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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน คร้ังที ่4  
ระหว่างวนัที ่ 9-10 มีนาคม 2553 ณ ประเทศบรูไนฯ 

สภาสถาปนิกได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน     
คร้ังท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี  9-10 มีนาคม 2553 ณ ประเทศบรูไนฯ โดยมีผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุม ไดแ้ก่ 
นายวีรวุฒิ โอตระกูล อุปนายกคนท่ีสอง ผศ.ดร.พงศ์ศกัด์ิ วฒันสินธ์ุ กรรมการสภาสถาปนิก/
ประธานอนุกรรมการดา้นการต่างประเทศ และนางอธัยานนัท ์จิตรโรจนรักษ ์หวัหนา้ส านกังาน  

ประเทศท่ีเขา้ร่วมการประชุมคร้ังน้ีประกอบดว้ย  7 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูาฯ  
บรูไนฯ เวียตนาม ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย โดย พม่า ลาว และสิงคโ์ปร์ ไม่ไดเ้ขา้
ร่วมการประชุม  
สรุปสาระการประชุมได้ ดังนี ้
1) การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC)  

คร้ังท่ี 4 ซ่ึงขณะน้ีมีประเทศท่ีเขา้ร่วมในสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนแลว้จ านวน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ลาว สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียตนาม ทั้งน้ีประเทศท่ีเหลือได้แก่ 
กมัพูชาฯ และบรูไนฯ ไม่มีการแจง้ก าหนดการท่ีจะเขา้ร่วมในขณะน้ีโดยแจง้ว่าอยู่ระหว่างการ
พิจารณาจดัท ากฎระเบียบ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ก าหนดการท่ีชดัเจนได ้ ส่วนในกรณีประเทศพม่า 
เน่ืองจากไม่มีผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมจึงยงัไม่มีความคืบหนา้ในการประชุมคร้ังน้ี 
 

2) ประเทศมาเลเซียในฐานะเลขาฯของสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนในจดัท าหนงัสือ MRA ให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเพื่อเป็นขอ้มูล 
 

3) สรุปจ านวนการแจง้ความจ านงเขา้ร่วมในการด าเนินงานตาม MRA  
ประเทศ แจ้งความจ านงแล้ว แจ้งความจ านงเข้าร่วม

ภายในเดือนธันวาคม 2009 
บรูไน   
กมัพชูา   
พม่า   
ลาว แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้มีผลตั้งแต่ 29 กุมภาพนัธ์ 2551  
เวยีตนาม แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2552 
สิงคโปร์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 
ไทย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 
มาเลเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 
ประเทศ แจ้งความจ านงแล้ว 
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อินโดนีเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 
ฟิลิปปินส์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2552 

 
4) สรุปความคืบหนา้ในการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล (Monitoring Committee: MC) 

ท่ีประชุมให้แต่ละประเทศสรุปความคืบหน้าในการจดัตั้ง  MC ซ่ึงมีประเทศท่ีแจง้ความ
คืบหนา้เพิ่มเติม ดงัน้ี 

4.1) ประเทศอินโดนีเซีย ไดส่้งรายช่ือให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมคร้ังน้ี โดยจะ
ส่งหนงัสืออยา่งเป็นทางการใหแ้ก่ฝ่ายเลขานุการอาเซียนต่อไป 

4.2) ประเทศฟิลิปปินส์แจง้ยืนยนัวา่คณะกรรมการก ากบัดูแลจะเป็นคณะเดียวกบั 
APEC Architect Project 

 
5) ร่าง Rules for the ASEAN Architect Council 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาร่าง Rules for the ASEAN Architect Council โดยไทยได้
เสนอวา่หากเอกสารใดท่ีมีการอา้งถึงขอให้แจง้แหล่งขอ้มูลท่ีสามารถหาไดเ้พื่อให้เกิดความชดัเจน 
โดยเฉพาะในขอ้   

9. APPEALS AND DISPUTE SETTLEMENT  

The provisions of the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, 
done at Vientiane, Lao PDR on the 29 November 2004, shall apply to disputes 
concerning the interpretation, implementation, and/or application of any of the 
provisions under this Arrangement. 

 
โดยฝ่ายเลขานุการของอาเซียนแจ้งว่าบทบญัญติัดังกล่าวสามารถดูได้ในเวปไซท์ของ

อาเซียน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่าควรท าเป็นภาคผนวกแนบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการอา้งอิงและ
สืบคน้ไดอ้ย่างชดัเจน ท่ีประชุมไม่มีการแกไ้ขฯ ร่างแต่อย่างใด (ตามเอกสารแนบ) ทั้งน้ีเม่ือมีการ
อนุมติั Rules for the ASEAN Architect Council แลว้ก็ให้แต่ละประเทศเร่ิมจดทะเบียนสถาปนิก
อาเซียนต่อไป  
 

