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ดของทีน่ำจา่ยผูร้บไม่ได้ 

1. จาหนา้ไมช่ดเจน 
2. ไม่มเลขบ้านตามจ่าหน้า 
3. ไม่ยอมรับ 
4. ไม่มผรบตามจ่าหน้า 
5. ไม่มารบัตามกำหนด 
6. เลิกกิจการ 
7. ยายไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 
8. อนๆ 

ลงช่ือ (                 ) 
เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ 

 

...(หน้า 2) ...(หน้า 3) ...(หน้า 4) ...(หน้า 5) ...(หน้า 6) ...(หน้า 7) 

 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานทำบุญเล้ียงพระและพิธี
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รดน้ำขอพรสถาปนิกอาวุโส 
วนเสาร์ท 22 เมษายน 2549 ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ 

ตดตามรายละเอยีดหน้า Member Corner 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดสถาบันฝึกอบรมเติมเต็มความรู้ให้กั
ื่ ี่ ี้

บสถาปนิก 
ภายใต้ชอสถาบันสถาปนิกสยาม (ISA) ในวันเสาร์ท 22 เมษายน น 



2-7 พฤษภาคม 2549 
 ชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 

2-7 พ.ค. 49 
ชาเลนเจอร์ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

พลเรือตรี ฐนิธ กิตติอำพน นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
เปิดเผยว่า งานสถาปนกิ ’49 ปี ี้ ั ุ

ี
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น ได้รบพระมหากรุณาธิคณจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็น 
องค์ประธานในพิธเปิดงาน 
งานสถาปนิก ’49 ภายใต้แนวคิด "กาวอย่างสมดุล"  จะจัดข้ึน 
ในวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2549 ณ ฮอลล์ ชาเลนเจอร์  1-3 
ศนย์แสดงสินค้า อมแพค เมืองทองธานี  ปนซงเป็นปีทสมาคมฯ 
ครบรอบ 72 ปของการก่อต้ังสมาคมฯ จดให้มพธมอบเคร่ืองหมาย 
สมาคมฯ ซงเป็นทองให้แก่อดีตนายกสมาคมฯ และเคร่ืองหมาย 
สมาคมฯ ที่เป็นเงินให้กับอดีตกรรมการบริหารทุกท่าน ซึง 
คณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาชื่อเครื่องหมายดังกล่าวต่อไป 
ภายในงานพบกบัสุดยอดกิจกรรมและสุดยอดแนวคดิสร้างสรรค์ 
งานสถาปตัยกรรมลา่สุดการเตรยีมงานทกุส่วนคบืหน้าแล้วกว่า 
90% อาทิ การบรรยายพิเศษโดยสถาปนิกระดับโลกจากญี่ปุ่น 
และสหรัฐ  กจกรรมประกวดแบบ "ไทยใหม่อย่างไรดี" สำหรับ 
ประชาชนทั่วไปและการเสนอผลงานการประกวดออกแบบ 
แนวความคดิของนิสต-นกศึกษาภายใตแ้นวคิดการนำขยะมาใช ้
ประโยชน์ในหัวข้อ “ขยะ....?” พิเศษสุด ภายในงาน จัด 
Work shop แข่งไอเดียกู้ซากโครงการโฮบเวลล์ ภายใต้หัวข้อ 
"Hopewell Reborn" พร้อมแจกฟรีแบบบ้านผลงานบริษทสถาปนิก 
กว่า 10 บรษท 
กจกรรมภายในงานสถาปนกิ ’49 จะมีการจัดหมวดหมูก่จกรรม 
ออกเป็น 10 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 
 กลุ่มท่ี 1 สวนนิทรรศการ อาทิ นทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวทรงครองสิรราชสมบัต 
ครบ 60 ป, นทรรศการ 72 ปสมาคมสถาปนิกสยามฯ, การแสดง 
ผลงานสมาคมฯในช่วงปี 2547-2549, การแสดงผลงานสถาปตัย- 
กรรมดีเด่น, ผลงานอนุรกษ์ดเด่น 

