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สวัสดีครับท่านสมาชิก
้ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก เมือ
่ ปี พ.ศ.
ตั้งแต่ “สภาสถาปนิก” ได้รับการสถาปนาขึน
2543 คณะกรรมการสภาสถาปนิกแต่ละวาระได้ร่วมกันบริหารจัดการและด�ำเนินงาน ตาม
วัตถุประสงค์ และอ�ำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกก�ำหนดไว้ เพื่ อให้วิชาชีพ
สถาปนิกมีความเข้มแข็ง มั่นคง จนเป็นที่ยอมรับของสังคม และอ�ำนวยประโยชน์แก่
สมาชิก และมีการพั ฒนาในด้านต่างๆ มาโดยตลอด
่ งจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการวาระปัจจุบันได้วางยุทธศาสตร์ในการบริหาร ต่อเนือ
วาระก่อนๆ มีบางเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยน เพิ่ มเติม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
รับรองคุณวุฒิการศึกษา การพั ฒนาระบบสอบเพื่ อขอรับใบอนุญาต การเลื่อนระดับใบ
อนุญาต การพั ฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง การพั ฒนาด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ การให้
ความรู้และบริการสมาชิกในภูมิภาค การปรับโครงสร้างส�ำนักงานสภาสถาปนิก และระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น
ในช่วงปีที่ผ่านมาสภาสถาปนิกริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพื่ อพั ฒนาวิชาชีพ และเผยแพร่วิชาชีพ
ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น แต่ละกิจกรรมได้รับความส�ำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ACT Forum เป็น
งานที่รวมองค์ความรู้และนวัตกรรมงานก่อสร้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกทั้ง 4
สาขา ACT Talk ที่มีเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับวิชาชีพตลอดทั้งปี EXACT หลักสูตรการ
ศึกษาที่ให้ผู้บริหารระดับสูงรู้จักกับวิชาชีพสถาปนิก
้ ึน
้
เพื่ อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร สภาสถาปนิกจึงจัดท�ำ ACT Journal วารสารนีข
เพื่ อเป็นสื่อประชาสัมพั นธ์ เผยแพร่ข่าวสารของสภาสถาปนิก ข้อมูลวิชาชีพ วิชาการ
กิจกรรม สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เข้าถึงสมาชิกและบุคคลทั่วไปใน
วงกว้างยิ่งขึ้น มีก�ำหนดออกเป็นประจ�ำต่อเนื่องต่อไป
ในปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นวาระปีครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาสภาสถาปนิก จะมี
การขับเคลื่อนสภาสถาปนิกให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่วี างไว้ รวมทั้งมีกิจกรรมที่เน้น
การมีส่วนร่วมระหว่างสภาสถาปนิกกับสมาชิกมากขึ้น ทั่วถึงสมาชิกทุกกลุ่ม ทุกสาขา
ทุกภูมิภาค ผมขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่โอกาสอ�ำนวย
เพื่ อร่วมกันพั ฒนาวิชาชีพของเราให้มีความก้าวหน้าต่อไป
ขอบคุณครับ

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก
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ประกาศสภาสถาปนิกเรื่องช่องทางใหม่
ในการช�ำระค่าธรรมเนียม

สภาสถาปนิกเปิดช่องทางใหม่ในการช�ำระค่าธรรมเนียมเพื่ อความสะดวกสบายของสมาชิก โดย
ิ ก
ิ๊ ซี ใกล้บ้าน หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
สามารถช�ำระได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิก
๊ ซี มาร์เก็ต, และมินบ
๊ ซี, บิก
ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย และทางแอพพลิเคชั่น COUNTER SERVICE PAY ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
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่ แบ่งเป็น 3 ประเภท
ประโยชน์พื้นที่ ซึง
ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผัง
นโยบายระดับภาค และผังนโยบาย
ระดับจังหวัด และกลุม
่ ผังก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
ผังเมืองที่ปรับใหม่นี้จะมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่ระดับ
ประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่ อนบ้าน ภาค จังหวัด เมือง และชนบท
ได้มากขึ้น ช่วยกระจายอ�ำนาจในการวาง
และจัดท�ำผังเมืองให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพิ่ มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน

02

พระราชบัญญัติ
การผังเมือง
พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2562 และถือเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิม อย่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข ที่
เคยบังคับใช้มาอย่างยาวนานกว่า 44 ปี
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2562 ฉบับใหม่นี้มีสาระส�ำคัญอย่างการ
ปรับประเภทของผังเมืองรวม 2 กลุ่ม
5 ประเภท คือ กลุ่มผังนโยบายการใช้

การที่ภาครัฐมีนโยบายและแผนผังการ
พั ฒนาด้านต่างๆ ที่ชัดเจนขึ้นเช่นนี้ จะ
ท�ำให้ภาคเอกชนมีกรอบการลงทุนและ
แผนพั ฒนาพื้ นที่ที่ชัดเจนขึ้น เกิดความ
เชื่อมั่นในการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ประชาชนเองก็จะได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างเหมาะสม เพี ยงพอ และ
่ จะ
สอดคล้องกับความต้องการในพื้ นที่ ซึง
ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการด�ำรง
ชีวิต ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้
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่ ูกใช้งานเป็น ที่พักอาศัย
เกาะเทียม ทีถ
โรงแรม ร้านค้าอาหาร ไปจนถึงอาคาร
ส�ำนักงานต่างๆ

03
EXACT 1
(Executive Architect
Council Training #1)
หลักสูตร รู้จักสถาปนิก ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ
EXACT 1 (Executive Architect Council Training
#1) เป็นหลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้น�ำองค์กรในภาครัฐและ
เอกชนเพื่ อให้เข้าใจการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมาตรฐานการท�ำงานของสถาปนิกทุกสาขา
เข้าใจคุณค่าของสถาปัตยกรรมผ่านการศึกษาดูงาน
ไปจนถึงมีความเข้าใจต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนในโครงการ
่ จัดขึน
้ ระหว่างวันที่
ส�ำหรับหลักสูตร EXACT รุ่นที่ 1 ซึง
30 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมการ
ศึกษาดูงานที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านไปด้วยดี
และประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง ผลงานสถาปัตยกรรม
ชิ้นส�ำคัญที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ไปสัมผัส อาทิ Grand
Mosque สุเหร่าประจ�ำเมืองของท่านชีคผู้ก่อตั้งประเทศ
อาคาร Burj Khalifa อาคารสูงถึง 160 ชั้น ที่ได้ชื่อว่า
สูงที่สุดในโลก และโครงการ The Palm Island by
Nakheel เมกะโปรเจ็คต์ซึ่งเป็นการถมทะเลให้เป็น

โดยในวันเสาร์ท่ี 21 ธันวาคม 2562 ที่
ผ่านมาได้มีการจัดงานเสวนาสรุปผลการ
ด�ำเนินหลักสูตร EXACT ครั้งที่ 1 พร้อม
ทั้งการจัดพิ ธีมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่าน ที่อาคารสภาสถาปนิก ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตร EXACT รุ่นถัดไปได้ในเร็วๆ นี้
ทางข่าวประชาสัมพั นธ์สภาสถาปนิก
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04

