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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
พิ เศษที่มั่นคง ท�าให้คณะกรรมการชุดเดียวกันนี้สามารถสานต่องานให้เป็นรูปธรรมขึ้น
มาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาชีพ อย่างการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การสอบวัด
ความรู้ การรับรองหลักสูตร หรือจะเป็นด้านวิชาการที่มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ให้สมาชิก
และประชาชนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ACT FORUM ACT TALK และ
หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (EXACT) เป็นต้น รวมไปถึงการให้
ค�าปรึกษารัฐบาลในออกแบบและการก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
่ ร้างความเปลีย
่ นแปลงต่อ
และเหตุการณ์ที่สองก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีส
รูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนไปอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึงเป้าหมายการท�างานของสภา
สถาปนิกด้วย ซึ่งในระยะเวลาอันจ�ากัดนี้บุคลากรได้เร่งพั ฒนาระบบการให้บริการสมาชิก
แบบออนไลน์ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งหมดให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาล โดยค�านึงถึงความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยของสมาชิกเป็นส�าคัญ
วารสารสภาสถาปนิกฉบับพิ เศษฉบับนี้จึงถูกจัดท�าขึ้นเพื่ อเป็นเสมือนหมุดหมายของ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ.2561 - 2564 ที่บอกเล่าถึงภารกิจที่ได้รับ
จากคณะกรรมการชุดก่อนหน้า ภารกิจที่ส�าเร็จลุล่วงในสภาวการณ์อันไม่ปกติน้ี และ
ภารกิจที่ส่งมอบให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดถัดไปช่วยสานต่อให้เสร็จสิ้น ขอให้
สมาชิกทุกท่านร่วมติดตามความส�าเร็จของสภาสถาปนิกและความก้าวหน้าของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของพวกเราต่อไป

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก
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การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกวาระปี พ.ศ.2561 - 2564
คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดปัจจุบน
ั (พ.ศ.2561 - 2564) ได้ใช้เวลาปฏิบต
ั ง
ิ านมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของวาระอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การปฏิบัติ
งานในหลายๆ ส่วนต้องชะลอออกไปเนื่องด้วยอุปสรรคในการด�าเนินงาน บางส่วนก็
ปรับเปลี่ยนแผนไปจากเดิมและพั ฒนาเพื่ อรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้า อย่างที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือการยกเครื่องระบบบริการสมาชิกและประชาชนในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้ง
แผนการและนโยบายส�ารองต่างๆ ส�าหรับเตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด
ที่ไม่มีท่าทีจะคลี่คลายในเร็ววัน
บทความนีไ้ ด้รับเกียรติจากนายกสภาสถาปนิก พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ
เกษมสันต์ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง คุณชาญณรงค์ แก่นทอง และกรรมการ
สภาสถาปนิก / เลขาธิการ คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล มาร่วมพู ดคุยและสรุปการปฏิบัติ
งานตลอดวาระ อัพเดตความคืบหน้า และชี้แจงถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการ
แก้ปัญหา เพื่ อเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดถัดไปปฏิบัติงานต่อได้
อย่างราบรื่น
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ด้านวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิ เศษ
จุดประสงค์หลักของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ
คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ ผู้ช่วยสถาปนิก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือผู้ที่ปฏิบัติงานก่อนการประกาศกฎกระทรวงบังคับการควบคุมวิชาชีพ
เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สภาสถาปนิกสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคน
กลุ่มนี้ได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนสถาปนิกในพื้ นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อีกด้วย ผลลัพธ์ที่คาดหวังก็คือประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
การบริการด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
นอกจากนี้แล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิ เศษยังเตรียมไว้ส�าหรับ
การควบคุมสถาปนิกต่างชาติอีกด้วย
่ งกฎระเบียบ
ตลอดระยะเวลาการท�างานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้เตรียมการเรือ
ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว จนเรียกได้ว่าใกล้ท่จ
ี ะเปิดรับพิ จารณาออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษอย่างเต็มที่ เหลือเพี ยงขั้นตอนการบริหาร
จัดการภายใน ที่ต้องคัดเลือกอนุกรรมการที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจ
เกณฑ์การพิ จารณาเป็นอย่างดีมาท�าหน้าที่ส่วนนี้ต่อไป

ใบอนุญาตประเภทอ�านวยการก่อสร้าง
อีกหนึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าคัญของสภาสถาปนิกที่ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน
ผ่านคณะกรรมการหลายวาระมาแล้วด้วยกัน ก็คือการออกใบอนุญาตประเภทอ�านวยการ
ก่อสร้าง ที่มุ่งหมายให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างเป็นหลักและไม่มี
ผลงานด้านการออกแบบ สามารถก้าวหน้าและเติบโตในทางวิชาชีพด้วยการเลื่อนวุฒิเป็น
สามัญสถาปนิกได้
ปัจจุบันการด�าเนินการเรื่องใบอนุญาตประเภทอ�านวยการก่อสร้างยังติดขั้นตอนทาง
กฎหมายเรื่องข้อยกเว้นการยื่นผลงานการออกแบบ ที่ต้องท�าการหารือร่วมกันระหว่าง
4 สาขาวิชาชีพ ถึงรายละเอียดของชนิดงานและขอบเขตงาน ซึ่งคาดว่าจะเข้าพิ จารณา
ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป หากผ่านมติท่ป
ี ระชุมแล้ว ก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการ
ประกาศใช้อีกหลายขั้นตอน คาดว่าจะไม่สามารถด�าเนินการให้ลุล่วงได้ทันภายในช่วงวาระ
นี้ และจ�าเป็นต้องส่งไม้ต่อให้คณะกรรมการชุดถัดไปสานต่อให้เสร็จสมบูรณ์
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การสอบเพื่ อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จากจ�านวนผู้เข้าสอบเพื่ อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4
สาขา ที่มีปริมาณเพิ่ มมากขึ้นทุกปี 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 เพื่ อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่สามารถคาด
เดาได้ว่าจะคลี่คลายเมื่อใด รวมถึงเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การจัดอบรมออนไลน์ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ท�าให้ต้ง
ั แต่ช่วงกลางปี พ.ศ.2563
สภาสถาปนิกได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขา เป็นรูปแบบออนไลน์ และจัดส่งใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผ่านทางไปรษณีย์ให้กับผู้เข้าอบรมแทน ทั้งนี้เพื่ อความปลอดภัยของบุคลากร
และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีและด�าเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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การแก้ปัญหาผู้ตกค้าง
ทางสภาสถาปนิกได้รับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาที่สถาบันการศึกษาบางแห่งปิดการเรียน
การสอนด้านสถาปัตยกรรมไป ส่งผลให้คนที่เคยเรียนในสถาบันเหล่านั้นอยู่ในสถานะ
ตกค้าง โดยสภาสถาปนิกก�าลังเร่งหาและพิ จารณาแนวทางช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้

