
รายงานพิเศษ

 ปู เรื่อง 
เมื่อวันที่26พฤษภาคม2552ผู้เขียนมีโอกาสไปร่วมประชุม
เรื่อง  “ โครงการ ศึกษา ผลก ระ ทบ จาก การ เปิด ตลาด ค้า 
บริการ วิชาชีพ สถาปัตยกรรม ” ที่ทางสภาสถาปนิกจัดจ้าง
กลุม่อาจารย์ของคณะนติศิาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเปน็
ผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน หนึ่งในเรื่องการนำเสนอในวันนั้น
คือ  “ สภาวการณ ์ของ การ ค้า บริการ วิชาชีพ สถาปัตยกรรม 
และ ศักยภาพ ของ สถาปนิก ไทย และ บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง ”                                                                                                       
จดัทำโดยดร.สนิีนาฏเสรมิชพีอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของวิชาชีพสถาปนิกไทย สถาปนิกไทยมีข้อเด่น
ข้อด้อยอะไรบ้าง สถาปนิกไทยสามารถแข่งขันกับสถาปนิก
ชาติอื่นๆ ได้หรือไม่ และที่พวกเราชอบพูดปลอบใจกันเองว่า
สถาปนิกไทยเก่งกว่าสถาปนิกต่างชาตินั้นจริงๆแล้วเก่งกว่า
หรือเปล่า? ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์กับวงการ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก

ดังนั้นหลังจากที่ได้รับฟังการนำเสนอเรื่องนี้แล้วจึงทำให้
ผู้เขยีนเกดิแรงดลใจที่จะนำขอ้มลูทัง้หมดมาเรยีบเรยีงใหม่เพือ่
เขียนเป็นบทความนี้นั่นคือ“ สถาปนิก ไทย แข่ง กับ สถาปนิก 
ต่าง ชาติ ได้ จริงๆ  หรือ ? ” โดยแบ่งการนำเสนอเป็นห้าหัวข้อ
คือ หัวข้อแรก  “ ตลาด งาน ออกแบบ สถาปัตยกรรม ใน 
ประเทศ ” หวัขอ้ที่สอง“ สถาปนกิ ตา่ง ชาติ เขา้ มา ?   สถาปนกิ 
ไทย ออก ไป ? ”  หัวข้อที่สาม“ สถาปนิก ไทย โดน อะไร บ้าง ใน 
ตา่ง ประเทศ ? ” หวัขอ้สี่“ สถาปนกิ ไทย กบั สถาปนกิ ตา่ง ชาต ิ

ตา่ง กนั อยา่งไร ? ”และสุดท้ายคือ“ จดุ แขง็ และ จดุ ออ่นข อง 
สถาปนิก ไทย ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ตลาด งาน ออกแบบ สถาปัตยกรรม ใน ประเทศ 
พระราชบัญญัติสถาปนิกแบ่งงานสถาปัตยกรรมเป็น 4 สาขา
คือ สถาปัตยกรรม หลัก   สถาปัตยกรรม ผังเมือง ภูมิ 
สถาปตัยกรรม และสถาปตัยกรรม ภายใน และ มณัฑนศลิป ์  
โดยในการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมนัน้ตอ้งประกอบดว้ย
องค์ประกอบสามส่วน คือ  “ ทักษะ ”   “ ความ รู้ ความ ชำนาญ ”                                                                             
และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือ  “ จริยธรรม ”  ซึ่งถูกควบคุมด้วย
“ จรรยา บรรณ ” คุณสมบัติข้อสุดท้ายนี้เองที่ทำให้อาชีพ
สถาปนิกเป็น “ วิชาชีพ ” ที่ไม่ใช่แค่  “ อาชีพ ”  และต่างจาก
“ มิจฉาชีพ ”นั่นเอง
   
สาเหตุที่สถาปนิกต้องมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนั้น เพราะ
การทำงานของสถาปนกิมีผลกระทบกบัประชาชนโดยวงกวา้ง
ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณจึงเป็นเรื่อง
สำคัญที่สุด

วิธี การศึกษาเพื่อให้ได้ ขนาดของตลาดงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมนั้นเราสามารถดูได้จากขนาดของงานก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากวิชาชีพสถาปนิกคืออาชีพที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินโดยตรงนั้นเอง ขนาดของตลาด
อสงัหารมิทรพัย์ในชว่งปีพ.ศ.2550ถงึพ.ศ.2551นัน้มีขอ้มลู
โดยระเอียดดังแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้

สถาปนิกไทยแข่งกับ
สถาปนิกต่างชาติได้จริงหรือ?

