บทบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ ฉบับนี้ได
เปลี่ยนกองบรรณาธิการใหมซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขานี้ คือ ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง ศิลปนแหงชาติ
ประจําป พ.ศ. 2552 สาขาทัศนศิลป และรองศาสตราจารยพิษณุ ศุภนิมิตร ผูเชี่ยวชาญสาขาศิลปะ ศาสตราจารย
ดร. สุ วิ ไ ล เปรมศรี รั ต น และรองศาสตราจารย สุ วั ฒ นา เลี่ ย มประวั ติ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นภาษาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา และผูชวยศาสตราจารย ดร. บูลยจีรา ชิรเวทย
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้วารสารฉบับนี้ยังปรับเปลี่ยนรูปเลมใหเปนขนาดเดียวกันกับวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับ
ภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีรองศาสตราจารย ดร. อรอุมา (ภูประเสริฐ) โตะยามา เปน
บรรณาธิการ
จากบทความที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นที่ตีพิมพในฉบับนี้ ดังเชน เรื่อง “การสราง “พระราช
ชายาเจาดารารัศมี” ใหเปนบุค คลสํ าคัญในประวัติศาสตร ทศวรรษ 2500 - ปจ จุบัน ” ของ จิ ร ชาติ สั น ตะ ยศ
กลาวถึงการสรางมโนทัศนทางการเมืองที่เกี่ยวโยงกับความสัมพันธของอํานาจในทองถิ่นลานนาของเจานายฝาย
เหนื อ กั บ ชาติ ไ ทย จากบทบาทของเจ า ดารารั ศ มี ซึ่ ง เป น พระธิด าของพระเจ า อิ น ทวิ ช ยานนท เจ า ครองนคร
เชียงใหม ลําดับที่ 7 ที่ไดรับการถวายตัวเปนพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทําให
ประวัติศาสตรยกยองวาเจาดารารัศมีเปนบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรทองถิ่นของไทย และนอกจากนี้ยังทําให
ทราบถึงเรื่องราวความรักความผูกพันระหวางเจาดารารัศมีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ชวย
ประสานความสัม พันธร ะหวา งชนชาวลานนากับ ชาติไทยใหมั่นคงและแนนแฟนตลอดมา จนเปน “สายใยรั ก
สองแผนดิน”
ปานแพร เชาวนประยูร ศึกษาเรื่อง “ทวิอัตลักษณ : การตอสูและการปรับตัวของชาวไทใหญพลัดถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม” กลาวถึงชนชาวไทใหญที่เคยอาศัยในรัฐฉานของพมาและปจจุบันไดอพยพยายถิ่นมาอาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม ชาวไทใหญเปนกลุมคนตางดาวที่มาอาศัยและสรางปญหาใหกับรัฐไทย แตเพื่อความอยูรอดและ
ความปลอดภัย ชาวไทใหญจึงมีการตอสูและปรับตัวเกิดขึ้นหลายรูปแบบ บทความนี้เปนการนําเสนอความเปน
อัตลักษณของชาวไทใหญ ดวยบทบาทการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ ที่วัดปาเปา
และวัดกูเตา จัง หวัดเชียงใหม เพื่ อแสดงความเปน ตัวตนและสรา งความสําคัญ เชิ งวัฒ นธรรมใหค นทั่ว ไปได
ตระหนักในคุณคาชีวิตของความเปนไทใหญ และใหรัฐไทยรับรูวาชาวไทใหญมิไดเปนศัตรูกับชาวไทยแตอยางไร
จึงกลาวไดวาชาวไทใหญ เปนกลุมชาติพันธุที่มีทวิอัตลักษณของความเปนทั้งชาวไทยและไทใหญ
สวนเรื่อง “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา 10 พระองคบนแผงไมคอสอง ศาลา
การเปรียญหลังเกา วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี” ของ สุพิชฌาย แสงสุขเอี่ยม เปนการศึกษาภาพจิตรกรรมที่เขียน
บนแผงไมคอสอง ของศาลาการเปรียญ วัดในกลาง ที่เขียนเปนภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา 10
พระองค และในสมัยพระอดีตพุทธเจา 24 พระองค ซึ่งภาพเหลานี้เปนงานที่สืบทอดทางเทคนิคมาจากจิตรกรรม
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เนนใหเห็นเรื่องการบําเพ็ญบารมีและความเพียรพยายามของพระโพธิสัตวในแตละชาติ
อีกเรื่องหนึ่งในทํานองเดียวกันคือ “จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม : มุมมองใหม
เกี่ยวกับการปฏิเสธอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยในพุทธประวัติสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” ของ อิสรา
