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พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก

เรียน สมาชิกสภาสถาปนิกทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ในช่วงเวลาท�างานของคณะกรรมการชุดปัจจุบันนี้ ได้เผชิญ 
กับเหตุการณ์ส�าคัญที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน เหตุการณ์แรกก็คือการเปลี่ยนแปลง 
นายกสภาสถาปนิกกลางคันระหว่างการด�ารงต�าแหน่งของ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ�าพน  
(12 กรกฎาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2562) แต่ด้วยการวางรากฐานนโยบายและกิจการ
พิเศษที่มั่นคง ท�าให้คณะกรรมการชุดเดียวกันนี้สามารถสานต่องานให้เป็นรูปธรรมขึ้น 
มาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาชีพ อย่างการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การสอบวัด 
ความรู้ การรับรองหลักสูตร หรือจะเป็นด้านวิชาการที่มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ให้สมาชิก
และประชาชนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ACT FORUM ACT TALK และ
หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (EXACT) เป็นต้น รวมไปถึงการให ้
ค�าปรึกษารัฐบาลในออกแบบและการก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

และเหตุการณ์ที่สองก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนไปอย่างส้ินเชิง รวมไปถึงเป้าหมายการท�างานของสภา
สถาปนิกด้วย ซึ่งในระยะเวลาอันจ�ากัดนี้บุคลากรได้เร่งพัฒนาระบบการให้บริการสมาชิก
แบบออนไลน์ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งหมดให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาล โดยค�านึงถึงความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยของสมาชิกเป็นส�าคัญ

วารสารสภาสถาปนิกฉบับพิเศษฉบับนี้จึงถูกจัดท�าขึ้นเพ่ือเป็นเสมือนหมุดหมายของ 
คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ.2561 - 2564 ที่บอกเล่าถึงภารกิจที่ได้รับ
จากคณะกรรมการชุดก่อนหน้า ภารกิจที่ส�าเร็จลุล่วงในสภาวการณ์อันไม่ปกตินี้ และ
ภารกิจที่ส่งมอบให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดถัดไปช่วยสานต่อให้เสร็จส้ิน ขอให้
สมาชิกทุกท่านร่วมติดตามความส�าเร็จของสภาสถาปนิกและความก้าวหน้าของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของพวกเราต่อไป

สารจากนายกสภาสถาปนิก
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คณะกรรมการสภาสถาปนิกชดุปจัจบุนั (พ.ศ.2561 - 2564) ไดใ้ชเ้วลาปฏบิตังิานมากกวา่
ครึ่งหนึ่งของวาระอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การปฏิบัติ
งานในหลายๆ ส่วนต้องชะลอออกไปเนื่องด้วยอุปสรรคในการด�าเนินงาน บางส่วนก ็
ปรับเปลี่ยนแผนไปจากเดิมและพัฒนาเพ่ือรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้า อย่างที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือการยกเครื่องระบบบริการสมาชิกและประชาชนในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้ง
แผนการและนโยบายส�ารองต่างๆ ส�าหรับเตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด
ที่ไม่มีท่าทีจะคลี่คลายในเร็ววัน

บทความนี้ได้รับเกียรติจากนายกสภาสถาปนิก พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ 
เกษมสันต์ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง คุณชาญณรงค์ แก่นทอง และกรรมการ
สภาสถาปนิก / เลขาธิการ คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล มาร่วมพูดคุยและสรุปการปฏิบัติ
งานตลอดวาระ อัพเดตความคืบหน้า และชี้แจงถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการ
แก้ปัญหา เพ่ือเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดถัดไปปฏิบัติงานต่อได้
อย่างราบรื่น

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกวาระปี พ.ศ.2561 - 2564
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ใบอนุญาตประเภทอ�านวยการก่อสร้าง
อีกหนึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าคัญของสภาสถาปนิกที่ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน 
ผ่านคณะกรรมการหลายวาระมาแล้วด้วยกัน ก็คือการออกใบอนุญาตประเภทอ�านวยการ
ก่อสร้าง ที่มุ่งหมายให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างเป็นหลักและไม่มี
ผลงานด้านการออกแบบ สามารถก้าวหน้าและเติบโตในทางวิชาชีพด้วยการเลื่อนวุฒิเป็น
สามัญสถาปนิกได้

ปัจจุบันการด�าเนินการเรื่องใบอนุญาตประเภทอ�านวยการก่อสร้างยังติดขั้นตอนทาง
กฎหมายเรื่องข้อยกเว้นการยื่นผลงานการออกแบบ ที่ต้องท�าการหารือร่วมกันระหว่าง 
4 สาขาวิชาชีพ ถึงรายละเอียดของชนิดงานและขอบเขตงาน ซึ่งคาดว่าจะเข้าพิจารณา
ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป หากผ่านมติที่ประชุมแล้ว ก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการ
ประกาศใช้อีกหลายขั้นตอน คาดว่าจะไม่สามารถด�าเนินการให้ลุล่วงได้ทันภายในช่วงวาระ
นี้ และจ�าเป็นต้องส่งไม้ต่อให้คณะกรรมการชุดถัดไปสานต่อให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ
จุดประสงค์หลักของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ
คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ ผู้ช่วยสถาปนิก เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น หรือผู้ที่ปฏิบัติงานก่อนการประกาศกฎกระทรวงบังคับการควบคุมวิชาชีพ 
เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สภาสถาปนิกสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคน
กลุ่มนี้ได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนสถาปนิกในพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อีกด้วย ผลลัพธ์ที่คาดหวังก็คือประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
การบริการด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
นอกจากนี้แล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษยังเตรียมไว้ส�าหรับ
การควบคุมสถาปนิกต่างชาติอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาการท�างานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้เตรียมการเรื่องกฎระเบียบ
ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว จนเรียกได้ว่าใกล้ที่จะเปิดรับพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษอย่างเต็มที่ เหลือเพียงขั้นตอนการบริหาร
จัดการภายใน ที่ต้องคัดเลือกอนุกรรมการที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจ
เกณฑ์การพิจารณาเป็นอย่างดีมาท�าหน้าที่ส่วนนี้ต่อไป
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การสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จากจ�านวนผู้เข้าสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 
สาขา ที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ได้น�ามาซึ่งปัญหาด้านการบริหารจัดการ มาตรฐาน
ข้อสอบ และงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดสอบแต่ละครั้ง สภาสถาปนิกจึงได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศและคลังข้อสอบขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นแล้ว ยังช่วยให้
สภาสถาปนิกสามารถจัดสอบได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับปริมาณผู้เข้าสอบและตอบรับ
กับความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสอบด้วยระบบ
สารสนเทศตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2563 ท�าให้สภาสถาปนิกต้องเริ่มเตรียมแผนส�ารองอย่าง 
“ระบบการสอบออนไลน์” ซึ่งได้รับค�าปรึกษาและค�าแนะน�าจากสภาวิศวกร และก�าลังอยู่
ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่สามารถคาด
เดาได้ว่าจะคลี่คลายเมื่อใด รวมถึงเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การจัดอบรมออนไลน์ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามมาตรการลดความเส่ียงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ท�าให้ตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ.2563 
สภาสถาปนิกได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขา เป็นรูปแบบออนไลน์ และจัดส่งใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผ่านทางไปรษณีย์ให้กับผู้เข้าอบรมแทน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร
และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีและด�าเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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กิจการพิเศษ

