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คำานำา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วารสารวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัพมิพ์เผยแพร่มาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว  จนกลาย

เป็นต้นแบบของวารสารทางด้านสถาปัตยกรรมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น  อย่างไรก็ตาม  รูปแบบของวารสารที่

พมิพ์เผยแพร่ไปนัน้   ดจูะมคีวามหลากหลาย  และมกัจะเปลีย่นแปลงไปตามคณะผูจ้ดัท�า  เนือ้หาทางด้านวชิาการของบทความ

มิได้มีมาตรฐานเดียวกัน  และแม้จะมีการด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็ไม่สม�่าเสมอ  โดยเฉพาะเวลาที่ออกเผยแพร่ก็ไม่

แน่นอน

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีโครงการยกระดับ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ

ให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ และอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย 

บรรณาธกิาร กองบรรณาธกิารและผูป้ระเมนิบทความ มคีณุวฒุแิละคณุสมบตัติามเกณฑ์ เปิดรบับทความจากผูเ้ขยีนภายนอก

มหาวิทยาลัย ออกเผยแพร่ตามเวลาที่ก�าหนด และมีการประเมินคุณภาพวารสารฯเป็นประจ�า

 

ในการนีจ้ึงขอให้ ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส เป็นบรรณาธิการ และแต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ

            

บดันีก้ารด�าเนนิงานก้าวหน้ามาเปน็ล�าดบั วารสารวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบัปรบัปรงุ

คณุภาพ พร้อมทีจ่ะออกเผยแพร่   จงึขอใช้โอกาสนีข้อบพระคณุและขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในความส�าเรจ็ครัง้นี ้  โดย

หวังว่ายังจะได้รับการอนุเคราะห์ในฉบับต่อไป  เพื่อให้วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เข้าสู่มาตรฐานตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป

     

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  จุลาสัย

        คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

        



วารสารวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฉบบัปี 2553 ได้มกีารปรบัปรงุขนาดและจดัรปูแบบใหม่

ให้มีความกระชับมากขึ้น แต่ยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหา สาระทางวิชาการในศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ เช่นเดิม 

และยังมีการเพิ่มส่วนของการท�าบรรณานทิัศน์ (book review) เพื่อเป็นการแนะน�าหนงัสือที่น่าสนใจให้แก่ท่านผู้อ่าน วารสาร

วิชาการฉบับนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ผุสดี  ทิพทัส ที่ได้กรุณารับค�าเชิญเขียนบทความลง

ตีพิมพ์ และนอกจากจะมีบทความจากคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวทิยาลยัต่างๆ ส่งบทความทางวชิามาร่วมตพีมิพ์อกีเป็นจ�านวนมาก จงึท�าให้วารสารวชิาการฉบบั

นีม้บีทความทีม่คีวามหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นจากสาขาวชิาสถาปัตยกรรม  ภมูสิถาปัตยกรรม  การวางแผนภาคและเมอืง  

และการออกแบบอุตสาหกรรม   ทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจ  และเนื่องจากมี

ผู้ส่งบทคัดย่อมาเป็นจ�านวนมากจนไม่สามารถจะตีพิมพ์ได้ทุกบทความ  ทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขออภัยมาด้วย ณ ที่นี้  

หากท่านใดยังมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของท่านในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ขอให้ส่งผลงานมา

เพือ่การพจิารณาได้ใหม่ โดยจะมกีารประกาศก�าหนดการให้ท่านทราบ ผ่านยงั website: aja.chula@gmail.com ขอความกรณุา

ให้ตรวจสอบด้วย

กองบรรณาธิการ

คำานำา
กองบรรณาธิการ



วิกฤตเศรษฐกิจช่วง พ.ศ. 2540-2552 : ทางเลือกและทางรอดของสถาปนกิไทย 

 ศ.กิตติคุณ ผุสดี  ทิพทัส       

การศึกษาวิจัยและสำารวจข้อมูล ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ.123
 รศ.ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธุ ์

ถนนราชดำาเนนิกับหลักการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ผศ.ดร.นพนนัท์  ตาปนานนท์ 

จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่
 ผศ.คมกริช  ธนะเพทย ์

การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา
 รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนนัท์ 

ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเครือข่ายลำาคลองในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 
พ.ศ. 2450-2550
 ผศ.ดร.เทิดศักดิ์  เตชะกิจขจร 
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