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 ในการจัดงานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC) 
คร้ังที่ 6 ปี 2558 นี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ไดมี้ความ
มุ่งม่ันในการสร้างความต่อเน่ือง สำาหรับการแลกเปล่ียนทัศนะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) สำาหรับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน
วิชาชีพต่างๆ ที่มีผลงานที่เก่ียวข้อง โดยในปีน้ีได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเร่ือง “Scaling Cities: 
Between the Territory and Neighbourhood” โดย Mr. Christoforos Romanos ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบชมุชนเมือง จากบริษัท Arup เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง
การจัดเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง  “New Frontier of Design & Research” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
ได้ร่วมรับฟังการให้ความรู้จากสถาปนิกชื่อดัง อันประกอบด้วย 
 • คุณชัยวัฒน์ ลิมวัฒนานนท์ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
 • คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วรชาติ บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จำากัด 
 • ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร บริษัท สถาปนิก 49 จำากัด (สาขาขอนแก่น) 
 • ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์พงศพ์ร สุดบรรทดั บรษัิท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดเีวล็อปเมน้ต ์คอรป์อเรชั่น 
  จำากัด 
 โดยมี อาจารย ์ดร. สิริพร   กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ
 อนึง่ ในการแลกเปลีย่นเรียนรูร้่วมกันภายในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีนักวิชาการ คณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคคลภายนอกสนใจในการเข้าร่วมนำาเสนอบทความ และมีบทความที่ผ่านการประเมิน
ทั้งสิน้ 57 บทความ โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรูส้หวิทยาการที่เกีย่วข้องทั้งทางด้านเทคโนโลยี
อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายในและทฤษฎีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม และการ
วางแผนและออกแบบชุมชนเมือง ซึง่เป็นผลงานวิจัยและวิชาการที่มีบทบาทสำาคัญในการตอบโจทย์
ของปัญหาที่เป็นปัจจุบันและเอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดสูอ่งค์ความรูใ้หม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ท้ังน้ี คณะผู้จัดการประชุม BERAC 
มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม BERAC จะเป็นเวทีทางวิชาการ ในระดับประเทศ จะสามารถ
ก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต 
 ทา้ยน้ี ทางคณะผู้จดัการประชมุ ขอขอบคณุผู้เข้ารว่มการประชมุวชิาการทกุทา่น รวมทั้งผู้มส่ีวน
ร่วมดำาเนินการช่วยสนับสนุนการประชุมวิชาการ BERAC 6 ในปี 2558 นี้ ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวัง
เป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป 

       (รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล)
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        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ในการจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2558 The 6th Built Environment Research Associates 

Conference 2015 (BERAC 6) ปีนีเ้ป็นกิจกรรมทางวิชาการ ซึง่มีขึน้เป็นปีที่ 6 ซึง่นอกจากจะเป็น        
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สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวชิาการผงัเมอืง สาขาวชิานวตักรรมการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง และสาขาวิชาอื่น ๆ แล้ว ปีนี้งานประชุมวิชาการ 

BERAC 6 ไดรั้บเกียรติจาก Mr. Christoforos Romanos ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบชมุชนเมอืง 

บริษัท Arup เป็นองค์ปาฐกเพ่ือบรรยายในหัวข้อ “Scaling Cities: Between the Territory and Neighbourhood”  

และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “New Frontier of 

Design & Research” อาทิเช่น คุณชัยวัฒน์ ลิมวัฒนานนท์ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วรชาติ บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จำากัด  ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร LEED AP  บริษัท 

สถาปนิก 49 จำากัด (สาขาขอนแก่น) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พร สุดบรรทัด บริษัท แมกโนเลีย 

ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด

 ทั้งนี ้ ในส่วนของกิจกรรมทางวิชาการนัน้ในปีนี ้ ได้มีผู้นำาเสนอบทความวิจัยจากหลากหลาย

สาขาวิชาจำานวน 57 บทความ ที่เกีย่วข้องในด้านเทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงาน

สถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง อนึ่ง

ผู ้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี ้จะได้รับเล่มรายงานการประชุม 

(Proceedings) ซ่ึงรวบรวมผลงานทางดา้นวชิาการจากผู้นำาเสนอบทความภายในงานอนัจะเป็นประโยชน์