สภาสถาปนกิมกีจิกรรมทีร่เิริม่ในสมยัที ่พลเรอืเอก ฐนธิ กติตอิ�าพน เปน็นายกสภาสถาปนกิ 
และยงัด�าเนนิการตอ่เนือ่งมาถงึปจัจบุนันีไ้ดแ้ก่

ACT FORUM
จากสถานการณ์โควดิ-19 ทีย่งัคงแพรร่ะบาดอยา่งตอ่เนือ่งยา่งเขา้เปน็ปทีีส่อง การจดังาน
สภาสถาปนกิ หรอื ACT FORUM 2021 ตามจดุประสงค์ทีต่อ้งการเผยแพรอ่งคค์วามรู ้
ดา้นสถาปตัยกรรมแก่สมาชิกสภาสถาปนกิและประชาชนทัว่ไปอยา่งทีเ่คยไดจ้ดัมาแลว้  
2 ปตีดิตอ่กนั อาจตอ้งชะลอการจัดงานขึน้ เพ่ือใหร้ปูแบบงานทีจ่ะเกดิขึน้ในครัง้นีม้คีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณป์จัจบุนัมากทีสุ่ด 

การแก้ปัญหาผู้ตกค้าง
ทางสภาสถาปนิกได้รับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาที่สถาบันการศึกษาบางแห่งปิดการเรียน
การสอนด้านสถาปัตยกรรมไป ส่งผลให้คนที่เคยเรียนในสถาบันเหล่านั้นอยู่ในสถานะ
ตกค้าง โดยสภาสถาปนิกก�าลังเร่งหาและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้
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โดยนายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ  
เกษมสันต์ ได้อธิบายถึงแนวคิดการจัดงาน 
ACT FORUM 2021 ว่าขณะนี้ก�าลังอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาและวางแผนการจัดงาน 
ซึ่งคาดว่าจะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ 
100% เพ่ือรักษาระยะห่างและลดความเส่ียง
ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ทั้งนี้ด้วย
ความตั้งใจอย่างสูงสุดของสภาสถาปนิกที่
พยายามจะให้ ACT FORUM 2021 สามารถ
เกิดขึ้นได้โดยยังมอบองค์ความรู้ที่ครบถ้วน 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์สูงสุดกลับ
ไปนั้น จึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบใน
ทุกรายละเอียด งาน ACT FORUM 2021 จะ
หน้าตาออกมาเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกัน
ต่อไป
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หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT 
หลกัสูตรรูจั้กสถาปนกิ ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง หรอื EXACT (Executive Architect  
Council Training) มจีดุมุง่หมายในการสรา้งความเขา้ใจในมาตรการและการปฏบิตังิาน
ของสถาปนกิ เพ่ือใหก้ลุม่ผูบ้รหิารทัง้หนว่ยงานภาครฐัและเอกชนสามารถใช้ศักยภาพ
ของสถาปนกิและงานสถาปัตยกรรมใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดได ้โดยโครงการประสบความ
ส�าเรจ็อย่างดเียีย่มไปแลว้ถงึ 2 รุน่ และมแีผนจะเปดิ EXACT รุน่ที ่3 เรว็ๆ นี ้ซึง่อาจ
ลา่ชา้กวา่ก�าหนดการทีว่างไว ้เนือ่งดว้ยผลกระทบจากสถานการณโ์ควดิ-19 ทีย่งัคง 
นา่เปน็ห่วงและอาจไมเ่อือ้ตอ่การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเทา่ทีค่วร 

อย่างไรก็ดี ทางสภาสถาปนิกยังคงมุ่งมั่น
วางแผนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด  
เพ่ือให้หลักสูตร EXACT รุ่นที่ 3 เกิดความ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการสร้างกลุ่ม 
เครือข่ายที่เข้มแข็งและการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างที่ได้
รับผลส�าเร็จจากหลักสูตรในครั้งที่ผ่านมา
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ACT Talk
หลังจากที่งานเสวนาวิชาการ ACT Talk 
ตลอด 8 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับผลส�าเร็จและมี
กระแสตอบรบัทีด่เียีย่มมาอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ย
ฝีมือของประธานจัดงาน นาวาตรี ธเนศวร์ 
วงศ์ธัญญกรณ์ ท�าให้งาน ACT Talk  
เป็นเวทีเสวนาที่มีความสนุกสนาน อีกทั้งใน
แต่ละครั้งยังมีวิทยากรที่น่าสนใจ และหัวข้อ
เสวนาทีส่ดใหมท่นัตอ่สถานการณเ์สมอ ดว้ย
จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สมาชิกได้มาพบปะ 
แลกเปลี่ยนมุมมอง และเพ่ิมพูนความรู้ใน
การประกอบวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นช่องทาง
ส่ือสารกับประชาชนถึงทิศทางและกระแส 
ของวิชาชีพ
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กรรมการสภาสถาปนกิ / เลขาธกิาร คณุสุวฒัน ์วสะภญิโญกลุ ไดใ้หค้วามเหน็เพ่ิมเตมิ
วา่งาน ACT Talk เปน็อกีหนึง่งานทีด่มีากส�าหรบัสายวชิาชพีสถาปัตยกรรม เพราะได้
หยบิเรือ่งใหม่ๆ  เกีย่วกบัวชิาชพีขึน้มาเสวนา เชน่ เรือ่งชมุชน สังคม และเรือ่งอืน่ๆ  
ทีน่า่สนใจอกีมากมาย ทีส่�าคญัคอืคนทีเ่ขา้มารว่มฟงัยังเปน็กลุ่มคนรุน่ใหม่ ไมว่า่จะนสิิต
นกัศึกษา สถาปนิกรุน่ใหม ่หรอืแมแ้ตก่ลุม่สาขาวชิาชพีอืน่ๆ ซึง่หากมองในระยะยาวถอืว่า
เปน็เรือ่งทีด่ตีอ่อนาคตเปน็อยา่งมาก 
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ACT Shop
ของทีร่ะลกึจาก ACT Shop ถอืไดว้า่เป็นอกีหนึง่ชอ่งทางส�าคญัในการประชาสัมพันธ์
องคก์รใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัในวงกวา้งผา่นตราสัญลกัษณที์ป่รากฎบนผลติภัณฑต์า่งๆ และ 
ทีส่�าคญักค็อืการสรา้งองคก์รทีเ่ขม้แขง็ สรา้งความภาคภมูใิจให้กบัสมาชิกสภาสถาปนกิ
ทกุคนทีไ่ดใ้ชข้องทีร่ะลกึหรอืสวมเส้ือผา้ทีม่ตีราสัญลกัษณข์ององคก์รได้อยา่งภาคภมูใิจ

