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คำ�นำ�

 ในการจัดงานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC) 
ครั้งที่ 8 ขึ้น ในปี 2560 นี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
มคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งความตอ่เนือ่งในการสรา้งพืน้ท่ีทางวชิาการให้กบันกัศึกษา นกัวชิาการ นกัวจิยั 
ตลอดจนวิชาชีพต่างๆ ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ได้
มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยในปีนี้นอกจากจะมี
กิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “New Ideas, Old Values” โดย 
Mr. Rene TAN จาก Principal Architect, RT+Q Architects Pte Ltd ซึ่งเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงจาก
ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “New Ideas, Old Values” เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
งานทุกท่านได้เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้จากนักสร้างสรรค์และสถาปนิก อันประกอบด้วย คุณกำาพล 
โชคสนุทสทุธิ ์ประธานกรรมการบรษิทั เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำากดั คณุเจษฎ ์บญุเรอืงรอด กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อีโม-ดี จำากัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร 
บริษัท วันซ์อะเกน จำากัด โดยมี คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง FabCafe Bangkok เป็นผู้ดำาเนินรายการ 

 อนึ่ง การนำาเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในครั้งนี้ ได้มี คณาจารย์และนักศึกษา ได้
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมนำาเสนอบทความ โดยมีบทความที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 77 บทความ ซึ่ง
เป็นบทความที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเทคโนโลยีอาคาร 
เทคโนโลยสีารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายในและทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 
นวัตกรรมการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การบรหิารจดัการงานสถาปตัยกรรม การผงัเมอืงและการคมนาคม
ขนส่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำาคัญในการตอบโจทย์ของปัญหาที่เป็นปัจจุบันและพัฒนาต่อ
ยอดสู่องค์ความรู้ที่ใหม่ให้นำาสู่การพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาใน
ประเทศไทย ทัง้นีค้ณะกรรมการจดังานประชมุวชิาการ BERAC 8 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่การประชุมวชิาการ 
BERAC 8 นี้ จะสามารถก้าวสู่เวทีระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้ 

 ท้ายนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BEARC 8 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการทุกท่าน ที่ช่วยให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ BERAC 8 ในปี 2560 นี้ สำาเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป 

       (รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล)
                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 การจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2560 (Built Environment Research Associates Conference 
2017: BERAC 8) จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 นับเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านวิชาการและวิจัย ซ่ึงครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อันได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
สถาปตัยกรรมภายใน การผงัเมอืง ภมิูสถาปตัยกรรม นวตักรรมการพฒันาอสังหารมิทรพัย ์การออกแบบ
ชุมชนเมือง และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ปีนี้งานประชุมวิชาการ BERAC 8 ได้รับความ

ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายวิชาการ อันได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดลอ้ม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ทั้งนี้ การจัดประชุมประชุมวิชาการฯ ได้รับเกียรติจาก Mr. Rene TAN จาก Principal Architect, 
RT+Q Architects Pte Ltd ประเทศ Singapore เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ “New Ideas, Old 
Values” รวมถึงวิทยากรทั้ง 4 ท่านที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “[UN] Smart: 
Our Future Survival” ประกอบด้วย คุณกำาพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท เอเซนเทค 
(ประเทศไทย) จำากัด คุณเจษฎ์ บุญเรืองรอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโม-ดี จำากัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. พีรดร แก้วลาย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท วันซ์อะเกน จำากัด และมี คุณกัลยา 
โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง FabCafe Bangkok เป็นผู้ดำาเนินรายการ 
    
