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วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้เข้ารับหน้าที่นายกสภาสถาปนิกวาระที่ 1 เม่ือปี พ.ศ. 2550-2553  
ในตอนนัน้พยายามนกึว่าจะทำาอย่างไรให้สภาสถาปนกิมีความม่ันคง ทนัสมัย และรบัใช้สมาชกิอย่างมีประสทิธภิาพ 
รวดเร็ว และชัดเจน เท่าที่จำาได้ คือ ได้ดำาเนินการ 
1. พิจารณาจัดทำาข้อบังคับที่สำาคัญให้แล้วเสร็จให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
2. พยายามให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรวดเร็ว 
3. สร้างสำานักงานให้มีความทันสมัยสง่างามสมกับที่เป็นที่ทำาการของสภาสถาปนิก 

ในทีส่ดุการวางแผนและเตรยีมการเพ่ือจัดสร้างสภาสถาปนกิกเ็กดิขึน้ในปีที ่10 ของการมีพระราชบญัญัตสิถาปนกิ 
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผมได้เขียนไว้ในหนังสือ 10 ปี สภาสถาปนิกแล้ว

10 ปี ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีนี้สภาสถาปนิกจะมีอายุครบ 20 ปี และผมได้มีโอกาสกลับมาเป็นนายกสภาสถาปนิก
เป็นวาระที่ 2 ในปี พ.ศ. 2561-2562 แต่ก็น่าเสียดายที่มีโอกาสดำารงตำาแหน่งได้ไม่ถึงปี ก็มีความจำาเป็นจะต้อง
ลาออกเพ่ือไปรบัหน้าทีส่มาชกิวฒุสิภา โดยสภาสถาปนกิได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้ผมไปสมัครเป็นสมาชกิวฒุสิภา อย่างไร
กด็ ีในระหว่างหนึ่งปี ที่กลับมาดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาปนิกก็ได้ดำาเนินโครงการที่สำาคัญไปหลายอย่าง เช่น
1. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ หรือในชื่อ “ACT Forum” 
2. โครงการเปิดฝึกอบรมสำาหรบัผูบ้รหิารระดับสงู เพ่ือให้รูจั้กวชิาชพีสถาปัตยกรรมอันจะนำาไปสูค่วามรูค้วามเข้าใจ

ในสังคมซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งในชื่อ “EXACT”
3. โครงการจัดเวทเีชญิชวนผูท้ีมี่ความรูใ้นแวดวงเกีย่วกบัสถาปนกิ มาพูดบรรยายให้สถาปนกิ นกัศกึษาสถาปัตย์

ที่มีความสนใจ รับฟังและเกิดความคุ้นเคยกับการรับฟังการบรรยายในเวทีสัมมนานานาชาติ “ACT Forum” 
โดยใช้ชื่อว่า “ACT Talk”

สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นและจะขยายผลต่อไป ดังนั้น ในวาระครบรอบ 20 ปี ของสภาสถาปนิก จึงนับว่าได้เดินทาง 
มาสู่ความก้าวหน้าและความสำาเร็จอีกระดับหนึ่งแล้ว 

หวงัว่าสภาสถาปนกิจะพัฒนาก้าวหน้ายิง่ๆ ขึน้ไป และจะเป็นเสาหลกัทีท่ำาให้วชิาชพีนีมี้ความม่ันคงและเป็นศกัด์ิศรี
ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

พลเรอืเอก ฐนธิ กติตอิ�ำพน
นายกสภาสถาปนกิ
วาระปี พ.ศ. 2561-2562

ในวาระครบรอบ 20 ปี ของสภาสถาปนิก นับว่าได้เดินทางมาสู่
ความก้าวหน้าและความส�าเร็จอีกระดับหนึ่งแล้ว 
หวังว่าสภาสถาปนิกจะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
และจะเป็นเสาหลักที่ท�าให้วิชาชีพนี้มีความมั่นคงและเป็นศักดิ์ศรี
ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
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Time has flown by since I accepted my first term as President of the Architect Council of Thailand, 
from 2007 to 2010. At the time, I was concerned with how to cement the position of the Council, 
modernise it, and efficiently offer our services to members. Toward those ends, we devised  
a particular action plan:
1. Establish fundamental regulations as comprehensively as possible, for the benefit of our members.
2. Ensure that members received updated news and information as quickly as possible.
3. Establish a modern headquarters that reflects the values and standards of the Council.

This eventually came to fruition on the 10th anniversary of the Architects Act, which I had written 
about on that occasion.

A decade passes quickly, and we are now celebrating the Architect Council’s 20th anniversary.  
I was fortunate to hold the Presidency for a second term, from 2018 to 2019. I served for less than  
a year before resigning to take on duties as a senator. It was a unanimous decision taken by members 
of the council. However, during that one year of my term, we were able to achieve the following:
1. ACT Forum. An international academic conference.
2. EXACT. Training for high-level management to further their understanding of architecture, in turn, 

enhancing social understanding and the capacity to leverage architectural skills to benefit society. 
3. ACT Talk. Establishing a platform for experienced architects, well-versed in the profession,  

to share their knowledge with architects and architectural students. This also generates a  
familiarity with the international conference atmosphere of the ACT Forum. 

These were all established and expanded. Thus, it’s fair to say that on the Council’s 20th anniver-
sary we have reached another successful milestone. 

I hope that the Council will continue to develop and grow, serving as a pillar for the profession 
and maintaining Thailand’s reputation on the global stage.

Admiral Thanit Kittiampon

President, Architect Council of Thailand (2018-2019)

FOR THE COUNCIL’S 20TH ANNIVERSARY, WE HAVE REACHED 
ANOTHER SUCCESSFUL MILESTONE. I HOPE THAT THE COUNCIL 
WILL CONTINUE TO DEVELOP AND GROW, SERVING AS A PILLAR 
FOR THE PROFESSION AND MAINTAINING THAILAND’S REPUTATION 
ON THE GLOBAL STAGE.

01 สารจากนายกสภา | MESSAGE FROM ACT PRESIDENTS
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自从我接受建筑师第一任期以来，时间已经过去了2007年至2010年的泰国理事会。当时，
我想到了如何巩固理事会的地位，使其现代化，并为我们的服务成员提供快速，快捷的服
务有效的方式。为此，我们的行动计划如下：

1.	 尽可能全面地建立基本规则我们会员的利益。
2.	 确保成员尽快收到更新的新闻和信息可能。
3.	 建立一个能反映公司价值观和标准的现代化总部理事会。

最终在建立建筑师10周年的时候实现了我当时写过的法令。十年过去了，现在我们正在庆
祝建筑师理事会成立20周年。我很幸运地从2018年到2010年连续第二任总统2019年。我任职
不到一年，然后辞去参议员职务。这个

是安理会成员为我竞选参议院的一致决定。但是，在我任职的那一年中，我们能够实现以
下目标：
1.	 ACT论坛。国际学术会议。
2.	 完全正确。培训高级管理人员，以进一步了解反过来，架构可以增强社会理解力和应

用能力造福社会的建筑技巧。
3.	 ACT对话。为经验丰富的人士建立平台，使他们精通建筑专业，与建筑师分享他们的知

识，建筑系的学生。这也使人们对国际ACT论坛的会议气氛。这些都已建立和扩展。因
此，可以说，安理会的20周年纪念日，我们达到了另一个成功的里程碑。我希望安理会
将继续发展和壮大，成为安理会的支柱。专业知识，并在全球舞台上保持泰国的声誉。

萨尼特·基蒂安蓬海军上将
泰国建筑师委员会主席（2018-2019）

在过去的20年中，泰国建筑师委员会成功地建立了基础并为专
业建筑师设定了牢固的标准。 在未来的二十年中，我们旨在为
该行业确立明确的方向，以在未来不断发展和繁荣。



01 สารจากนายกสภา | MESSAGE FROM ACT PRESIDENTS
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สถาปนิกรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 กำาหนดกฎกติกา มารยาท ให้สมาชิกปฏิบัติ เพื่อดูแล
กันเองเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2508 มีจำานวนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความเจริญ
และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนการผดุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เป็นไป
ตามหลักวชิาทีดี่ และเป็นการแสดงออกของศลิปวฒันธรรมอันดีงามแห่งชาตติามกาลสมัย สมควรทีจ่ะควบคุมการ
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม โดยกำาหนดมาตรฐานคุณวฒุ ิความรูค้วามสามารถ และมารยาทของผูป้ระกอบวชิาชพี
ในด้านนี้ รวมทั้งการส่งเสริมวิทยาการอันเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ก้าวหน้าสืบไป จึงตราพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ขึ้น

ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2543 วิทยาการด้านสถาปัตยกรรมมีการพัฒนาในเนื้อหาและวัตถุประสงค์แตกต่างจากเดิม 
จนครอบคลุมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสิง่แวดล้อม ให้มีประโยชน์ใช้สอย ความงาม และม่ันคง เพ่ือสนอง
ความต้องการทางเศรษฐกจิ เอกลกัษณ์ และคุณภาพชวีติความเป็นอยู ่ทำาให้มีภาระทีต้่องควบคุมดูแลมากกว่าเดิม 
รวมทัง้การรวมตวักนัของสถาปนกิในการจัดตัง้องค์กรวชิาชพีกไ็ด้ดำาเนนิการมาจนม่ันคง เป็นทีป่ระจักษ์ในผลงาน
แล้ว สมควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมรวมตัวกันตั้งองค์กรวิชาชีพที่ช่วยรัฐควบคมุดูแลมาตรฐานความรู้ 
และการประกอบวิชาชีพให้สามารถดำาเนินการควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น จึงมีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิม  
และตราพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ขึ้นใช้แทน

ตั้งแต่นั้นมา สภาสถาปนิกจึงทำาหน้าที่ควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) จนมีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2563 ในการควบคุมวิชาชีพที่ผ่านมา สภาสถาปนิก
ได้กำาหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ กำาหนดหลักปฏิบัติและมาตรฐานในการประกอบ
วชิาชพี โดยควบคุมให้ผูป้ระกอบวิชาชพีประพฤตตินตามกรอบจรรยาบรรณ เพ่ือให้วชิาชพีสถาปัตยกรรมมีความม่ันคง 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

งานของสถาปนิกคือการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน  
และในทางกลบักนั สถาปัตยกรรมกจ็ะเป็นตวักำาหนดพฤตกิรรมของผูใ้ช้งาน เม่ือสภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงไป  
แนวคิดวิธีการในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมก็เปล่ียนแปลงตามไปด้วย รวมทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม  
การก้าวเข้าสูป่ระชาคมโลก รวมถงึวกิฤตต่ิางๆ เข้ามาเป็นโจทย์ทีท้่าทายการทำางานในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
ของสถาปนิก

เพ่ือให้ตอบรบักบัความเปลีย่นแปลงในวิชาชพี สภาสถาปนกิจึงกำาหนดยทุธศาสตร์แผนงานในอนาคต เพ่ือปรบัเปลีย่น 
วิธีการควบคุมวิชาชีพ เช่น การแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ จะมีการออกใบอนุญาตแยกตามชนิดงาน  
ใบอนญุาตระดับภาคีสถาปนกิพิเศษ มาตรฐานวชิาชพี มาตรฐานด้านจรรยาบรรณ รวมทัง้การสือ่สารให้สงัคมได้รูจั้ก 
และเขา้ใจวิชาชีพสถาปนกิ การเปลีย่นแปลงเหล่านี ้ไม่เพยีงเพือ่สรา้งความมัน่คง สรา้งโอกาส ยกระดบัมาตรฐาน
วชิาชพีเท่านัน้ แต่จะต้องตอบโจทย์ว่าเราจะใช้วชิาชพีของเราในการขบัเคลือ่นประเทศชาตแิละสังคมอย่างไร

ยี่สิบปีที่ผ่านมา สภาสถาปนิกได้สร้างรากฐานของวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน มีความม่ันคง เป็นที่ยอมรับ ในขณะที่ 
ยี่สิบปีข้างหน้า เราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลง กำาหนดทิศทาง และสร้างความเจริญเติบโตของวิชาชีพต่อไป

พลอำกำศตร ีหมอ่มหลวง ประกติต ิเกษมสันต์ 
นายกสภาสถาปนกิ
วาระปี พ.ศ. 2562-2564

ยี่สิบปีที่ผ่านมา สภาสถาปนิกได้สร้างรากฐานของวิชาชีพ
ให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง เป็นที่ยอมรับ 

ในขณะที่ยี่สิบปีข้างหน้า เราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
ก�าหนดทิศทาง และสร้างความเจริญเติบโตของวิชาชีพต่อไป



In 1932, a group of Thai architects formed an association to lay down guidelines of professional 
practice for its members to adhere to. As the number of practicing architects continued to increase, 
the Architects Act B.E.2508 (1965) was drafted and implemented. 

This set a benchmark for professional standards and served to ensure that architecture was recognized as 
an integral part of Thai arts and culture as it progresses through different eras. The Act regulated 
academic credentials and professional ethics, as well as promoting the development of skills and 
the pursuance of knowledge in order to expand expertise in the field. 

Due to political and social developments, a review of the Act was made in early 2000, with additional 
focus on architectural aesthetics, functionality, and benefits to society and the economy. It also 
expanded the scope of the profession’s roles and responsibilities in the public sphere. This included 
providing counsel to the government with regard to regulating the required academic credentials 
and standards of professional architects. The Architect Council of Thailand was founded to fulfill 
this role and the original Act was replaced with the Architects Act, B.E.2543 (2000).

The year 2020 marks the Council’s 20th Anniversary. Since its founding, the Council’s committee 
members have ensured that standards and ethics have been upheld, earning public trust and 
respect towards the profession in society.

The role of the architect is to create architecture that meets the requirements and lifestyles of its 
users. Conversely, architects are also able to influence people’s lifestyle through changes in their 
environment. Design concepts evolve in tune with technological, economic, and societal developments. 
With Thailand taking its place on the global stage, architects have stepped up to respond to 
this challenge by providing solutions through creative and innovative architecture.

In order to support the changes in this field, the Architect Council of Thailand has laid out a strategy 
and plans for regulating professional practice going forward. This includes amendments to legislation 
and regulations, clearly categorizing professional licenses, determining professional standards and 
ethics, as well as promoting public understanding of the architectural profession. These changes 
not only aim to build a firm foundation, create opportunities, and improve the standards of  
the profession, but also enable us to rise to the challenge of making a greater contribution to  
the advancement of society and our nation.

For the past 20 years, the Architect Council of Thailand has succeeded in building a foundation 
and setting firm standards for professional architects. In the next two decades we aim to establish 
a clear direction for the profession to develop and prosper continuously into the future.

Air Vice Marshal M.L. Prakitti Kshemasanta

President, Architect Council of Thailand (2019-2021)
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FOR THE PAST 20 YEARS, THE ARCHITECT COUNCIL OF THAILAND 
HAS SUCCEEDED IN BUILDING A FOUNDATION AND SETTING FIRM 
STANDARDS FOR PROFESSIONAL ARCHITECTS. IN THE NEXT TWO 
DECADES WE AIM TO ESTABLISH A CLEAR DIRECTION FOR 
THE PROFESSION TO DEVELOP AND PROSPER CONTINUOUSLY 
INTO THE FUTURE.

01 สารจากนายกสภา | MESSAGE FROM ACT PRESIDENTS



1932年，一群泰国建筑师成立了一个协会，为会员制定专业守则。	随着执业建筑师人数的
不断增加，起草并实施了《建筑师法》（佛历2508，1965年）。

这为专业标准设定了基准，并确保随着不同时代的发展，建筑被公认为泰国艺术和文化的
组成部分。	该法规范了学历和职业道德，并促进了技能的发展和对知识的追求，以扩大该
领域的专业知识。

由于政治和社会的发展，该法案于2000年初进行了审核，重点是建筑美学，功能性以及对
社会和经济的好处。	它还扩大了该行业在公共领域的作用和职责范围。	这包括就规范所需
的专业证书和专业建筑师的标准向政府提供法律咨询。	成立泰国建筑师委员会就是为了履
行这一职责，最初的法案被《建筑师法案》（佛历2543（2000））取代。

2020年是安理会成立20周年。	理事会成立以来，委员会成员一直确保遵守标准和道德规
范，赢得了公众的信任和对社会职业的尊重。

架构师的作用是创建满足用户要求和生活方式的架构。	相反，建筑师也可以通过环境变
化来影响人们的生活方式。	设计概念与技术，经济和社会发展同步发展。	随着泰国在全
球舞台上的地位，建筑师已经采取了行动，通过创新和创新的建筑提供解决方案，以应
对这一挑战。

为了支持这一领域的变化，泰国建筑师委员会制定了一项战略和计划，以规范今后的专业
实践。	这包括对法律法规的修订，对专业执照进行明确分类，确定专业标准和道德规范以
及促进公众对建筑专业的理解。	这些变化不仅旨在建立牢固的基础，创造机会并提高专业
水平，而且使我们能够应对挑战，为社会和国家的发展做出更大的贡献。

在过去的20年中，泰国建筑师委员会成功地建立了基础并为专业建筑师设定了牢固的标
准。	在未来的二十年中，我们旨在为该行业确立明确的方向，以在未来不断发展和繁荣。

空军副元帅 Prakitti Kshemasanta
泰国建筑师委员会主席（2019-2021）
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在过去的20年中，泰国建筑师委员会成功地建立了基础并为专
业建筑师设定了牢固的标准。 在未来的二十年中，我们旨在为
该行业确立明确的方向，以在未来不断发展和繁荣。



มองย้อนอดีต
LOOKING BACK
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2543
พุทธศักราชแห่งการก่อตั้ง
สภาสถาปนิก
2000 
YEAR OF THE ACT ESTABLISHMENT

สภาสถาปนิกก่อตั้งขึ้นในช่วงปี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยมีการขยายตัว
เป็นอย่างมาก จากการลงทุนกอ่สรา้ง
โครงการขนาดใหญ ่และเป็นชว่งเวลาท่ี
สถาปนกิตา่งชาตพิยายามเขา้มา
ประกอบวิชาชพีในประเทศ ด้วยการรอ้งขอ
ผ่านรัฐบาลของประเทศตนเอง โดยใช้
มาตรการต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง รวมทั้งสร้างข้อต่อรองต่างๆ 
เพ่ือให้รัฐบาลไทยปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมจากประเทศนั้นๆ 
สามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพ
ในประเทศไทยได้อย่างอิสระและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในที่สุดความพยายาม
ดงักล่าวจากการประชมุพหุภาครีอบอรุกุวยั
ท�าให้เกิดข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้า
และบริการ (General Agreement on 
Trade in Services) ซึ่งครอบคลุมสาขา
การก่อสร้าง และวิชาชีพอิสระอื่นๆ 
โดยมีหลักการให้เปิดเสรีในวิชาชีพ 
โดยไม่มีการกีดกัน

น�าเสนอ ผลักดัน ก่อตั้ง
สภาสถาปนิก

 ในช่วงเวลานี ้ คณะกรรมการบรหิารสมาคม
สถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในวาระ
นายกสมาคมฯ คุณมติ ตั้งพานิช (พ.ศ. 2530 - 
2532) มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาวชิาชพี
สถาปัตยกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยให้
ความเหน็ว่า พระราชบญัญัตวิชิาชพีสถาปัตยกรรม 
พ.ศ. 2508 ทีใ่ช้กนัอยู ่ ควรปรบัปรงุให้เท่าทนั
ต่อสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้
ในช่วงเวลาขณะนัน้และต่อไปในอนาคต กระนัน้
ก็ตามยังมิได้มีการดำาเนินการใดๆ อย่างเป็น
รปูธรรมชดัเจน โครงการดังกล่าวสบืเนือ่งต่อมา
ในวาระการบริหารของนายกสมาคมฯ คุณนิธิ  
สถาปิตานนท์ (พ.ศ. 2535 - 2537) และ 
คุณยอดเยีย่ม เทพธรานนท์ (พ.ศ. 2537 - 2539)  
โดยในปีแรกของวาระการบรหิารของคุณยอดเยีย่ม 
(พ.ศ. 2537) ได้กำาหนดเป็นนโยบายหลักของ 
สมาคมฯ เพ่ือนำาเสนอและผลักดันการก่อตั้ง 
“สภาสถาปนิก” ขึ้น เพ่ือเป็นองค์กรสนับสนุน
และส่งเสรมิการประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม 
เพ่ือให้วิชาชีพนี้ได้ถูกกำากับดูแลโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเองตามแนวทางประชาธปิไตย สมาคมฯ  
ได้แต่งตัง้ให้คุณนคร ศรีวิจารณ์ เป็นประธาน
ที่ปรึกษาและผู ้รับผิดชอบดำาเนินการเรื่องนี ้
ให้สำาเรจ็ลุล่วง

2530 - 2537 
สองทศวรรษ
ของการผลักดัน 
เพ่ือก่อตั้งสภาสถาปนิก
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 ภายใต้รฐับาลของพลเอก ชวลติ ยงใจยทุธ 
ทั้งสองสมาคม ได ้แก ่ สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์  
ได้ตดิต่อประสานงานเพ่ือผลักดันพระราชบญัญัติ
ต่อรฐับาล โดยผ่านนายธวชัวงศ์ ณ เชยีงใหม่ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซ่ึงได้
ทำาการศกึษาร่างพระราชบญัญัตวิศิวกร และร่าง
พระราชบญัญัตสิถาปนกิ และให้ความเหน็ชอบ 
จึงได้ประสานให้สองสมาคมวชิาชพีเข้าพบนายก
รัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เม่ือวันที่ 
10 กันยายน พ.ศ. 2540 ผลจากการหารือ 
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอ
ตั้งสภาวิชาชีพ และได้มอบให้ประสานงาน 
ผ่านรฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรฐัมนตรขีณะนัน้  
ได้แก่ ดร.โภคิน พลกุล ซึ่งได้รับคำาแนะนำาให ้
เพ่ิมเติมคำาอธิบายและให้เหตุผลที่แสดงว่า  
การมีสภาวชิาชพีจะมีข้อดีมากกว่าคณะกรรมการ 
ก.ว. และ ก.ส. อย่างไร รวมทัง้มีคุณประโยชน์ 
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไร ดร.โภคิน 
ได้นำาเสนอร่างพระราชบญัญัตใิห้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาปรับปรุงให้เข้ากรอบของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะ
กรรมการกฤษฎีกาได้เริ่มพิจารณาในวันที่  
8 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยเพ่ิมสาระสำาคัญ 
อีกมากมาย อีกทัง้ส่งเสรมิมาตรการควบคุมและ
กำากับดูแลในระดับบุคคลและระดับนิติบุคคล 
ไว้อย่างชดัเจน วนัที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 
รฐับาลภายใต้รฐับาลของพลเอก ชวลติ ยงใจยทุธ 
ทัง้สองสมาคมได้แก่ สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และสมาคม
สถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้ตดิต่อ
ประสานงานเพ่ือผลักดันพระราชบญัญัตต่ิอรฐับาล 
โดยผ่านนายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ รัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึง่ได้ทำาการศกึษา
พระราชบัญญัติวิศวกร และร่างพระราชบัญญัติ
สถาปนกิ และให้ความเหน็ชอบ

 จนถึงรัฐบาลสมัยต่อมาของนายกรัฐมนตรี 
นายชวน หลีกภัย ได้ทำาการพิจารณาทบทวน 
และตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติทั้งสองอีกครั้ง
พอดีกับที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได ้ส ่งผล
การพิจารณากลับมาให้ ในวันที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2541 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรี
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ได้นำาเสนอร่าง
กฎหมายเข้าพิจารณาในคณะรฐัมนตร ี เนื่องจาก
เห็นความสำาคัญต่อการประกอบวิชาชีพข้าม
ชาติ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อพระราชบัญญัติ 
คนต่างด้าวในประกาศคณะปฏวิตั ิหรอื ปว. 281  
ทีก่ำาลงัจะเลกิใช้ในอนาคตอันใกล้ โดยคณะรฐัมนตรี
ได้มอบหมายให้นายชำานิ ศักดิเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย นำาไปทบทวนก่อนเสนอ
เข้ารฐัสภาโดยเป็นฉบบัของรฐับาล วนัที ่2 ตลุาคม 
พ.ศ. 2541 เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้เสนอร่าง
กฎหมายให้รัฐสภาพิจารณา วันที่ 21 ตุลาคม  
พ.ศ. 2541 ที่ประชุมรัฐสภามีมติผ่านวาระที่ 1  
รบัหลกัการร่างพระราชบญัญัตทิัง้สองฉบบั ได้แก่ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก และร่างพระราช
บญัญัตวิศิวกร

25412539

ประชาพิจารณ์
ลงมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติ 
และยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

ผลักดันร่างพระราชบัญญัติยื่นเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและได้รับ
ความเห็นชอบตัง้สภาวิชาชีพ

ผ่านร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก 
และร่างพระราชบัญญัติวิศวกร

 วนัที ่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตวัแทนจาก
วิชาชีพได้เข้าชี้แจงโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
นายบรรหาร ศลิปอาชา และได้กำาหนดให้จัดทำา
ประชาพิจารณ์ขึ้นโดยกรรมาธิการการปกครอง 
ในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ทีโ่รงแรมเซ็นทรลั
พลาซ่า กรงุเทพฯ ในวนันัน้มีผูป้ระกอบวชิาชพี 
เข้าร่วมการประชมุประชาพิจารณ์มากกว่า 400 คน 
และลงมติ เห็นชอบร ่างพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นเอกฉนัท์
 วนัที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เลขาธกิารนายก
รฐัมนตรไีด้เสนอให้นายกรฐัมนตรรีบัรอง ร่างพระ
ราชบญัญัตฉิบบันี ้เนือ่งจากเป็นร่างพระราชบญัญัติ
เกีย่วกบัการเงิน มาตรา 143 ทว่าผูอ้ำานวยการ 
กองงานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และสถาปัตยกรรมควมคุม หรอื ก.ว. และ ก.ส. 
ให้ความเหน็ว่าไม่ควรรบัรองร่างพระราชบญัญัตนิี้ 
เนื่องจากหากตั้งขึ้นเป ็นสภาวิชาชีพแล ้ว 
รัฐวิสาหกิจจะสามารถควบคุมผู ้ประกอบ
วิชาชีพได้ และไม่อาจประกนัความปลอดภัยของ
สาธารณะได้ ดังนัน้ นายกรฐัมนตร ีนายบรรหาร 
ศลิปอาชา จึงไม่รบัรองร่างพระราชบญัญัตนิี ้ตาม
ข้อเสนอของกองงานคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ภายหลัง 
นายกรฐัมนตร ีนายบรรหาร ศลิปอาชา ได้ยบุสภาฯ 
ในวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2539

2540
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 วนัที ่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542 พระราชบญัญัตร่ิางที ่ 2 ได้ผ่านวาระ 
ที ่2 เข้าสูก่ารพิจารณาของวุฒสิภา โดยนำาเข้าพิจารณาในกรรมาธกิารวสิามัญ 
ของวฒุสิภาตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 และเสนอเข้าทีป่ระชมุวฒุสิภา
เพ่ือการอนมัุตใินเดือนกรกฎาคมปีเดียวกนั จนกระทัง่วนัที ่ 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2542 ร่างพระราชบญัญัตสิถาปนกิซ่ึงผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ทน 
ราษฎรแล้ว และรอเข้าพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายจากสภาผู้แทนราษฎร  
ตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องชะงักลง  
จากหนงัสอืคำาร้องขอให้แก้ไขร่างพระราชบญัญัตสิถาปนกิรวมทัง้สิน้ 4 ฉบบั
จากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
 สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยเสนอให้แก้ไขชื่อสาขาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน เป็นสาขาสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ ซ่ึงต่อมา 
ได้มีมตทิีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรให้ใช้ชือ่วชิาชพีตามทีส่มาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย ขอแก้ไข โดยให้ใช้ชือ่ว่า สาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์และให้มีกรรมการสภาสถาปนิกตามสัดส่วนของสาขาวิชาชีพ 
รวมทั้งขอให้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการสภาสถาปนิกเป็นระดับสามัญ
สถาปนกิ โดยไม่กำาหนดว่าต้องประกอบวชิาชพีมาแล้ว 10 ปี และขอให้มี
บทเฉพาะกาล เรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่ต้องแสดง 
ผลงาน จากความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเหตุให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้
แต่งตัง้กรรมการร่วม ตามมาตรา 175 (3) พิจารณาว่า มีการแปรญัตติ 
ของวุฒิสภาเพ่ือเปล่ียนแปลงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติที ่
สภาผูแ้ทนราษฎรผ่านความเหน็ชอบในวาระที ่3 มาแล้วหรอืไม่ และในทีส่ดุ
เม่ือมีการพิจารณาแก้ไข และจดัการประชมุชีแ้จงในมวลหมู่สงัคมวชิาชพีเป็น
ทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในทีส่ดุร่างพระราชบญัญัตสิถาปนกิได้ผ่านความเหน็ชอบ
จากวฒุสิภา ในวนัที ่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 และเข้าสูว่าระประชมุของ
สภานติบิญัญัต ิในวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2542

 วนัที ่7 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ร่างพระราชบญัญัตสิถาปนกิเข้าสูก่ระบวนการ
ทลูเกล้าฯ ถวายเพ่ือลงพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 แห่งราชวงศ์
จักร ีและมีผลบงัคับใช้เป็นกฎหมายในพระราชอาณาจักรไทย เม่ือวนัที ่21 
กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ถอืเป็นพุทธศกัราชของการเริม่ต้น “สภาสถาปนกิ” 
และ “พระราชบญัญัตสิถาปนกิ พ.ศ. 2543” ตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา
 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 21 
กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้กำาหนดให้มีสภาสถาปนกิ และให้สภาสถาปนกิ
เป็นนติบิคุคล ณ ขณะนัน้ยงัไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการสภาสถาปนกิ 
จึงให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.)  
เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการไปพลางก่อน โดยให้สำานกังาน ก.ส. ปฏบิตัิ
หน้าที่สำานักงานสภาสถาปนิก ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติ
สถาปนกิ พ.ศ. 2543 จนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาสถาปนกิเข้ามาปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญัตดัิงกล่าว
  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ดำาเนินการเสร็จสิ้น 
ในปี พ.ศ. 2543 (คณะกรรมการวาระที ่1) โดยนายปรด์ิี บรุณศริ ิได้รบัเลือก
จากคณะกรรมการฯ ให้ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาปนกิ และได้โอนถ่ายงาน
จากกองงาน ก.ว. และ ก.ส. เพ่ือมาบรหิารจัดการเอง จนต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ได้รับบุคคลภายนอกเข้ามาทำางานเป็นเจ้าหน้าที่
ประจำาอยูภ่ายใต้การกำากบัดูแลของคณะกรรมการฯ

ค�าร้องขอแก้ไขจากสมาคมมัณฑนากรฯ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก
ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา

พระราชบัญญัติสถาปนิกมีผลบังคับใช้
จุดเริ่มต้น “สภาสถาปนิก”
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 การดำาเนินงานบริหารจัดการภายในสภา
สถาปนิกมีค่าใช้จ่าย จึงจำาเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 สภาสถาปนิกได้
จัดทำาแผนงบประมาณเสนอต่อปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพ่ือพิจารณางบประมาณอุดหนุนการ
ดำาเนินงานของสภาสถาปนิก โดยได้รับอนุมัติ
เป็นจำานวนเงิน 3,562,800.00 บาท และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2550 ได้รับเงิน
สนบัสนนุปีละ 5,000,000.00 บาท มาโดยตลอด 
จนในปี พ.ศ. 2551 ได้ถกูปรบัลดเงินสนบัสนนุลง 
2,000,000.00 บาท คงเหลอืเงินสนบัสนนุจำานวน 
3,000,000.00 บาท

 ปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสภาสถาปนกิ วาระที ่3 โดยนายกสภาสถาปนกิ พลเรอืเอก ฐนธิ กติตอิำาพน  
ได้เสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จาก พ.ศ. 2551 ทีถ่กูปรบัลดลง 
2,000,000.00 บาท พร้อมกนันี ้ได้เสนอของบประมาณสำาหรบัโครงการก่อสร้างอาคารทีท่ำาการสภาสถาปนกิ
จำานวนเงิน 50,000,000.00 บาท 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวสิามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการพิจารณาได้รบัอนมัุตงิบประมาณสนบัสนนุสภาสถาปนกิในปี พ.ศ. 2552 
เป็นจำานวนเงิน 55,000,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานสภาสถาปนิก 
5,000,000.00 บาท และเป็นค่าก่อสร้างอาคารทีท่ำาการถาวรสภาสถาปนกิ จำานวนเงิน 50,000,000.00 บาท  
ส่วนในปีต่อมา พ.ศ. 2553 จนถงึ พ.ศ. 2563 สภาสถาปนกิถกูปรบังบประมาณสนบัสนนุลดลงเหลือ
ปีละ 3,000,000.00 บาท 
 ทัง้นี ้สภาสถาปนกิได้รบัเงินสนบัสนนุจากกระทรวงมหาดไทย ในการดำาเนนิงานสภาสถาปนกิ ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 2563 รวมเป็นจำานวนเงิน 74,562,800.00 บาท และค่าก่อสร้างอาคารทีท่ำาการถาวร
สภาสถาปนกิ เป็นจำานวนเงิน 50,000,000.00 บาท

ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง
อาคารทีท่�าการสภาสถาปนกิ

สภาสถาปนิก 
และเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน

2544 - 2551
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วัตถุประสงค์
และอ�านาจหน้าที่ของสภาสถาปนิก

มาตรา 6

มาตรา 7 

มาตรา 8

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.  2543 
ได้บัญญัติวัตถุประสงค์
และอ�านาจหน้าที่ของสภาสถาปนิก
ไว้ใน มาตรา 6 ถึง 8 ดังนี้

ให้สภาสถาปนิกมีวัตถุประสงค์และอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สภาสถาปนิกเป็นนิติบุคคล   

1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม   
2) ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก   
3) ส่งเสรมิสวสัดิการและผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ   
4) ควบคุมความประพฤติและการดำาเนินงานของผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม   
5) ช่วยเหลือ แนะนำา เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอื่น

ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม   
6) ให้คำาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรม

รวมทั้งด้านเทคโนโลยี   
7) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย   
8) ดำาเนินการอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง  

1) ออกใบอนญุาตให้แก่ผูข้อประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม  
2) พักใช้ใบอนญุาตหรอืเพิกถอนใบอนญุาต   
3) รบัรองปรญิญา อนปุรญิญา ประกาศนยีบตัร หรอืวฒุบิตัรในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม   
4) รบัรองความรูค้วามชำานาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม   
5) เสนอแนะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการกำาหนดและการเลิกสาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม   
6) ออกข้อบงัคับสภาสถาปนกิว่าด้วย    

(ก) การกำาหนดลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (6)    
(ข) การรบัสมัครเป็นสมาชกิ ค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบำารงุ และค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากสมาชกิ

หรอืบคุคลภายนอก    
(ค) การเลือกและการเลือกตัง้กรรมการตามมาตรา 32  
(ง) การออกใบอนญุาต อายใุบอนญุาต การพักใช้ใบอนญุาต การเพิกถอนใบอนญุาต และการรบัรอง

ความรูค้วามชำานาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม    
(จ) คุณสมบตั ิวาระการดำารงตำาแหน่ง และการพ้นจากตำาแหน่งของผูต้รวจตามมาตรา 20 วรรคสอง    
(ฉ) หลักเกณฑ์และคุณสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาตแต่ละระดับตามมาตรา 46    
(ช) คุณสมบตัแิละลักษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาตตามมาตรา 49    
(ซ) จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม และการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอันจะนำามาซ่ึงความ

เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัด์ิแห่งวชิาชพี    
(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม    
(ญ) การประชมุของทีป่ระชมุใหญ่สภาสถาปนกิ    
(ฏ) การใดๆ ตามทีก่ำาหนดในพระราชบญัญัตนิี้ 
  ข้อบงัคับสภาสถาปนกินัน้ ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภานายกพิเศษและเม่ือได้ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคับได้   
7) ดำาเนนิการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสภาสถาปนกิ

ACT OBJECTIVES AND AUTHORITY

พระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ. 2543
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02 มองย้อนอดีต | LOOKING BACK

ปรีดิ์ บุรณศิริ 
PREE BURANASIRI

นายกสภาสถาปนิก
วาระปีพุทธศักราช 
2543-2547

ก้าวแรกความส�าเร็จของสภาสถาปนิก 
เกิดขึ้นจากรากฐานขององค์กร
ท่ีแข็งแกร่งและมั่นคง ท่ีส�าคัญ 
ความพยายามและความทุ่มเทของ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดแรก 
ยอ้นเรือ่งราวจุดเริม่ตน้ผ่านบทสัมภาษณ์
คุณปรีดิ์ บุรณศิริ นำยกสภำสถำปนิก
ท่ำนแรก และคุณนิธิ สถำปิตำนนท์ 
เลขำธิกำรสภำสถำปนิกท่ำนแรก  
ในวำระที่ 1 (พ.ศ. 2543-2547) 

วาระแรกแห่งสภาสถาปนิก
ปรีดิ ์บรุณศริิ : ผมสมัครรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการสภาสถาปนกิ และได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาปนกิในช่วงเวลา 3 ปีแรกของการก่อตัง้ ในตอนนัน้มีเพียงพ้ืนทีส่ำานกังาน
ย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่กระทรวงมหาดไทยให้ยืมใช้ ไม่มีงบประมาณ อาคารสถานท่ี รวมท้ังอุปกรณ์
การทำางานอันเป็นกิจจะลักษณะ และที่สำาคัญคือบุคลากร ตำาแหน่งสำาคัญที่ต้องมีก็คือ เลขาธิการ 
ผมแต่งตั้งคุณนิธิ สถาปิตานนท์ เข้ามาช่วยดูแลสิ่งที่ยังไม่มี ให้กลายเป็นมีให้ได้
นิธิ สถาปิตานนท์ : สภาสถาปนิกถือว่าเป็นสิ่งใหม่ของวงการสถาปนิก เพราะจุดมุ่งหมายของการตั้ง
สภาสถาปนิกขึ้นมา ก็เพื่อให้พวกเราปกครองกันเอง มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรอิสระ จากก่อนหน้านี้ 
ทีก่ระทรวงมหาดไทยทำาหน้าทีจั่ดสอบเพ่ือออกใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเท่านัน้ ไม่เคยออกกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสถาปนิกในทางอื่นอีกเลย 
 การเริ่มต้นทำางานของสภาสถาปนิกที่เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริงนี้ ทำาให้คณะกรรมการต้องขอ 
งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ควบคู่กบัความพยายามในการเพ่ิมช่องทางหารายได้จากการสมัคร
สมาชิก การจัดสอบ และการออกใบอนุญาตฯ ทั้งรูปแบบบุคคลและนิติบุคคล ซึ่งถือว่าประสบความ
สำาเรจ็ และช่วยให้สามารถดำาเนนิงานส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างราบรืน่มากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการร่างข้อบงัคับ 
หรือการจัดทำาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

นายกสภาสถาปนิก
อดีตถึงปัจจุบัน
ACT PRESIDENTS 
FROM PAST TO PRESENT
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ความส�าเร็จของสภาสถาปนิก
ปรีดิ์ บุรณศิริ : การร่างระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สำาคัญที่สุด 
คือข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
ซึ่งออกใช้ในปี พ.ศ. 2545 
นิธิ สถาปิตานนท์ : สภาสถาปนิกไปไกลกว่าที่ผมคิดไว้ และทำาให้หลายๆ 
สาขาวิชาชีพรับรู้ได้ว่า สภาสถาปนิกนั้นมีความสำาคัญและสถาปนิกทุกคน
ต้องมาเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก มาทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพี ซ่ึงเท่ากบัเป็นการยอมรบัระบบทีส่ภาสถาปนกิวางไว้ รวมทัง้หน่วยงาน
ภาครฐัก็ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก โดยเข้ามาขอคำาปรึกษา
เมื่อต้องการข้อมูลหรือดำาเนินการโครงการขนาดใหญ่ สภาสถาปนิกถือเป็น
องค์กรอิสระได้อย่างเต็มตัว และสามารถเดินได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่ง

จรรยาบรรณวชิาชพีคือบทบาทส�าคญัของสถาปนกิ
นิธิ สถาปิตานนท์ : นิสิตนักศึกษามักมีข้อสงสัยว่าจรรยาบรรณคืออะไร  
มีความสำาคัญอย่างไร ทำาไมต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณ การเรยีนรูถ้งึการรบั
ค่าคอมมิสชนัจากการสเปคแบบ หรอืจากผูร้บัเหมา ว่าเป็นเรือ่งผดิอย่างมาก 
รวมไปถงึความรบัผดิชอบในสิง่ทีต่วัเองกระทำา การสร้างงานสถาปัตยกรรม
ถึงจะแล้วเสร็จ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาปนิกยังไม่เสร็จสิ้น  
ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อม เหล่านี้คือ
เรือ่งของจรรยาบรรณที่สมาชิกทุกคนต้องคำานึงถึง สิ่งท่ีสถาปนิกออกแบบ
มีผลกระทบต่อสงัคมมากน้อยเพียงใด ซ่ึงต้องอธบิายให้เข้าใจ เพราะจรรยาบรรณ 
คือหัวใจ เกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็นสถาปนิก 
ปรีดิ์ บุรณศิริ : ในจิตใจของมนุษย์จะมี noble obligation อยู่ไม่มากก็น้อย 
เป็นความรูส้กึรบัผดิชอบ เช่น เดินไปตามทางเท้าและเหน็คนพิการพยายาม
จะข้ามถนน ถ้าคุณเดินไปช่วยให้เขาข้ามถนนไปได้ กถ็อืว่าคุณผ่านคุณสมบตัิ 
หนึ่งข้อใน noble obligation คือความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ 
และด้อยโอกาสกว่า แม้กระทั่งกับสัตว์และมนุษย์ทั่วไป จรรยาบรรณของ
วิชาชีพเรานี้จึงเกิดจากการเรียบเรียง noble obligation ต่อสาธารณะ ต่อ
วชิาชพี ต่อเพ่ือนร่วมวชิาชพี และต่อผูว่้าจ้าง การเป็นสถาปนกิทีดี่ได้ สมาชกิ
จะต้องเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเข้มงวด

การรวมสถาปนิก 4 สาขาวิชาชีพ
 สภาสถาปนิกเป็นองค์กรเกิดใหม่ที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมถึง 4 
สาขาวิชาชีพ ในความเป็นจริงแล้ว ความตั้งใจเดิมอยู่ที่การควบคุมดูแล
เฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลักเท่านัน้ แต่เม่ือกฎหมายเข้าถงึสภานติบิญัญัต ิ
จึงเหน็ความจำาเป็นในการตรากฎหมายทีมี่ผลครอบคลุมคนกลุ่มใหญ่ซ่ึงเป็น
สถาปนิกทั้งหมด ซ่ึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ทำาให้สภาสถาปนิกควบคุม 
ทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ และมีจำานวนสมาชิกมากขึ้น
นิธิ สถาปิตานนท์ : ในขณะนั้นสาขาอ่ืนก็ยังค่อนข้างสับสน ไม่ทราบ 
จำานวนสมาชิกในสาขาตัวเอง เพราะยังไม่มีสมาคมวิชาชีพด้วยซำ้า สถาปนิก
หลายคนก็ไม่ได้จำากัดความตัวเองอยู่ในสาขาใดสาขาหนึ่ง อย่างนักจัดสวน 
ที่ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นภูมิสถาปนิก รวมทั้งไม่แน่ใจว่าตนเองต้องมี 
ใบประกอบวชิาชพีหรอืไม่ หรอืต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายควบคุมนีด้้วยหรอืเปล่า 
ปรีดิ์ บุรณศิริ : อย่างหนึ่งที่ทำาให้สาขาสถาปัตยกรรมหลักสามารถรวบรวม
สมาชิกเข้ามาได้รวดเร็ว เนื่องจากมีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชปูถัมภ์ ซ่ึงมีสถาปนกิทีเ่ป็นสมาชกิโดยกจิจะลกัษณะอยูพ่อสมควรก่อนแล้ว 
จึงสามารถประสานงานผ่านสมาคมสถาปนกิสยามฯ และได้รบัความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี

การท�าความเข้าใจถงึบทบาทหนา้ทีข่องสภาสถาปนิก
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดสอบและออกใบอนุญาตฯ ดำาเนินการ
โดยสมาคมสถาปนกิอเมรกิา (American Institute of Architects หรอื AIA)  
โดยไม่มีความเกี่ยวข ้องกับหน่วยงานที่ควบคุมวิชาชีพของอเมริกา  
ซ่ึงถือเป็นความแตกต่างกับการประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทย 
รวมทั้งสร้างความสับสนระหว่างบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิกกับสมาคม
สถาปนิกสยามฯ พอสมควรในช่วงแรก สภาสถาปนิกจึงได้ดำาเนินการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ร่วมวิชาชีพและบุคคล
ทั่วไปอย่างสมำ่าเสมอ
นิธิ สถาปิตานนท์ : ในช่วงแรกสมาชิกยังไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกจึงได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์
องค์กรกบัสถาปนกิทกุสาขา พร้อมกบัจัดสมัมนาอบรมเพ่ือให้ความรูส้มาชกิ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ 
ให้ดีขึ้นกว่าในอดีตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอ่ืนนอกเหนือจากสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก ซ่ึงต้องทำาความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ 
เพราะก่อนหน้านี้สถาปนิกสามารถทำางานได้อย่างอิสระ 
ปรีดิ ์บรุณศริิ : รวมทัง้คนทัว่ไปเองกย็งัไม่มีความเข้าใจดีนกัถงึบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาปนิก รวมไปถึงขอบเขตการทำางานของสถาปนิก ซึ่งที่ผ่านมา
นั้นล้วนเป็นไปตามการทำาความเข้าใจและสื่อสารของแต่ละสำานักงาน ที่จะ
สร้างความเข้าใจกับลูกค้าของตนเองอย่างไร เรือ่งสำาคัญทีส่ภาสถาปนกิได้ทำา 
ก็คือ การออกข้อบังคับ เทียบเท่ากับเป็นแนวทางการทำางานของสถาปนิก 
ให้มีกติกามากขึ้น และทางลูกค้าเองก็ได้รับทราบตรงกันด้วยว่า สถาปนิก
ต้องทำางานตรงตามแนวทางที่กำาหนดไว้ 

เรื่องส�าคัญที่สภาสถาปนิกได้ท�า
ก็คือ การออกข้อบังคับ เทียบเท่ากับเป็นแนวทาง

การท�างานของสถาปนิกให้มีกติกามากขึ้น 
และทางลูกค้าก็ได้รับทราบตรงกันด้วยว่า 

สถาปนิกต้องท�างานตรงตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

ปรีดิ์ บุรณศิริ นายกสภาสถาปนิก 
นิธิ สถาปิตานนท ์เลขาธิการสภาสถาปนิก
วาระปี พ.ศ. 2543-2547
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คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระที่ 2 
(พ.ศ. 2547-2550) ประกอบด้วยตัวแทน
สถาปนิกจาก 4 สาขาวิชาชีพครบถ้วน 
ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์  
โดยมีคุณมติ ตั้งพานิช ด�ารงต�าแหน่งเป็น
นายกสภาสถาปนิก ส�าหรับบทบาทของ
สภาสถาปนิกในวาระนี้ คุณบุญญวัฒน์ 
ทิพทัส อุปนายกคนที่ 1 และคุณสรศักดิ์  
ธรรมัครกุล เลขาธิการ ร่วมให้เกียรติ
เป็นผู้บันทึกเรื่องราวระหว่างการด�ารง
ต�าแหน่งในขณะนั้น แทนคุณมติผู้ล่วงลับ

นโยบายเร่งด่วน งานจรรยาบรรณ  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
 “ตลอดวาระของการทำางาน สภาสถาปนกิออกข้อบญัญัตไิด้เพียง 4-5 เรือ่ง
เท่านัน้ เนือ่งจากกระบวนการขบัเคล่ือนต้องเป็นไปตามขัน้ตอน ถงึจะไม่รวดเรว็ดังใจ 
แต่กท็ำาได้อย่างรอบคอบ” คุณบญุญวัฒน์ ทพิทสั กล่าวถึงกระบวนการทำางาน
ด้านกฎ ระเบยีบ และข้อบงัคับ อันเป็นหวัใจหลกัของสภาสถาปนกิ ในวาระนี ้
มีกฎหมายวชิาชพีทีผ่ลกัดัน เช่น การปรบัอัตราค่าบรกิารวชิาชพีให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของเนือ้งาน ซ่ึงเป็นเรือ่งทีด่ำาเนนิการมาอย่าง
ยาวนานก่อนจะสมัฤทธิผ์ลในปี พ.ศ. 2562 

บญุญวฒัน์ ทพิทสั : การบงัคับใช้พระราชบญัญัตสิถาปนกิไม่ใช่การสงวนอาชพี 
แต่เป็นการคุ้มครองและรับรองว่าประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
จากผู้ที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณ

มติ ตั้งพานิช 
MATI TUNGPANICH

นายกสภาสถาปนิก
วาระปีพุทธศักราช 
2547-2550

สรศกัดิ ์ธรรมคัรกลุ : สภาสถาปนกิทำาหน้าทีก่ำากบัดูแลความปลอดภัยในชวีติ
และทรพัย์สนิของประชาชนทีเ่กีย่วข้องกบังานสถาปัตยกรรม และช่วยสถาบนั
การศึกษาสร้างความเข้าใจกับบัณฑิตว่า เม่ือได้ใบประกอบวิชาชีพแล้วต้อง
รับผิดชอบชวีติคนมากมาย ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีจงึไม่ใช่เป็นเพียงเรือ่งสทิธิ
ในการประกอบอาชพี แต่เป็นการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสาธารณะ 
 ส่วนเรือ่งพระราชบญัญัตสิถาปนกิทีไ่ม่ได้บงัคับใช้กบัสถาปนกิต่างชาตนิัน้ 
คุณบญุญวฒัน์ได้อธบิายเพ่ิมเตมิว่า เราไม่สามารถเอาผดิกบัชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามา 
ทำางานในประเทศไทยได้เลยตามกฎหมาย ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ไม่คาดคิดขึน้ 
จึงนำาไปสูแ่นวทางการปฏบิตัทิีต้่องส่งเสรมิให้สถาปนกิต่างชาตมิาทำางานร่วมกบั 
สถาปนิกไทยเท่านัน้ ผลดีทีต่ามมาคือ การถ่ายโอนแลกเปล่ียนความรูแ้ละ
เทคโนโลยรีะหว่างกนั
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บญุญวฒัน์ ทิพทัส อุปนายกสภาสถาปนกิคนที ่1
สรศกัดิ ์ธรรมคัรกุล เลขาธกิารสภาสถาปนกิ
วาระปี พ.ศ. 2547-2550

งานส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนา
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
 วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารในวาระนั้น เห็นตรงกันว่าสถาปนิก
ไทยควรเตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันที่จะเกิดในเวลาอันใกล้จากการ
เปิดเสรีการค้าและบริการ ซ่ึงจะทำาให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำางาน 
ในประเทศไทยได้ และสถาปนิกชาวไทยเองก็สามารถไปประกอบอาชีพ 
ในต่างประเทศได้เช่นกัน จึงได้เกิดเป็น “ปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2548” 
เพ่ือพัฒนาความสามารถของสถาปนกิไทยทกุสาขาให้ใกล้เคียงกบัมาตรฐาน
สากล ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลัก ได้แก่ ปรบัปรงุหลักการรบัรองปรญิญา 
การพัฒนาหลักสูตรสถาปนิกฝึกหัด การสอบวัดความรู้และประสบการณ ์
ด้านปฏิบัติ และการพัฒนาระหว่างการปฏิบัติวิชาชีพ
สรศกัดิ ์ ธรรมัครกลุ : วชิาชพีสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย 3 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง หนึ่งคือ สภาสถาปนิก ทำาหน้าที่กำากับการทำางานด้านวิชาชีพ 
ให้เป็นไปตามกระบวนกฎหมาย จรรยาบรรณ และความถูกต้อง สองคือ 
สมาคมทีดู่แลงานด้านการพัฒนาวชิาชพี และสามคือ สถาบนัการศกึษา ที่
เป็นเสมือนสารตั้งต้นของวิชาชีพ เราสร้างกระบวนการขับเคล่ือนวิชาชีพ
ด้วยการนำา 3 ส่วนนี้มาทำางานร่วมกัน เริ่มต้นด้วยการดูแลสถาบันการ
ศึกษาให้อยู่ร่วมในกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในวิชาชีพอย่าง
แท้จรงิ มีการบนัทกึข้อตกลงต่างๆ ซ่ึงส่งผลมาจนถงึปัจจุบนันี ้ จึงถอืได้ว่า 
ประสบความสำาเร็จในการสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรต่างๆ และทิศทาง 
การพัฒนาวชิาชพีในอนาคตร่วมกัน
บุญญวัฒน์ ทิพทัส : ภาระหน้าที่ในการควบคุมดูแลสมาชิกทั้ง 4 สาขานั้น 
มุ่งไปทีคุ่ณภาพของสมาชกิเป็นหลัก เริม่ตัง้แต่คุณภาพของอาจารย์ในสถาบนั 
การศึกษา บางท่านเป็นครูช่างที่มีประสบการณ์แต่อาจไม่มีวุฒิ จึงเกิดการ 
ต่อต้านจากสถาบนัการศกึษาอยูบ้่าง โดยเจตนาแล้วสภาสถาปนกิต้องการยกระดับ 
คุณภาพวชิาชพีเพ่ือให้สถาปนกิสามารถสร้างงานทีมี่คุณภาพได้

การจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ท�าการถาวร
ของสภาสถาปนิก
 นโยบายการสร้างอาคารทีท่ำาการถาวรของสภาสถาปนกิถกูส่งต่อมาจาก 
คณะกรรมการในวาระแรก โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประสานงานกับ 
ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
และทีดิ่นของส่วนราชการอ่ืนๆ รวมทัง้ทีดิ่นทีมี่ศกัยภาพอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิด้วย 

การมีส่วนร่วมกับงานราชการ
 นอกจากบทบาทในการให้คำาแนะนำาภาครัฐในเรื่องของนโยบายและ
ปัญหาด้านสถาปัตยกรรมแล้ว สภาสถาปนกิยงัได้ส่งผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือเข้าร่วมใน 
คณะทำางานต่างๆ เช่น โครงการจัดการประกวดแนวความคิดการจดัสร้างอนสุรณ์
สถานเหตกุารณ์ภัยพิบตัจิากคลืน่สนึามิแห่งชาต ิจังหวดัพังงา
สรศกัดิ ์ธรรมคัรกลุ : การสร้างแบบอย่างในการปฏบิตัวิชิาชพี เช่น โครงการ
จัดการประกวดแนวความคิดการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
จากคลืน่สนึามิแห่งชาต ิ จงัหวดัพังงา ทีเ่ป็นภารกจิของภาครฐั สภาสถาปนกิ 
ใช้บคุลากรและประสบการณ์จัดการประกวดแบบระดับนานาชาต ิ แม้สดุท้าย
จะไม่ได้ก่อสร้าง แต่กระบวนการประกวดแบบถือเป็นแบบอย่างการทำางาน
ที่มีมาตรฐาน แม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของสภาสถาปนิก แต่สามารถใช้เป็น 
ประสบการณ์และต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืน  ๆในวธิบีรหิารจดัการ และการประสานงาน 
ให้มีคุณภาพการประกวดแบบสถาปัตยกรรมระดับสากลได้
บญุญวฒัน์ ทพิทสั : สภาสถาปนกิสนบัสนนุการประกวดเพ่ือให้มีทางเลอืก
ของงานออกแบบทีดี่ โดยมีค่าตอบแทนจากการเสนอแนวความคิดตามสมควร 
วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดจนกลายเป็นพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 
จัดจ้างฯ ในปัจจุบนั

การท�างานร่วมกับสถาปนิก 4 สาขาวิชาชีพ 
 ความรับผิดชอบของสภาสถาปนิกที่ครอบคลุมถึง 4 สาขาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ส่งผลต่อการทำางานตั้งแต่วาระแรกจนถึงวาระนี้ ปัญหา 
ที่เกดิขึน้ไม่ใช่เรือ่งจำานวนสมาชกิ หรอืความคุ้นชนิของสมาชกิอย่างทีเ่ป็นมา 
แต่เป็นเรือ่งการให้ความสำาคัญกบัความเท่าเทยีมกนัทกุสาขา ซึง่เป็นความ
ท้าทายในการบรหิารงานของคณะกรรมการชดุนี้
บญุญวฒัน์ ทพิทสั : การทำางานของสภาสถาปนกิเริม่จากการโอนงานจาก กส. 
ทีมี่หน้าทีค่วบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลกั ในขณะทีง่านสถาปัตยกรรมผงัเมือง 
งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป์ ในสมัยนัน้
ยงัไม่มีการควบคุม เสมือนว่าสภาสถาปนกิให้ความสำาคัญกบัสาขาสถาปัตยกรรม
หลักเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้ว สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
มีพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคารช่วยกำากบัดูแล ส่วนอีก 3 สาขานัน้ สภาสถาปนกิ
จึงต้องเริม่ออกข้อบญัญัตใิหม่ตัง้แต่ต้น มีกระบวนการของผ่านมตทิีป่ระชมุใหญ่
สามัญสภาสถาปนกิซึง่ใช้เวลานาน
สรศกัดิ ์ธรรมคัรกลุ : ทกุสาขามีความสำาคัญเท่าเทยีม แต่สาขาสถาปัตยกรรม
หลักเป็นสาขาทีเ่กดิก่อน และได้รบัการยอมรบัในการประกอบวชิาชพีจากการเป็น
ผูร้บัรองแบบ คณะกรรมการสภาสถาปนกิทีม่าจากสาขาสถาปัตยกรรมหลกัจึงทำา
หน้าทีเ่สมือนพ่ีเล้ียงให้กบัสาขาอ่ืนๆ การทำางานในสาขาวชิาชพีใดกต็าม ประเภท 
หรอืขนาดของงานไม่ใช่สิง่สำาคัญ แต่เม่ือเป็นอาคารสาธารณะ สภาสถาปนกิ 
ให้ความสำาคัญในเรือ่งความปลอดภัย หากเกดิเหตไุม่คาดคิด ผูอ้อกแบบต้อง 
รบัผดิชอบ ไม่ว่าจะในโครงการขนาดใหญ่หรอืเลก็ หรอืเป็นสถาปนกิสาขาใดกต็าม

สถาปนิกไทยควรเตรียมพร้อมส�าหรับ
การแข่งขันที่จะเกิดในเวลาอันใกล้
จากการเปิดเสรีการค้าและบริการ ซึ่งจะท�าให้
สถาปนิกต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้  
และสถาปนิกชาวไทยเองก็สามารถไปประกอบ
อาชีพในต่างประเทศได้เช่นกัน จึงได้เกิดเป็น 
“ปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2548”



024

การเติบโตของสภาสถาปนกิในช่วง 10 ปีแรก การผลกัดนั 
ให้สภาสถาปนิกมีอาคารที่ท�าการที่สง่างามและสมศักดิ์ศรี 
การเป็นเสาหลักของวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา 
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการบริหารส�านักงาน 
และการจัดทดสอบวัดความรู้ รวมไปถึงยุทธศาสตร ์
ของสภาสถาปนกิในการกระตุน้ใหสั้งคมเกดิความเขา้ใจ 
ต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งหมดนี้ ได้ถูกริเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสมัย
การด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกของ  
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ�าพน ทั้ง 2 สมัย

พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ�าพน 
ADMIRAL THANIT  
KITTIAMPON

นายกสภาสถาปนิก
วาระปีพุทธศักราช 
2550-2553 และ 2561-2562
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ปรับปรุงและผลักดัน
การกลบัมาด�ารงต�าแหนง่นายกสภาสถาปนกิวาระที ่2 
 นโยบายและแผนงานที่ริเริ่มไว้ก่อนหน้าต้องพบกับอุปสรรคด้าน 
งบประมาณ จากความเปล่ียนแปลงของค่าเงินและค่าครองชีพที่สูงขึ้น  
ในขณะที่เงินอุดหนุนรายปีจากรัฐบาลกลับลดลง ทั้งหมดนี้เป็นเหต ุ
ให้กิจกรรมต่างๆ ที่สภาสถาปนิกวางแผนไว้ต้องชะงักลง พลเรือเอก ฐนิธ 
กลับมาดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาปนิกอีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 ทิ้งช่วง
จากวาระแรกไปถึง 8 ปี พร้อมกับนโยบายที่ชัดเจนและดำาเนินการได้ทันที
	 “หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาสถาปนิกสมัยท่ี	 2	 ผมเริ่ม
วางแผนจัดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก	 รวมท้ังสามารถ
สร้างรายได้ให้พอเพียง	ส�าหรับการต่อยอดกิจกรรมอ่ืนๆ	เราเริ่มจากการ
รีแบรนด์สภาสถาปนิก	โดยใช้ค�าว่า	“ACT”	 ซ่ึงมีความกระชับและสื่อสาร
ได้ง่าย	โดยสามารถน�าไปต่อยอดทางการตลาดเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ	ได้	
กิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นจากแบรนด์	ACT	ก็คือ	ACT	Golf	การแข่งขันกอล์ฟ
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก	และในขณะเดียวกันก็เป็นการหา
รายได้ให้กับสภาสถาปนิกด้วย”
 กจิกรรมที ่2 ภายใต้แบรนด์ ACT คือ EXACT หรอื Executive Architect 
Council Training หลักสตูรรูจั้กสถาปนกิสำาหรบัผูบ้รหิารระดับสงู มีจุดมุ่งหมาย 
ให้วิชาชีพสถาปนิกเป็นที่รู ้ จักของสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะผู ้บริหาร 
ของหน่วยงาน สถาบนั องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สือ่มวลชน
ที่จะมีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยเผยแพร่องค์ความรู้จากหลักสูตรนี้ไปสู่
บุคลากรอ่ืนๆ ในหน่วยงานของตน เพ่ือขยายฐานความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การทำางานของสถาปนิกอย่างถูกต้อง ผ่านการบรรยายของวิทยากร
ตลอดระยะเวลารวม 16 สัปดาห์ ก่อนจะปิดท้ายโครงการด้วยการดูงาน
สถาปัตยกรรมที่ต่างประเทศ โครงการ EXACT รุ่นแรกได้จบหลักสูตรเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และประสบความสำาเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปอีกเป็น
จำานวนมาก โดยสภาสถาปนิกได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ EXACT 
รุ่นที่ 2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
 ACT ที่ 3 หรือ ACT Talk กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ
หลากหลาย ที่จัดขึ้นในห้องประชุมของสภาสถาปนิกเอง โดยการใช้สถานที่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้สมาชิกได้แวะเวียนกลับมาพบปะเพ่ือน
ร่วมวิชาชีพได้บ่อยครั้งยิ่งขึ้น การจัดงานในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ร่วมสัมมนา
กว่า 100 คนในแต่ละครั้ง ถือได้ว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ในปี 
พ.ศ. 2563 จึงมีแผนที่จะจัดตลอดทั้งปีทั้งหมด 6 ครั้ง เป็นการเกริ่นนำา
ก่อนงานสัมมนาใหญ่ ACT Forum ปลายปี 
 ACT ที่ 4 เป็นความตั้งใจของพลเรือเอก ฐนิธ ตั้งแต่ช่วงดำารงตำาแหน่ง
ในวาระแรก และการกลับมาดำารงตำาแหน่งในวาระท่ี 2 โดยกำาหนดให้มี
การจัดสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า ACT Forum โดยเชิญวิทยากร 
ผู้มีชื่อเสียงในวงการสถาปัตยกรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาแบ่งปัน
ความรู้และจุดประกายแรงบันดาลใจให้สมาชิกสภาสถาปนิกทั้ง 4 สาขา 
ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจงานสถาปัตยกรรม การจัดงาน ACT Forum 
ครั้งแรก ในวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
มีผู ้เข ้าฟังมากกว่า 5,000 คน ถือเป็นการทำาหน้าท่ีตามบทบาทใน 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (5) ว่าด้วยการเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ภาคประชาชน

อาคารสภาสถาปนิก 
ที่มัน่แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำาพน เข้าดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาปนิก
คนที่ 3 เม่ือปี พ.ศ. 2550 ในช่วงเวลาที่สภาสถาปนิกยังคงทำาการอยู ่
ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ย่านวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ ความไม่พร้อมของสถานที่ซ่ึงนำามา 
สู่ปัญหาความขัดข้องในการให้บริการสมาชิกที่เริ่มมีจำานวนเพ่ิมมากขึ้น 
ทุกๆ ปี ทำาให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกเริ่มมองหาความเป็นไปได้  
ในการย้ายที่ทำาการสภาสถาปนิกไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมกว่า
	 “ผมและคณะท�างานต่างมีความรูส้กึตรงกนัว่าสถานทีเ่ดิมนัน้ไม่สง่างาม 
สมกับเป็นสภาสถาปนิกของประเทศไทย” พลเรือเอก ฐนิธ เล่าย้อนกลับไป 
ยังช่วงเวลาขณะนั้นว่า หลังจากพิจารณาหลายๆ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ คณะ
กรรมการสภาสถาปนิกจึงตัดสินใจซ้ือที่ดินติดถนนพระราม 9 (ที่ตั้ง 
ของสภาสถาปนิกในปัจจุบัน) และได้ทำาหนังสือขอรับการสนับสนุนด้าน 
งบประมาณจากรฐับาล โดยความช่วยเหลอืของอดีตปลดักระทรวงมหาดไทย 
นายพงศ์โพยม วาศภูต ิและอดีตผูอ้ำานวยการสำานกังบประมาณ นายบณัฑรู 
สุภัควณิช ผลักดันให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 50 ล้านบาท
 การก่อสร้างอาคารสภาสถาปนิกแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553 
ซึง่เกดิจากความทุม่เทของท่านเลขาธิการสภาสถาปนิก นายฤาชา รัชชนนัท์  
และกรรมการบรหิารบางท่านในการขอบรจิาควสัดุอุปกรณ์จากผูป้ระกอบการ 
รายต่างๆ ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำาเนินการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยความ
ตั้งใจ ประจวบเหมาะกับนโยบายของสภาสถาปนิกที่ต้องการทำาหน้าที่เป็น
เลขาธกิารสภาสถาปนกิแห่งอาเซียน ซ่ึงสำาเรจ็ลุล่วงไปด้วยดีในปี พ.ศ. 2554-
2555 โดยอาคารที่ทำาการสภาสถาปนิกแห่งใหม่นี้ ได้ทำาหน้าที่ต้อนรับแขก
ผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ และได้รับเสียงชื่นชมถึงความสง่างามและ
มาตรฐานของอาคารที่ทำาการสภาสถาปนิกจากผู้แทนประเทศ ถือได้ว่าเป็น 
ความภาคภูมิใจร่วมกันของสถาปนิกไทยทุกคน “สิ่งที่ผมน�ามาใช้กับ 
การออกแบบก่อสร้างอาคารสภาสถาปนกิครัง้นี	้คือการประกวดการออกแบบ 
อาคาร	2	ขั้นตอน	ซ่ึงถือเป็นเรื่องใหม่มาก	ณ	ขณะนั้น”
 พลเรือเอก ฐนิธ กล่าวต่อว่า “โดยทั่วไปนิยมใช้การประกวดแบบใน 
ขัน้ตอนเดียว	เพราะมีกระบวนการทีส่ัน้กระชบั	หรอืไม่กร็ะบบุรษิทัออกแบบที่
ต้องการไปเลย	ผมพยายามชีใ้ห้เหน็ว่า	การเลือกบรษิทัทีรู่จ้กัเป็นการส่วนตวั 
ไม่ได้น�าไปสูผ่ลลัพธ์ทีดี่	เพราะไม่ได้เกดิการแข่งขนั	แต่ถ้าใช้ระบบการประกวด 
การออกแบบอาคารแบบใน	 2	 ขั้นตอน	 จะได้แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 
ในการออกแบบ”
 ระบบการประกวดแบบอาคาร 2 ขั้นตอน แบ่งกระบวนการออกเป็น  
2 ช่วง คือการประกวดแนวคิด หรือการเปิดพ้ืนที่ให้ผู ้เข้าแข่งขันโดย 
ไม่จำากัดว่าเป็นบริษัทสถาปนิกหรือสถาปนิกที่เป็นบุคคลทั่วไป ได้นำาเสนอ
แนวคิดการออกแบบ ซ่ึงเกิดผลดีเพราะเป็นโอกาสท่ีได้รูปแบบอาคาร 
ทีห่ลากหลายจากผูส่้งแบบเข้าประกวด โดยได้คัดผูช้นะการประกวดไว้ 3-5 ราย 
มอบรางวัลเป็นเงินจำานวนหนึ่ง เพ่ือให้ไปจัดทำาแบบในส่วนที่ 2 คือ 
การประกวดแบบที่มีรายละเอียดส่วนต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรม 
ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นำาไปสู่การออกแบบอาคารที่จะใช้ก่อสร้างจริง 
ผู ้ที่ ชนะการประกวดแบบขั้นต ้นต ้องร ่วมงานกับทีมสถาปนิกที่ มี
ประสบการณ์ และมีผลงานออกแบบในประเภทและวงเงินที่คณะกรรมการ
กำาหนดมา เพ่ือประกวดแบบในขั้นสุดท้าย ปัจจุบันระบบการประกวด 
แบบอาคาร 2 ขัน้ตอนนี ้ถูกนำามาใช้อย่างกว้างขวางในระบบราชการ
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ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทศวรรษที่สอง
ของสภาสถาปนิก
 ระบบคลังข้อสอบเริ่มถูกนำามาปรับใช้กับการจัดทดสอบวัดความรู ้
ของสภาสถาปนิก เพ่ือช่วยลดภาระในการจัดสอบแต่ละครั้ง โดยการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดสอบของทั้ง 4 สาขา ระบบคอมพิวเตอร์
ช ่วยรักษามาตรฐานระดับความยากง่ายของข้อสอบ อีกทั้งยังช ่วย
ให้การจัดสอบทำาได้บ่อยครั้งมากขึ้นในแต่ละรอบปี เนื่องจากหากทุกคน 
จำาเป็นต้องทำาการทดสอบพร้อมกันในระบบการทดสอบแบบเดิม ทำาให้มี 
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบที่สูงมาก อีกทั้งยังจัดสอบได้เพียงแค่ปีละครั้ง ทำาให้
ผู้ที่สอบไม่ผ่านต้องเสียเวลารอสอบข้ามปีในครั้งถัดไป
 “ผมมีแนวคิดที่จะด�าเนินการจัดสอบในภูมิภาคต่างๆ	ด้วย	เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกแก่สมาชิก	เพราะไม่ใช่เรื่องยากเมือ่เรามรีะบบคลังข้อสอบแล้ว 
เพียงแค่ส่งระบบข้อสอบไปให้มหาวิทยาลัยจัดสอบให้	 สมาชิกก็ไม่ต้อง
เสียค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯ” พลเรือเอก ฐนิธ กล่าวถึงความเป็นไปได ้
ในการพัฒนาระบบการทดสอบความรู้ของสภาสถาปนิกในอนาคต และ
ไม่ใช่เพยีงระบบการทดสอบความรู้เท่านั้น สภาสถาปนิกยังได้นำาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้อำานวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ เช่น การเพ่ิมระบบการจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ตามจุดบริการสาธารณะที่เข้าถึง 
ได้ง ่าย การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารและให้บริการสมาชิก  
ทาง Facebook และ LINE Official ด้วย
 “สภาสถาปนกิมีรายได้อยู	่2	ทาง	อย่างแรกคือจากค่าสมาชกิ	แต่เนือ่งจาก 
สภาสถาปนิกไม่อยากปรับค่าสมาชิก	 ค่าทดสอบ	 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพราะจะสร้างผลกระทบโดยตรงต่อสมาชิก	 อย่างที่สองคือเงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล	ซ่ึงไม่เพียงพอที่จะดูแลพนักงานและสมาชิกอีกกว่า	30,000	คน 
อย่างแน่นอน” พลเรือเอก ฐนิธ กล่าวว่า สิ่งนี้คือความท้าทายของคณะ
กรรมการชุดปัจจุบัน และเป็นอีกสาเหตุสำาคัญที่อยู่เบื้องหลังการผลักดัน
ให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สภาสถาปนิกสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 “ผู้ที่มาด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาปนิกต้องบริหารจัดการให้สภา
สถาปนิกอยู่ได้อย่างพอเพียงที่จะท�างานต่อไปให้ได้	โดยการอยู่อย่างยั่งยืน	
มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าเป็น	10	ปีขึ้นไป	ค่าของเงินเปล่ียนไป	จ�านวน
สมาชิกเพ่ิมขึ้น	 สภาสถาปนิกจะท�าอย่างไรให้การบริการสมาชิกเป็นไปได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีคุณภาพ	 สามารถรับใช้สังคมได้อย่างสมบูรณ์	 
ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง”
 “อีกแนวคิดที่ผมต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�า
หน้าที่	 คือการสร้างศูนย์การเรียนรู้สถาปนิก	 ผมต้องการให้เด็กตั้งแต่ 
ชั้นอนุบาล	 ชั้นประถมศึกษา	 รู้จักสถาปนิก	 ศูนย์เรียนรู้ฯ	 นี้จะเป็นพ้ืนที ่
แห่งการเรียนรู้ที่เยาวชนได้ใช้เรียนรู้งานสถาปัตยกรรม	 ให้เยาวชนได้มี
โอกาสเข้าใจกระบวนการท�างานของสถาปนิกตั้งแต่วัยเรียน	 พอเติบโต
ขึ้นมาถึงแม้ไม่ได้เป็นสถาปนิก	 แต่เขาก็รู้จักและเข้าใจสถาปนิกและการ
ท�างานของสถาปนิกได้”
 ในวาระครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนกิ พลเรอื เอกฐนธิได้ดำาเนนิการจัดพิมพ์ 
เอกสาร “สภาสถาปนิก แนวทางสู่ประชาธิปไตยในการประกอบวิชาชีพ
ในสหัสวรรษใหม่” ซ่ึงเป็นเอกสารวิจัยที่ท่านเขียนขึ้นสำาหรับสถาบัน 
พระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รุ่นที่ 4 ซ่ึงได้ถูกนำามาปรับปรุง และจัดทำาบทส่งท้าย เพ่ือออกเผยแพร่ 
ในโอกาสต่อไป

อีกแนวคิดทีผ่มต้องการผลักดันให้เกิดขึน้
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�าหน้าที่ คือการสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้สถาปนิก ผมต้องการให้
เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา  
รู้จักสถาปนิก ศูนย์เรียนรู้ฯ นีจ้ะเป็นพ้ืนที ่
แห่งการเรียนรู้ที่เยาวชนได้ใช้เรียนรู ้
งานสถาปัตยกรรม ให้เยาวชนได้มีโอกาส
เข้าใจกระบวนการท�างานของสถาปนิก
ตัง้แต่วัยเรียน พอเติบโตขึน้มาถึงแม้ไม่ได้
เป็นสถาปนิก แต่เขาก็รู้จักและเข้าใจ
สถาปนิกและการท�างานของสถาปนิกได ้
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“ด้วยความท้าทายที่ต้องการจะพัฒนางานระบบ 
คลังข้อสอบให้ต่อเน่ืองจากวาระก่อนหน้า จึงลง
สมัครเป็นกรรมการสภาสถาปนิกในวาระถัดมา  
และเมื่อได้รับการเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งนายก 
สภาสถาปนิก ก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ 
เป็นสตรีคนแรกที่ด�ารงต�าแหน่งนี้ เมื่อได้รับ 
ความไว้วางใจ ก็ตั้งใจท�าหน้าที่ให้ดีและเต็มที่ที่สุด”
รองศำสตรำจำรย์ ยุพยง เหมะศิลปิน 
นำยกสภำสถำปนิกสตรีท่ำนแรกและท่ำนเดียว 
ในช่วงเวลำสองทศวรรษของสภำสถำปนิก

ความท้าทายของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
 ภารกิจสำาคัญประการแรกในการบริหารสภาสถาปนิกวาระที่ 4 คือการ 
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ 
ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา  
ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2552 ในวาระ
กรรมการสภาสถาปนกิก่อนหน้า ประเด็นทีข้่อบงัคับกำาหนดให้สมาชกิต้องมี
การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หรือ Continuous Professional Devel-
opment (CPD) โดยการสะสมคะแนน พวต. ทีไ่ด้มาจากการเข้าร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ วิชาการ ทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมหรือผู้จัดกิจกรรม  
ได้ทำาใหเ้กิดแรงตา้นจากสมาชิก ที่ไม่เหน็ด้วยกับการบังคบัใชค้ะแนน พวต. 
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2554 สมาชิกได้เข้าร่วมคัดค้านเป็นจำานวนมาก  

 

รองศาสตราจารย์  
ยุพยง เหมะศิลปิน
ASSOCIATE PROFESSOR 
YUPAYONG  
HEMASILPIN

นายกสภาสถาปนิก
วาระปีพุทธศักราช 
2553-2558

จึงต้องมีการแปรญัตติ ยกเลิกข้อบังคับ และยกร่างข้อบังคับขึ้นใหม่ 
ให้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องถือเป็นการกระทำาโดยสมัครใจ และไม่ผูกโยง 
กับเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม คะแนน พวต. 
ก็ยังคงใช้เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน  
ตามข้อตกลงร่วมในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาวิชาชีพ
	 “สภาสถาปนกิได้รบัฟังความคิดเหน็ของสมาชกิในการปรบัปรงุข้อบงัคับ	พวต.	
แต่สมาชกิอาจไม่ได้รบัทราบรายละเอียดข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องและมีผลกระทบกบั
การปฏิบัติวิชาชีพเท่าที่ควรจึงเกิดการต่อต้านขึ้น	อย่างไรก็ดี	สภาสถาปนิก
ยนืยนัว่าการพัฒนาวชิาชพีเป็นสิง่ส�าคัญ	เพราะเป็นการพัฒนาตนเองตลอดชวีติ	
และเป็นหลักการสากล”
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ระบบคลังข้อสอบ
 ในอดีตจำานวนผูเ้ข้าสอบเพ่ือขอรบัใบประกอบวชิาชพีมีจำานวนเพียงหลัก
ร้อยคนเท่านั้น และมีการจัดสอบเฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ต่อมา 
จำานวนผู ้สอบเพ่ิมมากขึ้นจากการเปิดสอบในสาขาอ่ืนๆ ด้วย ในปี 
พ.ศ. 2557 ทีมี่ผูเ้ข้าสอบมากถงึ 2,800 คน ส่งผลให้ต้องดำาเนนิการปรบัปรงุ
และวางรากฐานระบบการจัดสอบใหม่ทั้งหมด ความท้าทายอยู่ที่ว่า จะทำา 
อย่างไรให้การสอบมีมาตรฐาน และมีความเที่ยงตรงในทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการ โดยที่สามารถแก้ปัญหาความซำ้าซ้อนและความยุ่งยาก 
ในการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบในแต่ละปี ทัง้นีต้้องอาศยัความร่วมมือ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือร่วม
กำาหนดหลักเกณฑ์ของข้อสอบแต่ละวิชาในแต่ละสาขา ทำาการออกข้อสอบ 
ตรวจสอบมาตรฐานและความเหมาะสมของข้อสอบ และจัดนำาเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นคลังข้อสอบทีส่มบรูณ์ ระบบคลงัข้อสอบนี ้ทำาให้ลดขัน้ตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณในการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และได้ข้อสอบ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 “การจัดสอบฯ	ในทกุๆ	ปีนัน้	สภาสถาปนกิได้รบัความอนเุคราะห์สถานที ่
และอุปกรณ์อ�านวยการสอบที่มีประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มาตลอด	 6	 ป ี	 จึงต ้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีและท ่านคณบดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุมมา	ณ	ที่นี้ด้วย”	
 
