

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจท่ัวไป รับฟังการสัมมนา

ASA สุดสัปดาห์วิชาการ คร้ังท่ี 2/2549-2551
“การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) : ทางเลือกใหม่สำหรับสถาปนิกไทย”

วันเสาร์ท่ี 28 และอาทิตย์ท่ี 29 ตุลาคม 2549  ณ  อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ
ติดตามรายละเอียดหน้า ISA

สมาคมฯ จัดประกวดแนวควาามคิดปรับปรุงอาคารสำนักงานเก่าซอยราชครู
ติดตามรายละเอียดหน้า วิชาชีพ



การเปิดตลาดและความร่วมมือด้านบริการใน ASEAN
และ WTO

การสัมมนาของสำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

อาเชียน  ซึ ่งว ิชาชีพสถาปนิกเป็นหนึ ่งในสาขาบริการเช่นกัน
ในการประชุมสุดยอดอาเชียนที่บาหลี ปี 2546 ผู้นำได้เห็นชอบ
ให้สมาชิกอาเชียนจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
(Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาวชิาชีพสำคัญ
ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2008 ซึ่งสภาวิศวกรได้จัดทำเสร็จ และลงนาม
แล้ว วิชาชีพพยาบาลมีความใกล้เคียงที ่จะตกลง และลงนาม
ในไม่ช้าน้ี  

โครงการจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานบริษัทสถาปนิก

เมื่อวันที่ 17 และ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ
คุณศุภฤกษ์  มัลลิกะมาลย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในการ
สัมมนาของสำนักงานส่งเสร ิมธ ุรก ิจบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข

คร้ังท่ี 1 เร่ือง SPA TREND ท่ี เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยเนื ้อหาของการบรรยายเป็นการแสดงความคิดเห็นในแง่มุม
ของสถาปนิก ถึงแนวโน้มของการพัฒนา SPA ในอนาคตให้กับ
เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขจากจังหวัดต่างๆ ประมาณ 60-70 คน
จากการสัมมนาได้รับทราบว่า สมาคม THAI SPA ได้จัดทำคู่มือ
การบริหารจัดการ SPA รวมทั้งเอกสารข้อกำหนดการพิจารณา
ให้อนุญาตเปิดธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ (สถานบริการที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุขได้รับการยกเว้นไม่เป็นสถานบริการ)
ซ่ึงคาดวา่คูมื่อฉบับน้ีจะเปน็ประโยชนกั์บผู้สนใจในการออกแบบสปา

ครั ้งท ี ่ 2 เร ื ่อง มาตรฐานสถานที ่ของสถานประกอบ
ธุรกิจเพื ่อสุขภาพ ณ โรงแรมเจ้าพระปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก
ผู้รับฟังจำนวน 30 คน จาก 25 จังหวัด  จากการสัมมนาได้รับทราบ
ข้อมูลเพิ ่มเติมว่ามีสถานประกอบการจำนวนมากที ่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข สถานประกอบการด้านสุขภาพ
ที่เข้าข่ายยกเว้นไม่เป็นสถานบริการ ได้แก่  การนวดเพื่อสุขภาพ
สปาเพื่อสุขภาพ และเสริมสวยเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเอกสารประกอบ
การสัมมนาที่เกี่ยวข้องสมาชิกท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูล
ได้ที่ ฝ่ายวิชาการสถาบันสถาปนิกสยาม  

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ คุณศุภฤกษ์
มัลลิกะมาลย์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเสวนาการเปิดตลาด
และความร่วมมือด้านบริการใน ASEAN และ WTO  ณ โรงแรม
เดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก

ในภาคเช้า เป็นการเสวนาเรื่อง ความร่วมด้านบริการใน ASEAN
และ WTO ผลอันเนื ่องมาจากการไม่ประสบความสำเร็จในการ
เจรจากรอบ WTO รอบโดฮา ซึ ่งมีการประกาศระงับเมื ่อเดือน
กรกฎาคม 2006 แต่การเจรจาจัดทำเกณฑ์การค้ายังคงดำเนินการ
ต่อไป  ส่วนการเจรจาการคา้บริการในกรอบอาเชยีนนัน้ มีเป้าหมาย
เปิดเสรีบริการภายในปี 2015 เพื ่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

ฝ่ายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยามฯ มีโครงการที ่จะสนับสนุน
การทำงานของสมาชิกสมาคม โดยการรวบรวมผลงานของบริษัท
สถาปนิกนิติบุคคล และจัดทำเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงาน
และให้ข้อมูลในด้านประสบการณ์การทำงานและความถนัด
ของแตล่ะบริษทั  ซ่ึงปัจจุบันมีบริษัททีข้ึ่นทะเบยีนกบัทางสมาคมฯ
 ประมาณ  70  กว่าบริษัท

ในเบื ้องต้น สมาคมฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ก ับสมาชิก
นิติบุคคล  update   ข้อมูลของตนเองใน Web site  ส่วนสมาคมฯจะ
ปรับปรุงระบบการคน้ข้อมูลทาง web site  ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
เช่น อาจค้นได้โดยระบุประเภทอาคาร  รูปแบบอาคาร เป็นต้น

ในขั้นตอนต่อไป มีโครงการจัดทำหนังสือคู ่มือการประกอบ
วิชาชีพสถาปนิก เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการปฏิบัติว ิชาชีพ
โดยมีการปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่ ได้แก่ คู่มือสถาปนิก,  คู่มือ
มาตรฐานรายการประกอบแบบ,  มาตรฐานการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์  เพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยและถูกต้อง
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งการจัดรวบรวมมาตรฐานการก่อสร้างใหม่ ๆ ได้แก่
มาตรฐานรายละเอยีดก่อสร้าง ( detail )  และอ่ืน ฯลฯ

ส่วนรายละเอียดความคบืหน้าของโครงการ  สมาคมฯแจง้ให้ทราบ
ในจดหมายเหตฉุบับต่อไป   


⌫⌫
      



ประกวดแนวความคิดในการออกแบบ ASA Net
เพ่ือเครือข่ายทางสถาปัตยกรรม

สมาคมสถาปนิกสยามฯ มีแนวคิดหนึ ่งที ่จะพัฒนาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมโดยการส ่งเสร ิมให้เก ิดลักษณะของเคร ือข ่าย
(Network) ในระหวา่งมวลสถาปนกิ และผู้สนใจท่ัวไป เพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู ้และความเข้าใจอันดีในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ทั้งในด้านแนวทางความคิด สร้างสรรค์และการ
ปฏิบัติวิชาชีพ

