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พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่สภาสถาปนิกครบรอบ 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการ
สภาสถาปนิกแต่ละสมัย ได้บริหารสภาสถาปนิกให้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการสมาชิก ระบบการสอบด้วย
คลังข้อสอบ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สมาชิกในการเข้าสู่วิชาชีพ ระบบทะเบียน ระบบสมัคร
สมาชิก ระบบสมัครสอบ ช่องทางรับช�าระเงินเพ่ือสร้างความสะดวกผ่านช่องทางที่มากขึ้น 
การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่ระหว่างผลักดันให้มีใบอนุญาตภาคีสถาปนิกพิเศษและใบอนุญาต
อ�านวยการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสและสร้างมาตรฐานให้กับวิชาชีพ

นอกจากนั้นสภาสถาปนิกยังได้ริเริ่มในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
อ�านาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสถาปนิก โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสถาปนิก
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีการจัดอบรมหลักสูตร EXACT การจัดสัมมนา ACT TALK 
ซึ่งเป็นสัมนนาในรูปแบบใหม่ที่จะท�าให้สมาชิกได้เปิดประสบการณ์จากวิทยากรที่มากด้วย
ความรู้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดในรูปแบบที่เป็นกันเอง เป็นกิจกรรมน�าร่องก่อนเข้าสู่ 
ACT Forum ในช่วงปลายปีซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

แม้ว่าปัจจุบันจะมีสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค เช่น สภาพแวดล้อมของโลก ภัยภิบัติต่างๆ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป สภาสถาปนิกขอให้ค�ามั่นว่า
จะเอาชนะอุปสรรค มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการสมาชิก และเป็นตัวแทนของ
สถาปนิกทั่วประเทศ ผลักดันวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาสถาปนิกไทยให้ทัดเทียม
นานาชาติ และจะเป็นองค์กรวิชาชีพที่บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความ
เที่ยงตรงยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมทุกคนตลอดไป

ขอบคุณครับ

สารจากนายกสภาสถาปนิก
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ผ่านไปแล้วกับงาน ACT TALK ครั้งที่ 1 ของ ปี 2020 
งานเสวนาที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สภาสถาปนิก เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในหัวข้อสบายๆ 
“CHECK-IN เที่ยวไหนดี?” “เป็นไง มาไง” “ท�าไม ออก มา
เป็น แบบ นี้” โดยวิทยากรผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์ ฉิมมี 
สถาปนิกผู้ก่อตั้ง บ้านไร่ ไออรุณ คุณพหลไชย เปรมใจ 
สถาปนิกที่ปรึกษา Jim Thompson Farm และ คุณประณิธาน
พรประภา ผู้ริเริ่มและก่อตั้ง Wonderfruit

งาน ACT TALK 2020 ในปีนี้ มีก�าหนดการจัดงานถึง 
6 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่สองจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 
"NEW ARRIVAL" คิดเกินกรอบ ตอบมากกว่า ว่าด้วย
กระบวนการออกแบบแนวใหม่ที่ให้ค�าตอบกว้างกว่าโจทย์
ส่วนรายชื่อวิทยากรนั้น ทางคณะผู้จัดงานได้ให้การรับรอง
ว่าน่าสนใจไม่แพ้ครั้งแรกแน่นอน 

ส�าหรับผู้ที่พลาดโอกาสการเข้าฟงั ACT TALK 2020 
ครั้งแรก สามารถติดตามสรุปประเด็นส�าคัญและภาพ
บรรยากาศได้จากวารสารสภาสถาปนิกฉบับหน้า

ACT TALK 2020 #1
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เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สงขลาพาวิลเลียน (Songkhla Pavilion) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก., สถาบันศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มศก. สมาคมนักศึกษาเก่า มศก. สภาวัฒนธรรม
ไทยในสาธารณรัฐอิตาลี แห่งเมืองเวนิส และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวนิทรรศการ “Lines & Rhythms จังหวะและลีลาในงาน
สถาปัตยกรรมไทย” ซึ่งจะเป็นการน�าผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย โดย อาจารย์
วนิดา พ่ึงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พ.ศ. 
2546 ไปจัดแสดงให้ได้รับชม ซึ่งไม่เพียงสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย 
แต่ยังเป็นผลจากการพัฒนาต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปในงาน
สถาปัตยกรรมไทยอีกด้วย

นิทรรศการ "Lines & Rhythms จังหวะและลีลาในงานสถาปัตยกรรมไทย" จะจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563 ที่สงขลาพาวิลเลียน เมืองเวนิส 
ในเวลาไล่เลี่ยกันกับงาน Biennale Architettura 2020 ภายใต้หัวข้อ “เราจะอยู่ร่วม
กันอย่างไรต่อไป” (How will we live together?) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 
- 29 พฤศจิกายน 2563 นี้

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาในหัวข้อ “ลีลาสถาปัตยกรรมไทยในอิตาลี” ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของงานแถลงข่าวได้ ที่นี่

02 Lines & Rhythms 
จังหวะและลีลาในงานสถาปัตยกรรมไทย

LOCAL NEWS
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หลังจากที่อยู่ในความสนใจของคนกรุงฯ มานาน 
ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ “พระปกเกล้าสกายพาร์ค" 
หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “สะพานด้วน” ก็จะเปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการรับช่วงเวลาเปิดเทอม 
โดยเป็นทางเดินข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาแห่งแรกของ
กรุงเทพฯ ที่จะกลายมาเป็นแหล่งแลนด์มาร์ค และ
ที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเกาะรัตนโกสินทร์

โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) 
และหัวหน้าโครงการกรุงเทพฯ 250 รวมทั้ง
คุณจักรดาว นาวาเจริญ กรรมการและสถาปนิก 
N7A และ คุณกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกแห่ง 
LANDPROCESS ได้ลงพ้ืนที่ส�ารวจความคืบหน้า
โครงการซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปกว่า 63 เปอร์เซ็นต์

พระปกเกล้าสกายพาร์ค จะมีความยาวประมาณ 
280 เมตร กว้างกว่า 8.5 เมตร เมื่อการก่อสร้าง
เสร็จส้ินสะพานที่เคยด้วนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ก็
จะเชื่อมต่อเกาะรัตนโกสินทร์เข้ากับชุมชนกะดีจีน -
คลองสานฝั่ งธนบุรี ท�าให้เกิดการสัญจรที่สะดวก
สบายขึ้น และเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวไปในตัว
นอกจากนั้นยังจะเชื่อมต่อเข้ากับทางเดินเลียบ
คลองโอ่งอ่าง ที่ทางกรุงเทพมหานครได้ด�าเนิน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ไปเมื่อหลายปีก่อน จนเกิด
เป็นเส้นทางการเดินใหม่ที่จะส่งผลดีต่อเมืองทั้งใน
ด้านส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจอีกด้วย

