
 

 
                            
 

นิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA MEMBER) 
การคัดเลือกผลงานจากสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม เพ่ือแสดงในงานสถาปนิก’61 
ระหว่างวันอังคารที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
“Vernacular Living l Beyond Ordinary” – “ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น” 

 
ASA MEMBER ต้ังคําถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม กับวิถชีีวิตพ้ืนถิ่น ที่มีผลต่อการออกแบบ 

 
สถาปัตยกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอ ไปตามแต่ละยุคสมัย 

สภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป อาจทําให้ความหมายของคําว่าพ้ืนถิ่นเปลี่ยนไปด้วย 
 
กว่าจะมาถึงสิ่งที่เรียกว่า “สถาปัตยกรรมสมัยใหม”่ อย่างทุกวันน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมล้วนมีการพัฒนามาจาก

ความเป็นพ้ืนถิ่นทั้งสิ้น เดิมทีมนุษย์เราหยิบวัสดุอุปกรณ์จากสิ่งใกล้ตัวตามถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ผสมผสานกับความรู้ด้านการ
ก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ มาสร้างสรรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในพ้ืนที่น้ันๆ นับเป็นภูมิ
ปัญญาชาญฉลาด เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นแต่ละที่ในสมยัก่อนได้
เป็นอย่างดี 

หากเรามองสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยน้ีเป็นเกณฑ์ ย่อมมคีวามแตกต่าง อันเน่ืองมาจาก 
สภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต วัสดุ การเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่ือสาร ที่เขา้มามีอิทธิพลกับศาสตร์ทุกแขนง ซึ่ง
เมื่อเป็นเช่นน้ันแล้ว สถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นในปัจจุบันน้ี จะยังสัมพันธ์กันในรปูแบบใด? หรือวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นจะแสดง
ตัวออกมาผ่านสถาปัตยกรรมได้อย่างไร? 
 
รูปแบบพืน้ที่จัดแสดงผลงาน  
นิทรรศการ ASA MEMBER 2018 น้ีมีลักษณะเป็น Pavilion ไม้ไผ่ โดยสิ่งที่ทาง ASA จัดเตรียมไว้ให้ คือฐานโมเดลไม้ที่วาง
อยู่บนโครงไม้ไผ่ มีขนาดฐานโมเดลหน้ากว้าง 1.20 x ลึก 1.08 เมตร สูงจากพ้ืนขึ้นมา 0.75 เมตร รูปแบบดังที่แสดงในภาพ 
Plan / Isometric ด้านล่าง (อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยในภายหลัง) 

เอกสารแนบ 2 



 

 
                            
 



 

 
                            
 

ในส่วนของผลงานที่ทางสมาชิกต้องนํามาจัดแสดงเองจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังน้ี 
 

1) ส่วน งานออกแบบ  
เสนองานในรูปแบบ งานสถาปัตยกรรม ผ่านหุ่นจําลอง หรือวัตถุสามมิติ โดยอาจเป็นงานทั้งช้ินที่เสร็จสมบูรณ์ 
หรือ งานส่วนหน่ึงส่วนใดของงานสถาปัตยกรรม ผลงานต้องมีความเป็นพ้ืนถิ่นอยู่ในงาน ต้องสอดคล้องกับโจทย์ 
โดยต้องหยิบยกและอธิบายความหมายของพ้ืนถิ่นออกมาให้ชัดเจน อาจเป็นในแง่ วัสดุ ขบวนการ หรือสังคม ฯลฯ 
-  ผลงานจะต้ังอยู่บนฐานขนาด หน้ากว้าง x ลึก = 1100 x 1000mm (ฐานสูงไม่เกิน 150mm)  
- ผลงานมีความสูง(รวมฐานโมเดล) ไม่เกิน 1000mm  
 (จะต้องนํามาวางลงบนฐานที่ทางนิทรรศการเตรียมไว้ให้ 
 ขนาดหน้ากว้าง x ลึก = 1200x1080 mm / สูง = 750mm)  
 

2) ส่วน คําอธบิาย (กําหนดตําแหน่งวาง ที่มุมขวาล่างของฐานโมเดล) 
คือส่วนเขียนคําอธิบายแนวความคิดของงานออกแบบ ที่นําเสนอถึงความเป็นพ้ืนถิ่นที่ไม่ธรรมดา ในรูปแบบ
ตัวอักษร และ/หรือ แผนภาพ (Diagram) ขนาดไม่เกิน A4 (ตามแบบฟอร์ม “Template_ASAMember2018”) 
 

**ทั้งน้ี ผลงานที่นํามาจัดแสดงในงานน้ัน ต้องเป็นผลงานเดียวกับที่ส่งเข้าคัดเลือก โดยจะสงวนสิทธิให้แสดงผลงาน เฉพาะ
ผลงานที่มีลักษณะตรงตามข้อกําหนดทั้งหมด 
 