ส�าหรับของที่ระลึกที่จัดจ�าหน่ายนั้น มีตั้งแต่
ของใช้ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียน สมุด กระเป๋า
เอกสาร หมวกนิรภัย ไปจนถึงข้าวของที ่
สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ เส้ือผ้า
หลากหลายแบบ กระเป๋าผ้า ร่ม หน้ากากอนามัย 
เป็นต้น
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ZEROCOVID
สภาสถาปนิกได้ร่วมมือกับสมาพันธ์เครือข่าย 
วิชาชีพ และศูนย์การออกแบบเพ่ือสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S) ด�าเนินงาน
ช่วยเหลือสังคมด้วยการสนับสนุนงานด้านการ
ออกแบบ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องรักษา
พยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติแบบเร่งด่วน ให้กับ 
โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศมากกว่า 800 แห่ง 
ผ่านกลุ่มเครือข่ายสถาปนิกอาสาจากทุกจังหวัด
กว่า 600 ชีวิต

โครงการ ZEROCOVID ได้เริ่มต้นด�าเนินการตั้งแต่
เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 หรือช่วงการระบาดของ
โควิด-19 ในระลอกแรก แต่สถานการณ์มีแนวโน้ม
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนโรงพยาบาลไม่เห็นความ
จ�าเป็นของการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือรองรับผู้ป่วยอีก
ต่อไป ท�าให้การด�าเนินงานของโครงการต้องหยุด
ชะงักไป แต่อย่างไรก็ตาม การถอดบทเรียน รวม
ถึงผลงานการออกแบบของโครงการที่ได้พัฒนา
เตรียมไว้ จะเป็นองค์ความรู้ส�าคัญส�าหรับรับมือ
เหตุการณ์โรคระบาดของประเทศในอนาคตได้

โครงการ Zero Covid ได้รบั 
ความร่วมมอืจากองค์กรวชิาชีพ
และภาคสงัคมกว่า 31 แห่ง  
ตามทีป่รากฏดงัต่อไปนี้
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สถาปนิกภูมิภาค
อปุนายกสภาสถาปนกิคนทีส่อง คณุชาญณรงค์ 
แกน่ทอง ไดเ้ลา่ถงึโครงการสภาสถาปนกิพบ
สมาชิกภมูภิาคทีไ่ดเ้ดินทางไปภาคใตท้ีจ่งัหวัด
ภเูก็ตมาแลว้ โดยมแีผนทีจ่ะเดนิทางไปเยีย่ม
เยอืนสมาชกิในภาคเหนือและภาคอสีานเมือ่
เหตกุารณโ์รคระบาดคลีค่ลายลงแลว้

นอกจากนีย้งัมโีครงการอบรมนกัปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้เจา้พนกังานทอ้งถิน่มคีวามรู้
ความเขา้ใจในกฎเกณฑ์และเงือ่นไขการท�างาน
สถาปตัยกรรมท่ีถกูตอ้ง ไมว่า่จะเปน็กฎหมาย
การจัดซือ้จดัจา้ง กฎหมายวชิาชพี กฎหมาย
อาคาร และกฎหมายโบราณสถาน เปน็ตน้

FEATURE

การบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบบริหารภายในองค์กร
นายกสภาสถาปนกิ พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ  
เกษมสันต ์ไดเ้ล่าถงึความเปลีย่นแปลงที ่
เกดิขึน้กบัระบบบรหิารภายในองคก์ร เริม่ตน้
ดว้ยการจ�าแนกฝา่ยตา่งๆ ใหมี้ความเหมาะสม
มากยิง่ขึน้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างาน 
และได้พยายามน�าระบบออนไลนแ์ละเทคโนโลยี
ตา่งๆ มาปรบัใชก้บัการท�างาน ซึง่นอกจาก 
จะช่วยลดขัน้ตอนและปรมิาณภาระงานของ 
เจา้หนา้ทีแ่ลว้ ยงัชว่ยใหส้มาชกิไดร้บัการ
บรกิารทีร่วดเรว็และสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ดว้ย

อปุนายกสภาสถาปนกิคนทีส่อง 
คณุชาญณรงค์ แก่นทอง

นายกสภาสถาปนกิ 
พล.อ.ต. ม.ล. ประกติต ิเกษมสนัต์
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นอกจากนี้ กรรมการสภาสถาปนิก / เลขาธิการ
คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล ยังได้เล่าถึงระบบฐาน
ข้อมูลดิจิทัล ที่จะน�ามาใช้เก็บข้อมูลและเชื่อมโยง
กับระบบออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียน 
ระบบการจัดสอบ ระบบการขอเลื่อนระดับ  
การขอหนังสือรับรอง หรือการออกใบเสร็จเข้า
ด้วยกัน เพ่ือให้ข้อมูลของสมาชิกมีความถูกต้อง  
ทันสมัย และตรวจสอบได้ รวมถึงในอนาคตยัง
สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมอบบริการ
ให้กับสมาชิกได้ครอบคลุมกับทุกความต้องการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล
สภาสถาปนิกได้น�าระบบการประเมินบุคลากรแบบ 360 องศา ตามหลักมาตรฐานสากล
เข้ามาใช้ติดตามผลการท�างานของบุคลากรในองค์กร โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้
บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลงานบุคคล

นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ทางสภาสถาปนิกได้พิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติ
งานจากที่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางและเข้ามารวมตัวในส�านักงานเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค พร้อมทั้งได้มอบประกันสุขภาพเพ่ิมเติมและสวัสดิการต่างๆ ให้บุคลากร
ทุกคนอีกด้วย
 

