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สาส ์นจาก
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์
อ ัชชพล ดุสิตนานนท ์

นายกสมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์
ประจำ�ปี 2561-2563

ปัจจุบ ันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภาวะโลกร ้อน ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ส ังคม และคุณภาพชีวิต ทุกคนเริ่มให ้ความสำ�ค ัญและเข ้าใจความ

หมายของคำ�ว่า “Green” โดยไม่ต ้องอธิบายขยายความใดๆ เพิ่ มเติม สะท ้อนให ้
่ นเรืองใกล
่
่
เห็นถึงการตระหน ัก เข ้าใจ และใส่ใจเรืองการร
ักษ ์โลก ซึงเป็
้ต ัวมากขึน้
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์กำ�หนดให ้จ ัดงานสถาปนิก’62

ภายใต ้ห วั ข ้อ “กรี น อยู่ ดี : Living Green” นำ � เสนอการสร ้างสรรค ์
สถาปัตยกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อมและการออกแบบเพื่ อวิถีชีวิตที่ย่งยื
ั น

โดยมอบหมายให ้ ดร. อ ัจฉราวรรณ จุฑาร ัตน ์ เป็ นประธานจ ัดงาน และแต่ง
ตงคณะทำ
ั้
�งานสถาปนิ ก’62 ขึน้ เพื่ อดำ�เนิ นการในครงนี
ั้ ้ ASA Forum ถือเป็ น

หนึ่งในกิจกรรมหล ัก ที่สมาคมฯ ให ้ความสำ�ค ัญ โดยได ้เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ มา
ให ้ความรู ้ ในฐานะนายกสมาคมฯ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข ้าร่วมกิจกรรมที่
มีประโยชน ์ด ังกล่าว

ASA PRESIDENT’S MESSAGE

AJAPHOL DUSITNANOND

President, The Association of Siamese
Architects under Royal Patronage

Current issues in climate change and global warming are affecting

the economy, society and quality of life. People begin to realize the
importance of sustainable “Green” environment and understand

its concept without any further explanation. This reflects people’s

awareness, understanding and their attention to save the earth which
has always been one of our close concerns.

The Association of Siamese Architects under Royal Patronage

has organized an annual convention, Architect’19, under the theme,
“Living Green”, which aims to promote environmental sustainability

and architectural design and design for sustainability. Dr. Acharawan
Chutarut has been appointed as the Chairperson of Architect’19

organizing committee. ASA Forum is one of the main activities that

welcomes prominent speakers to share their ideas and experiences.
As ASA President, I would like to invite everyone to participate in this
meaningful event.
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สาส ์นจากประธานจ ัดงาน
ดร. อ ัจฉราวรรณ จุฑาร ัตน ์

ประธานจ ัดงาน สถาปนิ ก’62
การมีสุขภาวะที่ดี สิ่ งแวดล ้อมที่ดี มีชีวิตเป็ นสุ ขแบบย่งยื
ั น เป็ นปกตินนเป็
ั้ น
้
แนวทางที่ พึ ง แสวงหา หากแต่ ใ นปัจ จุ บ ันนี โลกกำ
�ล ังเผชิ ญ หน ้าก ับปัญ หา

สิ่ งแวดล ้อม ภาวะโลกร ้อน และขยะที่ส่ งผลกระทบต่ อภาพรวมของวิถีชีวิต
รวมถึงแหล่งพล ังงาน ทร ัพยากรอ ันจำ�ก ัด และในวิกฤตินนย
ั้ ังมีโอกาสอยู่เสมอ
้
น่ นคื
ั อความรู ้ เทคโนโลยีนว ัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึนแบบก
้าวกระโดด เชื่อมโยง
้
หลายศาสตร ์เข ้าไว ้ด ้วยก ัน ทงนี
ั้ งานสถาปั
ตยกรรมจึงมีแนวทางที่ใช ้ความคิด

สร ้างสรรค ์อ ันจะก่อให ้เกิดประโยชน ์ต่อส่วนรวมในด ้านบวก ทงต่
ั้ อสิ่งแวดล ้อม
ก็ดี ชุมชนและเมืองก็ดี รวมถึงผู ้ใช ้งานอีกด ้วย เหล่านี คื้ อที่มาของการจ ัดงาน
สถาปนิ ก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” ในครงนี
ั้ ้

งาน สถาปนิ ก’62 จะเป็ นการรวมต ัวของสถาปนิ ก ผู ้เชี่ยวชาญด ้าน

อาคารเขียว น ักออกแบบผ ังเมือง วงการออกแบบก่อสร ้าง มาร่วมก ันนำ�เสนอ
แลกเปลี่ยนความคิด วิส ัยท ัศน ์ และการส่งต่อความรู ้ ความเข ้าใจในสิ่งใกล ้ต ัว

ของคนเรามากที่ สุ ด คื อ งานสถาปั ต ยกรรมที่ มี ต่ อ ส งั คม ในบริ บ ทของ
สิ่งแวดล ้อม ที่อยู่ร่วมก ันอย่างสอดคล ้องและลงต ัว เพื่ อถ่ายทอดให ้เข ้าใจว่า

งานสถาปัตยกรรมที่ดีนนได
ั้
้ผ่านความคิด ผ่านการหารือแบบบูรณาการ ด ้วย
่
ความคิดสร ้างสรรค ์ในวิธีทีแตกต่างก ันออกไป ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหา

ส ังคม สิ่งแวดล ้อมที่กำ�ล ังเผชิญอยู่ ได ้อย่างมีประสิ ทธิภาพในระยะยาว โดย
หว ังเป็ นอย่างยิ่งว่าด ้วยพล ังของงานสถาปัตยกรรม การต่อยอดภูมิปญ
ั ญา
ที่ มี ด ้วยความคิ ด สร ้างสรรค ์ จะเป็ นการยกระด บ
ั คุ ณ ภาพชี วิ ต สร ้าง
แรงบ ันดาลใจที่ ดี เกิ ด จิ ต สำ �นึ ก และพัฒ นาผลงานในเชิ ง สถาปั ต ยกรรม
เพื่ อประโยชน ์แก่ส ังคมต่อๆ ไป

ARCHITECT EXPO CHAIRPERSON’S MESSAGE

ACHARAWAN CHUTARAT, PH.D.

Chairperson of ARCHITECT EXPO
The built environment sector moves towards rapid changes, by various

creative and smart initiatives to raise productivity, improve energy

performance and enrich our quality of life. With this in mind, the
Association of Siamese Architects is pleased to announce the theme
for Architect’19 “Living Green”. It reflects good wills in shaping a
better world with a positive attitude.

Architect’19 “Living Green” brings together architects, local

and international green building experts, academics, urban planners,

builders, and end-users for discussion, collaboration and learning to

reach a shared vision of a greener building movement. This year’s
event, Architect’19 reaches out further to engage wider audiences

in greening the built environment to come together as a community

to help driving the green buildings and communities. It is the hope
to continue growing the network to further promote sustainability
design awareness as well as creative solutions and trends which can
have a significant impact upon the architectural design industry and
society.
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บทนำ�
ความเป็ นมาและแนวคิดของ กรีน อยู่ ดี Living Green
“เรามองความสำ�ค ัญของวิชาชีพสถาปนิ กที่ไม่ได ้มีบทบาทเพี ยงการออกแบบ
อาคารเท่านน
ั้ แต่ย ังต ้องสร ้างความเป็ นอยู่ท่ีดีด ้วย ให ้สอดคล ้องก ับวิถีชีวิต

และสภาพแวดล ้อมภายใต ้ปัญ หาสภาวะโลกร ้อน รวมถึ ง การนำ � เทคโนโลยี
ดิจิตอลมาใช ้ แนวคิดเรื่อง Health and Well Being จึงเป็ นที่มาของแนวคิด

“กรีน อยู่ ดี : Living Green” เพื่ อให ้เกิดการออกแบบที่เป็ นมิตรก ับสิ่งแวดล ้อม
้ ต ัวอย่างและการ
ที่มีผลต่อสุ ขภาวะที่ดีขน
ึ ้ อยู่สบายขึน้ ประหย ัดขึน้ งานนี จะมี

ส ัมมนาแลกเปลี่ยนการออกแบบที่ดี เป็ นโอกาสสำ�ค ัญ ที่จะได ้ให ้ความรู ้และเป็ น
่ ักสิ่งแวดล ้อม
ต ัวอย่างแก่ทงประชาชนและสถาปนิ
ั้
ก เป็ นการรวมพล ังของคนทีร
ร ักษ ์โลกร ้อน เรื่องของ กรีน ในอนาคตควรจะติดเป็ น ดีเอ็นเอ ของพวกเราทุก
คน การสร ้างสิ่งแวดล ้อมที่ดีไม่ได ้เป็ นหน ้าที่ของสถาปนิ กเท่านน
ั้ ย ังต ้องรวม
ถึงการตระหน ักรู ้และเริ่มจ ัดการได ้ด ้วยต ัวเองของเยาวชนและประชาชนท่วไป
ั
้
้
้
ด ้วย การจ ัดงานครงนี
ั เรามีความพร ้อมทงทางด
ั
้านองค ์ความรู ้ทร ัพยากรและ
บุ ค คลากรคุ ณ ภาพท งในระด
ั้
ับประเทศและต่ า งประเทศ อาจารย ์ได ้ดำ �รง
ตำ�แหน่ ง ประธานสมาพันธ ์สถาปนิ กแห่งเอเชีย ประจำ�ปี 2019 - 2020 ดูแล
เรื่อง Green and Sustainable Architecture โดยตรง ร่วมก ับสมาชิก 21

ประเทศที่พร ้อมให ้ความร่วมมือในการจ ัดงานครงนี
ั้ ้ งานนี จึ้ งเป็ นความร่วม
่จะช่วยก ันข ับเคลือน
่
มือก ันของสถาปนิ กและทีมงานทงหมดที
ั้
ทำ�ให ้เราได ้ปร ับ

เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ อสิ่งแวดล ้อมที่ดี และก ้าวต่อไปในอนาคตอย่างรวดเร็ว
และย่งยื
ั น”

บทนำ�

ทำ�ไมต ้องเป็ นประสบการณ ์สีเขียว Green Experience
่ อทำ�ให ้เห็ นและส ัมผ ัสได ้จริง การออกแบบการจ ัดงานและโซน
“เราตงใจเพื
ั้
้ �ให ้ผู ้เข ้าชมงานได ้เห็นการนำ�ไปใช ้ได ้จริงของแนวคิด
นิ ทรรศการต่างๆ ปี นีจะทำ

เรื่อง กรีน อยู่ ดี Living Green อย่างช ัดเจน เราออกแบบพาวิลเลี่ยนต่างๆ
้
ด ้วยว ัสดุท่ีร ักษ ์โลกร ้อน นำ�กล ับไปใช ้ได ้ใหม่ สิ นเปลื
องทร ัพยากรน ้อย ทงใน
ั้
ส่ วนของสมาคมสถาปนิ กสยามฯ เองรวมทงผู
ั้ ้ร่วมจ ัดงานต่างๆ ก็จะให ้ความ
สำ�ค ัญก ับแนวคิดนี ้ บรรยากาศต่างๆ ของงานก็จะอยู่ภายใต ้แนวคิดนี ้ การเข ้า

ถึงงานก็เป็ นแนวคิดที่เราอยากรณรงค ์ให ้คนเข ้าชมงานลดการใช ้รถส่ วนต ัว
ให ้น ้อยลง โดยกำ�ล ังประสานก ับระบบ Car Pool, Car Sharing ระบบขนส่ง
มวลชน และ Application ต่างๆ เพื่ อจะร ับส่งผู ้เข ้าชมงานจากจุดต่างๆ เข ้า
สู่งานโดยไม่ต ้องข ับรถมาจากบ ้าน เพื่ อลดการใช ้พล ังงาน ลดปัญหามลภาวะ

และลดปัญหาการจราจรติ ดข ัด การ Registration ลงทะเบี ยนเข ้าชมงาน
ทุกขนตอนก็
ั้
จะใช ้ระบบดิจิตอลออนไลน ์ ใช ้ QR Code เข ้างาน หรือสแกนเพื่ อ
โหลดโบรช ัวร ์หรือข ้อมูลเพิ่ มเติม โดยลดการใช ้กระดาษให ้เหลือน ้อยที่สุ ด งาน
้ ่มสะอาดไว ้ให ้โดยไม่ต ้อง
้
นี เราจะลดปริ
มาณขยะ โดยเราจะเตรียมจุดร ับนําดื

้
ใช ้ขวดหรือแก ้วพลาสติก เพื่ อให ้ผู ้เข ้าชมงานเตรียมภาชนะสำ�หร ับดื่มนํามาใช
้
้ ่มสะอาดและไม่สร ้างขยะ ได ้สุ ขภาวะที่ดี ภาชนะที่ใช ้สำ�หร ับเสิ ร ์ฟ
โดยได ้ทงน
ั้ ําดื
อาหารก็จะไม่ใช ้พลาสติกหรือโฟม ต ้องเป็ นอะไรที่นำ�กล ับมาใช ้ใหม่ได ้ หรือเป็ น
ว ัสดุที่ย่อยสลายได ้ในธรรมชาติ อาหารที่จะเสิ ร ์ฟก็จะเป็ นอาหารที่ผลิตได ้ใน

้ ่ มี Carbon Footprint น ้อย ลดการใช ้อาหารที่นำ�เข ้าหรือแช่แข็งมา เพื่ อ
พื นที

ลดกระบวนการเกิ ดคาร ์บอนไดออกไซด ์จากกระบวนการขนส่ งและประกอบ
อาหาร รวมทงระบบปร
ั้
ับอากาศภายในก็จะอยู่ ในระด ับที่ สบายไม่ เย็นเกินไป

้
แสงสว่างก็จะออกแบบให ้ไม่สินเปลื
องพล ังงานเกินไป เราจะทำ�ให ้เห็นในงานเลย
่ จากการเดินทางเข ้าถึง อาหารการกิน การจ ัดการขยะการ
ว่าเป็ น กรีน อยู่ ดี เริม
ใช ้พล ังงาน ความเป็ นอยู่ทุกอย่าง กรีนหมด และไม่ได ้ยากอย่างที่คิด ประชาชน
ที่มาชมงานนำ�ไปทำ�ตามได ้เลย ม ันคือ Green Experience ประสบการณ ์สีเขียว
ที่มีส่วนร่วมส ัมผ ัสได ้ด ้วยต ัวเอง”
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กรีน อยู่ ดี มีอะไร Highlights ที่จะได ้เห็นภายในงาน
“ในงานครงนี
ั้ มี้ โซนนิ ทรรศการต่างๆ ที่น่ าสนใจและกิจกรรมที่จะให ้ผู ้เข ้าชม
งานได ้ส ัมผ ัสประสบการณ ์สี เขียว ให ้เห็นความสำ �ค ัญของการออกแบบเพื่ อ

สิ่ งแวดล ้อม เดิ นเข ้าไปในงานก็จะได ้เห็นพาวิลเลี่ ยนที่ ดี ไซน ์จากท่ อกระดาษ
ถอดประกอบติดตงและนำ
ั้
�ไปใช ้ใหม่ได ้ กระดาษที่นำ�มาใช ้มาจากการใช ้ไม ้ที่ปลูก
ทดแทนได ้และรีไซเคิลได ้ ส่ วนนิ ทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย จ ัดแสดง
ในพาวิลเลี่ยนต่างๆ ให ้ได ้ชมและร่วมทำ�กิจกรรม เช่น Smart Cities นำ�เสนอ

นว ัตกรรมที่เป็ นองค ์ประกอบของการออกแบบ Smart Cities สำ�หร ับน ักวาง
ผ ังเมืองมีต ัวอย่างของไทยและจากต่างประเทศ

Green Building Showcases

นิ ทรรศการแสดงแนวคิดการออกแบบอาคารสี เขียวจากน ักออกแบบ
่
ไทยและประเทศในเอเชียค ัดสรรจากสมาชิก Arcasia 21 ประเทศ ซึงมี
แบบอาคารที่หลากหลายในบริบทที่ต่างก ันออกไป นำ�มาแสดงให ้ได ้ชม

และเรียนรู ้

Go Zero Waste

นำ�เสนอแนวทางการสำ�รวจพฤติกรรมการบริโภคเพื่ อการเรียนรู ้วิธี
กำ�จ ัดขยะ เป็ นต ้นแบบการเรียนรู ้เรื่องขยะเพื่ อสุ ขภาวะ โดยสำ�น ักงาน
กองทุนสน ับสนุ นการสร ้างเสริมสุ ขภาพ (สสส .)

ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาค สู่ปัจจุบ ัน

่ จากภูมภ
นำ�เสนอนว ัตกรรมจากภูมิปญ
ั ญาท ้องถิน
ิ าคที่นำ�มาประยุกต ์
่
่
ใช ้ในวิถีชีวิตปัจจุบ ัน เพื อความยงยื
ั นในอนาคต

Innovative Green Product

่ นมิตรต่อสิง
่ ดสรรแล
่ แวดลอมที
งานแสดงนวตกรรมว
ั
สดุ
ั กอ
่ สราง
้ ทีเป็
้ ค
ั
ว้

ASA International Design Competition 2019

นิ ทรรศการประกวดงานออกแบบระด ับนานาชาติ ในห ัวข ้อ Uncanny
Sustainability เวทีสำ�ค ัญของน ักประกวดแบบเพื่ อค ้นหาไอเดียการ
ออกแบบที่ย่งยื
ั น ที่สร ้างแรงบ ันดาลใจและนำ�ไปต่อยอดได ้

บทนำ�

ASA Forum 2019

งานส ัมมนาสถาปัตยกรรมระด ับนานาชาติ ที่มีสถาปนิ กระด ับโลกมา
ร่วมเสวนา เกี่ยวก ับการออกแบบที่ย่งยื
ั น และแลกเปลี่ยนพู ดคุยก ัน
เช่น BIG บริษ ัทสถาปนิ กระด ับโลกจากประเทศเดนมาร ์ก Atelier Ten
บริษ ัทสถาปนิ กผู ้เชี่ยวชาญด ้านเทคโนโลยีอาคารชนสู
ั้ งจากนิ วยอร ์ก

สถาปนิ กจากบริษ ัท Foster + Partners, MVRDV และจากบริษ ัท
สถาปนิกรุน
่ ใหม่ของเมืองไทย Eco Architect และ Stu/D/O Architects

นิ ทรรศการ ASA Workshop 2019

เป็ นการแสดงผลงานจากการปฏิบ ัติการของน ักศึกษา เพื่ อแสดงออก
ซึ่งความคิ ดของคนรุ่นใหม่ ต่อบ ้านเมืองในด ้านสิ่ งแวดล ้อม ก ับการ
ออกแบบเพื่ อการพัฒนาที่ย่งยื
ั น

ASA Members 2019

นำ�ผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ มาร่วมแสดงในรูปแบบ

ของหุ่นจำ�ลอง และ Digital Projection Experiences นิ ทรรศการ

ผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ นำ�เสนอผลงานการประกวดแบบรางว ัล
สถาปัตยกรรมดีเด่น สำ�หร ับสถาปนิกรุน
่ ใหม่อายุตา่ํ กว่า 45 ปี

หมอบ ้านอาสา

้ หมอบ ้านด ้านอาคารเขียวมาร่วมให ้คำ�ปรึกษาด ้วย นอกจากนี ้
ปี นี จะมี
ย ังมีกิจกรรมสำ �หร ับเด็กให ้เด็กร่วมสนุ ก และปลูกฝังจิตสำ �นึ กเรื่อง

ความคิ ดเรื่องสิ่ งแวดล ้อม ผลงานน ักศึ กษากว่า 30 สถาบ ันเรื่อง
้ ้สิ่ งที่ดีที่สุ ด สิ่ งที่จะเป็ นต ัวอย่าง
Green Design เรียกได ้ว่างานนี ให
เป็ นแนวทางแก่ส ังคม ส ังคมจะได ้อะไรเราคิดตรงนนให
ั้
้มากที่สุด อยาก
เชิญชวนทุกคนให ้มาเพราะเราตงใจทำ
ั้
�งานเต็มที่
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ประโยชน ์ที่จะได ้ร ับ
“ประโยชน ์ที่จะได ้ร ับในส่ วนของสถาปนิ กก็คือจะได ้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวคิด
นว ัตกรรมใหม่ๆ ด ้านการออกแบบ เพื่ อนำ�ไปสู่สุนทรียะในความเป็ นอยู่ที่สมดุล

ก ับสิ่งแวดล ้อมจาก ASA Seminar, ASA Forum, Technical Session และ
นิ ทรรศการต่างๆ ที่จะเป็ นไอเดีย และมี ASA Club, ASA Night ที่จะได ้พบปะ

เพื่ อนฝู ง ได ้แลกเปลี่ ยนก ัน ส่ วนคนท่ วไปและกลุ
ั
่ มเด็กเรามี กิจกรรมร่วมก ับ
่
่
พาร ์ทเนอร ์ทีจะปลูกฝังเรืองกรีนให ้เด็กๆ สำ�หร ับคนท่วไป
ั และวงการออกแบบ
ก่อ สร ้างนนจะได
ั้
้ Update ก ับสิ น ค ้านว ัตกรรม ว ัสดุ เกี่ ยวก ับอาคารและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในนิ ทรรศการต่างๆ รวมถึง Business Matching นอกจาก
้ ้ว ASA Seminar เป็ นธีมเรื่องดิน นํา้ ลม ไฟ ดิน ก็คือการออกแบบอาคาร
นี แล

ที่เกี่ยวเนื่ องก ับภูมิสถาปัตยกรรมและเมือง อาคารออกแบบอย่างไรให ้อยู่ได ้ดี
นํา้ เกี่ ยวก ับการอนุ ร ักษน
์ ํา้ ลม จะเกี่ยวก ับอากาศในอาคารและเทคนิ คการ
ออกแบบให ้มีสุขภาวะที่ดี ไฟ ก็พูดถึง Lighting Design แสงสว่างเมืองต่างๆ
จะได ้เรียนรู ้ทุกมิติตงแต่
ั้
สเกลเล็กไปจนถึงสเกลใหญ่ แล ้วแต่ความสนใจของ
แต่ละคน ในงานจะได ้เห็นต ัวอย่างและนำ�กล ับไปใช ้ต่อยอดได ้”

ความคาดหว ังจากงานนี ้
“สิ่ งที่คาดหว ังจากงานนี คื้ อ อยากให ้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีสิ่งแวดล ้อมที่ดี
่
้ �ความรู ้ไปต่อยอดได ้หลายอย่าง การอยู่
มีความเป็ นอยู่ที่ดี ซึงจากงานนี
จะนำ

การกิน การใช ้ว ัสดุ หรือการสร ้างนว ัตกรรมใหม่ๆ ก็จะทำ�ให ้บ ้านเรามีความ
เป็ นอยู่ท่ีดีในระยะยาว เราจะปลูกฝังเด็กๆ ให ้ความรู ้และสร ้างแรงบ ันดาลใจ
ให ้สถาปนิ ก ประชาชนคนท่วไป
ั
และผู ้ประกอบการด ้วย เรามองเรื่องเครือข่าย
่
ดีไซน ์ และ Construction Industry และประชาชนที่จะข ับเคลือนไปด
้วยก ัน เพื่ อ
ให ้มีความเป็ นอยู่ที่ดีและย่งยื
ั น”

บทนำ�
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สถาปนิกวิชาการ
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I.

“Human beings should live
in harmony with nature”
รศ.ดร. อรรจน ์ เศรษฐบุตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาล ัย
รองประธาน สถาบ ันอาคารเขียวไทย

“Human beings should live in harmony with nature”
คือประโยคง่ายๆ ที่บ่งบอกถึงกรอบความคิดของสถาปัตยกรรมสี เขียว หรือ

Green Architecture อ ันเป็ นผลผลิตจากกระแสความคิดใหม่ในการออกแบบ
่ ด
สถาปัตยกรรมที่มีรากฐานมาจากแนวคิดความย่งยื
ั น (Sustainability) ซึงเกิ

้
ขึนในช่
วงเวลาไม่เกิน 30 ปี ที่ผ่านมา หล ังจากที่แนวทางการออกแบบอาคาร
ให ้น่ าสบายด ้วยวิ ธีธรรมชาติ ลดการใช ้เครื่องปร ับอากาศ เพื่ อรองร ับผล

กระทบจากวิกฤติพล ังงานโลกในทศวรรษที่ 70 หมดความนิ ยมไปด ้วยกลไก
̊ ้ ันของประเทศมหาอำ�นาจ
การแทรกแซงราคานาม

้
้
แต่ในว ันนี กระแสความคิ
ดของสถาปัตยกรรมสี เขียวเกิดขึนใหม่
อีกครงอย่
ั้
าง
้
่
เข ้มแข็ง คราวนี มิใช่เพราะการขาดแคลนพล ังงาน หากเพราะปัญหาสิงแวดล ้อม

เช่ น ปรากฏการณ ์หลุมโอโซน เกาะความร ้อนเมือง (Urban Heat Island)
ฝนกรด การทำ�ลายป่ า โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภูมอ
ิ ากาศของโลก (Climate
Change) จากภาวะโลกร ้อน (Global Warming) ซึ่งเป็ นผลจากการบริโภค
̊ ้ ันดิบ ปลดปล่อยก ๊าซเรือนกระจกสู่
พล ังงานฟอสซิล เช่น ถ่านหิ น หรือนาม

บรรยากาศโลก จนก่อปัญหาตามมาอีกสารพัด และซ ับซ ้อนเกินกว่าวิชาความรู ้
แขนงใดแขนงหนึ่งจะเข ้าแก ้ไขได ้
ปัจจุบ ันคำ�ว่า Green ที่แปลว่า สี เขียว ถูกใช ้ก ันอย่างพร่า̊ เพรื่อ และคำ�จำ�ก ัด
ความของ Green ในแง่สถาปัตยกรรมก็มีผู ้ให ้ความเห็นไว ้อย่างหลากหลาย

...หลายคนบอกว่ าการประหย ัดพล ังงานเป็ นการทำ� Green อย่ าง

แท ้จริ ง เพราะการใช พ
้ ล งั งานเป็ นผลโดยตรงต่ อ ภาวะโลกร ้อน
การทำ�อย่างอื่นเป็ นเพี ยงการสร ้างภาพล ักษณ ์ทางการตลาด
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...หลายคนบอกว่าความเป็ น Green ไม่ ใช่ แค่ การประหย ัดพล ังงาน
แต่อยู่ที่การใช ้ไม ้และว ัสดุธรรมชาติในการออกแบบ
้ ่ สี เขี ย วปลู ก ต ้นไม ้เยอะๆ
...หลายคนบอกว่ า Green คื อ การมี พื นที
้ ่น
แม ้จะเป็ นการนำ�ต ้นไม ้จากต่างถิ่นมาปลูก โดยต ัดต ้นไม ้เก่าในพื นถิ

้ ตาม
ออกจนหมดสิ นก็

...หลายคนบอกว่ าการติ ดตงแผงโซลาร
ั้
์เซลล ์ หรื อก ังห ันลม ไม่ ได ้
หมายความว่ าจะเป็ น Green เพราะมี ราคาแพงแต่ ได ้กระแสไฟฟ้า
นิดเดียว แต่ขณะเดียวก ันกล ับยอมเสียเงินให ้ก ับการติดตงโคมไฟส่
ั้
อง

ตึกสว่างไสวทงคื
ั้ น

...หลายคนบอกว่าบ ้านเรือนไทยที่บรรพบุรุษคิดค ้นก ันมาคือ Green
แต่กม
็ ีคนแย ้งว่าเป็ นเพี ยงเรื่องของคนรวยสร ้างบ ้านเพื่ อเสริมบารมี

และไม ้ที่ใช ้สร ้างบ ้านก็มาจากการต ัดไม ้ทำ�ลายป่ า แล ้วสถาปัตยกรรม
สี เขียวคืออะไรก ันแน่ ?

