
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผูส้ นใจทัว่ ไป รับฟังการสัมมนา
ASA สดสั
ครัง้ ที่ 1/2549 “Lighting Technology and Application : LTD”
ุ ปดาห์วชาการ
ิ
ท่ี 19 สงหาคม
2549 ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ
วนเสาร์
ั
ิ
ติดตามรายละเอียดหน้าวิชาการ

“สถาปนิกพิจารณ์ (Architect Hearing)
เรือ่ ง การเข้ามาของสถาปนิกต่างชาติ ความจริงทีค่ วรตระหนัก (EPISODE 1)
สมาคมฯ จัดเสวนา

วนศุ
ั กร์ท่ี 8 กันยายน 2549 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล เลอคองคอร์ด
ตดตามรายละเอี
ยดหน้าวิชาชีพ
ิ

รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชยั
(รองผูว้ าราชการกรุ
่
งเทพมหานคร)
(ในแง่มมนั
ุ กวิชาชีพทางสถาปัตย์)
ั ย่ วกับ
ในฐานะนักผังเมือง และผูท้ ำวิจยเกี
การศึกษาแผนปฏิบตการเพื
ั ิ
อ่ พัฒนาพืน้ ที่
เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ทีผานมา
่่
สมาคมสถาปนิกสยามฯ และเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ
จัดเสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้อธิบายถึงแนวทางในการจัดการบริหาร
ในหมู่นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เรื่อง AEROTROPOLIS กับ นคร ชมชนของโครงการนี
ุ
แ้ นวทางในการบริหาร
สุวรรณภูมิ ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ จดการเมื
ั
ั
้ ู
อง จดการธุ
รกิจพร้อมให้ขอมลทางวิ
ชาการผังเมืองตามที่
ี ู้ าร่วมเสวนากว่า 20 ทาน
่ โดยในเนือ้ หาช่วงแรกเป็นการพูดคุย ได้ศกษาวิ
มผเข้
ึ
ั
จยมา
ให้ ข ้ อ มู ล ของคำว่ า AEROTROPOLIS ว่ า เป็ น เมื อ งแบบใด ในขั้นตอนต่อไป สมาคมสถาปนิกสยามฯ จะเป็นตัวกลาง
หลังจากนั้นเป็นการให้ความคิดเห็นจากประสบการณ์จากผู้รู้ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ขอเท็
้ จจริง และผลกระทบในแง่มมุ
ุ างๆ ดงนี
ั ้
ในแง่มมต่
ต่ า งๆ ของนั ก วิ ช าชี พ ที ่ ม ี ค วามเกี ่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
ู่ ิ (อาจารย์ประจำ
ดร.พนิต ภจนดา
นครสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ประชาชน
ุ
ภาควิชาผังเมือง จฬาฯ)
ั
และรัฐบาลให้รบทราบต่
อไป
่ึ ทยานิพนธ์เรือ่ ง AEROTROPOLIS
ซงทำวิ
ระดับปริญญาเอกที่เยอรมัน ได้อธิบาย
โครงการ ASA NET (สถาปนิกอิสระ)
่ี ไ่ ปของการสร้าง AEROTROPOLIS
ทมาที
และยกตัวอย่างเปรียบเทียบสนามบิน
สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมโครงการประกวดแบบสำหรับ
Schiphol ที่เนเธอร์แลนด์ (ที่มีศูนย์การ
ธุรกิจอยู่ติดสนามบิน) และสนามบิน FrankFurt ที่เยอรมันนีเพื่อ กลุ่มสถาปนิกอิสระเพื่อปรับปรุงอาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ
หลังเก่า ทีตงอยู
่ ้ั บ่ ริเวณซอยราชครู ซงจะมี
