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เรียน สมาชิกสภาสถาปนิกทุกท่าน
่ เป็นกิจกรรมใหญ่ประจ�ำปีของ
การจัดงาน ACT FORUM ’20 Design+Built ซึง
สภาสถาปนิก ในปีน้ม
ี ีภาพรวมที่ดียิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีเหตุติดขัดในเรื่อง
่ า่ สนใจ จึงท�ำให้
การเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยาย แต่ดว้ ยหัวข้อการสัมมนาทีน
บรรยากาศกลับมาคึกคักขึ้นได้บ้าง ซึ่งในภาวะชะงักงันและเต็มไปด้วยปัจจัยลบอย่าง
ร้ายแรงเช่นนี้ เรายิ่งต้องเดินหน้าจัดงานให้ส�ำเร็จลุล่วงเพื่ อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
สภาสถาปนิกขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้ ทั้งบุคลากรของ
สภาสถาปนิก บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จ�ำกัด ผูจ
้ ด
ั แสดงงาน ผูส
้ นับสนุน วิทยากร และ
่ าร่วมส่งต่อความสุขให้กบ
ผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่าน ทีม
ั สังคม
้ ย่างใกล้ชด
้ 4 สาขาทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดงานครัง
้ นีอ
รวมไปถึงสมาคมวิชาชีพทัง
ิ
่ ยากใช้องค์ความรูท
้ ใจของทุกสมาคมทีอ
ท�ำให้ได้เห็นถึงความตัง
้ างวิชาชีพให้เกิดประโยชน์
กับทุกคนในสังคม ถือเป็นเรื่องน่ายินดีท่ท
ี ุกวิชาชีพพยายามผลักดันเรื่องดีๆ ในแบบ
ของตนเอง โดยที่มีจุดมุ่งหมายและหลักการเดียวกัน คือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของยุทธศาสตร์สภาสถาปนิกยังคงผลักดันกติกา ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ
่ ง
่ งใบอนุญาตภาคีพิเศษ ใบอนุญาต
้ ตอนให้ส�ำเร็จลุลว่ งโดยเร็ว ไม่วา่ จะเป็นเรือ
ทีย
ั อยูใ่ นขัน
ประเภทอ�ำนวยการก่อสร้าง รวมไปถึงเรื่องที่เพิ่ มเติมเข้ามา อย่างการแก้ไขปัญหาการ
คัดเลือกสถาปนิกของภาครัฐและเอกชน ที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และในส่วน
ของกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์กับวิชาชีพ เช่น EXACT หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�ำหรับ
่ ำ� ลังอยูใ่ นช่วงการอบรมรุน
ผูบ
้ ริหารระดับสูง ทีก
่ ที่ 2 ก็กำ� ลังจะมีแผนเปิดรุน
่ ที่ 3 ในเร็วๆ นี้
ด้วยเช่นกัน
่ เข้าสู่ชว่ งเดือนธันวาคม ก็เท่ากับว่าเป็นเวลาเกือบหนึง
่ ปีเต็มแล้วทีเ่ ราร่วมเผชิญปัญหา
เมือ
เรื่องโรคระบาดมาด้วยกัน แม้จะเป็นผลกระทบรุนแรง แต่ก็เปิดโอกาสให้เราได้ถอยมา
่ ลายจนท�ำให้
้ หลักและร่วมกันด�ำเนินโครงการ ZERO COVID ถึงแม้สถานการณ์จะคลีค
ตัง
่ ุด กลไกการท�ำงานนีไ้ ด้สร้าง
้ ใจท�ำดูเกินความจ�ำเป็นในบางช่วง แต่อย่างน้อยทีส
สิ่งทีเ่ ราตัง
ความร่วมแรงร่วมใจกันในหมูว่ ช
ิ าชีพจนเกิดเป็นพลังทีเ่ ข้มแข็ง หวังว่าเหตุการณ์ไม่ปกติ
้ ตลอดปีนจ
ทีเ่ กิดขึน
ี้ ะอยูก
่ บ
ั เราอีกไม่นาน และขอเป็นก�ำลังใจให้สมาชิกทุกคนรอดพ้ นจาก
่ ะฟันฝ่าอุปสรรคในอนาคตต่อไป
วิกฤตการณ์ตา่ งๆ และมีความพร้อมทีจ

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก

LOCAL NEWS

4

01

ผู้แทนสภาสถาปนิกเข้าร่วมการประชุม
สภาสถาปนิกแห่งอาเซียน
ส�ำนักเลขาธิการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน 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.พงศ์ ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ นายนิติศักดิ์ ชอบด�ำรงธรรม และ
ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์
ในการประชุมได้มีการหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา
โดยจะน�ำเข้าหารือในวาระการประชุมครั้งต่อไป และจะมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ
ลงในเว็บไซต์ www.aseanarchitectcouncil.net
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�ำนวนสถาปนิกอาเซียน 29 ราย จากทั้งหมดรวม 608 ราย
ใน 10 ประเทศสมาชิก

5

LOCAL NEWS

02
OKAMURA
กรรมการสภาสถาปนิก นางเมธินี
สุวรรณะบุณย์ เข้ารับมอบเก้าอี้ส�ำนักงาน
รุ่น Portone ส�ำหรับห้องประชุม 201
จ�ำนวน 20 ตัว จาก President & CEO
Mr. Shinichi Matsumoto บริษัท
่ แนล จ�ำกัด
สยามโอคามูระอินเตอร์เนชัน
ณ อาคารสภาสถาปนิก
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From Design
to Construction
Drawing
(Landscape)

นอกจากการบรรยายให้ความรูด
้ า้ นวิชาชีพสถาปัตยกรรม กิจกรรมส�ำคัญในเวที
สภาสถาปนิกหรือ Forum C คือการประกวดแบบภูมส
ิ ถาปัตยกรรม From Design
To Construction Drawing (Landscape) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Landscape
Architects 49 (L49) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Shma Company Limited
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ TK Studio Landscape Architecture และ NISP
Design ส�ำหรับการประกวดในปีหน้า เราจะกลับมาพบกันใหม่ ในงาน ACT FORUM ’21
่ จะจัดประกวดแบบงานในสาขา สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์
ซึง
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ACT Forum ’20
Design + Built

้ นี้ หลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริม
“การจัดงาน ACT Forum ’20 ครัง
่ คลี่คลาย
เป็นการส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมการออกแบบก่อสร้างในประเทศไทย พร้อมที่จะ
ออกสตาร์ทใหม่อีกครั้ง”
นี่คือหนึ่งใจความส�ำคัญ ที่ นายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
เน้นย�ำ้ ว่าเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดงานสภาสถาปนิกขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน
ACT Forum ’20 ครั้งนี้มาในหัวข้อ ‘สถาปนิกปันสุข’ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวข้อที่ชวนให้เรา
ขบคิดและตั้งค�ำถามถึง “บทบาท” ของวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ดีทีเดียว ตั้งแต่บทบาท
ระดับย่อยอย่างการบริการวิชาชีพ ไปจนถึงภาพใหญ่อย่างการพั ฒนาประเทศ
่ ่านมา สภาสถาปนิก และ
ในวันเปิดงาน ACT Forum ’20 วันที่ 18 พฤศจิกายนทีผ
บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จ�ำกัด ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คุณดนุชา พิ ชยนันท์ มาร่วมปาฐกถาพิ เศษในหัวข้อ “สถาปนิกกับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564” ซึ่งในหลายช่วงหลายตอนของการปาฐกถา
มีเนื้อหาที่น่าจะกระตุ้นให้สถาปนิกได้ตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองจะท�ำให้แก่สังคมมากขึ้น
่ �ำคัญทีส
่ ุดของการริเริม
้ ตอนทีส
เพราะการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างอะไร คือขัน
่
โครงการ (โดยเฉพาะในยุคที่รัฐบาลเดินหน้าพั ฒนาก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้ น
ฐานขนาดใหญ่) คือประเด็นส�ำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพู ดถึง สังคมโดยรวมอาจมองว่า
วิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นคือการท�ำงานออกแบบเป็นหลัก แต่อันที่จริงแล้ว หน้าที่และ
การท�ำงานของสถาปนิกเริม
่ ต้นตั้งแต่ก่อนการออกแบบ นั่นคือ “การศึกษาโครงการ”
หรือการตัดสินใจว่าจะสร้างอะไร? และสร้างอย่างไร?
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“การพั ฒนาประเทศไทยในระยะถัดไปจะมุง
่ กระจายความเจริญไปสู่ภม
ู ภ
ิ าค การพั ฒนาเมืองหลักเพื่ อ
่ ะท�ำให้
สร้างศูนย์กลางใหม่ในภูมภ
ิ าคเพื่ อกระจายความเจริญไปยังเมืองรองต่างๆ และเป็นแหล่งงานทีจ
้ ในภูมภ
คนไม่จำ� เป็นต้องเข้ามายังกรุงเทพฯ” คุณดนุชา กล่าวว่า ความเป็นเมืองก�ำลังจะเกิดขึน
ิ าค และ
่ อ
คนในวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะเป็นคนกลุม
่ แรก ทีต
้ งลงมือศึกษาบริบทเพื่ อน�ำมาการปรับปรุง / ก�ำหนด
ผังเมือง การสร้างพื้ นที่สีเขียว อันจะสร้างรากฐานที่ดีและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
่ ป
“เช่นเดียวกันกับการออกแบบอาคารทีม
ี ระสิทธิภาพ การมีนวัตกรรมการประหยัดพลังงานสอดคล้อง
่ ระเทศไทยเพิ่ งลงนามในข้อตกลงไป”
กับทิศทางการพั ฒนาสังคมคาร์บอนต�ำ่ ทีป
่ ณ
้ อ
ความสามารถของวิชาชีพสถาปัตยกรรมมิตต
ิ อ
่ มาทีค
ุ ดนุชากล่าวบนเวทีแห่งนีค
ื “การใช้ความคิด
สร้างสรรค์”