LOCAL NEWS

Photo courtesy of โครงการกรุงเทพฯ 250
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ครัง้แรกของงาน Sharjah Architecture Triennial ทีเ่มอืงชารจ์าห์ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยมี 
Adrian Lahoud คณบดขีองคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์Royal College of Art ประเทศอังกฤษ 
มารบัหนา้ทีเ่ปน็ภัณฑารกัษ์ของงาน พร้อมกบัเชญิชวนใหส้ถาปนกิและนกัออกแบบมารว่มกนัน�าเสนอ
มมุมองทีส่ถาปตัยกรรมควรจะมตีอ่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิรวมทัง้ตอ่ผู้คนในรุน่นีแ้ละรุน่ถดัไป 
ภายใต้ธมี “Rights of Future Generations”

ความนา่สนใจของ Sharjah Architecture Triennial คือการทีม่นัเป็นแพลตฟอรม์แรกของโลก
อาหรบัทีมุ่ง่ความสนใจไปยงัประเดน็ตา่งๆ ทางสถาปัตยกรรมและเมอืงของพ้ืนทีแ่ละบริบทแวดล้อมโดย
เฉพาะ ซ่ึงครอบคลมุพ้ืนทีต่ัง้แตต่ะวนัออกกลาง แอฟรกิาเหนอืและตะวนัออก เอเชยีใตแ้ละตะวนัออก
เฉยีงใต้ ตลอดจนการตัง้ค�าถามถงึบทบาทของสถาปนกิในการสรา้งความเปลีย่นแปลงผา่นผลงานชิน้
ตา่งๆ จึงท�าใหเ้ราได้เหน็ผลงานจากสถาปนกิทีน่า่สนใจจากภูมภิาคเหลา่นีท้ีอ่าจจะไมเ่คยเปน็ทีรู่จ้กัมา
กอ่นหลายคนทเีดยีว

all(zone) บริษัทสถาปนกิไทยทีน่�าโดย ผศ.ดร.รชพร ชูชว่ย เป็นหนึง่ใน 4 บรษัิทสถาปนกิทีไ่ดรั้บเชญิ
ใหร้ว่มน�าเสนอโครงการเพ่ือจนิตนาการถงึเมอืงชารจ์าหใ์นมติิใหม ่ทีส่อดคล้องไปกบัประเดน็ทัง้
การเคหะ การศึกษา และส่ิงแวดล้อม โดยผลงาน "Set the Controls for the Heart of the Sun" 
ของ all(zone) ตัง้ค�าถามถงึการใชช้วีติของผูค้นในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ทีม่กัอยู่แตภ่ายในอาคาร
ปรบัอากาศตลอดเวลาเนือ่งจากอณุหภมิูภายนอกทีสู่ง จนท�าใหผู้ค้นไมค่อ่ยไดอ้อกมามีปฏสัิมพันธก์บั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และน�าเสนอ “พ้ืนทีเ่ปลีย่นผา่น” ระหว่างภายในและภายนอก เพ่ือชว่ยปรบั
อณุหภูมแิละเชิญชวนให้ผูค้นออกมาใชช้วีตินอกอาคารมากขึน้

SHARJAH ARCHITECTURE TRIENNIAL
‘RIGHTS OF FUTURE GENERATIONS’

INTERNATIONAL NEWS

Photos courtesy of Sharjah Architecture Triennial
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นับตั้งแต่การก่อตั้งสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมของประเทศไทยเอง ล้วนมี
ผลต่อการด�าเนินการของสภาสถาปนิกในแต่ละยุคสมัย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ
แต่ละยุคสมัยก็ได้ทุ่มเทท�างานบริหารวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา 
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิกในปีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทีมงาน 
วารสารสภาสถาปนิก จะได้มาอัพเดททิศทางการท�างานของสภาสถาปนิกในปี 
พ.ศ. 2563 แนะน�ากิจกรรมต่างๆ ของสภาสถาปนิก รวมถึงย้อนกลับไปทบทวนความ
ส�าเร็จของสภาสถาปนิกตลอด 20 ปีที่ผ่านมา กับบทสัมภาษณ์ พลเรือเอกฐนิธ 
กิตติอ�าพน อดีตนายกสภาสถาปนิก 2 สมัย

FEATURE

ก้าวสู่ปีที่ 20 
ของสภาสถาปนิก 
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ออกแบบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน

วารสารสภาสถาปนิกได้มีโอกาสสัมภาษณ์ พลอากาศตรี 
หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก 
เกี่ยวกับทิศทางการท�างานของสภาสถาปนิกในปี พ.ศ. 
2563 ทั้งในส่วนบทบาทหน้าที่โดยตรงของสภาสถาปนิก 
เช่น การควบคุมดูแลสมาชิกสภาสถาปนิกกว่า 30,000 
คนทั่วประเทศ และการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎข้อบังคับให้
สอดคล้องกับสภาพการท�างานของสถาปนิกในปัจจุบัน 
การควบคุมจรรยาบรรณสถาปนิก ไปจนถึงกิจกรรม
ของสภาสถาปนิกที่จะเกิดขึ้นตลอดปี พ.ศ. 2563 นี้

“ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของวิชาชีพเปลี่ยนไปท�าให้สภาสถาปนิกต้องปรับตัว พอโจทย์
เปลี่ยนเราจึงต้องออกแบบวิชาชีพของเราใหม่ ให้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้” เรื่อง
เร่งด่วนเรื่องแรกคือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ เพ่ือ
เปิดโอกาสและก�าหนดให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในการเป็นสมาชิก
สภาสถาปนิก สามารถท�างานด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้ตามที่พระราชบัญญัติ
ก�าหนด เช่น ช่างฝีมือสัญชาติไทยที่ส่งผ่านความรู้ภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคน แต่ไม่
ได้ร�่าเรียนสถาปัตยกรรมมาโดยตรง ให้ได้มีขอบเขตการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ที่ชัดเจน และอยู่ในการควบคุมดูแลของสภาสถาปนิก ทางสภาสถาปนิกจะพิจารณา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษเป็นรายบุคคล โดยจะมีการระบุ
ขอบเขตงานตามความเชี่ยวชาญของผู้ขอใบอนุญาต หรือให้ท�างานได้เฉพาะในพ้ืนที่ที่
ก�าหนดเท่านั้น 

"ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของวิชาชีพเปลี่ยนไป
ท�าให้สภาสถาปนิกต้องปรับตัว พอโจทย์เปลี่ยน
เราจึงต้องออกแบบวิชาชีพของเราใหม่ 
ให้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้"
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พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ กล่าวว่า การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับ
ภาคีสถาปนิกพิเศษ ก�าลังจะมีบทบาทอย่างมากในการแก้ปัญหาการขาดแคลนสถาปนิก
ในบางพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต�าบล ไปจนถึงระดับเทศบาล ที่รวมกันแล้วมีจ�านวนถึง 7,800 
ท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก
พ้ืนที่ของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง

“เป้าหมายคือการให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น เราต้อง
พัฒนาตัวเอง พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมทุกๆ คน ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะในส่วนกลางอย่างพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ 
แต่รวมถึงทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทย”

