ISSN 1685 - 4489

Built Environment Inquiry Journal (BEI): Faculty of Architecture, Khon Kaen University
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ประจ�ำปี 2560

Volume. 16 No. 2 : July-December 2017

วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 16(2) ประจ�ำปี 2560
บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค�ำสมุทร
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร.ทรงยศวีระทวีมาศ
ผศ.ดร.นพดลตั้งสกุล
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ไชยะกุล
รศ.ดร.วารุณีหวัง
ผศ.ดร.ช�ำนาญบุญญาพุทธิพงศ์
ผศ.ดร.มนสิชาเพชรานนท์
ผศ.ดร.ธนสิทธิ์จันทะรี
ผศ.ดร.สักการราษีสุทธิ์
ผศ.ดร.พรณรงค์ชาญนุวงศ์
อ.ดร.จันทนีย์จิรัณธนัฐ
อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
อ.ดร.ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา
กองบรรณาธิการจากภายนอก
รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์
: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รศ.สมบัติ ประจญศานต์
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
: คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
ผศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ชัญญา ทองสวัสดี
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์ค�ำ
: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร.ติ๊ก แสนบุญ
: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.นิธิ ลิศนันท์
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
: คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
ผศ.กรุง กุลชาติ
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ผู้พิจารณาบทความจากหน่วยงานภายนอก
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รศ.ธนิต จินดาวณิค
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย  
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ธาริณี รามสูต
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
: คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
ผู้พิจารณาบทความภายในหน่วยงาน
ผศ.ดร.กุลศรี ตั้งสกุล
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค�ำสมุทร
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.วารุณี หวัง
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขานุการและระบบสารสนเทศ
นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ     นายอนุพันธ์ พันธ์อมร
กำ�หนดออก
ปีละ 2 ฉบับ ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ปีที่พิมพ์
2560
จำ�นวนพิมพ์
200 เล่ม
สถานที่พิมพ์
หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-466444, 043-466860-61
E-mail: klungpress@hotmail.com
ลิขสิทธิ์ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-362046 URL: http://arch.kku.ac.th

