บทบรรณาธิการ
หน้ าจั่ ว ว่ า ด้ วยประวั ติ ศ าสตร์ส ถาปั ต ยกรรมไทยและสถาปัตยกรรม ฉบั บที่ 15 ประจํา ปี 2561 ประกอบด้ วย
บทความทั้ง สิ้น 6 บทความ เริ่ม จากบทความ “กระบวนทั ศน์ก ารออกแบบภูเ ขาศั ก ดิ์สิท ธิ์ ใ นวัฒ นธรรมเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ” โดย รสิ ต า สิ น เอกเอี่ ยม ศึ กษาคติ ความเชื่อเรื่ อ ง ภู เ ขาศั ก ดิ์สิท ธิ์ ทั้ ง ที่เ กิ ด ขึ้นเองตามธรรมชาติ
ที่ มี คุณ ลั กษณะพิ เ ศษบางอย่ างที่ น่าเลื่ อมใสจนผู้ คนพากัน นั บถือ และยกขึ้น บูช าเป็น สิ่ ง ศัก ดิ์ สิท ธิ์ และ “ภู เ ขา”
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานต่าง ๆ อันปรากฏทั่วไปในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษานําเสนอผ่านการตรวจสอบความเชื่อเรื่อง เขาพระสุเมรุ, เขาไกรลาส, การบูชาเทพเจ้าท้องถิ่น,
การบูช าภูเ ขาไฟ, ความเชื่อเรื่ องภู เ ขาศั ก ดิ์สิท ธิ์ ณ ศูน ย์ กลางเมือ งและที่ ปรากฏในวรรณกรรมและในพิ ธีกรรม
และความเชื่ อเรื่อ งลึ งคบรรพต โดยบทความนําเสนอว่า รู ปธรรมและพิ ธีกรรมที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ ภูเ ขาศั ก ดิ์ สิท ธิ์
เหล่านี้เป็นองค์ความรู้จิตวิญญาณเชิงนิเวศ และการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมที่รับมาจากปรัชญาอินเดียโบราณ
ผ่ านศาสนา ความเชื่ อเรื่ องจัก รวาลวิ ท ยา วรรณกรรมเรื่องรามายณะและมหาภารตะ และศาสตร์ แ ห่ ง Vastu
Shastra โดยนํา มาปรั บใช้ ให้ เ ข้า กั บความเชื่อ ท้อ งถิ่น เรื่ องผี ห รือ อารั กษ์ แ ห่ ง ภู เขา อั น เป็น ปัจ จัยสํา คั ญ ที่ส่ งผลให้
การสร้ างภู มิทั ศน์ ศัก ดิ์สิท ธิ์ ขึ้น บนถิ่น ฐานที่อ ยู่ อาศั ย ของผู้ คนในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ นั้น มี ความแตกต่ างไปตาม
กาละและเทศะในแต่ ล ะถิ่นที่
บทความต่อมาชื่อ “งานเขี ยนประวั ติ ศ าสตร์ ศิล ปะยุ ค สงครามเย็น: สํา นั ก ศิล ปากรกั บแนวคิ ดชาตินิ ยม
สายกลาง” โดย ชาตรี ประกิตนนทการ วิเคราะห์งานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะในบริบททางการเมืองและวัฒนธรรม
สมั ยสงครามเย็น โดยเสนอว่ างานเขี ยนประวัติ ศาสตร์ ศิล ปะของ “สํา นั ก ศิล ปากร” ที่นําโดยหม่ อ มเจ้า สุภัท รดิศ
ดิ ศกุ ล นั้น มี ลัก ษณะทางวิช าการที่ แ ตกต่า งจากงานเขี ยนในยุ คก่อนหน้ าอย่ า งมีนัยยะสํา คั ญ โดยความแตกต่ างนี้
ไม่ ไ ด้ เ ป็นผลมาจากความก้ าวหน้า ทางวิช าการบริสุ ท ธิ์แ ต่เ พี ยงอย่า งเดี ยว หากยั งเป็ น กลไกทางการวั ฒนธรรมที่
ผลิต ขึ้น ภายใต้เ งื่ อ นไขของสงครามเย็น ชาตรีเ สนอว่ าไม่เ พี ย งแต่แ นวคิด “ความเป็ น ชาตินิ ย มสายกลาง” ในงาน
เขี ยนของหม่ อมเจ้า สุภัท รดิ ศ ดิศกุ ล จะสามารถพิจ ารณาได้ ว่าเป็ น การตอบโต้ โดยตรงกั บ “แนวคิ ด ศิ ล ปะแบบ
