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IX

บทบรรณาธิการ
“วารสารหนาจั่ว” เปนวารสารวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งมีการจัดพิมพ ปละ 2 ฉบับ คือ “วารสารหนาจั่ว วาดวยสถาปตยกรรม
การออกแบบ และสภาพแวดลอม” และ “วารสารหนาจัว่ วาดวยประวัติศาสตร สถาปตยกรรม
และสถาปตยกรรมไทย” ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการ และผูที่สนใจสงบทความ
มายังวารสารหนาจัว่ ไดตลอดทัง้ ป โดยระบุความตัง้ ใจวาจะสงลงในฉบับใด ทัง้ นีก้ องบรรณาธิการ
จะพิจารณาเนื้อหาเพื่อใหเหมาะสมกับวารสารทั้ง 2 ฉบับตอไป
สําหรับ “วารสารหนาจั่ว: สถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม ประจําป
พ.ศ. 2557” มีหัวขอประจําเลมวา “ทองถิ่นนิยมในการศึกษาวิจัยทางสถาปตยกรรมศาสตร”
อันประกอบดวยบทความ ทั้งสิ้น 17 บทความ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาบทความทั้งหมด จะเห็นวา
มีความสัมพันธกบั ภูมภิ าคตางๆ กลาวคือ “ภาคเหนือ” “ภาคใต” และ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
และบทความอื่นๆ จากจํานวนบทความที่ไดรับการคัดสรรใหตีพิมพในวารสารฉบับนี้แสดงให
เห็นถึงความตื่นตัวของวงวิชาการดานสถาปตยกรรมในปจจุบนั วามีการศึกษาวิจยั เปนจํานวนมากขึน้
กวาแตกอนมา นอกจากนี้ จํานวนงานวิจัยเหลานั้นเปนผลผลิตจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูใน
ภูมภิ าค รวมไปถึงโครงการวิจยั ทีพ่ นื้ ทีศ่ กึ ษา หรือสนามการศึกษาอยูใ นสวนภูมภิ าค ซึง่ เปนเพราะ
การขยายตัวเรื่องการจัดการศึกษาดานสถาปตยกรรมออกไปยังภูมิภาคอยางกวางขวางขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยที่มีโจทยจากทองถิ่นก็มีมากขึ้นดวยเชนกัน จึงเห็นไดวาผลงาน
วิจัยที่เกิดขึ้นเชนนี้จะมีผูใชประโยชนงานวิจัยที่ชัดเจน อีกทั้ง ในปจจุบันมีการจัดการศึกษา
ขั้นสูงในระดับปริญญาเอกดานสถาปตยกรรมศาสตรก็ยังเปนกลไกที่ทําใหเกิดการสรางสรรค
ผลงานวิชาการเกีย่ วเนือ่ งกับการวิจยั ในวิทยานิพนธ ตลอดจนการศึกษาวิจยั อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งมาก
ขึ้นดวย นอกจากนี้ จะเห็นไดวาบทความเกือบทั้งหมดเปนบทความที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย
แบบรวมกลุม ซึ่งสะทอนใหเห็นระบบการวิจัยที่มีแนวโนมวาการวิจัยในอนาคตจะมีทิศทางวา
จะเกิดเปนชุดโครงการวิจัย หรือเปนคณะวิจัยมากขึ้น รวมทั้งการทํางานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ทางสถาปตยกรรม หรือการบูรณาการขามศาสตรก็จะมีมากขึ้นดวยเชนกัน
กลุมที่ 1. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มี “พื้นที่ศึกษาอยูในพื้นที่ภาค
เหนือ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ” ซึ่งบทความในกลุมนี้มีเนื้อหาวาดวย
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม คือ (1) “พลวัตของเรือนพืน้ ถิน่ ไทใหญ
ในพื้นที่รวมทางภูมิศาสตรในอุษาคเนย: ไทย เมียนมาร จีน อินเดีย” โดย ศาสตราจารย
เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งทําการ
ศึกษาเชิงสังเคราหะหเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นกลุมชาติพันธไทใหญที่ตั้งถิ่นฐานกระจายตัว
ในพืน้ ทีต่ า งๆ ทัง้ ในประเทศตางๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพืน้ ทวีป ในลักษณะของ
การศึกษาแบบสังเคราะหขอ มูลจากการสํารวจภาคสนามและการทบทวนสารสนเทศทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
(2) “ไมและอิฐในการกอสรางเรือนชาวไทเหนือ ชุมชนบานหนองเงิน เชียงตุง
เมียนมาร” โดย อาจารยเจนยุทธ ลอใจ อาจารยกฤษฎา อานโพธิ์ทอง และอาจารยอดิศร
ศรีเสาวนันท นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
พื้นถิ่น เสนอบทการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนกลุมชาติพันธุไทเหนือหมูบานหนองเงิน
