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จดหมายเปดผนึกรวมระหวาง 4 สมาคมวชิาชพี เร่ืองการแตงตัง้สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ

ท่ี วสวอ. 001/ 2549
วนัท่ี 13 ตลุาคม 2549

เร่ือง ขอสงัเกตจากการแตงตัง้สมาชกิสภานิตบัิญญัตแิหงชาต ิ พ.ศ. 2549 โดย 4 สมาคมวชิาชพี
กราบเรียน ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาต ิ(พลเอกสนธิ บุณยรัตกลนิ)

ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมาตรา 5 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2549 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม ศกน้ี โดยมีทานเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการน้ัน ปรากฎวาในรายนามคณะตัวแทนจากภาคเอกชนในภาคธุรกิจการคา อุตสาหกรรม บริการ ขนสง
กอสรางและอสังหาริมทรัพย จํานวน 19 ทาน มิไดมีตัวแทนจากบุคลากรทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการกอสราง
ไดแก วศิวกร สถาปนิก และนักวชิาชพีกอสรางแตอยางใด

ทาง 4 สมาคมวชิาชีพท่ีเกีย่วของกบัการออกแบบและกอสรางอันประกอบดวย วิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหงประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ  มีความเห็นจากการประชมุรวม 4 สมาคมวิชาชพีราย
2 เดอืน เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม ศกน้ีวา ในสถานการณประเทศปจจบัุนน้ี งบประมาณการใชจายในภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวของกับการออกแบบ กอสรางและอสังหาริมทรัพยสูงถึงกวา 5 แสนลานบาท และมีผลตอการพัฒนาศักยภาพ
ทางการแขงขันของประเทศ การพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพให
เกิดข้ึนอยางยัง่ยืนกับประเทศชาตอิยางมากมาย แตนับจากในอดตีท่ีผานมาจนปจจบัุน นักวิชาชพีท่ีเกีย่วของเหลาน้ี
กลับมิไดรับการสนับสนุน และยอมรับในบทบาทความสําคัญจากสาธารณะและภาครัฐดังเชน นานาอารยประเทศ
ท้ังหลายแมแตนอย

ดังน้ัน 4 สมาคมวิชาชีพ จึงรวมกนัใหขอสงัเกตวา หากสภานิตบัิญญตัิแหงชาติไดมีโอกาสรับฟงขอคดิเห็น
และขอเสนอแนะจากตัวแทนนักวิชาชีพท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงกับภาคธุรกิจดังกลาว จะสามารถลดปญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารราชการท่ีผานมา และสามารถกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติไดอยางเปน
รูปธรรมมากยิง่ข้ึน

จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนับถอือยางสงู

(ดร. การุญ จนัทรางศ)ุ (นายพลพฒั กรรณสตู)
นายกวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ

(นายสนิ พงษหาญยทุธ) (ดร. วสิิทธ์ิ อุตศิยพงศา)
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ นายกสมาคมวศิวกรท่ีปรึกษาแหงประเทศไทย



นายกสมาคมรวมประชมุ 4 สมาคมวชิาชพี

เ ม่ื อวันที่  12 ตุลาคม ที่ ผ านมา ณ หองประชุม 3 ช้ั น 3
คุณสิน พงษหาญยุทธ นายกสมาคมฯ และ ผศ รัชด ชมภูนิช
เลขาธิการ ไดเขารวมประชุมรวมกับนายกสมาคม และกรรมการ
บริหารจาก 3 สมาคมวิชาชีพที่ เก่ี ยวข องกับการออกแบบและ
กอสร างอันได แก  ได แก  วิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (ดร. การุญ จันทรางศุ นายกสมาคมฯ),
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย (ดร วิสิทธิ์ อุติศยพงษา
นายกสมาคมฯ), สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ (คุณพลพัฒ กรรณสูต นายกสมาคมฯ) และสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ การประชุมคร้ังนี้ ถือเปน
คร้ั งแรกของนายกสมาคมใหมหลายท าน และเป นการร้ื อฟ น
การประชุมและความรวมมือนี้ ขึ้ นมาอีกคร้ั ง หลังจากได ดําเนิน
กิจกรรมร วมกันในการฟ นฟูภัยพิบั ติ สึนามิ เม่ื อสองปที่ ผานมา

จากการประชุมมีเนื้อหาสําคัญที่นาสนใจหลายประเด็นดังนี้
1.  4 สมาคมวิชาชีพเห็นพองรวมกันวา ทั้ง 4 สมาคมควรดําเนิน
กิจกรรมที่ เก่ียวของกับการใชองคความรูและศักยภาพของแตละ
สมาคมเพื่ อรวมกันสรางกิจกรรมที่ เปนประโยชนต อสาธารณะ
และประชาชนดังเชนที่ ผ านมา และการผสานความร วมมือนี้
จะสร างความเขมแข็ งและเพิ่ มการตระหนักรู ของบทบาทแห ง
นักวิชาชีพทางการออกแบบและกอสราง

2.  4 สมาคมวิชาชีพเห็นควรวา จะจัดการประชุมรวมกันเปนประจํา
ทุกสองเดือน โดยหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันเปนเจาภาพสถานที่
เพื่อรายงานขอมูลการดําเนินงานของแตละสมาคม แลกเปล่ียน
ประสบการณการทํางานที่ เปนประโยชนรวมกัน และติดตามผล
การดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางกันในดานตางๆ  ที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

3.  จากเหตุการณอุทกภยัทีเ่กิดขึ้นทั่วประเทศในปจจุบัน ทกุสมาคม
เห็นพองวาจะพิจารณาแนวทางชวยเหลือ และแกไขปญหาอุทกภัย
เหลานี้รวมกันตามศักยภาพและองคความรูของแตละวิชาชีพ โดย
แบงเปน 3 ระยะคือ 1. ระยะเร งดวน  2. ระยะฟ นฟู และ 3.
ระยะการวางแนวนโยบายแกปญหาอย างย่ั งยืน และสําหรับ
ระยะเรงดวน จะเปนการเชิญชวนสมาชิกแตละสมาคมแสดงน้ําใจ
บริจาคทุนทรัพยร วมกันกับสมาคมวิชาชีพของตน เพื่ อนําเงิน
บริจาคที่ไดรับมอบยังหนวยงานราชการที่เก่ียวของตอไป

4.  จากการแตงต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ผานมา ซ่ึ ง
สมาชิกประกอบดวยตัวแทนจากกองทัพ หนวยงานราชการ เอกชน
และตัวแทนบุคลากรจากสาขาอาชีพตางๆ และมีโควตาสําหรับ
สมาชิกซ่ึ งเปนตัวแทนจากภาคธุ รกิจกอสราง ปรากฎวามิ ได มี
ตั วแทนที่ เปนนั กวิชาชีพจาก 4 สมาคมเลยแมแตท านเดียว
4 สมาคมวิชาชีพจึงร วมกันทําจดหมายเปดผนึกถึงประธาน
คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ  (พลเอกสนธิ  บุณยรัตนกลิน)
เพื่อใหขอสังเกตตามประเด็นดังกลาวและช้ีแจงขอดีของสาธารณะ
และสังคมประเทศชาติ หากมีตัวแทนจากนักวิชาชีพที่เก่ียวของกับ
การออกแบบและกอสรางเขาไปมีสวนรวมกับสภาชุดนี้  หรือใน
กิจกรรมอื่นในอนาคตตอไป

