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บทบรรณาธิการ

 เน้ือหาของบทความวิจยัในวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั

ขอนแกน เลมนี้ ประกอบดวยบทความวิจัยดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ดานเทคโนโลยีอาคาร 

ดานชุมชนเมืองและผังเมืองและดานการออกแบบผลิตภัณฑ เน้ือหาท่ีนาสนใจในบทความ

มีดังนี้

 บทความสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ในบรบิทพลวตัภมูทิศันวฒันธรรม กรณศีกึษาชมุชน

ชาวแพแมนํ้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ชี้ใหเห็นวาเอกลักษณเฉพาะตัวเกิดจากวัฒนธรรม

ผสมกบัธรรมชาตอิยางแยกไมออก กรณชีมุชนชาวแพแมนํา้สะแกกรงั จ.อทุยัธาน ีมภีมูทิศัน

วัฒนธรรมที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปทรงทางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม และวัสดุกอสรางที่แสดงสัจจะของวัสดุธรรมชาติ บทความนี้ใชเปนแนวทาง

ในการอนรุกัษมรดกทางวฒันธรรมและสงเสรมิการทองเท่ียวอยางยัง่ยนื และบทความทีว่าง 

ที่สรางใหเกิดความย่ังยืนทางสังคม : กรณีศึกษาความสัมพันธของพื้นท่ีวาง และการปฏิบัติ

การทางสังคม ของพ้ืนท่ีเมอืงเกาลําพนู ไดคาํตอบวารปูแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีวาง

เมอืงลาํพนู ชวยใหเขาใจรูปแบบทางวัฒนธรรมของเมืองลําพนู  บทความทางดานเทคโนโลยี

อาคารมี 3 บทความเปนบทความการปรับปรุงสภาพแวดลอมของเสียงภายในอาคาร 

บทความการใชผนังอาคารควบคุมความช้ืนในอาคาร และบทความการนําแสงธรรมชาติมาใช

ในอาคารท่ีพกัอาศัยประเภททางเดินกลาง บทความท้ัง 3 มปีระโยชนอยางย่ิงในการออกแบบ

สภาพแวดลอมของอาคารเพือ่การประหยดัพลังงานและออกแบบสภาวะนาสบายของอาคาร 

ตอมาเปนบทความดานชุมชนเมืองและผังเมือง มี 2 บทความเปนบทความท่ีศึกษาความมี

ชีวิตชีวาของเมืองกับการใชพื้นที่สาธารณะยานการคาเมืองอุดรธานี และบทความแนวทาง

การกาํจดัขยะในแหลงกาํเนิดชมุชน เมอืงอดุรธาน ีเปนบทความทีม่ปีระโยชนตอการวางแผน

ยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองใหญที่นับวันจะโตขึ้นทุกวันและปญหาก็ตามมาอีกมากมาย

จากบทความน้ีจะชวยใหการพัฒนาเมืองเปนไปอยางถูกตองและลดปญหาตางๆ ได สวน

บทความดานการออกแบบผลติภัณฑในวารสารเลมนีม้ ี3 บทความไดแก บทความการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทอพื้นบานภาคใตเพื่อเคหะส่ิงทอ กรณีศึกษาผาทอนาหม่ืนศรี อําเภอนาโยง 

จงัหวดัตรงั บทความการศกึษาวธิกีารออกแบบ การผลติ และการพฒันาศลิปะเครือ่งประดบั

ทองโบราณเมืองอุบลดวยกระบวนการวิจยัแบบมีสวนรวม บทความท้ังสองน้ีเปนบทความท่ี

เรยีนรูภมูปิญญาด้ังเดมิอยางลึกซึง้แลวนาํมาประยุกตออกแบบเพ่ือเพิม่มลูคาและอนุรกัษให

ยัง่ยนื และบทความโตะเรยีนแหงรอยย้ิมสําหรบัเดก็พกิาร เปนบทความท่ีออกแบบโดยคาํนงึ

ถงึบคุคลทกุคนในสงัคม(Universal Design) ซึง่เปนแนวทางการออกแบบเพือ่สงัคมและโลก

ของเรา 

 จะเห็นไดวาวารสารเลมน้ีมีองคความรูที่หลากหลาย เปนประโยชนในดานการ

อนุรักษมรดกวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวท่ียั่งยืน การออกแบบสภาพแวดลอม

ในอาคารใหนาอยูและประหยดัพลงังาน  การวางแผนจดัการเมอืงท่ีกาํลงัจะโตใหเกดิปญหา

นอยท่ีสุด  การพัฒนาผลิตภัณฑโดยตอยอดจากภูมิปญญา และการออกแบบสําหรับคนทุก

คน รวมทัง้การพฒันาการเรยีนการสอนดานการออกแบบ กองบรรณาธกิารหวงัเปนอยางยิง่

วาวารสารเลมนี้จะเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป

 ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

 บรรณาธิการ
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