 สำาหรบักจิกรรมทางวชิาการนัน้ ปนีีไ้ดม้ผีูน้ำาเสนอบทความวิชาการและวจิยัจากหลากหลายสาขา
วิชา จำานวนทั้งสิ้น 77  บทความ ที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
สถาปตัยกรรม การออกแบบสถาปตัยกรรมภายใน ทฤษฎกีารออกแบบสถาปตัยกรรม การบรหิารจดัการ
งานสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง อนึ่ง 
บทความทัง้ 77 เร่ือง ไดบ้รรจใุนเลม่ Proceedings ซึง่นบัไดว้า่เปน็แหลง่รวบรวมผลงานทางดา้นวชิาการ
ที่สำาคัญอันจะนำาไปสู่การต่อยอดผลงานเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลขององค์ความรู้ในการขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 สดุทา้ยน้ีคณะกรรมการดำาเนนิงานจัดการประชมุวชิาการประจำาป ี2560คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้ทำาหน้าที่
เปน็ศนูยก์ลางในการรวบรวมและเผยแพรอ่งคค์วามรูสู้ว่งการวิชาชีพและวชิาการ รวมทัง้หนว่ยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพท่ี
เกีย่วขอ้งทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต และขอขอบคณุทกุทา่นทีไ่ด้มสีว่นร่วมในการดำาเนนิการจดัประชมุ
วิชาการประจำาปี 2560 ในครั้งนี้

            (รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์)

       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส�รจ�กคณบดี
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ห้องประชุม 301 ด้�นทฤษฎีและก�รออกแบบง�นสถ�ปตัยกรรมและสถ�ปตัยกรรมภ�ยใน

การวิเคราะห์พื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ตามกรอบคิดจินตภาพเมือง 3
เพื่อส่งเสริมโครงสร้างจินตภาพเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 
ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ กรณีศึกษาอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา  12
เมธิศา ถวิลวงค์ และ รศ. จันทนี เพชรานนท์ 
 
การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการรับรู้ขององค์ประกอบ 20
ทางสถาปัตยกรรมชุมชนตลาดเก่าริมน้ำา
ศิริศักดิ์ ชูเกษร และ พิยะรัตน์ นันทะ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความสบายกับกระบวนการคิดซับซ้อนของนักเรียน 26
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บทบาทการถือครองทรัพย์สินที่ส่งผลต่อคุณภาพงานอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมประเภทตึกแถว  41
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝั่งตะวันออก
วรรณิภา งามสมสรี และ รศ. ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
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(6)

ห้องประชุม 302 ด้�นเทคโนโลยี
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พิชามญชุ์ ลี่ทองอิน ดร. ดารณี จารีมิตร และ ดร. มานัส ศรีวณิช

อิทธิพลของระยะเวลาของการอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนถ่ายต่อการรับรู้อุณหภูมิในห้องปรับอากาศ 86
ณัฐกาญจน์ อุดมสัจจพันธุ์ ดร. ดารณี จารีมิตร และ ดร. มานัส ศรีวนิช

การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายอากาศด้วยปล่องรังสีอาทิตย์สำาหรับอาคารหลายชั้น 93
ในภูมิอากาศร้อนชื้น 
วิรัญพล สุตันติอนันต์ และ รศ. ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

การศึกษาเชิงตัวเลขของฝนที่ถูกลมพัดเพื่อออกแบบเปลือกอาคาร 101
จิรวัฒน์ ศักดิ์ชลาธร และ รศ. เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

การศึกษามาตรฐานระดับเสียงรบกวนยามค่ำาคืนกับการรับรู้ต่อสุขภาพของมนุษย ์ 111
ณพล เกียรติก้องมณี

ห้องประชุม 314 ด้�นทฤษฎีก�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรมและเทคโนโลยีส�รสนเทศ

การศึกษาการประยุกต์ใช้ความจริงเสมือนในกระบวนการทางสถาปัตยกรรม 123
ผศ. พฤฒิพร ลพเกิด และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยาหอผู้ป่วยอาคาร สุจิณโณ  134
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พันธ์ศักดิ์ ภักดี และ รศ. ดร. ธานัท วรุณกูล

การพัฒนากระบวนการเทียบสีขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 145
บนฐานการทำางานของระบบสีอาร์จีบี
ธนสาร ช่างนาวา และ ผศ. ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์

ระบบการนำาเสนอแบบก่อสร้างจริงด้วยแบบจำาลองสารสนเทศอาคาร 154
โดยใช้เทคโนโยลีการผสมผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนเพื่อดูแลอาคาร
คณิต คุปตะวาทิน และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์
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การพัฒนาโปรแกรมเสริมในแบบจำาลองข้อมูลสารสนเทศอาคาร  161
เพื่อช่วยวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟในอาคาร 
ณัชชา เอกร่าเริงแสน และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

