


ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และสถาปนิกใหม่  เข้าร่วมกิจกรรม
ASA อบรมความรู้สถาปนิกใหม่ 49

เพ่ือเตรียมสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ติดตามรายละเอียดหน้าวิชาการ

ทา่นสมาชกิทีไ่ด้รับหนงัสือเชญิจากสมาคมฯ ร่วมงาน
เสวนา Dinner Talk   สถาปนกิพิจารณ์   (Architect Hearing)

อยา่ลืม!! พบกนั ในวนัศกุรท์ี ่8 กนัยายน 2549 ณ หอ้งสโรชา ช้ัน 3
โรงแรมสวิสโฮเตล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก



โครงการหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย

ตามที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลและหารือแนวทาง
การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการหมู่บ้านเด็กของ
สภากาชาดไทยเพื่อรองรับเด็กกำพร้าที่มาจากมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย และเด็กกำพร้าที่ประสบภัยพิบัติจาก
เหตุการณ์คลื่นสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงเด็กกำพร้า
ในกรณีพิเศษต่างๆ

สมาคมฯได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน และบทบาทการทำงาน
ในนามสมาคมฯ ดังน้ี
1. วางแผนการดำเนินการทั้งโครงการ
2. ประเมินงบประมาณเบ้ืองต้น
3. ออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง

3.1  ผังแม่บท
3.2  อาคาร
3.3  สาธารณูปโภค

4. ติดตามบริหารงานก่อสร้าง
4.1 การประกวดราคา
4.2 ควบคุมและติดตามการกอ่สร้าง

5. กำหนดเปา้หมายการกอ่สร้างให้แล้วเสร็จภายในเดอืน
ธันวาคม 2550  

การประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อคนพิการ คร้ังท่ี 2/2549

เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา  สมาคมสถาปนกิสยามฯ ได้จัด
ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สมาคม
คนพิการแห่งประเทศไทย,  สำนักงานพัฒนาการท่องเที ่ยว,
สำนักสถาปัตยกรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง   สำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร, สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ,  สมาคม
คนหูหนวกแห่งประเทศไทย  และสถาบันการศึกษา โดยมี
คุณสิน พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนกิสยามฯ เป็นประธาน
คณะทำงานฯ

จากการประชุมได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการครอบคลุม
ท้ังเร่ืององค์ความรู้  การประเมินศักยภาพอาคารและสภาพแวดลอ้ม
การประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลแก่หน่วยงาน
/องค์กร ที่ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือปรับสภาพ
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อคนพิการ  ซ่ึงสมาคมสถาปนกิสยามฯจะพจิารณา
หลักเกณฑใ์นการให้รางวัลนำเสนอตอ่ไป

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางในการสำรวจความต้องการของ
คนพิการแต่ละประเภท   การประเมินอาคารหน่วยงานของรัฐ/
เอกชน  การสำรวจทางเท้าในกรุงเทพมหานคร การสำรวจ
สถานที่ท่องเที่ยว และการรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  เผยแพร่ความรู้
และยกย่องบุคคลดีเด่นสู่สังคมให้กว้างขวางยิง่ข้ึน  



รายงานผลการดำเนินการประกวดแบบ
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการประกวดแบบศูนย์เทคโนโลยี
นวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยกำหนดให้บริษัทสถาปนิกและสถาปนิกผู้สนใจส่งแบบแสดง
ความคดิในการออกแบบ (Conceptual Design) ภายในวนัที ่ 31
กรกฎาคม 2549 และมีผู ้เข้าร่วมเสนอแนวความคิด  ในการ
ออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย และ คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดไดมี้มตคิดัเลอืกผูช้นะการประกวดแนวความคดิ ดงักลา่ว
จำนวน 3 ราย คือ
1. บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
2. บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด
3. นายทรงพล  อัมระรงค์
ซ่ึงในข้ันตอนการดำเนินการต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีประกาศ
จ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
โดยกำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิเสนองานคือ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการ
ประกวดแนวความคิด (Conceptual Design) โดยมีกำหนด
การดำเนนิ ดังน้ี
1. รับฟังการช้ีแจงรายละเอยีด และ ตรวจดูบริเวณสถานทีก่่อสร้าง
ออกแบบศูนย์เทคโนโลยนีวัตกรรมฯ ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2549

2. ย่ืนใบเสนองานออกแบบ ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2549  

การประชุมโครงการจัดวางผังประเทศ และผังภาค
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมือ่วนัที ่3-4 สิงหาคม ทีผ่่านมา อุปนายกฝา่ยวชิาชพี คณุศภุฤกษ์
มัลลิกะมาลย์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม โครงการ
จัดวางผังประเทศ และผังภาค และการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
“กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย และภาคตะวันออก
โดยมกีรมโยธาธกิาร และผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของ
โครงการ เนื้อหาในวันที่ 3 เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการที่ได้
วางกรอบการพัฒนาไว้ 4 ระยะภายใน 5, 15, 30 และ 50 ปี
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าอาเชียน
สู่จีนใต้ ส่งออกผลผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งผลิตอาหารเป็นสังคม IT และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
การสัมมนาในคร้ังน้ี   ในภาคเช้าเป็นการนำเสนอกรอบยทุธศาสตร์
ในการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การกระจายความเจริญ การพัฒนา
ที่สมดุลย์และยั่งยืน  การพัฒนาระบบ กลุ่มเมือง การส่งเสริม
นวัตกรรม และการพัฒนาโดยยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนามีเป้าหมายทีจ่ะกระจายความเจรญิ เพ่ือให้เกิดสมดุลย์ของ
แหล่งงาน และทำให้ชนบทและประชากรเมอืงมีสัดส่วนเท่าเทียมกัน

