ปฏิวต
ั วิ งการออกแบบไทย
แนวคิดการออกแบบที่ช่วยบำบัดความเครียดของมนุษย์

โดย เกชา ธีระโกเมน
……………

สัมภาษณ์พเิ ศษในรายการ
อยูเ่ ป็นสุข - TERRABKK
18 มีนาคม 2563 อาคารสถาบันอีอซ
ี ี อคาเดมี
ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพฯ
เกชา ธีระโกเมน

...เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบ
่ ะเข้าไปอยู่ในธรรมชาติได้มากขึน
้ คือเราอยากจะ
Biophilia คือมีโอกาสทีจ
ให้คนมีโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตกับบ้าน เหมือนสมัยก่อนทีไ่ ม่ต้องติดแอร์
อันที่หนึ่งคือเราต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมข้างนอกให้เย็นที่สุดเท่าที่
เราจะทำได้ เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมให้คุณใช้แอร์เท่าที่จำเป็น
ตอนนีเ้ รามีความรู้สึกว่า คนใช้ชีวิตอยู่กับแอร์เยอะเกินไปและการที่เราใช้
ชีวิตอยู่กับแอร์เยอะเกินไปก็ใช้พลังงานเยอะด้วยและก็ทำลายโลกด้วย
ถ้าเราสามารถลดความจำเป็นในการที่ต้องเปิดแอร์ต้องใช้แอร์และใช้ชีวิตที่
้ ็จะเป็นอะไรทีแ่ ตกต่างจากโครงการทัว่ ๆ
มันไปกับธรรมชาติได้ อันนีก
ิ ง...
ไปโดยส้นเชิ

เกชา ธีระโกเมน
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คำวา Biophilia คือคำทีเ่ อามาใชแทนคำวา การอยูรวมกัน
ระหวางมนุษยกบั ธรรมชาติ ตอนนี้ทกุ กระแสถือวากำลัง
มาแรง ทุกคนก็ตา งพูดกันวา Biophilia เปนคำตอบอยางหนึง่
ทีเ่ รียกวาการออกแบบแบบยัง่ ยืน และเปนคำตอบในเรือ่ งของ
Well Being เปนคำตอบของคำวา livable เปนคำตอบของ
คำวาการใชชวี ติ อยางมีความสุข ยังไงก็แลวแตมนุษยกถ็ อื วาเปน
สัตวโลกชนิดหนึง่ แลวก็ตอ งอยูร ว มกับธรรมชาติอยางสมดุล
การจะทำใหเกิดความยัง่ ยืนเกิดชีวติ ทีม่ คี วามสุข ก็มเี รือ่ งของ
สุขภาพทีด่ ี และคำวา Biophilia ตอนนี้กถ็ อื วาเปนเทรดท่ี
กำลังมาแรงมาก ที่ผา นมาพวกงานของสถาปตยกรรมหรือ
วิศวกรรม เราก็ใชความพยายามมาโดยตลอด เพือ่ ทีจ่ ะออกแบบ
อาคารใหประหยัดพลังงาน ใหมตี น ไมใหมสี วนใหมสี ภาพแวดลอม
ที่ดี เมือ่ กอนเราจะพูดแบบรวมๆ แบบทิศทางแดด ทิศทาง
ลมการปลูกตนไมตา งๆ เหลานี้ โดยไมไดนยิ าม หรือพูดตรงๆ
วา เนี่ยคือ Biophilia แลวไมไดพดู ตรงๆวา สมดุลระหวาง
ความเชือ่ มโยงของธรรมชาติกบั คนอยางไร แตจริงๆ ทัง้ หมด
มันคือพืน้ ฐานของคำวา Biophilia ทั้งนัน้
Biophilia กับการสร้างอาคาร?

