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ดประชุมหารือเร่ืองความร่วมมือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
จากคณบดีทกสถาบันการศึกษา พรอมมอบหนังสอ 

ทสมาคมฯ ไดจดทำข้ึนเพ่ือใช้ในการศึกษา 
ในวันท่ี 1 ม.ย. 49 ทสมาคมสถาปนิกสยามฯ 

นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ คุ ้

ิ

ณสิน  พงษ์หาญยุทธ ไดแสดงเจตจำนงค์ 
ในการบริหารจัดการสมาคมฯ พร้อมเสนอช่ือกรรมการบริหารชุดใหม่ 

ตดตามรายละเอยีดหนา้กิจกรรม 



ประมวลภาพบรรยากาศ งานสถาปนิก ’49 

พิธีเปิดงานสถาปนิก ’49 





งานรำลึก  พระคุณ  ค้ำจุน  อาษา 

งานประชุมสามัญประจำปี 2548 



ASA Night 2006 

แห่โคม 
เฮ่ โฮ โฮ เฮ เฮ่ โฮ โฮ เฮ... 
เฮ่ โฮ โฮ เฮ เฮ่ โฮ โฮ เฮ... 

เฮ โฮ พวกเรา พงศ์เผ่าอาษา 
มาร่วมเฮฮา เพ่ือสามัคคี 

ความรักประสาน สมานไมตรี 
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ิ
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กคนรู้ด ซาบซงตรงใจ 
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แสงโคมแวม แวม ชวนแกมใหค้ด 
วญญาณสถิตย์ ไม่รสลาย 
ใครเห็นใครชมนยิมสมใจ 
จะว่าอย่างไรนะอาษาเอย 
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หมอบ้าน 

ASA CLUB 



ASA SHOP / ASA BOOK 

แบบบ้านบริการประชาชน 



นิทรรศการสมาคมฯ 

นิทรรศการต่างประเทศ นิทรรศการสำนักงานสถาปนิก 



สมาคมฯ ได้ประกาศและมอบรางวัลการประกวดการออกแบบ 
ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2549 ภายในงานสถาปนกิ ’49  ณ ชาเลนเจอร์ 
อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีโครงการการประกวดแบบที่ได้รับ 
รางวัลดังน้ี 
การออกแบบบูธนิทรรศการผลงานนกัศึกษา  18  สถาบัน 
 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ด้านแนวคิดภาพรวมของบูธ 

(CREATIVITY AWARD) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

 รางวัลความคดิสร้างสรรคด้์ ั

้
ั

้ ื้

านการตดิต้ังและการใชว้สดุ 
(INSTALLATION AND MATERIAL AWARD) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดานการนำเสนอผลงาน 
นกศึกษา  (PRESENTATION AWARD) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดานการใช้พนท่ี 
(SPACE UTILIZATION AWARD) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบ 
ภายในงานสถาปนิก ’49 

ผลการตัดสินการประกวดการปฏิบตการออกแบบ ั ิ
(Design Workshop) HOPEWELL REBORN 
 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ด้

้ ั

้

้
้
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านแนวคิด 
(CREATIVITY AWARD) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดานการแก้ปญหา 
(PROBLEM SOLVING AWARD) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดานความเป็นไปได้ใน 
การดำเนินการ(PRACTICALITY AWARD) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดานการสอดคล้องกับแนวคิด 
"กาวอย่างสมดุล" (THEMATIC AWARD) 
จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. รางวัลผลงานท่ีสมควรได้รั
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บการเผยแพร่ 
จำนวน 4 รางวลั รางวลัละ 50,000 บาท 
2.1 นายณฐัพงศ์ เพียรเชลงเอก ชอผลงาน “SPIRIT OF THAI 

HOUSE” 
2.2 นายอมฤต หมวดทอง ชอผลงาน “ขวัญเอย ขวัญมา” 
2.3 นางสาวดวงนภา ศลปสาย, นายศภุชัย  ชยจันทร์ 

ชอผลงาน “NO NEW SPIRIT?” 
2.4 นายณัฎฐ์ ละเอียดอ่อน ชอผลงาน “กล้วยกรรม” 
2.5 นายสาโรจน ์พระวงศ ์ชอผลงาน “เกา้กาล” 

Experimental Design ในหัวข้อ “ไทยใหม่อย่างไรด” ี
ัแบ่งเป็น 2 รางวัล ดงน้ี 

1. รางวัลความคิดยอดเย่ียมดีเด่น 
จำนวน 2 รางวัล  รางวัลละ 100,000 บาท 

ผลงานชนะเลิศ ช้ิ
ื่
นท่ี 2  นายทรงสุดา อธิบาย 

ชอผลงาน “สายใย” 

ผลงานชนะเลิศ ช้ิ
ื่

นท่ี 1  นายคมกฤช  ธนะแพทย์ 
ชอผลงาน “เพราะไทยไม่เคยเก่า” 