LIBRARIES OF THE
YEAR

ปี 2019 ดูจะเป็นปีทส
ี่ ถาปัตยกรรมประเภท “ห้องสมุด”
้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากผลงาน
นัน
ห้องสมุดหลายโครงการที่ได้รับรางวัล โดยผลงานที่น่า
จับตามองคงหนีไม่พ้น LocHal Public Library ห้อง
สมุดสาธารณะในเมืองทิลเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ออกแบบโดย CIVIC architects ร่วมกับ Braaksma & Roos Architectenbureau, Inside Outside
และ Mecanoo ที่ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่อ่านหนังสือ แต่ยัง
ประกอบด้วยฟังก์ชั่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ
จากความพิ เศษนี้เองที่ท�ำให้ LocHal Public Library
สามารถคว้ารางวัล World Building of the Year
2019 จากงาน World Architecture Festival ครั้ง
ล่าสุดมาได้
ขณะเดียวกันก็มีผลงานห้องสมุดโดยสถาปนิกชาวไทยที่
ได้รับรางวัลใหญ่ประจ�ำปีรายการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดย
ผลงานห้องสมุดชุมชนแก่งกระจาน ที่ออกแบบโดย
Junsekino Architect and Design นั้น สามารถ
ชนะรางวัล International Biennial Barbara Cappochin
Prize ครั้งที่ 9 ซึ่งจัด โดย Barbara Cappochin
่ กันผลงานออกแบบ
Foundation มาได้ และในเวลาไล่เลีย
ของ Department of ARCHITECTURE อย่างโครงการ
รีโนเวทห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็สามารถคว้ารางวัล Best of Year 2019
ในสาขา Library จาก Interior Design Magazine
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดทาง
ด้านการออกแบบภายใน มาครอบครองได้ในที่สุด
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ACT Forum ’19
งานประชุมนานาชาติ
ทางสถาปัตยกรรม
และแสดงเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

1

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สภาสถาปนิกได้ริเริม
่ การเตรียมความพร้อมใน
่ ะด�ำเนิน
้ ใจทีจ
การจัดงานสภาสถาปนิก หรือ ACT Forum ด้วยความตัง
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกสภา
สถาปนิก ทั้ง 4 กลุ่มสาขา และประชาชนทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิกปี พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (5) ตลอดจนจากการเล็งเห็นว่า
่ า่ นมา มีเพี ยงสถาปนิกกลุม
่ โี อกาสได้ฟง
้ ทีม
ตลอดเวลาทีผ
่ เล็กๆ เท่านัน
ั
บรรยายจากสถาปนิกระดับโลกตามงานฟอรัมที่จัดขึ้นในต่างประเทศ
นี่เป็นเหตุผลเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพจัดฟอรัมครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้ง
หนึ่งของประเทศไทย ที่ตลอด 4 วันของการจัดงาน นั้นมีสถาปนิก
ระดับโลกหลายๆ ท่าน สถาปนิกไทยที่มีช่อ
ื เสียงและประสบการณ์ใน
การท�ำงานระดับนานาชาติ รวมถึงวิทยากรผู้ท่ี “รู้ลึก” และ “รู้จริง”
กว่า 30 ชีวิต มาให้แรงบันดาลใจและความรู้แก่สถาปนิกทั้ง 4 กลุ่ม
่ คือ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน
วิชาชีพในประเทศไทย นัน
สถาปัตยกรรมผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม
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1-4
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน
ACT Forum '19

3

4

2

อีกองค์ประกอบที่ส�ำคัญของฟอรัมครั้งนี้
คืองานเอ็กซ์โปด้านเทคโนโลยีด้านการ
ก่อสร้าง น�ำโดยบริษัท อารยะ เอ็กซ์โป
จ�ำกัด ที่รวบรวมผู้ผลิตชั้นน�ำในวงการ
ก่อสร้างมาไว้ในพื้ นที่เดียวให้ผู้มาร่วมงาน
ได้ “อัพเกรด” และ “อัพเดท” ความรู้ด้าน
วัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน ตลอดจนเป็น
พื้ นที่ส�ำหรับการพู ดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้คนต่างสาขาอาชีพ
ซึ่งสภาสถาปนิกเชื่อว่าคือสิ่ งส� ำคัญ
ในการพั ฒนาวงการสถาปัตยกรรมใน
ประเทศไทยในอนาคต
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FORUM A : THE KEYNOTE
- A Forum for Inspiration
งานเสวนาทางสถาปัตยกรรม
เพื่ อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
้ หาทัง
้ 4 สาขา
หัวใจหลักของงาน ACT Forum ’19 คือกิจกรรมเสวนาระดับนานาชาติทค
ี่ รอบคลุมเนือ
วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภูมส
ิ ถาปัตย้ น�ำ
กรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง ผ่านการบอกเล่าแนวคิดและประสบการณ์ทำ� งานจากวิทยากรชัน
้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อส่งเสริมการปฏิบต
จากทัง
ั วิ ช
ิ าชีพและส่งต่อแรงบันดาลใจในการพั ฒนา
้ นี้ Forum A : The Keynote ได้
องค์ความรูท
้ างสถาปัตยกรรมให้กบ
ั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่อไป ทัง
แบ่งการเสวนาออกเป็นสองส่วน คือ การเสวนาโดยวิทยากรชาวไทยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และ
การเสวนาโดยวิทยากรระดับนานาชาติในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
้ เริม
ส�ำหรับการเสวนาในวันแรกนัน
่ ต้นด้วยการต้อนรับคุณกุลภัทร ยันตรศาสตร์ สถาปนิกไทยผูร้ ว่ ม
่ ยูเ่ บือ
้ งหลังผลงานพิ พิธภัณฑ์
้ wHY สตูดโิ อออกแบบในลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีอ
ก่อตัง
ทางศิลปะและศูนย์วฒ
ั นธรรมหลากหลายโครงการ โดยคุณกุลภัทรเปิดประเด็นด้วยหัวข้อ “Architects
้ ตัง
้ ค�ำถามถึงบทบาท
as Creative Citizen” หรือ “สถาปนิกในฐานะพลเมืองผูส
้ ร้างสรรค์” พร้อมทัง
่ จากการยกหน้าทีท
่ ห
้ มาพู ดคุยไม่วา่ จะทัง
้ ในฐานะ
ของสถาปนิกในปัจจุบน
ั ซึง
ี่ ลากหลายของสถาปนิกขึน
่ นแปลงในสังคม ทีต
่ า่ งก็ลว้ นเป็นผูเ้ ชือ
่ ม
เชฟ วาทยกร ภัณฑารักษ์ หรือแม้แต่ผก
ู้ ระตุน
้ ให้เกิดความเปลีย
้ คุณกุลภัทรให้ความเห็นว่าบทบาทของสถาปนิกในศตวรรษ
ความสัมพั นธ์ของสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันนัน
ที่ 21 จะไม่ใช่เพี ยงการท�ำหน้าที่ “ออกแบบ” (design) อีกต่อไป แต่ยง
ั ควรต้องร่วม “ก�ำหนด” (define)
โจทย์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กับผูค
้ นในสังคมผ่านวิชาชีพสถาปัตยกรรม
รศ.ดร.อภิวฒ
ั น์ รัตนวราหะ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตย่ วนผูค
่ ะ
้ ค�ำถามถึงอนาคตทีจ
กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรคนถัดมาทีช
้ นตัง
่ นไปเนือ
่ งจากพฤติกรรมของผูค
่ ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)
เปลีย
้ นและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง
่ เมือ
เข้ามามีบทบาทในแทบทุกๆ กิจกรรมมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งการออกแบบเมือง โดย รศ.ดร.อภิวัฒน์
้ จงว่าความสามารถของ A.I. นัน
้ เรือ
่ ยๆ จนท�ำให้การท�ำงานบางอย่างถูกแทนทีไ่ ปในทีส
่ ุด
้ จะยิง
ชีแ
่ สูงขึน
่ สดงให้เห็นระดับความ
ดังเช่นภาพ ‘Landscape of Human Competence’ ของ Hans Moravec ทีแ
่ อ
่ วามสามารถของมนุษย์ขน
้ึ เรือ
่ ยๆ ทัง
้ นี้ ในฐานะนักสังคมศาสตร์
สามารถของ A.I. ทีค
่ ยๆ ท่วมพื้ นทีค
่ วยงาม แต่ยง
รศ.ดร.อภิวฒ
ั น์ มองว่าการออกแบบเมืองไม่ได้หมายถึงเพี ยงการสร้างสภาพแวดล้อมทีส
ั
้ ทักษะทีส
่ ถาปนิกต้องมี
ควรสามารถยกระดับจิตใจของผูค
้ นได้ดว้ ย ในยุคที่ A.I. เข้ามามีบทบาทมากขึน
คือความสามารถในการตีความคุณค่าของความคิด การเข้าใจบริบททางสังคม การมีจริยธรรม ตลอด
่ ำ� ให้ความสามารถของเรายังเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์
่ คือสิ่งทีท
จนการมีจน
ิ ตนาการคิดฝัน เพราะนัน
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การย้อนกลับมาสู่ “อัตลักษณ์” ของงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและแง่มุมต่างๆ
เป็นหัวข้อถัดมาที่ถูกน�ำเสนอโดยวิทยากรอย่าง คุณวรรณพร พรประภา ภูมิสถาปนิกผู้ก่อตั้ง
P Landscape ผ่านผลงานชิน
ั ยกตัวอย่างเช่น ผลงาน ‘Garden of the Mind’ ภายใน
้ ต่างๆ ของบริษท
่ รุงเบอร์ลน
่ แม้จะถูกลดทอนให้ดเู รียบง่าย แต่กย
งานเทศกาลสวนนานาชาติ ประจ�ำปี 2017 ทีก
ิ ซึง
็ ง
ั
1 กุลภัทร ยันตรศาสตร์
2 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
3 วรรณพร พรประภา