ต่อการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่มีอยู่เพือ่ให้เป็นฐานข้อมูลขององค์ความรู้ทางด้าน

สถาปัตยกรรมและการผังเมืองในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 สุดท้ายนีค้ณะผู้จัดการประชุมวิชาการ BERAC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การประชมุวชิาการในครั้งนี้ จะไดท้ำาหน้าที่เป็นศนูยก์ลาง

ในการรวบรวมและเผยแพร่องคค์วามรู้สู่วงการวชิาชพีและวชิาการ รวมทั้งหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

และองค์กรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการจัดประชุมวิชาการ 

BERAC 6 ในครั้งนี้

            (รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์)

       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
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 เรืออากาศเอก	ชรินทร์	ทองเปี่ยม

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและความเป็นเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์  138
 ปานปั้น	รองหานาม	และ	ดร.	สฤษดิ์	ติยะวงศ์สุวรรณ

แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะและอาคารศูนย์วัฒนธรรมในอำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 147
 ชเนษฎ์	เทพทวี	และ	รศ.ดร.	ฉวีวรรณ	เด่นไพบูลย์

แนวทางการออกแบบสถานีขนส่งมวลชนร่วม และพัฒนาพื้นที่รอบสถานี  158
กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
 ธัญลักษณ์	ศรีรัตนโชติ
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แนวทางการออกแบบท่าเรือประตูน้ำาและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ 166
 สุพินดา	บรรณภพ

อิทธิพลของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 173
ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 สิปปภาส	มั่นคง

แนวคิดในการจัดทำาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมในพื้นที่ที่ได้รับแรงจูงใจในการพัฒนา  179
จากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กรณีศึกษา เขตบางพลัด
 เมธาวี	กนกวงศ์	และ	ผศ.ดร.	ยงธนิศร์	พิมลเสถียร

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนบริการระบบเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชน:  186
กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
 สรัญยา	พ่วงพันธ์	และ	รศ.ดร.	ภาวิณี	เอี่ยมตระกูล

รูปแบบและการบริหารลานกิจกรรมของโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 192
 ณัฐพร	ชีวาเกียรติยิ่งยง	และ	ผศ.ดร.	พีรดร	แก้วลาย

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะของตลาดน้ำาอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 199
 กุลธิดา	สุริยะวรรณากูล	และ	รศ.ดร.	ฉวีวรรณ	เด่นไพบูลย์
 
แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ 206
 ณฤดี	จันทร์จารุวงศ์	และ	รศ.ดร.	ฉวีวรรณ	เด่นไพบูลย์

ห้องประชุม 515: ด้�นทฤษฎีและก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรม
สถ�ปัตยกรรมภ�ยใน และก�รออกแบบชุมชนเมือง

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชวิถี 215
	 สุปรีดิ์	บุญฤทธิ์	และ	ผศ.ดร.	ชุมพร	มูรพันธุ์

การศึกษาสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ของสำานักปฏิบัติธรรมที่สนับสนุนต่อกิจกรรมการปฏิบัติธรรม  223
กรณีศึกษาสำานักปฏิบัติธรรมภายในวัดปทุมวนารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
 จุฬาลักษม์	วงศ์สงวน

การศึกษาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนในอุดมคติของผู้ต้องขังชาย  231
กรณีศึกษา: ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
	 ทศพล	เถาว์ทิพย์	และ	รศ.	จันทนี	เพชรานนท์

การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสำานักทะเบียนและประมวลผล  239
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
	 ศีตลา	กลิ่นรอด	และ	รศ.	จันทนี	เพชรานนท์
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การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 246 
	 ดวงฤทัย	ตี่สุข	และ	รศ.	จันทนี	เพชรานนท์

ประสิทธิภาพในการใช้งานสวิตช์กระตุกเพื่อประหยัดพลังงานภายในพื้นที่สำานักงานแบบเปิด 253
 ชวณัฐ	สมานโสตถิวงศ์	และ	ผศ.ดร.	พิมลมาศ		วรรณคนาพล

Crossmodal Correspondence between Color and Scent of Coffee in Children 262
 Panida	Silpakit	and	Piyarat	Nanta,	Ph.D.

การออกแบบพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนปฐมวัย 270
 พิไลพร	นุ่นมา

แนวทางการออกแบบตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  277 
 สาธิต	ดิลกคุณานันท์	และ	ผศ.ดร.	ภูมิชาย	พันธ์ไพโรจน์

แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง 288
 อธิโชค	โยธาภิรมย์	และ	ผศ.ดร.	ภูมิชาย	พันธ์ไพโรจน์

แนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 300
	 พิษณุ	ศาสวัตกลูน

ห้องประชุม 614: ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม

แนวทางการบริหารจัดการกระบวนการออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการช่ัวคราว 309
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ว่าจ้างในหน่วยงานของรัฐ
	 กิตติชัย	เขียวชอุ่ม	และ	ดร.	อาชัญญ์	บุญญานันต์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง 315
เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
	 ศิตานัน	พิศิษฐการ	และ	ดร.	ชัยวัฒน์	ริรัตนพงษ์

ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งเสริมวามคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่สำานักงาน: 323
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
	 ธนพล	วงษ์ประเสริฐ	และ	ผศ.ดร.	พีรดร	แก้วลาย

แนวทางการพัฒนาโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 331
 อนุชา	ชิตโชติ	และ	ผศ.ดร.	ภูมิชาย	พันธุ์ไพโรจน์

ลำาดับความสำาคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 342
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย
 ณัฐพร	ลิ้มพานิช	ดร.	ชัยวัฒน์	ริรัตนพงษ์	และ	ดร.	ดำารงศักดิ์	รินชุมภู

แนวทางปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 348
จากมุมมองผู้ใช้บริการ
 ธีระเดช	จีนจะโปะ	และ	รศ.ดร.	ธานัท		วรุณกูล
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การวิจัยการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสำาหรับผู้พักอาศัยชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร 357
 สุวิภา	กิจประเสริฐถาวร

รูปแบบของที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 363
	 ธิติ	เขมการโกศล	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

แนวทางการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแนวราบ เพื่อรองรับการขยายตัวของอำาเภอแก่งคอย  375
 จังหวัดสระบุรี
 กมลพร	ธนภัทรจตุพร	ดร.	ดำารงศักดิ์		รินชุมภู	และ	สิทธิชัย	นาคสุขสกุล

การศึกษาปัญหาในการจัดเก็บค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรราคาระดับกลาง  383
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	 ปวีณา	ฉายศรี	ดร.	ดำารงศักดิ์	รินชุมภู	และ	ดร.	ชัยวัฒน์	ริรัตนพงษ์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลในการเลือกเข้าพักโรงแรมบูติกในย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร 391 
	 ปณต	แสนมั่นคงกุล	ดร.	ดำารงศักดิ์	รินชุมภู	และ	ดร.	สิทธิชัย	นาคสุขสกุล

ห้องประชุม 619: ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ปัจจัยความเสี่ยงของการพัฒนาอาคารชุด ประเภทอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 403
 ภัทรพร	นีรเนตร	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

แบบจำาลองการคัดเลือกทำาเลเพื่อพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสูงไม่เกิน 23 เมตร 411
 สุวดี	คงสุข	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อและลำาดับความสำาคัญของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมือสอง 420
 ชยางค์	วรรณจิตจรูญ	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหมู่บ้าน 432
ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณของประชากรในกรุงเทพมหานคร
 ฌนันท์	ฉิ้ม	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

แผนการตลาดโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์บนถนนสุขุมวิทตอนต้น 444
 เกื้อกูล	สุรรัตน์เดชา	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 456
 ชวลิต	อริยะวิริยานันท์		และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

ความสำาคัญของการสนับสนุนการขายที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 462
 พีรญา	ธนภัทรจัตุพร	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์
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โครงก�รจัดประชุมวิช�ก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 

The 6th Built Environment Research Associates Conference 2015 (BERAC 6) 

....................................................................................

