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พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ตลอดช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ ได้เกิดเหตุการณ์มากมายที่เข้ามาพิสูจน์ความเข้มแข็งของ 
คนไทยอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดอย่างการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้สร้างผลกระทบกับ
เราในทุกๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตประจ�าวัน การท�างาน และสภาพเศรษฐกิจ จนท�าให้เรา
ต้องหันมาทบทวนแนวทางการออกแบบตั้งแต่พ้ืนที่เล็กๆ ภายในบ้าน ไปจนถึงระดับของ
เมือง เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติเช่นนี้

การเว้นระยะห่างทางกายภาพ กลายเป็นแนวทางที่ใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของโรค 
แต่เรายังสามารถใกล้ชิดกันทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลายหน่วยงานเร่งออก
มาตรการให้บุคลากรท�างานจากที่บ้าน ผู้คนเองก็ถูกเร่งให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่สาธารณะและใช้ระบบขนส่งมวลชน นี่คือความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น วารสารสภาสถาปนิกฉบับนี้ จึงได้มีบทความ
เรื่อง “COVID-19 ไวรัสเปลี่ยนเมือง” ที่ชวนให้ทุกคนมาร่วมตั้งค�าถามและมองภาพ
อนาคตว่าเมืองของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหลังเหตุการณ์นี้

ทางสภาสถาปนิกเองก็ได้ปรับนโยบายการท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ด้วยการให้บริการงานทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสภาสถาปนิก ส�าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดสอบ การอบรม และการจัดเสวนาวิชาการต่างๆ สภาสถาปนิก
อยู่ระหว่างการพิจารณาก�าหนดช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยใน
สุขภาพของเจ้าหน้าที่ สมาชิก และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีโครงการ ZEROCOVID ที่ทางสภาสถาปนิกร่วมกับศูนย์การออกแบบเพ่ือ
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S) และเครือข่ายวิชาชีพสถาปัตยกรรมทุกสาขา 
ทุกสถาบัน โดยมีเป้าหมายคือการรวบรวมองค์ความรู้ไปปรับปรุงโรงพยาบาลชุมชนทั่ว
ประเทศกว่า 800 แห่ง รวมไปถึงการออกแบบงานระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง หากสมาชิก
ทุกท่านจะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณครับ

สารจากนายกสภาสถาปนิก
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ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. หน่วยงาน CHINA RAILWAY DESIGN 
CORPORATION Thailand Branch (CRDC) โดย Mr. Ma Shengshuang ผู้จัดการ 
สาขาบริษัท CRDC ในประเทศไทย Mr. Zhou Shihong รองผู้จัดการฯ และ Mr. Xu  
Bing สถาปนกิโครงการฯ ไดม้อบหน้ากากอนามยั จ�านวน 600 ชิน้ ให้แกส่ภาสถาปนกิ  
ส�าหรบัใชป้อ้งกันโควดิ-19 พรอ้มข้อความบนกลอ่ง "น�า้หนึง่ใจเดยีว จนีไทยใชอ่ืน่ไกล 
พ่ีน้องกัน" โดยมีพลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก 
เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัย ณ อาคารสภาสถาปนิก

ก่อนหน้านี้ Mr. Xiao Wei รองประธานบริษัท CITIC General Institute of Archi- 
tectural Design & Research (CADI) ได้ส่งจดหมายแสดงความชว่ยเหลอืประเทศไทย
ในการรับมือวิกฤตการณ์โควิด-19 ด้วยการมอบแบบก่อสร้างโรงพยาบาล Huo- 
shenshan และโรงพยาบาลชั่วคราวที่ปรับปรุงจากอาคารประเภทอื่นๆ พร้อมทั้งยินดี
แบ่งปันประสบการณ์การท�างานและให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดย 
มุง่หวงัวา่ความรว่มมอืดา้นสถาปตัยกรรมระหวา่งประเทศไทยและจนีนี ้จะเปน็แบบอยา่ง 
อันดีให้นานาประเทศได้เห็นถึงความร่วมมือในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควดิ-19

กลุ่มสถาปนิกจีน มอบหน้ากากอนามัย 
และให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบ 
โรงพยาบาล เพ่ือรับมือโควิด-19
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เป็นเวลาหน่ึงเดือนเต็มแล้ว ที่สภา
สถาปนิก ศูนย์การออกแบบเพ่ือสังคม 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (CUD4S) และ
เครอืขา่ยวชิาชพีสถาปัตยกรรมทกุสาขา 
ได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ZERO 
COVID อย่างเป็นทางการ เพ่ือรับมือ
สถานการณก์ารแพร่เชือ้ โควดิ 19 รว่มกบั
กลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์ ด้วยการใช้
องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบมาปรับปรุงพ้ืนที่โรงพยาบาล
ชุมชนกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ รวมไป
ถึงการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 20 เมษายน ได้มี 
โรงพยาบาลตดิตอ่เพ่ือขอเขา้รว่มโครงการ
แล้วถึง 42 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
สถานะเร่งด่วน แต่ไม่สามารถปรับปรุง
หรือก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาเต็มพ้ืนที่แล้ว ทางกลุ่มสถาปนิก
อาสาจึงได้จัดท�าและส่งมอบแบบให้กับ
โรงพยาบาลไว้ เพ่ือให้สามารถด�าเนินการ
ปรับปรุงได้ทันทีเมื่อมีความพร้อม

รายงานความคืบหน้า
การด�าเนินโครงการ 
ZEROCOVID

โรงพยาบาลในพ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือได้ติดต่อเข้าร่วมโครงการ
เป็นล�าดับแรกๆ ท�าให้กลุ่มสถาปนิกอาสา
สามารถด�าเนินการออกแบบปรับปรุง 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้มีการ 
ส่งมอบแบบปรับปรุงอาคารให้ทาง 
โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหลายแห่ง 
ด้วยกัน เช่น โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต  
ที่ได้ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยจากเดิมที่ใช้
การหมนุเวยีนอากาศตามธรรมชาติ เปน็
ระบบปรบัอากาศทีค่�านึงถงึทศิทางลมเปน็
พิเศษ การตดิตัง้ระบบดดูอากาศบนหวั
เตียงผู้ป่วย และ Double Doors กั้นโซน
ทางเดินและห้องผู้ป่วยให้เป็นแรงดันลบ 
เป็นต้น

