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ค้้นหาตััวตน บนความต่่าง
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

“

สถาปััตยกรรมตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความคิิดสร้้างสรรค์์และจิินตนาการ
เชื่่�อมกัับเทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ได้้จริิง ไม่่เพีียงแค่่การออกแบบสถาปััตยกรรม
และการออกแบบตกแต่่งภายใน แต่่สถาปััตยกรรมสอนให้้ออกแบบ
ทุุกอย่่างที่่�หลอมรวมสิ่่�งเหล่่านี้้�เข้้าด้้วยกััน รวมไปถึึงการออกแบบชีีวิิต
ดัังนั้้�นถ้้าคิิดว่่าตััวเองเป็็นคนที่่�มีีหรืืออยากจะมีีความคิิดสร้้างสรรค์์
และจิินตนาการ สถาปััตยกรรมศาสตร์์ คืือศาสตร์์ที่่�เหมาะกัับคุุณ

”

ธีีรบููลย์์ พิิศาลอภิิพงศ์์
คณบดีีคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

กองบรรณาธิการ : บุษบาบังอร ไชยาค�ำ
ศิริลักษณ์ ทูลประสม นนทิชา เคล้าเครือ
คอมพิวเตอร์กราฟิก : สุ รั ต นชั ย ชื่ น ตา
ณั ช ชา ภั ก ดี กุ ล นั ฐ พงษ์ สิ ท ธิ ภ าคคุ ณ
พชรพร ค� ำ พา
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สถาปััตยกรรมและสถาปััตยกรรมภายใน
ต้้องทำำ�งานผสมผสานกัันโดยมีีปััจจััยที่่� 3 คืือ
การตลาดและการสื่่�อสารไม่่ถึึงขั้้�น Commercial
แต่่เราจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องสร้้างมุุมมองที่่�สวยงาม
อาจารย์์อ้้น ธนสาร สุุธาบััณฑิิตพงศ์์

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

อาจารย์์กัับการสร้้างสถาปนิิกรุ่่�นใหม่่

จริิงๆ แล้้วผมคิิดว่่าตััวผมเองคนเดีียวคงไม่่สามารถทำำ�ให้้นัักศึึกษา มีีความสามารถ
ในการเป็็นสถาปนิิกได้้ครบถ้้วน 100% แต่่ผมเชื่่�อว่่าการเป็็นสถาปนิิกเป็็นเรื่่�องของความ
มีี วิ ิ นั ั ย และความเข้้ า ใจในวิิ ช าชีี พ ดัั ง นั้้� น สิ่่� ง ที่่�ผมจะให้้ กั ั บ นัั ก ศึึ ก ษาได้้ ค งเป็็ น แรงผลัั ก ดัั น
ความคิิดสร้้างสรรค์์ พาเขาไปเปิิดมุุมมองใหม่่ๆ เติิมเต็็มในสิ่่�งที่่�เขาสนใจ ให้้นัักศึึกษาสามารถ
พััฒนาระบบความคิิดและความเป็็นสถาปนิิกได้้ด้้วยตััวเอง

การเรีียนการสอนแบบผสมผสาน

ผมคิิดว่า่ การเรีียนการสอนในยุุคปััจจุุบันั ต้้องใช้้สหวิิทยาการ คืือการใช้้ความรู้้�จากองค์์ความ
รู้้�ในหลายสาขาวิิชา หรืือจากการปฏิิบัติั มิ าผสมผสานเพื่่อ� ใช้้ในการสอนและให้้ความรู้้�กัับนัักศึึกษา
ให้้ทัันกัับโลกที่่�พััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว

สถาปััตยกรรมและสถาปััตยกรรมภายในกัับการเปลี่่�ยนแปลง

	ตััวผมเองทำำ�งานในสาขาสถาปััตยกรรมและสถาปััตยกรรมภายในต่่อเนื่่�องมาเกืือบ 10 ปีี
คิิดว่่าในงานทั้้�ง 2 สาขา มีีการพััฒนาและเปลี่่�ยนตามยุุคสมััย ความสำำ�คััญของทั้้�ง 2 ส่่วน ไม่่ได้้
น้้อยไปกว่่ากัันแต่่อยู่่�ที่่�ว่่า โครงการไหนเรีียกร้้องให้้เราต้้องใช้้ความคิิดในสาขาไหนขึ้้�นมานำำ�
และตาม ในอนาคตผมคิิดว่่า ทั้้�ง 2 สาขา จะต้้องทำำ�งานผสมผสานกัันโดยมีีปััจจััยที่่� 3 นั่่�นคืือ
ส่่วนของการตลาดและการสื่่�อสารเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง อาจจะไม่่ถึงึ ขั้้น� ของงานในลัักษณะ Commercial
แต่่เราก็็จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องสร้้างมุุมมองที่่�สวยงาม เพราะมัันมีีผลสำำ�คััญต่่อพฤติิกรรมของมนุุษย์์

ข้้อคิิดจากอาจารย์์ถึึงเด็็กสถาปััตย์์

สถาปััตยกรรมเป็็นเหมืือนงานศิิลปะ มัันมีีความหมายในตััวของมัันเอง เมื่่�อเกิิดขึ้น�้ แล้้วมัันส่่งผล
โดยตรงกัับมนุุษย์์ ดัังนั้้น� การเรีียนในสาขาสถาปััตยกรรม หรืือการออกแบบสถาปััตยกรรม จึึงเป็็น
เรื่่�องท้้าทายและน่่าสนใจอยู่่�เสมอ ไม่่ว่่าสิ่่�งที่่�เราออกแบบนั้้�นจะยากหรืือง่่าย ซัับซ้้อนหรืือแจ่่มชััด
ก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าเราต้้องใช้้กระบวนการและวิิธีีการ รวมถึึงความใส่่ใจในการออกแบบเสมอ
ประวััติิการศึึกษา
มััธยมศึึกษา : โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยศิิลปากร นครปฐม
ปริิญญาตรีี : สาขาสถาปััตยกรรม คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ปริิญญาโท : สาขาสถาปััตยกรรม คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ผลงานที่่�ผ่่านมา
2554-2558 : ARCHITECT - STUDIOTOFU
2559-2560 : อาจารย์์พิิเศษ คณะสถาปััตยกรรมและการออกแบบ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
2559-2560 : PART TIME ARCHITECT - EMPTYROOM STUDIO
2559-2560 : PART TIME ARCHITECT - PA DESIGN
2559-2560 : PART TIME ARCHITECT - A105 ARCHITECT
2560
: ASA EXPO 2018 : VDO PRESENTATION นิิทรรศการส่่วนสมาคมสถาปนิิกสนามในพระบรมราชููปถััมภ์์ งานสถาปนิิก’61
2561
: อาจารย์์พิิเศษ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
2561
: ARCHITECT – STUDIOTOFU
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การเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์จริิง
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการสร้้างความก้้าวหน้้า
ในสายงาน
อาจารย์์คิิตตี้้� กรรณิิกา สงวนสิินธุุกุุล

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

เหตุุผลที่่�เลืือกมาเป็็นอาจารย์์

	ตััวอาจารย์์เองมีีความสนใจด้้านงานวิิชาการ ด้้านงานวิิจััย และมีีความสนใจด้้านการสอน
อยากถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กัับคนที่่�สนใจงานออกแบบ นอกจากนี้้�การเป็็นอาจารย์์ ไม่่เพีียงแต่่เป็็น
คนให้้ความรู้้�แต่่ก็็ยัังมีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ๆ เพื่่�อนำำ�มาต่่อยอดและพััฒนาตััวเองด้้วยค่่ะ

มุุมมองการเรีียนด้้านสถาปััตยกรรมในอนาคต

	รููปแบบการเรีียนสถาปััตยกรรมในอนาคตนั้้�นมีีโอกาสค่่อนข้้างสููงที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงไป
ในยุุคสมััยที่่�ถููกปรัับเปลี่่�ยนไปอย่่างรวดเร็็ว นัักศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องออกไปเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน
เพื่่�อเพิ่่�มความรู้้�และเปิิดมุุมมองให้้กว้้างขึ้้�นโดยการเรีียนรู้้�จะเน้้นไปที่่�การเรีียนรู้้�ผ่่านการประยุุกต์์
ใช้้ศาสตร์์ต่่างๆ เข้้าด้้วยกััน การเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์จริิงจะเป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยสำำ�คััญในการ
สร้้างความก้้าวหน้้าในสายงานได้้มากกว่่าการเรีียนในรููปแบบทฤษฎีีหรืือในตำำ�ราแบบเดิิม ๆ

เด็็กสถาปััตย์์สััมผััสประสบการณ์์จริิงนอกห้้องเรีียน

อาจารย์์ตั้้�งใจจะทำำ�โครงการสำำ�หรัับนัักศึึกษาให้้ ได้้มีีโอกาสออกไปเรีียนรู้้�นอกสถานที่่�
ให้้นักั ศึึกษารุ่่�นใหม่่ของคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ม.ศรีีปทุุม ได้้เรีียนรู้้�การเปิิดมุมุ มองทางความคิิด
ให้้กว้้างมากขึ้้�น เช่่น ความรู้้�เชิิงชุุมชน เชิิงสัังคมและประสบการณ์์ต่่างๆ นอกห้้องเรีียน เพื่่�อดึึง
ศัักยภาพของนัักศึึกษาที่่�มีีอยู่่�ออกมาใช้้ ให้้เป็็นประโยชน์์ ในการสร้้างสรรค์์ผลงานของตััวเอง
ในอนาคต

ข้้อคิิดจากอาจารย์์ถึึงเด็็กสถาปััตย์์

Remember that all success comes at a price.
ความสำำ�เร็็จจะเกิิดขึ้้�นได้้จากการที่่�เราต้้องลงมืือทำำ�
จงอย่่าหยุุด ที่่�จะพััฒนาตััวเอง