กิจการพิ เศษ
สภาสถาปนิกมีกจ
ิ กรรมทีร่ เิ ริม
่ ในสมัยที่ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอา� พน เป็นนายกสภาสถาปนิก
่ งมาถึงปัจจุบน
และยังด�าเนินการต่อเนือ
ั นีไ้ ด้แก่

ACT FORUM
่ ง
่ งย่างเข้าเป็นปีทส
่ี อง การจัดงาน
จากสถานการณ์โควิด-19 ทีย
ั คงแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ
สภาสถาปนิก หรือ ACT FORUM 2021 ตามจุดประสงค์ทต
ี่ อ
้ งการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกสภาสถาปนิกและประชาชนทัว่ ไปอย่างทีเ่ คยได้จด
ั มาแล้ว
้ เพื่อให้รป
่ ะเกิดขึน
้ ในครัง
้ ค
้ นีม
2 ปีตด
ิ ต่อกัน อาจต้องชะลอการจัดงานขึน
ู แบบงานทีจ
ี วาม
่ ด
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจ
ั จุบน
ั มากทีส
ุ
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โดยนายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ
เกษมสันต์ ได้อธิบายถึงแนวคิดการจัดงาน
ACT FORUM 2021 ว่าขณะนี้ก�าลังอยู่ใน
กระบวนการพิ จารณาและวางแผนการจัดงาน
ซึ่งคาดว่าจะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์
100% เพื่ อรักษาระยะห่างและลดความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ท้ง
ั นี้ด้วย
ความตั้งใจอย่างสูงสุดของสภาสถาปนิกที่
พยายามจะให้ ACT FORUM 2021 สามารถ
เกิดขึ้นได้โดยยังมอบองค์ความรู้ท่ค
ี รบถ้วน
เพื่ อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์สูงสุดกลับ
ไปนั้น จึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบใน
ทุกรายละเอียด งาน ACT FORUM 2021 จะ
หน้าตาออกมาเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกัน
ต่อไป
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หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT
หลักสูตรรูจ
้ ก
ั สถาปนิก ส�าหรับผูบ
้ ริหารระดับสูง หรือ EXACT (Executive Architect
Council Training) มีจด
ุ มุง
่ หมายในการสร้างความเข้าใจในมาตรการและการปฏิบต
ั ง
ิ าน
้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ศักยภาพ
ของสถาปนิก เพื่ อให้กลุม
่ ผูบ
้ ริหารทัง
ของสถาปนิกและงานสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยโครงการประสบความ
่ มไปแล้วถึง 2 รุน
่ อาจ
ส�าเร็จอย่างดีเยีย
่ และมีแผนจะเปิด EXACT รุน
่ ที่ 3 เร็วๆ นี้ ซึง
่ งด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทีย
่ ง
ล่าช้ากว่าก�าหนดการทีว่ างไว้ เนือ
ั คง
้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าทีค
่ วร
น่าเป็นห่วงและอาจไม่เอือ

อย่างไรก็ดี ทางสภาสถาปนิกยังคงมุ่งมั่น
วางแผนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด
เพื่ อให้หลักสูตร EXACT รุ่นที่ 3 เกิดความ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการสร้างกลุ่ม
เครือข่ายที่เข้มแข็งและการสร้างความ
สัมพั นธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างที่ได้
รับผลส�าเร็จจากหลักสูตรในครั้งที่ผ่านมา

FEATURE

ACT Talk
หลังจากที่งานเสวนาวิชาการ ACT Talk
ตลอด 8 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับผลส�าเร็จและมี
่ เี ยีย
่ มมาอย่างต่อเนือ
่ ง ด้วย
กระแสตอบรับทีด
ฝีมือของประธานจัดงาน นาวาตรี ธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์ ท�าให้งาน ACT Talk
เป็นเวทีเสวนาที่มีความสนุกสนาน อีกทั้งใน
แต่ละครั้งยังมีวิทยากรที่น่าสนใจ และหัวข้อ
่ ดใหม่ทน
เสวนาทีส
ั ต่อสถานการณ์เสมอ ด้วย
จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สมาชิกได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยนมุมมอง และเพิ่ มพู นความรู้ใน
การประกอบวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นช่องทาง
สื่อสารกับประชาชนถึงทิศทางและกระแส
ของวิชาชีพ
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กรรมการสภาสถาปนิก / เลขาธิการ คุณสุวฒ
ั น์ วสะภิญโญกุล ได้ให้ความเห็นเพิ่ มเติม
่ งานทีด
่ ม
ว่างาน ACT Talk เป็นอีกหนึง
ี ากส�าหรับสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพราะได้
่ งใหม่ๆ เกีย
่ วกับวิชาชีพขึน
้ มาเสวนา เช่น เรือ
่ งชุมชน สังคม และเรือ
่ งอืน
่ ๆ
หยิบเรือ
่ า่ สนใจอีกมากมาย ทีส
่ �าคัญคือคนทีเ่ ข้ามาร่วมฟังยังเป็นกลุม
ทีน
่ คนรุน
่ ใหม่ ไม่วา่ จะนิสิต
่ ๆ ซึง
่ หากมองในระยะยาวถือว่า
นักศึกษา สถาปนิกรุน
่ ใหม่ หรือแม้แต่กลุม
่ สาขาวิชาชีพอืน
่ งทีด
่ ต
เป็นเรือ
ี อ
่ อนาคตเป็นอย่างมาก
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ACT Shop
่ ช่องทางส�าคัญในการประชาสัมพั นธ์
ของทีร่ ะลึกจาก ACT Shop ถือได้วา่ เป็นอีกหนึง
องค์กรให้เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั ในวงกว้างผ่านตราสัญลักษณ์ทป
ี่ รากฎบนผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ และ
่ �าคัญก็คอ
ทีส
ื การสร้างองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง สร้างความภาคภูมใิ จให้กบ
ั สมาชิกสภาสถาปนิก
่ ต
ทุกคนทีไ่ ด้ใช้ของทีร่ ะลึกหรือสวมเสื้อผ้าทีม
ี ราสัญลักษณ์ขององค์กรได้อย่างภาคภูมใิ จ

