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ชำระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน 
ใบอนญุาตพเิศษ 49/2535 
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พธเปิดมหกรรมบ้านและสวนแฟร์ 
2005 
การคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ประกาศความพรอ้มเป็นเจ้าภาพ 
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ดงานประชุม ARCASIA 2005 
ระหว่างวันท่ี 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 48 
ทจงหวัดเชียงใหม่ 

ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
- ข้
ิ ิ ุ

ี่ ้ ี ู้
ิ

อบังคับสภา เร่ืองใบอนุญาต 
  นตบคคล 
- กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคาร 
  ทตองจัดให้มผตรวจสอบ 
- เทศบัญญัต อาคารค้าปลีกค้าส่ง 

แสดงความยนิดีคณบดีใหม่ 
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ภาค 
รวมภาพกิจกรรมสถาปนิก 
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ASA CUP 2005 
174 มรดกสถาปัตยกรรมใน 
ประเทศไทย 

ASA GOLF 2006 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ  ทำหนังสือเสนอแนะ 
ให้ปรับ  TOR  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 

ของกระทรวงวัฒนธรรม ฯ 
ติดตามรายละเอียดหน้าวิชาชีพ 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญ 
สมาชิก ส่
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งผลงานเข้าคัดเลือก 
สถาปัตยกรรมดีเด่น 
ประจำปี 2549 
ตดตามรายละเอียดหน้าวิชาชีพ 



พิ ี
ิ ่

ู
ึ่

้ ุ

ั

ธเปิดมหกรรมบ้านและสวนแฟร์ 2005 
สมาคมสถาปนิกสยามฯโดยพลเรอืตรี ฐนิธ กตติอำพน รวมเป็น 
ประธานในงานพิธีเปิดมหกรรมบ้านและสวนแฟร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ 
ศนย์การแสดงสินค้า ไบเทค บางนา ระหว่างวันท่ี 1-6 พฤศจิกายน 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ "yesterday today tomorrow" ซงภายในงาน 
จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ  การจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ 
ดานการออกแบบ และการตกแตง่บ้านและสวน โดยมีคณเมตตา 
อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนด์พบบลิชช่ิง จำกัด ให้การต้อนรับ 

ประกาศแจ้งเตื

ิ ุ ่

อนการตรวจจับ Software ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
เนื่องด้วยขณะนี้ กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์  (Business 
Software Alliance ; BSA)  กำลังดำเนินการตรวจจับการละเมิด 
ลขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ ทกประเภท  โดยประชาสัมพันธ์ผานส่ือต่างๆ 
ให้รางวัลนำจับเป็นเงิน 500,000  บาท มีสำนักงานสถาปนิก 
บางแห่งถูกดำเนินการดังกล่าวแล้ว และอาจถูกฟ้องให้ชดใช้ 
เป็นเงินหลายล้านบาท  สมาคมฯจึงเรียนมายังสมาชิกสำนักงาน 
สถาปนิก ทุกบริษัทให้ทราบ เพื ่อกรุณาตรวจสอบ การใช้ 
ซอฟต์แวร์ทุกประเภทให้ถูกกฎหมายในบริษัท เพื่อประโยชน์ 
ของท่านเอง 

การคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น 
สมาคมสถาปนิกสยามฯขอเชิญสถาปนิก ส่
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งผลงานเขา้คัดเลือก 
สถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2549 เพื่อรับพระราชทานรางวัล 
กิตติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ผสงผลงานเข้าคัดเลือกต้องเป็นสถาปนิกหรือสำนักงานสถาปนกิ 
ทได้รบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และ 
ผลงานที่จะส่งเข้าคัดเลือกต้องเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ได้ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งโครงการที่ออกแบบใหม่และ 
โครงการท่ีดดแปลงหรือต่อเติม 
กำหนดการสง่ผลงานรอบแรกวนัท่ี 25 ธนวาคม 2548  ประกาศ 
รายชื ่อผลงานที ่ผ ่านการคัดเลือกรอบแรกภายในวันที ่ 
30 มกราคม 2549 เพื่อดำเนินการคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 
16 กมภาพันธ์ 2549 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในเวปไซต์ของสมาคมฯ หรือ 
โทร. 0-2319-6555 ตอ 121 
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สมาคมสถาปนิกสยามฯ ทำหนังสือเสนอแนะให้ปรับ TOR 
แนวความคิดในการออกแบบของกระทรวงวัฒนธรรมฯ 
จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดแถลงข่าวการประกวด 
แนวความคิดโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2548 ท่ี ่ ั

