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วัตถุประสงค์และค�าแนะน�าการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์ของวารสาร 

	 วารสารวิชาการ	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่	 ผลงานทางวิชาการ	 และ	

ผลงานวิจัย	ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยหวังว่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

ก�าหนดออก		ปีละ	2	ฉบับ		ทุกเดือนมิถุนายน	และธันวาคม

- เกณฑ์การพิจารณารับบทความ

ต้องเป็นบทความทีย่งัไม่เคยตพีมิพ์ทีใ่ดมาก่อน	ทัง้ในและนอกประเทศ	สาระบทความและแนวการเขยีนต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ของวารสารฯ	 แต่ละบทความที่เผยแพร่ในวารสารฯ	 ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 reviewers)	 ในสาขาและ	

ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	จำานวนอย่างน้อย	3	ท่าน

- กระบวนการในการน�าส่งและตีพิมพ์บทความ

-	 ผู้เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ	 ต้องนำาส่งบทความต้นฉบับทางระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์ที่	 http://arch.

kku.ac.th/dax4/varasan5/mainadd.asp	 โดยก่อนที่จะนำาส่งในระบบออนไลน	์ ให้ผู้เขียนจัดทำาต้นฉบับของบทความ	 โดยใช้รูปแบบ		

(Format)	และรายละเอียดต่างๆ	ตามที่วารสารกำาหนดเท่านั้น	ดังนั้น	ผู้เขียนบทความควรศึกษาข้อกำาหนดของวารสารในการจัดเตรียม

ต้นฉบับให้ละเอียดก่อนนำาส่งบทความ

-	 ผู้เขียนจะได้รับการติดต่อจากผู้ประสานงานของวารสาร	ฯ	ใน	3	ลักษณะคือ	

	 หนึ่ง	 บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ	 ซึ่งผู้เขียนสามารถจะนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้		

ไปปรบัปรงุและนำาส่งใหม่ได้ในโอกาสต่อไป	(กระบวนการนีจ้ะใช้เวลาไม่เกนิ	1	เดอืน	นบัจากวนัที่	ผูเ้ขยีนนำาส่งบทความในระบบออนไลน์)

	 สอง	 บทความที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น	 แต่ให้ผู้เขียนแก้ไขรูปแบบและภาพรวมของบทความ	 ภายใต้คำาแนะนำาจากกอง

บรรณาธิการ	เมื่อทำาการแก้ไขแล้ว	จึงจะส่งออกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในลำาดับต่อไป	(กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน	1	เดือน	นับจาก

วันที่	ผู้เขียนนำาส่งบทความในระบบออนไลน์เช่นกัน)

	 และสาม	 ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของข้อเสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำาการแก้ไขปรับปรุง

บทความเสร็จภายในเวลาที่กำาหนดแล้ว	ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย	(Final	Manuscript)	มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่

ระบบตีพิมพ์	 หรือนำาส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง	 ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้งนี้ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ดำาเนินการแก้ไขบทความ	จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ	

-	 เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์	กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ	เพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ	ภายใน	10	

วันทำาการ

-	 บทความทีผ่่านการพจิารณาจากผูท้รงคณุวฒุแิล้ว	หากมกีารขอยกเลกิการตพีมิพ์โดยเจ้าของบทความ	เจ้าของบทความดงักล่าว	

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำาระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-	 นอกเหนือจากการนำาส่งบทความโดยใช้ระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์แล้ว	 ผู้เขียนสามารถติดต่อกับกองบรรณาธิการ	

และคณะทำางาน	ได้จากช่องทางอื่นๆ	ดังนี้
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- ข้อก�าหนดในการจัดเตรียมต้นฉบับ บทความต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1.	 หัวเรื่องของบทความ	/	ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนทุกคน	ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	หากเป็นนักศึกษา	จะต้องมีชื่ออาจารย์

ที่ปรึกษาปรากฏเป็นผู้เขียนร่วม
2.		 ตำาแหน่งทางวชิาการ	หรอืสถานะทางการศกึษา	ต้นสงักดัหรอืสถานศกึษา	และอเีมล์	ของผูเ้ขยีนหลกั	(Corresponding	Author)
3.		 บทคัดย่อ	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 บทคัดย่อรวมกันแล้วไม่เกิน	 1	 ย่อหน้า	 ทั้งนี้	 บทคัดย่อภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา

สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย	
4.		 คำาสำาคัญ	(Keywords)	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละไม่เกิน	5	คำา
5.		 เนือ้หาบทความควรประกอบด้วย	บทนำา	(ครอบคลมุความสำาคญัของปัญหา	วตัถปุระสงค์ของการศกึษา/วจิยั	(เฉพาะทีป่รากฏ

คำาตอบหรอืบทสรปุในบทความเท่านัน้)	วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	กรอบแนวคดิในการศกึษา)	เนือ้เรือ่ง	บทสรปุและวจิารณ์ผล	ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษา	(ถ้ามีกิตติกรรมประกาศ	ให้ใส่ท้ายสุดของเนื้อหา	ก่อนเอกสารอ้างอิง)	และเอกสารอ้างอิงทุกรายการที่ปรากฎในบทความ	

6.		 ความยาวของเรื่องรวมภาพประกอบหรือตาราง	ไม่เกิน	15	หน้ากระดาษ	ขนาดเอ	4	แต่ทั้งนี้ไม่รวมเนื้อหาของเอกสารอ้างอิง
7.		 ตัวอักษรไทยในเนื้อหาใช้	TH	SarabunPsk	ขนาด	14	และพิมพ์เว้น	1.5	บรรทัด	
8.		 ลำาดบัหมายเลขของสมการ	ภาพ	แผนภมูแิละตารางทีป่รากฏ	ต้องถกูกล่าวถงึในเนือ้หาของบทความ	และหากไม่ได้เป็นลขิสทิธิ์

ของผู้เขียน	ต้องระบุที่มาอย่างย่อในเนื้อหา	และระบุที่มาตามมาตรฐานของเอกสารอ้างอิงทุกรายการ	และ	ภาพที่ใช้ต้องมีความละเอียด
ไม่ตำ่ากว่า	300	dpi

	 -		 คำาอธบิายตารางให้ใส่ไว้เหนอืตาราง	โดยเรยีงลำาดบัหมายเลขตาราง	ตามลำาดบัทีป่รากฏในบทความ	พร้อมใส่คำาอธบิายตาราง	
ดังตัวอย่างต่อไปนี้	ตารางที่	X:	แสดง.......	

	 -		 ภาพประกอบ	 และแผนภูม	ิ ให้ใส่คำาอธิบายรูปภาพและแผนภูมิใต้รูปภาพ	 โดยเรียงลำาดับหมายเลขภาพ	 และแผนภูมิตาม
ลำาดับที่ปรากฏในบทความ	ดังตัวอย่างนี้	ภาพที่	X:	แสดง..........

	 -		 การอ้างอิงข้อมูล	ตาราง	รูปภาพ	และแผนภูมิ	ที่ใช้ประกอบในบทความ	หากอ้างอิงมาจากแหล่งอื่น	ต้องใส่แหล่งที่มาโดย
ละเอยีดตามแบบการเขยีนการเขยีนเอกสารอ้างองิ	ถดัลงมาจากคำาอธบิายตาราง	รปูภาพ	และแผนภมู	ิดงัตวัอย่างต่อไปนี	้(ทีม่าของภาพ:	
ชือ่ผูเ้ขยีน,	ปีทีพ่มิพ์:	หน้าที)่	ทัง้นี	้หากมกีารแก้ไขปรบัปรงุรปูภาพ	แผนภมู	ิใหม่	ให้ใส่ว่า	(ปรบัปรงุเพิม่เตมิจาก:	ชือ่ผูเ้ขยีน,	ทีพ่มิพ์:	หน้าที)่

9.		 การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมควร	 ต้องเป็นไปตามรูปแบบการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมสำาหรับบทความ	
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	วิชาการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดังมีรายละเอียดดังนี้	

	 9.1	การเขยีนอ้างองิในเนือ้เรือ่งบทความ	สำาหรบัผูเ้ขยีนคนไทย	ให้ใส่ชือ่ผูแ้ต่ง	(Name)	ปีทีพ่มิพ์ของเอกสาร	และหน้าทีอ้่างองิ
ของเอกสาร	สำาหรับผู้เขียนชาวต่างประเทศให้ใช้นามสกุล	(Last	name)	ปี	ค.ศ.	และหน้าที่อ้างอิงของเอกสาร	โดยทั้งหมดอยู่ในวงเล็บ	
ตัวอย่างเช่น

