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3.1 สภาสถาปนิก  

(Architect Council of Thailand, ACT) 

บทนํา องค์กรที�กํากบัดูแลการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม คอื สภาสถาปนิก ซึ�งเป็น
องค์กรที�จดัตั �งขึ�นตามพระราชบญัญตัิสถาปนิก พ.ศ. 2543 ภายใต้การกํากบัดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย 

3.1.1 ประวติัความเป็นมา สภาสถาปนิก ได้ถือกําเนิดขึ�นภายใต้พระราชบญัญตัิสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้รบัการ
จดัตั �งขึ�นภายใต้พระราชบญัญตัิที�พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื�อวนัที� 7 
กุมภาพนัธ ์2543 โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี� 
1. สง่เสรมิการศกึษา การวจิยั และการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
2. สง่เสรมิความสามคัคแีละไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทของสมาชกิ 
3. สง่เสรมิสวสัดกิารและผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ 
4. ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
5. ช่วยเหลอื แนะนํา เผยแพร่ และให้บรกิารทางด้านวชิาการต่างๆแก่ประชาชนและ

องคก์รอื�นในเรื�องที�เกี�ยวกบัวทิยาการและเทคโนโลยทีางสถาปัตยกรรม 
6. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี�ยวกับนโยบายและปัญหาด้าน

สถาปัตยกรรมรวมทั �งดา้นเทคโนโลย ี
7. เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมของประเทศไทย 
8. ดาํเนินการในกจิกรรมต่างๆที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

พระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 เป็นพระราชบญัญตัทิี�ควบคุมวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั สาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืง สาขาภูมสิถาปัตยกรรม สาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื�นๆที�กําหนดใน
กฎกระทรวง 

สภาสถาปนิก ได้เริ�มดําเนินกจิการเต็มรูปแบบ เมื�อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2543 ภายใต้
การกาํกบัดแูลของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 

3.1.2 อาํนาจหน้าที� สภาสถาปนิก มอีาํนาจและหน้าที� ตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัสิถาปนิก 
พ.ศ. 2543 ดงันี� 
1. ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
2. พกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 
3. รบัรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรในการประกอบวิชาชพี

สถาปัตยกรรมควบคุม 
4. รบัรองความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
5. เสนอแนะรัฐมนตรีเกี�ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม 
6. ออกขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
7. ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาสถาปนิก 
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3.1.3 โครงสรา้งการ
บริหาร 

สภาสถาปนิกดําเนินกิจการภายใต้การบริหารและกํากบัดูแลของคณะกรรมการสภา
สถาปนิกซึ�งประกอบดว้ย 

1. กรรมการซึ�งสมาชิกสามญัเลือกตั �งขึ�นจากสมาชิกสามญั และมิได้ดํารงตําแหน่ง
คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาระดบัปรญิญา จาํนวนสบิคน 

2. กรรมการซึ�งสมาชกิสามญัเลอืกตั �งขึ�นจากสมาชกิสามญั และดาํรงตําแหน่งคณาจารย์
ในสถาบนัอุดมศกึษาระดบัปรญิญา จาํนวนหา้คน 

3. กรรมการซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งตั �งจากสมาชิกสามัญ โดยการเสนอชื�อของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย จาํนวนหา้คน 

โดยคณะกรรมการทั �ง 20 คนจะเลอืกกรรมการเพื�อดํารงตําแหน่ง นายกสภาสถาปนิก                 
อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�หนึ�ง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�สอง ตําแหน่งละหนึ�งคน 
และให้นายกสภาสถาปนิกเลือกกรรมการเพื�อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ เหรัญญิก 
ตําแหน่งละหนึ�งคนและอาจเลอืกกรรมการเพื�อดํารงตําแหน่งอื�นไดต้ามความจําเป็น ให้
นายกสภาสถาปนิกแต่งตั �งหวัหน้าสํานักงานสภาสถาปนิกเพื�อควบคุม รบัผดิชอบงาน
ทั �วไปของสภาสถาปนิก 