การใช้ที่ดินกำหนดให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นในย่านศูนย์กลาง
รักษาพื้นที่ชนบท ป้องกันการขยายตัวของเมืองใหญ่ รักษาพื้นที่
เกษตรกรรมชั ้นดีไว้ไม่ให้ลดลง อนุร ักษ์ต้นน้ำลำธาร พื ้นที ่
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวไม่รบกวน (พื้นที่อนุรักษ์) พื้นที่อื่น ฟื้นฟู
ชายฝั่งทะเล ส่งเสริมพื้นที่มรดกและวัฒนธรรม ให้มีพื้นที่สำหรับ
สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม

โครงสร้างเพื่อการพัฒนาโครงการได้นำเสนอการเชื่อมโยงระบบ
การคมนาคม และ Logistic ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
Development Corridor แนวเหนอืใต้ จากคุนหมิงสู่กัวลาลัมเปอร์
แนว Corridor ตะวันตก ตะวันออก ทวาย สู่พนมเปญและโฮจิมินซิต้ี,
ตะวนัตกเฉยีงเหนอืสู่ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ร่างกุง้สูด่านงั นโยบาย
ดังกล่าวจะสร้างความพร้อมทางเศรษฐกิจให้กับเมืองในภูมิภาค
กรุงเทพมหานครและเมืองโดยรอบ จะเป็นมหานครมาตรฐาน
ระดับ โลก

ภาคบ่ายวันเดียวกัน การประชุมได้แบ่งการสัมมนาเป็นกลุ่มย่อย
3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มระบบเมืองและชุมชน กลุ่มการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิกลุ่มนโยบายการคมนาคมและขนสง่ ในแต่ละ
กลุ ่มได้มีการนำเสนอในรายละเอ ียดโดยคณะที ่ปรึกษาโดย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้มีการ
ประชุมร่วมกันท้ัง 3 กลุ่ม โดยคาดวา่ผลสรุปข้อเสนอของแตล่ะกลุ่ม
คณะท่ีปรึกษาจะได้รวบรวมนำเสนอในครัง้ต่อไป

ในวันท่ี 4 เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   “กลยุทธ์การพัฒนา
พ้ืนท่ีประเทศไทย และภาคตะวันออก”  เป็นการสัมมนาในระดับ
ภาค ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาและกรมโยธาฯ จะไปนำเสนอและจดัประชุม
ในแต่ละภาค วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เป็นการนำเอานโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ในระดับประเทศมาใช้ให้สอดคล้อง และมี
การกำหนดกลยทุธ์ต่างๆ ลงในพ้ืนท่ี ได้แก่ นโยบายการพฒันาเมือง
โครงข่ายเมือง และระบบ Logistic ครบวงจร การพัฒนานวัตกรรม
ด้านผังเมือง การบริหาร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้
ประโยชน์การใช้ท่ีดินให้เหมาะสม การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติ การอนุรักษ์พื้นที่ทางการเกษตร การอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมและศลิปกรรม การพฒันาการทอ่งเทีย่วและการพฒันา
อุตสาหกรรม การเช่ือมโยงโครงสรา้งพ้ืนฐาน ท้ังภายในกบัภาคอ่ืน
และประเทศเพ่ือนบ้าน

คณะที ่ปรึกษาได้ให้รายละเอียดในรูปแบบของผัง Diagram
คำอธิบาย และข้อมูลตัวเลข และได้เปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมสัมมนา
ซักถาม และให้ความคิดเห็น ผลสรุปการสัมมนาคาดว่าจะได้รับ
ในการประชุมคร้ังต่อไป ส่วนข้อมูลในรายละเอยีด (Hand out) ของ
การสัมมนาผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายวิชาชีพสมาคมฯ  
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เป็นกิจกรรมประจำปีท่ีสมาคมสถาปนิกสิงคโปร์จัดข้ึน นอกจากเป็น
งานสังสรรค์ประจำปีของบรรดาสถาปนิก วิศวกร และผู้สนับสนุน
วงการแล้ว ยังเป็นเวทีแห่งการให้เกียรติแก่บุคคลในวงการและ
ประกาศรางวลั สถาปัตยกรรมดีเด่นของสถาปนิกสิงคโปร์  เช่นเดียว
กับท่ีเราจัดงานสถาปนิกประจำปีและเชิญสมาคมสถาปนิกเพ่ือนบ้าน
เพ่ือเข้าร่วมและเปน็เกียรติ เพียงแต ่ Singapore แยกงาน Formal
Dinner ออกจากงานนิทรรศการประจำปี ซึ่งต่างจากไทยและ
มาเลเซยี (ซ่ึงนายกและเลขาธกิารสมาคมไดเ้ดินทางไปรว่มเม่ือต้น
เดือนกรกฎาคม) ที่รวมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในช่วงเดียวกัน

รูปแบบของงานได้เดินตามแนวทางตะวันตก โดยมีการสนทนา
พบปะคุยกันก่อนงานคล้ายๆ Cocktail Party Reception โดยมี
การโชว์ผลงานที่เสนอตัวเข้ารับรางวัล ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็นสถาปัตย-
กรรมดีเด่น และ  Facade Excellent  ซึ่งรางวัลหลังดูเหมือนจะ
เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ และบริษัทที่เป็น Facade
Specialist

