
สถาปนกิชือ่ดงั Jean Nouvel เผยโฉมยคุสถาปตัยกรรมใหม ่
ผา่นแนวคดิการออกแบบรสีอรต์ระดบั ‘มาสเตอรพ์ซี’ แหง่แรกของโลกทีซ่อ่นตวัอยูใ่นภเูขาหนิ 
เมอืงอลัอลูา ซาอดุอีาระเบยี 
 
อัลอลูา ซาอดุอีาระเบยี, 27 ต.ค. 2020 /พอีารน์วิสไ์วร/์ --  
 
ดขูา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี:่  
https://www.multivu.com/players/uk/8801551-new-jean-nouvel-concept-designs-new-era-
architecture/  
 

• สถาปตัยกรรมแหง่แรกของโลกทีอ่อกแบบตามบรบิทพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
จะพาผูม้าเยอืนเดนิทางขา้มผา่นกาลเวลา อารมณ์และความรูส้กึ 
พรอ้มกา้วสูย่คุใหมแ่หง่การออกแบบทีท่กุรายละเอยีดของอนาคตจะบอกเลา่เรือ่งราวขอ
งภมูทิศันใ์นอดตี 

• ดว้ยการใชแ้นวทางแบบภณัฑารกัษ ์Jean Nouvel มองอลัอลูาวา่เป็น 
“การผสมผสานทีล่งตวัระหวา่งภมูทิศันก์บัประวตัศิาสตร ์
ประวตัศิาสตรข์องอารยธรรมโบราณในภมูทิศันแ์สนพเิศษ” 

• การออกแบบแสดงใหเ้ห็นถงึความทนัสมยัของ Jean Nouvel 
ซึง่น าวถิชีวีติของชาวนาบาเทยีนทีม่อีายนุบัพนัปีมาถา่ยทอดผา่นงานออกแบบทีถ่กูสล ั
กกลนืไปกบัหนิ เพือ่แสดงความเคารพและรกัษาภมูทิศันข์องอลัอลูา 
โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เฮกรา แหลง่มรดกโลกแหง่แรกของซาอดุอีาระเบยี 
ซึง่อยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 
แนวคดิการออกแบบ Sharaan by Jean Nouvel Resort ทีไ่ดร้ับการเปิดเผยในวันนี ้
ท าใหเ้ราเขา้ใจวสิยัทัศนอ์ันกลา้หาญของสถาปนกิทีม่ตีอ่อัลอลูา (AlUla) 
ซึง่ไดร้ับสมญานามวา่เป็นโอเอซสิทางวัฒนธรรมในพืน้ทีต่ะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี 
ไดอ้ยา่งลกึซึง้มากขึน้ 
 
รสีอรต์แหง่นี้ตัง้อยูภ่ายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิSharaan Nature Reserve 
และไดร้ับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก เฮกรา (Hegra) ซึง่เป็นสิง่มหัศจรรยข์องนาบาเทยีน 
(Nabatean) ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกแหง่แรกของซาอดุอีาระเบยี 
โดยมรดกทางสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่าย ุ2,000 ปีแหง่นีก้ าลังไดร้ับการชบุชวีติโดย Jean Nouvel 
ซึง่อาจถอืไดว้า่เป็นครัง้แรกของโลกนับตัง้แตท่ีอ่ารยธรรมของชาวนาบาเทยีนถกูแกะสลักกลนืเป็นหนึง่เ
ดยีวกบัหนิทรายอายหุลายลา้นปีในภมูภิาคนี ้ 
 
ในการเปิดเผยแนวคดิการออกแบบดังกลา่ว สถาปนกิ Jean Nouvel ไดอ้ธบิายถงึอัลอลูาวา่เป็น 
“การผสานอยา่งลงตัวของภมูทิัศนก์บัประวัตศิาสตร ์
ประวัตศิาสตรข์องอารยธรรมโบราณในภมูทิัศนแ์สนพเิศษ 
สถานทีห่นึง่เดยีวทีจ่ะสรา้งผลงานระดับมาสเตอรพ์ซีเชน่นีไ้ด”้ 
 
