
 

 

 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และ  ระดับนานาชาติ “สถาปัตย์ปาฐะ” 
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วนัที ่19-20 ธันวาคม พ.ศ.2559  |  19-20 December 2016 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน | at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Faculty of Architecture, Silpakorn University 

ในความร่วมมอืกับ | Incorporation with 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร : Graduate School, Silpakorn University | สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย : CDAST | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Faculty of Architecture, KU. | คณะ
สถาปัตยกรรมศาสต ร์  มหาวิทยาลั ยขอนแ ก่น  :  Faculty of Architecture, KKU.  | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Faculty of Architecture, CMU. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Faculty of 
Architecture, NU. | คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Faculty of Applied Art and 
Architecture, UBU. | คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 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
อยุธยาเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ และย่ังยืน : Research Program on Interpretation Cultural Heritage in World 
Heritage City of Ayutthaya for Creative and Sustainable Tourism | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | 
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation) 

 

 



 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
สอดรับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมท่ีมีความแปรเปล่ียนอย่างรวดเร็ว การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมท้ังที่ใช้กระบวนการวิธีทางการวิจัย หรือการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติวิชาชีพในลักษณะของผลงานการ
สร้างสรรค์ต่างก็มีความสําคัญอย่างสูงยิ่งต่อการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาการ เพ่ือนําวิชาการไปพัฒนาวิชาชีพด้าน
สถาปัตยกรรมต่อไป 
 นอกจากนี้ เมื่อมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ก็มีความจําเป็นต้องนําเสนอสู่สาธารณะ
เพ่ือเผยแพร่วิธีคิดและวิธีการเพ่ือนําใช้องค์ความรู้ดังกล่าวน้ันอย่างกว้างขวาง และมีความเร่งด่วน เพ่ือให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับ
วิชาการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และภาคส่วนวิชาชีพได้
นําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขนัในเวทีระดับนานาชาติด้วย 

อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ต่างก็มีความจําเป็นต้องนําองค์ความรู้
ท่ีค้นคว้าได้นําเสนอยังเวทีสาธารณะเพ่ือรับการตรวจสอบมาตรฐานอันเป็นส่วนหน่ึงของธรรมเนียมในโลกวิชาการ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อศักยภาพของบัณฑิตก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมทางทางวิชาการและวิชาชีพ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างเวทีสําหรับผลงานวิชาการ และผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายในสถาบันเอง และคณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพ่ือขยาย
พรมแดนขององค์ความรู้ไปรับใช้สังคมในมิติต่างๆ  

รวมไปถึงยังเป็นการผสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่จัดการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศิลปะและการออกแบบ ภายใต้ที่ประชุมสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการหารือเร่ือง
มาตรฐานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของประเทศไทย รวมทั้งยังผสานความร่วมมือกับโครงการวิจัยต่างๆ อาทิ โครงการวิจัย
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ "พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ 
(คริสต์ศตวรรษที่ 11-ปัจจุบัน)" และแผนงานวิจัยการส่ือความหมายมรดกวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกอยุธยาเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างสร้างสรรค์ และย่ังยืน  

ในการน้ีจึงเห็นสมควรจัด การประชุมวิชาการวิจัย-สร้างสรรค์ : สรรพศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม “ระดับชาติ 
สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และ “ระดับนานาชาติสถาปัตย์ปาฐะ” ประจําปีพ.ศ. 2559 ด้วยมุ่งหวังจะนําองค์ความรู้ทางวิชาการ
เผยแพร่ต่อไปสู่สังคม รวมทั้งเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของประเทศไทย และ
สากลอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กาํหนดการ 

วนัจนัทรท์ี ่19 ธนัวาคม 2559 

ณ ศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 

 
8.00-9.00 น.  ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน 
9.00-09.30 น.  พิธีเปิดการประชมุวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์ และสถาปัตย์ปาฐะ ประจําปีพ.ศ. 2559 
    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กล่าวรายงาน 
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการ 
    คณบดี และหวัหน้าหน่วยงานภาคีร่วมจัด ถ่ายภาพร่วมกัน 
9.30-10.30 น. ปาฐกถานํา :  ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย สวุรรณ | เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และศาสตราจารย์ประจํา

คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“การสถาปนาศนูย์กลางศักดิส์ทิธ์ิแหง่โลกพทุธศาสนา: กรณสีญัลักษณ์นยิมใน

จติรกรรมพทุธศาสนาสมยัพุกาม” 
10.30-11.30 น.  ปาฐกถานํา : Professor Dr. William Chapman | Director, Department of American  

Studies at University of Hawaii และศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

“Preserving Cultural Heritage in Urban Contexts”  
11.30-12.30 น.  ปาฐกถานํา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

   “ย้อนอ่านสถาปตัยกรรมในถนนทา่แพ: เสน้ทางของความทนัสมยัเมอืงเชยีงใหม”่ 
12.30-13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาปตัยกรรมพืน้ถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม 
 

วนัจนัทรท์ี ่19 ธนัวาคม 2559 
13.30-13.55 น. 
 

เรือนไตลือ้ในภาคเหนอืของสปป. ลาว หอประชมุ
อาจารย์ วีละ อาโนลัก | คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุพานุวง หลวงพระบาง 
สปป.ลาว 

13.55-14.20 น. สาํรวจชมุชนไตลื้อบา้นกอขอ่ย เมอืงยอง และบา้นดอนไช เมอืงสิง:  

ภมูิปญัญา พฒันาการ และความสมัพนัธไ์ตลือ้ยา้ยถิน่สองฝัง่โขง

หอประชมุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หอประชมุ 

14.20-14.45 น. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัวางทีว่า่งภายในเรอืนกับรปูทรงหลงัคาเรือนพืน้

ถิน่ไตลื้อ: บา้นแปน เมอืงนนุ สบิสองปนันา ยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี 

หอประชมุ 

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนิก หมื่นคําวัง | นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14.45-15.10 น. เรือนมง้ขาวในแขวงหวัพนั พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สปป.ลาว หอประชมุ 

อาจารย์ จันเพ็ง ถ้อ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง หลวงพระบาง สปป.ลาว 

15.10-15.35 น. เรือนลเวอืะแบบจารตี บา้นมืดหลอง แมแ่จม่ เชยีงใหม่ หอประชมุ 

สิริชัย ร้อยเท่ียง | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.35-16.00 น. การจดัวางพืน้ที ่และรปูทรงเรอืนทีพ่กัอาศยัเมอืงแพร่ที่สมัพนัธ์กบัการ

สมัปทานปา่ไม ้

หอประชมุ 

ณัฐชาติ โกสินทรานนท์ | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16.00-16.30 น. รูปแบบทางสถาปตัยกรรมรปูดา้นหนา้อาคารตึกแถวในภมูิทัศนย์า่น

ประวตัิศาสตร์ภเูก็ต 

หอประชมุ 

พฒันพล สิทธิโชค | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16.30-17.10 น. ภมูิปญัญาดา้นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ของชมุชนคดัสรรบรเิวณปากแมน่ํา้กระบี ่ หอประชมุ 

อําพิกา อําลอย | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 



สถาปตัยกรรมสมยัใหมใ่นประเทศ 
 

 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “วารสารหน้าจ่ัว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย ปีท่ี 13 ประจําปีพ.ศ. 

2559” และ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 

วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2559  
08.30-09.15 น. สถาปนิก ความรู ้โรงเรียนสถาปตัยกรรม หอประชมุ

รองศาสตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

หอประชมุ

9.15-10.00 น. การศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของ "ผงัเมอืงลาํปาง" สมยัใหม ่

(พ.ศ. 2442-2557) กรณีศึกษา เขตผงัเมอืงรวมจงัหวดัลาํปาง 

หอประชมุ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภิญญพันธุ ์พจนะลาวณัย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 

10.00-10.45 น. From 24th June to 10th December: The Political Life of the Ananta 

Samakhom Throne Hall in 1932 

หอประชมุ

อาจารย์ ดร. ธนาว ิโชติประดิษฐ | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.45-11.30 น. โรงเรียนฝกึอาชพี: พืน้ทีค่วบคมุเดก็ในสถาบนัราชทณัฑไ์ทย พ.ศ.2479-