แม้แนวโน้มจ�านวนผู้ป่วยในประเทศไทย 
จะลดลงอยา่งต่อเนือ่ง แต่ก็ยงัไมส่ามารถ
นิ่งนอนใจได้ โดยเฉพาะเมื่อยิ่งเข้าใกล้ 
ช่วงผ่อนผันมาตรการล็อกดาวน์ ที่อาจ 
น�ามาซึ่งการระบาดของโรคอีกระลอก  
จึงเป็นหน้าที่ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบโรงพยาบาลและสถาปนิกอาสาใน
การเร่งถอดบทเรียน ศึกษาความต้องการ
ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง และจัดท�าแบบ
ร่างเพ่ือด�าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ให้พร้อม
รับมือกับความเส่ียงที่ก�าลังจะมาถึง

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการ
ออกแบบหน่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น 
เพ่ือแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19”  
จัดท�าโดยโครงการ ZEROCOVID ได้ ที่นี่

รวมไปถึงวิดีโอสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทาง YouTube 
Channel ZEROCOVID PROJECT

02

https://www.zerocovidproject.com/zerocovid-download/
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ตามเอกสารการยอมรับร่วมกันของ 
อาเซียนด้านการบริการสถาปัตยกรรม 
(ASEAN Mutual Recognition  
Arrangement on Architectural  
Services หรือ MRA) ได้ก�าหนดให้มี
การเปิดตลาดการค้าบริการเสรีเป็น
ตลาดเดียวภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง 
MRA นี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในการ
ก�าหนดคุณสมบัติส�าหรับสถาปนิกใน 
กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน และรบัรอง 
มาตรฐานการศึกษา ประสบการณ์
การท�างานวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
เพ่ือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นสมาชิก
อาเซียน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาส
ให้สถาปนิกในกลุ่มประเทศสมาชิก
สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท�างานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนได้

สภาสถาปนิกได้จัดท�าประกาศตาม
กรอบข้อตกลง MRA ได้แก่ การขึ้น 
ทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน พ.ศ.  
2556 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิก
อาเซียนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การท�างานครบถ้วน 
ตามที่ก�าหนด และต้องผ่านขั้นตอน 
การพิจารณาคุณสมบัติ คุณภาพ 
ของผลงาน รวมถึงขั้นตอนการ 
เข้าทดสอบความรู้ความสามารถ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์

การขึ้นทะเบียนเป็น
สถาปนิกอาเซียน  
พ.ศ. 2556

03

http://act.or.th/th/asean_architect_form
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ตามทีภ่าครฐัได้มนีโยบายขอความรว่มมอืใหป้ระชาชนอยูบ่า้น รกัษาระยะหา่งทางสังคม 
และงดกิจกรรมการรวมตวัของคนจ�านวนมาก เพ่ือปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ-19 ทางสภาสถาปนกิจงึไดมี้มาตรการต่างๆ ในการปรบัเปลีย่นวธีิการ
ท�างานและใหบ้ริการสมาชกิ โดยค�านงึถงึความสะดวกสบายและความปลอดภยัของ
บคุลากรและสมาชกิทกุท่านเปน็ส�าคญั โดยเริม่ด�าเนนิการตัง้แตว่นันีเ้ปน็ตน้ไป จนกวา่ 
จะมีประกาศอย่างเปน็ทางการ

ตดิตามความคืบหนา้และนโยบายการใหบ้รกิารสมาชกิสภาสถาปนกิ ไดท้ี ่www.act.or.th

รวมแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการสมาชิก
สภาสถาปนิก อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์โควิด-19

04

http://act.or.th
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ACT : ช่วยเล่าที่มาของโครงการ 
ZEROCOVID สักหน่อยครับ 

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : โครงการ 
ZEROCOVID ริเริ่มโดยศูนย์การออกแบบเพ่ือ
สังคม จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (Chulalongkorn  
University Design for Society Center – 
CUD4S) ที่ร่วมท�างานช่วยเหลือสังคมด้วยการ
สนับสนุนงานด้านการออกแบบโดยใช้โจทย์ทาง
สังคม ศูนย์การออกแบบเพ่ือสังคมฯ พิจารณา
เห็นปัญหาของโรงพยาบาลรัฐกว่า 800 แห่ง 
ทั่วประเทศ ที่อาจจะไม่มีความพร้อมในการจัดการ
พ้ืนทีเ่พ่ือรับมือกับสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 
โดยในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือจาก สมาคม
นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสภาสถาปนิก

สาระส�าคัญของ ZEROCOVID คือการช่วย 
แบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยศาสตร์
แห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยให้
บริการแนะน�าการปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของ
โรงพยาบาลรัฐในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ : ส�าหรับ
สภาสถาปนิก เราเริ่มปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องมา
สักพักแล้วว่าจะให้การสนับสนุนการออกแบบ
โรงพยาบาลภาคสนามได้อย่างไร ประจวบเหมาะ
กับเมื่อศูนย์การออกแบบเพ่ือสังคมฯ ได้ริเริ่ม
โครงการ ZEROCOVID และเมื่อทุกฝ่ายเห็น
ตรงกัน สภาสถาปนิกจึงก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็น
ตัวกลางประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับ

โครงการ ZEROCOVID 
การร่วมมือกันของหลากลายวิชาชีพ
เพ่ือสนับสนุนการท�างานของบุคลากร
ทางการแพทย์รับมือกับสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : คิดว่าเป็นโอกาส
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะได้ท�างานรับ
ใช้สังคมในสถานการณ์จ�าเป็น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  
ที่ผ่านมาสังคมส่วนหนึ่งมีภาพจ�าว่า สถาปนิก
อาจจ�ากัดการท�างานออกแบบให้กับเฉพาะคน
รายได้สูงในเมืองใหญ่เท่านั้น ทั้งๆ ที่ขอบเขต
งานออกแบบมีกว้างขวาง ครอบคลุมทุกประเภท 
ทุกระดับของการจัดการพ้ืนที่ ในสถานการณ์
ส�าคัญเช่นนี้ สถาปนิกและนักออกแบบสามารถ
ให้ค�าแนะน�าในการจัดการปรับปรุงพ้ืนที่ (spatial 
organization) ในส่วนต่างๆ ตั้งแต่จุดคัดกรอง 
ห้องรักษา ห้องพักฟื้ นผู้ป่วย ฯลฯ ซึ่งต้องมี
เทคนิคพิเศษในสถานการณ์การระบาดของไวรัสที่
ยังควบคุมไม่ได้ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
บรรเทาสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยของ
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

ACT : บทบาทและศักยภาพใดของ 
สภาสถาปนิก ที่จะช่วยส่งเสริมให้โครงการ  
ZEROCOVID ประสบความส�าเร็จครับ