ระบบการนำาเสนอแบบจำาลองสารสนเทศอาคารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 168
ด้วยระบบความจริงเสมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์
ณัฐพล ศิระสิริกุล และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการตรวจสอบกฎหมายอาคารด้วยแบบจำาลองสารสนเทศอาคาร  175
กรณีศึกษา: อาคารที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
วรพงศ์ โรจน์อนุสรณ์ และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

แนวทางการออกแบบส่วนตกแต่งโถงภายในอาคารแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 182
ด้วยเทคนิคการตรวจจับใบหน้า
ภัทรดา มหาวิเศษศิลป์ ดร. วิญญู อาจรักษา  และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

ห้องประชุม 401 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม

การปรับใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ (e-Government) และแนวคิดภาคีการบริหารจัดการ 191
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) ในกระบวนการส่งออกสินค้าประมงแช่แข็งของไทย
ผศ. ดร. ไชยนันท์ ปัญญาศิริ

การศึกษารูปแบบการต่อเติมที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ ระดับปานกลาง  200
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมธิรา ศิริทัศนกุล และ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย

การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาคารพาณิชย์เก่าเป็นโรงแรมขนาดเล็ก  206
โดยการใช้ประโยชน์จากย่านเมืองเก่า พื้นที่ศึกษา เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
สุพิชญา ปรีชาพืช และ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ  215
ในกรุงเทพมหานคร
สุรีรัตน์ จำาปาเงิน  และ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย

แนวทางการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยแก่อาคารมรดกอุตสาหกรรมในประเทศไทย 223
วิสารัตน์ ชุมเพชร และ รศ. ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

การจัดการพื้นที่ตลาด: กรณีศึกษาตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 231
มณฑิรา วรุณธารทิพย์ และ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ

การศึกษารูปแบบร้านค้าป๊อปอัพกับการใช้งานพื้นที่เมือง 241
ศิวพร ธรรมวรรณา และ ผศ. ดร. พีรดร แก้วลาย

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมและการบริหารจัดการอาคารผสมการใช้งาน 248
สุภนาถ  เจียมจิตวนิชา และ ผศ. ดร. พีรดร แก้วลาย
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ห้องประชุม 402 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม
 และนวัตกรรมก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

แนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 261
ผศ. วัชรพงษ์ ชุมดวง

แนวทางการพัฒนาโครงการมารีน่าและอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้า 268
บริเวณหาดแสนสุข จังหวัดภูเก็ต
ภูสินธุ์ เต็มมาศ และ ศ. ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

องค์ประกอบของย่านที่ส่งผลต่อการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว 275
ด้านการช้อปปิ้งแบรนด์หรู
วิภาวี ภูรีนันทนิมิต และ ผศ. ดร. พีรดร แก้วลาย

การบูรณาการการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์การตลาดและเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ 288
เพื่อประมาณความต้องการทางมูลค่าทรัพย์สินของตลาดคอนโดมิเนียม
ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชญาณี โกวาภิรัติ และ ดร. มานัส ศรีวณิช

อิทธิพลของรูปแบบพื้นที่ส่วนกลางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการอาคารชุดพักอาศัย  295
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ธวัชชัย พิลาแก้ว และ ผศ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

การศึกษากลยุทธ์การเติบโตและกลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่  304
ทรงวัฒน์ เฉลิมวณิชย์กุล และ  ผศ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 312
วรวรรธน์ ธีรภัทรธำารง ผศ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ และ ดร. สิทธิชัย นาคสุขสกุล

ปัจจัยทางกายภาพของห้องตัวอย่างและสำานักงานขายโครงการอาคารชุดที่ส่งผลต่ออิทธิพล 321
ในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อในแต่ละส่วนการตลาด
ยุทธชัย ประมูลศิลป์ ผศ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์  และ คุณธรรม สันติธรรม

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย 330
สุริยา วงศ์เมืองแก่น  ผศ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์  ดร. สิทธิชัย นาคสุขสกุล 
และ ดร. วรากร ลิขิตอนุภาค

ห้องประชุม 415 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม

แนวทางการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 341
ปิยะนุช  เจดีย์ยอด