ประวััติิการศึึกษา
ปริิญญาตรีี : วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (สาขาสถาปััตยกรรม) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาโท : สถาปััตยกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาการบริิหารจััดการงานสถาปััตยกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ผลงานที่่�ผ่่านมา
ด้้านงานวิิจััย
: ผู้้�ช่่วยวิิจััยโครงการปรัับปรุุงข้้อบััญญััติิและผัังเมืืองกรุุงเทพมหานคร พ.ศ.2567 รศ.ดร. ยงธนิิศร์์ พิิมลเสถีียร หััวหน้้าโครงการ
: ผู้้�ช่่วยวิิจััยโครงการ “ปทุุมธานีีโมเดล” ตามนโยบายการสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�มีีรายได้้น้้อย ผศ.ดร. ภููมิิชาย พัันธุ์์�ไพโรจน์์ หััวหน้้าโครงการ
: ผู้้�ช่่วยวิิจััยโครงการพััฒนาและปรัับปรุุงพื้้�นที่่�โครงการ “เมืืองใหม่่บางพลีี” ผศ.ดร. ภููมิิชาย พัันธุ์์�ไพโรจน์์ หััวหน้้าโครงการ
ด้้านงานออกแบบ
: ผู้้�ช่่วยสถาปนิิก “โครงการปทุุมธานีีโมเดล” ออกแบบที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�มีีรายได้้น้้อย สถาปนิิก ผศ.ดร. ภููมิิชาย พัันธุ์์�ไพโรจน์์
: ผู้้�ช่่วยสถาปนิิก “โครงการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์โดยรอบมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์”
: โครงการพื้้�นยกบริิเวณหออิินเตอร์์โซน โดย สถาปนิิก ผศ.ดร. ภููมิิชาย พัันธุ์์�ไพโรจน์์
: โครงการปรัับปรุุงโรงอาหารทิิวสนโดม โดย สถาปนิิก ผศ.ดร. ภููมิิชาย พัันธุ์์�ไพโรจน์์
: โครงการออกแบบสำำ�นัักงานทรััพย์์สิินแห่่งใหม่่ของมหาวิิทยาลััย สถาปนิิก โดย ผศ.ดร. ภููมิิชาย พัันธุ์์�ไพโรจน์์
: ผู้้�ช่่วยสถาปนิิกโครงการปรัับปรุุงโรงแรมและหอพัักภายในมหาวิิยาลััยธรรมศาสตร์์
		 สถาปนิิก เชษฐา พลายชุุม โรงแรม D – LUXX ปรัับปรุุงทางเข้้าของโครงการหอพัักตึึก14 ชั้้�น
ด้้านทุุนวิิจััย
: ทุุนบััณฑิิตมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2561
: ทุุนวิิจััยประเภทบััณฑิิตศึึกษา สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2561
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“
”

ความรู้้�มัันเป็็นองค์์ประกอบหนึ่่�ง
ที่่�ช่่วยให้้เราทำำ�อะไรได้้สำำ�เร็็จ
แต่่ว่่า Passion จะช่่วยให้้เราทำำ�มัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
อาจารย์์เก้้ง กฤษฎา อานโพธิ์์�ทอง

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

เด็็กหลัังห้้องก้้าวสู่่�การเป็็นอาจารย์์

ผมเคยเป็็นเด็็กหลัังห้้องมาก่่อน ไม่่ค่อ่ ยตั้้ง� ใจเรีียนหนัังสืือ เคยคิิดว่า่ ไม่่มีอี าจารย์์คนไหนที่่�จะมา
ยอมรัับหรืือเชื่่�อว่่าตััวเราจะเปลี่่�ยนแปลงได้้ จนได้้มาเจออาจารย์์ที่่�เชื่่�อมั่่�นและสนัับสนุุน ทำำ�ให้้เรา
สามารถเรีียนจนสำำ�เร็็จได้้ถึงึ ปริิญญาโท เลยมีีความคิิดว่า่ ถ้้าหากเป็็นอาจารย์์ก็อ็ ยากเป็็นอาจารย์์
แบบนี้้� อยากทำำ�ให้้เด็็กที่่�ยัังเข้้าใจผิิดเหมืือนเราประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิติ ไม่่ใช่่แค่่เฉพาะเรื่่อ� งเรีียน
แต่่รวมไปถึึงมุุมอื่่�นๆ ในการใช้้ชีีวิิตด้้วย

เปลี่่�ยนแปลงจากสิ่่�งเล็็กๆ สู่่�ความสำำ�เร็็จในอนาคต

	สิ่่�งที่่�อยากทำำ�จริิงๆ คืือพยายามสร้้างหรืือช่่วยให้้นักั ศึึกษาได้้เจอทิิศทางและตััวตนของตััวเอง
คงต้้องเริ่่ม� ปรัับความคิิดทุกุ คนก่่อนว่่าทุุกคนนั้้น� มีีดีี มีีความสามารถ และพรสวรรค์์เป็็นของตััวเอง
ซึ่่�งจุุดเล็็กๆ ตรงนี้้�อาจเปลี่่�ยนแปลงภาพใหญ่่ๆ ในอนาคตของพวกเขา ผมเชื่่�อว่่ากำำ�ลัังใจ
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญครัับ

งานออกแบบและการพััฒนาตััวเอง

สถาปััตยกรรมหรืือการออกแบบในปััจจุุบันั มีีการเชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลมากมายที่่�อยู่่�ในโลกดิิจิทัิ ลั
เราสามารถดููห รืือศึึกษางานของใครแล้้ว นำำ�มาปรัับ หรืือพััฒนาตััวเอง แต่่มััน ก็็มีี ข้้อเสีีย
คืืองานมัันไม่่มีีข้้อแตกต่่าง สิ่่�งสำำ�คััญเลยคืือจะทำำ�ยัังไงให้้งานเราดููแตกต่่างและมีีเอกลัักษณ์์
ผมเชื่่�อว่่าความเป็็นตััวของตััวเอง หรืือการค้้นพบแนวทางของตััวเอง จะทำำ�ให้้เราแตกต่่างและ
ตอบคำำ�ถามกัับสิ่่ง� ที่่�เราทำำ�ได้้ดีกี ว่่าที่่�เป็็นอยู่่� เราเดิินตามต้้นแบบได้้แต่่ไม่่ควรเดิินตามตลอดไปครัับ

ข้้อคิิดจากอาจารย์์ถึึงเด็็กสถาปััตย์์

พยายามสร้้างความกระหายในสิ่่ง� ที่่�เราจะทำำ� ผมคิิดว่า่ ความรู้้�มัันเป็็นองค์์ประกอบหนึ่่�งที่่�ช่่วย
ให้้เราทำำ�อะไรได้้สำำ�เร็็จ แต่่ว่่าความกระหายหรืือ Passion จะทำำ�ให้้เราทำำ�มัันได้้ดียิ่่ี �งขึ้้�นกว่่านั้้�น แต่่
ก็็ต้้องทำำ�โดยที่่�ไม่่ลืืมคนที่่�อยู่่�รอบตััวเราด้้วยครัับ
ประวััติิการศึึกษา
มััธยมศึึกษา : โรงเรีียนสามเสนวิิทยาลััย
ปริิญญาตรีี : คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร สาขาสถาปััตยกรรมไทย
ปริิญญาโท : คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร สาขาแนวความคิิดในการออกแบบสถาปััตยกรรม
ปริิญญาเอก (กำำ�ลัังศึึกษา) : คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ผลงานที่่�ผ่่านมา
2553 – ปััจจุุบััน สถาปนิิกอิิสระในนาม ONPROCESS DESIGN
2558
: งานปรัับปรุุงบ้้านเลขที่่� 1 อำำ�เภอด่่านซ้้าย จัังหวััดเลย
2559
: งานออกแบบภายใน คอนโดวราสุุภา
2559
: งานออกแบบบ้้าน TU House จัังหวััดจัันทบุุรีี
2559
: งานออกแบบปรัับปรุุงบ้้าน K Hosuse จัังหวััดนนทบุุรีี
2561
: งานออกแบบภายใน บ้้านซอยระนอง สามเสน จัังหวััดกรุุงเทพ
ด้้านวิิชาการ
อิิฐ + ปููน + ไม้้ ในการออกแบบเรืือนพื้้�นถิ่่�น ในเชีียงตุุงประเทศเมีียนมาร์์
2559
: นำำ�เสนอบทความวิิชาการการออกแบบสร้้างสรรค์์ คณะสถาปััตยกรรม มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
		
“เถรอดเพลกัับการออกแบบงานสถาปััตยกรรมขนาดเล็็ก”
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พิิธีคี รอบครูู ไหว้้ครููช่่างสถาปััตยกรรม
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562 รุ่่�นที่่� 26
เก็็ บ ตกภาพบรรยากาศความอบอุ่่�นในพิิ ธีี ค รอบครูู ไหว้้ ค รูู ช่ ่ า ง
สถาปัั ต ยกรรม ภายในงานมีี ค ณาจารย์์ เจ้้ า หน้้ า ที่่� และนัั ก ศึึ ก ษา
ร่่ ว มทำำ �บุ ุ ญ ถวายภัั ต ตาหารเช้้ า แด่่ พ ระสงฆ์์ ก่่ อ นเริ่่� ม พิิ ธีี บ วงสรวง
พระพิิฆเนศประจำำ�คณะ และเข้้าสู่่�พิิธีีครอบครูู ไหว้้ครููช่่างสถาปััตยกรรม
โดยพิิ ธีี ค รอบครูู ไหว้้ ค รูู ช่ ่ า งสถาปัั ต ยกรรมนั้้� น เป็็ น พิิ ธีี ที่่�
จัั ดทำ ำ �สื ื บ ต่่ อ กัั น มาอย่่ า งยาวนาน เพื่่� อ เป็็ น การแสดงความเคารพ
ถืื อ เป็็ น การฝากตัั ว เข้้ า เป็็ น ศิิ ษ ย์์ และยอมรัั บ ศิิ ษ ย์์ ข องครูู ช่ ่ า ง เชื่่�อว่่ า
ศิิ ษ ย์์ ที่่� ได้้ รั ั บ การครอบครูู แ ล้้ ว จะสามารถเรีี ย นรู้้�และฝึึ ก ฝนสิ่่� ง ต่่ า งๆ
ได้้อย่่างราบรื่่�นโดยไม่่มีีอุุปสรรค ซึ่่�งถืือเป็็นการสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจ
ในการเรีี ย นให้้ แ ก่่ นั ั ก ศึึ ก ษา รวมทั้้� ง ปลูู ก ฝัั ง คุุ ณ ธรรมจริิ ย ธรรมด้้ า น
วิิชาชีีพ และเพื่่อ� รำำ�ลึกึ ถึึงพระคุุณ ครูู อาจารย์์ โดยจััดขึ้น�้ ณ โถงนิิทรรศการ
อาคาร 5 ชั้้�น 2 คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
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กล้้าDOMINO
ท้้า ล้้ม !
CHALLENGE
SEASON #3

