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ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน | at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Faculty of Architecture, Silpakorn University
ในความร่วมมือกับ | Incorporation with
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร : Graduate School, Silpakorn University | สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย : CDAST | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Faculty of Architecture, KU. | คณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น : Faculty of Architecture, KKU. | คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Faculty of Architecture, CMU. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Faculty of
Architecture, NU. | คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Faculty of Applied Art and
Architecture, UBU. | คณะสถาปั ต ยกรรม และการออกแบบ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี : School of
Architecture and Design, KMUTT | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :
Faculty of Architecture, KMITL | สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : School of
Architecture and Design, WU | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Fine Art, CMU. | คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Faculty of Sociology and Anthropology, TU. | โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส
สกว. : พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11-ปัจจุบัน) : TRF Senior Research
Scholar Program : Prof. Dr. Samerchai Poolsuwan | แผนงานวิจัยการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลก
อยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน : Research Program on Interpretation Cultural Heritage in World
Heritage City of Ayutthaya for Creative and Sustainable Tourism | ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร (องค์ ก ารมหาชน) |
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation)

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้
สอดรั บกับสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวั ฒนธรรมที่ มี ความแปรเปลี่ ยนอย่างรวดเร็ ว การพั ฒนาองค์ ความรู้ ท าง
สถาปัตยกรรมทั้งที่ใช้กระบวนการวิธีทางการวิจัย หรือการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติวิชาชีพในลักษณะของผลงานการ
สร้ า งสรรค์ ต่า งก็ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งสู งยิ่ง ต่ อ การเรี ย นการสอน การพั ฒ นาวิ ช าการ เพื่ อ นํ า วิ ช าการไปพั ฒ นาวิ ช าชีพ ด้ าน
สถาปัตยกรรมต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ก็มีความจําเป็นต้องนําเสนอสู่สาธารณะ
เพื่อเผยแพร่วิธีคิดและวิธีการเพื่อนําใช้องค์ความรู้ดังกล่าวนั้นอย่างกว้างขวาง และมีความเร่งด่วน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และภาคส่วนวิชาชีพได้
นําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติด้วย
อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ต่างก็มีความจําเป็นต้องนําองค์ความรู้
ที่ค้นคว้าได้นําเสนอยังเวทีสาธารณะเพื่อรับการตรวจสอบมาตรฐานอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมในโลกวิชาการ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อศักยภาพของบัณฑิตก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมทางทางวิชาการและวิชาชีพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างเวทีสําหรับผลงานวิชาการ และผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายในสถาบันเอง และคณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อขยาย
พรมแดนขององค์ความรู้ไปรับใช้สังคมในมิติต่างๆ
รวมไปถึงยังเป็นการผสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่จัดการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ ภายใต้ที่ประชุมสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการหารือเรื่อง
มาตรฐานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของประเทศไทย รวมทั้งยังผสานความร่วมมือกับโครงการวิจัยต่างๆ อาทิ โครงการวิจัย
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ "พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
(คริสต์ศตวรรษที่ 11-ปัจจุบัน)" และแผนงานวิจัยการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน
ในการนี้จึงเห็นสมควรจัด การประชุ มวิช าการวิจัย-สร้างสรรค์ : สรรพศาสตร์ ทางสถาปั ตยกรรม “ระดั บชาติ
สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และ “ระดับนานาชาติสถาปัตย์ปาฐะ” ประจําปีพ.ศ. 2559 ด้วยมุ่งหวังจะนําองค์ความรู้ทางวิชาการ
เผยแพร่ต่อไปสู่สังคม รวมทั้งเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของประเทศไทย และ
สากลอีกด้วย

กําหนดการ
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร (องค์การมหาชน) เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
8.00-9.00 น.
9.00-09.30 น.

9.30-10.30 น.

ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน
พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์ และสถาปัตย์ปาฐะ ประจําปีพ.ศ. 2559
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการ
คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานภาคีร่วมจัด ถ่ายภาพร่วมกัน
ปาฐกถานํา : ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย สุวรรณ | เมธีวิจยั อาวุโส สกว. และศาสตราจารย์ประจํา
คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“การสถาปนาศูนย์กลางศักดิส
์ ท
ิ ธิแ์ ห่งโลกพุทธศาสนา: กรณีสญ
ั ลักษณ์นย
ิ มใน
จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม”

10.30-11.30 น.

11.30-12.30 น.

ปาฐกถานํา : Professor Dr. William Chapman | Director, Department of American
Studies at University of Hawaii และศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“Preserving Cultural Heritage in Urban Contexts”

ปาฐกถานํา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ย้อนอ่านสถาปัตยกรรมในถนนท่าแพ: เส้นทางของความทันสมัยเมืองเชียงใหม่”

12.30-13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

สถาปัตยกรรมพืน
้ ถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
13.30-13.55 น. เรือนไตลือ้ ในภาคเหนือของสปป. ลาว

หอประชุม

อาจารย์ วีละ อาโนลัก | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง หลวงพระบาง
สปป.ลาว

13.55-14.20 น. สํารวจชุมชนไตลื้อบ้านกอข่อย เมืองยอง และบ้านดอนไช เมืองสิง:
ภูมิปญ
ั ญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ไตลือ้ ย้ายถิน
่ สองฝัง่ โขง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14.20-14.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดวางทีว่ า่ งภายในเรือนกับรูปทรงหลังคาเรือนพืน้

หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม

ถิน
่ ไตลื้อ: บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนิก หมื่นคําวัง | นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.45-15.10 น. เรือนม้งขาวในแขวงหัวพัน พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ สปป.ลาว

หอประชุม

อาจารย์ จันเพ็ง ถ้อ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง หลวงพระบาง สปป.ลาว

15.10-15.35 น. เรือนลเวือะแบบจารีต บ้านมืดหลอง แม่แจ่ม เชียงใหม่

หอประชุม

สิริชัย ร้อยเที่ยง | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.35-16.00 น. การจัดวางพืน้ ที่ และรูปทรงเรือนทีพ
่ ก
ั อาศัยเมืองแพร่ที่สม
ั พันธ์กบ
ั การ

หอประชุม

สัมปทานป่าไม้
ณัฐชาติ โกสินทรานนท์ | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.00-16.30 น. รูปแบบทางสถาปัตยกรรมรูปด้านหน้าอาคารตึกแถวในภูมิทัศน์ยา่ น

หอประชุม

ประวัติศาสตร์ภเู ก็ต
พัฒ นพล สิ ทธิโชค | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.30-17.10 น. ภูมิปญ
ั ญาด้านสถาปัตยกรรมพืน
้ ถิน
่ ของชุมชนคัดสรรบริเวณปากแม่นาํ้ กระบี่
อําพิกา อําลอย | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย ปีที่ 13 ประจําปีพ.ศ.
2559” และ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
08.30-09.15 น. สถาปนิก ความรู้ โรงเรียนสถาปัตยกรรม

รองศาสตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
9.15-10.00 น.

การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ "ผังเมืองลําปาง" สมัยใหม่
(พ.ศ. 2442-2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง

หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
10.00-10.45 น. From 24th June to 10th December: The Political Life of the Ananta
Samakhom Throne Hall in 1932

หอประชุม

อาจารย์ ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.45-11.30 น. โรงเรียนฝึกอาชีพ: พืน
้ ทีค
่ วบคุมเด็กในสถาบันราชทัณฑ์ไทย พ.ศ.24792501

หอประชุม

ศรัญญู เทพสงเคราะห์ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.30-12.15 น. ความหมายทางการเมืองและความล้มเหลวของการสือ่ ความหมายในงาน
สถาปัตยกรรมคณะราษฎร

หอประชุม

อาจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.15-14.00 น. อนุสาวรียพ
์ ท
ิ ักษ์รฐั ธรรมนูญ: ร่องรอยแห่งความหมายและความทรงจํา

หอประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. คุ้มพงศ์ หนูบรรจง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14.00-14.45 น. ประวัตศ
ิ าสตร์นพ
ิ นธ์ดา้ นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย

หอประชุม

ดร. ชมชน ฟูสินไพบูลย์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.45-15.30 น. แบบพระอุโบสถมาตรฐานกับการเปลีย
่ นแปลงแบบ“ถอนราก”ของสิมใน
หัวเมืองภาคอีสาน

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชสิ ส์ชวกรณ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม

ทฤษฎี แนวความคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
08.30-09.00 น. Creative Habits
Nicolas Aurelio Luna Fleck, Phat Sriaroon, Manita Cheewakriangkrai, Peera

ห้อง 507

Junoisuwan | Faculty of Art and Architecture Rajamangala University of Technology
Lanna

09.00-09.30 น. Accommodation Design Criteria for Ecotourism and Natural
Conservation in Doi Suthep Pui National Prak, Chiang Mai, Thailand

ห้อง 507

Pradip Pokharel | Faculty of Architecture, Chiang Mai University

09.30-10.00 น. Average Daily Rate (ADR) Prediction Model for 5-Star Beachfront
Resorts in Thailand

ห้อง 507

Warakorn Likitanupak, Ph.D.
Assistant Professor KongkoonTochaiwat, Ph.D. | Faculty of Architecture and
Planning Thammasat University

10.00-10.30 น. อิทธิพลของแผงบังแดดต่ออุณหภูมอิ ากาศและความเร็วลมภายในอาคาร:
กรณีศึกษาบ้านเอือ้ อาทร จ.สงขลา

ห้อง 507

บุญเรือง หนูแดง | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.30-11.00 น. การพัฒนารูปแบบหิง้ แสงโค้งเพื่อการใช้แสงธรรมชาติสาํ หรับห้องเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล

ห้อง 507

ราตรี แก่นจันทร์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ศิรเดช สุรติ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.30-12.00 น. อิทธิพลสีของผนังในห้องเรียนทีม
่ ผ
ี ลต่อเด็กออทิสติก
นัยวรรณ เอกสุภาพันธุ์, นวลวรรณ ทวยเจริญ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.30-14.00 น. แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย
่ วเชิงวัฒนธรรม

ด้านอาหารของชุมชนไทยยวน: กรณีศก
ึ ษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัด
ราชบุรี
ปวรา จันทราจีระธํารงค์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัญธรรมศาสตร์
ดร. บุญอนันต์ นทกุล | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้อง 507

ห้อง 507

14.00-14.30 น. ท่ามหาราช แนวคิดใหม่สาํ หรับศิลปะวัตถุในทีส
่ าธารณะ

ห้อง 507

ลิขติ กิตติศักดินนั ท์ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.30-15.00 น. ผิวทางสถาปัตยกรรม
เปาลิน เวชกามา | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 507

รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.00-15.30 น. ระเบียงเอก

ห้อง 507

ทิวา บินหรีม | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.30-16.00 น. การเปลีย
่ นรูปของสถาปัตยกรรมเป็ด

ห้อง 507

รุ่งเกียรติ แก้วกาหลง | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผังเมือง ภูมส
ิ ถาปัตยกรรม และการออกแบบชุมชนเมือง
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
13.30-14.00 น. Climate Resilience Cities with Focus on Water: Cases of Luang
Prabang and Vientiane Capital, Lao PDR

ห้อง 607

Kermoua TONGPOR | Faculty of Architecture, National University of Lao, Lao PDR.

14.00-14.30 น. "Trend of Automobile Dependency in Lao PDR: Issues and
Prospects"
Thanousorn VONGPRASEUTH | Faculty of Architecture, National University of Lao,
Lao PDR.