1

2

บทบาทของสถาปนิกในศตวรรษที่ 21 จะไม่ใช่เพี ยงการท�ำ
หน้าที่ “ออกแบบ” (design) อีกต่อไป แต่ยังควรต้องร่วม
“ก�ำหนด” (define) โจทย์และแนวทางในแก้ไขปัญหาไป
พร้อมๆ กับผู้คนในสังคมผ่านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยออกมาได้อย่างแยบยล ตลอดจนผลงาน ‘Pink Park Village’ ศูนย์
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ที่ซึ่งองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมกลายมาเป็นอีกหนึ่งตัว
ช่วยฟื้ นฟู จิตใจให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้ คุณวรรณพรชวนให้เราได้คิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของการออกแบบ
ภูมท
ิ ศ
ั น์ไว้อย่างน่าสนใจ ข้อแรกคือการค้นหามันจากสิ่งรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิง
่ จากธรรมชาติ เพื่ อ
่ องคือการขยายอัตลักษณ์นน
น�ำพาความรูส
้ ึกและประสบการณ์ทค
ี่ น
ุ้ เคยมาสู่ผใู้ ช้ และข้อทีส
ั้ ออกไปสู่การ
ออกแบบเพื่ อสาธารณะ ทีไ่ ม่เพี ยงส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ สร้างสรรค์กจ
ิ กรรมและความสัมพั นธ์ แต่ยง
ั
่ มโยงกับธรรมชาติและชุมชนมากขึน
้
ช่วยให้ผค
ู้ นได้กลับไปเชือ
่ ค
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ได้ชอ
ื่ ว่าเป็นสาขาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมทีม
ี วามใกล้ชด
ิ กับผู้
่ ุด จึงถือเป็นเรือ
่ งน่าสนใจที่ Forum A : The Keynote นัน
้ ได้มโี อกาสต้อนรับคุณวิภาวดี
ใช้งานมากทีส
้ P49Deesign and Associates มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์การ
พั ฒนพงศ์พิบล
ู ผูก
้ อ
่ ตัง
่ ายภาพให้เห็นว่ามาตรฐานของแบรนด์โรงแรมและรีสอร์ตทัว่ โลกใน
ท�ำงานตลอด 40 ปี โดยหลังจากทีฉ
้ เรือ
่ ยๆ แล้ว ยังมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารแบรนด์ให้ตนเอง
้ นอกจากจะมีทท
ปัจจุบน
ั นัน
ี า่ ว่าจะสูงขึน
้ เช่นกัน และเพื่ อจะตอบสนองต่อความท้าทายนัน
้ คุณวิภาวดีให้
โดดเด่นเพื่ อจับตลาดทีใ่ หญ่และกว้างขึน
้ ควรจะต้องสามารถตอบโจทย์และสร้างความพึ งพอใจได้ทง
ความเห็นว่าการออกแบบภายในนัน
ั้ ต้นทาง
่ ั ก โครงการรีโนเวทส่วน Author’s Wing ของโรงแรม
คือเจ้าของโรงแรม และปลายทางคือแขกทีพ
่ ทีส
่ ะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานออกแบบภายในทีไ่ ม่เพียง
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เป็นตัวอย่างหนึง
ค�ำนึงถึงฟังก์ชน
ั่ การใช้งานและความสวยงาม แต่รวมถึงความสามารถในการคงไว้ซง
ึ่ ประวัตศ
ิ าสตร์ของ
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พื้ นที่ ในขณะทีโ่ ครงการรีโนเวท The Bamboo Bar อายุกว่า 140
ปี ที่ทางโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ตั้งโจทย์ไว้ว่า
่ นโดยไม่ตอ
่ น” นัน
้ ก็เป็นอีกความ
ต้องการให้เป็นการ “เปลีย
้ งเปลีย
้ เก่าและสร้างต�ำนานครัง
้
ท้าทายที่ P49 สามารถคงไว้ซง
ึ่ ต�ำนานครัง
ใหม่ขน
ึ้ มาได้พร้อมๆ กัน คุณวิภาวดีทง
ิ้ ท้ายการเสวนาในวันแรกว่า
่ นุกตามมา
หากนักออกแบบเราออกแบบให้สนุก เราก็จะได้ผลงานทีส
่ อง ซึง
่ เป็นการเสวนา
ส�ำหรับ Forum A : The Keynote ในวันทีส
โดยวิทยากรระดับนานาชาตินน
ั้ ได้วท
ิ ยากรคนแรกเป็น คุณ Barbara Barry นักออกแบบภายในและเจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์
ชื่อดังชาวอเมริกัน ซึ่งเธอได้มอบความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่าบทบาท
ของนักออกแบบไม่ใช่เพี ยงการสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกใจผู้คน
แต่ยังต้องสามารถสื่อสารอารมณ์ตลอดจนความคิดอันลึกซึ้ง
ออกสู่ สาธารณชนได้อีกด้วย และเหนือสิ่ งอื่นใด เธอเชื่อว่า
5

