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กระทรวงวัฒนธรรม เห็นด้วยกับสมาคมฯ แก้ไข TOR การประกวดแนวความคดิฯ 
ขยายเวลาการประกวด เปิดให้ประเภทบุคคลเข้าร่วมประกวดแบบได้ 

และให้ผู้
ี ิ ่

ชนะร่วมพัฒนาแบบ 
สมาชิกผู้มสทธ์ิเลือกต้ังอย่าลืม สงบัตรเลือกต้ังนายกสมาคม 

ประจำปี 2549-2551 

ผมขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน 
มี ุ
ี

ิ

สขภาพพลามัยแข็งแรง และ 
มความสุขตลอดปี 2549 
พลเรือตรี ฐนิธ  กตติอำพน 
นายกสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถัมภ์ 

⌫⌫  

ขยายเวลาและปรับปรุง รายละเอยีด 
การประกวดแนวความคิดฯ 
การคดัเลือก สถาปตัยกรรมดเีดน่ 
ขอเชญิรว่มเสนอ อาคารชมุชนพืน้ถิน่ 
บุ

ั ิ
คคลและองคก์ร เพือ่รับรางวลั 

อนุรกษศ์ลปสถาปตัยกรรม 

สรุปงาน ARCASIA 2005 
และภาพบรรยากาศการจัดงาน 
วั
ั
นท่ี 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 48 
จงหวัดเชียงใหม่ 

ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
ความหมายของสถาปตัยกรรม 
ในบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของอำเภอ 
เกาะสมยุ จ.สุราษฎร์ธานี 

สั
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มมนา Innovative Aspects for 
Building Design and Construction 
ASA  สดสัปดาห์วชาการ # 6 
“ระบบ(วศวกรรม) อาคาร 
หายไปไหน???” 

หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
ั

ั

ว 
กบสถาปัตยกรรมไทย 
ASA GOLF 2006 

สถาปัตย์สญจร เมืองจีน 

สารสวัสดีปี
ิ

ั

ใหม่ 
จากประธานกรรมาธกิารภมูภาค 

งานสถาปนิกล้านนา ’48 
1-4 ธนวาคม 2548 ณ โรงแรม 
โลตัสปางสวนแกว้ เชียงใหม่ 

ชำระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน 
ใบอนญุาตพเิศษ 49/2535 

ไปรษณีย์กลาง 



การคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่ ีน  ในวาระครบรอบ 72 ป 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ขอเชิญสถาปนิก ส่งผลงานเข้าคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น 
ประจำปี 2549 เพื่อรับพระราชทานรางวัลกิตติบัตรจากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 กำหนดการส่งผลงาน 

รอบแรก : ภายในวันท่ี 16 มกราคม 2549 
รอบสุ ุดท้าย : ภายในวันท่ี 23 กมภาพันธ์ 2549 

 กำหนดการคดัเลอืก และประกาศรายชือ่ผลงานทีผ่านการ ่
คดเลือก ั

ุ

ุ

ี่ ุ ุ

- รอบแรก: กรรมการคัดเลือกฯ จะคัดเลือกผลงานรอบแรก 
ภายในวนัที ่6 กมภาพนัธ ์2549 และจะประกาศรายชือ่ผลงาน 
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 

- รอบสดท้าย: สมาคมสถาปนิกสยามฯ จะติดต่อสถาปนิก 
ผู้ออกแบบผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้ดำเนินการ 
สำหรบัการคดัเลอืกรอบสดุทา้ย หลงัจากนัน้กรรมการคดัเลอืกฯ 
จะไปเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว เพื่อประมวลข้อมูลประกอบ 
การคดัเลอืก กรรมการคดัเลอืกฯ จะคดัเลอืกผลงานรอบสดุทา้ย 
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2549 และจะประกาศรายชื่อผลงาน 
สถาปัตยกรรมดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 
2549 
สอบถามรายละเอียดได้ท คณ คณามาศ เช้ืออารย์ สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
โทร.0-2319-6555 กด 121 โทรสาร 0-2319-6419 หรือท่ีเวบไซต์สมาคม 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่
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วมเสนออาคารชุมชนพ้ืนถ่ิน 
บคคลและองค์กรเพ่ือรับรางวัลอนุรกษ์ศลปสถาปัตยกรรม 
ประจำปี พ.ศ. 2549 
คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิก 
สยามฯ จะพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทาน 
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจาก สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื ่อให้การดำเนินงาน 
สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และทันประกาศผลในงานสถาปนกิ'49 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 จงขอความร่วมมือจากมวลสมาชิก 
ร่วมเสนอชื่ออาคาร บุคคล องค์กร และชุมชนพื้นถิ่นที่สมควร 
ได้รบการพิจารณาพร้อมให้ขอมลรายละเอียดและรูปถ่ายได้ตงแต่ 
บดน้ีจนถึงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2549  ทคณ คณามาศ เช้ืออารย์ 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร.0-2319-6555 กด 121 โทรสาร 
0-2319-6419 หรือ อาจารย์ จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทร. 0-2218-4429 โทรสาร 0-2218-4429 

