
 

 

ขา่วประชาสมัพันธ ์

 

 

 โครงการ“แซง-โกแบ็ง ยปิรอค เนช ัน่เนลโทรฟี ไทยแลนด ์2558”  

การประกวดทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่วงการยปิซมัประเทศไทย 

 เพือ่เฟ้นหาสามโครงการสถาปัตยกรรมไทยเขา้ประกวดในเวทรีะดบัโลก 

 

 
(ในภาพจากซา้ย) ศรินิทรา จติตราวงศ,์ ผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาด บรษัิท  ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน), 

ดร.บญุธรรม หาญพาณชิย,์ กรรมการบรหิาร โรงพยาบาลเกษมราษฎรรั์ตนาธเิบศร ์และ รชิารด์ จเูชร ีกรรมการ

ผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ในภาพจากซา้ย) ศรินิทรา จติตราวงศ,์ ผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาด บรษัิท  ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน), 
พ.ต.ท. ดร. บณัฑติ ประดบัสขุ, อปุนายก สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถมัน,์ รชิารด์ จเูชร,ี กรรมการ
ผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน)และ ดร.บญุธรรม หาญพาณชิย,์ กรรมการบรหิาร 
โรงพยาบาลเกษมราษฎรรั์ตนาธเิบศร ์

 

กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์

“ยปิรอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ 45 ปี จัดการประกวด “แซง-โกแบ็ง ยปิรอค 

เนช ัน่เนลโทรฟี ไทยแลนด ์ 2558” ครัง้แรกในประเทศไทยและถอืเป็นหนึง่ในโครงการประกวดทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ

ของวงการยปิซมัในประเทศ โดยเปิดโอกาสใหเ้จา้ของโครงการ สถาปนกิ และชา่งรับเหมาตกแตง่ สง่ผลงานการ

กอ่สรา้งหรอืการตกแตง่ทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องยปิรอคเขา้รว่มประกวด ซึง่ผูช้นะเลศิในแตล่ะประเภทจะเป็นตวัแทน

ประเทศไทยในการนําผลงานเขา้ประกวดในโครงการสถาปัตยกรรมระดบัโลก แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอร์

เนชนัแนล โทรฟี คร ัง้ที ่10 (Saint-Gobain Gypsum International Trophy) ณ กรงุปราก สาธารณรัฐ

เชก็ ในวนัที ่3 มถินุายน 2559 เพือ่ประชนักบัผูเ้ขา้ประกวดรายอืน่ๆ จากกวา่ 45 ประเทศทัว่โลก  

 

การประกวดแบง่เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่1. โครงการนวตักรรมและความยิง่ยนื 2. โครงการในเชงิพาณชิย ์(อาคารที่

ไมใ่ชท่ีพั่กอาศยั รวมถงึสถานทีพั่กผอ่นและรา้นคา้ปลกี) 3. โครงการเฉพาะกลุม่ (การศกึษา สขุภาพ และการ 

 

บรกิาร) ซึง่ผลงานทัง้หมดจะถกูตดัสนิโดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีค่ร่ําหวอดในวงการสถาปัตยกรรม การ

กอ่สรา้ง และการตกแตง่ภายในภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาทีเ่ครง่ครัด และนอกจากผูช้นะเลศิใน

แตล่ะประเภทจะไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยนําผลงานเขา้ประชนักบัผูเ้ขา้ประกวดรายอืน่ๆ จากกวา่ 45 ประเทศทัว่

โลกแลว้ ยังไดเ้ปิดประสบการณ์การทอ่งเทีย่วและดงูาน ณ กรงุปราก สาธารณรัฐเชก็ ฟรคีา่ใชจ้า่ยตลอดการ

เดนิทาง และผูช้นะอนัดบัสองจะไดรั้บแพ็คเกจทอ่งเทีย่วที ่ศรพัีนวา รสีอรท์สดุหรชูือ่ดงับนเกาะภเูก็ต 

 



 

 

  

มร.รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “เรารูส้กึยนิดเีป็นอยา่ง

ยิง่ทีไ่ดจั้ดการประกวด “แซง-โกแบ็ง ยปิรอค เนช ัน่เนลโทรฟี ไทยแลนด ์ 2558” ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศ

ไทยอยา่งเป็นทางการ โดยมจีดุประสงคเ์พือ่เชดิชสูถาปัตยกรรมและระบบการกอ่สรา้งของไทยทีม่คีวามสวยงาม 

ความยั่งยนื ประโยชนใ์ชส้อย และมอบความคุม้คา่สงูสดุในการกอ่สรา้ง ผา่นการใชผ้ลติภณัฑร์ะดบัคณุภาพอัน

หลากหลายภายใตแ้บรนดย์ปิรอค ซึง่การประกวดครัง้นีถ้อืเป็นการเปิดโอกาสครัง้สําคญัใหก้บัเจา้ของโครงการ 

สถาปนกิ และชา่งรับเหมาตกแตง่ในประเทศไทยไดส้ง่โครงการสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่เขา้ประกวดบนเวทรีะดบั