นอกจากนายกสภาสถาปนิกซึ�งทําหน้าที�เป็นประธานของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
แลว้ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ยงัมหีน้าที�เป็นสภานายกพเิศษ มอีํานาจหน้าที�
ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของสภาสถาปนิกตามกฎหมาย 

3.1.4 การควบคมุผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ประเภทบุคคล
ธรรมดา และการ
เข้าสู่ระบบของสภา
สถาปนิก 

สถาปนิกผู้ที�ต้องการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสภา
สถาปนิกเมื�อได้รบัการอนุมตัิแล้ว จึงจะมีสทิธิ �ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมไดต้ามที�ระบุไวใ้นมาตรา 45 ของพระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 ว่า
หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม หรอืแสดงดว้ยวธิใีดๆใหผู้อ้ื�นเขา้ใจ
ว่าตนพรอ้มจะประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาต
ในสาขานั �นจากสภาสถาปนิก 

สมาชกิสภาสถาปนิก ม ี3 ประเภท ดงันี� 

1. สมาชกิสามญั 
2. สมาชกิวสิามญั 
3. สมาชกิกติตมิศกัดิ � 

ทั �งนี�จะต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สภาสถาปนิก ว่าดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 

ผู้ที�ได้รับการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ มีสิทธิที�จะขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ�งม ี4 ระดบั ดงันี� 

1. วุฒสิถาปนิก 
2. สามญัสถาปนิก 
3. ภาคสีถาปนิก 
4. ภาคสีถาปนิกพเิศษ 
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โดยผู้สมคัรขอรบัใบอนุญาต จะต้องมคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดใน
ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก แต่ทั �งนี�ถ้าสถาปนิกขาดสมาชกิภาพเมื�อใด ให้ถือว่าใบอนุญาต
ของผูน้ั �นสิ�นสดุลง ตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใช้ใบอนุญาต การเพกิถอนใบอนุญาต และ
การรบัรองความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ใหเ้ป็นไป
ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสภาสถาปนิก 

3.1.5 การควบคมุผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ประเภทนิติบุคคล 
และการเข้าสู่ระบบ
ของสภาสถาปนิก 

ผู้ที�ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที�เป็นนิติบุคคล ที�มีสํานักงานตั �งอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย จะต้องขอรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมประเภท
นิติบุคคลจากสภาสถาปนิก ตามที�ระบุไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญัติสถาปนิก 
พ.ศ. 2543 โดยจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สภาสถาปนิก ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมที�เป็นนิติ
บุคคล พ.ศ. 2548 
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3.2 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์(อาษา) 

(The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, ASA) 

บทนํา การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมหลกั  มอีงคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการกํากบั
ดูแลการปฏบิตัิวิชาชพี คือ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์ ซึ�งเป็นหน่วยงาน
อสิระที�ไม่เกี�ยวกบัการเมอืงและไม่ขึ�นกบัหน่วยงานราชการ 

3.2.1 ประวติัความเป็นมา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภไ์ดก้่อตั �งขึ�นเมื�อวนัที� 15 เมษายน พ.ศ. 2477 และ
ได้รบัอนุญาตจดทะเบยีนให้เป็นสมาคมวชิาชพีถูกต้องตามกฎหมาย เมื�อวนัที� 28 สงิหาคม 
พ.ศ. 2477 

ในช่วงปี พ.ศ. 2484-2488 ได้หยุดดําเนินการไปชั �วระยะหนึ�ง อนัเนื�องมาจากผลกระทบจาก
ภาวะสงครามโลกครั �งที� 2 และกรณีพพิาทอนิโดจนี ไดเ้ริ�มดําเนินการอกีครั �งหนึ�งเมื�อปลายปี 
พ.ศ. 2488 ในยุคนั �นไดม้สีถาปนิกที�ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมรวมตวักนัเพื�อฟื�นฟูสมาคม
สถาปนิกสยามฯขึ�นใหม่อกีครั �งหนึ�ง ไดม้กีารจดัร่างระเบยีบขอ้บงัคบัขึ�นใหม่เพื�อใหเ้หมาะสม
กบัสภาวการณ์ในครั �งกระนั �น 