̊ ้ ัน
ในประเทศเกษตรกรรมที่ ไม่ มีเทคโนโลยี ชนสู
ั้ ง ไม่ มีทร ัพยากรนาม

อย่างประเทศไทย จะทำ�สถาปัตยกรรมสี เขียวก ันอย่างไร ?

ใครจะเป็ นผู ้เริ่มต ้น ? ร ัฐบาล ผู ้ประกอบการ วิศวกร หรือสถาปนิ ก ?

้ น
่ ถึงสถาปัตยกรรมสม ัยใหม่
จากสถาปัตยกรรมพื นถิ
ในอดีตความต ้องการ “ความสะดวกสบาย” ของมนุ ษย ์มีน ้อยมากจนไม่อาจ
เปรียบเทียบก ับในปัจจุบ ัน ด ้วยประชากรที่มีอยู่ไม่มาก นอกจากจะบริโภคน ้อย
แล ้ว ย ังปล่อยของเสี ยออกสู่ ส่ิงแวดล ้อมน ้อยกว่าด ้วย และล ้วนเป็ นของเสี ย
ที่ ย่ อยสลายได ้เองตามธรรมชาติ ทางด ้านอาคารก็ออกแบบให ้สอดคล ้อง
ก ับสภาพภู มิ ป ระเทศ ภู มิอ ากาศ ซึ่งแสดงถึ ง ความส ัมพัน ธ ์ของมนุ ษ ย ์ก ับ
สภาพแวดล ้อมในล ักษณะที่มนุ ษย ์พยายามปร ับต ัวให ้เข ้าก ับสภาพแวดล ้อม

สถาปนิ กวิชาการ

ต ัวอย่างการออกแบบอาคารเพื่ อแก ้ปัญหาสภาพแวดล ้อม เห็นได ้ช ัดในเขต
ภูมิอากาศที่รุนแรง เช่น เขตหนาวและเขตทะเลทราย เกิดเป็ นสถาปัตยกรรม

่
้ ่นที่เรียกว่า Vernacular หรือ Bioclimatic Architecture ซึงหากศึ
พื นถิ
กษา
้ น
่ ท่วโลกอย่
วิเคราะห ์สถาปัตยกรรมพื นถิ
ั
างลึกซึง้ จะพบว่าเป็ นนว ัตกรรมทาง
่ �ค ัญของมนุษยชาติ ทุกองค ์ประกอบของการออกแบบอธิบาย
วิทยาศาสตร ์ทีสำ

ได ้ด ้วยหล ักทางฟิ สิกส ์อย่างถูกต ้องสมบูรณ ์ ว่ามีว ัตถุประสงค ์เพื่ อสร ้างสรรค ์

สภาพแวดล ้อมให ้เหมาะสมต่อการอยู่อาศ ัยได ้ดีเพี ยงใด

หล ังการปฏิว ัติอุตสาหกรรมในยุโรป รูปแบบส ังคมเมืองได ้เปลี่ยนไป เกิดชุมชน
้ ่ ดิ นในเมืองให ้เกิ ด
ทำ�งานที่ หนาแน่ นในเมืองใหญ่ และความต ้องการใช ้พื นที

ประโยชน ์สู งสุ ด เกิดรูปแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีปิ ดกนต
ั้ ัวเองออก
จากสภาพแวดล ้อม เกิดการพัฒนาระบบวิศวกรรมอาคารขึน้ โดยเฉพาะการ
ปร ับอากาศด ้วยเครื่องจ ักรกล ทำ�ให ้อาคารต ้องอาศ ัยพล ังงานส่ วนใหญ่จาก
̊ ้ ันดิบ แม ้รูปแบบอาคารและเทคโนโลยีอาคารเพื่ อความสะดวก
ถ่านหินและนาม
สบายของมนุ ษย ์จะพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง แต่ย ังคงใช ้พล ังงานจากแหล่ง
เดิมๆ เหมือนก ับภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งมาตลอด

ในแง่สถาปัตยกรรม ได ้เกิดปรากฏการณ ์ของ “สถาปัตยกรรมสม ัยใหม่” หรือ
่ อมากลายเป็ นรูปแบบสถาปัตยกรรมนานาชาติ
Modern Architecture (ซึงต่

่
International Style) ซึงหลายคร
งั้ ผู ้ออกแบบได ้ห ันหล ังให ้แก่การออกแบบ
่
้
ทีสอดคล ้องก ับสภาพภูมิอากาศพื นถิ่นต่างๆ เพราะอาคารต่างเลือกใช ้ระบบ
เครื่ องกลในการปร ับสภาวะแวดล ้อมภายในให ้น่ าสบาย โดยไม่ คำ �นึ งถึงต่ อ
ล ักษณะอากาศภายนอกว่าเป็ นเช่นใด จนในที่สุดก็ไม่อาจชีช้ ัดได ้เลยว่ารูปแบบ
และองค ์ประกอบอาคารมาจากสภาพภูมิอากาศแบบใด

จนกระท่งวิ
ั กฤตการณ ์พล ังงานโลกครงแรกในปี
ั้
ค.ศ. 1973 ได ้ปลุกกระแสการ
ประหย ัดพล ังงานในอาคาร เกิดแนวคิดการออกแบบอาคารที่เรียกว่า Passive

Design ซึ่งเน ้นการออกแบบที่สอดคล ้องและใช ้ประโยชน ์จากธรรมชาติให ้มี
่
ความน่าสบาย หลีกเลี่ยงการใช ้เครืองจ
ักรกลที่บริโภคพล ังงาน อาคารล ักษณะ

้ ้นการออกแบบช่องเปิ ดให ้เกิดการระบายอากาศธรรมชาติ การนำ�ความ
นี เน
ร ้อนจากแสงแดดมาเก็บไว ้สร ้างความอบอุ่นในเวลากลางคืน รวมทงปร
ั้
ับปรุง

การใช ้ฉนวนก ันความร ้อนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเริ่มใช ้แผงโซลาร ์เซลล ์เพื่ อ
ทำ�ความอบอุ่นให ้อาคาร
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อย่างไรก็ดีในวิกฤตการณ ์ครงน
ั้ น
ั้ มนุ ษย ์มิได ้แก ้ไขปัญหาพล ังงานก ันอย่าง
แท ้จริง แต่ใช ้การเมืองระหว่างประเทศเพื่ อให ้พล ังงานมีราคาถูกลง ตงแต่
ั้
ช่วงปี ค.ศ. 1980 Passive Design จึงเริ่มสูญหายไปพร ้อมก ับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข ้องก ับแผงโซลาร ์เซลล ์ น ับแต่นนเป็
ั้ นต ้นมาอาคารบ ้านเรือนล ้วนติดตงั้

ระบบปร ับอากาศก ันอย่างเต็มที่ โดยไม่คำ�นึงถึงการออกแบบให ้สอดคล ้องก ับ
้ ้เอง แม ้มนุ ษย ์รู ้
สภาพอากาศ เพราะคิดว่าระบบปร ับอากาศจะทำ�หน ้าที่ตรงนี ให
̊ ้ ันดิบจะหมดจากโลกภายในระยะเวลาไม่นาน แต่กย
ว่านาม
็ ังคิดว่ามีแร่ยูเรเนี ยม
ให ้ใช ้ผลิตพล ังงานนิ วเคลียร ์อีกจำ�นวนมหาศาล ปัญหาพล ังงานขาดแคลนจึง

ไม่น่าจะมีอีก--อย่างน ้อยก็ในช่วงชีวิตนี ้

แต่ แ ล ้วในทศวรรษที่ 90 นกั วิ ท ยาศาสตร ์พบว่ าสาร CFC ในเครื่ องปร ับ
อากาศเป็ นต ัวทำ�ลายชนโอโซนในบรรยากาศโลก
ั้
และต่ อมาก็พบอีกว่าก ๊าซ

คาร ์บอนไดออกไซด ์ที่ปล่อยมาจากโรงไฟฟ้า เป็ นต ัวการสำ�ค ัญทำ�ให ้โลกร ้อน
̊ ้ งขวโลกละลาย
ั้
จึงเกิดกระแสเรียกร ้องเรื่องการอนุ ร ักษ ์
ขึน้ และทำ�ให ้นาแข็
ทร ัพยากรธรรมชาติก ันอย่างจริงจ ัง เรียกได ้ว่าแม ้มนุ ษย ์จะย ังเดินไปไม่ถึง
ปัญหาพล ังงาน แต่กต
็ กอยูท
่ า่ มกลางปัญหาสิ่งแวดล ้อมเสียแล ้ว และผลกระทบ
้
้ อพรุง
กำ�ล ังเกิดขึนในว
ันนี หรื
่ นี ้ โดยไม่ต ้องรอถึงคนรุ่นลูก
ในท่ามกลางปัญหานี ้ จึงเกิดคำ�ว่า “การพัฒนาแบบย่งยื
ั น” (Sustainable
่
Development) ซึงองค ์การสหประชาชาติให ้คำ�จำ�ก ัดความไว ้ว่า “การพัฒนา

เพื่ อตอบสนองความต ้องการของคนยุ คปัจจุบ ัน โดยไม่ ส่งผลลบต่ อความ
สามารถของคนรุ่นต่อไป ที่จะตอบสนองความต ้องการของพวกเขาเอง” ทาง
ด ้านอาคารสิ่งปลูกสร ้าง เกิดกระแสของสถาปัตยกรรมย่งยื
ั น (Sustainable
Architecture) พร ้อมก ับคำ�ว่า “Embodied Energy” (พล ังงานที่ใช ้ในการขุด
หาว ัตถุดิบ การผลิตว ัสดุก่อสร ้างที่โรงงาน รวมถึงการขนส่งมาย ังสถานที่
ก่อสร ้างอาคาร) ซึ่งคำ�นึงถึงการใช ้ว ัสดุก่อสร ้างอาคารที่ใช ้พล ังงานน ้อยใน

การผลิต การก่อสร ้าง และการย่อยสลาย อย่างไรก็ดี Embodied Energy ย ัง
มีส ัดส่วนไม่มากน ัก เมื่อเทียบก ับพล ังงานที่อาคารใช ้ตลอดช่วงอายุการใช ้งาน
แต่คำ�ว่า “สถาปัตยกรรมย่งยื
ั น” ย ังมีความหมายคลุมเครือ ไม่ช ัดเจน และ
ข ัดแย ้งในต ัวเองว่ า สถาปัตยกรรมหรื อสิ่ งก่อสร ้างต่ างก็ไม่ มีความย่ งยื
ั น
่
่
้
้
่
่
ทงน
ั นั หรือถ ้ามี ควรจะยงยื
ั นเพี ยงใด ซึงเป็ นสิงทีสถาปนิ กต ้องตีโจทย ์ให ้เป็ น
ผลงานออกแบบต่อไป

สถาปนิ กวิชาการ

สถาปัตยกรรมสีเขียวตามหล ัก Passive Design
หากจะนำ � หล ักการของ Passive Design ในสม ัยทศวรรษที่ 70 มาเป็ น

แม่แบบของสถาปัตยกรรมสี เขียวในปัจจุบ ัน ก็จะพบว่าห ัวใจสำ�ค ัญย ังคงคือ
การออกแบบให ้ตอบร ับก ับสภาพแวดล ้อมเพื่ อให ้เกิดสภาวะน่าสบาย เพี ยงแต่

เป้ า หมายมิ ใ ช่ แ ค่ การลดการใช ้พล ังงานอย่ า งเดี ย ว แต่ ย ังเสนอแนะให ้ใช ้
ประโยชน ์จากพล ังงานธรรมชาติที่สะอาด และไม่มีว ันหมดไป (Renewable
Energy) ด ้วย สถาปัตยกรรมสี เขียวจึงมีองค ์ประกอบ ๓ ส่ วนหล ัก คือ

ความสอดคล ้องก ับภูมิอากาศภูมิประเทศ กฎเกณฑ ์ข ้อแรกของคำ�
ว่า “สถาปัตยกรรม” ที่สถาปนิ กอาชีพล ้วนเคยศึกษาเล่าเรียนมา คือ

การออกแบบให ้ตอบสนองต่อสภาพอากาศ (Climate Responsive
่
้ ่ใช ้สอยอาคาร ตามทิศทาง
ness) ซึงหมายถึ
งการออกแบบจ ัดวางพื นที
้ น
่ โดยย ัง
แดด ทิศทางลมธรรมชาติ และการเลือกใช ้ว ัสดุกอ
่ สร ้างพื นถิ
้
ต ้องทำ�ให ้อาคารน่าสบาย ไม่ร ้อน ไม่หนาว ไม่ชืน ไม่แห ้งเกินไป ก่อนที่
จะอาศ ัยเครื่ องจ ักรกลซึ่งบริโ ภคพล ังงานเข ้ามาช่ ว ย แต่ หล ักการ

ออกแบบให ้ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศในโรงเรียนสถาปัตยกรรม
ปัจจุบ ัน ย ังเป็ นเพี ยงการเรียนการสอนทางทฤษฎีเท่านน
ั้ ไม่ได ้เน ้นให ้

ไปใช ้ในปฏิบ ัติการออกแบบ สาเหตุส่วนหนึ่งคือสถาปนิ กจำ�นวนมาก
ย ังไม่ ใ ส่ ใจการศึ ก ษาวิ จ ัยทางวิ ท ยาศาสตร ์ เพื่ อการออกแบบให ้
สอดคล ้องก ับสภาพอากาศในยุคปัจจุบ ันน่ นเอง
ั

ความน่าอยูน
่ า
่ สบาย มีหลายครงที
ั้ ่การงดใช ้พล ังงานทงที
ั้ ่จำ�เป็ นต ้อง

ใช ้ได ้ก่อผลเสียตามมา ทำ�ให ้อาคารไม่น่าสบาย ร ้อนเกินไป หนาวเกินไป

แสงสว่างไม่เพี ยงพอ เสี ยงด ังรบกวน หรือคุณภาพอากาศภายใน
อาคารไม่สะอาดบริสุทธิ ์ นอกจากจะก่อให ้เกิดผลเสี ยต่อประสิ ทธิภาพ

การทำ�งานของผู ้ใช ้อาคารแล ้ว ย ังเกิดผลเสี ยทางเศรษฐกิจจากการ
ที่อาคารและอุปกรณ ์อาคารมิได ้ถูกใช ้ประโยชน ์อย่างเต็มที่ ตามที่ได ้
ลงทุนก่อสร ้างและสู ญเสี ยทร ัพยากรลงไปตงแต่
ั้
ต ้น สถาปัตยกรรม
่ ่ยวข ้องก ับสภาวะ
สีเขียวจึงต ้องร ักษาสภาวะน่าสบายของมนุ ษย ์ ซึงเกี

น่าสบายในเชิงอุณหภาพ (ความร ้อน) แสงสว่าง เสี ยง และคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร ให ้อยู่ในเกณฑ ์มาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมร ับของ
สากล
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การใช ้พล ังงานจากธรรมชาติ ผลจากการปฏิ ว ัติ อุตสาหกรรมที่
̊ ้ ันดิบที่ทำ�ลาย
ทำ�ให ้อาคารบ ้านเรือนเลือกใช ้พล ังงานจากแหล่งนาม

สภาพแวดล ้อม สถาปัตยกรรมสีเขียวจึงต ้องมุ่งส่งเสริมให ้เกิดการนำ�
พล ังงานจากธรรมชาติ แ หล่ ง อื่ นๆ มาใช ้แทนที่ พล ังงานสกปรก

โดยเป็ นพล ังงานที่หาทดแทนได ้(renewable energy) เช่น แสงอาทิตย ์
นา̊ ้ ดิน ลม พื ชพันธุ ์ ส ัตว ์ มูลส ัตว ์ เป็ นต ้น ต ัวอย่างเช่น การใช ้นา̊ ้
เป็ นแหล่งสร ้าความเย็น การใช ้ลมสร ้างสภาวะน่าสบายด ้วยการระบาย
อากาศ (Ventilation) การใช ้ต ้นไม ้ก ันแดดและการระเหยของนา̊ ้ สร ้าง

ความเย็น การใช ้การสะสมความร ้อนในดิน รวมไปถึงการผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพล ังงานแสงอาทิตย ์หรือพล ังงานชีวมวล

จะเห็นว่าสถาปัตยกรรมสี เขียวที่แท ้จริง ต ้องส่งเสริมความน่าอยู่น่าสบายเป็ น
้
พื นฐาน
แต่หากสถาปัตยกรรมนนส่
ั้ งเสริมให ้มนุ ษย ์บริโภคเกินพอดีหรือไม่มี

้ ด ไม่ประหย ัดอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งก่อให ้เกิดผลกระทบแง่ลบต่อสิ่ ง
ที่สิ นสุ
้ั าเป็ นสถาปัตยกรรม
แวดล ้อมมากเกินควร ก็ไม่อาจเรียกสถาปัตยกรรมนนว่
สี เขียวได ้ แนวทางในการประเมินสถาปัตยกรรมสี เขียวจึงต ้องพิ จารณาผล
กระทบทงในแง่
ั้
บวกหรือคุณภาพที่ดีของอาคาร และผลกระทบในแง่ลบ เช่น

คุณภาพที่ดีประกอบด ้วยความน่าอยู่น่าสบาย และความแข็งแรงปลอดภ ัยของ
้ั าเสี
̊ ้ ย ดินเสีย อากาศเสีย
อาคาร ส่วนผลกระทบแง่ลบต ้องประเมินของเสีย ทงน
้
่
ความร ้อน ค่าการปล่อยคาร ์บอน ทีเกิดขึนในกระบวนการก่อสร ้างและใช ้สอย
อาคาร

เรือนไทย ต ้นแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวแบบไทย
้
ดินแดนในเขตร ้อนชืนแบบป่
าฝน (Rainforest) อ ันได ้แก่ บริเวณเอเชียอาคเนย ์
เช่น ภาคใต ้ของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนี เซีย รวมทงเขตป่
ั้
าดงดิบลุ่มแม่นา̊ ้
แอมะซอน และบางส่ วนของแอฟริกา เป็ นดินแดนที่มีอากาศดีที่สุ ดสำ�หร ับการ
้ น่า
เจริญเติบโตของพื ชพันธุ ์ แต่สำ�หร ับมนุ ษย ์แล ้ว ภูมิอากาศแบบร ้อนชืนไม่
้
สบายน ัก เนื่ องจากความชืนในอากาศจะทำ
�ให ้การถ่ายเทความร ้อนจากร่างกาย

ด ้วยเหงื่อเป็ นไปได ้ลำ�บาก เมื่อร่วมก ับความร ้อนภายนอกแล ้วจะเกิดสภาพที่
้
้
ร ้อนเกินไป นอกจากนี ความชื
นในอากาศจะทำ
�ให ้ท ้องฟ้ามีเมฆมาก ย ังผลให ้
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อุณหภูมิระหว่างกลางว ันและกลางคืนไม่แตกต่างก ันมากน ัก การใช ้ความเย็น
ในเวลากลางคืนเพื่ อดูดซ ับความร ้อนสะสมจากกลางว ันจึงไม่ได ้ผล อาคารใน

เขตนีจึ้ งม ักก่อสร ้างด ้วยว ัสดุมวลเบาเช่นไม ้ เพื่ อมิให ้ความร ้อนในเวลากลางว ัน
้ ัสดุจนทำ�ให ้กลางคืนร ้อนตามไปด ้วย และย ังคงต ้องอาศ ัยการ
สะสมในเนื อว

ระบายอากาศเพื่ อลดความชืน้ รวมทงใช
ั้ ้การก ันแดดเพื่ อลดความร ้อน และใช ้
หล ังคาทรงสูงเพื่ อป้องก ันความร ้อนจากหล ังคา
นี่ ก็ คื อ สิ่ ง ที่ เรื อ นไทยได ้ถู กออกแบบมา ต งแต่
ั้
การวางผ ังกลุ่ ม อาคารแบบ

กระจ ัดกระจายและมี ช่องลมทุ กทิ ศ ไม่ ใช่ กระช ับแน่ นแบบอาคารเมืองหนาว
้
ทำ�ให ้ห ้องทุกห ้องเปิ ดร ับลมได ้จากทุกทิศทาง ทงนี
ั้ เพราะอากาศฤดู
ร ้อนและ

ฤดูหนาวมีอุณหภูมิไม่แตกต่างก ันมากน ัก จึงไม่ต ้องพยายามร ับลมจากทิศใด
เป็ นหล ัก หรือหลีกเลี่ยงลมจากทิศใดๆ อย่างช ัดเจน การวางผ ังแบบนี ทุ้ กห ้อง

จะมีชอ
่ งเปิ ดเข ้าและช่องเปิ ดออก ก่อให ้เกิดการระบายอากาศแบบช่องตรงข ้าม
่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศและการสร ้าง
(Cross Ventilation) ซึงมี

่ ้อง
ความเร็วลมสูง เพื่ อสร ้างความน่าสบายแบบ “ร่มเย็น” เพราะเป็ นเขตร ้อนทีต
่
อยู่ในที่ร่มแล ้วจึงจะเย็น ซึงแตกต่
างจากเมืองหนาวที่ต ้องการความ “อบอุ่น”
หรือต ้องอบๆ แล ้วจึงจะสบาย

รูปทรงอาคารเรือนไทยออกแบบให ้เป็ นจ่วทรงสู
ั
งช่วยป้องก ันความร ้อนจาก
้ งซึ่งนอกจากเพื่ อหลี ก เลี่ ยงผลกระทบ
หล ังคาลงมาด ้านล่า ง และยกพื นสู

้ ่ใต ้ถุน” ที่มีร่มเงาและลมพัดผ่านตลอด
̊ ้ วมแล ้ว ย ังช่วยให ้เกิด “พื นที
จากนาท่
ทงว
ั้ ัน จึงเป็ นบริเวณที่ใช ้ทำ�งานบ ้าน น่ งเล่
ั นระหว่างว ัน ทำ�กิจกรรมต่างๆ

รวมทงประกอบอาหารและร
ั้
ับประทานอาหาร จะเห็นว่าคนไทยโบราณใช ้เวลา
กลางว ันที่ใต ้ถุนเรือนเพื่ อหลบความร ้อนบนต ัวเรือน นอกจากนี ย้ ังออกแบบ
ให ้มีชายคายื่นยาวบ ังแดดให ้แก่ผน ังเกือบทงหมด
ั้
ทำ�ให ้ได ้ชายคาก ันฝนสาด
่ �เป็ นสำ�หร ับเขตที่ฝนตกมากตลอดปี ก ันสาดที่ยื่นยาวจะช่วยให ้เปิ ด
ด ้วย ซึงจำ
หน ้าต่ างได ้ในยามฝนตกทางด ้านว ัสดุ ก่อสร ้าง เนื่ องจากเป็ นเขตที่ ลุ่ มซึ่งมี
ต ้นไม ้ขึน้ ไม่ใช่เขตภูเขา ว ัสดุกอ
่ สร ้างส่ วนใหญ่จง
ึ มาจากต ้นไม ้ ป่ าไม ้ มิใช่อิฐ

หินดินทราย เรือนไทยจึงก่อสร ้างด ้วยไม ้ทงหล
ั้
ัง ส่งผลให ้มีความเย็นอ ันเนื่ อง
มาจากไม ้เป็ นว ัสดุท่ีไม่ดูดซ ับความร ้อนไว ้มากเท่าคอนกรีต เรือนไทยจึงอาจจะ
ร ้อนเร็ว แต่กเ็ ย็นเร็วท ันเวลานอนในช่วงกลางคืน

จะเห็นว่าองค ์ประกอบของเรือนไทย แสดงออกถึงภูมิปญ
ั ญาความเข ้าใจสภาพ
้
อากาศแบบร ้อนชืนของคนไทยโบราณเป็
นอย่างดี เป็ นการออกแบบที่พักอาศ ัย
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่ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อม ประหย ัดพล ังงาน และมีความน่าอยู่น่าสบายตลอด
ซึงเป็
้ ้ลูกหลานไว ้ใช ้ เข ้าใจ และพัฒนา
ทงปี
ั้ น่าเสียดายว่าสิ่งที่บรรพบุรุษไทยได ้ทิงให
สานต่ ออย่ างเรือนไทย กล ับไม่ ได ้ร ับการพัฒนานำ�มาประยุ กต ์ใช ้ในวิถีชีวิต
้ อนไทยให ้เป็ นเพี ยงว ัฒนธรรมโบราณประจำ�
ปัจจุบ ันเท่าที่ควร คนไทยละทิงเรื
ชาติท่ีใช ้เชิดชูความเป็ นชาติไทย เหมือนเช่นดนตรีไทย รำ�ไทย ชุดไทย แล ้วสร ้าง