กรรมการสภาสถาปนกิ / เลขาธกิาร
คณุสวัุฒน์ วสะภญิโญกุล
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณท�าให้
จ�าเป็นต้องแบ่งโครงการออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นการพัฒนาระบบ
ทะเบียนที่ใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี ซึ่งได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
รวมถึงช่วงที่สองของโครงการที่ได้พัฒนาตัวโปรแกรมหลักเรียบร้อย
และได้เปิดใช้งานบางส่วนแล้วเช่นกัน เนื้องานที่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้
คณะท�างานชุดถัดไปก็คือโปรแกรมย่อยที่จะเข้ามาเสริมการท�างานให้
สมบูรณ์และการพัฒนาให้ระบบมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

บรรยากาศระหว่างการจดัสอบ
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์

การออกหนังสือรับรอง
จากปัญหาร้องเรียนเรื่องการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ ที่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคม
และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยคณะ
กรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ 
ด้วยการใช้หนังสือรับรองจากสภาสถาปนิกควบคู่กับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ิม
เติมด้วย
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กฎหมายจรรยาบรรณ

การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..
การพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ถูกผลักดันอย่างต่อเนื่องใน 
ทุกวาระการด�ารงต�าแหน่งของนายกสภาสถาปนิกทุกท่าน จนกระทั่งช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ได้มีการกิจกรรมเสวนาให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติสถาปนิก  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิชี้แจงรายละเอียดของร่างกฎหมาย พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้สมาชิกสภาสถาปนิกและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมได้
เสนอแนะความคิดเห็น ผ่านการรับหลักการของคณะรัฐมนตรี ผ่านกฤษฎีกาด�าเนินการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ผ่านการลงประชามติเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันเรื่องได้เข้าสู่รัฐสภาและอยู่ระหว่างการด�าเนินการต่อ โดยคาดการณ์ว่าจะด�าเนิน
การแล้วเสร็จในวาระการท�างานของคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดถัดไป

การแก้ไขกฎกระทรวง
การแก้ไขกฎกระทรวงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาการควบคุมงานทับซ้อนกันระหว่าง  
4 สาขาวิชาชีพ ที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการร่างและประกาศใช้กฎกระทรวง 
ซึ่งที่ผ่านมานายกสภาสถาปนิกและนายกสมาคมวิชาชีพทั้ง 4 สาขา ได้ร่วมกันแก้ปัญหา
ดังกล่าวนี้ ด้วยการช่วยกันยกร่างกฎกระทรวงให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไข

อปุนายกสภาสถาปนกิคนทีส่อง คุณชาญณรงค ์แกน่ทอง ไดแ้บ่งการแกไ้ขกฎกระทรวง
ครัง้นีอ้อกเป็นสองประเดน็ส�าคญั อยา่งแรกคอืชนดิ ขอบเขต หรอืขนาดของงานทีท่�าได้
ทีแ่ยกยอ่ยไปเป็น 6 ชนดิงาน ไดมี้การมอบหมายใหผู้้รบัผดิชอบด�าเนนิการรา่งและเตรยีม
พิจารณาในทีป่ระชุม ซึง่คาดการณว์า่จะหาขอ้สรปุไดไ้ม่ยากนกั ในขณะทีป่ระเดน็ทีส่อง คอื
ส่วนงานออกแบบทีม่รีายละเอยีดซบัซอ้น จ�าเปน็ทีจ่ะต้องมกีารหารอืรว่มกนัอยา่งใกล้ชดิ
กบัสมาคมวชิาชพีทัง้ 4 สาขาตอ่ไป

หลงัจากรายละเอยีดดังกลา่วเผยแพรอ่อกไป สภาสถาปนกิไดร้บัความเห็นจากสมาชกิเปน็
จ�านวนมาก โดยภาพรวมแลว้สภาสถาปนกิได้รบัทราบถงึความไม่สะดวกอนัเกดิแกส่มาชกิ
อยูส่องเรือ่งใหญ่ๆ  เรือ่งแรกคอืขัน้ตอนการออกหนงัสือรบัรอง ทีแ่ตเ่ดิมด�าเนนิการดว้ย
เอกสารและใช้เวลาหลายสัปดาห์ ไดท้�าการพัฒนาให้เปน็ระบบออนไลนที์ช่ว่ยใหส้มาชิก
ใชเ้วลาด�าเนินการขอหนังสือรบัรองเพียง 1 วนัท�าการเทา่นัน้ เรือ่งทีส่องกคื็อคา่ใช้จา่ย
ในการออกหนงัสือรบัรองเพ่ิมเตมิ ซึง่ในประเดน็นีส้ภาสถาปนกิ อยูร่ะหวา่งพิจารณาคา่
ธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรบัรองให้มคีวามเหมาะสม และอาจจ�าเปน็ตอ้งเสนอใหม้กีาร
แกไ้ขกฎกระทรวงตอ่ไป
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คดีปกครอง
สภาสถาปนิกประสบปัญหาถูกฟอ้งคดีปกครองเป็นจ�านวนมาก โดยนายกสภาสถาปนิก 
พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ ได้เล่าถึงคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่า “ปัญหาหลักๆ ที่
เกิดขึ้นก็คือบางครั้งเราตัดสินจรรยาบรรณแล้วคนที่ถูกลงโทษก็ฟอ้งกลับสภาสถาปนิก 
แต่บางกรณีเราตัดสินยกค�าร้อง ผู้ที่เป็นฝ่ายฟอ้งก็ฟอ้งสภาสถาปนิกอีก เรียกได้ว่าโดน
ทั้งขึ้นทั้งล่อง” พร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติมว่าก่อนหน้านี้สภาสถาปนิกสู้คดีเอง จนกระทั่ง
ภายหลังได้รับความช่วยเหลือจากส�านักงานอัยการที่มีความช�านาญในคดีปกครอง
ด�าเนินการให้ ท�าให้แนวโน้มทางคดีเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น 

การด�าเนินการด้านจรรยาบรรณ
ที่ผ่านมามีสถาปนิกถูกฟอ้งร้องด้านจรรยาบรรณเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดย 
มักจะพบปัญหาการฉ้อโกง หรือสร้างความเสียหายกับเจ้าของโครงการหรือปฏิบัติ
งานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมักเป็นกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ท�างานเป็นเอกเทศโดย
ปราศจากประสบการณ์และความพร้อม

