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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	 และ	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 มีก�าหนดออกวารสารฉบับออนไลน์	 3	 ฉบับต่อปี	

(ทุกเดือนเมษายน	สิงหาคม	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 

กองบรรณาธิการ	เมื่อท�าการแก้ไขแล้ว	จึงจะส่งออกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในล�าดับต่อไป	

	 และสาม	 ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของข้อเสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งเมื่อผู้เขียนท�าการแก้ไขปรับปรุง

บทความเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนดแล้ว	ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย	(Final	Manuscript)	มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่

ระบบตีพิมพ์	 หรือน�าส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง	 ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้งนี้ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ด�าเนินการแก้ไขบทความ	จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ	และถูกต้องได้มาตรฐานตามรูปแบบการเขียนที่วารสารก�าหนด

-	 เม่ือบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์	 กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ	 เพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ	 ภายใน	 

1	เดือนท�าการ

-	 บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	หากมีการขอยกเลิกการตีพิมพ์โดยเจ้าของบทความ เจ้าของบทความ 

ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการช�าระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-	 นอกเหนือจากการน�าส่งบทความโดยใช้ระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์แล้ว	 ผู้เขียนสามารถติดต่อกับกองบรรณาธิการ 

และคณะท�างาน	ได้จากช่องทางอื่นๆ	ดังนี้

บรรณาธิการวารสารวิชาการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

123	ถนนมิตรภาพ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

E-mail:	journalarchkku@gmail.com
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บทบรรณาธิการ

วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย	 (Built	 Environment	 Inquiry	 BEI)	 ฉบับนี้เป็นฉบับที่	 2	 ปีที่	 17	
(กรกฎาคม-ธนัวาคม	2561	ประกอบไปด้วยบทความท่ีให้น�า้หนกักบัการประหยดัพลงังานและเมอืง	ปัญหาของเมอืง
ในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นและต้องการการวางแผนแก้ปัญหาอย่างจริงจังพร้อมๆ	 ไปกับการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมในเมืองที่มีนัยยะทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นล�าดับ

ประเด็นเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกได้รับความสนใจในหลากหลายแง่มุมมากข้ึน	
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมจงึมเีกณฑ์ส�าหรบัประเมินอาคารเขียว	บทความของ	กฤตยชญ์	ธนะกรรณ์	และ	วรภัทร์	
องิคโรจน์ฤทธิ	์เรือ่ง	“ความเข้าใจและการให้ความส�าคัญต่อเกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดล้อม
ไทยในมุมมองสถาปนกิ”	ได้ท�าการศกึษาประเดน็ความเข้าใจและการให้ความส�าคญัต่อเกณฑ์การประเมินความยัง่ยนื
ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย	(TREES)	โดยส�ารวจจากผู้ปฏิบัติคือ	กลุ่มสถาปนิก	ซึ่งยังพบว่ามีข้อจ�ากัดในการน�า
ไปใช้ออกแบบ	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อวงการออกแบบ	 ซึ่งมีการน�าไปด�าเนินการได้จริงก็จะมี
ผลกระทบเชิงบวกอย่างมาก	

นวัตกรรมกับการออกแบบอาคารเป็นส่วนส�าคัญมากต่อการประหยัดพลังงานในอาคาร	บทความของ	ณัฏรี	
ศรีดารานนท์	โสภา	วิศิษฏ์ศักดิ์	และ	โจเซฟ	เคดารี	เรื่อง	“แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ส�าหรบัอาคารในเขตร้อนชืน้”	ได้เสนอนวตักรรมการออกแบบการให้แสงสว่างในอาคารด้วยแสงธรรมชาตแิละป้องกนั
ความร้อน	 รวมทั้งสามารถระบายอากาศได้ในขณะเดียวกัน	 พร้อมทั้งท�าการทดลองวัดค่าความส่องสว่างและระดับ
อุณหภูมิ	 ซึ่งให้ค่าที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน	 และสามารถน�าไปพิจารณาผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้	 ความเป็น
รูปธรรมของนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยจึงควรอยู่ในความสนใจของนักวิชาการมากขึ้น

