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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC)  
คร้ังที ่3 ระหว่างวันที ่10-11 พฤศจิกายน 2552 

ณ นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
 

สภาสถาปนิกไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน คร้ังท่ี 3 
โดยเป็นการประชุมร่วมในคณะกรรมการประสานงานด้านการค้าบริการของอาเซียน (CCS)        
คร้ังท่ี 59 ระหวา่งวนัท่ี  10-11  พฤศจิกายน 2552 ณ นครเวียงจนัทน์ ประเทศลาว โดยมีผูแ้ทนเขา้
ร่วมการประชุม ได้แก่ นายวีรวุฒิ โอตระกูล กรรมการสภาสถาปนิก/ อุปนายกคนท่ีสอง              
ผศ.ดร.พงศศ์กัด์ิ  วฒันสินธ์ุ กรรมการสภาสถาปนิก/ประธานอนุกรรมการดา้นการต่างประเทศ และ
นางอธัยานนัท ์จิตรโรจนรักษ ์หวัหนา้ส านกังาน  

ประเทศท่ีเขา้ร่วมการประชุมคร้ังน้ีประกอบดว้ย  9 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชาฯ บรูไนฯ        
ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย ลาว เวียตนาม สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย โดย พม่า ไม่ได้เขา้ร่วมการ
ประชุม  โดยสรุปสาระการประชุมได ้ดงัน้ี 

 
1) การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC)  

คร้ังท่ี 3 ซ่ึงขณะน้ีมีประเทศท่ีเขา้ร่วมในสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนแลว้จ านวน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย ลาว เวยีตนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
 

2) ประเทศมาเลเซีย ในฐานะส านกังานเลขาธิการอาเซียน ฯ สรุปเร่ืองการเงินเพื่อรายงานในการ
ประชุมทราบ โดยสรุปรายจ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 ถึงปัจจุบัน เป็นจ านวนเงิน 
52,277.63 (RM)   
 

3) สรุปจ านวนการแจง้ความจ านงเขา้ร่วมในการด าเนินงานตาม MRA  
 

 

ประเทศ แจ้งความจ านงแล้ว แจ้งความจ านงเข้าร่วมภายในเดือน
ธันวาคม 2009 

กมัพชูา   
บรูไน   
พม่า   
ฟิลิปปินส์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2552 
ไทย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 
มาเลเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 
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ลาว แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2551  
ประเทศ แจ้งความจ านงแล้ว แจ้งความจ านงเข้าร่วมภายในเดือน

ธันวาคม 2009 
เวยีตนาม แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2552 
สิงคโปร์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 
อินโดนีเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 

 

4) สรุปความคืบหนา้ในการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล (Monitoring Committee: MC) 
ท่ีประชุมให้แต่ละประเทศสรุปความคืบหนา้ในการจดัตั้ง  MC โดยประเทศไทย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ เวียตนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ไดส่้งรายช่ือให้ท่ีประชุมทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ทั้งน้ีประเทศท่ีเหลือแจง้ความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

4.1) ประเทศลาว จะส่งรายช่ือใหแ้ก่ คณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนในการ
ประชุมคร้ังต่อไป โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเสนอรายช่ือผา่นไปยงั
รัฐมนตรีท่ีดูแลภายในประเทศของตนเพื่อลงนาม 

4.2) ประเทศบรูไนฯ และกมัพูชา แจง้ต่อท่ีประชุมว่าอยู่ระหว่างด าเนินการจดัท า
กฎหมายด้านวิชาชีพหากด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยจะสามารถส่งรายช่ือ
คณะกรรมการก ากบัดูแลได ้ 

 

5) ร่าง Rules for the ASEAN Architect Council 
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาร่าง Rules for the ASEAN Architect Council ในการประชุมคร้ัง

ท่ีผ่าน โดยประเทศไทยและสิงคโปร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่าท่ีประชุมควรพิจารณาประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน ซ่ึงไม่ซ ้ าซ้อนกบัท่ีระบุในขอ้เตรียมการฯ 
(MRA) และไดมี้การพิจารณาเน้ือหาใหม่อีกคร้ัง โดยแบ่งหวัขอ้เป็น 

1. Introduction 
2. Chairmanship and Organization 
3. AAC Secretariat 
4. AAC Meeting 
5. Review Procedures 
6. Certificates 
7. Reporting 
8. Finances 
9. Appeals and dispute settlement 
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10. Rules Amendment  
ท่ีประชุมให้แต่ละประเทศกลบัไปพิจารณารายละเอียดร่าง Rules for the ASEAN 

Architect Council อีกคร้ังโดยจะเป็นวาระสืบเร่ืองในการประชุมคร้ังต่อไป  
 

6) Assessment  Statements 
ในการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมไดพ้ิจารณาร่าง Assessment Statement ของประเทศเวียตนาม 

มาเลเซีย และสิงคโปร์ อีกคร้ัง ซ่ึงเห็นวา่ควรใหป้ระเทศเวียตนามกลบัไปปรับแกไ้ขรายละเอียดเพื่อ
น าส่ง ร่าง Final Assessment  Statement ต่อท่ีประชุมต่อไป 