นายกสภาสถาปนิกวาระท่ี 4 ยาวนาน 4 ปี 4 เดือน
	 “ช่วงเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2556	 เกิดเหตุการณ์ยุบสภาผู้แทนราษฎร	
สถานการณ์บ ้านเมืองไม่ปกติ	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย 
ยังไม่ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือมารับวาระการบริหาร 
ต่อ	กรรมการสภาสถาปนกิชดุนีจึ้งต้องปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้กรรมการชดุใหม่	ตามพระราชบญัญัตสิถาปนกิ	พ.ศ.	2543	มาตรา	28	 
ค�าว่าปฏิบตัหิน้าทีไ่ปพลางนี	้มิใช่เป็นการรกัษาการ	แต่สามารถด�าเนนิกจิการ
สภาสถาปนิกใดๆ	 ได้ตามปกติ	 ในช่วงนี้ได้มีการผลักดันออกข้อบังคับ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้ส�าเร็จ	 รวมทั้งได้พัฒนาระบบการจัดสอบ 
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น”

 หลังจากสิน้สดุวาระการดำารงตำาแหน่งเม่ือวนัที ่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2556 
เหตกุารณ์ทางการเมืองครัง้นัน้ ทำาให้กรรมการสภาสถาปนกิชดุซึง่ควรจะสิน้สดุ 
วาระการดำารงตำาแหน่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จำาเป็นต้องปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องไปถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถือได้ว่าเป็นนายกและกรรมการ 
สภาสถาปนิกที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องยาวนานที่สุดถึง 4 ปี 4 เดือน

การปรับตัวเป็นบทบาทส�าคัญของสภาสถาปนิก
 สภาสถาปนกิมีบทบาทในการควบคุมความประพฤต ิและการดำาเนนิงาน 
ของผูป้ระกอบวชิาชพี ให้ถกูต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 
สถาปัตยกรรม นอกจากนัน้ ยงัต้องส่งเสรมิความสามัคคีในหมู่มวลสมาชกิ 
ช่วยเหลือ แนะนำา และให้บริการทางด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมด้วย หนึง่ในสิง่สำาคัญของวชิาชพีสถาปนกิ คือการรบัฟังความ
ต้องการของสงัคม คำานงึถงึสภาพการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงเสมอ โดยเฉพาะสภาพ
แวดล้อม อย่ายดึตดิอยูก่บัความเป็นสถาปนกิหรอือัตตาของตนเอง และเดินหน้า 
ทำาสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ 
 “สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือ	 ในยุคสมัยนี้	 สภาสถาปนิกได้ปรับบทบาท 
และสร้างสรรค์เรือ่งใหม่ๆ	เพ่ือสงัคม	และสิง่แวดล้อม	เช่น	โครงการ	ZeroCovid	
ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ	 อย่างหลากหลาย	 ม่ันใจว่าสภา
สถาปนกิและสมาชกิจะไม่หยดุอยูเ่พียงเท่านี	้แต่จะยงัสานต่องานเพ่ือบรกิาร
สังคมและประเทศชาติต่อไป”

หนึ่งในส่ิงส�าคัญของวิชาชีพสถาปนิก 
คือการรับฟังความต้องการของสังคม 

ค�านึงถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม 

อย่ายึดติดอยู่กับความเป็นสถาปนิก 
หรืออัตตาของตนเอง และเดินหน้า

ท�าส่ิงที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ 
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คุณเจตก�าจร พรหมโยธี เป็นกรรมการสภาสถาปนิก 
ในวาระการบริหารของคุณมติ ตั้งพานิช ผู้ที่เป็นนายกสภา
สถาปนิกในวาระที่ 2 (พ.ศ. 2547 - 2550) ซึ่งในขณะนั้น
สภาสถาปนิกมุ่งเน้นนโยบายผลักดันองค์กรให้เข้าสู่ระบบ
สากล ผ่านการส่งตัวแทนสถาปนิกไทยเข้าร่วมการประชุม
และการสัมมนาในต่างประเทศ เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็น
สมาชิกของกลุ่มสถาปนิกเอเปค (Asia-Pacific Economic 
Cooperation Architect หรือ APEC Architect) ซึง่ส่งผล
ส�าคญัตอ่รปูแบบการปฏบิตัวิชิาชพีรว่มกบัชาวตา่งชาตใินเวลา
ต่อมา เช่น สถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect)

ในวาระเดียวกันนี้ คุณเจตก�าจรได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
โครงการประกวดแบบอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
จากคลื่นสึนามิแห่งชาติ จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการประกวดแบบ
ระดับนานาชาติที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศไทย 
และต่างประเทศ

 “งานประกวดแบบครั้งนั้นได้รับผลตอบรับดีมาก	 มีผู ้ส ่งผลงาน 
เข้าประกวดแบบท่วมท้นจากทัว่โลกรวม	136	ประเทศ	การประกวดแบ่งเป็น	
2	ขั้นตอน	คือ	การประกวดแบบแนวคิดที่ไม่มีข้อจ�ากัด	และขั้นตอนการท�า
แบบก่อสร้าง	 เจ้าของแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดแบบรอบที่	 2	
ต้องท�างานร่วมกันกับสถาปนิกไทย	 อีกทั้งเรายังได้พ้ืนท่ีก่อสร้างที่งดงาม
มากในจังหวัดพังงา”	
 อย่างไรก็ดีเม่ือโครงการเข้าสู่ช่วงเตรียมงานก่อสร้าง ผลงานของผู้ชนะ  
ซ่ึงเป็นบริษัทสถาปนิกสัญชาติสเปน Disc-O Arquitectura ร่วมกับบริษัท 
นากาคอนเซ็ปต์ ประเทศไทย ชือ่ผลงาน “Mountains of Remembrance” 
(ภูเขาแห่งความระลึกถึง) กลับไม่ได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการต่อ เนื่องจาก 
การเปลี่ยนรัฐบาลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาสถาปนิกจึงไม่สามารถผลักดันโครงการนี้
กับรัฐบาลได้ต่อ

เจตก�าจร พรหมโยธี
JEDKAMCHORN  
PHROMYOTHI
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สภาสถาปนิกสัญจร
 “คณะกรรมการสภาสถาปนกิมีความหลากหลายทางความคิด	 แต่สดุท้าย
กเ็กดิการหลอมรวมจนเกดิเป็นความร่วมมือไปในทศิทางเดียวกนั	 ส่งผลให้ 
การท�างานราบรืน่มาโดยตลอด”
	 “ในวาระนัน้	สภาสถาปนกิมีนโยบายในการจัดสมัมนาเพ่ือให้ความรูเ้กีย่วกบั 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ	 พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวก 
ในการให้บริการด้านวิชาชีพแก่สถาปนิกภูมิภาค	 จึงท�าให้เกิดโครงการ	
“สภาสถาปนิกสัญจร”	 เป็นวาระเร่งด่วนที่มุ่งเน้นการเดินทางไปพบปะ
สมาชกิในภูมิภาคเป็นประจ�าทกุ	2-3	เดือน	เพ่ือให้สมาชกิสามารถเข้ารบับรกิาร
ได้โดยตรง	 ไม่ว่าจะเป็นการช�าระค่าธรรมเนียม	 การต่ออายุใบอนุญาต	 
รวมไปถงึการจัดวทิยากรบรรยายในหวัข้อต่างๆ	ตามความสนใจของสมาชกิ	
ในมุมมองหนึ่ง	 แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะเอ้ือให้การท�าธุรกรรมต่างๆ	 
เกดิขึน้ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายงัสภาสถาปนกิในปัจจบุนั	แต่กป็ฏเิสธไม่ได้
เช่นเดียวกันว่า	การลงพื้นที่จริงโดยทีมงานสภาสถาปนิกนั้น	สามารถสร้าง
ความเป็นน�้าหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถาปนิกในทุกภูมิภาคได้เป็นอย่างดี”

บทบาทของสถาปนิกต่อสังคม
	 “วิชาชีพสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย	 4	 สาขา	 ครอบคลุมตั้งแต่การ
ออกแบบอาคาร	 การตกแต่งภายในอาคาร	 การออกแบบภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม	 ไปจนถึงการออกแบบและวางผังพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่
เมือง	สถาปนกิจึงต้องค�านงึถงึผลกระทบทีมี่ต่อสงัคม	สภาพแวดล้อมชมุชน 
และเมืองด้วย”
 ในทศันะของคุณเจตกำาจร สถาปนกิควรมีบทบาทในการรบัใช้สงัคมมาก
ขึน้ โดยเฉพาะในปัจจุบนั ทีอ่งค์ความรูด้้านการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็น
สาระสำาคัญที่ช่วยให้คนรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่
ว่าจะเป็นการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยร่วมกนักบัมูลนธินิายช่างไทยใจอาสา หรอื
การเข้าร่วมเป็นสถาปนิกอาสา ช่วยออกแบบปรับปรุงโรงพยาบาล ร่วมกับ
โครงการ ZeroCovid ซ่ึงคณะกรรมการสภาสถาปนกิชดุปัจจุบนักำาลงัดำาเนนิ
การอยู ่เนือ่งจากในพ้ืนทีท่ัว่ประเทศยงัมีประชาชนรอรบัการช่วยเหลืออยูอี่กมาก 

บทบาทสภาสถาปนิกในฐานะที่ปรึกษาของรัฐบาล 
 โครงการรถไฟความเร็วสูงที่ได้สร้างความร่วมมือกับรัฐบาลจีน ซึ่งต้อง
อาศยัการประสานสถาปนกิและวศิวกรชาวจีนมาร่วมออกแบบและควบคุมงาน 
รัฐบาลจึงมอบหมายให้สภาสถาปนิกดำาเนินการเรื่องการออกใบอนุญาต
หนังสือรับรองเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้เชี่ยวชาญชาวจีนกลุ่มนี้ สำาหรับการ
ทำางานเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ตามด้วยการอบรมและการจัดทดสอบโดย
สภาสถาปนกิ ซึง่นำามาสูค่วามร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศ การออกแบบ
สถานีรถไฟความเร็วสูงรวม 5 สถานี นับเป็นผลงานการออกแบบร่วมกัน
ระหว่างสถาปนกิไทยและจีน ภายใต้การตรวจแบบร่าง และให้ความเหน็โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก
 โครงการพัฒนาริมฝั ่งแม่นำ้าเจ้าพระยา ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ ์
อย่างกว้างขวางในสังคม ในแง่ความเหมาะสมของรูปแบบและกระบวนการ 
สภาสถาปนิกได้ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะในฐานะองค์กรวิชาชีพ 
ด้านสถาปัตยกรรม เกี่ยวกับวิธีการทำางานและขั้นตอนที่ถูกต้องกับภาครฐั 
ตามบทบาทหน้าทีใ่นพระราชบญัญัตสิถาปนกิ พ.ศ. 2543 มาตรา 7(6) 

นายช่างไทยใจอาสา
 งานสถาปัตยกรรมมิได้เกดิขึน้จากฝีมือของสถาปนกิเท่านัน้ หากแต่เป็น
ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ และที่จะขาดไม่ได้เลย 
คือวชิาชพีวศิวกรรม คณะผูบ้รหิารสภาสถาปนกิและสภาวิศวกรได้ร่วมดำาเนนิ
งานในส่วนของกฎหมายและมาตรการต่างๆ ไม่เพียงแค่ในระดับปฏบิตักิาร 
แต่รวมไปถงึระดับนโยบายด้วย ทีส่่งผลกระทบต่อสมาชกิของทัง้สองวชิาชพี 
การร่วมก่อตัง้ “มูลนธินิายช่างไทยใจอาสา” เพ่ือช่วยเหลือสงัคมหลงัประสบ
เหตภัุยพิบตั ิด้วยการเดินทางไปให้ความรูแ้ละคำาแนะนำาเรือ่งการซ่อมอาคาร
บ้านเรือน หรือสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหลังเหตุนำ้าท่วม เป็นต้น

การประสานความร่วมมือ
 สภาสถาปนิกยังได้ทำาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง เพ่ือ
ช่วยสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาสถาปนิก 
สูภ่าคประชาชนอย่างมีประสทิธภิาพ ทัง้นีร้วมไปถงึการประสานความร่วมมือ
กบัภาคเอกชน เช่น ตวัแทนจัดจำาหน่ายระบบ Building Information Modeling 
(BIM) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานและคุณภาพของงาน
ออกแบบ อีกทัง้ยงัช่วยพัฒนาทกัษะและศกัยภาพของสถาปนกิไทยให้ก้าวทนั 
เทคโนโลย ีแต่ด้วยราคาตัง้ต้นทีส่งู ทีส่่งผลให้มีเพียงบรษิทัขนาดใหญ่เท่านัน้
ทีน่ำาเทคโนโลยนีีม้าใช้ ทางสภาสถาปนกิจงึได้เจรจาร่วมกบัตวัแทนจำาหน่าย
จากภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบับรษิทัขนาดเล็กและขนาดกลาง อาทิ 
ระบบเช่าใช้งานในราคาถูก อีกทั้งยังมีการจัดอบรมการใช้งานให้กับผู้สนใจ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สถาปนิกควรมีบทบาทในการรับใช้สังคมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่องค์ความรู้ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม เป็นสาระส�าคัญที่ช่วยให้คนรับมือ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
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พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต ์ 
นายกสภาสถาปนกิทา่นปัจจุบันในวาระแหง่การครบรอบ 
สองทศวรรษสภาสถาปนิก กล่าวถึงทิศทางการท�างาน
ของสภาสถาปนิกในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563) รวมทั้ง
ช่วงเวลาที่เหลือในวาระ ในส่วนบทบาทหน้าที่โดยตรง
ของสภาสถาปนิก ท่ีรวมถึงการควบคุมดูแลสมาชิก
สภาสถาปนิกในปัจจุบันกว่า 30,000 คนทั่วประเทศ 
และการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎข้อบังคับให้สอดคล้อง
กับสภาพการท�างานของสถาปนิกอย่างร่วมสมัย 
การควบคุมจรรยาบรรณสถาปนิก ไปจนถึงกิจกรรม
ของสภาสถาปนิกที่จะเกิดขึ้นตลอดปี

วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง
	 “ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของวิชาชีพเปล่ียนไป	 ท�าให้สภา
สถาปนิกต้องปรับตัว	 และต้องร่วมออกแบบวิชาชีพให้อยู ่กับ
การเปล่ียนแปลงนี้ให้ได้” เรื่องเร่งด่วนเรื่องแรกคือ การออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ เพ่ือเปิด
โอกาสและกำาหนดให้ผู ้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
ในการเป็นสมาชกิสภาสถาปนกิ สามารถทำางานด้านสถาปัตยกรรม 
ในประเทศไทยได้ตามที่พระราชบัญญัติกำาหนด เช่น ช่างฝีมือ
สญัชาตไิทยทีส่่งผ่านความรูภู้มิปัญญามาหลายชัว่อายคุน แต่ไม่ได้ 
รำ่าเรียนสถาปัตยกรรมมาโดยตรง ให้ได้มีขอบเขตการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน และอยู ่ในการกำากับดูแลของ
สภาสถาปนิก โดยสภาสถาปนิกจะพิจารณาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษเป็นรายบุคคล และจะมีการระบุ
ขอบเขตงานตามความเชี่ยวชาญของผู ้ขอใบอนุญาต หรือให้
ทำางานได้เฉพาะในขอบเขตที่กำาหนดเท่านั้น

พลอากาศตรี 
หม่อมหลวง  
ประกิตติ เกษมสันต์
AIR VICE MARSHAL  
M.L. PRAKITTI  
KSHEMASANTA
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 พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ กล่าวว่า การออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ กำาลังจะมีบทบาทอย่างมาก 
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนสถาปนิกในบางพ้ืนที่ เช ่น พ้ืนที่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตำาบล ไปจนถึงระดับเทศบาล ที่รวมกันแล้วมีจำานวนถึง 7,800 
ท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู ้ที่มีความรู ้และความพร้อม ได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง
	 “เป้าหมายคือการให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมได้รับการยอมรับจากสังคม 
ดังนั้น	 เราต้องพัฒนาตัวเอง	 พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ 
การให้ความส�าคัญแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทุกๆ	 คน	 ไม่ใช่
เพียงแต่เฉพาะในส่วนกลางอย่างพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ	 แต่รวมถึงทุกๆ	
ภูมิภาคของประเทศไทย”	 นอกจากนั้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสถาปนิกจาก 
ต่างประเทศที่เข้ามาทำางานในไทย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษจะทำาให้สภาสถาปนิกสามารถกำากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติ เปิดโอกาสให้สถาปนิกชาวต่างชาติที่ผ่าน
การรับรองจากสถาบันวิชาชีพจากประเทศของตนเอง เข้ามาทำางาน
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือตามข้อตกลงที่สภาสถาปนิกเห็นชอบ 
สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมร่วมกับสถาปนิกไทย ภายใต้
การควบคุมของสภาสถาปนิก โดยมีเง่ือนไขว่าต้องผ่านการอบรม 
และมีความรู ้ตามมาตรฐานของสภาสถาปนิกเสียก่อน ข้อดีคือจะมี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างโอกาสให้สถาปนิกไทยในการทำางาน
ระดับนานาชาติมากขึ้น
 อีกเรื่องเร่งด่วนที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดปัจจุบัน ได้สานต่อ
การทำางานของคณะกรรมการชุดก่อน คือการผลักดันให้เกิดการออก 
ใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกประเภทบริหารและอำานวยการก่อสร้าง  
เพ่ือให้ผู ้ที่ไม่ได้ทำางานอยู ่ในสายงานออกแบบสามารถเติบโตในทาง
วิชาชีพได้

สร้างความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
แก่สังคม
 อีกบทบาทสำาคัญของสภาสถาปนิก คือการสร ้างความเข ้าใจ 
ต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมแก่สังคม ด้วยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความรู ้
ต่อสมาชิกสภาสถาปนิกและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง
 “สังคมไทยยังไม่เข้าใจวิชาชีพสถาปนิกเท่าใดนัก เรื่องนี้สำาคัญมาก 
เพราะสถาปนิกไม่อาจสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หากสังคม 
ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเรา” พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ กล่าว 
 บุคคลที่มีบทบาทสำาคัญอย่างมากในการผลักดันให้สภาสถาปนิกริเริ่ม
การจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น คือ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำาพน อดีตนายกสภา
สถาปนิก ที่กลับมาดำารงตำาแหน่งสมัยที่สองในวาระปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงนอกจากท่าน
จะเป็นผู้สร้างการรับรู ้ต่อสังคมถึงบทบาทของสภาสถาปนิกและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขาแล้ว ยังเป็นผู ้ผลักดันด้านการบริหารสภา
สถาปนิก ให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยเป็นผู้ผลักดัน 
กิจกรรมสำาคัญในรอบปีที่ผ่านมาทั้ง 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมเหล่านั้น
ถูกกำาหนดให้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

สังคมไทยยังไม่เข้าใจวิชาชีพ
สถาปนิกเท่าใดนัก เรื่องนี้ส�าคัญมาก 

เพราะสถาปนิกไม่อาจสร้างคุณประโยชน ์
ให้แก่สังคมได้ หากสังคมไม่เข้าใจ 

บทบาทหน้าที่ของเรา
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กิจกรรม EXACT 
 หลักสูตรรู ้จักสถาปนิกสำาหรับผู ้บริหารระดับสูง หรือ Executive  
Architect Council Training (EXACT) พลเรือเอก ฐนิธ ผู้ซ่ึงประสบ
ความสำาเร็จในการเปิดหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
มาก่อน ระหว่างที่ท่านได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการสำานักงานบรหิาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ Office of Knowledge 
Management and Development (OKMD) ได้นำาเอาแนวคิดดังกล่าว
มาปรับใช้กับ EXACT 
 EXACT เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
คุณค่าของงานสถาปัตยกรรม และการให้ความเข้าใจต่อกฎหมาย 
และพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนในโครงการก่อสร้าง
แก่ผู้บริหารระดับสูงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผู้รับการ
อบรมมีความเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญ และบทบาทหน้าที่ต ่อสังคม 
ของสถาปนิก โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู ้แก่บุคคลที่มีศักยภาพสูง 
อยูใ่นตำาแหน่งทีส่ามารถตดัสนิใจให้เกดิการเปล่ียนแปลงในสงัคมในวงกว้างได้  
ในช่วงระหว่าง 4 เดือน (30 สิงหาคม - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562) EXACT 
รุ ่นแรกประสบความสำาเร็จเป็นอย่างสูง กิจกรรมการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานสถาปัตยกรรม ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้รับการตอบรับ 
จากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี

กิจกรรม ACT Talk
 ACT Talk เป็นการเสวนาด้านวชิาชพีสถาปัตยกรรมทัง้ 4 สาขา ทีเ่ปิดให้ 
สมาชิกสภาสถาปนิกและผู้สนใจทั่วไป ได้มีพ้ืนที่แลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ 
โดยตรงจากวิทยากรที่มีความเป็น “ตัวจริง” ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไป
ถึงนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญการทำางานรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น ลงลึก 
ในเนื้อหา และในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ได้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์
 สภาสถาปนิกได้มอบหมายให้นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม และจัดตั้งคณะทำางานจัดงาน ACT Talk 
ประกอบไปด้วยบุคลากรจากทุกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2562) ACT Talk ถูกจัดขึ้น 4 ครั้ง ภายใต้หัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่
การแนะนำาสถาปนิกหลากหลายรุ่น ACT Talk ครั้งที่ 1 “Architects  
S/M/L/XL One size doesn’t fit all: เล็กก็ใช่ ใหญ่ก็ชอบ” ไปจนถึง ACT 
Talk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Thainess : Thai Code โคตรไทย ความเป็นไทย 
ในงานออกแบบ” และการจดัเวท ีPechaKucha ทีท่มีงาน ACT Talk ได้เชิญ
นักออกแบบถึง 8 สาขามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำางาน 
 ในปี พ.ศ. 2563 ACT Talk จะปูทางนำาไปสู ่กิจกรรมใหญ่อย่าง  
ACT Forum ในช่วงปลายปี ผ่านงานเสวนาทีมี่จำานวน 6 ครัง้ โดยได้จัดขึน้
ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ในหัวข้อที่ว ่าด้วยการออกแบบจุดหมาย
ปลายทางการท่องเทีย่ว ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การออกแบบในยคุธรุกจิ
การท่องเที่ยว 

กิจกรรม ACT Forum 
 เป็นเวลากว่า 10 ปีที่สภาสถาปนิกได้ริเริ่มการเตรียมความพร้อม
ในการจัดงานสภาสถาปนิก หรือ ACT Forum ด้วยความตั้งใจท่ีจะ
ดำาเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู ้ทางด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก
สภาสถาปนิกทั้ง 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม รวมทั้งประชาชน
ทั่วไป ตามบทบาทในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (5) 
 การเผยแพร่องค์ความรู ้ทางด้านสถาปัตยกรรมประจำาปีของสภา
สถาปนิกยังตอบรับกับบริบทในปัจจุบัน ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโต
ของเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ก้าวหน้า ทำาให้การทำางานของ
สถาปนิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากร จนโลก 
ไม่สามารถสร้างทรัพยากรขึ้นมาทดแทนได้ทัน สภาสถาปนิกจึงมีบทบาท
ในการกระตุ้นให้ผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ตระหนักถึงปัญหา 
ดังกล่าว และเป็นเหตุผลในการเชิญ สเตฟาโน โบเอรี (Stefano Boeri) 
มาเป็นผู้บรรยายหลัก (keynote speaker) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้
แก่ผู้ร่วมงานเสวนาในการจัด ACT Forum’19 เป็นปีแรก โดยกล่าวถึง 
การทำางานที่ให้ความสำาคัญกับเมืองและพ้ืนที่สีเขียว และ ACT Forum’20 
Design+Built งานใหญ่ประจำาปีของสภาสถาปนิกได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2  
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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คณะกรรมการ
สภาสถาปนิก
อดีตถึงปัจจุบัน

 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ. 2543 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสภาสถาปนิก
ประกอบด้วย
(1) กรรมการซึง่สมาชิกสามัญเลือกตัง้ขึน้จากสมาชกิ

สามญั และมไิดด้�ารงต�าแหน่งคณาจารย์ในสถาบนั
อดุมศึกษาระดบัปรญิญา จ�านวนสิบคน

(2) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิก
สามัญ และด�ารงต�าแหน่งคณาจารย์ในสถาบัน
อุดมศึกษาระดับปริญญา จ�านวนห้าคน

(3) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ
โดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จ�านวนห้าคน

 ในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการตามมวรรคหนึ่ง 
ให้ค�านึงสัดส่วนของสมาชิกสามัญจากสาขา
สถาปัตยกรรมควบคุมต่าง ๆ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม

นายกสภาสถาปนกิ / President

นายปรด์ิี บรุณศริ ิ/ Mr Pree Buranasiri 
อุปนายกคนท่ีหนึง่ / First Vice President

คุณหญิงจรสัศร ีทปิีรชั / Khunying Charatsri Teepeeruch  

อุปนายกคนท่ีสอง / Second Vice President

นายฤกษ์ฤทธิ ์แก้ววเิชยีร / Mr Rirkrit Kaewvicheara  

เลขาธิการ / Secretary General

นายนธิ ิสถาปิตานนท์ / Mr Nithi Sthapitanonda 
ผู้ช่วยเลขาธิการ / Deputy Secretary General    

ว่าที ่ร.ต. บรรจง สนธทิมิ / Acting SubLt Bunchong Sontitim  

เหรัญญิก / Treasurer 

ม.ล.ภุมรรีตัน์ จงเจรญิสขุ / M.L. Poomarirat Chongcharoensuk  
ผู้ช่วยเหรญัญิก / Deputy Treasurer

นายวรีะพันธ์ ไพศาลนนัท์ / Mr Weerapan Paisarnnan 
นายทะเบยีน / Registrar

นางเมธนิ ีสวุรรณะบณุย์ / Mrs Maythinee Suvarnapunya   

ประชาสมัพนัธ์ / Publicity Director

นายวรีะ ถนอมศกัด์ิ / Mr Veera Thanomsakdi 
กรรมการ / Council Board Member

ดร. อภิชาต ิวงศ์แก้ว* / Dr Apichart Wongkaew   
นายพงศ์พันธ์ พิศาลสารกจิ / Mr Pongphan Pisalsarakit  
นายเดชา บญุคำา้ / Mr Decha Boonkham    
ศ. เกยีรตคุิณ ดร. ตรงึใจ บรูณสมภพ /
Prof Emeritus Trungjai Buranasompob (PhD) 
รศ. ดร. วรีะ สจักลุ / Assoc Prof Veera Sajjakul (PhD)   
ศ. ดร. วมิลสทิธิ ์หรยางกรู / Prof Vimolsiddhi Horayangkura (PhD)  
ม.ล.ประทปี มาลากลุ / M.L.Prateep Malakul    
ม.ล.ตรทีศยทุธ เทวกลุ / M.L.Tridhosyuth Devakul  
ม.ล.ปาณสาร หสัดินทร / M.L.Panasarn Hasdin   
นายอุทศิ ขาวเธยีร / Mr Utis Kaothien
นายภิญโญ สวุรรณคีร ี/ Mr Pinyo Suwankiri   

คณะกรรมการสภาสถาปนิก
วาระปี พ.ศ. 2543-2547

2543 - 2547
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2547 - 2550
นายกสภาสถาปนกิ / President

นายมต ิตัง้พานชิ / Mr Mati Tungpanich    
อุปนายกคนท่ีหนึง่ / First Vice President

นายบญุญวฒัน์ ทพิทสั / Mr Boonyawat Tiptus    
อุปนายกคนท่ีสอง / Second Vice President

ศ. เกยีรตคุิณ ดร. ตรงึใจ บรูณสมภพ / 
Prof Emeritus Trungjai Buranasompob (PhD)  
เลขาธิการ / Secretary General

นายสรศกัด์ิ ธรรมัครกลุ / Mr Sorasak Thummukgool  
เหรัญญิก / Treasurer

นายบญุเรอืง จันทร์ประภาพ / Mr Boonruang Chunprapaph 
นายทะเบยีน / Registrar

นางเมธนิ ีวรรณะบณุย์ / Mrs Maythinee Suvarnapunya   
ประชาสมัพนัธ์ / Publicity Director

นายวศิษิฏ์ ภาณสุทิธกิร / Mr Visit Panusittikorn    

กรรมการ / Council Board Member

ศ. กติตคุิณ เดชา บญุคำา้ / Prof Emeritus Decha Boonkham 
นายองอาจ รชัเวทย์ / Mr Ong-ard Ratchawet    
นายวรีะ ถนอมศกัด์ิ / Mr Veera Thanomsakdi    
นายเจตกำาจร พรหมโยธ ี/ Mr Jedkamchorn Phromyothi  
นายสง่า โภคบตุร / Mr Sangha Phokabutr
รศ. กลุธร เลือ่นฉว ี/ Assoc Prof Kulthorn Luernshavee  
นายนติศิกัด์ิ ชอบดำารงธรรม / Mr Nitisak Chobdamrongtham 
ผศ. ดร. พงศ์ศกัด์ิ วฒันสนิธุ ์/ 
Asst Prof Pongsak Vadhanasindhu (PhD)   
ผศ. สรุชยั ชลประเสรฐิ / Asst Prof Surachai Cholpraserd  
รศ. อรรถพ เพชรานนท์ / Assoc Prof Atthap Phecharanont  
รศ. น.ท. ไตรวฒัน์ วริยศริ ิ/ Assoc Prof Cdr Traiwat Viryasiri 
นายปัญญโชต ิสอนคม / Mr Panyachote Sonkom  
นายสเุทพ ลิม้พุทธอักษร / Mr Suthape Limbudda-augsorn 

2550 - 2553
นายกสภาสถาปนกิ / President

พล.ร.อ. ฐนธิ กติตอิำาพน / Adm Thanit Kittiampon   
อุปนายกคนท่ีหนึง่ / First Vice President

นายบญุญวฒัน์ ทพิทสั / Mr Boonyawat Tiptus    
อุปนายกคนท่ีสอง / Second Vice President

นายวรีวฒุ ิโอตระกลู / Mr Weerawudht Otrakul    
เลขาธิการ / Secretary General

นายฤาชา รชัชนนัท์ / Mr Rucha Rachchanan    

เหรัญญิก / Treasurer

รศ. ยพุยง เหมะศลิปิน / Assoc Prof Yupayong Hemasilpin 

นายทะเบยีน / Registrar

นายชาญณรงค์ แก่นทอง / Mr Channarong Khanthong  

ประชาสมัพนัธ์ / Publicity Director

นางดวงขวญั จารดุุล / Mrs Duangkhwan Charutula   

กรรมการ / Council Board Member

นายองอาจ รชัเวทย์ / Mr Ong-ard Ratchawet    
นายสวุทิย์ ดิษยวงศ์ / Mr Suwit Disyawongs   
ศ. ดร. วมิลสทิธิ ์หรยางกรู / Prof Vimolsiddhi Horayangkura (PhD) 
นายวรีะ ถนอมศกัด์ิ / Mr Veera Thanomsakdi    
นางสนินีาฏ โสดสถติ / Mrs Sineenart Sodsathit  
รศ. กลุธร เลือ่นฉว ี/ Assoc Prof Kulthorn Luernshavee  
รศ. ดร. พงศ์ศกัด์ิ วฒันสนิธุ ์/ 
Assoc Prof Pongsak Vadhanasindhu (PhD)   
ผศ. สรุชยั ชลประเสรฐิ / Asst Prof Surachai Cholpraserd 
ผศ. ดร. รจุโิรจน์ อนามบตุร / Asst Prof Rujiroj Anambutr (PhD) 
นายวริตัน์ รตัตากร / Mr Virat Rattakorn    
นายคธาทพิย์ เอ่ียมกมลา / Mr Kathatip Iamkamala  
นายสจัจา พุกสขุสกลุ / Mr Sajja Pooksooksakul  
นายดวงฤทธิ ์บนุนาค / Mr Duangrit Bunnag  
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นายกสภาสถาปนกิ / President
รศ. ยพุยง เหมะศลิปิน / Assoc Prof Yupayong Hemasilpin 
อุปนายกคนท่ีหนึง่ / First Vice President
นายศกัด์ิชยั ยวงตระกลู / Mr Sakchai Yuangtrakul  
อุปนายกคนท่ีสอง / Second Vice President
นายวริตัน์ รตัตากร / Mr Virat Rattakorn    
เลขาธิการ / Secretary General
นายชาญณรงค์ แก่นทอง / Mr Channarong Khanthong  
เหรัญญิก / Treasurer
ม.ล.ภุมรรีตัน์ จงเจรญิสขุ / M.L.Poomarirat Chongcharoensuk 
นายทะเบยีน / Registrar
นางดวงขวญั จารดุุล / Mrs Duangkhwan Charutula  
ประชาสมัพนัธ์ / Publicity Director
ผศ. ดร. ไขศร ีภักด์ิสขุเจรญิ / 
Asst Prof Khaisri Paksukcharern (PhD) 
กรรมการ / Council Board Member
นายสวุทิย์ ดิษยวงศ์** / Mr Suwit Disyawongs    
นายเจตกำาจร พรหมโยธ ี/ Mr Jedkamchorn Phromyothi  
นายวจิิตร ศลิาวเิศษฤทธิ ์/ Mr Wijit Silavisesrith  
นายวศิษิฏ์ ภาณสุทิธกิร / Mr Visid Panusittikorn  
ดร. ศภุกจิ มูลประมุข / Dr Supakit Mulptamook  
ศ. ดร.บณัฑติ จลุาสยั / Prof Bundin Chulasai (PhD)  
ผศ. ดร. สมบรูณ์ เวสน์ / Asst Prof Somboon Vess (PhD)  
รศ. จามร ีอาระยานมิิตสกลุ / Assoc Prof Chamri Arayanimitsakul 
นายนภดล อเนกชยั / Mr Nopadol Aneckchai    
นายทวศีกัด์ิ ยงวณชิชา / Mr Thavisak Yongvanichcha  
นายสทุธพิงษ์ ลมิปิษเฐียร / Mr Sutipong Limpisathian  
นายคธาทพิย์ เอ่ียมกมลา / Mr Kathatip Iamkamala  
นายดวงฤทธิ ์บนุนาค / Mr Duangrit Bunnag

2558 - 2561
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นายกสภาสถาปนกิ / President
นายเจตกำาจร พรหมโยธ ี/ Mr Jedkamchorn Phromyothi  
อุปนายกคนท่ีหนึง่ / First Vice President
รศ. ดร. พงศ์ศกัด์ิ วฒันสนิธุ ์/
Assoc Prof Pongsak Vadhanasindhu (PhD)   
อุปนายกคนท่ีสอง / Second Vice President
นายวรีะ ถนอมศกัด์ิ / Mr Veera Thanomsakdi    
เลขาธิการ / Secretary General
นายสทุธพิงษ์ ลมิปิษเฐียร / Mr Sutipong Limpisathian  
เหรัญญิก / Treasurer
ผศ. ประเสรฐิ ศกัด์ิธนากลู / Asst Prof Prasert Sakahanakul 
นายทะเบยีน / Registrar
นางดวงขวญั จารดุุล / Mrs Duangkhwan Charutula  
ประชาสมัพนัธ์ / Publicity Director
นายวศิษิฏ์ ภาณสุทิธกิร / Mr Visid Panusittikorn   
กรรมการ / Council Board Member

ศ. ดร. วมิลสทิธิ ์หรยางกรู / Prof Vimolsiddhi Horayangkura (PhD) 
ศ. ดร. สนุทร บญุญาธกิาร / Prof Soontorn Boonyatikarn (PhD)  
นายเชาวลติ ศรินิรินัดร์ / Mr Chavalit Sirinirund   
นายสมชยั ศรวีบิลูย์ / Mr Somchai Sriviboone
ศ. ดร. บณัฑติ จลุาสยั / Prof Bundit Chulasai (PhD)
นายสมชาย วฒันะวรีะชยั / Mr Somchai Wattanaveerachai
นายสนุยั อภิรกัษ์ธาธาร / Mr Sunai Apiluxtartarn
นายประภากร วทานยกลุ / Mr Prabhakorn Vadanyakul
นายทวศีกัด์ิ ยงวณชิชา / Mr Thavisak Yongvanichcha 
พล.อ.ต. ม.ล.ประกติต ิเกษมสนัต์ / AVM M.L.Prakitti Kshemasanta 
น.ส.กนัทมิา ชลายนเดชะ / Ms Kantima Jalayontaeja   
รศ. จันทน ีเพชรานนท์ / Assoc Prof Jantanee Bejrananda 
นายธนภัทร เลาหจรสัแสง / Mr Tanapat Laohajaratsang

* คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระนี้ได้หมดวาระ 3 ปี ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยได้มีการ
ทำาหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก  
เรือ่งการแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนกิ ตามมาตรา 24(3) แต่เนือ่งจากสถานการณ์
การยบุสภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการชดุนีจึ้งต้องปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการชุดใหม่ ทำาให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี พ.ศ. 2553-2556 ต้องปฏิบัติหน้าที่
ไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

** นายสุวิทย์ ดิษยวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นกรรมการสภาสถาปนิก ตามมาตรา 
24 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 แทนนายสมชาย วัฒนะวีระชัย ที่ได้ลาออกจาก 
การเป็นกรรมการสภาสถาปนิก เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีผลตั้งแต่วันที ่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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นายกสภาสถาปนกิ / President
พล.ร.อ. ฐนธิ กติตอิำาพน* / Adm Thanit Kittiampon  
อุปนายกคนท่ีหนึง่ / First Vice President

ผศ. ดร. ไขศร ีภักด์ิสขุเจรญิ / Asst Prof Khaisri Paksukcharern (PhD)
อุปนายกคนท่ีสอง / Second Vice President 
นายชาญณรงค์ แก่นทอง / Mr Channarong Khanthong   
กรรมการ, เลขาธิการ / Council Board Member, Secretary General
พล.อ.ต. ม.ล.ประกติต ิเกษมสนัต์ / AVM M.L.Prakitti Kshemasanta 
กรรมการ, เหรญัญิก / Council Board Member, Treasurer 
นายสวุฒัน์ วสะภิญโญกลุ / Mr Suwat Vasapinyokul  
กรรมการ, นายทะเบยีน / Council Board Member, Registrar
รศ. จันทน ีเพชรานนท์ / Assoc Prof Jantanee Bejrananda 
ประชาสมัพนัธ์ / Publicity Director
นางเมธนิ ีสวุรรณะบณุย์ / Mrs Maythinee Suvarnapunya  
กรรมการ / Council Board Member
นายบญุญวฒัน์ ทพิทสั / Mr Boonyawat Tiptus    
นางราศ ีทองเงิน / Mrs Rasee Tong-ngern 
นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์ / Mr Pornthep Hongladaromp  
นางดวงขวญั จารดุุล / Mrs Duangkhwan Charutula
นายสมชาย วฒันะวรีะชยั / Mr Somchai Wattanaveerachai 
รศ. ดร. พงศ์ศกัด์ิ วฒันสนิธุ ์/ 
Assoc Prof Pongsak Vadhanasindhu (PhD) 
ผศ. ดร. รจุโิรจน์ อนามบตุร / Asst Prof Rujiroj Anambutr (PhD) 
นายทวเีกยีรต ิศรสีกลุเมฆ ี/ Mr Taweekiat Srisakulmakee 
นายวริตัน์ รตัตากร / Mr Virat Rattakorn
นายสงิห์ชยั ทุง่ทอง / Mr Singchai Thungthong
นายววิฒัน์ จิตนวล / Mr Wiwat Jitnuan
นายธนภัทร เลาหจรสัแสง / Mr Tanapat Laohajaratsang  
นายอดุลย์ เหรญัญะ* / Mr Adul Heranya

* นายอดุลย์ เหรญัญะ กรรมการสภาสถาปนกิ ตามมาตรา 24 (1) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ขอลาออกจากการ
เป็นกรรมการสภาสถาปนกิวาระ พ.ศ. 2561-2564 เม่ือวนัที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามพระราชบญัญัติ
สถาปนกิ พ.ศ. 2543 มาตรา 30 เม่ือตำาแหน่งกรรมการซ่ึงได้รบัเลอืกตัง้ว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกสมาชกิผูมี้คุณสมบตัติามมาตรา 27 และมาตรา 24 (1) หรอื (2) แล้วแต่กรณ ีเป็นกรรมการแทนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตำาแหน่งกรรมการนั้นว่างลง แต่ถ้าวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 
คณะกรรมการจะให้มีการเลือกกรรมการแทนหรอืไม่กไ็ด้ คณะกรรมการสภาสถาปนกิ ได้มีการประชมุครัง้ที่ 
3/2561 เม่ือวนัที ่ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เหน็ชอบให้แต่งตัง้นายประกติ พนานรุตัน์ เป็นกรรมการสภา
สถาปนกิในคณะกรรมการสภาสถาปนกิแทนตำาแหน่งทีว่่างลง

* เม่ือวนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลเรอืเอก ฐนธิ กติตอิำาพน ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการสภา
สถาปนกิ เนือ่งจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นสมาชกิวฒิุสภา ตามมาตรา 269 ของ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการสภาสถาปนกิเลือกกรรมการเพ่ือ
ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาปนกิ เม่ือวนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการสภาสถาปนกิ 
มีมตเิหน็ชอบให้พลอากาศตรหีม่อมหลวงประกติต ิเกษมสนัต์ ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาปนกิ 

นายกสภาสถาปนกิ / President
พล.อ.ต. ม.ล.ประกติต ิเกษมสนัต์* / 
AVM M.L.Prakitti Kshemasanta 
อุปนายกคนท่ีหนึง่ / First Vice President
ผศ. ดร. ไขศร ีภักด์ิสขุเจรญิ / 
Asst Prof Khaisri Paksukcharern (PhD)
อุปนายกคนท่ีสอง / Second Vice President
นายชาญณรงค์ แก่นทอง / Mr Channarong Khanthong  
กรรมการ, เลขาธิการ / Council Board Member, Secretary General
นายสวุฒัน์ วสะภิญโญกลุ / Mr Suwat Vasapinyokul  
กรรมการ, เหรญัญิก / Council Board Member, Treasurer 
นายวริตัน์ รตัตากร / Mr Virat Rattakorn    
กรรมการ, นายทะเบยีน / Council Board Member, Registrar
รศ. จันทน ีเพชรานนท์ / Assoc Prof Jantanee Bejrananda 
กรรมการ, ประชาสมัพนัธ์ / Council Board Member, Publicity Director
นางเมธนิ ีสวุรรณะบณุย์ / Mrs Maythinee Suvarnapunya
กรรมการ / Council Board Member
นายบญุญวฒัน์ ทพิทสั / Mr Boonyawat Tiptus
นายวรีะ ถนอมศกัด์ิ* / Mr Veera Thanomsakdi
นางราศ ีทองเงิน / Mrs Rasee Tong-ngern
นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์ / Mr Pornthep Hongladaromp 
นางดวงขวญั จารดุุล / Mrs Duangkhwan Charutula
นายสมชาย วฒันะวรีะชยั / Mr Somchai Wattanaveerachai 
รศ. ดร. พงศ์ศกัด์ิ วฒันสนิธุ ์/ Assoc Prof Pongsak Vadhanasindhu (PhD)
ผศ. ดร. รจุโิรจน์ อนามบตุร / Asst Prof Rujiroj Anambutr (PhD)
นายทวเีกยีรต ิศรสีกลุเมฆ ี/ Mr Taweekiat Srisakulmakee 
นายสงิห์ชยั ทุง่ทอง / Mr Singchai Thungthong
นายววิฒัน์ จิตนวล / Mr Wiwat Jitnuan    
นายธนภัทร เลาหจรสัแสง / Mr Tanapat Laohajaratsang  
นายประกติ พนานรุตัน์* / Mr Prakit Phananuratana  

2562 - 2564

* และตามมาตรา 30 เม่ือตำาแหน่งกรรมการซ่ึงได้รับเลือกตั้งว่างลงก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ
เลือกสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 27 และมาตรา 24 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการ
แทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำาแหน่งกรรมการนั้นว่างลง แต่ถ้าวาระของกรรมการเหลืออยู ่
ไม่ถงึเก้าสบิวัน คณะกรรมการจะให้มีการเลือกกรรมการแทนหรอืไม่ก็ได้ คณะกรรมการสภาสถาปนกิ
ได้มีการประชมุ ครัง้ที ่7/2562 เม่ือวนัที ่27 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เหน็ชอบให้แต่งตัง้นายวรีะ ถนอมศกัด์ิ 
เป็นกรรมการสภาสถาปนิกในคณะกรรมการสภาสถาปนิกแทนตำาแหน่งที่ว่างลง
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อาคารที่ท�าการสภาสถาปนิก

 ช่วงปี พ.ศ. 2543 จนถงึต้นปี พ.ศ. 2552 สำานกังานสภาสถาปนกิได้รบัความอนเุคราะห์จากกระทรวงมหาดไทย
ให้เปิดทำาการอยูท่ีช่ัน้ล่างของอาคารศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
ถนนวสิทุธิก์ษตัรย์ิ กรงุเทพฯ โดยใช้ชือ่ว่า คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม หรอื ก.ส. เดิม 
ทัง้นี ้สำานกังานมีพ้ืนทีค่่อนข้างจำากดั และมีข้อตดิขดัในการเข้าถงึ ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการให้บรกิารสมาชกิและ 
ผูป้ฏบิตัวิิชาชพีมาโดยตลอด คณะกรรมการสภาสถาปนกิวาระที ่1 พ.ศ. 2543-2547 จนถงึวาระที ่2 พ.ศ. 2547-2550  
มีแนวคิดในการจัดหาสถานที่สำาหรับอาคารที่ทำาการสภาสถาปนิกแห่งใหม่ แต่ก็ยังไม่สัมฤทธิผล โครงการ 
ดังกล่าวถูกส่งต่อยังคณะกรรมการวาระที่ 3 พ.ศ. 2550-2553 
 คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2550-2553 โดยพลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำาพน นายกสภาสถาปนิก 
กำาหนดให้โครงการนี้เป็นนโยบายหลักและเป็นวาระสำาคัญของการบริหาร โดยได้บรรจุเข้าเป็นวาระพิจารณา 
ในการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการสภาสถาปนิก พิจารณาแผน
งานก่อสร้างสภาสถาปนิกให้แล้วเสร็จและใช้งานได้โดยเร็ว โดยให้ใช้วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน และได้บรรจุ
เป็นวาระพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำาปี 2551 อนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท  
เพื่อจัดซื้อที่ดิน ทำาการออกแบบ และก่อสร้างอาคารในงบประมาณที่อนุมัติไว้

1,970

3

1,965

พ้ืนที่ดิน

ความสูง

พ้ืนที่ใช้สอยรวม

ตารางเมตร

ตารางเมตร

750
พ้ืนที่จอดรถ

ตารางเมตร

ชั้น

34

พ้ืนที่อาคารชั้นล่าง 
ร้อยละ 

ของพ้ืนที่ดิน
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ACT OFFICE

สภาสถาปนิก
เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
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พิธีเปิดอาคารสภาสถาปนิกโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในวาระคณะกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2550-2553
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 พลเรอืเอก ฐนธิ กติตอิำาพน นายกสภาสถาปนกิ และคณะกรรมการ
วาระนั้น ได้ดำาเนินการจัดหาที่ดิ นเพ่ือก่อสร้างอาคารที่ทำาการสภา
สถาปนิกแห่งใหม่ โดยมีการพิจารณาที่ดินหลายแปลงที่มีศักยภาพ
อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการสภา สถาปนิกมีมติเห็นชอบให ้
จัดซ้ือแปลงทีดิ่น ณ ถนนพระราม 9 ซอย 36 ขนาดเนือ้ที ่407 ตารางวา 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสภาสถาปนิกในปัจจุบัน ในราคา 45 ล้านบาท 
 สภาสถาปนกิได้ทำาหนงัสอืขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาล 
โดยความช่วยเหลือของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์โพยม 
วาศภูติ และอดีตผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ นายบัณฑูร สุภัควณิช 
ที่ช่วยผลักดันให้สภาสถาปนิกได้รับกา รจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน
จำานวน 52 ล้านบาท รวมทัง้ได้รบับรจิาควสัดุอุปกรณ์จากผูป้ระกอบการ
รายต่างๆ ที่เข้าร่วมสนับสนุนการดำาเนินการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย

การด�าเนินงานก่อสร้าง
 หลังจากที่ได้จัดซื้อแปลงที่ดินแล้ว จึงได้ดำาเนินการก่อสร้างอาคาร
สภาสถาปนกิแห่งใหม่ คณะกรรมการสภาสถาปนกิ วาระปี พ.ศ. 2550-2553  
มีมตใิห้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการโครงการก่อสร้างทีท่ำาการสภาสถาปนกิ 
โดยมีนายกสภาสถาปนกิเป็นประธานอนกุรรมการ เพ่ือดำาเนนิการจัดหา
ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจน
กำากบัดูแลการก่อสร้างโครงการ จนแล้วเสรจ็ในการนี ้คณะอนกุรรมการ
ได้กำาหนดให้ทำาการคัดเลือกผู้ออกแบบอาคาร ด้วยวิธีการประกวด 

2543 - 2552

ช่วงเวลา 10 ปี 
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
หรือ ก.ส. เปิดทำาการอยู่ที่พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคาร 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ิอสาร 
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขที่ 99 
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านคลองถม เขตพระนคร

26 เมษายน
อนุมัติงบประมาณ
52 ล้านบาท 
จัดซ้ือที่ดินเพ่ือ
ทำาการออกแบบ 
และก่อสร้างอาคาร

22 พฤษภาคม
จัดซื้อแปลงที่ดิน 
ถนนพระราม 9 
ซอย 36 ขนาด 
407 ตารางวา 
ราคา 45 ลา้นบาท 

มิถุนายน - ตุลาคม
จัดการประกวดแบบ 
ผู้ชนะการประกวดแบบ 
ได้แก่ กลุ่มนายกฤษฎา  
พนิตโกศล และบริษัท  
เออาร์เบย์ จำากัด

2543 2551

ประวัติอาคารท่ีท�าการสภาสถาปนิก

พ.ศ.
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ก่อสร้างอาคารสภาสถาปนิก 
ด้วยระยะเวลา
8 เดือน 
โดยมีคณะอนุกรรมการ
และคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างทั้งหมด
12 คณะ

พิธีเปิดอาคารสภาสถาปนิก 
โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

18 กนัยายน อาคารทีท่ำาการ
สภาสถาปนกิได้รบัรางวลัดีเด่น 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท 
อาคารสร้างสรรค์เพ่ือการ
อนรุกัษ์พลงังาน (อาคารใหม่, 
New and Existing Building)

2552 2553 2556

การออกแบบอาคารใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
การประกวดแนวความคิด และขัน้ตอนที ่2 การประกวด
แบบสถาปัตยกรรม คณะอนุกรรมการตัดสินประกวด
แบบมีมติให้กลุ่มนายกฤษฎา พนิตโกศล และบริษัท  
เออาร์เบย์ จำากัด เป็นผู้ชนะการประกวดแบบ
 พ้ืนทีใ่ช้สอยประกอบด้วย ส่วนสำานกังานสภาสถาปนกิ
สำานักงานสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมคณะ
กรรมการ ห้องประชมุสมัมนา 200 คน ห้องหนงัสอืและ 
สือ่อิเล็กทรอนกิส์ ห้องทำางานคณะกรรมการสภาสถาปนกิ
และส่วนบริการ อาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 
1,965 ตารางเมตร พ้ืนที่จอดรถ 750 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ใช ้สอยประกอบด้วยพ้ืนที่ปรับอากาศ 1,175  
ตารางเมตร และพ้ืนทีไ่ม่ปรบัอากาศ 790 ตารางเมตร  
มีพ้ืนทีอ่าคารชัน้ล่าง 680 ตารางเมตรต่อพ้ืนทีดิ่น 1,970 
ตารางเมตร (รวมพ้ืนทีเ่ช่าด้านหน้า) คิดเป็นพ้ืนทีอ่าคาร
เท่ากับร้อยละ 34 ของพื้นที่ดิน 
 สภาสถาปนิกได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดำาเนนิทรงเปิดอาคาร 
สภาสถาปนิก เม่ือวันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2553 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระราชทานภาพวาด 
ฝีพระหตัถ์ ณ อาคารสภาสถาปนกิ เลขที ่12 ถนนพระราม 9 
ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 สภาสถาปนกิได้เสนอแผนการใช้พลังงานของอาคาร
สภาสถาปนกิเข้าร่วมโครงการ Thailand Energy Award 
2013 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลังงาน และบรหิารทรพัยากรอาคาร 
และได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท
อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่, 
New and Existing Building) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
พ.ศ. 2556
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2000, YEAR OF 
THE ACT ESTABLISHMENT
 The Architect Council of Thailand was 
founded in the year 2000, during an economic 
boom triggered by increased investment in 
construction. Foreign architects were eager
to work in Thailand and pushed their 
governments to aid them by offering eco-
nomic incentives and other benefits to the 
Thai government in exchange for granting 
foreign professionals permission to work 
in the Kingdom. A General Agreement in 
Trade Services was finally established at  
a multilateral meeting held in Uruguay, including  
construction and various freelance professions. 
This opened numerous opportunities for  
the architectural profession.
 Under the leadership of Mati Tung-
panich, president of the Architect Council of  
Thailand (1987-1989), a revision and update  
of the Architects Act, B.E.2508 (1965) was
undertaken to align it with the current 
conditions and establish a firm foundation 
for the future. This project was continued 
by Nithi Sthapitanonda (1992-1994) and 
Yodyiam Teptaranon (1994-1996). 
 In Yodyiam’s first year of leadership 
(1994) the main policies of the Association of  
Siamese Architects were laid out with  
the aim of establishing the Architect Council 
of Thailand. The Council’ was responsible 
for taking care of professional architects and 
operated democratically. Nakorn Srivijarn 
was appointed to advise and oversee the 
establishment of the Council, and the drafting 
of the revised Architects Act began in 1995. 
 Two drafts were made, and a committee 
was formed to carefully review the details. 
This was presented to the Professional 
Architects Conduct Committee, and after 
10 months of deliberation a few further 
changes were advised. This was then 
presented to the Professional Architects 
Conduct Committee for approval in April 
1996. At the beginning of 1995, under 
the patronage of His Majesty the King,  

the Engineering Institution of Thailand 
joined the Association of Siamese Architects  
in presenting the draft Act to Prime Minister 
Chuan Leekpai for ministerial review, in 
tandem with review by the Professional 
Architects Conduct Committee.
 The drafts were subjected to numerous 
rounds of deliberation while the country 
went through multiple political upheavals, 
Prime Ministers, and changes in govern-
ments. Finally, on the 7th of February 2000,  
the revised Act was presented to King 
Bhumibol Adulyadej, Rama IX, for Royal 
Approval. The Act was implemented on 21 
February 2000. In turn, both the Architect 
Council and the Architects Act were estab-
lished in the same year, B.E.2543 (2000).
 The Architect Council of Thailand was, 
by Royal Decree, a legal body. By the time  
the Architects Act was implemented on 21 
February 2000, a committee had not yet 
been elected. The Professional Architects 
Conduct Committee acted as the interim 
committee, as specified in the Architects 
(Interim) Act B.E.2542 (1999), until the 
elected committee of the Architect Council 
of Thailand could assume office as decreed.
 The first term Council committee was 
elected by the end of 2000 and Pree Buranasiri 
was elected as president. The responsibilities 
of the Professional Architects Conduct 
Committee were then transferred to the 
Architect Council and, in February 2001, 
permanent staff were employed to work for the 
Council under the authority of the committee.
 The Architect Council received an 
overall 74,562,800 baht of funding from 
the Ministry of Interior between 2001 and 
2020, as well as a budget of 50,000,000 
baht for the construction of the Architect 
Council of Thailand’s permanent offices.

ACT OBJECTIVES AND AUTHORITY
 The Architect Council of Thailand is  
a legal body whose objectives and authority 
are decreed in Sections 6 to 8 of the Archi-

tect Act, B.E. 2543 (2000). It also acts as 
a representative of professional architects 
in Thailand and executes other duties as 
decreed in the Ministerial Regulations.
 The Council’s main objectives include 
promoting education, research and practice 
of professional architecture; regulating the 
conduct and operations of professional 
architects, ensuring compliance with 
standards, codes and ethics, and acting 
as a conciliator to resolve disputes among 
members; educating the general public and 
providing counsel to the government with 
regards to architecture and architectural 
technology.
 The Architect Council of Thailand holds 
the authority to issue licenses to profes-
sional architects and certify all levels of 
academic degrees. It is also responsible 
for drafting and enacting regulations 
pertaining to membership, licenses and 
qualifications, selection and election of 
committee members, enforcing standards 
of practice and policing violations of the 
professional code of ethics, as well as the 
general administration of the Council.

ACT PRESIDENTS 
FROM PAST TO PRESENT
Pree Buranasiri (2000 - 2004) 

 The success of the Architect Council 
was the result of the organization’s firm 
foundation of the organization in combi-
nation with the dedication of the first-term 
board committee. During the first 3 years 
after its formation, the Architect Council 
presided over by Pree Buranasiri had 
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nothing apart from an office space on 
Wisut Kasat Road lent by the Ministry of 
Interior. It lacked budget, premises, proper 
equipment, and most importantly human 
resources until Nithi Sthapitanonda was 
appointed as a Secretary-General and 
provided what the council still lacked. 
Starting from nothing, the Architect Council 
was sustained by funding from the Minis-
try of Interior coupled with revenue from 
member registration and license issuance.  
The objective of the Council is to encour-
age self-governance among architects and 
their independence from other authorities. 
Previously, the Ministry of Interior was in 
charge of issuing licenses for architects, 
but it imposed no rules or regulations nor 
did it have any interaction with architects.
Despite the initial intention to oversee only 
architecture, the Council’s plan changed 
after the National Legislative Assembly 
enacted a comprehensive legal framework 
for all architects. Currently, the mandate 
of this newly established council covers all 
4 professional fields: architecture, urban 
design, landscape architecture, and interior 
architecture. In the United States, license 
examination and issuance are carried out 
by the American Institute of Architects 
(AIA), not the Architect Council. This 
creates some confusion for Thai people 
when distinguishing the roles of Architect 
Council from those of the Association of 
Siamese Architects under Royal Patronage. 
Therefore, the Council regularly releases  
public relations messaging to correct  
misunderstandings among architects and 
the general public.
 One key success of the Architect Council  
was its establishment of regulations concerning 
the ethics of the architectural profession 
in 2002. Professional ethics are crucial as 
they reflect the honour and dignity of the 
architect whose work does not end at the 
completion of a given building, but continues 
through the consideration of potential 

community and environmental impacts.  
It is a noble obligation that every architect 
should perceive fully and adhere to strictly. 
The importance of the council has also 
been widely accepted by both architects in 
need of licensing and government authorities 
seeking advice on large-scale projects.

Mati Tungpanich (2004-2007)

 The second-term Architect Council 
committee (2004-2007) was presided over 
by Mati Tungpanich. During this term, the 
Council enacted 4-5 regulations including 
the adjustment of professional service fees 
to accurately represent the scope and nature 
of each project. The purpose of the Architect 
Act was not to restrict architectural services 
but rather to ensure that people receive 
services from architects who are qualified,  
competent, and responsible. Being in charge  
of all 4 architectural fields, the Architect 
Council occasionally faces challenges.  
Its main problem is not the number or the 
familiarity of its members, but how to treat 
all architects fairly and promote equality for 
each architectural field.
 The committee in this term, furthermore, 
envisioned the necessity of preparing Thai 
architects for more aggressive competition in 
the wake of trade liberalization and subsequent 
labour mobility across borders. This led to 
the inauguration of “Bangkok Declaration 
2005” which played a vital role in enhancing  
the capability of Thai architects in all fields 
to be aligned with the international standard.  
The declaration follows 4 main stages: 
the standardization of degree certification,  

the development of an apprentice architect 
program, the evaluation of knowledge and 
practical skills, and continual improvement  
in professional practices. In order to steer 
the architectural profession in the right 
direction, collaboration between the following 
three parties is crucial: the Architect Council 
ensuring regulations and ethics compliance, 
the Association of Siamese Architects under 
Royal Patronage overseeing professional 
development, and educational institutions 
preparing knowledgeable architects.  
 Constructing a permanent office for the 
Architect Council was another mission to 
complete – a plan passed on from the 
first-term committee. The Council collaborated 
with the Department of Public Works and 
Town & Country Planning, the Crown Property 
Bureau, and other government authorities 
to find potential sites for construction.  
In addition, the Architect Council has been 
involved with many other public affairs.  
Not only does it provide architectural advice 
for the government, but the Council also 
actively collaborates with the government 
in projects such as an international design 
competition for building a tsunami memorial 
site in Phang-nga Province. The project 
sought to gather concepts and develop 
ideas with an appropriate honorarium for 
finalists. This process was further developed 
into the current Procurement Act. 

Admiral Thanit Kittiampon
(2007-2010 and 2018-2019)

 Admiral Thanit Kittiampon was appointed 
as the third president of the Architect 
Council in 2007. At that time, the Council’s 
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office was located at the Information and 
Communication Technology Center as part 
of the Office of the Permanent Secretary 
for Interior. However, the office could not 
effectively serve its increasing number 
of members and thus the committee 
sought another suitable site for relocation.  
They finally decided to purchase land on 
Rama 9 Road and drafted a letter request-
ing financial support from the government. 
Construction was completed in 2010, 
concurrent with the Architect Council of 
Thailand’s termas Secretary-General for 
the Asean Architect Council 2011-2012.  
The new office could graciously accom-
modate honourable delegates from many 
countries which was a point of pride shared 
by all Thai architects.
 In addition to the building itself, its design 
process was also new. It was done through 
a two-stage design competition, the first stage 
of which was open to both architectural firms 
and individual architects, so as to generate 
diverse concepts and ideas. Three to five 
finalists were then selected and eligible to 
obtain some honorarium to further develop 
their concepts together with a team of 
well-experienced architects before one final 
design was chosen. This sort of two-stage 
competition has since been adopted widely 
in the bureaucratic system.
 Eight years after his first presidential 
term, Admiral Thanit was elected to lead 
the Council again in 2018. His first mission 
was  rebranding the Council. Its full name, 
the Architect Council of Thailand, was 
replaced by an acronym “ACT” which is 
more concise and easily remembered,  
as well as more tailored to public relations 
purposes. Subsequently, many activities were 
launched under its new name including ACT 
Golf, a golf tournament that strengthens 
relationships between members; EXACT 
or Executive Architect Council Training, an 
educational program in which top executives 
from many organizations can gain insights 
into architectural knowledge; ACT Talk, 

an academic seminar on various topics; 
and ACT Forum, a larger seminar run by 
notable speakers both Thai and foreign. 
 Another significant improvement in 
the second decade of the council was 
the digitalisation of the exam system.  
It helped eliminate the flaws of traditional 
pen and paper exams which required substan-
tial costs and could be held only once annually.  
The new system issued the exam by com-
puter software, which was more cost effec-
tive, standardised, and far more convenient.  
Modern technology has also been employed 
to serve members in other aspects such 
as online payment services at easily  
accessible public locations, and online 
communication services in Facebook and LINE.
 A challenge for each president is adequately 
and sustainably administering the Council’s 
budget  It should work from a 10-year  
vision to accommodate things like changes 
in currency valuation or membership 
increases, so that the Council can offer 
services with the consistent quality and 
effectiveness. Admiral Thanit had long 
been determined to build an architectural 
learning center, specifically aimed at young 
children. “It will be a place where people can 
learn about architects and architectural works, 
beginning with kindergarten or primary 
school. When they grow up, even if they do 
not work in the field, they nonetheless have an 
understanding of why architecture matters.” 

Assoc Prof Yupayong Hemasilpin 
(2010-2015)

 The fourth term of the Architect Council 
came with a dilemma concerning Continuous  

Professional Development (CPD) for those 
working as regulated independent architects, 
outside of firms or companies. As part of a 
regulation approved by the previous term 
committee in the annual meeting of 2009, 
each member was required to accumulate 
CPD points gained from involvement in 
professional development programs, in 
order to renew their license. This prompted 
considerable opposition from many members in 
the annual meeting of 2011 and the regulation 
was then repealed. It was determined that 
Continuous Professional Development was 
to be done on a voluntary basis and have  
no impact on the renewal of a professional 
license. Nevertheless, CPD points are still 
a requirement for ASEAN architect registration, 
according to a joint agreement made between 
ASEAN member countries.
 Since the professional licensure examination 
was expanded to other fields apart from 
architecture in 2014, the Council saw a 
dramatic increase in the number of test 
takers and explored ways to reform the  
examination system toward standardisation. 
The computer-based examination system 
was thus developed in cooperation with 
experts from many educational institutions 
and various occupations. This new system 
not only reduces the manual labor and  
operating cost of managing test papers and 
results each year, but it’s a more reliable 
approach to conducting  on a large scale.
 Yupayong Hemasilpin became the 
longest-serving president of the Architect 
Council of Thailand as her tenure coincided 
with the political crisis in Thailand in October  
2013, when the Ministry of Interior the  
appointment of the new committee.  
Consequently, Yupayong and her fourth-
term committee held their positions for 
4 years and 4 months. In addition to 
overseeing and ensuring the appropriate 
conduct and operation of professional 
architects, the Architect Council has recently 
been engaged in social and environmental 
projects such as ZeroCovid, by collaborating  
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with a variety of organizations to ensure architects’  
contributions are more comprehensive and not 
strictly limited to their conventional roles.

Jedkamchorn Phromyothi (2015-2018)

 During a presidential term of Jedkamchorn 
Phromyothi, the Architect Council accomplished 
many projects that reflect an intimate 
connection between architects and the 
community. The Architect Council team 
visited its members in regional provinces 
every few months to provide professional 
services such as fee payment and license 
renewal, hold educational seminars, and 
invite speakers to give talks on subjects of 
the members’ interests. These in-person  
meetings faciliated  community among  
architects that could not be achieved through 
online communication. Apart from domestic 
connection, the Council was assigned by 
the Thai government to cooperate with 
China on a high-speed railways project 
in which the Architect Council of Thailand 
had to issue work permits specifically 
for this project to Chinese architects and 
engineers, as well as organise training and 
testing for them.
 As the archi tectural profession  
encompasses building design, interior design, 
landscape design, as well as public areas 
and city planning, potential effects on the 
environment and society should always be 
taken into consideration. Amid a controversy  
over the construction of a riverside promenade  
project along the main river of Bangkok 
known as “Chao Phraya for All”, the Architect 
Council provided guidelines on proper 
procedures to the government sector. 
Additionally, the Architect Council and the 

Council of Engineers co-founded “Thai 
Technical Volunteer Foundation” to help 
local communities recover from disasters, 
by providing advice on how to repair 
buildings or how to safely use electricity 
after flooding. The Architect Council also 
publicized its social roles and responsibilities 
through various media and cooperated with 
the private sector to continue developing the 
potential of Thai architects. This including 
things like negotiating with a distributor 
of Building Information Modeling (BIM) 
software to make it possible for small 
or medium-sized architect companies to 
gain access to this efficiency-enhancing 
system through reasonable rental system 
at a reasonable prices.

Air Vice Marshal M.L. Prakitti Kshemasanta
(2019-2021)

 Adapting to current and changing 
conditions, the Architect Council approved 
license issuance for corporate architects so 
that people not eligible for membership the 
Architect Council, such as Thai craftsmen 
who possess long-established knowledge 
and wisdom but do not hold an architec-
ture degree, can still perform architectural 
work in Thailand under the Architect Act.  
The council is responsible for defining a clear 
scope of professional practices or designated 
working areas for these corporate architects.  
This special license issuance greatly alleviates 
a shortage of architects in some areas 
and allows the council to administer foreign  
architects pursuing  in Thailand. In compliance 
with international agreements or agreements 
approved by the Architect Council, foreign 
architects professionally certified in their 

home countries are permitted to work 
with Thai architects on the condition that 
they complete training with respect to the 
Architect Council’s standards, allowing 
technology transfer, and creating international 
working experiences.
 The Architect Council also advocates  
licensure for directors of construction in order 
to encourage career advancement for those 
who are not in the design field. Another  
important role of the Council is to promote 
recognition for the architectural profession. 
“Very few people in Thailand have a deep 
understanding of this career. If they do not 
realise what architects are capable of,  
we’ll have a hard time contributing to society”, 
stated Air Vice Marshal M.L. Prakitti 
Kshemasanta, the current president of  
the Architect Council of Thailand. 
 He also added that a key person who 
supported social recognition for all four archi-
tectural fields was Admiral Thanit Kittiampon, 
and continued this through 3 chief activities 
in the past year. The first was the Executive 
Architect Council Training (EXACT) focusing 
on educating top-level management from both 
public and private sectors in appreciating the 
value of architecture as well as understanding 
relevant laws and regulations. Hence such 
executives can make informed decisions 
before investing in any construction project. 
The second activity was ACT Talk, an series 
of seminars on diverse topics covering all 
four architectural fields, in which the council 
members and the interested public can gain 
inspiration from the exchange of new ideas 
with real experts and the constructive discus-
sion that follows. The last and most significant 
was ACT Forum, an architectural knowledge 
dissemination activity held annually for both 
architects and the general public. This year’s 
event will be curated with an attention to 
rapid development of construction technology 
that hastens the exploitation of resources.  
The Architect Council aims to raise awareness 
and provoke architects to be more concerned 
with this issue.
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ACT COMMITTEE MEMBERS 
FROM PAST TO PRESENT
 Architects Act, B.E.2543 (2000) calls for 
elections to be held for the committee, to 
ensure that powers and duties are carried 
out in accordance with the Act. Since the 
year 2000, there have been six terms of 
committees as follows:
2000 - 2004 Architect Council Committee
2004 - 2007 Architect Council Committee
2007 - 2010 Architect Council Committee
2010 - 2015 Architect Council Committee
2015 - 2018 Architect Council Committee
2018 - 2021 Architect Council Committee

ACT OFFICE
 From 2000 to 2009, the Architect Council 
of Thailand was granted office space by 
the Ministry of Interior on the ground 
floor of the Information and Technology 
Communication Center at the Office of 
the Permanent Secretary for Interior.  
This office operated under the existing name,  
Professional Architects Conduct Committee. 
However, inadequate  space and accessibility 
were obstacles to serving the Council’s 
members and architectural professionals. 
The first and second term committees 
sought to find a suitable location for the 
Council’s offices, but it was not until the 
third term (2007-2010) that such a location 
was found.
 Admiral Thanit Kittiampon, president 
and committee member at that time, actively 
sought out an appropriate location for the 
Council’s permanent offices, and care-
fully considered several possible sites.  
The council eventually agreed to purchase 
a 407 sq.wah (1628 sq.m) piece of land 
at Rama IX Road - Soi 36 for 45 million 
baht, which was to become the Council’s 
permanent offices at No.12 Rama IX Road.
 A two-part design competition was 
called to initially select the concept and 
then the architectural design. This was won 
by Krisda Panitkosol’s team and ARbay 
Company Limited.

