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สาสน์จาก
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ปจัจุบนัปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ภาวะโลกรอ้น ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพชีวิต ทุกคนเร่ิมใหค้วามสำาคญัและเขา้ใจความ
หมายของคำาว่า “Green” โดยไม่ตอ้งอธิบายขยายความใดๆ เพ่ิมเติม สะทอ้นให ้
เห็นถงึการตระหนกั เขา้ใจ และใส่ใจเร่ืองการรกัษโ์ลก ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วัมากขึน้ 

 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์กำาหนดใหจ้ดังานสถาปนิก’62 
ภายใตห้วัขอ้ “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นำาเสนอการสรา้งสรรค ์
สถาปตัยกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและการออกแบบเพ่ือวิถีชีวิตท่ีย ั่งยืน 
โดยมอบหมายให ้ ดร. อจัฉราวรรณ จุฑารตัน ์ เป็นประธานจดังาน และแต่ง
ต ัง้คณะทำางานสถาปนิก’62 ขึน้ เพ่ือดำาเนินการในคร ัง้นี ้ASA Forum ถือเป็น
หน่ึงในกิจกรรมหลกั ท่ีสมาคมฯ ใหค้วามสำาคญั โดยไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิ มา
ใหค้วามรู ้ในฐานะนายกสมาคมฯ จงึอยากเชิญชวนทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชนด์งักล่าว

อชัชพล ดุสิตนานนท ์
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ประจำาปี 2561-2563
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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. 

AJAPHOL DUSITNANOND
President, The Association of Siamese 
Architects under Royal Patronage

ASA PRESIDENT’S MESSAGE    
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สาสน์จากประธานจดังาน

การมีสุขภาวะท่ีดี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีชีวิตเป็นสุขแบบย ั่งยืน เป็นปกติน ัน้เป็น
แนวทางท่ีพึงแสวงหา หากแต่ในปัจจุบนันีโ้ลกกำาลงัเผชิญหนา้กบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกรอ้น และขยะท่ีส่งผลกระทบต่อภาพรวมของวิถีชีวิต 
รวมถงึแหล่งพลงังาน ทรพัยากรอนัจำากดั และในวิกฤติน ัน้ยงัมีโอกาสอยู่เสมอ 
น ั่นคือความรู ้ เทคโนโลยีนวตักรรมใหม่ๆ เกิดขึน้แบบกา้วกระโดด เช่ือมโยง
หลายศาสตรเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั ท ัง้นีง้านสถาปตัยกรรมจงึมีแนวทางท่ีใชค้วามคิด
สรา้งสรรคอ์นัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อส่วนรวมในดา้นบวก ท ัง้ต่อส่ิงแวดลอ้ม
กดี็ ชุมชนและเมืองกดี็ รวมถึงผูใ้ชง้านอีกดว้ย เหล่านีคื้อท่ีมาของการจดังาน 
สถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green”  ในคร ัง้นี ้ 

 งาน สถาปนิก’62 จะเป็นการรวมตวัของสถาปนิก ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
อาคารเขียว นกัออกแบบผงัเมือง วงการออกแบบก่อสรา้ง มาร่วมกนันำาเสนอ 
แลกเปล่ียนความคิด วิสยัทศัน ์และการส่งต่อความรู ้ความเขา้ใจในส่ิงใกลต้วั
ของคนเรามากท่ีสุด คืองานสถาปัตยกรรมท่ีมีต่อสงัคม ในบริบทของ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างสอดคลอ้งและลงตวั เพ่ือถ่ายทอดใหเ้ขา้ใจว่า 
งานสถาปตัยกรรมท่ีดีน ัน้ไดผ่้านความคิด ผ่านการหารือแบบบูรณาการ ดว้ย
ความคิดสรา้งสรรคใ์นวิธีท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะสามารถบรรเทาปญัหา
สงัคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีกำาลงัเผชิญอยู่ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดย
หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าดว้ยพลงัของงานสถาปตัยกรรม การต่อยอดภูมิปญัญา
ท่ีมี ดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์ จะเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิต สรา้ง
แรงบนัดาลใจท่ีดี เกิดจิตสำานึก และพฒันาผลงานในเชิงสถาปัตยกรรม 
เพ่ือประโยชนแ์ก่สงัคมต่อๆ ไป 

ดร. อจัฉราวรรณ จฑุารตัน ์
ประธานจดังาน สถาปนิก’62
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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.  

ARCHITECT EXPO CHAIRPERSON’S MESSAGE    
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บทนำา

“เรามองความสำาคญัของวิชาชีพสถาปนิกท่ีไม่ไดมี้บทบาทเพียงการออกแบบ
อาคารเท่าน ัน้ แต่ยงัตอ้งสรา้งความเป็นอยู่ท่ีดีดว้ย ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 
และสภาพแวดลอ้มภายใตป้ัญหาสภาวะโลกรอ้น รวมถึงการนำาเทคโนโลยี
ดิจิตอลมาใช ้แนวคิดเร่ือง Health and Well Being จงึเป็นท่ีมาของแนวคิด 
“กรีน อยู่ ดี : Living Green” เพ่ือใหเ้กิดการออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีผลต่อสุขภาวะท่ีดีขึน้ อยู่สบายขึน้ ประหยดัขึน้ งานนีจ้ะมีตวัอย่างและการ
สมัมนาแลกเปล่ียนการออกแบบท่ีดี เป็นโอกาสสำาคญั ท่ีจะไดใ้หค้วามรูแ้ละเป็น
ตวัอย่างแก่ท ัง้ประชาชนและสถาปนิก เป็นการรวมพลงัของคนท่ีรกัส่ิงแวดลอ้ม 
รกัษโ์ลกรอ้น เร่ืองของ กรีน ในอนาคตควรจะติดเป็น ดีเอน็เอ ของพวกเราทุก
คน การสรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของสถาปนิกเท่าน ัน้ ยงัตอ้งรวม
ถึงการตระหนกัรูแ้ละเร่ิมจดัการไดด้ว้ยตวัเองของเยาวชนและประชาชนท ั่วไป
ดว้ย การจดังานคร ัง้นีเ้รามีความพรอ้มท ัง้ทางดา้นองคค์วามรู ้ทรพัยากรและ
บุคคลากรคุณภาพท ัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ อาจารยไ์ดด้ำารง
ตำาแหน่ง ประธานสมาพนัธส์ถาปนิกแห่งเอเชีย ประจำาปี 2019 - 2020 ดูแล
เร่ือง Green and Sustainable Architecture โดยตรง ร่วมกบัสมาชิก 21 
ประเทศท่ีพรอ้มใหค้วามร่วมมือในการจดังานคร ัง้นี ้ งานนีจ้ึงเป็นความร่วม
มือกนัของสถาปนิกและทีมงานท ัง้หมดท่ีจะช่วยกนัขบัเคล่ือน ทำาใหเ้ราไดป้รบั
เปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และกา้วต่อไปในอนาคตอย่างรวดเรว็
และย ั่งยืน”

ความเป็นมาและแนวคิดของ กรีน อยู่ ดี Living Green
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“เราต ัง้ใจเพ่ือทำาใหเ้ห็นและสมัผสัไดจ้ริง การออกแบบการจดังานและโซน
นิทรรศการต่างๆ ปีนีจ้ะทำาใหผู้เ้ขา้ชมงานไดเ้ห็นการนำาไปใชไ้ดจ้ริงของแนวคิด
เร่ือง กรีน อยู่ ดี Living Green อย่างชดัเจน เราออกแบบพาวิลเล่ียนต่างๆ 
ดว้ยวสัดุท่ีรกัษโ์ลกรอ้น นำากลบัไปใชไ้ดใ้หม่ สิน้เปลืองทรพัยากรนอ้ย ท ัง้ใน
ส่วนของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เองรวมท ัง้ผูร่้วมจดังานต่างๆ กจ็ะใหค้วาม
สำาคญักบัแนวคิดนี ้บรรยากาศต่างๆ ของงานกจ็ะอยู่ภายใตแ้นวคิดนี ้การเขา้
ถึงงานก็เป็นแนวคิดท่ีเราอยากรณรงคใ์หค้นเขา้ชมงานลดการใชร้ถส่วนตวั
ใหน้อ้ยลง โดยกำาลงัประสานกบัระบบ Car Pool, Car Sharing ระบบขนส่ง
มวลชน และ Application ต่างๆ เพ่ือจะรบัส่งผูเ้ขา้ชมงานจากจุดต่างๆ เขา้
สู่งานโดยไม่ตอ้งขบัรถมาจากบา้น เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน ลดปญัหามลภาวะ 
และลดปัญหาการจราจรติดขดั การ Registration ลงทะเบียนเขา้ชมงาน 
ทุกข ัน้ตอนกจ็ะใชร้ะบบดิจิตอลออนไลน ์ใช ้QR Code เขา้งาน หรือสแกนเพ่ือ
โหลดโบรชวัรห์รือขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยลดการใชก้ระดาษใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด งาน
นีเ้ราจะลดปริมาณขยะ โดยเราจะเตรียมจุดรบันำา้ด่ืมสะอาดไวใ้หโ้ดยไม่ตอ้ง
ใชข้วดหรือแกว้พลาสติก เพ่ือใหผู้เ้ขา้ชมงานเตรียมภาชนะสำาหรบัด่ืมนำา้มาใช ้
โดยไดท้ ัง้นำา้ด่ืมสะอาดและไม่สรา้งขยะ ไดสุ้ขภาวะท่ีดี ภาชนะท่ีใชส้ำาหรบัเสิรฟ์
อาหารกจ็ะไม่ใชพ้ลาสติกหรือโฟม ตอ้งเป็นอะไรท่ีนำากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือเป็น
วสัดุท่ีย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ อาหารท่ีจะเสิรฟ์ก็จะเป็นอาหารท่ีผลิตไดใ้น
พืน้ท่ี มี Carbon Footprint นอ้ย ลดการใชอ้าหารท่ีนำาเขา้หรือแช่แขง็มา เพ่ือ
ลดกระบวนการเกิดคารบ์อนไดออกไซดจ์ากกระบวนการขนส่งและประกอบ
อาหาร รวมท ัง้ระบบปรบัอากาศภายในก็จะอยู่ในระดบัท่ีสบายไม่เย็นเกินไป 
แสงสว่างกจ็ะออกแบบใหไ้ม่สิน้เปลืองพลงังานเกินไป เราจะทำาใหเ้ห็นในงานเลย
ว่าเป็น กรีน อยู่ ดี เร่ิมจากการเดินทางเขา้ถงึ อาหารการกิน การจดัการขยะการ
ใชพ้ลงังาน ความเป็นอยู่ทุกอย่าง กรีนหมด และไม่ไดย้ากอย่างท่ีคิด ประชาชน
ท่ีมาชมงานนำาไปทำาตามไดเ้ลย มนัคือ Green Experience ประสบการณสี์เขียว 
ท่ีมีส่วนร่วมสมัผสัไดด้ว้ยตวัเอง”

ทำาไมตอ้งเป็นประสบการณสี์เขียว Green Experience

บทนำา    
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“ในงานคร ัง้นีมี้โซนนิทรรศการต่างๆ ท่ีน่าสนใจและกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้ขา้ชม
งานไดส้มัผสัประสบการณสี์เขียว ใหเ้ห็นความสำาคญัของการออกแบบเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม เดินเขา้ไปในงานก็จะไดเ้ห็นพาวิลเล่ียนท่ีดีไซนจ์ากท่อกระดาษ 
ถอดประกอบติดต ัง้และนำาไปใชใ้หม่ได ้กระดาษท่ีนำามาใชม้าจากการใชไ้มท่ี้ปลูก
ทดแทนไดแ้ละรีไซเคิลได ้ ส่วนนิทรรศการต่างๆ ท่ีน่าสนใจมากมาย จดัแสดง
ในพาวิลเล่ียนต่างๆ ใหไ้ดช้มและร่วมทำากิจกรรม เช่น Smart Cities นำาเสนอ
นวตักรรมท่ีเป็นองคป์ระกอบของการออกแบบ Smart Cities สำาหรบันกัวาง
ผงัเมืองมีตวัอย่างของไทยและจากต่างประเทศ

 Green Building Showcases
 นิทรรศการแสดงแนวคิดการออกแบบอาคารสีเขียวจากนกัออกแบบ
 ไทยและประเทศในเอเชียคดัสรรจากสมาชิก Arcasia 21 ประเทศ ซ่ึงมี
 แบบอาคารท่ีหลากหลายในบริบทท่ีต่างกนัออกไป นำามาแสดงใหไ้ดช้ม
 และเรียนรู ้

 Go Zero Waste
 นำาเสนอแนวทางการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือการเรียนรูวิ้ธี
 กำาจดัขยะ เป็นตน้แบบการเรียนรูเ้ร่ืองขยะเพ่ือสุขภาวะ โดยสำานกังาน
 กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส .)

 ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาค สู่ปัจจุบนั
 นำาเสนอนวตักรรมจากภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน จากภูมิภาคท่ีนำามาประยุกต ์
 ใชใ้นวิถีชีวิตปจัจุบนั เพ่ือความย ั่งยืนในอนาคต

 Innovative Green Product
 งานแสดงนวตักรรมวสัดุก่อสรา้ง ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีคดัสรรแลว้

 ASA International Design Competition 2019
 นิทรรศการประกวดงานออกแบบระดบันานาชาติ ในหวัขอ้ Uncanny 
 Sustainability เวทีสำาคญัของนกัประกวดแบบเพ่ือคน้หาไอเดียการ
 ออกแบบท่ีย ั่งยืน ท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจและนำาไปต่อยอดได ้

กรีน อยู่ ดี มีอะไร Highlights ท่ีจะไดเ้หน็ภายในงาน
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 ASA Forum 2019
 งานสมัมนาสถาปตัยกรรมระดบันานาชาติ ท่ีมีสถาปนิกระดบัโลกมา
 ร่วมเสวนา เก่ียวกบัการออกแบบท่ีย ั่งยืน และแลกเปล่ียนพูดคุยกนั 
 เช่น BIG บริษทัสถาปนิกระดบัโลกจากประเทศเดนมารก์ Atelier Ten 
 บริษทัสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีอาคารช ัน้สูงจากนิวยอรก์ 
 สถาปนิกจากบริษทั Foster + Partners, MVRDV และจากบริษทั
 สถาปนิกรุ่นใหม่ของเมืองไทย Eco Architect และ Stu/D/O Architects

 นิทรรศการ ASA Workshop 2019
 เป็นการแสดงผลงานจากการปฏิบติัการของนกัศึกษา เพ่ือแสดงออก
 ซ่ึงความคิดของคนรุ่นใหม่ต่อบา้นเมืองในดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัการ
 ออกแบบเพ่ือการพฒันาท่ีย ั่งยืน

 ASA Members 2019
 นำาผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ มาร่วมแสดงในรูปแบบ
 ของหุ่นจำาลอง และ Digital Projection Experiences นิทรรศการ
 ผลงานสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ นำาเสนอผลงานการประกวดแบบรางวลั
 สถาปตัยกรรมดีเด่น สำาหรบัสถาปนิกรุ่นใหม่อายุตำา่กว่า 45 ปี

 หมอบา้นอาสา
 ปีนีจ้ะมีหมอบา้นดา้นอาคารเขียวมาร่วมใหค้ำาปรกึษาดว้ย นอกจากนี ้

 ยงัมีกิจกรรมสำาหรบัเด็กใหเ้ด็กร่วมสนุก และปลูกฝังจิตสำานึกเร่ือง
 ความคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ผลงานนกัศึกษากว่า 30 สถาบนัเร่ือง 
 Green Design เรียกไดว่้างานนีใ้หส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด ส่ิงท่ีจะเป็นตวัอย่าง 
 เป็นแนวทางแก่สงัคม สงัคมจะไดอ้ะไรเราคิดตรงน ัน้ใหม้ากท่ีสุด อยาก
 เชิญชวนทุกคนใหม้าเพราะเราต ัง้ใจทำางานเตม็ท่ี

บทนำา    
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ประโยชนท่ี์จะไดร้บั

“ประโยชนท่ี์จะไดร้บัในส่วนของสถาปนิกก็คือจะไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูแ้นวคิด 
นวตักรรมใหม่ๆ ดา้นการออกแบบ เพ่ือนำาไปสู่สุนทรียะในความเป็นอยู่ท่ีสมดุล
กบัส่ิงแวดลอ้มจาก ASA Seminar, ASA Forum, Technical Session และ
นิทรรศการต่างๆ ท่ีจะเป็นไอเดีย และมี ASA Club, ASA Night ท่ีจะไดพ้บปะ
เพ่ือนฝูง ไดแ้ลกเปล่ียนกนั ส่วนคนท ั่วไปและกลุ่มเด็กเรามีกิจกรรมร่วมกบั
พารท์เนอรท่ี์จะปลูกฝงัเร่ืองกรีนใหเ้ดก็ๆ สำาหรบัคนท ั่วไป และวงการออกแบบ
ก่อสรา้งน ัน้จะได ้ Update กบัสินคา้นวตักรรม วสัดุ เก่ียวกบัอาคารและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในนิทรรศการต่างๆ รวมถึง Business Matching นอกจาก
นีแ้ลว้ ASA Seminar เป็นธีมเร่ืองดิน นำา้ ลม ไฟ ดิน กคื็อการออกแบบอาคาร
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภูมิสถาปตัยกรรมและเมือง อาคารออกแบบอย่างไรใหอ้ยู่ไดดี้ 
นำา้ เก่ียวกบัการอนุรกัษน์ำา้ ลม จะเก่ียวกบัอากาศในอาคารและเทคนิคการ
ออกแบบใหมี้สุขภาวะท่ีดี ไฟ กพู็ดถึง Lighting Design แสงสว่างเมืองต่างๆ 
จะไดเ้รียนรูทุ้กมิติต ัง้แต่สเกลเล็กไปจนถึงสเกลใหญ่ แลว้แต่ความสนใจของ
แต่ละคน ในงานจะไดเ้ห็นตวัอย่างและนำากลบัไปใชต่้อยอดได”้

ความคาดหวงัจากงานนี ้

“ส่ิงท่ีคาดหวงัจากงานนีคื้อ อยากใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดี มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
มีความเป็นอยู่ท่ีดี ซ่ึงจากงานนีจ้ะนำาความรูไ้ปต่อยอดไดห้ลายอย่าง การอยู่ 
การกิน การใชว้สัดุ หรือการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ กจ็ะทำาใหบ้า้นเรามีความ
เป็นอยู่ท่ีดีในระยะยาว เราจะปลูกฝังเด็กๆ ใหค้วามรูแ้ละสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหส้ถาปนิก ประชาชนคนท ั่วไป และผูป้ระกอบการดว้ย เรามองเร่ืองเครือข่าย
ดีไซน ์และ Construction Industry และประชาชนท่ีจะขบัเคล่ือนไปดว้ยกนั เพ่ือ
ใหมี้ความเป็นอยู่ท่ีดีและย ั่งยืน”



17บทนำา    
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สถาปนิกวิชาการ
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“Human beings should live 
in harmony with nature” 

รศ.ดร. อรรจน ์เศรษฐบุตร
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
รองประธาน สถาบนัอาคารเขียวไทย

I.

