สรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่ งอาเซี ยน ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2553 ณ ประเทศบรู ไนฯ
สภาสถาปนิ ก ได้เข้า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการสภาสถาปนิ ก แห่ ง อาเซี ย น
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2553 ณ ประเทศบรู ไนฯ โดยมีผแู ้ ทนเข้าร่ วมการประชุ ม ได้แก่
นายวีรวุฒิ โอตระกูล อุ ป นายกคนที่ ส อง ผศ.ดร.พงศ์ศ กั ดิ์ วัฒ นสิ นธุ์ กรรมการสภาสถาปนิ ก /
ประธานอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ และนางอัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ หัวหน้าสานักงาน
ประเทศที่เข้าร่ วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชาฯ
บรู ไนฯ เวียตนาม ไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และ อินโดนี เซี ย โดย พม่า ลาว และสิ งค์โปร์ ไม่ได้เข้า
ร่ วมการประชุม
สรุ ปสาระการประชุ มได้ ดังนี้
1) การประชุ มครั้งนี้ เป็ นการประชุ มสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Architect Council: AAC)
ครั้งที่ 4 ซึ่ งขณะนี้มีประเทศที่เข้าร่ วมในสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยนแล้วจานวน 7 ประเทศ ได้แก่
ลาว สิ งคโปร์ ไทย มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ และเวียตนาม ทั้งนี้ ประเทศที่ เหลื อได้แก่
กัมพูชาฯ และบรู ไนฯ ไม่มีการแจ้งกาหนดการที่จะเข้าร่ วมในขณะนี้ โดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการ
พิจารณาจัดทากฎระเบียบ ซึ่ งไม่สามารถแจ้งกาหนดการที่ชดั เจนได้ ส่ วนในกรณี ประเทศพม่า
เนื่องจากไม่มีผแู ้ ทนเข้าร่ วมการประชุมจึงยังไม่มีความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้
2) ประเทศมาเลเซี ยในฐานะเลขาฯของสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยนในจัดทาหนังสื อ MRA ให้แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมเพื่อเป็ นข้อมูล
3) สรุ ปจานวนการแจ้งความจานงเข้าร่ วมในการดาเนินงานตาม MRA
ประเทศ
แจ้ งความจานงแล้ว
แจ้ งความจานงเข้ าร่ วม
ภายในเดือนธันวาคม 2009

บรู ไน

กัมพูชา

พม่า
ลาว
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้วมีผลตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
เวียตนาม
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 สิ งหาคม 2552
สิ งคโปร์
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 สิ งหาคม 2551
ไทย
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2552
มาเลเซีย
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551
ประเทศ
แจ้ งความจานงแล้ว
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อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์

แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
แจ้งความจานงเข้าร่ วมแล้ว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2552