นอกจากนั้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ยังเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาสถาปนิกจากต่างประเทศที่เข้ามาท�างานในไทย ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษจะท�าให้สภาสถาปนิกสามารถก�ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติ เปิดโอกาสให้สถาปนิกชาวต่างชาติที่ผ่านการรับรองจาก
สถาบันวิชาชีพจากประเทศของตนเอง โดยเข้ามาท�างานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
หรือ ตามข้อตกลงที่สภาสถาปนิกเห็นชอบ สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมร่วม
กับสถาปนิกไทย ภายใต้การควบคุมของสภาสถาปนิก โดยมีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการ
อบรมและให้ความรู้ตามมาตรฐานของสภาสถาปนิกเสียก่อน ข้อดีคือจะมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และสร้างโอกาสให้สถาปนิกไทยในการท�างานระดับนานาชาติ

อีกเรื่องเร่งด่วนที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดปัจจุบัน ได้สานต่อการท�างานของ
คณะกรรมการชุดก่อน คือการผลักดันให้เกิดการออกใบอนุญาตประเภทการอ�านวย
การก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้ท�างานอยู่ในสายงานออกแบบสามารถเติบโตใน
ทางวิชาชีพได้ 

"เป้าหมายคือการให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ดังนั้น เราต้องพัฒนาตัวเอง
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความ
ส�าคัญแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทุกๆ 
คน ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะในส่วนกลางอย่างพ้ืนที่ใน
กรุงเทพฯ แต่รวมถึงทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทย"
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สร้างความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมแก่สังคม
อีกบทบาทส�าคัญของ สภาสถาปนิก คือการสร้างความเข้าใจต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
แก่สังคม ด้วยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความรู้ต่อสมาชิกสภาสถาปนิกและบุคคล
ทั่วไปในวงกว้าง 

“สังคมไทยยังไม่เข้าใจวิชาชีพสถาปนิกเท่าไหร่นัก เรื่องนี้ส�าคัญมาก เพราะสถาปนิกไม่
อาจสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หากสังคมไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเรา” 
พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ กล่าวไว้ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทีมงานวารสาร
สภาสถาปนิก

บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการผลักดันให้สภาสถาปนิกริเริ่มการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ขึ้น คือ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน อดีตนายกสภาสถาปนิก ที่กลับมาด�ารงต�าแหน่ง
สมัยที่สองระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 - 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
สร้างการรับรู้ต่อสังคมถึงบทบาทของสภาสถาปนิกและวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา
นี่ยังเป็นการปรับตัวในด้านการบริหารสภาสถาปนิก ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบันอีกด้วย กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ส�าคัญ 3 กิจกรรม ที่ถูกก�าหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดงานแตกต่างกันออกไป

"สังคมไทยยังไม่เข้าใจวิชาชีพสถาปนิกเท่าไหร่นัก 
เรื่องนี้ส�าคัญมาก เพราะสถาปนิกไม่อาจสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หากสังคมไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของเรา"
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Executive Architect Council Training (EXACT) 
หลักสูตรรู้จักสถาปนิกส�าหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT ริเริ่มโดย 
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน ผู้เคยประสบความส�าเร็จในการเปิดหลักสูตร
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาก่อน ระหว่างด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการของ
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ-มหาชน) หรือ OKMD 
ก่อนจะน�าเอาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับสภาสถาปนิกในระหว่างการ
ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกในวาระที่ 2 

EXACT เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม คุณค่าของงาน
สถาปัตยกรรม และการให้ความเข้าใจต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ 
ที่มีผลต่อการลงทุนในโครงการแก่ผู้บริหารระดับสูง จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เขาเหล่านั้นมีความเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญ และบทบาทหน้าที่ต่อสังคม
ของสถาปนิก โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่บุคคลที่มีศักยภาพสูงและอยู่ในต�าแหน่ง
ที่สามารถตัดสินใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมในวงกว้างได้ ซึ่งในระหว่าง 4 เดือน
ที่ผ่านมา (30 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2562) ถือได้ว่า EXACT นั้นประสบควาส�าเร็จ
เป็นอย่างสูง รวมไปถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างดี 



15FEATURE

ACT TALK

ACT TALK เป็นกิจกรรมเสวนาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา 
ที่เปิดพ้ืนที่ให้สมาชิกสภาสถาปนิก และผู้สนใจทั่วไป ได้มีพ้ืนที่อัพเดท
ความรู้ใหม่ๆ โดยตรงจากวิทยากรที่มีความเป็น “ตัวจริง” ในสาขาวิชา
ต่างๆ รวมไปถึงนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญการท�างานรูปแบบต่างๆ อย่าง
เข้มข้น ลงลึกในเนื้อหา และในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ได้ถามตอบ
กันภายในงานอย่างผ่อนคลาย

สภาสถาปนิกได้มอบหมายให้ นาวาตรีธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมและจัดตั้งคณะท�างานจัดงาน ACT TALK 
โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากทุกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในปีที่
ผ่านมา (2562) ACT TALK ถูกจัดขึ้น 4 ครั้ง ภายใต้หัวข้อที่
หลากหลาย ตั้งแต่การแนะน�าสถาปนิกหลากหลายรุ่น ACT TALK #1 
‘ARCHITECTS’ S/M/L/XL One size doesn’t fit all : เล็กก็ใช่ ใหญ่
ก็ชอบ ไปจนถึง ACT TALK ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ ‘THAINESS : Thai 
Code โคตรไทย ความเป็นไทยในงานออกแบบ’ และการจัดเวที 
PechaKucha ที่ทีมงาน ACT TALK ได้เชิญนักออกแบบ ถึง 8 สาขา
มาร่วมแชร์ประสบการณ์การท�างานผ่านรูปแบบการน�าเสนอที่
เป็นกันเองและเข้าถึงผู้ฟงัได้อย่างรวดเร็ว
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ในปีนี้ ACT TALK จะค่อยๆ ปูทางน�าไปสู่กิจกรรมใหญ่ประจ�าปีอย่าง ACT 
Forum ในช่วงปลายปีเช่นเคย ผ่านงานเสวนาที่มีจ�านวนถึง 6 ครั้ง โดย
ครั้งแรกนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อสบายๆ ที่ว่าด้วย
การออกแบบจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ที่แชร์ประสบการณ์การ
ออกแบบให้ฟงักันว่า ท�าอย่างไรจึงจะสามารถ “เป็นจุดหมายปลายทาง” 
ในใจของใครหลายๆ คนได้ในยุคที่ทุกคนหันมาท�าธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วน
เนื้อหาของการเสวนาครั้งต่อไปจะเป็นอะไรบ้าง โปรดติดตามกันต่อไป

ภาพบรรยากาศระหว่างกิจกรรม 
ACT TALK ครั้งที่ผ่านๆ มา
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ACT FORUM 

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สภาสถาปนิกได้ริเริ่มการเตรียมความพร้อมในการจัด
งานสภาสถาปนิก หรือ ACT Forum ด้วยความตั้งใจที่จะด�าเนินกิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกสภาสถาปนิกทั้ง 4 
กลุ่มสาขา และประชาชนทั่วไป ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
มาตรา 7 (5) 

การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมในแต่ละปียังตอบรับกับ
บริบทในปัจจุบัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
การก่อสร้างที่ก้าวหน้า ท�าให้การท�างานสถาปัตยกรรมของสถาปนิก เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความส้ินเปลืองทรัพยากร จนโลกไม่สามารถสร้าง
ทรัพยากรขึ้นมาทดแทนได้ทัน สภาสถาปนิกจึงมีบทบาทในการกระตุ้นให้
คนที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และนี่
เป็นเหตุผลในการเชิญ Stefano Boeri มาเป็น Super Keynote เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงานเสวนา ในการท�างานสถาปัตยกรรมที่
ให้ความส�าคัญกับเมืองและพ้ืนที่สีเขียว

ส�าหรับ ACT Forum’20 งานใหญ่ประจ�าปีของสภาสถาปนิก ที่จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน และขยายเวลาจัดงานเพ่ิมขึ้นนานถึง 5 วัน จะมีอะไรพิเศษมาให้เราได้ชมกันบ้าง สามารถ
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในเร็วๆ นี้

พาวิลเลียนหลักในงาน 
ACT FORUM' 19
ที่ถูกใช้เป็นที่จัดเสวนา
และพิธีการเปิดงาน ACT 
FORUM' 19
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GROWING TOGETHER : 
10 YEARS OF ACT'S ACCOMPLISHMENT
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำ�พน อดีตน�ยกสภ�สถ�ปนิก

FEATURE

การเติบโตของสภาสถาปนิกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การผลักดันให้สภาสถาปนิกมี
ที่ท�าการที่สง่างาม และสมศักดิ์ศรีการเป็นเสาหลักของวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา 
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการบริหารส�านักงาน และการจัดสอบวัดความรู้ รวม
ไปถึงยุทธศาสตร์ของสภาสถาปนิกในการกระตุ้นให้สังคมเกิดความเข้าใจต่อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ริเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสมัย
การด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกของ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน ทั้ง 2 สมัย 
ในปี พ.ศ. 2550-2553 และระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 - 2 พฤษภาคม 2562

อาคารสภาสถาปนิก 
ที่มั่นแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน เข้าด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกคนที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในช่วง
เวลาที่สภาสถาปนิกยังคงท�าการอยู่ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส�านักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ย่านวิสุทธิกษัตริย์ ความไม่พร้อมของสถานที่ซึ่งน�ามาสู่ปัญหาขัดข้องในการให้
บริการสมาชิกที่เริ่มมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี ท�าให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดดังกล่าวเริ่มมอง
หาความเป็นไปได้ ในการย้ายที่ท�าการสภาสถาปนิกไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมกว่า
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“ผมและคณะท�างานชุดดังกล่าว ต่างมีความรู้สึกตรงกัน
ว่าสถานที่นั้นไม่สง่างามสมกับเป็นสภาสถาปนิกของ 
ประเทศไทย” พลเรือเอกฐนิธ เล่าย้อนกลับไปยังช่วง
เวลาขณะนั้นว่า หลังจากพิจารณาหลายๆ พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ คณะกรรมการสภาสถาปนิกจึงตัดสินใจ
ซื้อที่ดินติดถนนพระราม 9 (ที่ตั้งของสภาสถาปนิกใน
ปัจจุบัน) และได้ท�าหนังสือขอรับการสนับสนุนของบ
ประมาณจากรัฐบาลโดยความช่วยเหลือของอดีตปลัด
กระทรวงมหาดไทย นายพงศ์โพยม วาศภูติ และอดีต
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ นายบัณฑูร สุภัควณิช 
ผลกัดันใหไ้ด้รบัการจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิ 52 ลา้นบาท

การก่อสร้างสภาสถาปนิกแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด้วยความ
ทุ่มเทของท่านเลขาธิการสภาสถาปนิก นายฤาชา รัชชนันท์ และกรรมการบริหารบาง
ท่านในการขอบริจาควัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายต่างๆ ที่เข้ามาร่วมสนับสนุน
การด�าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ ประจวบเหมาะกับนโยบายของสภา
สถาปนิกที่ต้องการเป็นเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน ซึ่งส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในปี 
พ.ศ. 2554-2555 โดยอาคารที่ท�าการสภาสถาปนิกแห่งใหม่นี้ได้ท�าหน้าที่ต้อนรับแขก
ผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ และได้รับเสียงชื่นชมถึงความสง่างามและมาตรฐานของ
อาคารที่ท�าการสภาสถาปนิกจากผู้แทนทุกประเทศ ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน
ของสถาปนิกไทยทุกคน “ส่ิงที่ผมน�ามาใช้กับการออกแบบก่อสร้างอาคารสภาสถาปนิก
ครั้งนี้คือการประกวดการออกแบบอาคาร 2 ขั้นตอน ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่มาก ณ  
ขณะนั้น” พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน กล่าวต่อว่า

“โดยทั่วไปการประกวดแบบจะนิยมใช้ประกวดแบบขั้นตอนเดียว เพราะมีกระบวนการที่
ส้ันกระชับ หรือไม่ก็ชอบก�าหนดบริษัทออกแบบที่ต้องการไปเลย ผมพยายามชี้ให้เห็น
ว่าการเลือกบริษัทที่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี เพราะจะไม่เกิดการ
แข่งขัน แต่ถ้าใช้ระบบการประกวดการออกแบบอาคารแบบ 2 ขั้นตอน จะได้แนวคิด
ใหม่ๆ ในการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีความคิดใหม่ๆ”

"ส่ิงที่ผมน�ามาใช้กับโครงการนี้คือ 
ระบบการประกวดแบบอาคาร 
2 ขั้นตอน ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่มาก 
ณ ขณะนั้น"



20FEATURE

ระบบการประกวดแบบอาคาร 2 ขั้นตอน เป็นการประกวดแบบที่
แบ่งกระบวนการออกเป็น 2 ช่วง คือการประกวดแนวคิด หรือ
การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้าแข่งขันซึ่งไม่จ�ากัดว่าเป็นบริษัทสถาปนิก
หรือสถาปนิกทั่วไปทุกระดับได้น�าเสนอแนวคิดการออกแบบ ซึ่งจะ
ส่งผลดีเพราะเป็นโอกาสที่จะได้รูปแบบอาคารที่หลากหลายจาก
ผู้ส่งแบบเข้าประกวดโดยจะคัดผู้ชนะการประกวดไว้ 3-5 ราย 
มอบรางวัลเป็นเงินจ�านวนหนึ่ง เพ่ือให้ไปจัดท�าแบบในส่วน
ที่สองคือการประกวดแบบที่มีรายละเอียดส่วนต่างๆ ของ
สถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่น�าไปสู่การออกแบบ
ก่อสร้างที่จะใช้จริง ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดแบบขั้นต้นต้องไปหา
ทีมสถาปนิกที่มีประสบการณ์และมีผลงานออกแบบในประเภทและ
วงเงินที่คณะกรรมการก�าหนดมาร่วมท�างานและน�ามาประกวดกัน
อีกครั้ง โดยปัจจุบันระบบการประกวดแบบอาคาร 2 ขั้นตอน 
ถูกใช้อย่างกว้างขวางในระบบราชการ