ั
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ี ี่ ั่
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ผานมา  สมาคมฯได้ทกท้วงการกำหนด 
TOR และได้ทำหนังสือเพ่ือขอให้กระทรวงวฒันธรรมปรับ TOR 
ในประเด็นสำคัญ ดงต่อไปน้ี 
1. ขอให้เปิดให้บคคลธรรมดาทีม่ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตย- 
กรรมส่งแบบเข้าประกวดได้ 

2. ขอให้ปรับจำนวนท่ีนง หอประชุมเล็กและโรงละครกลางแจง้ 
ให้มทนงเพ่ิมข้ึน 

3. ในการตัดสินขอให้ปดช่ือผู้สงประกวดแบบเพือ่ความเป็นธรรม 
4. ให้ประกาศรายช่ือคณะกรรมการตัดสินสู่สาธารณชนอย่าง 
เป็นทางการใหผ้ทสนใจประกวดแบบไดร้บทราบ 

5. ขอให้ผทชนะการประกวดแนวความคดิเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
แนวความคดิน้ันและมีสทธ์ิในการพัฒนาแบบในขัน้ตอน 
ตอไป 

6. ขอให้ขยายระยะเวลาในการออกแบบไปตามความเหมาะสม 
เม่ือมีการปรับ TOR ใหม่ 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่... 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม  เลขท่ี 666  ถนนบรม 
ราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-8853-7 หรือท่ี  www.mculture.go.th 
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ดงานประชุม ARCASIA 2005 ระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
- 2 ธนวาคม 2548 ทจงหวัดเชียงใหม่ 

เม่ือวันท่ี 10 พ.ย. ทผานมา  สมาคมสถาปนิกสยามฯ จดแถลงข่าว 
เตรยีมพรอ้มเป็นเจา้ภาพระดมความคดิบทบาทสถาปนกิเอเซยี 
17 ประเทศ (ARCASIA 2005) ในวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.2548 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยเล็งเพิ่ม 
บทบาทสถาปนิกไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มประเทศ 
สมาชิกสถาปนิกเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้าน 
วชาชีพหลังเปิดเขตการคา้เสรี (FTA) พร้อมเดินหน้าสานต่อแผน 
ผลักดันไทยเป็นผู้นำสถาปนิกแถบอินโดจีนในอนาคตอันใกล้ 

พลเรือตรี ฐนิธ กิตติอำพน นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
เปิดเผยว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้รบเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ 
การประชุมสถาปนิกในกลุ ่มประเทศอาเซียน (Architects 
Regional Council Asia) หรือ ARCASIA 2005 คร้ังท่ี 26 โดยการ 
ประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2548 ที่จังหวัด 
เชียงใหม่ 

จดประสงค์ของการประชุม ARCASIA COUNCIL MEETING 
เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพ และการแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่างสมาชิก เป็นการสร้างความมั่นคง แข็งแกร่งในวิชาชีพ 
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางวิชาชีพในกลุ่มสมาชิก 
เพื่อเสนอบทบาทของสถาปนิกในภูมิภาคเอเชียสู่ระดับสากล 
และเผยแพร่บทบาทของสถาปนิกที่มีต่อสังคม เผยแพร่ผลงาน 
วิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกลุ ่มสมาชิก 
รวมท้ังเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษาสถาปัตยกรรม 
ในภูมภาคเอเชีย 

การท่ีประเทศไทยไดเ้ป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ARCASIA 2005 
นับเป็นจุดหนึ ่งที ่จะช่วยสานต่อนโยบายการเป็นผู ้นำด้าน 
สถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศอินโดจีนของไทยให้เป็นรูปธรรม 
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งข้ึน และสมาคมสถาปนกิสยามฯมีนโยบายท่ีจะทำให้สมาคมฯ 
เข้าไปมีบทบาททางความคิดของกลุ่มอาเซียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ 
ทำให้สถาปนิกของไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคดิเห็นและสามารถรบัมือกับการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะการรับมือกับการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ได้อย่าง 
มประสิทธิภาพ 

