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สมาชิกสภาสถาปนิก
เลขที่001362สถ1
30มิถุนายน2552

ต่างกนั อ ย่างไร?”และสุดท้ายคือ“จ ดุ แ ข็งแ ละจดุ อ อ่ นของ
สถาปนิกไทย”โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปูเรื่อง
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ผู้เขียนมีโอกาสไปร่วมประชุม
เรื่อง “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดค้า
บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม” ที่ทางสภาสถาปนิกจัดจ้าง                           
กลมุ่ อ าจารย์ข องคณะนติ ศิ าสตร์จ ฬุ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัยเป็น
ผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน หนึ่งในเรื่องการนำเสนอในวันนั้น
คือ “สภาวการณ์ของการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และศักยภาพของสถาปนิกไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง”
จัดท ำโดยด ร.ส นิ นี าฏเสริมช พี อ าจารย์จ ากคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของวิชาชีพสถาปนิกไทย สถาปนิกไทยมีข้อเด่น
ข้อด้อยอะไรบ้าง สถาปนิกไทยสามารถแข่งขันกับสถาปนิก
ชาติอื่นๆ ได้หรือไม่ และที่พวกเราชอบพูดปลอบใจกันเองว่า
สถาปนิกไทยเก่งกว่าสถาปนิกต่างชาตินั้น จริงๆ แล้วเก่งกว่า
หรือเปล่า? ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์กับวงการ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก

ตลาดงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศ
พระราชบญ
ั ญัติสถาปนิกแบ่งงานสถาปัตยกรรมเป็น 4 สาขา
คือ ส ถาปั ต ยกรรมห ลั ก  ส ถาปั ต ยกรรมผั ง เมื อ ง ภู มิ 
สถาปัตยกรรมแ ละส ถาปัตยกรรมภายในและมณ
ั ฑนศิลป์
โดยในการประกอบวชิ าชีพส ถาปัตยกรรมนนั้ ต อ้ งประกอบดว้ ย
องค์ประกอบสามสว่ น คอื  “ทักษะ” “ความร้คู วามชำนาญ”
และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือ “จริยธรรม” ซึ่งถูกควบคุมด้วย
“จรรยาบรรณ” คุณสมบัติข้อสุดท้ายนี้เองที่ทำให้อาชีพ
สถาปนิกเป็น “วิชาชีพ” ที่ไม่ใช่แค่ “อาชีพ” และต่างจาก             
“มิจฉาชีพ”นั่นเอง

สาเหตุที่สถาปนิกต้องมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนั้น เพราะ
การทำงานของสถาปนิกม ผี ลกระทบกบั ป ระชาชนโดยวงกว้าง
ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณจึงเป็นเรื่อง
ดังนั้นหลังจากที่ได้รับฟังการนำเสนอเรื่องนี้แล้วจึงทำให้              สำคัญที่สุด
ผูเ้ ขียนเกิดแ รงดลใจทจี่ ะนำขอ้ มูลท งั้ หมดมาเรียบเรียงใหม่เพือ่ 
เขียนเป็นบทความนี้นั่นคือ“สถาปนิกไ ทยแข่งก ับสถาปนิก วิ ธี ก ารศึ ก ษาเ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข นาดข องต ลาดง านอ อกแบบ
ต่างชาติได้จริงๆ หรือ?” โดยแบ่งการนำเสนอเป็นห้าหัวข้อ สถาปัตยกรรมนั้นเราสามารถดูได้จากขนาดของงานก่อสร้าง
คือ หัวข้อแรก “ตลาดงานออกแบบสถาปัตยกรรมใน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์  เ นื่ อ งจากวิ ช าชี พ ส ถาปนิ ก คื อ อ าชี พ ที่ 
ประเทศ”ห วั ข้อท สี่ อง“ ส ถาปนิกต า่ งชาติเข้าม า?ส ถาปนิก เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินโดยตรงนั้นเอง ขนาดของตลาด
ไทยออกไป?”หัวข้อที่สาม“สถาปนิกไ ทยโดนอะไรบ้างใน อสังหาริมทรัพย์ใ นชว่ งปี พ .ศ . 2 550ถึงพ .ศ .2 551น นั้ ม ขี อ้ มูล
ต่างประเทศ?”ห วั ข้อส ี่ “ ส ถาปนิกไ ทยกบั ส ถาปนิกต า่ งชาติ โดยระเอียดดังแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้
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ข ้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์www.reic.or.th
รูปที่1,2,3,4,5 และ6แสดงข้อมูลของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศไทยช่วงปีพ.ศ.2550ถึงพ.ศ.2551

