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พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก

สวัสดีครับท่านสมาชิก

ตั้งแต่ “สภาสถาปนิก” ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก เมื่อปี พ.ศ. 
2543 คณะกรรมการสภาสถาปนิกแต่ละวาระได้ร่วมกันบริหารจัดการและด�าเนินงาน ตาม
วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกก�าหนดไว้ เพ่ือให้วิชาชีพ
สถาปนิกมีความเข้มแข็ง มั่นคง จนเป็นที่ยอมรับของสังคม และอ�านวยประโยชน์แก่
สมาชิก และมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มาโดยตลอด 

คณะกรรมการวาระปัจจุบันได้วางยุทธศาสตร์ในการบริหาร ต่อเนื่องจากคณะกรรมการ
วาระก่อนๆ มีบางเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
รับรองคุณวุฒิการศึกษา การพัฒนาระบบสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต การเลื่อนระดับใบ
อนุญาต การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง การพัฒนาด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ การให้
ความรู้และบริการสมาชิกในภูมิภาค การปรับโครงสร้างส�านักงานสภาสถาปนิก และระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น

ในช่วงปีที่ผ่านมาสภาสถาปนิกริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และเผยแพร่วิชาชีพ
ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น แต่ละกิจกรรมได้รับความส�าเร็จในระดับที่น่าพอใจ ACT Forum เป็น
งานที่รวมองค์ความรู้และนวัตกรรมงานก่อสร้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกทั้ง 4 
สาขา ACT Talk ที่มีเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับวิชาชีพตลอดทั้งปี EXACT หลักสูตรการ
ศึกษาที่ให้ผู้บริหารระดับสูงรู้จักกับวิชาชีพสถาปนิก

เพ่ือให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร สภาสถาปนิกจึงจัดท�า ACT Journal วารสารนี้ขึ้น
เพ่ือเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของสภาสถาปนิก ข้อมูลวิชาชีพ วิชาการ 
กิจกรรม สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เข้าถึงสมาชิกและบุคคลทั่วไปใน
วงกว้างยิ่งขึ้น มีก�าหนดออกเป็นประจ�าต่อเนื่องต่อไป

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นวาระปีครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาสภาสถาปนิก จะมี 
การขับเคลื่อนสภาสถาปนิกให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ รวมทั้งมีกิจกรรมที่เน้น 
การมีส่วนร่วมระหว่างสภาสถาปนิกกับสมาชิกมากขึ้น ทั่วถึงสมาชิกทุกกลุ่ม ทุกสาขา  
ทุกภูมิภาค ผมขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่โอกาสอ�านวย  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาวิชาชีพของเราให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ขอบคุณครับ

สารจากนายกสภาสถาปนิก
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สภาสถาปนิกเปิดช่องทางใหม่ในการช�าระค่าธรรมเนียมเพ่ือความสะดวกสบายของสมาชิก โดย
สามารถช�าระได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิก๊ซี, บิก๊ซี มาร์เก็ต, และมินบิิก๊ซี ใกล้บ้าน หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที ่7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย และทางแอพพลิเคชั่น COUNTER SERVICE PAY ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

ประกาศสภาสถาปนิกเรื่องช่องทางใหม่
ในการช�าระค่าธรรมเนียม

01 

LOCAL NEWS
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เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 และถอืเป็นการยกเลกิพระราช- 
บัญญัติฉบับเดิม อย่างพระราชบัญญัติ
การผังเมอืง พ.ศ. 2518 และฉบบัแกไ้ข ที่
เคยบังคับใช้มาอย่างยาวนานกว่า 44 ปี 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2562 ฉบับใหม่นี้มีสาระส�าคัญอย่างการ
ปรับประเภทของผังเมืองรวม 2 กลุ่ม 
5 ประเภท คือ กลุ่มผังนโยบายการใช้ 

02
พระราชบัญญัติ
การผังเมือง 
พ.ศ. 2562

ประโยชน์พ้ืนที่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผัง
นโยบายระดับภาค และผังนโยบาย
ระดบัจงัหวดั และกลุม่ผังก�าหนดการใช้
ประโยชนท์ีด่นิ แบง่เปน็ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ

ผังเมืองที่ปรับใหม่นี้จะมีความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกันทั้งระบบต้ังแต่ระดับ
ประเทศ สามารถเช่ือมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภาค จังหวัด เมือง และชนบท
ได้มากขึ้น ช่วยกระจายอ�านาจในการวาง
และจัดท�าผังเมืองให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผา่นกระบวนการรบัฟงัความ 
คดิเห็นจากทุกภาคส่วน

การที่ภาครัฐมีนโยบายและแผนผังการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่ชัดเจนขึ้นเช่นนี้ จะ
ท�าให้ภาคเอกชนมีกรอบการลงทุนและ
แผนพัฒนาพ้ืนที่ที่ชัดเจนขึ้น เกิดความ
เชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในระยะส้ันและระยะ
ยาว ประชาชนเองก็จะได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกบัความตอ้งการในพ้ืนที ่ซึง่จะ
ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการด�ารง
ชีวิต ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้

LOCAL NEWS
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หลักสูตร รู้จักสถาปนิก ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ 
EXACT 1 (Executive Architect Council Training 
#1) เป็นหลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้น�าองค์กรในภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมาตรฐานการท�างานของสถาปนิกทุกสาขา 
เข้าใจคุณค่าของสถาปัตยกรรมผ่านการศึกษาดูงาน 
ไปจนถึงมีความเข้าใจต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนในโครงการ 

ส�าหรับหลักสูตร EXACT รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
30 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมการ
ศึกษาดูงานที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านไปด้วยดี
และประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง ผลงานสถาปัตยกรรม
ชิ้นส�าคัญที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ไปสัมผัส อาทิ Grand 
Mosque สุเหร่าประจ�าเมืองของท่านชีคผู้ก่อตั้งประเทศ 
อาคาร Burj Khalifa อาคารสูงถึง 160 ชั้น ที่ได้ชื่อว่า
สูงที่สุดในโลก และโครงการ The Palm Island by 
Nakheel เมกะโปรเจ็คต์ซึ่งเป็นการถมทะเลให้เป็น

EXACT 1 
(Executive Architect 
Council Training #1)

03 

เกาะเทียม ที่ถูกใช้งานเป็น ที่พักอาศัย 
โรงแรม ร้านค้าอาหาร ไปจนถึงอาคาร
ส�านักงานต่างๆ 

โดยในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่
ผ่านมาได้มีการจัดงานเสวนาสรุปผลการ
ด�าเนินหลักสูตร EXACT ครั้งที่ 1 พร้อม
ทั้งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ 
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่าน ที่อาคารสภา-
สถาปนิก ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตร EXACT รุ่นถัดไปได้ในเร็วๆ นี้
ทางข่าวประชาสัมพันธ์สภาสถาปนิก 

LOCAL NEWS
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ป ี2019 ดจูะเปน็ปทีีส่ถาปัตยกรรมประเภท “ห้องสมดุ” 
นัน้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากผลงาน
ห้องสมุดหลายโครงการที่ได้รับรางวัล โดยผลงานที่น่า
จับตามองคงหนีไม่พ้น LocHal Public Library ห้อง
สมุดสาธารณะในเมืองทิลเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ออกแบบโดย CIVIC architects ร่วมกับ Braaks-
ma & Roos Architectenbureau, Inside Outside 
และ Mecanoo ที่ไม่ได้เป็นแค่พ้ืนที่อ่านหนังสือ แต่ยัง
ประกอบด้วยฟงัก์ชั่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ 
จากความพิเศษนี้เองที่ท�าให้ LocHal Public Library 
สามารถคว้ารางวัล World Building of the Year 
2019 จากงาน World Architecture Festival ครั้ง
ล่าสุดมาได้

