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เรียน สมาชิกสภาสถาปนิกทุกท่าน
การประชุมใหญ่สามัญคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติทุกปี แต่ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ท�ำให้การจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่น�ำระบบออนไลน์เข้ามาช่วยลดข้อจ�ำกัด
ให้กับสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม ทางสภาสถาปนิกหวังว่ามาตรการอ�ำนวยความสะดวก
เหล่านี้ จะช่วยให้สมาชิกสนใจและมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับในปีน้ีมีสิ่งที่ทางสภาสถาปนิกตั้งใจท�ำเป็นพิ เศษก็คือ การผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสภาสถาปนิกที่ด�ำเนินการมาอย่างยาวนานให้ประสบความส�ำเร็จและ
่ งใบอนุญาตประเภทอ�ำนวยการก่อสร้าง ทีเ่ ราตัง
้ ใจเปิด
สัมฤทธิผ
์ ลได้ ยกตัวอย่างเช่น เรือ
โอกาสให้สมาชิกที่ท�ำงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง แต่ไม่มีผลงานด้านการออกแบบ
สามารถก้าวหน้าในทางวิชาชีพด้วยการเลื่อนวุฒิเป็นสามัญสถาปนิกได้
่ ๆ อีก ที่ ณ ตอนนีอ
้ าจยังไม่สอดคล้อง
นอกจากนีใ้ นการประชุมใหญ่สามัญยังมีประเด็นอืน
กับความต้องการของทุกคน เนื่องจากสภาสถาปนิกตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความแตกต่าง
ของสมาชิกทั้ง 4 สาขา ที่มีมุมมองและความคิดหลากหลาย สิ่งที่เรายึดมั่นคือ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องใดก็ตาม ต้องมีการพู ดคุยและท�ำความเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งปัจจุบันนี้สภาสถาปนิกได้
ร่วมหารือกับสมาคมวิชาชีพทั้ง 4 สาขาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
่ งทุกข์ใจ เป็นเรือ
่ งพื้ นฐานทีเ่ ราจะมอง
สุดท้ายนี้ ในสถานการณ์ทท
ี่ ก
ุ คนต่างเผชิญกับเรือ
หาความสุขจากการรับในสิ่งที่เราอยากได้ แต่ลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราเป็นผู้ให้ ความ
สุขที่ได้น้น
ั จะเกิดขึ้นภายในใจ เป็นความสุขที่จีรังยั่งยืน เป็นความสุขที่มีคุณค่ามากกว่า
การได้รับ และด้วยวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมของเราแล้ว สถาปนิกทุกคนมีโอกาสเป็น
ผู้ให้กับสังคมจากการท�ำงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่า การจะท�ำเช่นนั้นได้ สถาปนิกก็จะ
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองท�ำ งาน ACT FORUM’20 ในปีน้ี ภายใต้
หัวข้อ “สถาปนิกปันสุข” จึงจัดเพื่ อจุดประสงค์น้ี คือมอบความรู้ ติดอาวุธทางปัญญา
ให้สถาปนิกพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ และแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนในสังคมต่อไป ทางสภาสถาปนิกหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกทุกท่านอย่างอบอุ่น เหมือนทุกๆ กิจกรรม
ที่ผ่านมา

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก
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การปฐมนิเทศและ
เปิดหลักสูตร EXACT 2
สภาสถาปนิก จัดการปฐมนิเทศและเปิดหลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�ำหรับผู้บริหารระดับ
สูง รุ่นที่ 2 หรือ EXACT 2 ตลอดวันศุกร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา
ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง โดยมีอธิบดีสถาบันวิทยสิริเมธี คุณจ�ำรัส
ลิ้มตระกูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากสถาบันฯ
ให้การแนะน�ำและพาชมโครงการ
ส�ำหรับช่วงพิ ธีเปิด ได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งหลักสูตรฯ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�ำพน
เป็นประธานเปิดการอบรม นายกสภาสถาปนิก พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ
เกษมสันต์ กล่าวแนะน�ำสภาสถาปนิก และประธานหลักสูตรฯ คุณประภากร วทานยกุล
กล่าวแนะน�ำเนื้อหาหลักสูตร กิจกรรม รูปแบบการอบรม และความคาดหวังของสภาสถาปนิกต่อหลักสูตรฯ ตามล�ำดับ ตามด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่ อสร้างความสัมพั นธ์
ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรและบุคลากรจากสภาสถาปนิก
หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 หรือ EXACT 2 มีจุดมุ่งหมาย
่ ต
ในการสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสถาปนิกทีม
ี อ
่ สังคม
เพื่ อให้บุคลากรระดับผู้บริหาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ศักยภาพ
ของสถาปนิกและงานสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ตลอดจนมีความเข้าใจ
ถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมที่มีผลต่อการลงทุนและพั ฒนาโครงการ
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อาคารสภาสถาปนิก ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับทอง “อาคารราชการ
ต้นแบบด้านการจัดการน�้ำเสีย”
จากกรมควบคุมมลพิ ษ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ ประธานคณะท�ำงาน
โครงการอาคารต้นแบบด้านการจัดการน�้ำเสีย ได้เข้ารับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน�้ำเสีย”
เกณฑ์การประเมินระดับทอง โดยมีคุณยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานในพิ ธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันศุ กร์ท่ี 25 กันยายน
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศั กดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิ ษ
โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน�้ำเสีย ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด�ำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิ ษ ร่วม
กันกับส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เพื่ อให้หน่วยงานราชการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการและ
บ�ำบัดน�้ำเสีย การประหยัดน�้ำ และการน�ำน�้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
โดยมีเกณฑ์การประเมินระบบการจัดการน�้ำเสียในอาคาร 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 197 หน่วยงาน
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พ.ล.อ. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก
้ เป็นประธานกรรมการบริหารสมาพั นธ์ได้รบ
ั แต่งตัง
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในวาระเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563
่ งในโอกาส
สภาสถาปนิกขอแสดงความยินดีกับ พ.ล.อ. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ เนือ
้ เป็นประธานกรรมการบริหารสมาพั นธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในวาระ
ได้รบ
ั แต่งตัง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพั นธ์วิชาชีพแห่งประเทศไทย โดยสภาสถาปนิกจะท�ำหน้าที่เป็นองค์กรหลัก พร้อมด้วย
สภาวิชาชีพที่เป็นองค์กรสมาชิกให้การสนับสนุนในการด�ำเนินภารกิจต่างๆ
้ ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบน
้ ขีน
สมาพั นธ์วช
ิ าชีพแห่งประเทศไทย ก่อตัง
ั มีสมาชิกสภาวิชาชีพ
่ ว้ นก่อตัง
่ ามกฎหมายในการออกใบอนุญาต
้ มาจากพระราชบัญญัตแ
11 แห่ง ทีล
ิ ละมีหน้าทีต
ประกอบวิชาชีพและควบคุมการประกอบวิชาชีพ ร่วมกันปฏิบัติงานผ่านความร่วมมือ
และความเข้มแข็งของแต่ละองค์กร เพื่ อยกระดับสภาวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล และ
สร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพั ฒนาสภาวิชาชีพ วิชาชีพ และสังคม

