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พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก

เรียน สมาชกิสภาสถาปนิกทกุทา่น

การจัดงาน ACT FORUM ’20 Design+Built ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ประจ�าปีของ 
สภาสถาปนิก ในปีนี้มีภาพรวมที่ดียิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีเหตุติดขัดในเรื่อง 
การเชิญวทิยากรจากต่างประเทศมาบรรยาย แตด่ว้ยหวัขอ้การสัมมนาทีน่า่สนใจ จงึท�าให้
บรรยากาศกลับมาคึกคักขึ้นได้บ้าง ซึ่งในภาวะชะงักงันและเต็มไปด้วยปัจจัยลบอย่าง 
ร้ายแรงเช่นนี้ เรายิ่งต้องเดินหน้าจัดงานให้ส�าเร็จลุล่วงเพ่ือให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้  
สภาสถาปนิกขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้ ทั้งบุคลากรของ 
สภาสถาปนกิ บรษัิท อารยะ เอก็ซ์โป จ�ากดั ผูจ้ดัแสดงงาน ผูส้นบัสนุน วทิยากร และ 
ผู้เข้ารว่มงานทุกทา่น ทีม่ารว่มส่งตอ่ความสุขใหกั้บสังคม

รวมไปถงึสมาคมวิชาชพีทัง้ 4 สาขาทีเ่ขา้มามส่ีวนรว่มกบัการจัดงานครัง้นีอ้ยา่งใกลช้ดิ 
ท�าใหไ้ดเ้หน็ถึงความตัง้ใจของทกุสมาคมทีอ่ยากใชอ้งคค์วามรูท้างวชิาชพีใหเ้กดิประโยชน์
กับทุกคนในสังคม ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวิชาชีพพยายามผลักดันเรื่องดีๆ ในแบบ 
ของตนเอง โดยที่มีจุดมุ่งหมายและหลักการเดียวกัน คือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของยุทธศาสตร์สภาสถาปนิกยังคงผลักดันกติกา ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ  
ทียั่งอยูใ่นขัน้ตอนใหส้�าเร็จลลุว่งโดยเรว็ ไม่วา่จะเป็นเรือ่งใบอนญุาตภาคพิีเศษ ใบอนญุาต
ประเภทอ�านวยการก่อสร้าง รวมไปถึงเรื่องที่เพ่ิมเติมเข้ามา อย่างการแก้ไขปัญหาการ 
คัดเลือกสถาปนิกของภาครัฐและเอกชน ที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และในส่วน
ของกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์กับวิชาชีพ เช่น EXACT หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�าหรับ 
ผู้บริหารระดบัสูง ทีก่�าลงัอยูใ่นช่วงการอบรมรุน่ที ่2 กก็�าลงัจะมแีผนเปิดรุน่ที ่3 ในเรว็ๆ นี้
ดว้ยเชน่กนั

เมือ่เขา้สู่ชว่งเดือนธนัวาคม กเ็ทา่กับวา่เป็นเวลาเกือบหนึง่ปเีตม็แลว้ทีเ่ราร่วมเผชญิปัญหา
เรื่องโรคระบาดมาด้วยกัน แม้จะเป็นผลกระทบรุนแรง แต่ก็เปิดโอกาสให้เราได้ถอยมา 
ตัง้หลกัและรว่มกันด�าเนนิโครงการ ZERO COVID ถงึแมส้ถานการณ์จะคลีค่ลายจนท�าให้
ส่ิงทีเ่ราตัง้ใจท�าดเูกนิความจ�าเปน็ในบางชว่ง แตอ่ยา่งนอ้ยทีสุ่ด กลไกการท�างานนีไ้ดส้รา้ง
ความรว่มแรงรว่มใจกนัในหมูว่ชิาชีพจนเกดิเปน็พลงัทีเ่ขม้แขง็ หวงัว่าเหตกุารณ์ไมป่กติ
ทีเ่กิดขึน้ตลอดปีนีจ้ะอยูก่บัเราอกีไมน่าน และขอเป็นก�าลงัใจใหส้มาชิกทกุคนรอดพ้นจาก
วกิฤตการณต์า่งๆ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะฟนัฝา่อปุสรรคในอนาคตต่อไป

สารจากนายกสภาสถาปนิก
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ส�านักเลขาธิการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย จัดการประชุม 
คณะกรรมการการศึกษาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Education  
Committee: AAEC) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และการประชุม 
สภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC) ครั้งที่ 39 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยการประชุมนี้มีผู้แทนจากสภาสถาปนิก 
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) รวม 3 ท่าน  
ได้แก่ รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธ์ุ นายนิติศักดิ์ ชอบด�ารงธรรม และ  
ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์

ในการประชุมได้มีการหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา  
โดยจะน�าเข้าหารือในวาระการประชุมครั้งต่อไป และจะมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ  
ลงในเว็บไซต์ www.aseanarchitectcouncil.net

ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวนสถาปนิกอาเซียน 29 ราย จากทั้งหมดรวม 608 ราย  
ใน 10 ประเทศสมาชิก

ผู้แทนสภาสถาปนิกเข้าร่วมการประชุม
สภาสถาปนิกแห่งอาเซียน
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กรรมการสภาสถาปนิก นางเมธินี 
สุวรรณะบุณย์ เข้ารับมอบเก้าอี้ส�านักงาน 
รุ่น Portone ส�าหรับห้องประชุม 201 
จ�านวน 20 ตัว จาก President & CEO  
Mr. Shinichi Matsumoto บริษัท  
สยามโอคามรูะอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากัด 
ณ อาคารสภาสถาปนิก
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นอกจากการบรรยายให้ความรูด้า้นวชิาชีพสถาปตัยกรรม กจิกรรมส�าคญัในเวที 
สภาสถาปนกิหรือ Forum C คอืการประกวดแบบภมูสิถาปตัยกรรม From Design  
To Construction Drawing (Landscape) โดยรางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่Landscape 
Architects 49 (L49) รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ไดแ้ก่ Shma Company Limited 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก ่TK Studio Landscape Architecture และ NISP 
Design ส�าหรับการประกวดในปหีน้า เราจะกลบัมาพบกนัใหม่ ในงาน ACT FORUM ’21 
ซึง่จะจัดประกวดแบบงานในสาขา สถาปตัยกรรมภายในและมณัฑณศิลป์ 

From Design 
to Construction  
Drawing 
(Landscape) 
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“การจัดงาน ACT Forum ’20 ครั้งนี้ หลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย 
เป็นการส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมการออกแบบก่อสร้างในประเทศไทย พร้อมที่จะ 
ออกสตาร์ทใหม่อีกครั้ง” 

นี่คือหนึ่งใจความส�าคัญ ที่ นายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์  
เนน้ย�า้ว่าเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดงานสภาสถาปนิกขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน  
ACT Forum ’20 ครั้งนี้มาในหัวข้อ ‘สถาปนิกปันสุข’ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวข้อที่ชวนให้เรา
ขบคิดและตั้งค�าถามถึง “บทบาท” ของวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ดีทีเดียว ตั้งแต่บทบาท
ระดับย่อยอย่างการบริการวิชาชีพ ไปจนถึงภาพใหญ่อย่างการพัฒนาประเทศ 

ในวันเปิดงาน ACT Forum ’20 วันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สภาสถาปนิก และ 
บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จ�ากัด ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ คุณดนุชา พิชยนันท์ มาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถาปนิกกับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564” ซึ่งในหลายช่วงหลายตอนของการปาฐกถา  
มีเนื้อหาที่น่าจะกระตุ้นให้สถาปนิกได้ตระหนักถึงส่ิงที่ตนเองจะท�าให้แก่สังคมมากขึ้น

เพราะการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างอะไร คือขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดของการริเริ่ม
โครงการ (โดยเฉพาะในยุคที่รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาก่อสร้างโครงการโครงสร้างพ้ืน
ฐานขนาดใหญ่) คือประเด็นส�าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง สังคมโดยรวมอาจมองว่า
วิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นคือการท�างานออกแบบเป็นหลัก แต่อันที่จริงแล้ว หน้าที่และ
การท�างานของสถาปนิกเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการออกแบบ นั่นคือ “การศึกษาโครงการ” 
หรือการตัดสินใจว่าจะสร้างอะไร? และสร้างอย่างไร? 