ขณะเดียวกันก็มีผลงานห้องสมุดโดยสถาปนิกชาวไทยที่ 
ได้รับรางวัลใหญ่ประจ�าปีรายการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดย 
ผลงานห้องสมุดชุมชนแก่งกระจาน ที่ออกแบบโดย 
Junsekino Architect and Design นั้น สามารถ 
ชนะรางวลั International Biennial Barbara Cappochin 
Prize คร้ังที่ 9 ซ่ึงจัดโดย Barbara Cappochin  
Foundation มาได ้และในเวลาไล่เลีย่กนัผลงานออกแบบ 
ของ Department of ARCHITECTURE อย่างโครงการ 
รโีนเวทหอ้งสมดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ-์ 
มหาวิทยาลัย ก็สามารถคว้ารางวัล Best of Year 2019 
ในสาขา Library จาก Interior Design Magazine 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดทาง 
ด้านการออกแบบภายใน มาครอบครองได้ในที่สุด

LIBRARIES OF THE  
YEAR 

INTERNATIONAL NEWS

04
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เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สภาสถาปนิกได้ริเริ่มการเตรียมความพร้อมใน
การจัดงานสภาสถาปนกิ หรอื ACT Forum ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะด�าเนนิ
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกสภา
สถาปนิก ทั้ง 4 กลุ่มสาขา และประชาชนทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิกปี พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (5) ตลอดจนจากการเล็งเห็นว่า 
ตลอดเวลาทีผ่า่นมา มเีพียงสถาปนกิกลุม่เลก็ๆ เทา่นัน้ ทีม่โีอกาสไดฟ้งั
บรรยายจากสถาปนิกระดับโลกตามงานฟอรัมที่จัดขึ้นในต่างประเทศ

นี่เป็นเหตุผลเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพจัดฟอรัมครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้ง
หนึ่งของประเทศไทย ที่ตลอด 4 วันของการจัดงาน นั้นมีสถาปนิก
ระดับโลกหลายๆ ท่าน สถาปนิกไทยที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ใน
การท�างานระดับนานาชาติ รวมถึงวิทยากรผู้ที่ “รู้ลึก” และ “รู้จริง” 
กว่า 30 ชีวิต มาให้แรงบันดาลใจและความรู้แก่สถาปนิกทั้ง 4 กลุ่ม 
วชิาชพีในประเทศไทย นัน่คอื สถาปตัยกรรมหลกั สถาปตัยกรรมภายใน 
สถาปัตยกรรมผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม

ACT Forum ’19 
งานประชุมนานาชาติ
ทางสถาปัตยกรรม 
และแสดงเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

1

FEATURE
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2

4

3

อีกองค์ประกอบที่ส�าคัญของฟอรัมครั้งนี้ 
คืองานเอ็กซ์โปด้านเทคโนโลยีด้านการ 
ก่อสร้าง น�าโดยบริษัท อารยะ เอ็กซ์โป  
จ�ากัด ที่รวบรวมผู้ผลิตชั้นน�าในวงการ
ก่อสร้างมาไว้ในพ้ืนที่เดียวให้ผู้มาร่วมงาน
ได้ “อัพเกรด” และ “อัพเดท” ความรู้ด้าน
วัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน ตลอดจนเป็น
พ้ืนที่ส�าหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ-
คิดเห็นกันระหว่างผู้คนต่างสาขาอาชีพ 
ซึ่งสภาสถาปนิกเช่ือว่าคือส่ิงส�าคัญ
ในการพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมใน
ประเทศไทยในอนาคต 

1-4
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน 
ACT Forum '19 
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FORUM A : THE KEYNOTE 
- A Forum for Inspiration

หวัใจหลกัของงาน ACT Forum ’19 คอืกจิกรรมเสวนาระดบันานาชาตทิีค่รอบคลมุเนือ้หาทัง้ 4 สาขา 
วชิาชีพทางสถาปตัยกรรม ไดแ้ก ่สถาปตัยกรรมหลกั สถาปตัยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภมูสิถาปตัย-
กรรม และสถาปัตยกรรมผงัเมอืง ผา่นการบอกเล่าแนวคดิและประสบการณท์�างานจากวทิยากรช้ันน�า
จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือส่งเสรมิการปฏบิตัวิชิาชพีและส่งตอ่แรงบนัดาลใจในการพัฒนา
องคค์วามรู้ทางสถาปตัยกรรมใหก้บัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทกุคนตอ่ไป ทัง้นี ้Forum A : The Keynote ได้
แบง่การเสวนาออกเปน็สองส่วน คอื การเสวนาโดยวทิยากรชาวไทยในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 และ
การเสวนาโดยวทิยากรระดบันานาชาตใินวันที ่16 พฤศจกิายน 2562

ส�าหรับการเสวนาในวนัแรกนัน้ เริม่ตน้ด้วยการตอ้นรบัคณุกลุภทัร ยนัตรศาสตร ์สถาปนกิไทยผูร้ว่ม
กอ่ตัง้ wHY สตูดโิอออกแบบในลอสแอนเจลิส ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัผลงานพิพิธภณัฑ์
ทางศิลปะและศูนยว์ฒันธรรมหลากหลายโครงการ โดยคณุกลุภัทรเปดิประเดน็ดว้ยหวัขอ้ “Architects 
as Creative Citizen” หรอื “สถาปนกิในฐานะพลเมอืงผูส้รา้งสรรค”์ พรอ้มทัง้ตัง้ค�าถามถงึบทบาท
ของสถาปนกิในปัจจบุนั ซึง่จากการยกหน้าทีท่ีห่ลากหลายของสถาปนกิขึน้มาพูดคยุไมว่่าจะทัง้ในฐานะ
เชฟ วาทยกร ภัณฑารกัษ์ หรอืแมแ้ต่ผูก้ระตุน้ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในสังคม ทีต่า่งก็ลว้นเปน็ผู้เชือ่ม
ความสัมพันธข์องส่ิงตา่งๆ เขา้ด้วยกนันัน้ คณุกุลภทัรให้ความเหน็วา่บทบาทของสถาปนกิในศตวรรษ
ที ่21 จะไมใ่ช่เพียงการท�าหนา้ที ่“ออกแบบ” (design) อกีตอ่ไป แต่ยงัควรตอ้งรว่ม “ก�าหนด” (define) 
โจทย์และแนวทางในการแกไ้ขปญัหาไปพรอ้มๆ กบัผูค้นในสังคมผ่านวชิาชีพสถาปตัยกรรม 

รศ.ดร.อภิวฒัน ์รตันวราหะ อาจารย์ประจ�าภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย เปน็วิทยากรคนถัดมาทีช่วนผูค้นตัง้ค�าถามถงึอนาคตทีจ่ะ
เปลีย่นไปเนือ่งจากพฤตกิรรมของผูค้นและเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ปญัญาประดษิฐ ์(A.I.) 
เข้ามามีบทบาทในแทบทุกๆ กิจกรรมมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งการออกแบบเมือง โดย รศ.ดร.อภิวัฒน์ 
ชีแ้จงว่าความสามารถของ A.I. นัน้จะยิง่สูงขึน้เรือ่ยๆ จนท�าให้การท�างานบางอยา่งถกูแทนทีไ่ปในทีสุ่ด 
ดงัเช่นภาพ ‘Landscape of Human Competence’ ของ Hans Moravec ทีแ่สดงใหเ้หน็ระดับความ
สามารถของ A.I. ทีค่อ่ยๆ ทว่มพ้ืนทีค่วามสามารถของมนษุยข์ึน้เรือ่ยๆ ทัง้นี ้ในฐานะนกัสังคมศาสตร ์
รศ.ดร.อภิวฒัน ์มองวา่การออกแบบเมอืงไมไ่ด้หมายถงึเพียงการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม แตย่งั
ควรสามารถยกระดบัจติใจของผูค้นไดด้ว้ย ในยคุที ่A.I. เขา้มามบีทบาทมากขึน้ ทกัษะทีส่ถาปนกิตอ้งมี
คอืความสามารถในการตคีวามคณุคา่ของความคดิ การเขา้ใจบรบิททางสังคม การมจีรยิธรรม ตลอด
จนการมจิีนตนาการคดิฝัน เพราะนัน่คอืส่ิงทีท่�าใหค้วามสามารถของเรายงัเหนือกวา่ปญัญาประดิษฐ์

