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าวอย่างสมดุล 
2-7 พฤษภาคม 2549 

ชาเลนเจอรฮ์อลล ์ อมแพค็เมอืงทองธานี 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ รับหนังสือทรงคุณค่า 
และ CD-ROM ฟรี!! ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 

ตดิตามรายละเอยีดหนา้วชิาการ 

...(หน้า 2-3) ...(หน้า 4) ...(หน้า 5) ...(หน้า 6) ...(หน้า 7) ...(หน้า 8) 
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วข้องานนิทรรศการบริเวณพ้ืนท่ีสมาคมฯ 
3,000 ตารางเมตร 
1. นทรรศการพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวกับ 

สถาปัตยกรรมไทย 
2. นทรรศการครบรอบ 72 ป สมาคมฯ 
3. ผลงานสมาคมสถาปนกิสยามฯ ในรอบปี 47-48 
4. นทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น 
5. นทรรศการผลงานอนรุกษ์สถาปตัยกรรมดเีดน่ 
6. ASA Club 
7. ASA Shop ของทีร่ะลกึ 
8. Bookshop สถาบนัการศกึษา 
9. พนท่ีแสดงผลงานสำนกังานสถาปนกิ 
10. พนทีแ่สดงงาน และ Workshop 18 สถาบนัการศกึษา 

11. นิ ้

ิ ั

ิ

ิ

ิ
ิ ่
ิ
ิ
ิ

ทรรศการแบบบา้นบรกิารประชาชน “ดวยรกัและผกูพนั” 
12. ชมรมหมอบ้าน 
13. นทรรศการรู้จกสถาปนิก 
14. Experimental Design ระดับสถาปนิก “ไทยใหม่อย่างไรดี” 
15. Experimental Design ระดับสถาบันการศึกษา “ขยะ” 
16. นทรรศการ Thailand Creative Design Center (TCDC) 
17. สมาคมมัณฑนากร 
18. สมาคมภูมสถาปนิก 
19. สมาคมนักผังเมืองไทย 
20. นทรรศการสถาบันเกอเธ่ เยอรมัน 
21. นทรรศการไม้ไผไทย 
22. นทรรศการ NOR-TH (นอร์เวย์) 
23. นทรรศการงานประกวดแบบ Tsunami Memorial 
24. นทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น Arcasia 



อาษาสัมมนา ในงานสถาปนิก ’49 

พบกับสถาปนิกและวิศวกรท้ังไทยและเทศมากมาย ในหัวข้อสัมมนาท่ีหลากหลาย ต่างจากทุกปี 
Tristram Carfrae 
เจ้าของรางวัลวิศวกรแห่งปีของ 
ออสเตรเลีย จาก Arup หัวหน้าทีม 
ออกแบบโครงสร้างสระว่ายน้ำ 
โอลิมปิคที ่ปักกิ ่งโครงสร้างเป็น 
Bubble มองทะลุเห็นเป็นก้อนน้ำ 
มหึมายึดเกาะกัน เขาทำอย่างไร 
ลองไปฟังดู  (5 พค. 49 - 13:30) 

Shigeru Ban 
เจ้าของผลงานสถาปตัยกรรมท่ีทำ 
จากกระดาษ Paper Tube 
กลายเป็นโครงสร้างหลักอันโด่งดัง 
ไม่ว่าจะเป็น Japan Pavillion 
ในงาน Hannover Expo 2000, 
Paper Church, Kobe 
(6 พค. 49 - 15:30) 

Kengo Kuma 
สถาปนิกร่วมสมัยชาวญี ่ปุ ่น 
คอนเซปต์ Anti-object ของเขา 
ก่อให้เกิดผลงานชื่อดังมากมาย 
Bamboo House Stone Museum 
และงานคุ ้นตามากมายตาม 
หน้านิตยสาร (7 พค. 49 - 13:30 น.) 