ขยายเวลาและปรับปรุงรายละเอียดการประกวด 
แนวความคิดโครงการพัฒนาศูนย์วั
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ฒนธรรมฯ ให้เป็นพ้ืนท่ี 
บรการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
สมาคมฯได้ทำหนังสือเสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรมปรับ TOR 
แนวความคดิฯ ตามรายละเอยีดท่ีแจ้งไปในจดหมายเหตฉุบบท่ี 
แล้วน้ัน กระทรวงวัฒนธรรมฯได้ทำการปรับแก้ไข TOR ใหม่ โดย 
มอบหมายให้ผแทนจากกระทรวงวฒันธรรม 3 ทาน คอ รองปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์, รองปลัดกระทรวง 
วฒนธรรม นายเกรียงไกร  สมปัชชลิต, เลขาธิการคณะกรรมการ 
วฒนธรรมแห่งชาติ  และผู้ทรงคุณวุฒ 3 ทาน คอ นายกสมาคม 
สถาปนิกสยามฯ, คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย และ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุง 
ข้อกำหนด บัดนี ้ได้สรุปมติที ่ประชุมให้ปรับแก้ข้อกำหนด 
ให้บุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถส่งแบบเข้าประกวดได้ 
และให้ขยายเวลาการประกวดฯ ตามประกาศกระทรวงวฒันธรรม 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 โดยมีรายละเอียดเฉพาะข้อตาม 
ประเด็นสำคัญท่ีมการปรับแก้ดงน้ี 
1. ไม่ให้เขียนช่ือในแบบท่ีสงเข้าประกวด 
2. เปิดให้บคคลซ่ึงมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับ 

สามัญข้ึนไป สงแบบเข้าประกวด 
3. เจ้าของแนวความคดิจะได้รบเป็นผู้พฒนาแนวความคดิออก 

แบบจัดทำแบบก่อสร้าง โดยสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาการ 
ออกแบบโครงการ ในกรณีทเจ้าของแนวความคดิเป็นบุคคล 
และได้รบคัดเลือก บคคลเจ้าของแนวความคิดจะต้องเสนอ 
ทมงาน รวมกันเป็นนิตบคคล ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณา 
เพ่ือความเหมาะสมในการวา่จ้าง 

4. ขยายเวลารบัแบบถึงวันท่ี 15 ก.พ. 2549 
5. ประกาศรายช่ือผู้ได้รบการพิจารณาคัดเลือกวันท่ี 27 ก.พ. 2549 
6. ผทได้รบการคัดเลือก จดส่งเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมภายในวันท่ี 

15 ม.ค. 2549 
7. พิจารณาคัดเลือก โดยผู้เข้าประกวดชี้แจง ในวันที่ 20-21 

ม.ค. 2549 
8. ประกาศผลผูท้ได้รบการคัดเลือกให้ชนะที ่ 1 จำนวน 1 ราย 

และรางวัลดีเด่น จำนวน 2 ราย ในวันที่ 27 มี.ค. 2549 
9. กำหนดเวลาในการรับรางวัล จะประกาศให้ทราบต่อไป 
10. ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะขอรับเอกสารและแบบคืนได้ตั้ง 

แต่วนท่ี 3 - 28 เม.ย. 2549 
11. หากมีการเปล่ียนแปลงกำหนดระยะเวลา  กระทรวงวัฒนธรรม 

จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท 0-2422-8853-8 หรือท่ี www.m-culture.go.th 
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านพ้นไปแล้วกับการประชุมสภาสถาปนกิแห่งเอเชีย คร้ังท่ี 26 
และการประชุมสัมมนานานาชาติ ครั ้งที ่ 13 เมื ่อวันที ่ 29 
พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2548 โดยสมาคมฯเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมครั้งนี้ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย 
ประธานสถาบันสถาปนิกแห่งชาติจากประเทศต่างๆ รวม 17 
ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเก๊า จีน ฮ่องกง เกาหลี บังคลาเทศ 
อนโดนเีซีย ปากสีถาน อนเดยี ญปน มาเลเซยี สงคโปร ์ศรีลงกา 
เนปาล ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย เวียตนาม นอกจากนี้มีประเทศ 
ทเขา้มารว่มสงัเกตการณอ์ก 5 ประเทศ ไดแ้ก ่ออสเตรเลยี ลาว 
พม่า มลดีฟท ์และบรไูน 

โดยการจัดประชุมหมุนเวียนในประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และกำหนดทิศทาง รวมทั้งนำเสนอประเด็นที่มี 
ผลกระทบต่ออาชีพสถาปนิกในภูมิภาคเอเชีย เวทีการประชุม 
ARCASIA ในครั้งนี้เป็นบทบาทสำคัญ ของสถาปนิกไทย ใน 
การที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับเอเชีย และระดับโลกเพื่อให้ทั่วโลก 
รับรู้ว่า สถาปนิกไทยมีงานออกแบบที่ดี มีความสามารถ และ 
ให้ความสำคัญกับงานระดับโลก เพราะที่ผ่านมาสถาปนิกไทย 
เองค่อนข้างจะเกบ็ตัว ไม่กล้าเปิดตัว แต่คร้ังน้ีเวทีระดับโลกจะได ้
รบรผลงานของสถาปนกิไทยมากขึน้ 

สาระสำคัญของข้อตกลงในการประชุมประกอบด้วย การรวบรวม 
ประวัติความเป็นมาของการประชุม ที่ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1967, 
การจัดทำหนังสือที่รวบรวมอาคารอนุรักษ์ทั่วเอเชียในแต่ละ 
ประเทศๆละ 10 อาคาร, การจัดตั้งศูนย์วิจัยในเอเชีย ที่กรุง 
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการรวบรวม 
และวิจัยผลงานของสถาปนิกในเอเชีย การจัดทำข้อมูลเรื่อง 
การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิและแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบอย่างไร 
กับการทำลายบ้านเรือน  โดยเฉพาะผลกระทบในปากีสถาน 
การบรรลุขอตกลงในการอนุรกษ์อาคารท่ีมประวัตศาสตร์ยาวนาน 
และส่งเสริมงานออกแบบสถาปัตยกรรมไม่ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิด 
มลพิษต่อโลก 

ในทีป่ระชมุมีการหารอืถงึการเปดิเสรทีางการคา้ (FTA ) ทจะสง่ 
ผลให้วิชาชีพนี้ต้องปรับตัว ซึ่งสภาสถาปนิกเอเชีย อยู่ระหว่าง 
หาขอ้ตกลงรว่มกันเพือ่ควบคมุวิชาชีพดังกล่าว เพ่ือให้มาตรฐาน 
วชาชีพสถาปนิก เป็นมาตรฐานเดยีวกันในระดับโลกแม้วาขณะน้ี 
อาจจะยังไม่มีกฎระเบียบที่ประกาศโดยรัฐบาลแต่ละประเทศ 

ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกญี่ปุ่น Yunya Nobuad กล่าวว่า 
สถาปนิกในเอเชียยังคงต้องเรียนรู้จากประเทศในแถบตะวันตก 

แต่ต้องมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของชาติตนเอง และ 
พยายามดูแลเรื ่องสิ่งแวดล้อม เพราะความเป็นเอเชียนั้นมี 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และไม่จำเป็นต้องก่อสร้

ี่ ี ู

ั

าง 
อาคาร ทมรปแบบเหมอืนกนัหมด 

Kun Chang Yi นายกสมาคมสถาปนิกเกาหลี ผู้ที่ได้รับการ 
เลือกเป็นประธานสภาสถาปนิกแห่งเอเชียคนต่อไป กล่าวว่า 
สิ่งที่เขาจะผลักดันเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานสภาฯ มีเรื่อง 
สำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์งานประชุมงาน ARCASIA 
ในครั้งต่อไป และการจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักเรียนทางด้าน 
สถาปัตยกรรมในแต่ละประเทศ เพื ่อให้สามารถเทียบโอน 
หน่วยกิตและเป็นมาตรฐานทางการศึกษาเดียวกันรวมทั้ง 
ยงเปน็การแลกเปลีย่นทางดา้นวฒันธรรมดว้ย 



  บรรยากาศงาน ARCASIA 2005 
การจัดงาน Arcasia 2005 ท่ี ่
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ผานมาที จ.เชียงใหม่ บรรยากาศ 
ของงาน เป็นไปด้วยความคึกคัก เนื ่องจากสภาพอากาศที่ 
คอนข้างเย็น และกิจกรรมท่ีหลากหลายในแตล่ะวัน 
 การประชุม 26th Arcasia Counsil Meeting และ ACAE 