 The new building includes office spaces  
for related professional associations,  
a committee meeting room, a 200-seat 
seminar hall, a library and electronic media 
center, as well as committee members’ 
and staff offices. The 3-storey building 
occupies 34% of the total land area and 
has 1965 sq.m of functional space, 1175 
sq.m of which is air conditioned, as well 
as 750 sq.m of parking space.
 The Architect Council of Thailand invited 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn to graciously preside over the 
opening of the permanent offices on 23 
March 2010. HRH graciously bestowed one 
of her paintings on that occasion, which is 
now displayed in the building.
 The Architect Council of Thailand 
submitted the design of their permanent 
offices to the Thailand Energy Award 2013 
competition organized by the Ministry of 
Energy’s Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency. The building  
was awarded for outstanding energy  
conservation in the “Energy Efficient 
Creative Building - New and Existing Building” 
category on 18 August 2013.
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2000 创造之年
	 泰国建筑师委员会成立于公历2000年，
即是建筑投资增加引发的经济繁荣时期。	
许多外国建筑师寻求在泰国工作，并敦促
其政府通过向泰国政府提供经济激励措施
和其他好处并资助他们，以换取外国专业
人士争取到在泰国工作的许可证。最终在
乌拉圭举行的多边会议上建立了《贸易服
务总协定》，其中包括建筑业和各种自由
职业。	这为建筑行业打开了一个商机。
	 在泰国建筑师理事会Mati	Tungpanich主
席（公历1987-1989年）的领导下，对《建
筑师法	佛历2508年》（公历1965年）进行
了修订和更新，以使其与当前时代保持一
致，并为建筑业奠定了坚实的未来基础。	
Nithi	Sthapitanonda（公历1992-1994年）和
Yodyiam	Teptaranon（公历1994-1996年）	
延续了这一努力。
	 在Yodyiam领导的第一年（公历1994年）
，制定了暹罗建筑师协会的主要政策，旨
在建立泰国建筑师委员会。	委员会将负责
照顾专业建筑师，并民主运作。	Nakorn	
Srivijarn	被任命为顾问与委员会成立的监
督者，此外他还由公历1995年开始修订《
建筑师法》的起草工作。
	 编写了两个草案，并成立了一个委员会
来仔细审查细节。	该草案已提交给专业建
筑师行为委员会，经过10个月的审议，提
出了一些进一步的建议，	之后将其提交于
公历1996年4月的专业建筑师行为委员会批
准。公历1995年初，暹罗建筑师协会和泰国
国王殿下资助的工程协会一道，将法案草案
提交了川李佩(Chuan	Leekpai)总理，并由专
业建筑师行为委员会进行了部长级审查。
	 草案经过了多轮审议，而该国经历了几
次政治动荡，总理和政府更迭。	最后，在
公历2000年2月7日，将修订后的法案提交拉
玛九世国王普密蓬·阿杜德（RH	Bhumibol	
Adulyadej）进行皇家批准。	该法案于公历
2000年2月21日颁布。因此，这一年既建立
了建筑师委员会，又于佛历2543年（公历
2000年）建立了建筑师法案。
	 根据皇家法令，泰国建筑师委员会是法
人。	根据2000年2月21日《建筑师法》的
颁布，尚未选举出一个委员会。	根据《建
筑师（临时）法》（佛历2542年（公历1999
年）的规定），专业建筑师行为委员会担任
临时委员会，直到泰国建筑师委员会当选委
员会可以担任该法令为止。

	 第一届理事会委员会于公历2000年底当
选，Pree	Buranasiri先生当选为总统。	然后，
专业建筑师行为委员会的职责移交给了建筑
师委员会，并于公历2001年2月在委员会的授
权下聘用了常任人员为委员会工作。
	 在公历2001年至2020年之间，建筑师理
事会从内政部获得了总计74,562,800泰铢的
资金，以及用于建造泰国常设委员会建筑
师理事会的预算50,000,000泰铢。

目标与权威
	 泰国建筑师委员会是一个司法机构，
其法律宗旨和权限根据《建筑师法》佛历	
2543年（公历2000年）第6至8节规定。	它
还担任泰国专业建筑师的代表，并执行《
部长条例》所规定的其他职责。
	 理事会的主要目标包括促进专业建筑的
教育，研究和实践；	规范专业建筑师的行
为和运作，确保遵守标准，规范和道德规
范，并充当调解人解决成员之间的纠纷；	
对公众进行教育，并就建筑和建筑技术向
政府提供咨询。
	 泰国建筑师委员会有权向专业建筑师颁
发许可证并认证所有级别的学位。	它还负
责起草和颁布有关成员资格，执照和资格，
选拔和选举委员会成员的条例，执行惯例标
准和对违反职业道德守则的行为进行治安，
并负责理事会的一般管理。

建筑师委员会的过去和现在的会长
Pree	Buranasiri	和	Nithi	Sthapitanonda
	 建筑师委员会的成功来自组织的牢固基
础以及第一届董事会委员会的奉献精神。	
自成立以来的最初三年中，由Pree	Buranasiri
主持的建筑师委员会除了由内政部借给的
Wisut	Kasat道路上的办公空间外，一无所
有。	直到Nithi	 Sthapitanonda被任命为秘
书长并填补了理事会所需的资金之后，它
才缺少预算，房舍，适当的设备，最重要
的是人力资源。	从零开始，建筑师委员会
由内政部提供的资金，会员注册和执照颁
发的收入共同支撑。	该委员会的目的是鼓
励建筑师独立于其他机构而进行自治。	以
前，内政部负责颁发建筑师执照，但没有
制定任何规则或条例，也没有与建筑师进
行互动。
尽管最初打算只监督建筑，但在国家立法
议会颁布了适用于所有建筑师的综合法律
之后，其计划已发生变化。	目前，这个新

成立的理事会的责任涵盖了所有四个专业
领域：建筑，城市设计，景观建筑和室内
建筑。	在美国，许可证的检查和发放是由
美国建筑师协会（AIA）而非建筑师委员
会进行的。	当区分建筑师理事会的角色与
皇家赞助的暹罗建筑师协会的角色时，这
给泰国人造成了一定的困惑。	因此，理事
会定期发布公共关系信息，以纠正建筑师
和公众之间的一些误解。
	 建筑师委员会的一项成功成就是，在
2002年颁布了有关建筑职业道德的法规。
职业道德具有重要意义，因为它们反映了
建筑师的荣誉和尊严，而建筑师的工作并
未在建筑竣工时完成，而是继续考虑	对社
区和环境的潜在影响。	每个建筑师都应理
解并严格遵守这是一项崇高的义务。	理事
会的重要性也被需要许可的建筑师和寻求
大型项目建议的政府机构广泛接受。

Mati	Tungpanich
	 第二届建筑师理事会委员会（公历2004-
2007年）由Mati	Tungpanich先生主持。	在
此任期内，理事会制定了4-5条法规，包括
调整专业服务费，以准确代表每项工作的
范围和性质。	《建筑师法》的颁布并不是
要限制建筑服务，而是要确保人们能够从
有资格，有能力和负责任的建筑师那里获
得服务。	负责所有四个建筑领域的建筑师
理事会有时会面临挑战。	主要问题不在于
成员的人数或熟悉程度，而是公平对待所
有建筑师并促进每个建筑领域平等的方式。
此外，该委员会还预见了在贸易自由化和
跨境劳动力流动之后，有必要为泰国建筑
师做好准备，使其参与更激烈的竞争。这
导致了“	 2005年曼谷宣言”的开幕式，该宣
言在提高泰国建筑师在各个领域与国际标
准接轨的能力方面发挥着至关重要的作用。
该声明分为四个主要阶段：学位证书的标准
化，学徒建筑师计划的开发，知识和实践技
能的评估以及专业实践的不断改进。为了引
导建筑专业朝着正确的方向发展，以下三个
方面的合作至关重要：确保规范和道德合规
的建筑师委员会，皇家赞助下的暹罗建筑师
协会，监督专业发展，以及教育机构准备知
识渊博的建筑师。	
建造建筑师理事会常设办公室是另一项要
完成的任务-第一届委员会通过了一项计
划。	该理事会与公共工程和城乡规划部，
王室财产局以及其他政府部门合作，寻找
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可能的建设地点。	此外，建筑师委员会还
参与了许多公共事务。	它不仅为政府提供
建筑建议，而且理事会还积极配合政府的
项目，例如在攀牙省建设海啸纪念地的国
际设计竞赛。	该项目旨在收集概念，并为
决赛入围者提供适当的酬谢以发展创意。	
目前，该程序已进一步发展为《采购法》。

Thanit	Kittiampon海军上将
	 Thanit	Kittiampon海军上将于公历2007
年被任命为建筑师委员会第三任主席。当
时，该委员会的办公室位于信息和通信技
术中心，是内政部常任秘书长办公室的一
部分。	但是，该办公室无法有效地为越来
越多的成员提供服务，因此委员会正在寻
求另一个合适的地点来搬迁理事会。	他们
最终决定在Rama	9公路上购买一块土地，
并致信要求政府提供财政支持。	该工程于
公历2010年完成，同时泰国建筑师委员会
在公历2011-2012年期间担任东盟建筑师委
员会秘书长。	新办公室可以优雅地容纳来
自许多国家的尊贵代表，这是泰国所有建
筑师共同的骄傲。
	 除了建筑物之外，实现其设计的过程也
是新的。	它是通过一个分为两个阶段的设
计竞赛完成的，在该竞赛中，第一阶段向建
筑公司和个人建筑师开放，以便接受各种概
念和想法。	然后选出三到五名决赛入围者，
并有资格获得一些酬金，以便在选择一项最
终设计之前与一组经验丰富的建筑师一起进
一步发展他们的概念。	如今，这样的两阶段
竞争在官僚体系中被广泛采用。
	 在他的第一任总统任期八年之后，萨尼
特海军上将当选为2018年再次领导该理事
会。他的任务开始于将理事会更名。	它的
全称是泰国建筑师委员会，被缩写为“	ACT”
的英文缩写，更简洁，令人难忘，有利于
公共关系。	随后，许多活动以其新名称启
动，包括ACT高尔夫，这是一个加强会员之
间关系的高尔夫锦标赛；	EXACT或高级建
筑师理事会培训，这是一个教育计划，许多
组织的高层管理人员都可以从中获得有关建
筑知识的见解；	ACT	Talk，一个关于各种
主题的学术研讨会；	还有ACT论坛，这是
由泰国人和外国人共同主持的大型研讨会。
	 理事会第二个十年的另一个重大进步是
考试计算机化系统。	它有助于消除传统笔

和纸检查的缺陷，后者需要大量费用，并
且每年只能举行一次。	相反，新系统使用
成本有效，标准化且更加方便的计算机软
件来处理检查。	现代技术还被用于在其他
方面为会员提供便利，例如在易于访问的
公共场所提供在线支付服务以及Facebook
和LINE官方提供的在线交流服务。
	 每位总统面临的挑战是充分，可持续地
运作理事会的预算。	愿景应该提前10年，
这样，尽管货币有所变化或成员增加，理
事会仍可以提供相同质量和效力的服务。	
长期以来，萨尼特海军上将一直决心建立
一个专门针对幼儿的建筑学习中心。	“这将
是一个人们在幼儿园或小学就可以了解建
筑师和建筑作品的地方。	当他们长大后，
即使他们不在这个领域工作，他们也已经
知道架构对他们如何重要。”

Yupayong	Hemasilpin
	 建筑师理事会的第四届任期中，对于那
些从事受控建筑专业的人来说，持续专业
发展（CPD）陷入了困境。	作为上届任期
委员会在公历2009年年会上批准的一项法
规的一部分，要求每个成员积累参与专业
发展计划获得的CPD积分，以更新其执照。	
这在公历2011年年会上引起了许多成员的强
烈反对，然后废除了该规定。	持续专业发
展的结论是在自愿的基础上进行的，对专
业执照的更新没有影响。	尽管如此，根据
东盟成员国之间的联合协议，CPD积分仍
然是东盟建筑师注册的要求之一。
	 自公历2014年以来，专业执照考试已扩
展到除体系结构之外的其他领域，理事会
目睹了应试人数的急剧增加，并考虑了一
种改革考试系统的方法，以使其更加标准
化。	随后与许多教育机构和各种职业的专
家合作，建立了基于计算机的考试系统。	
这种新的计算机系统不仅减少了每年管理
试卷和结果的人工工作和运营成本，而且
还是进行大规模考试的一种更可靠的方法。
	 Yupayong	Hemasilpin成为泰国建筑师委
员会任期最长的主席，因为她的任期终止
是在公历2013年10月泰国发生政治危机之
际，内政部决定中止新委员会的任命。	结
果，Yupayong和她的第四届委员会任职了
4年4个月。	除了监督和确保专业建筑师的
适当操守和运作外，建筑师委员会最近还

与许多组织合作，参与了Zerocovid等社会
和环境项目，以使建筑师的贡献更全面，
而不仅限于他们	典型角色。

Jedkamchorn	Phromyothi
	 在Jedkamchorn	 Phromyothi的会长任期
内，建筑师委员会完成了许多反映建筑师
与社区之间紧密联系的项目。	建筑师委员
会的团队每隔几个月会定期拜访区域省份
的成员，以提供专业服务，例如费用支付
和许可证续期，举办教育研讨会，并邀请
演讲者就成员感兴趣的主题进行演讲。	这
些面对面的会议有效地建立了建筑师之间
的联系，而这种联系是无法通过在线交流
实现的。	除与国内的联系外，该委员会还
由泰国政府指派与中国合作进行高速铁路
项目，在该项目中，泰国建筑师委员会必
须向中国建筑师和工程师专门颁发该项目
的工作许可证，并给他们组织培训和测试。
由于建筑专业涵盖建筑设计，室内设计，景
观设计以及公共区域和城市规划，因此应始
终考虑对环境和社会的潜在影响。在沿曼谷
主要河道“所有人的湄南河”建设滨河长廊项
目的争议中，建筑师委员会向政府部门提
供了有关适当程序的指南。此外，建筑师
委员会和工程师委员会共同创立了“泰国技
术志愿者基金会”，以帮助当地社区从灾难
中恢复，例如提供有关如何修复建筑物或
在洪水后维持用电安全的建议。建筑师委
员会还通过各种类型的媒体宣传了其对社
会的作用和责任，并与私营部门合作，不
断开发泰国建筑师的潜力，例如与建筑信
息模型（BIM）软件的发行商进行谈判，
从而使小型建筑成为可能。中小型建筑师
公司可以通过租赁系统以合理的价格使用
此效率增强系统。

Prakitti	Kshemasanta空军副元帅
	 为了适应现代世界的当前变化，建筑师
委员会批准了为企业建筑师颁发许可证的
规定，以便那些没有资格成为建筑师委员
会成员的人，例如拥有悠久历史的知识和
智慧的泰国工匠，却没有拥有建筑学位，
但仍可以根据《建筑师法》在泰国从事建
筑工作。该理事会负责为这些公司架构师
定义明确的专业实践范围或指定的工作领
域。这项特殊的许可证发行在很大程度上
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缓解了某些地区建筑师的短缺，并便利了
理事会管理在泰国从事其职业的外国建筑
师。根据国际协议或建筑师理事会批准的
协议，经本国专业认证的外国建筑师可以
与泰国建筑师合作，但条件是他们必须完
成有关建筑师理事会标准的培训，允许技
术转让并创造国际工作经验。
建筑师委员会还倡导建筑总监执照，以鼓
励那些不在设计领域的人获得职业发展。	
理事会的另一个重要作用是促进对建筑专
业的认可。	 “在泰国很少有人对此职业有
深刻的了解。	如果他们不了解建筑师的能
力，我们将很难为社会做出贡献。”	泰国建
筑师委员会现任主席Prakitti	Kshemasanta
空军副元帅。
	 他还补充说，支持这四个建筑领域的社
会认可的关键人物是Thanit	Kittiampon海
军上将，他是在过去一年中通过3项主要活
动完成的。第一个是执行建筑师理事会培
训（EXACT），其重点是教育公共和私营
部门的高层管理人员，以了解建筑的价值
以及理解相关法律和法规，因此，这些管
理人员可以在投资前做出明智的决定。在
任何建设项目中。第二项活动是ACT	Talk，
这是一次涵盖所有四个建筑领域的主题研讨
会，在该会议上，理事会成员和感兴趣的公
众可以从与真正专家的新思想交流和随后的
建设性讨论中获得启发。最后一个也是最大
的一个是ACT论坛，这是每年针对建筑师和
普通民众的一次建筑知识传播活动。今年的
活动将与建筑技术的飞速发展相协调，从而
加快了对资源的开发。建筑师委员会旨在提
高人们的认识，并激发建筑师对这一问题的
关注。

过往至今的委员会成员
	 佛历2543年（公历2000年），《建筑师
法》要求举行委员会选举，以确保按照该
法执行权力和职责。	自公历2000年以来，
有六个委员会任期如下：
公历2000年-2004年建筑师理事会委员会
公历2004年-2007年建筑师理事会委员会
公历2007年-2010年建筑师理事会委员会
公历2010年-2015年建筑师理事会委员会

办公室
	 从公历2000年到2009年，泰国建筑师理
事会被内政部授予常任内政部长办公室信
息和技术交流中心一楼的办公空间。	该办
公室以专业建筑师行为委员会的现有名称
运营。	但是，面积狭小且难以通行，这是
为理事会成员和建筑专业人士提供服务的
障碍。	第一届和第二届委员会的目的是为
安理会的办公室找到合适的位置，但是直
到第三届（公历2007-2010年）才意识到这
一点。
	 当时的主席兼委员会委员Thanit	Kittiam-
pon海军上将积极寻找安理会常任理事国的
适当地点，并仔细考虑了几个可能的地点。	
理事会最终同意以4,500万泰铢的价格在
Rama	IX	路36巷购置一块407平方瓦（1628
平方米）的土地，这将成为理事会在Rama	
IX	路12号的常设办事处。
	 分为两部分的设计竞赛要求首先选择概
念，然后选择建筑设计。	这是Krisda	Panit-
kosol团队和ARbay	Company	Limited有限公
司争取到的。
	 新大楼包括相关专业协会的办公空间，
委员会会议室，可容纳200个座位的研讨
厅，图书馆和电子媒体中心，以及委员会
成员和职员办公室。	这幢三层楼的建筑占
总土地面积的34％，拥有1965平方米的功
能空间，其中1175平方米装有空调，还有
750平方米的停车位。
	 泰国建筑师委员会邀请玛哈·查克里·诗
琳通公主殿下于公历2010年3月23日隆重主
持常设办事处的开幕仪式。HRH慷慨地赠
予她的其中一幅画作，现于此陈列。
	 泰国建筑师委员会向能源部替代能源发
展与效率部组织的“	 2013年泰国能源奖”竞
赛提交了其永久办公室的设计。	该建筑于
公历2013年8月18日被授予“节能创意建筑-新
旧建筑物”类别中的杰出节能奖。
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3
2 บทบาทของสภาสถาปนิกทั้ง 7 ด้าน  

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8  
ของพระราชบญัญติัสถาปนกิ พ.ศ. 2543  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

O1
ส่งเสริมการศึกษา วิจัย 
และการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
Promote study, research, 
and the professional  
practice of architecture

สภาสถาปนกิมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสรมิการศกึษา วจัิย และการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และยุทธศาสตร์ของ 
การยกระดับวิชาชีพสู่สากล โดยได้พิจารณาออกข้อบังคับต่างๆ  
แทนข้อบังคับ ก.ส. มาอย่างต่อเนื่อง

The Architect Council of Thailand plays an important role in 
promoting the study, research, and practice of architecture, 
ensuring that it is aligned with the intent of the Architects Act, 
B.E.2543 (2000).  
泰国建筑师委员会在促进建筑学的研究，和实践中起
着重要作用，确保其与《建筑师法》（佛历2543（2000
年））的意图保持一致。	此外，ACT负责制定战略并
不断更新法规，以使该标准达到国际水平。	建筑师委
员会的代表也是活跃的委员会成员，他们通过提供宝
贵的建议在教育机构建立课程。	此外，ACT监督专
业人士的能力测试，并设定各个级别的认证标准，晋
升，更新专业许可以及专业的持续发展。

This involves developing a sound legal foundation 
to regulate and provide a benchmark for the prac-
tice. A subcommittee was formed to review and 
revise ministerial regulations and announcements 
concerning the four branches of architecture. 
Building laws, environmental laws, and other regu-
lations related to architecture are also included and 
integrated into these regulations, thus establishing 
an applicable professional standard.
这涉及建立良好的法律基础，以规范该行为
并为其提供基准。	成立了一个小组委员会，
以审查和修订有关建筑四个分支的部级法规
和宪报。	建筑法，环境法和其他与建筑相关
的法规也包括在内，并纳入这些法规中，从
而建立了适用的专业标准。

สาระสำาคัญอยู ่ที่การพัฒนางานด้านกฎหมายให้มี
ประสทิธภิาพและถกูต้องตามหลกัธรรมาภิบาล โดยแต่งตัง้ 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายทำาหน้าท่ีพิจารณา 
ยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศต่างๆ ให้ครอบคลุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมทั้ง 4 สาขา โดยบูรณาการกฎหมายควบคุม
อาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือจัดทำาข้อเสนอให้การปฏิบัติ
วิชาชีพมีมาตรฐานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

O2
ส่งเสริมความสามัคคี
และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของสมาชิก 
Promote unity and  
mediate disputes among 
members
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The Council protects the welfare of its 
members and honours their profes-
sional achievements. Annually, since 
2013, a committee nominates notable 
architects and presents them as can-
didates for selection by the Ministry of 
Culture’s Office of the National Culture 
Commission of Thailand to be bestowed 
the honor of National Artist in Applied 
Arts (Architecture).
理事会保护其成员的福利并尊重其
专业成就。	自2013年以来，每年都
有一个委员会提名杰出的建筑师，
并将他们提名为泰国国家文化委员
会文化部办公室的选候人，以被授
予应用艺术国家艺术家（建筑学）
荣誉。

Regulating the actions and practices of 
professional architects, on an individual 
and corporate level, is another important 
role of the Architect Council of Thailand. 
An elected Ethics Committee of distin-
guished persons, well-respected in the 
architectural field, are responsible for 
determining the validity of allegations 
regarding breaches of ethics.
在建筑师和个人层面上规范职业建
筑师的行为和实践是泰国建筑师委
员会的另一个重要角色。	在建筑
领域受人尊敬的民选道德委员会
负责确定有关违反道德的指控是
否有效。

Over the past 20 years, the Architect 
Council of Thailand has been providing 
academic services regarding architectural 
knowledge and technology to the public 
through the Council’s various media chan-
nels, events, and seminars. In addition, 
the Architect Council of Thailand also 
assists and advises government agencies 
on architectural matters. This is to ensure 
that practices, design competition condi-
tions, and the engagement of designers 
comply with the Architect Act. 
在过去的20年中，泰国建筑师理事
会一直通过理事会的各种媒体渠
道，活动和研讨会向公众提供有
关建筑知识和技术的学术服务。	
此外，泰国建筑师委员会还就建
筑事务向政府机构提供协助和咨
询。	这是为了确保实践，设计竞
争条件和设计师的参与都符合《建
筑师法》。

การควบคุมความประพฤตแิละการดำาเนนิงาน 
ของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคล ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ เป ็นที่ยอมรับในแวดวง
สถาปัตยกรรม แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ ่
สภาสถาปนิก ทำาหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
กรณทีีมี่การกล่าวหา ว่าผูไ้ด้รบัใบอนญุาตฯ 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห ่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

สภาสถาปนิกได้มีการส่งเสริมสวัสดิการ
ของสมาชิก รวมทั้งการผดุงเกียรติของ
สมาชิก โดยได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะ
กรรมการเพ่ือสรรหาสถาปนิก เพ่ือเสนอ
ประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรม ต่อกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  

สภาสถาปนิกให้ความรู ้แก่ประชาชนและ
องค์กรอ่ืนๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ตลอดระยะ
เวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยให้ความรู้ด้าน
การประกอบวิชาชีพ เพ่ือให ้เกิดความ
เข้าใจในการประกอบวิชาชีพของสถาปนิก        
ตามพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข ้องกับสภา
สถาปนกิ รวมทัง้ข้อกำาหนดการประกวดแบบ 
การว่าจ้างการออกแบบต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับข ้อบัญญัติของการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม

O3
ส่งเสริมสวัสดิการและ
ผดุงเกียรติของสมาชิก
Protect the welfare and  
uphold the professional  
dignity of council members

O4
ควบคุมความประพฤติ
และการดําเนินงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
Ensure that the actions 
and practices of  
professional architects 
are in accordance with 
regulated architectural 
standards and ethics

O5
ช่วยเหลือ แนะนํา 
เผยแพร่ และให้บริการ
ทางด้านวิชาการต่างๆ 
แก่ประชาชนและองค์กรอื่น 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการ
และเทคโนโลยี
ทางสถาปัตยกรรม
Assist, advise and provide  
academic services and  
disseminate architectural  
knowledge and technology  
to the public and other  
organizations 
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The Architect Council of Thailand plays an important 
role in providing consultation and information to the 
government on issues relevant to architects. This 
includes advising terms and conditions to ensure 
that government-tendered projects and design 
competitions are transparent and do not go against 
professional ethics. The council also appoints rep-
resentatives, upon request, to work in collaboration 
with public agencies such as the Department of Public 
Works and Town & Country Planning, the Ministry of 
Finance and the Department of International Trade 
Promotion.
泰国建筑师委员会在向政府提供有关建筑师
问题的咨询和信息方面发挥着重要作用。	这
包括建议条款和条件，以确保政府招标的项
目和设计竞赛是透明的，并且不违反职业道
德。	理事会还应要求任命代表与公共机构，
如公共工程和城乡规划部，财政部和国际贸
易促进部合作。

สภาสถาปนิกให้คำาแนะนำาและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานสถาปัตยกรรมต่อรัฐบาล เช่น การให้คำาปรึกษา
เกี่ยวกับการจ้างออกแบบและการประกวดแบบมาอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพ่ือให้มีข้อกำาหนดทีส่อดคล้องกบัระเบยีบสำานกั
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ มีความโปร่งใส ไม่ขดัต่อ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม รวมทั้งแต่งตั้ง 
ผู้แทนสภาสถาปนิกทำางานกับหน่วยงานภาครัฐตามที ่
ร้องขอ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง 
การคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

จากการทีก่ลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมตวักนัภายใต้ชือ่ 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of Southeast Asian Nations) และก้าวเข้าเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ผลจากการ
เจรจาดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดย
งานสถาปัตยกรรมเป็นสาขาหนึ่งของธุรกิจบริการ ในส่วนของ
การบรกิารวชิาชพี ภายใต้ข้อตกลงทัง้ในระดับองค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization, WTO) และในระดับภูมิภาค 
ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบ AFAS (ASEAN 
Framework Agreement on Trade in Services) โดยมี 
การจัดทำาข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
(Mutual recognition Agreement on Architectural Services)

O6
ให้คําปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
เกี่ยวกับนโยบายและปญัหา 
ดา้นสถาปตัยกรรม
รวมทั้งด้านเทคโนโลยี
Provide advice and  
solutions to the government  
regarding policies and  
issues concerning architecture 
and related technology

O7
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ของประเทศไทย
Act as a representative of  
Thai professional architects

After the 10 member countries of the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) formed the ASEAN Community in 
2015, a Mutual Recognition Agreement (MRA) on Architec-
tural Services was put into effect, in alignment with the World 
Trade Organization (WTO) and ASEAN Framework Agreement 
on Architecture Services (AFAS) recognition of professional 
business services.

在东南亚国家联盟（ASEAN）的10个成员国于
2015年成立东盟共同体之后，与世界贸易组织
（WTO）和ASEAN框架一致的《建筑服务互认协
议》（MRA）生效了	建筑服务协议（AFAS）对专
业商务服务的认可。



• พระราชบญัญัตสิภาสถาปนกิ พ.ศ. 2543 
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง

กรรมการสภาสถาปนกิ พ.ศ. 2543
• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยการรบัสมัครสมาชกิเป็นสมาชกิ

สามัญประเภทบคุคล พ.ศ. 2543
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำาหนดค่าจดทะเบียน

สมาชกิ ค่าธรรมเนยีมจากสมาชกิและบคุคลภายนอก พ.ศ. 2543
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยรูปแบบบัตร ใบอนุญาตฯ  

อายุใบอนุญาตฯ แบบคำาขอรับใบอนุญาตฯ คำาขอต่ออายุ 
คำาขอเล่ือนระดับเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
และตราสญัลกัษณ์สภาสถาปนกิ พ.ศ. 2543

ด้านวชิาชพี
• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยโรคทีต้่องห้ามในการเป็นสมาชกิ

สภาสถาปนกิ พ.ศ. 2544
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของ

สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544
• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม

ของผูข้อรบัใบอนญุาตฯ เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2544

• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพักใช้ใบอนุญาตฯ และ 
การเพิกถอนใบอนญุาตฯ ของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2544

• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยคุณสมบตั ิวาระการดำารงตำาแหน่ง
และการพ้นจากตำาแหน่งของผู้ตรวจ พ.ศ. 2544

• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่
สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544
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03 บทบาทของสภาสถาปนิก | ACT ROLE AND RESPONSIBILITIES

สภาสถาปนิกได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
หลกัสตูรในสถาบนัการศกึษา เพ่ือให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัหลักเกณฑ์
ต่างๆ ของการจัดทำาหลักสูตรวิชาชีพ การรับรองปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม การจดัทดสอบความรูเ้พ่ือขอรบัใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ การกำาหนดคณุสมบัติของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ แต่ละระดับ การเล่ือนระดับใบอนุญาตฯ  
การต่ออายใุบอนญุาตฯ การขอหลักฐานรบัรอง การได้รบัใบอนญุาตฯ 
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

สภาสถาปนิกได้พัฒนาระบบให้ผู้เข้าสอบสามารถสอบ
ได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบคลังข้อสอบและระบบ
คอมพิวเตอร์แทนการสอบระบบเดิม ในอนาคตอันใกล้
สามารถจัดสอบได้ทกุวนั เพ่ืออำานวยความสะดวกให้สมาชกิ
สภาสถาปนกิ ในอนาคตจะจัดให้มีการทดสอบในภูมิภาคอีก
ด้วย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง  (พวต.) 
หรือ Continuing  Professional  Development (CPD) 
ซ่ึงเป็นกลไกและกจิกรรมทีช่่วยเพ่ิมพูนความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ให้กับสมาชิกสภาสถาปนิกอย่างต่อเนื่อง 



• กฎกระทรวงกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
สำาหรับผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2546

ด้านวชิาชีพ
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือก

และการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก 
พ.ศ. 2545

• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตฯ เป ็นผู ้ ป ระกอบวิ ชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก 
ระดับสามัญสถาปนกิ และระดับวฒิุสถาปนกิ
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2545

ข้อบังคับฉบับนี้	 เป็นก�าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและ
เง่ือนไข	 ส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ	 ของ	 3	 สาขา	 เป็น
ข้อบังคับฉบับที่มีความส�าคัญที่ท�าให้มีใบอนุญาตฯ	 ทั้ง	
3	 ระดับ	 ของอีก	 3	 สาขา	 เป็นครั้งแรก	 ซ่ึงท�าให้วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตาม	 พ.ร.บ.	 สถาปนิก	 พ.ศ.2543	 
มีการออกใบอนุญาตฯ	ครบทั้ง	4	สาขา

ด้านวชิาชพี
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว ่าด ้วยการ

ออกใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมท่ีเป็นนิติบุคคล 
พ.ศ. 2548

ข้อบงัคับฉบบันี	้เป็นข้อบงัคับทีท่�าใบอนญุาตฯ	ประเภท
นิติบุคคล	 ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ตาม	 พ.ร.บ.สถาปนิก	
พ.ศ.2543	 มาตรา	 49	 ที่บัญญัติให้ผู้ที่จะประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม	 ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล	 จะได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ	
จากสภาสถาปนิก

ด้านวิชาการ
• ออกข้อบังคับว่าด้วยการรับรองปริญญา 

อนปุรญิญา ประกาศนยีบตัร ในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545

• เริ่มต ้นการทดสอบความรู ้ เฉพาะสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก ตามข้อบังคับ ก.ส. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบเทียบวิทยฐานะ
ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2532 โดยจัดสอบจำานวน 6 วิชา ได้แก่ วิชา
ออกแบบสถาปัตยกรรม วชิาวสัดุและวธิกีาร
ก่อสร้าง วชิาโครงสร้างอาคาร วชิางานระบบ
อาคาร วชิาปฏิบตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม วชิา
ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม

ด้านวิชาการ
• ออกร ะ เบี ยบว ่ า ด ้ ว ยกา รกำ าหนด

วัตถุประสงค์และขอบเขตหมวดวิชาของ
มาตรฐานวชิาการในสาขาสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2548 (สาขาสถาปัตยกรรม
หลกั และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 1) กฎกระทรวงกำาหนด
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 2) กฎกระทรวงกำาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนยีมสำาหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2546 

• กฎกระทรวงกำาหนดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 
2549

ด้านวชิาชพี
• ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

และระดับ การออกใบอนญุาตฯ การต่อใบอนญุาตฯ อายใุบอนญุาตฯ การออก
ใบแทนใบอนญุาตฯ และการออกหลกัฐานการรบัรองการได้รบัใบอนญุาตฯ 
พ.ศ. 2552

ข้อบังคับฉบับนี้	 นับเป็นข้อบังคับที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากเป็นการก�าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ	 ทั้ง	 4	 สาขา	 ทุกระดับใบอนุญาตฯ	 รวมถึงการก�าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ	 ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ	 ไว้	 2	 ประเภท	 ซ่ึงรวมถึง 
การก�าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ	 ส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
ใบอนญุาตฯ	และยงัเป็นการออกข้อบงัคับเพ่ือใช้แทนข้อบงัคับของ	ก.ส.	ในหลายส่วนทีเ่กีย่วข้อง

• ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา พ.ศ. 2552 

ข้อบังคับฉบับนี้	 เป็นการยกระดับวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้มีมาตรฐานระดับสากลเช่นเดียว
กับวิชาชีพอ่ืนๆ	 ที่ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ	 เข้าสู่ระบบการพัฒนาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง	 
โดยก�าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ	ที่จะต่ออายุใบอนุญาตฯ	และการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ	
จะต้องมีหน่วย	พวต.	สะสมประกอบด้วย

ด้านวชิาชพี
• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วย

การประชมุของทีป่ระชมุใหญ่สภา
สถาปนกิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

ข้อบังคับฉบับนี้เป็นการปรับปรุงก�าหนด
ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	
และการจัดท�าเอกสารประกอบทีส่�าคัญเป็น
แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ด้านวิชาการ
• ออกระเบียบว่าด้วยการกำาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตหมวดวิชาของ

มาตรฐานวิชาการในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2552 (สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ด้านวิจัย
• รายงาน “ศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าบริหารวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม” เป็นรายงานทีจ่ดัทำาโดยศนูย์วจัิยกฎหมายและการพัฒนา 
คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ซ่ึงมีเนือ้หาครอบคลมุถงึเรือ่ง
ศกึษาผลกระทบทัง้ผลเสยีและผลดีจากการเปิดตลาดการค้าบรกิารวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม และเสนอแนะยุทธศาสตร์และท่าทีที่เหมาะสม 
ด้านการเปิดตลาดการค้าบรกิารด้านวชิาชพีสถาปัตยกรรม และทศันะของ 
นักเศรษฐศาสตร์และนักกฎหมายไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย

25522549 2551

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสภาสถาปนิก รวมทั้งผลงานกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม (3.1) และการส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของสมาชิก (3.2) 
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• ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดบั
ปรญิญาตร ี ของสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553

• เริม่ต้นการทดสอบความรูส้าขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรม
ผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศลิป์ ตามข้อบงัคับใหม่ พ.ศ. 2552 โดยจดัสอบจำานวน 4 วชิา 
ได้แก่ วชิาความรูแ้ละทกัษะในการวางผงัและออกแบบ วชิาความรูด้้าน
เทคโนโลยี วิชาความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาทักษะ
ด้านการสือ่สาร  

ด้านวชิาชพี
• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิว่าด้วยคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาตฯ การต่อใบอนุญาตฯ อายุใบ
อนญุาตฯ การออกใบแทนใบอนญุาตฯ และการออกหลกัฐานรบัรองการได้รบั 
ใบอนญุาตฯ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 

ข้อบังคับฉบับนี้เป็นการปรับแก้ไขข้อก�าหนดและเง่ือนไข	 เพ่ือให้ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	คุณวุฒิประเภท	(จ)	ที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯ	พ.ศ.2552	สามารถเลื่อนระดับจากภาคีสถาปนิกเป็นระดับ
สามัญสถาปนิกได้
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วย 

การพัฒนาวชิาชพีต่อเนือ่งของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมทีเ่ป็น
บคุคลธรรมดา พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 

ข้อบงัคับฉบบันีอ้อกมาเพ่ือยกเลกิ	ข้อบงัคับเกีย่วกบั	พวต.	ฉบบัปี	พ.ศ.2552	เนือ่งจากผูไ้ด้รบั 
ใบอนุญาตฯ	 ได้รับผลกระทบและไม่สามารถด�าเนินการเกี่ยวกับการสะสมหน่วย	 พวต.	 
โดยเฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตฯ	ในส่วนภูมิภาค	มีอุปสรรคและข้อจ�ากัดค่อนข้างสูง

ด้านวิชาการ
• ระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนกิ ว่าด้วยการกำาหนดวตัถปุระสงค์และ

ขอบเขตหมวดวิชาของมาตรฐานวิชาการในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม 
ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554

• ระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนกิ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีารตรวจสอบ
และรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ในการประกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม สำาหรบับคุคลทีย่ืน่ขอรบัการรบัรองคุณวฒุิ
เพิ่มเติม หรือยื่นรับการรับรองคุณวุฒิหลายระดับพร้อมกัน พ.ศ. 2554

• ระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนกิ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีารตรวจสอบ
และรับรองคุณวุฒิการศึกษา สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2554
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• ประกาศเรือ่ง การพัฒนาวชิาชพีต่อเนือ่ง (พวต.) ของผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา และ หลกัเกณฑ์โดยทัว่ไป
ของขอบข่ายกจิกรรม  พวต. ประเภทต่างๆ และหน่วย พวต. สำาหรบั
กจิกรรม พวต. พ.ศ. 2556 

เป็นประกาศ	เพ่ือออกมาใช้แทนข้อบงัคับเกีย่วกบั	พวต.	โดยมีลกัษณะเป็นการสะสมหน่วย	พวต.
โดยสมัครใจ	 แต่ยงัคงให้เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงในระดับสากลในการขึน้ทะเบยีนเป็น
สถาปนกิอาเซยีน

ด้านวชิาชพี
• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาตฯ การต่อใบอนุญาตฯ อายุใบ
อนญุาตฯ การออกใบแทนใบอนญุาตฯ และการออกหลักฐานรบัรองการได้รบั 
ใบอนญุาตฯ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2557

ข้อบังคับฉบับนี้เป็นการปรับแก้ไขข้อก�าหนดและเง่ือนไข	 เพ่ือให้ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 หลักสูตร	 4	 ปีขึ้นไป	 คุณวุฒิประเภท	 (ค)	 และผู้ที่ส�าเร็จการ
ศกึษาระดับอนปุรญิญาวิชาชพีสถาปัตยกรรม	คุณวุฒิประเภท	(ง)	ทีเ่ข้าศกึษาก่อนวนัทีข้่อบงัคับ 
สภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯ	 พ.ศ.	 2552	 สามารถเล่ือนระดับ 
จากสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิกได้

• พิจารณาเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ต่อสภา
นติบิญัญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)
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ด้านวชิาชีพ
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
• ประกาศสภาสถาปนกิ เรือ่ง มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคุม ว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขา
สถาปัตยกรรมผงัเมือง พ.ศ. 2558

• ประกาศสภาสถาปนกิ เรือ่ง มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุม ว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขา
สถาปัตยกรรมหลกั พ.ศ. 2558

• ประกาศสภาสถาปนกิ เรือ่ง มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุม ว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขา 
ภูมิสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558

• ประกาศสภาสถาปนกิ เรือ่ง มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุม ว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป์ พ.ศ. 2558

• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
พ.ศ. 2558

• เสนอร่างพระราชบญัญัตสิถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อกระทรวง
มหาดไทย

• ประกาศเรือ่ง การพัฒนาวชิาชพีต่อเนือ่ง (พวต.) ของผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา และประกาศเรือ่งหลกัเกณฑ์
โดยทัว่ไปของขอบข่ายกจิกรรมพวต.ประเภทต่างๆ และหน่วย พวต. สำาหรบั
กจิกรรม  พ.ศ. 2560

ด้านวิชาการ
• ปรับปรุงการทดสอบความรู ้สาขาสถาป ัตยกรรมหลัก สาขา

สถาปัตยกรรมผงัเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ ตามข้อบังคับใหม่ พ.ศ. 2552 โดยจัด
สอบจำานวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้และทักษะในการวางผังและ
ออกแบบ วิชาความรู้ด้านเทคโนโลยี วิชาความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

• พัฒนาระบบให้มีการจัดทดสอบได้มากกว่าปีละ 1 ครัง้ โดยการใช้ระบบ
คลังข้อสอบและระบบคอมพิวเตอร์แทนการสอบระบบเดิม

25602558

061



ด้านวชิาชีพ
• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู ้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาตฯ การต่อ 
ใบอนญุาตฯ อายใุบอนญุาตฯ การออกใบแทนใบอนญุาตฯ และการออก
หลักฐานรบัรองการได้รบัใบอนญุาตฯ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อบงัคับ
ฉบบันี ้ เป็นการเพ่ิมเตมิในสาระสำาคัญในส่วนทีไ่ด้กำาหนดคุณสมบตัิ 
ผูข้อรบัใบอนญุาตฯ ระดับภาคีสถาปนกิพิเศษ (ค) ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง
กับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความชำานาญและประสบการณ์ ในงาน 
ด้านนัน้ๆ เฉพาะงานชนดิหนึง่ชนดิใด

• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยการประชมุของทีป่ระชมุใหญ่สภาสถาปนกิ 
(ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2561 โดยเป็นการปรบัปรงุแก้ไขในส่วนจดัส่งหนงัสอื 
เชญิประชมุให้ดำาเนนิการโดยการจัดส่งแบบอิเลก็ทรอนกิส์ได้อีกวธิหีนึง่ 
ซ่ึงจะทำาให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของสภาสถาปนกิ ทัง้เป็นการตอบสนอง
นโยบายของประเทศสูร่ะบบดิจิทลัและลดการใช้ทรพัยากรด้านต่างๆ 

• ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพักใช้ใบอนุญาตฯ และเพิกถอน 
ใบอนญุาตฯ ของผูป้ระกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2561

• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยการกำาหนดค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบำารงุ 
และค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากสมาชกิหรอืบคุคลภายนอก พ.ศ. 2561

ด้านวชิาชพี
• ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาตฯ การต่อใบอนุญาตฯ อายุใบ
อนญุาตฯ การออกใบแทนใบอนญุาตฯ และการออกหลักฐานรบัรองการได้รบั 
ใบอนญุาตฯ ฉบบัที ่(5) พ.ศ. 2563 

เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตระดับสามัญ
สถาปนิก	 และระดับวุฒิสถาปนิก	 โดยให้มีการเพ่ิมคะแนนของผลงาน	 ในชนิดงานออกแบบ	
และชนิดงานบริหารและอ�านวยการก่อสร้าง	 ในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก	 และการก�าหนดให้
น�าหน่วยจากกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง	 (หน่วย	 พวต.)	 ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	
พวต.	มาใช้เป็นคะแนนส่วนหนึง่แทนผลงานในการขอรบัใบอนญุาต(เลือ่นระดับ)	ได้ไม่เกนิ		60	
คะแนน	และการคิดคะแนนของผลงานที่มีสถาปนิกท�างานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป	เพื่อให้
เกดิความเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของสถาปนกิแต่ละรายทีมี่ส่วนร่วมในผลงาน	ตามทีไ่ด้
รบัมอบหมายจากหวัหน้าสถาปนกิ	โดยข้อบงัคับฉบบันีไ้ด้รบัความเหน็ชอบ	จากทีป่ระชมุใหญ่
สามัญสถาปนิก	ประจ�าปี	2562	
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• การเสนอร่างข้อบงัคับสภาสถาปนกิว่าด้วยหลกัเกณฑ์ของผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ....  เพ่ือใช้แทนกฎกระทรวง ฉบบัที่ 
9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิิชาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 
2508 กำาหนดให้มีใบอนญุาตฯ ระดับสามัญสถาปนกิ ในชนดิงานบรหิารและ
อำานวยการก่อสร้าง ในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ข้อกำาหนดของร่างข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาตฯ การต่อ 
ใบอนญุาตฯ อายใุบอนญุาตฯ การออกใบแทนใบอนญุาตฯ และการออกหลักฐาน 
รบัรองการได้รบัใบอนญุาตฯ ฉบบัที ่(5) พ.ศ. 2563 โดยข้อบงัคับฉบบันีไ้ด้
รบัความเหน็ชอบ จากทีป่ระชมุใหญ่สามัญสถาปนกิ ประจำาปี พ.ศ. 2563

• การพิจารณายกร่างข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนญุาตฯ การต่อ 
ใบอนญุาตฯ อายใุบอนญุาตฯ การออกใบแทนใบอนญุาตฯ และการออกหลักฐาน 
รบัรองการได้รบัใบอนญุาตฯ ฉบบัที ่(6) พ.ศ. ....

• ปรบัปรงุหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการขอรบัใบอนญุาตฯ ระดับสามัญสถาปนกิ และ
ระดับวฒิุสถาปนกิ โดยให้มีการเพ่ิมคะแนนของผลงานในชนดิงานออกแบบ 
และชนดิงานบรหิารและอำานวยการก่อสร้าง ในสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมือง 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป์ 

• การพิจารณายกร่างข้อบงัคับสภาสถาปนกิว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผูป้ระกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... เป็นร่าง 
ข้อบงัคับเพ่ือกำาหนดขอบเขตการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม  
ของผูไ้ด้รบัใบอนญุาตฯ ระดับภาคีสถาปนกิพิเศษ

• การพิจารณายกร่างระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนกิเกีย่วกบัการออก
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ สำาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความชำานาญ และประสบการณ์ในงาน
สถาปัตยกรรม เฉพาะงานชนดิหนึง่ชนดิใด โดยได้พิจารณาปรบัปรงุข้อบงัคับ
สภาสถาปนกิทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือกำาหนดหลกัเกณฑ์ในการสมัครเป็นสมาชกิสภา
สถาปนกิของผูท้ีจ่ะขอยืน่รบัใบอนญุาตฯ ระดับสภาสถาปนกิพิเศษ

• ร่างประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน  
พ.ศ. ....

• ร่างประกาศสภาสถาปนกิ เรือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร เง่ือนไขในการขึน้
ทะเบยีนเพ่ือการปฏบิตัวิชิาชพีร่วมกนั ระหว่างสถาปนกิไทยกบัสถาปนกิ
ต่างชาต ิพ.ศ. ....

ร่างประกาศทั้ง	2	ฉบับนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	33/1	ของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก	
(ฉบบัที.่.)	พ.ศ.	....		ทีมี่การเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี	และการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติ
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• เสนอชือ่นายธรีพล นยิม สาขา
สถาป ัตยกรรมหลัก เป ็น
ศิลปินแห่งชาติ และได้รับ 
การคัดเลือกให้เป ็นศิลปิน 
แห ่งชาติ สาขาทัศนศิลป ์  
ด้านสถาปัตยกรรม 

• เสนอชื่อนายกฤษฎา โรจนกร  
สาขาสถาป ัตยกรรมหลัก  
เป็นศิลปินแห่งชาติ 

• เสนอชื่อนายกฤษกา โรจนกร  
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เป็น
ศิลปินแห่งชาติ และได้รับ 
การคัดเลือกให้เป ็นศิลปิน 
แห ่งชาติ สาขาทัศนศิลป ์  
ด้านสถาปัตยกรรม

• เสนอชือ่นายจรญู อังศวานนท์ 
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ เป็นศิลปิน
แห่งชาติ

• เสนอชื่ อนายไชยรัตน ์  ณ  
บางช้าง สาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ เป็น
ศิลปินแห่งชาติ 

• เสนอชื่อนายนิจ หิญชีระนันท์ 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
เป็นศิลปินแห่งชาติ และได้
รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปิน 
แห ่งชาติ  สาขาทัศนศิลป ์  
ด้านการออกแบบผงัเมือง 

• เสนอชื่ อนายไชยรัตน ์  ณ  
บางช้าง สาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ เป็น
ศิลปินแห่งชาติ 

• เ ส น อ ชื่ อ น า ย ฤกษ ์ ฤ ท ธิ์  
แก้ววเิชยีร สาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ เป็น
ศิลปินแห่งชาติ 

• เสนอชือ่ รศ. เสนอ นลิเดช สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก เป็นศิลปิน
แห่งชาต ิและได้รบัการคัดเลือก
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรม
ไทยประเพณี
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• เสนอชือ่นายคงศกัด์ิ ยกุตะเสว ี
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ เป็นศิลปิน
แห่งชาต ิและได้รบัการคัดเลอืก 
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรม
ภายใน

• เสนอชือ่นายสนิ พงษ์หาญยทุธ 
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
เป็นศลิปินแห่งชาตแิละได้รบั 
การคัดเลือกให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  
ด้านสถาปัตยกรรม

• เสนอชือ่นายคงศกัด์ิ ยกุตะเสวี  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ เป็นศิลปิน
แห่งชาติ 

• ลงนามความร ่วมมือกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในการดำ า เนิ น โครงการ  
“Life Begins with GHB” 
เ พ่ื อส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ สมาชิ ก 
สภาสถาปนิกมีการออมเงิน
เพ่ือสร ้างความม่ันคงแก ่
ตนเองและครอบครัว มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง โดย 
สนบัสนนุให้สมาชกิมีช่องทาง 
เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพ่ือที่อยู ่
อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น 

• เ สนอชื่ อ น า ยป ร ะภ าก ร  
วทานยกุล สาขาสถาปัตย 
กรรมหลกั เป็นศลิปินแห่งชาติ

• เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณูปการ
ต่อสภาสถาปนิกในวาระครบ
รอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง
สภาสถาปนกิ ให้ได้รบัรางวลั
สภาสถาปนิกเชิดชู และการ
ประกาศเกยีรตคุิณ นายนคร 
ศรวีจิารณ์, นายปรด์ิี บรุณศริ,ิ  
ศาสตราจารย์ กติตคุิณ เดชา 
บุญคำ้า, นายมติ ตั้งพานิช, 
นายเจตกำาจร พรหมโยธี,  
รองศาสตราจารย์ ยุพยง  
เหมะศิลป ิน, พลเรือเอก 
ฐนธิ กิตติอำาพน, นางเมธินี  
สุวรรณะบุณย์, นายสุพินท์  
เรียนศรี วิ ไล ,  นายฤาชา  
รัชชนันท์, นายโกญจนาท 
ศรีกาฬสินธุ์, นายพงศ์โพยม 
วาศภูติ และ นายบัณฑูร  
สภัุควณชิ

• เ ส น อ ชื่ อ น า ยป ร ะภ าก ร  
วทานยกุล สาขาสถาปัตย 
กรรมหลัก เป็นศลิปินแห่งชาติ  
และได้รบัการคัดเลือกให้เป็น
ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์  
ด้านสถาปัตยกรรม

• เสนอชือ่ ศ. ดร. บณัฑติ จลุาลยั  
สาขาสถาปัตยกรรมหลกั เป็น
ศิลปินแห่งชาติ
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ข ้อบังคับสภาสถาปนิก ว ่าด ้วยการพักใช ้ใบ
อนุญาตฯ และการเพิกถอนใบอนุญาตฯ ของผู้
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 
โดยกำาหนดกระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารดำาเนนิ
คดีเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนวิธี รวมถึงวิธีการยื่นอุทธรณ์คำาวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณต่อคณะ
กรรมการสภาสถาปนิก

แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ชุดท่ี 1 

(พ.ศ. 2544-2547)  
ประธานกรรมการ: นายวทัญญู ณ ถลาง 
กรรมการ: รศ. ทรงคุณ อัตถากร / ศ. พ.ต. ม.ร.ว. 
ทองใหญ่ ทองใหญ่ / ศ. กติตคุิณ ม.ร.ว.แน่งน้อย 
ศกัด์ิศร ี/ พล.ต.ต. ไกรศร ศรศร ี/ พล.ร.ต. ฐนธิ 
กติตอิำาพน / พล.ต.ต. บรหิาร เสีย่งอารมณ์

แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ชุดท่ี 2  

(พ.ศ. 2547-2550)

ประธานกรรมการ: ศ. ร.อ. กฤษฎา อรณุวงษ์ ณ 
อยธุยา
กรรมการ: ศ. พ.ต. ม.ร.ว. ทองใหญ่ ทองใหญ่ /  
นายกี ขนิษฐานันท์ / นายมนูญ เทพไพฑูรย์ / 
พล.ต.ต. ไกรศร ศรศร ี/ พล.ร.ท. ฐนธิ กติตอิำาพน /  
ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ชุดท่ี 3 

(พ.ศ. 2550-2553 รักษาการถึง พ.ศ. 2555)

ประธานกรรมการ: ม.ล.ภุมรรีตัน์ จงเจรญิสขุ 
กรรมการ: นายก ีขนษิฐานนัท์ / นายเจตกำาจร 
พรหมโยธ ี/ ผศ. ดร. สมบรูณ์ เวสน์ / นายสพุจน์  
โกวทิวานชิย์ / นายพิศษิฐ์ โรจนวานชิ / ผศ. 
นพปฎล สวุจันานนท์ / น.ต. ม.ล.ประกติติ 
เกษมสนัต์

สำาหรับการพิจารณาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 โดยคณะกรรมการสภา
สถาปนิกได้ออกระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการ
พิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 
2547 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ระเบียบ
ฉบับนี้เองได้กำาหนดรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการดำาเนิน
คดีเรือ่งร้องเรยีนจรรยาบรรณไว้ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนวธิ ีให้อำานาจ
คณะกรรมการจรรยาบรรณในการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการกลัน่กรอง
การร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
ทำาหน้าที่เป็นผู ้ช ่วยเหลือในการพิจารณาคำากล่าวหาว่ากรณีใด  
เข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ
มีข้อมูลอันควรได้รับการพิจารณาหรือไม่ หากเรื่องใดมีมูลเข้าข่าย

ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย  
4 หมวด ได้แก่ หมวดที ่1 จรรยาบรรณต่อสาธารณะ 
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมวดที่ 3  
จรรยาบรรณต่อผูว่้าจ้าง และหมวดที ่4 จรรยาบรรณ
ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ รวม 25 ข้อ 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนกิ ว่าด้วยการ
พิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2547 เพ่ือกำาหนดรปูแบบ 
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการดำาเนินคดี 
เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนวิธี

ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วย
การพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพสถาปัตยกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

2544 2545 2547 2550
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04 
ควบคุมความประพฤติและ
การด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
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แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ชุดท่ี 4  

(พ.ศ. 2555-2558)

ประธานกรรมการ: คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
กรรมการ: นายบญุญวัฒน์ ทพิทสั / ว่าที ่ร.ต.  
บุญจง สนธิทิม / นายวีระ ถนอมศักด์ิ /  
รศ. กลุธร เล่ือนฉว ี/ ผศ. สดุสวาสด์ิ ศรสีถาปัตย์ /  
นายประภากร วทานยกลุ / ผศ. ดร. รจุโิรจน์ 
อนามบตุร / ผศ. มนต์ผกา วงษา

แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ชุดท่ี 5  

(พ.ศ. 2558-2561)

ประธานกรรมการ: นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส
กรรมการ: ผศ. สรุชยั ชลประเสรฐิ / ผศ. ดร. สมบรูณ์ 
เวสน์ / ดร. ศภุกจิ มูลประมุข / ผศ. สรุยิา รตันพฤกษ์ / 
รศ. กลุธร เลือ่นฉว ี/ นายประภากร วทานยกุล /  
นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา / นายสัจจา พุกสุขสกุล

ข ้อบั ง คับสภาสถาปนิก ว ่ าด ้ วย 
จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 4 หมวด 
ได้แก่ หมวดที่ 1 จรรยาบรรณต่อ
สาธารณะ หมวดที ่ 2 จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ หมวดที่ 3 จรรยาบรรณต่อ 
ผูว่้าจ้าง และหมวดที ่4 จรรยาบรรณต่อ 
ผูร่้วมวชิาชพี รวม 19 ข้อ

ร่างข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วย 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันนำามาซ่ึงความเสื่อมเสีย
เกยีรตศิกัด์ิแห่งวชิาชพี พ.ศ. ... 
กำาหนดการกระทำาที่เป็นการ 
ประพฤตผิดิจรรยาบรรณอันนำามา 
ซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ
แห่งวชิาชพี ข้อบงัคับฉบบันีไ้ด้รบั
ความเหน็ชอบ จากทีป่ระชมุใหญ่ 
สามัญสถาปนกิ ประจำาปี พ.ศ. 
2563

ข้อบงัคับสภาสถาปนกิ ว่าด้วยการ
พักใช้ใบอนญุาตฯ และการเพิก
ถอนใบอนญุาตฯ ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
พ.ศ. 2561 เพ่ือยกเลิกข้อบงัคับ
เดิมซ่ึงมีรายละเอียดทับซ้อน
กับระเบียบอ่ืน และกำาหนด 
รายละเอียดขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัิ
เกีย่วกบัการเรยีกคืนใบอนญุาตฯ 
ของผูท้ีถ่กูพักใช้ใบอนญุาตฯ หรอื
เพิกถอนใบอนุญาตฯ รวมถึง 
การประกาศแจ ้งการพักใช ้ 
ใบอนุญาตฯ และการเพิกถอน
ใบอนญุาตฯ ผ่านระบบเครอืข่าย
สารสนเทศของสภาสถาปนกิเพ่ือ
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมยัท่ี 6 

(พ.ศ. 2562-2565)

ประธานกรรมการ: นายนติศิกัด์ิ ชอบดำารงธรรม
กรรมการ: รศ. ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวชิยั /  
นายพุทธพร ไพบลูย์ / นายชณุหเดช พรหมเศรณ ี/  
ศ. จามร ีจลุกะรตัน์ / นายสพิุนท์ เรยีนศรวีไิล / 
นายรงัสรรค์ สกลุยง 
 

2555 2558 2561 2562 2563

ประพฤติผิดจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
จะแต่งตัง้คณะอนกุรรมการสอบสวนจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี
สถาปัตยกรรม เพ่ือทำาหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน สอบ
พยานบุคคล และการดำาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำา
ที่มีการกล่าวหา และขยายผลการสอบสวน เพื่อสรุปสำานวน
การสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัย 
ชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตั้งแต่การยกข้อกล่าวหา  
การตักเตือน การภาคทัณฑ์ การพักใช้ใบอนุญาตฯ มกีำาหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือการเพิกถอนใบอนุญาตฯ ทั้งนี้  
ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งคณะกรรมการตัดสินลงโทษ สามารถใช้
สิทธิอุทธรณ์คำาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกได้
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เรื่องร้องเรียนที่ผิดจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพสถำปัตยกรรม
พิจารณาเสร็จส้ิน

ยกข้อกล่าวหา
ยุติการพิจารณา
พักใช้ใบอนุญาต

การจ�าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ลงโทษตักเตือน

ลงโทษภาคทัณฑ์



• ตั้งเกณฑ์การปฏิบัติงานของสถาปนิกที่ชัดเจน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐ 
และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสัมมนา
สถาปนิกอาสาทักษิณ เรื่องขอบเขตการทำางานของ
สถาปนิก ตลอดจนรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาค และนำาเสนอรายละเอียดการเปิดเสรีการค้า
ด้านบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกนั

• ส่งเสริมบุคลากรและคณะบุคคลทางด้านสถาปนิก
อาสาให้เพียงพอกบัความต้องการ และให้ครอบคลมุ 
4 สาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรม

“กิจกรรมสถาปนิกอาสา” ถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีสภา
สถาปนิกให้บริการทางด้านวิชาการต่อสังคม โดยสนับสนุนให้
สถาปนกิได้ใช้ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี เพ่ือช่วยเหลือ แนะนำา 
หรอืให้ความรูอั้นเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านสถาปัตยกรรม 
หรอืให้ข้อชีแ้นะในฐานะผูมี้ความรูด้้านการออกแบบ แก่หน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชน ในสภาวะปกต ิ รวมถงึเม่ือประเทศชาตปิระสบภัย
พิบัติต่างๆ ปัจจุบันมีสถาปนิกอาสาจากทั่วประเทศประมาณกว่า 
300 คน

จัดหาบุคลากรและคณะบุคคลทางด้าน
สถาปนิกอาสา ตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกว ่ าด ้ วยสถาปนิกอาสา  
พ.ศ. 2550 ให้มีจำานวนเพียงพอกับความ
ต้องการและให้ครอบคลุม 4 สาขาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม (คณะอนุกรรมการสถาปนิก
อาสา)

• 27 พฤษภาคม, สภาสถาปนิก สถาปนิกอาสา เข้าร่วมการ
สมัมนาเรือ่ง “การแนะนำาความรูเ้พ่ือวศิวกรอาสา และสถาปนกิ
อาสา” จัดโดยสภาวิศวกร ร่วมกับสภาสถาปนิก ณ โรงแรม
เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซนเตอร์ 

• 11-13 สงิหาคม, สถาปนกิอาสาเข้าร่วมกจิกรรมสถาปนกิอาสา 
วิศวกรอาสาและนายช่างอาสา ปฏิบัติการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
อาคารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

• 18 สิงหาคม, สถาปนิกอาสาและวิศวกรอาสาลงพื้นที่โรงเรียน
การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ของมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคน
ตาบอดในประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบอุทกภัย เพื่อ
ให้คำาแนะนำาในการฟ้ืนฟูอาคารและการแก้ปัญหานำา้ท่วมระยะยาว 

• 16 กันยายน, สภาสถาปนิกร่วมสัมมนาการแนะนำาความรู้เพื่อ
สถาปนกิอาสาและวศิวกรอาสา ณ ห้องโบนต้ิา 4 โรงแรมโนโวเทล 
ภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

• 15 ตุลาคม, สถาปนิกอาสาเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และระบบตรวจสอบระบบไฟฟ้า ณ 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รงัสติ จังหวดัปทมุธาน ี พร้อมให้คำา
แนะนำา เเนวทางการแก้ปัญหาเม่ือเกดิเหต ุภายใต้ความร่วมมือ 
โครงการด้านความร่วมมือ วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และ
นายช่างอาสา

• 25 กรกฎาคม, สภาสถาปนกิร่วมจัดโครงการจติอาสาประชารฐั
ร่วมใจต้านอัคคีภัย เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เนือ่งใน
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวดันนทบรุี

• 12 พฤศจิกายน, สภาสถาปนกิมอบเงินช่วยเหลือจำานวน 100,000 
บาท แก่โรงเรยีนการศกึษาคนตาบอดขอนแก่นทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากอุทกภัย 

• 3 ธนัวาคม, สภาสถาปนกิร่วมลงชือ่เพ่ือเข้าร่วมลงพ้ืนทีต่ดิตัง้
อุปกรณ์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ ถงัดับเพลงิ และระบบตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าพร้อมให้คำาแนะนำาเเนวทางการแก้ปัญหาเม่ือเกดิเหต ุภายใต้ 
ความร่วมมือโครงการด้านความร่วมมือ วศิวกรอาสา สถาปนกิ
อาสา และนายช่างอาสา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวถิี 

2551 2552 2560
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05 
ช่วยเหลือ แนะน�า เผยแพร่ 
และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ 
แก่ประชาชนและองค์กรอื่น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการ
และเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
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• จัดตั้ง “มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา” ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ และบริการตรวจ
สอบงานด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งงานช่างในพ้ืนที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย  
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณชน ร่วมกับสภาวิศวกร วิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 

• 17 มกราคม, สภาสถาปนิกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรม
อาสา มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

• 11 กุมภาพันธ์, สถาปนิกอาสาลงพ้ืนที่สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี เพ่ือ
ให้คำาแนะนำาด้านสถาปัตยกรรมและติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยอัคคีภัยและถังดับเพลิง  

• 24 มีนาคม, สถาปนิกอาสาร่วมให้คำาปรึกษาด้านการออกเเบบ ในโครงการกทม. 
เตมิความสขุสูช่มุชน ภายใต้มูลนธินิายช่างไทยใจอาสา โรงเรยีนรตันโกสนิทร์สมโภช
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

• 24 มีนาคม, สถาปนิกอาสาภายใต้มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาร่วมลงพ้ืนที่ รณรงค์ 
เเนะนำา การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเเละการป้องกันอัคคีภัย ในโครงการไฟฟ้าเเละ
อัคคีภัยในบ้าน ป้องกันอย่างไร ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

• 12 พฤษภาคม, สถาปนิกอาสาเข้าร่วมโครงการกทม. เติมความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 
โดยให้คำาปรึกษาการออกแบบ การป้องกันอัคคีภัย ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

• 26 พฤษภาคม, สถาปนิกอาสาเข้าร่วมโครงการกทม. เติมความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 7 
โดยให้คำาปรึกษา การออกแบบ การป้องกันอัคคีภัย ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ

• สถาปนกิอาสาเข้าร่วมโครงการกทม. เตมิความสขุสูช่มุชน ครัง้ที ่9 โดยให้คำาปรกึษา 
การออกแบบ การป้องกันอัคคีภัย ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

• ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบอาคารอนุรักษ์ 
ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำ า ริ จั งหวัด เชี ยง ใหม ่  โดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

• ให้คำาปรกึษา และประสานงานโครงการศนูย์การ
เผยแพร่และเรอืนทรงงาน โครงการศนูย์ศกึษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวดัเชยีงใหม่ 

• 3 มีนาคม, สภาสถาปนกิเข้าร่วมโครงการ กทม. 
เตมิความสขุสูช่มุชน ณ สะพานพระราม 8 กรงุเทพฯ
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สถาปนิกอาสาเริ่มมีการดำาเนินการอย่างเต็มที่ในคณะกรรมการสภา
สถาปนิก วาระ พ.ศ. 2558-2561 ที่มีการเปิดรับสมัครสถาปนิกอาสา 
จากทั่วประเทศ มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยสร้างความ 
ร่วมมือกบัองค์กรทีเ่กีย่วข้อง อาท ิสภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยได้ดำาเนินการให้ความรู้ คำาแนะนำาตาม
บทบาทวิชาชีพ รวมทั้งร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย 

การปฏบิตัหิน้าทีดั่งกล่าวนำาไปสูก่ารรวมตวัเพ่ือจัดตัง้ “มูลนธินิายช่างไทย 
ใจอาสา” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ ทำางานในฐานะผู้มีจิตอาสา นอกจากนี้ สภาสถาปนิกยังได้ให้
คำาแนะนำา และความรูใ้นการดำาเนนิโครงการสาธารณะต่างๆ ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อประชาชน หรือเป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมอีกด้วย
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• 18 กนัยายน, สภาสถาปนกิเข้าร่วมกจิกรรม
แนะแนววิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้กับ
นกัเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4-5 ณ ห้อง
ประชุมชั้นที่ 4 อาคารซีลีอุม โรงเรียนธิดา 
นเุคราะห์ 

• 28-29 กันยายน, สภาสถาปนิกร่วมลงพ้ืนที่
ตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยและให้คำาเเนะนำา
แก่ผูป้ระสบภัยจากอุทกภัย จงัหวัดอุบลราชธานี 

• สภาสถาปนกิเข้าร่วมบรรยายพิเศษในโครงการ
สภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาคครั้งที่ 1 
จังหวดัสงขลา ณ โรงแรมนวิซีซันสแควร์ (เฟส 2)  
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา เพ่ือเชญิชวนให้
สถาปนกิทำาประโยชน์เพ่ือสงัคม 

• เปิดอบรมให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมกรรม ในหลักสูตร “รู ้จักสถาปนิก 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง EXACT รุ่นที่ 1

• จัดงาน ACT Forum ครั้งที่ 1 โดยเปิดโอกาสให้
สถาปนิกทั้ง 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม บุคคล
ทั่วไป ผู้ผลิตเทคโนโลยี และผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เกีย่วข้องกบัวชิาชพี ร่วมจัดสมัมนาทางวชิาชพี วชิาการ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
สถาปัตยกรรม

• จัดกิจกรรม ACT Talk ครั้งที่ 1 การเสวนาด้านวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมทัง้ 4 สาขา สำาหรบัสมาชกิสภาสถาปนกิ 
นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป 

• ส่งเสริมสมาชิกในบทบาทหน้าที่ “สถาปนิก
อาสา” อย่างครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ให้เพียงพอกับความต้องการ 
รวมทัง้จัดทำาคู่มือการปฏบิตังิานของสถาปนกิ
อาสาที่ชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรภาครัฐและประชาชน 

• เข้าร่วมกจิกรรมกบัมูลนธินิายช่างไทยใจอาสา 
ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ และบริการตรวจ
สอบงานด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งงาน
ช่างในพ้ืนที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณชน 
ร่วมกับสภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 

• 21 มิถุนายน, สภาสถาปนิกเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน มี
การลงนามร่วมกันระหว่างมูลนิธินายช่าง
ไทยใจอาสากับกระทรวงอุตสาหกรรม 
และการลงพ้ืนที่โบราณสถาน 2 แห่ง คือ 
วัดพนัญเชิงและวัดสุวรรณดาราราม เพ่ือ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการออกแบบ
และวิศวกรรม 

• 5 ตุลาคม, เข้าร่วมกิจกรรมกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตและมูลนธินิายช่างไทยใจอาสา ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมอาคารและระบบไฟฟ้าภายใน
สวนหลวง ร.9 

• 11 ตุลาคม, นายชาญณรงค์ เเก่นทอง 
อุปนายกสภาสถาปนิกเเละนายคมพศิษฏ์ 
ประไพศลิป์ อนกุรรมการสถาปนกิอาสา พร้อม
ด้วยสถาปนิกอาสากลุ่มภาคอีสาน (กลุ ่ม
ตะเข็บริมโขง) ลงพ้ืนที่ร่วมกับสภาวิศวกร 
ตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยและให้คำาเเนะนำา
แก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย บริเวณวัดหาด
สวนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
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• เป ิดอบรมให ้ความรู ้กับบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมกรรมใน
หลักสูตร “รู้จักสถาปนิกสำาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง EXACT รุ่นที่ 2”

• จัดงาน ACT Forum ครั้งที่ 2 โดย
เปิดโอกาสให้สถาปนิกทั้ง 4 สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมควบคุม บุคคลทั่วไป ผู้
ผลิตเทคโนโลย ีและผูจ้ำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพี ร่วมจดัสมัมนาทาง
วิชาชีพ วิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และ
นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม

• จัดกิจกรรม ACT Talk ครั้งที่ 2 การ
เสวนาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง  
4 สาขา สำาหรับสมาชิกสภาสถาปนิก  
นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และ
ผู้สนใจทั่วไป 

• ร่วมก่อตั้งโครงการ ZeroCovid กับศูนย์การ
ออกแบบเพ่ือสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รวมทัง้ภาคีวชิาชพีและวชิาการด้านสถาปัตยกรรม 
สาธารณสุข และวิศวกรรม ในการออกแบบ
ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อ
รับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จัดทำาคู่มือและการอบรม “สถาปนิกอาสา” ทั่ว
ประเทศ ในการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบจัดการพ้ืนที่อาคาร ไปจนถึงพ้ืนที่
สาธารณะ ในช่วงการเฝ้าระวังและการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม
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2553-2556 
แต่งตั้งคณะทำางานพิจารณาข้อกำาหนดว่าด้วยการออกแบบของ
ภาครัฐ ทำาหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ภาครัฐในการจัดทำาข้อกำาหนดการ 
ว่าจ้างออกแบบ พิจารณาการให้ภาครัฐปรับปรุงข้อกำาหนดการ
ว่าจ้างการออกแบบ รวมถึงระเบียบและข้อบัญญัติของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาเรื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมในภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำาข้อกำาหนดการ
ก่อสร้างออกแบบทีข่ดัต่อพระราชบญัญัตสิภาสถาปนกิ พ.ศ. 2543

สภาสถาปนกิได้ร่วมให้คำาปรกึษา เกีย่วกบั
การออกแบบหลายๆ ส่วนของภาครัฐที่มี
ปัญหา เช่น การประกวดแบบอาคารของ
หน่วยงานราชการ ซึง่ได้มีหน่วยงานราชการ
หลายหน่วยงาน ขอให้สภาสถาปนิกช่วย
พิจารณา ข้อกำาหนดในการประกวดแบบ
และประกาศการประกวดแบบเชิญชวน
สถาปนิกและผู้รับเหมาร่วมประกวดแบบ 
ในงานต่างๆ ของภาครฐั

เริ่มต้นการแต่งตั้งผู ้แทนสภา
สถาปนกิและคณะทำางาน เพ่ือให้
คำาปรกึษาและข้อเสนอแนะต่อภาค
รฐัและเอกชน

2550-2553
ร่วมจัดทำาข้อกำาหนดการประกวดแบบ
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

• จัดให้มีการปฏิบตังิานของสถาปนกิอาสาทีช่ดัเจนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรภาครฐัและประชาชนอย่างมีประสทิธภิาพ

• ส่งเสรมิบคุลากรและบคุคลทางด้านสถาปนกิอาสาให้เพียงพอกบัความต้องการ
และให้ครอบคลมุทกุสาขาวิชาชพีสถาปัตยกรรม 

• ให้ความรูก้บัประชาชนและองค์กรอ่ืนในด้านการประกอบวชิาชพีผ่านสือ่ต่างๆ 
ของสภาสถาปนกิ

• ให้ความรู้แก่หน่วยงานของภาครัฐและประชาชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ด้านการประกอบวชิาชพีของสถาปนกิตามพระราชบญัญัตทิีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบั
สภาสถาปนกิหรอืข้อกำาหนดการว่าจ้างการออกแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกบั 
ข้อบญัญัตขิองการประกอบวิชาชพี

• ให้คำาปรกึษาต่อรฐับาลทีเ่กีย่วกบันโยบายด้านสถาปัตยกรรมรวมทัง้เทคโนโลยี
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัวิชาชพีสถาปัตยกรรม

พิจารณาข้อกำาหนดการว่าจ้างของ
ภาครัฐที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
สถาปนกิ พ.ศ. 2543 

ร่วมพิจารณาข้อกำาหนดในการประกวดแบบ 
และประกาศการประกวดแบบเชิญชวน
สถาปนกิและผูร้บัเหมา ร่วมประกวดแบบ 
ในโครงการต่างๆ ของภาครฐั

25552554255325522550 2551
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06 
ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหา
ด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี
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สภาสถาปนกิได้ร่วมกบัหน่วยงานหลายๆ หน่วย
งานเพ่ือช่วยคัดเลือกแบบในการก่อสร้าง และ
ช่วยพิจารณาการว่าจ้างการออกแบบให้เป็น
ไปตามระเบียบการว่าจ้างออกแบบของภาครัฐ  
ว่าด้วยการพัสดุ 

• ให้คำาปรึกษาและประสานงานโครงการศูนย์
การเผยแพร่และเรือนทรงงาน ในโครงการ
พระราชดำาริห้วยฮ่องไคร้ (จังหวัดเชียงใหม่) 

• สภาสถาปนิกให ้คำาปรึกษารูปแบบการ
ออกแบบอนุรักษ ์ศูนย ์การพัฒนาห ้วย 
ฮ่องไคร้และประสานงานกับคณะกรรมการ
ดำาเนินการออกแบบก่อสร ้างโครงการ
ต่างๆ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด

• สภาสถาปนิกได้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
เสนอข้อแนะนำาเกีย่วกบัการทบทวนโครงการ
ก่อสร้าง สะพานข้ามแม่นำา้เจ้าพระยาบรเิวณ
แยกเกยีกกายต่อรฐับาล

• ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างในการออกแบบอาคาร การจัดทำาคู่มือมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง เพื่อนำาไปใช้ในการบริหารพัสดุของรัฐบาล

• การให้คำาปรึกษาและประสานงานโครงการศูนย์การเผยแพร่และเรือนทรงงาน 
ในโครงการพระราชดำารห้ิวยฮ่องไคร้ ซ่ึงสภาสถาปนกิได้มีส่วนร่วมในการให้คำาปรกึษา
และประสานงานโครงการดังกล่าวต่อหน่วยงานภาครัฐ

• การเข้าร่วมหน่วยงานของภาครัฐ โดยการพิจารณาแนวทางการสร้างมาตรฐาน 
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแนะนำากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสต่อหน่วยงานภาครัฐ

2560-2562
• โครงการก่อสร้างสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูมิ
• โครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่นำา้เจ้าพระยา (ทาง

จักรยานเลยีบแม่นำา้ 14 กโิลเมตร) สภาสถาปนกิ
ได้มีส่วนร่วมในการให้คำาแนะนำาด้านวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมต่อหน่วยงานของภาครฐั

เสนอข ้อแนะนำาต ่อรัฐบาลในการทบทวน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา 
บริเวณแยกเกียกกาย กรุงเทพฯ 

ให้คำาปรกึษาในการคัดเลือกแบบก่อสร้าง และ
ร่วมพิจารณาการว่าจ้างการออกแบบ ให้เป็นไป
ตามระเบยีบการว่าจ้างออกแบบของภาครฐัว่า
ด้วยการพัสดุ 

25582557

เสนอชือ่ผูแ้ทนร่วมเป็นผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการ
ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครฐั 3 คณะ
1. คณะกรรมการนโยบาลการจัดซ้ือจัดจ้างและบรหิาร

พัสดุภาครฐั
2. คณะกรรมการตกลงการขึ้นทะเบียนราคา 

ผูป้ระกอบการ
3. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเรือ่งร้องเรยีน

• ร่วมพัฒนากฎหมายลูกการจัดซ้ือจดัจ้าง
และกรรมสิทธิ์พัสดุภาครัฐ

• เ ส น อ ข ้ อ แ น ะ นำ า ต ่ อ รั ฐ บ า ล แ ล ะ
กรงุเทพมหานคร ในการดำาเนนิโครงการ
พัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา ระยะ
ทาง 14 กิโลเมตร 

ให้ความเห็นต่อรัฐบาลในการดำาเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารหลงัที ่2 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

256225602559
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เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของประเทศไทย

 สาขาวิชาชพีสถาปัตยกรรมเป็นหนึง่ในสาขาบรกิาร
ด้านธุรกิจ ซึ่งเปิดให้มีการเจรจาการค้าเสรีระหว่างกัน
ภายใต้ GATS (General Agreement on Trade in 
Services) โดยกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
นั้นนอกจากการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก ซ่ึง
ถือว่ามีประเทศสมาชิกที่มากที่สุดแล้วยังมีการเจรจา
ภายใต้กรอบความตกลงอ่ืนๆ อีก ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเรียกว่า กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการ
ของอาเซียน หรือ AFAS ในการประชุมของ AFAS จะ
มีคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน 
หรือ CCS (Coordinating Committee on Trade in 
Services) ทำาหน้าที่ในด้านการเจรจาตามกรอบความ
ตกลง AFAS ซ่ึงเป้าหมายของความตกลงคือ เปิดเสรี
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันมากกว่าใน WTO  
รวมทัง้กระชบัความร่วมมือระหว่างกนัในการเปิดตลาด 
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีการจัดทำาความผูกพันด้าน
การเปิดตลาดโดยมีการการันตีตามที่ผูกพันไว้ใน 
WTO แต่ในการเจรจาระดับอาเซียนนั้น ไทยได้เสนอ
ผกูพันบรกิารด้านสถาปัตยกรรมให้มีการเปิดในรปูของ
ห้างหุ้นส่วนได้ ซ่ึงในส่วนของบุคคลธรรมดาในเรื่อง
ของการประกอบวิชาชีพสถาปนิกนั้น ประเทศไทยใน
สถานการณ์ ณ ปัจจุบันยังคงสงวนไว้สำาหรับผู้ที่เป็น
สัญชาติไทยเท่านั้น
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีการผกูพันการเปิดตลาดการ
ค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และตลาดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมภายใต้
กรอบ AFAS ดังนี้
Mode 1 การให้บรกิารแบบข้ามพรมแดน ไม่มีข้อจำากดั 
(none) ไทยผูกพันการให้บริการข้ามแดนแบบไม่มี 
ข้อกีดกัน แต่ก็มีการสงวนกรณีที่มีการให้บริการข้าม
พรมแดนมายงัไทย บรกิารนัน้ต้องได้รบัการรบัรองจาก
สถาปนิกซึ่งได้รับใบอนุญาต
Mode 2 การใช้บริการในต่างประเทศ ไม่มีข้อจำากัด 
(none) อนุญาตให้คนไทยไปใช้บริการสถาปัตยกรรม
ในต่างประเทศได้โดยไม่มีข้อจำากัด
Mode 3 การจัดตั้งกิจการในต่างประเทศ อนุญาตให้
นกัลงทนุอาเซยีนเข้ามาจดัตัง้ธรุกจิได้ไม่เกนิ 49% ใน
ประเทศไทย โดยยงัคงเง่ือนไขสดัส่วนการถอืหุน้ต่างชาต ิ
ไม่เกิน 49% จำานวนผู้ถือหุ้นไม่เกินกึ่งหนึ่งไว้ตามเดิม 

แต่เพ่ิมประเภทนิติบุคคลให้เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้ง 
ในรูปห้างหุ ้นส่วนจำากัด หรือห้างหุ ้นส่วนสามัญ 
จดทะเบยีน นอกเหนอืจากบรษิทัจำากดัโดยมีเง่ือนไขว่า 
ห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น หุ้นส่วน
ผู ้จัดการต้องมีสัญชาติไทยและผู ้จัดการต้องได้รับ 
ใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกและสภาวิศวกร
Mode 4 การเดินทางเข้าประเทศของบุคลากรผู้ให้
บริการ ไม่มีข้อผูกพัน (unbound) ไทยยังไม่ผูกพันให้
บคุลากรอาเซียนเข้ามาทำางานในสาขานี ้อย่างไรกต็าม
ตามกรอบ AFAS ได้มีการเจรจาเพ่ือลดข้อจำากัด  
ด้านการค้าบริการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเป็นรอบๆ 
ภายใต้หลกัการ “การเปิดเสรก้ีาวหน้าอย่างเป็นลำาดับ” 
 โดยภายใต้กรอบการเจรจาของการเป็นประชาคม
อาเซียนดังกล่าว มีเป้าหมายเพ่ิมสดัส่วนการให้บรกิาร
จัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) สำาหรับการให้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 
และภูมิสถาปัตยกรรมจากเดิม เป็นกรอบที่องค์กร
วิชาชีพ คือ สภาสถาปนิก ต้องดำาเนินการเจรจาเพ่ือ
กำาหนดเง่ือนไขแนวทางการจัดทำาตารางข้อผูกพัน 
ให้เกิดความเท่าเทียมกับวิชาชีพในประเทศไทย เพ่ือ
รองรับการเข้ามาทำางานของสถาปนิกในกลุ่มอาเซียน
ตามแผนงานสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
 วิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นวิชาชีพหนึ่งภายใต้ 
พระราชบญัญัตสิถาปนกิ พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีสภาสถาปนกิ
เป็นองค์กรที่กำากับ ดูแล และดำาเนินการตามหน้าที ่
ที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ สภาสถาปนิกทำาหน้าที่ 
ส่งเสริม กำากับดูแล เป็นตัวแทนสถาปนิก ตลอดจน 
ให้คำาแนะนำาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมแก่ประชาชน
ทั่วไปและแก่ภาครัฐแล้วนั้น ได้มีความร่วมมือระหว่าง
ชาติเกิดขึ้นจำานวนมากที่ประเทศไทยได้เข ้าร ่วม
กิจกรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้าน
การเปิดเสรีทางการค้าด้านบริการ ทั้งนี้ ความร่วมมือ
ที่ เกิดขึ้นที่ มีความสำาคัญและจะมีผลต ่อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมอย่างชดัเจน คือ กรอบความร่วมมือของ
กลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงจะนำาไปสู ่การร่วมมือกัน 
ในเรื่อง “สถาปนิกอาเซียน” (ASEAN Architect) 
 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้มีการเจรจาการ 
จัดทำาข้อตกลงยอมรับร่วมกัน หรือ MRA (Mutual 
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Recognition Arrangement) ขึ้นเพื่อเป็นการยอมรับ
คุณสมบัติซึ่งกันและกันในคุณสมบัติของสถาปนิก 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะอนุญาตให้ทำางานร่วมกับ
สถาปนิกท้องถิ่นได้โดยมีเงื่อนไข เช่น ปฏิบัติตามกฎ
ระเบยีบของประเทศทีเ่ข้าไปทำางาน ต้องได้รบัอนญุาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศต้นกำาเนิด มีประสบการณ์
และรับผิดชอบโครงการตามที่กำาหนด เป็นต้น โดย
สภาสถาปนิกได้เข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญด้านวชิาชพีสถาปัตยกรรม และแจ้ง
ความคืบหน้าในการประชุมให้สมาชิกสภาสถาปนิก
ทราบมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2546 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องสถาปนิกอาเซียน 
ในประเทศไทยได้แก่สภาสถาปนิก โดยได้เข้าร่วมใน
คณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน หรือ AAC 
(Asean Architect Council) ปัจจุบนันี ้ประเทศสมาชกิ
ได้เข้าร่วมครบแล้วทั้ง 10 ประเทศ จากการประชุม 
สภาสถาปนิกแห่งอาเซียนครั้งล่าสุด ครั้งที่ 39 วันที่ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์ 
(Video Conference) ได้สรุปจำานวนผู้ที่จดทะเบียน
เป็นสถาปนิกอาเซียนแล้วรวมทั้งสิ้น 608 คน
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 เพ่ือให้การดำาเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็น
สถาปนิกอาเซียนเป็นไปตามข้อตกลงฯ สภาสถาปนิก
จึงได้จัดทำาประกาศขึ้น 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสภา
สถาปนิกว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน 
พ.ศ. 2556 และประกาศสภาสถาปนกิว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธกีาร เง่ือนไขในการขึน้ทะเบยีนเพ่ือการปฏบิตัวิชิาชพี
ร่วมกัน ระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างด้าว 
พ.ศ. 2556 ซึ่งในแต่ละประเทศกำาหนดให้มีคณะ
กรรมการกำากับดูแล (monitoring committee) เพื่อ
คอยกำากับดูแล โดยอยู ่ภายใต้หน่วยงานองค์กร
ควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมของรัฐในประเทศนั้นๆ 
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสถาปนิกในประเทศของตน 
ปัจจุบันสภาสถาปนิกได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กำากับดูแลตามข้อตกลงการยอมรับร ่วมกันของ
อาเซียน ด้านบริการสถาปัตยกรรม (Thailand  
Monitoring Committee) ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
 สภาสถาปนกิได้พิจารณากำาหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร  
และเง่ือนไขในการเข้ามาทำางานของสถาปนกิต่างด้าว
ที่ต้องการเข้ามาทำางานในประเทศไทย เพื่อรองรับกับ
รูปแบบการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการในรูปแบบ
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(ซ้าย)
การประชุมโครงการสถาปนิกเอเปค