สภาสถาปนกิได้ด�าเนนิการแกป้ญัหาดงักล่าวดว้ยหลากหลายวธิกีารควบคูก่นัไป ทัง้การ
ส่ือสารกับประชาชน การจัดอบรมสมาชกิ และแกไ้ขชอ่งวา่งตา่งๆ เพ่ือไมใ่หน้�าวชิาชพีไปใช้
ในทางทีผ่ดิได้ รวมทัง้จดัการกบัผูก้ระท�าความผดิดา้นจรรยาบรรณอยา่งจรงิจงัและรดักมุ

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และหน่วยงานรัฐ

งานต่างประเทศ
ในส่วนของงานต่างประเทศสภาสถาปนิกได้มีความร่วมมือกับสภาสถาปนิกอาเซียน  
ถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไปประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน แต่ก็ยังมีการประชุมทางไกลและ
ติดตามสถานการณ์กับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง
ที่ร่วมมือกันกับสถาปนิกและวิศวกรชาวจีน ซึ่งสภาสถาปนิกได้ด�าเนินการเรื่องการออก
ใบอนุญาตฯ การอบรม และการจัดสอบ น�ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

การติดตามผู้ฝา่ฝนืกฎหมาย
ในอดีตการติดตามผู้กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเรื่องที่ด�าเนินการได้ยากหรือแทบไม่
สามารถด�าเนินการได้เลย จนกระทั่งในวาระการท�างานของคณะกรรมการชุดนี้ที่เอาจริง
เอาจังในการติดตามผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย จนสามารถด�าเนินการส่งเรื่องฟอ้งศาลและมีค�า
ตัดสินได้หลายรายด้วยกัน ถือว่ามีความก้าวหน้าและน่าจะช่วยให้คณะกรรมการชุดถัดไป
ด�าเนินการต่อยอดกระบวนการติดตามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น





20

นโยบายที่ พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ ริเริ่มไว้ก็คือ การประชุมหารือยุทธศาสตร์ 
การวางแผนงานร่วมกัน เช่น เรื่องงานวิชาการ การรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ
กฎหมาย เนื่องด้วยสภาวิชาชีพแต่ละแห่งต่างก็มีปัญหาด้านคดีความในรูปแบบที่คล้าย 
คลึงกัน รวมไปถึงวิกฤตการณ์โรคระบาดที่ได้แถลงข่าวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
ถึงแนวทางการระดมอาสาสมัครจากแต่ละวิชาชีพในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเข้ามาปฏิบัติงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

FEATURE

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 11 สภาวิชาชีพที่มารวมตัวกัน  
ทุกๆ 6 เดือนจะท�าการหมุนเวียนต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
เรียงตามวันก่อตั้งของแต่ละสภาวิชาชีพ ซึ่งในวาระเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  
พ.ศ.2563 เป็นล�าดับของสภาสถาปนิก ส่งผลให้นายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. 
ประกิตติ เกษมสันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
แห่งประเทศไทยในวาระดังกล่าว
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หน่วยงานรัฐ
นอกจากสภาสถาปนิกจะบริหารจัดการวิชาชีพของเราเองแล้ว คณะท�างานยังมีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนในหน่วยงานของภาครัฐหลายต�าแหน่งด้วยกัน อาทิ 

FEATURE

 - กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการผังเมือง 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 - กระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการราคากลาง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ
 - กระทรวงพลังงาน กองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
 - กระทรวงยุติธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นได้ยึดโยงกับหลายๆ โครงสร้างส�าคัญของ
ประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งตลอดระยะเวลา
กว่า 20 ปี ของสภาสถาปนิกและในวาระการท�างานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
นั้น ได้พยายามสร้างรากฐานที่มั่นคงและต่อยอดให้วิชาชีพเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นไปใน
ทุกด้าน แม้จะยังมีนโยบายหรือภาระหน้าที่ที่ไม่สามารถด�าเนินการให้เสร็จส้ินได้ภายใน
วาระ แต่ก็ได้เตรียมการส่งมอบให้คณะท�างานชุดถัดไปด�าเนินการได้ต่อได้อย่าง
สะดวก พร้อมสานต่อวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา
มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เป็นโครงการที่สถาปนิกและวิศวกรมีแนวคิดร่วมกันจัด
กิจกรรมอาสา ให้บริการงานช่างทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดภัยธรรมชาติให้
กับประชาชน อาทิ การตรวจสอบอาคารเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟา้ อัคคีภัย หรือ
การพังทลายของโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งสภาสถาปนิกถือเป็นหนึ่งในภาคี และพร้อมที่
จะส่งสถาปนิกอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนตามความต้องการ 

สถานการณ์โรคระบาดถือได้ว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญของการด�าเนินงาน โดยอุปนายก
สภาสถาปนิกคนที่สอง คุณชาญณรงค์ แก่นทอง ได้เล่าความคืบหน้าการท�างานร่วม
กับมูลนิธิว่า การประชุมและการลงพ้ืนที่ถูกยกเลิกทั้งหมด ส่ิงที่ด�าเนินการได้ก็คือ
ก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถาปนิกในแต่ละจังหวัด เพ่ือเตรียมพร้อม
กับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเข้ามาซ�้าให้สถานการณ์โรคระบาดทวีความรุนแรง
มากขึ้น
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การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสภาฯ วาระ 
พ.ศ.2561 - 2564 นี้ท�าให้ได้มีโอกาสมาท�างานที่
เปรียบเสมือนตอบสนอง ช่วยเหลือ และรับใช้สมาชิก 
ในด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย 
และความตั้งใจส่วนตัวที่อาสามาท�างานครั้งนี้ ได ้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ กับทุกๆ ท่านทั้ง
เห็นด้วยและเห็นต่าง ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ของวิชาชีพ
และสมาชิกของเราทุกคน ขอขอบคุณคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน และสมาชิกสภา
สถาปนิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ นอกจากนี้แล้ว
การมีบทบาทในฐานะเลขาธิการและเหรัญญิกนั้น
ท�าให้มีโอกาสร่วมงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของสภา
สถาปนิกทุกๆ คน พบว่างานหลังบ้านนั้นมีจ�านวน
มากตั้งแต่การท�างานธุรการต่างๆ รวมถึงการท�างาน
บริการสมาชิกของเราที่มีจ�านวนมากกว่า 30,000 
คนที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ด้าน ในสถานการณ์
และวิกฤตการณ์ต่างๆ กัน จึงขอโอกาสนี้ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มุ่งมั่นท�างานอย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อ
และอดทนต่อเรื่องต่างๆ ขอขอบคุณอย่างมาก