Meeting 
จัดขึ้นที่ร้านอาหารบ้านสวนของ อ.จุลทัศน์ ภายใต้แมกไม้ 

มีแสงแดดสอดส่องบ้าง บรรยากาศเป็นลักษณะการประชุม 
ภายในสวนและมีการจัดวางร่มปรับเปลี่ยนทิศทางบังแดด 
เป็นระยะๆ สร้างความรู้สกสดช่ืน รมร่ืน และได้รบคำชมเชยจาก 
ประเทศสมาชิกผู ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก เพราะได้ 
เปลี่ยนแปลงระบบการประชุมซึ ่งแต่เดิมเป็นการประชุมใน 
ห้องสี่เหลี่ยมติดแอร์ อย่างไรก็ดีอุปกรณ์ในการประชุมก็ได้จัด 
อย่างสมบูรณ์ จอคอมพิวเตอร์ 17 จอ บนโต๊ะหน้าผู้แทนประชุม 
ประเทศต่างๆ การฉายภาพหรือระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบใน 
การประชุม สรางบรรยากาศอนัอบอุ่น  ชวงเบรคมีการจัดชาและ 
กาแฟในสวนอกีด้านหน่ึง ซงก็ได้รบคำชมเชยเช่นกัน 

การจัดการประชุมท้ัง 2 วน ตงแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. นน 
เป็นการเปลี่ยนมิติของสถานที่จัดการประชุมที่จัดกันโดยทั่วไป 
ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น และบรรลุข้อตกลง 
อย่างมากมาย 

 การจัดเล้ียงเพ่ือเป็นเกียรติ 3 วั
ื

ั

นในยามค่ำคืน 
คนแรกเป็นงานเล้ียงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Welcome Dinner 

ที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ เป็นบ้านเก่าของ อ.จุลทัศน์ แต่ปัจจุบันได้ 
มอบให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ 
ไปแล้ว เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมือนกับการรับประทาน 
อาหารในลานหน้าบ้าน ด้านหลังเป็นวัดไทยที่สวยงามสร้าง 
ความต่ืนตาต่ืนใจให้กบสมาชิกท่ีเข้าร่วมงานเป็นอย่างย่ิง 



คืนที่สองงาน Honour Dinner เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่อดีต 
ประธานสภาสถาปนกิเอเชยี ท่ี ั

ี ี
ั ่ ู่
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วดตน้เกวน๋ สมาชกิจากประเทศ 
ต่างๆได้สัมผัสกับบรรยากาศของวัฒนธรรมไทย ในบริเวณ 
ลานวดัซ่ึงมีอายยุาวนานกวา่ 200 ป มความสวยงามตลอดจน 
ไดร้บทราบประเพณไีทยไมว่าจะเปน็เรือ่งของการบายศรสีขวญั 
การรับประทานอาหารแบบขันโตก ท่ามกลางบรรยากาศของ 
วดโบราณ มการฟ้อนรำตามวัฒนธรรมของชาวเหนอืท่ีออนช้อย 
และสวยงาม ชวงทา้ยมกีารเปดิใหเ้ขา้ชมภายในโบสถ ์ซงไดร้บ 
ความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งเนื ่องจากเป็นงาน 
สถาปัตยกรรรมท่ีมความประณีตและสวยงาม 

คื

่
้ ู้

นสุดท้ายงาน Friendship Night Dinner หลังจากการสัมมนา 
Forum 13 ที่ศูนย์วัฒนธรรมของ ม.เชียงใหม่ บรรยากาศของ 
งานเป็นการจัดเลี้ยงแบบกาดมั่ว เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ ซึ่ง 
ชาวต่างชาติประทับใจ เพราะไม่เคยพบเห็นกันโดยท่ัวไป 

สรุปแล้วไม่วาจะเป็นการจัดประชุม การจัดเล้ียง การจัดสัมมนา 
Forum โดยภาพรวมไดส้รางความประทบัใจแก่ผเข้าร่วมประชุม 
และสัมมนา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จในการจัดงานและ 
เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ 



ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
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กฎกระทรวง ฉบบท่ี 59 (พ.ศ.2548) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัตควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซงเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎกระทรวง ฉบบท่ี 22 (พ.ศ.2532) ซงกำหนดบริเวณห้ามก่อสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของอำเภอเกาะสมยุ จ.สราษฎร์ธานี 
ดงท่ีประกาศใช้แล้วน้ัน 

ในข้อ 2/1 ที่เพิ่มเติมนั้น ได้กำหนดให้อาคารที่ก่อสรางใน 
พื้นที่ดังกล่าว จะต้องมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมโดยมีหลังคา 
ลาดชันตามแบบสถาปตัยกรรมไทย สถาปัตยกรรมเมืองร้อนช้ืน 
หรือสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินของเกาะสมยุ 