นอกจากนี้ เรายังได้พบกับคุณอนันต์ อั ั
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ศวโภคิน ประธานบริษท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบรรยาย ทำนาย 
รูปแบบและสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ตลอดจนประสบการณ์การทำงานกับสถาปนิก, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน 
ทงจากประเทศฝรัง่เศส เยอรมัน และเดนมารค์ จะมาพูดเร่ืองอาคารประหยดัพลังงาน, ฟงงานอนุรกษ์แนวใหม่ในหัวข้อ "เก่า-ใหม่ 
ทลงตัว", สถาปนิกช่ือดังมาให้ความรู้ดาน Resort Design, ผเช่ียวชาญจากหลายสาขาจะมาใหค้วามรู้เก่ียวกับรายละเอียดเทคนิค 
Detail ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการประกอบวิชาชีพ วิธีการชนะการประกวดแบบ, ฟังสถาปนิกไทยเล่าประสบการณ์การทำงาน 
ในต่างแดน, เปิดใจเร่ืองการคอร์รปช่ันในวงการกอ่สร้างโดย คณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา รวมท้ัง Public Seminar กว่า 6 รายการ 
ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไมจำเป็นต้องมีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมาฟัง พร้อมขอคำปรึกษา เป็นต้น ทั้งหมดนี้พบกันได้ 
ในงานสถาปนกิ '49 ณ อาคารชาเลนเจอร ์อมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 2 - 7 พฤษภาคม 2549 

Charles Stone 
นั

ี่

กออกแบบแสงชือ่ดังจากนวิยอรค์ 
ออกแบบทัง้งานสถาปตัยกรรมและ 
งาน Theatrical Lighting ทั่วโลก 
แม้แต่งานสำคัญ ๆ ที ่เป็นที ่ 
กล่าวขวัญ เช่น งาน Tribute in Light 
World Trade Center Memorial 
ทฉายแสงเป็นลำสูงข้ึนไปบนท้องฟ้า 
จากลาน World Trade Center, 
New York  (5 พค. 49 - 18:00) 

ดร.สุ ุ
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เมธ ชมสาย ณ อยุธยา และ 
คณนิธ สถาปิตานนท์ 
ศลปินแห่งชาติผทรงเกียรติทง 2 ทาน 
จะนำทุกท่านมาร่วมกันค้นหาเข็มทิศ 
ของสถาปัตยกรรมไทยในยุคใหม่ 
ใน "New Thai Architecture" 
(6 พค. 49 - 18:00) 

รศ.ดร. วิ ุ
ิ ั ์ ั

โรฒ ศรีสโร และ 
รศ.ววฒน์ เตมียพนธ์ 
สถาปนิกอาวุโส จะมาปูพื ้นฐาน 
และให้ความรู้ว่า ความเป็นไทยนั้น 
เป็นอย่างไร เรียนรู้ให้ลึกถึงแก่นใน 
รากฐานของความคดิใน 
"Thai Vernacular Architecture" 
(7 พค. 49 - 18:00) 



สารจากนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 

เรียน   ท่
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านสมาชิกท่ีเคารพ 
จดหมายเหตุอาษาฉบับนี้ คงเป็นฉบับสุดท้ายในวาระที่ 

ผมดำรงตำแหนง่ นายกสมาคมสถาปนกิสยาม ฯ (2547 - 2549) 
ผมได้พยายามปรับปรุงรูปแบบการรายงานขา่วต่างๆ ให้สมาชิก 
ได้รบทราบข้อมูล และเหตุการณ์ทเกิดข้ึนให้ทนเวลาตลอด 2 ป 
ที่ผ่านมา จดหมายเหตุอาษาจะถึงมือสมาชิกทุกต้นเดือน 
ผมหวังว่าสมาชิกทุกท่านคงพึงพอใจ 

ความเปล่ียนแปลง และความก้าวหน้าท่ีเกิดข้ึนกับสมาคมฯ 
ทานสมาชิกคงไดร้บทราบมาโดยตลอด จากท้ังในจดหมายเหต ุ
อุาษาทุกฉบับ และจากวารสารอาษา 

ในฉบับน้ี  ผมขอเชญิชวนสมาชกิมารว่มกจิกรรมสุดทา้ย 
ของสมาคมฯ ทผมรับผิดชอบอยู่คอ งานสถาปนิก ’49 เป็นงานท่ี 
ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมา เพราะอยู่ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และสมาคมฯ 
ได้กอต้ังมาครบ 72 ป  ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2549  ซงเป็นวัน 
เปิดงานอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จ 
มาเป็นองค์ประธานในพิธี  นอกจากนี้ผมอยากเชิญชวนให้ 
สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ในเวลา 14.00 น. 
โดยจะมีหนังสือและคู ่มือการปฏิบัติวิชาชีพมาแจกให้แก่ 
ผรวมประชุมได้แก่ 
1. หนังสือ "20 คำถามกับจรรยาบรรณสถาปนิก" 
2. หนังสือ "สถาปนิก...กบ (เร่ืองน่ารู้ของ) สถาปนิก" 
3. หนังสือ "รจกสถาปนิก We…Ar(e)chitect" 
4. หนังสือ "สนามิ กบ...สถาปนิกอาษา (ASA) 
5. CD-ROM ดรรชนีวสดุกอสร้าง 2549 
6. CD-ROM มาตรฐานการเขยีนแบบก่อสร้าง 
7. CD-ROM มาตรฐานรายการประกอบแบบกอ่สร้างสำหรับ 
อาคารพักอาศัย 