4

6

4 วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล
5 Barbara Barry
6 Forth Bagley
7 Pierre Clement & Marie France Bouett
่ ะได้คน
่ องสถาปนิกจาก
นักออกแบบต้องกล้าทดลอง เพื่ อทีจ
้ พบสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่มข
ี ด
ี จ�ำกัด ในขณะทีส
Arte Charpentier Architectes ซึ่งอยู่เบื้องหลังผลงานออกแบบผังเมืองทั่วโลกอย่าง คุณ Pierre
Clement และคุณ Marie France Bouet เป็นวิทยากรคนถัดมา โดยทั้งคู่เริ่มไล่เรียงตั้งแต่โครงการ
้ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียงจันทร์ เสียมเรียบ และพนมเปญ ใน
ออกแบบผังเมืองทีเ่ กิดขึน
่ งไฮ้ ทีผ
่ สานเอาวัฒนธรรมและ
ช่วงทศวรรษที่ 1990 จนถึงโครงการออกแบบผังเมืองให้กบ
ั มหานครเซีย
่ ามารถจัดสรรพื้ นทีธ
่ รุ กิจ พื้ นทีอ
่ ยูอ
่ ีเขียวให้
วิถช
ี วี ต
ิ ของจีนมาใช้ จนเกิดเป็นผังเมืองทีส
่ าศัย และพื้ นทีส
เป็นระบบทั่วทั้งเมืองได้อย่างลงตัว ก่อนที่ทั้งคู่จะให้ความเห็นว่าในการออกแบบนั้น นอกจากหลักการ
พื้ นฐานแล้ว สถาปนิกยังต้องเคารพธรรมชาติเพื่ อให้ผลงานออกแบบผังเมืองเป็นไปเพื่ อประโยชน์ของ
ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง
ขณะที่คุณ Forth Bagley สถาปนิกจาก Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) ได้มาร่วมแชร์
ประสบการณ์ต่อว่าผลงานของ KPF นั้นเน้นการออกแบบเพื่ อสร้างสมดุลระหว่างพื้ นที่สาธารณะและ
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3 ประเด็นหลักที่สถาปนิกในปัจจุบันควรจะให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมากนั้นประกอบไปด้วย
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การย้าย
ถิ่นฐานสู่เมือง และความแออัดในเมือง

8 Stefano Boeri
9 Andrew Grant

8

่ ะเน้นย�้ำว่า 3 ประเด็นหลักที่สถาปนิกในปัจจุบันควรจะให้ความส�ำคัญเป็นอย่าง
พื้ นที่อยู่อาศัย ก่อนทีจ
มากนั้นประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (climate change) การย้ายถิ่นฐานสู่
เมือง (urban migration) และความแออัดในเมือง (density) เพราะสถาปนิกไม่ใช่แค่นักออกแบบ
อาคาร แต่ยังต้องเป็นผู้น�ำกระแสผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม ส่วนการเสวนาโดยคุณ
้ งหลังโครงการ Garden by the Bay
Andrew Grant จาก Grant Associates ภูมส
ิ ถาปนิกผูอ
้ ยูเ่ บือ
ประเทศสิงคโปร์ ก็มค
ี วามน่าสนใจไม่แพ้ กน
ั โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ความพยายามของเขาในการใช้ธรรมชาติ
มาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับการสร้างเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากการจัดการระบบนิเวศอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมๆ กับใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการออกแบบภูมิทัศน์แล้ว แนวทางการออกแบบของ
่ ารส่งเสริมคุณภาพชีวต
คุณ Andrew ยังเน้นไปทีก
ิ ของผูค
้ น สร้างความสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม ตลอดจนสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศได้อก
ี ด้วย
้ สภาสถาปนิกได้
ส�ำหรับวิทยากรรับเชิญคนสุดท้ายของกิจกรรมเสวนา Forum A : The Keynote นัน
มีโอกาสต้อนรับ Super Keynote คนส�ำคัญของวงการสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติอย่าง Stefano
้ สถาปนิกและนักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม คุณ Stefano เล่าว่าปัจจุบน
Boeri ผูเ้ ป็นทัง
ั โลกก�ำลังเผชิญ
กับวิกฤตการณ์อันเนื่องมาจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่ มมากขึ้น พร้อมๆ ความต้องการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่มีขีดจ�ำกัดของมนุษย์ท่ม
ี ากขึ้นตาม จนท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และความเป็นอยู่ของผู้คน โดยทางเลือกที่เขาน�ำเสนอนั้น
คือการเกิดขึ้นของแนวคิด “Urban Forestry” อันเป็นการคืนพื้ นที่สีเขียวให้กับโลกผ่านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและเมือง ที่ในตอนนี้มีโครงการ Bosco Verticale ในเมืองมิลานเป็นต้นแบบ โดยเขา
ได้เล่าให้ฟง
ั ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ตลอดจนการวิจัยและทดสอบต่างๆ เพื่ อให้การปลูกต้นไม้
้ ได้จริง และขยายภาพให้เราเห็นว่าต้นแบบของ Urban Forestry นัน
้ เกิดขึน
้ สามารถ
บนอาคารสูงนัน
่ การ
พั ฒนาต่อยอดจากอาคารพั กอาศัย ไปเป็นอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้ นฐาน หรือแม้กระทัง
้ อ
บูรณาการเข้าไปในการออกแบบผังเมือง ก่อนทีเ่ ขาจะทิง
ื เรา
้ ท้ายว่าสิ่งทีเ่ ราทุกคนต้องท�ำในตอนนีค
๋ วนี้
ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ ทุกที่ ทุกคน และเราต้องท�ำมันเดีย
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FORUM B : THE PRACTICE
- Sharing Knowledge
from a Master

1
พลอากาศตรี หม่อมหลวง
ประกิตติ เกษมสันต์ และดร. ไกร
ตั้งสง่า เสวนาในหัวข้อ พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้าง
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

1

สถาปัตยกรรมหลัก
หนึ่งในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสถาปนิกไทย
ตลอดมานั้นหนีไม่พ้นเรื่อง “พ.ร.บ. จัดซื้อ จัด
่ ผูจ
จ้าง” ซึง
้ ด
ั งานได้รบ
ั เกียรติจาก พลอากาศตรี
หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสั นต์ นายกสภา
สถาปนิก และ ดร.ไกร ตั้งสง่า ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แต้นส์ จ�ำกัด / บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
เป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้ โดยไล่เรียงตั้งแต่ความ
เป็นมาของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกิดขึ้นจากการ
ผลักดันของสถาปนิกและวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายๆ ท่าน ไปจนถึงแนวคิดหลักของกฎหมาย
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ฉบับนี้ ในมาตรา 8 ทีว่ ่าด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ส่งผลอย่างมากต่อวิธีคิดของหน่วยงานราชการ
ในการท�ำสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้
เอกชนได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น
นอกจากเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเดิมอย่าง
เกณฑ์ราคาแล้ว พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เพิ่ ม เกณฑ์
ราคาประกอบประสิทธิภาพ และเกณฑ์คุณภาพ
เข้ามาด้วย ซึ่งในส่วนของบริการการออกแบบจะ
ใช้เกณฑ์คุณภาพในการพิ จารณาเท่านั้น โดยรัฐ
จะแจ้งกติกาแก่ผู้เข้าร่วมประกวดแบบตั้งแต่เริ่ม
โครงการผ่าน TOR
ในส่วนของกฎหมายที่สภาสถาปนิกก�ำลังเสนอ
แนวทางการพั ฒนาอยู่นั้น มีประเด็นของการแยก
วิธีการจ้างและอัตราค่าจ้างออกแบบและควบคุม
งานออกจากกัน เนื่องจากมีลักษณะงานที่ต่าง
กันอย่างชัดเจน ควรปรับให้การควบคุมงานใช้
วิธีเดียวกันกับการจ้างที่ปรึกษาจะเหมาะสมกว่า
ประเด็นการพั ฒนาราคากลางที่จะน�ำการศึกษา
วิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งระบบ
เป็นต้น

