
ISA  โครงการพัฒนาวิชาชีพ  คร้ังท่ี  18 “UPDATE กฎหมายอาคาร 2552-53

วันเสารท่ี  20  มีนาคม  2553   ติดตามรายละเอียดหนา ISA

ISA  โครงการพัฒนาวิชาชีพ  คร้ังท่ี  19 “เลือดใหม Thai Land (scape)

วันเสารท่ี  27  มีนาคม  2553   ติดตามรายละเอียดหนา ISA

นิทรรศการผลงานประกวดแบบรัฐสภาแหงใหม
11 กุมภาพันธ - 26 มีนาคม 2553 ณ หองนิทรรศการ ช้ัน 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2553
13-20 มีนาคม 2553  ณ  โถงกลางชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร



ในแวดวงสถาปนิกของเราท่ีทํางานกันอยูโดยท่ัวๆไปนั้น   เรายังมีสถาปนิกอีกกลุมหนึ่งท่ีทํางานกันอยางเงียบๆ ดวยความ

ตั้งอกตั้งใจใหกับเจาของโครงการท่ีเปนประชาชนในชุมชนเล็กบาง ใหญบาง   บางชุมชนก็เปนชุมชนเกาแกที่อยูมาแตดั้งเดิมสมัยปูยา

ตาทวด  บางชุมชนก็ถูกผลักดันใหยายออกจากพ้ืนท่ีท่ีกําลังจะมีการพัฒนา   บางชุมชนก็เปนชุมชนท่ีประสบภัยพิบัติ  หรือในบางครั้ง

ก็เปนชุมชนท่ีถูกสังคม  หนวยราชการ หรือผูเกี่ยวของมองขาม

สถาปนิกกลุมนี้ทํางานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง   มีแนวทางการทํางานท่ีแสดงออกใหเห็นถึงการมีสวนรวมของชุมชน

โดยมุงตอบสนองตอการพัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง  จนอาจจะกลาวไดเปนสถาปนิกท่ีทํางาน "สถาปตยกรรม

เพ่ือชุมชน"

ซึ่งการท่ีวิชาชีพสถาปนิกของเรา  มีสวนในการชวยเหลือชุมชน ชวยเหลือสังคมนั้น  เปนส่ิงท่ีควรจะสนับสนุนเปนอยางยิ่ง

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดกําหนดนโยบายสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม  การรวมตัวของกลุมสถาปนิก

ท่ีทํางานในแนวทางนี้ใหเกิดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดเครือขายสถาปนิกเพ่ือชุมชนท่ียั่งยืน  เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณทํางาน  แลกเปล่ียน

ขาวสารใหความชวยเหลือระหวางกัน  และเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับสถาปนิกรุนหลังท่ีมีความสนใจจะประกอบวิชาชีพไดศึกษาเปน

แนวทาง  ตลอดจนเพ่ือเผยแพรผลงาน "สถาปตยกรรมเพ่ือชุมชน" ใหสังคมท่ัวไปไดรับรูและเขาใจ  เห็นคุณคาของสถาปนิกท่ีทํางาน

ใหกับชุมชน

ในการนี้ ขอเรียนเชิญสถาปนิกทุกทานท่ีทํางานในแนวทาง "สถาปตยกรรมเพ่ือชุมชน" รวมท้ังผูท่ีสนใจ  หรือรูจักสถาปนิก

ท่ีทํางานในแนวทางนี้  กรุณาติดตอมายังสมาคมฯ  เพ่ือท่ีจะไดมารวมกันจัดกิจกรรมใหเกิดการรวมตัว และจัดแสดงนิทรรศการ

แสดงผลงาน "สถาปตยกรรมเพ่ือชุมชน" ในงานสถาปนิก ’53 ท่ีอาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี ระหวางวันท่ี 30 เมษายน ถึง