สถาปนิก ’49 “ก้าวอย่างสมดุล” 
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 กลุ่มท่ี 2 สวน ASA Club, ASA Shop และ Book Shop 
 กลุ่มท่ี 3 สวนสำนักงานสถาปนกิ รวมท้ังกิจกรรม 

Workshop ของนักศึกษา 
 กลุ่มท่ี 4 สวนการบริการประชาชน อาทิ หมอบ้าน การแจก 
แบบบ้าน ฯลฯ 
 กลุ่มท่ี 5 ส่วนของการประกวดแบบแนวความคิดหาแนว 
ทางใหม่ของสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้หัวข้อ "ไทยใหม่ 
อย่างไรดี" และการประกวดออกแบบแนวความคิดของนิสิต 
-นักศึกษา ภายใต้แนวคิดการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในหัวข้อ 
“ขยะ..?” 
 กลุ่มท่ี 6 การแสดงผลงานขององค์กรและสมาคมต่างๆ 
อาทิ การจัดแสดงสุดยอดของวัสดุ จาก TCDC, นิทรรศการ 
สมาคมภูมสถาปนิก, สมาคมมัณฑนากร ฯลฯ 
 กลุ่มท่ี 7 สวนนิทรรศการจากตา่งประเทศ เช่น นทรรศการ 
จากสถาบันเกอเธ่  ประเทศเยอรมัน, นิทรรศการจากประเทศ 
นอร์เวย์ 
 กลุ่มท่ี 8 นิทรรศการผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
โครงการอนุสรณ์สถานสึนามิ, โครงการสถาปัตยกรรมดีเด่น 
ของ Arcasia Awards 
 กลุ่มท่ี 9 ส่วนสัมมนาวิชาการ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม และหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับประชาชนทั่วไป 
 กลุ่มท่ี 10 กิจกรรมภายในของสมาคมฯ ได้แก่ งานประชุม 
ใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯได้นำหนังสือที่เป็นประโยชน์ 
มาแจกให้สมาชิกที ่เข้าร่วมประชุมในครั ้งนี ้อย่างมากมาย 
สำหรับงานครบรอบ 72 ป ในปีน เป็นวาระท่ีสำคัญของสมาคมฯ 
โดยเชิญอดีตนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร ตลอดจนสมาชิก 
สถาปนิกอาวุโสมาร่วมงาน โดยมีการเตรียมต้อนรับและ 
การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่  ได้เชิญคุณชวลิต จงวัฒนา มาเป็น 
ประธานจัดงาน สวนงานในช่วงเย็นคืองานอาษาไนท์ มคณชวลิต 
สุวัตถิกุล เป็นประธานจัดงาน และได้เตรียมบรรยากาศ 
การจัดงานอย่างคึกคัก เช่น การแห่โคมและกิจกรรมอื่นๆ 
ทนาสนใจสบายๆ สไตล์อาษาไนท์ 



การปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อคนพิการ 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผา่นมา นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ประธานคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อคนพิการ 
ได้จั ี่ ้ ั้
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ดประชุมคณะทำงานฯ คร้ังท่ี 1 ทหองประชุม ชน 1 สำนัก 
สงเสริมและพิทกษ์คนพิการ  อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห ์

สาระสำคัญการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอการ 
ดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อคนพิการ 
ของคณะทำงานแต่ละหน่วยงาน และการระดมความคิดเห็น 
เพื ่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสภาพแวดล้อมฯ 
ให้มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามที่ 
กฎหมายบัญญัติไว้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคด้านการปรับ 
สภาพแวดลอ้มฯ เพือ่ให้คนพกิารสามารถดำรงชวีตอยูใ่นสังคม 
อย่างอิสระ ลดข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมและการดำรง 
ชวตอยู่ในสังคม 

คณะทำงานดงักล่าวมีหน้าท่ี ดงน้ี ั
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1. ศกษา  วเคราะห์  รวบรวมข้อมลท่ีเก่ียวข้องกับการปรับ 
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อคนพิการ 

