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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		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
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บทบรรณาธิการ

วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย	 หรือ	 Built	 Environment	 Inquiry	 Journal	 (BEI)	 เป็นวารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	62-1	นี้เป็นฉบับแรกที่ปรับเป็นวารสารออนไลน์	และออกปีละ	3	ฉบับ	แต่ก็ยัง
คงความเข้มข้นทางวิชาการเช่นเดิมและพยายามปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

งานวิจัยที่ด�าเนินการให้เห็นถึงโครงสร้างของภูมินิเวศวิทยาที่ประกอบกันเป็นโครงข่ายที่รักษาสมดุลย์ของระบบนิเวศ	 พบได้
ไม่มากนกั	บทความวจัิยเรือ่ง	“ภูมินเิวศวิทยาในวัฒนธรรมล้านนากบัแนวทางการบรูณาการทาง	ภมูสิถาปัตยกรรมเพ่ือลดผลกระทบทาง
อุทกวิทยาน�้าผิวดินจากการ	เปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดิน	กรณีศึกษาแอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน”	โดย	ยุพเรศ	สิทธิพงษ์	และ	ยุทธนา	ทองท้วม	
ชี้ให้เห็นประเด็นอันน่าสนใจอย่างยิ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ี	 และบทบาทหน้าที่ของโครงสร้างภูมินิเวศ	 ตลอดจนการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากภมูนิเิวศของมนษย์ุในวัฒนธรรมล้านนา	ซึง่ได้วเิคราะห์ให้เหน็การเปลีย่นแปลงลกัษณะลกัษณะสิง่ปกคลมุผวิดนิในภูมนิิเวศ
ในแอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน	ประเภทพืชพรรณที่ลดลงในช่วงระยะเวลารอบ	20	ปี	ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างน�้าฝนสะสม
กบัปรมิาณน�า้หลากบนผิวดนิ	ท้ังพืน้ท่ีกลางน�า้และปลายน�า้มีอตัราเพ่ิมข้ึน	อันท�าให้ปริมาณน�า้ผวิดนิเพ่ิมข้ึน	และอัตราการไหลสงูสดุเพ่ิม
สงูขึน้ด้วย	ดงันัน้	การรกัษาโครงสร้างภูมินเิวศเช่นการอนรัุกษ์โครงข่ายล�าเหมอืง	การฟ้ืนฟทูางน�า้ในอดตีและการควบคมุการขยายตวัของ
เมือง	จะช่วยลดผลกระทบทางอุทกวิทยาที่อาจเกิดขึ้นได้	

ปัจจบุนัปัญหาน�า้ท่วมในเขตเมอืงเกดิมากขึน้อนัเนือ่งมาจากการพัฒนาเมอืงท่ีไม่ได้ค�านงึถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาต	ิการไหล
ของน�า้และระบบนเิวศในภาพรวม	บทความเรือ่ง	“แนวคิดทางภมูสิถาปัตยกรรมเพ่ือบรรเทาภาวะน�า้ท่วม	พ้ืนทีเ่ทศบาลต�าบลหนองจ๊อม	
อ�าเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่”	โดย	ยุทธภูมิ	เผ่าจินดา	ได้เสนอการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วมในเขตเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม	โดยการ
วางผังออกแบบภูมิสถาปตัยกรรม	มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด	มีแนวคิด
และเทคนิคใน	 การจัดการน�้าสมัยใหม่	 ไม่ใช่การระบายน�้าออกจากพื้นที่อย่างเดียว	 แต่มีการจัดการน�้าเพื่อช่วยบรรเทาภาวะน�้าท่วม	
เช่น	การกกัเกบ็น�า้โดยใช้สระหน่วงน�า้	การใช้พืน้ทีส่เีขยีวหน่วงน�า้และซมึน�า้ลงใต้ดนิ	การรักษาโครงข่ายล�าน�า้ธรรมชาติและวฏัจักของน�า้	
ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาภาวะน�้าท่วมแล้วยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แก่ชุมชนด้วย
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