หลักก�รและเหตุผล

 การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย 

วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปลีย่นองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง 

ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 

โดยเป็นการเชื ่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั ้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้าน

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ให้กับสาธารณชนมากขึน้ ดังนัน้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำาปี 

2558 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไดรั้บประโยชน์ดงักล่าว ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่วงวชิาการและวชิาชพี และสามารถนำาผลงานจากการประชมุ

วิชาการไปเป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

 1.  สร้างเวทแีลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ประสบการณ ์และแนวความคดิเกี่ยวกบัผลงานวจิยั ผลงานวชิาการ 

ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ สำาหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 2.  เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้

เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม

 3.  สง่เสริมและกระตุน้ใหน้ำาเสนองานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผงัเมืองใน

สาขาวิชาต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากขึ้น

 4.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการ

ศึกษา เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ  

 5.  เพือ่ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงาน

วทิยานิพนธ์ ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 และ แนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้รับผิดชอบโครงก�ร 

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร�ยละเอียดโครงก�ร

         การจัดประชุมวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยการนำาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของ

คณาจารย์ นักวจัิย รวมทั้งการนำาเสนอวทิยานิพนธ์ของนิสิตระดบับัณฑติศกึษา ซ่ึงมวีธิกีารจดัการประชมุวชิาการ 

ดังนี้ 

 1. การนำาเสนอผลงาน ผู้นำาเสนอบรรยายประกอบสื่อและตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน 20 นาที 

         2. การนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้นำาเสนอจะบรรยาย ประกอบสื่อ และตอบข้อซักถาม เรื่องละ     

ไม่เกิน 10 - 15 นาที  
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กลุ่มเป้�หม�ย

 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน  

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1.  คณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำาเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อ

ที่ประชุม

 2.  การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

 3.  ความร่วมมอืระหวา่งสถาบันการศกึษา จะสามารถนำาไปสู่การสรา้งเครอืข่ายเพื่อพฒันาความรว่มมอื

ทางวิชาการในอนาคต 

 4.  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

วิชาการทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม

 5.  ทำาให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceedings)

ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร 

วันที่ 16 มีนาคม 2558  ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ) และ (โปสเตอร์)

วันที่ 30 มีนาคม 2558  ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) 

วันที่ 1 เมษายน – 19 เมษายน 2558 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ

วันที่ 20 เมษายน 2558  ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558  ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ และให้ผู้เขียนแก้ไข

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558  ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

วันที่ 15 มิถุนายน 2558  แจ้งผลพิจารณาบทความ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558  กำาหนดจัดงานประชุมวิชาการ BERAC 6
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กำ�หนดก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2558

The 6th Built Environment Research Associates Conference 2015 (BERAC 6) 

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

วันศุกร์ที่ 17 กรกฏ�คม พ.ศ. 2558
.................................................................

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

 09:00 –  09:15 น. กล่าวเปิดงาน

     โดย  รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

09:15 – 10:30 น. องค์ปาฐก “Scaling Cities: Between the Territory and Neighbourhood” 

     วิทยากร  Mr. Christoforos Romanos 

       Associate Urban Designer and City Planner, Arup, Hong Kong Office  

 ผู้ดำาเนินรายการ: อาจารย์หรรษา ศรีเลิศชัยพานิช

10:30 – 10:45 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม

10:45 – 12:30 น. เสวนาเรื่อง “New Frontier of Design & Research”

 วิทยากร -  คุณชัยวัฒน์ ลิมวัฒนานนท์

           รองประธานบริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 

      - คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วรชาติ

           Managing Director บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จำากัด
      - ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร, LEED AP

             Associate Regional Manager 

    บริษัท สถาปนิก 49 จำากัด (สาขาขอนแก่น)        
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พร สุดบรรทัด 

           ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

    บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด
 ผู้ดำาเนินรายการ: อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

12:30 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 16:30 น. การนำาเสนอบทความ

    -   ด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 -   ด้านเทคโนโลยีอาคาร 

 -   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม 

    -   ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 

    -   ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และการจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์ 

    -   ด้านการผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง 

    -   ด้านนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(น้ำาชา/กาแฟ และอาหารว่าง เสริฟในห้องประชุม)
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คณะกรรมก�รจัดง�นประชุมวิช�ก�ร

ที่ปรึกษ� 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์  หรยางกูร  

 2. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล 

ประธ�นคณะกรรมก�ร รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

คณะกรรมก�ร  1. รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย

  4. อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

  5. อาจารย์ ดร. กฤตพร  ห้าวเจริญ

  6. อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ  

                     7. อาจารย์ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภู   

                     8. อาจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช   

  9. อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา   

                    10. อาจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่มมาลัย

 11. อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์  

                    12. นางอาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล   

                    13. นางอภิญญา เหมะวรรณกูร   

                    14. นางสาวปนัดดา รอดสัตรู   

                    15. นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์                
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คณะกรรมก�รพิจ�รณ�บทคว�ม