ชนท่ี 1 ิ้
ื่

ื

ชอผลงาน 
“โรงเรียนสอนแปรรูป 
ขยะเมือง” 
นายจิรายุ สอพัฒธิมา 
และ 
นายเอ่ียมพร พรมรักษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชนท่ี 2 ิ้
ื่

ั ุ
ชอผลงาน “Wall” 
นส.วนเพ็ญ ขนบรรเทา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชนท่ี 3 ิ้
ื่

ุ ั

ชอผลงาน 
“ธนาคารความคิด” 
นายสุรเสกข์ ยทธิวฒน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

Experimental Design ในหัวข้อ “ขยะ....?” 
แบ่งเป็น 2 รางวัล 
1. รางวัลผลงานยอดเย่ียม 
จำนวน 4 ผลงาน 

ชนท่ี 4 ิ้
ืช่อผลงาน 

“คน-ใช้-ขยะ” 
นายวิชานันท์ เจียรธาราทิพย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. รางวัลผลงานท่ีสมควรได้รั
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บการเผยแพร่ 
จำนวน 6 ผลงาน 
2.1 นายนฤเทพ ปงเมือง 

ชอผลงาน “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วทยาเขตภาคพายพั 

2.2 นายวีระ สมจิต, นายอเนก บรรณารักษ์, 
นายศักด์ิอนัน ประสมพงษ์, นายทานตะวนั ราศี 
ชอผลงาน “ดบสูญ” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2.3 นางสาววิภาลักษ เหล่ียมดี 
ชอผลงาน “City-W-Filter” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร 

2.4 นางสาวจิดานันท์ พสฐมุกดา 
ชอผลงาน “Green Layer” 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.5 นายธงชัย งามจริยา 
ชอผลงาน “Context” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2.6 นายเกรียงไกร เชาว์ประยูร 
ชอผลงาน “หลังคาเดียวกัน” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 



สมาคมสถาปนิกสยามฯ ทำบักทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 

เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2549 ท่ี ่
ิ

ั

ิ

่ ั

ผานมา ระหว่างงานสถาปนกิ ’49 
พลเรือตรีฐนิธ  กตติอำพน นายกสมาคมสถาปนกิสยามฯ (ขณะน้ัน) 
และ คุณสิน  พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
พร้อมกับกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวนหนึ่ง ได้ร่วมประชุม 
กบนายกสมาคมสถาปนกิจากต่างประเทศจำนวน 3 ประเทศ เพ่ือ 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและ 
วชาชีพ  เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพ่ือนำไปสู่การดำเนิน 
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆฉันมิตรที่ดีต่อกันในอนาคตต่อไป โดย 
ประเทศท่ีรวมทำ MOU กบสมาคมสถาปนกิสยามฯ ประกอบด้วย 

3. Mr. Sengkham Phinith, President 
จาก Association of Lao Architects and Civil Engineers 

1. Ms. Rita  Soh, President 
จาก Singapore Institute of Architects 

2. Dr. Tan Loke Mun, President 
จาก Malaysian Institute of Architects (Pertubuhan Akitek 

Malaysia, PAM) 

การเลือกต้ังประธานกรรมาธิการภาค 

เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2549 ท่ี ่
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ผานมา กรรมาธิการภาคของสมาคม 
สถาปนิกสยามฯ ได้แก่ กรรมาธิการล้านนา, กรรมาธิการทักษิณ, 
กรรมาธิการอีสาน ได้มการนับคะแนนเลอืกต้ังประธานกรรมาธกิาร 
ภาคท่านใหม่ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ 
ทานปัจจุบน (พ.ศ.2549-51) ซงการนับคะแนนเลอืกต้ังแต่ละภาค 
ปรากฎผลการเลือกต้ังฯดังน้ี 
 กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา 
จำนวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมด 298 ใบ  มสมาชิกลงคะแนนเสียง 
จำนวน 71 เสียง บตรเสีย 1 ใบ 
ผลปรากฎว่า ดร.นวตร  ตนตยานุสรณ์  และ 

นายธนิต   ชมแสง 
ได้คะแนนเสียงเท่ากันคือ  35  คะแนน 
คณะกรรมการเลือกต้ังเห็นควรให้ดำเนินการเลือกต้ังใหม่ 

 กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ 
จำนวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมด  245 ใบ มสมาชิกลงคะแนนเสียง 
จำนวน 74 เสียง บตรเสีย  3 ใบ 
ผลปรากฎว่า นายพลชัย  แซ่ชน 
ได้คะแนนเสียง  56 คะแนน  เป็นลำดับท่ี 1 

 กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 
จำนวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมด  244 ใบ มี