สมาคมฯ จึงเห็นความจำเป็นที ่จะปรับปรุงอาคารที ่ทำการเดิม
ของสมาคมฯ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับรองรับกิจกรรมต่างๆในโครงการ
เครือข่ายสถาปนกิอาษา (ASA Network)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เป็นศูนย์รวมองคค์วามรูแ้ละขอ้มูลทางสถาปตัยกรรม ในแนวทาง
ลำลองและร่วมสมัย

2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทาง
สถาปัตยกรรม ในลักษณะเครือข่ายระหว่างมวลสถาปนิก และ
ผู้สนใจทัว่ไป

3. เป็นสถานที่พบปะและจัดกิจกรรมทางสถาปัตยกรรม
4. เป็นพื้นที่บริการข่าวสารข้อมูลและรองรับกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติวิชาชีพ สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษา
สถาปัตยกรรม

5. เป็นช่องทางเพิ่มเติมในการให้บริการและเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลของสมาคมฯ แก่มวลสมาชิก และประชาชนทัว่ไป

พื้นที่โครงการ
อาคารที่ทำการเดิมของ
สมาคมฯ ต้ังอยูเ่ลขที่
1155 ถนนพหลโยธิน
ปากซอยราชครู
(พหลโยธนิ 5)
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ลักษณะท่ัวไป
เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง กว้าง 3.60 เมตร ลึก 12.00 เมตร
ทางเท้าด้านหน้ากว้างประมาณ 3.00 เมตร  พื้นที่ใช้สอยภายใน
รวมทั้งสิ ้นประมาณ 180 ตารางเมตร สภาพโดยรวม ชำรุดและ
ทรุดโทรม สมควรปรับปรุงใหม่ท้ังหมด

ข้อกำหนดของการประกวด
สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมทุกท่าน  ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดแนวความคิดในการออกแบบ ASA Net โดย
กำหนดให้ผู ้เข ้าประกวดนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
ตามที ่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม ทั ้งหมดบนบอร์ดขนาด A2
(42 x 60 เซนติเมตร) จำนวนไมเ่กิน 1 แผ่น
ทั้งนี้ โดยให้ระบุชื่อผู้เข้าประกวดและสถานที่ติดต่อไว้ในซองปิดทึบ
ผนึกไว้ด้านหลังผลงาน
การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินแนวความคิดในการออกแบบ ASA Net
ประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ผู้แทน ASA Net
ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตัดสินฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม
จำนวน 3 ราย เพื ่อให้ผู ้เข้าประกวดเจ้าของผลงานได้นำเสนอ
และชี้แจงรายละเอียดแก่คณะกรรมการตัดสินฯ เพื่อการพิจารณา
คัดเลือกขั้นสุดท้าย
งบประมาณและรางวลั
งบประมาณกอ่สร้าง ตกแตง่และปรบัปรุงอาคาร ทัง้สิน้
3,000,000.- บาท  (สามล้านบาทถว้น)
 รางวลัชนะเลศิ ไดรั้บสิทธิท์ำสญัญาออกแบบ และคา่บรกิาร
วิชาชีพฯ  300,000.- บาท (สามแสนบาทถว้น)
 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล   รางวัลละ   20,000.-  บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดเวลา
- กำหนดรบัสมัคร ภายในวนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2549
- กำหนดส่งผลงานแนวความคิดในการออกแบบ
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549

- กำหนดการนำเสนอและชี้แจงรายละเอียด จำนวน 3 ราย
ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2549

- ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2549

ข้อมูลเพิม่เตมิและสถานทีติ่ดตอ่สอบถาม รับข้อมูลเพิม่เตมิ และ
สมัคร ท่ี www.asa.or.th  email : rungrat@asa.or.th
คุณรุ่งรัตน์ จันทร  สมาคมสถาปนกิสยามฯ  248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.  02-319-6555 กด 113   โทรสาร  02-319-6555 กด 6
02-319-6419

ส่งผลงานที่  สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ์



27th ARCASIA COUNCIL MEETING &  12th ASIAN
CONGRESS OF ARCHITECTS SUMMARY REPORT

ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายนที่ผ่านมา คุณสิน พงษ์หาญยุทธ
นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และคณะประกอบด้วย คุณสมิตร
โอบายะวาทย ์อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ผศ. ดร. อรรจน์   เศรษฐบุตร
อุปนายกฝ่ายวิชาการ ผศ. รัชด ชมภูนิช เลขาธิการ และคุณนิธิศ
สถาปิตานนท์  กรรมาธิการต่างประเทศ รวม 5 ท่าน ได้เดินทาง
ไปร่วมประชุม ARCASIA COUNCIL MEETING  ครั้งที่  27 และ
ASIAN CONGRESS OF ARCHITECTS ครั้งที่ 12 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ซ ึ ่งเป ็นก ิจกรรมสำคัญประจำปีของสภาสถาปนิกแห่งเอเซ ีย
อันประกอบด้วย สมาชิกซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพสถาปนิกในประเทศ
ภูมิภาคแถบเอเซียตะวันออก เอเซียใต้ และอาเซียน จำนวน 17
ประเทศ โดยมีประเทศออสเตรเลียเป็นผู ้ส ังเกตการณ์ประชุม
โดยรายละเอยีดการประชมุในปนีี ้  ประกอบดว้ย

1. วันท่ี 17-19 กันยายน  ณ โรงแรมเอเซยี  ปักก่ิง  เป็นการประชุม
ARCASIA COUNCIL MEETING ครั้งที่ 27  เนื้อหาการประชุม
โดยทั ่วไปจะเป็นการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
การดำเน ินงานและสถานการณ์การปฏิบัต ิว ิชาชีพของแต่ละ
ประเทศ อันเป็นข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ยิ ่งต่อการพัฒนาวงการ
วิชาชีพและการให้บริการสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ต่อไป
ประเด็นสำคัญต่อมาในการประชุมครั้งนี้ได้แก่  การลงนามบันทึก
ความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ARCASIA และ UIA
(Union International of Architects)  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมของประเทศสมาชิก
นอกจากนี้เป็นวาระการส่งมอบตำแหน่งประธานคนปัจจุบันคือ
AR. YOLANDA REYES จาก UAP ฟิลิปปินส์ที่หมดวาระลงในปีนี้
ให้กับประธานคนใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งไปอีก 2 ปี (06-08) คือ