2

สถาปัตยกรรมภายใน
ในอดีตงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็น
สิ่งที่ทุกคนสามารถท�ำได้โดยเฉพาะกลุ่มสถาปนิก
หลัก แต่ภายหลัง พ.ศ. 2543 ได้มี พ.ร.บ.
ก�ำหนดให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแบ่งออก
เป็น 4 สาขาวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้ท�ำงานในแต่ละ
สาขาต้องมีใบอนุญาตที่รับรองโดยสภาสถาปนิก
คุณชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิก
่ อง และ คุณธนวัฒน์ สุขค
คนทีส
ั คานนท์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จ�ำกัด เป็นผู้
บรรยายในหัวข้อ "พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543
และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” โดยเน้น
ย�้ำถึงความส�ำคัญของใบประกอบวิชาชีพในการ
ท�ำงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่จะต้องมี
การยื่นแบบเพื่ อพิ จารณาเหมือนการท�ำงานของ
สาขาอื่นๆ โดยเฉพาะโครงการที่มีพื้นที่ใช้สอย
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
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Sharing Knowledge from a Master
— การให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่สมาชิกสภาสถาปนิก, ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการออกแบบและก่อสร้าง
ข้อควรค�ำนึงอีกประการก็คือใบประกอบวิชาชีพ
นั้น เป็นการรับรองตัวบุคคล ไม่ได้ครอบคลุม
ถึงนิติบุคคลด้วย ดังนั้นนิติบุคคลต้องท�ำการ
ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก
เพื่ อให้นิติบุคคลนี้มีสถานะเสมือนมีใบประกอบ
วิชาชีพและสามารถรับงานจากผู้ว่าจ้างได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
ในส่วนของการเปิดเสรีการค้าอาเซียน มีเพี ยง
สาขาสถาปัตยกรรมหลักเท่านั้นที่ท�ำข้อตกลง
ร่วมกัน เพราะฉะนั้นมัณฑนากรชาวต่างชาติที่
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยโดยไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพถือว่ามีความผิด ซึ่งมีโทษตามมาตรา 45
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ความน่ า สนใจของงานเสวนาช่วงนี้ คือ การ
พู ดถึง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่มี
ความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการท�ำงาน
กับวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่
ของมัณฑนากรในการศึกษา ท�ำความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ เพื่ อแสดงความใส่ใจ
และความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร
ทุกคน

ภูมิสภาปัตยกรรม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์ให้
กลุ่มประเทศสมาชิกมีตลาดและฐานการผลิต
่ นย้ายสินค้า
เดียวกัน และเปิดโอกาสให้มก
ี ารเคลือ
บริการ และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี โดยเมื่อ
ข้อตกลง ASEAN+6 ที่เพิ่ มประเทศจีน ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
เข้ามาเป็นสมาชิกส�ำเร็จลุลว่ ง จะส่งผลให้จำ� นวน
ประชากรในประเทศสมาชิกสูงขึ้นมาเป็นกว่า
ห้าพั นล้านคน ซึ่งในด้านสถาปัตยกรรม ได้มี
การจัดเตรียมการยอมรับร่วมกันของอาเซียน
ด้านการบริการสถาปัตยกรรม (MRA) เพื่ อส่ง
เสริมมาตรฐานการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
ด้านสถาปัตยกรรม กระจายผลประโยชน์ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
นี่เป็นเหตุผลให้เราได้เห็น โปรเจ็คต์สถาปัตยกรรมที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างนานาชาติ
นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.พงศ์ ศักดิ์
วัฒนสิ นธุ์ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย คุ ณ นิ ติ ศั ก ดิ์
ชอบด�ำรงธรรม กรรมการบริหาร บริษัท แปลน
อาคิเต็ค จ�ำกัด เป็นวิทยากรผูบ
้ รรยายในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่
้ นีภ
้ ายใต้หวั ข้อเสวนา “สถาปนิก
ก�ำลังจะเกิดขึน
อาเซียน สถานการณ์การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
สถาปนิกไทยและนานาชาติ”
สภาสถาปนิกอาเซียนได้มีการตั้งข้อตกลง
ถึงคุณสมบัติของสถาปนิกในประเทศสมาชิก
ให้ใกล้เคียงกัน โดยทางสภาสถาปนิกได้เปิด
การขึ้ น ทะเบี ย นสถาปนิ ก อาเซี ย น ให้ ผู้ ท่ี ขึ้ น
ทะเบียนสามารถท�ำงานร่วมกับประเทศสมาชิก
ได้ ซึ่งมีเกณฑ์ว่า ต้องใช้เวลาศึกษาในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติวิชาชีพ
่ งไม่นอ
อย่างต่อเนือ
้ ยกว่า 10 ปี ได้รบ
ั ใบอนุญาต
ไม่นอ
้ ยกว่า 5 ปี และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
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้ ง
นอกจากนีย
ั มีเกณฑ์คณ
ุ สมบัตด
ิ า้ นประสบการณ์
ด้านการวางแผน การออกแบบ หรือการควบคุม
งาน ซึ่งผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนจะต้องเคยมีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการสถาปัตยกรรมที่ส�ำคัญอย่าง
น้อย 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่างประเภท
กัน อาทิ อาคารพาณิชยกรรม อาคารอยู่อาศัย
อาคารสาธารณะ การวางผังแม่บท เป็นต้น โดย
จะมีเงื่อนไขของขนาดโครงการที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเภทของโครงการ
ข้อสั งเกตส� ำคัญ ที่ถูกพู ดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ในงานเสวนาครั้งนี้ คือผลการประเมินที่ชี้ว่า
สถาปนิกไทยยังคงเสียเปรียบในกรณีที่ไปก่อตั้ง
บริษัทในต่างประเทศ ที่แม้สถาปนิกไทยจะถูกจัด
ว่ามีขีดความสามารถอยู่ในระดับที่ดีในวงการ
สถาปัตยกรรมนานาชาติ แต่ยังขาดความตื่นตัว
และปรับตัวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก ซึ่ง
เห็นได้จากจ�ำนวนสถาปนิกอาเซียนของไทยที่มี
ปริ ม าณน้ อยกว่ า ที่ควรจะเป็น เมื่อ เทีย บกับ
ประเทศอื่นๆ

สถาปัตยกรรมผังเมือง
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกขณะ
ของชีวต
ิ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ กลายเป็น
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลของเราโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลส่วนตัว ความชอบ รสนิยมของผู้
ใช้งาน หรืออาจละเอียดไปจนถึงเส้นทางประจ�ำ
ที่เราใช้เดินทางกลับบ้าน ข้อมูลที่เก็บมาได้เหล่า
นี้ ส่วนใหญ่มักจะถูกน�ำไปใช้วิเคราะห์และวางแผน
ทั้งในด้านธุรกิจ โฆษณา หรือการตลาด มีเพี ยง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่น�ำมาใช้เพื่ อให้เข้าใจประเด็นทาง
สังคมและนโยบายสาธารณะ

3
ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ เสวนาในหัวข้อ
ศาสตร์และศิลป์ของข้อมูลเมือง

