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คำ�นำ�

 ในการจัดงานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC) 
ครั้งที่ 7 ขึ้น ในปี 2559 นี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
มีความมุ่งม่ันในการสร้างความต่อเน่ืองในการสร้างพ้ืนที่ทางวชิาการใหกั้บนักศึกษา นักวชิาการ นักวจิยั 
ตลอดจนวิชาชีพต่างๆที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ได้
มีโอกาสในการแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยในปีนีน้อกจากจะมี
กิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือ่ง “Green up Vietnam” โดย 
Mr. Nguyen Hoang Manh จาก MIA Design Studio ซึ่งเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงจากประเทศเวียดนาม 
รวมถึงการจดัเสวนา ภายใต้หวัข้อเร่ือง  “วฒัน-ธรรม-ชาติ” เพ่ือใหผู้้เข้าร่วมงานทกุทา่นไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง
การให้ความรู้จากสถาปนิก นักเขียน และผู้ผลิตรายการโทรศัพท์ อันประกอบด้วย คุณยศพล บุญสม 
บริษัทฉมา จำากัด คุณนิรมล เมธีสุวกุล บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำากัด และ คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ 
บริษัท วอลลาเซีย จำากัด โดยมี อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ

 อนึ่ง การนำาเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในครั้งนี้ได้มี คณาจารย์และนักศึกษาให้
ความสนใจในการเข้ารว่มนำาเสนอบทความ โดยมีบทความที่ผา่นการประเมินจากผู้ทรงคุณวฒิุทั้งส้ิน 76 
บทความ ซึ่งเปน็บทความทีม่กีารบรูณาการองค์ความรูส้หวิทยาการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางด้านเทคโนโลยี
อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายในและทฤษฎีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม การผังเมือง
และการขนส่งคมนาคม ซ่ึงล้วนแต่เปน็ศาสตร์ที่มีบทบาทสำาคญัในการตอบโจทยข์องปัญหาที่เป็นปัจจบัุน
และพัฒนาต่อยอดสู่องค์ความรู้ที่ใหม่ให้นำาสูก่ารพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย ทั้งนี้     คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC 7 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม
วิชาการ BERAC 7 นี้จะสามารถก้าวสู่เวทีระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้ 

 ท้ายนี ้ ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BEARC 7 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการทุกท่าน ที่ช่วยให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ BERAC 7 ในปี 2559 นี้ สำาเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป 

       (รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล)
                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ในการจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2559 Built Environment Research Associates Conference 

2016: BERAC 7 งานประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสเพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิชาการและวิจัยในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built 

Environment) ซึง่ครอบคลุมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิ

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาการ

ออกแบบชุมชนเมือง และสาขาวิชาอื่น ๆ  แล้ว ปีนี้ งานประชุมวิชาการ BERAC 7 ได้รับเกียรติจาก Mr. 

Nguyen Hoang Manh จาก MIA Design Studio ประเทศเวียดนาม เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ 

“Green up Vietnam” แล้ว อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมกันเสวนา

ในหัวข้อ “วัฒน-ธรรม-ชาติ” อาทิเช่น คุณยศพล บุญสม บริษัทฉมา จำากัด คุณนิรมล เมธีสุวกุล บริษัท 

ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำากัด และ คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ บริษัท วอลลาเซีย จำากัด

 ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมทางวชิาการน้ัน ในปีนีไ้ดมี้ผู้นำาเสนอบทความวจิยัและวชิาการจากหลาก

หลายสาขาวิชา จำานวนทั้งสิ้น 76  บทความ ที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม การบรหิาร

จัดการงานสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง 

อนึ่ง บทความทั้ง 76 เรื่อง ได้บรรจุในเล่ม Proceedings ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จะได้รับ

เล่มรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการที่สำาคัญ

อันจะนำาไปสูก่ารต่อยอดผลงานสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่มีอยู่เพือ่ให้เป็นฐานข้อมูลขององค์ความรู้

ทางด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 สุดท้ายนีค้ณะผู้จัดการประชุมวิชาการ BERAC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หวงัเปน็อยา่งยิ่งวา่การประชมุวชิาการในครัง้นี้ จะไดท้ำาหน้าที่เป็นศนูยก์ลาง

ในการรวบรวมและเผยแพร่องคค์วามรู้สู่วงการวชิาชพีและวชิาการ รวมทั้งหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