โลกอยา่ง แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10 อกีดว้ย” 

 

แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี คร ัง้ที ่ 10 (Saint-Gobain Gypsum International 

Trophy) คอืหนึง่ในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุของโลกและมคีวามสําคญัยิง่ตอ่วงการนัก

ออกแบบและการกอ่สรา้งระดบัสากล เริม่จัดขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1998 เพือ่ยกยอ่งและมอบรางวลัแกช่า่งตกแตง่

ผนังทีม่ผีลงานโดดเดน่และชา่งกอ่สรา้งทีใ่ชผ้ลติภณัฑป์นูปลาสเตอรใ์นการสรา้งสรรคง์านกอ่สรา้งไดอ้ยา่งเป็นเลศิ 

 

ผูท้ีส่นใจเขา้รว่มการประกวด สามารถสง่ผลงานการกอ่สรา้งหรอืการตกแตง่ทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องยปิรอคเขา้รว่ม

ประกวดไดต้ัง้แตว่นันี ้– 31 กรกฎาคม 2558 โดยจะตดัสนิการแขง่ขนัในวนัที ่15 สงิหาคม 2558 และประกาศผล

ตดัสนิรอบสดุทา้ยในวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่  02-640-8600 หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์http://www.gyproc.co.th/  

 

### 

 

ขอ้มลูท ัว่ไป และกตกิาการประกวด 

โครงการ “แซง-โกแบ็ง ยปิรอค เนช ัน่เนลโทรฟี 2558” 

 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั: 

ชา่งรับเหมาตกแตง่ เจา้ของโครงการ และสถาปนกิรายใดทีใ่ชผ้ลติภณัฑย์ปิซมั (เชน่ ใชแ้บรนดข์องบรติชิ ยปิซมั 

เซอรเ์ทน ทดีด ์ยปิรอค พลาโก® รจิปิส)์ สามารถเขา้รว่มการประกวดได ้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

 

ประเภทโครงการประกวด: 

ผูรั้บเหมาตกแตง่ เจา้ของโครงการ และสถาปนกิทีเ่ขา้รว่มการประกวดจะตอ้งปฏบิตัติามกตกิาการประกวดและ

สมัครเขา้แขง่ขนัในประเภทโครงการทีส่อดคลอ้งกบัผลงานของตน 

 

• ประเภทที ่1 > นวตักรรมและความย ัง่ยนื 

การประกวดในประเภทนีจ้ะพจิารณาโครงการทีคํ่านงึถงึความสําคญัทางดา้นนวตักรรม เชน่ การรักษา

สภาพอากาศภายใน งานฉาบปนูในรปูแบบทีต่า่งออกไป เป็นตน้ นอกจากนีย้ังพจิารณาถงึวธิกีารทาง 

 



 

 

 

เทคนคิตา่งๆ ทีช่ว่ยลดระยะเวลาในการตดิตัง้ เพิม่ความสะดวกสบายในการตดิตัง้ กลา่วโดยทั่วไปคอื การ

คน้หาเพือ่การเพิม่ประสทิธผิลทีด่ขี ึน้เพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชนจ์ากคณุภาพของผลลพัธท์ีด่ ี

นอกจากนีก้ารประกวดในประเภทนีจ้ะพจิารณาถงึโครงการทีม่แีนวทางปฏบิตัทิีด่ขี ึน้ตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืให ้

ความสําคญักบัการใชว้สัดกุอ่สรา้งทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ มฉีลากสิง่แวดลอ้มอพีดี ี (EPDs) มี

คณุภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) มกีารรองรับมาตรฐานของอาคาร เชน่ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิอาคาร

สเีขยีว (LEED, DGNB, HQE, Green Mark และอืน่ๆ) และการใหค้วามสําคญักบัแนวทางการสรา้งความ

ยั่งยนืดว้ยฉลากสิง่แวดลอ้มอพีดี ี (EPDs) เป็นตน้ รวมถงึจะพจิารณาจากสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นแบบอยา่ง มี

นวตักรรมการกอ่สรา้ง หรอืการนําของเสยีกลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

• ประเภทที ่2 > เชงิพาณิชย ์(อาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั รวมถงึสถานทีพ่กัผอ่นและรา้นคา้ปลกี) 

โครงการทีป่ระกวดในประเภทนีต้อ้งเป็นงานตกแตง่พืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มภายในอาคารใหมห่รอืการ

ตกแตง่ในอาคารภาคธรุกจิใดก็ไดท้ีม่อียูใ่นปัจจบุนั แตต่อ้งประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 2 ภาคธรุกจิและหนึง่ใน

นัน้ตอ้งเป็นโครงการเชงิพาณชิย ์ สถานทีพั่กผอ่น หรอืรา้นคา้ปลกี ผลงานของอาคารทีส่ง่เขา้รว่มการ

ประกวดสามารถมตีัง้แตโ่ครงการขนาดเล็กจนไปถงึโครงการขนาดใหญ ่ แตต่อ้งนําเสนอใหเ้ห็นการใช ้