นายดวงฤทธิ์ บุนนาค อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ กล่าวว่า 
รูปแบบของการประชุม ARCASIA จะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ 
3 หัวขอ้ คอื 1. การประชมุCouncil ซงจะมกีารหารอืในเรื่องที ่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ความเคลื่อนไหวและความร่วมมือในกลุ่ม 
สมาชิก 2. การประชุม ACAE เป็นการหารือและนำเสนอ 
เรื่องราวด้านการศึกษา และ 3. การประชุม Forum เป็นการ 
ประชุมกึ ่งสัมมนาวิชาการในหัวข้อที ่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจัดประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรม 
ระดับเอเชีย ARCASIA AWARD FOR ARCHITECTURE 
ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีการนำผลงานของผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกมา 
จดแสดงในการประชุมคร้ังน้ีดวยวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด 
ผลงานด้านสถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศอาเซยีนเพ่ือสนับสนุน 
ให้สถาปนิกในประเทศสมาชิก ARCASIA ซงมี 17 ประเทศได ้
พัฒนาการปฏิบัติการวิชาชีพโดยคำนึงถึงพื้นฐานของสังคม 
และวัฒนธรรมของประเทศตา่งๆในระดับภูมภาค รวมท้ังพัฒนา 
ความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม โดย 
แบ่งการจัดประกวดออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น อาคารที่พัก 
อาศัย อาคารสาธารณะ อาคารสถาบันต่างๆ อาคารเฉพาะทาง 
อาทิ สนามบิน สนามกีฬา ฯลฯ อาคารท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
เช่น โรงงาน อาคารที่ได้รับการอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรม 



ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
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ขอบังคับสภา เรอง ใบอนุญาตนิตบคคล 
สภาสถาปนิกออกข้อบังคับสภาสถาปนิก วาด้วยการออกใบ 

อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติ 
บคคล พ.ศ. 2548 
มผลใช้บงคับต้ังแต่ วนท่ี 26 ต.ค. 2548 โดยผู้ขอรับใบอนุญาต 
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบงคับ 
สภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
พ.ศ.2544 
ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตย- 
กรรมควบคมุท่ีเป็นนติบคคลใหต้ดตอ่ท่ีสภาสถาปนกิไดใ้นเวลา 
ทำการ  โทรศัพท์ 0-2280-8880-1 โทรสาร  0-2280-8882 
Website : www.coa.or.th E-mail : office@coa.or.th 

กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารท่ีตองจัดให้ม 
ผตรวจสอบ 

ในขณะที่กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งใช้ 
เวลาร่างเป็นเวลานานหลายป ีปจจุบนยังไม่ออกใช้บงคับ กได้ม 
การออกกฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารออกมาก่อน โดย 
กำหนดให้อาคารประเภทต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบทาง 
ดานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม 
- โรงมหรสพ 
- โรงแรม ตงแต่ 80 หองข้ึนไป 
- สถานบริการ พนท่ีตงแต่ 200 ตร.ม.ขนไป 
- อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม พนท่ี 2,000 ตร.ม.ขนไป 
- โรงงาน พนท่ี 5,000 ตร.ม. ขนไป 
- ปาย พนท่ี 50 ตร.ม.ขนไป หรือป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้า 
  พนท่ี 25 ตร.ม.ขนไป 
สำหรับอาคารชุดท่ีมพนท่ีไม่เกิน 5,000 ตร.ม. ได้รบยกเว้น 7 ป 
(จะเร่ิมใช้บงคับ 25 ต.ค. 2555) และถ้าพ้ืนท่ีเกิน 5,000 ตร.ม. 
ได้รบยกเว้น 5 ป (เร่ิมใช้บงคับ 25 ต.ค. 2553) 
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ศนย์ขอมูลกฎหมายอาคารขอเรยีนว่า อพเดทกฎหมาย 
อาคารฉบับท่ี 2 สงให้แก่สมาชิกแล้ว และขอแจ้งให้ทราบว่า 
เรายังมีทเหลือสำรองสำหรับสมาชิกใหม่อกเพียงประมาณ 30 
ราย ผู้ที่มีหนังสือกฎหมายอาคาร 2548 ชนิดแฟ้มหาก 
สนใจรีบสมัครนะคะ หรือหากท่านใดจะซื้อหนังสือพร้อม 
สมัครสมาชิกก็ได้ 

