
สืบเนื ่องจาก “ปฏิญญาพัทยา” ซึ ่ง
ลงนามโดยองค์กรร่วมระหว่างสภา
สถาปนกิ และสมาคมวชิาชพี 4 สาขา
เม่ือวันท่ี  16  พฤษภาคม  2547  ในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ และการแข่งขันในระดับ ...
(อ่านต่อหน้า 2)

ASA CUP 2004ASA CUP 2004ASA CUP 2004ASA CUP 2004ASA CUP 2004
เตรียมตัวกันได้แล้วครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอล
ประจำปี   กำหนดจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม
ปลายปีนี ้แน่นอน  โดยรับสมัครทีมที ่เข ้าร่วม
การแขง่ขันเป็น 3 รุ่นเช่นเดิม ได้แก่  รุ่นอาวุโส  รุ่น
บุคคลทั่วไป  รุ่นนิสิตนักศึกษา... (อ่านต่อหน้า 5)
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สำหรับแบดมินตันอาษา 2547
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้  กำหนด
จัดการแข่งขันในวันเสาร์ท่ี 18  กันยายน
2547  ที่ศูนย์กีฬาซีเมนต์ไทยบางซื่อ
ขณะเขียนต้นฉบับการแข่งขันยังไม่เร่ิมข้ึน
แต่นักกีฬาทั้ง 32 ทีมคงกำลังเตรียม
พร้อม...(อ่านต่อหน้า 5)

สรุปข่าวการสมัมนาวชิาการเรือ่ง
“เกณฑข้ั์นต่ำในการพจิารณาเลอืกซ้ือ
บ้านจัดสรรประหยัดพลังงาน”
วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2547
ห้อง ESCAP HALL
อาคารศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ...(อ่านต่อหน้า 3)

ตั ้งแต่ต้นปี 2547 มีข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ออกมาหลายฉบับ ได้แก่
1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
ใช ้หร ือเปล ี ่ยนการใช ้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท...(อ่านต่อหน้า 6)

APEC Architect
ขณะนีฝ่้าย ตา่งประเทศเตรยีมเขา้รว่ม
การประชุม APEC Architect คร้ังต่อไป
ที ่ Hawaii  ระหว่างวันที ่ 22 – 23
กันยายน 2547  โดยสมาคมจะส่ง
ผู ้แทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ...
(อ่านต่อหน้า 4)

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดตั ้ง
กรรมาธกิารภาค เพือ่ให้เป็นศนูยก์ลาง
สำหรับสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามฯ
ซ่ึงประกอบวชิาชีพ อยู่ในภูมิภาคตา่งๆ
ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม ทั ้งด้าน
วิชาชีพและ วิชาการ ทำการศึกษา
ค้นคว้า อนุรักษ์ ...(อ่านต่อหน้า 7)
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จดหมายเหตุอาษาปรับโฉมกันอีกครั้ง  เพิ่มความ
เข้มข้นของเน้ือหาข่าวคราวความเคล่ือนไหวในวงการ
วิชาชีพ  รวมท้ังกิจกรรมต่างๆให้ท่านสมาชิกได้ทราบ
และยังสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากทาง
เวบไซต์ของสมาคมสถาปนกิสยามฯ



สืบเนื่องจาก “ปฏิญญาพัทยา” ซึ่งลงนามโดยองค์กรร่วม ระหว่าง
สภาสถาปนิก และสมาคมวิชาชีพ 4 สาขา เม่ือวันท่ี  16  พฤษภาคม
2547  ในการเพิ ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
และการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ ่งสถาบันการศึกษา
สมาคมวิชาชีพ  และสภาสถาปนกิจะร่วมมือกันในลักษณะไตรภาคี
โดยให้สถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตร  สมาคมวิชาชีพพัฒนา
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  และสภาสถาปนิกกำกับดูแลและ
ส่งเสร ิมการประกอบวิชาชีพตลอดจนกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง
ให้มีประสิทธิภาพในระดบัสากล

สมาคมฯมีแผนในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมให้มีมาตรฐานที่ดี  รองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้ม
สูงขึ ้นมากในอนาคต  โดยฝ่ายวิชาชีพจะจัดตั ้งศูนย์ข้อมูล
กฎหมายอาคาร  จัดทำมาตรฐานรายการประกอบแบบ  จัดทำ
มาตรฐานการเขยีนแบบ  จัดการอบรมและสัมมนาวิชาชีพ   รวมท้ัง
การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานสถาปนิก   ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน มีความคืบหน้ามาโดยลำดับ  อีกทั้ง
สมาคมฯ ได้แต่งตั ้งผู ้แทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการต่างๆ
ของสภาสถาปนิกเพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ และได้เรียนเชิญ   ศ.เดชา  บุญค้ำ  และ ผศ.นาวาโทไตรวฒัน์
วิรยศิริ  มาร่วม ปรึกษาหารือในการทำ INTERNSHIP แล้ว
เพ่ือท่ีจะได้ดำเนนิการ ในแนวทางเดยีวกันต่อไป

จดหมายเหตุอาษามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาชีพ
ในช่วงเดือนท่ีผ่านมาแจ้งให้สมาชิกทราบสองเร่ือง  เร่ืองแรกสมาคมฯ
ได้ดำเนินการเสนอชื่อศิลปิน ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติขอความร่วมมือ ให้สมาคมฯ คัดเลือกและเสนอช่ือ
ศิลปินผู ้สมควรได้ร ับการยกย่อง เป็นศิลปินแห่งชาติสาขา
สถาปัตยกรรม จึงได้แต่งต้ังคณะทำงานพิจารณาเสนอรายช่ือดังกล่าว
โดยมี คุณนิธิ  สถาปิตานนท์  เป็นประธานคณะทำงาน และ