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ : สภา
สถาปนิกเป็นองค์กรที่จัดขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
และอยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐ จึงมีศักยภาพ 
ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรในภาครัฐ  
นอกจากนั้น เรายังมีเครือข่ายสมาชิกกว่า 
30,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่าย 
ที่ใหญ่มาก ซึ่งจะท�าให้การท�างานลงพ้ืนที่ การให้ 
ค�าปรึกษาด้านการออกแบบ และการควบคุมดู
งานแก่โรงพยาบาลรัฐในภูมิภาคต่างๆ เดินหน้า
ได้อย่างราบรื่น ท่ามกลางสถานการณ์การ lock-
down ทั่วประเทศ ที่การเดินทางเป็นไปได้อย่าง
ยากล�าบาก 

ในตอนนี้มีผู้สมัครแล้วกว่า 606 คน (ข้อมูลเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2563) จาก 6 ภูมิภาค ทั่วทุก
จังหวัดในประเทศไทย ซึ่งสถาปนิกที่ลงทะเบียน
ทุกคน ยังได้ระบุถึงความถนัดของตัวเอง ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชา (สถาปัตยกรรมหลัก  
สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 
สถาปตัยกรรมภายใน) รวมถงึสาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม และวิศวกรรมอีกด้วย 

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : นอกจากนั้น ใน
ฐานะที่สภาสถาปนิกเป็นองค์กรในก�ากับของรัฐ 
ยังท�าให้เรามีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรประสาน
หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ในระดับนโยบาย ซึ่ง 
จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการโครงการ  
ไมว่า่จะเปน็การประสานขอ้มลูเชงิสถติ ิความพรอ้ม
ด้านบุคลากร ทรัพยากรของโรงพยาบาลรัฐ เพ่ือ
ใช้ในการจัดท�าฐานข้อมูลและสามารถวิเคราะห์
ภาพรวมของสถานการณ์ส�าหรับวางแผนทิศทาง
การจัดการพ้ืนที่ในส่วนต่างๆ ได้

ประกิต พนานุรัตน์ 
กรรมการสภาสถาปนิก 



10FEATURE

ACT : ช่วยเล่าความคืบหน้าล่าสุดของการ
ท�างานครั้งนี้ให้ฟงัสักหน่อยครับ

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : ขณะนี้ สถาปนิก
อาสากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคาร
โรงพยาบาล ก�าลังจัดท�าคู่มือ 4 ส่วน ได้แก่  
1) คู่มือการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่จุดคัดกรอง
ของโรงพยาบาล 2) คู่มือการออกแบบปรับปรุง
หอพักผู้ป่วยและห้องความดันลบ 3) คู่มือการ
ออกแบบโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ 4) คู่มือ
การออกแบบปรับปรุงอาคารเพ่ือการกักกันผู้ป่วย
หรือผู้พักฟื้ น คู่มือดังกล่าวจะออกมาในรูปเล่ม
และส่ือออนไลน์ เพ่ือส่งผ่านไปยังโรงพยาบาล 
และสถาปนิกอาสาตามภูมิภาคต่างๆ ปัจจุบัน  
มีจ�านวนโรงพยาบาลแสดงความจ�านงขอรับ
ความช่วยเหลือมาประมาณ 40 กว่าแห่ง ซึ่ง 
ทางโครงการได้ท�าการประสานข้อมูลเบื้องต้น 
เพ่ือรับทราบถึงความจ�าเป็นและปัญหา และ
เตรียมการจัดท�าแบบและข้อแนะน�าต่อไป งาน
อีกส่วนที่ด�าเนินการอยู่ คือการจัดท�าฐานข้อมูล
แสดงความพร้อมเชิงทรัพยากรบุคคลและ
อุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐแต่ละ
จังหวัดในภาพรวม 

ขั้นตอนถัดไป โครงการฯ จะท�าการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เพ่ิมเติมให้โรงพยาบาลรัฐท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ ได้รับทราบถึงโครงการ ZEROCOVID 
พร้อมกับการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่
สาธารณะถึงมาตรฐานวิชาชีพ ในการปรับปรุง
พ้ืนที่โรงพยาบาล รวมทั้งการจัดอบรมออนไลน์
แก่กลุ่มสถาปนิกอาสา เพ่ือเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่โรงพยาบาลในแต่ละ
ภูมิภาค 

กระบวนการท�างานในแต่ละเคสโรงพยาบาลจะถูก
น�ามาถอดบทเรียน เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทและ
ความต้องการเฉพาะของเคสโรงพยาบาลอื่นๆ 
ต่อไป 

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
ขณะการแถลงข่าวโครงการ
ZEROCOVID เมื่อวันที่
30 มีนาคม ที่ผ่านมา 
ณ สภาสถาปนิก 
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ประกิต พนานุรัตน์ : ในส่วนงานปรับปรุงอาคาร
เพ่ือเป็นที่พักส�าหรับการกักแยก (Isolation 
Quarantine หรือ IQ) ทีมงานได้เริ่มท�างาน 
กันไปแล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาทันทีคือเราตระเตรียม 
ทั้งงานระยะส้ันและงานระยะยาวไปพร้อมๆ กัน  
มีสองโครงการที่ด�าเนินงานและส�าเร็จไปแล้วคือ 
โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักกีฬา สนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
(กรมพลศึกษา) และการจัดท�าแบบปรับปรุง  
Eco Hotel มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ACT : สถาบันการศึกษาที่สอน
สถาปัตยกรรมอยู่ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย และนักศึกษาสถาปัตยกรรม  
จะสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ  
ZEROCOVID ได้อย่างไรบ้างครับ

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : นิสิตนักศึกษา
สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์
และการประสานงานทั่วไป เนื่องจากโครงการ 
ZEROCOVID เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพ้ืนที่ 
โรงพยาบาล ซึ่งเน้นมาตรฐานทางวิชาชีพที่จะ
ส่งผลโดยตรงกับชีวิตของบุคลากรทางการ
แพทย์และประชาชน แม้กระทั่งสถาปนิกที่ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานด้านนี้ ยังต้องมีการ
อบรมเพ่ือปูพ้ืนความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง  

ตัวอย่างของสื่อการบรรยายทาง
ไกลเพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้บั
สถาปนิกอาสาในภูมิภาคต่างๆ
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ประกิต พนานุรัตน์ : ในอีกมุมหนึ่ง แม้วิกฤต 
โควดิ-19 คลีค่ลายลงไปแลว้ การใช้ชีวติในอนาคต
เรายังต้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการณ์
ครั้งต่อไป ดังนั้น ส�าหรับนิสิตนักศึกษาที่ถึงแม้
จะไม่พร้อมท�างานในครั้งนี้ การมาร่วมโครงการ 
ZEROCOVID จะเป็นโอกาสในการศึกษาหาความรู้ 
และเตรียมรับมือเหตุการณ์ในอนาคต 