กลัับมาอีีกครั้้�งสำำ�หรัับการแข่่งขััน Domino Challenge ครั้้�งที่่� 3
จััดขึ้น�้ โดยคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ชิิงทุุนเรีียนฟรีี
5 ปีี และเงิินรางวััลพร้้อมเกีียรติิบััตรมููลค่่ารวมกว่่า 2,150,000 บาท
โดยมีีตััวแทนน้้องๆ ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาเข้้าร่่วมกว่่า 16 ทีีม งานนี้้�ทุุกทีีม
งััดเอาไอเดีียความคิิดสร้้างสรรค์์ออกมาประชัันกัันแบบจััดเต็็ม เรีียกได้้ว่่า
ทั้้�งสนุุกและลุ้้�นกัันทุุกวิินาทีีเลยทีีเดีียว
โดยผลการแข่่ ง ขัั น Domino Challenge Season#3
รางวััลชนะเลิิศ ตกไปเป็็นของทีีม PentaWon จากโรงเรีียนหนองจอก
พิิ ท ยานุุ ส สรณ์์ มั ั ธ ยม รัั บ เกีี ย รติิ บั ั ต รและเงิิ น รางวัั ล 12,000 บาท
พร้้ อ มทุุ น การศึึ ก ษาตลอดหลัั ก สูู ต ร มูู ลค่ ่ า ทุุ น ละ 430,000 บาท
ส่่วนรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 ได้้แก่่ทีีม “ม.45 (มอสี่่�ห้้า) ก็็มาดิิค๊๊าบ)”
จากโรงเรีียนวชิิราวุุธวิิทยาลััย รัับเกีียรติิ บััตรและเงิินรางวัั ล 8,000
บาท และรางวัั ล รองชนะเลิิ ศ อัั น ดัั บ 2 ทีี ม P.K.S. จากโรงเรีี ย น
ปทุุมคงคาสมุุทรปราการ รัับเกีียรติิบััตรและเงิินรางวััล 6,000 บาท
ส่่วนใครพลาดโอกาสเข้้าร่่วมการแข่่งขัันครั้้�งนี้้�ไม่่ต้้องเสีียใจไป รัับรองว่่า
คณะสถาปัั ต ยกรรมศาสตร์์ ข องเรา มีี กิิ จ กรรมดีี ๆ แบบนี้้� ใ ห้้ น้ ้ อ งๆ
ได้้มาโชว์์ของกัันอีีกแน่่นอนจ้้า !
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WORKSHOP
TATTOO
FOR
EVERYONE
Art Picnic Club
เอาใจคนรัักศิิลปะงานสััก
พาเปิิดประสบการณ์์

“สััก...แต่่ว่่าคิิด”

	ทุุกลวดลายล้้วนมีีที่่�มา ชมรม Art Picnic Club
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม เปิิดให้้
ผู้้�ที่่�สนใจและรัักในศิิลปะการสััก มาเปิิดประสบการณ์์จริิง
ผ่่ า น WORKSHOP TATTOO FOR EVERYONE
“สััก...แต่่ว่่าคิิด” ให้้ทุุกคนได้้เริ่่�มต้้นเรีียนรู้้�ตั้้�งแต่่พื้้�นฐาน
ด้้านการสััก ไปจนถึึงประเภทงานสัักในแต่่ละรููปแบบ
บรรยากาศในคลาสเต็็มไปด้้วยความสนุุกสนาน
เพราะทุุ ก คนได้้ ท ดลองฝึึ ก มืื อ การสัั ก กัั บ อุุ ป กรณ์์ จ ริิ ง
โดยมีีโค้้ชคนพิิเศษอย่่าง คุุณเกรีียงไกร เพชรสุ่่�ม จากเพจ
Kriangkrai Tattoo เกรีี ย งไกรการสัั ก มาบอกเล่่ า
ประสบการณ์์ ช่ ่ า งสัั ก มืื อ อาชีี พ พร้้ อ มแชร์์ ไ อเดีี ย เจ๋๋ ง ๆ
กัันแบบ Exclusive สุุดๆ ไปเลย
	ส่่วนใครที่่�เป็็นสาย Tattoo ไม่่อยากพลาดเรื่่�องราว
ความรู้้�และกิิจกรรมดีีๆ แบบนี้้� อย่่าลืืมเข้้าไปติิดตามความ
เคลื่่�อนไหวต่่างๆ ได้้ที่่� Facebook Fanpage : ART Picnic
Club กัันได้้นะจ๊๊ะ
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“indigo tie dye”
เรีียนรู้้�งานฝีีมืือสุุดชิิคกัับ Workshop

พัับ มััด รััด ย้้อม

สาขาวิิชาการออกแบบภายใน มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ร่่วมกัับชมรม
Art Picnic Club พาน้้องๆ ไปเปิิดประสบการณ์์สนุุกๆ ใน Workshop
“indigo tie dye”  พัับ มััด รััด ย้้อม กัับวิิทยากรมากประสบการณ์์จาก
“ไร่่นาตายาย”  โดย คุุณเก๋๋ ปััทมาพร เกิิดทััย ณ Here Hostel Bangkok
เรีียกได้้ว่่างานนี้้�ถููกใจคนรัักงาน Craft แบบสุุดๆ เพราะได้้เรีียนรู้้�การทำำ�
ครามจากสีีธรรมชาติิด้ว้ ยวิิธีี Organic 100% ซึ่่ง� เป็็นภููมิปัิ ญ
ั ญาชาวบ้้าน
โดยงานฝีีมืือนี้้�ทำำ�ให้้น้้องๆ นัักศึึกษาได้้ฝึึกความคิิดในการสร้้างสรรค์์
ผลงาน และเรีียนรู้้�การสร้้างงานให้้มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว  แถมยัังเป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
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พลอย
กัันตา ตรีีสงวนจัันทร์์

สาวน้้อยน่่ารัักจากสาขาวิิชาการออกแบบภายใน
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

“DOG
SPACE”
ความรััก สร้้างงานออกแบบ
ทำำ�ความรู้้�จััก พลอย - กัันตา ตรีีสงวนจัันทร์์

สวััสดีีค่่ะ กัันตา ตรีีสงวนจัันทร์์ ชื่่�อเล่่น พลอย ปััจจุุบัันอายุุ 24 ปีี
ศึึกษาอยู่่�สาขาวิิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

Lifestyle ที่่�ใช่่ของพลอย

พลอยชอบการท่่องเที่่�ยวและถ่่ายรููปในสถานที่่�ต่่างๆ เป็็นคนชอบ
ความสงบไม่่ชอบเสีียงดััง แล้้วก็็รัักสุุนััขมากๆ ค่่ะ เวลาไปไหนมาไหน
พลอยมัักจะพาเขาไปด้้วยตลอด วัันหยุุดก็จ็ ะพาไปเดิินเล่่น วัันไหนมาเรีียน
บางคลาสที่่�ไม่่มีีอะไรมากก็็จะพามานั่่�งเรีียนด้้วย เขาจะไม่่เสีียงดัังรบกวน
คนอื่่�น เวลาที่่�พลอยรู้้�สึึกเหนื่่�อยๆ กลัับมาเจอเขาจะดีีใจตื่่�นเต้้นๆ ทุุกครั้้�ง
ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกดีีขึ้้�นมากๆ ค่่ะ

ทำำ�ไมถึึงเลืือกเรีียนสาขาวิิชาการออกแบบภายใน

เรารู้้�ตััวเองว่่าเป็็นคนชอบด้้านศิิลปะ ตั้้�งแต่่มััธยมจนมาถึึงวัันที่่�
ต้้องคิิดว่่าจะเลืือกเรีียนต่่ออะไร ก็็คิิดว่่าการออกแบบภายในถืือเป็็น
งานศิิ ล ปะอย่่ า งหนึ่่�งเหมืื อ นกัั น เราสามารถสร้้ า งสิ่่� ง ที่่�เราชอบ
แสดงออกมาให้้หลายๆ คนได้้เห็็น เลยตััดสิินใจเลืือกเรีียนต่่อในสาขา
วิิชาการออกแบบภายในค่่ะ
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“DOG SPACE” ความรััก สร้้างงานออกแบบ

DOG SPACE โครงการเสนอแนะออกแบบภายในคอมมููนิิตี้้�มอลล์์
เพื่่�อสุุนััข ซึ่่�งเป็็นศิิลปนิิพนธ์์ของพลอยที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากความรััก
ที่่�เรามีีให้้กัับสััตว์์เลี้้�ยงของเราค่่ะ พลอยมัักพาสุุนััขไปไหนมาไหนด้้วย
ทำำ�ให้้เราเห็็นปััญหาในเรื่่อ� งสถานที่่� ขนาด ความสะอาด และความปลอดภััย
อย่่างเราเคยพาสุุนัขั ไปหาหมอที่่�โรงพยาบาลแห่่งหนึ่่�ง สิ่่ง� ที่่�เห็็นได้้ชัดคื
ั อื เขา
ทำำ�แต่่ที่่�นั่่�งสำำ�หรัับคน แต่่ไม่่มีฟั
ี งั ก์์ชั่่�นสำำ�หรัับสััตว์์เลย พลอยเลยเกิิดแนวคิิด
ออกแบบโครงการนี้้ขึ้� น�้ มาเพื่่อ� ให้้คนกัับสััตว์์ ได้้มีพื้้
ี น� ที่่�ทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกัันค่่ะ

คิิดว่่าตััวเองเอาความรู้้�ไปปรัับใช้้กัับอะไรบ้้าง

พลอยคิิดว่่าความรู้้�ที่่�ได้้รัับทั้้�งจากในห้้องเรีียน และประสบการณ์์
นอกห้้องเรีียนที่่�เราได้้รัับจากการเรีียนที่่�นี่่� เราเอาไปปรัับใช้้ในชีีวิิตของเรา
ได้้มากเลยค่่ะ อย่่างการจััดวางการออกแบบห้้องหรืือบ้้านของตััวเอง
ทำำ�ให้้เราสนใจงานออกแบบใหม่่ๆ และรัักในการออกแบบมากขึ้้�นค่่ะ