้ั แต่
ส�าหรับของที่ระลึกที่จัดจ�าหน่ายนั้น มีตง
ของใช้ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียน สมุด กระเป๋า
เอกสาร หมวกนิรภัย ไปจนถึงข้าวของที่
สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ เสื้อผ้า
หลากหลายแบบ กระเป๋าผ้า ร่ม หน้ากากอนามัย
เป็นต้น

FEATURE
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ZEROCOVID
สภาสถาปนิกได้ร่วมมือกับสมาพั นธ์เครือข่าย
วิชาชีพ และศูนย์การออกแบบเพื่ อสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S) ด�าเนินงาน
ช่วยเหลือสังคมด้วยการสนับสนุนงานด้านการ
ออกแบบ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องรักษา
พยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติแบบเร่งด่วน ให้กับ
โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศมากกว่า 800 แห่ง
ผ่านกลุ่มเครือข่ายสถาปนิกอาสาจากทุกจังหวัด
กว่า 600 ชีวิต

โครงการ Zero Covid ได้รบั
ความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพ
และภาคสังคมกว่า 31 แห่ง
ตามทีป่ รากฏดังต่อไปนี้

โครงการ ZEROCOVID ได้เริ่มต้นด�าเนินการตั้งแต่
เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 หรือช่วงการระบาดของ
โควิด-19 ในระลอกแรก แต่สถานการณ์มีแนวโน้ม
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนโรงพยาบาลไม่เห็นความ
จ�าเป็นของการปรับปรุงพื้ นที่เพื่ อรองรับผู้ป่วยอีก
ต่อไป ท�าให้การด�าเนินงานของโครงการต้องหยุด
ชะงักไป แต่อย่างไรก็ตาม การถอดบทเรียน รวม
ถึงผลงานการออกแบบของโครงการที่ได้พัฒนา
เตรียมไว้ จะเป็นองค์ความรู้ส�าคัญส�าหรับรับมือ
เหตุการณ์โรคระบาดของประเทศในอนาคตได้
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สถาปนิกภูมิภาค
่ อง คุณชาญณรงค์
อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีส
แก่นทอง ได้เล่าถึงโครงการสภาสถาปนิกพบ
สมาชิกภูมภ
ิ าคทีไ่ ด้เดินทางไปภาคใต้ทจ
ี่ ง
ั หวัด
่ ะเดินทางไปเยีย
่ ม
ภูเก็ตมาแล้ว โดยมีแผนทีจ
่
เยือนสมาชิกในภาคเหนือและภาคอีสานเมือ
่ ลายลงแล้ว
เหตุการณ์โรคระบาดคลีค
้ ง
นอกจากนีย
ั มีโครงการอบรมนักปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน
่ มีความรู้
่ นไขการท�างาน
ความเข้าใจในกฎเกณฑ์และเงือ
่ ก
สถาปัตยกรรมทีถ
ู ต้อง ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย
้ จัดจ้าง กฎหมายวิชาชีพ กฎหมาย
การจัดซือ
อาคาร และกฎหมายโบราณสถาน เป็นต้น
อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีส่ อง
คุณชาญณรงค์ แก่นทอง

การบริหารจัดการ
การพั ฒนาระบบบริหารภายในองค์กร
นายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ
่ นแปลงที่
เกษมสันต์ ได้เล่าถึงความเปลีย
้ กับระบบบริหารภายในองค์กร เริม
เกิดขึน
่ ต้น
ด้วยการจ�าแนกฝ่ายต่างๆ ให้มค
ี วามเหมาะสม
้ เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการท�างาน
มากยิง
่ ขึน
และได้พยายามน�าระบบออนไลน์และเทคโนโลยี
่ นอกจาก
ต่างๆ มาปรับใช้กบ
ั การท�างาน ซึง
้ ตอนและปริมาณภาระงานของ
จะช่วยลดขัน
่ ล้ว ยังช่วยให้สมาชิกได้รบ
เจ้าหน้าทีแ
ั การ
้ ด้วย
บริการทีร่ วดเร็วและสะดวกสบายมากยิง
่ ขึน
นายกสภาสถาปนิก
พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
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นอกจากนี้ กรรมการสภาสถาปนิก / เลขาธิการ
คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล ยังได้เล่าถึงระบบฐาน
ข้อมูลดิจิทัล ที่จะน�ามาใช้เก็บข้อมูลและเชื่อมโยง
กับระบบออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียน
ระบบการจัดสอบ ระบบการขอเลื่อนระดับ
การขอหนังสือรับรอง หรือการออกใบเสร็จเข้า
ด้วยกัน เพื่ อให้ข้อมูลของสมาชิกมีความถูกต้อง
ทันสมัย และตรวจสอบได้ รวมถึงในอนาคตยัง
สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ เพื่ อพั ฒนา
ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมอบบริการ
ให้กับสมาชิกได้ครอบคลุมกับทุกความต้องการ
กรรมการสภาสถาปนิก / เลขาธิการ
คุณสุวฒ
ั น์ วสะภิญโญกุล

