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 ในการจัดงานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC) 

ครั้งที่ 5 ขึ้น ในปี 2557 นี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้

มคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งความตอ่เนือ่งในการสรา้งพืน้ทีท่างวชิาการใหก้บันกัศึกษา นกัวชิาการ นกัวจิยั 

ตลอดจนวิชาชีพต่างๆ ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ได้

มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยในปีนี้นอกจากจะมี

กิจกรรมทางด้านการนำาเสนอผลงานทางวิจัยและวิชาการแล้ว ยังมีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง  

“Creativity . Design . Innovation” เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มงานทกุทา่นไดเ้ขา้รว่มรบัฟงัการใหค้วามรูจ้ากสถาปนกิ

ชื่อดัง อันประกอบด้วย ดร. อัฐวุฒิ จ่างวิทยา บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนซี จำากัด 

คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ บริษัท สนิทัศน์ สตูดิโอ จำากัด และ คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์  บริษัท

สถาปนิก 49 เฮาส์ดีไซน์ จำากัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข จากคณะสถาปัตย-

กรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ

 อนึ่ง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีนักวิชาการ อาจารย์ 

นักศึกษา และบุคคลภายนอกสนใจในการเข้าร่วมนำาเสนอบทความ โดยมีบทความที่ผ่านการประเมิน

ทั้งสิ้น 81 บทความ โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเทคโนโลยี

อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตย-

กรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม และการผังเมืองและ

การขนส่งคมนาคม ซ่ึงล้วนแต่เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำาคัญในการตอบโจทย์ของปัญหาที่เป็นปัจจุบัน

และพฒันาตอ่ยอดสูอ่งคค์วามรูท้ีใ่หมใ่หน้ำาไปสูก่ารพฒันาวชิาชพีทีท่นัสมยัและสอดคลอ้งกบับรบิทของ

ประเทศไทย ทั้งนี้คณะผู้จัดการประชุม BERAC มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการ BERAC 

นี้จะสามารถก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติได้ในอนาคต เพื่อให้เวทีวิชาการนี้เป็นแหล่งความรู้ที่จะสามารถ

เป็นประโยชน์ในการเสริมศักยภาพในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศ

ด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยฐานความรู้ดังกล่าวนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน

ของงานวจิยัและวชิาการใหส้ามารถนำาสูพ่ลวตัรของการเปลีย่นแปลงประเทศใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) ในปี 2558 ที่จะถึงนี้

 ท้ายนี้ ทางคณะผู้จัดการประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านรวมทั้งผู้มีส่วน

ร่วมดำาเนินการ ที่มีส่วนช่วยให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ BERAC 5 ในปี 2557 นี้ สำาเร็จลุล่วง

ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล)

                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำ�นำ�
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 ในการจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2557 Built Environment Research Associates Conference 

2014: BERAC 5 ปีนี้เป็นกิจกรรมทางวิชาการ ซ่ึงมีขึ้นเป็นปีที่ 5 ในหัวข้อ “Creativity . Design . 

Innovation” โดยนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

วิชาการและวิจัยในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชา

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง สาขา

วิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง และสาขาวิชาอื่น ๆ แล้ว 

เหล่าคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องจากวิทยากรซึ่งมีความรู้ความสามารถ อาทิเช่น ดร. อัฐวุฒิ จ่างวิทยา บริษัท อินโนเวทีฟ 

ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนซี จำากัด คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ สบริษัท สนิทัศน์ สตูดิโอ จำากัด และคุณ

เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บริษัท สถาปนิก 49 เฮาส์ดีไซน์ จำากัด 

 ทัง้นี ้ในสว่นของกจิกรรมทางวชิาการนัน้ในปนีี ้ไดม้ผีูน้ำาเสนอบทความวจิยัจากหลากหลายสาขา

วชิาจำานวน 81 บทความ ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นเทคโนโลยอีาคาร เทคโนโลยสีารสนเทศในงานสถาปตัยกรรม 

การออกแบบภายในและทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุก

ทา่นทีเ่ขา้รว่มการจดัประชมุวชิาการในครัง้นีจ้ะไดร้บัเลม่รายงานการประชมุ (Proceedings) ซึง่นบัไดว้า่

เปน็แหลง่รวบรวมผลงานทางดา้นวชิาการทีส่ำาคญัอนัจะนำาไปสูก่ารตอ่ยอดงานสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้ม

ที่มีอยู่เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลขององค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในการขับเคล่ือนสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 สุดท้ายนี้คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ BERAC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่การประชมุวชิาการในครัง้นี ้จะไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลาง

ในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้สู่วงการวิชาชีพและสังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

แวดลอ้มสรรคส์รา้งทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคตอนัใกลใ้นการกา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 

Economic Community: AEC) พร้อมกับเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ในปี 2558 และ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ BERAC 5 ในครั้งนี้

           

            (รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์)

      คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส�รจ�กคณบดี
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ส�รบัญ

คำานำา            (3)

สารจากคณบดี          (4)

สารบัญ            (5)

โครงการจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2557      (13)

กำาหนดการประชุมวิชาการประจำาปี 2557      (15)

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำาปี 2557      (16)

คณะกรรมการพิจารณาบทความ       (17)

เทคโนโลยีอ�ค�ร

Development of Physical-based Linear Parametric Model Utilizing Virtual Sensors for  3
Predicating Zone Temperature in a Retail Store
 Denchai Woradechjumroen, Yuebin Yu, Ph.D. and Haorong Li, Ph.D.

การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางแสงสว่างของหลอดไฟแอลอีดีและหลอดฮาโลเจน 9
ที่มีผลต่อการมองเห็นของคนไทย 
 นพวุฒิ ไผทรัตน์  ดร.ศิรเดช สุริต และ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

แนวทางการออกแบบโครงสร้างแกนกระดาษสำาหรับพื้นที่ชั่วคราวทางสถาปัตยกรรม  18
 ชวพัฒน์ สัมพันธรัตน์ และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแสงธรรมชาติของช่องเปิดด้านบนโดยใช้แผงกันแดด 24
ในภูมิอากาศร้อนชื้น
 ธวัชชัย บุนนาค และ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

ผลของมองเห็นวิวภายนอกผ่านช่องเปิดที่มีการบังแดดในแนวตั้งต่อภาระการทำาความเย็น:  30
กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรมและอาคารที่พักอาศัย
 ทิพา หน่อแก้วมูล และ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

Development of a Virtual Wall Surface Temperature Sensor Utilizing Steady-state Model  36
in a Retail Store
 Denchai Woradechjumroen, Yuebin Yu, Ph.D.  and Haorong Li, Ph.D.

แผ่นบุผนังภายในที่ผลิตจากขี้เลื่อย
 ผ่องพรรณ วะชุม  ปารเมศ กำาแหงฤทธิรงค์  โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์  โจเซฟ เคดารี  42
 และทรงกลด จารุสมบัติ

แนวทางการออกแบบโครงสร้างพับเก็บเพื่อการใช้งานทางสถาปัตยกรรม 51
 นัดปภา เกตุแก้ว และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
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เปลือกอาคารกรองแสงแดดปรับเปลี่ยนได้จากโครงสร้างรังผึ้ง 57
 สุกัญญา นิลผาย  ปารเมศ  กำาแหงฤทธิ์รงค์  โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และ โจเซฟ เคดารี

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในอาคารสำานักงานโดยการบังแดดด้วยรูปทรงอาคาร 65
ในเขตร้อนชื้น
 รฐา จิตตวิสุทธิกุล และ ดร. จตุวัฒน์  วโรดมพันธ์

การศึกษาความสามารถการรับน้ำาหนักของโครงสร้างไผ่โดยวิธีการรวบลำาเพื่อเป็นแนวทาง 72
ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
 ภัทฐิตา พงศ์ธนา และ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์

แนวทางการเพิ่มศักยภาพการใช้แสงธรรมชาติสำาหรับอาคารสำานักงานตามเกณฑ์ประเมิน 81
อาคารเขียวในกลุ่มประเทศอาเซียน
 ปุณิกา ทรัพย์เจริญ และ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

แผ่นหลังคาพลาสติกรีไซเคิลเพื่อการป้องกันความร้อน 88
 วรุตม์ รัตนภักดี  และ ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์

การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกสำาหรับอาคารคอมมูนิตี้มอลล ์ 96
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแสงธรรมชาติ
 ยุพดี จุลพรจิตต์ และ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล

การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในอาคารสำานักงานที่เหมาะสม 101
ตามอิทธิพลสถาปัตยกรรม ในสภาพอากาศเขตร้อนชื้น
 ธตรฐ ศรีพิพัฒนกุล และ ดร. จตุวัฒน์  วโรดมพันธ์

นวัตกรรมการออกแบบฝ้าเพดานผ้าใบทรงโค้งที่ใช้งานร่วมกับหิ้งสะท้อนแสงเพื่อเพิ่ม 109
ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติ สำาหรับอาคารสำานักงาน
 ทิพวรรณ  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ และ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล

แนวทางการประมาณราคาการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ไผ่ 117
 สมหวัง รัตนพงศ์วัฒนา และ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ 

การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของไผ่ตงเพื่อสร้างค่ามาตรฐานกลางของวัสดุและ 125
การประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างสำาหรับอาคารสาธารณะ
 สุภิญญาลักษณ์ จันทรวงศ์  และ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานกระจกพลังงานแสงอาทิตย์แบบโปร่งแสงร่วมกับ 131
การออกแบบช่องแสงอาคาร
 กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ และ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

ระดับความลึกของน้ำาในระบบรูฟพอนด์กับสมรรถนะในการลดความร้อน 137
ในอาคารพักอาศัยเขตร้อนชื้น
 ศศิชา ศักดาวัฒนานนท์  และ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ 
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การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของปล่องรังสีดวงอาทิตย์ 143
ร่วมกับการระเหยน้ำาเพื่อลดความร้อนสู่อาคาร
 กนก นพวงศ์ และ ดร. สุดาภรณ์  สุดประเสริฐ 

ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบยิงสู่พื้นกับอาคารในประเทศไทย 149
 ภมรพัฒน์ พึ่งธรรมสุจริต และ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

การออกแบบช่องระบายอากาศบนทางเดินกลางเพื่อเพิ่มลมธรรมชาติ 155
ในอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ 
 คเณศ จึ่งสกุล และ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

แนวทางการเลือกใช้กระจกเพื่อความคุ้มทุนในอาคารสำานักงานเขตร้อนชื้น 161
 กฤษบดินทร์ แสงอ่ำา และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

ก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม

การลดความเปราะบางจากน้ำาท่วมด้วยเทคโนโลยีท้องถิ่นชุมชนรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร 169
 ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร 

การศึกษาการประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ของตลาดแบบดั้งเดิม บนพื้นที่การค้า 178
แบบสมัยใหม่ กรณีศึกษาห้างค้าปลีกแบบสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
 สุภัค พฤกษิกานนท์ และ ธีระเดช จีนจะโปะ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์อาคารสำานักงาน: กรณีศึกษาศูนย์รับสมัคร 186
และบริการข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำาไท   
 วรารัตน์  ผลทวี

การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวในสังคมร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ย้อนยุค” 194
 อัญชิสา ตันติยาภรณ์

แนวทางการปรับปรุงกายภาพอาคารหอพักและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ราชการ 202
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชีวิต: กรณีศึกษา หอพักเอเชี่ยนเกมส์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 จิรัฐิติกาล หนูเรือง

ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างผนังสำาหรับอาคารชุดพักอาศัยเพื่อการบริหารจัดการ 210
 อรรถพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง และ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์

แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับอนุบาล 217
 สุวรรณวิทย์ สุวรรณประทีป และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

แนวทางการพัฒนาโครงการแบบผสมการใช้งานระหว่างอาคารชุดพักอาศัยและคอมมูนิตี้ มอลล์ 227
 กมลชนก  กลิ่นดี และ ดร. พีรดร แก้วลาย
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การศึกษาอาคารแถวย่านประวัติศาสตร์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน 239
กรณีศึกษา ชุมชนท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 อนิตา  ตันเองชวน

การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์ในย่านเมืองเก่า: 245
กรณีศึกษา ตึกแถวในชุมชนวัดโอกาสสอง จังหวัดนครพนม
 ณัฐวุฒิ  ชัวนินี

แนวทางการปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ สำาหรับรีสอร์ท 253
ขนาดเล็ก ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ขจิตา วุฒิการโกศล

กระบวนการในการกำาหนดแนวคิดและการออกแบบพื้นที่นันทนาการ 260
สำาหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 ธนทัต ตรีคุณประภา และ ดร. พีรดร แก้วลาย

แนวทางการปรับปรุงและบริหารจัดการพื้นที่ว่างกึ่งสาธารณะหน้าอาคารสำานักงาน 267
ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
 กัญญพร รอดเจริญชัย และ ดร. พีรดร แก้วลาย

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ภายในสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ:  275
กรณีศึกษา สถานีพญาไท
 ลีลาวัชร์ อำาพันพงษ์

การศึกษาความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ในการออกแบบกรอบ 283
อาคารชุดพักอาศัยด้วยผนังหล่อคอนกรีตสำาเร็จรูป
 ณัฐกิตติ์ นฤนาทไพศาล และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์และญาติผู้ป่วย 290
แผนกศัลยกรรมทั่วไปและแผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลของรัฐ: กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 พาทิศ พิทักษ์อวกาศ และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

