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ส ถาปนิกไทยกับส ถาปนิกต ่างชาติต่างกันอ ย่างไร?
ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างชาติช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพแ ละระหว่างปฏิบัติวิชาชีพ8
ต ารางตอ่ ไ ปนเี้ ป็นการให้ข อ้ มูลเปรียบเทียบระหว่าส ถาปนิกไ ทยกบั ส ถาปนิกต า่ งชาติว า่ ม แี นวทางการเข้าส วู่ ชิ าชีพแ ละระหว่าง
ปฏิบัติวิชาชีพอ ย่างไร
สิงค มาเล เวียด อินโด
โปร์ เซีย น าม นีเซี
 ย


ก่อนเข้าสู่ การศึกษา (ปี)
5
5
5
5
5
4
วิชาชีพ การฝึกงาน (ป ี)
2
ไม่มี
2 ไม่ได้ 2
2

ระบุ



การขอใบอนุญาต มีการสอบ+ มีการสอบ มี
มี ไม่มี มี
สัญชาติไทย


มี
ไม่มี มี
การพัฒนาวิชาชีพ เพิ่มเริ่มต้น
มี
ม ี

แบบต่อเนื่อง และถูกต่อ

ต้านจาก
CPD
สถาปนิกไทย
บางส่วน

แนวทางการ ความรับผิดชอบ ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับ ไม่มี ไม่จำกัดไม่จำกัด >10ปี
ปฏิบัติวิชาชีพ ทางวิชาชีพ

Formo f ข้อมูล

Liability
Practice

มีเฉพาะ ไม่มี ไม่มี มี
การประกันวิชาชีพไม่บังคับให้มี

ในบริษัท 
Insurance
ส ถาปนิก
การคิดค่าบ ริการ ร้อยละ,จ้าง ร้อยละ,จ้าง
ร้อยละ
เหมา,ตาม เหมา,ตาม
ออกแบบ
ระยะเวลา ระยะเวลา
ทำงาน
ทำงาน
ไทย

UIA

ฟิลิป ญี่ปุ่น
ปินส์ 

5
4
2
2
มี
ไม่มี

15ปี

ไม่มี

ม ี
มี
2 ปี

จีน
5 
1
มี
ม ี


ออส นิวซี อิน
เตร แลนด์ เดีย
เลีย

5
5
5
2.7
2
มี

มี
มี
มี

มี ไม่มี
มี


ไม่มี ไม่มีกำ ม ีแต่ 6 ปี
หนด ไม่ไ ด้
กำหนด
เวลา
ไม่มี ไม่มี ไ ม่มี

ไม่มี

ไม่มี

อยากเป็นสถาปนิกอาเซียนไหม?
สถาปนิกคนใดสมัครเป็นสถาปนิกอาเซียนและได้รับการ
แนวคิดเรื่องสถาปนิกอาเซียนนั้นคือ การเปิดเสรีวิชาชีพ รับรองแล้วสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศสมาชิก
สถาปนิกของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนโดยมีแนวคิดว่า ใดๆ ได้เลยโดยไม่ต้องไปขอใบประกอบวิชาชีพฯ ในประเทศ
8 สิ นีนาฏ เสริมชีพ “สภาวการณ์ของการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและศัยภาพของสถาปนิกไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง” เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่องเดียวกัน26พฤษภาคม2552

นั้นอีกโดยสภาสถาปนิกอาเซียนได้กำหนดคุณสมบัติคร่าวๆ
ของสถาปนิกอาเซียนไว้ดังนี้
1. ไ ด้ร บั ศ กึ ษาในระบบ5 ป ขี นึ้ ไ ปจ ากสถาบันก ารศกึ ษาทไี่ ด้
รับการรับรอง
2. ได้ใบอนุญาตฯ เป็นสถาปนิก
3. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า10ปีหลังจบการ
ศึกษา และทำงานต่อเนื่องโดยตลอด 5 ปี หลังได้รับใบ
อนุญาตฯ และต้องได้รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรม
ที่สำคัญมาแล้วอ ย่างน้อย2ปี
4. ปฏิบตั ติ ามนโยบายCPDของประเทศทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตฯ
5. ไม่มีเคยทำผิดมาตรฐานหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิกอาเซียน

ปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมและมีหลักฐานว่าเคย
ทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศของตนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย11

ถ ้าสถาปนิกไทยอยากไปทำงานในออสเตรเลียล่ะ?
สถาปนิกต่างชาติสามารถทำงานในออสเตรเลียได้แต่ต้อง
ทำงานร่วมกับสถาปนิกออสเตรเลียโดยต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้
1. จ บการศกึ ษาอย่างนอ้ ยระดับป ริญญาตรีด า้ นสถาปัตยกรรม
หรือเทียบเท่า
2. ผ่านระบบสถาปนิกฝึกหัดและการพัฒนาวิชาชีพแบบ
ต่อเนื่อง
3. มี ห ลั ก ฐ านว่ า ป ระสบค วามส ำเร็ จ ใ นง านวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม
4. ไม่เคยทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบ
ถ้าสถาปนิกไทยอยากไปทำงานในญี่ปุ่น
วิชาชีพในประเทศของตนเอง
1. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติและไม่จำเป็นต้องมีถิ่น
พำนักในประเทศญี่ปุ่น
ส ถาปนิ ก ไ ทยอ ยากท ำงานใ นนิ ว ซี แ ลนด์ จ ะต้ อ งท ำ
2. การสอบใบอนุญาตฯ สถาปนิกเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
3. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกของญี่ปุ่น อย่างไร?
1. ส ถาปนิกต า่ งชาติส ามารถทำงานได้เลยในประเทศนแี้ ต่จ ะ
ก่อนจึงจะทำงานในญี่ปุ่นได้
ประกาศตัวว่าเป็นArchitectหรือRegisteredArchitect
4. ต้องได้ใบประกอบวิชาชีพฯ ในประเทศของตนมาแล้ว
ไม่ได้
อย่างน้อย10ปีขึ้นไป
5. ต้องผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงที่ดินสาธารณูปโภค 2. แ ต่ถ า้ ต อ้ งการใช้ช อื่ A rchitectห รือR egisteredA rchitect
ต้องลงทะเบียนกับสภาสถาปนิกของนิวซีแลนด์12 เสีย
และการคมนาคม
ก่อน
6. ต อ้ งเคยทำงานในประเทศญปี่ นุ่ ม าไม่ต ำ่ ก ว่า3 ป ี โดยตอ้ ง
มีใบอนุญาตทำงานนำมาประกอบการขอใบอนุญาตฯ
7. สำหรับงานบางประเภท เช่นการเขียนแบบเพื่อใช้ในการ จุดแข็ง จุดอ่อนของสถาปนิกไทย
ก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมทางเทคนิค คาดว่าผู้นำเสนอรายงานวันนั้นได้รวบรวมข้อมูลจากการสุ่ม
และการออกใบรับรอง9 นอกจากต้องเป็นสถาปนิกที่มี ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ทำให้ข้อมูลหลายๆ ประเด็นมี
ใบรับรองประกอบวิชาชีพแล้วยังต้องเป็นสมาชิกของ ความคลาดเคลื่อนจากความจริงไปบ้าง ผู้เขียนขอนำข้อมูล
ศูนย์การศึกษาและข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่น10 ทีม่ าจากการนำเสนอในวนั น นั้ ม าแสดงพร้อมกบั ใ ห้ค วามเห็น
ด้วย
เพิ่มเติม ดังนี้
8. หากเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมื่อเข้ามาทำงาน
ในประเทศญี่ปุ่นอาจจะใช้เพียงการสัมภาษณ์เท่านั้น จุดแข็งข องสถาปนิกไทย
ถือเป็นการให้เกียรติสถาปนิกดังๆ นั่นเอง
1. สถาปนิกไทยมีความสามารถในการออกแบบ โดยผู้นำ
เสนอในวนั น นั้ ไ ด้เอาขอ้ น มี้ าเป็นจ ดุ แ ข็งข องสถาปนิกไ ทย
ถ้าสถาปนิกไทยอยากไปทำงานในจีน
เนื่องจากการศึกษาสถาปัตยกรรมของไทยนั้นมุ่งเน้นให้
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพฯ ที่ออกโดย National Admiสถาปนิกเป็นนักออกแบบแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่
nistrationBoardofArchitectRegistration