และองค์กรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ปัจจบัุนและในอนาคต และขอขอบคณุทกุทา่นที่ไดมี้ส่วนรว่มในการดำาเนนิการจดัประชมุวชิาการประจำา

ปี 2559 ในครั้งนี้

 

            (รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์)

       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 อรกานต์	ตันติศรีสุข	และ	ผศ.ดร.	พีรดร	แก้วลาย

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กึ่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนการเดินรอบ 141
จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรในเขต CBD กรุงเทพมหานคร
 รินรดา	ราชคีรี	และ	ผศ.ดร.	พีรดร	แก้วลาย

อิทธิพลของศูนย์การค้าต่อการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ตามแนวถนนสายหลัก:  149
กรณีศึกษา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
 ภาณุพงศ์	ขัตติโยทัยวงศ์	และ	ผศ.ดร.	พีรดร	แก้วลาย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการใช้พลังงานและการได้คะแนน 157
ในเกณฑ์ประเมินอาคารประหยัดพลังงานของบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
 จารุวรรณ	สุขสีดา	และ	ดร.	ดารณี	จารีมิตร
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แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้สอยมรดกสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 165
เพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
 ระพินทร์	รังสีเสนีย์พิทักษ์	และ	ดร.	จาตุรงค์		โพคะรัตน์ศิริ

การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างอาคารด้วยระบบแผ่นผนังฉนวนโครงสร้าง 172
 ชลิตา	พนาราม	และ	รศ.ดร.	ภูษิต	เลิศวัฒนารักษ์

แนวทางการพัฒนาโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  180
กรณีศึกษา ในอำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 ธนาภา	พรประทานเวช	และ	ผศ.ดร.	ภูมิชาย	พันธุ์ไพโรจน์

การศึกษากระบวนการเตรียมการในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำานักงาน:  187
กรณีศึกษา สำานักงานบริเวณศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร
 ไพลิน	อุดมตระกูลวงศ์	และ	ดร.	ชัยวัฒน์	ริรัตนพงษ์

การสำารวจสภาพทางกายภาพของโรงแรมในการตอบสนองความต้องการ 195
และรองรับพฤติกรรมการใช้งานของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
	 เชตวริน	สินธุวารกุล	และ	ผศ.ดร.	สุวดี	ทองสุกปลั่ง	หรรษาสุขสิน

หอ้งประชมุ 415: ด้�นเทคโนโลยีอ�ค�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศในง�นสถ�ปัตยกรรม

ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการนำาเสนอข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวิดีโอ 360 องศา 205
 ธัญพร	กุลพรพันธ์	ดร.	จาตุรงค์	โพคะรัตน์ศิริ	และ	ดร.	ชาวี	บุษยรัตน์

ระบบการนำาเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์กับแบบจำาลองสถาปัตยกรรมสามมิติ 212
ด้วยเทคโนโลยีการผสมผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน
 สุทธิภัทร	ล้อสกุลกานนท์		และ	ดร.	ชาวี	บุษยรัตน์

การพัฒนาโปรแกรมเสริมในแบบจำาลองสารสนเทศอาคาร เพื่อช่วยออกแบบ 218
สถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ย
 ธนภัทร	เอกติชัยวรกุล	และ	ดร.	ชาวี	บุษยรัตน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำาหรับการนำาเสนอพ้อยท์คลาวด์สามมิติของสถาปัตยกรรม 225
ในย่านเก่า: กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมในย่านป้อมปราบ
 พัชรกันย์	ภู่อนุสาสน์	และ	ดร.	ชาวี	บุษยรัตน์

การพัฒนาระบบตรวจจับพฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อควบคุมแผงกันแดดอัตโนมัติ  232
และปริมาณแสงสว่างภายในพื้นที่ปิดของอาคารสาธารณะ
 อริสา	ตรีวิศวเวทย์	และ	ดร.	ชาวี	บุษยรัตน์

ระบบจำาลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศจากภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 239
 ภัคพล	แจ้งเจนกิจ	และ	ดร.	ชาวี	บุษยรัตน์
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การวางแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ 246
 สุทธิศักดิ์	คงหนู	และ	ดร.	เทอดธิดา	ทิพย์รัตน์

ห้องประชุม 502: ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม
และนวัตกรรมก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างโครงการบ้านพักอาศัยในธุรกิจ 255
อสังหาริมทรัพย์และผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาโครงการบ้านพักอาศัยบริเวณถนนพระราม 2
 วลัยลักษณ์		อินชัย	และ	จงรักษ์	ผลประเสริฐ

การเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ กรณีศึกษาการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น  263
ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด
 ธวัชชัย เดชพุ่มไสว และ  รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค

แนวทางการจัดการพื้นที่อพาร์ทเม้นท์ที่เป็นสวัสดิการสำาหรับพนักงานปฏิบัติการ 270
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้พื้นที่: กรณีศึกษาหอพักพนักงานโรงงานแปรรูปอาหาร 
ในเขตอุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศไทย
 สุธาสินี	เทวารัณย์	และ	ดร.	อาชัญญ์	บุญญานันต์

ปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการเข้าพักรีสอร์ทระดับห้าดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 283
 ตัสนีม	จันทร์จรูญ	และ	ศ.ดร.	วิมลสิทธิ์	หรยางกูร

ความเต็มใจจ่ายต่อตำาแหน่งของหน่วยที่อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 292 
สมจริง	วงษ์คต	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์		โตชัยวัฒน์

การศึกษาปัญหาการจัดการการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินในประเทศไทย 300
 เกสรา	เริ่มเจริญ	และ	ดร.	ชัยวัฒน์	ริรัตนพงษ์

รูปแบบบ้านตัวอย่างและสำานักงานขายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร 306
 อังวรินทร์	พานิช	และ	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านสั่งสร้างจากโรงงาน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัท เอสซีจี–เซกิซุย เซลส์ จำากัด (SCG Heim) 313
 วิกานดา	กลิ่นบัวขาว	ผศ.ดร.	กองกูณฑ์	โตชัยวัฒน์	และ	ดร.สิทธิชัย	นาคสุขสกุล

กลยุทธ์การตลาดสำาหรับบริษัทรับสร้างบ้าน 321
 พงศ์ปภาพ	มาทอง	ดร.	ดำารงศักดิ์	รินชุมภู	และ	ดร.	สิทธิชัย	นาคสุขสกุล
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ห้องประชุม 515: ด้�นก�รบริห�รก�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม 
และนวัตกรรมก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

การประยุกต์ใช้แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง (TOD) เพื่อประเมิน 331
ความสามารถในการพัฒนาพื้นทีรอบสถานีจุดเปลี่ยนถ่ายสัญจรของการขนส่งระบบราง
	 ศุภัจฉรา	จริงจิตร	และ	ดร.	ศิวาพร	กลิ่นมาลัย

แนวโน้มการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  338
ที่ตอบสนองกับพฤติกรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
 ธนัญรัตน์	ผาตินาวิน	และ	ดร.	ศิวาพร	กลิ่นมาลัย

การศึกษารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาโครงการที่พักประเภทโฮสเทลในกรุงเทพมหานคร 346
 กฤษฎา	ฉัฐมะ	และ	ดร.	ศิวาพร	กลิ่นมาลัย

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความล่าช้าต่อการดำาเนินการจัดหาวัสดุในโครงการปรับปรุงพื้นที่ 355
ภายในอาคารสำานักงาน กรณีศึกษา: อาคารสำานักงานแนวสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
 กนกภรณ์	แก้วจินดา	และ	ดร.	บุญอนันต์	นทกุล

กลยุทธ์ในการใช้สภาพแวดล้อมทางกายภาพเชิงสร้างสรรค์ของสำานักงานเพื่อองค์กรธุรกิจ 362
	 อินท์ธารี	ฉัตรศิริพจน์	และ	ผศ.ดร.	พีรดร	แก้วลาย

แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารเพื่อปรับเปลี่ยน 369
โรงแรมระดับสามดาวในพื้นที่พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรีให้เป็นอาคารพักอาศัยแบบโฮสเทล
สุชานันท์ นิ่มนวล และ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อลดความล่าช้าในการบริหารงานก่อสร้าง 378
	 จักริน		เล็งเลิศผล	และ	ผศ.ดร.	สุปรีดี	ฤทธิรงค์

แนวทางการบริหารจัดการการออกแบบในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อนำาแบบจำาลองสารสนเทศอาคาร  387
(BIM) มาใช้ในกระบวนการทำางานร่วมกัน (Collaboration) ในการพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม
สำาหรับสำานักงานสถาปนิกในประเทศไทย
 จิราภรณ์	ธรรมรักษา	และ	ดร.	อาชัญญ์	บุญญานันต์