คือประโยคง่ายๆ ท่ีบ่งบอกถึงกรอบความคิดของสถาปตัยกรรมสีเขียว หรือ 
Green Architecture อนัเป็นผลผลิตจากกระแสความคิดใหม่ในการออกแบบ
สถาปตัยกรรมท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดความย ั่งยืน (Sustainability) ซ่ึงเกิด
ขึน้ในช่วงเวลาไม่เกิน 30 ปีท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีแนวทางการออกแบบอาคาร
ใหน่้าสบายดว้ยวิธีธรรมชาติ ลดการใชเ้คร่ืองปรบัอากาศ เพ่ือรองรบัผล
กระทบจากวิกฤติพลงังานโลกในทศวรรษท่ี 70 หมดความนิยมไปดว้ยกลไก
การแทรกแซงราคาน̊า้มนัของประเทศมหาอำานาจ  

แต่ในวนันีก้ระแสความคิดของสถาปตัยกรรมสีเขียวเกิดขึน้ใหม่อีกคร ัง้อย่าง
เขม้แขง็ คราวนีมิ้ใช่เพราะการขาดแคลนพลงังาน หากเพราะปญัหาส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ปรากฏการณห์ลุมโอโซน เกาะความรอ้นเมือง (Urban Heat Island) 
ฝนกรด การทำาลายป่า โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate 
Change) จากภาวะโลกรอ้น (Global Warming) ซ่ึงเป็นผลจากการบริโภค
พลงังานฟอสซิล เช่น ถ่านหิน หรือน̊า้มนัดิบ ปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศโลก จนก่อปญัหาตามมาอีกสารพดั และซบัซอ้นเกินกว่าวิชาความรู ้
แขนงใดแขนงหน่ึงจะเขา้แกไ้ขได ้ 

ปจัจุบนัคำาว่า Green ท่ีแปลว่า สีเขียว ถูกใชก้นัอย่างพร ่̊าเพร่ือ และคำาจำากดั
ความของ Green ในแง่สถาปตัยกรรมกมี็ผูใ้หค้วามเห็นไวอ้ย่างหลากหลาย 

 ...หลายคนบอกว่าการประหยดัพลงังานเป็นการทำา Green อย่าง
 แทจ้ริง เพราะการใชพ้ลงังานเป็นผลโดยตรงต่อภาวะโลกรอ้น  
 การทำาอย่างอ่ืนเป็นเพียงการสรา้งภาพลกัษณท์างการตลาด 

“Human beings should live in harmony with nature” 
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 ...หลายคนบอกว่าความเป็น Green ไม่ใช่แค่การประหยดัพลงังาน 
 แต่อยู่ท่ีการใชไ้มแ้ละวสัดุธรรมชาติในการออกแบบ 

 ...หลายคนบอกว่า Green คือการมีพืน้ท่ีสีเขียวปลูกตน้ไมเ้ยอะๆ 
 แมจ้ะเป็นการนำาตน้ไมจ้ากต่างถ่ินมาปลูก โดยตดัตน้ไมเ้ก่าในพืน้ถ่ิน
 ออกจนหมดสิน้กต็าม

 ...หลายคนบอกว่าการติดต ัง้แผงโซลารเ์ซลล ์ หรือกงัหนัลม ไม่ได ้
 หมายความว่าจะเป็น Green เพราะมีราคาแพงแต่ไดก้ระแสไฟฟ้า
 นิดเดียว  แต่ขณะเดียวกนักลบัยอมเสียเงินใหก้บัการติดต ัง้โคมไฟส่อง
 ตึกสว่างไสวท ัง้คืน 

 ...หลายคนบอกว่าบา้นเรือนไทยท่ีบรรพบุรุษคิดคน้กนัมาคือ Green 
 แต่กมี็คนแยง้ว่าเป็นเพียงเร่ืองของคนรวยสรา้งบา้นเพ่ือเสริมบารมี  
 และไมท่ี้ใชส้รา้งบา้นกม็าจากการตดัไมท้ำาลายป่า แลว้สถาปตัยกรรม
 สีเขียวคืออะไรกนัแน่ ?

 ในประเทศเกษตรกรรมท่ีไม่มีเทคโนโลยีช ัน้สูง ไม่มีทรพัยากรน̊า้มนั
 อย่างประเทศไทย จะทำาสถาปตัยกรรมสีเขียวกนัอย่างไร ? 

 ใครจะเป็นผูเ้ร่ิมตน้ ? รฐับาล ผูป้ระกอบการ วิศวกร หรือสถาปนิก ?

ในอดีตความตอ้งการ “ความสะดวกสบาย” ของมนุษยมี์นอ้ยมากจนไม่อาจ
เปรียบเทียบกบัในปจัจุบนั  ดว้ยประชากรท่ีมีอยู่ไม่มาก นอกจากจะบริโภคนอ้ย
แลว้ ยงัปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าดว้ย และลว้นเป็นของเสีย
ท่ีย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ  ทางดา้นอาคารกอ็อกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ซ่ึงแสดงถึงความสมัพนัธข์องมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มในลกัษณะท่ีมนุษยพ์ยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

จากสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินถงึสถาปัตยกรรมสมยัใหม่
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ตวัอย่างการออกแบบอาคารเพ่ือแกป้ัญหาสภาพแวดลอ้ม เห็นไดช้ดัในเขต
ภูมิอากาศท่ีรุนแรง เช่น เขตหนาวและเขตทะเลทราย เกิดเป็นสถาปตัยกรรม
พืน้ถ่ินท่ีเรียกว่า Vernacular หรือ Bioclimatic Architecture ซ่ึงหากศึกษา
วิเคราะหส์ถาปตัยกรรมพืน้ถ่ินท ั่วโลกอย่างลึกซึง้ จะพบว่าเป็นนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตรท่ี์สำาคญัของมนุษยชาติ  ทุกองคป์ระกอบของการออกแบบอธิบาย
ไดด้ว้ยหลกัทางฟิสิกสอ์ย่างถูกตอ้งสมบูรณ ์ว่ามีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งสรรค ์
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการอยู่อาศยัไดดี้เพียงใด

หลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยุโรป รูปแบบสงัคมเมืองไดเ้ปล่ียนไป เกิดชุมชน
ทำางานท่ีหนาแน่นในเมืองใหญ่ และความตอ้งการใชพื้น้ท่ีดินในเมืองใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด เกิดรูปแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีปิดก ัน้ตวัเองออก
จากสภาพแวดลอ้ม เกิดการพฒันาระบบวิศวกรรมอาคารขึน้ โดยเฉพาะการ
ปรบัอากาศดว้ยเคร่ืองจกัรกล ทำาใหอ้าคารตอ้งอาศยัพลงังานส่วนใหญ่จาก
ถ่านหินและน̊า้มนัดิบ  แมรู้ปแบบอาคารและเทคโนโลยีอาคารเพ่ือความสะดวก
สบายของมนุษยจ์ะพฒันามาอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัคงใชพ้ลงังานจากแหล่ง
เดิมๆ เหมือนกบัภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งมาตลอด

ในแง่สถาปตัยกรรม ไดเ้กิดปรากฏการณข์อง “สถาปตัยกรรมสมยัใหม่” หรือ 
Modern Architecture (ซ่ึงต่อมากลายเป็นรูปแบบสถาปตัยกรรมนานาชาติ 
International Style) ซ่ึงหลายคร ัง้ ผูอ้อกแบบไดห้นัหลงัใหแ้ก่การออกแบบ
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศพืน้ถ่ินต่างๆ เพราะอาคารต่างเลือกใชร้ะบบ
เคร่ืองกลในการปรบัสภาวะแวดลอ้มภายในใหน่้าสบาย โดยไม่คำานึงถึงต่อ
ลกัษณะอากาศภายนอกว่าเป็นเช่นใด  จนในท่ีสุดกไ็ม่อาจชีช้ดัไดเ้ลยว่ารูปแบบ
และองคป์ระกอบอาคารมาจากสภาพภูมิอากาศแบบใด 
 
จนกระท ั่งวิกฤตการณพ์ลงังานโลกคร ัง้แรกในปี ค.ศ. 1973 ไดป้ลุกกระแสการ
ประหยดัพลงังานในอาคาร เกิดแนวคิดการออกแบบอาคารท่ีเรียกว่า Passive 
Design ซ่ึงเนน้การออกแบบท่ีสอดคลอ้งและใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติใหมี้
ความน่าสบาย หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีบริโภคพลงังาน อาคารลกัษณะ
นีเ้นน้การออกแบบช่องเปิดใหเ้กิดการระบายอากาศธรรมชาติ การนำาความ
รอ้นจากแสงแดดมาเกบ็ไวส้รา้งความอบอุ่นในเวลากลางคืน รวมท ัง้ปรบัปรุง
การใชฉ้นวนกนัความรอ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่ิมใชแ้ผงโซลารเ์ซลลเ์พ่ือ
ทำาความอบอุ่นใหอ้าคาร  

สถาปนิกวิชาการ    
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อย่างไรก็ดีในวิกฤตการณค์ร ัง้น ัน้ มนุษยมิ์ไดแ้กไ้ขปัญหาพลงังานกนัอย่าง
แทจ้ริง แต่ใชก้ารเมืองระหว่างประเทศเพ่ือใหพ้ลงังานมีราคาถูกลง ต ัง้แต่
ช่วงปี ค.ศ. 1980 Passive Design จงึเร่ิมสูญหายไปพรอ้มกบัอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแผงโซลารเ์ซลล ์ นบัแต่น ัน้เป็นตน้มาอาคารบา้นเรือนลว้นติดต ัง้
ระบบปรบัอากาศกนัอย่างเตม็ท่ี โดยไม่คำานึงถึงการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพอากาศ เพราะคิดว่าระบบปรบัอากาศจะทำาหนา้ท่ีตรงนีใ้หเ้อง  แมม้นุษยรู์ ้
ว่าน ̊า้มนัดิบจะหมดจากโลกภายในระยะเวลาไม่นาน แต่กย็งัคิดว่ามีแร่ยูเรเนียม
ใหใ้ชผ้ลิตพลงังานนิวเคลียรอี์กจำานวนมหาศาล  ปญัหาพลงังานขาดแคลนจงึ
ไม่น่าจะมีอีก--อย่างนอ้ยกใ็นช่วงชีวิตนี ้

แต่แลว้ในทศวรรษท่ี 90 นกัวิทยาศาสตรพ์บว่าสาร CFC ในเคร่ืองปรบั
อากาศเป็นตวัทำาลายช ัน้โอโซนในบรรยากาศโลก และต่อมากพ็บอีกว่ากา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดท่ี์ปล่อยมาจากโรงไฟฟา้ เป็นตวัการสำาคญัทำาใหโ้ลกรอ้น
ขึน้ และทำาใหน้ ̊า้แข็งข ัว้โลกละลาย จึงเกิดกระแสเรียกรอ้งเร่ืองการอนุรกัษ ์
ทรพัยากรธรรมชาติกนัอย่างจริงจงั เรียกไดว่้าแมม้นุษยจ์ะยงัเดินไปไม่ถึง
ปญัหาพลงังาน แต่กต็กอยู่ท่ามกลางปญัหาส่ิงแวดลอ้มเสียแลว้ และผลกระทบ
กำาลงัเกิดขึน้ในวนันีห้รือพรุ่งนี ้โดยไม่ตอ้งรอถึงคนรุ่นลูก   

ในท่ามกลางปัญหานี ้ จึงเกิดคำาว่า “การพฒันาแบบย ั่งยืน” (Sustainable 
Development) ซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติใหค้ำาจำากดัความไวว่้า “การพฒันา
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคนยุคปัจจุบนั โดยไม่ส่งผลลบต่อความ
สามารถของคนรุ่นต่อไป ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาเอง” ทาง
ดา้นอาคารส่ิงปลูกสรา้ง เกิดกระแสของสถาปตัยกรรมย ั่งยืน (Sustainable 
Architecture) พรอ้มกบัคำาว่า “Embodied Energy” (พลงังานท่ีใชใ้นการขุด
หาวตัถุดิบ การผลิตวสัดุก่อสรา้งท่ีโรงงาน รวมถึงการขนส่งมายงัสถานท่ี
ก่อสรา้งอาคาร) ซ่ึงคำานึงถึงการใชว้สัดุก่อสรา้งอาคารท่ีใชพ้ลงังานนอ้ยใน
การผลิต การก่อสรา้ง และการย่อยสลาย  อย่างไรกดี็ Embodied Energy ยงั
มีสดัส่วนไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัพลงังานท่ีอาคารใชต้ลอดช่วงอายุการใชง้าน  

แต่คำาว่า “สถาปัตยกรรมย ั่งยืน” ยงัมีความหมายคลุมเครือ ไม่ชดัเจน และ
ขดัแยง้ในตวัเองว่า สถาปัตยกรรมหรือส่ิงก่อสรา้งต่างก็ไม่มีความย ั่งยืน
ท ัง้น ัน้ หรือถา้มี ควรจะย ั่งยืนเพียงใด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสถาปนิกตอ้งตีโจทยใ์หเ้ป็น
ผลงานออกแบบต่อไป
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หากจะนำาหลกัการของ Passive Design ในสมยัทศวรรษท่ี 70 มาเป็น
แม่แบบของสถาปัตยกรรมสีเขียวในปัจจุบนั ก็จะพบว่าหวัใจสำาคญัยงัคงคือ
การออกแบบใหต้อบรบักบัสภาพแวดลอ้มเพ่ือใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย เพียงแต่
เป้าหมายมิใช่แค่การลดการใชพ้ลงังานอย่างเดียว แต่ยงัเสนอแนะใหใ้ช ้
ประโยชนจ์ากพลงังานธรรมชาติท่ีสะอาด และไม่มีวนัหมดไป (Renewable 
Energy) ดว้ย สถาปตัยกรรมสีเขียวจงึมีองคป์ระกอบ ๓ ส่วนหลกั คือ

 
 ความสอดคลอ้งกบัภูมิอากาศภูมิประเทศ กฎเกณฑข์อ้แรกของคำา
 ว่า “สถาปตัยกรรม” ท่ีสถาปนิกอาชีพลว้นเคยศึกษาเล่าเรียนมา คือ
 การออกแบบใหต้อบสนองต่อสภาพอากาศ (Climate Responsive
 ness) ซ่ึงหมายถึงการออกแบบจดัวางพืน้ท่ีใชส้อยอาคาร ตามทิศทาง
 แดด ทิศทางลมธรรมชาติ และการเลือกใชว้สัดุก่อสรา้งพืน้ถ่ิน โดยยงั
 ตอ้งทำาใหอ้าคารน่าสบาย ไม่รอ้น ไม่หนาว ไม่ชืน้ ไม่แหง้เกินไป ก่อนท่ี
 จะอาศยัเคร่ืองจกัรกลซ่ึงบริโภคพลงังานเขา้มาช่วย แต่หลกัการ
 ออกแบบใหต้อบสนองต่อสภาพภูมิอากาศในโรงเรียนสถาปตัยกรรม
 ปจัจุบนั ยงัเป็นเพียงการเรียนการสอนทางทฤษฎีเท่าน ัน้ ไม่ไดเ้นน้ให ้
 ไปใชใ้นปฏิบติัการออกแบบ  สาเหตุส่วนหน่ึงคือสถาปนิกจำานวนมาก
 ยงัไม่ใส่ใจการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ เพ่ือการออกแบบให ้
 สอดคลอ้งกบัสภาพอากาศในยุคปจัจุบนัน ั่นเอง

 ความน่าอยู่น่าสบาย มีหลายคร ัง้ท่ีการงดใชพ้ลงังานท ัง้ท่ีจำาเป็นตอ้ง
 ใชไ้ดก่้อผลเสียตามมา ทำาใหอ้าคารไม่น่าสบาย รอ้นเกินไป หนาวเกินไป 
 แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดงัรบกวน หรือคุณภาพอากาศภายใน
 อาคารไม่สะอาดบริสุทธิ ์ นอกจากจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อประสิทธิภาพ
 การทำางานของผูใ้ชอ้าคารแลว้ ยงัเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจจากการ
 ท่ีอาคารและอุปกรณอ์าคารมิไดถู้กใชป้ระโยชนอ์ย่างเต็มท่ี ตามท่ีได ้
 ลงทุนก่อสรา้งและสูญเสียทรพัยากรลงไปต ัง้แต่ตน้ สถาปตัยกรรม
 สีเขียวจงึตอ้งรกัษาสภาวะน่าสบายของมนุษย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาวะ
 น่าสบายในเชิงอุณหภาพ (ความรอ้น) แสงสว่าง เสียง และคุณภาพ
 อากาศภายในอาคาร ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรบัของ
 สากล 

สถาปัตยกรรมสีเขียวตามหลกั Passive Design

สถาปนิกวิชาการ    
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 การใชพ้ลงังานจากธรรมชาติ ผลจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ี
 ทำาใหอ้าคารบา้นเรือนเลือกใชพ้ลงังานจากแหล่งน̊า้มนัดิบท่ีทำาลาย 
 สภาพแวดลอ้ม สถาปตัยกรรมสีเขียวจงึตอ้งมุ่งส่งเสริมใหเ้กิดการนำา
 พลงังานจากธรรมชาติแหล่งอ่ืนๆ มาใชแ้ทนท่ีพลงังานสกปรก 
 โดยเป็นพลงังานท่ีหาทดแทนได ้(renewable energy) เช่น แสงอาทิตย ์
 น ̊า้ ดิน ลม พืชพนัธุ ์สตัว ์ มูลสตัว ์ เป็นตน้  ตวัอย่างเช่น การใชน้ ̊า้
 เป็นแหล่งสรา้ความเยน็ การใชล้มสรา้งสภาวะน่าสบายดว้ยการระบาย
 อากาศ (Ventilation) การใชต้น้ไมก้นัแดดและการระเหยของน̊า้ สรา้ง
 ความเยน็ การใชก้ารสะสมความรอ้นในดิน  รวมไปถึงการผลิตกระแส
 ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยห์รือพลงังานชีวมวล

จะเห็นว่าสถาปตัยกรรมสีเขียวท่ีแทจ้ริง ตอ้งส่งเสริมความน่าอยู่น่าสบายเป็น
พืน้ฐาน แต่หากสถาปัตยกรรมน ัน้ส่งเสริมใหม้นุษยบ์ริโภคเกินพอดีหรือไม่มี
ท่ีสิน้สุด ไม่ประหยดัอย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแง่ลบต่อส่ิง
แวดลอ้มมากเกินควร กไ็ม่อาจเรียกสถาปัตยกรรมน ัน้ว่าเป็นสถาปัตยกรรม
สีเขียวได ้ แนวทางในการประเมินสถาปัตยกรรมสีเขียวจึงตอ้งพิจารณาผล
กระทบท ัง้ในแง่บวกหรือคุณภาพท่ีดีของอาคาร และผลกระทบในแง่ลบ เช่น  
คุณภาพท่ีดีประกอบดว้ยความน่าอยู่น่าสบาย และความแขง็แรงปลอดภยัของ
อาคาร ส่วนผลกระทบแง่ลบตอ้งประเมินของเสีย ท ัง้น ̊า้เสีย ดินเสีย อากาศเสีย 
ความรอ้น ค่าการปล่อยคารบ์อน ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการก่อสรา้งและใชส้อย
อาคาร 

ดินแดนในเขตรอ้นชืน้แบบป่าฝน (Rainforest) อนัไดแ้ก่ บริเวณเอเชียอาคเนย ์
เช่น ภาคใตข้องประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมท ัง้เขตป่าดงดิบลุ่มแม่น ̊า้
แอมะซอน และบางส่วนของแอฟริกา เป็นดินแดนท่ีมีอากาศดีท่ีสุดสำาหรบัการ
เจริญเติบโตของพืชพนัธุ ์  แต่สำาหรบัมนุษยแ์ลว้ ภูมิอากาศแบบรอ้นชืน้ไม่น่า
สบายนกั เน่ืองจากความชืน้ในอากาศจะทำาใหก้ารถ่ายเทความรอ้นจากร่างกาย
ดว้ยเหง่ือเป็นไปไดล้ำาบาก เม่ือร่วมกบัความรอ้นภายนอกแลว้จะเกิดสภาพท่ี
รอ้นเกินไป  นอกจากนีค้วามชืน้ในอากาศจะทำาใหท้อ้งฟา้มีเมฆมาก ยงัผลให ้

เรือนไทย ตน้แบบสถาปัตยกรรมสีเขียวแบบไทย
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อุณหภูมิระหว่างกลางวนัและกลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั การใชค้วามเยน็
ในเวลากลางคืนเพ่ือดูดซบัความรอ้นสะสมจากกลางวนัจงึไม่ไดผ้ล  อาคารใน
เขตนีจ้งึมกัก่อสรา้งดว้ยวสัดุมวลเบาเช่นไม ้เพ่ือมิใหค้วามรอ้นในเวลากลางวนั
สะสมในเนือ้วสัดุจนทำาใหก้ลางคืนรอ้นตามไปดว้ย และยงัคงตอ้งอาศยัการ
ระบายอากาศเพ่ือลดความชืน้ รวมท ัง้ใชก้ารกนัแดดเพ่ือลดความรอ้น และใช ้
หลงัคาทรงสูงเพ่ือปอ้งกนัความรอ้นจากหลงัคา