คณะทำงานอีก  3  ท่าน  คือ ผศ.นปฎล  สุวัจนานนท์ ,  คุณบุญญฤทธ์ิ
ขอดิลกรัตน์ และ คุณวีระพันธ์  ชินวัตร  คณะทำงานได้แจ้ง
ผลการพิจารณาเสนอรายชื ่อ ศิลปินผู ้สมควรได้ยกย่องเป็น
ศิลปินแห่งชาติ  3  ท่าน  ได้แก่

1.อาจารย์เผ่า  สุวรรณศักด์ิศรี
   สาขาสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)
2.อาจารย์องอาจ    สาตรพันธ์ุ
   สาขาสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)
3.นายจุลทัศน์  กิติบุตร
   สาขาสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)

โดยสมาคมฯได้รวบรวมและส่งข้อมูลประวัติและตัวอย่างผลงาน
เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ  สำนักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป

เร่ืองท่ีสอง สมาคมฯได้ย่ืนเร่ืองขอแก้ไขอัตราค่าบริการ ออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร ้างท ี ่กรมบัญชีกลางได ้ดำเน ินการยกร ่าง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ....  ซึ่งจะยกเลิก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน ในร่างระเบียบดังกล่าวยังมีหลายประเด็น
ที่ไม่สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  เช่น การคิด
คำนวณค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  ในข้อ 55 (1)
“อาคารที ่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท
ให้จ ่ายค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ ่ง
ในอัตราร ้อยละ 2 ของวงเง ินงบประมาณค่าก่อสร ้าง (2)
อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับ
ในส่วนที ่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่า
ควบคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง” การกำหนดค่าออกแบบในอัตราเดียวกัน
ในทุกประเภทอาคารดังกล่าว ก่อให้เกิดผลเสียหลายด้าน  ซ่ึงสมาคมฯ
ได้ทำหนังสือชี้แจงและขอแก้ไขระเบียบดังกล่าวและจะติดตาม
ความคืบหน้าให้สมาชิกทราบต่อไป

พลเรอืตรฐีนธิ  กติตอิำพน นายกสมาคมฯ
คุณสุพจน์  โกวิทวานิชย์ อุปนายก
คณุสนิ  พงษห์าญยทุธ อุปนายก
คุณทวีจิตร  จันทรสาขา อุปนายก
คณุดวงฤทธิ ์  บุนนาค อุปนายก
คุณสรวิศ  ณ นคร อุปนายก
คุณรัชด  ชมภูนิช อุปนายก
นาวาตรีธเนศวร์  วงศ์ธัญญกรณ์ เลขาธิการ

คณุวภิา  ศรชัียสนัตกิลุ นายทะเบียน
น.ท.ม.ล.ประกิตติ  เกษมสันต์ เหรัญญิก
คณุรงัสรรค ์ สกลุยง ปฏิคม
คณุมน ู  ตระกลูวฒันะกจิ ประชาสัมพันธ์
คุณฤาชา  รัชชนันท์ กรรมการกลาง
คณุนฤพล  พงศอ์มร กรรมการกลาง
คณุนฤมล  วงศว์าร กรรมการกลาง
นาวาตรีหญิงญาณนุช  ธนูสิงห์ กรรมการกลาง

คณุชยาวธุ  จิระธนัห์ กรรมการกลาง
คณุสรัุสดา  นปิริยาย กรรมการกลาง
อาจารย์อินทิรา  ศตสุข ผู้จัดการสมาคมฯ
ประธานกรรมาธิการภูมิภาค
อ.ธีระ  วรรธนะปกรณ์     ประธานกรรมาธกิารอสีาน
คุณทวีศักดิ์  ยงวณิชชา   ประธานกรรมาธิการทักษิน
อ.สมโรจน์  จองธรรมกุล  ประธานกรรมาธิการล้านนา

กองบรรณาธกิาร     คุณมนู  ตระกูลวัฒนะกิจ,    คุณนฤมล  วงศ์วาร,  คุณศรีรัฎฐ์  สมสวัสดิ์,   คุณสราวุธ  กาญจนพิมาย



สรุปข่าวการสัมมนาวิชาการเร่ือง
เกณฑ์ข้ันต่ำในการพิจารณาเลือกซ้ือบ้านจัดสรรประหยัดพลังงาน
วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2547
ห้อง ESCAP HALL อาคารศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ

เมื ่อวันศุกร์ที ่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้อง ESCAP HALL
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนา
วิชาการเรื ่อง เกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ประหยัดพลังงาน ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
บ้านจัดสรร  ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร  ผู้ออกแบบ
และตกแต่งบ้าน  นักวิชาการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล
ความรู้ทางด้านหลักเกณฑ์การออกแบบบ้านจัดสรรเชิงประหยัด
พลังงาน รวมท้ังสร้างความตระหนักและต่ืนตัวในการให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การจัดทำเอกสารเผยแพร่
เรื่อง เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านจัดสรรประหยัดพลังงาน
สำหรับประชาชนต่อไป

หลังจากพิธีเปิดการสัมมนาโดย ฯพณฯ รมต. กระทรวงพลังงาน
นพ. พรหมินทร์ เลิศสุร ิย ์เดช  นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือตรีฐนิธ กิตติอำพน  ได้กล่าวปาฐกถา
พิเศษถึงความเกี ่ยวข้องและรับผิดชอบต่อปัญหาพลังงานของ
ประเทศในหม ู ่ผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพออกแบบสถาป ัตยกรรม
รวมทั้งความสำคัญของการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการพัฒนาการ
ปฏิบัติว ิชาชีพ ร่วมกับผู ้นำองค์กรสนับสนุน2 องค์กร คือ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณสิริพร
ไศละสูต  และคุณประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธรุกิจบ้านจัดสรร

