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ชำระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน 
ใบอนญุาตพเิศษ 49/2535 

ไปรษณีย์กลาง 

ขอเชิญสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
เข้าร่วมอบรม ASA สุ ิ

่
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ดสัปดาห์วชาการ คร้ังท่ี 8 
“พลิกกลยุทธ..ฝาวิกฤติ สถาปนิกไทย” 
วนเสาร์ท 25 มนาคม 2549 น 

ตดิตามรายละเอยีดหนา้วชิาการ 
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ดน้ี  สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้นายกสมาคมฯ คนใหม่ 
ประจำปี 2549-2551 แล้ว 

ตดตามรายละเอยีดหนา้กิจกรรม 

สถาปนิก ’49 
“กาวอย่างสมดุล (Sense of Balance)” 
2-7 พฤษภาคม 2549 
ชาเลนเจอร ์อมแพค็ เมืองทองธานี 

นโยบายเรง่รัดการขออนญุาต 
กอสร้างของ กทม. 
โครงการความรว่มมอืทาง 
วทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ 
การจัดการ 

ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
- ประกาศจดัสรรท่ีดนเพ่ือการ 
อตสาหกรรม 

- การจัดพ้ืนท่ีเป็นท่ีตงสำนักงาน 
นตบคคลหมู่บานจัดสรร 

- กรมโยธาตอบขอ้หารือเก่ียวกับ 
ความสูงของอาคาร 

ASA  กบสถา(ปนิก)ใหม่ 
11 ม.ค. 49  ณ หองพิมานเมฆ B-C 
ชน 3 โรงแรมเดอะแกรนต ์
ถ.รชดาภิเษก 
ASA สุดสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 8 
“พลิกกลยทุธ..ฝาวิกฤตสิถาปนกิไทย” 

งานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน 
10 ก.พ. 49  ณ หองรัชดา 2 
โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 
ASA Night 
“อาษา ฮา อะวอร์ด” คร้ังท่ี 1 
4 พ.ค. 49 ภายในงานสถาปนกิ ‘49 

ผลการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ 
ประจำปี พ.ศ.2549-2551 

การเลือกต้ังประธานกรรมาธกิาร 
สถาปนิกภาค ประจำปี 2549-2551 



2-7 พฤษภาคม 2549 
 ชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 

2-7 พ.ค. 49 
ชาเลนเจอร์ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

Portfolio 

IALD Award of Merit 2000 
LUMEN Citation 2005 
Paul Waterbury Award of Distinction 2005 
IALD Award of Merit 2005 
IES Award of Merit 2004 
IALD Award of Excellence 2004 
IALD Award of Merit 2003 
IALD Award of Merit 2003 
IES LUMEN Award of Merit 2002 

IES LUMEN Citation 2002 
IES LUMEN 2001 
IALD Award of Excellence 2001 
The Edwin F. Guth Memorial Award 
of Excellence for Interior 
Lighting 2001 
IES LUMEN Award of Merit 2001 
IES LUMEN Award of Merit 2001 

Awards IES LUMEN Citation 2002 
IES LUMEN Citation 2000 
Lucy G. Moses Preservation Award 1999 
IALD Award of Merit 2000 
IES LUMEN Award of Merit 2000 
Lucy G. Moses Preservation Award 2000 
IES LUMEN Citation Special Event Lighting 2000 
IALD Award of Excellence 1999 
IES LUMEN 1999 