การผันตัวจากสถาปนิกสู่นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่:  299
สาเหตุ และการปรับตัว
 จิรกร ลีปริคณห์ และ ดร. พีรดร แก้วลาย

แนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในที่ดินของรัฐ กรณีศึกษาที่ดินการรถไฟ 305
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 จีรัณญา โศภิษฐ์นนทกุล และ ดร. พีรดร แก้วลาย

แนวทางการพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อท่าเรือกับระบบขนส่งมวลชนแบบรางในกรุงเทพมหานคร 312
ริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา
 วารินชัย เหมศิริวัฒนา และ ดร. พีรดร แก้วลาย
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เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมในบริบทอาเซียน 319
 ธวัลรัตน์ จันทร์เรือง

การก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้นด้วยระบบชิ้นส่วนผนังสำาเร็จรูปผลิตในโรงงาน 326
ชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 ณัฐดนัย วลัยลักษณาภรณ์ และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว 334
ของโรงพยาบาลชุมชน
 จุลพงศ์ มากมี และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

ปัจจัยการออกแบบและการบริหารจัดการที่นำาไปสู่ศักยภาพความสำาเร็จของโครงการ 341
อาคารชุดพักอาศัยในทัศนะของผู้ประกอบการ: กรณีศึกษา โครงการอาคารชุดพักอาศัย
บริเวณเขาใหญ่
 วิภาวี เลิศวงศ์คณากูล

ก�รผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง

The Analysis Theory of Spatial and Temporal Relationsof A Street Market in Bangkok 351
 Anon Chaimanee and Louie Sieh, Ph.D.

กลไกสถาบันเพื่อควบรวมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 359
ในการวางแผนพัฒนาเมือง: กรณีศึกษาอำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 คุณวุฒิ อังครัตนพิชัย

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี (Transit Oriented Development)  365
ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 พงศธร กลิ่นโสภณ  ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และ ภูริเชษฐ์ กฤตยานุกุล
 
การค้นหามรดกทางวัฒนธรรมผ่านแผนที่ทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา: 371 
หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ เชียงรากน้อย
 พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ

แนวทางการจัดการด้านการอนุรักษ์ระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในการประเมิน 377
คุณค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง บริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
 อมรรัตน์ เทียบอัน และ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

แนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุโดยคำานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 383
 ฉัตรชนินทร์ หวังภัทราวานิช

เครื่องมือทางสถาปัตยกรรมและระบบความสัมพันธ์ในพื้นที่ศูนย์รวมชุมชน 395
 บูรพล มณีวรรณ
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แนวทางการออกแบบศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการบำาบัดแพทย์ทางเลือก 401
แบบคอมพลีเมนทารี
 อภิญญา บุญวาศ

แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยชุมชน  412
กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
 ธันวา แซ่จ้อ

แนวรูปแบบอาคารศูนย์ราชการ: กรณีการออกแบบศูนย์ราชการแห่งใหม่ จังหวัดสระบุรี  419
 พัฒน์ บูรณสันติ

แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่และสถาปัตยกรรมซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 426
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา กลุ่มอาคารตึกแถวบนถนนแปลงนาม 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 ศุภสิทธิ์ ศิรินุกุลวัฒนา

สถ�ปัตยกรรมภ�ยใน เทคโนโลยีส�รสนเทศ และเทคโนโลยีอ�ค�ร

Designing a Saving Space for the First-Jobber’s Residential Unit:  435
A Case Study of Generation Y in Bangkok
 Jomjai La-ongkaew

ผลกระทบของระดับความส่องสว่างของแสงประดิษฐ์ในห้องเรียนที่มีผลต่อ 441
กิจกรรมการเรียนและความรู้สึกสบายตา                        
 ศิวพร ปิยะศรีสวัสดิ์ และ ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยภายในอาคาร 447
 ศาสตรา ศรีวะรมย์ และ ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

การศึกษาผลกระทบของระดับความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงต่อ 453
ประสิทธิภาพการทำางานในสำานักงาน
 ณัฐรินทร์ วิรัชสยางค์กุล และ ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

กระบวนการแก้ปัญหาด้านการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กด้วยวิธีการลวงตา 458
กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาพื้นที่ของอาคารชุดขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร
 ณฤดี สีแก้วมี