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ : มีกรณี
ตัวอย่างครับ เราเพ่ิงให้ค�าปรึกษาด้านการ
ออกแบบแก่โรงพยาบาลตรังไปไม่นานมานี้  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการร่วมมือที่มา
จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย และมีการควบคุม 

ดูแลจากส่วนกลางเป็นอย่างดี และอันที่จริงแล้ว  
ในจ�านวนอาสาสมัครที่แสดงความจ�านงเข้ามามี
นักศึกษาด้วยนะครับ ซึ่งเขาก็ระบุชัดว่าเขายังเป็น
นักศึกษาอยู่แต่พร้อมที่จะท�างานเบื้องหลัง  
ไม่ว่าจะเป็นการคิดราคาหรือการเขียนแบบ

ACT : วิกฤตการณ์จากโรคระบาดถือ
เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับคนยุคปัจจุบัน คิดว่า
ประเด็นนี้เป็นอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ 
ZEROCOVID มากน้อยเพียงใดครับ

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : ท�าให้เราได้
ปรับตัวในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยน
มาท�างานออนไลน์เป็นหลัก โดยส่วนตัว social 
distancing ท�าให้การท�างานออนไลน์กลายเป็น 
รูปแบบหลักในการประสานการท�างานของ
โครงการ ZEROCOVID จากส่วนกลางไปยังทั้ง
สถาปนิกอาสาและโรงพยาบาลในแต่ละภูมิภาค 

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ 
เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก
ขณะการแถลงข่าวโครงการ
ZEROCOVID เมื่อวันที่
30 มีนาคม ที่ผ่านมา 
ณ สภาสถาปนิก 
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พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ : ถึงแม้
การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเป็นเรื่องใหม่ 
อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยนี้ท�าให้ 
คอขวดหรือข้อจ�ากัดเดิมๆ หายไป เราสามารถ
เชื่อมต่อสถาปนิกที่มีประสบการณ์การออกแบบ
สถานพยาบาลในกรุงเทพฯ กับสถาปนิก 
อาสาสมัครในภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
ทกุคนปรับตัวเข้าหาการเรยีนการสอนออนไลน์ 
ได้เร็วกว่าที่ผมคิด เห็นได้ชัดว่ามาตรการ  
social distancing นัน้เป็นทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย 
ไปพร้อมๆ กัน

ACT : อยากให้ทุกท่านฝากข้อความถึง
สถาปนิกที่ก�าลังตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
ZEROCOVID สักหน่อยครับ

ประกิต พนานุรัตน์ : อยากจะเชิญชวนทุกคน
ให้เข้ามาท�างานร่วมกัน เป็นเครือข่ายท�างานเพ่ือ
สังคม การร่วมมือกันเป็นส่ิงที่ดีเสมอ และเรา
สามารถน�าความรู้นี้ไปใช้ในอนาคตได้ครับ

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ : ผมคิด
ว่าการท�างานเพ่ือสาธารณะเป็นโอกาสที่เราจะ
ได้ให้ ในเมื่อเรามีศักยภาพมีความรู้เราต้องใช้
ศักยภาพของเราเพ่ือช่วยเหลือสังคมครับ

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยนี้ท�าให้คอขวด
หรือข้อจ�ากัดเดิมๆ หายไป เราสามารถ
เชื่อมต่อสถาปนิกที่ประสบการณ์การ
ออกแบบสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ  
กับสถาปนิกอาสามัครในภูมิภาคต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว
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ขณะที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่สร้างความผกผัน หรือ disruption ของ
โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 สังคมได้ตั้งค�าถามขึ้นมามากมายเกี่ยวกับอนาคตที่มี
ความไม่แน่นอนสูงและจะส่งผลกระทบกับชีวิตของทุกคนอย่างรุนแรง บทความนี้จะขอ
เล่าถึงความเป็นไปได้ในอนาคตระยะกลางราว 5 ปีถัดไป เพ่ือชวนให้คิดถึงผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาเมืองและการออกแบบเชิงกายภาพในมิติต่างๆ ที่ได้รับการเร่งเครื่อง
จากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19

COVID-19 
ไวรัสเปลี่ยนเมือง
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แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงความเป็นไปได้ในระยะกลาง ในระยะส้ันช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ภาวะ
โรคระบาดที่น�ามาซึ่งการปิดเมืองก�าลังก่อร่างสร้างตัวเป็นปัญหาภาวะเศรษฐกิจฝืด 
ที่สังคมทั่วโลกจะต้องเผชิญไปด้วยกัน ส�าหรับสถาปนิกและนักออกแบบหลากหลาย
สาขา นั่นหมายถึงโอกาสการออกแบบทางกายภาพที่มักใช้เงินลงทุนสูงจะมีน้อยลง
ตามไปดว้ย ทัง้นี ้ความแนน่อนและความรนุแรงของผลกระทบจะมมีากขึน้ตามระยะเวลา
การปิดเมือง แต่ประเด็นค�าถามต่อเนื่องที่ส�าคัญ คือ การปิดเมืองนี้จะส่งผลต่อความ
คิดและการให้คุณค่าของคนต่อการใช้ชีวิต การพัฒนาเมือง และการปรับตัวเข้าสู่โลก
ดิจิทัลต่อไปอย่างไร นอกจากนี้ ในระยะถัดไปที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้ น
กลับสู่สภาพปกติ ความปกติใหม่ในอนาคตข้างหน้าจะมีหน้าตาอย่างไรบ้าง

URBAN ISSUE
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ส�าหรับการใช้ชีวิต หลายคนที่ยังโชคดีสามารถท�างานผ่านระบบเชื่อมต่อออนไลน์จาก
บ้านได้ อาจเริ่มโหยหาชีวิตข้างนอกบ้านที่มีทั้งสีสัน กิจกรรม และความหลากหลาย
มากมาย ในทางกลับกัน บางคนอาจเริ่มชินและชอบการอยู่บ้านมากขึ้น เริ่มจัดบ้านให้
ตนเองสามารถนั่งท�างานได้อย่างมีความสุขกายและสบายใจ แต่มากไปกว่านั้น คิดว่า
หลายคนคงเริ่มตั้งค�าถามว่า เราจะสามารถกลับไปเดินทางเป็นชั่วโมงๆ เพ่ือไปท�างาน
ทุกวันได้อยู่จริงหรือ ไวรัสโควิด-19 เร่งเครื่องให้เราเริ่มคุ้นเคยและเคยชินกับการ
ท�างานที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เราสามารถกอบกู้เวลากลับคืน
มาได้มากมาย บางคนใช้เวลาเหล่านั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของตน หลาย
คนใช้เวลาเหล่านั้นกับการพักผ่อนและหาความสมดุลให้กับชีวิตและครอบครัวมากขึ้น 
นอกจากนี้ ไวรัสยังเร่งเครื่องให้บริษัทยอมรับการท�างานนอกสถานที่ผ่านระบบคลาวด์