จากข้อมูลนี้เราสามารถหาจำนวนงานออกแบบที่มีอยู่ใน
ตลาดหรืออุปสงค์ทั้งหมดโดยวิธีการรวมจำนวนหน่วยหรือ
จำนวนอาคารที่มีการก่อสร้างทั้งหมดของแต่ละปีนั่นเอง เช่น
ถ้าต้องการหาว่ามีอุปสงค์งานออกแบบสถาปัตยกรรมเท่าไร
ในปี2551ให้นำตัวเลขจำนวนงานก่อสร้างโครงการต่างๆมา
รวมกัน เริ่มจากงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวราบจำนวน
ทั้งสิ้น 192,217 อาคาร + โครงการอาคารพักอาศัยที่เป็น
อาคารสูงจำนวน 4,294 อาคาร + โครงการอาคารสำนักงาน
70 อาคาร + โรงแรม 2,036 อาคาร + อาคารพาณิชยกรรม
10,207 อาคาร + อาคารประเภทอุตสาหกรรมหรือโรงงาน
จำนวน 3,472 อาคาร รวมเป็น 212,296 อาคาร ข้อมูลนี้                                             
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ข้อมูลจากสภาสถาปนิก
ร ปู ท ี่ 7 จำนวนสถาปนิกท ไี่ ด้ร บั ใ บอนุญาตประกอบวชิ าชีพส ถาปัตยกรรม
ในประเทศไทยแยกตามสาขา
￼
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ในทางเศรษฐศาสตร์จะเทียบเท่ากับอุปสงค์หรือปริมาณการ
จ้างงานหรือซื้อบริการจากสถาปนิกนั่นเอง
ส่วนอุปทานในการให้บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรม
นั่นก็คือ จำนวนของสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรมฯ นัน่ เองจ ำนวนของสถาปนิกท ไี่ ด้ร บั ใ บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น13,391คน
ซึง่ ค ดิ เป็นส ดั ส่วนจำนวนสถาปนิกก บั ป ระชากรของประเทศคอื 
ประมาณร้อยละ 0.0211 หรือประเทศไทยมีสถาปนิกหนึ่งคน
ต่อประชากร 4,762 คน ข้อมูลจำนวนสถาปนิกไทยนั้นได้            
นำเสนอไว้ในกราฟข้างล่างดังนี้
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ข ้อมูลจากสภาสถาปนิก
รูปที่8สัดส่วนของสถาปนิกแบ่งตามระดับและตามสาขา

สินีนาฏ เสริมชีพ “สภาวการณ์ของการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและศัยภาพของสถาปนิกไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง” เอกสารประกอบการ          
บรรยายเรื่องเดียวกัน26 พฤษภาคม 2552
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น อกจากสถาปนิกท มี่ ใี บอนุญาตประกอบวชิ าชีพฯ แ บบบคุ คลแล้วเรายงั ม สี มาชิกส ถาปนิกป ระเภทนติ บิ คุ คลหรือบ ริษทั ซ งึ่ ข อ้ มูล
ของนิติบุคคลสถาปัตยกรรมนั้นมีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้

62

ข ้อมูลจากสภาสถาปนิก
รูปที่ 9 จำนวนบริษัทสถาปนิกที่จดทะเบียนกับสภาสถาปนิกแบ่งตาม
ขนาดของบริษัท

ข ้อมูลจากสภาสถาปนิก
รูปที่10  บริษัทสถาปนิกที่จดทะเบียนกับสภาสถาปนิกแบ่งตามสาขา

จ ากขอ้ มูลท งั้ ส องสว่ นนเี้ ราสามารถนำมาวเิ คราะห์เพิม่ เติมได้
ดังนี้ โครงการกอ่ สร้างในประเทศไทยเมือ่ ปีพ.ศ.2552มที ง้ั สน้ิ 
212,296 อาคาร เมื่อนำจำนวนสถาปนิกที่มีใบอนุญาตฯ
ทัง้ หมดจำนวน1 3,391ค นม าหาคา่ เฉลีย่ ต อ่ จ ำนวนโครงการ
แล้วพบว่าในปีพ.ศ.2551สถาปนิกหนึ่งคนจะมีงานทำเฉลี่ย
เป็นจำนวน 16 อาคารต่อสถาปนิกหนึ่งคน ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวเลขที่สูงมากทีเดียว