วิญญูวานิชศิริโรจน์
สมาชิกสภาสถาปนิก
เลขที่001362สถ1
30มิถุนายน2552
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ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์www.reic.or.th
รูปที่1,2,3,4,5และ6แสดงข้อมูลของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศไทยช่วงปีพ.ศ.2550ถึงพ.ศ.2551

จากข้อมูลนี้เราสามารถหาจำนวนงานออกแบบที่มีอยู่ใน
ตลาดหรืออุปสงค์ทั้งหมดโดยวิธีการรวมจำนวนหน่วยหรือ
จำนวนอาคารที่มีการก่อสร้างทั้งหมดของแต่ละปีนั่นเอง เช่น
ถ้าต้องการหาว่ามีอุปสงค์งานออกแบบสถาปัตยกรรมเท่าไร
ในปี2551ให้นำตัวเลขจำนวนงานก่อสร้างโครงการต่างๆมา
รวมกัน เริ่มจากงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวราบจำนวน
ทั้งสิ้น 192,217 อาคาร + โครงการอาคารพักอาศัยที่เป็น
อาคารสูงจำนวน4,294อาคาร+โครงการอาคารสำนักงาน
70 อาคาร + โรงแรม 2,036 อาคาร + อาคารพาณิชยกรรม
10,207 อาคาร + อาคารประเภทอุตสาหกรรมหรือโรงงาน
จำนวน 3,472 อาคาร รวมเป็น  212,296   อาคาร ข้อมูลนี้

สถาปนิกไทยแข่งกับ
สถาปนิกต่างชาติได้จริงหรือ?

61

ในทางเศรษฐศาสตร์จะเทียบเท่ากับอุปสงค์หรือปริมาณการ
จ้างงานหรือซื้อบริการจากสถาปนิกนั่นเอง

ส่วนอุปทานในการให้บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรม
นั่นก็คือ จำนวนของสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพทาง
สถาปตัยกรรมฯนัน่เองจำนวนของสถาปนกิที่ได้รบัใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น13,391คน
ซึง่คดิเปน็สดัสว่นจำนวนสถาปนกิกบัประชากรของประเทศคอื
ประมาณร้อยละ 0.0211 หรือประเทศไทยมีสถาปนิกหนึ่งคน
ต่อประชากร 4,762 คน ข้อมูลจำนวนสถาปนิกไทยนั้นได้
นำเสนอไว้ในกราฟข้างล่างดังนี้
  

ข้อมูลจากสภาสถาปนิก
รปูที่7จำนวนสถาปนกิที่ได้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ในประเทศไทยแยกตามสาขา
  

1 
   สินีนาฏ เสริมชีพ “สภาวการณ์ของการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและศัยภาพของสถาปนิกไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง” เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่องเดียวกัน26พฤษภาคม2552

ข้อมูลจากสภาสถาปนิก
รูปที่8สัดส่วนของสถาปนิกแบ่งตามระดับและตามสาขา
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จากขอ้มูลทัง้สองสว่นนี้เราสามารถนำมาวเิคราะห์เพิม่เตมิได้
ดังน้ีโครงการก่อสร้างในประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ.2552มีท้ังส้ิน
212,296   อาคาร  เมื่อนำจำนวนสถาปนิกที่มีใบอนุญาตฯ
ทัง้หมดจำนวน13,391   คนมาหาคา่เฉลีย่ตอ่จำนวนโครงการ
แล้วพบว่าในปีพ.ศ.2551สถาปนิกหนึ่งคนจะมีงานทำเฉลี่ย
เป็นจำนวน   16   อาคาร ต่อ สถาปนิก หนึ่ง คน ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวเลขที่สูงมากทีเดียว