ระบบสารสนเทศสำาหรับการสื่อสารด้วยแบบจำาลองสามมิติผ่านโซเชียล 466
มีเดียระหว่างสถาปนิกกับลูกค้าในกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 สกลพร ตันติสันติสม และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การประยุกต์ใช้ระบบตรวจดัชนีมวลกายในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ 472
 ทรงกลด โคบาล และ กัลยา โกวิทวิสิทธิ์
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โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นเครื่องมือให้ข้อมูล 482
ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา พื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ธนาภา  สุรารักษ์ และ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติและการประหยัดพลังงานแสงสว่างของเปลือกอาคาร 492
ในส่วนพื้นที่แสดงสินค้า กรณีศึกษาศูนย์การค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557)
 ปาริญา  วิเชียรลม และ ดร. พิมลมาศ  วรรณคนาพล

การออกแบบฝ้าเพดานเพิ่มการระบายอากาศแบบบังคับ 499
เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนในพื้นที่ชั้นบนของบ้านพักอาศัย
 ภัทรวรรณ เอมกมล และ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

แนวทางการพัฒนารูปแบบการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรพื้นที่ 506
สำาหรับชุมชนแออัด: กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนสามัคคีร่วมใจ
 นันท์ชวิชญ์ ภูมิลำาเนา และ ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

ผลกระทบของอาคารผนังเอียงต่อการคำานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวม (OTTV) 515
 ศิวายุ กลิ่นสมิทธิ์ และ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

นวัตกรรมก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ผลกระทบจากทัศนคติถึงความตั้งใจในการซื้ออาคารชุดเขียวของ 523
กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
 ภคภพ คงคาเจริญ และ ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 531
 ณัฐชัญ สาสกุล และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

กระบวนการตัดสินใจเพื่อเลือกรูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 543
 สิรวิชญ์ คำากลิ่น และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

แบบจำาลองการคัดเลือกผู้ออกแบบตกแต่งภายในร้านค้าในศูนย์การค้าชุมชน เขต กทม. 551
 สุนาวิน วัฒนกำาเนิด และ ดร. กองกูณฑ์  โตชัยวัฒน์

แนวทางการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 558
 ชาติชาย ธัญลักษณ์ภาคย์ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภู และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

แนวทางการคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการงานด้านบริการ และการบริหารทรัพยากรอาคาร  564
 นิธิโชติ สังข์ศิลป์ไชย และ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
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โปสเตอร์

การเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่ภายในสำาหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก  571
โดยใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี
 สุปัญญา วรรณสุข และ ลลิต ฉายามิตร

การเสนอแนะแนวทางการปรับพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการบ้านมั่นคงเพื่อรองรับ 577
การเปิดธุรกิจร้านนวดแผนไทย กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี
 สุขวสา ปรียาโชติ และ จีรนันท์ พงษ์ไพโรจน์

การเสนอแนะแนวทางการปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่อคุณภาพการประกอบธุรกิจ 584
ในที่พักอาศัยขนาดเล็ก กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี 
 จิตรา มีทองคำา และ ดวงฤทัย  ตี่สุข

แนวความคิดและกระบวนการออกแบบเพื่อทุกคนที่สนองต่อความต้องการเชิงพื้นที่ 590
ของผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี
 ศีตลา กลิ่นรอด และ อริสรา อาภรแก้ว

การศึกษาการปรับใช้แนวความคิดการออกแบบเพื่อทุกคนในโครงการ 596
ที่พักอาศัยที่มีบ้าน ร้านค้าในชุมชนรายได้น้อย ชุมชนเขาน้อย พัทยา จ.ชลบุรี
 ฆรณีพร เมฆสิงห์ และ ภูริณัฐ  นุชอุดม
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คณะกรรมก�รจัดง�นประชุมวิช�ก�ร

ที่ปรึกษ�    1. ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

     2. รองศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

     4. อาจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล

ประธ�นคณะกรรมก�ร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
 

คณะกรรมก�ร         1. รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ 

     2. อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ  

     3. อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

     4. อาจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย

     5. อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์           

     6. อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

     7. อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธิ์

     8. อาจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์          

     9. นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์                      

    10. นางสาวปนัดดา รอดสัตรู

    11. นางสาวมณทิชา รื่นสุข

               12. นางสาวเรวดี ประสารการ                        

    13. นางอภิญญา เหมะวรรณกูร

                14. นางอาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล
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คณะกรรมก�รพิจ�รณ�บทคว�ม

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. มนัส ศรีวานิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อาจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สุดาดวง นาคะสุวรรณ หน่วยงานอิสระ


