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รีไซเคิล ซึ่งเป็นผลผลิตของผู้ประกอบก�รไทย
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

ในปี 2050 สองในส�มของประช�กรโลกจะอ�ศัยอยู่ในเมือง เมืองใหญ่ที่เป็น

ศูนย์กล�งจะมีประช�กรหน�แน่นม�กขึ้น อ�ค�รสูงสำ�หรับอยู่อ�ศัยจึงเป็นทั้ง

คำ�ตอบและคว�มท้�ท�ยสำ�หรับก�รบริห�รเมืองยุคใหม่ ในก�รออกแบบ 

ตัวอ�ค�รและก�รพัฒน�พื้นที่ส�ธ�รณะให้สอดคล้องกับคุณภ�พชีวิตของคน 

ที่ต้องอยู่ในพื้นที่จำ�กัด ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหน่ึงของก�รแก้ปัญห� 

สิ่งแวดล้อมและก�รเลี้ยงป�กท้องของประช�กรที่เพิ่มขึ้น

 หนังสือ Vertical Farm Feeding the World in 21th Century เขียนโดย 

ดร.ดิกสัน เดส์ปอมมิเยร์ (Dr. Dickson Despommier) และม�ยอร� ค�ร์เทอร์  

(Majora Carter) ไม่ได้ว�ดหวังแค่ก�รเพ่ิมพื้นที่ก�รเพ�ะปลูกในเมืองให้ได้

ปริม�ณเยอะเหมือนตึกสูงที่ใส่คนเข้�ไปได้จำ�นวนม�ก แต่เป็นก�รแก้ปัญห�

เร่ืองน้ำ� พลังง�น และก�รถ�งป่�เพื่อบุกเบิกพื้นที่เพ�ะปลูกที่เป็นทั้งผลและ 

ต้นกำ�เนิดของสภ�พภูมิอ�ก�ศแปรปรวน 

 ฟ�ร์มแนวตัง้จงึกล�ยเปน็เป�้หม�ยแหง่ก�รช่วยโลกและธรุกจิทีส่ร้�งกำ�ไร

สำ�หรับกลุ่มเทคสต�ร์ตอัพ ไปจนถึงห้องแล็บและนักออกแบบท่ัวโลก ในก�รทำ�ให้

พื้นที่ที่มีอยู่จำ�กัดอย่�งเช่นภ�ยในอ�ค�ร ตู้คอนเทนเนอร์ หรือล�นจอดรถ 

กล�ยเป็นพื้นที่สำ�หรับก�รเพ�ะปลูกที่ทำ�ให้พืชส�ม�รถเติบโตได้ตลอดทั้งปี 

โดยที่ยังคงคุณค่�ของส�รอ�ห�ร ด้วยนวัตกรรมทั้งแสง เสียง อุณหภูมิ และ

ปุ๋ยชีวภ�พ แม้จะไม่มีดินหรือแสงอ�ทิตย์เพียงพอก็ต�ม และเมื่อเร็ว ๆ น้ี ง�นวิจัย

สำ�หรับก�รปลูกพืชในพื้นที่จำ�กัดยังโน้มเอียงไปในแนวท�งของตัดแต่งยีนส์  

โดยนักวิจัยจ�ก Cold Spring Harbor Laboratory and HHMI Investigator 

แซค ลิปป์แมน (Zach Lippman) ได้คิดค้นก�รปลูกมะเขือเทศที่ให้ผลดก 

คล้�ยกับองุ่น ด้วยก�รตัดแต่งยีนส์ให้เกิดก�รแตกช่อเหมือนต้นองุ่นที่ปลูก 

ในไร่ และมีขน�ดเล็กลงเพื่อลดเวล�เติบโตเหลือเพียง 40 วันก็พร้อมที่จะเก็บ

กินได้ จึงทำ�ให้รอบก�รผลิตเพิ่มม�กขึ้น 

 จ�กห้องทดลองขย�ยไปสู่ระบบนิเวศอ่ืน ๆ เช่น แนวคิดของ STUDIO NAB 

ในฝร่ังเศสทีน่ำ�เสนอแนวคดิ “ซเูปอร์ฟ�ร์ม” ในรูปแบบของตึกสงู 6 ชัน้ ภ�ยใน

อ�ค�รไม่ได้มีแค่ผักและสมุนไพร แต่ยังรวมถึงผึ้ง แมลงที่กินได้ และเลี้ยงปล�

ไปด้วย โดยอ�ค�รน้ีต้ังอยู่ในน้ำ�เพื่อลดก�รใช้พื้นที่บนดินและส�ม�รถนำ�น้ำ�

กลับม�ใช้ใหม่ อีกทั้งใช้พลังง�นลมและแสงอ�ทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนห้อง

ควบคุมก�รปลูกพืชภ�ยใน และที่สำ�คัญอ�ค�รน้ีต้องอยู่ไม่ไกลจ�กเมือง  

เพื่อให้ก�รขนส่งอ�ห�รไปยังร้�นค้� ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด

 แม้ว่�อ�ค�รท่ีมีนิเวศครบวงจรเช่นน้ีจะยังไม่เกิดข้ึนอย่�งสมบูรณ์ แต่ฟ�ร์ม

แนวตัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่่�ง ๆ  กเ็ร่ิมทำ�หน�้ทีใ่นก�รเปน็แหลง่ผลติอ�ห�รทีล่ดก�ร

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รลดใช้ย�ฆ่�แมลงและน้ำ� 

เมื่อรวมกับพื้นที่ก�รเกษตรในเมือง (Urban Farm) ที่เป็นก�รเพ�ะปลูกแบบใช้

น้ำ�และอ�ก�ศปกติ องค์ก�รอ�ห�รและก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ (FAO) 

ระบุว่�มีคนกลุ่มน้ีอยู่ประม�ณ 800 ล้�นคนท่ัวโลกท่ีปลูกผัก ผลไม้ สมุนไพร และ

เลีย้งสตัวใ์นเมือง ซึง่ผลติอ�ห�รไดถ้งึร้อยละ 15-20 ของก�รผลติอ�ห�รทัง้โลก  

 อันท่ีจริงก�รใช้ชีวิตแนวต้ังอ�จจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ โดยเฉพ�ะประเทศที่มีพื้นที่ 

จำ�กัดอย่�งฮ่องกงและสิงคโปร์ แต่ก�รจะทำ�ให้พ้ืนทีท่ีม่จีำ�กัดน้ันตอบปัญห�ตัง้แต่

คว�มต้องก�รพื้นฐ�นในก�รเป็นที่อยู่อ�ศัยที่ไม่ใช่แค่ซุกหัวนอน คว�มอิ่มท้อง

ระดับครัวเรือน และเพื่อนร่วมโลกที่เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น โดยที่ไม่เป็นภ�ระกับ

ส่ิงแวดล้อมน้ัน เป็นสถ�นก�รณ์ท่ีท้�ท�ยสำ�หรับนักสร้�งสรรค์ยุคใหม่ท่ีต้องค้นห�

แนวท�งในก�รทำ�ให้ท้ังคนและระบบนิเวศส�ม�รถอยู่ร่วมกันอย่�งดีที่สุด 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

ความสมดลุแบบแนวตัง้

stu
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Creative Update : คิดทันโลก 

หมดปัญหาเรื่องพื้นที่
เมื่อมี Robotic Furniture

เรื่อง : นพกร คนไว

เม่ือพ้ืนท่ีกล�ยเป็นส่ิงสำ�คัญของคนท่ีอ�ศัยใน

อพ�ร์ตเมนต์หรือคอนโด ก�รจัดก�รกับพ้ืนท่ีให้มี

ประสิทธิภ�พและสะดวกสบ�ยอ�จเป็นเร่ืองท้�ท�ย

ท่ีหล�ยคนต้องเผชิญ เร�เห็นหล�ยวิธีในก�รบริห�ร

พ้ืนท่ีท้ังก�รจัดห้องแบบม�ริเอะ คนโดะ (Marie 

Kondo) หรือก�รเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีพับเก็บได้ 

แต่ในอน�คต เทคโนโลยีจะมีบทบ�ทกับก�รใช้ชีวิต

แนวด่ิงม�กข้ึน โดยเฉพ�ะก�รออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ท่ีเคล่ือนย้�ยตัวเองได้ท่ีจะตอบโจทย์ก�รอยู่ในห้อง

ขน�ดเล็กได้เป็นอย่�งดี

Rognan เฟอร์นิเจอร์อัจฉริยะ
จาก Ikea และ Ori Living
บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์หุ่นยนต์ Ori Living  

ได้ร่วมกับ Ikea ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีช่ือว่� 

Rognan ซึ่งมีคว�มพิเศษตรงคว�มส�ม�รถใน

ก�รเคลือ่นย�้ยตวัเองได ้โดยมรีะบบรับคำ�สัง่จ�ก

ทัชแพดที่ส�ม�รถเลือกได้ว่�จะเปลี่ยนพื้นที่ให้

เป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือใช้ง�นตู้เสื้อผ้�  

โดยเฟอร์นิเจอร์จะเคล่ือนท่ีด้วยล้อท่ีติดต้ังอยู่ด้�นใต้ 

ระบบนี้ส�ม�รถติดตั้งได้ในขน�ดห้องเล็ก และ

ตวัเฟอร์นเิจอร์ทีม่รูีปทรงตวัแอลจะปรับเปลีย่นไป

เป็นได้ทั้งตู้เสื้อผ้� โต๊ะทำ�ง�น ชั้นเก็บของ เตียง 

และโซฟ� ทีส่�ม�รถเคลือ่นทีไ่ปสองฟ�กของหอ้ง

ได้ต�มลักษณะก�รใช้ง�น อีกทั้งยังช่วยจัดแบ่ง

ห้องออกเป็นสองส่วนเพื่อคว�มเป็นส่วนตัว

สำ�หรับผู้อยู่อ�ศัยสองคน

 แม้ Rognan จะยังไม่มีก�รประก�ศร�ค�

อย่�งเป็นท�งก�ร รวมทั้งร�ค�ยังข้ึนอยู่กับ 

ก�รออกแบบต�มที่ลูกค้�ต้องก�ร แต่ท�งด้�น 

ผูอ้อกแบบกค็�ดหวงัว่�จะพฒัน�ใหม้นัมรี�ค�ถกู

ในระดับเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ Ikea ชิ้นอื่น ๆ  เพื่อ

เปิดโอก�สให้ใครก็ส�ม�รถเป็นเจ้�ของมัน 

ได้อย่�งทั่วถึง

Bumblebee Spaces
เปลี่ยนเพดานให้กลายเป็นที่เก็บของ
จ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัท Amazon และ 

Tesla ทำ�ให้ซ�นก�ร์ช�น เมอร์ธีย์ (Sankarshan 

Murthy) เลือกออกม�ก่อต้ังสต�ร์ตอัพด้�นหุ่นยนต์

สำ�หรับครัวเรือนในช่ือ Bumblebee Spaces ดว้ย

คว�มคิดแหวกแนวที่จะเปลี่ยนห้องขน�ดเล็ก 

ให้มีพื้นที่ใช้ง�นได้อย่�งมห�ศ�ล โดยก�รย้�ย

เฟอร์นิเจอร์ข้ึนไปเก็บบนเพด�นเม่ือไม่ใช้ง�น 

เช่น ตู้เก็บของ เตียง หรือแม้แต่ตู้เสื้อผ้� ผ่�น

ก�รควบคุมด้วยแอพพลิเคชันในมือถือและ 

แผงควบคุมอัจฉริยะในห้อง

 เมอร์ธีย์ยังออกแบบด้�นคว�มปลอดภัย 

ในก�รเคล่ือนเฟอร์นิเจอร์ช้ินใหญ่ไปเก็บบนเพด�น

ด้วยเซ็นเซอร์ที่อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด 

โดยจะหยุดทำ�ง�นทันทีเม่ือตรวจจับว่�มีบ�งอย่�ง

อยู่ข้�งใต้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีระบบ 

เอไอที่จะบันทึกสิ่งของแต่ละชิ้นที่ถูกเก็บไว้ และ

เก็บประวัติก�รหยิบไปใช้ง�นทุกคร้ัง เพ่ือให้ผู้อ�ศัย

ทร�บว่�สิ่งของแต่ละช้ินถูกจัดเก็บไว้ที่ใดบน

เพด�น รวมถึงระบบก�รแจ้งเตือนว่�ส่ิงของช้ินใด

ไม่ถูกนำ�ม�ใช้ม�เป็นเวล�น�น เพื่อช่วยในก�ร

ตัดสินใจว่�ควรทิ้งเพื่อเพิ่มเน้ือที่ในก�รเก็บของ

ต่อไปหรือไม่

 เมื่อเมืองมีก�รเติบโตม�กขึ้น ก�รอยู่อ�ศัย

แบบ Micro Living หรือก�รใช้ชีวิตในพื้นที่จำ�กัด

ยิ่งเป็นสิ่งที่เร�ไม่ส�ม�รถเลี่ยงได้ เทคโนโลยี

อย่�งเฟอร์นิเจอร์อัจฉริยะจึงกำ�ลังกล�ยเป็น

ท�งออกซึ่งจะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รอยู่อ�ศัย 

ในอน�คต

ที่ม� : บทคว�ม “Change your home with the click of 
a button” โดย Tatum Dooley จ�ก verizon.com / 
บทคว�ม “Ikea is quietly debuting robotic furniture” 
จ�ก fastcompany.com, บทคว�ม “Robotic Furniture” 
จ�ก trend-monitor.co.uk, บทคว�ม “Watch Out, Ikea: 
This New Furniture Company Is About To Make Your 
Space 10 Times More Useful” โดย Leigh Buchanan 
จ�ก inc.com, bumblebeespaces.com และ oriliving.com

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

แข่งกันสูง

ห�กตึกสูงระฟ้�ไม่ได้ถูกสร้�งม�แค่เพื่ออยู่อ�ศัย

หรือแค่ทำ�ง�น แต่เป็นที่ที่ไว้ทำ�อะไรก็ได้ที่

ส�ม�รถช่วยโลกใบน้ีให้ดีข้ึน มันจะมีหน้�ต� 

เป็นอย่�งไรกัน

 eVolo ว�รส�รด้�นสถ�ปัตยกรรมและวงก�ร

ออกแบบทีเ่น้นเร่ืองคว�มก�้วหน้�ท�งเทคโนโลย ี

คว�มยั่งยืน และนวัตกรรมก�รออกแบบเพื่อ

ศตวรรษที ่21 ไดจ้ดัก�รแข่งขันประกวดออกแบบ

ตึกสูงประจำ�ปีเป็นปีที่ 14 ในปี 2019 ที่ผ่�นม� 

โดยถือเป็นหน่ึงในร�งวัลอันทรงเกียรติที่สุด 

ในแวดวงสถ�ปัตยกรรมตึกสูง มีเหล่�สถ�ปนิก

และนักออกแบบทั่วโลกที่พ�กันงัดไอเดียม�สู้กัน 

โดยก�รหยิบปัญห�หนัก ๆ  ท�งสังคม อย่�งก�ร

เปลีย่นแปลงของสภ�พภูมอิ�ก�ศ ผูอ้พยพ แมแ้ต่

ก�รเก็บข้อมูล ม�ต่อยอดเป็นไอเดียตึกสูงที่ดู

แปลกต�และหลดุคอนเซป็ตไ์ปจ�กวถิกี�รใช้ง�น

แบบเดิม ๆ ของตัวตึก

 ในเวทีดั งกล่ �วคณะกรรมก�รตัดสิน  

3 ร�งวัลใหญ่ และร�งวัลชมเชยอีก 27 โครงก�ร 

จ�กทั้งหมด 478 โครงก�รที่ถูกส่งเข้�ม�แข่งขัน

ในปี 2019 ตัวอย่�งผลง�นที่คว้�ร�งวัล ได้แก่ 

Creature Ark: Biosphere Skyscraper เป็นตึก fa
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Methanescraper โดย Marko Dragicevic
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ที่ม� : evolo.us และ บทคว�ม “Vertical waste processor 
wins conceptual skyscraper contest” (พฤษภ�คม 2562) 
โดย Tom Ravenscroft จ�ก dezeen.com

ที่ม� : บทคว�ม “South Melbourne Primary School” จ�ก 
hayball.com

โรงเรียนแนวดิ่ง
ที่ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันพื้นที่

ให้กับคนในชุมชน  
เรื่อง : มนันญ� ใจมงคล

ไมเ่พยีงแคท่ีอ่ยูอ่�ศยัเท�่น้ันทีต่อ้งแกป้ญัห�เรือ่ง

คว�มพอเพียงของพื้นที่ต่อจำ�นวนประช�กรที่มี

เพิ่มม�กขึ้นในปัจจุบัน  ในอีกแง่มุมหนึ่ง ก�รมี

จำ�นวนคนที่เพิ่มข้ึนน้ันก็เท่�กับว่� โลกกำ�ลังมี

จำ�นวนของเด็ก ๆ ที่ต้องเข้�รับก�รศึกษ�ใน

ระดับพื้นฐ�นเพิ่มม�กข้ึนด้วยเช่นกัน ดังน้ัน 

“โรงเรียน” จงึเปน็อกีหน่ึงในสถ�นทีท่ีต่อ้งปรับตัว

เพือ่ก�รรองรับจำ�นวนนักเรียนทีม่อีตัร�เพิม่ข้ึนใน

แต่ละปี แต่ด้วยข้อจำ�กัดในเรื่องของพื้นที่ ก็อ�จ

ทำ�ให้สถ�บันก�รศึกษ�หล�ยแห่งมีแนวโน้มที่จะ

เปลี่ยนรูปแบบก�รจัดสรรพื้นที่ ใ ช้สอยใหม่  

ด้วยแนวคิดที่เรียกว่� Vertical School หรือ

โรงเรียนแนวดิ่งกันม�กขึ้น

 South Melbourne Primary School ในเมอืง

เมลเบิร์นของออสเตรเลียคือหน่ึงในโรงเรียน

นำ�ร่องที่ออกแบบม�ให้ส�ม�รถใช้พื้นที่ร่วมกับ

ชุมชนไดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พม�กข้ึน อ�ค�รของ

โรงเรียนทีม่ทีัง้หมด 6 ช้ัน เปน็ตวัอย�่งทีด่ใีนเร่ือง

ก�รจัดก�รพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่�งจำ�กัด และยัง

เปน็โครงก�รทีไ่ดรั้บร�งวลัหล�ยร�ยก�ร ภ�ยใน

พื้นที่โรงเรียนนั้น ไม่ได้มีเพียงห้องเรียนเท่�น้ัน 

โดยแต่ละชัน้ยังถูกแบ่งเป็นพื้นที่โรงเรยีนสลับกับ

พื้นที่เพื่อคนในชุมชนด้วย โดยพื้นที่ช้ันล่�งสุด 

ประกอบไปด้วยศูนย์บริก�รชุมชน ศูนย์ก�รเรียนรู้

พ้ืนฐ�น ศูนย์สุขภ�พแม่และเด็ก ล�นอเนกประสงค์

เพื่อก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ห้องสมุด พื้นที่ท�ง

ศิลปะดนตรี ไปจนถึงสน�มอเนกประสงค์ทั้งใน

ร่มและกล�งแจ้ง เพื่อเป็นพื้นที่สำ�หรับใช้ง�น 

ร่วมกันระหว่�งโรงเรียนและชุมชน  

 ส่วนพื้นที่ตั้งแต่ช้ัน 2 ข้ึนไปจะเป็นพื้นที่

ท�งก�รเรียนรู้ของโรงเรียน ด้�นในถูกออกแบบ

ให้เป็นข้ันบันไดขน�ดใหญ่ (Vertical Piazza) 

ซึง่เปน็จดุเช่ือมต่อทีนั่กเรียน บคุล�กร ผูป้กครอง 

และคนในชุมชนส�ม�รถม�พบเจอหรือทำ�

กิจกรรมร่วมกันได้ภ�ยในตึกอย่�งเป็นระบบ 

เรียกได้ว่�เป็นท้ังโรงเรียนและศูนย์กล�งก�รเรียนรู้

ของคนในชุมชนที่มีชีวิตชีว� แม้ไม่ใช่อ�ค�รที่ 

สูงม�ก แต่ก็สะท้อนถึงคว�มต้ังใจท่ีจะออกแบบม�

เพื่อมอบสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอย่�งครบครัน 

ให้กับนักเรียนและคนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์

ม�กท่ีสุด ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษ�สภ�พแวดล้อม

ท�งก�รเรียนรู้ทีส่ร้�งสรรค ์เพือ่มอบประสบก�รณ์

ให้กับนักเ รียนได้อย่�งไม่ข�ดตกบกพร่อง 

ห�กลองนึกภ�พสน�มหญ�้หน้�โรงเรียนทีถ่กูย�้ย

ม�ไวบ้นอ�ค�ร หรือก�รมสีิง่อำ�นวยคว�มสะดวก

ที่ส�ม�รถตอบสนองนักเรียนและบุคล�กรที่อยู่

ภ�ยในตึกเดียวได้ ก็ไม่จำ�เป็นต้องมีหล�ยตึก

เหมอืนแตก่อ่น ซึง่กเ็ปน็เร่ืองทีน่�่สนใจอยูไ่มน้่อย 

ก�รออกแบบโรงเรียนแนวดิ่งถือว่�เป็นท�งออก 

ที่มีข้ึนม�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รที่เพิ่มข้ึน

ของคนในพื้นที่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นก�ร

แก้ไขปัญห�พื้นที่ที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดได้ดี และยัง

ทำ�ใหเ้ร�เหน็ถงึก�รเปลีย่นแปลงทีน่ำ�ไปสูมิ่ติใหม่

ท้ังในเร่ืองของก�รเรียนก�รสอน และก�รออกแบบ

ท่ีช่วยสร้�งสมดุลในก�รจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือจัดก�รกับ

ปญัห�ทีก่ำ�ลังจะเกิดขึ้นในอน�คตอันใกล้นี้ด้วย

ที่ถูกออกแบบม�เพื่อให้สัตว์โลกได้อยู่อ�ศัยใน

ทศวรรษใหม่นี้ ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

เป็นผลง�นของส�มนักศึกษ�ช�วจีนจ�ก

มห�วิทย�ลัยลิเวอร์พูล ที่ ช่วยกันออกแบบ 

เขตอนุรักษ์ธรรมช�ติโดยมีสถ�นีวิจัยส่วนกล�ง

ทำ�หน้�ที่ควบคุมสภ�วะแวดล้อมภ�ยในอ�ค�ร 

ให้เหม�ะสมกับก�รอยู่อ�ศัยของสัตว์น�น�ชนิด

ม�กที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 5 ช้ันต�มสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศโลก คือข้ัวโลก หน�วเย็น อบอุ่น 

ร้อนชื้น และแห้งแล้ง และโครงสร้�งทั้งหมดของ

ตกึจะมผีนังอกีช้ันคลมุไวเ้พือ่รักษ�อณุภูมภิ�ยใน

ของแต่ละชั้น 

 ในขณะทีห่น่ึงในภยัคกุค�มใหญข่องโลกคอื

เร่ืองมลพิษท�งอ�ก�ศ ผลง�นที่ช่ือ Named 

Airscraper จึงส�ม�รถคว้�อันดับสองไปใน 

ก�รแข่งขัน โดยคู่สถ�ปนิกช�วโปแลนด์ได้ร่วมมือกัน

ออกแบบตึกเสียดฟ้�ที่มีคว�มสูงกว่� 800 เมตร 

และกว้�งถึง 30 เมตร มีรูปร่�งเหมือนกับปล่องไฟ

ซึ่งส�ม�รถดูดมลพิษจ�กพื้นดินเพื่อนำ�ม�กรอง

อ�ก�ศและปล่อยอ�ก�ศบริสุทธ์ิออกไปทีป่ล�ยปล่อง 

โดยตึกนี้ยังส�ม�รถเป็นที่อยู่อ�ศัยของคนได้ถึง 

7,500 คน ซ้ำ�ยังมีแหล่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�ง ๆ  

ทั้งด้�นก�รศึกษ� ร้�นค้� และสวนขน�ดใหญ่ 

 ส่วนร�งวัลชนะเลิศตกเป็นของม�ร์โก 

ดร�จิเซวิก (Marko Dragicevic) นักศึกษ�สถ�ปัตย์

ช�วเซอร์เบีย กับผลง�น Methanescraper ที่ 

ตั้งเป้�ไปยังก�รจัดก�รขยะจำ�นวนมห�ศ�ล 

ในเมืองท่ีมักจะไปจบลงในหลุมฝังกลบ โดยตัวตึก

ได้รับก�รออกแบบให้ทำ�หน้�ท่ีจัดก�รนำ�ขยะเข้�สู่

กระบวนก�รรีไซเคิลขั้นพื้นฐ�น ส่วนขยะอ�ห�ร

ซึ่งเป็นส�เหตุหลักที่ก่อให้เกิดก๊�ซมีเทนระหว่�ง

ก�รย่อยสล�ยจะถูกแปรไปเป็นพลังง�นทดแทน 

และหลงัจ�กขยะทัง้หมดถกูยอ่ยสล�ยแลว้ ตัวถงั

ท่ีบรรจุขยะก็จะส�ม�รถนำ�ไปล้�งทำ�คว�มสะอ�ด

เพื่อนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้อีก

  เพร�ะบนโลกนี้จำ�ต้องมีปัจจัยอื่นเข้�ม�

เก่ียวข้องกับก�รอยู่อ�ศัยและก�รทำ�ง�น น่ีจึง 

นับเป็นคว�มพย�ย�มของมนุษย์ที่ต้องสรรห�

ท�งออกม�ให้ชีวิตในอน�คตได้อยู่ดี กินดี และ 

มีคุณภ�พกว่�เดิม ไม่ว่�จะต้องแข่งกันสร้�งตึกสูง

แค่ไหนก็ต�ม

a4le.org.au
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : ไพวรินทร์ สืบบุก