2501 

หอประชมุ

ศรัญญู เทพสงเคราะห์ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.30-12.15 น. ความหมายทางการเมอืงและความลม้เหลวของการสือ่ความหมายในงาน

สถาปตัยกรรมคณะราษฎร 

หอประชมุ

อาจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ ์| คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13.15-14.00 น. อนสุาวรยีพ์ทิักษ์รัฐธรรมนญู: ร่องรอยแห่งความหมายและความทรงจาํ หอประชมุ

รองศาสตราจารย์ ดร. คุ้มพงศ์ หนบูรรจง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

14.00-14.45 น. ประวตัศิาสตร์นพินธด์า้นสถาปตัยกรรมสมยัใหมใ่นประเทศไทย หอประชมุ

ดร. ชมชน ฟูสินไพบูลย์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.45-15.30 น. แบบพระอโุบสถมาตรฐานกับการเปลีย่นแปลงแบบ“ถอนราก”ของสมิใน 

หวัเมอืงภาคอสีาน 

หอประชมุ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชสิส์ชวกรณ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศลิปากร 



ทฤษฎ ีแนวความคดิ เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางสถาปตัยกรรม 
 

วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2559 
08.30-09.00 น. 

 
Creative Habits ห้อง 507
Nicolas Aurelio Luna Fleck, Phat Sriaroon, Manita Cheewakriangkrai, Peera 
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. อิทธพิลของแผงบงัแดดตอ่อุณหภมูอิากาศและความเรว็ลมภายในอาคาร: 

กรณศีึกษาบา้นเอ้ืออาทร จ.สงขลา 

ห้อง 507 

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

10.30-11.00 น. การพฒันารปูแบบหิง้แสงโคง้เพื่อการใชแ้สงธรรมชาตสิาํหรับห้องเรยีนใน 

โรงเรียนอนบุาล 

ห้อง 507 

ราตรี แก่นจันทร ์| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ดร.ศิรเดช สุรติ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.30-12.00 น. อิทธพิลสขีองผนงัในหอ้งเรียนทีม่ผีลตอ่เด็กออทสิติก ห้อง 507 

นัยวรรณ เอกสภุาพันธ์ุ, นวลวรรณ ทวยเจริญ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

13.30-14.00 น. แนวทางออกแบบสถาปตัยกรรมเพือ่สง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ดา้นอาหารของชมุชนไทยยวน: กรณีศกึษา ชมุชนบา้นนาขนุแสน จงัหวดั

ราชบรีุ 

ห้อง 507 

ปวรา จันทราจีระธํารงค์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัญธรรมศาสตร์ 
ดร. บุญอนันต์ นทกุล | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 



14.00-14.30 น. ทา่มหาราช แนวคดิใหมส่าํหรับศลิปะวตัถใุนทีส่าธารณะ ห้อง 507 

ลิขิต กิตติศักดินันท์  | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14.30-15.00 น. ผวิทางสถาปัตยกรรม ห้อง 507 

เปาลิน  เวชกามา | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.00-15.30 น. ระเบยีงเอก ห้อง 507 

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

15.30-16.00 น. การเปลีย่นรูปของสถาปตัยกรรมเปด็ ห้อง 507 

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

 

 

ผังเมอืง ภูมสิถาปตัยกรรม และการออกแบบชมุชนเมอืง 
วนัจนัทรท์ี ่19 ธนัวาคม 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" 

ห้อง 607

Thanousorn VONGPRASEUTH | Faculty of Architecture, National University of Lao, 
Lao PDR. 