ช่วงท้ายการสัมมนาเป็นการเสวนาเชิงฟันธงเพื่อหาข้อสรุปในการ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรประหยัดพลังงานในหัวข้อ “20 แม่ไม้สำคัญ
ในการประหยัดพลังงานในบ้านจัดสรร” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในแวดวงว ิชาการและว ิชาช ีพสถาปัตยกรรมประกอบด ้วย
คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
อ.คมกฤช ชูเกียรติม่ัน  อ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์  และอ. ดร. อรรจน์
เศรษฐบุตร กรรมาธิการวิชาการสมาคมสถาปนิกสยามฯ

รวมทั ้งตัวแทนจากผู ้ประกอบการ คือ คุณสุนทร สถาพร
เลขาธิการสมาคมธุรกิจ บ้านจัดสรร ร่วมให้ข้อมูล ความรู ้
ที ่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา เลือกซื ้อและอออกแบบบ้าน
และความเปน็ไปได้ในแงก่ารลงทนุ ของผู้ประกอบธรุกิจบ้านจัดสรร
โดย 20 แม่ไม้สำคัญฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ใหญ่ตามลักษณะงานออกแบบ ได้แก่

หัวข้อ 1-การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคาร
1. อย่าใส่ แหล่งความร้อน(ลานคอนกรีต)ในบ้าน
2. ร้ัวบ้านต้องโล่ง โปร่ง สบาย
3. อย่าลืมต้นไม้ให้ร่มเงา
4. ก่อนสร้างอย่าลืมพ้ืนช้ันล่างปูแผ่นพลาสติก
หัวข้อ 2 -การออกแบบ วางผังอาคาร
5. หันบ้านให้ถูกทิศ (ลม-แดด-ฝน)จิตแจ่มใส
6. มีครัวไทยต้องไม่เช่ือมติดตัวบ้าน
7.ประตูหน้าต่าง ต้องมีทางลมเข้าออก
8. ผังเฟอร์นิเจอร์ต้องเตรียมไว้ก่อน ไม่ร้อนและประหยัดพลังงาน
9. อย่ามีบ่อน้ำหรือน้ำพุในห้องปรับอากาศ
หัวข้อ 3 -การออกแบบองคป์ระกอบอาคาร
10. ช่องระบายอากาศทีห่ลังคาพาคลายรอ้น
11. ต้องใส่ “ฉนวน” ท่ีหลังคาเสมอ
12. กันแสงแดดดต้ีองมีชายคา
13. ห้องไหนๆ ติดเคร่ืองปรับอากาศอย่าลืมติดฉนวน
14. บานเกล็ด บานเปิด บานเล่ือน ต้องใช้ให้เหมาะสม
15. ทาสีผนังให้ใช้สีอ่อน ไม่ร้อนดี แต่ถ้าเปล่ียนสี(เข้ม)ต้องมีฉนวน
16. ห้องติดเคร่ืองปรับอากาศต้องไม่ไร้บังใบประตูหน้าต่าง
17. ห้องน้ำดีต้องมีแสงแดด
18. รับแสงเหนือเพ่ือประหยัดแสงไฟ
19. คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศต้องวางให้ถูกท่ี
20. ไม่ใช้ หลอดใส้ หลอดร้อนหลากสี ชีวีเป็นสุข

นอกจากน้ี  ยังมีข้อควรคำนึงและความเข้าใจผิดเก่ียวกับการประหยัด
พลงังาน เชน่ การทำถงัเกบ็นำ้บนหลงัคา ในอาคารเตีย้กวา่ 5 ช้ัน
การปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างทันที  การประตูห้องน้ำต้องติดบานเกล็ด
การติดต้ังพัดลมฟักทองระบายความรอ้นบนหลังคาบ้าน  เป็นต้น

สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตามได้ท่ี  www.asa.or.th/news



ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ARCASIA ในปี 2548
ฝ่ายต่างประเทศจะจัดเตรียมทีมงานเดินทางประชุม ARCASIA ,
MACUA  ปลายเดือนธันวาคม 2547 เพื ่อร่วมประชุมและ
สังเกตการณ์  เพื่อนำมาเตรียมวางแผนจัดการประชุม ARCASIA
ครั ้งต่อไปในปี  พ.ศ. 2548 ซึ ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
โดยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับการจัดงานสถาปนิกล้านนา
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการแต่งต้ัง ประธานในจัดการประชุม ARCASIA

FTA ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
การทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างประเทศไทย
และออสเตรเลยี ส่วนใหญจ่ะมีผลกระทบตอ่ด้านดา้นสินค้า  ได้แก่
ภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม  เก่ียวกับ ภาษีนำเข้า และส่งออก
การจำกดัปรมิาณสนิคา้และการกำหนดราคา  เปน็ตน้   ส่วนดา้น
บริการ จะมีทั้งหมด 12 สาขาตามที่ WTO กำหนด  โดยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมอยู่ในสาขาบริการธุรกิจ ซึ่งยังมีกรอบกฏหมาย
คุ้มครองท้ัง พรบ. สถาปนิก  และพรบ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ปี พ.ศ. 2541  อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลจะจัดสัมมนากลุ่มย่อย
แต่ละสาขา  เพื ่อทบทวนรายละเอียดในการเจรจากับประเทศ
ออสเตรเลีย  ทุกๆ 3 ปี

