ฉบับที่ 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

IX

บทบรรณาธิการ
“วารสารหนาจัว่ ” เปนวารสารวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึง่ มีการจัดพิมพ ปละ 2 ฉบับ คือ “วารสารหนาจัว่ วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพ
แวดลอม” และ “วารสารหนาจั่ว วาดวยประวัติศาสตร สถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมไทย”
ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการ และผูที่สนใจสงบทความมายังวารสารหนาจั่วไดตลอดทั้งป
สําหรับ “วารสารหนาจั่ว วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
ประจําป พ.ศ. 2560” อันประกอบดวยบทความ ทั้งสิ้น 25 บทความ โดยแบงเนื้อหาของบทความ
ออกเปน 6 กลุม คือ (1) ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ศิลปสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมไทย
(2) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม (3) ทฤษฎีทางสถาปตยกรรม และการ
ออกแบบสถาปตยกรรม (4) การออกแบบวางผังชุมชนเมือง การผังเมือง และภูมิสถาปตยกรรม
(5) การพัฒนาที่อยูอาศัย และชุมชน (6) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสถาปตยกรรม
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาบทความทั้งหมดจะเห็นวา สัดสวนหัวเรื่องของบทความจะเนนทางดาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสถาปตยกรรม โดยครอบคลุมประเด็นหัวขอที่หลากหลาย ทั้งดานการ
อนุรักษพลังงาน การบริหารและการจัดการงานกอสราง และนวัตกรรมการเขียนแบบกอสรางดวย
คอมพิวเตอร จึงเปนที่มาของหัวขอประจําเลมที่วา “เทคโนโลยี นวัตกรรมทางสถาปตยกรรม และ
การจัดการโครงการกอสราง”
กลุม ที่ 1. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจยั ในหัวขอ “ประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรม
ศิลปสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมไทย” มีจํานวน 4 บทความ คือ
(1) “ศิลปสถาปตยกรรมมหาเต็งดอจี เมืองสกาย เมียนมา: มรดกความทรงจําอยุธยาใน
ลุมอิรวดีในพุทธศตวรรษที่ 24 และการสํารวจสภาพปจจุบัน” ไดเสนอบทวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางสยาม-พมา จากหลักฐานเชิงประจักษทปี่ รากฏรองรอยอยูใ นงานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ของอาคารมหาเต็งดอจี ซึง่ ผูว จิ ยั ไดทาํ การเก็บขอมูลดวยการสํารวจรังวัดอาคารมหาเต็งดอจี จนนําไป
สูการประเมินสภาพปจจุบันและการเสนอแนวทางการอนุรักษอาคาร
(2) อุทกสีมา: วิวัฒนาการแพขนานสูอุโบสถกลางนํ้าในวัฒนธรรมลานนา เปนการ
วิเคราะหและจําแนกรูปแบบทางสถาปตยกรรมของอุโบสถกลางนํ้าในวัฒนธรรมลานนา ซึ่งมีการ
รวบรวมกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทย เมียนมา และลาว
(3) มอกวิหาร: วิธีการกําหนดระเบียบสัดสวนในการออกแบบวิหารในภาคเหนือของ
ไทย ศึกษาวิธิ กี ารกําหนดสัดสวนในการออกแบบและกอสรางพระวิหารจากเอกสารตําราทองถิน่ และ
การสัมภาษณชา งทองถิน่ ในภาคเหนือของประเทศไทย ซึง่ แสดงใหเห็นถึงการสืบทอดองคความรูเ รือ่ ง
การกําหนดระเบียบสัดสวนในการออกแบบสถาปตยกรรมทางศาสนาในภาคเหนือของไทยทีส่ บื ทอด
มาจากสมัยโบราณ
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(4) สถาปตยกรรมสมัยใหมในเมืองลพบุรี ศึกษาสถาปตยกรรมในเมืองลพบุรที แี่ สดงออก
ถึงแนวความคิดและอุดมการณทางการเมืองชวงหลังการปฏิวตั กิ ารปกครอง พ.ศ.2475 ในชวงเวลาที่
จอมพลป.พิบลู สงครามดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีใน 2 วาระ โดยศึกษาวิเคราะหผา นสถาปตยกรรม
สมัยใหมในจังหวัดลพบุรี
