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วัตถุประสงค์ของวารสาร
วารสาร สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างวินจิ ฉัย (Built Environment Inquiry Journal - BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจยั ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
ของนักวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม อันจะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ และส่งเสริม
ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบ
ก�ำหนดออก  มีก�ำหนดออกวารสารฉบับออนไลน์ 3 ฉบับต่อปี (ทุกเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม)
- เกณฑ์การพิจารณารับบทความ
ต้องเป็นบทความทีย่ งั ไม่เคยตีพมิ พ์ทใี่ ดมาก่อน ทัง้ ในและนอกประเทศ สาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของวารสารฯ แต่ละบทความที่เผยแพร่ในวารสารฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ในสาขาและ
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน
- กระบวนการในการน�ำส่งและตีพิมพ์บทความ
- ผู้เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ต้องน�ำส่งบทความต้นฉบับทางระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์ที่ https://www.
tci-thaijo.org/index.php/arch-kku โดยก่อนทีจ่ ะน�ำส่งในระบบออนไลน์ ให้ผเู้ ขียนจัดท�ำต้นฉบับของบทความ โดยใช้รปู แบบ (Format)
และรายละเอียดต่างๆ ตามที่วารสารก�ำหนดเท่านั้น ดังนั้น ผู้เขียนบทความควรศึกษาข้อก�ำหนดของวารสารในการจัดเตรียมต้นฉบับให้
ละเอียดก่อนน�ำส่งบทความ
- ผู้เขียนจะได้รับการติดต่อจากผู้ประสานงานของวารสารฯ ใน 3 ลักษณะคือ
หนึ่ง บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ซึ่งผู้เขียนสามารถจะน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้ไปปรับปรุงและน�ำส่งใหม่ได้ในโอกาสต่อไป
สอง บทความที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น แต่ให้ผู้เขียนแก้ไขรูปแบบและภาพรวมของบทความ ภายใต้ค�ำแนะน�ำจาก
กองบรรณาธิการ เมื่อท�ำการแก้ไขแล้ว จึงจะส่งออกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในล�ำดับต่อไป
และสาม ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของข้อเสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อผู้เขียนท�ำการแก้ไขปรับปรุง
บทความเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนดแล้ว ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย (Final Manuscript) มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่
ระบบตีพิมพ์ หรือน�ำส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด�ำเนินการแก้ไขบทความ จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ และถูกต้องได้มาตรฐานตามรูปแบบการเขียนที่วารสารก�ำหนด
- เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ เพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ ภายใน
1 เดือนท�ำการ
- บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หากมีการขอยกเลิกการตีพิมพ์โดยเจ้าของบทความ เจ้าของบทความ
ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการช�ำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- นอกเหนือจากการน�ำส่งบทความโดยใช้ระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์แล้ว ผู้เขียนสามารถติดต่อกับกองบรรณาธิการ
และคณะท�ำงาน 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
วารสารสิ่ ง แวดล้ อ มสรรค์ ส ร้ า งวิ นิ จ ฉั ย หรื อ Built Environment Inquiry Journal (BEI) เป็ น วารสารวิ ช าการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 62-1 นี้เป็นฉบับแรกที่ปรับเป็นวารสารออนไลน์ และออกปีละ 3 ฉบับ แต่ก็ยัง
คงความเข้มข้นทางวิชาการเช่นเดิมและพยายามปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้รับความสนใจมากขึ้น
อย่างมาก มีความพยายามใช้ทฤษฎีและวิธีการศึกษาใหม่ๆ อยู่เสมอ บทความของวารุณี เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
และทัศนะภายใต้บริบทของสหวิทยาการในประเทศไทย” ได้ทบทวนทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีม่ คี วามหลากหลายในการศึกษาสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมหรือ
แบบประเพณีในการปรับตัวกับบริบทในคราวตั้งถิ่นฐานอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมในบริบท
ที่ซับซ้อนมากในปัจจุบัน จึงมีปัญหา หรือโจทย์ค�ำถามวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งต้องการท�ำความเข้าใจภายใต้การบูรณาการ
ของสหวิทยาการ กับความหลากหลายและแตกต่างของทั้งตัวสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและบริบทของมันเอง
งานวิจัยที่ด�ำเนินการให้เห็นถึงโครงสร้างของภูมินิเวศวิทยาที่ประกอบกันเป็นโครงข่ายที่รักษาสมดุลย์ของระบบนิเวศ พบได้
ไม่มากนัก บทความวิจยั เรือ่ ง “ภูมนิ เิ วศวิทยาในวัฒนธรรมล้านนากับแนวทางการบูรณาการทาง ภูมสิ ถาปัตยกรรมเพือ่ ลดผลกระทบทาง
อุทกวิทยาน�้ำผิวดินจากการ เปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดิน กรณีศึกษาแอ่งเชียงใหม่-ล�ำพูน” โดย ยุพเรศ สิทธิพงษ์ และ ยุทธนา ทองท้วม
ชี้ให้เห็นประเด็นอันน่าสนใจอย่างยิ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ และบทบาทหน้าที่ของโครงสร้างภูมินิเวศ ตลอดจนการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากภูมนิ เิ วศของมนษุยใ์ นวัฒนธรรมล้านนา ซึง่ ได้วเิ คราะห์ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงลักษณะลักษณะสิง่ ปกคลุมผิวดินในภูมนิ เิ วศ
ในแอ่งเชียงใหม่-ล�ำพูน ประเภทพืชพรรณที่ลดลงในช่วงระยะเวลารอบ 20 ปี ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างน�้ำฝนสะสม
กับปริมาณน�ำ้ หลากบนผิวดิน ทัง้ พืน้ ทีก่ ลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ มีอตั ราเพิม่ ขึน้ อันท�ำให้ปริมาณน�ำ้ ผิวดินเพิม่ ขึน้ และอัตราการไหลสูงสุดเพิม่
สูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ การรักษาโครงสร้างภูมนิ เิ วศเช่นการอนุรกั ษ์โครงข่ายล�ำเหมือง การฟืน้ ฟูทางน�ำ้ ในอดีตและการควบคุมการขยายตัวของ
เมือง จะช่วยลดผลกระทบทางอุทกวิทยาที่อาจเกิดขึ้นได้
ปัจจุบนั ปัญหาน�ำ้ ท่วมในเขตเมืองเกิดมากขึน้ อันเนือ่ งมาจากการพัฒนาเมืองทีไ่ ม่ได้คำ� นึงถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติ การไหล
ของน�ำ้ และระบบนิเวศในภาพรวม บทความเรือ่ ง “แนวคิดทางภูมสิ ถาปัตยกรรมเพือ่ บรรเทาภาวะน�ำ้ ท่วม พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลหนองจ๊อม
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” โดย ยุทธภูมิ เผ่าจินดา ได้เสนอการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาน�้ำท่วมในเขตเทศบาลต�ำบลหนองจ๊อม โดยการ
วางผังออกแบบภูมิสถาปตัยกรรม มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด มีแนวคิด
และเทคนิคใน การจัดการน�้ำสมัยใหม่ ไม่ใช่การระบายน�้ำออกจากพื้นที่อย่างเดียว แต่มีการจัดการน�้ำเพื่อช่วยบรรเทาภาวะน�้ำท่วม
เช่น การกักเก็บน�ำ้ โดยใช้สระหน่วงน�ำ 
้ การใช้พนื้ ทีส่ เี ขียวหน่วงน�ำ้ และซึมน�ำ้ ลงใต้ดนิ การรักษาโครงข่ายล�ำน�ำ้ ธรรมชาติและวัฏจักของน�ำ 
้
ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาภาวะน�้ำท่วมแล้วยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว แก่ชุมชนด้วย
การขยายตัวของสายการบินและสนามบินในหัวเมืองปัจจุบันมีส่วนส�ำคัญอย่างมากต่อการคมนาคมและการเติบโตของเมือง
บทความของ ปานปั้น รองหานาม และ มนสิชา เพชรานนท์ เรื่อง “สายการบินต้นทุนต�่ำกับการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายการบิน
ล�ำดับศักดิ์สนามบิน และความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจของจังหวัด ทีเ่ ป็นที่ตงั้ ของสนามบิน” ได้ท�ำการส�ำรวจและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
ของเศรษฐกิจของจังหวัดทีต่ งั้ ของสนามบิน กับการเปลีย่ นแปลงโครงข่ายการบินและล�ำดับศักดิข์ องสนามบิน พบว่าการเปิดเสรีทางการบิน
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สายการบินต้นทุนต�ำ่ ทีม่ กี ารจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารราคาประหยัด มีผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของเทีย่ วบินและจ�ำนวนผูโ้ ดยสาร
อย่างมาก ซึ่งมีผลต่อล�ำดับศักดิ์ของสนามบิน รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคสนามบิน ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ
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