FEAT U RED BOOK
The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century
โดย : Dr. Dickson Despommier          

หนังสือ The Vertical Farm ซึ่งเขียนโดยดร. ดิกสัน เดส์ปอมมิเยร์ ได้กล่�วถึงก�รทำ�เกษตรกรรมแบบแนวดิ่งว่�เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ 

โดยเป็นรูปแบบก�รทำ�เกษตรภ�ยในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้�งต่�ง ๆ ที่มีก�รควบคุมสภ�พแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับก�รเจริญเติบโตของพืช เช่น อุณหภูมิ 

แสงแดด คว�มชื้น ปริม�ณน้ำ�สำ�หรับก�รเพ�ะปลูกที่หล�กหล�ย โดยส�ม�รถจำ�แนกได้ต�มระบบก�รเพ�ะปลูกและโครงสร้�งอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูก 

ทั้งยังเป็นก�รทำ�เกษตรที่ช่วยประหยัดก�รใช้ทรัพย�กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถควบคุมปริม�ณและคุณภ�พของผลผลิตได้ต�มที่ต้องก�ร จึงส่งผล

ให้ช่วยลดคว�มผันผวนทั้งในด้�นปริม�ณและคุณภ�พของผลผลิตได้ดีกว่�ก�รเกษตรแบบดั้งเดิม

 ก�รเกษตรแบบแนวต้ังจะเปล่ียนโฉมหน้�ระบบก�รเกษตร จ�กที่เคยทำ�ในแนวร�บท่�มกล�งพื้นที่ชนบทให้กล�ยม�เป็นก�รทำ�เกษตรแนวดิ่งใจกล�ง

เมือง เพื่อแก้ปัญห�ก�รผลิตในประเด็นต่�ง ๆ ที่สังคมชนบทเคยเผชิญ ตั้งแต่ก�รใช้วิธีควบคุมพืชผลไม่ให้ถูกรบกวนโดยสภ�พอ�ก�ศ ไม่ว่�จะเป็นพ�ยุฝน 

ภัยแล้ง ดินเสีย และยังส�ม�รถป้องกันก�รสูญเสียพืชผลจ�กก�รขนส่งหรือก�รเก็บรักษ� จึงช่วยลดก�รพึ่งพ�เช้ือเพลิงฟอสซิลลงเป็นอย่�งม�ก และ 

นอกจ�กที่ก�รทำ�เกษตรกล�งเมืองจะทำ�ให้ไม่ต้องขนส่งผลผลิตจ�กชนบทเข้�สู่เมืองแล้ว พื้นที่ก�รเกษตรเดิมที่ไม่ใช้ง�นแล้ว ก็ยังส�ม�รถคืนกลับสู่ 

ธรรมช�ติให้กล�ยเป็นผืนป่�ได้ต่อไป โดยดิกสันมีคว�มเชื่อว่� ในอีก 50 ปีข้�งหน้� ประช�กรโลกกว่�ร้อยละ 80 จะอ�ศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เมื่อบวกกับสภ�วะ

โลกที่ร้อนข้ึน สภ�พอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว และก�รเพิ่มข้ึนของจำ�นวนประช�กร ย่อมทำ�ให้พื้นที่ที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูกไม่เพียงพอต่อ 

คว�มต้องก�รของมนุษย์อีกต่อไป ดังนั้นก�รทำ�เกษตรแบบ Vertical Farm จึงเป็นท�งรอดที่สำ�คัญของปัญห�นี้ที่จะเลี้ยงดูป�กท้องของประช�กรโลกต่อไป

ในอน�คตอันใกล้
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Skyscraper
ระห่ำาตึกเสียดฟ้า (2018)   
กำ�กับโดย Rawson Marshall Thurber      

เม่ืออดีตหัวหน้�ทีมช่วยตัวประกันเอฟบีไอ

และอดีตทห�รผ่�นศึกท่ีต้องสูญเสียข�ซ้�ยไป

จ�กเหตุก�รณ์บุกช่วยตัวประกันต้องม� 

รับง�นประเมินคว�มปลอดภัยให้กับ 

ตึกเพิร์ล ตึกสูงระฟ้�ในฮ่องกงที่มีระบบ

คว�มปลอดภยัสงูทีส่ดุ กอ่นพบว�่เข�กำ�ลงั

เผชิญหน้�กับเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝันอีกคร้ัง 

เมื่อตึกระฟ้�แห่งน้ีเกิดเปลวไฟลุกท่วมใน

ขณะที่ครอบครัวของเข�ติดอยู่บนช้ันเหนือ

แนวไฟไหม้ เข�เองทีอ่ยูภ่�ยนอกตึกและยงั

ถูกใส่ร้�ยว่�เป็นคนว�งเพลิงจึงต้องห�ท�ง

ที่ จะเ ข้�ไปช่วยเหลือครอบครัวให้ ได้   

พร้อมค้นห�ว่�ใครคือผู้ร้�ยตัวจริงเพื่อกู้ 

ช่ือเสียงกลับคืนม� พล็อตเร่ืองที่ต่ืนเต้น

เร้�ใจน้ีนอกจ�กจะมอบคว�มบันเทิงให้กับ

คอหนังแอ็กชันแล้ว ก็ยังชวนให้ต้ังคำ�ถ�ม

ถึงก�รใช้ชีวิตบนตึกระฟ้� ที่ไม่ได้มีแค่ 

คว�มสวยง�มและสะดวกสบ�ยให้คำ�นึงถึง 

แต่คือคว�มปลอดภัยของทุก ๆ  ชีวิตบนอ�ค�ร

เหล่�นี้เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝันด้วย

FI LM

พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

Designing the Ecocity-in-the-Sky: 
The Seoul Workshop  
โดย Dr. Jin-Ho Park     

หนังสือเล่มน้ีว่�ด้วยก�รออกแบบท่ีอยู่อ�ศัยแนวสูง

ในยุคที่ประช�กรเพิ่มม�กข้ึนแต่ที่ดินกลับมีอยู่

อย่�งจำ�กัด รวมถึงวิถีชีวิตของคนเมืองที่นิยม 

อยู่กันเป็นครอบครัวเล็ก ๆ ม�กขึ้นต�มยุคสมัย 

ทำ � ให้ ที่ อ ยู่ อ �ศั ย แนวสู ง ห รื อ เ รี ยกกั น ว่ � 

“คอนโดมิเนียม” ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�ร

ของคนเมืองได้ดีม�กกว่� แต่ถึงอย่�งน้ันก�ร 

อยู่อ�ศัยแนวสูงก็ทำ�ให้มนุษย์ต้องห่�งไกลกับ

ธรรมช�ติม�กข้ึน ด้วยพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อย่�ง

จำ�กัด ดร. พักจินโฮ จึงได้นำ�เสนอท�งออกด้วย

ก�รใช้วิถีก�รออกแบบสีเขียว (Eco Design) ที่

ตอบโจทย์คนเมืองได้ดี โดยเน้นไปที่ก�รใช้

ประโยชน์ของพ้ืนที่ใช้สอยให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ม�กที่สุด ผ่�นก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอ�ค�ร 

เพ่ือช่วยรักษ�สมดุลและเป็นก�รคำ�นึงถึงธรรมช�ติ 

ซึ่งเป็นตัวอย่�งของก�รพัฒน�อ�ค�รที่ยั่งยืน

BOOK
City of Darkness:
Life in Kowloon Walled City  
โดย Greg Girard      

สลัมลอยฟ้�ท่ีผู้คนอยู่กันอย่�งแออัดท่ี “เมืองกำ�แพง

เก�ลูน” (Kowloon Walled City) ในฮ่องกง ก่อนถูก

ทุบทิ้งเป็นสวนส�ธ�รณะในปี 1994 คือภ�พจำ�

ของผู้คนที่สะท้อนถึงก�รอยู่อ�ศัยที่อัดแน่น 

ไปด้วยตึกสูงม�กม�ยแบบไร้ก�รควบคุม ตึกสูง 

นับสิบ ๆ อ�ค�รที่สูงกว่� 17 ชั้นเหล่�นี้ ไม่มี

ส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�นที่เพียงต่อคว�มต้องก�ร

ของผูอ้ยูอ่�ศยัม�รองรับ ทัง้อ�ค�รยงัถกูสร้�งจน

เต็มพื้นที่เกือบทุกต�ร�งน้ิวแม้แสงอ�ทิตย์ก็แทบ

ไม่ส�ดส่องถึงพื้นดินได้ ในอดีตสถ�นที่แห่งน้ี 

จึงเ รียกได้ว่�เป็นมุมมืดสุดเสื่อมโทรมและ 

เป็นหน่ึงในสถ�นที่ที่แออัดที่สุดในโลก ช่�งภ�พ

ช�วแคน�ด� เกร็ก กิร�ร์ด ได้เดินท�งไปยัง 

สถ�นทีแ่หง่น้ีเพือ่ถ�่ยภ�พวิถชีีวติของผูค้นภ�ยใน

เมืองกำ�แพง และถ่�ยทอดผ่�นหนังสือเล่มน้ีท่ีชวน

ใหต้ั้งคำ�ถ�มถงึก�รใช้ชีวติท�่มกล�งคว�มแออดั 

สกปรก และเสื่อมโทรมของที่อยู่อ�ศัยแนวตั้งใน

อีกมุมมองหนึ่งของสังคม 
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

พบกับนวัตกรรมและวัสดุสร้�งสรรค์ ได้ที่ชั้น 2 ห้อง Material & Design Innovation Center, CEA

ENERGY TRANSPARENT GLASS
นวัตกรรมกระจกใสพลังงานแสงอาทิตย์

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

เมื่อ “กระจกใส” ไม่ได้มีไว้เพียงตกแต่งอ�ค�รเท่�นั้น แต่ยังส�ม�รถผลิต 

“พลังง�นไฟฟ้�” ได้จ�กแสงอ�ทิตย์

 ด้วยพื้นที่อยู่อ�ศัยที่จำ�กัดภ�ยในเมือง เทรนด์ก�รใช้ชีวิตแนวตั้ง 

(Vertical Living) จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ธุรกิจก�รก่อสร้�งอ�ค�รสูงจึง

เตบิโตข้ึน และก�รออกแบบอ�ค�รสว่นใหญม่กัเลอืกใช้ “กระจกใส” ม�เปน็

องค์ประกอบหลักเพื่อสร้�งคว�มโดดเด่นและทันสมัยให้อ�ค�ร ทั้งยังทำ�ให้

ผู้อยู่อ�ศัยรู้สึกปลอดโปร่ง ส�ม�รถชมทัศนียภ�พได้โดยรอบ แต่ด้วยคว�มใส

ของกระจกนั้น กลับเป็นโจทย์ท้�ท�ยให้นักวิจัยได้คิดค้นและพัฒน�

ผลติภณัฑ ์เพือ่ใหนั้กออกแบบและวิศวกรทำ�ง�นร่วมกนัอย�่งมปีระสทิธภิ�พ

และมีคว�มยั่งยืนสูงสุด โดยที่ยังคงคว�มสวยง�มของอ�ค�รและตอบโจทย์

ด้�นสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมกัน

 ลบภ�พจำ�แบบเดิม ๆ เกี่ยวกับแผงโซล�ร์เซลล์สีดำ�ขน�ดใหญ่ที่ถูก 

ติดตั้งบนหลังค�ต�มบ้�นเรือนไปได้เลย เมื่อได้รู้จักกับนวัตกรรมกระจกใส

แบบใหม่ที่แทบแยกด้วยส�ยต�ไม่ออกว่�นั่นคือ “โซล�ร์เซลล์” ก่อนหน้�นี้ 

นักวิจัยพย�ย�มที่จะนำ�โซล�ร์เซลล์แบบ Crystalline Silicon ม�ติดตั้งบน

กระจกอ�ค�รโดยตรง เน่ืองจ�กส�ม�รถรับแสงอ�ทิตย์ได้ดีในพื้นที่ที่มี

แสงแดดจดั มรี�ค�ไมส่งูม�กนักเมือ่เทยีบกบัแบบอืน่ ๆ  ส�ม�รถตอ่พว่งกบั

อุปกรณ์ควบคุมและวงจรไฟฟ้�ได้หล�กหล�ย มีคว�มทนท�น และมีอ�ยุ

ก�รใช้ทีง่�นย�วน�น แต่กลบัประสบปญัห�ในเร่ืองคว�มทบึแสงของตัวเซลล ์

ที่บดบังทัศนียภ�พ และย�กต่อก�รออกแบบให้อ�ค�รมีคว�มสวยง�ม

 กอ่นหน�้น้ี ก�รผลติเซลลแ์สงอ�ทติยแ์บบโปร่งแสงอ�ศยัหลกัก�รผลติ

ฟิล์ม Crystalline Silicon ให้บ�งม�กท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภ�พก�รเปล่ียน

พลังง�นได้ต่ำ�ลงม�ก จนกระท่ังเม่ือปี 2562 ที่ผ่�นม� สถ�บัน Ulsan National 

Institute of Science and Technology (UNIST) ประเทศเก�หลีใต้ ได้เผยแพร่

ง�นวิจัยที่ส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์ผ่�นขีดข้อจำ�กัดเหล่�นี้ โดยได้นำ�เสนอ

เซลล์แสงอ�ทิตย์แบบโปร่งแสงแต่มีประสิทธิภ�พในก�รเปลี่ยนพลังง�นถึง 

12.2% ด้วยก�รแปลง Crystalline Silicon ที่มีคว�มทึบให้โปร่งแสงม�กขึ้น 

โดยสร้�งเป็นเซลล์ขน�ดเล็กที่มีเส้นผ่�นศูนย์กล�งเพียง 0.1 มิลลิเมตร และ

มีระยะห่�งระหว่�งเซลล์อยู่ที่ 1.75 มิลลิเมตร ส่งผลให้แสงส�ม�รถเดินท�ง

ผ่�นได้เกือบทุกคว�มย�วคล่ืน จึงเกิดเป็นช้ันฟิล์มแบบใหม่ท่ีส�ม�รถกรองแสง

ได้เป็นสีธรรมช�ติ

 นอกจ�กน้ันบริษัท Ubiquitous Energy ที่กอ่ต้ังโดยสถ�บัน Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) ร่วมกับมห�วิทย�ลัย Michigan State 

University (MSU) ได้ออกแบบและพัฒน� ClearView Power™ โซล�ร์เซลล์

ชนิดฟิล์มใสแบบใหม่ท่ีมีร�ค�ประหยัดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในปัจจุบัน 

ClearView Power™ ส�ม�รถปล่อยให้แสงธรรมช�ติผ่�นได้ถึง 90% มี

ประสทิธิภ�พในก�รเปลีย่นคลืน่พลงัง�นอยูท่ี ่10% โดยมีคว�มบ�งไมถ่งึ 0.1 

ไมโครเมตร ใช้เพ่ือเป็นแหล่งพลังง�นให้กับอุปกรณ์พกพ�ต่�ง ๆ ได้ และเม่ือ

เดือนตุล�คม ปี 2562 บริษัทยังได้เพิ่มก�รผลิต ClearView Power™ ในเชิง

พ�ณิชย์ เพื่อใช้สำ�หรับง�นหน้�ต่�งอ�ค�รต่�ง ๆ ด้วย

 อกีไมน่�น เทคโนโลยเีหล�่น้ีกจ็ะถกูนำ�ม�ใช้ร่วมกบัก�รออกแบบอ�ค�ร

สูงม�กขึ้น กระจกจะไม่ได้มีหน้�ที่ไว้เพียงแค่ตกแต่งภ�ยนอกอ�ค�รเท่�นั้น 

ห�กแต่ยังเป็นวัสดุท�งเลือกที่ส�ม�รถผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กพลังง�น 

สะอ�ดได้ อน�คตที่จะสร้�ง Green City ก็คงจะไม่เป็นเพียงแค่คว�มหวัง

อีกต่อไป 

ท่ีม� : บทคว�ม “New transparent solar cell for window applications” โดย EMILIANO 
BELLINI จ�ก pv magazine / บทคว�ม “Transparent Solar Panels Will Turn Windows 
Into Green Energy Collectors” โดย Ana Cosma จ�ก ARCH2O
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หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

สถาปตยกรรม ทองเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝมือ คาปลีก/คาสง

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

เช็คสั่งจายสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA) พรอมใบสมัครสมาชิก
โอนเงินเขาบัญชี สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญสีลม เลขท่ีบัญชี 101-9-12219-9
• แฟกซใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-105-7450
• หรือสงไปรษณียมาที่ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA)
   อาคารไปรษณียกลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• หรือแนบไฟลใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล creativethailand@cea.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ

พบกับนิตยสาร “คิด” Creative Thailand ได้ที่
ร้�นหนังสือ ห้องสมุด สม�คม อ�ค�รสำ�นักง�น และร้�นก�แฟใกล้บ้�น 
ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน และจังหวัดอื่นๆ รวมถึง miniTCDC
 
ดูสถานที่จัดวางทั้งหมดได้ที่:
creativethailand.org/contactus
 

กรุงเทพฯ
ร้านหนังสือ
• Asia Books
• Kinokuniya
• B2S
• แพร่พิทย�
 
ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
• Au Bon Pain
• Starbucks
• TOM N TOM’S COFFEE
• True Coffee
• Auntie Anne’s
• Baskin Robbins
• Coffee World
• Mister Donut
• Black Canyon
• McCafe’
• ดอยตุง
• Ninety four coffee
• Puff & Pie
• Red Mango
• Iberry
• Greyhound Cafe’
• Amazon Cafe’
• Chester’s Grill
• Luv minibar
 
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์
• หอศิลปวัฒนธรรม
 แห่งกรุงเทพมห�นคร
• มิวเซียม สย�ม
• อุทย�นก�รเรียนรู้ (TK park)
• นำ�ทอง แกลเลอรี่
 
สมาคม/ห้องสมุด
• ศูนย์ศิลปะน�น�ช�ติ
 สม�คมฝรั่งเศส
• ห้องสมุดเนลสัน เฮลส์
 The Neilson Hays Library  
• ห้องสมุด - นิด้�
• สม�คมโฆษณ�
 แห่งประเทศไทย
• สม�คมธน�ค�รไทย
• สม�คมสโมสรนักลงทุน
• ห้องสมุด สสวท.
• สม�คมหอก�รค้�ไทย
• สถ�บัน
• Wall Street Institute
• Raffle Design Institute
• Vision Swimming
 Academy
 
เชียงใหม่ 
• woo cefe
• Kagee
• Ristresto lab
• ท่�แพอีสต์+ dibdee.binder 
• C.A.M.P ,MAYA
• True Coffee ,หอสมุด มช.
• Punspace, นิมม�นฯ
• asama cafe
• ม�ห�สมุด (บ้�นข้�งวัด)
• see scape gallery
• nimmanian club
• 8 days a week
• Bulbul book cafe’
• Graph cafe’
• Cefe de museum
• local cafe Think park                                                                                                                                            
• Librarista
• Artisan วัวล�ย
• paper spoon
• ก�แฟรสนิยม,
 หลัง มช ท�งขึ้นก�แล
• The barn : Eatery Design
• Book Republic
• wake up หน้�มอ
• Fab cafe’
• kum cafe คุ้มเจ้�บุรีรัตน์

• MAIIAM Contemporary Art 
 Museum
• ชีวิต ชีว�
• Minimeal Cafe
• Impresso
• Restr8to
• Penguin Villa
 (Penguin Getto)
• ก�แฟอ�ข่� อ่�ม�
 La Fattoria ส�ข�2 
• Happy Hut 
 ถ.นิมม�นฯ 
• ร�ชดำ�เนิน 
• Mai Bakery In Garden 
• Starbucks The Plaza
• Yesterday Hotel 
• October 
• สุริยันจันทร� นิมม�นฯ ซอย 1 
• ร้�นมีช�มีชัย (กู) 
• Cafe’de nimman 
• The Booksmith 
• ร้�นช� (Drink Club) 
• Cotto Studio 
• Starbucks Nimmanhemin
• Fern Forest Cafe’
• 9th Street Cafe
 นิมม�นฯ ซอย 9 
• ดวงกมล (Duang Kamol) 
• Rustic & Blue - Handgrown 
• Produce & Artisan Food  
 นิมม�นฯ ซอย 9
• หอนิทรรศก�รศิลปวัฒนธรรม  
 มช.
 
หัวหิน  
• ร้�นก�แฟ ชุบชีว� หัวหิน 
• อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่  
• บ้�นใกล้วัง   
• ภัตต�ค�รมีกรุณ� 
• บ้�นถั่วเย็น @ แนบเคห�สน์ 
• ร้�นอ�ห�รหัวหิน (โกทิ)   
• ก�แฟข้�งบ้�น 
• IL GELATO ITALIANO 
• Together Bakery & Cafe’
• โรงแรม วรบุระหัวหิน
• Let’s Sea
• โรมแรม ดูน หัวหิน 
• เดอะร็อค หัวหิน  
• บ้�นจันทร์ฉ�ย 
• หัวหิน มันตร� รีสอร์ท
• ลูน่�ฮัท รีสอร์ท 
 
กระบี่
• Nakamanda Resort & Spa
• Rawee Warin Resort & Spa
• A little Handmade Shop  
 
ขอนแก่น 
• Hug School
 of Creative Arts
• ร้�นสืบส�น  
• ร้�นก�แฟ คอฟฟี่ เด้อ หล่� 
 (Coffee Der La)
 
เชียงราย   
• ร้�นหนังสือ herebookafe
• ร้�น Coffee Dad
 
นครราชสีมา 
• Hug station resort
 
นครปฐม 
• ร้�น  Dipchoc Cafe 
 
นครสวรรค์
• ร้�น Bitter Sweet 
 
น่าน  
• ร้�น Runway Coffee
• ร้�นคล�สสิค โมเดล น่�น 

• ร้�นก�แฟป�กซอย 
• ร้�น Nan Coffee Bean
 
ปาย/แม่ฮ่องสอน 
• ร้�นคอฟฟี่อินเลิฟ 
• ร้�น all about coffee 
• ร้�นป�ยหว�นบ้�นนมสด 
• ร้�นเล็กเล็ก
• ป�ยวิม�นรีสอร์ท 
 
พังงา
• Niramaya Villa
 and Willness Resort
• Ranyatavi Resort Phang Nga
• The Sarojin
 
เพชรบุรี
• Grand Pacific Sovereign 
• Resort & Spa
• DevaSom Hua Hin Resort
 
ภูเก็ต 
• ร้�นหนัง(สือ) ๒๕๒๑ ภูเก็ต
• The oddy Apartment & Hotel
• At Panta Phuket
• Banyan Tree Phuket
• Le Meridien Phuket
• Millienium Ressort
 Patong Phuket
• Novotel Phuket Resort 
• Patong Paragon Resort
 & Spa Phuket 
• Sheraton grand Lagana 
 Phuket
• Sri wanwa Phuket Villa
• Thanyapura
 
ระยอง
• Le Vimarn Cottage
 
ลำาปาง 
• อ�ลัมภ�งค์ เกสท์เฮ้�ส์ 
 แอนด์ มอร์ ลำ�ป�ง
• ร้�นเอก�ลิเต้
 Egalite Bookshop  
• Lampang Art Center 
 
เลย 
• บ้�นช�นเคียง
• ม�เลยเด้ เกสต์เฮ�ท์
 
ลพบุรี 
• ซนดิคอฟฟี่ 
 
สมุทรสงคราม/อัมพวา
• Baan Amphawa Resort 
 and Spa
 
สุโขทัย
• Ananda Co.,Ltd.
 