5 พฤษภาคม 2553  รวมท้ังมาชวยกันคิด ชวยกันสราง พัฒนาใหเกิดประโยชนตอไป

ขอเรียนเชิญมาทําเรื่องดีๆ กันครับ

ทวีจิตร  จันทรสาขา

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ



ตามท่ี สมาคมสถาปนิ กสยามฯ ไดจั ดโครงการประกวดแบบปรับปรุ งอาคาร
และภูมิทัศนสมาคมสถาปนิกสยามฯนั้น ทางคณะกรรมการตัดสิน
ไดพิจารณาคัดเลือกผลงานโดยขั้นตอนท่ี 1 พิจารณาแบบจากแบบ
ท่ีสงเขารวมประกวดท้ังหมด 18 ผลงาน และคัดเลือกผลงาน
จํานวน 5 ราย เขาสูการพิจารณารอบสุดทาย ดังนี้
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2. รหัสผลงาน HGY 2348
คุณ อภิชาต ศรีโรจนภิญโญ คุณ พลกฤช แสงทอง

1. รหัสผลงาน  DID 9669
คุณ พีรพันธ หอม คุณ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ
คุณ อิสรา นาคแกว คุณ ธนสาร ขาวสวย
คุณ เมธาพร ศรีพลาวงษ คุณ ทรัพยมณี ชัยแสนสุข
คุณ สริธร อมรจารุชิต

3. รหัสผลงาน PMW 0326
คุณ กมลวรรณ มณีธนู (ในนามบริษัท ภูมิวุฒิ จํากัด )

5. รหัสผลงาน IGA 2010
บริษัท โอเพนสเปซ แอนด สโตนเฮนจ จํากัด

4. รหัสผลงาน JMO 9456
คุณ จักรกฤษณ  เหลืองเจริญรัตน



จัดแสดงระหวางวันท่ี  1 กุมภาพันธ - 26 มีนาคม 2553
ณ  หองนิทรรศการ ช้ัน 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  ส่ีแยกปทุมวัน
เวลา 10.00 น. - 21.00 น. (วันอังคาร-วันอาทิตย) หยุดวันจันทร

นิทรรศการผลงานประกวดแบบรัฐสภาแหงใหม
ชมนิทรรศการประกวดแบบงานสถาปตยกรรม
รวมผลงานผูเขารวมประกวดท้ังสิ้น  130 ผลงาน  ตั้งแตรอบแรกจนรอบสุดทาย



¡®ËÁÒÂ
ทองถ่ินสมุทรปราการออกขอบัญญัติอุดชองโหว
ผังเมืองรวมหมดอายุ  (ปรับปรุงเพ่ิมเติม 28 ม.ค. 2553)

อัพเดทกฎหมายอาคาร วาระท่ี  5

สอบถามสถานภาพสมาชิกอัพเดท ไดท่ี  ศูนยขอมูลกฎหมายอาคาร
โทร.0-2319-6555 ตอ 201  email: asa.bric@gmail.com  

ตามท่ีสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการ
ขอปรับคาบริการวิชาชีพออกแบบงานราชการ  โดยเสนอรายงาน
ศึกษาการปรับคาบริการวิชาชีพ  จัดทําโดยศูนยบริการวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอกรมบัญชีกลาง และไดมีการประชุม
รวมกันระหวางกรมบัญชีกลางและคณะกรรมาธิการวิชาชีพของ
สมาคมฯอยางตอเนื่อง  โดยเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธท่ีผานมา
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดจัดใหมีการประชุม โดยมี
ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง,
กรมศิลปากร, กรมธนารักษ, กรมชลประทาน, กรมทางหลวง และ
สํานักงบประมาณ ณ หองประชุมกรมบัญชีกลาง  เพ่ือขอความเห็น
ในภาพรวมของการปรับเปล่ียนวิธีคิดคาบริการวิชาชีพออกแบบ
โดยมีสาระสําคัญคือ พิจารณาขอบเขตการใหบริการท่ีสมาคมฯ
เสนอ, การแบงประเภทโครงการ (ซับซอน, ซับซอนปานกลาง และ
ไมซับซอน)  รวมท้ังขนาดของโครงการ  ซึ่งท้ังหมดมีผลตออัตรา
คาบริการวิชาชีพออกแบบ ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการปรับเปล่ียน
วิธีการคิดคาบริการวิชาชีพออกแบบดังกลาว  กรมบัญชีกลาง  โดย
คุณชุณหจิต สังขใหม  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ  จึงสรุปดําเนินการในขั้นตอไปโดยเสนอใหจัดตั้ง
คณะทํางาน ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานราชการตางๆ
ท่ี เกี่ ยวของรวมท้ั งผู แทนจากสภาสถาปนิก เพ่ื อพิจารณาใน
รายละเอียดตอไป 
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นิทรรศการสถาปตยกรรมดีเดน  ประจําป  2553

