
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และสถาปนิกใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
ASA อบรมความรูส้ ถาปนิกใหม่ 49
เพือ่ เตรียมสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ติดตามรายละเอียดหน้าวิชาการ
ท่านสมาชิกทีไ่ ด้รบั หนังสือเชิญจากสมาคมฯ ร่วมงาน
เสวนา Dinner Talk สถาปนิกพิจารณ์ (Architect Hearing)
อย่าลืม!! พบกัน ในวันศุกร์ท่ี 8 กันยายน 2549 ณ ห้องสโรชา ชัน้ 3
โรงแรมสวิสโฮเตล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

โครงการหมูบ่ า้ นเด็กของสภากาชาดไทย

การประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อคนพิการ ครัง้ ที่ 2/2549

เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จดั
ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคม
คนพิ ก ารแห่ ง ประเทศไทย, สำนั ก งานพั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย ว,
สำนักสถาปัตยกรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร, สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ, สมาคม
คนหู ห นวกแห่ ง ประเทศไทย และสถาบั น การศึ ก ษา โดยมี
สมาคมฯได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน และบทบาทการทำงาน คุณสิน พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นประธาน
ในนามสมาคมฯ ดังนี้
คณะทำงานฯ
1. วางแผนการดำเนินการทั้งโครงการ
2. ประเมินงบประมาณเบือ้ งต้น
จากการประชุมได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการครอบคลุม
3. ออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง
ทัง้ เรือ่ งองค์ความรู้ การประเมินศักยภาพอาคารและสภาพแวดล้อม
3.1 ผังแม่บท
การประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลแก่หน่วยงาน
3.2 อาคาร
/องค์กร ที่ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือปรับสภาพ
3.3 สาธารณูปโภค
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อคนพิการ ซึง่ สมาคมสถาปนิกสยามฯจะพิจารณา
4. ติดตามบริหารงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์ในการให้รางวัลนำเสนอต่อไป
4.1 การประกวดราคา
4.2 ควบคุมและติดตามการก่อสร้าง
นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางในการสำรวจความต้องการของ
5. กำหนดเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน
คนพิการแต่ละประเภท การประเมินอาคารหน่วยงานของรัฐ/
ธันวาคม 2550
เอกชน การสำรวจทางเท้ า ในกรุ ง เทพมหานคร การสำรวจ
สถานที่ท่องเที่ยว และการรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เผยแพร่ความรู้
และยกย่องบุคคลดีเด่นสูส่ งั คมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้

ตามที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลและหารือแนวทาง
การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการหมู่บ้านเด็กของ
สภากาชาดไทยเพื่อรองรับเด็กกำพร้าที่มาจากมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย และเด็กกำพร้าที่ประสบภัยพิบัติจาก
เหตุการณ์คลื่นสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงเด็กกำพร้า
ในกรณีพเิ ศษต่างๆ

