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บทบรรณาธิการ

	 ในโอกาสครบรอบ	50	ปี	ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและครบรอบ	25	ปี	
แหง่การกอ่ตัง้คณะสถาปตัยกรรมศาสตร	์	วารสารวชิาการในรอบปนีี	้จงึไดม้กีารตพีมิพจ์ำานวน	
2	เล่ม	เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว
	 เนื้อหาวารสารวิชาการในฉบับนี้	 นับว่าเป็นเล่มที่ได้รวมบทความทางวิชาการที่มี
ความหลากหลาย	แตม่เีปา้หมายคลา้ยคลงึกนัคอื	การใชค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปตัยกรรม
ในการสรา้งความอยูด่มีสีขุใหแ้กผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง	ในทีน่ีจ้งึไดเ้หน็การแสดงบทบาทของสถาปนกิ
ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป	ซึง่อาจเปน็ไดท้ัง้ผูอ้อกแบบอาคารและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ใชพ้ลงังานในอาคาร	ผูก้ำาหนดแนวทางการใชพ้ืน้ทีท่ัง้ในและนอกอาคาร	ผูป้ระสานงาน	รวม
ถึงการเป็นนักพัฒนาชุมชน
	 ในบทความแรกเปน็เรือ่ง	“แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลทีเ่อือ้ตอ่การเยยีวยา
สขุภาพแบบองคร์วม	กรณศีกึษาโรงพยาบาลราชพฤกษ	์ขอนแกน่”	ของอภเิชษฐ	์		อศัวบญุญาเดช	
กลา่วถงึแนวคดิการเยยีวยาทีเ่รยีกวา่	”สขุภาพแบบองคร์วม”	อนัเปน็การความเชือ่มโยงของ
มติทิางดา้นกาย	จติใจ	สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัในการรกัษา	เพือ่นำามา
ใช้เป็นโจทย์ในการออกแบบอาคาร	โดยแสดงให้เห็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของเจ้าของ
โครงการและผู้ใช้งานอันรวมถึงผู้ป่วย	 เพื่อนำาไปสู่แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลที่
เอื้อต่อการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม	 โดยมีโรงพยาบาลราชพฤษ์	 จังหวัดขอนแก่นเป็น
กรณีศึกษา
	 “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้เกิดความสัปปายะ	 เพื่อนำาไป
ออกแบบวดัปา่วมิตุตยาลยั”	เปน็บทความเรือ่งถดัมา	ของ	ภคชาต	ิเตชะอำานวยวทิย	์ทีศ่กึษา
แนวคิดความสัปปายะ	7	อันหมายถึงปัจจัยภายนอก	7	ประการที่ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ	
อนัไดแ้ก่	บคุคล	อริยิาบถ	สถานที่	อากาศ	การสือ่สาร	อาหารและทีต่ัง้วดั	ซึง่ผูเ้ขยีนไดท้ำาการ
ศกึษาหลกัธรรมดงักลา่วเพือ่นำามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ	ทีม่กีระบวนการการมสีว่นรว่ม
ระหวา่งพระภกิษผุูเ้ปน็ตวัแทนของกลุม่ตวัอยา่งผูใ้ชโ้ครงการกบัสถาปนกิผูอ้อกแบบ	เพือ่ให้
เกิดงานสถาปัตยกรรมที่สามารถถ่ายทอดปรัชญาของศาสนาพุทธให้ออกมาเป็นรูปธรรม
	 บทความที่สามเป็นเรื่อง	 “การศึกษาออกแบบเชิงปฏิบัติการที่พักอาศัยชั่วคราว
โดยนักศึกษาสถาปัตยกรรม”	 ของชำานาญ	 บุญญาพุทธิพงศ์ที่นำาเสนอประสบการณ์
จากการทดลองก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว	 โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		
มหาวทิยาลยัขอนแกน่	มานำาเสนอใหเ้หน็กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการปญัหา
ของเมอืงและชมุชนเขา้กบักจิกรรมในชัน้เรยีนทีจ่ะชว่ยปลกูฝงัจติสำานกึและความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมใหแ้กน่กัศกึษาทีจ่ะเปน็สถาปนกิในอนาคต	อกีทัง้ยงัเปน็การถา่ยทอดใหเ้หน็ปญัหา