8. กระเป๋าล้อเล่ือนอย่างดี สำหรับใส่เอกสารแคตตาลอ็ค 
วสดุกอสรางในงานสถาปนกิ '49 
สดท้ายน้ีผมต้องกล่าวคำอำลาตอ่สมาชิกทุกท่านและต้อง 

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2547 - 2549 
คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานทุกคณะ 
รวมท้ังพ่ี ๆ อาวุโส ตลอดจนทุกท่านท่ีได้ชวยเหลือ และเสียสละ 
เวลาในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งแรงกายแรงใจ ถึงแม้ว่า 
งานบางส่วนอาจจะไม่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทุกประการ 
แต่งานสว่นใหญน่นก็สำเร็จลุลวงไปไดด้วยด ีและมคีณภาพสงู 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้ให้ความสนใจในการมีสวนร่วมกับ 
กจกรรมต่างๆ ทสมาคมฯได้จดข้ึนมา  ณ  ทนดวย 

ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา สถาปนิกและศิลปินแห่งชาติ, 
ได้รับเกียรติจากนครอิสตันบูล ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 
จากนานาประเทศ อาทิ Michael Sorkin, Elias Torres Tur, Suha 
Ozkan และ สถาปนิกของตุรกีอีก 3 ท่าน เพื ่อคัดเลือก 
สถาปนิกสำหรับการออกแบบโครงการบูรณะฟื้นฟูผังเมืองของ 
นครอิสตันบูล ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 
29-31 มีนาคม โดยสถาปนิกและบริษัทออกแบบ ที่มีชื่อเสียง 
จากทั ่วโลกที ่ได้ร ับเชิญจะต้องส่งแบบแปลนและนำเสนอ 
ผลงานร่วมกับ Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas และ 
Kurokawa 

เปิดงานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ คร้ังท่ี 6 
“RE SURRECT” 

พลเรือตรี ฐนิธ  กิตติอำพน นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
เป็นประธานในพธีิ

ิ

เปิดงานแสดงนทิรรศการทางวชิาการ คร้ังท่ี 6 
“RE SURRECT” ของคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทยาเขตอุเทนถวาย 
ในวันที ่ 31 มีนาคม ที ่ผ ่านมา ณ SF CINEMA ชั ้น 7 
มาบุญครองเซ็นเตอร์ 

คั
ั

ดเลือกสถาปนิกสำหรับ 
การออกแบบ โครงการบูรณะฟ้ืนฟูผงเมือง 

ของนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 



ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
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ขอบัญญัต กทม. ควบคุมการก่อสร้างป้าย 
กรุงเทพมหานครออกขอ้บญญัตกรุงเทพมหานคร เร่ือง กำหนด 

บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดแปลงอาคารประเภทปา้ยหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน 
สำหรับติดหรือต้ังป้ายในพ้ืนท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
เป็นการควบคมุการก่อสร้างป้าย ในพ้ืนท่ีภายในระยะ 50 เมตร 
จากเขตทางพเิศษ ทางรถไฟ ถนนสายสำคญัหลายสาย พนท่ี 
ภายในรัศมี 200 เมตรโดยรอบอนุสาวรียชยสมรภูม อนุสาวรีย 
พระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรียพทกษ์รฐธรรมนูญ กบ 
พนท่ีภายในระยะ 50 เมตรจากริมฝ่ังแม่นำเจ้าพระยาท้ังสองฝ่ัง 
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กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างโดยรอบพุทธ 
มณฑล 

กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้าม 
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอพุทธมณฑล อำเภอ 
สามพราน จงหวัดนครปฐม และเขตทววีฒนา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2549 

เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2530) และ 
ปรบปรงใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบญญัต กทม. เร่ืองกำหนด 
บริเวณห้ามก่อสร้างฯริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก นอกจากนี้ 
ยงได้ปรับปรุงช่ือของอำเภอและเขตใหเ้ป็นปัจจุบนและปรบัปรุง 
แผนท่ีให้ถกต้อง 