การใช้ที่ดินกำหนดให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นในย่านศูนย์กลาง
รักษาพื้นที่ชนบท ป้องกันการขยายตัวของเมืองใหญ่ รักษาพื้นที่
เกษตรกรรมชั ้ น ดี ไ ว้ ไ ม่ ใ ห้ ล ดลง อนุ ร ั ก ษ์ ต ้ น น้ ำ ลำธาร พื ้ น ที ่
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวไม่รบกวน (พื้นที่อนุรักษ์) พื้นที่อื่น ฟื้นฟู
ตามทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการประกวดแบบศูนย์เทคโนโลยี
นวั ต กรรมและปฏิ บ ั ต ิ ก ารอเนกประสงค์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ชายฝั่งทะเล ส่งเสริมพื้นที่มรดกและวัฒนธรรม ให้มีพื้นที่สำหรับ
โดยกำหนดให้บริษัทสถาปนิกและสถาปนิกผู้สนใจส่งแบบแสดง สาธารณูปโภคทีเ่ หมาะสม
ความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ภายในวันที่ 31 โครงสร้างเพื่อการพัฒนาโครงการได้นำเสนอการเชื่อมโยงระบบ
กรกฎาคม 2549 และมีผู้เข้าร่วมเสนอแนวความคิด ในการ การคมนาคม และ Logistic ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
ออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย และ คณะกรรมการตัดสินการ Development Corridor แนวเหนือใต้ จากคุนหมิงสูก่ วั ลาลัมเปอร์
ประกวดได้มมี ติคดั เลือกผูช้ นะการประกวดแนวความคิด ดังกล่าว แนว Corridor ตะวันตก ตะวันออก ทวาย สูพ่ นมเปญและโฮจิมนิ ซิต,้ี
จำนวน 3 ราย คือ
ตะวันตกเฉียงเหนือสูต่ ะวันออกเฉียงเหนือ ร่างกุง้ สูด่ านัง นโยบาย
1. บริษทั สถาปนิก 49 จำกัด
ดังกล่าวจะสร้างความพร้อมทางเศรษฐกิจให้กับเมืองในภูมิภาค
2. บริษทั แปลน อาคิเต็ค จำกัด
กรุงเทพมหานครและเมืองโดยรอบ จะเป็นมหานครมาตรฐาน
3. นายทรงพล อัมระรงค์
ซึง่ ในขัน้ ตอนการดำเนินการต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีประกาศ ระดับ โลก
จ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบตั กิ ารอเนกประสงค์ ภาคบ่ายวันเดียวกัน การประชุมได้แบ่งการสัมมนาเป็นกลุ่มย่อย
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ระบบเมืองและชุมชน กลุม่ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และ
โดยกำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิเสนองานคือ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการ ทรัพยากรธรรมชาติ กลุม่ นโยบายการคมนาคมและขนส่ง ในแต่ละ
ประกวดแนวความคิด (Conceptual Design) โดยมีกำหนด กลุ ่ ม ได้ ม ี ก ารนำเสนอในรายละเอี ย ดโดยคณะที ่ ป รึ ก ษาโดย
การดำเนิน ดังนี้
1. รับฟังการชีแ้ จงรายละเอียด และ ตรวจดูบริเวณสถานทีก่ อ่ สร้าง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้มีการ
ออกแบบศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ประชุมร่วมกันทัง้ 3 กลุม่ โดยคาดว่าผลสรุปข้อเสนอของแต่ละกลุม่
คณะทีป่ รึกษาจะได้รวบรวมนำเสนอในครัง้ ต่อไป
2. ยืน่ ใบเสนองานออกแบบ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2549
ในวันที่ 4 เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “กลยุทธ์การพัฒนา
การประชุมโครงการจัดวางผังประเทศ และผังภาค
พืน้ ทีป่ ระเทศไทย และภาคตะวันออก” เป็นการสัมมนาในระดับ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
ภาค ซึง่ คณะทีป่ รึกษาและกรมโยธาฯ จะไปนำเสนอและจัดประชุม
เมือ่ วันที่ 3-4 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ คุณศุภฤกษ์ ในแต่ละภาค วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เป็นการนำเอานโยบาย
มัลลิกะมาลย์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม โครงการ และแผนยุทธศาสตร์ ในระดับประเทศมาใช้ให้สอดคล้อง และมี
จัดวางผังประเทศ และผังภาค และการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การกำหนดกลยุทธ์ตา่ งๆ ลงในพืน้ ที่ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาเมือง
“กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย และภาคตะวันออก โครงข่ายเมือง และระบบ Logistic ครบวงจร การพัฒนานวัตกรรม
โดยมีกรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของ ด้านผังเมือง การบริหาร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้
โครงการ เนื้อหาในวันที่ 3 เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการที่ได้ ประโยชน์การใช้ทด่ี นิ ให้เหมาะสม การอนุรกั ษ์ และพัฒนาทรัพยากร
วางกรอบการพัฒนาไว้ 4 ระยะภายใน 5, 15, 30 และ 50 ปี ธรรมชาติ การอนุรักษ์พื้นที่ทางการเกษตร การอนุรักษ์มรดกทาง
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าอาเชียน วัฒนธรรมและศิลปกรรม การพัฒนาการท่องเทีย่ วและการพัฒนา
สู่จีนใต้ ส่งออกผลผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นแหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเชือ่ มโยงโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ ภายในกับภาคอืน่
แหล่ ง ผลิ ต อาหารเป็ น สั ง คม IT และเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว และประเทศเพือ่ นบ้าน
การสัมมนาในครัง้ นี้ ในภาคเช้าเป็นการนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การกระจายความเจริญ การพัฒนา คณะที ่ ป รึ ก ษาได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดในรู ป แบบของผั ง Diagram
ที่สมดุลย์และยั่งยืน การพัฒนาระบบ กลุ่มเมือง การส่งเสริม คำอธิบาย และข้อมูลตัวเลข และได้เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
นวัตกรรม และการพัฒนาโดยยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ ซักถาม และให้ความคิดเห็น ผลสรุปการสัมมนาคาดว่าจะได้รับ
พัฒนามีเป้าหมายทีจ่ ะกระจายความเจริญ เพือ่ ให้เกิดสมดุลย์ของ ในการประชุมครัง้ ต่อไป ส่วนข้อมูลในรายละเอียด (Hand out) ของ
แหล่งงาน และทำให้ชนบทและประชากรเมืองมีสดั ส่วนเท่าเทียมกัน การสัมมนาผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายวิชาชีพสมาคมฯ

รายงานผลการดำเนินการประกวดแบบ
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบตั กิ ารอเนกประสงค์
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Development) ซึง่ เริม่ ต้นทักทายด้วยการหยอกล้อว่า "นึกว่าเหล่า
สถาปนิกทัง้ หมด กำลังวุน่ อยูก่ บั งานนอกประเทศ ซะอีก"