หลังจากพักกายกันจนเพลิดเพลินแล้วก็เร่ิมเข้าสู่งาน Gala Dinner
ซึ ่งมีผู ้เข ้าร ่วมประมาณ 1,000 คนจาก จำนวน 100 โต๊ะ
นายกสมาคมสถาปนกิสิงคโปร์ (Mrs. Rita Soh) ได้กล่าวเปิดงาน
โดยมีประเด็นหลักที่เน้นให้ทุกคนร่วมมือกันพลักดัน ให้สิงคโปร์
กลายเป็น "Capital of Architecture in Asia" และได้เน้นคำว่า
"Singapore Architecture" อยู่หลายครั้ง ตามมาด้วยการแสดง
วิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีการพัฒนาแห่งชาติ (Minister of National

Development) ซ่ึงเร่ิมต้นทักทายดว้ยการหยอกลอ้ว่า "นึกว่าเหลา่
สถาปนิกท้ังหมด กำลังวุ่นอยู่กับงานนอกประเทศ ซะอีก"

ความน่าสนใจของส่ิงท่ี Mr. Mah Bow Tan, Minister for National
Development นำเสนอการเล่าถึงแผนการพัฒนาประเทศในเชิง
กายภาพ ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะ
เขา้มาลงทนุในทีด่นิ และผงัแมบ่ททีรั่ฐบาลไดเ้ตรยีมไว ้ดว้ยความ
ตั้งใจให้งาน Urban Development ทุกโครงการให้ประโยชน์กับ
ประชาชนมากที่สุด โดยมั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ลงทุนจะได้รับ
กลับมาอย่างแน่นอน โดยสิงคโปร์ได้คำนึงถึงความสมดุลอย่างมี
วิสัยทัศน์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (ตัวอย่าง โครงการ Marina Bay ซ่ึงเป็นการถมท่ีลงในอ่าว )
ได้เตรียมการให้มีการลงทุนสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะ
ขนาดใหญใ่นเชิงเส้น เพ่ือสร้าง Jocking Track ยาว 10 กม. เตรียม
ไว้สำหรับการแข่งขัน International Marathon หรือการแข่งเรือ
ระดับโลก และคำนึงถึงการให้โอกาสกับสาธารณะชนโดยเตรียม
พร้อมสำหรับการจัด New Year Eve Firework โดยมี Downtown
เป็น Background ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการวางแผน คิดและศึกษาทุกแง่
ทุกมุมหมดแล้วจึงค่อยประกาศโครงการ ซ่ึงตรงข้ามกับประเทศไทย
อย่างชัดเจน

เห็นได้ชัดถึงการเดินงานร่วมกันของผู ้บริหารรัฐ นักวิชาชีพ
นักวิชาการ และนักธุรกิจ โดยทุกองค์กร มิได้ทำหน้าท่ีเพียงดูแลงาน
ในส่วนตนเอง หากแต่มองข้ามพรมแดนส่วนตัวไปสู ่ขอบเขต
สาธารณะ (Public Realm)

ในส่วนการประกาศรางวัลนั ้น จากประมาณ 40 Entries
คณะกรรมการ ได้ตัดสินให้ได้รับรางวัลประมาณ 2 ใน 3 และมี
รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเกือบทุกประเภทอาคาร โดยบางประเภท
มีถึง 2-3 รางวัล ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนว่ามีความร่วมมือท่ีจะยกย่องกันใน
วงการวิชาชีพ และที่น่าสังเกตคือมีการให้รางวัลสถาปนิกสิงคโปร์
ท่ีออกแบบไว้ในต่างประเทศและ 2 งานท่ีได้รับรางวัลน้ัน ผู้รายงาน
ไม่สามารถจะแจ้งให้ทราบได้ว่าอยู่ท่ีประเทศใด

รูปแบบของการจัดงานและนำเสนอก็มิได้มีความแตกต่างกับบ้านเรา
มากนัก และอาจจะดูว่ามีการควบคุมงบประมาณในการทำ
Presentation เสียดว้ยซำ้ หากแตบ่รรยากาศทีดู่เป็นทางการ และ
ให้เกียรติซึ ่งกันและกันซึ่งเห็นได้จากผู้ร่วมงานเองที่แต่งตัวกัน
อย่างเปน็ทางการ และสวยงาม สุภาพสตรมีากกวา่คร่ึงใส่ชุดราตรี
ยาว ทำให้ภาพรวมบรรยากาศการแจกรางวัลดูสมเกียรติและเป็น

(อ่านต่อหน้า 4...)



สากล ดังเช่นท่ีเราเหน็กันในตา่งประเทศ ซ่ึงค่อนข้างแตกตา่งจาก
บ้านเรา ซึ่งนิยมความสะดวกสบายของการแต่งกายเป็นหลัก
จนหลายครั้งกลายเป็นค่านิยมว่ายิ่งแต่งสบายเท่าไหร่ ก็จะดูเป็น
คนมีความคิดสร้างสรรค์เท่าน้ัน

ถือว่าเป็นงานกิจกรรมต่างประเทศท่ีใช้เวลาและค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
หากแต่ได้ประโยชน์และข้อคิด ซ่ึงอาจจะนำมาปรับปรุง แต่งแต้มสีสัน
ให้กับกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกันของสมาคมสถาปนิกสยามฯให้พัฒนา
และตอบรับกับความต้องการของสมาชิก 

