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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ 

Built Environment Research Associates Conference (BERAC) ขึ้นเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้

เปน็ปทีี ่4 ซึง่มีความมุง่มัน่ใหเ้กดิเวทวีชิาการเพือ่เปดิโอกาสใหก้บันกัวชิาการทีไ่ดผ้ลติผลงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนทัศนะและ

ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ของปัญหาที่เป็นปัจจุบัน และได้เรียนรู้ร่วมกันใน

การสรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละตอ่ยอดองคค์วามรูท้ีมี่อยูเ่ดมิใหเ้กดิการเผยแพรแ่ละนำาสู่การพฒันาวชิาชีพ

ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการกำาหนด

ทิศทางของการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของงานวิจัยและวิชาการ

 ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Tomohiko Yamanashi สถาปนิกชื่อดัง ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท 

Nikken Sekkei ประเทศญ่ีปุ่น มาให้ความรู้ในหัวข้อเร่ือง “Thinking about the Environment Consider-

ations from the Viewpoint of an Architect” อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการชื่อดังของประเทศ

ไทยในการร่วมเสวนาเรื่อง “หลากมุมมองและทัศนะต่อการสร้างผลงานทางวิชาการ” อันประกอบด้วย 

ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. คุ้มพงศ์ 

หนูบรรจง อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก

สนใจในการเข้าร่วมนำาเสนอบทความ โดยมีบทความที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 98 บทความ 

 คณะผู้จัดการประชุม BERAC มีความมุ่งมั่นที่จะขยายผลการประชุมวิชาการดังกล่าวสู่ระดับ

นานาชาติในอนาคตเพื่อให้เวทีวิชาการนี้เป็นแหล่งความรู้ที่จะสามารถนำามาเสริมศักยภาพในการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง อีกทั้งการ

บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้านการวางแผนและ

การบริหารจัดการเมืองและชุมชน และทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนแต่เป็นศาสตร์ที่มี

บทบาทสำาคัญต่อการกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ตามหลักการของยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Strategy)

 การประชุมวิชาการ BERAC 4 ในปี 2556 นี้ คงจะไม่สามารถสำาเร็จลุล่วงด้วยดี หากขาดการ

สนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคณะผู้จัดการประชุม BERAC ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ทกุทา่นรวมทัง้ผูม้สีว่นรว่มดำาเนนิการ และหวงัเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะไดร้บัความรว่มมอืจากทกุทา่นในโอกาส

ต่อไป 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล)

                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำ�นำ�
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 การจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2556 Built Environment Research Associates Conference 

2013; BERAC 4 ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเวทีวิชาการ 

(Academic Forum) ที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดจากผลงานวิจัยและวิชาการของเหล่า

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

 ในปนีี ้ไดม้ผีูน้ำาเสนอบทความจากหลากหลายสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มสรรคส์รา้ง 

(Built Environment) ซ่ึงครอบคลุมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานการออกแบบ และผลงาน

วิทยานิพนธ์ ทางด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงานสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การ

จัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์ การผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง นวัตกรรมการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 จงึนบัไดว้า่ เวทวีชิาการนี ้ไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็แหลง่สรา้งองคค์วามรูใ้หมโ่ดยเปน็พืน้ทีใ่นการรวบรวม 

เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม วงการวิชาการและวิชาชีพสหสาขาวิทยาการอันครอบคลุมทั้งหน่วยงาน  

ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้จัดทำารายงานการประชุม 

(Proceedings) เพื่อเป็นบันทึกสำาคัญทางด้านวิชาการอันนำาไปสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

อาศัยและมีความยั่นยืน ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้สามารถขับเคล่ือนสู่เวที   

ระดับนานาชาติต่อไป

 สุดท้ายนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประชุมที่

เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างในวงกว้างต่อไป รวมทั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม

วิชาการ BERAC 4 ในครั้งนี้

           

            (รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์)

      คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส�รจ�กคณบดี
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การจำาลองประสิทธิภาพของสวนหลังคาโมดูลาร์สำาหรับอาคารในเขตร้อนชื้น 10 
 เฉลิมพล ถนอมกลาง และ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์
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อิทธิพลของสารเปลี่ยนสถานะที่มีผลต่อการลดความร้อนของช่องว่างใต้หลังคา 25 
 ณัฐพล เตชพิชิตโชค และ ดร. สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้

การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุไผ่ประกับที่ทำาจากพันธุ์ไผ่ไทยเพื่อใช้ออกแบบคานไม ้ 31 
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สำาหรับการประยุกต์ใช้ในงานอาคาร
 ธนภรณ์ โภควรรณวิทย์ และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

ทางเลือกการออกแบบกระจกสำาหรับอาคารสำานักงานประหยัดพลังงาน 77
ด้วยกระจกเคลือบลายเซรามิก 
 ชุติพงศ์ คุรุรัตน์พันธ์ และ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และทัศนคติของการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบาง 134 
เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 ศรัณย์ ทรรศนกุลพันธ์ และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
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คุณสมบัติของซีเมนต์บอร์ดที่ผสมเกล็ดและเส้นใยพลาสติก PET รีไซเคิลสำาหรับ 140
การประยุกต์ใช้ในงานอาคาร 
 ณรงค์ฤทธิ์ พิพัฒน์กิตติราช และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

การศึกษาลักษณะของแสงชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมองเห็นของคนไทย 146
 ศศวรรณ กิ่งแก้ว ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร และ นวลวรรณ ทวยเจริญ

แนวทางการออกแบบห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคที่มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 152
 วรากร ราชธา ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร และ ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์

ผลกระทบจากการกำาหนดค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารตามกฎหมายที่มีต่อ 15
การออกแบบคอนโดมิเนียม 
 อภิญญา บุญมา และ ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

การออกแบบเปลือกอาคารบ้านเดี่ยวเพื่อนำาไปสู่อาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 164
 ปารวี ตั้งจิตวิทยา และ ดร. สุภาภรณ์ ฉุ้งลู้

การลดอุณหภูมิอากาศด้วยการระเหยน้ำาทางตรงผ่านผนังอิฐดินเผากลวงบรรจุทรายชุ่มน้ำา  170
 ศุภวิชญ์ ศรีอุบลมาศ และ ดร. สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้

เทคโนโลยีอ�ค�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศในง�นสถ�ปัตยกรรม

ความแตกต่างของเชื้อชาติและแสงบาดตาจากแสงธรรมชาติ 179 
 ประชา หงส์สุวรรณ ศิรเดช สุริต และ นวลวรรณ ทวยเจริญ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีป้องกันความร้อนผสมอนุภาคซิลิกา 185
กับวิธีการป้องกันความร้อนอื่น ๆ  
 กวิน วิทูรพงศ์ และ ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

รูปแบบอุปกรณ์กระจายแสงท่อนำาแสงแนวดิ่ง  191
 อดิศา วงษ์ชมภู ภัทรนันท์ ทักขนนท์ และ นวลวรรณ ทวยเจริญ

อาคารพลังงานเป็นศูนย์ กรณีศึกษา: โครงการออกแบบปรับปรุงมหาวิชชาลัย 197
พุทธเศรษฐศาสตร์ 
 ธันยวัต ไชยชมภู และ สุมาวลี จินดาพล

ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 205
ทางกายภาพของสถาปัตยกรรมและกลุ่มอาคาร
 สาริณี กันทะนะ และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

ระบบสารสนเทศสำาหรับนำาเสนอข้อมูลเชิงความหมายขององค์ประกอบ 211
สถาปัตยกรรมไทยผ่านแบบจำาลองสามมิต ิ
 ปัณณวัฒน์ เดชขจรวุฒิ และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบุตำาแหน่งภายในอาคาร ติดตามและประเมินผล 217
การใช้พื้นที่ด้านเส้นทางการสัญจรของคนเดินเท้าบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์: 
กรณีศึกษา โรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 มกวรรณ ฤทธิยา ดร. สุธี สุดประเสริฐ และ พฤฒิพร ลพเกิด