งานเสวนาทางสถาปัตยกรรม
เพ่ือส่งต่อแรงบันดาลใจแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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บทบาทของสถาปนิกในศตวรรษที่ 21 จะไม่ใช่เพียงการท�า
หน้าที่ “ออกแบบ” (design) อีกต่อไป แต่ยังควรต้องร่วม 
“ก�าหนด” (define) โจทย์และแนวทางในแก้ไขปัญหาไป
พร้อมๆ กับผู้คนในสังคมผ่านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

การย้อนกลับมาสู่ “อัตลักษณ์” ของงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและแง่มุมต่างๆ 
เป็นหัวข้อถัดมาที่ถูกน�าเสนอโดยวิทยากรอย่าง คุณวรรณพร พรประภา ภูมิสถาปนิกผู้ก่อตั้ง  
P Landscape ผา่นผลงานชิน้ตา่งๆ ของบรษัิท ยกตวัอย่างเชน่ ผลงาน ‘Garden of the Mind’ ภายใน
งานเทศกาลสวนนานาชาติ ประจ�าป ี2017 ทีก่รงุเบอรล์นิ ซึง่แมจ้ะถกูลดทอนใหด้เูรียบงา่ย แตก่ย็งั

สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยออกมาได้อย่างแยบยล ตลอดจนผลงาน ‘Pink Park Village’ ศูนย์
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ที่ซึ่งองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมกลายมาเป็นอีกหนึ่งตัว
ช่วยฟื้ นฟูจิตใจให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้ คุณวรรณพรชวนให้เราได้คิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของการออกแบบ
ภมูทิศันไ์วอ้ย่างนา่สนใจ ขอ้แรกคือการคน้หามนัจากส่ิงรอบตัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากธรรมชาติ เพ่ือ
น�าพาความรู้สึกและประสบการณที์คุ่น้เคยมาสู่ผูใ้ช ้และขอ้ทีส่องคอืการขยายอตัลกัษณ์นัน้ออกไปสู่การ
ออกแบบเพ่ือสาธารณะ ทีไ่มเ่พียงส่งเสริมคณุภาพชีวติ สรา้งสรรคก์จิกรรมและความสัมพันธ ์แตย่งั
ชว่ยใหผู้้คนได้กลบัไปเชือ่มโยงกบัธรรมชาตแิละชุมชนมากขึน้

สถาปตัยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ไดช้ือ่วา่เปน็สาขาวิชาชพีทางสถาปตัยกรรมทีม่คีวามใกลช้ดิกับผู้
ใชง้านมากทีสุ่ด จึงถอืเปน็เรือ่งนา่สนใจที ่Forum A : The Keynote นัน้ไดมี้โอกาสตอ้นรบัคณุวภิาวดี 
พัฒนพงศ์พิบลู ผูก้อ่ตัง้ P49Deesign and Associates มารว่มแบง่ปันแนวคดิและประสบการณก์าร
ท�างานตลอด 40 ป ีโดยหลงัจากทีฉ่ายภาพใหเ้ห็นวา่มาตรฐานของแบรนดโ์รงแรมและรสีอรต์ทัว่โลกใน
ปจัจุบนันัน้นอกจากจะมทีีทา่วา่จะสูงขึน้เรือ่ยๆ แลว้ ยงัมกีารวางกลยทุธใ์นการบรหิารแบรนดใ์หต้นเอง
โดดเด่นเพ่ือจับตลาดทีใ่หญ่และกวา้งขึน้เช่นกนั และเพ่ือจะตอบสนองตอ่ความทา้ทายนัน้ คณุวภิาวดใีห้
ความเหน็วา่การออกแบบภายในนัน้ควรจะตอ้งสามารถตอบโจทยแ์ละสร้างความพึงพอใจได้ทัง้ตน้ทาง
คอืเจ้าของโรงแรม และปลายทางคือแขกทีพั่ก โครงการรโีนเวทส่วน Author’s Wing ของโรงแรม 
แมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กรงุเทพ เป็นตวัอย่างหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการท�างานออกแบบภายในทีไ่มเ่พียง
ค�านึงถึงฟงัก์ชัน่การใชง้านและความสวยงาม แตร่วมถงึความสามารถในการคงไว้ซึง่ประวตัศิาสตรข์อง

1 กุลภัทร ยันตรศาสตร์
2 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
3 วรรณพร พรประภา

1

2 3
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พ้ืนที ่ในขณะทีโ่ครงการรโีนเวท The Bamboo Bar อายกุวา่ 140 
ปี ที่ทางโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ต้ังโจทย์ไว้ว่า
ตอ้งการใหเ้ป็นการ “เปลีย่นโดยไมต่อ้งเปลีย่น” นัน้ กเ็ปน็อกีความ
ทา้ทายที ่P49 สามารถคงไวซ้ึง่ต�านานครัง้เกา่และสรา้งต�านานครัง้
ใหมข้ึ่นมาได้พร้อมๆ กัน คณุวภิาวดทีิง้ทา้ยการเสวนาในวนัแรกว่า
หากนกัออกแบบเราออกแบบให้สนุก เรากจ็ะไดผ้ลงานทีส่นกุตามมา

ส�าหรับ Forum A : The Keynote ในวนัทีส่อง ซึง่เปน็การเสวนา
โดยวิทยากรระดับนานาชาตนิัน้ ไดว้ทิยากรคนแรกเปน็ คณุ Bar-
bara Barry นักออกแบบภายในและเจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์
ชื่อดังชาวอเมริกัน ซึ่งเธอได้มอบความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่าบทบาท
ของนักออกแบบไม่ใช่เพียงการสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกใจผู้คน 
แต่ยังต้องสามารถส่ือสารอารมณ์ตลอดจนความคิดอันลึกซึ้ง
ออกสู่สาธารณชนได้อีกด้วย และเหนือส่ิงอ่ืนใด เธอเชื่อว่า 

นกัออกแบบต้องกลา้ทดลอง เพ่ือทีจ่ะไดค้น้พบส่ิงใหม่ๆ  อยา่งไม่มขีดีจ�ากดั ในขณะทีส่องสถาปนกิจาก 
Arte Charpentier Architectes ซึ่งอยู่เบื้องหลังผลงานออกแบบผังเมืองทั่วโลกอย่าง คุณ Pierre 
Clement และคุณ Marie France Bouet เป็นวิทยากรคนถัดมา โดยทั้งคู่เริ่มไล่เรียงตั้งแต่โครงการ
ออกแบบผังเมอืงทีเ่กดิขึน้ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เชน่ เวยีงจนัทร ์เสียมเรยีบ และพนมเปญ ใน
ชว่งทศวรรษที ่1990 จนถงึโครงการออกแบบผงัเมืองใหก้บัมหานครเซีย่งไฮ ้ทีผ่สานเอาวฒันธรรมและ
วถิชีีวติของจีนมาใช ้จนเกดิเป็นผงัเมอืงทีส่ามารถจดัสรรพ้ืนทีธ่รุกจิ พ้ืนทีอ่ยูอ่าศัย และพ้ืนทีสี่เขยีวให้
เป็นระบบทั่วทั้งเมืองได้อย่างลงตัว ก่อนที่ทั้งคู่จะให้ความเห็นว่าในการออกแบบนั้น นอกจากหลักการ
พ้ืนฐานแลว้ สถาปนกิยงัต้องเคารพธรรมชาตเิพ่ือใหผ้ลงานออกแบบผงัเมอืงเปน็ไปเพ่ือประโยชนข์อง
ส่วนรวมได้อย่างแทจ้รงิ

