


ระยะหลังมานี้  จะพบวามีสมาคมสถาปนิกในหลายประเทศพยายามวางยุทธศาสตรการเปนผูนําในวิชาชีพดวยการเปน
เจาภาพจัดงานสําคัญๆ  ยกตัวอยางเชน  เมื่อปกวาๆท่ีผานมาสมาคมสถาปนิกเกาหลีเปนเจาภาพจัดประชุมสถาปนิกเอเซีย
ARCASIA ท่ีเมืองปูซาน อยางยิ่งใหญ   สวนสมาคมสถาปนิกญ่ีปุนก็ไมนอยหนาจะเปนเจาภาพจัดประชุม UIA Congress ท่ีกรุงโตเกียว
ในป 2011 มีการทุมงบประมาณจัดงานเปนเงินหลายรอยลานบาท   สวนสมาคมสถาปนิกสิงคโปรก็จัดงาน Singapore Biennale
มาสูกับงาน Venice Biennale ของอิตาลี   หรือแมแตสมาคมสถาปนิกเล็กๆอยางปากีสถานก็พยายามเต็มท่ีเพ่ือขอเปนเจาภาพจัดประชุม
ARCASIA ท่ีเมืองลาฮอร ท้ังท่ีในเมืองลาฮอร มีระเบิดพลีชีพแทบจะทุกเดือน

มาวันนี้ จากการที่สมาคมฯไดผลักดันและยื่นความจํานงตอ สหภาพสถาปนิกโลก ( UIA-International Union of Architects )
ขอเปนเจาภาพจัดงาน UIA Forum  ตั้งแตเมื่อตอนท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปจจุบันเขารับตําแหนงใหมๆ    UIA ไดมีมติ
เลือกใหสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ เปน

" เจาภาพจัดงาน UIA Forum 2010 ที่กรุงเทพ "

ซึ่งนับเปนเกียรติอยางยิ่งตอวงการสถาปนิกไทย และเปนครั้งแรกท่ีเราไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดงาน  UIA
แตคําถามก็คือ  เราจะจัดไปทําไม ?  การลงทุนจัดงานครั้งนี้จะคุมคาหรือไม ?   สมาชิกสมาคมและวงการสถาปนิกไทย

จะไดอะไรจากการจัดงาน UIA Forum 2010 ?
คําตอบเรื่องนี้  ถาไมนับเรื่องภาพลักษณท่ีดีของวงการสถาปนิกไทย  ไมนับเรื่องประโยชนท่ีไดจากการเจราในเรื่องการ

ปฏิบัติวิชาชีพ  ไมนับเรื่องขอมูลแนวทางหลักสูตรการศึกษา ไมนับเรื่องการพัฒนาเครือขายความสัมพันธระหวางชาติ   ไมนับเรื่อง
ทําใหภาครัฐเห็นความสําคัญของสถาปนิกไทย

ในงาน UIA Forum 2010 นอกจากจะมีการบรรยายโดยสถาปนิกช่ือดังจากชาติตางๆ อาทิเชน Billie Sien จากสหรัฐอเมริกา
Riken Yamamoto จากญ่ีปุน  และ  Wiel Arets จากเนเธอรแลนด แลว   สมาคมฯยังเห็นโอกาสท่ีจะผลักดันใหสถาปนิกไทยขึ้นมา
เทียบช้ันในเวทีระดับนานาชาติ  ดวยการพิจารณาคัดเลือกสถาปนิกเลือดใหม  อนาคตของวงการ คุณอมตะ  หลูไพบูลย  และ
คุณทวิตีย  วัชราภัย เทพาคํา  ใหเปน 2 ตัวแทนของพวกเราสถาปนิกชาวไทยขึ้นเวทีกระทบไหลสถาปนิกดังระดับโลกในงานนี้

สมาคมฯไมหวังอะไรเกินจริงวาจะมีสถาปนิกไทยสวนใหญมารวมงาน UIA Forum 2010 แตคาดหวังวางานนี้จะสรางบรรยากาศ
สรางแรงบันดาลใจ และกระแสตื่นตัวใหกับนิสิตนักศึกษา รวมท้ังสถาปนิกรุนใหมของไทยใหผลิตงานท่ีมีคุณภาพ  และมีจิตใจ
มุงมั่นพัฒนา   จนวันหนึ่งในอนาคตอันใกลจะมีสถาปนิกไทยกาวขึ้นไปเปนสถาปนิกระดับโลก

ซึ่งถาหากความคาดหวังนี้เปนจริง  หรืออยางนอยเขาใกลความจริง
การลงทุนครั้งนี้  ก็นาจะคุมคา

ทวีจิตร  จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ป 2551-2553



เรื่องแบบนี้กําลังจะหมดไปถาทานไดใชบริการหาขอมูลจากโครงการ Map Law

ท่ีจัดทําขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยเพียงแคทานเช่ือมตอเขาสูระบบอินเตอรเน็ตแลวไปท่ีเว็บไซตช่ือ

http://maplaw.asa.or.th
เข าไปท่ี แผนท่ี  เล่ื อนๆขยับๆ จนเจอท่ี ตั้ งของโครงการท่ี ท านกําลั งออกแบบอยู  เสร็ จแล วใหกดคล้ิ กท่ี ตั้ งนั้ น

ส่ั งให เครื่ องพิมพ ข อมู ลออกมา กฎหมายท่ี เกี่ ยวข องกั บการก อสร างในบริ เวณนั้ นๆก็ จะหล่ั งไหลออกมาในทุกๆเรื่ อง

ไมวาจะเปนกฎหมายกําหนดเขตหามกอสรางสรางฯ เขตผังเมืองบริเวณนั้นเปนสีอะไร สรางอะไรไดบาง สรางอะไรไมไดบาง

จะปรากฏใหทานไดเห็นท้ังหมดในพริบตา

สะดวกขนาดนี้ ใครไม เคยเขาไปใชนาเสียดายจริงๆนะครับจะบอกให  แต เสียอยางเดียวท่ีตอนนี้ มีขอมูลแคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตข าววงในกระซิบมาวาขอมูลของจังหวัดอื่ นๆกําลังทยอยเขามาเรื่ อยๆ คอยติดตามตอท่ี เว็บไซตของ

โครงการนี้ก็แลวกันครับ    

ออกแบบคอนโดเสร็จแลวแตขออนุญาตไมได เพราะผิดกฎหมายผังเมือง

เขียนแบบโรงแรมเสร็จไปแลวเพิ่งมาพบวาที่ดินเปนเขตหามสรางโรงแรม

ออกแบบอาคารขนาดใหญไปแลวกลับสรางไมไดเพราะติดระยะรนจากถนนใหญ

·‹Ò¹à¤Â¾º»̃ÞËÒàª‹¹¹ÕéËÃ×ÍäÁ‹?