(ขวา)
ส่งมอบต�าแหน่งส�านักงานเลขาธิการ
สภาสถาปนิกแห่งอาเซียน
กันยายน 2556

ที่ 4 คือ การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของผู้ให้
บริการชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของ 
ใน MRA นี้ แต่เนื่องจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็น
วิชาชีพที่กระทบต่อความม่ันคงและทรัพย์สินของ
ประเทศ ตลอดจนชีวิตของประชาชน ดังนั้น สภา
สถาปนิกจึงได้มีนโยบายว่า หากสถาปนิกต่างชาติ
ต้องการเข้ามาทำางานในประเทศไทยต้องเข้ามา 
ร่วมงานกบัสถาปนกิไทยเท่านัน้ ไม่สามารถทีจ่ะเข้ามา
ทำางานได้อย่างเสรี และทำางานภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไทย โดยแนวทางการทำางานดังกล่าวนี ้
เรียกว่าการทำางานในลักษณะ local collaboration 
ทั้ งนี้ ประโยชน ์ของการเป ็นสถาปนิกอาเ ซียน 
หากพิจารณาแล ้วจะเห็นได ้ว ่ า มีประเ ด็นหลัก  
นอกเหนอืจากประโยชน์โดยทัว่ไปในแง่ของการพัฒนา
ด้านภาษา ความตืน่ตวัของสถาปนกิ หรอืการถ่ายโอน
ความรูท้างด้านเทคโนโลยแีล้ว ยงัก่อให้เกดิประโยชน์
จากการเป็นสถาปนิก ดังนี้
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1. การขยายตลาดวิชาชีพสถาป ัตยกรรมจาก
ประเทศไทยที่มีจำานวนประชากรประมาณ 60  
กว่าล้านคน เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
ประชากรรวมกับกว่า 600 ล้านคน

2. การเข้ามางานของสถาปนิกต่างชาติที่ทำางาน 
ภายใต้กรอบของการทำางานร่วมกับสถาปนิกไทย 
(local collaboration framework) โดยยดึหลักการ 
ทำางานทีเ่ท่าเทยีมกนั เพ่ือให้การเข้ามาทำางานหรอื
ปฏบิตัวิิชาชพีในประเทศไทยของสถาปนกิต่างด้าว 
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบและดูแลได้

3. การเกิดการยอมรับว่าสถาปนิกต่างชาติที่เข้า
ทำางานและสถาปนกิไทยทีท่ำางานด้วยมีคุณสมบตัิ
เป็นไปตามมาตรฐานการเป็นสถาปนิกอาเซียน
ภายใต้ข้อตกลง MRA

4. เพ่ือเข้าสู่ความเป็นระบบสากลซึ่งเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์โลกาภิวัตน ์
ในปัจจุบัน

 วิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศอยู่ในสถานะ/
ศกัยภาพทีเ่ป็นกลาง คือมีประเทศทีส่งูกว่าและด้อยกว่า 
ดังนั้น หากพิจารณาทั้งแง่ที่ตั้งของประเทศในกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียนและสถานะ/ศักยภาพที่เป็นกลางของ
วชิาชพีแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในด้านความเชือ่มโยง
ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี
 จากการที่สภาสถาปนิกได้จัดทำากรอบการปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างสถาปนิกต่างด้าวกับสถาปนิกไทยขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นนโยบายและเป็นหลักเกณฑ์ในการเจรจา 
สำาหรับความร่วมมือใดๆ ในทางวิชาชีพที่จะมีขึ้น
ระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิกต่างด้าว ทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม
กันนี้ เพ่ือให้การเข้ามาทำางานหรือปฏิบัติวิชาชีพ 
ในประเทศไทยของสถาปนิกต่างด้าว และการทำางาน
ร่วมกันระหว่างสถาปนิกต่างด้าวกับสถาปนิกไทย 
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย เป็นไปตามกฎหมายภายใน
ประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์มาตรฐาน
ระหว่างประเทศต่างๆ ต่อไป 

 อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทย
ยงัมีการปรบัปรงุข้อกฎหมายทีอ่าจก่อให้เกดิอุปสรรค
ต่อการเข้าสูต่ลาดการค้าบรกิารวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
ได้แก่
1. พระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560
2. พระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
 สำาหรับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว ได้ยกเว้นการเอาพระราชบัญญัตินี้มาใช้
บังคับบางมาตรา เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
เจรจาเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ โดย
กฎหมายได้ระบุว่าผลของการเจรจาเกี่ยวกับการเปิด
เสรเีป็นอย่างไรกใ็ห้นำามาปรบัใช้ภายในประเทศได้เลย 
ในขณะเ ดียวกันหากพิจารณาการทำางานของ 
คนต่างด้าว วิชาชีพสถาปัตยกรรมคงเป็นวิชาชีพที่
สงวนไม่ให้คนต่างด้าวทำา ซ่ึงจะต้องรอดูผลของกฎ
กระทรวงที่ออกตามความในพระราชกำาหนดการ
บริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
แต่ถึงอย่างไรกฎกระทรวงฉบับนี้จะต้องสร้างกลไก
ยืดหยุ ่นเพ่ือนำาเอาผลของการเจรจาเกี่ยวกับการ
ทำางานของคนต่างด้าวมาใช้บังคับ สำาหรับพระราช
บญัญัตสิถาปนกิ พ.ศ. 2543 หากคนต่างด้าวประสงค์
จะมารบัใบอนญุาตฯ คนต่างด้าวจะต้องมาเป็นสมาชกิ
วสิามัญก่อน แล้วภายหลงัจึงมาขอใบอนญุาตฯ แต่ใน
ขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการออก 
ใบอนญุาตฯ สำาหรบัสมาชกิวสิามัญ ดังนัน้สภาสถาปนกิ
อยู ่ระหว่างการพิจารณาใบอนุญาตฯ ระดับภาคี
สถาปนกิพิเศษ เพ่ือให้ผูท้ีไ่ม่มีสญัชาตไิทย ทีมี่ข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก เพื่อ
ให้มสีิทธิในการขอรับใบอนุญาตฯ ระดบัภาคีสถาปนิก
พิเศษ ตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขจากสภาสถาปนกิได้ 
อย่างไรกต็าม สภาสถาปนกิได้ยดึหลกัการทำางานเรือ่ง
ของสถาปนิกอาเซียน ดังนี้
1. จัดกรอบการทำางานร่วมกันของสถาปนิกไทยกับ

สถาปนิกอาเซียน โดยถือหลักว่า “การปฏิบัติงาน
ในประเทศอ่ืนต้องมีการร่วมมือกบัเจ้าของประเทศนัน้”

2. ดำาเนนิการจัดให้มีระบบการพัฒนาวชิาชพีต่อเนือ่ง 
โดยความสมัครใจสำาหรับผู ้ที่มีความประสงค ์
จะขึ้นเป็น “สถาปนิกอาเซียน”

3. แก้ไขกฎกระทรวงเพ่ือให้เกิดการจ้างงานของ 
คนต่างด้าวตามพระราชกฤษฎกีา เพ่ือให้สถาปนกิ
ต่างชาติสามารถเข้ามาทำางานในประเทศไทยได้
ภายใต้เงื่อนไขของ MRA



APEC ครั้งที่ 1 

ณ นครซิดนีย์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย

APEC ครั้งที่ 2 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

ดำาเนินการให ้ เป ็นไปตามข ้อตกลง
ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามยอมรับ
ร่วมกันของประเทศอาเซียน ด้านการ
บริการสถาปัตยกรรม ซ่ึงมีผลต่อการ
บรกิารด้านสถาปัตยกรรมในกลุ่มอาเซียน 
โดยสภาสถาปนิกได้เข้าร่วมประชุมใน
ฐานะตัวแทนของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของสถาปนกิไทย และการปฏบิตังิานร่วม
กันของสถาปนิกในกลุ่มอาเซียน

APEC ครัง้ที ่3 

ณ เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดา

AAC ครัง้ท่ี 1 

ณ เมืองพุกาม 
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา

AAC ครัง้ท่ี 2 

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

AAC ครัง้ท่ี 3 

ณ นครหลวงเวยีงจันทน์ 
สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

2545 25522547 25512550
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การประชุมโครงการ

สถาปนกิเอเปค 

APEC Architect Project

การประชุมสภาสถาปนกิ
แห่งอาเซยีน 

ASEAN Architect 
Council: AAC

การประชุมคณะกรรมการ
การศกึษาสถาปนกิอาเซยีน

ASEAN Architect Education 
Committee: AAEC

03 บทบาทของสภาสถาปนิก | ACT ROLE AND RESPONSIBILITIES



APEC ครัง้ที ่4

ณ กรงุมะนลิา 
สาธารณรฐัฟิลปิปินส์

APEC ครัง้ที ่5

ณ เมืองเวลลิงตนั 
ประเทศนวิซีแลนด์

AAC ครัง้ท่ี 4 

ณ กรงุมะนลิา 
สาธารณรฐัฟิลปิปินส์

AAC ครัง้ท่ี 5

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

AAC ครัง้ท่ี 6

ณ กรงุมะนลิา 
สาธารณรฐัฟิลปิปินส์

AAC ครัง้ท่ี 7 

ณ เมืองพัทยา 
ประเทศไทย

AAC ครัง้ท่ี 8

ณ เมืองบนัดุง 
สาธารณรฐัอินโดนเีซีย

AAC ครัง้ท่ี 9

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศ
มาเลเซยี

AAC ครัง้ท่ี 10

ณ เมืองเบองาวนัโซโล สาธารณรฐั
อินโดนเีซยี

AAC ครัง้ท่ี 11

ณ เมืองเสยีมราฐ
ราชอาณาจักรกมัพูชา

AAC ครัง้ท่ี 12

ณ เมืองดานงั 
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

AAC ครัง้ท่ี 13

ณ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย

AAC ครัง้ท่ี 14 / AAEC ครัง้ท่ี 1

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

AAC ครัง้ท่ี 15 / AAEC คร้ังท่ี 2 

ณ เมืองเจอรดูง บรไูนดารสุซาลาม

AAC ครัง้ท่ี 16 / AAEC ครัง้ท่ี 3 

ณ กรงุบนัดาร์เสรเีบกาวนั 
บรไูนดารสุซาลาม

AAC ครัง้ท่ี 17 / AAEC คร้ังท่ี 4 

ณ เมืองเจอรดูง บรไูนดารสุซาลาม

AAC ครัง้ท่ี 18  / AAEC ครัง้ท่ี 5 

ณ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย

AAC ครัง้ท่ี 19 / AAEC ครัง้ท่ี 6 

ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว

รบัตำาแหน่งเป็นสำานกังานเลขาธกิารสภา
สถาปนกิแห่งอาเซียน (The Secretariat 
Office of the AAC) มีวาระดำาเนนิการ  
2 ปี (พ.ศ. 2554-2556)

2554 2555 25562553

• ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นสถาปนกิอาเซียน 
พ.ศ. 2556

• ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องหลัก
เกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการ 
ขึน้ทะเบยีนเพ่ือการปฏบิตัวิชิาชพี
ร่วมกนั ระหว่างสถาปนกิไทยกบั
สถาปนิกต่างด้าว พ.ศ. 2556

079



080

APEC ครัง้ที ่6

ณ เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดา

APEC ครัง้ที ่7

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

AAC ครัง้ท่ี 20 / AAEC ครัง้ท่ี 7

ณ กรงุย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมียนมา

AAC ครัง้ท่ี 21 / AAEC ครัง้ท่ี 8 
ณ เมืองเกิน่เทอ 
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

AAC ครัง้ท่ี 22 / AAEC ครัง้ท่ี 9

ณ บาหลี สาธารณรฐัอินโดนเีซยี

AAC ครัง้ท่ี 23 / AAEC คร้ังท่ี 10 

ณ เมืองเสยีมราฐ 
ราชอาณาจักรกมัพูชา

AAC ครัง้ท่ี 24 / AAEC คร้ังท่ี 11

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

AAC ครัง้ท่ี 25 / AAEC คร้ังท่ี 12 

ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์

AAC ครัง้ท่ี 26 / AAEC ครัง้ท่ี 13 
ณ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย

AAC ครัง้ท่ี 27 / AAEC ครัง้ท่ี 14 
ณ นครหลวงเวยีงจันทน์ 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว

AAC ครัง้ท่ี 28 / AAEC ครัง้ท่ี 15 
ณ นครโฮจิมินห์ 
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

AAC ครัง้ท่ี 29 / AAEC คร้ังท่ี 16 
ณ เมืองเซมารงั สาธารณรฐัอินโดนเีซีย

AAC ครัง้ท่ี 30 / AAEC ครัง้ท่ี 17

ณ กวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

AAC ครัง้ท่ี 31 / AAEC ครัง้ท่ี 18 

ณ เมืองเสยีมราฐ 
ราชอาณาจักรกมัพูชา

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา APEC 
Symposium “Good Policy and 
Regulatory Practices for Facilitating 
Trade and Investment in Architecture  
and Engineering Services” ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์

2558 2559 25602557

• เข้าร่วมงานสัมมนา The ALACE 
Annual Conference and Forum 
2017 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

• เข้าร่วมงานสมัมนา The Cambodia 
Architects Forum 2017 โดย
บรรยายในหวัข้อ “Development of 
Professional Architect Organization”  
และหัวข้อ “Green Movement 
in Thailand” ณ กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา

• เข้าร่วมงานสมัมนา The Myanmar 
Architect Congress 2017 ณ 
กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

The Kuala Lumpur Architecture 
Festival 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

The Kuala Lumpur 
Architecture Festival

การประชุม
โครงการ

สถาปนกิเอเปค 
APEC Architect 

Project

การประชุมสภา
สถาปนกิแห่ง

อาเซยีน 
ASEAN 
Architect 

Council: AAC

/

การประชุม
คณะกรรมการ

การศกึษา
สถาปนกิ
อาเซยีน
ASEAN 
Architect 
Education 
Committee: 

AAEC
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APEC ครัง้ที ่8

ณ เมืองเจิ้งโจว 
มณฑลเหอหนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

AAC ครัง้ท่ี 32 / AAEC ครัง้ท่ี 19 
ณ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย

AAC ครัง้ท่ี 33 / AAEC ครัง้ท่ี 20 

ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์

AAC ครัง้ท่ี 34 / AAEC คร้ังท่ี 21 
ณ กรงุเนปยดีอ 
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา

AAC ครัง้ท่ี 35 / AAEC คร้ังท่ี 22 

ณ กรงุบนัดาร์เสรเีบกาวนั 
บรไูนดารสุซาลาม

AAC ครัง้ท่ี 36 / AAEC ครัง้ท่ี 23 
ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี

AAC ครัง้ท่ี 37 / AAEC ครัง้ท่ี 24 
ณ กรงุมะนลิา สาธารณรฐัฟิลิปปินส์
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา

AAC คร้ังท่ี 39 / AAEC คร้ังท่ี 26

ประเทศอินโดนเีซียเป็นเจ้าภาพ
(video conference)

AAC	ครั้งที่	38	/	AAEC	ครั้งที่	25 
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

• เข ้าร ่วมโครงการสัมมนาระบบการจัดการสถาปนิกไทย-จีน  
(China-Thailand Architect Management System Seminar)  
ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง 
ประเทศจีน (China Association for Science and Technology: 
CAST) ร่วมกับชมรมการรถไฟแห่งประเทศจีน (China Railway 
Society: CRS)

• จัดงานหารอืโครงการสมัมนาระบบการจัดการสถาปนกิไทย-จีน ครัง้
ที่ 2 (The Second Symposium on Management System for 
Chinese and Thai Architects) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (CAST) ณ สภาสถาปนิก และลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน (Memorandum of 
Cooperation between Thailand and China on the Competence 
Assessment and Management of Architects)

The Kuala Lumpur Architecture 
Festival 2018 (DATUM) ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย 
Malaysian Institute of Architects 
(PAM) ร่วมกับ Lembage Arkitek 
Malaysia (LAM)

APEC หารือพเิศษ

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ
(online special meeting)
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 The roles and responsibilities of the Archi-
tect Council of Thailand (ACT) in accordance 
with Section 8 of the Architects Act, B.E.2543 
(2000) are as follows:

01 PROMOTE STUDY, RESEARCH, 
AND THE PROFESSIONAL PRACTICE 
OF ARCHITECTURE
 The Architect Council of Thailand plays  
an important role in promoting the study, 
research, and practice of architecture, ensur-
ing that it is aligned with the intent of  
the Architects Act, B.E.2543 (2000). In addi-
tion, ACT is responsible for laying down 
strategies and continually renewing regula-
tions to bring the standards of the profession 
to an international level. Representatives of 
the Architects Council are also active com-
mittee members establishing curriculum at 
educational institutions by providing valuable 
advice. Furthermore, ACT oversees proficien-
cy tests for professionals as well as setting 
the standards for certification at various levels, 
promotions, renewing professional permits 
and the continuous development of the pro-
fession.
 A computerized assessment system de-
veloped by ACT enables candidates to test 
their proficiency more than once a year. Soon, 
tests may be offered daily, with plans to 
eventually offer them regionally to support 
Continuing Professional Development (CPD). 
This provides opportunities for Council mem-
bers to continuously develop their knowledge 
and skills.

02 PROMOTE UNITY AND MEDIATE 

DISPUTES AMONG MEMBERS

 This involves developing a sound legal 
foundation to regulate and provide  
a benchmark for the practice. A subcommit-
tee was formed to review and revise ministe-
rial regulations and gazettes concerning  
the four branches of architecture. Building 
laws, environmental laws and other regulations 
related to architecture are also included and 
integrated into these regulations, thus estab-
lishing an applicable professional standard.

 The process began in the year 2000, with 
the Architect Council of Thailand accepting 
applications for membership. Further regula-
tions regarding Council membership and 
professional licenses were implemented  
the following year. From 2002 to 2020, details 
governing the standards for academic certi-
fication and professional licenses were draft-
ed, implemented and revised. This resulted 
in a comprehensive set of regulations and 
guidelines for professional practice, raising 
the standard of the Architectural field.
 
03 PROTECT THE WELFARE AND 
UPHOLD THE PROFESSIONAL 
DIGNITY OF COUNCIL MEMBERS
 The Council protects the welfare of its 
members and honors their professional 
achievements. Annually, since 2013, a com-
mittee nominates notable architects and 
presents them as candidates for selection by 
the Ministry of Culture’s Office of the Na-
tional Culture Commission of Thailand to be 
bestowed the honor of National Artist in 
Applied Arts (Architecture).
 In 2019, the Architect Council of Thailand 
signed an agreement in collaboration with  
the Government Housing Bank to promote 
financial stability for architects and their fam-
ilies through savings and loans. This provided 
increased opportunities for home ownership.
 
04 ENSURE THAT THE ACTIONS 
AND PRACTICES OF PROFESSIONAL 
ARCHITECTS ARE IN ACCORDANCE 
WITH REGULATED ARCHITECTURAL 
STANDARDS AND ETHICS
 Regulating the actions and practices of 
professional architects, on an individual and 
corporate level, is another important role of 
the Architect Council of Thailand. An elected 
Ethics Committee of distinguished persons, 
well-respected in the architectural field, are 
responsible for determining the validity of 
allegations regarding breaches of ethics. 
 Guidelines for determining breach of 
ethics were laid down in 2004 based on  
the Architect Act, B.E.2543 (2000), and was 

amended twice. These guidelines detail  
the process of legal action against such 
breaches from start to finish, the authority of 
the Ethics Committee in appointing  
a sub-committee to investigate the allegations 
and validity of the case. If it is found to be 
valid, the Ethics Committee will then appoint 
a Sub-Committee for the Investigation of 
Breaches of Professional Ethics to gather 
evidence, interview witnesses and carry out 
other necessary procedures to expand  
the investigation. These are compiled and 
presented to the Ethics Committee for  
a verdict and an appropriate penalty. This may 
range from a warning, suspension, or a tem-
porary revocation of professional license to  
a permanent revocation of professional  
license. If the accused is found guilty, they 
are entitled to appeal the verdict.
 In the 20 years since its founding,  
the Architect Council of Thailand has elected 
six Ethics Committees, including the present 
committee whose term runs from 2019 to 
2022, and taken action against 150 allega-
tions. Of these cases, 122 were sentenced, 
60 cases were dismissed. 5 cases were 
given warnings, and there were 19 cases in 
which licenses were revoked. Proceedings 
were ceased in 25 cases and another 10 
cases were cancelled.

05 ASSIST, ADVISE AND PROVIDE 
ACADEMIC SERVICES AND DISSEMI-
NATE ARCHITECTURAL KNOWLEDGE 
AND TECHNOLOGY TO THE PUBLIC 
AND OTHER ORGANIZATIONS 
 Over the past 20 years, the Architect 
Council of Thailand has been providing aca-
demic services regarding architectural knowl-
edge and technology to the public through 
the Council’s various media channels, events, 
and seminars. In addition, the Architect Coun-
cil of Thailand also assists and advises gov-
ernment agencies on architectural matters. 
This is to ensure that practices, design com-
petition conditions, and the engagement of 
designers comply with the Architect Act. 

ACT ROLE AND RESPONSIBILITIES
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 “Volunteer Architects”, founded during the 
Council committee’s 2015-2018 term, is  
another community service that encourages 
architects to use their skills and knowledge 
to offer assistance, advice and solutions to 
the public and private sector regarding archi-
tectural iss   ues. Currently there are around 
300 volunteer architects nationwide who 
provide assistance both in normal times and 
during crises like natural disasters. 
 These volunteers undergo training to build 
a greater understanding of this service in 
conjunction with other related agencies and 
organizations, such as the Council of Engi-
neers Thailand (CET), the Engineering Institute 
of Thailand EIT) and The Building Safety 
Inspectors and Officers Association (BSA). 
This not only aims to build technical knowl-
edge but also involves hands on training in 
the field. This collaboration resulted in the 
establishment of the Thai Technical Volunteer 
Foundation (TTVF) in 2018, which has volun-
teers from the public and private sectors, as 
well as state enterprises working together to 
serve the community. Regular training ses-
sions and seminars are organized to keep 
volunteers up to date on the latest skills and 
technological advancements in the field.
 In addition, the Council also provides 
advice and information on the social and 
environmental impact of public projects’ or 
projects that may raise sensitive public issues.

06 PROVIDE ADVICE AND SOLUTIONS 
TO THE GOVERNMENT REGARDING 
POLICIES AND ISSUES CONCERNING 
ARCHITECTURE AND RELATED 
TECHNOLOGY 
 The Architect Council of Thailand plays an 
important role in providing consul and infor-
mation to the government on architect issues. 
This includes advising terms and conditions 
to ensure that government tendered projects 
and design competitions are transparent and 
do not go against professional ethics.  
The council also appoints representatives, 
upon request, to work in collaboration with 
public agencies such as the Department of 

Public Works and Town & Country Planning, 
the Ministry of Finance and the Department 
of International Trade Promotion.
 Important public projects which the Coun-
cil has advised on include The Huai Hong 
Khrai Royal Development Study Centre in 
Chiangmai, the construction of bridges across 
the Chao Phraya River, the creation of  
a 14-kilometer promenade along the Chao 
Phraya River in Bangkok, the construction of 
Bangkok’s Suvarnabhumi Airport, and assess-
ment of safety and restoration of buildings 
and residences after natural disasters.

07 ACT AS A REPRESENTATIVE OF 
THAI PROFESSIONAL ARCHITECTS 
 After the 10 member countries of  
the Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) formed the ASEAN Community in 
2015, a Mutual Recognition Agreement (MRA) 
on Architectural Services was put into effect 
in alignment with the World Trade Organiza-
tion (WTO) and ASEAN Framework Agreement 
on Architecture Services (AFAS) recognition 
of professional business services.
 The architectural profession was included 
in the General Agreement on Trade in Ser-
vices (GATS), and the free movement of trade 
services within the region is overseen by  
the Coordination Committee on Trade in 
Services (CCS) acting under AFAS guidelines. 
Though mutual engagement was promoted 
by the WTO, Thailand proposed that services 
in the form of Public Limited companies would 
be allowed, but license to practice profes-
sional architecture within the country would 
be granted to Thai nationals only.
 Thailand has conditions regarding engage-
ment of trade services in architecture, urban 
planning, and landscaping based on AFAS 
guidelines such as free movement of trade 
services within the region which must be 
certified by a licensed architect, permission 
to engage architectural services overseas and 
permission for foreigners to have no more 
than 49% ownership of companies. Thailand 
is still not required to accept foreign architec-
tural professionals but, in alignment with  

the AFAS goal of free trade within the region, 
steps to gradually lift conditions are being 
taken. This led to the formation of the ASEAN 
Architect alliance.
 The Architect Council of Thailand closely 
regulates engagement of foreign architects in 
an effort to ensure that national security, 
economic stability, and the safety and well-be-
ing of the country’s citizens are not compro-
mised. Therefore, foreign architects are not 
permitted to work individually or freelance. 
 Under the MRA, foreign architects are 
permitted to work in collaboration with local 
architects under certain conditions, for ex-
ample, they must possess a valid license to 
practice architecture in their country of ori-
gin, and must have the experience and 
responsibility required for the project.  
The Architect Council of Thailand overseas 
and monitors foreign architects in Thailand 
in conjunction with the ASEAN Architect 
Council (AAC). Thai architects began to join 
the ACC in 2013, and at present there are 
575 registered members from all 10 ASEAN 
nations. The ACC has convened 36 times 
between 2009-2019. The Architect Council 
of Thailand also held the Secretariat Office 
of the ASEAN Architect Council for one term 
from 2011 to 2013.
 There are many advantages to a regional 
architects’ alliance, such as access to a larg-
er market, development of foreign language 
skills, exchange of technical know-how,  
as well as building mutual respect and rec-
ognition of knowledge and skills. 
 The Architect Council of Thailand has 
participated in meetings such as the APEC 
Architect Project Central Council Meeting  
(8 times, 2002-2018) and the ASEAN Architect 
Education Committee (26 times 2013-2020), 
as well as various conferences, symposiums, 
seminars, and forums held by local architec-
tural committees and organizations throughout 
the region between 2015 and 2018.
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	 根据《建筑师法》（佛历2543（2000年))

第8节，泰国建筑师委员会（ACT）的作用

和职责如下：

01 促进建筑研究，和专业实践

	 泰国建筑师委员会在促进建筑学的研

究，和实践中起着重要作用，确保其与	

《建筑师法》（佛历2543（2000年））的

意图保持一致。	此外，ACT负责制定战略

并不断更新法规，以使该标准达到国际水

平。	建筑师委员会的代表也是活跃的委员

会成员，他们通过提供宝贵的建议在教育

机构建立课程。	此外，ACT监督专业人士

的能力测试，并设定各个

	 级别的认证标准，晋升，更新专业许可

以及专业的持续发展。开发的计算机评估

系统使候选人每年可以测试自己的能力一

次以上。	很快，可能会每天提供测试，并

计划最终在区域内提供测试以支持持续专

业发展（CPD），	这为安理会成员提供了

不断发展其知识和技能的机会。

02 促进团结和调解成员之间的争端

	 这涉及建立良好的法律基础，以规范该

行为并为其提供基准。	成立了一个小组委

员会，以审查和修订有关建筑四个分支的

部级法规和宪报。	建筑法，环境法和其他

与建筑相关的法规也包括在内，并纳入这

些法规中，从而建立了适用的专业标准。

	 该过程始于2000年，泰国建筑师委员会

接受了会员资格申请。	次年实施了有关理

事会成员资格和专业执照的进一步规定。	

从2002年到2020年，起草，实施和修订了

有关学术认证和专业执照标准的细节。	这

产生了一套针对专业实践的全面法规和准

则，从而提高了建筑领域的标准。

03 保护福利并维护安理会成员的职业尊严

	 理事会保护其成员的福利并尊重其专业

成就。自2013年以来，每年都有一个委员会

提名杰出的建筑师，并将他们提名为泰国国

家文化委员会文化部办公室的选候人，以被

授予应用艺术国家艺术家（建筑学）荣誉。

	 2019年，泰国建筑师理事会与政府住房

银行合作签署了一项协议，以通过储蓄和

贷款促进建筑师及其家庭的财务稳定。	这

提供了更多的购房机会。

04 确保专业建筑师的行为和实践符合规范

的建筑标准和道德规范

	 在建筑师和个人层面上规范职业建筑师

的行为和实践是泰国建筑师委员会的另一

个重要角色。	在建筑领域受人尊敬的民选

道德委员会负责确定有关违反道德的指控

是否有效。

	 2004年根据《建筑师法》（佛历2543

（2000年））制定了确定违反道德规范的

准则，并对其进行了两次修订。	这些准则

详细介绍了从头到尾针对此类违规行为采

取的法律行动程序，以及道德委员会指定

小组委员会调查此案指控和有效性的权力。	

如果认定其有效，道德委员会将任命一个

调查职业道德违规行为的小组委员会，以

收集证据，采访证人并执行其他必要程序

以扩大调查范围。	汇编这些内容并提交给

道德委员会，以作出裁决和适当的处罚。	

范围可能从警告，暂停，临时吊销专业许

可证到永久吊销专业许可证。	如果被告有

罪，他们有权对判决提出上诉。

	 自成立以来的20年中，泰国建筑师委员

会选举了6个道德委员会，其中包括现任委

员会，任期自2019年至2022年，并对150项

指控采取了行动。	在这些案件中，有122被

判刑，60宗案件被驳回。	有5例被警告，有

19例被吊销了牌照。	25起案件被中止，另

有10起案件被取消。

05 协助，建议和提供学术服务，并向公众

和其他组织传播建筑知识和技术

	 在过去的20年中，泰国建筑师理事会一

直通过理事会的各种媒体渠道，活动和研

讨会向公众提供有关建筑知识和技术的学

术服务。	此外，泰国建筑师委员会还就建

筑事务向政府机构提供协助和咨询。	这是

为了确保实践，设计竞争条件和设计师的

参与都符合《建筑师法》。

	 在理事会委员会2015-2018任期内成立的“

志愿者建筑师”是一项社区服务，旨在鼓励

建筑师利用其技能和知识为公共和私营部

门提供有关建筑问题的帮助，建议和解决方

案。	目前，全国约有300名志愿建筑师在正

常时间和自然灾害等危机期间提供帮助。

	 这些志愿者与其他相关机构和组织（例

如泰国工程师委员会（CET），泰国工程

学院EIT）和建筑安全检查官协会（BSA）

一起接受了培训，以加深对这项服务的了

解。	这不仅旨在建立技术知识，而且还涉

及现场培训。	这项合作导致泰国技术志愿

者基金会	(TTVF）于2018年成立，该基金

会有公共和私营部门的志愿者以及国有企

业共同为社区服务。	定期组织培训班和研

讨会，以使志愿者了解该领域的最新技能

和技术进步。

	 此外，理事会还就公共项目或可能引发

敏感公共问题的项目的社会，和环境影响

的建议和信息。

06 就有关建筑和相关技术的政策和问题向

政府提供建议和解决方案

	 泰国建筑师委员会在向政府提供有关建

筑师问题的咨询和信息方面发挥着重要作

用。	这包括建议条款和条件，以确保政府

招标的项目和设计竞赛是透明的，并且不

违反职业道德。	理事会还应要求任命代表

与公共机构，如公共工程和城乡规划部，

财政部和国际贸易促进部合作。

	 理事会建议的重要公共项目包括清迈的

怀洪奎皇家发展研究中心，横跨湄南河的

桥梁建设，沿曼谷湄南河建造的14公里长

廊，	曼谷的素万那普机场，评估自然灾害

后的安全性以及建筑物和住宅的恢复。

07 担任泰国专业建筑师的代表

	 在东南亚国家联盟（ASEAN）的10个成

员国于2015年成立东盟共同体之后，与世界

贸易组织（WTO）和ASEAN框架一致的《

建筑服务互认协议》（MRA）生效了	建筑

服务协议（AFAS）对专业商务服务的认可。

	 建筑业已纳入《服务贸易总协定》

(GATS）中，该地区内贸易服务的自由流
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动由遵循	AFAS准则的服务贸易协调委员

会	(CCS）监督。	尽管世贸组织促进了相互

参与，但泰国提议允许以公共有限公司的形

式提供服务，但仅向泰国国民授予在该国从

事专业建筑的许可证。

	 泰国具有根据AFAS准则在建筑，城市

规划和景观美化中从事贸易服务的条件，

例如该区域内贸易服务的自由流动必须由

持牌建筑师认证，允许在海外从事建筑服

务以及允许外国人拥有	公司所有权不超过

49％。泰国仍然没有接受外国建筑专业人

士的约束，但为了与AFAS在该地区进行自

由贸易的目标保持一致，正在采取逐步取

消条件的措施。	这导致了东盟建筑师联盟

的成立。

	 泰国建筑师委员会严格管制外国建筑师

的参与，以确保国家安全，经济稳定以及

该国公民的安全和福祉不受损害。	因此，

不允许外国建筑师单独或自由职业。

	 根据MRA，允许外国建筑师在某些条

件下与本地建筑师合作，例如，他们必须

拥有在其原籍国实践建筑的有效许可证，

并且必须具有项目所需的经验和责任。	海

外泰国建筑师协会，并与东盟建筑师协	会

(AAC）一起监督在泰国的外国建筑师。	泰

国建筑师于2013年开始加入ACC，目前来自

所有10个东盟国家的575名注册成员。	ACC

在2009年至2019年期间召开了34次会议。泰

国建筑师委员会还于2011年至2013年期间任

职东盟建筑师委员会秘书处。

	 区域建筑师联盟具有许多优势，例如进

入更大的市场，发展外语技能，交流技术

知识以及建立相互尊重和认可知识与技能

的能力。

	 泰国建筑师委员会参加了会议，例如

APEC建筑师项目中央委员会会议（2002-

2018年，共8次）和ASEAN建筑师教育委

员会（2013-2019年，共24次），以及各种

会议，座谈会，研讨会和	2015年至2018年

期间，该地区的本地建筑委员会和组织举

办的论坛。
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สมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(อาษา)

สมาคมสถาปนิก
ผังเมืองไทย

สมาคมภูมิสถาปนิก
ประเทศไทย

สมาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ก�าหนดให้มี 4 สาขาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรม
ผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายในและ
มณัฑนศิลป์ รวมทัง้มกีฎกระทรวง ขอ้บงัคับ และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ 
เพ่ือก�ากับการประกอบวิชาชีพ ในวาระครบรอบสองทศวรรษ 
สภาสถาปนิก ถือเป็นโอกาสทีจ่ะไดแ้นะน�าสมาคมวชิาชพีทัง้ 4 สมาคม 
ไดแ้ก ่สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ ์สมาคมสถาปนิก
ผงัเมืองไทย สมาคมภูมสิถาปนกิประเทศไทย และสมาคมมณัฑนากร 
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นโอกาสที่นายก และสมาชิกของสมาคม
วิชาชีพทั้ง 4 สมาคม ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ ์
ของการท�างานวชิาชพีในอดตีทีผ่า่นมา รวมทัง้การมองภาพอนาคต
ในแต่ละสาขาของตน ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ากัด อุปสรรค โอกาสต่างๆ 
ภายใต้บริบทการส่งเสริมและก�ากับดูแลของสภาสถาปนิก















การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 สถาปัตยกรรมหลกัเป็นหนึง่ในส่ีสาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุของสภาสถาปนกิ โดยมพีระราชบญัญัตสิถาปนกิ พ.ศ. 2543 
รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพหลักนอกเหนือจากสภาสถาปนิกแล้ว คือ “สมาคม
สถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ”์ ผูท้ีป่ระกอบวิชาชีพเป็นสถาปนิก ตอ้งเป็นสมาชิกของสภาสถาปนกิ แตอ่าจจะเป็นหรอืไมเ่ป็น
สมาชิกของสมาคมฯ ก็ได้ 
 ในวาระครบรอบสองทศวรรษของสภาสถาปนกิ การแสดงความเหน็และทบทวนถงึบทบาทการท�างานรว่มกนัของสององคก์รวิชาชพี
ที่มีต่อภาครัฐ ภาคประชาชน และต่อสถาปนิกด้วยกันเอง รวมทั้งข้อสังเกตถึงความก้าวหน้า อุปสรรคในการท�างาน และการ 
คาดการณข์องการท�างานรว่มกนัในอนาคตของทัง้สององคก์ร ทัง้ในบรบิทภายในประเทศและบรบิทสากล ผา่นความเหน็ของนายก
สมาคมฯ และสถาปนกิหลายทา่นทีป่ระกอบวชิาชีพมาแลว้ในชว่งเวลาตา่งๆ กนัจึงเป็นเรือ่งส�าคญัยิง่ รวมถงึบทบนัทกึความกา้วหนา้
และอุปสรรคของการท�างานในทศวรรษท่ีผ่านมา และมุมมองในบทบาทการพัฒนา และการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพส�าหรับ
ทศวรรษข้างหน้า เพ่ือสะท้อนความคาดหวังในการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพทั้งสอง 

สถาปัตยกรรมหลัก
ARCHITECTURE
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา)
The Association of Siamese Architects 
under Royal Patronage (ASA) 

ประวัติสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เม่ือปี พ.ศ. 2476 สถาปนิกซ่ึงสำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจำานวนหนึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือในการดำาเนิน
การจัดตั้งสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เจริญ เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างสมาชิกด้วยกัน ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2477 จึงมีการประชุมของสมาคมเป็น
ครั้งแรก ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกผู้ริเริ่ม 7 ท่าน เป็นกรรมการอำานวยการ ได้แก่ พระสาโรชรัตนนิมมานก์ เป็นนายก
สมาคมฯ ท่านแรก หลวงบุรกรรมโกวิท เป็นเลขาธิการท่านแรก และมีรายพระนามและรายนามกรรมการ ดังนี้  
นายนารถ โพธปิระสาท หม่อมเจ้าอิทธเิทพสรรค์ กฤดากร หม่อมเจ้าสมัยเฉลมิ กฤดากร หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ 
และนายศวิวงศ์ กญุชร 
 สมาคมฯ ในยคุแรก มีสมาชกิทัง้สิน้ 33 คน มีสำานกังานตัง้อยูท่ีก่รมศลิปากร คณะกรรมการในยคุแรกได้ร่วมกนั
ร่างข้อบังคับและระเบียบการของสมาคมฯ จัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดำาเนินงานประจำาของสมาคมฯ นอกจากนี้  
ได้ออกจดหมายเหตุสมาคมฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่าง
สมาคมฯ กับมวลสมาชิกอีกด้วย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 การดำาเนินกิจการของสมาคมฯ ต้องหยุดชะงักลงโดยปริยาย เนื่องจากประเทศไทย 
อยู่ในภาวะสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน วิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และประกอบกับการสิ้นชีพิตักษัยของ
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ซึ่งทรงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการบริหารงานของสมาคมฯ ด้วยเหตุนี้ จึงมีผล 
ให้สมาคมฯ ต้องหยุดกิจการชั่วระยะหนึ่ง เม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี พ.ศ. 2488 สถาปนิกกลุ่มหนึ่ง
ประกอบด้วย นายธนู พงษ์ไพฑูรย์ นายแสวง เศรษฐบุตร และนายเฉลิม รัตนทัศนีย ได้พิจารณาเห็นควรที่จะมีการ
รื้อฟื้นสมาคมฯ ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปีถัดมาจึงมีการประชุมกันขึ้น และมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะมีการฟื้นฟู
กรรมการเพื่อทำาหน้าที่วางโครงการ และพิจารณาร่างระเบียบการของสมาคมขึ้นใหม่ โดยยังยึดถือนโยบายเก่าของ
สมาคมฯ ไว้ อาทิ การคงชื่อเดิมของสมาคมฯ ไว้ โดยมิได้เปลี่ยนคำาว่า “สยาม” เป็น “ไทย” ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ 
จึงกลับฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง
 ในปี พ.ศ. 2563 นี ้สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ ก่อตัง้มาแล้วเป็นเวลา 87 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์ 
7 ข้อในการดำาเนินการ ดังนี้ 

มุ่งบ�าเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงาม
ทางสถาปัตยกรรม ส่ิงแวดล้อม และรักษาอารยธรรม
ของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม

ให้ความรู้ ค�าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์
แก่สมาชิกและสังคม

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพ่ือพัฒนา
และเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก 
ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน

ก�าหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก 
เพ่ือด�ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม

ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัย
และพัฒนา เพ่ือความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี
ว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
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 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สมาคมฯ มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชน สถาบันการศึกษา องค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 
ฯลฯ เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์แก่สงัคมและแก่สมาชกิ จรรโลงไว้ซึง่มาตรฐานทีดี่ของการประกอบ
วิชาชพีสถาปัตยกรรม บทบาทของสมาคมฯ ภายในประเทศในระยะทีผ่่านมาทีค่วรกล่าวถงึ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ เช่น งานสถาปนิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี การจัดบรรยายทาง
วิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น การมอบรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น การจัดตั้งสำานักบริการเพ่ือ
เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนในด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมการจัดการข้อมูลและความรู้เพ่ือการ
อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม และการสนบัสนนุบทบาทของสถาปนกิชมุชน การจดัทำาหนงัสอื
ทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาการและวชิาชพีสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนือ่ง การจัดทำาวารสารอาษา เพ่ือเผยแพร่
บทบาทหน้าที่และผลงานการออกแบบของสถาปนิกต่อสังคม การจัดทำาจดหมายเหตุอาษาเพ่ือ
สือ่สารกบัสมาชกิ นอกจากนี ้สมาคมฯ ยงัดำารงบทบาทในการเป็นแหล่งอ้างอิงทางความคิดทาง
สถาปัตยกรรมแก่สงัคมไทย เช่น การประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ การให้ความเห็นกับสังคม
ในกรณีสำาคัญ เชน่ ทางเลียบแม่นำา้เจ้าพระยา 14 กโิลเมตร หรอือาคารอนรุกัษ์ในโครงการสวน 
รกุขชาตเิชตวัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสภาสถาปนิกผลักดันให้มีการเพิ่มค่าตอบแทน
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในส่วนของภาครัฐจนเป็นผลสำาเร็จอีกด้วย
 สำาหรับบทบาทกับองค์กรต่างประเทศ สมาคมฯ เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพนานาชาติ 
ทั้งในระดับโลก ได้แก่ International Union of Architects (UIA) และระดับภูมิภาค ได้แก่  
Architects Regional Council Asia (ARCASIA) และความร่วมมือ Four Nations (อินโดนเีซยี 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับองค์กรเหล่านี้อย่างสมำ่าเสมอ  
เพ่ือเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ทีจ่ะนำาไปสูก่ารพัฒนาการประกอบวิชาชพี 
ทั้งยังส่งเสริมให้สถาปนิกไทยนำาผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลสถาปัตยกรรม 
ดีเด่นในระดับนานาชาต ิเพ่ือเป็นการเผยแพร่ชือ่เสยีงของสถาปนกิไทยในเวทสีากล มีหลายผลงาน
ของสถาปนกิไทยทีไ่ด้รบัรางวลัเหล่านี ้นอกจากนัน้ ในด้านวชิาการ สมาคมฯ ยงัเป็นผูผ้ลกัดันให้
สถาปนกิไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานในด้านต่างๆ เช่น มหกรรมการแสดงสถาปัตยกรรม
นานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ (International Architecture Exhibition, Venice Biennale) เป็น
เวลากว่า 10 ปีแล้ว เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรูค้วามสามารถของสถาปนกิไทยในรปูแบบต่างๆ 

(บน)
“สัปปายะสภาสถาน”
ผลงานชนะเลิศ 
การประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ 
ออกแบบโดย ทีมสงบ 1051

(ล่าง)
งานสถาปนิก ’62 “กรีนอยู่ดี”
30 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

04 สภาสถาปนิกและ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม | ACT AND 4 PROFESSIONAL PRACTICES

2477

ล�าดับที่ 1
พระสาโรชรัตน-
นิมมานก์ 
Phra Sarojrat- 
tananimmanaka

2514-2515

ล�าดับท่ี 17
นายศริชิยั 
นฤมิตรเรขการ
Mr Sirichai  
Naruemitrarekhakarn

2489, 2493

ล�าดับที่ 2
ม.จ.โวฒยากร 
วรวรรณ
H.S.H. Prince 
Vodhayakorn Voravan

2516-2517

ล�าดับท่ี 18
พ.อ. จิระ ศลิปะกนก
Col Jira Silpkanok

2491, 
2496-2497

ล�าดับท่ี 4
พ.ต. หลวง
บรุกรรมโกวทิ
Col. Luang 
Burakarmkowit

2494

ล�าดับท่ี 6
ม.จ.ประสมสวสัด์ิ 
สขุสวสัด์ิ 
H.S.H. Prince 
Prasomsawadi 
Suksawadi

2503-2504, 
2506, 2508

ล�าดับท่ี 12
พ.อ. จำาลอง 
อรณัยกานนท์ 
Col Chamlong 
Aranyakanont

2499, 2505

ล�าดับท่ี 8
นายสนทิ ฉมิโฉม
Mr Sanit 
Shimchom

2501

ล�าดับท่ี 10
นายถาวร
บณุยเกตุ
Mr Thavorn 
Boonyaketu

2509

ล�าดับท่ี 14
น.อ. สมภพ 
ภิรมย์ ร.น.
Capt Sompop 
Pirom

2511, 
2512-2513

ล�าดับท่ี 16
นายวทญัญู 
ณ ถลาง / 
Mr Wadhayu 
Nathalang

2490

ล�าดับที่ 3  
นายนารถ 
โพธปิระสาท
Mr Nardh 
Bhodiprasart

2518-2519

ล�าดับที่ 19  
นายปรด์ิี 
บรุณศริิ 
Mr Pree 
Buranasiri

2492

ล�าดับที่ 5  
ม.จ.สมัยเฉลมิ กฤดากร
H.S.H. Prince 
Samaichalerm 
Kridakorn

2498

ล�าดับที่ 7  
พล.อ.ท. ชิน้ 
พลเดชวสิยั
AM Chin 
Poldejvisai

2500

ล�าดับที่ 9  
ม.ร.ว.แหลมฉาน 
หสัดินทร
M.R. Laemchan 
Hastindra

2502

ล�าดับที่ 11  
นายเฉลมิ 
รตันทศันยี 
Mr Chalerm 
Rattantasaneeya

2505

สมัยที่ 13   
นายดวง 
ยศสนุทร 
Mr Duang 
Yossunthorn

2510

ล�าดับที่ 15   
พล.อ.ต. ภาคย์ 
กฤษณะพันธุ์
AVM Phakaya 
Krisanapundhu

รายนามนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตถึงปัจจุบัน



นายกสมาคม (President) นายชนะ สัมพลัง (บริษัท สถาปนิก 49 เฮ้าส์ ดีไซน์ จำากัด) 
| Mr Chana Sumpalung  (Architects 49 House Design Limited) อุปนายก  

(Vice President) นายนิเวศน์ วะสีนนท์ (บริษัท อาร์คิเตค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด) |  
Mr Nives Vaseenon (Architects & Associates Co., Ltd.), รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว 
ปาณินท์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) | Associate Professor 
Tonkao Panin, PhD (Faculty of Architecture, Silpakorn University), หม่อมหลวง
วรุตม์ วรวรรณ (บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จำากัด) | M.L. Varudh Varavarn (Vin 
Varavarn Architects Limited), นายจีรเวช หงสกุล (บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำากัด) | 
Mr Jeravej Hongsakul (Idin Architects Co., Ltd.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ 
อังกสิทธิ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | Assistant Professor 
Rattapong Angkasith, PhD (Faculty of Architecture, Chiang Mai University),  
นายรุง่โรจน์ อ่วมแก้ว (บรษิทั กลอเลียส ดีเวลลอปเม้นท์ จำากดั) | Mr Rungroth Aumkaew 
(Glorious Development Co., Ltd.) เลขาธิการ (Secretary General) นายพิพัฒน์ 
รุจิราโสภณ (บรษิทั เอ อาร์ค อาร์คิเตค จำากดั) | Mr Pipat Rujirasopon (A Arch Architect 
Co., Ltd.) นายทะเบยีน (Honorary Registrar) นายคมสนั สกลุอำานวยพงศา (บริษัท 391 
สตดิูโอ จำากดั) | Mr Khomsan Sakulamnuaypongsa (391studio Co., Ltd.) เหรัญญิก 

(Honorary Treasurer) นายไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) | Mr Michael Paripol 
Tangtrongchit (School of Architecture and Design, King Mongkut’s University  
of Technology Thonburi) ปฏคิม (Social Event Director) นายเฉลมิพล สมบตัยิานชุติ  
(บริษัท สำานักงานสถาปนิก 9 กัมปนาท จำากัด) | Mr Chalermpon Sombutyanuchit  
(Office Architect 9 Kampanad Co., Ltd.) ประชาสมัพนัธ์ (Public Relations Director)  
รองศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) | Associate Professor M.L. Piyalada Thaveeprungsriporn, PhD 
(Department of Architecture, Chulalongkorn University) กรรมการกลาง (Executive 

2557-2559

ล�าดับท่ี 36
นายพิชยั วงศ์ไวศยวรรณ
Mr Pichai 
Wongwaisayawan

2559-2561, 
2561-2563

ล�าดับท่ี 37
ดร. อัชชพล 
ดุสตินานนท์ 
Dr Ajaphol 
Dusitnanond 

2520-2521 

ล�าดับท่ี 20
ร.อ. กฤษฎา 
อรณุวงษ์ ณ อยธุยา
Capt Krisda 
Arunvongse 
Na Ayudhaya

2524-2525

ล�าดับท่ี 22
นายนจิ 
หญิชรีะนนัทน์
Mr Nid  
Hinshiranan

2545-2547

ล�าดับท่ี 31
นายประภากร 
วทานยกลุ
Mr Prabhakorn 
Vadanyakul

2528-2529

ล�าดับท่ี 24
นายทรงคุณ
อัตถากร
Mr Songkoon 
Atthakor

2535-2537

ล�าดับท่ี 26
นายนธิ ิ
สถาปิตานนท์ 
Mr Nithi 
Sthapitanonda

2541-2543

ล�าดับท่ี 29
ร.ต. ชวพงศ์ 
ชำานปิระศาสน์ 
Plt Off Chavapong 
Chamniprasart

2549-2551

ล�าดับท่ี 33
นายสนิ 
พงษ์หาญยทุธ 
Mr Sinn 
Phonghanyudh

2555-2557

ล�าดับท่ี 35
นายสมิตร 
โอบายะวาทย์ 
Mr Smith Obayawat

2563-2565

ล�าดับที่ 38  
นายชนะ สมัพลงั
Mr Chana 
Sumpalung

2522-2523

ล�าดับที่ 21  
พล.ร.ต. 
ประจวบ พลกล้า
RAdm Prachuab 
Polakla

2526-2527

ล�าดับที่ 23  
นายพิชยั 
วาศนาส่ง
Mr Pichai 
Wasnasong

2530-2535

ล�าดับที่ 25 
นายมต ิตัง้พานชิ
Mr Mati 
Tungpanich

2537-2539

ล�าดับที่ 27 
นายยอดเยีย่ม 
เทพธรานนท์
Mr Yodyiam 
Teptaranon

2539-2541

ล�าดับที่ 28  
นายจำาเนยีร 
ศศบิตุร
Mr Jamnian 
Sasibutr

2543-2545

สมัยท่ี 30  
นายพิศษิฐ์ 
โรจนวานชิ 
Mr Pisit 
Rojanavanich

2547-2549

สมัยที่ 32   
พล.ร.ท. ฐนธิ 
กติตอิำาพน
VAdm Thanit 
Kittiampon

2551-2553, 
2553-2555

ล�าดับที่ 34  
นายทวจิีตร จันทรสาขา
Mr Thaweejit 
Chandrasakha

Committee) ดร. วสุ โปษยะนันทน์ (สำานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร) | Mr Vasu 
Poshyanandana, PhD (Office of Architecture, The Fine Arts Department),  
นางสาวปฐมา หรุน่รกัวิทย์ (บรษิทั เคส สตดิูโอ จำากดั) | Ms Patama Roonrakwit (CASE 
Studio Co., Ltd.), นายเฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์ (สำานักงานสถาปนิกและกฎหมาย  
เฉลิมพงษ์) | Mr Chalermphong Netplusarat (Chalermphong Architecture & Law 
Office), นายอดุลย์ แก้วดี (บรษิทั กอปรฝัน จำากดั) | Mr Adul Kaewdee (Kopfun Co., Ltd.) 
ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา (Chairman of Northern Region, Lanna)  

นายปราการ ชณุหพงษ์ (ห้างหุน้ส่วนจำากดั ตรดีี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนยีริง่) | Mr Prakarn  
Chunhapong (Tri D Architect & Engineering Ltd., Part.) ประธานกรรมาธิการ

สถาปนิกอีสาน (Chairman of Northeastern Region, Esan) นายวรีพล จงเจรญิใจ 
(บรษิทั โคออดิเนท ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากดั) | Mr Werapol Chongjaroenjai  
(Coordinate Design & Development Co., Ltd.) ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ 

(Chairman of Southern Region, Taksin) นายนิพนธ์ หัสดีวิจิตร (ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
สถาปนิก 350) | Mr Nipon Hatsadeevijit (Architect 350 Ltd., Part.)   
   

รายนามกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2563-2565
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หมุดหมายและการรับรู้ด้านวิชาชีพของสถาปนิก
นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคม

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สังคม ประชาชน หน่วยงานรัฐ รวมทั้ง
สถาปนิกด้วยกันเอง มีความเข้าใจในเร่ืองของบทบาทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหลัก และการประกอบวิชาชีพสถาปนิกอย่างไร
นายกสมาคม: รู้ว่ามีตัวตน แต่คิดว่าไม่มีความเข้าใจความสำาคัญของ
กระบวนการทำางาน ไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าตนเองจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
จากสถาปนิก ใช้สถาปนิกเพราะเป็นข้อบังคับว่าต้องใช้ เม่ือไม่เห็นความ
สำาคัญก็มองข้าม ถ้ามีโอกาสก็จะเกิดการกดราคา ปัญหาต่อมาก็คือการ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของสถาปนิกเอง เป็นปัญหา ไก่กับไข่ ที่สมาคม
วิชาชีพและสภาสถาปนิกน่าจะร่วมกันสร้างความเข้าใจ เพราะที่ผ่านมา 
ในทุกระดับ ตั้งแต่ชาวบ้าน พระสงฆ์ ไปจนกระทั่งข้าราชการ ประชาชน  
ยังละเลยความสำาคัญของสถาปนิก จนหลายกรณีเกิดความเสียหายต่อ
สมบัติของชาติและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางจิตใจ ตามท่ีอ่านพบเป็นข่าว
อยู่เรื่อยๆ และคงจะพบต่อไปในอนาคต ถ้าไม่หาทางแก้ไข

สภาสถาปนิกและสมาคมฯ มีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องและส่งเสริม
ความเข้าใจเรื่องของบทบาทและการประกอบวิชาชีพอย่างไร 
นายกสมาคม: สภาสถาปนิกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาปนิกทุกคน 
ตั้งแต่วันแรกของการก้าวเข้ามาในวิชาชีพ การมอบใบประกอบวิชาชีพ 
การกำาหนดกรอบกติกาในการตรวจสอบการทำางาน การอบรม การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างองค์ความรู ้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้าน
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้ความสามารถในการทำางานของ
สมาชิกมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูง เพ่ือส่งเสริมให้คุณภาพวิชาชีพ
ในประเทศไทยทัดเทียมนานาประเทศ 

ความส�าคัญของการบังคับใช้ใบประกอบ
วิชาชีพในงานก่อสร้างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ 
เพ่ือชี้น�าให้ประชาชนเห็นความส�าคัญ
ของวิชาชีพนี้ด้วย ก�าหนดข้อบังคับต่างๆ
ที่ท�าให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาคาร การตรวจสอบ การตรวจวัด
คุณภาพอาคาร รวมทั้งสามารถชี้น�า
การพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้อง

(ซ้าย)
THE TUBKAAK KRABI BOUTIQUE RESORT 
ออกแบบโดย บริษทั สถาปนกิ 49 จ�ากัด 
รางวัลสถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ ปี 2559 (Citation Awards) 
(กลาง)
THE COMMONS 
ออกแบบโดย บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จ�ากัด
รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559 (Gold Medal Awards)
(ขวา)
P-Cube House ออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จ�ากัด
รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2549 (Gold Medal Awards) 
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 หากแต่การส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทของสถาปนิกของสภา
สถาปนิกในวันนี้ อาจต้องเพ่ิมความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น  
การทำาให้ภาครัฐเห็นความสำาคัญของการบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพใน 
งานก่อสร้างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เพ่ือชี้นำาให้ประชาชนเห็นความสำาคัญ 
ของวิชาชีพนี้ด้วย ภาพใหญ่นี้เป็นบทบาทหน้าที่สำาคัญของสภาสถาปนิก 
รวมไปถึงการกำาหนดข้อบังคับต่างๆ ที่ทำาให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาคาร การตรวจสอบ การตรวจวัดคุณภาพอาคาร รวมทั้งสามารถชี้นำา
การพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วย

อุปสรรคในการท�างานท่ีผ่านมา ผ่านพระราชบัญญัติฯ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ณ ปัจจุบัน และอะไรคือความก้าวหน้า
ในบทบาทของสถาปนิก การประกอบวิชาชีพในรอบทศวรรษที่ผ่านมา  
สภาสถาปนิกมีส่วนส่งเสริมหรือไม่ อย่างไร
นายกสมาคม: การผ่านข้อบังคับต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการควบคุม
วิชาชีพและอ่ืนๆ ในปัจจุบัน สภาสถาปนิกยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
อย่างทั่วถึงและชัดเจนถึงที่มา กระบวนการ ถ้าหากจะพัฒนาโดยเฉพาะ 
ในกรณีที่เกี่ยวพันกับสมาชิก ในการให้คุณให้โทษ ควรปรับการสื่อสาร 
และวิธีการ สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมาก
ทีส่ดุ ในวันที่เกิดกรณีพิพาท เกิดปัญหา ทุกคนควรจะรู้ว่าจะสามารถพ่ึงพา 
สภาวชิาชพีได้ในลักษณะไหนบ้าง กลไกของสิง่ทีเ่กดิขึน้ในคดีความต่างๆ นัน้ 
สภาสถาปนิกไปเกี่ยวข้องอย่างไร สร้างความเข้าใจอย่างสมำ่าเสมอก่อนที่
สมาชิกจะไปเผชิญกับเหตุการณ์นั้นจริง เรื่องราวความขุ่นใจต่อสภาวิชาชีพ
ต่อการเป็นสมาชิกภาพ ดูจะเป็นเรื่องที่เกิดอย่างต่อเนื่อง แต่น้อยครั้ง 
ที่จะได้รับการอธิบายอย่างเป็นหลักการและให้เกิดความเข้าใจ

ปัจจุบัน อะไรคือ “อุปสรรค” ในการประกอบวิชาชีพของสถาปนิก
ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สภาสถาปนิกควรมีส่วนสนับสนุน
เพ่ือแก้ไขหรือไม่อย่างไร
นายกสมาคม: สภาสถาปนิกต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับวิชาชีพมากขึ้น หน้าที่
ของสภาสถาปนิกต้องไม่จบลงตรงวันมอบใบประกอบวิชาชีพ อุปสรรค
ประการหนึ่งคือการสื่อสาร และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถาปนิกท่ีทำางาน
วิชาชีพ กลุ่มที่โชคดีอาจไม่มีปัญหาใดๆ สภาสถาปนิกต้องมีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนกว่านี้ ให้ความสำาคัญกับมาตรฐานวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพ 
ของทั้งตัวสถาปนิก และงานสถาปัตยกรรมในประเทศ ภาพรวมของเมือง 
จะดีได้ด้วยองค์กรวิชาชีพ ทั้งสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพทั้งหมด 
จะต ้องเดินไปร ่วมกัน เ พ่ือสร ้างมาตรฐานใหม ่ให ้กับการทำางาน
สถาปัตยกรรมของประเทศ โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจน ที่จะทำาให้
ประเทศไทยนำาหน้าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน โดยสรุป คือ
ทั้งการส่งเสริม การปกป้อง คุ้มครอง และการพัฒนาวิชาชีพ คือสิ่งที่สภา
วิชาชีพและสมาคมวิชาชีพทั้งหมดต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

ทศวรรษถัดไปของวิชาชีพ บทบาทของสภาสถาปนิกในอนาคต 
ในบริบทของไทย อาเซียน เอเชีย และสากลควรเป็นอย่างไร
นายกสมาคม: นวัตกรรมที่จะเกิดในอีก 10 ปีข้างหน้าคืออะไร นวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นวันนี้ สภาสถาปนิกควรพร้อมทำาความเข้าใจ ความทันสมัยของ
องค์กรแบบสภาสถาปนิกในอนาคต อาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนวัตกรรม หรือ
การตามโลกในอนาคตให้ทัน คู่ขนานไปกับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของคน 
วิสัยทัศน์ และการมองให้เห็นว่าอีก 10 ปี วิชาชีพนี้จะเดินด้วยคนรุ่นไหน 
ลักษณะของการปฏิบัติวิชาชีพจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร อยากให้พิจารณา
การสร้างความร่วมมือให้เพ่ิมขึ้น ในกลุ่มผู ้ประกอบวิชาชีพรุ ่นเล็กและ 
รุ่นกลาง และสามารถนำาเอาปัญหาของสมาชิกเหล่าน้ี หรือองค์ความรู้ใหม่
ที่เขามี จนกระทั่งวิธีการที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้ว ทั้งในเรื่องวิชาชีพ เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และวิธีออกแบบ ในการวางรากฐานท่ีสามารถรับมือต่อโลก 
ที่กำาลังเปล่ียนตัวเองแบบก้าวกระโดด ที่อาจจะเร็วกว่า 10 ปีด้วยซำ้า 
 โลกแคบลงเรือ่ยๆ สถาปนกิไทยหลายคนมีศกัยภาพสงู มีชือ่เสยีงได้รบั
การยอมรับในหลายประเทศ ปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิ้นไปได้ด้วยตัวของเขาเอง 
การย้อนกลับมาให้ความสำาคัญเรื่องนี้ อาจเป็นอีกเรื่องท่ีเร่งด่วนและเป็น
วิสัยทัศน์สำาคัญ ที่สอดคล้องกับภารกิจ หรือจุดประสงค์หลักของการมี
สภาวิชาชีพ ที่สามารถนำาพาการพัฒนาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมของไทย 
ให้เป็นเลิศได้ อยากให้ทั้งสมาคมวิชาชีพและสภาสถาปนิกเห็นความสำาคัญ
ของการดูแล สนับสนุน หรือแม้แต่รับรองผลงานในต่างประเทศ ซึ่งทราบว่า 
มีกฎกติกาและความยากลำาบาก แต่องค์กรควรต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทัน  
เป็นบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพที่ต้องคุ้มครองดูแลสมาชิกทุกคนได้
อย่างเต็มปาก และสมาชิกเองก็ภูมิใจกับการมีสภาวิชาชีพท่ีคอยสนับสนุน
อยู่เบื้องหลัง

บทบาทของสภาสถาปนิก สมาคมฯ และสถาปนิกต่อการชี้น�าสังคม 
นายกสมาคม: สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน การแสดงความเห็น
อย่างมีหลักการ และมีองค์ความรู้ประกอบอ้างอิงท่ีมาได้ คือหน้าท่ีของ
พลเมืองสถาปนิก โดยเฉพาะในวาระที่เกี่ยวข้องกับเมือง สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างสรรค์ ให้ข้อมูลนำาไปพัฒนาประเทศ 
และสร้างสังคมที่น่าอยู่ ความคิดเห็นของสมาคมวิชาชีพ และสภาสถาปนิก 
ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มีความถูกต้องกล่ันกรอง และอ้างอิงได้ คือสิ่งท่ี
สังคมปัจจุบันต้องการ จึงต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวัง สร้างสรรค์ 
และเป็นกลางอย่างแท้จริง
 

(บน)
งานสัมมนาออนไลน์  
“BEYOND ARCH WEBINAR” 
ในหัวข้อ การปรับทัศน์ของ
การออกแบบสถาปัตยกรรมและ
การก่อสร้าง ในวถีิใหม่ เรียนเชิญกูรูจาก
วงการสถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ 
และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างมาร่วมเปิด
มุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ 
(ล่าง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ครั้งที่ 03/2563 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
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 ความก้าวหน้าของสภาสถาปนิกในช่วงที่
ผ่านมา คือการเปิดโอกาสในผู ้จบการศึกษา
ในระดับต่างๆ เข้าสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต 
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมได้ การแยก 
เป็น 4 สาขาวชิาชพีเปิดโอกาสให้เพ่ิมสาขาใหม่ๆ  
ขึ้นได้อีกในอนาคต ความร่วมมือกับสมาคมฯ 
ในเรื่องการปรับปรุงค่าตอบแทนการประกอบ
วิชาชีพกับภาครัฐ และการเชื่อมโยงกับสภา
วิชาชีพสถาปัตยกรรมนานาชาติ รวมถึงการ
ที่สังคมเข ้าใจและยอมรับบทบาทของสภา
สถาปนิกเพ่ิมมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคที่พอจะมองเห็น
และแยกแยะได้ 4 เรื่อง เรื่องแรก คือ บทบาท
ของสภาสถาปนิกเองที่อาจต้องทบทวนว่าเป็น
หน่วยงานที่ได ้รับการสนับสนุนงบประมาณ
และการรับรองจากรัฐ เพ่ือให้ดูแลการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกต่อสังคม 
รวมทั้งให้คำาปรึกษาต่อรัฐ ซ่ึงสภาสถาปนิก 
ในปัจจุบันอาจดูเหมือนหน่วยงานการปกครอง
ของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถาปนิกมากกว่า สภา
สถาปนิกยังมีผู ้แทนของกระทรวงมหาดไทย 
เป็นกรรมการโดยการแต่งตั้ง หากการมีผู้แทน
ยังเป็นเรื่องสำาคัญและจำาเป็น สภาสถาปนิกอาจ
พิจารณากำาหนดระเบียบให้นายกสภาสถาปนิก
ต้องผ่านการเลือกตั้งจากสมาชิกเท่านั้น เพ่ือ
รักษาความเป็นอิสระขององค์กร เรื่องที่สอง 
คือ สภาสถาปนิกน่าจะพิจารณาเปิดโอกาสให้
สถาปนิกที่จบการศึกษาจากสาขาใดสาขาหนึ่ง
จาก 4 สาขา สามารถทำางานข้ามสาขาได้ เรื่อง
ที่สาม คือ สภาสถาปนิก ควรแก้ไขข้อบังคับ
อนุญาตให้สถาปนิกต่างชาติเข ้ามาประกอบ

บทบาทของสภาสถาปนิก

1 บทบาทของสภาสถาปนิก
2 การท�างานข้ามสาขา
3 สถาปนิกต่างชาติ
4 ค่าตอบแทนในวิชาชีพ

4
อุปสรรค

ดร. อัชชพล ดุสิตนานนท์
อดีตนายกสมาคม 
วาระปี พ.ศ. 2559-2561 
และ 2561-2563
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ความเห็นและความคาดหวังของ
ตัวแทนสถาปนิกรุ่นต่างๆ 

วิชาชีพได ้อย ่างเป ิดเผย และเรื่องสุดท ้าย  
สภาสถาปนิกควรเป็นผู้นำาในการหารือกับภาครัฐ 
ในเรื่องของค่าตอบแทนในการประกอบวิชาชีพ 
กบัภาครฐัทีมี่การออกเป็นกฎกระทรวงมาแล้วในปี  
พ.ศ. 2560 และมีแก้ไขอีกในปี พ.ศ. 2562 ทำาให้ 
ค่าตอบแทนวชิาชพีลดน้อยลงกว่าเดิมมาก รวมทัง้ 
สภาสถาปนิกควรมีบทบาทสนับสนุนสถาปนิก 
ในทุกเรื่องให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
 ในอนาคต คาดหวังว ่าสภาสถาปนิกจะ
ผลักดันและประสบความสำาเร็จในการหารือกับ
ภาครัฐในเรื่องของค่าตอบแทนในการประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิก และเป็นผู ้นำาในการให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่อสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอนุรักษ ์
และกระบวนการอนุรักษ์ และคาดหวังว่าสภา
สถาปนกิจะทำางานร่วมกบัสมาคมฯ เพ่ือเชือ่มโยง
กับสมาชิกและสังคม
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 การทำางานที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับสภาสถาปนิก
มากนัก แต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบปัญหาเกี่ยวกับการต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่คิดว่าน่าจะถือเป็นอุปสรรค
ประการหนึ่งของสภาสถาปนิก คือการอำานวยความสะดวก 
ให้กับสมาชิกในการเข้าถึงฐานข้อมูลกลางของสภาสถาปนิก 
ในเรื่องการให้บริการหรือข้อมูลต่างๆ ที่ควรปรับปรุงให้เข้าถึง
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น การติดต่อขอข้อมูลจำาเป็นในบางเรื่อง
จากสภาสถาปนิกค่อนข้างทำาได้ช้าในปัจจุบัน ช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ของสภาสถาปนิกกับสมาชิก เช่น ทาง
สือ่ออนไลน์ ควรตรงประเด็น เข้าใจง่าย และน่าเชือ้เชญิ รวมทัง้ 
ครอบคลุมทุกสาขาที่สภาสถาปนิกกำากับดูแล 
 บทบาทของสภาสถาปนิกในอนาคตน่าจะมีการกำาหนด 
หลักการเรื่องค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพท่ีเหมาะสม  
การจัดทำาสัญญากลางสำาหรับการเป็นที่ปรึกษาและออกแบบ 
การจัดทำาประกันภัยการทำางาน การจัดทำาสัญญาหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการจัดทำาคู่มือในการตั้งบริษัท 
ทัง้หมดนี ้อาจพิจารณาทำาทัง้ภาษาไทยและอังกฤษ เพ่ือช่วยเหลอื 
สมาชิกในการประกอบวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ช่วยขยายฐานการประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิกควรพิจารณา
จัดทำาหน่วยหรอืศนูย์ให้คำาปรกึษาในด้านต่างๆ สำาหรบัสมาชกิ 
โดยเฉพาะสถาปนิกรุ ่นใหม่ โดยให้คำาปรึกษาที่มีรูปแบบ 
ทันสมัย มีมาตรฐานสากล และมีนำ้าใจแบบไทยๆ 

 ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมได้รับความสนใจจากสังคม
เพ่ิมมากขึ้นในวงกว้าง แต่สภาสถาปนิกอาจยังมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ 
การอนรุกัษ์ไม่มากนกั ซึง่น่าจะพิจารณาเพ่ิมบทบาทในส่วนนีใ้ห้มากขึน้ เพ่ือทำาความ
เข้าใจกับภาครัฐ และสามารถชี้นำาสังคมถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ที่ทำาได้หลายรูปแบบ โดยสภาสถาปนิกอาจช่วยวางกลไก หรือกระตุ ้นให้เกิด 
การให้คุณค่าการอนรุกัษ์อาคารเพ่ิมเตมิจากกฎหมายอนรุกัษ์อาคารหรอืกรมศลิปากร 
บริบทของประเทศไทยในอนาคต สภาสถาปนิกอาจพิจารณาให้มีการเพ่ิมสาขา 
การอนุรักษ์อาคาร เนื่องจากสถาปนิกที่ทำางานด้านอนุรักษ์นั้น มีคุณสมบัติเฉพาะ
แตกต่างไปจากสถาปนิกอีก 4 สาขา ต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการอนุรักษ์ 
การก่อสร้าง ไปจนถึงรายละเอียดวัสดุ เป็นต้น รวมทั้งต้องทำางานประสานกับผู้ที่
มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น นักโบราณคดี นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร เป็นต้น  
ในบริบทต่างประเทศ สภาสถาปนิกน่าจะมีบทบาทส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย 
ของสถาปนิกนักอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ในส่วนของภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชีย  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกัน

ธนพลพจน์ โรจน์ณัฐกุล
สถาปนิกดร. ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน

สถาปนิกด้านการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม
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 ความเห็นต่อบทบาทของสภาสถาปนิก
ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา มีอยู ่ 3 เรื่อง 
ที่เด่นชัด เรื่องแรก ได้แก่ การตั้งสำานักงาน
ที่มีหุ้นส่วนเป็นสถาปนิกต่างชาติ และการ
ทำางานออกแบบร่วมกับสถาปนิกต่างชาต ิ
อย ่างถูกกฎหมาย สภาสถาปนิกยังมี
กฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติในปัจจุบัน 
ที่ก่อให้เกิดความยุ ่งยากอยู ่มาก ซึ่งเป็น
เรื่องสำาคัญที่ควรดำาเนินการได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และได้รับการยอมรับ รวมถึง 
มีความสะดวกและความคล่องตัว เรื่อง
ที่สอง คือ สภาสถาปนิกยังมีบทบาทใน
การผลักดันการปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิม
กฎหมายอาคารเพ่ือคุ ้มครองสังคมและ
สถาปนิกด้วยกันเองน้อยเกินไป ทั้งที่สภา
สถาปนิกควรเป็นผู้นำาในเรื่องนี้ เรื่องที่สาม  
คือ บทบาทของสภาสถาปนิกในการดูแล
สัญญาการว่าจ ้างออกแบบ สัญญาการ
ก่อสร้าง และการประกันภัยการปฏิบัติงาน 
ที่ควรมีมาตรฐานกลางและส ่งเสริมให ้
สถาปนิกมีความรู้ในเรื่องสัญญา และการทำา
ประกันภัยอย่างถูกต้อง นอกจากนี้แล้ว สภา
สถาปนิกยังควรสร้างกลไกเพ่ือช่วยเหลือ
สถาปนิก มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้าง 
ในเรื่องของข ้อกฎหมายต่างๆ รวมถึง
การเอาเปรียบจากสถาปนิกด้วยกันเอง
จากหน่วยงานรัฐและจากสังคมด้วย สภา
สถาปนิกควรมีบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง 
ให้ชัดเจนต่อประชาชน ต่อสังคม และต่อ
สมาชิก
 สำาหรบัอนาคต ในฐานะของผูป้ระกอบการ 
ทางธุรกิจ ซ่ึงต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในเรื่อง

ของโรคระบาด การจำากัดการเดินทางและ
การใช้ชีวิตที่จะหยุดชะงักไปอีกระยะหนึ่ง 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ 
ที่หดตัวลงภายในประเทศ จึงคาดหวังว่า
สภาสถาปนิกควรออกมาตรการสนับสนุน
การประกอบวิชาชีพ เช่น การสำารวจ ศึกษา 
และวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสถานการณ์
การประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน เพ่ือวางแผน
รองรับสำาหรับในอนาคต การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถาปนิกไทยรับงานออกแบบ 
ในต่างประเทศ เพ่ือขยายตลาดในการ
ประกอบวชิาชพี โดยควรจัดตัง้หน่วยงานย่อย 
ทีใ่ห้คำาแนะนำาในเรือ่งของรายละเอียดสัญญา
และขอบเขตการให้บรกิาร มีร่างสญัญากลาง 
เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สถาปนิกใช้เป็น
คู ่มือสำาหรับการประกอบวิชาชีพในต่าง
ประเทศ นอกจากนี้ สภาสถาปนิกน่าจะ
พิจารณาในเรื่องของการขยายขอบเขตการ
ให้บริการ ในเรื่องของการจัดทำารายละเอียด
และปริมาณของพ้ืนที่และวัสดุ (quantity 
survey) การประมาณราคาค่าก่อสร้าง หรือ
อ่ืนๆ เป็นต้น 
 สุดท้าย สภาสถาปนิกควรส่งเสริมให้
สังคมมีความเข้าใจทางธุรกิจ ในเรื่องของ
ความคุ้มค่า และความประหยดัของทางเลอืก 
ในรูปแบบต่างๆ ในงานออกแบบ ควบคู่
ไปกับความเข้าใจในเรื่องของความงาม 
และประโยชน์ใช้สอย ให้สังคมได้ตั้งคำาถาม
ว่าลูกค้าจะได้อะไรจากการออกแบบ เช่น 
ได้ความประหยัด ได้ประสิทธิภาพของการ
ใช้งาน ได้ความสะดวกสบายในการใช้งาน 
เป็นต้น ฯลฯ

มาตรการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ เช่น การส�ารวจ 
ศึกษา และวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสถานการณ์
การประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถาปนิกไทยรับงานออกแบบในต่างประเทศ 
จัดตั้งหน่วยงานย่อยที่ให้ค�าแนะน�าในเร่ืองของรายละเอียด
สัญญา ร่างสัญญากลางเป็นภาษาอังกฤษ 

ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์
สถาปนิก

04 สภาสถาปนิกและ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม | ACT AND 4 PROFESSIONAL PRACTICES
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 บทบาทของสภาสถาปนิ ก ในช ่ ว ง
ทศวรรษที่ผ ่านมา มีทั้งความก้าวหน้า
และอุปสรรคที่สัมพันธ์กัน เรื่องแรก คือ 
พัฒนาการของกระบวนการสอบเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบบการสอบนี้ 
ทำาให้อาจมองได้ว่าทำาให้เกิดการแยกส่วน 
ระหว่างสภาสถาปนกิและสถาปนกิด้วยกนัเอง  
เหมือนกบัมีระบบการปกครองย่อย แต่ต่อมา 
ได้ตระหนกัถงึความสำาคัญของสภาสถาปนกิ
ในการประกอบวิชาชีพมากเพ่ิมขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ในกระบวนการสอบนี้ ก่อให้เกิด
อุปสรรคขึ้นด้วย โดยเฉพาะข้อกำาหนดใน
การต่ออายุและการขอเล่ือนขั้นใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ถึงแม้จะเห็นด้วยในเรื่อง
ของการพัฒนาความรู ้ต ่อเนื่อง แต่ควร 
มีการวางแผนให้เป็นมาตรฐานที่เท่าเทียม  
และเข้าถึงได้ทั่วกันสำาหรับสถาปนิกในทุก
ภูมิภาค เกณฑ์ในการเ ล่ือนขั้นรวมถึง
ขอบเขตในการประกอบวิชาชีพระดับต่างๆ 
ควรได้มีการหารือเพ่ือสรุปความเห็นร่วมกัน
จากหมู่สมาชิกอย่างกว้างขวาง 
 เรื่องที่สอง คือ การที่สภาสถาปนิกมี
ส่วนผลักดันร่วมกับสมาคมฯ เพ่ือกำาหนด
ค่าตอบแทนในการออกแบบงานภาครัฐ  
ซ่ึงประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวงเม่ือ
ปี พ.ศ. 2560 ทำาให้ค่าตอบแทนในส่วน
ของงานที่ เกี่ ยวข ้องกับภาครัฐเ พ่ิมขึ้น  
แต่ต่อมามีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใน
กฎกระทรวงนี ้และออกเป็นกฎกระทรวงใหม่
ในปี พ.ศ. 2562 ผลของการเปลี่ยนแปลง
ทำาให ้ค ่าตอบแทนในการออกแบบกลับ 
ลดลงไปยิง่กว่าการผลกัดันในช่วงแรกเสยีอีก  
เพราะเนือ้หาการเปล่ียนแปลงทำาให้เกดิช่องโหว่ 
ในการต่อรองเรือ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีไ่ม่จัดว่า 
เป็นค่าออกแบบ แต่ต้องคิดรวมในค่าจ้าง
ทัง้หมด สภาสถาปนกิควรร่วมมือกบัสมาคมฯ  

ผลักดันการแก้ไขกฎกระทรวงนี้อีกครั้ง เพ่ือ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมท่ีต้องการ
เ พ่ิมค ่ าตอบแทนในการออกแบบของ
สถาปนิกสำาหรับภาครัฐ ตามมูลค่าการ
ประกอบวิชาชีพจริง
 ในอนาคต สภาสถาปนิกควรมีบทบาท
เพ่ิมเติมในการเป็นองค์กรกลางหลายๆ 
ด้าน เช่นในด้านวิชาชีพ ได้แก่ การสร้าง
บรรทัดฐานเรื่ องของค ่าตอบแทนการ
ออกแบบสำาหรับทุกภาคส่วนของงานใน
ประเทศ ทั้งงานภาคเอกชนและภาครัฐ 
การสร้างมาตรการควบคุมจรรยาบรรณ
และมีความยุติธรรมในการกำากับ เพ่ือคงไว ้
ซ่ึงความเชื่อม่ันและศรัทธาของสังคมและ
สถาปนิกด้วยกันเอง การสร้างระเบียบใน
การประกอบวิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติ  
ซ่ึงควรทำาโดยเป ิดเผย และการสร ้าง
กลไกในการสนับสนุนให ้สถาปนิกไทย 
ไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศอย่าง 
ถกูกฎหมาย การทบทวนขอบเขตการทำางาน
ของสถาปนิกที่เกี่ยวข้องกับอีก 3 สาขาของ
สภาสถาปนิก เป็นต้น ในด้านวิชาการ 
สภาสถาปนิกควรส ่ง เสริมการเรียนรู ้ 
ในการประกอบวิชาชีพเพ่ิมเติม เช่น การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาปนิกไทยและ
สถาปนิกต่างชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
สร้างเครือข่ายเพ่ืออัปเดตความก้าวหน้า
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีท่ีมีความ
จำาเป็นเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับหุ ่นยนต์หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
สดุท้าย สภาสถาปนกิควรมีบทบาทในเชงิรกุ  
เพ่ือชี้นำาสังคมในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรม เพ่ือเป็นเสาหลักให้กับสังคม 

นันทพล จ่ันเงิน 
สถาปนิก 

มาตรฐานที่เท่าเทียมและเข้าถึง
ได้ทั่วกัน ส�าหรับสถาปนิก
ในทุกภูมิภาค เกณฑ์ในการ
เลื่อนขั้น รวมถึงขอบเขตในการ
ประกอบวิชาชีพระดับต่างๆ

 เรื่องค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับ 
งานภาครัฐยังไม ่สะท ้อนความเป ็นจริงในการ 
ให้บริการวิชาชีพ รวมถึงไม่มีกลไกที่เป็นมาตรฐาน
ของสภาสถาปนิก ในการกำากับการทำางานของ
สถาปนิกกับภาครัฐ ทำาให้ยังขาดวิธีการและช่องทาง 
ในการอธิบายขอบเขตการทำางาน หรือการให้บริการ
ที่กว้างและลึกมากไปกว่าข้อกำาหนดการจ้าง (TOR) 
ที่ภาครัฐกำาหนดให้ ทำาให้การประกอบวิชาชีพในส่วน
ของภาครัฐต้องทำาหน้าที่เกินขอบเขตไปมาก สภา
สถาปนิกควรดูแลในส่วนการสร้างกลไกและระเบียบ
ปฏิบัติเหล่านี้ เรื่องที่สอง คือ สภาสถาปนิกยังขาด
ช่องทางและกลไกในการสื่อสารกับสมาชิกอย่างมี
ประสทิธภิาพ สมาชกิยงัสือ่สารถงึสภาสถาปนกิได้ยาก  
ในการให้ความเห็นหรือสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งขาดการรับรู้ในเรื่องที่สภา
สถาปนิกได้ดำาเนินการไป รวมทั้งสมาชิกยังมีความ 
ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาสถาปนิกอย่างไร
ได้บ้าง ในการพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกในภาพรวม
ให้ดีขึ้น
 ในอนาคต สภาสถาปนิกควรมีบทบาทในการ
ชี้นำาสังคมเพ่ิมมากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพและ
มาตรฐานของการออกแบบอาคารและพ้ืนที่สาธารณะ
ในระดับเมือง รวมถึงผลักดันให้มีกลไกสร้างให้ 
นักออกแบบเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการออกแบบเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของ
บริบทสากล สภาสถาปนิกควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หรือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิก
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสถาปนิกรุ่นต่างๆ  
ในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการทำางานด้วยกันในอนาคต

ดลพร ชนะชัย
สถาปนิก 



 Architecture is one of the four architec-
tural professions under the supervision of 
the Architect Council and regulated by the 
Architect Act A.D.2000. Professional architects 
can also voluntarily be members of the 
Association of Siamese Architects under 
Royal Patronage which works jointly with 
the Architect Council to support the public 
sector, the private sector, and architects 
themselves. On the occasion of the 20th 
anniversary of the Architect Council, it is vital 
for the two organisations to evaluate and 
reflect on their past achievements, recognize 
difficulties, and draw up collaborative plans 
to prepare architects for the future.
 The Association of Siamese Architects 
under Royal Patronage (ASA) was established 
in 1933 by a group of architects graduating 
abroad who wanted to share knowledge 
among members and sought to improve 
the architectural profession in Thailand. After 
their first meeting, a board of directors was 
elected in which Phra Sarojrattananimmanaka 
and Luang Burakarmkowit were appointed as 
president and secretary-general respectively. 
The committee then imposed regulations 
to be followed and established archives to 
disseminate architectural knowledge and 
strengthen relationships among members. 
Due to the war in Indochina and the second 
World War, the Association of Siamese  
Architects had to suspend its operation in 
1941 and resumed four years later with the 
intent to restore the organisation and revise 
its regulations while still adhering to its 
original policies, hence maintaining the 
word “Siamese” in its name.
 For 87 years since its establishment,  
the Association of Siamese Architects has 
sought to fulfill its objectives by cooperating 
with the public sector, educational institutions, 
and organisations both local and international 
to benefit society and uphold professional 
standards for architecture in Thailand. Key 
activities undertaken by the association in 
the past include organising activities that 
promote professional development for  
architects, issuing awards for distinguished 

architecture, setting up an information service  
centre to provide consultation on legal issues 
or heritage conservation, and issuing peri-
odical publications to publicise architects’  
contributions to society. Further, the association 
serves as a reference hub recommending 
architectural ideas for implementation on 
a national scale, and urges government to 
compensate architects fairly for public projects. 
In terms of  international collaboration, the 
Association of Siamese Architects is a member 
of both global organisations like the International  
Union of Architects (UIA) and regional  
organisations such as Architects Regional 
Council Asia (ARCASIA) where architects 
participate in meetings and submit their 
work to various design competitions, using  
the organisations as platforms to establish  
connections, broaden horizons, and broaden  
the reputation of Thai architects internationally.