่ อ
่ ัดลอกมาจากต่างประเทศ เพราะคิดว่าเรือนไทยไม่เหมาะ
ทีอยู
่ าศ ัยในรูปแบบทีค
ก ับความเป็ นอยู่ในปัจจุบ ัน ทงที
ั้ ่หากผู ้ออกแบบมีความเข ้าใจว่าเรือนไทยแก ้

้ ่แดดแรงและฝนตกหน ัก ด ้วยการ
ปัญหาความไม่น่าสบายจากอากาศร ้อนชืนที

วางผ ัง การออกแบบรูปทรง การเลือกใช ้ว ัสดุกอ
่ สร ้าง การบ ังแดด และระบาย
่ึ
่
อากาศไปพร ้อมก ัน ก็อาจสร ้างอาคารทีพักอาศ ัยสม ัยใหม่ซงอยู
่สบายได ้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยไม่ต ้องทำ�อาคารเป็ นรูปทรงไทยทงหมด
ั้

เมื่อคนไทยลืมภาพเรือนไทย ก็นำ�มาสู่ การสร ้างบ ้านแบบยุโรปที่ปิ ดล ้อมมิดชิด
มีหน ้าต่างกระจกมาก ขาดการระบายอากาศ และชายคาสนไม่
ั้ บ ังแดดหรือก ัน

ฝนสาด เกิดสภาพการอยู่อาศ ัยที่ไม่น่าสบาย และในที่สุดต ้องใช ้ระบบวิศวกรรม
เข ้ามาช่วย เครื่องปร ับอากาศกลายเป็ นสิ่งที่พบเห็นในบ ้านทุกหล ังด ้วยความ
นิ ยมที่แพร่หลายและราคาที่ถูกลง ทำ�ให ้มีคนน ้อยน ักที่จะเข ้าใจว่าการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ดีตงแต่
ั้
ต ้น จะช่วยลดการใช ้พล ังงานจากเครื่องปร ับอากาศ

ลงได ้อย่างมาก

สิ่งที่เลวร ้ายยิ่งกว่า คือการยอมร ับว่าการใช ้พล ังงานในบ ้านสม ัยใหม่จำ�เป็ น
้
ต ้องสูงขึนอย่
างช่วยไม่ได ้ เพราะโลกร ้อนขึน้ เมืองร ้อนขึน้ และหนทางเดียวคือ
้̊
ต ้องใช ้เครื่องกลรุ่นใหม่ประสิ ทธิภาพสูง เทคโนโลยีลาหน
้า มาทดแทนของเก่า
่
่
้
่
ทีประสิทธิภาพต่า̊ กว่า ซึงเป็ นการวิงตามเทคโนโลยีสม ัยใหม่ โดยลืมสิ่งพื นฐาน

สำ�ค ัญที่เคยอยู่คู่บ ้านคู่เมืองมา

ทุกว ันนี บ้ ้านพักอาศ ัยสม ัยใหม่ได ้ห่างไกลจากความกลมกลืนก ับสภาพแวดล ้อม
้ ่นแบบประเพณี นิยมไม่ตอบโจทย ์ความต ้องการความสะดวกสบาย
บ ้านพื นถิ
้ แต่ ก ล ับต ้องแลกด ้วยของเสี ย มากมายจนแทบไม่
ของมนุ ษ ย ์ที่ มี ม ากขึ น
คุ ้มค่าก ัน
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อาคารเขียวไฮเทค และ “ทางเลือก”
่ ดกระแสภาวะโลกร ้อน ผลิตภ ัณฑ ์จากเทคโนโลยีสม ัยใหม่ท่มุ
เมือเกิ
ี ่งสู่กระแสโลก
้
่
่
ร ้อนก็เกิดขึนมากมาย และเริมหลงไหลสู
ั
่ประเทศกำ�ล ังพัฒนา เพราะเป็ นตลาด

เกิดใหม่ท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวก ันภาพ
ล ักษณ ์องค ์กรเขียวกลายเป็ นสิ่งจำ�เป็ นของการทำ�ธุรกิจ และการแสดงภาพ
ล ักษณ ์ “เขียว” ก็มุ่งไปที่การทุ่มทุนนำ�เทคโนโลยีชนสู
ั้ งและราคาแพงมาใช ้ใน

อาคารขนาดใหญ่ของตน เพื่ อโฆษณาวิส ัยท ัศน ์ ผลประกอบการ และความ
สำ�เร็จทางธุรกิจ ผ่านการมีอาคารสำ�น ักงานเขียว “ร ักษ ์โลก” ที่ตื่นตาตื่นใจ
ต่อสาธารณะ แต่ไม่ได ้นำ�เสนอว่าอาคารมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่
ดีหรือไม่ สอดคล ้องก ับสภาพเศรษฐกิจส ังคมของไทยหรือไม่ ประชาชนท่วไป
ั
จะได ้อะไรหรือประยุกต ์ใช ้ในการดำ�เนิ นชีวิตประจำ�ว ันได ้อย่างไร

่ ง แต่
้
อาคารเขียวในว ันนี ้ ภายนอกจึงเป็ นเสมือนสถาปัตยกรรมธรรมดาชินหนึ
้ั งที่ซ ับซ ้อนและ
ภายในกล ับประกอบด ้วยนว ัตกรรมทางระบบวิศวกรรมชนสู

ยากแก่คนท่วไปจะเข
ั
้าใจ และที่สำ �ค ัญที่สุ ด ราคาค่าก่อสร ้างและดูแลร ักษา
ระบบวิศวกรรมเหล่านนก็
ั้ ม ักสูงตาม จนทุกคนคิดว่าการทำ�อาคารเขียวต ้อง

ใช ้งบประมาณที่สูงขึน้ และอาคารที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อมต ้อง “แพง” เสมอ
สำ�หร ับคนท่วไป
ั ถ ้าไม่มีเงินมากพอก็ไม่อาจทำ�อะไรที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อมได ้
้
้
ครนจะนำ
ั
�เทคโนโลยีเหล่านี มาใช
้ในบ ้านพักอาศ ัย ก็พบว่าใช ้ไม่ได ้ ไม่คุ ้มค่า เพราะ
มาตรฐานอาคารเขียว แนวทางการออกแบบก่อสร ้าง รวมทงระบบวิ
ั้
ศวกรรม
้
เหล่านนไม่
ั ได ้ถูกออกแบบมาสำ�หร ับบ ้านพักอาศ ัย หรือถ ้าจะใช ้ ก็ต ้องออกแบบ

บ ้านเมืองร ้อนให ้คล ้ายอาคารสำ�น ักงานเมืองหนาว แล ้วจึงจะใช ้ระบบอาคาร
เขียวเหล่านนได
ั้
้
่มีโอกาสเป็ นเจ ้าของสถาปัตยกรรม
คำ�ถามที่ตามมาคือประชาชนคนไทยท่วไปที
ั
้ อกสร ้างสถาปัตยกรรมสีเขียว
้ ยวในชีวต
ชินเดี
ิ (น่นคื
ั อบ ้านของเขา) จะเลือกซือเลื

ที่น่าอยู่น่าสบาย ประหย ัดพล ังงาน ร ักษ ์สิ่งแวดล ้อมได ้อย่างไร หากทางเลือก

ของสถาปัตยกรรมสีเขียวสำ�หร ับประเทศไทย คือเรือนไทยก ับอาคารสำ�น ักงาน
่งนนบ
สี เขียวไฮเทค มีสิ่งใดอยู่ตรงกลางระหว่างทงสองสิ
ั้
ั้ ้างหรือไม่
ผู เ้ ขี ย นคิ ด ว่ า คำ � ตอบของสถาปั ต ยกรรมสี เขี ย วสำ �หร บ
ั คนท่ วไป
ั
คื อ
สถาปัตยกรรมที่เปิ ดโอกาส “สร ้างทางเลือก” ที่ส่งเสริมการใช ้ชีวิตในรูปแบบ
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ที่ร ักษาสิ่งแวดล ้อม หรือ Green Lifestyle โดยผู ้ใช ้อาคารมีอิสระ มิใช่ถูกบ ังค ับ
่ จารณาทิศทางแดดลมไว ้อย่างแยบยล พร ้อมก ับ
จนหมดทางเลือก เช่น บ ้านทีพิ

มีชายคาที่ช่วยให ้เปิ ดหน ้าต่างร ับลมเย็นพัดผ่านเข ้ามาได ้ในคืนที่อากาศดี เย็น
่ ้านอาจไม่ต ้องเปิ ดหน ้าต่าง
สบาย หรือถ ้าฝนตกแล ้วก็ไม่สาดเข ้ามาในบ ้าน ซึงบ

ร ับลมทงปี
ั้ จะปิ ดหน ้าต่างแล ้วเปิ ดแอร ์เย็นสบายอย่างประหย ัดพล ังงานก็ท�ำ ได ้
้ เวณหล ังบ ้านอาจมีสวนให ้ปลูกพื ชผ ักสวนคร ัวไว ้ร ับประทานก ันใน
นอกจากนีบริ
ครอบคร ัว ภายนอกบ ้านอาจมีเลนจ ักรยานที่ปลอดภ ัย ร่มรื่น มีทางเท ้ากว ้างให ้
้
วิ่งจ ๊อกกิงยามเย็
นอย่างปลอดภ ัย มีต ้นไม ้ที่ให ้ร่มเย็นแก่ทางเท ้า และเป็ นชนิ ดที่
ออกดอกผลให ้คนอาศ ัยมาเก็บไปปรุงอาหาร ไม่ใช่มีไว ้ตกแต่งให ้สวยงามอย่าง
เดียว เป็ นต ้น

การมีไลฟ์สไตล ์สีเขียวที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล ้อมเป็ นสิ่งที่ทุกคนต ้องการ ถ ้าไม่ยาก
ลำ�บากหรือต ้องเปลี่ยนวิธีการดำ�รงชีวิตมากจนเกินไป เพราะคงไม่มีใครอยาก
้ ันไดช ันๆ ในที่ทำ�งานสูงหลายชนโดยห
ถูกบ ังค ับให ้ต ้องเดินขึนบ
ั้
้ามใช ้ลิฟต ์ หรือ
่
่
อยู่ในห ้องทำ�งานไม่ปร ับอากาศทีร ้อนเกินไป เพื อต ้องการประหย ัดพล ังงาน

ด ังนนจึ
ั้ งอยู่ที่การออกแบบอาคารอย่างไรเพื่ อช่วยส่งเสริมให ้ผู ้ใช ้อาคารเลือก
้ ันได
จะปิ ดแอร ์แล ้วน่งทำ
ั �งานได ้หรือเลือกขี่จ ักรยานไปทำ�ธุระ หรือเลือกเดินขึนบ
แทนการใช ้ลิฟต ์ตลอดเวลา

ทำ�ไมไม่กรีน เขียวหรือย ้อมเขียว
คำ�ถามแรกเริ่มของทุกฝ่ ายที่เริ่มคิดจะทำ�สถาปัตยกรรมสี เขียว คือต ้องเพิ่ ม
ค่าก่อสร ้างส ักเท่าไหร่ กี่เปอร ์เซนต ์ ก็ขอตอบว่า “ค่าก่อสร ้างอาคารเขียวจะ
้ นจำ�นวนเงินที่น ้อยกว่าค่าใช ้จ่ายในอนาคตหากไม่ท�ำ อาคารให ้เขียวใน
เพิ่ มขึนเป็
้ ่เปอร ์เซนต ์ ขึนอยู
้
ว ันนี ”้ ส่ วนงบประมาณค่าก่อสร ้างอาคารจะเพิ่ มขึนกี
่ก ับว่า
เทียบก ับอะไร เพราะอาคารในท ้องตลาดมีหลากหลายมากมาย ขณะที่อาคาร

“เขียวแบบติดฉลาก” ก็ม ักเป็ นต ัวบ่งบอกความแพงของอาคาร มากเสี ยกว่า
ความเขียวของอาคาร
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“…โล่หรือฉลากม ันกินไม่ได ้ ได ้มาเยอะแยะแล ้ว

ไม่รู ้จะเอาไปทำ�ไมอีก…”

เป็ นคำ�พู ดที่ได ้ยินจากปากของเจ ้าของอาคารที่พยายามก่อสร ้างอาคารเขียว
้
ทงที
ั้ ่ทราบว่ามีราคาแพงขึนกว่
าอาคารท่วไป
ั
แต่กพ
็ ยายามนำ�อาคารของตน

เข ้ายื่นร ับการติดฉลากอาคารเขียวจากสถาบ ันต่างๆ มาโดยตลอด

ปัจจุบ ันมาตรฐานนานาชาติเกี่ยวก ับการออกแบบก่อสร ้างอาคารสี เขียวส่ วน
่ นประเทศอุตสาหกรรมที่เจริญแล ้ว
ใหญ่จะมาจากทวีปยุโรปและอเมริกา ซึงเป็

่ าไม่มีมาตรฐานนานาชาติใดๆ ที่เหมาะสมก ับทุกสถานที่บนโลก
แต่ผู ้เขียนเชือว่
้
้
นี การนำ�มาตรฐานเหล่านี มาใช
้ในวงการก่อสร ้างบ ้านเราจะเกิดผลตามในการ
ุ กรณ ์นนั้
จ ัดการ ดูแลร ักษา บริการซ่อมแซม ที่ต ้องผูกติดก ับมาตรฐานว ัสดุอป
่
่ ต ้นอาจไม่แตกต่าง
ไปตลอดอายุการใช ้งานของอาคาร ซึงราคาค่าก่อสร ้างเริม
ก ันมาก แต่ค่าบริการหล ังการขายจะเป็ นภาระแก่ผู ้ใช ้อาคารตามมา

ต ัวอย่ า งเช่ น มาตรฐานอาคารเขี ย วบางประเทศกำ� หนดให ้อาคารต ้องมี

อุปกรณ ์ตรวจว ัดคุณภาพอากาศภายใน เซนเซอร ์เปิ ดปิ ดไฟ เซนเซอร ์ตรวจ
่
จ ับปริมาณคาร ์บอนไดออกไซด ์ ซึงในประเทศไทยย
ังไม่เคยพบปัญหาคุณภาพ

อากาศภายในเป็ นพิ ษ เพราะการแก ้ปัญหาสภาพอากาศภายในที่ดีที่สุ ดของ
คนไทยก็คือ “เปิ ดหน ้าต่างระบายอากาศ” ด ังนนหากอาคารติ
ั้
ดตงอุ
ั้ ปกรณ ์
อิเล็กทรอนิ กส ์มากมาย แต่ไม่มีงบประมาณดูแล ซ่อมบำ�รุง ให ้อุปกรณ ์ต่างๆ
ทำ�งานได ้ สุ ดท ้ายอาคารเขียวก็อาจกลายเป็ นแหล่งของขยะอิเล็กทรอนิ กส ์ที่

สร ้างภาระในการทำ�ลาย

หากมองในแง่เปลือกอาคารของอาคารเขียวแบบมีฉลาก การใช ้กระจกหน ้าต่าง
ประสิ ทธิภาพสูงที่ก ันความร ้อนได ้ดี ก็ม ักแพงกว่ากระจกธรรมดาประมาณ ๓

เท่า ถ ้ามองในแง่แสงสว่าง หลอดไฟประหย ัดพล ังงานประสิ ทธิภาพสูงก็อาจ

แพงกว่าหลอดไฟปกติถง
ึ 6-8 เท่าต่อหลอด ถ ้ามองในแง่การปร ับอากาศ การ
เลือกแอร ์ประหย ัดพล ังงานเบอร ์ 5 ก็อาจแพงกว่าแอร ์ปกติได ้ถึงประมาณ 30
้ ่ร ักษาสิ่งแวดล ้อมก็อาจแพงกว่ากระเบือง
้
เปอร ์เซ็นต ์ ถ ้ามองในแง่ว ัสดุปูพืนที

ยางธรรมดา 4-5 เท่าต ัว เป็ นต ้น แต่ความจริงคือสิ่งของทุกอย่างอาจจ ัดหา
้ ่นม ักมี
ทดแทนก ันได ้ และมีระด ับราคาแตกต่างก ันอย่างมาก เช่ น ว ัสดุพืนถิ
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ราคาถูกกว่าว ัสดุนำ�เข ้า แผงก ันแดดที่ก ันแดดได ้เหมือนก ันแต่ใช ้ว ัสดุต่างก ัน
อาจมีราคาแตกต่างก ันเป็ น 10 เท่า รวมถึงการออกแบบวางทิศอาคารที่ดี

อาจไม่ต ้องใช ้ทงกระจกพิ
ั้
เศษและอุปกรณ ์บ ังแดดเลย ก็ย ังประหย ัดพล ังงานได ้
เป็ นเรื่องน่าแปลกที่การออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวแบบพอเพี ยงที่น่าอยู่น่า
สบาย และประหย ัดงบประมาณ อาคารที่ได ้ร ับการออกแบบอย่างดี ใช ้แอร ์น ้อย

แบบ passive design ม ักไม่ได ้ร ับการสน ับสนุ นจากทุกฝ่ ายเท่าที่ควร เมื่อเทียบ
่ั
ุ กรณ ์เทคโนโลยีขนสู
ก ับอาคารเขียวที่พรงพร
้อมด ้วยว ัสดุอป
ั้ งท ันสม ัยที่มีราคา
สูงขึน้ กล ับได ้ร ับส่ วนลดภาษี ต่างๆ เพื่ อให ้คนต ัดสิ นใจซือ้

เรื่องของว ัสดุอาคารย ังเป็ นอีกประเด็นปัญหา เพราะสถาปนิ กก ับผู ้ก่อสร ้าง

ส่ วนใหญ่ ย งั มี ค วามรู ้ไม่ ม าก เช่ น สถาปนิ กจำ � นวนมากไม่ อ าจอธิ บ าย
้ านผน ังอาคาร หรือตอบไม่ได ้ว่า
กระบวนการถ่ายเทความร ้อนและความชืนผ่
ระหว่างผน ังก่ออิฐมอญ ผน ังก่ออิฐบล็อก และผน ังคอนกรีตสำ�เร็จรูป ผน ัง
ชนิ ดไหนป้องก ันความร ้อนได ้ดีกว่าก ัน ขณะที่ว ัสดุอาคารสม ัยใหม่พฒ
ั นาขึน้

อย่างรวดเร็วโดยมีส่วนผสมของสารเคมีต่างต่างนานา แต่สถาปนิ กไม่เคย
่ใช ้อ ัดฆ่ามอดแมลง
้̊
ได ้ยินชื่อและไม่เคยทราบว่าคือสารพิ ษ ไม่ทราบว่านายาที
่ นอ ันตรายต่อ
ในไม ้ที่ใช ้ตกแต่งอาจมีส่วนประกอบของสารหนู (Arsenic) ซึงเป็
สุ ขภาพ นอกจากนี ย้ ังขาดความเข ้าใจเรื่องของว ัสดุที่ทำ�มาจากว ัสดุรีไซเคิล
่
(Recycled Materials) และว ัสดุที่นำ�ไปรีไซเคิลได ้ (Recyclable Materials) ซึง

่
แตกต่างก ันอย่างมาก ต ัวอย่างเช่นหน ังสือที่ใช ้กระดาษรีไซเคิลก็จริง แต่เมือใช
้
หมึกพิ มพ์จากสารส ังเคราะห ์ เข ้าเล่มเย็บปกกระดาษสี อาบม ัน พิ มพ์เสร็จเป็ น
เล่มแล ้วจะเอาไปรีไซเคิลต่ออีกครงคงไม่
ั้
ง่าย ในที่สุ ดเมื่อเวลาผ่านไป 20-30 ปี

หน ังสือเล่มนนก็
ั้ จะกลายเป็ นขยะที่พร ้อมจะปล่อยสารพิ ษต่อสิ่งแวดล ้อมต่อไป
สำ�หร ับต ัวอาคารเอง ปัจจุบ ันย ังไม่มีใครคิดถึงประเด็นเหล่านี ว่้ าอีก 40-50 ปี
ข ้างหน ้า อาคารเขี ยวที่ กำ�ล ังสร ้างก ันอยู่ จะกลายเป็ นขยะคอนกรีตล ้นโลก

อย่างไร หรือควรออกแบบโครงสร ้างอย่างไรให ้ถอดประกอบไปใช ้งานได ้หล ัง
จากการทุบอาคาร สิ่งที่วงการก่อสร ้างต ้องการคืออาคารที่เขียวว ันนี ้ ไม่ใช่
เขียวว ันพรุง
่ นี ้ ด ังนนจึ
ั้ งไม่ค่อยมีใครสนใจว่าอีก 50 ปี ข ้างหน ้า อาคารที่สร ้าง
้
ว ันนี จะเป็
น “สารอาหาร” (Nutrients) ให ้แก่อาคารในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

มาตรฐานอาคารเขี ย วต่ า งๆ จึง ม ักเน ้นให ้เจ ้าของอาคารต ้อง “จ่ า ยแพง
กว่า” เพื่ อเอาเงินไปส่งเสริมสน ับสนุ นอุตสาหกรรมผลิตว ัสดุท่ีเป็ นมิตรก ับสิ่ง
แวดล ้อม มากกว่าการพยายามเอาของเก่าที่มีอยู่แล ้วมาใช ้ใหม่
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ยิ่งเมื่อพิ จารณาถึงการป้องก ันมลภาวะจากกิจกรรมการก่อสร ้างก็ย่ิงเป็ นสิ่ง
ที่ถูกละเลยในปัจจุบ ัน ขณะที่หล ักการการก่อสร ้างสะอาดตามมาตรฐานอาคาร
เขียวมีว่า “ทำ�การก่อสร ้างให ้เสมือนว่าไม่มีการปลดปล่อยสิ่งสกปรกออกมาสู่

้ ตะกอนเศษว ัสดุ เศษ
̊ ้ าเสีย นาทิ
̊ ้ งมี
ภายนอกสถานที่ก่อสร ้างเลย” แต่สภาพนาเน่
้̊
้̊
ปูนเจือปน ไหลเลอะลงสู่ ท่อระบายนาสาธารณะ
ทำ�ให ้ท่อระบายนาสาธารณะ
้ ่การก่อสร ้างอาคาร
ต ันไปด ้วยสิ่งสกปรก กล ับเป็ นสิ่งที่พบเห็นได ้ท่วไปในพื
ั
นที

แม ้แต่ในการก่อสร ้างอาคารเขียวหลายแห่ง เนื่ องจากผู ้ร ับเหมาก่อสร ้างจำ�นวน
มากไม่ได ้ให ้ความสำ�ค ัญเต็มที่ ส่งผลให ้อาคารเขียวเหล่านนไม่
ั้ ควรถูกเรียกว่า

เป็ นอาคารเขียวจริงๆ ได ้ เพราะเขียวแค่บนโต ๊ะเขียนแบบเท่านน
ั้ ในที่สุ ดแล ้ว
ผู ้ที่ต ้องร ับผิดชอบในการทำ�ความสะอาดก็คือผู ้เสี ยภาษี อากรจากทงประเทศ
ั้

แนวทางการสน ับสนุ นสถาปัตยกรรมสี เขียวอาจต ้องเปลี่ยนหล ักคิดให ้เป็ นว่า
้ โดยให ้ค่าก่อสร ้างและค่าใช ้
“จะทำ�อย่างไรให ้อาคารที่ไม่เขียวมีราคาแพงขึน”

จ่ายในการจ ัดการอาคารที่ “ไม่เขียว” นนสะท
ั้
้อนต ้นทุนทางสิ่งแวดล ้อมที่แท ้

จริงให ้ได ้

อาคารจำ�นวนมากที่ ไม่ ได ้ออกแบบก่อสร ้างตามมาตรฐานที่ ดี ทางด ้านการ
ประหย ัดพล ังงานและร ักษาสิ่งแวดล ้อม เพี ยงเพื่ อต ้องการลดค่าก่อสร ้างให ้
̊ ้ ่อาคารต ้องจ่ายจริงถูกบิดเบือนจากค่าใช ้จ่ายจริง
ถูกที่สุ ด เพราะค่าไฟค่านาที
้
ในการผลิตไฟฟ้า และในการจ ัดการร ักษาสิ่งแวดล ้อมที่เกิดขึนตามมา
หากมี

̊ ้ ้วย
การเก็บภาษี การปลดปล่อยคาร ์บอน (Carbon Tax) หรือเก็บค่าไฟค่านาด
อ ัตราที่แท ้จริงตามต ้นทุนการผลิต อาคารที่ไม่เขียวก็อาจอยู่ไม่ได ้ เพราะค่าใช ้

้
จ่ายตลอดอายุการใช ้งาน (Life Cycle Cost) จะสูงขึนอย่
างมาก น่ นคื
ั อกลไก
ทางสิ่งแวดล ้อมที่เรียกว่า Polluters Pay ที่ทำ�ให ้อาคารร ักษาสิ่งแวดล ้อมใน

ต่างประเทศเกิดขึน้ โดยร ัฐบาลไม่ต ้องยื่นมือเข ้าช่วยเหลือมาก ขอเพี ยงแค่ร ัฐ
วางมือเลิกช่วยเหลือผิดคน (หรือช่วยคนที่ทำ�ผิด) ก็เพี ยงพอแล ้ว

สถาปัตยกรรมพอเพี ยง
่
ปร ัชญาสถาปัตยกรรมพอเพี ยงเป็ นการพิ จารณาเรืองความประหย
ัด มีเหตุผล
่ น
มีภูมิคุ ้มก ัน และประกอบด ้วยความรู ้และคุณธรรมในการคิดทำ�การใดๆ ซึงเป็
้ ับการพัฒนาประเทศ ซึงจะเกิ
่
หล ักการที่พยายามสร ้างความย่งยื
ั นให ้เกิดขึนก
ด
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้
ขึนได
้จริงจะต ้องประกอบไปด ้วย ๓ ส่วน คือความย่งยื
ั นทางสิ่งแวดล ้อม ความ
ย่งยื
ั นทางส ังคม และความย่งยื
ั นทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การพัฒนาประเทศ
่
ในช่วงหลายสิบปี ที่ผ่านมาเดินตามแนวทางทุนนิ ยม ซึงเน
้น “การทำ�มาค ้าขาย”

