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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน คร้ังที ่6 
ระหว่างวนัที ่ 9-10 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงมากาตี ประเทศฟิลปิปินส์ 

 
   สภาสถาปนิกได้เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนคร้ังท่ี 6

ระหวา่งวนัท่ี  9-10 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงมากาตี ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผูแ้ทนเขา้ร่วมการ
ประชุม ได้แก่ นายดวงฤทธ์ิ   บุนนาค กรรมการสภาสถาปนิก และนายนิธิศ สถาปิตานนท์ อดีต
อนุกรรมการดา้นการต่างประเทศ 

โดยมีประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ี 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร์ ไทย และเวยีตนาม ขณะท่ีบรูไนฯ เขา้ร่วมประชุมในฐานะประเทศสังเกตการณ์
และกมัพชูาฯ พม่า ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม  
สรุปสาระการประชุมได้ ดังนี ้
1) การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC)  

คร้ังท่ี 6 ซ่ึงขณะน้ีมีประเทศท่ีเขา้ร่วมในสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนแลว้จ านวน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ลาว สิงคโ์ปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียตนาม ทั้งน้ีประเทศบรูไนฯ ไดแ้จง้ท่ี
ประชุมว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เพื่อลงนามเขา้ร่วม 
MRA  โดยคาดวา่จะแจง้ความจ านงอีกคร้ังในเดือนกรกฎาคม 2011  
 

2) สรุปจ านวนการแจง้ความจ านงเขา้ร่วมในการด าเนินงานตาม MRA  
 
 

ประเทศ สถานะการแจ้งความจ านงแล้ว 
บรูไน ยงัไม่ไดแ้จง้ความจ านง 
กมัพชูา ยงัไม่ไดแ้จง้ความจ านง 
พม่า ยงัไม่ไดแ้จง้ความจ านง 
ลาว แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้มีผลตั้งแต่ 29 กุมภาพนัธ์ 2551  
เวยีตนาม แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2552 
สิงคโปร์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 
ไทย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 
มาเลเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 
อินโดนีเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 
ฟิลิปปินส์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2552 
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3) สรุปความคืบหนา้ในการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล (Monitoring Committee: MC) 
ท่ีประชุมสรุปการจดัตั้ง  MC ดงัน้ี 

3.1) ขณะน้ีมี 6 ประเทศท่ีไดย้ื่นเสนอ MC เรียบร้อยแลว้ ได่แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร์ ไทยและเวยีตนาม  

3.2) ประเทศลาวไดแ้จง้วา่ ขณะน้ี มีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานในการก ากบัดูแลจาก  
The Housing and Urban Planning Department เป็น The Ministry of Public Works and 
Transportation จึงยงัอยูใ่นกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานดงักล่าว  
         3.3) ท่ีประชุมจะพิจารณารายช่ือ MC ของประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมคร้ังต่อไป 

4) ASSSESSMENT STATEMENTS 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั ASSESSMENT STATEMEMNTS ของทั้ง 6 ประเทศท่ีไดย้ื่น

เรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร์ ไทยและเวยีตนาม  
5) การก าหนดกรอบการใชต้ราสัญลกัษณ์สถาปนิกอาเซียนและใบรับรอง (The Guideline on The  
Usage of Logo and Certificate) 

ท่ีประชุมพิจารณาร่างกฎการใชต้ราสัญลกัษณ์สถาปนิกอาเซียน และใบรับรอง โดยมี 
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

5.1) ประเทศสิงค์โปร์เห็นว่า ตราสัญลักษณ์ควรมีความคมชัด ชัดเจน โดย             
ท่ีประชุมเห็นชอบความเห็นดงักล่าว และจะพิจารณาอีกคร้ังในการประชุมคร้ังต่อไป  

5.2) ท่ีประชุมพิจารณาให้ก าหนดตราสัญลกัษณ์ใน name card เท่านั้น เพื่อแสดง
การยนืยนัการเป็นสถาปนิกอาเซียน 

5.3) พิจารณาให้ MC ของแต่ละประเทศ ตรวจสอบการน าตราสัญลกัษณ์ไปใช้
กรณีการน าไปใชส่้วนบุคคล ก่อนจะใหส้ภาสถาปนิกแห่งอาเซียนพิจารณา  

5.4) เพิ่มขอ้ความในเอกสารร่าง “The Regulations and Guidelines on The Usage 
of The ASEAN ARCHITECT Logo” ดงัน้ี 

2.1 “…Any non-AA organization or individual shall not use the logo in any way 
to imply or claim that they were partners of ,or to represent AA or to be endorsed by 
AA without written permission from the ASEAN Architect Secretariat on behalf of 
the Council.”  