ACT Forum ’20 
Design + Built
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“ทกุวันนี ้สาเหตุทีใ่ครๆ กอ็ยากมาประเทศไทย นัน้เปน็เพราะเรามอีตัลกัษณ์เฉพาะตวั และสถาปนกิหรอื
นักออกแบบ คือผู้ที่จะหยิบเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นมาแปรรูปให้กลายเป็นสถาปัตยกรรม” โมเดลการ
หยบิสินทรัพย์ทีม่อียูใ่นวฒันธรรมรอบตวั มาสรา้งมลูค่าเพ่ิมผา่นการออกแบบจะเป็นก�าลงัส�าคญัในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต และเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะการท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีกครั้งหลัง COVID-19 “ไม่ใช่เพียงแต่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
นะครับ แต่นักออกแบบ และสถาปนิกจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ลงไปช่วยชุมชน น�าเอา creative mind  
ไปสร้างมลูค่าเพ่ิมใหแ้กสิ่นคา้ของผูค้นในพ้ืนที”่

บทสรุปของปาฐกถาครัง้นี ้และการตอบค�าถามวา่ “สถาปนกิจะปนัสุขแกสั่งคมไดอ้ยา่งไร” อาจจะเปน็
เพียงการย้อนกลบัมายงั เรือ่งพ้ืนฐานทีสุ่ดของวชิาชพีสถาปตัยกรรม นัน่คอื ประเภทงานทีแ่บง่ออก
เปน็ 5 ประเภท นัน่คอื ศึกษา ออกแบบ อ�านวยการกอ่สรา้ง ตรวจสอบ และใหค้�าปรกึษา ซึง่ครอบคลมุ
ทุกอย่างที่จ�าเป็นในการ “สร้าง” อะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่แล้ว ดังนั้นแล้ว ในโอกาสการจัดขึ้นของงาน 
ACT Forum ประจ�าปี 2563 นี้ สภาสถาปนิกขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาสถาปนิกทุกท่าน หันกลับมา
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และอุทิศตนเท่าที่โอกาสจะมีในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไป 
ข้างหนา้อย่างพร้อมเพรยีงกนั

“การพัฒนาประเทศไทยในระยะถดัไปจะมุง่กระจายความเจรญิไปสู่ภมิูภาค การพัฒนาเมอืงหลกัเพ่ือ
สรา้งศูนย์กลางใหมใ่นภูมภิาคเพ่ือกระจายความเจรญิไปยงัเมอืงรองตา่งๆ และเปน็แหลง่งานทีจ่ะท�าให้
คนไมจ่�าเปน็ต้องเขา้มายังกรงุเทพฯ” คณุดนุชา กลา่ววา่ ความเปน็เมอืงก�าลงัจะเกดิขึน้ในภูมภิาค และ 
คนในวชิาชพีสถาปตัยกรรมจะเปน็คนกลุม่แรก ทีต่อ้งลงมอืศึกษาบรบิทเพ่ือน�ามาการปรบัปรงุ / ก�าหนด 
ผังเมือง การสร้างพ้ืนที่สีเขียว อันจะสร้างรากฐานที่ดีและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
“เช่นเดยีวกันกับการออกแบบอาคารทีม่ปีระสิทธภิาพ การมนีวตักรรมการประหยดัพลงังานสอดคล้อง
กบัทิศทางการพัฒนาสังคมคารบ์อนต�า่ทีป่ระเทศไทยเพ่ิงลงนามในขอ้ตกลงไป”

ความสามารถของวชิาชพีสถาปตัยกรรมมติติอ่มาทีค่ณุดนุชากลา่วบนเวทแีห่งนีค้อื “การใชค้วามคดิ
สรา้งสรรค์”

FEATURE
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Marina Tabassum สถาปนิกจากบังกลาเทศ เป็นหนึ่งในสปีคเกอร์ที่น่าสนใจ เธอเป็นสถาปนิกชุมชน
ที่เน้นย�้าว่า การออกแบบนั้นส�าคัญ แต่ไม่ส�าคัญเท่ากับการท�าความเข้าใจบริบทที่ตั้งในทุกมิติ ตั้งแต่
วัฒนธรรม โครงสร้างสังคม ภูมิประเทศ ไปจนถึงเศรษฐกิจ 

นอกจากการบรรยายถึงเบือ้งหลงัการออกแบบ Bait Ur Rouf Mosque เธอยงัพาเราไปท�าความเขา้ใจ
ประเทศบังกลาเทศมากขึ้น แผนที่ทางอากาศที่น�ามาเปิดให้ผู้ชมดูระหว่างการบรรยายท�าให้เราทึ่ง 
ในอ�านาจของธรรมชาติ และทึ่งในวิธีการปรับตัว ย้ายถิ่นฐาน และสร้างส่ิงปลูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่ใหม่ 
เมื่อพ้ืนที่แผ่นดินจ�านวนมากของประเทศกลายมาเป็น “แม่น�้า” ในฤดูที่น�้าไหลบ่าลงมาจากเทือกเขา 
ที่อยู่รายรอบประเทศ

The Keynote
Marina 
Tabassum
Architecture for 
the Community

บ้านสไตล์ Bangladeshi Architect คือผลลัพธ์
จากการท�าความเข้าใจธรรมชาติบ้านเกิดตัวเอง  
Marina จัดแสดงผลงานชิ้นนี้ใน Sharjah 
Architecture Triennial โดยเป็นบ้าน knock-
down ที่สามารถถอดประกอบ และย้ายไปตั้ง 
ในทีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และที่ส�าคัญคือมีราคา 
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
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Keynote ในหมวดหมู่ภูมิสถาปัตยกรรมที่ไปไกล 
มากกวา่การออกแบบพ้ืนทีเ่ชงิกายภาพ แตร่วมถึง 
ความสัมพันธร์ะหว่างผูค้น สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม  
โดยได้ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาเป็นผู้ร่วมบรรยายใน
ช่วงต้นของ session เธอเป็นผู้ร่วมท�างานกับ 
Jon Charles Coe ในการประยุกตท์ฤษฎ ีUnzoo 
มาใช้ในการประกวดแบบสวนสัตว์แบบใหม่ 

Jon Charles Coe ชี้ว่า social distance หรือ
ระยะห่างทางสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด  
แต่เป็นส่ิงที่มีอยู่ในชีวิตประจ�าวันอยู่แล้ว ด้วย 
การกล่าวถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมใน 
ชวีติประจ�าวันของแตล่ะสังคม – มสุลมิ ตะวนัตก  
และญี่ปุ่น ที่ก็จะมีการเว้นระยะห่างตามมารยาท 
ที่ต่างกัน รวมไปถึงการเว้นระยะห่างระหว่าง 
“คน” กับ “ธรรมชาติ” ในยุคที่เมืองขยายตัว  
กินเข้าไปในพ้ืนที่ของธรรมชาติมากขึ้น 

The Keynote
Jon Charles Coe
Proxemics Diagram 
for Architecture 

การบริหารระยะห่างและขอบเขตระหว่างคนกับธรรมชาติที่ล้มเหลวคือหนึ่งในสาเหตุ 
ของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ดี Jon Charles Coe  
ไม่ได้เสนอว่าเราต้องแบ่งแยกพ้ืนที่สองส่วนนี้ออกจากกันอย่างส้ินเชิง เพราะเขาเชื่อมั่น 
ใน Affliative Design การออกแบบเส้นแบ่ง (Bonding Design) ที่เอื้อให้เกิดการ
เชื่อมโยงมนุษย์ สัตว์ และส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายคือการรักษาสมดุล 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ  
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่เมืองใหญ่ในประเทศจีนขยายตัวมากขึ้นเกือบเท่าตัว  
พร้อมกับจ�านวนประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่หมู่บ้านเล็กๆ ตามชนบท
กลับค่อยๆ หายไป เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง การเติบโตของเมือง 
อันรวดเร็วนี้ส่งผลต่อภูมิทัศน์และเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างส้ินเชิง