นอกจากนั้นข้อมูลด้านอุปสงค์ที่นำมาคำนวณนี้ยังไม่ได้
รวมงานออกแบบอื่นๆ อีกหลายประเภท เช่น ไม่ได้รวมงาน
ออกแบบอาคารที่ก่อสร้างแต่ไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ต้อง
ขออนุญาต ไม่ได้รวมงานตกแต่งภายใน งานวางผัง งานจัด
ภูมิทัศน์ อาคารที่มีการซ่อมแซมที่ต้องใช้สถาปนิกแต่ไม่ต้อง
ขออนุญาตปลูกสร้าง หรือแม้แต่งานที่ก่อสร้างอาคารของ
ราชการก็ไม่ได้เอามานับรวมอยู่ในตัวเลขนี้

ส่วนทางด้านอุปสงค์นั้นตัวเลขที่นำเสนอไม่ได้นำสถาปนิกที่
ทำงานราชการและไม่ได้ทำงานออกแบบอาคารของเอกชน
มาหักออก และยังไม่ได้หักจำนวนสถาปนิกที่มีใบประกอบ
วิชาชีพฯแต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพด้านนี้แล้วซึ่งเชื่อว่าน่าจะมี
เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

ดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่านี้ จะทำให้ตัวเลขค่า
เฉลี่ยจำนวนงานที่สถาปนิกคนหนึ่งได้ทำงานออกแบบในปี
พ.ศ.2551น้ันจะต้องสูงกว่า16โครงการต่อคนอย่างแน่นอน
 
คำถามต่อมาคือถ้าตัวเลขนี้สามารถสะท้อนความเป็นจริงใน
ตลาดการออกแบบสถาปตัยกรรมของเราแลว้ทำไมสถาปนกิ
สว่นใหญ่จงึยงัตกงานหรอืยงัมีรายได้นอ้ย?ทำไมยงัมีการแยง่
งานกนัทำ?ทำไมยงัมีการตดัราคาคา่ออกแบบ?และไมม่ีการ
จ้างงานสถาปนิกใหม่ๆ? เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดและต้องนำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุกันต่อไป

ตัวเลขที่ผู้เขียนนำมาวิเคราะห์และให้ความเห็นเพิ่มเติมคือ

สัดส่วนของผู้มีใบประกอบสถาปัตยกรรมหลักแบบบุคคลกับ
จำนวนของบรษิทัสถาปนกิสถาปตัยกรรมหลกัที่จดทะเบยีนกบั
สภาสถาปนิกนั้นจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
 
สถาปนิกสถาปัตยกรรมหลักแบบบุคคลมีจำนวนมากกว่า
ร้อยละ94ของจำนวนสถาปนิกทั้งหมดแต่มีการจดทะเบียน
สถาปนิกสถาปัตยกรรมหลักที่อยู่ในรูปของบริษัทเพียง
รอ้ยละ55หรอืเกนิครึง่หนึง่มาเพยีงเลก็นอ้ยของจำนวนบรษิทั
สถาปนิกจดทะเบียนเท่านั้นเอง

ตัวเลขนี้เราอาจวิเคราะห์ได้ว่าสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม
หลักไม่ชอบทำงานในรูปบริษัทแต่ชอบทำงานแบบอิสระหรือ
ฟรีแลนซ์มากกวา่สถาปนกิในสาขาอืน่ๆหรอืมีการจดทะเบยีน
ในรปูบรษิทัแต่ไม่สมคัรเปน็สมาชกิกบัสภาสถาปนกิในรปูของ
บริษัท หรือสถาปนิกสถาปัตยกรรมหลักส่วนใหญ่ทำงานเป็น
ลูกจ้างมากกว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็เป็นได้ เราคงต้อง
ทำการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวนี้กันต่อไปในอนาคต
 
  สถาปนิก ต่าง ชาติ เข้า มา ?   สถาปนิก ไทย ออก ไป ? 
เมื่ออ่านข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจากส่วนแรกไปแล้วเราน่า
จะพอทราบแลว้วา่ตลาดงานออกแบบสถาปตัยกรรมของไทย
นัน้มีจำนวนมากพอสมควรเลยทีเดยีวและนี่คงเปน็แรงดงึดดู
ให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศเรามากขึ้นๆ
ดังนั้นในบทนี้จะให้รายละเอียดว่าสถาปนิกต่างชาติที่เข้ามา
ในประเทศเรานั้นมาในรูปแบบไหน? และสถาปนิกไทยออก
ไปทำงานต่างประเทศในรูปแบบใดบ้าง?
 สถาปนิก ต่าง ชาติ ที่ เข้า มา ใน ประเทศไทย 
สถาปนกิตา่งชาติที่เขา้มาในประเทศไทย

