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วารสาร สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างวินจิ ฉัย (Built Environment Inquiry Journal - BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจยั ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
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บทบรรณาธิการ
วารสารสิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างวินจิ ฉัย หรือ Built Environment Inquiry Journal (BEI) เป็นวารสาร
วิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำ� หนดจักพิมพ์ปลี ะ 2 ฉบับ ในฉบับ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 นี้
ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมด 10 บทความ ทั้งบทความเชิงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมทางศาสนา
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การศึกษาและวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาอาคารและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับหัตถกรรมท้องถิ่นด้วย
บทความเรื่อง “การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุ่มปราสาทประธานปราสาทเปือยน้อย
จ.ขอนแก่น”โดย วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร น�ำเสนอเกีย่ วกับการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุม่ ปราสาทประธาน
ของปราสาทเปือยน้อย ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ โดยการสืบค้นรูปแบบเทียบกับปราสาทอื่นๆ ผ่านการ
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดในการออกแบบของปราสาท
ว่าถูกสร้างขึน้ ตามคติการจ�ำลองเขาไกรลาสซึง่ เป็นสถานทีป่ ระทับของพระศิวะ ปราสาทสามหลังสร้างขึน้ เพือ่ ถวาย
แด่เทพตรีมูรติ พื้นที่โดยรอบพบว่ามีการนับถือเทพชั้นรองต่าง ๆ ควบคู่กันภายในเทวาลัย เช่น พระอินทร์
เทพนพเคราะห์ต่าง ๆ โดยรูปเคารพเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู
ความสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเด็นที่เป็นการปรับตัวต่อการท่องเที่ยวยังเป็นประเด็น
ที่น่าสนใจซึ่ง เนติวัฒน์ แก้วเทพ และเชาวลิต สัยเจริญ เสนอบทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้นถิ่นลาหู่
เพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในอ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” โดยการส�ำรวจเรือนพื้น
ถิ่นกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาหูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพื่ออธิบายถึงรูปแบบการจัดการพื้นที่ภายใน
เรือน ความเชื่อมโยงของพื้นที่ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานพื้นที่ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว และน�ำไปสู่ข้อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการท่องเที่ยวใน
รูปแบบโฮมสเตย์ อันเป็นการประนีประนอมทางวัฒนธรรมของเจ้าของเรือนพืน้ ถิน่ กับการอยูอ่ าศัยของนักท่องเทีย่ ว
บทความเรื่อง “ความหมายของอนุสรณ์สถานพระอริยสงฆ์ในวัดป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระ”
ของภัทระไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ ได้ทำ� การตรวจสอบปฏิสมั พันธ์ระหว่างพืน้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์บริขารหลวง
ปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ในจังหวัดสกลนครกับบริบทที่ตั้งในมิติของช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้างในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งทางการเมือง ซึง่ ท�ำให้เห็นภาพสะท้อนแนวคิดของการสร้างพิพธิ ฑภัณฑ์ได้ชดั เจนขึน้ นอกจากนัน้
ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติการต่อพื้นที่ภายในวัดที่เป็นพื้นที่ความทรงจ�ำเกี่ยวกับชีวิตช่วงสุดท้ายของหลวงปู่มั่น
ภูริทัตตเถระให้เป็นอนุสรณ์สถาน
การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรือนพักอาศัย นอกจากจะศึกษาประเด็นทางกายภาพ
ของรูปแบบเรือนแล้ว ความเชื่อและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยก็ยังเป็นส่วนส�ำคัญที่ก�ำหนดการจัดการพื้นที่ในเรือน
ด้วย บทความของจันทนีย์ จิรัณธนัฐ เรื่อง “บทบาทของความเชื่อและเพศสภาวะที่มีต่อการจัดการพื้นที่ในเรือน
กลุ่มไทพวนในเชียงขวาง สปป.ลาว” ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยทางความเชื่อและเพศสภาวะต่อการจัดการพื้นที่ภายใน
เรือนไทพวนในแขวงเชียงขวางของ สปป.ลาว ที่มีการล�ำดับช่วงชั้นทางสังคมของพื้นที่ในเรือน ที่เห็นการครอบ
ครองพื้นที่ของชายและหญิงอย่างชัดเจน รวมถึงการแยกพื้นที่ของสมาชิกในเรือนกับบุคคลภายนอก ในขณะที่
บทความเรื่อง “ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธุ์ไผ่ และวัสดุประกอบในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่
อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม” ของ รัชนูพรรณ ค�ำสิงห์ศรี เป็นการส�ำรวจการเลือกใช้พนั ธ์ไผ่ การประกอบชิน้ ส่วน
ของศาลาไม้ไผ่และการใช้เครื่องมือช่างที่ชาวบ้านสร้างจ�ำหน่าย ชี้ให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไผ่กับ