มากกว่าแค่ “การทำ�มาหากิน”

สถาปัตยกรรมสี เขียวก็เช่นก ัน บางครงการสร
ั้
้างอาคารเขียวหล ังหนึ่ง สิ่งที่
เจ ้าของอาคารได ้ร ับและเสียไป มีมากกว่าแค่อาคารหล ังหนึ่ง แต่คือการบริจาค

เงินสน ับสนุ นพล ังงานสะอาด สน ับสนุ นว ัสดุที่ผลิตด ้วยกรรมวิธีท่ีเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล ้อม สน ับสนุ นอุตสาหกรรมไม ้จากป่ าปลูก หรือแม ้แต่ช่วยให ้เด็กริม

ถนนมีรายได ้จากการเก็บเศษขยะ เศษแก ้ว เศษกระป๋ องไปขายให ้โรงงานว ัสดุ
่ นการส่งเสริมให ้เกิดความย่งยื
รีไซเคิล ซึงเป็
ั นทางเศรษฐกิจและส ังคมโดยอ ้อม

คำ�กล่าวว่าสถาปัตยกรรมสีเขียวคืออาคารที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อม ประหย ัด
พล ังงาน ประหย ัดนา̊ ้ อย่างเดียวอาจไม่พอ คงต ้องกล่าวด ้วยว่าเป็ นอาคาร
ที่มีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจและส ังคมในภาคกว ้าง มิใช่เพี ยงแค่การส่งเสริม
สิ่งแวดล ้อม

ั้
การศึ ก ษาปั จ จ ัยทางสภาพ
สำ � หร ับสถาปนิ ก ผู ้ออกแบบคงต ้องเริ่ ม ต งแต่

แวดล ้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ว่าจะมีผลอย่างไรต่อการกำ�หนด
แนวทางการออกแบบให ้สอดคล ้องก ัน โดยศึ กษาต ัวอย่างจากการออกแบบ
้ ่น (Vernacular Architecture) ที่มีอยู่แต่เดิมอย่างพิ นิจ
สถาปัตยกรรมพื นถิ

พิ จารณาว่าบรรพบุรุษได ้ค ้นพบวิธีการแก ้ปัญหาให ้อาคารอยู่สบายได ้อย่างไร
่
ในสภาพอากาศแบบต่างๆ ซึงองค
์ความรู ้ที่มีม ักไม่ปรากฏเป็ นตำ�ราคู่มือการ

ออกแบบที่ช ัดเจน แต่กล ับแอบแฝงอยู่ทุกหนทุกแห่ง สถาปนิ กต ้องมีความรู ้ใน
หลายๆ ด ้านอย่างเพี ยงพอที่จะ “เข ้าถึง” และ “เก็บเกี่ยว” ภูมิปญ
ั ญาเหล่านนมา
ั้

ใช ้ได ้ และต ้องนำ�มาใช ้อย่างชาญฉลาด ตอบสนองต่อเทคโนโลยีการก่อสร ้าง
และบริบทของปัจจุบ ัน

สิ่งที่ต ้องรำ�ลึกอยู่เสมอ คือเทคโนโลยีสม ัยใหม่ไม่ใช่ส่ิงสำ�ค ัญที่สุ ดในการได ้มา
่
ซึงสถาปั
ตยกรรมสีเขียว แต่แท ้จริงแล ้วคือการผสมผสานแนวคิดอนุ ร ักษ ์นิ ยม
เข ้าก ับวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสม ัยใหม่

อย่ างไรก็ตาม การสร ้างสถาปัตยกรรมสี เขี ยวเป็ นความร ับผิ ดชอบของผู ้
ออกแบบอาคารทุ กสาขา (สถาปนิ ก วิศวกร ภู มิสถาปนิ ก ม ัณฑนากร น ัก
ออกแบบแสงสว่าง) ผู ้ควบคุมงาน ผู ้ร ับเหมาก่อสร ้าง ผู ้ตรวจสอบ ผู ้จ ัดการ

สถาปนิ กวิชาการ

อาคาร ซึ่งจำ�เป็ นที่ ทุ กฝ่ ายต ้องมาร่วมก ันออกแบบ (Integrative Design)
เพราะหากทุกคนต่างคนต่างทำ� ก็จะเกิดการเผื่อเหลือเผื่อขาดไว ้ก่อนเสมอ เช่น
วิศวกรต ้องออกแบบเผื่อแอร ์ เผื่อนา̊ ้ เผื่อไฟให ้มากไว ้ เพราะไม่รู ้ว่าสถาปนิ กจะ

ใช ้ว ัสดุใดมาเป็ นผน ังอาคาร น ักออกแบบแสงจะใส่หลอดไฟมากขนาดไหน หรือ
ภูมิสถาปนิ กจะออกแบบมีสนามหญ ้าหรือต ้นไม ้มากน ้อยเพี ยงใด

้
แต่ การทำ � งานเป็ นที ม ม ักเกิ ด ขึ นได
้ยากในเมื อ งไทย กว่ า ที่ ภู มิ ส ถาปนิ ก และ
ม ัณฑนากรจะช่วยก ันปร ับให ้อาคารมีความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อมอย่างเต็ม
ที่ เจ ้าของอาคารก็อาจขออนุ ญาตปลูกสร ้าง ตอกเข็ม สร ้างไปแล ้ว โดยไม่ได ้

พิ จารณาทางเลือกในการออกแบบที่ดีท่ีสุด จนสร ้างแล ้วเสร็จจึงพบว่าอาคาร
ร ้อนเกินไปจนไม่น่าสบาย ต ้องมาหาทางอื่นๆ แก ้ไขให ้อาคารก ันภายหล ัง

ที่ กล่ า วมาท งหมดเป็
ั้
นการพยายามอธิ บ ายแนวคิ ด คำ � จำ � ก ด
ั ความของ
สถาปัตยกรรมสี เขียว รวมทงการวิ
ั้
เคราะห ์รวบรวมอุปสรรคปัญหาที่เกิดจาก

การสร ้างสถาปัตยกรรมสี เขี ยว ซึ่งเป็ นเรื่องที่ ต ้องมาช่ วยก ันหาคำ�ตอบว่า

ทำ�ไมประเทศไทยจึงไม่อาจผล ักด ันสถาปัตยกรรมสี เขียวให ้สำ �เร็จได ้มากเท่า
ก ับในต่ า งประเทศซึ่งพู ดถึ ง เรื่ องนี ก้ ันจนเป็ นเรื่ องปรกติ ขณะที่ โรงเรี ย น

สถาปัตย ์สอนเรื่องนี ก้ ันมาเกือบ 80 ปี และภาคร ัฐก็ออกกฎหมายมาบ ังค ับและ
้
่
ส่งเสริมสิ่งเหล่านี มามากกว่
า 20 ปี แล ้ว สำ�หร ับประเทศไทย เมือใดจึ
งจะเกิดการ
้
่ต ้องคำ�นึ งถึง
เปลี่ยนแปลงให ้แนวทางสถาปัตยกรรมสี เขียวเป็ นสิ่ งพื นฐานที

่จะก่อสร ้างอาคาร? เมื่อใดที่สถาปัตยกรรมสี เขียวจะเป็ นเสมือน
ทุกครงเวลาที
ั้
มาตรฐานขนต
ั้ ่า̊ ด ังเช่นมาตรฐานความปลอดภ ัยจากเพลิงไหม ้หรือมาตรฐาน
การออกแบบเพื่ อทุกคน?
เมื่อใดที่เราจะไม่สามารถหาเหตุผลใดๆ มาอธิบายว่าทำ�ไมจึงก่อสร ้างอาคารที่
“ไม่เขียว” ในยุคที่โลกกำ�ล ังประสบก ับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเช่นนี ?้
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II.

Living Green
Associate Professor Atch Sreshthaputra, Ph.D.
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
Vice President of the Thai Green Building Institute (TGBI)

Decades ago, building ‘Green’ meant incorporating green scenery
in our environment. Major building projects were required by law to

have sufficient open space and a reserved vegetated area. Housing

schemes deployed the idea of having more-than-stipulated green
space as a main selling point. As the land price in Bangkok is rising

quickly, many developers located their residential projects outside the
city in order to acquire cheaper and bigger plots of land to support

the green concept. Clean air and a quiet environment on the outskirts
of the nation’s capital was something Bangkokians who could not
tolerate downtown congestion looked for. The word “Commuter” is

used to describe middle-class people who can afford cars and gas-

oline but cannot afford a single house in the city. It is now obvious

that wherever there are expressways, real estate development is
there, and the developers’ customers are to commute if the cost of

transportation is offset by clean air and large, open green spaces.
This phenomenon has taken hold of other countries, too. It is called
“Urban Sprawl”.

The dilemma is: When some people try very hard to go for green
living, they have no idea that they are also destroying the greenness

of other people at the same time. How many trees have been cut

down to pave the way to the suburbs or for highways? How much
“Natural” greenery has been destroyed and replaced by “Artificial”
nice-looking trees? Today, with erratically soaring energy prices and
disastrous flood in the outskirt of Bangkok in 2011, the commuters
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feel that they would need to come back to stay in town. The question
is – Would the city be ready for more residents?

For Bangkok, a survey by the Economist Intelligence Unit sponsored

by Siemens in 2011 revealed that the city is in serious need for more

green area, otherwise the urban heat island effect will get worse and
the air quality will be in trouble. Compared with Singapore which has
66 m2 of green area per capita, Bangkok has long mismanaged the city’s

development to bear only 3 m2 of green area per capita. This is second
only to Jarkarta which has 2 m2 per capita. A minimum of 10 m2 per
capita was suggested by the World Health Organization (WHO) for a
city to be healthy and livable. The Bangkok Metropolitan Administration

(BMA) has responded to the survey results quite immediately. The
latest Bangkok zoning code requires that a new building provide more

green area for a portion of available open space. 50% of open space

on ground must be green so that plants can grow and rainwater can
seep through. Of course real estate developers are upset with the

new regulation as they have already acquired a lot of land plots for

buildings projects but finally find out that they will have to cut some
portions of their expensive lands for green spaces.

However, it does not mean that the investors are pushed to the corner.
We need to accept that the main driving force of good buildings around
the world are incentives – mostly financial at the cost of taxpayers’

money. Would it be better to incentivize an environmentally friendly
building without using taxpayers’ money ‘Directly’? The new law

introduce a ‘Bonus’ system for developers who build a project with

good environmental quality. If a building project demonstrates that it
can pass requirements for green buildings based on the assessment

tool of the Thai Green Building Institute (TGBI), it can increase the
gross floor area (GFA) by 5-20%. By this way, the government needs
not to spend tax money for this kind of incentives.
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This is actually not something new. Thinkers around the world have

come up with schemes to assess environmental quality of a building
for a purpose of giving incentives. Most of the schemes contain a set

of design & construction guidelines related to alternative transportation, green area, rainwater management, energy efficiency, water

conservation, indoor environmental quality, green materials, and so
on. Similar thing also happened in Thailand. In 2009, a group of Thai

architects and engineers worked together to establish ‘Thai Green

Building Institute’ in order to develop a national green building stan-

dards and certification system like LEED from the USA, DGNB from
Germany, and BREEAM in the UK. The team consists of professionals

and academic people who already have full-time positions elsewhere
but are willing to work on a voluntary basis.

Later in 2010, TGBI announced its first green building rating tool called
TREES or Thai’s Rating for Energy & Environmental Sustainability. This

is the sole system that will be used to assess the environmental quality
of building design for the application of GFA bonus. TREES will gain

more popularity among land developers soon, as it is revealed that

land price in Bangkok will keep rising but people still have limited

income to pay for mortgages. If the same piece of land can offer more
living units, we would anticipate that more people can afford to live

in town and less will have to commute. The city will be greener. This
is such a win-win solution for us.

What is ECO-LIVING?
When talking about what eco-living is, people would think about

having a house with abundant green area and healthy soil where

inhabitants can grow vegetables. The roof might be installed with

solar panels that generate electricity and hot water. The building walls
are insulated with Styrofoam; windows glazed with energy-efficient
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double paned glass; and toilets flushed with water reused from

bathtubs or harvested rain water. However, actually eco-living is not
only about having a housing complex full of eco-houses, but it needs
to also have central facilities that serve the community. The essential

elements of eco-living include wastewater treatment systems, solid
waste disposal, storm water management, reuse/recycle programs,
landscape irrigation, and access to public transportation.

The U.S. Green Building Council (USGBC) suggests that an green village

be located on the site where there is no sensitive natural environment

such as wetlands, endangered species or breeding grounds of wildlife
animals. Then, by this definition, green villages or eco-villages should

not be built in the most abundant natural environment. It is even better
and greener to build an eco-village in a previously contaminated site

(i.e., Brownfield area), where developers can re-develop the whole area
and make it greener. The USGBC even suggests green buildings not

necessarily be new buildings, instead, trying to renovate abandoned

buildings to save resources is considered green already. The idea of
cutting down existing trees to pave the way into sensitive forest for
new building construction would not be called green. Also, facilities

that provide services to non-green human activities should not be
called green buildings.

An eco-village is quite different from typical green housing complex.

Inhabitants may not really know that they are just living in a green
building complex; not eco-village if the definition is just landscape

or housing packed with energy-saving featured. Of course, it is not
arguable that vegetated areas are not important in an eco-village;
however, tree is not the only factor. There are a lot more for a green
housing to be called eco-village.
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It is about the inhabitants
Recently, the Thai’s National Housing Authority (NHA) has been actively
involved with design and construction of eco-villages. When using the

word “Village”, it should be portrayed as a closely-knit community

flourished with good relationship between inhabitants, rather than a

housing complex with sophisticated green technology showcases. For
eco-village, the inhabitants are the main constituents. Unlike typical

green office buildings in the city where the occupants are educated
in a passive way about how to properly operate their hi-tech green
office, the inhabitants of an eco-village will be more actively involved

with the direction and operation of their own communities. The
concept of eco-village will never be successful unless most of the
inhabitants are the type of people who have clear vision and serious
commitment on green living.

A simple checklist for inhabitants to see if they should live in an
eco-village; would the inhabitants always recycle the garbage?; would

they ride bicycles to work if it is possible?; would they reuse waste-

water to flush toilets or to feed the lawn?; would they grow their
own organic vegetables?; would they spend free time on producing

organic fertilizers for the garden?; would they carpool with neighbors
to groceries?; and most importantly, would they spare some weekends

with neighbors to discuss about how to improve the environmental

performance of the community?. If the answers are ‘No’ in most of
the questions, they should not live in an eco-village, but they can still
live in a GREEN housing complex.

Living Green

The fall of Bangkok:
The driving force of Eco-village
Due to climate changes, Bangkok has been affected by heavy thunderstorms in the rainy season especially during the rush hours. There

is no way to escape the rain, flooding, and of course, traffic jam in

downtown. Unfortunately, most Bangkokians seem to accept this
reality-heavy rain in late afternoon followed by instant flooding and
then severe traffic jam for hours. When looking at the cause of traffic

jam, it is not just the rain or flooding, but it is the people in the city.
Taxis and public vans stop and wait for their passengers at subway
stations, thus occupying the whole left lane of the roads. Alternative
transportations do not exist.

Whose fault is it that there is no taxi drop-off area at those subway
stations? How does the government manage thousands of passengers

on rush hours without providing exclusive space for taxi drop-offs?

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) will have to begin
realizing that it is a design flaw for not providing enough space for

the required function. If enough drop-off areas and some automated
queuing systems were provided for taxis to come pick up passengers

on public places, there would be less traffic jam in Bangkok. BMA
should not expect people to be always so environmentally responsible.

If it wants people to live sustainably, BMA cannot only give incentives

or provide guidance or enforce the laws, but it must also utilized

technologies that help them save the planet without noticing that they
are changing their lifestyles ways too far. This is ‘Social’ sustainability.
Clean air and quiet environment in the outskirt of Bangkok is what the

people who could not tolerate downtown congestion are looking for.

The word ‘commuter’ is used to describe middle-class people who can
afford cars and gasoline. As far as expressways can go, real estate
developments would go after, and Bangkokians would commute if a
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higher cost of transportation can be traded with cleaner air and more

green areas. This phenomenon has happened everywhere else in the
world. It is called ‘Urban Sprawl’. It is what people are trying to grasp
what they think it is green for themselves, not knowing that they are

destroying the ‘greenness’ of the whole. How many trees have been
cut down to pave the way to the suburbs? How many ‘natural’ green

has been destroyed and replaced with ‘artificial’ nice-looking green?
This kind of development has led the way for the country for decades.

Today, with higher price of gasoline together with impacts of Urban
Heat Island phenomenon, it is obvious that only the ‘real’ green will
save the city from any consequences of climate changes. Real green
does not mean ‘for here & now’, but actually ‘for all & forever’. This

notion seems related to the term ‘sustainability’. People can grow
new trees that will mature in 10-20 years, but they cannot build a
new ecosystem. The fact that new suburban residential projects are

growing rapidly still does not urge authorities to put more stringent

regulations on land development, such as keeping a portion of exist-

ing trees or setting the maximum distance of housing complex from
nearby community services.

Currently, as traffic jam has started moving to suburban Bangkok,

the rise of Urban Sprawl has been halted, although not completely
stopped. The cost of commuting 100 kilometers a day to and fro to
go to work could eat up one-third of a commuter’s household income.
Because today commuters could spend 3-4 hours a day in their cars,

suburban housing schemes are not really popular because potential
buyers want to own homes that are close to their downtown work-

places in order to save time and gasoline. This situation has opened
the way for downtown development, especially in areas near MRT
subway and BTS Skytrain stations. The concept has been known as

‘Smart Growth’ where ‘TOD or Transit Oriented Development’ has

been in focus worldwide as a newer and greener scheme of housing
development. Eco-village is a by-product of this new concept.
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Eco-village Case Study
One of the best examples of Eco-village mentioned in every

publication is BedZED or Beddington Zero Energy Development
housing complex in suburban London. It is what a group of architects,

engineers, and scientists have designed using techniques of green
buildings to build a village that meets specific need of inhabitants.

BedZED (source: https://en.wikipedia.org/wiki/BedZED)

Every green bible mentions the concept of 4Rs -- reduce, reuse,
recycle, and renew. However, doing 4Rs is not really easy. For BedZED,

the builders seemed to realize that it needs not only reuse/recycled
materials to build the house or renewable energy from solar cells
to help offset the energy used by the inhabitants. To be successful

with the word ‘Zero Energy’, the house need to be designed with a
technique called ‘passive solar heating’ to reduce the heating needed
during the winter by collecting solar heat in the daytime and store
for nighttime use.
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As a result, the design of the living space was set with a requirement
of large glass windows at the south direction. The south windows
are the parts of the ‘sunspace’ where solar heat is trapped inside

the glass and stored in very thick concrete walls. Concrete walls are

used for storing as much solar heat as possible and the heat will be
released back to the living rooms at night. With this technique, the

house would need no heating at all, thus helping the village come
closer to ‘Zero Energy’ one. For cooling, fortunately, it is not really

needed for houses in London and if ventilation is needed to cool the

inside, an interestingly good-looking wind cowl is installed in each
unit to induce natural ventilation of fresh air. The shape and form

of the wind cowls follow aerodynamics so it guarantees to provide
maximum airflow rates whenever it is needed. Space heating and

cooling are then supplied quite naturally, what is next to consider is

how to provide enough energy for lightings, household appliances,

water heating, and cooking. It is impossible to ask people not to turn

on the lights at night. Then, energy supply for that purpose must be
carefully thought out since the beginning.

BedZED has many PV solar panels on the rooftop of each house,
however, without batteries to store the electricity generated during
the daytime, there is no way to use solar energy at night. Battery is

not really a green technology as electronic waste will cause more

troubles for future disposals. Then, BedZED has looked for other
green technologies to generate electricity for use during the night.

It is electricity generated by solid waste from the village. This tech-

nology is called CHP or Combined Heat and Power co-generation. It

sounds complicated for non-technical people, but for green people,
this technology has been around for more than a decade. BedZED
uses solid waste available in the village to produce heat and elec-

trical energy. Produced heat is used for domestic water heater and
electrical power is used for lightings and other household appliances.
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All the design features and innovations have brought BedZED to come

closer to not only ‘Zero Energy’ village, but also ‘Zero Discharge’ as

most of the solid waste and wastewater can be reclaimed and almost
all energy is produced and used on site. BedZED has showed that

eco-village is not out of reach. However, it cannot be so successful
if there is no integration of designers’ knowledge and good wills,
appropriate use of green technology, and of course the inhabitants

who are willing to change their lifestyle. The same amount of money
people paid to own a unit in BedZED can buy a bigger and more

comfortable house that wastes a lot more energy and resources,
however is it really sustainable? BedZED has led a way for many
eco-villages around the world including that of Thailand.

NHA Eco-village
As a key player responsible for Thailand’s housing and urban devel-

opment, one of the major achievements envisioned by the National

Housing Authority (NHA), is to create a sustainable, environmental

friendly housing project. The created community’s growth should be
attained through adoption of ‘self-sufficiency’ as a main course of

development. In order to achieve such goal, guidelines for sustainable
eco-village were compiled, through findings from careful study and

research. The guide is to cover aspects of design, material selection
and construction method, including innovative strategies to minimize

building energy use and waste released to natural environment and

negative impact to the society. Moreover, the guide would encour-

age the project’s inhabitants to participate in saving energy and the
environment, thus a ‘Sustainable Community’ could be created. The
concept of social enterprise where the community produces its own

commodities through methods with minimum disturbance/negative
impact on the environment is also adopted.
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NHA Housing Complex (Source: www.bangkokbiznews.com)

An evaluation principle to guide and direct the designs and management of the authority towards the previously mentioned measures

to attain community’s comfort and sustainability was therefore, com-

posed by NHA. Through collaboration between NHA and researchers

from Chulalongkorn University led by Dr. Atch Sreshthaputra, this
research’s main purpose is to review and adapt the existing green
building rating systems (e.g., TREES, LEED ND, Green Mark) and to de-

velop more suitable guidelines for NHA housing complex. As a result,

NHA has attained an evaluation principle, which could be used as a
guide for ‘Sustainable Comfortable Community’ design. With the new
guidelines, housing projects and communities, could be developed

towards a self-sufficient, eco-friendly, sustainable community with
low-energy consumption conforming to the authority’s main mission.

45

46

กรีน อยู่ ดี : Living Green

III.

