
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที� 1   
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1.1 ประวติัความเป็นมาของวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย  

(The Architectural Profession in Thailand) 

บทนํา ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม ควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในประวตัคิวามเป็นมาของวชิาชพี
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย เพื�อใหส้ามารถธาํรงบทบาทของความเป็นวชิาชพีและผสาน
บทบาทนั �นเขา้กบัรากฐานที�เป็นไทย 

1.1.1  ความเป็นมาของ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรมใน

ประเทศไทย 

ในอดตีกาลงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเกดิขึ�นจากความคดิและฝีมอืของ "ช่าง" ผูท้ํา
หน้าที�สรา้งสรรคผ์ลงานที�เกดิจากความรูท้างการก่อสรา้ง ร่วมกบัความคดิในการออกแบบ 
คนไทยทั �วไปในอดตีมคีวามเป็นช่างอยู่ในสายเลอืด คนสว่นใหญ่มคีวามรูใ้นทางช่างไม ้และ
การปลกูสรา้งบา้นเรอืน ถา้มฝีีมอืและมคีวามชาํนาญพอกส็ามารถทาํการก่อสรา้งและยดึถอื
เป็นอาชพีได ้

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัที�มชีาวต่างประเทศเขา้มาดาํเนินกจิการ
ดา้นการคา้และอุตสาหกรรมมกีารก่อสรา้งโรงงาน โรงส ีโรงเลื�อย อู่ต่อเรอื หา้งรา้น และ ที�
พกัอาศยัของชาวตะวนัตก รวมทั �งมกีารก่อสรา้งอาคารของทางราชการและพระราชวงัที�มี
รปูแบบตะวนัตกขึ�นทั �งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

การประกอบอาชพีสถาปัตยกรรมในช่วงเวลานั �นจงึมขีอ้จาํกดัขึ�น มใิช่เป็นอาชพีที�ใครๆกท็าํ
ไดเ้สมอไปดงัเช่นในช่วงเวลาที�ผ่านมา แต่ตอ้งการผูท้ี�มคีวามรูเ้ฉพาะทางดา้นการออกแบบ
และดา้นเทคนิคที�เป็นสากลมากขึ�น เริ�มมกีารแยกหน้าที�รบัผดิชอบกนัระหว่างสถาปนิกและ
วศิวกร เริ�มมผีูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมเป็นตวัเป็นตนใหเ้หน็ชดัเจนมากขึ�น 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั มกีารตดิต่อคา้ขายกบัประเทศตะวนัตก
อย่างกวา้งขวางและต่อเนื�อง ช่างไทยในช่วงเวลานั �นส่วนมากเป็นผูร้่วมงานหรอืปฏบิตังิาน
ภายใต้การดําเนินของช่างชาวตะวันตกทําให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความชํานาญ
ทางการ ออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบสากลจากช่างชาวตะวนัตก ด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ในช่วงเวลานั �นค่อนขา้งเป็นที�รูจ้กักนัพอสมควรในกลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้ง 

เริ�มมกีารบญัญตัคิาํว่า "สถาปัตยกรรม" ซึ�งพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพระราช 
ทานคําแปลจากคําว่า Architecture ส่วนคําว่า Architect พระราชทานว่า "สถาปก" และ
ต่อมาเปลี�ยนเป็น "สถาปนิก" 

ช่วงหลงัการเปลี�ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจ้าอยู่หวั มนีักเรยีนไทยออกไปศกึษาวชิาสถาปัตยกรรม ณ ประเทศองักฤษและฝรั �งเศส
ด้วยทุนรฐับาลไทยหรือด้วยทุนส่วนตัว เมื�อสําเร็จการศึกษาก็กลบัเข้ามารบัราชการใน 
หน่วยงานที�เกี�ยวกบัการออกแบบแทนที�สถาปนิกต่างชาต ิรวมทั �งไดม้กีารประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมเป็นการสว่นตวัเพิ�มมากขึ�น 