อัพเดทกฎหมายอาคาร วาระท่ี 5  ฉบับท่ี 1
กําลังจะจัดสงถึงมือสมาชิกอัพเดทในไมชานี้
สมาชิกอัพเดทท่ี ยั งไม ได ตออายุสมาชิกใน
วาระท่ี 5  สามารถ Download  แบบฟอรม
ตออายุไดที่  http://www.asa.or.th/?q=node/98706

เนื่องมาจากการท่ีกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการซึ่ง
ใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ. 2549 หลังจากขยายอายุการใชบังคับ
ครบ 2 ครั้งแลว ทําใหหมดอายุลงเมื่อ 21 มิ.ย. 2551 ท่ีผานมา
ดวยเหตุนี้จึงไดมีการออกเทศบัญญัติเพ่ิมขึ้นอีก 1 ฉบับ รวมกับ
ฉบับท่ีออกมาแลวกอนหนานี้รวมท้ังส้ินเปน 36 ฉบับ เทศบัญญัติ
ท่ีออกมาเพ่ิมเติมอีก 1 ฉบับลาสุดไดแก  "เทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บางพลี เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียน
การใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในทองท่ีเขตเทศบาล
ตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2552"

ดูขอบัญญัติทั้ งหมดไดที่ : http://www.asa.or.th/?q=node/97194

13 ผลงานสถาปตยกรรม เขาสูรอบสุดทาย
20 ผลงานสถาปตยกรรม ที่ไดรับการคัดเลือก

13-20 มีนาคม 2553
ณ  โถงกลางช้ัน 1  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  ส่ีแยกปทุมวัน
เวลา 10.00 น.-21.00 น.  วันอังคาร-อาทิตย (หยุดวันจันทร)
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0-2214-6630-8 ตอ 533



ขอเชิญสมาชิกสมาคม  สถาปนิก  นิสิต - นักศึกษาสถาปตยกรรม  และผูสนใจท่ัวไป
เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องของสถาบันสถาปนิกสยาม

โดย  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งท่ี 18
พบกับการสัมมนาและเสวนา  Update  ขอมูลกฎหมายอาคารประจําป  2552  ท้ังในภาพรวมและเจาะลีกรายละเอียดเนื้อหา
กฎหมายท่ีนาสนใจ  และการตอบขอซักถามเกี่ยวกับกฎหมายอาคารจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอาคารใน

"UPDATE  ¡®ËÁÒÂÍÒ¤ÒÃ  2552-53"

หัวขอการบรรยายประกอบดวย
� Review  ภาพรวมกฎหมายอาคารท่ีประกาศบังคับใช / แกไขในรอบป  2552
� แนะนําประเด็นสําคัญๆ  ในกฎหมายแตละฉบับและผลกระทบตอสถาปนิก
� เจาะลึกเนื้อหากฎหมายท่ีนาสนใจ  อาทิ  กฎหมายส่ิงแวดลอม  กฎหมายพลังงาน  ฯลฯ
� Building Code Clinic :  ถาม-ตอบขอของใจกฎหมายอาคารจากวิทยากร

โดย   คุณสุพินท  เรียนศริวิไล

หัวหนาศูนยขอมูลกฎหมายอาคาร สถาบันสถาปนิกสยาม และคณะวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอาคาร

´ Óà¹ Ô¹ ÃÒÂ¡ ÒÃấ Â  ผศ.รัชด  ชมภูนิช

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)

ขอเชิญสมาชิกสมาคม  สถาปนิก  นิสิต - นักศึกษาสถาปตยกรรม  และผูสนใจท่ัวไป เขารวมกิจกรรมอบรมสัมมนา
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องของสถาบันสถาปนิกสยามโดย  สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ

ISA  โครงการพัฒนาวิชาชีพ  "Workshop  OTTV&RTTV  รุนที่  3"
โดย  คณะกรรมาธิการวิชาการ  ดานเทคโนโลยีอาคารและส่ิงแวดลอม สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยแจงช่ือและเบอรติดตอกลับเพ่ือสํารองท่ีนั่ งไดท่ี  สมาคมสถาปนิกสยามฯ  คุณอนวัช  พงศสุวรรณ  โทร. 0-2319-6555  ตอ  202

วันเสารที่  20  มีนาคม  2553  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ



ISA

ขอเชิญสมาชิกสมาคม  สถาปนิก  นิสิต - นักศึกษาสถาปตยกรรม  และผูสนใจท่ัวไป
เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องของสถาบันสถาปนิกสยาม

โดย  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 19
พบกับการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณการทํางาน  ผลงานการออกแบบและแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน

และความเกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมจาก  2  ภูมิสถาปนิกเลือดใหมท่ีนาจับตามองในปจจุบัน  ซึ่งมีผลงานท้ังในและตางประเทศ
 เพ่ือถายทอดมุมมองดานการจัดวางผังและการออกแบบภูมิทัศนแกสถาปนิก  ภูมิสถาปนิก  และผูสนใจ  ในหัวขอ

"àÅ×Í´ãËÁ‹  Thai  Land  (scape)"

หัวขอการบรรยายประกอบดวย
� แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน  และวิธีการแกปญหาในการออกแบบ
� แนะนําผลงานการออกแบบท่ีนาสนใจ  และรายละเอียดการทํางาน
� ประสบการณบริหารจัดการองคกรออกแบบขนาดเล็กอยางมีประสิทธิภาพ
� การถายทอดประสบการณและมุมมองการทํางานท่ีเปนประโยชนแกสถาปนิก
� เปดใจ  Thai  Landscape :  ตอบขอซักถามจากวิทยากร

ดําเนินรายการโดย  ผศ.รัชด  ชมภูนิช

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)

กับ  คุณยศพล  บุญสม  จาก  ฉมา

และ  คุณ ปอก  คบคงสันติ  จาก T.R.O.P. Ltd.

วันเสารที่  27  มีนาคม  2553  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ



กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณสมาคมสถาปนิกสยามฯ รวมกับ
เทศบาลนครนครหาดใหญ  ไดจัดงานสัมมนาวิชาการ และงาน
นิทรรศการวัสดุกอสราง ’53  ขึ้นซึ่งเปนงานท่ีทางสมาคมสถาปนิก
สยามฯ ไดกําหนดใหกรรมาธิการภาคจัดขึ้นเปนประจําทุกป  ภายใต
หัวขอเรื่อง  "Why  Green" ในวันท่ี 28-30 มกราคม 2553
โดยมีวัตถุประสงคตางๆ  ดังนี้

1.  เพ่ื อจัดงานเผยแพรกิจกรรมตางๆ  ของกรรมาธิการ
สถาปนิกทักษิณ  สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาทิเชน  การมอบรางวัล
สถาปตยกรรมดีเดน,  นิทรรศการทางวิชาการและวิชาชีพ
สถาปตยกรรม,  การประกวดการออกแบบทางสถาปตยกรรม,
บริการฟรีคลินิกรับปรึกษาปญหาบาน  และแนะแนวทางการศึกษา
สําหรับนักเรียนท่ีสนใจศึกษาตอดานสถาปตยกรรม  เปนตน

2.  เพ่ื อเผยแพรและสงเสริมกิจกรรมของหมู มวลสมาชิก
กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณฯ  เชน  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของสมาชิกสถาปนิกทักษิณและสถาบันตาง ,ๆ  การจัดสัมมนาและ
เสวนาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมแกสมาชิกและผูท่ีสนใจ
พรอมท้ังการพบปะระหวางสมาชิกในงาน  "อาษาไนท"

3.  เพ่ือจัดงานแสดงสินคา  ผลิตภัณฑ  เทคโนโลยีและวัสดุ
การกอสราง  จากบริษัทหางรานตางๆ  ท้ังในทองถ่ินและสวนกลาง

§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡·Ñ¡ÉÔ³  '53  "WHY  GREEN"
28 - 30  มกราคม  2553
ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา

สัมมนาวิชาการ  ณ  หองทองจันทร   อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต
หาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  ในวันท่ี  28-30 มกราคม 2553
เวลา 09.00-16.30  น. เปนเวลา  3 วัน  โดยในวันท่ี 28 มกราคม
2553  บรรยายพิเศษโดย   อาจารยยอดเยี่ยม  เทพธรานนท 
ในหัวขอเรื่อง  ENERGY GREEN  LEED?   ในวันท่ี  29-30
มกราคม  2553  โดยทานวิทยากรจากกรรมาธิการวิชาการ
ดานเทคโนโลยีอาคารและส่ิงแวดลอม  สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ในหัวข อเรื่ อง  "Why  Green?  Forum"  ประกอบด วย
บุคลากรของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คือ  ผศ.ดร.อรรจน  เศรษฐบุตร,  ดร.วรภัทร  อิงคโรจนฤทธ์ิ  และ
ดร.พร  วิรุฬหรักษ  บุคลากรของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คือ  ผศ.เฉลิมวัฒน
ตันตสวัสดิ์  บุคลากรของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  คือ
ดร.จญาดา  บุณญเกียรติ,  อาจารยเอกวัฒน  โอภาสพงษกร
บุคลากรของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  ดร.ภัทรนันท  ทักขนนท  และคุณศิริทิพย
หาญทวีวงศา,  คุณรักศักดิ์  สุคนธะตามร  กรรมการผูจัดการ
บริษัท  Green  Dwell  จํากัด  ไดใหความรูความเขาใจและ
จุดประกายการลดและแนะนําส่ิงตางๆ  เกี่ยวกับพลังงานดาน
สถาปตยกรรมแกสถาปนิก  นักศึกษา  ตลอดจนประชาชนที่เขารวม
สัมมนา  จึงเกิดความสําเร็จและกอเกิดความเขาใจแกผูรวมสัมมนา
เปนอยางดี  และในการจัดสัมมนาในครั้ งนี้ ถือไดวาประสบความสําเร็จ
เพราะวามีผูเขารวมสัมมนาประมาณ  70-120  คน  ไมวาจะเปน
นักเรียน  นักศึกษา  สถาปนิกท่ัวไป  สถาปนิกท่ีเปนสมาชิกของทาง
สมาคมสถาปนิกสยามฯ  หนวยงานราชการ  ตลอดจนบุคคลท่ัวไปได
ใหความสนใจเปนอยางมาก และภายในงานยังมีนิทรรศการ
วัสดุกอสรางจากบริษัทช้ันนําท่ัวประเทศกวา  40  บริษัทมารวม
งานแสดงสินคา



¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÊ¶Ò»ÑμÂ¡ÃÃÁ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊà»¹

â´Â¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¢Í§Ê¶Ò¹·ÙμÊà»¹ »ÃÐ¨Ó»ÃÐà·Èä·Â
นิทรรศการ

50+50

ในโอกาสครบรอบ 1 ปของ
ศูนยอาษาเซ็นเตอร  สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ทางสมาคมฯ  จึงได
จัดนิทรรศการโดยความรวมมือ
ระหวางสมาคมฯ และสมาชิก
เพ่ือนําเสนอใหเห็นถึงพัฒนาการ
ความกาวหนาของสถาปนิกไทย
ในช วงท่ี ผ านมาในแง มุ มท่ี
หลากหลายของสถาปนิ ก
ทันตอการเปล่ี ยนแปลงของ
ยุคสมัย ท้ังเปนการใหความรู
แกประชาชนเพ่ือเขาใจบทบาท
ของสถาปนิ ก ท่ี ไม เพี ยงแต
ออกแบบอาคารหรือคํานึงถึง
แตความสวยงามเทานั้น แตยัง
คํานึงถึงดานอื่นๆ อีก

ระยะเวลาจัดแสดงงาน :
15 ก.พ.- 5 มี.ค. 53
ณ  อาษาเซ็นเตอร ช้ัน 5
ศูนยการคาสยามดิสคัฟเวอรรี่

สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
ไดท่ี อาษาเซ็นเตอร
โ ท ร . 0 2 - 6 5 8 0 5 6 0 - 1
(ทุกวัน 10.00 น.  - 21.00 น.)
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กําหนดการ
วันสุดทายของการรับผลงาน : 18 มีนาคม 2553 ภายในเวลา 21.00 น.