Mohegan Sun 
Casa Kea 
Flamingo Resort Residences 
Castle Pines Residence 
South Beach Shops 
Chanel 57th Street Flagship Boutique 
Donna Karan Collection 
Grand Central Terminal Restoration 
Central Synagogue 
New Hong Kong Airport 
Ninoy Aquino International Airport 
Ronald Reagan Building and International Trade Center 
U.S. Federal Courthouse 
Houston Main Street Square 
Suntec City Convention & Exhibition Center 
Jacob K. Javits Exposition / Convention Center 
National Yokohama Convention Center 
McCormick Place Expansion 
Tower at First National Bank 
Houston Industries Plaza 
Islamic Cultural Center 
Central Synagogue 
Jubilee Church (Dio Padre Misericordioso) 
Managua Metropolitan Cathedral 
Simmons Hall at MIT 
Morton H. Meyerson Symphony Center 
Radio City Music Hall Renovation 
New National Theatre of Japan 
New Jersey Performing Arts Center 
Bank of China 
Chiron Life Sciences Center 
Gannett / USA Today 
Grand Hyatt Tokyo 
Guastavino’s Restaurant at Bridgemarket 
American Museum of Natural History - 
Rose Center for Earth and Space 
Miho Museum 
San Francisco Museum of Modern Art 
Times Square New Year’s Eve Ball 
Postcards - The Staten Island September 11th Memorial 

Charles G. Stone II 
IALD IPP 2004-5 ELDA IES LC President 

สถาปนิก '49  “ก้าวอย่างสมดุล” ( Sense of Balance ) 
FISHER MARANTZ STONE 

Charles  Stone  เป็นประธานบริษัท FISHER MARANTZ STONE [FMS] 
จบการศึกษาด้าน Lighting Design จาก Princeton University    มี
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ประสบการณ ์เช่ียวชาญ 
กว่า 26 ป ในการออกแบบ Lighting Design สำหรับงานสถาปตัยกรรมและงาน Theatrical 
โดยร่วมงานกบัสำนักงานสถาปนกิท่ีมชอเสียง เช่น  Kohn Pedersen Fox , Richard Meier 
, Norman Foster , Skidmore Owings & Merrill , Steven Holl , I.M. Pei , Lake|Flato 
และอ่ืนๆอีกมาก ได้รบรางวัลด้านการออกแบบ Lighting Design ให้กบอาคารหลากหลาย 
ตงแต่ Concert Halls, Transportation Centers  จนถึงบ้านพักอาศัย   นอกจากนัน้ FMS 
ยงเป็นผู้รบผิดชอบงานสำคญัๆท่ีเป็นท่ีกล่าวขวญั เช่น งาน Tribute in Light  World Trade 
Center Memorial ที่ฉายแสงเป็นลำสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากลาน World Trade Center 
NewYork   และงาน Times Square New Year’s Eve Ball  ปจจุบน Charles Stone 
เป็นผู้บรรยายให้กับสถาบันการศึกษาและการสัมมนาต่างๆในหลายประเทศ 

Architectural Lighting Design , The Institute Honor Award  by 

The American Institute of Architects [AIA] 

งานสถาปนิก’49ใกล้เข้ามาแล้ว ในปีนี ้มีโปรแกรมสัมมนาไว้มากมายหลาก 
หลายหวัข้อ จดหมายเหตฉุบับน้ี ขอแนะนำวทิยากรทา่นหนึง่ท่ีจะมาบรรยายในปนี 



สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดให้จัดสัมมนา 
โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ 
จั ี

ั

ื้ ี่ ั

ดการ  โดยร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพต่างๆ และได้มการประชุม 
หารือเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือสงคมต่อไป นายสิน พงษ์หาญยุทธ 
อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้า 
ร่วมประชุม โดยให้ข้อคิดเห็นว่าสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็น 
NGO มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู ่ท ี ่ด ี เช่น กรณีเหตุการณ์สึนามิที ่ผ ่านมา 
สมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้รวมตัวกันฟ้ืนฟูพนท่ีทได้รบความเสียหาย 
ราชบัณฑิตยสถาน จะสอบถามมายังสมาคมฯ และสมาชิก 
ถึงหัวข้อที่คิดว่าควรเป็นวาระแห่งชาติในทัศนะของวิชาชีพเรา 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง Web board สมาคมต่อไป 

นโยบายเร่งรัดการขออนุญาตก่อสร้างของ กทม. 