บทความเรือ่ง	“การเปลีย่นแปลงของความทันสมัยภายใต้อทิธพิลของทางรถไฟสายกรงุเทพฯ-อบุลฯในตกึแถว	
2	ชัน้	7	คูหารมิถนนหลวง	จงัหวดัอบุลราชธาน”ี	โดย	กติตกิานต์	พรประทมุ	และ	วารณุ	ีหวงั	ได้ชีใ้ห้เหน็ถึงผลกระทบ
ของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อบุลราชธาน	ีต่อการเปล่ียนแปลงทัง้เทคนิคการก่อสร้าง	รูปแบบอาคารและวถีิชวีติ
ในตกึแถว	จากการศกึษาตกึแถว	2	ชัน้	7	คหูาบนถนนหลวง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัอุบลราชธานี	ท่ีบนัทึกประวตัศิาสตร์
ทั้งช่วงก่อนการมาของรถไฟ	 และภายหลังที่มีเส้นทางรถไฟมาถึงจังหวัดอุบลฯ	 อันชี้ให้เห็นการปรับตัวรับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนบนถนนหลวง	 ในสองช่วงเวลาที่น่าสนใจยิ่ง	 การศึกษาสืบจาก
ตัวสถาปัตยกรรมเองส่วนหนึ่งและจากการสัมภาษณ์ประเด็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอีกส่วนหน่ีง	 ซึ่งเป็นหลักฐาน
ส�าคัญที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานี

บทความของ	ปรานอม	ตันสุขานันท์	เรื่อง	“The	Two	Local	Neighbourhoods	of	Chiang	Mai:	Sense	of	
Place	and	Sustainable	Development”	ได้ท�าการศึกษาชุมชนละแวกบ้าน	(Neighbourhoods)	2	แห่งที่อยู่ใน
สภาพเมอืงทีแ่ตกต่างกนัของเมอืงเชยีงใหม่	โดยการศกึษาได้ใช้ปัจจัยระบ	ุ“ความรูส้กึเป็นสถานที”่	3	ส่วน	คอื	กจิกรรม	
องค์ประกอบกายภาพ	และความหมาย	ซึง่พจิารณาโครงข่ายพืน้ทีท่างกายภาพสงัคม	(Socio-spatial	network)	และ
ความสมัพนัธ์ของทัง้	3	ส่วน	พบว่า	ในชมุชนละแวกบ้านย่านประวตัศิาสตร์ท่ีคนท้องถ่ินมคีวามสมัพันธ์แนบแน่นและ
มีพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์	 มีความรู้สึกร่วมกันสูงและมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมของกระบวนการพัฒนามากกว่าย่านละแวก
บ้านที่ไม่มีพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิและความเป็นพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ของเมือง	 ผลการศึกษานี้มีนัยยะส�าคัญยิ่งต่อการ
พจิารณาในการพฒันาเมอืง	ซึง่การจะรกัษาพลงัความรูส้กึร่วมและการมส่ีวนร่วมของชมุชนน้ัน	ความเป็นท้องถิน่ของ
ละแวกบ้านที่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์จึงไม่ควรถูกท�าลายลงด้วยการพัฒนาเมืองที่ละเลยต่อคุณค่าเหล่านี้

บทความของ	Seng	Touch	และ	RaweeHanpachern	เรื่อง	“The	Role	of	Urban	Planners	in	Relation	
to	 Stakeholder	 Involvement	 in	 Planning	 Process”	 ได้ท�าการทบทวนประวัติความเป็นมาของแนวคิดการ
วางแผนเมอืงและกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา	ซึง่แต่เดมิบทบาทและระดบัความส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้
เสยีในกระบวนการวางแผน	กถ็กูก�าหนดโดยนกัวางแผน	ในระหว่างการออกแบบกายภาพนักวางแผนกม็กัจะครอบง�า
กระบวนการด้วยความรู้ของตนเองมากกว่าที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเป็นผู้ก�าหนดและตัดสินใจ	 จนตั้งแต่ช่วงปี	
1960	 เป็นต้นมากระบวนการวางแผนเมืองและกายภาพก็เริ่มมีการปรับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียให้มีบทบาทมาก
ขึ้นในกระบวนการวางแผนการออกแบบและการตัดสินใจ	