ขณะที่คุณ Forth Bagley สถาปนิกจาก Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) ได้มาร่วมแชร์
ประสบการณ์ต่อว่าผลงานของ KPF นั้นเน้นการออกแบบเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างพ้ืนที่สาธารณะและ

4 วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล
5 Barbara Barry
6 Forth Bagley
7 Pierre Clement & Marie France Bouett
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3 ประเด็นหลักที่สถาปนิกในปัจจุบันควรจะให ้
ความส�าคัญเป็นอย่างมากนั้นประกอบไปด้วย  
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การย้าย
ถิ่นฐานสู่เมือง และความแออัดในเมือง

พ้ืนที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะเน้นย�้าว่า 3 ประเด็นหลักที่สถาปนิกในปัจจุบันควรจะให้ความส�าคัญเป็นอย่าง
มากนั้นประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (climate change) การย้ายถิ่นฐานสู่
เมือง (urban migration) และความแออัดในเมือง (density) เพราะสถาปนิกไม่ใช่แค่นักออกแบบ
อาคาร แต่ยังต้องเป็นผู้น�ากระแสผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม ส่วนการเสวนาโดยคุณ 
Andrew Grant จาก Grant Associates ภูมสิถาปนิกผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัโครงการ Garden by the Bay 
ประเทศสิงคโปร์ กม็คีวามนา่สนใจไมแ่พ้กนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความพยายามของเขาในการใชธ้รรมชาติ
มาเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการสร้างเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากการจัดการระบบนิเวศอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมๆ กับใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการออกแบบภูมิทัศน์แล้ว แนวทางการออกแบบของ
คณุ Andrew ยังเนน้ไปทีก่ารส่งเสรมิคณุภาพชวีติของผูค้น สร้างความสัมพันธร์ะหวา่งชมุชนและส่ิง
แวดล้อม ตลอดจนสามารถสนบัสนนุเศรษฐกจิของประเทศไดอ้กีดว้ย

ส�าหรับวทิยากรรับเชญิคนสุดทา้ยของกจิกรรมเสวนา Forum A : The Keynote นัน้ สภาสถาปนกิได้
มโีอกาสต้อนรับ Super Keynote คนส�าคญัของวงการสถาปตัยกรรมระดบันานาชาตอิยา่ง Stefano 
Boeri ผู้เปน็ทัง้สถาปนกิและนักทฤษฎทีางสถาปตัยกรรม คณุ Stefano เลา่วา่ปจัจบุนัโลกก�าลงัเผชญิ
กับวิกฤตการณ์อันเนื่องมาจากจ�านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น พร้อมๆ ความต้องการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่มีขีดจ�ากัดของมนุษย์ที่มากขึ้นตาม จนท�าให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และความเป็นอยู่ของผู้คน โดยทางเลือกที่เขาน�าเสนอนั้น
คือการเกิดขึ้นของแนวคิด “Urban Forestry” อันเป็นการคืนพ้ืนที่สีเขียวให้กับโลกผ่านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและเมือง ที่ในตอนนี้มีโครงการ Bosco Verticale ในเมืองมิลานเป็นต้นแบบ โดยเขา
ได้เล่าให้ฟงัตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ตลอดจนการวิจัยและทดสอบต่างๆ เพ่ือให้การปลูกต้นไม้
บนอาคารสูงนัน้เกิดขึน้ไดจ้รงิ และขยายภาพใหเ้ราเห็นวา่ตน้แบบของ Urban Forestry นัน้สามารถ
พัฒนาต่อยอดจากอาคารพักอาศัย ไปเปน็อาคารสาธารณะและโครงสรา้งพ้ืนฐาน หรอืแมก้ระทัง่การ 
บรูณาการเข้าไปในการออกแบบผงัเมอืง กอ่นทีเ่ขาจะทิง้ทา้ยวา่ส่ิงทีเ่ราทกุคนตอ้งท�าในตอนนีค้อืเรา
ตอ้งช่วยกันปลูกตน้ไม ้ทกุที ่ทกุคน และเราตอ้งท�ามนัเด๋ียวนี้

8 Stefano Boeri
9 Andrew Grant

8 9
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FORUM B : THE PRACTICE 
- Sharing Knowledge 
from a Master

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์รวม 20 หัวข้อ 
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาให้ความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิก ผู้
ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
และก่อสร้าง รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมการปฏิบัติวิชาชีพทั้ง 4 สาขา ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิ
สถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และ
บทความดังต่อไปนี้ คือเนื้อหาที่น่าสนใจส่วนหนึ่ง
ของงานเสวนาที่จัดขึ้นตลอด 2 วันเต็ม

สถาปัตยกรรมหลัก 

หนึ่งในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสถาปนิกไทย
ตลอดมานั้นหนีไม่พ้นเรื่อง “พ.ร.บ. จัดซื้อ จัด
จา้ง” ซึง่ผูจั้ดงานไดร้บัเกยีรตจิาก พลอากาศตรี  
หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภา
สถาปนิก และ ดร.ไกร ตั้งสง่า ประธานกรรมการ 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แต้นส์ จ�ากัด / บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
เป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้ โดยไล่เรียงตั้งแต่ความ
เป็นมาของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกิดขึ้นจากการ
ผลักดันของสถาปนิกและวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายๆ ท่าน ไปจนถึงแนวคิดหลักของกฎหมาย

11 
พลอากาศตรี หม่อมหลวง 
ประกิตติ เกษมสันต์ และดร. ไกร 
ตั้งสง่า เสวนาในหัวข้อ พ.ร.บ.  
จัดซื้อจัดจ้าง
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ฉบับนี้ ในมาตรา 8 ที่ว่าด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ส่งผลอย่างมากต่อวิธีคิดของหน่วยงานราชการ
ในการท�าสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้
เอกชนได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

นอกจากเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเดิมอย่าง 
เกณฑ์ราคาแล้ว พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เพ่ิม เกณฑ์
ราคาประกอบประสิทธิภาพ และเกณฑ์คุณภาพ
เข้ามาด้วย ซึ่งในส่วนของบริการการออกแบบจะ
ใช้เกณฑ์คุณภาพในการพิจารณาเท่านั้น โดยรัฐ
จะแจ้งกติกาแก่ผู้เข้าร่วมประกวดแบบตั้งแต่เริ่ม
โครงการผ่าน TOR

ในส่วนของกฎหมายที่สภาสถาปนิกก�าลังเสนอ
แนวทางการพัฒนาอยู่นั้น มีประเด็นของการแยก
วิธีการจ้างและอัตราค่าจ้างออกแบบและควบคุม
งานออกจากกัน เนื่องจากมีลักษณะงานที่ต่าง
กันอย่างชัดเจน ควรปรับให้การควบคุมงานใช้
วิธีเดียวกันกับการจ้างที่ปรึกษาจะเหมาะสมกว่า 
ประเด็นการพัฒนาราคากลางที่จะน�าการศึกษา
วิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งระบบ 
เป็นต้น