วัตถุประสงค์และค�ำแนะน�ำการตีพิมพ์
วัตถุประสงค์ของวารสาร
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะ
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- เกณฑ์การพิจารณารับบทความ
ต้องเป็นบทความทีย่ งั ไม่เคยตีพมิ พ์ทใี่ ดมาก่อน ทัง้ ในและนอกประเทศ สาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน
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และรายละเอียดต่างๆ ตามที่วารสารก�ำหนดเท่านั้น ดังนั้น ผู้เขียนบทความควรศึกษาข้อก�ำหนดของวารสารในการจัดเตรียมต้นฉบับให้
ละเอียดก่อนน�ำส่งบทความ
- ผู้เขียนจะได้รับการติดต่อจากผู้ประสานงานของวารสารฯ ใน 3 ลักษณะคือ
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บทบรรณาธิการ
วารสารสิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างวินจิ ฉัย หรือ Built Environment Inquiry (BEI) ฉบับนีเ้ ป็นปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ซึง่ วาสรสารก�ำหนดจัดพิมพ์ปลี ะ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถนุ ายน และ กรกฎาคม- ธันวาคม) ซึง่ นอกจากตัวเล่มวารสาร
แล้ว ยังสามารถติดตามได้ผ่านระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ Thai Journal Online-ThaiJo ในฉบับนี้ประกอบ
ไปด้วยบทความทั้งหมด 10 บทความดังนี้
บทความที่เน้นการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นทางรูปแบบและวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของ
นราธิป ทับทัน และชินศักดิ์ ตัณฑิกลุ เรือ่ ง”สัมภาระทางวัฒนธรรมทีป่ รากฏในเรือนยวนสีควิ้ : จากเมืองเชียงแสน
สูจ่ งั หวัดนครราชสีมา” ได้ชใี้ ห้เห็นถึงความเชือ่ ในวัฒนธรรมเดิมทีย่ งั คงปรากฏอยูใ่ นสถาปัตยกรรมเรือนพืน้ ถิน่ ของ
ชาวไทยยวน อ�ำเภอสีคิ้ว ที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่อ�ำเภอสีคิ้วเมื่อเกือบสองร้อยปีมาแล้ว
การสืบทอดความเชือ่ ผ่านงานสถาปัตยกรรมพักอาศัยทีย่ งั สามารถสืบค้นได้ในรูปแบบของการใช้พนื้ ที่ องค์ประกอบ
อาคาร และรวมไปถึงค�ำเรียกชื่อพื้นที่ต่างๆ
ปัจจุบันการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในอาคารหันความสนใจมาหาผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากถือเป็นแหล่ง
ข้อมูลส�ำคัญที่จะช่วยชี้น�ำการออกแบบ เพื่อให้กิจการค้าประสบความส�ำเร็จ ซึ่งบทความของ ธิติสุดา ชีโพธิ์
พิยะรัตน์ นันทะ และเอกพล สิระชัยนันท์ เรื่อง “การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กรเพื่อแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน : กรณีศกึ ษาห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาอัษฎางค์ จังหวัดนครราชสีมา” เป็นบทความ
ที่ท�ำการศึกษาอัตลักษณ์องค์กรจากสภาพแวดล้อมภายในของอาคารศูนย์การค้าในท้องถิ่น โดยใช้กรอบทฤษฎี
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ (Identity Process Theory) ซึ่งการจัดการอัตลักษณ์เป็นส่วนส�ำคัญต่อการดึงดูด
ลูกค้า และในหลายกรณีประเด็นส�ำคัญของอัตลักษณ์ก็เป็นส่วนที่ผู้ออกแบบอาจจะคาดไม่ถึง แต่เป็นผลสะท้อน
มาจากผู้ใช้อาคาร การค�ำนึงถึงข้อมูลจากผู้ใช้อาคารหรือผู้บริโภคโดยตรง จึงมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจไป
พร้อมๆ กับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อรองรับกิจกรรมนั้นๆ
การขยายตัวของการท่องเที่ยวเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้พื้นที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ไม่มีการจัดการที่ดีรองรับ
ได้รับความเสียหาย การศึกษาของ ฐาปณีย์ พันธุ์เพขร เรื่อง “แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของ
พระราชวังจันทร์” เป็นการศึกษาพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยโบราณสถาน และอาคารอื่นๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในประเด็นการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันการจัดการพื้นที่หรือทรัพยากรกายภาพ
ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐหลายแห่ง มีปัญหาในการจัดการอย่างมาก ข้อเสนอแนะ
จากงานนี้จะน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกรณีอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย
การศึกษาเกี่ยวกับแสงสว่างในอาคารในปัจจุบันมีมากขึ้นเป็นล�ำดับ เมื่องจากมีเครื่องมือและเทคโนโลยี
ช่วยในการศึกษามากขึ้น ทั้งเพื่อการประหยัดพลังงาน และ ประสิทธิภาพการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
การศึกษาเรื่องแสงสว่างได้ขยายมาสู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และแม้แต่ใน
อาคารเก่าแก่ ผลงานของ อลิสโรชา จิรจินดาลาภ และ วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพ
แสงธรรมชาติในด้านการอนุรักษ์ภายในอาคารเก่าที่ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ พระนคร” ได้ให้ความสนใจผลกระทบของแสงสว่างต่อภาพจิตรกรรมภายในอาคาร จึงเสนอแนะแนว
ทางในการจัดการให้ระดับความส่องสว่างบนผนังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันจะช่วยอนุรักษ์อาคารโบราณสถานนั้น
ด้วย
บทความของ ณัฐรดา บุญถัด ศิรเดช สุริต และ ภัทรนันท์ ทักขนนท์ เรื่อง ”การค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์
การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (SC) ด้วยโปรแกรม REVIT&DYNAMO ตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณของกฎหมาย
พลังงาน (BEC)” เสนอการค�ำนวณค่า SCF โดยตรงจากแบบจ�ำลองสามมิติที่มาพร้อมกับขั้นตอนการออกแบบ
โดยการสร้างแบบจ�ำลองอุปกรณ์บังแดดด้วยโปรแกรม REVIT 2016 และค�ำนวณหาค่า SC ซึ่งสามารถน�ำไปใช้
ในการออกแบบและค�ำนวณพลังงานตามเกณฑ์ของ BEC ได้ ประโยชน์จากการวิจัยนี้จะช่วยให้การออกแบบ
การบังแดดเพื่อประหยัดพลังงานท�ำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