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร ซึ่งบทความนี้พัฒนาขึ้นจากการสังเกตในประเด็นวัสดุกอสราง
พื้นถิ่นอันเปนเอกลักษณของหมูบาน คือ การใชอิฐดินดิบ และโครงสรางไมที่สอดประสานกัน
อยางลงตัว สะทอนถึงภูมิปญญาและความรูของทองถิ่นในการใชทรัพยากรที่อยูรอบตัวมาสูการ
กอสราง
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(3) “เมืองแมแจม: ภูมิปญญาลานนาในการตั้งถิ่นฐาน” โดยอาจารยอิศรา กันแตง
สาขาสถาปตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา และ (4) “เรือนไมแมแจม: ลมหายใจของเฮือนบะเกาลานนา” โดยอาจารยสืบพงศ
จรรยสบื ศรี สาขาสถาปตยกรรม คณะศิลปกรรม และสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ทั้ง 2 บทความเปนผลลัพธจากการวิจัย 2 เรื่อง คือ “โครงการศึกษารูปแบบ
และวิธีการจัดทําชุดความรูเรื่องที่อยูอาศัย และวิถีการอยูอาศัยกรณีศึกษา: อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม” และ “โครงการจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม” โดยไดสงั เคราะหออกมาเปนบทความวาดวยการศึกษาในมิตติ า งๆ ทีส่ มั พันธกบั ภูมทิ ศั น
วัฒนธรรมชุมชนแมแจม และสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยทีย่ งั คงธํารงรักษาอัตลักษณความเปน
ชุมชนดั้งเดิมของกลุมชนชาติพันธ “ไทยวน” หรือ“คนเมือง” ไวไดเปนอยางดี ดวยทําเลที่ตั้ง
ของชุมชนทีต่ งั้ อยูห า งไกลจากเมืองเชียงใหม และโอบลอมดวยทิวเขาสลับซับซอนยังผลใหเมือง
แมแจมความเปลีย่ นแปลงอยางคอยเปนคอยไป และยังเก็บรักษาคุณคาดานตางๆ ไวเปนตนทุนทาง
วัฒนธรรมที่จะสามารถตอยอดสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเปนอยางดี
กลุม ที่ 2. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจยั ทีม่ ี “พื้นที่ศึกษาอยูในพื้นที่ภาคใต”
ซึ่งบทความในกลุมนี้มีเนื้อหาวาดวยประวัติศาสตรสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่
สัมพันธกับระบบนิเวศลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา คือ (5)“พัฒนาการของผังบริเวณวัดพระบรม
ธาตุนครศรีธรรมราชจากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร และการสํารวจภาคสนาม” โดย อาจารย
ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ และอาจารยบณ
ุ ยกร วชิระเธียรชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (6) “มรดกพุทธศิลปสถาปตยกรรมวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช” โดยอาจารย
ดร. เกรียงไกร เกิดศิร,ิ อาจารยอสิ รชัย บูรณะอรรจน และอาจารยนนั ทวรรณ มวงใหญ สาขาการ
ทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนบทความวิจัยอันเปนสวนหนึ่งของ
ชุดโครงการวิจัย “แผนงานวิจัยแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การทองเทีย่ วของภูมภิ าคดวยการจัดการแหลงมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพืน้ ทวีป”
ซึ่งบทความทั้ง 2 เปนบทความที่วาดวยการศึกษาแหลงมรดกวัฒนธรรมวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหารนครศรีธรรมราชในดานประวัติศาสตร และประวัติศาสตรศิลปะสถาปตยกรรม ที่มี
ขอคนพบรวมไปถึงการทลายเพดานสถานภาพความรูเดิมอยางนาสนใจ ตลอดจนเปนตนทุน
นําไปสูก ารจัดการการทองเทีย่ วและการสือ่ ความหมายมรดกทางวัฒนธรรมกับการทองเทีย่ ว และ
ใชเปนฐานขอมูลในการผลักดันขึ้นเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม
(7) “เรือนพื้นถิ่นในระบบนิเวศนสามนํ้าลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง
และนครศรีธรรมราช” โดยอาจารยอมฤต หมวดทอง คณะสถาปตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตรศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (8) “สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ พัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นที่อยูอาศัยลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง” โดย อิสรชัย บูรณะอรรจน และ