5. 4 สมาคมวิชาชีพตกลงร วมกันว าจะมีการประชุมหารือ
เพื่อจัดทําขอเสนอไปยังรัฐบาลชุดใหมอีกคร้ังในประเด็นของการ
จัดต้ังกระทรวงกอสราง โดยมอบหมายใหแตละสมาคมพิจารณา
ตัวแทนเขาเปนคณะทํางานชุดดังกลาว ซ่ึงความคืบหนาในเร่ืองนี้
จดหมายเหตุอาษาจะนาํเสนอใหทราบในโอกาสตอไป   



สรุปสถาปนิกพจิารณ

ตามที่สมาคมฯ ไดจัดงานระดมความคิดในช่ืองานวา "สถาปนิก
พิจารณ"  เม่ือวันที่  8 กันยายน ที่ผานมา ณ โรงแรมสวิสโฮเตล
เลอคองคอรด รัชดาภิเษก  เพื่อใหขอมูลลาสุดเก่ียวกับ การเจรจา
และร วมมื อกั บองค กรที่ เ ก่ี ยวข องกั บการประกอบวิ ชาชี พ
สถาปตยกรรม อาทิ เชน UIA และ ARCASIA รวมทั้งผลกระทบ
ที่ จะเกิดจากโครงการ APEC ARCHITECT, AFAS (Asean
Framework Agreement on Service) และการเจราจาตกลงแบบ
ทวิภาคีของรัฐบาล (FTA) ซ่ึงตางๆ เหลานี้จะมีผลโดยตรงกับการ
ประกอบอาชีพสถาปตยกรรมในประเทศไทย และในขณะเดียวกัน
ก็เปดโอกาสใหสถาปนิกไทยที่ มีความสามารถและมีความพรอม
ไดออกไปโลดแลนในระดับ International เชนกัน
กิจกรรมคร้ังนี้ มีผู เขารวมงานประมาณ 90 คน (หลายคนลมเลิก
ความต้ังใจ เพราะรถติดมากมาไมถึงโรงแรมที่จัดงาน) และทุกทาน
ก็ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นจากประสบการณสวนตัว และการ
มองภาพในเชิงลึกและกวางไปสูอนาคตอันใกล เพื่อใหสัมพันธกับ
นโยบายของสภาสถาปนิก ซ่ึ งเตรียมการใหวงการสถาปนิกไทย
พรอมเต็มที่ ในการตอนรับระบบการบริการสถาปตยกรรมโดยเสรี
ในป 2017
เปนที่ยอมรับกันในที่ประชุมโดยชัดเจนวาคงจะพยายามปดก้ันดวย
กฎหมายเดิมที่ใชกันอยูคงเปนไปไมได และจะคานกับวิถีทางที่โลก
กําลังดําเนินไป แตจะทําเชนไรใหการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
เจาภาพและผูมาเยือนเปนส่ิงที่ยอมรับได ซ่ึงเม่ือเปนดังนั้นสถาปนิก
ไทยจะไดมีโอกาสเรียนรูอยางเปดเผยจากบริษัทตางชาติ ที่มีความรู
และมีประสบการณ เชนเดียวกับสิงคโปร ซ่ึงไดใชนโยบายเดียวกันนี้
เม่ือ 30 ปทีแ่ลว และพฒันาตนเองจนเปนที่ยอมรับในภูมิภาค
มีการพูดกันหลากหลายถึงสถาบันการศึกษาที่ควรจะเตรียมคนรุน
ตอไปใหเปนนักวิชาชีพสถาปตยกรรม ซ่ึงไมไดหมายความถึงเฉพาะ
การออกแบบแตรวมถึงการบริหารการจัดการ และความเปนผู รูใน
ดานเทคนคิ ซ่ึงในสมัยนั้นสถาปนกิมีภาพของ "นายชาง" ซอนอยูเสมอ
มีการพูดถึงการประชาสัมพันธของสถาปนิกไทยซ่ึงมักไมไดทํากัน
เปนระบบ และอาจถูกส่ั งสอนกันมาต้ั งแตอดีตถึงจรรยาบรรณ
เร่ื องการห ามโฆษณา แต รูปแบบประชาสัมพันธ ในสมัยใหม
อาจจะแตกตางกันไป รวมทั้ งสังคมสถาปนิกบานเราตองชวยกัน
โปรโมตและยกยองซ่ึ งกันและกันกอน และชวยกันทําใหวงการ
อื่นๆยอมรับสถาปนิกไทยมากขึ้น
ประเด็นที่นาสนใจและพูดกันมาก คือ Technology Transfer และ
การจัดการกับความรูที่ ส่ังสมมา (Knowledge Management) ซ่ึง
สังคมวิชาชีพของเราซ่ึ งขาดส่ิงนี้ อยู คอนขางมาก ซ่ึ งตางกับทาง

ตะวันตกที่ใหความสําคัญรวมไปถึง R&D (การที่มีสถาปนิกตางชาติ
มาทํางานในบ านเราต้ั งแต  พระที่ นั่ งอนันตสมาคม มาจนถึง
สนามบินสุวรรรณภมิู เราไดเรียนรูและซึมซับความรูและ Technology
ที่นําเขามาแคไหน และเผยแพรกันในวงการหรือไม) เร่ืองนี้ตอเนื่อง
ไปถึง CPD (Continuous Professional Development) ที่วงการ
สถาปนิกไทยยังไมไดจัดใหเปนทางการ ในขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แลว รวมทั้งเพื่อนบานของเราใหความสําคัญเปนอยางมาก (คือการ
ที่ ผูประกอบวิชาชีพตองพัฒนาตนเองโดยการเขารวมกิจกรรมทั้ ง
ความรู สันทนาการและสังคม เพื่อเกบ็สะสมคะแนนไวใชในการ
ตอใบอนุญาต)
ซ่ึ งหมายความวา สถาปนิกตองพัฒนาตนเองอยู เสมอ มิฉะนั้ น
คุณภาพก็จะลดนอยลงและใบอนุญาตก็จะหมดอายุโดยปริยาย
การระดมความคิดคร้ังนี้ เปนเพียงจุดเร่ิมที่จะพูดกันอยางเปดเผย
เพื่ อเตรียมการสําหรับอนาคตอันใกล  ซ่ึ งถาสถาปนิกไทยพรอม
ได เร็วเทาไหร ก็จะยังเปนประโยชน กับเราเทานั้ น สมาคมจะใช
การระดมความคิดเชนนี้ เพื่ อหาวิธีการที่ เหมาะสมที่ สุด สําหรับ
อนาคตของสถาปนกิไทยโดยรวม    



กฎกระทรวง บริเวณหามกอสรางฯ ตรัง ระนอง สตลู

กทม.จดัประชมุเร่ืองความปลอดภัยอาคาร

กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 3 ฉบับ
แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ หมดอายุไป จํานวน 3 ฉบับ
ในพื้นที่ชายฝ งทะเลภาคใต 3 จังหวัด ไดแกจังหวัดตรัง จังหวัด
ระนอง และจังหวัดสตูล
แบงออกเปน 3 บริเวณ บริเวณที่ 1 ระยะ 50 เมตรจากแนวชายฝง
ทะเลและเกาะทุกเกาะของ 3 จังหวัดดังกลาว (ยกเวน เกาะลีเปะ
จังหวัดสตูล เนื่องจาก มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 35 บังคับใชในพื้นที่
ดังกลาวอยูแลว) บริเวณที่ 2 ลึกเขาไปอีก 150 เมตร และบริเวณที่
3 ลึกเขาไปอกี 300 เมตรจากบริเวณที ่ 2
ในบริเวณที่  1 ใหสรางได เฉพาะอาคารที่ อยู อาศัยสูงไม เกิน 6
เมตร  พื้นที่รวมไมเกิน 75 ตารางเมตร แตละหลังหางกันไมนอยกวา
4 เมตร หางเขตที่ดินผูอื่นไมนอยกวา 2 เมตร และมีที่วางโดยรอบ
อาคารไมนอยกวารอยละ 75 และตองหางแนวชายฝงไมนอยกวา
30 เมตร
บริเวณที่ 2 หามสรางอาคารประเภทตางๆ ตามทีกํ่าหนดในประกาศ
และจะตองมีความสูงไมเกิน 12 เมตร ไมเปนอาคารขนาดใหญ
และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 50
บริเวณที่ 3 หามสรางอาคารประเภทตางๆ ตามทีกํ่าหนดในประกาศ
 และจะตองมีความสูงไมเกิน 16 เมตร ไมเปนอาคารขนาดใหญ
และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 30  