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชำานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ จินต์วุฒิ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อาจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่มมาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Keynote Address

 Mr. Christoforos Romanos

 Associate, Urban Designer and City Planner 

 Arup, Hong Kong Office

Scaling Cities: From the Territory to the Neighbourhood

 In the late 1960s, urban planner Constantinos Doxiadis imagined an Ecumenopolis in 

which ribbons of urbanization encircled the entire globe following rapid transit routes, setting up 

a scenario in which the city would become as ubiquitous as the landscape that once surround-

ed it. Today, under enormous pressure for new development, the horizontal expansion of East 

Asia’s cities is threatening biodiversity and the integrity of ecological systems on a territorial scale. 

From the consumption of arable agricultural land for new development on urban peripheries to 

emerging polycentric city-systems structured on regional infrastructural connections, the sheer 

scale and extent of cities under current urban development practices is increasingly becoming 

the cause of respiratory and chronic health problems in polluted environments, socio-economic 

disparities in uneven real-estate development patterns, and resource depletion from unsustainable 

development.

 To successfully mitigate the adverse impacts of rapid urbanization requires multiple 

considerations amongst which, the fundamental relationship between urban environments and 

their adjacent territories. Employing recent projects by Arup’s Urban Design Team in East Asia 

and elsewhere, the lecture seeks to discuss the relationship of new developments to their local 

urban and territorial contexts, the available approaches to mitigate the impacts of rapid urbaniza-

tion on natural resources such as compact cities and Transport Oriented Development as well 

as how different networks operating within a wide spectrum of scales can influence each other.

 Focused on providing urban design solutions that harness regional flows and adapt them 

for the benefit of diverse communities, Arup’s multi-disciplinary planning practice in Hong Kong 

engages different tools ranging from spatial modelling to typological investigations, to mediate 

between the vastness of the territory and the intimacy of the neighbourhood and support the 

transformation of cities into smart, green and resilient settlements. 
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  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ พงศ์พร สุดบรรทัด 

  ที่ปรึกษ�ด้�นสถ�ปัตยกรรมและก�รออกแบบ 

  บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

 ศตวรรษที่ 21 Urban Century ไดมี้บทบาทสำาคญัต่อความเป็นเมืองซ่ึงทา้ทายต่อการออกแบบ

หลายด้านคือการพัฒนาเมืองซ่ึงจะต้องคำานึงถึง พฤติกรรมมนุษย์ การต้ังถ่ินฐาน วิถีชีวิต ในการอยู่ร่วมกัน

เป็นสังคม การทำามาหากิน การบริโภค การเดินทางเชื่อมโยงไปมาหาสู่ การแบ่งปันทรัพยากร การรักษา

สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ อันมีความแตกต่างจากการออกแบบเพียงงานอาคารที่

เน้นเพียงความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมของแต่ละอาคารเพียงอย่างเดียวแทนที่จะให้สถาปัตยกรรม

กับชมุชนหรือเมืองมีการพัฒนาอยา่งสอดคล้องไปพร้อมๆ กัน  ทั้งน้ีทั้งผู้ออกแบบและนักวจิยัจงึเปรียบ

เสมือนแนวหน้าทางวิชาชีพและต้องทำาการวิจัยที่แตกต่างออกไป โดยร่วมมือกันในการสร้างสรรค์        

ผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ ต้องมองในมุม

ที่หลายมิติมากกว่าแค่ให้ได้งานที่มีเพียงความสวยงามหรือของแปลกใหม่ แต่จะต้องยั่งยืน ยืดหยุ่น    

ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ กาลเวลา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และตัวแปรอื่นๆ ที่มีผล

ต่อความเป็นเมือง

 การออกแบบโดยงานวิจัยหรือการวิจัยโดยการออกแบบ ต่างกันตรงที่การออกแบบโดยงาน

วิจัยนัน้ต้องทำาตามข้อกำาหนดและขีดจำากัดที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการออกแบบ เข้าทำานองการนำา

บทเรียน (Lesson Learn) มาใช้แต่การวิจัยโดยการออกแบบเป็นการทำาการออกแบบกับงานวิจัยควบคู่

กันไป เข้าทำานองการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learn)  ไปสู่การเรียนรู้จากการวางแผน (Planning 