กระทรวงพลังงานออก กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 ม.ค.
2553 กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 เปนขอกําหนดสําหรับการออกแบบ
และกอสรางสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงประเภทตางๆ 6 ประเภท
รวมไวในกฎหมายฉบับเดียว ประกอบดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ท่ีตั้ ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิง การเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง และลักษณะของถังหรือ
ภาชนะท่ีใชในการบรรจุน้ํามันเช้ือเพลิง วิธีปฏิบัติงาน การจัดใหมี
และบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่ องมืออื่ นใดภายในสถานท่ี
ดังกลาว รวมท้ังการควบคุมอื่นใดอันจําเปนเพ่ือประโยชนแกการ
ปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ ความเสียหาย หรือ
อันตรายท่ี จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว  พืช ทรัพย  หรือ
ส่ิงแวดลอม จากการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ออกมา
เพ่ือใชบังคับแทนพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2474 สวนขอกําหนดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิง เดิมมีอยูในประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง สองฉบับซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม (ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2)
เมื่อมีการออกกฎกระทรวงฉบับใหมนี้ ประกาศฯเหลานั้นจึงเปน
อันยกเลิกไปโดยปริยาย สําหรับขอกําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับใหมนี้ ในสวนท่ี เกี่ ยวกับระยะตางๆ ไมแตกตางจากเดิม
มากนัก เวนแตระยะหางระหวางถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงใตพ้ืนดิน
แตละถังผอนคลายลงจากไมนอยกวา 1.00 เมตร เปนไมนอยกวา
0.60 เมตร
http://download.asa.or.th/03media/04law/cfa/mr52.PDF 

คอนโดแนวราบย่ืนจดทะเบียนอาคารชุดได
คัดมาจาก มติชน 24 ก.พ. 2553

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพรผลการพิจารณา
ขอหารือของกรมที่ดิน กรณีมีผูประกอบการหลายรายนําอาคาร
ท่ีมี ลักษณะแตกตางจากอาคารชุดท่ั วๆ ไป เชน บานเดี่ ยว
บานแฝด บานแถวมายื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียน
ใหหองชุดมีท่ีดินเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดซึ่งอาจทําให
ผูซื้อหองชุดไดกรรมสิทธ์ิท่ีเปนทรัพยสวนบุคคลไปท้ังท่ีดินและ
อาคาร

ท้ังนี้กรมท่ีดินไดหยิบยกกรณีบริษัท โอทูวิลลาส จํากัด ยื่นคํา

กฎหมายสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ขอจดทะเบียนอาคารชุด "ออกซิเจน คอนโดมิเนียม" จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะเปนอาคารสูง 2 ช้ัน 5 อาคาร จํานวน 16 หองชุด
ประกอบดวยอาคารเอและอาคารบี ลักษณะเปนตึกแถว สวน
อาคารซี ดี และอี ลักษณะเปนบานแฝด ซึ่งเห็นวาอาจเปนการ
อาศัยชองวางของกฎหมายอาคารชุดเพ่ือถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ของคนตางดาว โดยการนําอาคารท่ีมีลักษณะเปนบานเดี่ยวหลาย
อาคารมาจดทะเบียนเปนอาคารชุด ซึ่ งจะทําใหผู ซื้ อท่ี เปน
คนตางดาวสามารถมีสิทธิในอาคารและท่ีดินได และการยอมให
จดทะเบียนไดจะทําใหเกิดการหลีกเล่ียงกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการจัดสรรท่ีดินอีกดวย

อยางไรก็ตาม ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.อาคารชุด 2522
ใหความหมายของ "อาคารชุด" วา "อาคารท่ีบุคคลสามารถ
แยกกรรมสิทธ์ิออกไดเปนสวนๆ โดยแตละสวนประกอบดวย
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธ์ิรวมใน
ทรัพยสวนกลาง" โดยไมไดมีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ
ของอาคารไว จึงขอหารือวาอาคารท่ีมีลักษณะเปนบานเดี่ยว บาน
แถว หรือบานแฝด จะสามารถจดทะเบียนเปนอาคารชุดได
หรือไม หรือควรมีลักษณะอยางไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 5) ไดพิจารณาขอหารือ
เห็นว า กฎหมายไดกําหนดหลักฐานและรายละเอียดตางๆ
สําหรับการยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดแตไมไดกําหนดหลักเกณฑ
ไววาอาคารชุดตองมีลักษณะหรือรูปแบบเชนใด ดังนั้น หาก
เจาหนาท่ีเห็นวาอาคารใดสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได
เปนสวนๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธ์ิในทรัพยสวน
บุคคลอันไดแก หองชุด ส่ิงปลูกสรางหรือท่ีดินท่ีจัดใหเจาของ
หองชุดแตละราย และกรรมสิทธ์ิรวมในทรัพยสวนกลาง และ
เจาของโครงการไดดําเนินการถูกตองตาม พ.ร.บ.อาคารชุดฯ
พนักงานเจาหนาท่ีก็มีอํานาจจดทะเบียนอาคารนั้นเปนอาคารชุด
ไดโดยใชดุลพินิจพิจารณาขอเท็จจริงในแตละกรณี วาอาคารชุด
ท่ีจะนํามาจดทะเบียนนั้นเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด
หรือไม โดยเฉพาะการแยกการถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนบุคคล
และกรรมสิทธ์ิรวมในทรัพยสวนกลาง

นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมท่ีดิน กลาววา การขอ
ยื่นจดทะเบียน บานเดี่ยว หรือบานแฝดเปนอาคารชุดสวนใหญเกิด
ตามแหลงทองเท่ียว เชน ภูเก็ต พัทยา โดยท่ีผานมามีขอมายื่น
จดทะเบียนประมาณ 5 ราย แมกรมท่ีดินจะมีนโยบายชัดเจนท่ีจะ
ไมใหชาวตางดาวถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน แตเมื่อผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาลักษณะดังกลาว เจาหนาท่ี
จําเปนตองจดทะเบียนให ซึ่งขณะนี้ก็ไดจดทะเบียนอาคารชุด
ใหกับโครงการ "ออกซิเจน คอนโดมิเนียม" ไปแลว และเช่ือวา
หลังจากนี้จะมีโครงการลักษณะนี้เพ่ิมมากขึ้น   



หลังจากท่ีไดมี "กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการออกใบ
อนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร สําหรับอาคารท่ีได
รับผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสราง
ไมแลวเสร็จ พ.ศ. 2552" ออกใชบังคับเมื่อ 4 พ.ย. 2552
ท่ีผานมา ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดจัดสัมมนาภายใตหัวขอ
"สถานการณอาคารสรางคางในกรุงเทพฯ" เพ่ือนําเสนอจํานวน
อาคารสรางคางในปจจุบันและแนวทางท่ีจะนําอาคารเหลานั้น
มาพัฒนาใหมอีกครั้ง มีเนื้อหาบางสวนท่ีนาสนใจมาเลาตอใหแก
สมาชิก