อุปถัมภ เปนการศึกษาวิเคราะหภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประกอบดวยภาพประวัติของพระพุทธเจาในอดีตและ
ปจจุบัน 7 พระองค ซึ่งผูเขียนมั่นใจวาเปนจิตรกรรมฝาผนังที่สรางขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว อันเปนความเชื่อที่วาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและธรรมยุติกนิกาย ปฏิเสธภาพตอน

มารวิชัย ยมกปาฏิหาริย และการเสด็จลงจากดาวดึงสของพระพุทธเจา เพราะเปนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย แตผูเขียน
ไดวิเคราะหจากภาพเหลานั้นแลวพบวามีภาพที่แสดงปาฏิหาริยรวมอยูดวย แทจริงแลวการเรียบเรียงพุทธประวัติ
ในแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น นาจะเชื่อในสิ่งที่พิจารณาแลววาเปนขอความที่
ปรากฏในพระไตรปฎกบาลีโดยตรง
“การสร า งตํ า แหน ง แห ง ที่ ข อง “เมื อ งแพร ” ในประวั ติ ศ าสตร “ชาติ ไ ทย” : จากเมื อ งกบฏสู เ มื อ งที่
จงรักภักดี” ของ ชัยพงษ สําเนียง เปนเรื่องราวที่มุงแสดงใหเห็นพลวัตทางประวัติศาสตรของเมืองแพร ที่มีความ
ผันแปรและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการกลาวอางถึงวีรกรรมของชาวเมืองแพร ไดแก พญาพล ผูสรางเมือง
แพร ซึ่งเมื่อมาถึงยุคปฏิรูปการปกครอง เมืองแพรถูกกลาวหาวาเปนกบฏ แตในความเปนจริงแลวกลุมกบฏกลับ
เปนพวกเงี้ยวที่เขามาปลนเมือง มิใชชาวเมืองแพร หรือ พระญามังไชย วีรบุรุษผูกลาหาญ ไดประกาศความเปน
อิสระใหเมืองแพร แตก็ไดเปนตัวแทนของความจงรักภักดีและความซื่อสัตยของคนเมืองแพร ตลอดจนเจาหลวง
พิริยเทพวงศ ที่ไดชื่อวาเปน “กบฏ” ผูไมมีความจงรักภักดีตอบานเมืองและพระมหากษัตริย จนตองลี้ภัยไปและถึง
พิราลัย ณ หลวงพระบาง แตในอีก 100 ปตอมา กลับไดรับการกลาวอางใหเปนผูมีความจงรักภักดีและเสียสละ
หรือเรื่อง “ชีวิตราษฎรไทยสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : มุมมองผานการเขามาควบคุมทางรถไฟ
สายใตของกองทัพญี่ปุน” ของพวงทิพย เกียรติสหกุล อธิบายถึงการเขามาควบคุมเสนทางรถไฟสายใตของทหาร
ญี่ปุนอันมีผลตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดสงขลา ซึ่งกองทัพญี่ปุนใชเสนทางนี้ในการขนสงกองกําลังบํารุง
จากไทยไปยังมลายู รวมไปถึงการเขามาควบคุมทางรถไฟบนเสนทางไปจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ชุมพร และ
ระนอง ซึ่งเปนเสนทางรถไฟไทย–พมา และ สายชุมพร–กระบี่ ที่กองกําลังทหารญี่ปุนสรางขึ้นเพื่อเชื่อมตอจากทาง
รถไฟสายใต เพื่อใชในการขนสงกองกําลังไปยังพมา การเขามาควบคุมของกองกําลังญี่ปุนในครั้งนั้นสงผลให
ราษฎรไทยในทองถิ่นตองประสบปญหานานานัปการ นับตั้งแตปญหาการใชเงินดอลลาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่มี
ราคาสูง การขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนปญหาเรื่องผูหญิงปลอบขวัญ
และนอกจากนี้กองบรรณาธิการยังไดรับเกียรติจากศาสตราจารยวิบูลย ลี้สุวรรณ เขียนบทความพิเศษ
เรื่อง “ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน : เอกลักษณเฉพาะถิ่น” ที่กลาวถึงศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่เปนเครื่องมือเครื่องใช
ของชาวไทยในยุคสมัยโบราณ อันสะทอนถึงแนวความคิดในการออกแบบ การเลือกสรรวัสดุ ตลอดจนรูปแบบของ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ ประวัติศาสตรทองถิ่น รวมถึงภูมิปญญา
ของชางไทยโบราณ
จะเห็นไดวาบทความตางๆ ในเลม เนนถึงความเปนทองถิ่นของไทย จึงทําใหวารสารฉบับนี้ไดชื่อวาเปน
ฉบับ “อัตลักษณ” และในฐานะทีมงานของวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทยนี้ ตองขอขอบพระคุณ
นักวิชาการที่สนใจนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในลักษณะงานวิจัยและบทความวิชาการ และหวังวาจะไดรับความ
สนใจเชนนี้อีกตอไปในอนาคต

รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี
บรรณาธิการ