6

LOCAL NEWS

04
สภาสถาปนิก และ อารยะ เอ็กซ์โป ร่วมแถลงข่าว
การจัดงาน ACT FORUM’20 Design + Built
่ วันพุ ธที่ 28 ตุลาคม ทีผ
่ า่ นมา สภาสถาปนิก และ อารยะ เอ็กซ์โป ร่วมแถลงข่าวการ
เมือ
่ ะจัดขึน
้ ระหว่าง
จัดงาน ACT FORUM’20 Design + Built งานใหญ่งานเดียวของปี ทีจ
้ แต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 ตัง
อิมแพ็ ค เมืองทองธานี โดยมีนายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
่ เกิดขึ้นจากความ
ได้อธิบายถึงแนวคิดการจัดงานในปีนี้ ภายใต้ชอ
ื่ “สถาปนิกปันสุข” ซึง
ต้องการร่วมมือกันฟื้ นฟู วงการสถาปัตยกรรม การออกแบบและก่อสร้าง พร้อมด้วยอดีต
นายกสภาสถาปนิก และผู้ริเริม
่ การจัดงาน ACT FORUM พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�ำพน
ให้เกียรติเป็นประธานในพิ ธแ
ี ละเปิดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ประธานจัดงาน ACT FORUM’20 Design + Built คุณประกิต พนานุรต
ั น์ และผูอ
้ ำ� นวย
การโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จ�ำกัด คุณศุภแมน มรรคา เผยว่า ในปีนี้ผู้ร่วม
งานจะได้พบกับการสัมมนาให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมครอบคลุมทุกสาขามากกว่า
้ ชาวไทยและต่างชาติ และการจัดแสดงนวัตกรรม
30 หัวข้อ จากวิทยากรผูม
้ ช
ี อ
ื่ เสียงทัง
่ อบโจทย์ชวี ต
ผลิตภัณฑ์การก่อสร้างทีต
ิ ในยุควิถใี หม่ จากแบรนด์ชน
ั้ น�ำกว่า 300 ราย
ปิดท้ายด้วยการเสวนาย่อยในหัวข้อ “New Normal New Architecture” โดยตัวแทน
้ ATOM Design คุณไพทยา บัญชากิตค
จากฝั่งสถาปนิก ผูก
้ อ
่ ตัง
ิ ณ
ุ และ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อินทิเรียร์ วิชั่น คุณธนวัฒน์ สุขัคคานนท์ ร่วมกับฝั่งตัวแทนผู้
แสดงสินค้าวัสดุกอ
่ สร้างจาก TOA คุณชวลิต สุวต
ั ถิกล
ุ และ Hafele ประเทศไทย
คุณคณิตศิษฐ์ สินธุวก
ิ ย
ั วงศ์
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ประชุมใหญ่สามัญ
สภาสถาปนิกประจ�ำปี 2563
หลังจากต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจ�ำปี 2563 เพราะสถานการณ์
COVID-19 มาในระยะเวลาหนึ่ง ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจ�ำปี 2563 ก็ถูก
จัดขึ้นและเสร็จสิ้นไปด้วยดีในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยมี พลอากาศตรี หม่อมหลวง
่ ระชุม และนายสุวฒ
ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก เป็นประธานทีป
ั น์ วสะภิญโญกุล
เลขาธิการ เป็นเลขาในที่ประชุม มีสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104
คน แบ่งเป็นจ�ำนวน 82 ที่เข้าร่วมประชุมที่สภาสถาปนิก และ 22 คนเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการขานรับนโยบายของส่วนราชการที่ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐปรับวิธีการจัดประชุม เพื่ อสร้างความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19
โดยที่ประชุมในครั้งนี้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกจ�ำนวน 5 ร่างข้อบังคับ
ประกอบไปด้วย 1) ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิก
สภาสถาปนิก พ.ศ. ... 2) ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของ
สภาสถาปนิก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 3) ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ... 4) ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยการก�ำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และ 5) ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่า
ด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
พ.ศ. ...
่ ก
ในบทความทีท
ุ ท่านจะได้อา่ นต่อไปนี้ ทีมงานจัดท�ำวารสารสภาสถาปนิกได้สรุปสาระส�ำคัญ
ของร่างข้อบังคับทั้ง 5 ร่างข้อบังคับ ทั้งวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ และผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากการผ่านร่างข้อบังคับดังกล่าว
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ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็น
สมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ...

การยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544
และแก้ไขข้อ 4 (4) โรคอื่นๆ ที่แพทย์เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “โรคพิ ษสุราเรื้อรัง” เพื่ อให้เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาสถาปนิกก�ำหนด และเพื่ อให้สอดคล้องกับวิธีการรับสมัครเป็นสมาชิก
ของสภาสถาปนิก ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เจตนารมณ์ของร่างข้อบังคับนี้ คือการใช้ระบบการเชือ
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการศึกษา
ที่สภาสถาปนิกให้การรับรอง กล่าวคือ นักศึ กษาผู้ใดที่จบการศึ กษาจากสถาบันที่
สภาสถาปนิกให้การรับรอง จะสามารถสมัครสมาชิกสภาสถาปนิกด้วยระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองแพทย์มายังสภาสถาปนิก
้ รัง” นัน
้ เป็นโรคทีผ
่ ส
เพราะโรคต้องห้ามล�ำดับ (เดิม) ที่ 4 อย่าง “โรคพิ ษสุราเรือ
ู้ มัคร
สามารถรับรู้อาการได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์
อีกทั้ง หากนักศึกษาคนดังกล่าวส�ำเร็จการศึกษามาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก
สภาสถาปนิก นั่นก็ย่อมหมายถึงว่าสภาพร่างกายของนักศึกษาคนดังกล่าวสมบูรณ์
พร้อมส�ำหรับการประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นวิชาชีพที่มี
เกียรติที่ต้องสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อผู้ว่าจ้าง จึงสมควรที่จะก�ำหนดว่า
ไม่เป็น “โรคพิ ษสุราเรื้อรัง”
การปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน โดยน�ำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้จะเป็นการลด
เอกสารในการสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก และท�ำให้เกิดความสะดวก ลดขั้นตอน
ในการสมัครสมาชิกสภาสถาปนิกด้วยระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการ
สมัครสมาชิก
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ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับ
สมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

ยกเลิกข้อความในข้อ 7 แห่ง ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิก
ของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2554 เพื่ อปรับปรุงคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกประเภท
วิสามัญของสภาสถาปนิกให้เปิดกว้างขึ้น และปรับปรุงขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของ
สภาสถาปนิก เช่น การติดประกาศ การยื่นคัดค้าน ฯลฯ เพื่ อให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้น
ตอนวิธีการให้เหมาะสมกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
เจตนารมณ์ของ ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้คือการเปิดโอกาสให้กับผู้มีสัญชาติ
ไทยที่มีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยได้รับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร ในสาขาสถาปัตยกรรมจากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
และผู้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาไม้น้อย
กว่า 8 ปี เช่น ช่างฝีมือ สล่า หรือผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรมเฉพาะทางสามารถเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสภาสถาปนิกระดับภาคีพิเศษ ซึ่งสมาชิกที่ประสงค์ขอใบอนุญาตระดับ
ภาคีพิเศษจะต้องติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง

โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสถาปัตยกรรมเฉพาะทาง แต่ไม่ได้จบการ
ศึกษาด้านสถาปัตยกรรม สามารถสมัครสมาชิกสภาสถาปนิกระดับภาคีพิเศษครั้งนี้ จะ
ท�ำให้สภาสถาปนิกสามารถควบคุมดูแลการท�ำงานของสมาชิกสภาสถาปนิกทั่วถึงมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลดีต่อมาตรฐานงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเพิ่ ม
เครือข่ายสมาชิกสภาสถาปนิกในพื้ นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้มีสัญชาติไทยที่มีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยได้
รับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในสาขาสถาปัตยกรรมจากสถาบันที่ไม่ได้
รับการรับรองจากสภาสถาปนิกนั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิกยังเป็นการ
เตรียมความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม
ในสถาบันการศึกษาในอนาต และสอดรับกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ฉบับล่าสุด
ที่ให้อิสระกับการพั ฒนาหลักสูตรแก่สถาบันทางการศึกษา
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ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แต่ละระดับ พ.ศ. ...