Lyndon Neri ผูร้ว่มกอ่ตัง้ Neri & Hu Design and Research Office เลา่ถึงผลพวง
มาจากปัญหาเมืองข้างต้น ท�าให้เขาต้องย้ายส�านักงานไปยังอาคารเก่าหลังหนึ่งแทน 
การรีโนเวทนี้อยู่บนความพยายามที่จะน�าประวัติศาสตร์เดิมของอาคารเข้ามารวมกับ
การออกแบบในปัจจุบัน โดยที่ไม่ยึดติดหรือจมจ่อมอยู่กับความหลังจนเกินไป ซึ่งเขา
นิยามแนวคิดนี้ว่า “Reflective Nostalgia” นอกจากนี้ยังมีวิธีการออกแบบอื่นๆ  
ทีเ่ชือ่มตอ่อดีตเขา้กบัปจัจบัุนไดอ้ยา่งลงตวั เช่น การใช้ภมูปิญัญาจากสถาปตัยกรรม
พ้ืนถิ่น หรือการคงไว้ซึ่งวัสดุเดิมของพ้ืนที่นั้นๆ เป็นต้น

ในช่วงท้ายของการสนทนา Lyndon ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคระบาด
ไว้ว่า ทุกคนต้องปรับตัวมาใช้ชีวิตโดยมีบ้านเป็นศูนย์กลาง ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นในบ้าน
ผ่านระบบออนไลน์ นี่อาจเป็นโอกาสที่ท�าให้เราถ่อมตัวลง หันกลับมาใช้ชีวิตอย่าง 
เรียบง่าย เสมือนการหวนกลับไปหาความสุขแบบสามัญในอดีต และนี่ก็ถือเป็นการ
สะท้อนแนวคิด Reflective Nostalgia ที่เขาน�าเสนอผ่านผลงานนั่นเอง

FEATURE

The Keynote
Lyndon Neri
The Notion of Nostalgia
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Kate Orff ภูมิสถาปนิกและสถาปนิกผังเมืองจากสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้ง SCAPE  
มองว่าปัญหาของพ้ืนที่สาธารณะ สภาวะโลกร้อน และส่ิงแวดล้อมล้วนสัมพันธ์กัน 
เธอจึงได้น�าองค์ความรู้ด้านภูมิสถาปัตยกรรมมาแก้ไขปัญหาในระดับที่สร้างความ
เปลีย่นแปลงใหกั้บเมอืงได ้เชน่ โครงการ Oyster-tecture ทีส่ามารถพลกิระบบนเิวศ
และวิถีชุมชนใน New York Harbor ด้วยการใช้หอยนางรมเป็นตัวฟื้ นฟูคุณภาพน�้า
ตามธรรมชาติ

และนอกเหนือจากการเป็นภูมิสถาปนิกแล้ว เธอยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
ทีค่อยผลกัดนัโครงการดา้นภมูสิถาปัตยกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมมากมาย เพ่ือใหนั้กศึกษา 
ได้วิเคราะห์ระบบนิเวศชุมชนเมือง และพร้อมที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์พ้ืนที่สาธารณะในอนาคตต่อไป

ในช่วง Q&A เธอได้กล่าวถึงผลกระทบระหว่างการระบาดของ COVID-19 ไว้อย่าง 
นา่สนใจวา่ เหตุการณนี์ท้�าให้ผูค้นโหยหาธรรมชาตมิากขึน้ เห็นไดจ้ากหลงัการกักตวั 
เพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาด ที่ผู้คนในเมืองเข้าไปใช้เวลาในสวนสาธารณะมากกว่าเดิม  
ซึ่งเธอเรียกว่าเป็น “การอาบป่า” (Forest Bedding) เพราะพวกเขาตระหนักว่า
ธรรมชาติช่วยเยียวยาและปันสุขได้อย่างแท้จริง และนี่ยิ่งตอกย�้าความมั่นใจของ 
เธอว่า ภูมิสถาปัตยกรรมมีบทบาทกับอนาคตของเมืองมากเพียงใด

FEATURE

The Keynote
Kate Orff
The Future of 
Public Landscapes



12FEATURE

ปดิท้ายการเสวนาในส่วน International Keynote Speaker ของ ACT FORUM ʼ20 Design + Built 
ดว้ยสถาปนกิผังเมอืงชือ่ดงัชาวเดนมารก์ Jan Gehl หนึง่ในผูร้เิริม่แนวคิดและแนวทางการออกแบบ
เมอืง “เพ่ือผู้คน” กบัการบรรยายในหวัขอ้ ‘Cities for Peopleʼ

ในตอนต้นของการบรรยาย Gelh ชวนทกุคนรว่มคิดและหาค�าตอบไปกบัค�าถามทีว่า่ “จะเปน็อยา่งไร 
ถา้สถาปตัยกรรมสามารถเปลีย่นโลกได”้ โดยประเด็นหนึง่ทีเ่ขาน�าเสนอได้อยา่งนา่สนใจคอื ตลอด 
ระยะเวลากวา่ 50 ปทีีผ่า่นมา การออกแบบและพัฒนาเมอืงนัน้มุง่ความสนใจไปทีส่ถาปัตยกรรมและ 
รถยนต์ จนมองข้ามตวัแปรทีส่�าคญัทีสุ่ดอย่าง “ผูค้น” ไป และท�าใหเ้มืองทีส่่วนใหญเ่กดิขึน้จาก 
อทิธพิลของแนวคิดแบบ Modernism นัน้ขาดสเกลทีเ่ปน็มติรกบัผูใ้ช้ การน�าความสัมพันธร์ะหวา่ง
กายภาพของเมืองกบัผูค้นใหก้ลบัมาเจอกนัจึงเปน็แนวทางทีเ่ขาพัฒนาและน�าเสนอมาตลอดการ 
ท�างานต้ังแต่ช่วงทศวรรษที ่1960 

The Keynote
Jan Gehl
Cities of People

นอกจากการชีใ้หเ้ห็นถงึความส�าคญัของการเดิน การปั่ น
จกัรยาน และพ้ืนทีส่าธารณะ มากกวา่ถนนและการขบั 
รถยนตร ์จากตัวอยา่งผลงานออกแบบและพัฒนาเมอืง 
ทีเ่ขาไดเ้ขา้ไปมส่ีวนรว่ม เชน่ เมลเบริน์ นวิยอรก์ หรอื 
มอสโก แลว้ 4 คุณลกัษณะของเมอืงทีเ่ปลีย่นไปที ่Gehl 
ยกมา ไดแ้ก ่เมอืงนา่อยู่ เมอืงยัง่ยนื เมอืงสุขภาพด ีและ
เมอืงทีเ่ปน็มติรกบัผูสู้งวยั ยงัเปน็แกนความคดิส�าคญั
ที่ช่วยตอกย�้าให้ผู้เข้าฟงัทุกคนได้กลับมาคิดถึง “มิติ
มนษุย์” ทีเ่คยหายไปจากเมอืงได้เปน็อยา่งดอีกีดว้ย แมใ้น
ปนีี ้Gehl จะมอีายไุด ้84 ปีแลว้ แตเ่ขากย็งัคงไมห่ยดุคดิ 
ท�างาน และเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัสถาปนิกทัว่โลก
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อีกหนึ่งหัวข้อสัมมนาที่กล่าวถึงปัญหาระดับโลก ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกผู้ก่อตั้ง Landprocess อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และนักขบัเคลือ่นปญัหาส่ิงแวดล้อมทีไ่ดร้บัรางวลัระดับโลกมากมาย

ตวัอย่างผลงานทีถ่กูหยิบยกมากค็อื “อทุยานจฬุาฯ 100 ปี” ทีอ่อกแบบใหม้คีวามลาดเอียง ชว่ยชะลอ
น�า้ฝนก่อนระบายออกสู่สาธารณะ โดยสามารถหนว่งน�า้ฝนไว้ในพ้ืนทีไ่ดป้ระมาณ 3-4 ชัว่โมง หรอืจะ 
กกัเกบ็น�า้ฝนไวเ้พ่ือน�าน�า้กลบัมาใชภ้ายในอุทยานกไ็ด ้และผลงาน “Urban Rooftop Farm มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์” แปลงผกัปลอดสารพิษบนหลงัคาเขยีวขนาด 7,000 ตร.ม. ทีว่างตวัลดหลัน่กนัเปน็ 
นาขัน้บนัได ช่วยลดแรงปะทะและการไหลบา่ของน�า้ฝนจากหลงัคาอาคารใหช้า้ลง 