น่ีก็คือส่ิงท่ีเรือนไทยไดถู้กออกแบบมา ต ัง้แต่การวางผงักลุ่มอาคารแบบ
กระจดักระจายและมีช่องลมทุกทิศ ไม่ใช่กระชบัแน่นแบบอาคารเมืองหนาว 
ทำาใหห้อ้งทุกหอ้งเปิดรบัลมไดจ้ากทุกทิศทาง ท ัง้นีเ้พราะอากาศฤดูรอ้นและ
ฤดูหนาวมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกนัมากนกั จงึไม่ตอ้งพยายามรบัลมจากทิศใด
เป็นหลกั หรือหลีกเล่ียงลมจากทิศใดๆ อย่างชดัเจน  การวางผงัแบบนีทุ้กหอ้ง
จะมีช่องเปิดเขา้และช่องเปิดออก ก่อใหเ้กิดการระบายอากาศแบบช่องตรงขา้ม 
(Cross Ventilation) ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศและการสรา้ง
ความเรว็ลมสูง เพ่ือสรา้งความน่าสบายแบบ “ร่มเยน็” เพราะเป็นเขตรอ้นท่ีตอ้ง
อยู่ในท่ีร่มแลว้จงึจะเยน็ ซ่ึงแตกต่างจากเมืองหนาวท่ีตอ้งการความ “อบอุ่น” 
หรือตอ้งอบๆ แลว้จงึจะสบาย
 
รูปทรงอาคารเรือนไทยออกแบบใหเ้ป็นจ ั่วทรงสูงช่วยปอ้งกนัความรอ้นจาก
หลงัคาลงมาดา้นล่าง และยกพืน้สูงซ่ึงนอกจากเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบ
จากน̊า้ท่วมแลว้ ยงัช่วยใหเ้กิด “พืน้ท่ีใตถุ้น” ท่ีมีร่มเงาและลมพดัผ่านตลอด
ท ัง้วนั จึงเป็นบริเวณท่ีใชท้ำางานบา้น น ั่งเล่นระหว่างวนั ทำากิจกรรมต่างๆ 
รวมท ัง้ประกอบอาหารและรบัประทานอาหาร จะเห็นว่าคนไทยโบราณใชเ้วลา
กลางวนัท่ีใตถุ้นเรือนเพ่ือหลบความรอ้นบนตวัเรือน  นอกจากนีย้งัออกแบบ
ใหมี้ชายคาย่ืนยาวบงัแดดใหแ้ก่ผนงัเกือบท ัง้หมด ทำาใหไ้ดช้ายคากนัฝนสาด
ดว้ย ซ่ึงจำาเป็นสำาหรบัเขตท่ีฝนตกมากตลอดปี กนัสาดท่ีย่ืนยาวจะช่วยใหเ้ปิด
หนา้ต่างไดใ้นยามฝนตกทางดา้นวสัดุก่อสรา้ง เน่ืองจากเป็นเขตท่ีลุ่มซ่ึงมี
ตน้ไมข้ึน้ ไม่ใช่เขตภูเขา วสัดุก่อสรา้งส่วนใหญ่จงึมาจากตน้ไม ้ ป่าไม ้ มิใช่อิฐ
หินดินทราย  เรือนไทยจงึก่อสรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั ส่งผลใหมี้ความเยน็อนัเน่ือง
มาจากไมเ้ป็นวสัดุท่ีไม่ดูดซบัความรอ้นไวม้ากเท่าคอนกรีต  เรือนไทยจงึอาจจะ
รอ้นเรว็ แต่กเ็ยน็เรว็ทนัเวลานอนในช่วงกลางคืน  

จะเห็นว่าองคป์ระกอบของเรือนไทย แสดงออกถึงภูมิปญัญาความเขา้ใจสภาพ
อากาศแบบรอ้นชืน้ของคนไทยโบราณเป็นอย่างดี เป็นการออกแบบท่ีพกัอาศยั

สถาปนิกวิชาการ    
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ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และมีความน่าอยู่น่าสบายตลอด
ท ัง้ปี  น่าเสียดายว่าส่ิงท่ีบรรพบุรุษไทยไดทิ้ง้ใหลู้กหลานไวใ้ช ้เขา้ใจ และพฒันา
สานต่ออย่างเรือนไทย กลบัไม่ไดร้บัการพฒันานำามาประยุกตใ์ชใ้นวิถีชีวิต
ปจัจุบนัเท่าท่ีควร  คนไทยละทิง้เรือนไทยใหเ้ป็นเพียงวฒันธรรมโบราณประจำา
ชาติท่ีใชเ้ชิดชูความเป็นชาติไทย เหมือนเช่นดนตรีไทย รำาไทย ชุดไทย แลว้สรา้ง
ท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบท่ีคดัลอกมาจากต่างประเทศ เพราะคิดว่าเรือนไทยไม่เหมาะ
กบัความเป็นอยู่ในปัจจุบนั  ท ัง้ท่ีหากผูอ้อกแบบมีความเขา้ใจว่าเรือนไทยแก ้
ปญัหาความไม่น่าสบายจากอากาศรอ้นชืน้ท่ีแดดแรงและฝนตกหนกั ดว้ยการ
วางผงั การออกแบบรูปทรง การเลือกใชว้สัดุก่อสรา้ง การบงัแดด และระบาย
อากาศไปพรอ้มกนั กอ็าจสรา้งอาคารท่ีพกัอาศยัสมยัใหม่ซ่ึงอยู่สบายไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยไม่ตอ้งทำาอาคารเป็นรูปทรงไทยท ัง้หมด 

เม่ือคนไทยลืมภาพเรือนไทย กน็ำามาสู่การสรา้งบา้นแบบยุโรปท่ีปิดลอ้มมิดชิด 
มีหนา้ต่างกระจกมาก ขาดการระบายอากาศ และชายคาส ัน้ไม่บงัแดดหรือกนั
ฝนสาด เกิดสภาพการอยู่อาศยัท่ีไม่น่าสบาย และในท่ีสุดตอ้งใชร้ะบบวิศวกรรม
เขา้มาช่วย เคร่ืองปรบัอากาศกลายเป็นส่ิงท่ีพบเห็นในบา้นทุกหลงัดว้ยความ
นิยมท่ีแพร่หลายและราคาท่ีถูกลง ทำาใหมี้คนนอ้ยนกัท่ีจะเขา้ใจว่าการออกแบบ
สถาปตัยกรรมท่ีดีต ัง้แต่ตน้ จะช่วยลดการใชพ้ลงังานจากเคร่ืองปรบัอากาศ
ลงไดอ้ย่างมาก  

ส่ิงท่ีเลวรา้ยย่ิงกว่า คือการยอมรบัว่าการใชพ้ลงังานในบา้นสมยัใหม่จำาเป็น
ตอ้งสูงขึน้อย่างช่วยไม่ได ้เพราะโลกรอ้นขึน้ เมืองรอ้นขึน้ และหนทางเดียวคือ
ตอ้งใชเ้คร่ืองกลรุ่นใหม่ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีล ̊า้หนา้ มาทดแทนของเก่า
ท่ีประสิทธิภาพต ่̊ากว่า ซ่ึงเป็นการว่ิงตามเทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยลืมส่ิงพืน้ฐาน
สำาคญัท่ีเคยอยู่คู่บา้นคู่เมืองมา

ทุกวนันีบ้า้นพกัอาศยัสมยัใหม่ไดห่้างไกลจากความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 
บา้นพืน้ถ่ินแบบประเพณีนิยมไม่ตอบโจทยค์วามตอ้งการความสะดวกสบาย
ของมนุษยท่ี์มีมากขึน้ แต่กลบัตอ้งแลกดว้ยของเสียมากมายจนแทบไม่
คุม้ค่ากนั
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เม่ือเกิดกระแสภาวะโลกรอ้น ผลิตภณัฑจ์ากเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมุ่งสู่กระแสโลก
รอ้นกเ็กิดขึน้มากมาย และเร่ิมหล ั่งไหลสู่ประเทศกำาลงัพฒันา เพราะเป็นตลาด
เกิดใหม่ท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ ขณะเดียวกนัภาพ
ลกัษณอ์งคก์รเขียวกลายเป็นส่ิงจำาเป็นของการทำาธุรกิจ และการแสดงภาพ
ลกัษณ ์ “เขียว” กมุ่็งไปท่ีการทุ่มทุนนำาเทคโนโลยีช ัน้สูงและราคาแพงมาใชใ้น
อาคารขนาดใหญ่ของตน เพ่ือโฆษณาวิสยัทศัน ์ ผลประกอบการ และความ
สำาเรจ็ทางธุรกิจ ผ่านการมีอาคารสำานกังานเขียว “รกัษโ์ลก” ท่ีต่ืนตาต่ืนใจ
ต่อสาธารณะ แต่ไม่ไดน้ำาเสนอว่าอาคารมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี
ดีหรือไม่ สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมของไทยหรือไม่  ประชาชนท ั่วไป
จะไดอ้ะไรหรือประยุกตใ์ชใ้นการดำาเนินชีวิตประจำาวนัไดอ้ย่างไร

อาคารเขียวในวนันี ้ภายนอกจงึเป็นเสมือนสถาปตัยกรรมธรรมดาชิน้หน่ึง แต่
ภายในกลบัประกอบดว้ยนวตักรรมทางระบบวิศวกรรมช ัน้สูงท่ีซบัซอ้นและ
ยากแก่คนท ั่วไปจะเขา้ใจ  และท่ีสำาคญัท่ีสุด ราคาค่าก่อสรา้งและดูแลรกัษา
ระบบวิศวกรรมเหล่าน ัน้กม็กัสูงตาม จนทุกคนคิดว่าการทำาอาคารเขียวตอ้ง
ใชง้บประมาณท่ีสูงขึน้ และอาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้ง “แพง” เสมอ  
สำาหรบัคนท ั่วไป ถา้ไม่มีเงินมากพอกไ็ม่อาจทำาอะไรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ 
คร ัน้จะนำาเทคโนโลยีเหล่านีม้าใชใ้นบา้นพกัอาศยั กพ็บว่าใชไ้ม่ได ้ไม่คุม้ค่า เพราะ
มาตรฐานอาคารเขียว แนวทางการออกแบบก่อสรา้ง รวมท ัง้ระบบวิศวกรรม
เหล่าน ัน้ไม่ไดถู้กออกแบบมาสำาหรบับา้นพกัอาศยั หรือถา้จะใช ้กต็อ้งออกแบบ
บา้นเมืองรอ้นใหค้ลา้ยอาคารสำานกังานเมืองหนาว แลว้จึงจะใชร้ะบบอาคาร
เขียวเหล่าน ัน้ได ้

คำาถามท่ีตามมาคือประชาชนคนไทยท ั่วไปท่ีมีโอกาสเป็นเจา้ของสถาปตัยกรรม
ชิน้เดียวในชีวิต (น ั่นคือบา้นของเขา) จะเลือกซือ้เลือกสรา้งสถาปตัยกรรมสีเขียว
ท่ีน่าอยู่น่าสบาย ประหยดัพลงังาน รกัษส่ิ์งแวดลอ้มไดอ้ย่างไร  หากทางเลือก
ของสถาปตัยกรรมสีเขียวสำาหรบัประเทศไทย คือเรือนไทยกบัอาคารสำานกังาน
สีเขียวไฮเทค มีส่ิงใดอยู่ตรงกลางระหว่างท ัง้สองส่ิงน ัน้บา้งหรือไม่ 

ผู เ้ขียนคิดว่าคำาตอบของสถาปัตยกรรมสีเขียวสำาหรบัคนท ั่วไป คือ
สถาปตัยกรรมท่ีเปิดโอกาส “สรา้งทางเลือก” ท่ีส่งเสริมการใชชี้วิตในรูปแบบ

อาคารเขียวไฮเทค และ “ทางเลือก”

สถาปนิกวิชาการ    
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ท่ีรกัษาส่ิงแวดลอ้ม หรือ Green Lifestyle โดยผูใ้ชอ้าคารมีอิสระ มิใช่ถูกบงัคบั
จนหมดทางเลือก เช่น บา้นท่ีพิจารณาทิศทางแดดลมไวอ้ย่างแยบยล พรอ้มกบั
มีชายคาท่ีช่วยใหเ้ปิดหนา้ต่างรบัลมเยน็พดัผ่านเขา้มาไดใ้นคืนท่ีอากาศดี เยน็
สบาย หรือถา้ฝนตกแลว้กไ็ม่สาดเขา้มาในบา้น ซ่ึงบา้นอาจไม่ตอ้งเปิดหนา้ต่าง
รบัลมท ัง้ปี จะปิดหนา้ต่างแลว้เปิดแอรเ์ยน็สบายอย่างประหยดัพลงังานกท็ำาได ้ 
นอกจากนีบ้ริเวณหลงับา้นอาจมีสวนใหป้ลูกพืชผกัสวนครวัไวร้บัประทานกนัใน
ครอบครวั ภายนอกบา้นอาจมีเลนจกัรยานท่ีปลอดภยั ร่มร่ืน มีทางเทา้กวา้งให ้
ว่ิงจอ๊กกิง้ยามเยน็อย่างปลอดภยั มีตน้ไมท่ี้ใหร่้มเยน็แก่ทางเทา้ และเป็นชนิดท่ี
ออกดอกผลใหค้นอาศยัมาเกบ็ไปปรุงอาหาร ไม่ใช่มีไวต้กแต่งใหส้วยงามอย่าง
เดียว เป็นตน้ 

การมีไลฟส์ไตลสี์เขียวท่ีคำานึงถงึส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ ถา้ไม่ยาก
ลำาบากหรือตอ้งเปล่ียนวิธีการดำารงชีวิตมากจนเกินไป เพราะคงไม่มีใครอยาก
ถูกบงัคบัใหต้อ้งเดินขึน้บนัไดชนัๆ ในท่ีทำางานสูงหลายช ัน้โดยหา้มใชลิ้ฟต ์หรือ
อยู่ในหอ้งทำางานไม่ปรบัอากาศท่ีรอ้นเกินไป เพ่ือตอ้งการประหยดัพลงังาน  

ดงัน ัน้จงึอยู่ท่ีการออกแบบอาคารอย่างไรเพ่ือช่วยส่งเสริมใหผู้ใ้ชอ้าคารเลือก
จะปิดแอรแ์ลว้น ั่งทำางานได ้หรือเลือกข่ีจกัรยานไปทำาธุระ หรือเลือกเดินขึน้บนัได
แทนการใชลิ้ฟตต์ลอดเวลา 

คำาถามแรกเร่ิมของทุกฝ่ายท่ีเร่ิมคิดจะทำาสถาปัตยกรรมสีเขียว คือตอ้งเพ่ิม
ค่าก่อสรา้งสกัเท่าไหร่ ก่ีเปอรเ์ซนต ์ กข็อตอบว่า “ค่าก่อสรา้งอาคารเขียวจะ
เพ่ิมขึน้เป็นจำานวนเงินท่ีนอ้ยกว่าค่าใชจ่้ายในอนาคตหากไม่ทำาอาคารใหเ้ขียวใน
วนันี”้  ส่วนงบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารจะเพ่ิมขึน้ก่ีเปอรเ์ซนต ์ขึน้อยู่กบัว่า
เทียบกบัอะไร เพราะอาคารในทอ้งตลาดมีหลากหลายมากมาย ขณะท่ีอาคาร 
“เขียวแบบติดฉลาก” กม็กัเป็นตวับ่งบอกความแพงของอาคาร มากเสียกว่า
ความเขียวของอาคาร

ทำาไมไม่กรีน เขียวหรือยอ้มเขียว
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เป็นคำาพูดท่ีไดยิ้นจากปากของเจา้ของอาคารท่ีพยายามก่อสรา้งอาคารเขียว
ท ัง้ท่ีทราบว่ามีราคาแพงขึน้กว่าอาคารท ั่วไป แต่กพ็ยายามนำาอาคารของตน
เขา้ย่ืนรบัการติดฉลากอาคารเขียวจากสถาบนัต่างๆ มาโดยตลอด

ปจัจุบนัมาตรฐานนานาชาติเก่ียวกบัการออกแบบก่อสรา้งอาคารสีเขียวส่วน
ใหญ่จะมาจากทวีปยุโรปและอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่ีเจริญแลว้  
แต่ผูเ้ขียนเช่ือว่าไม่มีมาตรฐานนานาชาติใดๆ ท่ีเหมาะสมกบัทุกสถานท่ีบนโลก
นี ้ การนำามาตรฐานเหล่านีม้าใชใ้นวงการก่อสรา้งบา้นเราจะเกิดผลตามในการ
จดัการ ดูแลรกัษา บริการซ่อมแซม ท่ีตอ้งผูกติดกบัมาตรฐานวสัดุอุปกรณน์ ัน้
ไปตลอดอายุการใชง้านของอาคาร ซ่ึงราคาค่าก่อสรา้งเร่ิมตน้อาจไม่แตกต่าง
กนัมาก แต่ค่าบริการหลงัการขายจะเป็นภาระแก่ผูใ้ชอ้าคารตามมา 

ตวัอย่างเช่นมาตรฐานอาคารเขียวบางประเทศกำาหนดใหอ้าคารตอ้งมี
อุปกรณต์รวจวดัคุณภาพอากาศภายใน เซนเซอรเ์ปิดปิดไฟ เซนเซอรต์รวจ
จบัปริมาณคารบ์อนไดออกไซด ์ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่เคยพบปญัหาคุณภาพ
อากาศภายในเป็นพิษ เพราะการแกป้ัญหาสภาพอากาศภายในท่ีดีท่ีสุดของ
คนไทยก็คือ “เปิดหนา้ต่างระบายอากาศ” ดงัน ัน้หากอาคารติดต ัง้อุปกรณ ์
อิเลก็ทรอนิกสม์ากมาย แต่ไม่มีงบประมาณดูแล ซ่อมบำารุง ใหอุ้ปกรณต่์างๆ 
ทำางานได ้ สุดทา้ยอาคารเขียวกอ็าจกลายเป็นแหล่งของขยะอิเล็กทรอนิกสท่ี์
สรา้งภาระในการทำาลาย

หากมองในแง่เปลือกอาคารของอาคารเขียวแบบมีฉลาก การใชก้ระจกหนา้ต่าง
ประสิทธิภาพสูงท่ีกนัความรอ้นไดดี้ กม็กัแพงกว่ากระจกธรรมดาประมาณ ๓ 
เท่า ถา้มองในแง่แสงสว่าง หลอดไฟประหยดัพลงังานประสิทธิภาพสูงกอ็าจ
แพงกว่าหลอดไฟปกติถงึ 6-8 เท่าต่อหลอด  ถา้มองในแง่การปรบัอากาศ การ
เลือกแอรป์ระหยดัพลงังานเบอร ์5 กอ็าจแพงกว่าแอรป์กติไดถ้งึประมาณ 30 
เปอรเ์ซน็ต ์ ถา้มองในแง่วสัดุปูพืน้ท่ีรกัษาส่ิงแวดลอ้มกอ็าจแพงกว่ากระเบือ้ง
ยางธรรมดา 4-5 เท่าตวั เป็นตน้ แต่ความจริงคือส่ิงของทุกอย่างอาจจดัหา
ทดแทนกนัได ้ และมีระดบัราคาแตกต่างกนัอย่างมาก เช่น วสัดุพืน้ถ่ินมกัมี

“…โล่หรือฉลากมนักินไม่ได ้ไดม้าเยอะแยะแลว้ 
ไม่รูจ้ะเอาไปทำาไมอีก…” 

สถาปนิกวิชาการ    
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ราคาถูกกว่าวสัดุนำาเขา้ แผงกนัแดดท่ีกนัแดดไดเ้หมือนกนัแต่ใชว้สัดุต่างกนั
อาจมีราคาแตกต่างกนัเป็น 10 เท่า  รวมถึงการออกแบบวางทิศอาคารที่ดี 
อาจไม่ตอ้งใชท้ ัง้กระจกพิเศษและอุปกรณบ์งัแดดเลย กย็งัประหยดัพลงังานได ้

เป็นเร่ืองน่าแปลกท่ีการออกแบบสถาปตัยกรรมสีเขียวแบบพอเพียงท่ีน่าอยู่น่า
สบาย และประหยดังบประมาณ อาคารท่ีไดร้บัการออกแบบอย่างดี ใชแ้อรน์อ้ย
แบบ passive design มกัไม่ไดร้บัการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายเท่าท่ีควร เม่ือเทียบ
กบัอาคารเขียวท่ีพร ัง่พรอ้มดว้ยวสัดุอุปกรณเ์ทคโนโลยีข ัน้สูงทนัสมยัท่ีมีราคา
สูงขึน้ กลบัไดร้บัส่วนลดภาษีต่างๆ เพ่ือใหค้นตดัสินใจซือ้  