สัดส่วนของผู้มีใบประกอบสถาปัตยกรรมหลักแบบบุคคลกับ
จำนวนของบริษทั ส ถาปนิกส ถาปัตยกรรมหลักท จี่ ดทะเบียนกบั 
สภาสถาปนิกนั้นจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก

สถาปนิกสถาปัตยกรรมหลักแบบบุคคลมีจำนวนมากกว่า
ร้อยละ94ของจำนวนสถาปนิกทั้งหมดแต่มีการจดทะเบียน
สถาปนิ ก ส ถาปั ต ยกรรมห ลั ก ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ข องบ ริ ษั ท เ พี ย ง             
ร้อยละ5 5ห รือเกินค รึง่ ห นึง่ ม าเพียงเล็กน อ้ ยของจำนวนบริษทั 
นอกจากนั้นข้อมูลด้านอุปสงค์ที่นำมาคำนวณนี้ยังไม่ได้ สถาปนิกจดทะเบียนเท่านั้นเอง
รวมงานออกแบบอื่นๆ อีกหลายประเภท เช่น ไม่ได้รวมงาน
ออกแบบอาคารที่ก่อสร้างแต่ไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ต้อง        ตัวเลขนี้เราอาจวิเคราะห์ได้ว่าสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม
ขออนุญาต ไม่ได้รวมงานตกแต่งภายใน งานวางผัง งานจัด หลักไม่ชอบทำงานในรูปบริษัทแต่ชอบทำงานแบบอิสระหรือ
ภูมิทัศน์ อาคารที่มีการซ่อมแซมที่ต้องใช้สถาปนิกแต่ไม่ต้อง            ฟรีแ ลนซม์ ากกว่าส ถาปนิกใ นสาขาอนื่ ๆห รือม กี ารจดทะเบียน
ขออนุญาตปลูกสร้าง หรือแม้แต่งานที่ก่อสร้างอาคารของ ในรปู บ ริษทั แ ต่ไ ม่ส มัครเป็นส มาชิกก บั ส ภาสถาปนิกใ นรปู ข อง
ราชการก็ไม่ได้เอามานับรวมอยู่ในตัวเลขนี้
บริษัท หรือสถาปนิกสถาปัตยกรรมหลักส่วนใหญ่ทำงานเป็น
ลูกจ้างมากกว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็เป็นได้ เราคงต้อง
ส่วนทางด้านอุปสงค์นั้นตัวเลขที่นำเสนอไม่ได้นำสถาปนิกที่ ทำการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวนี้กันต่อไปในอนาคต
ทำงานราชการและไม่ได้ทำงานออกแบบอาคารของเอกชน 
มาหักออก และยังไม่ได้หักจำนวนสถาปนิกที่มีใบประกอบ สถาปนิกต ่างชาติเข้าม า?สถาปนิกไทยออกไป?
วิชาชีพฯ แต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพด้านนี้แล้วซึ่งเชื่อว่าน่าจะมี เมื่ออ่านข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจากส่วนแรกไปแล้วเราน่า
เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน
จะพอทราบแล้วว า่ ต ลาดงานออกแบบสถาปัตยกรรมของไทย
นัน้ ม จี ำนวนมากพอสมควรเลยทเี ดียวแ ละนคี่ งเป็นแ รงดึงดูด
ดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่านี้ จะทำให้ตัวเลขค่า ให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศเรามากขึ้นๆ          
เฉลี่ยจำนวนงานที่สถาปนิกคนหนึ่งได้ทำงานออกแบบในป                                                                                                    ี  ดังนั้นในบทนี้จะให้รายละเอียดว่าสถาปนิกต่างชาติที่เข้ามา
พ.ศ.2551นน้ั จะตอ้ งสงู กว่า16โครงการตอ่ คนอย่างแน่นอน ในประเทศเรานั้นมาในรูปแบบไหน? และสถาปนิกไทยออก