้ เป็นเพราะเรามีอต
“ทุกวันนี้ สาเหตุทใี่ ครๆ ก็อยากมาประเทศไทย นัน
ั ลักษณ์เฉพาะตัว และสถาปนิกหรือ
นักออกแบบ คือผู้ท่จ
ี ะหยิบเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นมาแปรรูปให้กลายเป็นสถาปัตยกรรม” โมเดลการ
หยิบสินทรัพย์ทม
ี่ อ
ี ยูใ่ นวัฒนธรรมรอบตัว มาสร้างมูลค่าเพิ่ มผ่านการออกแบบจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พั ฒนาประเทศในอนาคต และเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะการท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีกครั้งหลัง COVID-19 “ไม่ใช่เพี ยงแต่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
นะครับ แต่นักออกแบบ และสถาปนิกจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ลงไปช่วยชุมชน น�ำเอา creative mind
ไปสร้างมูลค่าเพิ่ มให้แก่สินค้าของผูค
้ นในพื้ นที”่
้ นี้ และการตอบค�ำถามว่า “สถาปนิกจะปันสุขแก่สังคมได้อย่างไร” อาจจะเป็น
บทสรุปของปาฐกถาครัง
่ งพื้ นฐานทีส
่ ุดของวิชาชีพสถาปัตยกรรม นัน
่ บ่งออก
่ คือ ประเภทงานทีแ
เพี ยงการย้อนกลับมายัง เรือ
่ ครอบคลุม
่ คือ ศึกษา ออกแบบ อ�ำนวยการก่อสร้าง ตรวจสอบ และให้คำ� ปรึกษา ซึง
เป็น 5 ประเภท นัน
ทุกอย่างที่จ�ำเป็นในการ “สร้าง” อะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่แล้ว ดังนั้นแล้ว ในโอกาสการจัดขึ้นของงาน
ACT Forum ประจ�ำปี 2563 นี้ สภาสถาปนิกขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาสถาปนิกทุกท่าน หันกลับมา
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และอุทิศตนเท่าที่โอกาสจะมีในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไป
ข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

FEATURE

8

The Keynote

Marina
Tabassum

Architecture for
the Community

่ ในสปีคเกอร์ทีน
่ ่าสนใจ เธอเป็นสถาปนิกชุมชน
Marina Tabassum สถาปนิกจากบังกลาเทศ เป็นหนึง
ที่เน้นย�้ำว่า การออกแบบนั้นส�ำคัญ แต่ไม่ส�ำคัญเท่ากับการท�ำความเข้าใจบริบทที่ตั้งในทุกมิติ ตั้งแต่
วัฒนธรรม โครงสร้างสังคม ภูมิประเทศ ไปจนถึงเศรษฐกิจ
้ งหลังการออกแบบ Bait Ur Rouf Mosque เธอยังพาเราไปท�ำความเข้าใจ
นอกจากการบรรยายถึงเบือ
ประเทศบังกลาเทศมากขึ้น แผนที่ทางอากาศที่น�ำมาเปิดให้ผู้ชมดูระหว่างการบรรยายท�ำให้เราทึ่ง
ในอ�ำนาจของธรรมชาติ และทึ่งในวิธีการปรับตัว ย้ายถิน
่ ฐาน และสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นในพื้ นที่ใหม่
เมื่อพื้ นที่แผ่นดินจ�ำนวนมากของประเทศกลายมาเป็น “แม่น้ำ� ” ในฤดูท่น
ี �้ำไหลบ่าลงมาจากเทือกเขา
ที่อยู่รายรอบประเทศ
บ้านสไตล์ Bangladeshi Architect คือผลลัพธ์
จากการท�ำความเข้าใจธรรมชาติบ้านเกิดตัวเอง
Marina จัดแสดงผลงานชิ้นนี้ใน Sharjah
Architecture Triennial โดยเป็นบ้าน knockdown ที่สามารถถอดประกอบ และย้ายไปตั้ง
ในทีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และที่ส�ำคัญคือมีราคา
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
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Keynote ในหมวดหมู่ภูมิสถาปัตยกรรมที่ไปไกล
มากกว่าการออกแบบพื้นทีเ่ ชิงกายภาพ แต่รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูค
้ น สัตว์ และสิง
่ แวดล้อม
โดยได้ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาเป็นผู้ร่วมบรรยายใน
ช่วงต้นของ session เธอเป็นผู้ร่วมท�ำงานกับ
Jon Charles Coe ในการประยุกต์ทฤษฎี Unzoo
มาใช้ในการประกวดแบบสวนสัตว์แบบใหม่
Jon Charles Coe ชีว้ ่า social distance หรือ
ระยะห่างทางสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด
แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจ�ำวันอยู่แล้ว ด้วย
การกล่าวถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมใน
ชีวต
ิ ประจ�ำวันของแต่ละสังคม – มุสลิม ตะวันตก
และญี่ปุ่น ที่ก็จะมีการเว้นระยะห่างตามมารยาท
ที่ต่างกัน รวมไปถึงการเว้นระยะห่างระหว่าง
“คน” กับ “ธรรมชาติ” ในยุคที่เมืองขยายตัว
กินเข้าไปในพื้ นที่ของธรรมชาติมากขึ้น

The Keynote

Jon Charles Coe
Proxemics Diagram
for Architecture

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การบริหารระยะห่างและขอบเขตระหว่างคนกับธรรมชาติที่ล้มเหลวคือหนึ่งในสาเหตุ
ของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ดี Jon Charles Coe
ไม่ได้เสนอว่าเราต้องแบ่งแยกพื้ นที่สองส่วนนี้ออกจากกันอย่างสิ้นเชิง เพราะเขาเชื่อมั่น
ใน Affliative Design การออกแบบเส้นแบ่ง (Bonding Design) ที่เอื้อให้เกิดการ
เชื่อมโยงมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายคือการรักษาสมดุล
ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
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Lyndon Neri