สุราษฎร์ธานี
• Muang Samui Spa Resort
• Pavilion Samui
 Boutique Resort
• The Sunset Beach Resort 
 and Spa Taling ngam
• Nora Beach Resort Samui
 
อุทัยธานี
• ร้�นบุ๊คโทเปีย Booktopia 
• Avatar Miracles
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Cover Story : เรื่องจากปก

เรื่อง : ปภพ เกิดทรัพย์ และ นภัทร จ�ริตรบุตร
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WHEN IT ALL BEGAN
จุดเริ่มต้นของการอยู่อาศัยแนวตั้ง
มนุษย์เร�ละทิ้งก�รใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนและเร่ิม 

อยูร่่วมกันเปน็ชุมชนม�ย�วน�นสบืยอ้นไปไดไ้กล

ถึงช่วงยุคหินใหม่ หรือประม�ณ 14,000 ปีก่อน 

แล้วตั้งแต่เมื่อใดกันที่เร�เร่ิมเปลี่ยนจ�กก�ร 

ใช้ชีวิตและอยู่อ�ศัยในแนวร�บ ข้ึนไปซ้อนช้ัน 

อยู่ร่วมกันในแนวตั้ง

 หลักฐ�นที่เหลืออยู่ของอ�รยธรรมโรมัน

อย่�งอ�ค�ร Insula dell’Ara Coeli และ Casa 

dei Dipinti ในกรุงโรม จนถึงบันทึกของนักปร�ชญ์

และนักประวัติศ�สตร์ในยุคน้ัน แสดงให้เห็นว่�

มนุษย์เ ร่ิมใช้ชีวิตร่วมกันในแนวต้ังม�ต้ังแต่

ประม�ณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักร�ชแล้ว ภ�ยใน 

รูปแบบสถ�ปตัยกรรมทีม่ช่ืีอเรียกว�่ “Insula” ซึง่

สูงข้ึนไปได้ม�กกว่� 9 ช้ัน ถ้�ยึดต�มสิ่งที่ลิวี 

หรือติตุส ลีวิอุส บันทึกไว้ในหนังสือหลังจ�ก 

ก�รก่อตั้งนคร (Ab Urbe Condita Libri) ที่ว่�มี

ประเพณีที่จะต้องนำ�วัวสองตัวไต่บันไดข้ึนไป

จนถึงหลังค�ของอ�ค�รเพื่อประกอบพิธีกรรม 

เร�จะพบว่�ช�วโรมันน้ันอ�ศัยอยู่ในสภ�พแวดล้อม

ที่เต็มไปด้วยก�รใช้ชีวิตแนวตั้งม�แต่ไหนแต่ไร 

แต่ด้ วยก�รก่อส ร้�งในขณะน้ันที่ ยั ง ไม่ ได้

ม�ตรฐ�นพอ ทำ�ให้บ่อยคร้ังตึกสูงโรมันโบร�ณ

เหล�่น้ีต้องเจอกบัปญัห�และพงัถลม่ลงม� จนถงึ

ขน�ดที่จักรพรรดิเอ�กุสตุส (Augustus)

 อดีตจักรพรรดิโรมัน ต้องออกม�ตรก�รจำ�กัด

ไม่ให้คว�มสูงของ Insula น้ันเกินกว่� 70 เปส หรือ

ร�ว 20 เมตร แม้จะบังคับใช้ได้ไม่ค่อยเป็นผล 

สักเท่�ไรก็ต�ม

 ลักษณะเฉพ�ะสำ�คัญของ Insula คือก�รเป็น

สถ�ปตัยกรรมทีม่ทีัง้พืน้ทีพ่�ณิชยกรรม Taberna 

ของบรรด�พ่อค้�อยู่ที่บริเวณช้ันล่�ง และยูนิต 

พักอ�ศัยของแรงง�นที่อยู่ช้ันบนขึ้นไปภ�ยใต้

หลังค�เดียวกัน (ขณะที่ชนช้ันปกครองจะอ�ศัย

อยู่ในบ้�นท่ีเรียกว่� Domus แทน) ด้วยจำ�นวนข้ัน

ของบันไดที่ม�กข้ึนเร่ือย ๆ ซึ่งแปรผกผันกับ

คว�มปลอดภัยเชิงโครงสร้�ง ทำ�ให้ยิ่งอยู่บนช้ัน

ทีส่งูเท�่ไรกย็ิง่ไดค้�่เช่�ทีถ่กูลงต�มไปดว้ย ซึง่ถ�้

พิจ�รณ�ดูจะพบว่� ก�รอยู่อ�ศัยแนวตั้งภ�ยใน 

Insula นั้นมีคว�มสัมพันธ์ที่ค่อนข้�งจะตรงกัน

ข้�มกับคอนโดมิเนียมในปัจจุบัน ที่ย่ิงอยู่ช้ันสูง

เท่�ไรก็ยิ่งต้องจ่�ยในร�ค�ที่แพงขึ้นเท่�นั้น

 กระโดดม�ทีช่่วงศตวรรษที ่16 มอีกีตัวอย�่ง

ของก�รอยูอ่�ศยัแนวตัง้ทีน่่�สนใจ คอืกลุม่ตกึสงู

ระฟ้�ในเมืองชิบ�ม ประเทศเยเมน ที่มีคว�มสูง

ตั้งแต่ 5-11 ชั้น ด้วยเพร�ะปริม�ณน้ำ�ฝนต่อปีที่

สงูของเยเมน ทำ�ใหผู้ค้นตอ้งหนีน้ำ�ทว่มกนัข้ึนไป

ยังบริเวณที่ร�บสูงของประเทศกันม�ย�วน�น 

ทว่�พื้นที่ดังกล่�วก็มีอยู่จำ�กัด และไม่สอดคล้อง

กับก�รเพิ่มข้ึนของประช�กร วิธีแก้ปัญห�ของ 

ช�วเมอืงชิบ�มจงึเปน็ก�รขย�ยพืน้ทีอ่ยูอ่�ศยัข้ึน

ไปในแนวตั้งขึ้นเรื่อย ๆ ยกบ้�นให้สูงขึ้นซ้อนชั้น

กันข้ึนไป ตึกระฟ้�ท่ีถูกสร้�งข้ึนจ�กดินจึงกล�ยเป็น

รูปแบบสถ�ปัตยกรรมที่เห็นได้โดยทั่วไปในที่สุด 

จนทำ�ให้เมืองแห่งน้ีได้รับฉ�ย�ว่�เป็น “แมนฮัตตัน

แห่งทะเลทร�ย”

 จะเห็นว่�คว�มเปล่ียนแปลงต่�ง ๆ ท้ังในแง่

ภมูอิ�ก�ศ ประช�กรศ�สตร์ ตลอดจนก�รพฒัน�

ของเมือง เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีส่งผลให้เกิดก�รพัฒน�

รูปแบบท�งสถ�ปัตยกรรมสำ�หรับก�รอยู่อ�ศัย

ท�งตั้งขึ้นม�กม�ย

VERTICAL LIVING IN THAILAND
การอยู่อาศัยแนวตั้งในประเทศไทย
สำ�หรับประเทศไทยน้ัน เร่ิมมนีโยบ�ยก�รจดัสรร

พื้นที่อยู่อ�ศัยแนวตั้งเกิดข้ึนม�เป็นคร้ังแรกในปี 

พ.ศ. 2503 ภ�ยใต้รัฐบ�ลของจอมพลสฤษดิ์  

ธนะรัชต ์และเกิดเปน็ “โครงก�รอ�ค�รสงเคร�ะห์

ดนิแดง” ทีเ่ร�เรียกกันตดิป�กว�่ “แฟลตดนิแดง” 

เพื่อแก้ปัญห�ที่อยู่อ�ศัยให้กับผู้มีร�ยได้น้อย 

โดยยึดเอ�ต้นแบบหน่วยพักอ�ศัยม�จ�กม�ตรฐ�น

อ�ค�รสงเคร�ะห์ของสิงคโปร์ และก่อสร้�ง 

ต�มเฟสต่�ง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506-2517 โดย

อ�ค�รเฟสแรกน้ันเร่ิมให้คนได้เข้�ไปอ�ศัยในปี 

พ.ศ. 2508 ก่อนที่ก�รเคหะแห่งช�ติจะตัดสินใจ

ร้ือฟื้น “โครงก�รฟื้นฟูเมืองชุมชนนครดินแดง” 

(พ.ศ. 2559-2567) ในอีก 50 ปีถัดม� ด้วยก�รร้ือถอน

อ�ค�รแฟลตดินแดงเดิมท่ีมีอ�ยุม�กและอันตร�ย 

พร้อมกับก่อสร้�งอ�ค�รหลังใหม่ที่แปลงแรกน้ัน

เริ่มให้ผู้คนเข้�อยู่แล้วเมื่อ 2 ปีก่อน

 ในช่วงเวล�ไล่เล่ียกันกับก�รเกิดข้ึนของ

โครงก�รแฟลตดินแดง ประม�ณปี พ.ศ. 2510 

ประเทศไทยภ�ยใต้ก�รนำ�ของจอมพลถนอม 

กิตติขจร ได้ประก�ศแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ ฉบับที่สอง ออกม� ที่นอกจ�กจะเน้น

ก�รพัฒน�สังคมและส่วนภูมิภ�คให้ม�กข้ึนแล้ว 

ยัง “เน้นคว�มสำ�คัญของส่วนเอกชน โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่ งบทบ�ทของเอกชนในก�รพัฒน�

อุตส�หกรรม พ�ณิชยกรรมและบริก�รด้�นต่�ง ๆ  

พร้อมสนับสนุนใหม้คีว�มสมัพนัธ์ระหว�่งรฐับ�ล

และเอกชนม�กยิ่งขึ้น” อีกด้วย สภ�พเศรษฐกิจ
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ท่ีดีข้ึน พร้อม ๆ  กับจำ�นวนประช�กรท่ีเพ่ิมม�กข้ึน

อย่�งรวดเร็วจนเร่ิมหน�แน่น ส่งผลให้เมืองขย�ยตัว 

มีโครงก�รทีอ่ยูอ่�ศัยแนวร�บเกิดข้ึนเป็นจำ�นวนม�ก 

ขณะเดียวกันท่ีดินในย่�นธุรกิจก็เร่ิมมีร�ค�ท่ีสูงข้ึน 

ส่งผลให้ก�รสร้�งตึกสูงกล�ยเป็นวิธีก�รที่คุ้มค่� 

ท่ีสุดในก�รพัฒน�ท่ีดินเขตเมือง ผู้ประกอบก�รเอง

จงึเร่ิมมองห�โมเดลทีอ่ยูอ่�ศยัรูปแบบใหมท่ีร่�ค�

ถูกกว่�บ้�นเดียว

 ไม่ ก่ีปีหลังก�รส่ง เ จ้�หน้� ท่ีกระทรวง

มห�ดไทยไปประชุมสัมมน�เกี่ยวกับอ�ค�รชุดที่

ฮ�ว�ย ด้วยเพร�ะรัฐบ�ลในขณะนั้นเริ่มเล็งเห็น

คว�มเป็นไปได้ที่จะเกิด “อ�ค�รชุด” ขึ้นในไทย 

ซึ่งถือเป็นอสังห�ริมทรัพย์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในต่�งประเทศค่อนข้�งม�ก กรุงเทพฯ ก็ได้เริ่ม

ทดลองตล�ดด้วยก�รต้อนรับ “อ�ค�รชุด” แห่งแรก

บนถนนร�ชดำ�ริในป ีพ.ศ. 2513 (เดมิต้ังอยูบ่ริเวณ

ของโรงแรม The St. Regis กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) 

ด้วยก�รสนับสนุนท�งก�รเงินจ�ก บริษัท Sumitomo 

Shoji จำ�กัด “อ�ค�รร�ชดำ�ริ” ซึ่งออกแบบโดย

สถ�ปนิกจ�กบริษัท Takenaka Komuten ทำ�หน้�ที่

เป็นทั้งที่ทำ�ก�รของสม�คมนักเรียนเก่�ญี่ปุ่นฯ 

พื้นที่สำ�นักง�นให้เช่� ตลอดจนยูนิตพักอ�ศัยที่

ถูกว�งให้เป็น “คอนโดมิเนียม” แห่งแรกของ

พระนคร แต่เพร�ะคว�มเคยชินของผู้คนที่นิยม

อ�ศัยอยู่ในบ้�นเดี่ยวและต้องก�รถือครองที่ดิน

ในขณะน้ัน ทำ�ให้โมเดลก�รอยู่อ�ศัยแนวต้ังน้ี 

ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ที่ควร

 ร�วปี พ.ศ. 2525 หลังก�รประก�ศใช้ 

พระร�ชบัญญัติอ�ค�รชุดได้ 3 ปี “อ�ค�รชุด” หรือ 

“คอนโดมิเนียม” ได้กล�ยเป็นพ้ืนท่ีอยู่อ�ศัยรูปแบบ

ใหม่ที่ถูกพัฒน�ออกม�สู่ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์

เปน็จำ�นวนม�ก ซึง่สอดคลอ้งไปกับคว�มต้องก�ร

ของผู้คนในขณะน้ันที่กำ�ลังมองห�พื้นที่อยู่อ�ศัย

รูปแบบใหม ่ตลอดจนก�รขย�ยตัวของเมอืงทีเ่ร่ิม

หน�แน่นขึ้น ทว่�ด้วยคว�มใหม่นั้นเอง ที่ทำ�ให้

ยังไม่มีธน�ค�รใดยอมปล่อยสินเช่ือที่อยู่อ�ศัย 

ให้แก่ผู้ซื้อห้องชุด จนกระทั่งเมื่อเร่ิมมีธน�ค�ร

ปล่อยสินเช่ือในช่วงปล�ยทศวรรษ 2520 เป็นต้นม� 

กรุงเทพฯ ก็เผชิญกับตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ที่

แข่งขันรุนแรง มีโครงก�รท่ีอยู่อ�ศัยแนวต้ังเกิดข้ึน

เปน็จำ�นวนม�ก เกิดก�รเกง็กำ�ไรจ�กผูล้งทนุเปน็

จำ�นวนม�ก จนกระทั่งเมื่อถึงปี พ.ศ. 2540 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตก�รเงินในที่สุด

 ตล�ดอสงัห�ริมทรัพยเ์ร่ิมกลบัม�ฟืน้ตวัและ

ได้รับคว�มนิยมอีกครั้งตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2546 

เปน็ต้นม� ทัง้ดว้ยม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกิจของ

รัฐบ�ล ต้นทุนก�รก่อสร้�งที่ลดลงเนื่องจ�กวัสดุ

และอุปกรณ์ก่อสร้�งต่�ง ๆ  ส�ม�รถผลิตข้ึนได้เอง

ในประเทศ ตลอดจนก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�น

ที่เพิ่มม�กข้ึน ก�รเกิดขึ้นของโครงก�รรถไฟฟ้� 

BTS และ MRT นับเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยเปลี่ยน

ค่�นิยมของผู้คนจ�กก�รซื้อบ้�นเดี่ยวในพื้นที่

ช�นเมือง ม�เป็นก�รซื้อคอนโดมิเนียมม�กข้ึน 

ขณะที่เมื่อพิจ�รณ�ถึงก�รม�ถึงของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  ท่ีเปล่ียนรูปแบบก�รใช้ชีวิตของคนเมืองไป 

พื้นที่อ�ศัยแนวตั้งเหล่�น้ีก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบ 

ต�มไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพ�ะก�รนำ�เสนอพื้นที่

ส่วนกล�งรูปแบบใหม่ที่หวังจะเข้�ม�ช่วยเพิ่ม

คว�มสมบูรณ์ในก�รใช้ ชีวิตแนวตั้ ง ให้ กับ

คอนโดมิเนียมต่�ง ๆ ม�กขึ้น

 อย�่งไรกด็ ีมข้ีอสงัเกตบ�งประก�รทีเ่ร�อ�จ

จะต้องพิจ�รณ�ภ�ยใต้กระแสของพื้นที่อยู่อ�ศัย

แนวต้ังเหล่�น้ี เพร�ะถึงแม้จะช่วยทำ�ให้พ้ืนท่ีเมือง

ถูกพัฒน�ศักยภ�พในเชิงเศรษฐกิจไปได้อย่�ง

เต็มที่ พร้อม ๆ  กับก�รตอบสนองรูปแบบก�รใช้

ชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนไปได้อย่�งค่อนข้�ง 

ตรงจุด แต่ตึกสูงเหล่�น้ีก็อ�จจะยังใช้ศักยภ�พ

ของมนัไดอ้ย่�งไมเ่ตม็ทีม่�กพอ จนส�ม�รถกล�ย

ม�เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือแก้ไขปัญห�ของเมืองได้ 

ถงึอย�่งน้ัน เร�กเ็ร่ิมไดเ้หน็แนวโน้มของโครงก�ร

พฒัน�อสังห�ริมทรัพยใ์หม่ ๆ  เชน่ The Forestias 

โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ 

คอร์ปอเรช่ัน จำ�กดั ทีไ่มไ่ดต้้องก�รแคจ่ะนำ�เสนอ

ทีอ่ยูอ่�ศยัแนวตัง้รูปแบบใหม่ แตจ่ะใช้มนัอย�่งไร

เพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม

CASE STUDIES: VERTICAL LIVING 
IN SINGAPORE
กรณีศึกษา: การอยู่อาศัยแนวตั้ง
ในสิงคโปร์
ถ้�พูดถึงก�รใช้ตึกสูงในฐ�นะเคร่ืองมือในก�ร

แก้ไขปัญห�ของเมือง สิงคโปร์น่�จะเป็นกรณี

ศึกษ�ที่น่�สนใจ เพร�ะส�ม�รถใช้แก้ปัญห� 

ก�รข�ดแคลนที่อยู่อ�ศัยได้ในเวล�เพียงไม่ถึง  

50 ปี จ�กที่ในปี ค.ศ. 1947 เคยถูกนับว่�เป็น

สลัมที่แย่ที่สุดในโลกโดย British Housing  

Committee Report แตต่อนน้ีพวกเข�กล�ยเปน็

หน่ึงในประเทศที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดีที่สุด 

แห่งหนึ่ง

 คว�มพย�ย�มก�รแก้ไขปัญห�คว�มข�ดแคลน

ที่อยู่อ�ศัยเริ่มต้นม�ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 ขณะนั้น

รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมมีก�รจัดตั้งหน่วยง�นที่ช่ือว่� 

Singapore Improvement Trust (SIT) ให้มีหน้�ท่ี

ในก�รดแูลจดัระเบยีบพืน้ทีเ่มอืง ก�รว�งผงัเมอืง 

hd
b.
go

v.
sg

Tiong Bahru
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ก�รตัดถนน และก�รสร้�งส�ธ�รณูปโภคต่�ง ๆ 

รวมถึงก�รปลูกสร้�งที่พักอ�ศัย แฟลตแห่งแรก

ถูกสร้�งข้ึนที่ย่�น Tiong Bahru ใจกล�งเมือง

สิงคโปร์ในปีเดียวกัน โดยเป็นก�รประยุกต์

ลักษณะของตึกแถวซ่ึงเป็นท่ีพักอ�ศัยท่ีพบได้ท่ัวไป

ในเมอืงม�ออกแบบแฟลตสงู 4 ช้ัน 30 บลอ็ก 900 

ยูนิต ที่ชั้นล่�งถูกกำ�หนดให้เป็นพื้นที่พ�ณิชย์ 

 ในปี ค.ศ. 1936 แฟลตที่ Tiong Bahru เปิด

ให้เข้�อยู่ในอัตร�ค่�เช่� 25 ดอลล�ร์สิงคโปร์ 

ต่อเดือน และด้วยผลง�นตลอด 32 ปี กับก�รสร้�ง

ท่ีพักอ�ศัยไปได้เพียง 23,000 ยูนิต SIT ก็ถูกยุบ และ

เปลี่ยนม�เป็นหน่วยง�นที่ชื่อว่� Housing and 

Development Board (HDB) ภ�ยใต้ก�รริเริ่ม

ของพรรคก�รเมือง People’s Action Party และ

น�ยลี กวนยู น�ยกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ 

ในช่วงทศวรรษ 1950

 ด้วยนโยบ�ย Five-Year Building Programme 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-1965 HDB ก็ส�ม�รถแก้ไข

ปัญห�ก�รข�ดแคลนที่อยู่อ�ศัย โดยสร้�งแฟลต

ไปถึง 54,430 ยูนิต ปัจจัยส่วนหน่ึงคือก�รยก

ปัญห�คว�มข�ดแคลนที่อยู่อ�ศัยข้ึนเป็นว�ระ 

เร่งด่วน รวมถึงก�รผ่�นกฎหม�ยที่ให้อำ�น�จรัฐ

เต็มที่ในก�รเวนคืนพื้นที่จ�กเอกชน อย�่งไรก็ดี 

ใช่ว่� 32 ปีท่ีผ่�นม�จะเสียเปล่� กุญแจคว�มสำ�เร็จ

ของ HDB นั้นม�จ�กก�รต่อยอดโมเดลก�รสร้�ง

อสังห�ริมทรัพย์แบบครบวงจรอย่�ง Queenstown 

กระจ�ยไปต�มช�นเมือง อย่�งเช่น Toa Payoh 

ซึ่งเป็นสถ�นที่แรกที่ถูกพัฒน�ขึ้นโดย HBD และ

กล�ยม�เป็นเมืองย่อม ๆ  ที่เพียบพร้อมด้วยที่อยู่

อ�ศัย โรงเรียน สถ�นพย�บ�ล ตล�ดและพื้นที่

สันทน�ก�ร รวมไปถึงพื้นที่สีเขียว ในช่วงนั้นเอง

ที่ HDB เริ่มก่อสร้�งอ�ค�รสูง (High-Rise) เพื่อ

สร้�งชุมชนแนวตั้ง (Vertical Community) เพื่อ

ทำ�ให้ร�ค�ต่อหน่วยของแต่ละยูนิตน้ันมีร�ค�ที่

คนทั่วไปส�ม�รถเข้�ถึงได้ 

VERTICAL COMMUNITY
ชุมชนแนวต้ัง
นับจ�กน้ันม�อ�ค�รสูงก็กล�ยเป็นเร่ืองธรรมด�

ในสิงคโปร์ HDB พร้อมด้วยหน่วยง�นอื่น ๆ 

ดำ�เนินก�รสร้�งทีอ่ยูอ่�ศยัแนวตัง้นับไมถ่ว้น และ

อ�ค�รสูงก็เร่ิมเกิดวิวัฒน�ก�รม�ตลอด โดยเฉพ�ะ

ภ�ยหลังจ�กที่ HDB ตัดสินใจประก�ศใช้ Sales 

Program แบบใหม่ ๆ ในปี ค.ศ. 2001 ท่ีเปิดท�ง

ให้เอกชนและสถ�ปนิกในสิงคโปร์และน�น�ช�ติ 

เข้�ม�ร่วมพัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยแนวตั้ง  

ซึง่นำ�ม�สูค่ว�มก�้วกระโดดในก�รออกแบบทีอ่ยู่

อ�ศัยแนวตั้งและอ�ค�รสูงในสิงคโปร์ 

 The Pinnacle @ Duxton เปิดตัวในปี ค.ศ. 