2
มีชาติใดบา้งนัน้พอ

จะแจกแจงได้ดังนี้
• สิงคโปร์ และญี่ปุ่น สถาปนิกชาตินี้มักเข้ามาพร้อมกับ
นายทุน

• มาเลเซีย
• ออสเตรเลีย
• อเมริกา

ข้อมูลจากสภาสถาปนิก
รูปที่ 9 จำนวนบริษัทสถาปนิกที่จดทะเบียนกับสภาสถาปนิกแบ่งตาม
ขนาดของบริษัท

ข้อมูลจากสภาสถาปนิก
รูปที่10บริษัทสถาปนิกที่จดทะเบียนกับสภาสถาปนิกแบ่งตามสาขา
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2 
    ตามกฎหมายปัจจุบันไม่อนุญาตให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ข้อมูลที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นกรณีที่สถาปนิกต่างชาติ
เหล่านี้ลักลอบเข้ามาประกอบวิชาชีพเป็นสถาปนิกในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายแม้ว่าทางสภาสถาปนิกได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีกับสถาปนิก
ต่างชาติพวกนี้ไปแล้วหลายรายแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนกันอยู่เป็นประจำ

 นอกจากสถาปนกิที่มีใบอนญุาตประกอบวชิาชพีฯแบบบคุคลแลว้เรายงัมีสมาชกิสถาปนกิประเภทนติบิคุคลหรอืบรษิทัซึง่ขอ้มลู
ของนิติบุคคลสถาปัตยกรรมนั้นมีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้



• ยุโรป
• แคนาดาเยอรมนี
 
ประเภท ของ งาน ที่ สถาปนิก ต่าง ชาติ เข้า มา แย่ง สถาปนิก 
ไทย ทำ 
• อาคารสูง
• ห้างสรรพสินค้า
• โรงแรม
• บ้านจัดสรร
• โครงการขนาดใหญ่
• การตกแต่งภายใน
• สนามกอล์ฟ

จากขอ้มลูนี้เราพบวา่สถาปนกิตา่งชาติตอ้งการทำงานในสว่น
ที่เปน็หวักระทิของงานออกแบบสว่นงานออกแบบที่สถาปนกิ
ต่างชาติไม่สนใจนั้นคงเป็นประเภทงานเล็กๆ เช่น บ้านหรือ
ตึกแถวนั่นเอง

 การ ร่วม งาน ระหว่าง สถาปนิก ต่าง ชาติ กับ สถาปนิก ไทย
3

• สถาปนิกต่างชาติเกือบทั้งหมดจะทำงานในช่วงแบบร่าง
เค้าโครงข้ันต้น

4
ส่วนแบบข้ันพัฒนา

5
ทำโดยสถาปนิกไทย

• สัดส่วนงานและเงินที่แบ่งกันระหว่างสถาปนิกไทย:
สถาปนิกต่างชาติจะเท่ากับประมาณ50:50หรือ60:40

• บางโครงการสถาปนกิตา่งชาติอาจจะดำเนนิการจนถงึขัน้
ตอนสดุทา้ยแลว้ให้สถาปนกิไทยทำหนา้ที่แค่ลงชือ่ในแบบ
เพื่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับทางราชการ

 ผล จาก การ เข้า มา ของ สถาปนิก ต่าง ชาติ 
เรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบอย่างมากต่อสังคม
ไทย โดยเฉพาะกับวงการสถาปนิกนั่นเอง ผลกระทบด้านลบ
ที่เกิดขึ้นได้แก่
• สถาปนิกไทยถูกแย่งงาน โดยเฉพาะงานดีๆที่มีค่าบริการ
สูงและงานที่ทำแล้วมีชื่อเสียงจะถูกสถาปนิกต่างชาติแย่ง
ไปทำเกือบทั้งสิ้น

