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วัตถุประสงค์และค�าแนะน�าการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์ของวารสาร 

	 วารสาร	สิง่แวดล้อมสรรค์สร้างวนิจิฉยั	(Built	Environment	Inquiry	Journal	-	BEI)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	มีวตัถุประสงค์เพือ่เผยแพร่	ผลงานทางวชิาการ	และผลงานวจิยั	ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	และศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง	

ของนกัวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม	อนัจะเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยกระตุน้และส่งเสรมิ

ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม	ผังเมืองและการออกแบบ

ก�าหนดออก		ปีละ	2	ฉบับ		ทุกเดือนมิถุนายน	และธันวาคม

- เกณฑ์การพิจารณารับบทความ

ต้องเป็นบทความทีย่งัไม่เคยตพีมิพ์ทีใ่ดมาก่อน	ทัง้ในและนอกประเทศ	สาระบทความและแนวการเขยีนต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ของวารสารฯ	 แต่ละบทความที่เผยแพร่ในวารสารฯ	 ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 Reviewers)	 ในสาขาและ 

ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	จ�านวนอย่างน้อย	2	ท่าน

- กระบวนการในการน�าส่งและตีพิมพ์บทความ

-	 ผู้เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ	ต้องน�าส่งบทความต้นฉบับทางระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์ที่	https://www.

tci-thaijo.org/index.php/arch-kku	โดยก่อนทีจ่ะน�าส่งในระบบออนไลน์	ให้ผูเ้ขยีนจดัท�าต้นฉบบัของบทความ	โดยใช้รูปแบบ	(Format)	

และรายละเอียดต่างๆ	ตามที่วารสารก�าหนดเท่านั้น	ดังนั้น	ผู้เขียนบทความควรศึกษาข้อก�าหนดของวารสารในการจัดเตรียมต้นฉบับให้

ละเอียดก่อนน�าส่งบทความ

-	 ผู้เขียนจะได้รับการติดต่อจากผู้ประสานงานของวารสารฯ	ใน	3	ลักษณะคือ	

	 หนึ่ง	 บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ	 ซึ่งผู ้เขียนสามารถจะน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ที่ได้ไปปรับปรุงและน�าส่งใหม่ได้ในโอกาสต่อไป

	 สอง	 บทความท่ีผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น	 แต่ให้ผู้เขียนแก้ไขรูปแบบและภาพรวมของบทความ	 ภายใต้ค�าแนะน�าจาก 
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	 และสาม	 ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของข้อเสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งเมื่อผู้เขียนท�าการแก้ไขปรับปรุง

บทความเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนดแล้ว	ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย	(Final	Manuscript)	มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่
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วารสารสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างวินจิฉัย	หรอื	Built	Environment	Inquiry	Journal	(BEI)	เป็นวารสาร

วชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีก�าหนดจกัพิมพ์ปีละ	2	ฉบบั	ในฉบบั	ปีที	่17	ฉบบัท่ี	1	นี้	
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จ.ขอนแก่น”โดย	วโิรจน์	ชวีาสขุถาวร	น�าเสนอเกีย่วกบัการสนันษิฐานรปูแบบสถาปัตยกรรมกลุม่ปราสาทประธาน

ของปราสาทเปือยน้อย	ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์	โดยการสืบค้นรูปแบบเทียบกับปราสาทอื่นๆ	ผ่านการ

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ	 พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดในการออกแบบของปราสาท

ว่าถูกสร้างขึน้ตามคตกิารจ�าลองเขาไกรลาสซึง่เป็นสถานทีป่ระทบัของพระศิวะ	ปราสาทสามหลังสร้างขึน้เพือ่ถวาย

แด่เทพตรีมูรติ	 พื้นท่ีโดยรอบพบว่ามีการนับถือเทพชั้นรองต่าง	 ๆ	 ควบคู่กันภายในเทวาลัย	 เช่น	 พระอินทร์	

เทพนพเคราะห์ต่าง	 ๆ	 โดยรูปเคารพเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู

ความสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในประเด็นที่เป็นการปรับตัวต่อการท่องเที่ยวยังเป็นประเด็น

ที่น่าสนใจซึ่ง	เนติวัฒน์	แก้วเทพ	และเชาวลิต	สัยเจริญ	เสนอบทความเรื่อง	“การเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้นถิ่นลาหู่

เพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในอ�าเภอเมืองและอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย”	 โดยการส�ารวจเรือนพ้ืน

ถิ่นกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหูภ่ายใต้อทิธิพลของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์	เพื่ออธิบายถึงรูปแบบการจัดการพื้นที่ภายใน

เรือน	ความเชื่อมโยงของพื้นที่	ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานพื้นที่ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว	และน�าไปสู่ข้อเสนอ

แนะแนวทางการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการท่องเที่ยวใน

รปูแบบโฮมสเตย์	อนัเป็นการประนปีระนอมทางวฒันธรรมของเจ้าของเรอืนพืน้ถิน่กบัการอยูอ่าศยัของนกัท่องเทีย่ว	

บทความเรื่อง	 “ความหมายของอนุสรณ์สถานพระอริยสงฆ์ในวัดป่าสายหลวงปู่ม่ันภูริทัตตเถระ”	

ของภทัระไมตระรตัน์	และทรงยศ	วรีะทวมีาศ	ได้ท�าการตรวจสอบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ้ืนทีพ่พิธิภณัฑ์บรขิารหลวง

ปู่มั่น	ภูริทัตตเถระ	ในจังหวัดสกลนครกับบริบทที่ตั้งในมิติของช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้างในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้อง

กับความขัดแย้งทางการเมอืง	ซึง่ท�าให้เหน็ภาพสะท้อนแนวคดิของการสร้างพพิธิฑภณัฑ์ได้ชดัเจนขึน้	นอกจากนัน้

ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติการต่อพื้นท่ีภายในวัดท่ีเป็นพื้นท่ีความทรงจ�าเกี่ยวกับชีวิตช่วงสุดท้ายของหลวงปู่มั่น	

ภูริทัตตเถระให้เป็นอนุสรณ์สถาน

การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เก่ียวข้องกับเรือนพักอาศัย	 นอกจากจะศึกษาประเด็นทางกายภาพ

ของรูปแบบเรือนแล้ว	ความเชื่อและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยก็ยังเป็นส่วนส�าคัญที่ก�าหนดการจัดการพื้นที่ในเรือน

ด้วย	บทความของจันทนีย์	จิรัณธนัฐ	เรื่อง	“บทบาทของความเชื่อและเพศสภาวะที่มีต่อการจัดการพื้นที่ในเรือน

กลุ่มไทพวนในเชียงขวาง	สปป.ลาว”	ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยทางความเชื่อและเพศสภาวะต่อการจัดการพื้นที่ภายใน

เรือนไทพวนในแขวงเชียงขวางของ	 สปป.ลาว	 ที่มีการล�าดับช่วงชั้นทางสังคมของพื้นที่ในเรือน	ที่เห็นการครอบ

ครองพื้นที่ของชายและหญิงอย่างชัดเจน	 รวมถึงการแยกพื้นที่ของสมาชิกในเรือนกับบุคคลภายนอก	 ในขณะท่ี

บทความเรื่อง	 “ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา	 พันธุ์ไผ่	 และวัสดุประกอบในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่	

อ.กนัทรวชิยั	จ.มหาสารคาม”	ของ	รชันพูรรณ	ค�าสงิห์ศร	ีเป็นการส�ารวจการเลอืกใช้พันธ์ไผ่	การประกอบชิน้ส่วน

ของศาลาไม้ไผ่และการใช้เครื่องมือช่างที่ชาวบ้านสร้างจ�าหน่าย	 ชี้ให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไผ่กับ

ส่วนต่างๆ	 ของตัวศาลาที่ยังคงมีความเข้าใจต่อคุณสมบัติเฉพาะของพันธุ์ไผ่	 การน�าเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วย

ในการก่อสร้าง	 ท�าให้รายละเอียดการเข้าไม้ต่างจากแบบประเพณีเดิม	 และขนาดของศาลาต้องเหมาะสมกับ

การขนส่งด้วยรถยนคร์กะบะด้วย	



งานวิจัยเรือ่ง	“แนวทางการพฒันาพืน้ทีพ่าณชิยกรรมและร้านค้าชมุชนในโครงการทีอ่ยูอ่าศัยของการ

เคหะแห่งชาตด้ิวยแนวคิดการสร้างสถานที”่		ทีเ่สนอแนวทางเพือ่การพฒันารปูแบบร้านค้าชมุชนในโครงการทีอ่ยู่

อาศัยของการเคหะแห่งชาติภายใต้แนวคิดการสร้างสถานที่	 (Placemaking)	 โดยใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ	นอกจากนั้นยังได้ท�าการทบทวนกรณีศึกษาของตลาดหรือร้านค้าที่ประสบความส�าเร็จ	 และระดมสมอง

ผ่านประชาพิจารณ์	มีการคิดเชื่อมโยงกับพื้นที่กิจกรรมอื่นๆ	ภาพลักษณ์	ความสะดวกและพื้นที่ทางสังคม	ได้ผล

สรุปเป็นแบบจ�าลองทางกายภาพและข้อเสนอแนะ	ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง

บทความของ	 ธนสาร	 ช่างนาวา	 และ	 สันต์	 จันทร์สมศักดิ์	 เร่ือง	 “รูปแบบสีขององค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม	 พื้นที่ย่านถนนบ�ารุงเมือง	 กรุงเทพมหานคร”	 ได้ท�าการศึกษารูปแบบสีขององค์ประกอบ

สถาปัตยกรรม	 พร้อมทั้งตรวจสอบความสัมพันธ์ของรูปแบบสีโดยใช้ทฤษฎีความกลมกลืน	 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสีของอาคารย่านถนนบ�ารุงเมือง	 เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของย่านต่อไปใน

อนาคต

บทความเรือ่ง	“การศึกษาอตัลกัษณ์ขององค์กรเพ่ือการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเลย”	 โดยนาถยา	 พลซา	 และ	ญาณินทร์	 รักวงศ์วาน	 เป็นความพยายามแสวงหาอัตลักษณ์ขององค์กร	

เพือ่เป็นฐานข้อมูลส�าหรบัการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร	โดยการใช้การเกบ็ข้อมลูทัง้เชงิคณุภาพและ

ปริมาณ	แล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับการออกแบบ	ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์และเพื่อ

สังเคราะห์ให้เป็นผลงานออกแบบทางกายภาพจากข้อสรุปทั้งเชิงนามธรรมและรูปธรรม

ปัจจบุนัการมเีครือ่งมอืดจิิตอลและอปุกรณ์ทีท่นัสมยั	โปรแกรมและแบบจ�าลองต่างๆ	ท�าให้มกีารศกึษา

วิจัยในประเด็นเรื่องแสงสว่าง	 สี	 ส่ิงแวดล้อมและการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ	 ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น	

และยงัสามารถน�าผลการศกึษาทีใ่ช้เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์เหล่าน้ี	มาตรวจสอบกบัผลการรบัรูข้องมนษุย์	ทัง้ทาง

ประสาทสัมผัส	จิตวิทยา	ความรู้สึกอื่นๆ	 เป็นการออกแบบการศึกษาวิจัยที่ท�าให้มีความน่าเชื่อถือและน�าผลการ

ศึกษาไปประยกุต์ใช้กับการแก้ปัญหาอาคารและการออกแบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน	บทความของกฤตยชญ์	

ธนะกรรณ์	และ	พรรณชลทั	สรุโิยธนิ	เรือ่ง	“การให้แสงสีภายนอกอาคารแบบสข้ีางเคยีงร่วมกบัความสดของสแีละ

น�า้หนกัความมดื-สว่างทีส่่งผลต่อการรบัรูท้างสายตา	กรณีศกึษาโบสถ์กาลหว่าร์	กรงุเทพมหานคร”	เป็นการศกึษา

เพื่อเปรีบยเทียบการรับรู้ถึงความสงบ	 สบายตา	 ผ่อนคลายและพึงพอใจของการให้แสงสีข้างเคียงร่วมกับระดับ

ความสดของสีและน�า้หนกัความมืดสว่างทีแ่ตกต่างกนั	โดยอาศยัด้านหน้าอาคารของโบสถ์กาลหว่าร์เป็นกรณศีกึษา	

นอกจากจะได้ผลการทดลองการรับรู้ทั้งแสง	 สี	 ความสดของสี	 และน�้าหนักมืดสว่างแล้ว	 ประเด็นที่น่าสนใจคือ

การน�าผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของกลุ่มคนในและคนนอกที่รับรู้เชิงสัญลักษณ์เชิงพิธีกรรม

ของแสงสีที่แตกต่างกัน	 คุณูปการของการศึกษายังสามารถน�าไปใช้กับการให้แสงสีเพ่ือตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับ

กิจกรรมทางศาสนาของโบสถ์	ให้มีความเหมาะสมกับบรรยากาศที่ต้องการตามกิจกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย

บทความlสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาเรื่อง	 “การปรับปรุงระบบแสงสว่าง	

ศูนย์อาหารและบริการ	1	มหาวิทยาลัยขอนแก่น”	ของยิ่งสวัสดิ์	 ไชยกุล	 เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะ

การปรับปรุงระบบแสงสว่างในอาคาร	 ซึ่งเป็นการวิจัยโดยการใช้แบบจ�าลองสภาพแสงสว่างในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 ซึ่งพิจารณาทั้งจากสภาพแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์	 นอกจากเพ่ือแก้ปัญหาความสว่างแล้ว	

ยังเสนอแนะให้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ช่วยเพื่อการประหยัดพลังงานในการให้แสงสว่างแก่อาคารด้วย

สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย	หรือ	Built	Environment	Inquiry	

Journal	(BEI)	ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิชาการ	อาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความมา

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารและให้การสนับสนุนการด�าเนินการจัดท�าวารสารนี้

บทบรรณาธิการ
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