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ไดเปดเผยขอมูลในเขตกรุงเทพฯ วามีจํานวนอาคารสรางคางถึง
508 อาคารในชวงป 2544 และลดลงเหลือ 423 อาคารในป
2546 และลาสุด เดือนมกราคมท่ีผานมา มีอาคารสรางคางเหลือ
205 อาคาร (รวมจํานวนอาคารเกาท่ีปรับปรุงไปแลวถึงปจจุบัน
278 อาคาร และอยูในระหวางกอสราง 25 อาคาร)

อาคารสรางคางท่ีเหลืออยูปจจุบันแบงเปน อาคารท่ีพักอาศัย
(คอนโดมิเนียม อพารตเมนต) และอาคารพาณิชย 158 อาคาร
มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.9 ลานตารางเมตร อาคารสํานักงาน 20
อาคาร มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.3 ลานตารางเมตร รวมเปน 178
อาคาร พ้ืนท่ีรวมประมาณ 3.2 ลานตารางเมตร แยกเปนอาคาร
ท่ีเขาใชพ้ืนท่ีไมสรางตอ 21 อาคาร อาคารท้ิงรางมีโครงสราง
104 อาคาร และอาคารท้ิงรางมีเพียงเสาเข็ม 53 อาคาร

หากพิจารณาเฉพาะอาคารสรางคางท่ีอยูในทําเลทองอยาง
แนวเสนทางรถไฟฟา (บีทีเอส เอ็มอารที สายสีเขียวเขม หมอชิต-
สะพานใหม สายสีน้ําเงิน บางซื่อ-ทาพระ และ หัวลําโพง-บางแค
สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต และสายแอรพอรตลิงค) จะพบวามี
จํานวนอาคารสรางคางท่ีอยูในขายไดรับนิรโทษกรรมอยู  45
อาคาร แยกเปนอาคารท่ีเขาใชพ้ืนท่ีไมสรางตอ 7 อาคาร อาคาร
ท้ิงรางมีโครงสราง 23 อาคาร และอาคารท้ิงรางมีเพียงเสาเข็ม
15 อาคาร

เมื่อมีกฎกระทรวงดังกลาวออกมาก็มีความคาดหวังวาอาคาร
สรางคางท่ีเหลืออยูจะถูกนํามาปรับปรุงใหมอีกครั้ง ซึ่งอาคารท่ีอยู
ในขายไดรับนิรโทษกรรมคือ อาคารท่ีไดรับอนุญาตกอสรางตั้งแต
17 ก.พ. 2535 ถึง 7 ส.ค. 2543 ท้ังนี้ การยื่นขอนิรโทษกรรม
ตองดําเนินการภายใน 5 ป หรือส้ินสุดพฤศจิกายน 2557
ท่ีผานมาขณะนี้ยังไมมีใครมาขอใชสิทธิดังกลาว สวนหนึ่งอาจเปน
เพราะเพ่ิงมีการประกาศใชกฎกระทรวง และถือเปนเรื่องใหมมาก

นายพินิจ เลิศอุดมธนา วิศวกรโยธา 8 วช. กองควบคุม

สัมมนาสถานการณอาคารสรางคางในกรุงเทพฯ
เรียบเรียงจาก ฐานเศรษฐกิจ 25-27 ก.พ. 2553

อาคาร สํานักการโยธา กทม. แสดงความเปนหวงหากนักลงทุน
รายใด มีความสนใจนําอาคารเกาท่ีสรางคางมากอสรางใหม
จะตองตรวจสอบในหลายประเด็นของอาคาร ไมวาจะเปนการ
ตรวจสอบประเภทของใบอนุญาตวาตรงกับวัตถุประสงคท่ีจะนํา
อาคารไปพัฒนาหรือไม ใบอนุญาตดังกลาวติดคดีความใดหรือไม
วันเวลาท่ีไดมีการยื่นขออนุญาต อาคารนั้นเขาขายท่ีจะไดรับ
นิรโทษกรรมหรือไม  ท่ี ดินมี โฉนดครบและถูกตองหรื อไม
หากท่ีดินมีมากกวา 1 แปลง ตองมีโฉนดครบทุกแปลง รวมถึง
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินหรือไม และส่ิงสําคัญท่ีนักลงทุน
ตองพิจารณาใหรอบคอบอีกประการ คือ ใบอนุญาตกอสรางนั้น
กอสรางผิดแบบหรือไม เพราะหากผิดแบบแลวผูซื้ออาคารไป
ก็จะตองถูกดําเนินคดีดวย ปจจุบันมีอาคารขนาดใหญหลายแหง
อยูในทําเลดีไดรับความสนใจจากนักลงทุนเขามาสอบถามเปน
จํานวนมาก แตไมสามารถดําเนินการตอไดดวยเหตุผลของ
การติดคดีความ หรือผิดแบบมาตั้งแตเจาของเดิม

นายวีระ วิสุทธิรัตนกุล นิติกรชํานาญการ สํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหความเห็นวา
ในทางกฎหมายแลว ผูซื้ออาคารเกาขออนุญาตเปล่ียนการใชได
แตตองพิจารณาดวยวาประเภทการใชงานใหมสอดคลองกับ
เกณฑตางๆ ในปจจุบันหรือไม อาทิ เกณฑผังเมือง ตองมีการ
จัดทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม

แมวาอาคารสรางคางจะยังคงอยูในระบบ และอาจจะถูกนํา
มาพัฒนาเขาสูตลาดเปนซัพพลายใหม แตเช่ือวาโอกาสเห็นคง
มีไมมากนัก เพราะเจาของอาคารเองก็ยังตองการขายสินคาใน
ราคาสูง ขณะท่ีผูซื้อตองการซื้อในราคาถูก เพราะการพัฒนา
อาคารเกามักจะมีตนทุนแฝงท่ีอาจเกิดขึ้นได ซึ่งคงตองรอดูวา
จะมีใครกลาลงทุนหรือไม ท่ีสําคัญอาคารสรางคางท่ีมีศักยภาพ
ท้ังทําเลท่ีตั้ งและคุณภาพของอาคารถูกนําไปพัฒนาเกือบหมดแลว  

อัพเดทกฎหมายอาคาร วาระท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ไดจัดสงถึงมือ
สมาชิกอัพเดทไปแลวเมื่ อตนเดือนมีนาคมท่ีผานมาสําหรับ
สมาชิกอัพเดทท่ียังไมไดตออายุสมาชิกในวาระท่ี 5  สามารถ
Download แบบฟอรมตออายุได ท่ี  http://www.asa.or.th/
?q=node/98706