การปฏิบตั วิ ชิ าชีพเราตอ้ งมกี จิ ก รรมอนื่ ๆทีต่ อ้ งทำมากกว่า
2. ต้ อ งจ บก ารศึ ก ษาอ ย่ า งน้ อ ยร ะดั บ ป ริ ญ ญาต รี ด้ า น
แค่การออกแบบ แต่สถาปนิกไทยส่วนใหญ่ทำไม่ไ ด้ โดย
สถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า
เฉพาะทักษะด้านการบริหารและการจัดการนั้นถือว่า
3. มีหลักฐานเรื่องการฝึกงานและมีประสบการณ์ในการ
สถาปนิกไทยด้อยในเรื่องนี้มากๆ
ทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม
2. สถาปนิกไทยมีความชำนาญในการออกแบบอาคารบาง
4. ถ า้ ไ ม่ข อใบอนุญาตฯ สามารถทำงานโดยรว่ มมอื ก บั ส ถาปนิก
ประเภทโดยเฉพาะ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล
จีนที่มีใบอนุญาตฯ แต่สถาปนิกต่างชาตินั้นจะต้องจบ
บ้านพักตากอากาศและการตกแต่งภายใน
9 Technical Control and Cerification
10 Japan Architecture Education and Information Center - JAEIC
11 Proof of legal practice in the country of origin
12 NZRAB
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3. ก ารทำงานยืดหยุ่นกว่าสถาปนิกต่างชาติ
ผู้ ห นึ่ ง ที่ อ อกแบบอ าคารสู ง ม าห ลายโ ครงการ อี ก ทั้ ง
4. ราคาค่าบริการต่ำกว่า
กรุงเทพมหานครเองนั้นเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มี
ผู้เสนอรายงานเชื่อในข้อมูลนี้มากจึงมีการนำข้อมูลนี้
อาคารสูงโดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับต้นๆ ประมาณอันดับ
มานำเสนอซ้ำๆ กันในหลายช่วง แต่ในความเป็นจริงนั้น
ที่ห้าหรืออันดับหกของโลกเลยทีเดียว ดังนั้นจุดอ่อน
มีบ ริษทั ส ถาปนิกต า่ งชาติท เี่ ข้าม าตงั้ ส าขาในประเทศไทย
ข้อนี้น่าจะตกไป แต่ปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจตกต่ำ
รับงานออกแบบที่มีค่าแบบต่ำกว่าที่บริษัทสถาปนิกไทย
และการเข้ามาของสถาปนิกต่างชาติราคาถูก อาจทำให้
เสนอและเคยได้รับมากพอสมควร และค่าบริการนี้ต่ำ
เจ้าของโครงการหันไปจ้างสถาปนิกต่างชาติเหล่านั้น
กว่ามาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
มาทำงานแทนสถาปนิกไทย ต่อไปสถาปนิกไทยอาจจะ
ราชูปถัมภ์ที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทแห่งนี้
ไม่มโี อกาสออกแบบอาคารสูงๆอีกต อ่ ไ ปกเ็ ป็นไ ด้ข อ้ ด อ้ ยนี้
สามารถกวาดงานออกแบบไปได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น
จึงอาจจะเป็นจริงในอนาคต
ผู้เขียนจึงขอโต้แย้งข้อมูลนี้ว่าไม่ได้เป็นจริงในทุกกรณี
2. ด้อยเรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา
13
5. มีจิตสำนึกใ นการให้บริการ
ท้องถิ่น
หัวข้อนี้ผู้เขียนขออนุญาตโต้แย้งเช่นเดียวกัน สถาปนิก 3. ด้อยเรื่องวิธีการนำเสนองาน
ไทยข าดค วามอ ดทนใ นก ารใ ห้ บ ริ ก ารโ ดยเ ฉพาะกั บ
เราต้องยอมรับว่าในเวลาที่มีการเสนองานแข่งขันกัน
ลูกค้าจู้จี้ สถาปนิกไทยจะไม่สามารถจัดการลูกค้าพวกนี้
นั้น ถ้าท ีมงานใดใช้ฝรั่งหัวแดงมาเป็นผู้นำเสนอโครงการ
เนื่องจากมีความเกรงใจตามนิสัยคนไทย แต่เมื่อถึงจุดๆ
คุณลักษณะ สถาปนิก สถาปนิก
หนึ่งสถาปนิกไทยมักหมดความอดทน แล้วใช้วิธีทิ้งงาน
ไทยไป ต่างชาติม า
ไปเพือ่ ห นีป ญ
ั หาใ นขณะทสี่ ถาปนิกต า่ งชาติจะใช้ว ธิ แี บบ
เมืองนอก ไทย
ได้งานโดยไปพร้อมกับนายทุน ใช่
ใช่
มืออ าชีพเข้าจ ดั การได้ด กี ว่าส ถาปนิกไ ทยเช่นถ้าล กู ค้าข อ
ไ