ONLINE
CONFERENCE

WORK FROM HOME
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ไวรัสโควิด-19 เร่งเครื่องให้เราเริ่มคุ้นเคยและเคยชินกับ 
การท�างานที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  
เราสามารถกอบกู้เวลากลับคืนมาได้มากมาย บางคนใช้เวลา
เหล่านั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของตน หลายคน 
ใช้เวลาเหล่านั้นกับการพักผ่อนและหาความสมดุลให้กับชีวิต
และครอบครัวมากขึ้น 
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และการส่ือสารออนไลน์เร็วขึ้นกว่าเดิม ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับกระบวนการ
เมืองอาจลดความส�าคัญลงไป ส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองในอนาคตไม่สามารถเกิด
จากการลงทุนและการสร้างงานเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและ
การเห็นคุณค่าของคนทุกระดับในเมืองมากขึ้น จนกลายเป็นรากฐานสู่การขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบสาธารณูปการพ้ืนฐานด้านดิจิทัล สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ 
ที่ดีของคนเมอืงทกุระดบั เพ่ือใหเ้มอืงสามารถแขง่ขนักับพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ทัว่ประเทศและ 
ทัว่โลกได้

ด้วยภาพอนาคตดังกล่าว บุคคลและองค์กรที่ต้องพยายามอยู่รอดในขณะที่เศรษฐกิจ
โลกจะฝืดเคืองในระยะใกล้นี้ คงจะต้องหาทางลงทุนในความรู้และระบบการท�างานที่
ท�าให้ตนพร้อมก้าวเขา้สู่สังคมดจิิทลัอยา่งเต็มตวัหลงัจากสภาวะเศรษฐกจิเชน่นี ้เพราะ
การปรับตัวเข้าสู่การท�างานบนคลาวดจ์ะไม่ใชเ่พียงทางเลอืกแตเ่ปน็ทางรอดในอนาคต
อันใกล้ ณ วันที่เขียนบทความนี้อยู่ หลายหน่วยงานก�าลังเริ่มระดมสมองกันเพ่ือ
ออกแบบมาตรการการเปิดเมืองที่จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดโรคระบาดระลอกที่สองได้ 
และในขณะเดียวกนัยงัสามารถชว่ยลดผลกระทบทางเศรษฐกจิไม่ใหร้นุแรงไปมากกว่านี้  
เรายังคงไม่รู้ว่าไวรัสโควิด-19 นี้จะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ แต่มั่นใจได้เลยว่าการ
ออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรมจะเข้มข้นขึ้นในอนาคตเป็นแน่แท้ เพราะกายภาพ 
และระบบการจัดการเมืองที่ดีจะมีบทบาทส�าคัญในการช่วยดึงดูดชีวิต สีสัน และ
กิจกรรมต่างๆ กลับสู่เมืองอีกครั้ง

เรื่อง : ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์
อาจารย์และนักวิจัยรปะจ�าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลายหน่วยงานก�าลังเริ่มระดมสมองกันเพ่ือออกแบบ
มาตรการการเปิดเมืองที่จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดโรคระบาด
ระลอกที่สองได้ และในขณะเดียวกันยังสามารถช่วยลด 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ให้รุนแรงไปมากกว่านี้ เรายังคง 
ไม่รู้ว่าไวรัสโควิด-19 นี้จะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ แต่มั่นใจ 
ได้เลยว่าการออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรมจะเข้มข้นขึ้น 
ในอนาคตเป็นแน่แท้ เพราะกายภาพและระบบการจัดการ
เมืองที่ดีจะมีบทบาทส�าคัญในการช่วยดึงดูดชีวิต สีสัน  
และกิจกรรมต่างๆ กลับสู่เมืองอีกครั้ง

URBAN ISSUE
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กอ่นเข้ารับต�าแหนง่นายกสภาสถาปนกิในปี พ.ศ. 2558 – 2561 คณุเจตก�าจร พรหมโยธี 
เคยเปน็หนึง่ในคณะกรรมการสภาสถาปนกิตัง้แตช่่วงแรกของการกอ่ตัง้ และไดม้ส่ีวนรว่ม
ในการริเริ่มโครงการต่างๆ ควบคู่กันกับการด�าเนินโครงการที่มาจากภาครัฐอย่างต่อ
เนื่อง และคอยรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เข้ามากระทบกับ 
การท�างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตลอดมา

คุณเจตก�าจรเล่าถึงการท�างานเม่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภาสถาปนิก ภายใต ้
คณะบริหารของ คุณมติ ตั้งพานิช (พ.ศ. 2547 - 2550) ซึ่งขณะนั้นทางสภาสถาปนิก
มุ่งเน้นนโยบายผลักดันหน่วยงานให้เข้าสู่ระบบสากล ผ่านการส่งตัวแทนสถาปนิกไทย 
เข้าร่วมการประชุม การสัมมนาในต่างประเทศ และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็น 
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสถาปนิกเอเปค (APEC Architect) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการปฏิบัติ
วิชาชีพร่วมกับชาวต่างชาติในเวลาต่อมา เช่น ASEAN Architect

เจตก�าจร พรหมโยธี
อดีตนายกสภาสถาปนิก
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และในวาระเดียวกันนี้ คุณเจตก�าจรยังได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ การ
ประกวดแบบอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ ซึ่งเป็นการประกวด 
ระดับนานาชาติที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

“งานประกวดแบบครั้งนี้ได้รับผลตอบรับดีมาก มีคนส่งผลงานเข้าประกวดแบบท่วมท้น 
รวม 136 ประเทศ การประกวดแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ส่วนของแนวความคิดที่ไม่มี
ข้อจ�ากัด และขั้นตอนการท�าแบบก่อสร้างซึ่งเจ้าของแนวคิดจะต้องท�างานร่วมกันกับ
สถาปนิกไทย อีกทั้งเรายังได้ site ที่ตั้งผลงานที่สวยงามมากในจังหวัดพังงา” 