“ปรับปรุงและผลักดัน” 
การกลับมาด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกวาระที่ 2
 
นโยบายและแผนงานที่ริเริ่มไว้ก่อนหน้าต้องพบกับอุปสรรคด้านงบประมาณ จากความ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงินและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ในขณะที่เงินอุดหนุนรายปีจาก
รัฐบาลกลับลดลงสวนทางกัน นี่เป็นเหตุให้กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกวางแผนไว้ต้องชะงักลง 
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน กลับมาด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกอีกครั้งในปี พ.ศ. 
2561 ทิ้งช่วงจากวาระแรกไปถึง 8 ปี พร้อมกับนโยบายที่ชัดเจนและด�าเนินการได้ทันที

“หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาสถาปนิกสมัยที่ 2 ผมเริ่มวางแผนจัดกิจกรรม
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก รวมทั้งสามารถสร้างรายได้พอเพียง ส�าหรับการไป
ต่อยอดกิจกรรมอื่นๆ เราเริ่มจากการรีแบรนด์สภาสถาปนิก โดยใช้ค�าว่า “ACT” 
ความส้ัน กระชับ และส่ือสารได้ง่ายนี้สามารถน�าไปต่อยอดทางการตลาดเพ่ือน�าไปสู่
อนาคตในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ กิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นจากแบรนด์ ACT ก็คือ ACT 
Golf เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และในขณะเดียวกันก็เป็นการหารายได้
ให้กับสภาสถาปนิกด้วย”

"การเลือกบริษัทที่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้น�าไปสู่ผลลัพธ์
ที่ดีเสมอไป เพราะจะไม่เกิดการแข่งขัน ซึ่งจะท�าให้ได้
ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ"
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กิจกรรมภายใต้แบรนด์ ACT ที่ 2 คือ EXACT หรือหลักสูตรรู้จัก
สถาปนิกส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้คนในสังคม
ได้รู้จักกับวิชาชีพสถาปนิกมากขึ้น และมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ใน
การท�างานของสถาปนิกอย่างถูกต้อง ผ่านการบรรยายของวิทยากร
ตลอดระยะเวลารวม 16 สัปดาห์ ก่อนจะปิดท้ายโครงการด้วยการ
ดูงานที่ต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือผู้น�าของ
องค์กรขนาดใหญ่ ที่จะมีส่วนในการช่วยเผยแพร่องค์ความรู้จาก
หลักสูตรนี้ไปสู่บุคคลอื่นๆ ในหน่วยงานและองค์กรของแต่ละคน
ได้ โดยโครงการ EXACT รุ่นแรกได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 และประสบความส�าเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
รวมถึงมีผู้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการครั้งต่อไปเป็นจ�านวน
มาก ซึ่งทางสภาสถาปนิกได้มีแผนที่จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
EXACT รุ่นที่ 2 ในเดือนมีนาคมนี้

ตามด้วย ACT ที่ 3 หรือ ACT TALK หรือกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการขนาดย่อมๆ ในหัวข้อ
สบายๆ ที่จัดขึ้นในห้องประชุมของสภาสถาปนิกเอง เพ่ือเป็นการใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ให้สมาชิกได้แวะเวียนกลับมาพบปะเพ่ือนร่วมวิชาชีพได้บ่อยครั้งยิ่งขึ้น โดยการจัดงานในปีที่แล้ว แต่ละ
ครั้งจะมีผู้ร่วมสัมมนาไม่ต�่ากว่าร้อยคน ซึ่งถือได้ว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้จึงมีแผนที่
จะจัดกระจายไปตลอดทั้งปีถึง 6 ครั้ง ด้วยกัน ถือเป็นการเกริ่นน�าก่อนจะไปสู่งานสัมมนาใหญ่อย่าง 
ACT Forum ส่งท้ายปลายปี 

และ ACT ที่ 4 ซึ่งเป็นความตั้งใจของพลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน ตั้งแต่ช่วงด�ารงต�าแหน่งในวาระ
แรก และการกลับมาด�ารงต�าแหน่งในวาระที่ 2 นี้ จึงก�าหนดให้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ
ว่า ACT Forum โดยเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในวงการสถาปัตยกรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแบ่ง
ปันความรู้และจุดประกายแรงบันดาลใจให้สมาชิกสภาสถาปนิกทั้ง 4 สาขา ไปจนถึงประชาชนบุคคล
ทั่วไปที่สนใจในงานสถาปัตยกรรม ซึ่งมีผู้เข้าฟงัมากกว่า 5,000 คน สมตามความตั้งใจของพระราช
บัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (5) ว่าด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภาคประชาชน

กิจกรรม ACT GOLF ที่ถูกจัดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในสมัยการดำารงตำาแหน่งของ 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำาพน

บรรยากาศในวันเปิดงาน 
ACT Forum'19 
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ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ของสภาสถาปนิกในรอบ 10 ปี 

ระบบคลังข้อสอบเริ่มถูกน�ามาปรับใช้กับการจัดสอบวัดความรู้ของสภาสถาปนิกใน
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ ช่วยลดภาระการออกข้อสอบในการจัดสอบแต่ละครั้ง ตลอดจน
เอื้อต่อการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดสอบของ 3 สาขา (สถาปัตยกรรมภายใน 
ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง) ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นี้จะช่วยรักษา
มาตรฐานเรื่องความยากง่ายของข้อสอบ อีกทั้งยังช่วยให้จัดสอบได้บ่อยครั้งมากขึ้น
ในแต่ละปี เพราะระบบการทดสอบแบบเดิมนั้น ทุกคนจ�าเป็นต้องท�าการทดสอบพร้อม
กัน ท�าให้มีค่าใช้จ่ายและการจัดการสูงมาก อีกทั้งยังจัดสอบได้เพียงแค่ปีละครั้ง 
ท�าให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านต้องเสียเวลารอสอบข้ามปีทีเดียว

“ผมมีแนวคิดที่จะด�าเนินจัดสอบในต่างจังหวัด เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก
เพราะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเมื่อเรามีระบบคลังข้อสอบแล้ว เพียงแค่ส่งข้อสอบไป อาจารย์
มหาวิทยาลัยก็จัดสอบให้ นักศึกษาก็ไม่เสียค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯ”  
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการทดสอบ
ความรู้ของสภาสถาปนิกในอนาคต และไม่ใช่เพียงระบบการทดสอบความรู้เท่านั้นที่
สภาสถาปนิก น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่สถาปนิกรุ่นใหม่ 
สภาสถาปนิกยังได้เพ่ิมระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ และตาม
จุดบริการต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเพ่ิมช่อง
ทางในการติดต่อส่ือสารและให้บริการสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ LINE 
Official ด้วยเช่นกัน