ใน พ.ศ. 2479 เริ�มมพีระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร เพื�อใชค้วบคุมการก่อสรา้ง
อาคารต่างๆ ใหไ้ดผ้ลทางดา้นความมั �นคงแขง็แรง การอนามยั การสุขาภบิาล การป้องกนั
อคัคีภัยและการวางผงัเมือง นอกจากนั �นยงัมี เทศบญัญัติเทศบาลนครกรุงเทพฯ เรื�อง
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2483 ออกตามมาเพื�อบงัคับใช้กบัอาคารที�ขอ
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อนุญาตปลูกสรา้งในเขตเทศบาล แต่ถงึแมจ้ะมพีระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสร้างอาคาร
ประกาศใชไ้ปแลว้ วชิาชพีสถาปนิกกย็งัเป็นวชิาชพีที�ยงัไมถู่กควบคุมตามกฎหมาย จนถงึปี 
พ.ศ. 2508 จึงได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ประกาศใช้ เพื�อ
ควบคุมการทํางานของสถาปนิกไทยทั �วประเทศ และการพฒันาวชิาชพีสถาปัตยกรรมได้
เป็นไปอย่างมรีะบบ จนถึงปี พ.ศ. 2543 ได้มกีารประกาศยกเลกิพระราชบญัญัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 และให้ใช้พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ขึ�นแทน 
พระราชบญัญตัิฉบบันี�มวีตัถุประสงค์สําคญัที�จะให้มกีารควบคุมดูแลการประกอบวชิาชพี
ของสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุมต่างๆ 4 สาขา ภายใต้การกํากบัดูแลของผู้
ประกอบวชิาชพีดว้ยกนัเอง เพื�อช่วยกนัพฒันาวชิาชพีนี�ใหเ้จรญิกา้วหน้ายิ�งๆขึ�นไป 
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1.2 พื�นฐานและหลกัการของวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลกั  

  (Principles of Professionalism) 

บทนํา ผู้ที�ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม จะต้องทําความเขา้ใจให้ ถ่องแท้ในปรชัญาและ
เจตนารมณ์พื�นฐานของงานวิชาชีพ งานวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพที�ทรง
เกยีรต ิมคีวามสง่างาม เป็นผูนํ้าในการสรา้งสรรคศ์ลิปสถาปัตยกรรม วฒันธรรม และ
อารยธรรมใหก้บัประเทศชาต ิผูท้ี�ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมทุกคน จงึตอ้งดาํรงไว้
ซึ�งอุดมคตอินัตั �งอยู่บนพื�นฐานของความเป็นจรงิ มจีรยิธรรมอนัดงีาม เพื�อสรา้งความ
เชื�อถอืใหก้บัประชาชนและสถาบนัทั �งหลายทั �งในและนอกประเทศ 

1.2.1 วิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมควบคมุ 

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 บญัญัติว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” 
หมายถงึ วชิาชพีที�ใชศ้าสตรแ์ละศลิป์สรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมและสิ�งแวดลอ้มในสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผงัเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื�นๆที�กําหนดใน
กฎกระทรวง 

1.2.2 วิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมหลกั 

วชิาชพีสถาปัตยกรรมหลกั หมายถงึ วชิาชพีสถาปัตยกรรมที�ใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ในการ
สร้างสรรค์อาคาร กลุ่มอาคาร องค์ประกอบทางกายภาพของอาคาร ส่วนประกอบ
อาคาร และสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวกบัอาคาร 

1.2.3 วิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมผงัเมอืง 

วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง (การออกแบบชุมชนเมือง) หมายถึง วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมที�ใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ในการสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบและสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพของพื�นที�ดนิ เมอืง ชุมชน และกลุ่มอาคาร 

1.2.4 วิชาชีพ 

ภมิูสถาปัตยกรรม 

ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง วิชาชีพสถาปัตยกรรมที�ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
สรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบทางกายภาพของสภาพทางแวดลอ้มทางภูมทิศัน์ของอาคาร 
ชุมชน เมอืง และพื�นที�ธรรมชาต ิ

1.2.5 วิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมภายใน

และมณัฑนศิลป์ 

วชิาชพีสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ หมายถึง วชิาชพีสถาปัตยกรรมที�ใช้
ศาสตรแ์ละศลิป์ในการสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มภายใน
อาคาร 