นอกจากนี้สมาชิกอัพเดททานใดท่ีมีความประสงคจะซื้อแฟม
เก็บเอกสารเพ่ิมเติม ตอนนี้ยังสามารถส่ังซื้อเขามาไดคะ
(แฟมมีจํานวนจํากัด)

สอบถามเพ่ิมเติม ไดท่ี ศูนยขอมูลกฎหมายอาคาร
โทร.0-2319-6555 ตอ 201 e-mail : asa.bric@gmail.com

ตออายุอัพเดทกฎหมายอาคาร วาระที่ 5



ความคืบหนาและกิจกรรมของ “สถาบันอาคารเขียวไทย”
ท่ี เกิ ดจากความร วมมื อระหว างสมาคมสถาปนิ กสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ   และวิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ในชวงตั้งแตตนปท่ีผานมามีดังนี้

เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิอาคารเขียวไทย ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยมีผูแทนของ
ท้ังสองสมาคมฯเขารวมคือ คุณประสงค ธาราไชย นายกสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ในฐานะประธานกรรมการ
มูลนิธิอาคารเขียวไทย ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุม นอกจาก
นั้นคือ คุณนินนาท ไชยภิญโญ เลขามูลนิธิฯ  คุณวิญู วานิชศิริโรจน
เหรัญญิกมูลนิธิฯ และกรรมการของมูลนิธิฯ อีก 3 ทาน คือ
คุณบุญญวัฒน ทิพทัส คุณเกชา ธีระโกเมน และ คุณจักรพันธ
ภวังคคะรัตน เขารวมประชุมท่ีประชุมไดหารือถึงความคืบหนา
ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งขณะนี้เราไดดําเนินการจัดจางบริษัท
ท่ีปรึกษามาทําหนาท่ีจดทะเบียนมูลนิธิฯกับหนวยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวของเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยคาดวาการจัดตั้งมูลนิธิฯนาจะ
ดําเนินการไดสําเร็จลุกลวงภายใน 6 เดือนขางหนานี้

¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·Óà¡³±ìÍÒ¤ÒÃà¢ÕÂÇä·Â
รายงานโดย วิญู วานิชศิริโรจน

7 มีนาคม 2553

ความคืบหนาเรื่องตอมาคือการประชุมของ“คณะอนุกรรมการ
จัดทําหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวไทย” ท่ีอาษาเซ็นเตอร
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 ท่ีผานมา  มีผู เขาประชุมรวม
ประกอบดวย คุณจักรพันธ ภวังคคะรัตน ประธานอนุกรรมการฯ
คุณวิญู วานิชศิริโรจน รองประธานฯ และอนุกรรมการอีก
6 ทาน คุณศิรินทร วงษเสาวศุภ คุณประพุธ พงษเลาหพันธุ
คุณรพีรัฐ ธัญวัฒนพรกุล คุณวัลลภ เรืองดวยธรรม และ
คุณอภิชัย กําแพงเศรษฐ โดยมี  คุณอนวัช พงศสุวรรณ
ทําหนาท่ีเปนเลขานุการ

ในการประชุมวันนั้นตัวแทนจากองคกร  Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit หรือ GTZ ของ
ประเทศเยอรมัน มาขอเขาพบอนุกรรมการฯ โดยตองการเขามา
ปรึกษาวาทาง GTZ จะสามารถใหความรวมมือและชวยเหลือ
โครงการอาคารเขียวในประเทศไทยไดอยางไรบาง ซึ่งการประชุม
เปนไปไดดวยดี มีการแลกเปล่ียนแนวคิดและความรูตางๆใน
เบ้ืองตนหลายเรื่อง ท้ังนี้ทิศทางของความรวมมือในอนาคตนั้น
จะตองมีการปรึกษาหารือกันตอไป   

ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
·Ã§¾ÃÐ¡ÃØ³Òâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ‹ÍÁ àÊ´ç¨¾ÃÐÃÒª´Óà¹Ô¹ã¹¡ÒÃ¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¾ÅÔ§È¾
ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÔμμÔ¤Ø³ ÃŒÍÂàÍ¡ ¡ÄÉ®Ò  ÍÃØ³Ç§É�  ³  ÍÂØ¸ÂÒ
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตยท่ี 25 เมษายน 2553 เวลา 17.00 น ณ  เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร



ขอเชิญสมาชิกสมาคม  สถาปนิก  นิสิต - นักศึกษาสถาปตยกรรม  และผูสนใจท่ัวไป
เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องของสถาบันสถาปนิกสยาม

โดย  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 20

“ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹áºº¡‹ÍÊÃŒÒ§´ŒÇÂ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�”

เนื้อหาการอบรม
� ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับคูมือมาตรฐานการเขียนแบบสถาปตยกรรม
� แนวความคิดในการจัดวางมาตรฐานในกรอบของ  CSI  และ  NCS
� ขอมูลเชิงอีเล็คทรอนิกสเพ่ือความสะดวกในการใชงาน
� การทดลองนําขอมูลไปใชงาน วิทยากร

รศ.ฐิติพัฒน  ประทานทรัพย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ

คุณวิญู  วานิชศิริโรจน
รองประธานบริหาร  บริษัท  ดีไซน 103 อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด

เหรัญญิกมูลนิธิอาคารเขียวไทย  กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย  และรองประธานอนุกรรมการจัดทําเกณฑอาคารเขียวไทย

อัตราคาลงทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ / อาหารกลางวัน / อาหารวาง

� สถาปนิกและผูสนใจท่ัวไป 1,200 บาท

� สมาชิกสมาคมฯ/ นิสิต นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) ท่ัวไป 300 บาท

� นิสิต นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) ท่ีเปนสมาชิกสมาคมฯ  100 บาท
ทานท่ีมาสัมมนาในคร้ังนี้จะได  คะแนน  ISA  PLUS  1  POINT  กรุณานําบัตร  ISA  PLUS  ติดตัวมาทุกคร้ังท่ีเขารวมสัมมนา
(ผูผานการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากสถาบันสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและลงทะเบียนลวงหนา  ไดท่ี  สถาบันสถาปนิกสยาม   ฝายจัดอบรม  โทรศัพท  0-2319-6555
ตอ  202, 206  / โทรสาร  ตอ  120,  0-2319-6419  หรือดาวนโหลด  ใบตอบรับลงทะเบียนไดท่ี  www.asa.or.th
(รับเพียง  80  ทานเทานั้น  กรณีมีผูสมัครเกินจํานวนท่ีกําหนดไว  สมาคมฯ  สงวนสิทธิ์สําหรับผูท่ีชําระเงินลงทะเบียนกอน)

วันเสารที่  3  เมษายน  2553  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

มาตรฐานการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเปนประเด็นท่ีกําลังเปนท่ีสนใจ  และมีผลกระทบตอกระบวนการทํางาน
อีกท้ังมักจะถูกกําหนดไวในเง่ือนไขของโครงการออกแบบในระยะหลัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบริษัทท่ีตองทํางานกับตางประเทศ







á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ Theme §Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ '53 »Õ¹Õé¤×ÍÍÐäÃ?
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แนวความคิด Theme งานสถาปนิก ’53 ปนี้ คือ คิดตางอยางสมดลุ
หรือช่ือภาษาอังกฤษวา  Think Equilibrium  การคิด Theme นี้ขึ้นมา
เพราะสมาคมฯ  ตองการใหเห็นวาสถาปนิกควรมีความคิดสรางสรรค แต
ขณะเดียวกันควรคํานึงถึงความพอดีในดานเหตุผลและเศรษฐกิจ
มิ เชนนั้ นสถาปนิกจะเปนสวนรวมในการสรางปญหากับชุมชน
ดังท่ีเกิดขึ้นใน Dubai ซึ่งการออกแบบอาคารตางๆ ไมมีความพอดี
ทําใหเศรษฐกิจทรุดหรือลวงได

การออกแบบใหสมดุลนี้ สามารถท่ีจะเช่ือมโยงไปยังคําวาพอเพียง
ดวย  เพราะฉะนั้นในงานสถาปนิก ’53 ปนี้  จึงมีนิทรรศการท่ี
เกี่ยวของกับ Theme ของงานเรา

งานสถาปนิก ’53  จะจัดขึ้นท่ี ชาเลนเจอรฮอลล เมืองทองธาน ี
ระหวางวันท่ี 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2553  สวนงาน
UIA FORUM 2010 จัดขึ้นกอน ระหวางวันท่ี 28-30 เมษายน 2553
ที่โรงละครอักษรา  โรงแรม PULLMAN

àËç¹Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ UIA Forum 2010 ́ ŒÇÂ  UIA Forum ¤×ÍÍÐäÃ?

UIA ก็เปรียบเสมือนสมาคมสถาปนิกโลก ช่ือเต็ม คือ UIA - International Union of Architects  เปนองคกรท่ีขึ้นกับ UNESCO
ตั้งขึ้นเพ่ือดูแลและพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรม ใหมีมาตรฐานเทาเทียมกันท่ัวโลก UIA FORUM ซึ่งเปนงานสัมมนาเชิงวิชาการ
จะจัดขึ้นทุกๆ ป โดยเนนในเรื่องการบรรยายอธิบายผลงานของสถาปนิกช่ือดัง เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการออกแบบ

การท่ีสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไดเปนเจาภาพการจัด UIA FORUM 2010 ครั้งนี้ เพราะทาง UIA  พิจารณาเห็นถึงศักยภาพ
และความพรอมในการจัดงานระดับชาติ ท่ีสมาคมฯ ไดเคยประสบผลสําเร็จมาแลวทุกๆ ป และไดเคยเปนเจาภาพการจัดงาน
ARCASIA FORUM  ซึ่งเปนงานสถาปนิกของภูมิภาคเอเชีย และประสบผลสําเร็จเชนกัน ในงาน UIA FORUM 2010 นี้
ทางสมาคมฯ ไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร UIA และคณะกรรมการสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพ่ือท่ีจะได
มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหารือแนวทางท่ีเปนมาตรฐานสากล เพ่ือเปนเนวทางในการพัฒนางานของสมาคมฯ
ในอนาคต

»ÃÐ¸Ò¹¨Ñ´§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ ’53
UIA Forum 2010

สัมภาษณพิเศษ Ê¶ÔÃÑμÃ�  μÑ³±¹Ñ¹·¹�



ª‹ÇÂÂ¡μÑÇÍÂ‹Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ã¹§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ '53

นิทรรศการปนี้  เป นนิทรรศการท่ี
นาสนใจเปนอยางยิ่ ง ยกตัวอยาง เชน
งานแสดงผลงานสถาปตยกรรมดีเดน
ประจําป 2553  ท่ีทางสมาคมฯ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการคั ดเลื อกและให รางวั ล
งานแสดงผลงานประกวดแบบรัฐสภา
แหงใหม   ซึ่งมีท้ังสถาปนิกและประชาชน
ใหความสนใจอยางมาก  งานแสดงผลงาน
ประกวดแบบ Experimental Design
ท่ีผูชนะจะไดรางวัลไป  Venice Biennale
ท่ีประเทศอิตาลี ก็เปนนิทรรศการท่ีนาสนใจ
อีกงานหนึ่ ง พรอมการแสดงของนิสิต-
นักศึกษา ท่ี จะมาแสดงในลานกิจกรรม

ã¹ÊÀÒÇÐºŒÒ¹àÁ×Í§»̃¨¨ØºÑ¹ ÂÑ§¤Ò´ËÇÑ§
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡'53
ä Œ́ËÃ×Í?

ปนี้ทางสมาคมฯคิดวาจะมีคนเขารวม
สัมมนา ชมนิทรรศการและชมงานของเรา
มากกวาปกอนๆ เราดูไดจากยอดจองบูท
ของกลุม Supplier จะมีมากกวาปกอนๆ
คอนขางมาก สมาคมฯ คาดวาจากการ
จัดหัวขอสัมมนาท่ีนาสนใจและนิทรรศการ
ทีนาชมนี้ เราเช่ือมั่นวาการจัดงานครั้งนี้
นาจะประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดไว

UIA Forum 2010 à»ç¹§Ò¹à ṌÂÇ¡Ñ¹¡Ñº
§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡'53 ËÃ×Íà»ÅèÒ?

เปนงานเดียวกัน โดยท่ัวไปงานสถาปนิก
จะมี  2 สวน คือ สวนนิทรรศการและ
ส วนสัมมนาเชิงวิ ชาการท่ี เราเรียกว า
INTERNATIONAL FORUM แตปนี้ เราจะ
จัดงานใหใหญขึ้น โดยมี UIA มารวมดวย
จึงเปล่ียนช่ือเปน UIA FORUM เฉพาะงาน
ในปนี้ สถานท่ีจัดงานสัมมนาจึงยายมาจัด
ท่ีโรงละคร AKSARA เพราะอยูยานธุรกิจ
การเดินทางจะได สะดวกขึ้ น และเปน
สถานท่ี เหมาะสมสําหรับการชมผลงาน
การออกแบบและการฟ งการบรรยาย

ÁÕã¤Ã Ñ́§æÁÒà»š¹ Speaker ã¹ UIA Forum
2010 ºŒÒ§?