ห้องประชุม 602: ด้�นก�รผังเมือง ก�รออกแบบชุมชนเมือง

การโอนสิทธิการพัฒนา กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 397
ญาณวิทย์ โพธิ์ทอง และ ผศ.ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 405
 เพชร	วัชรจิตต์	และ	วราลักษณ์	คงอ้วน

การจัดการสวนสาธารณะในเมือง: กรณีศึกษา อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร 413
 พลพินิจ	พินิจชอบ	และ	ดร.	กฤตพร	ห้าวเจริญ



(10)

การศึกษารูปแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะ ในย่านชุมชน  419
กรณีศึกษาสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
 อภิวัลย์	แดงสะอาด	และ	ดร.	จาตุรงค์	โพคะรัตน์ศิริ

การศึกษาโครงข่ายของการสัญจรโดยระบบขนส่งมวลชนนอกระบบ (Paratransit)  426
กรณีศึกษา รถสองแถวที่มีความสัมพันธ์กับย่านในพื้นที่เขตดอนเมือง
 เนตรชนก	สาริวาท	และ	ดร.	จาตุรงค์	โพคะรัตน์ศิริ

การวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรเพื่อระบุเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงในชุมชน 433
ท่องเที่ยววัฒนธรรม: กรณีศึกษา ย่านนครชุม จังหวัดกำาแพงเพชร
 กันต์ภัทร	แสงจันทร์	ดร.	จาตุรงค์	โพคะรัตน์ศิริ	และ	ดร.	จุฬวดี	สันทัด

ตลาดกับบทบาทการเป็นพื้นที่สาธารณะของไทย 441 
ชมพูนุท	คงพุนพิน	และ	รศ.ดร.	ภาวิณี	เอี่ยมตระกูล

แนวทางการออกแบบวางผังและบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับ 448
ระบบการจัดการขยะในชุมชนเก่าริมคลองบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
	 พิมพ์ชนก	เกสพานิช		ผศ.ดร.	ฤทธิรงค์	จุฑาพฤฒิกร		และ	ผศ.ดร.	เขียนศักดิ์		แสงเกลี้ยง

ห้องประชุม 614: ด้�นทฤษฎีและก�รออกแบบท�งสถ�ปัตยกรรม  
และสถ�ปัตยกรรมภ�ยใน

แนวทางออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรับรู้วัฒนธรรมการเกษตร 457
ด้านอาหารของชุมชนไทยยวนภาคตะวันตก กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี
 ปวรา	จันทราจีระธำารงค์	และ	ดร.	บุญอนันต์	นทกุล

แนวทางการออกแบบศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของประเทศไทย 464
 วริษฐ์	ลาภจรัสแสงโรจน์	และ	ผศ.ดร.	วิจิตรบุษบา	มารมย์

แนวทางการออกแบบศูนย์แสดงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย 472 
ในอุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
 พีรพล	เพ็ชรประดับสกุล	และ	ศ.ดร.	วิมลสิทธิ์	หรยางกูร

การออกแบบระบบก่อสร้างสำาเร็จรูปสำาหรับอาคารพักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย 480
ที่มีลักษณะพื้นถิ่นชุมชน
	 ดวงฤทัย	รัตนาภรณ์	และ	ผศ.ดร.	ภูมิชาย	พันธุ์ไพโรจน์

แนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย  488
สำาหรับผู้สูงอายุในอาคารแฟลต โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
 สกาย	ศิรสิทธิ์วัฒนา	และ	ผศ.ดร.	เขียนศักดิ์	แสงเกลี้ยง

แนวทางการออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปทรงเรขาคณิตเชิงเส้นโค้ง 495
ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุซีเมนต์ กรณีศึกษา: การออกแบบศาลาอเนกประสงค์
 ธนัท	ศักดานรเศรษฐ์	และ	ศ.ดร.	วิมลสิทธิ์	หรยางกูร
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แนวทางการออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อระบบรางและคลอง เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง 506
สาธารณะอย่างยั่งยืน
 ฉัตรอุดม	ตันมณี	และ	รศ.ดร.	ภาวิณี		เอี่ยมตระกูล

แนวทางการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและสถานีขนส่งมวลชน ในรูปแบบไร้รอยต่อ  516
กรณีศึกษา: สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
 พัชราวรรณ	คุณารัตนพฤกษ์	และ	ผศ.ดร.	พีรดร	แก้วลาย

รูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของผังพื้นห้องชุดพักอาศัย 524
ในคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เมืองชั้นในเขตกรุงเทพมหานคร
 พันธุ์แก้ว	คูห์รัตนพิศาล	และ	ผศ.ดร.	ชุมพร	มูรพันธุ์

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างบริเวณพื้นที่ริมน้ำา:  533
กรณีศึกษา พื้นที่ริมต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ธัญภัทร	ชื่นหิรัญ	และ	ผศ.ดร.	ภูมิชาย	พันธุ์ไพโรจน์

ห้องประชุม 619: ด้�นทฤษฎีและก�รออกแบบท�งสถ�ปัตยกรรม 
และเทคโนโลยีอ�ค�ร

การเก็บรักษาอาคารอนุรักษ์ด้วยพิพิธภัณฑ์เสมือนและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  543 
กรณีศึกษา: คุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์
 ปิยะบุญ	นิลแก้ว	และ	รัฐพงษ์	อังกสิทธิ์

The Rise and Fall of Sihanoukville Modern Architecture: Sihanoukville Railway Station 553
 Asst.	Prof.	Dr.	Sant	Suwatcharapinun	and	Sakona	Loeung

เปรียบเทียบเรือนแถวไม้ในชุมชนพาณิชยกรรมแถบภาคเหนือ  561
กรณีศึกษา: ชุมชนวังกรด จ.พิจิตร กับชุมชนตลาดแปดธันวา จ.นครสวรรค์
 ผศ.	ม.ล.วโรดม		ศุขสวัสดิ		ดร.	ชาวี		บุษยรัตน์	และ	ผศ.	พฤฒิพร	ลพเกิด

การค้นหาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษก่อตั้ง 569
	 ดร.	รัฐพงษ์	อังกสิทธิ์
 
สำารวจสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2427 – 2475 579
 ผศ.	ดร.	สันต์	สุวัจฉราภินันท์	และ	พีระพงษ์	พรมชาติ

การพัฒนาเทคนิคการถนอมเนื้อไม้ไผ่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 588
 กานต์	คำาแก้ว	และ	ยุทธนา	ทองท้วม

แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองโดยรูปแบบที่ประยุกต์จากยุคทวารวดี 596
 รภัส	เทพรักษ์		รศ.ดร.	ฉวีวรรณ	เด่นไพบูลย์		ผศ.ดร.	ภูมิชาย	พันธุ์ไพโรจน์
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Relationship between Appraisal of Visual Environment and Perceived Congruence 604 
of Background Music in Department Store
 Nantawat		Tatiyaphan	and	Piyarat		Nanta,	Ph.D.

การอ่านและแปลความหมายของถิ่นที่ผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน  611
กรณีศึกษา วัดปรมัยยิกาวาส ตำาบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จิรเวช	สุขอร่าม	และ	คัทลียา	จิรประเสริฐกุล

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมรีสอร์ท:  620
แบบพื้นถิ่นและแบบไทยประยุกต์
 ภัสสร	วรวงษ์วิวัฒน์		ศ.ดร.	วิมลสิทธิ์	หรยางกูร		และ	ดร.	สาธิดา	สกุลรัตนกุลชัย
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โครงก�รจัดประชุมวิช�ก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 

Built Environment Research Associates Conference; BERAC 7, 2016
…………………………………

หลักก�รและเหตุผล

 การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย 

วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง 

ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) 

โดยเป็นการเชื ่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั ้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้าน

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ให้กับสาธารณชนมากขึน้ ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำาปี 

2559 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับ

ประโยชน์ดังกล่าว ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำาผลงานจากการประชุม

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 ซึ่งมวีธิกีารจดัการประชมุวชิาการ 

ดังนี้ 

 1. การนำาเสนอผลงาน ผู้นำาเสนอบรรยายประกอบสื่อและตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน 20 นาที 

         2. การนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้นำาเสนอจะบรรยาย ประกอบสื่อ และตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่

เกิน 10 - 15 นาที  
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กลุ่มเป้�หม�ย

 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 250 คน  

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1.  คณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำาเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อ

ที่ประชุม

 2.  การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

 3.  ความร่วมมือระหวา่งสถาบันการศกึษา จะสามารถนำาไปสู่การสรา้งเครอืขา่ยเพ่ือพัฒนาความรว่มมอื

ทางวิชาการในอนาคต 

 4.  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

วิชาการทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม

 5.  ทำาให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceedings)

ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร 

15 มีนาคม 2559 ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ) และ (โปสเตอร์)