6) Assessment  Statements 
ขณะน้ีมี 6 ประเทศท่ีส่ง Assessment Statement ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียตนาม และฟิลิปปินส์ ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมได้
พิจารณาอนุมติัร่างของประเทศไทย  ท่ีไดมี้การปรับแกจ้ากท่ีประชุมให้ความคิดเห็นในการประชุม
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คร้ังท่ีผา่นมา ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ ไดน้ าเสนอร่าง  Assessment Statement ในการประชุมคร้ัง
น้ี แต่เน่ืองจากเป็นจากท ารูปแบบท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน โดยฟิลิปปินส์ไดน้ ารูปแบบของ APEC 
Architect มาปรับเป็น ASEAN Architect ซ่ึงท าให้แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ โดยท่ีประชุมเห็นพอ้ง
วา่ควรใหมี้การก าหนดหวัขอ้และรูปแบบท่ีเหมือนกนัทุกประเทศน่าจะเหมาะสมกวา่ 

ทั้งน้ีประเทศฟิลิปปินส์ไดย้กประเด็นเร่ืองของการศึกษาเขา้มาวา่ตอ้งน าเขา้มาพิจารณาใน 
Assessment Statement ด้วยหรือไม่ ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าในเร่ืองของการศึกษานั้นมี
ขอ้ก าหนดเป็นแนวทางท่ีชดัเจนแลว้ใน MRA โดยการพิจารณาจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน
ของแต่ละประเทศนั้นคณะกรรมการก ากบัดูแลในแต่ละประเทศจะเป็นผูพ้ิจารณาเอง 
 

7) Design of AAC Website 
ประเทศมาเลเซีย น าเสนอเวปไซท์ท่ีปรับปรุงเพิ่มเติม โดยท่ีประชุมเห็นว่าขอให้แต่ละ

ประเทศจดัส่งขอ้มูลตามแบบฟอร์มท่ีประเทศฟิลิปปินส์เสนอมาเพื่อน าส่งใหแก่ฝ่ายเลขานุการ
พฒันาขอ้มูลในเวปไซทข์องแต่ละประเทศต่อไป  
 

8) การประกวดตราสัญลกัษณ์ของสถาปนิกอาเซียน 
ท่ีประชุมได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินตราสัญลักษณ์จากแต่ละ

ประเทศจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมาแล้วนั้ น ในการประชุมคร้ังน้ีประเทศมาเลเซียในฐานะ
เลขานุการไดเ้สนอวิธีการคดัเลือก โดยแบ่งการตดัสินเป็น 2 รอบ รอบแรกให้แต่ละประเทศติด
สต๊ิกเกอร์คดัเลือกจ านวน 3 ช้ินงาน และรอบท่ี 2 ให้คดัเลือกเหลือเพียง 1 ช้ินงาน และพิจารณา
ตดัสินผูช้นะการประกวด 

โดยผลการตดัสินปรากฎว่าผูช้นะไดแ้ก่นายกิตติคุณ ภกัดีแก้ว จากประเทศไทย 
ดว้ยคะแนนเป็นเอกฉนัท ์

 
 
 
 

 
ทั้งน้ีท่ีประชุมเสนอให้ผูอ้อกแบบปรับสีและตวัอกัษรใหม่ให้สอดคล้องกบัตรา

สัญลกัษณ์อาเซียน และจดัท ารูปแบบของนามบตัร หวัจดหมาย ตามท่ีเสนอมาเพื่อส่ง File ให้แก่
ฝ่ายเลขานุการจดัท าเพื่อใชใ้นการประชุมคร้ังต่อไป 

9) การรับจดทะเบียนของสถาปนิกอาเซียน 
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ท่ีประชุมให้ความเห็นว่าโครงการจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียนน่าจะสามารถเร่ิมได ้
เพราะขณะน้ีมี 5 ประเทศ ท่ีไดเ้ขา้ร่วม MRA และท่ีประชุมไดอ้นุมติั Assessment Statement แลว้
ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนาม และสิงค์โปร์ โดยประธานในท่ีประชุมเห็นว่าในการ
ประชุมคร้ังต่อไปแต่ละประเทศน่าจะรายงานความคืบหนา้ในการด าเนินการจดทะเบียน สถาปนิก
อาเซียนได ้ 

 
10)  วาระอ่ืนๆ  

ประธานไดเ้สนองาน ASEAN Architect Congress ท่ีจะมีข้ึนท่ีประเทศมาเลเซียระหวา่ง
วนัท่ี 1-4 กรกฎาคมน้ี โดยไดก้ล่าวถึงภาพรวมของงาน และเสนอท่ีประชุมวา่ผูจ้ดังานดงักล่าวเสนอ
เป็นผูจ้ดัการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนคร้ังต่อไปท่ีประเทศมาเลเซียดว้ย โดย
เสนอเป็นวนัท่ี 1กรกฎาคมน้ี 

โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการประสานงานดา้นการคา้บริการ
คร้ังต่อไปในราวเดือนพฤษภาคม และอีกคร้ังในเดือนกรกฎาคม ท่ีประชุมจึงเห็นว่าเน่ืองจาก
ระยะเวลาในการจดังาน ASEAN Architect Congress นั้นใกลเ้คียงกบัการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานดา้นการคา้บริการ จึงเห็นพอ้งให้มีการจดัการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่ง
อาเซียนในวนัท่ี 1กรกฎาคมน้ี ท่ีประเทศมาเลเซีย 
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