่ึ การปรับปรุงเพือ่ เป็น
เชือ่ มต่อระหว่างเมืองกับสนามบิน
ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด ศูนย์ประกวดแบบ และสถานที่จัดแสดง
ิ (อาจารย์
ผศ.ดร. อริยา อรุณนท์
ผลงานของสถาปนิ
กรุ่นใหม่ และนิสิต นักศึกษาซึ่งรายละเอียด
ิ
ุ
ประจำภาควิชาภูมสถาปั
ตย์จฬาฯ)
ของการประกวดแบบต่างๆ สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ได้อธิบายเพิม่ เติมถึงทำเลทีต่ ง้ั สนามบิน
ั องต่างๆ
แห่งชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์กบเมื
เสวนา DINNER TALK
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น กั ว ลาลั ม เปอร์ แ ละ
สถาปนิกพิจารณ์ (Architect Hearing)
ุ
่ ลกษณะ,
ั
ปตราจายา
วามี
ระยะทางเท่าไร
สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดโครงการเสวนา DINNER TALK
ี
มความแตกต่
างกับรูปแบบนครสุวรรณภูมิ
สถาปนิกพิจารณ์ (Architect Hearing) เรือ่ ง "การเข้ามาของ
อย่างไร
สถาปนิกต่างชาติ ความจริงทีค่ วรตระหนัก" (EPISODE 1)
ู ทธธน
รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกลยุ
ในวันศุกร์ท่ี 8 กนยายน
ั
ศกนี้ ตงแต่
้ั เวลา 17.00 น. - 21.00 น.
(คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ณ
โรงแรมสวิ
ส
โฮเตล
เลอคองคอร์
ด ถนนรัชดาภิเษก (จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีหวยขวาง
ทางออกที่ 2
้
ในฐานะนักผังเมืองได้อธิบายผลงานวิจยั
เรือ่ งการระบายน้ำและระบบนิเวศน์ ของ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุยกันในหมู่สมาชิก
บริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ
และสถาปนิกไทยเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ
่ี ดขึน้ รวมทัง้ ผลกระทบของการระบายน้ำ ซึ ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงกั บ วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมและสถาปนิ ก ไทย
และมหานครแห่งใหม่ทจะเกิ
่ี ดจากการสร้างสนามบิน
ทเกิ
ทั้งผลดีและผลเสีย รวมทั้งแนะนำองค์กรนานาชาติและกลุ่ม
ุ ิ
วฒสมาชิ
ก ขวัญสรวง อติโพธิ
ความร่วมมือต่างๆ เช่น UIA, ARCASIA, ASEAN ARCHITECTS
ในฐานะนักผังเมืองให้ความเห็นและเสนอ
และ APEC ARCHITECTS รวมทั้งความพยายามที่จะพัฒนา
แนวทางการดำเนิ น การในการสร้ า ง
ความร่วมมือให้ไปสการทำงานข้
ามพรมแดน (CROSS BORDER
ู่
่
เมืองใหม่วาควรจะมี
การดำเนินการอย่างไร
PRACTICE) อย่างถูกต้อง
้ั านแนวความคิดการศึกษา ขอมู
้ ลการ
ทงด้
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและลงทะเบียนล่วงหน้าไดฟรี
้ !
ประชาพิจารณ์ และการออกเป็นกฎหมาย
ทสมาคมสถาปนิ
่ี
กสยามฯ โทร. 0-2319-6555 กด 113 โทรสาร 6,
รองรับต่างๆ
หรือดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนได้ท่ี www.asa.or.th