AR. KUN CHANG YI จาก KOREA INSTITUTE OF REGISTERED
ARCHITECTS หรือ KIRA นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้
KIRA เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2008 ที่เมืองปูซานอีกด้วย
อนึ่งในส่วน OFFICE BEARERS หรือคณะกรรมการบริหารของ
ARCASIA มีตัวแทนจากประเทศไทยคือ คุณดวงฤทธิ ์ บุนนาค
อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศร่วมเป็น DEPUTY CHAIRMAN
ZONE B ซึ่งเป็นโซนของประเทศสมาชิกในแถบอาเซียนอยู่ด้วย

ในชว่งเวลาเดยีวกนั ยงัมกีารประชมุ COMMITTEE OF EDUCATION
มี  ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร และ ผศ. รัชด ชมภูนิช  เป็นตัวแทน
เข้าร่วมประชุม เนื้อหาหลักจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
กันทางการศ ึกษาวิจ ัยทางด้านสถาปัตยกรรมในหมู ่ประเทศ
สมาช ิกซ ึ ่ งม ีสมาคมว ิชาช ีพแต ่ละประเทศเป ็นผ ู ้สน ับสน ุน
นอกจากนี ้ย ังมีการนำเสนอและแจกจ่ายหนังสือ ARCASIA
ARCHITECTURAL TIMELINE CHART ซึ ่งเป็นการรวบรวม
พัฒนาการของสถาปัตยกรรมในประเทศสมาชิกในแต่ละช่วง
เวลาตั ้งแต่อดีตจนในปัจจุบัน อันจะเป็นข้อมูลที ่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนหน้าการประชุมดังกล่าวในวันที่ 17 กันยายน เป็นการประชุม
กลุ ่มย่อย ACAP หรือ ARCASIA COMMITTEE FOR
ARCHITECTURAL  PRACTICE ซึ ่งเป็นการประชุม เพื ่อทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะหลักสูตรการศึกษา รูปแบบการปฏิบัติ
วิชาชีพและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างเนื่อง (CONTINUOUS
PROFESSIONAL DEVELOPMENT - CPD) ของสถาปนิกในประเทศ
สมาชิกซึ ่งนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นผู ้นำเสนอข้อมูล
ดังกล่าวด้วยตนเอง การประชุมชุดนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างก ันเพ ื ่อนำไปสู ่ความเป็นไปได้ในการปฏิบ ัต ิว ิชาช ีพ
ข้ามประเทศ (CROSS BOARDER PRACTICE) ต่อไป

2. วันท่ี 20-21 กันยายน  เป็นการประชุม  ASIAN CONGRESS
OF ARCHITECTS คร้ังท่ี  12

ซึ่งเป็นกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ทีจ่ะมขีึน้เปน็ประจำหลงัการประชมุ COUNCIL MEETING จัดโดย
ARCHITECTURAL SOCIETY OF CHINA หรือ ASC และองคก์ร

อ่านต่อหน้า 5...



สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน งานดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพของประเทศสมาชิก
17 ประเทศสถาปนิก นักวิชาการ นักศึกษาสถาปัตยกรรมจาก
ประเทศสมาชิกมากกว่า 1,000 คน การสัมมนาในครั้งนี้แบ่งเป็น
สองวัน โดยวันแรกเป็นการบรรยายจาก KEYNOTE SPEAKERS
จากประเทศจีน และประเทศสมาชิกรวม 5 ท่าน อาทิ
PROF. WU LIANG YONG, DR. KEN YEANG ETC. ในวันต่อมา
คือ 21 กันยายนมีการแบ่งการสัมมนาเป็น 4 SESSION ต่าง
สถานที่กันได้แก่
  ASIAN ARCHITECTURE, CULTURE AND REGIONALISM
  DESIGN, MARKET AND RESPONSIBILITY
  GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  INTERIOR DESIGN AND NATURE
โดยในแต่ละหัวข้อตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้แยกกัน
เขา้ร่วมเพือ่เกบ็ข้อมูลครบทัง้ 4หัวขอ้

นอกจากนี ้ย ังมีกิจกรรม ARCASIA STUDENT JAMBOREE
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำความรู้จักกันระหว่างนักศึกษา
สถาปัตยกรรมในประเทศสมาชิก ในปีนี ้ม ีการเปลี ่ยนแปลง
รูปแบบเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ THEME
ของงาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
และทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมร ่วมกับผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนาด้วย
และในช่วงค่ำวันที่  21 กันยายนถือเป็นธรรมเนียมของการประชุม
ที่จะมีกิจกรรม FRIENDSHIP NIGHT ซึ่งเป็นงานเลี้ยงอำลาและ
การแสดงจากตัวแทนแต่ละประเทศเพื่อกระชับสัมพันธ์ฉันท์มิตร
ระหว่างกัน

3. วันที่ 22 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมเป็นการ
ทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมที่สำคัญและมีรูปแบบน่าสนใจหลายแห่ง
ในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ OLYMPIC PARK 2008 ซึ่งมี BIRD NEST
STADIUM และ SWIMMING STADIUM ที ่มีชื ่อเสียง อาคาร
NATIONAL GRAND THEATER เป็นต้น ในระหว่างกิจกรรมนี้
คณะผู้เข้าร่วมยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงสินค้าทางการก่อสร้าง
และนิทรรศการผลงานการทำงานของบริษัทสถาปนิกในประเทศจีน
อีกด้วย

สำหร ับการเข ้าร ่วมก ิจกรรมด ังกล ่าว
คณะตัวแทนจากประเทศไทยได้พบเห็น
ข้อเท็จจริง ได้รับประสบการณ์ และข้อคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างประเทศ
ของสมาคมหลายประการ อันจะเป็น
ป ร ะ โ ย ชน ์ ต ่ อ ก า ร ว า ง น โ ยบ ายก า ร
ดำเนินงาน และการพัฒนาการให้บริการ
สมาชิกท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อนึ ่ง
สำหร ับรายละเอ ียดเน ื ้อหาการประช ุม
การบรรยายสัมมนารวมท้ังภาพกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในแง่มุม
ต่างๆ ของคณะกรรมการสมาคมสถาปนิก
สยามฯสามารถตดิตามไดจ้ากวารสารอาษา
ฉบับเดือน พ.ย. - ธ.ค. ศกน้ี   