ร่างข้อบังคับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อก�ำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ เนื่องจากยังไม่มีการออกข้อบังคับสภาสถาปนิก
่ า่ นมาต้องอาศัยอ�ำนาจตามบทเฉพาะกาลมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติ
ไว้ โดยทีผ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 เพื่ ออนุโลมตามหลักเกณฑ์ท่ก
ี �ำหนด เงื่อนไขและขอบเขตการ
ประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาต 4 สาขา 3 ระดับ ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9
พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508
นอกจากนี้ ในร่างข้อบังคับสภาสถาปนิฉบับนี้ยังมีการเพิ่ มเติมงานในสายวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทงานบริหารและอ�ำนวยการก่อสร้าง และให้มี
ใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกในชนิดงานบริหารและอ�ำนวยการก่อสร้าง
ที่สามารถปฏิบัติงานชนิดนี้ได้ไม่จ�ำกัดพื้ นที่ โดยที่งานประเภทอื่นๆ (งานศึกษา
โครงการ งานออกแบบ งานตรวจสอบ) สามารถปฏิบัติได้ในขอบเขตเดียวกันกับ
ใบอนุญาตระดับภาคี ซึ่งจะท�ำให้สถาปนิกผู้ที่มีความถนัดในประเภทงานบริหารและ
อ�ำนวยการก่อสร้าง สามารถเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเองได้
ทั้งนี้ยังต้องรอการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ระดับ เพื่ องดเว้นการยื่นผลงาน
ออกแบบในกรณีที่สมาชิกสภาสถาปนิกต้องการยื่นขอใบอนุญาตระดับสามัญ
่ จะเข้าทีป
่ ระชุมสภาสถาปนิก
สถาปนิกในชนิดงานบริหารและอ�ำนวยการก่อสร้าง ซึง
ต่อไป
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ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการ
ก�ำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ำรุง
และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

เนื่องด้วยการก�ำหนดอัตราค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ำรุง และ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกทีใ่ ช้บง
ั คับ
อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
และรับรองคุณวุฒิการศึกษารายบุคคล จึงจ�ำเป็นต้องแก้ไข
ข้อบังคับนี้ โดยให้เพิ่ มข้อความดังนี้ ค่าตรวจสอบและรับรอง
คุณวุฒิการศึกษารายบุคคล ครั้งละ 4,000 บาท
การเพิ่ มเติมค่าตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษาราย
บุคคล คือการเตรียมพร้อมของสภาสถาปนิกเพื่ อรองรับการ
สมัครสมาชิกสภาสถาปนิกระดับภาคีพิเศษ และการสมัคร
สมาชิกสภาสถาปนิกของสถาปนิกที่ไม่ได้ส�ำเร็จการศึ กษาด้าน
สถาปัตยกรรมจากสถาบันที่สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร
ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบ และรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาเป็นรายบุคคลและทดสอบมาตรฐานความรู้ก่อนเป็น
สมาชิกสภาสถาปนิก

สมาชิกสภาสถาปนิกที่
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
อีเล็กทรอนิกส์
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ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
พ.ศ. ...

่ ดุงไว้ซ่ง
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 บัญญัติให้สภาสถาปนิกมีหน้าทีผ
ึ
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และก�ำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญข้อหนึ่งว่า “จะต้องไม่
เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”
อย่างไรก็ดีปัจจุบัน สภาสถาปนิกได้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพใช้บังคับ
แล้ว แต่ยังไม่มีข้อบังคับในส่วนที่ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึ่ง
ความเสื่อมเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ จึงจ�ำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้มาเป็นหลักเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ อมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพกระท�ำความผิดซ�้ำๆ หรือเกิดความ
ประมาทเลินเล่อ จนเกิดความเสียหาย หรือกระท�ำความผิดที่จะก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม

บรรยากาศการประชุมใหญ่
สามัญสภาสถาปนิกประจ�ำ
ปี 2563

FEATURE

14

ACT FORUM’20
Design + Built
จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ส�ำหรับ ACT FORUM’20 Design + Built งานประชุม
่ ภาสถาปนิก
นานาชาติทางสถาปัตยกรรม และจัดแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กอ
่ สร้าง ทีส
และบริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จ�ำกัด ร่วมกันจัดขึ้นตามวัตถุประสงค์การเผยแพร่ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรม แก่คนท�ำงานในแวดวงสถาปัตยกรรมไทย และประชาชนทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติสภาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (5)
ACT FORUM’20 Design + Built ประจ�ำปี 2020 มาในหัวข้อ “สถาปนิกปันสุข”
| SHARING HAPPINESS อันว่าด้วย “ความสุข” ซึ่งเป็นสิ่งพื้ นฐานที่มนุษย์ทุกคนล้วน
แสวงหาและอยากแบ่งปันกันและกัน แม้กระทั่งในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ที่ทั่วโลกต้องเผชิญไปด้วยกันตั้งแต่ต้นปีท่ผ
ี ่านมา
ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาระดับมหภาค สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดความผันผวน
หลายๆ อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบโดยตรง และได้ส่งผลกระทบมาเป็นทอดสู่
ประชาชนในวงกว้าง จนถึงในระดับจุลภาคอย่างพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวันของ
ผู้คนที่ถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับมาตรการต่างๆ จนเกิดเป็น “ความปกติ
ใหม่” (New Normal)
่ ทีเ่ กิดขึ้นในช่วงเวลา
แต่วิกฤตนี้ไม่ได้ท�ำให้เห็นแต่ปัญหา “การแบ่งปัน” เป็นอีกสิ่งหนึง
ดังกล่าว คนไทยทุกคนเป็นประจักษ์พยานของสายธารแห่งการแบ่งปัน การร่วมมือ
ร่วมใจ การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การระดมทุน
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมากมาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นของ “ตู้ปันสุข” นับร้อยนับพั นตู้
ทั่วประเทศไทย ที่ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีให้กับผู้เดือดร้อน
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บรรยากาศในงาน
ACT FORUM ’19