• ความไม่เทา่เทยีมกนัในการทำงานเช่นค่าตอบแทนความ
รับผิดชอบเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นสถาปนิกไทยถูก
ลบลู่

• งานออกแบบที่ทำโดยสถาปนกิตา่งชาตินัน้มกัจะไม่เขา้กบั
วัฒนธรรมและสังคมของไทย

• สถาปนิกต่างชาติมักกำหนดให้ใช้วัสดุก่อสร้างของ
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่เชื่อในคุณภาพของ
วัสดุก่อสร้างไทยและไม่คุ้นเคยกับวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น
เรื่องนี้ทำให้ไทยขาดดุลทางการค้าเพิ่มมากขึ้น

• ถ้าอาคารที่ก่อสร้างแล้วมีปัญหา แต่สถาปนิกต่างชาติหนี
กลับประเทศของตนไปแล้วเราจะหาผู้รับผิดไม่ได้

ส่วนผลทางด้านบวกนั้นจริงๆแล้วมีไม่มากนัก แต่ผู้รายงาน
วันนั้นคงต้องการให้มีข้อมูลทั้งสองด้านจึงพยายามหาข้อมูล
มานำเสนอได้หนึ่งข้อนั่นคือ
• มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายลักษณะคือ

การออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปลักษณะที่แปลก
ประหลาดจากอาคารปกติของไทยรวมทัง้การถา่ยทอดเรือ่ง
ของรูปแบบและวิธีการทำงานของต่างประเทศ

ในความเห็นของผู้เขียนนั้นเรื่องการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
ข้างต้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยมากโดยเฉพาะ
ในวงการออกแบบสถาปัตยกรรม เนื่องจากอาคารรูปร่าง
แปลกๆและประหลาดๆที่คนทัว่ไปรูส้กึวา่เปน็อาคารที่ตอ้งใช้
เทคโนโลยีสูงๆไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เพราะว่า
สถาปนกิไทยออกแบบอาคารแบบนัน้ไม่เปน็แต่เพราะเจา้ของ
โครงการคนไทยมักไม่ยอมรับรูปแบบอาคารแปลกๆ ถ้า
นำเสนอโดยสถาปนิกไทยแต่ถ้าแบบนั้นเป็นการนำเสนอโดย
สถาปนกิหวัแดงเจา้ของโครงการกลบัรูส้กึชืน่ชมและรบีอนมุตัิ
ให้ดำเนินการทันทีดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของทัศนคติไม่ใช่
เรื่องขององค์ความรู้หรือเทคโนโลยีแต่ประการใด

ข้ออ้างอีกอย่างหนึ่งของเจ้าของโครงการที่มักไม่อนุมัติให้
สถาปนิกไทยออกแบบอาคารรูปร่างแปลกๆ ประหลาดๆ ก็
คือ งบประมาณโครงการ คำถามที่เจ้าของโครงการมักถาม
สถาปนกิไทยเสมอๆคอื“แพงกวา่อาคารธรรมดาไหม?ถา้แพง
กว่าไม่เอา” แต่ถ้าเป็นอาคารที่สถาปนิกต่างชาติออกแบบให้
“แพงไม่ว่าขอให้ได้แบบตามนี้”เหมือนเวลาที่คนไทยซื้อของ
จากตา่งประเทศถงึราคาจะแพงกวา่ของไทยก็ไม่เปน็ไรเพราะ
เป็นของนอกนั่นเอง

อปุสรรคใหญ่ที่สำคญัอกีเรือ่งหนึง่ที่ทำให้อาคารรปูรา่งแปลกๆ
ไม่เกิดในบ้านเราจากมือของสถาปนิกไทยเพราะ“ผู้รับเหมา
ไทย” ไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างมาก
พอผู้รับเหมาไทยมักใช้วิธีการก่อสร้างแบบเก่าๆเหมือนเมื่อสี่
สิบปีที่แล้ว ยิ่งถ้าตราบใดที่ยังมีแรงงานพม่าราคาถูกที่หาซื้อ
ได้ง่ายๆเหมือนทุกวันนี้ ถ้าสถาปนิกไทยออกแบบงานที่ต้อง
ก่อสร้างผิดแผกจากแบบเดิมๆ ผู้รับเหมไทยมักจะอ้างเสมอ
ว่า“ทำยาก”หรือ“ทำไม่ได้”

