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บทบรรณาธิการ
“หนาจั่ว”ฉบับที่ 24 ประจําปการศึกษา 2552 นี้ไดรวบรวมบทความทางวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม ผังเมืองและชุมชน ที่ไดรับการตรวจสอบและคัดเลือกจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลวจํานวน 12 บทความ โดยสามารถแบงสาระของบทความไดเปน 3 กลุมหลัก
คือ กลุมที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรม กลุมที่วาดวยเรื่องผังเมืองและชุมชน และ
กลุมสุดทายคือกลุมการอนุรักษสถาปตยกรรมและภูมิทัศนวัฒนธรรม นอกจากนี้ไดนําเสนอบท
วิจารณหนังสือวิชาการทางสถาปตยกรรม จํานวน 1 บทความดวย
กลุม บทความทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการออกแบบและการอนุรกั ษพลังงานในงานสถาปตยกรรม
จะเริม่ ดวยบทความเรือ่ ง “ความหลากหลายของเรือนไทยเมืองเพชรบุร”ี ซึง่ รองศาสตราจารย
วีระ อินพันทัง ไดนําเสนอความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมความเชื่อของกลุมคน 3 กลุมที่อาศัย
อยูในเมืองเพชรบุรี คือกลุมคนไทย จีน และมุสลิม กับลักษณะของเรือนไทยที่พวกเขาปลูกสราง
และใชพักพิงอาศัย โดยที่เรือนไทยแตละกลุมนั้นตางก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่มีทั้งความเหมือน
และแตกตางจากเรือนไทยตนแบบ ซึ่งในบทความจะกลาวถึงประเด็นความหลากหลายเหลานี้
ไวอยางชัดเจน พรอมภาพประกอบที่จะทําใหผูอานไดเขาใจเอกลักษณของเรือนไทยแตละกลุม
ไดงายขึ้น จากนั้นจะเปนบทความของผูชวยศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท ในหัวขอ
“On Venustas: a semantic inquiry into the notion of beauty” ซึ่งเปนบทความที่
นําเสนอการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับ Venustas ภายใตสมมติฐานวา Venustas นัน้
มิไดหมายความถึงความงามเพียงอยางเดียว แตมคี วามหมายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความขัดแยงและความ
สัมพันธตางๆ ในการดําเนินชีวิตของมนุษยดวย โดยผูเขียนไดศึกษาผานปรัชญาและความเชื่อใน
ยุคกรีกโบราณ จนมาถึงการเปลีย่ นแปลงแนวความคิดเกีย่ วกับความงามของยุคเรเนอซองสจนถึง
ชวงศตวรรษที่ 18 ซึ่งผูอานจะไดทราบที่มา ความหมาย ความสัมพันธและนัยทางสถาปตยกรรม
ของคําวา Venustas ผานเทคนิคการนําเสนอที่ชัดเจนและนาติดตามของผูเขียน
ตอจากนัน้ จะเปนบทความเรือ่ ง “Examining presence of place through three
worldviews” โดยอาจารย ดร.ณรงพน ไลประกอบทรัพย ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบและ
ทบทวนองคความรูข องคําวา “สถานที”่ หรือ “Place” ในการสรางสรรคสภาพแวดลอมในความ
สัมพันธกบั แนวความคิดเชิงปรัชญาทีเ่ กีย่ วของกับคําวา “สถานที”่ 3 แนวความคิด คือ โครงสราง
นิยมแบบใหม ปรากฏการณศาสตร และสัจนิยมเชิงตัวตน ซึ่งนําไปสูการเกิดองคความรูเกี่ยวกับ
สถานทีใ่ นทางสถาปตยกรรม และบทความเรือ่ ง “กระดาษพับกับแนวความคิดทางสถาปตยกรรม
ในชวงปลายศตวรรษที่ 20” ซึ่งนําเสนอโดยธนรัตน ชื่นจิตต นักศึกษาปริญญาสถาปตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สายแนวความคิดในการออกแบบ โดยไดศกึ ษาเทคนิคการสรางภาพกระดาษพับ