อยากฝากอะไรถึึงน้้องๆ ที่่�กำำ�ลัังจะเข้้ามาเรีียนบ้้าง

อยากให้้น้้องๆ อดทน และไม่่ต้้องกดดัันตััวเองมากเกิินไป พลอย
คิิดว่า่ เราควรมีีความสุุขกัับสิ่่�งที่่�เราทำำ�อยู่่�ให้้มากที่่�สุุด เป็็นกำำ�ลัังใจให้้น้อ้ งๆ
ทุุกคนค่่ะ
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SOA
BUZZ
เด็็กสถาปััตย์์เลืือดใหม่่
ทำำ�ได้้มากกว่่างานออกแบบ

#เต็็ ก สุุ ด ขอบ นิิ ย ามที่่�เราคุ้้�นเคยเมื่่�อเอ่่ ย ถึึ ง
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ม.ศรีีปทุุม เต็็กที่่�เลีียนเสีียง
มาจากคำำ�ว่่า Architect รวมกัับคำำ�ว่่า สุุดขอบ บ่่งบอก
ความพยายามไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด เหมืือนกัับเด็็กๆ กลุ่่�มนี้้� SOA
BUZZ เด็็กสถาปััตย์์เลืือดใหม่่ที่่�นอกจากจะมีีดีีเรื่่�องงาน
ออกแบบแล้้ ว งานเบื้้� อ งหลัั ง ต่่ า งๆ ทั้้� ง การถ่่ า ยภาพ
ทำำ�เว็็บไซต์์ เฟซบุ๊๊�ก หรืือแม้้กระทั่่�งยููทููป ก็็ทำำ�ได้้ดีีแบบสุุดๆ
ถ้้าพร้้อมแล้้วไปทำำ�ความรู้้�จัักกัับพวกเขาพร้้อมกัันเล้้ย!
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แนะนำำ�ทีีมกัันหน่่อยเร็็ว!

มีีอะไรอยากบอกน้้องๆ ที่่�อยากเข้้ามาทำำ�งานเบื้้�องหลััง
พวกเราทีีม SOA BUZZ เป็็นทีีมที่่�รวมตััวกัันเพื่่�อทำำ�งานเบื้้�องหลััง แบบเรา

ให้้กับั คณะ อย่่างเช่่น งานถ่่ายภาพ งานคอนเทนต์์ต่า่ งๆ ทั้้ง� ในเว็็บไซต์์ของคณะ
อยากให้้น้อ้ งๆ มองถึึงสิ่่ง� ที่่�ตััวเองจะได้้รับั อย่่าไปมองเรื่่อ� งค่่าตอบแทน
เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ หรืือคอนเทนต์์วิิดิิโอต่่างๆ ใน Youtube Channel ครัับ อยากให้้เรามองว่่ามัันคืือโอกาสที่่�เราจะได้้ฝึึกประสบการณ์์ เราได้้ทำำ�งาน
กัับคนที่่�โตกว่่า เข้้าใจหลัักวิิธีีการทำำ�งานมากขึ้้�น ถืือว่่าเป็็นการฝึึกตััวเรา
จุุดเริ่่�มต้้นในการทำำ�งานเบื้้�องหลัังให้้กัับคณะ
กัับการทำำ�งานในอนาคตด้้วยครัับ
ฟานเข้้ามาก่่อนคนแรกค่่ะ เรารู้้�จัักกัับอาจารย์์ที่่�เขาทำำ�งานส่่วนนี้้�
อยู่่�แล้้ว ตอนนั้้�นเรามีีกล้้องเป็็นของตััวเอง อาจารย์์เลยดึึงเข้้ามาให้้ ไปช่่วย มาพููดถึึงคณะสถาปััตย์์บ้้างดีีกว่่า ประทัับใจอะไรบ้้าง?
ถ่่ายงาน งานแรกคืืองาน Exhibition ที่่�หอศิิลป์์ หลัังจากนั้้�นก็็มีีนนท์์และ 	ชอบเวลาที่่�เรามานั่่�งงมโปรเจคกัับเพื่่�อน เราได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิด
เพื่่อ� นอีีกสองคนเข้้ามา ตอนนั้้�นก็็มีช่ี ว่ ยงานพวกพี่่�ๆ จนตอนนี้้�เข้้ามาทำำ�กันั กัันมัันดีีกว่่าการมานั่่�งเรีียนทฤษฎีีกัันเฉยๆ ยิ่่�งช่่วงที่่�ต้้องตััดโมเราจะมานั่่�ง
เต็็มตััวแล้้วค่่ะ
คอลไลน์์เฝ้้ากัันแบบ อย่่าเพิ่่�งหลัับนะ งานยัังไม่่เสร็็จ คืือมัันเป็็นความทรงจำำ�
ที่่�ดีีมากๆ ค่่ะ

งานอะไรที่่�รู้้�สึึกประทัับใจที่่�สุุด

จริิงๆ ก็็ชอบทุุกงานนะครัับ แต่่ถ้า้ ชอบมากที่่�สุุดก็ค็ งชอบงานประเภท สุุดท้้ายให้้ฝากอะไรถึึงน้้องๆ ที่่�อยากจะเรีียนสถาปััตย์์หน่่อย
คอนเทนต์์ อย่่างงาน Video Thesis ของรุ่่�นพี่่�ตััวนั้้�นเป็็นเชิิงหนัังสั้้�น
อยากให้้น้้องๆ มีีความสุุขกัับสิ่่�งที่่�ตััวเองเลืือก ไปเรีียนคณะไหน
ที่่�ช่่วยกัันทำำ�โดยมีีอาจารย์์เป็็นคนคอยช่่วยกำำ�กัับ ส่่วนใหญ่่จะเป็็นงาน ก็็คงหนัักเหมืือนกััน อาจจะแตกต่่างกัันที่่�รายวิิชาและความถนััด แต่่ถ้้าชอบ
คอนเทนต์์วิิดีีโอที่่�รู้้�สึึกว่่าชอบ เป็็นงานที่่�พวกเราช่่วยกัันทำำ�ทั้้�งหมดครัับ
งานออกแบบด้้านสถาปััตยกรรม หรืือออกแบบภายในที่่�คณะสถาปััตยกรรม
ศาสตร์์ ม.ศรีีปทุุม อาจารย์์ ไม่่ใช่่แค่่เพีียงอาจารย์์แต่่เปรีียบเสมืือนลููกค้้า
เรีียนก็็หนัักแล้้ว ทำำ�ไมถึึงเข้้ามาทำำ�งานเบื้้�องหลัังให้้คณะอีีก
การเรีียนการสอนจะเน้้นที่่�การลงมืือทำำ�งานจริิงๆ ที่่�สำำ�คัญ
ั คืืออยากให้้น้อ้ งๆ
	คิิดว่่ามัันเป็็นงานที่่�สนุุกดีีค่่ะ แน่่นอนว่่าเราเรีียนด้้านการออกแบบ ลองค้้นหาตััวตน และเลืือกเรีียนในสิ่่�งที่่�ตััวเองชอบ แล้้วตััวเราจะทำำ�มัันออก
ไม่่ได้้มีีพื้้�นฐานตรงนี้้� แต่่พอได้้เข้้ามาทำำ� มาเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ๆ ได้้เรีียนรู้้�ที่่�จะ มาได้้ดีีเองครัับ
พััฒนาตััวเองไปในอีีกมุุมก็็เลยรู้้�สึึกสนุุกและมีีความสนุุกที่่�ได้้ทำำ�ค่่ะ

ล่่าสุุดจะมีีโปรเจคอะไรที่่�ทำำ�ให้้คณะอีีกไหม

ตอนนี้้�อยากปรัับหลายๆ อย่่างให้้เป็็นรููทีีนครัับ ในหนึ่่�งเดืือนต้้อง
ลงอะไรบ้้าง ก็็พยายามตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่าจะต้้องทำำ�ให้้ ได้้กี่่�คลิิป หรืือ
จะต้้องโพสต์์วันั ไหน อย่่างเช่่น คลิิปสอนศิิลปะงานออกแบบพื้้�นฐานให้้น้อ้ งๆ
มััธยม เดืือนละคลิิปถึึงสองคลิิป ตอนนี้้�ก็็กำำ�ลัังแพลนกัันอยู่่�ครัับ

ช่่องทางการติิดตาม
Website
Facebook
Youtube
Instagram

: http://arch.spu.ac.th/
: School of Architecture, Sripatum University
: ARCH SPU
: soa.spu

SOA BUZZ TEAM

ปรีียากมล เชื้้�อคำำ�สิิงห์์
(มุุก)
ชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาวิิชาสถาปััตยกรรม
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
ศิิษย์์เก่่า
โรงเรีียนขลุุงรััชดาภิิเษก
จ.จัันทบุุรีี
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ศศิิชา กาหลง
(ฟาน)
ชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาวิิชาสถาปััตยกรรม
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
ศิิษย์์เก่่า
โรงเรีียนพระหฤทััยคอนแวนต์์
กทม.

ปาลิิตา ทองมาก
(ปลา)
ชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาวิิชาสถาปััตยกรรม
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
ศิิษย์์เก่่า
โรงเรีียนฤทธิิยะวรรณาลััย 2  
กทม.