นบัตัง้แตว่นัทีผ่มไดร้บัต�าแหนง่กรรมการสภาสถาปนกิ
จากการเลอืกตัง้โดยสมาชกิท่ัวประเทศ ถอืเป็นโอกาส
ทีด่ทีีใ่นการเขา้มาเพ่ือพัฒนาวิชาชพีใหไ้ปในทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์ทีค่ณะกรรมการสภาสถาปนกิตัง้ไว้  
หนึง่ในการท�าหนา้ทีใ่นคณะกรรมการคือการไดรั้บ
ต�าแหนง่เหรญัญิกสภาสถาปนกิ ซึง่ถอืเป็นภารกจิ
ทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นสภาสถาปนกิใหส้อดคล้อง
กบัภารกจิตา่งๆ ตามอ�านาจหนา้ทีข่องสภาสถาปนิก 
บทบาทหลกัอกีดา้นในคณะกรรมการคือดา้นวชิาการ
ในฐานะกรรมการสายคณาจารย์  

ผมไดร้บัการแตง่ตัง้ให้เปน็ประธานคณะอนกุรรมการ
วชิาการและพิจารณาคณุวฒุกิารศึกษา ด�าเนนิการ
พิจารณารบัรองปรญิญาและคณุวฒุใินประเภทและ
ระดบัตา่งๆ เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทางวชิาการใน
การประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุ การจดัท�า
แผนงานและแผนปฏบิตังิานส่งเสรมิการศึกษาและ 
การวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรม การ
จดัท�ารา่งและปรบัปรงุกฎหมายวิชาชพีทีเ่กีย่วกบัการ
ศึกษาทางดา้นสถาปตัยกรรมควบคุม ใหค้�าปรกึษา
หรอืข้อเสนอแนะทางวชิาการเกีย่วกบันโยบายและ
ปญัหาดา้นสถาปตัยกรรม รวมทัง้ดา้นเทคโนโลยี  
แกค่ณะกรรมการสภาสถาปนกิเพ่ือเสนอแนะตอ่รฐับาล 
ตามวตัถปุระสงค์ของสภาสถาปนกิ 

สุดทา้ยนีผ้มขอขอบคณุคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
ทกุทา่นทีร่ว่มกนัฝา่ฟนัอปุสรรคและเสียสละมาท�าหนา้ที่
เพ่ือวชิาชพีสถาปัตยกรรม สังคม และประเทศชาติ

นายสุวฒัน ์วสะภญิโญกลุ 
เลขาธิการสภาสถาปนิก / 
กรรมการสภาสถาปนิก 

นายวิรัตน์ รัตตากร 
เหรญัญกิสภาสถาปนกิ / 
กรรมการสภาสถาปนกิ
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ในฐานะที่เป็นสถาปนิกอาวุโส สมาชิกเลือกมาให้เป็น
กรรมการสภา 3 วาระ เป็นกรรมการจรรยาบรรณ  
2 วาระ

ได้มาร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสภา-
สถาปนิกจากที่ต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ราชการ  
ออกมาซื้อที่ดินและสร้างอาคารที่ท�าการเป็นอิสระ 
จากราชการ เปน็ตวัแทนสภาสถาปนกิรบัโอนทีด่นิ 
ทีซ่ื้อไว้ แล้วก่อสร้างอาคารที่ท�าการอย่างเป็นอิสระ  
ไดม้กีารเปลีย่นแปลงการอนญุาตใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยแยกแยะแต่ละ
สาขาให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาให้ทันสมัยต่อไป

ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาสถาปนิก
วาระแรกจากกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นต้อง
ขอบคุณรุ่นพ่ี เพ่ือนและน้องๆ ที่ได้เลือกตั้งให้ผมเป็น
กรรมการสภาสถาปนิกอีก 4 สมัยตามล�าดับต่อมา
ทุกครั้ง ปีนี้กฎหมายก�าหนดให้เว้น 1 วาระ (3 ปี)  
จึงมิได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ตลอดเวลาที่ได้
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและอุปนายกสภาสถาปนิก 
ผมได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพ่ือมุ่งหวังให ้
สภาสถาปนิกเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีเกียรต ิ
เชื่อถือได้ เป็นที่พ่ึงของสมาชิกสภาสถาปนิก รวมทั้ง
การดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ
จากสภาสถาปนิกทั้ง 4 สาขา ในวาระ 3 ปีสุดท้ายนี้  
ผมได้มีโอกาสรับเลือกตั้งและแตง่ตัง้เปน็ประธาน
กองทนุสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รักษาการนายกสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรม-
ราชปูถมัภ ์ในคราวเดยีวกนัดว้ย โดยได้เสียสละท�างาน
ตามหน้าทีด่ว้ยจิตอาสา จงึภาคภูมใิจเป็นอยา่งยิง่ครบั

นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส 
กรรมการสภาสถาปนิก

นายวีระ ถนอมศักดิ์ 
กรรมการสภาสถาปนิก
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จากชว่งชวีติทีไ่ดต้อ่สู้ พยายามเพ่ือใหไ้ดเ้ปน็สถาปนกิ
วชิาชพีสาขาสถาปตัยกรรมหลกัและสถาปตัยกรรม
ผงัเมอืงจากการท�างานในเมอืงหลวงทีส่�านกัผังเมอืง 
กรงุเทพมหานคร เทศบาลสมทุรปราการทีเ่ปน็บา้น
เกดิ และเทศบาลหลายจงัหวดั งานทีป่รกึษาในหลาย
โครงการภาคเอกชน รวมถึงงานสอนในสถาบนัตา่งๆ 
ไดพ้บวา่วชิาชีพนีไ้มเ่พียงแตใ่ช้ประกอบอาชพีเทา่นัน้ 
แตห่ลายคนทีต่ัง้ความหวงัในการกลบัไปพัฒนาบา้น
เกดิของตนเอง จึงขอฝากความหวงัไว้กบักรรมการ
ชดุต่อๆ ไป ให้ดแูลสถาปนกิทัง้ทีม่แีละไมม่ใีบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ สภาสถาปนกิควรเปน็พ่ีเลีย้งให้ได้
ท�างานอยา่งถูกตอ้ง เปิดชอ่งทางการเขา้ถึง เปน็ 
ทีป่รกึษาเพ่ือปอ้งกนัการท�าผิดโดยไม่เจตนา เพ่ือให ้
สถาปนกิทกุคน มศัีกดิศ์ร ีความเชือ่มัน่ในตนเอง 
สรา้งคณุคา่ให้ประจกัษ์ตอ่ประชาชน วชิาชพีอืน่ๆ  
และผู้บรหิารทกุระดบั