กุลพัชร เสนีวงศ ณ อยุธยา นักวิจยั ในโครงการวิจยั เพือ่ จัดการความรูเ รือ่ งทีอ่ ยูอ าศัย และวิถกี าร
อยูอาศัยผานภูมิปญญาทองถิ่น พื้นที่ภาคใต ซึ่งทั้ง 2 บทความที่กลาวมานั้นมีเนื้อหาวาดวย
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่อยูอาศัยของผูคนในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาฟากตะวันตกในเขตจังหวัด
พัทลุงเปนสําคัญ จากการศึกษาไดเนนยํ้าใหเห็นถึงความสัมพันธอันใกลชิดของผูคนทองถิ่น
ที่มีตอระบบนิเวศที่มีความซับซอนและหลากหลายอันสงผลโดยตรงตอวิถีชีวิต โดยเฉพาะ
การสรรคสรางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมตางๆ
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กลุมที่ 3. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มี “พื้นที่ศึกษาอยูในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึง่ บทความในกลุม นีป้ ระกอบดวยเนือ้ หาเกีย่ วกับสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ คือ
(9) “แบบแผนและความสัมพันธของเรือนพื้นถิ่นระหวางกลุมคนไทยอีสานและไทยโคราช
พื้นที่กรณีศึกษา ตําบลบานคาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” โดย ศุภชัย ถนอมพันธ นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และรองศาสตราจารยชินศักดิ์
ตัณฑิกุล ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธซึ่งทําการศึกษาเปรียบเทียบวิถีวัฒนธรรมชาวไทยอีสาน และชาวไทย
โคราชทีต่ า งเขามาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ นพืน้ ทีร่ ว มนิเวศเดียวกัน โดยมุง หมายในการศึกษาเปรียบเทียบผล
ของวัฒนธรรมที่แตกตางกันผานการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัย
กลุม ที่ 4. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจยั ทีเ่ ปน “การศึกษาอยางเปนองครวม
เกีย่ วกับสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ” ประกอบดวยบทความ 2 บท คือ (10) “6 กระบวนทัศนในการ
ศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ” โดยธนิศร เสถียรนาม นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต และผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการสํารวจสถานภาพความรูแ ละทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีการตีพิมพมาแลวในอดีต โดยการจําแนกประเภท การจัดหมวดหมู
การศึกษาทีผ่ า นมาเปนกลุม ๆ แลววิเคราะหซงึ่ ชวยทําใหเขาใจพัฒนาการทางความคิด และมุมมอง
ของการศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีผ่ า นมาอันจะนําไปสูก ารตัง้ คําถามในการศึกษาสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นอยางตอเนื่องในอนาคต
(11) “หลังคาใบไมในประเทศไทย” โดยรองศาสตราจารย สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนผลลัพธ
จากขอสังเกตจากลงเก็บขอมูลภาคสนามในพืน้ ทีต่ า งๆ ในประเด็นทีว่ า ดวยวัสดุมงุ หลังคาพืน้ ถิน่
ทีใ่ ชใบไมชนิดตางๆ มาเปนวัตถุดบิ ซึง่ นอกจากจะรวบรวมชนิดพันธุใ บไมแลวยังใหขอ มูลเทคนิควิธี
การผลิตวัสดุมุงจากใบไมอีกดวย
กลุมที่ 5. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เปน “การศึกษาแบบองครวม
เกีย่ วกับวางผังภาค และเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง” ประกอบดวยบทความ 4 บท คือ
(12) “ศักยภาพเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ การพัฒนาจังหวัดอยางบูรณาการกรณีศกึ ษาจังหวัดบึงกาฬ” อาจารย
ดร. สฤษดิ์ ติยะวงศสวุ รรณ, รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และสุณยี  กวิศราศัย สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ เปนผลลัพธของ
โครงการวิจยั บริการวิชาการตอจังหวัดบึงกาฬเพือ่ กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