เร่ืองของวสัดุอาคารยงัเป็นอีกประเด็นปัญหา เพราะสถาปนิกกบัผูก่้อสรา้ง
ส่วนใหญ่ยงัมีความรูไ้ม่มาก เช่น สถาปนิกจำานวนมากไม่อาจอธิบาย
กระบวนการถ่ายเทความรอ้นและความชืน้ผ่านผนงัอาคาร หรือตอบไม่ไดว่้า
ระหว่างผนงัก่ออิฐมอญ ผนงัก่ออิฐบลอ็ก และผนงัคอนกรีตสำาเรจ็รูป ผนงั
ชนิดไหนปอ้งกนัความรอ้นไดดี้กว่ากนั  ขณะท่ีวสัดุอาคารสมยัใหม่พฒันาขึน้
อย่างรวดเร็วโดยมีส่วนผสมของสารเคมีต่างต่างนานา แต่สถาปนิกไม่เคย
ไดยิ้นช่ือและไม่เคยทราบว่าคือสารพิษ ไม่ทราบว่าน̊า้ยาท่ีใชอ้ดัฆ่ามอดแมลง
ในไมท่ี้ใชต้กแต่งอาจมีส่วนประกอบของสารหนู (Arsenic) ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ นอกจากนีย้งัขาดความเขา้ใจเร่ืองของวสัดุท่ีทำามาจากวสัดุรีไซเคิล 
(Recycled Materials) และวสัดุท่ีนำาไปรีไซเคิลได ้(Recyclable Materials) ซ่ึง
แตกต่างกนัอย่างมาก ตวัอย่างเช่นหนงัสือท่ีใชก้ระดาษรีไซเคิลกจ็ริง แต่เม่ือใช ้
หมึกพิมพจ์ากสารสงัเคราะห ์เขา้เล่มเยบ็ปกกระดาษสี อาบมนั พิมพเ์สรจ็เป็น
เล่มแลว้จะเอาไปรีไซเคิลต่ออีกคร ัง้คงไม่ง่าย ในท่ีสุดเม่ือเวลาผ่านไป 20-30 ปี 
หนงัสือเล่มน ัน้กจ็ะกลายเป็นขยะท่ีพรอ้มจะปล่อยสารพิษต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไป  

สำาหรบัตวัอาคารเอง ปจัจุบนัยงัไม่มีใครคิดถึงประเดน็เหล่านีว่้าอีก 40-50 ปี
ขา้งหนา้ อาคารเขียวท่ีกำาลงัสรา้งกนัอยู่ จะกลายเป็นขยะคอนกรีตลน้โลก
อย่างไร หรือควรออกแบบโครงสรา้งอย่างไรใหถ้อดประกอบไปใชง้านไดห้ลงั
จากการทุบอาคาร ส่ิงท่ีวงการก่อสรา้งตอ้งการคืออาคารท่ีเขียววนันี ้ ไม่ใช่
เขียววนัพรุ่งนี ้ดงัน ัน้จงึไม่ค่อยมีใครสนใจว่าอีก 50 ปีขา้งหนา้ อาคารท่ีสรา้ง
วนันีจ้ะเป็น “สารอาหาร” (Nutrients) ใหแ้ก่อาคารในอนาคตหรือไม่ อย่างไร  
มาตรฐานอาคารเขียวต่างๆ จึงมกัเนน้ใหเ้จา้ของอาคารตอ้ง “จ่ายแพง
กว่า” เพ่ือเอาเงินไปส่งเสริมสนบัสนุนอุตสาหกรรมผลิตวสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิง
แวดลอ้ม มากกว่าการพยายามเอาของเก่าท่ีมีอยู่แลว้มาใชใ้หม่
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ย่ิงเม่ือพิจารณาถึงการปอ้งกนัมลภาวะจากกิจกรรมการก่อสรา้งกย่ิ็งเป็นส่ิง
ท่ีถูกละเลยในปจัจุบนั ขณะท่ีหลกัการการก่อสรา้งสะอาดตามมาตรฐานอาคาร
เขียวมีว่า “ทำาการก่อสรา้งใหเ้สมือนว่าไม่มีการปลดปล่อยส่ิงสกปรกออกมาสู่
ภายนอกสถานท่ีก่อสรา้งเลย”  แต่สภาพน̊า้เน่าเสีย น ̊า้ทิง้มีตะกอนเศษวสัดุ เศษ
ปูนเจือปน ไหลเลอะลงสู่ท่อระบายน̊า้สาธารณะ ทำาใหท่้อระบายน̊า้สาธารณะ
ตนัไปดว้ยส่ิงสกปรก กลบัเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดท้ ั่วไปในพืน้ท่ีการก่อสรา้งอาคาร 
แมแ้ต่ในการก่อสรา้งอาคารเขียวหลายแห่ง เน่ืองจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งจำานวน
มากไม่ไดใ้หค้วามสำาคญัเตม็ท่ี ส่งผลใหอ้าคารเขียวเหล่าน ัน้ไม่ควรถูกเรียกว่า
เป็นอาคารเขียวจริงๆ ได ้ เพราะเขียวแค่บนโตะ๊เขียนแบบเท่าน ัน้  ในท่ีสุดแลว้
ผูท่ี้ตอ้งรบัผิดชอบในการทำาความสะอาดกคื็อผูเ้สียภาษีอากรจากท ัง้ประเทศ

แนวทางการสนบัสนุนสถาปตัยกรรมสีเขียวอาจตอ้งเปล่ียนหลกัคิดใหเ้ป็นว่า 
“จะทำาอย่างไรใหอ้าคารท่ีไม่เขียวมีราคาแพงขึน้” โดยใหค่้าก่อสรา้งและค่าใช ้
จ่ายในการจดัการอาคารท่ี  “ไม่เขียว” น ัน้สะทอ้นตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มท่ีแท ้
จริงใหไ้ด ้ 

อาคารจำานวนมากท่ีไม่ไดอ้อกแบบก่อสรา้งตามมาตรฐานท่ีดีทางดา้นการ
ประหยดัพลงังานและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม เพียงเพ่ือตอ้งการลดค่าก่อสรา้งให ้
ถูกท่ีสุด เพราะค่าไฟค่าน̊า้ท่ีอาคารตอ้งจ่ายจริงถูกบิดเบือนจากค่าใชจ่้ายจริง
ในการผลิตไฟฟา้ และในการจดัการรกัษาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้ตามมา หากมี
การเกบ็ภาษีการปลดปล่อยคารบ์อน (Carbon Tax) หรือเกบ็ค่าไฟค่าน̊า้ดว้ย
อตัราท่ีแทจ้ริงตามตน้ทุนการผลิต  อาคารท่ีไม่เขียวกอ็าจอยู่ไม่ได ้เพราะค่าใช ้
จ่ายตลอดอายุการใชง้าน (Life Cycle Cost) จะสูงขึน้อย่างมาก  น ั่นคือกลไก
ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเรียกว่า Polluters Pay ท่ีทำาใหอ้าคารรกัษาส่ิงแวดลอ้มใน
ต่างประเทศเกิดขึน้ โดยรฐับาลไม่ตอ้งย่ืนมือเขา้ช่วยเหลือมาก ขอเพียงแค่รฐั
วางมือเลิกช่วยเหลือผิดคน (หรือช่วยคนท่ีทำาผิด) กเ็พียงพอแลว้ 

ปรชัญาสถาปตัยกรรมพอเพียงเป็นการพิจารณาเรือ่งความประหยดั มีเหตุผล 
มีภูมิคุม้กนั และประกอบดว้ยความรูแ้ละคุณธรรมในการคิดทำาการใดๆ ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีพยายามสรา้งความย ั่งยืนใหเ้กิดขึน้กบัการพฒันาประเทศ ซ่ึงจะเกิด

สถาปัตยกรรมพอเพียง

สถาปนิกวิชาการ    
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ขึน้ไดจ้ริงจะตอ้งประกอบไปดว้ย ๓ ส่วน คือความย ั่งยืนทางส่ิงแวดลอ้ม ความ
ย ั่งยืนทางสงัคม และความย ั่งยืนทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการพฒันาประเทศ
ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมาเดินตามแนวทางทุนนิยม ซ่ึงเนน้ “การทำามาคา้ขาย” 
มากกว่าแค่ “การทำามาหากิน” 

สถาปตัยกรรมสีเขียวกเ็ช่นกนั บางคร ัง้การสรา้งอาคารเขียวหลงัหน่ึง ส่ิงท่ี
เจา้ของอาคารไดร้บัและเสียไป มีมากกว่าแค่อาคารหลงัหน่ึง แต่คือการบริจาค
เงินสนบัสนุนพลงังานสะอาด สนบัสนุนวสัดุท่ีผลิตดว้ยกรรมวิธีท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนอุตสาหกรรมไมจ้ากป่าปลูก หรือแมแ้ต่ช่วยใหเ้ด็กริม
ถนนมีรายไดจ้ากการเกบ็เศษขยะ เศษแกว้ เศษกระป๋องไปขายใหโ้รงงานวสัดุ
รีไซเคิล ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความย ั่งยืนทางเศรษฐกิจและสงัคมโดยออ้ม  
คำากล่าวว่าสถาปตัยกรรมสีเขียวคืออาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประหยดั
พลงังาน ประหยดัน̊า้ อย่างเดียวอาจไม่พอ คงตอ้งกล่าวดว้ยว่าเป็นอาคาร
ท่ีมีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจและสงัคมในภาคกวา้ง มิใช่เพียงแค่การส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้ม

สำาหรบัสถาปนิกผูอ้อกแบบคงตอ้งเร่ิมต ัง้แต่การศึกษาปัจจยัทางสภาพ
แวดลอ้ม สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ว่าจะมีผลอย่างไรต่อการกำาหนด
แนวทางการออกแบบใหส้อดคลอ้งกนั โดยศึกษาตวัอย่างจากการออกแบบ
สถาปตัยกรรมพืน้ถ่ิน (Vernacular Architecture) ท่ีมีอยู่แต่เดิมอย่างพินิจ
พิจารณาว่าบรรพบุรุษไดค้น้พบวิธีการแกป้ญัหาใหอ้าคารอยู่สบายไดอ้ย่างไร
ในสภาพอากาศแบบต่างๆ ซ่ึงองคค์วามรูท่ี้มีมกัไม่ปรากฏเป็นตำาราคู่มือการ
ออกแบบท่ีชดัเจน แต่กลบัแอบแฝงอยู่ทุกหนทุกแห่ง สถาปนิกตอ้งมีความรูใ้น
หลายๆ ดา้นอย่างเพียงพอท่ีจะ “เขา้ถงึ” และ “เกบ็เก่ียว” ภูมิปญัญาเหล่าน ัน้มา
ใชไ้ด ้และตอ้งนำามาใชอ้ย่างชาญฉลาด ตอบสนองต่อเทคโนโลยีการก่อสรา้ง
และบริบทของปจัจุบนั  

ส่ิงท่ีตอ้งรำาลึกอยู่เสมอ คือเทคโนโลยีสมยัใหม่ไม่ใช่ส่ิงสำาคญัท่ีสุดในการไดม้า
ซ่ึงสถาปตัยกรรมสีเขียว แต่แทจ้ริงแลว้คือการผสมผสานแนวคิดอนุรกัษนิ์ยม
เขา้กบัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสมยัใหม่

อย่างไรก็ตาม การสรา้งสถาปัตยกรรมสีเขียวเป็นความรบัผิดชอบของผู ้
ออกแบบอาคารทุกสาขา (สถาปนิก วิศวกร ภูมิสถาปนิก มณัฑนากร นกั
ออกแบบแสงสว่าง) ผูค้วบคุมงาน ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูต้รวจสอบ ผูจ้ดัการ
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อาคาร ซ่ึงจำาเป็นท่ีทุกฝ่ายตอ้งมาร่วมกนัออกแบบ (Integrative Design) 
เพราะหากทุกคนต่างคนต่างทำา กจ็ะเกิดการเผ่ือเหลือเผ่ือขาดไวก่้อนเสมอ เช่น 
วิศวกรตอ้งออกแบบเผ่ือแอร ์เผ่ือน̊า้ เผ่ือไฟใหม้ากไว ้เพราะไม่รูว่้าสถาปนิกจะ
ใชว้สัดุใดมาเป็นผนงัอาคาร นกัออกแบบแสงจะใส่หลอดไฟมากขนาดไหน หรือ
ภูมิสถาปนิกจะออกแบบมีสนามหญา้หรือตน้ไมม้ากนอ้ยเพียงใด 

แต่การทำางานเป็นทีมมกัเกิดขึน้ไดย้ากในเมืองไทย กว่าท่ีภูมิสถาปนิกและ
มณัฑนากรจะช่วยกนัปรบัใหอ้าคารมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างเต็ม
ท่ี เจา้ของอาคารกอ็าจขออนุญาตปลูกสรา้ง ตอกเขม็ สรา้งไปแลว้ โดยไม่ได ้
พิจารณาทางเลือกในการออกแบบท่ีดีท่ีสุด จนสรา้งแลว้เสรจ็จงึพบว่าอาคาร
รอ้นเกินไปจนไม่น่าสบาย ตอ้งมาหาทางอ่ืนๆ แกไ้ขใหอ้าคารกนัภายหลงั 

ท่ีกล่าวมาท ัง้หมดเป็นการพยายามอธิบายแนวคิด คำาจำากดัความของ
สถาปตัยกรรมสีเขียว รวมท ัง้การวิเคราะหร์วบรวมอุปสรรคปญัหาท่ีเกิดจาก
การสรา้งสถาปัตยกรรมสีเขียว ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมาช่วยกนัหาคำาตอบว่า 
ทำาไมประเทศไทยจึงไม่อาจผลกัดนัสถาปัตยกรรมสีเขียวใหส้ำาเรจ็ไดม้ากเท่า
กบัในต่างประเทศซ่ึงพูดถึงเร่ืองนีก้นัจนเป็นเร่ืองปรกติ ขณะท่ีโรงเรียน
สถาปตัยส์อนเร่ืองนีก้นัมาเกือบ 80 ปี และภาครฐักอ็อกกฎหมายมาบงัคบัและ
ส่งเสริมส่ิงเหล่านีม้ามากกว่า 20 ปีแลว้ สำาหรบัประเทศไทย เม่ือใดจงึจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงใหแ้นวทางสถาปัตยกรรมสีเขียวเป็นส่ิงพืน้ฐานท่ีตอ้งคำานึงถึง
ทุกคร ัง้เวลาท่ีจะก่อสรา้งอาคาร? เม่ือใดท่ีสถาปตัยกรรมสีเขียวจะเป็นเสมือน
มาตรฐานข ัน้ต ่̊า ดงัเช่นมาตรฐานความปลอดภยัจากเพลิงไหมห้รือมาตรฐาน
การออกแบบเพ่ือทุกคน? 

เม่ือใดท่ีเราจะไม่สามารถหาเหตุผลใดๆ มาอธิบายว่าทำาไมจงึก่อสรา้งอาคารท่ี 
“ไม่เขียว” ในยุคท่ีโลกกำาลงัประสบกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเช่นนี?้

สถาปนิกวิชาการ    
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Living Green

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

II.

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. 

Living Green    
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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 transpor-
tation, 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.

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 

What is ECO-LIVING?



37

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.

Living Green    
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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.

It is about the inhabitants
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Due to climate changes, Bangkok has been affected by heavy thun-
derstorms 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 

The fall of Bangkok: 
The driving force of Eco-village

Living Green    



40    กรีน อยู่ ดี : Living Green

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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 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. 

Eco-village Case Study

Living Green    
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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.

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.

NHA Eco-village

Living Green    
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NHA Housing Complex (Source: www.bangkokbiznews.com)

An evaluation principle to guide and direct the designs and manage-
ment 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.
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GO Zero Waste 
ชีวิตใหม่ไรข้ยะ 

ผศ.ดร. ชนิกานต ์ยิม้ประยูร

III.

คนไทยมีแนวโนม้ในการผลิตขยะเพ่ิมขึน้ทุกปี ขยะท ั่วไปท่ีเกิดขึน้ในชีวิต
ประจำาวนัก่อใหเ้กิดปญัหาส่ิงแวดลอ้มในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีตอ้งใช ้
เพ่ือกองขยะ กล่ิน แหล่งเพาะเชือ้โรค กา๊ซเรือนกระจกท่ีมีตน้เหตุมาจากขยะ 
และปัญหาขยะในมหาสมุทรและแหล่งน ̊า้ต่างๆ ตน้เหตุของปัญหาขยะน ัน้
เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมของเรา และการแยกขยะและ
การจดัการขยะท่ีไม่ไดม้าตรฐาน

GO Zero Waste 
ชีวิตใหม่ไรข้ยะ
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ขยะท ั่วไปน ัน้สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้4 ประเภทใหญ่คือ

 1 ขยะอินทรีย ์ซ่ึงเป็นขยะท่ีย่อยสลายได ้คิดเป็นประมาณ 64% 
  เช่น เศษอาหาร เศษใบไม ้
 2 ขยะท่ีสามารถนำามาผ่านกระบวนการเพ่ือนำากลบัมาใชใ้หม่ได ้
  คิดเป็นประมาณ 30% เช่น กระดาษ ขวดน̊า้พลาสติก 
 3 ขยะท ั่วไปท่ีตอ้งฝงักลบเน่ืองจากใชเ้วลาย่อยสลายนาน หรือ 
  นำากลบัมาใชใ้หม่ไดย้ากเน่ืองจากกระบวนการจดัเก็บหรือ
  กระบวนการรีไซเคิลยงัมีการลงทุนท่ีสูง ไม่คุม้ทุน คิดเป็น
  ประมาณ 3% เช่น ถุงพลาสติก ห่อขนม
 4 ขยะอนัตรายท่ีตอ้งนำาไปกำาจดัดว้ยวิธีพิเศษ คิดเป็นประมาณ 
  3% เช่นถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟา้ กระป๋องสี

การไม่สรา้งขยะ น ัน้คือทางออกท่ีดีท่ีสุด หากทำาไม่ได ้การแยกขยะท่ีตน้ทาง
อย่างถูกตอ้ง คือหวัใจสำาคญัในการลดปญัหาขยะ เน่ืองจากสามารถช่วยให ้

 1 สะดวกในการจดัเกบ็ ช่วยใหร้ะบบการจดัการมีประสิทธิภาพ 
 2 ลดตน้ทุนการรีไซเคิล
 3 ลดปริมาณขยะท่ีถูกนำาไปฝงักลบ เพ่ิมปริมาณขยะท่ีถูกนำาไป
  ทำาใหย่้อยสลายและรีไซเคิล
 4 ขยะบางชนิดสามารถนำาไปขายเพ่ิมรายไดไ้ด ้

การจดัการแยกขยะท่ีถูกตอ้ง แบ่งตามประเภทของขยะ ดงันี ้

 1 ขยะอินทรีย ์ซ่ึงเป็นขยะท่ีย่อยสลายไดเ้รว็ เช่น เศษอาหาร เศษ
  ใบไม ้
  - แยกส่วนท่ีเป็นของเหลวและของแขง็ออกจากกนั 
  - สำาหรบัขยะเปียก ใหรี้ดน̊า้ออกใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  - พนัหรือห่อดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพก่์อนทิง้
  - ไม่ควรใส่ถุงพลาสติกเพราะคดัแยกยาก

GO Zero Waste ชีวิตใหม่ไรข้ยะ    
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 2 ขยะท่ีสามารถนำามาผ่านกระบวนการเพ่ือนำากลบัมาใชใ้หม่ได ้
  เช่น กระดาษ ขวดน̊า้พลาสติก 
  - ทำาความสะอาดก่อนทิง้ ขยะย่ิงสะอาด ย่ิงมีประสิทธิภาพ
   ในการรีไซเคิล
  - แยกถุง แสดงหนา้ถุงใหช้ดัเจน คดัแยกขายเป็นขยะรีไซเคิล
 3 ขยะท ั่วไป (รีไซเคิลไม่ได ้ หรือรีไซเคิลยาก) เช่น ถุงพลาสติก 
  ห่อขนม กล่องโฟม
  - ถา้เปือ้นควรลา้งก่อนทิง้ 
  - แยกส่วนท่ีเป็นโลหะออก 
  - แยกใส่ถุงทิง้ลงขยะท ั่วไป 
  - หากไม่มีถงัขยะแบบแยกประเภท ควรระบุหนา้ถุงใหช้ดัเจน
   ว่าขา้งในเป็นอะไร
 4. ขยะอนัตรายท่ีตอ้งนำาไปกำาจดัดว้ยวิธีพิเศษ คิดเป็นประมาณ 
  3% เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟา้ กระป๋องสี
  - รวบรวมใส่ถุงพลาสติก มดัใหแ้น่น ทิง้ลงถงัขยะอนัตราย
   เท่าน ัน้
  - หากมีถงัขยะอนัตราย เขียนหนา้ถุงใหช้ดัเจนว่า 
   “ขยะอนัตราย”
  - ขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ สามารถแยกชิน้ส่วนและนำาบางส่วน
   ไปรีไซเคิลไดเ้พราะเตม็ไปดว้ยโลหะมีค่า กากเหลือสามารถ
   นำาไปผลิตเป็นอิฐมวลเบาได ้