ปนี้เปนปท่ีเราไดรับเกียรติจาก Speaker
ระดับโลกมาบรรยายมากท่ีสุดท่ีเคยจัดมา
คุ ณนิ ธิ ศ สถาป ตานนท  ได ทาบทาม
Speakers ช่ือดังๆ เชน Billie Tsien บริษัท
Tod Williams Billie Tsien Architects จาก
อเมริกา ซึ่งมีผลงานดังๆ หลายตอหลายช้ิน
Wiel Arets จากเนเธอรแลนด จะเรียกวา
เปนเจาพอแหง Minimalist ก็วาได Riken
Yamamoto และมี  Moderator George
Kunihiro จากญ่ีปุน ซึ่ งเราไดท้ังสองคน
มาพรอมกันและพูดในเวทีเดียวกัน ซึ่งจะหา
ฟงไดยากมาก ขณะเดียวกันเรามีประเภท
Young Blood นําโดยคุณอมตะ หลูไพบูลย
และคุณทวิตีย วัชราภัย เทพาคํา จาก
ประเทศไทย Min Suk Cho จากเกาหลี
Zhang Ke จากประเทศจีน และอื่นๆ อีก
เพราะฉะนั้ นปนี้  UIA จะมี ผู บรรยาย
ท่ีนาสนใจมาก

งานสถาปนิกก็ยังมีการบรรยายอยู
แตเนื้อหาจะเปนหัวขอท่ีเกี่ยวของกับงาน
ท่ีสมาคมฯ กําลังทําอยู  เชน เรื่ องเปด

μ¡Å§äÁ‹ÁÕÊÑÁÁ¹Òã¹§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ '53?

แนวคิดรัฐสภาแหงใหม ซึ่งเปนหัวขอท่ีมี
ผูสนใจเขาฟงมาก และในชวงวันเดียวกันนั้น
เราก็จะมี สัมมนาในหัวขอ  ปลดลอค
เอกลั กษณ ไทย  เ พ่ื อหาแนวทางและ
มุมมองของสถาปนิก พรอมท้ังมุมมองจาก
วิชาชีพอื่นๆ วา เอกลักษณไทยมีหรือไม
และคืออะไร สัมมนาเกี่ยวกับงานอนุรักษ
สถาปตยกรรม Modern เสวนาโครงการ
ชุมชนกุฎีจีน   เสวนาชุมชนตลาดบานใหม
โครงการอนุ รั กษหอพระไตรปฎก วั ดเทพธิดาราม
และ  ASA VERNADOC ก็เปนหัวขอการ
สัมมนาท่ีนาสนใจมากเชนกัน



เชิญสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

รวมเปนสวนหน่ึงของนิทรรศการแสดงภาพถายทางสถาปตยกรรม

ในงาน สถาปนิก ’53 (30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2553)

ดวยการสงผลงานภาพถายเขารวมแสดงนิทรรศการ
สงภาพในรูปแบบ file digital นามสกุล jpeg
ขนาดของภาพไมนอยกวา 1024 x 768 dpi ความละเอียด 300 dpj
มาท่ี email: asaphoto53@gmail.com พรอมชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ)
หมายเลขสมาชิก และemail ท่ีสามารถติดตอกลับได
ชื่อ file ใหใชชื่อสมาชิกภาษาอังกฤษ ตอทายดวย
หมายเลขสมาชิกสมาคมฯ 5 หลัก  เชน xxxxxx01234.jpg
จํากัดการสง 1 ภาพตอสมาชิก 1 ทาน
กําหนดรับผลงานวันสุดทาย  18 เมษายน  2553

นิทรรศการภาพถายทางสถาปตยกรรม

¤Ô´μ‹Ò§ : In the eye  of Architects

ภาพท่ีสงเขารวมแสดงทุกภาพ ใชจัดแสดงเฉพาะในงานสถาปนิก ’53 และการประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่อง
และลิขสิทธ์ิ ในภาพยังเปนของผูถายภาพ

อานรายละเอียดเพ่ิมไดท่ี www.asa.or.th หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
คุณสราวุธ  กาญจนพิมาย สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 ตอ 114

 Osaka-Kyoto
Kansai - Osaka
Church of light in Ibaraki Osaka
Historical Museum in Osakasayama Osaka
Osaka
Shiba Ryotaro Memorial Museum in Higashi Osaka
Chikatsu-Asuka Historical Museum in Minamikawachi Osaka
Disaster Reduction and Human Renovation Institution in Chuo-ku Kobe
Shinsaibashi & Dotonbori area
Osaka - Ibaraki - Kobe - Kyoto
Nijo Catle
Kiyomizu Temple
Fushimi-Inari Shrine
Gion Area

สถาปตยสัญจร พฤษภาคม  2553
โดยสายการบินไทย

อานรายละเอียดเพ่ิมไดท่ี www.asa.or.th หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
คุณกัลยาพร จงไพศาล สมาคมสถาปนิกสยามฯ  โทร. 0-2319-6555 ตอ 203

สมาชิกสมาคม 49,000 บาท
บุคคลท่ัวไป 52,000 บาท



สืบเนื่องจากท่ีกรรมาธิการอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมไทย
ประเพณี สมาคมสถาปนิกสยามฯ ไดจัดทําโครงการอนุรักษ
หอพระไตรปฎกวัดเทพธิดารามวรวิหาร มาเปนปท่ี 2 ซึ่งเปนชวง
ของการดําเนินการบูรณะงานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม
ของโบราณสถานแหงนี้ จึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรการทํางาน
ของโครงการแกสมาชิกสมาคมฯ และผูท่ีมีความสนใจในเรื่องการ
อนุรักษสถาปตยกรรมไทยและการทํานุบํารุงปูชนียสถานขึ้น
โดยเปนการนําชมการทํางานของโครงการเปนครั้งท่ี 2 เมื่อวันที
30 มกราคม 2553 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เริ่มตนกิจกรรมดวย
การเขานมัสการหลวงพอขาวพระประธานท่ีพระอุโบสถและรับฟง
โอวาทในเรื่องการอนุรักษปูชนียสถานวัดเทพธิดารามโดย
พระเทพวิสุทธิเมธี ทานเจาอาวาส

จากนั้นเปนการฟงการบรรยายพิเศษ เรื่ องประสบการณ
ภาคสนามในการบูรณะโบราณสถาน โดย คุณจุมภฏ ตรัสศิริ
วิศวกรท่ีปรึกษาของโครงการ อดีตขาราชการกรมศิลปากรผูมาก
ดวยประสบการณการทํางานบูรณะโบราณสถานในทุกรูปแบบ
ซึ่ งไดมีการนําเสนอขั้ นตอนและวิธีการทํางานในการบูรณะ
พรอมดวยผลความกาวหนาในการทํางานท่ีหอไตรวัดเทพธิดาราม
นี้ดวย

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÓªÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§

â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉìËÍ¾ÃÐäμÃ»Ô®¡
ÇÑ´à·¾¸Ô´ÒÃÒÁÇÃÇÔËÒÃ ¤ÃÑé§·Õè 2