	 	 	 -	สำาหรับผู้แต่ง	1	คน.	(อรศิริ,	2557:	25-28)	หรือ	(Ramsi,	2012:	VII)
	 	 	 -	สำาหรับผู้แต่ง	2	คน.	(ชัยสิทธ์และสมศรี,	2556:	125)	หรือ	(Oliver	and	Teeple,	1999:	25)
	 	 	 -	สำาหรับผู้แต่งมากกว่า	3	คน	(พรสวัสดิ์และคณะ,	2536:	56-60)	หรือ	(Vatanaspt	et.	al.,	1999:	6)
	 9.2	วธิกีารเขยีนเอกสารอ้างองิท้ายบทความ	ให้เรยีงลำาดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษเรยีงลำาดบัตามตวัอกัษรและสระ	

กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปีที่ตีพิมพ์จากเก่าไปใหม่	 โดยเอกสารลำาดับถัดมาไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้แต่งซำ้า	 แต่ให้ขีดเส้น	 1	 เส้น		
ยาวขนาด	0.5	นิ้ว	(10	เคาะ)

	 -	 การอางอิงหนังสือ	/	เอกสารทั่วไป
	 ชื่อ	นามสกุลผู้แต่ง.	ปีพิมพ์.	ชื่อเรื่อง.	พิมพ์ครั้งที่.	สถานที่พิมพ์:	สำานักพิมพ์/โรงพิมพ์/ผู้อำานวยการจัดพิมพ์.	
	 (ทั้งนี้หากผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์	หรือบรรดาศักดิ์	ให้นำาฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์	ไว้หลังชื่อ)	
	 (ตัวอย่าง)	
	 ชูวิทย์	สุจฉายา.	2552.	การอนุรักษ์เมือง.	กรุงเทพฯ:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร.
	 Feilden,	Bernard.	1994.	Conservation of Historic Building.	Great	Britain:	Bath	Press	Ltd.
	 -		 หนังสือ/เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผูแต่ง	ใช้ระบบการอ้างอิงดังนี้:	
 ชื่อหนังสือ/เอกสาร.	ปีพิมพ์.	สถานที่พิมพ์:	สำานักพิมพ์/โรงพิมพ์/ผู้อำานวยการจัดพิมพ์.
	 -		การอางองิหนงัสอื/เอกสารรวมเรือ่ง	หรอืรวมบทความทีป่รากฏบรรณาธกิารเป็นผูรวบรวมหรอืเรยีบเรยีง	ใช้ระบบการอ้างองิดงันี:้	
	 ชื่อ	นามสกุลบรรณาธิการ.	(บรรณาธิการ).	ปีพิมพ์.	ชื่อหนังสือ/เอกสาร.	สถานที่พิมพ์:	สำานักพิมพ์/โรงพิมพ์/ผู้อำานวยการจัดพิมพ์.

วัตถุประสงค์และค�าแนะน�าการตีพิมพ์



วัตถุประสงค์และค�าแนะน�าการตีพิมพ์

	 (ตัวอย่าง)	
	 สันต์	 สุวัจฉราภินันท์	 (บรรณาธิการ).	 2557.	ว่าด้วยทฤษฎีสถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม.	 เชียงใหม่:		

สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
	 -	 	 หนังสือ/เอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ	์ใช้ระบบการอ้างอิงดังนี้:	
	 ชื่อ	นามสกุลผู้แต่ง.	(ม.ป.ป.หรือ	n.d.).	ชื่อเรื่อง.	พิมพ์ครั้งที่.	สถานที่พิมพ์:	สำานักพิมพ์/โรงพิมพ์/ผู้อำานวยการจัดพิมพ์.	
	 -	 หนังสือ/เอกสารที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ	์ใช้ระบบการอ้างอิงดังนี้:	
	 ชื่อ	นามสกุลผู้แต่ง.	ปีพิมพ์.	ชื่อเรื่อง.	พิมพ์ครั้งที่.	ม.ป.ท./N.P.:	สำานักพิมพ์	หรือโรงพิมพ์	หรือผู้อำานวยการจัดพิมพ์.	
	 -	 หนังสือ/เอกสารที่ไม่ปรากฏส�านักพิมพ์/โรงพิมพ์/ผูอ�านวยการพิมพ	์ใช้ระบบการอ้างอิงดังนี้:	
	 ชื่อ	นามสกุลผู้แต่ง.	ปีพิมพ์.	ชื่อเรื่อง.	พิมพ์ครั้งที่.	สถานที่พิมพ์:	n.p.
	 -	 การอางอิงบทความในวารสาร/นิตยสาร
	 ชื่อ	สกุลผู้แต่ง.	ปีที่พิมพ์.	“ชื่อบทความ”.	ชื่อวารสาร.	ปีที่	(เล่มที่):	หน้า	-	หน้า.
	 (ตัวอย่าง)	
	 ปกรณ์	พัฒนานุโรจน์.	2557.	“การอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่าสกลนคร”.	วารสารสังคมลุ่มนำ้าโขง.	ปีที่	10	(ฉบับที่	2):181-196.
	 -	 บทความในหนังสือรวมบทความ:	
	 ชื่อ	 นามสกุลผู้แต่ง.	 ปีพิมพ์.	 “ชื่อบทความ”.	 ใน	 ชื่อบรรณาธิการ.	 (บรรณาธิการ).	ชื่อหนังสือ.	 สถานที่พิมพ์:	 สำานักพิมพ์/	