สถาปัตยกรรมภายใน

ในอดีตงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็น
ส่ิงที่ทุกคนสามารถท�าได้โดยเฉพาะกลุ่มสถาปนิก
หลัก แต่ภายหลัง พ.ศ. 2543 ได้มี พ.ร.บ. 
ก�าหนดให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแบ่งออก
เป็น 4 สาขาวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้ท�างานในแต่ละ
สาขาต้องมีใบอนุญาตที่รับรองโดยสภาสถาปนิก 
คุณชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนกิ
คนทีส่อง และ คณุธนวฒัน ์สุขคัคานนท ์กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จ�ากัด เป็นผู้
บรรยายในหัวข้อ "พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 
และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” โดยเน้น
ย�้าถึงความส�าคัญของใบประกอบวิชาชีพในการ
ท�างานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่จะต้องมี
การยื่นแบบเพ่ือพิจารณาเหมือนการท�างานของ
สาขาอื่นๆ โดยเฉพาะโครงการที่มีพ้ืนที่ใช้สอย
ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป หรือมีการออกแบบ
ภายในอาคารสาธารณะขนาด 500 ตร.ม. ขึ้นไป

2
คุณชาญณรงค์ แก่นทอง เสวนาใน
หัวข้อ พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 
และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522

2
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Sharing Knowledge from a Master 
— การให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่สมาชิกสภาสถาปนิก, ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการออกแบบและก่อสร้าง

ข้อควรค�านึงอีกประการก็คือใบประกอบวิชาชีพ
นั้น เป็นการรับรองตัวบุคคล ไม่ได้ครอบคลุม
ถึงนิติบุคคลด้วย ดังนั้นนิติบุคคลต้องท�าการ
ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก 
เพ่ือให้นิติบุคคลนี้มีสถานะเสมือนมีใบประกอบ
วิชาชีพและสามารถรับงานจากผู้ว่าจ้างได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ในส่วนของการเปิดเสรีการค้าอาเซียน มีเพียง
สาขาสถาปัตยกรรมหลักเท่านั้นที่ท�าข้อตกลง
ร่วมกัน เพราะฉะนั้นมัณฑนากรชาวต่างชาติที่
เข้ามาท�างานในประเทศไทยโดยไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพถือว่ามีความผิด ซึ่งมีโทษตามมาตรา 45 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ความน่าสนใจของงานเสวนาช่วงนี้ คือการ
พูดถึง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่มี
ความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการท�างาน
กับวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่
ของมัณฑนากรในการศึกษา ท�าความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ เพ่ือแสดงความใส่ใจ
และความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร 
ทุกคน

ภูมิสภาปัตยกรรม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์ให้
กลุ่มประเทศสมาชิกมีตลาดและฐานการผลิต
เดียวกนั และเปดิโอกาสให้มีการเคลือ่นยา้ยสินคา้ 
บริการ และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี โดยเมื่อ
ข้อตกลง ASEAN+6 ที่เพ่ิมประเทศจีน ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
เขา้มาเปน็สมาชกิส�าเรจ็ลลุว่ง จะส่งผลใหจ้�านวน
ประชากรในประเทศสมาชิกสูงขึ้นมาเป็นกว่า
ห้าพันล้านคน ซึ่งในด้านสถาปัตยกรรม ได้มี
การจัดเตรียมการยอมรับร่วมกันของอาเซียน
ด้านการบริการสถาปัตยกรรม (MRA) เพ่ือส่ง
เสริมมาตรฐานการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
ด้านสถาปัตยกรรม กระจายผลประโยชน์ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก 

นี่เป็นเหตุผลให้เราได้เห็น โปรเจ็คต์สถาปัตย-
กรรมที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างนานาชาต ิ
นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  
วัฒนสินธ์ุ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณนิติศักด์ิ  
ชอบด�ารงธรรม กรรมการบรหิาร บริษัท แปลน 
อาคเิตค็ จ�ากดั เปน็วิทยากรผูบ้รรยายในหวัขอ้ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่
ก�าลังจะเกดิขึน้นีภ้ายใตห้วัขอ้เสวนา “สถาปนกิ
อาเซยีน สถานการณ์การท�างานร่วมกันระหว่าง
สถาปนิกไทยและนานาชาติ”

สภาสถาปนิกอาเซียนได้มีการตั้งข้อตกลง
ถึงคุณสมบัติของสถาปนิกในประเทศสมาชิก
ให้ใกล้เคียงกัน โดยทางสภาสถาปนิกได้เปิด
การขึ้นทะเบียนสถาปนิกอาเซียน ให้ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนสามารถท�างานร่วมกับประเทศสมาชิก
ได้ ซึ่งมีเกณฑ์ว่า ต้องใช้เวลาศึกษาในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติวิชาชีพ
อยา่งตอ่เนือ่งไมน่อ้ยกวา่ 10 ป ีได้รับใบอนญุาต 
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ป ีและไมเ่คยถกูพักใช้หรอืเพิกถอน
ใบอนุญาต
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นอกจากนียั้งมเีกณฑค์ณุสมบตัดิา้นประสบการณ์ 
ด้านการวางแผน การออกแบบ หรือการควบคุม
งาน ซึ่งผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนจะต้องเคยมีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญอย่าง
น้อย 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่างประเภท
กัน อาทิ อาคารพาณิชยกรรม อาคารอยู่อาศัย 
อาคารสาธารณะ การวางผังแม่บท เป็นต้น โดย
จะมีเงื่อนไขของขนาดโครงการที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเภทของโครงการ

ข้อสังเกตส�าคัญ ที่ถูกพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ในงานเสวนาคร้ังนี้ คือผลการประเมินที่ชี้ว่า 
สถาปนิกไทยยังคงเสียเปรียบในกรณีที่ไปก่อตั้ง 
บริษัทในต่างประเทศ ที่แม้สถาปนิกไทยจะถูกจัด 
ว่ามีขีดความสามารถอยู่ในระดับที่ดีในวงการ
สถาปัตยกรรมนานาชาติ แต่ยังขาดความตื่นตัว
และปรับตัวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก ซึ่ง
เห็นได้จากจ�านวนสถาปนิกอาเซียนของไทยที่มี
ปริมาณน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับ 
ประเทศอื่นๆ 

สถาปัตยกรรมผังเมือง

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกขณะ
ของชวีติ อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ กลายเป็น
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลของเราโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลส่วนตัว ความชอบ รสนิยมของผู้
ใช้งาน หรืออาจละเอียดไปจนถึงเส้นทางประจ�า
ที่เราใช้เดินทางกลับบ้าน ข้อมูลท่ีเก็บมาได้เหล่า
นี้ ส่วนใหญ่มักจะถูกน�าไปใช้วิเคราะห์และวางแผน 
ทั้งในด้านธุรกิจ โฆษณา หรือการตลาด มีเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่น�ามาใช้เพ่ือให้เข้าใจประเด็นทาง
สังคมและนโยบายสาธารณะ
 

นอกจากข้อมูลจะช่วยให้เข้าใจในประเด็นต่างๆ  
ของเมืองแล้ว อีกมุมหนึ่งข้อมูลยังเป็นเสมือน
เครือ่งมอืเพ่ิมพลงัมวลชนใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เห็นภาพของปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจน 
ในการบรรยายหัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์ของ
ข้อมูลเมือง" คุณว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ อาจารย์
ประจ�า ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลต�าแหน่งสถานบริการ
ดา้นสาธารณสุขในกรงุเทพฯ ควบคูกั่บขอ้มลูถนน
และปริมาณรถ ซึ่งจะช่วยให้ประเมินพ้ืนที่เส่ียงที่
อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล อันจะส่งผลต่อผู้
อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้