ในปี พ.ศ. 2497 สมาคมสถาปนิกสยามไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณใหเ้ขา้เป็นสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตลอดระยะเวลาที�ดําเนินการมา สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้พยามยามผลกัดนั
วชิาชพีสถาปัตยกรรมให้เจรญิรุ่งเรอืงเป็นที�ยอมรบัในสงัคม ได้มกีจิกรรมที�ก่อประโยชน์ต่อ
มวลสมาชกินานาประการ สมาคมฯไดร้บัการรบัรองและยกย่องจากรฐับาลในทุกยุคทุกสมยั ใน
ฐานะที�เป็นสถาบนัของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมของชาต ิ

ในหลายๆโอกาสที�สมาคมฯ ได้รบัเชญิให้เขา้ร่วมเป็นที�ปรกึษาในกจิกรรมต่างๆของรฐับาล
โดยเฉพาะในเรื�องที�เกี�ยวกบักฎหมายอาคาร และพระราชบญัญตักิ่อสรา้งต่างๆรวมทั �งใหเ้ขา้
ร่วมในการร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม เมื�อปี พ.ศ.2500 
พระราชบญัญตัฉิบบันี�ไดผ้่านการเหน็ชอบของกระทรวงมหาดไทย กรรมการกฤษฎกีาและได้
ประกาศใช้เป็นพระราชบญัญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตั �งแต่วนัที� 14 ธันวาคม พ.ศ.2508 
สมาคมฯไดท้ําหน้าที�เป็นจุดศูนยร์วมของสถาปนิกทั �งประเทศต่อเนื�องมาจนถงึปัจจุบนั งานที�
สาํคญัคอื ไดร้่วมมอืกนัผลกัดนัใหม้พีระราชบญัญตัฉิบบัใหม ่เรยีกว่า พระราชบญัญตัสิถาปนิก 
พ.ศ. 2543 ซึ�งเป็นพระราชบญัญตัทิี�ใชค้วบคุมดูแลสถาปนิกทั �ง 4 สาขาภายใต้การกํากบัดแูล
ของสถาปนิกจากทั �ง 4 สาขาที�ไดร้บัการเลอืกตั �งมาจากสมาชกิของสภาสถาปนิก 

3.2.2 บทบาทและหน้าที� สมาคมสถาปนิกสยามฯ ไดแ้สดงบทบาทที�ชดัเจนในสงัคม ไดด้ํารงไวซ้ึ�งอุดมคต ิเป็นที�เชื�อถอื
ของประชาชนและสถาบนัทั �งหลายทั �งในและนอกประเทศ สมาคมฯไดม้กีจิกรรมหลายอย่าง ที�
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี� เพื�อ
ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ รวมทั �งได้มีนโยบายที�ส่งเสริมด้านสามัคคีธรรมและ
จรยิธรรมของมวลสมาชกิ เพื�อใหว้ชิาชพีสถาปนิกเป็นวชิาชพีที�ทรงเกยีรต ิมคีวามสง่างามเป็น
ผู้นําในการสร้างสรรค์ศิลปะ สถาปัตยกรรม วฒันธรรม และอารยธรรมให้กบัประเทศชาติ
ตลอดไป 



[ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ ] สภาสถาปนิก 
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ในปัจจุบนั สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ทําหน้าที�เป็นตัวแทนเป็นปากเสียงของผู้ประกอบ 
วชิาชพีสถาปนิก และเป็นตวัจกัรสาํคญัที�จะช่วยพฒันาใหว้ชิาชพีนี�เจรญิกา้วหน้าในทุกๆดา้น 
ทั �งยงัเป็นองคก์รกลางทางวชิาชพีที�จะศกึษาคน้ควา้และสรา้งมาตรฐานในการประกอบวชิาชพี
ของสถาปนิก 

 