ทางสมาคมสถาปนกิสยามฯ จงได้ทำหนังสือเพ่ือหารือไปยัง 
สำนักควบคมุและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธกิารและผงัเมือง 
เพ่ือขอความชัดเจนในการปฏบิตตามข้อกำหนดดงักล่าวในเร่ือง 
ของรูปทรงและความลาดชันของหลังคา เน่ืองจากในกฎกระทรวง 
ไม่ได้ระบุไว้เป็นรูปธรรมหรือเป็นตัวเลขท่ีชดเจน 

ทางสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร จงได้ตอบข้อซักถาม 
มาดังน้ี 

1) สถาปัตยกรรมเขตรอ้น หมายถึงงานสถาปตัยกรรมท่ีได้รบ 
การออกแบบโดยพจิารณาตวัแปรหรือปัจจัยทางดา้นภูมอากาศ 
เขตร้อนช้ืนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างภาวะนา่สบายให้กบผู้ใช้อาคาร 
ลักษณะการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิ ความชื้น 
สามารถสังเกตได้จากรูปแบบอาคาร เช่น หลังคาทรงสูง การย่ืน 
ชายคากันแดด การเลือกใช้วสดุกอสร้างให้ผใช้อยู่สบาย เป็นต้น 

2) สถาปัตยกรรมไทย (เฉพาะอาคารพกัอาศยั - เรือนไทย) 
หมายถึงงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนามา 
เป็นเวลาช้านาน โดยมีปจจัยในการพิจารณาออกแบบแกป้ญหา 
ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิต ความเชื่อ ฯลฯ 
ลักษณะการออกแบบเพื่อตอบสนองปัจจัยดังกล่าว สามารถ 
สงเกตได้จากรูปแบบอาคาร เช่น การยกใต้ถนสูง หลังคาทรงจ่ัว 
การมีชายคาปีกนก ชายคากันสาด การมีนอกชาน ระเบียง ฯลฯ 
นอกจากนีส้ถาปตัยกรรมไทยยงัไดร้บการพฒันารปูแบบโดยอยู่ 
บนพ้ืนฐานทางด้านสุนทรียภาพ ศลปะทำให้อาคารมีความงดงาม 
สัดส่วนที่ลงตัว มีการตกแต่งประดับประดา เช่น เหงาปั้นลม 
ฝาปะกน เป็นต้น 

3) ส่วนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของเกาะสมุยเป็นอย่างไรนั้น 
สามารถดูได้ตามรูปแบบอาคารดังน้ี 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้แก้ไขอาคารโดยใช้ 
ดลยพินจท่ีไมถกต้อง และเจ้าของอาคารไม่เห็นด้วยกับดุลยพินจ 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าว ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตัดสิน 

⌫⌫⌫⌫⌫ 

 

 

 



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 
อัตราค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ/ 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???” 
สัมมนาสหวิชาชีพ Innovative Aspects for 

Building Design and Construction 
เม่ือวันท่ี 16-17 ธั ้ ี
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นวาคม 2548 ณ หองจูปเตอร์ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ สมาคมฯร่วมมือกับองค์กรของ 
ภาครัฐและเอกชนทีเ่ก่ียวข้องด้านการกอ่สรางและการออกแบบ 
8 องค์กร ประกอบด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง 
มหาดไทย, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ กรมการ 
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สภาวิศวกร, วศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอุตสาหกรรม 
ก่อสร้างในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและ 
บริหารความปลอดภยัอาคาร  จดสัมมนาสหวิชาชีพ Innovative 
Aspects for Building Design and Construction การสัมมนา 
ครัง้นี ้มสมาชกิสมาคมฯและสมาคมวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ 
ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน เนื้อหาการสัมมนา 
เก่ียวกับการให้ความรู้มาตรฐานวัสดุกอสร้างและความปลอดภยั 
ของผู้ใช้อาคาร แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ว่า 
จะเป็น สถาปนิก วศวกร และผู้รบเหมา สามารถนำไปประยกุต์ 
ใช้ในการประกอบวิชาชีพ รับมือกับการแข่งขันในระดับโลก 
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ขนปีใหม่ พทธศักราช ๒๕๔๙   ทางสมาคมสถาปนกิสยามฯ 
ได้รวบรวมถ้อยแถลงถึงสมาชิกของกรรมาธิการภูมิภาคและประธาน 
กรรมาธิการภูมิภาคต่าง ๆ มานำเสนอ  ยกเว้น ถ้อยแถลงของประธาน 
กรรมาธิการทักษิณ  เนื่องจากกำลังวุ่นวายกับการเตรียมพร้อมรับมือกับ 
สถานการณ์นำท่วมทางภาคใต้   ซงทางสมาคมฯ กขอส่งใจไปช่วยให้ปญหา 
นำท่วมทางภาคใตส้ามารถคลีค่ลายไดโ้ดยเรว็ และพร้อมให้ความร่วมมือ 
ชวยเหลืออย่างเต็มท่ี 