เม่ือวันที่  27 กันยายน 2549 สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ไดจัดใหมีการประชุมเร่ือง "การเสริมสรางความปลอดภัยของ
อาคารและปายโฆษณา" โดยเชิญหนวยงานตางๆ ที่ เก่ียวของ
รวมถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ เขารวมหารือในมาตรการตางๆ
ในดานความปลอดภัยของอาคาร มี รศ.ดร. บรรณโสภิษฎ เมฆวิชัย
รองผูวาฯ เปนประธานในที่ประชุมในชวงแรก กอนทีจ่ะขอตัวไปปฏิบติั
ภารกิจเรงดวนเก่ียวกับการปองกันน้ําทวม ให ผอ.จิม พันธุมโกมล
รับชวงตอแทน
การประชุมไดมีการปรึกษาหารือใน 5 เร่ือง คือ การจัดระเบียบ
ป ายโฆษณา, การตรวจสอบอาคารขณะก อสร างและ
อาคารราง, อาคารที่ ตองทําประกันภัยความรับผิดตอชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก, อาคารที่ตองจัดให
มีผูตรวจสอบ, และการพิจารณาอนุญาตกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร

ปญหาปายโฆษณา ปจจุบันใน กทม. จากการสํารวจในป 2548
มีปายบนดิน 785 ปาย ปายบนอาคาร 538 ปาย ซ่ึงมากกวาคร่ึงหนึง่
ที่ไมมีใบอนุญาตหรือตรวจสอบไมไดวามีใบอนุญาตหรือไม ทุกๆป
จะมีปญหาปายลม ในป 2548 มีปายลมถึง 18 ปาย นอกจากนี้ยังมี
ปญหาปายที่บดบงัทัศนยีภาพ และมีภาพหรือขอความที่ไมเหมาะสม
รศ. ดร. เปนหนึ่ ง วานิชชัย ผูแทน วสท. และสภาวิศวกร ไดให
ความเห็นวา จากการศึกษาพบวาคาแรงลมตามกฎหมายที่ ใชใน
ปจจุบันยังตํ่าไปมาก ดังนัน้ แมจะออกแบบโดยถูกตองตามกฎหมาย
ก็ตาม ก็พูดไมไดวาปายนั้นมีความม่ันคงเพียงพอ
สําหรับปญหาที่มีปายผิดกฎหมายสรางขึ้นจํานวนมากนั้น นอกจาก
เพราะมีผลประโยชนทางการคาแลว ยังเปนเพราะปายสามารถ
สรางไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับการใชการแจงตามมาตรา 39 ทวิ
ฝายเจาพนักงานทองถ่ินก็ไมสามารถควบคุมดูแลไดอยางทั่ วถึง
ต้ังแตปลอยใหมีการกอสรางโดยไมไดขออนุญาต ไปถึงการบังคับ
ร้ือถอนตามกระบวนการทางกฎหมาย
ปญหาอาคารราง จากการสํารวจคร้ังหลังสุด (ป 2548) มี 508
โครงการ ในจํานวนนี้มีถึง 247 โครงการที่ไมมีความเคล่ือนไหวใดๆ
บางแหงปลอยใหเปนแหลงซองสุมเสพยา โครงการเหลานี้แทบจะ
ทั้งหมดที่ใบอนุญาตหมดอายุลงแลว และสวนใหญไมสามารถขอ
อนุญาตใหมตามกฎหมายที่ มีอยูในปจจุบันได (เชน กฎกระทรวง
ฉบับที่  55 และขอบัญญัติ  กทม. 2544) บางโครงการอยู ใน
ความดูแลของ บริษัท บริหารสินทรัพยไทย จํากัด (บสท.) บสท.
ซ่ึงคอยๆ ทยอยขายไปตามสภาพ ผูซ้ือรับภาระปญหา เร่ืองใบอนญุาต
ไป กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพยายามออกกฎกระทรวงที่จะ
ยกเวนผอนผัน (นิรโทษกรรม) ให แตติดขัดเนื่องดวยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดทักทวงวา เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดรัฐธรรมนูญ จึงไม
สามารถออกได
อาคารที่ตองทําประกันภัยบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงซ่ึง
ออกใชบังคับเม่ือ 11 ส.ค. 2548 (ดูขาว http://www.asa.or.th/
02community/02news/detail.aspx?ID=350 ) มีผลใชบังคับต้ังแต
14 ก.พ. 2549
อาคารที่ ตองจัดให มีผู ตรวจสอบ ตามกฎกระทรวงซ่ึ งออกใช
บังคับแลว (ดูขาว http://www.asa.or.th/02community/02news/
detail.aspx?ID=385 และ http://www.asa.or.th/02community/
02news/detail.aspx?ID=405 ) อาคารที่ อยู ในข ายควบคุม
ตองจัดให มี การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ ประกอบอาคาร
เปนคร้ังแรกภายใน 2 ป นบัแตกฎกระทรวงใชบังคับ คือ ภายใน 28
ธ.ค. 2550 ยกเวนอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม ภายใน 5 ป
(25 ต.ค. 2553) หรือ 7 ป (25 ต.ค. 2555) ในกรณีมีพื้นที่ไมเกิน
5,000 ตารางเมตร
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ในเร่ืองนี้ มีความกังวลตางๆ เชน จํานวนผู ตรวจสอบจะเพียงพอ
หรือไม คุณสมบัติและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบจะเปนอยางไร
และอัตราคาตรวจสอบจะควบคุมไดหรือไม ซ่ึงผูแทนกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบตามขอกฎหมาย

นอกจากนี้ในอนาคต ยังอาจเกิดปญหากับอาคารชุด ซ่ึงหลายแหง
ที่นิ ติบุคคลอาคารชุด ไมสามารถเก็บคาใชจายสวนกลางไดครบ
ทําใหอาจไมสามารถวาจางผูตรวจสอบได
การพิจารณาอนุญาตกอสร างดัดแปลงอาคาร ปจจุบันการ
ขออนุญาตหากเปนอาคารสูงไมเกิน 4 ช้ัน หรือไมเกิน 15 เมตร
จะขออนุญาตที่ เขต นอกจากนั้นขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร
กทม. ในปจจุบัน ผู วากทม. มีนโยบายลดระยะเวลาในการออก
ใบอนุญาตลง ซ่ึงกําหนดไวใหออกใบอนุญาต (กรณีไมมีการแกไข)
ไดภายใน 10 วัน ถึง 30 วัน (ดูตารางขางลาง) ซ่ึงสามารถปฏิบัติ
ไดแลวประมาณ 60-70 %
ขออนุญาตที่กอง