2009 ใจกล�งย่�นธุรกิจ Tanjong Pagar และ

ถือว่�เป็นโครงก�รที่อยู่อ�ศัยแนวต้ังที่สูงที่สุดใน

สิงคโปร์จนถึงปัจจุบันด้วยคว�มสูงถึง 50 ช้ัน 

นอกจ�กก�รใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่ที่ขน�ดไม่ได้ 

กว้�งขว�งนัก แต่ทำ�ให้จำ�นวนยูนิตสูงถึง 1,848 ยูนิต 

ARC STUDIO ARCHITECTURE + URBANISM 

สถ�ปนิกผู้รับผิดชอบออกแบบโครงก�ร ยังนำ�เสนอ

สิ่งที่เรียกได้ว่�ทำ�ให้คอนโดแห่งน้ีมีคว�มเป็น 

“บ้�น” ม�กขึ้น น่ันคือระบบผนังคอนกรีตเบ� 

และผังอ�ค�รแบบกริด ที่ผู้อยู่อ�ศัยส�ม�รถหด

และขย�ยห้องในภ�ยหลังเม่ือครอบครัวเกิดก�ร

ขย�ยตัว นอกจ�กนั้น ก่อนเข้�อยู่จริง พวกเข�

ยงัส�ม�รถเลอืกรูปแบบหน้�ต�่งหอ้งไดว้�่จะเปน็

ระเบียง มุขหน้�ต่�ง (Bay Window) หรือกระทั่ง

พืน้ทีป่ลกูตน้ไม้ ซึง่ทำ�ใหฟ้�ซ�ด (Façade) ระบบ

โมดูล�ร์ของอ�ค�รน้ีปรับเปลี่ยนไปต�มรูปแบบ

ก�รใช้ง�นของผู้อยู่อ�ศัย

 อีกโปรเจ็กต์ที่พลิกวิธีคิดก�รสร้�งอ�ค�ร 

ทีอ่ยูอ่�ศยัแนวตัง้คอื The Interlace ออกแบบโดย 

OMA (Office for Metropolitan Architecture) 

สตูดิโอออกแบบสถ�ปัตยกรรมสัญช�ติเนเธอร์แลนด์ 

พวกเข�นำ�เสนอท�งเลือกใหม่ในก�รสร้�งอ�ค�รสูง 

นั่นคือแทนที่จะขย�ยพื้นที่ไปในท�งตั้ง พวกเข�

เลือกที่จะพลิกตะแคงอ�ค�รจำ�นวน 31 บล็อก 

ม�ว�งซ้อนกันในแนวนอน เป็นกลุ่มก้อนรูปทรง 

8 เหลี่ยม นอกจ�กช่องเปิดระหว่�งอ�ค�รจะ

ทำ�ให้เกิดก�รไหลเวียนอ�ก�ศที่ดี เหม�ะกับ 

ภูมิอ�ก�ศแบบเขตร้อนช้ืนแล้ว ก�รเหล่ือมเกยกัน

ของบลอ็กแตล่ะบลอ็กยงัทำ�ใหเ้กดิพืน้ทีส่�ธ�รณะ

กล�งแจ้งหล�กหล�ยระดับบนอ�ค�ร ซึ่งช่วย

กระตุน้ใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหว�่งผูอ้ยูอ่�ศยั และ

น่ันเป็นสิ่งที่สถ�ปนิกเน้นย้ำ�เป็นอย่�งม�กว่�คือ

สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในก�รสร้�ง “ชุมชน” แนวตั้งที่มี

คุณภ�พด้วยก�รออกแบบ

 

CONNECT WITH THE WORLD
เชื่อมโยงกับโลกภายนอก
สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้สิงคโปร์ประสบคว�มสำ�เร็จคือ

ม�ตรก�รของภ�ครัฐ โดยเฉพ�ะก�รผ่อนชำ�ระ

ด้วย Central Provident Fund (คล้�ยๆ กับ

ประกันสังคมในบ้�นเร�) ระยะเวล�ก�รเช่�อยู่ 

ที่ย�วน�นถึง 99 ปี ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่�ทำ�ให้เกิด

คว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของต่อที่อยู่อ�ศัย และปัจจัย 

ที่สำ�คัญที่สุดคือก�รคำ�นึงถึงคุณภ�พชีวิตของ

ผู้คนอย่�งแท้จริง

 พืน้ทีส่เีขียวคอืสว่นหนึง่ของ “คณุภ�พชวีติ” 

ที่ว่� เร�รู้กันดีว่�ก�รตัดต้นไม้โดยไม่ได้รับ

อนุญ�ตเปน็เร่ืองผดิกฎหม�ยร้�ยแรงทีน่ี ่ซึง่ทำ�ให้

ปัจจุบันสิงคโปร์มีพ้ืนท่ีสีเขียวในสัดส่วนที่ม�กกว่� 

56 ต�ร�งเมตร ต่อประช�กร 1 คนเลยทีเดียว 
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ถึงแม้ The Pinnacle @ Duxton และ The Interlace 

จะเข้�ข่�ยเป็นพื้นที่อยู่อ�ศัยคว�มหน�แน่นสูง 

แต่ไม่ว่�พ้ืนท่ีจะจำ�กัดเพียงใด สถ�ปนิกก็มีหน้�ท่ี

คืนพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง The Interlace มี 

คอร์ทย�ร์ดกระจ�ยตัวอยู่ระหว่�งอ�ค�รถึง 8 

คอร์ทย�ร์ด และลู่วิ่งรอบอ�ค�รที่มีคว�มย�วถึง 

1.1 กิโลเมตร ส่วน The Pinnacle @ Duxton  

บนด�ดฟ้�ช้ันที่ 50 ของอ�ค�รและสะพ�นที่ 

เชื่อมต่ออ�ค�รทั้ง 7 เข้�ด้วยกัน ถูกนิย�มว่�เป็น 

“New Ground” หรือสวนส�ธ�รณะลอยฟ้�ที่ 

เปิดให้บุคคลทั่วไปขึ้นไปใช้ง�นได้ในร�ค�เพียง

แค่ 5 ดอลล�ร์สิงค์โปร์ 

 อีกส่ิงสิงคโปร์ทำ�ได้สำ�เร็จคือ ก�รทำ�ให้

ชุมชนแนวตั้งไม่ตัดข�ดกับพื้นที่เมืองโดยรอบ 

ย้อนกลับไปตั้งแต่ แฟลตของ HDB ในช่วงปล�ย

ทศวรรษ 1960 กับพื้นที่ที่เรียกว่� Void Deck 

หรือพื้นที่ส่วนกล�งใต้ถุนอ�ค�ร (ม�แทนที่พื้นที่

พ�ณิชย์แบบแฟลตของ SIT) ที่ เป็นล�นจัด

กิจกรรมต้ังแต่ง�นแต่งง�น พิธีศพ ไปจนถึง

จัดก�รเลือกตั้ง และพื้นที่กล�งที่คนในแฟลต

ส�ม�รถม�ใช้ได้ต�มสะดวก เมื่อเวล�ผ่�นไป 

Void Deck ทีว่�่น้ีกค็อ่ย ๆ  เปลีย่นรูปร่�งหน้�ต�

ไปต�มยคุสมยั กล�ยม�เปน็ล�นกิจกรรมระหว�่ง

บลอ็ก จนกระทัง่ถูกยกข้ึนไปบนฟ�้อย�่งทีเ่ร�เหน็

ได้ในปัจจุบัน 

 ถ้�มองผิวเผิน น่ีอ�จจะเป็นแค่ก�รยก 

สวนส�ธ�รณะขึ้นไปบนท้องฟ้� แต่อันที่จริงแล้ว

ยังมีร�ยละเอียดท่ีน่�สนใจกว่�น้ัน โมเช่ ซ�ฟได 

(Moshe Safdie) สถ�ปนิกที่มีผลง�นออกแบบ 

โปรเจ็กต์สำ�คัญ ๆ หล�ยแห่งในสิงคโปร์ (หน่ึงในน้ัน

คือ Jewel Changi Airport) กล่�วไว้ในง�น 

World Architecture Festival เมื่อปี ค.ศ. 2014 ว่�  

สิ่งที่เข�ทำ�สำ�เร็จในโปรเจ็กต์ Marina Bay Sand 

คอืก�รเช่ือมพ้ืนทีเ่มอืงเข้�กับพืน้ทีริ่มช�ยฝัง่ทะเล 

Marina Bay Sand ถูกออกแบบเป็นกลุ่มอ�ค�ร 

3 หลัง ที่ช่องว่�งระหว่�งอ�ค�รได้กล�ยเป็น

หน้�ต่�งบ�นใหญ่เปิดออกสู่ริมช�ยฝั่งทะเล และ

ยังเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีรอบข้�งในแนวร�บด้วยก�รผ่�

อ�ค�รทั้ง 3 หลังในแนวขว�ง เปิดเป็นเอเทรียม

ขน�ดใหญ่ซ่ึงภ�ยในเป็นห้�งสรรพสินค้� ส่วนพ้ืนท่ี

บนด�ดฟ้�น้ัน ถูกออกแบบให้เป็น Urban  

Rooftop สไตล์รีสอร์ตที่มีสระว่�ยน้ำ�ว�งพ�ด

ตลอดแนว เปดิมมุมองเข้�ม�ห�เมอืงและออกไป

ยังทะเลอย่�งเต็มต�

 โมเช่ยังบอกอีกว่� วิสัยทัศน์ก�รออกแบบ

อ�ค�รสูงของเข�น้ัน ไม่ใช่ก�รสร้�งอ�ค�รแบบ 

iconic ที่ดึงดูดคว�มสนใจของคนด้วยรูปทรง 

บิดเกลียว หรือพื้นผิวอ�ค�รแบบพิกเซล และ

ไม่ใช่ก�รสร้�งโลกที่เป็นเอกเทศหรือ “ระบบปิด” 

เพร�ะน่ันจะทำ�ให้ตึกสูงตัดข�ดตัวเองจ�กโลก

ภ�ยนอก “ร�วกับเป็นสิ่งแปลกปลอมของเมือง” 

เข�ช้ีว่�เร�ควรมองไปที่อ�ค�รรูปแบบก่อนๆ 

(ตึกแถว) ที่ก�รเกิดข้ึนของมันน้ันทำ�ให้เกิดก�ร

เช่ือมต่อและสร้�งโครงข่�ยของเมืองข้ึนม� 

พร้อม ๆ กัน และเร�ควรนำ�เอ�สปิริตแบบนั้น

กลับม�ในพื้นที่เมืองม�กกว่�

 คว�มแตกต�่งระหว�่งสงิคโปร์และประเทศ

อ่ืน ๆ  ในโลก คือ ในสิงคโปร์น้ัน บ้�นเป็นทรัพย์สิน

ของสังคม (Housing as a Social Asset) 

ประช�ชนกว่�ร้อยละ 90 ของสิงคโปร์เช่�ที่อยู่

อ�ศัยของรัฐภ�ยใต้เงื่อนไขต่�ง ๆ น�น� ซึ่งมี 

ทั้งข้อดีและปฏิเสธไม่ได้ว่�ก็มีข้อเสียอยู่บ้�ง

เหมือนกัน และรัฐบ�ลสิงคโปร์ยังมีกฎหม�ยที่ 

เอื้อให้ส�ม�รถควบคุมก�รใช้พื้นที่ให้เป็นไปต�ม

ผังเมืองได้เบ็ดเสร็จ ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ  ในโลก 

บ้�นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล และมักเกี่ยวกับ 

ก�รลงทุนเพื่อหวังผลกำ�ไร สิ่งน้ีน่�จะทำ�ให้ก�ร

เกิดข้ึนของอ�ค�รสูงในบ้�นเร� และประเทศอ่ืน ๆ  

ยงัคงยนือยู่บนเหตผุลด�้นผลตอบแทนท�งธุรกจิ

ต่อต�ร�งเมตรเป็นสำ�คัญ 

 ภ�ยใตส้ถ�นก�รณ์โลกทีท่กุอย�่งดจูะแยล่ง

เรื่อย ๆ ทั้งทรัพย�กรธรรมช�ติที่เริ่มข�ดแคลน 

ปัญห�ผู้สูงอ�ยุ ก�รเพิ่มจำ�นวนของประช�กร  

ตึกสูงและชุมชนแนวต้ังอ�จจะเป็นเพียงแค่เคร่ืองมือ

ในก�รจัดก�รกับปัญห�ในพื้นที่เฉพ�ะเท่�น้ัน 

(อย่�งเช่นสิงคโปร์) เพร�ะส่ิงท่ีน่�จะเป็นหัวใจของ

ก�รอยูอ่�ศยัในอน�คตน้ัน น่�จะเปน็เร่ืองของก�ร 

“แบ่งปันทรัพย�กร” ที่มีประสิทธิภ�พม�กกว่�
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THE CONCEPT OF “CO-LIVING”
แนวคิดเร่ืองการอยู่อาศัยร่วมกัน
ในหล�ยปีที่ผ่�นม�บริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่

อย่�ง IKEA สนับสนุนดีไซน์แล็บอย่�ง SPACE10 

ใหด้ำ�เนินก�รศกึษ�รูปแบบก�รอยูอ่�ศยัแบบใหม่

ให้เกิดคุณภ�พชีวิตท่ีดีกว่� และหลังจ�กก�รสำ�รวจ

กลุ่มตัวอย่�งกว่� 14,000 คน จ�ก 147 ประเทศ 

พวกเข�ก็พบว่� คนส่วนใหญ่ต้องก�ร “ก�รเข้�รวม

เป็นหน่ึงกับสังคม” ม�กกว่�คว�มต้องก�รด้�นอ่ืน ๆ  

 จ�กผลก�รศึกษ�น้ี SPACE10 ได้ริเร่ิม 

โปรเจ็กต์วิจัยที่ชื่อว่� The Urban Village Project 

ที่ยืนอยู่บนแนวคิด Co-Living และแกนหลัก 

ส�มแกนคือ คว�มเป็นอยู่ท่ีดี (Livability) คว�ม

ย่ังยืน (Sustainability) และร�ค�ที่จับต้องได้ 

(Affordability) ซึ่งถูกนำ�เสนอออกม�ผ่�นง�น

ออกแบบ และก�รบริห�รจัดก�รโครงก�ร 

 The Urban Village Project ตีคว�มคำ�ว่� 

คว�มเป็นอยู่ที่ดีว่�คือก�รมีส่วนร่วมกับสังคม 

และก�รได้แบ่งปันบ�งอย่�งแก่ผู้อื่น เ ช่น 

ก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน ก�รแบ่งปัน

ทรัพย�กรส่วนกล�งและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ต่�ง ๆ เช่น ฟิตเนส ร้�นข�ยของชำ� ฯลฯ และ

นอกจ�กน้ัน ส่ิงเหล่�น้ียังจะทำ�ให้เกิดกลไก 

ท�งสังคมบ�งอย่�งข้ึนด้วย ไม่ ว่�จะเป็น 

ก�รสอดส่องดูแลก�รเติบโตของเด็ก ไปจนถึง 

ก�รดูแลคว�มปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอ�ยุ

 ในด้�นคว�มยั่งยืนน้ันคือ ก�รคิดระบบ 

ก�รสร้�งและบำ�รุงรักษ�อ�ค�รในแบบแยกส่วน 

ระบบที่ SPACE10 นำ�ม�ใช้ คือก�รมองว่�บ้�น

หน่ึงหลังไม่ต่�งไปจ�กเฟอร์นิเจอร์สำ�เร็จรูปหน่ึงช้ิน 

ช้ินส่วนทั้งหมดของอ�ค�ร จะถูกออกแบบให้

ส�ม�รถถอดประกอบได้ เมื่อส่วนประกอบไหน

เสียห�ย ก็เพียงแค่ถอดออกและประกอบอะไหล่

เข้�ไปใหม่ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รรีไซเคิลวัสดุและ

ก�รใช้ซ้ำ�ไดต้ลอดอ�ยขุองอ�ค�ร ช่วยลดปริม�ณ

ขยะ และยังเปิดโอก�สให้ผู้อยู่อ�ศัยส�ม�รถ 

ปรับแบบยูนิตของตัวเองได้ต�มต้องก�ร 

 ระบบก�รสร้�งและบำ�รุงรักษ�อ�ค�รในแบบ

แยกส่วนยังทำ�ให้ร�ค�ของที่พักอ�ศัยของ 

โปรเจก็ตท์ีว่�่นีไ้มส่งูเกนิไปทีผู่ม้รี�ยไดป้�นกล�ง

และต่ำ�จะเอื้อมถึงได้ เพร�ะเมื่อช้ินส่วนทั้งหมด

ของอ�ค�รถูกผลิตโดยระบบอุตส�หกรรม และ

ก�รแพ็กสำ�หรับขนย้�ยท่ีประหยัดพ้ืนท่ี (แบบเดียว

กบัก�รขนสนิค�้ IKEA) ร�ค�ตอ่หน่วยของช้ินสว่น

ทีว่�่น้ีกจ็ะลดลง ช่วยลดค�่ใชจ้�่ยในก�รกอ่สร้�ง

ได้ม�ก และที่สำ�คัญคือจะเป็นกลไกที่ช่วยขจัด

ก�รแสวงห�ผลกำ�ไรของผู้ลงทุนระยะสั้นไปโดย

ปริย�ย

 ในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร The Urban Village 

Project ให้คว�มสำ�คัญม�กเกี่ยวกับก�รเป็น

เจ้�ของอ�ค�ร พวกเข�คิดว่�ก�รมองห�ผู้ร่วม

ลงทุนระยะย�ว ไม่ว่�จะเป็นเทศบ�ลเมือง หรือ

บริษัทที่ต้องก�รลงทุนสำ�หรับอน�คต น่�จะเป็น

ท�งเลือกที่ดีในก�รทำ�ให้แนวคิดที่ว่�น้ีเป็นจริง 

ข้ึนม�ได้ หรืออีกโมเดลคือก�รเปิดโอก�สให้ 

ผู้อยู่อ�ศัยส�ม�รถซื้อหุ้นของอสังห�ริมทรัพย์ที่ 

ตัวเองเช่�อยู่ได้ (โดยจะได้รับส่วนแบ่งหลังจ�กที่

อสงัห�ริมทรัพยน้ี์มมีลูค�่ม�กข้ึน) ระบบน้ีจะช่วย

ลดเงินด�วน์ และก�รเจอกับอัตร�ดอกเบ้ีย 

ร�ค�แพง ซึง่เมือ่เวล�ผ�่นไปสิง่ปลกูสร้�งน้ีจะถูก

ครอบครองโดยผู้คนในชุมชนนั้นๆ

 รูปแบบของ The Urban Village Project 

ส�ม�รถปรับเปลี่ยนไปต�มบริบทของเมืองที่ 

ตัง้อยู ่ห�กเปน็ทีท่ีม่คีว�มหน�แน่น ยนิูตโมดลู�ร์

ส�ม�รถซ้อนช้ันขึ้นไปเป็นอ�ค�รสูงได้ไม่ย�ก 

และห�กอยู่ในพื้นที่ช�นเมือง ก็ส�ม�รถปรับเป็น 

กลุ่มก้อนที่ อยู่ อ�ศัยที่ ไ ม่หน�แน่นม�กได้   

โดยรวมแล้ว The Urban Village Project จึงเป็น

โปรเจ็กต์ท่ีน่�สนใจ โดยเฉพ�ะระบบ Subscription 

ที่เป็นเหมือนก�รสมัครแพ็คเกจที่ผู้อยู่อ�ศัย 

เลือกได้เองว่� จะเลือกห้องลักษณะไหน ใช้บริก�ร

สว่นกล�งอะไรบ�้ง เช่น อ�ห�ร รถรับสง่ ฟติเนส 

ข้�วของเคร่ืองใช้สำ�หรับก�รสนัทน�ก�ร ไปจนถงึ

ประกันชีวิต พอถึงหมดระยะเวล� Subscription 

ก็ส�ม�รถเลือกแพ็คเกจใหม่ให้เหม�ะกับจังหวะ

ชีวิตของตัวเอง ณ ขณะนั้น 

 ปี ค.ศ. 2020 เป็นช่วงเวล�ที่ทุก ๆ  คน ควรเร่ิม 

กลบัม�คดิทบทวนกนัว�่เร�จะอยูร่่วมกนัอย�่งไร

ในอน�คต และสิ่งที่น่�จะเป็นจุดร่วมที่ต้อง

พิจ�รณ�ก็คือ ก�รสล�ยอัตต�เก่ียวกับ “คว�มเป็น

เจ้�ของ” ที่เป็นส�เหตุหลักของก�รสิ้นเปลือง

ทรัพย�กรในโลกทุกวันน้ี อย่�งไรก็ต�ม The Urban 

Village Project เป็นไอเดียที่จำ�เป็นจะต้องผ่�น

ก�รทดสอบโดย “โลกแห่งคว�มจริง” อีกม�ก  

แต่อย่�งน้อยท่ีสุด มันก็เป็นคว�มพย�ย�มต้ัง 

เป้�หม�ยบ�งอย่�งให้กับสังคม ให้เร�ทุกคนเห็นว่� 

“ก�รแบ่งปันทรัพย�กร” น้ันเป็นท�งออกที่ดูจะ

เป็นไปได้ม�กที่สุดในวันนี้และวันต่อ ๆ  ไป 
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

สถิติชีวิตแนวตั้ง
เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

เทรนดก์ารยา้ยทีอ่ยูแ่ละการตัง้ถ่ินฐานเปน็สิง่ท่ีเกิดขึน้อยูเ่สมอ นบัตัง้แต่ยคุก่อนประวัตศิาสตรท์ีม่นษุยต์อ้งเรร่อ่นหาอาหาร 
ยุคล่าอาณานิคมท่ีผู้คนพลัดถ่ินจากบ้านเกิด จนปัจจุบันท่ีมนุษย์ก็ยังคงเคล่ือนท่ีอยู่ตลอดเวลา และในไม่ก่ีทศวรรษท่ี 
ผ่านมานี้ จำานวนผู้คนที่ย้ายจากชนบทมาอาศัยอยู่ใน “เมือง” ได้เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และ
ปัจจุบันมีประชากรโลกกว่าร้อยละ 55 ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และมีแนวโน้มว่าในอีก 30 ปี จะเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 68

แม้ว่�เมืองจะถูกบีบให้ขย�ยตัวด้วยจำ�นวน

ประช�กรที่เพิ่มข้ึนอย่�มห�ศ�ล แต่หล�ยเมือง

ทั่ ว โลกก็อ�จไม่ ได้มีพื้ นที่ เพียงพอสำ�ห รับ

ประช�กรทุกคน ด้วยพื้นที่ที่มีอยู่จำ�กัดและ

ประช�กรท่ีเพ่ิมม�กข้ึน ทำ�ให้ก�รขย�ยตัวแนวร�บ

เป็นไปได้ย�กจ�กผลกระทบของสภ�พแวดล้อม 

ไม่ว่�จะเป็นภ�วะโลกร้อนและระดับน้ำ�ทะเลท่ีเพ่ิม

สูงข้ึน ตลอดจนปัจจัยเชิงเศรษฐกิจอย่�งเร่ือง

ร�ค�ที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ก�รขย�ยตัว 

“แนวตั้ง” (Vertical Living) จึงเป็นกล�ยเป็น

ท�งออกสำ�หรับก�รอยู่อ�ศัยในปัจจุบันและ

อน�คต อย่�งในกรุงเทพฯ เอง อ�ค�รชุดหรือ

คอนโดมิเนียมต่�ง ๆ ก็เป็นท�งเลือกหนึ่งที่คน

กำ�ลังหันม�ให้คว�มสนใจ

 ในขณะที่วิถีคว�มเป็นไปของเมืองยังส่งผลให้ที่พักอ�ศัยของผู้คนต้องลดขน�ดลง คำ�กล่�วที่ว่� 

“คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ย�ก” อ�จจะสะท้อนสถ�นก�รณ์ก�รอยู่อ�ศัยในหล�ย ๆ เมืองได้เป็นอย่�งดี 

ตัวอย่�งหน่ึงที่เห็นได้ชัดคือ “ฮ่องกง” เมืองที่ข้ึนช่ือว่�มีอสังห�ริมทรัพย์ร�ค�แพงที่สุดในโลกน้ัน 

ประช�กรมีพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยประม�ณ 15 ต�ร�งเมตรต่อคนเท่�นั้น 

สัดส่วนจํานวนหน่วยของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ไตรมาส 2 ปี 2562 แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย

บ้านแฝด 3.5%

อาคารชุด

45.5%

ทาวน์เฮ้าส์

31.9%

บ้านเดี่ยว

14.1%

อาคารพ
าณ

ิชย์ 5.1%
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เร�ได้ยินเสมอว่� “ที่อยู่อ�ศัย” เป็นหนึ่งปัจจัยพื้นฐ�นในก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ และแม้ในปัจจุบัน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่�ง ๆ จะเข้�ม�มีส่วนช่วยให้ก�รใช้ชีวิตในพื้นที่อันจำ�กัดเป็นไปได้อย่�ง 

สะดวกสบ�ยม�กข้ึน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่�ก�รต้องอ�ศัยอยู่ในพื้นที่คับแคบเกินไปน้ันก่อให้เกิด

คว�มเครียดและส่งผลเสียต่อสุขภ�พในระยะย�ว แล้วจริง ๆ  “มนุษย์เร�ต้องก�รพ้ืนท่ีเท่�ไรในก�รใช้ชีวิต” 

กันแน่

 แต่ละประเทศหรือแต่ละเมืองล้วนมีข้อจำ�กัดที่ส่งผลให้แนวท�งก�รใช้ชีวิตและก�รอยู่อ�ศัย 

แตกต่�งกันออกไป อย่�งประเทศไทย ก็มีพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�รที่กำ�หนดให้อ�ค�รอยู่อ�ศัย

รวมต้องมีพื้นที่ภ�ยในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อก�รอยู่อ�ศัยไม่น้อยกว่� 20 ต�ร�งเมตร ซึ่งทำ�ให้เร�อ�จจะ

ยังไม่เห็นห้องพักขน�ดเล็กม�กเท่�ไรนักห�กเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ  ของโลก หรืออย่�งประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีอัตร� 

คว�มหน�แน่นของประช�กรม�กกว่� ก็ได้มีคำ�แนะนำ�จ�กรัฐบ�ลเกี่ยวกับขน�ดพื้นที่ใช้สอยข้ันต่ำ� 

ที่เหม�ะสมที่จะส่งผลต่อก�รมีคุณภ�พชีวิตและสุขภ�พที่ดีไว้ว่� ขน�ดพื้นที่ในอุดมคติสำ�หรับอยู่อ�ศัย

สำ�หรับคนเมืองคือ 40 ต�ร�งเมตร แต่ถ้�ห�กไม่มีพื้นที่ม�กขน�ดนั้น อย่�งน้อยที่สุดคนที่อ�ศัยอยู่ 

ในตัวเมืองหรือบริเวณช�นเมืองควรมีพื้นที่อยู่อ�ศัยขั้นต่ำ�ที่ 25 ต�ร�งเมตร

เมื่อคนถูกบังคับให้มีพื้นที่ส่วนตัวน้อยลง สิ่งที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งคือ “พื้นที่ส�ธ�รณะ” โดยเฉพ�ะพื้นที่ 

สีเขียว ซึ่งองค์ก�รอน�มัยโลกก็ได้ระบุค่�เฉล่ียพ้ืนท่ีส�ธ�รณะสีเขียวต่อจำ�นวนประช�กรในเมืองว่� 

ควรอยู่ที่ 9 ต�ร�งเมตรต่อคน ถ้�ห�กลองหันกลับม�มองกรุงเทพฯ พื้นที่กว่� 1,569 ต�ร�งกิโลเมตรนี้ 

ประช�กรมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยเพียง 6.4 ต�ร�งเมตรต่อคนเท่�นั้น ถึงแม้จะมีจำ�นวนม�กขึ้นกว่�ในอดีต 

แต่ก็อ�จจะยังไม่ตอบโจทย์ก�รใช้ชีวิตในทศวรรษนี้และช่วงเวล�ต่อไปในอน�คต

ขนาดพื้นที่อยู่อาศัยเฉลี่ยต่อคน (ตารางเมตร)