ถึงแม้ข้อมูลของเมืองส่วนใหญ่ในตอนนี้จะมาจาก
ภาคเอกชนซึ่งมีราคาสูง ต่างกันกับข้อมูลจาก
ทางภาครัฐที่ถึงแม้จะเผยแพร่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ 
แต่ก็ยังมีปริมาณน้อยและไม่ทันสมัย หากเราช่วย
กันน�าข้อมูลที่มีอยู่นี้มาสร้างประโยชน์ เชื่อว่าภาค
รัฐน่าจะเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลในระดับเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเมืองได้อย่างตรงจุด

3
ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ เสวนาในหัวข้อ
ศาสตร์และศิลป์ของข้อมูลเมือง 

3
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีอาคาร ผ่านการบอก
เล่าโดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และสถาปนิกที่บริเวณ Function Area 1 และ Function 
Area 2 ภายในพ้ืนที่จัดงาน ACT Forum ’19 นั้น ถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Forum C : 
The Innovation โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกมาน�าเสนอบนเวทีนี้ ครอบคลุมทั้งวัสดุ
และเคมีภัณฑ์เพ่ือการก่อสร้าง วัสดุปิดผิวและตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ จนถึงนวัตกรรม
งานระบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็น
ถงึภาพรวมของตลาดและความกา้วหน้าของอตุสาหกรรมการกอ่สรา้งในประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจภายใน Forum C : The Innovation มีต้ังแต่
ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบท่ีผลิตจากหินปูนธรรมชาติ ซึ่งเหมาะส�าหรับการบูรณะซ่อมแซม 
เครื่องมือไฟฟา้ไร้สายที่ให้พลังงานด้วยเเบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นวัตกรรมหลังคาลด
ความร้อนที่เมื่อติดตั้งแล้วชิ้นส่วนสามเหลี่ยมขนาดเล็กของหลังคาจะประกอบรวมกัน
จนคลา้ยกับต้นไม ้ทีท่ัง้ชว่ยลดการแผ่รงัสีความร้อนและลมสามารถลอดผา่นหลงัคาได้ 
ไปจนถึงการเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่ส�าหรับตกเเต่งโดย Cristian De Sola 
นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญการใช้ไม้ไผ่ชาวสเปน 

FORUM C : 
THE INNOVATION

เวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ได้น�าเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
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พ้ืนที่น�าเสนอแนวคิดและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งด�าเนินการโดยสภา 
สถาปนิกแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ทางด้านสถาปัตย-
กรรมและการออกแบบ ได้มาน�าเสนอโครงการออกแบบของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มี
ทั้งการน�าเสนอผลงานในแต่ละภาคการศึกษา การน�าเสนอวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผล
งานออกค่าย Design Built ของคณะเท่านั้น แต่จากโปรแกรมการศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลยัทีม่าน�าเสนอภายใน Forum D : The ACT Services แหง่นี ้ยงัสะทอ้นให้
เห็นแนวโน้มของการท�างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนมากขึ้นอีกด้วย

ในขณะเดียวกันภายในพ้ืนที่เดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้มีโอกาสรับฟงัการ 
น�าเสนอผลงานของทั้งส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และโครงการรักษ์คลอง 
คูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ โดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ไปจนถึงการ
รับชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Urbanized ที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 
นอกจากนี้ Forum D ยังถูกใช้เป็นเวทีส�าหรับกิจกรรมการประกวดโครงการจัดท�า 
แบบขั้นรายละเอียดเพ่ือใช้ก่อสร้าง (From Design to Shop Drawing) อีกด้วย

FORUM D : 
THE ACT SERVICES

พ้ืนที่ส�าหรับกลุ่มสถาปนิกอาสาที่จะมาให้ค�าแนะน�า
หรือตอบค�าถามให้กับประชาชน
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ช่วยเล่าถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน 
ACT Forum ’19 

ประกิต พนานุรัตน์ : จุดประสงค์ของการจัดงาน
เริ่มมาจากนโยบายและหน้าที่ของสภาสถาปนิกที่ 
มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม แก่คนท�า 
งานในแวดวงสถาปตัยกรรมไทย และกับประชาชน 
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรา 7 (5) ดังนั้น 
เราจงึเริม่เชญิผูม้คีวามรูด้า้นต่างๆ มาเปน็กรรมการ 
จัดงาน โดยเริ่มเตรียมท�างานกันตั้งแต่กลางปี 
2018

ความน่าสนใจหรือไฮไลท์ใดที่ทำาให้ 
ACT Forum ’19 แตกต่างจากงานอื่นๆ 

ประกิต พนานุรัตน์ : บทบาทหน้าที่ของสภา-
สถาปนิกมีหน้าที่ดูแลควบคุมสมาชิกทั้ง 4 สาขา 
อาชีพ ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมหลัก สถา- 
ปตัยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมผงัเมอืง และ 

ภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งมีสมาชิกกว่า 30,000 คน 
ดังนั้น เป้าหมายของเราที่แตกต่างจากงานอื่นๆ  
คือ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะครอบคลุม
ทั้ง 4 สาขาสถาปัตยกรรม นอกเหนือจากนั้น 
ยังมีเรื่องของประเภทของวชิาชพี ทัง้หมด 5 
ประเภท อนัไดแ้ก ่การออกแบบ การอ�านวยการ
กอ่สรา้ง การบรหิารการก่อสร้าง และการควบคุม
การก่อสร้าง ไปจนถึงการให้ค�าปรึกษาและการ
ควบคุม 

อีกส่วนส�าคัญคือความตั้งใจของท่าน พลเรือเอก  
ฐนิธ กิตติอ�าพน อดีตนายกสภาสถาปนิก (วาระ  
พ.ศ. 2550 - 2553 และ พ.ศ. 2561 - 2562)  
ที่เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดงานฟอรัมทางด้าน 
สถาปัตยกรรมขึ้นในประเทศไทย เพ่ือให้สถาปนิก
ชาวไทยทกุคนมีโอกาสได้ฟงับรรยายจากสถาปนกิ
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานในอนาคต

ทั้งหมดนี้น�ามาสู่การจัดฟอรัมทั้งหมด 30 ฟอรัม  
แบง่ออกเปน็ 4 ฟอรมั เชน่ Forum A - Keynote  
Speaker ที่เราตั้งใจจัดขึ้นมาให้เป็นฟอรัมแห่ง
แรงบันดาลใจ โดยเราเชิญสปีคเกอร์ที่มีผลงาน
ออกแบบระดับโลกอย่าง Stefano Boeri จาก  
Stefano Boeri Architectti และ Andrew Grant  
จาก Grant Associates รวมถึงสถาปนิกไทย
ที่มีผลงานในระดับนานาชาติ อย่าง คุณกุลภัทร 
ยันตรศาสตร์ แห่ง wHY Los Angeles หรือ 
คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล แห่ง P49Design 
and Associates มาบรรยายให้ผู้เข้าฟงัเกิด 
แรงบันดาลใจในการท�างานต่อไป 

Forum B - The Practice จะพูดถึงการท�างาน
ในวิชาชีพทั้งหมด 4 สาขา แตกออกเป็นสาขาละ 
5 หัวข้อ รวมทั้งหมดเป็น 20 หัวข้อ ซึ่งล้วนแล้ว
แต่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานอย่างมาก อาทิ 
การจัดซื้อ จัดจ้าง การออกแบบอาคารสูงและ