เสวนา AEROTROPOLIS กับนครสุวรรณภูมิ

สาระสำคัญการประชุม APEC ARCHITECT
ทีป่ ระเทศ MEXICO
APEC Architect Project คือความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมทีพ่ ยายามต่อยอด จากการเจรจาเพือ่ ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific
Economics Cooperation) ซึ่งเพิ่งจัดประชุมในระดับผู้นำและ
รัฐมนตรีที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2004 สำหรับการประชุมที่ผ่านมา
ก
ตัวแทนจากประเทศไทย มกจะประกอบด้
ั
วย ผแทนจากสภาสถาปนิ
ู้
ซึ่งเป็นผู้แทนหลัก เนื่องจากเป็นผู้กำกับดูแลการออกใบอนุญาต
ตามกฎหมาย และเกี ่ ย วพั น โดยตรง ผู ้ แ ทนจากสภาคณบดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซงควบคุ
มแนวทาง หลักสูตร และมาตรฐาน
่ึ
การศึ ก ษา และผู ้ แ ทนจากสมาคมสถาปนิ ก ในฐานะผู ้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์ และส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบตวชาชี
ั ิ ิ พของสมาชิก

สหรัฐ) แต่ก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนหรือรับเป็นสมาชิกของ
APEC Architect ไปบ้างแล้ว ดูคล้ายกับเป็นการดำเนินงานทาง
การทูตซึ่งไม่สามารถจะตีความให้ชัดเจนว่า ยอมรับหรือปฏิเสธ
(ขอมู
้ ลทีร่ วบรวมได้จากการรายงานในทีป่ ระชุม คอื จนมี
ี 77 คน
ิ ิ ิ มี 25 คน ไต้หวันมี 71 คน และสหรัฐมี
ฮองกงมี
่
30 คน ฟลปปนส์
เพียง 13 คน)

แต่เรื่องที่สำคัญมากและอาจชี้ถึงโอกาสที่จะเป็นจริงหรือไม่ของ
โครงการคือ กรอบการยอมรับข้อตกลงระหว่างกัน (Reciprocal
ู
Recognition Framework) ถกนำมาประชุ
มในวันทีส่ อง โดยฝ่าย
เลขาธิการ ซึ่ง Conduct โดยเจ้าหน้าที่จ้างพิเศษจาก Australia
ได้เสนอต่อท้ายวาระการประชุมว่า ควรจะมีข้อกำหนดแค่เพียง
3 ขอ้ คอื 1. การทดสอบหลักทีจ่ ำเพาะ (Domain Specific Test)
2.การสอบเนื้อหาสาระเข้มข้น (Comprehensive Registration
ี ่ี ก/ประสบการณ์ในประเทศ
Examination) 3. ระยะเวลาทีม่ ทพำนั
เจ้
า
บ้
า
น
(Period
of
host
economy
residence/experience)
จดประสงค์
ของ APEC Architect Framework คอความพยายามเพื
อ่
ุ
ื
บรรลุถึงกลไกที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายการให้
บริการทางสถาปัตยกรรมไปยังเขตเศรษฐกิจแห่งความร่วมมือ เมื่อสอบถามมติที่ประชุมโดยเสนอให้ตัดหัวข้อ "การปฏิบัติงาน
่ นกับสถาปนิกท้องถิน่ ( Collaboration with local Architect)
ก 21 เขตเศรษฐกิจแต่ APEC Architect Project มี รวมกั
(APEC มสมาชิ
ี
ออกจากตารางโดยไม่
มีใครโต้แย้งจนถึงไทย ซึ่งเป็นรองสุดท้าย
16 เขตเศรษฐกิ จ ) โดยเน้ น การลงทะเบี ย นบุ ค คลในแต่ ล ะ
เขตเศรษฐกิจและสามารถนำไปอนุญาตนัน้ ไปใช้ทำงานได้ในประเทศ (USA) เป็นประเทศสุดท้ายตาม Alphabetical) เราขอยืนยันใน
ั อนีไ้ ว้จงทำให้