GO Zero Waste
ชีวิตใหม่ไร ้ขยะ
้
ผศ.ดร. ชนิ กานต ์ ยิมประยู
ร

GO Zero Waste
ชีวิตใหม่ไร ้ขยะ
้ ก ปี ขยะท่ วไปที
้
่ เกิ ด ขึ นในชี
คนไทยมี แ นวโน ม
้ ในการผลิ ต ขยะเพิ่ มขึ นทุ
ั
วิ ต
้ ่ที่ต ้องใช ้
ประจำ�ว ันก่อให ้เกิดปัญหาสิ่งแวดล ้อมในหลายด ้าน ไม่ว่าจะเป็ นพื นที
้
เพื่ อกองขยะ กลิ่น แหล่งเพาะเชือโรค
ก ๊าซเรือนกระจกที่มีต ้นเหตุมาจากขยะ
̊ ้ างๆ ต ้นเหตุ ของปัญ หาขยะนน
และปัญหาขยะในมหาสมุ ท รและแหล่ งนาต่
ั้
่
เกิ ด จากพฤติ กรรมการบริโ ภคที ไม่ เ หมาะสมของเรา และการแยกขยะและ
การจ ัดการขยะที่ไม่ได ้มาตรฐาน

GO Zero Waste ชีวิตใหม่ไร ้ขยะ

ขยะท่วไปน
ั
นสามารถแบ่
ั้
งตามล ักษณะได ้ 4 ประเภทใหญ่คือ
1

		

2

่ นขยะที่ย่อยสลายได ้ คิดเป็ นประมาณ 64%
ขยะอินทรีย ์ ซึงเป็

เช่น เศษอาหาร เศษใบไม ้
ขยะที่สามารถนำ�มาผ่านกระบวนการเพื่ อนำ�กล ับมาใช ้ใหม่ได ้

้̊
คิดเป็ นประมาณ 30% เช่น กระดาษ ขวดนาพลาสติ
ก
่
่
่
3
ขยะทวไปที
ั
ต ้องฝังกลบเนื องจากใช ้เวลาย่อยสลายนาน หรือ
		นำ � กล ับมาใช ้ใหม่ ได ้ยากเนื่ องจากกระบวนการจ ัดเก็บ หรื อ

		

		กระบวนการรีไซเคิ ลย ังมี การลงทุ นที่ สู ง ไม่ คุ ้มทุ น คิ ดเป็ น
		

4

		

ประมาณ 3% เช่น ถุงพลาสติก ห่อขนม
ขยะอ ันตรายที่ต ้องนำ�ไปกำ�จ ัดด ้วยวิธพ
ี ิ เศษ คิดเป็ นประมาณ

3% เช่นถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า กระป๋ องสี

การไม่สร ้างขยะ นนคื
ั้ อทางออกที่ดีที่สุ ด หากทำ�ไม่ได ้ การแยกขยะที่ต ้นทาง
อย่างถูกต ้อง คือห ัวใจสำ�ค ัญในการลดปัญหาขยะ เนื่ องจากสามารถช่วยให ้
1

2

สะดวกในการจ ัดเก็บ ช่วยให ้ระบบการจ ัดการมีประสิ ทธิภาพ

3

ลดต ้นทุนการรีไซเคิล
ลดปริมาณขยะที่ถูกนำ�ไปฝังกลบ เพิ่ มปริมาณขยะที่ถูกนำ�ไป

4

ขยะบางชนิ ดสามารถนำ�ไปขายเพิ่ มรายได ้ได ้

		ทำ�ให ้ย่อยสลายและรีไซเคิล

การจ ัดการแยกขยะที่ถูกต ้อง แบ่งตามประเภทของขยะ ด ังนี ้
1

่ นขยะที่ย่อยสลายได ้เร็ว เช่น เศษอาหาร เศษ
ขยะอินทรีย ์ ซึงเป็

		ใบไม ้
		-

แยกส่ วนที่เป็ นของเหลวและของแข็งออกจากก ัน
้̊
สำ�หร ับขยะเปี ยก ให ้รีดนาออกให
้ได ้มากที่สุ ด

		-

ไม่ควรใส่ ถุงพลาสติกเพราะค ัดแยกยาก

		-

		-

พันหรือห่อด ้วยกระดาษหน ังสื อพิ มพ์กอ
่ นทิง้
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ขยะที่สามารถนำ�มาผ่านกระบวนการเพื่ อนำ�กล ับมาใช ้ใหม่ได ้
้̊
		
เช่น กระดาษ ขวดนาพลาสติ
ก
		- ทำ�ความสะอาดก่อนทิง้ ขยะยิ่งสะอาด ยิ่งมีประสิ ทธิภาพ
2

			
ในการรีไซเคิล
		

3

-

แยกถุง แสดงหน ้าถุงให ้ช ัดเจน ค ัดแยกขายเป็ นขยะรีไซเคิล
ขยะท่วไป
ั
(รีไซเคิลไม่ได ้ หรือรีไซเคิลยาก) เช่น ถุงพลาสติก

		ห่อขนม กล่องโฟม
้
		- ถ ้าเปื อนควรล
้างก่อนทิง้

		-

				-

แยกส่ วนที่เป็ นโลหะออก
่วไป
้
แยกใส่ ถุงทิงลงขยะท
ั

หากไม่มีถ ังขยะแบบแยกประเภท ควรระบุหน ้าถุงให ้ช ัดเจน

			
ว่าข ้างในเป็ นอะไร
4.
ขยะอ ันตรายที่ต ้องนำ�ไปกำ�จ ัดด ้วยวิธพ
ี ิ เศษ คิดเป็ นประมาณ
		

3% เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า กระป๋ องสี
้
		
- รวบรวมใส่ถุงพลาสติก ม ัดให ้แน่ น ทิงลงถ
ังขยะอ ันตราย
			
เท่านนั้
		-

หากมีถ ังขยะอ ันตราย เขียนหน ้าถุงให ้ช ัดเจนว่า

		-

้ วนและนำ�บางส่ วน
ขยะอิเล็กทรอนิ กส ์ สามารถแยกชินส่

			
“ขยะอ ันตราย”

			
ไปรีไซเคิลได ้เพราะเต็มไปด ้วยโลหะมีค่า กากเหลือสามารถ
			
นำ�ไปผลิตเป็ นอิฐมวลเบาได ้

นิ ทรรศการชีวิตใหม่ไร ้ขยะ โดย สำ�น ักงานกองทุนสน ับสนุ นการสร ้างเสริมสุ ข
ภาพ (สสส.) มีว ัตถุประสงค ์เพื่ อให ้ผู ้เข ้าชม ตระหน ักถึงปริมาณขยะที่เกิดจาก

ตนเองในการใช ้ชีวิตประจำ�ว ัน โดยการสำ�รวจพฤติกรรมการสร ้างขยะของ

ตนเองด ้วยกิ จกรรมในนิ ทรรศการ ทำ�ความรู ้จ ักก ับขยะแต่ ละประเภท และ
ทดลองค ัดแยกให ้ถู กต ้อง เพื่ อให ้สามารถนำ �ไปใช ้ในชี วิตประจำ�ว ัน รวมทงั้
สามารถเผยแพร่ความรู ้ความเข ้าใจให ้ก ับส ังคมที่ตนเองเป็ นสมาชิก เพื่ อโลก
ใบนี ้ และเพื่ อต ัวเราเอง

้
นอกจากนี ในนิ
ทรรศการย ังมี รายละเอี ยดของการจ ัดการขยะของประเทศ
ต ้นแบบต่ างๆ เช่ น ญี่ ปุ่ น ไต ้หว ัน นิ วซี แลนด ์ รว ันดา เยอรมนี เดนมาร ์ก
สวีเดน อีกด ้วย

GO Zero Waste ชีวิตใหม่ไร ้ขยะ
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แนวคิดในการออกแบบ
นิ ทรรศการ
กรีน อยู่ ดี Living Green
เอกว ัฒน ์ โอภาสพงษกร

แนวคิดในการออกแบบนิ ทรรศการ กรีน อยู่ ดี : Living Green

Exhibition Plan
้ ่จ ัดแสดง
สำ�หร ับงานสถาปนิ ก’62 ในปี นี ้ พื นที

งานของทางสมาคมสถาปนิ กสยามฯ ย ังคง
ประกอบไปด ้วย ส่วนของโถงทางเข ้า 1000 ตร.ม.
้ ่ด ้านในงาน 5000 ตร.ม. เช่นเดียวก ับ
และพื นที

่ านมา โดยนิ ทรรศการย ังคงประกอบ
ปี ก่อนๆ ทีผ่
ด ้วย 3 ส่ วนหล ัก
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Entrance
(1.)

ส่ วนนิ ทรรศการ Theme งาน เป็ นการจ ัดแสดงงานภายใต ้แนวคิด
่
หล ัก "กรีน อยู่ดี : Living Green" ซึงประกอบด
้วย ASA International
Design Competition 2019, Green Building Showcases, Smart

City, นิ ทรรศการ ภูมิปญ
ั ญาจาก 3 ภูมภ
ิ าคสู่ปจ
ั จุบ ัน และ Zero Waste

ASA International Design
Competition 2019

แนวคิดในการออกแบบนิ ทรรศการ กรีน อยู่ ดี : Living Green
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ASA Emerging
Architecture

Smart City

Zero Waste

55

นิ ทรรศการ ภูมิปัญญา 3 ภูมิภาค

(2.)

ส่ ว นนิ ท รรศการของสมาคม ได ้แก่ นิ ท รรศการผลงานสถาปนิ ก
สมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ, ผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจำ�

ปี 2562, นิ ทรรศการนิ สิตน ักศึ กษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์,
ASA Workshop, ASA Crew และหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข ้องก ับ
ทางสมาคม

ASA Workshop &
Student Activities
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(3.)

้ ่กิจกรรมและบริการ อ ันได ้แก่ หมอบ ้านอาษา
พื นที
ลานกิจกรรมกลาง, ASA Club, ASA Shop และ
Book Shop

ASA Shop

ASA Club

Morbaan ASA

แนวคิดในการออกแบบนิ ทรรศการ กรีน อยู่ ดี : Living Green

ส่ วนแนวคิดในการออกแบบในปี นี ก็้ ย่อมจะมีความสอดคล ้องก ับแนวคิด “กรีน
อยู่ดี : Living Green” ตงแต่
ั้
การวางผ ังจนถึงรูปแบบของการจ ัดแสดง ทาง

้ ่
คณะผู ้ออกแบบได ้ร ับมอบหมายให ้พยายามสร ้างความกลมกลืนระหว่างพื นที
้ ่แข่งข ันก ันโดด
จ ัดแสดงในส่ วนต่างๆ ของทางสมาคมฯ ไม่ให ้แต่ละแต่ละพื นที

่ เป็ นแนวคิดที่ตรงก ับการตีความ
เด่นจนขาดความเป็ นอ ันหนึ่งอ ันเดียวก ัน ซึงก็
ของทีมผู ้ออกแบบอยู่แล ้ว

เช่ น เดี ย วก ันก ับผลงานของทางที ม งานออกแบบเรขศิ ล ป์ ท่ี ถ่ า ยทอดออก
มาเป็ น Logo โดยใช ้การซ ้อนท ับขององค ์ประกอบสำ � ค ัญที่ เกี่ ยวเนื่ องก ับ

งานสถาปัตยกรรมได ้อย่ างน่ าสนใจ ซึ่งเกิ ดจากการตี ความหมายของงาน
สถาปัตยกรรมที่ย่งยื
ั น การออกแบบก็ย่อมจะคำ�นึงถึงสภาพแวดล ้อม คำ�นึง
ถึงความสำ�ค ัญของผืนดิน ต ้นไม ้ แหล่งนา̊ ้ ทิศทางของลม และแสงแดด

้ ่ การสร ้างความ
ทางคณะผู ้ออกแบบส่ วนนิ ทรรศการก็ได ้พัฒนาแนวคิดนี ไปสู
่
้
่
้
เหมือนทีแตกต่าง ตงแต่
ั
จ ัดวางพื นทีไปจนถึงรายละเอียดในการออกแบบส่วน
่
้ ่จะมีรูปแบบเฉพาะในต ัวของพื นที
้ ่นนๆเอง
ต่างๆ ซึงแม
้ว่าในแต่ละพื นที
ั้
แต่กย
็ ัง
่
้
่
่
คงไว ้ซึงความกลมกลืนก ับพื นทีการจ ัดแสดงทีอยู่ใกล ้เคียง โดยอาศ ัยความ

ต่อเนื่ อง หรือการซ ้อนท ับของรูปแบบและองค ์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม
น่ นเอง
ั
ผลที่ได ้ก็กอ
่ ให ้เกิดเป็ นภาพรวมของการจ ัดแสดงที่ส่งเสริมให ้เกิดความ

้ ่
เป็ นอ ันหนึ่งอ ันเดียวก ันของงาน ทำ�ให ้งานในปี นี ที้ ่มีความเรียบง่าย แต่ละพื นที
่
ทีจ ัดแสดงไม่โดดออกจากก ันมากน ัก
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สำ�หร ับว ัสดุหล ักภายใต ้แนวคิด “กรีน อยูด
่ ี : Living Green” นน้ั ในตอนแรกทาง
คณะผู ้ออกแบบได ้เลือกใช ้ท่อกระดาษเป็ นว ัสดุหล ัก เนื่ องจากท่อกระดาษนน
ั้
เป็ นว ัสดุรีไซเคิลที่ทำ�มาจากเยื่อกระดาษ ภายหล ังการใช ้งานแล ้วก็ย ังสามารถ
้ ปใหม่ได ้อีก นอกจากนี โดยรู
้
นำ�กล ับไปย่อยเป็ นเยื่อกระดาษเพื่ อขึนรู
ปแบบของ

้̊
ว ัสดุท่ีเป็ นท่อกลมจึงสามารถที่จะรองร ับนาหน
ักได ้ดีในระด ับหนึ่ง ทงย
ั้ ังช่วย
้
ให ้ประหย ัดโครงสร ้างและระยะเวลาในการก่อสร ้างอีกด ้วย หากแต่ด ้วยเนื อหา
ของงานในปี นี ที้ ่มีมากขึน้ ภายใต ้งบประมาณในการก่อสร ้างที่ย ังคงเท่าก ับปี

ก่อนๆ ประกอบก ับการขาดผู ้สน ับสนุ นว ัตถุดิบในการก่อสร ้าง ก็ทำ�ให ้ทางทีม
งานต ้องลดปริมาณการใช ้ท่อกระดาษลง และห ันไปใช ้ว ัสดุที่สามารถนำ�กล ับ

มาใช ้ใหม่ได ้อีก ได ้แก่ ผ ้ากระสอบ และผ ้าใบก ันฝุ่ นสำ�หร ับงานก่อสร ้าง เป็ นการ
้
ทดแทนในหลายๆส่ วน นอกจากนี ทางที
มงานผู ้ออกแบบก็ย ังต ้องมีการต ัด
่
ทอนองค ์ประกอบหลายๆอย่างเพื่ อให ้อยู่ในงบประมาณที่จำ�ก ัด ด ังนนภาพที
ั้
่
เห็นในงานสถาปนิ ก’62 ก็คงจะแตกต่างไปจากทีได ้มีการประชาส ัมพันธ ์ออก
ไปแล ้วพอสมควร

อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ สำ � ค ัญของงานสถาปนิ ก ในทุ ก ๆปี คื อ การจ ัดแสดง
่
นิ ทรรศการในส่วนต่างๆ ซึงในปี
นีก็้ มีจด
ุ ที่น่าสนใจและมีความหลากหลายยิ่งขึน้

้
มีการปร ับเนื อหาให
้เข ้าก ับยุคสม ัยและสอดคล ้องก ับเทคโนโลยีที่เข ้ามามีบทบาท
้ โดยเฉพาะในส่ ว นของนิ ท รรศการ
ในงานออกแบบสถาปัต ยกรรมมากขี น

้
สมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ นน
ั้ นอกจากมีพืนการจ
ัดแสดงแบบจำ�ลอง
ของบริษ ัทสถาปนิ กต่างๆ ด ังเช่ นทุกปี แล ้ว ก็ย ังมีการทำ�ห ้องฉายหน ังที่จ ัด

แสดงทงั้ VR และภาพ 3 มิติ ที่น่าจะสร ้างความตื่นตาตื่นใจก ับผู ้เข ้าชมได ้อีก
้ ่
มิติหนึ่ง นอกจากนน
ั้ ทางคณะผู ้ออกแบบย ังได ้มีการปร ับตำ�แหน่ งของพื นที

ในหลายๆ ส่ วนเพื่ อให ้ตอบร ับก ับผู ้เข ้าชมงานให ้ดียิ่งขึน้ อย่างเช่นในส่ วนของ
่ จจุบ ันไม่จ�ำ ก ัดการให ้บริการแต่สถาปนิ ก
้ ่กิจกรรม เช่น ASA Club ซึงปั
พื นที

เท่านนั้ ประชาชนท่วไปก็
ั
สามารถแวะมาน่งพักได
ั
้ จึงย ้ายมาไว ้ที่โถงทางเข ้าด ้าน
่
้
่
หน ้าเพื อให ้เป็ นเสมือนพื นทีร ับรองหรือ lobby lounge ที่สามารถเข ้าถึงได ้ง่าย
้ ่ได ้โดยตลอดเวลาของการจ ัดงาน
และสามารถเข ้าไปใช ้พื นที

แนวคิดในการออกแบบนิ ทรรศการ กรีน อยู่ ดี : Living Green
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กิจกรรมภายใต ้แนวคิด
กรีน อยู่ ดี Living Green

กิจกรรมภายใต ้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green

IV.

ASA Architectural Design
Student Workshop ’19
โครงการปฏิบ ัติการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ระด ับนิ สิตน ักศึกษา 62

“กรีน อยู่ ดี : Living Green”

ความเป็ นมาโครงการ
โครงการปฏิบ ัติการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Student

Workshop) เป็ นกิจกรรมสำ�หร ับนิ สิต น ักศึกษา และคณาจารย ์จากสถาบ ันการ
ศึกษาทางด ้านสถาปัตยกรรมท่วประเทศ
ั
จำ�นวน 37 สถาบ ัน และเป็ นกิจกรรม

หนึ่งของงานสถาปนิกประจำ�ปี มีการดำ�เนินงานต่อเนื่ องมาตงแต่
ั้
ปี พ.ศ. 2547

และมีล ักษณะการดำ�เนินงานเป็ นการเข ้าปฏิบ ัติงานร่วมก ันออกแบบโดยใช ้หล ัก
้ ่
การทางสถาปัตยกรรมร่ วมก ับหล ักการพัฒนาชุ มชนเข ้าแก ้ปัญหาในพื นที
ชุมชนกรณี ศึกษาร่วมก ับน ักวิชาการและต ัวแทนชุมชน เพื่ อร่วมก ันค ้นหารูป
้ ่ชุมชนกรณี ศึกษาที่ย่งยื
แบบและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพื นที
ั นต่อไป
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หล ักการและเหตุผล
จากแนวความคิ ดหล ักของการจ ัดงานสถาปนิ กในปี 2562 “กรีน อยู่ ดี :
Living Green” โดยเน ้นในเรื่องการการออกแบบเพื่ อการประหย ัดพล ังงาน
การออกแบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อม การพัฒนาที่ย่งยื
ั น ตลอดจนการผสม

ผสานเทคโนโลยีสม ัยใหม่เข ้าก ับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและผ ังเมือง
้
เพื่ อแก ้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึนในปั
จจุบ ันและแนวโน ้มสถานการณ ์โลกในอนาคต

ซึ่งจะเห็ นได ้ว่ าประเทศย ังต ้องการผู ้ประกอบวิ ชาชี พทางด ้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ มี ความตระหนกั และเข ้าใจในปัญหาตลอดจนสถานการณ ์
ที่จะเกิดขึน้ และมีความรู ้ ความสามารถด ้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และมี
ท ักษะด ้านการคิดวิเคราะห ์ที่สามารถบูรณาการศาสตร ์แบบองค ์รวมทงด
ั้ ้าน
สิ่งแวดล ้อม ว ัฒนธรรม และนว ัตกรรม ที่สามารถจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล ้อมที่ มีอยู่ อย่ างจำ�ก ัดให ้มี ประสิ ทธิ ภาพและถู กทำ�ลายนอ้ ยที่ สุ ด

่
ไปพร ้อมก ับการข ับเคลือนทางด
้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่งยื
ั น รวมทงั้
่
สามารถป้ อ งก ันและแก ้ปั ญ หาสิ ง แวดล ้อมและการใช ้พล ังงานในอนาคต
ได ้ทงในภาพเมื
ั้
อง สิ่ งแวดล ้อม และองค ์ประกอบของเมือง อ ันได ้แก่ ระบบ

้ ่สี เขียวของเมือง เพื่ อให ้
สาธารณู ปโภค อาคารหรือสถาปัตยกรรม และพื นที
สอดคล ้องก ับการปร ับเปลี่ยนโครงสร ้างทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่ อเข ้าสู่
ยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีการใช ้เทคโนโลยีและความคิดสร ้างสรรค ์มากขึน้

ด ้วยเหตุ นี ้ การส ม
ั มนาเชิ ง ปฏิ บ ัติ การในปี นี จึ้ ง นำ � แนวคิ ด ของการจ ัดงาน
มาใช ้เป็ นแนวทางดำ�เนิ นงานโครงการฯ โดยสร ้างรูปแบบของการปฏิบ ัติงานที่

่
ตอบสนองต่อการผสมผสานกระแสชีวต
ิ ในแง่มุมต่างๆ ของเรืองการออกแบบ
เพื่ อการประหย ัดพล ังงาน การออกแบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อม การพัฒนา

ที่ย่งยื
ั นก ับกระแสชีวิตแห่งโลกด ้วยปัจจ ัยทางเทคโนโลยีและกระแสแห่งความ
เปลี่ ยนแปลง โดยมี การนำ �ผู ้เชี่ ยวชาญด ้านวิชาชี พและวิชาการมาร่วมก ัน

่
ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ ์ และแนะนำ�นว ัตกรรมเพื่ อให ้นิ สิตน ักศึกษาซึง
เป็ นคนรุ่นใหม่และเป็ นว่าที่สถาปนิ กในอนาคต ได ้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้

่
เข ้าใจและรู ้เท่าท ันการเปลียนแปลงของสภาพแวดล
้อม ปร ับต ัวและเข ้าใจบทบาท
ของวิชาชีพสถาปนิ ก ต่อการการออกแบบที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล ้อมและการดำ�รง
อยู่แบบพึ่ งพาอาศ ัยของมนุ ษย ์และธรรมชาติ

กิจกรรมภายใต ้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green

ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ

ดร.อ ัจฉราวรรณ จุฑาร ัตน ์

(ประธานจ ัดงานสถาปนิ ก’62)
ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ร ัฐพงษ ์ อ ังกสิทธิ ์
(ห ัวหน ้าคณะทำ�งานโครงการฯ)

ว ัตถุประสงค ์ของโครงการ
1.

เพื่ อเป็ นการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ ้าอยู่ ห ัว

		ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
2.
เพื่ อเป็ นการเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดาฯ

		สยามบรมราชกุมารี
3.
เพื่ อได ผ
้ ลงานแนวความคิ ดในด า้ นการออกแบบทาง
้ ่
		สถาปัตยกรรมที่ มี คุณค่ าและมี คุณภาพในการพัฒนาพื นที

		

กรณี ศึกษา เข ้าจ ัดแสดงนิ ทรรศการในงานสถาปนิ ก’62 และ
		เป็ นต ัวอย่างที่ดีให ้ส ังคม
4.

		

เพื่ อเป็ นการฝึ กการทำ�งานร่วมก ันให ้แก่นิสิต น ักศึ กษา และ
คณาจารย ์จาก 37 สถาบ ันการศึกษาทางด ้านสถาปัตยกรรม

		ให ้เกิดจิตอาสาสาธารณะและได ้ทำ�กิจกรรมเพื่ อส ังคม
5.
เพื่ อฝึ กปฏิ บ ัติ การผสมผสานเรื่ องการออกแบบเพื่ อการ

		ประหย ัดพล ังงาน การออกแบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อม การ
่ งยื
่ ยวข
่
่ ั นก ับเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเกี
		พัฒนาทีย
้อง ฝึ กการศึกษา
		

ดู ง านด ้านต่ า งๆ ฝึ กการออกแบบ และฝึ กระดมความคิ ด
		จากผู ้เชี่ ยวชาญ น ก
ั วิ ช าการในภาคส่ ว นต่ า งๆ รวบรวม
		
เสนอแนะประเด็นปัญหาด ้านต่างๆ ในเชิงวิชาการ เพื่ อร่วมก ัน
้
		หาแนวทางการร ับมือก ับการเปลี่ยนแปลงอ ันเกิดขึนจากการ
้ ่กรณี ศึกษา
		พัฒนาและจากกระแสโลกาภิว ัตน ์ในพื นที

เพื่ อเป็ นการปลูกจิตสำ�นึกในด ้านการออกแบบเพื่ อการประหย ัด
		พล ังงาน การออกแบบที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล ้อมและการ
่ งยื
่ ั นให ้แก่ผู ้เข ้าร่วมโครงการฯ เผยแพร่องค ์ความรู ้
		พัฒนาทีย
6.

		แลกเปลี่ ยนความคิ ดสู่ ส ังคม มุ่ งหว ังให ้เกิ ดการตระหน ักให ้
		ทราบถึงปัญหาของสิ่ งแวดล ้อม เล็งเห็นในคุ ณค่ าของการ
		ออกแบบที่เป็ นมิตรก ับสิ่ งแวดล ้อม เป็ นการสร ้างรากฐานสู่

		ส ังคมแห่งการเรียนรู ้แบบโครงข่ายให ้ย่งยื
ั น เป็ นแนวทางสู่

		การนำ�ไปปฏิบ ัติต่อไป
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ผู ้เข ้าร่วมโครงการ 86 คน
1. ต ัวแทน นิ สิต น ักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ในระด ับชนปี
ั้ ที่ 3-4 จาก
่
สถาบ ันการศึ กษาทางด ้านสถาปัตยกรรมทวประเทศจำ
ั
�นวน 37 สถาบ ัน
การศึกษา สถาบ ันละ 2 คน เป็ นจำ�นวนทงสิ
ั้ น้ 74 คนโดยประมาณ

2. ต ัวแทนอาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จากสถาบ ันการศึกษาทางด ้าน
สถาปัตยกรรม จำ�นวน 12 คน

กำ�หนดการและสถานที่
ระยะที่ 1 ระหว่างว ันพฤห ัสบดีที่ 21 - ว ันอาทิตย ์ที่ 24 กุมภาพ ันธ ์
		

2562 รวม 4 ว ัน

		

ทางด ้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Hackathon และจ ัดทำ�เพลท

		

จุฬาลงกรณ ์ ซอย 6 ถนนบรรท ัดทอง

้ ่ บริ เ วณตลาดน อ
		ลงพื นที
้ ยและฝึ กปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อการพัฒ นา
่
		อย่างยงยื
ั นและเป็ นมิตรก ับสิ่งแวดล ้อม เข ้าปฏิบ ัติงานออกแบบ
		

ผลงานนิ ท รรศการ ณ NapLab Co-Napping Workspace

ระยะที่ 2 ว ันจ ันทร ์ที่ 29 เมษายน 2562 รวม 1 ว ัน

		เข ้าติดตงผลงานนิ
ั้
ทรรศการ ณ อาคารชาเลนเจอร ์ ศู นย ์แสดง
		

สิ นค ้าอิมแพ็ ค เมืองทองธานี

ระยะที่ 3 ระหว่างว ันอ ังคารที่ 30 เมษายน - ว ันอาทิตย ์ที่ 5
		

		

		

พฤษภาคม 2562 รวม 6 ว ัน

นำ�เสนอผลการทำ�งานและเข ้าร่วมงานสถาปนิ ก’62 ณ อาคาร

ชาเลนเจอร ์ ศู นย ์แสดงสิ นค ้าอิมแพ็ ค เมืองทองธานี
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ที่ปรึกษาโครงการและผู ้ทรงคุณวุฒิ
1 ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.ร ัฐพงษ ์ อ ังกสิ ทธิ ์

ห ัวหน ้าโครงการ ASA workshop /
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่

2 อาจารย ์ ทรงพจน ์ สายสื บ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาล ัยนเรศวร

3 คุณ จุฤทธิ ์ ก ังวานภูมิ
้ อง
สถาปนิ กกลุ่มปันเมื
4 อาจารย ์ ดร.อมรเรศ เทพมา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และ
ศิ ลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาล ัยพะเยา

5 อาจารย ์ ณธท ัย จ ันเสน

ภาควิชาครุศาสตร ์สถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

คณะครุศาสตร ์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

สถาบ ันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบ ัง

6 อาจารย ์ ภูวเดช วงศ ์โสม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาล ัยแม่โจ ้

7 อาจารย ์ ภ ัทฐิ ตา พงศ ์ธนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาล ัยราชภ ัฎสวนสุ น ันทา
8 อาจารย ์ สุ พิชฌาย ์ เกาศ ัลย ์

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล
ร ัตนโกสิ นทร ์ (ศาลายา)

9 อาจารย ์ ปุณณร ัตน ์ จรุงคนธ ์
คณะสถาปัตยศาสตร ์
มหาวิทยาล ัยร ังสิ ต

10 อาจารย ์ รุจ ร ัตนพาหุ

คณะวิศวกรรมศาสตร ์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภูมิ ศู นย ์นนทบุรี