การบริหารทรัพยากรบุคคล
สภาสถาปนิกได้นา� ระบบการประเมินบุคลากรแบบ 360 องศา ตามหลักมาตรฐานสากล
เข้ามาใช้ติดตามผลการท�างานของบุคลากรในองค์กร โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ท้ง
ั ผู้
บังคับบัญชา เพื่ อนร่วมงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลงานบุคคล
นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ทางสภาสถาปนิกได้พิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติ
งานจากที่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางและเข้ามารวมตัวในส�านักงานเพื่ อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค พร้อมทั้งได้มอบประกันสุขภาพเพิ่ มเติมและสวัสดิการต่างๆ ให้บุคลากร
ทุกคนอีกด้วย
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การพั ฒนาระบบสารสนเทศ
ทีมพั ฒนาระบบสารสนเทศได้ดา� เนินการปรับปรุงระบบทะเบียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง
่ ขึ้น แต่เนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณท�าให้
จ�าเป็นต้องแบ่งโครงการออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นการพั ฒนาระบบ
ทะเบียนที่ใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี ซึ่งได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงช่วงที่สองของโครงการที่ได้พัฒนาตัวโปรแกรมหลักเรียบร้อย
และได้เปิดใช้งานบางส่วนแล้วเช่นกัน เนื้องานที่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้
คณะท�างานชุดถัดไปก็คือโปรแกรมย่อยที่จะเข้ามาเสริมการท�างานให้
สมบูรณ์และการพั ฒนาให้ระบบมีเสถียรภาพมากยิง
่ ขึ้น
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บรรยากาศระหว่างการจัดสอบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การออกหนังสือรับรอง
จากปัญหาร้องเรียนเรื่องการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ ที่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคม
และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยคณะ
กรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ
ด้วยการใช้หนังสือรับรองจากสภาสถาปนิกควบคู่กับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเพิ่ ม
เติมด้วย
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หลังจากรายละเอียดดังกล่าวเผยแพร่ออกไป สภาสถาปนิกได้รบ
ั ความเห็นจากสมาชิกเป็น
จ�านวนมาก โดยภาพรวมแล้วสภาสถาปนิกได้รบ
ั ทราบถึงความไม่สะดวกอันเกิดแก่สมาชิก
่ งใหญ่ๆ เรือ
่ งแรกคือขัน
่ ต่เดิมด�าเนินการด้วย
้ ตอนการออกหนังสือรับรอง ทีแ
อยูส
่ องเรือ
เอกสารและใช้เวลาหลายสัปดาห์ ได้ทา� การพั ฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ทช
ี่ ว่ ยให้สมาชิก
่ งทีส
่ องก็คอ
้ เรือ
ใช้เวลาด�าเนินการขอหนังสือรับรองเพี ยง 1 วันท�าการเท่านัน
ื ค่าใช้จา่ ย
่ ในประเด็นนีส
้ ภาสถาปนิก อยูร่ ะหว่างพิ จารณาค่า
ในการออกหนังสือรับรองเพิ่ มเติม ซึง
ธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองให้มค
ี วามเหมาะสม และอาจจ�าเป็นต้องเสนอให้มก
ี าร
แก้ไขกฎกระทรวงต่อไป

กฎหมายจรรยาบรรณ
การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..
การพิ จารณาแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ถูกผลักดันอย่างต่อเนื่องใน
ทุกวาระการด�ารงต�าแหน่งของนายกสภาสถาปนิกทุกท่าน จนกระทั่งช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ได้มีการกิจกรรมเสวนาให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติสถาปนิก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช้แ
ี จงรายละเอียดของร่างกฎหมาย พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้สมาชิกสภาสถาปนิกและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมได้
เสนอแนะความคิดเห็น ผ่านการรับหลักการของคณะรัฐมนตรี ผ่านกฤษฎีกาด�าเนินการ
ตรวจพิ จารณาร่างกฎหมาย ผ่านการลงประชามติเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันเรื่องได้เข้าสู่รัฐสภาและอยู่ระหว่างการด�าเนินการต่อ โดยคาดการณ์ว่าจะด�าเนิน
การแล้วเสร็จในวาระการท�างานของคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดถัดไป

การแก้ไขกฎกระทรวง
การแก้ไขกฎกระทรวงมีจุดมุ่งหมายเพื่ อแก้ปัญหาการควบคุมงานทับซ้อนกันระหว่าง
4 สาขาวิชาชีพ ที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการร่างและประกาศใช้กฎกระทรวง
ซึ่งที่ผ่านมานายกสภาสถาปนิกและนายกสมาคมวิชาชีพทั้ง 4 สาขา ได้ร่วมกันแก้ปัญหา
ดังกล่าวนี้ ด้วยการช่วยกันยกร่างกฎกระทรวงให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไข
่ อง คุณชาญณรงค์ แก่นทอง ได้แบ่งการแก้ไขกฎกระทรวง
อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีส
้ อกเป็นสองประเด็นส�าคัญ อย่างแรกคือชนิด ขอบเขต หรือขนาดของงานทีท
่ า� ได้
้ นีอ
ครัง
่ ยกย่อยไปเป็น 6 ชนิดงาน ได้มก
ทีแ
ี ารมอบหมายให้ผรู้ บ
ั ผิดชอบด�าเนินการร่างและเตรียม
่ ระชุม ซึง
่ คาดการณ์วา่ จะหาข้อสรุปได้ไม่ยากนัก ในขณะทีป
่ ระเด็นทีส
่ อง คือ
พิ จารณาในทีป
่ รี ายละเอียดซับซ้อน จ�าเป็นทีจ
่ ะต้องมีการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชด
ส่วนงานออกแบบทีม
ิ
้ 4 สาขาต่อไป
กับสมาคมวิชาชีพทัง
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การติดตามผู้ฝา่ ฝืนกฎหมาย
ในอดีตการติดตามผู้กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเรื่องที่ด�าเนินการได้ยากหรือแทบไม่
สามารถด�าเนินการได้เลย จนกระทั่งในวาระการท�างานของคณะกรรมการชุดนี้ที่เอาจริง
เอาจังในการติดตามผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย จนสามารถด�าเนินการส่งเรื่องฟ้องศาลและมีคา�
ตัดสินได้หลายรายด้วยกัน ถือว่ามีความก้าวหน้าและน่าจะช่วยให้คณะกรรมการชุดถัดไป
ด�าเนินการต่อยอดกระบวนการติดตามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คดีปกครอง
สภาสถาปนิกประสบปัญหาถูกฟ้องคดีปกครองเป็นจ�านวนมาก โดยนายกสภาสถาปนิก
พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ ได้เล่าถึงคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่า “ปัญหาหลักๆ ที่
เกิดขึ้นก็คือบางครั้งเราตัดสินจรรยาบรรณแล้วคนที่ถูกลงโทษก็ฟอ
้ งกลับสภาสถาปนิก
แต่บางกรณีเราตัดสินยกค�าร้อง ผู้ที่เป็นฝ่ายฟ้องก็ฟอ
้ งสภาสถาปนิกอีก เรียกได้ว่าโดน
ทั้งขึ้นทั้งล่อง” พร้อมทั้งอธิบายเพิ่ มเติมว่าก่อนหน้านี้สภาสถาปนิกสู้คดีเอง จนกระทั่ง
ภายหลังได้รับความช่วยเหลือจากส�านักงานอัยการที่มีความช�านาญในคดีปกครอง
ด�าเนินการให้ ท�าให้แนวโน้มทางคดีเป็นไปในทางที่ดีย่ง
ิ ขึ้น
การด�าเนินการด้านจรรยาบรรณ
ที่ผ่านมามีสถาปนิกถูกฟ้องร้องด้านจรรยาบรรณเพิ่ มมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดย
มักจะพบปัญหาการฉ้อโกง หรือสร้างความเสียหายกับเจ้าของโครงการหรือปฏิบัติ
งานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมักเป็นกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ท�างานเป็นเอกเทศโดย
ปราศจากประสบการณ์และความพร้อม
้ การ
สภาสถาปนิกได้ดา� เนินการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวด้วยหลากหลายวิธก
ี ารควบคูก
่ น
ั ไป ทัง
สื่อสารกับประชาชน การจัดอบรมสมาชิก และแก้ไขช่องว่างต่างๆ เพื่ อไม่ให้นา� วิชาชีพไปใช้
่ ด
้ จัดการกับผูก
ในทางทีผ
ิ ได้ รวมทัง
้ ระท�าความผิดด้านจรรยาบรรณอย่างจริงจังและรัดกุม