Jean Nouvel เนน้ย ้าความส าคัญของการอนุรักษ์ภมูทัิศนท์ีม่เีอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใครเชน่นี ้
“อัลอลูาคอืพพิธิภัณฑ ์เป็นสถานทีใ่หเ้ราไดศ้กึษาล าธาร ผาชนั ผนืทราย และแนวหนิ ทกุๆ 
ลักษณะทางธรณีวทิยาและแหลง่โบราณคดทีีค่วรคา่แกก่ารใหค้วามส าคัญอยา่งยิง่ 
เป็นเรือ่งส าคัญทีเ่ราตอ้งรักษาคณุลักษณะเฉพาะทัง้หมดไว ้และคงไวซ้ ึง่เสน่หค์วามน่าดงึดดู 
ซึง่เสน่หเ์หลา่นีก้็คอืความโบราณและหา่งไกล เราตอ้งปกป้องความลกึลับ 
ตลอดจนความหวังทีว่า่จะมกีารคน้พบหลายสิง่ตามมาอกี” 
 
ความมุง่มั่นของ Jean Nouvel 
ในการเคารพภมูทิัศนแ์ละมรดกโบราณของอัลอลูาไมไ่ดห้มายถงึการหลกีเลีย่งแนวคดิสถาปัตยกรรมสมัย
ใหม ่“อัลอลูาควรมคีวามทนัสมัยในระดับหนึง่” เขาเสนอแนะ 

https://www.multivu.com/players/uk/8801551-new-jean-nouvel-concept-designs-new-era-architecture/
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“การจนิตนาการถงึอนาคตเป็นหนา้ทีท่ีไ่มม่วีันสิน้สดุ 
และก าหนดใหเ้ราตอ้งมชีวีติอยูอ่ยา่งสมบรูณ์ในสถานทีท่ีเ่ป็นปัจจุบัน ขณะเดยีวกันก็ตอ้งไมล่มือดตี” 
 
Jean Nouvel อธบิายวธิทีีเ่ขาปรับวถิชีวีติแบบเกา่ใหเ้ขา้กบัโลกสมัยใหมข่องเรา 
ดว้ยการลดผลกระทบทีม่ตีอ่ภมูทิัศนท์างธรรมชาตแิละเมอืง ซึง่การจะท าสิง่นีไ้ดนั้น้ Jean Nouvel 
ไดน้ าเสนอรปูแบบใหมข่องสถาปัตยกรรมทีไ่มเ่คยเห็นมากอ่น โดยใชส้ิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
แกะสลักใหก้ลมกลนืกบัภมูทิัศนแ์ทนทีจ่ะแขง่กนัเดน่ ดว้ยแรงบันดาลใจจากชาวนาบาเทยีน 
แนวคดิการออกแบบนี้เลน่กบัวถิชีวีติแบบเกา่เพือ่ตอ่ยอดปัจจบุันและตอบสนองความทา้ทายในอนาคต 
Jean Nouvel ผสานแนวทางทีช่าวนาบาเทยีนมปีฏสิมัพันธก์บัสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในแนวดิง่และแนวราบ 
เพือ่เชือ่มโยงโลกและสรา้งทีอ่ยูอ่าศัยทีย่ั่งยนื หา่งไกลจากความรอ้นในฤดรูอ้น 
และความเย็นในฤดหูนาว 
 
Jean Nouvel มองรสีอรต์แหง่นีเ้ป็นโอกาสทีจ่ะสรา้งประสบการณ์เรือ่งพืน้ที ่
อารมณ์และความรูส้กึใหโ้ลดแลน่ขึน้บนพรมแดนของธรรมชาต ิสถาปัตยกรรม และศลิปะ ทีซ่ ึง่เสยีง 
ดนตร ีความดดุัน กายสมัผัส พลัง และความซบัซอ้นของธรรมชาตปิรากฏอยูท่กุหนทกุแหง่ 
ตัง้แตก่อ้นหนิทีต่ัดอยา่งประณีตบนระเบยีง สูร่ายละเอยีดของก าแพงหนิแตล่ะดา้น 
ทัง้หมดกลายเป็นงานศลิปะในตัวเอง 
 
“โครงการของเราไมค่วรเป็นอันตรายตอ่สิง่ทีม่นุษยชาตแิละเวลาอทุศิให”้ Jean Nouvel ย ้า 
“โครงการของเราสรรเสรญิจติวญิญาณของชาวนาบาเทยีนโดยทีไ่มต่อ้งกลา่วเกนิจรงิ 
การสรา้งสรรคน์ีเ้ป็นการท าเพือ่วัฒนธรรมอยา่งแทจ้รงิ” 
 