ั
สมาชิกลงคะแนนเสียง 

จำนวน  84 เสียง บตรเสีย 1 ใบ 
ผลปรากฎว่า  นายธานี  คล่องณรงค์ 
ได้คะแนนเสียง 54 คะแนน  เป็นลำดับท่ี 1 

กรรมการเลือกต้ัง ประธานกรรมาธกิารสถาปนิกอีสาน 
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ได้รบ 
ธรณีพบติ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศ 
กระทรวงฯ กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพ้ืนท่ีทได้รบธรณีพบต 6 จงหวัด ได้แก่ กระบ่ี ตรัง พงงา 
ภเกต็ ระนอง และสตลู เร่ิมบงคบัใช้เม่ือวันที ่ 13 เมษายน 2549 
พื้นที่ที่ใช้บังคับตามประกาศกระทรวงฯฉบับนี้ ได้แก่ พื้นที่ที่มี 
พระราชกฤษฎกีาให้ใช้พระราชบัญญัตควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ทั้งแผ่นดินใหญ่และเกาะ ตามรายชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
จังหวัดที่ระบุในประกาศกระทรวงฯ โดยมีหลักเกณฑ์บางส่วน 
ทสำคัญคือ 

- ระยะ 30 เมตร จากแนวชายฝัง่ หามปลูกสร้าง 
- ระยะ 20 เมตร ตอมา กอสร้างได้สงไม่เกิน 6 เมตร 

(เฉพาะจังหวัด ระนอง ตรัง สตูล) 
- ระยะ 150 เมตร ตอมา กอสร้างได้สงไม่เกิน 12 เมตร 

(เฉพาะจังหวัด ระนอง ตรัง สตูล) 
- ระยะ 300 เมตร ตอมา กอสร้างได้สงไม่เกิน 16 เมตร 

(เฉพาะจังหวัด ระนอง ตรัง สตูล) 
- บริเวณโดยรอบโบราณสถานในระยะรศัมี 100 เมตร 

ให้ปลูกสร้างได้เฉพาะอาคารอยูอ่าศัย ทสงไม่เกินความสูงของ 
โบราณสถานน้ัน 

- สำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ต้องมีพื้นที่ว่าง 
ไมน้อยกว่าร้อยละ 50 โดยเป็นพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 
ของที ่ว ่างนั ้น ต้องมีพื ้นที ่รวมในกลุ ่มอาคารไม่เกิน 3,000 
ตารางเมตร การออกแบบลักษณะและรูปแบบของอาคารต้องให้ 
สอดคล้องกับสภาพนิเวศน์ตามธรรมชาติของพ้ืนท่ี เป็นต้น 

 ผงเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ในที่สุด ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่ 2 
ก็ออกใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 นอกจากการ 
แบ่งประโยชน์การใช้ทดนท่ีละเอียดกว่าเดิมแล้ว ยงมีเร่ืองของ F.A.R. 
และ O.S.R. ด้วยซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับผงเมืองรวมสมาชิกฯ 
สามารถดูหรือดาวน์โหลด "กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549" ได้จากหน้าข่าวกฎหมายในเวบ็ไซต์ 
ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
 ตออายุ/สมัครสมาชิกอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร 
ดวน !! 

สมาชิกอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคารที่ยังไม่ได้ต่ออายุ กรุณา 

ความเคล่ือนไหวกฎหมายอาคาร 
ต่ออายุโดยเร็วด้วย เพื ่อให้เกิดความต่อเนื ่องในการอัพเดท 
สำหรับผู้ที่มีแฟ้มกฎหมายอาคาร 2548 และยังไม่ได้เป็นสมาชิก 
อัพเดท ขอเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกอัพเดทฯ เพื่อรับข้อมูล 
อัพเดทฯ หนา 340 หน้า ของปีที่ผ่านมาและรับข้อมูลอั
่

่ ี่ ้
ิ

ี่ ้

่
ี่

ุ ่

พเดท 
ตอเน่ืองต่อไป 

สวนผู้ทตองการซือ้หนังสือกฎหมายอาคาร ขอแจง้ให้ทราบวา่ 
หนังสือหมดลงแล้ว และยังไม่มีแผนที่จะจัดพมพ์ใหม่ใน 
อนาคตอันใกล้  ผู้ที ่มีแฟ้มกฎหมายอาคาร 2548 แต่ไม่มี 
ความประสงค์จะอัพเดท นั่นหมายความว่าท่านคงเสียโอกาส 
ของการมีเอกสารอ้างอิงด้านกฎหมายอาคารที่ทันสมัย หรือถ้า 
หากหนังสือของท่านยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และมีความยินดี 
ทจะขาย ทางศูนย์ขอมูลกฎหมายอาคารรบัเป็นคนกลางทีจ่ะติดต่อ 
ซื้อขายระหว่างท่านกับผู้ที่ต้องการหนังสือกฎหมายอาคาร แต่ไม่ 
สามารถหาซ้ือได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตออายุ /สมัครสมาชิก 
ใหม่เพ่ือรับข้อมูลอัพเดทกฎหมายอาคาร ได้ท... 
http://www.asa.or.th/02community/02news/detail.aspx?ID=455 
หรือติดต่อ คณคุณามาศ โทร. 0-2319-6555 ตอ 121 

