สมาคมสถาปนิ กสยามฯ จัดงานงานสถาปนิ ก ’61 ภายใตแ
้ นวคิด “Beyond Ordinary : ไมธ่ รรมดา” งาน
่ ไทย
สร้างสรรคส์ ถาปัตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิน
กรุ งเทพฯ, 31 มกราคม 2561 -- สมาคมสถาปนิ กสยามฯ และบริ ษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั ่นแนล จาํ กัด แถลงเปิ ดตัว
งานสถาปนิ ก’61 (Architect Expo'18) “Beyond ordinary : ไมธ่ รรมดา” ชูแนวคิดการสร้างสรรคส์ ถาปัตยกรรม
่ ในวิถีชีวต
ิ ร่วมสมัยของสั งคมไทย จัดขึ้นระหวา่ ง วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย ์
พื้นถิน
แสดงสินคา้ และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ิ นานนท์ นายกสมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กลา่ ววา่ “งานสถาปนิ ก เป็ นงานจัดแสดง
นายอัชชพล ดุสต
ดา้ นสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการกอ
่ ่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน ริ เริ่ มโดย สมาคมสถาปนิ กสยามฯ
่ สร้างที่ใหญท
่
้
้
้
้
ตังแตป
่ ี พ.ศ. 2529 การจัดงานครังนี นับเป็ นครังที 32 โดยแตล่ ะปี มีผูเ้ ขา้ ชมงานมากกวา่ 350,000 คน และมีผูใ้ ห้
ความสนใจมากขึ้นทุกปี วัตถุประสงคห
์ ลักเพื่อแสดงศั กยภาพและนําเสนอผลงานความกา้ วหน้าทางสถาปัตยกรรมใน
ทุกสาขาวิชาชีพ การจัดแสดงสินคา้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกอ
่ สร้าง วัสดุผลิตภัณฑท
์ ่ีเกี่ยวเนื่ องกับงาน
สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแตง่ ภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปนิ ก’61 ประกอบไปดว้ ยนิ ทรรศการและ
กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย การอบรมสั มมนาระดับนานาชาติ ตลอดจนบริ การตา่ งๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิ กสยามฯ ได้
เตรี ยมไวใ้ ห้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป
การจัดงานสถาปนิ กในแตล่ ะปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการมีการกาํ หนดแนวคิดที่แตกตา่ งกันออกไป ซึ่งมุง่ หวัง สร้างวิสัย
ทัศน์ให้กับบุคคลากรในวิชาชีพสถาปนิ ก เทา่ ทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เทคโนโลยีการกอ
่ สร้างใหมๆ่ โดย
่
นวคิ
ด
ย
นแปลงของสถาป
ตยกรรมและงานออกแบบ
ในปี นี้ จัดภายใตแ
“Vernacular
Living”
บทบาทและความเปลี
ั
้
่ ในวิถีชีวต
ิ ร่วมสมัยของสั งคมไทย เชื่อมั่นวา่ การจัดงานในครัง้ นี้ จะทาํ ให้วชิ าชีพสถาปนิ ก และวิชาชีพที่เกี่ยวขอ
พื้นถิน
้ ง
ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดร้ ั บประโยชน์จากการเขา้ ร่วมชมงานที่จะจัดขึ้น”
ในงานแถลงขา่ ว ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ประธานจัดงานสถาปนิ ก’61 ไดก
้ ลา่ วถึงรายละเอียดการจัดงานในปี นี้ “