สมิตร โอบายะวาทย์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

รายงานจาก Suntech City, Singapore
28 กรกฎาคม 2549

ตามท่ีสมาคมฯได้รับเชิญจาก The Architectural Society of China
(ASC) ให้แต่ละประเทศสมาชิกจำนวน 17 ประเทศคัดเลือก
นักศึกษาจำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Arcasia Student
Jamboree ในการประชุม Arcasia คร้ังท่ี 12 ท่ีเมืองปักก่ิง  ประเทศจีน
ระหว่างวันที ่ 19-22 กันยายน 2549 โดยสมาคมฯได้มี
การประกาศเชิญนักศึกษาจาก 17 สถาบันเข้ารับการคัดเลือก
ซึ่งมี 6 สถาบันมีความสนใจส่งนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือก
โดยทางสมาคมฯ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2 คน จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาว ณัฐนี  วงศ์วีระนนท์ชัย
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นาย พิริยะ  สัมพันธารักษ ์
เข้าร่วมกิจกรรมในนามตัวแทนประเทศไทย  

ผลคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
STUDENT JAMBOREE



เนื ่องจากเกิดความผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับรายละเอียด
การอัพเดท ทางศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร ขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. หมายเลขการอัพเดท 1-047 : หน้าใหม่ 3-317 ถึง 3-320

ไม่ได้มีการจัดพิมพ์ไว้ในอัพเดทฉบับนี้ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะจัดส่ง
ให้พร้อมกับอัพเดทฉบับต่อไป แต่หากสมาชิกอัพเดทท่านใด
มีความประสงคจ์ะใช้เป็นการเร่งด่วน ท่านสามารถ download
ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ

2. หน้า 5-286 เป็นหน้าต่อจาก 5-285 ในแผนที่ A3 จึงไม่ได้
มีการพมิพ์เลขหนา้ดังกล่าวไว้

3. หมายเลขการอัพเดท 3-017C : มีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้แสดง
คำแนะนำเพิ ่มเติมไว้ ท่านสามารถดูหัวข้อที ่จะต้องแก้ไข
ได้จาก หนา้ใหม ่ 3 ในหมายเลขการอพัเดท 3-017S ในหวัขอ้
ค2.3.1

ทางศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคารขออภยัในความผิดพลาด
มา ณ ท่ีน้ี  

ช้ีแจงรายละเอียด
การอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร : ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1

หนังสือกฎหมายอาคาร 2548

*** สำหรับท่านที่จองหนังสือกฎหมายอาคารอาษา 2548 ไว้และ
ยังไม่ได้มารับดังมีรายช่ือ (เพ่ิมเติม) ดังต่อไปน้ี
คุณธวัช เอ้ือกุลวราวัฒน์, คุณพรชัย อุยยะนันทน์,
คุณโอชกร ภาคสุวรรณ, คุณจิรเดช หงสกุล, คุณมาร์ค อิศรางกูล
ณ อยุธยา, บจก.สยามภิวรรธน์, บจก.โปร์ อาร์คิเทคส์,
คุณสุเนตรา ชุ่มช่ืน, คุณนิศาชล ต้ังวิจิตรจิรภัทร,
คุณวิโรจน์ วงศ์รักวาณิชน์

ขอความกรุณาติดต่อกลับสมาคมฯ เพื่อรับหนังสือ และหากท่าน
ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วสมาคมฯขออภัยท่ีมีการแจ้งซ้ำ  


สัมมนาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549

ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ข้อมูล
กฎหมายอาคาร สถาบันสถาปนิกสยาม ในกำกับดูแลของสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพ
มหานคร 2549 เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจได้รับทราบ
ข้อมูลและเรื ่องราวต่างๆ เกี ่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ฉบับล่าสุดท่ีมีการประกาศใช้เม่ือวันท่ี 16
พ.ค. น้ี โดยมี  คุณสมศักด์ิ เศรษฐนันท์
รองผ ู ้ อ ำนวยการสำน ั กผ ั ง เม ื อ ง
กรุงเทพมหานคร และ ร.ศ.มานพ
พงศทัต เป็นวิทยากร  และ คุณอนุชา
ต้ังศรีวิริยะกุล อดีตเลขาธกิารสมาคมฯ
เป็นผู ้ดำเนินรายการ  ซึ ่งมีสมาชิก
และผู ้สนใจเข ้าร ่วมฟังการบรรยาย
ท้ังส้ิน 136 ท่าน

คุณสมศักดิ ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมา
ของผงัเมอืงรวมตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจุบัน
ซึ ่งวิสัยทัศน์ของผังเมืองรวมกรุงเทพ
มหานคร ฉบับปัจจุบัน คือ"ให้กรุงเทพ
มหานครเป ็นมหานครท ี ่น ่ าอย ู ่
น ่าอาศัย  คงความโดดเด่น
ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจว ิทยาการของภูม ิภาค