นอกจากข้อมูลจะช่วยให้เข้าใจในประเด็นต่างๆ
ของเมืองแล้ว อีกมุมหนึ่งข้อมูลยังเป็นเสมือน
่ งมือเพิ่ มพลังมวลชนให้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
เครือ
เห็นภาพของปัญหาที่เกิด ขึ้นได้อย่างชัดเจน
ในการบรรยายหัวข้อ "ศาสตร์และศิ ล ป์ของ
ข้อมูลเมือง" คุณว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ อาจารย์
ประจ�ำ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลต�ำแหน่งสถานบริการ
ด้านสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ควบคูก
่ บ
ั ข้อมูลถนน
และปริมาณรถ ซึ่งจะช่วยให้ประเมินพื้ นที่เสี่ยงที่
อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล อันจะส่งผลต่อผู้
อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้
ถึงแม้ข้อมูลของเมืองส่วนใหญ่ในตอนนี้จะมาจาก
ภาคเอกชนซึ่งมีราคาสู ง ต่างกันกับข้อมูลจาก
ทางภาครัฐที่ถึงแม้จะเผยแพร่ให้ทุกคนเข้าถึงได้
แต่ก็ยังมีปริมาณน้อยและไม่ทันสมัย หากเราช่วย
กันน�ำข้อมูลที่มีอยู่น้ม
ี าสร้างประโยชน์ เชื่อว่าภาค
รัฐน่าจะเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพั ฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลในระดับเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพั ฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเมืองได้อย่างตรงจุด

3
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FORUM C :
THE INNOVATION
เวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ได้น�ำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีอาคาร ผ่านการบอก
เล่าโดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และสถาปนิกที่บริเวณ Function Area 1 และ Function
Area 2 ภายในพื้ นที่จัดงาน ACT Forum ’19 นั้น ถูกจัดขึ้นภายใต้ช่ือ Forum C :
The Innovation โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกมาน�ำเสนอบนเวทีน้ี ครอบคลุมทั้งวัสดุ
และเคมีภัณฑ์เพื่ อการก่อสร้าง วัสดุปิดผิวและตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ จนถึงนวัตกรรม
งานระบบต่างๆ และเทคโนโลยีท่ใี ช้สนับสนุนการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงภาพรวมของตลาดและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจภายใน Forum C : The Innovation มีตั้งแต่
ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ผลิตจากหินปูนธรรมชาติ ซึ่งเหมาะส�ำหรับการบูรณะซ่อมแซม
เครื่องมือไฟฟ้าไร้สายที่ให้พลังงานด้วยเเบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นวัตกรรมหลังคาลด
ความร้อนที่เมื่อติดตั้งแล้วชิ้นส่วนสามเหลี่ยมขนาดเล็กของหลังคาจะประกอบรวมกัน
่ ง
จนคล้ายกับต้นไม้ ทีท
ั้ ช่วยลดการแผ่รง
ั สีความร้อนและลมสามารถลอดผ่านหลังคาได้
ไปจนถึงการเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่ส�ำหรับตกเเต่งโดย Cristian De Sola
นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญการใช้ไม้ไผ่ชาวสเปน
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FORUM D :
THE ACT SERVICES
พื้ นที่ส�ำหรับกลุ่มสถาปนิกอาสาที่จะมาให้ค�ำแนะน�ำ
หรือตอบค�ำถามให้กับประชาชน
พื้ นที่น�ำเสนอแนวคิดและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งด�ำเนินการโดยสภา
สถาปนิกแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพี ยงเวทีท่ีเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึ กษา ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้มาน�ำเสนอโครงการออกแบบของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มี
ทั้งการน�ำเสนอผลงานในแต่ละภาคการศึกษา การน�ำเสนอวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผล
งานออกค่าย Design Built ของคณะเท่านั้น แต่จากโปรแกรมการศึกษาของแต่ละ
่ าน�ำเสนอภายใน Forum D : The ACT Services แห่งนี้ ยังสะท้อนให้
มหาวิทยาลัยทีม
เห็นแนวโน้มของการท�ำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนมากขึ้นอีกด้วย
ในขณะเดียวกันภายในพื้ นที่เดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้มีโอกาสรับฟังการ
น�ำเสนอผลงานของทั้งส�ำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และโครงการรักษ์คลอง
คูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ โดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ไปจนถึงการ
รับชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Urbanized ที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
นอกจากนี้ Forum D ยังถูกใช้เป็นเวทีส�ำหรับกิจกรรมการประกวดโครงการจัดท�ำ
แบบขั้นรายละเอียดเพื่ อใช้ก่อสร้าง (From Design to Shop Drawing) อีกด้วย
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่ มีสมาชิกกว่า 30,000 คน
ภูมิสถาปัตยกรรม ซึง
ดังนั้น เป้าหมายของเราที่แตกต่างจากงานอื่นๆ
คือ การเผยแพร่องค์ความรู้ท่จ
ี ะครอบคลุม
ทั้ง 4 สาขาสถาปัตยกรรม นอกเหนือจากนั้น
้ หมด 5
ยังมีเรื่องของประเภทของวิชาชีพ ทัง
ประเภท อันได้แก่ การออกแบบ การอ�ำนวยการ
ก่อสร้าง การบริหารการก่อสร้าง และการควบคุม
การก่อสร้าง ไปจนถึงการให้ค�ำปรึกษาและการ
ควบคุม

ประกิต พนานุรัตน์
ประธานจัดงาน
ACT Forum ʼ19
ช่วยเล่าถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน
ACT Forum ’19
ประกิต พนานุรัตน์ : จุดประสงค์ของการจัดงาน
เริ่มมาจากนโยบายและหน้าที่ของสภาสถาปนิกที่
มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม แก่คนท�ำ
งานในแวดวงสถาปัตยกรรมไทย และกับประชาชน
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรา 7 (5) ดังนั้น
เราจึงเริม
้ ค
ี วามรูด
้ า้ นต่างๆ มาเป็นกรรมการ
่ เชิญผูม
จัดงาน โดยเริ่มเตรียมท�ำงานกันตั้งแต่กลางปี
2018
ความน่าสนใจหรือไฮไลท์ใดที่ท�ำให้
ACT Forum ’19 แตกต่างจากงานอื่นๆ
่ องสภาประกิต พนานุรัตน์ : บทบาทหน้าทีข
สถาปนิกมีหน้าที่ดูแลควบคุมสมาชิกทั้ง 4 สาขา
อาชีพ ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมผังเมือง และ

อีกส่วนส�ำคัญคือความตั้งใจของท่าน พลเรือเอก
ฐนิธ กิตติอ�ำพน อดีตนายกสภาสถาปนิก (วาระ
พ.ศ. 2550 - 2553 และ พ.ศ. 2561 - 2562)
ที่เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดงานฟอรัมทางด้าน
สถาปัตยกรรมขึ้นในประเทศไทย เพื่ อให้สถาปนิก
ชาวไทยทุกคนมีโอกาสได้ฟง
ั บรรยายจากสถาปนิก
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานในอนาคต
ทั้งหมดนี้น�ำมาสู่การจัดฟอรัมทั้งหมด 30 ฟอรัม
แบ่งออกเป็น 4 ฟอรัม เช่น 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 พั ฒนพงศ์พิบูล แห่ง P49Design
and Associates มาบรรยายให้ผู้เข้าฟังเกิด
แรงบันดาลใจในการท�ำงานต่อไป
Forum B - The Practice จะพู ดถึงการท�ำงาน
ในวิชาชีพทั้งหมด 4 สาขา แตกออกเป็นสาขาละ
5 หัวข้อ รวมทั้งหมดเป็น 20 หัวข้อ ซึ่งล้วนแล้ว
แต่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานอย่างมาก อาทิ
การจัดซื้อ จัดจ้าง การออกแบบอาคารสูงและ
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อาคารใหญ่พิเศษ BIM for Interior Designer
การออกแบบภูมิทัศน์เชิงนิเวศและวัฒนธรรมใน
วิถีชีวิตร่วมสมัย ไปจนถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเมือง
อย่าง โครงการฟื้ นฟู กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
บรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในหัวข้อนั้นๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้นสิ่งที่คณะกรรมการตั้งใจท�ำให้เกิดขึ้นใน
งานครั้งนี้ คือการปูพื้นฐานพวกเขาให้แน่น ซึ่งก็
น�ำมาสู่การสร้างกิจกรรมที่จะเป็นพื้ นที่ให้พวกเขา
ได้มานั่งฟังความรู้จาก “ผู้ท่ร
ี ู้จริง” ได้ยกมือถาม
ค�ำถาม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลของการจัดฟอรัม
ครั้งนี้ขึ้นมา