กลุมที่ 2 วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม” มีจํานวน 4 บทความ คือ
(5) “สิง่ แฝงเรนภายใตรปู ทรงเรือนไทยของเรือนพืน้ ถิน่ ไทย-มอญ และไทย-ลาวในพืน้ ที่
ลุม นํา้ ภาคกลางของประเทศไทย” ศึกษาเรือนไทยแบบประเพณีภาคกลางทวาเปนอยูอ าศัยของผูค น
นานาชาติพนั ธุ ทวาการศึกษาในบทความนีม้ งุ ศึกษาเรือนของชาวไทย-มอญและไทย-ลาว ซึง่ พบวาตาง
ก็แสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ทําใหเรือนไทยมอญ และเรือนไทย-ลาวมีการใชเนื้อที่ภายในเรือนที่แตกตางจากเรือนไทยโดยทั่วไป
(6) “รองรอยความเปนมอญภายใตรูปลักษณของเรือนโคราช: บานพระเพลิง ปกธงชัย
นครราชสีมา” ศึกษาเรือนพื้นถิ่นอันเปนเอกลักษณที่กอสรางกันอยางแพรหลายในเขตพื้นที่และ
วัฒนธรรมโคราช จึงรับรูกันในนามวา “เรือนโคราช” ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางเรือนไทยภาค
กลางกับเรือนอีสาน ซึ่งถือเปน “กายภาพ” ทวาเรือนดังกลาวนั้นไมไดหอหุมวิถีชีวิตของคนไทโคราช
เพียงอยางเดียว ทวายังมีผูคนกลุมตางๆ ที่อยูอาศัยภายใตรูปทรงของเรือนไทยโคราช โดยเฉพาะผูมี
เชื้อสายมอญที่บานนกออก อําเภอปกธงชัย ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาความเปน “มอญ” ที่แสดงออก
ในมิติตางๆ ภายในเรือนยังคงปรากฏหลงเหลือรอยรอยอยูบางในเรือน และความทรงจําของผูคน
ทองถิ่น
(7) “ระบบโครงสรางหลังคาพาดชวงกวางของโรงสีขาวในแถบลุมแมนํ้านาน” ซึ่งเปน
โรงสีที่ใชระบบเครื่องจักรไอนํ้าขับเคลื่อนกระบวนการสีขาว ทั้งนี้ ความที่เปนอาคารขนาดใหญจึง
ออกแบบระบบการกอสรางโครงสรางหลังคาที่ผสมผสานความรูทางวิศวกรรมอยางตะวันตกเขากับ
ความรูและเทคโนโลยีของคนในทองถิ่นไดอยางนาสนใจ
(8) “การจัดการความรูเ รือ่ งอัตลักษณและภูมปิ ญ
 ญาดานทีอ่ ยูอ าศัยของทองถิน่ ภาคใต:
สงขลา ปตตานี และนราธิวาส” เปนผลลัพธของการวิจยั เพือ่ จัดการองคความรูเ กีย่ วกับทีอ่ ยูอ าศัยใน
เรือนพื้นถิ่นในมิติตางๆ โดยมีพื้นที่ศึกษาในภาคใตตอนลางชายฝงทะเลตะวันออก โดยศึกษาเรือนใน
ชุมชนตางบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจะเปนการวิจัยเพื่อบันทึกขอมูลแลวยังนําไปสูการ
สังเคราะหเปรียบเทียบแบบแผนของเรือนพื้นถิ่นที่อยูอาศัยของแตละกลุมวัฒนธรรม
กลุมที่ 3 วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “ทฤษฎีทางสถาปตยกรรม
และการออกแบบสถาปตยกรรม” มีจํานวน 4 บทความ คือ (9) “From the 20th Century
Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand”
เปนการศึกษาการเรียนการสอนวาดวยแนวคิดเกี่ยวกับความคิดทางสถาปตยกรรมในศตวรรษที่ 20
ที่สอนในโรงเรียนสถาปตยกรรมในประเทศไทย
(10) “Camillo Sitte and Otto Wagner: Contrasting Theoretical Positions
towards Modern Cities” เปนบทความที่มุงศึกษากรอบความคิดทางทฤษฎีการออกแบบที่สงผล
ตอการพัฒนาสถาปตยกรรมและเมืองบนบริบทสมัยใหม
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(11) “มาหําใหญ ไกขาเดียว: สัญลักษณความลมเหลวของงานออกแบบแหวกแนวใน
สังคมเมืองลําปาง ทศวรรษ 2520-2530” มุงอธิบายปฏิสัมพันธระหวางผูออกแบบและผูใชสอย
สิ่งกอสรางในพื้นที่สาธารณะโดยอธิบายกรณีศึกษาเทศบาลเมืองลําปาง ซึ่งออกแบบกอสรางในชวง
ทศวรรษ 2520-2530 เปนการออกแบบที่มีกระบวนการสรางสรรคและตีความแบบใหมที่แตกตาง
ไปจากจารีตที่ปฏิบัติกันอยูในชวงเวลานั้น ทําใหบรรยากาศของการถกเถียงเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
และนาสนใจยิ่งนัก
(12) “เคลื่อนไหวเพื่อเขาใจพื้นที่ทางสถาปตยกรรม” มุงตั้งคําถามถึงบทบาทและ
หนาที่ของรางกายมนุษยที่มีความสัมพันธกับพื้นที่ทางสถาปตยกรรม ทั้งในมิติของ “กายภาพ” คือ
“รางกาย” และมิติของ “นามธรรม” คือ “การรับรู” กลาวคือ การทํางานทั้งสองสวนไดขับเคลื่อน