RECOGNIZING OF THE ROLE OF 
THE ARCHITECTURAL PROFESSION
Chana Sumpalung 

President
 Despite being aware of its existence, 
most people lack any meaningful under-
standing of how they benefit from architects 
and generally take the profession for granted. 
To make matters worse, underpaid architects 
sometimes neglect their obligations and 
do not work to their full potential. This 
dilemma needs to be resolved as it proves 
corrosive to many valued national heritage 
and historic buildings. As a resulted, the 
Architect Council is tasked with raising 
public awareness around architects’ roles in 
more concrete ways. This includes making 
the government show leadership lead by 
ensuring all construction projects in the 
public sector are supervised by licensed  
architects normalizing the use of professional  
services for the private sector. Additionally,  
regulations concerning building safety stan-
dards ought to be rigorously enforced. The 
council should also establish a framework for 
inspection, public relations, and continuous 
learning to enable Thai architects to uphold 

international standards and properlyguide 
the country’s development. Understanding 
of current professional regulations with  
respect to the Architect Act and other  
stipulations should be broad and explicit 
among members. Architects must fully 
comprehend the conditions, procedures, 
and benefits of membership so that they 
can consult the council when they encounter 
problems.
 The role of the Architect Council does not 
end with the professional license issuance. 
Rather, we aim to increase long-term  
involvement with our members. Emphasis 
is placed on enhancing the quality of 
both architectural projects and architects 
themselves to raise standards nationally.  
The Architect Council, along with all other 
professional associations in this field, strives 
to promote, protect, and move the architectural 
profession  so that Thailand can stay ahead 
of other countries, especially neighbours in 
ASEAN. Another key factor for improvement 
is keeping pace with contemporary and even 
future innovations. Collaboration between 
junior and senior architects is crucial as their 
mutual support can enable a progressive 
vision for design methods, technology, and 
the global economy. 
 As the world has been increasingly 
integrated, andmany competent Thai architects 
have achieved international acclaim, entirely 
on their own. This is a serious and urgent 
issue the Architect Council should take on 
and fulfill its objectives by endorsing and 
certifying architects’ projects on the inter-
national stage. Thus, Thai architects can 
take pride in gaining support from the local 
council. Architects are not solely responsible 
for providing thoughtful, reliable counsel with 
regard to  city planning, environment, and 
culture. The Architect Council and other 
professional associations should also be 
actively engaged in providing thoughtful, 
constructive, and objective guidance in 
developing the country and building a truly 
liveable society.

ARCHITECTURE: 
PROFESSIONAL PRACTICE 
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POSITIONS AND EXPECTATIONS OF 

ARCHITECTS ACROSS GENERATIONS

 The Architect Council has made much 
progress, allowing graduates from varied 
stages of educational development to apply 
for architectural licenses, and separating the 
discipline into four architectural fields so that 
more branches can be added in the future. 
In addition, collaborating with the Association 
of Siamese Architects under Royal Patronage 
to improve architects’ compensation when 
working with the public sector, establishing  
connections with other professional  
associations internationally, and promoting 
public recognition and acceptance with 
regard to  the Council. However, there are 
four evident obstacles that should be taken 
seriously. First, the Architect Council which 
is a government-funded organization might 
need to reposition itself toward greater  
independence. One way to accomplish this 
is to amend the procedure of appointing the 
Council’s president, in favor of a democratic 
election by all members. Second, profes-
sionals of all four architectural fields should 
be able to work across their own field under 
their existing license. Third, opportunities 
should be granted for foreign architects to 
work freely in Thailand. Lastly, the Council 
should take the lead in negotiating with 
the government to increase architects’ 
compensation, as it has been a persistent 
problem since the enforcement of ministerial 
regulations in 2017 and the exacerbation of 
the situation with the amendment of 2019. 
The hope is that the Architect Council will 
support its members more actively and 
comprehensively, and provide counsel on 
architectural advice especially concerning 
conservation projects.
Dr Ajaphol Dusitnanond 

Former president of the Association of 
Siamese Architects under Royal Patronage 
during 2016-2018 and 2018-2020

 Architectural conservation has become  
a subject of broad interest in the past de-
cade. As a result, the Architect Council 
should be more actively involved in guiding 
society on the value of preserving heritage 
buildings. Additionally, the Council might 

consider adding architectural conservation as 
another architectural field, since it requires 
different proficiencies. To be more specific, 
architects engaged in this pursuit must be  
knowledgeable about the conservation  
process and relevant construction details. 
They must also cooperate with specialists 
like archaeologists, scientists, and engineers. 
Finally, the Council should foster a network 
of conservation architects in the ASEAN 
region or Asian continent to encourage the 
exchange of knowledge.
Dr Yuwarat Hemasilpin 

Conservation Architect

 Council laws and procedures have  
consistently hindered the collaboration with 
foreign architects, either as partner companies 
or project members. Radically reducing the 
complexity of these regulations is an urgent 
task. In addition, the Council could advocate 
for augmenting construction law in order 
to protect architects and society broadly. 
Additionally, there should be a system for 
combatting the exploitation of architects 
when dealing with legal issues around 
contracts or professional insurance. In the 
face of many unexpected situations such as  
the spread of the COVID-19 pandemic,  
the Architect Council is expected to introduce 
a measure supporting professional architects 
who might be affected by falling demand. 
For instance, the Council could encourage 
Thai architects to pursue markets across 
borders and set up a department specifically 
for facilitating that expansion. It could also 
educate architects and the general public 
about quality standards to be incorporated 
into design projects in order to ensure both 
affordability and aesthetics.
Puiphai Khunawat 

Architect

 One concern with regard to the role of  
the Architect Council in the past ten years 
is the license examination process which 
separates the governing body of the Council  
from other architect members, and the 
license renewal conditions that should sets 
standards for architects of all regions in 
Thailand. Moreover, there should be an 

established norm for architects’ compen-
sation, especially bringing into alignment 
compensation for government projects  
andreal professional value. Similar measures 
should be established to prevent unethical 
behaviour among architects, the regulation of 
professional practices for foreign architects, 
and the framework for encouraging the 
development of Thai architects --working 
abroad, continuing education, and keeping 
up to date with emerging technologies.
Nantapon Junngurn

Architect

 Regarding license renewal, the Architect 
Council should improve services facilitating 
members’ access to its database. The data 
retrieval process should be timely and 
online communication services must be 
user-friendly, inviting, and comprehensive. 
Other major issues concern clear and proper 
specification of architects’ compensation 
Ready-to-use templates of key documents 
such as design contracts, insurance forms, 
and a company registration guide could be 
created by the Council in both Thai and 
English, along with a counselling center to 
offer practical advice for members, especially 
architects of younger generations.
Thanapolpoj Rochnattakul

Architect

 Apart from its inability to guarantee fair 
compensation, the Architect Council also 
lacks a standardised approach to supervising 
the duties and determining the scope of 
architects’ work in government projects. 
Additionally, the communication between the 
Council and its members is still inefficient 
as it has been difficult to make contact 
with or get information from the Council.  
A future role of the Council is guiding society 
on how to maintain standards and conduct 
quality-control when designing buildings and 
public spaces. The involvement of architects 
in developing such policy is also crucial and 
should be encouraged.
Donlaporn Chanachai

Architect
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	 建筑是受建筑师委员会监督并受《建筑

师法》（2000年）规范的四大建筑专业之

一。	专业建筑师还可以自愿成为皇家赞助

人暹罗建筑师协会的成员，该协会与建筑

师委员会共同努力，以支持政府部门，公

共部门以及建筑师本身。	在建筑师理事会

成立20周年之际，至关重要的是，这两个

组织必须评估和反映他们过去的成就，记

录其困难并制定协作计划，以为建筑师为

未来做准备。

	 皇家赞助人暹罗建筑师协会（ASA）由

一群从国外毕业的建筑师组成，他们希望

在成员之间分享知识，并致力于改善泰国

的建筑专业，于1933年成立。	第一次会

议后，选举产生了董事会，分别任命Phra	

Sarotrattananimman和Luang	Burakamkovit

为总裁和秘书长。	然后，委员会制定了要

遵守的法规，并发布了档案，以传播建筑

知识并加强成员之间的关系。	由于印度

支那战争和第二次世界大战的危机，暹罗

建筑师协会不得不于1941年停止运营，并

于四年后恢复营业，目的是恢复组织并修

改法规，同时仍然坚持原有的政策，因此

保持	名称中的“暹罗语”一词。

	 自成立以来的87年来，暹罗建筑师协会

一直致力于与公共部门，教育机构以及本

地和国际组织合作，以实现其目标，以造

福社会并维护泰国建筑业的体面水准。该

协会过去的重要职责包括组织促进建筑师

职业发展的活动，为杰出建筑奖，建立信

息服务中心以就法律问题或遗产保护提供

咨询，以及发行定期出版物以宣传建筑师

的贡献。对社会。此外，该协会还作为参

考中心，在全国范围内提出建筑构想，并

敦促政府为公共项目公平地补偿建筑师。

关于国际参与，暹罗建筑师协会是国际建

筑师联盟（UIA）等全球组织和亚洲建筑

师区域理事会（ARCASIA）等区域组织的

成员，建筑师参加会议并将其作品提交各

种设计比赛，使这些组织利用平台建立联

系，拓宽视野并扩大泰国建筑师在国际领

域的声誉。

建筑专业的角色和认可

Chana	Sumpalung		|	总统
	 尽管意识到它的存在，但大多数人对如

何从建筑师中受益并缺乏深刻的了解，并

且通常认为这一职业是理所当然的。更糟

糕的是，一些薪水低的建筑师忽略了他们

的职责，没有充分发挥自己的能力。这是

一个需要解决的难题，因为它已经破坏了该

国许多宝贵的遗产或历史建筑。因此，建筑

师委员会应该以更具体的方式提高公众对建

筑师角色的认识，例如通过确保必须由持牌

建筑师监督公共部门的所有建筑工程来领导

政府，以建立专业人士的使用。服务作为私

营部门的规范。此外，应严格执行有关建筑

物安全标准的规定。理事会还应建立检查，

公共关系和持续学习的框架，以提高泰国建

筑师遵循国际标准的效率，并指导泰国的发

展朝着正确的方向发展。此外，成员之间应

明确而广泛地强调对《建筑师法》及其他规

定的现行专业规定。建筑师必须充分理解其

作为会员所能获得的条件，程序和利益，因

为他们在遇到问题时可以咨询理事会。

	 建筑师委员会的角色并不能在专业许可

发行时完成。	相反，我们试图增加与会员

的长期参与。	重点放在提高建筑作品和建

筑师本身的质量上，以提高我们的国家标

准。	建筑师委员会与该领域的所有其他专

业协会一起，努力促进，保护和发展建筑

专业，因此泰国可以领先于其他国家，尤

其是东盟的邻国。	改进的另一个关键因素

是与当代以及未来的创新保持同步。	初级

和高级建筑师之间的协作至关重要，因为

他们的相互支持可以使Toyp拥有一个前瞻

性的愿景，以了解在当今世界快速发展的

过程中，建筑行业如何在设计方法，技术

和全球经济方面取得长足发展。

	 此外，随着世界的日益融合，泰国许多

合格的建筑师在国际上都享有盛誉，所有

这些建筑师迄今为止都在自身发展。	这是

一个重要而紧迫的问题，建筑师理事会应

该通过在国际舞台上对建筑师的作品进行

研究和认证来考虑并实现其目标。	因此，

泰国建筑师将为获得当地议会的支持感到

自豪。	此外，不仅所有建筑师都有责任提

供可靠且有根据的建议，尤其是在城市，

环境和文化方面，而且建筑师理事会和其

他专业协会的意见和指导也应经过深思熟

虑，建设性地提出，并且	客观地，以便可

以做出明智的决定来发展国家和建设一个

真正宜居的社会。

	跨代建筑师的意见和期望

	 建筑师委员会取得了许多进展，例如允

许来自不同教育程度的毕业生申请建筑许

可，将实践分为4个建筑领域，以便将来与

暹罗建筑师协会合作增加更多分支机构。

皇家赞助人（Royal	 Patronage）负责改善

与公共部门合作时建筑师的薪酬，与国际

上其他专业协会建立联系，并促进公众对

理事会的认可和接受。但是，应该考虑四

个明显的障碍。首先，由政府资助的组织

架构师理事会可能需要重新定位以使其更

加独立。实现这一目标的一种方法是修改

任命安理会主席为全体成员民主选举的程

序。其次，所有四个建筑领域的专业人员

都应该能够在现有许可下跨自己的领域工

作。第三，应给予外国建筑师无保留地在

泰国工作的机会。最后，理事会应该带头

与政府谈判，以增加建筑师的赔偿金，因

为自2017年执行部级法规和2019年的修正

案以来，这一直是一个长期问题，加剧了

这种情况。希望建筑师委员会能更积极，

更全面地支持其成员，并就建筑建议特别

是与社会保护项目有关的建议提供建议。

Dr	Ajaphol	Dusitnanond	
2016-2018年和2018-2020年期间皇家赞助的暹罗建
筑师协会前主席

	 在过去的十年中，建筑保护已成为人们

广泛关注的主题。	结果，建筑师委员会应

该更积极地参与引导社会保护文物建筑的

价值。	此外，理事会可能考虑将建筑保护

作为另一个建筑领域，因为与其他四个学

科相比，它需要不同的熟练程度。	更具体

地说，从事此工作的建筑师必须了解保护

过程和施工细节。	他们还需要与各个领域

的专家合作，例如考古学家，科学家和工

程师。	最后，理事会应在东盟地区或亚洲

大陆建立保护建筑师网络，以鼓励知识和

贡献的交流。

Dr	Yuwarat	Hemasilpin	
保护建筑师

建筑师专业实践
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	 理事会制定的现行法律和程序不断阻碍

外国建筑师作为公司合作伙伴或项目成员

的参与。消除这些法规的复杂性是一个亟

待解决的问题。此外，理事会可以主张扩

大建筑法，以保护建筑师和社会。还应该

有一个系统，该系统可以帮助建筑师在处

理法律问题（包括设计合同或工作保险）

时不要利用其优势。面对大流行等许多意

外情况，预计建筑师委员会将采取一项措

施，为可能受需求下降影响的专业建筑师

提供支持。例如，理事会可以鼓励泰国建

筑师跨境扩展市场，并专门设立一个部门

来促进扩展。它还可以教育建筑师和普通

大众关于有价值的商业概念，将其与设计

作品结合起来，以实现可负担性和美观性。

Puiphai	Khunawat	
建筑师

	 关于建筑师理事会在过去十年中的作用

的一个关注是许可证审查过程，该过程将

理事会的理事机构与其他建筑师成员分开，

并且应该以与建筑师相同的标准规定许可证

的续签条件。	在泰国所有地区。	此外，应

建立一个既定的建筑师赔偿标准，尤其是

政府项目的赔偿标准，使其等同于实际的

专业价值，防止建筑师之间不道德行为的

措施，外国建筑师的专业实践法规以及鼓

励框架	泰国建筑师的发展，例如在国外工

作，不断学习并紧跟最新技术。

Nantapon	Junngurn
建筑师

	 关于许可证的续签，建筑师委员会应改

进服务，以促进成员对其数据库的访问。	

数据检索过程必须及时，在线通讯服务必

须易于使用，引人入胜且全面。	其他主要

问题涉及可以适当和明确规定的建筑师赔

偿金，一些重要文件，例如设计合同，保

险单或公司注册指南，理事会可以使用两

种泰语创建现成的模板，和英语，并设有

一个咨询中心，为会员，尤其是年轻的建

筑师提供实用的建议。

Thanapolpoj	Rochnattakul
建筑师

	 除了无法保证公平的补偿外，建筑师委

员会还缺乏标准化的方法来监督职责并确

定政府项目中建筑师的工作范围。	此外，

安理会及其成员之间的沟通仍然效率低

下，因为很难进行联系或从安理会获得通

知。	理事会的未来职责是在设计建筑物和

公共场所时指导社会如何保持标准和控制

质量。	建筑师参与制定此类政策也至关重

要，应予以鼓励。

Donlaporn	Chanachai
建筑师
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คณะท่ีปรึกษา (Advisory Board) คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช / Khunying Charatsri 
Teepirat, นายเจตกำาจร พรหมโยธี / Mr Jedkamchorn Phromyothi, นายเทอดเกียรติ  
ศักดิ์คำาดวง / Mr Terdkiat Sakkhamduang, นายภราเดช พยัฆวิเชียร / Mr Pradech 
Phayakvichien, นายวิชัย ตันตราธิวุฒิ / Mr Vichai Tantrativud, นายคธาทิพย ์ 
เอี่ยมกมลา / Mr Kathatip Iamkamala นายกสมาคม (President) ผศ. ดร. ไขศรี  
ภักด์ิสขุเจรญิ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) | Asst Prof Khaisri  
Paksukcharern, PhD (Faculty of Architecture, Chulalongkorn University) 
กรรมการและอุปนายกคนที่ 1 (Committee / First Vice President) ผศ. ดร. ปริญญ์  
เจียรมณีโชติชัย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | Asst Prof Prin  
Jhearmaneechotechai, PhD (Faculty of Architecture, Chulalongkorn University) 
กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาชีพ (Committee / Vice President of Professional 

Affairs) นายพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ (บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำากัด) | Mr Pongpiphat 
Changphan (Urban Space Co., Ltd.) กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาการ (Com-

mittee / Vice President of Academic Affairs) ผศ. คมกริช ธนะเพทย์ (คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | Asst Prof Komgrij Thanapet 
(Faculty of Architecture, Chulalongkorn University) กรรมการและอุปนายกฝ่าย

หารายได้ (Committee / Vice President of Income Affairs) นางลัดดา เตชะวณิช |  
Mrs Ladda Tejavanija กรรมการและเลขาธิการ (Committee / Secretariat)  
ผศ. ดร. ฐปณี รัตนถาวร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร์) | Asst Prof Thapanee Rattanathavorn, PhD (Faculty of 
Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin) 
กรรมการและปฏิคม (Committee / Hosting Affairs) นายวชิรกร อาษาสุจริต (ศูนย์ 
สขุภาวะเมือง ศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านยทุธศาสตร์เมือง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | 
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ยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | Mr Kasempun Trakulkajornsak (Smart 
City Center, Center of Excellence in Urban Strategies, Chulalongkorn University) 
กรรมการและเหรัญญิก (Committee / Treasurer) นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ | Mr Wijit 
Silavisesrrith กรรมการและประชาสัมพันธ์ (Committee / Public Relation) ผศ. ดร. 
เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) | Asst Prof Pechladda Pechpakdee, PhD (Faculty of Architecture, 
Urban Design And Creative Arts, Mahasarakham University) กรรมการฝ่ายกฎหมาย

วิชาชีพ (Committee / Professional Law Affairs) ผศ. ดร. สมลักษณ์ บุญณรงค์ (คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื) |  
Asst Prof Somluk Bunnarong, PhD (Faculty of Architecture and Design, King 
Mongkut’s University of Technology North, Bangkok) กรรมการฝ่ายจัดสอบและ

อบรม (Committee / Exam And Training Affairs) ดร. พีรียา บุญชัยพฤกษ์ (คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร) | Dr Pheereeya Boonchaiyapruek (Faculty  
of Architecture, Silpakorn University) กรรมการฝ่ายบริการสงัคม (Committee / Social 

Service Affairs) ดร. พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | Dr Pongpisit Huyakorn (Faculty of Architecture and 
Planning, Thammasat University) กรรมการฝ่ายนิทรรศการและพิธีการ (Committee 

/ Exhibition And Protocol Affairs) นายเจนณรงค์ ไชยสิงห์ (บริษัท ไม้หน้าสาม จำากัด) |  
Mr Janenarong Chaiyasing (Mainasam Co., Ltd.) กรรมการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร 

(Committee / Corporate Image Affairs) นายดุษฎี บญุฤกษ์ (ศนูย์ออกแบบและพัฒนาเมือง  
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | Mr Dusadee 
Boonreak (Urban Design and Development Center, Center of Excellence in Urban 
Strategies, Chulalongkorn University)
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ศาสตร์ของสถาปัตยกรรมผังเมือง / 
การออกแบบชุมชนเมือง
 นับพันปี ศาสตร์แห่งการออกแบบเมืองตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ตรรกะหลักการ  
และววิฒันาการของศาสตร์เพ่ือรบัใช้การตัง้ถิน่ฐาน และการขยายตวัของชมุชนเมือง  
ซึ่งสะท้อนรูปแบบของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของเมืองในแต่ละยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบัน ศาสตร์การออกแบบเมืองยุคใหม ่
ได้ถือกำาเนิดขึ้นอีกครั้ง ในฐานะของศาสตร์แห่งการฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่
ของคนในสงัคมเมือง ผ่านการพัฒนาและฟ้ืนฟูกายภาพของเมือง ภายหลังความ
เสยีหายทีเ่กิดขึน้หลังสงครามโลกครัง้ที ่2 การออกแบบเมืองได้พัฒนาศาสตร์ของ
ตนไปมากกว่าการทำาเมืองให้สวยงามตามยคุฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาการ และภายหลงั 
ทศวรรษที ่70 การออกแบบเมืองเป็นศาสตร์ทีแ่ยกตวัจากการวางผงัเมืองอย่างเหน็ 
ได้ชัด การออกแบบเมืองให้ความสำาคัญที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความหมาย 
และการสร้างคุณภาพของชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในเมือง และได้ผนวกรวมเอาความ
รู้ความเข้าใจเชิงพ้ืนที่จากศาสตร์อ่ืน โดยยังไม่ละทิ้งองค์ประกอบสำาคัญของ
ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาและการออกแบบที่ว่างสาธารณะของเมือง รวมถึง 
การออกแบบองค์ประกอบเมืองผ่านศาสตร์ของงานสถาปัตยกรรมผังเมือง

ศาสตร์ของการออกแบบเมืองยุคใหม่ 
 มุ่งศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการใช้พ้ืนทีส่าธารณะ บทบาทของโครงสร้างพ้ืนฐาน
กบัการตัง้ถิน่ฐาน การสร้างถิน่ที ่และอัตลกัษณ์ จนไปสูอิ่ทธพิลของการออกแบบ
อย่างมีส่วนร่วม และพิจารณาว่าเมืองทั้งเมือง คือพื้นที่สาธารณะที่มีความเป็น
เจ้าของร่วมกนั โดยไม่จำากดัอยูเ่ฉพาะตวัตนของมนษุย์ ภาวะหลงัสมัยใหม่ทำาให้
ศาสตร์ของการออกแบบเมืองพูดถงึความเป็นชมุชน ถิน่ฐาน และความเท่าเทยีม
กันในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่มากขึ้น การอนุรักษ์และระบบ 
ความหมายของพ้ืนที่ทำาให้การออกแบบเมืองเป็นส่วนเติมเต็มการผังเมือง  
ที่มักจะกล่าวถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เต็มศักยภาพและการออกแบบ
เมืองให้สอดรับกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต การออกแบบเมืองมาถึงความพยายาม
ค้นหาแนวทางทางการออกแบบทีว่่างทีเ่กดิขึน้ใหม่ในเมืองอันเนือ่งมาจากความ
หนาแน่นที่มากขึ้น พื้นที่รกร้างที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่พอกพูนแบบ
ดินพอกหางหมู และรปูแบบการดำาเนนิชวีติทีเ่ปลีย่นไปจากเทคโนโลยแีละความ
สมัพันธ์ทางเศรษฐกจิสงัคมรปูแบบใหม่ รวมถงึความไม่แน่นอนของอนาคตทีจ่ะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาของมนุษย์ 
 ระบบการออกแบบเมืองและการผงัเมืองยคุใหม่ หลงัปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา  
ให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศโลก  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปจนถึงการฟื้นฟูเมือง และการทำาให้เมืองฟื้นฟูตัวเอง 
ได้ง่ายในภาวะวกิฤต ไปพร้อมกบัการศกึษาเรือ่งของความหลากหลายของวถิชีวีติ
เมืองแบบต่างๆ (urbanism) รวมไปถึงการตั้งคำาถามกับเมืองและวิถีชีวิตของ
คนที่จะเกิดขึ้นอนาคต ปัจจัยที่ทำาให้วิถีการผลิตแบบเดิมหยุดลง อาทิ digitali-
zation, data, หรือ IoT (Internet of Things) เศรษฐกิจบริการ การสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ซ่ึงมาพร้อมกับการย้ายแกนการพัฒนาโลกมาสู่ตะวันออก หรือ
จีนภิวัตน์ยุคใหม่ (Modern Sinicization) ผ่านแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใหญ่
ที่สุดอย่าง One Belt One Road  ในช่วง 10 ปีให้หลัง ทำาให้ศาสตร์ของการ
ออกแบบเมืองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้ง ซ่ึงเรียกได้ว่าการออกแบบเมือง
ยุคใหม่นั้นแทบจะต้องทำาการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุก 10 ปี

แม้ว่าปี พ.ศ. 2563 เป็นหมุดหมายส�าคัญ
ของการครบรอบสองทศวรรษของ
สภาสถาปนิก แต่ในปีนี้เองถือว่าเป็น
หมุดหมายส�าคัญของสมาคมสถาปนิก
ผังเมืองไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากปีนี้
ถอืเป็นการครบรอบ 60 ปี ของการเผยแพร ่
ค�าว่า Urban Design ผ่านการสถาปนา
หลักสูตรออกแบบชุมชนเป็นครั้งแรก
ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งหลังจากนั้นอีก 14 ปี 
เกิดศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม
ผังเมืองขึ้นในประเทศไทย โดยการ
สถาปนาภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง
เป็นครั้งแรกในประเทศ ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปี พ.ศ. 2517 หรือในยุคที่
การเมืองไทยมีความผันผวนมากที่สุด 
ในขณะนั้นเองการออกแบบเมืองยังเป็น
ศาสตร์ใหม่ของโลก 
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พ.ศ. 2545
จุดเริ่มต้น “สมาคมนักออกแบบชุมชนเมืองไทย”
 ผลของพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ทำาให้เกิดสภาสถาปนิก เพ่ือให้สถาปนิกในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการออกแบบที่ว่างและกายภาพของอาคารและสิ่งก่อสร้าง ได้มีอิสระ 
ในพัฒนาและควบคุมการประกอบวิชาชีพตนเองขึ้นมา รวมถึงในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สถาปนิก
ได้มีโอกาสได้ตั้งหลัก และทบทวนตัวเองหลังจากการผ่านร้อนผ่านหนาวจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 
2540 มาทำาให้สถาปนิกได้หยุดคิดและตรึกตรองเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของตนว่า จะมี
บทบาทและความรับผิดชอบมากขึ้นต่อสังคมของตนมากกว่าการเป็นวิชาชีพควบคุมได้อย่างไร ในปี 
พ.ศ. 2545 “สมาคมนักออกแบบชุมชนเมืองไทย” ถูกก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนและผลักดันวิชาชีพ
และการออกแบบเมืองในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการก่อตั้งการจากการรวมตัว 
ของสมาชกิกลุ่มแรกเพียง 5 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงจรสัศร ีทปิีรชั เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก ว่าทีร้่อยตรี 
บุญจง สนธิทิม ดร. อุทิศ ขาวเธียร นายเจตกำาจร พรหมโยธี และนายภราเดช พยัฆวิเชียร จนถึง
ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้ถูกเปล่ียนชื่อเป็น “สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย” เพ่ือให้ตรงกับการกำาหนด
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ตามกฎกระทรวงกำาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 
โดยยังคงชื่อของสมาคมฯ และตัวย่อที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Thai Urban Designers Association 
หรอื TUDA ในปัจจบุนัสมาชกิมีเพ่ิมขึน้เป็นกว่า 600 คน โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ไขศร ีภักด์ิสขุเจรญิ 
เป็นนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน 
 การดำาเนินกิจกรรมของสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์สำาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
1. สนองเจตนารมณ์พ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
2. สร้างความเป็นปึกแผ่นและรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 
3. ส่งเสริม สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้และทักษะของสมาชิก 
4. เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการพัฒนาเมืองกับสาธารณชน 
5. ประสานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ

คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช

ดร. อุทิศ ขาวเธียร

นายภราเดช พยัฆวิเชียร 

ว่าท่ีร้อยตรีบุญจง สนธิทิม

นายเจตก�าจร พรหมโยธี

ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ เดิมและปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์กรรมาธิการภูมิภาคสถาปนิกผังเมืองไทย / อีสาน / ล้านนา / ทักษิณ
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สถาปัตยกรรมผังเมือง 
1 ใน 4 วชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม 
 การกำาหนดสาขาสถาป ัตยกรรมผังเ มืองตาม 
กฎกระทรวงกำาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
พ.ศ. 2549 ตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 ทำาให้งานทางด้านการออกแบบ
เมืองถูกกำาหนดตัวตน และเพ่ิมบทบาทในการควบคุม
ทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ความชัดเจนของการกำาหนด
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นงานสถาปัตยกรรม
ควบคุม ที่มีขอบเขตตั้งแต่การศึกษาโครงการ การ
ออกแบบ บริหาร ตรวจสอบ และให้คำาปรึกษา โดยผูกโยง 
เข ้ากับกลไกการพัฒนาเมืองที่ เกี่ยวข ้องกับการวาง
ผังพ้ืนที่หรือกลุ่มอาคารตามข้อกำาหนดของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ใน 7 ลักษณะ ได้แก่ 
1.  ผงัเฉพาะทีจั่ดทำาในพ้ืนทีท่ีมี่การบงัคับใช้ผงัเมืองรวม
2.  ผังการจัดรูปที่ดิน 
3.  ผังการจัดสรรที่ดิน 
4.  ผังนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ
5.  ผังของการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตที่ถูกกำาหนดว่าเป็น 

เขตเพลิงไหม้ หรือภัยพิบัติและอุบัติภัย 
6. ผังของการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให ้ เป ็น 

เขตอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
7. ผังกลุ ่มอาคารที่ประกอบด้วยอาคารขนาดใหญ่ 

อาคารสาธารณะ และอาคารพิเศษ ที่พ้ืนที่รวมกัน
ตั้งแต่ 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 อย ่างไรก็ตาม การกำาหนดเช ่นนี้  ทำาให ้สาขา
สถาปัตยกรรมผงัเมืองในฐานะสาขาวิชาชพีควบคุมมีสถานะ
แตกต่างไปจากงานทางด้านการออกแบบเมืองโดยทั่วไป  
ในแง่ของการควบคุมทางวิชาชีพที่ต้องอาศัยอำานาจและ
กลไกทางกฎหมายควบคู่ไปกับกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ 
แทนทีจ่ะเป็นพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคารเพียงฉบบัเดียว
อย่างทีคุ้่นเคย การดำาเนนิการดังกล่าวต้องอาศยัการดำาเนนิ
การผ่านองค์กรอย่างสภาสถาปนกิ ซ่ึงถอืว่าเป็นองคาพยพ
ใหญ่ของการทำาหน้าที่ในการพัฒนาพ้ืนที่ และกายภาพ 
ในหลากหลายมิต ิแต่ในท้ายทีส่ดุแล้ว ไม่ว่าจะเรยีกตนเอง
ว่า สถาปนกิผงัเมือง หรอืนกัออกแบบชมุชนเมือง ผูท้ีป่ฏิบตัิ
งานในด้านนีย้งัคงทำาหน้าทีห่ลักในการเชือ่มประสานกลไก
การพัฒนาเชงิพ้ืนทีแ่ละกายภาพ อันเนือ่งมาจากนโยบาย
และโครงการของรัฐเข้ากับโครงการของภาคเอกชน และ
การพัฒนาของชมุชน ให้ดำาเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่ง มีทศิทาง  
มียทุธศาสตร์ และมีความยัง่ยนื เม่ือพิจารณาจากภาพรวม
ของบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และกายภาพของเมืองแล้ว 
สาขาสถาปัตยกรรมผงัเมืองมีความจำาเป็นต่อการยกระดับ
คุณภาพชวีติ การทำางาน การเดินทาง การพักผ่อน และ
การอยูอ่าศยัในเมืองทีต้่องพ่ึงพาทัง้กลไกของรฐั และความ
ร่วมมือกนัของภาคเอกชนในการปรบัตวัเพ่ืออยูอ่าศยัร่วมกนั 
เป็นเมืองอยูเ่สมอ

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองในฐานะสาขาวิชาชีพหนึง่ 
มีสถานะแตกต่างไปจากงานด้านการออกแบบเมือง
โดยทัว่ไป ในแง่ของการควบคุมทางวิชาชีพทีต่้องอาศัย
อ�านาจและกลไกทางกฎหมายควบคู่ไปกับกฎหมายอื่น
อีกหลายฉบับ แทนทีจ่ะเป็นพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารเพียงฉบับเดียวอย่างทีคุ่้นเคย
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ปรากฎการณ์ความเป็นเมืองท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
 ประชากรภาคเมืองของประเทศไทยเพ่ิมจากประมาณร้อยละ 20 เม่ือ  
60 ปีทีแ่ล้ว มาเป็นร้อยละ 50 ในปัจจุบนั ในขณะทีอั่ตราการเพ่ิมของประชากร
ลดลงจากร้อยละ 3 ลงมาตำ่ากว่าร้อยละ 0.3 ซึ่งทำาให้การเพ่ิมขึ้นสูงสุด 
ของประชากรในประเทศไทยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านคน และลดลง 
ในไม่ช้า จากภาพรวมของประชากร ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมเมือง 
ทีมี่ผูส้งูอายมุากขึน้ อันเป็นปรากฏการณ์ทีห่ลีกเลีย่งไม่ได้ นอกจากนี ้ตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา โครงสร้างความอันเป็นเมืองของประเทศไทย มีกรงุเทพฯ  
เป็นศูนย์กลางของทุกมิติการพัฒนา ทำาให้กรุงเทพฯ คงสภาพเป็นเมือง
โตเด่ียว (primacy city) ที่มีทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎร์และตาม 
การสำามะโนประชากรสงูโดดตลอดมา นอกจากนี ้โครงสร้างของระบบเมือง
รอบกรุงเทพฯ กำาลังกลายเป็นพ้ืนที่เมืองผืนใหญ่ยาวต่อเนื่องกันหลายร้อย
กิโลเมตร โดยมีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ซ่ึงคาดการณ์กันว่า ประชากร
กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบันอาจจะมีมากถึง 15 ล้านคน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และด้วยสัดส่วนเช่นนี้ ทำาให้แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีพ้ืนที่ที่ถูกระบุว่ามีความเป็นเมืองและสิ่งก่อสร้างอยู่เพียง
ร้อยละ 6 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แต่เม่ือเทียบกับสัดส่วนของประชากรใน
พ้ืนทีเ่มืองทีเ่พ่ิมมากขึน้และปรากฏการณ์ของการพัฒนาทางสงัคมเศรษฐกจิ 
ผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่จะเกิดขึ้น 
ทั่วประเทศ และอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แล้ว แทบจะเรียกได้ว่าในอนาคตจะไม่มีพ้ืนที่ไหนของประเทศที่จะไม่ได้รับ
อิทธิพลของความเป็นเมือง ทั้งในเชิงการพัฒนาพ้ืนที่และวิถีชีวิตอีกต่อไป 
นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ความเป็นเมืองเช่นนี้นำามาซึ่งปัญหาการอพยพ 
ของแรงงาน การปะทะกันของวัฒนธรรมและความเหลื่อมลำ้า ซ้อนทับกับ
ความเรว็ และความไม่แน่นอนของการเปลีย่นแปลงของการใช้พ้ืนทีจ่ากรปูแบบ 
ของการลงทุน พัฒนาทางเทคโนโลยี และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 

หากนับย้อนหลังไป 20 ปี ท่านก�าลังท�าอะไรอยู่ 
และอะไรคือคลื่นลูกส�าคัญในช่วงชีวิตที่ผ่านมา

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านคิดว่าเมืองในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และในอีก 10-20 ปีข้างหน้า 
เมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ในอนาคต บทบาทของตัวเองเกี่ยวพันกับการพัฒนาเมือง
ในสถานะไหน และอยากเห็นบทบาทส�าคญัของสภาสถาปนิก 
ต่อการพัฒนาเมืองต่อไปอย่างไร 

01

02

03

โครงสร้างของระบบเมือง
รอบกรุงเทพฯ ก�าลังกลายเป็นพ้ืนที่
เมืองผืนใหญ่ยาวต่อเนื่องกัน
หลายร้อยกิโลเมตร โดยมีกรุงเทพฯ 
เป็นศูนย์กลาง

สถาปัตยกรรมผังเมืองในบทบาทและสถานะ
ของความเป็นวิชาชีพใหม่
 สถานการณ์เช่นนีท้ำาให้วชิาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาเมือง อย่างการ
ออกแบบชมุชนเมืองและสถาปัตยกรรมผงัเมืองต้องทำางานแข่งกบัเวลา เพราะ
สำาหรบัเมืองทีค่วรใช้เวลาในการพัฒนา 200 ปี เพ่ือหลุดจากเมืองยคุกลาง 
มาสู่เมืองสมัยใหม่ กลับกลายเป็นทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 3 ช่วง
อายุคน และยังต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำาหรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ในทางกลับกันการตื่นตัวเรื่องของการพัฒนาเมือง 
และการพิจารณาว่าเมืองทีดี่เป็นต้นทนุทีส่ำาคัญในการดำาเนนิชวีติเป็นเรือ่งทีเ่พ่ิง
ถกูพูดถงึในวงกว้างอย่างรวดเรว็ใน 10 ปีทีผ่่านมา สิง่เหล่านีก้ลายเป็นความ
ท้าทายใหม่ของวชิาชพีทีค่วรมีความรบัผดิชอบต่อการพัฒนาความเป็นเมือง 
ของประเทศนี้โดยตรง เพราะแม้จะมีรากฐานมาจากการออกแบบเมือง 
มาหลาย 10 ปี ในฐานะศาสตร์แห่งการออกแบบ แต่ตลอดช่วงระยะเวลา 20 
ปีที่ผ่านมา สถาปัตยกรรมผังเมืองอยู่ในสถานะของวิชาชีพใหม่ที่ยังไม่เป็น 
ที่รู้จักของคนในวงกว้าง หรือแม้แต่ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ระหว่าง
วิชาชีพสถาปนิกด้วยกันเองก็ยังเป็นที่จำากัด หากขาดความเข้าใจร่วมกัน 
ถึงกลไกการพัฒนาเมือง 

ค�าถาม 3 ข้อ
 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อต้ังสภาสถาปนกิ ในปี พ.ศ. 2563  
เป็นโอกาสอันดีท่ีจะทบทวนสิ่งเกิดข้ึนย้อนหลังไปไม่ต�่ากว่า 20 ปี  
ไปพร้อมกบัการพจิารณาบทบาทของสภาสถาปนกิ และสมาคมฯ ทีค่วร
เกิดข้ึนในอนาคตในอีก 10–20 ปีข้างหน้า ผ่านการสะท้อนความเห็น
ของตัวแทนผูเ้กีย่วข้อง ผูท้ีม่พีืน้ฐานการศกึษา และผูท้ีป่ระกอบวชิาชพี
ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองนี้โดยตรง ผ่านค�าถามส�าคัญ 3 ข้อ คือ
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บทสัมภาษณ์ 7 สถาปนิกผังเมือง

เจตก�าจร พรหมโยธี
วุฒิสถาปนกิผงัเมือง 
อดีตนายกสภาสถาปนกิ 
อดีตนายกสมาคมฯ 
และอดีตอาจารย์ประจ�าภาควชิา
การออกแบบชุมชนเมอืง 
มหาวทิยาลยัศิลปากร

พงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์
สามัญสถาปนิกผังเมือง
บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จ�ากัด

 ย้อนหลังไป 20 ปี หลายท่านอาจจะ 
อยู ่ในวัยกำาลังศึกษา แต่หลายท่าน 
ในวชิาชพีนี ้ผ่านร้อนผ่านหนาว และผ่าน
ผลกระทบทีส่ำาคัญอย่างวกิฤตเศรษฐกจิ
ในปี พ.ศ. 2540 มาแล้ว จากความเห็น 
ของสถาปนิกผังเมืองผู ้ครำ่าหวอดใน 
วงการการออกแบบวางผงั อย่างอาจารย์
เจตกำาจร พรหมโยธี ได้ให้ความเห็น 
ต่ออดีตย้อนเลยไปกว่า 20 ปี จนถึง
สมัยทีส่ำาเรจ็การศกึษาด้านการออกแบบ
เมืองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาว่า 
แม้จะอยากทำางานออกแบบเมือง แต่
เป็นการยากที่จะหางานออกแบบเมือง
ตามอย่างทีไ่ด้รำา่เรยีนมา จึงตดัสนิใจเข้า
ทำางานที่กองผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
ในสมัยที่ยังเป็นเทศบาลนครกรุงเทพฯ 
ซ่ึงคาดหมายว่าน่าจะมีลักษณะงาน 
ใกล้เคียงกับงานออกแบบเมืองมาก
ที่สุด แต่ในบริบทของยุคนั้น สิ่งที่ได้
ทำานอกจากการประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอกแล้ว กจ็ะมีการตรวจเยีย่มพ้ืนที่
เพลิงไหม้เพ่ือพิจารณาทำาผงัฟ้ืนฟู ส่วนที่ 
เป็นงานออกแบบเมืองทีเ่ป็นเรือ่งเป็นราว 
ก็เห็นจะเป็นการออกแบบและพัฒนา
พ้ืนที่รอบป้อมพระสุเมรุ หลังจากนั้น  
จึงตัดสินใจไปเป็นอาจารย์ และมีโอกาส
ได้ร่วมก่อตั้งภาควิชาออกแบบชุมชน
เมืองขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  
ที่ ค ณ ะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้มีโอกาส
ทำางานนโยบายด้านการพัฒนาเมือง 
ในมิติต่างๆ ให้กับประเทศ ไปพร้อมกับ

ในบริบทของยุคนั้น ส่ิงที่ได้ท�า
นอกจากการประชุม
กับหน่วยงานภายนอกแล้ว 
ก็จะมีการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
เพลิงไหม้ เพ่ือพิจารณา
ท�าผังฟื้ นฟู 

พ้ืนฐานเป็นคนที่สนใจพ้ืนที่สาธารณะ 
สนใจอาคารที่เป็นพ้ืนที่ชุมนุมชน
ขนาดใหญ่ สนใจสังเกตพฤติกรรม
ของคนในพ้ืนที่สาธารณะ 

 ในขณะที่สถาปนิกรุ ่นหนึ่งประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
สถาปนกิผงัเมืองอีกรุน่หนึง่ยงัอยูใ่นวยัเรยีนปี พ.ศ. 2540 ทีอ่าจ
จะไม่ได้รบัผลกระทบในทนัทใีนฐานะผูป้ระกอบวชิาชพี แต่ปฏเิสธ
ไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการสถาปัตยกรรมจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ปี พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อภาพรวมและมุมมองต่อการเป็นสถาปนกิ
ทัง้วงการ คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ ได้ให้ความเหน็ต่อการศกึษา
สถาปัตยกรรมหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 
ว่าเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่เคยประกอบวิชาชีพ
อยู่เข้ามาสอนหนังสือจำานวนมาก การเข้าเรียนสถาปัตยกรรม 
ก็ยังมีการแข่งขันสูง ส่วนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าการออกแบบเมือง
คืออะไร แต่พ้ืนฐานเป็นคนที่สนใจพ้ืนที่สาธารณะ สนใจอาคาร 
ทีเ่ป็นพ้ืนทีช่มุชนขนาดใหญ่ สนใจสงัเกตพฤตกิรรมของคนในพ้ืนที ่
สาธารณะ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีก็เลือกออกแบบสนาม
กีฬา แต่พอจบการศึกษามา ตลาดงานก็ยังไม่มี เลยตัดสินใจ 
ไปเรยีนต่อปรญิญาโท สาขาการออกแบบชมุชนเมืองทีม่หาวทิยาลยั 
ศิลปากร ได้เรียนกับศาสตราจารย์ กำาธร กุลชล อาจารย์รุจิโรจน์  
อนามบตุร และอาจารย์ชยัสทิธิ ์ด่านกติตกิลุ จนจบมาได้ไปทำางาน
กับบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางผังเมืองอยู่สักพัก จนออกมา 
ตั้งบริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำากัด ตอนอายุ 27 ปี ด้วยเจตนา 
ที่อยากเห็นบริษัทสถาปนิกที่ทำางานออกแบบเมืองจริงจัง จนใน
ปัจจุบัน มีผลงานการออกแบบเมือง ทั้งที่เป็นการออกแบบพื้นที่
สาธารณะโดยตรงและข้อเสนอการออกแบบเมืองที่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมระดับต่างๆ ไม่ตำ่ากว่า 120 
โครงการ ปัจจุบันมีวุฒิเป็นสามัญสถาปนิกผังเมือง 

การเปิดสำานักงานออกแบบ ท้ายที่สุด
ลาออกจากราชการมาทำาธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของตนเอง ทำาให้มี 
ผลงานการออกแบบวางผังทั้ ง ใน
ประเทศและต ่างประเทศ เหมือน
สถาปนิกรุ่นอาวุโสและนักพัฒนาที่ดิน
หลายท่านที่ต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ท่านถึงขั้นเอ่ยปาก
ว่า “สาหัส” ต้องลดคน ปิดสำานักงาน  
แต่อย่างไรกดี็ ในปัจจบุนั ท่านกย็งักลบัมา 
ทำาธุรกิจและงานออกแบบอีกครั้ง

04 สภาสถาปนิกและ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม | ACT AND 4 PROFESSIONAL PRACTICES
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รุจนัมพร เกษเกษมสุข
สถาปนิกผังเมือง 
บริษัท สถาปนิกสุข จ�ากัด

ภายใต้ชื่อส�านักงานสถาปนิกสุข 
ซึ่งมีแนวคิดส�าคัญของการเชื่อมโยง
งานสถาปัตยกรรม การออกแบบ
องค์ประกอบเมือง และวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างปราศจากจากขอบเขตทางวิชาชีพ

 ด้วยวัยที่ใกล้เคียงกัน คุณรุจนัมพร เกษเกษมสุข เริ่มสนใจ
การออกแบบเมืองและพ้ืนที่สาธารณะมาตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีด้านสถาปัตยกรรม จนตัดสินใจทำาวิทยานิพนธ์ถึง 2 ครั้ง 
ในประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัระบบพ้ืนทีส่าธารณะของเมือง ทัง้หอศลิป์ 
กรุงเทพมหานครกับประเด็นที่ว่างสาธารณะทางศิลปะและการ
เชื่อมต่อเมืองในหลายระดับ และพื้นที่สาธารณะกับการเชื่อมโยง 
ทางวัฒนธรรมกรณีสนามมวยลุมพินี หลังจากนั้นได้ทำางาน
ประกวดแบบและงานเชงิวฒันธรรมมาหลายรปูแบบ จากอิทธพิล
ของการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนโบราณกับรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ หรือ
อาจารย์จ๋ิว หรือการช่วยงานรองศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์  
พิมลเสถียร กับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเมืองภูเก็ต และได้
ทำางานกับสำานักงานออกแบบที่ครำ่าหวอดอยู่กับการออกแบบ
เชิงวัฒนธรรม จนสุดท้ายเม่ือมีปัญหาสุขภาพ จึงได้ย้ายไป
ซึมซับบรรยากาศมหานครด้านวัฒนธรรมที่เมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย และกลับมาศึกษาต่อสาขาการออกแบบชุมชนเมือง
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าใจเรื่องของการออกแบบ
เมืองมากยิ่งขึ้น ทำาการศึกษาพ้ืนที่เมืองทั้งในต่างจังหวัดและ
ย่านในกรุงเทพฯ เพ่ือเก็บข้อมูลสัณฐานและวิถีชีวิตเพ่ือสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมในงานออกแบบเมือง ภายใต้ชื่อ
สำานักงานสถาปนิกสุข ซ่ึงมีแนวคิดสำาคัญของการเชื่อมโยงงาน
สถาปัตยกรรม การออกแบบองค์ประกอบเมือง และวิถีชีวิต 
เข้าไว้ด้วยกันอย่างปราศจากขอบเขตทางวิชาชีพ

ดร. สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /
สถาปนิกผังเมือง

กระบวนการพัฒนาเมือง
จะประสบความส�าเร็จได้ 
ต้องเริ่มจากการวางแผน
เชิงกระบวนการ เพ่ือน�าไปสู่
การท�างานร่วมกันของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้ได้

  จะเหน็ได้ว่าก่อนหน้านี ้ในช่วง 20 ปี
ที่ผ่านมา กรณีศึกษาเรื่องการออกแบบ
เมืองที่ประสบความสำาเร็จยังมีจำานวน 
ไม่มากในประเทศไทย การศึกษาเรื่อง
การออกแบบเมืองจำาเป็นต้องศึกษา 
และการถอดบทเรยีนในสถาบนัการศกึษา 
เป็นหลกั ความสำาคัญของการศกึษาเป็น 
ตัวกำาหนดพ้ืนฐานและคุณภาพของ 
บคุลากรทางด้านการออกแบบและพัฒนา 
เมืองเฉกเช่นเดียวกับประสบการณ์ 
ของ ดร. สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ โดย
พ้ืนฐาน ดร. สฤษด์ิ สำาเร็จการศึกษา
ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง รุ ่นที่ 2  
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมือง  
และนฤมิตศลิป์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้าน
สถาปัตยกรรมผังเมืองในระดับปริญญา
ตรีเป็นที่แรกของประเทศไทย เพ่ือตอบ
สนองความต้องการการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ต ้องการสถาปนิกที่ เข ้าใจการตั้ง
ถิ่นฐานของผู้คนในชนบท ดร. สฤษด์ิ
สนใจศึกษาต่อยอดด้านการผังเมือง
จนถึงระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเช่นเดียวกับสถาปนิก
หลายท่านที่สนใจเรื่องของเมือง ได้รับ
แรงบนัดาลใจในการศกึษาเรือ่งของการ

อนุรักษ์เมืองเก่าจากรองศาสตราจารย์ 
ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ซ่ึงในท้าย
ที่สุด ดร. สฤษดิ์เห็นถึงจุดอ่อนของการ
พัฒนาเมืองที่เน้นแต่การออกแบบเมือง
อย่างเดียว กระบวนการพัฒนาเมือง 
จะประสบความสำาเร็จได้ต้องเริ่มจาก 
การวางแผนเชงิกระบวนการ เพ่ือนำาไปสู ่
การทำางานร่วมกันขององค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้ และจาก
บทบาทและประสบการณ์ของ ดร. สฤษด์ิ
ทำาให้เหน็ว่าหวัหอกสำาคัญในการทำางาน
ออกแบบและพัฒนาเมืองในต่างจังหวัด 
นอกจากอาศัยหน่วยงานของรัฐและ 
ผู้เชี่ยวชาญที่หน่วยงานจากส่วนกลาง
จ้างมาให้คำาปรึกษาแล้ว ความร่วมมือ 
ของภาคเอกชน ประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นกลายเป็น
กลไกสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงเมือง
ในภูมิภาคในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
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 สถาปนิกผังเมืองอีกท่านหนึ่งที่ลงหลักปักฐานในต่างจังหวัด 
คือ อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ อาจารย์หนุ่มผู้ครำ่าหวอดอยู่ในวงการ 
การออกแบบวางผงัพัฒนาเมืองในภูมิภาคหลายเมือง โดยพ้ืนฐานสนใจ
การวางผงัเมือง แต่จากพ้ืนฐานทีเ่ป็นสถาปนกิ จึงมีผูแ้นะนำาให้ศกึษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการออกแบบชุมชนเมือง ทำาให้มีโอกาสศึกษา
เรือ่ง “บทบาทและการทำางานของนกัออกแบบชมุชนเมืองในประเทศไทย” 
ซ่ึงเป็นการรวบรวมความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ เพ่ือตอบคำาถาม 
สำาคัญถึงประเด็นที่ว่า มหาบัณฑิตสาขาการออกแบบชุมชนเมือง ที่
มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ที่สำาเร็จการศึกษาแล้วไปทำาอะไรบ้าง เม่ือ
สำาเร็จการศึกษาแล้ว จึงตัดสินใจกลับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 
ภูเก็ตกำาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว งานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
มีความต้องการมาก จึงเข ้าไปทำางานในบริษัทด้านสิ่งแวดล้อม 
อยูป่ระมาณ 2 ปี แต่เนือ่งจากยงัอยากทำางานออกแบบเมือง จึงตดัสนิใจ 
เข้าทำางานที่กองช่างของเทศบาล มีโอกาสออกแบบบางส่วนของพ้ืนที่
สาธารณะขนาดใหญ่ จากการทำางาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าใจว่าการออกแบบเมืองเป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์จึงไม่สามารถ 
ทำางานต ่อจากรายงานการศึกษาของบริษัทแห ่งหนึ่ งที่ เคยทำา 
ไว้ได้ อาจารย์ศิวพงศ์ให้ความเห็นว่า เมืองยังขาดแนวทางปฏิบัต ิ
ในการออกแบบเมืองที่ชัดเจน แต่ในฐานะพนักงานของหน่วยงาน  
จึงต้องทำาตามนโยบายของผู้บริหารหรือองค์กรเป็นหลัก จึงตัดสินใจ 
เปล่ียนบทบาทมาเป็นอาจารย์แทน ซ่ึงเป็นการตัดสินใจที่ถูก เพราะ
เม่ืออยู่ในฐานะที่ปรึกษา ทำาให้การแสดงความเห็นมีผู้รับฟังมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันพบว่างานออกแบบเมืองตามต่างจังหวัด อาจจะไม่ใช่
การพัฒนาทีดิ่นผนืใหญ่ ในทางกลบักนัมีงานออกแบบองค์ประกอบเมือง
อีกเป็นจำานวนมากทีย่งัไม่ได้มาตรฐานของความเป็นเมืองทีดี่ อันเกดิขึน้
จากการออกแบบของหน่วยงานทีไ่ม่เข้าใจเรือ่งวิถชีวิีตเมือง หรอืหน่วยงาน
ยงัขาดบคุลากรทีมี่ความเข้าใจเรือ่งเมือง ผลงานทีย่ืน่ขอสามัญสถาปนกิ
ผังเมืองก็มาจากงานที่เข้าไปเติมเต็มความขาดแคลนในภูมิภาคแถบนี้ 

ศิวพงศ์ ทองเจือ
อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตรเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต /
 สามัญสถาปนิกผงัเมอืง

งานออกแบบเมือง
ตามต่างจังหวัดอาจจะไม่ใช่
การพัฒนาที่ดินผืนใหญ่ 
ในทางกลับกันมีงาน
ออกแบบองค์ประกอบเมือง
อีกเป็นจ�านวนมากที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐานของ
ความเป็นเมืองที่ดี 

 สองทศวรรษอาจจะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตใครบางคน แต่สำาหรับ
สถาปนกิผงัเมืองรุน่ใหม่อย่าง คุณพชร ตงัสวานชิ เวลา 20 ปีก่อนเป็นเพียง 
ความทรงจำาของนักเรียนชั้นประถมปลาย ในเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ส่วนวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ก็อาจเป็นเพียงบทเรียนให้เรียนรู้เรื่อง
ของความประหยัด อันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกับ
ครอบครัว คุณพชรสะท้อนความเข้าใจต่อสถาปัตยกรรมผังเมืองของเด็ก
เมืองใหญ่แบบศรีราชาในตอนนั้นว่า คงเหมือนการออกแบบบ้านหลายหลัง  
หรือการทำาหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เดินทางไปไหนมาไหนก็ด้วยรถยนต์
ส่วนตัว และชีวิตของสถาปนิกก็คงเหมือนตัวละครที่คุณศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง  
เล่นในเรื่องบางรักซอยเก้า จะมีความแตกต่างก็คงเป็นเพียงเรื่องของ
สัดส่วนที่เมืองกลายเป็นตึกขนาดใหญ่ แต่พอได้เข้ามาเรียนหลักสูตร 
การวางผังเมืองบัณฑิต (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 
สาขาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นรุน่ที ่6 แล้วพบว่า 
มันไม่ใช่ ความสัมพันธ์ของเมืองที่มีคนหลายล้านคนมาอยู่ร่วมกัน อย่าง
กรุงเทพฯ ที่เป็นมหานคร สถาปัตยกรรมผังเมืองไม่ใช่แค่ทำาการจัดสรร
ที่ดิน หรือพัฒนาโครงการเป็นรายแปลง แล้วเอามาต่อกันไปเรื่อยๆ แต่เป็น 
การพิจารณาความแตกต่างและความสมัพันธ์ของชมุชนเมืองต่างๆ ทีร่วมตวั 
ขึ้นเป็นเมือง คุณพชรชี้ว่า “งานผังเมืองมันกว้าง	 มีความน่าสนใจ	 และ 
หลากหลาย	 ถ้าเรามีความรู้ตรงนี้	 เราสามารถที่จะท�าอะไรก็ได้	 เพราะว่า 
มันค่อนข้างกว้างมาก	เพราะฉะนั้น	มันถึงต้องเกิดวิชาชีพนี้ขึ้นมา	เนื่องจาก
ไม่ใช่ว่าใครๆ	 สามารถท�าก็ได้” คุณพชรสนใจและหลงใหลในเรื่องเมือง  
จนตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาโท และทำางานที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางด้วยรถไฟฟ้า  
อยูค่อนโดฯ แถวอุดมสขุ และกลายเป็นคนกรงุเทพฯ เตม็ตวั โดยชีว่้า การเป็น 
เด็กต่างจงัหวดัและต้องเข้ามาอยูใ่นเมืองใหญ่เพียงคนเดียว รบัผดิชอบชวีติ
ตัวเอง และต้องอยู่รอดในเมืองใหญ่โดยไม่ต้องมีบ้าน น่าจะเป็นจุดเปลี่ยน 
ในชีวิตที่สำาคัญ คุณพชรยังชี้ว่า การทำางานที่ศูนย์ฯ ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา  
ช่วยให้เข้าใจงานสถาปัตยกรรมผังเมืองขึ้นอีกมาก จากโครงการท่ีทำาอยู่ 
ส่วนที่สนใจที่สุดคงเป็นเรื่องเมืองอัจฉริยะ และการวางแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงการประชุมประชาชนเพื่อรวบรวม
ความเห็นมาจัดทำาผังเมืองรวม และมาตรฐานผังเมืองให้หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนนำาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

พชร ตังสวานิช
สถาปนกิผังเมอืง ศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง
ดา้นยุทธศาสตร์เมอืง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สถาปัตยกรรมผังเมือง ไม่ใช่แค่ท�าการจัดสรรทีด่ิน 
หรือพัฒนาโครงการเป็นรายแปลง แล้วเอามาต่อกัน
ไปเรื่อยๆ แต่เป็นการพิจารณาความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ของชุมชนเมืองต่างๆ 
ที่รวมตัวขึ้นเป็นเมือง
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 ดร. ธงชยั โรจนกนนัท์ อธบิายว่าการย้อนหลังไปเพียง 20 ปีนัน้ ไม่เพียงพอ 
ที่จะอธิบาย หรือทำาความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการผังเมืองและการ
ออกแบบเมืองของไทยได้ ดร. ธงชัยชี้ว่า หากจะเข้าใจปมปัญหาของการ
ผังเมืองยุคใหม่ของไทย ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรมผังเมือง ต้อง
ย้อนไปทำาความเข้าใจเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะมีผงัทีเ่รยีกว่าผงันครหลวง 
หรอื Litchfield Plan ในปี พ.ศ. 2503 เสยีอีก เพราะการศกึษาผงันครหลวง 
พ.ศ. 2503 นั้น เป็นต้นแบบของระบบการผังเมืองไทย จากการศึกษาโดย
บริษัท Litchfield Whiting Bowne & Associates จากสหรัฐอเมริกา ที่เริ่ม
ศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และความเห็นจาก Cyrus R. Nims ผู้เชี่ยวชาญ
จาก United State Operation Mission to Thailand (USOM) ชี้ว่าระบบ
การผงัเมืองไทยยงัมีจุดอ่อนอยูม่ากทัง้ความล้าหลังของพระราชบญัญัตกิาร
ผังเมอืงและชนบท พ.ศ. 2495 ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น รวมถึงการขาดหน่วยงาน
รับผิดชอบและกำาลังคนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความเห็นดังกล่าวทำาให้เกิด 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และการจัดการศึกษาด้านการ
ผังเมืองขึ้นในประเทศไทย 
 ดร. ธงชัยยังชี้ว่า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเมืองผูกโยงกับ
ปัญหาของการใช้อำานาจของผู้นำาและการจัดรูปองค์กรของหน่วยงานของรัฐ
มาตั้งแต่ต้น ระบบการวางแผนและผังเชิงพ้ืนที่ไม่ได้คำานึงความสอดคล้อง
ของการพัฒนาพ้ืนท่ีกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้คนยังคุ้นกับการพัฒนาแบบ
อำานาจนิยม อาทิ การตัดเส้นทางเพื่อเป้าหมายเฉพาะอย่าง โดยไม่คำานึงถึง
การใช้ผังเมืองเพ่ือควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาให้การใช้ที่ดินในเส้นทาง 
ที่ลงทุนไปให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า นำาไปสู่ความเคยชินของการตัดถนนและ
เส้นทางคมนาคมโดยอ้างการกระจายความเจริญ ซึ่งทำาให้เกิดเส้นทางยาว
คดเค้ียวและทางร่วมทางแยกแปลก ในลักษณะที่ไม่ช่วยให้การเชื่อมโยง 
โครงข่ายทั่วถึงกันอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ โครงข่ายการสัญจรดังกล่าว  
ยงัผ่านพ้ืนทีผ่ลประโยชน์ของคนบางกลุ่มหรอืบางกจิกรรม แต่ในทางกลับกนั  
ก็ไม่ยอมใช้อำานาจในการเวนคืนที่ดินจากผู้มีอำานาจเพ่ือให้ได้โครงข่าย
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความสมบูรณ์ ที่ผ่านมารัฐและผู้นำาทุกระดับแม้จะให้
ความสนใจกับการผังเมือง แต่ก็ใช้วิธีเลือกทำาบางโครงการที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีประโยชน์เฉพาะหน้าขึ้นมาดำาเนินการ ทำาให้การดำาเนินการการ
พัฒนาเมืองตามผังเมืองที่ได้วางไว้เป็นไปอย่างขาดๆ เกินๆ และละเลย
การนำาเอาหลกัการตามผงัเมืองรวมทีถ่กูวางไว้ไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม 
ผ่านกลไกของผังเมืองเฉพาะหรือสิ่งที่ Cyrus R. Nims เรียกว่า special 
project plan นอกจากนี้ การศึกษาและการจ้างงานด้านการผังเมือง 
เปิดโอกาสให้คนมีความเข้าใจการพัฒนาเชิงกายภาพและมองผังในเชิง 
การปกครอง เป็นการขีดสีตีเส้นเพ่ือการควบคุม แต่ไม่เข้าใจเรื่องพ้ืนฐาน 
ที่ควรรู ้ เช่น การอ่านแผนที่ การทำาความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และอาคารทีเ่ป็นสามมิต ิหรอืล่าสดุความเข้าใจในการอ่านภูมิศาสตร์และการ

ดร. ธงชัย โรจนกนันท์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผงัเมอืง
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
และวฒุสิถาปนกิผงัเมอืง ไหลของนำา้ ล้วนแล้วแต่เป็นจดุอ่อนของนกัผงัเมืองบางท่านไม่เข้าใจมิตทิาง

กายภาพ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวสะท้อนอยูใ่นยคุหนึง่ทีต้่องเร่งทำาการทำาผงัเมือง
ของพ้ืนที่เมืองทั้งประเทศให้แล้วเสร็จ แต่ทำาไม่ได้เพราะขาดทั้งคนและขาด
ทั้งข้อมูลในการวางผัง ซึ่งความไม่สมบูรณ์ของการผังเมืองไทยล้วนแล้วแต่
เป็นต้นตอของปัญหาสำาคัญของการพัฒนาและการออกแบบเมืองทีต้่องผ่าน
กลไกและวัฒนธรรมเหล่านี้ 
 ในมิติของการเปลี่ยนแปลงของเมือง ดร. ธงชัยมองข้ามปัญหาที่เป็น
ดินพอกหางหมูของการผังเมืองไทย อันเนื่องมาจากความขัดแย้งเชิงกลไก 
ของหน่วยงานของรัฐ โดยหันมาชี้ถึงข้อมูลและความเป็นจริงถึงความ 
ขัดแย้งของการพัฒนาที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ของเมืองโดยตรง ดร. ธงชัยชี้ว่า  
สงัคมไทยกำาลงัเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุละความเหล่ือมลำา้และดึงประชากรเข้ามา 
ในเขตพ้ืนทีเ่มือง แต่แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีส่าธารณะและองค์ประกอบเมือง  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการเดินทางยงัอยูบ่นพ้ืนฐานของการทีร่ถยนต์เป็นใหญ่  
ผู้สูงอายุเมืองต้องเลือกระหว่างเดินอ้อมและปีนขึ้นสะพานลอย หรือเสี่ยง
ชวีติเดินข้ามถนนในเมืองทีไ่ม่เป็นมิตรกบัการเดิน หรอืการผลักดันคนเข้ามา 
ใช้แรงงานภาคบรกิารในเมือง ทีต้่องเสยีทัง้ค่าเดินทาง ค่ากนิอยู ่อยูไ่ปไม่เหลือ 
เงินเกบ็ ถงึเวลากลบับ้านไม่ได้ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา เมืองและชนบทไทย 
พัฒนามาในรูปเช่นนี้ จนทำาให้โครงสร้างทางสังคมและประชากรในแต่ละ
พ้ืนที่เสียหาย ทั้งที่วิถีชีวิตในชนบทมันมีความยั่งยืนกว่า การผังเมืองไทย
ต้องคิดเรือ่งพวกนีไ้ปให้ไกลกว่านกัการเมืองทีอ่ยูใ่นแต่ละสมัยเพียงแค่ 4 ปี  
แต่เรากลับทำาให้ชนบทอยู่ไม่ได้และเมืองก็อยู่ไม่รอด ดูอย่างกรณีโควิด-19 
และปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัเมืองท่องเทีย่วไม่มีนกัท่องเทีย่ว และยงัไม่นบัรวมเอา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่การจ้างงานหดตัวอย่างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยี
การผลิตที่ลดต้นทุนได้ทั้งการใช้แรงงานและการใช้พื้นที่ แถมคนไทยยังไม่รู้
จักออม หน่วยงานของรัฐก็เอาแต่แก้ปัญหาด้วยเงินและการหาของหาที่ดิน 
ทีค่วรเป็นป่าไม้ไปแจกให้ทำาการเกษตรแทน เรือ่งพวกนีท้ำาให้ปัญหาพ้ืนฐาน
จากระบบการผงัเมืองทีไ่ม่สมบรูณ์ยิง่ทวคีวามรนุแรง แถมการออกแบบเมือง
กไ็ม่ได้ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของนเิวศบรกิารและโครงสร้างพ้ืนฐานสเีขยีวทีท่กุคน
จะอยู่ได้อย่างลดต้นทุนและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปในตัว 

หากจะเข้าใจปมปัญหาของการผังเมืองยุคใหม่
ของไทย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม
ผังเมือง ต้องย้อนไปท�าความเข้าใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีผังที่เรียกว่า
ผังนครหลวง หรือ Litchfield Plan 
ในปี พ.ศ. 2503
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บทบาทของสภาสถาปนิก
และงานสถาปัตยกรรมผังเมือง
 การพัฒนาเมืองเป็นเรือ่งสำาคัญ แต่คนส่วนหนึง่มองว่า 
เป็นเพียงเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและงาน
วิศวกรรมโยธา โดยกระบวนการหลังการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากนักผังเมือง คือการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานตามแผนที่ได้วางไว้ ทำาให้หน่วยงานที่ให้คำา
ปรึกษาเรื่องเมืองส่วนใหญ่ เน้นหนักไปในการให้บริการ
ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และเข้าใจว่าการผังเมือง
เป็นเพียงเรื่องของรัฐ ข้อสังเกตเช่นนี้สะท้อนการเปรียบ
เทียบบทบาทระหว่างวิศวกรรมสถานและสภาวิศวกร กับ
บทบาทของสภาสถาปนกิและสมาคมวชิาชพีภายใต้ร่มของ
สภาสถาปนิก การตอบคำาถามสังคมในประเด็นเรื่องของ
การพัฒนาเมืองที่สาธารณะกำาลังสนใจ อาจารย์เจตกำาจร 
อดีตนายกสภาสถาปนิก กล่าวถึงบทบาทสำาคัญของท่าน
ในฐานะกระบอกเสยีงของสถาปนกิในการออกสือ่สาธารณะ
ต่างๆ ที่จำาเป็นจะต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการ
ชีน้ำาและให้ความรูก้บัสงัคม เพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจว่ามิติ
ทางสถาปัตยกรรมมีความหลากหลายและเป็นเรือ่งใกล้ตวั 
คนทกุคน คุณพงษ์พิพัฒน์ชีว่้า ในกลุม่บรษิทัทีป่รกึษาและ
วิศวกรกำาลังพิจารณาการตัง้สาขาวศิวกรรมผงัเมืองขึน้มา 
เม่ือถงึจดุนัน้ การชีน้ำาเมืองในการสร้างคุณภาพชวีติจะอยู่
บนพ้ืนฐานของวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
หลัก มิติที่สถาปนิกเรียกร้องการอนุรักษ์และความรุ่มรวย
ทางวฒันธรรมทีจ่ะใช้สร้างคุณค่าของวิถชีวิีตเมือง อาจเป็น
เพียงองค์ประกอบเล็กๆ ของการพัฒนาเมือง การที่สภา
สถาปนิกจะทำาให้สังคมเห็นบทบาทของสถาปนิกผังเมือง
ในการพัฒนาเมือง เป็นสิ่งที่สำาคัญในการช่วยถ่วงดุลการ
พัฒนาเมืองให้เกิดความสมดุล ไม่เอนเอียงไปด้านหนึ่ง
ด้านใดมากเกินไป 
 นอกจากนี้ เรื่องที่น่าสนใจว่าเรามักจะให้รางวัลกับ
สถาปัตยกรรมดีเด่น แต่ดร. ธงชยัชีว่้าเราไม่มีกรณตีวัอย่าง
ในการออกแบบพัฒนาเมืองที่ประสบความสำาเร็จในฐานะ
เมืองทีดี่ ทีแ่สดงถงึการร่วมมือระหว่างสถาปนกิ ผูน้ำาท้องถิน่  
และประชาคมเมือง โดยอาศัยงบประมาณท้องถิ่นที่มีอยู่
อย่างจำากดั หรอืกรณตีวัอย่างสถาปนกิผงัเมืองมีส่วนช่วย 
ท้องถิ่นในการยกร่างแผนงานและงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นขึ้นมา ซึ่งคุณรุจนัมพรเสนอว่า สภาสถาปนิก
หรือสมาคมฯ อาจจะจัดการประกวดแบบสถาปัตยกรรม
ผังเมือง เพ่ือระดมความคิดเห็นและยกระดับแนวคิดใน
การออกแบบเหมือนการประกวดแบบ UIA ที่มักจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับเมืองและชีวิตสาธารณะ

 อาจารย์ศิวพงศ์เรียกร้องโดยตรงกับสภาสถาปนิก 
และสมาคมวิชาชีพให้ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับนักรบ
หัวเมือง ซ่ึงในปัจจุบัน แม้จะมีการส่งเสริมให้เกิดการ 
รวมกลุม่ของสถาปนกิภูมิภาค ซ่ึงหากเป็นไปได้สถาปนกิที่
มีส่วนในการพัฒนาด้านกายภาพของเมือง ควรถกูปลกูฝัง 
ความเข้าใจเพ่ิมเติมในเรื่องการผังเมืองที่นอกเหนือจาก
การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนไปถึงการขับเคล่ือน
การพัฒนาเมืองในฐานะทีส่ถาปนกิและสำานกังานออกแบบ
ในท้องถิ่นล้วนเป็นส่วนหนึ่งภาคีพลเมือง อาจารย์ศิวพงศ์
ยังชี้ว่า ชุมชนเมืองในระดับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทยมีอยู่อีกเป็นจำานวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงงาน
บริหารจากหน่วยงานส่วนกลางหรือสามารถจ้างสถาปนิก
ประจำาสำานักงานได้ ทำาอย่างไรที่ทำาให้มีสถาปนิกผังเมือง
อย่างน้อย 1 คน ที่เข้าใจและติดตามข้อมูลของท้องถิ่น
และคอยให้คำาปรึกษาต่อ 1 องค์การบริหารส่วนตำาบล  
ได้ถกูต้องตามหลกัวิชา นอกจากนี ้สถาปนกิผงัเมืองถอืว่า
เป็นวิชาชีพใหม่ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ผงัเมืองโดยตรงรุน่แรกจากมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เพ่ิงจะ 
มีอายุประมาณ 40 ปี การที่จะเข้าไปร่วมให้ความเห็น 
กับท้องถิ่นตามระบบราชการไทย ยังต้องอาศัยความ
อาวุโส และต้นทุนทางสังคมในการช่วยสนับสนุน องค์กร
อย่างสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพเองอาจจะช่วยทำา
หน้าที่ในการอุดช่องโหว่ของวิชาชีพ ในการช่วยเชื่อมโยง
กับการเมืองท้องถิ่น ในลักษณะของการเป็นพ่ีเล้ียงให้กับ
สถาปนิกผังเมืองรุ่นใหม่ ให้ได้มีโอกาสทำาประโยชน์ให้แก่ 
ท้องถิ่นของตนเองได้ เหมือนดังเช่นคุณพชร สถาปนิก
ผงัเมืองหนุม่วยัยงัไม่ถงึ 30 ปี ทีย่งัเหน็ว่า เมืองยงัมีเรือ่ง
ให้ออกแบบและวางแผนอยู่อีกมาก จึงมีความต้องการ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือ
ทำาหน้าที่และสืบต่อภารกิจต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงการได้มี
โอกาสได้ทำางานรบัใช้บ้านเกดิอย่างศรรีาชา นอกเหนอืจาก 
การทำางานบริการด้านวิชาชีพผ่านงานของศูนย์วิจัยแล้ว 
ก็ยังไม่แน่ใจว่า สภาสถาปนิกหรือสมาคมวิชาชีพจะมีส่วน
ช่วยตนเองในการเริ่มธุรกิจได้อย่างไร 