รายช่ือผู้ทจองและยังไม่มารับหนังสือกฎหมายอาคาร 2548 ี่
กรุณาติดต่อรับด่วน!  ทสมาคมสถาปนิกสยามฯ ี่
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ปุณยกนก, คุณจามร ใจชื่น, คุณจิทัส ศรสงคราม, คุณเฉลิม นวลฉิมพลี, 
คณชนัธพร, คณชาตเิฉลิม เกลียวปฏนินท,์ คณณัฐสัน หนูแก้ว, คณทรงวฒุ 
สวรรณสริกล, คณเทอดศกัด์ิ ทศญาน, คณเทดิพันธ์ สขอนนัต์, คณธีรศักด์ิ 
สาธิตวาณิชย์เจริญ, คณพจจิตร เลิศชาญวุฒ, คณพรเทพ ลมทองกุล, คณพิชย 
จงวัฒนาไพศาล, คณพิพฒน์ ขนเพง็, คณพีระ สนทรสารทลู, คณภัทรพงษ์ 
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มงคลชาติ, คุณสุชาดา วงดำรง, คุณสุธีพงศ์ อินทุสุต, คุณสุอัมพร 
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รักสงบดี, คุณทรงวุฒิ ศรีสวน, คุณนน อัครประเสริฐกุล, คุณมานิตย์ 
เจียรผาสุข, คุณสมชาย ลิลิตธรรม, คุณสุชาติ ชูแดง, คุณอลงกรณ์ ตราชู, 
คุณศรันย์ รองหงษ์ทอง, คุณธีรยุทธ์ หงส์สวัสดิ์, คุณสุเชษฐ์ ชาวเรือ, 
คณธีระวัฒน์ ศศิธร, คณสุรยน ฤทธส์ข, คณอเนก เจริญพิรยเวศ, คณทวสีน 
ดลยทูล, คณประชุมโชค นวาศบตุร, คณรณฤทธิ ์ธนโกเศศ, คณชูชาติ พลกิจ, 
คณเจียรนัย ขนทอง, คณประพฤติ ขนทอง, คณชนิกานต์ ยมประยูร, คณอดินน 
กรีม, คณธวชัชัย เตริยาภริมย์, คณธัชรพี มงคลนาวนิ, คณณัชกร พมกุมาร, 
คณพีระพล สวรรณสวัสด์ิ, คณดุษฎี ศรีธระชาติ, คณกมล สรนนท์, คณกฤษณี 
หมื่นเดช, คุณอภิรดี ลาภากรณี, บริษัท บีเกรย์, คุณอรรถสิทธิ์ มงคล, 
คณอานนท ์เรืองกาญจวทิย์, คณวิพฒน์ แพ่งรัก, คณธรณศิวร์ ยนดี, คณเอก 
กัญนภัทร, คุณสนอง ม่วงศิลปชัย, คุณวิวัฒน์ ลิขิตธรรมวงศ์, คุณยุคลธร 
ธนาสวา่งกลุ, คณพรเทพ ผกจีน, คณพรชัย อยะนนท์ 



เมื่อบ่ายวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระหว่างงานสถาปนิก ‘49 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด 
วิชาการ 47-49 จำนวน 4 เล่มซึ ่งจัดพิมพ์เพื ่อแจกจ่ายและ 
จำหน่ายในงานสถาปนิกประจำปีน้ี
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   ประกอบด้วย 
1. สถาปนิก...กบ (เร่ืองน่ารู้ของ)…สถาปนิก 
2. รจก...สถาปนิก 
3. 20 คำถามกับจรรยาบรรณสถาปนิก 
4. สนามิกบสถาปนิก ASA 

ในงานดังกล่าวมีสื่อมวลชนสายอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมงานกว่า 
20 ท่าน บรรยากาศในงานเริ่มต้นจากการกล่าวถึงความเป็นมา 
ของการจัดทำหนังสือดังกล่าวจากพลเรือตรีฐนิธ กิตติอำพน 
นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ขณะนั้น) และการอธิบายถึง 
ประเด็นหลักของหนังสือแต่ละเล่มโดยเร ิ ่มจากคุณอนุชา 
ตั ้งศรีว ิร ิยะกุล อดีตเลขาธิการสมาคมฯ เล่าถึงเนื ้อหาใน 
สถาปนิก...กับ (เรื่องน่ารู้ของ)…สถาปนิก ผศ. รัชด ชมภูนิช 
เลขาธิการสมาคมฯ เล่าถึงเนื้อหาใน รู ้จัก...สถาปนิก และ 
พลเรือตรีฐนิธ กิตติอำพน  เล่าถึงเนื้อหาใน 20 คำถามกับ 
จรรยาบรรณสถาปนิก และ สนามิกบสถาปนิก ASA เป็นเล่ม 
สุดท้ายซึ ่งเป็นรายงานสรุปการทำงานร่วมกันระหว่าง 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
และสถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมที่เข้าฟื้นฟูชุมชนที่ประสบ 
ภยจากสึนามิเม่ือปีทผานมา 