2. จดทำยุทธศาสตร์และแผนการปรับสภาพแวดล้อมท่ี 
เหมาะสม และเอ้ือต่อคนพิการ 

3. นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนต่อคณะอนุกรรมการด้าน 
สงอำนวยความสะดวกสำหรบัคนพิการ เพ่ือส่งเสริมและ 
เผยแพร่ ให้เกิดผลในทางปฏบิตตอไป 

4. ปฏิบตหน้าท่ีอนใดตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านส่ิงอำนวย 
ความสะดวกสำหรบัคนพิการมอบหมาย 

ผลการพิจารณารางวัลอนุรั ิกษ์ศลปสถาปัตยกรรม 
ประจำปี พ.ศ. 2549 

ตามที่คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จัดให้มี 
การร่วมเสนอชื่ออาคาร บุคคล องค์กร และชุมชนพื้นถิ่นเพื่อ 
พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ 
ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีนั้น สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอแจ้งผล 
การพิจารณาเพ่ือเสนอเข้ารับพระราชทานรางวลัฯ ดังน้ี 
ก.อาคาร 
1. อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ 
ช่ื
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ออาคาร 
1. กลุ่มอาคารเก่าโรงเรียนปร้ินส์รอยแยลส์วทยาลัย ถนนแก้วนวรัฐ 

อำเภอเมือง จงหวัดเชียงใหม่ 
2. สถาบันพิพธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
3. บริตช คลับ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
4. บรติช เคานซิล ถนนบำรุงราษฏร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. สถานีรถไฟเชียงใหม่ จงหวัดเชียงใหม่ 
6. โรงงานรถไฟมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
7. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(บานนนที) ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
8. จวนผู้วา (หลังเก่า) จงหวัดระยอง 
9. โรงพยาบาลศิรราช (หอประชุมราชแพทยาลัย และศาลาริมน้ำ) 
10. พพธภัณฑ์บานพลเอกเปรม ตณสูลานนท์ จงหวัดสงขลา 
11. การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 
2. อาคารพาณิชย์ (ไม่ม) ี
3. เคหสถานและบ้านเรือนเอกชน (ไม่ม) ี
4. ปชนียสถานและวัดวาอารม ู
ื่
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ชออาคาร 
1. วดศรีสรยวงศ์ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จงหวัดราชบุร 
2. โบสถ์วดเพลง จงหวัดราชบุร 
3. วดศิรวรรณาวาส วดสุวรรณคีร วดบ่อซับและวัดภูผาเบิก จงหวัดสงขลา 
4. วดควนใน อำเภอปานาเระ จงหวัดปัตตานี 
ข.ชมชนพ้ืนถ่ิน 
1. ชมชนลาดชะโด อำเภอผักไห่ จงหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ชมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จงหวัดเลย 
3. ชมชนบ้านสะพาน (ซอยคูกำพล ซอยพลป้อมค่าย ซอยฝ่ายนำพล 

ซอยสำราญราษฎร์ ซอยชาติเดชาและซอยท่าเรือพลี) อำเภอเมือง 
จงหวัดชลบุร 

ค. บคคลหรือองค์กร 
1. บคคล 1. ชางทองร่วง เอมโอษฐ์ 

2. ศาสตราจารย ์ดร. อดุลย์  วเชียรเจริญ 
2. องค์กร 1. โครงการอนุรกษ์สงแวดล้อมศิลปกรรม (Thailand 

     Cultural Environment Project) 
2. สำนักงานทรัพย์สนส่วนพระมหากษัตริย 



ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
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อบัญญัต กทม. ถ.หลวงแพ่ง และถ.วงแหวน 
อตสาหกรรม 

กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัตกรุงเทพมหานคร เร่ืองกำหนด 
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดแปลงฯ ใหม่ 2 ฉบับ กำหนดใหบ้ริเวณ 
ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตทางของถนนหลวงแพง่และถนน 
วงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟาก ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัติ 
ห้ามก่อสร้างอาคารตามประเภทที ่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ 
เช่น อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว โรงมหรสพ โรงแรม 