Jean Nouvel ใชแ้นวทางแบบภัณฑารักษ์ในความหมายของวชิาการพพิธิภัณฑ ์(museography) 
เพือ่สรา้งพืน้ทีส่าธารณะทีมุ่ง่เนน้ไปทีค่วามสขุของการใชช้วีติ วันแลว้วันเลา่ คนืแลว้คนืเลา่ 
ดว้ยสสีนัทีห่ลากหลาย แสง เงา ลม พายฝุน และกาลเวลา 
เขาเชญินักเดนิทางใหอ้อกเดนิทางผา่นอารยธรรมหลายพันปีและภมูศิาสตรใ์นทกุรายละเอยีดของงานอ
อกแบบของเขา ตัง้แตค่วามรูส้กึแข็งกระดา้งของกอ้นหนิไปจนถงึความนุ่มสบายของเกา้อีน้วม โซฟา 
และเบาะทีน่ั่ง 
 
ผลลัพธป์ลายทางคอื การไดเ้ห็นผูม้าเยอืนดืม่ด า่ไปกบัการเดนิทางทีน่่าจดจ าผา่นกาลเวลาและพืน้ที ่
ซึง่จะน าเสนอการคน้พบแกน่แทข้องอัลอลูา ดว้ยประสบการณ์ดืม่ด า่ล ้าลกึในความรกรา้งวา่งเปลา่ของ 
Sharaan ผูม้าเยอืนจะไดส้มัผัสกบัแหลง่โบราณคดหีลายรอ้ยแหง่ภายในอัลอลูา 
แตค่วามหรหูรานีจ้ะไมท่ าลายภมูทิัศนท์างธรรมชาต ิ
เพราะรสีอรต์แหง่ใหมน่ีจ้ะใชพ้ลังงานทีป่ลอดมลพษิ และปฏบิัตติามมาตรฐานใหมด่า้นความยั่งยนื 
 
Sharaan by Jean Nouvel Resort 
จะเป็นองคป์ระกอบส าคัญของยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอลัอลูาของ Royal Commission for AlUla 
(RCU) ในฐานะจดุหมายระดับโลกส าหรับวัฒนธรรม มรดก และการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ 
รสีอรต์แหง่นีไ้ดร้ับการออกแบบขึน้ภายใต ้The Charter of AlUla ซึง่เป็นเอกสารทีร่วมหลักการ 12 
ขอ้ทีก่ าหนดให ้RCU ตอ้งพัฒนาพืน้ทีแ่หง่นีใ้นระยะยาว นอกจากนี้ 
โครงการยังจะมสีว่นชว่ยสนับสนุนเศรษฐกจิทีห่ลากหลายของภมูภิาคผา่นทาง Retreat Summit 
Centre และรา้นอาหารตา่งๆ 
 
Amr AlMadani ซอีโีอของ RCU กลา่ววา่ “แนวคดิเหลา่นีแ้สดงถงึความเชีย่วชาญของ Jean Nouvel 
ในการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  ทางดา้นสถาปัตยกรรม 
และเนน้ย ้าใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นของเราในการพัฒนาอัลอลูาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับโลกทีค่งจดุเดน่
ดา้นประวัตศิาสตร ์มรดก และภมูทัิศนข์องอัลอลูา เราคอืจดุหมายปลายทางทีส่รา้งโดยศลิปิน Sharaan 
by Jean Nouvel จะสบืสานมรดกนัน้ 
เพือ่เป็นภมูสิถาปัตยกรรมทีไ่รก้าลเวลาและจะคงอยูต่ลอดไปเพือ่เป็นของขวัญใหก้บัโลก” 
 
 
 



หมายเหตสุ าหรบับรรณาธกิาร: 
 

• รสีอรต์แหง่ใหมโ่ดยสถาปนกิ ฌอง นูแวล มกี าหนดสรา้งแลว้เสร็จในปี 2024 
ประกอบดว้ยหอ้งสวที 40 หอ้ง และวลิลา่ 3 หลัง นอกจากนี ้ยังม ีRetreat Summit Centre 
อยูใ่กลก้บัรสีอรต์ ซึง่จะประกอบดว้ยศาลาสว่นตัว 14 หลัง 