ึ
่ี มไม่เป็นเอกฉันท์ (Consensus) จงเริ
ึ ม่
มติทประชุ
สมาชิกหรือจะกล่าวให้งายๆคื
อ ตองการให้
สถาปนิกทำงานได้โดย หวข้
่
้
อสระเสรี
ในเขตเศรษฐกิจแห่งความร่วมมือโดยได้ตกลงมาตรฐาน เวียนถามขอมติอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้ จีนยืนยันว่าเห็นด้วยกับไทย
ิ
ิ ิ กลับมติรวมเป็นกลุม่ 5 ชาติ
ขั้นต่ำไว้ว่าต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างน้อย 7 ปี ทำให้ เกาหลี มาเลเซีย และฟิลปปนส์
่ี ื นให้ตองมี
้ การปฏิบตรวมกั
ั ิ ่ บประเทศเจ้าบ้าน
("Record of Seven Year Period of Professional Experience as a ทยนยั
Registered/Licensed Architect")
ั ขอสรุปชัดเจนคือจะหางบประมาณจากส่วนไหน
มเรืี อ่ งสำคัญทีย่ งไม่
มาสนั
บ
สนุ
น
การดำเนิ
นงานกลางต่อไปเพราะหลายประเทศก็ไม่รบั
เนือ้ หาหลักของการประชุมในคราวนี้ เน้นการสอบถามความคืบหน้า
ในเรือ่ งการดำเนินงานของ Monitoring Committee ซงเกื
่ึ อบทัง้ หมด เงินสนับสนุนจากรัฐ สหรัฐจึงขอทำการบ้านในเรือ่ งการหาทีม่ าของ
เกีย่ วข้องกับการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ เช่น ความคืบหน้า งบประมาณเพื่อให้ยุติธรรมกับแต่ละเขตเศรษฐกิจซึ่งมีขนาดของ
ในการจัดทำ Website เพื่อเผยแพร่ข้อมลู โดยเน้นการเชื่อมต่อ เศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน หลังจากทราบแน่นอนว่าจะมีค่าใช้จ่ายใน
Website ให้โยงใยด้วยความเชือ่ ว่าจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ น การดำเนินงาน เม็กซิโกจึงเสนอตัวเป็นเลขาธิการต่อจากไต้หวัน
โครงการนีใ้ ห้เป็นจริง เวลาส่วนมากในการประชุมวันแรกสูญไปกับ ในปี 2007-2009 โดย Canada เสนอ Vancouver เป็นสถานที่
เรื่องปลีกย่อยเช่น รูปแบบของ ID Card รูปแบบของใบทะเบียน สำหรับการประชุม
ใครจะเป็นคนเซ็นอนุมตั ิ ซงดู
กอย่าง
่ึ คล้ายกับว่า ได้บรรลขอตกลงทุ
ุ้
เป็นทีเ่ รียบร้อย ในส่วนของประเทศไทย ได้รายงานว่าเนือ่ งจากมี ยังมีควันหลงอีกมากมายจากการประชุม ซึ่งจะทำให้เห็นจุดยืน
ความขัดแย้งในข้อกฎหมายกับข้อตกลงในความร่วมมือ ทางสภา และแนวทางของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อโครงการ APEC Architect
สถาปนิกกำลังดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง "รปแบบ"
การปฏิบตั ิ หากมีผู้สนใจจำนวนมาก ผู้เขียนจะพิจารณาทำเป็นบทความ
ู
่
วชาชี
ิ พ เพือ่ รองรับความร่วมมือทีจ่ ะเกิดขึน้ และต้องดำเนินการไป เชิงนวนิยายเพือ่ เผยแพร่ตอไป
พร้อมกับการยินยอมของภาครัฐด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าในบาง
สมิตร โอบายะวาทย์
เขตเศรษฐกิจ เช่น จนี ฮองกง
และสหรัฐ ยงมี
่
ั ขอขั
้ ดแย้งในตัวบท
ุ
อปนายกฝ่
ายต่างประเทศ
กฎหมายเรือ่ งการปฏิบตงานของสถาปนิ
กต่างชาติ (หรือต่างรัฐใน
ั ิ