เรามักจะให้รางวัลกับสถาปัตยกรรมดีเด่น 
แต่เราไม่มีกรณีตัวอย่างในการออกแบบ
พัฒนาเมืองที่ประสบความส�าเร็จ
ในฐานะเมืองที่ดี ที่แสดงถึงร่วมมือระหว่าง
สถาปนิก ผู้น�าท้องถิ่นและประชาคมเมือง
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สองทศวรรษวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ผังเมือง
 ในวาระครบรอบ 20 ปี กับประเด็นคำาถามที่โอกาส
แห่งการก้าวต่อไปของสภาสถาปนิกกับวิชาชีพใหม่อย่าง
สถาปนิกผังเมือง เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า วิชาชีพนี้เป็นความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศไม่น้อยกว่าสาขาวิชาชีพอ่ืน 
การร่วมมือและการประสานงานในการตัง้องค์กรหรอืสร้าง
วชิาชพี ในรปูแบบของธรุกจิทีเ่ป็นไปได้ และความสามารถ
ในการเล้ียงชพีได้สมกบัคำาว่าเป็นวชิาชพี น่าจะเป็นภารกจิ
สำาคัญของการรวมตัวกันขึ้นเป็นสภาวิชาชีพ คุณพงษ์
พิพัฒน์ได้ให้ความเหน็ทีน่่าสนใจในการเริม่ต้นของการตัง้ 
บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำากัด จนถึงปีที่ 13 ในปัจจุบันนี้ 
น่าจะเป็นบรษิทัออกแบบเมืองทีมี่การจ้างสถาปนกิผงัเมือง
ไว้มากทีส่ดุว่า ทำางานไปแล้วกว่า 120 โครงการ นำาเสนองาน 
มากกว่า 500 ครัง้ มูลค่าการจ้างงานรวมกว่า 600 ล้านบาท  
ตอนนีจึ้งอยากให้องค์กรของตนเองเป็นสถาบนัทีห่ยัง่ราก
ลึกได้มากกว่านี้ ช่วยฝึกอบรมคนได้มากกว่านี้ เพราะเมื่อ
คิดย้อนดูแล้ว ตนเองโชคดีที่ตอนตั้งบริษัทเมื่ออายุ 27 ปี  
งานชิน้แรกๆ เป็นงานเล็กๆ และจึงมีโอกาสค่อยๆ สัง่สม
ความรู ้มาเรื่อยๆ การรับงานจากกรมโยธาธิการและ
ผงัเมืองทำาให้มีโอกาสเรยีนรูแ้ละพบกบัผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น 
ด้วยความเป็นเด็ก จึงต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้มาก 
เพ่ือไปแลกเปลี่ยนกับเขาเพ่ือให้เห็นว่างานของเราสำาคัญ 
การที่มาถึงจุดนี้ได้ มาจากการพ่ึงตนเอง สุดท้ายถ้าจะ
ฝากอะไรถึงสภาสถาปนิกหรือสมาคมฯ ก็อยากฝากถึง 
ผูท้ีไ่ด้รำา่เรยีนมาว่าให้ช่วยกนัทำางานด้านนีใ้ห้มาก ช่วยเหลือ 
ตนเองให้มากก่อนทีจ่ะขอความช่วยเหลอืจากใคร จุดเปล่ียน 
ในชีวิตที่สำาคัญที่ทำาให้คุณพงษ์พิพัฒน์ได้เรียนรู้เรื่องเมือง
และก้าวข้ามอุปสรรคหลายอย่าง มาจากการทีส่มัยเรยีนกบั 
ศาสตราจารย์ กำาธร กุลชล ชี้ให้เห็นว่า การออกแบบเมือง
ต้องเข้าใจและวิพากษ์เมืองจากมุมมองของคนท่ีอยู่ใน
เมืองนัน้จรงิๆ อะไรทีเ่ราคิดว่ามันไม่ดี ไม่ถกูต้อง กเ็พราะ
เราไม่ได้อยู่ในเมืองนั้น การทำางานทุกครั้ง คือการลงทุน 
ที่เหมือนจะต้องไปใช้ชีวิต ไปกินไปนอนไปอยู่ในบ้านของ
คนอ่ืน จนกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวของเขา ถึงจะ
เริ่มออกแบบเมืองให้เขายอมรับได้ อะไรให้เพ่ิมเติมได ้
ก็ต้องให้ไป ธรรมชาติของวิชาชีพมันเป็นอย่างนี้ 

ผลงานการวิเคราะห์เมืองกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 For thousands of years, the principle of 
urban design served mainly to accommo-
date new settlements and the expansion 
of communities. More recently, however, 
urban design has dealt with the restoration 
of life and the well-being of people in urban 
society -- a shift driven by the need to 
rebuild cities after the second world war. 
After the 1970s, urban design was decou-
pled from urban planning as it placed more 
importance on lifestyle and focused on 
improving quality of life for city dwellers. 
Architects engaged in this pursuit primar-
ily studied people’s behaviour when using 
public spaces, the influence of infrastruc-
ture on identity and where people settled, 
as well as the impact of participatory de-
sign and the idea that the city belongs to 
everyone. These undertakings proved 
beneficial: lands were used to their full 
potential; public utilities were supported by 
the congruency of city design; social co-
hesion and cultural equality were in-
creased. Meanwhile, urban design helped 
solve problems like overcrowding, per-
sistent environmental concerns, and vari-
ous unexpected effects of human activities. 
From the 1980s onward, issues like global 
warming, sustainable development, and 
recovery from crisis have generated con-
siderable interest. Much attention is also 
given to a how urbanism  has been im-
pacted by digitalisation, Internet of Things, 
innovation, and Modern Sinicisation which 
transforms urban design from one decade 
to the next. 
 The year 2020 is not only the 20th  
anniversary of the Architect Council, but 
also the 60th anniversary of the point at 
which “urban design” was first used in  
a community design course at Harvard 
University in the United States. Thailand 
celebrated a commencement of a course 
in urban design at Silpakorn University 14 
years later in 1974. The inauguration of  
the Architect Council helped architects to 

be more calibrated in their professional 
practices, and the economic crisis in 1997 
gave them chances to reconsider their role 
and responsibility toward society. Subse-
quently, in 2002, the Thai Urban Designers 
Association or TUDA was founded with  
the objective of encouraging knowledge, 
skills, and professional ethics of architects 
in the field as well as raising public aware-
ness with regard to urban development 
and strengthening collaboration between 
different professions. The association started 
with only five members, with Khunying 
Charatsri Teepirat serving as its first president. 
At present, there are more than 600 members 
and Assistant Professor Khaisri Paksukcharern 
presides over the association.
 As prescribed in the Ministerial Regu-
lations B.E. 2549 (A.D. 2006) which is part 
of the Architect Act B.E. 2543 (A.D. 2000), 
the scope of professional practices in ur-
ban design covers everything from study-
ing a project, to designing, managing,  
inspecting, and advising. Additionally,  
all of these areas of activity must support 
the development of the city and abide by 
land development laws. Urban design, 
therefore, is quite distinctive from other 
disciplines as it relies on a legal framework 
and multiple sets of regulations, as op-
posed to just the Building Control Act. This 
sort of process needs to secure assistance 
from the Architect Council. Another prin-
ciple function of urban designers is incor-
porating development from both public and 
private projects and promoting continuous 
improvement of communities. In this sense, 
urban design is a key factor in enhancing 
quality of life for city dwellers and urban 
coexistence.
 Since population growth has decreased 
significantly and growth is concentrated in 
metropolises, Thailand will inevitably confront 
an aging urban population. Furthermore, 
Bangkok remains a primary city, sprawling 
from downtown to its metropolitan areas 

and accommodating roughly one-fifth of 
Thailand’spopulation within only 6% of the 
country’s land area. This ratio, coupled with 
the nationwide expansion of transportation 
and telecommunication, signals that in the 
near future the country broadly will be 
heavily influenced by urbanism. Downsides 
to this include labour migration, social  
inequality, cultural conflict, and environmental 
problems. These are challenges and pressing 
issues to be tackled by urban planners and 
urban designers as changes are rapid and 
the general public has little familiarity withthis 
architectural field.
 On the occasion of the 20th anniversary  
of the Architect Council this year comes  
a great opportunity to reap lessons from 
the past and plan for the future. Laid out 
here are a number of ideas and reflections 
voices educated and professionally engaged 
in urban design around three key issues: 
important movements of the last 20 years, 
potential changes in Thailand’s big cities 
in the next 20 years, and the roles that the 
Architect Council and architects can play 
in urban development.
 Well versed in urban design for several 
decades, Jedkamchorn Phromyothi,  
the former president of the Architect Council, 
former president of the Association of  
Siamese Architects under Royal Patronage, 
and lecturer in the Department of Urban 
Design and Planning, Silpakorn University, 
recalled his past experiences --both good 
and bad-- in the discipline. Despite graduating 
in urban design from the United States, 
Jedkamchorn could not find a position 
relevant to his expertise in Thailand and 
decided to work at the Division of City 
Planning. However, apart from creating 
rehabilitation plans for burned areas and 
developing areas around Phra Sumen Fort, 
the jobs he found were effectively outside 
his area of interest. He then became a 
university lecturer and co-founded the 
Department of Urban Design and Planning 

URBAN ARCHITECTURE: 
PROFESSIONAL PRACTICE 
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at Silpakorn University, the first of its kind 
in Thailand, where he could work on various 
Thai urban development policies. Jedkamchorn 
also ran his own design firm and produced 
urban design projects both locally and 
internationally. 
 Pongpiphat Changphan, owner of  
Urban Space company, represents the 
perspective of a new generation. When the 
country was hit hard by economic crisis in 
1997, Pongpiphat was still a university 
student, under the instruction of many 
talented architects who moved from the 
business world to the academy. At that 
time, he knew nothing about urban design 
but had a keen interest in public spaces, 
buildings that serve as gathering places, 
and the behaviours of people who use such 
spaces. Pongpiphat pursued his Master’s 
degree in Urban Design and Planning at 
Silpakorn University before setting up his 
own company at the age of 27 with the 
intent to focus specifically on urban design. 
At present, he has more than 120 public 
space design projects and design proposals 

as guidelines for urban development -- a 
remarkable record of accomplishment.
 Rujnumporn Keskasemsook, the founder 
of Sook Architects, has been immersed in 
designing cities and public spaces since 
his undergraduate work in architecture, 
and has completed two dissertations, both 
of which  dealt with public spaces and their 
relationship with people, culture, and society. 
Thereafter, he participated in a number of 
design competitions, cultural design projects, 
and conservation architecture efforts. Due 
to his health condition, Rujnumporn moved 
to Melbourne, Australia, a cultural metropolis, 
before coming back to study urban design 
at Chulalongkorn University and collected 
data to better understand urbanism in 
Bangkok and other provinces. The key 
objective of his company is to connect 
architectural works, urban landscape design, 
and people’s lifestyles.
 Looking back on the last 20 years, 
urban design was a new subject in Thailand 
and very few case studies were available 
for investigation. As a result, university 

courses were virtually the only resources 
for preparing specialists in the field.  
Dr. Sarit Tiyawongsuwan, Assistant to the 
President of Rajamangala University of 
Technology Isaan, is one of those who 
share this experience. He graduated from 
the faculty of Architecture, Urban Design, 
and Creative Arts at Mahasarakham  
University, the first institute in Thailand to 
offer a Bachelor’s degree in Urban Design, 
before completing his doctorate at  
Chulalongkorn University. Sarit realized that 
putting too much emphasis on design was 
the wrong approach. The success of urban 
development actually depends a planning 
process leading to collaboration between 
the public and private sectors. Moreover, 
he learned from experiences across  
the last decade that in order to design and 
develop provincial cities, cooperation from 
the private sector, civil society, and local 
educational institutions is a key factor in 
meaningful improvement.
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	 追溯到上千年，城市设计的原理主要是

为了适应新的居住区和社区的扩展。但是，

随后时代的城市设计涉及城市社会中人们的

生活和福祉的恢复-这个想法源自第二次世

界大战后重建城市的需要。	1970年代后，

城市设计与城市规划明显分离，因为它更

加重视生活方式，并着重于改善城市居民

的生活质量。从事这种追求的建筑师主要

研究人们在使用公共场所时的行为，基础

设施对人们居住和身份的影响以及参与式

设计的影响，这是整个城市属于所有人的

思想的一部分。这些研究带来了好处：土

地被充分利用。城市设计的一致性为公共

事业提供了支持；社会凝聚力和文化平等

程度得到提高。同时，城市设计有助于解

决许多问题，例如人满为患，持续的环境

问题以及人类活动的意外影响。从1980年

代开始，全球变暖问题，可持续发展以及

从危机中复苏已引起人们极大的兴趣。人

们还关注城市主义的多样性以及数字化，

物联网，创新和现代中国化的影响，这些

影响几乎每十年都会不断改变城市设计。

	 2020年不仅是建筑师理事会成立20周

年，也是自美国哈佛大学社区设计课程首次

使用“城市设计”一词以来的60周年。后来，

泰国在14年后的1974年在Silpakorn大学庆祝

了这门课程的开学。建筑师理事会的成立为

建筑师提供了更多的专业实践标尺，1997年

的经济危机使他们有机会重新考虑自己的角

色和责任社会。随后，在2002年成立了泰国

城市设计师协会或TUDA，其目标是鼓励建

筑师在该领域的知识，技能和职业道德，

以及提高公众对城市发展的认识并加强不

同专业之间的合作。该协会只有5名成员，

其中Khunying	Charatsri	Teepirat担任第一

任主席。目前，有600多个成员，助理教授

Khaisri	Paksukcharern主持了该协会。

	 根据部长条例的规定	佛历2549年（公元

2006年），这是《建筑师法》的一部分。	

佛历2543年（公元2000年），城市设计中

的专业实践范围从研究项目，设计，管理，

检查到提供建议。	此外，所有这些都必须

支持城市的发展并遵守土地开发法律。	因

此，城市设计有别于其他学科，因为它依

赖于法律框架和许多法规，而不仅是《建

筑控制法》，而且这种过程需要获得建筑

师委员会的帮助。	城市设计师的另一个基

本功能是将公共和私人项目的开发结合起

来，并促进社区的持续发展。	从这个意义

上讲，城市设计是提高居民生活质量和适

应共同生活的重要因素。

	 由于人口增长显着下降并且增长集中在

大都市，泰国将不可避免地面临城市老龄

化。	此外，曼谷仍然是一个繁华的城市，

从市中心扩散到大都市地区，仅占该国面

积的6％即可容纳大约五分之一的人口。	

这一比例，再加上全国范围内交通运输和

电信的扩展，表明在不久的将来，整个国

家将在很大程度上受到城市主义的影响。	

不利之处包括劳务移民，社会不平等，文

化冲突和环境问题。	这些都是挑战和紧迫

的问题，城市规划人员和城市设计师要应

对这些变化，因为变化是快节奏的，并且

公众几乎不认识这个建筑领域。

	 在今年的建筑师理事会成立20周年之

际，这是一个很好的机会，可以汲取过去

的教训并为未来做好计划。	以下是对以下

三个关键问题进行教育和专业从事城市设

计工作的人们的想法和思考：过去20年的

重要动向，未来20年泰国大城市的潜在变

化以及建筑师理事会的作用	建筑师可以参

与城市发展。

	 Jedkamchorn	Phromyothi精通城市设计数

十年，曾任建筑师委员会主席，皇家赞助人

暹罗建筑师协会前主席，席尔帕科恩大学

城市设计与规划系讲师，回顾了他过去在

这门学科既是跌宕起伏。尽管美国的城市

设计专业毕业，但Jedkamchorn找不到直接

在泰国专长的职位，因此决定在城市规划

部工作。但是，除了为帕曼苏门堡周围的

烧毁地区和发展中地区制定恢复计划外，

这些工作基本上超出了他的兴趣范围。然

后，他成为大学讲师，并与人共同创立了

艺术大学的城市设计与规划系，这是泰国

的第一个系，他可以在该国研究城市发展

政策的各个方面。Jedkamchorn还经营着自

己的设计公司，并在本地和国际范围内开

展了城市设计项目。

	 Urban	 Space公司的所有者Pongpiphat	

Changphan代表了新一代的观点。	当该国在

1997年遭受经济危机的沉重打击时，Pong-

piphat仍是一名大学生，由许多称职的建

筑师教书，他们从企业转到学术领域。	那

时，他对城市设计一无所知，但对公共空

间，用作集会场所的建筑物以及使用此类

空间的人的行为特别感兴趣。	Pongpiphat

在艺术大学获得了城市设计与规划硕士学

位，然后在27岁成立了自己的公司，专门研

究城市设计。	到目前为止，已经有120多个

公共空间设计项目和设计建议作为城市发展

的指南证明了他已经完成了任务。

	 Sook	Architects公司的创始人Rujnumporn	

Keskasemsook自从攻读建筑学士学位以

来，一直致力于城市和公共空间的设计，并

发表了两篇论文，这两篇论文都涉及公共空

间及其与人，文化和社会的关系。	随后，

他参加了许多设计竞赛，文化设计项目和保

护建筑。	由于他的健康状况，Rujnumporn

移居文化大都市澳大利亚墨尔本，然后回

到朱拉隆功大学学习城市设计并收集数据

以了解曼谷和其他省份的城市主义。	他公

司的主要目标是将建筑作品，城市景观设

计和人们的生活方式联系在一起。

	 回顾过去的20年，城市设计是泰国的一

个新主题，很少有案例研究可供研究。结

果，在大学教授的课程几乎是培养城市设

计领域专家的唯一资源。拥有这种经验的

人之一是拉贾曼加拉工业大学伊桑校长助

理Sarit	 Tiyawongsuwan博士。他毕业于玛

哈沙拉坑大学的建筑，城市设计和创意艺

术学院，这是泰国第一家提供城市设计学

士学位的学院，然后在朱拉隆功大学获得

博士学位。	Sarit意识到过分强调设计不是

正确的方法。实际上，城市发展的成功始

于流程规划，该流程规划导致了公共部门

和私营部门之间的合作。此外，他从过去

十年的经验中学到，为了设计和发展省级

城市，私营部门，民间社会和地方教育机

构之间的合作是取得真正改善的关键因素。

城市设计专业实践
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 ภูมิสถาปัตยกรรม คือ ศิลป์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาชีพ ว่าด้วยการวางแผนผืนแผ่นดิน 
อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการพิทักษ์ผืนแผ่นดิน การออกแบบพ้ืนที่และที่ว่างภายนอกอาคาร การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ในการใช้สอยที่ดีกว่า พร้อมท้ังมีความผาสุก 
ปลอดภัยและความร่มรื่น
 ภูมิสถาปนิก คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงวิทยาศาสตร์แห่งนิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และสัณฐานวิทยา 
โดยนำาศาสตร์เหล่านี้มาประยุกต์เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยรวม พร้อมกับลักษณะของการดำาเนินชีวิต ปัจจัยทาง
สังคม ปรัชญาและเศรษฐกิจ ภูมิสถาปนิกเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ของภาค 
ชุมชนและท้องถิ่น เป็นผู้สร้างสรรค์บริเวณและเนื้อที่ภายนอกให้มีทั้งประโยชน์ใช้สอยและความงาม เป็นผู้นำา
ในด้านการอนุรักษ์ การสงวนและวางแผนผืนแผ่นดิน นำ้าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มนุษย์
และกิจกรรมที่มนุษย์กำาลังทำาอยู่มีความกลมกลืนและเข้ากันอย่างเป็นระเบียบกับระบบของธรรมชาติ และจะ
ทำาให้เป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีว่า มนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่ผู้อยู่เหนือธรรมชาติ บทบาทและหน้าที่
ของภูมิสถาปนิกจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลง
ในทางลบต่อธรรมชาตินั้นส่งผลสะท้อนกลับมาสู่มนุษย์ทั้งในรูปแบบของภัยพิบัติและโรคระบาดรุนแรง
 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ซ่ึงได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้จัดตั้งได้ 
ตามใบอนุญาตเลขที่ ต. ๒๐๐ / ๒๕๓๑ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เป็นศูนย์กลางที่มีหน้าที่ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพด้วยการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูงเพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ว่าจ้างและสังคม เผยแพร่วิชาชีพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงหน้าท่ีต่อสมาชิก
โดยการสร้างสมาคมฯ ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสนับสนุนให้วิชาชีพเป็นที่พ่ึงพาได้ของสมาชิกและสาธารณชน  
ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสมาคม ดังนี้

ไ

ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปนิก 
และสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
Landscape Architecture, Landscape Architect 
and Thai Association of Landscape Architects

ด�าเนินงานให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักและทรงเกียรติ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ส่งเสริมสามัคคีธรรม จริยธรรม และผดุงเกียรติ
ของสมาชิก

เป็นส่ือกลางในการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
และการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

ด�าเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยการออกจดหมายข่าว วารสาร 
ร่างกฎระเบียบ บัญชีรายชื่อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการสมาคมฯ โดยทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

พัฒนาการศึกษาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม โดยยึดหลักการพิทักษ์ทรัพยากร
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

ช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริมสมาชิกให้ได้รับผลดี
ในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐาน และระเบียบแบบแผน
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2532
-
2534

สมัยท่ี 1
นายอภัย ผะเดิมชติ
Mr Apai 
Pa Dermchit

2534
-
2536

สมัยท่ี 2
ศ. กติตคุิณ
เดชา บญุคำา้
Prof Emeritus
Decha Boonkham

2550
-
2552

สมัยท่ี 10
นายชยัรตัน์ สรุะจรสั
Mr Chairatana 
Surajaras

2546
-
2548

สมัยท่ี 8
นางรชัฎา 
เหมะศลิปิน
Mrs Rachada 
Hemasilpin

2558
-
2560

สมัยท่ี 14
ดร. วภิากร 
ธรรมวมิล
Dr Vipakorn 
Thumwimol

2554
-
2556

สมัยท่ี 12
นายชญา ปัญญาสขุ
Mr Chaya 
Panyasook

2540
-
2542

สมัยท่ี 5
รศ. ดร. รจิุโรจน์ 
อนามบตุร 
Assoc Prof 
Rujiroj Anambutr, 
PhD 

2544
-
2546

สมัยท่ี 7
นายสมพร 
ภัทราดูลย์
Mr Somporn 
Patradool

2536
-
2538

สมัยท่ี 3
ศ. จามร ีจุลกะรตัน์ 
(อาระยานมิิตสกลุ)
Prof Chamree 
Chulakaratna  
(Arya Nimitsakul) 

2538
-
2540

สมัยท่ี 4
นายวรีะพันธ์ 
ไพศาลนนัท์ 
Mr Weerapan 
Paisannarn

2542
-
2544

สมัยท่ี 6
รศ. ดร. พงษ์ศกัด์ิ 
วฒันสนิธุ์
Assoc Prof
Pongsak 
Vadhanasindhu, 
PhD

2548
-
2550

สมัยท่ี 9
นายสมหวงั 
ลวีาณชิยกลู
Mr Somwang 
Leewanichakul

2552
-
2554

สมัยท่ี 11
นายชยัยทุธ 
เทยีนวฒุชิยั
Mr Chaiyut 
Thienvutichai

2556
-
2558

สมัยท่ี 13
นายเลิศฤทธิ์ 
นธิไิชโย
Mr Lertrit 
Nithichaiyo

2560
-
2562

สมัยท่ี 15
นายพงษ์ศกัด์ิ 
เหล่ามานะเจรญิ
Mr Pongsak 
Laomanacharoen

2562
-
2564

สมัยท่ี 16
นายนำาชยั 
แสนสภุา 
Mr Namchai 
Saensupha

นายกสมาคม (President) นายนำาชยั แสนสภุา (บรษิทั ฉมา 
จำากดั) | Mr Namchai Saensupha (Shma Co., Ltd.) อุปนายก

ฝ่ายวชิาชีพ (Vice President) นายมังกร ชยัเจรญิไมตร ี(บรษิทั 
ไอซอร่า ดีไซน์ จำากดั) | Mr Munggorn Chaijaroenmaitre 
(Ixora Design Limited), น.ส.ปราณศิา บญุคำา้ (มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์) | Ms Pranisa Boonkham (Thammasat  
University) อุปนายกฝ่ายกิจกรรม (Vice President)  

นายแสงธรรม นิสสภา (บริษัท นิสป์ดีไซน์ จำากัด) |  
Mr Saengtham Nisapa (Nisp Design Co., Ltd.) กรรมการและ

เลขาธิการ (Committee / Honourable Secretary) น.ส.ชณภัิฎ  
ชวนานนท์ (บรษิทั พี. แอล. ดีไซน์ จำากดั) | Ms Chanipat  
Chavananont (P. L. Design Co., Ltd.) กรรมการและเหรญัญิก 

(Committee / Treasurer) นายจิราย ุ ทวเีผ่าภาคิน (บรษิทั  
เบอร์มิวด้า แลนด์สเคป อาร์คิเทค็ส์ จำากดั) | Mr Chirayu  
Twipaopakin (Bermuda Landscape Architects Co., Ltd.)  
กรรมการและนายทะเบียน (Committee / Registrar) 

นายสัจจพงศ์ เล็กอุทัย (บริษัท แลนด์โปรเซส จำากัด) |  
Mr Sajjapongs Lekuthai (Landprocess Co., Ltd.) 
กรรมการและประชาสมัพนัธ์ (Committee / Public Relations)  
นายไชยชมุพล วฑัฒกานนท์ (บรษิทั รทู ดีเวลลอปเมนท์ จำากดั) 

| Mr Chaichoompol Vathakanon (Root Development  
Co., Ltd.) กรรมการและปฏคิม (Committee / Receptionist)  
นายนพพร รอยศิริกุล | Mr Nopporn Roysirikul  
กรรมการ (Committee) นายสมปราชญ์ ลิขติลือชา (บรษิทั 
เอ็ม. เจ. การ์เด้น จำากัด) | Mr Somprach Likitlucha  
(M. J. Gardens Co., Ltd.), นายเจตนพิิฐ ธญัญรตัตกลุ 
(บรษิทั สตดิูโอ ใต้หล้า จำากดั) | Mr Jadenipit Thanyarattakul  
(Studio Taila Co., Ltd.), นายจิรเศรษฐ์ ยกดี (บรษิทั กรนี 
โฟร์ เรสท์ จำากดั) | Mr Jeraset Yokdee (Green4rest Co., 
Ltd.), นายกลัยวจัน์ เลิศพีรากลุ (บรษิทั ณ ลาณ สตดิูโอ 
จำากดั) | Mr Gullyawat Lertpeerakorn (Na Laan Studio 
Co., Ltd.), นายพลวฒัน์ ภูไท (บรษิทั เคอร์เนล ดีไซน์ จำากดั) 
| Mr Ponlawat Pootai (Kernel Design Co., Ltd.),  
นายวงศ์วสุ เฉลยทรัพย์ (บริษัท วีวี ดีซายน์ แลนสเคป  
อาร์คิเทค จำากัด / บริษัท วีวี เพลย์อราวน์ จำากัด) |  
Mr Vongvasu Chaloisap (VVdesine Landscape Architect  
Co., Ltd. / VVplayaround Co., Ltd.) กรรมการพเิศษ 

(Committee) นายรัชวุฒิ วงศ์ฮึกหาญ (บริษัท สตูดิโอ  
ใต้หล้า จำากดั) | Mr Ratchawoot Wonghukhan (Studio 
Taila Co., Ltd.)

รายนามกรรมการบริหารสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย วาระปัจจุบัน 

รายนามนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย อดีตถึงปัจจุบัน 
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 ระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนที่สาธารณะใหม่ 
ทีร่ฐัสร้างขึน้มักไม่ได้เป็นไปตามแผนระยะยาว จึง
ต้องใช้งบประมาณสูงในการเวนคืนหรือซ้ือที่ดิน
ทำาให้โครงการมีเนือ้ทีจ่ำากดั ความแออัดและความ
น่าเกลยีดของเมืองทำาให้เกดิโครงการ “ปรบัปรงุ 
ภูมิทศัน์” ทีช่ือ่โครงการตัง้ของบประมาณง่าย แต่
เกอืบทกุโครงการกลบัขาดแนวคิดและองค์ความรู้
พ้ืนฐานทางภูมิทศัน์ งานจงึมักแขง็ ขาด “ความงาม”  
ทำาลายธรรมชาติและไร้ซึ่งการบูรณาการหน้าที่ 
ใช้สอยอ่ืนๆ ไว้ เป็นเพียงงานวศิวกรรมทีป่ลกูต้นไม้
เล็กน้อย โครงการสาธารณะที่รีบเร่งทำาขึ้นจึงดู
คล้ายเป็นการทำาลายธรรมชาตแิละวฒันธรรมเดิม
มากกว่าเป็นการพัฒนาหรอืปรบัปรงุ

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่เมืองไม่ว่าประเภทใด
จึงควรเป็นไปในรปูแบบ “บรูณาการระยะยาว” มี
เป้าหมายและวิสัยทัศน์พร้อมกลไกบริหารและ
นิติบัญญัติระยะยาวประกอบอย่างม่ันคงใช้การ 
ได้จรงิ มีมาตรการควบคุมการพัฒนาให้เป็นไปตาม
แผนผงัและระบบอย่างมีประสทิธภิาพ ใช้ผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะหลายสาขามาร่วมกนัคิด ออกแบบ ในแต่ละ
ขั้นตอนให้เกิดอเนกประโยชน์พร้อมสอดแทรก 
หน้าทีใ่ช้สอยอ่ืนของสงัคมทีข่าดแคลน และฟ้ืนฟู 
สร ้างสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือให้
ประโยชน์ด้านนันทนาการและสุนทรียภาพของ
เมืองซ้อนทบัไว้ในพ้ืนทีเ่ดียวกนั

“เม่ือวลี ‘รักธรรมชาติ ต้นไม้ สายนำ้า สายลม แสงแดด’ น่าจะหมายถึงอาชีพภูมิสถาปนิกได้เป็น
อย่างดี ทั้งการทำางานออกแบบพ้ืนที่ภายนอกต่างๆ แต่ภูมิสถาปนิกต้องออกมาปลูกต้นไม้ ดอกไม้ 
ทำาสระนำ้าพุ ลาน และศาลาเท่านั้นหรือ หากเราลองเปิดใจดูงานภูมิสถาปัตยกรรมในหลายประเทศดู  
อาจพบว่าถึงเวลาแล้วที่งานภูมิสถาปัตยกรรมของไทย ภายใต้สภาสถาปนิกจะขยายออกไปมากกว่า
แค่สวนภายนอกอาคาร แต่หมายรวมถึงนโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างสมดุล
บนแผ่นดินนี้เสียที”

Development or Destroy 
สถานการณ์และปัญหาของ
การพัฒนาสาธารณูปโภค พ้ืนที่
สาธารณะ โครงการต่างๆ ในเมือง
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำา                                   
ราชบัณฑิต และศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (ภูมิสถาปัตยกรรม)
นักการศึกษา และภูมิสถาปนิกผู้บุกเบิกด้านการศึกษา
และด้านวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมของประเทศ 
ผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Why Are We So Far Behind?
โดย ดร. อริยา อรุณินท์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาเลเซีย 
ผลงานสำาคัญของกรมภูมิทัศน์
คือการออกนโยบายแห่งชาติ
ด้านภูมิทัศน์ (The National 
Landscape Policy) เพื่อมุ่งสู ่
เมืองสีเขียวในปี พ.ศ. 2563 

จีน
งานภูมิสถาปัตยกรรมถกูนบัเป็นส่วนหนึง่ 
ของนโยบายวางแผนการอนุรักษ์และ
พัฒนาประเทศ เห็นได้จากงานโอลิมปิก
ปี พ.ศ. 2551 ทีมี่ธมีของงานเป็น Green 
Olympic เปิดตัวงานภูมิสถาปัตยกรรม 
Beijing Olympic Forest Park ซึ่งนับ
เป็น Central Park แห่งเอเชยีเลยกว่็าได้  
จีนมีหน่วยงานวิชาชีพชื่อ CHSLA 
(Chinese Society of Landscape 
Architecture)

เกาหลีใต้
โปรเจ็กต ์ยอดนิยม ได ้แก ่ ทางเดินริมนำ้าชองเกชอน 
(Cheonggyecheon) และระบบการบริหารจัดการแม่นำ้าฮัน 
(Han River) ซ่ึงอยู่ภายใต้แผนการบริหารจัดการนำ้าของ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment) ซ่ึงไม่ได ้
มองแยกสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น (built 
environment) และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติออกจากกัน 
เกาหลีใต้ก็มีหน่วยงานที่ชื่อ KILA (Korean Institute of 
Landscape Architects) คล้ายกับสิงคโปร์และมาเลเซีย

สิงคโปร์ 
ประเทศที่เป็นเพียงเกาะเล็กๆ พลเมืองไม่มากนัก แต่มีความหนาแน่นถึง
เกือบ 8,000 คนต่อตารางกิโลเมตร สิงคโปร์กลับดูเขียวและรื่นรมย์ไปด้วย
งานภูมิสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าระบบโครงข่ายพ้ืนที่สีเขียวและ
โครงข่ายทางนำ้า (Green and Blue Network) เชื่อมโยงอุทยาน แหล่ง
นันทนาการ สอดแทรกระบบการบริหารจัดการนำ้า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่เข้ามาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่ง โดยมีหน่วยงาน
ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม หรือ SILA (Singapore Institute of Landscape 
Architects) ที่ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2528 คอยเป็นผู้ดูแลและผลักดัน
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“เรามองว่าการพัฒนาเมืองไม่สามารถอาศัยวิชาชีพ
ภูมิสถาปนิกเพียงอย่างเดียว เราต้องทำางานร่วมกับ
วิชาชีพอื่นเพื่อรับรู้มุมมองที่หลากหลาย ขยายมิติของงาน 
เพิ่มความรัดกุมของสิ่งที่นำาเสนอมากขึ้น เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม” 
กฤษฏิ์ เทียนวุฒิชัย 
ภูมิสถาปนิก Recreation

ภูมิสถาปนิกและหลากความเห็น
เกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม

“ผมมองว่าปัจจัยพื้นฐานสำาคัญต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ คือ
การสร้าง infrastructure หรือ public utilities and amenities 
ทีดี่ ตลอดจนการคำานงึถงึเรือ่ง co-habitation, re-balancing, 
resilience ในกระบวนการคิด กระบวนการออกแบบ มีการ
เพิ่มสัดส่วน sustainable strategy ในทุกโครงการ จะสามารถ
สร้างสรรค์ภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีได้ มีความหมายต่อเมืองและผู้คน 
ช่วยสร้างดุลยภาพระหว่างสิ่งมีชีวิต สิ่งปลูกสร้าง และธรรมชาติ 
นำาไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวอย่างแท้จริง”
รัชชุ สุระจรัส 
ภูมิสถาปนิก SWA Group

“กิจกรรมการตัง้ถิ่นฐานใดๆ ของมนุษย์
ควรจะรบกวนระบบนิเวศให้น้อยทีสุ่ด ให้เกิด
การเรียนรู้ทีจ่ะมีชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์
และสรรพชีวิตอื่นๆ จึงส�าคัญมากทีส่ถาปนิก 
ภูมิสถาปนิก จะชีน้�าการพัฒนาเมืองทีเ่กิดขึน้
ไปพร้อมๆ กับการสร้างพ้ืนทีเ่ชิงนิเวศ 
ซึง่เป็นไปได้ ไม่เกินความสามารถแน่นอน”
อาจารย์จุลพร นันทพานิช 
สถาปนิกและอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

“หลายครั้งการออกแบบสามารถตอบโจทย์ให้กับโครงการนั้นๆ ได้ แต่นำามาซึ่ง
ผลกระทบด้านอื่นต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือสภาพแวดล้อมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ขาดความเข้าใจ หรือกระทั่งปล่อยปละละเลย เกิดปัญหาในวงกว้างในที่สุด 
การทำางานร่วมกันของนักออกแบบแต่ละสาขาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์รวม 
จึงเป็นเรื่องสำาคัญ มากกว่าการออกแบบเฉพาะแค่ในขอบเขตของตน การออกแบบ 
ในโลกปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การออกแบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คนเดียวสามารถ 
ทำาทุกอย่างอีกต่อไป หากแต่หมายถึงการออกแบบในสาขาวิชาชีพที่เฉพาะทาง 
ร่วมกันในองค์รวมโดยคำานึงถึงความยั่งยืนทางธรรมชาติ” 
ชัยรัตน์ สุระจรัส 
ประธานกรรมการบริหาร RAFA Design Office Co., Ltd.

“ไม่ว่าจะพัฒนาพ้ืนทีส่่วนใดๆ ก็ตาม 
เราควรให้ประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในพ้ืนที่
นัน้ๆ หรือบริเวณใกล้เคียงได้มี
ส่วนร่วมในการน�าเสนอแนวทาง
การพัฒนาพ้ืนที ่เพราะอย่างน้อย
พวกเขาก็รู้ดีว่าส่ิงใดเหมาะสม 
ควรปรับเปลีย่นให้ดีขึน้ โดยไม่กระทบ
ต่อวิถีชีวิตผู้คนและส่ิงแวดล้อม”
ระวีวรรณ สมิตะมาน
ตัวแทนชุมชนบ้านปูน 
ชุมชนต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา

“การทำางานชุมชนเป็นงานที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง
และใช้เวลาพอสมควร รัฐควรสร้างกลไกรองรับ
และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 
อย่างเป็นทางการ โปร่งใส ชัดเจน ลงรายละเอียด
ว่าจะทำาอย่างไร มีการให้ข้อมูลรายละเอียดรอบด้าน  
เป็นกลาง และมีระยะเวลามากพอให้คนในพื้นที่
ได้ศึกษาข้อมูล ทำาความเข้าใจโครงการ พิจารณา
ถงึข้อดีข้อเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ เพ่ือนำาไปสูก่ารตดัสนิใจ 
ทีช่มุชนได้ประโยชน์จากโครงการนัน้ๆ อย่างแท้จรงิ”
สถาปนิกชุมชน กลุ่มป้ันเมือง

“วิถีชีวิตแบบร่วมสมัยนัน่อาจไม่ใช่ทางเลือกทีด่ีทีสุ่ด การเติบโตของเมือง
แบบไร้ทิศทาง การบริโภคอันไม่ค�านึงถึงต้นทุนทางส่ิงแวดล้อม สุขภาพ
คนเมืองทีท่รุดโทรมเส่ือมทรามสวนทางกับกราฟ GDP ทีพุ่่งสูงชันตาม
นโยบายการลงทุน การย้อนกลับมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนถิ่นทีอ่ยู่
ร่วมกับธรรมชาติ แม้ไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย แต่อย่างน้อยก็เป็นการแสดง
ให้เห็นถึง ‘ทางเลือกอื่นๆ’ ทีเ่ป็นไปได้ในการเติบโตของสังคม”

ตะวัน เลขาสถาพร
เครือข่ายคนลุ่มน�้าชี

“ในยุคที่เราไม่ได้เป็นผู้สร้างโลกอีกต่อไป หากแต่เป็น
ผู้ซ่อมแซมความเสียหายที่เราเคยก่อ เราควรจัดสรร
การศกึษาทีท่ำาให้ผูเ้รยีนเข้าใจอย่างแท้จรงิว่าการเปลีย่นแปลง 
ที่ดีเป็นอย่างไร สมดุลระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม 
อยู่ตรงไหน และสามารถปฏิบัติเพื่อสร้างสมดุลนั้นอย่างไร 
นีเ่องถงึจะเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ปล่ียน และส่งเสรมิชวีติเราทกุคน”
ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

04 สภาสถาปนิกและ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม | ACT AND 4 PROFESSIONAL PRACTICES
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“เมืองที่เราอยู่อาศัยล้วนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของการตั้งถิ่นฐานอย่างยาวนาน โครงการพัฒนาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นใหม่ในภายหลังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน 
รองรับต่อความต้องการของปัจจุบันและอนาคตนั้นควร
มีอยู่ เพียงแต่เราอาจต้องมีแผนแม่บทที่ดีในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน ทำาความเข้าใจองค์ประกอบทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมธรรมชาติเดิมอย่างถ่องแท้ 
รวมถึงจัดทำาการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของพื้นที่และ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำาไปสู่การบังคับใช้อย่างมี
ระบบและเหมาะสม”
ดร. พรธรรม ธรรมวิมล 
อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ  
วาระปี พ.ศ. 2557-2559 
ภูมิสถาปนิก ส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

“พวกเราทีอ่าศยัอยูใ่นเมือง ควรช่วยกนัปลูกต้นไม้ในเมือง 
ให้มากๆ ทั้งที่บ้าน ที่ทำางาน ถนนหนทาง หากมีพื้นที่ว่าง
จำานวนมากก็อาจปลูกเป็นป่าในเมือง ช่วยสร้างสภาพ 
ภูมิอากาศทีดี่ ป้องกนัมลภาวะ เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ  
แหล่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เราควรเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม  
กบัพ้ืนทีน่ัน้ๆ สามารถทนสภาวะต่างๆ ในเมือง เช่น  
ความร้อน ฝุน่ควนั นำา้เสยีได้ จนเพ่ิมจำานวนเป็นระบบนเิวศ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพได้ในที่สุด”
ณภัค กรรณสูต 
ผู้จัดการฝ่าย สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

“การพัฒนาย่อมมีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 
หากยอมเสียเวลาในระยะแรกให้มีการพูดคุยเพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน 
การศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงที่คำานึงถึง
ความสมัพันธ์ระหว่าง เวลา สถานที ่คน อย่างครบถ้วน 
จะนำาไปสู่สมดุลในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน”
ฐิติพร คหัฏฐา  
ผู้เชี่ยวชาญ 
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

“การพัฒนาโครงการใดๆ ประกอบด้วยคนจากหลากหลาย
สาขาวิชาชีพมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำา เป็นการจัดระบบ
ระเบียบใหม่ในหน่วยเล็กๆ โดยมีผู้คนในสังคมเป็นลูกค้า
ของเรา เมื่อหน่วยเล็กๆ นี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุล 
ก็จะส่งผลกระทบที่ดีต่อเมืองในภาพรวม”
สมฤทัย เล็กศรีสกุล 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ฝา่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวสูง 
บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

“ชวีติเราและตน้ไมต้า่งสัมพันธกั์นอยา่งแยกไมไ่ด้  
พวกเราต่างพ่ึงพาอาศัยกันและกันในระบบนิเวศ
แห่งชีวิต คงไม่มีใครทีไ่ม่รักต้นไม้ แต่ความรัก
อย่างเดียวมันคงไม่พอ เราต้องรักจริง ดูแลจริง 
ด้วยความรู้จริง ให้ตัดแต่งต้นไม้อย่างไม่ท�าลาย
ภูมิทัศน์เมืองและไม่ท�าร้ายจิตใจคนอยู่อาศัย 
หากแต่ละย่านมีคนตัดแต่งต้นไม้ประจ�าทีผ่่านการ
ฝึกอบรมรุกขกร มีความรู้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ 
ต้นไม้ก็จะเติบโตอย่างสวยงามและแข็งแรง 
หากเรามุ่งสร้างภูมิทัศน์และวิสัยทัศน์สีเขียว
อันเป็นหัวใจส�าคัญของระบบนิเวศเมือง 
จึงจะน�าไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างแท้จริง”

Big Trees 
กลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง

“กรงุเทพมหานครกำาลังดำาเนนิการเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวให้ครอบคลุมทกุพ้ืนทีใ่นเมือง 
ผ่านหลากหลายโครงการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ตามแผนพัฒนา
กรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ทัง้ผูบ้รหิารของกรงุเทพมหานคร 
และเจ้าหน้าที่ เราทำางานโดยอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดเพื่อลูกหลาน 
ในอนาคต แม้บางครั้งจะถูกมองว่าไม่ตอบโจทย์ นั่นอาจเป็นเพราะเราไม่ได ้
ศึกษาอย่างรอบด้านมากพอ เราจึงอยากเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชน 
สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาช่วยกันคิดและพัฒนาเมืองไปด้วยกัน 
กรุงเทพมหานครยินดีรับฟังความคิดเห็นอันหลากหลายเพื่อช่วยในการกำาหนด
นโยบายของผู้บริหารต่อไป”
อารมณ์ วงษ์มหา 
ผู้อ�านวยการส�านักงานสวนสาธารณะ 
ส�านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

“ภูเขา ป่าไม้ ล�าน�า้เป็นต้นทางทรัพยากร ต้นทางภัยพิบัติ 
และตน้ทางจติวญิญาณ หากไมม่กีารเช่ือมโยงใหสั้มพันธ์ 
กับการรับรู้ของคนเมือง ก็เท่ากับว่าเราอยู่อาศัยโดยไม่รู้
อนาคต ในการแก้ปัญหาต่างๆ เองก็จ�าเป็นต้องตระหนัก
ถึงสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ และเริ่มท�างานเพ่ือหยุดยัง้ 
การขยายตัวทีม่ากเกินไป รวมถึงอาจมีเวทีเสวนา พูดคุย 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมกันก�าหนดนโยบาย”
อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ 
ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร



• อยากให้สภาสถาปนกิส่งเสรมิการทำางานวจิยั
ด้านภูมิสถาปัตยกรรมมากขึน้ รวมถงึพัฒนา
จัดทำาระบบศนูย์กลางจดัเกบ็ข้อมูลสำาคัญของ 
4 วิชาชีพ ให้สามารถค้นคว้าข้อมูลได้ง่าย 
อ้างอิงได้อย่างถกูต้อง ทัง้ต่อวชิาชพีสถาปนกิ
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

• อยากให้สภาสถาปนิกโปรโมตบทบาทและ
ความสำาคัญของวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม
ทั้ง 4 สาขาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจมากขึ้น

• อยากให้สภาสถาปนิกแสดงบทบาทควบคุม
มาตรฐานการทำางานวิชาชีพออกแบบ  
ด้านจริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• อยากให้สภาสถาปนกิเข้าไปมีส่วนร่วมทำางาน
กับภาครัฐมากขึ้น เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และให้คำาปรึกษาในการก่อสร้างโครงการ
สาธารณะต่างๆ เช่น การสร้างแลนมาร์ก

สำาคัญประจำาเมือง หรือการสร้างเขื่อนริม
ชายหาด

• อยากให้สภาสถาปนิกจัดตั้งคณะกรรมการ
ทำางานผู้ทรงคุณวุฒิดูแลเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการพัฒนาเมืองและประเทศจากการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆ

• อยากให้สภาสถาปนิกระบุบทบาท ขอบข่าย
การทำางานของวิชาชีพภูมิสถาปนิกให ้
ชัดเจนขึ้น รวมถึงรายละเอียดของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมอีก 3 สาขา เพ่ือที่จะ
ได้ทำางานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันมากขึ้น

• อยากให้สภาสถาปนิกมีเวทีเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของสถาปนิกรุ่นใหม่มากขึ้น

• อยากให้สภาสถาปนิกส่งเสริม เผยแพร่ 
องค์ความรู้ด้านกระบวนการออกแบบใหม่ๆ 
อย่างเท่าทันโลกมากขึ้น

บทบาทการท�างานของ
สภาสถาปนิก 
โดยสมาชิก
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
จ�านวน 

25 คน 

ROOT Development

Kernel Design

Shma

Studio Taila

Sanitas Studio

RAFA

TROP

แคมเปญชวนภูมิสถาปนิกหลากหลาย 
ออฟฟิศมาร่วมทำา quick sketch ง่ายๆ  
สนกุๆ ชวนจินตนาการว่า ภูมิสถาปัตยกรรม 
แบบไหนที่ทำาให้พวกเราอยู ่ร ่วมกันใน
โลกที่กำาลังเผชิญกับความท้าทายไม่ว่า
จะเป็นโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เทคโนโลยีป ัญญาประดิษฐ ์ หรือการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศได้อย่าง
ยั่งยืน

Landscape Design 
in the Changing World
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LANDSCAPE ARCHITECTURE, 

THE LANDSCAPE ARCHITECT, 

AND THE THAI ASSOCIATION OF 

LANDSCAPE ARCHITECTS
By	Namchai	Saensupha
President	of	the	Thai	Association	of	Landscape	
Architects
 Landscape Architecture is the art and 
science that anchors the professional 
practice of systematic landscape planning. 
It upholds principles of land protection, 
space and exterior design, natural re-
source preservation, and the creative use 
of resources for positive impact, while 
keeping designated areas peaceful, safe, 
and pleasant.
 The landscape architect figures profes-
sionally in the fields of ecology science, 
botanical science, geology and morphol-
ogy. Therein, the landscape architect 
is responsible for design development, 
sustaining local lifestyle, social factors, 
philosophy, and economy. In addition,  
the landscape architect is engaged with  
the creative development of land area in 
the region, community, and local proximity 
as well as enhancing the surrounding area 
to serve practical needs and timely design. 
As the figure charged with preservation, 
conservation, and planning of land, water, 
and other natural resources, landscape 
architects take a holistic, systems-oriented 
approach.   This allows them to support 
human activity in harmony with nature as 
well as to emphasize human life as part of 
nature, not an arrangement of domination. 
The roles and responsibilities taken on by 
landscape architects are thus critical in  
the current moment where negative im-
pacts on the natural world increasingly 
impact humans, as we see with pandemics 
and extreme weather events. 
 The Thai Association of Landscape 
Architects is licensed by the Department 
of Cultural Promotion, in compliance with 
license number Tor. 200/B.E. 2531, signed 
on 18 May B.E. 2531. The Association is 

the centre responsible for development of 
advanced professional standards adopted 
by project owners and society broadly.  
In sharing landscape professional practices 
as well as landscape knowledge and re-
sponsibilities beyond its membership to the 
public, the association aims to strengthen 
trust in the reliability of the profession, sup-
porting members and the public, promoting 
strong relationships among members,  
facilitating knowledge-sharing in several 
key aspects: 
1. Promoting the association to secure 

respected roles in social development 
2. Providing academic development in 

landscape architecture to improve 
outcomes in resource preservation and 
environmental conservation.  

3. Promoting unity, ethics, and dignity 
among members. 

4. Increasing standards in the professional 
practices of landscape architecture.

5. Coordinating between members and 
other organisations related to academic 
and professional landscape architecture 
to meet and share perspectives. 

6. Providing assistance, protection, and 
support for members to generate posi-
tive outcomes from professional practice 
standards and regulations.

7. Distributing academic and professional 
knowledge in landscape architecture by 
launching newsletters, journals, as well 
as drafting reluguations and a directory, 
alongside other work related to the As-
sociation, without political involvement.    

DEVELOPMENT OR DESTRUCTION: 

THE CURRENT SITUATION AND 

CHALLENGES IN DEVELOPMENT 

OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS, 

PUBLIC SPACE, AND OTHER URBAN 

PROJECTS
By	Professor	Emeritus	Decha	Boonkham
National	Artist	of	Thailand	in	the	field	of	Land-
scape	Architecture	/	Academic	professor	and	
landscape	 architect,	 as	 well	 as	 pioneer	 in	

landscape	academics	 and	 vocational	 education	
/	 Founder	 of	 the	 Landscape	 Architecture	
Department	 at	 the	 Faculty	 of	 Architecture,	
Chulalongkorn	University
 The new infrastructure systems and 
public space programs implemented by 
the government are not coherent or aligned 
with long-term strategic planning. Large 
sums are spent by the state to expropriate 
land causing infrastructure project areas 
to feel limited, crowded, and unpleasant. 
Thus, urban development campaigns 
are launched as the “Landscape Reform 
Project”, acting as the immediate solution 
to problems without employing  actual 
knowledge or any foundation in landscap-
ing architecture. This leads to a hideous 
and rigid end result, distorting nature 
lacking any meaningful integration, leaving  
the project looking like an engineering 
masterpiece with a few trees. 
 Any urban development should be im-
plemented in compliance with a “long-term 
integration plan”, operating with realistic 
goals, vision, as well as a management 
and long-term legislative plan. By collab-
orating with specialists from various fields, 
worthwhile results can be achieved, while 
meeting environmental and cultural needs, 
and harmonizing quality of life and sustain-
ability. 
 Thailand is nonetheless unable to 
enforce any long-term plan as there is no 
authorised oversight in the approval process 
that would allow project owners to receive 
urban development permits prior to proposing 
design details, resulting in land misuse and 
other challenges. 
 In addition, in carrying out such projects, 
urban development experts including urban 
planners, landscape architects, architects, 
community designers, and engineers are 
not involved across the entire process.  
To achieve worthwhile value and adhere to 
budgets, the number of experts involved 
should align with the scale of projects.    
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WHY ARE WE SO FAR BEHIND?
By	Dr	Ariya	Aruninta
Lecturer,	Department	of	Architecture,	
Faculty	of	Architecture,	Chulalongkorn	University	
 “What best describes landscape archi-
tects is ‘the nature-loving spirit combined 
with a reverence for the soul of trees, 
streams, breeze, and sunshine’; someone 
who loves blending these elements within 
their work, in both exterior and interior 
designs. However, are landscape archi-
tects only entrusted with growing trees 
or flowers, building a fountain or hall and 
pavilion, these days? 
 If we’d only open up and look at 
landscape architecture in other countries, 
we would discover it’s time for Thai land-
scape designers to step out of garden 
design alongside a building and embark 
on environmental management policy and 
strategy planning to create balance for  
the motherland.”

THE OUTLOOK FOR LANDSCAPE AR-

CHITECTURE 

 “Cross-disciplinary design is the new 
solution for urban development, allowing us 
to work in collaboration with professionals in 
various fields to gain perspectives. Expanding  
the dimensions of the work increases 
concision, maximising benefit for society 
and the future.”   
Krit Thienvutichai 

Landscape	Architect,	Recreation

 “The underlying foundation for project 
development is quality construction of in-
frastructure or public utilities and amenities. 
Keeping concepts like cohabitation, re-bal-
ancing, and resilience in the strategic design 
process while applying sustainability strategy 
in all projects will help create meaningful 
landscape architecture for the city and its 
inhabitants, whilst increasing balance for 
living creatures, architecture and nature, 
leading to actual long-term sustainability.”   
Ratchu Surajaras

Landscape	Architect,	SWA	Group

 “There are times when design can help 
resolve problems in a project. However,  
it can also create downsides for surround-
ing areas if not driven by ana compre-
hensive understanding of the situation. 
A collaborative team has become more 
crucial as designers from each discipline 
help deepen each other’s understanding 
of the overall project rather than center 
their own expertise. Design in the modern 
world is not solely reliant on one person 
but onthe cooperation of design experts 
in related fields, to ensure sustainability.” 
Chairatana Surajaras 

CEO,	RAFA	Design	Office	Co.,	Ltd.	

 “The landscape architect should be 
working in collaboration with the residents 
of a community, allowing them to voice 
their opinions about development frame-
work, as they are well aware of what should 
be changed and what might negatively 
impact their lifestyle and environment.” 
Julaporn Nuntapanich

Architect	/	Adjunct	Lecturer,	
Faculty	of	Architecture,	Chiang	Mai	University			
                
 “The ecosystem should be bothered 
as little as possible by human settlement. 
Humans and other living things should 
cohabitate, sharing space.. It’s crucial for 
architects and landscape architects to take 
up roles leading urban development in 
conjunction with ecological development. 
It’s an attainable goal.”
Raviwan Smitamana

Representative	from	Ban	Poon	Community,	
The	Model	Community	of	Chao	Phraya	
Riverside	Area	Development	

 “In achieving goals in any development 
project, people from multidisciplinary fields 
collaborate in reorgansing the structure of 
the community, keeping in mind that people 
in society are our clients. When people in  
the community are provided with quality of life, 
positive impacts for the city prevail.”
Somruthai Leksrisakul

Assistant	to	Director,	High-Rise	Product	De-
velopment	Department,	Sansiri	Co.,	Ltd.	PLC.	

 “City dwellers are encouraged to grow 
trees at home, at work, or on the street.  
If there is a spacious empty area, growing 
forests in anurban area could be possi-
ble, to improve the climate, help prevent 
pollution, create new recreation space,  
as well as learning tools. Selections of 
plants should be considered based on an 
area;s conditions and ability to withstand 
city elements such as heat, polluted 
air, and waste water. Once established,  
the area can be evolved into an ecological 
diversity zone”
Napak Karnasuta

Department	Manager,	PTT	Forest	Station	

 “Community projects are time-con-
suming and continuous. The government 
should evolve the process to support and 
promote projects approved through official 
cooperation procedures,transparently and 
accurately. The public should be provided 
with technical details as well as other rel-
evant information in all aspects, allowing 
them to study, understand, and evaluate 
possible pros and cons in a timely man-
ner, ultimately yielding a sound judgement 
based on public benefit.”    
Community Architect, Punmuang Co., Ltd. 

 “The modern lifestyle may not be  
the best solution for the city. Urban de-
velopment without direction, consumption 
without environmental awareness, and 
deteriorating  health and well-being in-
crease in contrast with the positive GDP 
index produced by investment policy. While 
learning from a community’s way of life 
in hindsight is probably not the best ap-
proach, it could be an ‘alternative’ solution 
to growth in society.”  
Tawan Laekhasathapon

Lum	Namchee	Network	

04 สภาสถาปนิกและ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม | ACT AND 4 PROFESSIONAL PRACTICES

134



 “We are no longer in control of  
the world, but are resigned to fixing what 
we’ve destroyed. Learners should be 
provided with an education focused on 
the balance between culture and nature, 
as well as a practical framework restoring 
equilibrium. This is learning that truly cre-
ates changes and quality of life. 
Assistant Professor Thitiphan Tritrakarn

Department	of	Architecture	and	Planning,	
Faculty	 of	 Architecture,	 King	Mongkut’s	
Institute	of	Technology	Ladkrabang

 “Steam is the origin of natural re-
sources, disasters, and even the spiritual 
soul. Without the means for urbanists to 
develop an awareness of nature, we’ll lack 
any awareness of the future. It’s essential 
for us to be aware of the present situation 
and start working against over-expansion.  
Talk sessions and discussion forums 
should be launched to create understand-
ing and cooperation in policy making.”
Sasin Chalermlarp

President,	Sueb	Nakhasathien	Foundation		

 “Our city has a long-established histo-
ry of settlement. New emerging projects 
for present and the future quality of life 
enhancement should exist, but we need 
effective strategic planning for urban pres-
ervation and development, guiding relevant 
offices and networks working in the same 
direction. The collaborative team should be 
aware of culture and natural environmental 
elements, as well as open to public opinion 
voiced by land owners and other related 
sectors, in order to achieve the systematic 
and appropriate practical regulations.”   
Dr Pornthum Thumwimol

Vice	President,	ASA	2014-2016	/
Landscape	Architect,	Architecture	Office,	
Fine	Arts	Department	

 “The relationship between human 
beings and plants is  one of interdepen-
dence. Everyone loves trees, but love is 
not enough. In nurturing trees, plant care 
and knowledge is essential.  Maintaining 
trees without damaging the environ-
ment and community sentiment requires  
the practitioner be knowledgeable and 
experienced in arboriculture, art, and sci-
ence to ensure plants’ strength and beauty. 
Green landscape and vision are the heart 
of urban ecology, which will lead to true 
urban reform.” 
Big Trees, City Trees Preservation 

Activists’ Group

 “Bangkok Metropolitan Administration 
is working on increasing green area in  
the city in collaboration with other sectors, 
following The 20-year Development Plan 
for Bangkok Metropolis (B.E. 2556-2575). 
We aim to deliver the best for our younger 
generations, though the projects have been 
viewed as a solution not yielding worthwhile 
results. We simply do not have sufficient 
information and knowledge. Therefore, 
the group would like to invite the private 
sector, educational institutions, and experts 
from various fields to help share ideas and 
develop the city together.” 
Arom Wongmaha 

Director	of	Office,	Public	Parks,	
The	Department	of	Environment

 “By engaging in the development pro-
cess, there will be those who gain more 
than others. Discussion in early planning 
stages helps create mutual understanding 
and establish the same goal based on  
the relation of time-place-people. This will 
lead to balance in sharing public space.” 
Thitiporn Kahatta

National	Health	Commission	Office	(NHCO)

SUMMARY OF ROLES OF ARCHITECT 

COUNCIL OF THAILAND EXPECTED BY 

25 THAI ASSOCIATION OF LANDSCAPE 

ARCHITECTS MEMBERS 

• Provide support in landscape architec-
ture research funds as well as establish 
a central big data system to provide in-
formation related to 4 core architectural 
professions and to enable easy access 
and provide correct reference for the 
professional architects and the public. 

• Promote the role and importance of 
4 core architectural professions to  
the public. 

• Take action to control the standard 
of the design profession in terms of 
codes and ethics related to society and  
the environment. 

• Engage with the public sector by pro-
posing solutions and providing counsel 
regarding public construction projects 
such as city landmarks or dam building 
along the beach. 

• Appoint an honoured and respectful 
working committee member to monitor 
the impact of construction as part of 
town and country development.

• Identify a clear scope of landscape  
architecture projects including the de-
tails of 3 other architectural professions 
in order to sustain unity of projects and 
collaboration.

• Open to opinions offered by a new 
generation of architects.

• Support and promote expertise and 
knowledge of new design processes, 
following global trends.  
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景观，景观设计师和泰国景观设计师协会
由 Namchai Saensupha
泰国景观设计师协会会长
	 景观建筑学是一门与科学和技术有关的
艺术和科学，它坚持土地保护原则，空间和
外部设计，自然资源保护以及创造性地利用
资源以产生有益影响，同时保持指定区域的
和平，安全和安全，并愉快。
	 景观设计师是生态科学，植物科学，地
质学和形态学领域的专业人士。基于这些科
学，景观设计师通过维持当地的生活方式，
社会因素，哲学和经济来负责设计开发。此
外，景观设计师与区域，社区和当地邻近区
域的土地的创造性开发以及改善邻近和周围
环境以提供实用价值和及时设计有关。作为
土地，水和其他自然资源的保护，保护和规
划的领导者，景观设计师以系统的概念来执
行此操作，以协助人类并支持他们的活动与
自然和谐相处并提醒他们生活作为自然的一
部分，不能战胜自然。因此，景观设计师承
担的角色和责任对于当前的情况至关重要，
在这种情况下，对自然的负面影响的反映极
大地影响着人类的灾难和大流行。
	 泰国风景园林师协会由文化促进部根
据许可证编号Tor许可。	公元前200年	佛历
2531年5月18日签署	。该协会是负责制定高
级专业标准框架的中心，该框架将被项目
所有者和社会所接受。	在向公众传播景观
专业实践以及向会员提供的景观知识和责
任方面，该协会旨在通过加强会员之间的
良好关系来分享其知识，从而建立实力，
以确保该专业在支持会员和公众方面的可
靠性。	以下几个方面；
1.	 促进该协会在参与社会发展方面具有尊
重作用

2.	 提供景观设计方面的学术发展，为社会
带来与资源保护和环境保护有关的有益
成果。

3.	 促进成员之间的团结，道德和尊严。
4.	 风景园林专业实践标准不断提高。
5.	 成员与其他与学术和专业景观设计有
关的组织之间的协调，以见面和交换
观点。

6.	 为 会 员 提 供 帮 助 ， 保 护 和 支
持 ， 以 使 他 们 从 专 业 实 践 标
准 和 法 规 中 获 得 积 极 的 成 果 。	

7.	 	通过发布时事通讯，期刊以及起草法律
法规和名单以及与协会相关的其他人，
而无需政治干预，就可以传播景观设计
方面的学术和专业知识。

发展还是毁灭：基础设施系统，公共区域和
其他城市项目的发展现状和挑战
由	Professor	Emeritus	Decha	Boonkham
泰国风景园林领域的国家艺术家/
学术教授和景观设计师，以及景观学院和职业
教育的先驱/
朱拉隆功大学建筑学院景观系的创始人

	 政府实施的新基础设施系统和公共区域
与长期战略计划不一致。	国家花费大量预
算来征用土地，导致基础设施项目区域显
得有限，拥挤和令人不快。	因此，城市发
展运动是作为“景观改革项目”发起的，它
是对问题的直接解决方案，而与景观设计
的实际知识或基础无关。	这导致了丑陋而
僵硬的最终饰面，导致自然和文化的扭曲
而没有任何有价值的整合，使该项目成为
仅有几棵树的工程杰作。
	 任何城市发展都应遵循“长期一体化计
划”来实施，重点在于以现实目标，远景，
管理计划和长期立法机构进行的改革。	通
过与各个领域的专家合作，专家之间的合
作产生了完整而有价值的结果，并弥补了
社会中环境和文化的不足，从而在综合地
区实现了最终的娱乐目标和和谐。
	 然而，泰国无法执行长期计划，因为没
有对批准程序的授权控制，该程序使项目
所有者在提出设计细节之前先获得城市发
展许可证，从而导致土地滥用和解决问题
的挑战。
	 此外，在运营此类项目时，包括城市规
划师，景观设计师，建筑师，社区设计师
和工程师在内的城市发展专家不会参与整
个过程。	为了实现有价值的价值并控制预
算，应考虑工作规模的专家人数。

为什么我们远远落后？
由	Dr	Ariya	Aruninta
朱拉隆功大学建筑学院建筑系讲师

	 “最能描述景观设计师的是’自然的精
神，以及树木，溪流，微风和阳光的热爱
灵魂’，他们喜欢将这些元素融合到作品的
内部或外部设计中。	但是，如今，景观设
计师仅受托种植树木或花朵，建造喷泉，
大厅或凉亭吗？

	 如果我们仅开放并观察其他国家的景
观建筑，就会发现这样一个事实，泰国景
观设计师是时候走出建筑物的花园设计，
着手进行环境管理政策和战略规划，为祖
国创造平衡	”

景观设计展望
	 “跨学科设计是城市发展的新解决方案，
使我们能够与各个领域的专业人员合作，
以获取观点并扩大工作范围，同时提高简
洁性，以实现社会和未来的最高利益。”
Krit	Thienvutichai	
景观设计师	，Recreation有限公司

	 “项目开发的基础是良好的基础设施或
公共设施和便利设施的建设。	在战略设计
过程中保持概念的同居，重新平衡和适应
力，以及在所有项目中添加可持续战略，
将有助于为人类和城市创建有意义的景观
建筑，同时提高生物，建筑和自然的平衡，
从而实现	实际的长期可持续性。”
Ratchu	Surajaras
景观设计师,	SWA	集团

	 “有时候设计可以帮助解决项目中的问
题，但是，如果负责人对情况不了解或不
了解问题，则会给附近地区或周围环境带
来副作用。	协作的工作团队变得越来越重
要，因为每个设计学科的设计师都将帮助
加深对整个项目的理解，而不是他们自己
的专业知识。	现代世界中的设计不仅仅依
靠一个人，而是相关领域设计专家的合作，
以保持自然的可持续性。”
Chairatana	Surajaras	
CEO	首席执行官，	RAFA设计事务所有限公司

	 “景观设计师应与社区居民一起工作，
使他们对区域发展框架表达意见，因为他
们充分了解应进行的更改，而不会给其生
活方式和环境带来负面影响”
Julaporn	Nuntapanich
建筑师，清迈大学建筑学院特聘讲师

	 “生态系统应至少被人类住所所困扰，人
类与其他生物之间的共同栖息地应共享。	
对于建筑师和景观设计师在引领城市发展
以及生态区域发展中发挥作用至关重要。	
有可能达到这个可实现的目标。”
Raviwan	Smitamana
代表者来自Ban	Poon	Community,	The	Model	Com-
munity	of	Chao	Phraya	Riverside	Area	Development	

风景园林专业实践 
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	 “在实现任何项目开发中的目标时，来
自多学科领域的人们在牢记社会上的人们
是我们的客户的情况下，在组织社区系统
方面共享自己的声音。	当为社区中的人们
提供生活质量时，对城市的积极影响就会
盛行。”
Somruthai	Leksrisakul
高层产品开发部总监助理，	Sansiri	有限公司	

	 “鼓励城市居民在家中，工作场所或街道
种树。	如果有一个零星的空地，则有可能
在市区内种植森林，以带来更好的气候，
帮助防止污染，创造新的休闲空间以及学
习资源。	应根据地区条件和承受城市条件
（如热，污染的空气和废水）的能力来考
虑植物的选择。	一旦建立，该地区就可以
演变为生态多样性区。”
Napak	Karnasuta
部门经理,	PTT森林站

	 “社区工作是耗时且持续的项目。	政府
应建立流程，以透明，准确的方式支持和
促进通过官方合作程序认可的项目。	应当
向公众提供各方面的运作细节以及其他相
关信息，使他们能够及时研究，理解和判
断可能的利弊，最终做出基于公共利益的
合理判断。”
社区建筑师,	Punmuang	有限公司

	 “现代生活方式可能不是该城市的最佳解
决方案。	与投资政策后的GDP指数为正相
比，没有方向的城市发展，没有环境意识
的消费以及健康和福祉的恶化正在增长。	
尽管以事后的眼光看待社区生活方式可能
不是最好的答案，但这可能是发展社会的“
替代”解决方案。”
Tawan	Laekhasathapon
Lum	Namchee	网络

	 “我们不再控制世界，而是控制我们所
破坏的东西。	应该为学习者提供注重文化
与自然之间平衡的教育，并提供一种恢复
平衡的实践框架。	这是真正的学习，可以
创造变化和生活质量。
Thitiphan	Tritrakarn	助理教授
理工学院建筑学院建筑与规划系，	King	Mong-
kut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang

	 “蒸汽是自然资源，灾难乃至精神之源。	
没有建立对都市主义者对自然的认识的联
系，我们只能生活在没有意识到未来的情

况下。	对我们来说，当心当下的状况并开
始努力阻止过度扩张是至关重要的。	应开
通对话会议或讨论论坛，以增进政策制定
方面的理解与合作。”
Sasin	Chalermlarp
Sueb	Nakhasathien基金会主席

	 “我们的城市已有悠久的定居历史。	应
该存在目前和未来生活质量提高的新兴项
目，但是我们需要有效的战略规划来进行
城市保护和发展，指导相关办公室和网络
朝着同一方向努力。	合作团队应了解文化
和自然环境要素，并应公开征求土地所有
者和其他相关部门的意见，以实现系统和
适当的实践法规。”
Dr.	Pornthum	Thumwimol
2014-2016年前任暹罗协会建筑师主席
美术系建筑事务所景观设计师

							“人与植物的关系密不可分，相互依赖。	
每个人都爱树木，但爱还不够，在培育树木
时，植物的护理和知识至关重要。	在不破
坏环境和社区情感的情况下砍伐树枝时，
从业人员应在树木栽培，艺术和科学方面
知识渊博，经验丰富，因此，该植物将生
长壮丽而美丽。	绿色景观和视野是城市生
态的核心，它将导致真正的城市改革。”

大树，城市树木保护活动家小组	
	 	 	 	 	 	 “曼谷市政正在按照曼谷大都会20年发	
展计划（佛历	2556-2575年）与其他部门合
作，在城市中增加绿化面积。	我们的目标
是为年轻一代提供最好的解决方案，尽管
这些项目被视为无法产生有价值成果的解
决方案。	那是因为我们没有足够的信息和
知识。	因此，该小组希望邀请私营部门，
教育机构，各个领域的专家来帮助分享想
法并共同发展城市。”
Arom	Wongmaha	
环境部公园办公室主任
	

	 	 	 	 	 	 	通过参与开发过程，将会有那些人比
其他人获得更好的利益。	在早期计划阶段
进行讨论有助于建立彼此的理解，并基于
时间-地点-人的关系建立相同的目标，这将
导致在共享公共区域时保持平衡。”
Thitiporn	Kahatta
国家卫生委员会办公室（NHCO）

	
	

泰国景观设计师协会25位成员期望泰国建筑
师委员会的职责摘要

•	 提供景观设计研究资金的支持，并建立
一个中央big	data系统，以提供与4个核
心建筑专业有关的信息，并使其易于访
问，并为专业建筑师和公众提供正确的
参考。

•	 向公众宣传4个核心建筑专业的作用和
重要性。

•	 采取行动，根据对社会和环境的规范和
道德规范，控制设计行业的标准。

•	 通过提出解决方案并为公共建筑项目（
例如，沿海滩的城市地标或水坝建设）
提供咨询，从而与公共部门合作。

•	 任命一个受尊敬和受人尊敬的工作委
员会成员，以监视由于建设而产生的影
响，这是城镇和乡村发展的一部分。

•	 确定清晰的景观建筑作品范围，包括其
他3个建筑专业的细节，以保持作品的
团结与协作。

•	 征集新一代建筑师的意见。
•	 顺应全球趋势，支持并促进新设计过程
的专业知识和知识。
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กำรปฏิบัติวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม สำขำสถำปัตยกรรมภำยในและมัณฑนศิลป์ 
การปฏบัิตวิชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ มอีงคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 2 องคก์ร องคก์รแรก 

คือสภาสถาปนิก เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม ก�ากับ และดูแล ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ปัจจุบัน วิชาชีพนี ้
เป็นหน่ึงในส่ีสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม โดยมีองค์กรที่ 2 คือสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพ ท�าหน้าที่
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในการประกอบวิชาชีพ สร้างมาตรฐานวิชาชีพ คุ้มครอง
ดูแลสิทธิของสมาชิก รวมถึงบทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วมเสริมสร้าง ช่วยเหลือ และให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานของสภา
สถาปนิก โดยที่สมาคมฯ เป็นหน่วยงานอิสระ ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่ขึ้นกับหน่วยงานราชการ

สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
INTERIOR ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN
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 สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยในอดีต คือ “มัณฑนศิลป์สมาคมแห่งประเทศไทย” ซ่ึงได้มีการก่อตั้ง
ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2528 โดยความดำาริของอาจารย์จักร ศิริพานิช อดีตคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีคณาจารย์และมัณฑนากรอีกหลายท่านจากหลายสถาบันเป็นผู้ร่วมดำาเนินการก่อตั้ง จัดประชุม
ใหญ่เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเม่ือวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528 และจัดให้มีการเลือกตั้งนายก
สมาคมฯ โดยนายมนัส รักใจ เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ ในสมัยแรก หลังจากดำาเนินการสมาคมฯ 
ได้ช่วงเวลาหนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีมติเปล่ียนชื่อเป็น “สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย” 
และชื่อในภาษาอังกฤษว่า “Thailand Interior Designers’ Association (TIDA)” เพ่ือให้มีการดำาเนินการ
บริหารงานที่ชัดเจนและครอบคลุมกับสมาชิกในสาขาวิชาชีพ นับถึงปัจจุบัน มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ 
ต่อเนื่องเป็นลำาดับดังนี้

2528
-
2530

สมัยท่ี 1
นายมนสั รกัใจ
Mr Manus 
Rakjai

2530
-
2534

สมัยท่ี 2-3
นายเสถยีร สวสัด์ิรกัษา
Mr Sathien Swadiraksa

2534
-
2538

สมัยท่ี 4-5
นายฤกษ์ฤทธิ์ 
แก้ววเิชยีร
Mr Rirk-rit 
Kaewvichien

2538
-
2544

สมัยท่ี 6-8
นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก
Mrs Panpilai Baiyok

2544
-
2549

สมัยท่ี 9-10
นายทนิกร 
รจุณิรงค์
Mr Thinnakorn 
Rujinarong

2549
-
2559

สมัยท่ี 11-15
นางเมธนิ ีสวุรรณะบณุย์
Mrs Methinee 
Suwannaboon

2559
-
2653
สมัยท่ี 16-17
นางวภิาวดี พัฒนพงศ์พิบลู
Mrs Vipavadee Patpongpibul

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
Thailand Interior Designers’ 
Association (TIDA)

 สมาคมฯ ได้มีการจัดทำาระเบียบมาตรฐานสมาคมฯ ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2551 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพมัณฑนากร พ.ศ. 2532 ขึ้น เพ่ือถือปฏิบัติเป็นระเบียบทาง
วินัยตามมาตรฐานวิชาชีพกับมวลสมาชิก ปัจจุบัน สมาชิกประกอบด้วยมัณฑนากร สถาปนิกภายใน ทั้งประเภท
บุคคลและนิติบุคคล ในด้านต่างประเทศ สมาคมฯ ได้ติดต่อแลกเปล่ียน และให้ความร่วมมือท้ังในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ กับองค์กรนานาชาติมากมาย รวมถึงเป็นสมาชิกขององค์กรในสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ระดับนานาชาติ อาทิ The International Federation of Interior Architects/ 
Designers (IFI), Asia-Pacific Space Designers Association (APSDA), Asia Interior Design Institute 
Association (AIDIA) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรนานาชาติ สมาคมฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมมากมายเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพ อาทิ ส่งผลงานออกแบบของสมาชิกไปร่วมจัดแสดงหรือเข้าประกวด 
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ แลกเปล่ียนผู้ชำานาญการเพ่ือบรรยาย และ/หรือ 
ให้ความรู้ สนับสนุนและร่วมจัดส่งบทความวิชาการแลกเปล่ียน ฯลฯ และในปี พ.ศ. 2557-2558 สมาคมฯ 
ได้รับเกียรติจาก Asia Interior Design Institute Association ให้ดำารงตำาแหน่งประธานของ AIDIA  
ซ่ึงนับเป็นการดำารงตำาแหน่งประธานในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกของสมาคมฯ 

รายนามนายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย อดีตถึงปัจจุบัน 
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 สมาคมฯ ได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนในสังคม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพ เพ่ือดำารงไว้ซ่ึงความ
เชื่อถือของประชาชนและสถาบันต่างๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งเป็นวิชาชีพที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์แก่สังคมและประเทศ รวมไปถึงนโยบายส่งเสริมด้านสามัคคีธรรมและจริยธรรม
ของมวลสมาชิก เพ่ือให้เป็นวิชาชีพทรงเกียรติ มีความสง่างาม เป็นผู้นำาในการสร้างสรรค์ศิลปะสถาปัตยกรรม 
วัฒนธรรม และอารยธรรมให้กับประเทศชาติตลอดไป
 ปัจจุบันสมาคมฯ มีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยมัณฑนากรและสถาปนิกภายใน ที่มีผลงานการออกแบบ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีองค์ประกอบของกรรมการที่เป็นสายวิชาชีพและวิชาการ เพ่ือร่วม
กันทำางานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้สามารถครอบคลุมกลุ่มนักศึกษา สมาชิกและผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ โดยมีรายชื่อกรรมการชุด
ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
นายกสมาคม (President) นางวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล (บรษิทั พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากดั) | Mrs Vipavadee Patpongpibul 
(P49 Deesign & Associates Co., Ltd.) รองนายกสมาคม (Vice President) นายสมชาย จงแสง (บรษิทั เดกา อาทเีรยี จำากดั) |  
Mr Somchai Jongsaeng (Deca Atelier Co., Ltd.) อุปนายกฝ่ายบริหาร (Vice President for Administration) นางกรกช คุณาลงัการ 
(บรษิทั อินทเีรยีอาร์คิเทกเชอร์ 103 จำากดั) | Mrs Korakoth Kunalungkarn (Interior Architecture 103 Co., Ltd.) อุปนายกฝ่าย

กฎหมาย (Vice President for Legal Affairs) นายชาญณรงค์ แก่นทอง (บรษิทั เค. ชาน อาร์คิเท็ค จำากดั) | Mr Channarong Kanthong 
(K. Chan Architect Co., Ltd.) อุปนายกฝ่ายวชิาชีพ (Vice President for Professional Affairs) นางธรีานชุ กรรณสตู วงศ์ไวศยวรรณ 
(บรษิทั อินทเีรยี อาร์คิเทคส์ 49 จำากดั) | Mrs Theeranuj Karnasuta Wongwaisayawan (Interior Architects 49 Limited) อุปนายกฝ่าย 

กิจกรรมพเิศษ (Vice President for Special Activities) นางสาววชริา ธรรมาธคิม (บรษิทั องศา จำากดั / สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบงั) | Ms Vachira Thanmatikom (Ongsa Co., Ltd. / King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) 
อุปนายกฝ่ายวชิาการ (Vice President for Academic Affairs) รศ. ดร. ณฎัฐิณ ีกาญจนาภรณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรุ)ี | Assoc Prof Dr Nuttinee Karnchanaporn (King Mongkut’s University of Technology Thonburi) อุปนายกฝ่าย 

ต่างประเทศ (Vice President for International Affairs) นางมนต์ทพิย์ ลินน์ อัสโสรตัน์กลุ (อาจารย์พิเศษ) | Mrs Montip Lynn 
Assoratgoon (Adjunct Professor) อุปนายกฝ่ายจัดหาผลประโยชน์ (Vice President for Funding Committee) น.ส.นิจยา  
อินทรประสงค์ (ทีป่รกึษา) | Ms Nijaya Intaraprasong (Consultant) กรรมการ / สือ่สารองค์กร (Committee / Corporate Commu-

nication) น.ส.สายวภิา พัฒนพงศ์พิบลู (บรษิทั พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากดั) | Ms Saivipa Patpongpibul (P49 Deesign 
& Associates Co., Ltd.) กรรมการ / วชิาชีพ (Committee / Professional) นายเมษา นพคุณ (บรษิทั ดอท ไล เพลน จำากดั) |  
Mr Mesa Nopakun (Dot Line Plane Co., Ltd.) กรรมการ / กิจกรรมพเิศษ (Committee / Special Activities) นายมนสัพงษ์  
สงวนวฒุโิรจนา (บรษิทั ไฮโปธสีสี จำากดั) | Mr Manatspong Sanguanwuthirojana (Hypothesis Co., Ltd.), นายวรการ ทพิย์ประภา 
(บรษิทั 10.ดีไซน์ จำากดั) | Mr Varakan Tippara (10.Design), น.ส.นดีุ กรีตยิะอังกรู (บรษิทั เอพพิค สตดิูโอ จำากดั) | Ms Nudee Kiratiyaangul  
(Epic Studio) กรรมการ / วิชาการ (Committee / Professional) น.ส.วสิรินทรา เอ้ือศิริทรัพย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) |  
Ms Sirintra Aursirisub (Chulalongkorn University) กรรมการ / ต่างประเทศ (Committee / Foreign Affairs) น.ส.ธญัญา สวุรรณพงศ์ 
(บรษิทั เกน็สเล่อร์ ประเทศไทย จำากดั) | Ms Tanya Suvannapong (Gensler Thailand Limited) กรรมการ / จดัหาผลประโยชน์  

(Committee / Funding Committee) นายพลัช ไพนพุงศ์ (บรษิทั แธท อีส อิธ อินทเีรยีร์  จำากดั) | Mr Palach Painupong (That’s ITH Co., Ltd.) 
กรรมการและประชาสมัพนัธ์ (Committee / Public Relations) น.ส.ภารดี เสนวีงศ์ ณ อยธุยา (บรษิทั ไตรโหมดสตดิูโอ จำากดั) |  
Ms Paradee Senivongse Na Ayudhya (Trimode Design Studio Co., Ltd.) กรรมการ / ทะเบยีน (Committee / Registration)  
ผศ. ชยัณรงค์ อรยิะประเสรฐิ (มหาวิทยาลัยศลิปากร) | Asst Prof Chainarong Ariyaprasert (Silpakorn University) กรรมการ

และนายทะเบียน (Committee / Registrar) นายอนันต์ชัย จิรวิวัฒน์ธานนท์ (บริษัท มาดาดีไซน์แฟคทอรี่ จำากัด) |  
Mr Ananchai Jirawattanan (Mada Design Factory Co., Ltd.) กรรมการและเหรัญญิก (Committee / Treasurer) น.ส.โสภิต 
สจุรติกลุ (บรษิทั ครเีอท เกรท ดีไซน์ จำากดั) | Ms Sopit Sucharitkul (Create Great Design Co., Ltd.) กรรมการ / เลขาธิการ (Committee /  

General Secretary) นายธนวัฒน์ สขุคัคานนท์ (บรษิทั อินทเีรยีร์ วิชัน่ จำากดั) | Mr Thanawat Sukhaggananda (Interior Visions Co., Ltd.)