1.2.6 การประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม 

ผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม จะต้องปฏบิตัิวชิาชพีบนพื�นฐานของการประกอบ
วชิาชพีที�ไดม้าตรฐานสากล จะตอ้งมทีั �งความรูค้วามชาํนาญ ควบคู่ไปกบัหลกัการและ
ความสตัย์ซื�อ เพื�อที�จะนําความรูค้วามชํานาญอนัจําเป็นต่อการพฒันาอนัยั �งยนืของ
สภาพแวดล้อมและความผาสุกของส่วนรวมนั �นออกสู่สงัคม โดยมแีนวปฏบิตัิในการ
ประกอบวชิาชพี ทั �งในรปูแบบของตวับทกฎหมาย จรรยาบรรณ และกฎระเบยีบต่างๆ 
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1.2.7 หลกัการสาํคญัของ

วิชาชีพ 

หลกัการสาํคญัของวชิาชพีสถาปัตยกรรม มดีงัต่อไปนี� 

 ความรอบรูแ้ละความชาํนาญ (Expertise)  

สถาปนิกจะตอ้งผ่านการศกึษาสถาปัตยกรรมอย่างมรีะบบ มคีวามรูค้วามชาํนาญ 
มหีลกัทฤษฎทีี�พฒันาขึ�นมาจากการศกึษาในสถาบนัการศกึษาและการปฏบิตังิาน
จริง ผ่านการฝึกฝนตามมาตรฐานที�สภาสถาปนิกกําหนด มีประสบการณ์ใน
โครงการศกึษาทางสถาปัตยกรรม หรอืการฝึกอบรมและการทดสอบต่างๆ โดย
องคก์รวชิาชพีสถาปัตยกรรม ทั �งนี�เพื�อใหส้าธารณชนมั �นใจไดว้่าสถาปนิกที�ออก 
ไปปฏิบตัิวิชาชีพเป็นผู้ที�ผ่านมาตรฐานอนัเป็นที�ยอมรบั มีความสามารถที�จะ
ปฏบิตัิวชิาชพีเพื�อใหบ้รกิารได้อย่างเหมาะสม ยิ�งไปกว่านั �น สถาปนิกจะต้องมี
หน้าที�ในการดํารงความรู ้และร่วมพฒันาความรูแ้ห่งวชิาชพีใหก้า้วหน้ายิ�งขึ�นไป 
ทั �งยงัจะตอ้งเคารพต่อกฎระเบยีบต่อสมาคมวชิาชพีในสงักดั และองคก์รวชิาชพีที�
ควบคุมกํากบัดูแล และที�สําคญัต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนความเจริญก้าว 
หน้าขององคก์รอย่างต่อเนื�องสบืไป 

 ความมีปัจเจกภาพ (Autonomy)  

สถาปนิกจะต้องมีความอิสระในความคิด บนพื�นฐานของจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ สถาปนิกจะต้องให้คําแนะนําที�เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
วชิาการและตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีและตรงต่อวตัถุประสงคข์องลูกคา้ 
และผูใ้ช้อาคาร สถาปนิกมหีน้าที�ธํารงไว้ซึ�งอุดมคติแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม
โดยไม่ยอมใหส้ิ�งล่อใจใดๆ มามผีลต่อความคดิเหน็ทางวชิาชพีซึ�งตั �งอยู่บนหลกั
วชิาการทางสถาปัตยกรรม นอกจากนั �น สถาปนิกยงัมหีน้าที�ในการเคารพตวับท
กฎหมายต่างๆที�เกี�ยวขอ้งในการประกอบวชิาชพี ดว้ยการศกึษาใหเ้ขา้ใจ รวมทั �ง
พจิารณาถงึผลกระทบทางดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้มอย่างละเอยีดถี�ถว้น 

 พนัธกิจของสถาปนิก (Commitment)  

