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วัตถุประสงค์และค�ำแนะน�ำการตีพิมพ์
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
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บทบรรณาธิการ
บทความแรก เสนอโดยมริษฎดา สมใจมาก เชาวลิต สัยเจริญ ในเรื่อง “พลวัตเรือนพื้นถิ่นของ
ชาวกะเหรีย่ งปกาเกอะญอ ในพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ แม่แจ่ม อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่” ได้ชใี้ ห้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเติมของเรือนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ปกาเกอะญอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยใหม่ๆตามวิถีชีวิตสังคมร่วมสมัยมากขึ้น ด้วยการ
รับเอาวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่มาใช้ ที่มีผลต่อรูปแบบเรือนที่มีส่วนประกอบมากขึ้น อย่างไร
ก็ตามยังมีการรักษาเรือนแบบเดิมไว้เป็นเรือนแม่ ตามการนับถือผีทางฝ่ายมารดาและพืน้ ทีเ่ ตาไฟทีส่ ญ
ั ลักษณ์
ส�ำคัญศูนย์กลางของเรือนไว้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตความเป็น
อยู่เดิม
การศึกษาสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ กี ารย้ายถิน่ ฐาน เป็นตัวอย่างของการส�ำรวจ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ผลงานของ การุณย์ ศุภมิตรโยธิน บทความเรื่อง
“เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในอีสาน: การยึดแบบแผนดั้งเดิม การปรับตัว และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม” แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบริบททางการเมือง วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ทีม่ ตี อ่ การปรับ
ตัวของกลุม่ ลาวเวียงทีอ่ พยพมาตัง้ ถิน่ ฐานในจังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบกับ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดนครราชสีมา
ซึง่ เรือนลาวเวียงในจังหวัดมหาสารคามยังรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมไว้มากเมือ่ เปรียบเทียบกับเรือนลาว
ในเวียงจันทน์  ในขณะที่เรือนลาวเวียงในนครราชสีมามีการรับรูปแบบบางประการจากเรือนโคราช
ธานัท วรุณกูล และ ฐิตยา สารฤทธิ์ ได้ทำ� การศึกษาการแก้ปญ
ั หาอาคารทีน่ า่ สนใจคือ “แนวทาง
การปรับปรุงห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามแนวคิดสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเยียวยา”
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับผู้ใช้อาคารต่อการออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าที่มีการใช้งานมานาน โดยการส�ำรวจ
ข้อมูลจากผู้ใช้อาคารร่วมกับการพิจารณากิจกรรมการใช้พื้นที่ในส่วนต่างๆ ในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความสะดวกสบาย ทั้งหมด
ถูกน�ำมาพิจารณาในการออกแบบปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการ
ด�ำเนินการนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเด็นที่ได้จากผู้ใช้อาคารเป็นส่วนส�ำคัญที่ผู้ออกแบบอาจคิดไม่ถึง
เป็นต้น
การศึกษาหรือรวบรวมผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ซึง่ เป็นประโยชน์ทสี่ ะท้อนให้เห็น
ภาพการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้ดี บทความของ สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ
สิริมาส เฮงรัศมี เรื่อง “แนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของธิติ เฮงรัศมี” ท�ำการรวบรวมผล
งานของธิติ เฮงรัศมี ซึง่ แม้จะเป็นงานในระดับปัจเจกบุคคล แต่กไ็ ด้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการออกแบบ
ทีค่ ำ� นึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชืน้ อย่างประเทศไทยได้สว่ นหนึง่ ซึง่ ช่วยให้เห็นภาพสถาปัตยกรรม
ในภูมิภาคของประเทศไทยได้กว้างขวางมากขึ้น
ปัญหาการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย ที่น�ำเสนอโดย กฤต โง้วธนสุวรรณ กับบทความเรื่อง
“การวิเคราะห์ความขัดแย้งและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีวิทยา คิว” โดยใช้เทคนิคคิวและ
การหาและพิสจู น์ปจั จัยหรือชุดข้อความคิดเห็นร่วมจากกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาส�ำคัญคือ
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