คน

คน

คน

คน

คน

สมาชิกของสมาคมฯ 
ในปัจจุบันมี

สมาชิกประเภท
สามัญนิติบุคคล

ประกอบไปด้วย สมาชิก
ประเภทสามัญบุคคล

สมาชิกประเภท
วิสามัญนิติบุคคล 

สมาชิกประเภทสมทบ 

363 

44

51

4

264

04 สภาสถาปนิกและ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม | ACT AND 4 PROFESSIONAL PRACTICES
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หมุดหมาย
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในปัจจุบัน
• มุ่งบำาเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป์ 

และสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติในฐานะองค์กรทางวิชาชีพอิสระ
• เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกเพ่ือดำารงไว้ซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรี รวมทั้ง 

เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ 
ของสมาชิกและต่อสังคม

• ให้ความรู้คำาปรึกษาทางวิชาชีพวิชาการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
• ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในการ

ประกอบวิชาชีพ
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  

เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่อุดมการณ์ บทบาท และหน้าทีข่องสถาปนกิให้วชิาชพีสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

• ส่งเสริม พัฒนาและติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีว่าด้วยการให้บริการและจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกของประชาชน

• กำาหนดและรองรับมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

 วสิยัทศัน์ของสมาคมฯ ทีต่่อยอดจากอดีตถงึปัจจุบนั คือการสนบัสนนุสมาชกิและผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ในสามระดับ คือ ต้นกล้า ต้นไม้ และต้นไม้ใหญ่ โดยสมาคมฯ 
พยายามเพาะต้นกล้า (เด็กรุน่ใหม่ทีก่ำาลงัศกึษาด้านสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑศลิป์ในมหาวทิยาลยั
ต่างๆ) สร้างโอกาสการพัฒนาต้นไม้ (กลุ่มนักออกแบบที่ทำางานอยู่ในสายวิชาชีพในปัจจุบัน) สมาคมฯ 
บำารุงต้นไม้เหล่านี้ให้งอกงาม เติบโตเพื่อจะได้เป็นผืนป่าใหญ่ต่อไป) และต้นไม้ใหญ่ (นักออกแบบที่มี
ประสบการณ์ และประสบความสำาเร็จ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ) สมาคมฯ  
ร่วมเชิดชูบุคคลที่ทำาประโยชน์เพื่อสังคม แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงากับต้นกล้าและต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียว 
ก่อให้เกิดผืนป่าที่กว้างใหญ่ เปรียบได้กับวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ท่ีได้ 
ร่วมกนัพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมไทย สบืเนือ่งจากวสิยัทศัน์นีท้างสมาคมฯ จัดให้มีโครงการ
สนับสนุนนักออกแบบไว้ด้วยกัน 3 ระดับ ดังนี้

โครงการ TIDA Thesis Awards สำาหรับนักศึกษาที่กำาลังจะเรียนจบ ได้มีโอกาส
ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป ์
เข้าร่วมการประกวด และโครงการ AIDIA International Student Workshop สำาหรบั
นักศึกษาที่กำาลังเรียนอยู่ ได้มีการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบัน 
การศึกษาอื่นๆ ในเอเชีย นับเป็นการส่งเสริมนักศึกษาในสายวิชาชีพนี้

โครงการ TIDA Young Designer เป็นโครงการสำาหรบันกัออกแบบรุน่ใหม่และรุน่กลาง 
ที่ประกอบวิชาชีพ โดยในปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้เปล่ียนมาจัด TIDA Club แทน  
ซ่ึงเป็นพ้ืนทีข่องการแลกเปลีย่นประสบการณ์จากรุน่พ่ีสูรุ่น่น้องในสายวชิาชพี ในส่วน 
ของมาตรฐานวิชาชีพในระดับนานาชาติยังไม่มีการเตรียมการเนื่องจากระบบ 
การศึกษาและข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน สมาคมฯ คำานึงถึงการพัฒนาขีดความ
สามารถของมัณฑนากรไทยให้อยูใ่นระดับทีส่ามารถแข่งขนัในระดับนานาชาตไิด้อย่าง
ยั่งยืน จึงเน้นที่การพัฒนาร่วมกันในอนาคตเพื่อให้นักออกแบบมีมาตรฐานเดียวกัน
กับนานาชาติ องค์กรต่างประเทศที่เราเข้าร่วม เช่น AIDIA และ APSDA 

การเชิดชูหรือสนับสนุนผลงานการออกแบบภายในและสถาปัตยกรรมภายในให้เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยสมาคมฯ ได้จัดทำาโครงการ TIDA Awards และการ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในปีที่ผ่านมา
ได้จัดให้มี TIDA Awards 2019 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดงานนี้

01

02

03

ระดับ

ระดับ

ระดับ

การสนับสนุนสมาชิก 
และผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน 

และมัณฑนศิลป์ 
ในสามระดับ คือ 

ตน้กล้า ตน้ไม้ และตน้ไม้ใหญ่
 โดยสมาคมฯ พยายาม

เพาะต้นกล้า สร้างโอกาส
การพัฒนาต้นไม้ 

บ�ารุงต้นไม้เหล่านี ้
ให้งอกงาม เติบโต 

เพ่ือจะได้เป็น 
ผืนป่าใหญ่ต่อไป
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 สมาคมฯ มุ่งสนบัสนนุการประกอบวชิาชพีในปัจจบุนัและอนาคต 
คือการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานใหม่ทีเ่กดิขึน้ เริม่ต้นจาก
การทำางานโดยใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Model-
ing) ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สมาคมฯ วางแผนเตรยีม
ข้อมูลเกี่ยวกับ BIM เพ่ือคอยให้คำาแนะนำาและเชิญชวนให้สมาชิก
สมาคมฯ เข้าใจและนำาไปใช้ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Beginner, 
Intermediate และ Advance Information นอกจากนั้น สมาคมฯ 
มีการเตรียมข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้คำาแนะนำากับสมาชิกท่ีต้องการ 
ไปทำางานออกแบบในต่างประเทศ เช่น ควรทำาอะไร ที่ไหน กับใคร 
เม่ือไหร่ และอย่างไร ซ่ึงข้อมูลนีอ้าจจะรวบรวมมาจากประสบการณ์
ของบุคคลที่เคยทำางานออกแบบในต่างประเทศมาแล้ว
 สมาคมฯ ต้องการผลกัดันให้การทำางานออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ที่ มีรัฐบาลเป็นผู ้ จัดซ้ือจัดจ ้าง ให ้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในกระบวนการทำางานมากขึ้น 
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับสถาปนิกภายในและมัณฑนากรกว่า 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมฯ และ
เตรียมพร้อมร่วมกับองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ สำาหรับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์สำาหรับวิถีชีวิตในรูปแบบของ 
New Normal ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

สาธารณะและการรับรู้วิชาชีพ 
 บทบาทของสถาปนิกภายในและมัณฑนากรมีความสำาคัญ 
มากขึน้ โดยเฉพาะการออกแบบโครงการขนาดกลาง ถงึขนาดใหญ่ 
เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การท่ี 
คนทัว่ไปจะเข้าใจการออกแบบหรอืการเลือกใช้วสัดุต่างๆ เป็นไปได้
ค่อนข้างยาก จึงต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพของสถาปนิกภายใน
และมัณฑนากรมาช่วยสรรค์สร้างให้เกิดผลทั้งในเรื่องของความ 
ถูกต้องและการบริหารงบประมาณ
 วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์นับว่าเป็นวิชาชีพ
ที่มีความท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะเป็นการทำางานออกแบบ
ที่ต้องตามสมัยให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือเทรนด์ที่มีสิ่งใหม่
เกดิขึน้ตลอดเวลา สถาปนกิภายในและมัณฑนากรต้องรู ้ต้องเข้าใจ 
ต้องทำาเป็น เพ่ือเอามาใช้เป็นส่วนหนึง่ของการออกแบบไม่ให้ตกยคุ
สมัย แต่ในขณะเดียวกนั ความเข้าใจในการออกแบบตามมาตรฐาน
วชิาชพีสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป์หรอืความเป็นมืออาชพี
ของนักออกแบบเป็นสิ่งที่หาได้น้อยลง ในปัจจุบันเกิดบริษัทใหม่ 
ขึ้นมากมาย แต่คุณภาพของการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
และมัณฑนศลิป์ไม่ได้สมัพันธ์กนักบัปรมิาณทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงควรจะระวงั
จุดนีใ้ห้มาก สมาคมฯ จงึเป็นส่วนหนึง่ในการให้คำาปรกึษาตลอดจน
แนะนำาไม่ให้มาตรฐานวชิาชพีลดลง เป็นการสร้างความม่ันใจให้กบั
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์มากขึ้น
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ประเภท การศึกษา ปริญญาที่ได้ ระยะเวลาของการประกอบวิชาชีพ
ก่อนการสมัครสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมภายใน
(Interior Architecture)

หลักสูตรเรียน 5 ปี B. Arch.
(Interior Architecture)

1 ปี

มัณฑนศิลป์ 
(Decorative Art)

หลักสูตรเรียน 4 ปี B.F.A.
(Interior Design)

2 ปี

วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในฐานะของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย
 ในด้านการศกึษา สมาคมฯ ต้องการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมภายใน (Interior 
Architecture) และมัณฑนศิลป์ (Decorative Art) ความแตกต่างของคำาทั้งสองนี้อยู่ที่ระบบการศึกษาและปริญญา
ที่ได้รับ โดยไม่ว่าจะเรียนประเภทไหนหรือจะเรียนหลักสูตรไหนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เม่ือทำาการสอบ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิกและได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว ทั้ง 2 ประเภททำางานในรูปแบบเดียวกัน  
เท่าเทียมกันตามใบประกอบวิชาชีพที่สภาสถาปนิกรับรองไว้

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สภาสถาปนิกไม่มีสิทธิ์ในการบังคับการรับรองหลักสูตร
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สมาคมฯ เห็นว่าเป็นผลดีกับสถาบันการศึกษา เพราะส่งผลให้แต่ละสถาบัน
การศกึษามอีสิระสามารถจดัทำาหลกัสูตรที่มปีรัชญาและวธิีในการจดัการทีม่คีวามเฉพาะตัวมากขึ้น เป็นผลดทีีท่ำาให้
เกิดความหลากหลายทางการศึกษา ซึ่งในระบบการศึกษาของประเทศไทยมมีาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นตัวควบคุมอยู่แล้ว 
 สมาคมฯ ได้ดำาเนินการติดต่อและประสานงานกิจกรรมของสมาคมฯ ให้กับสถาบันศึกษาที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ เพื่อให้สถาบันการศึกษาทั้งอาจารย์ นิสิตและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ จดัทำาขึน้ในแต่ละปี โดยในปัจจบุัน ฐานข้อมลูของสมาคมฯ ได้รวบรวมสถาบันการศึกษา
ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ในประเทศไทยไว้ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบภายใน

3. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สาขาครศุาสตร์การออกแบบ

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาออกแบบภายใน

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

8. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
คณะศิลปะวิจิตร สาขาออกแบบตกแต่งภายใน

9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะศลิป์ประยกุต์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

11. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ   
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

13. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาออกแบบภายใน

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน

2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน

3. มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน

4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน

5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน

6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สาขาการออกแบบภายใน

7. Raffles International College  
สาขาวิชาเอกออกแบบตกแต่งภายใน

8. สถาบันอาคาเดเมีย อิตาลี สาขากรุงเทพฯ  
หลักสตูรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบตกแต่งภายใน
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 ในด้ำนกำรประกอบวิชำชีพ ความรู ้และความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคาร  
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2558 เป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ต้องศึกษา การทำางานออกแบบที่เป็นการปรับปรุง
พ้ืนที่ภายในอาคารหรือการเปล่ียนแปลงการใช้งานภายในอาคารเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากฎหมายให้มี 
การดำาเนินงานอย่างถูกต้อง สถาปนิกภายในและมัณฑนากรจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจโครงการ 
ในรูปแบบนี้ให้ดี เพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงที่จะผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร นำาไปสู่การถูกร้องเรียน
หรือตกเป็นจำาเลยได้ 
 สมาคมฯ เห็นว่าใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ยังไม่เกิดผลจริงในเชิง
ปฏิบัติ เพราะในทางปฏิบัติใบประกอบวิชาชีพมีผลกับการทำางานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
และมัณฑนศิลป์ที่มีรัฐบาลเป็นผู้จัดซ้ือจัดจ้าง แต่ไม่มีผลสำาหรับในโครงการออกแบบที่เป็นงานของ
เอกชนหรอืส่วนบคุคล ซ่ึงทางสมาคมฯ เหน็ว่าใบประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป์
ควรมีการใช้งานอย่างจรงิจัง และมีความสำาคัญในทกุระดับของโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์
 สมาคมฯ เห็นว่าการทำางานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ที่มีรัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อ
จัดจ้างในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต สถาปนิกภายในและมัณฑนากรได้รับค่าตอบแทน
ในการทำางานออกแบบที่สูงขึ้นกว่าเดิม แต่รายละเอียดและมาตรฐานของการทำางานก็สูงมากขึ้นด้วย 
ทางสมาคมฯ อยากร่วมมือกับสภาสถาปนิกในการผลักดันให้กระบวนการทำางานระหว่างผู้ออกแบบ
และผู้จัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีความโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งมีการแต่งตั้งบุคคลที่จะ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับแบบที่มาจากสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์จริง 
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับสถาปนิกภายในและมัณฑนากรกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้น 
อยากเสนอให้มีการผลักดันในทุกองค์กรให้สามารถมีการส่งผลงานเป็น E-Submission ได้ เพ่ือลด
ปริมาณของเอกสารและเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะในกรณีของโควิด-19 นี้ด้วย 
 ในส่วนการทำางานข้ามสาขาวชิาชพี สมาคมฯ ไม่เหน็ด้วยกบัแนวทางปฏิบตันิี ้เนือ่งจากมีความเหน็ 
ว่าการอนุญาตให้มีการทำางานข้ามสาขาวิชาชีพจะมีผลกระทบต่อระบบการศึกษามาก อาจเป็นไปได ้
ว่าการศึกษาในหลักสูตรของสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์จะหายไป เหลือแต่เพียงสาขา
สถาปัตยกรรมเนื่องจากสามารถทำางานได้ในทุกสาขาวิชาชีพของการออกแบบ รวมทั้งมีผลต่อวงการ
วิชาชีพในภาพรวมอีกด้วย
 ประเด็นสุดท้ายที่เป็นอีกประเด็นที่สำาคัญ คือ สมาคมฯ เห็นควรที่จะผลักดันให้มีการออกกฎ 
เพ่ือคุ้มครองการทำางานของสถาปนิกภายในและมัณฑนากร เนื่องจาก พรบ. ข้อบังคับ ระเบียบของ
สภาสถาปนกิ และกฎหมายต่างๆ ในประเทศไทยทีมี่อยูใ่นปัจจบุนัคุ้มครองในส่วนของเจ้าของโครงการ 
แต่ไม่ได้มีแนวทางคุ้มครองสถาปนกิภายในและมัณฑนากร เพราะในบางกรณ ีผูท้ีเ่สยีหายคือสถาปนกิ
ภายในหรือมัณฑนากร จึงอยากชวนสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพอื่นๆ มาช่วยกันคิดถึงความเป็น
ไปได้ของการออกกฎเพื่อคุ้มครองการทำางานของสถาปนิกภายในและมัณฑนากร

ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 
และมัณฑนศิลป์ควรมีการใช้งานอย่างจริงจัง
และมีความส�าคัญในทุกระดับของโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
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วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 
และมัณฑนศิลป์ในอนาคต
 การปฏิบัติงานในยุคสมัยนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ในปัจจุบันสถาปนิกภายในและมัณฑนากรจำาเป็นต้อง
ทำางานได้ในหลายด้าน ทัง้ด้านการออกแบบ การบรหิาร
จัดการงบประมาณของโครงการทีอ่อกแบบ การออกแบบ
ประสบการณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับแบรนด์ พัฒนาพ้ืนที ่
ให้เกดิกจิกรรม การออกแบบกราฟิกและการสือ่สารด้าน
อ่ืนๆ ล้วนผนวกรวมกันในพ้ืนที่ที่สถาปนิกภายในและ
มัณฑนากรต้องรับผิดชอบในการออกแบบ นอกจากนั้น 
ยังเป็นไปได้ว ่างานสถาปัตยกรรมภายในและการ
ออกแบบตกแต่งภายในจะกลายเป็นงานออกแบบ 
ที่มีลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ที่หลากหลายมากขึ้น พ้ืนที่
ที่สามารถปรับเปล่ียนไปตามการใช้งานตามแต่ละ
เหตุการณ์
 รูปแบบของการทำางานออกแบบในวงการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์มีการปรับตัว 
และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ในขณะที่

บริษัทใหญ่ยังคงอยู่ มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ทีเ่กดิขึน้ใหม่อีกมากมาย มีสถาปนกิภายในและมัณฑนากร 
ที่ตัดสินใจทำางานในรูปแบบของการเป็นฟรีแลนซ์  
ในป ัจจุบันยังมีแพลตฟอร ์มออนไลน ์ที่ เป ็น พ้ืนที่
สร้างสรรค์ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างเจ้าของโครงการทีต้่องการ
หานักออกแบบและทีมการทำางานเพ่ิมขึ้น เช่น www. 
collacreate.com เป็นต้น 
 บทบาทของการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
และมัณฑนศิลป์หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นสิ่งที ่
ต้องเตรียมตัว ตอนนี้เริ่มมีวัฒนธรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นกับ
การใช้พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ออนไลน์ท่ีกลายเป็นพ้ืนที่คู่แข่ง
ของพ้ืนที่ออฟไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอาจจะ 
ปรับเปล่ียนไปเนื่องจากลักษณะของการทำางาน  
โดยเฉพาะช่วงที่คนต้องทำางานที่บ้าน หรือ work from 
home พ้ืนทีข่องสำานกังานทีอ่าจปรบัลดพ้ืนที ่และเปล่ียน
ลกัษณะของการนัง่ทำางาน พ้ืนทีข่องการค้าขายทีเ่ปล่ียน
รปูแบบ รวมไปถงึการออกแบบโรงแรมทีจ่ะไม่ใช่แค่ทีพั่ก
แต่จะรวมถึงแนวคิดด้านสาธารณสุขด้วย



 Professional Practice in Interior Archi-
tecture and Interior Design is involved with 
2 relevant organisations, namely Architec-
ture Council of Thailand (ACT) and Thailand 
Interior Designers’ Association (TIDA). 
 Architecture Council of Thailand (ACT) is 
established to regulate, direct, and monitor 
members registered in the association,  
in compliance with the Architecture Act 
B.E. 2543. Thailand Interior Designers’ 
Association (TIDA), is another association 
established to represent professionals 
working in the interior architecture and  
interior design professions, aiming to establish  
professional standards to protect members’ 
rights as well as to take responsibility for 
and participate in promoting, supporting, 
and providing advice regarding Architec-
ture Council practices. TIDA works inde-
pendently, with no involvement in politics 
or with state-government agencies.   
 TIDA, previously known as the “Interior 
Decoration Association of Thailand”, was 
established in 1985 by Professor Jakra 
Siripanich, former Dean of the Faculty of  
Decorative Arts, Silpakorn University in 
conjunction with other professors and  
interior designers from various institutions. 
At the inaugural board meeting on 8 Sep-
tember 1985, Committee Members elected 
Mr Manus Rakjai as the first President of 
the Association. After carrying out their 
duties for a number of years, the President 
and the committee members resolved to 
change the association’s name to the 
“Thailand Interior Designers’ Association 
(TIDA)” with further responsibilities in 
managing and accrediting study courses 
in Interioe Architecture and Interior Design 
from various institutions and academies, 
in line with overseas institutions. On that 
basis, the association has established  
an international network of academics and 
professionals who work together to main-
tain professional standards and practices.
 

MILESTONES OBJECTIVES
• Aiming to contribute creative solutions 

with respect to interior architecture and 
interior design, as well as environmen-
tal design to align with contemporary, 
national standards while preserving 
professional and creative independence.  

• Promoting unity among members to 
preserve honour and dignity as well 
as encouraging members as a union 
to participate in activities beneficial to 
professional practice and society. 

• Providing professional as well as aca-
demic advice benefitting members and 
society. 

• Promoting, supporting, and publicising 
studies and research & development to 
drive the professional practice forward.  

• Cooperating with government agencies, 
organisations, and institutions locally 
and internationally to develop and pro-
mote objectives, roles, and responsibil-
ities carried out by interior architecture 
and interior design professionals to gain 
the public trust.

• Developing and maintaining commit-
ment to providing professional services 
and ethics within architecture, interior 
architecture and interior design for the 
benefit of members and the public. 

• Establishing and certifying standards 
and regulations related to interior archi-
tecture and interior design.

THE ASSOCIATION VISIONS 
 TIDA has provided consistent support 
for all interior architecture and interior 
design professionals by dividing and con-
ceptualising professional development into 
three levels: Sprout seedlings : nurturing 
undergraduate students to grow in interior 
architecture and interior design; Trees : 
fertilising current design professionals to 
develop growth and expansion into a “for-
est”; Large Trees : valuing experienced and 
successful professionals who’ve contributed 
to society with their expertise, offering them 
routine local and international recognition.  

 Working from this framework, TIDA has 
established high-profile projects supporting 
design careers, organized into three pro-
grammes: 
1. TIDA Thesis Awards: prospective grad-

uates are entitled to submit their thesis 
and art thesis for interior architecture 
and interior design. In addition, AIDIA 
International Student Workshop is also 
made available for students to partic-
ipate in together with other academic 
institutes in Asia.

2. TIDA Young Designer: This programme 
is currently known as TIDA Club, estab-
lished to support new designers as well as 
mid-career professionals in exchanging 
experiences in the interior design field. 
Whilst the international programme is 
currently on hold due to differences in 
academic regulations, TIDA recognizes 
the importance of leveraging interior 
architecture and interior design careers 
to meet international standards. There-
fore, TIDA has joined international  
organsiations such as AIDIA and APSDA 
to achieve this goal.

3. Valuing and promoting interior architec-
ture and interior design showcases to 
the public, by launching TIDA Awards 

and nominating professionally acclaimed 
persons to be widely recognised by the 
public. 2019 marked the second time of 
the TIDA Awards.

 
 In driving the profession practice going 
forward, TIDA aims to increase understand-
ing of emerging standards by engaging 
BIM (Building Information Modeling) tech-
nology among association members. TIDA 
also provides comprehensive information 
to members on BIM along with advice to  
encourage members to utilise the tech-
nology. This documentation is divided 
into 3 levels; Beginner, Intermediate and  
Advanced. In addition, TIDA supports 
members with opportunities for growing 
their careers overseas with provision of re-
lated job openings, companies, application 
periods, and necessary application docu-

INTERIOR ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN: 
PROFESSIONAL PRACTICE

04 สภาสถาปนิกและ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม | ACT AND 4 PROFESSIONAL PRACTICES



ments, collected from people experienced 
with design careers in other countries.   
 TIDA aims to drive government-com-
missioned interior architecture and interior  
design projects to achieve optimal out-
comes while maintaining transparency 
about the working process to increase fair-
ness for interior professionals. In response 
to the New Normal lifestyle, TIDA is pre-
pared to support members in collaborating 
with other professionals in other fields to 
achieve the highest standards.

PUBLIC AWARENESS
 Interior architecture and interior design 
professionals have always faced evolving 
challenges given new lifestyles and trends 
are constantly changing. While many new 
firms in the current market are placing 
focus on trending styles, interior profes-
sionals are required to maintain expertise in 
materials selection, budget management, 
and professional design principles to as-
sure the public that interior architects and 
interior designers operate from a sound 
foundation of professionalism and virtue.

INTERIOR ARCHITECTURE  
AND INTERIOR DESIGN AMONG 
REGULATED ARCHITECTURE 
PROFESSIONALS IN THAILAND 
 Academic Support: TIDA aims to 
clarify the differences between interior 
architecture and interior design. Both are 
defined by distinct academic systems and 
degrees. However, graduates in these two 
subjects do similar work and are entitled 
to equal opportunities, in compliance with 
the professional certification process of the 
Architecture Council of Thailand.   
 The academic reformation that occurred 
in the previous year led to the Architect 
Council of Thailand authorisation ending 
regulation of the interior architecture and 
interior design studies certification process. 
This allows each education institution to 
independently launch their own curriculum, 
with its own philosophy and management 
methodology, resulting in greater diversity 
of perspective in this academic subject, 
under the supervision of the Office of the 

Higher Education Commission (OHEC), 
Ministry of Higher Education, Science, 
Research, and Innovation. 
 TIDA has further compiled and built a 
database of academic institutes offering 
interior architecture and interior design 
courses in Thailand for students and aca-
demic professionals interested in activities 
organised by the association. 
 Career Support: Interior architecture 
and interior design professionals are  
required to be familiar with Building Control 
Act No. 5 B.E 2558 in order to avoid any 
risks in breaking the law, or being sued 
and becoming a defendant. Any design 
work related to interior improvement or 
interior function adjustment comes with the 
strict requirement that interior architecture 
and  interior design professionals have a 
thorough command of the laws prior to 
beginning any project.  
 In terms of professional license, interior  
architecture and interior design profes-
sionals holding licences are eligible for 
any government-commissioned projects 
while the licences do not apply to projects 
belonging to private companies or private 
contracts. TIDA strongly believes that pro-
fessional license should be required and 
applied at all levels of interior architecture 
and interior design projects.  
 While the fees generated from interior 
architecture and interior design projects 
commisioned by the government have 
increased expectations, requirements, and 
working standards have risen correspond-
ingly. In pursuing transparency working 
process between designers and govern-
ment, TIDA has mandated collaboration 
with ACT in soliciting eligible candidates 
from the interior architecture and the interior 
design fields and established a committee 
to monitor the contracting process to pre-
serve fairness for all parties.       
 In forging ahead amidst the COVID-19 
crisis, electronic submissing and filing of 
relevant materials is encouraged as the 
preferred solution for all organisations 
to help promote reduction of paper and 
to prevent further transmission of the 
COVID-19 virus. 

 However, interdisciplinary  approaches  
are being reexamined,  out of concern for 
the ways interior architecture and interior 
design could become subsumed and dis-
placed by architectural professionals able 
to practice in all design areas.     
 Last but not least, an architecture and 
interior professional’s rights protection 
act should be established, as the current 
measures protect only project owners. 
All professionals in architecture and 
interior circles are invited to collaborate in 
launching a rights protection act for our 
architecture and interior professionals.  

FUTURE TRENDS IN INTERIOR 
ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN
 Working in the modern world has 
become increasingly complex. Interior 
architects and interior design designers 
are urged to perform integrated work 
encompassing several skills in design, 
budget management, experiential design 
for branding support, area development 
for event creation, as well as graphics 
and communication design. The scope of 
such work is also likely to involve practice 
in spatial design for multi-purpose use and 
events customised to  each project.
 Nowadays, there are all types and 
sizes of  interior architecture and  interior 
design professional companies emerging 
in the market, including freelance interior  
designers. In supporting career connec-
tions among the interior industry, cal-
lacreate.com has been introduced as the 
creative online platform for project owners 
to recruit designers and working crews.   
 Online platforms have become increas-
ingly in-demand and competitive channels 
during this post-Covid crisis. The new 
normal lifestyle has imposed a new resi-
dential concept for working space, based 
on the rise of working from home, while 
working space in offices has been reduced, 
as have seating areas and retail spaces. 
Hotel design is no longer solely driven by 
relaxation space design, as public health 
concepts are likely to be integrated into 
overall design.
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室内建筑和装饰艺术的受控建筑专业由两个

相关组织参与，即泰国建筑委员会（ACT）

和泰国室内设计师协会（TIDA）。

	 泰国建筑委员会（ACT）的成立是为了

按照佛历2543年度室内装饰和装饰艺术工程

法案控制，指导和监督在协会中注册的成

员。	泰国装饰艺术家协会（TIDA）是另

一个代表室内装饰和装饰艺术专业人士成

立的协会，旨在建立保护会员权利的职业

标准，并承担责任并参与促进，支持，	并

提供有关建筑委员会惯例的建议。	TIDA

是独立运作的组织，并不涉及政治或州政

府机构。

	 TIDA，前身为“泰国室内装饰协会”，

由泰国艺术大学室内装饰学院前院长Jakra	

Siripanich教授与来自不同机构的其他教授

和装饰艺术家共立于1985年。	在1985年9月

8日的成立理事会会议上，委员会成员选举

Manus	Rakjai先生为协会的第一任主席。	

履行职责多年后，主席和委员会成员决定

将协会的名称更改为“泰国室内设计师协会

（TIDA）”，并进一步负责管理和认可来

自各个机构的装饰艺术学习课程	以及与海

外机构保持一致的课程。	在此基础上，该

协会建立了由学者和专业人士组成的国际

网络，他们共同合作以维持专业水平和实

践。

	 TIDA于佛历2551年建立了“	TIDA室内建

筑和设计实践专业标准”。	为所有成员（包

括装饰艺术家，室内建筑师，学者和装饰

艺术/建筑事务所）的职业行为标准提供指

导。	TIDA还是国际装饰艺术协会的成员，

包括国际室内建筑师/设计师联合会（IFI）

，亚太空间设计师联盟（APSDA），亚洲

装饰艺术协会（AIDIA）。

	 TIDA	已经建立了自己的组织，是一个

活跃而受人尊敬的组织，在更广泛的本地

和国际社会中发挥着行业领导的作用，因

此得到其成员的国际认可。在2014年至2015

年期间，TIDA荣幸地主持了亚洲室内设计

协会（AIDIA）

大事记 

目标

•	 旨在为室内建筑，装饰艺术以及环境设

计提供创新解决方案，以保护民族文明

作为独立的专业组织。

•	 促进会员之间的团结以维护荣誉和尊

严，并鼓励会员作为工会参加有益于专

业实践和社会的活动。

•	 提供专业和学术建议，并为会员和社会

提供特权。

•	 促进，支持和宣传研究与开发，以推动

专业实践的发展。

•	 与本地和国际上的政府机构，组织和机

构合作，发展和提升室内建筑和装饰艺

术专业人士的使命，角色和职责，以赢

得公众的信任。

•	 为会员和公众的利益发展并遵循致力于

提供专业服务和建筑，室内和建筑设计

道德的承诺。

•	 建立和认证与室内建筑和装饰艺术有关

的标准和法规。

协会愿景

	 TIDA通过将专业发展划分为三个

概念并将其概念化，为室内建筑和装饰艺

术专业人士提供了持续支持。	芽苗：培育

大学生在室内建筑和装饰艺术领域的成长；	

树木：向当前的设计专业人士施肥，以使

其生长并扩展到森林中；	大树：珍视经验

丰富且成功的专业人士，他们在当地和国

际上享有可靠的声誉，为社会贡献了自己

的专业知识。遵循这些愿景，TIDA在3个

计划中建立了支持设计职业的杰出项目；

1.	 TIDA论文奖：准毕业生有权提交其关

于室内建筑和装饰艺术的论文和艺术论

文。	此外，还提供AIDIA国际学生工

作坊，供学生与亚洲其他学术机构一起

参加。

2.	 TIDA年轻设计师：该计划目前称为

TIDA	Club，旨在支持新设计师以及职

业中期专业人员在室内领域交流经验。	

由于学术和法规上的差异，国际计划目

前处于暂停状态，而TIDA意识到了利用

装饰艺术事业达到国际标准的重要性。	

因此，TIDA已加入AIDIA和APSDA等

国际组织以实现这一目标。

3.	 通过启动TIDA大奖并提名获得公众广泛

认可的专业知名人士，来向公众重视和

推广室内建筑和装饰艺术展示。	在2019

年，TIDA	Awards	2019连续两年举办。

在推动专业实践向前发展的过程中，TI-

DA旨在通过将BIM（建筑信息模型）技术

应用于协会本身的室内建筑作品，在新兴

标准中建立理解。	此外，TIDA准备了有

关BIM的综合信息，以向会员提供技术建

议并鼓励会员使用分为3个级别的技术；	初

学者，中级和高级信息。	此外，TIDA还通

过从其他国家从事设计工作的人那里收集相

关作品的可用性，公司，时间段和获取方

法，为会员提供了在海外发展职业的机会。

TIDA旨在推动州政府采用的室内建筑

和装饰艺术项目，以实现最佳目标，并在

工作过程中保持透明度，以提高室内专业

人员的公义感。	为了响应“新常态”的生活

方式，TIDA准备支持成员与其他领域的其

他专业人员合作以达到最高标准。

公共意识

随着新的生活方式或趋势不断变化，室

内建筑和装饰艺术专业人士一直遇到新的

挑战。	当前市场上的许多新公司都将焦点

放在趋势样式上，室内设计师则需要在材

料选择，预算管理和专业设计原则方面保

持专业知识，以向公众保证室内建筑和装

饰艺术的专业性和美德。

室内建筑和装饰艺术，泰国的受控建筑专

业人士

	 学术生涯：TIDA旨在增进对室内建筑

与装饰艺术之间差异的理解，这些差异由

学术体系和毕业学位来定义。	但是，这两

个科目的毕业生正在从事相似的工作，并

有权获得建筑委员会批准的专业证书，并

享有平等的机会。

	 去年发生了学术改革，因此导致建筑委

员会授权停止控制室内建筑和装饰艺术研

究的认证过程。	这种影响使每个教育机构

都可以通过哲学和管理方法独立地开设自

己的课程，从而在高等教育，科学，研究

部，	和创新。

	 TIDA进一步编译并建立了一个学术机

构数据库，该机构在泰国为学生和学术专

业人士提供室内建筑和装饰艺术课程，以

参加该协会组织的活动。

室内建筑和装饰艺术的受控建筑专业 
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职业生涯 

	 室内建筑和装饰艺术专业人士必须获得

《建筑控制法》第5届于佛历	2558的认可，

以避免在诉讼中或被起诉并成为被告时承

担任何风险。	任何与室内装饰或室内功能

调整有关的设计工作都严格要求室内专业

人员在开始项目之前彻底理解法律。

	 就专业执照而言，持有执照的室内专业

人员有资格执业于州政府雇用的任何作品，

而执照不适用于属于私人公司或个人作品的

项目。	TIDA坚信，在所有级别的室内建筑

和装饰设计项目中，都需要专业许可并有

效。

	 虽然增加了由州政府采用的室内建筑和

装饰设计项目所产生的收入，但人们对这

些要求和工作标准却抱有很高的期望。	为

了提高设计师与州政府之间工作流程的透

明度，TIDA需要与ACT合作，以征募来自

室内建筑和装饰设计领域的合格提名，并

因此建立一个委员会来监督分配过程，以

维护各方的正义。

	 在Covid-19危机中取得进展时，鼓励采

用电子提交作为所有组织的替代解决方案，

以帮助促进减少纸张使用和防止疫情蔓延。

	 但是，跨学科的工作理念仍在重新考虑

中，因为室内建筑和装饰设计的重要性将被

逐渐削弱，并被能够在所有设计领域进行作

品创作的建筑专业所取代。

	 最后但并非最不重要的一点是，应该发

布建筑和室内装饰专业人士的权利保护法，

因为当前的保护法仅对保护项目所有者有

效。	欢迎建筑师和室内设计界的所有专业

人士集思广益，为我们的建筑和室内设计

专业人士启动版权保护法案。

室内建筑和装饰艺术的未来趋势

	 在现代世界中工作变得越来越复杂。	敦

促室内建筑师和装饰艺术设计师进行综合工

作，包括设计，预算管理，体验式设计（用

于品牌支持），活动开发区域，活动创建

以及图形和传播设计等多项技能。	室内专

业范围可能涉及在每种情况下进行空间设

计以进行多用途利用和定制活动的实践。

	 如今，市场上出现了各种类型和规模

的室内专业公司，包括自由室内设计师。	

为了支持室内行业之间的职业联系，将

callacreate.com作为创意在线平台引入，供

项目所有者招募设计师和工作人员加入团

队。

	 在此后Covid危机中，在线平台的需求

和竞争渠道日益增加。	新的正常生活方式

基于在家办公的兴起而对工作空间施加了

新的住宅概念，同时减少了办公室的工作

空间以及需要重新设计作品的休息区或零

售空间。	酒店设计不再仅仅依赖于休闲空

间设计，而是公共卫生概念也有可能与整

体设计融合在一起。	
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เมื่อเทียบกับวิชาชีพโดยท่ัวไป วิชาชีพสถาปนิกมีจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพ 
ไม่มากนัก แต่กลุ่มสถาปนิกก็สามารถรวมตัวกันผลักดันให้มีการออก 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 รวมทั้งจัดตั้งสภาสถาปนิกเพ่ือควบคุม
ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และยังด�าเนินการให้สภาสถาปนิกม ี
ความเจรญิกา้วหนา้ มัน่คง เป็นทีย่อมรบัในสังคมทัง้ในประเทศ และระดับสากล 
ตลอด 20 ปีทีผ่า่นมา สภาสถาปนกิมกีารพัฒนาในทกุๆ ด้าน ยกระดบัมาตรฐาน
การควบคุมวิชาชีพ สร้างกฎกติกาข้อบังคับ พัฒนาระบบการบริหารงาน  
มีอาคารสถานที่ที่สวยงามทันสมัย รองรับการใช้งานของสภาสถาปนิกและ
สมาคมวิชาชีพสถาปนิกสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ในช่วงก่อนก่อตั้งและในช่วงด�าเนินการ 20 ปีแรกของสภาสถาปนิก มีผู้ที ่
เสียสละ อุทศิตน สนบัสนนุ ส่งเสรมิกจิการของสภาสถาปนกิ สรา้งคณุประโยชน์
ใหก้บัวิชาชพีจ�านวนมาก ทัง้ทีอ่ยู่เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั ในวาระครบรอบ 20 ปี 
แห่งการสถาปนาสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกมีด�าริท่ีจะเชิดชูและประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสภาสถาปนิกและวิชาชีพ โดยให ้
ผู้บริหารสภาสถาปนิกตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเสนอรายชื่อผู้สร้าง 
คุณประโยชน์ให้กับสภาสถาปนิกและวิชาชีพ และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมทีส่มควรไดร้บัรางวลัสถาปนิกเชดิชู จ�านวน 11 ทา่น และประกาศ
เกียรติคุณ จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่
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20 ปี สภาสถาปนิก
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ท่าน  โดยเป็น

สถาปนิก

บุคคลนอกวงการ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
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นำยนคร ศรีวิจำรณ์
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

อดีตประธานคณะกรรมการกำากับนโยบาย 
อดีตกรรมการบริหารหลายวาระของสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีต
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรม
หลายสถาบัน มีบทบาทสำาคัญในการผลักดัน  
และยกร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก เข้าสู่การ
พิจารณาของรฐัสภา น่าเสยีดายทีท่่านถงึแก่กรรม 
ก่อนทีจ่ะได้เหน็ผลงานของท่านในปี พ.ศ. 2543 
ที่มีการก่อตั้งสภาสถาปนิก เพ่ือเป็นการระลึก
ถึงคุณงามความดีและคุณูปการใหญ่หลวง 
ทีท่่านทุม่เทเสยีสละให้กบัวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
จึงมีการเชิดชูและบันทึกเรื่องราวไว ้ เป ็น
ประวัติศาสตร์ของวิชาชีพ

นำยปรีดิ์ บุรณศิริ
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อดีตผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ อดีต
ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ท่านเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญมากมาย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ท่านเป็น 
ผู ้บุกเบิกวางรากฐานในการควบคุมวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม โดยรับหน้าที่เป็นนายกสภา
สถาปนิกสมัยที่หนึ่ง ภารกิจสำาคัญของท่าน
คือการรับการถ่ายโอนการควบคุมวิชาชีพ 
จากภาครฐั มาเป็นการให้ผูป้ระกอบวิชาชพีดูแล
กนัเอง และผลงานของท่านเป็นจุดเริม่ต้นทำาให้
สภาสถาปนิกเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้

บุคคลผู้ได้รับรำงวัลสภำ
สถำปนิกเชิดชู พ.ศ. 2563 
11 ท่ำน
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ศำสตรำจำรย์ กิตติคุณ 
เดชำ บุญค�้ำ
สถาปนิกสาขาภูมิสถาปัตยกรรม

อดีตกรรมการสภาสถาปนิก อดีตคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ท่านเป็นผูบ้กุเบกิวชิาชพีภูมิสถาปนกิ โดยก่อตัง้ 
และยกร่างหลักสูตรวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นผู ้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคม
ท่านที่ 2 ของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานสภาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ท่านได้รบั 
การยอมรับและได้รับเชิดชูอย่างกว้างขวาง 
และเป็นผู ้มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่วงการ
สถาป ัตยกรรมของไทยทั้งในด ้านวิชาชีพ  
และวิชาการ

นำยมติ ตั้งพำนิช
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

อดีตนายกสภาสถาปนิกสมัยที่ 2 อดีตนายก
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อดีตประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้ง 
บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำากัด นอกจากนี้  
ท่านยังเป็นสถาปนิกที่ประสบความสำาเร็จ 
ในวิชาชีพและยังมีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศชาตแิละสงัคม โดยทำางานด้านการเมือง 
รวมทั้ งดำ ารงตำ าแหน ่งในองค ์กรภาครัฐ 
และเอกชน ในการควบคุมวิชาชีพ ท่านเป็น 
ผู ้ผลักดันในการออกกฎหมายลูก ข้อบังคับ  
รวมถึงกฎกติกาต่างๆ ในการควบคุมวิชาชีพ

นายนคร ศรีวิจารณ์

นำยเจตก�ำจร พรหมโยธี
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก  
และสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

อดีตนายกสภาสถาปนิกสมัยที่ 5 อดีตนายก
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ท่านมีนโยบาย
ผลักดันงานด้านประชาสังคม เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
มูลนธินิายช่างไทยใจอาสา เพ่ือช่วยเหลือสงัคม
เม่ือเกิดภัยพิบัติ เข้าถึงและให้ความสำาคัญ 
กบัผูป้ระกอบวชิาชพีทกุกลุ่ม ทกุสาขา โดยเฉพาะ 
ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมในภูมิภาค 
ทัว่ประเทศมากกว่า 20 ครัง้ มีความร่วมมือกบั
หน่วยงานของรฐัและองค์กรต่างๆ จำานวนมาก  
ผลงานสำาคัญทีส่ำาเรจ็ในวาระของท่านอีกเรือ่งหนึง่ 
คือการผลักดันให้มีการปรับค่าบริการวิชาชีพ
ของภาครัฐให้ได้มาตรฐาน ออกกฎหมายลูก  
ข้อบงัคับ รวมถงึกฎกตกิาต่างๆ ในการควบคุม
วิชาชีพ
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นำงเมธินี สุวรรณะบุณย์
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
และมัณฑนศิลป์

กรรมการสภาสถาปนกิ ผูอ้ำานวยการใหญ่อาวโุส 
Project Development The Mall Group  
อดีตนายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
ท่านเป็นกรรมการสภาสถาปนิกหลายสมัย  
มีส ่วนในการขับเค ล่ือนวิชาชีพสถาปนิก 
ในหลายบทบาทหน้าทีท่ัง้ด้านวชิาการและวชิาชพี  
ร่วมจัดทำาและปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบต่างๆ จำานวนมาก ท่านเป็น
กรรมการตรวจการจ้างและร่วมประสานงาน
กำากับดูแลงานก่อสร้างอาคารสภาสถาปนิก 
เป็นบุคคลสำาคัญที่ทำาให้งานก่อสร้างเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย คุณภาพสูง แต่ประหยัด 
ทั้งเวลาและต้นทุนก่อสร้าง

รองศำสตรำจำรย์ ยุพยง 
เหมะศิลปิน
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

อดีตนายกสภาสถาปนิกสมัยที่ 4 อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในวาระการบริหารของท่าน  
เป็นช่วงทีเ่กดิวกิฤตความขดัแย้ง ทัง้ในบ้านเมือง 
และในวิชาชีพ ท่านแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ด้วยการบรหิารงานอย่างระมัดระวงัและเข้มงวด  
โดยเฉพาะด้านการเงิน ทำาให้สภาสถาปนิก 
มีความม่ันคงทางการเงินสงู นอกจากนี ้ท่านยงั 
เป็นประธานอนุกรรมการจัดทดสอบเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตสำาหรับภาคีสถาปนิก ซ่ึงได ้รับ 
การยอมรับว่าเป็นการจัดสอบที่ได้มาตรฐาน
และเป็นธรรม จากปัญหาของบ้านเมืองทีเ่กดิขึน้ 
ในวาระของท่าน ทำาให้การส่งมอบหน้าที่ให้
คณะกรรมการชุดต่อมาล่าช้า ท่านจึงต้องอยู ่
ในหน้าที่นานถึง 4 ปี 4 เดือน 
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พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ�ำพน
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

สมาชิกวุฒิสภา อดีตนายกสภาสถาปนิกสมัย
ที่ 3 และสมัยที่ 6 อดีตนายกสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตเจ้ากรม 
ช่างโยธาทหารเรือ ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ 
ในการวางยทุธศาสตร์ พัฒนา สร้างความม่ันคง
ให้กบัสภาสถาปนกิ และวงการวชิาชพีในทกุด้าน  
เป็นผู ้ริ เริ่มและผลักดันให้มีการขับเคล่ือน 
จนสามารถก ่อสร ้างอาคารที่ทำาการสภา
สถาปนิก รองรับการทำางานของสภาสถาปนิก 
ให้บริการสมาชิก และเป็นที่ทำาการของสมาคม
วิชาชีพสถาปนิกสาขาต่างๆ ท่านเป็นผู้ริเริ่ม
กิจกรรมสำาคัญที่สร้างความรู ้ความเข้าใจใน
วิชาชพีต่อสงัคม ได้แก่ งานสมัมนา ACT Forum,  
ACT Talk และก่อตั้งหลักสูตร EXACT เพื่อให้
ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน เข้าใจ
ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
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นำยสุพินท์ เรียนศรีวิไล
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

กรรมการจรรยาบรรณ ผู้แทนสภาสถาปนิกใน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรรมการบริหาร  
บริษัท สำานักงานโฟร์เอส จำากัด ท่านเป็น
ผู ้มีบทบาทสำาคัญในการจัดทำาและปรับปรุง
กฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบยีบ และอยูใ่นทกุขัน้ตอน 
ของการสร ้างกติกาในการควบคุมวิชาชีพ  
ท่านมีบทบาทสำาคัญในการขอแก้ไขพระราช
บัญญัติสถาปนิกที่อยู ่ระหว่างการพิจารณา
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านเป็นบรรณาธิการ 
ผู ้รวบรวมกฎหมายอาคารให้เป็นหมวดหมู ่
ง่ายต่อการค้นหาและนำาไปใช้ นอกจากนี ้ท่านยงั 
ดูแลงานอ่ืนๆ ของสภาสถาปนิกอีกหลายด้าน 
เช่น งานทะเบียน งานจัดทดสอบเพ่ือขอรับ 
ใบอนุญาตฯ เป็นต้น

นำยโกญจนำท ศรีกำฬสินธุ์
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
และมัณฑนศิลป์

ประธานอนกุรรมการสารสนเทศ อดีตกรรมการ
สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ท่านเป็น
คณะทำางานจัดตั้งระบบทะเบียนสมาชิกและ 
ใบอนุญาตตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งสภาสถาปนิก  
และเป็นผู้กำาหนดแนวทาง วางแผน กำากับดูแล
งานด้านสารสนเทศของสภาสถาปนิกมาโดย
ตลอด ทำาให้การดำาเนินงานของสภาสถาปนิก 
ในการให้บริการสมาชิกเป ็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทั้งๆ ที่มีงบประมาณ
จำากัด ท่านเป็นผู้พัฒนาระบบสอบ ระบบคลัง
ข้อสอบ ทีท่ำาให้การจัดสอบเพ่ือขอรบัใบอนญุาต 
ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต ้องการ  
เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการ
เข้าสู่วิชาชีพ

นำยฤำชำ รัชชนันท์
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก อดีตอุปนายก
วิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ท่านเป็นผู ้ที่ทุ ่มเทให้กับวงการ
วิชาชีพมาโดยตลอด เป็นผู ้มีบทบาทสำาคัญ 
ในการขับเคล่ือนทุกองค์กรที่ท่านเกี่ยวข้อง  
ในการทำางานให้สภาสถาปนกิ ท่านเป็นผูว้างระบบ 
การบริหารภายในองค์กร ให้พัฒนาจนเจริญ
ก้าวหน้าถึงทุกวันนี้ ท่านเป็นผู้บริหารโครงการ
ก่อสร้างสภาสถาปนิก กำากับดูแลงานก่อสร้าง
ทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ทำาให้งานก่อสร้าง 
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า



นำยพงศ์โพยม วำศภูติ 
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นราธิวาส ภูเก็ต 
นครราชสีมา อดีตอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปัจจุบันท่านเป็นประธาน
กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ

ยังมีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม แต่มีส่วนส�าคัญ
สร้างคุณประโยชน์ให้กับวิชาชีพ 
ท่ีสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนในการผลักดัน
งบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารสภาสถาปนิก

การเชิดชูและประกาศเกียรติคุณในวาระครบรอบ 20 ปีของสภาสถาปนิกนี้ พิจารณา
จากการสรา้งคณุประโยชนใ์หก้บัสภาสถาปนิกและวชิาชพีในภาพรวม โดยไม่แบง่แยก
วา่จะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพหรอืไม ่หรอืประกอบวิชาชีพสาขาใด ผลการสรรหาประกอบ
ดว้ยบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางวชิาชพี ครบทกุสาขา หลากหลายชว่งอาย ุแสดงถึง
ความร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ จากทุกฝ่าย ที่ร่วมกันวางรากฐาน สร้างความมั่นคง  
ให้กับสภาสถาปนิกและวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และจะมี 
ความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต สมควรได้รับการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของ
วิชาชีพตลอดไป

นำยบัณฑูร สุภัควณิช 
อดีตผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

อดีตเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีอดีตผูป้ระสานงาน 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาด้านงบประมาณ 
นอกจากนี้ ท่านยังดำารงตำาแหน่งสำาคัญใน 
หน ่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน 
การศึกษาอีกจำานวนมาก
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 在过去的二十年中，许多人致力于支持
和促进泰国建筑师委员会。 这些人在公共
场合和幕后为该领域的发展做出了贡献。 在
其成立20周年之际，泰国建筑师委员会决定
予以荣誉表彰，并赞扬这些建筑师的努力。 
2018-2021年任期理事会委员会设立了一个小
组委员会，负责挑选泰国建筑师委员会的杰
出支持者，以授予“崇高建筑师”的称赞。
 在ACT成立20周年之际，选出了11名建
筑师，具体如下：
1. Nakorn Srivijarn 先生在制定《建筑师

法》（佛历 2543（公元2000年））中
发挥了重要作用

2. 泰 国 建 筑 师 委 员 会 创 始 主 席 P r e e  
Buranasiri先生

3. Emeritus Decha Boonkham教授， 一位前
理事会成员和一位开拓者，他们为建立
专业法规奠定了基础。

4. 泰国建筑师委员会第二任主席Mati  
Tungpanich先生

5. 泰国建筑师委员会第五任主席Jedkam-
chorn Phromyothi先生率先为民间社会
工作，并接触到该行业的所有部门

6. 泰国建筑师委员会第四任主席Yupayong 
Hemasilpin副教授，他带领委员会度过
了全国性政治动荡和建筑专业社区内
部的冲突。

7. 泰国建筑师理事会第三届和第六任主席
Thanit Kittiampon海军上将为在各个方
面建立和发展理事会的坚实基础铺平了
道路， 他还帮助建立了ACT大楼。

8. 前委员会成员Maythinee Suvarnapunya女
士，负责协调和指导ACT大楼的建设。

9. 道德委员会成员Supin Riansrivilai先生参
与起草和制定《职业条例》的每个阶段

10. 泰 国 建 筑 师 委 员 会 前 秘 书 处 R u c h a  
Rachchanan先生

11. 信息技术小组委员会主席Konchanart 
Srikalsin先生，他开发了评估和注册理
事会成员以及ACT的IT网络的系统

 此外，有两个人虽然不是建筑专业人
士，但在支持理事会方面发挥了重要作用，
值得荣誉。
1. 内政部前常任秘书长Pongpayom Vasputi

先生
2. 预算局前局长Buntoon Suphakvanich先生

 双方都认识到建筑专业是推动国家发展
的关键，并推动为ACT大楼的建设分配预
算，作为规范专业标准和实践的指挥中心。

 In the course of the last two decades, 
a number of people dedicated themselves 
to supporting and promoting the Architect 
Council of Thailand. These individuals con-
tributed to the development of the field, 
both publiclyand behind the scenes. On the 
20th Anniversary of its founding, the Archi-
tect Council of Thailand decided to afford 
those contributions  honorable mention and 
recognize the efforts of these Architects. 
The 2018-2021 term Council committee 
established a subcommittee tasked with 
selecting distinguished supporters of the 
Architect Council of Thailand to be bestowed 
the accolade of “Distinguished Architect” 
 On the occasion of ACT’s 20th Anniver-
sary, eleven architects were selected 
as follows:
1. Mr Nakorn Srivijarn
 was instrumental in establishing the 

Architect Act, B.E.2543 (2000)
2. Mr Pree Buranasiri
 the founding president of the Architect 

Council of Thailand
3. Professor Emeritus Decha Boonkham
 former council member and one of the 

pioneers who laid the foundations for es-
tablishing the Professional Regulations 

4. Mr Mati Tungpanich
 the second president of the Architect 

Council of Thailand

5. Mr Jedkamchorn Phromyothi
 the fifth president of the Architect Coun-

cil of Thailand who spearheaded work 
for civil society and reached out to all 
sectors of the profession 

6. Associate Professor Yupayong
 Hemasilpin 
 the fourth president of the Architect 

Council of Thailand who led the Coun-
cil through national political unrest and 
conflicts within the professional archi-
tectural community

7. Admiral Thanit Kittiampon
 the third and sixth President of the Ar-

chitect Council of Thailand who paved 
the way for establishing and developing 
a firm foundation for the Council in all 
its aspects. He was also instrumental in 
establishing the ACT Building

8. Mrs Maythinee Suvarnapunya
 former committee member involved in 

coordinating and directing the construc-
tion of the ACT Building

9. Mr Supin Riansrivilai
  member of the Ethics Committee in-

volved in every stage of drafting and 
establishing the Professional Regulations 

10. Mr Rucha Rachchanan
 former secretariat of the Architect Council  

of Thailand

11 Mr Konchanart Srikalsin
 chairman of the subcommittee for In-

formation Technology who developed 
systems for evaluation and registration 
of Council members as well as ACT’s 
IT network

 In addition, there are two individuals who, 
although not architectural professionals, 
played important roles in supporting  
the Council and deserve honorary mention:
1 Mr Pongpayom Vasputi
 former Permanent Secretary for Ministry 

of Interior
2. Mr Buntoon Suphakvanich 
 former Director of the Bureau of Budget

 Both recognized the importance of the 
architectural profession as key to driving the 
development of the nation and pushed for a 
budget to be allocated for the construction 
of the ACT Building to serve as a command 
center for the regulation of professional 
standards and practices.
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 ข้อตกลงยอมรบัร่วมกนัของอาเซียน ด้านการ
บรกิารสถาปัตยกรรม (ASEAN Mutual Recogni-
tion Arrangement on Architectural Services)  
หรือ MRA วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ซึ่ง
จะถกูใช้เป็นมาตรฐานให้สถาปนกิในกลุ่มประเทศ
สมาชกิอาเซียน สามารถเคล่ือนย้ายเข้าไปทำางาน
ในกลุม่ประเทศอาเซียนด้วยกนัได้ในตลาดวชิาชพี
สถาปัตยกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำาหนด 
ของประเทศท้องถิ่น ปัจจุบันประเทศไทยมี
พันธะผูกพันกับนานาชาติตามข้อตกลงต่างๆ 
ด้านการค้าบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงบริการด้าน
สถาปัตยกรรม เป็นผลให้มีการเปิดตลาดการค้า
บริการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเคล่ือนย้าย
เข้าไปทำางานในระหว่างประเทศทีท่ำาข้อตกลงร่วมกนั 
 เรื่องของการเป ิดเสรีการค้าและบริการ 
ทีป่ระเทศไทยเข้าร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ มีผลกระทบ 
เป็นอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่
ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2558 ทำาให้มีแรงกระตุน้จากหลายฝ่าย  
ทั้งจากทางฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ทำาให้สภาสถาปนิกต้องพิจารณา
และดำาเนินการเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตัวบท
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การปรบัปรงุกฎหมายวชิาชพี
นับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปประเทศ
ด้วยเช่นกัน 
 สภาสถาปนกิ โดยคณะอนกุรรมการดำาเนนิการ 
กจิการสภาสถาปนกิ จึงได้แต่งตัง้คณะทำางานขึน้ 
ชุดหนึ่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ชื่อว่า 
“คณะทำางานปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ. 2543” เ พ่ือพิจารณาจัดทำาข ้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายสถาปนิก ต่อมาในคณะ
กรรมการสภาสถาปนกิ วาระปี พ.ศ. 2558-2561 
ได้โอนภารกิจนี้แก่คณะอนุกรรมการกฎหมาย
ให้เป็นผู ้พิจารณาต่อไป เพ่ือรายงานต่อคณะ
กรรมการสภาสถาปนิก ผลสรุปในขั้นสุดท้าย
จะถูกนำาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำา
เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป คณะทำางาน
ปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ และคณะอนุกรรมการ
กฎหมาย ได้ประชุมพิจารณาและนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาสถาปนกิมาโดยลำาดับ ผลของ 
การพิจารณาได ้ถูกนำาเรียนรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ 
แห่งสภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณา ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้ดำาเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะ
กรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาเพ่ือให้ความเหน็และข้อสงัเกต 
และช่วยปรบัปรงุแก้ไขมาแล้ว 2 ครัง้ โดยมีหลกัการ 
แก้ไขในการขอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้
1. กำาหนดบทนิยาม วัตถุประสงค์ของสภา

สถาปนกิ อำานาจและหน้าทีข่องสภาสถาปนกิ 
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ท่ีเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศตาม 
ข้อผูกพันระหว่างประเทศ

2. กำาหนดวัตถุประสงค ์ของสภาสถาปนิก 
อำ า น า จแล ะหน ้ า ที่ ข อ งสภาสถาปนิ ก  
ที่เกี่ยวกับการรับรองปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

3. แก ้ ไขคุณสมบัติและที่มาของกรรมการ
จรรยาบรรณ

4. แก้ไขบทบัญญัติให้สมาชิกต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม

5. แก ้ ไขบทบัญญัติ ท่ี มีถ ้อยคำาที่ ไม ่ชัดเจน 
อาจทำาให้เกิดความสับสน

6. แก ้ไขเ พ่ิมเติมอัตราค ่าธรรมเนียมท ้าย 
พระราชบัญญัติ

 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขนั้น เน่ื่องจาก
ประเทศไทยมีพันธะผูกพันกับนานาชาติตาม 
ข้อตกลงต่างๆ ด้านการค้าบริการ ซึ่งครอบคลุม
ถงึบรกิารด้านสถาปัตยกรรม เป็นผลให้มีการเปิด
ตลาดการค้าบริการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถ
เคลื่อนย้ายเข้าไปทำางานในระหว่างประเทศ 
ที่ได้ทำาข้อตกลงร่วมกัน หากแต่กฎหมายว่าด้วย
สถาปนกิยงัไม่มีบทบญัญัตทิีก่ำาหนดวตัถปุระสงค์
และอำานาจหน้าที่ของสภาสถาปนิก และอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในการ
กำาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วชิาชพีระหว่างประเทศ ประกอบกบัพระราชบญัญัติ 
สถาปนิก พ.ศ. 2543 ได ้ใช ้ บังคับมาเป ็น 
เวลานานแล้ว 

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
ใช้บังคับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
ปี พ.ศ. 2543 นบัรวมเวลาไดก้ว่า 20 ปี 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์
บ้านเมืองอยู่ในช่วงการเร่งปฏิรูป
ประเทศในทุกด้าน สภาพการณ์
หลายอย่างในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมเป็นอย่างมาก สภาสถาปนิก
พบปัญหาบางประการทีส่่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงาน โดยก่อให้เกิด
ความสับสน หรือความไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ ซึ่งต้องได้รับการแก้
ด้วยการปรับปรุงกฎหมายแม่บท
ให้ดีขึ้น รวมถึงมีบางเรื่องที่แม้จะ
ไม่เป็นปัญหา แต่การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายแม่บทก็อาจท�าให้วิชาชีพ
พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมได้ ทั้งในแง่ของ
ลักษณะการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป
ในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
จึงได้ท�าการเสนอปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติสถาปนิกขึ้น โดยอยู่
ในระหว่างการพิจารณาร่างแก้ไขนี้ 
ในสภาผู้แทนราษฎร
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 ดั งนั้ น เ พ่ื อ ให ้ มีบทบัญญัติที่ จ ะ รองรับ เ รื่ อ ง 
การประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศ ตามข้อผูกพัน
ระหว ่างประเทศที่ ได ้ทำาไว ้แล ้ว และที่จะมีขึ้นอีก 
ในอนาคต จงึสมควรแก้ไขเพ่ิมเตมิบทบญัญัต ิให้สามารถ 
ใช้เป็นกรอบและให้อำานาจในการกำาหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร  
และเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนสมควรที่จะแก้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติบางเรื่องให ้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม่
 สภาสถาปนิกได้มีหนังสือ ที่ สภส 433/2558  
ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง เสนอร่าง 
พระราชบญัญัตสิถาปนกิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ไปยงัรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษ 
แห่งสภาสถาปนกิ กรมโยธาธกิารและผงัเมืองได้มีหนงัสอื 
ที่ มท 0706/5666 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
สรุปความได้ว่า 
 “กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการ

และผังเมืองพิจารณาในเร่ืองนี้ จากการตรวจสอบ

ปรากฏว่า สภาสถาปนิกยังไม่ได้แก้ไขร่างพระราช

บัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้เป็นไปตาม

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณา

ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 1  

แต่อย่างใด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และส่งร่าง

พระราชบัญญัติในเร่ืองนี้ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็น

ไปตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยฯ  

แล้วให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณา 

และด�าเนินการต่อไป”

 ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือที่ 
มท 0706/10090 ลงวันที่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สรุปความได้ว่า 
 “คณะกรรมการพิจารณาร ่างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 1 ได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 33/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

เพื่อตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก 

(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... แล้ว มีมติให้ด�าเนินการ 

แก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามความเห็น 

ของท่ีประชุมต่อไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอให้สภาสถาปนิกด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง 

พระราชบัญญัติดังกล ่าว ตามความเห็นของ 

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ และจัดท�า 

ร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 26 และมาตรา 

77 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยรบัฟัง 

ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 

รวมท้ังด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 

ความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (check-

list) และส่งเอกสารตามท่ีได้ด�าเนินการดังกล่าว 

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อด�าเนินการต่อไป”

 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนงัสอืที ่มท 0706/17045 
ลงวนัที ่18 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เสนอร่างพระราชบญัญัติ
สถาปนกิ (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .... ต่อคณะรฐัมนตรพิีจารณา 
โดยเรื่องนี้เข ้าข่ายที่จะต้องนำาเสนอคณะรัฐมนตร ี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 มาตรา 4 (5) ทั้งนี้ 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
กำากบัการบรหิารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เหน็ชอบ 
นำาเรื่องดงักล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ในการประชุมครั้งที่ 18/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
28 เมษายน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 “อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก 

(ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย

เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปประกอบการพจิารณา 

ท้ังนี้ ให้พิจารณาการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ตามร่างพระราชบัญญัติในเร่ืองนี้ ให้สอดคล้อง 

ตามนยัมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 

(เร่ือง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนยีมในการ

อนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) ด้วย แล้วให้ส่ง 

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพจิารณา 

ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบ 

แผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะ

เวลาและกรอบสาระส�าคัญของกฎหมายล�าดับรอง 

ท่ีออกตามร ่างพระราชบัญญัติดังกล ่าวตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยเสนอ”
พระราชบัญญัติสถาปนิก 

ฉบับปี พ.ศ. 2543

06 พระราชบัญญัติสถาปนิก ฉบับที่... พ.ศ. ... | THE ARCHITECT ACT, ISSUE NO. ...  B.E. ... 



2000年2月颁布了《建筑师法》（佛历

2543（2000））。在过去的十年中，该国

在各个领域都经历了一段时间的改革。	社

会变化显而易见，泰国建筑师委员会发现了

数个影响职业的案例，引起了对适当实践的

困惑或争议。	因此，人们认为应审查立法

并进行必要的修改以改善专业实践，以满足

国家和地区建筑领域变化带来的当前需求。

2007年11月19日，实施了《东盟建筑

服务互认安排》。	这提供了被用来规范该

区域内的建筑服务的移动准则。	泰王国认

为，该区域内自由市场的开放将极大地影

响该国，有关公共机构和立法者的建议也

建议对该法进行修订，作为全国改革的一

部分，以保护国家利益。

为了审查该法案的拟议修正案，泰国建

筑师理事会任命“建筑师法案修订工作组，

佛历2543	（2000年）。在接下来的2015-2018

年任期内，该任务移交给法律小组委员会进

行进一步审核，并将结果报告给理事会委

员会。	然后，以泰国建筑师理事会最高主

席的身份将拟议修正案的最终草案提交内

政部长审查。	然后，将最终的修正案草案

提交给有关机构，以开始介绍皇家法令的

程序。	这是由公共工程和城乡规划部执行

的，该部将提案草案提交内政部立法委员会

进行最终审查和评论，然后再将修订后的法

案提交给国王以取得皇家法令。

最终修订草案包括有关泰国建筑委员会

的角色和权限的详细信息，确定该委员会

的目标，与认可学术证书相关的准则以获

取执业建筑规范的许可证及相关职业道德

的详细信息。	为了清楚起见，措词不明确

也进行了更改。

开放自由市场的行动以及该地区贸易

服务的转移，促使需要进行这些修正，以

明确泰国建筑师理事会在规范专业建筑实

践中的职责和权威。	这些修正案为专业标

准和职业道德提供了明确的基准，使该法

案与时俱进。

建筑师法 发行编号 佛历

The Architect Act, B.E.2543 (2000) was 
enacted in February 2000. In the past de-
cade the country has undergone a period 
of reform in all areas. Societal changes are 
clearly apparent, and the Architect Council 
of Thailand has found several instances 
where this has affected the profession, 
causing confusion or disputes regarding 
proper practice. It was therefore tasked with 
reviewing legislation and making necessary 
revisions to improve professional practice 
in order to meet the current demands 
brought about by changes in the national 
and regional architectural sphere.

On November 19, 2007, the ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Ar-
chitectural Services was implemented. This 
provided guidelines which were adopted to 
regulate the movement of architectural ser-
vices within the region. Thailand felt it would 
be greatly affected by the opening of free 
markets within the region and there were 
suggestions from related public agencies 

and legislators to amend the Act, as part 
of nationwide reforms, in order to protect 
national interests.

In order to review proposed amend-
ments to the Act, the Architect Council of 
Thailand appointed the “Working Group 
for the Amendment of the Architect Act, 
B.E. (2000)” on 14 October 2014. During 
the following 2015-2018 term, this task 
was handed to the legal subcommittee to 
conduct further reviews with results being 
reported to the Council committee. The 
final draft of proposed amendments was 
then presented to the Minister of Interior for 
review, in his capacity as the Supreme Pres-
ident of the Architect Council of Thailand. 
The finalized draft amendments were then 
presented to the relevant agencies to begin 
the process for presentation of the Act for 
royal decree. This was carried out by the 
Department of Public Works and Town & 
Country Planning, who presented the draft 
proposal to the legislative committee of the 

Ministry of Interior for their final review and 
comments before presenting the amended 
Act to the King for royal decree.

Final draft amendments include details 
regarding the roles and authority of the Ar-
chitecture Council of Thailand’s committee, 
establishing the Council’s objectives, guide-
lines related to recognition of academic cre-
dentials in order to gain a license to practice 
Regulated Architecture, as well as details 
regarding professional ethics. Ambiguous 
wording was also changed for clarity.