 สำหรับผู้ท่ี ี ั้
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มหนังสือกฎหมายอาคารชนดิแฟ้ม ทงท่ีเป็น 
สมาชิกอัพเดทอยู่ก่อนแล้ว และยังไม่เป็นสมาชิกอัพเดท 
กฎหมายอาคาร วาระแรกได้ครบวาระลงแลว้ จงขอเชิญชวนให้ 
สมัครอัพเดทวาระที ่ 2 เพ่ือให้แฟ้มกฎหมายอาคารทีท่านมีอยู่ม 
ความทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องสมาชิกจะได้รับเอกสารอัพเดท 
ทกประมาณ 3-4 เดือน ภายในระยะเวลาอยา่งน้อย 1 ป ไม่เกิน 
2 ป และจำนวนหนา้อัพเดทไม่เกิน 300 หน้า A4 
คาสมาชิก่ ี่ ิ ิ ั

ี่ ิ ิ

 : สมาชิกเดิม ทเป็นสมาชิกสมาคม/นสต-นกศึกษา 
480 บาท และบุคคลท่ัวไป 600 บาท 

สมาชิกใหม่ ทเป็นสมาชิกสมาคมฯ/นสตนักศึกษา 
1,000 บาท และบุคคลท่ัวไป 1,250 บาท 

หนังสือกฎหมายอาคาร 

 สำหรับสมาชิกใหม่ จะได้รับ "สรุปอัพเดทกฎหมายอาคาร 
2549" เพ่ือทำการอัพเดทให้เท่ากับสมาชิกเดิมเสียก่อน 
กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิก : 
สมัครได้ต้ั ั

ี่ ี
ี่

่ ั
ี ้

ี ึ
ี

ี

ี่ ั ี
ี

้
ุ

ี่

ั้

ี ุ ้

ั ุ
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ิ ่ ี่ ่

งแต่บดน้ีจนถึงวันสุดท้ายของงานสถาปนกิ'49 เท่าน้ัน 
(7 พ.ค. 2549) และไม่เปิดรับสมาชิกใหม่เพ่ิมอีก 

 สำหรับผู้ทมหนังสือ กฎหมายอาคาร อาษา 2548 
ชนิดแฟ้ม แต่ไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิกอัพเดท นเป็นโอกาส 
เดียวท่ีแฟ้มกฎหมายท่ีทานมีอยู่จะได้รบการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือ 
ให้มขอมูลล่าสุด 
- สรุปรวมการอัพเดทในวาระที ่1 ระหว่าง มนาคม 2548 ถง 

มนาคม 2549 
- เจาะรูเรียบร้อย สำหรับนำมาแทนทีห่น้าเดิมหรือเพ่ิมเติม 

เป็นหน้าใหม่ในแฟ้มกฎหมายอาคาร 
- ความหนาประมาณ 340 หน้า ประกอบด้วย หน้าสารบัญ 

หน้าสรุป หน้าตัวบทกฎหมายของทัง้ 3 เล่ม 

รับจองและจะจัดพิมพ์ตามจำนวนที ่มีการสั ่งจองเท่านั ้น 
ไม่มการจัดพิมพ์เพ่ิมในภายหลงัอีก เปิดให้จองจนถงึวันสุดท้าย 
ของงานสถาปนกิ'49 เท่าน้ัน (7 พ.ค. 2549) เพ่ือความสะดวก 
ของท่าน รีบจองได้ตั้งแต่บัดนี้สำหรับสมาชิกสมาคมฯ/นิสิต- 
นักศึกษา ราคาชุดละ 520 บาท และบุคคลทั่วไปราคาชุดละ 
650 บาท 

 สำหรับผู้ทยงไม่มหนังสือกฎหมายอาคาร อาษา 2548 
มจำนวนจำกดั โอกาสสุดท้ายท่ีจะมีหนังสือรวบรวมกฎหมาย 
อาคาร เก็บไว้อางอิง 
- ความหนาประมาณ 2,000 หน้า ใน 1 ชดแบ่งเน้ือหาเป็น 