ที่ม� : ร�ยง�น “Global Living 2019” โดย CBRE / ร�ยง�น “สถ�นก�รณ์ตล�ดที่อยู่อ�ศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรม�ส 4 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562” จ�ก ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ 
ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์  / ร�ยง�น “Modern Compact Cities: How Much Greenery Do We Need?” โดย Alessio Russo และ Giuseppe T. Cirella จ�ก Int J Environ Res Public 
Health / ร�ยง�น “ข้อมูลตัวชี้วัด ‘พื้นที่สีเขียวและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง’” จ�ก สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม / บทคว�ม “Hong Kong’s Small 
Flats ‘To Get Even Smaller’, Hitting Quality of Life โดย Naomi Ng” จ�ก scmp.com / บทคว�ม “How Much Living Space Does the Average Household Have in Japan?” 
จ�ก resources.realestate.co.jp / บทคว�ม “Urbanization” โดย Hannah Ritchie และ Max Roser จ�ก ourworldindata.org / บทคว�ม “How Big Is a House? Average House 
Size by Country” โดย Lindsay Wilson จ�ก shrinkthatfootprint.com

ฮ่องกง
15

ฝรั่งเศส
43
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72

ญี่ปุ่น
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ออสเตรเลีย
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่อง : มนันญ� ใจมงคล และ จุฑ�ทิพย์ บัวเขียว l ภาพ : ภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์

เม่ือความแออัดของสิ่งปลูกสร้างท่ียังไม่ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบทำาให้จำานวนพื้นที่ในการอยู่อาศัยลดน้อยลงและ 
การใช้ชวิีตบนตึกสงูไดก้ลายมาเปน็วีถีใหม่ของคนเมือง แต่ถ้าหากลองนึกถึงพืน้ท่ีประเภทอสังหารมิทรพัย ์เราอาจนึกถึงท่ีดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อย่างคอนโด บ้านจัดสรร สำานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขณะที่พื้นที่ในการจัดเก็บอย่าง
โกดังหรือพื้นที่ให้เช่าเก็บของก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อาจมองข้ามสำาหรับการใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยเช่นกัน 

เร�ได้พูดคุยกับคุณภักดี อนิวรรตน์ CEO & Co-Founder ของ I-Store Self Storage ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดเก็บและจัดสรร

พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ใช้ง�นและต่อพื้นที่ในสังคมอย่�งยั่งยืน



CREATIVE THAILAND  I  21

จากปัญหาเรื่องพื้นที่สู่ธุรกิจรับฝากของ
คุณภักดีเล่�ถึงจุดเร่ิมต้นธุรกิจ I-Store Self Storage ไว้ว่�เกิดจ�ก 

คว�มสนใจที่จะเป็นนักพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ของตัวเองที่ทำ�ให้ได้มีโอก�ส

เข้�อบรมในหลักสูตรต่�ง ๆ รวมถึงได้เรียนรู้จ�กผู้มีประสบก�รณ์ในกลุ่ม

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ และแลกเปลีย่นคว�มรู้กับเพือ่น ๆ  ทีเ่ปน็นักพฒัน� 

ที่ดนิจำ�นวนม�ก จนมองเห็นโอก�สในก�รพฒัน�พืน้ที่ทีไ่มไ่ด้จำ�กดัอยู่เพียง

ก�รสร้�งอ�ค�รให้ซื้อหรือเช่�เพื่อก�รอยู่อ�ศัย แต่แนวคิดเร่ืองก�รจัดเก็บ 

(Self Storage) ก็เป็นอีกหน่ึงไอเดียท่ีได้ม�จ�กก�รไปดูง�นของผู้ประกอบก�ร

ต่�งประเทศ ที่เข�ริเริ่มและดำ�เนินธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้ว

 “โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์มีหล�กหล�ยรูปแบบ 

แตผ่มอย�กทำ�ธรุกิจทีม่รี�ยไดแ้บบต่อเน่ือง ซึง่กม็หีล�ยประเภท เช่น หอพกั 

อพ�ร์ตเมนต์ โรงแรม โกดัง หรือแม้แต่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) แต่ตอนน้ัน

ผมมองว่�ธุรกิจที่เรียกว่� Self Storage เป็นธุรกิจที่ยังมีคนทำ�ไม่ค่อยเยอะ 

คูแ่ข่งท�งก�รค�้ก็ยงัมน้ีอยร�ย รวมถงึสภ�พสงัคมไทยทีเ่ปน็แบบสงัคมเมอืง 

(Urbanisation) ม�กข้ึน ทำ�ใหม้โีอก�สสงูทีค่นเมอืงทีจ่ะเกดิปญัห�เร่ืองพืน้ที่

ที่มีอยู่อย่�งจำ�กัด รวมถึงตอนนี้ผู้คนก็อ�ศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกันม�กขึ้น 

แต่ในขณะเดียวกันทีอ่ยูอ่�ศัยแบบน้ีก็มีขน�ดเล็กลงเร่ือย ๆ  ทำ�ให้คนอ�จต้องก�ร

พื้นที่สำ�หรับก�รเก็บของม�กข้ึน จุดน้ีผมจึงคิดว่�น่�จะเป็นโอก�สที่ธุรกิจ

ประเภทน้ีจะส�ม�รถเติบโตได้อีกม�ก ถ้�เทียบกับในหล�ย ๆ  ประเทศในเอเชีย

อย่�งเช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ห�กไปเทียบกับฝั่งอเมริก�หรือ

ยุโรป เข�เริ่มทำ�ธุรกิจประเภทนี้ม�ก่อนเร�อ�จจะหล�ยสิบปีม�แล้ว ซึ่งบ�ง

ประเทศก็ไม่ได้มีปัญห�เร่ืองพื้นที่ แต่ธุรกิจ Self Storage ก็ยังเติบโตขึ้น 

ได้เรื่อย ๆ”

บ้านหลังที่สามของข้าวของที่ทิ้งไม่ลง
เมื่อคนย้�ยเข้�ม�อยู่บ้�นหรือคอนโดมิเนียมในเมือง พื้นที่ใช้สอยในก�ร 

อยูอ่�ศยักม็กัจะแคบและจำ�กดั สวนท�งกับกระแสทนุนิยมทีผู่ค้นต�่งบริโภค

ด้วยก�รจับจ่�ยใช้สอยข้�วของอยู่อย่�งต่อเน่ือง โดยเฉพ�ะครอบครัวขน�ดใหญ่

ที่จำ�เป็นต้องมีพื้นที่สำ�หรับก�รอยู่อ�ศัยและก็มีคว�มจำ�เป็นต้องมีพื้นที่

สำ�หรับจัดเก็บสิ่งอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับสม�ชิกแต่ละคนในครอบครัว 

และเพร�ะ “ก�รท้ิง” อ�จไม่ใช่เร่ืองง่�ยสำ�หรับทุกกรณี โดยเฉพ�ะของบ�งช้ิน

ที่มีคุณค่�ท�งจิตใจ หรือบรรด�ของสะสมชิ้นโปรด ดังนั้นคนจำ�นวนม�กจึง

ต้องก�รพื้นที่ในก�รเก็บสิ่งของเหล่�น้ีโดยที่ไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ใช้สอย 

ในก�รอยูอ่�ศยั และยงัตอ้งก�รคว�มมัน่ใจว่�สิง่ของของเข�จะถกูเกบ็รักษ�

ไว้อย่�งดีโดยที่ส�ม�รถไปหยิบห�ม�ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องก�ร

 “I-Store Self Storage เป็นบริก�รรู้ใจที่จะเข้�ม�แก้ไขคว�มขัดแย้ง

ระหว่�งคว�มตอ้งก�รเก็บรักษ�สิง่ของกบัปญัห�เร่ืองพืน้ทีท่ีจ่ำ�กดั โดยบริก�ร

ของเร�จะมีลักษณะเหมือนกับโกดังหรือคลังสินค้�ขน�ดเล็ก ที่ส�ม�รถ 

เก็บของได้หล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ถ้�ลูกค้�ต้องก�รเก็บของ

ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ สินค้� หรือแม้แต่ไวน์ ก็ส�ม�รถที่จะม�ใช้บริก�รของ

เร�เป็นพื้นที่ในก�รเก็บของแทนที่จะเก็บไว้ที่คอนโด ที่บ้�น หรือต้องไปเช่�

โกดังขน�ดใหญ่นอกเมือง” ปัจจุบัน I-Store Self Storage เปิดให้บริก�ร  

2 ส�ข� คือ ส�ข�สีลมและส�ข�สุขุมวิท 24 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกล�งเมือง 

ส�ม�รถเดินท�งม�ได้สะดวก รวมถึงมีที่จอดรถไว้สำ�หรับลูกค้�ที่เข้�ม�ใช้

บริก�รโดยเฉพ�ะ

 “เร�ไม่อย�กให้ลูกค้�รู้สึกเหมือนกับเร�เป็นแค่สถ�นที่ที่ช่วยเข�เก็บ

รักษ�ข้�วของเท่�นั้น แต่เร�อย�กให้ I-Store Self Storage เป็นเหมือนบ้�น

หลังที่ส�มของเข� โดยที่เข�ส�ม�รถเข้�ม�จัดสรรพื้นที่ในก�รเก็บของ 

ไดด้ว้ยตนเอง ส�ม�รถเข้�-ออกพืน้ทีส่ว่นตวัไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง ทำ�ใหล้กูค�้

รู้สกึเหมอืนกับก�รนำ�ของม�เกบ็ไว้ทีบ่�้น ทีน่ี่เร�มรีะบบรักษ�คว�มปลอดภัย

ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อทำ�ให้ลูกค้�มั่นใจว่�ของที่เข�นำ�ม�เก็บกับเร�น้ัน 

จะได้รับก�รรักษ�คว�มปลอดภัยเป็นอย่�งดี” 

การทิ้งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับทุก
กรณี โดยเฉพาะของบางชิ้นท่ีมีคุณค่า
ทางจติใจ หรอืบรรดาของสะสมชิน้โปรด 
ดังน้ันคนจำานวนมากจึงต้องการพื้นท่ี 
ในการเก็บสิ่งของเหล่าน้ีโดยที่ไม่ต้อง
สูญเสียพื้นท่ีใช้สอยในการอยู่อาศัย 
และยงัต้องการความม่ันใจว่าสิง่ของของ
เขาจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยท่ี
สามารถไปหยิบหามาใช้ได้ทุกเม่ือท่ี
ต้องการ

รูปแบบการบริการที่หลากหลายและตอบโจทย์ 
นอกจ�กที่ I-Store Self Storage ทั้ง 2 ส�ข� จะตั้งอยู่ใจกล�งเมือง ทำ�ให้

ลกูค�้ส�ม�รถเดนิท�งม�เก็บและนำ�ของออกไปไดอ้ย�่งสะดวกสบ�ยทกุเมือ่

ที่ต้องก�รแล้ว ที่น่ียังจัดแบ่งรูปแบบก�รให้บริก�รที่ส�ม�รถตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของลูกค้�ในแต่ละกลุ่มได้อย่�งครบครัน โดยปัจจุบันได้แบ่ง

ก�รบริก�รออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. Personal Storage
สำ�หรับเก็บของใช้ส่วนตัวต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กีฬ� 

เครื่องดนตรี กระเป๋�แบรนด์เนม น�ฬิก� หรือแม้กระทั่งรถยนต์ ก็ส�ม�รถ

นำ�ม�เก็บได้ต�มคว�มต้องก�ร  

 

2. Business Storage
ส่วนใหญ่จะเหม�ะกับกลุ่มลูกค้�ที่ต้องก�รเก็บของจำ�นวนม�ก เช่น สินค้�

หรือวัตถุดิบสำ�หรับธุรกิจ หรือธุรกิจสำ�นักง�นที่ต้องก�รพื้นที่ในก�รเก็บ 

ข้�วของและอุปกรณ์สำ�นักง�นต่�ง ๆ  แม้แต่โรงเรียนหรือห้องสมุดที่นำ�หนังสือ 

ม�เก็บไว้ก็มี
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3. Wine storage
เหม�ะกับลูกค้�ที่ชื่นชอบรสช�ติของไวน์ หรือต้องก�รมีห้องเก็บไวน์ (Wine 

Cellar) ที่อยู่ในเมือง ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�เก็บหรือนำ�ออกไปดื่มสังสรรค์ 

ได้สะดวก แม้ว่�ลูกค้�หล�ยคนที่ม�ใช้บริก�รห้องเก็บไวน์ของเร�จะมีไวน์

เซลล่�ที่บ้�นอยู่แล้ว แต่หล�ยคนก็มีปริม�ณเยอะเป็นหลักร้อยถึงหลัก 

พันขวด ก็อ�จจะต้องแบ่งม�เก็บกับเร� นอกจ�กน้ีสถ�นที่ต้ังของเร�ก็อยู่

ใกล้ร้�นอ�ห�รและสถ�นที่จัดง�นสังสรรค์ค่อนข้�งเยอะ ทำ�ให้ลูกค้�รู้สึก

สะดวกที่จะเก็บรักษ�ไวน์ไว้ที่นี่ 

 ในส่วนของห้องเก็บไวน์ มียูนิตแยกท่ีเหมือนเซลล่�ส่วนตัว และเปิด 

เคร่ืองปรับอ�ก�ศเพื่อควบคุมอุณหภูมิต�มม�ตรฐ�นของห้องไวน์เซลล่� 

มีเคร่ืองควบคุมคว�มช้ืนและเคร่ืองสำ�รองไฟฟ้�ที่มั่นใจได้ว่�ไวน์ทุกขวดที่ 

นำ�ม�เก็บไว้กับเร�จะถูกเก็บรักษ�อย่�งดี

 
4. Box Storage 
เป็นบริก�รใหม่ล่�สุดท่ีพัฒน�ข้ึนม�ให้กลุ่มลูกค้�ท่ีต้องก�รเก็บของไม่เยอะม�ก 

และช้ินไม่ใหญ่ม�ก โดยบริษัทจะส่งกล่องขน�ด 600x400x300 (mm) ให้ลูกค้�

ถงึบ�้น เพือ่ใหล้กูค�้จดัเก็บข้�วของลงกลอ่งดว้ยตนเอง จ�กน้ันจะมพีนกัง�น

ของเร�ไปรับกล่องม�เก็บไว้ที่สโตร์ของเร� โดยบริก�รน้ีลูกค้�ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ไว้ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทที่เรียกว่� I-Store Go 

อุ่นใจทุกเวลา เก็บรักษาพร้อมรับประกัน
“เร�มอบคว�มสบ�ยใจให้ลูกค้�ให้ม่ันใจได้ว่� ม�เก็บของกับเร�แล้วไม่สูญห�ย

แน่นอน เพร�ะนอกจ�กจะมีระบบรักษ�คว�มปลอดภัยท่ีรัดกุม กล้องวงจรปิด 

และพนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมงแล้ว ภ�ยในจะมีล็อกเกอร์

หรือพ้ืนท่ีเก็บของท่ีลูกค้�ส�ม�รถเลือกพ้ืนท่ีได้ต�มคว�มเหม�ะสม อีกท้ัง 

ยังเปิดให้ลูกค้�ส�ม�รถนำ�แม่กุญแจของตนเองม�ล็อกเพ่ือคว�มสบ�ยใจ 

ได้อีกช้ัน รวมถึงคีย์ก�ร์ดท่ีส�ม�รถเข้�ถึงช้ันเก็บของลูกค้�ได้เท่�น้ัน ซ่ึงลูกค้�

ส�ม�รถม�เอ�ของออกไปหรือเข้�ม�เก็บของได้ตลอดเวล�” 

 “นอกจ�กน้ีทุกยูนิตเร�ยังมีประกันให้ในวงเงิน 20,000 บ�ท สำ�หรับ

มูลค่�สินค้�หรือคว�มเสียห�ยท่ีอ�จเกิดข้ึน ในกรณีท่ีลูกค้�คิดว่�ของท่ีจะ 

นำ�ม�เก็บมีมูลค่�ม�กกว่�น้ันหรือไม่ต้องก�รคว�มเส่ียง ลูกค้�ก็ส�ม�รถซ้ือ

วงเงินประกันเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง โดย I-Store จะแนะนำ�ตัวแทนประกันให้

ติดต่อกันได้โดยตรง”

 กฎเกณฑ์ก�รใช้ง�นท่ีง่�ยและสบ�ยใจน้ี มีเง่ือนไขก�รใช้ง�นอยู่เพียง

เล็กน้อย น่ันคือเกณฑ์ในก�รรับฝ�ก ท่ีน่ีห้�มฝ�กของท่ีผิดกฎหม�ย อ�วุธ 

อ�ห�ร หรือส่ิงมีชีวิต โดยท่ีลูกค้�ต้องลงล�ยมือช่ือยินยอมว่�จะไม่นำ�ของ

จำ�พวกน้ีม�เก็บโดยเด็ดข�ด

อนาคตธุรกิจเมื่อ Vertical Living กลายเป็นวิถีชีวิต 
ของคนเมือง
ในอน�คตก�รอยู่อ�ศัยในแนวสูงจะได้รับคว�มนิยมม�กข้ึน แน่นอนว่�ปัญห�

เร่ืองพ้ืนท่ีท่ีจำ�กัดย่อมมีม�กข้ึน และอ�จส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจประเภทน้ี 

ท้ังในแง่บวกและคว�มท้�ท�ยท่ีต้องเตรียมรับมือ 

 “เร�ต้ังเป้�ไว้ว่� จะขย�ย 2 ส�ข�ต่อปี ไปยังพ้ืนทีต่�่ง ๆ  ใกรุงเทพมห�นคร 

รวมท้ังหัวเมืองและเมืองท่องเท่ียวต่�ง ๆ  เช่น พัทย� ภูเก็ต เชียงใหม่ เพร�ะ

เร�ต้องก�รขย�ยกลุ่มลูกค้�ไปท่ีนักท่องเท่ียวต่�งช�ติท่ีเดินท�งม�เท่ียว 

ท่ีประเทศไทยเพ่ิมด้วย” 

 ส่วนกลุ่มลูกค้�ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ซ่ึงไม่ค่อยให้คว�มสำ�คัญกับก�ร “เก็บ” 

ม�กเท่�ใดนัก ก็กลับเป็นคว�มท้�ท�ยท่ีทำ�ให้พบโอก�สบ�งอย่�งท่ีจะส�ม�รถ

นำ�พ�ธุรกิจเข้�ไปเป็นท�งเลือกหน่ึงในก�รแก้ไขปัญห�คว�มไม่อย�กเก็บของ

พวกเข�ได้เช่นกัน

 “ผมมองว่�คนรุ่นใหม่มักยอมจ่�ยในส่ิงท่ีให้คว�มสะดวกสบ�ยกับเข� 

บริก�ร I-Store Go ท่ีมีลักษณะก�รให้บริก�รแบบเดลิเวอรีจึงเกิดข้ึนเพ่ือ 

ตอบโจทย์ให้ส�ม�รถเลือกใช้บริก�รของเร�ได้สะดวกข้ึน โดยท่ีลูกค้�ส�ม�รถ

จองและจ่�ยค่�บริก�รเป็นร�ยเดือนผ่�นท�งเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง 

ด้วยค่�บริก�ร เร่ิมต้นข้ันต่ำ� 3 เดือน 700 บ�ท และห�กเพ่ิมระยะเวล�เช่�

ม�กข้ึน ค่�บริก�รเฉล่ียแต่ละเดือนก็จะถูกลงไปด้วย”

 “นอกจ�กน้ีเร�ยังมองในส่วนของก�รสร้�งแฟรนไชส์ และโมเดลก�รทำ�

ธุรกิจแบบแบ่งผลกำ�ไร (Profit Sharing Model) สำ�หรับผู้ท่ีสนใจอย�กลงทุน

โดยใช้ช่ือแบรนด์ของเร� เพร�ะในบ�งพ้ืนท่ีเร�ไม่ส�ม�รถเข้�ไปขย�ยเองได้

หรือห�กได้แต่อ�จจะต้องใช้เวล�น�น ส่วนก�รร่วมมือกันกับธุรกิจหรือคู่ค้�

อ่ืน ๆ ปัจจุบันเร�ร่วมมือกับบริษัทอสังห�ริมทรัพย์ต่�ง ๆ นำ�บริก�รของเร�

ไปเป็นสิทธิพิเศษ (Privilege) ให้กับลูกค้�ของเข� เช่น มอบส่วนลด หรือ

โปรโมชันต่�งๆ ซ่ึงในระยะย�วก็อ�จจะมีโครงก�รท่ีพัฒน�ร่วมกัน มองว่�

ห�กเร�เข้�ไปมีส่วนร่วมกับแบรนด์พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ขน�ดใหญ่ได้ 

จะทำ�ให้เร�ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ได้เพ่ิมข้ึน โดยท่ีเป็นลูกค้�ท่ีมี 

คว�มต้องก�รท่ีจะใช้บริก�รของเร�จริง ๆ” 
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ขณะที่ตึกสูงบ�งแห่งหรืออ�ค�รพ�ณิชย์บ�งที่ปล่อยด�ดฟ้�ไว้ให้รกร้�ง ก็เร่ิมเปลี่ยนนำ�พืชสีเขียวม�เติมแต่ง ไม่เพียงแค่มีผักปลอดภัยไว้กิน แต่ยังช่วยลด 

คว�มร้อนของตึกอีกด้วย ใครที่อย�กเริ่มต้นชีวิตบนที่สูงกับสวนผักขน�ดย่อม ลองม�ดูขั้นตอนสร้�ง “แปลงผักส่วนตัว” ที่ไม่ได้ต่�งจ�กก�รปลูกผักบนพื้นดิน 

ม�กนัก แต่ก็ร�ยละเอียดปลีกย่อยและส่ิงท่ีต้องระมัดระวังม�กกว่�เดิมนิดหน่อย ดังน้ี
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How To : ถอดวิธีคิด

วันท่ีชีวิตของคนเมืองอยู่ห่างจากพื้นดินมากขึ้นเรื่อย ๆ การทำาเกษตรหรือแม้แต่ปลูกพืชผักสวนครัวริมรั้วไว้กินเองก็เป็น 
เรื่องไม่ง่ายเหมือนเคย ชีวิตที่แคบลง เล็กลง ทำาให้พื้นที่ทำากินก็ย่อขนาดไปด้วย

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

เตรียมที่ทาง
ป้องกันน้ํารั่วซึม ปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำ� แต่เร�คงไม่อย�กนั่ง ๆ  นอน ๆ  อยู่

แล้วเกิดน้ำ�หยดใส่หน้�หรือเฟอร์นิเจอร์ในบ้�นแน่ ๆ ฉะนั้นก�รลงน้ำ�ย�กัน

ซึมบนด�ดฟ้�จึงเป็นเรื่องแรกที่ควรคำ�นึงถึง

ท่อระบายน้ําและพื้นที่ลาด ปัญห�น้ำ�ขังบนด�ดฟ้�และท่อน้ำ�อุดตันเป็น 

ฝันร้�ยของช�วสวนเมืองมือใหม่ ก�รปรับพื้นที่ให้ล�ดเอียงสักเล็กน้อยและ

ว�งท่อระบ�ยน้ำ�ที่ใหญ่พอก็เป็นสิ่งจำ�เป็น

ปรึกษาน้ําหนัก โดยต�มหลักพื้นฐ�นท�งสถ�ปนิกบอกว่� ตึกแถว-อ�ค�ร

พ�ณิชย์ทั่วไป ต้องสร้�งให้รับน้ำ�หนักได้ 200 กก./ตรม. เป็นม�ตรฐ�นต่ำ�สุด 

ดังนั้นเร�ควรปรึกษ�สถ�ปนิกก่อน ห�กไม่มั่นใจเรื่องโครงสร้�งในก�รแปลง

ด�ดฟ้�เป็นสวน

ที่ม� : thaicityfarm.com 

ออกแบบสวน
ป้องกันแดด เลอืกใช้ต�ข่�ยพร�งแสง เพร�ะด�ดฟ�้เปน็จดุรับแดดม�กทีส่ดุ

เกือบตลอดทั้งวัน ห�กพืชผักได้รับแสงม�กเกินไป ก็อ�จเกิดอ�ก�รใบเฉ�

หรือแห้งต�ยได้

กันลมหน่อย เวล�ลมพัดแรง ข้�วของบนด�ดฟ้�รวมถึงต้นไม้ที่เร�ปลูกไว้

อ�จตอ้งปะทะลมไปเตม็ ๆ  ฉะน้ันลองห�พชืเถ�เลือ้ยม�ช่วยอกีแรง อ�จเปน็

พืชผักหรือต้นไม้ที่มีใบหน�สักนิดก็ช่วยได้

แปลงขนาดย่อม ขน�ดที่เหม�ะกับแปลงผักคนเมือง ควรอยู่ในรัศมีที่เร�

เอื้อมถึง (ย�วไม่เกิน 1 เมตรเป็นม�ตรฐ�น ปรับกว้�งได้ต�มชอบ แต่อย่�ลืม

เว้นระยะห่�งระหว่�งแปลงให้เดินผ่�นได้ด้วย)