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(Pop-up images) ที่สามารถแปรเปลี่ยนจากภาพสองมิติเปนรูปทรงสามมิติได และมีนัยที่เกี่ยว
เนือ่ งกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมหลายประการ ซึง่ ผูอ า นจะไดทราบประวัติ แนวความคิด
และวิธีการเกิดภาพ Pop-up ที่มีความสัมพันธกับแนวความคิดในการออกแบบอาคารที่สรางขึ้น
ในปลายศตวรรษที่ 20 ที่ผูเขียนใชเปนกรณีศึกษาดวย
วารสารหนาจั่วฉบับนี้ไดนําเสนอบทความเกี่ยวกับผังเมืองและชุมชน 3 บทความ
บทความแรกคือเรื่อง “กรอบและแนวทางการนําแผนและผังเมืองไปปฏิบัติสําหรับหนวยงาน
ทองถิ่น” โดยรองศาสตราจารยสิทธิพร ภิรมยรื่น ซึ่งวัตถุประสงคที่นําเสนอเรื่องนี้ก็เพื่อให
แผนและผังเมืองมีสวนนําใหเกิดการพัฒนาทางกายภาพของชุมชนเมืองอยางเปนระบบและเปน
ระเบียบ และเกิดผลทางบวกขึ้นจริงสมกับเจตนารมณของแผนที่วางไว โดยมุงหวังวาหนวยงาน
ตางๆ ในองคการบริหารสวนทองถิ่นจะสามารถนํากรอบและแนวทางนี้ไปใชปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมได จากนั้นจะเปนบทความซึ่งนําเสนอเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่สามารถทําใหการ
ออกแบบหรืออนุรกั ษผงั เมืองและชุมชนเปนไปไดสะดวกขึน้ คือ เรือ่ ง “What you see is what
you get!: a micro-distribution of the retail function and the influence from
spatial structure and visibility” ซึ่งนําเสนอโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข
มีจดุ ประสงคของการศึกษาเพือ่ วิเคราะหลกั ษณะการกระจายตัวของรานคาขนาดเล็กในยานตลาด
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ใน 5 ประเด็นหลัก คือ โครงสรางความสัมพันธขององคประกอบของ
พื้นที่ การมองเห็น การกระจายตัวของรานคายอย ราคาคาเชาพื้นที่ขาย และรูปแบบของการ
จับจายซื้อของของคนเดินถนน และศึกษาหาความสัมพันธของทั้ง 5 ประเด็นนี้ โดยใชโปรแกรม
Space syntax ชวยในการวิเคราะหขอมูล และอีก 1 เรื่องคือ “Applying neural network
for façade design of the shophouses in Chiang Mai” ซึ่งเปนงานวิจัยรวมกันของ
ผูชวยศาสตราจารยกรุณา รักษวิน และ ดร.Koichi Kana โดยไดนําเสนอผลการใชโปรแกรม
EasyNN ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนาแนวคิดมาจากโครงขายปราสาทเทียม หรือ Artificial Neural
Network มาชวยจําแนกตึกแถวแบบตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลการใชงานเปนที่นาพอใจ
และนาจะเปนเทคโนโลยีใหมที่สามารถนํามาใชเพื่อชวยใหการออกแบบหรืออนุรักษอาคารหรือ
ชุมชนเปนไปอยางสะดวกขึ้น
กลุมที่ 3 ของบทความที่วารสารหนาจั่วฉบับนี้นําเสนอคือกลุมบทความเกี่ยวกับการ
อนุรกั ษสถาปตยกรรมและภูมทิ ศั นวฒ
ั นธรรม โดยบทความ 3 เรือ่ งแรกเปนการนําเสนอบทความ
จากโครงการศึกษาวิจัยยอย 3 โครงการภายใตกลุมวิจัย “การศึกษาเพื่ออนุรักษและพัฒนาสิ่ง
แวดลอมสรรคสรางลุม แมนาํ้ เพชรบุร”ี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอเมืองเพชรบุรี
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และอําเภอบานแหลม ซึ่งอํานวยการชุดโครงการโดยศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท โดย
จะเริม่ ดวยบทความเรือ่ ง “ภูมปิ ญ
 ญาและพัฒนาการของเรือนพืน้ ถิน่ ลุม นํา้ เพชรบุร:ี ศักยภาพใน