การพัฒนาการวางผังและการจัดการพื้นที่ใช้สอยสำาหรับที่พักนักเดินทาง 348 
ริมถนนทางหลวงสายหลักในประเทศไทย
นิศาชล อัครปัญญาวิทย์ และ ผศ. ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์
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นวัตกรรมการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารสูง  359
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มธุรส แสนโคตร และ ผศ. ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์

การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่พักอาศัยแนวตั้งและแนวราบ 365
สำาหรับผู้มีรายได้น้อยในโครงการของภาครัฐ
ฐนพล  จำารัสจำาเริญดี และ ผศ. ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

การศึกษาผลกระทบจากการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร 372
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับคนหลายวัย
สรวิศ ลิ้มเจริญสุข และ ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

พื้นที่จอดแล้วจร: ลักษณะทางกายภาพและแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนา 381
เพื่อรองรับระบบขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานคร
เจตน์ ชุนถนอม และ ผศ. ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

แนวทางการพัฒนาที่พักประเภทโฮสเทลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย:  388
กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
ณ-ฌรี แก่นทอง และ ผศ. ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

อิทธิพลของแบรนด์แฟชั่นหรูต่อการพัฒนาโครงการและรูปแบบสถาปัตยกรรมศูนย์การค้า 395
ภัททิยา หวังนิเวศน์กุล และ ผศ. ดร. พีรดร แก้วลาย

แนวทางการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยที่รองรับตลาดกลุ่มวัยก่อนเกษียณ ในกรุงเทพมหานคร 405
พรประภา รุจิพรมงคล และ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย

ห้องประชุม 515 ด้�นก�รผังเมืองและก�รออกแบบชุมชนเมือง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางและจัดทำาผังเมือง  415
และกรอบเนื้อหาด้านการผังเมืองที่ภาครัฐสื่อสารกับประชาชน
ดร. อมร บุญต่อ

การกำาหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:  422
กรณีศึกษา ชุมชนอยู่รวย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ทวิรญา เพ็ญประทุม และ ผศ. ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

การพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดรูปที่ดิน: กรณีศึกษา Build Toronto ประเทศ Canada 430
ณัฐพล วงศ์เป็ง และ ผศ. ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา:  441
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
พัชชา ชัยณรงค์ และ รศ. ดร. สุวัฒนา ธาดานิติ

การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 449
ของชุมชนศาลาแดงเหนือ อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
บุศรินทร์ บำารุงตน และ รศ. ดร. สุวัฒนา ธาดานิติ
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การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกายภาพกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 456
ที่เกี่ยวข้องกับการดำารงชีพในการสร้างความยึดโยงทางสังคมหลังการพลัดถ่ิน
พรธิดา เดี่ยวตระกูล คณิน หุตานุวัตร และ พิยะรัตน์ นันทะ

การศึกษาการสร้างแบบจำาลองทางพื้นที่ภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเติบโตของเมืองในอนาคต 465
ชลิตา เถยศิริ  ดร. มานัส  ศรีวณิช และ  ดร. นิติ เอี่ยมชื่น

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่สาธารณะกับการพัฒนาย่านการค้า  474
กรณีศึกษา พื้นที่สาธารณะริมคลองโอ่งอ่าง
พรพรรณ พานิชการ และ รศ. ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ 

การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภาคประชาชน 480
ที่มีต่อการอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก
สาธิตา  รัตนพันธ์ และ รศ. ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

ห้องประชุม 614 ด้�นก�รผังเมืองและก�รออกแบบชุมชน

การวิเคราะห์การดำาเนินชีวิต พฤติกรรมการเดินทาง การเลือกที่อยู่อาศัย 489
และการเลือกรูปแบบการเข้าถึงสถานีตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร
ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง
ผศ. ดร. ดวงพร กาซาสบิ และ ดร. สิริทิพ วะศินรัตน์ 

Analyzing Models of Crime in its Urban Planning Process: A Case Study of Bangladesh 497
Mohammad Ali Haider, Assoc. Prof.  Chaweewan Denpaiboon, Ph.D.  and Manat Srivanit,Ph.D. 