ขาดนํ้าไม่ได้ เตรียมต่อก๊อกน้ำ�ไว้ให้เพียงพอหรือต้องมีถังสำ�รองน้ำ� ห�กคิดว่�
ไม่มีเวล�รดน้ำ�สม่ำ�เสมอ ลองดูภ�ชนะรดน้ำ�อัตโนมัติเป็นท�งเลือก เพื่อไม่ให้

พืชผักต้องข�ดน้ำ�ต�ย

วางแผนปลูก
เลือกวัสดุ ด้วยพ้ืนท่ีท่ีรับแดดเต็ม ๆ ซ้ำ�ยังรับน้ำ�หนักได้ไม่ม�กเท่�พื้นดิน 

สิง่แรกทีต้่องนึกถึงก็คอื วสัดทุีใ่ช้ปลกู โดยทีนิ่ยมใช้คอื ก�กมะพร้�ว เน่ืองจ�ก

น้ำ�หนักเบ�และมีคุณสมบัติช่วยกรองคว�มร้อนจ�กพื้นปูน แถมช่วยกักเก็บ

คว�มชื้นไว้ได้ด้วย

อายุของพืชผัก ห�กพื้นที่น้อยม�ก ควรเลือกพืชผักที่อ�ยุใกล้เคียงกันปลูก

ในแปลงเดียวกัน เพื่อให้ง่�ยต่อก�รจัดก�ร ส่วนพืชอ�ยุยืนข้ึนม�หน่อย 

แนะนำ�ว่�ควรปลูกแยกออกม�ต่�งห�ก เพื่อคว�มสะดวกในก�รดูแลรักษ�

และผสมพันธุ์

  

 คมสัน หุตะแพทย์ หน่ึงในบุคคลสำ�คัญที่ขับเคลื่อนโครงก�รสวนผัก 

คนเมืองกล่�วว่� “ถ้�เร�กินผักต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น คือ 400 กรัม/วัน 

เร�จะต้องก�รผัก 146 กิโลกรัมต่อปี  เท่�กับว่�เร�ควรจะปลูกผักให้ได้

ประม�ณเดือนละ 12 กิโลกรัม ซึ่งห�กเร�ปลูกผักอย่�งประณีต เร�ก็จะ

ตอ้งก�รพืน้ทีป่ระม�ณ 7.5 ต�ร�งเมตร ทำ�ไมเ้ลือ้ยดว้ย แลว้ปลกูผกัหมนุเวยีน 

แค่นี้ก็จะมีผักพอกินตลอดปี” 

 น่ีอ�จเป็นจุดเร่ิมต้นที่ทำ�ให้คนเมืองพอมองเห็นช่องท�งก�รทำ�เกษตร

บนด�ดฟ�้อย�่งทีเ่ข�ทำ�กนัไดบ้�้ง ทีจ่ริง ๆ  แลว้ไมไ่ดต้้องก�รพืน้ทีก่ว�้งใหญ ่

แต่ถ้�เร�ตั้งใจ ก็ส�ม�รถสร้�งอ�ห�รให้เร�ได้กินได้ตลอดทั้งปี 

รู้หรือไม่ สวนผักด�ดฟ้�ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ท่ีกรุงป�รีส ต้ังอยู่บน 

Paris Expo Porte de Versailles ศูนย์จัดแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร

ที่ใหญ่ที่สุดในฝร่ังเศส โดยมีขน�ดใหญ่ถึง 2 สน�มฟุตบอล  

(14,000 ตรม.)
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เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ 

แม้ตึกสูงสง่าระฟ้าจะดูเป็นสิ่งปลูกสร้างทันสมัย แต่การอาศัยอยู่เป็นแนวดิ่งของมนุษย์
น้ันปรากฏให้เห็นกันมาตั้งแต่เม่ือหลายพันปีก่อนแล้ว ท่ีบ้างก็เป็นกลยุทธ์ในการอยู่ 
ร่วมกันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งไม่ให้ชาวเมืองอื่นมารุกราน บ้างก็เพื่อให้ประชากร 
จำานวนมากได้อยู่ใกล้กับศูนย์กลางอาณาจักรและสะดวกต่อการค้าขายให้มากที่สุด

และปัจจุบันที่โลกกำ�ลังเผชิญหน้�กับจำ�นวนประช�กรที่ขย�ยขึ้นเรื่อย ๆ  ในขณะที่ทรัพย�กรธรรมช�ติ

กลับลดน้อยสวนท�งกัน ก�รอ�ศัยในแนวตั้งดูเหมือนจะเป็นท�งเลือกที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะส�ม�รถใช้

จัดก�รกับปัญห�เหล่�นี้ได้ และเมื่อมนุษย์เร�ได้เรียนรู้แล้วว่� ปัญห�สิ่งแวดล้อมในขณะนี้จำ�เป็นต้อง

ถงึคร�วแกไ้ขกอ่นทีท่รัพย�กรธรรมช�ติจะหมดลงและบรรด�สตัวต์�่ง ๆ  จะลม้ห�ยต�ยจ�กไปเสยีกอ่น 

ตึกสูงระฟ้�บ�งแห่งจึงถึงคร�วเปลี่ยนโฉมให้กล�ยเป็นอีก “พื้นที่สีเขียวในเมือง” ที่ไม่ได้เป็นเพียงที่พัก

อ�ศยัของมนุษยเ์ท�่นัน้ แต่ยงัเปน็แหลง่พกัพงิของธรรมช�ติและช่วยเพิม่คว�มยัง่ยนืใหโ้ลกใบน้ีไดม้อี�ยุ

น�นข้ึนอีกด้วย ม�ดูกันว่�เมืองไหนในโลกที่กำ�ลังต่ืนตัวกับก�รเดินหน้�สร้�งพื้นที่สีเขียวแนวตั้งที่เป็น

มิตรกับทั้งผู้อ�ศัยและกับโลกของเร�กันบ้�ง
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MILAN, ITALY 
BOSCO VERTICALE
ต้นแบบป่าสูงแห่งแรกในมิลาน
ห�กพูดถึงแนวคิดก�รสร้�งป่�แนวตั้งในเมือง 

(Vertical Forest) สเตฟ�โน โบเอรี (Stefano Boeri) 

สถ�ปนิกช�วอิต�เลียนคือผู้บุกเบิกแนวคิดน้ีให้

เกิดข้ึนจริงม�ต้ังแต่ปี 2014 โดยอ�ค�รคู่สูง 27 ช้ัน 

และ 18 ชั้น เพื่อก�รอยู่อ�ศัยหน้�ต�สุดร่มรื่นใน

พืน้ทีเ่ขตปอร์โต นูโอว� กรุงมลิ�น ประเทศอติ�ล ี

เป็นที่รู ้จักกันดีในภ�ษ�อิต�เลียนว่� “Bosco 

Verticale” ซึ่งหม�ยถึงป่�แนวตั้งนั่นเอง โดยที่นี่

ส�ม�รถคว้�ร�งวัลอ�ค�รท่ีดีท่ีสุดในโลกประจำ�ปี 

2015 จ�ก The Council on Tall Buildings and 

Urban Habitat (CTBUH) ไปได้อย่�งไม่มีข้อโต้แย้ง 

และยงัส�ม�รถสร้�งช่ือใหม้ลิ�นเปน็เมอืงตน้แบบ

ของก�รสร้�งอ�ค�รสวนป่�แนวต้ังแห่งแรกของโลก

อีกด้วย

 ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภ�ยนอกที่เต็มไปด้วย

ต้นไม้น้อยใหญ่แทนท่ีจะเป็นกระจกสะท้อนทันสมัย

เหมือนตึกทั่วไปที่ทำ�ให้อ�ค�รสูงแห่งน้ีโดดเด่น

และแตกต่�งเท่�น้ัน เพร�ะอ�ค�ร Bosco Verticale 

ยังผ่�นก�รเรียนรู้ก�รคัดสรรพืชพรรณต่�ง ๆ ที่

นำ�เข้�ม�ปลูกในอ�ค�ร โดยก�รทดลองปลูกต้นไม้ 

ในสภ�พอ�ก�ศที่มีลมแรงและเรียนรู้ว่�ต้นไม้

แต่ละประเภทจะส�ม�รถเติบโตได้ดีในสภ�พแวดล้อม

แบบใด ไม่ว่�จะจ�กปัจจัยด้�นภูมิอ�ก�ศอย่�ง

ทิศท�งของแสง ลม คว�มชื้น ฤดูก�ลที่แตกต่�ง 

ไปจนถึงขน�ดของพื้นที่ในอ�ค�รและทิศท�ง 

ของตึก ปัจจุบันอ�ค�รแห่งน้ีจึงส�ม�รถปลูก

ต้นไม้ใหญ่ได้ม�กถึง 700 ต้น รวมถึงไม้ยืนต้น

ขน�ดเล็กและพุ่มไม้น้อย ๆ อีกกว่� 20,000 ต้น 

เทียบเท่�กับพื้นที่ป่�ขน�ด 20,000 ต�ร�งเมตร

เลยทเีดยีว ซึง่ป�่ในเมอืงแนวตัง้น้ียงัช่วยโลกเพิม่

ก๊�ซออกซิเจนและลดก๊�ซเรือนกระจกได้ม�กถึง 

30 ตันต่อป ีช่วยลดปญัห�มลพษิท�งเสยีง อ�ก�ศ 

และฝุ่นควันให้กับผู้พักอ�ศัย เพ่ิมคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พให้กับเมืองใหญ่ที่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่

เปน็แหลง่พกัพงิใหก้บัสตัวเ์ลก็และนกในเมอืงกว่� 

20 ส�ยพันธุ์ รวมทั้งแมลงต่�ง ๆ อีกม�กม�ย

 และห�กมองใหล้กึลงไปถงึระบบก�รจดัก�ร

อ�ค�ร Bosco Verticale ยงัเปน็อ�ค�รทีส่�ม�รถ

ผลิตไฟฟ้�ได้เองด้วยแผงพลังง�นโซล�ร์เซลล์ 

ร่วมกับก�รใช้พลังง�นคว�มร้อนสะอ�ดใต้พิภพ 

พร้อมกับก�รมีระบบจัดก�รนำ�น้ำ�ที่ ใช้แล้ว 

(Grey Water) กลับม�ใช้ใหม่เพื่อดูแลต้นไม้ 

น้อยใหญ่ในอ�ค�รได้ด้วยเช่นกัน อ�ค�รแห่งน้ี 

จงึถอืเปน็ตน้แบบของ Vertical Forest ทีช่่วยสร้�ง

ระบบนิเวศอันเป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีที่สุดอ�ค�รหนึ่งของโลก

Library of Trees
เมื่อก้�วเท้�ออกม�จ�กอ�ค�รป่�แนวตั้ง 

Bosco Verticale เพียงไม่กี่ร้อยเมตร ก็จะ

เจอกรีนสเปซอีกแห่งหน่ึงซึ่งออกแบบโดย

สถ�ปนิกช�วดัตช์ เปตร� เบลสส์ (Petra 

Blaisse) ที่ตั้งใจทำ�ให้พื้นที่สีเขียวกล�งกรุง

มิล�นแห่งน้ีเป็นท่ีพักของต้นไม้ท่ีไร้พรมแดน 

ส�ม�รถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกเส้นท�ง 

เพือ่เปดิรับผูค้นใหไ้ดช่ื้มชมสวนพฤษศ�สตร์

แบบใหม่ท่ีส�ม�รถใช้พ้ืนท่ีสีเขียวทำ�กิจกรรม

สร้�งสรรค์ต่�ง ๆ  เคียงข้�งกับก�รอยูท่่�มกล�ง

เพ่ือนท่ีสุขสงบท่ีสุดอย่�งต้นไม้ได้ตลอดท้ังวัน

 โดยพื้นที่สีเขียวขน�ดเกือบ 1 แสน

ต�ร�งเมตรแห่งน้ี ไม่ได้มีเส้นท�งก้ันระหว่�ง

ท�งคนวิ่งหรือท�งปั่นจักรย�นเป็นสัดส่วน

ชัดเจนเหมือนอย่�งสวนส�ธ�รณะกล�งเมือง

ทั่วไป ห�กแต่เป็นสวนรูปทรงเรข�คณิต

แปลกต�ที่มีเส้นท�งทับซ้อนแต่เช่ือมต่อ

ถงึกนัไดท้ัว่ และยงัยดึโยงตอ่กันดว้ยสวนป�่

ทรงกลมทีต่ัง้ใจคดัเลอืกตน้ไม้ต�มประเภท

และสีสันกว่� 135,000 ต้น รวมกว่� 100 

ส�ยพันธุ์ อันจะเติบโตเป็นเสมือนหลังค�

ของห้องสมุดต้นไม้ที่ให้โครงสร้�งและสีที่

หล�กหล�ยต�มฤดูก�ลที่เปลี่ยนไป

Photo by Andrea Cherchi
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LIUZHOU, CHINA 
FOREST CITY
สวนป่าในเมืองแห่งแรกของเอเชีย
เมื่อมลพิษท�งอ�ก�ศในหลิ่วโจว (Liuzhou City) 

หน่ึงในเมืองอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ท�งตอนใต้

ของจีนกำ�ลังเข้�สู่ข้ันวิกฤต รัฐบ�ลจีนจึงเลือก

จัดก�รปัญห�น้ีด้วยวิธีก�รที่ยั่งยืน โดยก�ร 

เจริญรอยต�มคว�มสำ�เร็จของก�รสร้�งอ�ค�ร

สวนป่�แนวต้ังอย่�ง Bosco Verticale แต่เล่นใหญ่

กว่�น้ัน ด้วยก�รสร้�งทั้งเมืองที่ประกอบด้วย

หล�ยร้อยอ�ค�รให้ปกคลุมด้วยพืชพันธ์ุไม้

ท้ังหมด และน่ันทำ�ให้จีนเป็นประเทศแรกในเอเชีย

และในโลกที่จะมี “เมืองสวนป่�” (Forest City) 

ที่เริ่มต้นก่อสร้�งแล้วในขณะนี้

 “มันเป็นเหมือนก�รปลูกถ่�ยอวัยวะใหม่ 

ที่คุณจะได้สร้�งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

ที่น่�ทึ่ง ซึ่งส�ม�รถลดก๊�ซเรือนกระจก เพิ่มก�ร

ผลติออกซเิจน ลดฝุน่ และชว่ยทำ�ใหอ้�ก�ศดขีึน้ 

ให้เกิดข้ึนท่�มกล�งเมืองที่มีคว�มหน�แน่นสูง

และเคยมีปัญห�มลพิษ” สเตฟ�โน โบเอรี กล่�วถึง

คว�มท้�ท�ยในก�รรับโปรเจ็กต์คร้ังใหญ่ที่ต้อง

เนรมิตเมืองสวนป่�ให้กับรัฐบ�ลจีน โดยเริ่มแรก

รัฐบ�ลจีนได้พย�ย�มห�ท�งรับมือกับเมืองที่

ขย�ยม�กขึ้น จ�กก�รที่ทุก ๆ  ปีจะมีช�วจีนจ�ก

แถบชนบทอพยพเข้�ม�ทำ�ง�นในเมอืงใหญอ่ย�่ง

หลิ่วโจว ซึ่งก�รขย�ยเมืองแบบกระจัดกระจ�ย 

(Suburban Sprawl) แบบเดิมมีก็แต่จะสร้�ง

ปัญห�เรื่องมลพิษท�งอ�ก�ศ และไม่ส�ม�รถใช้

ประโยชน์จ�กพืน้ทีท่ีม่อียูอ่ย�่งจำ�กดัไดอ้ย�่งเตม็

ประสิทธิภ�พ เม่ือท�งรัฐบ�ลจีนได้เห็นคว�มสำ�เร็จ

ของโปรเจ็กต์ Bosco Verticale ที่มิล�น จึงได้

จุดประก�ยคว�มหวังคร้ังใหม่ในก�รลบภ�พลักษณ์

เมืองอุตส�หกรรมที่เคยปกคลุมด้วยฝุ่นควัน 

ให้กล�ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคว�มเขียวชอุ่ม 

ทีค่รอบคลมุพืน้ทีก่ว�่ 1,100 ไร่ ทีซ่ึง่บรรด�อ�ค�ร

เพ่ือก�รอยู่อ�ศัย โรงเรียน และสำ�นักง�นน้อยใหญ่

ต่�ง ๆ เกือบ 200 อ�ค�ร พร้อมพื้นที่ส�ธ�รณะ

จะปกคลุมด้วยพืชพันธ์ุน�น�กว่� 1 ล้�นต้น 

คล้�ยเป็นป่�ในเมืองที่น่�อยู่ให้กับประช�ชน

 และไม่ใช่เพียงก�รพึ่งพ�ต้นไม้ให้ช่วยสร้�ง

คว�มร่มร่ืนและช่วยลดปัญห�ด้�นมลพิษท�ง

อ�ก�ศเท่�น้ัน แต่ระบบก�รจัดก�รของสวนป่� 

ในเมืองน้ีจะอ�ศัยก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง

ธรรมช�ติกับเทคโนโลยีท่ีจะช่วยเมืองลดก�รปล่อย

มลพิษลงให้น้อยที่สุด บ�งอ�ค�รจะใช้พลังง�น

สะอ�ดทดแทน เช่น พลังง�นแสงอ�ทิตย์และ

พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ รวมทั้งก�รว�งระบบ

ก�รสัญจรให้เป็นเมืองเดินได้ที่เน้นให้ประช�ชน

ใช้ก�รเดินหรือปั่นจักรย�นเป็นหลัก รวมทั้งใน

อน�คตท�งรัฐบ�ลก็มีแผนจะส่งเสริมให้ประช�ชน

ใช้รถยนต์ไฟฟ้�ให้ม�กข้ึนด้วยเช่นกัน และ 

ห�กโครงก�รน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยก็ 

ค�ดกันว่� เมืองสวนป่�ของจีนจะช่วยโลกดูดซับ

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซต์ได้ปีละ 10,000 ตัน 

เพ่ิมก�รผลิตก๊�ซออกซิเจนได้กว่� 900 ตัน รวมท้ัง

ใบไมท้ีใ่หร่้มเง�กบัอ�ค�รและท�งเดนิจะช่วยลด

อุณหภูมิ ทำ�ให้เมืองลดค่�ใช้จ่�ยในส่วนนี้ได้ 

อีกม�ก อีกทั้งสวนป่�ในเมืองยังเป็นแหล่งที่อยู่ 

ให้กับสัตว์น้อยใหญ่ได้อีกหล�กหล�ยส�ยพันธ์ุ 

ลดมลภ�วะท�งเสียงและอ�ก�ศ และเพิ่ม

คณุภ�พชีวติใหก้บัช�วเมืองไดอ้ย�่งไมต่อ้งสงสยั

 โดยโปร เ จ็กต์ก�รส ร้�งป่ � ใน เมื องที่ 

ประกอบด้วยอ�ค�รป่�แนวตั้งในลักษณะน้ี 

มตีน้ทนุสงูกว�่ก�รสร้�งอ�ค�รทัว่ไปเพยีงร้อยละ 

5 เท่�นั้น ทำ�ให้หล�ยเมืองทั่วโลกในตอนนี้ไม่ว่�

จะในป�รีส ยเูทรกต์ ไคโร และโลซ�น เร่ิมพฒัน�

แนวท�งก�รสร้�งป่�ในเมืองแนวต้ังเป็นของตัวเอง

กันแล้วเช่นกัน “ผมคิดว่�ภ�ยในสองหรือส�มปี

ตอ่จ�กนีจ้ะมสีถ�ปนิกคนอืน่ ๆ  ทีเ่ลยีนแบบหรือ

พัฒน�แนวท�งก�รสร้�งป่�ในเมืองอย่�งที่ 

พวกเร�ทำ�อยู่ แต่พวกเร�ไม่ได้คิดจะจดลิขสิทธิ์

อะไรเลย และหวังด้วยว่�สถ�ปนิกคนอื่น ๆ จะ

พฒัน�โปรเจก็ตล์กัษณะน้ีไดด้กีว�่เร�ในอน�คต” 

สเตฟ�โน โบเอรี กล่�วทิ้งท้�ย

1000 Trees
“ป�่คอนกรีต” อ�จเปน็คำ�เปรียบเปรยของเมืองใหญท่นัสมยัทีเ่ตม็ไปดว้ยตึกสงูระฟ�้แลดแูหง้แลง้

ไร้ชีวิตชีว� แต่เม่ือเขตช�นเมืองสร้�งสรรค์ในเซ่ียงไฮ้ที่รู้จกักันในช่ือว�่ “M50 Art District” ไดล้งมือ

พัฒน�โครงก�รใหม่ “1000 Trees” ที่ได้นักออกแบบมือดีช�วอังกฤษ โทมัส เฮเธอร์วิก (Thomas 

Heatherwick) ม�สร้�งสรรค์อ�ค�รมิกซ์ยูสท่ีเป็นท้ังท่ีพักอ�ศัย อ�ร์ตแกลเลอรี และสำ�นักง�นอ่ืน ๆ 

ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่� 300,000 ต�ร�งเมตรให้มีลักษณะคล้�ยภูเข�คู่ปกคลุมด้วยต้นไม้ 1,000 ต้น 

โดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำ�ท่�มกล�งป่�คอนกรีตกล�งเมืองเซี่ยงไฮ้ ก็ทำ�ให้โปรเจ็กต์นี้ได้รับคว�มสนใจ

ไม่น้อย เพร�ะนอกจ�กก�รออกแบบท�งสถ�ปัตยกรรมที่เน้นฟังก์ชันก�รใช้สอยที่ส�ม�รถ 

ตอบโจทย์ช�วเมืองสร้�งสรรค์ได้เป็นอย่�งดีแล้ว รูปแบบก�รสร้�งอ�ค�รให้เป็นเหมือนภูเข�ใน

เมืองใหญ่ ท่ีโครงสร้�งเส�แต่ละต้นจะเป็นเสมือนสวนหย่อมและแหล่งโอเอซิสส่วนตัวอันประกอบด้วย

พชืพนัธ์ุไมน้้อยใหญร่วมกนัประม�ณ 25,000 ตน้ จำ�นวนกว�่ 46 ส�ยพนัธ์ุทีป่กคลมุอยูท่ัว่ทัง้อ�ค�ร 

กส็�ม�รถสร้�งคว�มร่ืนรมย์ใหช้�วเมอืงเหมอืนไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัภูเข�เขยีวขจีในเมืองทนัสมยัอย�่ง

เซี่ยงไฮ้ได้ตลอดปีเช่นกัน
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PARIS, FRANCE 
 
M6B2 Tower of Biodiversity อาคารของเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน
แม้แนวคิดก�รอยู่ในอ�ค�รสูงจะขัดกับวัฒนธรรมก�รอยู่ร่วมกันในสไตล์หมู่บ้�นแบบฝร่ังเศส แต่เม่ือเมือง

จำ�เป็นต้องขยับขย�ย ก�รอยู่อ�ศัยในตึกสูงก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ย�ก สถ�ปนิกเอดูอ�ร์ด ฟร็องซัวส์ 

(Edouard Francois) จึงออกแบบอ�ค�รประเภทอยู่อ�ศัย M6B2 Tower ในกรุงป�รีสให้น่�อยู่และมีประโยชน์

กับเมืองม�กขึ้น โดยก�รว�งแผนให้ตึกสูงแห่งนี้เป็นดั่งแหล่งเพ�ะเมล็ดพันธุ์พืชต่�ง ๆ ที่จะแพร่ขย�ย

อ�ณ�จักรสีเขียวออกไปได้ย�มเมื่อส�ยลมพัดผ่�นให้เมล็ดพันธุ์บนตึกสูงแห่งนี้ปลิวไปทั่วป�รีส

 M6B2 Tower คืออพ�ร์ตเมนต์สีเขียวสูง 16 ชั้นในกรุงป�รีสริมแม่น้ำ�แซน ที่ถูกออกแบบเพื่อให้

ทั้งคนและพืชพันธุ์ต่�ง ๆ ได้พักอ�ศัยและเติบโตในกรุงป�รีสโดยเฉพ�ะ โดยบริเวณองค์ประกอบ 

หน้�อ�ค�ร (Façade) ของตึกจะมีโครงสร้�งเป็นต�ข่�ยสแตนเลสที่ขย�ยไปจนถึงหลังค�และสวน 

บนชั้นด�ดฟ้� ซึ่งทำ�หน้�ที่ให้พืชพันธุ์ไม้เลื้อยส�ม�รถเติบโตได้ดีที่สุดและช่วยให้เมล็ดพันธุ์กระจ�ยไป

ต�มแรงลมได้ไกลที่สุดเช่นกัน ส่วนบริเวณช้ันในถัดม�จะประกอบด้วยแผงไทเทเนียมรีไซเคิลสีเขียว 

ท่ีจะช่วยสะท้อนแสงให้ตัวอ�ค�รมีคว�มง�มร่ืนรมย์คล้�ยผนังมอสในผืนป่�อันอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงต่อจ�กน้ี 

ไปอีก 20 ปี อ�ค�รแห่งนี้จะไม่เพียงเป็นที่อยู่ของไม้เลื้อยพันธุ์ต่�ง ๆ เท่�นั้น แต่ยังค�ดหวังจะปลูก