FEATURE

The Keynote
กชกร วรอาคม
ส่งต่อความสุขผ่านพ้ืนที่สีเขียว

กชกรใหค้วามเหน็วา่ ถ้าหากตอ้งการ 
แกปั้ญหาน�า้ทว่มในเขตเมอืงหนาแนน่
อยา่งกรุงเทพฯ แลว้ ทกุโครงการควร
ใหค้วามส�าคัญกับระบบการจดัการน�า้ฝน 
ดว้ยการน�าพ้ืนทีสู่ญเปลา่อยา่งดาดฟา้
กลบัมาใช้ให้เกิดประโยชนสู์งสุด ทัง้สอง
โครงการทีย่กตัวอยา่งมานี ้นอกจากจะ
เปน็ตัวอย่างทีด่ขีองการแบง่เบาภาระเมอืง
ในการระบายน�า้แลว้ ยงัท�าใหเ้หน็ถงึความ
ส�าเร็จของการแก้ปญัหาระดบัโครงสรา้ง
เมืองร่วมกันระหว่างสถาปนิกและ 
ภมูสิถาปนกิอกีด้วย
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รสุลนั โตะแปเราะ นกัวิเคราะหผั์งเมอืงช�านาญการพิเศษ ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง  
จงัหวัดสมทุรสงคราม ไดเ้ลา่ถงึปญัหาของการพัฒนาเมืองในอดตี ทีค่วามเจรญิทางสาธารณปูโภค 
ตา่งๆ อาท ิถนนสายหลกั มอบประโยชนใ์ห้เฉพาะคนบางกลุม่เทา่นัน้ อกีทัง้ยงัขาดการบูรณาการ
ระหว่างหนว่ยงานภาครฐัดว้ยกนัเอง ส่งผลใหพ้ื้นทีส่่วนเล็กส่วนนอ้ยในชมุชนกลายเป็นพ้ืนที่ 
ตาบอดจ�านวนมาก

“การพัฒนาเมอืงดว้ยการจัดรูปทีด่นิ” คอืแนวทางการจดัการทีด่นิดว้ยการวางผงัใหม ่พรอ้มทัง้เชือ่มตอ่
ทีด่นิเข้ากับระบบสาธารณปูโภค ไมว่า่จะเปน็ ไฟฟา้ น�า้ประปา ถนน และสวนสาธารณะ ซึง่ไดม้าจากการ
สละพ้ืนทีป่ระมาณ 20% จากทีด่นิทกุแปลง แม้จะไมไ่ด้รบัเงนิเหมือนการเวนคนื แตม่ลูคา่ของทีด่นิ 
ตอ่หน่วยจะเพ่ิมสูงขึน้ ยกตวัอยา่งจากโครงการน�ารอ่งพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลเมือง จงัหวัดนราธวิาส ราคา
ทีด่นิเพ่ิมสูงข้ึนจาก 2,500 บาท/ตร.ม. เปน็ 5,400 บาท/ตร.ม. อีกทัง้เอือ้ใหค้นในชมุชนมคีณุภาพชวีติ 
ความเปน็อยู่ทีดี่ยิง่ขึน้

FEATURE

The Keynote
รุสลัน โตะแปเราะ
สุขถ้วนหน้าพัฒนาเมือง
ด้วยการจัดรูปที่ดิน

ส่ิงส�าคญัทีสุ่ดทีจ่ะผลกัดนัใหโ้ครงการจัดรปูทีด่นิเกดิขึน้
ไดจ้รงิกค็อื การท�าให้เกดิกระบวนการมส่ีวนรว่มของภาค
ประชาชน โดยนกัวเิคราะหผ์งัเมืองและเจ้าหนา้ทีท่ีม่ส่ีวน
เกีย่วขอ้ง จะตอ้งเขา้ใจและเขา้ถงึปัญหาของเจา้ของทีด่นิ
แตล่ะราย เพ่ือใหไ้ดร้บัการยอมรบัและความรว่มมือ โดย
มุง่เน้นผลลพัธที์ก่อ่ให้เกดิประโยชนก์บัทกุฝา่ย ไมว่า่จะเปน็
ภาครฐั เอกชน และผูค้นในพ้ืนที่
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ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เคยท�างานทางด้านนิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จนมี 
โอกาสได้เปน็คณบดขีองทัง้สองคณะนี ้รวมถึงประวตักิารด�ารงต�าแหนง่ตา่งๆ มากมาย 
อาทิ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรม ราชบัณฑิตยสภา  
นายกสภาสถาบันกันตนา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรัชญา นักวิชาการ นักวิจัย  
นกัวชิาชีพ นกับรหิาร นกับุกเบกิ นกับนัดาลใจ ดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์นเิทศศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร ์และนาฏยศาสตร ์ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย หากไมไ่ดเ้ปน็นสิิต
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ในหลักสูตรการเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความคดิ ไดแ้ก ่Sketch Design, Project Design และ Presentation ทัง้ 3 รายวิชานี้
จะช่วยฝึกฝนการตัง้ค�าถาม การท�าความรูจั้กกบัโจทยท์ีไ่ดร้บั การหาข้อมลูในทางลกึ 
และแรงบนัดาลใจในทางกวา้ง เพ่ือสรรสรา้งหนทางในการแก้โจทยด์ว้ยวธิทีีแ่ตกต่าง

อกีหนึง่ทกัษะทีท่�าให้ผูเ้รยีนด้านสถาปัตยกรรมท�าส่ิงตา่งๆ ไดม้ากกวา่กรอบของอาชพี 
ก็คือ การเปลี่ยน Visualization ให้กลายเป็น Visual Reality หรือ “การคิดแล้ว 
เห็นภาพทันที” ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของสองส่ิงนี้ ต้องอาศัยความสามารถ 
ดา้นการน�าเสนอและความอดทนเปน็ส�าคญั

และในความเป็นจริง การออกแบบไม่ได้มีเพียงบ้านหรืออาคาร แต่ยังมีการออกแบบ
องค์กร ออกแบบหลักสูตร ออกแบบการแสดง หรือแม้กระทั่งการออกแบบชีวิต ซึ่ง
ประสบการณก์ารท�างานทีผ่า่นมาของดร.สุรพล ไดพิ้สูจนใ์หเ้ห็นแลว้วา่ “ความรูส้ถาปนกิ
ไทยใช้ไดต้ลอดชีวติ” จรงิๆ

FEATURE

The Keynote
ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ความรู้สถาปนิกไทยใช้ได้ตลอดชีวิต
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ส�าหรับพงษ์เทพ สกุลคู “การออกแบบเป็นหนทางหนึ่งในการส่งต่อความสุข” และ
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่นักออกแบบผู้ก่อตั้ง August Design Consultant ผู้นี้
ได้ร่วมแบ่งปัน “ความสุข” ผ่านผลงานออกแบบภายในของโรงแรม รีสอร์ท ส�านักงาน 
บ้าน หรือแม้แต่โรงเรียน จนได้รับรางวัล Designer of the Year 2019 : Honor 
Awards จึงไม่น่าแปลกเลยที่การบรรยายของเขาในหัวข้อ ‘พ้ืนที่ปันสุข สนุก บันทึก’  
ที่ TOA Stage จะส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้ฟงัได้อย่างท่วมท้น

บ่อยครั้งที่คนทั่วไปมักคิดว่าการออกแบบภายในเป็นเพียงการตกแต่ง แต่จากมุมมอง
ของพงษ์เทพ นอกจากการออกแบบภายในที่ดีจะช่วยขับเน้นให้พ้ืนที่ภายในนั้นๆ มี
ความน่าสนใจขึ้นแล้ว มันยังช่วยขับเน้นให้งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมโดดเด่นขึ้น 
เกิดเป็นการท�างานร่วมกันโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วย โดยนอกจากการบอกเล่าวิธีการที่
เขา “ปันสุข” ผ่านผลงานออกแบบ เช่น Ad Lib Bangkok หรือโรงเรียนนานาชาติ 
VERSO พงษ์เทพยังร่วมแชร์ประสบการณ์การท�างานอื่นๆ ของเขา ที่แม้บางครั้ง 
อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเม็ดเงิน แต่ด้วยเป้าประสงค์ของงานนั้นๆ ที่ต้องการ 
จะส่งต่อประโยชน์และความสุขให้กับผู้คน มันก็พลอยท�าให้เขามีความสุขตามไปด้วย