แต่ถ้าเป็นสถาปนิกฝรั่งทำแบบมา ผู้รับเหมาไทยเหล่านั้นมัก
จะพยายามทำให้เพราะ“อาย”คนต่างชาติเกินกว่าจะพูดว่า
“ทำไม่เป็น”นั่นเอง

ดังนั้นการอ้างว่าสถาปนิกต่างชาติเข้ามาแล้วเราได้ประโยชน์
จากการถา่ยทอดความรู้นัน้เปน็แค่เรือ่งที่ฝา่ยสนบัสนนุให้เปดิ
การค้าเสรีนำขึ้นมาอ้างเสมอๆเท่านั้นเอง

 ทำไม สถาปนิก ต่าง ชาติ อยาก มา ทำงาน ใน ประเทศไทย ? 
• สถาปนิกต่างชาติมีความเชื่อว่าตนเองมีความเหนือกว่า
สถาปนิกไทยทุกด้านทำให้ตนเองได้เปรียบในการแข่งขัน

• สถาปนกิตา่งชาติเดนิตามแนวคดิ“OLI”EclecticeTheory
6
    

ซึ่งเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการสร้างความได้เปรียบจากการ
ทำธุรกิจข้ามชาติแนวคิดนี้มีรายละเอียดดังนี้
• “O” ย่อมาจากคำว่า Ownership Advantage คือ
สถาปนิกต่างชาติใช้ความได้เปรียบโดยเข้ามาพร้อมกับ
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 สถาปนิกไทยที่ร่วมงานหรือยินยอมที่จะทำงานภายใต้การออกแบบของสถาปนิกต่างชาติถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน
4 
 SchematicDesignStage
5 
 DesignDevelopmentStage
6 
 ทฤษฎีที่ถูกคิดขึ้นโดยJ.H.Dunningในปีค.ศ.1988



นักลงทุนของชาติของตน
• “L” ย่อมาจากคำว่า Location Advantage เพราะ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ถ้าสามารถยึด
หัวหาดการทำธุรกิจในประเทศไทยได้สำเร็จ การที่จะ
ขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆโดยรอบภูมิภาคนี้จะเป็นไป
ได้โดยง่าย

• “I” ย่อมาจากคำว่า Internalization Advantage ความ
ได้เปรียบจากการทำธุรกิจข้ามชาติ ยิ่งมีสาขาในต่าง
ประเทศมากเท่าไร องค์กรนั้นๆจะยิ่งมีความได้เปรียบ
กว่าองค์กรอื่น

ความเห็นของผู้เขียนเพิ่มเติมคือ สาเหตุใหญ่ที่สถาปนิกต่าง
ชาติเข้ามาในประเทศไทยคือ ต้องการหาเงิน หากำไร และ
เจ้าของโครงการคนไทยส่วนใหญ่มักมองว่าสถาปนิกฝรั่ง
เก่งกว่าสถาปนิกไทย ดังนั้นทุกครั้งถ้าทำได้เจ้าของโครงการ
คนไทยเหล่านั้นจะหาช่องทางทุกวิถีทางเพื่อจะจัดจ้าง
สถาปนิกต่างชาติมากกว่าที่จะจ้างสถาปนิกไทย โดยจะจ่าย
ค่าแบบให้สถาปนิกฝรั่งแพงกว่าคนไทยเสมอ

อีกประการหนึ่งที่ทำให้สถาปนิกต่างชาติได้เปรียบสถาปนิก
ไทยคือ ความมีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของโครงการคนไทย

7 
 

หลายคนอยากให้อาคารของตนออกแบบโดยสถาปนิกระดับ
โลกเพื่อไว้คุยโอ้อวดกับคนไทยด้วยกันเองว่า ตึกของท่าน
นั้นออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก ไม่ใช่สถาปนิกไทยที่ไร้
ชื่อเสียงและดูกระจ้อยร่อยเสียเหลือเกิน

  สถาปนิก ไทย ไป นอก 
ไม่ได้แค่สถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย
แต่สถาปนิกไทยก็ออกไปหางานทำในประเทศอ่ืนๆเช่นเดียวกัน