2004 JIA National ConVention
สมาคมฯจะร่วมประชุมงาน 2004 JIA National ConVention ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-16  ตุลาคม 2547
โดยส่งผู้แทน 2 ท่านคือ นายก สมาคม และอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
ซึ่งงานนี้ถือเป็นธรรมเนียมที่ ASA – JIA  จัดการประชุมร่วมกัน
มาต้ังแต่สมัยท่ีคุณนิธิ  สถาปิตานนท์ เป็น นายกสมาคม  ได้ทำ MOU
ร่วมกับ Mr. Azusa Kito,JIA  President  ในปี พ.ศ.  2536
โดยสมาคมฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม JIA National ConVention
ท่ีญ่ีปุ่นในเดือนตุลาคมของทุกปี   และสมาคมฯ  ก็เชิญ JIA มาร่วม
ประชุมในงานสถาปนิกประจำปี ทุกครั้งเช่นกัน  ในปีนี้สมาคมฯ
จะไปมอบเหรียญสมาชิกกิติมศักดิ ์ให้กับ Mr. Azusa Kito
เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันต่อไป

ในขณะนีอ้งคก์รวชิาชพีนานาชาตกิำลงัผลกัดนัใหเ้กดิความรว่มมอื
ระหว่างกันในหลายระดับ  ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมต่อประเทศไทย  สมาคมสถาปนิกสยามฯก็ได้เตรียม
ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งรองรับการแข่งขัน
ที ่มีแนวโน้มสูงขึ ้นในอนาคต  จดหมายเหตุอาษามีข่าวคราว
ความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบกัน

APEC Architect
ขณะน้ีฝ่ายต่างประเทศเตรยีมเข้าร่วมการประชุม APEC Architect
คร้ังตอ่ไป  ซ่ึงจะจดัขึน้ที ่ Hawaii  ประเทศสหรฐัอเมริกา ระหวา่ง
วันท่ี 22 – 23 กันยายน 2547   โดยสมาคมฯจะสง่ผู้แทนเขา้ร่วม
ประชุม 2 ท่าน  คือ  คุณดวงฤทธ์ิ  บุนนาค  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
และ  อ.ไมเคลิ ปริพล  ตัง้ตรงจติร  กรรมาธกิารฝา่ยตา่งประเทศ
ท่ีผ่านมามีการประชุมมาแล้ว 3 คร้ัง มีข้อสรุปดังน้ี
1. การประชุม  APEC Architect   ครั้งแรก จัดขึ้นที่ประเทศ

ออสเตรเลีย  เม่ือวันท่ี 17-18  กันยายน  2547  มีวัตถุประสงค์
ในการแนะนำโครงการสถาปนิกเอเปค  และหาข้อตกลง
เบื้องต้นร่วมกันในการกำหนดคุณวุฒิของสถาปนิกเอเปค
และการขึ้นทะเบียนสถาปนิกเอเปค    รวมทั้งการดำเนินการ
กำหนดการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ของแตล่ะประเทศ

2.  การประชุม APEC Architect  Project  meeting  คร้ังท่ี 2 น้ี
ถ ือเป็นการประชุมครั ้งแรกของการกำหนดแนวทางของ
การดำเนินการโครงการสถาปนกิเอเปค  ( The First Steering
Committee  Meeting)  โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 13-14  มิถุนายน
2545 ณ ประเทศออสเตรเลีย  ผลการประชุมครั้งนี้นำไปสู่
การกำหนดข้อตกลง  เพื่อให้มีคุณสมบัติการบรรลุเกณฑ์
ส่วนหน่ึงของการเป็นสถาปนิกเอเปค  ในเร่ือง  การรับรองการ
ศึกษาทางสถาปัตยกรรม,การกำหนดระยะเวลาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพก่อนการขึ้นทะเบียน (อย่างน้อย 2 ปี), การดำเนิน
การขึ ้นทะเบียนหรือการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามข้อกำหนดของประเทศ, ระยะเวลาในการทำงาน
ดา้นวชิาชพีหลงัการขึน้ทะเบยีน

3. การประชุม APEC Architect  Project  meeting  คร้ังท่ี 3  หรือ
The Second Steering  Committee  Meeting  จัดข้ึนเม่ือวันท่ี
12-13 ธันวาคม 2545 ณ  ประเทศมาเลเซยี  เป็นการประชุม
เพื่อยืนยันหลักการร่วมกันทำงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
เอเปคว่า  การเป็นสถาปนิกเอเปคเป็นการเข้าร่วมโดยความ
สมัครใจของแต่ละประเทศ   และได้ร่วมกันร่างกำหนดมาตรฐาน
ในการทำงานข้ามประเทศของสถาปนิกเอเปค  ดังนี้ขีดความ
สามารถ ความเหมาะสมของระยะเวลาและประสบการณ์
ทำงานก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกเอเปค   ซึ่งยังไม่มี
ข้อสรุปจากการประชมุ

4. การประชุม APEC Architect   คร้ังต่อไป  จะจัดข้ึนท่ี Hawaii
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันท่ี 22 – 23 กันยายน 2547
ซึ่งประเทศไทยจะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมจัดตั้งสภากลาง
ของ  APEC Architect  หรือไม่ หากตัดสินใจร่วมจะต้องเสนอช่ือ
ผู้แทนอยูใ่นสภากลาง  และจัดต้ัง  Monitoring  Committee
เพื่อดูแลทะเบียนรายชื่อสถาปนิกไทย  และให้มีสิทธิในการ
ออกเสียง  ซ่ึง Central Committee น้ีจะเป็นผู้กำหนดระเบยีบ
ปฏิบัติต่างๆ  ของสภากลาง  โดยมีแนวโน้มว่าประเทศไทยควร
เข้าร่วมเป็นสมาชิก  เพราะการออกเสียงมีส่วนในการลงมติ
ต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งใช้ฉันทามตเิท่าน้ัน