้ ภาสถาปนิก
้ นีส
ในงาน ACT FORUM’20 Design + Built “สถาปนิกปันสุข” ครัง
และบริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จ�ำกัด จึงได้เชิญชวนผู้คนในแวดวงสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ และการก่อสร้าง มาร่วมกัน ส่งมอบ “ความสุข” ทั้งในมิติทางร่างกาย มิติ
ทางจิตใจ มิติทางปัญญาและจิตวิญญาณ และมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กลับ
คืนสู่สังคมอีกครั้ง ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์
ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนเทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะน�ำไปสู่หนทางในการพั ฒนารูปแบบ
การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและเปี่ ยมไปด้วยสุขสภาวะต่อไปในอนาคต
ผ่านการจัดกิจกรรมบรรยายเผยแพร่องค์ความรู้และแรงบันดาลใจ ครอบคลุม
องค์ความรู้ทั้ง 4 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก (Architecture)
สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture) ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape
Architecture) และสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (Interior Architecture)
5 วิชาชีพ อันได้แก่ การออกแบบ การอ�ำนวยการก่อสร้าง การบริหารการก่อสร้าง
และการควบคุมการก่อสร้าง ไปจนถึงการให้ค�ำปรึกษาและการควบคุม รวมไปถึงการ
จัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การก่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมงานได้อัพเดทความเคลื่อนไหว
ล่าสุดประจ�ำปีน้ไี ปด้วยกัน

ค้นหาแรงบันดาลใจ
ไฮไลท์ส�ำคัญคือ Virtual ACT Forum การบรรยายของ International Keynote
Speaker ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในรายการ The Keynote อย่าง Jon Charles Coe
จาก Jon Coe Design Kate Orff จาก SCAPE (U.S.A.) Marina Tabassum จาก
Marina Tabassum Architects Lyndon Neri จาก Neri & Hu Design and
Research Office และ Jan Gehl จาก Gehl Architects ซึ่งผู้สนใจเข้าไปศึกษา
รายละเอียดหัวข้อ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.actforumexpo.com/2020
ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

FEATURE

16

เสริมสร้างความความรู้ใน
5 วิชาชีพ
นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น ภายใน 5 วันของการจัดงาน
ครั้ง ระหว่างวันที่ 18–22 พฤศจิกายน 2563 ยังมี session การบรรยายที่น่าสนใจรายการอื่นอีกกว่า 19 หัวข้อ
ที่น่าสนใจในรายการ The Practice ไม่ว่าจะเป็น
1. The Zero COVID Project
การบรรยายสรุปภาพรวมโครงการ ZERO COVID ริเริ่มโดย ศูนย์การออกแบบเพื่ อ
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S) ที่สภาสถาปนิก ได้เข้าไปมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเป็นตัวกลางประสานงานโครงการระหว่างหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยโครงการนี้นั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจ “แบ่งปัน” ความ
ช่วยเหลือ และองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ไปสู่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด ซึ่งจะเป็น
้ บรรยาย
ด่านแรกในการรับเชื้อไวรัส COVID-19 หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดเกิดขึน
โดย พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ และ ณัฐพงษ์
จารุวรรณพงศ์
TOA Stage
18 พฤศจิกายน เวลา 14.00 - 15.30
2. 5 นายกฯ กับ 'ARCHITECTURE FOR THE BETTER NORMAL' สถาปัตยกรรมเพื่ อการขับเคลื่อนประเทศและแบ่งปันความสุขสู่สังคม
พบกับงานเสวนาโดยนายกสมาคมทั้ง 4 สาขาสถาปัตยกรรม ชนะ สัมพลัง นายก
สมาคมสถาปนิกสยาม ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ นายกสมาคมสถาปนิกผังเมือง
ไทย น�ำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย วิภาวดี พั ฒนพงศ์ พิบูล
นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย และ พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์
่ ะมาร่วมพู ดคุยกันถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการประกอบวิชาชีพ
นายกสภาสถาปนิก ทีจ
สถาปัตยกรรมเพื่ อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง รวมถึงบทบาทของ
สถาปนิกในการร่วมพั ฒนาเมือง คุณภาพชีวิตของคนไทย และภาพระดับใหญ่อย่าง
การพั ฒนาประเทศ
TOA Stage
20 พฤศจิกายน เวลา 16.30 - 18.00
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3. การชุบชีวิตโครงสร้างทิง
้ ร้างของเมือง
ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ออกแบบและพั ฒนาเมือง (UddC) และ
หนึ่งในบุคคลส�ำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของ
ประเทศไทย พระปกเกล้าสกายพาร์ค จะมาพู ดถึงศักยภาพที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้ นที่ทิ้งร้าง
จ�ำนวนมากในกรุงเทพฯ และแนวทางการพลิกฟื้ นพื้ นที่เหล่านั้นให้ถูกใช้งานใหม่อีกครั้ง
ไม่ว่าจะในฐานะพื้ นที่สีเขียว หรือพื้ นที่รูปแบบอื่นๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตใน
เมือง และการพั ฒนาชุมชนพื้ นที่โดยรอบ ด�ำเนินรายการโดย ผศ.คมกริช ธนะเพทย์
ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
One More Thing Stage
20 พฤศจิกายน เวลา 16.30 - 18.00
4. พื้ นฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ส�ำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ
ชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับใบ
อนุญาตภาคีพิเศษ ตั้งแต่ค�ำถามเบื้องต้นอย่าง “อะไรคือใบอนุญาตภาคีพิเศษ”
“ท�ำไมต้องมีใบอนุญาตชนิดดังกล่าว” “ใครบ้างที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตชนิดนี้”
ไปจนถึงพื้ นฐานความรู้สถาปัตยกรรมที่จ�ำเป็นต่อการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ
One More Thing Stage
19 พฤศจิกายน เวลา 14.00 - 15.30
5. การบริหารส�ำนักงานสถาปนิก...ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของสถาปนิก
ในวงกว้าง ประภากร วทานยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก 49 จะมาแชร์
ประสบการณ์การบริหารส�ำนักงานสถาปนิกในภาวะวิกฤตที่ผ่านมา เรื่องใดที่ส�ำนักงาน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ควรต้องปรับตัว ไปจนถึงการเตรียมความพร้อม
ต่อความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะมาถึงในอนาคต
TOA Stage
20 พฤศจิกายน เวลา 14.00 - 15.30
้ ระหว่างวันที่ 18–22
งาน ACT FORUM’20 Design + Built “สถาปนิกปันสุข” จัดขึน
พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. ที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ ค
เมืองทองธานี ติดตามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ท่ี

		 actforumexpo.com/2020
		
facebook.com/ArchitectExpo
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รองศาสตราจารย์
ยุพยง เหมะศิลปิน
อดีตนายกสภาสถาปนิก

ก่ อ นที่ จ ะเข้ า มาเป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการสภาสถาปนิ ก รองศาสตราจารย์ ยุ พ ยง
เหมะศิ ล ปิ น มี บ ทบาททางด้ า นวิ ช าการที่ โ ดดเด่ น เป็ น อย่ า งมาก จากการร่ ว มก่ อ
ตั้ ง คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และได้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
เป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ในตอนนี้ ยั ง เป็ น อาจารย์ ผู้ ท รง
คุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
จั ง หวั ด สงขลา และคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
วิ ท ยาเขตตรั ง นอกจากงานทางด้ า นการศึ ก ษาแล้ ว อาจารย์ ยั ง ได้ เ ป็ น กรรมการใน
สมาคมนิ สิ ต เก่ า คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และสมาคม
สถาปนิ ก สยาม ใบพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ อี ก หลายวาระด้ ว ยกั น