The Keynote
พงษ์เทพ สกุลคู
พ้ืนที่ปันสุข สนุก บันทึก
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ฉตัรพงษ์  ชืน่ฤดมีล สถาปนิกผูก้อ่ตัง้ CHAT architects และศิลปนิศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม 
ประจ�าปี 2563 ปิดการบรรยายสุดท้ายของ ACT Forum ’20 Design+Built ที่ TOA Stage  
ไปอย่างนา่สนใจดว้ยหัวขอ้ ‘สรา้งคณุคา่และความสุขจากสถาปตัยกรรมสารเลว’ กบัการน�าเสนองาน
วจิยัทางสถาปัตยกรรมของเขาทีเ่ขา้ไปถอดรปูแบบอนัยุง่เหยงิซบัซอ้นของสถาปตัยกรรมทีเ่กดิขึน้จาก
ขอ้จ�ากัดดา้นพ้ืนทีแ่ละงบประมาณ เชน่ บา้นพักคนงานกอ่สรา้ง บา้นในชุมชนแออดั เปน็ตน้ ซึง่มกั 
เปน็ส่ิงปลูกสร้างชายขอบทีเ่รามองขา้ม หรือทีฉ่ตัรพงษ์ใชค้�าว่า “สถาปัตยกรรมสารเลว” (Bangkok 
Bastards) ก่อนทีเ่ขาจะชีใ้หเ้ห็นถงึคณุค่าทีซ่อ่นอยูใ่นส่ิงทีค่นส่วนใหญไ่มใ่หค้วามสนใจเหลา่นัน้

นอกจากการน�าเสนอรายละเอยีดของการออกแบบทีเ่ขา 
คน้พบในระหวา่งทางของการท�าความเขา้ใจสถาปตัยกรรม
สารเลว ตลอดจนข้ันตอ่มาของการศึกษาทีข่ยายออกไป 
ยังการออกแบบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มี
สถาปนิกในต่างจังหวัด และการถอดรหัสความซับซ้อน 
ของพ้ืนที่ในสยามสแควร์และโรงภาพยนตร์ลิโด้แล้ว 
ฉัตรพงษ์ยังแบ่งปันวิธีการที่เขาน�าส่ิงที่ค้นพบจาก
สถาปัตยกรรมสารเลวเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในผลงาน
อย่าง Samsen STREET Hotel ซึ่งเป็นโครงการที่
สะทอ้นแนวคดิจากการศึกษาของเขาออกมาเป็นรปูธรรม
ไดม้ากทีสุ่ด รวมถงึโครงการ Hotel Labaris Khao Yai 
ที่ฉีกกรอบการออกแบบรีสอร์ทไปจากที่เราคุ้นเคยกัน 
ก่อนที่จะปิดท้ายในช่วง Q&A ด้วยการเล่าถึงโครงการ 
Southeast Asia Bastards หรอืการถอดรหสัร่วมของ
สถาปัตยกรรมสารเลวที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เขาก�าลังศึกษาอยู่ ซึ่งชวนให้ผู้ฟงั 
ทกุคนอยากตดิตามการศึกษาของเขามากกวา่เดมิอกีดว้ย

The Keynote 
ฉัตรพงษ์  ชื่นฤดีมล
สร้างคุณค่าและความสุข 
จากสถาปัตยกรรมสารเลว
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อีกหนึ่งฟอรัมส�าคัญของ ACT Forum ’20 เมื่อ  
นายกสมาคมทั้ง 4 สมาคมสถาปนิก และนายกสภา
สถาปนิก ขึ้นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า 
สถาปัตยกรรม จะสร้างโลกที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร 

เริม่ตน้ด้วย พล.อ.ต. ม.ล. ประกติติ เกษมสันต ์ทีเ่ทา้ความ
ไปถึงธมีงานปีนี ้‘สถาปนกิปนัสุขʼ โดยเนน้ย�า้วา่ บางครัง้
การใหอ้าจจะอยู่ในรปูแบบของการรับ น่ันคอืการ “ใหโ้อกาส” 
ผู้อื่นเป็นผู้ให้ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงทิศทางการท�างาน
ของสภาสถาปนิกในปีหน้า ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เป็นหนึ่งในฟนัเฟอืงส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศหลังวิกฤต COVID-19 

ACT Forum ’20 - The Practice  
5 นายกฯ กับ  ÀRCHITECTURE FOR  
THE BETTER NORMAL’ สถาปัตยกรรม 
เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ
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ถดัมาเปน็คิวของ วภิาวดี พัฒนพงศ์พิบลู นายกสมาคม
มัณฑนากรแห่งประเทศไทย ซึ่งเน้นย�้าเรื่อง “การตอบ
โจทย์” หรือการท�างานออกแบบให้เหมาะสม ครบถ้วน
สมบูรณ์ในทุกมิติ ซึ่งบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องลดอัตตา
ของตนเองไปบ้าง เพ่ือให้งานออกแบบที่อาจจะมีชีวิต 
อยู่ยืนยาวกว่าเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆ 

ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ นายกสมาคมสถาปนิก
ผังเมืองแห่งประเทศไทย แชร์ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 
เรื่องใหญ่ๆ ตั้งแต่ความจ�าเป็นของสถาปนิกผังเมือง 
และปัญหาในปัจจุบันที่เรายังขาด ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(Local UD Guidelines) ที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกันใน
การก�าหนดความสูงของอาคารในแต่ละพ้ืนที่ของเมือง
เพ่ือไม่ให้เกิดการบดบังจุดมองส�าคัญของเมือง  
ตลอดจนแก้ปัญหาเรื่องทัศนอุจาด

นายกท่านถัดมาคือ ชนะ สัมพลัง นายกสมาคม 
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พูดถึงประเด็น 
เรื่องการอนุรักษ์อาคารเก่า โดยหยิบยกเคสส�าคัญๆ 
อย่างกรณีบ้านบอมเบย์เบอร์มา และสกาล่า โดย 
คุณชนะ เสนอว่าการอนุรักษ์นั้นต้องไม่ใช่การแช่แข็ง
อาคารไว้อย่างเดิม แต่คือการหาหน้าที่การใช้งานใหม่ 
แก่อาคาร ซึ่งจะท�าให้อาคารเหล่านั้นมีที่ทางในสังคม  
และถูกบูรณะ / อนุรักษ์ ด้วยผู้คน

น�าชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
มาในหัวข้อ ‘ภูมิสถาปัตยกรรมกับการขับเคลื่อนประเทศ
และการแบ่งปันความสุขสู่สังคม’ ที่เปิดเผยถึงเบื้องหลัง
ของงานปรับปรุงภูมิทัศน์หลายๆ โปรเจ็คต์ว่า ไม่เพียง
แค่การออกแบบที่ดีเท่านั้น การร่วมมือและความสามารถ
ในการประสานงานระหว่างหลายๆ ภาคส่วน ก็มีความ
ส�าคัญเช่นเดียวกัน ภาพที่เราเห็นคนภายเรือคายัคใน
พ้ืนที่สีเขียวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ อย่างคลองโอ่งอ่าง
คือโครงการตวัอย่างที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของผูค้น 
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ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อ�านวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) บรรยาย
ในหัวข้อ “การชุบชีวิตโครงสร้างทิ้งร้างของเมือง” โดยเริ่มต้นงานเสวนาด้วยการ
อ้างอิงถึงตัวเลขจ�านวนพ้ืนที่สีเขียวต่อจ�านวนประชากรของกรุงเทพฯ ที่ก�าลังมี 
แนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนปัญหาในการพัฒนาพ้ืนที่ทิ้งร้างในเมือง 
ซึ่งติดปัญหามากในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่นั้นๆ ต่อเนื่อง
ไปจนถึงโครงการ “สวนลอยฟา้เจ้าพระยา” หนึ่งในโมเดลส�าคัญในการท�างานพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวร่วมกับหลายๆ ฝ่าย 

ส่ิงที่ควรค�านึงถึงในการพัฒนาเมืองในทัศนะของ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล คือการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม นั่นคือการสร้างพ้ืนที่เปิดให้ user หลักของโครงการได้มี 
ส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ต้นซึ่งจะน�ามาสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมในท้ายที่สุด อีกประเด็นหนึ่งคือการเชื่อมโยงโครงข่ายเมืองให้เกิดทางสัญจรที่ 
เข้าถึงทุกพ้ืนที่ โครงการ "เมืองเดินได้ เมืองเดินดี" คือกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการพัฒนา
เมืองในทุกๆ มิติ ทั้งในแง่ความสวยงาม ความปลอดภัย ไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมือง และกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการรายย่อย 