นิทรรศการชีวิตใหม่ไรข้ยะ โดย สำานกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุข
ภาพ (สสส.) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ชม ตระหนกัถึงปริมาณขยะท่ีเกิดจาก
ตนเองในการใชชี้วิตประจำาวนั โดยการสำารวจพฤติกรรมการสรา้งขยะของ
ตนเองดว้ยกิจกรรมในนิทรรศการ ทำาความรูจ้กักบัขยะแต่ละประเภท และ
ทดลองคดัแยกใหถู้กตอ้ง เพ่ือใหส้ามารถนำาไปใชใ้นชีวิตประจำาวนั รวมท ัง้
สามารถเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัสงัคมท่ีตนเองเป็นสมาชิก เพ่ือโลก
ใบนี ้และเพ่ือตวัเราเอง

นอกจากนีใ้นนิทรรศการยงัมีรายละเอียดของการจดัการขยะของประเทศ
ตน้แบบต่างๆ เช่น ญ่ีปุ่น ไตห้วนั นิวซีแลนด ์ รวนัดา เยอรมนี เดนมารก์ 
สวีเดน อีกดว้ย
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แนวคิดในการออกแบบ
นิทรรศการ 
กรนี อยู่ ดี Living Green
เอกวฒัน ์ โอภาสพงษกร
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Exhibition Plan

สำาหรบังานสถาปนิก’62 ในปีนี ้ พืน้ท่ีจดัแสดง
งานของทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ยงัคง
ประกอบไปดว้ย ส่วนของโถงทางเขา้ 1000 ตร.ม. 
และพืน้ท่ีดา้นในงาน 5000 ตร.ม. เช่นเดียวกบั
ปีก่อนๆ ท่ีผ่านมา โดยนิทรรศการยงัคงประกอบ
ดว้ย 3 ส่วนหลกั 

แนวคิดในการออกแบบนิทรรศการ กรีน อยู่ ดี : Living Green    
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Entrance

 (1.)  ส่วนนิทรรศการ Theme งาน เป็นการจดัแสดงงานภายใตแ้นวคิด
 หลกั "กรีน อยู่ดี : Living Green" ซ่ึงประกอบดว้ย ASA International 
 Design Competition 2019, Green Building Showcases, Smart 
 City, นิทรรศการ ภูมิปญัญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปจัจุบนั และ Zero Waste

ASA International Design 
Competition 2019
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ASA Emerging 
Architecture

Smart City

Zero Waste
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ASA Workshop & 
Student Activities

(2.) ส่วนนิทรรศการของสมาคม ไดแ้ก่ นิทรรศการผลงานสถาปนิก 
 สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ, ผลงานสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ ประจำา
 ปี 2562, นิทรรศการนิสิตนกัศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร,์ 
 ASA Workshop, ASA Crew และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 ทางสมาคม

นิทรรศการ ภูมิปัญญา 3 ภูมิภาค
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ASA Shop

ASA Club

Morbaan ASA

(3.)  พืน้ท่ีกิจกรรมและบริการ อนัไดแ้ก่ หมอบา้นอาษา 
 ลานกิจกรรมกลาง, ASA Club, ASA Shop และ 
 Book Shop
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ส่วนแนวคิดในการออกแบบในปีนีก้ย่็อมจะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด “กรีน 
อยู่ดี : Living Green” ต ัง้แต่การวางผงัจนถึงรูปแบบของการจดัแสดง ทาง
คณะผูอ้อกแบบไดร้บัมอบหมายใหพ้ยายามสรา้งความกลมกลืนระหว่างพืน้ท่ี
จดัแสดงในส่วนต่างๆ ของทางสมาคมฯ ไม่ใหแ้ต่ละแต่ละพืน้ท่ีแข่งขนักนัโดด
เด่นจนขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงกเ็ป็นแนวคิดท่ีตรงกบัการตีความ
ของทีมผูอ้อกแบบอยู่แลว้

เช่นเดียวกนักบัผลงานของทางทีมงานออกแบบเรขศิลป์ท่ีถ่ายทอดออก
มาเป็น Logo โดยใชก้ารซอ้นทบัขององคป์ระกอบสำาคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
งานสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างน่าสนใจ ซ่ึงเกิดจากการตีความหมายของงาน
สถาปตัยกรรมท่ีย ั่งยืน การออกแบบกย่็อมจะคำานึงถึงสภาพแวดลอ้ม คำานึง
ถึงความสำาคญัของผืนดิน ตน้ไม ้แหล่งน̊า้ ทิศทางของลม และแสงแดด  

ทางคณะผูอ้อกแบบส่วนนิทรรศการกไ็ดพ้ฒันาแนวคิดนีไ้ปสู่การสรา้งความ
เหมือนท่ีแตกต่าง ต ัง้แต่จดัวางพืน้ท่ีไปจนถงึรายละเอียดในการออกแบบส่วน
ต่างๆ ซ่ึงแมว่้าในแต่ละพืน้ท่ีจะมีรูปแบบเฉพาะในตวัของพืน้ท่ีน ัน้ๆเอง แต่กย็งั
คงไวซ่ึ้งความกลมกลืนกบัพืน้ท่ีการจดัแสดงท่ีอยู่ใกลเ้คียง โดยอาศยัความ
ต่อเน่ือง หรือการซอ้นทบัของรูปแบบและองคป์ระกอบในงานสถาปตัยกรรม
น ั่นเอง ผลท่ีไดก้ก่็อใหเ้กิดเป็นภาพรวมของการจดัแสดงท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของงาน ทำาใหง้านในปีนีท่ี้มีความเรียบง่าย แต่ละพืน้ท่ี
ท่ีจดัแสดงไม่โดดออกจากกนัมากนกั

แนวคิดในการออกแบบนิทรรศการ กรีน อยู่ ดี : Living Green    
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สำาหรบัวสัดุหลกัภายใตแ้นวคิด “กรีน อยู่ดี : Living Green” น ัน้ ในตอนแรกทาง
คณะผูอ้อกแบบไดเ้ลือกใชท่้อกระดาษเป็นวสัดุหลกั เน่ืองจากท่อกระดาษน ัน้
เป็นวสัดุรีไซเคิลท่ีทำามาจากเย่ือกระดาษ ภายหลงัการใชง้านแลว้กย็งัสามารถ
นำากลบัไปย่อยเป็นเย่ือกระดาษเพ่ือขึน้รูปใหม่ไดอี้ก นอกจากนีโ้ดยรูปแบบของ
วสัดุท่ีเป็นท่อกลมจงึสามารถท่ีจะรองรบัน̊า้หนกัไดดี้ในระดบัหน่ึง ท ัง้ยงัช่วย
ใหป้ระหยดัโครงสรา้งและระยะเวลาในการก่อสรา้งอีกดว้ย หากแต่ดว้ยเนือ้หา
ของงานในปีนีท่ี้มีมากขึน้ ภายใตง้บประมาณในการก่อสรา้งท่ียงัคงเท่ากบัปี
ก่อนๆ ประกอบกบัการขาดผูส้นบัสนุนวตัถุดิบในการก่อสรา้ง กท็ำาใหท้างทีม
งานตอ้งลดปริมาณการใชท่้อกระดาษลง และหนัไปใชว้สัดุท่ีสามารถนำากลบั
มาใชใ้หม่ไดอี้ก ไดแ้ก่ ผา้กระสอบ และผา้ใบกนัฝุ่นสำาหรบังานก่อสรา้ง เป็นการ
ทดแทนในหลายๆส่วน นอกจากนีท้างทีมงานผูอ้อกแบบก็ยงัตอ้งมีการตดั
ทอนองคป์ระกอบหลายๆอย่างเพ่ือใหอ้ยู่ในงบประมาณท่ีจำากดั ดงัน ัน้ภาพท่ี
เห็นในงานสถาปนิก’62 กค็งจะแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประชาสมัพนัธอ์อก
ไปแลว้พอสมควร

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีสำาคญัของงานสถาปนิกในทุกๆปี คือการจดัแสดง
นิทรรศการในส่วนต่างๆ ซ่ึงในปีนีก้มี็จุดท่ีน่าสนใจและมีความหลากหลายย่ิงขึน้ 
มีการปรบัเนือ้หาใหเ้ขา้กบัยุคสมยัและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาท
ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมมากขีน้ โดยเฉพาะในส่วนของนิทรรศการ
สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ น ัน้ นอกจากมีพืน้การจดัแสดงแบบจำาลอง
ของบริษทัสถาปนิกต่างๆ ดงัเช่นทุกปีแลว้ ก็ยงัมีการทำาหอ้งฉายหนงัท่ีจดั
แสดงท ัง้ VR และภาพ 3 มิติ ท่ีน่าจะสรา้งความต่ืนตาต่ืนใจกบัผูเ้ขา้ชมไดอี้ก
มิติหน่ึง นอกจากน ัน้ ทางคณะผูอ้อกแบบยงัไดมี้การปรบัตำาแหน่งของพืน้ท่ี
ในหลายๆ ส่วนเพ่ือใหต้อบรบักบัผูเ้ขา้ชมงานใหดี้ย่ิงขึน้ อย่างเช่นในส่วนของ
พืน้ท่ีกิจกรรม เช่น ASA Club ซ่ึงปจัจุบนัไม่จำากดัการใหบ้ริการแต่สถาปนิก
เท่าน ัน้ ประชาชนท ั่วไปกส็ามารถแวะมาน ั่งพกัได ้จงึยา้ยมาไวท่ี้โถงทางเขา้ดา้น
หนา้เพ่ือใหเ้ป็นเสมือนพืน้ท่ีรบัรองหรือ lobby lounge ท่ีสามารถเขา้ถงึไดง่้าย 
และสามารถเขา้ไปใชพื้น้ท่ีไดโ้ดยตลอดเวลาของการจดังาน
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กิจกรรมภายใตแ้นวคิด
กรนี อยู่ ดี Living Green
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ASA Architectural Design 
Student Workshop ’19
โครงการปฏิบติัการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ระดบันิสิตนกัศึกษา 62 

IV.

โครงการปฏิบติัการออกแบบสถาปตัยกรรม (Architectural Design Student 
Workshop) เป็นกิจกรรมสำาหรบันิสิต นกัศึกษา และคณาจารยจ์ากสถาบนัการ
ศึกษาทางดา้นสถาปตัยกรรมท ั่วประเทศ จำานวน 37 สถาบนั และเป็นกิจกรรม
หน่ึงของงานสถาปนิกประจำาปี มีการดำาเนินงานต่อเน่ืองมาต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 
และมีลกัษณะการดำาเนินงานเป็นการเขา้ปฏิบติังานร่วมกนัออกแบบโดยใชห้ลกั
การทางสถาปัตยกรรมร่วมกบัหลกัการพฒันาชุมชนเขา้แกป้ัญหาในพืน้ท่ี
ชุมชนกรณีศึกษาร่วมกบันกัวิชาการและตวัแทนชุมชน เพ่ือร่วมกนัคน้หารูป
แบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาพืน้ท่ีชุมชนกรณีศึกษาท่ีย ั่งยืนต่อไป

“กรีน อยู่ ดี : Living Green”

ความเป็นมาโครงการ

กิจกรรมภายใตแ้นวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green    
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จากแนวความคิดหลกัของการจดังานสถาปนิกในปี 2562 “กรีน อยู่ ดี : 
Living Green” โดยเนน้ในเร่ืองการการออกแบบเพ่ือการประหยดัพลงังาน 
การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาท่ีย ั่งยืน ตลอดจนการผสม
ผสานเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้กบัการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและผงัเมือง 
เพ่ือแกป้ญัหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในปจัจุบนัและแนวโนม้สถานการณโ์ลกในอนาคต 
ซ่ึงจะเห็นไดว่้าประเทศยงัตอ้งการผูป้ระกอบวิชาชีพทางดา้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมีความตระหนกัและเขา้ใจในปัญหาตลอดจนสถานการณ ์
ท่ีจะเกิดขึน้ และมีความรู ้ ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และมี
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะหท่ี์สามารถบูรณาการศาสตรแ์บบองคร์วมท ัง้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และนวตักรรม ท่ีสามารถจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่อย่างจำากดัใหมี้ประสิทธิภาพและถูกทำาลายนอ้ยท่ีสุด 
ไปพรอ้มกบัการขบัเคล่ือนทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างย ั่งยืน รวมท ัง้
สามารถป้องกนัและแกป้ัญหาส่ิงแวดลอ้มและการใชพ้ลงังานในอนาคต
ไดท้ ัง้ในภาพเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และองคป์ระกอบของเมือง อนัไดแ้ก่ ระบบ
สาธารณูปโภค อาคารหรือสถาปตัยกรรม และพืน้ท่ีสีเขียวของเมือง เพ่ือให ้
สอดคลอ้งกบัการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือเขา้สู่
ยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีและความคิดสรา้งสรรคม์ากขึน้

ดว้ยเหตุนี ้ การสมัมนาเชิงปฏิบติัการในปีนีจ้ึงนำาแนวคิดของการจดังาน
มาใชเ้ป็นแนวทางดำาเนินงานโครงการฯ โดยสรา้งรูปแบบของการปฏิบติังานท่ี
ตอบสนองต่อการผสมผสานกระแสชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของเร่ืองการออกแบบ
เพ่ือการประหยดัพลงังาน การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา
ท่ีย ั่งยืนกบักระแสชีวิตแห่งโลกดว้ยปัจจยัทางเทคโนโลยีและกระแสแห่งความ
เปล่ียนแปลง  โดยมีการนำาผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาชีพและวิชาการมาร่วมกนั
ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ ์ และแนะนำานวตักรรมเพ่ือใหนิ้สิตนกัศึกษาซ่ึง
เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นว่าท่ีสถาปนิกในอนาคต ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู ้
เขา้ใจและรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม  ปรบัตวัและเขา้ใจบทบาท
ของวิชาชีพสถาปนิก ต่อการการออกแบบท่ีคำานึงถึงส่ิงแวดลอ้มและการดำารง
อยู่แบบพ่ึงพาอาศยัของมนุษยแ์ละธรรมชาติ

 

หลกัการและเหตุผล
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 1. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 2. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี
 3. เ พ่ือไดผ้ลงานแนวความคิดในดา้นการออกแบบทาง
  สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพในการพฒันาพืน้ท่ี
  กรณีศึกษา เขา้จดัแสดงนิทรรศการในงานสถาปนิก’62 และ
  เป็นตวัอย่างท่ีดีใหส้งัคม
 4. เพ่ือเป็นการฝึกการทำางานร่วมกนัใหแ้ก่นิสิต นกัศึกษา และ
  คณาจารยจ์าก 37 สถาบนัการศึกษาทางดา้นสถาปตัยกรรม 
  ใหเ้กิดจิตอาสาสาธารณะและไดท้ำากิจกรรมเพ่ือสงัคม
 5. เพ่ือฝึกปฏิบติั การผสมผสานเร่ืองการออกแบบเพ่ือการ
  ประหยดัพลงังาน การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การ
  พฒันาท่ีย ัง่ยืนกบัเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฝึกการศึกษา
  ดูงานดา้นต่างๆ ฝึกการออกแบบ และฝึกระดมความคิด
  จากผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการในภาคส่วนต่างๆ รวบรวม
  เสนอแนะประเดน็ปญัหาดา้นต่างๆ ในเชิงวิชาการ เพ่ือร่วมกนั
  หาแนวทางการรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงอนัเกิดขึน้จากการ
  พฒันาและจากกระแสโลกาภิวตันใ์นพืน้ท่ีกรณีศึกษา
 6. เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำานึกในดา้นการออกแบบเพ่ือการประหยดั
  พลงังาน การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและการ
  พฒันาท่ีย ัง่ยืนใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เผยแพร่องคค์วามรู ้
  แลกเปล่ียนความคิดสู่สงัคม มุ่งหวงัใหเ้กิดการตระหนกัให ้
  ทราบถึงปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม เล็งเห็นในคุณค่าของการ
  ออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการสรา้งรากฐานสู่
  สงัคมแห่งการเรียนรูแ้บบโครงข่ายใหย้ ั่งยืน เป็นแนวทางสู่
  การนำาไปปฏิบติัต่อไป

ผูร้บัผิดชอบโครงการ ดร.อจัฉราวรรณ จฑุารตัน ์
(ประธานจดังานสถาปนิก’62)

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัพงษ ์องักสิทธิ ์
(หวัหนา้คณะทำางานโครงการฯ)

วตัถุประสงคข์องโครงการ

กิจกรรมภายใตแ้นวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green    
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1. ตวัแทน นิสิต นกัศึกษา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรใ์นระดบัช ัน้ปีท่ี 3-4 จาก
 สถาบนัการศึกษาทางดา้นสถาปัตยกรรมท ั่วประเทศจำานวน 37 สถาบนั
 การศึกษา สถาบนัละ 2 คน เป็นจำานวนท ัง้สิน้ 74 คนโดยประมาณ
2. ตวัแทนอาจารยค์ณะสถาปตัยกรรมศาสตรจ์ากสถาบนัการศึกษาทางดา้น
 สถาปตัยกรรม จำานวน 12 คน

ระยะท่ี 1 ระหว่างวนัพฤหสับดีท่ี 21 - วนัอาทิตยท่ี์ 24 กุมภาพนัธ ์
  2562  รวม 4 วนั
  ลงพืน้ท่ีบริเวณตลาดนอ้ยและฝึกปฏิบติังานเพ่ือการพฒันา
  อย่างย ั่งยืนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เขา้ปฏิบติังานออกแบบ
  ทางดา้นสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Hackathon และจดัทำาเพลท
  ผลงานนิทรรศการ ณ NapLab Co-Napping Workspace 
  จุฬาลงกรณ ์ซอย 6 ถนนบรรทดัทอง

ระยะท่ี 2 วนัจนัทรท่ี์ 29 เมษายน 2562  รวม 1 วนั
  เขา้ติดต ัง้ผลงานนิทรรศการ ณ อาคารชาเลนเจอร ์ ศูนยแ์สดง
  สินคา้อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ระยะท่ี 3 ระหว่างวนัองัคารท่ี 30 เมษายน - วนัอาทิตยท่ี์ 5 
  พฤษภาคม 2562  รวม 6 วนั
  นำาเสนอผลการทำางานและเขา้ร่วมงานสถาปนิก’62 ณ อาคาร
  ชาเลนเจอร ์ศูนยแ์สดงสินคา้อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 86  คน

กำาหนดการและสถานท่ี
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1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ดร.รฐัพงษ ์องักสิทธิ ์
 หวัหนา้โครงการ ASA workshop  / 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

2  อาจารย ์ทรงพจน ์สายสืบ
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยันเรศวร

3  คุณ จุฤทธิ ์กงัวานภูมิ 
 สถาปนิกกลุ่มปัน้เมือง

4  อาจารย ์ดร.อมรเรศ เทพมา
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละ
 ศิลปกรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัพะเยา  

5 อาจารย ์ณธทยั จนัเสน
 ภาควิชาครุศาสตรส์ถาปตัยกรรมและ
 การออกแบบ 
 คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม
 และเทคโนโลยี 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
 เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

6 อาจารย ์ภูวเดช วงศโ์สม 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ท่ีปรกึษาโครงการและผูท้รงคุณวุฒิ

7 อาจารย ์ภทัฐิตา พงศธ์นา
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

8 อาจารย ์สุพิชฌาย ์เกาศลัย ์
 คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
 รตันโกสินทร ์(ศาลายา)

9  อาจารย ์ปุณณรตัน ์จรุงคนธ ์
 คณะสถาปตัยศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัรงัสิต

10  อาจารย ์รุจ รตันพาหุ
 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ
 สถาปตัยกรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
 สุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี

11 อาจารย ์ดร.สรรพวฒัน ์ 
 จตุพฒันว์รางกูร
 คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ  
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 วิทยาเขต สุวรรณภูมิ

12 อาจารย ์ธนฐัวสัส ์วงศทิ์มารตัน ์
 คณะสถาปตัยศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัรงัสิต

กิจกรรมภายใตแ้นวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green    
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แขวงตลาดนอ้ย เป็นแขวงหน่ึงในพืน้ท่ีการปกครองของเขตสมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีบริเวณตลาดนอ้ยเป็นถ่ินอยู่อาศยัของชาวจีนโพน้ทะเล
และชาวไทยเชือ้สายจีนอีกแห่งหน่ึง นอกเหนือจากย่านเยาวราชและสำาเพ็งท่ีอยู่
ใกลเ้คียง มีประวติัความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานต ัง้แต่สมยัตน้กรุงรตันโกสินทร ์
เดิมเป็นตลาดท่ีคึกคกัมาก โดยเรียกกนัในภาษาแตจิ้ว๋ว่า “ต ัก๊ลกัเกีย้” 
(อกัษรจีน: 噠叻仔; ลูกตลาด, ตลาดนอ้ย) มีท่ีมาจากเจา้สวัเนียม หรือ
เจส๊วัเนียม ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินแถบนีมี้ลูกสาวคนหน่ึงช่ือ “นอ้ย” เป็นท่าเรือและ
ชุมชนท่ีรุ่งเรืองก่อนเยาวราช โดยมีชาวโปรตุเกส เป็นชนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอาศยั
อยู่ จากน ัน้จึงตามมาดว้ยชาวจีน, ชาวญวน รวมถึงเขมรมาปักหลกัอาศยั 
ปจัจุบนัมีสภาพเป็นบา้นเรือนท่ีอาศยัของผูค้นในลกัษณะอาคารพาณิชยข์นาด
เล็ก และตรอกซอกซอยต่างๆ และยงัมีศาสนสถานสำาคญัของหลายศาสนา 
และมีส่ิงก่อสรา้งท่ีเป็นจุดเด่น เช่น ริเวอรซิ์ตี ้หรือ สะพานพิทยเสถียร อีกท ัง้
ยงัเป็นท่ีต ัง้ของสำานกังานเขตสมัพนัธวงศ ์ โดยหลายอาคารน ัน้เป็นอาคารท่ี
เก่าควรค่าแก่การอนุรกัษ ์มีมากถึง 64 อาคาร 

ตลาดนอ้ยเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยม ดว้ยความเก่าแก่ของ
อาคารสถานท่ี และวิถีชีวิตของผูค้นท่ียงัคงเหมือนเดิมเช่นในอดีตอยู่ โดยมีถนน
สายหลกั คือ ถนนเจริญกรุง บนพืน้ท่ีติดกบัแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในซอยเจริญกรุง 22 หรือ ตรอกตลาดนอ้ย ภายในซอยมี
หลายสถานท่ีๆ ไดร้บัความสนใจ เช่น ศาลเจา้โจวซือกง, บา้นโซวเฮงไถ่ บา้น
โบราณท่ีมีอายุกว่า 200 ปี สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบซ่ือเหอย่วนของจีน, 
เซียงกง หรือ ซอยวานิช 2 แหล่งรวมอะไหล่รถยนตท่ี์มีช่ือเสียง, โบสถก์าลหว่าร ์
ศาสนสถานของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก, กรมเจา้ท่า และธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ สาขาตลาดนอ้ย ซ่ึงเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ตวั
อาคารธนาคารเป็นสถาปตัยกรรมแบบโบซารผ์สมนีโอคลาสสิก โดยก่อสรา้ง
ต ัง้แต่ พ.ศ. 2451 ติดริมฝั่ งแม่น ̊า้เจา้พระยา ปจัจุบนักย็งัคงเปิดใหบ้ริการอยู่ 
ซ่ึงอาคารแห่งนีเ้คยไดร้บัรางวลัอนุรกัษส์ถาปัตยกรรมจากสมาคมสถาปนิก
สยามฯ ในปี พ.ศ. 2525 และบูรณะปรบัปรุงในปี พ.ศ. 2538 นอกจากนีแ้ลว้
ถนนเจริญกรุงในแถบนีใ้นอดีตยงัปรากฏร่องรอยรางของรถรางบนพืน้ถนน 
ก่อนจะถูกราดทบัดว้ยยางในปลายปี พ.ศ. 2558 อีกดว้ย

พืน้ท่ีของโครงการปฏิบติัการออกแบบสถาปัตยกรรม
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ภาพจากกลุ่มปัน้เมือง
*** หมายเหตุ กำาหนดการและสถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมในการทำางาน
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ภาพบรรยากาศ
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ASA Emerging Architecture 
Awards 2019 
โครงการคดัเลือกสถาปัตยกรรม
รุ่นใหม่ 2562 

ดร.ดารณี จารีมิตร
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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V.

‘Living green’ คือแนวคิดการออกแบบสถาปตัยกรรมท่ีคำานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของผูอ้ยู่อาศยั เพราะการเจริญเติบโตของเมืองและความหนาแน่น
ของการใชพื้น้ท่ีดินในปัจจุบนั ส่งผลใหรู้ปแบบงานสถาปัตยกรรมและการอยู่อาศยัเร่ิมมีความ
ห่างไกลจากธรรมชาติและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ร่วมกบั
ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจงึนบัว่าเป็น ‘ความทา้ทาย’ สำาหรบัสถาปนิกรุ่นใหม่  
 
รางวลัสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ในปีนี ้ เป็นรางวลัท่ีจดัขึน้เพ่ือคน้หาสถาปนิกรุ่นใหม่ ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 
45 ปี ท่ีมีผลงานการออกแบบสถาปตัยกรรมดีเด่นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของผูอ้ยู่อาศยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะสถาปนิก
ท่ีมีแนวคิดและเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการประสานองคค์วามรูเ้พ่ือแกป้ญัหาและตอบโจทยก์าร
ใชชี้วิตสมยัใหม่ และเป็นการส่งเสริมสถาปนิกรุ่นใหม่ท่ีสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพต่อวงการ
สถาปตัยกรรมใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัในวงการวิชาชีพในระดบัชาติและระดบันานาชาติ โดยเป็นการกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรูแ้ลกเปล่ียนประสบการณ ์ และเป็นตวัอย่างในการพฒันาคุณภาพงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมในอนาคตเพ่ือเผยแพร่ผลงานออกสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้ห็นถึงความสำาคญัของบทบาททางวิชาชีพในงานสถาปตัยกรรม 

สำาหรบัโครงการคดัเลือกสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ในปีนีมี้สถาปนิกท่ีสนใจเขา้ร่วมส่งผลงานจำานวน 34 
ผลงาน สถาปนิกไดน้ำาเสนอแนวคิดและการแกป้ญัหาทางการออกแบบเพ่ือส่งเสริมการอยู่อาศยัท่ี
ดีและคำานึงถึงส่ิงแวดลอ้มในหลายประเดน็ ดงันี ้
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ผลงานท่ีส่งเขา้โครงการมีการคำานึงถึงธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีเดิม และ
พยายามสรา้งความเช่ือมโยงพืน้ท่ีภายในของตวัอาคารกบัธรรมชาติใหม้าก
ท่ีสุด หลายโครงการ สถาปนิกพยายามออกแบบการวางผงักลุ่มอาคารรวม
ถงึการวางตวัของอาคารโดยส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มเดิมใหน้อ้ยท่ีสุด เช่น 
การทำา court การวางตวัอาคารรอบตน้ไมเ้ก่า การออกแบบพืน้ท่ีใชง้านแบบกึ่ง
ภายนอก (semi-outdoor) เพ่ือสรา้งการเช่ือมต่อของพืน้ท่ีภายในและภายนอก 
(โครงการ BANN RORB โครงการ Raintree Kindergarten โครงการ Café 
in the garden)  หรือการปลูกตน้ไมใ้นอาคารทำาใหผู้ใ้ชอ้าคารเกิดความรูสึ้ก
ไม่ถูกตดัขาดจากธรรมชาติอย่างสิน้เชิง ออกแบบช่องเปิดใหมี้ขนาดใหญ่
เพ่ือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดม้องเห็นธรรมชาติไดม้ากขึน้กว่าเดิม และรูสึ้กถึงการอยู่
อาศยัท่ีโอบลอ้มโดยธรรมชาติ นอกจากนี ้สถาปนิกยงัมีแนวคิดในการออกแบบ
พืน้ท่ีใชส้อยท่ีน่าสนใจ เช่น การออกแบบพืน้ท่ีท่ีสามารถปรบัเปล่ียนการใชง้าน
ได ้และรองรบัการอยู่อาศยัเม่ือเกิดอุทกภยั เช่น งานออกแบบโครงการ BANN 
Lamphun ท่ีมีพืน้ท่ีใชง้านหลกัรองรบัการเปล่ียนแปลงของระดบัน ̊า้ดว้ยการ
ยกพืน้สูง และใหพื้น้ท่ีใชง้านหลกัของบา้นอยู่บนช ัน้สอง ทำาใหส้ามารถใชง้าน
ไดแ้มมี้น ̊า้ท่วม 

โครงการ Lom-Haijai มีการวางผงัอาคารเป็นรูปตวั U เพ่ือทำาใหเ้กิดพืน้ท่ีว่าง
ระหว่างอาคารและกำาหนดใหเ้ป็นสวนเพ่ือใหผู้ใ้ชอ้าคารสามารถเขา้ถึงพืน้ท่ี
สีเขียวไดม้ากขึน้

1. การอยู่ร่วมกบัธรรรมชาติ

โครงการ Lom-Haijai และลกัษณะการวางพืน้ท่ีใชง้านและพืน้ท่ีสีเขียว

โครงการคดัเลือกสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ 2562    



72    กรีน อยู่ ดี : Living Green

โครงการ Mori Haus สถาปนิกมีการออกแบบพืน้ท่ี court ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีสีเขียวและสระน̊า้แทรก
ระหว่างกลุ่มอาคารพกัอาศยัเพ่ือสรา้งความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและสถาปตัยกรรม 

โครงการ Mori Haus สรา้งพืน้ท่ีสีเขียวใหก้ลมกลืนไปกบักลุ่มอาคาร

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีส่งเขา้ประกวดหลายโครงการมีแนวคิดการ
ออกแบบท่ีคำานึงถึงการใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติ เช่น สถาปนิกพยายาม
ออกแบบอาคารใหพื้น้ท่ีอาคารท่ีมีการเช่ือมต่อโดยมีผนงัก ัน้ใหน้อ้ยท่ีสุด หรือ
การมีช่องเปิดเพ่ือเช่ือมพืน้ท่ีภายในทำาใหเ้กิดการ flow ของอากาศภายในตวั
อาคาร โครงการ BANN THANAKUL มีการใชค้วามเย็นจากแหล่งน̊า้ โดย
อาคารออกแบบใหล้มธรรมชาติไหลผ่านแหล่งน̊า้ เพ่ือนำาอากาศท่ีเยน็กว่าและ
ความชืน้บริเวณแหล่งน̊า้ไปลดอุณหภูมิภายในอาคาร

2. การใชล้มธรรมชาติและแสงธรรมชาติ

โครงการ BANN THANAKUL การลดอุณหภูมิอากาศดว้ยการใชพื้น้ท่ีสีเขียวและแหล่งน̊า้
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3. การอนุรกัษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานหมุนเวียน

โครงการ IT’S SARA CAFÉ ออกแบบการระบายอากาศในระดบัผงัอาคารเพ่ือ
นำาประโยชนจ์ากลมธรรมชาติมาใชท้ำาความเยน็ในอาคาร

โครงการ IT’S SARA CAFÉ และการวางผงัอาคารโดยอา้งอิงทิศทางลมธรรมชาติ

ผลงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เนน้การออกแบบอาคารโดยคำานึงถึงการ
ประหยดัพลงังาน เช่น การวางโซนอาคารโดยจดัใหพื้น้ท่ี service หรือ พืน้ท่ี
ใชง้านรองอยู่ทิศท่ีรบัแสงแดด ซ่ึงฟงักช์ ั่นดงักล่าวถูกใชเ้ป็น buffer zone 
ในการกนัความรอ้นเขา้สู่ตวัอาคาร การใชแ้ผงบงัแดดหรืออาศยัการบงัเงา
จากตน้ไมเ้พ่ือป้องกนัความรอ้นจากรงัสีดวงอาทิตย ์ ตวัอย่างเทคนิกการ
ออกแบบเพ่ือการอนุรกัษพ์ลงังาน เช่น โครงการ Pasang ออกแบบแผงบงัแดด
เพ่ือปอ้งกนัความรอ้นจากแสงแดดส่องผ่านหนา้ต่างเขา้สู่อาคาร สถาปนิก
เลือกใชแ้ผงบงัแดดท่ีเป็นบานเกลด็ซ่ึงใหล้มธรรมชาติไหลผ่านเขา้สู่พืน้ท่ีใชง้าน
ภายในอาคารได ้ โครงการ Degree House มีจุดเด่นดา้นการออกแบบแตกต่าง
จากโครงการอ่ืนๆ โดยการใชแ้ผงโซลารเ์ซลลเ์พ่ือผลิตพลงังาน

โครงการ Pasang และการออกแบบแผงบงัแดดเพ่ือปอ้งกนั
ความรอ้นจากแสงอาทิตยบ์ริเวณช่องเปิดของอาคาร

โครงการคดัเลือกสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ 2562    
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ในสภาวะวิกฤตค่าฝุ่นละอองมีระดบัเกินค่ามาตรฐาน โครงการ The Glass 
Fortress ไดค้ำานึงถึงความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยั โดยออกแบบพืน้ท่ี 
courtyard และปลูกตน้ไมเ้พ่ือปอ้งกนัมลพิษทางอากาศท่ีมาจากการจราจร
รอบโครงการ นอกจากนี ้ การสรา้งพืน้ท่ีสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีส่งเสริมคุณค่าของสถาปัตยกรรมท่ีส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีใหก้บัคนในชุมชน การสรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดีหรือแบ่งปันพืน้ท่ี
สาธารณะก็ดีทำาใหค้นในชุมชนมีปฏิสมัพนัธ ์ มีความผูกพนั ซ่ึงช่วยส่งเสริม
ความสุขท ัง้ทางกายและทางใจ ตวัอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในชุมชนท่ีน่าสนใจ เช่น โครงการ 
PUEY UNGPHAKORN ARTISTIC PARK สถาปนิกมีการปรบัปรุงอาคารเก่า
ใหเ้ป็นพืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีสีเขียวริมน̊า้เพ่ือใหค้นในชุมชนไดจ้ดักิจกรรม 
โครงการ Bank of Thailand Learning Center (BTLC) ออกแบบพืน้ท่ี
สาธารณะขนาดใหญ่ริมแม่น̊า้เจา้พระยาใหก้บัคนในชุมชนไดเ้ขา้มาทำากิจกรรม
และพกัผ่อน

4. การสรา้งพืน้ท่ีท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี

โครงการ PUEY UNGPHAKORN ARTISTIC PARK และอาคารหลกัของโครงการท่ีปรบัปรุงจาก
อาคารเก่าริมแม่น ̊า้เจา้พระยา
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แนวทางการออกแบบอย่างย ั่งยืนไดก้ล่าวถงึการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและ
ทำาลายส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด สถาปนิกในหลายโครงการ เช่น โครงการ 15 
Degree House โครงการ Bunjob House ไดเ้ลือกใชว้สัดุก่อสรา้งท่ีหาไดจ้าก
ในพืน้ท่ี เช่น ไมไ้ผ่ หรือไมท่ี้สามารถปลูกทดแทนไดม้าใชใ้นการก่อสรา้งและใน
งานส่วนประกอบตกแต่งอาคาร นอกจากนี ้ โครงการ Bunjob House ไดมี้
การออกแบบระบบหลงัคาเพ่ือกกัเกบ็น ̊า้ฝนเพ่ือนำากลบัมาใช ้โครงการ ASHA 
FARMSTAY มีกลุ่มอาคารท่ีถูกออกแบบใหค้งเอกลกัษณข์องความเป็นอาคาร
พืน้ถ่ินทางภาคเหนือ อาคารใชว้สัดุก่อสรา้งเป็นไมท่ี้เป็นของอาคารเดิมเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อทรพัยากรทางธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด อาคารหลงันีย้งัเป็น
พืน้ท่ีส่งเสริมการเรียนรูด้า้นความย ั่งยืนใหก้บัคนในชุมชนเก่ียวกบัการเลือก
ใชว้สัดุก่อสรา้งอีกดว้ย

นอกจากการใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีแลว้ การออกแบบพืน้ท่ีท่ีสามารถปรบั
เปล่ียนการใชง้านไดเ้พ่ือลดการทำาลายส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีน่า
สนใจ เช่น โครงการ CC Office มีการออกแบบพืน้ท่ีสำานกังานท่ีปรบัเปล่ียนได ้
รองรบัการเปล่ียนแปลงของการทำางานในอนาคต ช่วยใหโ้ครงการสามารถลด
ขยะจากการรือ้ถอนและประหยดัทรพัยากรในก่อสรา้งใหม่

ในการตดัสินผลงาน ผลงานท่ีผ่านการคดัเลือกเพ่ือนำาเสนอในนิทรรศการ 
โครงการคดัเลือกสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ 2562 มีจำานวน 5 ผลงาน โดยคณะ
กรรมการไดแ้สดงขอ้คิดเห็นความโดดเด่นดา้นการออกแบบของแต่ละผลงาน
ไว ้ดงันี ้

5. การก่อสรา้งและใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

โครงการคดัเลือกสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ 2562    
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โครงการ Bunjob House: House of Flow 
โครงการพยายามใหผู้อ้าศยัมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ และมีการเลือกใชว้สัดุท่ีหาไดจ้ากพืน้ท่ี 
สถาปนิกมีนวตักรรมการออกแบบระบบประสานเร่ืองแสงสว่าง ลมธรรมชาติ และการรองรบั
น̊า้ฝนท่ีนำากลบัมาใชใ้หม่ร่วมกบังานสถาปตัยกรรมไดอ้ย่างน่าสนใจ 

โครงการ Bunjob House: House of Flow
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โครงการ Raintree Kindergarten 
โครงการนีมี้ความโดดเด่นทางดา้นการวางผงัอาคารร่วมกบัธรรมชาติ โดยผงัอาคาร
ถูกออกแบบใหว้างหลบตน้ไมเ้ก่าท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีเดิม และมี court ตรงกลางเช่ือมระหว่าง 
2 อาคารทำาใหล้มธรรมชาติพดัผ่านตวัโครงการได ้นอกจากนี ้สถาปนิกพยายามนำาแสง
ธรรมชาติเขา้มาใชใ้นพืน้ท่ีภายในอาคารใหม้ากท่ีสุด และการออกแบบพืน้ท่ีกึ่งภายนอก
อาคารทำาใหเ้กิดการเช่ือมโยงการใชง้านท่ีอยู่ภายในและธรรมชาติท่ีอยู่ภายนอกอาคาร

โครงการ Raintree Kindergarten

โครงการคดัเลือกสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ 2562    



78    กรีน อยู่ ดี : Living Green

โครงการ AHSA Farmstay 
โครงการ AHSA Farmstay ถูกออกแบบโดยคำานึงถึงเอกลกัษณข์องความเป็น
อาคารพืน้ถ่ินทางภาคเหนือ การใชก้ารระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและระบบการ
ปอ้งกนั 2 ช ัน้ ท่ีสามารถปอ้งกนัความเยน็ในช่วงฤดูหนาว อาคารใชว้สัดุก่อสรา้ง
ท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ไมท่ี้รือ้ถอนจากบา้นเก่าเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
การใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการก่อสรา้งอาคาร และแลกเปล่ียนความรูด้า้น
ความย ั่งยืนระหว่างคนในชุมชนและนกัท่องเท่ียว

โครงการ AHSA Farmstay
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โครงการ Puey Ungphakorn Artistic Park
โครงการนีถู้กออกแบบโดยการปรบัพืน้ท่ีอาคารเก่าท่ีมีอยู่เดิมใหก้ลายเป็นพืน้ท่ี
สีเขียวสำาหรบัชุมชน การออกแบบมีกระบวนการระดมความคิดเห็นจากคนใน
ชุมชน อาคารถูกออกแบบโดยใชก้ารระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติร่วมกบั
การใชแ้สงธรรมชาติ มีการใชว้สัดุไมจ้ากโรงงานเก่าในพืน้ท่ีนำากลบัมาใชใ้หม่

โครงการ Puey Ungphakorn Artistic Park

โครงการคดัเลือกสถาปตัยกรรมรุ่นใหม่ 2562    
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โครงการ Visavapat Headquarter 
อาคารมีการออกแบบโดยผสานพืน้ท่ีใชง้านภายในร่วมกบัธรรมชาติไดอ้ย่างน่าสนใจ มีการ
ออกแบบแผงบงัแดดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โครงการยอมเสียพืน้ท่ีขายเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว
ใหก้บัโครงการ สถาปนิกมีการจำาลองผล (Simulation) เพ่ือพิสูจนส์มมติฐานในการออกแบบ

โครงการ Visavapat Headquarter
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ASA Green 
Building Showcase

VI.
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
 2. CU Centenary Park, Thailand
 3. ASA Lanna Center, Thailand
 4. YKK 80, Japan
 5. Toyota 3S Center, Malaysia
 6. Samyang Discovery Center, South Korea
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 7. Betania, Vietnam
 8. VVIP Circuit House, India
 9. Disappearing Lands, Bangladesh
 10. Guangming Village, Hong Kong
 11. V+H House, Vietnam
 12. Pavilions Himalayas, Nepal
 13. House in Sado, JP
 14. Product Development and Marketing Office, Pakistan

 Thai Green Building Projects:

 1. Aditayathorn Building, Mahidol University International 
  College
 2. Dhanapipat Building, Dhanarak Asset Development 
  Co., Ltd.
 3. All Green Learning Center
 4. KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)
 5. PTT Forest in the City (PTT’s Pa Nai Krung)

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

 1. Chitralada Technology College (CDTC), Bangkok 
  Thailand
 2. Research and Development Center, Daikin Industries 
  (Thailand), Chonburi, Thailand
 3. 7-Eleven store at Tara Square, Bangkok Thailand
 4. Toyota Kaennakorn, Ban Don Branch, Khon Kaen, 
  Thailand
 5. Yamaha Riders Club, Bangkok Thailand
 6. Toyota Eco Showroom Thai Yen, Nakhon Ratchasima, 
  Thailand

ASA Green Building Showcase    
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 7. EEC Academy, Bangkok, Thailand
 8. ITMX (Interbank Transaction Management and 
  Exchange), Nonthaburi, Thailand

 Video 360˚ Interactive Virtual Tour

 1. CU Centenary Park
 2. Aditayathorn Building, Mahidol University 
  International College
 3. Chitralada Technology College (CDTC), Bangkok 
  Thailand
 4. Research and Development Center, Daikin Industries 
  (Thailand), Chonburi, Thailand
 5. Toyota Kaennakorn, Ban Don Branch, Khon Kaen, 
  Thailand

 Green Building Tour Projects:

 1. CU Centenary Park
 2. Dhanapipat Building, Dhanarak Asset Development 
  Co., Ltd.
 3. KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)
 4. 101 True Digital Park
 5. Australian Embassy Thailand

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.
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Innovative Green Building 
Materials and Equipment
วสัดุและอุปกรณป์ระกอบอาคารเขียว

VII.

