
 

                                                                                                               

โครงการงานสถาปนิก ’61 “ไม่ธรรมดา : BEYOND ORDINARY” 
ระหว่างวันอังคารที่  1 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561   
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปิดงานสถาปนิก’61 
ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณโถงด้านหน้าชาเลนเจอรฮ์อลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
 
ความเป็นมา 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2529  โดยใช้ชื่องาน
ว่า “สถาปนิก ’29” และได้จัดเป็นประจําทุกปี ( ยกเว้นปีพุทธศักราช 2533 ) จนถึงปัจจุบัน ได้จดัไปแล้ว 31 คร้ัง โดยมีผู้เข้าชมปีละ
ประมาณ 390,000  คน ในแต่ละปี  สําหรับปีพุทธศักราช 2561 นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีพุทธศักราช 2559-2561     มีมติ
เห็นชอบในการจัดงานสถาปนกิ’61 ซ่ึงจัดเป็นคร้ังท่ี 32  ในระหว่างวันอังคารท่ี  1 – วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤษภาคม 2561    ณ อาคาร   
ชาเลนเจอร์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ถนนแจ้งวัฒนะ    ตําบลบ้านใหม่  อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสมาคมฯ ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรม
ทางด้านสถาปัตยกรรม การส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก และสังคม ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ แก่ประชาชน นิสิต 
นักศึกษา และส่วนของงานแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและการก่อสร้าง 
 
แนวความคิดเก่ียวกับ Vernacular Living 
1. The fundamental idea of ‘Vernacular Living’ 
‘BEYOND ORDINARY’ discusses the roles vernacular architecture plays in the contemporary life of Thai society. It 
attempts to extend the interpretation of vernacular architecture to not only the material objects, but also as the 
mode of living which is seamlessly integrated in everyday life. Rather than elaborating on the generic (physical) 
form of vernacular architecture, ‘BEYOND ORDINARY’ emphasises on its emergent process which reflects the 
local knowledge, identity and culture that in turn define ‘our’ vernacular architecture in the contemporary 
world. 
 
"ไม่ธรรมดา" มุ่งอภิปรายบทบาทของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย ซ่ึงมุ่งสนใจท่ีกระบวนการการสร้างสรรค์
ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน โดยพัฒนากรอบแนวคิดการให้ความหมายและคุณค่าของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีไม่จํากัดอยู่ท่ีเพียงรูปลักษณ์
ของสถาปัตยกรรม แต่พิจารณาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในฐานะองค์ประกอบของการใช้ชีวิตประจําวันของผู้อยู่อาศัย "ไม่ธรรมดา" ให้
ความสนใจกับกระบวนการเกิดข้ึนของสถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนองค์ความรู้พ้ืนถ่ิน เอกลักษณ์และรากฐานวัฒนธรรม ซ่ึงย้อนกลับมาให้
ความหมายและคุณค่าใหม่ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินของเราในปัจจุบัน 
 
 

เอกสารแนบ 1 



 

                                                                                                               

2. Interpretation of ‘Vernacular Living’ 
Interpretations of vernacular architecture are classified into two main approaches. Both representations are 
transmissible and reflect on each other. Firstly, materialised or tangible representation includes the form of 
architecture, materials and surfaces, construction process and technology. Secondly, subjective or intangible 
representation includes local identity, distinction, ways of thinking, local knowledge, ethics, occupations and 
so on.   
 
"ไม่ธรรมดา" พิจารณาการแสดงออกของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินออกเป็นสองแนวทาง โดยท่ีท้ังสองแนวทางมีความสัมพันธ์และ
สะท้อนความหมายซ่ึงกันและกัน แนวทางแรกคือการแสดงออกทางวัตถุหรือสิ่งของท่ีจับต้องได้และประเมินผลทางวัตถุได้ อันอาจ
หมายรวมถึงรูปทรงทางสถาปัตยกรรม, วัสดุการก่อสร้าง, กระบวนการก่อสร้าง และเทคโนโลยีเพ่ือการก่อสร้างและการใช้งาน
สถาปัตยกรรม เป็นต้น รูปแบบการแสดงออกของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินแนวทางท่ีสองคือ การแสดงออกท่ีจับต้องไม่ได้หรือการ
แสดงผลท่ีสร้างผลลัพธ์ทางความรู้สึกและตัวตน อันอาจหมายรวมถึง เอกลักษณ์ท้องถ่ิน, ลักษณะเฉพาะตน(ตัวตน), วิธีและ
กระบวนการทางความคิด, ความเชื่อและระบบการให้คุณค่าเฉพาะถ่ิน, ระบบความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ เป็นต้น 
 
3. Challenges of ‘Vernacular Living’ 
Nowadays, local architecture is challenged by the continuing process of globalisation, climate change and the 
change of the mode of society, for example, the transformation from the rural living into the urban living. 
‘BEYOND ORDINARY’ discusses on the way in which vernacular architecture respond to these changes of the 
ways of living in four main activities of everyday life: domestic living space, working space, social space and 
infrastructure of the city. Theses spaces will be interrogated by architects and specialist researchers on the 
question of: why does vernacular architecture need architect; and, how could architect, researcher and 
developing technology advance the vernacular architecture in the future? 
 