ความเคลือ่ นไหวกฎหมายอาคาร

สัมมนาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549

กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หลังจาก พรบ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 ออกใช้บงคั
ั บแทน พรบ.
ฉบับเดิมมาแล้วถึง 6 ปี ในที่สุดก็ได้มีการออกกฎกระทรวง
กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิกการ
กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของกฎกระทรวง ฉบับที่ 9
่ึ
(พ.ศ. 2542) ซงออกตาม
พรบ.ฉบับเดิมไปโดยปริยาย
ในกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมไว้ 4 สาขา คอื สาขาสถาปัตยกรรมหลัก, สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม, และสาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์
สำหรับสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ได้กำหนดวิชาชีพสถาปัตย
กรรมควบคุ ม ไว้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ถึ ง งานศึ ก ษาโครงการ, งาน
ออกแบบ, งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง, งานตรวจสอบ
และงานให้คำปรึกษา โดยยกเว้นการออกแบบวางผังอาคารที่อยู่
อาศัยส่วนบุคคล พื้นที่รวมกันไม่เกิน 150 ตร.ม. หรืออาคารเพื่อ
การเกษตร พนที
้ื ไ่ ม่เกิน 400 ตร.ม.

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ทางศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร
ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง "ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549"
โดยได้เชิญผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร และ
รศ.มานพ พงศทัต มาเป็นวิทยากรในการสัมมนา ซึ่งคาดว่า
จะทำให้ ส มาชิ ก ฯเห็ น ภาพของผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
ได้ชัดขึ้น และไขข้อข้องใจในเชิงปฏิบัติไปได้ไม่น้อย ภายหลัง
การสัมมนา ทางศูนย์ฯจะสรุปเนื้อหาสำคัญๆ มาเผยแพร่ต่อไป

แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 เกีย่ วกับอัตราการทนไฟ
ของโครงสร้างหลัก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ของ พรบ.ควบคุมอาคาร
เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ในส่วน
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักของอาคาร ได้เคยมีการปรับปรุงแก้ไข
แล้วครัง้ หนึง่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของ
อตราการทนไฟใน
ั
2 ประเด็นด้วยกัน คอื
1. โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณที่ไม่ได้ใช้คอนกรีตหุ้มของอาคาร
ชั้นเดียว ต้องมีอัตราการทนไฟ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง สองชั้น
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ยกเว้น กรณีต่อไปนี้ ไม่ต้องมีอัตรา
การทนไฟ คอื
1.1 โครงหลังคาของอาคารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. และ
ไมใช่
่ โรงมหรสพ สถานพยาบาล หรือหอประชุม
น้ อาคารเกิน 8.00 เมตร
ู
1.2 โครงหลังคาของอาคารทีอ่ ยูส่ งจากพื
และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือมีการป้องกัน
ความร้อนหรือระบบระบายความร้อน
2. การทดสอบอัตราการทนไฟ สามารถใช้มาตรฐาน ISO 834
ได้ นอกเหนือจากมาตรฐาน ASTM E119 ทกำหนดไว้
เดิม
่ี

ปรับค่าสมาชิกอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร
ทางศูนย์ขอมู
้ ลกฎหมายอาคารใคร่ขอชีแ้ จงว่า สำหรับท่านสมาชิก
อัพเดทข้อมูลกฎหมายฯที่ต่ออายุสมาชิก ภายหลังจากเดือน
กรกฎาคมนี้ ทางศูนย์ฯจำเป็นจะต้องขอปรับค่าสมาชิกเพิ่มเติม
เป็นค่า Late Member fee อกี 50 บาท และค่า Late Member fee
จะเพิ่มขึ้น 50 บาท ทุกๆ การออกเอกสารอัพเดทแต่ละฉบับท่าน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบต่ออายุ / สมครสมาชิ
กอัพเดท
ั
ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ตดต่
ิ อสอบถามเพิม่ เติม
ได้ท่ี 0-2319-6555 ตอ่ 201

หนังสือกฎหมายอาคาร 2548
หนังสือกฎหมายอาคารอาษา 2548 ที่มีผู้สั่งจองไว้ แต่ไม่มารับ
หนังสือ และทางศูนย์ฯได้แจ้งเตือนครัง้ สุดท้ายไปแล้วนัน้ ขอเรียน
ให้ทราบว่าหนังสือที่เก็บสำรองไว้จะถูกนำมาจำหน่ายให้แก่
ผูทตองการต่
้ ่ี ้
อไป

สัมมนา “Steel-The Universal Material”
Evening Talk Seminar by Prof. Phillip Cox

ASA สุดสัปดาห์วชาการ
ิ
ครัง้ ที่ 1/2549
Lighting Technology and Application : LED

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท
บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิก วิศวกร นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมรับฟังการ
บรรยายจากวิ ท ยากรระดั บ โลกและชมผลงานการออกแบบ
ล่ า สุ ด โดยเลื อ กใช้ ว ั ส ดุ เ หล็ ก ในการออกแบบอาคารโดย
Prof. Phillip Cox ในหัวข้อเรือ่ ง "Steel – The Universal Material"
ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 สงหาคม
ิ
2549 เวลา 18.00-20.00 น.
ณ หอง
้ Salon B โรงแรม JW MARRIOTT HOTEL
ถนนสุขมวิ
ุ ท ซอย 2

สมาคมสถาปนิ ก สยามฯ ร่ ว มกั บ สมาคมไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา ASA สดสั
ุ ปดาห์วชาการ
ิ
ครัง้ ที่ 1/2549
Lighting Technology and Application : LED เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับนวัตกรรมทางไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้ LED
ในการออกแบบ
ิ
ในวันเสาร์ท่ี 19 สงหาคม
2549 เวลา 08.30-16.30 น.
้
ณ หองประชุ
มใหญ่ ชน้ั 3 สมาคมสถาปนิกสยามฯ