ต้นไม้ใหญ่อย�่งต้นโอ๊กและต้นสนให้ได้เติบโตและออกเป็นเมล็ดพันธ์ุเพ่ือปลูกในกรุงป�รีสต่อไปอีกด้วย

 

Paris Rooftop ฟาร์มดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เพร�ะนโยบ�ยของเมอืงป�รสีที่มแีผนจะพัฒน�พื้นที่สีเขยีวในเมืองใหม้�กขึ้นจนถึง 100 เฮกเตอรใ์ห้ได้

ภ�ยในปี 2020 โปรเจ็กต์ก�รสร้�งสวนในเมืองที่คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 3 ของแผนก�รพัฒน�เมืองอย่�ง

ยั่งยืนครั้งนี้ จึงกำ�ลังทำ�ให้ป�รีสกล�ยเป็นเจ้�ของพื้นที่สวนในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  Agripolis บริษัทที่รับผิดชอบก�รพัฒน�ฟ�ร์มในกรุงป�รีสม�แล้วม�กม�ยได้เล็่งเห็นก�รสร้�ง

ประโยชน์ของพื้นที่ว่�งในเมือง อย่�งเช่นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้�งและชั้นด�ดฟ้�บนอ�ค�รต่�ง ๆ  ให้กล�ยเป็น

สวนในเมือง โดยโครงก�รพัฒน�พื้นที่สวนในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกคร้ังน้ี จะพัฒน�พื้นที่ด�ดฟ้� 

บนศูนย์จัดแสดงสินค้�และนิทรรศก�รที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส Paris Expo Porte de Versailles ซึ่งกิน

พื้นที่ประม�ณ 14,000 ต�ร�งเมตร หรือเทียบเท่�กับ 2 สน�มฟุตบอล ให้กล�ยเป็นสวนในเมือง 

แบบเปิดท่ีส�ม�รถปลูกพืชผักจำ�นวนกว่� 30 ส�ยพันธ์ุให้เติบโตด้วยก�รปลูกแบบแอโรโพนิกส์ (Aeroponic) 

ที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้ดินและใช้ปริม�ณน้ำ�น้อยในพื้นที่ก�รปลูกที่จำ�กัด โดยสวนในเมืองแห่งนี้จะเปิดให้ผู้

เข้�ชมหรือคนเมืองได้เข้�ม�ซื้อผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ก�รทำ�สวนในเมืองด้วยตัวเอง 

รวมทั้งยังเปิดพื้นที่ให้ช�วเมืองได้เช่�ปลูกพืชผลเป็นของตัวเองอีกด้วยgl
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FOREST VERTICAL
สายใยธรรมชาติที่มนุษย์ก็ไม่อาจสร้าง
แน่นอนว�่ก�รปลูกป�่ใหอ้ยูบ่นตกึสงูไมอ่�จสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเกื้อกูลกันอย่�งเป็น

ธรรมช�ติได้เท่�กับผืนป่�จริง ๆ  และคว�มพย�ย�ม

ในก�รสร้�งป่�แนวต้ังในเมืองท่ีไม่เป็นธรรมช�ติน้ี 

กย็งัเปน็ทีก่งัข�ว�่จะช่วยสร้�งคว�มยัง่ยืนไดม้�ก

น้อยแคไ่หน จะคุม้กบัค�่ใช้จ�่ยทีต้่องบำ�รุงรักษ�

หรือไม ่หรือนีจ่ะเปน็เพยีงแคเ่ทรนดก์�รอยูอ่�ศยั

ของคนเมืองผู้มีอันจะกินที่มีโอก�สได้สัมผัสกับ

ธรรมช�ติประดิษฐ์ และหวังว่�อ�ค�รเหล่�น้ีจะ

เป็นตัวช่วยสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับเมืองได้ใน 

ระยะย�ว อย่�งไรก็แล้วแต่ แม้วิธีก�รท่ีจะแก้ปัญห�

จำ�นวนประช�กรที่เพิ่มข้ึนอย่�งรวดเร็วด้วยก�ร

พฒัน�อ�ค�รทีย่ัง่ยนืหรือก�รสร้�งพืน้ทีส่เีขียวจะ

ยังคงต้องศึกษ�ถึงปัจจัยคว�มเหม�ะของพื้นที่ 

ในเมอืงน้ัน ๆ  กนัตอ่ไป แตค่ว�มพย�ย�มในก�ร

โอบรับและช่วยสร้�งระบบนิเวศธรรมช�ติให้เกิดข้ึน

เพ่ือให้มนุษย์ได้มีโอก�สใกล้ชิดกับธรรมช�ติกันอีก

สกันิด กน่็�จะเปน็เร่ืองทีน่่�เอ�ใจช่วยไม่น้อย 
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Biodiversity” (สิงห�คม 2017) จ�ก esigningbuildings.co.uk /
บทคว�ม “Milan’s Library Of Trees Is Finally Open” 
(ธันว�คม 2018) จ�ก lonelyplanet.com / บทคว�ม 
“เมืองสวนป่�หล่ิวโจวคว�มต่�งท่ีลงตัวแห่งแรกของโลก” 
(ตุล�คม 2017) จ�ก thaibizchina.com / บทคว�ม “Stefano 
Boeri ผู้เปลี่ยนแปลงเมืองด้วยต้นไม้ใหญ่ เจ้�ของผลง�น 
Bosco Verticale” (ธันว�คม 2019) จ�ก citycracker.co
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร l ภาพ : ภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์

ปี 2020 เป็นปีท่ีเต็มไปด้วยความท้าทายท่ีประดังหน้าเข้ามาพร้อมกัน ตั้งแต่วิกฤติสภาพอากาศ สัญญาณของเศรษฐกิจ
ตกต่ำา มาจนถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในขณะที่จำานวนผู้อยู่อาศัยในเมืองยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโต
ของจำานวนประชากรในเขตเมืองในไทยเฉล่ียอยูท่ี่ปีละ 4% แล้วโฉมหนา้ของทีอ่ยูอ่าศัยในเมอืงควรเป็นอยา่งไร จงึจะตอบโจทย์
ความต้องการอันหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน 
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ปอย-ไพทยา บัญชากิติคุณ ผู้ก่อตั้ง ATOM Design บริษัทสถ�ปนิกชั้นนำ� 

ที่ออกแบบอ�ค�รพ�ณิชย์และที่อยู่อ�ศัยให้กับนักพัฒน�ร�ยใหญ่ของ

ประเทศ บอกกับเร�ว่� ยังไม่มีคำ�ตอบต�ยตัว เพร�ะโจทย์ของนักออกแบบ

ในศตวรรษน้ีไมใ่ช่แคก่�รตอบโจทยตั์วเลขก�รตล�ด หรือคำ�นึงถงึผูอ้ยูอ่�ศยั

อย่�งเดียว แต่เป็นก�รร่วมมือกันห�ท�งออกให้กับเมือง

ทำาไมคุณจึงสนใจงานออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท
อาคารสูงและที่พักอาศัยในเมือง
ผมเป็นสถ�ปนิกม� 20 ปี ได้ทำ�ง�นม�ทุกประเภทอ�ค�ร ตั้งแต่ขน�ดเล็ก 

ร้�นค้� บ้�น จนถึงอ�ค�รขน�ดใหญ่ทั้งแนวร�บและอ�ค�รสูง เช่น คอนโด 

โรงแรม ออฟฟิศ พิพิธภัณฑ์ ให้กับนักพัฒน�โครงก�รต่�ง ๆ  ก�รที่เร่ิมทำ�ง�น

จ�กง�นขน�ดเล็ก ซ่ึงส่วนม�กเป็นก�รออกแบบบ้�น เร�จะส�ม�รถตรวจง�น

ก่อสร้�งและควบคุมคุณภ�พง�นได้ละเอียด เพร�ะเจ้�ของโครงก�รก็ 

ค�ดหวังให้คุณภ�พง�นออกม�ดีที่สุดเพร�ะเป็นผู้อยู่อ�ศัยหรือผู้ใช้ง�น

อ�ค�รสถ�นที่นั้น ๆ เอง แต่ตอนเริ่มทำ�โครงก�รขน�ดใหญ่เมื่อประม�ณ 

10 ปทีีแ่ลว้ ปร�กฏว�่ก�รควบคมุคณุภ�พง�นแทบเปน็ไปไมไ่ดเ้ลย ผูพ้ฒัน�

โครงก�รไม่ใช่คนอยู่อ�ศัย เร�ควบคุมง�นขน�ดใหญ่ไม่ได้ทุกร�ยละเอียด 

ด้วยข้อจำ�กัดเรื่องเวล� งบประม�ณ และทีมง�นก่อสร้�ง ตอนนั้นผมคุยกับ

พ�ร์ตเนอร์ว่�จะถอดใจไม่ทำ�โครงก�รใหญ่ดีไหม เพร�ะรู้สึกเสียด�ยที่ 

ผลง�นออกม�ไม่ได้คุณภ�พเท่�ที่ควรจะเป็น แต่สุดท้�ยเร�มองว่� ถ้�เจอ

ปัญห�แล้วไม่พย�ย�มเข้�ไปแก้ไข ปัญห�ก็จะยังคงอยู่อย่�งนั้น 

 ง�นออกแบบอ�ค�รขน�ดใหญโ่ดยเฉพ�ะอ�ค�รสงูมนัเปน็ปญัห�กจ็ริง 

แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอน�คตของเมือง ก�รเติบโตของเมืองในแนวตั้ง 

ถือเป็นวิธีแก้ปัญห�ก�รอยู่อ�ศัยในเมืองที่มีประช�กรหน�แน่นแบบหน่ึง 

คว�มตัง้ใจของเร�คอื จะปรับปรุงแกไ้ขปญัห�ทีพ่บไดอ้ย�่งไร เร�พอจะเปน็

ส่วนหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีในก�รพัฒน�โครงก�ร เพื่อให้เมืองน้ี

เติบโตไปในทิศท�งที่ดีขึ้นได้ไหม

 
นิยามการทำางานของ ATOM Design คืออะไร
ตอนตั้งบริษัท เร�อย�กได้ช่ือที่จดจำ�ง่�ย และคิดว่�คงเป็นบริษัทที่ไม่ 

ใหญ่โตม�ก มีทีมง�นเล็ก ๆ ท่ีมีพละกำ�ลังม�กหน่อย และ “อะตอม” ก็เป็น

อนุภ�คขน�ดเล็กที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่มีคว�มสำ�คัญ 

ช่ือน้ียังสื่อถึงคว�มเป็นเด็ก (Young Spirit) และไปพ้องกับเจ้�หนูอะตอม 

ซึ่งเป็นตัวก�ร์ตูนที่สะท้อนถึงคว�มหม�ยของสิ่งที่เร�คิดได้ดี

 ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่�นม�เร�มีโอก�สทำ�ง�นและเป็นที่ รู้จักม�กข้ึน 

โดยเฉพ�ะกับเจ้�ของโครงก�รที่เป็นส�ยนักพัฒน� เร�พย�ย�มตอบโจทย์

พื้นฐ�นของโครงก�รให้ได้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็พย�ย�มให้โครงก�รมี

คว�มพิเศษในเร่ืองของดีไซน์ด้วยโจทย์ก�รออกแบบง�นประเภทอ�ค�รสูง

ในเมือง (High-Rise Building) ที่มีข้อจำ�กัดมห�ศ�ล ไม่ว่�จะเป็นสำ�นักง�น 

โรงแรม หรือที่พักอ�ศัย โดยเฉพ�ะคอนโดมิเนียมซึ่งมีเรื่องพื้นที่ข�ยเข้�ม�

เกีย่วข้อง เร�ต้องจดัสรรสดัสว่นพืน้ทีข่�ยต่อพืน้ทีก่่อสร้�งใหไ้ดต้�มเป�้ และ

เผชิญกับข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ยในทุกเรื่อง เช่น พื้นที่สีเขียว เรื่องชุมชนและ

เพื่อนบ้�น ดังน้ันแค่ทำ�ง�นให้ตอบโจทย์พื้นฐ�นก็ย�กแล้ว แต่เร�จะ 

ตอบโจทย์อย่�งไรให้ได้คว�มพิเศษด้�นดีไซน์ ทำ�ให้โครงก�รมีเอกลักษณ์ 

มีจุดข�ย มีประโยชน์ใช้สอยที่จะช่วยให้คนอยู่อ�ศัยมีคุณภ�พชีวิตที่ดีที่สุด

ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดรอบด้�น โดยเฉพ�ะเรื่องงบประม�ณก�รก่อสร้�ง ดังน้ัน 

เป้�หม�ยของเร�คือ ต้องคิดว่�จะบริห�รทุกข้อจำ�กัดอย่�งไรให้ได้ผลลัพธ์ 

ที่ดีที่สุด ทัศนคติเร่ืองน้ีเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้เร�มีประสบก�รณ์ในก�ร 

แกป้ญัห�ต�่ง ๆ  และมเีทคนิคทีห่ล�กหล�ยทำ�ใหน้กัพฒัน�เร่ิมจดจำ�ผลง�น

ของเร�

คุณมีวิธีบาลานซ์ความต้องการระหว่างนักพัฒนา นักออกแบบ 
และผู้อยู่อาศัยอย่างไร
เร�มอง ‘ผู้อยู่อ�ศัย’ เป็นตัวต้ังต้นทุกคร้ัง เพร�ะเป็นคนท่ีจะเข้�ม�อยู่จริงๆ 

นักพัฒน�จะมีโจทย์ชัดเจนอยู่แล้ว เช่น งบประม�ณ เทคนิคก�รก่อสร้�ง 

ท่ีส�ม�รถสร้�งได้อย่�งรวดเร็วและคุมคุณภ�พได้ง่�ย เร�ต้องตอบโจทย์ 

พ้ืนฐ�นเหล่�น้ีให้ได้ก่อนท่ีจะใส่คว�มพิเศษส่วนอ่ืนเข้�ไป แล้วหันม�พัฒน�

ในเชิงคุณภ�พม�กข้ึน เช่น สมัยก่อนคอนโดมิเนียมไม่มีพ้ืนท่ีส่วนกล�ง 

ม�กนัก เม่ือคนส�ม�รถซ้ือพ้ืนท่ีอ�ศัยท่ีมีขน�ดไม่ใหญ่ม�ก พ้ืนท่ีส่วนกล�ง

จึงเป็นส่ิงสำ�คัญ เร�ได้พูดคุยกับนักพัฒน�ขอให้ขย�ยสัดส่วนพ้ืนท่ีส่วนกล�ง 

และลดปริม�ณพ้ืนท่ีข�ยลงสักนิด ภ�ยหลังเร�พบว่�โครงก�รท่ีทำ�และเปิดใช้

ง�นม�แล้ว 4-5 ปี พ้ืนท่ีส่วนกล�งท่ีเตรียมไว้มีคนใช้ง�นกันอย่�งจริงจัง 

เร�ก็มีคว�มสุขท่ีได้ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้อยู่อ�ศัย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบอะไรที่น่าสนใจ ทั้งจากฝ่าย
ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย
ในเชิงสังคม คนชอบมองว่�นักพัฒน�หรือดีเวลอปเปอร์จะเข้�ไปสร้�งปัญห�

ให้กับชุมชนเดิม ทำ�ให้เมืองย่ิงหน�แน่นแออัด หรือมีคุณภ�พแย่ลง แต่จ�ก

ก�รทำ�ง�นกับนักพัฒน�ม�กม�ย เร�ยืนยันว่�โดยพ้ืนฐ�นแล้วนักพัฒน� 

ทุกร�ยมุ่งหวังท่ีจะทำ�ให้เมืองน้ีดีข้ึน แต่ด้วยข้อจำ�กัดหล�ย ๆ ด้�น ทำ�ให้ 

บ�งคร้ังเร�ยังไม่ส�ม�รถตอบโจทย์ของเมืองและสังคมได้ถึงท่ีสุด ผมคิดว่�

ทัศนคติเป็นส่ิงสำ�คัญอันดับต้น ๆ ก�รทำ�ง�นกับคนจำ�นวนม�กท่ีมีหน้�ท่ี

คว�มรับผิดชอบต่�งกัน แค่ก�รแก้ปัญห�ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ก็ย�กแล้ว 

จะทำ�อย่�งไรให้แต่ละฝ่�ยรับผิดชอบหน้�ท่ีของตัวเองควบคู่ไปกับก�รคำ�นึง

ถึงปัญห�อ่ืน ๆ ในภ�พใหญ่ด้วย เช่น เร่ืองคุณภ�พง�นหรือผลกระทบท่ี 

เกิดกับชุมชน เมือง และสังคม ทำ�อย่�งไรให้ช่�งเห็นคว�มสำ�คัญและคุณภ�พ

ของง�นท่ีตัวเองสร้�ง เพร�ะคนอยู่อ�ศัยจะต้องเจอกับปัญห�ก�รใช้ง�น 

ของอ�ค�รไปอีกน�น ถ้�ห�กอ�ค�รไม่ได้คุณภ�พ

เห็นได้ชัดว่าเทรนด์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ มุ่งเน้นเรื่อง 
การเติบโตของคอนโดมิเนียมตามเส้นรถไฟฟ้า พื้นที่เหล่าน้ี
จะตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนต่างวัย และสังคมผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยได้อย่างไร
ทุกวันน้ีไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมีข้อจำ�กัดเร่ืองเวล� ปัญห�ก�รจร�จรยังเป็น

ปัญห�ใหญ่ ท่ีอยู่อ�ศัยท่ีอยู่ติดระบบขนส่งมวลชนจึงช่วยประหยัดเวล�และ

คืนเวล�ให้กับชีวิตคนเมืองได้ดี
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 สำ�หรับประเด็นก�รอยู่ร่วมกันของคนต่�งเจเนอเรชันในสังคมผู้สูงอ�ยุ 

ถ้�มองย้อนกลับไป 30-40 ปีท่ีแล้ว สังคมไทยหรือสังคมไทยเช้ือส�ยจีนจะ 

อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ อยู่แบบ Multi-generation ซ่ึงก็คือ ก�รอยู่ร่วมกัน

แบบผสมช่วงอ�ยุม�ต้ังแต่รุ่นทวด ปู่ ย่� พ่อแม่ และลูกหล�น เพียงแต่

ประม�ณ 10-20 ปีท่ีผ่�นม� ด้วยข้อจำ�กัดด้�นพ้ืนท่ี ทำ�ให้คนจำ�เป็นต้องย้�ย

เข้�ม�อยู่ในเมือง และแยกกันอยู่ต�มไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละช่วงอ�ยุกัน 

ม�กข้ึน

 ท่ีจริงแล้วเมืองอย่�งสิงคโปร์หรือฮ่องกงก็มีพ้ืนท่ีอยู่อ�ศัยท่ีมีคว�ม 

หน�แน่นสูงเช่นกัน แต่ประช�ชนก็ยังอยู่แบบครอบครัวใหญ่ได้ สิงคโปร์มี

คอนโดมิเนียมขน�ดห้องแบบ 100 -200 กว่�ต�ร�งเมตรท่ีอยู่กันเป็นครอบครัว 

ก�รมีขน�ดพ้ืนท่ีเหม�ะสมสำ�หรับครอบครัว เป็นส่ิงสำ�คัญอันดับแรก ๆ ท่ี

ตอบโจทย์เร่ืองน้ี รวมไปถึงก�รจัดเตรียมพ้ืนท่ีส่วนกล�ง มีสวนพักผ่อน และ

ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกต่�ง ๆ ให้กับคนทุกช่วงวัยได้ม�กข้ึน ก�รออกแบบ 

ท่ีอยู่อ�ศัยให้ตอบโจทย์คนต่�งอ�ยุในเชิงก�ยภ�พไม่ใช่เร่ืองย�กนัก เช่น 

ก�รปรับใช้แนวคิดก�รออกแบบ Universal Design ท่ีคำ�นึงถึงทุกคน แต่ยังมี

มิติท�งเศรษฐกิจและสังคมท่ีต้องพัฒน�ไปด้วยกัน ทำ�อย่�งไรให้คนต่�งวัย 

ท่ีมีไลฟ์สไตล์ต่�งกัน ส�ม�รถอยู่อย่�งเอ้ือเฟ้ือกันได้น่ันคือส่ิงสำ�คัญ

ในอดีตคนไทยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในบ้านซึ่งมีพื้นที่
ใช้สอยเยอะ การมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำากัดแบบคอนโดมิเนียม 
จะรองรับความต้องการของคนแต่ละวัยได้อย่างไร
เร�สนใจเร่ืองพ้ืนท่ีท�งสังคม (Communal Space) พ้ืนท่ีส่วนกล�งท่ีตอบรับ

ไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของคนแต่ละวัยได้เหม�ะสม เปิดโอก�สให้คนได้ 

พบปะกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน ผมมองว่�ก�รอยู่อ�ศัยแบบผสมช่วงอ�ยุ 

(Multi-generation) เป็นส่ิงท่ีสังคมต้องก�ร เพร�ะน่�จะช่วยลดปัญห�ท�ง

สังคมได้หล�ยมิติและเพ่ิมชีวิตชีว�กับคนต่�งรุ่นได้ด้วย ในบ�งประเทศมี

โมเดลก�รอยู่อ�ศัยท่ีผู้สูงอ�ยุมีกำ�ลังซ้ือและแบ่งห้องให้นักศึกษ�ม�เช่� ทำ�ให้

คนต่�งวัยมีโอก�สได้พบปะพูดคุยกัน ถือเป็นแนวท�งแก้ปัญห�ของผู้สูงอ�ยุ

ท่ีต้องอยู่ต�มลำ�พังและเป็นโมเดลหน่ึงท่ีเร�กำ�ลังศึกษ�กับนักพัฒน�ว่�เร�จะ

ช่วยตอบโจทย์เร่ืองน้ีด้วยก�รออกแบบได้อย่�งไร โดยคำ�นึงถึงปัจจัยพ้ืนฐ�น 

ก�รจัดสรรพ้ืนท่ีส่วนกล�งให้แต่ละคนอยู่ร่วมกันได้ โดยคงคว�มเป็นส่วนตัวด้วย

 เทรนด์ของโลกยังมีเร่ืองก�รเติบโตของกลุ่มผู้ประกอบก�รและธุรกิจ 

สต�ร์ตอัพ ท่ีใช้โคเวิร์กกิงในก�รทำ�ง�น พ้ืนท่ีลักษณะน้ีเปิดโอก�สให้ 

คนต่�งวัย ต่�งประสบก�รณ์ ต่�งขน�ดธุรกิจ ม�อยู่ร่วมกัน และได้พบปะ 

พูดคุยกันแบบไม่เป็นท�งก�รม�ก ซ่ึงส่งผลดีกับก�รพัฒน�ด้�นนวัตกรรมและ

ธุรกิจ ไปจนถึงก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ

 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 
ก็เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคยุคนี้กังวลเช่นกัน 

คุณภ�พอ�ก�ศและคุณภ�พก�รอยู่อ�ศัยเป็นสิ่งที่ทุกคนคำ�นึงถึงเป็นอันดับ

ต้น ๆ  ในปัจจุบัน เม่ือก่อนเร�ออกแบบอ�ค�รท่ีมีก�รแลกเปล่ียนคุณภ�พอ�ก�ศ

ระหว�่งภ�ยในกบัภ�ยนอกอ�ค�ร แตต่อนน้ีอ�ก�ศภ�ยนอกมมีลพษิม�กขึน้ 

เร�มองแนวท�งก�รแก้ปัญห�ต่�ง ๆ เหล่�น้ีด้วย Passive Design และ 

Active Design ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด เช่น ก�รนำ�ต้นไม้ที่มี

คุณสมบัติช่วยดักฝุ่นม�ปรับใช้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มอุปกรณ์กรองอ�ก�ศ  

และเพิ่มคว�มช้ืนในอ�ก�ศด้วยสเปรย์น้ำ�ในพื้นที่ส่วนกล�ง รวมไปถึง 

ก�รออกแบบที่อยู่อ�ศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อ�ศัยม�กข้ึน 

แม้ว่�ก�รก่อสร้�งมีส่วนทำ�ให้เกิดฝุ่นละอองในอ�ก�ศ แต่นักพัฒน�และ 

ทีมก่อสร้�งก็พย�ย�มแก้ปัญห�น้ีอย่�งดีที่สุด ไม่ว่�จะจัดเตรียมอุปกรณ์ 

ฉีดพ่นม�ปรับใช้ในพื้นที่ก่อสร้�ง หรือติดตั้งสเปรย์ละอองน้ำ�เพื่อช่วยให้ฝุ่น

อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้ 

ทำาไมคุณถึงสนใจการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในแนวตั้ง
ก�รเพิม่ปริม�ณพืน้ทีส่เีขียวน่�จะเปน็สิง่ทีช่่วยเมอืงไดใ้นหล�ยเร่ือง เมือ่พืน้ที่