  



[ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ ] สภาสถาปนิก 
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3.3 สมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทย 
(Thai Urban Designers Association, TUDA) 

บทนํา การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืงเป็นหนึ�งในสี�สาขาสถาปัตยกรรม
ควบคุม สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทยถูกจดัตั �งขึ�นเพื�อเสริมสร้างให้สภาสถาปนิกมีผล
สมบูรณ์ในการบงัคบั กํากบัดูแล และส่งเสรมิวชิาชพีสถาปัตยกรรมผงัเมือง ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องพระราชพระบญัญตัฉิบบันี� 

3.3.1 ประวติัความเป็นมา สมาคมสถาปนิกผงัเมอืงไทย ไดใ้บอนุญาตจดัตั �งสมาคม เลขอนุญาตที� ต.502/2545 เมื�อวนัที� 
16 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 โดยเลขาธกิารคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิและไดร้บัใบสาํคญั
แสดงการจดทะเบยีนสมาคม ทะเบยีนเลขที� จ.4174/2546 ให้ไว้ ณ วนัที� 16 มกราคม 2546 
โดยนายทะเบยีนสมาคมประจาํกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั 5 ประการ คอื 

 เพื�อสนองตอบตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตัสิถาปนิก พทุธศกัราช 2543 

 เพื�อส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความรักสามัคคี มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการ
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมผงัเมอืง 

 เพื�อส่งเสรมิ สรา้งสรรค ์พฒันา วทิยาการ ความรู ้วชิาการ และทกัษะของสมาชกิเพื�อให ้
ประกอบวชิาชพีเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

 เพื�อเผยแพร่ ให้บริการ และให้ความรู้ ข้อมูลและความเข้าใจเรื�องชุมชนเมือง ต่อ
สาธารณชน และหน่วยราชการ 

 เพื�อประสาน เสรมิสรา้ง ร่วมมอืในกจิกรรม กบัผูร้่วมสาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมอื�น ตาม
พระราชบญัญตัสิถาปนิก พุทธศกัราช 2543 

สภาสถาปนิก จงึจาํเป็นตอ้งมสีมาคมวชิาชพีในสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืงมารองรบั สถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือนักออกแบบชุมชนเมือง (Urban Designers) และ
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที�อยู่ในวงการนี� เห็นถึงความสําคัญเรื�องนี� จึงได้รวมตัวกันก่อตั �ง 
“สมาคมสถาปนิกผงัเมอืงไทย” ขึ�นมา ตามความมุ่งหมายในวตัถุประสงคห์ลกัที�กล่าวไวแ้ลว้ 

3.3.2 บทบาทและหน้าที� สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย จะเข้าไปมีบทบาทอันสําคัญของสังคมไทยในอนาคต 
เช่นเดียวกบั สถาปัตยกรรมอีกสามสาขา สมาคมจะมบีทบาททั �งทางตรงและทางอ้อมช่วย
วางแผน ออกแบบชุมชนเมอืงและชนบท ให้เกดิระบบ ระเบยีบ ความสะดวก สวยงาม ของ
บ้านเมอืงที�เป็นชุมชนเมอืงทุกระดบัเพื�อนําไปสู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ยั �งยืน 
รวมทั �งเป็นไปตามนโยบายของประเทศ 

 



[ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ ] สภาสถาปนิก 
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3.4 สมาคมภมิูสถาปนิกประเทศไทย  

(Thai Association of Landscape Architects, TALA) 

บทนํา การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมสาขาภูมสิถาปัตยกรรม มอีงคก์รที�เกี�ยวขอ้ง คอื สมาคมภูมิ
สถาปนิกประเทศไทย ซึ�งเป็นหน่วยงานอสิระที�ไม่เกี�ยวกบัการเมอืงและไม่ขึ�นกบัหน่วยงาน
ราชการ 

3.4.1 ประวติัความเป็นมา สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติให้ดําเนินการจัดตั �งสมาคมได้ ตามใบอนุญาตเลขที� ต 200/2531 ลงวันที� 18 
พฤษภาคม 2531 