เอเซียอาคเนย์"
โดยเน ื ้อหาท ี ่สำค ัญเก ี ่ยวก ับผ ังเม ืองรวมกร ุงเทพมหานคร
ฉบับปัจจุบันมีการแบ่งแยกการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองออกเป็น
10 ประเภทหลกั โดยในแตล่ะประเภทการใชส้อย กมี็การแบง่หมวด
ย่อยลงไปอีกและมีข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเภทการใช้สอย
(ดูรายละเอียดจากในตัวบทกฎหมายหรือผังสี) ซึ่งในเนื้อหาของ
แต่ละประเภทการใช้สอยจะมีการกำหนด FAR (อัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร) และ OSR (อัตราส่วน
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม) และที่เป็นเรื่องใหม่ก็คือระบบ Bonus
System คือการให้สิทธิเพิ่มเติมให้ปลูกสร้างพื้นที่อาคารได้มากกว่า
FAR ท่ีกำหนดไว ้ตามเงือ่นไขท่ีกำหนดในผงัเมืองรวม คือ กรณีจัดให้
มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกรณีอยู่ในรัศมี 500 ม.
จากสถานีรถไฟฟ้าและจัดให้มีท่ีจอดรถเพ่ิมเติมโดยไม่คิดค่าตอบแทน
นอกจากน ั ้นค ุณสมศ ักด ิ ์ย ั งได ้ เล ่าถ ึงแนวค ิดในการจ ัดทำ
"ผังภาคมหานคร" คือเป็นการจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพ
มหานครและเมืองบริวารโดยเป็นการมองในภาพรวมโดยในเบื้องต้น

รศ. มานพ พงศทัต

สมศักดิ์  เศรษฐนันท์
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มีแนวคิดที่จะกำหนดให้ จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางเพื่อการ
ส่งออก จังหวดัชลบรีุเป็นเมอืงทา่เพือ่การสง่ออก จังหวดัสุพรรณบรีุ-
กาญจนบุรี-อยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ และจังหวัดนครปฐม-ราชบุรี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยวและนอกจากการวางผังภาคมหานครแล้ว ยังจะมีการ
วางผังเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมีการกระจายตัวศูนย์
กลางต่างๆ ออกไปพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น  ธัญบุรี
ลำลูกกา  มีนบุรี  ลาดกระบัง  ศรีนครินทร์  บางขุนเทียน  ตลิ่งชัน
รัตนาธิเบศร์  บางบัวทอง เป็นต้น

รศ. มานพ พงศทัต ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการให้แนวคิด
และการร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครตั ้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ได้ให้เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผังเมืองรวม โดยกล่าวถึง
ประโยชน์ที่สำคัญของการจัดทำผังเมืองรวมคือ เป็นการวางกรอบ
แผนการพัฒนาเมืองในอนาคต และเป็นการแก้ไขปัญหาเมือง โดย
ปัญหาทีส่ำคัญของกรงุเทพคอื การจราจร ส่ิงแวดลอ้ม น้ำท่วม และ
ปัญหาคนจนในเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันได้
กำหนดให้มีศูนย์กลางธุรกิจอยู ่ คือ จตุจักร มักกะสัน ตากสิน
ตอนใตข้องเขตยานนาวา ศูนยร์าชการใหมท่ี่แจ้งวฒันะ และสดุทา้ย
คอืบริเวณพืน้ทีร่อบๆ สนามบนิสวุรรณภมิู

ในช่วงท้าย ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ตั้งคำถามและมีคำตอบที่
ได้รับจากคุณสมศักดิ์ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้
- กรณีเป็นอาคารเก่าที่มีการดัดแปลง โดยเป็นการต่อเติมและ

เป็นผลให้มีสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ที่ดินเปลี่ยนไป หรือมี
การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ก็จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบันด้วย

- การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับกิจการประเภทอื่นๆ ตามที่กำหนด
ไว้ตามประเภทของการใช้ประโยชน์ที ่ดินหลักนั้น ให้นับรวม
ย้อนหลังถึงอาคารที่ใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนการ
ประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันนี้ด้วย เช่น ให้ใช้ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 แต่เดิมมีการใช้ที่ดินเพื่อ
กิจการอ่ืนๆ อยู่แล้วร้อยละ 3 ก็ให้นับรวมด้วย

- เจ ้าพน ักงานท ้องถ ิ ่นไม ่ม ีอำนาจในการพ ิจารณาการใช ้
ประโยชนท์ีด่นิสำหรบัการกจิการประเภทอืน่ๆ มากกวา่ทีก่ำหนด
ไว้ในผังเมืองรวมฯเป็นรายกรณี

- พื้นที่ดาดฟ้าและกันสาดไม่ต้องนำมาคิดเป็นพื้นที่อาคารในการ
คำนวณ FAR

- การพิจารณา FAR เป็นการคิดเฉพาะพื้นที่ที ่ดินส่วนที่ยื ่นขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร กรณีมีการยื ่นรวมกันหลายโฉนด
แม้จะไม่ได ้ม ีการปลูกสร้างอาคารก็จะถือที ่ด ินส่วนที ่ย ื ่น
ประกอบนั้นเป็นภาระผูกพันในการคิดคำนวณ FAR สำหรับ
อาคารทั้งหมดในที่ดินที่จะปลูกสร้างในอนาคตด้วย

- ท่ีโล่งเพือ่ประโยชนส์าธารณะสำหรบัการคดิ Bonus FAR ตามที่

กำหนดในผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร ให้หมายถงึเฉพาะทีว่่าง
ภายนอกอาคารเท่านั้น

- กรุงเทพมหานครได้จัดตั ้งศูนย์บริการข้อมูลผังเมืองเพื ่อให้
ประชาชนสอบถามได้ที ่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3541296-7

- ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ขนาดถนนแต่ละสาย ระยะห่างของที่ดินจากศูนย์กลางสถานี
รถไฟฟา้ ได้จากสำนกังานเขตตา่งๆ หรือค้นหาขอ้มูลเบ้ืองต้นได้
จากเว็บไซต์ของสำนกัผังเมือง www.bma-cpd.go.th  