กำหนดเขตท่ีดินเพ่ือจัดทำผังเมืองเฉพาะกรุงเทพฯ

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงตาม พรบ.สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กำหนดให้ที่ดินสำหรับจัดตั้งสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนตอ้งมเีนือ้ทีด่งันี้
- มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 100 ไร่
- สถาบัน ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
- วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
โดยที่ดินต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกันหรือมีการเชื่อมโยงติดต่อถึงกัน
ในลักษณะที ่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและสามารถ
จัดกิจกรรมทางการศึกษาได้โดยสะดวก  หากเปิดสอนสาขาวิชา
ทางด้านการเกษตร ยังจะต้องมีที่ดิน สำหรับฝึกงานอีกไม่น้อยกว่า
150 ไร่ ซึ่งจะติดต่อเป็นผืนเดียว กับที่ดินสำหรับจัดตั้งสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนข้างต้นหรือไม่ก็ได้

กระทรวงมหาดไทย ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะ
ทำการสำรวจเพ ื ่อการวางและจัดทำผังเม ืองเฉพาะในท้องที ่
แขวงปากคลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
แขวงตลาดพลู แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ี และแขวงบางค้อ
แขวงบางขุนเทียน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 เขตที่ดิน ที่จะทำการสำรวจเพื ่อการวางและจัดทำ
ผังเมืองเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ในท้องที่ แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ แขวงตลาดพลู
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี และแขวงบางค้อ แขวงบางขุนเทียน
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสมาชิกสามารถ
ดูเขตที ่ดินที ่จะทำการสำรวจได้ภายในแนวเขตตามแผนที ่ท้าย
พระราชกฤษฎีกานี้
ท้ังน้ี โดยมีกำหนดบงัคับใช้ ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2554   

มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยนั ้นแตกต่างกันอย่างไร
สถาบันอุดมศึกษาทั ้งสามประเภทจะให้การศึกษา ให้วุฒิบัตร
และมีภารกิจเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันที่ลักษณะสาขาวิชา
กล่าวคือ
- มหาวิทยาลัย ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ชั้นสูง ในหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา
- สถาบันให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ
- วิทยาลัยให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ในบางสาขาวชิา  

ท่ีดินท่ีใช้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ บางประเภทแทน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่หมดอายุไป จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
บริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างออกไปข้างละ 15 เมตรของ
ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ, ถนนราชพฤกษ,์ ถนนนครอนิทร์,
ถนนชัยพฤกษ์,ถนนเลี ่ยงเมืองปากเกร็ด ซึ ่งอยู ่ใน อำเภอเมือง
นนทบุรี,  อำเภอปากเกร็ด,  อำเภอบางบัวทอง, อำเภอบางกรวย
จังหวดันนทบรีุ
กำหนดห้ามก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ อาทิเช่น อาคารอยู่อาศัย
ทุกชนิด(ยกเว้นบ้านเดี ่ยว), อาคารพาณิชย์, ห้องแถว ตึกแถว,
สนามกอล์ฟ, ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารแสดงสินค้า,
โรงงาน, โรงซ่อมหรือบริการเครื่องยนต์, ภัตตาคาร ร้านอาหาร,
อาคารเก็บสินค้า ฯลฯ  และอาคารที่สร้างต้องสูงไม่เกิน 15 เมตร
และมีพื ้นที ่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร โดยต้องมีระยะห่างจาก
อาคารอื ่นอย่างน้อย 4 เมตร และห่างจากเขตที ่ดินอย่างน้อย
2 เมตร  

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง นนทบุรี

สถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ จะมอบรางวัลราชมงคล
สรรเสริญแกผู้่ท่ีมีผลงานดเีด่นทางวฒันธรรม เพ่ือส่งเสริมและเผยแพรผ่ลงาน
ของบุคคลที ่ได้ร ับการยกย่องทางวัฒนธรรมสู ่สาธารณชน อีกทั ้งเป็น
การยกย่องบุคคล ผู้กระทำคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่เสียสละ ทุ่มเทกายใจ ความคิด
เพื่อจรรโลงสังคม ตลอดจนช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และท้องถิ่นประกอบไปด้วย... สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
นายทองใบ แท่นมณี,... สาขาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ได้แก่ ผศ.โกศล พิณกุล,
... สาขาศิลปะ (การช่างฝีมือ)ได้แก่ นายทองร่วง เอมโอษฐ,... สาขาศิลปะ
(สถาปัตยกรรม)ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ,... สาขาศิลปะ(การแสดง)
ได้แก่ นายสมาน น้อยนิตย์,... สาขาคหกรรมได้แก่ นางจิราภรณ์ โลหะศิริ,
....สาขากฬีาและนนัทนาการ ไดแ้ก ่นายวทิยา มากทรพัย,์... สาขาการศกึษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ และนายสมบัติ
แซ่เบ้,... สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายสวง ศรีผ่อง และ
นายจาตุรงค์ จันทระ
รณฤทธ์ิ ธนโกเศศ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
MA. (Conservation Study) University of York. อดีตกำลังสำคัญของ
กรมศลิปากร ผู้มีผลงานเปน็ทีย่อมรบัมากหลายครบั
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ASA สุดสัปดาห์วิชาการ คร้ังท่ี 2/2549-2551
การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) :

ทางเลอืกใหมส่ำหรบัสถาปนกิไทย

ขอเชิญสมาชิกสมาคม สถาปนิก นิสิต-นักศึกษาสถาปัตยกรรม
และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
อย่างตอ่เน่ืองของสถาบนัสถาปนกิสยาม โดยสมาคมสถาปนกิสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ASA สุดสัปดาห์วิชาการ คร้ังท่ี 2/2549-2551
การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) :
ทางเลือกใหมส่ำหรับสถาปนกิไทย
วันเสาร์ท่ี 28 และอาทติย์ท่ี 29 ตุลาคม 2549
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสมาคมสถาปนกิสยามฯ

หัวข้อบรรยายประกอบด้วย
หลักการและทิศทางของวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรอาคาร
การดำเนินการและการบำรุงรักษา (Operation and
Maintenance)
การจัดการพลังงาน (Energy Management)
การจัดทำโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม (Programming)
การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี Web-Based (CAFM
Computer-Aided Facility Management)
การบริหารโครงการ (Facility Project Management)
การบริหารการเงิน (Financial Management )
การบรหิารสนิทรพัย ์ (Asset Management)