ที่ดึงศักยภาพของพื้นที่มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
(13) “การคนหาทฤษฎีการวางผังออกแบบจัตรุ สั และลานหนาอาคาร” โดยรองศาสตราจารย
สิทธิพร ภิรมยรื่น ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนบทความวิชาการที่มุงจะสรางทฤษฎีวาดวยการออกแบบวางผังพื้นที่โลงสาธารณะ
ของเมือง และพืน้ ทีด่ า นหนาของอาคารใหดว ยการบูรณาการองคความรูศ าสตรดา นสถาปตยกรรม
มาสูแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นที่วางสาธารณะให่ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
ในขณะเดียวกันก็มีคุณคาดานสุนทรียภาพ และสรางความรูสึกเชื่อโยงไปถึง “นัยของสถานที่”
หรือ “sense of place” อันเปนผลลัพธของการออกแบบดวย
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(14) “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชนชัน้ นําสยาม” โดย
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่การศึกษาพัฒนาการของกรุงเทพมหานครผานการศึกษาทางกายภาพ
และเอกสารทางประวัตศิ าสตรเพือ่ สรางคําอธิบายตอแรงจูงใจในการพัฒนาทีด่ นิ ดวยการตัดถนน
สายตางๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(15) “Intensity and Identity of the place: the role of public-private interface
in Nezu, Tokyo” โดย Assistant Professor Muminovic Milica จาก โaculty of
Arts and Design, University of Canberra ซึ่งเปนบทความที่ทําการศึกษายาน Nezu
ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
กลุมที่ 6. วาดวยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เปน “ปกิณกะเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรม” (16) “The Man Without Qualities: Karl Kraus, Adolf Loos and
Aestheticism of fin de siècle Vienna” โดย Associate Professor Tonkao Panin คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ (17) “การพัฒนาโปรแกรมเสริมใน Google
SketchUp เพือ่ แสดงภาพของอุปกรณบงั แดด ประกอบการคํานวณคาสัมประสิทธิก์ ารบังแดด
ตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี และอาจารย
ดร. ทยากร จารุชยั มนตรี ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทีไ่ ดวจิ ยั พัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรม Google SketchUP ทีเ่ ปนโปรแกรมสามมิติ
สําหรับพัฒนาแบบ และการนําเสนอทีใ่ นวงวิชาการ และวิชาชีพมีความนิยมใชอยางสูงในปจจุบนั
สุดทายนี้ กองบรรณาธิการวารสารหนาจั่ว ฉบับสถาปตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดลอม ขอขอบพระคุณ นักวิชาการทุกทานทีส่ ง บทความมาเพือ่ ตีพมิ พในวารสารวิชาการ
กองบรรณาธิการฯ หวังวาวารสารหนาจัว่ ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนวารสารวิชาการดานสถาปตยกรรมศาสตร
ที่มีอายุเกาแกเกือบ 30 ปนี้ จะเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูดานสถาปตยกรรมศาสตร
ทุกแขนง เพื่อตอบโจทยความตองการวิชาความรูทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ และไดรับความ
สนใจจากผูอานเชนนี้ตลอดไป
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Editor Talk
“Na Jua”, the gable in Thai Architecture, is an academic journal initiated by the Faculty of Architecture, Silpakorn University, and
is launched twice a year. The journal comprises two main aspects:
“Na Jua: Architecture, Design, and Built Environment” and “Na Jua:
History of Architectural and Thai Architecture”, and this is the 28th
edition. Those who are interested can submit the articles throughout
the year; however, the editorial team will consider and choose which
aspect should be most suitable to purpose of the journal.