นนท์์ นามมงคล
(นนท์์)
ชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาวิิชาสถาปััตยกรรม
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
ศิิษย์์เก่่า
โรงเรีียนศรีีสะเกษวิิทยาลััย
จ.ศรีีสะเกษ
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Boys & Girls

แอล
อััสนััย แซ่่จิิว

สาขาวิิชาการออกแบบภายใน
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

“ขอบคุุณเกมที่่�ทำำ�ให้้ผมมีีวันั นี้้�”
สานฝัันงานออกแบบผ่่านความชอบ

แนะนำำ�ตััวเองให้้ทุุกคนรู้้�จัักหน่่อย

ความรู้้�ในห้้องเรีียนสู่่�การลงมืือปฏิิบััติิจริิง

สวััสดีีครัับ แอล อััสนััย แซ่่จิิว ปััจจุุบัันอายุุ 23 ปีี เป็็นคนจัังหวััด
ผมว่่าการเรีียนด้้านนี้้ทำ� �ำ ให้้เราเป็็นคนช่่างสัังเกตและตั้้�งคำำ�ถาม เพราะ
ศรีีสะเกษ
งานแต่่ละชิ้้น� จะเสร็็จสมบููรณ์์ ได้้ต้อ้ งผ่่านการคิิดวิเิ คราะห์์จากองค์์ประกอบ
หลายอย่่าง ความรู้้�ที่่�ได้้จากในห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียนที่่�เราได้้เรีียนรู้้�
ทำำ�ไมถึึงเลืือกเรีียนสาขาวิิชาการออกแบบภายใน
ตลอดหลายปีีที่่�ผ่า่ นมานั้้น� สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กับั งานเราได้้อย่่างดีีเลยครัับ
ตอนเด็็กๆ ผมชอบวาดรููปมากๆ พอดููหนัังก็็คิดว่
ิ า่ ตััวเองอยากเรีียน
สถาปััตย์์ อยากเป็็นสถาปนิิก โดยที่่�ไม่่รู้้�ว่่าต้้องเรีียนอะไรบ้้าง พอโตขึ้้�นมา อยากฝากอะไรถึึงน้้องๆ
เราก็็เริ่่�มเจอสิ่่�งที่่�ชอบจริิงๆ ซึ่่�งลัักษณะงานที่่�เราชอบนั้้�นจริิงๆ แล้้วไม่่ใช่่ 	ตััวผมเองเชื่่�อในเรื่่�องของความพยายามครัับ ถ้้าเราคิิดจะทำำ�อะไร
สถาปนิิก แต่่คืือมััณฑนากร เพราะเรารู้้�สึึกว่่างานออกแบบภายในมีีอิิสระ ฝัันอยากจะทำำ�อะไร ต้้องใช้้ความพยายาม เดิินไปในทางที่่�ถููกต้้อง ความสำำ�เร็็จ
มากกว่่า เลยตััดสิินใจเลืือกเรีียนสาขาวิิชาการออกแบบภายในครัับ
อยู่่�ไม่่ไกลแน่่นอน อยากให้้น้้องๆ ทุุกคนสู้้�ๆ ครัับ

นอกจากวาดรููปมีีอะไรที่่�แอลชอบทำำ�อีีกบ้้าง

ผมชอบเล่่นเกมครัับ เพราะการได้้เล่่นเกมให้้ความรู้้�สึึกเหมืือน
อยู่่�ในโลกอีีกใบที่่�สามารถทำำ�อะไรก็็ ได้้ มีีอิสิ ระและได้้สนุุกกัับเพื่่อ� นๆ ด้้วยครัับ

เกมสู่่�ศิิลปนิิพนธ์์

อย่่างที่่�บอก ผมเป็็นคนชอบเล่่นเกมทำำ�ให้้เราเห็็นทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย
ของเกมครัับ ผมมองว่่าคนไทยยัังมีีทััศนคติิกัับเกมในแง่่ลบอยู่่�เนื่่�องจาก
ปััญหาเด็็กติิดเกม ผมเลยอยากทำำ�โครงการที่่�เปิิดโอกาสให้้คนเล่่นเกม
ได้้แสดงศัักยภาพ อยากให้้เรื่่�องนี้้�เป็็นที่่�ยอมรัับเหมืือนในต่่างประเทศ
เลยเกิิดเป็็นโครงการสนามกีีฬาอิิเล็็กทรอนิิกส์์แห่่งประเทศไทยขึ้้�นมาครัับ
พอเราเห็็นงานสำำ�เร็็จก็็รู้้�สึึกดีีมากๆ ที่่�สามารถอธิิบายความคิิดของคน
เล่่นเกมออกมาให้้ทุุกคนเข้้าใจได้้ ส่่วนตััวผมต้้องขอบคุุณเกมที่่�ทำำ�ให้้ผม
มีีวัันนี้้�ครัับ
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รู้้�ก่่อน เลืือกอนาคตได้้ก่่อนใคร!
สาขาวิิชาการสื่่�อสารสถาปััตยกรรม
ก้้าวใหม่่แห่่งวงการสถาปััตย์์
ARCHITECTURAL
COMMUNICATION
@SPU

	ก้้าวล้ำำ��ไปกัับเทคโนโลยีียุุคดิิจิิทััลเต็็มรููปแบบ เมื่่�องานสถาปััตย์์ ไม่่ใช่่แค่่การออกแบบ
แต่่ถููกผสานเข้้ากัับเทคโนโลยีี ก้้าวใหม่่ของวงการสถาปััตย์์กัับการเรีียนรููปแบบใหม่่ที่่�แรก
และที่่�เดีียวในประเทศไทย Architectural Communication การสื่่�อสารสถาปััตยกรรม
4 ปีีที่่�ให้้ครบทุุกทัักษะเพื่่�องานสถาปััตย์์ ในยุุคดิิจิิทััล เพิ่่�มโอกาสในการทำำ�งานที่่�มีีความ
หลากหลาย และความพิิเศษเฉพาะตััว!

การสื่่�อสารสถาปััตยกรรม เหมาะกัับใคร?
ถ้้าคุุณเป็็นคน....

ชื่่�นชอบงานศิิลปะ

รัักงานสถาปััตย์์
และงานออกแบบ
สร้้างสรรค์์

ชอบความท้้าทาย

สนใจเรื่่�องเทคโนโลยีี

ชอบการสื่่�อสาร

4 ปีีกัับ 4 ทัักษะจััดเต็็มเพื่่�องานสถาปััตย์์ ในยุุคดิิจิิทััล
ARCHITECTURE
เข้้าใจแนวคิิดพื้้�นฐาน
ด้้านสถาปััตยกรรม
ไม่่ว่่าจะเป็็นการออกแบบ
โครงสร้้าง เทคโนโลยีี รวมไปถึึง
การวิิเคราะห์์ถึึงคุุณค่่าของงาน
ได้้แบบขั้้�นเทพ

DIGITAL MEDIA
เรีียนรู้้�การใช้้เครื่่�องมืือ
สุุดทัันสมััย สร้้างสรรค์์
และนำำ�เสนองาน
ด้้านสถาปััตยกรรม

COMMUNICATION
สื่่�อสารอย่่างไรให้้มััดใจลููกค้้า
สื่่�อสารสถาปััตยกรรม
ก็็คััดมาเรีียนกัันแบบจััดเต็็ม

MANAGEMENT
อััพสกิิลการจััดการระดัับ
Professional สามารถวางแผน
และบริิหารจััดการวิิธีีการสื่่�อสาร
ผ่่านดิิจิิทััล และวางกลยุุทธ์์
ในการนำำ�เสนองานสถาปััตยกรรม

เรีียนจบแล้้วทำำ�งานอะไรอ่่ะพี่่�?
เพราะมีีความพิิเศษเฉพาะตััวเพิ่่�มโอกาสในการทำำ�งานที่่�มีีความหลากหลายได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็น ....
Creative
Technologist

Architectural
Visualizer

Studio
Owner

Marketable
Architect

Digital
Optimization
Consultant

Architectural
Supporter

นัักออกแบบพััฒนา
สื่่�อดิิจิิทััล

นัักสร้้างภาพ
เสมืือนทาง
สถาปััตยกรรม

เจ้้าของสตููดิิโอ

นัักพััฒนาธุุรกิิจ
สำำ�หรัับสถาปััตย์์

นัักวางแผนกลยุุทธ์์
ในการนำำ�เสนอ
งานสถาปััตยกรรม
ด้้วยสื่่�อดิิจิิทััล

ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ด้้านการสนัับสนุุน
งานสถาปััตยกรรม

ARCHITECTURAL COMMUNICATION
ค้้นหาตััวตนที่่�ใช่่ ในสไตล์์ที่่�เป็็นเรา
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นิิยามสั้้�นๆ
#ARCHCOMM
คืืออะไร?
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โครงการแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรม
การออกแบบรอยต่่อไม้้
SPU X Sugiyama Jogakuen
University
ออกเดิิ น ทางเปิิ ด ประสบการณ์์ ครั้ ้ � ง ใหม่่ ไปกัับนัักศึึ ก ษาคณะ
สถาปัั ต ยกรรมศาสตร์์ บิิ น ตรงจากประเทศไทยไปทััศนศึึ ก ษาไกลถึึ ง
เมืืองนารา ประเทศญี่่ �ปุ่่ �น ในโครงการ Workshop “Wood Joints
Design” โครงการแลกเปลี่่� ย นวััฒนธรรม การออกแบบรอยต่่ อ ไม้้
โดยได้้ลงพื้้�นที่่�ตามสถานที่่�สำำ�คััญ เช่่น Toshodai-ji Temple, Horyu-ji
Temple, ISE Shrine และ Toba SEA-FOLK Museum
บอกเลยว่่าครั้้ง� นี้้น� อกจากจะได้้เรีียนรู้้�แนวคิิดและวิิธีกี ารออกแบบแล้้ว
ยัังได้้ลงมืือทำำ�งานจริิงๆ โดยการลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลที่่�หมู่่�บ้้านมิิซุุเอะ
เพื่่�อเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�จะทำำ�การออกแบบของแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อใช้้ ในการสร้้าง
แบบจำำ�ลอง รวมไปถึึงแบบจำำ�ลองขยายส่่วนรอยต่่อไม้้ เพื่่�อนำำ�เสนอแก่่ทั้้�ง
อาจารย์์ ไทยและญี่่�ปุ่่�น เรีียกได้้ว่่าได้้ความรู้้�กลัับมาปรัับใช้้ ในการเรีียน
กัันแบบเน้้นๆ ไปเลยจ้้า
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สถาปััตย์์ SPU เชิิญมาเคลีียร์์
เปิิดเส้้นทางสู่่�การเป็็นนัักออกแบบ

แพท รััณนภัันต์์ ยั่่�งยืืนพููนชััย

เปิิดตััว Special Guest ต้้อนรัับน้้องๆ ในงานปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่
2562 กัับ Q & A สถาปััตย์์ SPU เชิิญมาเคลีียร์์กัับสาวแพท รััณนภัันต์์
ยั่่�งยืืนพููนชััย นัักร้้องนำำ�จากวง Klear ที่่�จะมาร่่วมแชร์์ประสบการณ์์ดีๆี เจาะลึึก
เส้้นทางสู่่�การเป็็นนัักออกแบบ รวมไปถึึงเทคนิิคการสร้้างแรงบัันดาลใจ
ในการเรีี ย นและการทำำ � งานในสายอาชีี พ สถาปัั ต ยกรรมของเธอคนนี้้�
ถ้้าพร้้อมแล้้วไปติิดตามพร้้อมกัันเล้้ยยยย!
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แรงบัันดาลใจในการเรีียนคณะสถาปััตย์์ของแพท?