การท�ำงานครั้งแรกในสภาสถาปนิก

่ ใน
ส�ำหรับการท�ำงานครั้งแรกในสภาสถาปนิกนั้น อาจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน ได้เป็นหนึง
กรรมการสภาสถาปนิกในสมัยที่พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ�ำพน เป็นนายกสภาสถาปนิกวาระ
ที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2553) โดยเป็นกรรมการและเหรัญญิก รวมไปถึงรับผิดชอบงานด้าน
วิชาการ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นอนุกรรมการด้านวิชาการ และอนุกรรมการพิ จารณาคุณวุฒก
ิ ารศึกษา
ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสมัยนั้น ได้แก่ การจัดสอบ
ความรู้เพื่ อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการจัดท�ำระบบคลังข้อสอบ
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- การจัดสอบความรู้เพื่ อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
้ และมีการสอบเฉพาะสาขาสถาปัตยกรรม
ในอดีตจ�ำนวนผูเ้ ข้าสอบมีเพียงหลักร้อยคนเท่านัน
หลัก แต่ต่อมาจ�ำนวนผู้สอบเพิ่ มมากขึ้นจากการเปิดสอบในสาขาอื่นๆ ด้วย ซึ่งในปี พ.ศ
2557 ที่มีผู้เข้าสอบมากถึง 2,800 คน ส่งผลให้ต้องด�ำเนินการวางรากฐานปรับปรุงระบบ
้ ง
การจัดสอบใหม่ทง
ั้ หมด ความท้าทายของงานนีจ
ึ อยูท
่ วี่ า่ จะท�ำอย่างไรจึงจะให้การสอบมี
มาตรฐานและมีความเที่ยงตรงของกระบวนการสอบในทุกขั้นตอน
่ ละ
้ั สภาสถาปนิกได้รบ
“ในการด�ำเนินการจัดสอบฯ ในทุกๆ ปีนน
ั ความอนุเคราะห์สถานทีแ
่ ป
อุปกรณ์อำ� นวยการสอบทีม
ี ระสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมตลอด 6 ปี ต้องขอขอบคุณ
่ ้ี
ท่านอธิการบดีและท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมา ณ ทีน
ด้วย”
- การจัดท�ำระบบคลังข้อสอบ
่ ก็คอ
่ ำ� มาใช้แก้ปญ
่ งความซ�ำ้ ซ้อนและ
งานส�ำคัญอีกชิน
ื การจัดท�ำคลังข้อสอบ ทีน
ั หาเรือ
้ หนึง
ยุง
่ ยากในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบแต่ละปี โดยอาศัยความร่วมมือจากผูท
้ รงคุณวุฒิ
จากสถาบันการศึกษาและวิชาชีพในการเข้าร่วมก�ำหนดหลักเกณฑ์ของข้อสอบแต่ละวิชา
้ หมด
ท�ำการออกข้อสอบและด�ำเนินการตรวจสอบมาตรฐาน ความเหมาะสมของข้อสอบทัง
่ ท�ำให้ชว่ ยลดขัน
้ ตอนและ
และน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิ วเตอร์เป็นคลังข้อสอบทีเ่ สร็จสมบูรณ์ ซึง
่ ค
ระยะเวลาในการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และได้ขอ
้ สอบทีม
ี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานส�ำหรับ
้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่านี่คือความประทับใจในผลงานที่ได้
ใช้ในการสอบในแต่ละครัง
ด�ำเนินการในวาระที่ 3 ของอาจารย์ยุพยง เหมะศิ ลปิน

ถือได้วา่ เป็น
ความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้เป็นผูห
้ ญิง
่ ำ� รง
คนแรกทีด
ต�ำแหน่งนี้ และ
่ ได้รบ
เมือ
ั ความ
ไว้วางใจก็ตอ
้ ง
ท�ำหน้าทีใ่ ห้ดี
่ ุดและเต็มที่
ทีส

ความประทับใจสมัยด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาปนิก
วาระที่ 4

่ ยากจะพั ฒนางานทีย
่ ง
่ งต่อ
“ด้วยความท้าทายทีอ
ั ท�ำอยูใ่ ห้ตอ
่ เนือ
ไป จึงลงสมัครเป็นกรรมการฯ ในสมัยต่อมา โดยมิได้คาดหวัง
่ ได้รบ
ว่าจะเป็นนายกสภาสถาปนิกแต่อย่างใด แต่เมือ
ั การเสนอ
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกสภาสถาปนิกก็ถอ
ื ได้วา่ เป็นความภาค
่ ำ� รงต�ำแหน่งนี้ และเมือ
่ ได้รบ
ภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นผูห
้ ญิงคนแรกทีด
ั
ความไว้วางใจก็ตอ
้ งท�ำหน้าทีใ่ ห้ดท
ี ส
ี่ ุดและเต็มที”่ อาจารย์ยพ
ุ ยง
่ ได้รบ
เหมะศิลปิน เล่าถึงความรูส
้ ึกเมือ
ั เลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
้ แต่วน
นายกสภาสถาปนิกในวาระที่ 4 ตัง
ั ที่ 1 กันยายน
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พ.ศ. 2553 - วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556
่ าจารย์ยพ
ภารกิจส�ำคัญทีอ
ุ ยง เหมะศิลปิน เริม
ั หา
่ ด�ำเนินการเป็นอย่างแรก คือการแก้ปญ
่ วกับข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพิ จารณาวิชาชีพต่อเนือ
่ งของผูป
เกีย
้ ระกอบวิชาชีพ
่ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากทีป
่ ระชุม
สถาปัตยกรรมควบคุมทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552 ซึง
่ ข
่ ง (Conใหญ่สามัญประจ�ำปี พ.ศ. 2552 ในประเด็นทีม
ี อ
้ บังคับให้มก
ี ารพั ฒนาวิชาชีพต่อเนือ
่ คะแนนพวต. นีส
้ ามารถได้มา
tinuous Professional Development: CPD หรือ พวต.) ซึง
่ ม
้ ในฐานะผูเ้ รียนและผูใ้ ห้ความรู้ การลงพื้ นทีช
จากการเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการต่างๆ ทัง
ุ ชน
หรือการเป็นสถาปนิกอาสา เป็นต้น
่ งจากในสมัยพลเรือเอกฐนิธ กิตติอำ� พน (พ.ศ. 2552) ข้อบังคับโครงการพั ฒนาวิชาชีพ
เนือ
่ ง (พวต.) ได้ผา่ นการเห็นชอบจากทีป
่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี แต่มผ
ต่อเนือ
ี ลบังคับใช้ใน
่ เริม
สมัยอาจารย์ยพ
ุ ยง เหมะศิลปิน (พ.ศ. 2553) เมือ
่ บังคับใช้ได้เกิดแรงต่อต้านจากสมาชิก
ส่วนใหญ่ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้คะแนนพวต. เพื่ อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี สมาชิกได้เข้าร่วมคัดค้านเป็น
้ ใหม่
จ�ำนวนมาก จึงต้องมีการแปรญัตติ ยกเลิกข้อบังคับ และยกร่างข้อบังคับขึน
่ นแปลงรายละเอียดของข้อบังคับโดยการพั ฒนาวิชาชีพต่อเนือ
่ ง
ผลสุดท้ายจึงได้มก
ี ารเปลีย
่ งการต่ออายุใบอนุญาต
หรือพวต. ให้ถอ
ื เป็นการกระท�ำโดยความสมัครใจ ไม่ผก
ู โยงกับเรือ
้ ย
่ ในการขอขึน
้ ทะเบียนเป็น
ประกอบวิชาชีพ แต่คะแนนพวต. นีก
็ ง
ั คงใช้เป็นหลักเกณฑ์หนึง
สถาปนิกอาเซียน เพื่ อให้เป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วมในหมูป
่ ระเทศสมาชิกอาเซียนในสาขา
วิชาชีพสถาปนิก
่ าจารย์ประทับใจทีส
่ ุดก็คอ
“งานทีอ
ื การปรับปรุงข้อบังคับพวต. ถึงแม้จะมีการคัดค้านจากมวล
สมาชิก แต่สภาสถาปนิกก็ไม่ได้เดินหน้าไปอย่างเดียว เราหยุดรับฟังความคิดเห็นและถอยมา
้ หลัก เพราะมีความเข้าใจและยอมรับว่าสมาชิกส่วนใหญ่มก
เพื่ อตัง
ั ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
่ ะเกีย
่ วข้องกับการปฏิบต
เข้าประชุม จึงไม่รบ
ั ทราบว่ามีขอ
้ บังคับอะไรทีจ
ั วิ ช
ิ าชีพของตนเองบ้าง
้ มา
่ จะต้องถือปฏิบต
จนกระทัง
ั แ
ิ ล้วพบว่าจะมีผลกระทบกับตัวสมาชิกเอง จึงเกิดการต่อต้านขึน
่ อาจจะสายเกินไป เหตุการณ์ครัง
้ ง
้ นีจ
ภายหลัง ซึง
ึ เป็นอุทาหรณ์วา่ สมาชิกควรให้ความสนใจ
การประชุม และติดตามข่าวสารการท�ำงานของสภาสถาปนิกอย่างใกล้ชด
ิ เพราะในการออก
้ สภาสถาปนิกไม่สามารถท�ำได้โดยปราศจากความเห็นชอบจากสมาชิกใน
ข้อบังคับต่างๆ นัน
่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ซึง
่ อาจารย์ยง
่ อ
ทีป
ั ขอยืนยันว่าพวต. เป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะนีค
ื การ
พั ฒนาตนเองและสร้างมาตรฐานเดียวกันกับสากล”
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เข้าสู่ช่วงการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาปนิกไปพลาง

“พอถึงช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เกิดเหตุการณ์ยุบสภาผู้แทนราษฎร สถานการณ์บ้านเมืองไม่
ปรกติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังไม่ด�ำเนินการแต่งตั้งกรรมการสภา สถาปนิก อาจารย์
จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ ตามพรบ.
สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 28 ซึ่งค�ำว่าปฏิบัติหน้าที่ไปพลางนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาการ แต่เป็น
นายกสภาสถาปนิกตัวจริง โดยในช่วงนี้อาจารย์ได้ผลักดันออกข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ได้เรียบร้อย และยังได้พัฒนาระบบการจัดสอบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น”
หลังจากสิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 เหตุการณ์ทางการเมืองนี้
ท�ำให้อาจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน ซึ่งควรจะสิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
จ�ำเป็นต้องด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาปนิกต่อเนื่องไปถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถือได้ว่าเป็น
นายกสภาสถาปนิกที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องยาวนานที่สุดถึง 4 ปี 4 เดือนด้วยกัน

บทบาทหน้าที่ส�ำคัญของสภาสถาปนิกและสมาชิกที่มีต่อสังคม
ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา

“ส�ำหรับสมาชิก สิ่งส�ำคัญคือต้องรับฟังความต้องการของสังคมต้อง
่ ก
่ นแปลง โดยเฉพาะในเรือ
่ งของสภาพแวดล้อม
ค�ำนึงถึงสภาพทีม
ี ารเปลีย
อย่ายึดติดอยู่กับความเป็นสถาปนิกหรืออัตตาของตนเอง และขอให้เดิน
หน้าท�ำสิ่งที่ดีที่สุดกับสถานการณ์น้น
ั ๆ”

ส�ำหรับสมาชิก
สิ่งส�ำคัญคือ
ต้องรับฟัง
ความต้องการ
ของสังคมต้อง
ค�ำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะ
ในเรื่องของ
สภาพแวดล้อม

“ในส่วนของสภาสถาปนิกนั้น ต้องควบคุมความประพฤติและการ
ด�ำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมนอกจากนั้น ควร
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก ช่วยเหลือ แนะน�ำ และให้บริการ
ทางด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม”
้ ภาสถาปนิกไม่เพี ยงแค่ท�ำงานเฉพาะ
“เรื่องน่าชื่นชมก็คือ ในยุคสมัยนีส
ในขอบเขตหน้าที่ของตนเองเท่านั้น แต่ได้ท�ำเรื่องใหม่ๆเพื่ อประชาชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ อย่าง
โครงการ ZEROCOVID ที่ร่วมจับมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ
ที่มีความหลากหลายและความพร้อมในแต่ละด้าน อาจารย์ม่น
ั ใจว่า
สภาสถาปนิกและสมาชิกจะไม่หยุดอยู่แค่น้ี แต่จะยังสานต่องานเพื่ อ
บริการสังคมและประเทศชาติต่อไป”
“การด�ำเนินงานของสภาสถาปนิกในสมัยปัจจุบัน ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญก้าวหน้าในการด�ำเนินงานในทุกเรื่อง มีการพั ฒนาอย่างต่อ
เนื่องไม่หยุดยั้ง จึงขออวยพรให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และ
ปราศจากอุปสรรคใดๆ”
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วิภาวดี พั ฒนพงศ์ พิบล
ู
นายกสมาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย

ACT: วิสัยทัศน์การท�ำงานของสมาคม
มัณฑนากรแห่งประเทศไทยในปัจจุบันเป็น
อย่างไร
วิภาวดี พั ฒนพงศ์พิบูล: เรื่องพื้ นฐานอย่าง

การจะท�ำอย่างไรให้สมาชิกของเราแข็งแกร่งขึ้น
เป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ทางสมาคมฯ ด�ำเนิน
่ แต่ละปีเราก็จะเน้นย�ำ้ ประเด็น
การมาโดยตลอด ซึง
ดังกล่าวนี้ และพยายามผลักดันให้ไปถึงจุดหมาย
ด้วยนโยบายต่างๆ เพื่ อที่สมาชิกและผู้ที่ท�ำงาน
ออกแบบภายในในบ้านเราจะสามารถท�ำงานอยู่ใน
ตลาดได้ดข
ี น
ึ้ ไปพร้อมๆ กับการรับมือกับตลาดโลก