ประกิต พนานุรัตน์ 
ประธานจัดงาน 
ACT Forum ʼ19
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อาคารใหญพิ่เศษ BIM for Interior Designer 
การออกแบบภูมิทัศน์เชิงนิเวศและวัฒนธรรมใน
วิถีชีวิตร่วมสมัย ไปจนถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเมือง
อย่าง โครงการฟื้ นฟูกรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
บรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในหัวข้อนั้นๆ ทั้งส้ิน

ในมุมมองของคุณประกิต คิดว่ามุมมองของ
คนในสายวิชาชีพ ในยุคก่อนหน้านี้ และยุค
ปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และ
ความต่างระหว่างสถาปนิกหลายๆ generation 
มีผลต่อการจัดงาน ACT Forum ครั้งนี้มาก
น้อยเพียงใด 

ประกติ พนานรุตัน ์: ทีช่ดัเจนทีสุ่ดคอื การเปลีย่น 
จากยุคแอนะล็อกไปเป็นยุคดิจิทัล ผมเองเคย
ท�างานแบบที่ต้องใช้มือในทุกๆ กระบวนการ  
ต่างจากสมยันีท้กุอยา่งไวขึน้มาก สถาปนิกยุคใหม่
เติบโตมากับการท�างานด้วยเครื่องมือดิจิทัล 
ทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว พวกเขา
ค้นคว้าข้อมูลได้ง่าย และท�างานออกมาได้เร็ว  
แต่บางครั้งความเร็วที่ว่านี้ก็อาจส่งผลเสียหาก
พ้ืนฐานความรู้ยังไม่แน่น 

ดังนั้นส่ิงที่คณะกรรมการตั้งใจท�าให้เกิดขึ้นใน
งานครั้งนี้ คือการปูพ้ืนฐานพวกเขาให้แน่น ซึ่งก็
น�ามาสู่การสร้างกิจกรรมที่จะเป็นพ้ืนที่ให้พวกเขา
ได้มานั่งฟงัความรู้จาก “ผู้ที่รู้จริง” ได้ยกมือถาม
ค�าถาม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลของการจัดฟอรัม
ครั้งนี้ขึ้นมา 

มองว่าในปัจจุบัน สถาปนิกหรือคนในวิชาชีพจะ
ต้องปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันสภาวะที่ทุกอย่าง
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ประกิต พนานุรัตน์ : ทุกคนต้องเรียนรู้ความ
เปลี่ยนแปลง เปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ และเปิดใจรับ
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เพราะทุกคนต้องพ่ึงพา
อาศัยกัน เราไม่สามารถมองข้ามองค์ความรู้เดิม
ของสถาปนิกระดับอาจารย์ที่ประสบความส�าเร็จ
ในการท�างานมาอย่างยาวนาน และเช่นกัน เราก็
ต้องไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีหรือความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ได้ ถ้าคนสอง genera-
tion นี้มาแชร์กัน มาแลกเปลี่ยนกันบนพ้ืนที่ของ
ฟอรัมมันจะท�าให้เราเดินหน้าไปพร้อมกันได้ 

งานสภาสถาปนิก คือพ้ืนที่ 
ที่ทุกคนได้มาฟงัความรู้จาก 
"ผู้ที่รู้จริง" ได้ยกมือถาม
ค�าถาม และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

INTERVIEW
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อะไรคือส่ิงที่ทำาให้ ACT Forum แตกต่างไปจาก
งานอื่นๆ

ศุภแมน มรรคา : ACT Forum คืองานเดียวที่ผู้
เข้าชมจะได้มาอัพเกรดความรู้ครอบคลุมทุกสาขา
สถาปัตยกรรม และอัพเดทนวัตกรรมเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากผู้แสดงสินค้าชั้นน�าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยภายในงานมี
กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่งานเสวนาที่
แบ่งออกเป็น 4 ฟอรัม ได้แก่ 

Forum A : The Keynote (A Forum for 
Inspiration) งานประชุมสัมมนาวิชาการ ที่ผู้จัด
งานได้รับเกียรติจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกและสถาปนิกชั้นน�าของไทย ครบทุกสาขา
วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม มาเป็นผู้บรรยาย

Forum B : The Practice (Sharing Know-
ledge from a Master) การให้ความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิก 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและก่อสร้าง 
รวมถึงประชาชนทั่วไป 

Forum C : The Innovation (Discussion for 
the Best Solution) เวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้น�าเสนอนวัตกรรม
และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผ่านการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกร่วมกับสถาปนิก 
เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต 

Forum D : The ACT Services (ACT Com-
mitment to Serve Our Society) พ้ืนที่
ส�าหรบักลุ่มสถาปนกิอาสาทีจ่ะมาให้ค�าแนะน�าหรอื
ตอบค�าถามให้กบัประชาชน รวมถึงเปดิโอกาสให้
สถาบนัการศึกษา องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ไดน้�าเสนอ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ไปจนถึงกิจกรรมที่เรียกว่า Product Launch-
ing Day ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้แบรนด์
ชั้นน�าในแวดวงผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้น�าเสนอ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจะเข้าสู่ตลาดในปี 
2020 ซึ่งได้มาเปิดตัวให้ชมครั้งแรกภายในงาน 
นอกจากกิจกรรมไฮไลท์แล้ว ภายในงานยังมี
โซน Designer Hub Pavilion ซึง่เป็นพ้ืนทีใ่หนั้ก
ออกแบบจากทุกสาขาวิชาชีพที่เป็นสมาชิกของ
สภาสถาปนิก ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบ
การในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ออกแบบ 
และตกแต่ง เพ่ือสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ 
ส่วนผู้เข้าร่วมงานที่เป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถมา
พบกับผู้ให้บริการด้านการออกแบบทุกประเภท 
และผู้ให้บริการด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร

ศุภแมน มรรคา
ผู้อ�านวยการโครงการ
อารยะ เอ็กซ์โป

INTERVIEW
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ความสำาเร็จของการจัดงาน ACT Forum ʼ19 
ในครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่ของ
จำานวนผู้เขา้รว่มงาน จำานวนผู้ประกอบการทีร่ว่ม
ออกบูธ และรายได้ที่เกิดขึ้นภายในงาน

ศุภแมน มรรคา : ส�าหรับการจัดงานในครั้งแรก
ถือว่าประสบความส�าเร็จในแง่ของกลุ่มผู้เข้าชม
งาน โดยตลอดทั้ง 4 วัน มีจ�านวนผู้เข้าชมงาน
ทั้งส้ิน 25,057 ราย โดยแบ่งสัดส่วนเป็น Trade 
Visitors คิดเป็น 76.81% และ General Public 
คิดเป็น 23.19% ซึ่งสัดส่วนของผู้เข้าชมงานที่
เป็น Trade Visitors ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของการจัดงาน จึงท�าให้ผู้แสดงสินค้าในปีนี้ค่อน
ข้างพอใจและหลายรายก็มีการจองพ้ืนที่เข้าร่วม
แสดงสินค้าปีหน้าอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว

สำาหรับการจัดงาน ACT Forum ในครั้งถัดไป 
ทาง อารยะ เอ็กซ์โป ได้มีการกำาหนดแผนและ
กลยุทธ์ไว้อย่างไร 