โรงพิมพ์/ผู้อำานวยการจัดพิมพ์.
	 (ตัวอย่าง)	
	 วิชิต	 คลังบุญครองและไพโรจน์	 เพชรสังหาร.	 2530.	 “เฮือนอีสาน.”	 ใน	 กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน	 (บรรณาธิการ)		

สถาปัตยกรรมอีสาน.	กรุงเทพฯ:	เมฆาเพรส.
	 Formoso,	Bernard.	1997.	“Chinese	House	in	Thailand”.	In	Paul	Oliver	(ed.).	Encyclopedia of Vernacular 

Architecture of the World.	UK.:	Cambridge	University	Press.	pp	1062-1063.
	 -	 การอางอิงหนังสือแปล:	
	 ชื่อ	 นามสกุลผู้แต่ง.	 ปีที่พิมพ์.	ชื่อหนังสือ.	 พิมพ์ครั้งที่.	 เมืองที่พิมพ์:	 สำานักพิมพ์.	 แปลโดย	 ชื่อ	 นามสกุลผู้แต่ง.	 ปีที่พิมพ์.		

ชื่อหนังสือ.	พิมพ์ครั้งที่.	เมืองที่พิมพ์:	สำานักพิมพ์.
	 -	 วิทยานิพนธ	์ใช้ระบบการอ้างอิงดังนี้:	
	 ชื่อ	นามสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์.	ปีที่พิมพ์.	“ชื่อวิทยานิพนธ์”.	ชื่อปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต	ชื่อสาขา	ชื่อมหาวิทยาลัย.
	 (ตัวอย่าง)	
	 ธวชัชยั	ศรแีก้ว.	2558.	“ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมตกึแถวย่านเมอืงเก่านครพนม”.	วทิยานพินธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	

สาขาสถาปัตยกรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
	 -	 การอางอิงทายเรื่องของสื่ออิเลคทรอนิคส์:
	 ชื่อผู้แต่ง.	ปีพิมพ์.	ชื่อเรื่อง.	[ออนไลน์]	[cited	วันเดือนปีที่อ้าง].	เข้าถึงได้จาก	:	URL	
	 กรณีเป็นการอ้างอิงในภาษาอังกฤษใช้	
	 Author’s	name.	Published	year.	Article’s	title.	[Online]	[Retrieved	date	month	year].	Available	from:	URL
	 (ตัวอย่าง)	
	 กรมศลิปากร.	2556.	เรอืนไทยภาคกลาง.	[ออนไลน์]	[อ้างเมือ่	12	มถินุายน	2556]	เข้าถงึได้จาก:	http://www.finearts-psdg.

com/n/Portals/0/2554C01/C03.pdf
	 UNESCO.	2014.	Guidelines	on	Designing	Web	Pages	for	Libraries.	[Online]	[Cited	13	June	2015].	Available	

from:	http://www.unesco.org/webworld/participer/guidelines/.
	 -	 การอางอิงการสัมภาษณ์บุคคล:
	 ชื่อ	นามสกุล.สถานภาพผู้ให้ข้อมูล.สัมภาษณ์โดย	ชื่อ	นามสกุลผู้สัมภาษณ์.	วันเดือนปีที่ทำาการสัมภาษณ์.
	 ตัวอย่าง
	 นายสมัคร	คูสกุล.	เจ้าของอาคาร.	สัมภาษณ์โดย	นายธวัชชัย	ศรีแก้ว	นายชินวัฒน์	มนัสมาศเจริญและนายทรงพล	พวนทอง.	