ผานการเคลื่อนไหวของรางกาย และแสดงออกผานพฤติกรรมการใชงานพื้นที่ทั้งที่เปนกิจกรรมการ
ใชงานทางรางกายและกิจกรรมการใชงานทางการรับรู
กลุม ที่ 4 วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจยั ในหัวขอ “ การออกแบบวางผังชุมชน
เมือง การผังเมือง และภูมิสถาปตยกรรม” มีจํานวน 2 บทความ คือ
(13) “ความแตกตางของการใหความหมายและแนวคิดที่มีตอธรรมชาติของคนไทยที่
อาศัยอยูในชุมชนเมืองและชนบท: กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดเพชรบุรี” มุงอธิบายการให
ความหมายของธรรมชาติของคนไทยที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองและชนบทซึ่งแตกตางไปจากแนวคิด
และแนวทางอนุรกั ษภมู ทิ ศั นธรรมชาติแบบตะวันตก โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ นําไปประยุกตใชกาํ หนด
นโยบายการอนุรกั ษและจัดการภูมทิ ศั นธรรมชาติทสี่ อดคลองกับบริบททางสังคม คุณคา และทัศนคติ
ของคนในแตละทองถิ่นอันชวยสงเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมตอไป
(14) “การศึกษาทัศนคติตอภูมิทัศนของโรงไฟฟาวังนอย” มีวัตถุประสงคเพื่อทําความ
เขาใจในทัศนคติของผูค นทีม่ ตี อ ภูมทิ ศั นโรงไฟฟา และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงภูมทิ ศั นโรงไฟฟา
ที่มีความเหมาะสม โดยมีโรงไฟฟาวังนอยเปนกรณีศึกษา
กลุมที่ 5 วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “การพัฒนาที่อยูอาศัย และ
ชุมชน” มีจํานวน 2 บทความ คือ
(15) “Management of Cultural Landscapes as the Means for Sustainability
and Community Resilience Building” มุง อธิบายกระบวนการแปรเปลีย่ นของภูมทิ ศั นวฒ
ั นธรรม
กับประเด็นความยืดหยุน ของชุมชน โดยผสมผสานเขากับแนวคิดเรือ่ งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทัง้ นี้ บอกเลา
ผานกรณีศกึ ษา 3 แหงในทวีปเอเชีย ซึง่ ทําใหทราบวาการจัดการภูมทิ ศั นวฒ
ั นธรรมเปนฐานความรูข อง
แตละทองถิ่น และภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับบริบทที่อยูแวดลอมที่แปรเปลี่ยน
เปนพลวัตหาไดหยุดนิ่ง
(16) “Participatory Place-Making through Action Planning in Klong
Bangluang Community, Thailand” เปนบทความที่ใชกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษ
และพัฒนาชุมชนผานกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนผานกระบวนการมีสวนรวมในการสรางความเปนถิ่นที่ และสะทอนถึงโอกาสและความทาทาย
ของการวางผังเชิงปฏิบัติการและการวางผังอยางมีสวนรวมในภาคปฏิบัติ
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กลุมที่ 6 วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสถาปตยกรรม” มีจํานวน 9 บทความ คือ
(17) “ประสิทธิภาพแผงบังแดดหนาตางกึ่งโปรงแสงที่สงผลกระทบตอคาการถายเท
ความรอน” มุง คนหาประสิทธิภาพการถายเทความรอนและพฤติกรรมทางดานอุณหภูมทิ เี่ กิดขึน้ ของ
อุปกรณบังแดดที่แตกตางกัน 4 รูปแบบ โดยวิเคราะหพื้นที่เกิดเงาของอุปกรณบังแดดและตรวจสอบ
อุณหภูมิภายในและภายนอกกลองทดสอบ
(18) “การสือ่ สารกับแรงงานตางดาวไรฝม อื ในไซตกอ สราง” ศึกษาวิธกี ารสือ่ สารระหวาง
ผูควบคุมโครงการกอสรางกับแรงงานตางดาวไรฝมือในไซตกอสรางในปจจุบัน ดวยการสัมภาษณ
ผูค วบคุมโครงการกอสรางและวิศวกรคุมงานของบริษทั แหงหนึง่ ทีม่ สี ดั สวนแรงงานตางดาว คือ กัมพูชา
เมียนมา และลาว เกินรอยละ 50 ของแรงงานทั้งหมดในโครงการกอสราง เพื่อหาวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการการกอสรางใหมีประสิทธิภาพ