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

มองว่าในปัจจุบัน สถาปนิกหรือคนในวิชาชีพจะ
ต้องปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันสภาวะที่ทุกอย่าง
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

่ ด
่ ด
่ น
ประกิต พนานุรต
ั น์ : ทีช
ั เจนทีส
ุ คือ การเปลีย
จากยุคแอนะล็อกไปเป็นยุคดิจิทัล ผมเองเคย
ท�ำงานแบบที่ต้องใช้มือในทุกๆ กระบวนการ
้ ก
้ มาก สถาปนิกยุคใหม่
ต่างจากสมัยนีท
ุ อย่างไวขึน
เติบโตมากับการท�ำงานด้วยเครื่องมือดิจิทัล
ทุกอย่างอยู่ในคอมพิ วเตอร์หมดแล้ว พวกเขา
ค้นคว้าข้อมูลได้ง่าย และท�ำงานออกมาได้เร็ว
แต่บางครั้งความเร็วที่ว่านี้ก็อาจส่งผลเสียหาก
พื้ นฐานความรู้ยังไม่แน่น

งานสภาสถาปนิก คือพื้ นที่
ที่ทุกคนได้มาฟังความรู้จาก
"ผู้ท่ร
ี ู้จริง" ได้ยกมือถาม
ค�ำถาม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ประกิต พนานุรัตน์ : ทุกคนต้องเรียนรู้ความ
เปลี่ยนแปลง เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และเปิดใจรับ
องค์ความรู้ท่ม
ี ีอยู่เดิม เพราะทุกคนต้องพึ่ งพา
อาศัยกัน เราไม่สามารถมองข้ามองค์ความรู้เดิม
ของสถาปนิกระดับอาจารย์ท่ป
ี ระสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานมาอย่างยาวนาน และเช่นกัน เราก็
ต้องไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีหรือความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ได้ ถ้าคนสอง generation นี้มาแชร์กัน มาแลกเปลี่ยนกันบนพื้ นที่ของ
ฟอรัมมันจะท�ำให้เราเดินหน้าไปพร้อมกันได้
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Forum B : The Practice (Sharing Knowledge from a Master) การให้ความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิก
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและก่อสร้าง
รวมถึงประชาชนทั่วไป
Forum C : The Innovation (Discussion for
the Best Solution) เวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้น�ำเสนอนวัตกรรม
และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผ่านการพู ดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกร่วมกับสถาปนิก
เพื่ อน�ำไปสู่ การพั ฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต

ศุ ภแมน มรรคา
ผู้อ�ำนวยการโครงการ
อารยะ เอ็กซ์โป
อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้ ACT Forum แตกต่างไปจาก
งานอื่นๆ
่ ู้
ศุภแมน มรรคา : ACT Forum คืองานเดียวทีผ
เข้าชมจะได้มาอัพเกรดความรู้ครอบคลุมทุกสาขา
สถาปัตยกรรม และอัพเดทนวัตกรรมเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากผู้แสดงสินค้าชั้นน�ำทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยภายในงานมี
กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่งานเสวนาที่
แบ่งออกเป็น 4 ฟอรัม ได้แก่
Forum A : The Keynote (A Forum for
Inspiration) งานประชุมสัมมนาวิชาการ ที่ผู้จัด
งานได้รับเกียรติจากสถาปนิกที่มีช่อ
ื เสียงระดับ
โลกและสถาปนิกชั้นน�ำของไทย ครบทุกสาขา
วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม มาเป็นผู้บรรยาย

Forum D : The ACT Services (ACT Commitment to Serve Our Society) พื้ นที่
่ ะมาให้คำ� แนะน�ำหรือ
ส�ำหรับกลุม
่ สถาปนิกอาสาทีจ
ตอบค�ำถามให้กบ
ั ประชาชน รวมถึงเปิดโอกาสให้
่ วข้อง ได้นำ� เสนอ
สถาบันการศึกษา องค์กรทีเ่ กีย
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ไปจนถึงกิจกรรมที่เรียกว่า Product Launching Day ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้แบรนด์
ชั้นน�ำในแวดวงผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้น�ำเสนอ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีเตรียมจะเข้าสู่ตลาดในปี
2020 ซึ่งได้มาเปิดตัวให้ชมครั้งแรกภายในงาน
นอกจากกิจกรรมไฮไลท์แล้ว ภายในงานยังมี
่ เป็นพื้ นทีใ่ ห้นก
โซน Designer Hub Pavilion ซึง
ั
ออกแบบจากทุกสาขาวิชาชีพที่เป็นสมาชิกของ
สภาสถาปนิก ได้มาพบปะพู ดคุยกับผู้ประกอบ
การในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ออกแบบ
และตกแต่ง เพื่ อสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ
ส่วนผู้เข้าร่วมงานที่เป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถมา
พบกับผู้ให้บริการด้านการออกแบบทุกประเภท
และผู้ให้บริการด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร
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ACT Forum คือพื้ นที่
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม
และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับภูมิภาค
ความส�ำเร็จของการจัดงาน ACT Forum ʼ19
ในครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่ของ
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมงาน จ�ำนวนผูป
้ ระกอบการทีร่ ว
่ ม
ออกบูธ และรายได้ที่เกิดขึ้นภายในงาน
้ แรก
ศุภแมน มรรคา : ส�ำหรับการจัดงานในครัง
ถือว่าประสบความส�ำเร็จในแง่ของกลุ่มผู้เข้าชม
งาน โดยตลอดทั้ง 4 วัน มีจ�ำนวนผู้เข้าชมงาน
ทั้งสิ้น 25,057 ราย โดยแบ่งสัดส่วนเป็น Trade
Visitors คิดเป็น 76.81% และ General Public
คิดเป็น 23.19% ซึ่งสัดส่วนของผู้เข้าชมงานที่
เป็น Trade Visitors ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของการจัดงาน จึงท�ำให้ผู้แสดงสินค้าในปีนี้ค่อน
ข้างพอใจและหลายรายก็มีการจองพื้ นที่เข้าร่วม
แสดงสินค้าปีหน้าอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว
ส�ำหรับการจัดงาน ACT Forum ในครั้งถัดไป
ทาง อารยะ เอ็กซ์โป ได้มีการก�ำหนดแผนและ
กลยุทธ์ไว้อย่างไร
ศุภแมน มรรคา : ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากทั้ง
ผู้แสดงสิ นค้าและผู้เข้าชมงานในปีน้ี ท�ำให้ปี
หน้าทาง อารยะ เอ็กซ์โป มีแผนจัดงาน ACT
Forum ’20 โดยจะขยายพื้ นที่จัดงานเพิ่ มเป็น
้ จาก 4 วัน
้ ขยายวันจัดงานเพิ่ มขึน
2 เท่า รวมทัง
เป็น 5 วัน และยังคงเน้นการน�ำเสนอนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างทั้งจากในประเทศและต่าง
ประเทศ เพื่ อให้งาน ACT Forum เป็นเวทีธุรกิจ
ส�ำหรับคนในแวดวงก่อสร้าง-ออกแบบ-ตกแต่ง
อย่างแท้จริง
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สิ่งที่คาดหวังส�ำหรับการจัดงาน ACT Forum
ในครั้งถัดไปคืออะไร
ศุ ภแมน มรรคา : เราต้องการให้งาน ACT
Forum เป็นพื้ นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ออกแบบ การก่อสร้าง นอกจากนี้คาดหวังว่าการ
จัดงานจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและ
พั ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบ
การและสถาปนิก เพื่ อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีท่ต
ี อบ
โจทย์กับผู้ใช้งานมากที่สุด
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MATERIAL