28 มีนาคม 2559 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) 

 และ บทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์

28 มีนาคม 2559  – 1 เมษายน 2559 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ

18 เมษายน 2559 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

15 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ และให้ผู้เขียนแก้ไข

25 พฤษภาคม 2559 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณที่แก้ไขแล้ว

1 มิถุนายน 2559 แจ้งผลพิจารณาบทความและบทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์

15 กรกฎาคม 2559 กำาหนดจัดงานประชุมวิชาการ BERAC 7
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กำ�หนดก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2559
Built Environment Research Associates Conference, BERAC 7, 2016

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
วันศุกร์ที่ 15 กรกฏ�คม พ.ศ. 2559

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

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณห้องประชุม TCC Land Auditorium
09:00 – 09:10 น. กล่าวรายงาน
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
09:10 –  09:20 น. กล่าวเปิดงาน
 โดย รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
              คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
09:20 – 10:45 น. องค์ปาฐก “Green up Vietnam” 
 วิทยากร  Mr. Nguyen Hoang Manh
         MIA Design Studio, Vietnam  
10:45 – 11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12:30 น. เสวนาเรื่อง “วัฒน-ธรรม-ชาติ”
 วิทยากร -  คุณยศพล บุญสม
           บริษัทฉมา จำากัด
   - คุณนิรมล เมธีสุวกุล
    บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำากัด 
   - คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์
           บริษัท วอลลาเซีย จำากัด
 ผู้ดำาเนินรายการ: อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
12:30 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานไม้ ชั้น 1
13:30 – 17:00 น. การนำาเสนอบทความ (ห้องประชุมย่อย) 
 ห้อง 314   - ด้านเทคโนโลยีอาคาร 
 ห้อง 302   - ด้านเทคโนโลยีอาคาร 
 ห้อง 415   - ดา้นเทคโนโลยอีาคารและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม 
 ห้อง 402   -  ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 
 ห้อง 515 - ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมการพัฒนา
   อสังหาริมทรัพย์ 
 ห้อง 502   - ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 
 ห้อง 602   - ด้านการผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง  
 ห้อง 614   - ด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรมและด้านการออกแบบ 
   สถาปัตยกรรมภายใน 
 ห้อง 619   - ด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีอาคาร
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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 ดร. พีรดร แก้วลาย

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมเขต แสวงเจริญ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข  

 5. อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์  

 6. อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ  

 7. อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ  

 8. อาจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช   

 9. อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา   

 10. อาจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย  

 11. อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์  

 12. อาจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล   

 13. นางอาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล   

 14. นางอภิญญา เหมะวรรณกูร                      

 15. นางสาวปนัดดา รอดสัตรู   

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

ศาสตราจารย์ ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 พระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. คุ้มพงศ์ หนูบรรจง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร. บุรฉัตร ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุภาวดี รัตนมาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญา มหัทธนทวี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร์  อิงคโรจน์ฤทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ธเนศ วีระศิริ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ปารเมศ กำาแหงฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

อาจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 

 แมเนจเมนท์ จำากัด

อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่มมาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Keynote Speaker 

“Green up Vietnam”

 Mr. Nguyen Hoang Manh,

 MIA Design Studio 

 manh@miadesignstudio.com

 Mr. Manh obtained a Master degree in Architecture program from Leuven, Belgium, 

Mr. Manh is one of the three founders of MIA Design Studio and he has been working as an 

architect for 18 years. A scope of his work includes the architectural design, project consult and 

project management. Since 2003, Mr. Manh has led MIA Design Studio to accomplish many 

architectural projects. With passion as an architect, he and his team have innovated many 

hospitality and residential projects that are eco-friendly and connecting people with nature. Those 

projects give him opportunities to learn about the local materials and culture to create divers 

designs. In 2015, his “Naman Retreat Pure SPA” had received the second prize in the 

International Baku Architecture Awards with the ingenious use of natural ventilation which keeps 

the building cool and gives the guest a refreshing experience. The project becomes a healing 

environment where guests can enjoy luxurious wellness in privacy.
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  คุณยศพล บุญสม 

 บริษัท ฉม� จำ�กัด 

 จบการศกึษาดา้นภูมิสถาปัตยกรรมจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย นักภูมิสถาปนิกไทย ผู้ก่อต้ัง