ทีมวิทยากรประกอบด้วยคณาจารย์ และผู ้บร ิหารทรัพยากร
จากบริษัทชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม Jones Lang Laselle, CB Richard Ellis,
Plus Property, Siam Future Development, TISCI Finance,  TSIG
Consulting
- อาจารย ์เรกซ ์ธนศกัดิ ์ เรอืงเทพรชัต์
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
- คณุบัณฑติ  งามวฒันะศลิป์
- ผศ.ดร. อรรจน ์ เศรษฐบตุร
- คณุ นนัทนา  อุตมเพทาย
- คณุบษุกร  จันทรวรเมท
- คณุลาภกิา  สุขวบูิลย์
- คณุณฐันนท ์  แพรวพรายวงศ์
- คณุชยัวฒัน ์ จักรแต๋
- คณุวศิรา  บุญยธโรกลุ
- คณุพเิศษ  ลักษเ์ลศิกลุ

สถาบันสถาปนิกสยาม จัด "อบรมให้ความรู ้สถาปนิกใหม่
2549"  วันเสาร์ท่ี 16, 23-24, 30 กันยายน และวันเสาร์ท่ี 7 ตุลาคม
2549 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ารับการอบรม
รวม 276 คน  เน้ือหาการอบรมเปน็การมุ่งเน้นให้ความรู้แก่สถาปนิก
ใหม่ เพื ่อเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เสริมทักษะด้านวิชาชีพ  และเสริมความรู้ทางวิชาการ
แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ

          ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
          วัสดุและการก่อสร้าง / โครงสร้างอาคาร
          งานระบบวิศวกรรมอาคาร
          การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

วิทยากรการบรรยายจากผ ู ้ทรงคุณวุฒิด ้านว ิชาชีพสถาปนิก
และนักวิชาการ อาทิ ความรู ้เรื ่องพลังงานสำหรับสถาปนิก
โดย อ.ชนิกานต์ ยิ ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดสถาปัตยกรรมตะวันออก
โดย ดร.เขียนศักดิ ์ แสงเกลี ้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวคิดสถาปัตยกรรม
ตะวันตก โดย ดร.รชพร ชูช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์และการเงิน
โดย  อ. พรพรหม  แม้นนนทรัตน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ/ อาหารกลางวัน/ อาหารว่าง
ตลอด 2 ว้ัน

   สมาชิกสมาคม/นิสิต นักศึกษา 1,200 บาท
   สถาปนิกและผู้สนใจท่ัวไป 1,600 บาท
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันสถาปนิกสยาม
โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่
สถาบันสถาปนิกสยาม ฝ่ายวิชาการ  โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ
202, 112  โทรสาร  0-2319-6555 ตอ่ 120, 0-2319-6419 หรอื
ดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ท ี ่ www.asa.or.th
(รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้
สมาคมฯ สงวนสทิธ์ิสำหรบัผู้ท่ีชำระเงนิลงทะเบยีนกอ่น)  

อ่านต่อหน้า 8...



ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทำข้อเสนอโครงการ
สุขภาวะกับมลพิษทางเสียงและอากาศในการกอ่สร้าง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกสยามฯ
มอบหมายให ้อ.กุลธิดา สมอดิศร อาจารย์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการ
สุขมลภาวะกับมลพิษทางเสียงและอากาศกับการก่อสร้าง ณ
อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอโครงการสุขภาวะกับมลพิษ

ทางเสียงและอากาศกับการก่อสร้าง โดยมีกองทุนสิ ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมเป็นเจ้าของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานคร
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเส ียง กรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์โสตประสาทการได้ยิน กรุงเทพมหานคร สำนักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
จำกัด (มหาชน)  บริษัท ช. การช่าง จำกัด
จากการประชุมระดมความคิดจากผู ้ เช ี ่ยวชาญในสาขาต่างๆ
ได้เสนอแนะแนวทางในการแก ้ไขปัญหาด้านมลพิษทางเสียง
และอากาศกับการก่อสร้างในเบื้องต้น ได้แก่
- การออกกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียง

และอากาศในงานก่อสร้างให้ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น
- การใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลโดย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การพฒันาเทคโนโลยกีารกอ่สร้าง  เพือ่ลดผลกระทบดา้นมลพษิ

ทางเสียงและอากาศ เช่น การใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ การใช้
วัสดุสำเร็จรูป

- การปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน ให้ตระหนักถึงอันตรายของ
มลพิษทางเสียงและอากาศ รวมทั้งเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หากพบผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผู ้ที ่กระทำการใดๆ
อันก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและอากาศ

- ผู้รับเหมาก่อสร้าง อาจสร้างเงื ่อนไขการจ้างคนงาน โดยนำ
เงื่อนไขด้านสุขภาพมาเป็นเกณฑ์การจ้าง หากสุขภาพคนงาน
ไม่ผ่านมาตรฐาน คนงานนั้นจะไม่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงาน
เพื่อให้คนงานระวังรักษาสุขภาพของตนเอง เช่น ใช้ที่อุดหูขณะ
ทำงานทีมี่เสียงดงั ใช้ท่ีปิดจมูกขณะทำงานทีมี่ฝุ่น เป็นตน้

- โรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา ตอ้งปลกูฝงัจติสำนกึของนกัเรยีน
นักศึกษาให้ตระหนักถึงอันตรายของมลพิษทางเสียงและ
อากาศ

สถาปนิกน่าจะเป็นผู ้ที ่มีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ในหลายแนวทาง อาทิเช่น
- เมื่อออกแบบอาคารควรคำนึงถึงการดูดซับเสียง เช่น ร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นอาคารที่พบว่ามีระดับเสียงดังกว่า
มาตรฐานกำหนด

- หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น วัสดุที่มี
ส่วนผสมของใยหิน

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบการก่อสร้างที่สามารถลดผล
กระทบด้านมลพิษทางเสียงและอากาศ เช่น นำระบบก่อสร้าง
สำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ระบบวิศวกรรม
อาคาร โดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ วิศวกรและกรรมการ
บริหาร บริษัท EEC จำกัด และ การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โดย รศ.น.ท.ไตรวัฒน์ วิร ิยศิร ิ  กรรมการสภาสถาปนิก
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช  เลขาธิการ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ กฎหมายกับสถาปนิก โดย คุณสุพินท์
เรียนศรีวิไล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สถาบันสถาปนกิสยาม   

     กล่าวเปิดงานโดยคุณศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ อุปนายกสมาคมฯ
วันเสารท์ี ่ 16 กนัยายน 2549

อ.ชนิกานต์ ย้ิมประยูร

ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง ดร.รชพร ชูช่วย อ. พรพรหม  แม้นนนทรัตน์