ในปัจจุบันสถาปตัยกรรมในท้องถ่ินต่างๆ กําลังถูกท้าทายด้วยกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น 
ปรากฎการณ์โลกาภิวัฒน,์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลง
จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง (และชนบทกึ่งเมือง) เป็นต้น "ไม่ธรรมดา" อภิปรายกระบวนการท่ีซ่ึงสถาปัตยกรรมในพ้ืนถ่ิน
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันในพ้ืนท่ีสี่ประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีพักอาศัย, พ้ืนท่ีประกอบ
อาชีพ, พ้ืนท่ีสาธารณะ (และพื้นท่ีทางสังคม) และระบบการเดินทางและขนส่งในเมือง  "ไม่ธรรมดา" เปิดพ้ืนท่ีให้กลุ่มสถาปนกิ, นัก
ออกแบบ, ผู้เชี่ยวชาญท้ังทางวิชาการและงานปฏิบัติ (ช่างฝีมือ) ร่วมกันต้ังคําถามและวิเคราะห์กระบวนการการตอบสนองของ
พ้ืนท่ีทางสถาปัตยกรรมท้ังสี่ประเภท ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสังคมดังกล่าว บนคําถามพ้ืนฐานถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสถาปนิกกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ว่าสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นจะมีบทบาทในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไปข้างหน้าได้อย่างไร? 
 
 
 
 



 

                                                                                                               

แนวทางในการจัดนิทรรศการของสมาคมสถาปนิกสยามฯ งานสถาปนิก ’61 
แนวทางในการจัดนิทรรศการของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายในงานสถาปนิก ’61 นี้ ทีมอํานวยการเชิญสถาปนิกผู้มีความรู้
ความสามารถในการออกแบบจากหลากหลายแนวทาง เข้ามาร่วมออกแบบพาวินเลียนจัดงานนิทรรศการต่างๆ ซ่ึงมุ่งเน้นเพ่ือให้
สมาชิกของสมาคมฯ มาร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ และคนท่ัวไปเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของสถาปนิกและงานของสมาคมฯ ให้มาก
ย่ิงข้ึน 
 
แนวคิดของงานในปีนี้ คือ Vernavular living ภายใต้ชื่องาน“ Beyond ordinary: ไม่ธรรมดา” สถาปนิกทุกท่านจะได้รับโจทย์ในการ
ออกแบบพาวินเลียน และสนับสนุนโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างเฉพาะแบบ แยกเป็น 2 ส่วน 
คือ  
(1) โจทย์ทางด้านวัสดุ ได้แก่ ดิน, อิฐ, ไม้ไผ่ และไม้ โดยสามารถผสมกับวัสดุอ่ืนๆ ได้กึ่งหนึ่ง 
(2) โจทย์ทางด้านการก่อสร้างและการแสดงวัสดุ โดยแยกออกเป็น 2 แนวทาง คือ การออกแบบโดยเน้นให้เห็นสัจจะของวัสดุและ
เทคนิคการก่อสร้างแบบเรียบง่าย (craft material and construction) และ การออกแบบโดยมีการประยุกต์ใช้วัสดุและการตีความท่ี
มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน (advancing material and interpletation)  
 
งานนิทรรศการหลักท่ีจัดแสดงธีมงานของสถาปนิก ’61 Vernacular living จะแสดงผ่านการตีความการเปลี่ยนแปลงของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในพ้ืนท่ีของกิจกรรมในชีวิตประจําวันในสี่ประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีพักอาศัย, พ้ืนท่ีประกอบอาชีพ, พ้ืนท่ีสาธารณะ 
(และพื้นท่ีทางสังคม) และระบบการเดินทางและขนส่ง โดยถูกนําเสนอผ่านนิทรรศการในพาวินเลียนหลัก 5 พาวินเลียน ได้แก่  
Living space pavilion, Working space pavilion, Meeting space pavilion, Moving the city pavilion และ 
Introduction pavilion โดยกลุ่มพาวินเลียนหลักจะได้รับโจทย์ทางวัสดุท่ีแตกต่างกันไป แต่ท้ังหมดใช้แนวทางการออกแบบและ
ประยุกต์ใช้วัสดุแบบซับซ้อน ในขณะที่พาวินเลียนอ่ืนๆ จะได้โจทย์การออกแบบโดยเน้นให้เห็นสัจจะของวัสดุและเทคนิคการ
ก่อสร้างแบบเรียบง่าย (craft material)  
 