Prof. Phillip Cox สถาปนิกระดับโลกชาวออสเตรเลีย และเป็น
ทมออกแบบที
มแรกทีไ่ ด้เป็นเจ้าของรางวัล the Royal Australian
ี
Institute of Architects Sir John Sulman Medal เมื่อปี 1964
ซึ่งเป็นปีแรกที่ก่อตั้งบริษัท และ ในเวลานั้น Prof. Phillip Cox
มอายุ
ี เพียง 26 ปี
กว่า 3 ทศวรรษถึงปัจจุบนั ได้มผลงานการออกแบบที
ไ่ ด้รบรางวั
ล
ี
ั
มากมาย และได้ ร ั บ การยอมรั บ ในฐานะผู ้ น ำทางด้ า นการ
ออกแบบสนามกี ฬ าขนาดใหญ่ แ ละอาคารขนาดใหญ่ เช่ น
Sydney2000 Olympic Superdome, Sydney Olympics
Aquatic Centre , the Sydney Exhibition Centre ,Brisbane
Exhibition and Convention Centre , Shenzhen Aquatic ,the
Qingdao Olympic Sailing Centre ,the Singapore Exhibition
Centre รวมทัง้ ผลงานสนามกีฬาในประเทศไทยเมือ่ ปี 1998 the
Bangkok Asian Games Stadium and the Bangkok Asian
Games Aquatic Centre

ด่วน! รบจำนวนจำกั
ั
ด

ผทีู้ ่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ ฟรี!
ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย โปรดสำรองที ่ น ั ่ ง ภายในวั น ที ่ 1 สิ ง หาคม 2549
โดยส่งโทรสาร/Email ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่...สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทรสาร 0-2319-6555 กด 120, 0-2319-6419, e-mail : rungrat@asa.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่…
ี คุณรุ่งรัตน์ จนทร
ั
โทร 0-2319-6555
กด 113

อัตราค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ/ อาหารว่าง/อาหารกลางวัน
บุคคลทั่วไป 500 บาท สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ, สมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างฯ,นสต-นกศึ
ิ ิ ั กษา 450 บาท
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ท่ี
สถาบันสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 กด 4 โทรสาร 6
หรือดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนได้ท่ี www.asa.or.th

อดีตนายกสมาคมฯ ได้รบการแต่
ั
งตงเป็
้ั น
JIA HONORABLE MEMBERSHIP
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอแสดงความยินดี
กับ พลเรือตรี ฐนิธ กิตติอำพน
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวาระ
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2549) ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง จาก JAPAN INSTITUTE OF
ARCHITECTS : JIA ให้ดำรงตำแหน่ง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorable Membership) ซงนั
่ึ บเป็นคนไทยลำดับที่ 4 ทีไ่ ด้รบั
ตำแหน่งอันมีเกียรติน้ี
ทั้งนี้ อดีตนายกสมาคมฯ จะเดินทางไปรับมอบตำแหน่งดังกล่าว
ในงาน JIA NATIONAL CONVENTION ทเมื
่ี องนารา ประเทศญีป่ นุ่
ในช่วง ตนเดื
้ อนพฤศจิกายนทีจ่ ะถึงนี้

แสดงความยินดีนายกสมาคมนักผังเมืองไทย คนใหม่
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกลยุ
ู ทธธน
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสทีไ่ ด้รบั
เลื อ กตั ้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง นายกสมาคม
นักผังเมืองไทยในการประชุมใหญ่สามัญ
่ี ่
ประจำปีของสมาคมฯ เมือ่ วันที่ 15 ก.ค.ทผานมา

รายนามคณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
ประจำปี 2549-2551
ประธานกรรมาธิการฯ
รองประธานฝ่ายวิชาการ
รองประธานฝ่ายวิชาชีพ
ปฏิคม
เลขานุการ
ประชาสัมพันธ์
เหรัญญิก
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ

นายธนิต ชุมแสง
ผศ.วฑรย์
ิ ู เหลียวรุง่ เรือง
นายเอกฤทธิ์ ประดิษสุวรรณ
ิ อม
นายศุภชัย ศลาม่
ุ
นายขวัญชัย สธรรมซาว
ิ
นายชัยพฤกษ์ นลวรรณ
นายโชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
อาจารย์ คมสัน ธรภาพวงศ์
ี
อาจารย์ ดร. ณวิทย์ อองแสวงชั
ย
่