การคงอยูโ ดยมีประชาชนเปนฐาน” โดยศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ อรศิริ ปาณินท อาจารยจตุพล
อังศุเวช อาจารยมนทัต เหมพัฒน และอาจารยจรูญพันธ บรรจงภาค ซึ่งเปนการศึกษาและ
วิเคราะหแนวนิเวศวัฒนธรรม ระบบนิเวศชุมชน เรือนพื้นถิ่น และสภาพแวดลอมที่ยั่งยืนใน
4 อําเภอดังกลาว โดยเนนที่ลักษณะการตั้งถิ่นฐานทางกายภาพของชุมชนกรณีศึกษา 7 แหง ซึ่ง
มีความแตกตางทางทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพ และนําไปสูการคนหาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการคงอยูโดยอาศัยประชาชนในทองถิ่นเปนฐาน และการอนุรักษใหเมืองเพชรบุรี
เปนเมืองประวัติศาสตรที่ยังมีชีวิตอยางยั่งยืนตอไป บทความตอไปคือ “ภูมิปญญาและแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของสถาปตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบาน บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี พินิจวรสิน อาจารยเพกา เสนาะเมือง อาจารยกัญญาภา
อรามรักษ และอาจารยสภาวิทย ดานธํารงกูล ซึง่ นําเสนอขอมูลทีไ่ ดมาจากการศึกษาภาคสนามใน
พืน้ ที่ 3 อําเภอ คืออําเภอทายาง อําเภอบานลาด และอําเภอบานแหลม เพือ่ ศึกษาสถาปตยกรรม
พืน้ ถิน่ และเครือ่ งมือเครือ่ งใชอนั เกีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเลือกกรณีศกึ ษาจําแนก
ตามประเภทกิจกรรมทางการเกษตรทีส่ มั พันธกบั นิเวศแวดลอม อันไดแกการทํานาทัง้ นาขาวและ
นาเกลือ การทําพืชสวนและพืชไร การประมงชายฝง ทะเล และการปศุสตั ว สวนบทความที่ 3 ของ
กลุม วิจยั นีเ้ ขียนโดย อาจารยศรันย สมันตรัฐ อาจารยอรเอม ตัง้ กิจงามวงศ ผูช ว ยศาสตราจารย
ศนิ ลิ้มทองสกุล อาจารยโอฬาร เจริญชัย และอาจารยภวินท สิริสาลี เพื่อนําเสนอบทความ
เรื่อง “การเลี้ยงนกนางแอนกินรัง: จากมุมภูมิทัศนวัฒนธรรมสะทอนคิด” สืบเนื่องมาจากการ
เกิดและขยายตัวของอาคารทีม่ นุษยสรางขึน้ เพือ่ เปนทีอ่ ยูข องนกนางแอนกินรังทีส่ ง ผลกระทบตอ
พื้นที่ทางนิเวศวิทยา สังคม และเศรษฐกิจของชุมชน บทความนี้จึงมุงที่จะศึกษาปจจัยที่สัมพันธ
กับการเลีย้ งนกนางแอนกินรังทีป่ รากฏอยูใ นภูมทิ ศั นวฒ
ั นธรรมของพืน้ ทีค่ าบสมุทรในประเทศไทย
ภูมิทัศนในการเลี้ยงนกนางแอนกินรังในพื้นที่ที่มีความสัมพันธเชิงระบบ และแนวทางในการลด
ผล กระทบและสงเสริมการเลีย้ งนกนางแอนใหยงั่ ยืน โดยใชขอ มูลจากการวิจยั ภูมทิ ศั นวฒ
ั นธรรม
ลุมนํ้าเพชรบุรี ซึ่งนอกจากประเด็นที่ศึกษานี้แลว ผูอานยังไดความรูเกี่ยวกับชีววิทยาของ
นกนางแอนกินรังและประโยชนของรังนกนางแอนเพิ่มขึ้นอีกดวย
ตอจากนัน้ จะเปนบทความทีน่ าํ เสนอเกีย่ วกับการอนุรกั ษสถาปตยกรรมและวัสดุในโบราณ
สถานเรื่อง “The British in Burma: Pagan and other sites during the Colonial Era,
1852-1942 ” ของ ศาสตราจารย ดร.William Chapman ซึง่ เปนเปน Director ของ Graduate
Certificate Program in Historic Preservation ใน University of Hawaii at Manoa โดย
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บทความนีน้ าํ เสนอการอนุรกั ษโบราณสถานในประเทศพมา โดยเฉพาะทีเ่ มือง Pagan ในชวงทีอ่ ยู
ภายใตการเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึง่ แมวา จะไมไดเนนไปทีก่ ารบูรณะโบราณสถานอยาง