3 เล่ม เพ่ือหยิบใช้ได้สะดวก 
- เพ่ิมหมวด เพ่ิมตัวบทกฎหมาย ให้กว้างขวางยิง่ข้ึนและ 

เหมาะสมต่อการค้นคว้าใช้งาน 
- ครอบคลุมกฎหมายควบคมุอาคาร และกฎหมายตา่งๆ ท 

เก่ียวข้องกับการควบคุมอาคารอีกเป็นจำนวนมาก 
- เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ใหม่ทงหมดเพ่ือสะดวกต่อการ 

ใช้งานย่ิงข้ึน 
- มคำอธิบาย สรปกฎหมาย ตารางและดัชนี เพ่ือให้คนหาง่ายข้ึน 
ควรซื้อพร้อม "สรุปอัพเดทกฎหมายอาคาร 2549" หรือบอกรับ 
เป็นสมาชิกอัพเดทด้วยเลย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ / นิสิต- 
นกศึกษา  ราคาชุดละ 1,700 บาท บคคลท่ัวไป ราคาชุดละ  2,200 
บาท  พเศษ ลด 100 บาท เม่ือซ้ือพร้อมจอง "สรุปอัพเดทกฎหมาย 
อาคาร 2549" หรือซื้อพร้อมสมัครสมาชิกอัพเดทวาระที่ 2 
*** ตดตอสอบถามเพ่ิมเติมได้ท 0-2319-6555 ตอ 121 

ศูนย์การค้า 
คลังสินค้า โรงงาน 
ฯลฯ ในบริเวณ 
ดั

ี

่

้

งกล่าว สามารถ 
สร้างได้เฉพาะ 
อาคารท่ีมความสูง 
ไม่เกิน 15 เมตร 
และพื้นที่อาคาร 
ไมเกิน 2,000 
ตารางเมตร 
อาคารจะต้องมี 
ระยะหา่งระหวา่ง 
อาคารไม่นอยกว่า 
4 เมตร และห่าง 
จากแนวเขตที่ดิน 
ผู้อื่นไม่น้อยกว่า 
2 เมตร 



เมื ่อวันที ่ 11 มีนาคม ที ่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีในโอกาสจบการ 
ศึกษาของบัณฑิตใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน 
ประจำปีการศึกษา 2548 ที่ห้องพิมานเมฆ ชั้น 3 โรงแรม 
เดอะแกรนด์ ถ.รัชดาภิเษก มีนิสิต-นักศึกษา และคณาจารย์ 
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 220 ท่าน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศใน 

 ASA กับ สถา(ปนิก)ใหม่ 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Mr. Sengkham Phinith 
นายกสมาคมสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้าง สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้นำคณะสถาปนิก  6 ท่าน 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ASA สุดสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 7 
ในหวัขอ้ "วิถีแห่ง....(สถาปนิก) มืออาชีพ" ซ่ึ

ั

ุ
ู ิ

่

ิ

งกิจกรรมครั้งนี้ 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้สัญจรไปจัดที่จังหวัดขอนแก่น 
เพื ่อให้สมาชิกสมาคมฯ สถาปนิกและนักศึกษาในภูมิภาค 
ใกล้เคียงกว่า 50 ท่านได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้เท่าเทียม 
กบสมาชิกและสถาปนิกในกรุงเทพฯ 
ในโอกาสนี้นายกสมาคมสถาปนิกฯ ลาวและคณะได้มีโอกาส 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคุณสิน พงษ์หาญยุทธ อปนายกฝ่าย 
ภมภาค และคณะวิทยากรเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพของท้ังสอง 
ประเทศ รวมท้ังการเตรียมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) รวมกัน 
ระหว่าง 2 สมาคมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาชีพและ 
วชาการ เช่น การจัดสัมมนา การจัดทัศนศกึษาหรอื Workshop 
ร่วมกันในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาส 
การเรียนรู้ของสมาชิกและสถาปนิกของทั้งสองประเทศต่อไป 