ความน่าสนใจของสิง่ ที่ Mr. Mah Bow Tan, Minister for National
Development นำเสนอการเล่าถึงแผนการพัฒนาประเทศในเชิง
กายภาพ ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะ
เข้ามาลงทุนในทีด่ นิ และผังแม่บททีร่ ฐั บาลได้เตรียมไว้ ด้วยความ
ตั้งใจให้งาน Urban Development ทุกโครงการให้ประโยชน์กับ
ประชาชนมากที่สุด โดยมั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ลงทุนจะได้รับ
กลับมาอย่างแน่นอน โดยสิงคโปร์ได้คำนึงถึงความสมดุลอย่างมี
วิสัยทัศน์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (ตัวอย่าง โครงการ Marina Bay ซึง่ เป็นการถมทีล่ งในอ่าว )
ได้ เ ตรี ย มการให้ ม ี ก ารลงทุ น สถาปั ต ยกรรม สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ในเชิงเส้น เพือ่ สร้าง Jocking Track ยาว 10 กม. เตรียม
ไว้สำหรับการแข่งขัน International Marathon หรือการแข่งเรือ
ระดับโลก และคำนึงถึงการให้โอกาสกับสาธารณะชนโดยเตรียม
พร้อมสำหรับการจัด New Year Eve Firework โดยมี Downtown
เป็น Background ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการวางแผน คิดและศึกษาทุกแง่
เป็นกิจกรรมประจำปีทส่ี มาคมสถาปนิกสิงคโปร์จดั ขึน้ นอกจากเป็น ทุกมุมหมดแล้วจึงค่อยประกาศโครงการ ซึง่ ตรงข้ามกับประเทศไทย
งานสังสรรค์ประจำปีของบรรดาสถาปนิก วิศวกร และผู้สนับสนุน อย่างชัดเจน
วงการแล้ว ยังเป็นเวทีแห่งการให้เกียรติแก่บุคคลในวงการและ
ประกาศรางวัล สถาปัตยกรรมดีเด่นของสถาปนิกสิงคโปร์ เช่นเดียว เห็ น ได้ ช ั ด ถึ ง การเดิ น งานร่ ว มกั น ของผู ้ บ ริ ห ารรั ฐ นั ก วิ ช าชี พ
กับทีเ่ ราจัดงานสถาปนิกประจำปีและเชิญสมาคมสถาปนิกเพือ่ นบ้าน นักวิชาการ และนักธุรกิจ โดยทุกองค์กร มิได้ทำหน้าทีเ่ พียงดูแลงาน
เพือ่ เข้าร่วมและเป็นเกียรติ เพียงแต่ Singapore แยกงาน Formal ในส่ ว นตนเอง หากแต่ ม องข้ า มพรมแดนส่ ว นตั ว ไปสู ่ ข อบเขต
Dinner ออกจากงานนิทรรศการประจำปี ซึ่งต่างจากไทยและ สาธารณะ (Public Realm)
มาเลเซีย (ซึง่ นายกและเลขาธิการสมาคมได้เดินทางไปร่วมเมือ่ ต้น
เดือนกรกฎาคม) ที่รวมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในช่วงเดียวกัน ในส่ ว นการประกาศรางวั ล นั ้ น จากประมาณ 40 Entries
คณะกรรมการ ได้ตัดสินให้ได้รับรางวัลประมาณ 2 ใน 3 และมี
รูปแบบของงานได้เดินตามแนวทางตะวันตก โดยมีการสนทนา รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเกือบทุกประเภทอาคาร โดยบางประเภท
พบปะคุยกันก่อนงานคล้ายๆ Cocktail Party Reception โดยมี มีถงึ 2-3 รางวัล ซึง่ เห็นได้ชดั เจนว่ามีความร่วมมือทีจ่ ะยกย่องกันใน
การโชว์ผลงานที่เสนอตัวเข้ารับรางวัล ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็นสถาปัตย- วงการวิชาชีพ และที่น่าสังเกตคือมีการให้รางวัลสถาปนิกสิงคโปร์
กรรมดีเด่น และ Facade Excellent ซึ่งรางวัลหลังดูเหมือนจะ ทีอ่ อกแบบไว้ในต่างประเทศและ 2 งานทีไ่ ด้รบั รางวัลนัน้ ผูร้ ายงาน
เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ และบริษัทที่เป็น Facade ไม่สามารถจะแจ้งให้ทราบได้วา่ อยูท่ ป่ี ระเทศใด
Specialist
รูปแบบของการจัดงานและนำเสนอก็มไิ ด้มคี วามแตกต่างกับบ้านเรา
หลังจากพักกายกันจนเพลิดเพลินแล้วก็เริม่ เข้าสูง่ าน Gala Dinner มากนั ก และอาจจะดู ว ่ า มี ก ารควบคุ ม งบประมาณในการทำ
ซึ ่ ง มี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มประมาณ 1,000 คนจาก จำนวน 100 โต๊ ะ Presentation เสียด้วยซ้ำ หากแต่บรรยากาศทีด่ เู ป็นทางการ และ
นายกสมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ (Mrs. Rita Soh) ได้กล่าวเปิดงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งเห็นได้จากผู้ร่วมงานเองที่แต่งตัวกัน
โดยมีประเด็นหลักที่เน้นให้ทุกคนร่วมมือกันพลักดัน ให้สิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ และสวยงาม สุภาพสตรีมากกว่าครึง่ ใส่ชดุ ราตรี
กลายเป็น "Capital of Architecture in Asia" และได้เน้นคำว่า ยาว ทำให้ภาพรวมบรรยากาศการแจกรางวัลดูสมเกียรติและเป็น
"Singapore Architecture" อยู่หลายครั้ง ตามมาด้วยการแสดง
วิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีการพัฒนาแห่งชาติ (Minister of National
(อ่านต่อหน้า 4...)