ไปทำงานต่างประเทศในรูปแบบใดบ้าง?
คำถามต่อมาคือถ้าตัวเลขนี้สามารถสะท้อนความเป็นจริงใน สถาปนิกต ่างชาติที่เข้าม าในประเทศไทย
2
ตลาดการออกแบบสถาปัตยกรรมของเราแล้วท ำไมสถาปนิก ส ถาปนิกต า่ งชาติท เี่ ข้าม าในประเทศไทย มีช าติใ ดบา้ งนนั้ พ อ
ส่วนใหญ่จ งึ ย งั ต กงานหรือย งั ม รี ายได้น อ้ ย?ท ำไมยงั ม กี ารแย่ง จะแจกแจงได้ดังนี้
งานกนั ท ำ?ท ำไมยงั ม กี ารตดั ร าคาคา่ อ อกแบบ?แ ละไม่มกี าร • สิงคโปร์ และญี่ปุ่น สถาปนิกชาตินี้มักเข้ามาพร้อมกับ
นายทุน
จ้างงานสถาปนิกใหม่ๆ? เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดและต้องนำมา
• มาเลเซีย
วิเคราะห์หาสาเหตุกันต่อไป
• ออสเตรเลีย
ตัวเลขที่ผู้เขียนนำมาวิเคราะห์และให้ความเห็นเพิ่มเติมคือ • อเมริกา
2



ตามกฎหมายปัจจุบันไม่อนุญาตให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ข้อมูลที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นกรณีที่สถาปนิกต่างชาติ
เหล่านี้ลักลอบเข้ามาประกอบวิชาชีพเป็นสถาปนิกในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย แม้ว่าทางสภาสถาปนิกได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีกับสถาปนิก
ต่างชาติพวกนี้ไปแล้วหลายราย แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนกันอยู่เป็นประจำ

• ยุโรป
• แคนาดาเยอรมนี

ประเภทของงานที่สถาปนิกต่างชาติเข้ามาแย่งสถาปนิก
ไทยทำ
• อาคารสูง
• ห้างสรรพสินค้า
• โรงแรม
• บ้านจัดสรร
• โครงการขนาดใหญ่
• การตกแต่งภายใน
• สนามกอล์ฟ

การออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปลักษณะที่แปลก
ประหลาดจากอาคารปกติข องไทยร วมทงั้ ก ารถา่ ยทอดเรือ่ ง
ของรูปแบบและวิธีการทำงานของต่างประเทศ