อ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุและการก่อสร้าง/โครงสร้างอาคาร
โดย อ.ไกรทอง โชติว ุฒิพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



การประชุมทางวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาปรัชญา

การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก

เม่ือวันท่ี 12  กันยายน  2549  คุณปองขวญั (สุขวัฒนา) ลาซูส อุปนายก
ฝ่ายอนุรักษ์ฯ และประธานกรรมาธิการฯได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ  เร่ือง
"การอนุรักษ์กับการพัฒนา : การคิดใน/นอกกรอบ"  ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมาธกิารสภาวจัิยแหง่ชาต ิ  สาขาปรชัญา โดยทีป่ระชุมคร้ังน้ีเป็น
กิจกรรมหนึ่งในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  2549" โดยที่
งานสภาวจัิยสาขาสถาปตัยกรรม  นับว่าอยูใ่นสาขาปรชัญา เช่นเดยีวกบั
อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  โบราณคดี  ศิลปะศาสตร์
ดุริยางคศิลป์ ฯลฯ  ซึ ่งกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัญญานี ้
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 ท่านและกรรมการอกี  12  ท่าน  3  ท่าน
ในกรรมการชุดปัจจุบัน  ประกอบด้วย  สถาปนิก  3  ท่าน  ก็คือ  ศ.ดร.วิมลสิทธ์ิ
หรยางกูร  ดร.สุรพล  วิรุฬรักษ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ  ชุดปัจจุบัน
และคุณวีรพันธ์  ชินวัตร กรรมาธิการคณะกรรมาธกิารอนุรักษ์ฯ  ชุดปัจจุบัน
ในการประชุมทางวิชาการคร้ังน้ี  เป็นการอภิปรายของท่านกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ  สาขาปรัญญาทัง้  4  ท่าน  คือ  ศ.ปรีชา  ช้างขวญัยืน  (ประธาน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา)  ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
ศ.ดร.สันติ  เล็กสุขุม  และคุณวีรพันธ์  ชินวัตร ซ่ึงทุกท่านได้อภิปรายในหัวข้อ
เดียวกันคือการอนุรักษ์และการพัฒนาการคิดใน / นอกกรอบ ซึ่งเรื่อง
ส่วนใหญ่ที่นำเสนอเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
รายละเอียดของการอภิปรายคงไม่สามรรถนำมาเล่าสู่กันฟังในจดหมายเหตุ
น้ีได้  ซ่ึงแม้ว่าจะมีความนา่สนใจและเกีย่วข้องกับงานของพวกเราโดยตรง
ไม่เฉพาะคนทำงานอนรัุกษ ์  แตร่วมถงึสถาปนกิทีส่ร้างสรรคง์านรว่มสมยั
ด้วย ในโอกาสต่อไป หากการพฒันา  website  ของสมาคมฯ น่ีเป็นส่วนของ
งานอนุรักษ์ฯ เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วคงได้นำเสนอบทความทางวิชาการ
น้ีในหน้า website  ของฝ่ายอนุรักษ์  ในโอกาสตอ่ไป 

เม่ือวันเสาร์ท่ี  13  กันยายน  ท่ีผ่านมา  สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน (พอช.)
ได้จ ัดการประชุมเพื ่อเข ้าร ่วมพิจารณาให้ความเห็นในกรณีศึกษา
ตลาดสามชกุ อำเภอสามชกุ  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยทาง  พอช.  มีภารกิจ
ในการทำงานในงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนในเมือง  ตามโครงการ
บ้านม่ันคง  ภายใต้หลักการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการ
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดค้นรูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน ตามลักษณะ
โครงสร้างทางสงัคม  มีการออกแบบวางผงัด้วยตนเองชมุชนตลาดสามชกุ
(ซ่ึงได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่น  จากสมาคมสถาปนกิสยาม  ปี  2547)
เป็นชุมชนตลาดเก่าแก่ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีคุณค่า
และเก่าแก่มากกว่า  100  ปี ปัจจุบันมีลักษณะเสื่อมโทรมทางกายภาพ
แตไ่ม่สามารถปรบัปรุงใหมี้สภาพดขีึน้ไดเ้นือ่งจากพืน้ทีบ่างสว่นอยูใ่นสทิธิ์
ของกรมธนรักษ์ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในการจัดสิทธิให้เช่าระยะยาว
จึงเกิดความร่วมมือในการศึกษาเพ่ือการวางแผนท่ีเป็นจริงระหว่างชาวชุมชน
หน่วยงานทอ้งถ่ิน  นักวิชาการ และหนว่ยงานเจา้ของทีดิ่น  เพ่ือหาทางออก
ร่วมกันในการอนรัุกษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีสามชุกต่อไปในอนาคต  โดย  พอช.
ได้สนับสนุนงบประมาณให้  นายสักรินทร์  แซ่ภู่  อาจารย์ประจำคณะ

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

เม่ือวันท่ี  23  สิงหาคม  ท่ีผ่านมา  คุณปองขวญั (สุขวัฒนา) ลาซูส อุปนายก
ฝ่ายอนุรักษ์และประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ได้ไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคดิเห็นร่างพระราชบญัญัติ  กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซ่ึงจัดโดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรมซ่ึงงานสถาปัตยกรรม
ของเรากถื็อเป็นงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยแขนงหนึง่ในท้ังหมด  9  สาขา
ประกอบด้วยทัศนศิลป์  วรรณศิลป์  ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง
สถาปัตยกรรม มัณฑณศลิป์  ภาพยนตร ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเรขศลิป์
การจัดประชุมครั ้งนี ้มีข ึ ้นเพื ่อรับฟังความคิดเห็นของบรรดาศิลปิน
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งนักวิชาการของทุกสาขา
เพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  และทบทวนถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะนำไปปรับร่างเพื่อนำเสนอต่อสภาฯ  ในโอกาสต่อไป
เป้าหมายหลกัของพระราชบญัญัติน้ีก็เพ่ือให้เกิดกองทนุหมุนเวียน สำหรับ
ใช้จ่ายเกี ่ยวกับงานส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  รวมไปถึงการสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้  และพืน้ท่ีแสดงงานถาวรตลอดไปถงึการจดัใหมี้การประกวด
งานศิลปะหรือการประกวดแบบในปัจจุบันทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย  ก็มีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งในอันที่จะสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะในกรณีของงานสถาปัตยกรรมการสร้างสรรค์
งานของพวกเราตอ้งใช้งบประมาณมาก และต้องสนองตอ่ประโยชนใ์ช้สอย
ทางสำนักงานฯ  คงไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณโดยตรงเพ่ือการออกแบบ
หรือการก่อสร้างได้  แต่ในกรณีการเผยแพร่ให้เกิดการพัฒนาการ
สร้างสรรค์งานอย่างเช่น  โครงการจัดให้เกิดการประกวดแบบในหวัข้อต่างๆ
หรือการจัดนิทรรศการ  เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานสู่สาธารณชน
ตลอดจนการทำงานวิจัย  หรือรวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลก็เข้าข่ายท่ีจะทำเร่ืองไปของบประมาณ จากสำนักงาน
นี้ได้  โดยทางสำนักงานฯ  เน้นที่จะให้ผู้ที่ของบประมาณรวมตัวเป็นกลุ่ม
คณะองค์กร  หรือสถาบัน เพื ่อเขียนโครงการเข้าไปของบประมาณ
มาดำเนนิการได ้  ตามความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณทีพึ่งมี