ขออนุญาตที่เขต
อาคารทัว่ไป 25 วันอาคารสูง ขนาดใหญพเิศษ 30 วนั

บานไมเกนิ 300 ตร.ม. 10 วนั อาคารอ่ืนๆ 15 วนั
การลดระยะเวลาออกใบอนุญาต จะชวยแกปญหาเร่ืองการจายเงิน
ใตโตะลงไปได ซ่ึงทาง กทม. พบวายังมีการจายเงินผานโบรกเกอร
อยูบาง
กทม. ยังไดช้ีใหเห็นปญหาเก่ียวกับการแจงตามมาตรา 39 ทวิ ซ่ึงมี
หลายโครงการที่ออกแบบโดยไมถูกตอง และกทม.ตองแจงขอทักทวง
ใหทําการแก ไข แต ไม ได รับการตอบสนองจากเจาของโครงการ
เจาพนักงานตองดําเนินการตามกฎหมายซ่ึงทําใหเปนภาระอยางมาก
นอกจากนี้ กทม.ยังเช่ือวามีโครงการเปนจํานวนไมนอยที่วุฒิวิศวกร
และวุฒิสถาปนิกรับจางเซ็นแบบโดยไมไดออกแบบเองหรือไมได
ตรวจสอบแบบนั้นเลย เชน ในป 2547 มีผูออกแบบเดียวกันทีเ่ซ็นแบบ
มากถึง 80 โครงการไปจนถึง 273 โครงการ (เฉล่ี ยมากกวา 1
โครงการตอ 1 วันทําการ) ซ่ึ งผูแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
และ  วสท. ได เสนอแนะให  กทม.  ทําหนังสือช้ี ประเด็นใหทาง
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบ เพื่อจะไดดําเนินการทางดาน
จรรยาบรรณตอไป  

สมัมาเร่ือง "Profit from Environmental Regulations -
The Swedish Experience and Business Practice"

เม่ื อวันที่  28 กันยายนที่ ผานมา  ผศ.วรวรรณ  โรจนไพบูลย
กรรมาธิการฝ ายวิชาการ เป นผู แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ
เขารวมงานสัมมนา เร่ือง “Profit from Environmental Regulations
- The Swedish Experience and Business Practice” ตามหนังสือ
เชิญจากสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ณ หองเมจิก 3 ช้ัน 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด  มีสาระสําคัญดังตอไปนี้

1. การสัมมนาเร่ือง “Profit from Environmental Regulations -
The Swedish Experience and Business Practice” เปนกิจกรรม
ภายใตแผนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสวีเดน ซ่ึงจัดขึ้น
ภายใตการดําเนินการของ หน วยงานที่ เก่ี ยงข อง หลายฝ าย
อันประกอบดวย
1.1 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
(Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce)
1.2 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย (Department of
Export Promotion, Ministry of Commerce)
1.3 สถานทูตสวีเดนประจําประเทศไทย
1.4 สํานักเลขานุการไทย กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ
1.5 หอการคาไทย (The Thai Chamber of Commerce)
1.6 สภาหอการคาแหงประเทศไทย (Board of Trade of
Thailand)
1.7 สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย (The Thai Furniture
Industries Association)

2. การสัมมนามี เนื้ อหาสาระที่ สําคัญแก ผู ประกอบการหรือ
ผูสงออกไทยที่จะทําธุรกรรมทางการคากับกลุมสหภาพยุโรป (EU)
และมุ งเนนกรณี ศึกษาที่ เ ก่ี ยวของกับประเทศสวี เดนเปนหลัก
โดยภาคคร่ึงวันเชา มีหัวขอหลัก (Theme) ของการสัมมนาที่สําคัญ
2 ดาน คือ
2.1 Theme “Trade with Sweden Made Easy”

-  เปน Session ในการใหคําแนะนําถึงวิธีการที่จะวางแผน
ทําการคากับทางประเทศสวีเดน โดยมีขอมูลดานกายภาพ ประชากร
แนวโนมของตลาดและความตองการสินคานําเขาจากตางประเทศ
พรอมใหที่อยูหนวยงานที่ผูประกอบการไทยสามารถสอบถามขอมูล
และรายละเอี ยดได  ที่ ช่ื อหน วยงานดังกล าว คือ ติดตอ
OPEN TRADE GATE(Sweden) E-mail: info@opentradegate.se
www.opentradegate.se

ทั้ งนี้  Open Trade Gate Sweden สามารถตอบคําถามและให
ขอมูลเก่ียวกับกฎและขอบังคับทางการคาสําหรับกลุมตลาดของ
สหภาพยุโรป (EU) และประเทศสวีเดน (Sweden)
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2.2 Theme "Road to EU Chemicals Rules: REACH and
RoHS"

-  เปนการทบทวนเก่ียวกับกฎระเบียบของสินคาที่จะนําเขาสู
สหภาพยุโรป (EU) ตามขอตกลงทางการคาที่วาดวยเร่ืองสารเคมี
ประเภทตางๆ เนื่องดวยทางกลุมประเทศยุโรปใหความสําคัญกับ
เร่ือง "ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Social and
Environmental Responsibility)" ทั้งนี้ การสงออกหรือนําเขาสินคา
ตางๆที่ มีสวนประกอบทางเคมีจะตองมีการออกใบอนุญาตรับรอง
จากหองปฏิบัติการและผานขั้นตอนการดําเนินการดานตางๆ อาทิ
ขั้นการจดทะเบียน (Registration) ซ่ึงมีอายุ License ประมาณ
10 ป  ขั้ นตอนการสํารวจและการอนุญาตเก่ี ยวกับการนําเข า/
สงออกสารเคมี รวมถึงผลิตภัณฑตางๆ ทีมี่เคมีภณัฑเปนองคประกอบ
เชน งานเฟอรนเิจอร เปนตน
3. การสัมมนาในภาคบายจะมีเนื้อหาตอเนื่องจากภาคเชา โดย
เปนการทบทวนและใหความรู เก่ียวกับกฎระเบียบหลักที่ เก่ียวของ
กับเคมีภัณฑและวัตถุมีพิษที่มีผลตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงเนน 2 ประการ
ที่สําคัญที่ควรตองทราบ คือ
3.1 REACH Directive
หมายถึง -  กฎระเบียบวาดวยการควบคุมเคมีภัณฑ
ยอมาจาก -  (Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals)
3.2 RoHS Directive
หมายถึง -  กฎระเบียบวาดวยการกําจัดการใชสารอันตรายใน
ผลิตภัณฑไฟฟาและ อิเลคทรอนิกส
ยอมาจาก -  (Registration of Hazardous Substances in
Electronic and Electric Products)

4. หัวขอหลัก (Theme) ในชวงบายเปนการนํากรณีศึกษาจาก
ประเทศสวีเดนที่ประสบความสําเร็จในการรณรงคเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอมจากผูประกอบการที่ ดําเนินการตามกฎระเบียบของ
REACH and RoHS ภายใต ช่ื อหั วข อการสัมมนายอยในช่ื อ
Theme "Environment as a Driving Force to Global Success"
โดยกรณี ศึกษาประกอบด วยผู ประกอบการ 2 องคกร คือ
4.1 กรณีศึกษาที ่1 : IKEA

IKEA คือ แบรนดช้ันนําของผูประกอบการสินคาตกแตงบาน
(Home Products) ที่ใหความสําคัญกับประเด็นความรับผิดชอบ
ตอสังคมและส่ิงแวดลอมดวยวิธีการตางๆ เชน ใชไมจากปาที่มีการ
ปลูกทดแทน หลีกเล่ี ยงการใชสารพิษในการผลิตช้ิ นสวนตางๆ
ห ามใช แรงงานเด็กในกระบวนการผลิต ใชบรรจุภัณฑ สินค า
ที่ยอยสลายไดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
4.2 กรณีศึกษาที่ 2 : Electrolux