ห้อง 607

14.30-15.00 น. แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดับเมอืง กรณศีึกษา สวนเฉลมิพระ

เกียรต ิร.9 เทศบาลนครภเูกต็ 

ห้อง 607

ศิวพงศ์  ทองเจือ, ณวรา นราราษฎร์ และจิรวัฒน์  สวุรรณพฤกษ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ห้อง 607

15.00-15.30 น. ประสทิธิภาพของการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ในการตอบสนอง

ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพชมุชนเมอืง ตามปรากฎการณท์ี่กาลงั

เกิดขึน้ทัว่โลก 

ห้อง 607

อาจารย์ญาดา สุคนธพันธ์ุ  | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



15.30-16.00 น. การประยุกตใ์ชข้อ้มลูระดบัความสงูของพื้นทีอ่ยู่อาศยัดว้ยระบบสารสนเทศ

ทางภมูศิาสตร์เพือ่การจดัการที่อยู่อาศยัของชมุชนริมนํา้ในชว่งฤดนูํา้หลาก 

กรณศีึกษาอาํเภอผักไห ่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ห้อง 607

เสฎฐวุฒิ บํารุงกุล | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักด์ิ เตชะกิจขจร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ห้อง 607

  
 

การจดัการมรดกทางสถาปตัยกรรม วฒันธรรม และชมุชน 
วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2559  
08.30-09.00 น. The Establishment of a Cultural Tourist Attraction: a Case of 

Ayothaya Floating Market in Ayutthaya Province, Thailand 

ห้อง 607

Korakit Choomrant | Department of Tourism Studies, Dhurakij Pundit University 

09.00-09.30 น. Conservation versus Adaptation: The Development of Adaptive Use 

of Historic Building in Thailand 

ห้อง 607

Peeraya Boonprasong | PhD. Candidate in Architecture, Chulalongkorn University 

09.30-10.00 น. มิตคิวามเป็นชุมชนระดบัการรวมกลุม่ในพื้นที่สาธารณะ: กรณศีกึษา แฟลต

ดนิแดง 

ห้อง 607

พรนิภา วงศ์พราวมาศ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ห้อง 607

10.00-10.30 น. คณุลักษณะเชิงปรมิาณขององคป์ระกอบทางกายภาพ ในพื้นทีเ่ขตอนุรักษ์

กลุม่อาคารสถาปตัยกรรมและสิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิทรงคณุคา่ประเทศญีปุ่่น 

ห้อง 607

อัมเรศ เทพมา | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรด์ุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  

10.30-11.00 น. ปจัจยัการดาํรงอยูข่องกลุม่เรือนไมด้ัง้เดมิในยา่นเมอืงเกา่สกลนคร ห้อง 607
อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช | คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 

 
 



11.00-11.30 น. การอนรัุกษแ์ละสบืสานลวดลายผา้ทอไทพวน บา้นหาดเสีย้ว อําเภอ

ศรีสชันาลยั จงัหวัดสโุขทยั 

ห้อง 607

เชลียงพล  เดือนเพ็ญ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา  เจติยานุกรกลุ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตัน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

11.30-12.00 น. การอนรัุกษแ์ละสบืสานผา้ซิน่ตนีจกไทยวน ชมุชนบา้นหวัเมอืง ตาํบล

ศรีษะเกษ อาํเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น

ห้อง 607

นายเอกอนันต์ โพธ์ิสุยะ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา  เจติยานุกรกลุ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตัน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

12.00-12.30 น. การจดัการพืน้ทีภ่เูขาศกัดิส์ทิธิว์ดัม่อนพระยาแช ่ใหเ้ปน็สถานทีแ่สวงบญุ

และท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ห้อง 607

สถาพร เก่งพานิช | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตัน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

13.30-14.00 น. การจดัการชมุชนและพพิธิภณัฑพ์ืน้ถิน่ไทเขนิบา้นตน้แหนนอ้ย อาํเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ใหเ้ปน็แหลง่เรียนรู้และพพิิธภณัฑม์ชีวีติ 

ห้อง 607

วัชราภรณ์ ช่างเหล็ก | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรตัน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ห้อง 607

14.00-14.30 น. มรดกร่วมกันสาํหรับย่านเมอืงเก่าสงขลา: วถิีการอยูบ่นราก

ประวตัศิาสตร์ 

ห้อง 607

พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวนิ | หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อุปถัมภ์ รัตนสภุา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ห้อง 607

 

 

 

 

 



เถรวาทในเอเชยีอาคเนย์: ศิลปะ สถาปตัยกรรม และวฒันธรรม 
 

 

 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ: พระพุทธศาสนาเถร

วาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที ่ 11- ปัจจุบัน)”  “คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

 