สถ�ปัตยกรรมภ�ยในและทฤษฎีก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรม

โครงการออกแบบแผนแม่บทและสถาปัตยกรรมโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท รัฐกัว ประเทศอินเดีย 227 
 วราวุธ ช่วงชัย

การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นอุปสรรคสำาหรับการใช้งาน 233
ของนักศึกษาพิการใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน กรณีศึกษา: นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตกล้วยน้ำาไท
 กฤติยา ปิยะอรุณ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล และ ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี

การศึกษาอัตลักษณ์บัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมทาง 239
กายภาพภายในอาคาร: กรณีศึกษา บัณฑิวิทยาลัย อาคาร 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 เหมือนฝัน วงษ์โชติปิ่นทอง และ ดร. นนท์ คุณค้ำาชู

แนวทางการออกแบบพื้นที่ให้บริการสำาหรับผู้สูงอายุภายในศูนย์การค้า 244 
 วุฒินันท์ ปุยะวัฒนา และ จันทนี เพชรานนท์

การศึกษาองค์ประกอบเชิงพื้นที่และระบบป้ายสัญลักษณ์ภายในแผนกผู้ป่วย 249
นอกกับการค้นหาเส้นทาง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
 สุกานดา กาสังข์ และ จันทนี เพชรานนท์

การศึกษาหน่อยพักอาศัยขนาดเล็กสำาหรับกลุ่มคนวัยเริ่มทำางาน กรณีศึกษา:  255
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
 จอมใจ ละอองแก้ว และ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในเพื่อส่งเสริมการทำางานเชิง 260
ความคิดสร้างสรรค์ 
 ปรางค์สุวรรณ ปานเพียร และ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อการทำางานเชิงสร้างสรรค์  266
กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่โครงการทาวน์อินทาวน์
 สัพพัญญู ยอดศรี และ ดร. พีรดร แก้วลาย 

การออกแบบทางเดินเท้าและทางจักรยานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสถาปัตยกรรม  272
และจินตภาพเมืองภายในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน
 ภวินทร์ สุริย์จามร และ ดร. พีรดร แก้วลาย
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นวัตกรรมก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

นวัตกรรมการออกแบบพื้นที่นันทนาการ โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีประสิทธิภาพในเชิงการใช้งาน 283
 อัครัช อารัมภ์วิโรจน์ และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

ปัจจัยในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าของผู้ประกอบการ 289
 ณัฐธนนท์ แม้นทอง และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

แนวทางพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อย 295
 วิษณุ โฮมจุงจัง และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคารชุดในเขตพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ 301 
ของกรุงเทพมหานครของประชากรในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 กฤษดา ฟุ้งเกียรติ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารพาณิชยกรรม 307
ขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา ห้างแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
 ณรงค์เดช กิ่งโสดา และ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

การศึกษาความพึงพอใจของการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุดพักอาศัย 315
ระดับล่างใน 2 ลักษณะการจ้างที่แตกต่างกัน ระหว่างเจ้าของโครงการรับบริหารเอง
และเจ้าของโครงการเสนอบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหาร
 จีราภรณ์ ติยะจามร และ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

การสำารวจทางกายภาพและความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรกายภาพของ 325
โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 
 กษิเดช นิตย์โชติ และ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

การประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม 332
 สมบูรณ์ จันทร์แสงโชติ และ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
 
ทัศนคติต่อระบบก่อสร้างบ้านด้วยคอนกรีตสำาเร็จรูปของลูกค้าบริษัทรับสร้างบ้าน 339
ในกรุงเทพและปริมณฑล 
 จิระวัฒน์ มาลีรักษ์ และ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภู

กระบวนการพัฒนาโรงแรมระดับ 3 ดาว ภายใต้มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน 345
สำาหรับผู้ประกอบการไทย 
 สมพงศ์ โสทะรักษ์ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทตลาดสู่แนวทางการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว 353 
 ชญานุช หอสัจจกุล และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร

การปรับปรุงอาคารสำานักงานตำารวจท่องเที่ยวให้เป็นอาคารเขียว 359 
 อุบลรัตน์ ลุนศิลา และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร
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อสังหาริมทรัพย์ที่สนองความต้องการกิจกรรมกีฬาเพื่อการนันทนาการสำาหรับ 365
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 
 ธนพร  วงษ์ดนตรี และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร

การจัดทำาแผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย ์ 371
 ชลธิดา  เจตนธรรมจักร และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ออกแบบตกแต่งภายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย 377
 วสวัสดิ์  โชติวงศ์อริยะ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ความต้องการรูปแบบโครงการบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์บน 383
ที่ดินขนาดเล็กพิเศษสำาหรับผู้มีรายได้น้อย
 เผด็จพล พงษ์สวัสดิ์ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

แนวทางการเลือกทำาเลเพื่อพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมสำาหรับธุรกิจ SMEs  389
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
 ณัชนันทน์ วัชราภรณ์ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

แนวทางการลดต้นทุนการก่อสร้างบ้านเดี่ยวระดับล่างของผู้ประกอบการรายใหญ่ 394
 พิมพ์พรรณ งามภักดิ์ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าตลาดของอาคารสำานักงานโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 400
 เอกราช  เพชรล่อเหลียน และ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

พฤติกรรมของผู้ซื้อและแผนการตลาดอาคารชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท ในจังหวัดนนทบุรี  407
 พิณณ์ศิริ พิริยะพรกิจ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยให้เช่าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต 413 
 นพรุจ บรรจงจิตร์ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

การศึกษาสัดส่วนต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 418
 ดวงสมร รัตนศาลสิริ และ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

การสำารวจความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 423
ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา  
 เสกสรร เสริฐกระโทก และ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภู

การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยและการสร้างมูลค่าเพิ่มในอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 429 
สำาหรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ 
 กัญชลี แดงกุล และ ดร. พีรดร แก้วลาย

การศึกษารูปแบบโครงการและรูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 436
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปรางค์ชมพู กูลพฤกษี และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับใช้ตู้ขนส่งสินค้าเป็นโรงแรมเคลื่อนที่ 442
 ณัฐวุฒิ ม้าทอง และ ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

การประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรที่ใช้ผนังรับแรง  449
กรณีศึกษา หมู่บ้านในเขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 วรัท อัครยาภัคพล และ ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว 456
ของโรงพยาบาลชุมชน 
 จุลพงศ์ มากมี และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของชุมชนชาวญี่ปุ่น:  462
กรณีศึกษา สุขุมวิท 33/1 
 วสันต์ ลือวรวิญญู และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

แนวทางการลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากความล่าช้า ในกระบวนการออกแบบ 468 
โครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่พิเศษ 
 อรญ์วิล เวียงเพิ่ม และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

ก�รผังเมือง

การประยุกต์ใช้แนวคิดโครงการถนนสายหลัก (The Main Street Program) ในการอนุรักษ์ 477
และฟื้นฟูชุมชนตลาดเก่า: กรณีศึกษา ย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 พรพรรณ เทียนสุวรรณ และ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

การปรับปรุงฟื้นฟูย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 483
 อภิรักษ์ ตุ้มทอง และ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร 

การศึกษาปัจจัยเชิงนโยบายการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลางเพื่อการพัฒนา 489
ระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
 กฤษณา ศรีชู และ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

การประเมินผลกระทบของอุณหภูมิพื้นผิวที่แตกต่างกันในเขตภูมิอากาศเมือง 495
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 พงศธร กลิ่นโสภณ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล สุนิษา มีนรินทร์ และ สมศิริ เซียววัฒนกุล

ทุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดการดำารงชีพในเมือง  502
กรณีศึกษา ชุมชนคูคตพัฒนา อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี
 สาวิตรี เดชมา และ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 509 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 พรจณัฐ อุบลฉาย ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และ สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
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แนวทางการฟื้นฟูชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์  516
กรณีศึกษา ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ไตรภพ บุญธรรม และ สุวัฒนา ธาดานิติ

การกำาหนดเส้นทางที่สั้นที่สุดสำาหรับการระงับอัคคีภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์:  522 
กรณีศึกษาสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร
 ปิยวรรณ จารุภุมมิก และ สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง 530
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 สมศิริ เซียววัฒนกุล และ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

ก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม ก�รออกแบบชุมชนเมือง
และก�รศึกษ�ด้�นสถ�ปัตยกรรม

การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างด้วย 539
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำาดับชั้นและตัวเลขฟัซซี ่
 ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สุจินตน์ จินาพันธุ์ และ อภิวิชญ์  พูลสง

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำางาน 545
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย  
 ดร. ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

การลำาดับความสำาคัญของปัจจัยในการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง 553
 เสาวภา บุญเอี่ยม และ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

การผังเมือง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 559 
 ธนภูมิ วงษ์บำาหรุ และ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อความปลอดภัยทางถนน 565 
 ภูริเชษฐ์ กฤตยานุกูล และ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

แนวทางการออกแบบจัดการและพัฒนาทางเท้าบริเวณสถานีขนส่งมวลชน 572
ในพื้นที่เขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) กรณีศึกษา ถนนสีลม
 จีรวิช ไทยปรีชา และ ดร. พีรดร แก้วลาย

แนวทางการประเมินที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน: กรณีศึกษา ศูนย์คนไร้บ้านตลิ่งชัน และบางกอกน้อย 578 
 รุสนี โซ๊ะสะอิ และ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์
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ทฤษฎีก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรม

สัมผัสธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก 587 
 ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล

ความสับสนเชิงทฤษฎีในการใช้สัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 596 
 ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และ ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์

การศึกษาการประยุกต์ใช้พื้นที่ภายนอกและในบ้านพักอาศัยเพื่อตอบสนอง 607
ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของหมู่บ้านหัตถกรรม กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 สุภัค พฤกษิกานนท์ และ ธีระเดช จีนจะโปะ

พื้นที่กับอัตลักษณ์ของสาวเบียร์ในถนนลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ 619
 พีรดลย์ ศีรยะวงษ์ และ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์โรงแรมรีสอร์ทของผู้ใช้บริการ 630 
 จิรนันท์ เทียนทอง และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

แนวทางการออกแบบบ้านเขียว ประเภทบ้านเดี่ยวระดับราคาปานกลาง  636
โดยต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 
 ปิยพร ประจักษ์ทิพย์ และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

แนวทางการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และเส้นทางเพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 642
 ทัดพร อินทรนันท์ และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว:  648
กรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำากัด (มหาชน)
 ศศลักษณ์ พืชผล และ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 

การศึกษาวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำาหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย  654
 นิกร เจียมวรพงศ์ และ ดร. ธนิต ธงทอง 
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โครงก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2556

(Built Environment Research Associates Conference; BERAC 4, 2013)
....................................................................................