ติดต่อ - สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร.  02-422-8819-22  โทรสาร  02-446-8449 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ม.มหาสารคามเปน็ผู้ดำเนินการศึกษา  และได้มีการ
นำเสนอผลการศึกษาขึ้นในการประชุมครั้งนี้ โดยได้เชิญผู้ที ่มีความรู้
ทางด้านงานสถาปัตยกรรมชุมชน  และการอนุรักษ์ เข้ามาร่วมให้ความคิดเห็น
ต่อผลการศึกษาดังกล่าวเพื่อนำข้อพิจารณาและความเห็นไปปรับปรุง
แก้ไขและนำสู่การวางแผนจริงเพื ่อประสานงานให้เกิดการสนับสนุน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คุณปองขวัญ  (สุขวัฒนา)  ลาซูส  อุปนายกฝ่ายอนุรักษ์และประธาน
กรรมาธิการอนุรักษ์ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมองว่ากระบวนการ
ทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและชาวชุมชนท่ีสามชุกน้ีเป็นกระบวนการ
ที่น่าสนใจที่น่าจะนำมาเผยแพร่ต่อสมาชิกสมาคมที่สนใจงานด้านนี้
โดยจะประสานงานกับอุปนายกฝ่ายวิชาการเพื่อนำเสนอเข้าไปอยู่ใน
โปรแกรมสุดสัปดาห์วิชาการในโอกาสตอ่ไป 

อ่านต่อหน้า 10...



10 อาคารอนุรักษ์ ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น
ของไทยในเวทสีากล

กรรมาธกิารอนรัุกษศ์ลิปสถาปตัยกรรม ไดน้ำสง่ขอ้มูลพร้อมภาพถา่ยของ
10 อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นของไทยเราเขา้ไปอยู่ในทำเนยีบ
มรดกสถาปัตยกรรม ARCASIA  โดยมีอาคารต่อไปน้ี

2. กลุม่อาคารพาณชิยแ์ละทีพั่กอาศยั
จังหวัดภูเก็ต

ปฏิทินนิทรรศการรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นสัญจร
ปี 2549

เน่ืองจากการแสดงนิทรรศการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2549
ได้มีการจัดไปในงานสถาปนิก 49 ที่ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2549 ได้รับกระแสความช่ืนชม อย่างดีย่ิง ทางกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ
จึงมีแผนที่จะนำนิทรรศการ เดียวกันมานำเสนอต่อผู้ที่พลาดโอกาสได้ชม
และได้จัดปฏิทิน นิทรรศการสญัจรข้ึน ตามเวลาและสถานทีต่่างๆ ต่อไปน้ี

ระหว่างวันท่ี 12-20 ตุลาคม 2549
ในงาน  ARCH  ACTIVE  ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์  ม.รังสิต

จัดท่ีหอศิลป์  ม.รังสิต
ระหว่างวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2549
ในงานประชุมสัมมนา วิชาการนานาชาต ิของ ICOMOSTHAI

ณ  โรงแรมเจริญศรี  แกรนด์รอยัล  จังหวัดอุดรธานี  (ดูรายละเอียดได้ท่ี
www.icomosthai.org)
ส่วนปฏิทินนิทรรศการสัญจรในเดือนต่อๆไป จะแจ้งให้ทราบในจดหมายเหตุ
อาษาฉบับต่อไป

3. ธนาคารแหง่ประเทศไทย
วงับางขนุพรหม, กรงุเทพมหานคร

7. พระราชวังมฤคทายวัน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. กุฏิเจ้าอาวาสวัดท้ายยอ
จังหวัดสงขลา

10. หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  

8. พระนครครีิ
จังหวัดเพชรบุรี

6. วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)
จังหวดัเชยีงใหม่

5. วัดพระธาตุลำปางหลวง
จังหวัดลำปาง

4. วัดสวนผักกาด
กรุงเทพมหานคร

1. เมอืงโบราณ
จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๐

กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญชวน
ให้ท่านเสนอช่ือ อาคาร, ชุมชน, บุคคล, หรือองค์กร เพ่ือให้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับรางวัล อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ดีเด่น ประจำปี 2550 ซ่ึงเป็นรางวัล
พระราชทานจากสมเดจ็พระเทพ รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยมี
การแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น :
1. ประเภทอาคาร

1.1 อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ
1.2 อาคารพาณิชย์
1.3 เคหสถานหรือบ้านเรือนเอกชน
1.4 ปูชนียสถาน และวัดวาอาราม

2. ชุมชน
3. บุคคลหรือองค์กร

หมายเหต ุ:  รายละเอยีดและหลกัเกณฑก์ารพิจารณารางวลั ท่านสามารถ
เปิดดูได้ท่ี  www.asa.or.th  คลิกท่ี ASA NEWS  หัวข้อ รางวัลอนุรักษ์ฯดีเด่น
 ปี 2550

กรุณานำส่ง ภาพถ่าย ประวัติโดยสังเขป และแผนที่แสดงที่ตั้ง อาคาร
ในกรณีที่เป็นประเภทอาคารหรือชุมชน และประวัติโดยสังเขป ของบคุคล
และองค์กรได้ท่ี ...กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
สมาคมสถาปนกิสยามฯ  248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2319-6555 โทรสาร 0-2319-6555 กด 6, 0-2319-6419
E-mail:office@asa.or.th / www.asa.or.th
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 น้ี  