5.5) กรณีอ่ืนๆ ในการน าตราสัญลกัษณ์สถาปนิกอาเซียนไปใช ้ท่ีประชุมพิจารณา
ให้ MC ของแต่ละประเทศตรวจสอบความเหมาะสมของการน าไปใช ้และสามารถช้ีแจง
เพื่อรับการพิจารณาจากสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนได ้ 
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6) การออกแบบเวบ็ไซตส์ภาสถาปนิกแห่งอาเซียน 
ประเทศมาเลเซีย ในฐานะผูจ้ดัท าเวบ็ไซตส์ภาสถาปนิกแห่งอาเซียน ไดน้ าเสนอขอ้มูล และ

ค ว า ม คื บ ห น้ า ใ น ก า ร อั พ เ ด ต เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.aseanarchitectcouncil.org  
7)   การลงทะเบียนสถาปนิกอาเซียน 

ประเทศสมาชิกรายงานความคืบหนา้การด าเนินการจดทะเบียนสถาปนิกอาเซียน ดงัน้ี 
7.1)  ประเทศอินโดนีเซียมีจ านวนสถาปนิกอาเซียนแลว้ทั้งส้ิน 27 คน  
7.2)  ประเทศมาเลเซียมีจ านวนสถาปนิกอาเซียนแลว้ทั้งส้ิน 10 คน 
7.3)  ประเทศสิงค์โปร์ จะเร่ิมด าเนินการจดทะเบียนสถาปนิกอาเซียนในเดือน

มกราคม 2011 (พ.ศ 2554) 
7.4) ท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติมรูปแบบการใช้อกัษรเรียกสถาปนิกอาเซียน โดย

เห็นชอบให้เพิ่มอักษรย่อของประเทศเจ้าบ้านท่ีสถาปนิกสมัคร และเพิ่มตวัเลขปีท่ีจด
ทะเบียน เช่น (AA/THA0001/2010) 

8)  โครงการสถาปนิกฝึกหดั (Graduate Internship Exchange Programme : GIEP) 
8.1) ประเทศมาเลเซียรายงานวา่ ขณะน้ีมีหน่วยงานในการด าเนินการเร่ือง GIEP 

ไดแ้ก่ กระทรวง Home Affairs Ministry  และขณะน้ีมีผูส้นใจยืน่ความจ านงแลว้ 5 คน  
8.2) สิงคโ์ปร์เสนอความเห็นว่า ควรมีการตรวจสอบขอ้มูลของบริษทัท่ียื่นความ

จ านงเขา้ร่วมใน GIEP เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบภายหลงั ทั้งน้ี ท่ีประชุมได้
ร่วมกนัพิจารณาการด าเนินการ เพื่อให้แต่ละประเทศเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
จริง 

8.3) ท่ีประชุมพิจารณาผลดี ผลเสียของการด าเนินการเร่ือง GIEP โดยเห็นวา่ จะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ จึงควรพฒันา ส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมและ 
ศึกษาขอ้มูลจาก UIA อา้งอิง และพิจารณาความร่วมมือจากภาครัฐในการแกไ้ข ตรวจสอบ
กฎหมายการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และการเจรจาขอ้ตกลงดา้นการคา้บริการใน 
MRA ใหส้อดคลอ้งกนั 

8.4) ประเทศไทย แจง้วา่ ขณะน้ียงัอยูใ่นการด าเนินการพฒันาเร่ืองสถาปนิกฝึกหดั  
9) การขอรับใบอนุญาตและการจดทะเบียนของสถาปนิกอาเซียน 

ท่ีประชุมใหแ้ต่ละประเทศแจง้ความคืบหนา้เร่ืองกฎระเบียบการด าเนินการเร่ืองการจด 
ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตและแจง้ต่อเลขาธิการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนภายในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
2553 
 
 

http://www.aseanarchitectcouncil.org/
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10) วาระอ่ืนๆ 
 ประเทศไทยรับเป็นส านกังานเลขาธิการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน โดยจะเร่ิมรับหนา้ท่ี
ดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 โดยมีวาระ 2 ปี 

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

 
 
 