The Notion of Nostalgia
่ี ่านมา พื้ นทีเ่ มืองใหญ่ในประเทศจีนขยายตัวมากขึ้นเกือบเท่าตัว
ในช่วง 20 ปีทผ
พร้อมกับจ�ำนวนประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่หมู่บ้านเล็กๆ ตามชนบท
กลับค่อยๆ หายไป เนื่องจากการอพยพย้ายถิน
่ ฐานเข้าสู่เมือง การเติบโตของเมือง
อันรวดเร็วนี้ส่งผลต่อภูมิทัศน์และเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง
้ Neri & Hu Design and Research Office เล่าถึงผลพวง
Lyndon Neri ผูร้ ว่ มก่อตัง
มาจากปัญหาเมืองข้างต้น ท�ำให้เขาต้องย้ายส�ำนักงานไปยังอาคารเก่าหลังหนึ่งแทน
การรีโนเวทนี้อยู่บนความพยายามที่จะน�ำประวัติศาสตร์เดิมของอาคารเข้ามารวมกับ
การออกแบบในปัจจุบัน โดยที่ไม่ยึดติดหรือจมจ่อมอยู่กับความหลังจนเกินไป ซึ่งเขา
นิยามแนวคิดนี้ว่า “Reflective Nostalgia” นอกจากนี้ยังมีวิธีการออกแบบอื่นๆ
่ มต่ออดีตเข้ากับปัจจุบน
ทีเ่ ชือ
ั ได้อย่างลงตัว เช่น การใช้ภม
ู ป
ิ ญ
ั ญาจากสถาปัตยกรรม
พื้ นถิ่น หรือการคงไว้ซึ่งวัสดุเดิมของพื้ นที่นั้นๆ เป็นต้น
่ วกับสถานการณ์ของโรคระบาด
ในช่วงท้ายของการสนทนา Lyndon ให้ความเห็นเกีย
ไว้ว่า ทุกคนต้องปรับตัวมาใช้ชีวิตโดยมีบ้านเป็นศูนย์กลาง ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นในบ้าน
ผ่านระบบออนไลน์ นี่อาจเป็นโอกาสที่ท�ำให้เราถ่อมตัวลง หันกลับมาใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่าย เสมือนการหวนกลับไปหาความสุขแบบสามัญในอดีต และนี่ก็ถือเป็นการ
สะท้อนแนวคิด Reflective Nostalgia ที่เขาน�ำเสนอผ่านผลงานนั่นเอง
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Kate Orff

The Future of
Public Landscapes
้ SCAPE
Kate Orff ภูมิสถาปนิกและสถาปนิกผังเมืองจากสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตัง
มองว่าปัญหาของพื้ นที่สาธารณะ สภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อมล้วนสัมพั นธ์กัน
เธอจึงได้น�ำองค์ความรู้ด้านภูมิสถาปัตยกรรมมาแก้ไขปัญหาในระดับที่สร้างความ
่ นแปลงให้กบ
่ ามารถพลิกระบบนิเวศ
เปลีย
ั เมืองได้ เช่น โครงการ Oyster-tecture ทีส
และวิถีชุมชนใน New York Harbor ด้วยการใช้หอยนางรมเป็นตัวฟื้ นฟู คุณภาพน�้ำ
ตามธรรมชาติ
และนอกเหนือจากการเป็นภูมิสถาปนิกแล้ว เธอยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
่ อยผลักดันโครงการด้านภูมส
ทีค
ิ ถาปัตยกรรมเพื่ อสิ่งแวดล้อมมากมาย เพื่ อให้นก
ั ศึกษา
ได้วิเคราะห์ระบบนิเวศชุมชนเมือง และพร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการฟื้ นฟู และ
อนุรักษ์พื้นที่สาธารณะในอนาคตต่อไป
ในช่วง Q&A เธอได้กล่าวถึงผลกระทบระหว่างการระบาดของ COVID-19 ไว้อย่าง
้ เห็นได้จากหลังการกักตัว
น่าสนใจว่า เหตุการณ์นท
ี้ ำ� ให้ผค
ู้ นโหยหาธรรมชาติมากขึน
เพื่ อเฝ้าระวังโรคระบาด ที่ผู้คนในเมืองเข้าไปใช้เวลาในสวนสาธารณะมากกว่าเดิม
ซึ่งเธอเรียกว่าเป็น “การอาบป่า” (Forest Bedding) เพราะพวกเขาตระหนักว่า
ธรรมชาติช่วยเยียวยาและปันสุขได้อย่างแท้จริง และนี่ยิ่งตอกย�้ำความมั่นใจของ
เธอว่า ภูมิสถาปัตยกรรมมีบทบาทกับอนาคตของเมืองมากเพี ยงใด
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Jan Gehl

Cities of People

ปิดท้ายการเสวนาในส่วน International Keynote Speaker ของ ACT FORUM ʼ20 Design + Built
่ ดังชาวเดนมาร์ก Jan Gehl หนึง
่ ในผูร้ เิ ริม
ด้วยสถาปนิกผังเมืองชือ
่ แนวคิดและแนวทางการออกแบบ
เมือง “เพื่ อผูค
้ น” กับการบรรยายในหัวข้อ ‘Cities for Peopleʼ
ในตอนต้นของการบรรยาย Gelh ชวนทุกคนร่วมคิดและหาค�ำตอบไปกับค�ำถามทีว่ า่ “จะเป็นอย่างไร
่ นโลกได้” โดยประเด็นหนึง
่ ทีเ่ ขาน�ำเสนอได้อย่างน่าสนใจคือ ตลอด
ถ้าสถาปัตยกรรมสามารถเปลีย
่ี า่ นมา การออกแบบและพั ฒนาเมืองนัน
่ ถาปัตยกรรมและ
้ มุง
ระยะเวลากว่า 50 ปีทผ
่ ความสนใจไปทีส
่ �ำคัญทีส
่ ุดอย่าง “ผูค
่ ่วนใหญ่เกิดขึน
้ จาก
รถยนต์ จนมองข้ามตัวแปรทีส
้ น” ไป และท�ำให้เมืองทีส
้ ขาดสเกลทีเ่ ป็นมิตรกับผูใ้ ช้ การน�ำความสัมพั นธ์ระหว่าง
อิทธิพลของแนวคิดแบบ Modernism นัน
กายภาพของเมืองกับผูค
้ นให้กลับมาเจอกันจึงเป็นแนวทางทีเ่ ขาพั ฒนาและน�ำเสนอมาตลอดการ
้ แต่ชว่ งทศวรรษที่ 1960
ท�ำงานตัง
นอกจากการชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของการเดิน การปั่น
่ าธารณะ มากกว่าถนนและการขับ
จักรยาน และพื้ นทีส
รถยนตร์ จากตัวอย่างผลงานออกแบบและพั ฒนาเมือง
ทีเ่ ขาได้เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น เมลเบิรน
์ นิวยอร์ก หรือ
่ นไปที่ Gehl
มอสโก แล้ว 4 คุณลักษณะของเมืองทีเ่ ปลีย
่ ยืน เมืองสุขภาพดี และ
ยกมา ได้แก่ เมืองน่าอยู่ เมืองยัง
เมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผูส
้ ูงวัย ยังเป็นแกนความคิดส�ำคัญ
ที่ช่วยตอกย�้ำให้ผู้เข้าฟังทุกคนได้กลับมาคิดถึง “มิติ
มนุษย์” ทีเ่ คยหายไปจากเมืองได้เป็นอย่างดีอก
ี ด้วย แม้ใน
ปีนี้ Gehl จะมีอายุได้ 84 ปีแล้ว แต่เขาก็ยง
ั คงไม่หยุดคิด
ท�ำงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้กบ
ั สถาปนิกทัว่ โลก
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กชกร วรอาคม

ส่งต่อความสุขผ่านพื้ นที่สีเขียว

่ ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อีกหนึ่งหัวข้อสัมมนาที่กล่าวถึงปัญหาระดับโลก ซึง
โดยกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกผู้ก่อตั้ง Landprocess อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
่ นปัญหาสิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้รบ
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักขับเคลือ
ั รางวัลระดับโลกมากมาย
่ ก
่ อกแบบให้มค
ตัวอย่างผลงานทีถ
ู หยิบยกมาก็คอ
ื “อุทยานจุฬาฯ 100 ปี” ทีอ
ี วามลาดเอียง ช่วยชะลอ
น�ำ้ ฝนก่อนระบายออกสู่สาธารณะ โดยสามารถหน่วงน�ำ้ ฝนไว้ในพื้ นทีไ่ ด้ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง หรือจะ
กักเก็บน�ำ้ ฝนไว้เพื่อน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ภายในอุทยานก็ได้ และผลงาน “Urban Rooftop Farm มหาวิทยาลัย
่ กันเป็น
ธรรมศาสตร์” แปลงผักปลอดสารพิ ษบนหลังคาเขียวขนาด 7,000 ตร.ม. ทีว่ างตัวลดหลัน
้ บันได ช่วยลดแรงปะทะและการไหลบ่าของน�ำ้ ฝนจากหลังคาอาคารให้ชา้ ลง
นาขัน
กชกรให้ความเห็นว่า ถ้าหากต้องการ
แก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมในเขตเมืองหนาแน่น
อย่างกรุงเทพฯ แล้ว ทุกโครงการควร
ให้ความส�ำคัญกับระบบการจัดการน�ำ้ ฝน
่ ูญเปล่าอย่างดาดฟ้า
ด้วยการน�ำพื้ นทีส
้ สอง
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง
่ กตัวอย่างมานี้ นอกจากจะ
โครงการทีย
่ ข
เป็นตัวอย่างทีด
ี องการแบ่งเบาภาระเมือง
ในการระบายน�ำ้ แล้ว ยังท�ำให้เห็นถึงความ
ส�ำเร็จของการแก้ปญ
ั หาระดับโครงสร้าง
เมืองร่วมกันระหว่างสถาปนิกและ
ภูมส
ิ ถาปนิกอีกด้วย
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รุสลัน โตะแปเราะ