The move to open a free market and the 
movement of trade services in the region 
prompted the need for these amendments 
to clarify the responsibilities and authority 
of the Architect Council of Thailand in reg-
ulating the practice of professional archi-
tecture in the Kingdom. These amendments 
provide a clear benchmark of professional 
standards and ethics, bringing the Act up 
to date with current times.
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 ปัจจุบัน สถาปนิกพบกับความท้าทายในยุคที่สังคมไทย และสังคมโลก
ต้องการผูท้ีรู่จ้รงิ ทำาจริง เพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นทุกที  
จากความท้าทายของสภาวะภูมิอากาศโลกที่เปล่ียนแปลงและทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ โลกของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) กำาลัง
มีอิทธิพลมากขึ้นในทุกวงการ ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นกว่า 
ในอดตี โดยเฉพาะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสภาสถาปนิก
 การเปลี่ยนแปลงฉับพลันของจากสภาพแวดล้อมในหลายๆ มิติ ทำาให้
สถาปนิกถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการประกอบวิชาชีพ ที่ไม่ใช่เพยีงเพื่อรักษา
มาตรฐาน แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพ ไม่ใช่เพียงอยู่รอด แต่เป็น
ยืนหยัดอย่างมั่นคง
 สภาสถาปนกิโดยคณะกรรมการชดุปัจจุบนั ซ่ึงได้ตัง้ยทุธศาสตร์ 7 ด้านของ
การพัฒนาสภาสถาปนิกในทศวรรษถัดไป ดังนี้

สภาสถาปนกิจัดต้ังขึน้ตามพระราชบญัญัตสิถาปนกิ พ.ศ. 2543 
ซึง่ก�าหนดวัตถุประสงคแ์ละอ�านาจหนา้ที ่เพ่ือควบคมุ ส่งเสรมิ 
ช่วยเหลือ แนะน�า ใหบ้ริการดา้นวิชาชีพและวิชาการแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนใหค้�าปรึกษา
และขอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลเก่ียวกับนโยบายทางด้านสถาปัตยกรรม 
และเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย  
ในสองทศวรรษทีผ่า่นมา คณะกรรมการบริหารแตล่ะชดุไดด้�าเนนิงาน 
ตามขอบเขตวัตถุประสงคแ์ละอ�านาจหน้าที ่มกีารพัฒนา ปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลง เงือ่นไข กฎกตกิา ไปตามสภาพแวดลอ้มแตล่ะชว่งเวลา 

วชิาชพีสู่สากล

ความเปน็
เอกภาพของ

ทกุสาขาวชิาชพี

ระบบบรหิาร
มปีระสิทธภิาพ

และธรรมาภบิาล

การยกระดบั
มาตรฐานวชิาชพี
ใหมี้ความมัน่คง

สถาปนกิ
มคีวามเทา่เทียมกนั

ทกุภูมภิาค

งานจรรยาบรรณ
และงานกฎหมาย

มคีวามมัน่คงแขง็แรง 

สังคมไทยเขา้ใจ
ในวชิาชพีสถาปนิก

03
ยุทธศาสตร์

04
ยุทธศาสตร์

05
ยุทธศาสตร์

06
ยุทธศาสตร์

07
ยุทธศาสตร์

02
ยุทธศาสตร์

01
ยุทธศาสตร์
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นโยบาย
และยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก
ชุดปัจจุบัน วาระปี 
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศำสตร์

01 
วิชำชีพสู่สำกล
• ส่งเสริมสถาปนิกไทยไปท�างานต่างประเทศ
• ปลดล็อกการท�างานของสถาปนิกต่างชาติให้ท�างานได้ในประเทศไทย 

 ภายใต้การก�ากับของสภาสถาปนิก

ท้องถิน่เพ่ือความเท่าเทยีมกนั (local collaboration) 
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้สถาปนิกไทยไปทำางาน
ต่างประเทศ และกำากับดูแลสถาปนิกต่างชาติ
ที่จะทำางานในประเทศไทย ให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมายภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์มาตรฐานและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิชาชีพ 
วิชาการ รวมถึงหลักสูตรสถาปัตยกรรม ให้มี
ความเท่าเทียมกันในระดับนานาชาติ
 ในปี พ.ศ. 2560 สภาสถาปนกิได้ดำาเนนิการ 
จัดอบรมและทดสอบสถาปนิกจีน ตามคำาสั่ง
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่30/2560 
เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง  
ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา อนุมัติผลทดสอบ 
และได้ใบรบัรองให้กบัสถาปนกิจีน จำานวน 17 คน  
เพ่ือใช้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมในโครงการรถไฟความเร็วสูง
 สภาสถาปนิกยังได้ส ่งเสริมให้มีช ่องทาง
สำาหรบัผูไ้ม่มีสญัชาตไิทย เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่น
ความรู ้  แลกเปล่ียนแนวคิด และถ ่ายทอด
เทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สถาปนิกไทย จึงได้ออก
ระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนกิ ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ กรณีผู้ไม่มี 
สัญชาติไทย พ.ศ. 2560 เพ่ือรองรับในการเข้า
มาทำางานตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขจากสภา
สถาปนิกได้อย่างถูกต้อง

 ประเทศไทยก้าวเข้าเป็นหนึ่งในประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) โดยมีการจัดทำา
ข้อตกลงยอมรบัร่วมกนัด้านวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
(Mutual Recognition Agreement on Architectural 
Services: MRA) เพื่อเป็นการยอมรับคุณสมบัติ
ซ่ึงกันและกันของสถาปนิกในกลุ ่มประเทศ
อาเซียน ที่จะอนุญาตให้ทำางานร่วมกับสถาปนิก
ท้องถิ่นได้โดยมีเง่ือนไข มีการกำาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน 
(ASEAN Architect) รวมถึงหลักเกณฑ์สำาคัญๆ 
ในการที่สถาปนิกอาเซียนจะไปปฏิบัติวิชาชีพ 
ในประเทศสมาชกิอ่ืน แต่ละประเทศสมาชกิมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแล (Monitoring 
Committee: MC) เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู ้ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป ็นสถาปนิกอาเซียน  
ตามข้อตกลงฯ (MRA)
 สภาสถาปนิกได้เข ้าร ่วมการประชุมคณะ
กรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN  
Architect Council: AAC) อย่างต่อเนื่องใน
ฐานะผู้แทนของวิชาชีพสถาปนิกของประเทศไทย  
โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 สภาสถาปนิก
ของไทยรับหน้าที่เป็นสำานักงานเลขาธิการสภา
สถาปนิกแห่งอาเซียน (The Secretariat Office 
of the AAC ) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศกัด์ิ 
วฒันสนิธุ ์เป็นประธานสภาสถาปนกิแห่งอาเซียน 
ได้ผลักดันให้การทำางานร่วมกันของกลุ่มประเทศ
สมาชกิอาเซียน เป็นไปในลกัษณะของการทำางาน
ร่วมกันระหว่างสถาปนิกต่างชาติกับสถาปนิก 

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก

แห่งอาเซียน (ASEAN Architect 

Council: AAC)
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02 
ควำมเป็นเอกภำพ
ของทุกสำขำวิชำชีพ
• สถาปนิกทุกสาขาร่วมมือกันท�างานด้วยความสามัคคี 
• สถาปนกิทกุสาขามีความชดัเจนในขอบเขตงาน
• บังคับใช้ใบอนุญาตทุกสาขาสถาปัตยกรรม

ยุทธศำสตร์

03 
ระบบบริหำรมีประสิทธิภำพ
และธรรมำภิบำล
• บริหารจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Management) 
• มีระบบการประเมินผลเจ้าหน้าที่
• สายงานการบริหารจัดการกระชับแต่ชัดเจน 

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถอืเป็นหลักของการบรหิารสาธารณะ 
ทีใ่ห้ความสำาคัญกบัหลักการประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม และให้ความสำาคัญ
กับสถาปนิกหรือประชาชนทั่วไป เป็นการปฏิรูปบทบาทหน้าท่ี โครงสร้าง 
และกระบวนการทำางานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต 
ซ่ือตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่างราบรื่น เพ่ือมุ่งให้เกิด 
การบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักพื้นฐาน 6 ประการ คือ 
1) หลักนิติธรรม   4) หลักการมีส่วนร่วม
2) หลักคุณธรรม   5) หลักความรับผิดชอบ
3) หลักความโปร่งใส  6) หลักความคุ้มค่า 
 สภาสถาปนิกยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการให ้มี
ประสทิธภิาพและทนัสมัยมากทีส่ดุ การใช้ระบบอิเล็กทรอนกิส์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน ทำาให้สามารถจัดทำาคลังข้อสอบ และจัดทดสอบความรู้
เพ่ือขอรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคี
สถาปนกิ ได้มากกว่าปีละ 1 ครัง้ โดยสุม่ข้อสอบจากคลงัข้อสอบ และควบคุม
มาตรฐานข้อสอบในแต่ละครัง้โดยการกำาหนดความยากง่ายให้เท่าเทยีมกนั
ในแต่ละชุดข้อสอบ
 ในด้านการดำาเนินงานของกรรมการสภาสถาปนิก อนุกรรมการ และ 
คณะทำางาน เพ่ือทำาหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาปนิก 
จะมีการตรวจสอบจากผูต้รวจสภาสถาปนกิและรายงานผลต่อทีป่ระชมุใหญ่  
ส่วนงบประมาณในการบรหิารภายในสำานกังานสภาสถาปนกิ จะมีการตรวจสอบ 
จากผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง และในการ
ปฏบิตังิานต่างๆ ภายในสำานกังานสภาสถาปนกิ จะเน้นคุณภาพและความสขุ 
ในการทำางานของผู้บริหารและบุคลากรของสภาสถาปนิก ตลอดจนการจัด
ให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้
อันเป็นการลดภาระของรัฐบาลด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 กฎกระทรวง ฉบบัที ่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ได้กำาหนดชนิดงาน สาขา ขนาด และ
ขอบเขตระดับใบอนุญาตแต่ละสาขาไว้ และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 ขึ้น จึงยกเลิกพระราชบัญญตัิวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
พ.ศ. 2508 และออกกฎกระทรวงกำาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2549 ได้กำาหนดวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ 4 สาขา ดังต่อไปนี้  
1) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
2) สาขาสถาปัตยกรรมผงัเมือง 
3) สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
4) สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศลิป์ 
 และกำาหนดขอบเขตการประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขา 
รวมถงึชนดิงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขา ดังต่อไปนี ้
1) งานศกึษาโครงการ 
2) งานออกแบบ 
3) งานบรหิารและอำานวยการก่อสร้าง 
4) งานตรวจสอบ 
5) งานให้คำาปรกึษา 
 แต่กฎกระทรวงกำาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549  
มีการกำาหนดขอบเขตการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในแต่ละสาขา 
ทับซ้อนกัน ทำาให้เกิดปัญหาในการควบคุมวิชาชีพแต่ละสาขา หน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนยังขาดความเข้าใจในกฎหมายวิชาชีพ ขาดการกำากับ
ดูแลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหน่วยราชการใน
ภูมิภาค จึงมีความจำาเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจต่อผู้ว่าจ้างและหน่วยงาน
ภาครฐัหรอืภาคเอกชน ให้ได้รบัทราบและกำาหนดขอบเขตงานในแต่ละสาขา
ให้มีความชัดเจน รวมถึงมีความพยายามที่จะเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
กฎกระทรวงในส่วนที่เป็นปัญหา

ประการ

ยึดหลักพ้ืนฐาน

6
1 หลักนิติธรรม 
2 หลักคุณธรรม 
3 หลักความโปร่งใส 
4 หลักการมีส่วนร่วม 
5 หลักความรับผิดชอบ 
6 หลักความคุ้มค่า



168

ยุทธศำสตร์

04 
กำรยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพให้มีควำมมั่นคง
• สนับสนุนให้มีสาขาวิชาชีพงานอ�านวยการก่อสร้าง  

เพ่ือสร้างคุณภาพการควบคุมงานและผลิตแบบมืออาชีพ
• มหีน่วยงานสนบัสนนุดา้นข้อมลูการปฏิบตัวิชิาชีพ 

ยุทธศำสตร์

05
สถำปนิกมีควำมเท่ำเทียมกัน
ทุกภูมิภำค

 สภาสถาปนิกได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ภูมิภาค เพ่ือเป็นตัวแทนในการบริการหรือ 
ส่งเสรมิสถาปนกิทกุภูมิภาคให้ได้รบัข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ รวมถึงให้ความรู ้ 
เกีย่วกบัการพัฒนาวชิาชพีแก่สถาปนกิทกุภูมิภาค
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีแผนจะจัดทดสอบ
ความรูเ้พ่ือขอรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนกิในส่วน
ภูมิภาค เพื่ออำานวยความสะดวกต่อการเดินทาง
ของผู้สมัครสอบ

 วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นวิชาชีพ
ที่ใช ้ศาสตร ์และศิลป์ในการสร ้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม 
ต่อเง่ือนไขของบริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลย ีเพ่ือให้สามารถ
รองรับความต้องการที่เปล่ียนแปลงไปในสังคม  
โดยผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
จะต้องปฏิบัติวิชาชีพบนพ้ืนฐานของการประกอบ
วิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล จะต้องมีทั้งความรู้
ความชำานาญควบคู่ไปกบัหลักการและความสตัย์ซ่ือ  
เพ่ือที่จะนำาความรู ้ความชำานาญและคำานึงถึง 
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจำาเป็น
ต ่อการพัฒนาอันยั่งยืนของสภาพแวดล้อม 
และความผาสุกของส่วนรวมนั้นออกสู่สังคม
 สภาสถาปนิกได้ส่งเสริมให้สถาปนิกมีความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามประเภทงานที่ถนัด 
เฉพาะด้าน เช่น การบริหารและอำานวยการ
ก่อสร้าง การเขียนแบบ การประมาณราคา 
เป ็นต้น โดยทดสอบความรู ้ความสามารถ  
และออกหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาป ัตยกรรมควบคุม ระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก 
ประเภทบริหารและอำานวยการก่อสร้าง รวมถึง 
ดำาเนินการจัดให ้ มีระบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ต่อเนื่อง โดยความสมัครใจสำาหรับผู้ที่มีความ
ประสงค์จะขึ้นเป็นสถาปนิกอาเซียน ตลอดจน 
ผลักดันอัตราค่าบริการวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน  
และให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
วิชาชีพแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
และประชาชนทั่วไปให้ได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง 
ตลอดจนผลักดันให้หน่วยงานท้องถิน่ มีตำาแหน่ง
สถาปนิกประจำา ชั่วคราว ลูกจ้าง เพ่ือให้การ 
ดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นไป 
อย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543

การบรรยายเรื่องการเลื่อนระดับ

และการเตรียมผลงานเพื่อยื่นผลงาน
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06
งำนจรรยำบรรณ
และงำนกฎหมำย
มีควำมมั่นคงแข็งแรง 

ยุทธศำสตร์

07
สังคมไทยเข้ำใจในวิชำชีพสถำปนิก
• ประชาสัมพันธ์สู่สังคมด้วยทุกส่ือที่มีประสิทธิภาพ
• ใช้วิชาชีพช่วยเหลือสังคมและสาธารณะ

 สภาสถาปนิกพยายามสร ้ า งการรั บรู ้ 
และความเข้าใจในวิชาชีพต่อสังคม ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสา เ พ่ือเป ็น
ตัวแทนสถาปนิกไทยในการเข้าช่วยเหลือสังคม
ในสภาวการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วมใน
การผนึกกำาลังเปิดโครงการ ZeroCovid ร่วมกับ 
ศูนย ์การออกแบบเพ่ือสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก ่า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในการ 
เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
เป็นการเร ่งด่วน โดยการระดมสมาชิกและ
บุคลากรวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ในสาขาต่างๆ เพ่ือนำาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ทั้งทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ออกแบบ
ปรับปรุง และจัดการพ้ืนที่โรงพยาบาลรัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
 การส่งตวัแทนร่วมประชมุหารอืตามหน่วยงาน 
ต่างๆ เช่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวง
ยตุธิรรม กระทรวงพลังงาน กรมบญัชกีลาง กรม
โยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น เพื่อให้ความเห็น 
หรือคำาแนะนำาในประเด็นต่างๆ ตามที่หน่วยงาน 
หรือภาครัฐร้องขอ และเพ่ือให้การดำาเนินงาน
ในส ่วนที่ เกี่ยวข ้องกับการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สถาป ัตยกรรม รวมถึงเป ็นการสนับสนุน
ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การทำาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum 
of Understanding: MOU) กับหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือเป็นการส่งเสรมิในด้านสวสัดิการของสมาชกิ 
เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น และ
การส่งเสริมในด้านการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกับ 
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษจากสภา
สถาปนิก เช่น EXACT, ACT Talk, ACT Forum  
 การให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกำาหนดของ 
การว่าจ้าง (Terms of Reference: TOR) พยายาม
ให้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ทำาความเข้าใจ
และประกาศข้อกำาหนดได้อย่างถูกต้อง ในการ 
ที่ไม่มีข้อกำาหนดให้สถาปนิกเป็นผู ้เสนอราคา  
และไม่กำาหนดเรื่องนิติบุคคลจะต้องได้รับใบ
อนุญาต ซ่ึงนิติบุคคลที่ประสงค์จะรับบริการ
งานทีเ่ป็นวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ว่างาน 
ในส่วนภาครฐัหรอืภาคเอกชน จะต้องเป็นนติบิคุคล
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก 
เพ่ือไม่ให้เป็นการกระทำาทีฝ่่าฝืนต่อพระราชบญัญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543
 

 เนื่องจากการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
เ ป ็ น วิ ช า ชี พ ที่ มี พั น ธ ก รณี ต ่ อ ส า ธ า รณ ะ 
และประชาชนทั่วไป สถาปนิกทุกคนจะต้องมี
ความระมัดระวังในเรื่องของคุณภาพของผล
งานที่ทำาออกไป ต้องม่ันใจว่าผลงานที่ทำาไปนั้น  
จะไม่ทำาลายสภาพแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสาธารณชนต่อชุมชนที่ผลงานนั้นๆ ไปตั้งอยู่  
ในขณะเดียวกันยังจะต้องช่วยส่งเสริมให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป ทั้งยังจะต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพ  
อันเป็นพันธกรณทีีมี่ต่อวชิาชพีและผูว่้าจ้างอีกด้วย
 สภาสถาปนิกจึงกำากับดูแลสถาปนิกด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
กฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ โดยมีการปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบต่างๆ  
อยู่เสมอ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ความทันสมัย 
สามารถกำากบัดูแลสถาปนกิได้อย่างรดักมุ และให้
มีการบงัคับใช้กฎหมายวชิาชพีอย่างจรงิจัง โดยมี
คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนกุรรมการ
ติดตามตรวจสอบการฝ ่าฝ ืนกฎหมายสภา
สถาปนิก เป็นตัวแทนในการกำากับดูแลสถาปนิก
ไม่ให้ประพฤติผิดจรรยาบรรณและกฎหมายอืน่ๆ
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 สภาสถาปนิกได้กำาหนดแผนการดำาเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
ทัง้ 7 ด้าน ได้แก่การออกใบอนญุาตประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนกิพิเศษ
 สภาสถาปนิกเตรียมการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

เป็นผู้ปฏบิตังิานท่ีเกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรมทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ในวิชาชพีสถาปัตยกรรมดเีดน่เป็นพิเศษ มีสัญชาตไิทยและประกอบการงาน
ในวิชาชพีสถาปัตยกรรมตามท่ีระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนกิก�าหนด

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความช�านาญ
และประสบการณ์ในงานด้านนั้นๆ เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด 
ตามที่สภาสถาปนิกก�าหนด

เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข
ของสภาสถาปนิก ตามข้อตกลงระหว่างประเทศในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม

01

03

02

 โดยได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำาหนดของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัคร 
เป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 ซ่ึงกำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
และสมาชกิวสิามัญ โดยเพ่ิมเตมิข้อกำาหนดทีเ่กีย่วกบัการปฏิบตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัสถาปัตยกรรม
ทีมี่ความรูค้วามชำานาญและประสบการณ์ เพ่ือให้ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาทีส่ภา
สถาปนิกไม่รับรอง สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก เพื่อมีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษได้

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ระดับสามัญสถาปนิก ในชนิดงานบริหารและอ�านวยการก่อสร้าง
 ตามทีก่ฎกระทรวงกำาหนดวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ได้กำาหนดประเภทงาน
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขาไว้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1) งานศึกษาโครงการ 
2) งานออกแบบ 
3) งานบริหารและอำานวยการก่อสร้าง 
4) งานตรวจสอบ 
5) งานให้คำาปรึกษา 
 แต่การรบัรูข้องสถาปนกิส่วนใหญ่และคนทัว่ไป เข้าใจว่าการเล่ือนระดับเป็นสามัญสถาปนิก
จะพิจารณาจากประเภทผลงานการออกแบบเป็นหลักทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ทำาให้มีภาคี
สถาปนิกจำานวนมากไม่สามารถเลื่อนเป็นสามัญสถาปนิกได้ 
 ภาคีสถาปนิกที่ทำางานควบคุมงานหรืออำานวยการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นหนึ่งในงานวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมเหมือนกัน ไม่สามารถเลื่อนคุณวุฒิทางวิชาชีพเป็นสามัญสถาปนิกได้ เพราะไม่มี
ผลงานออกแบบ และถูกจำากัดขอบเขตงานที่รับผิดชอบไว้ตามระดับของภาคีสถาปนิก แนวทาง
การดำาเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่น่าจะตอบโจทย์ที่เป็นหลักการในการควบคุมวิชาชีพ  
ในด้านสมรรถนะที่เหมาะสมกับขอบเขตงานที่ได้รับอนุญาต 
 สภาสถาปนิกจึงทำาการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเง่ือนไขการดำาเนินงานในเรื่องนี้  
ซ่ึงงานออกแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กำาหนดไว้ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก โดยต่อไปสภาสถาปนิก 
จะไม่บงัคับให้ต้องมีงานออกแบบมาแสดงเป็นหลกัฐานในการขอเลือ่นระดับใบอนญุาต เพ่ือตอบ
โจทย์ในการควบคุมวิชาชีพสถาปนิกให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความเป็นธรรม โดยยังคง
ไว้ซึ่งมาตรฐานของวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก ประเภทบริหารและอำานวยการก่อสร้าง
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งานรับรองปริญญา
 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
กำาหนดให้สภาสถาปนิกมีหน้าที่รับรองหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์เพ่ือการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 กำาหนดมิให้สภาวิชาชีพก้าวก่ายการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นสภาสถาปนิกจึงจะ
รับรองเฉพาะคุณวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาที่ขอให้สภาสถาปนิกทำาการ
รับรองด้วยความสมัครใจ แต่ยังจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ไม่ได้รบัการ
รบัรองจากสภาสถาปนกิ สามารถยืน่ขอให้รบัรอง 
คุณวุฒิเป็นรายบุคคล โดยอาจมีการทดสอบ 
มาตรฐานความรู ้ เ ม่ือผ ่านการรับรองแล ้ว 
จะสามารถสมัครเป ็นสมาชิกสภาสถาปนิก 
และมีสทิธใินการขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกต่อไป

งานปรับปรุงการเลื่อนระดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
 ปัจจุบัน การทดสอบความรู้ของผู้ขอเล่ือน
ระดับใบอนญุาต กระทำาโดยวธิกีารสอบสมัภาษณ์ 
สภาสถาปนิกอยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีการ
ปรับปรุงการทดสอบความรู ้ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ซ่ึงสามารถกระทำาได้โดยข้อบังคับสภา
สถาปนิกกำาหนดไว้แล้ว เพ่ือให้มีมาตรฐานท่ี
เหมาะสม

งานพัฒนากฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั
 สภาสถาปนิกมีแผนพัฒนากฎระเบียบต่างๆ 
ในการควบคุมวิชาชีพ ให้เหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ให้มีความทนัสมัย 
ทนัสถานการณ์ มีความเป็นธรรม รองรบัความตกลง
ระหว่างประเทศ ได้แก่
 ข ้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ  
ที่เกีย่วข้องกบัการควบคุมวชิาชพี และการดำาเนนิ
งานของสภาสถาปนิก
 การขอแก ้ ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก 
ในประเด็นสำาคัญ ได้แก่ การทำางานข้ามชาติ  
การรับรองคุณวุฒิการศึกษา การบังคับใช ้
จรรยาบรรณซ่ึงร่างพระราชบญัญัตไิด้รบัการอนมัุติ
หลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
 การขอแก้ไขกฎกระทรวง เพ่ือกำาหนดขอบเขต
วิชาชีพแต่ละสาขา แต่ละระดับให้มีความชัดเจน

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย การรับเอกสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการสมาชิก การใช้ระบบการเก็บ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาที่สภา
สถาปนิกให้การรับรองปริญญาฯ ซึ่งจะทำาให้ 
ผู้สำาเร็จการศึกษามีความสะดวกในการใช้บริการ
ทางออนไลน์ เช่น การสมัครสมาชิก การสมัคร
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผล
ให้สภาสถาปนิกทำางานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

งานพัฒนาระบบจัดสอบ
ด้วยคลังข้อสอบ
 จัดทดสอบความรู ้ เ พ่ือขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยใช้คลัง
ข้อสอบ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ  
ทำาให้สามารถควบคุมการสอบให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทุกครั้งที่จัดสอบ อำานวยความสะดวก
ให้ผู ้ขอรับใบอนุญาต โดยจัดสอบได้มากกว่า 
ปีละครั้ง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ลดต้นทุนในการจัดสอบ

งานประชาสัมพันธ์
 การเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น 
การจัดทำารายการสภาสถาปนิก ACT Channel 
ผ่านช่องทางยูทูป การสร้างความเคล่ือนไหว
ในสื่อสาธารณะ เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ การจัดทำา 
จดหมายข่าวสภาสถาปนิก ACT E-newsletter 
การจัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ACT Journal  
การติดต่อและให้บริการทางไลน์ เฟสบุ๊ก อีเมล  
และ เ ว็ บ ไซต ์  เ พ่ื อ ให ้ ผู ้ ป ร ะกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถกูต้องและมีทศันคตทิีดี่ต่อสภา
สถาปนิก ตลอดจนการจัดทำาโครงการ ACT 
Shop เพ่ือจำาหน่ายของที่ระลึกที่เป็นสื่อเผยแพร่ 
ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์องค์กร
 นอกจากนี้ สภาสถาปนิกได้มีการจัดกิจกรรม
พิเศษต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู ้ประกอบ
วิชาชีพสถาป ัตยกรรมและประชาชนทั่ วไป  
ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในวงกว้าง ให้ข้อมูลในการประกอบ
วิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ยั่งยืน
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 นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา 8 ของพระราช
บญัญัตสิถาปนกิ พ.ศ. 2543 แล้ว สภา
สถาปนิกมีแผนงานกิจกรรมสำาคัญ 
ทีก่ำาลังดำาเนนิการอยูใ่นปัจจบุนั เพ่ือส่ง
เสรมิความสามัคคีของมวลหมู่สมาชกิ
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้สังคมและสาธารณะได้รู้จัก
สถาปนิกและสภาสถาปนิกมากยิ่งขึ้น  
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ส ถ า ป นิ ก 
ชุดปัจจุบัน วาระปี พ.ศ. 2561-2564 
ดังนี้
1. EXACT 
2. ACT Forum
3. ACT Talk
4. ACT Golf
5. ACT Tour

1. EXACT 
(Executive Architect Council 
Training) 
 ปัจจุบันโลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่ออำานวย
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะอย่างกว้างขวาง ทัง้ยงั
มกีารลงทุนพฒันาโครงการขนาดใหญ่ในเมอืง ซึง่มผีล
ต่อการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิ 
และสังคมของแต่ละประเทศทั่วโลกเป ็นอย่างยิ่ง 
ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีถ่กูจับตามองมากทีส่ดุ
ในด้านการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม อย่างไรกต็าม 
ความเข้าใจในบทบาท หน้าที ่ และความรบัผดิชอบของ
สถาปนิกต่อสังคมในหมู่มวลบุคลากรระดับผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ยงัขาดความ
ชดัเจนอยูม่าก ทำาให้ผูบ้รหิารทีมี่อำานาจในการตดัสนิใจที่
สำาคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่สามารถใช้ศกัยภาพของ
สถาปนกิและงานสถาปัตยกรรมให้เกดิประโยชน์สงูสดุได้
 ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 
7 (5) กล่าวถึงบทบาทของสภาสถาปนิกในการช่วย
เหลือ แนะนำา เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการ
ต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวกับวิทยาการ
และเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ภายใต้การกำากบัดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย สภาสถาปนิกได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคัญ จงึได้ดำาเนนิการจัดทำาหลกัสตูร “รูจั้กสถาปนกิ” 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT (Executive  
Architect Council Training) เพ่ือให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมใน
หลักสตูรได้ทราบถงึบทบาททีแ่ท้จรงิของสถาปนกิทกุสาขา 
ตลอดจนเข้าใจถงึกฎหมาย และพระราชบญัญัตคิวบคุม
ต่างๆ ทีมี่ผลต่อการลงทนุพัฒนาโครงการ โดยสนบัสนนุ
ให้ผูบ้รหิารระดับสงูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วย
งานรฐัวสิาหกจิ องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ องค์กรภาครฐั 
ในตำาแหน่งรองอธบิดีขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า ข้าราชการ ทหาร 
ตำารวจตำาแหน่งชัน้ยศระดับพลตร ีพลเรอืตร ีพลอากาศตรี
ขึน้ไป รวมถงึสือ่มวลชน สมัครเข้าร่วมหลักสตูร

07 ทศวรรษถัดไปของสภาสถาปนิก | THE ACT’S NEXT DECADE

 สภาสถาปนกิได้เริม่เปิดหลกัสตูรดังกล่าวไปแล้ว 1 รุน่ 
เม่ือปี พ.ศ. 2562 มีผูเ้ข้ารบัการอบรมจำานวน 40 คน ทีใ่ห้
ความสนใจกบัเนือ้หาในหลักสตูรเป็นอย่างมาก หลักสตูร
ประสบความสำาเรจ็ตามเป้าหมายทีส่ภาสถาปนกิกำาหนด
ไว้ ทัง้นี ้สภาสถาปนกิจะดำาเนนิการจัดอบรมอย่างต่อเนือ่ง 
โดยจะบรรจุเป็นแผนงานประจำาปี
 ในปี พ.ศ. 2563 สภาสถาปนกิมีการเปิดหลกัสตูร
ในรุน่ 2 โดยมีผูเ้ข้ารบัการอบรมจำานวน 43 คน ถงึจะ
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
สภาสถาปนิกได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูง 
ตามจำานวนทีไ่ด้ตัง้เป้าหมายไว้
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2. ACT Forum: Design + Built
 ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม 
ในทุกสาขาเป็นจำานวนมากถึง 27,180 คน (ข้อมูล 
ณ ธันวาคม 2563) ที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อสังคม
ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการ
ศึกษาต่อยอดความรู้ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ACT Forum: Design + 
Built ก็คือ การยกระดับวิชาชีพสู่สากล ด้วยการสร้าง
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและวิชาการ 
ทางด้านสถาปัตยกรรม การหารายได ้สนับสนุน 
การดำาเนินกิจกรรมของสภาสถาปนิกผ่านระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล รวมทั้ง 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาสถาปนิก และให้ 
บริการทางวิชาชีพวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ตาม
วัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
มาตรา 7 (5) ช่วยเหลือ แนะนำา เผยแพร่ และให้บริการ
ทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน 
ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทาง
สถาปัตยกรรม
 สภาสถาปนิกจึงดำาเนินการจัด ACT Forum :  
Design + Bui l t การจัดงานประชุมนานาชาติ 
ทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ของสภาสถาปนิก ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมทั้ง 4 
สาขา การส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก 
และสังคม ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน 
นสิติ นกัศกึษา รวมถงึจัดแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ด้านการก่อสร้างหรือออกแบบตกแต่ง 

 สภาสถาปนิกได้จัดงาน ACT Forum: Design + 
Built เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
โดยมีวทิยากรบรรยายทัง้จากต่างประเทศและในประเทศ 
วิทยากรรับเชิญหลัก 5 ท่านจากต่างประเทศ ได้แก่ 
Stefano Boeri, Barbara Barry, Pierre Clement & 
Marie France Bouet, Forth Bagley, และ Andrew 
Grant
 การจัดงาน ACT Forum: Design + Built ครั้งที่ 1  
ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากสมาชิกและประชาชน
ทั่วไปเป็นอย่างดี และประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย
ทีส่ภาสถาปนกิกำาหนดไว้ โดยสภาสถาปนกิจะดำาเนนิการ
จัดงานอย่างต่อเนือ่งเป็นแผนงานประจำาทกุปี ในปี พ.ศ. 
2563 สภาสถาปนิกได้จดังานครั้งที่ 2 ACT Forum’ 20 
Design + Built ในเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เช่นเดิม
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3. ACT Talk
 ACT Talk เป็นกิจกรรมเสวนาสาธารณะ ณ อาคาร
สภาสถาปนกิ ทีถ่อืได้ว่าเป็นการนำาเข้าสูก่ารจดังาน ACT 
Forum: Design + Built ในช่วงปลายปี ACT Talk 
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อ
เสริมความรู้สู่ความเป็นสถาปนิกมืออาชีพ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยากรได้
นำาเสนอ แลกเปล่ียนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์  
อันนำาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมได้ในปี พ.ศ. 2562 
ACT Talk มีหัวข้อดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Architects S, M, L, XL:  
One size doesn’t fit all เล็กก็ใช่ ใหญ่ก็ชอบ” โดย 
คุณนิธิ สถาปิตานนท์ บริษัท สถาปนิก 49 จำากัด  
คุณสมชาย จงแสง บริษัท เดกา อาทีเรีย จำากัด  
คุณจรีเวช หงสกลุ บรษิทั สถาปนกิไอดิน จำากดั และ 
คณุประพนัธ์ นภาวงศ์ด ีบริษัท ฉมา/ฉมาโซเอ็น จำากัด
 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Clients: คลายอ้ัน: คลี่ความในใจ
ของลูกค้า โดยคุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ จากเดอะมอลล์
กรุป๊ คุณจกัรพันธ์ ภวงัคะรตัน์ บรษิทั โจนส์ แลง ลาซาลล์  
(ประเทศไทย) คุณสมสกุล แสงสุวรรณ บริษัท ออริจิ้น 
พรอ็พเพอร์ตี ้และคุณชยัยทุธ ชนิมหาวงศ์ บรษิทั แลนด์ 
แอนด์ เฮาส์ 
 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Thainess: Thai Code โคตรไทย
ความเป็นไทยในงานออกแบบ” โดยคุณกฤษณะ ธนะธนติ  
บริษัท จีเอ 49 จำากัด คุณปิยเมศ ไกรฤกษ์ บริษัท บลู 
แพลนเนต ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด คุณปฐมา  
หรุ่นรักวิทย์ บริษัท เคส สตูดิโอ จำากัด คุณชวนล ไคสิริ  
จากโพเอม คุณณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ บริษัท พิลลาร์  
อาร์คิเทคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด คุณศรัณย์  
เย็นปัญญา จาก 56th Studio คุณชินภานุ อธิชาธนบดี 
บรษิทั ไตรโหมด สตดิูโอ จำากดั และคุณอรศิรา จักรธรานนท์  
บริษัท ออนเนี่ยน จำากัด

 ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Believe it or not ความ (ไม่) 
เชื่อในการออกแบบ” โดยคุณวิศิษฎ์ เตชะเกษม บริษัท  
จตุนครา จำากัด คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล บริษัท ต้นศิลป์ 
สตดิูโอ จำากดั คุณสรุยิะ อัมพันศริริตัน์ บรษิทั วอลลาเซยี  
จำากัด และรองศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ทองคำาสมุทร 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ACT Talk ครั้งแรกสร้างความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
กับสมาชิก และทำาให้เกิดการจัด ACT Talk ครั้งที่ 2  
ในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงจะประกอบไปด้วยการเสวนาทัง้หมด 
6 ครัง้ โดยเปิดกจิกรรมเม่ือวนัที ่23 กมุภาพันธ์ ด้วยการ
เสวนาในหวัข้อ “Check-in เทีย่วไหนดี?” “เป็นไง มาไง” 
“ทำาไม ออก มาเป็น แบบ นี”้ เกีย่วกบัการออกแบบสถานที่ 
ท่องเทีย่วเอกลักษณ์ด้วยแนวคิดใหม่ โดยวทิยากร 3 ท่าน  
ได้แก่ คุณวิโรจน์ ฉิมมี จากบ้านไร่ไออรุณ คุณพหลไชย 
เปรมใจ จากจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม และคุณประณิธาน  
พรประภา จากวันเดอร์ฟรุ ๊ต สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำาให้การจัด ACT Talk  
ในปี พ.ศ. 2563 ต้องมีการปรบัตารางเวลากจิกรรมใหม่
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4. ACT Golf
 กจิกรรมกอล์ฟสภาสถาปนกิ มีวตัถปุระสงค์ให้สมาชกิสถาปนกิในวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขา นักออกแบบ รวมทั้งบุคลากรในวิชาชีพ 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กระชับความสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี 
และเป็นการหารายได้สนับสนุนการบริหารจัดการงานของสภาสถาปนิก 
 สภาสถาปนิกได้จัด ACT Golf ครั้งที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้ สภาสถาปนิกจะดำาเนินการจัดกิจกรรม ACT Golf  
อย่างต่อเนื่อง โดยจะบรรจุเป็นแผนงานประจำาปี ในปี พ.ศ. 2563  
สภาสถาปนกิได้จัดกจิกรรม ACT Golf 2020 เม่ือวนัที ่26 ตลุาคม พ.ศ. 2563

5. ACT Tour 
 ACT Tour คือกิจกรรมทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วม
สร้างความเข้าใจในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่มีบริบท ศิลปวัฒนธรรม  
และเทคโนโลยีที่แตกต่าง โดยการเปิดโลกทัศน์ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู ้
ทีส่ามารถนำาไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาวชิาชพีสถาปัตยกรรม ผ่านการเยีย่มชม 
กระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบในสถานที่จริง  
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก การจัด ACT Tour 
อยู ่ระหว่างการจัดเตรียมแผนงาน ทั้งนี้ สภาสถาปนิกจะดำาเนินการ 
จัดกิจกรรม ACT Tour อย่างต่อเนื่อง โดยจะบรรจุเป็นแผนงานประจำาป ี 
แต่ใน พ.ศ. 2563 ต้องชะลอไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19
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 The Architect Council of Thailand was 
established in compliance with the Architect 
Act, B.E. 2543 (2000) whose objectives and 
authority aim to regulate, promote, support, 
and provide professional and academic 
advice to architectural professionals and 
the general public. Other objectives include 
providing counsel and guidance to the 
government with regard to architectural 
policy, while on behalf of professional 
architects in Thailand. In the past two 
decades, each executive board committee 
has conducted operations in accordance 
with established objectives and authority 
as well as making adjustments and im-
provements to conditions and regulations 
according to the circumstances in each 
given period.     
 Architects now face challenges in an 
age where both Thai society and the world 
at large need leaders who take evidence 
seriously and use evidence to solve prob-
lems. The environmental situation is in-
creasingly complex. When it comes to the 
challenges of intensifying global climate 
change, artificial intelligence (AI) is becom-
ing increasingly influential in how disasters 
are managed. Such crises have become 
more frequent and more severe, most 
recently with the COVID-19 pandemic, 
coinciding with the 20th anniversary of  
the founding of the Council of Architects.
 Sudden changes in the  conditions in 
various fields led architects to undertake 
professional reforms, not just to maintain 
standards, but to raise them, to stand for 
something above and beyond mere survival. 
In pursuing these goals, the Architecture 
Council of Thailand has established policies 
and strategies in seven areas.    

POLICIES AND STRATEGIES ISSUED 

BY THE CURRENT COMMITTEE 

MEMBERS OF THE ARCHITECTURE 

COUNCIL OF THAILAND 

YEAR 2018-2021

Strategy 1: Globalizing the Profession  

• Support Thai architects in working 
abroad

• Unlocking regulations and allowing 
foreign architects to work in Thailand 
under the Architecture Council of 
Thailand 

 Thailand has joined the ASEAN Com-
munity, by signing the Mutual Recognition 
Agreement on Architectural Services 
(MRA). This establishes qualifications for 
architects in ASEAN countries and enables 
them to work in collaboration with archi-
tects in neighboring countries, with condi-
tions and other requirements applied. 
Professional architects are required to 
register as ASEAN Architects in order to 
align with the professional conduct stan-
dards of other member countries. Each 
member country must establish a Monitor-
ing Committee (MC) to review qualifications 
of ASEAN Architect candidates in accor-
dance with MRA.  
 The Architecture Council of Thailand 
has continuously represented Thai archi-
tects in the ASEAN Architect Council (AAC) 
conference. During B.E. 2554-2556, ACT 
served as The Secretariat Office of  
the AAC, led by Dr Pongsak Vadhanasindhu,  
President of ASEAN Architect Council 
(AAC) who pushed policy in working col-
laboration with ASEAN countries to estab-
lish “Local Collaboration”, allowing foriegn 
architects to work with local architects, 
maintaining professional fairness. 

 The policy aims to support Thai archi-
tects working abroad and monitor foriegn 
architects working in Thailand, in compli-
ance with laws and international agree-
ments, as well as developing architectural 
curriculum to meet global standards. 

Strategy 2: Promoting Unity 

in Architectural Professions 

• Architects from all disciplinary fields 
working collaboratively

• Scope of projects assigned to 
architects from each discipline should 
be clearly specified 

• Architecture license is compulsory for 
doing architectural work 

Strategy 3: Providing Effective Manage-

ment Systems and Good Governance 

• E-Management system acquisition 
• Establish staff evaluation system 
• Concise and transparent manage-

ment system 

 By digitizing the current  system, the 
architectural professional license examina-
tion can be archived and the council can 
organise examination sessions for the 
regulated architectural profession (Associ-
ate Architect level) more than once a year 
by selecting examinations randomly from 
the archive. In addition, the electronic 
system enables control in examination 
standards by standardizing difficulty across 
each set of exams.  
 In terms of working operations audit, 
an auditor from ACT will monitor working 
performances of ACT committee members, 
subcommittees, and working team to en-
sure work is carried out in accordance with 
the policies issued by the ACT. 

ARCHITECT COUNCIL OF THAILAND
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 Meanwhile the financial management 
of the ACT office is monitured by an ex-
ternal audit team to maintain transparency 
and integrity in operations. The ACT strives 
to maintain quality and contentment at work 
for management and members of the ACT, 
as well as allocating sufficient resources 
to support revenue-generating activities 
and reduce the government’s financial 
burden. 
 
Strategy 4:  Promoting Stability in 

Professional Practice

• Establish a new professional field in 
Construction Engineering to improve 
quality in work regulation and 
professional production.  

• Provide data support related to 
professional practices

 The ACT aims to promote and support 
architects in securing professional ad-
vancement, according to their  expertise, 
such as management and construction, 
design drafting, budget evaluation, and so 
on by launching capacity examinations.  
In addition, the ACT is responsible for 
certifying regulated professional licenses 
for associate architect and professional 
architect levels as well as license in the 
categories of management and construc-
tion.  TheACT also provides professional 
development programmes for architects to 
pursue their career as registered ASEAN 
architects, as well as setting professional 
service rates to those standard. 

 Furthermore, the ACT helps provide 
reliable news relevant to professional prac-
tice for both architectural professionals and 
the public, while urging local departments 
to employ full-time or temporary architects 
or staff to conduct projects related to ar-
chitecture, in compliance with the Archi-
tecture ACT B.E. 2543 (2000)

Strategy 5: Advocating for Equality for 

Architects in All Regions 

 the ACT has appointed regional sub-
committee members to represent the 
council in providing services and updating 
news for architects in all regions as well 
as knowledge of professional development. 
In addition, a regulated professional archi-
tectural license examination is planned for 
regional associate architects to reduce 
travelling time for the candidates.  

Strategy 6:  Promoting Ethics and Laws 

Across Professions

 The ACT oversees architects, with pro-
fessional ethics and other laws, as well as 
rules, regulations, and regular updates to 
ensure efficiency and timeliness. This allows 
for the strict regulation of architects and 
enforcement of professional laws, under  
the supervision of ethics committees and 
subcommittees to prevent architects from 
committing ethics violations and other  
offenses.  

Strategy 7: Promoting the Architectural 

Profession in Thai Society 

• Publicise the profession to Thai 
society through effective media

• Support the public with professional 
expertise 

 The ACT aims to create awareness and 
understanding of the architectural profession 
by establishing a volunteer architect sub-
committee to represent Thai architects and 
provide assistance to the public in all rele-
vant circumstances. 
 Activities include participation in govern-
ment agencies to provide opinions and 
suggestions on current issues, following 
state requests and operating in accordance 
with architectural professional standards,  
as well as supporting the architectural pro-
fession to improve quality and efficiency. 
 The ACT also signs Memorandums of 
Understanding (MOU) with other organisa-
tions such as Government Housing Bank 
to promote member welfare and promote 
professional collaboration with other public 
offices like the Department of Alternative 
Energy Development and Efficiency and 
the Thailand Professional Qualification  
Institute.  
 In addition, the ACT participates in 
establishing Terms of Reference (TOR), 
encouraging public and private sectors to 
understand and launch architectural act. 
announcement correctly. 
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	 泰国建筑师理事会是根据《建筑师法》

佛历	2543年（公历2000年），其目标和权威

旨在控制，促进，支持建筑专业人士和公

众，并在其专业和学术服务中提供建议。	

其他目标包括就建筑政策向政府提供咨询

和建议，以及代表泰国的专业建筑师。	在

过去的20年中，每个执行董事会委员会均

按照既定的目标和权限进行运营，并根据

每个时期的情况对条件和法规进行调整和

改进。		

	 如今，建筑师正面临多重挑战，泰国

人和全球公民渴望由被告人采取真正的行

动来解决日益复杂的环境问题。	在严峻的

气候变化挑战中，人工智能或人工智能的

到来在所有行业中都发挥着重要作用，而

泰国建筑师理事会周年纪念日达到20周年

之际，其他灾难，尤其是冠状病毒大流行

（Covid-19）也正迫在眉睫。

	 周围环境在各个方面带来的直接挑战

导致建筑师进行专业改革，不仅要维持标

准，还要利用从生存到长期稳定的专业水

平。	为了实现这些目标，泰国建筑委员会

将政策和策略分为以下七个方面。		

公元前泰国建筑学会现任委员会成员发

布的政策和策略 佛历2561-2564年（公历

2018-2021年）

策略1：利用专业人才走向全球

•	 支持泰国建筑师出国工作

•	 释放控制权，并允许外国建筑师在泰国

建筑理事会的管辖下在泰国工作

	 泰国签署了《建筑服务互认协议》

（MRA），以就东盟国家的建筑师资历达

成一致，从而加入了东盟共同体，因此获

得了与当地建筑师合作的条件和其他适用条

件的许可。	专业建筑师必须注册为ASEAN

建筑师，才能与其他国家/地区的成员进行

专业交流。	颁布了每个国家成员以建立一

个监督委员会（MC），以根据MRA审查

ASEAN建筑师候选人的资格。

泰国建筑委员会以泰国建筑专业人士的代表

身份连续参加了东盟建筑师委员会（AAC）

会议。	佛历2554-2556年，ACT担任AAC秘

书处办公室，由东盟建筑师理事会（AAC）

主席Pongsak	Vadhanasindhu博士领导，他

将东盟国家之间的工作合作政策推向了“本

地合作”，从而使外国建筑师可以与本地合

作	建筑师要保持职业公平。	该政策旨在支

持泰国建筑师在海外工作，并监督外国建筑

师在泰国遵守法律和国际协议，并促进包括

建筑课程在内的专业学者达到全球标准。

策略2：促进建筑行业的团结

•	 来自各个学科领域的建筑师团结协作

•	 应明确规定各学科分配给建筑师的工

作范围

•	 进行建筑工程必须获得建筑执照

策略3：提供有效的管理系统和良好的治理 

•	 电子管理系统采购

•	 员工评价体系的建立

•	 简洁透明的管理体系

	 在获得对操作系统的电子管理后，可以

从档案中恢复建筑专业执照考试，并且理事

会可以通过从档案中随机选择考试来每年组

织一次以上针对受控建筑师职业（准建筑师

级别）的考试会议。		另外，电子系统通过

在每组考试中设置相同的难度来实现对考

试标准的控制。

	 在工作运营审核方面，ACT的审核员将

监督ACT委员会成员，小组委员会和工作团

队的工作绩效，以按照ACT发布的政策进行

工作。

	 同时，ACT办事处的财务管理由外部

审计团队负责，以保持透明性和合法性。	

ACT致力于维护ACT的管理层和成员的工

作质量和娱乐性，并分配足够的资源来支

持活动以创收，并以透明的方式减轻政府

的财务负担。	

策略4：促进专业实践的稳定性

•	 在建筑工程领域建立新的专业领域，以

创造高质量的工作控制和专业生产。

•	 提供专业实践相关的数据支持

	 ACT的目标是通过启动能力检查来促进

和支持建筑师在其熟练的专业知识（例如管

理和施工，设计起草，预算评估等）之后

获得专业发展。	此外，ACT负责认证准建

筑师和专业建筑师级别的受控专业执照，

以及管理和建筑类别的执照。	ACT还为建

筑师提供专业发展计划，以他们作为注册

东盟建筑师的职业生涯以及将专业服务费

率设定为标准。	此外，ACT有助于为建筑

专业人士和公众提供与专业实践相关的可

靠新闻，并敦促地方部门按照建筑学佛历

2543年（2000年）雇用全职或临时建筑师

或人员从事与建筑相关的工作。	

策略5：为所有地区的建筑师证明平等

	 ACT已任命地区小组委员会成员代表理

事会为所有地区的建筑师提供服务和更新

新闻以及专业发展方面的知识。	此外，计

划对地区助理建筑师进行有控制的建筑专

业执照考试，以减少候选人的旅行时间。

策略6：在职业中推广道德和法律

ACT不断监测建筑师的职业道德和其他法

律以及规则，法规和公告的道德规范，以

不断提高专业水平和同时性，以谨慎的态

度控制建筑师并认真授权专业法，并受到

道德委员会和小组委员会的监督，以防止

建筑师	违反道德规范和其他法律。

策略7：在泰国社会中促进建筑专业

•	 通过有效的媒体向社会宣传职业

•	 用专业知识支持社会和公众

	 ACT试图通过建立一个志愿建筑师小组

委员会来代表泰国建筑师在任何情况下为社

会提供帮助，从而提高对建筑专业的认识和

理解。

	 为达到目标而开展的活动，包括参与政

府机构，就州的公众要求对当前问题提出意

见和建议，并按照建筑专业标准进行专业操

守，并支持建筑专业提高质量和效率。

	 ACT还与其他组织签署了谅解备忘录

（MOU），以促进会员福利，例如政府住

房银行，并促进与其他公共机构（例如替

代能源发展与效率部和泰国专业资格协会）

的专业合作。	

	 此外，AC T参与了制定职权范围

（TOR）的工作，试图鼓励公共和私营部

门了解并发起建筑法案，公告正确。

下一个十年的建筑师动态迁移
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จ�านวนปีและจ�านวนสมาชิก

20 ปี
(2543 • 2000)

33,954 คน

7 คน

จ�านวนสมาชิกสามัญ
สภาสถาปนิก

จ�านวนนายก
สภาสถาปนิก

(ข้อมูล	ณ	ธันวาคม	2563)

(ข้อมูล	ณ	ธันวาคม	2563)

87 ปี
ก่อตั้ง (2477 • 1934)

9,557 คน

38 คน

จ�านวนสมาชิก

จ�านวนนายกสมาคมฯ

จ�านวนนายกสมาคมฯ

32 ปี
ก่อตั้ง (2531 • 1988)

331 คน

16 คน

จ�านวนสมาชิก

35 ปี
ก่อตั้ง (2528 • 1985)

363 คน

7 คน

จ�านวนสมาชิก

18 ปี
ก่อตั้ง (2545 • 2002)

738 คน

7 คน

จ�านวนสมาชิก

จ�านวนนายกสมาคมฯ

จ�านวนสถาปนิกไทย 
ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสถาปนิกอาเซียน

ปี พ.ศ. 
2557

ปี พ.ศ. 
2559

ปี พ.ศ. 
2561

ปี พ.ศ. 
2558

ปี พ.ศ. 
2560

29 คน

5คน

13คน

3คน

7คน

1คน

จ�ำนวนสมำชิกสำมัญ
ของสภำสถำปนิก

จ�ำนวนสมำชิก
ของสมำคมวิชำชีพ

สมาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

สมาคมภูมิสถาปนิก
ประเทศไทย

สมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  (อาษา)

08 สถิติสภาสถาปนิก | ACT STATISTICS
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กระจายอยู่ใน 6 ภูมิภาค
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร

27,180 คน

แยกจ�านวนตามภูมิภาค

597 บริษัท

มีจ�านวนทั้งส้ิน

ประเภท
นิติบุคคล

ประเภท
บุคคล

สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในฯภูมิสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมผังเมือง
23,477 คน 2,156 คน971 คน576 คน

19
,9

0
1 ค

น

 3
,12

1 คน

4
5

5
 คน

1,6
9

9
 ค

น

7
8

6
 ค

น

5
0

7
 คน

2
74

 คน

18
3

  คน

ที่มา:	ฝ่ายทะเบียนสภาสถาปนิก,	2563

ภาคีสถาปนิก ภาคีสถาปนิก ภาคีสถาปนิก ภาคีสถาปนิก
สามัญสถาปนิก สามัญสถาปนิก สามัญสถาปนิก สามัญสถาปนิก
วุฒิสถาปนิก วุฒิสถาปนิก วุฒิสถาปนิก วุฒิสถาปนิก

จ�ำนวนสมำชิก
ของสมำคมวิชำชีพ

ผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควมคุม
ในประเทศไทย

112
 คน

7
3

 คน3
3

 
คน

3
6

 
คน
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ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช, 
สมุทรสาคร, พะเยา, กระบี่, สกลนคร, ลพบุรี และตาก 
มีจำานวน 1 บริษัท
ประกอบด้วย 5 จังกวัด ได้แก่ ขอนแก่น, นครปฐม, 
สุราษฎร์ธานี, เชียงราย และลำาปาง มีจำานวน 2 บริษัท
ระนอง มีจำานวน 3 บริษัท
นครราชสีมา มีจำานวน 4 บริษัท 
ชลบุรี มีจำานวน 5 บริษัท
ปทุมธานี มีจำานวน 8 บริษัท
สมุทรปราการ มีจำานวน
สงขลา มีจำานวน 12 บริษัท
ภูเก็ต มีจำานวน 19 บริษัท
ปทุมธานี มีจำานวน 8 บริษัท

ภาคเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

1,991 คน 18,941 คน

2,484 คน

845 คน

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

789 คน

2,130 คน

7.311%

7.89%

2.86%

69.8%

9.02%

3.13%

ผู้ประกอบกำรวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
ประเภทบุคคล จ�ำแนกตำมภูมิภำค

08 สถิติสภาสถาปนิก | ACT STATISTICS
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63%

10%

6%

5%

5 จังหวัด ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
ประเภทนิติบุคคล มาก ที่สุด

3 จังหวัด ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ประเภท
นิติบุคคล น้อย ที่สุด

85%499 บริษัท

6%35 บริษัท

4%21 บริษัท

3%17 บริษัท

3%11 บริษัท

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

 เชียงใหม่

ภูเก็ต

สงขลา

10  อันดับ จังหวัดที่มี
จ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
ประเภทบุคคล มาก ที่สุด

10  อันดับ จังหวัดที่มีจ�านวน
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ประเภทบุคคลล น้อย ที่สุด

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

 เชียงใหม่

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สงขลา 

นครราชสีมา

ชลบุรี

ภูเก็ต

ขอนแก่น

661 คน

572 คน

495 คน

452 คน

434 คน

13,562 คน

2,164คน

1,326 คน

1,039 คน

4%

3%

2%

2%

2%

2%

892 คน

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

อันดับ 5

อันดับ 6

อันดับ 7

อันดับ 8

อันดับ 9

อันดับ 10

2 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬและแม่ฮ่องสอน มีจังหวัดละ 11 คน

2 จังหวัด ได้แก่ ตราดและอำานาจเจริญ มีจังหวัดละ 12 คน 

อ่างทอง มีจำานวน 15 คน

หนองบัวลำาภู มีจำานวน 17 คน

ชัยนาท มีจำานวน 18 คน

สระแก้ว มีจำานวน 19 คน

สิงห์บุรี มีจำานวน 20 คน

ระนอง มีจำานวน 25 คน

นครนายก มีจำานวน 26 คน

2 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรีและพิจิตร มีจำานวน 29 คน

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

10 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ตาก 
นครศรีธรรมราช พะเยา พิษณุโลก ระนอง ลพบุรี 
สกลนคร สมุทรสาคร มีจำานวนจังหวัดละ 1 คน 

4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงราย ลำาปาง 
สุราษฎร์ธานี มีจำานวนจังหวัดละ 2 คน  

2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นครราชสีมา  
มีจำานวนจังหวัดละ 4 คน
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ภาคใต้
2,044 คน
1. สงขลา
2. ภูเก็ต
3. สุราษฎร์ธานี
4. นครศรีธรรมราช
5. ตรัง 
6. กระบี่
7. ยะลา
8. พัทลุง 
9. ปัตตานี
10. ชุมพร
11. นราธิวาส
12. พังงา
13. สตูล 
14. ระนอง

ภาคเหนือ
1,812 คน 
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. ลำาปาง 
4. พะเยา
5. ลำาพูน
6. แพร่
7. ตาก
8. อุตรดิตถ์
9. น่าน
10. แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออก
765 คน
1. ชลบุรี
2. ระยอง
3. ฉะเชิงเทรา
4. จันทบุรี
5. ปราจีนบุรี
6. สระแก้ว
7. ตราด

ภาคตะวันตก 
707 คน
1. นครปฐม
2. ราชบุรี
3. ประจวบคีรีขันธ์
4. กาญจนบุรี
5. เพชรบุรี

มีจ�านวนทั้งส้ิ น 23,477 คน

สรุปจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทบุคคล
สถาปัตยกรรมหลัก

ภาคกลาง
15,923 คน
1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. สมุทรปราการ
5. พิษณุโลก
6. สมุทรสาคร
7. นครสวรรค์
8. พระนครศรีอยุธยา
9. สระบุรี
10. เพชรบูรณ์ 
11. สุพรรณบุรี
12. ลพบุรี 
13. กำาแพงเพชร
14. สุโขทัย
15. พิจิตร
16. สมุทรสงคราม
17. อุทัยธานี
18. สิงห์บุรี
19. นครนายก 
20. ชัยนาท 
21. อ่างทอง

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ
2,226 คน
1. นครราชสีมา
2. ขอนแก่น
3. อุดรธานี 
4. อุบลราชธานี
5. มหาสารคาม
6. ร้อยเอ็ด
7. บุรีรัมย์
8. ชัยภูมิ
9. กาฬสินธุ์
10. สกลนคร
11. สุรินทร์
12. ศรีสะเกษ
13. เลย
14. ยโสธร
15. หนองคาย
16. นครพนม
17. มุกดาหาร 
18. บึงกาฬ 
19. หนองบัวลำาภู
20. อำานาจเจริญ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

765 คน

707 คน

15,923 คน

1,812 คน

2,044 คน

2,226 คน

3.3%

3%

67.8%

7.7%

8.7%

9.5%

อันดับ 1
กรุงเทพมหำนคร

อันดับ 2
นนทบุรี

อันดับ 3
เชียงใหม่

อันดับ 4
ปทุมธำนี

อันดับ 5
สมุทรปรำกำร

545 คน 
412 คน 
194 คน 
134 คน 
127 คน 
104 คน 
93 คน 
79 คน 
70 คน 
69 คน 
62 คน 
62 คน 
56 คน 
54 คน 
49 คน 
47 คน 
33 คน 
14 คน 
12 คน 
10 คน 

11,273 คน
1,890 คน 

919 คน 
763 คน 
210 คน 
146 คน 
142 คน 
102 คน 
70 คน 
63 คน 
60 คน 
55 คน 
49 คน 
43 คน 
30 คน 
29 คน 
27 คน 
22 คน 
19 คน 
18 คน 
14 คน

661 คน 
432 คน 
211 คน 
192 คน 
109 คน 
75 คน 
72 คน 
67 คน 
52 คน 
44 คน 
37 คน 
36 คน 
34 คน 
22 คน

1,215 คน 
163 คน 
115 คน 
75 คน 
74 คน 
59 คน 
37 คน 
35 คน 
28 คน 
11 คน

11,273 คน

1,890 คน

1,215 คน

919 คน

763 คน

จ�าแนกตามภูมิภาค

5 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหลัก มาก ที่สุด 452 คน 

112 คน 
83 คน 
63 คน 
26 คน 
18 คน
11 คน

336 คน 
160 คน 
74 คน 
72 คน 
65 คน 
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ภาคใต้
15 คน
1.สงขลา
2.ภูเก็ต
3.นครศรีธรรมราช
4.ยะลา
5.พังงา
6.สตูล
7.ชุมพร
8.ระนอง
9.สุราษฎร์ธานี
10.กระบี่
11.พัทลุง
12.ตรัง
13.ปัตตานี
14.นราธิวาส

ภาคเหนือ
17 คน 
1.เชียงใหม่
2.เชียงราย
3.น่าน
4.ลำาปาง
5.ตาก
6.พะเยา
7.แม่ฮ่องสอน
8.แพร่
9.ลำาพูน
10.อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออก
14 คน
1.ชลบุรี
2.ฉะเชิงเทรา
3.จันทบุรี
4.ระยอง
5.สระแก้ว
6.ปราจีนบุรี
7.ตราด

ภาคตะวันตก 
17 คน
1.นครปฐม
2.เพชรบุรี
3.ราชบุรี
4.กาญจนบุรี
5.ประจวบคีรีขันธ์

ภาคกลาง
369 คน
1.กรุงเทพมหานคร
2.นนทบุรี
3.ปทุมธานี
4.สมุทรปราการ
5.พระนครศรีอยุธยา
6.สมุทรสาคร
7.สระบุรี
8.สุพรรณบุรี
9.สมุทรสงคราม
10.พิษณุโลก
11.กำาแพงเพชร
12.ลพบุรี
13.สุโขทัย
14.เพชรบูรณ์
15.พิจิตร
16.นครสวรรค์
17.ชัยนาท
18.อุทัยธานี
19.สิงห์บุรี
20.อ่างทอง
21.นครนายก

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ
144 คน
1.มหาสารคาม
2.ขอนแก่น
3.ร้อยเอ็ด
4.นครราชสีมา
5.อุบลราชธานี
6.อุดรธานี
7.กาฬสินธุ์
8.บุรีรัมย์
9.สุรินทร์
10.ชัยภูมิ
11.สกลนคร
12.หนองคาย
13.มุกดาหาร
14.นครพนม
15.หนองบัวลำาภู
16.ศรีสะเกษ
17.เลย
18.อำานาจเจริญ
19.ยโสธร
20.บึงกาฬ

26 คน
22 คน
15 คน
14 คน
10 คน
10 คน
7 คน
7 คน
7 คน
5 คน
4 คน
4 คน
4 คน
3 คน
3 คน
2 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน

284 คน
35 คน
16 คน
14 คน
4 คน
4 คน
3 คน
3 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

5 คน
3 คน
3 คน
2 คน
1 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

10 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

มีจ�านวนทั้งส้ิ น 576 คน

ภาคกลาง
369 คน

อันดับ 1
กรุงเทพมหำนคร

อันดับ 2
นนทบุรี

อันดับ 3
มหำสำรคำม

อันดับ 4
ขอนแก่น

อันดับ 5
ปทุมธำนี

9 คน
3 คน
2 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

9 คน
4 คน
2 คน
1 คน
1 คน

สรุปจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทบุคคล
สถาปัตยกรรมผังเมือง

จ�าแนกตามภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

144 คน

17 คน

17 คน

14 คน

15 คน

25%

64.1%

3%

3%

2.3%

2.6%

5 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมผังเมือง มาก ที่สุด

284 คน

35 คน

26 คน

22 คน

16 คน
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ภาคใต้
19 คน
1.ภูเก็ต
2.สุราษฎร์ธานี
3.สตูล
4.นครศรีธรรมราช
5.ระนอง
6.กระบี่
7.พัทลุง
8.ตรัง
9.สงขลา
10.ชุมพร
11.พังงา
12.ปัตตานี
13.นราธิวาส
14.ยะลา

ภาคเหนือ
59 คน 
1.เชียงใหม่
2.เชียงราย
3.ลำาปาง 
4.พะเยา
5.ลำาพูน
6.แพร่
7.ตาก
8.อุตรดิตถ์
9.น่าน
10.แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออก
21 คน
1.ชลบุรี
2.ฉะเชิงเทรา
3.ระยอง
4.ปราจีนบุรี
5.สระแก้ว
6.จันทบุรี
7.ตราด

ภาคตะวันตก 
23 คน
1.นครปฐม
2.ราชบุรี
3.กาญจนบุรี
4.เพชรบุรี
5.ประจวบคีรีขันธ์

มีจ�านวนทั้งส้ิ น 971  คน
ภาคกลาง
829 คน
1.กรุงเทพมหานคร
2.นนทบุรี
3.สมุทรปราการ
4.ปทุมธานี
5.สุพรรณบุรี
6.พิษณุโลก
7.กำาแพงเพชร
8.สระบุรี
9.สมุทรสาคร
10.สุโขทัย
11.เพชรบูรณ์
12.สมุทรสงคราม
13.ลพบุรี
14.อ่างทอง
15.พระนครศรีอยุธยา
16.พิจิตร
17.นครสวรรค์
18.ชัยนาท
19.อุทัยธานี
20.สิงห์บุรี
21.นครนายก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
20 คน
1.นครราชสีมา
2.สกลนคร
3.มหาสารคาม
4.ชัยภูมิ
5.หนองบัวลำาภู
6.ขอนแก่น
7.กาฬสินธุ์
8.ยโสธร
9.ร้อยเอ็ด
10.บุรีรัมย์
11.ศรีสะเกษ
12.อุบลราชธานี
13.หนองคาย
14.นครพนม
15.อุดรธานี
16.เลย
17.มุกดาหาร
18.อำานาจเจริญ
19.สุรินทร์
20.บึงกาฬ

อันดับ 1
กรุงเทพมหำนคร

อันดับ 2
นนทบุรี

อันดับ 3
เชียงใหม่

อันดับ 4
สมุทรปรำกำร

อันดับ 5
ปทุมธำนี

4 คน 
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

673 คน 
79 คน
26 คน
22 คน
6 คน
4 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
2 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

5 คน
4 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

32 คน 
8 คน 
5 คน 
5 คน 
3 คน 
3 คน 
2 คน 
1 คน 
0 คน 
0 คน

7 คน
7 คน
4 คน
2 คน
1 คน
0 คน
0 คน

9 คน
4 คน
4 คน
3 คน
3 คน

สรุปจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทบุคคล
ภูมิสถาปัตยกรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกภาคใต้

ภาคตะวันตก

ภาคกลางภาคเหนือ

20 คน

21 คน19 คน

23 คน

829 คน59 คน

2.1%

2.2%2%

2.4%

85.4%6.1%

5 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ
ภูมิสถาปัตยกรรม มาก ที่สุด

673 คน

79 คน

32 คน

26 คน

22 คน

จ�าแนกตามภูมิภาค
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ภาคใต้
52 คน
1. สงขลา
2. ภูเก็ต
3. สุราษฎร์ธานี
4. นครศรีธรรมราช
5. ตรัง 
6. กระบี่
7. ยะลา
8. พัทลุง 
9. ปัตตานี
10. ชุมพร
11. นราธิวาส
12. พังงา
13. สตูล 
14. ระนอง

ภาคเหนือ
103 คน 
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. ลำาปาง 
4. พะเยา
5. ลำาพูน
6. แพร่
7. ตาก
8. อุตรดิตถ์
9. น่าน
10. แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออก
45 คน
1. ชลบุรี
2. ระยอง
3. ฉะเชิงเทรา
4. จันทบุรี
5. ปราจีนบุรี
6. สระแก้ว
7. ตราด

ภาคตะวันตก 
42 คน
1. นครปฐม
2. ราชบุรี
3. ประจวบคีรีขันธ์
4. กาญจนบุรี
5. เพชรบุรี

ภาคกลาง
1,820 คน
1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. สมุทรปราการ
4. ปทุมธานี
5. สมุทรสาคร
6. พระนครศรีอยุธยา
7. สุพรรณบุรี
8. พิษณุโลก
9. นครสวรรค์
10. ลพบุรี
11. สระบุรี
12. นครนายก
13. สุโขทัย
14. เพชรบูรณ์
15. สมุทรสงคราม
16. พิจิตร
17. กำาแพงเพชร
18. ชัยนาท
19. อุทัยธานี
20. สิงห์บุรี
21. อ่างทอง

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ
94 คน
1. นครราชสีมา
2. ขอนแก่น
3. อุดรธานี 
4. อุบลราชธานี
5. มหาสารคาม
6. ร้อยเอ็ด
7. บุรีรัมย์
8. ชัยภูมิ
9. กาฬสินธุ์
10. สกลนคร
11. สุรินทร์
12. ศรีสะเกษ
13. เลย
14. ยโสธร
15. หนองคาย
16. นครพนม
17. มุกดาหาร 
18. บึงกาฬ 
19. หนองบัวลำาภู
20. อำานาจเจริญ

13 คน 
13 คน 
12 คน 
11 คน 
6 คน 
6 คน 
4 คน 
4 คน 
4 คน 
3 คน 
3 คน
3 คน
3 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน
0 คน
0 คน

1,414 คน
181 คน 
89 คน 
82 คน 
18 คน 
6 คน 
6 คน 
4 คน 
4 คน 
4 คน 
3 คน 
3 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
0 คน 
0 คน 
0 คน 
0 คน 

15 คน
8 คน
8 คน
6 คน
5 คน
3 คน
3 คน
2 คน
1 คน
1 คน
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

69 คน
10 คน
9 คน
5 คน
4 คน
3 คน
2 คน
1 คน
0 คน
0 คน

มีจ�านวนทั้งส้ิ น 2,156 คน

ภาคเหนือ

อันดับ 1
กรุงเทพมหำนคร

อันดับ 2
นนทบุรี

อันดับ 3
สมุทรปรำกำร

อันดับ 4
ปทุมธำนี

อันดับ 5
เชียงใหม่

27 คน
7 คน
6 คน
3 คน
1 คน
1 คน
0 คน

20 คน
8 คน
6 คน
6 คน
2 คน

สรุปจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทบุคคล
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

จ�าแนกตามภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก
ภาคกลาง

94 คน

52 คน

45 คน

42 คน
1,820 คน

103 คน

4.4%

4.8%

2.4%

2.1%

1.9%
84.4%

5 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ มาก ที่สุด

1,414 คน

181 คน

89 คน

82 คน

69 คน
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ข้อมูลสถาบันการศึกษา
ที่เปิดสอนวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่สภาสถาปนิกรับรองปริญญา

สถ.บ.

สถ.ม.

ศป.บ.

ค.อ.บ.

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สถ
าปั

ตย
กร

รม

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ศา

สต
ร์

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ไท

ย

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ผัง

เม
ือง

กา
รอ

อก
แบ

บช
ุมช

นเ
มือ

ง

ภูม
ิสถ

าปั
ตย

กร
รม

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ภา

ยใ
น

สถ
าปั

ตย
กร

รม
 เพื่

อก
าร

พั
ฒ

นา
อสั

งห
าร

ิมท
รัพ

ย์

กา
รอ

อก
แบ

บส
ถา

ปัต
ยก

รร
ม 

(ห
ลัก

สูต
รน

าน
าช

าติ
)

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ภา

ยใ
น 

(ห
ลัก

สูต
รน

าน
าช

าต
ิ)

ออ
กแ

บบ
ภา

ยใ
น

เท
คโ

นโ
ลย

ีสถ
าปั

ตย
กร

รม

ออ
กแ

บบ
ภา

ยใ
น 

(ห
ลัก

สูต
รน

าน
าช

าติ
)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถ.บ. ภ.สถ.บ.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถ.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถ.บ. สถ.บ. สถ.ม./ 
วท.บ. สถ.บ. สถ.บ. ภ.สถ.ม./ 

ภ.สถ.บ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถ.บ. วท.บ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถ.บ./ 
วท.บ. สน.บ. ภ.สถ.บ. วท.บ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร สถ.บ.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถ.บ. สถ.บ. สถ.บ. ภ.สถ.บ.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถ.บ. ภ.สถ.บ.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถ.บ.

มหาวิทยาลัยศิลปากร สถ.บ. สถ.บ. ศ.บ. สถ.ม. ภ.สถ.ม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

สถ.บ. สถ.ม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถ.บ. ศ.บ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

สถ.บ./
ค.อ.บ.

สถ.ม./ 
สถ.บ. ภ.สถ.ม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

สถ.บ. สถ.บ. ศ.บ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา

สถ.บ. สถ.บ. สถ.บ. สถ.บ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

สถ.บ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

สถ.บ. สถ.บ.

ค.อ.ม.

ภ.สถ.บ.

ภ.สถ.ม.

วท.บ.

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

สถ.บ. สถ.บ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

สถ.บ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี

สถ.บ.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถ.บ. สถ.ม. ศป.บ.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถ.บ. ศล.บ.

มหาวิทยาลัยรังสิต สถ.บ. ศล.บ.

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สถ.บ.

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถ.บ. สถ.บ. ศป.บ.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถ.บ. ศป.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถ.บ.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศป.บ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง

สถ.บ.

มหาวิทยาลัยพะเยา สถ.บ. สถ.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถ.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถ.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถ.บ.

สถาบันอาศรมศิลป์ สถ.บ.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ศป.บ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

สถ.บ.

สถ
าปั

ตย
กร

รม

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ศา

สต
ร์

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ไท

ย

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ผัง

เม
ือง

กา
รอ

อก
แบ

บช
ุมช

นเ
มือ

ง

ภูม
ิสถ

าปั
ตย

กร
รม

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ภา

ยใ
น

สถ
าปั

ตย
กร

รม
 เพื่

อก
าร

พั
ฒ

นา
อสั

งห
าร

ิมท
รัพ

ย์

กา
รอ

อก
แบ

บส
ถา

ปัต
ยก

รร
ม 

(ห
ลัก

สูต
รน

าน
าช

าติ
)

สถ
าปั

ตย
กร

รม
ภา

ยใ
น 

(ห
ลัก

สูต
รน

าน
าช

าติ
)

ออ
กแ

บบ
ภา

ยใ
น

เท
คโ

นโ
ลย

ีสถ
าปั

ตย
กร

รม

ออ
กแ

บบ
ภา

ยใ
น 

(ห
ลัก

สูต
รน

าน
าช

าติ
)

จ�านวนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทีส่ภาสถาปนิกรับรองปริญญา

14 141414

9 9 9 9 

สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในฯภูมิสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมผังเมือง

มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยรัฐบาลมหาวิทยาลัยรัฐบาลมหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยเอกชน

(ต่อ)
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สถาปัตยกรรมหลัก

สถาปัตยกรรม
ผังเมือง

ภูมิสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์

จ�านวนผู้สมัครแยกตามสาขา

จำานวนสมัครสอบรวม

จำานวนสมัครสอบรวม

จำานวนสมัครสอบรวม

จำานวนสมัครสอบรวม

2
5

5
3

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 ปีพ.ศ.

จำานวน
ผู้สมัครสอบ 

(คน)

2
5

5
4

2
5

5
5

2
5

5
6

2
5

5
9

2
5

5
7

2
5
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28,952 คน

23,084 คน
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1,608 คน

3,271 คน

สถิติผู้สมัครสอบเพ่ือขอรับใบประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
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จ�านวนสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก 
และระดับใบอนุญาตฯ แยกตามสาขา / รายปี

สถาปัตยกรรมหลัก

สถาปัตยกรรมผังเมือง

ใบอนุญาต สมาชิกสภาฯภาคี สามัญสามัญ วิสามัญวุฒิ

ใบอนุญาต สมาชิกสภาฯภาคี สามัญสามัญ วุฒิ

2543

2553

2544

2554

2545

2555

2546

2556

2549

2559

2547

2557

2550

2560

2548

2558

2551

2561

2552

2562

2563

ปี พ.ศ.
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ปี พ.ศ.

5,680

1,564

888

1,026

1,054

868

709

655

615

767

810

907

1,124

1,585

875

1,197

914

504

921

1,008

426 1,1671,493 2

62 | 17 | 1,303

45 | 12 | 2,416

93 | 12 | 2,524

79 | 11 | 1,819

67 | 12 | 1,556

60 | 10 | 1,238

45 | 4 | 1874 | 3

62 | 11 | 1,032

32 | 10 | 1,032 | 6

63 | 6 | 1,209 | 11

84 | 8 | 1,189 | 12

80 | 7 | 1,205 | 18

101 | 10 | 1,245 | 15

20 | 1,213 | 28

11 | 1,350 | 8

28 | 1,188 | 9

47 | 10 | 232 | 4

164

254

283

95 | 9 | 1,070

105 | 17 | 857 | 8

21 | 71 | 6 | 2,838
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67 56
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3 4
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40 38

98

6

3

10

1

49

32 63

58

61

491

4

2

1

1

1

39

27,734
สถาปัตยกรรมหลัก

ภาคี

23,692 คน

สามัญ

3,385 คน

วุฒิ

657 คน

สมาชิกสามัญ
สภาสถาปนิก

1,167 คน

สมาชิกวิสามัญ 
สภาสถาปนิก

2 คน

562
สถาปัตยกรรมผังเมือง

คน

คน

ภาคี

495 คน

สามัญ

36 คน

วุฒิ

31 คน

สมาชิกสามัญ

606 คน
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ภูมิสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ใบอนุญาต สมาชิกสภาฯภาคี สามัญสามัญ วุฒิ

ใบอนุญาต สมาชิกสภาฯภาคี สามัญ สามัญวุฒิ

2543

2553

2544

2554
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ปี พ.ศ.
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2 1

6

23

5

18

1

69

100

82

117

7

12

3

5

10

1

7

105

111

82

76

7 221

2

12 5 6
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5 26

10 39

1 | 8 | 8

48
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2546

2556

2549

2559

2547

2557

2550

2560

2548

2558

2551

2561

2552

2562

2563

ปี พ.ศ.

1,049

4
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34

5
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21

78

175

176

164

176

164

46

164

243 22 168

19 1

52

132

2

171 2416 1

3304

279

280

285

11

29 1598

1

10

14

3 192

7 1

703

16 5 7

1

7 12

14 6 8

12 146

96

11 22 61

124 123
2,214
สถาปัตยกรรมภายในฯ

คน

ภาคี

1,757 คน

สามัญ

271 คน

วุฒิ

186 คน

สมาชิกสามัญ

3,912 คน

981
ภูมิสถาปัตยกรรม

คน

ภาคี

795 คน

สามัญ

115 คน

วุฒิ

71 คน

สมาชิกสามัญ

1,284 คน





TWO DECADES OF ARCHITECT COUNCIL OF THAILAND

สองทศวรรษสภาสถาปนิก



SPONSORSHIP

บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

Palmer & Turner (Thailand) Limited 

บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด 

Plan Associates Company Limited

บริษัท พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

P49 Deesign & Associates Company Limited

บริษัท พี แลนด์สเคป จ�ากัด

P Landscape Company Limited

บริษัท โรเบิร์ต จี บุย แอนด์ แอสโซซิเอส จ�ากัด

Robert G. Boughey and Associates Company Limited

บริษัท สถาปนิก 49 จ�ากัด

Architects 49 Limited

บริษัท สถาปนิก โอเพนบอกซ์ จ�ากัด

Openbox Architects Company Limited

บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จ�ากัด

Oriental Studio Company Limited

บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จ�ากัด

Design Develop Company Limited

บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จ�ากัด

Planning and Mapping Consultant Company Limited

PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS



บรษิทั คอนซลัต้ิง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จ�ากัด

Consulting and Management 49 Limited 

บริษัท ดี.เอ็กซ์ สตูดิโอ จ�ากัด

De. X Studio Company Limited

บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

Design 103 International Limited

บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) จ�ากัด

Tandem Architects (2001) Company Limited

บริษัท นิคเคน เซคเค (ประเทศไทย) จ�ากัด

Nikken Sekkei (Thailand) Limited

บริษัท ปานฝัน จ�ากัด

Pan Phun Company Limited

บริษัท ฟอ-รัม อาร์คิเทค จ�ากัด

Forum Architect Company Limited

บริษัท สถาปนิก 49 เฮ้าส์ดีไซน์ จ�ากัด

Architects 49 House Design Limited

บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จ�ากัด 

Vin Varavarn Architects Company Limited

บริษัท สถาปนิก หนึ่งร้อยสิบ จ�ากัด

Architects One Hundred and Ten  
Company Limited

บริษทั สถาปนกิอัชชพล ดสุตินานนท์ และคณะ จ�ากัด

A. Dusitnanond Architect & Associates  
Company Limited

บริษัท อาเชอร์ อาคิเทค จ�ากัด

Archer Architect Company Limited

บริษัท อินทีเรีย อาร์คิเทคส์ 49 จ�ากัด

Interior Architects 49 Limited

บริษัท อินทีเรียอาร์คิเทกเชอร์ 103 จ�ากัด

Interior Architecture 103 Company Limited

บริษัท ฮิวมานิสท์ จ�ากัด

Humanist Company Limited

บริษัท แฮบบิตา จ�ากัด

Habita Company Limited

บริษัท ฉมา จ�ากัด

Shma Company Limited

บริษัท ฉมา โซเอ็น จ�ากัด

Shma Soen Company Limited

บริษัท ซีคอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

SEA Consult Engineering Company Limited

บริษัท ทีเค สตูดิโอ จ�ากัด

TK Studio Company Limited

บริษัท แปลงกาย จ�ากัด

Plang Guy Company Limited 

บริษัท พี เอ เอ สตูดิโอ จ�ากัด

PAA Studio Company Limited

บริษัท สามสิบสามพลัส จ�ากัด

33 Plus Company Limited

บริษัท ออฟฟิเชียล สเปซ จ�ากัด

Official Space Company Limited

บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

Architects & Associates Company Limited

บริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จ�ากัด

Aria Design Architects Company Limited

บริษัท อินไซด์ เอาท์ ดีซายน์ จ�ากัด

Inside Out Design Company Limited

บริษัท แอเรีย จ�ากัด

Area Company Limited 

SILVER SPONSORS

BRONZE SPONSORS
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คณะกรรมกำรสภำสถำปนิก
ปี 2562-2564
นายกสภาสถาปนิก / President
พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ / 
AVM M.L.Prakitti Kshemasanta
อุปนายกคนที่หนึ่ง / First Vice President
ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ /
Asst Prof Khaisri Paksukcharern (PhD)
อุปนายกคนที่สอง / Second Vice President
นายชาญณรงค์ แก่นทอง /  
Mr Channarong Khanthong
กรรมการ, เลขาธิการ / 
Council Board Member, Secretary General
นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล / 
Mr Suwat Vasapinyokul
กรรมการ, เหรัญญิก / 
Council Board Member, Treasurer
นายวิรัตน์ รัตตากร / Mr Virat Rattakorn
กรรมการ, นายทะเบียน / 
Council Board Member, Registrar
รศ. จันทนี เพชรานนท์ / 
Assoc Prof Jantanee Bejrananda
กรรมการ / Council Board Member
นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ /
Mrs Maythinee Suvarnapunya
นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส / Mr Boonyawat Tiptus
นายวีระ ถนอมศักดิ์ / Mr Veera Thanomsakdi
นางราศี ทองเงิน / Mrs Rasee Tong-ngern
นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์ / 
Mr Pornthep Hongladaromp
นางดวงขวัญ จารุดุล /
Mrs Duangkhwan Charutula
นายสมชาย วัฒนะวีระชัย /
Mr Somchai Wattanaveerachai
รศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ /
Assoc Prof Pongsak Vadhanasindhu (PhD)
ผศ. ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร /
Asst Prof Rujiroj Anambutr (PhD)
นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี /
Mr Taweekiat Srisakulmakee
นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง / Mr Singchai Thungthong
นายวิวัฒน์ จิตนวล / Mr Wiwat Jitnuan
นายธนภัทร เลาหจรัสแสง /
Mr Tanapat Laohajaratsang
นายประกิต พนานุรัตน์ /
Mr Prakit Phananuratana  
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คณะอนุกรรมกำรจัดงำน
ครบรอบ 20 ปี 
สภำสถำปนิก
ที่ปรึกษา / Advisory
พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ /
AVM M.L.Prakitti Kshemasanta
ประธานอนุกรรมการ /
Chairman of the Subcommitee 
นายประภากร วทานยกุล /
Mr Prabhakorn Vadanyakul
รองประธานอนุกรรมการ / 
Deputy Chairman of the Subcommitee 
นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล /
Mr Suwat Vasapinyokul
อนุกรรมการ / Subcommitee Members 
นางกรกช คุณาลังการ /
Mrs Korakoth Kunalungkarn
นายชยาวุธ จิระธันห์ / Mr Chayavut Jirathun
ผศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ /
Asst Prof Khaisri Paksukcharern (PhD)
นายธวัชชัย กอบกัยกิจ /
Mr Tawatchai Kobkaikit  

คณะท�ำงำนจัดท�ำ
หนังสือทศวรรษสภำสถำปนิก
ประธานและบรรณาธิการ / President & Editor
ผศ. ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ / 
Asst Prof Khaisri Paksukcharern (PhD)
คณะท�างาน / Working Group
รศ. ดร.อภิรดี เกษมศุข / 
Assoc Prof Apiradee Kasemsook (PhD)
รศ. ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ /
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