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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

บทความแรก	เสนอโดยมริษฎดา	สมใจมาก	เชาวลิต	สัยเจริญ	ในเรื่อง	“พลวัตเรือนพื้นถิ่นของ

ชาวกะเหรีย่งปกาเกอะญอ	ในพืน้ท่ีต้นน�า้แม่แจ่ม	อ�าเภอกลัยาณวิฒันา	จงัหวดัเชยีงใหม่”	ได้ชีใ้ห้เหน็ถึงการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	 และสังคม	 ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเติมของเรือนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียง

ปกาเกอะญอ	ในจังหวัดเชียงใหม่	ที่มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยใหม่ๆตามวิถีชีวิตสังคมร่วมสมัยมากขึ้น	ด้วยการ

รับเอาวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่มาใช้	 ที่มีผลต่อรูปแบบเรือนท่ีมีส่วนประกอบมากขึ้น	 อย่างไร

กต็ามยงัมกีารรกัษาเรอืนแบบเดมิไว้เป็นเรอืนแม่	ตามการนบัถอืผทีางฝ่ายมารดาและพืน้ทีเ่ตาไฟท่ีสญัลกัษณ์

ส�าคัญศูนย์กลางของเรือนไว้	ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับความเชื่อ	พิธีกรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตความเป็น

อยู่เดิม

การศกึษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่ของกลุม่ชาตพัินธุท์ีม่กีารย้ายถิน่ฐาน	เป็นตวัอย่างของการส�ารวจ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ	 ผลงานของ	 การุณย์	 ศุภมิตรโยธิน	 บทความเรื่อง	

“เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในอีสาน:	 การยึดแบบแผนดั้งเดิม	 การปรับตัว	 และการผสมผสานทาง

วฒันธรรม”	แสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างของบรบิททางการเมอืง	วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อม	ทีม่ต่ีอการปรบั

ตวัของกลุม่ลาวเวยีงทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานในจงัหวดัมหาสารคาม	เปรยีบเทียบกบั	ทีอ่ยูใ่นจงัหวดันครราชสมีา	

ซึง่เรอืนลาวเวียงในจงัหวดัมหาสารคามยงัรักษาแบบแผนทางวฒันธรรมไว้มากเมือ่เปรียบเทยีบกบัเรอืนลาว

ในเวียงจันทน์		ในขณะที่เรือนลาวเวียงในนครราชสีมามีการรับรูปแบบบางประการจากเรือนโคราช

ธานทั	วรณุกูล	และ	ฐติยา	สารฤทธิ	์ได้ท�าการศกึษาการแก้ปัญหาอาคารทีน่่าสนใจคอื	“แนวทาง

การปรบัปรงุห้องตรวจผูป่้วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	ตามแนวคดิสิง่แวดล้อมเพือ่การเยยีวยา”	

ซึ่งให้ความส�าคัญกับผู้ใช้อาคารต่อการออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าท่ีมีการใช้งานมานาน	 โดยการส�ารวจ

ข้อมูลจากผู้ใช้อาคารร่วมกับการพิจารณากิจกรรมการใช้พื้นท่ีในส่วนต่างๆ	 ในโรงพยาบาลมหาราช	

นครเชียงใหม่	ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านความปลอดภัย	ความเป็นส่วนตัว	และความสะดวกสบาย	ทั้งหมด

ถูกน�ามาพิจารณาในการออกแบบปรับปรุงแก้ไข	เพื่อให้มีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กระบวนการ

ด�าเนินการนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งประเด็นที่ได้จากผู้ใช้อาคารเป็นส่วนส�าคัญที่ผู้ออกแบบอาจคิดไม่ถึง	

เป็นต้น	

การศกึษาหรอืรวบรวมผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั	ซึง่เป็นประโยชน์ทีส่ะท้อนให้เหน็

ภาพการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้ดี	บทความของ	สันต์	จันทร์สมศักดิ์	และ	

สิริมาส	เฮงรัศมี	เรื่อง	“แนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของธิติ	เฮงรัศมี”	ท�าการรวบรวมผล

งานของธิต	ิเฮงรศัม	ีซึง่แม้จะเป็นงานในระดบัปัจเจกบคุคล	แต่กไ็ด้สะท้อนให้เหน็ถงึแนวคดิในการออกแบบ

ทีค่�านงึถงึปัจจยัสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชืน้อย่างประเทศไทยได้ส่วนหน่ึง	ซึง่ช่วยให้เหน็ภาพสถาปัตยกรรม

ในภูมิภาคของประเทศไทยได้กว้างขวางมากขึ้น

ปัญหาการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย	ที่น�าเสนอโดย	กฤต	โง้วธนสุวรรณ	กับบทความเรื่อง	

“การวิเคราะห์ความขัดแย้งและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีวิทยา	 คิว”	 โดยใช้เทคนิคคิวและ

การหาและพสูิจน์ปัจจัยหรอืชดุข้อความคดิเหน็ร่วมจากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ	ผลการศกึษาพบว่าปัญหาส�าคัญคอื

การตั้งใจโกงหรือเอาเปรียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานการก่อสร้างอื่นๆ	 ปัญหาเหล่านี้มักพบในขนาด

โครงการที่ไม่ใหญ่มาก	 งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องจริยธรรมในการด�าเนินงานการก่อสร้างของ
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เสนอแนะของท่านจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้เราได้พัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	
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