ระบบทีส่ามารถตอบสนองภาคธรุกจินัน้ๆ และโครงการเพือ่การพาณชิยแ์บบผสม ดว้ยการนําโซลชูัน่

ของยปิรอคมาใชใ้นการตกแตง่ภายในอาคารเหลา่นี ้ซึง่ประกอบดว้ยระบบผนัง ฝ้าเพดาน และพืน้ 

 

• ประเภทที ่3 > การศกึษา สขุภาพ และการบรกิาร 

ผลงานในประเภทการประกวดนีต้อ้งเป็นงานตกแตง่พืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มภายในอาคารใหมห่รอืการ

ตกแตง่ใหมใ่นอาคารทีม่อียูเ่ดมิอาคารทีอ่ยูปั่จจบุนัใหม ่ไมว่า่จะอยูใ่นหมวดการศกึษา สขุภาพ และการ

บรกิาร (เชน่ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล โรงแรม เป็นตน้) ผลงานของอาคารทีส่ง่เขา้รว่มการ

ประกวดสามารถมตีัง้แตโ่ครงการขนาดเล็กจนไปถงึโครงการขนาดใหญม่าก แตต่อ้งนําเสนอการใหเ้ห็น

การใชร้ะบบทีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษทีต่อบสนองภาคธรุกจินัน้ๆ ดว้ยการนําโซลชูัน่ของยปิรอคมาใชใ้นการ

ตกแตง่ภายในอาคารเหลา่นี ้ซึง่ประกอบดว้ยระบบผนัง ฝ้าเพดาน และพืน้ 

 

กําหนดการ 

แซง-โกแบ็ง ยปิซมัจัดใหม้กีารประกวดผลงานทีเ่สร็จสมบรูณ์แลว้ระหวา่งวนันี ้– 31 กรกฎาคม 2558 ตดัสนิการ

แขง่ขนัในวนัที ่15 สงิหาคม 2558 และประกาศผลตดัสนิรอบสดุทา้ยในวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

### 

 

เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากัด (มหาชน) กอ่ตัง้ข ึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผน่ยปิซมัและปนู

ปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภัณฑข์องไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

ท่ัวเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวัด

ชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ นําเสนอสนิคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุ

ทัง้แผน่ยปิซมั ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่ในการตกแตง่อาคารสําหรับผูใ้ช ้ 



 

 

 

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสําคญัในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิรอค 3G  ไดแ้ก ่

Green Products ดว้ยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จงึรับประกนัวา่ผลติภัณฑม์กีารแพรก่ระจายของสารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจาก

วัสดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ 30% และปราศจากสารกมัมันตรังสหีรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลงังาน อาท ิ โซลชูัน่เทอรม์ัล ทีส่ามารถป้องกันความรอ้น

จากภายนอกแพรเ่ขา้สูภ่ายในอาคาร จงึชว่ยลดภาระของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ัน้บรรยากาศ 

และ Green Manufacturing เนน้กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มทกุขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยีทีทั่นสมัย

และระบบประหยัดพลงังานประสทิธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลติภัณฑฉ์ลากสเีขยีว (Green Label) 

 

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทแซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้งอาคารราย

ใหญข่องโลก ซึง่มคีวามเชีย่วชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภัณฑใ์หต้รงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ใน

วงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชท่ั้วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนากระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอ

ผลติภัณฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซึง่ผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชนจ์ากผลติภัณฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการ

ภมูแิพ ้ ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชง้านทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชส้ามารถตดิตัง้ผลติภัณฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย 

ชว่ยประหยัดเวลาและเพิม่สวัสดภิาพในการปฏบิัตงิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวัตกรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภัุณฑ ์กลุม่ผลติภัณฑว์ัสดกุอ่สรา้ง 

และกลุม่การจัดจําหน่ายวัสดกุอ่สรา้ง ปัจจบุนั แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่ 350 ปี และมพีนักงานผูเ้ชีย่วชาญกวา่ 

180,000 คนท่ัวโลก ซึง่สามารถยนืยันถงึความชํานาญการ และการนําเสนอโซลชูัน่ ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการทีแ่ตกตา่งใน

แตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั โดยไทยผลติภัณฑย์บิซัม่อยูใ่นกลุม่ธรุกจิผลติภัณฑว์ัสดกุอ่สรา้งของแซง-โกแบ็ง ซึง่แผน่ยปิซมัของ

บรษัิทเป็นผลติภัณฑท์ีผ่ลติภายใตก้ระบวนการ การตรวจสอบอยา่งเครง่ครัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ 

ISO 14001:2004 โดยสามารถครองสว่นแบง่การตลาดรายใหญใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกมายาวนานกวา่ 40 ปี 

 

 

สาํหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้พบัลคิรเีลช ัน่ส ์โทรศพัท:์  

0-2612-2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 0-2612-2254 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com 
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