โดยประธานฯ ไดส้รุปในเร่ืองร่าง Final Assessment  Statement ดงัน้ี 
6.1) ประเทศท่ีส่ง ร่าง Assessment  Statement แลว้จ านวน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ 

ไทย มาเลเซีย เวยีตนาม สิงคโ์ปร์ และอินโดนีเซีย 
6.2) ประเทศท่ีส่งร่าง  Assessment  Statement มี 2 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์  
6.3) ประเทศไทยจะน าส่งร่าง Assessment  Statement ต่อฝ่ายเลขาฯ อาเซียนก่อนการ

ประชุมคร้ังต่อไป  
6.4) ให้ฝ่ายเลขาฯอาเซียนแจง้ต่อประเทศฟิลิปปินส์ให้ปรับรูปแบบ (format) การเขียนร่าง  

Assessment  Statement ใหเ้ป็นไปในลกัษณะเดียวกนั  
 
7) รูปแบบ Certificate และตราสัญลกัษณ์ 

ท่ีประชุมเห็นชอบกบัรูปแบบ Certificate เดิมในการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
ในเร่ืองการประกวดตราสัญลกัษณ์ เน่ืองจากประเทศเวียตนามอยู่ระหว่างการประกวดฯ ท่ี

ประชุมจึงไดมี้ความเห็นวา่ขอใหร้อประเทศเวยีตนามด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อน โดยไดก้ าหนดวนั
ส่งงานในวนัท่ี 10 มกราคม 2553 ซ่ึงเห็นวา่หากประเทศลาวและบรูไนฯ ก็สามารถส่งเขา้ร่วมการ
ประกวดน้ีได ้และหากในวนัท่ี  10 มกราคม 2553 ประเทศใดไม่ส่งผลงานแลว้จะถือวา่สละสิทธ์ิ
การประกวดดงักล่าว  

ในการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมไดส้รุปช่ือผูท่ี้จะเป็นกรรมการตดัสินของแต่ละประเทศ ผลงาน 
และเงินรางวลัประเทศละ 100 USD ซ่ึงประเทศไทยไดน้ าส่งผลงานและเงินรางวลัดงักล่าวให้แก่
ส านกังานเลขาธิการอาเซียนฯ แลว้  

 
8) ความคืบหนา้การออกแบบเวปไซทส์ภาสถาปนิกแห่งอาเซียน 

ป ร ะ เ ท ศ ม า เ ล เ ซี ย  แ จ้ ง ว่ า เ ว ป ไ ซ ท์ ส ภ า ส ถ า ป นิ ก แ ห่ ง อ า เ ซี ย น 
(www.aseanarchitectcouncil.org) ได้ด าเนินการแล้ว โดยได้น า เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
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ประชุมรรจุลงในเวปไซทเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีไดโ้ดยท่ีประชุมขอให้แต่ละประเทศจดัส่งขอ้มูล 
หรือการเช่ือมโยงเวปไซท์ของประเทศตนมายงัเวปไซท์น้ี โดยจะจดัท าเป็นรูปแบบให้แต่ละ
ประเทศกรอกขอ้มูลเพื่อจะไดเ้ป็นแบบมาตรฐานเดียวกนั  
 
9) ประธานฯ ไดข้อใหแ้ต่ละประเทศแจง้ขอ้มูล และประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกของตน
รับทราบและเขา้ร่วมในโครงการสถาปนิกอาเซียน ประเทศไทยไดแ้จง้วา่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบั
สถาปนิกอาเซียนลงในเวปไซทข์องสภาฯ และลงในจดหมายข่าว ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ในการ
ประชุมของสภาฯ มาโดยตลอด  
 
10) วาระอ่ืนๆ  

ประเทศมาเลเซียไดน้ าเสนอ โครงการงานแสดงวสัดุก่อสร้าง ARCHIDEX’2010 ซ่ึงจะมี
ข้ึนในเดือนกรกฎาคมปี 2553 ในการน้ีเสนอว่าหากสถาปนิกอาเซียนมีการด าเนินการแล้วและ
สามารถจัดเป็นงาน  ASEAN Architect Congress ได้ก็อาจจะเข้ามาจัดร่วมในงาน 
ARCHIDEX’2010 ได้ ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่าหากยงัไม่มีความพร้อมก็ยงัไม่จ  าเป็นต้องจดัในงาน
ดงักล่าว โดยควรตอ้งมีระยะเวลาในการเตรียมการและการเร่ิมด าเนินการโครงการสถาปนิกอาเซียน
อยา่งเป็นรูปธรรมเสียก่อน  

ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไปจะเป็นการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์สถาปนิก
อาเซียน โดยฝ่ายเลขาฯจะแจง้สถานท่ีอีกคร้ัง ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการประสานงานดา้น
การบริการ (CCS) คร้ังต่อไปจะจดัข้ึนในราวเดือนกุมภาพนัธ์ หรือมีนาคม 2553 โดยฝ่ายเลขานุการ
อาเซียนจะประสานงานในเร่ืองก าหนดการท่ีชดัเจนอีกคร้ังหน่ึง 

 
---------------------------------- 

 
 
 