วนัจนัทรท์ี ่19 ธนัวาคม 2559 
13.30-14.30 น. รูปแบบทางพืน้ที่ของตาํนานพระเจา้เลยีบโลก : บทวเิคราะหต์าํนานดว้ย

ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์

ห้องดูภาพยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

ผู้วิจารณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ | ราชบัณฑิตและอดีตอาจารย์ประจําภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.30-15.30 น. พลงัสตรกีับพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต:้ 

กรณีศึกษาบทบาทของแมช่ีกบัสงัคมในประเทศเมยีนมาร ์

ห้องดูภาพยนต์

รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร | คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้วิจารณ์ อาจารย์แม่ชีวิมตุติยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง | ประธานหอพระไตรปิฎก
นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.30-16.30 น. การถ่ายเทรามญันกิายจากรามญัประเทศสูส่ยามประเทศ และ

ธรรมยตุกินกิายจากประเทศสยามสูป่ระเทศพมา่ 

ห้องดูภาพยนต์

องค์ บรรจุน  |  นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์ พลอยชุม | อดตีผู้อํานวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   
   
   
   
   
   
   



   

วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2559 
08.30-09.30 น. พฒันาการผงัเขตพุทธาวาส วดัใหญส่วุรรณาราม ห้องดูภาพยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวัน วีระกลุ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงศ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

09.30-10.30 น. ความสมัพนัธส์ยามและกัมพชูา: ภาพสะทอ้นผา่นสถาปตัยกรรม 

พระอุโบสถวดัดาํเรยซอ เมอืงพระตะบอง 

ห้องดูภาพยนต์

อิสรชัย บูรณะอรรจน์ | นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล ยาศรี | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.30-11.30 น. โลกกายภาพ | โลกนามธรรม : การซอ้นทบัความหมายในพธิเีทศนา

เวสสนัดรชาดก ชมุชนบา้นแงก่ เชยีงตงุ รัฐฉาน เมยีนมาร ์

ห้องดูภาพยนต ์

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้วิจารณ์ ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ อรศิร ิปาณินท์ | เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.30-12.30 น. “ตลาดอารยิะ ตลาดเพือ่คนจน”: สนิคา้ บญุ กับชวีติทางเศรษฐกิจของ

ชาวอโศก 

ห้องดูภาพยนต ์

บัณฑิต ศิริรักษโ์สภณ | นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ | อดีตอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.30-14.30 น. พุทธศาสนากับการเมอืงแหง่อตัลักษณช์าตพิันธุ์ขา้มรฐัในเขตลุม่นํา้โขง ห้องดูภาพยนต ์

ผศ. ดร. พิเชฐ สายพันธ์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ | อดีตอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14.30-15.30 น. “บรู”: การปรับตวัในบริบทพุทธศาสนาและการประกอบสรา้งความเปน็ชาติ

พันธุ ์

ห้องดูภาพยนต ์

อาจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บังเพลิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 

ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

15.30-16.30 น. อธิบายโครงการฯ และสรปุการนาํเสนอผลงานประจาํปี ห้องดูภาพยนต ์

ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ



 

 
 

แผนที่และการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุมวิชาการ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และ “สถาปัตย์ปาฐะ” 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตล่ิงชัน  
      
1. การเดินทางโดย รถยนต์ 

จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ลงจากสะพานกรุงธน ตรงมาตามถนนสิรินธร ข้ึนสะพานลอยข้ามแยกถนน
จรัลสนิทวงศ์-สิรินธร ผ่านห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ข้ึนสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนี เมื่อลงสะพาน ให้
ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร”)ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ 
จะอยู่ทางซ้ายมือ 

จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าฯ ลงจากสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าฯ ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี
ระดับดินโดยไม่ข้ึนทางคู่ขนานลอยฟ้า แต่ให้ข้ึนสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-บรมราชชนนี ผ่านห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลป่ินเกล้า ข้ึนสะพานลอยข้ามทางแยกตา่งระดับ (ซึ่งจะเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย เพ่ือไปทางพุทธมณฑล) เมื่อลงสะพาน ให้
ออกเส้นทางคู่ขนานท่ีทางออกแรก (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 