14.30-15.00 น. แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดับเมือง กรณีศึกษา สวนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 เทศบาลนครภูเก็ต
ศิวพงศ์ ทองเจือ, ณวรา นราราษฎร์ และจิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15.00-15.30 น. ประสิทธิภาพของการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการตอบสนอง
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมือง ตามปรากฎการณ์ที่กาลัง
เกิดขึน
้ ทัว่ โลก
อาจารย์ญาดา สุคนธพันธุ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 607
ห้อง 607
ห้อง 607
ห้อง 607
ห้อง 607

15.30-16.00 น. การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลระดับความสูงของพื้นทีอ่ ยู่อาศัยด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมศ
ิ าสตร์เพือ่ การจัดการที่อยู่อาศัยของชุมชนริมนํา้ ในช่วงฤดูนาํ้ หลาก
กรณีศึกษาอําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสฎฐวุฒิ บํารุงกุล | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ห้อง 607

ห้อง 607

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และชุมชน
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
08.30-09.00 น. The Establishment of a Cultural Tourist Attraction: a Case of

ห้อง 607

09.00-09.30 น.

ห้อง 607

Ayothaya Floating Market in Ayutthaya Province, Thailand
Korakit Choomrant | Department of Tourism Studies, Dhurakij Pundit University
Conservation versus Adaptation: The Development of Adaptive Use
of Historic Building in Thailand
Peeraya Boonprasong | PhD. Candidate in Architecture, Chulalongkorn University

09.30-10.00 น.

10.00-10.30 น.

มิตค
ิ วามเป็นชุมชนระดับการรวมกลุม
่ ในพื้นที่สาธารณะ: กรณีศก
ึ ษา แฟลต

ห้อง 607

ดินแดง
พรนิภา วงศ์พราวมาศ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 607

คุณลักษณะเชิงปริมาณขององค์ประกอบทางกายภาพ ในพื้นทีเ่ ขตอนุรักษ์

ห้อง 607

กลุม
่ อาคารสถาปัตยกรรมและสิง่ ปลูกสร้างดัง้ เดิมทรงคุณค่าประเทศญีป
่ ุ่น
อัมเรศ เทพมา | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

10.30-11.00 น.

ปัจจัยการดํารงอยูข่ องกลุม
่ เรือนไม้ดงั้ เดิมในย่านเมืองเก่าสกลนคร
อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช | คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ห้อง 607

11.00-11.30 น.

การอนุรักษ์และสืบสานลวดลายผ้าทอไทพวน บ้านหาดเสีย
้ ว อําเภอ
ศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
เชลียงพล เดือนเพ็ญ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตั น์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607

11.30-12.00 น.

การอนุรักษ์และสืบสานผ้าซิน
่ ตีนจกไทยวน ชุมชนบ้านหัวเมือง ตําบล
ศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นายเอกอนันต์ โพธิ์สุยะ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตั น์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607

12.00-12.30 น.

การจัดการพืน
้ ทีภ
่ เู ขาศักดิส
์ ท
ิ ธิว์ ด
ั ม่อนพระยาแช่ ให้เป็นสถานทีแ่ สวงบุญ
และท่องเทีย
่ วเชิงวัฒนธรรม
สถาพร เก่งพานิช | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตั น์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607

13.30-14.00 น.

การจัดการชุมชนและพิพธิ ภัณฑ์พน
ื้ ถิน
่ ไทเขินบ้านต้นแหนน้อย อําเภอสัน
ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์มชี วี ต
ิ
วัชราภรณ์ ช่างเหล็ก | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตั น์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607

มรดกร่วมกันสําหรับย่านเมืองเก่าสงขลา: วิถีการอยูบ
่ นราก
ประวัตศ
ิ าสตร์
พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวนิ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุปถัมภ์ รัตนสุภา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 607

14.00-14.30 น.

ห้อง 607

ห้อง 607

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ: พระพุทธศาสนาเถร
วาทในบริ บ ทวั ฒ นธรรมเอเชี ย อาคเนย์ (คริ ส ต์ ศ ตวรรษที ่ 11- ปั จ จุ บ ั น )” “คณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
13.30-14.30 น. รูปแบบทางพืน้ ที่ของตํานานพระเจ้าเลียบโลก : บทวิเคราะห์ตาํ นานด้วย

ผู้วิจารณ์
14.30-15.30 น.