มาตรการจูงใจทางผังเมือง กรณีศึกษาการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus)  511
ในโตเกียวเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร
จุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์ และ ผศ. ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์

แนวทางการร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 518
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้เกมจำาลองการวางแผน 
กรณีศึกษา ย่านชุมชนนครชุม จังหวัดกำาแพงเพชร 
รัตตญา เทวรักษ์ และ รศ. ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

แนวทางการฟื้นฟูเมืองเก่าแพร่แบบรวบยอดผ่านมรดกทางวัฒนธรรม 525
วริษฐา มหาวงศ์ และ รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เด่นไพบูลย์

การวิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองต่อสุขภาวะของคนเมือง 533
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จิรวรรณ คล้ายลี และ รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาที่เหมาะสมกับการพัฒนาผังเมืองของประเทศไทยในอนาคต 540
เกียรติศักดิ์ จันทรา และ ผศ. ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์
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การใช้ประโยชน์ที่ดินและความต้องการใช้น้ำา: กรณีศึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  550
ภาษิตา ภูมิไชยา และ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

การจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง: กรณีศึกษา สุสานแต้จิ๋ว กรุงเทพมหานคร 558
กนกวรรณ  จันทร์พรหม และ ดร. กฤตพร  ห้าวเจริญ

The Study on Characteristics of Transport Oriented Development (TOD)  566
in Developing Countries Case study of Bangkok
Namtip Pornchokchai

ห้องประชุม 619 ด้�นก�รผังเมืองและก�รออกแบบชุมชนเมือง

ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการเดินเรือคลองภาษีเจริญ  577
ดร. ชาคริน เพชรานนท์ อรวิทย์ เหมะจุฑา และ เอสรา มงคลชัยชนะ

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง  584
ดร. วิทยา ดวงธิมา และ ดร. ชาคริน เพชรานนท์ 

ศักยภาพของการเข้าถึงเชิงพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน  592
กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เสกสรร  วรรณแก้ว และ ผศ. ดร. ลักษณา  สัมมานิธิ 

กรอบการวิเคราะห์เชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง  603
ภัททิยา ชินพิริยะ และ รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

การศึกษารูปแบบการดำาเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประสบความสำาเร็จ:  611
กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดจันทบุรี
อลงกรณ์  อรุณโชติ และ รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เด่นไพบูลย์ 

การดำารงอยู่ของวิถีชีวิตสะเทินบกสะเทินน้ำาในบริบทการอยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำา 620
กรณีศึกษาตำาบลบ้านโพธิ์ และตำาบลหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เสฎฐวุฒิ บำารุงกุล และ ผศ. ดร. เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร

การพัฒนาระบบขนส่งรองเพื่อเอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง กรณีศึกษา สถานีบางหว้า  627
ทรายงาม นิมิหุต และ รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

การตลาดช่วงอายุ: ทัศนคติและพฤติกรรมเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร  633
ศรัณย์พร อินทร์ใจเอื้อ และ ผศ. ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน 

แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  642
สายธาร  ฮัน และ รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
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โครงก�รจัดประชุมวิช�ก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2560

Built Environment Research Associates Conference; BERAC 8, 2017
......…………………………

1. ชื่อโครงก�ร:   Built Environment Research Associates Conference; BERAC 8, 2017

2. คว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์และเป้�ประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานระดับสากลและสนับสนุน

   การสร้างองค์ความรู้ต่อวงการวิชาชีพ 

เป้าประสงค์  พัฒนาบัณฑิตให้คิดและสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานและหลักการของการวิจัย

3. คว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยและแผนก�รดำ�เนินง�นของคณะฯ

 การเผยแพรผ่ลงานทางดา้นสถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรมภายใน การผงัเมอืง ภมูสิถาปตัยกรรม และ

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. วิธีก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

 ประเมินจาก 1)  การส่งบทความเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  

   2)  กระบวนการตรวจสอบ และการตอบรับบทความ  

   3)  การนำาเสนอบทความได้รับการยอมรับในเวทีการสัมมนา

   4)  ความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

   5)  คุณภาพของรายงานการประชุม (Proceedings)  

5. ตัวบ่งชี้คุณภ�พ

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : มีการส่งเสริมกิจกรรมของงานประชุมวิชาการ