นายกสมาคมสถาปนิกฯ ลาว ร่
ุ ิ

วมกิจกรรม ASA 
สดสัปดาห์วชาการ คร้ังท่ี 7 

ช่ ั

ิ

ั ุ ิ
ุ ั้

ิ ิ
ั ิ ุ

ั

วงเช้าเป็นการบรรยายเรือ่ง "สมาคมสถาปนิกสยามฯ วนน้ี" 
โดยพลเรือตรีฐนิธ กิตติอำพน นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
และการบรรยายเรือ่ง "จากวิชาการสู่วชาชีพสถาปัตยกรรม" 
โดยคุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิก 
สยามฯ  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม เสวนาสถาปนิก(ใหม่) เรื ่อง 
"เรื่องน่ารู้กับ (เรื่องที่ไม่น่ารู้ของ) สถาปนิกใหม่" โดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในแวดวงสถาปัตยกรรม ได้แก่ คุณสิน พงษ์หาญยุทธ 
กรรมการผู้จดการ บ.Plan Architect จก., คณวิญญู วานิชศิรโรจน์ 
รองประธานบริหาร บ.Design 103 Inter. จก., คณอนุชา ตงศรี 
วรยะกุล อดีตเลขาธิการสมาคมสถาปนกิสยามฯ, ดำเนินรายการ 
โดย ผศ.รชด ชมภูนช อปนายกฝ่ายวิชาการ 
วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อแนะนำกิจกรรมที่เป็น 
ประโยชน์ให้กับบณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม 
ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้ นอกจากนี้ยังเป็น 
การแนะนำสมาคมสถาปนิกสยามฯให้ผู ้เข ้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับทราบถึงบทบาท และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็น 
สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 



สรุปผลรางวัลการแข่งขั
ั

น 
รางวลชนะเลิศ asa golf 2006 

ประเภททีม 
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ม Interdesign 
คะแนนรวม 276 

ประเภทบุคคล (Over All Low Gross) 
คณถาวร 
ทม American Standard 
ตได้คะแนน 36+38=74 

ประเภทบุคคล (Over All Low Net) 
คณสิทธิเดช เหยือกเงิน 
ทม นปปอนเพนต์ 
ตได้คะแนน 38+40=78-20=58 

รางวัลไฟล์ท A (แต้มต่อ 0-12) 
น.อ.จรศักด์ิ  ชสกุลชาติ 
ทม UHM 

รางวัลไฟล์ท B (แต้มต่อ 13-18) 
คณวัชราภรณ์  ชลวิบลย์ 
ทม Interdesign 

รางวัลไฟล์ท C (แต้มต่อ 19-24) 
คณปรีดา  ภเจริญ 
ทม เบญจมาศ 

รางวัลบู้บ 
คณจักรกฤษณ์  กลศรีสมบัต 
ตได้คะแนน 63+69=132-24=108 

ชมรมวันพุธ สัญจร 
“การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ” 

เม่ือวันท่ี 15 มี ี่ ่

ี่
ู้ ่ ั ิ

ู ิ

ู้

ั ่

นาคม ทผานมา สมาคมสถาปนกิสยามฯจดักิจกรรม 
ชมรมวันพุธสัญจร เร่ือง “การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ” 
ที่ห้องควีนปาร์ค 4-5 โรงแรมอิมพิเรียลควีนปาร์ค เพื่อให้สมาชิก 
และผู้ทสนใจท่ีประสบปัญหาตา่งๆ ในการประกอบวชิาชีพ อาทิเช่น 
ผวาจ้าง เจ้าของงาน กำหนดเงือ่นไขให้จดหาประกนัภัยความรบัผด 
จากวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันในการรับงาน, ไม่สามารถจัดหา 
การประกันภัยฯ ได้ตามที่ต้องการ, ไม่เข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง 
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้, เคยถูกเรียกร้องค่า 
เสียหายจากผู ้ว ่าจ้าง หรือลกค้าให้ร ับผดจากความประมาท 
เลินเล่อ ในการประกอบวิชาชีพหรือความผิดพลาดจากงาน 
ที่ได้ออกแบบ ให้กับผเข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามและทำความเข้าใจ 
ในปัญหาต่างๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วม 
รบฟังกว่า  60 ทาน 

กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน จั ่ ิ ั

ุ ั

ดงาน Dinner Talk รวมกับ บรษท 
ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)  ที่โรงแรมราชพฤกษ์ 
จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี  21  กมภาพันธ์  2549 หวข้อ “การใช้ 
ยิปซั่มบอร์ดในการก่อสร้าง” โดยมีบรรยากาศเป็นกันเอง 
สมาชิกได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้ 

งาน Dinner Talk 

กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเลอืกต้ัง 
ประธานกรรมาธกิารสถาปนิกอีสาน ประจำปี 2549-2551 
ดั
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งรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายบรรลุ คำวชิรพิทกษ์ ประธาน 
2. นายสิทธา กองสาสนะ กรรมการ 
3. นางสาวเบญจวรรณ      ทศนลีลพร กรรมการ 
4. นายสรนาถ สนอุไรพันธ์ กรรมการ 
5. นายกตัญญู หอสูตสมา กรรมการ 
6. นายสันทนา ภรมย์เกียรติ กรรมการ 
7. นายรังสิทธ์ิ ตนสุข กรรมการ 
8. นายวิชต คงประกายวุฒ กรรมการ 
9. นายชาย ฐาปนากร กรรมการ 
10. นายปริญญา แก้วมีคา เลขานุการ 

คณะกรรมการเลือกต้ัง 
ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 



 
 
2006 
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อง Jupiter 4-8 อาคารชาเลนเจอร์ 
เมืองทองธานี พฤหัสฯ 4 พ.ค. 2549 

(วนในช่วงงานสถาปนิก ‘49) 
...เช้ารับเสด็จฯ, เสร็จชมงาน,บายประชุมใหญ่, 

เย็นมาบันเทิง รนเริงแห่โคม, 
อาหารดี, ดนตรี JAZZ 

และประกาศผล ASA HA. 

..บัตรราคา 500 บาท รับเก้าอี้มือถือเข้างาน 
สำหรับนั่งดื่มทาน และนำกลับบ้านได้ด้วยเลย 

ดำเนินงานโดย 
จุ๊ ้

์ ิ ั
ก สามย่าน ตอ หนามหลวง อเส ลาดกระบัง 
เบิรด คลองหก วรช บางมด และ ฯลฯ 

ขอเชิญร่วมประกวด 
ASA HA 2006 
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บการล้อเลียนเชิงสร้างสรรค์ 
งายกว่าทำแบบ หวแหลมๆ แป๊ปเดียว 

เด๋ียวก็เสร็จ ไม่ตองเสนอค่าแบบ 
ไม่ตองอ่านกฎหมาย 

และไม่ตองคุมงานก่อสราง ในหัวข้อ 

“ปดโธ่! สถาปนิก” 
ผานสือ่ไม่จำกดัรูปแบบ เช่น ภาพเขยีน, 
การต์นู, ภาพถา่ย, เรือ่งสัน้, บทความ, 
บทกลอน, CLIP VDO, พดูสดบทเวท,ี 

แสดงสดในวนังาน ฯลฯ 
ชงรางวลัชนะเลศิ 50,000 บาท 

และอ่ืนๆร่วมแสน 

(HA = HUMOROUS AWARD) 

สนใจสอบถามรายละเอยีดบัตร asa night และประกวด asa ha ได้ ี่
ุ

ท... 
คณสราวุธ  กาญจนพมิาย สมาคมสถาปนกิสยามฯ โทร. 0-2319-6555 กด 114 โทรสาร 0-2319-6555 กด 6, 0-2319-6419 