สุขถ้วนหน้าพั ฒนาเมือง
ด้วยการจัดรูปที่ดิน

รุสลัน โตะแปเราะ นักวิเคราะห์ผง
ั เมืองช�ำนาญการพิ เศษ ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
่ วามเจริญทางสาธารณูปโภค
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล่าถึงปัญหาของการพั ฒนาเมืองในอดีต ทีค
้ อีกทัง
้ ยังขาดการบูรณาการ
ต่างๆ อาทิ ถนนสายหลัก มอบประโยชน์ให้เฉพาะคนบางกลุม
่ เท่านัน
่ ่วนเล็กส่วนน้อยในชุมชนกลายเป็นพื้ นที่
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ส่งผลให้พื้นทีส
ตาบอดจ�ำนวนมาก
่ น
่ น
่ มต่อ
้ เชือ
“การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปทีด
ิ ” คือแนวทางการจัดการทีด
ิ ด้วยการวางผังใหม่ พร้อมทัง
่ น
่ ได้มาจากการ
ทีด
ิ เข้ากับระบบสาธารณูปโภค ไม่วา่ จะเป็น ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา ถนน และสวนสาธารณะ ซึง
่ ระมาณ 20% จากทีด
่ น
่ น
สละพื้ นทีป
ิ ทุกแปลง แม้จะไม่ได้รบ
ั เงินเหมือนการเวนคืน แต่มล
ู ค่าของทีด
ิ
้ ยกตัวอย่างจากโครงการน�ำร่องพื้ นทีเ่ ขตเทศบาลเมือง จังหวัดนราธิวาส ราคา
ต่อหน่วยจะเพิ่ มสูงขึน
่ น
้ จาก 2,500 บาท/ตร.ม. เป็น 5,400 บาท/ตร.ม. อีกทัง
้ ให้คนในชุมชนมีคณ
้ เอือ
ทีด
ิ เพิ่ มสูงขึน
ุ ภาพชีวต
ิ
้
ความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ย
ี ง
ิ่ ขึน
่ ุดทีจ
่ ะผลักดันให้โครงการจัดรูปทีด
่ น
้
สิ่งส�ำคัญทีส
ิ เกิดขึน
ได้จริงก็คอ
ื การท�ำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
่ ม
ประชาชน โดยนักวิเคราะห์ผง
ั เมืองและเจ้าหน้าทีท
ี่ ส
ี ่วน
่ วข้อง จะต้องเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของเจ้าของทีด
่ น
เกีย
ิ
แต่ละราย เพื่ อให้ได้รบ
ั การยอมรับและความร่วมมือ โดย
มุง
่ เน้นผลลัพธ์ทก
ี่ อ
่ ให้เกิดประโยชน์กบ
ั ทุกฝ่าย ไม่วา่ จะเป็น
ภาครัฐ เอกชน และผูค
้ นในพื้ นที่
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ความรู้สถาปนิกไทยใช้ได้ตลอดชีวิต

ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เคยท�ำงานทางด้านนิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จนมี
้ สองคณะนี้ รวมถึงประวัตก
โอกาสได้เป็นคณบดีของทัง
ิ ารด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ มากมาย
อาทิ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรม ราชบัณฑิตยสภา
นายกสภาสถาบันกันตนา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรัชญา นักวิชาการ นักวิจัย
นักวิชาชีพ นักบริหาร นักบุกเบิก นักบันดาลใจ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์
่ ทัง
้ ะเกิดขึน
้ ไม่ได้เลย หากไม่ได้เป็นนิสิต
้ หมดนีจ
ศิลปกรรมศาสตร์ และนาฏยศาสตร์ ซึง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหลักสูตรการเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
้ 3 รายวิชานี้
ความคิด ได้แก่ Sketch Design, Project Design และ Presentation ทัง
้ ค�ำถาม การท�ำความรูจ
จะช่วยฝึกฝนการตัง
้ ก
ั กับโจทย์ทไี่ ด้รบ
ั การหาข้อมูลในทางลึก
และแรงบันดาลใจในทางกว้าง เพื่ อสรรสร้างหนทางในการแก้โจทย์ดว้ ยวิธท
ี แ
ี่ ตกต่าง
่ ทักษะทีท
่ ำ� ให้ผเู้ รียนด้านสถาปัตยกรรมท�ำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่ากรอบของอาชีพ
อีกหนึง
ก็คือ การเปลี่ยน Visualization ให้กลายเป็น Visual Reality หรือ “การคิดแล้ว
เห็นภาพทันที” ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของสองสิ่งนี้ ต้องอาศัยความสามารถ
ด้านการน�ำเสนอและความอดทนเป็นส�ำคัญ
และในความเป็นจริง การออกแบบไม่ได้มีเพี ยงบ้านหรืออาคาร แต่ยังมีการออกแบบ
องค์กร ออกแบบหลักสูตร ออกแบบการแสดง หรือแม้กระทั่งการออกแบบชีวิต ซึ่ง
่ า่ นมาของดร.สุรพล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “ความรูส
ประสบการณ์การท�ำงานทีผ
้ ถาปนิก
ไทยใช้ได้ตลอดชีวต
ิ ” จริงๆ
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พงษ์เทพ สกุลคู

พื้ นที่ปันสุข สนุก บันทึก
ส�ำหรับพงษ์เทพ สกุลคู “การออกแบบเป็นหนทางหนึ่งในการส่งต่อความสุข” และ
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่นักออกแบบผู้ก่อตั้ง August Design Consultant ผู้นี้
ได้ร่วมแบ่งปัน “ความสุข” ผ่านผลงานออกแบบภายในของโรงแรม รีสอร์ท ส�ำนักงาน
บ้าน หรือแม้แต่โรงเรียน จนได้รับรางวัล Designer of the Year 2019 : Honor
Awards จึงไม่น่าแปลกเลยที่การบรรยายของเขาในหัวข้อ ‘พื้ นที่ปันสุข สนุก บันทึก’
ที่ TOA Stage จะส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้ฟง
ั ได้อย่างท่วมท้น
บ่อยครั้งที่คนทั่วไปมักคิดว่าการออกแบบภายในเป็นเพี ยงการตกแต่ง แต่จากมุมมอง
ของพงษ์เทพ นอกจากการออกแบบภายในที่ดีจะช่วยขับเน้นให้พื้นที่ภายในนั้นๆ มี
ความน่าสนใจขึ้นแล้ว มันยังช่วยขับเน้นให้งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมโดดเด่นขึ้น
เกิดเป็นการท�ำงานร่วมกันโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วย โดยนอกจากการบอกเล่าวิธีการที่
เขา “ปันสุข” ผ่านผลงานออกแบบ เช่น Ad Lib Bangkok หรือโรงเรียนนานาชาติ
VERSO พงษ์เทพยังร่วมแชร์ประสบการณ์การท�ำงานอื่นๆ ของเขา ที่แม้บางครั้ง
อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเม็ดเงิน แต่ด้วยเป้าประสงค์ของงานนั้นๆ ที่ต้องการ
จะส่งต่อประโยชน์และความสุขให้กับผู้คน มันก็พลอยท�ำให้เขามีความสุขตามไปด้วย
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ฉัตรพงษ์ชื่นฤดีมล
สร้างคุณค่าและความสุข
จากสถาปัตยกรรมสารเลว