ปรับโฉมใหม่สอ่ื ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มองเห็นความ
สำคัญของการสื่อสารกับสถาปนิกต่างประเทศ จึงได้มีแผนที่จะ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข องสมาคมฯ ซึ ่ ง ถื อ
เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิกของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็น
จดหมายเหตุอาษา วารสารอาษา รวมทั้งเว็บไซต์ของสมาคมฯ
ให้มคี วามทันสมัยมากขึน้ โดยมีการเพิม่ ภาคภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็น
สือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าของวงการ
สถาปนิกไทย รวมทัง้ เผยแพร่ผลงาน ความสามารถของสถาปนิก
ไทยสูส่ ายตานานาประเทศมากขึน้

งานสถาปนิกอีสาน ’49

การปรับปรุงสือ่ ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ในกลุม่ สมาชิกครัง้ นี้
กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามฯ กำหนดการ ถื อ เป็ น หนึ ่ ง ในนโยบายในการพั ฒ นาของสมาคมฯ เพื ่ อ เพิ ่ ม
จัดงาน สถาปนิกอีสาน ’49 ระหว่างวันที่ 11-13 สงหาคม
ิ
2549 ศักยภาพในการสื่อสาร และสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา รูปแบบการจัดงานเป็นการ แก่ ส ถาปนิ ก ต่ า งประเทศได้ ม ี โ อกาสรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในด้านสถาปัตยกรรม พร้อมมีการแจกจ่าย ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสมาคมฯ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือ
แบบบ้าน “ด้วยรักและผูกพัน” และหนังสือ “รู้จักสถาปนิก” เป็นอีกก้าวหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาปนิกไทย
ในการเตรียมรับมือกับการเปิดเสรี
ั
ให้กบประชาชนผู
ส้ นใจภายในงานอีกด้วย

เปิดนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
กบงานสถาปั
ั
ตยกรรมไทย”

คุณสิน พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธเปิ
ี ดนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ั
ั
ิ อำพน
กบงานสถาปั
ตยกรรมไทย” จดโดย
พลเรือตรี ฐนิธ กตติ
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยมี
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 26
ิุ
่ี ่
้ าสวัสดิการกรมช่างโยธาทหารเรือ
มถนายน
ทผานมา
ณ รานค้

จากการที่สมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศมาเลเซี ย ลาว และสิ ง คโปร์ ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันในระดับนานาชาติ และเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร วัฒนธรรม ความคิดเห็น
ด้านการออกแบบในวิชาชีพสถาปนิก และการจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมชมดูงาน
สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจระหว่างกันหรือการแสดงนิทรรศการ
ผลงานสถาปนิกของแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงสือ่ ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งมือในการ
สือ่ สารระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างชาติ ให้มคี วามเป็น
สากล และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมกับการ
เปิดเสรีในอนาคต โดยการปรับปรุงจดหมายเหตุอาษา วารสาร
อาษา รวมทั้งเว็บไซต์ของสมาคมฯ จะสามารถเริ่มดำเนินการ
ได้ในเร็วๆ นี้


⌫
⌫

 

      

นายกสมาคม ร่วมงาน PAM CONVENTION 2006
ทประเทศมาเลเซี
่ี
ย
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คุณสิน พงษ์หาญยุทธ
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช เลขาธิการ ได้ตอบรับคำเชิญของ
Ar. Dr. Tan Loke Mun นายกสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศมาเลเซีย
(PAM : Pertubuhan Arkitek Malaysia-Malaysian Institute of
Architects) และประธานจัดงาน PAM Convention '06 ในการ
เข้าร่วมงาน PAM Convention '06 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9
กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ Kuala Lumpur Convention CenterKLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สำหรับกิจกรรมของงาน PAM Convention ในปีนี้ประกอบด้วย
งานสองส่วนหลักคือกิจกรรมสัมมนาทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ประจำปี หรือ PAM'S International Architectural Design
่ื
ดหลัก "About
Conference - DATUM : KL 2006 ภายใต้ชอแนวคิ
Making" งานสัมมนานีจ้ ดขึ
ั น้ 2 วนในวั
ั นที่ 7-8 กรกฎาคม ณ หอง
้
Auditorium Level 2 ของ Kuala Lumpur Convention Center-KLCC
ซงมี
่ึ ผเข้
ู้ าร่วมกิจกรรมโดยการชำระค่าลงทะเบียนประมาณ 6-700
คน/ วัน การสัมมนาประกอบด้วยการนำเสนอประสบการณ์
การทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิกท้องถิ่นชาว
มาเลเซี ย สถาปนิ ก เอเชี ย ในเครื อ ข่ า ยของสภาสถาปนิ ก แห่ ง
เอเซีย (ARCASIA) และสถาปนิกจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย
และสหรัฐอเมริกา และนอกจากนีภ้ ายในงาน PAM Convention '06