อีกเรื่องคือมีสมาชิกอัพเดทบางท่านที่ไม่สามารถส่ง 
เอกสารให้ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่อยู่หรือย้ายที่อยู่โดย 
ไม่ได้แจ้งให้ศูนย์ฯทราบ และไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯด้วย 
หากสมาชิกสมาคมท่านใดรู้จก ชวยแจ้งให้ตดต่อกับสมาคมฯ 
จะเป็นพระคุณมาก 

- Inline Studio Partnership Limited 
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ิ
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้

เทศบัญญัต อาคารค้าปลีกค้าส่ง 
เทศบาลเมืองตราดออกเทศบญัญัต เร่ือง กำหนดบริเวณห้าม 

ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง 
ประเภท ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง 
ตราด จงหวัดตราด พ.ศ.2548 กำหนดให้พนท่ีในบริเวณเทศบาล 
เมืองตราด ห้ามก่อสร้างอาคารค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่มากกว่า 
300 และ 800 ตารางเมตร ตามแผนท่ีทายประกาศ 

พลเรือตรีฐนิธ  กิตติอำพน นายกสมาคมฯ 
คุณสุพจน์  โกวิทวานิชย์ อุ

ุ
ุ
ุ
ุ
ุ

ิ

ปนายก 
คุณสิน  พงษ์หาญยุทธ อปนายก 
คุณทวีจิตร  จันทรสาขา อปนายก 
คุณดวงฤทธิ์  บุนนาค อปนายก 
คุณสรวิศ  ณ นคร อปนายก 
ผศ.รัชด  ชมภูนิช อปนายก 
กองบรรณาธิการ   พลเรือตรีฐนิธ  กิตติอำพน, คุณสุพจน์  โกวิทวานิชย์, คุณสิน  พงษ์หาญยุทธ, คุณฤาชา  รัชชนันท์, นาวาตรีธเนศวร์  วงศ์ธัญญกรณ์,  คุณธนกฤษ  ตันสิรานนท์, คุณศรีรัฎฐ์  สมสวัสดิ์ 

นาวาตรีธเนศวร์  วงศ์ธัญญกรณ์ เลขาธิการ 
คุณสุรัสดา  นิปริยาย นายทะเบียน 
น.ท.ม.ล.ประกิตติ  เกษมสันต์ เหรัญญิก 
คุณรังสรรค์  สกุลยง ปฏิคม 
คุณธนกฤษ  ตันสิรานนท์ ประชาสัมพันธ์ 
คุณฤาชา  รัชชนันท์ กรรมการกลาง 
คุณนฤมล  วงศ์วาร กรรมการกลาง 
นาวาตรีหญิงญาณนุช  ธนูสิงห์ กรรมการกลาง 

คุณรุจนะ  ประคองวิทยา กรรมการกลาง 
คุณยุทธพงศ์  ทองสีนาค กรรมการกลาง 
คุณสถิรัตร์  ตัณฑนันทน์ กรรมการกลาง 
คุณกษมา  วรรณศิลป์ รักษาการแทนผู ้จ ัดการสมาคม 
ประธานกรรมาธกิารภูมภาค 
คุณธีระ  วรรธนะปกรณ์ ประธานกรรมาธิการอีสาน 
คุณทวีศักดิ์  ยงวณิชชา ประธานกรรมาธิการทักษิณ 
ดร.นิวัตร ตันตยานุสรณ์ ประธานกรรมาธิการล้านนา 



สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอแสดงความ 
ยินดีกับ รศ. ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ตามคำส่ังสภามหาวิทยา- 
ลัย เลขท่ี 6/2548  ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 
2548 ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 
ท่ีผ่านมาโดยม ีวาระดำรงตำแหนง่ 4 ปี 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สถาปนิก นิสิต 
นักศึกษาสถาปัตยกรรมและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม 
อบรมความรู ้เพื ่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื ่องของสมาคม 
สถาปนิกสยามฯ ASA สุ ิ ั
ิ
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ดสัปดาห์วชาการ คร้ังท่ี 6 หวข้อ “ระบบ 
(วศวกรรม) อาคารหายไปไหน???” 
พบกับเนื้อหาหลักการและแนวคิดทางการออกแบบวิศวกรรม 
ระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารทั่วไปและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
และรว่มตามหาวา่ระบบ(วศิวกรรม)ประกอบอาคารหายไปไหน 
จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมระบบ โดย คุณเกชา ธีระ 
โกเมน / คณจักรพันธ์ุ ภวังค์คะรัตน์และคณะวิทยากรจากบรษิท 
EEC. จำกัด หวข้อการบรรยายประกอบดว้ย 
• ระบบไฟฟ้า/ ระบบสุขาภิบาลในอาคารขนาดใหญ(่พเศษ) 
• ระบบปรับอากาศและนวตักรรมในงานปรับอากาศในอาคาร 
ขนาดใหญ่(พเศษ) 