อีกสิ่งหนึ่งที่เราท�ำมาตลอดเช่นกันคือการลงไป
ท�ำงานกับต้นกล้านักออกแบบ หรือก็คือนิสิต
นักศึกษาในสาขาออกแบบภายใน ทั้งด้วยการ
ส่งตัวแทนสมาชิกของเราไปเลกเชอร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ บอกเล่าประสบการณ์ว่าการ
ปฏิบัติวิชาชีพจริงๆ หลังเรียนจบนั้นเป็นอย่างไร
มีการช่วยให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น TIDA
Thesis Awards ซึ่งเราก็ท�ำกันต่อเนื่องมาหลาย
ปีแล้ว แน่นอนว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์
ที่แตกต่างกัน การที่เราน�ำผลงานทั้งประเทศมา
รวมไว้ ให้แต่ละสถาบันการศึกษา รวมทั้งนิสิต
นักศึกษาเอง ได้เห็นผลงานซึ่งกันและกัน ในแง่
หนึ่งก็เพื่ อให้พวกเขาได้รู้ว่าอยู่ในมาตรฐานใด
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เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ เพราะชีวิตจริงเราก็ต้อง
แข่งขันกันตลอดอยู่แล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีการจัด
ประกวดแบบต่างๆ เพื่ อสนับสนุนนักออกแบบรุ่น
ใหม่ด้วย
สิ่งหนึ่งที่เราหวังจากการจัดกิจกรรมเหล่านี้ คือ
เพื่ อให้ต้นกล้าในสมาคมของเราได้เติบโตไปเป็น
ป่าใหญ่ ไม่ใช่แค่ต้นไม้ใหญ่ต้นเดี่ยวๆ เพราะนั่น
จะเป็นเพี ยงการเติบโตของแต่ละคน แต่เราคิดว่า
อยากให้เป็นป่าใหญ่ที่แข็งแกร่งไปด้วยกัน ในเวลา
เดียวกันเราก็มีโปรแกรมที่ท�ำร่วมกับเพื่ อนบ้าน
มีการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างสมาคมออกแบบ
ภายในด้วยกันในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก
ิ เพื่ อที่จะได้รู้ว่าแต่ละประเทศก�ำลังด�ำเนิน
นโยบายอะไรอยู่บ้าง และจะได้เกิดการท�ำงานร่วม
กัน ซึ่งจะน�ำไปสู่การเดินหน้าต่อไปด้วยกัน

ACT: นอกจากภาพรวมข้างต้นแล้ว ในช่วง
ปีท่ผ
ี ่านมาทางสมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรม
อะไรอีกบ้าง
ี ่านมา
วิภาวดี พั ฒนพงศ์พิบูล: ส�ำหรับปีท่ผ

เราได้เพิ่ มกิจกรรม TIDA Club Night ส�ำหรับ
่ นความคิดเห็นและความรู้
สมาชิกให้ได้มาแลกเปลีย
ซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมนี้มีไอเดียเริ่มต้นมา
จากการที่เราอยากให้สมาชิกทุกคนได้มาสนุกร่ว
มกัน พร้อมๆ กับได้ความรู้กลับไปด้วย ซึ่งเรา
ก็ได้เชิญผู้ท่ม
ี ีประสบการณ์ในวงการมาร่วมพู ด
คุย บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ โดยที่เราไม่ได้ให้แขก
รับเชิญเตรียมหัวข้อมาเลย แต่จะเป็นการป้อน
ค�ำถามกันสดๆ โดยกรรมการของเราอย่างเดียว
ซึ่งแต่ละค�ำถามนั้นสนุกมาก แต่ในเวลาเดียวกัน
ก็ได้ฟง
ั ทั้งหลักปรัชญาเบื้องหลังโปรเจ็คต์ต่างๆ
และการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วย ซึ่งแต่ละคนก็
เป็นไอดอลดีไซเนอร์ที่มีคนชื่นชอบและติดตาม
ผลงานกันอยู่แล้ว

้ ั้งแต่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้พยายามผลัก
นอกจากนีต
ดันให้เกิดงานที่สนับสนุนวิชาชีพเต็มๆ อย่าง
TIDA Awards ให้เกิดขึ้นในปีนี้ให้ได้ ซึ่งจัดครั้ง
สุดท้ายตั้งแต่เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว และไม่ได้
จัดอีกเลย เพิ่ งจะมาเริ่มท�ำใหม่ก็คราวนี้ ซึ่งงาน
TIDA Awards นั้นมีขึ้นก็เพื่ อที่จะ acknowledge กลุ่มคนท�ำงานในวงการออกแบบภายใน
โดยที่แต่ละคนก็จะส่งผลงานเข้ามาประกวด มี
การเชิญคณะกรรมการจากหลายรุ่นให้มาตัดสิน
ผลงาน ซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีหลัง
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จากที่ไม่ได้จัดมาหลายปี ขณะเดียวกันเราก็จะ
มีงาน TIDA Awards Night ที่เป็นงานกาล่าดินเนอร์เพื่ อเฉลิมฉลองให้กับผู้ได้รับรางวัล
ซึ่งเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชทาน
ถ้วยรางวัลให้เป็นปีแรกด้วย

ACT: บรรยากาศการท�ำงานก่อนและหลังที่

ทางสภาสถาปนิกและสมาคมฯ ได้มีการจัดท�ำ
มาตรฐานฯ ว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิ ลป์ พ.ศ. 2558 มีความแตกต่างกัน
อย่างไร
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้ มีขน
้ึ ก็
TIDA Awards นัน
เพื่ อที่จะ acknowledge
กลุ่มคนท�ำงานในวงการ
ออกแบบภายใน โดยที่
แต่ละคนก็จะส่งผลงาน
เข้ามาประกวด มีการเชิญ
คณะกรรมการจากหลาย
รุ่นให้มาตัดสินผลงาน

วิภาวดี พั ฒนพงศ์พิบูล: สิ่งที่มาตรฐานในการ

ประกอบวิชาชีพฯ ดังกล่าวได้ช่วยสมาชิกเป็น
อย่างมากคือเรื่องของการร่างสัญญามาตรฐาน
สมัยก่อนแต่ละบริษัทจะต่างคนต่างท�ำ บริษัท
ใหญ่ๆ ที่มีประสบการณ์ก็จะมีร่างสัญญาที่จัดท�ำ
ขึ้นโดยนักกฎหมาย แต่บริษัทขนาดเล็กก็จะขาด
ตรงนี้ไป การมีร่างสัญญามาตรฐานของทาง
สมาคมฯ มันจึงเป็นเหมือนกับ guideline ให้
พวกเขาสามารถน�ำไปใช้ได้ ขณะเดียวกันร่าง
้ ม
สัญญานีก
็ ส
ี ว่ นประกอบทีเ่ ราเรียกว่าเป็นขอบเขต
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมันก็ช่วยยกระดับให้
่ ด
ทุกคนมีสัญญาทีร่ ะบุขอบเขตการท�ำงานทีช
ั เจน
และคล้ายคลึงกัน เป็นการสร้างมาตรฐานในการ
ท�ำงานให้เป็นไปตามกรอบที่ดีข้น
ึ ด้วย

ปัจจุบันความตื่นตัวในการใช้บริการมัณฑนากร
เพิ่ มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับเมื่อ 10 กว่าปีก่อน
ที่การเรียกใช้ยังมีน้อย การแต่งบ้านหรือร้าน
อาหารส่วนใหญ่ก็จะท�ำกันเอง ถ้าจะไปร้านอาหาร
ที่เท่ๆ ก็ต้องไปโรงแรมกัน ซึ่งในเวลานี้มันไม่ใช้
แล้ว เพื่ อนๆ ชาวต่างชาติก็มีการตั้งข้อสังเกต
และเล่าให้ฟง
ั เหมือนกันว่า ประเทศไทยนั้นมีร้าน
อาหารหรือภัตตาคารแบบ free-standing เกิด
้ เยอะมาก รวมไปถึงร้านค้าแบบบูทค
ขึน
ี หรือ ห้าง
่ แต่ละทีต
่ า่ งก็ใช้บริการมัณฑนากร
สรรพสินค้า ซึง
กันเกือบทั้งสิ้น การพั ฒนาของโครงการเชิง
้ ในช่วงหลายปีมานีก
้ ช
พาณิชย์ทเี่ กิดขึน
็ ว่ ยสนับสนุน
วิชาชีพได้เยอะมาก เห็นได้ชัดเลยว่าผู้คนตื่นตัว
และรับรู้กันมากขึ้นว่าการออกแบบภายในที่ดี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับโครงการต่างๆ ได้
แต่ในเวลาเดียวกันการท�ำงานก็ยากขึ้นจากความ
รู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้นของลูกค้าด้วย
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สิ่งหนึ่งที่เราท�ำมาตลอดเช่นกันคือการลงไป
ท�ำงานกับต้นกล้านักออกแบบ หรือก็คือนิสิต
นักศึ กษาในสาขาออกแบบภายใน ทั้งด้วย
การส่งตัวแทนสมาชิกของเราไปเลกเชอร์ตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ บอกเล่าประสบการณ์ว่าการ
ปฏิบัติวิชาชีพจริงๆ หลังเรียนจบนั้นเป็นอย่างไร