6. ผู้รับผิดชอบโครงก�ร 

 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. หลักก�รและเหตุผล

 การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงาน

วิจัย วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 

มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (built 

environment) โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทาง

ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุม

วิชาการประจำาปี 2560 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล

ที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำาผลงาน

จากการประชมุวชิาการไปเปน็แนวทางสำาหรบัการพฒันาต่อยอดงานวจิยัทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประเทศชาตติอ่ไป
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8. วัตถุประสงค์

 1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ สำาหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 2. เช่ือมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้

เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม

 3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นำาเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองใน

สาขาวิชาต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากขึ้น

 4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบัน

การศึกษา เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ  

 5. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงาน

วทิยานพินธ ์ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 และ แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

9. ร�ยละเอียดโครงก�ร

 การจัดประชุมวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยการนำาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของ

คณาจารย์ นกัวจัิย รวมทัง้การนำาเสนอวทิยานพินธข์องนสิติระดบับณัฑติศกึษา ซึง่มวีธิกีารจดัการประชมุวิชาการ 

ดังนี้ 

 1. การนำาเสนอผลงาน ผู้นำาเสนอบรรยายประกอบสื่อและตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน 20 นาที 

         2. การนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้นำาเสนอจะบรรยาย ประกอบส่ือ และตอบข้อซักถาม เรื่องละ

ไม่เกิน 10 - 15 นาที  

10. กลุ่มเป้�หม�ย

 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน  

11. ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1. คณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำาเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อ

ที่ประชุม

 2. การจดัประชมุจะเปน็ทีรู่จ้กัในแวดวงวชิาการ ในฐานะเปน็ผูม้บีทบาทในการสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัด้าน

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

 3. ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัการศกึษา จะสามารถนำาไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยเพือ่พฒันาความรว่มมอื

ทางวิชาการในอนาคต 

 4. ผูท้ีเ่ขา้รว่มประชมุจะไดร้บัรูข้้อมลูขา่วสาร และองคค์วามรูใ้หม่ ๆ  ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาวิชาการ

ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม

 5. ทำาให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceedings)
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12. ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร 

 1 – 30 ตุลาคม 2559 กำาหนดแผนการทำางานและจัดทำาสื่อ

  และแผนดำาเนินการประชาสัมพันธ์

 1  ธันวาคม 2559 เปิดรับบทคัดย่อ

 31 มีนาคม 2560 ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ) และ (โปสเตอร์)

 3 เมษายน 2560 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) 

  และ บทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์

 3 มีนาคม – 10 เมษายน 2560 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ

 28 เมษายน 2560 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

 22 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ 

  และบทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์ และให้ผู้เขียนแก้ไข

 31 พฤษภาคม 2560 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

  และบทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์ที่แก้ไขแล้ว

 9 มิถุนายน 2560 แจ้งผลพิจารณาบทความและบทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์

 21 กรกฎาคม 2560 กำาหนดจัดงานประชุมวิชาการ BERAC 8

13. ก�รลงทะเบียน

 -  ค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความและบทความในโปสเตอร์ 

  (หากบทความได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการตอบรับให้นำาเสนอแล้ว ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก)

  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก 1,500 บาท

  นักศึกษา    1,000 บาท

  (ราคานี้รวมเล่ม Proceedings แผ่นซีดีบรรจุไฟล์บทความ ถุงผ้า อาหารกลางวันและอาหารว่าง 

  พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน)

 

 -  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

  (ราคานี้รวมเล่ม Proceedings แผ่นซีดีบรรจุไฟล์บทความ ถุงผ้า อาหารกลางวันและอาหารว่าง 

  พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน)

  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก 800 บาท

  นักศึกษา    500 บาท

 -  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

  (ราคานี้รวมกำาหนดการพร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน)

  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก  300 บาท

  นักศึกษา    150 บาท

 -  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ กรณีไม่รวมอาหาร เล่ม proceedings ถุงผ้า 

  (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
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กำ�หนดก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2560
Built Environment Research Associates Conference, BERAC 8, 2017

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
วันศุกร์ที่ 21 กรกฏ�คม พ.ศ. 2560

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

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณห้องประชุม TCC Land Auditorium
09:00 – 09:15 น. กล่าวเปิดงาน
 โดย รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
               คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