 สถาปนิก ไทย ไป ประเทศ ไหน บ้าง 
ประเทศที่สถาปนิกไทยได้บุกไปแล้วนั้นได้แก่
• เพื่อนบ้านรอบๆบ้านเรา เช่น ลาว กัมพูชา และพม่า ซึ่ง
ส่วนใหญ่สถาปนิกไทยจะไปพร้อมกับกลุ่มผู้ลงทุน

• เอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ และ

ภูฏาน
• สำหรับในมาเลเซียและสิงคโปร์ สถาปนิกไทยมักไป
เป็นลูกจ้างของบริษัทสถาปนิกในประเทศนั้น หรือรับ
งานประเภทคอมพิวเตอร์สามมิติมาทำมากกว่ารับงาน

ภาพโดยDesign103InternationalLtd.
รูปที่ 11 ตัวอย่างงานในออกแบบอาคารที่ทำการธนาคารของสถาปนิก
ไทยในภูฏาน

ออกแบบอาคาร
• ประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรต
โอมานการ์ตาร์บาร์เรนและดูไปเป็นต้น

• จีน
• ฟิจิ

 ประเภท งาน ออกแบบ ที่ สถาปนิก ไทย ได้ ออกแบบ ใน        
ต่าง ประเทศ 
• มักเป็นโครงการที่เน้นความสวยงาม การสร้างบรรยากาศ
เน้นเรื่องการออกแบบการใช้สอยมากกว่าที่จะเป็นอาคาร
ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง

• สถาปนิกไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกสำหรับ
งานที่เนน้ความคดิสรา้งสรรค์สวยงามและประโยชน์ใชส้อย
ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและวัฒนธรรม

• งานออกแบบที่สถาปนิกได้งานส่วนใหญ่เป็นงานประเภท

ภาพโดยDesign103InternationalLtd.
รปูที่12แบบที่ชนะการประกวดของสถาปนกิ
ไทยในเมืองดูไบ
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7
 เจ้าของโครงการที่นำสถาปนิกต่างชาติมาออกแบบโครงการในประเทศไทยนั้นมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับสถาปนิกต่างชาติแต่ถึง
แม้ว่าทางสภาสถาปนิกจะดำเนินการกับเจ้าของโครงการเหล่านี้ไปหลายรายแต่ก็ยังคงมีการฝ่าฝืนกันอยู่เป็นประจำ



 
ปัจจัย ที่ สถาปนิก ไทย อยาก ทำงาน ใน ต่าง ประเทศ ? 
• สถาปนกิไทยเชือ่วา่เหนอืกวา่สถาปนกิตา่งชาติโดยมีตน้ทนุ
ที่ต่ำกว่าแต่ทำงานได้ดีกว่าในค่าแบบที่เท่ากัน

• สถาปนิกไทยเชื่อว่าความยืดหยุ่นในการทำงานแบบคน
ไทยจะสร้างความได้เปรียบ ทำให้ได้งานจากลูกค้าชาว
ต่างประเทศ หมายเหตุจากของผู้เขียน ความยืดหยุ่นแบบ
ไทยๆนี้เองที่ทำให้สถาปนิกไทยมักทำงานขาดทุนเมื่อเจอ
กับลูกค้าที่เอาเปรียบมากๆ

• สถาปนิกอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะได้ค่าแบบสูง
กว่าในประเทศมาก

• ถ้าทำงานเป็นลูกจ้างในต่างประเทศ จะได้รับสวัสดิการ
การประกันสุขภาพ ความคุ้มครองและผิดชอบตาม
กฎหมายน้อยกว่า และที่สำคัญคือ เงินเดือนดีกว่าทำงาน
ในประเทศไทยมาก

• การทำงานในต่างประเทศได้ประสบการณ์ใหม่ๆยิ่งได้ร่วม
งานกับบริษัทใหญ่ๆดังๆจะยิ่งได้ประสบการณ์มาก

• ถ้าสามารถสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักจนมี
ข่าวกลับมาในประเทศไทยจะทำให้หางานในประเทศไทย
ง่ายขึ้น และยังได้ค่าแบบที่เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยอ้างการ
ทำงานมาตรฐานระดับเดียวกับต่างประเทศนั่นเอง

รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ บ้านพักอาศัย โครงการบ้าน
จัดสรรอาคารสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก

 ลักษณะ การ ทำงาน ของ สถาปนิก ไทย ใน ต่าง ประเทศ 
• สำนักงานสถาปนิกขนาดใหญ่จะมีศักยภาพในการให้
บริการงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่าสำนักงาน
ขนาดกลางและสำนักงานขนาดเล็ก

• ส่วนใหญ่เน้นการทำงานเพียงขั้นตอนออกแบบร่างขั้น
เค้าโครงหรืองานช่วยวิเคราะห์และการตัดสินใจเลือก
รูปแบบอาคาร งานที่ทำมักถึงแค่แบบขั้นพัฒนาเท่านั้น
ส่วนงานออกแบบรายละเอียดและการเขียนแบบก่อสร้าง
จะส่งต่อให้สถาปนิกท้องถิ่นเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคารวัสดุวิธีการก่อสร้างในประเทศนั้นๆ

ภาพโดยDesign103InternationalLtd.
รูปที่ 13 งานออกแบบอาคารที่ทำการธนาคารขนาดกลางในเขมร สถาปนิกไทยได้งานเพราะลูกค้าเห็นผลงานออกแบบอาคารธนาคารใน
ประเทศไทย

อ่านต่อตอนจบฉบับหน้า

ที่ผู้คนไม่ชำนาญภาษาอังกฤษมากนัก เช่น ประเทศจีน
เป็นต้น

• วฒันธรรมที่แตกตา่งสง่ผลอยา่งมากในชว่งการเจรจาและ
การนำเสนองาน

• การคำนวณตน้ทนุและคา่ใช้จา่ยมกัคลาดเคลือ่นจากความ
เป็นจริงและผิดพลาดเสมอ เพราะอาจมีต้นทุนที่คาดไม่ถึง
เกิดขึ้นเช่นเรื่องของภาษีต่างๆ

• ความเสี่ยงทางการเงินที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน มีผล
มากโดยเฉพาะช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมากๆความ
เสีย่งอกีประการหนึง่ที่สำคญัคอืในบางประเทศมีมาตรการ
ห้ามหรือมีระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยากในการนำเงินออก
นอกประเทศ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่มาก เพราะเรื่องนี้ทำให้
สถาปนิกไทยได้รับเงินค่าแบบแต่เอาเงินกลับประเทศ
ไม่ได้เป็นต้น
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ทำไม สถาปนิก ไทย ได้ งาน ใน ต่าง ประเทศ ? 
• เจา้ของโครงการที่เปน็คนไทยไปลงทนุในตา่งประเทศจงึนำ
สถาปนกิไทยที่รู้ใจตดิตามไปดว้ยดงันัน้การให้บรกิารที่ดีให้
กับลูกค้าคนไทยที่นิสัยดีจะทำให้เราได้งานในต่างประเทศ
อีกด้วย

• สถาปนิกไทยหลายคนได้งานโดยชนะการประกวดแบบใน
ต่างประเทศ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สถาปนิกไทยสามารถเปิด
ตลาดในต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน

• ลูกค้าต่างชาติติดต่อเข้ามาเพราะเห็นผลงานออกแบบของ
สถาปนิกไทยในประเทศไทย

• ลกูคา้ตา่งชาติตดิตอ่เขา้มาเพราะเหน็จากผลงานออกแบบ
ของสถาปนิกไทยในต่างประเทศ

• มาจากการแนะนำของบริษัทที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน
ในอดีต

• เป็นหุ้นส่วนกับสำนักงานสถาปนิกต่างชาติ
• ได้งานโดยผ่านนายหน้า แนวทางนี้ต้องจ่ายค่านายหน้า
ค่อนข้างสูง และไม่มีเพดานค่าใช้จ่าย ถือว่าค่อนข้างเสี่ยง
และมักมีปัญหาในระยะยาวเสมอ

 อุป สรรคและ ความ เสี่ยง ของ การ ทำงาน ใน ต่าง ประเทศ 
• กฎหมายท้องถิ่น ทั้งกฎหมายการทำธุรกิจและกฎหมาย
ควบคุมอาคารที่สถาปนิกไทยต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด

• ภาษาและการสือ่สารเปน็เรือ่งสำคญัโดยเฉพาะในประเทศ