• อัลอลูาจะเปิดแหลง่โบราณคดใีหเ้ขา้ชมอกีครัง้ในวันที ่30 ตลุาคม 
ซึง่เป็นกา้วส าคัญในการกระตุน้การทอ่งเทีย่ว โดยรวมถงึแหลง่มรดกโลก เฮกรา (Hegra) 
ราชอาณาจักรโบราณดาดัน (Dadan) และหบุเขากระซบิ จาบัล อกิมาห ์(Jabal Ikmah) 
สามารถจองไดท้ีเ่ว็บไซต ์Experience AlUla: https://experiencealula.com/  

• RCU คาดวา่ ภายในปี 2035 อัลอลูาจะรองรับผูม้าเยอืน 2 ลา้นคนตอ่ปี 
• รสีอรต์แหง่ใหมเ่ป็นสว่นหนึง่ของการพัฒนาอัลอลูาภายใตห้ลักยทุธศาสตร ์12 

ขอ้ทีจ่ัดท าขึน้จาก Framework Plan และ Charter ของ RCU 
ซึง่แนวทางการพัฒนานีจ้ะสรา้งความสมดลุระหวา่งนวตักรรมกบัมรดก ศลิปะ และวัฒนธรรม 
ขณะเดยีวกนัก็ปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกจิ เพือ่มอบโอกาสใหม่ๆ  แกช่มุชนทอ้งถิน่ 

• ความรว่มมอืนีส้นับสนุน Cultural Manifesto ของ RCU 
ซึง่ใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการพัฒนาภมูทิัศนท์างวัฒนธรรมหลักๆ 
ตามทีว่างแผนไวส้ าหรับอัลอลูาในชว่ง 10 ปีขา้งหนา้ 

• ประวัตศิาสตรม์นุษยข์องอัลอลูาเริม่ตน้เมือ่กวา่ 200,000 ปีกอ่น 
แตเ่พิง่เริม่เปิดใหม้กีารทอ่งเทีย่วสมัยใหมเ่พือ่การคน้พบความลกึและความหลากหลายของประ
สบการณ์และสถานที ่

• นักโบราณคดจีากซาอดุอีาระเบยีและทั่วโลกก าลังจะไดส้ ารวจภมูทิัศนท์างวัฒนธรรมนี ้ในขณะที ่
RCU สนับสนุนภารกจิส าคัญในการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกจิ 
การมอบอ านาจแกช่มุชน และการอนุรักษ์มรดกภายใตโ้ครงการ Vision 2030 
ของราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยี 

 
หากสือ่มวลชนมคี าถามเกีย่วกบั RCU 
 
ตดิตอ่ทมีประชาสมัพันธ ์RCU ไดท้ี ่publicrelations@rcu.gov.sa 
 
ส าหรบัค าถามเกีย่วกบั AJN 
 
ตดิตอ่ Thomas Lozinski ทีอ่เีมล thomas@claudinecolin.com 
 
เกีย่วกบั:  
 
เกีย่วกบัอลัอลูา 
 
ตัง้อยูใ่นภมูภิาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี หา่งจากกรงุรยิาด 1,100 กโิลเมตร 
อัลอลูาคอืสถานทีท่ีเ่ป็นมรดกทางธรรมชาตแิละมรดกของมนุษย ์ครอบคลมุพืน้ทีก่วา้งใหญป่ระมาณ 
23,000 ตารางกโิลเมตร รวมถงึหบุเขาโอเอซสิอันเขยีวชอุม่ ภเูขาหนิทรายสงูตระหงา่น 
และแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมโบราณทีม่อีายหุลายพันปี 
 
แหลง่โบราณคดทีีม่ชี ือ่เสยีงและไดร้ับการยอมรับมากทีส่ดุในอัลอลูาคอื เฮกรา 
แหลง่มรดกโลกแหง่แรกของซาอดุอีาระเบยี โดยเมอืงโบราณขนาด 52 
เฮกตารน์ีเ้คยเป็นเมอืงส าคัญทางใตข้องราชอาณาจักรนาบาเทยี และมสีสุานทีอ่นุรักษ์ไวอ้ยา่งดมีากกวา่ 
100 แหง่ พรอ้มดว้ยฟาซาดอันวจิติรบรรจงทีต่ัดเป็นเสาหนิทราย งานวจิัยปัจจบุันระบวุา่ 
เฮกราเคยเป็นเมอืงหนา้ดา่นทีอ่ยูท่างใตส้ดุของชาวโรมัน หลังพชิติชาวนาบาเทยีนไดใ้นปี ค.ศ. 106 
 