สากล ดังเช่นทีเ่ ราเห็นกันในต่างประเทศ ซึง่ ค่อนข้างแตกต่างจาก
บ้านเรา ซึ่งนิยมความสะดวกสบายของการแต่งกายเป็นหลัก
จนหลายครั้งกลายเป็นค่านิยมว่ายิ่งแต่งสบายเท่าไหร่ ก็จะดูเป็น
คนมีความคิดสร้างสรรค์เท่านัน้
ถือว่าเป็นงานกิจกรรมต่างประเทศทีใ่ ช้เวลาและค่าใช้จา่ ยไม่มากนัก
หากแต่ได้ประโยชน์และข้อคิด ซึง่ อาจจะนำมาปรับปรุง แต่งแต้มสีสนั
ให้กบั กิจกรรมทีค่ ล้ายคลึงกันของสมาคมสถาปนิกสยามฯให้พฒ
ั นา
และตอบรับกับความต้องการของสมาชิก
สมิตร โอบายะวาทย์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
รายงานจาก Suntech City, Singapore
28 กรกฎาคม 2549

ผลคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
STUDENT JAMBOREE
ตามทีส่ มาคมฯได้รบั เชิญจาก The Architectural Society of China
(ASC) ให้ แ ต่ ล ะประเทศสมาชิ ก จำนวน 17 ประเทศคั ด เลื อ ก
นักศึกษาจำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Arcasia Student
Jamboree ในการประชุม Arcasia ครัง้ ที่ 12 ทีเ่ มืองปักกิง่ ประเทศจีน
ระหว่ า งวั น ที ่ 19-22 กั น ยายน 2549 โดยสมาคมฯได้ ม ี
การประกาศเชิญนักศึกษาจาก 17 สถาบันเข้ารับการคัดเลือก
ซึ่งมี 6 สถาบันมีความสนใจส่งนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือก
โดยทางสมาคมฯ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2 คน จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาว ณัฐนี วงศ์วีระนนท์ชัย
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นาย พิริยะ สัมพันธารักษ์
เข้าร่วมกิจกรรมในนามตัวแทนประเทศไทย


ชีแ้ จงรายละเอียด
การอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร : ปีท่ี 2 ฉบับที่ 1

สัมมนาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับรายละเอียด
การอัพเดท ทางศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร ขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. หมายเลขการอัพเดท 1-047 : หน้าใหม่ 3-317 ถึง 3-320
ไม่ได้มีการจัดพิมพ์ไว้ในอัพเดทฉบับนี้ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะจัดส่ง
ให้พร้อมกับอัพเดทฉบับต่อไป แต่หากสมาชิกอัพเดทท่านใด
มีความประสงค์จะใช้เป็นการเร่งด่วน ท่านสามารถ download
ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ

ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ข้อมูล
กฎหมายอาคาร สถาบันสถาปนิกสยาม ในกำกับดูแลของสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพ
มหานคร 2549 เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจได้รับทราบ
ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับล่าสุดทีม่ กี ารประกาศใช้เมือ่ วันที่ 16
พ.ค. นี้ โดยมี คุณสมศักดิ์ เศรษฐนันท์
รองผู ้ อ ำนวยการสำน ั ก ผั ง เมื อ ง
กรุ ง เทพมหานคร และ ร.ศ.มานพ
พงศทัต เป็นวิทยากร และ คุณอนุชา
ตัง้ ศรีวริ ยิ ะกุล อดีตเลขาธิการสมาคมฯ
เป็ น ผู ้ ด ำเนิ น รายการ ซึ ่ ง มี ส มาชิ ก
และผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มฟั ง การบรรยาย
ทัง้ สิน้ 136 ท่าน

2. หน้า 5-286 เป็นหน้าต่อจาก 5-285 ในแผนที่ A3 จึงไม่ได้
มีการพิมพ์เลขหน้าดังกล่าวไว้
3. หมายเลขการอัพเดท 3-017C : มีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้แสดง
คำแนะนำเพิ ่ ม เติ ม ไว้ ท่ า นสามารถดู ห ั ว ข้ อ ที ่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ข
ได้จาก หน้าใหม่ 3 ในหมายเลขการอัพเดท 3-017S ในหัวข้อ
ค2.3.1
ทางศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายอาคารขออภัยในความผิดพลาด
มา ณ ทีน่ ้ี

สมศักดิ์ เศรษฐนันท์

หนังสือกฎหมายอาคาร 2548
*** สำหรับท่านที่จองหนังสือกฎหมายอาคารอาษา 2548 ไว้และ
ยังไม่ได้มารับดังมีรายชือ่ (เพิม่ เติม) ดังต่อไปนี้
คุณธวัช เอือ้ กุลวราวัฒน์, คุณพรชัย อุยยะนันทน์,
คุณโอชกร ภาคสุวรรณ, คุณจิรเดช หงสกุล, คุณมาร์ค อิศรางกูล
ณ อยุธยา, บจก.สยามภิวรรธน์, บจก.โปร์ อาร์คเิ ทคส์,
คุณสุเนตรา ชุม่ ชืน่ , คุณนิศาชล ตัง้ วิจติ รจิรภัทร,
คุณวิโรจน์ วงศ์รกั วาณิชน์

รศ. มานพ พงศทัต

คุณสมศักดิ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมา
ของผังเมืองรวมตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ซึ ่ ง วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพ
มหานคร ฉบับปัจจุบัน คือ"ให้กรุงเทพ
มหานครเป็ น มหานครที ่ น ่ า อยู ่
น่ า อาศั ย
คงความโดดเด่ น
ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิ จ วิ ท ยาการของภู ม ิ ภ าค