นวตักรรมวสัดุและและอุปกรณอ์าคารเขียว คือ วสัดุหรืออุปกรณอ์าคาร
ท่ีส่งเสริมความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความใหม่ในแง่ต่างๆ ใน
งานสถาปนิก ’62 ไดมี้การจดักิจกรรมการประกวดนวตักรรมในแนวคิด 
“กรีน อยู่ ดี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

 1. เพ่ือสรา้งความตระหนกัในความสำาคญัของการสรา้ง
  ผลิตภณัฑน์วตักรรมแก่ผูผ้ลิต - ผูป้ระกอบการไทย
 2. เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ใหผู้ผ้ลิต - ผูป้ระกอบการไทยไดคิ้ดคน้
  และพฒันาผลิตภณัฑน์วตักรรมของตนเอง
 3. เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลิตภณัฑน์วตักรรมของผูผ้ลิต - 
  ผูป้ระกอบการไทยสู่ตลาดโลก
 4. เพ่ือเป็นการช่วยรณรงคใ์หผู้ผ้ลิตสรา้งสรรคน์วตักรรมท่ีเป็น
  มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และออกแบบสงัคมความเป็นอยู่ท่ีดีเพ่ือ
  อนาคตของประเทศไทยและอาเซียน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผูแ้สดงสินคา้ และมีคณะกรรมการตดัสินเป็นผูท้รง
คุณวุฒิจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์ดงันี ้

 1. คุณปฏิกร ณ สงขลา     
 2. อ. ดร.โสภา วิศิษฏศ์กัดิ ์
 3. ดร. จกัรกฤษณ ์เหลืองเจริญรตัน ์

ตดัสินใหร้างวลั จำานวน 3 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ รางวลัรองชนะเลิศ 
และ รางวลัชมเชย ท ัง้สามรางวลัจะไดร้บัพรอ้ม Trophy ท่ีระลึกจากสมาคม
สถาปนิกสยามฯ  โดยมีกำาหนดการตดัสินในช่วงงานสถาปนิก’62
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ผลิตภณัฑท่ี์เขา้ร่วมการประกวด ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี ้

 1. เป็นผลิตภณัฑต์น้แบบท่ีไม่เคยมีการผลิตหรือวางจำาหน่าย
  มาก่อน หรือเร่ิมวางจำาหน่ายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 2. เป็นผลิตภณัฑท่ี์คิดคน้และออกแบบโดยคนไทยเป็นหลกั 
  สามารถมีชาวต่างชาติอยู่ในทีมออกแบบได ้ แต่ตอ้งไม่ใช่
  ผูอ้อกแบบหลกั และไม่ใช่หวัหนา้ทีมออกแบบ
 3. บริษทัหรือองคก์ร สามารถส่งผลิตภณัฑน์วตักรรม
  เขา้ประกวดไดห้ลายผลิตภณัฑ ์ โดยใหแ้ยกใบสมคัร รายการ
  ละ 1 ผลิตภณัฑ ์

เกณฑก์ารพิจารณาตดัสิน

 1. มีจุดเด่นในความเป็นนวตักรรม
 2. สามารถอำานวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของ
  ผูอ้ยู่อาศยัหลากหลายสไตลไ์ดเ้ป็นอย่างดี
 3. มีความสวยงาม
 4. เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รกัษาส่ิงแวดลอ้มท ัง้ในแง่ของ
  กระบวนการผลิต การนำาไปใชง้านหรือการนำากลบัมาใชใ้หม่ได ้
 5. มีความคุม้ค่าต่อผูบ้ริโภค
 6. โอกาสการนำาสินคา้ไทยแข่งขนักบัตลาดอาเซียนและตลาดโลก

ส่ิงใดจะถูกเรียกว่าเป็นนวตักรรมไดน้ ัน้ ตอ้งไม่เพียงมีความใหม่อย่างเดียว 
แต่ตอ้งมีการทดลองใชง้านจริงและสามารถทำางานไดต้ามท่ีออกแบบไวจ้ริง
ดว้ยจงึจะเป็นนวตักรรม สำาหรบัอาคารเขียวน ัน้ คืออาคารท่ีส่งผลกระทบกบั
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ย ใชท้รพัยากรนอ้ย และทำาใหผู้ใ้ชอ้าคารมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
นวตักรรมในส่วนของวสัดุและอุปกรณป์ระกอบอาคารเขียวจึงสามารถเป็น
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น วสัดุและอุปกรณอ์าคารท่ีลดทรพัยากรในการผลิตใน
รูปแบบต่างๆ วสัดุและอุปกรณอ์าคารท่ีลดความถ่ีในการบำารุงรกัษาหรือบำารุง
รกัษาง่าย อุปกรณอ์าคารท่ีใชพ้ลงังานนอ้ย วสัดุและอุปกรณอ์าคารก่อให ้
เกิดสุขภาวะท่ีดีต่อผูใ้ชอ้าคาร ตวัอย่างวสัดุและอุปกรณอ์าคารท่ีผูแ้สดงสินคา้
ส่งเขา้ประกวด เช่น

วสัดุและอุปกรณป์ระกอบอาคารเขียว    
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 1. นวตักรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใหไ้ดอ้ยู่
  อาศยัในบา้นท่ีมีคุณภาพและมีความชาญฉลาด ไม่ใช่เป็นเพียง
  บา้นท่ีแค่อยู่อาศยั แต่เป็นบา้นท่ีสามารถดูแลทุกคนในครอบครวั
  ไดด้ว้ยการนำาเทคโนโลยี  IoT  มาผนวกกบัระบบของสินคา้
  ต่างๆ ภายในบา้น เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสะดวกสบายในการดำาเนิน
  ชีวิตไดอ้ย่างมีอิสระและใชชี้วิตอย่างมีความสุขย่ิงขึน้
 2. สุขภณัฑรุ่์นใหม่ประหยดัน̊า้ต่างๆ 
 3. หลอดไฟประหยดัพลงังานและใชใ้นการออกแบบต่างๆ ไม่ว่า
  จะเป็น สำานกังาน โรงแรม หา้ง รา้นอาหาร หรือท่ีอยู่อาศยั
  แบบต่างๆ  จากหลากหลายแบรนด ์
 4. ระบบการควบคุมระบบปรบัอากาศ แสง และบรรยากาศ โดย
  การเช่ือมโยงอุปกรณค์วบคุมผ่าน App 
 5. เทคโนโลยีแสงสว่างจากพลงังานแสงอาทิตย ์
 6. วสัดุก่อสรา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น วสัดุท่ีใชท้ดแทน
  ไม ้ท่ีทำาจากเปลือกขา้ว เกลือ และน ̊า้มนั ไมส้ำาเรจ็รูป WPC ผลิต
  ดว้ยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำาใหแ้ข็งแรง ทนทานขึน้ กว่าไม ้
  WPC ท ั่วไป 
 7. ประตูหนา้ต่าง ใหห้นา้ต่างและประตูท่ีลดการร ัว่ซึมของอากาศ
  และการถ่ายเทความรอ้น
 8. วสัดุและอุปกรณท่ี์ส่งเสริมการนำาแสงธรรมชาติเขา้มาใชใ้น
  อาคาร
 9. วสัดุและอุปกรณอ์จัฉริยะท่ีสามารถปรบัเปล่ียนคุณสมบติัได ้
  ตามสภาพแวดลอ้มหรือดว้ยการควบคุมจากระยะไกล
 10. วสัดุและอุปกรณท่ี์สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบการใชง้านได ้
  หลากหลายแต่ตอ้งการพืน้ท่ีนอ้ย ตอ้งการการดูแลรกัษา
  นอ้ย หรือใชว้สัดุดิบและพลงังานในการผลิตนอ้ย
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เพ่ือส่งเสริมแนวคิด กรีน อยู่ ดี ในงานสถาปนิก’62 ยงัมีการจดักิจกรรม
ประกวดบูธท่ีออกแบบและก่อสรา้งบูธตามแนวคิดของงาน เช่น ใชว้สัดุหรือ
วิธีการออกแบบใหส้ามารถนำาชิน้ส่วนหรือองคป์ระกอบบูธไปใชใ้นงานต่อไปได ้
หรือใชชิ้น้ส่วนหรือองคป์ระกอบบูธจากงานก่อนหนา้ ออกแบบใหใ้ชไ้ฟฟา้นอ้ย 
ใชไ้ฟฟา้แสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพ ใชสี้และกาวท่ีมีสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOC) 
นอ้ย วิธีการก่อสรา้งก่อใหเ้กิดฝุ่นนอ้ย เป็นตน้ 

วตัถุประสงคข์องการจดัประกวดบูธ ไดแ้ก่  

 1. เพ่ือเป็นการผลกัดนัใหผู้แ้สดงสินคา้ สรา้งสรรคพื์น้ท่ีแสดง
  สินคา้ของตน ใหมี้ความโดดเด่นและน่าสนใจย่ิงขึน้
 2. เพ่ือเป็นการสรา้งใหเ้กิดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ช่ึงจะช่วยดงึดูดผู ้
  ร่วมเขา้ชมงานสถาปนิกใหเ้พ่ิมมากขึน้ 
 3. เพ่ือใหภ้าพรวมการจดัแสดงงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
  จดังานในปี 2562 จงึกำาหนดการจดัประกวดบูธแสดงสินคา้ 
  ภายใตแ้นวคิด "กรีน อยู่ ดี : Living Green"
 4. เพ่ือผลกัดนัและสรา้งแรงจูงใจถึงความสำาคญัของการออกแบบ 
  ตกแต่ง การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละการใชน้วตักรรมใหม่ๆ เพ่ือ
  สรา้งส่ิงแวดลอ้มและความเป็นอยู่ท่ีดีของสงัคมไทยและอาเซียน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผูแ้สดงสินคา้ และมีคณะกรรมการตดัสินเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์ดงันี ้

 1. คุณอดุลย ์แกว้ดี 
 2. ผศ. ดร.จีมา ศรลมัพ ์
 3. ผศ. ดร.สุภาพร แกว้กอ เล่ียวไพโรจน ์

ตดัสินใหร้างวลั จำานวน 3 รางวลั คือ รางวลัชนะเลิศ รางวลัรองชนะเลิศ 
และ รางวลัชมเชย ท ัง้สามรางวลัจะไดร้บัพรอ้ม Trophy ท่ีระลึกจากสมาคม
สถาปนิกสยามฯ  โดยมีกำาหนดการตดัสินในช่วงงานสถาปนิก’62

กิจกรรมประกวดบูธแสดงสินคา้ในงานสถาปนิก’62  
แนวคิด “กรีน อยู่ ดี” 

วสัดุและอุปกรณป์ระกอบอาคารเขียว    
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ประเภทการประกวด เกณฑก์ารตดัสิน

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
จดังานในปี 2562

Living Booth

- ออกแบบบูธโดยสอดคลอ้งแนวคิดการจดังาน
- ฟงักช์ ั่นในการใชง้านท่ีดี
- ความสวยงาม
- การตอบรบัจากผูเ้ขา้ชมงาน 
- ผลกระทบและประโยชนท่ี์ก่อใหเ้กิดต่อสงัคม

- มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบบูธ และ/หรือ 
 จดัแสดงสินคา้
- ฟงักช์ ั่นการใชง้านท่ีดี
- ความสวยงาม 
- ครอบคลุมถึง
 • การปฏิบติัตามกฏระเบียบ
 • Universal Design
 • Smart Living 
 • Lifestyle 
 • สุขภาพ
 • ความปลอดภยั
 • การใหค้วามรูพ้นกังานและการประชาสมัพนัธ ์

การประกวดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้
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ประเภทการประกวด เกณฑก์ารตดัสิน

Green Booth

- มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบบูธ และ/หรือ 
 จดัแสดงสินคา้
- ฟงักช์ ั่นการใชง้านท่ีดี
- ความสวยงาม 
- ครอบคลุมถึง
 • การปฏิบติัตามกฏระเบียบ
 • พลงังานและแสงสว่าง
 • การเลือกใชว้สัดุ พืน้ ผนงั ปา้ย และ 
  โครงสรา้งต่างๆ
 • Indoor Air Quality
 • การใหค้วามรูพ้นกังานและการประชาสมัพนัธ ์
 • การจดัการขนส่งต่างๆ ของบริษทัในการเตรียมงาน
  และจดังาน
 • การจดัการขยะ
 • แนวทางจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม

โดยผูจ้ดังานหวงัว่าการเขา้ร่วมประกวดบูธในประเภทต่างๆ ของผูแ้สดงสินคา้ จะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ดีท่ีทำาใหผู้แ้สดงสินคา้นำาแนวความคิดนีไ้ปปรบัใชใ้นการแสดงงานต่อๆ ไปของตนเอง เพ่ือส่งเสริม
แนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการแสดงสินคา้ท่ีคำานึงถงึการใชพ้ลงังานและส่ิงแวดลอ้มรวมไปถงึการสรา้ง
สุขภาวะท่ีดีแก่ผูช้มและและพนกังงานท่ีอยู่ประจำาบูธต่อไป

วสัดุและอุปกรณป์ระกอบอาคารเขียว    
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การตีความเรื่อง กรีน อยู่ ดี ดว้ยกระบวนการคิดเชิง 
“Paperless” หรือการลดการแสดงผลงานและการนำาเสนอ
แบบทางสถาปัตยกรรมบนกระดาษ มาแสดงผลงานและ
นำาเสนอแบบทางสถาปัตยกรรมบน digital platform ซึง่มี
ขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงของการใชพื้น้ท่ีในการแสดงผลงาน 
เชิงการใชว้สัดุท่ีเป็นส่ือต่างๆ เช่น กระดาษ ไวนิล วสัดุจดัทำา
หุ่นจำาลอง ซึง่ลดการใชท้รพัยากรท่ีสิน้เปลืองในกระบวนการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

ในเนือ้หาสาระท่ีนำาเสนอภายในนิทรรศการของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
คร ัง้นี ้ไดแ้บ่งหวัขอ้ในการนำาเสนอออกเป็นส่วนสำาคญั 4 ส่วนหลกั คือ 

 1. การจดัแสดงนิทรรศการผลงานสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
  ในรูปแบบการจดัวางหุ่นจำาลอง เป็นรูปแบบด ัง้เดิมในการจดัแสดง
  ผลงานของสถาปนิกท่ียงัคงสเน่หข์องสถาปนิกไทยท่ีประชาชน
  ใหค้วามสนใจ

 2. การจดัแสดงนิทรรศการผลงานสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
  ในรูปแบบการนำาเสนอบน Digital Platform นำาเสนอดว้ยการ สรา้ง 
  interactive activity “พืน้ท่ีใหผู้ช้มไดเ้ล่น” ประสานกบัการฉายภาพ
  ลงบนจอขนาดใหญ่ (Projection Mapping) โดยการจดัแสดง
  นิทรรศการนี ้ เราไดส้รา้ง “กรีนทูป (Green Tube)” ขนาดใหญ่
  เพ่ือการฉายภาพภายในโดยเฉพาะ

ASA Member 2019VIII.
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 3. การนำาเสนอเทคโนโลยีส่ือทางสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ดว้ย
  เทคโนโลยีปจัจุบนัท่ีกา้วหนา้ไปอย่างรวดเรว็ การกา้วกระโดดของ
  การนำาเสนอผลงานทางสถาปตัยกรรมจำาเป็นตอ้งกา้วตามใหท้นั 
  เม่ือสถาปตัยกรรมดำารงตนอยู่ในโลกเสมือน User สามารถสมัผสั
  ประสบการณท์างสถาปตัยกรรมไดจ้ริงผ่าน Virtual Reality ซ่ึง
  ในนิทรรศการคร ัง้นี ้เรานำาเสนอเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั “Deep 
  Tech” (Deep Technology) ท่ีนาทีนีไ้ม่พูดถงึคงไม่ได ้ผ่านรูปแบบ
  ของ AR application และ VR experience พรอ้มโซน Immersive 
  mapping room ภายใน “กรีนทูป (Green Tube)”

 4. การฉายภาพยนตส์ถาปัตยกรรม โดยความร่วมมือของ 
  Documentary Club ซ่ึงภาพยนตเ์ป็นหน่ึงในส่ือท่ีผูเ้ขา้ชมสามารถ
  สมัผสัมิติทางสถาปตัยกรรมท่ีนอกเหนือจากมิติท่ีสาม ท่ีผ่านการ
  กำากบัและออกแบบมาเป็นอย่างดี
 

นิทรรศการสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในหวัขอ้ กรีน อยู่ ดี คร ัง้นี ้ เป็น
โอกาสอนัดีท่ีสถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไดแ้สดงผลงานท่ีผ่าน
กระบวนการคิดอย่างแยบยล ลงบน Platform ท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ี
เป็นประเดน็สำาคญัท่ีท ัว่โลกใหค้วามสนใจ และเป็นโอกาสอนัดีสำาหรบัผูเ้ขา้ชมท่ีจะ
ไดส้มัผสัประสบการณบ์นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีจะเปล่ียนวิธีการมองสถาปตัยกรรม
จากเดิมไปอย่างคาดไม่ถึง
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นิทรรศการ
ภูมิปัญญา 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบนัIX.