บทบรรณาธิการ
การศึกษาสภาพแวดล้อมในอาคารในบทความของ สุรพี รรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ เรือ่ ง “การส�ำรวจคุณภาพ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน กรณีศึกษา ห้อง 1712 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทร์วิโรฒ” ใช้วิธี
การทั้งการวัดค่าความส่องสว่าง อุณหภูมิ รวมทั้งระดับของค่าคาร์บอนไดออกไซด์ ประกอบกับการหาข้อมูลด้วย
วิธีแบบสอบถาม และความรู้สึก-ความพึงใจ (Sensation Scale of POE หรือ Post Occupancy Evaluation)
เพือ่ ระบุปญ
ั หาของสภาพแวดล้อมภายในอาคารร่วมกันทัง้ สองส่วน ซึง่ การให้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้อาคารเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการช่วยแก้ปญ
ั หาได้โดยตรง ซึง่ หากไม่มกี ารเก็บข้อมูลส่วนนี้ การใช้งานจริงในบางประเด็นจะไม่สามารถจัดการ
ได้ถูกต้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
การค�ำนึงถึงการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลได้ขยายไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่นอุทยานแห่งชาติ
ต่างๆ ผลงานของ ชุมเขต แสวงเจริญ ดรรชนี เอมพันธุ์ และก�ำธร กุลชล เรื่อง “แนวทางการออกแบบสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกเพือ่ คนทัง้ มวลในอุทยานแห่งชาติ” ได้เสนอให้มกี ารแบ่งการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นอุทยานแห่งชาติเป็นระดับ
ตามช่วงชั้นโอกาสการนันทนาการ ผสมผสานกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุได้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปในประเทศไทยยังไม่ได้
ให้ความส�ำคัญในประเด็นนี้มาก่อน
ความส�ำคัญของการออกแบบที่มีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในต่างประเทศจะให้ความส�ำคัญมานานแล้ว
ในประเทศไทยเพิง่ จะเริม่ น�ำเข้ามาสูก่ ารพัฒนาเมือง ซึง่ พลเดช เชาวรัตน์ เมธี พิชยั การนนท์ และศุภธิดา สว่างแจ้ง
ท�ำการศึกษาเรื่อง “การน�ำแนวคิดการคิดอย่างนักออกแบบไปใช้ในการพัฒนาเมืองในประเทศไทย” ได้ทบทวน
กระบวนการพัฒนาเมืองโดยการใช้แนวคิด Design thinking หรือการคิดแบบนักออกแบบมาใช้ โดยยกกรณีศกึ ษา
โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ และโครงการกาฬสินธุส์ ญ
ั จรสุขสบาย เป็นตัวแบบในการศึกษา ซึง่ ถือว่าเป็นมิตใิ หม่
ของการจัดการเมืองในระดับท้องถิ่น ที่พยายามหานวัตกรรมในการแก้ปัญหาเมือง อย่างไรก็ตาม การน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงก็ยังคงอยู่ที่เจ้าของโครงการคือหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ และผู้ร่วมโครงการทุกภาคส่วนเป็น
ส�ำคัญ
บทความ 2 เรื่ อ งสุ ด ท้ า ยอาศั ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาคล้ า ยกั น ในประเด็ น ใกล้ เ คี ย งกั น คื อ งานของ
โสมสกาว เพชรานนท์ และวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ เรื่อง”มิติทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ทางเท้า :
กรณีศึกษาพื้นที่เกาะรัตน์โกสินทร์” เป็นการศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางเท้า
มากกว่าการศึกษาเชิงกายภาพ เช่น การแก้ปัญหาด้วยการออกแบบเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากประเด็นปัญหา
การใช้ทางเท้าในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกีดขวาง องค์ประกอบของทางเท้า และสภาพภูมิ
ทัศน์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงระดับราคาแฝงของคุณลักษณะต่างๆ ในการบริหารจัดการทางเท้า บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ดว้ ย การศึกษาในประเด็นทีค่ ล้ายกัน แต่ได้ขยายความออกไปถึงเรือ่ งการก�ำหนดนโยบายการพัฒนา
เมืองของ ชุนันทร์ วามะขัน และมนสิชา เพชรานนท์ เรื่อง “มูลค่าทางเท้ากับนโยบายการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคเพือ่ การเดินของเมืองอุบลราชธานี” ซึง่ ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมงานกับหน่วยงานท้องถิน่ แสดงให้
เห็นค่าความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเพือ่ การพัฒนาทางเท้า อันจะช่วยลดข้อจ�ำกัดเรือ่ งงบประมาณ และประชาชนในพืน้ ที่
ได้รบั ประโยชน์สงู สุดและสามารถแก้ปญ
ั หาต่างๆ ได้ ข้อเสนอของบทความทัง้ สองเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจต่อการน�ำ
ไปปฏิบัติจริงอย่างมาก
สุดท้ายนีก้ องบรรณาธิการวารสาร สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างวินจิ ฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านทีใ่ ห้ความสนใจส่งบทความมาร่วมน�ำเสนอในวาสาร และขอขอบพระคุณ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีไ่ ด้กรุณาพิจารณาบทความ ให้คำ� แนะน�ำส�ำหรับแก้ไข เพือ่ ให้บทความมีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี้
ข้อแนะน�ำของผู้อ่านทุกท่านก็จะเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยพัฒนาให้วารสารมีคุณภาพมากขึ้น
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
บรรณาธิการ
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