ประธานกรรมาธิการอีสาน 
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บแจ้งจากกอง บก. จดหมายเหตอุาษา.  ให้เขียนข่าวภูมภาคอีสานใน 
ชวงน้ี   จงจะขอถอืโอกาสสวสัดีปใหม่ตอสมาชิก สมาคมสถาปนกิสยามฯ 
และองค์กรเครือข่ายทุกท่าน ขอให้ประสบแต่ความสุข สมหวัง โชคดี 
ตลอดปีใหม่เทอญ 

ในช่วงน้ีเห็นข่าวการประทว้งการประชมุ WTO ทฮองกง โดยประเทศที ่
กำลังพัฒนา  สถาปนิกเรากม็สวนเกีย่วข้องกับ FTA  สงผลต่อความหว่งใย 
ของสถาปนกิรุ่นเก่าต่อสถาปนิกรุ่นใหม่ ทกำลังจะต้องประกอบอาชพีแข่ง 
กบสถาปนิกท่ัวโลก หลายฝ่ายโดยเฉพาะสภาวชิาชีพและสถาบันการศึกษา 
กได้ประชุมร่วมกันเพ่ือหาทางพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพให้เข้มแข็ง สามารถ 
ยนแลกหมัดกับต่างชาติได้อย่างสมศักด์ิศรี (โดยกรรมการไม่ลำเอียงเข้าข้าง 
เจ้าภาพ) แต่ผมในฐานะที่มีส่วนร่วมอยู่ในหลายๆภาคส่วน ก็ยังมีความ 
หวงใยมากกวา่น้ัน เพราะถา้เราใชก้ารแขง่ขันอย่างเสร ี  สถาปนกิบ้านเรา 
จะอยู่ได้อย่างไร  (ในอนาคตเจ้าของกิจการที่มีกำลังในการสร้างโปรเจ็ค 
ใหม่ๆ ขนาดใหญ่ๆ  นาจะเป็นของต่างชาติเป็นส่วนใหญ่) แล้วสถาปนิกไทย 
จะเข้าทางชอ่งไหนด ี มงานอะไรจะตกมาถงึสถาปนกิไทยบ้าง  พวกเราจงึ 
ตองเตรียมตัวให้พร้อมอย่างจริงจัง 

ความจริงสถาปนิกไทยก็ต้องจัดว่ามีความยอดเยี่ยมในระดับต้นๆ 
ของโลก  จะเหน็ไดว้าอาคารในประเทศไทยบางสว่นดภูายนอกแลว้ไม่ได้ 
แตกต่างจากอาคารในยุโรปอเมริกาสักเท่าไร  (ดูจากภาพในแมกกาซีน) 
เพียงแต่สร้างทีหลังเขาหน่อยเดียวเอง ซงผมก็ไม่ได้หวงท่านเหล่าน้ันแต่ทหวง 
มากคือเด็กรุ่นใหม่ ที่มีการผลิตกันออกมาแต่ละปีจำนวนมาก จากสถิติ 
ลาดกระบังทำการศึกษา  พบว่ามีเพียง 15-25% เท่าน้ัน ทเข้าสู่อาชีพสถาปนิก 
แล้วท่ีเหลือเขาไปไหน  อยากให้สมาคมฯหรือใครก็ได้ทำวิจยเร่ืองน้ีดสกคร้ัง 

โดยความเชื่อของผม  วิชาชีพสถาปนิกจะสำเร็จได้ต้องมีภาคปฏิบัติ 
เหมือนนักกีฬา จะสู่สากลได้ตองให้ภายในเข้มแข็งก่อน  ตองมีสนามซ้อมดีๆ 
มการแขง่ขนัภายในบอ่ยๆ ไดแ้ขง่กบัภายนอกบา้งและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
นกกีฬาก็จะเก่งเอง  ผมจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  ทำอย่างไร 
กได้ทจะให้สถาปนิกมีสนามซ้อมภายในประเทศมากๆ (หมายถึงท่ัวประเทศ 
จะได้มความหลากหลาย) 

ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน มสถาบันผลิตสถาปนิกและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องจำนวน 
มาก  แตด่เหมอืนวา่จำนวนสมาชกิกรรมาธกิารสถาปนกิอีสานเพิม่ข้ึนใน 
สัดส่วนที่น้อย  สอบถามแล้วส่วนใหญ่เข้าเมืองหลวงกับเมืองท่องเที่ยว 
นาจะหมายความว่าสนามแข่งขันในภาคอีสานมีนอยหรืออย่างไร 