ในความเห็นของผู้เขียนนั้นเรื่องการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
ข้างต้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยมากโดยเฉพาะ
ในวงการออกแบบสถาปัตยกรรม เนื่องจากอาคารรูปร่าง
แปลกๆและประหลาดๆทีค่ นทวั่ ไปรสู้ กึ ว า่ เป็นอ าคารทตี่ อ้ งใช้
เทคโนโลยีสูงๆไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เพราะว่า
สถาปนิกไ ทยออกแบบอาคารแบบนนั้ ไ ม่เป็นแ ต่เพราะเจ้าของ
โครงการคนไทยมักไม่ยอมรับรูปแบบอาคารแปลกๆ ถ้า               
นำเสนอโดยสถาปนิกไทยแต่ถ้าแบบนั้นเป็นการนำเสนอโดย
สถาปนิกห วั แ ดงเจ้าของโครงการกลับร สู้ กึ ช นื่ ชมและรบี อ นุมตั ิ
จ ากขอ้ มูลน เี้ ราพบวา่ ส ถาปนิกต า่ งชาติต อ้ งการทำงานในสว่ น ให้ดำเนินการทันทีดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของทัศนคติไม่ใช่
ทีเ่ ป็นห วั ก ระทขิ องงานออกแบบส ว่ นงานออกแบบทสี่ ถาปนิก เรื่องขององค์ความรู้หรือเทคโนโลยีแต่ประการใด
ต่างชาติไม่สนใจนั้นคงเป็นประเภทงานเล็กๆ เช่น บ้านหรือ
ตึกแถวนั่นเอง
ข้ออ้างอีกอย่างหนึ่งของเจ้าของโครงการที่มักไม่อนุมัติให้
สถาปนิกไทยออกแบบอาคารรูปร่างแปลกๆ ประหลาดๆ ก็
3
การร่วมงานระหว่างสถาปนิกต่างชาติกับสถาปนิกไทย
คือ งบประมาณโครงการ คำถามที่เจ้าของโครงการมักถาม
• สถาปนิกต่างช4าติเกือบทั้งหมดจะท5ำงานในช่วงแบบร่าง สถาปนิกไ ทยเสมอๆคือ“ แ พงกว่าอ าคารธรรมดาไหม?ถ า้ แ พง
ั นา ทำโดยสถาปนิกไทย กว่าไม่เอา” แต่ถ้าเป็นอาคารที่สถาปนิกต่างชาติออกแบบให้
เค้าโครงขน้ั ตน้ สว่ นแบบขน้ั พฒ
• สั ด ส่ ว นง านแ ละเ งิ น ที่ แ บ่ ง กั น ร ะหว่ า งส ถาปนิ ก ไ ทย:    “แพงไม่ว่าขอให้ได้แบบตามนี้”เหมือนเวลาที่คนไทยซื้อของ
สถาปนิกต่างชาติจะเท่ากับประมาณ50:50หรือ60:40 จากตา่ งประเทศถงึ ร าคาจะแพงกว่าข องไทยกไ็ ม่เป็นไรเพราะ
• บ างโครงการสถาปนิกต า่ งชาติอ าจจะดำเนินก ารจนถึงข นั้  เป็นของนอกนั่นเอง
ตอนสดุ ท้ายแล้วใ ห้ส ถาปนิกไ ทยทำหน้าทีแ่ ค่ล งชือ่ ใ นแบบ
เพื่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับทางราชการ
อุปสรรคใหญ่ท สี่ ำคัญอ กี เรือ่ งหนึง่ ท ที่ ำให้อ าคารรปู ร า่ งแปลกๆ
ไม่เกิดในบ้านเราจากมือของสถาปนิกไทย เพราะ “ผู้รับเหมา
ผลจากการเข้าม าของสถาปนิกต่างชาติ
ไทย” ไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างมาก
เรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบอย่างมากต่อสังคม พอผู้รับเหมาไทยมักใช้วิธีการก่อสร้างแบบเก่าๆเหมือนเมื่อสี่
ไทย โดยเฉพาะกับวงการสถาปนิกนั่นเอง ผลกระทบด้านลบ สิบปีที่แล้ว ยิ่งถ้าตราบใดที่ยังมีแรงงานพม่าราคาถูกที่หาซื้อ
ที่เกิดขึ้นได้แก่
ได้ง่ายๆเหมือนทุกวันนี้ ถ้าสถาปนิกไทยออกแบบงานที่ต้อง
• สถาปนิกไทยถูกแย่งงาน โดยเฉพาะงานดีๆ ที่มีค่าบริการ ก่อสร้างผิดแผกจากแบบเดิมๆ ผู้รับเหมไทยมักจะอ้างเสมอ
สูงและงานที่ทำแล้วมีชื่อเสียงจะถูกสถาปนิกต่างชาติแย่ง ว่า“ทำยาก”หรือ“ทำไม่ได้”
ไปทำเกือบทั้งสิ้น
• ความไม่เท่าเทียมกนั ใ นการทำงานเช่น ค่าตอบแทนความ แต่ถ้าเป็นสถาปนิกฝรั่งทำแบบมา ผู้รับเหมาไทยเหล่านั้นมัก
รับผิดชอบเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นสถาปนิกไทยถูก จะพยายามทำให้เพราะ“อาย”คนต่างชาติเกินกว่าจะพูดว่า
ลบลู่
“ทำไม่เป็น”นั่นเอง
• ง านออกแบบทที่ ำโดยสถาปนิกต า่ งชาติน นั้ ม กั จ ะไม่เข้าก บั 
วัฒนธรรมและสังคมของไทย
ดังนั้นการอ้างว่าสถาปนิกต่างชาติเข้ามาแล้วเราได้ประโยชน์