ACT Forum ’20 - The Practice
การชุบชีวิตโครงสร้างทิ้งร้างของเมือง
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ทีม่าทีไ่ปของใบอนญุาตประกอบวิชาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคุมระดบัภาคพิีเศษ คอืการเปิดโอกาสใหผู้ท้ีม่คีณุวฒุิ
หรอืประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการงานก่อนที่มีกฎกระทรวง
บังคับการควบคุมวิชาชีพ 4 สาขา ผู้ช่วยสถาปนิก  
เจา้พนกังานท้องถิน่ ผูมี้ความรูค้วามสามารถดเีดน่เป็น
พิเศษ ฯลฯ สามารถปฏบิติังานตามความสามารถทีม่ไีด้
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ACT Forum ’20 - The Practice
- ชาญณรงค์ แก่นทอง
พ้ืนฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรม 
ส�าหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

ขัน้ตอนการขอรับใบอนญุาตฯ ระดบัภาคสีถาปนกิพิเศษ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
วชิาชีพอย่างนอ้ย 2-9 ป ีขึน้อยูก่บัระดบัวุฒกิารศึกษา 
และเปน็สมาชิกของสภาสถาปนกิประเภทวสิามญั จงึจะมี
สิทธิใ์นการเข้าทดสอบความรูด้ว้ยวธิกีารสัมภาษณแ์ละ/
หรอืการสอบข้อเขยีน

ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับฯ  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 ไดม้กีารเพ่ิมคณุสมบตัขิองผู้ขอรบัใบอนุญาตฯ ระดบัภาคสีถาปนกิพิเศษอกีหนึง่
ประเภท คือ “(ค) ผูป้ฏิบตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรมทีม่คีวามรูค้วามช�านาญและประสบการณ์
ในงานด้านนัน้ๆ เฉพาะงานชนดิหนึง่ชนดิใด ตามทีร่ะเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกก�าหนด” ในส่วน
ของขอบเขตงาน ลักษณะงาน จะระบุไวอ้ยา่งชัดเจนในใบอนญุาตฯ และแตกตา่งกนัไปตามทกัษะความ
สามารถของผู้ได้รบัใบอนญุาตฯ โดยประเดน็นีไ้ดน้�าเสนอในทีป่ระชุมใหญส่ภาสถาปนิก เพ่ือใหส้มาชกิ
พิจารณาความเหน็ชอบตอ่ไป

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากการออกใบอนุญาตฯ ระดบัภาคสีถาปนกิพิเศษ คอืการท�าใหผู้ใ้ชบ้รกิารได้
รบังานสถาปตัยกรรมทีม่คีณุภาพ ถกูตอ้งตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพี และเขา้ถงึบรกิารทัง้ใน
ระดบัภูมภิาคและทอ้งถิน่ไดอ้ย่างทัว่ถงึ



22ACT 20TH ANNIVERSARY

หนึ่งในความส�าเร็จของสภาสถาปนิกตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ก็คือ
การมีรากฐานขององค์กรที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งตั้งต้นมาจากพยายามและ 
ความทุ่มเทของคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดแรก ย้อนเรื่องราวจุดเริ่มต้น 
ความส�าเร็จของสภาสถาปนิก ผ่านบทสัมภาษณ์จาก คุณปรีดิ์ บุรณศิริ 
นายกสภาสถาปนิกวาระแรก (พ.ศ. 2543-2546) และ คุณนิธิ สถาปิตานนท์ 
เลขาธิการสภาสถาปนิกในช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่งแรก (ช่วงหลัง ว่าที่ร้อยตรี
บุญจง สนธิทิม รับต�าแหน่งเลขาธิการแทน)

คุณปรีดิ์ บุรณศิร ิ
อดีตนายกสภาสถาปนิก
คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก
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การเข้ามามีส่วนร่วมครั้งแรกในสภาสถาปนิก

ปรีดิ์ บุรณศิริ : ผมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก และได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกในช่วงเวลา 3 ปีแรกของการ
ก่อตั้ง ในตอนนั้นมีเพียงพ้ืนที่ส�านักงานย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่กระทรวงมหาดไทยให ้
ยืมใช้ ไม่มีงบประมาณ อาคารสถานที่อันเป็นกิจจะลักษณะ อุปกรณ์ประกอบการ
ท�างาน และท่ีส�าคัญคือบุคลากร ซึ่งต�าแหน่งส�าคัญที่ต้องมีให้ได้ก็คือ เลขาธิการ  
ผมแต่งตั้งคุณนิธิ สถาปิตานนท์ เข้ามาช่วยดูแลส่ิงที่ยังไม่มี ให้กลายเป็นมีให้ได้
นิธิ สถาปิตานนท์ : สภาสถาปนิกถือว่าเป็นส่ิงใหม่ของวงการสถาปนิก เพราะ 
จุดมุง่หมายของการตัง้สภาสถาปนกิขึน้มาก็เพ่ือใหพ้วกเราปกครองกนัเอง มเีปา้หมาย 
ที่จะเป็นองค์กรอิสระ จากก่อนหน้านี้ที่กระทรวงมหาดไทยท�าหน้าที่จัดสอบเพ่ือออก 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น ไม่เคยออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีปฏิสัมพันธ์
กับสถาปนิกในทางอื่นอีกเลย 

การเริ่มต้นท�างานของสภาสถาปนิกที่เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริงนี้ ท�าให้คณะกรรมการ
ต้องของบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ควบคู่กับการพยายามเพ่ิมช่องทาง 
ในการหารายได้จากการสมัครสมาชิก การจัดสอบ และการออกใบอนุญาตฯ ทั้ง 
รูปแบบบคุคลและนติบิคุคล ซึง่ถอืวา่ประสบความส�าเรจ็และชว่ยใหส้ามารถด�าเนนิงาน
ส่วนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการร่างข้อบังคับ หรือการจัดท�า
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

บรรยากาศการท�างานร่วมกันกับ 4 สาขาวิชาชีพ

สภาสถาปนิกเป็นองค์กรเกิดใหม่ท่ีมีความรับผิดชอบครอบคลุมถึง 4 สาขาวิชาชีพ ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้ว ความตั้งใจเดิมอยู่ที่การควบคุมดูแลเฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลักเท่านั้น 
แต่เมื่อกฎหมายเข้าถึงสภานิติบัญญัติกลับได้รับผลตอบรับว่า ไม่สามารถออกกฎหมายได้ 
เนือ่งจากมผีลครอบคลมุคนกลุ่มนอ้ยเกนิไป นีเ่รยีกไดว้า่เป็นจดุเปลีย่นส�าคญัทีท่�าใหส้ภาสถาปนกิ
จ�าเป็นต้องควบคุม 4 สาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมจ�านวนสมาชิกให้สูงขึ้น

ปรีดิ์ บุรณศิริ : อย่างหน่ึงท่ีท�าให้สาขาสถาปัตยกรรมหลักสามารถดึงคนเข้ามาได้เร็ว ก็คือ
เรามีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรวบรวมสมาชิกที่เป็นสถาปนิกไว้เป็น
กิจจะลักษณะพอสมควรอยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถประสานงานผ่านสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่ง
ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
นิธิ สถาปิตานนท์ : ในตอนนั้นสาขาอ่ืนก็ยังสับสน ไม่ทราบว่าในสาขาตัวเองมีสมาชิกกี่คน 
เพราะยังไม่มีสมาคมวิชาชีพด้วยซ�้า หลายคนก็ไม่ได้จ�ากัดความตัวเองอยู่ในสาขา อย่าง 
นักจัดสวนที่ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นภูมิสถาปนิก แล้วไม่แน่ใจนักว่าตัวเองจะต้องมี 
ใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมนี้ด้วยหรือเปล่า
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เสียงตอบรับจากสมาชิกและคนทั่วไป ถึงบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก

ในสหรัฐอเมริกา การจัดสอบและออกใบอนุญาตฯ จะด�าเนินการโดยสมาคมสถาปนิกอเมริกา 
(American Institute of Architects หรือ AIA) ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสภาสถาปนิก ถือเป็น
ความแตกต่างกับการประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทย และสร้างความสับสนระหว่างบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาปนิกกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งทางสภาสถาปนิกได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ร่วมวิชาชีพและบุคคลทั่วไปอย่างสม�่าเสมอ