ในฐานะที�เป็นตวัแทนของลกูคา้และสงัคม สถาปนิกจะตอ้งอุทศิตนใหก้บังานโดย 
ปราศจากความเหน็แก่ตวั มหีน้าที�ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเตม็ความสามารถเฉก
เช่นมืออาชีพ ปฏิบตัิงานอย่างไม่มอีคติและไม่มใีจเอนเอียงไปยงัฝ่ายใด เพื�อ
ประโยชน์แห่งตน 

 ความน่าเชื�อถอื (Accountability)  

สถาปนิกจะตอ้งตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและพนัธกรณีที�จะตอ้งมต่ีอสาธารณะ 
ต่อวชิาชพี ต่อผู้ว่าจ้าง และต่อผู้ร่วมวชิาชพี การให้คําแนะนําแก่ลูกค้า ควรทํา
อย่างรบัผิดชอบ ปราศจากอคติ และครอบคลุมทั �งข้อดีและข้อเสยีที�เกี�ยวขอ้ง
ทั �งหมด โดยมคีวามรอบคอบ และระมดัระวงัถงึผลกระทบที�จะเกดิขึ�นกบัสงัคม
และสิ�งแวดลอ้ม ทั �งนี�เพื�อสรา้งความเชื�อถอืใหผู้ม้าว่าจา้งและสงัคมโดยรวม 
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1.3 การปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

(Practices of Architecture) 

บทนํา วิชาชีพสถาปัตยกรรมจะมีการพฒันาและเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ตามพัฒนาการของ
เศรษฐกจิ สงัคม สภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลย ีขอบเขตในการทํางานของสถาปนิกมเีพิ�ม
มากขึ�นตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและปัญหา
ของสภาพแวดลอ้มที�มคีวามสลบัซบัซอ้นมากยิ�งขึ�น การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�มผีลใหข้อบเขต
การให้บริการวชิาชพีสถาปัตยกรรม และลกัษณะการทํางานร่วมกนัระหว่างสถาปนิกกบั
วศิวกร และผูเ้ชี�ยวชาญสาขาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะเปลี�ยนแปลงไปตามพฒันาการนั �นๆ 

1.3.1 การปฏิบติัวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม 

การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมเป็นงานออกแบบอาคารหรอืสิ�งก่อสรา้ง งานวางผงับรเิวณ
และออกแบบชุมชน งานภูมสิถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในที�มคีวามเกี�ยวเนื�องกบังาน
ก่อสร้าง งานศลิปกรรมและศลิปวฒันธรรม ผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมจําเป็นต้องมี
พื�นฐานและหลกัการของวชิาชพีสถาปัตยกรรม และเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี   
มศีกัดิ �และสทิธิ �ในการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมจากสภาสถาปนิกเท่านั �น 
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1.4 สถาปนิก  

(Architects) 

บทนํา จากการที�ขอบเขตของวชิาชพีสถาปัตยกรรมเปลี�ยนแปลงไปตามสภาพสงัคม จงึจําเป็นที�
จะต้องให้คําจํากดัความของคําว่า สถาปนิก เพื�อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างองคก์ร
วชิาชพีและสาธารณชน 

1.4.1 สถาปนิก สถาปนิก หมายความว่าผูท้ี�ไดร้บัการรบัรองตามกฎหมายว่าเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ
ทางวชิาชพีและวชิาการ พรอ้มที�จะทาํงานสถาปัตยกรรมควบคุม ไดร้บัใบอนุญาตใหม้สีทิธิ
ในการปฏิบตัิวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยตามขอบเขตที�กําหนด โดย
รบัผดิชอบที�จะสรา้งสรรคพ์ฒันาสภาพแวดลอ้มกายภาพ และส่งเสรมิสงัคมที�งดงามยั �งยนื 
และแสดงออกถงึวฒันธรรมการดํารงชวีติทางสงัคม และบรบิททางประวตัศิาสตร ์โดยผ่าน
ในมติขิองที�ว่างและรปูทรง 