“การกิน การอยู่” ของคนไทยต ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีความใกลชิ้ดกบั
ธรรมชาติมาชา้นาน แมน้ในปัจจุบนัอาจจะไม่สามารถเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนใน
สงัคมเมืองใหญ่ แต่การกิน การอยู่ ท่ีมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัธรรมชาติ
และสอดคลอ้งสภาพแวดลอ้มรอบตวัในหลายพืน้ท่ีตามแต่ละภูมิภาคยงัคง
มีใหเ้หน็ไดอ้ยู่ ซึง่มีปราชญชุ์มชน นกัวิชาการและกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มใน
แต่ละพืน้ท่ีท่ียงัคงทำาการศึกษา รวบรวมและนำาแนวความคิดภูมิปัญญาเหล่า
น ัน้ปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการใชชี้วิตในปัจจุบนั

นโยบายการกระจายการบริหารงานกิจการของสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ สู่ภูมิภาคต่างๆ ทำาใหก้ลุ่มสถาปนิกท่ีปฏิบติัวิชาชีพใน
แต่ละภูมิภาคไดมี้โอกาสรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม สรา้งเครือข่ายแลกเปล่ียน
ประสบการณแ์ละท่ีสำาคญัไดมี้โอกาสเขา้ถงึองคค์วามรูจ้ากปราชญใ์นพืน้ท่ีของ
ตนตามพนัธกิจของสมาคมฯ นำาไปสู่การนำาเสนอนิทรรศการส่วนภูมิภาคใน
งานสถาปนิกประจำาปีนี ้ซ่ึงกรรมาธิการภูมิภาคท ัง้ 3 ภูมิภาค อนัประกอบดว้ย 
กรรมาธิการสถาปนิกลา้นนา กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และกรรมาธิการ
สถาปนิกทกัษิณ ต่างไดร้วบรวมองคค์วามรู ้วิธีคิดเร่ือง “การกิน การอยู่” ของ
คนในภูมิภาคของตน นำามาถ่ายทอดเป็นบทสมัภาษณป์ราชญใ์นพืน้ท่ีผ่านส่ือ
วีดีทศัน ์และบอรด์ขอ้มูลองคค์วามรู ้
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ทรงพจน ์สายสืบ
อุปนายก

ธนาคม วิมลวตัรเวที
ประธานกรรมาธิการสถาปนิก

อีสาน

อิศรา อารีรอบ   
ประธานกรรมาธิการสถาปนิก

ลา้นนา

นิพนธ ์หสัดีวิจิตร   
ประธานกรรมาธิการสถาปนิก

ทกัษิณ

ในนิทรรศการประกอบไปดว้ยแนวความคิดในการบริหารงานในส่วนภูมิภาค
ของประธานกรรมาธิการลา้นนา อีสานและทกัษิณ ในการจดัการองคค์วามรู ้
สู่สมาชิกสมาคมฯและถ่ายทอดใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนท ั่วไปในวงกวา้ง
รวมถงึแนวทางในการนำาองคค์วามรูเ้หล่าน ัน้รวบรวมและกล ัน่กรองจดัทำาเป็น
ขอ้แนะนำาแก่หน่วยงานราชการและองคก์รต่างๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน ์
ต่อสาธารณชนท ั่วไป

ใน ภูมิภาคลา้นนา นิทรรศการจะเล่าถึงรูปแบบการใชชี้วิตในแนวทาง 
Green Living : คือการนำาเนินชีวิตท่ีไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
ยกตวัอย่าง การกินท่ีพอดี การกินของทอ้งถ่ินเพ่ือลดการใชพ้ลงังานจากการ
ขนส่งไกลๆ การลดการใชว้สัดุสิน้เปลืองในชีวิตประจำาวนั ความเรียบง่ายและ
ความภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนท่ีทำาใหวิ้ถีการใชชี้วิตมีการต่อยอด การคิดและ
วางแผนทางสถาปัตยกรรมท่ียงัคงไวซ่ึ้งสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินรวมถึงการ
ปรบัปรบัปรุงอาคารเก่าท่ียงัคงรูปแบบดงัเดิมไว ้ กบัวสัดุท่ีหาไดใ้นพืน้ท่ี อนั
เป็นการช่วยใหล้ดการสูญเสียพลงังานจากการขนส่ง และลดขยะท่ีเกิดจากการ
ใชว้สัดุสิน้เปลือง ท ัง้ยงัสามารถนำาวสัดุเก่ามาใชใ้หม่ ยกตวัอย่างเช่น วิธีการใชไ้ม ้
โดยท ัง้นีส่ิ้งท่ีทำาให ้วิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินเปล่ียนไปซ่ึงเก่ียวกบัการเขา้มาอาศยั
อยู่ของคนนอกพืน้ท่ีท่ียา้ยเขา้มาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ท่ีเป็นบทเรียนรูก้ารถ่ายเท
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นิทรรศการของ ภูมิภาคอีสาน ไดห้ยิบยกตวัอย่าง การจดัการท่ีเป็น
รูปธรรมของชาวบา้นและชุมชนในพืน้ท่ีท่ีไดมี้การลองผิดลองถูกจนประสบ
ความสำาเรจ็และสรา้งเป็นความสุขของร่วมกนัของชุมชน จนเกิดเป็นรอยยิม้
ท่ีพรอ้มแบ่งปันถ่ายทอดองคค์วามรูด้งักล่าวแก่ผูอ่ื้นใหไ้ด ้ “กินดี อยู่ดี” 
เหมือนท่ีตนไดท้ำาสำาเรจ็มาแลว้ 

การเล่าถงึการใชพ้ลงังานกบัการคำานึงถงึกา๊ซ CO2 ท่ีผลิตออกมา การใชชี้วิต
อยู่กบัธรรมชาติและเคารพธรรมชาติ การบงัคบัใชก้ฎหมายและการส่งเสริม

รูปแบบการปรบัปรุงวิถีชีวิตของท ัง้คนพืน้ท่ีและผูท่ี้ยา้ยเขา้มาใหม่ แนวทางการ
ท่ีทำาใหวิ้ถีชีวิตของคนพืน้เมืองเขม้แขง็ขึน้จากการยอมรบัซ่ึงกนัและกนั สภาพ
แวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปท่ีมีผลกระทบต่อ การกิน การอยู่ ผลกระทบจาก เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ และนโยบายรฐั ท่ีทำาใหวิ้ถีชิตของคนในพืน้ท่ีตอ้งปรบัตวั แนวความ
คิดในดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัการอยู่อาศยั ขอ้เสนอในเร่ือง Adaptive Design เพ่ือ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและการยา้ยถ่ินฐานของคนนอกพืน้ท่ี แนวความ
คิดในการไม่ทำาลายและไม่สรา้งภาระใหส่ิ้งแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานใหน้อ้ยลง
และเลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยคำานึงถึงสภาพอากาศของพืน้ท่ี
ท่ีสถาปนิกตอ้งออกแบบ ซ่ึงควรพิจารณาไปถึง Micro Climate เพ่ือรบัมือ
กบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต กระบวนการคิดท่ีควรเร่ิมตน้ต ัง้แต่
การวางผงัเมืองตลอดจนกำาหนดพืน้ท่ีเส่ียงภยัในพืน้ท่ีต่างๆ และการคำานึง
ถึงภยัพิบติั เป็นตน้ โดยไดร้บัเกียรติจาก รศ. ดร.ณชัวิชญ ์ติกุล  และ อ.จุลพร 
นนัทพานิช สถาปนิกของชาวลา้นนาในการถ่ายทอดแนวความคิดดงักล่าว

อ.จุลพร นนัทพานิชรศ. ดร.ณชัวิชญ ์ติกุล
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ส่ิงต่างๆ ใหแ้ก่ชุมชน ตวัอย่างการพฒันาแปลงพืน้ท่ีบา้นของตนเองซ่ึงเป็น
ท่ีนารกรา้ง จากท่ีลองผิดลองถูกต ัง้แต่การปลูกตน้ยูคาลิปตสั จนถึงความ
สำาเรจ็ในปจัจุบนั ซ่ึงคำานึงถงึการใชชี้วิตแบบใหก้ระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
การสะสมและบริหารพลงังานจากธรรมชาติ เช่น พลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลม จนเป็น เทศบาล Zero Waste ท ัง้ยงัสรา้งสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติใหเ้กิดความสมบูรณด์ว้ยการปลูกป่า โดยอยู่บนแนวคิดท่ีว่า “การ
ดำาเนินชีวิตในแบบ Green Living คือการมีจิตสำานึกต่อการอาศยัอยู่ร่วมกนั”

โดยไดร้บัการบอกเล่าเร่ืองราวผ่านประสบการณข์อง คุณลุงพูนสิน ศรีสงัคม 
ปราชญชุ์มชน ของบา้นหมู่ท่ี 11 ต.สรา้งคอม อ.สรา้งคอม จงัหวดัอุดรธานี 
และคุณสมชยั กอชยัศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ต.โนนดินแดง 
อ.โนนดินแดง จงัหวดับุรีรมัย ์ พรอ้มดว้ย คุณวินสั เสือประดิษฐ ์ อดีต
ขา้ราชการครูซ่ึงผนัตวัเองมาเป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้หแ้ก่ผูท่ี้สนใจ

พูนสิน ศรีสงัคม สมชยั กอชยัศิริกุล
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ในส่วนของ ภูมิภาคทกัษิณ เป็นมุมมองการเล่าเร่ืองท่ีต่างออกไป โดย
จะเล่าถึงเร่ืองราวของการใชชี้วิตในวิถีชีวิตแบบ Shophouse ในแบบชาวจีน 
ผสมผสานกบัการใชชี้วิตของชาวมุสลิม เทคนิคในการคำานึงถึงเร่ืองของ
สภาพแวดลอ้มของการออกแบบมสัยิด การอยู่อาศยักบัน̊า้ แบบบา้นริมน̊า้ ใน
จงัหวดัปตัตานี ซ่ึงคุณณายิบ อาแวบือซา ท่ีปรกึษากลุ่มมลายู ลิฟว่ิง จะเป็น
ผูน้ำาเราไปเรียนรูร่้วมกนั และอีกพืน้ท่ีท่ีน่าสนใจไม่แพก้นั คุณนิยุติ สงสมพนัธุ ์ 
ผูก่้อต ัง้ตลาดใตโ้หนด ไดม้าเล่าถงึการพฒันาตลาด จากท่ีนาท่ีตกทอดของรุ่น
บิดา พฒันาจนเป็นแหล่งเรียนรูท้างปญัญา ก่อนปรบัปรุงและขยายเป็นตลาด
ชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งรวมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ของจงัหวดัพทัลุง

นิยุติ สงสมพนัธุ ์ณายิบ อาแวบือซา
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ASA International Design 
Competition 
“Uncanny Sustainability” 

Singh Intrachooto, Ph.D.

X.

[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, 

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.
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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.

ASA International Design Competition     



104    กรีน อยู่ ดี : Living Green

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 
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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.

ASA International Design Competition     
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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 
  reconceiving homes and cities.
 • essential to shift the paradigm from human- to world-centric 
  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 สมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจำาปี 2561-2563
 นาย อชัชพล ดุสิตนานนท ์ นายกสมาคม
 นาย เมธี  รศัมีวิจิตรไพศาล อุปนายก
 ผศ.ดร. ธนะ  จีระพิวฒัน ์ อุปนายก
 นาย พินยั   สิริเกียรติกุล อุปนายก
 นาย ทรงพจน ์ สายสืบ อุปนายก
 นาย ปรีชา  นวประภากุล เลขาธิการ
 พ.ต.อ.สกัรินทร ์ เขียวเซน็ นายทะเบียน
 นาง ภิรวดี  ชูประวติั เหรญัญิก
 นาย สมชาย   เปรมประภาพงษ ์ ปฏิคม
 ผศ.ดร. กมล  จิราพงษ ์ ประชาสมัพนัธ ์
 นาย เทียนทอง   กีระนนัทน ์ กรรมการกลาง
 ผศ.ดร. รฐัพงษ ์   องักสิทธิ ์ กรรมการกลาง
 นาย ชายแดน   เสถียร กรรมการกลาง
 นาย รุ่งโรจน ์  อ่วมแกว้ กรรมการกลาง
 นาย อิศรา   อารีรอบ ประธานกรรมาธิการ
    สถาปนิกลา้นนา
 นาย ธนาคม    วิมลวตัรเวที ประธานกรรมาธิการ
    สถาปนิกอีสาน
 นาย นิพนธ ์  หสัดีวิจิตร ประธานกรรมาธิการ
    สถาปนิกทกัษิณ

คณะกรรมการจดังานสถาปนิก’62
 นาย อชัชพล ดุสิตนานนท ์ ท่ีปรกึษา
 นาย วิญญู วานิชศิริโรจน ์ ท่ีปรกึษา
 นาย นนัทพล จ ั่นเงิน ท่ีปรกึษา
 ดร. อจัฉราวรรณ จุฑารตัน ์ ประธานจดังาน
 ผศ.ดร. ชนิกานต ์ ยิม้ประยูร รองประธานจดังาน
 นาย ทรงพจน ์ สายสืบ รองประธานจดังาน 
 ผศ.ดร. ภทัรนนัท ์ ทกัขนนท ์ รองประธานจดังาน
 นางสาว ปรศันี  เมฆศรีสวสัดิ ์ รองประธานจดังาน
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ฝ่ายพิธีการ
 นาย ยอดเย่ียม เทพธรานนท ์ ท่ีปรกึษา
 ศ.กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬหร์กัษ ์ ท่ีปรกึษา
 พลโท ศยาม   จนัทรวิโรจน ์ ท่ีปรกึษา
 รอ้ยเอก จิทศั  ศรสงคราม ท่ีปรกึษา
 นาย อนนัต ์ พ่วงสมจิตต ์ ท่ีปรกึษา
 นาย ทรงพจน ์ สายสืบ กรรมการ

ฝ่ายงานออกแบบระบบเรขศิลป์ และส่ือประชาสมัพนัธ ์
 นาย พุทธ   แสงกลา้ กรรมการ

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
 ผศ.ดร. กมล   จิราพงษ ์ กรรมการ  
 
สมัมนาวิชาการ 
อาษาฟอร ัม่ : ASA Forum 2019
 ดร. นรี  ภิญญาวฒัน ์ กรรมการ
 ดร. อภิพรรณ บริสุทธิ ์ กรรมการ 

อาษาสมัมนา : ASA Seminar 2019
 ผศ.ดร. ภทัรนนัท ์ ทกัขนนท ์ กรรมการ

ฝ่ายออกแบบ-ก่อสรา้ง นิทรรศการสมาคมฯ
 นาย เอกวฒัน ์ โอภาสพงษกร กรรมการ

ฝ่ายนิทรรศการ :
นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด 
(ASA International Design Competition 2019)
 รศ.ดร. สิงห ์  อินทรชูโต กรรมการ

นิทรรศการ Smart Cities
 ผศ.ดร. ธนะ  จีระพิวฒัน ์ กรรมการ
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นิทรรศการ Zero Waste  
 ผศ.ดร. ชนิกานต ์ ยิม้ประยูร กรรมการ

นิทรรศการ Green Building Showcases 
 นางสาว อมรรตัน ์ เดชอุดมทรพัย ์ กรรมการ

นิทรรศการ ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบนั
 นาย ทรงพจน ์ สายสืบ กรรมการ
 รศ.ดร. ชูพงศ ์ ทองคำาสมุทร   กรรมการ
 นาย รุ่งโรจน ์ อ่วมแกว้ กรรมการ

นิทรรศการ Innovative Green Product
 รศ.ดร.อรรจน ์ เศรษฐบุตร กรรมการ

นิทรรศการนิสิต-นกัศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
(Student Exhibition)
 ผศ.ดร. ไธพตัย ์ ภูชิสสช์วกรณ ์ กรรมการ

นิทรรศการ ASA Workshop และกิจกรรมนิสิต-นกัศึกษา
 ผศ.ดร. รฐัพงษ ์  องักสิทธิ ์ กรรมการ 
 นาย ทรงพจน ์ สายสืบ ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 นาย ภูวเดช  วงศโ์สม ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 นางสาว สุพิชฌาย ์ เกาศลัย ์ ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 ดร.สรรพวฒัน ์  จตุพฒัน ์ ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 นาย จุฤทธิ ์ กงัวานภูมิ ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 
 นาย ปุณณรตัน ์ จรุงคนธ ์ ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 ดร.อมัเรศ  เทพมา ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
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 นาย ธนฐัวสัส ์ วงศทิ์มารตัน ์ ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 นาย รุจ  รตันพาหุ ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 นางสาว ภทัฐิตา   พงศธ์นา ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 
 นาย ณธทยั   จนัเสน ท่ีปรกึษาโครงการ
    และผูท้รงคุณวุฒิ 

นิทรรศการสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์(ASA Members 2019)
 ผศ. พิรสั  พชัรเศวต กรรมการ
 นาย นฐัพงษ ์  พฒันโกศยั อนุกรรมการ
 นาย กวิศ   โกอุดมวิทย ์ อนุกรรมการ
 นาย เทียนไท  กีระนนัทน ์ อนุกรรมการ
 นาย กฤตภคั  กุลบุศย ์ อนุกรรมการ

นิทรรศการผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจำาปี 2562 
(ASA Emerging Architecture Awards 2019)
 ดร. ดารณี จารีมิตร กรรมการ
 นาย กิตติคุณ  ยกทรพัย ์ กรรมการ

นิทรรศการอาษาครู (ASA Crew)
 ผศ.ดร. กมล   จิราพงษ ์ กรรมการ 

นิทรรศการสถาบนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
 ดร. ดารณี จารีมิตร กรรมการ
 นาย กิตติคุณ  ยกทรพัย ์ กรรมการ

พืน้ท่ีกิจกรรมและการบริการ :
หมอบา้นอาษา 
 นาย ปิยะ ดโนทยั กรรมการ
 นาย สมศกัดิ ์ จิตม ั่น กรรมการ
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ลานกิจกรรมกลาง
 ผศ.ดร. ภทัรนนัท ์ ทกัขนนท ์ กรรมการ
 นาย ชวาน  พรรณดวงเนตร อนุกรรมการ
 นางสาว ธนกร  จุดาศรี อนุกรรมการ
 นางสาว นิรมล  ปัน้ลาย อนุกรรมการ

ASA SHOP | BOOK SHOP
 ผศ.ดร. ชนิกานต ์ ยิม้ประยูร กรรมการ

อาษาไนท ์(ASA NIGHT)
 ผศ.ดร. ชนิกานต ์ ยิม้ประยูร กรรมการ

คณะกรรมการตดัสินผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 
ประจำาปี 2562 (ASA Emerging Architecture Awards 2019/ 
Living Green)
 นาย กฤษฎา  โรจนกร กรรมการตดัสิน
 ดร.อจัฉราวรรณ  จุฑารตัน ์ กรรมการตดัสิน
 รศ.ดร. อรรจน ์ เศรษฐบุตร กรรมการตดัสิน
 รศ. เฉลิมวฒัน ์ ตนัตสวสัดิ ์ กรรมการตดัสิน
 ผศ.ดร. ชนิกานต ์ ยิม้ประยูร กรรมการตดัสิน

คณะกรรมการตดัสินการประกวดออกแบบเชิงแนวความคิดระดบั
นานาชาติ (ASA International Design Competition 2019 / 
Uncanny Sustainability)
 Mr. Nico  Kienzl กรรมการตดัสิน
 MS. SANNE VAN DER BURGH กรรมการตดัสิน 
 Dr. Singh Intrachooto กรรมการตดัสิน
 Mr. Assawin Choochottavorn กรรมการตดัสิน
 Mr. Apichart Srirojanapinyo กรรมการตดัสิน

คณะกรรมการตดัสินการประกวดนิทรรศการนิสิต-นกัศึกษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
(Student Exhibition/Green Design)
 ผศ.ม.ล. วโรดม  ศุขสวสัดิ กรรมการตดัสิน
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 นาย กิติศกัดิ ์ วิทยาโกมลเลิศ กรรมการตดัสิน
 นาย ชนินทร ์ ลิมาภรณว์ณิชย ์ กรรมการตดัสิน
 ผศ.ดร. ไธพตัย ์  ภูชิสสช์วกรณ ์ กรรมการตดัสิน

คณะกรรมการตดัสินการประกวดบูธแสดงสินคา้
 นาย อดุลย ์ แกว้ดี กรรมการตดัสิน
 ผศ.ดร.จีมา  ศรลมัพ ์ กรรมการตดัสิน
 ผศ.ดร.สุภาพร  แกว้กอ เล่ียวไพโรจน ์ กรรมการตดัสิน

คณะกรรมการตดัสินการประกวดผลิตภณัฑน์วตักรรม
 นาย ปฏิกร  ณ สงขลา กรรมการตดัสิน
 ดร.โสภา  วิศิษฏศ์กัดิ ์ กรรมการตดัสิน
 ดร.จกัรกฤษณ ์  เหลืองเจริญรตัน ์ กรรมการตดัสิน

Organizer : 
ผูบ้ริหารงานพืน้ท่ีนิทรรศการวสัดุก่อสรา้งฯ
 บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิช ั่น ออกาไนเซอร ์จำากดั

ท่ีปรกึษาการสรา้งกลยุทธแ์ละผลิตส่ือประชาสมัพนัธนิ์ทรรศการและ
กิจกรรมสมาคมฯ
 บริษทั อามิน บาบา จำากดั

ฝ่ายอำานวยการและประสานการจดันิทรรศการและการประชุม
 บริษทั ศูนยก์ารพฒันาความรู ้จำากดั

ฝ่าย Stage Production งาน ASA Forum 2019  
 บริษทั พีเอม็ เซน็เตอร ์จำากดั

ฝ่ายก่อสรา้งพืน้ท่ีนิทรรศการสมาคมฯ
 บริษทั ดี ซิกซตี์ ้ทรี จำากดั