อย่างไรก็ดีเมื่อโครงการเข้าสู่ช่วงเตรียมก่อสร้างผลงานของผู้ชนะ ซึ่งเป็นผลงาน 
Mountains of Remembrance (ภูเขาแห่งความระลึกถึง) โดยบริษัทสถาปนิกสัญชาติ
สเปน Disc-O Arquitectura กลับเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองขึ้น ซึ่งส่งผลให้โครงการ
ทัง้หมดต้องเปน็อันยตุไิป หลงัจากนัน้ สถานการณท์างการเมอืงกย็งัไมมี่ทา่ทวีา่จะสงบนิง่
เสียทีเดียว ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สภาสถาปนิกที่จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกัน
กับรัฐบาลจึงไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมที่ตั้งใจไว้ได้อย่างสะดวกนัก 

ความประทับใจสมัยด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิก

กระบวนการสรรหานายกสภาสถาปนกิในแตล่ะวาระด�าเนนิการโดยคณะกรรมการ 20 ทา่น 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ต�าแหน่ง และการแต่งตั้งอีก 5 ต�าแหน่ง ท�าหน้าที่เป็นผู้เลือก
นายกและอุปนายกสภาสถาปนิก และผู้ที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิก
ในวาระที่ 5 (พ.ศ. 2558 – 2561) ก็คือ คุณเจตก�าจร พรหมโยธี “คณะกรรมการ 
สภาสถาปนิกมีความหลากหลายทางความคิด แต่สุดท้ายก็เกิดการหลอมรวมความคิด
จนเกิดเป็นความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การท�างานราบรื่นมาโดยตลอด”

“งานประกวดแบบครั้งนี้ได้รับผลตอบรับดีมาก มีคน
ส่งผลงานเข้าประกวดแบบท่วมท้น รวม 136 ประเทศ 
การประกวดแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ส่วนของแนว
ความคิดที่ไม่มีข้อจ�ากัด และขั้นตอนการท�าแบบ
ก่อสร้างซึ่งเจ้าของแนวคิดจะต้องท�างานร่วมกันกับ
สถาปนิกไทย อีกทั้งเรายังได้ site ที่ตั้งผลงานที่
สวยงามมากในจังหวัดพังงา”
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“ในตอนนั้น สภาสถาปนิกมีนโยบายในการจัดสัมมนา 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพพร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
วิชาชีพแก่สถาปนิกภูมิภาค จึงท�าให้เกิดโครงการแรก 
ที่มีชื่อว่า “โครงการสภาสถาปนิกสัญจร” ซึ่งถือได้ว่า
เป็นโครงการในวาระเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเดินทางไป
เมืองใหญ่ในทุกภูมิภาคเป็นประจ�าทุก 2-3 เดือน เพ่ือให้
สมาชิกสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการ
ช�าระค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาต รวมไปถึงการ
จัดวิทยากรไปบรรยายในหัวข้อต่างๆ ตามความสนใจของ
สมาชิก ในมุมมองหนึ่ง แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสาร
จะเอื้อให้การท�าธุรกรรมต่างๆ เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเดิน
ทางมายังสภาสถาปนิก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่า 
การลงพ้ืนที่จริงโดยทีมงานสภาสถาปนิกนั้นสร้างความ
เป็นน�้าหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถาปนิกในทุกภูมิภาค 
ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

สภาสถาปนิก กับบทบาทที่ปรึกษาของรัฐบาล 

1. โครงการรถไฟความเร็วสูงรว่มกันกบัรฐับาลจนี ซึง่ตอ้งอาศัยความรว่มมอืจากสถาปนิก
และวิศวกรชาวจีนมาออกแบบและควบคุมงาน รัฐบาลจึงมอบหมายให้สภาสถาปนิก
ด�าเนินการเรื่องการออกใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้กับชาวจีนกลุ่มนี้ ส�าหรับใช้ในการ
ท�างานเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ตามด้วยการอบรมและการจัดสอบโดยสภาสถาปนิก 
ซึ่งน�ามาสู่ความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศ และโครงการได้เข้าสู่ขั้นตอนของการ
ออกแบบสถานีรถไฟรวม 5 สถานี ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่างสถาปนิก
ไทยและจีน ภายใต้การตรวจแบบร่างและให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก

2. โครงการพัฒนาริมฝั่ งแม่น�้าเจ้าพระยา ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ความเหมาะสม 
ของรูปแบบ และกระบวนการจากสังคมเป็นวงกว้าง สภาสถาปนิกได้ให้ค�าปรึกษาและ
ให้ข้อเสนอแนะในฐานะองค์กรวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับวิธีการท�างานและ
ขั้นตอนที่ถูกต้องกับทางภาครัฐตามบทบาทหน้าที่ในพระราชบัญญัติสถาปนิกปี 2543 
มาตรา 7(6) ที่กล่าวไว้ว่า สภาสถาปนิกมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี 
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สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ

ผลงานสถาปัตยกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือของสถาปนิกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
หากแต่เป็นความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ และที่จะขาดไม่ได้เลย
ก็คือวิชาชีพวิศวกรรม 

ไม่เพียงแค่ในระดับปฏิบัติการ แต่ในระดับนโยบายนั้น คณะผู้บริหารสภาสถาปนิกและ 
สภาวิศวกรเองได้ด�าเนินงานในส่วนของกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสมาชิกของทั้งสองวิชาชีพอยู่เสมอ และหนึ่งในการด�าเนินการที่เกิดขึ้นในวาระที่  
คุณเจตก�าจร ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิก ก็คือการร่วมก่อตั้ง “มูลนิธินายช่างไทย  
ใจอาสา” เพ่ือช่วยเหลือสังคมหลังประสบเหตุภัยพิบัติ ด้วยการเดินทางไปให้ความรู้และ
ค�าแนะน�าเรื่องการซ่อมบ้านเรือน หรือความปลอดภัยในการใช้ไฟฟา้หลังเหตุน�้าท่วม 
เป็นต้น

นอกจากนี้ สภาสถาปนิกยังได้ท�าความรู้จักและสานสัมพันธ์กับส่ือมวลชนทุกแขนง  
เนื่องด้วยกลุ่มคนเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสภาสถาปนิกไปสู่ภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมไปถึงภาคเอกชน เช่น ตัวแทนจัดจ�าหน่ายระบบ Building Information Modeling 
(BIM) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานและคุณภาพของงานออกแบบ 
อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของสถาปนิกไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี แต่ด้วย
ราคาตั้งต้นที่สูง ส่งผลให้มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่น�าเทคโนโลยีนี้มาใช้ ทาง
สภาสถาปนิกจึงได้เจรจาร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายจากภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้
กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง อาทิ ระบบเช่าใช้งาน ในราคาถูก อีกทั้งยังมีการจัด
อบรมการใช้งานให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