1.4.2 แนวปฏิบติั สภาสถาปนิกจะส่งเสริมให้สถาปนิกไทยมีบทบาทตามคําจํากดัความของสถาปนิกให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลที�ยอมรบัโดยนานาประเทศและบรบิทของไทย ทั �งนี�สถาปนิก
ควรปฏิบตัิวชิาชพีอย่างมคีวามภาคภูม ิมีศกัดิ �ศรี โดยตระหนักถึงหน้าที�ของวชิาชพีที�มี
ความพเิศษในการสรา้งสรรคผ์ลงานที�จะส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ ของวถิชีวีติของบุคคล 
สงัคม และประเทศในภาพรวม 
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1.5 คณุสมบติัขั �นพื�นฐานของสถาปนิก  

(Fundamental Requirements of an Architect) 

บทนํา ในการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม สถาปนิกจะตอ้งเป็นผูท้ี�มคีวามรู ้
ทกัษะ ความเชี�ยวชาญ และความสามารถตามที�ระบุในรายละเอยีดในขอ้ 1.5.1 โดย
จะต้องเป็นผู้ที�ผ่ านการศึกษาอบรมจากสถาบันการศึกษาที�มีมาตรฐานวิชา
สถาปัตยกรรมระดบัปรญิญาที�ได้รบัการรบัรองจากสภาสถาปนิก ผ่านการฝึกฝนการ
ปฏบิตัิงานจรงิ สามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและมปีระสบการณ์ในการ
ทํางานเพยีงพอ และจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบตัิเพื�อขอรบัใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมจากสภาสถาปนิก จงึจะมคีวามเหมาะสมในการประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรม 

1.5.1 คณุสมบติัขั �นพื�นฐาน การประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม สถาปนิกจะต้องมคีุณสมบตั ิความรู้พื�นฐาน และ
ความสามารถเบื�องตน้ตามรายละเอยีดดงันี� 

 สถาปนิกต้องสามารถออกแบบสร้างสรรคง์านสถาปัตยกรรมที�ผสานประโยชน์ใช้
สอย ความงาม และเทคโนโลยไีดอ้ย่างลงตวั โดยมจีุดมุ่งหมายเพื�อพฒันาไปสู่งาน
สถาปัตยกรรมเพื�อสิ�งแวดลอ้มที�ยั �งยนื 

 สถาปนิกต้องมีความรู้พื�นฐานพอเพียงในด้านประวัติศาสตร์และทฤษฎีทาง
สถาปัตยกรรมทั �งของประเทศไทยและสากล รวมไปถงึศาสตรแ์ละศลิป์แขนงต่างๆ 
ที�เกี�ยวเนื�องไม่ว่าจะเป็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและดา้นมนุษยศาสตร ์

 สถาปนิกตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสถาปัตยกรรมไทย 

 สถาปนิกต้องมีความรู้ด้านศิลปกรรมอย่างเพียงพอ เพื�อคุณภาพที�ดีของงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

 สถาปนิกต้องตระหนักถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้สอยกบัที�ว่างและรูปทรงของ
อาคารและกลุ่มอาคาร ตลอดจนของอาคารและกลุ่มอาคารกบัสภาพแวดลอ้ม และ
เขา้ใจถึงความสําคญัในการเชื�อมโยงใหเ้กดิความสมัพนัธท์ี�ดรีะหว่างอาคารกบัที�
ว่างระหว่างอาคาร ทั �งในแง่ประโยชน์ใชส้อยตามความต้องการของผูใ้ชอ้ย่างสอด
รบักบัศลิปะและวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคม 

 สถาปนิกตอ้งเขา้ใจวธิกีารคน้ควา้หาขอ้มลูเพื�อการเตรยีมรายละเอยีดที�จะใชใ้นการ
ออกแบบโครงการ 

 สถาปนิกตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานดา้นวศิวกรรมและขั �นตอนการดาํเนินงานก่อสรา้งที�มี
ความเกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบอาคาร 

 สถาปนิกต้องมีความรู้พื�นฐานเกี�ยวกับวัสดุก่อสร้างและวิธีการเลือกใช้อย่าง
เหมาะสมและพอเพยีง 
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 สถาปนิกต้องมคีวามรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัการออกแบบเพื�อความปลอดภยัในการใช้
ที�ว่าง อุปกรณ์ สว่นประกอบอาคาร อาคาร และกลุ่มอาคาร 

 สถาปนิกตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานเรื�องสถาปัตยกรรมเมอืงรอ้น เขา้ใจปัญหาทางกายภาพ
และสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยแีละการใชส้อยอาคาร เพื�อสามารถสรา้งสขุลกัษณะ
และสภาวะน่าสบายใหเ้กดิขึ�นในการใชส้อยอาคารและพื�นที� 

 สถาปนิกตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานดา้นการออกแบบชมุชนเมอืง การวางผงั รวมทั �งทกัษะ
อื�นๆที�เกี�ยวเนื�องกบักระบวนการออกแบบและวางผงั 

 สถาปนิกตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานในเรื�องการก่อสรา้ง องคก์รและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
กฎเกณฑ ์ระเบยีบ กฎหมาย และกระบวนการดาํเนินงาน เพื�อที�สามารถถ่ายทอด
แนวความคดิของงานออกแบบสูโ่ครงการหรอือาคารไดจ้รงิ 

 สถาปนิกตอ้งมคีวามรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการโครงการ และการควบคมุ
ค่าใชจ้่ายงบประมาณของโครงการ 

 สถาปนิกตอ้งมคีวามสามารถในการออกแบบเพื�อสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ช้
สอยอาคารโดยสามารถจดัการใหอ้ยู่ภายใตเ้งื�อนไขของงบประมาณและขอ้กาํหนด
ของกฎหมายต่างๆ 

 สถาปนิกตอ้งมคีวามเป็นผูนํ้า มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการองคก์ร การบรหิาร
บุคคล การประสานงาน และการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น 

 สถาปนิกตอ้งเป็นผูม้จีรรยาบรรณ เขา้ใจและยดึถอืหลกัการในการปฏบิตัวิชิาชพี 
รวมถงึบทบาทหน้าที�ที�สถาปนิกพงึมต่ีอสงัคม 
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1.6 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

(Ethics and Conduct) 

บทนํา ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดภายใต้
กฎเกณฑ์ของข้อบงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีสถาปัตยกรรม 
ทั �งนี�ก็เพื�อให้ผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมทุกรายประพฤติและปฏบิตัิอยู่
ภายใต้กรอบเดยีวกนั ไม่กระทําการใดๆอนัอาจนํามาซึ�งความเสื�อมเสยีเกยีรตศิกัดิ �แห่ง
วชิาชพี 

1.6.1 วตัถปุระสงค ์ เนื�องจากการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมเป็นวชิาชพีที�มพีนัธกรณีต่อสาธารณะและ
ประชาชนโดยทั �วไป สถาปนิกทุกคนจะต้องมคีวามระมดัระวงัในเรื�องของคุณภาพของ
ผลงานที�ทําออกไป ต้องมั �นใจว่าผลงานที�ทําไปนั �นไม่ทําลายสภาพแวดล้อม ไม่ส่งผล
กระทบต่อสาธารณชนต่อชุมชนที�ผลงานนั �นๆไปตั �งอยู่ ในขณะเดยีวกนัยงัจะตอ้งช่วย
ส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มที�ยั �งยนืตลอดไป ทั �งยงัจะต้องมคีวามซื�อสตัยส์ุจรติในการ
ประกอบวชิาชพี อนัเป็นพนัธกรณีที�มต่ีอวชิาชพีและผูว้่าจา้ง 

1.6.2 แนวปฏิบติั พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้ในมาตรา 53 ให้มีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มีอํานาจหน้าที�พิจารณาวินิจฉัยและกําหนดบทลงโทษกรณีที�มีการ
กล่าวหาว่าผู้ได้รบัใบอนุญาตประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม วธิี
พิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา
สถาปนิก 

ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม มไีวใ้หผู้ป้ระกอบ
วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมใช้เป็นบรรทดัฐานในการประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบ
วิชาชีพรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ�งให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมผู้นั �นประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีความผิดต้องถูกลงโทษตาม
ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 