     หลังจากการรับฟงการบรรยายในหองสํานักงานภาคสนาม
ก็ไดออกมาชมนิทรรศการแสดงผลการทํางานภายนอกตั้ งอยู
ณ ซุมประตูดานหลังพระวิหาร และปดทายรายการดวยการ
เขาชมการทํางานบูรณะท่ีกําลังอยูระหวางการดําเนินการ ชมการ
ตรวจสอบโครงสรางงานไมอยางไทยประเพณี การคนหาลวดลาย
ประดับเพดานท่ีถูกสีทาทับไว การตรวจสอบการเลือกใชกระเบื้อง
เคลือบสีของอาคาร เรียนรูวิธีการใชปูนขาวหมักอยางโบราณ
และผลการทดลองใชสวนผสมของปูนท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือวายังเปน
การทํางานท่ีผานมาไดยังไมถึงครึ่งทาง จึงยังเปนเรื่องท่ีนาสนใจ
ท่ีจะไดมาติดตามกันตอในนิทรรศการของกรรมาธิการอนุรักษฯ
และการบรรยายท่ีจะจัดขึ้นในงานสถาปนิก ’53 นี้ตอไป   



ขอเชิญอดีตชาวคายถาปด จุฬาฯ ทุกรุนและครอบครัว มา
รวมงาน "รวมพลคนคาย (ถาปด)" เพ่ือพบปะแลกเปล่ียน
มุมมองและประสบการณของกิจกรรมคายอาสาในแตละรุ น
ชมภาพถายของกิจกรรมในอดีต และรับประทานอาหารกลางวัน
รวมกัน พรอมรับบริจาคทานละ 500 บาทเพ่ือเปนการสนับสนุน
กิจกรรมคายอาสาในปจจุบันตอไป ท้ังนี้คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเอื้อเฟอใหใชสถานท่ี บริเวณคอรท
ภายในคณะ ในวันท่ี 6 เมษายน 2553 ตั้งแตเวลา 10.30 น.
เปนตนไป   

เชิญชวนรวมงาน "รวมพลคนคาย (ถาปด)"

ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการอบรม เรื่องการตัดแตงและดูแล
รักษาตนไมใหญในภูมิทัศนเมือง ในระดับผูจัดการ/หัวหนางาน/
ผูปฏิบัติงาน รุนท่ี 1 วันจันทรท่ี  26 เมษายน 2553 เวลา
08.30 – 16.00 น. หอง 219 อาคารนารถ โพธิประสาท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณวิทยาลัย

เปดรับสมัครตั้งแตบัดน้ี - 21 เมษายน 2553
ดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี
www.land.arch.chula.ac.th
หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม คุณมนัสนันท  บุตรชัย
โทร. 02-2184408, 080-5979307 เวลา 09.00-17.00 น.
Email : bootchai39@hotmail.com   

การอบรมการตัดแตงและดูแลรักษาตนไมใหญ
ในภูมิทัศนเมือง

สถาบันอาศรมศิลป  เปดการเรียนการสอนในหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
เพ่ือชุมชนและส่ิงแวดลอม โดยในหลักสูตรนี้มีลักษณะพิเศษ
คือเรียนไปพรอมกับการทํางานจริงในอาศรมสถาปนิกชุมชน
และส่ิงแวดลอม ซึ่งปจจุบันสถาบันฯ กําลังจะเปดรับนักศึกษา
รุนท่ี 4 ประจําปการศึกษาท่ี 1/2553

เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ - 30 เมษายน 2553
ดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี
www.arsomsilp.ac.th
หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม อาจารยธิป  ศรีสกุลไชยรัก
โทร. 02-459-3226-7 ตอ 123   

เปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม

สอบถามรายละเอียดไดท่ี คุณรุงรัตน จันทร สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 ตอ 113
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รายชื่อคณะทํางาน
อาสาสมัครสถาปนิก

โครงการ GREEN SCHOOL

1. คุณรุจนัมพร เกษเกษมสุข
2. คุณภัทริน จินดาวัฒนานนท
3. คุณพงศพล วองเลศสกุล
4. คุณอัมพิกา อําลอย
5. คุณณัฐชาติ โกสินทรานนท
6. คุณวิยะดา  ทรงกิตติภักดี
7. คุณวีระยุทธ  หอมหวลดี
8. คุณธัมภิกา อําลอย
9. คุณณัชเล  โรสิทรานนท
10. คุณราชพิชญ  สุคนธปฎิภาน
11. คุณวรเทพ  ชูพงษ
12. คุณปจจ  บุญกาญจนวนิชา

สมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ  ร วมกับ
บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีโครงการ
โรงเรียนสีเขียว Green School

โดยโครงการดังกลาวไดประกาศรับสถาปนิกอาสา ทําการ
ออกแบบโรงเรียนใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีท่ีตั้ง
 3 แหงคือ  โรงเรียน ตชด. พอหลวงอุปถัมภ  บานหัวแมคํา
หมูท่ี 4 ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย, โรงเรียน ตชด.
บานหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม  และแหงสุดทายท่ี
ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันต

ซึ่ งขณะนี้ โครงการได ดําเนิ นการมาจนถึ งขั้ นตอนการ
ขออนุญาตก อสร าง  โดยโครงการมีขบวนการการทํางาน
รับทราบวัตถุประสงคโครงการเดินทางไปสํารวจบริบทในพ้ืนท่ี
เก็บขอมูลสภาพภายในโรงเรียนและ ชุมชนใกลเคียง รวมถึง
การพูดคุยเพ่ือสอบถามความตองการของโรงเรียนท้ังในดาน
สถาปตยกรรม ดานพลังงาน และดานสังคม จัดทํา MASTER PLAN
สําหรับแตละโรงเรียน ออกแบบอาคารเรียนภายใตแนวคิด
ท่ีจะปนโรงเรียนดีๆเพ่ือเปาหมายชุมชนท่ียั่งยืน โดยใหนิยามใหมวา

โรงเรียน ตชด. = โรงเรียนตระเวนชวยเด็ก
โรงเรียนดี + สภาพแวดลอมดี = เด็กดีมีความสุข

แนวความคิดในการออกแบบเปนการผสมผสานภูมิปญญา
สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินและนวัตกรรมท่ีกลมกลืนกับบริบท การวาง
อาคารท่ีเอื้อตอแสงและการระบายอากาศธรรมชาติท่ีเหมาะสม
กับสภาพบนดอย การประยุกตองคประกอบอาคาร เชน ฝาไหล
และวัสดุทองถ่ิน ไดแกดิน ไมไผ  หญาคา รวมกับวัสดุจาก
ภายนอกท่ีมีน้ําหนักเบาซึ่งมีน้ําหนักเบาชวยลดภาระคาใชจาย
ในการขนสงวัสดุ สามารถดูแลรักษาไดโดยผูคนในทองถ่ิน และ
ใชพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมและแปลงเกษตรสาธิต เพ่ือเปน
ตัวอยางใหกับ ชุมชนโดยรอบ