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายการเร่งรัดการขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคาร โดยจะให้ใช้เวลาไม่เกิน 10 วั ึ่

ิ ั ุ

้

นทำการ ซงในการประชุม 
คณะกรรมการดังกล่าว นายทวีจตร จนทรสาขา อปนายกฝ่าย 
วิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย หากสมาชิกฯมีเรื่องร้องเรียน 
หรือมีขอสงสัยใดๆ สามารถแจ้งมาท่ีสมาคมฯได้ 

โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการจัดการ 

โครงการลานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ิวภูมพลอดุลยเดช 

การประกวดแบบ โครงการลานเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หั ิ
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วภูมพลอดุลยเดช ขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการพิจารณา 
ราง TOR ซงคณะอนกุรรมการประกวดแบบมคีวามเหน็ร่วมกัน 
ที่จะให้เน้นความสำคัญของการเป็นลานเฉลิมพระเกียรติ เป็น 
ลำดับแรก กอนประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆตามข้อกำหนด สวนวิธการ 
ประกวดแบบ จะเป็นการประกวดแบบ 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอน 
แรก จะเปดิโอกาสใหม้การแสดง Concept และความงามทาง 
ศลปะให้มากท่ีสด แล้วค่อยพิจารณาด้านเทคนิคในข้ันตอนท่ีสอง 
โดยได้มอบหมายให้ผแทนสมาคมฯ คอนายสุพจน์  โกวิทวานิชย์ 
รวมกับบริษทท่ีปรึกษาของสภาพฒัน์ พจารณาปรบัแก้ไข TOR 
ให้ชดเจน แล้วเสนอไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือดำเนินการต่อไป 

ตามที ่คณะกรรมการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการ 
พิจารณาคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2549 นั้น 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอแจ้งผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 
ในรอบแรก ดั

้
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งน้ี 
1. โครงการ : บาน P-Cube [P3] 

สถาปนิก : คณกรรณิการ์ รตนปรีดากุล 
2. โครงการ : Sila Evason Hideaway Resort 

สถาปนิก : คณอมตะ หลูไพบูลย์, คณเรวรี นพเกตุ 
คณทวิตย วชราภัย, คณธานุ วรจินต์สร 
คณธรรมนูญ เหมเสริม, คณณัฐ ยศวัฒนานนท์ 
คณศักดิพต ชวนันทพรชัย 
บริษท เมตริก จำกัด 

3. โครงการ : H1 
สถาปนิก : คณดวงฤทธ์ิ บนนาค 

คณสุรเชษฐ์ บรณปริญญากุล 
บริษท ดวงฤทธ์ิ บนนาค จำกัด 

ผลการคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น (รอบแรก) 

พลเรือตรี ฐนิธ  กิตติอำพน นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
เป็นวิทยากรบรรยาย“จรรยาบรรณแห่งวิ

ุ ี่ ่ ู้
ิ

ชาชีพสถาปัตยกรรม” 
ในการอบรมผู ้ขอรับใบอนุญาตสถาปัตยกรรมควบคุมของ 
สภาสถาปนิก ณ อาคารสโมสรพลเมืองอาวุโส สวนลุมพินี 
ในวันท่ี  7 กมภาพันธ์ 2549 ทผานมา โดยมีผอบรมจากสาขา 
วชาชีพต่างๆ ประมาณ 900 คน 

บรรยายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 



ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
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 ประกาศจัดสรรท่ีดนเพ่ือการอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ออกประกาศคณะกรรมการ 

จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการ 
อุตสาหกรรม กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตการ 
จัดสรรที ่ดินเพื ่อการอุตสาหกรรม และขนาดของโครงการดังนี ้ 
- ขนาดเลก็ จำนวนแปลงยอ่ยไม่เกิน 99 แปลงหรือพ้ืนท่ีตำกว่า 99 ไร 
ต้องมีถนนในโครงการที่มีเขตทางอย่างน้อย 12 เมตร  (ผิวจราจร 
กว้างอย่างน้อย 8 เมตร) 
- ขนาดกลาง จำนวนแปลงยอ่ย 100-199 แปลง หรือพ้ืนท่ี 99- 400 ไร่ 
ต้องมีถนนในโครงการกที่มีเขตทางอย่างน้อย 16 เมตร  (ผิวจราจร 
กว้างอย่างน้อย 12 เมตร) 
- ขนาดใหญ่ จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 200 แปลงขึ้นไป หรือพื้นที่ 
มากกว่า 400 ไรขึ้นไป ต้องมีถนนในโครงการที่มีเขตทางอย่างน้อย 
24 เมตร (ผวจราจรกวา้งอย่างน้อย 16 เมตร) 

โดยที่โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้องมีทางเท้าและทาง 
จักรยานด้วยและในโครงการต้องจัดพื้นที่สำหรับสาธารณูปโภค 
ส่วนกลาง เช่น สวน ที่จอดรถ สนามกีฬา สถานพยาบาล ฯลฯ 
ตามประกาศ อย่างน้อย 5 % ของพ้ืนท่ี 

 การจัดพนท่ีเป็นท่ีตงสำนักงานนิตบคคลหมู่บานจัดสรร 
ในการจัดสรรท่ีดน ผจดสรรท่ีดนจะต้องบำรุงรักษาสาธารณูป 

โภค และบริการสาธารณะต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน 
แผนงานโครงการทีไ่ด้ยนคำขอเอาไว ้ เม่ือครบกำหนดระยะเวลา 
นั้นแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินอาจจะจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าว 
ให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือไม่ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอาจจัดตั้ง 
“นตบคคลหมู่บานจัดสรร” ขน และรับโอนทรัพย์สนไปจัดการ 
และดูแลบำรุงรักษา 

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ได้ออกประกาศ 
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดนกลาง ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2548 เพ่ือให้ 
คณะกรรมการจดัสรรท่ีดนของแตล่ะจังหวดัใช้เป็นเกณฑใ์นการ 
ออกข้อกำหนด และพิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาตทำการ 
จดสรรท่ีดนต่อไป 

ตามประกาศฉบับนี้ หากผู้จัดสรรที่ดินรายใด ต้องการจะ 
ให้มการจัดต้ังนิตบคคลหมูบ่านจัดสรรข้ึน กจะต้องจัดให้มพนท่ี 
เพือ่เป็นทีต่งสำนกังานของนติบคคลหมูบ่านจดัสรร ซงอาจเปน็ 
อย่างใดอย่างหน่ึง ดงต่อไปน้ี 
(1) ทดนขนาดอย่างต่ำ 8x10 เมตร เน้ือท่ีไม่นอยกว่า 20 ตร.วา 
มตำแหน่งท่ีดนติดต่อกับสาธารณูปโภค เช่น ถนน สนามเด็กเล่น 
สนามกีฬา เป็นต้น 
(2) ทดนพร้อมอาคาร ไม่นอยกว่า 16 ตร.วา กว้างไม่นอยกว่า 4 
เมตร 

(3) พื้นที่ส่วนอื่น เช่น ในสำนักงาน สโมสร โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่ 
น้อยกว่า 64 ตร.ม. โดยห้ามเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่
ิ้

่

่
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้

ิ

ใช่ค่าสาธารณูปโภค 
สนเปลือง 

 กรมโยธาตอบขอ้หารือเก่ียวกับความสูงของอาคาร 
เนื่องจากสมาคมได้รับการสอบถามจากสมาชิกเกี่ยวกับปัญหา 

แนวทางการปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กทม. ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติว่า อาคารที่ไมเข้าข่าย 
 "อาคารสูง" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 นอกจากว่าระดับพื้น 
ดาดฟ้าจะต้องสูงไม่เกิน 23 เมตรแล้ว จะยอมให้มีส่วนของอาคาร 
สูงจากระดับพื้นดาดฟ้าได้อีกไม่เกิน 2.40 เมตรเท่านั ้น ซึ่งไม่ 
สอดคล้องกับที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม และไม่ถูกหลักของการออกแบบ 
ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดีด้วย ที่ว่าการวัดความสูง 
23 เมตร ไมนับรวมถึงห้องบันได ห้องเครืองจักรกลต่างๆ และถัง 
เก็บน้ำถาวรบนหลังคา ทางสมาคมจึงได้มีหนังสือหารือไปยังสำนัก 
ควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื ่อ 
6 ธ.ค. 2548 และได้รับคำตอบเป็นหนังสือลงวันที่ 12 ม.ค. 2549 
ซงมีคำถามและคำตอบ ดงน้ี 
1. คำถาม: ห้องบันได ห้องเครื่องจักรกลต่างๆ ถังเก็บน้ำ 
บนหลังคา มีส่วนใดที่ถือเป็นส่วนของอาคารซึ่งจะต้องนำ 
มารวมคิดเป็นความสูงของอาคารเพื ่อพิจารณาว่าเป็น 
"อาคารสูง" ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) หรือไม่ 

คำตอบ: การวัดความสูงของ "อาคารสูง" ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ กำหนดให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับ 
พื้นดินที่ก่อสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดนั้นจะนำความสูงของ 
ห้องบันได ห้องเครื ่องจักรกลต่างๆ และถังเก็บน้ำบนหลังคา 
มาคิดรวมความสูงอาคารด้วยหรือไม่ ต้องพิจารณารายละเอียด 
เป็นกรณีไป เนื ่องจากบางกรณีผู ้ที ่มีเจตนาหลีกเลี ่ยงกฎหมาย 
อาจทำห้องเครื่องลิฟท์มีพื้นที่มากๆ ซึ่งสามารถขึ้นไปใช้สอยได้ 
ไม่ใช่เฉพาะตัวห้องเครื่องลิฟท์จรงๆ เท่านั้น แต่โดยปรกติทั่วไป 
แล้ว การคิดความสูงของอาคารสูงจะคิดถึงพื ้นดาดฟ้าโดยไม่ 
นำความสูงของห้องบันได ห้องเครื่องจักรกลต่างๆ และถังเก็บน้ำ 
บนหลังคามาคิดรวมเป็นความสูงอาคารด้วย 

2. คำถาม: หากห้องหรือพื้นที่ใดๆ ตามข้อ 1 ไม่ถือเป็น 
ส่วนที ่จะต้องนำมารวมคิดเป็นความสูงของอาคารเพื ่อ 
พิจารณาว่าเป็น "อาคารสูง" ห้องต่างๆ เหล่านั้นจะสูงจาก 
ระดับพื ้นดาดฟ้า หรือสูงเกิน 23 เมตรได้เพียงใด การ 
ออกแบบห้องต่างๆ เหล่านั้นให้มีความสูงตามความจำเป็น 
และตามความเหมาะสมของการใช้งานจะกระทำได้หรือไม่ 

คำตอบ: จากข้อ 1 ห้องบันได ห้องเครื่องจักรกลต่างๆ และ 
ถังเก็บน้ำบนหลังคาไม่ถือเป็นส่วนที่จะต้องนำมาคิดความสูงของ 
อาคาร เพื ่อพิจารณาว่าเป็นอาคารสูง จึงให้มีความสูงตาม 
ความจำเป็นและเหมาะสมของการใช้งาน สามารถกระทำได้ 
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“พลิกกลยุทธ์..ฝาวิกฤติสถาปนิกไทย” 
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สต นกศึกษา 
สถาปัตยกรรมและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สดสัปดาห์วชาการ # 8 (สดท้ายแต่ไม่ทายสุด) 
พลิกกลยุทธ..ฝาวิกฤติสถาปนิกไทย 
รับฟังนานาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธและร่วมเสวนาถกประเด็น 
สรรพกลยทุธเพือ่พัฒนาวถิทางฝา่วกิฤตทิคกคามวงการวชิาชีพ 
สถาปนิกในปัจจุบนกับอดีตและว่าท่ีนายกสมาคมสถาปนิกสยาม 
รวม 4 ทาน ได้แก่ 
- คณยอดเย่ียม เทพธรานนท ์

(อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 37-39) 
- คณพิศษฐ์ โรจนวานิช 

(อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 43-45) 
- คณประภากร วทานยกุล 

(อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 45-47) 
- คณสิน พงษ์หาญยุทธ 

(วาท่ีนายกสมาคมสถาปนกิสยามฯ 49-51) 
เปิดประเด็นกลยุทธและดำเนินการเสวนาโดย 

- อ.วรชัย ตนติศรวฒน์ 
(ทปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ) 
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• Strategic Thinking for Architect / ถงเวลาคิดและก้าวอย่าง 
นกกลยุทธ 

• Value Added by Design / พลิกกลยุทธฝ่าวิกฤติสถาปนิก 
ไทยแบบยอดเย่ียม 

• ววาทะว่าด้วย “พลิกกลยุทธฝ่าวิกฤติสถาปนิกไทยกับ 3 นายก 
(ASA)” 

ในวันเสาร์ท 25 มนาคม 2549 เวลา 8.45-17.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ่ 2301 ชน 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อตราค่าลงทะเบยีนพร้อมเอกสารประกอบ/ อาหารกลางวนั/ อาหาร 
วางตลอดวนั  สมาชิกสมาคม/ นสต นกศึกษา 500 บาท ผสนใจท่ัวไป 
800 บาท  ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคม 
สถาปนิกสยามฯและบันทึกประวัติการอบรมในใบระเบียนประวัติ 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 
ฝ่ายวิชาการสมาคมสถาปนิกสยามฯ โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 4 
โทรสาร 0-2319-6555 ตอ 120, 0-2319-6419 www.asa.or.th 

ขอเชิญ บัณฑิตใหม่ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน 
ประจำปีการศึกษา 2548 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ 
แสดงความยินดีในโอกาสจบการศึกษา โดยสมาคมสถาปนิก 
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พบกับเนื้อหาการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวง 
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ชาชีพสถาปัตยกรรม อาทิ คณยอดเย่ียม เทพธรานนท,์ คณสิน 
พงษ์หาญยุทธ, คณวิญญู วานิชศิรโรจน์, คณอนุชา ตงศรีวรยะกุล 
ในวันเสาร์ท 11 มนาคม พ.ศ. 2549 เวลา 09.00-15.00 น. 
ณ หองพิมานเมฆ B-C ชน 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ 
ถ.รชดาภเษก 
ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกท่านและเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 
ของขวัญพิเศษจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ฟรี! ประกอบด้วย 
1. CD-ROM “สถาปนิกกับ.....(เรองน่ารของ)สถาปนิก” 
เขียนโดย คณอนุชา ตงศรีวรยะกุล 

2. วารสารอาษา ฉบบลาสุด 
3. จดหมายเหตอุาษา ฉบับล่าสุด 
4. ขอมูลและสิทธิประโยชน์พเศษอีกมากมาย 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า 
โดยไมเ่สียค่าใช้จาย ได้ท ฝายวชิาการสมาคมสถาปนกิสยามฯ 
โทรศัพท์ 0-2319-6555 ตอ 4 / โทรสาร 0-2319-6555 ตอ 120 
www.asa.or.th 
หมดเขตรับสมัครลงทะเบียนวันท่ี 6 มนาคมศกน้ี 
(รบจำนวนจำกัด...โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า ผลงทะเบียนก่อนมีสทธ์ิกอน) 

เชิญร่วมอบรม ASA กับ สถา(ปนิก)ใหม่ (ฟรี!) 