หนังสือดังกล่าวนี้สมาคมฯ ได้มอบให้สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วม 

เปิดตั ื ุ ิวหนังสอ ชด ASA วชาการ 47-49 
ในงานสถาปนิก ’49 

ระหว่างงานสถาปนกิ ’49 ท่ี ่ ่ ั

ู้

ผานมา ฝายวิชาการได้จดนิทรรศการ 
"รู้จัก...สถาปนิก" ขึ้นในพื้นที่ ASA CLUB เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
เบื ้องต้นเกี ่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกให้แก่ประชาชนทั ่วไปที ่ 
เข้าชมงาน นอกจากนี้ภายในบูทสมาคมฯ ได้ถือโอกาสมอบ 
หนังสือขนาดพ๊อคเก็ตบุ้ค "รู้จัก...สถาปนิก" มูลค่า 150 บาท 
ฟรี! แก่ผสนใจทุกท่านท่ีเข้าเย่ียมชมนิทรรศการจำนวนรว่ม 20,000 
ท่าน โดยหนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้มี 
ความรู้ ความเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก บทบาทการทำงาน วิธีการ 
ทำงานโดยละเอียด วิธีคิดค่าแบบของสถาปนิกได้ดียิ่งขึ้น และ 
ยังช่วยตอบอีกหลายคำถามที่วิชาชีพสถาปนิกมักได้รับจาก 
สาธารณะอยู่เสมอ หลังจากกิจกรรมในงานสถาปนิกปีนี้แล้ว 
สมาคมฯ จะมอบหนังสือนี้ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนมัธยม 
ทัว่ประเทศ สมาคมวชิาชพี และองคก์รตา่งๆ รวมทัง้กรรมาธกิาร 

สมาคมฯ แจกหนังสือ "รู้จัก...สถาปนิก" 
จำนวน 20,000 เล่ม ในงานสถาปนิก ’49 

ประชุมใหญ่ในวันท่ี 4 พฤษภาคมทีผ่่ ี

ี ี่

านมา  พร้อมกับซีดมาตรฐาน 
การเขียนแบบและรายการประกอบแบบจากฝ่ายวิชาชีพ โดย 
หลังจากงานสถาปนิกแล้วสมาชิกสมาคมฯ และสถาปนิกผู้สนใจ 
สามารถติดต่อซ้ือหนังสือและซีดเหล่าน้ีได้ทสมาคมฯในเวลาทำการ 

สถาปนิกภาคต่างๆ เพื ่อใช้ 
ประโยชน์และแจกจ่ายให้ 
ประชาชนในงานสถาปนิก 
ภูมิภาคตลอดปีนี้ รวมทั้งจัด 
จำหน่ายท่ัวประเทศเพ่ือเผยแพร่ 
ข้ ่

ั่ ุ
ิ

อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตอวิชาชีพ 
ให้ทวถึงมากท่ีสด อน่ึง สำหรับ 
บรษัทสถาปนิก และสถาปนิก 
ที่สนใจมอบหนังสือ "รู้จัก... 
สถาปนิก" เป็นของขวัญ 
จำนวนมากแก่ลูกค้า สามารถ 
ติดต่อขอซื้อได้ในราคาพิเศษที่ 
สมาคมฯ ในเวลาทำการ 



เรียนท่านสมาชิกอาษาอาวุโส และสวัสดีพี ่น้องสมาชิก 
ทุกท่าน ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ ่ง ที่ได้รับเกียรติ 
และความไว้วางใจจากมวลสมาชิก มอบหมายให้ทำหน้าที ่ 
นายกสมาคมฯ ระหว่างพฤษภาคม 2549 ถึงเมษายน 2551 
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นทึกตลอดระยะเวลา 72 ป นบจากการก่อต้ังสมาคมฯในป ี
พุทธศักราช 2477 ได้เป็นที่ประจักษ์ถึงบทบาทในฐานะสมาคม 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีพัฒนาการ ที่ยืนหยัด มั่นคง แน่วแน่ 
และเข้มแข็ง ดวยพละกำลงัและจิตใจท่ีมงม่ัน เสียสละ และทุ่มเท 
ของหมูม่วลสมาชกิทีท่งร่วมลงมอื ลงแรง ออกทนุ และสนบัสนนุ 
ด้วยกำลังใจ ให้สมาคมฯ ดำรงอยู่และเติบโต อย่างต่อเนื่อง 
ดงท่ีปรากฎในทุกวันน้ี 