สดท้ายกข็อเชิญชวนสมาชกิกรรมาธกิารสถาปนกิอีสานไดช้วยกนัคิด 
ชวยกันทำ ให้สถาปนิกรุ่นใหม่ของเรามอีนาคตทีด่และม่ันคง  วธหน่ึงก็คอ 
การเข้ามาทำงานเปน็คณะกรรมการ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน  กรรมการ 
ชดเก่าจะหมดวาระในตน้ปี  2549 พร้อมกับ นายกสมาคมสถาปนกิสยามฯ 
และจะกำหนดให้มการเลือกต้ังในเร็วๆน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา 
วชาชีพสถาปนิกในภาคอีสานให้มนคงตลอดไป 

นายธีระ  วรรธนะปกรณ์ 
ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 

ประธานกรรมาธิการล้านนา 
เรียนสมาชิกกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
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กท่าน  กาลเวลาหมนุเวียนเปล่ียนไป ไม่มหยุดน่ิงตามกฎธรรมชาต ิโดย 
ไม่มีใครหยุดยั้งได้ จนมาถึงวันใกล้จะสิ้นปี 2548 อีกวาระหนึ่ง ผมจึงขอ 
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของกรรมาธิการ 
สถาปนิกล้านนาเป็นอย่างดีมาตลอด ผลกระทบจากการทำงานให้สังคม 
อาจจะมีทงความพงึพอใจและไมถ่กใจ ซงเป็นสัจธรรมของการบรหิารงาน 
ทวไป การพัฒนาใดๆ ผลของมันย่อมมีทงความเจ็บปวดและปิตปราโมทย์ไป 
พร้อมกันเสมอ 

จึงขอให้ทุกท่านได้มีจิตที่เป็นเมตตาและเป็นดวงจิตแห่งการให้อภัย 
ต่อกันและกัน ด้วยพวกเราต่างก็เป็นสถาปนิกผู้มีจิตวิญญาณสร้างสรรค์ 
และเชื่อมนอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจทุกคน อดมการณ์สำคัญที่อยู่ในหัวใจ 
ผมตลอดคือ "ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ ต้องทำให้ดีที่สุด 
 เพราะโอกาสทำอาจมีเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน" 

ขอให้สมาชิกทุกท่านประสพความสำเร็จ ในการออกแบบ ได้งานดี 
ได้พบเจ้าของดี ได้คาแบบดี ได้ผรบเหมาดี เพ่ือเศรษฐกิจท่ีดและช่ือเสียงท่ีด 
พร้อมท้ังได้ผลงานท่ีด ตลอดปีใหม่ 2549 

ดวงจิตคารวะ 
       ดร.นวตร ตนตยานสุรณ์ 

 ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา 

งานสถาปนิกล้านนา'๔๘ 
กรรมาธิการสถาปนกิล้านนา  สมาคมสถาปนกิสยามฯ ได้จั
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ดงานสถาปนกิ 
ล้านนา'๔๘ ขึ้น เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2548 ณ ห้องบ้านล้านตอง 
โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ เชียงใหม่   โดยมแีนวคดิหลักในการจดังาน คอ 
"นครเชยีงใหม ่ : อดีต ปจจบุน อนาคต"   ภายในงานประกอบดว้ย 
1. การแสดงวัสดุกอสร้าง (Hardware) 
2. กจกรรมด้านการศึกษาและประกวดแบบสถาปตัยกรรม (Software) 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3. การสัมมนาวิชาการ (Software) 
โดยมีวตถุประสงค์ให้สงคมเขา้ใจความหมายของ Hardware วาคือ วสดุ 
และเทคโนโลยกีารกอ่สร้าง ซงมีความสำคญัในระดบัหน่ึงแหง่การพฒันา 
ในขณะเดยีวกนั ทำใหส้งคมไดร้บรวา่ เราตอ้งพฒันา Software คอืดา้น 
จตใจและองคค์วามรูค้วบคูก่นไปด้วย  โดยไดเ้สนอทัง้การแสดงออกดา้น 
กิจกรรมของสถาบันการศึกษาและกลุ่มผู้ปฎิบัติวิชาชีพ ทำให้มั่นใจ 
ในศักยภาพโดยรวม ทสำคัญท่ีสดคือความห่วงใยในแนวคิดการพัฒนาเมือง 
ของนักวิชาการ   ผมองการพัฒนาหลากหลายมุม   เพ่ือเตือน เพ่ือปองกันภัย 
และเพื่อเสนอแนะ ให้ผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาได้เกิดความเข้าใจพัฒนา 
เมืองให้ดทสดท้ังหมดจึงเป็นการบริหารงานของกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ เพ่ือภูมภาคล้านนา 
หมายเหต ุ : ซ่ึ