Electrolux คือ แบรนด ช้ันนําของผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา
อิเลคโทรนิกสที่ใหความสําคัญและดําเนินนโยบายตามกฎระเบียบ
ของ RoHS   

เลขาธกิารสมาคมฯ
รวมเปนกรรมการตดัสนิประกวดแบบบานสวุรรณภูมิ

เม่ือวันที ่ 27 ก.ย. ทีผ่านมา  ผศ.รัชด  ชมภนูิช  เลขาธกิารสมาคมฯ
รวมเปน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบบานสุวรรณภูมิ สจล.
รอบสุดทาย ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบั ง วัตถุประสงค ของการประกวดแบบฯ เพื่ อเปนการ
สนองตอบตอความตองการของชุมชนในพื้ นที่ ที่ ได รับผลกระทบ
จากสนามบินสุวรรณภูมิและการนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา
ผลกระทบดานเสียงและมลภาวะทางดานตางๆ   และเพื่ อเปน
การเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวาระการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราช

ผลการตัดสิน มีดังนี้
ประเภทนักศึกษา
l รางวัลชนะเลิศ
: ASC 6224
- นาย จารึก ทวีศรีอํานวย
- นาย พิชญ ประเสริฐวงษ
- นาย อินทัช เวชสาร
l รางวัลรองชนะเลิศ
:  AUR 0014
(ไมทราบช่ือกรุณาติดตอ
ผูจัดดวน)
l รางวัลชมเชย
:  TSV 5319
- นาย เอกภพ บุญเทียน
- นาย ณรงค โพธิแ์กว
- นาย ทานตะวัน ราศรี

:  DIN 0000
- น.ส. จรัญญา กาญจนะ
- น.ส. ปวีณา งามผอง
ประเภทบุคคลทั่วไป
(ไมมีผูไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ)
l รางวัลชมเชย : JAA 3344
- นาย จักริน มณีกูล
- นางสาว นิศากร รัตนาธรรมวัฒน
- นางสาว ภัทริน จิน

: DTR 1695
- นาย ศตวรรษ พรหมมา
- นาย เศรษฐวัฒก ศรีวิโรจน

: TEE 0001
-นาย ณัฐ เชิดชีวศาสตร
-นาย สิปปกร ฉันทะกุล 



ปฏิทินการจัดงานนิทรรศการอนุรักษสัญจร พ.ศ.2549ปฏิทินการจัดงานนิทรรศการรางวัลอนุรักษดีเดน
สัญจร พ.ศ. 2549

l 13-20 ตุลาคม  2549
ในงานนิทรรศการผลงานนักศึกษาปริญญาโททางดานอนุรักษ
“ARCH. ACTIVE IT : DIGITAL CONVERSATION”
ที่ หอศิลปคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
l 17-18  พฤศจิกายน  2549
ในงานประชุมสัมมนาวิชาการประจําป พ.ศ. 2549 ของ อิโคโมสไทย
“การอนุรักษมรดกทองถ่ินอยางย่ังยืนในแนวทางการบูรณาการ
ขามศาสตร”  ที่ โรงแรมเจริญศรีแกรนดรอยัล จ.อุดรธานี
l 23-26  พฤศจิกายน  2549
ในงานสถาปนิกลานนา ‘49  ที่ หองประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
l 15-18 ธันวาคม  2549 :
ในงาน Hyper Tradition : 10th Conference of The International
Association for the Study of Thadition
จัดโดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร
ที่ โรงแรม Imperial Queen ‘s Park กรุงเทพฯ
l 3-5 มกราคม 2550 :
ในงาน What is A World Class City? จัดโดย ม.เกษตรศาสตร
ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
l มีนาคม 2550 :
งานสถาปนิกทักษิณ จังหวัดภูเก็ต
สถาบั นการศึ กษาหรือองค กรใดที่ สนใจนํานิ ทรรศการสัญจร
ของเราไปแสดงนอกเหนือจากในปฏิทินนี้  กรุณาแจงความจํานง
มาไดที่สมาคมฯ โทร. 0-2319-6555 กด 111, 112
ในงานนิทรรศการจะมีสูจิบัตรแจกและลุนรับรางวัลหนังสือ 174
มรดกสถาปตยกรรมในประเทศไทย หากทานกรอกแบบสอบถาม
เก่ียวกับเร่ืองการอนุรักษที่แจกในงาน  

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ผู มีความสนใจที่จะ
รับทราบข าวสารทางด านการอนุ รักษ สถาปตยกรรมและข าว
กิจกรรมของอิ โคโมสไทย องคกรอิสระเพื่ อการอนุ รั กษมรดก
วัฒนธรรมของไทย ทางจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกรายเดือนของ
อิโคโมสไทย (Icomos Thailand e-news)  แสดงความตองการมาที่
admin@icomosthai.org โดยไมเสียคาใชจายใดๆทั้งส้ิน
หมายเหตุ    ในโอกาสที่สมาคมสถาปนกิสยามฯ ไดสมัครเปนสมาชิก
แบบองคกรกับอิ โคโมสไทย   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
สามารถไดรับสิทธิพิเศษ ในการเขารวมกิจกรรมและสวนลดตางๆ

ขาวดจีากอิโคโมสไทย

ฉบับนี้ขออนุญาตเขียนจดหมายเปดผนึกถึงเพื่อสถาปนิกทุกทาน
อางถึงขาวในหนาหนังสือพิมพวา ทางวัดยานนาวา เจาของตึกแถว
โบราณอายุ 80 ป ใจกลางกรุงเทพฯ ย่ืนคําขาดในการไมตอสัญญา
เชาแกชาวชุมชนซอยหว่ังหลี (เจริญกรุง 52) ซ่ึงอาศัยอยูทีน่ั่นมานาน
3 ชวงอายุคน และจะร้ืออาคารตึกแถวโบราณ 2 ฝงซอยออก เพื่อ
สรางอาคารพาณิชยสมัยใหม 5 ช้ัน และชาวชุมชนไดเขียนจดหมาย
มาถึงนายกสมาคมฯ  เพื่ อขอความช วยเหลือจากสมาคมฯ  ให
สนับสนุนการอนุรักษอาคารตึกแถวโบราณชุดนี้  เม่ือเร่ืองมาถึง
กรรมาธิการอนุ รักษ  ดิ ฉันซ่ึ งเปนประธานกรรมาธิการอนุ รักษ
ศิลปสถาปตยกรรมสมาคมฯ พรอมกับคุณรณฤทธิ์   ธนโกเศส
กรรมาธิการฯ และคุณลีนวัตร ธีระพงษรามกุล ไดลงไปในพื้นที่เพื่อ
เก็บขอมูลทางกายภาพ และพูดคุยกับตัวแทนชุมชนในเบื้ องตน
พวกเรานัดแนะกันที่รานหัวมุม ถึงแมวามีสภาพเกาแก แตพวกเรา
ก็ตองอึ้งในบรรยากาศยอนยุคและความงามที่มีเอกลักษณในตัวเอง
ของรานเหลาที่ มีประวัติวาไดจดทะเบียนเปนบารแหงแรกของ