การปรับปรุงห้องสมุดสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ด้วยสมาคมฯ กำหนดนโยบายการปรับปรุงห้องสมุด 
สมาคมฯ ใหม่ เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความ 
สะดวกแก่สมาชิก ASA และบุคคลทั ่วไป ได้ใช้เป็น 
ประโยชน์สำหรับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ในอนาคต 
ทางคณะทำงาน ขอรับทราบความคิดเห็นและคำแนะนำ 
หนังสือที่ท่านต้องการมีไว้ในห้องสมุด โดยคณะทำงาน 
จะรวบรวมความคิดเห็นไปพิจารณา เพื่อดำเนินการตาม 
วัตถุประสงค์ของสมาชิกตามความเหมาะสมต่อไป 
ทั้งนี้โปรดส่งรายชื่อหนังสือ หรือวารสาร ที่ท่านต้องการ 
ให้มีในห้องสมุดสมาคม มายัง e-mail  : office@asa.or.th 



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 ได้พิ
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จารณากำหนดการเลอืกต้ังประธาน 
กรรมาธิการสถาปนิกภาค  ประจำปี 2549-2551 โดยมีรายละเอียด 
และข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. สงรายช่ือกรรมการเลือกต้ังฯ วนพฤหัสบดีท 23 ก.พ. 49 
2. สงจดหมายเชิญชวนผู้สมัครฯ วนศุกร์ท  3 ม.ค. 49 
3. ผสมัครตอบกลับภายใน วนจันทร์ท  3 เม.ย. 49 
4. ตรวจสอบคุณสมบัตผสมัคร วนพุธท่ี 5 เม.ย. 49 

การเลือกต้ังประธานกรรมาธิการสถาปนิกภาค 
ประจำปี  2549-2551 

ผลการเลือกต้ังนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ประจำปี พ.ศ. 2549 - 2551 

คณะกรรมการการเลือกต้ังนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประจำปี 
พ.ศ. 2549-2551 ร่วมกับสั
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กขีพยาน ได้ดำเนินการเปิดผนึก 
บัตรลงคะแนนเสียง ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจนับ 
คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 
โดยมีผลรายงานดังต่อไปน้ี  บตรลงคะแนนเลือกต้ังท้ังหมด จำนวน 
1,245 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง หมายเลข 1 (นายสิน 
พงษ์หาญยุทธ)  จำนวน 1,095 ฉบับ บัตรลงคะแนน 
เลือกต้ัง หมายเลข 2 (นายพิเชษฐ  ฤกษ์ศภสมพล) จำนวน 108 
ฉบบ  บัตรเสีย จำนวน 42 ฉบบ สรปผลบตรคะแนนเสียง 
เลือกต้ังฯ ปรากฎวา่ นายสิน พงษ์หาญยุทธ ได้รบเลือกต้ัง 
เป็นนายกสมาคมฯ ประจำปี 2549-2551 ตามข้อบังคับสมาคม 
หมวด 6 ขอ 30 (30.25.5) ให้ถอว่าผู้ทได้รบคะแนนเลือกต้ังสูงสุด 
เป็นผู้ได้รบเลือกต้ังเป็นนายกสมาคม” 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในโอกาสที่เป็นวิทยากร 
บรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการประกอบวิชาชีพและ 
การปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา” ในวนัปัจฉิ
ั ุ ั

มนิเทศ 
วนท่ี 16 กมภาพันธ์ 2549 โดยมีบณฑิตท่ีจบการศกึษาจำนวน 
150 คน เข้ารับฟังการบรรยาย 
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งใบลงคะแนนเพือ่สมาชิกจะได้พจารณาลงคะแนนวนัศุกร์ท 
7 เม.ย. 49 

6. สมาชิกส่งใบลงคะแนนกลบัมาภายในวันอาทิตย์ท 7 พ.ค.49 
7. คณะกรรมการเลอืกต้ังฯ นบคะแนน วนเสาร์ท 13 พ.ค.49 
8. ประกาศช่ือผได้รบเลือกต้ังประธานกรรมาธิการภาค 
วนจันทร์ท  15 พ.ค. 49 