เอเซียอาคเนย์"
โดยเนื ้ อ หาที ่ ส ำคั ญ เกี ่ ย วกั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
ฉบับปัจจุบันมีการแบ่งแยกการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองออกเป็น
10 ประเภทหลัก โดยในแต่ละประเภทการใช้สอย ก็มกี ารแบ่งหมวด
ย่อยลงไปอีกและมีข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเภทการใช้สอย
(ดูรายละเอียดจากในตัวบทกฎหมายหรือผังสี) ซึ่งในเนื้อหาของ
แต่ละประเภทการใช้สอยจะมีการกำหนด FAR (อัตราส่วนพื้นที่
ขอความกรุณาติดต่อกลับสมาคมฯ เพื่อรับหนังสือ และหากท่าน
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร) และ OSR (อัตราส่วน
ได้รบั หนังสือดังกล่าวแล้วสมาคมฯขออภัยทีม่ กี ารแจ้งซ้ำ
ของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม) และที่เป็นเรื่องใหม่ก็คือระบบ Bonus
System คือการให้สิทธิเพิ่มเติมให้ปลูกสร้างพื้นที่อาคารได้มากกว่า
FAR ทีก่ ำหนดไว้ ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในผังเมืองรวม คือ กรณีจดั ให้
มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกรณีอยู่ในรัศมี 500 ม.
จากสถานีรถไฟฟ้าและจัดให้มที จ่ี อดรถเพิม่ เติมโดยไม่คดิ ค่าตอบแทน

นอกจากนั ้ น คุ ณ สมศั ก ดิ ์ ย ั ง ได้ เ ล่ า ถึ ง แนวคิ ด ในการจั ด ทำ
⌫⌫ 
"ผั ง ภาคมหานคร" คื อ เป็ น การจั ด ทำผั ง เมื อ งรวมของกรุ ง เทพ

      
มหานครและเมืองบริวารโดยเป็นการมองในภาพรวมโดยในเบื้องต้น

มีแนวคิดที่จะกำหนดให้ จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางเพื่อการ
กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้หมายถึงเฉพาะทีว่ า่ ง
ส่งออก จังหวัดชลบุรเี ป็นเมืองท่าเพือ่ การส่งออก จังหวัดสุพรรณบุร-ี
ภายนอกอาคารเท่านั้น
กาญจนบุรี-อยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ - กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลผังเมืองเพื่อให้
อนุรกั ษ์ และจังหวัดนครปฐม-ราชบุรี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการ
ประชาชนสอบถามได้ท ี่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3541296-7
ท่องเที่ยวและนอกจากการวางผังภาคมหานครแล้ว ยังจะมีการ - ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
วางผังเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมีการกระจายตัวศูนย์
ขนาดถนนแต่ละสาย ระยะห่างของที่ดินจากศูนย์กลางสถานี
กลางต่างๆ ออกไปพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น ธัญบุรี
รถไฟฟ้า ได้จากสำนักงานเขตต่างๆ หรือค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้นได้
ลำลูกกา มีนบุรี ลาดกระบัง ศรีนครินทร์ บางขุนเทียน ตลิ่งชัน
จากเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง www.bma-cpd.go.th
รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง เป็นต้น
รศ. มานพ พงศทัต ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการให้แนวคิด
และการร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ได้ให้เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผังเมืองรวม โดยกล่าวถึง
ประโยชน์ที่สำคัญของการจัดทำผังเมืองรวมคือ เป็นการวางกรอบ
แผนการพัฒนาเมืองในอนาคต และเป็นการแก้ไขปัญหาเมือง โดย
ปัญหาทีส่ ำคัญของกรุงเทพคือ การจราจร สิง่ แวดล้อม น้ำท่วม และ
ปัญหาคนจนในเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันได้
กำหนดให้ม ีศ ูนย์กลางธุรกิจอยู่ คือ จตุจ ักร มักกะสัน ตากสิน
ตอนใต้ของเขตยานนาวา ศูนย์ราชการใหม่ทแ่ี จ้งวัฒนะ และสุดท้าย
คือบริเวณพืน้ ทีร่ อบๆ สนามบินสุวรรณภูมิ