นอกจากนี้ “ไม่ธรรมดา" ยังประกอบด้วยอีกสิบสาม pavilion ย่อย  ซ่ึงจะจัดแสดงกิจกรรมหลักของงานอาษา โดย pavilion ย่อย
เหล่านี้ก็จะได้รับโจทย์ทางด้านวัสดุและกระบวนการก่อสร้างเฉพาะเช่นเดียวกัน การแสดงงานนิทรรศการของธีมงานในปีนี้จึง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนการออกแบบของพาวินเลียน และส่วนเนื้อหานิทรรศการต่างๆ ภายในพาวินเลียนเอง 
 

นิทรรศการภายใต้ธีมงาน “(new) Vernacular Living”  
(1) นิทรรศการ Domestic living space 
นิทรรศการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเรือนพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัย จากสมัยบุพกาล, สมัยพัฒนา และร่วมสมัย โดยชี้ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และกระบวนการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยแบบ mass production ท่ีไม่ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยท่ีแท้จริง (local 
vernacular living against mass housing production) นิทรรศการถูกจัดแสดงผ่านภาพถ่าย และการใช้แสงท่ีเปลี่ยนไปในลักษณะ
เรือนพ้ืนถ่ินตามยุคสมัย และโครงร่างจาํลองแม่เตาไฟ  
 
(2) นิทรรศการ Working space 
นิทรรศการแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีประกอบอาชีพ ท่ีเคยตั้งซ้อนทับไปกับพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและครอบครัว จนถูกแยกออกจาก
กันในยุคอุตสาหกรรม ไปจนกระทั่งการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีทําให้การใช้พ้ืนท่ีประกอบอาชีพและการใช้พ้ืนท่ีส่วนตัว



 

                                                                                                               

สามารถกลับมารวมกันอีกคร้ัง ผ่านการตั้งคําถามว่า “ภายใต้นวัตกรรมใหม่ท่ีย่อโลกและการปรับตัวของท้องถ่ิน..สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ตอบสนองและปรับตัวเข้าสู่สังคมร่วมสมัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไร” โดยมองผ่านพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงใน 3 สังคม 
ได้แก่ สังคมชนบท สังคมชนบทกึ่งเมือง และสังคมเมือง นิทรรศการถูกจัดแสดงผ่านการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ การแสดงมัลติมีเดีย และ
การซ้อนทับของภาพโดย projector 
 
(3) นิทรรศการ Meeting space 
นิทรรศการ The superimposed layers on the (contemporary) public space แสดงถึงการซ้อนทับของกิจกรรมทางสังคมบน
พ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ในการประยุกต์ใช้พ้ืนท่ีแบบผสมผสาน จากอดีตท่ีเป็นการผสมผสานของกิจกรรมบน
พ้ืนท่ีทางกายภาพหลากหลายแบบ ปัจจุบันมีมิติของการซ้อนทับของกิจกรรมบนโลกออนไลน์เกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีสาธารณะ นิทรรศการน้ี
ต้ังคําถามถึงการปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์, โลกเสมือนจริง (AR) และพื้นท่ีทางกายภาพนั้นจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร และจะทําให้
บทบาทพื้นท่ีสาธารณะของเมืองเปลี่ยนไปอย่างไร นิทรรศการจะถูกแสดงผ่านการสร้างเกมบนแอพพลิเคชั่น 