11 อาจารย ์ ดร.สรรพว ัฒน ์
จตุพฒ
ั น ์วรางกูร

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาล ัยอ ัสส ัมช ัญ
วิทยาเขต สุ วรรณภูมิ

12 อาจารย ์ ธน ัฐว ัสส ์ วงศ ์ทิมาร ัตน ์
คณะสถาปัตยศาสตร ์
มหาวิทยาล ัยร ังสิ ต
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้ ่ของโครงการปฏิบ ัติการออกแบบสถาปัตยกรรม
พื นที
้ ่ การปกครองของเขตส ัมพันธวงศ ์
แขวงตลาดนอ้ ย เป็ นแขวงหนึ่ งในพื นที
้ ่บริเวณตลาดน ้อยเป็ นถิน
่ อยู่อาศ ัยของชาวจีนโพ้นทะเล
กรุงเทพมหานคร พื นที

้
และชาวไทยเชือสายจี
นอีกแห่งหนึ่ง นอกเหนื อจากย่านเยาวราชและสำ�เพ็ งที่อยู่
ใกล ้เคียง มีประว ัติความเป็ นมาเก่าแก่ยาวนานตงแต่
ั้
สม ัยต ้นกรุงร ัตนโกสินทร ์

้
๊ั กั เกี ย”
เดิ ม เป็ นตลาดที่ คึ ก ค ก
ั มาก โดยเรี ย กก ันในภาษาแต ้จิ ว๋ ว่ า “ต กล
(อ ักษรจี น : 噠叻仔; ลู ก ตลาด, ตลาดน อ้ ย) มี ท่ี มาจากเจ ้าส วั เนี ย ม หรื อ

่ “น ้อย” เป็ นท่าเรือและ
เจ ๊ส ัวเนี ยม ผู ้เป็ นเจ ้าของที่ดินแถบนี มี้ ลูกสาวคนหนึ่งชือ
ชุมชนที่รุง
่ เรืองก่อนเยาวราช โดยมีชาวโปรตุเกส เป็ นชนกลุ่มแรกที่เข ้ามาอาศ ัย
อยู่ จากนนจึ
ั้ งตามมาด ้วยชาวจีน, ชาวญวน รวมถึงเขมรมาปักหล ักอาศ ัย
ปัจจุบ ันมีสภาพเป็ นบ ้านเรือนที่อาศ ัยของผู ้คนในล ักษณะอาคารพาณิชย ์ขนาด

เล็ก และตรอกซอกซอยต่างๆ และย ังมีศาสนสถานสำ �ค ัญของหลายศาสนา
และมีสิ่งก่อสร ้างที่เป็ นจุดเด่น เช่น ริเวอร ์ซิตี ้ หรือ สะพานพิ ทยเสถียร อีกทงั้
ย ังเป็ นที่ตงของสำ
ั้
�น ักงานเขตส ัมพันธวงศ ์ โดยหลายอาคารนนเป็
ั้ นอาคารที่

เก่าควรค่าแก่การอนุ ร ักษ ์ มีมากถึง 64 อาคาร

ตลาดน ้อยเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได ้ร ับความนิ ยม ด ้วยความเก่าแก่ของ
่ ังคงเหมือนเดิมเช่นในอดีตอยู่ โดยมีถนน
อาคารสถานที่ และวิถช
ี ีวต
ิ ของผู ้คนทีย
้ ่ติดก ับแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางร ัก
สายหล ัก คือ ถนนเจริญกรุง บนพื นที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอยเจริญกรุง 22 หรือ ตรอกตลาดน ้อย ภายในซอยมี
หลายสถานที่ๆ ได ้ร ับความสนใจ เช่น ศาลเจ ้าโจวซือกง, บ ้านโซวเฮงไถ่ บ ้าน

่
โบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี สร ้างด ้วยสถาปัตยกรรมแบบซือเหอย่
วนของจีน,
่
่
เซียงกง หรือ ซอยวานิช 2 แหล่งรวมอะไหล่รถยนต ์ทีมีชอเสี
ื ยง, โบสถ ์กาลหว่าร ์

ศาสนสถานของศาสนาคริสต ์นิ กายโรม ันคาทอลิก, กรมเจ ้าท่า และธนาคาร
ไทยพาณิ ชย ์ สาขาตลาดน ้อย ซึ่งเป็ นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ต ัว
อาคารธนาคารเป็ นสถาปัตยกรรมแบบโบซาร ์ผสมนี โอคลาสสิ ก โดยก่อสร ้าง
̊ ้ ้าพระยา ปัจจุบ ันก็ย ังคงเปิ ดให ้บริการอยู่
ตงแต่
ั้
พ.ศ. 2451 ติดริมฝั่งแม่นาเจ

้
ซึ่งอาคารแห่งนี เคยได
้ร ับรางว ัลอนุ ร ักษ ์สถาปัตยกรรมจากสมาคมสถาปนิ ก
้ ้ว
สยามฯ ในปี พ.ศ. 2525 และบูรณะปร ับปรุงในปี พ.ศ. 2538 นอกจากนี แล

้
้
ถนนเจริญกรุงในแถบนี ในอดี
ตย ังปรากฏร่องรอยรางของรถรางบนพื นถนน
ก่อนจะถูกราดท ับด ้วยยางในปลายปี พ.ศ. 2558 อีกด ้วย

กิจกรรมภายใต ้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green

้ อง
ภาพจากกลุ่มปันเมื
*** หมายเหตุ กำ�หนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการทำ�งาน
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ภาพบรรยากาศ
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V.

ASA Emerging Architecture
Awards 2019
โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรม
รุ่นใหม่ 2562
ดร.ดารณี จารีมิตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และการผ ังเมือง มหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร ์
กิตติคุณ ยกทร ัพย ์

กองก่อสร ้างและบำ�รุงร ักษา กรมท่าอากาศยาน

‘Living green’ คือแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม และ
ส่งเสริมคุณภาพความเป็ นอยูท
่ ดี
ี่ ของผู ้อยูอ
่ าศ ัย เพราะการเจริญเติบโตของเมืองและความหนาแน่น

้ ่ ดิ นในปัจจุบ ัน ส่ งผลให ้รูปแบบงานสถาปัตยกรรมและการอยู่ อาศ ัยเริ่มมี ความ
ของการใช ้พื นที
ห่ างไกลจากธรรมชาติและมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล ้อม การออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ร่วมก ับ
ธรรมชาติและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อมจึงน ับว่าเป็ น ‘ความท ้าทาย’ สําหร ับสถาปนิ กรุ่นใหม่

้ ่ อค ้นหาสถาปนิ กรุ่นใหม่ ซึงมี
่ อายุไม่เกิน
รางว ัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ในปี นี ้ เป็ นรางว ัลที่จ ัดขึนเพื
45 ปี ที่มีผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่นที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อมและส่งเสริมคุณภาพ
่ ของผู ้อยูอ
ชีวต
ิ และความเป็ นอยูท
่ ีดี
่ าศ ัย โดยมีว ัตถุประสงค ์เพื่ อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะสถาปนิก
ที่มีแนวคิดและเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการประสานองค ์ความรู ้เพื่ อแก ้ปัญหาและตอบโจทย ์การ

ใช ้ชีวิตสม ัยใหม่ และเป็ นการส่งเสริมสถาปนิ กรุ่นใหม่ที่สร ้างสรรค ์ผลงานที่มีคุณภาพต่อวงการ
สถาปัตยกรรมให ้เป็ นที่รู ้จ ักในวงการวิชาชีพในระด ับชาติและระด ับนานาชาติ โดยเป็ นการกระตุ ้น

ให ้เกิดการเรียนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ และเป็ นต ัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมในอนาคตเพื่ อเผยแพร่ผลงานออกสู่ วงการวิชาชี พสถาปัตยกรรมและวิชาชี พที่
เกี่ยวข ้อง เพื่ อให ้เห็นถึงความสําค ัญของบทบาททางวิชาชีพในงานสถาปัตยกรรม

สำ�หร ับโครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุน
่ ใหม่ในปี นี มี้ สถาปนิกที่สนใจเข ้าร่วมส่งผลงานจำ�นวน 34
ผลงาน สถาปนิ กได ้นำ�เสนอแนวคิดและการแก ้ปัญหาทางการออกแบบเพื่ อส่งเสริมการอยู่อาศ ัยที่
ดีและคำ�นึงถึงสิ่งแวดล ้อมในหลายประเด็น ด ังนี ้

โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562

1. การอยู่ร่วมก ับธรรรมชาติ
้ ่ เดิ ม และ
ผลงานที่ ส่ ง เข ้าโครงการมี การคำ �นึ ง ถึ ง ธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ ใ นพื นที
้ ่ภายในของต ัวอาคารก ับธรรมชาติให ้มาก
พยายามสร ้างความเชื่อมโยงพื นที

ที่สุ ด หลายโครงการ สถาปนิ กพยายามออกแบบการวางผ ังกลุ่มอาคารรวม
ถึงการวางต ัวของอาคารโดยส่งผลกระทบก ับสิ่งแวดล ้อมเดิมให ้น ้อยที่สุด เช่น

้ ่ใช ้งานแบบกึ่ง
การทำ� court การวางต ัวอาคารรอบต ้นไม ้เก่า การออกแบบพื นที
่
้ ่ภายในและภายนอก
ภายนอก (semi-outdoor) เพื่ อสร ้างการเชือมต่
อของพื นที
(โครงการ BANN RORB โครงการ Raintree Kindergarten โครงการ Café

in the garden) หรือการปลูกต ้นไม ้ในอาคารทำ�ให ้ผู ้ใช ้อาคารเกิดความรู ้สึก
้ ง ออกแบบช่องเปิ ดให ้มี ขนาดใหญ่
ไม่ ถูกต ัดขาดจากธรรมชาติ อย่ างสิ นเชิ
้
เพื่ อให ้ผู ้ใช ้อาคารได ้มองเห็นธรรมชาติได ้มากขึนกว่
าเดิม และรู ้สึกถึงการอยู่

อาศ ัยที่โอบล ้อมโดยธรรมชาติ นอกจากนี ้ สถาปนิกย ังมีแนวคิดในการออกแบบ
้ ่ใช ้สอยที่น่าสนใจ เช่น การออกแบบพื นที
้ ่ที่สามารถปร ับเปลี่ยนการใช ้งาน
พื นที

ได ้ และรองร ับการอยู่อาศ ัยเมื่อเกิดอุทกภ ัย เช่น งานออกแบบโครงการ BANN
้ ่ใช ้งานหล ักรองร ับการเปลี่ยนแปลงของระด ับนาด
̊ ้ ้วยการ
Lamphun ที่มีพืนที
้
้
่
้
ยกพื นสูง และให ้พื นทีใช ้งานหล ักของบ ้านอยู่บนชนสอง
ั
ทำ�ให ้สามารถใช ้งาน

̊ ้ วม
ได ้แม ้มีนาท่

้ ่ว่าง
โครงการ Lom-Haijai มีการวางผ ังอาคารเป็ นรูปต ัว U เพื่ อทำ�ให ้เกิดพื นที
่
้ ่
ระหว่างอาคารและกำ�หนดให ้เป็ นสวนเพื อให ้ผู ้ใช ้อาคารสามารถเข ้าถึงพื นที
สี เขียวได ้มากขึน้

้ ่ใช ้งานและพื นที
้ ่สี เขียว
โครงการ Lom-Haijai และล ักษณะการวางพื นที
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่ นพื นที
้ ่ court ซึงเป็
้ ่สี เขียวและสระนาแทรก
้̊
โครงการ Mori Haus สถาปนิ กมีการออกแบบพื นที
ระหว่างกลุ่มอาคารพักอาศ ัยเพื่ อสร ้างความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม

้ ่สี เขียวให ้กลมกลืนไปก ับกลุ่มอาคาร
โครงการ Mori Haus สร ้างพื นที

2. การใช ้ลมธรรมชาติและแสงธรรมชาติ
รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมที่ ส่ ง เข ้าประกวดหลายโครงการมี แ นวคิ ด การ
ออกแบบที่ คำ�นึ งถึงการใช ้ประโยชน ์จากธรรมชาติ เช่ น สถาปนิ กพยายาม

้ ่อาคารที่มีการเชือมต่
่
ออกแบบอาคารให ้พื นที
อโดยมีผน ังกนให
ั้ ้น ้อยที่สุ ด หรือ
่
้ ่ภายในทำ�ให ้เกิดการ flow ของอากาศภายในต ัว
การมีชอ
่ งเปิ ดเพื่ อเชือมพื
นที
อาคาร โครงการ BANN THANAKUL มีการใช ้ความเย็นจากแหล่งนา̊ ้ โดย
อาคารออกแบบให ้ลมธรรมชาติไหลผ่านแหล่งนา̊ ้ เพื่ อนำ�อากาศที่เย็นกว่าและ
้
้̊
ความชืนบริ
เวณแหล่งนาไปลดอุ
ณหภูมิภายในอาคาร

้ ่สี เขียวและแหล่งน̊า้
โครงการ BANN THANAKUL การลดอุณหภูมิอากาศด ้วยการใช ้พื นที

โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562

โครงการ IT’S SARA CAFÉ ออกแบบการระบายอากาศในระด ับผ ังอาคารเพื่ อ
นำ�ประโยชน ์จากลมธรรมชาติมาใช ้ทำ�ความเย็นในอาคาร

โครงการ IT’S SARA CAFÉ และการวางผ ังอาคารโดยอ ้างอิงทิศทางลมธรรมชาติ

3. การอนุ ร ักษ ์พล ังงานและการใช ้พล ังงานหมุนเวียน
ผลงานสถาปัต ยกรรมส่ ว นใหญ่ เ น ้นการออกแบบอาคารโดยคำ �นึ ง ถึ ง การ
้ ่ service หรือ พื นที
้ ่
ประหย ัดพล ังงาน เช่น การวางโซนอาคารโดยจ ัดให ้พื นที

ใช ้งานรองอยู่ทิศที่ร ับแสงแดด ซึ่งฟังก ์ช่นด
ั ังกล่าวถูกใช ้เป็ น buffer zone

ในการก ันความร ้อนเข ้าสู่ ต ัวอาคาร การใช ้แผงบ ังแดดหรืออาศ ัยการบ ังเงา
จากต ้นไม ้เพื่ อป้องก ันความร ้อนจากร ังสี ดวงอาทิ ตย ์ ต ัวอย่ างเทคนิ กการ

ออกแบบเพื่ อการอนุร ักษ ์พล ังงาน เช่น โครงการ Pasang ออกแบบแผงบ ังแดด
เพื่ อป้องก ันความร ้อนจากแสงแดดส่ องผ่านหน ้าต่างเข ้าสู่ อาคาร สถาปนิ ก
่
้ ่ใช ้งาน
เลือกใช ้แผงบ ังแดดที่เป็ นบานเกล็ดซึงให
้ลมธรรมชาติไหลผ่านเข ้าสู่พืนที

ภายในอาคารได ้ โครงการ Degree House มีจด
ุ เด่นด ้านการออกแบบแตกต่าง
่
จากโครงการอืนๆ โดยการใช ้แผงโซลาร ์เซลล ์เพื่ อผลิตพล ังงาน

โครงการ Pasang และการออกแบบแผงบ ังแดดเพื่ อป้องก ัน
ความร ้อนจากแสงอาทิตย ์บริเวณช่องเปิ ดของอาคาร
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้ ่ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี
4. การสร ้างพื นที
ในสภาวะวิกฤตค่าฝุ่ นละอองมีระด ับเกินค่ามาตรฐาน โครงการ The Glass
้ ่
Fortress ได ้คำ �นึ ง ถึ ง ความปลอดภ ัยของผู ้อยู่ อ าศ ย
ั โดยออกแบบพื นที

courtyard และปลูกต ้นไม ้เพื่ อป้องก ันมลพิ ษทางอากาศที่มาจากการจราจร
้ ่สาธารณะส่ งเสริมกิจกรรมชุ มชน
รอบโครงการ นอกจากนี ้ การสร ้างพื นที

เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ ส่ งเสริ มคุ ณค่ าของสถาปัตยกรรมที่ ส่ งเสริ มชี วิตความ
้ ่
เป็ นอยู่ ท่ี ดี ใ ห ก้ ับคนในชุ ม ชน การสร ้างสิ่ ง แวดล ้อมที่ ดี ห รื อ แบ่ ง ปั น พื นที
สาธารณะก็ดีทำ�ให ้คนในชุ มชนมีปฏิส ัมพันธ ์ มีความผูกพัน ซึ่งช่ วยส่ งเสริม
ความสุ ข ท งทางกายและทางใจ
ั้
ต ัวอย่ า งการออกแบบสถาปัต ยกรรมเพื่ อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ ความเป็ นอยู่ท่ีดีของคนในชุมชนที่น่าสนใจ เช่น โครงการ

PUEY UNGPHAKORN ARTISTIC PARK สถาปนิ กมีการปร ับปรุงอาคารเก่า
้ ่สาธารณะและพื นที
้ ่สี เขียวริมนาเพื
̊ ้ ่ อให ้คนในชุมชนได ้จ ัดกิจกรรม
ให ้เป็ นพื นที

้ ่
โครงการ Bank of Thailand Learning Center (BTLC) ออกแบบพื นที
̊ ้ ้าพระยาให ้ก ับคนในชุมชนได ้เข ้ามาทำ�กิจกรรม
สาธารณะขนาดใหญ่ริมแม่นาเจ
และพักผ่อน

โครงการ PUEY UNGPHAKORN ARTISTIC PARK และอาคารหล ักของโครงการที่ปร ับปรุงจาก

̊ ้ ้าพระยา
อาคารเก่าริมแม่นาเจ

โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562

5. การก่อสร ้างและใช ้ว ัสดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อม
แนวทางการออกแบบอย่างย่งยื
ั นได ้กล่าวถึงการใช ้ทร ัพยากรอย่างคุ ้มค่าและ
่
ทำ�ลายสิ่งแวดล ้อมให ้น ้อยทีสุ ด สถาปนิ กในหลายโครงการ เช่น โครงการ 15
Degree House โครงการ Bunjob House ได ้เลือกใช ้ว ัสดุกอ
่ สร ้างที่หาได ้จาก
้ ่ เช่น ไม ้ไผ่ หรือไม ้ที่สามารถปลูกทดแทนได ้มาใช ้ในการก่อสร ้างและใน
ในพื นที
งานส่ วนประกอบตกแต่งอาคาร นอกจากนี ้ โครงการ Bunjob House ได ้มี

่ อนำ�กล ับมาใช ้ โครงการ ASHA
้̊
การออกแบบระบบหล ังคาเพื่ อก ักเก็บนาฝนเพื
FARMSTAY มีกลุ่มอาคารที่ถูกออกแบบให ้คงเอกล ักษณ ์ของความเป็ นอาคาร

้ ่นทางภาคเหนื อ อาคารใช ้ว ัสดุก่อสร ้างเป็ นไม ้ที่เป็ นของอาคารเดิมเพื่ อ
พื นถิ
ลดผลกระทบต่ อทร ัพยากรทางธรรมชาติ ให ้มากที่ สุ ด อาคารหล ังนี ย้ ังเป็ น

้ ่ส่ งเสริมการเรียนรู ้ด ้านความย่งยื
พื นที
ั นให ้ก ับคนในชุ มชนเกี่ยวก ับการเลือก
ใช ้ว ัสดุกอ
่ สร ้างอีกด ้วย

้ ่แล ้ว การออกแบบพื นที
้ ่ที่สามารถปร ับ
นอกจากการใช ้ทร ัพยากรที่มีอยู่ในพื นที
่
่
เปลียนการใช ้งานได ้เพื อลดการทำ�ลายสิ่งแวดล ้อมย ังเป็ นอีกหนึ่งแนวทางที่น่า

้ ่สำ�น ักงานที่ปร ับเปลี่ยนได ้
สนใจ เช่น โครงการ CC Office มีการออกแบบพื นที
่
รองร ับการเปลียนแปลงของการทำ�งานในอนาคต ช่วยให ้โครงการสามารถลด
้
ขยะจากการรือถอนและประหย
ัดทร ัพยากรในก่อสร ้างใหม่

ในการต ัดสิ นผลงาน ผลงานที่ ผ่ านการค ัดเลือกเพื่ อนำ�เสนอในนิ ทรรศการ

โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562 มีจ�ำ นวน 5 ผลงาน โดยคณะ

กรรมการได ้แสดงข ้อคิดเห็นความโดดเด่นด ้านการออกแบบของแต่ละผลงาน
ไว ้ ด ังนี ้
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โครงการ Bunjob House: House of Flow

้ ่
โครงการพยายามให ้ผู ้อาศ ัยมีความใกล ้ชิ ดก ับธรรมชาติ และมีการเลือกใช ้ว ัสดุท่ีหาได ้จากพื นที
่
สถาปนิ กมี นว ัตกรรมการออกแบบระบบประสานเรืองแสงสว่าง ลมธรรมชาติ และการรองร ับ
่นำ�กล ับมาใช ้ใหม่ร่วมก ับงานสถาปัตยกรรมได ้อย่างน่าสนใจ
้̊
นาฝนที

โครงการ Bunjob House: House of Flow

โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562

โครงการ Raintree Kindergarten

โครงการ Raintree Kindergarten

โครงการนี มี้ ความโดดเด่นทางด ้านการวางผ ังอาคารร่วมก ับธรรมชาติ โดยผ ังอาคาร
้ ่เดิม และมี court ตรงกลางเชือมระหว่
่
ถูกออกแบบให ้วางหลบต ้นไม ้เก่าที่มีอยู่ในพื นที
าง

2 อาคารทำ�ให ้ลมธรรมชาติพด
ั ผ่านต ัวโครงการได ้ นอกจากนี ้ สถาปนิ กพยายามนำ�แสง
้
่
้ ่กึ่งภายนอก
ธรรมชาติเข ้ามาใช ้ในพื นทีภายในอาคารให ้มากที่สุ ด และการออกแบบพื นที

่
อาคารทำ�ให ้เกิดการเชือมโยงการใช
้งานที่อยู่ภายในและธรรมชาติที่อยู่ภายนอกอาคาร
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โครงการ AHSA Farmstay

โครงการ AHSA Farmstay ถูกออกแบบโดยคำ�นึ งถึงเอกล ักษณ ์ของความเป็ น
้ น
่ ทางภาคเหนื อ การใช ้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและระบบการ
อาคารพื นถิ
ป้องก ัน 2 ชนั้ ที่สามารถป้องก ันความเย็นในช่วงฤดูหนาว อาคารใช ้ว ัสดุกอ
่ สร ้าง

้
ที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ไม ้ที่รือถอนจากบ
้านเก่าเพื่ อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม และ
การให ้ชุมชนได ้มีส่วนร่วมในกระบวนการก่อสร ้างอาคาร และแลกเปลี่ยนความรู ้ด ้าน

ความย่งยื
ั นระหว่างคนในชุมชนและน ักท่องเที่ยว

โครงการ AHSA Farmstay

โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562

โครงการ Puey Ungphakorn Artistic Park

โครงการ Puey Ungphakorn Artistic Park

้ ่อาคารเก่าที่มีอยู่เดิมให ้กลายเป็ นพื นที
้ ่
โครงการนี ถู้ กออกแบบโดยการปร ับพื นที

สี เขียวสำ�หร ับชุมชน การออกแบบมีกระบวนการระดมความคิดเห็นจากคนใน

ชุ มชน อาคารถูกออกแบบโดยใช ้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติร่วมก ับ
้ ่นำ�กล ับมาใช ้ใหม่
การใช ้แสงธรรมชาติ มีการใช ้ว ัสดุไม ้จากโรงงานเก่าในพื นที
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โครงการ Visavapat Headquarter

้ ่ใช ้งานภายในร่วมก ับธรรมชาติได ้อย่างน่าสนใจ มีการ
อาคารมีการออกแบบโดยผสานพื นที
้ ่ขายเพื่ อเพิ่ มพื นที
้ ่สี เขียว
ออกแบบแผงบ ังแดดได ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โครงการยอมเสี ยพื นที
ให ้ก ับโครงการ สถาปนิ กมีการจำ�ลองผล (Simulation) เพื่ อพิ สูจน ์สมมติฐานในการออกแบบ

โครงการ Visavapat Headquarter

โครงการค ัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562
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VI.

ASA Green
Building Showcase
In our modern world, the only constant thing is “change”. This change
includes economic pressure, technology shift, societal transformation,

and climate change. As such change, it is also provided challenges

and opportunities towards a far more advanced step of architectural

design to survive and to thrive. These changes push a more serious

challenge to architect due to strike a balance of all the stakeholders’
aspirations, economic and environmental pressures, more and more
public expectation and policy constraint in order to deliver the positive
impact for all.

The Green Building Showcase starts by questioning what we have
done lately to mitigate the effect of global catastrophe. It then sought

out sustainable projects from around Asian countries; Hong Kong,

Malaysia, South Korea, Vietnam, India, Japan, Nepal, Bangladesh,
Pakistan and Thailand. It consists of three parts of exhibition; Green
AsiArch 2018 and Thai Green Building Institute Projects Gallery,

which contains 27 projects from 10 countries, and Interactive Virtual
Tour room which present video 360° of the top five green projects.
The full list is as followed;

Green AsiArch 2018 Awards
1.

T·PARK, Hong Kong

3.

ASA Lanna Center, Thailand

2.

4.

5.

6.

CU Centenary Park, Thailand
YKK 80, Japan

Toyota 3S Center, Malaysia

Samyang Discovery Center, South Korea

ASA Green Building Showcase

7.

Betania, Vietnam

9.

Disappearing Lands, Bangladesh

8.

10.

11.

12.

13.

14.

VVIP Circuit House, India

Guangming Village, Hong Kong
V+H House, Vietnam

Pavilions Himalayas, Nepal
House in Sado, JP

Product Development and Marketing Office, Pakistan

Thai Green Building Projects:
1.

Aditayathorn Building, Mahidol University International

2.

Dhanapipat Building, Dhanarak Asset Development

3.

All Green Learning Center

5.

PTT Forest in the City (PTT’s Pa Nai Krung)

		College

		Co., Ltd.
4.

KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)

Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for
New Construction and Major Renovation (TREES) Awards
1.

Chitralada Technology College (CDTC), Bangkok

2.

Research and Development Center, Daikin Industries

3.

7-Eleven store at Tara Square, Bangkok Thailand

		Thailand
		

4.

(Thailand), Chonburi, Thailand

Toyota Kaennakorn, Ban Don Branch, Khon Kaen,

		Thailand
5.

6.

Yamaha Riders Club, Bangkok Thailand

Toyota Eco Showroom Thai Yen, Nakhon Ratchasima,

		Thailand
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7.

8.

		

EEC Academy, Bangkok, Thailand

ITMX (Interbank Transaction Management and
Exchange), Nonthaburi, Thailand

Video 360˚ Interactive Virtual Tour
1.

2.

CU Centenary Park

Aditayathorn Building, Mahidol University

		International College
3.

Chitralada Technology College (CDTC), Bangkok

4.

Research and Development Center, Daikin Industries

5.

Toyota Kaennakorn, Ban Don Branch, Khon Kaen,

		Thailand
		

(Thailand), Chonburi, Thailand

		Thailand

Green Building Tour Projects:
1.

2.

CU Centenary Park

Dhanapipat Building, Dhanarak Asset Development

		Co., Ltd.
3.

KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)

5.

Australian Embassy Thailand

4.

101 True Digital Park

We are promoting interchangeable and transformational sustainability
design and contribution, also, we need to share knowledge and
understanding together with collaboration from all stakeholders. The

Green Building Showcase is not the last stage of that aim. We expect
a provoke discussion and pursuing the next greater positive impact
of green architecture.

ASA Green Building Showcase
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VII.

Innovative Green Building
Materials and Equipment
ว ัสดุและอุปกรณ ์ประกอบอาคารเขียว
นว ัตกรรมว ัสดุ และและอุ ปกรณอ์ าคารเขี ยว คื อ ว ัสดุ หรื ออุ ปกรณอ์ าคาร
ที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล ้อม โดยมี ค วามใหม่ ใ นแง่ ต่ า งๆ ใน

งานสถาปนิ ก ’62 ได ้มี การจ ัดกิ จ กรรมการประกวดนว ัตกรรมในแนวคิ ด
“กรีน อยู่ ดี” โดยมีว ัตถุประสงค ์เพื่ อ
1.

		

2.

เพื่ อสร า้ งความตระหน ก
ั ในความสำ � ค ญ
ั ของการสร า้ ง

ผลิตภ ัณฑ ์นว ัตกรรมแก่ผู ้ผลิต - ผู ้ประกอบการไทย
เพื่ อส่งเสริมและกระตุ ้นให ้ผู ้ผลิต - ผู ้ประกอบการไทยได ้คิดค ้น

		และพัฒนาผลิตภ ัณฑ ์นว ัตกรรมของตนเอง
3.
เพื่ อเป็ นเวที เ ผยแพร่ ผ ลิ ต ภ ณ
ั ฑน
์ วต
ั กรรมของผู ผ
้ ลิ ต 		ผู ้ประกอบการไทยสู่ ตลาดโลก
4.
เพื่ อเป็ นการช่วยรณรงค ์ให ้ผู ้ผลิตสร ้างสรรค ์นว ัตกรรมที่เป็ น

		มิตรก ับสิ่งแวดล ้อม และออกแบบส ังคมความเป็ นอยู่ท่ีดีเพื่ อ
		อนาคตของประเทศไทยและอาเซียน

โดยมี กลุ่ มเป้าหมายคื อผู ้แสดงสิ นค ้า และมี คณะกรรมการต ัดสิ นเป็ นผู ้ทรง
คุณวุฒิจากสมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์ ด ังนี ้
1.

คุณปฏิกร ณ สงขลา

3.

ดร. จ ักรกฤษณ ์ เหลืองเจริญร ัตน ์

2.

อ. ดร.โสภา วิศิษฏ ์ศ ักดิ ์

ต ัดสิ นให ้รางว ัล จำ�นวน 3 รางว ัล คือ รางว ัลชนะเลิศ รางว ัลรองชนะเลิศ
และ รางว ัลชมเชย ทงสามรางว
ั้
ัลจะได ้ร ับพร ้อม Trophy ที่ระลึกจากสมาคม
สถาปนิ กสยามฯ โดยมีก�ำ หนดการต ัดสิ นในช่วงงานสถาปนิ ก’62

ว ัสดุและอุปกรณ ์ประกอบอาคารเขียว

ผลิตภ ัณฑ ์ที่เข ้าร่วมการประกวด ต ้องมีคุณสมบ ัติ ด ังนี ้
เป็ นผลิ ตภ ัณฑ ์ต ้นแบบที่ ไม่ เคยมี การผลิ ตหรื อวางจำ�หน่ าย
		มาก่อน หรือเริ่มวางจำ�หน่ายหล ังว ันที่ 1 มกราคม 2562
2.
เป็ นผลิ ต ภ ณ
ั ฑ ท์ ่ี คิ ด ค ้นและออกแบบโดยคนไทยเป็ นหล กั
1.

		สามารถมี ช าวต่ า งชาติ อ ยู่ ใ นที ม ออกแบบได ้ แต่ ต ้องไม่ ใช่
		ผู ้ออกแบบหล ัก และไม่ใช่ห ัวหน ้าทีมออกแบบ
3.

		
		

บริ ษ ท
ั หรื อองค ก
์ ร สามารถส่ งผลิ ตภ ณ
ั ฑน
์ วต
ั กรรม
เข ้าประกวดได ้หลายผลิตภ ัณฑ ์ โดยให ้แยกใบสม ัคร รายการ
ละ 1 ผลิตภ ัณฑ ์

เกณฑ ์การพิ จารณาต ัดสิ น
1.
2.

มีจุดเด่นในความเป็ นนว ัตกรรม

สามารถอำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต ้องการของ

		ผู ้อยู่อาศ ัยหลากหลายสไตล ์ได ้เป็ นอย่างดี
3.
4.

มีความสวยงาม
ั้
ข อง
เป็ นมิ ต รก ับสิ่ ง แวดล ้อม ร ักษาสิ่ ง แวดล ้อมท งในแง่

5.

มีความคุ ้มค่าต่อผู ้บริโภค

		กระบวนการผลิต การนำ�ไปใช ้งานหรือการนำ�กล ับมาใช ้ใหม่ได ้
6.

โอกาสการนำ�สินค ้าไทยแข่งข ันก ับตลาดอาเซียนและตลาดโลก

สิ่ งใดจะถูกเรียกว่าเป็ นนว ัตกรรมได ้นน
ั้ ต ้องไม่เพี ยงมีความใหม่อย่างเดียว
แต่ต ้องมีการทดลองใช ้งานจริงและสามารถทำ�งานได ้ตามที่ออกแบบไว ้จริง
ด ้วยจึงจะเป็ นนว ัตกรรม สำ�หร ับอาคารเขียวนน
ั้ คืออาคารที่ส่งผลกระทบก ับ
สิ่ งแวดล ้อมน ้อย ใช ้ทร ัพยากรน ้อย และทำ�ให ้ผู ้ใช ้อาคารมี คุณภาพชี วิตที่ ดี

นว ัตกรรมในส่ วนของว ัสดุและอุปกรณ ์ประกอบอาคารเขียวจึงสามารถเป็ น
ได ้หลายรูปแบบ เช่ น ว ัสดุและอุปกรณ ์อาคารที่ลดทร ัพยากรในการผลิตใน

่
รูปแบบต่างๆ ว ัสดุและอุปกรณ ์อาคารที่ลดความถีในการบำ
�รุงร ักษาหรือบำ�รุง
่
ร ักษาง่าย อุปกรณ ์อาคารทีใช ้พล ังงานน ้อย ว ัสดุและอุปกรณ ์อาคารก่อให ้
เกิดสุขภาวะที่ดีต่อผู ้ใช ้อาคาร ต ัวอย่างว ัสดุและอุปกรณ ์อาคารที่ผู ้แสดงสินค ้า
ส่งเข ้าประกวด เช่น
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นว ัตกรรมเพื่ อตอบสนองความต ้องการของผู ้บริโภค ให ้ได ้อยู่
		อาศ ัยในบ ้านที่มีคุณภาพและมีความชาญฉลาด ไม่ใช่เป็ นเพี ยง
1.

่ อยูอ
่
		บ ้านทีแค่
่ าศ ัย แต่เป็ นบ ้านทีสามารถดู
แลทุกคนในครอบคร ัว

		ได ้ด ้วยการนำ �เทคโนโลยี IoT มาผนวกก ับระบบของสิ นค ้า
		ต่างๆ ภายในบ ้าน เพื่ อให ้ผู ้บริโภคสะดวกสบายในการดำ�เนิ น
		ชีวิตได ้อย่างมีอิสระและใช ้ชีวิตอย่างมีความสุ ขยิ่งขึน้
̊ ้ างๆ
2.
สุ ขภ ัณฑ ์รุ่นใหม่ประหย ัดนาต่
3.

		

หลอดไฟประหย ัดพล ังงานและใช ้ในการออกแบบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ น สำ�น ักงาน โรงแรม ห ้าง ร ้านอาหาร หรือที่อยู่อาศ ัย

		แบบต่างๆ จากหลากหลายแบรนด ์
4.

ระบบการควบคุมระบบปร ับอากาศ แสง และบรรยากาศ โดย
่
		การเชือมโยงอุ
ปกรณ ์ควบคุมผ่าน App
5.

เทคโนโลยีแสงสว่างจากพล ังงานแสงอาทิตย ์
6.
ว ัสดุกอ
่ สร ้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล ้อม เช่น ว ัสดุท่ีใช ้ทดแทน
่ �จากเปลือกข ้าว เกลือ และนาม
̊ ้ ัน ไม ้สำ�เร็จรูป WPC ผลิต
		ไม ้ทีทำ

ด ้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ด ทำ�ให ้แข็งแรง ทนทานขึน้ กว่าไม ้
		WPC ท่วไป
ั
		

7.

่ ั มของอากาศ
ประตูหน ้าต่าง ให ้หน ้าต่างและประตูทลดการร
ี่
วซึ

		และการถ่ายเทความร ้อน
8.
ว ัสดุและอุปกรณ ์ที่ส่ งเสริมการนำ�แสงธรรมชาติเข ้ามาใช ้ใน
		อาคาร
9.

ว ัสดุและอุปกรณ ์อ ัจฉริยะที่สามารถปร ับเปลี่ยนคุณสมบ ัติได ้

		ตามสภาพแวดล ้อมหรือด ้วยการควบคุมจากระยะไกล
10.
ว ัสดุและอุปกรณ ์ที่สามารถปร ับเปลี่ยนรูปแบบการใช ้งานได ้
้ ่ นอ้ ย ต ้องการการดู แลร ักษา
		หลากหลายแต่ ต ้องการพื นที

		น ้อย หรือใช ้ว ัสดุดิบและพล ังงานในการผลิตน ้อย

ว ัสดุและอุปกรณ ์ประกอบอาคารเขียว

กิจกรรมประกวดบูธแสดงสินค ้าในงานสถาปนิ ก’62
แนวคิด “กรีน อยู่ ดี”
เพื่ อส่ งเสริมแนวคิด กรีน อยู่ ดี ในงานสถาปนิ ก’62 ย ังมีการจ ัดกิจกรรม
ประกวดบูธที่ออกแบบและก่อสร ้างบูธตามแนวคิดของงาน เช่น ใช ้ว ัสดุหรือ

้ วนหรือองค ์ประกอบบูธไปใช ้ในงานต่อไปได ้
วิธีการออกแบบให ้สามารถนำ�ชินส่
้
หรือใช ้ชินส่วนหรือองค ์ประกอบบูธจากงานก่อนหน ้า ออกแบบให ้ใช ้ไฟฟ้าน ้อย
ใช ้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ ใช ้สีและกาวที่มีสารอินทรีย ์ระเหยง่าย (VOC)
น ้อย วิธีการก่อสร ้างก่อให ้เกิดฝุ่ นน ้อย เป็ นต ้น
ว ัตถุประสงค ์ของการจ ัดประกวดบูธ ได ้แก่
้ ่แสดง
เพื่ อเป็ นการผล ักด ันให ้ผู ้แสดงสิ นค ้า สร ้างสรรค ์พื นที
้
		สิ นค ้าของตน ให ้มีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึน
่
2.
เพื่ อเป็ นการสร ้างให ้เกิดกิจกรรมที่น่าสนใจ ชึงจะช่
วยดึงดูดผู ้
1.

		ร่วมเข ้าชมงานสถาปนิ กให ้เพิ่ มมากขึน้
3.
เพื่ อให ้ภาพรวมการจ ัดแสดงงาน สอดคล ้องก ับแนวคิดการ
		

		

4.

จ ัดงานในปี 2562 จึงกำ�หนดการจ ัดประกวดบูธแสดงสิ นค ้า

ภายใต ้แนวคิด "กรีน อยู่ ดี : Living Green"
เพื่อผล ักด ันและสรางแรงจู
้
งใจถึงความสำ�ค ัญของการออกแบบ

ตกแต่ ง การใช ้ผลิ ตภ ัณฑ ์และการใช ้นว ัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อ
่ี ของส ังคมไทยและอาเซียน
่ แวดลอมและความเป็
		สรางสิ
้ ง
้
นอยูท
่ ดี

		

โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายคื อ ผู แ้ สดงสิ นค า้ และมี ค ณะกรรมการต ด
ั สิ นเป็ น
ผู ้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์ ด ังนี ้
1.

คุณอดุลย ์ แก ้วดี

3.

ผศ. ดร.สุ ภาพร แก ้วกอ เลี่ยวไพโรจน ์

2.

ผศ. ดร.จีมา ศรล ัมพ์

ต ัดสิ นให ้รางว ัล จำ�นวน 3 รางว ัล คือ รางว ัลชนะเลิศ รางว ัลรองชนะเลิศ
และ รางว ัลชมเชย ทงสามรางว
ั้
ัลจะได ้ร ับพร ้อม Trophy ที่ระลึกจากสมาคม
สถาปนิ กสยามฯ โดยมีก�ำ หนดการต ัดสิ นในช่วงงานสถาปนิ ก’62
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การประกวดแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ด ังนี ้

ประเภทการประกวด

สอดคล ้องก ับแนวคิดการ
จ ัดงานในปี 2562

เกณฑ ์การต ัดสิน
- ออกแบบบูธโดยสอดคล ้องแนวคิดการจ ัดงาน
- ฟังก ์ช่นในการใช
ั
้งานที่ดี
- ความสวยงาม

- การตอบร ับจากผู ้เข ้าชมงาน
- ผลกระทบและประโยชน ์ที่ก่อให ้เกิดต่อส ังคม

- มีความคิดสร ้างสรรค ์ในการออกแบบบูธ และ/หรือ
จ ัดแสดงสิ นค ้า
- ฟังก ์ช่นการใช
ั
้งานที่ดี
- ความสวยงาม
- ครอบคลุมถึง
Living Booth

• การปฏิบ ัติตามกฏระเบียบ
• Universal Design
• Smart Living
• Lifestyle
• สุ ขภาพ

• ความปลอดภ ัย

• การให ้ความรู ้พน ักงานและการประชาส ัมพันธ ์

ว ัสดุและอุปกรณ ์ประกอบอาคารเขียว

ประเภทการประกวด

เกณฑ ์การต ัดสิน
- มีความคิดสร ้างสรรค ์ในการออกแบบบูธ และ/หรือ
จ ัดแสดงสิ นค ้า

- ฟังก ์ช่นการใช
ั
้งานที่ดี
- ความสวยงาม
- ครอบคลุมถึง

• การปฏิบ ัติตามกฏระเบียบ

Green Booth

• พล ังงานและแสงสว่าง
้ ผน ัง ป้าย และ
• การเลือกใช ้ว ัสดุ พื น

		โครงสร ้างต่างๆ

• Indoor Air Quality

• การให ้ความรู ้พน ักงานและการประชาส ัมพันธ ์

• การจ ัดการขนส่งต่างๆ ของบริษ ัทในการเตรียมงาน

		และจ ัดงาน

• การจ ัดการขยะ

• แนวทางจ ัดการอาหารและเครื่องดื่ม

โดยผู ้จ ัดงานหว ังว่าการเข ้าร่วมประกวดบูธในประเภทต่างๆ ของผู ้แสดงสิ นค ้า จะเป็ นจุดเริ่มต ้นที่
้
ดีที่ทำ�ให ้ผู ้แสดงสินค ้านำ�แนวความคิดนี ไปปร
ับใช ้ในการแสดงงานต่อๆ ไปของตนเอง เพื่ อส่งเสริม

่ี เกียวก
่
่ �นึงถึงการใช ้พล ังงานและสิ่งแวดล ้อมรวมไปถึงการสร ้าง
แนวปฏิบ ัติทดี
ับการแสดงสินค ้าทีคำ
่
สุ ขภาวะทีดีแก่ผู ้ชมและและพน ักงงานที่อยู่ประจำ�บูธต่อไป
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VIII.

ASA Member 2019
การตี ค วามเรื่ อง กรี น อยู่ ดี ด ้วยกระบวนการคิ ด เชิ ง
“Paperless” หรือการลดการแสดงผลงานและการนำ�เสนอ
แบบทางสถาปั ต ยกรรมบนกระดาษ มาแสดงผลงานและ
่
นำ�เสนอแบบทางสถาปัตยกรรมบน digital platform ซึงมี
้ ่ ในการแสดงผลงาน
ข ้อได ้เปรี ย บในเชิ ง ของการใช ้พื นที
เชิงการใช ้ว ัสดุที่เป็ นสื่อต่างๆ เช่น กระดาษ ไวนิ ล ว ัสดุจ ัดทำ�
่
้
หุ่นจำ�ลอง ซึงลดการใช
้ทร ัพยากรที่สินเปลื
องในกระบวนการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
้
่นำ�เสนอภายในนิ ทรรศการของสมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ
ในเนื อหาสาระที
ครงนี
ั้ ้ ได ้แบ่งห ัวข ้อในการนำ�เสนอออกเป็ นส่ วนสำ�ค ัญ 4 ส่ วนหล ัก คือ

1. การจ ัดแสดงนิ ทรรศการผลงานสมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ
ในรูปแบบการจ ัดวางหุ่นจำ�ลอง เป็ นรูปแบบดงเดิ
ั้ มในการจ ัดแสดง

		

		ผลงานของสถาปนิ กที่ย ังคงสเน่ ห ์ของสถาปนิ กไทยที่ประชาชน

		ให ้ความสนใจ

2. การจ ัดแสดงนิ ทรรศการผลงานสมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ

		

		

		

ในรูปแบบการนำ�เสนอบน Digital Platform นำ�เสนอด ้วยการ สร ้าง

้ ่ให ้ผู ้ชมได ้เล่น” ประสานก ับการฉายภาพ
interactive activity “พื นที

ลงบนจอขนาดใหญ่ (Projection Mapping) โดยการจ ัดแสดง

		นิ ทรรศการนี ้ เราได ้สร ้าง “กรีนทูป (Green Tube)” ขนาดใหญ่
		เพื่ อการฉายภาพภายในโดยเฉพาะ

ASA Member 2019

3. การนำ � เสนอเทคโนโลยี ส่ื อทางสถาปั ต ยกรรมสม ย
ั ใหม่ ด ว้ ย
		เทคโนโลยีปจ
ั จุบ ันที่ก ้าวหน ้าไปอย่างรวดเร็ว การก ้าวกระโดดของ
		การนำ�เสนอผลงานทางสถาปัตยกรรมจำ�เป็ นต ้องก ้าวตามให ้ท ัน
		เมื่อสถาปัตยกรรมดำ�รงตนอยู่ในโลกเสมือน User สามารถส ัมผ ัส

่
ประสบการณ ์ทางสถาปัตยกรรมได ้จริงผ่าน Virtual Reality ซึง
		ในนิ ทรรศการครงนี
ั้ ้ เรานำ�เสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข ้องก ับ “Deep
		

		

		

		

้ พูดถึงคงไม่ได ้ ผ่านรูปแบบ
Tech” (Deep Technology) ที่นาทีนีไม่

ของ AR application และ VR experience พร ้อมโซน Immersive
mapping room ภายใน “กรีนทูป (Green Tube)”

4. การฉายภาพยนต ส
์ ถาปั ต ยกรรม โดยความร่ ว มมื อ ของ
่
่ ้เข ้าชมสามารถ
Documentary Club ซึงภาพยนต
์เป็ นหนึ่งในสื่อทีผู

		

		ส ัมผ ัสมิติทางสถาปัตยกรรมที่นอกเหนื อจากมิติท่ีสาม ที่ผ่านการ
		กำ�ก ับและออกแบบมาเป็ นอย่างดี

นิ ทรรศการสมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ ในห ัวข ้อ กรีน อยู่ ดี ครงนี
ั้ ้ เป็ น
่
โอกาสอ ันดีทีสถาปนิ กสมาชิกสมาคมสถาปนิ กสยามฯ ได ้แสดงผลงานที่ผ่าน

กระบวนการคิดอย่างแยบยล ลงบน Platform ที่ท ันสม ัย สอดคล ้องก ับห ัวข ้อที่
่ วโลกให
่
่ั
เป็ นประเด็นสำ�ค ัญทีท
้ความสนใจ และเป็ นโอกาสอ ันดีสำ�หร ับผู ้เข ้าชมทีจะ
ได ้ส ัมผ ัสประสบการณ ์บนเทคโนโลยีใหม่ ที่จะเปลี่ยนวิธีการมองสถาปัตยกรรม
จากเดิมไปอย่างคาดไม่ถึง
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IX.

นิ ทรรศการ
ภูมิปัญญา 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบ ัน

“การกิน การอยู่” ของคนไทยตงแต่
ั้
อดีตจนถึงปั จจุบ ันมี ความใกล ้ชิ ดก ับ
ธรรมชาติมาช ้านาน แม ้นในปัจจุบ ันอาจจะไม่สามารถเห็นได ้อย่างช ัดเจนใน
ส ังคมเมืองใหญ่ แต่การกิน การอยู่ ที่มีความส ัมพน
ั ธ ์ใกล ้ชิดก ับธรรมชาติ
้
่
และสอดคล ้องสภาพแวดล ้อมรอบต ัวในหลายพื นทีตามแต่ละภูมิภาคย ังคง
่ ปราชญ ์ชุมชน น ักวิชาการและกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มใน
มีให ้เห็นได ้อยู่ ซึงมี
้ ที
่ ย
่ ังคงทำ�การศึกษา รวบรวมและนำ�แนวความคิดภูมิปัญญาเหล่า
แต่ละพื นที
นนปร
ั้
ับใช ้ให ้สอดคล ้องเหมาะสมก ับการใช ้ชีวิตในปัจจุบ ัน

นโยบายการกระจายการบริ ห ารงานกิ จ การของสมาคมสถาปนิ ก สยาม
ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์ สู่ ภูมิภาคต่างๆ ทำ�ให ้กลุ่มสถาปนิ กที่ปฏิบ ัติวิชาชีพใน

แต่ละภูมิภาคได ้มีโอกาสรวมกลุ่มอย่างเป็ นรูปธรรม สร ้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
่ �ค ัญได ้มีโอกาสเข ้าถึงองค ์ความรู ้จากปราชญ ์ในพื นที
้ ของ
่
ประสบการณ ์และทีสำ

ตนตามพันธกิจของสมาคมฯ นำ�ไปสู่ การนำ�เสนอนิ ทรรศการส่ วนภูมิภาคใน
่
งานสถาปนิ กประจำ�ปี นี ้ ซึงกรรมาธิ
การภูมิภาคทงั้ 3 ภูมิภาค อ ันประกอบด ้วย

กรรมาธิ การสถาปนิ กล ้านนา กรรมาธิ การสถาปนิ กอีสาน และกรรมาธิ การ
่ “การกิน การอยู่” ของ
สถาปนิกท ักษิ ณ ต่างได ้รวบรวมองค ์ความรู ้วิธีคิดเรือง

้ ่ผ่านสื่ อ
คนในภูมิภาคของตน นำ�มาถ่ายทอดเป็ นบทส ัมภาษณ ์ปราชญ ์ในพื นที
วีดีท ัศน ์ และบอร ์ดข ้อมูลองค ์ความรู ้

นิ ทรรศการภูมิปญ
ั ญา 3 ภูมิภาคสู่ ปจ
ั จุบ ัน
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ในนิ ทรรศการประกอบไปด ้วยแนวความคิดในการบริหารงานในส่ วนภูมิภาค

ของประธานกรรมาธิการล ้านนา อีสานและท ักษิ ณ ในการจ ัดการองค ์ความรู ้
สู่ สมาชิ กสมาคมฯและถ่ายทอดให ้เกิดประโยชน ์แก่ประชาชนท่วไปในวงกว
ั
้าง
่ั
รวมถึงแนวทางในการนำ�องค ์ความรู ้เหล่านนรวบรวมและกล
ั้
นกรองจ
ัดทำ�เป็ น
้ ่เพื่ อให ้เกิดประโยชน ์
ข ้อแนะนำ�แก่หน่ วยงานราชการและองค ์กรต่างๆ ในพื นที
ต่อสาธารณชนท่วไป
ั

อิศรา อารีรอบ
ประธานกรรมาธิการสถาปนิ ก
ล ้านนา

ทรงพจน ์ สายสื บ
อุปนายก

ใน

ธนาคม วิมลว ัตรเวที
ประธานกรรมาธิการสถาปนิ ก
อีสาน

นิ พนธ ์ ห ัสดีวิจิตร
ประธานกรรมาธิการสถาปนิ ก
ท ักษิ ณ

ภู มิภาคล ้านนา นิ ทรรศการจะเล่าถึงรูปแบบการใช ้ชี วิตในแนวทาง

Green Living : คื อ การนำ � เนิ นชี วิ ต ที่ ไม่ ก ระทบก ับสิ่ ง แวดล ้อม โดยการ
่ เพื่ อลดการใช ้พล ังงานจากการ
ยกต ัวอย่าง การกินที่พอดี การกินของท ้องถิน