(สงทางไปรษณียพิจารณาจากวันท่ีสงถึงสมาคมฯ เปนหลัก)
วันตัดสินผลงาน : 20 มีนาคม 2553
วันแจงผลการตัดสิน : 22 มีนาคม 2553
วันประชุมช้ีแจงการทํางานขั้นตอนท่ี 2 27 มีนาคม 2553  ณ อาษาเซ็นเตอร ศูนยการคาสยามดิสคัฟเวอรี่
วันสงผลงานและติดตั้งผลงาน : 28 - 29 เมษายน 2553 ในงานสถาปนิก'53 ท่ี IMPACT เมืองทองธานี
วันแสดงผลงาน : 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม  2553 ในงานสถาปนิก'53 ท่ี IMPACT เมืองทองธานี
วันแจกรางวัล : 2 พฤษภาคม  2553 ในงานสถาปนิก'53 ท่ี IMPACT เมืองทองธานี
วันรับผลงานคืน: 16 - 31 พฤษภาคม 2553

ASA Experimental Design 2010
คุณ!ไดไปเวนิสเบียนนาเล

เง่ื อนไขการเข าร วมประกวด

- ผูมีสิทธิ์สงผลงานเขารวมประกวดแบบ: สถาปนิก, นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีเปนสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

- ผูเขารวมประกวดแบบ มีสิทธิ์สงผลงานเขารวมประกวดไดเพียงผลงานเดียวเทานั้น  หากปรากฎมีชื่อซ้ํากันบนผลงานมากกวา
1 ผลงาน จะไมไดรับการพิจารณาตัดสิน

- ผลงานท้ังหมด หรือสวนหนึ่งสวนใดท่ีสงเขารวมประกวดจะตองเปนแนวคิดและรูปแบบท่ีไมเคยมีการนําเสนอที่ใดมากอนและตอง
ไมละเมิดลิขสิทธิ์ งานของผูอ่ืน   หากไดรับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลัง จะถือเปนโมฆะและถูกเรียกรางวัลท้ังหมดคืน เพ่ือมอบ

ใหแกผูมีสทิธิ์อันถูกตองตอไป
- ลิขสิทธิ์ของผลงานเปนของผูเขารวมประกวด

- สมาคมสถาปนิกสยามฯ ของสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพและแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสงเขาประกวด เผยแพรตอ

สาธารณชนไดในทุกรูปแบบ
- การปองกันความเสียหายจากการขนสงผลงาน กอนมาถึงสมาคมฯ เปนความรับผิดชอบของผูสงผลงาน

In the context of our Thai society where binaries are markedly evident (intersections of public/
private, global/local, artificial/natural, monumental/mundane, complex/simple, symbolic/pragmatic,
fake/authentic, active/passive, thickness/thinness, for example).
How can we respond to the Biennale's theme and perhaps bring equilibrium through architecture?

อานรายละเอียดการประกวดฯ ไดท่ี   www.asa.or.th

»ÃÐ¡Ç´áºº§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ ’53     ASA Experimental Design 2010



¡ÃØ§à·¾à´Ô¹ÊºÒÂ (Bangkok Sabai Walk)

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´áººà¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§·Ò§à·ŒÒáÅÐÀÙÁÔ·ÑÈ¹‹ãμŒ BTS ÊÂÒÁ

• ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2553
• สอบถามรายละเอียด 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2553
• สงแบบ 15 กรกฎาคม 2553
• คัดเลือกรอบแรก 15 สิงหาคม 2553
• สงแบบรอบสุดทาย 31 ตุลาคม 2553
• ตัดสินรอบสุดทาย 30 พฤศจิกายน 2553

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ  ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมและ
ผูท่ีสนใจเขารวมประกวดแบบเพ่ือปรับปรุงทางเทาและภูมิทัศนยานสยามสแควร
เพ่ือคนกรุงเทพโดยผลงานท่ีชนะการประกวดจะถูกนํามาใชในการปรับปรุงจริง