 
(4) นิทรรศการ Moving in the city 
นิทรรศการนี้มุ่งหวังให้ผู้ชมตระหนักและต้ังคําถามต่อการเกิดข้ึนของระบบขนส่งท่ีสร้างข้ึนโดยคนท้องถ่ิน เช่น ระบบมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง รถสามล้อรับจ้าง เรือด่วน รถตู้สาธารณะ รถสองแถว รถพุ่มพวง เป็นต้น ซ่ึงระบบขนส่งทางเลือกนี้เกิดข้ึนจากความไม่เพียงพอ
และไม่มีประสิทธิภาพของระบบขนส่งหลักของภาครัฐ และเพ่ือช่วยเสริมประสิทธิภาพการเข้าถึงพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงถูกจํากัดด้วยรูปแบบ
โครงสร้างเมืองท่ีไม่เชื่อมต่อกัน (segregated urban morphology)  นอกเหนือจากกระบวนการสร้างสรรค์ระบบขนส่งท้องถ่ินแล้ว 
ความสามารถในการตอบสนองพฤติกรรมสังคมเครือข่ายแบบไทยๆ และการเปิดรับเอานวัตกรรมใหม่จากต่างชาติเข้ามายังเป็นอีก
คุณลักษณะหนึ่งท่ี “ไม่ธรรมดา” ของระบบขนส่งท้องถ่ิน เช่น ระบบ Grab bike, Uber eat เป็นต้น ซ่ึงใช้ระบบออนไลน์เป็นตัวช่วย
เพ่ิมระดับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (customized goods and services) อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มพฤติกรรมและค่านิยมสังคมใหม่ท่ียึดเอาความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อ และความเข้มข้นของบริการเป็นท่ีต้ัง โดยไม่
จําเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายสินค้าและบริการ ทําให้เกิดคําถามตามมาถึงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและความเป็น
ย่านในภาพรวมว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 



 

                                                                                                               

นิทรรศการกิจกรรมเฉพาะ 
 นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA International Competition)  
 การแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ ท่ีเปิดให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจท่ัวไปเข้าร่วมส่งผลงาน

แสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้ธีมงาน 
 นิทรรศการนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Student Exhibition) 
 ผลงานเหล่านิสิต นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ 37 สถาบัน 
 นิทรรศการผลงานสํานักงานสถาปนิก และสถาปนิกอิสระ   

ผลงานของสมาชกิสมาคมสถาปนิกสยามฯ ท้ังประเภทนิติบุคคลและบุคคล ภายใต้กรอบธีมงานท่ีกําหนด 
 นิทรรศการอนุรักษ์ (ASA Conservation) 

ผลงานของกรรมาธิการอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในมิติของการอนุรักษ์งาน
สถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย 

 นิทรรศการสถาปนิกชุมชน (ASA Community)  
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับผลงานสถาปนิกชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาด้วยความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 นิทรรศการผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี 2561 
นําเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2561 

 นิทรรศการ Universal Design  
นําเสนอแง่มุมของการดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม เพ่ือสร้างทัศนคติใหม่ของการออกแบบอาคารเพื่อ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก คนชรา คนพิการ และคนท่ัวไป 

 นิทรรศการ ASA Crew 
นําเสนอ “อาษาครู” สื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ท่ีรวบรวมข้อมูลและไลฟ์สไตล์สําหรับคนรักงานออกแบบ ไว้
เปน็แรงบันดาลใจให้เกิดความสร้างสรรค์และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมข่าวสารต่างๆ ในแวดวงสถาปนิก 
เพราะงานออกแบบอยู่รอบตัวเรา 

 นิทรรศการ สภาสถาปนิก ACT 
 นิทรรศการ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย CDAST 
 นิทรรศการ  Green Building 

 
พื้นท่ีกิจกรรม Activities 

๑) ASA Club พ้ืนท่ี Meeting Point และจุดพักผ่อนประจําของชาว ASA 
๒) ASA Shop  พ้ืนท่ีจําหน่ายหนังสือและของท่ีระลึกสมาคมฯ 
๓) Book Shop พ้ืนท่ีจําหน่ายหนังสือจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์   
๔) หมอบ้านอาษา  การบริการให้คําปรึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป ตอบสารพันปัญหาในเร่ืองการก่อสร้างบ้านและ

อาคาร โดยกลุ่มสถาปนิกอาสาผู้เชี่ยวชาญ  
๕) ลานกิจกรรม  พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ  



 

                                                                                                               

 
งานสัมมนาวิชาการ  

 ASA Forum 2018 และ ASA Seminar 2018 งานสัมมนาวิชาการ โดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้าน 
 สถาปัตยกรรมท้ังใน-ต่างประเทศ 

 

งานอาษาไนท์ 

 ASA Night  งานสังสรรค์ตามประเพณีของเหล่าสมาชิกอาษาทุกรุ่นทุกสมัยทุกสถาบัน 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
คุณรติรัตน์  จันทร  โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113  โทรสาร 0-2319-6419   email. asa.ratirat@gmail.com   
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.asa.or.th  | FB : asafanpage , ASAArchitectExposition 
หมายเหตุ  รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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