สมาคมฯ เติบโตก้าวหน้าด้วยรากที่หยั่งลึกมั่นคง ลำต้น 
ที่แข็งแรง แผ่กิ่งก้านผลิดอกออกใบ ให้ร่มเงาและเป็นที่พักพิง 
แก่นานาสรรพสิ่งด้วยน้ำใจไมตรีอย่างสงบ และยืนต้นอย่าง 
สง่างาม   เปรียบได้กบการเติบโตก้าวหน้าทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ตามบคุคลกิลักษณะของสถาปนกิไทยทีม่ความสขุและภาคภมูใจ 
ในความรู้ ฝีมือ และวิถีทางแห่งการปฏิบัติวิชาชีพและชีวิตที่สงบ 
ราบรื่น แบบไทยๆ  แต่ในขณะนี้เรากำลังเผชิญกับการท้าทาย 
ด้วยความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ที่มีผลต่อการ 
ปฏิบตวชาชีพของเราอย่างยากท่ีจะหลีกเล่ียงได้ 

เรามีผู้ที ่จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมกว่า 1,000 คน 
ในแต่ละปี เรากำลังถูกกดดันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ 
เศรษฐกิจโลกและคำว่ามาตรฐานสากลที่จะส่งผลกระทบต่อการ 
ดำรงอยู ่ และการปฏิบัติวิชาชีพของเราและอีกหลายๆเรื ่อง 
หลายๆคำถามที่หลั่งไหลเข้าหาเรา ทั้งจากสังคมโลก สังคมไทย 
สาธารณชน และภายในสังคมพวกเรากันเอง 

สิ่งที่เราต้องร่วมกันคิดช่วยกันทำในวิชาชีพของเรากำลัง 
เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันคิดและร่วมกัน 
ทำแล้ว คงไม่มีอะไรเกินความสามารถของพวกเราไปได ้ 

เป็นที่น่ายินดีว่า ท่านอดีตนายกสมาคมฯ พลเรือตรี ฐนิธ 
กิตติอำพน  ได้เตรียมงานพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน 
ของสมาคมฯ ไว้อย่างมากมายและดียิ ่ง การก้าวต่อไปก็คง 
ทำได้สะดวกและชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่น่ายินดียิ่งไปกว่านั้นคือ 
ท่านอดีตนายกสมาคมฯ และอดีตกรรมการบริหารทุกท่าน 
ได้เสนอตัวในการมีส่วนร่วมดำเนินงานบริหารสมาคมฯ เพื ่อ 
ความต่อเนื ่องของการดำเนินงานต่อไป ทั ้งในตำแหน่งและ 
ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนเป็นคณะทำงาน  รวมถึงการเสนอตัว 
และความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมดำเนินงานจากสมาชิก 

ทกกลุ่มทุกวัย 
แต่อย่างไรก็ตาม  กล่าวได้ว่า สิ่งที่ต้องทำ ควรทำและ 

อยากทำ มมากจริงๆ ดังนั้น สมาคมฯ ยังต้องการการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ อีกมาก ทั้งจากสมาชิก ผู้ร่วมสนับสนุนในวิชาชีพ 
และผู ้ชำนาญการเฉพาะทางในทุกๆสาขา ทั ้งผู ้ท ี ่ม ั ่นใจใน 
ความสามารถของตัวเอง อยากทำให้สมาคมฯ พัฒนาก้าวหน้า 
เร็วขึ้น ทั้งผู้ที่ยังไม่มั่นใจหรือไมแน่ใจ แต่ใจรักอยากจะช่วยก็ 
สามารถเข้ามาร่วมกันได้ทงน้ัน 

แนวทางการดำเนินงานสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวาระ 
พ.ศ. 2549-51 
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อยู่ 4 ภารกิจหลักท่ีสำคัญดังน้ีคอ 
1. สมาชิกกับสมาชิก 

1.1 มุ่งหวังให้สมาคมฯ มีบรรยากาศทางสังคมของสมาชิก 
ทมการยอมรับ ยกย่อง สนับสนุน ชวยเหลือซ่ึงกัน รวมกันเป็น กลุ่มก้อน 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเพื ่อความเป็นอันหนึ ่งอันเดียวกัน 
ในทางวิชาชีพ 