แนวร�บมีข้อจำ�กัดเยอะ เมืองก็ต้องเติบโตไปท�งแนวตั้ง พื้นที่สีเขียว 

ก็ส�ม�รถทำ�ได้เช่นกัน ที่จริงแล้วต้นไม้ส�ม�รถเติบโตได้เองต�มธรรมช�ติ 

แต่ก�รปลูกต้นไม้ในอ�ค�รไม่ใช่เร่ืองง่�ย ดังน้ันเร�ควรห�ท�งสร้�ง 

สภ�พแวดล้อมบนอ�ค�รที่เอื้อกับก�รเติบโตของต้นไม้ได้โดยสมบูรณ์ต�ม

ธรรมช�ติ และไม่ต้องก�รก�รดูแลที่สิ้นเปลืองม�กนัก ส่วนน้ีเป็นที่ม� 

ของโครงก�รวจิยัทีเ่ร�กำ�ลงัทำ�ง�นรว่มกบันักพฒัน�และหนว่ยง�นก�รศกึษ� 

เพื่อห�ม�ตรฐ�นก�รสร้�งพื้นที่สีเขียวบนอ�ค�รให้มีคว�มยั่งยืน ต้นไม้ 

ชนิดไหนหรือวิธีก�รปลูกแบบไหนที่ดูแลรักษ�ง่�ยที่สุด ใช้ปริม�ณน้ำ�น้อย

การอยู่ อา ศัยแบบผสมช่วงอายุ  
(Multi-generation) เป็นสิ่งที่สังคม
ต้องการ เพราะน่าจะช่วยลดปัญหา 
ทางสังคมได้หลายมิติและเพ่ิมชีวิต 
ชีวากับคนต่างรุ่นได้ด้วย 
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ที่สุด ได้ผลลัพธ์ที่มีคว�มเขียวสมบูรณ์ และอ�จมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเร่ือง 

ก�รดักฝุ่นละอองและก�รปรับปรุงคุณภ�พอ�ก�ศได้อย่�งเหม�ะสมด้วย 

เร�ตั้งเป้�ว่�ถ้�โครงก�รนี้สำ�เร็จ เร�จะแชร์ข้อมูลเหล่�นี้ไปสู่ส�ธ�รณะด้วย 

เพื่อให้นักพัฒน�ร�ยอื่น ๆ ที่สนใจส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้ ทั้งชนิดพันธ์ุ  

ก�รดูแลต้นไม้ นอกจ�กน้ีบริษัทกำ�ลังศึกษ�และจัดเก็บข้อมูลเรื่องวัสดุที่ 

ค�ยปริม�ณมลพิษน้อยลง รวมไปถึงวัสดุที่เป็นมิตรเพื่อที่จะตอบโจทย์ 

ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดี เพร�ะผมเช่ือว่�ทีมใดทีมหน่ึงหรือคนใดหน่ึง 

คงไม่ส�ม�รถทำ�ทุกอย่�งและแก้ปัญห�เมืองได้ทุกเร่ือง ดังน้ันเร�ควรจะ 

ช่วยกันทำ�หล�ย ๆ อย่�งท่ีแตกต่�งกัน และนำ�ม�แบ่งปันกัน ถ้�องค์คว�มรู้

เหล�่นีถ้กูแชร์ไปในวงกว้�ง ทกุคนจะมโีอก�สเข้�ถงึคว�มรู้และนำ�ไปใช้เปน็

ประโยชน์หรือต่อยอดได้ เพร�ะเมืองต้องก�รคว�มรู้มห�ศ�ลให้ทุกคน 

ช่วยกันพัฒน�ให้เมืองดีขึ้น

คุณมองกรุงเทพฯ เป็นเมืองแบบไหน และการพัฒนาอาคาร
ที่อยู่อาศัยในเมืองนี้ควรเติบโตไปในทิศทางใด
กรุงเทพฯ เหมือนกับอ�ห�รไทย เป็นเมืองท่ีมีส่วนผสมหล�กหล�ยมีคว�ม

แตกต่�งม�กม�ย มีเคร่ืองปรุงเยอะ ดูไม่เป็นระเบียบนัก แต่อร่อยและมีเสน่ห์ 

เร�อ�จไม่จำ�เป็นต้องไปจัดระเบียบม�กเกินไปในบ�งเร่ือง แต่ควรช่วยกัน 

แก้ปัญห�พ้ืนฐ�น จะทำ�อย่�งไรให้อ�ห�รจ�นน้ีเมืองน้ี กินแล้วไม่ท้องเสีย 

อยู่แล้วมีสุขภ�พดี คว�มย่ังยืนน่�จะเป็นส่ิงสำ�คัญในทุกอย่�ง เร�อย�กให้

โครงก�รท่ีเร�ทำ�มีคว�มย่ังยืน ถ้�เป็นไปได้ก็มีคว�มย่ังยืนต้ังแต่ข้ันตอน 

ก�รก่อสร้�งไปจนถึงตลอดอ�ยุของอ�ค�ร ไม่ได้ประหยัดพลังง�นหรือ 

ลดมลพิษเท่�น้ัน แต่คำ�นึงถึงคว�มย่ังยืนในทุกมิติ ส่ิงเหล่�น้ีน่�จะเป็น 

เป้�หม�ยใหญ่ของนักพัฒน�เมืองและนักพัฒน�ประเทศท่ีต้องทำ�ให้ได้

 หน่ึงในเมืองต้นแบบท่ีกรุงเทพฯ น่�จะเทียบเคียงได้ไม่ย�กคือ สิงคโปร์ 

ซ่ึงอยู่ในเขตภูมิอ�ก�ศแบบบ้�นเร� เห็นได้ว่�นโยบ�ยรัฐของสิงคโปร์ให้ 

คว�มสำ�คัญกับเร่ืองพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นอันดับแรก เข�จัดเก็บ

ข้อมูลต้นไม้ทุกต้นอย่�งจริงจัง เรียกได้ว่�ทุกต้นเป็นหน่ึงในประช�กรของ

ประเทศ ท้ังกำ�หนดช่ือ บันทึกก�รเติบโต และชนิดพันธ์ุของต้นไม้ นอกจ�กน้ี

ภ�ครัฐยังกำ�หนดให้โครงก�รพัฒน�ท่ีเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพัฒน�คุณภ�พชีวิต

ให้กับชุมชนในเมือง จะได้รับผลประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์กลับคืนให้กับ 

นักพัฒน�ด้วย น่ีเป็นตัวอย่�งของนโยบ�ยระดับภ�ครัฐท่ีส่งผลให้เมืองเติบโต

ได้ดี ถ้�เร�ให้คว�มสำ�คัญกับต้นไม้ทุกต้นบนถนนเร�ก็คงจะเห็นคว�มใส่ใจ

ในก�รดูแลรักษ�ต้นไม้ในกรุงเทพฯ ท่ีดีกว่�ปัจจุบัน ท่ีให้คว�มสำ�คัญกับ 

ส�ยไฟม�กกว่�ชีวิตของต้นไม้ หรือเน้นคว�มเด่นชัดของหน้�ร้�นค้�ม�กกว่�

ก�รรักษ�ชีวิตของต้นไม้ริมถนน ถ้�เร�นำ�ตัวอย่�งเหล่�น้ีม�ปรับใช้ พ้ืนท่ี 

ส่วนใหญ่ในเมืองเร�ก็น่�จะมีอุณหภูมิท่ีเย็นกว่�น้ี และถ้�เร�ช่วยปรับใช้

นโยบ�ยก�รออกแบบให้เกิดคว�มย่ังยืนในทุกโครงก�ร แต่ละหน่วยย่อย 

ของเมืองก็จะมีคุณภ�พท่ีดีข้ึน เช่นเดียวกับเมืองโดยรวม

ในต่างประเทศมีโมเดลการสร้างพื้นที่สีเขียวแนวตั้งที่เป็น
แหล่งผลิตอาหารในตัว เพ่ือลดปริมาณการขนส่งอาหารด้วย 
คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้
ส่วนตัวผมยังเช่ือว่�เป็นแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่�แนวคิดแบบน้ี

ม�จ�กท�งยุโรป ก�รคำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อมและคว�มย่ังยืนแทบจะอยู่ใน 

ส�ยเลือดของเข� ถึงแม้ว่�บริบทก�รใช้ชีวิตยังมีคว�มเร่งรีบเหมือนกัน 

แต่เข�จะคำ�นึงถึงสิ ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้น ๆ ในฐ�นะนักออกแบบ 

ก�รเตรียมสิ่งปลูกสร้�งเชิงก�ยภ�พถือว่�ทำ�ได้ไม่ย�ก เร�เคยเสนอกับ 

นักพัฒน�ว่�จะทำ�แปลงปลูกผักให้ผู้อ�ศัยได้ปลูกผักกินเองดีไหม 

แต่ก็ต้องกลับม�ดูพื้นฐ�นก่อนว่� ผู้อยู่อ�ศัยสนใจหรือมีเวล�ปลูกผัก 

จริงหรือเปล่� ไม่ว่�จะปลูกด้วยน้ำ�หรือดิน เข�มีเวล�ใช้ชีวิตแบบน้ัน 

จริงไหม มันเป็นเร่ืองบริบทท�งสังคมและไลฟ์สไตล์ บ�งคนไม่มีเวล� 

หรือไม่ได้มีคว�มสนใจในเร่ืองน้ี ตอนน้ีเร�ทำ�โครงก�รที่ให้ต้นไม้หน่ึงต้น 

บนระเบียงทุกยูนิต สุดท้�ยเร�ยังม�คุยกันเลยว่�ใครจะรดน้ำ�ต้นไม้ 

ก็ต้องจัดเตรียมระบบรดน้ำ�ต้นไม้อัตโนมัติให้กับทุกยูนิตเลยใช่ไหม สำ�หรับ

นักออกแบบและนักพัฒน� ก�รปรับใช้สิ่งเหล่�น้ีเป็นเร่ืองไม่ย�กนัก 

แต่ผู้อยู่อ�ศัยจะให้คว�มสำ�คัญไหม น่ีเป็นทัศนคติพื้นฐ�นที่เร�ต้องช่วย 

ส่งเสริมกันต่อไป

 ผมคิดว่�คำ�ตอบของทุกคนน่�จะคล้�ยกัน คือต้องก�รที่อยู่อ�ศัย 

ที่ดี มีสภ�พแวดล้อมที่ดี รักสิ่งแวดล้อม แต่พื้นฐ�นของคนที่ม�อยู่ 

ในเมืองก็ต้องทำ�ม�ห�กิน ทุ่มเทเวล�ส่วนใหญ่ไปกับก�รทำ�ง�น บ�งคร้ัง 

ยังไม่มีเวล�ให้ตัวเองเลย ก�รจะเอ�เวล�ไปดูแลสิ่งแวดล้อมยิ่งย�ก 

เข้�ไปใหญ่ ผมคงจะตอบไม่ได้ว่�เมืองน้ีจะเติบโตไปให้ดีได้อย่�งไร 

เพื่อให้ทุกคนมีคุณภ�พชีวิตที่ดี แต่ถ้�เร�ค่อย ๆ พัฒน�ปัจจัยพื้นฐ�น 

ของสิ่งปลูกสร้�งให้มีคุณภ�พดีข้ึน มีพื้นที่สีเขียวที่ดี มีพื้นที่ท�งสังคม 

และพื้นที่ส่วนกล�งของอ�ค�ร ก็น่�จะเป็นตัวส่งเสริมคุณภ�พชีวิตเมือง 

ที่ดีได้อีกท�งหนึ่ง
โครงก�ร ASHTON Chula-Samyan / Architectural design: A49 / Landscape design: TROP
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CREATIVE
INGREDIENTS
 
สถาปนิกทีส่ร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นต้นแบบในการทำางาน
ช่วงน้ีผมค่อนข้�งสนใจทีม BIG (Bjarke Ingels Group) ในแง่ของ 

บทบ�ทก�รพัฒน�โครงก�รต่�ง ๆ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกกับเมือง 

และคว�มพย�ย�มของทีมที่จะนำ�เสนอแนวคิดก�รพัฒน�เมืองในมุม 

ที่เร�ยังไม่ค่อยเห็นกันม�กนัก โดยเฉพ�ะในสังคมบ้�นเร� ผมคิดว่�

เปน็สิง่ทีสั่งคมเร�ตอ้งก�รก�รจับมอืร่วมกนัของทัง้ภ�ครัฐ เอกชน และ

ประช�ชน แล้วร่วมพัฒน�เมืองไปด้วยกัน น่�จะทำ�ให้เมืองพัฒน� 

ไปในทิศท�งที่ดีได้

เมืองที่ชอบ
หล�ยเมืองที่น่�สนใจ เช่น สิงคโปร์ อัมสเตอร์ดัม เบอร์ลิน เซี่ยงไฮ้ 

ปักกิ่ง หรือเมืองสำ�คัญต่�ง ๆ ในจีน เมืองเหล่�น้ีน่�สนใจในแง่ 

ก�รเติบโตแบบผสมผส�น มีก�รปรับปรุงอ�ค�รเก่�และเพิ่มประโยชน์

ใช้สอยแบบใหม่ ทำ�ให้อ�ค�รดั้งเดิมที่มีประวัติศ�สตร์กลับม�มี 

ชีวิตชีว� มีก�รพัฒน�ในลักษณะไฮบริด ซ่ึงผมเช่ือว่�กรุงเทพฯ ก็ม�ถึง

จุดที่เร�ส�ม�รถพัฒน�แบบน้ีได้เช่นกัน ถือเป็นเร่ืองที่น่�สนใจว่� 

เร�จะทำ�อย่�งไรให้ส่วนผสมของเมืองเก่�เมืองใหม่ หรือวิถีชีวิต 

แบบคนสมัยก่อนกับคนสมัยน้ีส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้และตอบโจทย์ 

ก�รอยู่อ�ศัย บนคว�มหล�กหล�ยท�งช่วงอ�ยุ วิช�ชีพ ประเภท 

ก�รศึกษ� และมุมมองทัศนคติ ซึ่งผมเชื่อว่�จะทำ�ให้เมืองมีเสน่ห์และ

มีคุณภ�พที่น่�อยู่ม�กขึ้น

Vertical City จะเป็นอนาคตของการออกแบบที่อยู่อาศัย 
ของเมืองได้ไหม
ก�รขย�ยตัวของเมืองท้ังแนวต้ังและแนวร�บน่�จะเกิดข้ึนควบคู่กันไป 

ก�รพัฒน�เมืองก็คงไม่มีบทสรุปท่ีชัดเจนว่�เมืองจะต้องโตแบบใด 

แต่ก�รขย�ยตัวของเมืองในแนวร�บทำ�ให้ผู้คนต้องใช้เวล�เดินท�งสัญจร 

น�นข้ึน ห�กปร�ศจ�กก�รกำ�หนดผังเมืองท่ีดี ก�รออกแบบท่ีอยู่อ�ศัย 

ในแนวต้ังจะเป็นหน่ึงในวิธีท่ีตอบโจทย์ข้ันพ้ืนฐ�น โดยเฉพ�ะเมืองใหญ่ 

แบบกรุงเทพฯ ซ่ึงมีคว�มหน�แน่นของประช�กร แต่เร�ก็พย�ย�มท่ีจะ

ออกแบบท่ีอยู่อ�ศัยแนวต้ังท่ีส�ม�รถตอบโจทย์พ้ืนฐ�นของเมืองและสังคม 

ให้ได้ดีท่ีสุด คนต่�งวัยต่�งอ�ยุ ต่�งสัญช�ติ เช้ือช�ติ ส�ม�รถอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่�งมีคว�มสุขในทุกมิติ

เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์การทำางานในสายวิชาชีพนี้ 
มาตลอด 20 ปี
ช่วงท่ีผ่�นม�เร�มักจะได้ยินว่�คนรุ่นใหม่อย�กจะประสบคว�มสำ�เร็จในระยะ

เวล�อันส้ัน ด้วยคว�มพย�ย�มท่ีไม่ต้องม�กนัก 

 เร�บอกกับน้อง ๆ  ในทีมว่� ทุกส�ยวิช�ชีพต่�งต้องอ�ศัยคว�มพย�ย�ม

กันท้ังน้ัน ผมมีโอก�สได้ทำ�ง�นกับนักพัฒน�ท่ีมีมูลค่�สินทรัพย์ในระดับ 

หม่ืนล้�นแสนล้�นบ�ท แต่ละคนมีวินัยสูง ไม่ใช่คนท่ีพ่อแม่มีทรัพย์สิน 

มห�ศ�ลเป็นต้นทุน แต่เป็นคนต่ืนเช้� ขยัน มีวินัย ออกกำ�ลังก�ย เติมคว�มรู้

ทุกวัน และทำ�ง�นหนักอย่�งสม่ำ�เสมอ ไม่มีคว�มสำ�เร็จใดๆ ท่ีฉ�บฉวยรวดเร็ว 

ถ้�เร�ไม่มีวินัย ไม่มีคว�มพย�ย�มมุม�นะท่ีเพียงพอ  

โครงก�ร ASHTON Chula-Samyan
Architectural design: A49
Landscape design: TROP
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Creative Solution : Advertorial

ก�รใช้ชีวิตแนวต้ัง (Vertical Living) อ�จเป็นคำ�ตอบท่ีต้องเลือกสำ�หรับ 

คนเมืองส่วนใหญ่ในวันน้ี ด้วยฟังก์ชันก�รใช้ง�นของพ้ืนท่ีท่ีตอบโจทย์ โอก�ส

ในก�รครอบครองเป็นเจ้�ของท่ีเป็นไปได้ และคว�มสะดวกสบ�ยในก�ร

ดำ�เนินชีวิตท่�มกล�งคว�มเร่งรีบและแออัด แต่ถึงจะมีข้อดีม�กม�ยในก�รใช้

ชีวิตแนวต้ัง ถึงอย่�งน้ันมนุษย์ก็ยังคงต้องก�รคว�มสุขท่ีได้แรงบันด�ลใจ 

ม�จ�กธรรมช�ติในแบบท่ีไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจ�กเดิมเท่�ใดนัก 

 โดยหน่ึงในวิธีก�รท่ีจะช่วยเพ่ิมคว�มสุขในชีวิตประจำ�วันได้ง่�ย ๆ  ก็คือ 

ก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์คว�มต้องก�รไปพร้อมกับสะท้อนคว�มเป็น

ตัวตนในพ้ืนท่ีส่วนตัว โดยล่�สุด COTTO แบรนด์กระเบ้ือง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ� 

ได้เผย 3 ผลสรุปองค์ประกอบหลักท่ีทำ�ให้คนมีคว�มสุขและรู้สึกผ่อนคล�ย

เม่ืออยู่ภ�ยในบ้�น จ�กก�รสังเกตพฤติกรรมลูกค้�ม�อย่�งต่อเน่ืองกว่� 20 ปี 

เพ่ือนำ�ม�เป็นแนวคิดหลักในก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รของแบรนด์เพ่ือ 

ตอบโจทย์ก�รอยู่อ�ศัยทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ 1. การมีพื้นที่ที่สื่อสารรสนิยม
หรือตัวตน (Mood Lifting Environment) เช่น เม่ือกลับบ้�นแล้วเห็น
ส่ิงของท่ีชอบจ�กก�รปรับปรุงพ้ืนท่ี หรือก�รตกแต่งภ�ยในบ้�นด้วยง�นดีไซน์

ท่ีช่วยเพ่ิมคว�มรู้สึกผ่อนคล�ยและสะท้อนรสนิยมของผู้อยู่อ�ศัยท่ีแตกต่�งได้

อย่�งสมบูรณ์แบบ 2. รายล้อมไปด้วยความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
จากผลิตภัณฑ์หรือการใช้พื้นที่ต่างๆภายในบ้าน (Pleasing Wellness) 
เช่น แม้บ้�นจะมีพ้ืนท่ีก�รใช้ง�นค่อนข้�งจำ�กัด แต่ห�กมีผลิตภัณฑ์ที่อำ�นวย 

คว�มสะดวก เช่น สุขภัณฑ์อัตโนมัติทีป่รับระดับอุณหภูมิเพ่ิมคว�มสบ�ยในก�รใช้

ห้องน้ำ� หรือก�รตกแต่งพ้ืนท่ีในบ้�นด้วยผนังท่ีมีสีสบ�ยต� ก็จะช่วยให้ผู้อยู่อ�ศัย

รู้สึกผ่อนคล�ยและมีคว�มสุขในบ้�นอย่�งเต็มท่ี 3. ความไร้กังวลใจเมื่ออยู่
ในบ้าน (Lifetime Hassle Free) คือก�รกลับบ้�นแล้วสภ�พส่ิงของต่�ง ๆ  

และพ้ืนท่ีในบ้�นอยู่ในสภ�พสมบูรณ์พร้อมใช้ง�น ไม่ต้องกังวลกับก�รดูแล

ซ่อมแซม จึงช่วยลดข้อกังวลใจในก�รดำ�เนินชีวิตท่ีแสนเร่งรีบประจำ�วัน 

เรื่อง : กองบรรณ�ธิก�ร

จ�กก�รเลือกใช้สินค้�ท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�น โดยผลิตภัณฑ์ของ COTTO ได้รับ

ก�รยอมรับในระดับส�กล พร้อมก�รรับประกันหลังก�รข�ยท่ีจะช่วยให้ม่ันใจ

และพึงพอใจตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น นอกจ�กน้ี COTTO ยังให้คว�มสำ�คัญ 

ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นตอบทุกคว�มต้องก�รด้วยสินค้�คุณภ�พ

ระดับเวิลด์คล�ส เพ่ือเสริมสร้�งก�รใช้ชีวิตแนวต้ัง พร้อมเติมเต็มคว�มสุข

ของคนเมืองด้วยผลิตภัณฑ์ช้ินเด่นท่ีตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่�งครอบคลุม 

ได้แก่ กระเบ้ือง Mosaic Mossa Series ท่ีเป็นก�รรวมตัวของทรงเรข�คณิต 

เม่ือว�งเรียงกันจึงช่วยสร้�งจังหวะ อ�รมณ์ และเกิดก�รเคล่ือนไหวท่ีทรงพลัง 

เป็นบรรย�ก�ศใหม่ภ�ยในบ้�น และ Novo Craft Series คอลเล็กชันโมเสก

ท่ีเติมเต็มให้พ้ืนท่ีสำ�คัญในชีวิต ด้วยดีไซน์ท่ีสวยง�ม แตกต่�ง และมี

เอกลักษณ์ ก๊อกน้ำา X-POSH ท่ีมีแนวคิดหลักในก�รออกแบบอย่�งย่ังยืน ให้

สัมผัสเปิดปิดนุ่มนวล ประหยัดพลังง�นด้วยว�ล์วแบบพิเศษ ท้ังยังมีดีไซน์

และรูปทรงท่ีเข้�กับห้องน้ำ�หล�กหล�ยสไตล์ ด้วยก�รทำ�สีแบบพิเศษคือ 

Jewel Finishes ช่วยเปล่ียนลุคห้องน้ำ�ให้ใหม่ไม่ซ้ำ�ใคร เปล่ียนอ�รมณ์ทุกคร้ัง

ท่ีใช้ง�น ด้วยโทนสีท่ีหล�กหล�ย เช่น Rose Gold, Starlight Gold, Midnight 

Silver และ Matte Black พร้อมสะท้อนคว�มเป็นตัวตนผ่�นดีไซน์ รวมไปถึง 

Well-being Collection กระเบ้ืองท่ีมีนวัตกรรมพิเศษ ให้ทุกพ้ืนผิวสัมผัส 

ตอบกับทุกจังหวะของก�รใช้ชีวิตท่ีดีข้ึน มีคุณสมบัติกันล่ืนหรือยับย้ัง 

ก�รเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย ม�พร้อมดีไซน์ของลวดล�ยท่ีโดดเด่นและ

ตอบรสนิยมท่ีแตกต่�ง อย่�งรุ่น BIANCO MIRINO และ SATUARIO หรือจะ

เป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะ Optimum และ Verzo Series ท่ีมีฟังก์ชันอัตโนมัติ 

ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกอย่�งรู้ใจ ตอบสนองได้อย่�งรวดเร็ว ช่วยเพ่ิม 

คว�มทันสมัยและยกระดับห้องนำ้�ให้เป็นพ้ืนท่ีส่วนตัวท่ีเติมเต็มทุกช่วงเวล�

ของก�รพักผ่อนได้อย่�งสมบูรณ์ ด้วยฟังก์ชัน ฝ�เปิด-ปิด อัตโนมัติด้วยระบบ

ตรวจจับคว�มเคล่ือนไหว ฝ�รองน่ังระบบกันนำ�้ พร้อมระบบ LED Night Light 

แสงไฟส่องสว่�งตอนกล�งคืนอัตโนมัติ จึงช่วยเพ่ิมคว�มม่ันใจในก�รใช้ง�น

สุขภัณฑ์ได้อย่�งปลอดภัยสูงสุด ช่วยให้ชีวิตง่�ยและสม�ร์ตข้ึน

 องค์ประกอบด้�นก�รออกแบบและนวัตกรรมท่ีเหม�ะสมเหล่�น้ี 

จึงเป็นคำ�ตอบท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะช่วยออกแบบประสบก�รณ์ในก�รใช้ชีวิตแต่ละวัน

ได้อย่�งไม่ซ้ำ�ใคร เพ่ือทำ�ให้ทุกๆ วันธรรมด�เป็นวันท่ีพิเศษ และช่วยเติมเต็ม

ทุกคว�มฝันและคว�มต้องก�รของคุณได้อย่�งแท้จริง 

ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.cotto.com

กระเบื้อง Novo Wheel

ก๊อกน้ำ� X-POSH

กระเบื้อง Mossa White

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ Optimum Series