(19) “การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางการออกแบบรูปรายการกอสราง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ” จากปญหาดานกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจางการออกแบบซึง่ เกิดจากขาดการพัฒนากระบวนการ สงผลตอความลาชาในการกอสราง
อาคารและการพัฒนากายภาพ ขอเสนอจึงแสดงใหเห็นถึงสาเหตุทเี่ กิดขึน้ และขอจํากัดดานการดําเนิน
การจากกระบวนการเดิม เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(20) “การใช Work Method Statement เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานกอสราง” ใน
การกอสรางมีความสลับซับซอน และมักพบปญหาความลาชา ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน
กอสราง และมีสาเหตุมาจากการปฎิบัติงานไมตรงตาม Work Method Statement ที่กําหนดขึ้น
เนื่องจากไมสามารถสื่อสารกับคนงานเนื่องจากเปนภาษาอังกฤษ และคําแปลไทยไมชัดเจน ในการนี้
จึงใชรูปภาพแสดงการปฎิบัติงานและมีคําอธิบายภาษาไทยที่ชัดเจน และเมื่อทดลองใชพบวา
การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(21) “แนวความคิดในการออกแบบ และกอสรางกุฏวิ ดั ธาราทิพยชยั ประดิษฐ อ.แมแตง
จ.เชียงใหม” เปนบทความทีน่ าํ เสนอผลงานการสรางสรรคศาสนคารในวัดธาราทิพยชยั ประดิษฐ คือ
กุฏิ 3 หลัง และศาลาอเนกประสงค 1 หลัง โดยใชแนวคิดหรือคติธรรมที่เกี่ยวของกับกุฏิพระสงฆ
ตามพระไตรปฎกบูรณาการกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทลื้อจนออกมาเปนอาคารที่ตอบโจทยดังกลาว
มาขางตน
(22) “องคประกอบความสําเร็จของผูรับเหมากอสรางอาคารไทยประเพณี” มุงอธิบาย
องคประกอบความสําเร็จของผูรับเหมากอสรางและปฏิสังขรณงานไทยประเพณี ดวยวิธีการศึกษา
ประวัติชีวิตและเรื่องเลา พบวาความสําเร็จมีองคประกอบ คือ ศักยภาพในการแขงขัน โอกาสในการ
ไดงาน ความสามารถในการบริหารองคการ และ ความตองการของตลาดที่อยูในวงจํากัดและมูลคา
ของงาน
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(23) “วัสดุผนังอาคารทางพุทธศาสนาทีม่ ผี ลตอการถายเทความรอน: ไม ผนังกออิฐฉาบ
ปูน และผนังกรุแผนเงิน” มุงศึกษาคาการถายเทความรอนของวัสดุผนัง 3 ประเภท คือ ไม ผนังกอ
อิฐฉาบปูน และผนังกรุเงิน ที่ใชในการกอสรางอาคารทางศาสนาในเมืองเชียงใหม
(24) “การสะทอนของแสงธรรมชาติจากลานทรายและความนาสบายทางสายตาของ
มนุษยในวิหารโถงลานนา” การศึกษาสภาวะแสงธรรมชาติในวิหารโถงลานนา พบวามีแสงทีน่ มุ นวล
เกิดจากการสะทอนของลานทรายรอบอาคาร แตในดานความนาสบายทางสายตาพบวาแสงทีส่ ะทอน
เขามาในอาคารมีคาความสวางของแสงธรรมชาติสูงกวาความตองการใชงาน และคาความสบายทาง
สายตา
(25) “มาตรฐานรหัสขอมูลในระบบ BIM (Building Information Modeling)” เปน
นวัตกรรมใหมสาํ หรับการเขียนแบบ ดวยคุณลักษณะทีโ่ ดดเดนชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพจึงจะ
เปนระบบทีจ่ ะมาแทนทีก่ ารเขียนแบบสองมิติ ทวาในการนําระบบมาประยุกตใชมตี น ทุนสูง จึงตองมี
การวางแผนการใชงานระบบอยางมีประสิทธิภาพ
สุดทายนี้ กองบรรณาธิการวารสารหนาจั่ว ฉบับสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพ
แวดลอม ขอขอบพระคุณ อาจารย นักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาทุกทานทีส่ ง บทความมาเพือ่ ตีพมิ พ
กองบรรณาธิการฯ หวังวาวารสารหนาจั่ว วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
ทีด่ าํ เนินการเขาสูฉ บับที่ 32 นี้ จะทําหนาทีเ่ ปนสือ่ กลางในการเผยแพรความรูด า นสถาปตยกรรมศาสตร
ทุกแขนง เพื่อตอบโจทยความตองการวิชาความรูทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ และไดรับความสนใจ
จากผูอานเชนนี้ตลอดไป
กองบรรณาธิการวารสารหนาจั่ว
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