บริเวณท่ี 1 และบริเวณท่ี 2 เป็นข้อกำหนดเดิมของกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 16 สวนบริเวณท่ี 3 และบริเวณท่ี 4 เป็นพ้ืนท่ีสองฟากของ 
ถนนอุทยานซึ่งต่อเนื่องมาจากบริเวณที่กำหนดในข้อบญญัติ 
กทม.ฉบับดังกล่าว 

บรเวณท่ี 1 กำหนดให้พนท่ีรอบแนวเขตพทุธมณฑลออกไป 
300 เมตร หามก่อสร้าง หองแถว ตกแถว บานแถว บานแฝด 

ตลาด โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ สสาน โรงงาน โรงซ่อม 
หรือพ่นสีรถ อาคารเลีย้งสัตว์ 20 ตร.ม.ขนไป อาคารเกบ็สินค้า 
อาคารท่ีพนท่ีรวมเกิน 1,000 ตร.ม. อาคารท่ีหางจากเขตทีด่นอ่ืน 
นอยกว่า 2 เมตร และอาคารสูงเกิน 12 เมตร และสำหรับบริเวณ 
ท 2 ในพ้ืนท่ีโดยรอบต่อจากแนวเขตดงักล่าวออกไปอีก 700 เมตร 
หามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 18 เมตร 

บริเวณท่ี 3 พนท่ีสองฟากของถนนอทุยานออกไปข้างละ 15 
เมตร ให้สรางได้เฉพาะบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 10 เมตร และต้อง 
ถอนร่นไม่นอยกว่า 3 เมตร 

และบริเวณที่ 4 พื้นที่สองฟากของถนนอุทยานออกไปอีก 
ขางละ 35 เมตร หามกอ่สร้าง หองแถว ตกแถว อาคารทีพ่นที ่
รวมเกิน 1,000 ตร.ม. โรงงาน ภตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมพนท่ี 
ไม่เกิน 100 ตร.ม. โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารเก็บ 
สนค้า อาคารเล้ียงสัตว์ 20 ตร.ม.ขนไป ในบริเวณดังกล่าว 

ห้
ี ื้

้

ิ

 

ั ุ
ุ

ั ู้ ั ู้ ึ่
่ ู ั ู้ ี

ี ู้ ึ่

ามก่อสร้างอาคาร 
ประเภทป้ายท่ีมพนท่ี 
รวมกันเกิน 5 
ตารางเมตร หรือสูง 
เกิน 12 เมตร ยกเว้น 
ปายบางอย่างตามท่ี 
กำหนดไว้ในประกาศ 
แต่ต้องไม่ใช่ป้ายที่ 
ตดต้ังบนหลังคาหรือ 
ดาดฟ้าอาคาร 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์หอพัก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออก 

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
หอพัก พ.ศ. 2549 

เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงเดิม คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2508), ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2521) และฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2541) 
ปรบปรงใหม่รวมเนื้อหาเป็นฉบับเดียว กำหนดลักษณะและ 
สขลักษณะของหอพกั, การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และ 
การต่ออายุใบอนุญาต, แบบสมุดทะเบียนผู้พัก และแบบบัตร 
ประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที ่, อัตราค่า 
ธรรมเนียม 

นอกจากนีย้งได้กำหนดให ้ "ผพก" หมายถึง ผซงอยู่ระหว่าง 
การศึกษาในระดับไมสงกว่าปริญญาตรี โดยไม่ใช้บงคับแก่ผม 
อายุเกิน 25 ปหรือผซงสมรสแล้ว 
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บหนังสือทรงคุณค่า 
ฟรี!! ในวันประชุมใหญ่ 4 พ.ค. น 

ฝายวชิาการ สมาคมสถาปนกิสยามฯ ขอเชญิสมาชกิสมาคมฯ 
ลงทะเบียนเข้ารับหนังสือ ฟรี! ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2548 เพื่อเป็นอภินันทนาการสำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทจะเกิดข้ึนในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 
ชาเลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ในงานสถาปนิก' 49 
สำหรับหนังสือดังกล่าวน้ีจดอยู่ในหนังสือชุด ASA วชาการ 47-49 
ซึ ่งฝ่ายวิชาการได้จัดพิมพ์ขึ ้นเพื ่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน 
หลากหลายแง่มุม อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้ 
ความเขา้ใจในวิชาชีพสถาปนิกต่อสาธารณะ และรวมท้ังยังเป็น 
จุดเริ ่มต้นในกระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge 
Management) ในวงการสถาปนกิ ซงจะเป็นประโยชน์ยงต่อการ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากรุ่นสู่รุ ่นเพื่อพัฒนาวงการ 
สถาปัตยกรรมต่อไป 