• ส ถาปนิ ก ต่ า งช าติ มั ก ก ำหนดใ ห้ ใ ช้ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งข อง                    จากการถา่ ยทอดความรนู้ นั้ เป็นแ ค่เรือ่ งทฝี่ า่ ยสนับสนุนใ ห้เปิด
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่เชื่อในคุณภาพของ การค้าเสรีนำขึ้นมาอ้างเสมอๆเท่านั้นเอง
วัสดุก่อสร้างไทยและไม่คุ้นเคยกับวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น                 
เรื่องนี้ทำให้ไทยขาดดุลทางการค้าเพิ่มมากขึ้น
ทำไมสถาปนิกต่างชาติอยากมาทำงานในประเทศไทย?
• ถ้าอาคารที่ก่อสร้างแล้วมีปัญหา แต่สถาปนิกต่างชาติหนี • สถาปนิกต่างชาติมีความเชื่อว่าตนเองมีความเหนือกว่า
กลับประเทศของตนไปแล้วเราจะหาผู้รับผิดไม่ได้
สถาปนิกไทยทุกด้านทำให้ตนเองได้เปรียบในการแข่งขัน6
• ส ถาปนิกต า่ งชาติเดินต ามแนวคิด“ O
 LI”E clecticeT heory 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการสร้างความได้เปรียบจากการ    
ส่วนผลทางด้านบวกนั้นจริงๆแล้วมีไม่มากนัก แต่ผู้รายงาน
ทำธุรกิจข้ามชาติแนวคิดนี้มีรายละเอียดดังนี้
วันนั้นคงต้องการให้มีข้อมูลทั้งสองด้านจึงพยายามหาข้อมูล
• “O” ย่อมาจากคำว่า Ownership Advantage คือ
มานำเสนอได้หนึ่งข้อนั่นคือ
สถาปนิกต่างชาติใช้ความได้เปรียบโดยเข้ามาพร้อมกับ
• มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายลักษณะคือ
3
สถาปนิก ไทยที่ร่วมงานหรือยินยอมที่จะทำงานภายใต้การออกแบบของสถาปนิกต่างชาติถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน
4
Schematic Design Stage
5
Design Development Stage
6
ทฤษฎีที่ถูกคิดขึ้นโดย J. H. Dunning ในปี ค.ศ. 1988
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นักลงทุนของชาติของตน
• “L” ย่อมาจากคำว่า Location Advantage เพราะ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ถ้าสามารถยึด
หัวหาดการทำธุรกิจในประเทศไทยได้สำเร็จ การที่จะ
ขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆโดยรอบภูมิภาคนี้จะเป็นไป
ได้โดยง่าย
• “I” ย่อมาจากคำว่า Internalization Advantage ความ
ได้เปรียบจากการทำธุรกิจข้ามชาติ ยิ่งมีสาขาในต่าง
ประเทศมากเท่าไร องค์กรนั้นๆจะยิ่งมีความได้เปรียบ
กว่าองค์กรอื่น
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ความเห็นของผู้เขียนเพิ่มเติมคือ สาเหตุใหญ่ที่สถาปนิกต่าง
ชาติเข้ามาในประเทศไทยคือ ต้องการหาเงิน หากำไร และ
ภูฏาน
เจ้าของโครงการคนไทยส่วนใหญ่มักมองว่าสถาปนิกฝรั่ง
เก่งกว่าสถาปนิกไทย ดังนั้นทุกครั้งถ้าทำได้เจ้าของโครงการ            • สำหรั บ ใ นม าเลเซี ย แ ละสิ ง คโปร์  ส ถาปนิ ก ไ ทยมั ก ไป              
เป็ นลู กจ้ างข องบ ริ ษั ทส ถาปนิ ก ใ นป ระเทศนั้ น  ห รื อ รั บ            
คนไ ทยเ หล่ า นั้ น จ ะห าช่ อ งท างทุ ก วิ ถี ท างเ พื่ อ จ ะจั ด จ้ า ง
งานประเภทคอมพิวเตอร์สามมิติมาทำมากกว่ารับงาน                                        
สถาปนิกต่างชาติมากกว่าที่จะจ้างสถาปนิกไทย โดยจะจ่าย
ภาพโดยDesign103InternationalLtd.
ค่าแบบให้สถาปนิกฝรั่งแพงกว่าคนไทยเสมอ
รูปที่ 11 ตัวอย่างงานในออกแบบอาคารที่ทำการธนาคารของสถาปนิก
อีกประการหนึ่งที่ทำให้สถาปนิกต่างชาติได้เปรียบสถาปนิก7
ไทยคือ ความมีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของโครงการคนไทย 
หลายคนอยากให้อาคารของตนออกแบบโดยสถาปนิกระดับ
โลกเพื่อไว้คุยโอ้อวดกับคนไทยด้วยกันเองว่า ตึกของท่าน
นั้นออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก ไม่ใช่สถาปนิกไทยที่ไร้               
ชื่อเสียงและดูกระจ้อยร่อยเสียเหลือเกิน