4) สรุ ปความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแล (Monitoring Committee: MC)
ที่ประชุ มให้แต่ละประเทศสรุ ปความคืบหน้าในการจัดตั้ง MC ซึ่ งมีประเทศที่แจ้งความ
คืบหน้าเพิ่มเติม ดังนี้
4.1) ประเทศอินโดนีเซี ย ได้ส่งรายชื่อให้ที่ประชุ มทราบในการประชุ มครั้งนี้ โดยจะ
ส่ งหนังสื ออย่างเป็ นทางการให้แก่ฝ่ายเลขานุการอาเซี ยนต่อไป
4.2) ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ แจ้งยืนยันว่าคณะกรรมการกากับดูแลจะเป็ นคณะเดี ยวกับ
APEC Architect Project
5) ร่ าง Rules for the ASEAN Architect Council
ที่ประชุ มได้พิจารณาร่ าง Rules for the ASEAN Architect Council โดยไทยได้
เสนอว่าหากเอกสารใดที่มีการอ้างถึงขอให้แจ้งแหล่งข้อมูลที่สามารถหาได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
โดยเฉพาะในข้อ
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.
โดยฝ่ ายเลขานุ ก ารของอาเซี ย นแจ้ง ว่า บทบัญญัติดัง กล่ า วสามารถดู ไ ด้ใ นเวปไซท์ข อง
อาเซี ยน ซึ่ งที่ประชุ มเห็ นว่าควรทาเป็ นภาคผนวกแนบเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในการอ้างอิ งและ
สื บค้นได้อย่างชัดเจน ที่ประชุ มไม่มีการแก้ไขฯ ร่ างแต่อย่างใด (ตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ เมื่อมีการ
อนุมตั ิ Rules for the ASEAN Architect Council แล้วก็ให้แต่ละประเทศเริ่ มจดทะเบียนสถาปนิ ก
อาเซี ยนต่อไป
6) Assessment Statements
ขณะนี้ มี 6 ประเทศที่ ส่ง Assessment Statement ให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ ได้แก่
อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ไทย เวียตนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งในการประชุ มครั้งนี้ ที่ประชุ มได้
พิจารณาอนุมตั ิร่างของประเทศไทย ที่ได้มีการปรับแก้จากที่ประชุ มให้ความคิดเห็นในการประชุ ม
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ครั้งที่ผา่ นมา สาหรับประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้นาเสนอร่ าง Assessment Statement ในการประชุ มครั้ง
นี้ แต่เนื่องจากเป็ นจากทารู ปแบบที่แตกต่างจากประเทศอื่น โดยฟิ ลิปปิ นส์ ได้นารู ปแบบของ APEC
Architect มาปรับเป็ น ASEAN Architect ซึ่ งทาให้แตกต่างจากประเทศอื่นๆ โดยที่ประชุ มเห็นพ้อง
ว่าควรให้มีการกาหนดหัวข้อและรู ปแบบที่เหมือนกันทุกประเทศน่าจะเหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้ยกประเด็นเรื่ องของการศึกษาเข้ามาว่าต้องนาเข้ามาพิจารณาใน
Assessment Statement ด้วยหรื อไม่ ซึ่ งที่ ประชุ มพิจารณาแล้วเห็ นว่าในเรื่ องของการศึ กษานั้นมี
ข้อกาหนดเป็ นแนวทางที่ชดั เจนแล้วใน MRA โดยการพิจารณาจดทะเบียนเป็ นสถาปนิกอาเซี ยน
ของแต่ละประเทศนั้นคณะกรรมการกากับดูแลในแต่ละประเทศจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเอง
7) Design of AAC Website
ประเทศมาเลเซี ย นาเสนอเวปไซท์ ที่ปรั บปรุ งเพิ่ม เติ ม โดยที่ ประชุ มเห็ นว่าขอให้แต่ล ะ
ประเทศจัดส่ งข้อมูลตามแบบฟอร์ มที่ ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เสนอมาเพื่อนาส่ งใหแก่ ฝ่ายเลขานุ การ
พัฒนาข้อมูลในเวปไซท์ของแต่ละประเทศต่อไป
8) การประกวดตราสัญลักษณ์ของสถาปนิกอาเซียน
ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาคัด เลื อ กคณะกรรมการตัด สิ น ตราสั ญ ลัก ษณ์ จ ากแต่ ล ะ
ประเทศจากการประชุ ม ครั้ งที่ ผ่า นมาแล้ว นั้น ในการประชุ ม ครั้ งนี้ ประเทศมาเลเซี ย ในฐานะ
เลขานุ การได้เสนอวิธีการคัดเลือก โดยแบ่งการตัดสิ นเป็ น 2 รอบ รอบแรกให้แต่ละประเทศติด
สติ๊ กเกอร์ คดั เลื อกจานวน 3 ชิ้ นงาน และรอบที่ 2 ให้คดั เลื อกเหลื อเพียง 1 ชิ้ นงาน และพิจารณา
ตัดสิ นผูช้ นะการประกวด
โดยผลการตัดสิ นปรากฎว่าผูช้ นะได้แก่ นายกิ ตติ คุณ ภักดี แก้ว จากประเทศไทย
ด้วยคะแนนเป็ นเอกฉันท์

ทั้งนี้ ที่ประชุ มเสนอให้ผอู ้ อกแบบปรับสี และตัวอักษรใหม่ให้สอดคล้องกับตรา
สัญลักษณ์อาเซี ยน และจัดทารู ปแบบของนามบัตร หัวจดหมาย ตามที่เสนอมาเพื่อส่ ง File ให้แก่
ฝ่ ายเลขานุการจัดทาเพื่อใช้ในการประชุมครั้งต่อไป
9) การรับจดทะเบียนของสถาปนิกอาเซียน
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ที่ประชุ มให้ความเห็ นว่าโครงการจดทะเบียนเป็ นสถาปนิ กอาเซี ยนน่ าจะสามารถเริ่ มได้
เพราะขณะนี้ มี 5 ประเทศ ที่ได้เข้าร่ วม MRA และที่ประชุมได้อนุมตั ิ Assessment Statement แล้ว
ได้แก่ ไทย มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย เวียตนาม และสิ งค์โปร์ โดยประธานในที่ประชุ มเห็ นว่าในการ
ประชุ มครั้งต่อไปแต่ละประเทศน่าจะรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการจดทะเบียน สถาปนิก
อาเซียนได้
10) วาระอื่นๆ
ประธานได้เสนองาน ASEAN Architect Congress ที่จะมีข้ ึนที่ประเทศมาเลเซี ยระหว่าง
วันที่ 1-4 กรกฎาคมนี้ โดยได้กล่าวถึงภาพรวมของงาน และเสนอที่ประชุ มว่าผูจ้ ดั งานดังกล่าวเสนอ
เป็ นผูจ้ ดั การประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิ กแห่ งอาเซี ยนครั้งต่อไปที่ประเทศมาเลเซี ยด้วย โดย
เสนอเป็ นวันที่ 1กรกฎาคมนี้
โดยที่ประชุมได้พิจารณากาหนดการประชุ มคณะกรรมการประสานงานด้านการค้าบริ การ
ครั้ งต่ อ ไปในราวเดื อ นพฤษภาคม และอี ก ครั้ งในเดื อนกรกฎาคม ที่ ป ระชุ ม จึ ง เห็ นว่า เนื่ องจาก
ระยะเวลาในการจัดงาน ASEAN Architect Congress นั้นใกล้เคียงกับการประชุ มคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการค้าบริ การ จึงเห็นพ้องให้มีการจัดการประชุ มคณะกรรมการสภาสถาปนิ กแห่ ง
อาเซียนในวันที่ 1กรกฎาคมนี้ ที่ประเทศมาเลเซี ย

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