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และหน่วยงานรัฐ
งานต่างประเทศ
ในส่วนของงานต่างประเทศสภาสถาปนิกได้มีความร่วมมือกับสภาสถาปนิกอาเซียน
ถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไปประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน แต่ก็ยังมีการประชุมทางไกลและ
ติดตามสถานการณ์กับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง
ที่ร่วมมือกันกับสถาปนิกและวิศวกรชาวจีน ซึ่งสภาสถาปนิกได้ด�าเนินการเรื่องการออก
ใบอนุญาตฯ การอบรม และการจัดสอบ น�ามาซึ่งความสัมพั นธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
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สมาพั นธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สมาพั นธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 11 สภาวิชาชีพที่มารวมตัวกัน
ทุกๆ 6 เดือนจะท�าการหมุนเวียนต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารสมาพั นธ์สภาวิชาชีพ
เรียงตามวันก่อตั้งของแต่ละสภาวิชาชีพ ซึ่งในวาระเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
พ.ศ.2563 เป็นล�าดับของสภาสถาปนิก ส่งผลให้นายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล.
ประกิตติ เกษมสันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารสมาพั นธ์สภาวิชาชีพ
แห่งประเทศไทยในวาระดังกล่าว
นโยบายที่ พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ ริเริ่มไว้ก็คือ การประชุมหารือยุทธศาสตร์
การวางแผนงานร่วมกัน เช่น เรื่องงานวิชาการ การรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ
กฎหมาย เนื่องด้วยสภาวิชาชีพแต่ละแห่งต่างก็มีปัญหาด้านคดีความในรูปแบบที่คล้าย
คลึงกัน รวมไปถึงวิกฤตการณ์โรคระบาดที่ได้แถลงข่าวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ถึงแนวทางการระดมอาสาสมัครจากแต่ละวิชาชีพในพื้ นที่ต่างจังหวัดเข้ามาปฏิบัติงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
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มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา
มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เป็นโครงการที่สถาปนิกและวิศวกรมีแนวคิดร่วมกันจัด
กิจกรรมอาสา ให้บริการงานช่างทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดภัยธรรมชาติให้
กับประชาชน อาทิ การตรวจสอบอาคารเพื่ อป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า อัคคีภัย หรือ
การพั งทลายของโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งสภาสถาปนิกถือเป็นหนึ่งในภาคี และพร้อมที่
จะส่งสถาปนิกอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนตามความต้องการ
สถานการณ์โรคระบาดถือได้ว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญของการด�าเนินงาน โดยอุปนายก
สภาสถาปนิกคนที่สอง คุณชาญณรงค์ แก่นทอง ได้เล่าความคืบหน้าการท�างานร่วม
กับมูลนิธิว่า การประชุมและการลงพื้ นที่ถูกยกเลิกทั้งหมด สิ่งที่ด�าเนินการได้ก็คือ
ก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถาปนิกในแต่ละจังหวัด เพื่ อเตรียมพร้อม
กับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเข้ามาซ�้าให้สถานการณ์โรคระบาดทวีความรุนแรง
มากขึ้น

หน่วยงานรัฐ
นอกจากสภาสถาปนิกจะบริหารจัดการวิชาชีพของเราเองแล้ว คณะท�างานยังมีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนในหน่วยงานของภาครัฐหลายต�าแหน่งด้วยกัน อาทิ
- กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการผังเมือง
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
- กระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการราคากลาง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่ อประโยชน์แห่งรัฐ
- กระทรวงพลังงาน กองทุนเพื่ อการอนุรักษ์พลังงาน
- กระทรวงยุติธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นได้ยึดโยงกับหลายๆ โครงสร้างส�าคัญของ
ประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการพั ฒนาให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งตลอดระยะเวลา
กว่า 20 ปี ของสภาสถาปนิกและในวาระการท�างานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
นั้น ได้พยายามสร้างรากฐานที่มั่นคงและต่อยอดให้วิชาชีพเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นไปใน
ทุกด้าน แม้จะยังมีนโยบายหรือภาระหน้าที่ท่ีไม่สามารถด�าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายใน
วาระ แต่ก็ได้เตรียมการส่งมอบให้คณะท�างานชุดถัดไปด�าเนินการได้ต่อได้อย่าง
สะดวก พร้อมสานต่อวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป
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REMARKS

นายสุวฒ
ั น์ วสะภิญโญกุล
เลขาธิการสภาสถาปนิก /
กรรมการสภาสถาปนิก

นายวิรัตน์ รัตตากร
เหรัญญิกสภาสถาปนิก /
กรรมการสภาสถาปนิก

การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสภาฯ วาระ
พ.ศ.2561 - 2564 นี้ท�าให้ได้มีโอกาสมาท�างานที่
เปรียบเสมือนตอบสนอง ช่วยเหลือ และรับใช้สมาชิก
ในด้านต่างๆ เพื่ อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และความตั้งใจส่วนตัวที่อาสามาท�างานครั้งนี้ ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ กับทุกๆ ท่านทั้ง
เห็นด้วยและเห็นต่าง ทั้งนี้ก็เพื่ อประโยชน์ของวิชาชีพ
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