AUTOMATED
PARKING SYSTEM

หนึ่งในเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของ
คนเมืองในยุคนี้ให้ดีขึ้น นั่นก็คือระบบจอดรถอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นที่นิยม
มากขึ้นจนกลายเป็นจุดขายส�ำคัญของโครงการแทบทุกประเภท ตั้งแต่คอนโดมิเนียม
ห้างสรรพสินค้า อาคารส�ำนักงาน อาคารจอดรถสาธารณะ หรือแม้แต่ท่จ
ี อดรถภายใน
บ้าน หลายๆ คนที่มีประสบการณ์ใช้งานระบบจอดรถอัตโนมัติแล้ว ก็น่าจะเห็นตรงกันว่า
เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่ให้ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และมอบความปลอดภัยกับผู้ใช้
รถเท่านั้น แต่ยังมีส่วนส�ำคัญในการออกแบบอาคาร ด้วยการเพิ่ มศักยภาพการใช้พ้ื นที่
อาคารให้สูงขึ้น (Gross Floor Area หรือ GFA) เพราะระบบจอดรถอัตโนมัตินี้กินพื้ นที่
น้อยกว่าการสร้างลานจอดรถแบบเดิมๆ จึงช่วยเพิ่ มทางเลือกในการออกแบบและมีพ้ื นที่
เพิ่ มไว้สร้างมูลค่าให้กับโครงการได้มากยิ่งขึ้น
อย่างระบบจอดรถอัตโนมัตข
ิ อง Samjung Tech โดยบริษท
ั ทีเอชเอส พาร์คกิง
ั่ ส์
้ โซลูชน
จ�ำกัด ที่ได้ติดตั้งช่องจอดรถในประเทศไทยรวมแล้วมากกว่า 10,000 คัน ใน 40
โครงการ ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์พร้อมออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง ส�ำหรับอาคารที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรหนาแน่นแล้ว เทคโนโลยีท่ีจอดรถ
อัตโนมัตก
ิ น
็ า่ จะเป็นทางเลือกใหม่ทช
ี่ ว่ ยส่งเสริมภาพลักษณ์ทน
ั สมัยให้กบ
ั โครงการ พร้อม
ทั้งช่วยบริหารจัดการพื้ นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน
thsparking.co.th
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ETFE Roof System
่ ึกถึงอย่าง
หากต้องการเปลือกอาคารหรือหลังคาที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง วัสดุทีน
แรกคงเป็นกระจกที่คุ้นเคยกัน แต่หากมีวัสดุอื่นที่ท�ำหน้าที่แทนกระจกได้ด้วย
น�้ำหนักเพี ยง 1% อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในงานโครงสร้างและการติดตั้งได้
มากกว่าครึ่ง วัสดุประเภทนี้ดูจะมอบโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับอาคาร
ได้ดีทีเดียว
้ ค
่ ช
วัสดุทวี่ า่ นีก
็ อ
ื TEXLON® ETFE ทีม
ี อ
ื่ เต็มว่า Ethylene Tetrafluoroethylene
ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน มีความ
ยืดหยุ่นสู ง และโปร่งแสง จึงสามารถน�ำมาใช้เป็นวัสดุตกแต่งทั้งผนังภายนอก
และหลังคาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วงกลางวันปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน
เข้าสู่ตัวอาคาร เพื่ อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างได้ หรือจะเพิ่ ม
ลูกเล่นให้อาคารด้วยแสงไฟในยามค�่ำคืนก็ได้เช่นกัน
ในส่ วนของรูปทรง TEXLON® ETFE สามารถท�ำได้ตั้งแต่วงกลมไปจนถึงรูป
หลายเหลี่ยม ให้นักออกแบบสร้างสรรค์อาคารที่โดดเด่นไม่เหมือนใครได้ตาม
ต้องการ ซึ่งการใช้งานมีตั้งแต่แบบชั้นเดียวไปจนถึง 4 ชั้น โดยแบบที่นิยมมาก
ที่สุดจะเป็นโครงสร้างชีท 2 ชั้น ระหว่างแผ่นจะท�ำการอัดอากาศเข้าไป ช่วย
ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารและลดภาระของเครื่องปรับอากาศได้ พร้อมด้วย
คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและแข็งแรง จึงไม่แตกโดยง่ายแม้ถูกเจาะ หรือหากเกิด
ความเสียหายก็ไม่ฉีกขาดไปส่วนอื่นๆ สามารถซ่อมแซมเพี ยงเฉพาะจุดได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ผลงานระดับโลกจากวัสดุชนิดนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น
Beijing National Aquatics Center หรือ Singapore National Stadium
vector-foiltec.com
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สภาสถาปนิก
Architect Council
of Thailand
สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก
พ.ศ. 2543 มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ได้ด�ำเนินงานภายใต้การบริหาร
ของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย
5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การก�ำกับของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิ เศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สภาสถาปนิกมีอ�ำนาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความช�ำนาญ เพื่ อออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรอง
หลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความช�ำนาญ เพื่ อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 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
act.or.th
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อนุกรรมการประชาสัมพั นธ์

ขอขอบคุณ

ดวงขวัญ จารุดุล
ที่ปรึกษา

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

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

ประกิต พนานุรัตน์
ประธานจัดงานสภาสถาปนิก

เมธินี สุวรรณะบุณย์
ประธานอนุกรรมการ

ศุภแมน มรรคา
ผู้อ�ำนวยการโครงการอารยะ เอ็กซ์โป

แทนศร พรปัญญาภัทร
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะท�ำงานวารสารสภาสถาปนิก

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
อนุกรรมการ
ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์
อนุกรรมการ

กองบรรณาธิการ
กวิน รงค์กรรภิรมย์
นภัทร จาริตรบุตร
ปภพ เกิดทรัพย์

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
อนุกรรมการ

ศิ ลปกรรม
วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
อนุกรรมการ

ติดต่อประสานงาน
กมลทิพย์ กิมอารีย์

คณะท�ำงานก�ำกับสื่อประชาสัมพั นธ์
นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา
สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
ประธานอนุกรรมการ
แทนศร พรปัญญาภัทร
อนุกรรมการ
สุพัตรา เพชรี
อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก
จุติบดี จันทรางศุ
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสนับสนุน
ลูกปัด ปั้นมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

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