หลักก�รและเหตุผล

 โครงการประชมุวชิาการ ประจำาป ี2556 “Built Environment Research Associates Conference, BERAC 

4, 2013” เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและ

เสนอผลงานวิจัย วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์

สร้าง (built environment) โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่

งานทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุม

วิชาการประจำาปี 2556 ขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่

เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ วงวิชาการและวิชาชีพในภาพรวม และที่สำาคัญ 

คือ อาจนำาผลจากการประชมุวชิาการไปกำาหนดเปน็แนวทางสำาหรบัการพฒันาตอ่ยอดงานวจิยัทีม่ปีระโยชนต์อ่

ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย 

ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ สำาหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การผังเมือง 

 2. เชือ่มโยงโลกแหง่วชิาการและวชิาชพี และเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างสถาปตัยกรรมและการผงัเมอืงให้

เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม

 3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นำาเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมือง

ในสาขาวิชาต่างๆ แก่สาธารณชนมากขึ้น

 4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถาบันการ

ศึกษา เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ  

 5. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

หน่วยง�นรับผิดชอบโครงก�ร 

 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร�ยละเอียดโครงก�ร

 การจัดประชุมวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยการนำาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของ

คณาจารย์ นกัวจัิย รวมทัง้การนำาเสนอวทิยานพินธข์องนสิติระดบับณัฑติศกึษา ซึง่มวีธิกีารจดัการประชมุวชิาการ 

ดังนี้ 
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 1.  การนำาเสนอผลงานวิจัยและผลงานออกแบบ ผู้นำาเสนอจะบรรยายประกอบสื่อ และตอบ

ข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน 30 นาที 

         2.  การนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้นำาเสนอจะบรรยาย ประกอบสื่อ และตอบข้อซักถาม 

เรื่องละไม่เกิน 15 -20 นาที  

กลุ่มเป้�หม�ย

 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ท่ีสนใจ รวมท้ังส้ินประมาณ 200 คน  

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1.  คณาจารย ์นกัวจิยั นกัวชิาการ และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษามโีอกาสนำาเสนอบทความวจิยัและ

วิชาการต่อที่ประชุม

 2.  การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

 3.  ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา จะสามารถนำาไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วม

มือทางวิชาการในอนาคต 

 4.  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

วิชาการทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม

 5.  ทำาให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่

มีรายงานการประชุม (Proceedings)

ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ)

วันที่ 15 มีนาคม 2556 ปิดรับบทคัดย่อ (โปสเตอร์)

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2556  ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ)

วันที่  20 มีนาคม 2556 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 

วันที่  10 เมษายน 2556 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และให้ผู้เขียนแก้ไข

วันที่ 20 เมษายน 2556 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

วันที่ 30 เมษายน 2556 ปิดรับโปสเตอร์ฉบับสมบูรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 แจ้งผลพิจารณาบทความ

วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2556 เริ่มต้นการลงทะเบียนนำาเสนอบทความ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 จัดงานประชุมวิชาการ 

วิธีก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

ประเมินจาก  1)  การส่งบทความเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  

  2)  กระบวนการตรวจสอบ และการตอบรับบทความ  

  3)  การนำาเสนอบทความได้รับการยอมรับในเวทีการสัมมนา 

  4)  ความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

  5)  คุณภาพของรายงานการประชุม (Proceedings)  
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กำ�หนดก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2556

Built Environment Research Associates Conference, BERAC 4, 2013

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภ�คม พ.ศ. 2556
....................................................................................

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณห้องประชุม TCC Land Auditorium

09:00 – 09:15 น. กล่าวรายงาน  

  โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

               ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

09:15 –  09:30 น. กล่าวเปิดงาน

  โดย รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

               คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

09:30 – 10:45 น. “Thinking about the Environment Considerations from the Viewpoint 

  of an Architect”

               Mr. Tomohiko Yamanashi

               Executive Officer, Principal-in-Charge Nikken Sekkei, Japan

10:45 – 12:15 น. เสวนา “หลากมุมมองและทัศนะต่อการสร้างผลงานทางวิชาการ”

  วิทยากร   -  ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล

     บริษัท ไทยวิทัศน์ จำากัด

                        -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

                         -  รองศาสตราจารย์ ดร. คุ้มพงศ์ หนูบรรจง

                            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                         -  อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ

                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

              ดำาเนินรายการ -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12:15 – 12:50 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2