บรรยากาศระหว่างการจัดสอบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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“สภาสถาปนิกมีรายได้อยู่ 2 ทาง อย่างแรกคือสมาชิก ซึ่งทางสภา
สถาปนิกไม่อยากปรับค่าสมาชิก ค่าทดสอบ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพราะ
เข้าใจว่าจะสร้างผลกระทบและไม่เป็นที่พอใจต่อสมาชิก อย่างที่สองคือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งไม่พอที่จะดูแลพนักงานและสมาชิกอีกกว่า 30,000 
คนอย่างแน่นอน” พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน กล่าวว่า ส่ิงนี้คือความ
ท้าทายของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และเป็นอีกสาเหตุส�าคัญที่อยู่เบื้อง
หลังการผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สภาสถาปนิกสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"ความท้าทายของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และเป็นอีกสาเหตุ
ส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ให้สภาสถาปนิกสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น"
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“ผู้ที่มาด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกก็ต้องบริหารจัดการ
ให้สภาอยู่ได้ พอเพียงที่จะท�างานต่อไป และคิดถึงการอยู่
อย่างยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้าเป็น 10 ปีขึ้นไป ว่า
ค่าของเงินเปลี่ยนไป จ�านวนสมาชิกก็เพ่ิมขึ้น แล้วเราจะท�า
อย่างไรให้สภาสถาปนิกบริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ แล้วรับใช้สังคมได้อย่างสมบูรณ์ นี่เป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่ง”

“อีกแนวคิด ที่ผมต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่
เริ่มท�าหน้าที่ คือการสร้างศูนย์การเรียนรู้สถาปนิก ผมต้อง
ให้เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ให้เขารู้จักสถาปนิก 
ศูนย์เรียนรู้นี้จะเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ที่เยาวชนได้มาเรียนรู้
สถาปัตยกรรม สอนให้เยาวชนเข้าใจกระบวนการท�างานของ
สถาปนิกตั้งแต่วัยเรียน พอโตขึ้นมาถึงเด็กเหล่านี้จะไม่ได้เป็น
สถาปนิก แต่เขาก็รู้จักสถาปนิกเรียบร้อยแล้ว” 

"อีกแนวคิด และส่ิงที่ผมต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัน
แรกที่เริ่มท�าหน้าที่ คือการสร้างศูนย์การเรียนรู้สถาปนิก 
ศูนย์เรียนรู้นี้จะเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ที่เยาวชนได้มาเรียนรู้
สถาปัตยกรรม สอนให้เยาวชนเข้าใจกระบวนการท�างานของ
สถาปนิกตั้งแต่วัยเรียน"

ในวาระครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน ก�าลังด�าเนินการจัดพิมพ์เอกสาร 
“สภาสถาปนิก แนวทางสู่ประชาธิปไตยในการประกอบวิชาชีพในสหัสวรรษใหม่” ซึ่งเป็นเอกสารวิจัยที่ 
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�าพน เขียนขึ้นส�าหรับสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ซึ่งครั้งนี้จะถูกน�ามาปรับปรุง และจัดท�าบทส่งท้าย เพ่ือจะออกในวัน
ครบรอบ 20 ปี คือในงาน Forum ที่เมืองทองธานี



25INTERVIEW

หลังจากการก่อตั้งสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ. 2543 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาสถาปนิกเป็นเสาหลักให้กับ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสมาชิกกว่า 
40,000 คนทั่วประเทศ ควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
เพ่ือให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกอบวิชาชีพ และเมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สภาสถาปนิก ก็ได้เดินทางมาถึงปีที่ 
20 ซึ่งเป็นหมุดหมายส�าคัญที่บ่งบอกถึงความส�าเร็จที่ผ่านมาของ
สภาสถาปนิก และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้มองไปยังอนาคตของ
สภาสถาปนิกในปีต่อๆ ไป

นี่จึงเป็นโอกาสดีที่วารสารสภาสถาปนิกได้สัมภาษณ์ คุณประภากร 
วทานยกุล ประธานจัดงาน ครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ถึง
มุมมองที่สถาปนิกอาวุโสผู้นี้มีต่อสภาสถาปนิก ไปจนถึงแผนการจัด
งานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก

ประภากร วทานยกุล
ประธานจัดงานครบรอบ 20 ป ี
สภาสถาปนิก
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ACT: ในมุมมองของ คุณประภ�กร 
วท�นยกุล สภ�สถ�ปนิกมีคว�ม
สำ�คัญอย่�งไร

ประภ�กร วท�นยกุล : เป็นที่ทราบ
กันว่า สภาสถาปนิก เป็นผู้ออกระเบียบ
กฎเกณฑ์การประกอบวิชาชีพสถาปัตย-
กรรมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ นั่นคือความ
ส�าคัญ เพราะสภาสถาปนิกเป็นผู้
ก�าหนดแนวทางประกอบอาชีพของมวล
สถาปนิกทั้งหลายซึ่งจะต่างจากสมาคม
สถาปนิกสยามฯ หรือพูดอีกแบบก็คือ 
สภาสถาปนิกคือ regulator หรือผู้
ออกกฎโดยมีกฎหมายรองรับครับ

บรรยากาศระหว่างการทำาบุญ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
สภาสถาปนิก ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 
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ACT: ช่วยเล่�ถึงแผนจัดง�นครบรอบ 20 ปี 
สภ�สถ�ปนิกสักหน่อยครับ 

ประภ�กร วท�นยกุล : เราตั้งคณะท�างานใน
การที่จะจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก 
หรือจะเรียกได้ว่าเป็นงานเฉลิมฉลองก็ได้นะครับ 
ส่วนแรกจะเป็นเรื่องของพิธีการทางศาสนา ที่จัด
ขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาที่อาคาร
สภาสถาปนิก งานนี้เราได้เชิญคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และอดีตกรรมการสภาสถาปนิก มา
ประกอบพิธีร่วมกัน แต่ในส่วนของงานที่เราตั้งใจ
จัดขึ้นให้เป็นพิธีการเชิดชูเกียรตินั้น คณะ
กรรมการจัดงานตกลงกันแล้วว่าจะจัดขึ้นในงาน 
ACT Forum 2020 ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ 

แต่ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงวันจัดงานจริงนั้น 
เราได้มีการตั้งคณะกรรมการท�างานอีกหลายชุด 
ที่จะท�าหน้าที่ดูแลการเรียนเชิญคณะกรรมการ
ชุดที่ผ่านมา ทั้ง 5 ชุด ซึ่งหลายๆ ท่านเป็นผู้ที่มี
คุณูปการต่อสภาสถาปนิกเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุ
นี้ ภายในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ เราจึงตั้งใจว่า
จะจัดให้มีพิธีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ส�าคัญหลายๆ ท่านที่มีคุณูปการต่อสภาสถาปนิก
เป็นอย่างสูง อีกส่วนคือการจัดท�าหนังสือครบ
รอบ 20 ปี ซึ่งก็จะกลับไปตอบค�าถามแรกที่ว่า
 20 ปีที่ผ่านมา สภาสถาปนิกท�าอะไรมาบ้าง 
ในหนังสือจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับคณะ
กรรมการสภาสถาปนิกชุดที่ผ่านมา รวมไปถึง
การท�างานของสภาสถาปนิกตลอด 20 ปี และ
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมทั้ง 4 สาขา ด้วย 
นอกจากนั้น ประธานคณะจัดท�าหนังสือครั้งนี้ ซึ่ง
ก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 
ยังมีความตั้งใจว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องมีประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้างด้วย ซึ่งนั่นก็คือการจัดท�า
เนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์
ต่อการท�างานด้านสถาปัตยกรรมสืบไป