“Na Jua: Architecture, Design, and Built Environment”, 28th
Edition, possesses the theme as “Localism in Architectural Study and
Research”, with 17 articles which convey academic relationship in regions, such as the North, the South, and the Northeast. This can prove
that fields of studies and researches in architecture have expanded due
to the fact that universities in the regions provide more and deeper fields
of studies, especially the Ph.D. programs. Moreover, the articles are
mostly from the research projects which reflect that not only architectural studies are done, but cultural environments are also considered.
The first category comprises academic and research papers
based in the North and related contexts. (1) “The Dynamic of Tai Yai
Vernacular Houses in Southeast Asia: Thailand, Myanmar, China and
India”, by Ornsiri Panin, Professor Emeritus at the Faculty of Architecture, Kasetsart University, aims to figure out the relationship of Tai Yai
people in Southeast Asia. The data is from both primary and secondary
sources, which are field studies and documents.
(2) “Wood and Clay Brick in Construction of Tai-Nua’s Houses,
Nhong-Nguen Village, Kengtung, Myanmar”, by Janeyut Lorchai, Adisorn
Srisaowanan, and Kritsada Arnprothong, Ph.D. Candidates in Vernacular
Architecture, Silpakorn University, focuses on vernacular architecture of
Tai Nua in Shan state of Myanmar and it was found that local materials
like clay and wood can go compatibly with construction techniques used
for the structure of the buildings. This also proves the identity and local
wisdom of the locals.
(3) “Maechaem: the Lanna Wisdom of Urban Settlement”, by
Isara Guntang, lecturer at the Faculty of Art and Architecture, Rajamankala University of Technology Lanna, and (4) “Mae Chaem Wooden
Houses: Breath of Lanna Ancient Houses”, by Suebpong Chansuebsri,
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lecturer at the Faculty of Art and Architecture, Rajamankala University
of Technology Lanna, are the consequences of the research projects
“Forms and Methods of Housing and Ways of Life: a Case Study of Mae
Cham District, Chiang Mai Province” and “Project on Cultural Mapping
for Mae Cham District, Chiang Mai Province”. Cultural landscapes of
Mae Cham District are synthesized into dimensions. In addition, it was
found that the remote setting of Mae Cham District is one factor for
the reason why the identity of Tai Yuan or the locals can be preserved.
Types of value will also lead the area to sustainability.
The second category consists of academic and research papers
based in the South and related contexts. (5) “The Study of the Layout
Plan Development of Wat Phra Boromthat Nakhon Si Thammarat from
Historical Documents and Field Survey”, by Kreangkrai Kirdsiri, Ph.D.,
lecturer, and Boonyakorn Vajiratheinchai, lecturer at the Department of
Thai Architecture and Related Arts, Faculty of Architecture, Silpakorn
University, and (6) “Buddhism and Architectural Heritage of Wat Phra
Borom That Nakhon Si Thammaraj”, by Kreangkrai Kirdsiri, Ph.D., lecturer
at the Faculty of Architecture, Silpakorn University, Isarachai Buranaut,
Ph.D. Candidate and the researcher of the Research Program of “Driven
Strategic Plan for Thailand as a Hub of Tourism by Managing the World
Heritage in the Main Land of Southeast Asia”, and Nantawan Muangyai,
Ph.D., lecturer at the Department of Tourism, Faculty of Humanities,
Chiang Mai University, aim to study the cultural heritage of Wat Phra
Borom That Nakhon Si Thammaraj in historical contexts, including art
and architecture. The findings lead to the discovery of the past. In addition, tourism management and interpretation for cultural heritage are
realized. This can be the data base to nominate the site as the World
Heritage.
(7) “Vernacular Architecture in Ecological Contexts of the
Songkhla Lake Basin, Pattalung and Nakhon Si Thammaraj Province”, by
Amarit Muadthong, lecturer at the Faculty of Architecture, Urban Design,
and Creative Arts, Mahasarakham University, and (8) “Development of
Vernacular Dwelling House in Songkhla Lake Basin, Pattalung Province”, by Isarachai Buranaut, Ph.D. Candidate, and Kullaphut Seneevong
Na Ayudhaya, the researcher of “A Study on the Explicit Knowledge
and Local Wisdom in the Field of Housing for Knowledge Management
in the South of Thailand Research Program”, portray the vernacular
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architecture found in the west side of the Songkhla Lake Basin, Pattalung Province. The articles mainly mention relationship between ways of
life of the locals and their complex ecological contexts. The outstanding
findings are the creativity in vernacular housing and cultural contexts,
caused by limitations and differences in the setting.