จริงจัง แตกถ็ อื วาเปนการวางรากฐานงานอนุรกั ษสถาปตยกรรมอยางเปนระบบใหกบั ประเทศพมา
ซึง่ ผูเ ขียนไดนาํ เสนอประวัตศิ าตรการอนุรกั ษสถาปตยกรรมในประเทศพมาไวอยางละเอียด และ
ทายทีส่ ดุ จะเปนบทความทีเ่ กีย่ วของกับการอนุรกั ษวสั ดุในโบราณสถานเรือ่ ง “การเสือ่ มสภาพของ
พระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ” ของอาจารย ดร. นวลลักษณ วัสสันตชาติ ซึ่งนําเสนอผล
การวิจยั สาเหตุการเสือ่ มสภาพของพระพุทธรูปองคหนึง่ ซึง่ ประดิษฐานอยู ณ พระอุโบสถหลังเดิม
ในวัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจัยไปใชใน
การวางแผนการอนุรกั ษพระพุทธรูปนีอ้ ยางยัง่ ยืนตอไป ซึง่ ในบทความแสดงใหเห็นประโยชนของ
เครื่อง X-ray diffractometer (XRD) ที่ใชชวยในการตรวจสอบองคประกอบทางแรธาตุและเคมี
ของวัสดุที่ใชทําพระพุทธรูปและที่ใชสรางฐานชุกชี และตรวจสอบชนิดของเกลือที่ตกผลึกบน
องคพระพุทธรูปได รวมทั้งไดเรียนรูรูปแบบการเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปในแตละฤดูกาลเพื่อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการเสื่อมสภาพของวัสดุอันเนื่องมาจากเกลือ เพื่อนําไปสูการสรุปสาเหตุ
การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูป และใชเปนขอมูลในการอนุรักษตอไป
สําหรับบทบรรณวิจารณของวารสารหนาจั่วฉบับนี้ กองบรรณาธิการไดรับเกียรติจาก
ผูชวยศาสตราจารยสุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ซึ่งไดกรุณารวมเขียนบทบรรณวิจารณ:
“คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัตศิ าสตรการเมืองหลัง 2475 ผานสถาปตยกรรม “อํานาจ”
ของอาจารยชาตรี ประกิตนนทการ ซึ่งผูชวยศาสตราจารยสุนนทไดวิเคราะห แยกประเด็น และ
สรุปเนือ้ หาในหนังสือ รวมทัง้ ไดแสดงแงคดิ ทีน่ า สนใจในหนังสือเลมนี้ และมีคาํ ติชมทีเ่ ปนประโยชน
ตอผูอาน โดยเฉพาะผูอานที่เปนหรือกําลังจะเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะหนังสือเลม
นีซ้ งึ่ เปนสวนหนึง่ ของวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารยชาตรี ไดนาํ เสนอระเบียบวิธวี จิ ยั
ที่สามารถเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักศึกษาได
วารสารหนาจัว่ ฉบับนีน้ าํ เสนอเนือ้ หาครอบคลุมและหลากหลายในแงมมุ การศึกษาภาย
ใตศาสตรทางสถาปตยกรรมและผังเมือง และสามารถจะเปนประโยชนกบั ผูท สี่ นใจใฝความรูห รือ
นําไปใชอา งอิงได ซึง่ กองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณผูท รงคุณวุฒทิ กุ ทานทีใ่ หความอนุเคราะห
คัดเลือก ตรวจสอบ และใหคาํ แนะนําในการแกไขบทความ เพือ่ ทําใหบทความทีไ่ ดรบั การเลือกสรร
มานีม้ คี ณ
ุ ภาพ และขอขอบพระคุณคณาจารยและนักวิชาการทุกทานทีร่ ว มเสนอบทความเพือ่ นํา
เสนอองคความรูใหมที่หลากหลายใหกับวงการวิชาการทางสถาปตยกรรมและผังเมือง และรวม
กันรักษามาตรฐานของวารสารหนาจัว่ ใหเปนวารสารวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับนานาชาติตลอดไป
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Editorial
This issue of Najua contains 12 articles which could be categorized into
3 groups—Architectural design, Urban design and planning, and Architectural and
cultural landscape conservation—plus a book review.
