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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

โทรศัพท์:	043-362046	(คุณหทัยรัตน์	วงศ์สุพรรณ-ผู้ประสานงาน)	Fax.	043-362047



บทบรรณาธิการ
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แล้ว	ยังสามารถติดตามได้ผ่านระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์	Thai	Journal	Online-ThaiJo	ในฉบับนี้ประกอบ

ไปด้วยบทความทั้งหมด	10	บทความดังนี้

บทความท่ีเน้นการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นทางรูปแบบและวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของ	 

นราธปิ	ทบัทนั	และชนิศักดิ	์ตณัฑกุิล	เรือ่ง”สัมภาระทางวัฒนธรรมทีป่รากฏในเรอืนยวนสคีิว้	:	จากเมอืงเชยีงแสน

สูจ่งัหวดันครราชสมีา”	ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึความเชือ่ในวฒันธรรมเดมิทีย่งัคงปรากฏอยูใ่นสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถิน่ของ

ชาวไทยยวน	 อ�าเภอสีคิ้ว	 ที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่อ�าเภอสีคิ้วเมื่อเกือบสองร้อยปีมาแล้ว	 

การสบืทอดความเชือ่ผ่านงานสถาปัตยกรรมพกัอาศยัทีย่งัสามารถสืบค้นได้ในรปูแบบของการใช้พืน้ที	่องค์ประกอบ

อาคาร	และรวมไปถึงค�าเรียกชื่อพื้นที่ต่างๆ	

ปัจจุบันการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในอาคารหันความสนใจมาหาผู้บริโภคมากข้ึน	 เน่ืองจากถือเป็นแหล่ง

ข้อมูลส�าคัญที่จะช่วยชี้น�าการออกแบบ	 เพื่อให้กิจการค้าประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งบทความของ	 ธิติสุดา	 ชีโพธิ	์ 

พิยะรัตน์	นันทะ	และเอกพล	สิระชัยนันท์	 เรื่อง	“การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กรเพื่อแนวทางการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายใน	:	กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า	สาขาอษัฎางค์	จงัหวดันครราชสมีา”	เป็นบทความ

ที่ท�าการศึกษาอัตลักษณ์องค์กรจากสภาพแวดล้อมภายในของอาคารศูนย์การค้าในท้องถิ่น	 โดยใช้กรอบทฤษฎี

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์	 (Identity	 Process	 Theory)	 ซึ่งการจัดการอัตลักษณ์เป็นส่วนส�าคัญต่อการดึงดูด

ลูกค้า	 และในหลายกรณีประเด็นส�าคัญของอัตลักษณ์ก็เป็นส่วนที่ผู้ออกแบบอาจจะคาดไม่ถึง	 แต่เป็นผลสะท้อน

มาจากผู้ใช้อาคาร	 การค�านึงถึงข้อมูลจากผู้ใช้อาคารหรือผู้บริโภคโดยตรง	 จึงมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจไป

พร้อมๆ	กับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อรองรับกิจกรรมนั้นๆ	

การขยายตัวของการท่องเที่ยวเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้พื้นที่ท่องเท่ียวบางแห่งที่ไม่มีการจัดการที่ดีรองรับ

ได้รับความเสียหาย	 การศึกษาของ	 ฐาปณีย์	 พันธุ์เพขร	 เร่ือง	 “แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของ 

พระราชวังจันทร์”	 เป็นการศึกษาพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยโบราณสถาน	 และอาคารอ่ืนๆ	 ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 

ในประเด็นการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	 ซึ่งในปัจจุบันการจัดการพ้ืนท่ีหรือทรัพยากรกายภาพ 

ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐหลายแห่ง	 มีปัญหาในการจัดการอย่างมาก	 ข้อเสนอแนะ

จากงานนี้จะน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกรณีอื่นๆ	ที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

การศึกษาเกี่ยวกับแสงสว่างในอาคารในปัจจุบันมีมากขึ้นเป็นล�าดับ	 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�านวณค่าสัมประสิทธิ์

การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด	(SC)	ด้วยโปรแกรม	REVIT&DYNAMO	ตามหลักเกณฑ์การค�านวณของกฎหมาย

พลังงาน	 (BEC)”	 เสนอการค�านวณค่า	 SCF	 โดยตรงจากแบบจ�าลองสามมิติที่มาพร้อมกับขั้นตอนการออกแบบ	

โดยการสร้างแบบจ�าลองอุปกรณ์บังแดดด้วยโปรแกรม	REVIT	2016	และค�านวณหาค่า	SC	ซึ่งสามารถน�าไปใช้ 

ในการออกแบบและค�านวณพลังงานตามเกณฑ์ของ	 BEC	 ได้	 ประโยชน์จากการวิจัยน้ีจะช่วยให้การออกแบบ 

การบังแดดเพื่อประหยัดพลังงานท�าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น



การศกึษาสภาพแวดล้อมในอาคารในบทความของ	สรีุพรรณ์	สพุรรณสมบรูณ์	เร่ือง	“การส�ารวจคุณภาพ

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน	กรณีศึกษา	ห้อง	1712	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนรินทร์วิโรฒ”	ใช้วิธี

การทั้งการวัดค่าความส่องสว่าง	อุณหภูมิ	รวมทั้งระดับของค่าคาร์บอนไดออกไซด์	ประกอบกับการหาข้อมูลด้วย

วิธีแบบสอบถาม	และความรู้สึก-ความพึงใจ	(Sensation	Scale	of	POE	หรือ	Post	Occupancy	Evaluation)	