The third category comprises academic and research papers based
in the Northeast and related contexts. (9) “Traditions and Relations of
Vernacular House Between Thai E-San and Thai Korat Groups: a Case
study at Tambon Bankhai, Muang District, Chaiyaphum Province”, by
Supachai Thanomphan, a Master’s Degree student in Vernacular Architecture Program, Silpakorn University and his thesis advisor, Associate
Professor Chinnasak Tandikul, the Department of Architecture, Faculty
of Architecture, Silpakorn University, aims at comparing lifestyles of
the Thai E-San and Thai Korat Groups, who share the same ecological
contexts. Vernacular architecture, in which different culture is found, is
the gist of the study.
The fourth category consists of academic and research papers
of holistic approach towards vernacular architecture. (10) “Six
Paradigms in the Vernacular Architectural Study”, by Tanit Satheinnam, Ph.D. Candidate in Architecture Program and his advisor, Nopadon
Thungsakul, Ph.D., Assistant Professor at the Faculty of Architecture,
Khon Kaen University, aims to review published documents on vernacular
architecture, then the findings are classified and analyzed. This brings
about understanding in notions and concepts, which will lead to many
more discoveries in terms of vernacular architecture in the future.
(11) “Leaf Roof in Thailand”, by Suphat Bunyarittikit, Associate Professor at the Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute
of Technology Lardkrabang, analyzes the results from the field survey
whose focus is on types of leaves. The collected data and findings are
about leaves which can be used for roof. Not only types of leaves are
listed, but also the techniques for production.
The fifth category comprises four academic and research papers
of holistic approach towards urban planning and design. (12) “A Study
on Integration of Provincial Potential Development: Case Study of
Bueng Karn Province”, by Sarit Tiyawongsuwan, Ph.D., lecturer, Rawee
Harnpachern, Associate Professor at the Faculty of Architecture, Khon
Kaen University, and Sunee Kavisarasai, from Research and Development
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Institute, Khon Kaen University, is the result from projects on academic
services in Bueng Karn Province in order to drive the strategic plan,
focusing on the potency of the province, which is effective and will bring
about the greatest benefit.
(13) “Searching for Theory in Planning and Designing of Square
and Plaza”, by Sitthiporn Piromruen, Associate Professor at the Department of Urban Design, Faculty of Architecture, Silpakorn University, aims
to prepare the theory for the design of space in the city by integrating
the concepts of architecture and designing the urban space to make it
become efficient in terms of utility and aesthetic value. In addition, sense
of place will also be raised.
(14) “The Building of Streets in Bangkok and the Economic
Advantages of the Siamese Leading Class” by Nattawut Preyawanit,
Ph.D., Assistant Professor at the Department of Urban Design, Faculty
of Architecture, Silpakorn University, focuses on studying the development of Bangkok in physical aspects via tangible resources and documents. The explanation of the inspiration for the creation of roads and
boulevards in Bangkok is also prepared.
(15) “Intensity and Identity of the place: the role of public-private
interface in Nezu, Tokyo”, by Muminovic Milica, Assistant Professor at
the Faculty of Arts and Design, University of Canberra, emphasizes on
the study and findings of Nezu in Tokyo, Japan.
The last category consists of academic and research papers on
miscellaneous aspects of architecture. The first study is (16) “the Man
Without Qualities: Karl Kraus, Adolf Loos and Aestheticism of Fin de
Siècle Vienna”, by Tonkao Panin, Ph.D., Associate Professor at the Faculty of Architecture, Silpakorn University, and the second title is (17)
“The Development of a Google SketchUp Plugin to Create 3D Models
of Shadings for Shading Coefficient Calculation According to Energy
Conservation Law”, by Prechaya Mahattanatawe, Ph.D., Assistant Professor, and Tayagorn Charuchaimontri, Ph.D., lecturer at the Faculty of
Architecture, Silpakorn University, aiming at developing Google SketchUP,
which is a computer program for 3D models and academic presentation.
This program is also popular for practiced works.
The editorial staff would like to thank all the authors and hope that this
journal is one of the tools to spread fields of knowledge to both staff
in academic institutes and professionals.
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