องคกรรวมจัด
กรุงเทพมหานคร   |   องคการผูพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก   |   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   |   ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร   |   ชมรมหร่ีเสียงกรุงเทพ  |   สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

อานรายละเอียดการสงผลงานไดท่ี www.asa.or.th หรือท่ี
http://seasonbangkok.ning.com/profiles/blogs/4362999:BlogPost:16347  หรือติดตอ email. osutabutr@yahoo.com

ความเปนมา
กรุงเทพเปนเมืองใหญที่มีชีวิตชีวาและเต็มดวยสีสัน แตก็มีปญหาเหมือนกับเมืองใหญทั่วๆ ไป ความเจริญและทันสมัยของเมืองไดทําใหความนาอยู

ลดนอยลง ปริมาณรถยนตและถนนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แตทางเทาที่สะดวกกับการสัญจรไปมากลับหายากขึ้น ปญหาที่ตามมาคือ มลภาวะทางอากาศ เสียง
และความแออัด มีผลกระทบโดยตรงตอผู คนที่ ใชทางเทาสัญจรไปมา อีกทั้ งมีพ้ืนที่ สีเขียวและพ้ืนที่สาธารณะสําหรับพักผอนหยอนใจนอยลง

ในการประกวดน้ี เราเจาะจงพ้ืนที่ใตสถานีรถไฟฟาบีทีเอส โดยจะเร่ิมที่สถานีสยาม ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดพยายามปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ และสามารถทําใหคุณภาพอากาศของกรุงเทพดีขึ้น แตคุณภาพอากาศใตสถานีรถไฟฟาตางๆ ยังคงเปนพิษ ทัง้ยังมืด ขมุกขมัว เต็มไปดวยฝุนละออง
และมลภาวะทางเสียง การที่รถไฟฟาเปนการขนสงมวลชนทางเลือกที่ไดรับความนิยมมากไดทําใหคนจํานวนมากตองเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ เสียง
ทัศนียภาพที่ไมสวยงาม รวมทั้งมีทางเทาที่ไมเอื้อตอการสัญจรของคนทั่วไปและผูพิการ

ลงทะเบียนเขารวมประกวดไดท่ี   bkksabaiwalk@gmail.com  เพ่ือรับเลขทะเบียนผูเขาประกวด

ขอเชิญชวนสถาปนิกอิสระ สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เขารวมแสดงนิทรรศผลงานสถาปนิกอิสระ
ในงานสถาปนิก ’53 ภายใตแนวคิด  THINK | EQUILIBRIUM  [คิดตาง : อยางสมดุล]
ระหวางวันท่ี  30 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2553

พิเศษสําหรับปน้ี  เปดโอกาสใหสถาปนิกอิสระผูมีพลังในการสรางสรรค  ไดแสดงออกถึงตัวตน นําเสนอแนวความคิด
บนเวทีแบบสดๆ  สรางความตระหนักในความสําคัญของกลุมงานที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมตรงสูสาธารณชน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวนโหลดใบตอบรับเขารวมแสดงผลงานในพ้ืนท่ีนิทรรศการสถาปนิกอิสระไดท่ี  www.asa.or.th
หรือติดตอโดยตรงไดท่ี คุณธีรรัตน แกวใจกลา, คุณอภิญญา ปนแกว โทร 02-658-0560-1 email: asa_center@hotmail.com

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ÍÔÊÃÐ ã¹§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ ’53