ด้
ง

าน
จ
าก
ก
าร
ป
ระกวด
แ
บบ
ใ

ช่

ไ

ม่
แก้ไขแบบบ่อยๆ สถาปนิกต่างชาติจะเรียกเก็บค่าบริการ
ได้ออกแบบอาคารสูง ไม่
ใช่
เพิ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ โดยไม่มีการทิ้ง
ได้ออกแบบห้างสรรพสินค้า
?
ใช่
งานตราบเท่าที่ลูกค้ายังจ่ายค่าจ้างให้เป็นต้น
ได้ออกแบบโรงแรม ใช่
ใช่

ได้ออกแบบโรงพยาบาล ใช่
ไม่
จุดอ่อนหรือจุดตายของสถาปนิกไทย
ได้ออกแบบบ้านจัดสรร
?
ใช่
1. การออกแบบตึกสูงที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
ได้ออกแบบโครงการขนาดใหญ่
?
ใช่
ได้ออกแบบรีสอร์ท ใช่
ใช่
เรือ่ งนผี้ เู้ ขียนขอเถียงหวั ช นฝาเนือ่ งจากเป็นส ถาปนิกไ ทย
ได้ออกแบบการตกแต่งภายใน
ได้ออกแบบสนามกอล์ฟ
ได้ออกแบบงานเทคโนโลยีการก่อสร้างชั้นสูง
อาคารสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ทำงานช่วงแบบร่างขั้นต้น
ทำงานช่วงแบบขั้นพัฒนา
ทำงานช่วงแบบก่อสร้าง
ทำงานช่วงแบบขออนุญาต
ได้ค่าแบบสูงกว่าที่ได้ในประเทศตัวเอง
ได้ค่าแบบสูงกว่าสถาปนิกท้องถิ่น
เจ้าของโครงการคนไทยเชื่อมั่นมากกว่า
มีความยืดหยุ่น
เข้าในมาตรฐานระดับโลก
เชื่อว่าตัวเองมีต้นทุนต่ำกว่า
ควบคุมต้นทุนการทำงานได้ดีกว่า
ได้รับสวัสดิการการประกันสุขภาพมากกว่า
รับผิดชอบตามกฎหมายที่น้อยกว่า
จัดการลูกค้าจู๋จี่ได้ดี
จุดอ่อนเรื่องภาษา
มีความสามารถในการนำเสนองาน
ความสามารถในการบริหารงานและบริหารข้อมูล

ภาพโดยวิญญูวานิชศิริโรจน์
รูปที่14 งานออกแบบอาคารสูงนั้นสถาปนิกไทยทำได้โดยไม่เป็นที่สอง
รองใคร
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ใ ช่
ไม่
ไม่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่
ไม่
ใช่
ไม่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ไม่

ใ ช่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
มีบ้าง
มีบ้าง
ไม่
ไม่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่

จัดทำโดยวิญญูวานิชศิริโรจน์
ต ารางแสดงลกั ษณะทเี่ ด่นแ ละขอ้ จ ำกัดข องสถาปนิกไ ทยในตา่ งประเทศและ
สถาปนิกต่างชาติในไทย