่ มได้รบ
้ แต่วน
นับตัง
ั ทีผ
ั ต�าแหน่งกรรมการสภาสถาปนิก
้ โดยสมาชิกทัว่ ประเทศ ถือเป็นโอกาส
จากการเลือกตัง
่ ท
ทีด
ี ใ่ี นการเข้ามาเพื่ อพั ฒนาวิชาชีพให้ไปในทิศทาง
้ ไว้
ตามยุทธศาสตร์ทค
ี่ ณะกรรมการสภาสถาปนิกตัง
่ ในการท�าหน้าทีใ่ นคณะกรรมการคือการได้รบ
หนึง
ั
่ ถือเป็นภารกิจ
ต�าแหน่งเหรัญญิกสภาสถาปนิก ซึง
่ �าคัญในการขับเคลือ
่ นสภาสถาปนิกให้สอดคล้อง
ทีส
่ องสภาสถาปนิก
กับภารกิจต่างๆ ตามอ�านาจหน้าทีข
บทบาทหลักอีกด้านในคณะกรรมการคือด้านวิชาการ
ในฐานะกรรมการสายคณาจารย์
้ ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ผมได้รบ
ั การแต่งตัง
วิชาการและพิ จารณาคุณวุฒก
ิ ารศึกษา ด�าเนินการ
พิ จารณารับรองปริญญาและคุณวุฒใิ นประเภทและ
ระดับต่างๆ เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการใน
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม การจัดท�า
แผนงานและแผนปฏิบต
ั ง
ิ านส่งเสริมการศึกษาและ
่ วข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม การ
การวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วกับการ
จัดท�าร่างและปรับปรุงกฎหมายวิชาชีพทีเ่ กีย
ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมควบคุม ให้คา� ปรึกษา
่ วกับนโยบายและ
หรือข้อเสนอแนะทางวิชาการเกีย
้ ด้านเทคโนโลยี
ปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทัง
แก่คณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาล
ตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
้ มขอขอบคุณคณะกรรมการสภาสถาปนิก
สุดท้ายนีผ
ทุกท่านทีร่ ว่ มกันฝ่าฟันอุปสรรคและเสียสละมาท�าหน้าที่
เพื่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม สังคม และประเทศชาติ
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นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส
กรรมการสภาสถาปนิก

นายวีระ ถนอมศั กดิ์
กรรมการสภาสถาปนิก

ในฐานะที่เป็นสถาปนิกอาวุโส สมาชิกเลือกมาให้เป็น
กรรมการสภา 3 วาระ เป็นกรรมการจรรยาบรรณ
2 วาระ

ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาสถาปนิก
วาระแรกจากกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นต้อง
ขอบคุณรุ่นพี่ เพื่ อนและน้องๆ ที่ได้เลือกตั้งให้ผมเป็น
กรรมการสภาสถาปนิกอีก 4 สมัยตามล�าดับต่อมา
ทุกครั้ง ปีนี้กฎหมายก�าหนดให้เว้น 1 วาระ (3 ปี)
จึงมิได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ตลอดเวลาที่ได้
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและอุปนายกสภาสถาปนิก
ผมได้ต้ง
ั ใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่ อมุ่งหวังให้
สภาสถาปนิกเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีเกียรติ
เชื่อถือได้ เป็นที่พ่ึ งของสมาชิกสภาสถาปนิก รวมทั้ง
การดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ
จากสภาสถาปนิกทั้ง 4 สาขา ในวาระ 3 ปีสุดท้ายนี้
้ เป็นประธาน
ผมได้มีโอกาสรับเลือกตั้งและแต่งตัง
กองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รักษาการนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวเดียวกันด้วย โดยได้เสียสละท�างาน
่ ว้ ยจิตอาสา จึงภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง
ตามหน้าทีด
่ ครับ

ได้มาร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสภาสถาปนิกจากที่ต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ราชการ
ออกมาซื้อที่ดินและสร้างอาคารที่ท�าการเป็นอิสระ
่ น
จากราชการ เป็นตัวแทนสภาสถาปนิกรับโอนทีด
ิ
่ ื้อไว้ แล้วก่อสร้างอาคารที่ท�าการอย่างเป็นอิสระ
ทีซ
่ นแปลงการอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
ได้มก
ี ารเปลีย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยแยกแยะแต่ละ
สาขาให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาให้ทันสมัยต่อไป

”

26

REMARKS

นางราศี ทองเงิน
กรรมการสภาสถาปนิก

นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์
กรรมการสภาสถาปนิก

จากช่วงชีวต
ิ ทีไ่ ด้ตอ
่ สู้ พยายามเพื่ อให้ได้เป็นสถาปนิก
วิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรม
่ �านักผังเมือง
ผังเมืองจากการท�างานในเมืองหลวงทีส
กรุงเทพมหานคร เทศบาลสมุทรปราการทีเ่ ป็นบ้าน
่ รึกษาในหลาย
เกิด และเทศบาลหลายจังหวัด งานทีป
โครงการภาคเอกชน รวมถึงงานสอนในสถาบันต่างๆ
้
ได้พบว่าวิชาชีพนีไ้ ม่เพี ยงแต่ใช้ประกอบอาชีพเท่านัน
่ ง
แต่หลายคนทีต
ั้ ความหวังในการกลับไปพั ฒนาบ้าน
เกิดของตนเอง จึงขอฝากความหวังไว้กบ
ั กรรมการ
่ แ
้ ทีม
ชุดต่อๆ ไป ให้ดแ
ู ลสถาปนิกทัง
ี ละไม่มใี บอนุญาต
้ งให้ได้
ประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิกควรเป็นพี่ เลีย
ท�างานอย่างถูกต้อง เปิดช่องทางการเข้าถึง เป็น
่ รึกษาเพื่ อป้องกันการท�าผิดโดยไม่เจตนา เพื่ อให้
ทีป
่ มัน
่ ในตนเอง
สถาปนิกทุกคน มีศักดิศ
์ รี ความเชือ
่ ๆ
สร้างคุณค่าให้ประจักษ์ตอ
่ ประชาชน วิชาชีพอืน
และผูบ
้ ริหารทุกระดับ