่ ฤดีมล สถาปนิกผูก
้ CHAT architects และศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม
ฉัตรพงษ์ชืน
้ อ
่ ตัง
ประจ�ำปี 2563 ปิดการบรรยายสุดท้ายของ ACT Forum ’20 Design+Built ที่ TOA Stage
ไปอย่างน่าสนใจด้วยหัวข้อ ‘สร้างคุณค่าและความสุขจากสถาปัตยกรรมสารเลว’ กับการน�ำเสนองาน
้ จาก
วิจย
ั ทางสถาปัตยกรรมของเขาทีเ่ ข้าไปถอดรูปแบบอันยุง
่ เหยิงซับซ้อนของสถาปัตยกรรมทีเ่ กิดขึน
่ ละงบประมาณ เช่น บ้านพั กคนงานก่อสร้าง บ้านในชุมชนแออัด เป็นต้น ซึง
่ มัก
ข้อจ�ำกัดด้านพื้ นทีแ
่ ต
เป็นสิ่งปลูกสร้างชายขอบทีเ่ รามองข้าม หรือทีฉ
ั รพงษ์ใช้คำ� ว่า “สถาปัตยกรรมสารเลว” (Bangkok
่ อ
่ นส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเหล่านัน
้
Bastards) ก่อนทีเ่ ขาจะชีใ้ ห้เห็นถึงคุณค่าทีซ
่ นอยูใ่ นสิ่งทีค
นอกจากการน�ำเสนอรายละเอียดของการออกแบบทีเ่ ขา
ค้นพบในระหว่างทางของการท�ำความเข้าใจสถาปัตยกรรม
่ ยายออกไป
้ ต่อมาของการศึกษาทีข
สารเลว ตลอดจนขัน
ยังการออกแบบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มี
สถาปนิกในต่างจังหวัด และการถอดรหัสความซับซ้อน
ของพื้ นที่ในสยามสแควร์และโรงภาพยนตร์ลิโด้แล้ว
ฉัตรพงษ์ยังแบ่งปันวิธีการที่เขาน�ำสิ่งที่ค้นพบจาก
สถาปัตยกรรมสารเลวเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในผลงาน
อย่าง Samsen STREET Hotel ซึ่งเป็นโครงการที่
สะท้อนแนวคิดจากการศึกษาของเขาออกมาเป็นรูปธรรม
่ ุด รวมถึงโครงการ Hotel Labaris Khao Yai
ได้มากทีส
ที่ฉีกกรอบการออกแบบรีสอร์ทไปจากที่เราคุ้นเคยกัน
ก่อนที่จะปิดท้ายในช่วง Q&A ด้วยการเล่าถึงโครงการ
Southeast Asia Bastards หรือการถอดรหัสร่วมของ
สถาปัตยกรรมสารเลวที่กระจายตัวอยู่ท่วั ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่เี ขาก�ำลังศึกษาอยู่ ซึ่งชวนให้ผู้ฟง
ั
ทุกคนอยากติดตามการศึกษาของเขามากกว่าเดิมอีกด้วย
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5 นายกฯ กับ ARCHITECTURE
̀
FOR
THE BETTER NORMAL’ สถาปัตยกรรม
เพื่ อการขับเคลื่อนประเทศ
่
อีกหนึ่งฟอรัมส�ำคัญของ ACT Forum ’20 เมือ
นายกสมาคมทั้ง 4 สมาคมสถาปนิก และนายกสภา
สถาปนิก ขึ้นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า
สถาปัตยกรรม จะสร้างโลกที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร
เริม
่ ต้นด้วย พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ ทีเ่ ท้าความ
้
ไปถึงธีมงานปีนี้ ‘สถาปนิกปันสุขʼ โดยเน้นย�ำ้ ว่า บางครัง
่ คือการ “ให้โอกาส”
การให้อาจจะอยูใ่ นรูปแบบของการรับ นัน
ผู้อ่น
ื เป็นผู้ให้ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงทิศทางการท�ำงาน
ของสภาสถาปนิกในปีหน้า ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เป็นหนึ่งในฟันเฟืองส�ำคัญในการพั ฒนา
ประเทศหลังวิกฤต COVID-19
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ถัดมาเป็นคิวของ วิภาวดี พั ฒนพงศ์พิบล
ู นายกสมาคม
มัณฑนากรแห่งประเทศไทย ซึ่งเน้นย�้ำเรื่อง “การตอบ
โจทย์” หรือการท�ำงานออกแบบให้เหมาะสม ครบถ้วน
สมบูรณ์ในทุกมิติ ซึ่งบางครั้งอาจจ�ำเป็นต้องลดอัตตา
ของตนเองไปบ้าง เพื่ อให้งานออกแบบที่อาจจะมีชีวิต
อยู่ยืนยาวกว่าเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆ
ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ นายกสมาคมสถาปนิก
ผังเมืองแห่งประเทศไทย แชร์ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2
เรื่องใหญ่ๆ ตั้งแต่ความจ�ำเป็นของสถาปนิกผังเมือง
และปัญหาในปัจจุบันที่เรายังขาด ข้อบัญญัติท้องถิ่น
(Local UD Guidelines) ที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกันใน
การก�ำหนดความสูงของอาคารในแต่ละพื้ นที่ของเมือง
เพื่ อไม่ให้เกิดการบดบังจุดมองส�ำคัญของเมือง
ตลอดจนแก้ปัญหาเรื่องทัศนอุจาด

นายกท่านถัดมาคือ ชนะ สัมพลัง นายกสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พู ดถึงประเด็น
เรื่องการอนุรักษ์อาคารเก่า โดยหยิบยกเคสส�ำคัญๆ
อย่างกรณีบ้านบอมเบย์เบอร์มา และสกาล่า โดย
คุณชนะ เสนอว่าการอนุรักษ์นั้นต้องไม่ใช่การแช่แข็ง
อาคารไว้อย่างเดิม แต่คือการหาหน้าที่การใช้งานใหม่
แก่อาคาร ซึ่งจะท�ำให้อาคารเหล่านั้นมีที่ทางในสังคม
และถูกบูรณะ / อนุรักษ์ ด้วยผู้คน
น�ำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
มาในหัวข้อ ‘ภูมิสถาปัตยกรรมกับการขับเคลื่อนประเทศ
และการแบ่งปันความสุขสู่สังคม’ ที่เปิดเผยถึงเบื้องหลัง
ของงานปรับปรุงภูมิทัศน์หลายๆ โปรเจ็คต์ว่า ไม่เพี ยง
แค่การออกแบบที่ดีเท่านั้น การร่วมมือและความสามารถ
ในการประสานงานระหว่างหลายๆ ภาคส่วน ก็มีความ
ส�ำคัญเช่นเดียวกัน ภาพที่เราเห็นคนภายเรือคายัคใน
พื้ นที่สีเขียวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ อย่างคลองโอ่งอ่าง
คือโครงการตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของผูค
้ น
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การชุบชีวิตโครงสร้างทิ้งร้างของเมือง

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ออกแบบและพั ฒนาเมือง (UddC) บรรยาย
ในหัวข้อ “การชุบชีวิตโครงสร้างทิง
้ ร้างของเมือง” โดยเริม
่ ต้นงานเสวนาด้วยการ
อ้างอิงถึงตัวเลขจ�ำนวนพื้ นที่สีเขียวต่อจ�ำนวนประชากรของกรุงเทพฯ ที่ก�ำลังมี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนปัญหาในการพั ฒนาพื้ นที่ทง
ิ้ ร้างในเมือง
ซึ่งติดปัญหามากในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้ นที่นั้นๆ ต่อเนื่อง
ไปจนถึงโครงการ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” หนึ่งในโมเดลส�ำคัญในการท�ำงานพั ฒนา
พื้ นที่สีเขียวร่วมกับหลายๆ ฝ่าย
สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงในการพั ฒนาเมืองในทัศนะของ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล คือการ
พั ฒนาอย่างมีส่วนร่วม นั่นคือการสร้างพื้ นที่เปิดให้ user หลักของโครงการได้มี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการพั ฒนาตั้งแต่ต้นซึ่งจะน�ำมาสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมในท้ายที่สุด อีกประเด็นหนึ่งคือการเชื่อมโยงโครงข่ายเมืองให้เกิดทางสัญจรที่
เข้าถึงทุกพื้ นที่ โครงการ "เมืองเดินได้ เมืองเดินดี" คือกลยุทธ์ท่ส
ี �ำคัญในการพั ฒนา
เมืองในทุกๆ มิติ ทั้งในแง่ความสวยงาม ความปลอดภัย ไปจนถึงการพั ฒนาเศรษฐกิจ
ของเมือง และกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการรายย่อย
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ACT Forum ’20 - The Practice
- ชาญณรงค์ แก่นทอง
พื้ นฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรม
ส�ำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ
่ าทีไ่ ปของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ทีม
ควบคุมระดับภาคีพิเศษ คือการเปิดโอกาสให้ผท
ู้ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ วุฒิ
่ วข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
หรือประสบการณ์ทเ่ี กีย
ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการงานก่อนที่มีกฎกระทรวง
บังคับการควบคุมวิชาชีพ 4 สาขา ผู้ช่วยสถาปนิก
เจ้าพนักงานท้องถิน
้ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถดีเด่นเป็น
่ ผูม
่ ไี ด้
พิ เศษ ฯลฯ สามารถปฏิบต
ั ง
ิ านตามความสามารถทีม
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
้ ตอนการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิ เศษ
ขัน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
้ อยูก
วิชาชีพอย่างน้อย 2-9 ปี ขึน
่ บ
ั ระดับวุฒก
ิ ารศึกษา
และเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิกประเภทวิสามัญ จึงจะมี
สิทธิใ์ นการเข้าทดสอบความรูด
้ ว้ ยวิธก
ี ารสัมภาษณ์และ/
หรือการสอบข้อเขียน

ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับฯ
่
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ได้มก
ี ารเพิ่ มคุณสมบัตข
ิ องผูข
้ อรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิ เศษอีกหนึง
่ วข้องกับสถาปัตยกรรมทีม
่ ค
ประเภท คือ “(ค) ผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ านทีเ่ กีย
ี วามรูค
้ วามช�ำนาญและประสบการณ์
่ ชนิดใด ตามทีร่ ะเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกก�ำหนด” ในส่วน
้ ๆ เฉพาะงานชนิดหนึง
ในงานด้านนัน
ของขอบเขตงาน ลักษณะงาน จะระบุไว้อย่างชัดเจนในใบอนุญาตฯ และแตกต่างกันไปตามทักษะความ
่ ระชุมใหญ่สภาสถาปนิก เพื่ อให้สมาชิก
สามารถของผูไ้ ด้รบ
ั ใบอนุญาตฯ โดยประเด็นนีไ้ ด้นำ� เสนอในทีป
พิ จารณาความเห็นชอบต่อไป
ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้รบ
ั จากการออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิ เศษ คือการท�ำให้ผใู้ ช้บริการได้
่ ค
้ ใน
รับงานสถาปัตยกรรมทีม
ี ณ
ุ ภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และเข้าถึงบริการทัง
ระดับภูมภ
ิ าคและท้องถิน
่ ได้อย่างทัว่ ถึง
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คุณปรีดิ์ บุรณศิ ริ

อดีตนายกสภาสถาปนิก

คุณนิธิ สถาปิตานนท์

อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก

หนึ่งในความส�ำเร็จของสภาสถาปนิกตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ก็คือ
การมีรากฐานขององค์กรที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งตั้งต้นมาจากพยายามและ
ความทุ่มเทของคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดแรก ย้อนเรื่องราวจุดเริ่มต้น
ความส�ำเร็จของสภาสถาปนิก ผ่านบทสัมภาษณ์จาก คุณปรีดิ์ บุรณศิ ริ
นายกสภาสถาปนิกวาระแรก (พ.ศ. 2543-2546) และ คุณนิธิ สถาปิตานนท์
เลขาธิการสภาสถาปนิกในช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่งแรก (ช่วงหลัง ว่าที่ร้อยตรี
บุญจง สนธิทิม รับต�ำแหน่งเลขาธิการแทน)
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การเข้ามามีส่วนร่วมครั้งแรกในสภาสถาปนิก
ปรีดิ์ บุรณศิริ : ผมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก และได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาปนิกในช่วงเวลา 3 ปีแรกของการ
ก่อตั้ง ในตอนนั้นมีเพี ยงพื้ นที่ส�ำนักงานย่านวิสุทธิกษัตริย์ท่ีกระทรวงมหาดไทยให้
ยืมใช้ ไม่มีงบประมาณ อาคารสถานที่อันเป็นกิจจะลักษณะ อุปกรณ์ประกอบการ
ท�ำงาน และที่ส�ำคัญคือบุคลากร ซึ่งต�ำแหน่งส�ำคัญที่ต้องมีให้ได้ก็คือ เลขาธิการ
ผมแต่งตั้งคุณนิธิ สถาปิตานนท์ เข้ามาช่วยดูแลสิ่งที่ยังไม่มี ให้กลายเป็นมีให้ได้
นิธิ สถาปิตานนท์ : สภาสถาปนิกถือว่าเป็นสิ่งใหม่ของวงการสถาปนิก เพราะ
้ มาก็เพื่ อให้พวกเราปกครองกันเอง มีเป้าหมาย
้ สภาสถาปนิกขึน
จุดมุง
่ หมายของการตัง
ที่จะเป็นองค์กรอิสระ จากก่อนหน้านี้ที่กระทรวงมหาดไทยท�ำหน้าที่จัดสอบเพื่ อออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น ไม่เคยออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีปฏิสัมพั นธ์
กับสถาปนิกในทางอื่นอีกเลย
การเริ่มต้นท�ำงานของสภาสถาปนิกที่เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริงนี้ ท�ำให้คณะกรรมการ
ต้องของบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ควบคู่กับการพยายามเพิ่ มช่องทาง
ในการหารายได้จากการสมัครสมาชิก การจัดสอบ และการออกใบอนุญาตฯ ทั้ง
่ ถือว่าประสบความส�ำเร็จและช่วยให้สามารถด�ำเนินงาน
รูปแบบบุคคลและนิตบ
ิ ค
ุ คล ซึง
ส่วนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการร่างข้อบังคับ หรือการจัดท�ำ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

บรรยากาศการท�ำงานร่วมกันกับ 4 สาขาวิชาชีพ
สภาสถาปนิกเป็นองค์กรเกิดใหม่ที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมถึง 4 สาขาวิชาชีพ ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้ว ความตั้งใจเดิมอยู่ที่การควบคุมดูแลเฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลักเท่านั้น
แต่เมื่อกฎหมายเข้าถึงสภานิติบัญญัติกลับได้รับผลตอบรับว่า ไม่สามารถออกกฎหมายได้
่ งจากมีผลครอบคลุมคนกลุม
่ นส�ำคัญทีท
่ ำ� ให้สภาสถาปนิก
เนือ
่ น้อยเกินไป นีเ่ รียกได้วา่ เป็นจุดเปลีย
จ�ำเป็นต้องควบคุม 4 สาขาวิชาชีพ เพื่ อเพิ่ มจ�ำนวนสมาชิกให้สูงขึ้น

ปรีดิ์ บุรณศิ ริ : อย่างหนึ่งที่ท�ำให้สาขาสถาปัตยกรรมหลักสามารถดึงคนเข้ามาได้เร็ว ก็คือ

เรามีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรวบรวมสมาชิกที่เป็นสถาปนิกไว้เป็น
กิจจะลักษณะพอสมควรอยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถประสานงานผ่านสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่ง
ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
นิธิ สถาปิตานนท์ : ในตอนนั้นสาขาอื่นก็ยังสับสน ไม่ทราบว่าในสาขาตัวเองมีสมาชิกกี่คน
เพราะยังไม่มีสมาคมวิชาชีพด้วยซ�้ำ หลายคนก็ไม่ได้จ�ำกัดความตัวเองอยู่ในสาขา อย่าง
นักจัดสวนที่ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นภูมิสถาปนิก แล้วไม่แน่ใจนักว่าตัวเองจะต้องมี
ใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมนี้ด้วยหรือเปล่า
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เสียงตอบรับจากสมาชิกและคนทั่วไป ถึงบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก
ในสหรัฐอเมริกา การจัดสอบและออกใบอนุญาตฯ จะด�ำเนินการโดยสมาคมสถาปนิกอเมริกา
(American Institute of Architects หรือ AIA) ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสภาสถาปนิก ถือเป็น
ความแตกต่างกับการประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทย และสร้างความสับสนระหว่างบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาปนิกกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งทางสภาสถาปนิกได้ด�ำเนินการประชาสัมพั นธ์
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ร่วมวิชาชีพและบุคคลทั่วไปอย่างสม�่ำเสมอ

ปรีดิ์ บุรณศิ ริ : คนทั่วไปก็ยังไม่มีความเข้าใจดีนักถึงบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก รวมไปถึง