การคัดเลือกผลงาน  
1) การคัดเลือกผลงาน จะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่  

1.1) นายบรรจง  เกียรติสิงห์นคร  (PO Design)  
1.2) นายปิตุพงษ์  เชาวกุล   (SUPERMACHINE STUDIO)  
1.3) นายรุจนัมพร  เกษเกษมสุข   (SOOK ARCHITECTS)  

 
2) พิจารณาจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่นําเสนอแนวความคิดของโครงการออกมาได้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย มีประเด็นที่
น่าสนใจรวมถงึต้องสอดคล้องกับโจทย์มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศการ 
 
หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคัดเลือกผลงานท่ีไม่สามารถจัดแสดงได้ออก สําหรบั
ผลงานท่ีมีรูปแบบ รายละเอียด และขนาดไม่ตรงตามข้อกําหนดของการแสดง ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ     
ถือเป็นทีส่ิ้นสดุ 



 

 
                            
 

การจัดส่งผลงานเข้าเพื่อร่วมคัดเลือก  
1) จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนํามาจัดแสดง ให้ส่งผ่านทาง  

Website : http://www.asaexpo.org 
 

2) เลือก Register ที่หัวข้อ “ASA MEMBER 2018” กรอกรายละเอียดเพ่ือสร้าง ID Project ในการส่งผลงาน 
 

3) Upload ผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .zip โดยต้ังช่ือด้วย Peoject ID ซึ่งภายในไฟล์ต้องประกอบไปด้วย 
-  ข้อมูลสรุปโครงการ  

แสดงผลงานทีอ่อกแบบ ให้เห็นภาพชัดเจน (Plan, Section, Elevation, Perspective, Isometric) 
แสดงคําอธิบายที่มาของผลงาน ความยาวไม่เกิน 100 คํา และแผนภาพ แนวคิด (Diagram) พร้อมรายละเอียด
วัสดุ และ ขนาดหุ่นจําลองที่ชัดเจน (กว้าง x ยาว x สูง) และแจ้งให้ชัดเจน หากต้องการไฟหรืออุปกรณ์เฉพาะ
เพ่ิมเติม 
* กําหนดส่งไฟล์เป็น PDF จํานวน 1 ไฟล ์(ไม่จํากัดจํานวนหน้า) มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB 
 

-  ข้อมูลเพื่อนาํผลงานแสดงใน http://www.asaexpo.org  
แนบรูปภาพผลงาน ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จํานวนไม่เกิน 5 รูป ซึ่งสามารถ
เป็นรูปที่แสดงถึงทัศนียภาพ (Perspective) / Drawing / Diagram ทั้งน้ีเมื่อผลงานของท่าน 
ผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ทาง  ASA จะนําข้อมูลดังเกล่ามาแสดงใน Website ( เมื่อ Upload ผลงาน
แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ การส่งผลงานได้บนหน้า Website ) 

 
 4)  เมื่อผลงานท่านได้รับเลือก ทางคณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังตามกําหนดการ 
 
กําหนดการ 
1. วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพ่ือร่วมคัดเลือก   ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
2. แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน     ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
3. ติดต้ังผลงาน       วันจันทร์ที ่30 เมษายน 2561 
4. จัดแสดงผลงาน      วันอังคารที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561  
5. เก็บผลงานคืน      วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                            
 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิในการส่งผลงานเพ่ือเข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ 
“ASA MEMBER 2018” เฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เท่าน้ัน และในการลงทะเบียนเพ่ือส่งผลงานได้กําหนดให้
สมาชิกระบุอย่างชัดเจนว่ามีความประสงค์เข้าร่วมในนามสมาชิกประเภทนิติบุคคล หรือประเภทบุคคล ของสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ดังน้ันในการส่งผลงานขั้นสดุท้ายที่นําไปจัดแสดงในพ้ืนทีนิ่ทรรศการ หรือในเว็บไซท์ ขอให้สมาชิกแสดงช่ือ
เจ้าของผลงานให้ตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ หากตรวจพบภายหลังว่าสถานภาพความเป็นสมาชิกไม่ตรงกับ ช่ือเจ้าของ
ผลงานที่ปรากฏบนช้ินงาน ทางคณะกรรรมการจัดงานมีเอกสิทธ์ิในการพิจารณาให้เจ้าของผลงานช้ินน้ันๆปรับแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง หรอืเพิกถอนสิทธ์ิในการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานสถาปนิกคร้ังน้ี ทั้งน้ีเพ่ือความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกประเภท 
 

สําหรับผู้ที่สนใจต่ออายุสมาชิก หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทต่างๆ สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที ่ www.asa.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2319-6555 ต่อ 109 email. 
memberasa@gmail.com 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
248/1 ซอยศนูย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
คุณรติรัตน์ จันทร โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113 asa.ratirat@gmail.com 
 

 
 
 