ี่
งสมาชิกสามารถติดตามดูรายละเอียดของกิจกรรมภายใน 

งานได้ทเวบไซต์ของสมาคมฯ 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสถาปัตยกรรมไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ู ิ
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 ⌫ 
ปกก่ิง  เมืองเก่า  อาคารใหม่ 
ทานอาจไป  ของท่าน  กนเองได้ 
แต่จะถึง  หรือจะเห็น  ตามหมายไว ้
อาจไม่งาย  ไม่ครบ  จบสมบูรณ์ 
อกท้ังกลุ่ม  กวนท่ีไป  ใครไม่ร 
อาจไม่ด  ตกอาคาร  ททานสน 
เท่ียวไปกับ สมาคมฯรับรองได้ ไมทกข์ทน 
เหล่าผู้คน  คอเดียวกัน  มนส์แน่นอน 
อกท้ังพร้อม  ผบรรยาย  และผู้จด 
ทถนัด  แดนมังกร  ไว้สนอง 
ไปปีน  อก30ป  มาเล่ามอง 
วาไปแล้ว  กบสมาคมฯ  นะหลานเอย 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท... 
คณกษมา  วรรณศิลป 
โทร. 0-2319-6555 กด 111 

ASA GOLF 2006 
เพื่อนสมาชิกเตรียมวงสวิงดวลกันวันพุธที่ 1 มีนาคม 2549 นี้ 
ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี บางนา-ตราด สมุทรปราการ 
Shot gun start 12:30 น. ทีมละ 5 ท่าน ราคา 12,000 บาท 
สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่คุณรุ่งรัตน์  จันทร โทร. 0-2319-6555 กด 119 โทรสาร 
0-2319-6419 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสราวุธ  กาญจนพิมาย สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 โทรสาร 0-2319-6419 
หนังสือจัดทำแล้ว เสร็จพร้อมรับการสนับสนุนเพียง 700 เล่ม 

พฤษภาคม 2549 asa night 

 

asagolf 200 



พลเรือตรีฐนิธ  กิตติอำพน นายกสมาคมฯ 
คุณสุพจน์  โกวิทวานิชย์ อุปนายก 
คุณสิน  พงษ์หาญยุทธ อุปนายก 
คุณทวีจิตร  จันทรสาขา อุปนายก 
คุณดวงฤทธิ์  บุนนาค อุปนายก 
คุณสรวิศ  ณ นคร อุปนายก 
ผศ.รัชด  ชมภูนิช อุปนายก 
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 
ประธานกรรมาธกิารภูมิภาค 
คุณธีระ  วรรธนะปกรณ์ ประธานกรรมาธิการอีสาน 
คุณทวีศักดิ์  ยงวณิชชา ประธานกรรมาธิการทักษิณ 
ดร.นิวัตร ตันตยานุสรณ์ ประธานกรรมาธิการล้านนา 

@s@ลมหนาวเดอืนธนัวาคมมาเยอืนแลว้@s@พ่ี

ุ
ุ ิ ่

ั

ั

ๆนอ้งๆเพือ่น 
สมาชิกมีโปรแกรมกิจกรรมกันบ้างหรือเปล่า@s@อย่าลืมติด 
ตามข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมฯต่อไป@s@มีกีฬา 
ฟตบอล ASA CUP 2005, ASA GOLF 2006, การสมัมนา 
สดสัปดาห์วชาการ # 6 และอ่ืนๆอีกมากมาย@s@ฝายทะเบียน 
สมาชิกกำลังจะดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิกให้กบสมาชิกทุกท่าน 
พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย และยินดีรับฟังข้อคิดเห็นจาก 
สมาชิก โดยทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0-2319-6555 กด 9 ทาง 
โทรสาร 0-2319-6419 หรือทาง e-mail address : office@ 
asa.or.th@s@ฉบับนี้ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ขาดการติดต่อ 
เพือ่ขอใหส้มาชิกช่วยกนับอกตอ่ๆไป รวม 6 คน ดงนี้ 

1. นาย ชั

ั
ุ ี ิ ั

ั
ั

ชวาล สมประเสริฐสุข 04149 
2. นางสาว ระววิรรณ วรายะนันท์ 04074 
3. นายเมธนิทร์ องคทะวานิช 03997 
4. นางสาว อรณ มนตรีววฒนชัย 03991 
5. นาย อนันต์ ภทราธารา 03948 
6. นาย นพพร วฒนะปราน 03905 
ขอแสดงความยนิดีกั
ี่ ั
ุ ั

บคุณยอดเยีย่ม เทพธรานนท์ 
ทได้รบพระราชทานปรญิญาสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
ดษฎีบณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
จากสภามหาวทิยาลยัขอนแกน่ 