วันที่	11	พฤศจิกายน	2556.



บทบรรณาธิการ

ถอืว่าเป็นรอบปีทีส่อง	ทีว่ารสารวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ดำาเนนิการ

ให้มกีำาหนดการออกวารสารปีละ	สองฉบบั	เพือ่ให้ทนัต่อจำานวนบทความทีส่่งเข้ามาเผยแพร่	ทางบรรณาธกิารต้อง

ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารของเรามาโดยตลอด	 ในการนี้ทางทีมบรรณาธิการขอเรียนให้	

ผู้อ่านทราบถึงทางเลือกในการติดตามอ่านบทความทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง	 รวมถึงการนำาส่งบทความ

ผ่านระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์กลางของประเทศไทย	(Thai	Journal	Online--ThaiJO)	พร้อมกับการปรับ

เปลี่ยนระบบการอ้างอิงของวารสาร	เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำาวารสารเข้าสู่ฐานดัชนีวารสารเอเชีย	(Asian	

Citation	Index--ACI)	ซึง่จะเริม่ดำาเนนิการสำาหรบัวารสารทีจ่ะเผยแพร่ในปี	2559	นี	้ผูอ่้านโปรดตดิตามความคบื

หน้าผ่านบทบรรณาธิการของวารสารหรือที่หน้าเวปไซต์	https://www.tci-thaijo.org	

วารสารฉบบันีเ้ปิดเล่มด้วย	บทความเกีย่วกบัความหมายและพฒันาการทางแนวคดิและทศิทางการศกึษา

วิจัยเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม	 โดย	 อนุวัฒน์	 การถักและทรงยศ	 วีระทวีมาศได้ทำาการรวบรวมสถานภาพทาง

วชิาการของการศกึษาวจิยัทางภมูทิศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยในช่วง	20	ปีทีผ่่านมา	ซึง่ได้ทิง้ประเดน็ทีน่่าสนใจ

สำาหรับผู้สนใจศึกษาวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไปได้	

สองบทความต่อมาเขียนถึงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการตั้งถิ่นฐานที่อาจจะเห็นความสัมพันธ์ของเรือน

รูปแบบต่างๆในราชอาณาจักรกัมพูชาและในภาคอีสานตอนใต้อันเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก	 โดยมี	

อิสรชัย	 บูรณะอรรจน์และเกรียงไกร	 เกิดศิริ	 เขียนถึงองค์รวมของการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่

อาศยัในลุม่นำา้โตนเลสาบ	จงัหวดัเสยีมเรยีบ	ราชอาณาจกัรกมัพชูาอนัเป็นผลสบืเนือ่งจากปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม

ของที่ตั้งเรือนที่ส่งผลต่อการดำารงชีวิตของผู้คนซึ่งมีทั้งชุมชนลอยนำ้า	ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่าง

ของระดับนำ้าตามฤดูกาลและชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดิน	 ขณะที่บทความโดย	 ธนานนท์	 ลาโพธิ์และจันทนีย์		

จิรัณธนัฐ	 เขียนถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากความเชื่อที่ส่งผลต่อการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนดั้งเดิม	

ชาวกูยในบ้านโนนสำาโรง	จังหวัดศรีสะเกษ

บทความชุดถัดไป	 มีทิศทางความสนใจของผู ้เขียนไปในทางที่เน้นการออกแบบสถาปัตยกรรม	

สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบวางผังและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน	 โดยใช้แนวทางที่หลากหลายใน

การหาผลลัพธ์เพื่อการออกแบบและวางแผน	อาทิ	งานของนลินี	รุดโถและสักการ	ราษีสุทธิ์	เรื่อง	กรอบแนวคิด

การออกแบบบ้านพักชั่วคราวสำาหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเป็นการสำารวจภาคสนามและวิเคราะห์กรณีศึกษา

จากหลายพื้นที่	 เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับเงื่อนไขในการออกแบบที่มีข้อจำากัดค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะด้าน

การขนส่งและกรรมวธิใีนการก่อสร้างและในงานของวนัชยัยทุธ	วงษ์เทพ	เรือ่งศลิปะกลองชยัมงคลภมูปัิญญาล้าน

