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ลบและรณรงคการจัดการการทองเที่ยวแบบเมืองที่ยั่งยืน ผลการศึกษามีประโยชนโดยตรงในการชวยวางแผน
การจัดการการทองเที่ยวแบบเมืองอยางสรางสรรค นคเรศ ณ พัทลุง นำ�เสนอผลการวิจัยเรื่อง 6 คุณลักษณะ
ภาวะผูนำ�ที่มีผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ
ผูนำ�เครือขายพัฒนาชุมชนดีเดนที่ไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวน ชัยเลิศ  
ปริสุทธกุล ตองการทราบถึงการใชวารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึง
ไดทำ�การวิจัยจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในปการศึกษา
2553  และพบวานักศึกษาเห็นความสำ�คัญของวารสาร แตใชวารสาร 4-6 ครั้งตอเดือน คนหาบทความโดยใช
หัวเรื่อง เพื่อการศึกษาวิจัยและทำ�วิทยานิพนธ   สำ�หรับ ปดิเทพ อยูยืนยง นักวิจัย ประจำ�สาขาวิชานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเดอมงฟอรต สหราชอาณาจักร ไดเขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมและผังเมืองสำ�หรับ
การควบคุมมลพิษทางแสง เพราะเล็งเห็นวาผลกระทบจากมลพิษทางแสงจากการออกแบบและติดตัง้ หลอดไฟฟา
หรือโคมไฟที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในเวลากลางคืน รวมทั้งการขาดมาตรการทางกฎหมายผังเมืองเฉพาะ
ที่สอดรับกับการขยายตัวของเมืองหรือรับกับการควบคุมการใชงานของหลอดไฟฟาหรือโคมไฟในเวลากลางคืน  
ลวนมีผลกระทบในทางลบตอกิจกรรมการศึกษาวิจยั ทางดาราศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความเปนอยูข องมนุษย
ฉบับนี้กองบรรณาธิการไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย จรัญพัฒน   ภูวนันท ที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบและระบบผนัง Insulating Concrete Forms (ICFs) ซึ่งเปนวัสดุนำ�เขาจากตางประเทศที่นำ�มาใชเพื่อ
การประหยัดพลังงานในอาคารนั้น  โดยวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอจำ�กัดของ ICFs ที่จะมีผลตามมา และให
ขอคิดวาการพัฒนาวัสดุหรือระบบการกอสรางทางเลือกเพื่อใชงานในประเทศไทยนั้น ไมควรมุงใหความสำ�คัญ
เฉพาะการประหยัดพลังงานตามกระแสสังคมเพียงดานเดียว เพราะเศรษฐกิจและสภาพสังคมไทยมีความแตกตาง
จากประเทศอุตสาหกรรมมาก โดยเฉพาะเรื่องระดับรายได คุณภาพชีวิต และสภาพอากาศหรือสิ่งแวดลอม
กองบรรณาธิการจึงหวังเปนอยางยิ่งวา ผูสนใจที่ไดอานบทความตางๆ ดังกลาวจากวารสารฉบับนี้  จะได
รับความรูและนำ�ไปใชประโยชนทางวิชาการเพื่อเปนแนวทางตอการศึกษาหาความรู หรือนำ�ไปใชประโยชน
เพื่อการพัฒนาสรางสรรคสังคมและประเทศชาติตอไป
						
           รองศาสตราจารยระเบียบ  สุภวิรี
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