เป็นภาษาอังกฤษ เจ้าของโครงการคนไทยที่บางครั้งฟัง
ภาษาอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างมักจะให้คะแนนบวกกับ
สถาปนิกเจ้านั้นมากกว่า ทีมงานที่นำเสนอด้วยคนไทย
หัวดำเสมอ
4. ขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดในระดับ
สากล
5. การบริหารจัดการธุรกิจ
ผ เู้ ขียนขอเพิม่ ข อ้ มูลเรือ่ งความทพุ ลภาพของสถาปนิกไ ทย
ในการจัดการโครงการ สถาปนิกไทยส่วนใหญ่มักทำงาน
ได้แค่ “คนออกแบบ” และหนักกว่านั้นคือ ชอบเป็นแค่
“คนวาดรูป”  สวยๆ แต่ไม่มีความสามารถหรือความ
ชำนาญในการทำให้โครงการนั้นๆ กลายเป็นอาคารจริง
ขึ้นมาเอง

ท ิ้งท้าย
หลังจากที่ท่านรับทราบข้อมูลที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดแล้ว
ท่านผู้อ่านอาจเกิดคำถามขึ้นในใจว่าข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็น
ข้อมูลเชิงลบทั้งสิ้น แล้วสถาปนิกไทยจะไปรอดหรือเมื่อเจอ
สถาปนิกต่างชาติบุกเข้ามา
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บทความเรือ่ ง“ ส ถาปนิกไ ทยแข่งก บั ส ถาปนิกต า่ งชาติไ ด้
จริงหรือ?” โดย ©นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2552 เพื่อให้เผยแพร่ในวารสารสภาสถาปนิก
ข้อความและรูปภาพทั้งหมดยกเว้นรูปที่มาจากแหล่ง
อื่น เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การคัดลอก
ส่วนใดๆ ในหนังสือนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นการอ้างอิงเพื่อ
การศึกษาและการวิจารณ์

ผู้เขียนขออนุญาตเรียนว่า ในความมืดมิดนั้น ถ้าเรายังคง
หลับตาเพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองรับรู้ว่าข้างนอกนั้นมืดหรือสว่าง
คอยแต่บ อกตวั เองวา่ ข า้ งนอกนนั้ ส ว่างไม่ไ ด้ม ดื ห รอกแ ต่ท เี่ รา
มองอะไรไม่เห็นนั้นเพราะตัวเองหลับตาอยู่ต่างหาก

แต่ถ้าเราลืมตาในความมืดมิดนั้น แม้ว่าเรามองอะไรไม่เห็น
เหมือนกับตอนที่เราหลับตาอยู่ แต่จริงๆ เราได้มองเห็น
บางอย่างแล้ว สิ่งนั้นคือ “ความมืด” ทำให้เรารับรู้ว่าโลก
เป็นเรือ่ งทนี่ า่ เสียดายทกี่ ารนำเสนอของคณะทำงานในวนั น นั้ รอบตัวเรานั้นมืดสนิท เมื่อเรามองเห็นความมืดเราจะได้เริ่ม
ทั้งที่มีรายละเอียดของข้อมูลดีๆ มากมาย แต่ไม่ได้เปิดให้ ควานหาค บไฟห าเทียนห าไฟฉายเพือ่ ม าสอ่ งหาทางเดินไ ป
สมาชิกฯ ทั่วไปเข้ารับฟัง อีกทั้งยังจัดในเวลาจำกัดและ ข้างหน้าไปยังที่ที่มีแสงสว่าง
ไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าฟังอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง ทำให้การนำเสนอในครั้งนั้นไม่ได้เป็น เรื่องนี้คงคล้ายกับที่เราต้องมารับรู้ความจริงแล้วเริ่มต้นที่จะ
หาทางออกให้กับพวกเราและวงการวิชาชีพของเรา พวกเรา
ประโยชน์ในวงกว้างนับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
มาลืมตามองความมดื เพือ่ เริม่ ต น้ ห าทางออกกนั ต งั้ แต่ต อนนี้
เลยน่าจะยังไม่สาย 
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