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า “ภ.ส.ท.” ใช้ชื�อภาษาอังกฤษว่า “Thai 
Association of Landscape Architects” และอกัษรย่อภาษาองักฤษคอื “T.A.L.A.” เครื�องหมาย
ของสมาคมฯ มลีกัษณะเป็นรปูสญัลกัษณ์ของผนืดนิ แผ่นนํ�า พชืพนัธุ ์และสิ�งก่อสรา้ง และมคีาํ
ว่า “สมาคมภูมสิถาปนิกประเทศไทย 2530” โดยมวีตัถุประสงคข์องสมาคม ดงันี�คอื 

 ดาํเนินงานใหส้มาคมฯ เป็นที�รูจ้กัและทรงเกยีรต ิมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 

 พฒันาการศึกษาวชิาภูมสิถาปัตยกรรม เพื�อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม โดยยดึ
หลกัการพทิกัษ์ทรพัยากรและอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม 

 สง่เสรมิสามคัคธีรรม จรยิธรรม และผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ 

 ยกระดบัมาตรฐานการประกอบวชิาชพีภูมสิถาปัตยกรรม 

 เป็นสื�อกลางในการพบปะแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์กรต่างๆที�เกี�ยวข้องกบั
การศกึษาและการประกอบวชิาชพีภูมสิถาปัตยกรรม 

 ช่วยเหลอื คุม้ครอง ส่งเสรมิสมาชกิใหไ้ดร้บัผลดใีนการประกอบวชิาชพีตามมาตรฐานและ
ระเบยีบแบบแผน 

 ดําเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยการออก
จดหมายข่าวสาร วารสาร ร่างกฎระเบียบ บญัชีรายชื�อและอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักจิการ
สมาคม โดยทั �งหมดไม่เกี�ยวกบัการเมอืง 

ตลอดระยะเวลาที�ดําเนินการมาสมาคมภูมิสถาปนิกฯ ได้พยายามผลักดันวิชาชีพภูมิ
สถาปัตยกรรมใหเ้จรญิรุ่งเรอืงเป็นที�ยอมรบัในสงัคมทั �งในระดบัภายในและนอกประเทศ ไดม้ี
กจิกรรมที�ก่อประโยชน์ต่อสงัคมและมวลสมาชกินานาประการ 

3.4.2 บทบาทและหน้าที� สมาคมภูมสิถาปนิกประเทศไทย ไดแ้สดงบทบาทที�ชดัเจนในสงัคม ไดด้าํรงไวซ้ึ�งอุดมคตเิป็นที�
เชื�อถอืของประชาชนและสถาบนัทั �งหลายทั �งในและนอกประเทศ สมาคมฯไดม้กีจิกรรมหลาย
อย่างที�ช่วยส่งเสรมิและพฒันาใหว้ชิาชพีภูมสิถาปัตยกรรมเจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี�
เพื�อประโยชน์แก่สงัคมประเทศชาติ รวมทั �งได้มีนโยบายที�ส่งเสริมด้านสามัคคีธรรมและ
จรยิธรรมของมวลสมาชกิ เพื�อให้วชิาชพีภูมสิถาปัตยกรรมเป็นวชิาชพีที�ทรงเกยีรติ มคีวาม
สง่างาม เป็นผู้นําในการสร้างสรรค์ศิลปะสถาปัตยกรรม วฒันธรรม และอารยธรรมให้กับ
ประเทศชาตติลอดไป 



[ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ ] สภาสถาปนิก 
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ในปัจจุบัน สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้ทําหน้าที�เป็นตัวแทนเป็นปากเสยีงของผู้
ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม และเป็นตัวจักรสําคัญที�จะช่วยพัฒนาให้วิชาชีพนี�
เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ทั �งยงัเป็นองค์กรกลางทางวิชาชีพที�จะศึกษาค้นคว้าและสร้าง
มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีของภูมสิถาปนิก อกีทั �งยงัไดเ้ขา้ร่วมในกจิกรรมต่างๆที�ทาง
สภาสถาปนิกจดัขึ�น 