"เราตั้งใจว่าจะจัดให้มี
พิธีการมอบเข็มเชิดชู
เกียรติแก่บุคคลส�าคัญ
หลายๆ ท่านที่มีคุณูปการ
ต่อสภาสถาปนิกเป็น
อย่างสูง"
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ACT: ในโอก�สที่คุณนำ�ชัย แสนสุภ�
ได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยก
สม�คมภูมิสถ�ปนิกประเทศไทย 
(TALA) ประจำ�ว�ระปี 2563-2565 
วิสัยทัศน์ ที่คุณนำ�ชัยและคณะ
กรรมก�รบริห�รสม�คมฯ ได้ว�งไว้
ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งครั้งนี้ประกอบ
ด้วยอะไรบ้�ง

นำ�ชัย แสนสุภ� : มีอยู่ 3 เรื่องครับ 
เรื่องแรก คือเราจะยังคงท�าหน้าที่เป็น
ตวักลางระหวา่งวชิาชพีภูมสิถาปัตยกรรม
กับสาธารณะ กับหน่วยงานของภาครัฐ 
ไม่ว่าจะในรูปแบบของการเข้าไปเป็นคณะ
กรรมการด้านโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิสถาปัตยกรรม หรือเข้าไปท�างาน
เป็นที่ปรึกษาและอาสาสมัครให้กับหน่วย

INTERVIEW

งานต่างๆ ที่แม้ระเบียบข้อก�าหนดของผู้ว่าจ้าง 
(TOR) ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องมีภูมิสถาปนิก 
แต่เราเล็งเห็นว่าหากสามารถใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญของภูมิสถาปนิกเข้าไปร่วมในการท�างาน
ได้ ก็จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการปรับปรุงคลองคูเมืองของทาง
ส�านักโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวง
กลาโหม ที่ทางสมาคมฯ ได้ไปร่วมเป็นที่ปรึกษา 
และเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับนัก
ออกแบบ

เรื่องที่สอง คือเราพยายามที่จะสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิกให้มากขึ้น ทั้ง
ผ่านการจัดงานประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรม
ดีเด่นในแต่ละปี ที่ให้สมาชิกได้ส่งผลงานเข้ามามี
ส่วนร่วม หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกาพบปะ
พูดคุยระหว่างสมาคมฯ และสมาชิก และระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะสมาชิกหน้าใหม่หรือ
บริษัทที่เพ่ิงเปิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะ
ที่เป็นกันเอง

ส่วนเรื่องที่สาม เป็นความตั้งใจของสมาคมฯ และ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในชุดนี้ ที่เรา
อยากจะท�าให้วิชาชีพและอุตสาหกรรมภูมิ-
สถาปัตยกรรมของเราได้ท�าหน้าที่ช่วยเหลือส่ิง
แวดล้อมอย่างแท้จริง ตั้งแต่การสนับสนุนให้
เกิดการท�าฟาร์มอย่างถูกต้อง มีการเพาะกล้าไม้ 
เลี้ยงดู และคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะท�าให้ได้
ต้นไม้ที่โตขึ้นมาอย่างแข็งแรง มีรากที่สมบูรณ์ 
และได้พรรณไม้ที่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ซึ่งเมื่อเราได้
วัตถุดิบที่ดี มันก็จะช่วยป้องกันและลดปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การหักโค่น ให้น้อยลง

น�าชัย แสนสุภา
นายกสมาคมภูมิสถาปนิก
ประเทศไทย (TALA) 
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ACT: มีนโยบ�ยหรือภ�รกิจใดของสม�คมฯ 
ที่คุณนำ�ชัยต้องก�รจะผลักดันให้เกิดขึ้น
อย่�งเร่งด่วนภ�ยในปี พ.ศ. 2563 นี้บ้�ง
หรือไม่

นำ�ชัย แสนสุภ� : ถ้าพิจารณาดูแล้ว จริงๆ 
กรณีเร่งด่วนที่สุดที่เราอยากจะผลักดัน เห็นจะ
เป็นเรื่องแรก คือการท�าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
วิชาชีพกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนที่
ผมว่าเราได้เริ่มเข้าไปท�างานและมีส่วนร่วมกัน
อย่างจริงๆ จังๆ แล้ว ซึ่งพอถึงตรงนี้การท�าให้
วิชาชีพของเราได้ท�าหน้าที่ช่วยเหลือส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งเป็นหัวข้อที่สามที่ได้กล่าวไปในตอนต้น ก็จะ
ตามมาด้วย สมมติว่าโครงการต่างๆ ที่มีเนื้อหา
งานบางส่วนเกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม
ไม่ได้ใช้ภูมิสถาปนิกเข้าไปร่วมมือ หรือไม่ได้ใช้
วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ก็อาจจะท�าให้
โครงการนั้นๆ เกิดปัญหาตามมาในระยะยาวได้ 
เพราะจริงๆ งานภูมิสถาปัตยกรรมไม่ใช่แค่การ
ออกแบบและก่อสร้างอย่างเดียว แต่จะต้องมีการ
ค�านึงถึงเรื่องของการดูแลรักษาในระยะยาว คาด
การณ์ในอนาคตถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
กับโครงการในอีก 10-15 ปี หรือมากกว่านั้นด้วย

ACT: คุณนำ�ชัยคิดว่�บทบ�ทของวิช�ชีพ
ภูมิสถ�ปัตยกรรมที่ควรมีต่อสังคมนั้นควร
จะต้องเป็นอย่�งไร

นำ�ชัย แสนสุภ� : ผมว่าต้องมีตั้งแต่ในระดับ
พ้ืนฐานสุดเลย คือต้องยึดถือหลักคุณธรรม 
(integrity) เราเป็นวิชาชีพที่เป็นได้ทั้งผู้สร้าง
และผู้ท�าลาย เพราะเรามีความรู้และเครื่องมือที่
สามารถทั้งรักษา แก้ไข หรือท�าลายส่ิงแวดล้อม
ได้ สมมติเราได้รับโครงการมา ข้อกฎหมาย
อาจจะเป็นแบบหนึ่ง ความต้องการของเจ้าของ
โครงการอาจจะเป็นแบบหนึ่ง ขณะเดียวกันส่ิง
ที่มันควรจะเป็นก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้น 
เราจึงต้องไม่ลืมว่าจริงๆ แล้วเราควรจะท�าอะไร 
เลือกทางไหน หรือจะสร้างสมดุลให้มันอย่างไร 
นี่คือหลักการแรกในระดับพ้ืนฐาน ในระดับต่อมา 
ด้วยความที่ทุกวันนี้ทุกคนเริ่มตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อน หรือปัญหาเรื่อง
ความเป็นอยู่ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมกับทุกๆ คน เราจึงต้องใช้ทั้งความรู้
และเครื่องมือที่เรามีในการเผยแพร่ความรู้กับคน
ทั่วไป ให้เขาสามารถเข้าใจทั้งบทบาทของ
ภูมิสถาปัตยกรรมเอง และบทบาทของพวกเขาใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของสภาพแวดล้อม
และพ้ืนที่สาธารณะ

