สรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Architect Council: AAC)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2552
สภาสถาปนิกได้เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยน ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2552 ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย โดยมีผแู ้ ทนเข้าร่ วมการ
ประชุ ม ได้แก่ ผศ.ดร.พงศ์ศกั ดิ์ วัฒนสิ นธุ์ กรรมการสภาสถาปนิ ก/ประธานอนุกรรมการด้านการ
ต่างประเทศ และนางอัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ หัวหน้าสานักงาน
ประเทศที่ เข้า ร่ วมการประชุ ม ครั้ งนี้ ป ระกอบด้วย 8 ประเทศ ได้แก่ บรู ไ นฯ พม่ า
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย มาเลเซี ย ลาว เวียตนามและ อินโดนี เซี ย โดย กัมพูชาฯและสิ งค์โปร์ ไม่ได้เข้าร่ วม
การประชุม โดยสรุ ปสาระการประชุมได้ ดังนี้
1) การประชุ มครั้งนี้ เป็ นการประชุ มสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Architect Council: AAC)
ครั้งที่ 2 ซึ่ งขณะนี้มีประเทศที่เข้าร่ วมในสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยนแล้วจานวน 7 ประเทศ ได้แก่
ฟิ ลิ ปปิ นส์ ไทย มาเลเซี ย ลาว เวียตนามสิ งคโปร์ และอินโดนี เซี ย โดยเวียตนามเป็ นประเทศ
ล่าสุ ดที่แจ้งความจานงเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยน โดยยื่นหนังสื อให้แก่
เลขาธิการอาเซี ยนเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2552
2) ในการประชุ มครั้งที่ผ่านมาที่ ประชุ มให้สานักงานเลขาธิ การอาเซี ยน ฯ สรุ ปเรื่ องการเงิ นเพื่อ
รายงานในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ฝ่ ายเลขาฯ (ประเทศมาเลเซี ย ) จึ ง ได้แ สดงรายจ่ า ยที่ ใ ช้ใ น
สานักงานให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุ ปรายจ่ายถึงปั จจุบนั เป็ นจานวนเงิน 37,649.00 (RM)
3) สรุ ปจานวนการแจ้งความจานงเข้าร่ วมในการดาเนินงานตาม MRA
ประเทศ
แจ้ งความจานงแล้ว
แจ้ งความจานงเข้ าร่ วม
ภายในเดือนธันวาคม 2009

กัมพูชา

บรู ไน

พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์ แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2552
ไทย
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552
มาเลเซีย
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551
ลาว
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้วเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 แต่ยงั
มิได้แจ้งวันที่มีผลใช้บงั คับ
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ประเทศ
เวียตนาม
สิ งคโปร์
อินโดนีเซีย

แจ้ งความจานงแล้ว

แจ้ งความจานงเข้ าร่ วม
ภายในเดือนธันวาคม 2009
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 สิ งหาคม 2552
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 สิ งหาคม 2551
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552