BIOPHILIA

โครงการทีพ่ ฒ
ั นาโดยทั่วไป บางครัง้ ทำใหมนุษยแยกตัวเอง
ออกจากในอาคาร แลวก็นอกอาคาร คือถาอยากจะเย็นสบาย
ก็เขาไปอยูใ นอาคาร ถาอยากจะเดินเลนก็ไปอยูน อกอาคาร
สวนมากนอกอาคารประเทศเราเรียกวา Tropical Climate
กลางวันรอนก็ไมคอ ยออกไป อยางเกงสวนมากจะวิง่ หรือ
ขีจ่ กั รยานเลนเชากับเย็น แตกลางวันก็อยูในอาคาร เราก็เลย
พยายามจะขยายตรงนี้ และรูสกึ วา Lifestyles ประเภทที่
คนอยู ระหวางทีว่ า ในอาคารกับภายนอกอาคาร อันนีย้ งั เปน
เหมือนกับอะไรทีแ่ ยก ทำใหเราไมเปน Biophilia คือไมมปี ฏิสมั พันธ
กับธรรมชาติเทาทีค่ วร และเราก็พยายามจะสรางสภาพ
แวดลอมทีท่ ำใหคนสามารถทีจ่ ะใชชวี ติ แบบ Biophilia คือ
มีโอกาสทีจ่ ะเขาไปอยูใ นธรรมชาติใหมากขึน้ คือเราอยากจะให
คนมีโอกาสที่จะใชชวี ติ อยูกบั บาน เหมือนสมัยกอนทีไ่ มตอง
ติดแอร อันทีห่ นึง่ เราก็ตองพยายามสรางสภาพแวดลอม
ขางนอกใหเย็นสบายทีส่ ดุ เทาทีเ่ ราจะทำได เราพยายามสราง
สภาพแวดลอมใหคณ
ุ ใชแอรเทาทีจ่ ำเปน ตอนนีเ้ รามีความรูส กึ
วาคนใชชวี ติ อยูก บั แอรเยอะเกินไป แลวการทีเ่ ราใชชวี ติ อยูก บั
แอรเยอะเกินไป เราก็ใชพลังงานเยอะดวย แลวก็ทำลาย
โลกดวย ถาเราสามารถลดความจำเปนในการทีจ่ ะตองเปดแอร
แลวใชชีวิตที่มันไปกับธรรมชาติได อันนี้ก็จะเปนอะไรที่มัน
แตกตางจากโครงการๆ ตางๆ โดยสิน้ เชิง
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ยกตัวอยางโครงการ The Forestias ทีม่ คี อนเซ็ปตจะทำเปน
คลายๆ ผืนปา ผมก็คดิ วา เราทำอะไรใหมนั มีคณ
ุ คามากกวา
ปาปกติ Theme ผมก็คอื วาจะยกเขาใหญมาไวกรุงเทพฯ
เพราะคิดวามันจะดีมาก ทีเ่ ราไมตอ งขับรถไปเขาใหญ แต
เขาใหญอยูท บ่ี างนาตราด กิโลเมตรที่ 7 และคนทีม่ าใชชวี ติ
หรือมีบา นที่ The Forestias เปรียบเสมือนมีบา นที่เขาใหญ
ก็อยูเ ขาใหญไดทกุ วัน จริงอยูท ่ี The Forestias อาจจะไม
สามารถทำทุกอยางเหมือนเขาใหญได แตเราเอาดานดีของ
เขาใหญหลายๆ อยางเชน บรรยากาศ หมอก ความเย็น
จะดีขนาดไหนถาในปา ที่ The Forestias มีอากาศทีส่ ดชืน่
ทีส่ บาย เชาจะไดเห็นหมอก เนือ่ งจากวา The Forestias
เปนโครงการทีเ่ หมือนกับวา Brandmade ทีส่ รางขึน้ มา จริงๆ
ที่สรางขึ้นมามีหลายๆ อยางทีเ่ ขาใหญไมมี เชน สิ่งอำนวย
ความสะดวกเพรียบพรอมไมวาจะเปนเรื่องที่ออกกำลังกาย
รานอาหาร Entertainment ตางๆ จะถูกจัดขึน้ มีความสะดวก
เยอะแยะไปหมด คนทีเ่ ขาไปอยูใ น The Forestias เขาก็จะ
ไดอยูอยางมีความสุข
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โครงการ The Forestias มีระบบพิเศษอยางหนึง่ ที่เราเรียก
District Cooling System หรือระบบทำความเย็นแบบรวม
ศูนย ตามระเบียงจะไมมเี ครือ่ งระบายความรอนของเครือ่ ง
ปรับอากาศเลย ในโครงการทัว่ ไปทีเ่ ปนตึกสูง ยิง่ คอนโดมิเนียม
ออกไปนอกระเบียงก็เจอเครื่องระบายความรอนของเครื่อง
ปรับอากาศ จนกระทัง่ คุณเกือบจะใชระเบียงทัง้ หมดไมไดเลย
พอคุณออกไปนอนระเบียง คุณก็เจอเครือ่ ง Condensing unit
ทัง้ เสียงรบกวน ความรอนจากเครือ่ งของโครงการ The Forestias
ไมมีเครื่องพวกนี้เลย เพราะความเย็นมาจากทอสวนกลาง
ทีอ่ ยูอ โุ มงค ระบบสาธารณูปโภค ระบบทำความเย็น เปน
ระบบศูนยกลาง แลวสงความเย็นผานทอ เปนน้ำเย็น เขามา
อยูในอุโมงค แลวจากอุโมงคก็ตอเขาคอนโดมิเนียม ตอเขา
บาน ตอเขาทุกอาคาร ไมมีอาคารไหนทีม่ เี ครือ่ งระบาย
ความรอนเลย การที่ไมมีไมเครื่องระบายความรอน ชวยให
สภาพแวดลอมมันเย็นขึน้ เปนอยางมากตองเขาใจวาเวลาเรา
ติดตัง้ แอรสกั เครือ่ งหนึง่ แลวทำความเย็นขางในอาคาร 1 ตัน
ความเย็น เราจะทิง้ ความรอนไปขางนอก