"งานภูมิสถาปัตยกรรมไม่ใช่
แค่การออกแบบและก่อสร้าง
อย่างเดียว แต่จะต้องมีการ
ค�านึงถึงเรื่องของการดูแล
รักษาในระยะยาว"
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หากกล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยในอาคารแล้ว ประเด็นส�าคัญอย่างการป้องกันอัคคีภัย
ก็มักจะเป็นหัวข้อล�าดับแรกๆ ที่เรานึกถึง เพราะเหตุอัคคีภัยนั้นล้วนสร้างความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งาน
เป็นจ�านวนมาก ทั้งที่เราสามารถป้องกันหรือลดความสูญเสียเหล่านั้นได้

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย อาคารที่ได้รับการออกแบบให้มีการป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ 
(Passive Fire Safety) หรือการแบ่งส่วนของอาคารหรือแยกพ้ืนที่อาคารเป็นอย่างดีนั้น 
จะสามารถจ�ากัดความเสียหาย รวมถึงชะลอความเร็วของตัวเพลิง เพ่ือให้ผู้คนในอาคาร
อพยพได้ทันเวลา โดยจะต้องค�านึงถึงช่องเปิดของอาคารทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
รวมไปถึงรอยต่อของอาคาร ซึ่งเป็นช่องว่างที่ไฟและควันสามารถเดินทางไปยังส่วนอื่นๆ 
ของอาคารได้

หนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยปิดกั้นช่องเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ประตูเหล็กม้วนทนไฟ
ของ SKB ซึ่งทนไฟได้สูงสุดถึง 4 ชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณเตือนภัย
หลักของอาคารหรือแยกการท�างานด้วยเครื่องตรวจจับได้ รวมถึงอุปกรณ์เสริม 
อาทิ ระบบหน่วงเวลาขณะปิด ให้ประตูปิดโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับความร้อนถึงที่ก�าหนดไว้ 
เป็นต้น หากอาคารมีข้อจ�ากัดในการติดตั้งประตูม้วนทนไฟ เนื่องจากขนาดพ้ืนที่ไม่เพียง
พอส�าหรับติดตั้งประตูหรือเสาข้างนั้น อาจเลือกใช้ม่านกันควันและกันไฟ Stoebich 
เพ่ือกักควันให้อยู่ในบริเวณจ�ากัด ช่วยลดความเส่ียงของการส�าลักควันไฟ อันเป็นสาเหตุ
หลักของการเสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี
teohong.com

MATERIAL

FIRE COMPARTMENT
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en.kinlong.com

ปัจจุบันอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาในร่ม ศูนย์ประชุม หรือลานจัด
กิจกรรม ล้วนออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็กแทบทั้งส้ิน เพราะนอกจากจะได้บรรยากาศ
ภายในอาคารที่โปร่งโล่งโอ่โถงแล้ว ยังไม่มีโครงสร้างเสาคานทึบตันมาบดบังทัศนียภาพ
หรือขวางทางการท�ากิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้อาคารด้วย

หากพิจารณาตัวโครงสร้างเหล็กแล้ว ก็จะเห็นได้ถึงความซับซ้อนขององค์ประกอบต่างๆ 
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ สายเคเบิลแรงดึงสูง 2 ชนิด ได้แก่ สายเคเบิลรับน�้าหนัก และสาย
เคเบิลต้านแรงลม ที่ท�าหน้าที่ควบคู่กันในการสร้างสมดุลแรงในแนวราบของโครงสร้าง
หลังคา โดยเฉพาะสายเคเบิลแรงดึงสูงจากนวัตกรรมของ Galfan ที่มีการเคลือบโลหะ
ผสมอลูซิงก์ ช่วยเพ่ิมคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความคงทนต่อการบิดตัว 
ความร้อน และสภาพอากาศเป็นพิเศษ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานถึง 50 ปี

หนึ่งในอาคารที่เลือกใช้โครงสร้างหลังคาเหล็กควบคู่กับสายเคเบิลแรงดึงสูงจาก 
Galfan ก็คือสถานีรถไฟเมืองชิงเต่าเหนือ มณฑลชานตง ประเทศจีน ซึ่งโครงสร้างหลังคา
นี้ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ของโถงรับรองผู้โดยสารและชานชาลา 8 จุด
ที่ขนาบทั้งสองด้านของตัวสถานี ซึ่งตอบโจทย์ส�าหรับภายในอาคารที่มีการสัญจร
พลุกพล่าน รวมทั้งต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานจ�านวนมากเป็นส�าคัญ

MATERIAL

GALFAN TENSION CABLE
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สภาสถาปนิก

สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก  
พ.ศ. 2543 มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและ 
องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ได้ด�าเนินงานภายใต้การบริหาร 
ของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย  
5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การก�ากับของรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอ�านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้

สภาสถาปนิกมีอ�านาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความช�านาญ เพ่ือออก 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรอง
หลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความช�านาญ เพ่ือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิก  
มีการบริหารงานภายในองค์กร แต่มิได้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การเรียนการสอน และ 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายสถาบันการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 40 และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 16

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประกอบด้วย 4 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์



ACT E-JOURNAL TEAM

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ดวงขวัญ จารุดุล
ท่ีปรึกษา

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
ท่ีปรึกษา

เมธินี สุวรรณะบุณย์ 
ประธานอนุกรรมการ

แทนศร พรปัญญาภัทร
อนุกรรมการและเลขานุการ

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
อนุกรรมการ

ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์
อนุกรรมการ

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
อนุกรรมการ

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
อนุกรรมการ

คณะท�างานก�ากับส่ือประชาสัมพันธ์

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
ท่ีปรึกษา

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
ประธานอนุกรรมการ 

แทนศร พรปัญญาภัทร
อนุกรรมการ      

สุพัตรา เพชรี
อนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก

จุติบดี จันทรางศุ
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสนับสนุน

ลูกปัด ปั้ นมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ขอขอบคุณ

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
อนุกรรมก�ร

พล.ร.อ. ฐนิธ กิตติอ�าพน

ประภากร วทานยกุล
ประธ�นจัดง�นครบรอบ 20 ปี 
สภ�สถ�ปนิก

น�าชัย แสนสุภา
น�ยกสม�คมภูมิสถ�ปนิกประเทศไทย 
(TALA)

คณะท�างานวารสารสภาสถาปนิก

กองบรรณ�ธิก�ร
กวิน รงค์กรรภิรมย์
นภัทร จาริตรบุตร
ปภพ เกิดทรัพย์ 

ศิลปกรรม
วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม
ศุภาพิชญ รักมิตร

ติดต่อประส�นง�น
กมลทิพย์ กิมอารีย์

สภ�สถ�ปนิก
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร: 02 318 2112
แฟกซ์: 02 318 2131-2
อีเมล์: office@act.or.th