สุดทา้ย ขอขอบคณุนายกสภาสถาปนกิทัง้ 2 ทา่น 
คณะกรรมการสภาสถาปนิก โดยเฉพาะเจา้หนา้ที ่
สภาสถาปนกิทุกทา่น ทีม่โีอกาสไดร้ว่มงาน ไดร้บั
ความประทบัใจอยา่งมากทีสุ่ด

ในฐานะกรรมการสภาสถาปนิกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาส 
ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการวาระปี พ.ศ.2561 - 2564 ซึ่งบังเอิญ 
เป็นช่วงปีที่คาบเกี่ยวกับการเริ่มต้นของโรคระบาด 
โควิด-19 ในปี 2563 ท�าให้การประชุมร่วมของ 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ คณะต่างๆ  
ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผมมีความ 
ปีติยินดีและรู้สึกขอบคุณท่านกรรมการและท่าน 
อนุกรรมการ ตลอดจนคณะท�างานฝ่ายต่างๆ รวมทัง้ 
เจ้าหน้าที่ของสภาสถาปนิกที่ได้ร่วมมือร่วมใจ และ
ทุ่มเททรัพยากรส่วนตนในการด�าเนินการงานของ 
สภาสถาปนิกให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายของ 
แผนที่ได้วางไว้ ในอันที่จะเสริมสร้างให้สภาสถาปนิก
เปน็หลกัและเปน็ศูนยก์ลางในการปฏบิตัวิิชาชพี
สถาปตัยกรรมของมวลสมาชิกและของชาต ินอกจากนี ้
ผมขออนุญาตฝากภาระหน้าที่ส่งต่อให้ท่านคณะ
กรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการได้
ช่วยดูแลงานต่างๆ ของสภาสถาปนิกให้เป็นที่นับถือ
และเชิดหน้าชูตาของวิชาชีพสถาปัตยกรรมต่อไป 
โดยให้มีองค์ประกอบของสมาชิกที่มีทั้งปรมิาณและ
คณุภาพของผูเ้ข้าสู่วชิาชพีสถาปัตยกรรม

นางราศี ทองเงิน 
กรรมการสภาสถาปนิก

นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์ 
กรรมการสภาสถาปนิก
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อยากเห็นกรรมการสภาสถาปนิก ให้ความส�าคัญ 
และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
- การเผยแพร ่ใหท้ราบถึงความรูพ้ื้นฐานทีส่�าคญั 
และความสามารถทีจ่�าเปน็ส�าหรบัสถาปนกิในแตล่ะ
สาขา เพ่ือให้ผู้ที่อยากเป็นสถาปนิกสามารถตรวจ
สอบหลักสูตรของสถาบันที่จะเข้าศึกษา
- การจดัใหบ้รกิารความรูด้า้นต่างๆ เช่น ดา้น
กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  
และด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาชีพ เป็นต้น  
โดยให้อยู่ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบส้ันๆ 
เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สะดวก
- การผลักดันให้สถาปนิกทุกสาขาได้รับสิทธิ
ประโยชน์เท่าเทียมกัน

จบไปอีกหนึ่งสมัยที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะ 
กรรมการทุกๆ ท่านในการพัฒนาเรื่องต่างๆ ที่สภา-
สถาปนิกแห่งนี้ ในทุกๆ ครั้งผมเน้นย�้าเสมอให้สภา-
สถาปนิกช่วยผลักดันความสามารถของบุคลากร 
ในวิชาชีพให้มีองค์ความรู้และความสามารถในทุกๆ 
ด้าน ให้ทุกคนได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นด้านออกแบบ 
ด้านคุมงานก่อสร้าง ด้านบริหารโครงการ และด้าน 
ที่ปรึกษา ขอให้ส่ิงเหล่านี้ได้มีการสานต่อในสมัย 
ต่อๆ ไป รวมถึงการผลักดันกระบวนการ BIM 
(Building Information Modeling) ให้มีความ
ชัดเจนในหน้าที่ บทบาท และคุณสมบัติของสถาปนิก 
ที่ท�างานด้านนี้ ให้มีความสามารถทั้งในด้านออกแบบ 
ด้านท�าแบบ ด้านประสานและคุมงานก่อสร้าง ตลอด
จนบริหารโครงการ เพ่ือช่วยลดความผิดพลาด 
ความซ�้าซ้อนในการท�างาน ลดความเสียหายทั้งทาง
ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งช่วยเพ่ิมความแม่นย�า
และคุณภาพของงานออกแบบและการก่อสร้าง โดย
ท�างานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ทางสภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ใบพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมแบบจ�าลองสารสนเทศ
อาคาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมกันและเป็นประโยชน ์
ต่อส่วนรวม

นางดวงขวัญ จารุดุล 
กรรมการสภาสถาปนิก

นายสมชาย วัฒนะวีระชัย
กรรมการสภาสถาปนิก
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ขอขอบคณุนายกสภาสถาปนกิ กรรมการอนกุรรมการ 
คณะท�างาน และเจ้าหนา้ทีส่ภาสถาปนกิทกุทา่นทีร่ว่ม
กนัท�างานหนกัมาตลอด 

ในวาระที่ผ่านมาได้ท�างานหลักในด้านต่างประเทศและ
การศึกษา ด้านต่างประเทศมีเป้าหมายให้นานาชาติ
ยอมรับความเท่าเทียมกัน โดยการชี้แจงระบบและ
การท�างานของสถาปนิกไทย จนนานาชาติยอมรับ
และเชื่อถือความคิดเห็นและข้อเสนอจากไทยทั้งใน  
ASEAN และ APEC โดยไทยได้รับเลือกให้เป็น
ประธานสภาสถาปนิกแห่ง ASEAN ข้อตกลงส�าคัญ 
ทีเ่สนอโดยไทย คอืการท�างานรว่มกนัระหวา่งสถาปนกิ 
ทอ้งถิน่และสถาปนกิตา่งชาต ิ(Local Collaboration)  
ไดร้บัความเห็นชอบจากทกุประเทศ ซึง่จะเปน็แนวทาง 
ทีส่ถาปนกิไทยจะท�างานร่วมกบัสถาปนกิตา่งชาต ิใน
อนาคตจะตอ้งมกีารจดัเตรยีมรายละเอยีด ขัน้ตอน
การด�าเนินการ โดยต้องคงไว้ซึ่งความเชื่อถือใน
มาตรฐานและความสามารถของสถาปนกิไทยตลอดไป