ขอบเขตการท�ำงานของสถาปนิก ซึ่งก็เป็นไปตามแต่ละส�ำนักงานที่จะท�ำความเข้าใจกับลูกค้าของ
ตนเองอย่างไร เรื่องส�ำคัญที่สภาสถาปนิกได้ท�ำก็คือการออกข้อบังคับ เทียบเท่ากับเป็นแนวทาง
การท�ำงานของสถาปนิกให้มีกติกามากขึ้น และทางลูกค้าเองก็รับทราบตรงกันด้วยว่าสถาปนิกต้อง
ท�ำงานตรงตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
นิธิ สถาปิตานนท์ : ในตอนแรกสมาชิกยังไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก
เราจึงต้องพยายามให้ความรู้กับสถาปนิกทุกสาขา ว่าสภาสถาปนิกคืออะไร ท�ำหน้าที่อะไร พร้อมกับ
จัดสัมมนาอบรมเพื่ อให้ความรู้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการพั ฒนา
วิชาชีพให้ดีข้ึนกว่าในอดีตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
ซึ่งต้องท�ำความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มนี้มากเป็นพิ เศษ เพราะก่อนหน้านี้สามารถท�ำงานได้อย่างอิสระ
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ความส�ำเร็จของสภาสถาปนิกจากมุมมอง
ของทั้ง 2 ท่าน
ปรีดิ์ บุรณศิ ริ : การร่างระเบียบข้อบังคับและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ อันที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ข้อบังคับ
สภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเราท�ำเสร็จได้ในปี พ.ศ. 2545
นิธิ สถาปิตานนท์ : สภาสถาปนิกไปไกลกว่าที่
ผมคิดไว้ และท�ำให้หลายๆ สาขาวิชาชีพรับรู้ได้ว่า
สภาสถาปนิกนั้นมีความส�ำคัญ ที่ทุกคนจะต้องมา
เป็นสมาชิก มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
นี่เท่ากับเป็นการยอมรับระบบที่สภาสถาปนิกวางไว้
่ อง
หรือแม้แต่ทางราชการก็ยอมรับในบทบาทหน้าทีข
สภาสถาปนิก เห็นได้จากการเข้ามาขอค�ำปรึกษา
เมื่อต้องการข้อมูลหรือท�ำโครงการขนาดใหญ่
ผมหวังว่าเราจะเป็นองค์กรอิสระได้อย่างเต็มตัว
และสามารถเดินได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่ง
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ผมได้รับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
นายกสภาสถาปนิกในช่วง
เวลา 3 ปีแรกของการก่อต้ัง
ในตอนนั้นมีเพี ยงพื้ นที่
ส�ำนักงานย่านวิสุทธิกษัตริย์
ที่กระทรวงมหาดไทยให้ยืมใช้
ไม่มส
ี �ำนักงานเป็นกิจจะลักษณะ
ไม่มีอุปกรณ์การท�ำงาน ซึ่ง
ต�ำแหน่งส�ำคัญที่ต้องมีให้ได้
ก็คือ เลขาธิการ ผมแต่งตั้ง
คุณนิธิ สถาปิตานนท์ เข้ามาช่วย
ดูแลสิ่งที่ยังไม่มี ให้กลายเป็น
มีให้ได้

บทบาทส�ำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบัน
ปรีดิ์ บุรณศิ ริ : ในจิตของมนุษย์มีคุณธรรมความรับผิดชอบชั่วดี หรือ Noble

Obligation (Noblesse Oblige) อยู่ไม่มากก็น้อย ถ้าคุณเห็นคนพิ การพยายามจะ
ข้ามถนน การให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอการร้องขอคือสิ่งพึ งกระท�ำ เป็นความ
โอบอ้อมอารีไม่ว่ากับสัตว์หรือมนุษย์ จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปนิกคือ Noble
Obligation อันสถาปนิกพึ งมีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต่อสาธารณะ ต่อวิชาชีพ
ต่อเพื่ อนร่วมวิชาชีพ ต่อผู้ว่าจ้าง
นิธิ สถาปิตานนท์ : เวลาไปสอนตามสถาบันต่างๆ นักศึกษามักสงสัยว่าจรรยาบรรณ
คืออะไร แล้วท�ำไมต้องปฏิบัติตามด้วย ส�ำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ อย่างเรื่องการ
รับค่าคอมมิชชั่นจากการสเปคแบบหรือจากผู้รับเหมาถือเป็นเรื่องผิดอย่างมาก
รวมไปถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท�ำไป เวลาออกแบบอาคารสักหลังห้ามคิด
แค่ว่าเราสร้างสถาปัตยกรรมบนที่แห่งนี้เสร็จแล้วก็จบกัน แต่ต้องคิดถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อม เหล่านี้คือเรื่องของจรรยาบรรณที่
สมาชิกทุกคนต้องค�ำนึงถึง ว่าสิ่งที่ตนเองท�ำมีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน
ผมต้องอธิบายให้เข้าใจ เพราะจรรยาบรรณคือหัวใจ เกียรติ และศั กดิ์ศรีของการ
เป็นสถาปนิก
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ชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ACT: วิสัยทัศน์ของสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระของคุณชนะ
เป็นอย่างไร และนอกจากการด�ำเนินงาน
ในภาพใหญ่แล้ว มีประเด็นใดที่ในตอนนี้ทาง
สมาคมฯ ก�ำลังให้ความสนใจและพยายาม
้ อย่างเร่งด่วนบ้างหรือเปล่า
ผลักดันให้เกิดขึน
ชนะ สัมพลัง: ขอเล่าในส่วนของเรื่องเร่งด่วน

่ างสมาคมฯ ก�ำลังผลักดันก่อนนะครับ แน่นอน
ทีท
ว่าในตอนนี้ทางสมาคมฯ ได้เริ่มด�ำเนินการตาม
วิสัยทัศน์ไปบ้างแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่อง
อื่นๆ ที่เร่งด่วนมากกว่าเข้ามาด้วย เช่น เรื่อง
่ งของการเตรียมสมาชิก
ของ COVID-19 หรือเรือ
ให้มีอาวุธพร้อมที่จะสู้กับสภาวะเศรษฐกิจใหม่

รวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์และรักษามรดก
่ งทีค
่ อ
ทางวัฒนธรรม ประเด็นเหล่านีเ้ ป็นเรือ
่ นข้าง
่ ส่วนหนึง
่
ใหม่และเร่งด่วนทีเ่ ราต้องจัดการก่อน ซึง
เราก็ได้เริ่มด�ำเนินการไปแล้ว อย่างการท�ำให้เกิด
การรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นระบบระเบียบ
้ นอกจากนี้ ก็มเี รือ
่ งของการท�ำให้สมาชิก
มากขึน
ทุกคนสามารถเข้าถึงงานราชการได้มากขึ้น ซึ่ง
เราก็มีการจัดบรรยายให้ความรู้ว่าเขาจะรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร บอกวิธีการ รวมถึง
เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานบางหน่วยงานที่
ท�ำให้เกิดการเปิดกว้างทางการประกวดแบบ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่สมาคมฯ ท�ำเติมเข้ามาขนาน
ไปกับสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์หลัก
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ACT: วิสัยทัศน์หลักของสมาคมฯ ในตอนนี้
ประกอบด้วยประเด็นใดบ้าง
ชนะ สัมพลัง: ตอนนีว้ ส
ิ ัยทัศน์หลักของสมาคมฯ

ประกอบด้วย 4 ข้อด้วยกัน ข้อแรก คือการ
ท�ำให้รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมฯ
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ พอเราพู ดถึงรางวัล
สถาปัตยกรรม เราก็จะมีความชื่นชมและภูมิใจ
เป็นของตนเอง แต่หากเป็นในมุมมองของ
ชาวต่างชาติ เขาจะยังไม่ค่อยได้รับรู้เท่าไร คือ
คุณค่าของรางวัลนั้นมีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
ตอนนีเ้ ราเลยจะต้องจัดการเรื่องของสื่อและการ
ประชาสัมพั นธ์ ว่าจะท�ำอย่างไรเราจึงจะสามารถ
ช่วยให้สมาชิกได้ไปปรากฏอยู่บนเวทีโลกได้ ซึ่งใน
ส่วนนี้สมาคมฯ ก็จะช่วยผลักดัน ที่ผ่านมาเราให้
รางวัลแล้วก็จบกันไป ไม่ได้ต่อยอดหรือผลักดัน
ไปเวทีอื่นๆ ในโลก ขณะที่รางวัลอื่นจะมีการบอก
ชัดเจนว่าเมื่อได้รางวัลแล้วผลงานจะไปปรากฏอยู่
ที่ใดบ้าง รวมถึงสมาคมฯ ก็ยังมีความคิดว่าถ้า
รางวัลนี้จะมีการมอบให้กับสถาปนิกจากประเทศ
รอบข้าง ก็จะกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของการ
ประชาสัมพั นธ์ไปในตัว หรือแม้แต่การที่สมาคมฯ
่ อาจจะเกิด
ก�ำลังจะมีวารสารอาษาใหม่ในปี 2021 ซึง
่ ๆ ในโลก และกลายเป็น
การร่วมมือกับนิตยสารอืน
อีกช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพั นธ์ด้วย