ปัจจุบันความพยายามแก้ปัญหาการคมนาคมในเมืองมักให้ความสนใจกับโครงการขนส่งระบบรางมากข้ึน	
รถไฟฟ้ารางเบาเป็นตวัเลือกหนึง่ท่ีได้รบัความสนใจจากองค์กรท้องถิน่ในประเทศไทย	ซึง่เมือ่ก�าหนดโครงการขึน้แล้ว
ก็จะมีผลกระทบต่อเมืองในรูปแบบต่างๆ	 กัน	 ผลกระทบเชิงรูปธรรมที่สุดก็คือ	 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
เศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนนั้น	 ผลงานของ	 มนสิชา	 เพชรานนท์	 เรื่อง	 “การวิเคราะห์ศักยภาพ
เชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา	TOD	เมืองขอนแก่น”	ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่โดยรอบของสถานีขนส่ง



มวลชนระบบราง	 ที่กลุ่มนักธุรกิจเมืองขอนแก่นได้น�าเสนอเป็นโครงการข้ึน	 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ประยุกต์ใช้หลัก
การจ�าแนกประเภทของ	Transit-Oriented	Development	(TOD)	จากกรณีศึกษาเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา	
เน้นพืน้ทีห่ลักในระยะ	500	เมตรโดยรอบสถาน	ีโดยวเิคราะห์ตามพ้ืนฐานปัจจยั	คอืความพร้อมทางกายภาพของพ้ืนที่
และศักยภาพการดึงดดูการลงทุนในพืน้ท่ีผลของการวเิคราะห์ท�าให้สามารถจ�าแนกประเภทของ	TOD	ตามศกัยภาพ
เชิงพื้นที่ในระดับที่ต่างกัน	 ซึ่งน�าไปสู่การน�าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะเมือง
ขอนแก่นและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่นในอนาคตต่อไป

ปัญหาของเมืองที่ส�าคัญมากก็คือการบังคับใช้กฏหมายที่มีผลกับเมือง	ตั้งแต่วินัยจราจร	การควบคุมอาคารไป
จนถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดการใช้ที่ดินตามกฏหมายผังเมือง	 บทความเรื่อง	 “การกระจายเชิงพื้นที่ของหมู่บ้าน
จัดสรรภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ:	กรณีศึกษา	เขตหนองจอก”	ของ	ชูชาติ	เตชะโพธิวรคุณ	พบว่ามีการกระ
จายตวัของหมู่บ้านจัดสรรบรเิวณท่ีมคีวามเป็นเมอืงสงูและตามเส้นทางคมนาคมส�าคญั	เกนิกว่าครึง่หนึง่ของทีส่�ารวจ
ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม	 ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ีชนบทและแหล่งเกษตรกรรม	 อันผิดไปจากข้อก�าหนดการใช้ที่ดินที่ได้จ�าแนกประเภท
ท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2556	สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการทางผังเมืองและ
สาธารณูปโภคของประเทศไทยยังมีปัญหาการวางแผนและการบังคับใช้กฏหมายที่ตรงวัตถุประสงค์	ซึ่งการขาดการ
ควบคุมมีส่วนส�าคัญต่อปัญหาการจัดการสาธารณูปโภคอย่างมาก