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

เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา
สถาบั น สถาปนิ ก สยาม โดยสมาคม
สถาปนิ ก สยามฯ ร่ ว มกั บ บริ ษ ั ท
บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
จั ด สั ม มนาในหั ว ข้ อ “The-SteelUniversal Material” โดย Prof. Philip
Cox ณ ห้อง Salon B โรงแรม JW
Marriott Hotel ถนนสุขมุ วิท มีสมาชิก
ในช่วงท้าย ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ตั้งคำถามและมีคำตอบที่ และผูส้ นใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 350 ท่าน
ได้รับจากคุณสมศักดิ์ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้
- กรณีเป็นอาคารเก่าที่มีการดัดแปลง โดยเป็นการต่อเติมและ กิจกรรมการสัมมนาในครัง้ นีเ้ ป็นการ บรรยายพิเศษจากสถาปนิก
เป็นผลให้มีสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ที่ดินเปลี่ยนไป หรือมี ระดับโลก ประเทศออสเตรเลียซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะ
การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ก็จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ผูน้ ำทางด้าน การออกแบบสนามกีฬา และการเลือกใช้วสั ดุเหล็ก
ในการออกแบบ อาทิ การออกแบบโครงสร้าง Sydney Olympics
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบันด้วย
- การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับกิจการประเภทอื่นๆ ตามที่กำหนด Centre, Brisbane Exhibition and Convention Centre รวมทัง้
ไว้ตามประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักนั้น ให้นับรวม ผลงานสนามกีฬาในประเทศไทยเมือ่ ปี 1998 ได้แก่ Bangkok Asian
ย้อนหลังถึงอาคารที่ใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนการ Games Stadium และ Bangkok Asian Games Aquatic Center
ประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันนี้ด้วย เช่น ให้ใช้ที่ดิน เพื่อให้ความรู้แก่สถาปนิก วิศวกรและผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ
เพื่อกิจการอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 แต่เดิมมีการใช้ที่ดินเพื่อ ถึงสถานการณ์ความก้าวหน้าของการออกแบบโครงสร้างทีใ่ ช้เหล็ก
กิจการอืน่ ๆ อยูแ่ ล้วร้อยละ 3 ก็ให้นบั รวมด้วย
เป็นส่วนประกอบ
- เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ ่ น ไม่ ม ี อ ำนาจในการพิ จ ารณาการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ สำหรับการกิจการประเภทอืน่ ๆ มากกว่าทีก่ ำหนด
ไว้ในผังเมืองรวมฯเป็นรายกรณี
- พื้นที่ดาดฟ้าและกันสาดไม่ต้องนำมาคิดเป็นพื้นที่อาคารในการ
คำนวณ FAR
- การพิจารณา FAR เป็นการคิดเฉพาะพื้นที่ที่ดินส่วนที่ยื่นขอ
อนุ ญ าตปลู ก สร้ า งอาคาร กรณี ม ี ก ารยื ่ น รวมกั น หลายโฉนด
แม้ จ ะไม่ ไ ด้ ม ี ก ารปลู ก สร้ า งอาคารก็ จ ะถื อ ที ่ ด ิ น ส่ ว นที ่ ย ื ่ น
ประกอบนั้นเป็นภาระผูกพันในการคิดคำนวณ FAR สำหรับ
อาคารทั้งหมดในที่ดินที่จะปลูกสร้างในอนาคตด้วย
- ทีโ่ ล่งเพือ่ ประโยชน์สาธารณะสำหรับการคิด Bonus FAR ตามที่

ASA สุดสัปดาห์วชิ าการ ครัง้ ที่ 1
Lighting Technology and Application : LED

ASA อบรมความรูส้ ถาปนิกใหม่ 49

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันสถาปนิกสยาม โดย
สมาคมสถาปนิ ก สยามฯ ร่ ว มกั บ สมาคมไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนา ASA สุดสัปดาห์วิชาการ
ครัง้ ที่ 1/49-51 “Lighting Technology and Application : LED”
ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ มีสมาชิกและ
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่า 100 ท่าน สำหรับเนื้อหา
เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับนวัตกรรม ทางไฟฟ้าแสงสว่าง
และการใช้ LED ในการออกแบบ วิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วม
บรรยายประกอบด้ ว ย Mr. Munetoshi Konishi (Nichia),
Mr. Low Fang Kai (LED Tridonics), Mr. Kevin Tan (Osram)
Ms. Alison WP chiu (Philips), Mr. B. Sivakumar โดยมีผรู้ ว่ ม
ดำเนิ น รายการ คื อ อ.ดร.อั จ ฉราวรรณ จุ ฑ ารั ต น์ และ
อ.ดร.จรรยาพร จุ ล ตามระ จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญสมาชิก
สมาคมฯ และสถาปนิ ก ใหม่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอบรมความรู ้
เพื ่ อ เตรี ย มสอบรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม
ASA อบรมความรูส้ ถาปนิกใหม่ 49 พบกับเนือ้ หาการบรรยาย
ตลอดวันเพือ่ ทบทวนและเสริมความรูท้ างวิชาการสำหรับสถาปนิกใหม่
ให้มคี วามพร้อมสำหรับการปฏิบตั วิ ชิ าชีพและการสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ สำหรับวิชาทีอ่ บรมประกอบด้วย
วิชา ความรูพ
้ น้ื ฐานทางสถาปัตยกรรม 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 การปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปัตยกรรม 1 วัน
วันเสาร์ท่ี 7 ตุลาคม 2549
เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Mr. Munetoshi Konishi

Ms. Alison WP chiu

Mr. Low Fang Kai

Mr. Kevin Tan

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์

อัตราค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ/ อาหารกลางวัน/ อาหารว่าง
O สมาชิกสมาคมวิชาละ 300 บาท
O สถาปนิกใหม่และผูส
้ นใจทัว่ ไปวิชาละ 450 บาท
O (เฉพาะวิชาวัสดุและวิธก
ี ารก่อสร้าง ค่าลงทะเบียน 600/ 800 บาท)
O ค่าลงทะเบียนรวมทุกวิชา สมาชิกสมาคมฯ ราคา 1,500 บาท
O สถาปนิกและผูส
้ นใจทัว่ ไป 2,000 บาท
พิเศษ! ผูล้ งทะเบียน 1 วิชา จะได้รบั หนังสือรูจ้ กั สถาปนิก มูลค่า
150 บาท และผูล้ งทะเบียนครบ 4 วิชา 5 วัน จะได้รบั หนังสือชุด
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
ดาวน์ โ หลด ใบตอบรั บ ลงทะเบี ย นได้ ท ี ่ www.asa.or.th
(รับเพียง 200 ท่านเท่านัน้ กรณีมผี สู้ มัครเกินจำนวนทีก่ ำหนดไว้
สมาคมฯ สงวนสิทธิส์ ำหรับผูท้ ช่ี ำระเงินลงทะเบียนก่อน)

การเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ
เครือข่ายอนุรักษ์ อิโคโมสไทย (ICOMOS THAILAND)