4) สรุ ปความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแล (Monitoring Committee: MC)
ที่ประชุ มให้แต่ละประเทศสรุ ปความคืบหน้าในการจัดตั้ง MC โดยประเทศไทย มาเลเซี ย
และสิ งคโปร์ ได้ส่งรายชื่อให้ที่ประชุมทราบในการประชุ มครั้งที่ผา่ นมาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ แต่
ละประเทศแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
4.1) ประเทศลาว และฟิ ลิ ปปิ นส์ จะส่ งรายชื่ อให้แก่ คณะกรรมการสภาสถาปนิ ก
แห่ งอาเซี ย นในการประชุ มครั้ ง ต่อไป โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการ
เสนอรายชื่อผ่านไปยังรัฐมนตรี ที่ดูแลภายในประเทศของตนเพื่อลงนาม
4.2) ประเทศอินโดนีเซีย และเวียตนามได้ส่งรายชื่อให้ที่ประชุ มทราบในการประชุ ม
ครั้งนี้
4.3) ประเทศบรู ไนฯ และพม่า ยืนยันที่จะส่ งรายชื่ อคณะกรรมการกากับดูแลภายใน
สิ้ นปี นี้
5) ร่ าง Rules for the ASEAN Architect Council
ตามที่ประเทศอินโดนี เซี ย ได้นาเสนอร่ างกฎเกณฑ์ของสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยนใน
การประชุ มครั้งที่ผา่ น ทั้งนี้ ประเทศมาเลเซี ย และฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้มีขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม โดยประธานฯ
ขอให้แต่ละประเทศพิจารณาประเด็นในเอกสารของร่ างทั้งหมดว่ามีขอ้ คิดเห็ นที่เห็นว่าควรจะต้อง
เพิ่มเติมหรื อไม่ โดยรายละเอียดร่ างกฎเกณฑ์ของสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยนจะเป็ นวาระสื บเรื่ องใน
การประชุมครั้งต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
6) Assessment Statements
ขณะนี้ มี 5 ประเทศ ที่ส่งร่ าง Assessment Statement ให้ที่ประชุ มพิจารณาได้แก่ ไทย
มาเลเซี ย เวียตนาม สิ งคโปร์ และอินโดนี เซี ย ซึ่ งในการประชุ มครั้งนี้ ที่ประชุ มได้พิจารณาร่ างของ
ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
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โดยประธานฯ แจ้งว่าจากการประชุ มครั้งที่ผ่านมา ได้พิจารณาร่ างของประเทศไทย จึงมี
ความเห็นว่าให้ใช้รูปแบบตามที่ประเทศไทยร่ างมาเป็ นหลัก โดยร่ างของประเทศมาเลเซี ยได้ปรับ
ให้เป็ นรู ปแบบเดียวกับของประเทศไทยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีขอ้ สรุ ปร่ วมกัน ดังนี้
(ก) กรณี เอกสารที่ ปรากฎข้อความในรายละเอี ยดของแต่ละประเทศให้ระบุ ชื่อประเทศ
ตนเองในเอกสารนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน
(ข) ด้วยที่ประชุมรัฐมนตรี ของอาเซี ยนได้มีการเปลี่ยนแปลงคาเรี ยกจาก ASEAN Member
Country เป็ น ASEAN Member States ดังนั้นจึงขอให้แต่ละประเทศแก้ไขคาใน
เอกสารให้ถูกต้อง
(ค) ให้ใช้ขอ้ ความในข้อ 10.1 เป็ นข้อความเดี ยวกับ 3.1.5 ของ MRA ดังนี้ “obtained
certification from the PRA of the country of origin with no record of serious
violation on technical, professional or ethical standards, local and international, for
the practice of architecture”
(ง) ย้ายหัวข้อ 12 “Eligibility for Independent Professional Practice” เป็ นข้อ 4.3 เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของเอกสาร
(จ) รายละเอี ย ดการท างานในการให้บ ริ ก ารวิช าชี พ สถาปั ต ยกรรมนั้นให้ อิง ตาม CPC
เนื่ อ งจากมี ก ารระบุ อ ย่ า งชั ด เจนใน MRA แล้ ว เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะประเทศพิ จ ารณา
รายละเอียดที่เหมือนกัน
(ฉ) หัวข้อที่ใช้ใ นภาคผนวกต่างๆหากเป็ นเอกสารของที่ ประชุ มรวมทั้งหมดจะใช้คาว่า
“annex” ซึ่ งหากเป็ นการใช้ในประเทศตนให้ใช้คาว่า “attachment” เพื่อให้เอกสาร
ตรงกันทุกประเทศ
(ช) หัวข้อ 5.2 “as used in the Assessment Statement of other Member States i.e. “This
Assessment Statement shall be reviewed by the ASEAN Architect Council (AAC)
before the Thailand Monitoring Committee is authorised to operate by the ASEAN
Architects Register (AAR).” จะถูกตัดออกหากการพิจารณาผ่านคณะกรรมการสภา
สถาปนิกแห่งอาเซี ยนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(ซ) ที่ ประชุ ม ขอให้แต่ละประเทศแก้ไขตามที่ ประชุ ม ให้ความคิ ดเห็ นและส่ งให้แก่ ฝ่าย
เลขานุการ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
7)

รู ปแบบ Certificate และตราสัญลักษณ์
7.1) ประเทศมาเลเซี ย ได้นาเสนอร่ าง Certificate โดยที่ประชุ มได้ปรับแก้ไขใน
เรื่ อ งของตราสั ญ ลัก ษณ์ โดยจะประกอบด้ว ยตราสั ญ ลัก ษณ์ อ าเซี ย นเป็ น
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พื้นหลัง และตราสถาปนิกอาเซียนอยูส่ ่ วนบน ซึ่ งแต่ละประเทศจะลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการก ากับ ดู แ ลของประเทศตน และก าหนดวัน ออก
ประกาศฯ และวันสิ้ นสุ ดให้ชดั เจน ทั้งนี้ เลขทะเบี ยนของแต่ละประเทศจะมี
รหัสย่อของประเทศตนไว้ เช่น ประเทศไทย ใช้รหัส AA/TH001 สิ งคโปร์ ใช้
รหัส AA/SG 001 เป็ นต้น
7.2) ในการประกวดตราสัญลักษณ์จะพิจารณาดาเนินการตัดสิ นในการประชุ มครั้ง
ต่อไป โดยทุกประเทศยืนยันเข้าร่ วมการประกวดครั้งนี้
8)

ความคืบหน้าการออกแบบเวปไซท์สภาสถาปนิกแห่งอาเซี ยน
ประเทศมาเลเซี ย น าเสนอความคื บ หน้ า ของเวปไซท์ ส ภาสถาปนิ ก แห่ ง อาเซี ย น
(www.aseanarchitectcouncil.org) โดยที่ ป ระชุ ม ขอให้ แ ต่ ล ะประเทศจัด ส่ ง ข้อ มู ล หรื อ การ
เชื่อมโยงเวปไซท์ของประเทศตนมายังเวปไซท์น้ ี ตลอดจนที่ประชุมพิจารณาเนื้ อหาที่จะบรรจุลงใน
เวปไซท์ อาทิ เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ของแต่ ล ะประเทศ และรู ป ภาพการ
ดาเนินงานต่างๆ
9)

วาระอื่นๆ
ก าหนดการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไปในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2552 โดยเป็ นการประชุ ม ร่ ว มใน
คณะกรรมการประสานงานด้า นการค้า บริ ก ารของอาเซี ย น ครั้ งที่ 59 ที่ ประเทศลาว โดยฝ่ าย
เลขานุการอาเซี ยนจะประสานงานในเรื่ องกาหนดการที่ชดั เจนต่อไป
----------------------------------
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