Learn) ที ่สามารถนำาข้อมูลจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มาวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผล 

(Analytical Evaluating Learn) ที่จะนำามาสูก่ารคาดการล่วงหน้าจากผลผลิตโครงการต่างๆ ที่มีความ

โดดเด่น (Best Practicing Learn) 

 การเชื่อมงานออกแบบเข้ากับงานวิจัย มีความสำาคัญมาก เพราะเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง

บทเรียนในอดตีควบคู่กับการทำางานในปัจจบัุน และการวางแผนความเป็นไดใ้นอนาคต ภายใต้ขีดจำากัด

ต่างๆ (Thresholds Analytical Matrix) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกายภาพ สิง่แวดล้อม สังคม 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กับการเชื่อมโยงระหว่างสถานที่และเวลา (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) Modes of 

Traveling Vectors
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 คุณชัยวัฒน์ ลิมวัฒน�นนท์

 รองประธ�นบริห�ร 

 บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

            การออกแบบโดยงานวิจัยหรือการวิจัยโดยการออกแบบนั้น อย่างแรกเป็นการออกแบบ        

ที่เอางานวิจัยที่มีอยู่แล้วไปใช้ ในขณะที่อย่างหลังเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นขณะที่กำาลังออกแบบ ส่วนการ

ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบที่มีปัญหาต้องแก้ไขจำานวนมาก ทั้งนี้ ในขณะที่การทำาวิจัยได้มุ่งตอบ

ปัญหาที่ชัดเจนเพียงไม่กีด่้าน และประเด็นอยู่ที่ว่า การออกแบบเป็นการออกแบบอาคารขนาดไหน? 

หรืองานวจิยัที่วา่เป็นการวจิยัอะไร? ถ้าเป็นงานวจิยัวสัดกุอ่สรา้งชิ้นเล็กๆ กค็งมเีรื่องราวไมซั่บซ้อนเทา่

การแก้ปัญหาในระหว่างการออกแบบ แต่ถ้า Scale ของงานวิจัยใหญ่กว่า ก็อาจมีเรื่องให้ต้องค้นคว้า

มากตามไปด้วย สำาหรับความคิดเห็นในการเชื่อมงานออกแบบเข้ากับงานวิจัยขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยเป็น

งานวิจัยเรื่องอะไร? สามารถนำาไปใช้กับการออกแบบได้มากน้อยแค่ไหน?

 ในฐานะที่ศตวรรษที่ 21 ถูกเรียกว่า Urban Century ความเป็นเมืองจะมีความท้าทายต่อการ

ออกแบบและวจิยัในดา้นใดบ้างน้ัน ดว้ยปริมาณคนในเมืองที่มจีำานวนมากข้ึน ทำาใหก้ารใชพ้ื้นที่ในเมือง

เป็นปัญหา เกิดการซ้อนชั้นของพื้นที่เป็นลักษณะอาคารสูงเพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่เป็น

แบบพืน้ที่ขนาดจำากัดทั้งในแง่พืน้ที่ของการทำางานและพืน้ที่อยู่อาศัยทำาให้คนต้องการพืน้ที่สาธารณะ 

การจัดสรรพืน้ที่เพือ่ตอบโจทย์นีต้้องอาศัยแบบ “รัฐ” เป็นแม่งานในการจัดทำาผังเมืองที่มีการบังคับใช้

อย่างมีประสิทธภาพ โดยงานออกแบบและวิจัยจะเกิดขึ้นภายในกรอบที่ผังเมืองกำาหนด

 ท้ายสุดนี้ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้ง 3 สิ่งนี้ เชื่อมต่อเป็นเหตุเป็นผลกันในแต่ละเหตุการณ์  

และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ละทวีป ดังนั้น งานวิจัยที่ดีควรมีการศึกษาถึงมูลเหตุ       

ในอดตีทีส่่งผลต่อการออกแบบในปัจจบัน และเป็นฐานข้อมลูสำาคญัที่สามารถต่อยอดไปถึงงานออกแบบ

ในอนาคตได้ถ้าการวิจัยอยู่บนพื้นฐานความคิดแบบนี้ งานวิจัยจะไม่เป็นการมุ่งเน้นไปด้านใดด้านหนึ่ง 

ตรงกันข้ามจะเป็นงานวิจัยที่สะท้อนปัจจัยต่างๆ ของสังคม ออกมาเป็น “เครื่องมือ (tool)” หนึ่งในการ