การจัดทำทำเนียบบุคลากร
ทางด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกประเภทสถาบันกับ
อิโคโมสไทย (ICOMOS THAILAND) ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ
ตัวแทนประเทศไทย ของ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
(International Council of Monuments and Sites หรือ ICOMOS)
ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการทางด้านการอนุรักษ์
โบราณสถาน และมรดกสถาปัตยกรรมของยูเนสโก มีบทบาท
ในการสนับสนุนให้คำปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน
ตามแนวทางสากลให้แก่องค์กร หรือสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ICOMOS สากลโดยกรมศิลปากรได้สมัคร
เข้ า เป็ น สมาชิ ก ประเภทสถาบั น ของ ICOMOS และก่ อ ตั ้ ง
คณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งโดยหลักการจะมีลักษณะของ NGO
ปั จ จุ บ ั น อิ โ คโมสไทยมี เ ป้ า หมายที ่ จ ะขยายการดำเนิ น การ
ขององค์กร และสร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์โบราณสถานและมรดก
สถาปัตยกรรมให้กว้างขวางขึน้ ไปสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมด เพือ่ ประโยชน์
ในการพัฒนาทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกรรมาธิการอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จะดำเนิ น การจั ด ทำโครงการทำเนี ย บ
บุคลากรด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม
ครั้งที่ 1 โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลประวัติและผลงาน
ของสถาปนิก บุคคล หรือองค์กรทีท่ ำงานเกีย่ วเนือ่ งกับการอนุรกั ษ์
สถาปัตยกรรม ทั้งในด้านการออกแบบการปรับปรุงอาคารและ
ภูมิทัศน์ รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย การวางแผน
อนุรักษ์ เมืองและชุมชน และการทำงานด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง
อย่างเป็นระบบ เพือ่ เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบตั วิ ชิ าชีพและ
วิชาการในสภาพปัจจุบนั คณะกรรมาธิการฯ

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ประสงค์
จะลงข้ อ มู ล เพื ่ อ รวบรวมดั ง กล่ า วแจ้ ง และจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล แก่ ท าง
ศูนย์ขอ้ มูลสถาบันสถาปนิกสยามฯ ซึง่ เป็นผูป้ ระสานงานโครงการฯ
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพือ่ กรอกข้อมูล ได้ท่ี
HYPERLINK http://www.asa.or.th หรือติดต่อ คุณกษมา วรรณศิลป์
คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ เห็นว่าการที่สมาคมฯ จะเข้าไปมี โทร.0-2319-6555 ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึง 30 ตุลาคม 2549
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ อิโคโมสไทย อย่างใกล้ชิดจะทำให้
เกิดเครือข่ายที่สร้างพลังผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ ในวงการอนุรักษ์ฯ
ในประเทศไทยเรา และทำให้สมาคมฯเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน อนึ่ง ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลบุคลากรทางด้านการ
อนุรกั ษ์ระดับประเทศ และนานาชาติตอ่ ไป จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก อนุรักษ์ฯนี้ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือได้ในหมู่ผู้ปฏิบัติวิชาชีพและ
ทีส่ นใจงานทางด้านนี้ แต่ยงั ไม่รจู้ กั องค์กรนี้ เข้าไปดูขอ้ มูลข่าวสาร นักวิชาการ ทางคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ของทั้ง อิโคโมสไทย และสากล ได้ท ี่ www.icomosthai.org คัดเลือกบุคคล ทีจ่ ะมีผลงานปรากฎอยูใ่ นทำเนียบนีโ้ ดยมีหลักเกณฑ์
และในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2549 จะมีการประชุม ทีท่ างคณะทำงานจะจัดทำขึน้ ต่อไป
วิ ช าการนานาชาติ เรื ่ อ ง "การอนุ ร ั ก ษ์ แ ละพั ฒ นามรดก
วัฒนธรรมท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน ในแนวทางบูรณาการข้ามศาสตร์"
(SUSTAINABLE LOCAL HERITAGE CONSERVATION : THE
TRANSDISCIPLINARY APPROACH) ณ โรงแรมเจริ ญ ศรี
รางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2550
แกรนด์รอยัล จัหวัดอุดรธานี ผู้สนใจ ส่งบทความทางวิชาการ
เพือ่ ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยส่งบทคัดย่อภายในวันที่
15 กันยายน 2549 ทางอีเมล์เท่านัน้ admin@icomosthai.org
คณะกรรมาธิการอนุรกั ษ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เสนอรายชือ่
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน www.asa.or.th หรือ
อาคาร ชุมชน บุคคล หรือองค์กร เพือ่ เข้ารับรางวัลอนุรกั ษ์ดเี ด่น โดย
www.icomosthai.org
จัดส่งรูปถ่าย ประวัติโดยสังเขปและแผนที่แสดงที่ตั้ง (ในกรณี
อนึ่ง กรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ท่านหนึ่งของเรา และเป็นเรี่ยวแรง ที ่ เ ป็ น อาคารหรื อ ชุ ม ชน) มายั ง คณะกรรมาธิ ก ารอนุ ร ั ก ษ์
สำคัญของ อิโคโมสไทย ก็คอื คุณวสุ โปษยะนันทน์ ซึง่ มีตำแหน่ง ศิ ล ปสถาปั ต ยกรรม สมาคมสถาปนิ ก สยามฯ หรื อ ทางอี เ มล์
เป็นผู้ช่วยเลขาธิการของ อิโคโมสไทย จึงเชื่อแน่ว่าความร่วมมือ สมาคมฯ office@asa.or.th หัวข้อ อาคารอนุรกั ษ์ ภายในวันที่ 30
ร่วมใจอย่างแน่นแฟ้นของทัง้ สองสถาบันจะผลักดันให้เกิดการพัฒนา พฤศจิกายน 2549 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องเกณฑ์
งานทางด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ได้อย่าง การให้รางวัล ในจดหมายเหตุอาษาฉบับต่อไป หรือที่เว็บไซต์
สมาคมฯ
ยัง่ ยืนต่อไป

