออกแบบ และสิ่งแวดลอม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