The first article under architectural design is “The diversity of traditional
Thai houses in Phetchaburi” by Vira Inpuntung, an associate professor at the
Faculty of Architecture, Silpakorn University. In the article, he studies the relationship
between cultures, especially beliefs, of Thais and other ethnic groups— Chinese
and Muslim people— who live in Phetchaburi and the features of traditional Thai
houses occupied by these people. The houses of each ethnic group have their
own characteristics which are different from or similar to the style of Thai houses.
The author explains the diversity of these houses clearly and inserts some images
that could make readers better understand the characteristics of each group’s
traditional Thai houses in the studied area. The second article entitled “On
Venustas: a semantic inquiry into the notion of beauty” is written by Tonkao
Panin, Ph.D. who is an assistant professor at the faculty. The paper argues that
the concept of Venustas does not only signify the beauty but is also a concept
that represents the many facets of human lives and desires. By investigating the
notion of beauty from early Greek philosophy to Renaissance till the 18th century,
the author has clearly introduced different visions and opened new possible views
toward the notion of beauty.
Next is the article entitled “Examining presence of place through three
worldviews” by Narongpon Laiprakobsup, Ph.D, a lecturer at the Faculty of
Architecture, Kasetsart University. This paper aims to review the notions of place
in environmental place-making in relation to those in three philosophical stances
including neo-structuralism, phenomenology and embodied realism. The following
article, “Pop-up image and the ideas in architectural design”, is written by
Thanarat Chuenjit, a graduate student in the faculty, who wrote this article as a
part of his Master’s thesis in Concepts in Architecture. The paper aims to study
the relationship between ideas in the creation of pop-up images and ideas in the
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creation of architectural space and form through a study of the history of pop-up
images and a case study in the 20th century.
This issue presents three articles on urban design and planning. The first
article is “City plan implementation framework and guidelines for local
administrative authority” by Sitthiporn Piromruen, an associate professor
at the faculty. Its purpose is to propose a framework and guidelines for local
administrative authorities in implementing the physical development plan for
their cities in order to achieve a tangible impact on the cities. The second and
third articles show the efficiency and usefulness of computer programs that
could make urban planning or conservation easier. The first is entitled “What
you see is what you get!: a micro-distribution of the retail function and the
influence from spatial structure and visibility”, by Apiradee Kasemsook, Ph.D.,
an assistant professor at the faculty, is a research that attempts to investigate the
micro-distribution of the retail function within the Patumwan Market area in Bangkok.
Using space syntax technique and computerization, the author investigated the
inter-relationships of five issues—spatial configuration, visibility, micro-distribution
of the retail function, rental price, and observations on pedestrians’ shopping
pattern. The following article “Applying neural network for facade design of the
shophouses in Chiang Mai, Thailand”, written by Karuna Raksawin and Koichi
Kana, Ph.D., a doctoral student and an associate professor of the Department
of Urban Engineering, Faculty of Engineering, Osaka City University in Japan, is an
experimental study of a computer program which could help architects design or
conserve buildings and communities. The paper shows the satisfied result of an
experiment on categorizing the style of shophouses in Chiang Mai using EasyNN,
the software of Neural Network.