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 รวมทัง
เจ้าหน้าที่ของสภาสถาปนิกที่ได้ร่วมมือร่วมใจ และ
ทุ่มเททรัพยากรส่วนตนในการด�าเนินการงานของ
สภาสถาปนิกให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายของ
แผนที่ได้วางไว้ ในอันที่จะเสริมสร้างให้สภาสถาปนิก
เป็นหลักและเป็นศูนย์กลางในการปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชีพ
สถาปัตยกรรมของมวลสมาชิกและของชาติ นอกจากนี้
ผมขออนุญาตฝากภาระหน้าที่ส่งต่อให้ท่านคณะ
กรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการได้
ช่วยดูแลงานต่างๆ ของสภาสถาปนิกให้เป็นที่นับถือ
และเชิดหน้าชูตาของวิชาชีพสถาปัตยกรรมต่อไป
โดยให้มีองค์ประกอบของสมาชิกที่มีทั้งปริมาณและ
คุณภาพของผูเ้ ข้าสู่วช
ิ าชีพสถาปัตยกรรม

้ 2 ท่าน
สุดท้าย ขอขอบคุณนายกสภาสถาปนิกทัง
คณะกรรมการสภาสถาปนิก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
่ โี อกาสได้รว่ มงาน ได้รบ
สภาสถาปนิกทุกท่าน ทีม
ั
่ ุด
ความประทับใจอย่างมากทีส
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นางดวงขวัญ จารุดุล
กรรมการสภาสถาปนิก

นายสมชาย วัฒนะวีระชัย
กรรมการสภาสถาปนิก

อยากเห็นกรรมการสภาสถาปนิก ให้ความส�าคัญ
และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
่ �าคัญ
- การเผยแพร่ ให้ทราบถึงความรูพ
้ ื้ นฐานทีส
่ า� เป็นส�าหรับสถาปนิกในแต่ละ
และความสามารถทีจ
สาขา เพื่ อให้ผู้ท่อ
ี ยากเป็นสถาปนิกสามารถตรวจ
สอบหลักสูตรของสถาบันที่จะเข้าศึกษา
- การจัดให้บริการความรูด
้ า้ นต่างๆ เช่น ด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
และด้านการพั ฒนาผลงานทางวิชาชีพ เป็นต้น
โดยให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบสั้นๆ
เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สะดวก
- การผลักดันให้สถาปนิกทุกสาขาได้รับสิทธิ
ประโยชน์เท่าเทียมกัน

จบไปอีกหนึ่งสมัยที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะ
กรรมการทุกๆ ท่านในการพั ฒนาเรื่องต่างๆ ที่สภาสถาปนิกแห่งนี้ ในทุกๆ ครั้งผมเน้นย�้าเสมอให้สภาสถาปนิกช่วยผลักดันความสามารถของบุคลากร
ในวิชาชีพให้มีองค์ความรู้และความสามารถในทุกๆ
ด้าน ให้ทุกคนได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นด้านออกแบบ
ด้านคุมงานก่อสร้าง ด้านบริหารโครงการ และด้าน
ที่ปรึกษา ขอให้สิ่งเหล่านี้ได้มีการสานต่อในสมัย
ต่อๆ ไป รวมถึงการผลักดันกระบวนการ BIM
(Building Information Modeling) ให้มีความ
ชัดเจนในหน้าที่ บทบาท และคุณสมบัติของสถาปนิก
ที่ท�างานด้านนี้ ให้มีความสามารถทั้งในด้านออกแบบ
ด้านท�าแบบ ด้านประสานและคุมงานก่อสร้าง ตลอด
จนบริหารโครงการ เพื่ อช่วยลดความผิดพลาด
ความซ�้าซ้อนในการท�างาน ลดความเสียหายทั้งทาง
ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งช่วยเพิ่ มความแม่นย�า
และคุณภาพของงานออกแบบและการก่อสร้าง โดย
ท�างานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ทางสภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ใบพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมแบบจ�าลองสารสนเทศ
อาคาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้การพั ฒนา
เป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมกันและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
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รองศาสตราจารย์
ดร. พงศ์ ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
กรรมการสภาสถาปนิก

ขอขอบคุณนายกสภาสถาปนิก กรรมการอนุกรรมการ
่ ภาสถาปนิกทุกท่านทีร่ ว่ ม
คณะท�างาน และเจ้าหน้าทีส
กันท�างานหนักมาตลอด
ในวาระที่ผ่านมาได้ทา� งานหลักในด้านต่างประเทศและ
การศึกษา ด้านต่างประเทศมีเป้าหมายให้นานาชาติ
ยอมรับความเท่าเทียมกัน โดยการชี้แจงระบบและ
การท�างานของสถาปนิกไทย จนนานาชาติยอมรับ
และเชื่อถือความคิดเห็นและข้อเสนอจากไทยทั้งใน
ASEAN และ APEC โดยไทยได้รับเลือกให้เป็น
ประธานสภาสถาปนิกแห่ง ASEAN ข้อตกลงส�าคัญ
ทีเ่ สนอโดยไทย คือการท�างานร่วมกันระหว่างสถาปนิก
ท้องถิน
่ และสถาปนิกต่างชาติ (Local Collaboration)
่ จะเป็นแนวทาง
ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากทุกประเทศ ซึง
่ ถาปนิกไทยจะท�างานร่วมกับสถาปนิกต่างชาติ ใน
ทีส
้ ตอน
อนาคตจะต้องมีการจัดเตรียมรายละเอียด ขัน
การด�าเนินการ โดยต้องคงไว้ซึ่งความเชื่อถือใน
มาตรฐานและความสามารถของสถาปนิกไทยตลอดไป