แพทมีีคุณ
ุ พ่่อเป็็นสถาปนิิก เห็็นคุุณพ่่อนั่่�งวาดๆ เขีียนๆ มัันเหมืือนว่่าเราไม่่เคยเห็็นสายอาชีีพอื่่�น
ส่่วนคุุณแม่่เรีียนอัักษรทำำ�ให้้เราชอบอ่่านหนัังสืือ ตััวเองเลยชอบทั้้�งสองอย่่างทั้้�งอ่่านหนัังสืือแล้้วก็็
ออกแบบวาดรููปด้้วย ตอนนั้้�นอยากเรีียนที่่�เดีียวกัับคุุณพ่่อคุุณแม่่ แล้้วก็็อยากเรีียนคณะเดีียวกัับ
คุุณพ่่อ จำำ�ได้้ว่่าตอนที่่�สอบติิดคุุณพ่่อดีีใจกว่่าเราอีีก

ช่่วงเวลาที่่�ประทัับใจในชีีวิิตมหาวิิทยาลััย

	จำำ�ได้้ว่่าชีีวิิตสุุดท้้ายในมหาวิิทยาลััย 90% คืือเพื่่�อนหมดเลย แพทมีีเพื่่�อนทุุกประเภททั้้�งที่่�
ไม่่ได้้นอนเลยจนเช้้าแล้้วมาส่่งงาน กัับเพื่่�อนประเภทที่่�นอนตั้้�งแต่่ 5 ทุ่่�ม แล้้วทั้้�งสองคนก็็ ได้้ A ทั้้�งคู่่�
เพราะฉะนั้้�นมัันไม่่เกี่่�ยวเลยว่่าเราจะอดนอนหรืือไม่่ได้้อดนอน ขอให้้ทำำ�งานให้้เสร็็จทัันตามเวลา
ไม่่ได้้มีีค่่านิิยมว่่าอดนอนแล้้วดีี อัันนี้้�เป็็นเรื่่�องจััดการเวลาของเราเอง
	อีีกเรื่่อ� งที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�อยากจะบอกน้้องๆ ก็็คือื เรื่่อ� งการทำำ�กิจิ กรรม มีีกิจิ กรรมให้้ทำ�ำ อะไรก็็ทำ�ำ ให้้หมด
รู้้�จัักเพื่่�อนนอกคณะให้้เยอะที่่�สุุด พููดกัันตรงๆ ว่่าเราทำำ�งานในสายสถาปััตย์์มา น้้องๆ ที่่�จบปีี 5 มา
ก็็ ไม่่ได้้ทำำ�งานได้้ทัันทีีต้้องมาเทรนกัันใหม่่ ตอนนั้้�นแพทปีี 3 ก็็ทำำ�มัันทุุกอย่่าง ไปออกค่่ายอาสาชนบท
ทำำ �ล ะครเวทีี ค ณะ รัั บ น้้ อ งก็็ เ ป็็ น กรรมการรัั บ น้้ อ ง แล้้ ว ก็็ ยั ั ง คงต้้ อ งส่่ ง งานเหมืื อ นกัั บ เพื่่� อ นๆ
มีีเล่่นดนตรีีกลางคืืนด้้วย เรื่่�องการเรีียนเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ แต่่อยากจะบอกว่่าสิ่่�งที่่�ย้้อนกลัับไปไม่่ได้้แล้้ว
ก็็คืือความสนุุกกัับกิิจกรรมในมหาวิิทยาลััยและการสร้้างความทรงจำำ�ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนๆ ด้้วย

เรีียนไปด้้วยทำำ�เพลงไปด้้วย แบ่่งเวลายัังไง?

แพทรู้้�ว่่าตััวเองมีีเวลาน้้อยกว่่าคนอื่่�น เราจะไม่่ยอมให้้ ใครมาว่่าได้้ว่่าทำำ�หลายอย่่างแล้้ว
เสีียการเรีียน อย่่างถ้้าวัันพรุ่่�งนี้้�มีีโปรเจคต้้องส่่ง แต่่ว่่าเรากำำ�ลัังจะมีีประกวดดนตรีีเหมืือนกััน
เดดไลน์์นััดแล้้วว่่าต้้องซ้้อม เลิิกเรีียนก็็จะไปซ้้อมก่่อนสััก 2-3 ชั่่�วโมงแล้้วกลัับบ้้านไปทำำ�โปรเจคต่่อ
สุุดท้้ายคืือเราต้้องมีีความรัับผิิดชอบ ต้้องรู้้�จัักแบ่่งเวลา ถ้้าอยากทำำ�สิ่่�งที่่�เราอยากทำำ�ก็็ต้้องหาวิิธีี
ทำำ�มัันให้้ ได้้แต่่ยัังอยู่่�ในกรอบที่่�เราสร้้างขึ้้�นมา

พููดถึึงโปรเจค Thesis ของแพท

ตอนนั้้�นแพททำำ� Bangkok Music Contemporary Music Center แล้้วก็็ทำำ�ที่่�จอดรถ
ตรงสวนรถไฟ แรงบัันดาลใจตอนนั้้�นแค่่คิิดว่่าที่่�กรุุงเทพฯ ยัังไม่่มีีสถานที่่�ที่่�มีีระบบ Acoustic
ที่่�ดีี พ อสำำ � หรัั บ โชว์์ ค อนเสิิ ร์ ์ ต จะมีี ก็ ็ แ ค่่ ศู ู น ย์์ วั ั ฒ นธรรม ตอนนั้้� น แค่่ รู้้�สึึก ว่่ า อยากทำำ � สถานที่่�
ที่่�เหมาะกัับการทำำ�ดนตรีีจริิงๆ แบบที่่�ไม่่ใช่่โรงละครก็็เลยเลืือกทำำ� Thesis ชิ้้น� นั้้�นออกมา ตอนนั้้�นไปเช่่า
สตููดิโิ อเป็็นบ้้านเพื่่อ� นที่่�เป็็นเจ้้าของโรงงาน เป็็นตึึกหลายๆ ชั้้น� แล้้วมีีออฟฟิิศว่่างอยู่่�ชั้้น� 1 เป็็นชั้้น� ใหญ่่ๆ
ก็็ยกกัันไปครึ่่�งสตููไปนอนอยู่่�นั่่�น แล้้วเราก็็แบ่่งเวลาในการทำำ�งานเอา ถึึงเวลานััดซ้้อมก็็ ไปแล้้วกลัับมา
ทำำ� Thesis ต่่อ นอนก็็นอนกัันแถวๆ นั้้�น นอนใต้้โต๊๊ะบ้้าง แต่่เราก็็ตั้้�งเดดไลน์์ของเราไว้้ชััดเจนว่่า
ในแต่่ละวัันต้้องเสร็็จอะไรบ้้าง

ส่่งท้้ายทริิคการทำำ�งานหรืือวิิธีีคลายเครีียดให้้กัับน้้องๆ

	ตััวแพทเองไม่่ได้้มีที ริิคอะไรเป็็นพิิเศษนะ แต่่มีคี วามช่่างมัันสููง ถ้้าเหนื่่�อยแบบสุุดแล้้ว ทำำ�ต่อ่ ไม่่ได้้
แล้้วก็็จะตั้้�งเวลานอนเลย 3 ชั่่�วโมงแล้้วค่่อยตื่่�นขึ้้�นมาทำำ� คืือมัันดีีกว่่าฝืืน ถ้้ามัันเหนื่่�อยหรืือเครีียดเกิิน
ก็็ปิิดสวิิทช์์เลย แต่่ก็็ต้้องสััญญากัับตััวเองว่่าให้้เวลาพัักกี่่�ชั่่�วโมง หรืือแบบดููหนัังหนึ่่�งเรื่่�องแล้้วจะกลัับ
มาทำำ�งาน ถ้้าไม่่ไหวอย่่าฝืืน ถ้้าฝืืนแล้้วมัันจะยิ่่�งหนัักยิ่่�งไม่่ได้้งานอะไรเลย
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WORK SHOP
“SMALL UNIT”

จัับมืือเพื่่�อนชาวญี่่�ปุ่่�น
เรีียนรู้้�สถาปััตยกรรมไทย

สนุุ ก กัั บ การเรีี ย นรู้้�ที่่�มาพร้้ อ มมิิ ต รภาพข้้ ามพรมแดน เมื่่�อนัั ก ศึึ ก ษาคณะสถาปัั ต ยกรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย ศรีี ป ทุุ ม จัั บ มืื อ เพื่่�อ นๆ
ชาวญี่่�ปุ่่�นจากมหาวิิทยาลััย Sugiyama Jogakuen กว่่า 40 คน เดิินทางไปทััศนศึึกษา เรีียนรู้้�การออกแบบสถาปััตยกรรมไม้้จากภููมิิปััญญาพื้้�นถิ่่�นไทย
โดยลงพื้้�นที่่�ศึึกษาภููมิปัิ ญ
ั ญาเถรอดเพล ที่่�วััดไทร นครชััยศรีี เรืือนทัับขวััญ สนามจัันทร์์ และร้้านชะตาธรรมชาติิ จ.นครปฐม เพื่่อ� ศึึกษาระบบโครงสร้้างไม้้ไผ่่
โดยบรรยากาศเต็็มไปด้้วยเสีียงหััวเราะและความสนุุกสนาน แถมได้้ความรู้้�กัันแบบจััดเต็็มไปเลย
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“สถาปััตย์์
บ้้านดิิน”

SOA
Family

สถาปััตย์์จิิตอาสา
พััฒนาชุุมชน
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จากก้้อนดิิน
สู่่�สถาปััตยกรรมธรรมชาติิ
ปีีที่่� 6
	กิิจกรรมดีีๆ จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น กัับโครงการ “สถาปััตย์์ บ้้านดิิน” ที่่�จััดขึ้น�้ อย่่าง
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 โดยคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
เสริิมสร้้างทัักษะด้้านงานสถาปััตยกรรมกัับธรรมชาติิ และศิิลปวััฒนธรรม
ด้้วยกิิจกรรมจิิตอาสา นำำ�นักั ศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 1 ไปเรีียนรู้้�กระบวนการทำำ�บ้า้ นดิิน
ณ โครงการสวนรอยยิ้้�มของพ่่อ (ศููนย์์เรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิตบ้้านดิินเชิิงเกษตร
พึ่่�งตนเอง) อำำ�เภอวััฒนานคร จัังหวััดสระแก้้ว เรีียนรู้้�ทุุกขั้้�นตอนในการ
ทำำ�บ้้านดิิน จากวััสดุุธรรมชาติิ ดิิน แกลบ น้ำำ�� ผ่่านกรรมวิิธีีเช่่นการย่ำำ��
การก่่อ การฉาบ โดยมีีคุุณเดชา ฤทธิ์์�แดง มหาบ้้านดิิน อยู่่�กิินพอเพีียง
วิิทยากรจากโครงการ “รอยยิ้้�มบ้้านดิิน” มาส่่งต่่อความรู้้�และประสบการณ์์
ในการพึ่่� ง ตนเองแบบวิิ ถีี พ อเพีี ย ง ด้้ า นที่่�อยู่่�อาศัั ย บ้้ า นดิิ น และแนวคิิ ด
จิิตสาธารณะแบบจััดเต็็มกัันไปเลย