ASA CUP 2004
เตรียมตัวกันได้แล้วครับ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประจำปี
กำหนดจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม ปลายปีนี ้แน่นอน
โดยรับสมัครทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันเป็น 3 รุ่นเช่นเดิม ได้แก่  รุ่นอาวุโส
รุ ่นบุคคลทั ่วไป  รุ ่นนิสิตนักศึกษา  รวมทั ้งหมด  32  ทีม
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที ่  คุณสราวุธ
กาญจนพิมาย  สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร 0-2319-6555  ต่อ 114
ต้ังแต่วันท่ี 20  ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

ในปีนี้ฝ่ายกิจกรรมพิเศษของสมาคมมีโครงการจัดงานใหม่ๆขึ้น
โดยมีกีฬาหลากหลายประเภทให้สมาชิกได้มาร่วมกิจกรรมกัน
ตลอดท้ังปี  เร่ิมต้ังแต่แบดมินตัน  ฟุตบอลอาษาคัพ  กอล์ฟ  โบว์ล่ิง
เทนนิส ซึ่งท่านสมาชิกสามารถเลือกเล่นได้ตามอัธยาศัย  และ
หากกิจกรรมใด มีผู้ช่ืนชอบมากเราก็จะจัดเป็นวาระต่อเน่ืองประจำปี
สมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะ  หรือต้องการให้สมาคมฯ
จัดกิจกรรมใด ก็สามารถส่งความคิดเห็นมาได้ที ่สมาคมฯ
เพ่ือพิจารณาดำเนนิการต่อไป

aecasia redbook directory: The Number one Multi-
Media Program for the Thai Design and
Construction Industry in the year 2004. The
rebbook new edition has an extensive list of
construction companies. The new design is
easy to use with an interactive directory CD-
Rom.

The redbook is available at B2S, Chula Book
Shop, Asia Book, SE-ED Shop

Contact us: The Dusit Thani Building. 11th
Floor., Unit C, 946 Rama IV Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel: +66 (0) 2267 6610 Fax: +66 (0) 2267 6611
mail@aecasia.com  www.aecasia.com
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แบดมินตันอาษา 2547
สำหรับแบดมินตันอาษา 2547  ซ่ึงจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกในปีน้ี  กำหนด
จัดการแข่งขันในวันเสาร์ท่ี 18  กันยายน  2547  ท่ีศูนย์กีฬาซีเมนต์ไทย
บางซ่ือ  ขณะเขียนต้นฉบับการแข่งขันยังไม่เร่ิมข้ึน  แต่นักกีฬาท้ัง 32
ทีมคงกำลังเตรียมพร้อมเข้าร่วมสนุกและพิชิตชัยในการแข่งขัน
เท่าที่ดูจากใบสมัครคาดว่าทุกทีมที่จะลงเล่นต่างมีสปิริตร่วมกัน
ที่ต้องการจะสนุกในกิจกรรมพิเศษนี้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง
ทางวัยวุฒิ  เพศหญิงหรือชาย  งานนี้ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก  และจะเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง
ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พักผ่อนสังสรรค์กัน  กว่าจดหมายเหตุ
ฉบับน้ีจะไปถึงมือท่านการแข่งขันคงจะเล่นไปแล้ว  หรือกำลังจะเร่ิม
ก็คงสนุกสนานดี  การจัดการแข่งขันแบดมินตันครั้งแรกนี้อาจไม่
ราบรื่นนักเพราะยังไม่สามารถคาดคะเนถึงจำนวนทีมที่จะมาเล่น
การแยกแบ่งเพศ  อายุ  และฝีมือของทีมต่างๆได้      หากมีข้อผิดพลาด
ใดๆ ก็จะแกไ้ขปรับปรุงต่อไปในปีหน้า

สถาปัตย์สัญจร ต่างประเทศ คร้ังท่ี 1
กำหนดการเดนิทางเยอืนแดนอาทติยอุ์ทยั
ระหว่างวันท่ี 18-23 พฤศจิกายน 2547(6วัน 4 คืน)

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอนำท่านสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป
เยือนแดนอาทิตย์อุทัย (โอซาก้า-เกียวโต-นาโงย่า-โยโกฮาม่า-โตเกียว)
เพ่ือดงูาน สถาปตัยกรรม ทีม่ช่ืีอเสยีงทัง้ในอดตีและปจัจบัุน
อาทิ  Umeda Sky Building – Suntory Museum – Osaka
Aquarium– Awaje Yumebutai – Honpukuji – Hyogo Prefectural
Museum of Art ( Nagisa Park ) - Miho Museum – Ibaraki
Kasugaoka church ( Church of the Light ) - Nanzenji temple –
Meiji Mura – Yokohama Port Terminal – Ramen Museum –
แวะ Shopping ย่าน Shinjuku
(อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

สนใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม ท่ี สมาคมสถาปนิกสยามฯ ด่วน
รับจำนวนจำกัด



ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร
ต้ังแต่ต้นปี 2547 มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองกำหนดบรเิวณ
ห้ามก่อสร้าง ออกมาหลายฉบับ ได้แก่
1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขต
บางพลัด และแขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (3/3/47)
2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ภายในบริเวณโดยรอบสวนหลวง ร.9 ในท้องที่แขวงหนองบอน
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547
(3/3/47) เป็นการแก้ไขข้อบัญญํติกรุงเทพมหานคร เรื่องเดียวกัน
ท่ีออกเม่ือปี 2532
3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที ่บางส่วนของแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีว ัฒนา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (31/3/47)
4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในบริเวณสวนเบญจกติิและบริเวณโดยรอบ ในท้องท่ีแขวงคลองเตย
เขตคลองเตย และแขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2547 (2/4/47)
5. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ริมถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี
แขวงบางระมาด แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
และแขวงบางแวก แขวงบางจาก แขวงคหูาสวรรค ์แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (18/6/47)
6. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ริมถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี
แขวงบางระมาด แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
และแขวงบางแวก แขวงบางจาก แขวงคหูาสวรรค ์แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (18/6/47)

สำหรับประกาศกระทรวงมหาดไทย มีออกมาเพียง 2 ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพ้ืนท่ีบางส่วนในท้องท่ีตำบลบางพระ ตำบลปากพนัง ตำบลหูล่อง
และตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (14/1/47)
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร” (30/4/47) เพื่อควบคุม
การก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง (ก็พวก
ซูเปอร์สโตร์ ไฮเปอร์มาร์ท ท้ังหลาย)

ท้ังข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีกล่าวถึง
รวมท้ังกฎหมายควบคุมอาคารต่างๆ ท่ีไม่มีในหนังสือกฎหมายอาคาร
สามารถหารายละเอยีดได้หน้าดาวน์โหลดกฎหมายของเวบ็ไซท์ของ
สมาคม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร รายการที่ 1-4 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยรายการที ่ 1 มีให้ดาวน์โหลดแล้ว ส่วนท่ีเหลือจะ
ทะยอยบรรจุ หากใครรอไม่ได้ ลองติดต่อขอทำสำเนาที่สำนักงาน
ของสมาคมดู

26/7/47 – ต้ังแตต้่นปี 2547 มีผังเมืองรวมออกใหม ่ 2 ฉบับ ได้แก่
ผังเมืองรวมอุบลราชธานี (อ.เมือง และอ.วารินชำราบ) และ
ผังเมืองรวมนครราชสีมา (อ.เมืองฯ อ.ขามทะเลสอ อ.สูงเนิน)
แต่ในขณะเดียวกัน มีผังเมืองรวมหลายฉบับที่ทะยอยหมดอายุลง
โดยหลายฉบบัมีการต่ออายุครบ 2 คร้ัง ไม่สามารถต่ออายุได้อีกแล้ว
และจะออกผังใหม่ก็ประกาศใช้ไม่ทัน กลายเป็นสุญญากาศทางดา้น
ผังเมืองไป  หากสถาปนิกท่านใดมีโอกาสได้ทำงานในพื้นที่ชุมชน
เหล่านั้น ก็ขอให้พิจารณาสักหน่อยก็แล้วกัน ไม่ควรฉวยโอกาส
ทำใหเ้มอืงบดิเบีย้วไปจากแบบแผนทีค่วรจะเปน็

มีผู้ถามอยู่เรื่อยๆ ว่าเมื่อไหร่ หนังสือกฎหมายอาคาร ฉบับอาษา
จะออกใหม่เสียที เพราะรวบรวมครัง้ท่ีแล้ว ออกเม่ือปี 2542 ก็ต้ัง 5
ปีมาแล้ว ความจริง ตั้งท่าจะทำมาตั้งแต่ปี 2546 แล้ว แต่ติดขัด
ด้วยเหตุผลหลายอย่าง เหตุผลหน่ึงท่ีพอจะอ้างได้โดยไม่ค่อยเขินคือ
ม ีกฎกระทรวงควบค ุมอาคารรอท ี ่จะออกใหม ่หลายฉบ ับ
แต่รอแล้วรอเล่า จนแล้วจนรอดก็ไม่ออกเสียที บางฉบับรอมา 3 ปีแล้ว
รวมทั ้งกฎกระทรวงผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร และ
กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่จะออกมา
แทนกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 ด้วย  กฎกระทรวงเหลา่น้ีล้วนแต่สำคัญๆ
ทั้งนั้น หากออกหนังสือมาโดยไม่รอกฎกระทรวงเหล่านี้ ก็จะทำให้
หนังสือล้าสมัยเร็วกว่าปกติ  ตอนนี้มีข่าวแว่วๆ มาว่า ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครอาจจะคลอดประมาณเดือนธันวาคม ปีนี ้
หากเปน็เชน่นัน้จริง หนงัสือกฎหมายอาคารกอ็าจจะถกูเขน็ออกมา
ตอนงานสถาปนกิในเดอืนเมษายนปหีนา้กเ็ปน็ไปได้

ในระหว่างที่ยังไม่มีหนังสือกฎหมายอาคารฉบับใหม่ออกมา หรือ
แม้แต่หลังจากหนังสือออกมาแล้วก็ตาม ควรเปิดหูเปิดตาโดยอ่าน
ข่าวความเคลื่อนไหวทางกฎหมายอาคารต่างๆ ที่จะเผยแพร่ทาง
จดหมายเหตุอาษา หรือไม่ก็วารสารอาษา และรวมถึงหน้าข่าว
ในเวบ็ไซทข์องสมาคมดว้ย



สถาปนิกภูมิภาค กรรมาธิการภาค และสมาคมสถาปนิกสยามฯ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดต้ังกรรมาธิการภาค เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
สำหรับสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งประกอบวิชาชีพ
อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม ทั้งด้านวิชาชีพและ
วิชาการ ทำการศกึษา ค้นคว้า อนุรักษ์ เผยแพรค่วามรู้ความเขา้ใจ
ในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมประจำภาค
จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อบริการแก่สมาชิกฯ และเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมในภูมิภาคนั ้นๆ โดยปัจจุบันมี 3 คณะ คือกรรมาธิการ
สถาปนิกล้านนา กรรมาธิการสถาปนิกอีสานและกรรมาธิการ
สถาปนิกทักษิณ