 



[ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ ] สภาสถาปนิก 
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3.5 สมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย  

(Thailand Interior Designers’ Association, TIDA) 

บทนํา สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ มอีงค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตัวิชิาชพี 
คอื สมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย ซึ�งเป็นหน่วยงานอสิระที�ไม่เกี�ยวกบัการเมอืง
และไม่ขึ�นกบัหน่วยงานราชการ  

ปัจจุบนัวชิาชพีนี�เป็นหนึ�งในสี�สาขาสถาปัตยกรรมควบคุม มสีภาสถาปนิกเป็นองคก์รซึ�ง
จัดตั �งขึ�นเพื�อควบคุม กํากับ และดูแล ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543                     
โดยมสีมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รวชิาชพีทําหน้าที�เป็นตวัแทนของ                 
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ ที�ไดเ้ขา้มสี่วนร่วมในการเสรมิ 
สรา้ง ช่วยเหลอื การพฒันาวชิาชพีภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสภาสถาปนิก 

3.5.1 ประวติัความเป็นมา สมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทยในอดตีคอื “มณัฑนศลิป์สมาคมแห่งประเทศไทย” 
ซึ�งได้มกีารก่อตั �งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2528 โดยความดํารขิองอาจารย์จกัร ศริพิานิช อดตี
คณบดคีณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร โดยมคีณาจารยแ์ละมณัฑนากรอกีหลาย
ท่านจากหลายสถาบนัเป็นผู้ร่วมดําเนินการก่อตั �ง ทั �งนี�สมาคมได้รบัทุนอุดหนุนการ
ก่อตั �งสมาคมฯจากศิษย์เก่าและผู้มีอุปการคุณอีกหลายฝ่าย และจดัประชุมใหญ่เพื�อ
เลอืกตั �งคณะกรรมการบรหิารชุดแรกเมื�อวนัที� 8 กนัยายน พ.ศ. 2528  

หลงัจากดําเนินการสมาคมฯไดช้่วงเวลาหนึ�ง คณะกรรมการบรหิารสมาคมจงึไดม้มีตใิห้
เสนอความคดิเหน็ต่อสมาชกิในการเปลี�ยนชื�อเป็น “สมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย” 
ในภาษาองักฤษว่า “Thailand Interior Designers’ Association” เพื�อใหม้กีารดาํเนินการ
การบริหารงานชัดเจนกับสมาชิกในสาขาวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในให้
ครอบคลุมกบัสมาชกิซึ�งมพีื�นฐานการศกึษาจากหลายสถาบนั อนัเป็นการดําเนินการ
ของสมาคมในแนวทางเดยีวกนักบัที�ต่างประเทศมอียู่ และในชื�อใหม่นี� สมาคมฯในระดบั
นานาชาตทิั �งในย่านเอเชยี และอื�นๆ 

ไดม้กีารจดัทําระเบยีบ “มาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีมณัฑนากร พ.ศ. 2532” ขึ�นเพื�อถอื
ปฏิบัติเป็นระเบียบทางวินัยตามมาตรฐานวิชาชีพกับมวลสมาชิก ปัจจุบันสมาชิก
ประกอบไปดว้ยมณัฑนากร สถาปนิก นักออกแบบในสาขาอื�นๆ นักวชิาการ ฯลฯ ซึ�งมี
พื�นฐานทางการศกึษาจากสถาบนัต่างๆทั �งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที�
ดําเนินการมา สมาคมมณัฑนากรฯ ได้พยายามผลกัดนัวิชาชพีให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที�
ยอมรบัในสงัคม ไดม้กีจิกรรมที�ก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชกินานาประการ สมาคมฯไดร้บั
การรบัรองและยกย่องจากหน่วยงานและองค์กรในระดบัชาติและนานาชาต ิในฐานะที�
เป็นสถาบนัของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ของชาต ิ

 