เชื้อชาตินิ ยม” ที่ ป รากฏในงานเขี ยนทางประวัติ ศาสตร์ ศิล ปะแห่ งทศวรรษที่ 2480 เท่ า นั้น หากการพยายาม
ยกระดับ “ความเป็นวิชาการ” ทางประวัติศาสตร์ศิลปะของสํานักศิลปากรให้ปราศจากซึ่งอุดมการณ์ทางการเมือง
แท้จ ริ งแล้ วกลั บเป็น “การเมื อ ง” ในอี ก รู ปแบบหนึ่ ง เพราะเป็นส่ ว นหนึ่ง ของขบวนการทางการเมื องแบบโลกเสรี
ที่ ผ ลิ ต ขึ้น เพื่อตอบโต้ กระแส “ศิ ล ปะเพื่ อชี วิต ศิล ปะเพื่ อประชาชน” ของนัก เขีย นฝ่า ยซ้ า ยที่ มีจิต ร ภู มิ ศัก ดิ์เ ป็ น
ผู้ นําทางความคิด นอกจากนี้บทความยั งเสนอการวิ เ คราะห์ ก ารสร้ า งคํา อธิ บายเกี่ ยวกั บลักษณะเฉพาะตั ว ของ
ศิ ล ปะสุ โขทั ย โดยเฉพาะเจดี ย์ด อกบั วตู มและพระพุ ท ธรู ปปางลีลา ที่นัก ประวั ติ ศาสตร์ ศิลปะในสมั ย สงครามเย็น
ตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศเอกราชและอิสระจากการปกครองของขอม ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบคิด
ทางประวั ติ ศาสตร์ ศิล ปะชาตินิ ยมสายกลางด้ วยเช่น กัน บทความชิ้นนี้ จึง นั บ เป็น งานวิช าการอีกชิ้น หนึ่ง ที่ยืน ยันว่ า
วิ ช าประวั ติ ศาสตร์ นั้น หาได้เ ป็น ศาสตร์ ท่ีปราศจากอคติไ ม่
บทความชิ้นถัดมาเป็นของ ชาญคณิต อาวรณ์ เรื่อง “ซากโบราณสถานในเมืองโบราณเวียงลอ : การศึกษา
ที่ ผ่ านมาและข้อสั ง เกตเบื้ องต้น” โดยศึ กษาซากโบราณสถาน 16 แห่ ง ในเมือ งโบราณเวี ยงลอ อําเภอจุน จั ง หวัด
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พะเยา เริ่ มจากการทบทวนวรรณกรรม และพิจ ารณารู ปแบบของซากโบราณสถานที่ ขุด ค้ นทางโบราณคดี โ ดย
สํา นัก ศิ ล ปากรที่ 7 จั งหวั ด น่ าน ในช่ วง พ.ศ. 2547-2549 การศึ ก ษาพบว่ าซากโบราณสถานที่ ขุด ค้ น เป็น ซากใน
เขตพุท ธาวาสอัน ประกอบด้ วยอาคารขนาดใหญ่ คื อ เจดี ย์และวิห าร เป็น หลั ก โดยสามารถแบ่ง รู ป แบบเจดี ย์ได้
เป็น 2 แบบ แบบแรก คือ เจดีย์ท รงระฆั งล้ านนา กําหนดอายุราวพุ ทธศตวรรษที่ 21-22 แบบที่ส อง เหลือเพี ยง
ส่วนฐาน คือเป็นฐานเขียงผังแปดเหลี่ยมซ้อนกันสามชั้นรองรับฐานบัวสามชั้น โดยที่ฐานหน้ากระดานของแต่ละชั้น
ก่ อ อิ ฐแนวทะแยงฟัน ปลา กําหนดอายุ อ ยู่ ราวก่ อนหน้ าพุทธศตวรรษที่ 24-25 ส่ ว นรู ปแบบวิ หารที่ พ บในเมื อ ง
โบราณเวียงลอนั้น พบว่าปรากฏร่องรอยความสัมพันธ์บางประการกับวิหารแบบเชียงแสนและแบบล้านนาตะวันออก
รวมถึ ง วิ หารและอุ โบสถแบบไทลื้ อ ด้ วย
บทความที่สี่ “บึ ง พระราม (หนองโสน): พื้นที่ ประวั ติ ศ าสตร์กั บสวนสาธารณะกลางเมือ งเก่ าอยุ ธยา”
โดย กําพล จํา ปาพัน ธ์ ศึก ษาพื้น ที่ บริเ วณบึ งพระรามในฐานะพื้น ที่ท างประวั ติศาสตร์ บทความใช้ วิธีพ รรณนา
สภาพภู มิ ศาสตร์ แ ละอธิ บายสถาปั ต ยกรรมที่สํา คัญ ในปริม ณฑลของบึ งพระราม ทั้ง ที่เ ป็น ซากโบราณสถานและที่
ยังมีการใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็นการซ้อนทับของการใช้พื้นที่เดียวกันในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน
บทความที่ห้ า เรื่ อ ง “การฟื้น ฟู ชุมชนตลาดศาลเจ้ าโรงทองหลั งเพลิง ไหม้ 2548” โดย วัน ดี พิ นิจ วรสิน
ศึ ก ษาการปลู กสร้ า งอาคารบ้ านเรื อนกลั บขึ้นมาใหม่ ของชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิ เ ศษชั ยชาญ จั ง หวัด
อ่างทอง ซึ่งเดิมมีลักษณะเป็น “ตลาดโบราณ” ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน ภายหลังเหตุการณ์
เพลิ งไหม้ จึ ง มีการฟื้น ฟู -สร้ างกลั บขึ้น ใหม่ ภายใต้ เ งื่ อนไขของเทศบั ญ ญั ติแ ละแนวทางการวางผัง และออกแบบ
เพื่อ การฟื้น ฟู และอนุ รัก ษ์ชุ มชน ซึ่ ง นั บเป็น ชุมชนแรกในประเทศไทยที่ไ ด้ รับการดํา เนิน การในลั กษณะดัง กล่ า ว
ผู้ ศึกษาได้เ ก็ บข้อ มู ล ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดําเนิน การโครงการ ผลปรากฏว่า การดําเนิน การสร้ างชุ มชน
กลั บขึ้น มาใหม่ มีทั้ ง ส่ วนที่เ ป็นไปตามเทศบัญ ญั ติ ส่ วนที่เ กิดจากการต่ อ รองเนื่อ งจากขั ดแย้ ง กั บกฏหมาย และส่ วน
ที่ ไ ม่เ ป็น ไปตามข้ อ กําหนดของเทศบั ญ ญั ติเ ทศบาลตําบลศาลเจ้ าโรงทองฯ อั น เกิดจากการขาดการตรวจสอบและ
บั ง คั บใช้ กฏหมายอย่ า งเคร่ งครั ด ซึ่ ง ทําให้ ภ าพรวมของลั กษณะทางสถาปั ต ยกรรมของชุ มชนไม่ บรรลุ ซึ่งความ
กลมกลื นอย่ า งที่ค วรจะเป็น
บทความสุ ด ท้ า ย เรื่อ ง “การบริ หารจัด การงานบู ร ณะพระราชนิเ วศน์ม ฤคทายวัน ” โดย ปาริ ฉัตร สกุ ลเจริญพรชั ย และ ไตรวั ฒน์ วิ รยศิ ริ ศึก ษาการบริ หารจั ดการในการบู รณะพระราชนิเ วศน์มฤคทายวั น ระหว่ า ง
พ.ศ. 2554-2560 ซึ่ งครอบคลุมการอนุ รักษ์ อาคารสํา คั ญ ทั้งหมด 4 หลั ง คื อ ศาลาลงสรงฝ่ ายหน้ า สโมสร
เสวกามาตย์ หอเสวยฝ่ ายหน้ า และระเบี ยงทางเดิ น ศาลาลงสรง ผลจากการศึ กษาพบว่ าการบริห ารงานอนุ รักษ์
ที่ พ ระราชนิเ วศน์ ม ฤคทายวัน ที่เ ป็น การดําเนิน การโดยองค์ ก รเอกชนคื อ มู ลนิ ธิพ ระราชนิ เ วศน์ มฤคทายวัน นั้น
เป็น ไปอย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ องกั บทฤษฎี ก ารบริหารการอนุ รักษ์ส ถาปัตยกรรม
สํา หรั บหน้ า จั่ว ว่ า ด้ วยประวั ติ ศาสตร์ส ถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ในปีถั ด ไป พ.ศ. 2562 จะ
ดํา เนิน การเป็น 2 ฉบั บ เพิ่ม เติ มจากเดิ ม ที่พิม พ์ ปีล ะฉบั บเดี ยว ทั้ง นี้เ พื่อ ให้เ ป็ นการเตรี ย มตั วเพื่ อเข้ า ร่ ว มโครงการ
TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ต่ อ ไป ด้ วยเราหวั ง เป็น อย่ า งยิ่ง ที่จ ะทําให้ง านวิช าการที่ มีคุณ ภาพ
ด้ า นประวั ติศาสตร์ ส ถาปัต ยกรรมและสถาปั ตยกรรมไทยได้ รับการยอมรั บ อยู่ ใ นฐานข้อ มูล วิ ชาการระดั บสากล
พิ นัย สิ ริเกี ยรติกุ ล/ ธัน วาคม 2561
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