จากการเข้ามาเป็นกรรมการในสายอาจารย์ ได้ท�างาน
ด้านการศึกษา โดยมีความตั้งใจว่าสภาสถาปนิกควร
จัดให้ข้อก�าหนด 4 สาขา มีความใกล้เคียงกัน เพื่ อ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งก็ได้ร่วมด�าเนินการจนเป็น
ข้อก�าหนดร่วมกัน การท�างานของสภาสถาปนิกและ
สถาบันศึกษา ควรเป็นลักษณะพั ฒนาสถาปัตยกรรม
ไปด้วยกัน ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน สภา
สถาปนิกจะมีข้อมูล ข้อก�าหนด และการด�าเนินการ
ของต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการ
ศึกษาอย่างมาก
การด�าเนินการต่อไปของสภาสถาปนิก ต้องคงไว้ใน
มาตรฐาน ความเชื่อมั่นในความสามารถของสถาปนิก
ไทย ทั้งคนไทยและนานาชาติ โดยมีเป้าหมายให้เกิด
ประโยชน์กับสมาชิกสภาสถาปนิกทุกระดับ ทุกกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป รวมถึงประเทศชาติและมวลสถาปนิก
โลกด้วย

”
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นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
กรรมการสภาสถาปนิก

นายวิวัฒน์ จิตนวล
กรรมการสภาสถาปนิก

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

ค�าอ�าลาพ้ นหน้าที่ คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี
พ.ศ.2561 - 2564

ขอฝากและหวังให้อาชีพ วิชาชีพนีเ้ ป็นที่รู้จัก เป็นที่
ยอมรับต่อสังคมไทย เป็นส่วนหนึ่ง อาชีพหนึ่งที่มี
ความส�าคัญต่อการสร้างบ้านเเปงเมืองของเรา โดย
ส่วนตัวผมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ รวมถึงวิธี
คิดของสถาปนิกว่ามิเพี ยงมีหน้าที่ในการออกเเบบ
สถาปัตยกรรมเท่านั้น หากเเต่ยังใช้ความสามารถ
ออกเเบบประเทศและสังคมได้ด้วย

ในวาระที่จะพ้ นจากการเข้าร่วมเป็นกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี พ.ศ.2561 - 2564 ผมรูส
้ ึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมท�างานกับผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในทุกๆ สาขา และได้มีส่วนร่วม
ในการพั ฒนาองค์กรวิชาชีพของพวกเราต่อเนื่อง
จากคณะกรรมการชุดก่อนๆ มา ซึ่งมีการพั ฒนา
ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง และในฐานะที่ผมได้รับโอกาส
จากพี่ น้องสมาชิกสภาสถาปนิก ได้ท�างานเป็น
กรรมการสภาสถาปนิกต่ออีกวาระ คือปี พ.ศ.2564 2567 ก็คิดว่าคงได้ท�าหน้าที่ร่วมกับพี่ ๆ น้องๆ ท่าน
อื่นๆ ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาท�างานต่อไป
สุดท้ายคือขอขอบพระคุณพี่ ๆ น้องๆ คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกทุกท่านที่ได้ทา� งานร่วมกัน
เพื่ อร่วมกันพั ฒนาองค์กรวิชาชีพของเราให้ก้าวหน้า
ต่อๆ ไปครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับผม

”
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นายธนภัทร เลาหจรัสแสง
กรรมการสภาสถาปนิก

นายประกิต พนานุรต
ั น์
กรรมการสภาสถาปนิก

การได้รับการแต่งตั้งในต�าแหน่งกรรมการสภาสถาปนิกจากกระทรวงมหาดไทย นับว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอีกหนึ่งเรื่องในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ความภูมิใจที่ได้รับนี้
ก่อให้เกิดความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ อสมาชิกสภาสถาปนิกและ
ประชาชนทั่วไป

ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผมได้มีโอกาสเข้าท�าหน้าที่
กรรมการสภาสถาปนิกเป็นครั้งแรก ได้มีโอกาส
ท�างานหลากหลายหน้าที่ ท�าให้ได้ทา� งานร่วมกับ
พี่ น้องสถาปนิกจาก 4 วิชาชีพจ�านวนมาก เป็น
การเปิดมุมมองต่อวิชาชีพของผมให้กว้างขึ้น ได้มี
โอกาสได้พบ พู ดคุยกับสมาชิกจากทุกสาขาวิชาชีพ
ท�าให้ทราบถึงความคาดหวังของพี่ น้องที่มีต่อสภาสถาปนิก ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร คณะ
อนุกรรมการ คณะท�างาน เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก
ที่ผมได้ร่วมงานด้วย เป็นประสบการณ์การท�างาน
จิตอาสาที่ช่วยพั ฒนาตัวผมให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น
เข้าใจความส�าคัญของสภาสถาปนิกที่มีต่อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมได้ลึกขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากใน
การท�างานให้กับสภาสถาปนิกในสมัยต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาสถาปนิกทุกท่านที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ตลอดจนหัวหน้าส�านักงานสภาสถาปนิกและเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกทุกท่านตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
สุดท้ายขอส่งมอบหน้าที่ต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ ในวาระปี พ.ศ.2564 - 2567 ได้นา�
พาองค์กรวิชาชีพของเราสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ ให้
ประสบความส�าเร็จ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
สภาสถาปนิก ประชาชน และประเทศชาติ

ABOUT US

สภาสถาปนิก
Architect Council
of Thailand
สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก
พ.ศ. 2543 มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ได้ด�าเนินงานภายใต้การบริหาร
ของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย
5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การก�ากับของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิ เศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอ�านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติน้ี
สภาสถาปนิกมีอ�านาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความช�านาญ เพื่ อออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรอง
หลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความช�านาญ 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

ที่ปรึกษา

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

นายกสภาสถาปนิก

ชาญณรงค์ แก่นทอง

ที่ปรึกษา

อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง

เมธินี สุวรรณะบุณย์

สุวัฒน์ วสะภิญโญกุล

แทนศร พรปัญญาภัทร

คณะท�างานวารสารสภาสถาปนิก

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์

กองบรรณาธิการ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ

ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์
อนุกรรมการ

กรรมการสภาสถาปนิก / เลขาธิการ

กวิน รงค์กรรภิรมย์
พิ ชาภรณ์ สิงห์นิมิตตระกูล

ศิ ลปกรรม

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
อนุกรรมการ

วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม
จิตต์โสมนัส กองแสง

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์

ติดต่อประสานงาน

อนุกรรมการ

กมลทิพย์ กิมอารีย์

คณะท�างานก�ากับสื่ อประชาสั มพั นธ์
นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย
ประธานคณะท�างาน

แทนศร พรปัญญาภัทร
คณะท�างาน

สุพัตรา เพชรี
คณะท�างาน

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