กรุงเทพฯ  ทั้ ง
เฟอรนิ เจอร ติดตาย
 และลอยตัวตลอดจน
ถึงพืน้ซีเมนตพมิพลาย
ก็ยังเปนของเกาต้ังแต
ด้ั งเดิ มและสถานที่
แหงนี้ก็ไดเคยเปนฉาก
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จากกรณีศึกษา "ชุ มชนซอยหวั่ งหลี ".. . ถึงเพ่ื อนสถาปนิก. ..
“ ถึงเวลาหรือยังที่ทุกคนควรเปนนักอนุรักษ ”

เชนเดียวกันกับสมาชิกอิโคโมสไทย...สมาชิกที่ชอบไปเที่ยวแบบ
อนุรักษสัญจรไมควรพลาดรายการทองเที่ยวของอิโคโมสไทย ซ่ึง
จัดทุก 2 เดือนสลับกับเสวนาทุก 2 เดือน   

mailto:admin@icomosthai.org
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หนังยอนยุคหลายเร่ือง
ช้ั น 2 ยั งมี ร องรอย
ของการเปนหองลีลาศ
ส มั ย คุ ณแม ยั ง ส าว
สวนบริเวณซอยหว่ังหลี
นั้ นมี ขนาดกว างขวาง
จอดรถได  2 ข างและ
ยังเหลือทางว่ิ งรถสวน

กันได เนื่องจากปลายซอยนี้ เคยเปนทาเรือที่คนจะเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ไปเมืองจีนก็ตองมาขึ้นเรือเดินสมุทรที่นี่ ชาวบานยังเลาวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 8 และ 9 คร้ังยังทรงพระเยาว
ก็ไดเสด็จมาขึ้นเรือที่ทาเรือนี้ ดูความกวางของซอยและบรรยากาศ
ชวนใหปรบัปรงุเปนถนนคนเดิน ตั้งรานกาแฟริมถนน

ชาวชุมชนหว่ังหลี หลังจากถูกหมาย
ใหยายออกภายในตนเดือนมกราคม
แตก็ยังมีความผูกพันกับพื้ นที่ นี้ ได
รวมตัวกันทําตัวเปนนักประวัติศาสตร
จําเปน รวบรวมเอกสาร, ภาพถาย

เกาๆ และคําบอกเลาของผู เฒา ผู ชรา ทั้ งที่ ยังคงอยู ในพื้ นที่
และที่ยายออกไปแลว และนําสงขอมูลให อ.ชาตรี ประกิตนนทการ
จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ศิลปากรและประกอบกับขอมูล
ทางประวัติศาสตร ซ่ึ ง อ.ชาตรี ไดทําการคนควา เพิ่มเติม และ
เร่ืองราวนี้ ได ถูกตีพิมพลงในหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันศุกรที่
22 กันยายน 2549 เม่ือไดประมวลเร่ืองราวทั้งหมดประกอบกับ
ไดเห็นสภาพทางกายภาพที่เปนโครงสรางคอนกรีตระบบเสา-คาน
ยุคแรกๆ ของเมืองไทย อายุรุนราวคราวเดียวกับอาคารกระทรวง
พาณิชยเกา ที่ถนนสนามไชย ที่สรางในรัชกาลที่ 6
พวกเราตองยอมรับวา พื้นที่นี้มีศักยภาพที่ นาจะไดรับการพัฒนา
เชิงอนุรักษใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรของคนใน
พื้นที่ และเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษกลางกรุงไดเปนอยางดี

เพราะนอกจากอยูในกลางยานธุรกิจการคาสําคัญแลวยังมีการเขาถึง
ที่ สะดวกมากใกลกับสถานที่ รถไฟฟาเชิงสะพานตากสินแคเพียง
ไมก่ีกาวและยังมีทาเรือเช่ือมกับแหลงทองเที่ยวยานเมืองเกาและ
เกาะรัตนโกสินทรไดอีกทางหนึ่งดวย
กรรมาธิการอนุรักษฯ ไดมาปรึกษากันวาทําอยางไรจึงจะทําให
ทางเจาของพื้ นที่ เกิดความเขาใจถึงคุณคาของพื้นที่ แหงนี้  และ
หันมาพัฒนาในเชิงอนุรักษมากกวาที่จะไลที่-ร้ือ-สรางใหมตามสูตร
 สําเร็จการพัฒนาแบบเห็นแกไดแตไมย่ังยืนที่เคยทํากันมาจนมรดก
ของชาติที่มีคุณคาแบบนี้ รอยหรอลงไปทกุท ี จึงไดตัดสินใจวาเราควร
จะนําโครงการนี้มาเปนกรณีศึกษา โดยในขั้นตนไดมอบหมายให
อ.ชาตรี เปนหัวหนาโครงการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร และกายภาพ
ของพื้นที่ ในขั้นตอไป ก็จะมีการนําเสนอขอมูลเหลานี้ จัดเสวนากับ
คนในพื้นที่และผูที่ เก่ียวของ  ทั้งนักประวัติศาสตร สังคมศาสตร
เศรษฐศาสตร ตลอดไปจนถึงนักกฎหมาย โดยเปดเปนเวทีสาธารณะ
ที่ทุกคนสามรถมามีสวนรวม และเม่ือไดผลการศึกษาวิจัยในระดับ
หนึ่ง ก็สามารถที่จะนําโครงการเขาไปคุยเจรจากับทางเจาของพื้นที่
เพื่อใหเกิดความเห็นคุณคารวมกัน และอาจนํามาซ่ึงการหยุดย้ัง
การไลที่-ร้ือ-สรางใหมได
โครงการหนึ่ งที่ ทางกรรมาธิการฯ ไดวางไว ซ่ึงเปนโครงการที่ เคย
นํามาเม่ือป 2545-2547 คือโครงการบัญชีอาคารควรคาแกการ
อนุรักษ ซ่ึงขณะนี้กําลังจัดทําขึ้นใหมในรูป online เพื่อใหผูที่สนใจ
เปนการอนุรักษสมัครเลนไดมามีสวนรวมในการสอดสองหาอาคาร
หรือชุมชน ที่ควรคาแกการอนุรักษในประเทศไทย มารวบรวมไว
เปนฐานขอมูลของสมาคมฯ ในอันที่ เราจะไดดําเนินการชวยเหลือ
ให เกิดการอนุ รักษในอนาคต ชุมชนซอยหว่ั งหลี  ก็ เปนแหงที่ มี
ความจําเปนเรงดวนที่จะไดรับความชวยเหลือ
เนื่องจากปจจุบันในประเทศไทยเราไมไดมีกฎหมายเปนตัวเปนตน
ที่ คุ มครองมรดกของชาติลักษณะนี้  เพราะไมได ถูกขึ้ นทะเบียน
กับกรมศิลปากรใหเปนโบราณสถาน เปนที่ นาเสียดายที่ มีชุมชน
หรืออาคารควรคาแกการอนุรักษเหลานี้ หลายสิบแหงใหถูกทําลาย
ร้ือถอนไป ดวยความรู เทาไมถึงการณ และการไมเห็นคุณคาของ
มรดกของชาติ  ที่ ไม สามารถทําใหหวนคืนมาได  ไม ใช เฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร  ในตางจังหวัดชุมชนพื้นถ่ิน  ตลาดโบราณ
บานเรือนชาวบานซ่ึงสะทอนถึงวัฒนธรรมความเปนอยูของบรรพชน
หลายหลากวัฒนธรรมประเพณี ที่อยูรวมกันมาอยางสงบ ประกอบ
เปนชาติไทยก็ไดถูกทําลายไปเสียมากในยุคที่การพัฒนาเปนเพียง
การร้ื อของเก าออกตัดถนนและปลูกตึกแถว 2 ข างทางจนทั่ ว
ประเทศไทย ไมวาจะเปนภาคไหน ก็ มีอาคารแบบนี้ เหมือนกัน
ไปหมดทุกภาพ ขาดเอกลักษณ และความภูมิใจในของแทด้ังเดิม
ที่เคยมีมา ถึงแมวาจะมีกระแสนิยมใหมในอันที่จะสรางเอกลักษณ
ใหอาคารเหลานี้ของแตละภาค เชนเอากาแลไปแปะไวบนตึกแถว
ก็ดูจะเปนของจอมปลอม สรางสรรคขึ้ นมาอยางฉาบฉวย ไร ซ่ึ ง
ความประณีตบรรจง และการเคารพสัดสวนที่สวยงาม ไร ซ่ึงที่มา