• ระบบป้องกันอัคคีภยในอาคารขนาดใหญ(่พเศษ) 
• การออกแบบทางหนไีฟ  จตสำนึกด้านความปลอดภยัในอาคาร 
• การเตรียมพ้ืนท่ีในงานวิศวกรรมระบบอาคาร 
• ขอผิดพลาดสำหรับสถาปนิกและกรณีศกษางานระบบ 
วศวกรรมอาคารทีน่าสนใจ 

วนเสาร์ท 28 และวันอาทิตย์ท 29 มกราคม 2549 
เวลา 8.45-16.30 น.  ณ หองประชุมใหญ่ คณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อ ัตราค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ/ อาหารกลางวัน/ 
อาหารว่างตลอด 2 วน สมาชิกสมาคม/ นสต นกศึกษา 800 บาท 
สถาปนิกและผู้สนใจทั่วไป 1,200 บาท ผู้ที ่ผ่านการอบรม 
จะได้รบประกาศนียบัตรจากสมาคมสถาปนกิสยามฯและบันทึก 
ประวัตการอบรมในใบระเบียนประวัต 
สนใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมและลงทะเบยีนล่วงหน้าได้ท 
ฝายวชิาการสมาคมสถาปนกิสยามฯ โทรศพัท ์ 0-2319-6555 กด 4 
โทรสาร 0-2319-6555 ตอ 120, 0-2319-6419 www.asa.or.th 

(กรณีมผสมัครเกนิจำนวนทีก่ำหนดไว ้สมาคมฯ สงวนสทิธ์ิ 
สำหรับผู้ทชำระเงนิลงทะเบยีนก่อน) 

ASA  สุ ิ
ิ
ดสัปดาห์วชาการ  คร้ังท่ี  6 

“ระบบ(วศวกรรม) อาคารหายไปไหน???” 

แสดงความยินดีคณบดีใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

อดีตคณบดีสถาปัตย์เกษตรได้รับรางวัลจากการ 
ประชุมวิชาการระดับโลก SB 05 

Infrastructure and Transport รั ุ่
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ฐบาลญ่ีปน และความร่วมมือ 
ของ International Council for Research and Innovation in 
Building and Construction (CIB) ,  Internatioanal Initiative 
for Sustainable Built Environment (iiSBE) และ United 
Nations Environment Programme (UNEP) 
ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการนำเสนอผลงานแบบ 
ปากเปล่าและโปสเตอรจ์ำนวน 675 ผลงานในหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
กบ Theme หลักของงานคอื "Action for Sustainability" จำนวน 
20 ประเดน็หลักจากนกัวิชาการ สถาปนกิ วศวกร และนกัวิจย 
จากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 1,700 คน จาก 80 กว่าประเทศ 
ผศ. พาสินี สุนากร อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร ์และคณาจารยจ์ากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประกอบด้วย ผศ. ดร. ทรงกลด จารุสมบัต, อ. ชนิกานต์ ยมประยูร 
และ ผศ. รชด ชมภูนช ซงได้จดส่งผลงานวจิยภาคโปสเตอรใ์น 
หวข้อ   The application of recycle materials and climatic 
design in low-income housing project, Thailand. ซงเป็นการ 
ประเมินสภาวะน่าสบายของบ้านเอื้ออาทรตัวอย่างที่ประยุกต์ 
ใช้ผลตภัณฑ์ทดแทนไม้กบสวนประกอบของอาคาร โดย ผลงาน 
วิจัยดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ผลงานโปสเตอร์ที่ 

ระหว่างวันท่ี 27-29 กั ี่ ่

ึ่

นยายน ทผานมา 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการ 
ประชุม 2005 World Sustainable 
Building Conference  ซงเป็นการประชุม 
ทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ 
ออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน (Sus- 
tainable Design) ภายใต้การดำเนินการ 
ของ Japanese Ministry of Land, 