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 

@s@สวัสดีท่านสมาชิก เดือนมีนาคม 2549 เริ่มต้นกันด้วย 
บรรยากาศร้อนๆ ทางการเมืองของประเทศ @s@อากาศก็ 
ร้อนๆ แล้ว ขอให้ทุกกลุ่มทุกท่านใจเย็นๆ หันหน้าคุยกัน 
โดยสันติวิธี@s@สำหรับสมาคมฯ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อท่าน 
สมาชิกเสมอ@s@งานสถาปนิก ’49 มี ิ

ั ั ุ่
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กจกรรมท้ังด้านวิชาชีพ 
และวิชาการที ่น่าสนใจรวมทั ้งการจัดแสดงนิทรรศการ 
ผลงานของนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่างๆ 
นิทรรศการผลงานของสำนักงานสถาปนิก และการจัดแสดง 
งานของผู้ผลิต  ผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่ 
@s@สำหรับสมาชิกทุกท่านท่ีเข้าร่วมงานของสมาคมฯ ขอเชิญ 
ที่ “อาษาคลับ” พื้นที ่พิเศษเพื ่อให้บริการท่านสมาชิก 
ได้นดพบปะสังสรรค์กบผองเพ่ือนรุ่นพ่ีรนน้อง@s@และอย่าลืม 
เย่ียมชมบูธของสมาคมฯ มจดจำหน่ายหนังสือท่ีมคณค่า เช่น 
หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย, 
หนังสือ 174 อาคารอนุรักษ์ เป็นต้น และการจัดจำหน่าย 
ของที่ระลึกต่างๆ ของสมาคมฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน 
@s@ สำหรับข่าวสารกิจกรรมและบรรยากาศงานกิจกรรมต่างๆ 
ที ่ผ ่านมาในช่วงเดือนมีนาคม สามารถติดตามได้จาก 

จดหมายเหตุฉบั
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บนี้@s@ขอย้ำกับท่านสมาชิกอีกครั้ง งาน 
สถาปนิก ’49 สมาคมฯจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 และมีของสมนาคุณให้กับ 
สมาชิกทุกท่านอย่างมากมาย จนอาจจะขนกลับบ้านกันไม่ไหว 
บนทึกในโทรศัพท์มอถือหรือปาล์มหรือพ๊อกเก็ตพีซ หรือ Memo 
ของทุกท่านกันลืมนะ แล้วมาเจอกันในงาน สถาปนิก ’49 
และการประชมุใหญ่ @s@ฉบับน้ีขอแจ้งรายชือ่สมาชิกท่ีขาด 
การติดต่อเพ่ือขอให้สมาชิกช่วยกันบอกต่อๆไป รวม 10 คน ดงน้ี 
1. นายสมพงษ์ พานิช 02986 
2. นายสุทา ฮนตระกูล 02984 
3. นายวิภาส ศรีฟา 03009 
4. นายเบ็ญจรงค์ กสิฤกษ์ 02875 
5. นายพรชัย วงศ์วรรณะดิลก 02862 
6. นายปริญญา เน่ืองอุดม 02827 
7. นายสันติ สวรตนภัส 02798 
8. นายสุรเดช จนาวงศ์ 02763 
9. นายนิพนธ์ นรนดร์วชย 02735 
10. นายสมบูรณ์ วลัยรัชต์ 02731 

พิธีรดน้ำขอพรจากสถาปนิกอาวุโส 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมงานบำเพ็ญกุศล 
เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 72 ของการก่อตั้งสมาคมฯ และร่วม 
แสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากสถาปนิกอาวุโส ในเทศกาล 
วั ี่

ุ

นข้ึนปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ในวันเสาร์ท 22 เมษายน 2549 เวลา 
09.00 น.-12.00 น.  ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจดัเตรียมการต้อนรับท่านสมาชิก 
ขอความกรุณาแจ้งความจำนงลว่งหน้าท่ี คณนพมาส  สมใจเพ็ง 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 กด 0 
ภายในวันท่ี 19 เมษายน 2549 น ้ี