ทางเหตุผลทางเทคนิคการกอสราง ขอจํากัดของวัสดุ  หรือแม
กระทั่งความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
วิกฤตทํานองเดียวกับชุมชนหว่ังหลี ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วทุกหนทุกแหง
ในเมืองไทยแม ว าในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห งชาติ
ฉบับปจจุบันไดระบุ ไวแลววา แนวทางการพัฒนาที่ ย่ั งยืนของ
ประเทศไทย เราจะตองต้ังอยูบนรากฐานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
และสนับสนุนการอนุรักษมรดกของชาติ แตในแงของการปฏิบัติ
แลว ยังมิไดมีการปรับตัวบทกฎหมายใหมารองรับชองวาง  ความ
รับผิดชอบระหวางหนวยงานตางๆ ที่ควรจะมามีหนาที่ดูแลใหเกิด
การอนุรักษมรดกศิลปะสถาปตยกรรมอยางเปนรูปธรรมได กรม
ศิลปากร มีหนาที่ ดูแลโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนที่นับวาเปนงาน
ที่มากมายอยูแลว   มรดกไมไดขึ้นทะเบียน แตมีคุณคาเปนมรดก
วัฒนธรรม หรือชุมชนโบราณตางๆ เลา ใครเปนผูดูแล? กรมโยธา-
ธิการและผังเมือง เร่ิมหันมามีบทบาทการอนุรักษฯ บางหรือยัง?
สํานักนโยบายและแผนมีนโยบายมีแผน แต ผู รับใบปฏิบั ติของ
ทางภาครัฐมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม   สภาวิจัยแหงชาติมี
งานวิจัยทางดานนี้มากมาย แตไมมีการนํามาเผยแพรหรือปรับใช
มีหน วยงานใดที่ ทําหน าที่ เผยแพร และสร างกระแสให เกิดการ
อนุรักษอยางแพรหลายในวงกวาง ในการใหการศึกษาเยาวชน
ปลูกฝงใหเกิดความรักและปกปองมรดกของชาติ
ในปจจุบันการกระจายอํานาจสูทองถ่ินนั้นก็ดีอยู  หากอํานาจนั้น
ไปตกอยูในเมือของผูที่ไมเห็นคุณคาของการอนุรักษสถาปตยกรรม
พื้นถ่ิน แลวละก็ การกระจายอํานาจนั้น ก็จะกลายเปนการกระจาย
ความหายนะไปสูทองถ่ินดวย ถึงเวลาแลวหรือยัง ที่คนที่เห็นความ
สําคัญของการอนุรักษฯ อยางพวกเรา ก็รํ่าเรียนมาเพื่อสรางสรรค
งาน รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมที่ดีแกบานเมือง จะตองชวยกัน
เปนกระบอกเสียง สรางกระแสของการอนุรักษใหแผกวางออกไป
การอนุรักษฯ เปนเร่ืองของทุกคน โดยเฉพาะของพวกเราสถาปนิก
นักพัฒนารุนใหมที่การพัฒนาไมไดอยูที่การร้ือของเกาเพื่อสรางใหม
อีกตอไป การพัฒนาอยางย่ังยืน คือการรูจักใชของเกาที่มีคุณคา
อนุรักษไวใหดํารงอยู แตงเติมสวนขาดใหเต็ม เปล่ียนแปลงปรังปรุง
ประโยชนใชสอย ใหเกิดการเพิ่มมูลคาแกทุกฝาย ทั้งฝายเจาของ
อาคาร ผู ใชอาคาร ผู ที่อยู ในชุมชนใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิด
เศรษฐกิจที่ ดี เกิดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมเกิดแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ การพัฒนาที่ย่ังยืนเกิดไดจากความรวมมือของทุกฝาย
ทั้งภาครัฐ ที่ย่ืนมือมาชวยดวยงบประมาณของชาติ นักวิชาการนํา
ความรูทางทฤษฎี มาปรับใชกับชาวชุมชนที่อยูในพื้นที่นั้น สถาปนิก
ทําการศึกษาขอมูลทางกายภาพ ออกแบบปรับปรุง คงส่ิงที่ ดีมี
คุณคาไว แตงเติมสวนที่ขาดใหเกิดประโยชนใชสอยที่ เหมาะสม
เพื่ อสนองตอบความตองการของคนในพื้ นที่  ที่ มีความสุขและ
ภู มิ ใจในการมีส วนรวมในการพัฒนาพื้ นที่ ของตนเกิดกิจกรรม
ที่สรางรายได ทําใหเกิดแหลงเรียนรูใหมๆ แหลงคาขายใหม หรือ
แหลงทองเที่ยวใหม  และแนวทางการอนุรักษนี้ ดูจะสอดคลองกับ
"ทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หั ว
อันเปนที่รักย่ิงของเรา และทานยังเคยใหพระบรมราโชวาทไวในพิธี

พระราชทาน ปริญญาบัตร ของวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันที่  12
ตุลาคม 2513 และที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เ ม่ื อวันที่  18
สิงหาคม 2517 มีใจความวา

“ งานดานการศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น คืองาน
สรางสรรคความเจริญของปญญาและจิตใจ ซ่ึงเปนทั้งตนเหตุ
และองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอ่ืนๆ และ
เปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวได
สืบไป ”

“ การลมลางของเกา เพ่ือสรางข้ึนใหมนั้น อาจทําใหสิ่งที่ดี
ที่มีอยูแลวตองถูกทําลายไปดวย และทําใหความเจริญตางๆ
ตองหยุดชะงักลง  การสรางสรรคควรจะทาํใหโดยวิธีที่แยบคาย
กวานั้น โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุงสิ่งที่ดีอยูแลวใหดีข้ึน
และสรางสิง่ทีย่ังขาดอยูใหสมบูรณข้ึนมา ”