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

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม ท่ีผ่านมา
สถาบันสถาปนิกสยาม โดยสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ บริษัท
บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
จัดสัมมนาในหัวข้อ  “The-Steel-
Universal Material”   โดย Prof. Philip
Cox  ณ  ห้อง Salon B  โรงแรม JW
Marriott Hotel  ถนนสุขุมวิท  มีสมาชิก
และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 350 ท่าน

กจิกรรมการสมัมนาในครัง้นีเ้ปน็การ บรรยายพเิศษจากสถาปนกิ
ระดับโลก   ประเทศออสเตรเลียซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะ
ผู้นำทางดา้น การออกแบบสนามกฬีา และการเลอืกใชว้สัดเุหลก็
ในการออกแบบ อาทิ การออกแบบโครงสรา้ง Sydney Olympics
Centre, Brisbane Exhibition and Convention Centre รวมท้ัง
ผลงานสนามกีฬาในประเทศไทยเม่ือปี 1998 ได้แก่ Bangkok Asian
Games Stadium และ Bangkok Asian Games Aquatic Center
เพื่อให้ความรู้แก่สถาปนิก วิศวกรและผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ
ถึงสถานการณ์ความก้าวหน้าของการออกแบบโครงสรา้งท่ีใช้เหล็ก
เป็นส่วนประกอบ 



ASA สุดสัปดาห์วิชาการ คร้ังท่ี 1
Lighting Technology and Application : LED ASA อบรมความรู้สถาปนิกใหม่ 49

สถาบันสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ  ขอเชิญสมาชิก
สมาคมฯ และสถาปนิกใหม่ เข้าร ่วมกิจกรรมอบรมความรู ้
เพื ่อเตรียมสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ASA อบรมความรู้สถาปนิกใหม่ 49  พบกับเน้ือหาการบรรยาย
ตลอดวันเพ่ือทบทวนและเสริมความรู้ทางวิชาการสำหรับสถาปนิกใหม่
ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติวิชาชีพและการสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  สำหรับวิชาท่ีอบรมประกอบด้วย

วิชา ความรู้พ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรม  1  วัน
วันเสาร์ท่ี 16 กันยายน 2549

วิชา วัสดุและการก่อสร้าง / โครงสร้างอาคาร  2 วัน
วันเสาร์ท่ี 23 และอาทิตย์ท่ี 24 กันยายน 2549

วิชา งานระบบวิศวกรรมอาคาร  1  วัน
วันเสาร์ท่ี 30 กันยายน 2549

วิชา การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม  1 วัน
วันเสาร์ท่ี 7 ตุลาคม 2549

เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ/ อาหารกลางวัน/ อาหารว่าง
   สมาชิกสมาคมวิชาละ 300 บาท
   สถาปนิกใหม่และผู้สนใจท่ัวไปวิชาละ 450 บาท
   (เฉพาะวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง ค่าลงทะเบียน 600/ 800 บาท)
   ค่าลงทะเบียนรวมทุกวิชา สมาชิกสมาคมฯ ราคา 1,500 บาท
   สถาปนิกและผู้สนใจท่ัวไป 2,000 บาท

พิเศษ!   ผู้ลงทะเบียน 1 วิชา จะได้รับหนังสือรู้จักสถาปนิก มูลค่า
150 บาท และผูล้งทะเบยีนครบ 4 วิชา 5 วัน จะไดรั้บหนงัสือชุด
ASA วิชาการ 47-49 ลำดับที่ 1-3 รวม 3 เล่ม มูลค่า 450 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่
สถาบันสถาปนิกสยาม ฝ่ายวิชาการ  โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ
202, 112  โทรสาร  0-2319-6555 ต่อ 120, 0-2319-6419 หรือ
ดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ท ี ่ www.asa.or.th

(รับเพียง 200 ท่านเท่าน้ัน กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนทีก่ำหนดไว้
สมาคมฯ สงวนสิทธ์ิสำหรับผู้ท่ีชำระเงินลงทะเบียนก่อน)  

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันสถาปนิกสยาม โดย
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนา ASA สุดสัปดาห์วิชาการ
คร้ังท่ี 1/49-51 “Lighting Technology and Application : LED”
ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ มีสมาชิกและ
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่า  100  ท่าน  สำหรับเนื้อหา
เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับนวัตกรรม ทางไฟฟ้าแสงสว่าง
และการใช้ LED ในการออกแบบ  วิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วม
บรรยายประกอบด้วย Mr. Munetoshi Konishi (Nichia),
Mr. Low Fang Kai (LED Tridonics), Mr. Kevin Tan (Osram)
Ms. Alison WP chiu (Philips), Mr. B. Sivakumar โดยมีผู้ร่วม
ดำเนินรายการ คือ อ.ดร.อัจฉราวรรณ  จุฑารัตน์ และ
อ.ดร.จรรยาพร  จุลตามระ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  

Mr. Munetoshi Konishi Ms. Alison WP chiu

Mr. Low Fang Kai Mr. Kevin Tan

ดร.อัจฉราวรรณ  จุฑารัตน์



การเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ
เครือข่ายอนุรักษ์ อิโคโมสไทย (ICOMOS THAILAND)