1.2 ดำเนินการรวบรวมบันทึกผลงาน รายนามและองค์ 
ความรู้จากสถาปนิกอาวุโสจนรุ่นปัจจุบันทั้งในวงการวิชาการ 
และวิชาชีพ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการและสื่อต่างๆ เพื่อนำ 
ไปสู่ระบบการจัดการความรู้ในแวดวงสถาปัตยกรรม (Architectural 
Knowledge Management-AKM) และสามารถใช้เป็น 
เอกสารอ้างอิงสำหรับสถาปนิกรุ ่นหลังได้ศึกษา รวมทั้งเพื ่อ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากรุ่นสู่รุ ่นอันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื ่อง 
2. สมาชิกกับวิชาชีพ 

2.1 จดต้ังสถาบันสถาปนิกสยาม (Institute of Siamese 
Architects : ISA) 

เพื่อดำเนนิงานทางวิชาการและวิชาชีพที่ต่อเนื่อง อนจะเป็น 
ประโยชน์ในระยะยาวแก่สมาชิกและวิชาชีพเป็นอย่างดี การ 
บริหารงานของสถาบันจะแยกเป็นอิสระจากสำนักงานของสมาคมฯ 
แต่อยู่ภายใต้การบริหารงานที่กำกับดูแล โดยกรรมการบริหาร 
สมาคมฯ สถาบันสถาปนิกสยามจะมีบทบาท ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

 ศนย์วชาการ 
 ศนย์พฒนาเทคนิควิชาชีพ 
  ศนย์ขอมูลกฎหมายอาคาร 

2.2 จัดตั้งเครือข่ายสถาปนิกอิสระ อาษาเพื่ออาษา 
ASA NET (Free Architects Network Club : ASA FAN Club) 

เพื่อการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมวิชาชีพอิสระ การให้คำปรึกษา 
จากสถาปนิกอาวุโส และการปกป้องผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
ให้สามารถปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระบบ 
พเล้ียง (Mentor) 

สารจากนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 



ดำเนินงานโดย 
จุ๊ ้

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

2.3 ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือฉันมิตรกับ 
สมาคมวิชาชีพต่างประเทศ 

สมาคมฯ มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นมิตร 
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วมวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพในต่างประเทศ ซงได้ดำเนินการ ไปแล้ว 
ได้แก่ JIA ประเทศญี่ปุ่น, SIA ประเทศสิงคโปร์, PAM ประเทศ 
มาเลเซีย และ ALACE สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ทเป็นประโยชน์ตอสมาชิก 
และวงการวิชาชีพของท้ังสองประเทศเป็นสำคัญ 

นอกจากน้ีสมาคมฯ พงแสดงจุดยืนและบทบาทของสมาคมฯ 
อย่างชัดเจนในสังคมนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่นใน UIA และ 
ARCASIA รวมทั้งเผยแพร่ศักยภาพของสถาปนิกไทยสู่เวทีระดับ 
นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
3. สมาชิกกับสังคม 

3.1 มุ่งมั ่นอย่างต่อเนื ่องเพื ่อทำให้สถาปนิกและวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมเป็นที่รู ้จัก และเข้าใจต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 
อนจะเป็นประโยชน์ตอบคคลากรในวิชาชีพต่อไป 

3.2 การมีบทบาทสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
ที่สอดคล้องกับความชำนาญในวิชาชีพ โดยสอดประสานกัน 
ด้วยการอาศัยกลไกและองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา และ 
สมาชิก 
4. ความย่ังยืนของสมาคมฯ 

4.1 พัฒนาแนวทางและดำเนินการให้บริการของสมาคมฯ 
และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคมฯ ทั้งในเชิงปริมาณ 
(จำนวนสมาชิก) และคุณภาพ (สถาปนิก/ สมาชิกสมาคมฯ) 

4.2 พฒันาบทบาทด้านผลงาน และการแสดงแนวความคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 

4.3 มุ่งหมายนำวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการทำงานของ 
สถาปนิกไปสู่การยอมรับจากสังคมอย่างย่ังยืน 

รายละเอียดต่างๆตามแนวทางการดำเน ินงานข้างต้น 
คณะกรรมการบริหารจะได้ดำเนินการวางแผนงาน และจัดทำ 
งบประมาณเพ่ือการอนุมตและดำเนินงานต่อไป 

อนึ ่งตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีนับจากจบการศึกษา 
และใช้ชีวิตอยู ่แต่ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม ผมตระหนักดีว่า 
เกียรติและความไว้วางใจ จากผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้รับโอกาสนี้ 
เป็นสิ่งที ่มีคุณค่าที่สุด ผมมีความตั้งใจที่จะไม่ทำให้พวกเรา 
ผดหวัง 

ผมขอความกรุณาให้คิดว่าพวกเราทุกคนเป็นที ่ปรึกษา 
โดยไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งและจะให้คำปรึกษา ความเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องมีการร้องขอ ผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
และถือเป็นกำลังใจท่ีสำคัญในการปฏิบตหน้าท่ี 