หนังสอในชุดน้ี มจำนวนท้ัง 4 เล่มตามลำดับ ประกอบด้วย 
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ดสัปดาห์วชาการ คร้ังท่ี 8 
“พลิกกลยุทธ์...ฝาวิกฤติสถาปนิกไทย” 

เม่ือวันท่ี 25 มนาคม ทผานมา ฝายวชิาการไดจ้ดอบรมความรู ้
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ในโครงการสดุสัปดาห์วชาการ 
ครั้งที่ 8 หัวข้อ “พลิกกลยุทธ์...ฝ่าวิกฤติสถาปนิกไทย” 
ทีห่อ้งสกัทอง โรงแรม สวสิโฮเตล็ เลอคองคอรท์ มสมาชกิและ 
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมประมาณ 35 ท่าน สำหรับเนื้อหาการ 
สัมมนาเป็นการเสวนาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และร่วมเสวนา 
ถกประเด็นสรรพกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาวิถีทางฝ่าวิกฤติที่คุกคาม 
วงการวิชาชีพสถาปนิกในปัจจุบนกับอดีตและว่าท่ีนายกสมาคมฯ 
4 ทาน ได้แก่ คณยอดเย่ียม  เทพธรานนท,์ คณพิศษฐ์ โรจนวานิช, 
คณประภากร  วทานยกุล, คณสิน  พงษ์หาญยุทธ และดำเนิน 
การเสวนาโดย อ.วรชัย  ตันติศิริวัฒน์ กิจกรรมใน ครั้งนี้ได้รับ 
การสนับสนุนจาก บริษท บเอฟเอ็ม จำกัด 

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 

1. สถาปนิก...กั
ื่ ู้

บ... 
(เรองน่ารของ) สถาปนิก 



เป็นหนังสือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม ซึ่งรวมตั้งแต่สถาปนิก ภูมิสถาปนิก สถาปนิก 
ผังเมือง และมัณฑนากร เพ่ือประกอบการศึกษาความรู้เก่ียวกับ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อป้องกันปัญหาถูกฟ้องร้องคดี 

เป็นหนังสือรวบรวมเกร็ดความรู้ ที่น่าสนใจในการประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นข้อมู
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ลที ่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ทำงานของสถาปนกิทุกเพศ ทกวัย และรวมท้ังยังให้สาขาอาชีพ 
อื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ 
เนื้อหาทุกบททุกตอน จะถ่ายทอดออกมาในภาษาที่เข้าใจง่าย 
เป็นกันเองกับผอานเหมือนการพูดคุยสนทนากันท่ัวไป ซงผู้เขียน 
คอ คณอนุชา ตงศรีวรยะกุล อดีตเลขาธิการสมาคมฯ เรียบเรียงข้ึน 
จากประสบการณก์ารทำงานของสถาปนกิผู้คร่ำหวอดในแวดวง 
กจกรรมและวิชาชีพมาเป็นเวลามากกวา่ 19  ป 

2. รจก...สถาปนิก 
เป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกสำหรับ 

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจใน 
อาชีพนี้ เนื้อหาจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทการ 
ทำงานของสถาปนกิอยา่งละเอยีดถีถ่วนทกุข้ันตอน โดยเนือ้หา 
จะถ่ายทอดออกมาในภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นกันเองกับผู้อ่าน 
และครอบคลมุทกุคำถามทีค่้างคาใจผูค้นทัว่ไปเกยีวกบัวชิาชพี 
สถาปนกิไดเ้ป็นอยา่งด ีอาท ิสถาปนกิคอืใคร สถาปนกิทำงาน 
อย่างไร สถานปนิกคิดค่าแบบอย่างไร ไปจนถึงประวัติ 
ความเปน็มาของสถาปนกิ หนงัสือเล่มน้ีจดทำโดยฝา่ยวชิาการ 
สมาคมฯ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารจากสภาสถาปนิก 
หนังสือคู่มอสถาปนิก พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการทำงานของ 
สมาคมฯ หลายต่อหลายเล่ม 