สมาคมสถาปนิกสยามฯ มีนโยบายในการจัดระบบและวิธีการทำงาน
เพื่อการสนับสนุนสถาปนิกภูมิภาค เพื่อผลประโยชน์และโอกาส
ทีเ่ทา่เทยีมกนัของสถาปนกิภมูภิาค เพือ่ความแขง็แรง มมีาตรฐาน
และยั่งยืนขององค์กรกรรมาธิการภาค โดยมีแผนการดำเนินงาน
งบประมาณ และกิจกรรมต่างๆ ซึ ่งจะแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบ
เป็นระยะๆ อย่างทันเหตุการณ์ต่อไป

สำหรับจดหมายเหตุอาษาฉบับนี้ ใคร่ขอให้สมาชิกฯ ได้ทราบถึง
เกียรติประวัติของสถาปนิกอาวุโส แห่งภูมิภาคล้านนา อาจารย์
ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร เพื่อเป็นแบบอย่าง ขวัญ และกำลังใจ
ต่อหมู่มวลสมาชิกในการยืนหยัด มุ่งมั ่น ในการสร้างสรรและ
สร้างเสริมความแข็งแรงของสมาคมสถาปนิกสยามฯ และวงการ
สถาปัตยกรรมของเราตอ่ไป

อาจารย์ ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547

อาจารย์ ดร.จุลทัศน์  กิติบุตร  สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป ัจจ ุบ ันเป ็นกรรมการผ ู ้จ ัดการบร ิษ ัทเช ียงใหม ่อาร ์ค ิ เทค
คอลแลบอเรทีฟ จำกัด  กรรมการผู้จัดการบริษัททิพย์ทองเจริญจำกัด
กรรมการที ่ปรึกษา  กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา  สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ์  กรรมการอำนวยการโรงเรยีน
โปลิเทคนิคลานนา  ประธานกรรมการบริหารบริษัทกิตติทิพย์
พร็อบเพอร์ต้ี  จำกัด  อาจารย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษคณะสถาปตัยกรรม-
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และอาจารย์พิเศษแผนกวิชา
สถาปัตยกรรม   สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล   วิทยาเขตภาคพายพั
เป็นสถาปนิกที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม
เป ็นผ ู ้ นำในการสร ้ างสรรค ์ งานสถาป ัตยกรรมร ่ วมสม ัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์
ดังเห็นได้จากผลงานการออกแบบซ่ึงให้ความสำคัญต่อบริบทของพ้ืนท่ี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณี
ตลอดจนถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีมาแต่อดีต
จนทำให ้ผลงานการออกแบบแต ่ละงานมีค ุณค่าแสดงออก
ถึงจิตวิญญาณและรูปแบบสถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่น  ผลงาน
การออกแบบจำนวนมากของอาจารย ์ ได้ประจักษ์แก่สายตาสถาปนิก
และบุคคลทัว่ไป  เช่น  ตลาดประตเูชียงใหม ่  โรงพยาบาลลานนา
โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย  โรงแรมเชียงอินทร์  โรงแรมริมปิง  การ์เด็น
เชียงใหม่  โรงแรมเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  โรงแรมรอยัล  การ์เด็น
วิลเลจ  หัวหิน โรงแรมรีเจนท์  จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.จุลทัศน์
กิติบุตร ได้สละเวลาและทุ ่มเทให้การเรียนการสอนของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใน
พ.ศ.2538  จวบจนปัจจุบัน  อาจารย์ ดร.จุลทัศน์  กิติบุตร  เอาใจใส่
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  เสียสละท้ังแรงกายและทนุทรัพย์ส่วนตัว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง  ท้ังน้ีมุ่งหวังให้ลูกศิษย์ทุกคนไดเ้กิดการเรยีนรู้อย่างแทจ้ริง
ตัวอย่างเช่นในวิชาฝึกปฏิบัติการออกแบบสนามบินหรือโรงแรม
อาจารย์ ดร.จุลทัศน์  กิติบุตร  จะรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบิน
และที่พักให้นักศึกษาในการเดินทางไปศึกษา ณ  สถานที่จริงก่อน
ทำการออกแบบ  เป็นต้น

คณูปการท่ีสำคัญอีกประการหนึง่คือ อาจารย์ ดร.จุลทัศน์  กิติบุตร
พร้อมด้วยครอบครัวกิติบุตรและครอบครัวทิพยมณฑลซึ่งเป็น
เครือญาติได้มอบอาคารประวัติศาสตร์ “คุ้มเจ้าบุรีรัตน์   มหาอินทร์”
ซ่ึงต้ังอยู่ ณ  ส่ีแยกกลางเวยีงเชียงใหม่  และมีอายุมากกว่า  100 ปี
ให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าแก่คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล และอนุรักษ์งาน
สถาปัตยกรรมล้านนาให้จรรโลงควบคู่ไปกับเมือง เชียงใหม่ตลอดไป