ปรีดิ์ บุรณศิริ : คนทั่วไปก็ยังไม่มีความเข้าใจดีนักถึงบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก รวมไปถึง
ขอบเขตการท�างานของสถาปนิก ซึ่งก็เป็นไปตามแต่ละส�านักงานที่จะท�าความเข้าใจกับลูกค้าของ
ตนเองอย่างไร เรื่องส�าคัญท่ีสภาสถาปนิกได้ท�าก็คือการออกข้อบังคับ เทียบเท่ากับเป็นแนวทาง
การท�างานของสถาปนิกให้มีกติกามากขึ้น และทางลูกค้าเองก็รับทราบตรงกันด้วยว่าสถาปนิกต้อง
ท�างานตรงตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ 
นิธิ สถาปิตานนท์ : ในตอนแรกสมาชิกยังไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก 
เราจึงต้องพยายามให้ความรู้กับสถาปนิกทุกสาขา ว่าสภาสถาปนิกคืออะไร ท�าหน้าที่อะไร พร้อมกับ
จัดสัมมนาอบรมเพ่ือให้ความรู้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพให้ดีขึ้นกว่าในอดีตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
ซึ่งต้องท�าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มน้ีมากเป็นพิเศษ เพราะก่อนหน้านี้สามารถท�างานได้อย่างอิสระ 
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ความส�าเร็จของสภาสถาปนิกจากมุมมอง
ของทั้ง 2 ท่าน

ปรีดิ์ บุรณศิริ : การร่างระเบียบข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ อันที่ส�าคัญท่ีสุดก็คือ ข้อบังคับ
สภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเราท�าเสร็จได้ในปี พ.ศ. 2545 
นิธิ สถาปิตานนท์ : สภาสถาปนิกไปไกลกว่าที่ 
ผมคิดไว้ และท�าให้หลายๆ สาขาวิชาชีพรับรู้ได้ว่า
สภาสถาปนิกนั้นมีความส�าคัญ ท่ีทุกคนจะต้องมา
เป็นสมาชิก มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่ง 
นี่เท่ากับเป็นการยอมรับระบบที่สภาสถาปนิกวางไว้ 
หรอืแมแ้ต่ทางราชการกย็อมรบัในบทบาทหนา้ทีข่อง 
สภาสถาปนิก เห็นได้จากการเข้ามาขอค�าปรึกษา
เมื่อต้องการข้อมูลหรือท�าโครงการขนาดใหญ่  
ผมหวังว่าเราจะเป็นองค์กรอิสระได้อย่างเต็มตัว 
และสามารถเดินได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่ง

บทบาทส�าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบัน

ปรีดิ์ บุรณศิริ : ในจิตของมนุษย์มีคุณธรรมความรับผิดชอบชั่วดี หรือ Noble  
Obligation (Noblesse Oblige) อยู่ไม่มากก็น้อย ถ้าคุณเห็นคนพิการพยายามจะ
ข้ามถนน การให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอการร้องขอคือส่ิงพึงกระท�า เป็นความ
โอบอ้อมอารีไม่ว่ากับสัตว์หรือมนุษย์ จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปนิกคือ Noble  
Obligation อันสถาปนิกพึงมีต่อธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ต่อสาธารณะ ต่อวิชาชีพ 
ต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ต่อผู้ว่าจ้าง
นธิ ิสถาปิตานนท ์: เวลาไปสอนตามสถาบนัต่างๆ นกัศึกษามกัสงสัยวา่จรรยาบรรณ
คืออะไร แล้วท�าไมต้องปฏิบัติตามด้วย ส�าคัญขนาดนั้นเชียวหรือ อย่างเรื่องการ 
รับค่าคอมมิชชั่นจากการสเปคแบบหรือจากผู้รับเหมาถือเป็นเรื่องผิดอย่างมาก  
รวมไปถึงความรับผิดชอบในส่ิงที่ตัวเองท�าไป เวลาออกแบบอาคารสักหลังห้ามคิด 
แค่ว่าเราสร้างสถาปัตยกรรมบนที่แห่งนี้เสร็จแล้วก็จบกัน แต่ต้องคิดถึงผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน เมือง และส่ิงแวดล้อม เหล่านี้คือเรื่องของจรรยาบรรณที่
สมาชิกทุกคนต้องค�านึงถึง ว่าส่ิงที่ตนเองท�ามีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน 
ผมต้องอธิบายให้เข้าใจ เพราะจรรยาบรรณคือหัวใจ เกียรติ และศักดิ์ศรีของการ 
เป็นสถาปนิก 

ผมได้รับมอบหมาย จาก 
คณะกรรมการให้ด�ารงต�าแหนง่
นายกสภาสถาปนิกในช่วง 
เวลา 3 ปีแรกของการก่อต้ัง  
ในตอนนั้นมีเพียงพ้ืนที่ 
ส�านักงานย่านวิสุทธิกษัตริย์ 
ที่กระทรวงมหาดไทยให้ยืมใช้  
ไมม่สี�านกังานเป็นกจิจะลักษณะ 
ไม่มีอุปกรณ์การท�างาน ซึ่ง 
ต�าแหน่งส�าคัญที่ต้องมีให้ได้ 
ก็คือ เลขาธิการ ผมแต่งตั้ง 
คณุนิธ ิสถาปิตานนท์ เข้ามาชว่ย 
ดูแลส่ิงที่ยังไม่มี ให้กลายเป็น
มีให้ได้ 
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ชนะ สัมพลัง
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ACT: วิสัยทัศน์ของสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระของคุณชนะ
เป็นอย่างไร และนอกจากการด�าเนินงาน 
ในภาพใหญ่แล้ว มีประเด็นใดที่ในตอนนี้ทาง
สมาคมฯ ก�าลังให้ความสนใจและพยายาม
ผลกัดันใหเ้กดิขึน้อย่างเร่งด่วนบา้งหรือเปลา่

ชนะ สัมพลัง: ขอเล่าในส่วนของเรื่องเร่งด่วน
ทีท่างสมาคมฯ ก�าลังผลกัดนักอ่นนะครบั แนน่อน
ว่าในตอนนี้ทางสมาคมฯ ได้เริ่มด�าเนินการตาม
วิสัยทัศน์ไปบ้างแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่อง 
อื่นๆ ที่เร่งด่วนมากกว่าเข้ามาด้วย เช่น เรื่อง 
ของ COVID-19 หรอืเรือ่งของการเตรยีมสมาชกิ
ให้มีอาวุธพร้อมที่จะสู้กับสภาวะเศรษฐกิจใหม่  

รวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์และรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม ประเดน็เหล่านีเ้ปน็เรือ่งทีค่อ่นข้าง 
ใหมแ่ละเรง่ดว่นทีเ่ราตอ้งจดัการก่อน ซึง่ส่วนหนึง่ 
เราก็ได้เริ่มด�าเนินการไปแล้ว อย่างการท�าให้เกิด 
การรักษามรดกทางวฒันธรรมทีเ่ปน็ระบบระเบียบ
มากขึน้ นอกจากนี ้กม็เีรือ่งของการท�าให้สมาชกิ
ทุกคนสามารถเข้าถึงงานราชการได้มากขึ้น ซึ่ง
เราก็มีการจัดบรรยายให้ความรู้ว่าเขาจะรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร บอกวิธีการ รวมถึง
เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานบางหน่วยงานที่
ท�าให้เกิดการเปิดกว้างทางการประกวดแบบ 
เหล่านี้เป็นส่ิงที่สมาคมฯ ท�าเติมเข้ามาขนาน 
ไปกับส่ิงที่เป็นวิสัยทัศน์หลัก
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ACT: วิสัยทัศน์หลักของสมาคมฯ ในตอนนี้
ประกอบด้วยประเด็นใดบ้าง