จรรยาบรรณที่เกิดขึ้นจากความรู้ไม่
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ถึงการณ์ ประมาทเลิ่นเล่อ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ลกษณะเน้ือหาเป็นคำถาม-คำตอบ 
ทเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรมรวม 20 คำถาม 
อาทิความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบเน้ือหาจรรยาบรรณ 
กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาคดีจรรยาบรรณของ 
สภาสถาปนิก และกรณีศึกษาคดีการกระทำผิดที่น่าสนใจอีก 
มากมาย หนังสือเล่มน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มลจากบทสัมภาษณ์ 
พลเรือตรีฐนิธ กิตติอำพน นายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบัน และ 
ผศ. รัชด ชมภูนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ ที่ร่วมกันศึกษาและ 
ประมวลรวบรวมเอกสารข้อระเบียบและสำนวนคดีตัวอย่าง 
ทเก่ียวกับจรรยาบรรณมากมาย เพ่ือถ่ายทอดออกมาเปน็เน้ือหา 
ทงายต่อการทำความเขา้ใจของสถาปนิก 

4. สนามิกบ....สถาปนิกอาษา (ASA) 
หนังสือเล่มสุดท้ายในชุดนี้เป็นผลงานแห่งความพยายาม 

ของสถาปนิกไทยที ่ร ่วมมือกันภายใต้การสนับสนุนของ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
และสมาคมวิชาชีพทีเกี ่ยวข้อง  เพื ่อรวบรวมความรู ้ทาง 
สถาปัตยกรรมกับการป้องกันภัยสึนามิในแง่มุมต่างๆ ทั้งเชิง 
ออกแบบ การวางผัง การออกแบบภูมทศน์และอ่ืนๆ ทเก่ียวข้อง 
มานำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา นอกจากนี้เนื้อหา 
สำคัญอีกส่วนของหนังสือเล่มนี ้คือข้อมลการทำงานของ 
สถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสมาคมฯ และหน่วยงานอื่นๆ ให้นำ 
คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาลงไปปฏิบัติการออกแบบ 
เพ่ือชวยเหลือฟ้ืนฟูผประสบภัยสึนามิในพ้ืนท่ีตางๆ 

หนังสือเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของอภินนทนาการจากสมาคมฯ 
ทจะมอบให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่ดงกล่าวโดยไม่คดมูลค่า 
และหลังจากนั้นสมาคมฯ จะมอบหนังสือเหล่านี้บางส่วนให้ 
สถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมท่ัวประเทศเพือ่เป็นประโยชน์ตอ 
การเรียนการสอน และจัดจำหน่ายต่อไป นอกจากนี้ สำหรับ 
หนังสือ "รจก..สถาปนิก" น สมาคมฯ จะมอบเป็นของขวัญแก่ 
ประชาชนทั่วไปในงานสถาปนิก ’49 ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
"รู้จัก..สถาปนิก" ของสมาคมฯ หรือเข้ารับคำปรึกษาในบูท 
หมอบ้านตลอดวันงาน 

3. 20 คำถามกับ 
จรรยาบรรณสถาปนิก 
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รายชื่อกรรมการบริหารฯชุดใหม่ ทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ 
ใครเป็นใครนึกออกไหม ใครเป็นใครลองแลดู โยงเส้นจับคู่ 
ดูอดีต ดูย่านเรียน ดูที ่ทำงาน ใครโยงได้ถูกถ้วน... 
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องมาช่วยงานแล้ว อย่าช้าเลย... 

ทงหมดนี ้ยอมจะมามวีอนสมาชกิฯบางทา่นมาชว่ยงาน 
สมาคมฯ ด้วยว่าเพียงลำพังกรรมการฯ คงไม่อาจลุทุก 
กิจกรรมที่หมายมั่นได้ ดังนั้นได้โปรดเมตตาอย่าปฏิเสธ 
พวกเคา้เชียว สวนใครอยากมาชว่ยแบบไม่คอยการชวน 
กตดต่อมาได้ เค้าจะยินดียง อกท้ังถ้าไม่สะดวกช่วยๆกัน 
ก็ได้โปรดรอคอยเข้าร่วมกิจกรรมนานา ที่จะได้เกิดขึ้น 
ในอีก 2 ป ถดจากน้ีไป กนได้ทกคนเอย 
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ประธานงานสถาปนกิ 49 
ทงลาดกระบัง 