นอกเหนอืจากเฮกราแลว้ อัลอลูาเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่างประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคด ีเชน่ 
เมอืงโบราณดาดัน เมอืงหลวงของดาดัน และราชอาณาจักรลหิย์าน 
ซึง่ไดร้ับการพจิารณาเป็นหนึง่ในเมอืงทีพ่ัฒนามากทีส่ดุของคาบสมทุรในชว่งหนึง่พันปีกอ่นครสิตศักราช 
แหลง่ศลิปะหนิโบราณและรอยจารกึหลายพันแหง่ และสถานรีถไฟฮจิาซ 

https://experiencealula.com/


 
เกีย่วกบั The Royal Commission for AlUla (RCU) 
  
The Royal Commission for AlUla (RCU) จัดตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาอนุรักษ์และพัฒนาอัลอลูา 
ซึง่เป็นภมูภิาคทีม่ธีรรมชาตโิดดเดน่และมคีวามส าคัญทางวัฒนธรรมในพืน้ทีต่ะวันตกเฉียงเหนือของซาอุ
ดอีาระเบยี แผนพัฒนาระยะยาวของ RCU มกีารก าหนดแนวทางทีร่ับผดิชอบ ยั่งยนื 
และยดืหยุน่เพือ่พัฒนาเมอืงและเศรษฐกจิ พรอ้มทัง้อนุรักษ์แหลง่มรดกทางธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร ์
ขณะเดยีวกนัก็ท าใหอ้ัลอลูาเป็นท าเลทีน่่าอยู ่น่าท างาน และน่าไปเยอืน 
สิง่นีค้รอบคลมุแผนรเิริม่ทีห่ลากหลายในดา้นโบราณคด ีการทอ่งเทีย่ว วัฒนธรรม การศกึษา และศลิปะ 
สะทอ้นความมุง่มั่นทีจ่ะบรรลเุป้าหมายส าคัญในการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกจิ 
การมอบอ านาจแกช่มุชนทอ้งถิน่ และการอนุรักษ์มรดกตามโครงการ Vision 2030 
ของราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบยี 
 
เกีย่วกบั Ateliers Jean Nouvel (AJN) 
 
Ateliers Jean Nouvel (AJN) คอืบรษัิทออกแบบทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ประกอบดว้ยทมีงาน 130 
คนทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรมจากกวา่ 20 ประเทศ AJN รวมแขนงวชิาสถาปัตยกรรม 
การวางผังเมอืง การออกแบบภายใน การออกแบบภมูทิัศน ์การออกแบบกราฟิก 
และการออกแบบผลติภัณฑ ์และบรูณาการใหเ้ป็นหนึง่เดยีว ผลงานการออกแบบของ AJN 
นัน้มคีวามหลากหลายและครอบคลมุทั่วโลก ตัง้แตพ่พิธิภัณฑ ์คอนเสริต์ฮอลล ์ศนูยป์ระชมุ โรงละคร 
โรงแรม อาคารทีอ่ยูอ่าศัย อาคารส านักงาน ศนูยก์ารคา้ ไปจนถงึบา้นพักสว่นตัว 
 
เกีย่วกบั Jean Nouvel 
 
Jean Nouvel เกดิในปี 1945 ทีเ่ขตฟเูมล ประเทศฝรั่งเศส เขาเคยเป็นผูช้ว่ยของสถาปนกิ Claude 
Parent และไดร้ับแรงบันดาลใจจากนักวางผังเมอืงและนักเขยีนเรยีงความ Paul Virilio 
เขาเริม่งานสถาปนกิครัง้แรกในปี 1970 
จดุยนืทีช่ดัเจนและความคดิเห็นทีค่อ่นขา้งยั่วยเุกีย่วกบัสถาปัตยกรรมรว่มสมัยในบรบิทเมอืง 
ตลอดจนความสามารถในการสรา้งความแปลกใหมไ่มซ่ ้าใครในทกุโครงการทีร่ับผดิชอบ 
ท าใหเ้ขามภีาพลักษณ์ทีเ่ป็นสากล 
งานของเขาไดร้ับการยอมรบัไปทั่วโลกดังเห็นไดจ้ากรางวัลอันทรงเกยีรตทิัง้ในฝรั่งเศสและนานาชาต ิ
ซึง่รวมถงึรางวัล Pritzker Prize ทีเ่ขาไดร้ับในปี 2008      
 
 