ออกแบบ ซ่ึงแม้ว่าอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ท้ังหมด แต่ก็เช่ือว่าจะสามารถทำาให้สถาปัตยกรรมเป็นส่วนหน่ึง

ในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นและพร้อมสำาหรับศตวรรษที่ 21 ที่กำาลังมาถึง
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 คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วรช�ติ

 Managing Director 

 บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จำ�กัด

 For the design by using the consumer research should have the three specific of 

area: 1) our design strategy will be dominated by business model and business strategy, the 

research will be used as the part of business strategy and integrate with design strategy.  2) our 

Strategic Business Designer would use the past consumer research to focus our future design.  

3) The research made our designer for the courage to do design strategy. 

 The  conclude for the research by design that we are more likely to use the method 

as a concept test and using the result as a part of “Design by using consumer research”.

 We believe problem will be increased and complicated base on fragmentation of human 

need. However, the major problem will remain the same of each group and segment.  We believe 

that we identify the framework right to capture human need on certain level anyway.

 For Contour Group, we focus on “consumer research and design research” to allow 

our design strategy being more predictable. Design will require the great decision maker, 

predictable user very well.  Research frame work or research design will be very importance 

to help design predict the user trend and behavior, again research data was past experience, 

our design lead into future usage and lifestyle. The challenging of design work will be how to 

predict the future behavior and environment business community well.  For the Urban century 

will require the complicated environment and living of human need.  Consistency learning by 

using research will help design to serve human need better live and living. The Design firm and 

designer will need consistency learning and developing on knowledge and visionary to allow our 

imaginary assist the world.
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 ดร. ณรงค์วิทย์ อ�รีมิตร, LEED AP

 Associate Regional Manager, 

 Architects 49 Limited (Khon Kaen Branch)        

 ความแตกต่างกัน คือ การออกแบบโดยงานวิจัยจะมีเป้าหมายหลักคือการมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา

ในบริบทนัน้ๆ โดยใช้กระบวนการณ์ทางการวิจัยเข้ามาช่วยเหลือ และการวิจัยโดยการออกแบบจะมี

เป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะประเด็นด้วยคำาตอบที่ใหม่โดยใช้ประโยชน์จากการออกแบบมาทำาให้

กระบวนการการทำาวิจัยตอบเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเหมือนกันคือเป็นการ

เริ่มต้นที่จะแก้ไขปัญหาเหมือนกัน ดังนั้น งานออกแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วยงานวิจัยที่หลากหลายที่

สามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติในประเด็นที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบนั้นๆ ได้ และการแก้ไข

ปัญหาโดยการออกแบบที่ผ่านมาในสังคม เราอาจจะตอบโจทย์พื้นฐานได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อสังคมและ

ความต้องการมีความซับซ้อนมากขึน้ การแก้ไขปัญหาหนึ่งๆ ให้ดีที่สุดนั้นมีความจำาเป็นที่จะต้องมี

ความจำาเพาะเจาะจงและมีกระบวนการชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยในจุดนีง้านวิจัยจะมีบทบาท

ในการนำาเอากระบวนการที่เป็นระเบียบแบบแผนเข้ามาชว่ยแก้ไขปัญหาไดลึ้กซ้ึงมากข้ึน กระบวนการน้ี

ยงัจะสามารถชว่ยต่อยอดใหกั้บการแก้ไขปัญหาในรูปแบบคล้ายคลึงกนัในอนาคต สำาหรับความเป็นเมือง

ในศตวรรษที่ 21 นำามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของประเดน็ปัญหาในดา้นต่างๆ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนแต่เป็นสิง่ท้าทายต่อทั้งการออกแบบและการวิจัย ท้ายสุด การประกอบกัน

ของการออกแบบและวิจัยในแบบใหม่ที่งานออกแบบต้องการงานวิจัยเพือ่สร้างมิติของงานออกแบบ

ที่แก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆ อย่างมีกระบวนการ (การสร้างความแตกต่างเป็นประเด็นรอง) จะสามารถ

พาเราเข้าสูยุ่คของงานออกแบบที่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การมองและค้นพบประเด็นปัญหาที่เรา

เผิกเฉยหรือคุ้นชินเป็นความท้าทายในการปรับปรุงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำาคัญและจะละทิ้งไม่ได้