ศุภแมน มรรคา : ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากทั้ง 
ผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานในปีนี้ ท�าให้ป ี
หน้าทาง อารยะ เอ็กซ์โป มีแผนจัดงาน ACT  
Forum ’20 โดยจะขยายพ้ืนที่จัดงานเพ่ิมเป็น  
2 เทา่ รวมทัง้ขยายวนัจดังานเพ่ิมขึน้จาก 4 วนั 
เป็น 5 วัน และยังคงเน้นการน�าเสนอนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างท้ังจากในประเทศและต่าง
ประเทศ เพ่ือให้งาน ACT Forum เป็นเวทีธุรกิจ
ส�าหรบัคนในแวดวงกอ่สรา้ง-ออกแบบ-ตกแตง่ 
อย่างแท้จริง

ส่ิงที่คาดหวังสำาหรับการจัดงาน ACT Forum 
ในครั้งถัดไปคืออะไร

ศุภแมน มรรคา : เราต้องการให้งาน ACT 
Forum เป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ออกแบบ การก่อสร้าง นอกจากนี้คาดหวังว่าการ
จัดงานจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบ
การและสถาปนิก เพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ตอบ
โจทย์กับผู้ใช้งานมากที่สุด

ACT Forum คือพ้ืนที่ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม
และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับภูมิภาค

INTERVIEW
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หนึ่งในเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของ
คนเมืองในยุคนี้ให้ดีขึ้น นั่นก็คือระบบจอดรถอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นที่นิยม
มากขึ้นจนกลายเป็นจุดขายส�าคัญของโครงการแทบทุกประเภท ตั้งแต่คอนโดมิเนียม 
ห้างสรรพสินค้า อาคารส�านักงาน อาคารจอดรถสาธารณะ หรือแม้แต่ที่จอดรถภายใน
บ้าน หลายๆ คนที่มีประสบการณ์ใช้งานระบบจอดรถอัตโนมัติแล้ว ก็น่าจะเห็นตรงกันว่า
เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่ให้ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และมอบความปลอดภัยกับผู้ใช้
รถเท่านั้น แต่ยังมีส่วนส�าคัญในการออกแบบอาคาร ด้วยการเพ่ิมศักยภาพการใช้พ้ืนที่
อาคารให้สูงขึ้น (Gross Floor Area หรือ GFA) เพราะระบบจอดรถอัตโนมัตินี้กินพ้ืนที่
น้อยกว่าการสร้างลานจอดรถแบบเดิมๆ จึงช่วยเพ่ิมทางเลือกในการออกแบบและมีพ้ืนที่
เพ่ิมไว้สร้างมูลค่าให้กับโครงการได้มากยิ่งขึ้น

อย่างระบบจอดรถอัตโนมัตขิอง Samjung Tech โดยบรษัิท ทเีอชเอส พารค์กิง้ โซลชูัน่ส์ 
จ�ากัด ที่ได้ติดตั้งช่องจอดรถในประเทศไทยรวมแล้วมากกว่า 10,000 คัน ใน 40 
โครงการ ด้วยทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์พร้อมออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง ส�าหรับอาคารท่ีมีปริมาณรถยนต์สัญจรหนาแน่นแล้ว เทคโนโลยีที่จอดรถ
อตัโนมติัก็นา่จะเปน็ทางเลอืกใหม่ทีช่ว่ยส่งเสรมิภาพลกัษณท์นัสมยัใหกั้บโครงการ พรอ้ม
ทั้งช่วยบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน

thsparking.co.th

MATERIAL
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vector-foiltec.com

ETFE Roof System
หากต้องการเปลือกอาคารหรือหลังคาที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง วัสดุที่นึกถึงอย่าง
แรกคงเป็นกระจกที่คุ้นเคยกัน แต่หากมีวัสดุอ่ืนที่ท�าหน้าที่แทนกระจกได้ด้วย
น�้าหนักเพียง 1% อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในงานโครงสร้างและการติดตั้งได้
มากกว่าครึ่ง วัสดุประเภทนี้ดูจะมอบโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับอาคาร
ได้ดีทีเดียว

วสัดุทีว่า่นีก็้คือ TEXLON® ETFE ทีม่ชีือ่เตม็วา่ Ethylene Tetrafluoroethylene 
ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน มีความ
ยืดหยุ่นสูง และโปร่งแสง จึงสามารถน�ามาใช้เป็นวัสดุตกแต่งทั้งผนังภายนอก
และหลังคาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วงกลางวันปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน
เข้าสู่ตัวอาคาร เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟา้และอุปกรณ์ส่องสว่างได้ หรือจะเพ่ิม
ลูกเล่นให้อาคารด้วยแสงไฟในยามค�่าคืนก็ได้เช่นกัน 

ในส่วนของรูปทรง TEXLON® ETFE สามารถท�าได้ต้ังแต่วงกลมไปจนถึงรูป
หลายเหลี่ยม ให้นักออกแบบสร้างสรรค์อาคารที่โดดเด่นไม่เหมือนใครได้ตาม
ต้องการ ซึ่งการใช้งานมีตั้งแต่แบบชั้นเดียวไปจนถึง 4 ชั้น โดยแบบที่นิยมมาก
ที่สุดจะเป็นโครงสร้างชีท 2 ชั้น ระหว่างแผ่นจะท�าการอัดอากาศเข้าไป ช่วย
ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารและลดภาระของเครื่องปรับอากาศได้ พร้อมด้วย
คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและแข็งแรง จึงไม่แตกโดยง่ายแม้ถูกเจาะ หรือหากเกิด
ความเสียหายก็ไม่ฉีกขาดไปส่วนอื่นๆ สามารถซ่อมแซมเพียงเฉพาะจุดได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ผลงานระดับโลกจากวัสดุชนิดนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น 
Beijing National Aquatics Center หรือ Singapore National Stadium

MATERIAL
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สภาสถาปนิก

สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก  
พ.ศ. 2543 มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและ 
องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ได้ด�าเนินงานภายใต้การบริหาร 
ของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย  
5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การก�ากับของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอ�านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้

สภาสถาปนิกมีอ�านาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความช�านาญ เพ่ือออก 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรอง
หลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความช�านาญ เพ่ือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิก  
มีการบริหารงานภายในองค์กร แต่มิได้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การเรียนการสอน และ 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายสถาบันการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 40 และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 16

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประกอบด้วย 4 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
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อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ดวงขวัญ จารุดุล
ท่ีปรึกษา

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
ท่ีปรึกษา

เมธินี สุวรรณะบุณย์ 
ประธานอนุกรรมการ

แทนศร พรปัญญาภัทร        
อนุกรรมการและเลขานุการ

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์  
อนุกรรมการ

ธนวัฒน์ สุขัคคานนท ์        
อนุกรรมการ

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
อนุกรรมการ       

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
อนุกรรมการ

คณะท�างานก�ากับส่ือประชาสัมพันธ์

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ 
ท่ีปรึกษา

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย     
ประธานอนุกรรมการ 

แทนศร พรปัญญาภัทร 
อนุกรรมการ      

สุพัตรา เพชรี
อนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก

จุติบดี จันทรางศุ   
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสนับสนุน

ลูกปัด ปั้ นมา   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ขอขอบคุณ

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
อนุกรรมการ

ประกิต พนานุรัตน์
ประธานจัดงานสภาสถาปนิก

ศุภแมน มรรคา
ผู้อ�านวยการโครงการอารยะ เอ็กซ์โป

คณะท�างานวารสารสภาสถาปนิก

กองบรรณาธิการ
กวิน รงค์กรรภิรมย์
นภัทร จาริตรบุตร
ปภพ เกิดทรัพย์ 

ศิลปกรรม
วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม

ติดต่อประสานงาน
กมลทิพย์ กิมอารีย์

สภาสถาปนิก
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร: 02 318 2112
แฟกซ์: 02 318 2131-2
อีเมล์: office@act.or.th


