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“วารสารหนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม” เปนวารสาร
วิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดรับบทความวิชาการ บทความ
วิจยั บทความแปลในศาสตรทางสถาปตยกรรม ครอบคลุม 6 กลุม ของศาสตรสาขาทางสถาปตยกรรม
คือ (A) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม | Vernacular Architecture and
Cultural Environment (B) การบริหารจัดการ และการอนุรักษสถาปตยกรรม | Architectural
Heritage Management and Conservation (C) ประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรม ศิลปสถาปตยกรรม
และสถาปตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture (D) การสอน
สถาปตยกรรม | Architectural Teaching (E) การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปตยกรรม และ
การผังเมือง | Urban Design, Landscape Architecture and Urban Planning (F) เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสถาปตยกรรม | Architectural Technology and Innovation (G) การพัฒนา
ที่อยูอาศัย | Housing Development ซึ่งกลุมของศาสตรดังกลาวมาขางตนนี้ครอบคลุมองคความรู
ดานสถาปตยกรรมศาสตรอยางรอบดาน
วารสารหนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม มีกําหนดการออก
วารสารปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคมเพื่อใหสอดคลอง
กับการบริหารจัดการวารสารในมาตรฐานสากล ทัง้ นี้ กําหนดเลขมาตรฐานสากลประจําวารสารฉบับ
พิมพ (ISSN-Print) คือ 2697-4630 และเลขมาตรฐานสากลประจําวารสารฉบับออนไลน (ISSN
-Online คือ 2697-4665 ทั้งนี้ วารสารปที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ.2562 ได
พิจารณาตีพิมพบทความจํานวน 7 บทความ ดังนี้
ภาค 1 หรือ กลุม ที่ A. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจยั ในหัวขอ “สถาปตยกรรม
พื้นถิ่น และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม | Vernacular Architecture and Cultural Environment” มีจํานวน 3 บทความ คือ
(1) “ความเปนมาของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทย: การปรับตัวและ
จุดเปลี่ยนที่มีนัยสําคัญ | Chronology of Vernacular Architecture Study in Thailand:
a Significant Movement” แสดงใหเห็นความเปนมาของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นใน
ประเทศไทยในระหวาง 2482-2549 และการเปรียบเทียบกับบริบทสากล ซึง่ การศึกษานีจ้ าํ แนกลําดับ
พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพความรูเปน 3 ระยะ คือ 1. จุดเริ่มตน: การสํารวจและสั่งสม
องคความรู 2. การตอยอดองคความรูสูการพัฒนา และ 3.. การขยายผลแนวทางการศึกษาดวยการ
ศึกษาขามศาสตรและการศึกษาเปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นนอกประเทศ
(2) “ความเปนพืน้ ถิน่ ในงานสรรคสรางรวมสมัย: พืน้ ทีร่ ะหวางใน-นอก | Vernacular in
Contemporary Design: Intermediary Space” เสนอขอมูลและและการวิเคราะหสถาปตยกรรม
พืน้ ถิน่ ในประเทศไทยผานแนวคิดวาดวย “พืน้ ทีท่ อี่ ยูร ะหวางภายนอกและภายใน” เพือ่ ถอดรหัสพืน้ ที่
ของเรือนพื้นถิ่นเพื่อนําไปสูขอเสนอสูการประยุกตสูการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย
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(3) “การอานความเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ ของกลุม ชาติพนั ธุไ ท-ลาว ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ภาค
กลางของไทยผานการศึกษาผังเรือนพักอาศัย | Reading the Transformation of Tai-Lao
Ethnic Life Style in the Central of Thailand from Their Houses Plan” เสนอขอมูล
จากการเปรียบเทียบวิถีวัฒนธรรมของกลุมชนชาติพันธุไท-ลาว คือ ลาวเวียง ลาวแงว ลาวครั่ง ซึ่งมี
ถิ่นฐานดั้งเดิมอยูในเขตสปป.ลาว และไทดํา ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยูในเขตภาคเหนือของเวียดนาม เพื่อ
ศึกษาวาเมื่อกลุมคนดังกลาวไดเคลื่อนยายเขามาตั้งถิ่นฐานยังดินแดนที่ราบลุมแมนํ้าภาคกลางของ
ไทยนัน้ ผังพืน้ เรือนทีอ่ ยูอ าศัยซึง่ เปนภาพสะทอนของวิถวี ฒ
ั นธรรมการอยูอ าศัยของแตละกลุม นัน้ ยัง
คงเหมือนเดิมหรือแตกตางกันออกไป และแตละกลุมที่กระจายตัวตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตางๆ ในที่ราบ