การพัฒนาเมืองเพื่อรักษาคุณค่าของเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 เป็นโจทย์ที่ควรได้รับความสนใจ
อย่างมากและเป็นประเดน็ส�าคัญของการพฒันาเมอืงอยูเ่สมอ	โดยเฉพาะการพัฒนาให้เกดิสมดลุระหว่างการเป็นเมอืง
เศรษฐกจิพเิศษกับความเป็นเมอืงทีม่คีณุค่าทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม	บทความเร่ือง	“การศึกษาแนวทางการ
ปรบัปรงุภูมิทศัน์ย่านเมืองเก่า-ใหม่ตามแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษเชียงของใน“ระบบ	1	เมอืง	2	แบบ””	
โดย	พงศ์ตะวัน	นนัทศิร	ิและคณะ	โดยท�าการส�ารวจทัง้ทางกายภาพและความต้องการของชมุชน	ในกระบวนการยงั
มีการสังเกตพฤติกรรมการใช้พื้นที่	เพื่อก�าหนดแบบการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง	ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะกายภาพของหน่วยพื้นที่	 โดยแนวความคิดหลักคือการน�าองค์ประกอบทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นท่ี
เชยีงของ	มาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ	เพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรม	ประวตัศิาสตร์และประเพณอีอกมา
ในงานภูมิสถาปัตยกรรม	เพือ่ให้มีความเชือ่มโยงและต่อเน่ืองกนัในแต่ละหน่วยภมูทิศัน์	เพ่ือรองรับกจิกรรมทีเ่กดิข้ึน
และตอบสนองความต้องการใช้งานในแต่ละหน่วยภูมิทัศน์	

นอกจากปัญหาทางกายภาพและประสิทธิภาพของเมือง	 ในประเด็นที่เป็นเชิงสังคมเศรษฐกิจ	ความเหลื่อมล�้า
ของผู้คนในเมืองและตัวเมืองเองก็เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง	 บทความ	 “ความเหลื่อมล�้าในเมือง
มหานคร:บทปริทรรศน์ความรู้ในบริบทประเทศไทย”	 โดย	ณัฐวุฒิ	 อัศวโกวิทวงศ์	 และคณะ	 ได้ท�าการทบทวนการ
ศึกษาที่ผ่านมาถึงสาเหตุของความเหลื่อมล�้าของเมืองมหานครในบริบทของประเทศไทย	 ซึ่งเมืองมหานครเป็น
ภูมิ-เศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและระเบียบโลก	 ในฐานะประตูทางเข้าของระบบทุนเชิงภูมิศาสตร์	 และ
การรวมศูนย์เชิงอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ	 อันท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าในทรัพยากรและที่ดินในมิติของ
สิทธิ	การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่พัฒนาและการเข้าถึงการสร้างอ�านาจต่อรองทางการเมือง	

บทความสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงออกแบบที่ก�าหนดกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการประเมิน
ความพงึพอใจต่อผลงานออกแบบผลติภณัฑ์นัน้ๆ	บทความเรือ่ง	“การพัฒนาผลติภัณฑ์ชมุชนประเภทคอนกรตีบลอ็ก
ประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์”	โดย	ภัทรพล	เรืองศรี	และคณะ	เป็นงานวิจัยเชิง
ทดลองท่ีรวมเอาทั้งกระบวนการการศึกษาการผลิตไปจนถึงการใช้งานและความพึงพอใจต่อผลผลิต	การทดลองได้
น�าเอาวสัดุเหลอืใช้ทางอตุสาหกรรมทีเ่ป็นเศษกระเบือ้งเซรามกิส์มาใช้ใหม่	โดยการผลติเป็นวสัดบุล๊อกประสานปพ้ืูน	
ซึ่งขั้นตอนเริ่มต้ังแต่การส�ารวจความเหมาะสมของประเภทของวัสดุที่น�ามาใช้และผลผลิต	 การศึกษาได้ท�าการ
ออกแบบบล็อกประสานปูพืน้ท่ีมรีปูแบบต่างๆ	แล้วท�าการประเมนิความเหมาะสมของการใช้งาน	จนถึงการประเมนิ
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