เต็็มไปด้้วยรอยยิ้้�มและความสุุขสำำ�หรัับกิิจกรรมพััฒนาผู้้�นำำ�นักั ศึึกษา
และอาสาพััฒนาชุุมชน โดยคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
นำำ�นัักศึึกษาออกค่่ายจิิตอาสาบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ร่่วมกัับกลุ่่�มคนเหนืือฝััน
กลุ่่�ม VT เพื่่�อนปทุุมธานีี กลุ่่�ม FC เพชรบุุรีี และกลุ่่�ม VT มิิตรภาพหลัังสวน
ชุุมพร ร่่วมปรัับปรุุงอาคารเรีียน พร้้อมนำำ�อุปุ กรณ์์ รวมทั้้ง� มอบทุุนการศึึกษา
และทุุนอาหารกลางวััน 10,000 บาท ณ โรงเรีียนวััดโพธิ์์� (ชื่่�นศรีีผดุุง)
ตำำ�บลบางเค็็ม อำำ�เภอเขาย้้อย จัังหวััดเพชรบุุรีี
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@ARCHITECTS 49
LIMITED

เปิิดมุุมมอง
อุุตสาหกรรม
การออกแบบ
คณะสถาปัั ต ยกรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย ศรีี ป ทุุ ม นำำ �นั ั ก ศึึ ก ษาชั้้� น ปีี ที่่� 1 เปิิ ด
ประสบการณ์์จริิงเข้้าศึึกษาดููงานที่่� ARCHITECTS 49 LIMITED เรีียนรู้้�โครงการออกแบบต่่างๆ
พร้้อมเปิิดมุุมมอง เตรีียมความพร้้อมและสร้้างความเข้้าใจการทำำ�งานในอุุตสาหกรรม
การออกแบบ นอกจากนี้้�นัักศึึกษา ยัังมีีโอกาสได้้พููดคุุยถึึงแนวคิิดและการออกแบบหอประชุุม
มหิิดลสิิทธาคาร โดยมีีสถาปนิิกผู้้�รัับผิิดชอบโครงการเป็็นวิิทยากรคอยให้้ความรู้้� ทั้้�งเรื่่�อง
การใช้้วััสดุุการออกแบบรวมไปถึึงงานระบบ Acoustic ของอาคาร เป็็นการจุุดประกายไอเดีีย
และสร้้างผลัักดัันในการออกแบบของนัักศึึกษาในอนาคต
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New
Experience !
เด็็กสถาปััตย์์
เปิิดมุุมมองใหม่่
ด้้านงานดีี ไซน์์

SAMYAN
MITRTOWN

SCG HEIM
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เพราะความรู้้�ไม่่ได้้หยุุดอยู่่�แค่่ในห้้องเรีียน งานนี้้�นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2 จาก
House Design Studio 4 และนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 จาก House Design Studio 1
ลงพื้้�นที่่�เปิิดประสบการณ์์นอกห้้องเรีียน 3 แหล่่งสร้้าง Inspiration ดีีๆ ตั้้�งแต่่การ
เรีียนรู้้�นวััตกรรมการก่่อสร้้างและวััสดุุอาคารที่่� SCG HEIM อััดแน่่นความรู้้�ด้้าน
เทคโนโลยีีการออกแบบและการก่่อสร้้างสมััยใหม่่เพื่่อ� การออกแบบอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
นอกจากเรื่่อ� งเทคโนโลยีีการออกแบบนัักศึึกษา ยัังได้้เรีียนรู้้�เรื่่อ� งวััสดุุอุปุ กรณ์์
ที่่� SCG Experience โชว์์รููมสิินค้้าวััสดุุและอุุปกรณ์์ก่่อสร้้างที่่�ทัันสมััย ช่่วยสร้้าง
แนวคิิดการเลืือกใช้้วััสดุุในการออกแบบ ก่่อนปิิดท้้ายที่่� SAMYAN MITRTOWN
คอมมููนิิตี้้�เซ็็นเตอร์์แห่่งใหม่่ใจกลางกรุุงเทพมหานคร สร้้างประสบการณ์์งานดีีไซน์์
เพิ่่�มแรงบัันดาลใจ สร้้างมุุมมองและแนวคิิดใหม่่ๆ ให้้นักั ศึึกษา ได้้นำ�ำ กลัับไปประยุุกต์์ใช้้
ในงานออกแบบได้้ในอนาคต
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เปิิดแนวคิิด
การทำำ�งานและ
งานออกแบบ

วิิชญ์์ชาญ หวานชิิต

ศิิษย์์เก่่ามืือรางวััล คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

พี่่ฟิ
� ล์ิ ม์

ทำำ�ไมต้้อง สถาปััตยกรรมศาสตร์์ ม.ศรีีปทุุม

สถาปััตย์์ ม.ศรีีปทุุม ให้้อิสิ ระในการคิิดออกแบบชิ้้น� งาน อาจารย์์คอย
แนะนำำ�และส่่งเสริิมเราตลอด อย่่างรางวััลชิ้้น� แรก Arcasia ซึ่่�งเป็็นรางวััลของ
สมาคมสถาปนิิกแห่่งเอเชีียปีี 2011 อาจารย์์ถามเราว่่าอยากลองส่่งผลงาน
เข้้าประกวดดููไหม แต่่ตอนนั้้�นเราปฏิิเสธไปเพราะไม่่มีเี วลา แต่่พอเราบอกว่่า
อยากประกวด อาจารย์์ก็็เข้้ามาช่่วยเหลืือทุุกด้้าน ทั้้�งขยัับเวลาการส่่งงาน
ให้้ รวมไปถึึงเรื่่อ� งอื่่�นๆ ที่่�สามารถช่่วยเราได้้ เพราะอาจารย์์อยากให้้เราลอง
เปิิดโอกาสให้้ตััวเองได้้ลองลงมืือทำำ�สิ่่�งใหม่่ๆ

การเรีียนสู่่�การลงสนามทำำ�งานจริิง

แนวคิิดและเป้้าหมายในอนาคต

ตอนเป็็นลููกจ้้างบริิษััทเราต้้องทำำ�งานตามโจทย์์ของลููกค้้า แต่่พอ
สลัับบทบาทมาเป็็นเจ้้าของบริิษััทก็็มีีอิิสระในการออกแบบมากขึ้้�น เพราะ
ลููกค้้าที่่�เข้้ามาเขาจะศึึกษามาแล้้วว่่านี่่�คืือสไตล์์ของเรา การทำำ�งานเป็็นลููกจ้้าง
ในบริิษััทเราได้้ Sense ในการออกแบบ บริิษััทจะจ้้างคนที่่�พร้้อมในการ
ทำำ�งานมากที่่�สุุด และคุ้้�มกัับเงิินที่่�จ้้างมากที่่�สุุด แต่่พอเรามาเป็็นเจ้้าของบริิษัทั
เราต้้ อ งใช้้ ทั ั ก ษะหลายด้้ า น อย่่ า งแรกที่่�ต้้ อ งมีี เ ลยคืื อ การออกแบบ
ทัั ก ษะด้้ า นงานสถาปัั ต ย์์ นอกจากนี้้� ยั ั ง มีี เ รื่่� อ งงานบัั ญ ชีี งานบริิ ห าร
เราต้้องพััฒนาตััวเองอยู่่�เสมอ เพื่่�อนำำ�สิ่่�งเหล่่านั้้�นมาปรัับใช้้ในด้้านธุุรกิิจ
ของเราเอง

เป้้าหมายตอนนี้้�คืือการทำำ�งานอย่่างมีีความสุุข การเปิิดบริิษััทเพื่่�อ
ออกแบบงานในสไตล์์ของตััวเอง ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�
ชอบงานออกแบบของเรา ในส่่วนของงานประกวดก็็ยัังคงส่่งอย่่างน้้อย
เดืือนละ 2 งาน เป็็นการพััฒนาทัักษะการออกแบบ และเติิมเชื้้�อไฟให้้ตััวเอง
เพราะเวลาเราลงงานประกวดนั้้�นไม่่มีข้ี อ้ จำำ�กัดั เหมืือนการขายงานให้้ลูกู ค้้า
ทำำ�ให้้เราสามารถใช้้ ไอเดีียกัับมัันได้้เต็็มที่่� งานบริิษััทเป็็นงานที่่�ทำำ�เพื่่�อเลี้้�ยง
ชีีวิิต แต่่งานประกวดเป็็นงานที่่�ทำำ�เพื่่�อหล่่อเลี้้�ยงจิิตใจ เรามีีความสุุขที่่�ได้้ทำำ�
ทั้้�งสองอย่่างควบคู่่�กัันไป

พููดถึึงรางวััลที่่�พี่่�ฟิิล์์มได้้รัับล่่าสุุด

อยากให้้น้้องๆ เก็็บเกี่่�ยวช่่วงเวลาดีีๆ ในรั้้�วมหาวิิทยาลััยให้้ ได้้มาก
ที่่�สุุด และสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั คืืออย่่าละเลยความรู้้�นอกเหนืือสายงานตััวเอง “รู้้�ไว้้ก่อ่ น
ดีีกว่่าไม่่รู้้�” เพราะการทำำ�งานจริิงๆ เราจำำ�เป็็นต้้องใช้้ทัักษะหลายด้้าน
ก่่อนเรีียนจบพยายามหาตััวเองให้้เจอว่่าจุุดมุ่่�งหมายชีีวิิตเราคืืออะไร
น้้องๆ หลายคนที่่�เป็็นเด็็กต่่างจัังหวััดเมื่่�อเริ่่�มทำำ�งานก็็พยายามเก็็บเกี่่�ยว
ประสบการณ์์การทำำ�งาน และนำำ�ความรู้้�ความสามารถที่่�เรามีีกลัับไปพััฒนา
บ้้านเกิิดของตััวเองให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

ผลงานชิ้้�นนี้้�ชื่่�อว่่า “ลานปาริิชาต Light Shape Space” เป็็นรางวััล
ในโครงการประกวดแนวความคิิดลานปาริิชาตพร้้อมโครงสร้้างปกคลุุม
พื้้�นที่่�มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช ซึ่่�งเราเน้้นการออกแบบที่่�สวยงาม
เหมาะแก่่การใช้้งานในพื้้�นที่่� พร้้อมผสมผสานแนวคิิดศิลิ ปะและวิิทยาศาสตร์์
ให้้ออกมาลงตััวมากที่่�สุุด
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“วิิธีคิี ิด
เปลี่่�ยนอนาคต”

เปิิดชีีวิิตวััยเรีียน
ของพี่่�เสก

ทำำ�ไมถึึงเลืือกเรีียนสถาปััตย์์ศรีีปทุุม?