บทบาทของสถาปนิกต่อสังคม

“วิชาชีพสถาปัตยกรรมประกอบด้วย 4 สาขา มีตั้งแต่การออกแบบอาคาร การตกแต่ง
ภายในอาคาร พ้ืนที่สาธารณะ ไปจนถึงพ้ืนที่เมือง สถาปนิกต้องค�านึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อสังคม ต่อเมืองและชุมชน และต่อส่ิงแวดล้อม”

ในทัศนะของคุณเจตก�าจร สถาปนิกควรมีบทบาทในการรับใช้สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่กบัปัจจบุนั ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนแลว้วา่องค์ความรูด้้านการออกแบบและสถาปตัยกรรม 
เป็นอีกหนึ่งก�าลังส�าคัญที่จะช่วยรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น 
การลงพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันกับ มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา หรือเป็น
สถาปนิกอาสาเข้าร่วมออกแบบปรับปรุงโรงพยาบาล ร่วมกับโครงการ ZEROCOVID 
(ซึ่งคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดปัจจุบันก�าลังด�าเนินการอยู่) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
ต่างจังหวัดที่ยังมีประชาชนรอรับการช่วยเหลืออยู่ 
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เป็นเวลา 20 ปี แล้ว ที่สภาสถาปนิกได้ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และท�าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา ไปจนถึงสมาชิกนับหมื่นรายทั่วประเทศและ
ในวาระครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิกนี้ จึงได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์พิเศษ เพ่ือเฉลิมฉลอง
และสะท้อนถึงความส�าเร็จของสภาสถาปนิก

คุณกฤษณะ ธนะธนิต ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก เผยถึงแนวความคิด
เบื้องหลังผลงานชิ้นนี้ว่า เป็นการน�ารูปทรงของมาตราส่วนรูปแท่ง (Scale Bar) ในการเขียนแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งโดยปรกติจะเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานพร้อมมีตัวเลขก�ากับไว้ส�าหรับใช้
ในการบอกระยะ โดยน�ามาส่ือความหมายในการใช้ตัวเลข 20 บ่งบอกถึงระยะเวลาของการก่อตั้ง
สภาสถาปนิก

แนวความคิดการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี 
สภาสถาปนิก
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ตราสัญลักษณ์นี้จะเตรียมไปปรากฎร่วมกับกิจกรรมมากมายจากสภาสถาปนิก ที่จะร้อยเรียงต่อเนื่อง
กันไปตลอดทั้งปี ติดตามก�าหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สภาสถาปนิก www.act.or.th

http://act.or.th
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ACT : ในความเห็นของคุณ บทบาทส�าคัญ
ของสภาสถาปนิกคืออะไร

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : ในฐานะของ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ บทบาทส�าคัญของสภา
สถาปนิก คือช่วยก�ากับการผลิตสถาปนิกซึ่งเป็น
วิชาชีพควบคุมให้มีคุณภาพตั้งแต่ในสถาบันการ
ศึกษา โดยที่ยังสามารถคงเอกลักษณ์ของแต่ละ
หลักสูตรได้ หรืออีกนัยหนึ่ง หลักสูตรมีอิสระใน
การออกแบบและวางแผนหลักสูตรให้แตกต่างกัน
ออกไป แต่ยังได้รับค�าแนะน�าในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือปฏิบัติวิชาชีพใน
ประเทศไทยจากสภาสถาปนิก

ACT : อะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สภาสถาปนิก
อยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นในปีนี้บ้าง

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : เนื่องจากปีนี้เป็น
ปีที่สภาสถาปนิกครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง 
นอกจากพระราชบญัญตัสิถาปนกิทีเ่รามมีาตัง้แต่ 
พ.ศ.2543 ได้มีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2562 ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย วาระหนึ่งที่
ส�าคัญคือ การที่สภาสถาปนิกโดยอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
ต้องพิจารณารายละเอียดที่พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับนี้
จะท�างานร่วมกันในการก�ากับมาตรฐานวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม โดยมีรายละเอียดที่ต้อง
ปรับข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ใน

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
อุปนายกสภาสถาปนิก และ
นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 
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การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
พ.ศ. 2545 อยู่พอสมควร นอกจากสภาสถาปนิก
จะยังคงท�าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าคลัง
ข้อสอบ และการสอบเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ
แล้ว สภาฯ ยังต้องการผลักดันแก้ไขข้อบังคับ
ฉบับนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของการรับรองคุณภาพ
ของหลักสูตรตามพ.ร.บ.สถาปนิก 2543 โดยที่
ไม่จ�ากัดอิสระของการออกแบบวางแผนจัดการ
หลักสูตรตามพ.ร.บ.อุดมศึกษา 2562 ซึ่งเป็น
เรื่องที่เร่งด่วนเนื่องจากมีบัณฑิตจบออกมาใหม่
ทุกปี 

ACT : คิดว่าในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ความ
เข้าใจของสังคมที่มีต่อวิชาชีพสถาปนิกนั้นมี
มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : สังคมมี 
ความเข้าใจมากขึ้นแต่ยังไม่มากพอ ปีที่ผ่านมา 
สภาสถาปนิกได้เปิดหลักสูตรการอบรมส�าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูง (EXACT) รุ่นแรก มีผู้เข้าอบรม
ท่านหนึ่งกล่าวว่า "ก่อนเข้าร่วมหลักสูตร ยัง
เข้าใจว่าสถาปนิกคือผู้รับเหมาประเภทหนึ่ง"  
ตรงนี้สะท้อนข้อเท็จจริงพอสมควร ว่าสถาปนิก
ยังมีบทบาทที่ไม่ชัดเจนนักในสังคมในภาพกว้าง 
เป็นไปได้ว่าการพัฒนาประเทศหลายทศวรรษที่
ผ่านมาเป็นช่วงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งานสถาปัตยกรรมยังคงจ�ากัดอยู่ที่ภาครัฐ และ
คนกลุ่มหนึ่งที่เข้าถึงการบริการวิชาชีพได้เท่านั้น 
สถาปนิกต้องท�างานบริการสังคม สาธารณะ และ
ส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น สร้างบทบาทที่มีประโยชน์
กับประชากรในสัดส่วนที่ใหญ่กว่า ซึ่งก็คือ 