งานสถาปนิกอีสาน ’49 “ก้าวอย่างสมดุล”
วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2549 สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดย
กรรมาธิการสถาปนิกอีสานได้จดั งานสถาปนิกอีสาน '49 ทีบ่ ริเวณ
ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2549 นายสมบูรณ์ งามลักษณะ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดย นายสิน
พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯเป็นผู้กล่าวรายงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด งาน ในงานนี ้ ป ระกอบไปด้ ว ยกิ จ กรรม
การออกร้านแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของวัสดุและ
วิธีการก่อสร้างของบริษัท ห้างร้านต่างๆ การแสดงนิทรรศการ
ผลงานของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิทรรศการผลงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จาก
สถาบันอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการเกีย่ วกับเมืองใน
เรือ่ งสวนสุรนารี กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมจัดแสดงผลงาน
ศิลปกรรมของศิลปในพื้นถิ่น กิจกรรมการประกวดสถาปนิกน้อย
กิจกรรมแบบบ้านด้วยรักและผูกพัน รวมทั้งกิจกรรมหมอบ้าน
บริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในบ้านซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชนทัว่ ไปอย่างมาก

นิทรรศการในหลวง

นิทรรศการสถาบันการศึกษา

Architects Profile สถาปนิกภูมิภาคอีสาน

ของที่ระลึก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

สถาปนิกน้อย

แจกแบบบ้านด้วยรักและผูกพัน

หมอบ้านอาษา

⌫

แสดงความยินดีคณบดีคนใหม่

สมาคมสถาปนิกสยามฯ
อ.ไมเคิล ปริพล ตัง้ ตรงจิตร
กรรมาธิการต่างประเทศ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2006

สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ . .คุณสราวุธ กาญจนพิมาย
สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 กด 114

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
บิดาอดีตนายกสมาคมฯ

เมื ่ อ วั น ที ่ 18 สิ ง หาคม ที ่ ผ ่ า นมา สมาคมสถาปนิ ก สยามฯ
เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบรรจบ โรจนวานิช
บิดาของคุณพิศษิ ฐ์ โรจนวานิช อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
ที่ วัดท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี กรมช่างโยธาทหารเรือ

คุ ณ สิ น พงษ์ ห าญยุ ท ธ นายกสมาคมสถาปนิ ก สยามฯ
และคณะเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในวันคล้าย
วันสถาปนาครบรอบ 17 ปี กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดโดย
พลเรื อ ตรี ฐนิ ธ กิ ต ติ อ ำพน เจ้ า กรมช่ า งโยธาทหารเรื อ
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
ทีผ่ า่ นมา ณ สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ มารดาอดีตผู้จัดการสมาคมฯ

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

ฉบับนีข้ อนำคติพจน์ประจำใจของชาวโรตารีทไ่ี ด้รบั จาก ศ.รอ. กฤษฎา
อรุณวงศ์ฯ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ อดีตนายกสมาคม
สถาปนิกสยามฯ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสมาชิกในการดำเนินชีวิตอย่าง
ถู ก ต้ อ งมี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ ์ ศ รี ซึ ่ ง ทาง สมาคมฯ ต้ อ งขอขอบคุ ณ
ศ.รอ. กฤษฎา เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

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..."

“จริงหรือ สิง่ ทีเ่ ราพูดจา
ทัง้ เนือ้ หายุตธิ รรมหรือหาไม่
จะสร้างชือ่ เสริมมิตร ได้อย่างไร
เราแน่ใจหรือว่าดีกบั ทุกคน”

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..."

“ Is it truth?
Is it Fair?
Is it Promote Goodwill & Freindship?
Is it beneficial to all that we concern? ”

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

รุ่งรัตน์ จันทร
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสมาชิกสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 113

ชลนะเทพ สัตยบัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 115

กมลเชษฐ์ เจาประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ/ธุรการ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 112

สุธาสินี เสมาเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 121

ศุภสิริ โจถาวร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 116

อนวัช พงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ/ธุรการ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 202

เสรี มลุลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 118

ณิชาวีร์ สายทวี
เจ้าหน้าที่การเงิน
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 117

สราวุธ กาญจนพิมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 114

มัญชรินทร์ ลังการพินธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 119

สมควร นาโล
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เอกสาร
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555

คุณกัลยาพร วัฒพจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 203

นพมาส สมใจเพ็ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 109

ชัยศักดิ์ พูนเพิม่ ผล
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555

คุณามาศ เชือ้ อารย์
เจ้าหน้าที่ข้อมูลกฎหมายอาคาร
สถาบันสถาปนิกสยาม
โทร. 0-2319-6555 กด 201

กีรติกร สุทธิแย้ม
บรรณารักษ์ห้องสมุด
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โทร. 0-2319-6555 กด 110