นา	สู่การออกแบบตกแต่งภายใน	ศูนย์ศิลปะการแสดงกล่าวถึงการตีความจากนามธรรมสู่รูปธรรม	ขณะที่ผลงาน

ของอภิญญา	 ผลสวัสดิ์และธนัท	 วรุณกูล	 พิจารณาแนวทางในการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

สถาปัตยกรรมภายใน	 จากมุมมองด้านพฤติกรรมโดยศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อ	

สิง่แวดล้อมกายภาพในหอออร์โธปิดกิส์	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	สำาหรบัอกีสองผลงานเป็นการออกแบบ

และวางผงัในขอบเขตทีพ่ืน้ทีก่ว้างขึน้	ผลงานของเขมโชต	ภูป่ระเสรฐิ	ใช้แนวทางทีห่ลากหลายในการออกแบบวาง

ผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ	 สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์	 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมี

กระบวนการในการวางผังตั้งแต่	การวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	

โอกาสและภาวะคุกคาม	(SWOT	Analysis)	ขณะที่งานของสิทธิโรจน์	เลิศอนันต์พิพัฒน์และพงษ์สิน	ทวีเพชร	ได้

เสนอแนวทางในการพัฒนากายภาพของชุมชนหัวเวียงใต้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม	 โดยการประชาคมร่วมกับ

หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	การสนทนากลุ่มย่อย	การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การฟื้นฟูและอนุรักษ์

เมือง	ตลอดจนการก่อสร้างโครงการนำาร่องตามแผนพัฒนากายภาพ



สองบทความสุดท้ายของฉบับนี้	 เป็นการศึกษาด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการจัดการทาง

สถาปัตยกรรม	 โดยศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย	 ในโครงการบ้านมั่นคง	 ชุมชนโนนหนองวัดจังหวัด

ขอนแก่น	โดยพงศ์ตะวัน	นันทศิริและสักการ	ราษีสุทธิ์พบประเด็นที่น่าสนใจกล่าวคือ	ในสภาวะที่มีข้อจำากัดทาง

ด้านกายภาพ	อนัเป็นผลสบืเนือ่งจากเงือ่นไขทางด้านเศรษฐกจิทำาให้การเกดิสภาวะสบายเกดิจากการปรบัตวัของ

ผู้อยู่อาศัย	 เช่น	 การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้า	 กิจกรรมที่ทำาอยู่	 มากกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือสภาพแวดล้อม		

ขณะที่	บทความเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารชุดในรูปแบบสัญญา	ออกแบบ	-	ประมูล	-	

ก่อสร้าง	โดยสกุลุพฒัน์	คุม้ไพศาลและสรุกานต์	รตันวฑิรูย์	โดยพบว่าปัจจยัความเสีย่งทีเ่กดิจากรปูแบบการดำาเนนิ

การและส่งมอบโครงการระบบ	ออกแบบ-ประมลู-ก่อสร้างนอกจากนี้	ผูเ้ขยีนยงัได้นำาเสนอมาตรวดัความเสีย่งเพือ่

ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการดำาเนินการและส่งมอบโครงการตามระบบนี้ด้วย

บทความในฉบับนี้นอกจากจะส่งมาจากผู้เขียนโดยตรงแล้ว	 บางส่วนได้ทำาการคัดสรรจากบทความที่มี

คุณภาพที่นำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทาง

วฒันธรรม	ประจำาปี	2558	ซึง่จดัขึน้โดยเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	3	สถาบนั	

ได้แก่	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	มหาวทิยาลยัศลิปากรและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ในการทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิการ

ผลิตผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งในการนี้ได้รวมไปถึงการขยายพื้นที่เผย

แพร่ผลงานโดยทีว่ารสารวชิาการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ร่วมมอืกบัวารสารหน้าจัว่	

ฉบับสถาปัตยกรรม	 การออกแบบและสภาพแวดล้อม	 ซึ่งจัดทำาโดย	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	 ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ	 การคัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในทั้งสองวารสารและ	

การพฒันาคณุภาพวารสารไปพร้อมกนั	โดยมุง่หวงัทีจ่ะสร้างความเข้มแขง็ให้วารสารให้มคีณุภาพและเป็นทีย่อมรบั

ในวงวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป

วารุณี	หวังและนพดล	ตั้งสกุล

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
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