ได้รั
ั

ั ี่
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บรางวัล Best Poster Awards และเป็นผลงานจากประเทศ 
ไทยเพียงช้ินเดียวท่ีได้รบรางวัล อน่ึงสำหรับรายละเอียดกิจกรรม 
สมมนาดังกล่าวสืบค้นได้ท www. SB05.com นอกจากน้ีทางฝ่าย 
วชาการจะนำเสนอเรือ่งราวท่ีนาสนใจจากการประชมุในวารสาร 
อาษาและสื ่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯในโอกาสต่อไป 



ให้รี ี่บติดต่อสมาคมฯ โดยตรง ทสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
โทร. 0-2319-6555 โทรสาร 0-2319-6555 กด 6, 0-2319-6419 
หรือท่ีเวบไซต์สมาคมฯ 

งานจัดประชุม Arcasia 2005 และงานสถาปนิกล้านนา'48 ที่ 
จังหวัดเชียงใหม่ คงผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อจดหมายเหตุอาษา 
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บน้ีถงมือสมาชิก ภาพบรรยากาศของงานและกจิกรรมต่างๆ 
คงนำเสนอในฉบับต่อไป 

ในปี 2548 น สมาคมฯ ได้พยายามผลักดันโครงการและแนวทาง 
ใหม่ๆ ในการดำเนนิงานดา้นภมูภาค เพ่ือการประสานงานและ 
สนับสนุนสมาชิกภูมิภาคให้ได้ประโยชน์ และสื่อสัมพันธ์กับ 
สมาคมฯ ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยผ่านกรรมาธิการ 
สถาปนิกภาค 

สงท่ีได้เร่ิมดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ 
 การจดังานสถาปนกิภมูภาค ในแนวทางและมาตรฐานเดยีว 
กบงานสถาปนิกประจำปี 

 การใช้ระบบงบประมาณ ในการบริหารกิจการกรรมาธิการ 
สถาปนิกภาคเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและให้มการสนับสนุน 
งานกรรมาธิการสถาปนิกภาคอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

 ให้การสนับสนุนการจัดทำหนังสือวิชาการเพื่อเป็นเอกสาร 
อางอิงทางทฤษฏแีละนำไปใช้ปฏิบต 

 การประสานงานกบัองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดโครงการทีจ่ะ 
ขยายบทบาทสถาปนกิภูมภาค 

ส่วนโครงการที่กำลังเริ่มดำเนินการ ตามที่ได้แจ้งให้กับสมาชิก 
ทราบเม่ือฉบับท่ีแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้มจดหมายโดยตรง 
ถึงเฉพาะสมาชิกภูมิภาคแล้วนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ผลักดัน ได้แก่ 
 การงดเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
สมาชิกสามารถใช้สิทธิได้เลยในโครงการกิจกรรมวิชาการ 
และวิชาชีพ โดยสมัครมาท่ีสมาคมฯ และสมาคมฯจะตรวจสอบ 
ขอมูลตามหลักฐานท่ีมอยู่ 

 การมีตวแทนประสานงานสมาชิกฯ และผู้ปฏิบตวชาชีพ 
เร่ิมรวมกลุ่มกันได้เลยเช่นเดียวกัน โดยรวบรวมใหก้บ 
กรรมาธกิารสถาปนกิภาคของทา่นหรอืส่งมาทีส่มาคมฯ เพ่ือ 
ประสานงานกบักรรมาธิการสถาปนิกภาค วธการคือรวบรวม 
รายช่ือ ขอมูลสวนตัวสถานท่ีตดต่อและผู้เป็นตัวแทน 

 การสนับสนุนสถาบันการศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่กรรมาธิการสถาปนิกภาคดำเนินการอยู่อย่าง 
สม่ำเสมอแล้ว 

 การเลือกต้ังประธานกรรมาธิการสถาปนิกภาค 
จะแจ้งกำหนดการและวิธีการดำเนินงานให้สมาชิกทราบ 
ตอไป 

ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสมาชิกคือ 
ขอมูลสมาชิกภูมภาคฯ  ทมการปรับปรุงหรือไม่แน่ใจในสถานภาพ 

รวมภาพกิจกรรมสถาปนกิภูมิภาค 

     งานสถาปนิกทักษิณ 48      งานสถาปนิกอีสาน 48 

     การตัดสินประกวดแบบบ้านมั่นคง 

     กิ๋นข้าวแลง ครั้งที่ 2 

     สมาคมฯประชุมร่วมกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา      นายกสมาคมฯพบสถาปนิกภูมิภาค 