สมาคมฯ จะต้องจัดการ
เรื่องของสื่อและการ
ประชาสัมพั นธ์ ว่าจะท�ำ
อย่างไรจึงจะสามารถ
ช่วยให้สมาชิกได้ไป
ปรากฏอยู่บนเวทีโลกได้
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ข้อสอง คือการท�ำให้วิชาชีพของเรานั้นไม่ได้โฟกัส
อยู่กับแค่นักออกแบบ เพราะเรายังมีสถาปนิกที่
ท�ำงานอยู่ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเป็น
ความโชคดีท่ใี นตอนนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการท�ำ
MOU ร่วมกับ Thai Obayashi คือสมมติใคร
อยากเรียนรู้เรื่องการตรวจไซต์ก่อสร้าง ก็จะ
สามารถไปเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการ
ท�ำ MOU นี้ได้ ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีทีเดียว
เรามีสถาปนิกหลายพั นคนที่ท�ำงานอยู่หน้าไซต์
และท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร
ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เขาก็จะได้ความรู้เพิ่ มขึ้นด้วย
่ งขององค์ความรู้ หรือคือการติด
ข้อสาม เป็นเรือ
อาวุธให้กับทุกคนในทุกๆ เรื่อง ซึ่งตอนนี้สถาบัน
สถาปนิกสยาม (ISA) ก็ได้เริ่มท�ำไปแล้ว ไม่ว่าจะ
ในเรื่องของการออกแบบ การบริหารจัดการ
การเงิน หรือแม้แต่กฎหมาย จริงๆ มันแค่ขาด
่ ตอนนีเ้ ราก็พยายาม
้ ไป ซึง
ตอนการสัมมนาเหล่านัน
ที่จะท�ำในภาวะที่เราพอจะท�ำได้ ซึ่งเราพบว่า
่ งของแรงบันดาลใจหรือแนวความคิด
นอกจากเรือ
ในการออกแบบแล้ว องค์ความรู้อย่างเรื่องของ
้ กระจก การติดตัง
้ สระว่ายน�ำ้ ก็เป็นสิ่งที่
การติดตัง
มีคนอยากฟังเช่นกัน ซึ่งเราคิดว่านี่เป็นองค์
ความรู้ท่ีสถาปนิกทุกคนก็สามารถจะน�ำไปใช้ใน
งานของเขาได้ อย่างเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน
่ า่ นมา สมาคมฯ จัดโครงการสัมมนาพิเศษหัวข้อ
ทีผ
“สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” (Standard
่ มีประเด็นเกีย
่ วกับกฎหมาย
Design Contract) ซึง
ของการเขียน proposal ด้วย ปรากฏว่าไม่ใช่แค่
สถาปนิกที่เป็นนักออกแบบที่มา แต่บริษัทที่มี
สถาปนิกดูแลเรื่องของสัญญาว่าจ้างเขาก็ส่ง
สถาปนิกของเขามาด้วย เพื่ อที่จะดูว่าสถาปนิก
่ น proposal เป็นรูปแบบไหน ทางเขาเอง
จะเปลีย
จะได้ประโยชน์หรือเสียเปรียบอย่างไร หรือจะ
เข้าใจมันอย่างถ่องแท้หรือเปล่า ซึ่งนี่ท�ำให้เห็นว่า
วงขององค์ความรู้มันขยายกว้างออกไปมากขึ้น
เรื่อยๆ
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ส�ำหรับข้อสุดท้าย คือการปรับโครงสร้างของ
สมาคมฯ ให้มีความชัดเจนขึ้น มีระบบระเบียบ
ในการคิด และมีวินัยในการใช้จ่าย หรือก็คือ
เป็นการบริหารสมาคมฯ ที่ไม่ใช่การเอาตามใจ
นายก ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีคิดหรือกรอบ
อะไรบางอย่างที่จะท�ำให้การท�ำงานของเรานั้น
โปร่งใส รวดเร็ว เป็นระบบ และท�ำให้ทุกอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ACT: ในแง่บทบาทของสถาปนิกกับสังคม
คิดว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีส่วนร่วมใน
การพั ฒนาประเทศได้อย่างไรบ้าง จากมุมมอง
ของนายกสมาคมฯ
ชนะ สัมพลัง: ถ้าในเรื่องของสังคม สมาคมฯ

น่าจะต้องเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด คือ
บางครั้งมันก็จะมีข่าวลือหรือข้อคิดเห็นที่แย้งกัน
บ้างในประเด็นต่างๆ สมาคมฯ ควรจะเป็นองค์กร

สุดท้ายทีว่ เิ คราะห์ทก
ุ สิ่งอย่าง แล้วเล่าให้สังคมฟัง
อันนี้คือหน้าที่หลักๆ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ
่ ก็มข
บ้านบอมเบย์เบอร์มาทีเ่ ป็นข่าว ซึง
ี อ
้ มูลออกมา
หลายอย่าง เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลไหนถูกหรือผิด
หรือลักษณะของการจัดการควรจะเป็นอย่างไร
ซึ่งในประเด็นนี้ วิธีการของสมาคมฯ คือการ
ถอยหลังออกมาสักหน่อย แล้วหาข้อมูลก่อน ซึ่ง
เราก็จะพบว่าบางข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
แล้วเราจึงสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องของเรื่องราว
นั้นๆ ออกไปแทน ในแง่น้ีท�ำให้สมาคมฯ เป็น
ตัวกลางที่คอยไปประสานกับหลายๆ ภาคส่วน
เพราะเราน่าจะเป็นองค์กรที่สามารถเชื่อมต่อ
ได้ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ
ที่สุดแล้ว ซึ่งหากเราในฐานะคนกลางสามารถ
ท�ำให้ทุกคนไม่พูดไปคนละทาง มีความสามัคคีกัน
ผมคิดว่านี่คือเรื่องที่ดีที่สมาคมฯ สามารถจะ
ช่วยสนับสนุนสังคมได้

ผมต้องการปรับโครงสร้างของสมาคมฯ
ให้มีความชัดเจนขึ้น มีระบบระเบียบ
ในการคิด และมีวินัยในการใช้จา่ ย หรือ
ก็คอ
ื เป็นการบริหารสมาคมฯ ที่ไม่ใช่
การเอาตามใจนายก ซึ่งผมคิดว่า
น่าจะมีวิธีคิดหรือกรอบ อะไรบางอย่าง
ที่จะท�ำให้การท�ำงานของเราน้ัน โปร่งใส
รวดเร็ว เป็นระบบ และท�ำให้ทุกอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ABOUT US

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

ACT E-JOURNAL TEAM
อนุกรรมการประชาสั มพั นธ์

ขอขอบคุณ

ดวงขวัญ จารุดุล

พล.อ.ต ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

ปรีดิ์ บุรณศิริ

เมธินี สุวรรณะบุณย์

นิธิ สถาปิตานนท์

แทนศร พรปัญญาภัทร

ชนะ สัมพลัง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
อนุกรรมการ

ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์
อนุกรรมการ

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
อนุกรรมการ

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
อนุกรรมการ

คณะท�ำงานก�ำกับสื่ อประชาสั มพั นธ์
นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา

อนุกรรมการ

อดีตนายกสภาสถาปนิก
อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะท�ำงานวารสารสภาสถาปนิก
กองบรรณาธิการ

กวิน รงค์กรรภิรมย์
นภัทร จาริตรบุตร
ปภพ เกิดทรัพย์

ศิ ลปกรรม

วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม

ติดต่อประสานงาน
กมลทิพย์ กิมอารีย์

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