่ านราชการ แต่เดิมการจัดจ้างมัณฑนากร
ขณะทีง
จะมีขอบเขตที่การเข้าไปจัดการหมวดครุภัณฑ์
ในสถานที่ราชการเท่านั้น แต่พอในเวลานี้เมื่อ
งานสถาปัตยกรรมเปลี่ยนรูปแบบ ราชการเอง
ก็มีการจัดจ้างนักออกแบบที่เก่งด้านการจัดการ
คุณภาพชีวิตภายในอาคารส�ำหรับข้าราชการกัน
มากขึ้น สมาคมฯ มีอีกหน้าที่กลายๆ คือต้องเป็น
คนที่คอยส่งรายชื่อสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการให้กับหน่วยงานรัฐ ซึ่งนี่ก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ทางสมาคมฯ ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือ
และท�ำงานร่วมกับทางภาครัฐ ขณะเดียวกันก็
ช่วยสะท้อนกลับไปท�ำให้ภาครัฐเห็นความส�ำคัญ
ของนักออกแบบมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่านโยบายต่างๆ ของสมาคมฯ ทั้งที่ด�ำเนินการ
ไปแล้วและก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนส�ำคัญที่ท�ำให้วงการออกแบบภายใน
สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป
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QUEST
ตลอดหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกหันมาให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นชินกับ
การรีไซเคิลหรือแยกขยะชิน
้ เล็กๆ ในครัวเรือนกันอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นขยะชิน
้ มหึมาอย่าง
เครื่องบินอาจจะไกลตัวเกินไปจนนึกภาพไม่ออก
แบรนด์ Quest ใช้กระบวนการ Upcycling หรือการยืดอายุการใช้งานสิ่งของหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้งานแล้วให้ยาวนานขึ้น ด้วยการใส่ไอเดีย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไป
ในวัสดุ ให้กลายเป็นผลงานที่มีคุณภาพและการใช้งานที่ต่างไปจากเดิม อย่างชิ้นส่วน
อากาศยานที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเต็มไปด้วย
เรื่องราวที่สั่งสมมาตลอดอายุการใช้งาน
้ วของเครื่องบินโจมตีเบารุ่น Cessna A-37 Dragonfly (Super Tweet)
แพนหางเลีย
ได้รับการออกแบบให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานรองท็อปโต๊ะกระจก ด้วยการขัดแต่งตัว
แพนหางเลี้ยวเพี ยงเล็กน้อยก็สามารถลดปริมาณขยะ แถมยังได้โต๊ะดีไซน์ล้ำ� สมัย การน�ำ
ชิน
้ ส่วนเหล่านี้มา Upcycle จึงไม่เพี ยงเป็นวิธีการจัดการขยะขนาดใหญ่ที่ยั่งยืน แต่ยัง
เป็นการรักษาเรื่องราวของชิ้นส่วนอากาศยานให้คงอยู่ต่อไปในรูปแบบที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานได้อีกด้วย
facebook.com/QuestNGM
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แผ่นหินธรรมชาติ
วีเนียร์ MILLISTONE
วิธีในการตกแต่งผนังคอนกรีตธรรมดาให้มีความพิ เศษมากยิ่งขึ้นอาจไม่ได้มีหลากหลาย
มากนัก บ่อยครั้งที่งานผนังจบลงที่การทาสีเรียบๆ หรือเปลือยผิวแบบดิบๆ ซึ่งอาจ
ไม่ตอบความต้องการของผู้ที่อยากเพิ่ มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้พ้ื นที่โดยรอบ
้ สีสัน ลวดลาย
Millistone จึงเป็นวัสดุท่ช
ี ่วยเพิ่ มทางเลือกใหม่ๆ ให้กับการออกแบบ ทัง
และผิวสัมผัสธรรมชาติของหินจริง ซึ่งได้มาจากกระบวนการลอกหน้าหินกาบ หินชีสต์
และหินทราย ก่อนจะน�ำไปยึดติดกับไฟเบอร์กลาสเคลือบโพลีเอสเตอร์เรซินทึบแสง
พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษก็คือความบางเพี ยง 1-3 มิลลิเมตรและสามารถดัดโค้งได้
จากคุณสมบัติข้างต้น ท�ำให้ Millistone สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการตกแต่งพื้ นผิว
อื่นๆ นอกเหนือจากผนังคอนกรีตได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสาทรงกลม บานประตูหน้าต่าง
ฉากกั้น หรือเคาน์เตอร์ห้องครัว เป็นต้น ส�ำหรับการติดตั้ง Millistone ในพื้ นที่ขนาดเล็ก
นั้น สามารถท�ำได้ด้วยตัวเองในเวลาไม่ถึง 5 นาทีต่อตารางเมตร เพี ยงใช้กาวยาแนว
โพลียูรีเทน เกรียง และลูกกลิ้ง เหมาะกับผู้ที่อยากแต่งบ้านแบบง่ายๆ ในช่วง work
from home
millistone.co.th

ABOUT US

สภาสถาปนิก
Architect Council
of Thailand
สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก
พ.ศ. 2543 มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ได้ด�ำเนินงานภายใต้การบริหาร
ของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย
5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การก�ำกับของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิ เศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สภาสถาปนิกมีอ�ำนาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความช�ำนาญ เพื่ อออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรอง
หลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความช�ำนาญ เพื่ อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 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.or.th

ACT E-JOURNAL TEAM
อนุกรรมการประชาสั มพั นธ์

ขอขอบคุณ

ดวงขวัญ จารุดุล

พล.อ.ต ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

รองศาสตราจารย์ ยุพยง เหมะศิลปิน

เมธินี สุวรรณะบุณย์

วิภาวดี พั ฒนพงศ์พิบูล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานอนุกรรมการ

แทนศร พรปัญญาภัทร

อนุกรรมการและเลขานุการ

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อดีตนายกสภาสถาปนิก

นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

คณะท�ำงานวารสารสภาสถาปนิก
กองบรรณาธิการ

ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์
อนุกรรมการ

กวิน รงค์กรรภิรมย์
นภัทร จาริตรบุตร
ปภพ เกิดทรัพย์

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย

ศิ ลปกรรม

อนุกรรมการ

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
อนุกรรมการ

วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม

ติดต่อประสานงาน
กมลทิพย์ กิมอารีย์

คณะท�ำงานก�ำกับสื่ อประชาสั มพั นธ์
นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย

ประธานอนุกรรมการ

แทนศร พรปัญญาภัทร
อนุกรรมการ

สุพัตรา เพชรี
อนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก
จุติบดี จันทรางศุ

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสนับสนุน

ลูกปัด ปั้นมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

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