     งานสถาปนิก 48 

     กิ๋นข้าวแลง ครั้งที่ 1 



ใคร สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯและบุคคลท่ัวไป 
ผู้

ี่ ี่

้

ุ ี

ิ ุ
ิ

ใจยังถวิลกล่ินสาบลูกหนัง 
ทำอะไร เตะบอลข้างละ 8 คน คร่ึงสนามใหญ่ 
ทไหน สนามการประปา แจ้งวัฒนะ (ทเดียวกับเม่ือปี 

2003 ) 
เม่ือไหร่ 7-8 มกราคม 2549 (อาว ? ASA CUP 2005 

แต่เตะปี 2006… ) 
ทำไม สนุก สข สามัคคี มพลานามัย และหอมอดีต 
อย่างไร        ……..เล่นไป หอบไป……. 
หมายเหตุ แผน A - ยงให้เข้า  อดให้อยู่  อย่าส่งผิด 

คดก่อนเตะ 
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้แล้วท่ี... 
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 ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ 

⌦⌦ ⌦⌦ ⌦ 

โอกาสสำคัญครั้งสุดท้าย ... 
ท่ี

ั

่

ั่ ั

จะมีหนงัสือไทยเลม่หนาๆ เร่ืองราวดีๆ  
ภาพสวยๆ กบเร่ืองราวของมรดก 
ในสถาปัตยกรรมในประเทศไทย 
ไปเบียดแทรก เรียงสอดอยู่ในชั้นหนังสือ 
ของสถาปนกิอยา่งทา่นหรอืคนทีท่านรกั 
และนับถือ อย่างน่าภูมิใจ 
ในราคาพิเศษสุด 

สง 10 เล่มข้ึนไป จดส่งฟรี 
(เฉพาะในเขต กทม.และปริมณฑล ) 

“174 มรดกสถาปัตยกรรมใน 
ประเทศไทย”  เป็นหนังสือรวบรวม 
ผลงานสถาปัตยกรรมที ่ได้ร ับรางวัล 
อนุรั ี

ี

ั่

กษ์ดเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ในช่วงปี พ.ศ.2525-2545 หนังสือมี 
400 หน้า ขนาด 11x11 นิ้ว พิมพ์ 4 ส 
ตลอดเล่ม พร้อมเนื้อหาทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษจากราคาปกติเล่มละ 
1,900 บาท เป็นเล่มละ 1,500 บาท 
สงซ้ือ 3 เล่มข้ึนไป เล่มละ 1,300 บาท 

@s@Member Corner ฉบับน้ี รอรับลมหนาว รอๆแล้วมี 
แต่ลมฝนผ่านเขา้มา@s@ในเดือนธันวาคมสง่ท้ายปลายปี 
ทางสมาคมมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนำเสนอให้กับสมาชิก 
ทุกท่าน โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์ จดหมายหตุฯและ 
วารสารอาษา@s@ขอนำเสนอรายชือ่สมาชิกท่ีติ

ั
ู้ ั

ดต่อไม่ได้ 
ฉบบนี้มีรายชื ่อมาแจ้งให้ทราบจำนวน 10 คนขอให้ 
สมาชิกท่ีรจกช่วยกันบอกต่อๆด้วย 

1. นางสาวพบพร อิ
ิ ิ

ั
ั
ั

ิ ุ

สสระ 04339 
2. นายธิต หวังอายัตวณิชย์ 04333 
3. นายชนาพร พรหมณนันท์ 04324 
4. นายอภิศกด์ิ คงสมบูรณ์เวช 04300 
5. นายมานติย์ สนธพอาชากุล 04241 
6. นางสาวนงคราญ ปญญา 04239 
7. นายชชัวาลย์ สมพงษ์ 04207 
8. นางสาวพมิพ์ประภา สมเศรษฐ์ 04159 
9. นายธนชยั เอ่ือตรงจิตต์ 04046 
10. นายฐิต สภาพร 04021 

(ค่ ั้ ั ี้
ี่

าจัดส่งเล่มละ 100 บาท) ตงแต่บดน้ีจนถึง 1 ม.ค. 49 นเท่าน้ัน 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร.0-2319-6555 กด 114 หรือเวบไซต์ www.asa.or.th 

ดวลกัน 
กุ ี้มภาพันธ์ 2549 น 

 




