
สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดงานงานสถาปนิก ’61 ภายใตแ้นวคดิ “Beyond Ordinary : ไมธ่รรมดา” งาน
สร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมและงานออกแบบพ้ืนถิน่ไทย 
 
กรุงเทพฯ, 31 มกราคม 2561 --  สมาคมสถาปนิกสยามฯ และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด แถลงเปิดตัว
งานสถาปนิก’61 (Architect Expo'18) “Beyond ordinary : ไมธ่รรมดา” ชูแนวคดิการสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรม
พ้ืนถิน่ในวถีิชีวติร่วมสมัยของสังคมไทย จัดข้ึนระหวา่ง วันท่ี 1 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล ์1-3 ศูนย์
แสดงสนิคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี 
 
นายอัชชพล ดุสตินานนท ์นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ์กลา่ววา่ “งานสถาปนิก เป็นงานจัดแสดง
ดา้นสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการกอ่สร้างท่ีใหญท่ี่สุดในภูมิภาคอาเซียน ริเร่ิมโดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ตัง้แตปี่พ.ศ. 2529 การจัดงานครัง้น้ีนับเป็นครัง้ท่ี 32 โดยแตล่ะปีมีผูเ้ขา้ชมงานมากกวา่ 350,000 คน และมีผูใ้ห้
ความสนใจมากข้ึนทุกปี  วัตถุประสงคห์ลักเพ่ือแสดงศักยภาพและนําเสนอผลงานความกา้วหน้าทางสถาปัตยกรรมใน
ทุกสาขาวชิาชีพ การจัดแสดงสนิคา้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกอ่สร้าง วัสดุผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกับงาน
สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแตง่ภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปนิก’61 ประกอบไปดว้ยนิทรรศการและ
กิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ ตลอดจนบริการตา่งๆ ท่ีทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้
เตรียมไวใ้ห้กับสมาชิกและประชาชนท่ัวไป  
 
การจัดงานสถาปนิกในแตล่ะปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการมีการกาํหนดแนวคดิท่ีแตกตา่งกันออกไป ซ่ึงมุง่หวัง สร้างวสัิย
ทัศน์ให้กับบุคคลากรในวชิาชีพสถาปนิก เทา่ทันความเปล่ียนแปลงของกระแสโลก เทคโนโลยีการกอ่สร้างใหม่ๆ  โดย
ในปีน้ีจัดภายใตแ้นวคดิ “Vernacular Living” บทบาทและความเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
พ้ืนถิน่ในวถีิชีวติร่วมสมัยของสังคมไทย เช่ือม่ันวา่การจัดงานในครัง้น้ีจะทาํให้วชิาชีพสถาปนิก และวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วมชมงานท่ีจะจัดข้ึน” 
 
ในงานแถลงขา่ว ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ประธานจัดงานสถาปนิก’61 ไดก้ลา่วถึงรายละเอียดการจัดงานในปีน้ี “
แนวคดิของการจัดงานปีน้ี คือ Vernacular Living ภายใตช่ื้องาน “Beyond Ordinary: ไมธ่รรมดา” ให้ความ
สาํคัญกับกระบวนการสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมและงานออกแบบพ้ืนถิน่ในวถีิชีวติร่วมสมัยของสังคมไทย  
 
ปัจจุบันสถาปัตยกรรมในทอ้งถิน่ตา่งๆ กาํลังถูกทา้ทายดว้ย ปรากฎการณ์โลกาภิวัฒน์ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศ และการเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทไปสูสั่งคมเมือง ซ่ึงงานสถาปนิก’61 "ไมธ่รรมดา" มุง่อภิปรายถึง
กระบวนการท่ีสถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่ตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงดังกลา่ว ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรม
ตา่งๆ ภายในงาน 
 
ปีน้ีเป็นครัง้แรกท่ีทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดพ้ืนท่ีให้กลุม่สถาปนิก, นักออกแบบ, ชา่งฝีมือ ผูมี้ความรู้ความ
สามารถหลากหลายเจเนเรช่ัน ร่วมกันตัง้คาํถามและตีความสถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่ในวถีิชีวติร่วมสมัย ผา่นการออกแบบ
พาวนิเลียนหลักทัง้ 5 ไดแ้ก ่Domestic Living Space Pavilion, Working Space Pavilion, Meeting 
Space Pavilion, Moving in the City Pavilion และ Introduction Pavilion นอกจากน้ียังมีพาวเิลียนอ่ืนๆ ท่ี
ออกแบบโดยสถาปนิกและดีไซเนอร์ช่ันนําของเมืองไทย รวมกวา่ 20 พาวเิลียน ไฮไลตข์องการจัดงานครัง้น้ี จึง
ประกอบไปดว้ย 2 สว่นคือ ‘พาวเิลียน’ และ ‘เน้ือหา’ ของนิทรรศการท่ีจัดแสดงภายใตแ้นวคดิ Vernacular Living 
ซ่ึงพาวเิลียนนิทรรศการหลักทัง้ 5 ประกอบไปดว้ย 
  