ลาว
กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ   จัดบรรยายเล่าสู่กันฟังให้แก่สมาชิก
กรรมาธิการฯ  เร่ือง  " การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : ย๊อคยาการ์ตา
 - บุโรพุทโธ "  โดย  คุณวีระพันธุ์     ชินวัตร   วันศุกร์ที่  14
 กรกฎาคม  2549  ณ ห้องประชุม  โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์
อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา   

คุณพลชัย แซ่ชิ่น   ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ  ประจำปี
2549 -2551 นำคณะกรรมการบริหารกรรมาธิการฯ  เข้าพบ
คุณไพร  พัฒโน   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่
วันท่ี  23  สิงหาคม  2549  ณ  เทศบาลนครหาดใหญ ่ จ.สงขลา  

การบรรยาย
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : ย๊อคยาการ์ตา - บุโรพุทโธ

คณะกรรมการบริหารกรรมาธิการฯ
เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมกลยุทธ์การพัฒนาและ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในยุคแห่งการแขง่ขัน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันท่ี 26 กันยายน - 16 พฤศจิกายน 2549
เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง F332 อาคารธรรมศาสตร ์60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 ต่อ 701, 603



?

ซำบายดี......
กับ สถาปัตย์สัญจร
หัวใจแห่งล้านช้าง.....มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ทีย่งัมลีมหายใจ!!!...ของมวลมนษุยชาติ

เสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2549
สนามเสนา วัชรพล

สอบถามรายละเอยีด, ขอใบรับสมัครไดท่ี้
คณุสราวธุ  กาญจนพมิาย สมาคมสถาปนกิสยามฯ

โทร. 0-2319-6555 กด 114

พุธท่ี 6 ธันวาคม 2549 เวลา 18.00 น.

ชมรมวันพุธ
“ไขปัญหาสุขภาพเพศชาย”

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมและลงทะเบยีนล่วงหนา้ฟรีได้ท่ี
คณุรุง่รตัน ์จันทร สมาคมสถาปนกิสยามฯ

โทร. 0-2319-6555 กด 113
รับจำนวนจำกัด

ขอเชิญท่านสมาชิกหญิง และชาย เข ้าร ่วมสัมมนา
สบายๆ สไตล์ชมรมวันพุธ พบกับการเผยแพร่ความรู ้
เร ื ่องโรคในเพศชาย   เช ่น โรคหัวใจ เบาหวาน
ความดันโลหิต และอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
หรือ อีดี  จากแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ  พร้อมชมนิทรรศการ
และตรวจสุขภาพฟรี

ม่วนซ่ืน..กับวิทยากรแถวหน้าแห่งสยามประเทศ
...คุณจิระนันท์  พิตรปรีชา...
...คุณธีรภาพ  โลหิตกุล... และคณะ

เย่ียมยาม...วัดเชียงทอง...พระธาตพูุสี...วัดวิชุลราชสิทธาราม
พระราชวงัหลวงพระบาง...ถ้ำต่ิง...
น้ำตกตาดกวางส.ี..
ชุมชนบ้านผานม...บ้านเจ๊ก...บ้านซ่วงไห...
ถนนขา้วเหนยีว...และ ตักบาตรยามเซา้!!!

โอ้โลม...พัวพัน...กับสถาปนิกแห่งชาติลาว...ยามแลง
ใต้ต้นดวงจำปา  โรงแรมเดอะแกรนดห์ลวงพระบาง

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี
คณุรุง่รตัน ์จันทร สมาคมสถาปนกิสยามฯ

โทร. 0-2319-6555 กด 113

มกราคม 2550

4 วัน 3 คืน
จำกัดจำนวนเพียง  30  ท่าน



Roof Construction
Manual, English Edition
by Eberhard Schunck,
Hans Jochen Oster,
Rainer Barthel, and
Kurt Kiebl
(Hardcover - Oct 1,
2003)

New New York: Recent
Buildings in the City
 by Ian Luna (Hardcover -
Jan 2003

In Detail: Interior
Spaces: Space, Light,
Material
by Christian Schittich
(Hardcover - Sep 1, 2002

@s@จดหมายเหตุอาษาฉบับนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการปกครองฯ เพื่อนำมาสู่ความสมานฉันท์ของชาวไทยทุกคน
@s@กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ที่น่าสนใจมีดังนี้  ASA อบรมความรู้สถาปนิกใหม่ 49 วิชา การปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม วันท่ี  7 ต.ค. 49, ASA สุดสัปดาห์วิชาการ คร้ังท่ี 2 “การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) : ทางเลอืกใหม่
สำหรับสถาปนิกไทย” วันที่  28-29 ต.ค. 49, แบดมินตันอาษา 2006  วันที่ 4 พ.ย. 49 @s@ห้องสมุดสมาคมสถาปนิกสยามฯ
(นคร ศรีวิจารณ์)ให้บริการหนังสือทางด้านสถาปัตยกรรม  ถ่ายเอกสาร สแกน  อินเตอร์เน็ต  ชมสื่อวิดีทัศน์ (DVD สัมมนา,
งานสถาปนกิ ฯลฯ) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น.@s@

แนะนำกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปี 2549-2551

สิน  พงษ์หาญยุทธ
นายกสมาคม

พล.ต.ต. ไกรศร  ศรศรี
อุปนายก

ศุภฤกษ์  มัลลิกะมาลย์
อุปนายก (ฝ่ายวชิาชพี)

ทวีจิตร  จันทรสาขา
อุปนายก (ฝ่ายกจิการพเิศษ)

ปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส
อุปนายก (ฝ่ายอนรัุกษ)์

ยุทธพงศ์  ทองสีนาค
นายทะเบยีน

รุจนะ  ประคองวิทยา
กรรมการกลาง

พรชยั  บุญสม
กรรมการกลาง

สมิตร  โอบายะวาทย์
อุปนายก (ฝ่ายตา่งประเทศ)

ผศ.ดร. อรรจน์  เศรษฐบุตร
อุปนายก (ฝ่ายวชิาการ)

ผศ.รัชด  ชมภูนิช
เลขาธิการ

ธีรยุทธ์  หงษ์สวัสดิ์
เหรัญญิก

รังสรรค์  สกุลยง
ปฏิคม

ธนกฤษ  ตันสิรานนท์
ประชาสัมพันธ์

สรวิศ  ณ นคร
กรรมการกลาง

สรณัฎฐ์  สาระสมบัติ
กรรมการกลาง

วรชัย  ตันติศิริวัฒน์
กรรมการกลาง

พิเชฐ  โสวิทยสกุล
กรรมการกลาง
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