ขอใหเพื่อนสถาปนิก นําพระบรมราโชวาท ไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ เปนนักอนุรักษ แตไมไดหมายความวาหากจะตอง
ออกแบบอาคารใหม จะตองมาเลียนแบบของเกา สถาปนิกที่ดีควรมี
ความรู ถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติเราเอง แตสรางสรรคผลงานที่ มี
เอกลักษณของยุคสมัยนี้โดยไมไปเลียนแบบใคร และเม่ือใดที่ทานได
เปนที่ปรึกษาของเจาของพื้นที่ที่ มีอาคารหรือชุมชน ควรคาแกการ
อนุรักษ ก็ควรสวมวิญญาณของนักอนุรักษและพัฒนาอยางย่ังยืน
ในอันที่จะออกมาปกปองมรดกของชาติ ที่กําลังจะถูกทําลาย หรือ
โนมนาวใหเจาของพื้นที่นั้ นหันมาลองคิดพัฒนาในแนวทางใหม
พัฒนาในเชิงอนุ รักษ เก็บส่ิงที่ มีคุณคา และหาที่อื่นไมไดอีกแลว
เอาไว ออกแบบสรางสรรคเพิ่มเติมสวนที่ขาดไป ใหพื้นที่นั้นกลับ
ฟนคืนชีพขึน้มาอีกดวย  ความสงางามใหเปนเปนความภูมิใจของคน
ในชาติใหได  ดีกวาจะร้ือทิ้งแลวสรางตึกที่เหมือนกับทีอ่ื่น  ที่ไมมีใคร
ภูมิใจนอกจากคนที่ ไดผลประโยชนจากโครงการนั้นเพียงไมก่ีคน
งานของพวกเรายังมีอีกมาก ถึงเวลาแลวที่ พวกเราจะเปนผู นํา
เทรนด  สรางกระแสอนุ รักษ ศิลปะสถาปตยกรรม ให เกิดในทุก
หยอมหญา กระจายไปสู developer ...อบท., อบจ., อบต., และ
เจ าของอาคารที่ ควรค าแกการอนุ รักษทุ กท าน ทุ กองคกร
เรา...สถาปนิก ผู ซ่ึ งไดเปรียบกวาคนอื่ นที่ เราไดเรียนรู ที่ จะเห็น
คุณคาของงานศิลปสถาปตยกรรมที่ ถูกบรรจงสรางสรรคจากฝมือ
ช างในอดีต มี รากเหงา มีที่ มา มีประวั ติศาสตร  สะทอนชี วิต
ความเปนอยูของคนในชาติที่สืบสานตอวัฒนธรรม ประเพณีตอกัน
มาหลายยุค หลายสมัย ที่ มีความเปนเอกลักษณ ไมเหมือนที่ ใด
ในโลก  ในประเทศที่ ระบบการเรียนการสอนไมไดสงเสริมใหคน
ในชาติ เห็นคุณค าเหล านี้   และคนส วนใหญ เห็นประโยชน
ส วนตนมากกว าส วนรวมแบบประเทศนี้ หากพวกเราไม เป น

นักอนุรักษฯ แลวใครจะเปน?

โปรดตดิตามตอนตอไป...ฉบับหนา
ดวยรักและเคารพ

ปองขวัญ  (สุขวัฒนา) ลาซูส
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กรรมการ อ.วชัรพงษ  ชุมดวง
กรรมการ อ.คมสนั  ธีรภาพวงศ
กรรมการ อ.ดร.ณวิทย  อองแสวงชยั
และคณะอนุกรรมาธิการฝายตางๆทุกทาน

งานสถาปนิกลานนา

เม่ือวันที ่  6  ตุลาคม  2549  เวลา 18.00-21.00 น.  ณ  โรงแรมดีทู
เชียงใหม คณะกรรมาธิการสถาปนิกลานนา  สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ   ได จัดงานแถลงข าวการจัดงาน
"สถาปนิกลานนา 49"  ระหวางวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2549
ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  และเปดตัว
คณะกรรมการบริหาร  วาระป 2549-2551  

งานแถลงขาว “สถาปนิกลานนา 49”

ทีป่รกึษา
1. อ.จลุทัศน  กติติบุตร
2. อ.องอาจ รัชเวทย
3. อ.ยอดเยีย่ม เทพธรานนท
4. อ.ชวลิต  ศริินิรันดร
5. อ.สมโรจน  จองธรรมกุล
6. อ.สมบัติ ธีระตระกลูชัย
7. คณุเจนจริา  ศักดาทร

8. อ.ประเสริฐ  ตนัประเสริฐ
9. อ.เลีย่ม  ธีรัทธานนท
10. อ.ศริิชยั หงษวทิยากร
11. อ.สบืพงศ สนุทระศานตกิ
12. อ.สุพล ปวราจารย
13. อ.โพธ์ิทอง  แกวสทุธิ
14. อ.ธนาวฒิุ ลีต้ระกลู



เล่ือนจากพธุที ่6 เปน
พุธที ่13  ธันวาคม  2549  เวลา  18.00  น.
ติดตามรายละเอยีดไดทีใ่บแทรก “รกัเกรด 4” หรือที่ www.asa.or.th

ชมรมวนัพธุ
“ไขปญหาสุขภาพเพศชาย”

?
ซาํบายดี...


กบั สถาปตยสัญจร

หัวใจแหงลานชาง.....มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ที่ยังมีลมหายใจ!!!...ของมวลมนุษยชาติ

มกราคม 2550

4 วนั 3 คนื
จํากดัจํานวนเพียง  30  ทาน

เสารท่ี 3 และ อาทิตยท่ี 4 กมุภาพนัธ 2550
ณ สนามกฬีาเทพหัสดิน

อานรายละเอียด  Download ใบรับสมัครไดที่
www.asa.or.th หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเสรี  มลุลี
สมาคมสถาปนกิสยามฯ โทร. 0-2319-6555 กด 118

เสารท่ี 4 พ.ย. 49
สนามเสนา-วัชรพล

ติดตามภาพบรรยากาศงานไดท่ี..
จดหมายเหตุอาษาฉบับตอไป

ขอแสดงความยนิดกีบัอดตีนายกสมาคมฯ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอแสดงความยินดี
กับ  พลเรอืตรฐีนธิ กิตติอําพน
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
พ.ศ. 2547-49  ทีไ่ดรับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา โปรดกระหมอมไดดํารงยศ
พลเรือโท ในตําแหนงที่ปรึกษาประจํา
สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
เม่ือวันที ่ 1 ตุลาคมที่ผานมา

พบกับวิทยากรแถวหนาแหงสยามประเทศ...
...คุณจิระนันท  พิตรปรีชา...
...คุณธีรภาพ  โลหิตกุล... และคณะ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและการเดินทางไดท่ี  www.asa.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดและจองทัวรไดท่ี...คุณรุงรัตน จันทร
โทร. 0-2319-6555 กด 113

http://www.asa.or.th/02community/02news/detail.aspx?ID=538
http://www.asa.or.th
http://www.asa.or.th/02community/02news/detail.aspx?ID=536


หองสมุดสมาคมสถาปนกิสยามฯ (นคร ศรีวิจารณ)  ใหบริการหนังสือทางดานสถาปตยกรรม  ถายเอกสาร สแกน  อินเตอรเน็ต
ชมส่ือวิดีทัศน นอกจากหนังสือใหมที่นาสนใจแลว ทางหองสมุดฯ ยังมี DVD งานสัมมนาตางๆ ที่สมาคมฯ เคยจัด ทั้งที่บรรยายโดย
วิทยากรไทยและตางประเทศ เปนจํานวนมาก หากสมาชิกสมาคมฯ ทานใดสนใจ สามารถรับชมไดที่หองสมุดฯ ทุกวันทําการ
จันทร-ศุกร  ระหวางเวลา  09.00 - 17.30 น.
l สัมมนางาน..

อบรมวิชาการ  “วาดวยเร่ืองไท...ไท”
จัดท่ี..สมาคมฯ   เมื่อวันท่ี..25 พ.ย. 43
ความยาว..64 นาที

l สัมมนางาน..
BRAVE NEW WORLD ARCHITECT 01
จัดท่ี..อารีนาฮอลล เมืองทองธานี   เมื่อวันท่ี..20 เม.ย. 44
โดยวิทยากร..  คุณนพคุณ  ล้ิมวัฒนะกุล
ความยาว..59 นาที

l สัมมนางาน..
สถาปตยกรรมลํ้ายุค
ตอน “ศตวรรษของสถาปตยกรรม
สมัยใหม”
ความยาว..57 นาที
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