ตันกวา อาจจะถึง 1.4 เทา ของความเย็น ทิ้งความรอนไป
ขางนอกเยอะกวาเพราะมี Compressor อันนีก้ ค็ อื สาเหตุหนึง่
ทีท่ ำใหสภาพแวดลอมภายนอกอาคารจนทำใหคณ
ุ ไมอยากจะ
ออกไปอยูข า งนอกบาน
เราใหความมัน่ ใจอยูเ สมอวา ระบบ District Cooling System
นี้ ไมวา จะไฟดับ ระบบจะสามารถใหบริการไดตลอดเวลา
ผมเชือ่ วาโครงการนี้ มีความสมบูรณในเชิงการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
ที ่ ส มบู ร ณ ม ากที ่ ส ุ ด โครงการหนึ ่ ง ในประเทศสไทย
ตอนนีโ้ ครงการก็กอ สรางอยูแ ลว พัฒนาอยูแ ลว และทุกสวนทำ
เปนลักษณะ Business Unit แตละเรื่อง เรือ่ งของ District
Cooling System ก็เปนหนึง่ Business Unit เราเขาไป
พัฒนาระบบที่ชื่อวา District Cooling ในนามของบริษทั
EEC DT Green Power ดวย ก็เรียนวามันคุม คาการลงทุน
ความเปนจริงการลงทุนในสวนนี้ก็ไมไดสรางภาระใหกับ
การลงทุนโดยภาพรวมของทัง้ โครงการ ความเปนจริงมันเปน
การไปลดภาระรวมของทัง้ โครงการดวยซ้ำ เชน แทนทีค่ ณ
ุ จะ
ตองติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศเหมือนกับโครงการอืน่ โดยทัว่ ไป
ไมจำเปนตองตั้งเครื่องระบายความรอนที่ระเบียงแลว
คุณไมตอ งลงทุนสวนนัน้ แตคณ
ุ อาจจะตองไปลงสวนพวกทอ
ลงทุนระบบ District Cooling System ทีร่ ะบบสำรอง แต
คุณก็ไดประโยชนทค่ี นื มา ไดระบบทีด่ ขี น้ึ
ภาพรวมทัง้ หมดทุกสวนทีเ่ ปน Business Unit ในโครงการ
The Forestias คุม คาการลงทุนในตัวของมันเอง เปนสวนๆไป
วิธกี ารออกแบบอาคาร เหลานีใ้ หประหยัดพลังงาน เรามี
เปาหมายวา รายจายตอเดือนทีค่ ณ
ุ จะตองจายใน Facility
แบบเดียวกัน ถาคุณมาอยูท น่ี ค้ี ณ
ุ จะจายนอยกวา มันตองเริม่
จากตรงนีด้ ว ย Bankable มาอยูท น่ี ค่ี ณ
ุ ก็ตอ งจายคาใชจา ย
นองลง แลวคุณก็ได Beneﬁt อยางอืน่ ๆ เชนวา อากาศดี
สภาพแวดลอมดี อยางอืน่ ตามมา แตมนั ก็ตอ งอยูต รงนีด้ ว ย
อยูท ค่ี า ใชจา ย คาใชจา ยทีค่ ณ
ุ ตองแฮปปด ว ย
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อีอซี ปี น ้ี (2563) เรากอตัง้ ครบรอบ 44 ป เราชวยคนอืน่ สราง
อาคารมามากมาย เราก็คดิ วาเราโตถึงจุดหนึง่ ทีเ่ ราจะตองมี
อาคารเปนของเราเอง และการทีเ่ รามีอาคารเปนของเราเอง
มันก็ทำใหเราสามารถทีจ่ ะ Demonstrate หรือวาทำตัวอยาง
ใหกบั ลูกคาเราไดเห็น การเปนบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาทีต่ ลอด
เวลาเราจะคอยไปแนะนำ ลูกคา หรือคนทีจ่ ะสรางอาคารวาให
ทำอาคารประหยัดพลังงาน ใหทำอาคารเขียว ผมคิดวาบางครัง้
คนทีฟ่ ง คำแนะนำจากเราก็อาจจะตัง้ คำถามหรือสงสัยวา แลว
คุณเคยทำไหม? จนกระทัง่ บางคนพูดถึงวิศวกรทีป่ รึกษาวาเปน
พวกที่ชอบไปแนะนำทำแบบนูนแบบนี้ แตตัวเองไมเคย