แนวคิดของการจัดงานปี นี้ คือ Vernacular Living ภายใตช้ ่ืองาน “Beyond Ordinary: ไมธ่ รรมดา” ให้ความ
่ ในวิถีชีวต
ิ ร่วมสมัยของสั งคมไทย
สาํ คัญกับกระบวนการสร้างสรรคส์ ถาปัตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิน
่ ตา่ งๆ กาํ ลังถูกทา้ ทายดว้ ย ปรากฎการณ์โลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
ปัจจุบันสถาปัตยกรรมในทอ
้ งถิน
อากาศ และการเปลี่ยนแปลงจากสั งคมชนบทไปสูส่ ั งคมเมือง ซึ่งงานสถาปนิ ก’61 "ไมธ่ รรมดา" มุง่ อภิปรายถึง
่ ตอบสนองตอ่ การเปลี่ยนแปลงดังกลา่ ว ในรู ปแบบของนิ ทรรศการและกิจกรรม
กระบวนการที่สถาปัตยกรรมพื้นถิน
ตา่ งๆ ภายในงาน
ปี นี้ เป็ นครัง้ แรกที่ทางสมาคมสถาปนิ กสยามฯ เปิ ดพื้นที่ให้กลุม
้ ีความรู้ ความ
่ สถาปนิ ก, นักออกแบบ, ชา่ งฝี มือ ผูม
้ าํ ถามและตีความสถาปัตยกรรมพื้นถิน
่ ในวิถีชีวต
สามารถหลากหลายเจเนเรชั ่น ร่วมกันตังค
ิ ร่วมสมัย ผา่ นการออกแบบ
พาวินเลียนหลักทัง้ 5 ไดแ
้ ก่ Domestic Living Space Pavilion, Working Space Pavilion, Meeting
Space Pavilion, Moving in the City Pavilion และ Introduction Pavilion นอกจากนี้ ยังมีพาวิเลียนอื่นๆ ที่
ออกแบบโดยสถาปนิ กและดีไซเนอร์ชั่นนําของเมืองไทย รวมกวา่ 20 พาวิเลียน ไฮไลตข์ องการจัดงานครัง้ นี้ จึง
ประกอบไปดว้ ย 2 สว่ นคือ ‘พาวิเลียน’ และ ‘เนื้ อหา’ ของนิ ทรรศการที่จัดแสดงภายใตแ
้ นวคิด Vernacular Living
่
ซึงพาวิเลียนนิ ทรรศการหลักทัง้ 5 ประกอบไปดว้ ย
1. Domestic Living Space Pavilion นิ ทรรศการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเรื อนพื้นจากสมัย
้ ไมต
บุพกาล สมัยพัฒนา และร่วมสมัย ชี้ให้เห็นวา่ การกอ
่ อบสนองตอ่
่ สร้างที่อยูอ่ าศั ยแบบการผลิตเป็ นจาํ นวนมากนัน
่
การอยูอ่ าศั ยทีแทจ้ ริ ง นิ ทรรศการถูกจัดแสดงผา่ นภาพถา่ ยและการออกแบบแสง และโครงร่างจาํ ลองแมเ่ ตาไฟ
พาวิเลียนออกแบบโดย คุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ จาก Boon Design
2. Working Space Pavilion นิทรรศการแสดงการเปลี่ยนแปลงการใชพ
้ ้ ืนที่ประกอบอาชีพ จากอดีตที่

เคยซอ
้ นทับไปกับพื้นที่อยูอ่ าศั ย แลว้ ถูกแยกออกจากกันในยุคอุตสาหกรรม จนกระทั่งเทคโนโลยีสมัยใหมท
่ าํ ให้การใช้
พื้นที่ทาํ งานและพื้นที่สว่ นตัวสามารถกลับมารวมกันอีกครัง้ จัดแสดงผา่ นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ผสมการแสดง
มัลติมีเดีย พาวิเลียนออกแบบโดย คุณจริ ยาวดี เลขะวัฒนา และ Mr.Luke Yeung บริ ษัท ARCHITECTKIDD
 . Meeting Space Pavilion นิ ทรรศการที่วา่ ดว้ ยการซอ
3
้ นทับของกิจกรรมทางสั งคมบนพื้นที่สาธารณะ
้ าํ ถามถึงปฏิสัมพันธข์ องพื้นที่ทางกายภาพในโลกจริ ง และโลกเสมือนจริ ง (AR) นัน
้ จะ
และสเปซบนโลกออนไลน์ ตังค
่
่
่
้
อยูร่ ่วมกันไดอ