สุดท้าย ผมขอยืมประโยคที่ประทับใจ และคิดว่ามีความ 
หมายที่ง่าย กระชับ และชัดเจน ที่ได้รับฟังจากท่านสมาชิก 
อาวุโสมาฝากเป็นคำเริ่มต้นสำหรับงานที่กำลังจะดำเนินต่อไปคือ 

“ BE PROFESSIONAL , BE PROUD. ” 

สิน  พงษ์หาญยุทธ 
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำปี พ.ศ. 2549-2551 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ปี พ.ศ. 2549-2551 

นายสิน พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคม 
พล.ต.ต.ไกรศร ศรศรี อุ
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ปนายก 
นายทวีจตร จนทรสาขา อปนายก 
นายศุภฤกษ์ มลลิกะมาลย์ อปนายก 
นายสมิตร โอบายะวาทย์ อปนายก 
ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อปนายก 
นางปองขวัญ (สขวัฒนา) ลาซูส อปนายก 
ผศ.รชด ชมภูนช เลขาธิการ 
นายธีรยุทธ์ หงษ์สวัสด์ิ เหรัญญิก 
นายยุทธพงศ์ ทองสีนาค นายทะเบียน 
นายรังสรรค์ สกุลยง ปฏิคม 
นายธนกฤษ ตนสิรานนท์ ประชาสัมพันธ์ 
นายรุจนะ ประคองวิทยา กรรมการกลาง 
นายสรวิศ ณ  นคร กรรมการกลาง 
นายสรณัฏฐ์ สาระสมบัต กรรมการกลาง 
นายพรชัย บญสม กรรมการกลาง 
นายวรชัย ตนติศรวฒน์ กรรมการกลาง 
อ.พเชฐ โสวิทยสกุล กรรมการกลาง 
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ธรดน้ำขอพรสถาปนิกอาวุโส 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้าย 
วนสถาปนาสมาคมสถาปนิกสยามฯ  พธรดน้ำขอพรสถาปนิกอาวุโส 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และพิธีเปิดสถาบันสถาปนิกสยาม 
(Institute of Siamese Architects : ISA) เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2549 
ทผานมา 

@s@ผ่ ้

ี่ ี ิ
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านพ้นไปแล้ว งานสถาปนกิ ’49 “กาวอย่างสมดุล” หวังว่า 
สมาชิกทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมงานคงพึงพอใจกับการจัดงาน 
ในครั้งนี้@s@กิจกรรมทั้ง 6 วัน ที่บูทอาษาคลับเป็นที่น่ายินดี 
ทมสมาชิกใหม่เพ่ิมข้ึนกว่า 300 คน เป็นประวัตการณ์ของสมาคมฯ 
ที่ได้จัดกิจกรรมมา@s@การประชุมสามัญประจำปี 2548 
มสมาชิกเข้าร่วมการประชุมอย่างคับค่ังกว่า 800 คน ทานสมาชิก 
ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและยังไม่ได้รับของที่ระลึก 
สามารถติดต่อรบได้ที่สมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป@s@ 
ที่บูทอาษาคลับสมาคมฯได้จัดทำบัตรสมาชิกแบบชั่วคราว 
ซึ่งกำลังพัฒนาให้ เป็นรูปแบบที่มีบาร์โค้ดเพื่อใช้ประโยชน์ใน 
กิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ต่อไป@s@ท่านสมาชิก 
ที่ต้องการค้นหาข้อมูลหนังสือจากห้องสมุดสมาคมฯ ขณะนี้ 
สามารถให้บริการในการค้นหาอย่างรวดเร ็วจากระบบ 
คอมพิวเตอร์ห้องสมุด@s@ ขณะนี้ คุณสิน  พงษ์หาญยุทธ 
นายกสมาคมฯคนใหม่ได้เข้ารับหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไว้ในจดหมายเหตุอาษา 
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บนี้ หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะช่วยกันร่วมมือรวมใจกับ 
การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไป@s@ฉบับนี้ขอแจ้ง 
รายชื่อสมาชิกที่ขาดการติดต่อเพื่อขอให้สมาชิกช่วยกันบอก 
ตอๆไป รวม 12 คน ดงน้ี 
1. นายกำพล จงศิรรงโรจน์ 02680 
2. นายพิชย อรุณสดใส 02651 
3. นายสุรตน์ ยงประพันธ์กล 02637 
4. นายสุกจ อทนทุ 02593 
5. นางสาวพิรณวลี จรา 02589 
6. นางสาวบุญญนุช ชวะกำจร 02585 
7. นายสุชาติ จรวงศ์นรนดร 02575 
8. นายประเสริฐ สวรรณชีวะกร 02400 
9. นายทรงศักด์ิ วสทธารมณ์ 02388 
10. นางสาวอมรทิพย์ ฉายากุล 02345 
11. นายฐิต กาญจนบุษย์ 02334 
12. นายบุญเช่ียว พฤทธิพนธ์ุ 02333 