ด้วยความรกัและผกูพนัในดนิแดนลา้นนา  ประกอบกบัความตัง้ใจ
ที่จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนา  และพัฒนาการศึกษาของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากล  อาจารย์ ดร.จุลทัศน์  กิติบุตร  จึงได้ทุ่มเทสติปัญญา
เพื่อให้สืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นมรดกของชาติให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ถือเป็นแบบอย่างอันควรคา่แก่การยกยอ่งสูงสุด  สภามหาวทิยาลัย
เชียงใหม่จึงมีมติให้ อาจารย์ ดร.จุลทัศน์  กิติบุตร    ได้รับพระราชทาน
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป



member corner ฉบับที่แล้วประกาศรางวัลร่วมสนุกให้กับ
สมาชิกหลายท่าน โดยรวมรางวัลจาก 2 ฉบับก่อนหน้านั ้น
อันท่ีจริงยังมีสมาชิกท่ีเกือบได้รางวัลอยู่อีกหลายท่าน แต่ตรวจสอบ
จากฝ่ายทะเบียนแล้วปรากฎว่าเป็นสมาชิก ที่ขาดการติดต่อ
และมียอดค้างชำระค่าบำรุงสมาชิก ก็เลยต้อง ยกรางวัลไปให้
สมาชิกท่านอ่ืนแทน @ สมาคมจะมีหนังสือเวียนเพ่ือขอตรวจสอบ
ข้อมูลเร่ืองการค้างชำระคา่บำรุง เฉพาะสมาชกิท่ีมียอดค้างชำระ
หลังจากน้ันจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมต่อไป
@ หนังสือและของที่ระลึก จะมีการบริหารจัดการใหม่ เพื่อให้
เหมาะกบัเป็นของใชข้องสมาชกิท่ีล้วนเปน็ designer ท้ังสำหรบั
การใช้ส่วนตัวและการมอบเป็นของขวัญแก่ญาติมิตร ปีใหม่นี้
ก่อนซ้ือของขวัญ พิจารณาของสมาคมก่อนนะครับ สำหรับสมาชิก
จะได้ลดราคาสินค้า 10% ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่น่าสนใจก็คือ
หนังสือ 174 มรดกทางสถาปัตยกรรม ในประเทศไทย
ที่น่าสะสมอย่างยิ่ง และคู่มือสถาปนิก ที่ขายราคาต่ำกว่าทุน @
เพือ่ความสะดวกสำหรบัสมาชกิ สมาคมกำลงัเตรยีมเพิม่บริการ
สั่งซื้อทาง mail order และรับชำระผ่านบัตรเครดิตอยู่ครับ @

โลกเปลี่ยนไป สมาคมก็จำเป็นต้องปรับ บทบาทให้เหมาะกับ
สถานการณ์ ก็เลยมีการต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
ข้อบังคับของสมาคม เช่นแนวคดิ โครงสร้างของสมาคม เป็นต้น
งานน้ี ได้ท่านอาจารยก๋ึ์ง (อ.ยุพยง) มาเป็นประธานอนกุรรมการ
พร้อมด้วยอภิมหาสมาชิกอีก หลายท่านเป็นคณะอนุกรรมการ
ประชุมกันทุกวันอังคารท่ี 1 และ 3 ของเดือน ...งานน้ีเอาจริง @
ใกล้สอบเพื ่อรับใบประกอบวิชาชีพแล้วครับ สำหรับน้องๆ
สมาชิกรุ่นใหม่ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยดี สมาคม
ขอร่วมสนับสนุนเพื่อความสำเร็จของน้องๆ เช่นทุกปี โดยจะจัด
ให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ กำหนดการ
สามารถติดตามได้จากฝ่ายวิชาการของสมาคม @ สมาคม
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์เป็นแบบเลขหมายเดียว 8 คู่สาย มีระบบ
โอนสายภายใน เพื่อให้ติดต่อฝ่ายต่างๆได้โดยตรงและ สะดวก
ยิ่งขึ้น คำถามร่วมสนุกประจำฉบับนี้ก็คือหมายเลข โทรศัพท์ที่
จะใช้คือหมายเลขอะไร ... คำใบ้ก็คือ เป็นหมายเลขโทรศัพท์
เดิมของสมาคม ที่เลขสวยและจำง่ายที ่สุด ส่งคำตอบไปที่
membercorner@asa.or.th เช่นเดิมครับ @
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TECNOGAS

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ  สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ สถาปนิก นักผังเมืองและผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง นิสิต นักศึกษาสถาปัตยกรรม
รับฟังการบรรยายพิเศษและอภิปรายแลกเปล่ียนความเห็นเพ่ือตีวามความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและบริบทแวดล้อมในรูปแบบใหม่
หัวข้อ        URBANISM/ MEDIATED LANDSCAPE
Prof. Dr. Barbara Koenches ZKM (Center for Art and Media), Germany
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2547 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน3 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ์
ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายได้ที
ฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ์ โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 112  โทรสาร 0-2319-6555 ต่อ 120
ตามที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที ่ 3-5 กันยายน 2547 ได้ลงบทสัมภาษณ์ “พลเรือตรีฐนิธ  กิตติอำพน
ติวเข้มสถาปนิกไทยสู้ต่างชาติ” ในหน้า 36 มีรายละเอียดบางส่วนไม่ถูกต้อง  ์ได้แก่  ข้อความในคอลัมภ์ 2 “มาตรฐานเกีย่วกับวัสดุ
ซ่ึงตรงน้ีจะแบ่งตามขนาดของอาคาร  ได้แก่  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ”่  “สถาปนิกไทยประสบปัญหาเร่ืองโปรแกรม
การเขียนแบบ(auto cad) เราจึงแก้เกมส์ด้วยการให้สมาคมจัดซื ้อหนังสือ National Cad Standard” และในคอลัมภ์ 3
“เหมือนอย่างโปรเจ็คการออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิ  ที่มีสถาปนิกจากสิงคโปร์เป็นคนออกแบบ”  ซึ่งข้อความดังกล่าว
ไม่ได้เป็นข้อมูลท่ีให้สัมภาษณ์  จึงเรียนช้ีแจงมาเพือ่ไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อไป