ในตอนนั้้�นเราอยากเรีียนต่่อเนื่่�องจาก ปวส. ที่่�สามารถต่่อยอดได้้
เลยสนใจเรีียนด้้านสถาปััตย์์ครัับ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุมนั้้�นมีีชื่่�อเสีียง รวมทั้้�ง
มีีหลัักสููตรปริิญญาตรีีต่่อเนื่่�องสามารถเทีียบโอนได้้ นอกจากนั้้�นยัังมีีให้้กู้้�
กยศ. ได้้ด้้วย ก็็เลยตััดสิินใจเลืือกเรีียนที่่�นี่่�ครัับ

คณะสถาปััตยกรรมเรีียนหนัักไหม

	มัันก็็หนัักนะ ผมว่่าเรีียนสถาปััตย์์ก็ห็ นัักทุุกที่่�ยิ่่ง� เราชอบเราอิินกัับมััน
ก็็ยิ่่�งใส่่พลัังกัับมัันมาก ของแบบนี้้�มัันขึ้้�นอยู่่�กัับแต่่ละคนด้้วยครัับ

เปิิดความประทัับใจสมััยเรีียนของพี่่�เสก

จริิงๆ ก็็มีีหลายเรื่่�องนะ แต่่ที่่�ตััวผมเองจำำ�ได้้แม่่นคงเป็็นตอนทำำ�
Thesis ครัับ ทางคณะให้้แบ่่งการทำำ� Thesis เป็็นกลุ่่�มๆ โดยมีีหััวข้้อใน
หลายๆ ด้้าน อย่่างด้้าน Experimental หรืือด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับ Function ต่่างๆ
ตอนนั้้�นผมโชคดีีที่่�ได้้อยู่่�ในกลุ่่�ม Experimental กระบวนการวิิธีกี ารทำำ�งาน
รวมทั้้�งวิิธีีคิิดในตอนนั้้�นทำำ�ให้้เราเข้้าใจอะไรบางอย่่างมากขึ้้�น เรีียกว่่าวิิธีีคิิด
เปลี่่�ยนอนาคตของผมเลยครัับ

สุุรเสกข์์ ยุุทธิิวััฒน์์

ศิิษย์์เก่่าคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม รุ่่�นที่่�10
ผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท Toolmorrow

แรงบัันดาลใจและแนวคิิดที่่�นำำ�มาใช้้กัับงาน

ผมคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องของกระบวนการเลยครัับ ตรงนี้้�ถืือเป็็นจุุดแข็็ง
ของสถาปััตย์์เลย ผมว่่าในการทำำ�งานทุุกอย่่างในโลกนี้้�ใช้้ ไอเดีียทั้้�งหมด
ถ้้าเรามีีกระบวนการที่่�ดีี มีีการวิิเคราะห์์ที่่�ดีีที่่�ชััดเจนก็็จะช่่วยต่่อยอดให้้เรา
มองเห็็นภาพรวมของกระบวนการตั้้�งแต่่ต้้นจนจบได้้ง่่ายกว่่าครัับ

สถาปััตย์์ศรีีปทุุม จากวัันนั้้�นสู่่�วัันนี้้� เปลี่่�ยนไปยัังไง?

	ทุุกอย่่างหลากหลายและอุุปกรณ์์การเรีียนทัันสมััยขึ้้�นมากครัับ
มีีอาจารย์์หน้้าใหม่่ที่่�มีีประสบการณ์์ดีีๆ หลายท่่าน ปรัับเปลี่่�ยนเข้้ามา
บางคนก็็เป็็นรุ่่�นผมที่่�เรีียนมาด้้วยกัันครัับ

อยากฝากอะไรถึึงน้้องๆ

ผมว่่ า การเรีี ย นสถาปัั ต ย์์ ใ ห้้ อ ะไรเราหลายอย่่ า ง ทำำ � ให้้ เ รามอง
ทุุกอย่่างได้้ง่า่ ยขึ้้น� ตั้้�งแต่่ภาพใหญ่่ไปเล็็ก หรืือภาพเล็็กไปใหญ่่ได้้เพราะว่่าเรา
มองเป็็นภาพรวม มัันคืือจุุดแข็็งของเรา รวมทั้้�งกระบวนการต่่างๆ นั้้�นจะ
ช่่วยในการทำำ�งานในอนาคตได้้แน่่นอน ยิ่่�งถ้้าเรีียนที่่�คณะสถาปััตยกรรม
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ผมบอกเลยว่่าอาจารย์์ที่่�นี่่�มีีคุุณภาพมากๆ ครัับ
อยากให้้น้อ้ งๆ ทุุกคนตั้้�งใจ ไม่่ว่า่ จบไปเราจะทำำ�อะไร ผมเชื่่�อว่่าความรู้้�พวกนี้้�
จะช่่วยน้้องๆ กัับการทำำ�งานในอนาคตได้้ เพราะมัันก็็เคยช่่วยผมมาแล้้วครัับ
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Special

สถาปััตย์์
พััฒนา
คุุณภาพ
ชีีวิิต

HOUSE OF
CIRCLE
งานออกแบบ
เคหะผู้้�สููงอายุุ
แนวราบ
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เก็็บตกภาพบรรยากาศตรวจงานคููลๆ สไตล์์เด็็กสถาปััตย์์ใน House
of Circle : งานออกแบบ เคหะผู้้�สููงอายุุแนวราบ (Elderly Housing)
ผลงานโดยนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2 และชั้้�นปีีที่่� 3 คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ในรายวิิชา ARC 232, ARC 334 งานออกแบบภายใต้้
แนวคิิดที่่�คำำ�นึึงถึึงปััญหาและคุุณภาพชีีวิิตของจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุไร้้ที่่�พััก
อาศััยและอาศััยในที่่�ดิินบุุกรุุกสาธารณะริิมคลองที่่�มีีจำำ�นวนเพิ่่�มสููงขึ้้�น
จึึงได้้นำ�ที่่�ดิ
ำ นิ ของการทางพิิเศษบริิเวณใต้้ทางยกระดัับ มาพััฒนาขึ้้น� ชั่่�วคราว
เป็็ น เคหะชุุ ม ชนผู้้�สูู ง อายุุ แ นวราบ โดยจัั ด ให้้ มีี พื้้ � น ที่่�พัั ก อาศัั ย ร่่ ว มกัั น
พื้้�นที่่�สาธารณะเพื่่�อการพัักผ่่อน ตลอดจนพื้้�นที่่�หน่่วยงานรััฐที่่�เข้้ามาดููแล
ส่่วนพื้้�นที่่�แสดงและจำำ�หน่่ายสิินค้้างานหััตถกรรม งานฝีีมืือผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อนำำ�รายได้้มาบริิหารจััดการเคหะชุุมชนผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อให้้เป็็นชุุมชนที่่�
สมบููรณ์์ โดยผู้้�สููงอายุุสามารถใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างมีีคุุณภาพในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
งานนี้้�นัักศึึกษา ต้้องช่่วยกัันวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของกิิจกรรม
ขนาดพื้้�นที่่�ใช้้สอย พฤติิกรรมผู้้�ใช้้ ที่่�ตั้้�งของโครงการ เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลต่่างๆ
ไปออกแบบที่่�อยู่่�อาศััยให้้ออกมาตรงตามที่่�คิิดไว้้ โดยในครั้้�งนี้้�มีี Special
Guest คนพิิเศษอย่่าง พี่่�จี้้� วิิชิิต หอยิ่่�งสวััสดิ์์� สถาปนิิกและนัักเขีียน
ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า คณะสถาปัั ต ยกรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย ศรีี ป ทุุ ม รุ่่�นที่่� 2
ร่่วมในการตรวจงานด้้วย เจ๋๋งสุุดๆ ไปเลย!!!
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COLLAGE :

ย่่านและชุุมชน

เปิิดผลงานสุุดสร้้างสรรค์์นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1
ผ่่านการจััดองค์์ประกอบศิิลป์์ชั้้�นเยี่่�ยม
เมื่่�อเปิิ ดหู ู เ ปิิ ด ตาและใช้้ หั ั ว ใจสัั ม ผัั ส จะรู้้�ว่่ า แรงบัั น ดาลใจต่่ า งๆ
มัักเกิิดขึ้น�้ รอบตััวเรา งานนี้้นั� กั ศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 1 สาขาวิิชาการออกแบบภายใน
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ขอโชว์์ฝีมืี อื และไอเดีียเจ๋๋งๆ
ในรายวิิชา IND140 องค์์ประกอบศิิลป์์ ในโจทย์์การออกแบบย่่านและชุุมชน
ในรููปแบบ 2 มิิติิ และ 3 มิิติิ ถ่่ายทอดแนวคิิด ผ่่านเทคนิิคการตััดแปะกระดาษ
บอกเล่่าเรื่่อ� งราวและความโดดเด่่นผ่่านมุุมมองของตััวเองกัันได้้อย่่างลึึกซึ้้ง�
สุุดยอดกัันไปเลยยยย น้้องๆ คนไหนยัังไม่่ได้้สมััครเรีียนรีีบมาสมััครนะจ๊๊ะ
พี่่�ไม่่ได้้ขายของ แต่่ของเขาดีีจริิงๆ
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รับนักศึกษาใหม่
2563

“เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง”

สมัครและลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.

สมัครเรียน

โทร. 0 2558 6888
ต่อ 2121-4

หรือ 06 1420 5641-4

www.spu.ac.th
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