เพือ่ระบปัุญหาของสภาพแวดล้อมภายในอาคารร่วมกนัท้ังสองส่วน	ซึง่การให้ข้อมลูของผู้ใช้อาคารเป็นส่วนส�าคัญ

ในการช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรง	ซึง่หากไม่มกีารเกบ็ข้อมลูส่วนนี	้การใช้งานจริงในบางประเดน็จะไม่สามารถจดัการ

ได้ถูกต้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การค�านึงถึงการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลได้ขยายไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	 เช่นอุทยานแห่งชาติ

ต่างๆ	ผลงานของ	ชุมเขต	แสวงเจริญ	ดรรชนี	เอมพันธุ์	และก�าธร	กุลชล	เรื่อง	“แนวทางการออกแบบสิ่งอ�านวย

ความสะดวกเพือ่คนทัง้มวลในอทุยานแห่งชาต”ิ	ได้เสนอให้มกีารแบ่งการพฒันาพืน้ทีใ่นอทุยานแห่งชาตเิป็นระดบั

ตามช่วงชั้นโอกาสการนันทนาการ	 ผสมผสานกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือ 

ผู้สูงอายุได้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ	ในอุทยานแห่งชาติต่างๆ	ได้ตามความเหมาะสม	ซึ่งโดยทั่วไปในประเทศไทยยังไม่ได้

ให้ความส�าคัญในประเด็นนี้มาก่อน

ความส�าคัญของการออกแบบที่มีเพิ่มมากขึ้น	 แม้ว่าในต่างประเทศจะให้ความส�าคัญมานานแล้ว	 

ในประเทศไทยเพิง่จะเร่ิมน�าเข้ามาสูก่ารพัฒนาเมอืง	ซึง่	พลเดช	เชาวรัตน์	เมธ	ีพิชยัการนนท์	และศภุธดิา	สว่างแจ้ง	

ท�าการศึกษาเร่ือง	 “การน�าแนวคิดการคิดอย่างนักออกแบบไปใช้ในการพัฒนาเมืองในประเทศไทย”	 ได้ทบทวน

กระบวนการพฒันาเมืองโดยการใช้แนวคดิ	Design	thinking	หรือการคดิแบบนักออกแบบมาใช้	โดยยกกรณศีกึษา

โครงการขอนแก่นเมอืงพเิศษ	และโครงการกาฬสนิธุส์ญัจรสขุสบาย	เป็นตวัแบบในการศึกษา	ซึง่ถือว่าเป็นมติใิหม่

ของการจัดการเมืองในระดับท้องถิ่น	ที่พยายามหานวัตกรรมในการแก้ปัญหาเมือง	อย่างไรก็ตาม	การน�าไปสู่การ

ปฏิบัติได้จริงก็ยังคงอยู่ที่เจ้าของโครงการคือหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ	 และผู้ร่วมโครงการทุกภาคส่วนเป็น

ส�าคัญ

บทความ	 2	 เ ร่ืองสุดท ้ายอาศัยวิ ธีการศึกษาคล ้ายกันในประเด็นใกล ้ เคียงกัน	 คืองานของ	

โสมสกาว	เพชรานนท์	และวลัยภรณ์	อัตตะนันทน์	เรื่อง”มิติทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ทางเท้า	:	

กรณีศึกษาพื้นท่ีเกาะรัตน์โกสินทร์”	 เป็นการศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางเท้า

มากกว่าการศึกษาเชิงกายภาพ	เช่น	การแก้ปัญหาด้วยการออกแบบเหมือนที่ผ่านมา	ซึ่งนอกจากประเด็นปัญหา

การใช้ทางเท้าในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	การกีดขวาง	องค์ประกอบของทางเท้า	และสภาพภูมิ

ทัศน์แล้ว	 ยังแสดงให้เห็นถึงระดับราคาแฝงของคุณลักษณะต่างๆ	 ในการบริหารจัดการทางเท้า	 บริเวณเกาะ

รตันโกสนิทร์ด้วย	การศกึษาในประเดน็ทีค่ล้ายกัน	แต่ได้ขยายความออกไปถึงเรือ่งการก�าหนดนโยบายการพัฒนา

เมืองของ	 ชุนันทร์	 วามะขัน	 และมนสิชา	 เพชรานนท์	 เร่ือง	 “มูลค่าทางเท้ากับนโยบายการจัดการระบบ

สาธารณูปโภคเพือ่การเดินของเมืองอบุลราชธาน”ี	ซึง่ภาคประชาชนมส่ีวนร่วมงานกบัหน่วยงานท้องถ่ิน	แสดงให้

เหน็ค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพือ่การพฒันาทางเท้า	อนัจะช่วยลดข้อจ�ากัดเรือ่งงบประมาณ	และประชาชนในพืน้ที่

ได้รบัประโยชน์สงูสดุและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	ได้	ข้อเสนอของบทความทัง้สองเป็นประเด็นทีน่่าสนใจต่อการน�า

ไปปฏิบัติจริงอย่างมาก

สุดท้ายนีก้องบรรณาธิการวารสาร	สิง่แวดล้อมสรรค์สร้างวนิจิฉยั	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ขอขอบคณุนกัวิชาการทุกท่านทีใ่ห้ความสนใจส่งบทความมาร่วมน�าเสนอในวาสาร	และขอขอบพระคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้กรณุาพจิารณาบทความ	ให้ค�าแนะน�าส�าหรบัแก้ไข	เพือ่ให้บทความมคีณุภาพ	นอกจากนี้	

ข้อแนะน�าของผู้อ่านทุกท่านก็จะเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยพัฒนาให้วารสารมีคุณภาพมากขึ้น

ผศ.ดร.ทรงยศ	วีระทวีมาศ
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