จากการเข้ามาเป็นกรรมการในสายอาจารย์ ได้ท�างาน 
ด้านการศึกษา โดยมีความตั้งใจว่าสภาสถาปนิกควร
จัดให้ข้อก�าหนด 4 สาขา มีความใกล้เคียงกัน เพ่ือ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งก็ได้ร่วมด�าเนินการจนเป็น
ข้อก�าหนดร่วมกัน การท�างานของสภาสถาปนิกและ
สถาบันศึกษา ควรเป็นลักษณะพัฒนาสถาปัตยกรรม
ไปด้วยกัน ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน สภา
สถาปนิกจะมีข้อมูล ข้อก�าหนด และการด�าเนินการ
ของต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการ
ศึกษาอย่างมาก

การด�าเนินการต่อไปของสภาสถาปนิก ต้องคงไว้ใน
มาตรฐาน ความเชื่อมั่นในความสามารถของสถาปนิก
ไทย ทั้งคนไทยและนานาชาติ โดยมีเป้าหมายให้เกิด
ประโยชน์กับสมาชิกสภาสถาปนิกทุกระดับ ทุกกลุ่ม 
ประชาชนทั่วไป รวมถึงประเทศชาติและมวลสถาปนิก
โลกด้วย

รองศาสตราจารย์ 
ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์  
กรรมการสภาสถาปนิก
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นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในอาชีพ วิชาชีพ
สถาปนิก ต่อการได้รับความไว้วางใจจากกระทรวง
มหาดไทย ในการท�าหน้าที่ กรรมการสภาสถาปนิก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 - 2564

ขอฝากและหวังให้อาชีพ วิชาชีพนี้เป็นที่รู้จัก เป็นที่
ยอมรับต่อสังคมไทย เป็นส่วนหนึ่ง อาชีพหนึ่งที่มี
ความส�าคัญต่อการสร้างบ้านเเปงเมืองของเรา โดย
ส่วนตัวผมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ รวมถึงวิธี
คิดของสถาปนิกว่ามิเพียงมีหน้าที่ในการออกเเบบ
สถาปัตยกรรมเท่านั้น หากเเต่ยังใช้ความสามารถ
ออกเเบบประเทศและสังคมได้ด้วย

ค�าอ�าลาพ้นหน้าที ่คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระป ี
พ.ศ.2561 - 2564 

ในวาระที่จะพ้นจากการเข้าร่วมเป็นกรรมการสภา-
สถาปนกิวาระปี พ.ศ.2561 - 2564 ผมรูสึ้กเปน็เกยีรติ
อย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมท�างานกับผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในทุกๆ สาขา และได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของพวกเราต่อเนื่อง 
จากคณะกรรมการชุดก่อนๆ มา ซึ่งมีการพัฒนา
ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง และในฐานะที่ผมได้รับโอกาส
จากพ่ีน้องสมาชิกสภาสถาปนิก ได้ท�างานเป็น
กรรมการสภาสถาปนิกต่ออีกวาระ คือปี พ.ศ.2564 - 
2567 ก็คิดว่าคงได้ท�าหน้าที่ร่วมกับพ่ีๆ น้องๆ ท่าน 
อื่นๆ ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาท�างานต่อไป 

สุดท้ายคือขอขอบพระคุณพ่ีๆ น้องๆ คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกทุกท่านที่ได้ท�างานร่วมกัน 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรวิชาชีพของเราให้ก้าวหน้า
ต่อๆ ไปครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับผม

นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง 
กรรมการสภาสถาปนิก

นายวิวัฒน์ จิตนวล 
กรรมการสภาสถาปนิก
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ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผมได้มีโอกาสเข้าท�าหน้าที่
กรรมการสภาสถาปนิกเป็นครั้งแรก ได้มีโอกาส
ท�างานหลากหลายหน้าที่  ท�าให้ได้ท�างานร่วมกับ 
พ่ีน้องสถาปนิกจาก 4 วิชาชีพจ�านวนมาก เป็น 
การเปิดมุมมองต่อวิชาชีพของผมให้กว้างขึ้น ได้มี
โอกาสได้พบ พูดคุยกับสมาชิกจากทุกสาขาวิชาชีพ 
ท�าให้ทราบถึงความคาดหวังของพ่ีน้องที่มีต่อสภา-
สถาปนิก ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร คณะ
อนุกรรมการ คณะท�างาน เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก 
ที่ผมได้ร่วมงานด้วย เป็นประสบการณ์การท�างาน 
จิตอาสาที่ช่วยพัฒนาตัวผมให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น 
เข้าใจความส�าคัญของสภาสถาปนิกที่มีต่อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมได้ลึกขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากใน
การท�างานให้กับสภาสถาปนิกในสมัยต่อไป

การได้รับการแต่งตั้งในต�าแหน่งกรรมการสภา-
สถาปนิกจากกระทรวงมหาดไทย นับว่าเป็นความ 
ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอีกหนึ่งเรื่องในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ความภูมิใจที่ได้รับนี้
ก่อให้เกิดความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสมาชิกสภาสถาปนิกและ
ประชาชนทั่วไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาสถาปนิกทุกท่านที่ได ้
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ตลอดจนหัวหน้าส�านักงานสภา- 
สถาปนิกและเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกทุกท่านตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

สุดท้ายขอส่งมอบหน้าที่ต่อคณะกรรมการสภา-
สถาปนิกชุดใหม่ ในวาระปี พ.ศ.2564 - 2567 ได้น�า 
พาองค์กรวิชาชีพของเราสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ ให้
ประสบความส�าเร็จ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
สภาสถาปนิก ประชาชน และประเทศชาติ  

นายธนภทัร เลาหจรสัแสง 
กรรมการสภาสถาปนิก

นายประกติ พนานุรตัน์ 
กรรมการสภาสถาปนิก
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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
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อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ดวงขวัญ จารุดุล
ที่ปรึกษา

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

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
ที่ปรึกษา

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
ประธานคณะท�างาน
 
แทนศร พรปัญญาภัทร
คณะท�างาน
      
สุพัตรา เพชรี
คณะท�างาน

เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก

จุติบดี จันทรางศุ
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสนับสนุน

ลูกปัด ปั้ นมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ขอขอบคุณ

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

ชาญณรงค์ แก่นทอง
อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีสอง

สุวัฒน์ วสะภิญโญกุล
กรรมการสภาสถาปนิก / เลขาธิการ

คณะท�างานวารสารสภาสถาปนิก

กองบรรณาธิการ
กวิน รงค์กรรภิรมย์
พิชาภรณ์ สิงห์นิมิตตระกูล 

ศิลปกรรม
วสวัตต์ิ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม
จิตต์โสมนัส กองแสง

ติดต่อประสานงาน
กมลทิพย์ กิมอารีย์

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