ผู้วิจารณ์
15.30-16.30 น.

ผู้วิจารณ์

ห้องดูภาพยนต์

ระบบสารสนเทศทางภูมศ
ิ าสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ | ราชบัณฑิตและอดีตอาจารย์ประจําภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลังสตรีกับพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:

ห้องดูภาพยนต์

กรณีศึกษาบทบาทของแม่ชีกบ
ั สังคมในประเทศเมียนมาร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร | คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์แม่ชีวิมตุ ติยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง | ประธานหอพระไตรปิฎก
นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถ่ายเทรามัญนิกายจากรามัญประเทศสูส
่ ยามประเทศ และ
ธรรมยุตก
ิ นิกายจากประเทศสยามสูป
่ ระเทศพม่า
องค์ บรรจุน | นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์ พลอยชุม | อดีตผู้อํานวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องดูภาพยนต์

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
08.30-09.30 น. พัฒนาการผังเขตพุทธาวาส วัดใหญ่สวุ รรณาราม
ผู้วิจารณ์
09.30-10.30 น.

ผู้วิจารณ์
10.30-11.30 น.

ผู้วิจารณ์
11.30-12.30 น.

ผู้วิจารณ์
13.30-14.30 น.
ผู้วิจารณ์
14.30-15.30 น.

ผู้วิจารณ์
15.30-16.30 น.

ห้องดูภาพยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวัน วีระกุล | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงศ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้องดูภาพยนต์
ความสัมพันธ์สยามและกัมพูชา: ภาพสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถวัดดําเรยซอ เมืองพระตะบอง
อิสรชัย บูรณะอรรจน์ | นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล ยาศรี | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โลกกายภาพ | โลกนามธรรม : การซ้อนทับความหมายในพิธเี ทศนา
เวสสันดรชาดก ชุมชนบ้านแง่ก เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ อรศิริ ปาณินท์ | เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องดูภาพยนต์

ห้องดูภาพยนต์
“ตลาดอาริยะ ตลาดเพือ่ คนจน”: สินค้า บุญ กับชีวต
ิ ทางเศรษฐกิจของ
ชาวอโศก
บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ | นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ | อดีตอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องดูภาพยนต์
พุทธศาสนากับการเมืองแห่งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ขา้ มรัฐในเขตลุม
่ นํา้ โขง
ผศ. ดร. พิเชฐ สายพันธ์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุ มิ ต ร ปิติ พัฒ น์ | อดีตอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“บรู”: การปรับตัวในบริบทพุทธศาสนาและการประกอบสร้างความเป็นชาติ

ห้องดูภาพยนต์

พันธุ์
อาจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บังเพลิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อธิบายโครงการฯ และสรุปการนําเสนอผลงานประจําปี
ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

ห้องดูภาพยนต์

แผนที่และการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุมวิชาการ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และ “สถาปัตย์ปาฐะ”
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน
1. การเดินทางโดย รถยนต์
จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ลงจากสะพานกรุงธน ตรงมาตามถนนสิรินธร ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนน
จรัลสนิทวงศ์-สิรินธร ผ่านห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนี เมื่อลงสะพาน ให้
ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร”)ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ
จะอยู่ทางซ้ายมือ
จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี
ระดับดินโดยไม่ขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้า แต่ให้ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-บรมราชชนนี ผ่านห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับ (ซึ่งจะเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย เพื่อไปทางพุทธมณฑล) เมื่อลงสะพาน ให้
ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร ”) ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ
จะอยู่ทางซ้ายมือ
2. การเดินทางโดย รถประจําทาง
รถประจําทางที่ผ่านหน้าศูนย์ฯ
รถปรับอากาศ – ปอ.๖๖, ปอ.๕๑๑, ปอ.๕๑๕, ปอ.๕๑๖, ปอ.๕๓๙
รถธรรมดา – สาย ๑๙, ๔๐, ๕๗, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๗, ๑๔๖,๑๔๙

ข้อมูลจากเวปไซต์ www.sac.or.th