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกประเภทสถาบันกับ
อิโคโมสไทย (ICOMOS THAILAND) ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ
ตัวแทนประเทศไทย ของ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
(International Council of Monuments and Sites หรือ ICOMOS)
ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการทางด้านการอนุรักษ์
โบราณสถาน และมรดกสถาปัตยกรรมของยูเนสโก มีบทบาท
ในการสนับสนุนให้คำปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน
ตามแนวทางสากลใหแ้ก่องค์กร หรือสถาบันท่ีเก่ียวข้อง  ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ICOMOS สากลโดยกรมศิลปากรได้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกประเภทสถาบัน ของ ICOMOS และก่อตั ้ง
คณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งโดยหลักการจะมีลักษณะของ NGO
ปัจจุบ ันอิโคโมสไทยมีเป ้าหมายที ่จะขยายการดำเน ินการ
ขององคก์ร และสรา้งเครอืขา่ยการอนรัุกษโ์บราณสถานและมรดก
สถาปัตยกรรมให้กว้างขวางข้ึนไปสู่ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ เห็นว่าการที ่สมาคมฯ จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ อิโคโมสไทย อย่างใกล้ชิดจะทำให้
เกิดเครือข่ายที่สร้างพลังผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ ในวงการอนุรักษ์ฯ
ในประเทศไทยเรา และทำให้สมาคมฯเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน
อนุรักษ์ระดับประเทศ และนานาชาตต่ิอไป จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก
ท่ีสนใจงานทางดา้นน้ี แต่ยังไม่รู้จักองค์กรน้ี เข้าไปดูข้อมูลข่าวสาร
ของทั ้ง อิโคโมสไทย และสากล ได้ที ่ www.icomosthai.org
และในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2549 จะมีการประชุม
วิชาการนานาชาติ เร ื ่อง "การอนุร ักษ์และพัฒนามรดก
วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ในแนวทางบูรณาการข้ามศาสตร์"
(SUSTAINABLE LOCAL HERITAGE CONSERVATION : THE
TRANSDISCIPLINARY APPROACH) ณ โรงแรมเจริญศรี
แกรนด์รอยัล จัหวัดอุดรธานี ผู้สนใจ ส่งบทความทางวิชาการ
เพ่ือร่วมนำเสนอในการประชมุวิชาการ โดยส่งบทคัดย่อภายในวันท่ี
15 กันยายน 2549 ทางอีเมล์เท่าน้ัน admin@icomosthai.org
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน www.asa.or.th หรือ
www.icomosthai.org

อนึ่ง กรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ท่านหนึ่งของเรา และเป็นเรี่ยวแรง
สำคัญของ อิโคโมสไทย ก็คือ  คุณวสุ  โปษยะนันทน์ ซ่ึงมีตำแหนง่
เป็นผู้ช่วยเลขาธิการของ อิโคโมสไทย จึงเชื่อแน่ว่าความร่วมมือ
ร่วมใจอย่างแน่นแฟ้นของท้ังสองสถาบันจะผลักดันให้เกิดการพัฒนา
งานทางด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ได้อย่าง
ย่ังยืนต่อไป  

ด้วยกรรมาธกิารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการจัดทำโครงการทำเนียบ
บุคลากรด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม
ครั้งที่ 1 โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลประวัติและผลงาน
ของสถาปนกิ บุคคล หรือองค์กรท่ีทำงานเกีย่วเนือ่งกับการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม ทั้งในด้านการออกแบบการปรับปรุงอาคารและ
ภูมิทัศน์ รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย  การวางแผน
อนุรักษ์ เมืองและชุมชน และการทำงานด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติวิชาชีพและ
วิชาการในสภาพปจัจุบันคณะกรรมาธกิารฯ

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ประสงค์
จะลงข้อมูลเพื ่อรวบรวมดังกล่าวแจ้งและจัดส่งข้อมูลแก่ทาง
ศูนย์ข้อมูลสถาบันสถาปนิกสยามฯ ซ่ึงเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ
โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม เพ่ือกรอกข้อมูล ได้ท่ี
HYPERLINK http://www.asa.or.th หรือติดต่อ คุณกษมา วรรณศิลป์
โทร.0-2319-6555 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง  30 ตุลาคม 2549

อนึ่ง  ในขั ้นตอนของการรวบรวมข้อมูลบุคลากรทางด้านการ
อนุรักษ์ฯนี ้ เพื ่อให้เป็นที ่เชื ่อถือได้ในหมู่ผู ้ปฏิบัติวิชาชีพและ
นักวิชาการ ทางคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คัดเลือกบุคคล ท่ีจะมีผลงานปรากฎอยู่ในทำเนียบน้ีโดยมีหลักเกณฑ์
ท่ีทางคณะทำงานจะจดัทำข้ึนต่อไป  

การจัดทำทำเนียบบุคลากร
ทางด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม

คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เสนอรายช่ือ
อาคาร ชุมชน บุคคล หรือองค์กร เพ่ือเข้ารับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น โดย
จัดส่งรูปถ่าย ประวัติโดยสังเขปและแผนที่แสดงที่ตั้ง (ในกรณี
ที ่เป็นอาคารหรือชุมชน) มายังคณะกรรมาธิการอนุร ักษ์
ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือทางอีเมล์
สมาคมฯ office@asa.or.th หัวข้อ อาคารอนุรักษ์ ภายในวันท่ี 30
พฤศจิกายน 2549 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องเกณฑ์
การให้รางวัล ในจดหมายเหตุอาษาฉบับต่อไป หรือที่เว็บไซต์
สมาคมฯ  

รางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2550



งานสถาปนิกอีสาน ’49 “ก้าวอย่างสมดุล”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

นิทรรศการในหลวง

นิทรรศการสถาบันการศึกษา

Architects Profile สถาปนิกภูมิภาคอีสาน

แจกแบบบ้านด้วยรักและผูกพัน

วันท่ี 11 - 13 สิงหาคม 2549 สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดย
กรรมาธิการสถาปนิกอีสานได้จัดงานสถาปนกิอีสาน '49 ท่ีบริเวณ
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา

ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2549 นายสมบูรณ์ งามลักษณะ  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปดิงาน โดย นายสิน
พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯเป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงาน ในงานนี ้ประกอบไปด้วยกิจกรรม
การออกร้านแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของวัสดุและ
วิธีการก่อสร้างของบริษัท ห้างร้านต่างๆ การแสดงนิทรรศการ
ผลงานของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา และมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม นิทรรศการผลงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จาก
สถาบันอาชีวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นิทรรศการเกีย่วกับเมืองใน
เร่ืองสวนสุรนารี กิจกรรมการแสดงบนเวท ีกิจกรรมจัดแสดงผลงาน
ศิลปกรรมของศิลปในพื้นถิ่น กิจกรรมการประกวดสถาปนิกน้อย
กิจกรรมแบบบ้านด้วยรักและผูกพัน  รวมทั้งกิจกรรมหมอบ้าน
บริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในบ้านซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชนท่ัวไปอย่างมาก  

หมอบ้านอาษาสถาปนิกน้อย

ของที่ระลึก



แสดงความยินดีคณบดีคนใหม่
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
อ.ไมเคิล ปริพล  ต้ังตรงจิตร
กรรมาธิการต่างประเทศ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ และการการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี กรมช่างโยธาทหารเรือ
คุณสิน  พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
และคณะเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในวันคล้าย
วันสถาปนาครบรอบ 17 ปี กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดโดย
พลเรือตรี ฐนิธ  กิตติอำพน เจ้ากรมช่างโยธาทหารเร ือ
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
ท่ีผ่านมา  ณ  สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรอื

เมื ่อวันที ่ 18 สิงหาคม ที ่ผ ่านมา  สมาคมสถาปนิกสยามฯ
เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบรรจบ  โรจนวานิช
บิดาของคณุพิศิษฐ์  โรจนวานชิ อดีตนายกสมาคมสถาปนกิสยามฯ
ท่ี วัดทา่สะอ้าน จังหวดัฉะเชงิเทรา

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
บิดาอดีตนายกสมาคมฯ

⌫

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ มารดาอดีตผู้จัดการสมาคมฯ
สมาคมฯขอแจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ สุวรรณ
สมศิริ มารดาของ อาจารย์ อินทิรา  ศตสุข อดีตผู้จัดการสมาคม
ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2548 เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดมกุฎ
กษัตริยาราม

สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่..คุณสราวุธ  กาญจนพิมาย
สมาคมสถาปนกิสยามฯ โทร. 0-2319-6555 กด 114

2006



Tadao Ando.
Complete Works
(Hardcover)
by Philip Jodidio "As the
21st century takes form,
it is clear that there is no
sense of direction or any
prevalent style in
architecture..."

In Detail: Building Skins,
Concepts, Layers,
Materials (In Detail
(englisch)) (Hardcover)
by Christian Schittich "As a
transition between inside and
outside - between the house
and the urban space - the
building skin plays an
especially important role..."

Masonry Construction
Manual
(Hardcover)
by Pfiefer,Ramcke Achtziger
"We rarely see the simplicity
of building - the layering
and jointing - at work on
modern construction”

แนะนำเจ้าหน้าที่สมาคมฯ...

กมลเชษฐ ์ เจาประเสรฐิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ/ธุรการ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 112
อนวัช  พงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ/ธุรการ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 202
สราวธุ  กาญจนพมิาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 114
คณุกลัยาพร  วฒัพจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 203

ศุภสิริ  โจถาวร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 116
ณชิาวร์ี  สายทวี
เจ้าหน้าที่การเงิน
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 117
สมควร  นาโล
เจ้าหนา้ทีส่่งเอกสาร
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555
ชัยศกัดิ ์ พูนเพิม่ผล
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555

รุ่งรัตน์  จันทร
เจา้หนา้ทีฝ่่ายสมาชกิสมัพนัธ์
และประชาสมัพนัธ์
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 113
สุธาสนิ ี เสมาเงนิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 121
เสร ี มลุลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 118
มัญชรนิทร ์ ลังการพนิธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 119

กษมา  วรรณศลิป์
รักษาการแทนผู้จัดการสมาคม/
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 111

ชลนะเทพ  สัตยบณัฑติ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 115

คณุามาศ  เชือ้อารย์
เจ้าหน้าที่ข้อมูลกฎหมายอาคาร
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 201

กรีตกิร  สุทธแิยม้
บรรณารักษ์ห้องสมุด
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 110

นพมาส  สมใจเพง็
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สมาคมสถาปนกิสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 109

ฉบับนีข้อนำคตพิจนป์ระจำใจของชาวโรตารทีีไ่ดรั้บจาก ศ.รอ. กฤษฎา
อรุณวงศ์ฯ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ อดีตนายกสมาคม
สถาปนิกสยามฯ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสมาชิกในการดำเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องมีเก ียรติและศักดิ ์ศร ี ซึ ่งทาง สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ
 ศ.รอ. กฤษฎา เป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้

“จริงหรือ ส่ิงท่ีเราพูดจา
ท้ังเน้ือหายติุธรรมหรอืหาไม่
จะสร้างช่ือ เสริมมิตร ได้อย่างไร
เราแน่ใจหรือว่าดีกับทุกคน”

 “ Is it truth?

Is it Fair?

Is it Promote Goodwill & Freindship?

Is it beneficial to all that we concern?  ”