Ê¶Ò»˜μÂ�ÊÑÞ¨Ã ÂÙ¹Ò¹

"ดูงานสถาปตยกรรมมณฑลยูนนาน 5 วัน 4  คืน"  จัดโปรแกรมพิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เจาะลึกสถาปตยกรรมท่ีผสานระหวาง
ความเกากับความทันสมัยเปนหนึ่ งเดียวอยางกลมกลืน  นําทานเหิรฟาตรงสูเมืองเอกมณฑลยูนนานคุนหมิง- ลี่เจียง  เมืองกลางหุบเขาหิมะ
ท่ีมีธรรมชาติงดงามอยางนาอัศจรรย  ทัศนศึกษาเมืองโบราณลี่ เจียงและเมืองโบราณซู เหอ ท่ีสรางจากคติผสานความกลมกลืนกับธรรมชาติ
เมื่อ 800 ปกอน ทัศนศึกษาคฤหาสนมูฝูท่ีมีเอกลักษณและใหญโตของชนช้ันสูงสมัยโบราณของจีน  ชมหมูบานนํ้าหยก ท่ีใชประโยชนจาก
ธารน้ําธรรมชาติมาสรางสรรคเปนสถานท่ีพักผอนอยางลงตัว  ชมโชว "ภาพประทับใจลี่เจียง" ของ จางอี้โหมว    ศึกษาอักษรภาพตงปา
ท่ีมีหนึ่งเดียวในโลก ฯลฯ  เยือนเมืองตาหลี่ หรือ ตาลีฟู  ทัศนศึกษาบานชาวไปเมื่อ 100 ปกอน ชมการสาธิตยอมผามัดดวยใบครามและ
การยอมผาดวยขี้ผึ้ง  ชมโรงถายตาหลีท่ี่ใหญโตทันสมัย  ชมเมืองโบราณตาหลีท่ี่มีซุมประตู กําแพงเมืองและตึกรามของชาวไปเปนเอกลักษณ
เสนหของความเปนเมืองผสมผสานความเกาและความใหมทันสมัยของจีน  เปนจุดนัดพบของความเปนตะวันออกและความเปนตะวันตก

คาลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมฯและครอบครัว ทานละ 34,000 บาท
บุคคลท่ัวไป 38,000 บาท
พักเด่ียวเพ่ิมทานละ 4,000 บาท
(ราคาดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

ดาวนโหลดใบตอบรับลงทะเบียนและรายละเอียดการเดินทางไดที่    www.asa.or.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมสมาคมสถาปนิกสยามฯ คุณกัลยาพร จงไพศาล  โทร. 0-2319-6555 ตอ 203 

จองดวน!   ภายใน  22  มีนาคม  2553
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เปดรับสมัครจํานวน  20 ทีมๆ ละ 4 ทาน    แขงขันระบบ  คู-สไตรค  ค่ี-สแปร

ASA BOWLING 2010

อัตราคาสมัคร แบงเปน
- สมาชิกประเภทนิติบุคคล ทีมละ   1,000 บาท

(ผูเลนตองเปนพนักงานบริษัทนั้นๆ จริง)
- สมาชิกประเภทบุคคล ทีมละ      800 บาท

(กรณีผูเลนเปนสมาชิกสมาคมฯ ท้ังทีม)
- สมาชิกบุคคลทั่วไป ทีมละ   1,200 บาท
(กรณีมีผูเลนไมเปนสมาชิกสมาคมฯ แตในทีมตองมีผูเลนเปนสมาชิกสมาคมฯ อยางนอย 1 คน)

วันเสารที่  27  มีนาคม  2553

ณ   ลาน  BLU-O  ชั้น  4  ESPLANADE

ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.asa.or.th  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี คุณเสรี  มลุลี โทร. 0 2319 6555

  ประเภทสมาชิกบุคคล

1. นายชนสิษฎ ธีระโกเมน 10159
2. นายกาวไกร อังกลมเกลียว 10160
3. นายฉัตรชัย จารุกิจจรูญ 10161
4. นายอนวัช เพชรนอย 10162
5. น.ส.อรอุษา คีตะโสภณ 10163
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  ประเภทสมทบบุคคลท่ัวไป

1. นางนภา แกวสีปลาด พิชยนันท

  สํานักงานตออายุทะเบียนใหม  จํานวน 6 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

  สํานักงานข้ึนทะเบียนใหม  จํานวน 4 บริษัท

1. บริษัท  เซเวนอะโซซิเอทซ  จํากัด
โดย คุณ วิจิตร  ชินาลัย

2. บริษัท    เคทีจีวาย อินเตอร แอสโซซิเอทส   จํากัด
โดย คุณ  พีระยศ  อมาตยกุล

3. บริษัท    สตีเฟน เจ. ลีช อารคิเทคส    จํากัด
โดย คุณ  สมศักดิ์  จิตมั่น

4. บริษัท    ดิ อารคิติส    จํากัด
โดย คุณ  เอกศักดิ์   หอมเอนก





AD  SCG