9. แจ้งให้สมาคมฯ ทราบเพ่ือประกาศแต่งต้ังประธาน 
กรรมาธิการสถาปนิกภาค วนอังคารท่ี 16 พ.ค. 49 

ขอเชิญชวนสมาชิกในภูมิภาคสมัครเป็นประธานกรรมาธิการ 
ภูมิภาคและลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง และสมาชิกภาคที ่มี 
ภมลำเนาหรือย้ายไป ประกอบวิชาชีพในภูมภาคใดและตอ้งการ 
ยนยันสิทธ์ิในการ เลือกต้ังน้ัน กรุณาแบบฟอร์มตามท่ีแนบส่งถึง 
สมาคมฯภายใน วนท่ี 31 ม.ค. 49 

พลเรือตรี ฐนิธ  กิตติอำพน 
นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
รั ิบของท่ีระลึกจาก ศ.ดร.วมลสิทธ์ิ 
หรยางกูล คณบดีคณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์ และผังเมือง 



งานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน 

เม่ือวันท่ี 10 กุ ี่ ่ ั

ั

มภาพันธ์ ทผานมา สมาคมสถาปนกิสยามฯ จด 
งานเลี ้ยงขอบคุณสื ่อมวลชน ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรม 
เจ้าพระยาปารค์ เพ่ือเป็นการขอบคณุส่ือมวลชนในการเผยแพร ่
กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯด้วยดีตลอดมาและเพื่อเสริมสร้าง 
สมพันธภาพอันดีระหว่างสมาคมฯกับส่ือมวลชน 



@s@ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการจัดงานใหญ่ประจำปีของ 
สมาคมฯ งานสถาปนิก ’49 ปี ี้ ั
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นสถานท่ีจดงานจะเปล่ียนเป็น 
ชาเลนเจอร์ ฮอลส์ ทเมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 2-7 พ.ค. 49 
@s@เตรียมตัวกันให้พร้อมนะสมาชิกทุกๆท่าน@s@สำหรับ 
กจกรรมท่ีนาสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ - มนาคม 49 ทสมาคมฯ 
เตรียมให้กบสมาชิกทุกท่าน สมมนา ASA สดสัปดาห์วชาการ 
คร้ังท่ี 7 วนท่ี 25 ก.พ. 49 ทจงหวัดขอนแก่น@s@ASA Golf 
2006 วนท่ี 1 ม.ค. 49 ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี บางนา-ตราด 
@s@สถาปัตย์สัญจรเยือนปักกิ ่ง 29 มี.ค.-2เม.ย. 49 
@s@ทานใดสนใจสอบถามรายละเอยีดได้จากสมาคมฯ@s@ 
ฉบับน้ีขอแจ้งรายช่ือสมาชิกท่ีขาดการติดต่อเพ่ือขอให้สมาชิก 
ชวยกันบอกต่อๆไปรวม 15 คน ดงน้ี 
1. นายสุรชัย เอ่ียมอารยวิทย์ 03531 
2. นางสาวพชัรานชุ อมะวิชนี 03519 
3. นายพงษเ์ทพ อนทรชาธร 03321 
4. นายพรเทพ เจียมตระกูล 03275 
5. นางรตุนนัท์ ศรีอมร 03216 

6. นายณรงศักด์ิ หมายเจริญศรี 03176 
7. นายประวทิย์ อภิรั
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ตน์เกษม 03158 
8. นายสมชยั ปนนพภัณฑ์ 03146 
9. นางสาวสกุญญา ชวสุทธานนท ์ 03140 
10. นายวชิย ฐตานนท์ 03111 
11. นายเรอืงฤทธิ ์ วรคุณวิศาล 03109 
12. นายทนงศกัด์ิ นาคะรัตน์ 03070 
13. นายเอกชยั เข้มคุ้ม 03068 
14. นายณัฐ ยมาภัย 03066 
15. นายอภชิาติ บำรุงธรรม 03045 
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