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อยาก�เป็น�สถาปนิก�อาเซียน�ไหม�?�
แนวคิดเรื่องสถาปนิกอาเซียนนั้นคือ การเปิดเสรีวิชาชีพ
สถาปนิกของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนโดยมีแนวคิดว่า

สถาปนิกคนใดสมัครเป็นสถาปนิกอาเซียนและได้รับการ
รับรองแล้วสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศสมาชิก
ใดๆได้เลยโดยไม่ต้องไปขอใบประกอบวิชาชีพฯในประเทศ

8   สินีนาฏเสริมชีพ“สภาวการณ์ของการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและศัยภาพของสถาปนิกไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง”เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่องเดียวกัน26พฤษภาคม2552
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นั้นอีกโดยสภาสถาปนิกอาเซียนได้กำหนดคุณสมบัติคร่าวๆ
ของสถาปนิกอาเซียนไว้ดังนี้
1. ได้รบัศกึษาในระบบ5ปีขึน้ไปจากสถาบนัการศกึษาที่ได้

รับการรับรอง
2. ได้ใบอนุญาตฯเป็นสถาปนิก
3. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า10ปีหลังจบการ

ศึกษา และทำงานต่อเนื่องโดยตลอด 5 ปี หลังได้รับใบ
อนุญาตฯ และต้องได้รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรม
ที่สำคัญมาแล้วอย่างน้อย2ปี

4. ปฏิบัติตามนโยบายCPDของประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตฯ
5. ไม่มีเคยทำผิดมาตรฐานหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิกอาเซียน

�ถ้า�สถาปนิก�ไทย�อยาก�ไป�ทำงาน�ใน�ญี่ปุ่น�
1. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติและไม่จำเป็นต้องมีถิ่น

พำนักในประเทศญี่ปุ่น
2. การสอบใบอนุญาตฯสถาปนิกเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
3. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกของญี่ปุ่น 

ก่อนจึงจะทำงานในญี่ปุ่นได้
4. ต้องได้ใบประกอบวิชาชีพฯ ในประเทศของตนมาแล้ว

อย่างน้อย10ปีขึ้นไป
5. ต้องผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงที่ดินสาธารณูปโภค

และการคมนาคม
6. ตอ้งเคยทำงานในประเทศญีปุ่น่มาไม่ตำ่กวา่3ปีโดยตอ้ง

มีใบอนุญาตทำงานนำมาประกอบการขอใบอนุญาตฯ
7. สำหรับงานบางประเภทเช่นการเขียนแบบเพื่อใช้ในการ

ก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมทางเทคนิค
และการออกใบรับรอง9 นอกจากต้องเป็นสถาปนิกที่มี
ใบรับรองประกอบวิชาชีพแล้วยังต้องเป็นสมาชิกของ 
ศูนย์การศึกษาและข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่น10   
ด้วย

8. หากเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมื่อเข้ามาทำงาน
ในประเทศญี่ปุ่นอาจจะใช้เพียงการสัมภาษณ์เท่านั้น 
ถือเป็นการให้เกียรติสถาปนิกดังๆนั่นเอง

 ถ้า�สถาปนิก�ไทย�อยาก�ไป�ทำงาน�ใน�จีน�
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพฯ ที่ออกโดย National Admi- 

nistrationBoardofArchitectRegistration
2. ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีด้าน

สถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า
3. มีหลักฐานเรื่องการฝึกงานและมีประสบการณ์ในการ

ทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม
4. ถ้าไม่ขอใบอนุญาตฯสามารถทำงานโดยร่วมมือกับสถาปนิก 

จีนที่มีใบอนุญาตฯ แต่สถาปนิกต่างชาตินั้นจะต้องจบ
9 TechnicalControlandCerification
10JapanArchitectureEducationandInformationCenter-JAEIC
11Proofoflegalpracticeinthecountryoforigin
12NZRAB

ปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมและมีหลักฐานว่าเคย
ทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศของตนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย11

�ถ้า�สถาปนิก�ไทย�อยาก�ไป�ทำงาน�ใน�ออสเตรเลีย�ล่ะ�?�
สถาปนิกต่างชาติสามารถทำงานในออสเตรเลียได้แต่ต้อง
ทำงานร่วมกับสถาปนิกออสเตรเลียโดยต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้
1. จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม

หรือเทียบเท่า
2. ผ่านระบบสถาปนิกฝึกหัดและการพัฒนาวิชาชีพแบบ 

ต่อเนื่อง
3. มี หลักฐานว่าประสบความสำเร็จในงานวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม
4. ไม่เคยทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพในประเทศของตนเอง

�สถาปนิก�ไทย�อยาก�ทำงาน�ใน�นิวซีแลนด์�จะ�ต้อง�ทำ�
อย่างไร�?�
1. สถาปนกิตา่งชาติสามารถทำงานได้เลยในประเทศนี้แต่จะ