ตา่ง	ๆ 	ทีอ่าจจะเกดิขึน้และเขา้มาเกีย่วขอ้งในความสำาเรจ็และลม้เหลวของงาน	ซึง่จะเปน็กรณี
ศึกษาที่ดีให้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวได้
	 ในบทความถัดมาเป็นเรื่อง	 ”แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในต้นแบบ
ศูนย์บริการลกูค้า	การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค”		ของ	กฤษณันต	์สุรภกัดี	และนพปฏล	สุวจันานนท	์
ซึง่มเีนือ้หาทีค่รอบคลมุถงึแนวทางการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มภายในของอาคารทีร่องรบัการ
ใหบ้รกิารแกบ่คุคลทัว่ไปของการไฟฟา้สว่นภมูภิาค	โดยมเีปา้หมายเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การให้บริการ	สร้างความเหมาะสมด้านการใช้งานของพื้นที	่ สร้างภาพลักษณ์และทัศนคต	ิ
ทีด่ตีอ่องคก์ร	โดยประยกุตก์ารวจิยัแบบผสมผสานรว่มกบัการสงัเกตพฤตกิรรมของผูใ้ชส้ถานที	่	
และการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าและพนักงานซึ่งใช้งานศูนย์บริการ
ดังกล่าว	 เป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อนำาไปสู่
แนวทางในการออกแบบ	และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจอันหนึ่ง



	 บทความต่อมาเป็นเรื่อง	 “บทบาทของสถาปนิกชุมชนกับการสร้างความมั่นคง	
ในสทิธิก์ารอยูอ่าศยัของชาวบา้น	กรณศีกึษา	ชมุชนทา่วงั”	ของอสิรยิา	ทองชวิ	ซึง่พืน้ทีท่ีศ่กึษาม	ี
ความคล้ายคลึงของปัญหาเหมือนชุมชนจำานวนไม่น้อยในประเทศไทย	ที่แผนพัฒนาต่างๆ		
จากภาครัฐขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชน	ทำาให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
หรือไม่สามารถนำามาสู่การปฏิบัติได้จริง	ผู้เขียนจึงต้องการค้นหารูปแบบการปรับปรุงชุมชน
ที่เหมาะสม	 ซึ่งในที่นี้คือความสมประโยชน์กับทุกฝ่าย	 โดยการทำางานร่วมกับชุมชนและ	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ		ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่สำาคัญได้แก่แบบทางสถาปัตยกรรม
	 บทความอีกเรื่องที่ยังคงกล่าวถึงการพัฒนาชุมชนโดยสถาปนิก	เป็นเรื่อง	“บทบาท
ของสถาปนิกชุมชนกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนเก่า	 กรณีศึกษา	 โครงการ
บ้านมั่นคง	 ชุมชนบ้านบาตร”	 ของ	 ยิ่งยง	ปุณโณปถัมภ์	 ได้นำาเสนอกระบวนการของการ
พฒันาปรบัปรงุชมุชนบา้นบาตร	อนัเปน็ชมุชนขนาดเลก็ทีม่คีวามสำาคญัในดา้นประวตัศิาสตร	์
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	 แต่ปัจจุบันเป็นชุมชนแออัดที่ขาดสุขภาวะในการอยู่อาศัย	
ผู้เขียนในสถานะสถาปนิกชุมชน	 ได้เข้าไปสร้างกระบวนการฟื้นฟูชุมชน	 เช่น	การเพิ่มพื้นที่
สาธารณะ	 เพื่อให้เกิดเป็น	 “สำานึกร่วม”	 อันจะเป็นแรงขับในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของ
ชุมชนต่อไป	 	 การศึกษาดังกล่าวนำาเสนอบทบาทของสถาปนิกในรูปแบบต่างๆ	 ที่ปรับให้
สอดคล้องกับการดำาเนินงานในระยะต่างๆ	 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่สถาปนิกเป็น	
ผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับชุมชน
	 ในบทความที่เจ็ดเป็นเรื่อง	 “การใช้แสงธรรมชาติในอาคารผ่านท่อนำาแสงแนวดิ่ง”	
ของศิวดล	 อุปพงษ์และยิ่งสวัสดิ์	 ไชยะกุล	 เนื้อหาในบทความได้กล่าวถึงการสร้างสภาพ
แวดล้อมด้านแสงภายในอาคารให้มีความยั่งยืนด้านพลังงานมากขึ้น	 โดยในที่นี้เป็นการนำา
เอาแสงสว่างเข้ามาในอาคารทางตั้ง	 อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการนำาเอาแสง
ธรรมชาตเิขา้มาเพือ่ลดการใชพ้ลงังานในอาคาร	ผูเ้ขยีนไดแ้สดงใหเ้หน็ความสมัพนัธข์องคา่
ปรมิาณแสงสวา่งกบัขนาดและความยาวนำาแสง	ซึง่ไดจ้ากการสรา้งแบบจำาลองจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	 ซึ่งผลที่ได้จะเป็นแนวทางสำาหรับการนำาท่อนำาแสงไปใช้ในอาคาร	 ให้อาคาร
ประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง	นำาไปสู่การพัฒนาการใช้แสงธรรมชาติผ่านท่อนำาแสงแนว
ดิ่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
	 ในบทความเรือ่ง	“ผลของมวลสารภายในตอ่การถา่ยเทความรอ้นผา่นหลงัคา”	ของ	
พรสวัสดิ์	 พิริยะศรัทธา	และ	 “อิทธิพลของฉนวนต้านทานความร้อนและการระบายอากาศ		
ด้วยวิธีธรรมชาติต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุผนังอาคาร”	 ของชูพงษ์	 ทองคำาสมุทร		
ต่างมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นของการศึกษาการถ่ายเทความร้อนในอาคารใน	
รปูแบบตา่งๆ	แตใ่นบทความแรกกำาหนดขอบเขตของการศกึษาโดยการทดสอบวสัดมุวลสาร	
ทีม่นีำา้หนกั	ความหนาแนน่และความรอ้นจากการจำาเพาะทีแ่ตกตา่งกนั		ขณะทีบ่ทความของ	
ชูพงษ์	กล่าวถึงอิทธิพลของฉนวนและการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติในผนัง	โดยการ	
ติดตั้งฉนวนให้แก่วัสดุผนังที่แตกต่างกันรวมถึงการกำาหนดรูปแบบและช่วงเวลาของการ
ระบายอากาศทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย	ทัง้สองบทความตอ้งการศกึษาผลทีเ่กดิขึน้	โดยการวเิคราะห์
เปรียบเทียบค่าที่ได้อันจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดรูปแบบการใช้วัสดุ	 และ	
ช่วงเวลาในการใช้งานที่ีมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานให้แก่อาคารได้ในระดับหนึ่ง
	 บทความเรือ่งสดุทา้ยทีย่งัมเีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาสภาพแวดลอ้มในอาคาร	
โดย	ยิ่งสวัสดิ์	 ไชยะกุล	 เป็นหัวข้อเรื่อง	 “สีและการลดความร้อนในอาคาร”	ผู้เขียนได้ศึกษา
เปรียบเทียบการลดความร้อนให้แก่อาคาร	 โดยการทาสีโทนอ่อนให้กับกล่องทดลองเพื่อ
ศกึษาอทิธพิลของความเขม้สทีีม่สีว่นในการลดอณุหภมูคิวามรอ้นใหแ้กเ่ปลอืกอาคาร	ซึง่เมือ่
มีการผสมผสานเข้ากับการเปิดช่องเปิดเพื่อระบายอากาศแล้ว	ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลด	
ความรอ้นจากแสงอาทติยท์ีเ่กดิขึน้กบัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารทีเ่หมาะสมไดอ้กีทางหนึง่
	 จากเนือ้ของของบทความทัง้หมดทีไ่ดผ้า่นการกลัน่กรอง	จากกองบรรณาธกิารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	หวังว่า	จะได้สร้างประโยชน์หรือเปิดมุมมองใหม่ๆ	ให้แก่ผู้อ่านและวงวิชาการ
ได้ไม่มากก็น้อย
	 นพดล	ตั้งสกุล
	 วารุณี	หวัง
	 บรรณาธิการ	
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