้
ขนส่งไกลๆ การลดการใช ้ว ัสดุสินเปลื
องในชีวิตประจำ�ว ัน ความเรียบง่ายและ
่
่
ความภูมิใจในท ้องถินของตนทีทำ�ให ้วิถีการใช ้ชีวิตมีการต่อยอด การคิดและ
วางแผนทางสถาปัตยกรรมที่ย ังคงไว ้ซึ่งสถาปัตยกรรมท ้องถิ่นรวมถึงการ

้ ่ อ ัน
ปร ับปร ับปรุงอาคารเก่าที่ย ังคงรูปแบบด ังเดิมไว ้ ก ับว ัสดุที่หาได ้ในพื นที
เป็ นการช่วยให ้ลดการสูญเสียพล ังงานจากการขนส่ง และลดขยะที่เกิดจากการ

ใช ้ว ัสดุสนเปลื
ิ้
อง ทงย
ั้ ังสามารถนำ�ว ัสดุเก่ามาใช ้ใหม่ ยกต ัวอย่างเช่น วิธก
ี ารใช ้ไม ้
่ ่ยวก ับการเข ้ามาอาศ ัย
่ เปลี่ยนไปซึงเกี
โดยทงนี
ั้ สิ้ ่งที่ทำ�ให ้ วิถช
ี ีวต
ิ ของคนท ้องถิน

้ ่ที่ย ้ายเข ้ามาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ท่เป็
อยู่ของคนนอกพื นที
ี นบทเรียนรู ้การถ่ายเท
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้ ่และผู ้ที่ย ้ายเข ้ามาใหม่ แนวทางการ
รูปแบบการปร ับปรุงวิถช
ี ีวต
ิ ของทงคนพื
ั้
นที
้
่ ันและก ัน สภาพ
้ องเข ้มแข็งขึนจากการยอมร
ที่ทำ�ให ้วิถช
ี ีวิตของคนพื นเมื
ับซึงก

แวดล ้อมที่เปลี่ยนไปที่มีผลกระทบต่อ การกิน การอยู่ ผลกระทบจาก เทคโนโลยี
้ ่ต ้องปร ับต ัว แนวความ
เศรษฐกิจ และนโยบายร ัฐ ที่ทำ�ให ้วิถช
ี ิตของคนในพื นที

คิดในด ้านสิ่งแวดล ้อมก ับการอยู่อาศ ัย ข ้อเสนอในเรื่อง Adaptive Design เพื่ อ
้ ่ แนวความ
ปร ับต ัวให ้เข ้าก ับสิ่งแวดล ้อมและการย ้ายถิ่นฐานของคนนอกพื นที
คิดในการไม่ทำ�ลายและไม่สร ้างภาระให ้สิ่งแวดล ้อม การใช ้พล ังงานให ้น ้อยลง

้ ่
และเลือกใช ้ว ัสดุท่ีเป็ นมิตรก ับสิ่งแวดล ้อมโดยคำ�นึงถึงสภาพอากาศของพื นที
่
่
่
ทีสถาปนิ กต ้องออกแบบ ซึงควรพิ จารณาไปถึง Micro Climate เพื อร ับมือ
ก ับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต กระบวนการคิดที่ควรเริ่มต ้นตงแต่
ั้
้
่
่
้
่
การวางผ ังเมืองตลอดจนกำ�หนดพื นทีเสี ยงภ ัยในพื นทีต่างๆ และการคำ�นึง

ถึงภ ัยพิ บ ัติ เป็ นต ้น โดยได ้ร ับเกียรติจาก รศ. ดร.ณ ัชวิชญ ์ ติกุล และ อ.จุลพร
น ันทพานิ ช สถาปนิ กของชาวล ้านนาในการถ่ายทอดแนวความคิดด ังกล่าว

รศ. ดร.ณ ัชวิชญ ์ ติกุล

นิ ท รรศการของ

อ.จุลพร น ันทพานิ ช

ภู มิ ภาคอี ส าน ได ้หยิ บยกต ัวอย่ าง การจ ัดการที่ เป็ น

้ ่ ที่ ได ้มี การลองผิ ดลองถู กจนประสบ
รูปธรรมของชาวบ ้านและชุ มชนในพื นที
ความสำ�เร็จและสร ้างเป็ นความสุ ขของร่วมก ันของชุมชน จนเกิดเป็ นรอยยิม้
ที่ พร ้อมแบ่ ง ปั น ถ่ า ยทอดองค ์ความรู ้ด ังกล่ า วแก่ ผู ้อื่ นให ้ได ้ “กิ น ดี อยู่ ดี ”
เหมือนที่ตนได ้ทำ�สำ�เร็จมาแล ้ว

การเล่าถึงการใช ้พล ังงานก ับการคำ�นึงถึงก ๊าซ CO2 ที่ผลิตออกมา การใช ้ชีวต
ิ
อยู่ก ับธรรมชาติและเคารพธรรมชาติ การบ ังค ับใช ้กฎหมายและการส่งเสริม

นิ ทรรศการภูมิปญ
ั ญา 3 ภูมิภาคสู่ ปจ
ั จุบ ัน

่ น
้ ่บ ้านของตนเองซึงเป็
สิ่งต่างๆ ให ้แก่ชุมชน ต ัวอย่างการพัฒนาแปลงพื นที
่
่
้
ทีนารกร ้าง จากทีลองผิดลองถูกตงแต่
ั
การปลูกต ้นยูคาลิปต ัส จนถึงความ
่ �นึงถึงการใช ้ชีวิตแบบให ้กระทบก ับสิ่งแวดล ้อมน ้อยที่สุด
สำ�เร็จในปัจจุบ ัน ซึงคำ

การสะสมและบริหารพล ังงานจากธรรมชาติ เช่ น พล ังงานแสงอาทิตย ์และ
พล ังงานลม จนเป็ น เทศบาล Zero Waste ทงย
ั้ ังสร ้างสภาพแวดล ้อมทาง

ธรรมชาติให ้เกิดความสมบูรณ ์ด ้วยการปลูกป่ า โดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า “การ
ดำ�เนิ นชีวิตในแบบ Green Living คือการมีจิตสำ�นึกต่อการอาศ ัยอยู่ร่วมก ัน”

โดยได ้ร ับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ ์ของ คุณลุงพู นสิน ศรีส ังคม
ปราชญ ์ชุมชน ของบ ้านหมู่ที่ 11 ต.สร ้างคอม อ.สร ้างคอม จ ังหว ัดอุดรธานี

และคุณสมช ัย กอช ัยศิ ริกุล นายกเทศมนตรีตำ�บลโนนดินแดง ต.โนนดินแดง
อ.โนนดิ น แดง จ ังหว ัดบุ รี ร ัมย ์ พร ้อมด ้วย คุ ณ วิ น ส
ั เสื อ ประดิ ษ ฐ ์ อดี ต
่ึ ันต ัวเองมาเป็ นผู ้ถ่ายทอดความรู ้ให ้แก่ผู ้ที่สนใจ
ข ้าราชการครูซงผ

พู นสิ น ศรีส ังคม

สมช ัย กอช ัยศิ ริกุล
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ในส่ วนของ ภูมิภาคท ักษิ ณ เป็ นมุมมองการเล่าเรื่องที่ต่างออกไป โดย
จะเล่าถึงเรื่องราวของการใช ้ชีวิตในวิถีชีวิตแบบ Shophouse ในแบบชาวจีน

ผสมผสานก ับการใช ้ชี วิ ต ของชาวมุ ส ลิ ม เทคนิ คในการคำ �นึ ง ถึง เรื่ องของ
สภาพแวดล ้อมของการออกแบบม ัสยิด การอยู่อาศ ัยก ับนา̊ ้ แบบบ ้านริมนา̊ ้ ใน
่ ณณายิบ อาแวบือซา ที่ปรึกษากลุ่มมลายู ลิฟวิ่ง จะเป็ น
จ ังหว ัดปัตตานี ซึงคุ
้ ่ที่น่าสนใจไม่แพ้ก ัน คุณนิ ยุติ สงสมพันธุ ์
ผู ้นำ�เราไปเรียนรู ้ร่วมก ัน และอีกพื นที
ผู ้ก่อตงตลาดใต
ั้
้โหนด ได ้มาเล่าถึงการพัฒนาตลาด จากที่นาที่ตกทอดของรุน
่

บิดา พัฒนาจนเป็ นแหล่งเรียนรู ้ทางปัญญา ก่อนปร ับปรุงและขยายเป็ นตลาด
ชุมชน ตลอดจนเป็ นแหล่งรวมศิ ลปว ัฒนธรรมท ้องถิ่น ของจ ังหว ัดพัทลุง

ณายิบ อาแวบือซา

นิ ยุติ สงสมพันธุ ์

นิ ทรรศการภูมิปญ
ั ญา 3 ภูมิภาคสู่ ปจ
ั จุบ ัน
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X.

ASA International Design
Competition
“Uncanny Sustainability”
Singh Intrachooto, Ph.D.

The built environment is inevitably a central issue in climate
change. Buildings account for almost 40% of global greenhouse gas
emissions. Urban growth and rising populations meanwhile drive
demand for new buildings and infrastructure. As designers and
occupants of the built environment, we must therefore design,
construct, and operate these new developments thoughtfully.

[A holistic approach]

The idea of sustainability has been with us for a long time. It is often

viewed, however, only in association with environmentalism and
being ‘green’. Many people are only acquainted with conventional
solutions such as using solar panels, conserving water, or installing
wind turbines.

Sustainability, in fact, should be holistic, covering aspects such as the
site, energy, water, waste, health, and wellness as well as transport and

mobility. We must see sustainability not as a trend but as a necessity.
It is a topic that must be discussed, addressed, and integrated into
design, construction, and operational processes.

Designers play a leading role in tackling climate change. Architects,
engineers, environmentalists have explored many ways to minimize the

impact of buildings on the natural environment. But these measures

have tended to focus on individual buildings. As cities evolve, though,

ASA International Design Competition

designers have the power to help shape the entire built environment to
promote sustainability and raise quality of life.

[Harmony with nature]

The great challenge now is not only to design buildings with minimal

impact on the natural environment. We must also find ways to exist in
harmony with nature.

Bjarke Ingels, a renowned architect and founding partner at BIG, has
argued that “architects can no longer solely focus on the design of

the physical building but also the design of ecosystems that considers
the ecology as well as the economy, while examining the circulation of
people as well as the flow of resources.”

Sustainability cannot be resilient without biodiversity. Our solutions in

built environments have so far turned a blind eye to other life forms.
But human well-being depends on the well-being of the rest of nature.

[Lifecycle savings]

In many developing countries, sustainability retains its novelty. The lack
of precedents presents a major obstacle to advancing sustainable design
of buildings and infrastructure.

This neglect also aggravates the risk of environmental degradation

and urgently calls for new initiatives as well as innovative design ideas.
One of the greatest concerns is that sustainable property developments
can be seen as premium products with higher costs. But, in many cases,
sustainable design can make projects more cost effective.

Ideally, green elements help owners and users reduce waste and
consumption of energy, water, and raw materials, which in the long

term should prove more economical. Overall lifecycle savings can easily
outweigh apparently undesirable initial investment costs.
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Trends in facility management and the unveiling of many smarter buildings
reveal that we will definitely be heading in this direction in the future.

[Policy support]

If buildings can be sustainable, so should cities. The core principles of

sustainability are scalable and can be applied at a smaller or larger scale
to help address our planet’s environmental issues.

To accomplish this, the public and private sectors must work together

to promote the concept of sustainability and implement greener solutions
in new projects and upcoming renovations.

Governments around the world have started implementing policies that
drive property development toward a greener path.

Financial incentives include tax credits, favorable interest rates, and
government grants. Structural incentives can increase building area and

expedite the review process. The European Union, for example, has
rolled out an ‘energy-efficient mortgage’ that incentivizes building owners

to acquire energy-efficient assets and improve the energy efficiency of
their buildings.

[The role of resources]

In achieving sustainable architecture, resources are key. Architects and
design consultants are always looking for the latest smart technologies
and eco-friendly materials or green-certified products.

In environment-conscious countries, these all tend to be available.
Elsewhere, though, they can be challenging and expensive to source.
In the developing world, initiatives to integrate greener products into

future projects may have to rely on importing resources, making the
entire process less sustainable.

In light of this issue, designers are seeking out locally sourced
materials with similar or better qualities, avoiding the logistics

ASA International Design Competition

associated with internationally acclaimed products. In turn, this helps
promote the local economy as well as regional products.

[Raising awareness]

Raising awareness among building occupants is as crucial to advancing
sustainable development as its implementation.

Most end users or tenants are not even aware of what sustainable
property developments offer so cannot use their innovations to the full.
Sustainable developments risk being viewed as ineffective and not worth

their costs. Future developers might miss the importance of applying
sustainable measures, especially in a profit-driven world.

Green building design should matter not only to designers but also to

developers and tenants. Only then will we recognize and realize its full
potential.

[A new view of sustainability]

A question that architects and designers often encounter is ‘Does

sustainability compromise design?’ This is another misconception tied
to a mistaken view of sustainability.

Sustainable design need not showcase dull technologies and
materials. It can integrate exciting ‘out of the box’ thinking that adds to
the building’s longevity, functions, and aesthetics.

It is vital that sustainability capture the attention of the public, to whom
it must present a new face. This need to reconstruct the image of

sustainability is an inspiration for this year’s design competition brief,
‘Uncanny Sustainability’.

The aim is to strip sustainability of its ‘green’ skin and give it new colors,
as well as to dissociate sustainability from sacrifice and compromise
through introducing approaches that also enhance quality of life.
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ASA International Design Competition Brief
The ASA International Design Competition this year is dedicated to

fresh and innovative ideas in sustainability – approaches so radical,
unanticipated, and transformative that they earn the epithet ‘uncanny’.

‘Uncanny sustainability’ will open a route to the next logical step
in eco-friendly architecture: a built environment that is no longer
human-centric but dedicated to the well-being of all living beings.

Sustainable architecture has taken great strides in minimizing the
consumption of energy and other resources, but great challenges remain
– and they demand bold responses.
‘Uncanny’ solutions are
•

vital to capture the public imagination, igniting passion for

•

essential to shift the paradigm from human- to world-centric

		

		
		

•

		

reconceiving homes and cities.

thinking for environments where man is in true harmony
with the rest of nature.

critical to find big ideas that accelerate change – accessible,
holistic solutions with broad applications.

The challenge is therefore to present ideas that surprise and – like any
‘uncanny’ event – challenge our assumptions and widen our views of
what is possible.

The judges will reward entries that provide this shock of fresh

possibilities, whether by their challenge to convention, their
transformative potential, or their capacity to inspire.
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คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิ กสยาม
ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์ ประจำ�ปี 2561-2563
นาย อ ัชชพล

ดุสิตนานนท ์

นายกสมาคม

ผศ.ดร. ธนะ

จีระพิ ว ัฒน ์

อุปนายก

นาย เมธี

นาย พิ น ัย

นาย ทรงพจน ์
นาย ปรีชา

พ.ต.อ.ส ักรินทร ์
นาง ภิรวดี

นาย สมชาย

ผศ.ดร. กมล

นาย เทียนทอง

ร ัศมีวิจิตรไพศาล
สิ ริเกียรติกุล
สายสื บ

นวประภากุล
เขียวเซ็น
ชูประว ัติ

เปรมประภาพงษ ์
จิราพงษ ์

ผศ.ดร. ร ัฐพงษ ์

กีระน ันทน ์
อ ังกสิ ทธิ ์

นาย รุง
่ โรจน ์

อ่วมแก ้ว

นาย ชายแดน
นาย อิศรา

อุปนายก

อุปนายก

เลขาธิการ

นายทะเบียน
เหร ัญญิก
ปฏิคม

ประชาส ัมพันธ ์

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

เสถียร

กรรมการกลาง

อารีรอบ

ประธานกรรมาธิการ

				
นาย ธนาคม

วิมลว ัตรเวที

นาย นิ พนธ ์

ห ัสดีวิจิตร

				

				

คณะกรรมการจ ัดงานสถาปนิ ก’62
นาย อ ัชชพล

ดุสิตนานนท ์

นาย น ันทพล

วานิ ชศิ รโิ รจน ์
จ่นเงิ
ั น

นาย วิญญู

อุปนายก

ดร. อ ัจฉราวรรณ จุฑาร ัตน ์
้
ผศ.ดร. ชนิ กานต ์ ยิมประยู
ร
นาย ทรงพจน ์

สายสื บ

นางสาว ปร ัศนี

เมฆศรีสว ัสดิ ์

ผศ.ดร. ภ ัทรน ันท ์ ท ักขนนท ์

กรรมการกลาง

สถาปนิ กล ้านนา

ประธานกรรมาธิการ
สถาปนิ กอีสาน

ประธานกรรมาธิการ
สถาปนิ กท ักษิ ณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ประธานจ ัดงาน

รองประธานจ ัดงาน
รองประธานจ ัดงาน

รองประธานจ ัดงาน
รองประธานจ ัดงาน
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ฝ่ ายพิ ธีการ

นาย ยอดเยี่ยม

เทพธรานนท ์

พลโท ศยาม

จ ันทรวิโรจน ์

นาย อน ันต ์

พ่ วงสมจิตต ์

ศ.กิตติคุณ ดร. สุ รพล วิรฬ
ุ ห ์ร ักษ ์
ร ้อยเอก จิท ัศ
นาย ทรงพจน ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ศรสงคราม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

สายสื บ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

ฝ่ ายงานออกแบบระบบเรขศิลป์ และสื่อประชาส ัมพ ันธ ์
นาย พุ ทธ

ฝ่ ายประชาส ัมพ ันธ ์
ผศ.ดร. กมล

แสงกล ้า

กรรมการ

จิราพงษ ์

กรรมการ		

ส ัมมนาวิชาการ

่ ั : ASA Forum 2019
อาษาฟอรม
ดร. นรี

ดร. อภิพรรณ

ภิญญาว ัฒน ์
บริสุทธิ ์

อาษาส ัมมนา : ASA Seminar 2019
ผศ.ดร. ภ ัทรน ันท ์ ท ักขนนท ์

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

ฝ่ ายออกแบบ-ก่อสร ้าง นิ ทรรศการสมาคมฯ
นาย เอกว ัฒน ์

โอภาสพงษกร

กรรมการ

ฝ่ ายนิ ทรรศการ :

นิ ทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด

(ASA International Design Competition 2019)
รศ.ดร. สิงห ์

อินทรชูโต

นิ ทรรศการ Smart Cities
ผศ.ดร. ธนะ

จีระพิ ว ัฒน ์

กรรมการ

กรรมการ
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นิ ทรรศการ Zero Waste
้
ผศ.ดร. ชนิ กานต ์ ยิมประยู
ร
นิ ทรรศการ Green Building Showcases
นางสาว อมรร ัตน ์ เดชอุดมทร ัพย ์

กรรมการ

กรรมการ

นิ ทรรศการ ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบ ัน
นาย ทรงพจน ์

สายสื บ

กรรมการ

นาย รุง
่ โรจน ์

อ่วมแก ้ว

กรรมการ

รศ.ดร. ชูพงศ ์

ทองคำ�สมุทร

นิ ทรรศการ Innovative Green Product
รศ.ดร.อรรจน ์

เศรษฐบุตร

กรรมการ

กรรมการ

นิ ทรรศการนิ สิต-น ักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
(Student Exhibition)
ผศ.ดร. ไธพัตย ์

ภูชิสส ์ชวกรณ ์

กรรมการ

นิ ทรรศการ ASA Workshop และกิจกรรมนิ สิต-น ักศึกษา
กรรมการ
ผศ.ดร. ร ัฐพงษ ์
อ ังกสิ ทธิ ์
นาย ทรงพจน ์
สายสื บ
ที่ปรึกษาโครงการ
				
นาย ภูวเดช

วงศ ์โสม

				

นางสาว สุ พิชฌาย ์ เกาศ ัลย ์

				
ดร.สรรพว ัฒน ์

จตุพฒ
ั น์

				
นาย จุฤทธิ ์
ก ังวานภูมิ
				
นาย ปุณณร ัตน ์

จรุงคนธ ์

ดร.อ ัมเรศ

เทพมา

				

				

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ
และผู ้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาโครงการ

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ
และผู ้ทรงคุณวุฒิ
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นาย ธน ัฐว ัสส ์

วงศ ์ทิมาร ัตน ์

นาย รุจ

ร ัตนพาหุ

นางสาว ภ ัทฐิ ตา

พงศ ์ธนา

นาย ณธท ัย

จ ันเสน

				

				

				

				

ที่ปรึกษาโครงการ

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ

และผู ้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาโครงการ
และผู ้ทรงคุณวุฒิ

นิ ทรรศการสถาปนิ ก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์ (ASA Members 2019)
ผศ. พิ ร ัส

พัชรเศวต

กรรมการ

นาย กวิศ

โกอุดมวิทย ์

อนุ กรรมการ

นาย น ัฐพงษ ์
นาย เทียนไท

นาย กฤตภ ัค

พัฒนโกศ ัย
กีระน ันทน ์
กุลบุศย ์

อนุ กรรมการ

อนุ กรรมการ

อนุ กรรมการ

นิ ทรรศการผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2562
(ASA Emerging Architecture Awards 2019)
ดร. ดารณี

นาย กิตติคุณ

จารีมิตร

ยกทร ัพย ์

นิ ทรรศการอาษาครู (ASA Crew)
ผศ.ดร. กมล

จิราพงษ ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นิ ทรรศการสถาบ ันและหน่ วยงานที่เกี่ยวข ้อง
ดร. ดารณี

นาย กิตติคุณ

จารีมิตร

ยกทร ัพย ์

กรรมการ

กรรมการ

้ ่กิจกรรมและการบริการ :
พื นที
หมอบ ้านอาษา
นาย ปิ ยะ

นาย สมศ ักดิ ์

ดโนท ัย
จิตม่นั

กรรมการ

กรรมการ
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ลานกิจกรรมกลาง

ผศ.ดร. ภ ัทรน ันท ์ ท ักขนนท ์

กรรมการ

นางสาว ธนกร

อนุ กรรมการ

นาย ชวาน

นางสาว นิ รมล

พรรณดวงเนตร
จุดาศรี
้
ปันลาย

ASA SHOP | BOOK SHOP
้
ผศ.ดร. ชนิ กานต ์ ยิมประยู
ร
อาษาไนท ์ (ASA NIGHT)
ผศ.ดร. ชนิ กานต ์

้
ยิมประยู
ร

อนุ กรรมการ

อนุ กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการต ัดสินผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่
ประจำ�ปี 2562 (ASA Emerging Architecture Awards 2019/
Living Green)
นาย กฤษฎา

โรจนกร

กรรมการต ัดสิ น

รศ.ดร. อรรจน ์

เศรษฐบุตร

กรรมการต ัดสิ น
กรรมการต ัดสิ น

ดร.อ ัจฉราวรรณ
รศ. เฉลิมว ัฒน ์

ผศ.ดร. ชนิ กานต ์

จุฑาร ัตน ์

ต ันตสว ัสดิ ์
้
ยิมประยู
ร

กรรมการต ัดสิ น

กรรมการต ัดสิ น

คณะกรรมการต ัดสินการประกวดออกแบบเชิงแนวความคิดระด ับ
นานาชาติ (ASA International Design Competition 2019 /
Uncanny Sustainability)
Mr. Nico

Kienzl

กรรมการต ัดสิ น

Dr. Singh

Intrachooto

กรรมการต ัดสิ น

Mr. Apichart

Srirojanapinyo

MS. SANNE VAN DER BURGH
Mr. Assawin

Choochottavorn

กรรมการต ัดสิ น

กรรมการต ัดสิ น

กรรมการต ัดสิ น

คณะกรรมการต ัดสินการประกวดนิ ทรรศการนิ สิต-น ักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
(Student Exhibition/Green Design)
ผศ.ม.ล. วโรดม

ศุ ขสว ัสดิ

กรรมการต ัดสิ น
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นาย กิติศ ักดิ ์

วิทยาโกมลเลิศ

กรรมการต ัดสิ น

ผศ.ดร. ไธพัตย ์

ภูชิสส ์ชวกรณ ์

กรรมการต ัดสิ น

นาย ชนิ นทร ์

ลิมาภรณ ์วณิ ชย ์

กรรมการต ัดสิ น

คณะกรรมการต ัดสินการประกวดบูธแสดงสินค ้า
นาย อดุลย ์

แก ้วดี

ผศ.ดร.สุ ภาพร

แก ้วกอ เลี่ยวไพโรจน ์

ผศ.ดร.จีมา

ศรล ัมพ์

กรรมการต ัดสิ น

กรรมการต ัดสิ น

กรรมการต ัดสิ น

คณะกรรมการต ัดสินการประกวดผลิตภ ัณฑ ์นว ัตกรรม
นาย ปฏิกร

ณ สงขลา

กรรมการต ัดสิ น
กรรมการต ัดสิ น

ดร.จ ักรกฤษณ ์

เหลืองเจริญร ัตน ์

กรรมการต ัดสิ น

ดร.โสภา

วิศิษฏ ์ศ ักดิ ์

Organizer :

้ ่นิ ทรรศการว ัสดุกอ
ผู ้บริหารงานพื นที
่ สร ้างฯ
่
บริษ ัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั ออกาไนเซอร ์ จำ�ก ัด
ที่ปรึกษาการสร ้างกลยุทธ ์และผลิตสื่อประชาส ัมพ ันธ ์นิ ทรรศการและ
กิจกรรมสมาคมฯ

บริษ ัท อามิน บาบา จำ�ก ัด

ฝ่ ายอำ�นวยการและประสานการจ ัดนิ ทรรศการและการประชุม
บริษ ัท ศู นย ์การพัฒนาความรู ้ จำ�ก ัด

ฝ่ าย Stage Production งาน ASA Forum 2019
บริษ ัท พี เอ็ม เซ็นเตอร ์ จำ�ก ัด

้ ่นิ ทรรศการสมาคมฯ
ฝ่ ายก่อสร ้างพื นที
บริษ ัท ดี ซิกซ ์ตี ้ ทรี จำ�ก ัด