นำเข้าจากต่างแดน 
ฝร่ังเศส 

แยกเกษตร 
การไฟฟา้ 
ทงพระเมรุ 
สาทรซอย 10 
ทงรังสิต 

กรรมการกลางแลว้ กรรมการกลางอกี 
อดีตนายทะเบยีนเม่ือนานนม 

ดร. 
สาวอโศก 

คณต่าย สงประกวด 
เบากว่าแป๋งเล็กน้อย 

สถาปัตย์สัญจรปักก่ิง 

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน ที่ผ่านมา สมาคม 
สถาปนิกสยามฯ จั ั

ื

ดสถาปัตย์สญจรท่องนครปักก่ิง นำคณะทัวร์ 
42 ชีวิต ชมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ OLYMPIC STADIUM, 
สำนักผังเมืองนครปักกิ่ง , ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียน 
อันเหมินและกำแพงเมืองจีน, พระราชวังต้องห้าม, พระราชวัง 
ฤดูร้อนอี้เหอหยวน และการแสดงกายกรรมปักกิ่ง รวม 5 วัน 
4 คน 

กำแพงเมืองจีน 

สำนักผังเมืองนครปักก่ิง 

ป ร ะ ก า ศ 
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บเดือนเมษายน 2549 เป็นจดหมายเหตฉุบบท้ายสุด 
สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2547-2549 
@s@ขอบอกลาท่านสมาชิกด้วยเกริ่นนำเชิญชวนเข้าชม 
งานสถาปนิก ’49 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2549 
ณ ชาเลนเจอรฮ์อลล์ อมแพค็เมอืงทองธาน ี@s@ โดยวนัที่ 
2 พฤษภาคม 2549 เป็น TradeDayเปิดให้เข้าชมงานเฉพาะ 
ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสราง @s@วันที่ 3-7 
พฤษภาคม 2549 เป็นวันท่ีเปิดให้เข้าชมงานสำหรบัทุกท่าน 
ทั้งประชาชนทั่วไป นิสิต-นักศึกษา@s@วันที่ 4 พฤษภาคม 
2549 เป็นวันท่ีพเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ การประชุมใหญ่ 
สามัญประจำปี 2548 ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม 
การประชุมฯ@s@สงท่ีพเศษสำหรบัสมาชิกสมาคมฯ ในงาน 
สถาปนิก ’49 คือ เมื ่อสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
สถาปนิกและแจ้งหมายเลขสมาชิกสมาคมฯกับเจ้าหน้าที่ 
จะได้รับของที่ระลึกกลับบ้าน@s@การลงทะเบียนเข้าร่วม 
การประชุมใหญ่ฯ มีแจกของที ่ระลึกอีกหลายรายการ 

@s@การเข้าชมงานในพื ้นที ่ส ่วนของสมาคมฯ ที ่มีทั ้ง 
“อาษาคลับ”, การแสดงนิทรรศการต่างๆ ทั้งนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิทรรศการ 
ครบรอบ 72 ปี การก่อตั ้งสมาคมฯ นิทรรศการผลงาน 
สมาคมฯ นิ

ิ

ู
ิ ี่

ั ่

ทรรศการสถาปตัย-กรรมดีเด่นนิทรรศการผลงาน 
สถาปัตยกรรมอนุรักษ์ดีเด่นการแสดงผลงานของสำนักงาน 
สถาปนิก การแสดงผลงานของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 
การให้บรการประชาชน ทั้งหมอบ้าน การแจกแบบบ้าน 
การให้คำแนะนำและแจกคู่มือ “รู้จักสถาปนิก” การแสดง 
ผลงานการประกวดแบบ นิทรรศการจากสถาบันวิชาชีพ 
ที่เกี ่ยวข้อง นิทรรศการจากต่างประเทศการสัมมนาทาง 
วิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งสำหรับผ้ประกอบ 
วชาชีพและประชาชนโดยท่ัวไปและงานฮาเฮประจำปีทหมู่มวล 
สมาชิกใหม่ไม่ควรพลาดคือ “งานอาษาไนท์” ในคืนวันที่ 4 
พฤษภาคม 2549@s@ขอเชิญเพื ่อนๆพี ่น้องสมาชิกมา 
ร่วมงานโดยพร้อมหน้า@s@แล้วพบกันในจดหมายเหตุ 
ฉบบเดือนพฤษภาคม 49 ตอไป 