ประกาศตัวว่าเป็นArchitectหรือRegisteredArchitect
ไม่ได้

2. แต่ถา้ตอ้งการใช้ชือ่ArchitectหรอืRegisteredArchitect
ต้องลงทะเบียนกับสภาสถาปนิกของนิวซีแลนด์12 เสีย
ก่อน

จุดแข็ง�จุดอ่อนของสถาปนิกไทย�
คาดว่าผู้นำเสนอรายงานวันนั้นได้รวบรวมข้อมูลจากการสุ่ม
ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ทำให้ข้อมูลหลายๆ ประเด็นมี
ความคลาดเคลื่อนจากความจริงไปบ้าง ผู้เขียนขอนำข้อมูล
ทีม่าจากการนำเสนอในวนันัน้มาแสดงพรอ้มกบัให้ความเหน็
เพิ่มเติมดังนี้

�จุด�แข็ง�ของ�สถาปนิก�ไทย�
1. สถาปนิกไทยมีความสามารถในการออกแบบ โดยผู้นำ

เสนอในวนันัน้ได้เอาขอ้นี้มาเปน็จดุแขง็ของสถาปนกิไทย
เนื่องจากการศึกษาสถาปัตยกรรมของไทยนั้นมุ่งเน้นให้
สถาปนิกเป็นนักออกแบบแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่
การปฏบิตัิวชิาชพีเราตอ้งมีกจิกรรมอืน่ๆที่ตอ้งทำมากกวา่
แค่การออกแบบแต่สถาปนิกไทยส่วนใหญ่ทำไม่ได้โดย
เฉพาะทักษะด้านการบริหารและการจัดการนั้นถือว่า
สถาปนิกไทยด้อยในเรื่องนี้มากๆ

2. สถาปนิกไทยมีความชำนาญในการออกแบบอาคารบาง
ประเภทโดยเฉพาะ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล 
บ้านพักตากอากาศและการตกแต่งภายใน
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3. การทำงานยืดหยุ่นกว่าสถาปนิกต่างชาติ
4. ราคาค่าบริการต่ำกว่า
 ผู้เสนอรายงานเชื่อในข้อมูลนี้มากจึงมีการนำข้อมูลนี้

มานำเสนอซ้ำๆกันในหลายช่วง แต่ในความเป็นจริงนั้น 
มีบรษิทัสถาปนกิตา่งชาติที่เขา้มาตัง้สาขาในประเทศไทย
รับงานออกแบบที่มีค่าแบบต่ำกว่าที่บริษัทสถาปนิกไทย
เสนอและเคยได้รับมากพอสมควร และค่าบริการนี้ต่ำ
กว่ามาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทแห่งนี้ 
สามารถกวาดงานออกแบบไปได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น 
ผู้เขียนจึงขอโต้แย้งข้อมูลนี้ว่าไม่ได้เป็นจริงในทุกกรณี

5. มีจิตสำนึกในการให้บริการ13 
 หัวข้อนี้ผู้เขียนขออนุญาตโต้แย้งเช่นเดียวกัน สถาปนิก

ไทยขาดความอดทนในการให้บริการโดยเฉพาะกับ
ลูกค้าจู้จี้ สถาปนิกไทยจะไม่สามารถจัดการลูกค้าพวกนี้ 
เนื่องจากมีความเกรงใจตามนิสัยคนไทย แต่เมื่อถึงจุดๆ 
หนึ่งสถาปนิกไทยมักหมดความอดทน แล้วใช้วิธีทิ้งงาน 
ไปเพือ่หนีปญัหาในขณะที่สถาปนกิตา่งชาตจิะใช้วธิีแบบ 
มอือาชพีเขา้จดัการได้ดีกวา่สถาปนกิไทยเชน่ถา้ลกูคา้ขอ
แก้ไขแบบบ่อยๆ สถาปนิกต่างชาติจะเรียกเก็บค่าบริการ
เพิ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ โดยไม่มีการทิ้ง
งานตราบเท่าที่ลูกค้ายังจ่ายค่าจ้างให้เป็นต้น

 
จุด�อ่อน�หรือ�จุด�ตาย�ของ�สถาปนิก�ไทย�
1. การออกแบบตึกสูงที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
 เรือ่งนี้ผู้เขยีนขอเถยีงหวัชนฝาเนือ่งจากเปน็สถาปนกิไทย 

ผู้หนึ่งที่ออกแบบอาคารสูงมาหลายโครงการ อีกทั้ง 
กรุงเทพมหานครเองนั้นเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มี
อาคารสูงโดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับต้นๆ ประมาณอันดับ 
ที่ห้าหรืออันดับหกของโลกเลยทีเดียว ดังนั้นจุดอ่อน 
ข้อนี้น่าจะตกไป แต่ปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจตกต่ำ
และการเข้ามาของสถาปนิกต่างชาติราคาถูก อาจทำให้ 
เจ้าของโครงการหันไปจ้างสถาปนิกต่างชาติเหล่านั้น 
มาทำงานแทนสถาปนิกไทย ต่อไปสถาปนิกไทยอาจจะ 
ไมม่ีโอกาสออกแบบอาคารสงูๆอกีตอ่ไปก็เปน็ได้ขอ้ดอ้ยนี้ 
จึงอาจจะเป็นจริงในอนาคต