ไทยในภูฏาน

ออกแบบอาคาร
• ประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรต
โอมานการ์ตาร์บาร์เรนและดูไปเป็นต้น
• จีน
• ฟิจิ

สถาปนิกไทยไปนอก
ประเภทงานออกแบบที่สถาปนิกไทยได้ออกแบบใน
ไม่ได้แค่สถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย ต่างประเทศ
แต่สถาปนิกไทยกอ็ อกไปหางานทำในประเทศอืน่ ๆเช่นเดียวกัน • มักเป็นโครงการที่เน้นความสวยงาม การสร้างบรรยากาศ
เน้นเรื่องการออกแบบการใช้สอยมากกว่าที่จะเป็นอาคาร
สถาปนิกไทยไปประเทศไหนบ้าง
ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง
ประเทศที่สถาปนิกไทยได้บุกไปแล้วนั้นได้แก่
• สถาปนิกไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกสำหรับ
• เพื่อนบ้านรอบๆ บ้านเรา เช่น ลาว กัมพูชา และพม่า ซึ่ง    งานทเี่ น้นค วามคดิ ส ร้างสรรค์ส วยงามและประโยชน์ใ ช้สอย
ส่วนใหญ่สถาปนิกไทยจะไปพร้อมกับกลุ่มผู้ลงทุน
ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและวัฒนธรรม
• เอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ และ • งานออกแบบที่สถาปนิกได้งานส่วนใหญ่เป็นงานประเภท
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เจ้าของโครงการที่นำสถาปนิกต่างชาติมาออกแบบโครงการในประเทศไทยนั้นมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับสถาปนิกต่างชาติ แต่ถึง
แม้ว่าทางสภาสถาปนิกจะดำเนินการกับเจ้าของโครงการเหล่านี้ไปหลายรายแต่ก็ยังคงมีการฝ่าฝืนกันอยู่เป็นประจำ

ภาพโดยD esign103InternationalLtd.
ร ปู ท ี่ 12แบบทชี่ นะการประกวดของสถาปนิก
ไทยในเมืองดูไบ

ที่ผู้คนไม่ชำนาญภาษาอังกฤษมากนัก เช่น ประเทศจีน
เป็นต้น
• ว ฒ
ั นธรรมทแี่ ตกตา่ งส ง่ ผ ลอยา่ งมากในชว่ งการเจรจาและ
การนำเสนองาน
ลักษณะการทำงานของสถาปนิกไทยในต่างประเทศ
• สำนักงานสถาปนิกขนาดใหญ่จะมีศักยภาพในการให้ • ก ารคำนวณตน้ ทุนแ ละคา่ ใ ช้จ า่ ยม กั ค ลาดเคลือ่ นจากความ
เป็นจริงและผิดพลาดเสมอ เพราะอาจมีต้นทุนที่คาดไม่ถึง
บริการงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่าสำนักงาน
เกิดขึ้นเช่น เรื่องของภาษีต่างๆ
ขนาดกลางและสำนักงานขนาดเล็ก
• ส่วนใหญ่เน้นการทำงานเพียงขั้นตอนออกแบบร่างขั้น • ความเสี่ยงทางการเงินที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน มีผล
เค้ า โครงห รื อ ง านช่ ว ยวิเคราะห์และการตัดสินใจเลือก            มากโดยเฉพาะช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมากๆความ
เสีย่ งอกี ป ระการหนึง่ ท สี่ ำคัญค อื ใ นบางประเทศมมี าตรการ
รูปแบบอาคาร งานที่ทำมักถึงแค่แบบขั้นพัฒนาเท่านั้น
ห้ามหรือมีระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยากในการนำเงินออก
ส่วนงานออกแบบรายละเอียดและการเขียนแบบก่อสร้าง
นอกประเทศ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่มาก เพราะเรื่องนี้ทำให้
จะส่งต่อให้สถาปนิกท้องถิ่นเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับ
สถาปนิกไทยได้รับเงินค่าแบบแต่เอาเงินกลับประเทศ            
กฎหมายควบคุมอาคารวสั ดุว ธิ กี ารกอ่ สร้างในประเทศนั้นๆ
ไม่ได้เป็นต้น
รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ บ้านพักอาศัย โครงการบ้าน
จัดสรรอาคารสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก

ภ าพโดยD esign103InternationalLtd.
รูปที่ 13 งานออกแบบอาคารที่ทำการธนาคารขนาดกลางในเขมร สถาปนิกไทยได้งานเพราะลูกค้าเห็นผลงานออกแบบอาคารธนาคารใน
ประเทศไทย


ปัจจัยที่สถาปนิกไทยอยากทำงานในต่างประเทศ?
• ส ถาปนิกไ ทยเชือ่ ว า่ เหนือก ว่าส ถาปนิกต า่ งชาติโ ดยมตี น้ ทุน
ที่ต่ำกว่าแต่ทำงานได้ดีกว่าในค่าแบบที่เท่ากัน
• สถาปนิกไทยเชื่อว่าความยืดหยุ่นในการทำงานแบบคน
ไทยจะสร้างความได้เปรียบ ทำให้ได้งานจากลูกค้าชาว
ต่างประเทศ หมายเหตุจากของผู้เขียน ความยืดหยุ่นแบบ
ไทยๆ นี้เองที่ทำให้สถาปนิกไทยมักทำงานขาดทุนเมื่อเจอ
กับลูกค้าที่เอาเปรียบมากๆ
• สถาปนิกอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะได้ค่าแบบสูง
กว่าในประเทศมาก
• ถ้าทำงานเป็นลูกจ้างในต่างประเทศ จะได้รับสวัสดิการ
การป ระกั น สุ ข ภาพ ค วามคุ้ ม ครองแ ละผิ ด ช อบต าม
กฎหมายน้อยกว่า และที่สำคัญคือ เงินเดือนดีกว่าทำงาน
ในประเทศไทยมาก
• การทำงานในต่างประเทศได้ประสบการณ์ใหม่ๆยิ่งได้ร่วม
งานกับบริษัทใหญ่ๆดังๆจะยิ่งได้ประสบการณ์มาก
• ถ้าสามารถสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักจนมี
ข่าวกลับมาในประเทศไทยจะทำให้หางานในประเทศไทย
อุปสรรคและความเสี่ยงของการทำงานในต่างประเทศ
ง่ายขึ้น และยังได้ค่าแบบที่เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยอ้างการ
• กฎหมายท้องถิ่น ทั้งกฎหมายการทำธุรกิจและกฎหมาย
ทำงานมาตรฐานระดับเดียวกับต่างประเทศนั่นเอง
ควบคุมอาคารที่สถาปนิกไทยต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด
• ภ าษาและการสอื่ สารเป็นเรือ่ งสำคัญโ ดยเฉพาะในประเทศ
อ่านต่อตอนจบฉบับหน้า

ทำไมสถาปนิกไทยได้งานในต่างประเทศ?
• เจ้าของโครงการทเี่ ป็นค นไทยไปลงทุนใ นตา่ งประเทศจ งึ น ำ
สถาปนิกไ ทยทรี่ ใู้ จตดิ ตามไปดว้ ยด งั น นั้ ก ารให้บ ริการทดี่ ใี ห้
กับลูกค้าคนไทยที่นิสัยดีจะทำให้เราได้งานในต่างประเทศ
อีกด้วย
• สถาปนิกไทยหลายคนได้งานโดยชนะการประกวดแบบใน
ต่างประเทศ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สถาปนิกไทยสามารถเปิด
ตลาดในต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน
• ลูกค้าต่างชาติติดต่อเข้ามาเพราะเห็นผลงานออกแบบของ
สถาปนิกไทยในประเทศไทย
• ล กู ค้าต า่ งชาติต ดิ ต่อเข้าม าเพราะเห็นจ ากผลงานออกแบบ
ของสถาปนิกไทยในต่างประเทศ
• มาจากการแนะนำของบริษัทที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน   
ในอดีต
• เป็นหุ้นส่วนกับสำนักงานสถาปนิกต่างชาติ
• ได้งานโดยผ่านนายหน้า แนวทางนี้ต้องจ่ายค่านายหน้า
ค่อนข้างสูง และไม่มีเพดานค่าใช้จ่าย ถือว่าค่อนข้างเสี่ยง
และมักมีปัญหาในระยะยาวเสมอ
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