มีการนําเสนอแบบสถาปตยกรรมและปรึกษาหารือกับผู ท่ี
เกี่ยวของ เชน โรงเรียน ตชด. และ วิทยาลัยเทคนิคในพ้ืนท่ี
บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะเปนผูท่ีจะ
เขามาดําเนินการในสวนการกอสราง เปนตน รวมถึงการพูดคุย
ทําความเขาใจในเรื่องสถาปตยกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
นําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแบบสถาปตยกรรม และจัดทําแบบกอสราง
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เมื่ อวันท่ี  11 มีนาคม ท่ีผานมา สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ  รวมกับ  สถานเอกอัครราชทูตสเปน
»ÃÐ̈ Ó»ÃÐà· Èä· Â  ä́ é̈Ñ́ãËéÁÕ¾Ô̧Õà»Ố¹ Ô· ÃÃÈ¡ ÒÃ "Architecture
without Paper 2010"  โดยไดรับเกียรติจาก  ดร.สุเมธ  ชุมสาย
ณ อยุธยา เปนประธานในพิธี   คุณทวีจิตร  จันทรสาขา
นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับแขกผูมี เกียรติ  พรอมกลาวถึง
ความรวมมือในการจัดนิทรรศการฯ รวมกับสถานทูตสเปน
ประจําประเทศไทย  และ คุณอันโตนิโอ มิยัน   อุปทูตสเปน
ประจําประเทศไทยเปนผูกลาวถึงวัตถุประสงคในการจัดนิทรรศการ
  โดยมี ดร.พร  วิรุฬหรักษ  เปนผูดําเนินรายการ

โดยภายหลังเสร็จส้ินพิธีเปด ไดมีกิจกรรมการบรรยายของ

Mr. José  Leon Paniagua   สถาปนิกและภัณฑรักษของ
นิทรรศการ จากประเทศสเปน

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ  "Architecture without Paper 2010"
11 - 26 มีนาคม 2553 ณ อาษาเซ็นเตอร  ศูนยการคาสยามดิสคัฟเวอร่ี ชั้น  5

ซึ่งเปนผูนําแนวคิดในการจัดนิทรรศการครั้งนี้  โดยเผยถึงแนวคิด
ท่ีตองการสรางเอกลักษณใหกับงานนิทรรศการในรูปแบบของ
การนําสถาปตยกรรมไทยมาสรางสรรคในลักษณะประยุกต   ใหรูปแบบ
นิทรรศการเกิดการสลับจัดวางเปนรูปแบบใหม ส่ื อถึงการ
ผสมผสานระหวางความเปนไทยกับความทันสมัยของงานท่ี
จัดแสดง

นิทรรศการ "Architecture without Paper 2010" ถือเปนการ
นําแนวคิดศิลปสถาปตยกรรมของสถาปนิกชาวสเปน มาจัดแสดง
ใหชมในรูปแบบใหมผ านส่ื อภาพเคล่ื อนไหวประกอบเสียง
(Audio Visual)ในแบบนวัตกรรมการชมผลงานศิลปสถาปตยกรรม
ท่ีปราศจากกระดาษ ตามแนวคิดของช่ือนิทรรศการดังกลาว
โดยผลงานเหลานี้ ได ถูกนําไปจัดแสดงในตางประเทศมาแลว
หลายประเทศ ซึ่งในแตละประเทศก็จะมี Theme ของนิทรรศการท่ี
แตกต างกั นออกไปตาม Character ของประเทศนั้ นๆ

รูปแบบการนําเสนอผลงานถูกหยิบยกมาเปนประเด็นหลัก
ในการสรางสรรคผลงานท่ีเช่ือมโยงกันระหวางศิลปะแขนงตางๆ
จากผลงานท่ีถูกคัดสรรจํานวนกวา 15 ผลงาน ส่ือใหเห็นถึง
งานสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย การจัดวางองคประกอบของ
พ้ืนท่ีการวางสัดสวน และ Landscape ผสมผสานความงดงาม
ของวัฒนธรรมรวมสมัย พรอมจินตนาการของสถาปนิกผูออกแบบ
อยางลงตัว ผานการถายทอดโดยจออิเลคทรอนิคสขนาด 42 นิ้ว
และ 47 นิ้ว ท่ีแสดงภาพสามมิติ ประกอบการบรรยายภาพ



  ประเภทสมาชิกบุคคล

No. 10164-10484 จํานวน 321 ราย
ตรวจสอบรายชื่อไดท่ี www.asa.or.th
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  ประเภทสมทบบุคคลท่ัวไป

1. นายปติ เลิศหัตถศิลป สท.0106
2. นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช สท.0107
3. นายรยา อารยะจิติพงษ สท.0108
4. นายสมบัติ งามเฉลิมศักด์ิ สท.0109
5. นายคุณณษรวแสงฉวาง สท.0110
6. น.ส.พุดตาน จันทรางกูร สท.0111
7. นายจักรชัย จิตประไพกุลศาล สท.0112
8. นายสรวงศ รัตนรามา สท.0113

  สํานักงานตออายุทะเบียนใหม  จํานวน 5 บริษัท

1. บริษัท  สถาปนิกหนึ่งรอยสิบ จํากัด อาษา 1-0014
โดย คุณ เยี่ยม วงษวานิช

2. บริษัท  แปลน แอสโซซิเอทส  จํากัด อาษา 1-0079
โดย คุณ บุญฤทธ์ิ  ขอดิลกรัตน

3. บริษัท  คอมโพซิช่ัน เอ จํากัด อาษา 1-0086
โดย คุณ เมธี รัศมีวิจิตรไพศาล

4. บริษัท  ระฟาพลัสอารคิเต็ค จํากัด อาษา 1-0183
โดย คุณ อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล

5. บริษัท  พัฒน  โปรเฟสชันแนล จํากัด อาษา 1-0186
โดย คุณ พัฒน สุวรรณสัมฤทธ์ิ

6. บริษัท  เทคโทนิคส อาคิเท็คส จํากัด อาษา 1-0053
โดย คุณ วัฒนา รอดบุญ

  ประเภทสมาชิกสมทบนักศึกษา
1. น.ส.ศิรินภา จันทรโคตร สทน.0674
2. นายธวัชชัย เตวิน สทน.0675
3. นายศิวัช วิทยเลิศปญญา สทน.0676
4. นายยุทธศักดิ์ ตันตะสุทธ์ิ สทน.0677
5. นายปรัชญ ทินราช สทน.0678