ส่วนต่างๆ ของตัวศาลาที่ยังคงมีความเข้าใจต่อคุณสมบัติเฉพาะของพันธุ์ไผ่ การน�ำเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ในการก่อสร้าง ท�ำให้รายละเอียดการเข้าไม้ต่างจากแบบประเพณีเดิม และขนาดของศาลาต้องเหมาะสมกับ
การขนส่งด้วยรถยนคร์กะบะด้วย

บทบรรณาธิการ
งานวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมและร้านค้าชุมชนในโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยของการ
เคหะแห่งชาติดว้ ยแนวคิดการสร้างสถานที”่   ทีเ่ สนอแนวทางเพือ่ การพัฒนารูปแบบร้านค้าชุมชนในโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยของการเคหะแห่งชาติภายใต้แนวคิดการสร้างสถานที่ (Placemaking) โดยใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ นอกจากนั้นยังได้ท�ำการทบทวนกรณีศึกษาของตลาดหรือร้านค้าที่ประสบความส�ำเร็จ และระดมสมอง
ผ่านประชาพิจารณ์ มีการคิดเชื่อมโยงกับพื้นที่กิจกรรมอื่นๆ ภาพลักษณ์ ความสะดวกและพื้นที่ทางสังคม ได้ผล
สรุปเป็นแบบจ�ำลองทางกายภาพและข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง
บทความของ ธนสาร ช่างนาวา และ สันต์ จันทร์สมศักดิ์ เรื่อง “รูปแบบสีขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม พื้นที่ย่านถนนบ�ำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร” ได้ท�ำการศึกษารูปแบบสีขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบความสัมพันธ์ของรูปแบบสีโดยใช้ทฤษฎีความกลมกลืน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสีของอาคารย่านถนนบ�ำรุงเมือง เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของย่านต่อไปใน
อนาคต
บทความเรือ่ ง “การศึกษาอัตลักษณ์ขององค์กรเพือ่ การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย” โดยนาถยา พลซา และ ญาณินทร์ รักวงศ์วาน เป็นความพยายามแสวงหาอัตลักษณ์ขององค์กร
เพือ่ เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โดยการใช้การเก็บข้อมูลทัง้ เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ แล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับการออกแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์และเพื่อ
สังเคราะห์ให้เป็นผลงานออกแบบทางกายภาพจากข้อสรุปทั้งเชิงนามธรรมและรูปธรรม
ปัจจุบนั การมีเครือ่ งมือดิจติ อลและอุปกรณ์ทที่ นั สมัย โปรแกรมและแบบจ�ำลองต่างๆ ท�ำให้มกี ารศึกษา
วิจัยในประเด็นเรื่องแสงสว่าง สี สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น
และยังสามารถน�ำผลการศึกษาทีใ่ ช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ มาตรวจสอบกับผลการรับรูข้ องมนุษย์ ทัง้ ทาง
ประสาทสัมผัส จิตวิทยา ความรู้สึกอื่นๆ เป็นการออกแบบการศึกษาวิจัยที่ท�ำให้มีความน่าเชื่อถือและน�ำผลการ
ศึกษาไปประยุกต์ใช้กบั การแก้ปญ
ั หาอาคารและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ บทความของกฤตยชญ์
ธนะกรรณ์ และ พรรณชลัท สุรโิ ยธิน เรือ่ ง “การให้แสงสีภายนอกอาคารแบบสีขา้ งเคียงร่วมกับความสดของสีและ
น�ำ้ หนักความมืด-สว่างทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูท้ างสายตา กรณีศกึ ษาโบสถ์กาลหว่าร์ กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษา
เพื่อเปรีบยเทียบการรับรู้ถึงความสงบ สบายตา ผ่อนคลายและพึงพอใจของการให้แสงสีข้างเคียงร่วมกับระดับ
ความสดของสีและน�ำ้ หนักความมืดสว่างทีแ่ ตกต่างกัน โดยอาศัยด้านหน้าอาคารของโบสถ์กาลหว่าร์เป็นกรณีศกึ ษา
นอกจากจะได้ผลการทดลองการรับรู้ทั้งแสง สี ความสดของสี และน�้ำหนักมืดสว่างแล้ว ประเด็นที่น่าสนใจคือ
การน�ำผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของกลุ่มคนในและคนนอกที่รับรู้เชิงสัญลักษณ์เชิงพิธีกรรม
ของแสงสีที่แตกต่างกัน คุณูปการของการศึกษายังสามารถน�ำไปใช้กับการให้แสงสีเพื่อตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับ
กิจกรรมทางศาสนาของโบสถ์ ให้มีความเหมาะสมกับบรรยากาศที่ต้องการตามกิจกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย
บทความlสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาเรื่อง “การปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ของยิ่งสวัสดิ์ ไชยกุล เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะ
การปรับปรุงระบบแสงสว่างในอาคาร ซึ่งเป็นการวิจัยโดยการใช้แบบจ�ำลองสภาพแสงสว่างในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งพิจารณาทั้งจากสภาพแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ นอกจากเพื่อแก้ปัญหาความสว่างแล้ว
ยังเสนอแนะให้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ช่วยเพื่อการประหยัดพลังงานในการให้แสงสว่างแก่อาคารด้วย
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย หรือ Built Environment Inquiry
Journal (BEI) ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความมา
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารและให้การสนับสนุนการด�ำเนินการจัดท�ำวารสารนี้
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