บริษัท ฉมา จำากัด ซึ่งดำาเนินงานทั้งงานออกแบบและการจัดแสดงผลงานต่างๆ ส่วนผลงานวิจัย ซึ่งเน้น

ไปทางด้านงานวางผังเมืองเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา เช่น งาน “Water City-2015 Ultra Flood Plain” 

และเป็นผู้อำานวยการของบริษัท ฉมาโซเอ็น จำากัด (Shma Social and Environment) ซึ่งเป็นองค์กรภูมิ

สถาปนิกเพือ่สังคมและสิง่แวดล้อม มุง่เน้นการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาพืน้ที่สาธารณะอย่าง

เป็นรูปธรรม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และการปฏิบัติงานวิจัย ที่มีขอบเขตของการทำางานตั้งแต่

ที่อยู่อาศัยเพือ่การออกแบบชุมชนเมืองกับโครงการที่ไม่เพียงมีแต่ในประเทศไทย แต่ยังขยายไปยัง

ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย จีน และอินเดีย 

 คุณนิรมล เมธีสุวกุล

 บริษัท ป่�ใหญ่ครีเอชั่น จำ�กัด 

            จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ The 

Nation ตอ่มาเป็นผู้ส่ือข่าวฝกึหดัประจำาทำาเนียบรัฐบาลและรัฐสภา เป็นผู้ส่ือข่าวเศรษฐกิจที่ชอ่ง 7  และ

ได้ร่วมกับเพื่อนทำาหนังสือวิเคราะห์การเมือง รายสัปดาห์ชื่อ “มติมหาราษฎร์” และได้มาเป็นผู้สื่อข่าว

โทรทัศน์ที่บริษัท แปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำากัด ผลิตข่าวให้ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ด้วยความที่เป็น

คนมีจติใจมุ่งม่ันในทางดา้นนักส่ือสารมวลชน ไดเ้ร่ิมทำาสารคด ี“ทุ่งหญ้าในป่าใหญ”่ ออกอากาศทางชอ่ง 

7 เป็นทั้งพิธีกรและเขียนบทรายการเอง ต่อมาได้ก่อตั้ง บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำากัด เป็นกรรมการผู้

จัดการ และผลิตรายการทุ่งแสงตะวัน โดยเป็นพิธีกร คนเขียนบท และควบคุมการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2534 มาจนถึงปัจจุบัน
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 ดร.จ�ตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

 คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง

          จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในประเทศไทย และด้านการฟื้นฟูชุมชนเมือง

และการจดัการมรดกวฒันธรรมในประเทศสหราชอาณาจกัร มีประสบการณว์จิยัดา้นสถาปัตยกรรมและ

ชุมชนพื้นถิ่น การอนุรักษ์ชุมชนเมือง และการจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนในแหล่งมรดกวัฒนธรรม ปัจจุบัน

เป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมอืง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และปฏิบัติวชิาชพีเป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นการผงัเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการอนุรักษ์

ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ สมาชิกผู้เชี่ยวชาญและรองประธานคณะกรรมการ

วิชาการด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมในสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS-ICTC)

 คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์

 บริษัท วอลล�เซีย จำ�กัด

 จบการศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาปนิกผู้ออกแบบ อาคารเรียนสงฆ์ และอาคารอื่นๆ ที่วัดเขา

พุทธโคดม โดยการนำาเอาหลักพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการออกแบบ จนนำาไปสู่การออกแบบ

ที่ไดรั้บรางวลัอาคารประหยดัพลังงานต่างๆมากมาย ไดรั้บรางวลัมากมายทั้งในและต่างประเทศ สำาหรับ

งานออกแบบวัดวาอารามโดยไม่ได้เน้นความวิจิตรงดงามเหมือนวัดทั่วไป แต่ใช้องค์ประกอบธรรมชาติ 

แสง เงา วัสดุพืน้ถิน่อย่างรูคุ้ณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จนได้รับรางวัลเหรียญทองสถาปัตยกรรมดี

เด่น ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน นอกจากนีย้ังได้รับรางวัลระดับเอเชีย The Golden Emerging 

Architects “Architecture + Design & CERA Awards 2013.” ที่ประเทศอินเดีย รวมถึงรางวัล Global 

Award For Sustainable Architecture 2012 , France : Locus Foundation under the Patronage of 

UNESCO และในปี 2557 ได้รับรางวัล “ศิลปาธร” ในสาขาสถาปัตยกรรมเป็นรางวัลสำาหรับผลงาน

สร้างสรรค์