2. ด้อยเรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
ท้องถิ่น

3. ด้อยเรื่องวิธีการนำเสนองาน
 เราต้องยอมรับว่าในเวลาที่มีการเสนองานแข่งขันกัน

นั้น ถ้าทีมงานใดใช้ฝรั่งหัวแดงมาเป็นผู้นำเสนอโครงการ

ภาพโดยวิญญูวานิชศิริโรจน์ จัดทำโดยวิญญูวานิชศิริโรจน์
ตารางแสดงลกัษณะที่เดน่และขอ้จำกดัของสถาปนกิไทยในตา่งประเทศและ
สถาปนิกต่างชาติในไทย

คุณลักษณะ

ได้งานโดยไปพร้อมกับนายทุน
ได้งานจากการประกวดแบบ

ได้ออกแบบอาคารสูง
ได้ออกแบบห้างสรรพสินค้า

ได้ออกแบบโรงแรม
ได้ออกแบบโรงพยาบาล
ได้ออกแบบบ้านจัดสรร

ได้ออกแบบโครงการขนาดใหญ่
ได้ออกแบบรีสอร์ท

ได้ออกแบบการตกแต่งภายใน
ได้ออกแบบสนามกอล์ฟ

ได้ออกแบบงานเทคโนโลยีการก่อสร้างชั้นสูง
อาคารสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก

ทำงานช่วงแบบร่างขั้นต้น
ทำงานช่วงแบบขั้นพัฒนา
ทำงานช่วงแบบก่อสร้าง

ทำงานช่วงแบบขออนุญาต
ได้ค่าแบบสูงกว่าที่ได้ในประเทศตัวเอง

ได้ค่าแบบสูงกว่าสถาปนิกท้องถิ่น
เจ้าของโครงการคนไทยเชื่อมั่นมากกว่า

มีความยืดหยุ่น
เข้าในมาตรฐานระดับโลก

เชื่อว่าตัวเองมีต้นทุนต่ำกว่า
ควบคุมต้นทุนการทำงานได้ดีกว่า

ได้รับสวัสดิการการประกันสุขภาพมากกว่า
รับผิดชอบตามกฎหมายที่น้อยกว่า

จัดการลูกค้าจู๋จี่ได้ดี
จุดอ่อนเรื่องภาษา

มีความสามารถในการนำเสนองาน
ความสามารถในการบริหารงานและบริหารข้อมูล

สถาปนิก
ไทยไป
เมืองนอก

ใช่
ใช่
ไม่
 ? 
ใช่
ใช่
 ? 
 ? 
ใช่
ใช่
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ไม่
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ไม่
ไม่
ใช่
ไม่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ไม่

สถาปนิก
ต่างชาติมา

ไทย
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่

มีบ้าง
มีบ้าง
ไม่
ไม่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
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ใช่
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รูปที่14 งานออกแบบอาคารสูงนั้นสถาปนิกไทยทำได้โดยไม่เป็นที่สอง
รองใคร



53

เป็นภาษาอังกฤษ เจ้าของโครงการคนไทยที่บางครั้งฟัง
ภาษาอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างมักจะให้คะแนนบวกกับ
สถาปนิกเจ้านั้นมากกว่า ทีมงานที่นำเสนอด้วยคนไทย 
หัวดำเสมอ

4. ขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดในระดับ
สากล

5. การบริหารจัดการธุรกิจ
 ผู้เขยีนขอเพิม่ขอ้มลูเรือ่งความทุพลภาพของสถาปนกิไทย

ในการจัดการโครงการ สถาปนิกไทยส่วนใหญ่มักทำงาน
ได้แค่ �“�คน�ออกแบบ�”� และหนักกว่านั้นคือ ชอบเป็นแค่
“�คน�วาด�รูป�”�� สวยๆ แต่ไม่มีความสามารถหรือความ
ชำนาญในการทำให้โครงการนั้นๆ กลายเป็นอาคารจริง
ขึ้นมาเอง

เปน็เรือ่งที่นา่เสยีดายที่การนำเสนอของคณะทำงานในวนันัน้ 
ทั้งที่มีรายละเอียดของข้อมูลดีๆ มากมาย แต่ไม่ได้เปิดให้ 
สมาชิกฯ ทั่วไปเข้ารับฟัง อีกทั้งยังจัดในเวลาจำกัดและ 
ไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าฟังอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง ทำให้การนำเสนอในครั้งนั้นไม่ได้เป็น
ประโยชน์ในวงกว้างนับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
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