้ ยา่ งไร และจะทาํ ให้บทบาทพืนทีสาธารณะของเมืองเปลียนไปอยา่ งไร ความน่าสนใจอยูท
่ ีนิทรรศการนี้ จะ
แสดงผา่ นเกมบนแอพพลิเคชั ่น พาวิเลียนออกแบบโดยคุณสุริยะ อัมพันศริ ิ รัตน์ จาก บริ ษัท Walllasia

4. Moving in Space Pavilion นิ ทรรศการนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับระบบการเดินทางและขนสง่ ตัง้
่ อยา่ ง มอเตอร์ไซคร์ ั บจา้ ง รถสามลอ
คาํ ถาม กระบวนการสร้างสรรคร์ ะบบขนสง่ ทอ
้ งถิน
้ เรื อดว่ น รถสองแถว รถ
่
่ ระดับการแลก
ื
อ
สารใหม
ๆ
พุม
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์ ตัวชว่ ยเพิม
เปลี่ยนสินคา้ และบริ การ และ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง/ยา่ นตา่ งๆ พาวิเลียนเป็ นโครงสร้างไมไ้ ผ่ ออกแบบโดย
ศ.ดร.วีระ อินพันทัง และ คุณพิช โปษยานนท์
5. Introduction Pavilion นิ ทรรศการจัดแสดงภาพรวมแนวคิดการจัดงานครัง้ นี้ ชูบทบาทและความ
่ เรื่ องราวของผูว้ างรากฐานการศก
่ ที่สาํ คัญของประเทศ และนัก
ึ ษาสถาปัตยกรรมพื้นถิน
สาํ คัญของสถาปัตยกรรมพื้นถิน
่
่ ร่วมสมัยของไทย โครงสร้างพาวิเลียนกอ
ออกแบบชือดังผูผ
้ ลักดันให้เกิดการงานออกแบบพื้นถิน
่ สร้างดว้ ยระบบ
่
่
่ ที่
pneumatic ทีรูปทรงแปรเปลียนไปตลอดเวลาตามสภาวะแวดลอ
้ ม สะทอ
้ นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิน
สร้างขึ้นโดยปราศจากสถาปนิ ก ออกแบบโดยคุณสาวิตรี ไพศาลวัฒนา และ Mr. KuBa Gardolinski จาก บริ ษัท
PAGAA ร่วมกับ คุณเมธัส ศรี สุชาติ จากบริ ษัท MAGLA
นอกจากนี้ งานสถาปนิ ก’61 ยังมีพ้ ืนที่สว่ นกลางสาํ หรับกิจกรรมสั นทนาการอีกมากมาย อาทิ เวิร์คชอป ไดค
้ วามรู้ ภาค
ปฏิบัติ, เวทีกลาง พื้นที่สาธารณะสาํ หรับพักผอ่ น ให้ผูช้ มงานไดเ้ พลิดเพลินกับการแสดงและกิจกรรมน่าสนใจที่
หมุนเวียนไปตลอดการจัดงาน, ASA Sketch พื้นที่จัดกิจกรรมสาํ หรับเยาวชนและผูท
้ ่ีสนใจในการวาดเขียน, หมอ
บา้ นอาษา บริ การให้คาํ ปรึ กษาการออกแบบและกอ
่ สร้างงานสถาปัตยกรรมให้แกป
่ ระชาชนทั่วไป โดยทีมงานสถาปนิ ก
จิตอาสา
ในสว่ นของกิจกรรมดา้ นวิชาการที่เป็ นสว่ นหนึ่ งของงานสถาปนิ ก’61 คือ ASA Forum 2018 งานสั มมนาวิชาการ
้
โดยนักออกแบบและผูเ้ ชี่ยวชาญดา้ นสถาปัตยกรรมทังในและต
า่ งประเทศ อาทิ (รายชื่อ สถาปิ กรอคอเฟิ ร์มโดย ฝ่าย
อาํ นวยการและประสานกิจกรรม ASA Forum ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561)
่ เติม
นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผูจ้ ั ดการ บริ ษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั ่นแนล จาํ กัด กลา่ ววา่ “xxxxxx” (เพิม
โดย TTF)
-----------------------------------------------------------่ เติมติดตอ่ : ทีมประชาสั มพันธก
ขอ
้ มูลเพิม
์ ารจัดงานสถาปนิ ก’61 คุณวิภาดา ชั ยนนถี info@aminbaba.co โทร
087-566-4275