12:50 – 16:30 น.   นำาเสนอบทความทางด้านต่าง ๆ  ดังนี้

ห้องประชุม 302   -  บทความทางด้านเทคโนโลยีอาคาร 

ห้องประชุม 314   -  บทความทางด้านเทคโนโลยีอาคาร 

ห้องประชุม 401 -  บทความทางด้านเทคโนโลยีอาคาร 

ห้องประชุม 402 -  บทความทางด้านเทคโนโลยีอาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

     สถาปัตยกรรม 
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คณะอนุกรรมก�ร

1. ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  ที่ปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข  ที่ปรึกษา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล  ประธานคณะอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ  อนุกรรมการ

5. อาจารย์ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภ ู   อนุกรรมการ

6. อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์   อนุกรรมการ

7. อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ   อนุกรรมการ

8. อาจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย   อนุกรรมการ

9. อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์   อนุกรรมการ

10. อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ   อนุกรรมการ

11. อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธิ์    อนุกรรมการ

12. นางอภิญญา เหมะวรรณกูร   อนุกรรมการ

13. นางสาวเรวดี ประสารการ    อนุกรรมการ

14. นางสาวปนัดดา รอดสัตรู    อนุกรรมการ

15. นางสาวมณทิชา รื่นสุข    อนุกรรมการ

16. นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์   อนุกรรมการและเลขานุการ

ห้องประชุม 415 -  บทความทางด้านการออกแบบภายในและทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม

ห้องประชุม 501 -  บทความทางด้านนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ห้องประชุม 502 -  บทความทางด้านนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ห้องประชุม 515 -  บทความทางด้านนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ห้องประชุม 601 -  บทความทางด้านนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ห้องประชุม 602 -  บทความทางด้านการผังเมือง

ห้องประชุม 615 -  บทความการจัดการงานสถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง 

     และการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม

ห้องประชุม 619 -  บทความทางด้านทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม

               (น้ำาชา/กาแฟ และอาหารว่าง จัดวางหน้าห้องประชุม) 
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ร�ยชื่อผู้ประเมินบทคว�ม BERAC 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชำานาญ บุญญาพุทธิพงศ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร 

รองศาสตราจารย์ ดร. บุรฉัตร ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ กำาธร กุลชล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

 ต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP), 

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

อาจารย์ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อาจารย์ ดร. จักราวุธ เดชวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภ ู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. นนท์ คุณค้ำาช ู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. บุญอนันต์ นทกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าธนบุรี 

อาจารย์ ดร. พัชราพร อิทธิสุขนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ มนัส ศรีวานิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Keynote Speaker

Tomohiko Yamanashi

Principal Executive Officer, Nikken Sekkei, Japan

“Thinking about the Environment Considerations from the Viewpoint of an Architect”

About 

Tomohiko Yamanashi graduated from the Tokyo National University of Fine Arts and Music and com-

pleted his Master Course of Urban Engineering in University of Tokyo. He joined Nikken 

Sekkei in 1986 and is currently the Principal Executive Officer andalso heads the BIM initiative. His 

works ranges from office to museums and has wonmany prizes.

Works

Sony Research & Development Head Office, 2011

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Headquarters, 2010

Hoki Museum, 2010

Mokuzai Kaikan, 2009

Nomura Kougei Headquarters, 2007

Jimbo-Cho Theater Building, 2007

Touhou Annex, 2005

Prizes

2011 –Grand Prix of The Japan Institute of Architects (Hoki Museum)

2009 –Special Jury Award, MIPIM ASIA (Mokuzai Kaikan)

2009 –New Face Award, Japan Institute of Architects (Jinbocho Theater Building)

2006 –1st prize, Tokyo Architectural Award (Rock Birei Building)

2001 –BSC Prize, (Lidabashi First Building)

Publications

BIM Architectural Revolution/2009 Nihon Jitsugyo Shuppan

Glass Architecture –Knowledge about design and detail /2009 Gakugei Shuppan

Google SketchUp Super Manual/2008 Nihon Jitsugyo Shuppan