โครงการ “พระปกเกล้าสกาย
ปาร์ค” ที่ก�าลังจะเชื่อมเมือง
ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี
เข้าด้วยกัน   
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สถาปนิกผังเมืองต้อง
ช่วยพัฒนาวิชาชีพผ่าน
กระบวนการด้านกฎหมาย
ด้วย หรือด้วยการสร้าง
ตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่
ดีและส�าเร็จแม้ในพ้ืนที่สเกล
เล็ก เพ่ือสร้างแรงกระเพ่ือม
ต่อยอดของวิชาชีพต่อไปใน
อนาคต 

คนรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และผู้ด้อยโอกาส
ทุกประเภท แน่นอนด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
หรอืจติอาสา มากกวา่การจ�ากดับทบาทการบรกิาร 
วิชาชีพเฉพาะแก่คนรายได้สูง ซึ่งมีสัดส่วนที่ 
น้อยมากในประเทศ 

ACT : ในฐานะนายกสมาคมสถาปนิก
ผังเมืองไทย คุณมีอะไรที่อยากจะฝากถึง
สถาปนิกผังเมืองรุ่นใหม่บ้าง

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ : ถึงแม้สมาคม
สถาปนิกผังเมืองไทยจะเป็นสมาคมที่ยังมีสมาชิก
ไม่มาก แต่ขอบเขตการท�างานของสถาปนิก
ผังเมืองนั้นครอบคลุมพ้ืนที่ที่ใหญ่และส�าคัญ
มาก เรามีสถาปนิกที่ออกแบบอาคาร มีสถาปนิก
ภายในที่ออกแบบภายในอาคาร มีภูมิสถาปนิก
ที่ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ธรรมชาติ 
แต่เรายังมีสถาปนิกไม่มากนักที่ต้องท�าหน้าที่
ออกแบบภาพรวมของเมืองที่มีความซับซ้อนสูง 
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และมีเจ้าของงานเป็นประชาชนทุกคน เนื่องจาก
เป็นวิชาชีพที่มีผู้ถือใบประกอบวิชาชีพไม่มาก  
อยู่ในประเทศที่รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมือง
ค่อนข้างต�่าซึ่งท�าให้โครงการพัฒนาเมืองที่ใช้
เวลานาน ไม่สามารถด�าเนินการไปได้อย่าง 
ต่อเนื่องเต็มเฟส และมีกฎหมายการพัฒนา 
เมืองที่ยังไม่สมบูรณ์นัก จึงอยากฝากให้สถาปนิก
ผังเมืองช่วยพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการด้าน
กฎหมายด้วย หรือด้วยการสร้างตัวอย่างการ
พัฒนาเมืองที่ดีและส�าเร็จแม้ในพ้ืนที่สเกลเล็ก 
เพ่ือสร้างแรงกระเพ่ือมต่อยอดของวิชาชีพต่อไป
ในอนาคต 

เรามีความเห็นว่าสถาปนิกนั้น
ต้องออกไปแสดงตัวในเรื่อง
ปัญหาด้านความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม 
และส่ิงแวดล้อมเมืองให้
มากกว่านี้ ต้องออกไปแสดง
ตัวให้สาธารณะรับรู้ว่าเรามี
ประโยชน์อย่างไร และมีบทบาท
ในการช่วยแก้ไขหรือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมได้ 
อย่างไรบ้าง“พระปกเกล้าสกายปาร์ค” 

ก่อนเปิดใช้งาน ในเดือน
มิถุนายนปี 63
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ในช่วงเวลาที่ทรัพยากรณ์ป่าไม้ก�าลังขาดแคลนเช่นนี้ วัสดุทดแทนไม้ได้เข้ามามีบทบาท
ส�าคัญในการมอบทางเลือกใหม่ๆ ให้กับนักออกแบบและเจ้าของบ้าน ซึ่งหนึ่งในวัสดุยอด
นิยมคงจะหนีไม่พ้น วีเนียร์ หรือวัสดุปิดผิวที่ท�าจากเยื่อไม้แผ่นบางๆ ซึ่งผ่านกระบวนการ
อบและอดัตอ่กนัเปน็แผน่ และน�ามาตดิตัง้ปดิทบัวสัดปุระเภทไมอ้ดั อาท ิบลอ็กบอรด์ หรอื 
พาร์ติเคิลบอร์ด เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ไม้วีเนียร์จาก PACIFICWOOD ไม่ว่าจะเป็นไม้พ้ืนและไม้ขั้นบันได มีคุณสมบัติ
ส�าคัญคือ ความแข็งแรง การไม่บิดงอและยืดหดตัว ซึ่งท�าให้สามารถน�าไปใช้กับโปรเจ็คต์
บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียมที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะ
กับผลิตภัณฑ์บานประตู ที่มีโครงสร้างระแนงไม้อัด MDF ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบอยู่
ภายใน เสริมความแข็งแรงของแนวเจาะลูกบิดและขอบบานรอบด้านด้วยไม้จริง ซึ่งให้น�้า
หนักและความรู้สึกแน่นหนาได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์จาก PACIFICWOOD มาพร้อมกับ
ลวดลายไมใ้ห้เลอืกมากกวา่ 200 แบบ การบรกิารใหค้�าปรกึษาเรือ่งการท�าสีไม ้การตดิตัง้ 
และแนะน�าช่างไม้มืออาชีพให้กับลูกค้า

การผลติไมว้เีนยีรใ์นปจัจุบนัมากกวา่ 90% ผลติมาจากแหลง่ป่าปลกูทีม่กีารจดัการไม้อยา่ง 
ยั่งยืนและเป็นระบบ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ใช้พลังงานน้อย ไม้วีเนียร์จึงเป็นอีกหนึ่งวัสดุ 
ปดิผวิทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม โดยทีย่งัมผีวิสัมผสัทีส่วยงามเสมอืนไมจ้รงิ และยังสามารถ 
ประยุกต์ใช้กับการตกแต่งได้อย่างหลากหลาย 

pacific-wood.com

WOOD VENEER

http://www.pacific-wood.com


http://shop.act.or.th/shop/
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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 สุขัคคานนท์
อนุกรรมการ

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
อนุกรรมการ

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
อนุกรรมการ

คณะทำางานกำากับส่ือประชาสัมพันธ์

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

เจตก�าจร พรหมโยธี

ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
อุปนายกสภาสถาปนิก
นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

ประกิต พนานุรักษ์
กรรมการสภาสถาปนิก  

ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์

คณะทำางานวารสารสภาสถาปนิก

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