09:15 – 10:45 น. องค์ปาฐก “New Ideas, Old Values” 
 Mr. Rene TAN, Principal Architect, RT+Q Architects Pte Ltd, Singapore  
 ผู้ดำาเนินรายการ: อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

10:45 – 11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:30 น.  เสวนาเรื่อง “[UN] Smart: Our Future Survival” 
 1. คุณกำาพล โชคสุนทสุทธิ์ 
      ประธานกรรมการบริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำากัด
 2. คุณเจษฎ์ บุญเรืองรอด 
      กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโม-ดี จำากัด 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย
      อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ
     ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท วันซ์อะเกน จำากัด
 ผู้ดำาเนินรายการ: 
      คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์
      ผู้ก่อตั้ง FabCafe Bangkok

12:30 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานไม้ ชั้น 1

13:30 – 17:00 น. การนำาเสนอบทความ (ห้องประชุมย่อย) 
 301 - ด้านทฤษฎีและการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
 302 - ด้านเทคโนโลยีอาคาร 
 314 - ด้านทฤษฎีการจัดการงานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 401 - ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
 402 - ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
  และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 415 -  ด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
 515 -  ด้านการผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง 
 614 - ด้านการผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง 
 619 - ด้านการผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง
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คณะทำ�ง�นจัดก�รประชุมวิช�ก�ร

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมเขต แสวงเจริญ กรรมการ

อาจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย กรรมการ

อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์ กรรมการ

อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล กรรมการ

อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ กรรมการ

อาจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช กรรมการ

อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา กรรมการ

อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ กรรมการ

นางอาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์

นางอภิญญา เหมะวรรณกูร บรรณาธิการวารสาร

นางสาวปนัดดา รอดสัตรู ฝ่ายศิลป์และจัดพิมพ์

นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ เลขานุการบรรณาธิการบริหาร 
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ภ�คีวิช�ก�รง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2560 

1. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ทองคำาสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

4. อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติคุณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกิจ ยิ้มสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยในมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภ ู  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิจ ตันติศิรินทร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ นทกุล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. พัทธมน เสลานนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอกมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร กาซาสบิ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภณ พันธเสน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะบุญ นิลแก้ว  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. ชาคริน เพชรานนท์  วทิยาลยัพฒันามหานคร  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช

อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา   คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดลอ้ม  

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อาจารย์ ดร. ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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Keynote Speakers 

Mr. Rene TAN
Principal Architect, RT+Q Architects Pte Ltd, Singapore  

 - Singapore Institute of Architecture Design Awards 2015

 - President’s Design Award 2016

 Rene Tan is the quintessential Renaissance man. He is an architect steeped in the 

intricacies of his craft, and yet equally fluent in other disciplines. Born in Malaysia, he earned his 

Bachelor of Arts in Music and Architecture from Yale, and his Master of Architecture from Princeton. 

His training in music, in particular, has been a potent influence in the way he approaches 

architecture at RT+Q, the firm he co-founded with T. K. Quek in 2003. Each project is an attempt 

to find a rhythm of space and a melody of proportion that seek to bring order to chaos 

– a favourite theme to which he returns time and again. Rene’s view of the world is a generous 

one. He serves as external school examiner and juror for the World Architecture Festival; 

he speaks at architectural symposiums, and has taught at the University of California, Berkeley, 

Syracuse University, and Hong Kong University.

(source: Noriati Noor Rashid President’s Design Award 

Secretariat DesignSingapore Council, 2016)



(21)

Mr. Jade Bunruangrod
Managing Director,  EMO-D COMPANY LIMITED

Mr. Kampol Choksuntasut
CEO&Founder – Acentect (Thailand)

Assistant Professor  Dr. Peeradorn Kaewlai
Lecturer, Faculty of Architecture and Planning, 

Thammasat University

Mr. Sanon Wangsrangboon
Co-founder and CManaging Director, Once Again Co.,Ltd.          
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Ms. Kallaya Kovidvisith 
Co-founder of Fab Café (Thailand)

Dr. Jaturong Pokharatsiri
Lecturer, Faculty of Architecture and Planning, 

Thammasat University

Moderators