ยงประกอบด้
ั
วยการแสดงนิทรรศการสินค้าและวัสดุทางการออกแบบ
ก่อสร้าง และการตกแต่งภายในประจำปี ARCHITEX'06 และ
DEX'O6 ซงจั
่ึ ดขึน้ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม ในพืน้ ที่ HALL 2-5
Ground Level ในอาคารเดียวกัน งานแสดงสินค้า 2 งานนี้
ประกอบด้วยผู้แสดงสินค้ามากกว่า 400 บูท และผู้จัดเปิดให้
ผสนใจเข้
ู้
าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จาย
่
ระหว่างงานดังกล่าว นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้มีโอกาส
พบปะและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคคลสำคัญในวงการออกแบบ
และก่อสร้าง รวมทัง้ กรรมการบริหารของ PAM หลายท่านอาทิ Mr.
Lim Juay Jin, Special Officer to The Minister of Housing and
Local Government, Malaysia , Ar. Paul Lai Chu, Immediate past
president , Ar. Lee Chor Wah, Deputy President
และกรรมการบริ ห ารหรื อ Council Member อี ก หลายท่ า น
กจกรรมดั
งกล่าวเป็นผลมาจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ิ
ร่วมมือฉันท์มิตรระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ - ASA และ
Pertubuhan Arkitek Malaysia - PAM เมือ่ ต้นเดือนพฤษภาคม
ทผานมา
นอกจากนีจ้ ากการสังเกตการณ์ของนายกสมาคมฯ และ
่ี ่
คณะได้รับข้อมูลหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพและการให้บริการแก่สมาชิกในอนาคต รวมทั้งการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกันระหว่าง
สมาชิกของสมาคมทัง้ สองประเทศต่อไป

@s@ท่านสมาชิกเตรียมตัวเตรียมใจพบกับโฉมใหม่ของทีท่ ำการ
สมาคมฯซอยราชครู เพือ่ รองรับกิจกรรมของสมาชิกและน้องๆ
ยุ ว สถาปนิ ก ทั ้ ง หลายปลายปี น ี ้ @ s@หลั ง จากเดิ น ทาง
กลับจาก มาเลเซียเมือ่ ต้นเดือน ก.ค. ทีผ่ านมา
ท่านนายกฯ สนิ
่
ได้ประสบการณ์ดๆี จากงาน PAM CONVENTION ’06 วางแผน
ปรับปรุงการให้บริการสมาชิกและพัฒนาวิชาชีพหลายเรื่อง

ทีเดียว@s@ฝากข่าวให้สมาชิกภูมภาคอี
ิ
สาน อย่าลืม! ชกชวน
ั
เพือ่ นฝูง พนอง
่ี ้ พาชมงานสถาปนิกอีสาน วนที
ั ่ 11-13 ส.ค. น้ี
ั
@s@สมาคมฯ จดเสวนาสถาปนิ
กพิจารณ์ ในหัวข้อ การเข้ามา
ของสถาปนิกต่างชาติ ความจริงทีค่ วรตระหนัก (EPISODE 1)
วนที
ั ่ 8 ก.ย. น้ี ณ โรงแรมสวิสโฮเตล เลอคองคอร์ด สมาชิกผูส้ นใจ
สอบถามรายละเอียดได้ทสมาคมฯ
่ี
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สมาคมขอแจ้งหลักฐานใบเสร็จรับเงินจาก ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
จำนวน 1,000,000 บาท เมือ่ วันที่ 4 พ.ค. 49 ในพิธเปิ
ี ดงานสถาปนิก ’49 จงแจ้
ึ งมาให้สมาชิกสมาคมได้ทราบโดยทัว่ กัน