ชนะ สัมพลงั: ตอนนีว้สัิยทศันห์ลกัของสมาคมฯ  
ประกอบด้วย 4 ข้อด้วยกัน ข้อแรก คือการ 
ท�าให้รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมฯ 
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ พอเราพูดถึงรางวัล
สถาปัตยกรรม เราก็จะมีความชื่นชมและภูมิใจ
เป็นของตนเอง แต่หากเป็นในมุมมองของ 
ชาวต่างชาติ เขาจะยังไม่ค่อยได้รับรู้เท่าไร คือ
คุณค่าของรางวัลน้ันมีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น 
ตอนนีเ้ราเลยจะต้องจัดการเรื่องของส่ือและการ
ประชาสัมพันธ์ ว่าจะท�าอย่างไรเราจึงจะสามารถ
ช่วยให้สมาชิกได้ไปปรากฏอยู่บนเวทีโลกได้ ซึ่งใน
ส่วนนี้สมาคมฯ ก็จะช่วยผลักดัน ที่ผ่านมาเราให้
รางวัลแล้วก็จบกันไป ไม่ได้ต่อยอดหรือผลักดัน
ไปเวทีอื่นๆ ในโลก ขณะที่รางวัลอื่นจะมีการบอก
ชัดเจนว่าเมื่อได้รางวัลแล้วผลงานจะไปปรากฏอยู่
ที่ใดบ้าง รวมถึงสมาคมฯ ก็ยังมีความคิดว่าถ้า
รางวัลนี้จะมีการมอบให้กับสถาปนิกจากประเทศ
รอบข้าง ก็จะกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์ไปในตัว หรือแม้แต่การที่สมาคมฯ 
ก�าลงัจะมวีารสารอาษาใหม่ในป ี2021 ซึง่อาจจะเกดิ 
การร่วมมอืกับนิตยสารอืน่ๆ ในโลก และกลายเป็น
อีกช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ด้วย

ข้อสอง คือการท�าให้วิชาชีพของเรานั้นไม่ได้โฟกัส
อยู่กับแค่นักออกแบบ เพราะเรายังมีสถาปนิกที่
ท�างานอยู่ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเป็น
ความโชคดีที่ในตอนนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการท�า  
MOU ร่วมกับ Thai Obayashi คือสมมติใคร
อยากเรียนรู้เรื่องการตรวจไซต์ก่อสร้าง ก็จะ
สามารถไปเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการ 
ท�า MOU นี้ได้ ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นส่ิงที่ดีทีเดียว 
เรามีสถาปนิกหลายพันคนที่ท�างานอยู่หน้าไซต์ 
และท�าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร  
ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เขาก็จะได้ความรู้เพ่ิมขึ้นด้วย

ข้อสาม เป็นเรื่องขององค์ความรู้ หรือคือการติด
อาวุธให้กับทุกคนในทุกๆ เรื่อง ซึ่งตอนนี้สถาบัน
สถาปนิกสยาม (ISA) ก็ได้เริ่มท�าไปแล้ว ไม่ว่าจะ
ในเรื่องของการออกแบบ การบริหารจัดการ  
การเงิน หรือแม้แต่กฎหมาย จริงๆ มันแค่ขาด 
ตอนการสัมมนาเหลา่นัน้ไป ซึง่ตอนนีเ้รากพ็ยายาม
ที่จะท�าในภาวะที่เราพอจะท�าได้ ซึ่งเราพบว่า 
นอกจากเรือ่งของแรงบนัดาลใจหรอืแนวความคดิ 
ในการออกแบบแล้ว องค์ความรู้อย่างเรื่องของ
การติดตัง้กระจก การตดิตัง้สระว่ายน�า้ กเ็ปน็ส่ิงที่ 
มีคนอยากฟงัเช่นกัน ซึ่งเราคิดว่านี่เป็นองค์
ความรู้ที่สถาปนิกทุกคนก็สามารถจะน�าไปใช้ใน
งานของเขาได้ อย่างเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ทีผ่า่นมา สมาคมฯ จดัโครงการสัมมนาพิเศษหวัขอ้  
“สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” (Standard  
Design Contract) ซึง่มปีระเดน็เกีย่วกบักฎหมาย
ของการเขียน proposal ด้วย ปรากฏว่าไม่ใช่แค่ 
สถาปนิกที่เป็นนักออกแบบที่มา แต่บริษัทที่มี
สถาปนิกดูแลเรื่องของสัญญาว่าจ้างเขาก็ส่ง
สถาปนิกของเขามาด้วย เพ่ือที่จะดูว่าสถาปนิก 
จะเปลีย่น proposal เปน็รปูแบบไหน ทางเขาเอง 
จะได้ประโยชน์หรือเสียเปรียบอย่างไร หรือจะ
เข้าใจมันอย่างถ่องแท้หรือเปล่า ซึ่งนี่ท�าให้เห็นว่า
วงขององค์ความรู้มันขยายกว้างออกไปมากขึ้น
เรื่อยๆ

สมาคมฯ จะต้องจัดการ
เรื่องของส่ือและการ
ประชาสัมพันธ์ ว่าจะท�า
อย่างไรจึงจะสามารถ 
ช่วยให้สมาชิกได้ไป
ปรากฏอยู่บนเวทีโลกได้ 
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ส�าหรับข้อสุดท้าย คือการปรับโครงสร้างของ
สมาคมฯ ให้มีความชัดเจนขึ้น มีระบบระเบียบ 
ในการคิด และมีวินัยในการใช้จ่าย หรือก็คือ 
เป็นการบริหารสมาคมฯ ที่ไม่ใช่การเอาตามใจ
นายก ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีคิดหรือกรอบ
อะไรบางอย่างที่จะท�าให้การท�างานของเรานั้น
โปร่งใส รวดเร็ว เป็นระบบ และท�าให้ทุกอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

ACT: ในแง่บทบาทของสถาปนิกกับสังคม 
คิดว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศไดอ้ย่างไรบ้าง จากมมุมอง
ของนายกสมาคมฯ

ชนะ สัมพลัง: ถ้าในเรื่องของสังคม สมาคมฯ 
น่าจะต้องเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด คือ
บางครั้งมันก็จะมีข่าวลือหรือข้อคิดเห็นที่แย้งกัน
บ้างในประเด็นต่างๆ สมาคมฯ ควรจะเป็นองค์กร

สุดทา้ยทีว่เิคราะหท์กุส่ิงอย่าง แลว้เลา่ใหสั้งคมฟงั 
อันนี้คือหน้าที่หลักๆ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ
บา้นบอมเบยเ์บอรม์าทีเ่ปน็ขา่ว ซึง่กม็ขีอ้มลูออกมา 
หลายอย่าง เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลไหนถูกหรือผิด 
หรือลักษณะของการจัดการควรจะเป็นอย่างไร 
ซึ่งในประเด็นนี้ วิธีการของสมาคมฯ คือการ 
ถอยหลังออกมาสักหน่อย แล้วหาข้อมูลก่อน ซึ่ง 
เราก็จะพบว่าบางข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  
แล้วเราจึงส่ือสารข้อมูลที่ถูกต้องของเรื่องราว 
นั้นๆ ออกไปแทน ในแง่นี้ท�าให้สมาคมฯ เป็น
ตัวกลางที่คอยไปประสานกับหลายๆ ภาคส่วน 
เพราะเราน่าจะเป็นองค์กรที่สามารถเชื่อมต่อ 
ได้ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ 
ที่สุดแล้ว ซึ่งหากเราในฐานะคนกลางสามารถ
ท�าให้ทุกคนไม่พูดไปคนละทาง มีความสามัคคีกัน  
ผมคิดว่านี่คือเรื่องที่ดีที่สมาคมฯ สามารถจะ 
ช่วยสนับสนุนสังคมได้

ผมตอ้งการปรบัโครงสรา้งของสมาคมฯ  
ให้มีความชัดเจนขึ้น มีระบบระเบียบ 
ในการคิด และมีวินัยในการใชจ้า่ย หรอื 
กค็อื เปน็การบริหารสมาคมฯ ที่ไม่ใช่ 
การเอาตามใจนายก ซึ่งผมคิดว่า 
น่าจะมีวิธีคิดหรือกรอบ อะไรบางอย่าง
ที่จะท�าให้การท�างานของเราน้ัน โปร่งใส 
รวดเร็ว เป็นระบบ และท�าให้ทุกอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 



ABOUT US

act.or.th

Architect Council
of Thailand

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

http://www.act.or.th


https://shop.act.or.th/shop/


ACT E-JOURNAL TEAM

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

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

ปรีดิ์ บุรณศิริ
อดีตนายกสภาสถาปนิก

นิธิ สถาปิตานนท์
อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก

ชนะ สัมพลัง
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

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