The last group of articles in this issue concerns the conservation of ancient
architecture and cultural landscape. The first three of this group are the research
projects in a research program, granted by National Research Council 2007, entitled
“The study for conservation and development of the built environment in Phetchaburi
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Basin” with the studied areas in Tayang, Banlad, Muang Petchaburi and Banlaem
Districts. The research was conducted by Professor Emeritus Ornsiri Panin and her
research teams. The first article presented is “Local wisdom and development
of vernacular houses in Phetchaburi Basin: potential for community-based
preservation” written by Ornsiri Panin, Jatopol Angsuvej, Montat Hemapat and
Jaroonphan Banjongpark. The article emphasizes on the settlement and physical
conditions of seven selected communities in relation to Phetchaburi Basin and
local wisdom concerning their livings. The important issue is to study the different
ways of living among the communities that have different natural resources and
occupations in order to evaluate the possibility of community-based conservation
and the development of the vernacular built-environment, and to preserve the
identity of Phetchaburi as a living ancient city. The second article is “Intellect and
concepts of sufficient-economy in architecture for agriculture-cottage industry
in Phetchaburi Basin”, written by Wandee Pinijvarasin, Pega Sanounmeung,
Kanyapa Aramrak and Spawit Danthamrongkul. The authors present the data
obtained from field surveys in three districts: Tayang, Banlad and Banlaem Districts
in Phetchaburi. Their aim is to explore the wisdom and concept of sufficiency
economy in the development of architecture, tools and production activities of
the residents in the agriculture-cottage industry in the studied areas. Case studies
were selected in accordance with agriculture activities and ecology, i.e. agricultural
fields, salt fields, farm and garden plants, coastal fishery and livestock. The third
article is “Urban farming of edible-nest swiftlet on reflexive cultural landscape”
by Saran Samantarat, Ornaim Tangkij-ngamwong, Sani Limthongsakul, Olarn
Charaenchai and Pawin Sirisalee. Due to the fact that the number of new man-made
shelters for edible-nest swiftlet in delta town areas has increased continuously and
affected the areas in terms of economic, sociological and ecological aspects, the
article aims to study the factors related to sheltering edible-nest swiftlet in the
Gulf of Thailand, and the means of reducing adverse effects in order to encourage
sustainable edible-nest swiftlet farming in the area.
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The two following articles are related to architectural and material
conservation. The first one, by William Chapman, Ph.D., a professor and the
director of Graduate Certificate Program in Historic Preservation at the University of
Hawaii, Manoa, is entitled “The British in Burma: Pagan and other sites during
the Colonial Era, 1852-1942”. The paper argues that British scholars provided
the groundwork for the conservation of important archaeological and cultural
sites in Burma because, despite few major repairs to ancient monuments and
sites due to a lack of financial resources, they, including archaeologists, historians
and epigraphers, carried out many documentary records providing the scholarly
basis for assessment of ancient sites, particularly at Pagan and elsewhere. The
author also thoroughly demonstrates the history of conservation in Burma during
the Colonial Era making this article very useful for readers who are interested in
conservation history, archaeology and post-colonial studies. The last article is
“The deterioration of Buddha statues caused by salts”, by Nuanlak Watsantachad,
Ph.D., a lecturer at our faculty. This article demonstrates the result of a research
project focusing on efflorescence on a Buddha statue in the former Ubosot of the
Intaram Voravihara Temple in Bangkok. In the article, the chemical and mineral
properties of efflorescence of salts depositing on the statue and materials of the
statue and its surroundings were investigated using X-ray diffractometer (XRD). In
addition, the deterioration patterns of the statue in each season compared with
the patterns of salt deterioration leading to the conclusion of the research were
reviewed and discussed.
A book “The People’s Party celebrates the constitution: political
history after 1932 through the architecture of “power”” written by Chatri
Prakitnonthakan is reviewed by Sunon Palakavong Na Ayudhya, an assistant
professor in the faculty. The reviewer analyzes, categorizes and summarizes the
content of the book and suggests some helpful pros and cons of this book to
readers. He especially recommends the research methodology of this book to
graduate students.
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We would like to express our gratitude to all peer reviewers who
competently examined, commented, and approved the articles and would like
to express our appreciation to all the authors who contributed their knowledge to
the academic fields of architecture, urban design and planning, and architectural
and cultural landscape conservation in their efforts to make all twelve articles, as
well as a book review, in this issue, beneficial for readers and academically citable
for students and researchers; and in supporting us so that we may maintain our
journal’s international standard.