ทำเลย เราก็คดิ วาถึงวันนีเ้ ราตองสรางอาคารของเราเองและเรา
ก็ทำหลายๆ อยาง ทีเ่ ราคิดวาควรจะเปนสิง่ ทีต่ อ งทำ เรากลา
ที่จะทำฉนวนบนอาคาร กลาที่จะติดตั้งอุปกรณที่ประหยัด
พลังงาน มันก็ทำใหเราสามารถทีจ่ ะสรางตัวอยางทีจ่ ะไปบอก
กับคนอื่นไดวา เราทำได อันนี้มันทำใหเรา Convince
ลูกคาได มีนำ้ หนักมากขึน้ กวาเดิม
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อาคารหลังนีเ้ ปรียบเสมือนหองทดลองสำหรับเรา เปน LAB
ของเรา ทีน่ เ้ี ราทำใหเกิดสินคาตัวใหมๆ Produce ตัวใหมๆ
ชนิดใหมทด่ี กี วาเดิม แลวเราก็มาทดลองใชทน่ี ่ี มาตรวจวัด
มาทดลอง ทดสอบทีน่ ่ี จนเราพอใจ ถึงไปแนะนำใหลกู คาใช
เปาหมายเราในการออกแบบอาคารสำนักงานของเราคือ
Productivity เมือ่ เรายายสำนักงานมาอยูท น่ี เ่ี ราประเมินแลว
วา เรามี Productivity มากกวาทีเ่ คยอยูท เ่ี ดิมเยอะมาก เพราะ
วาอยูท เ่ี ดิมซึง่ เปนสำนักงานใหเชา เราไมสามารถใชงานได
24 ชม.7 วัน แตอาคารสำนักงานของเรา เราจะมาทำงาน
เมือ่ ไหรกไ็ ด ทีส่ ำคัญอากาศในอาคารหรือวาแสงทีใ่ ชในอาคาร
มันพรอมทีจ่ ะใหคนจะเขามาทำงานไดตลอดเวลา Productivity
ตรงนี้ก็เพิ่ม เราทำใหอากาศตรงนี้ดีขึ้น สุขภาพคนของเรา
ก็ดีขึ้นพอสุขภาพคนเราดีขึ้น Productivity ก็เพิ่มมากขึ้น
พืน้ ทีท่ ำงานเราเปนแบบเชือ่ มโยงถึงกันหมดเราไมตอ งกัน้ หอง
อะไรมากมาย เราเพิม่ คำวา Connectivity ทำใหคนมี
ปฏิสมั พันธ ทำงานรวมกันเปน Team Work ไดดขี น้ึ
Productivity ที่เรามาอยูท ่นี เี่ พิ่มสูงขึ้นมาก เลยอยากใหผทู ่ี
ทำงานที่น่มี ีความรูส กึ วา เมื่อเขามาทำงานที่นี่ ทีน่ ก่ี ็คือบาน
หลังที่ 2 ถาเราสามารถทำใหสภาพแวดลอมมันนาอยูส ะดวกสบาย
เราคิดวาถาทีท่ ำงานสามารถจะทำใหคนมีความรูส กึ อยากเขา
มาทีท่ ำงานแลวมันเปนบานหลังที่ 2 ไมใชเปนสำนักงาน อันนี้
ก็ทำใหชวี ติ ทุกคนดีขน้ึ
สวนการทีเ่ ราทำใหอาคารประหยัดพลังงาน แลวใชระบบปรับ
อากาศทีล่ ดการใชสารทำความเย็น ก็เพือ่ ใหอาคารหลังนี้ เปน
อาคารประเภททีป่ ลอยกาซคารบอนไดออกไซคนอ ยกวา

อาคารปกติทั่วไป สุดทายก็อยากจะใหทุกคนไมวาจะเปน
นักพัฒนาอาคารตางๆ หรือที่เกี่ยวของใหไดคิดวาอาคารที่
เราสรางขึน้ มา สวนใหญยงั ไงก็แลวแต มันจะสรางผลกระทบ
สภาพแวดลอมของโลกเราอยางไร ทุกวันนีท้ กุ คนตองตระหนัก
ตองคิดวาเราจะลดภาระที่เราสรางใหกับโลกไดอยางไร
ทุกวันนี้เราเห็นแลววา โลกเราเกิดวิกฤตเกี่ยวกับภูมิอากาศ
แลว เปนความจำเปนทีท่ กุ คนตองรวมมือกันทุกวิถที าง อาคาร
หลังนีเ้ ปนอีกหลังหนึง่ ทีบ่ อกวา ไมไดเปนภาระมากมายทัง้ ใน
แงการกอสรางทีไ่ มไดสงู และยังไดประโยชนจากการประหยัด
พลังงาน ประหยัดคาไฟอีกดวย เปนผลประโยชนระยะยาว
และยั่งยืนนัน่ เอง

เกชา ธีระโกเมน
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