ลุมแมนํ้าภาคกลางของไทยนั้นมีความแตกตางกันหรือไมอยางไร และปจจัยใดเปนมูลเหตุของความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
ภาค 2 หรือ กลุมที่ B. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “การบริหาร
จัดการ และการอนุรักษสถาปตยกรรม | Architectural Heritage Management and Conservation” มีจํานวน 2 บทความ คือ
(4) “การจัดการแหลงทองเที่ยวดวยการประยุกตใชทฤษฎีชวงชั้นโอกาสนันทการและ
การประเมินขีดความสามารถในการรองรับได: กรณีศกึ ษาเกาะกูด | An Applied Recreational
Opportunity Spectrum (ROS) and Carrying Capacity Assessment for Tourism
Destination Management: A Case of Kood Island” เสนอประเด็นเรื่องชวงชั้นโอกาส
นันทนาการและขีดจํากัดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของเกาะกูด เพื่อนําไปสูการวาง
นโยบายและการบริหารการจัดการการทองเที่ยวของเกาะกูดอยางเหมาะสมและยั่งยืน
(5) “จากอิฐเกาสูอ าคารพิพธิ ภัณฑ: เมือ่ สถาปตยกรรมและสิง่ แวดลอมสงผลตอประสบการณ
ผูเยี่ยมเยือน กรณีศึกษาบานฮอลันดา | From Old Brick to A Museum Building: A Case
Study of Baan Hollanda, How architecture and its environment impacts museum
visitor’s experience” เสนอแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยเพื่อทําหนาที่
เปนพิพิธภัณฑความสัมพันธระหวางไทยและเนเธอรแลนด ทั้งนี้ใชแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก
ขอมูลทางประวัติศาสตร และผลการขุดคนทางโบราณคดี ตลอดจนการใหความสําคัญกับการสราง
ประสบการณของนักทองเที่ยวที่เขาไปเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑบานฮอลันดา
ภาค 3 หรือ กลุม ที่ C. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจยั ในหัวขอ “ประวัตศิ าสตร
สถาปตยกรรม ศิลปสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมไทย | History of Architecture and
Thai Architecture” มีจํานวน 1 บทความ คือ
(6) “Symbolic and Cultural Meanings of the Chinese Home Decoration
Theme in the Early Rattanakosin Murals of the Reign of King Nangklao in Wat
Ratcha Orasaram | ความหมายเชิงสัญลักษณและวัฒนธรรมของภาพเครื่องเรือนจีนสมัย
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รัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ 3 ในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชโอรสาราม” เสนอการใชทฤษฎีเพือ่ อาน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังผานกรอบความคิดเรือ่ งมนุษยนิเวศวิทยาในโบราณคดีสงิ่ แวดลอม และแนวคิด
ปรากฏการณวิทยาทางภูมิทัศน ซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังกรณีศึกษาแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมแบบระยะสัน้ ๆ ผานกระบวนการคัดเลือกทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายในสังคมในชวงเวลา
ที่มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
ภาค 4 หรือ กลุมที่ D. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยในหัวขอ “การเรียนการ
สอนทางสถาปตยกรรม | Architectural Teaching ” มีจํานวน 1 บทความ คือ
(7) “การพัฒนาแอปพลิเคชันโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน | Development Of Archaeological Applications In Phra Nakhon Si
Ayutthaya With 3d Virtual Reality Technology” ซึ่งผลการวิจัยเปนลักษณะของการวิจัย
เพือ่ พัฒนา ทัง้ นี้ ไดออกแบบแอปพลิเคชันเพือ่ สงเสริมการเรียนรูม รดกสถาปตยกรรมในรูปแบบความ
จริงเสมือนสามมิติ และมีการประเมินผลการใชของผูใช
ทัง้ นี้ กองบรรณาธิการวารสารหนาจัว่ ฯ ขอขอบคุณคณาจารย นักวิชาการ นักวิจยั และนิสติ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานที่สงบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารหนาจั่วฯ
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดดําเนินการมาภุงขึ้นสูทศวรรษ
ที่สี่ ซึ่งปพ.ศ.2562 วารสารหนาจั่วฯ จัดทําวารสารปละ 2 ฉบับ โดยมีวิสัยทัศนสูการเปนวารสารชั้น
นําดานสถาปตยกรรมและศาสตรเกี่ยวเนื่อง และการรับรองมาตรฐานในระดับสากลตอไป จึงขอแจง
ประชาสัมพันธกับผูสนใจทุกทานที่ใหเกียรติสงบทความในรูปแบบตางๆ ครอบคลุมทุกศาสตรทาง
สถาปตยกรรม เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารเชนนี้ตอไป
กองบรรณาธิการ
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