       1. Domestic Living Space Pavilion นิทรรศการแสดงให้เหน็การเปล่ียนแปลงของเรือนพ้ืนจากสมัย
บุพกาล สมัยพัฒนา และร่วมสมัย ช้ีให้เหน็วา่การกอ่สร้างท่ีอยูอ่าศัยแบบการผลิตเป็นจาํนวนมากนัน้ ไมต่อบสนองตอ่
การอยูอ่าศัยท่ีแทจ้ริง นิทรรศการถูกจัดแสดงผา่นภาพถา่ยและการออกแบบแสง และโครงร่างจาํลองแมเ่ตาไฟ 
พาวเิลียนออกแบบโดย คุณบุญเลิศ เหมวจิิตรพันธ ์จาก Boon Design  
 
          2. Working Space Pavilion นิทรรศการแสดงการเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีประกอบอาชีพ จากอดีตท่ี



เคยซอ้นทับไปกับพ้ืนท่ีอยูอ่าศัย แลว้ถูกแยกออกจากกันในยุคอุตสาหกรรม จนกระท่ังเทคโนโลยีสมัยใหมท่าํให้การใช้
พ้ืนท่ีทาํงานและพ้ืนท่ีสว่นตัวสามารถกลับมารวมกันอีกครัง้ จัดแสดงผา่นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ผสมการแสดง
มัลติมีเดีย พาวเิลียนออกแบบโดย คุณจริยาวดี เลขะวัฒนา และ Mr.Luke Yeung บริษัท ARCHITECTKIDD 
 
          3. Meeting Space Pavilion นิทรรศการท่ีวา่ดว้ยการซอ้นทับของกิจกรรมทางสังคมบนพ้ืนท่ีสาธารณะ 
และสเปซบนโลกออนไลน์ ตัง้คาํถามถึงปฏิสัมพันธข์องพ้ืนท่ีทางกายภาพในโลกจริง และโลกเสมือนจริง (AR) นัน้จะ
อยูร่่วมกันไดอ้ยา่งไร และจะทาํให้บทบาทพ้ืนท่ีสาธารณะของเมืองเปล่ียนไปอยา่งไร ความน่าสนใจอยูท่ี่นิทรรศการน้ีจะ
แสดงผา่นเกมบนแอพพลิเคช่ัน พาวเิลียนออกแบบโดยคุณสุริยะ อัมพันศริิรัตน์ จาก บริษัท Walllasia 
 
          4. Moving in Space Pavilion นิทรรศการนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับระบบการเดินทางและขนสง่ ตัง้
คาํถาม กระบวนการสร้างสรรคร์ะบบขนสง่ทอ้งถิน่ อยา่ง มอเตอร์ไซครั์บจา้ง รถสามลอ้ เรือดว่น รถสองแถว รถ
พุม่พวง ฯลฯ  การพัฒนาระบบขนสง่ดว้ยเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆ  ใชร้ะบบออนไลน์เป็นตัวชว่ยเพิม่ระดับการแลก
เปล่ียนสนิคา้และบริการ และ การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีเมือง/ยา่นตา่งๆ พาวเิลียนเป็นโครงสร้างไมไ้ผ ่ออกแบบโดย 
ศ.ดร.วีระ อินพันทัง และ คุณพิช โปษยานนท ์
 

5. Introduction Pavilion นิทรรศการจัดแสดงภาพรวมแนวคดิการจัดงานครัง้น้ี ชูบทบาทและความ
สาํคัญของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่ เร่ืองราวของผูว้างรากฐานการศกึษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่ท่ีสาํคัญของประเทศ และนัก
ออกแบบช่ือดังผูผ้ลักดันให้เกิดการงานออกแบบพ้ืนถิน่ร่วมสมัยของไทย โครงสร้างพาวเิลียนกอ่สร้างดว้ยระบบ 
pneumatic ท่ีรูปทรงแปรเปล่ียนไปตลอดเวลาตามสภาวะแวดลอ้ม สะทอ้นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่ท่ี
สร้างข้ึนโดยปราศจากสถาปนิก ออกแบบโดยคุณสาวติรี ไพศาลวัฒนา และ Mr. KuBa Gardolinski จาก บริษัท 
PAGAA ร่วมกับ คุณเมธัส ศรีสุชาติ จากบริษัท MAGLA 
 
นอกจากน้ี งานสถาปนิก’61 ยังมีพ้ืนท่ีสว่นกลางสาํหรับกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย อาท ิ เวร์ิคชอป  ไดค้วามรู้ภาค
ปฏิบัติ,  เวทีกลาง  พ้ืนท่ีสาธารณะสาํหรับพักผอ่น ให้ผูช้มงานไดเ้พลิดเพลินกับการแสดงและกิจกรรมน่าสนใจท่ี
หมุนเวียนไปตลอดการจัดงาน,  ASA Sketch พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมสาํหรับเยาวชนและผูท่ี้สนใจในการวาดเขียน,  หมอ
บา้นอาษา  บริการให้คาํปรึกษาการออกแบบและกอ่สร้างงานสถาปัตยกรรมให้แกป่ระชาชนท่ัวไป โดยทีมงานสถาปนิก
จิตอาสา  

ในสว่นของกิจกรรมดา้นวชิาการท่ีเป็นสว่นหน่ึงของงานสถาปนิก’61 คือ   ASA Forum 2018 งานสัมมนาวชิาการ
โดยนักออกแบบและผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถาปัตยกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ อาท ิ (รายช่ือ สถาปิกรอคอเฟิร์มโดย ฝ่าย
อาํนวยการและประสานกิจกรรม ASA Forum ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2561) 

นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผูจั้ดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด กลา่ววา่ “xxxxxx” (เพิม่เติม 
โดย TTF) 
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