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บทคัดยอ

ในการทํางานวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ซึ่งจะตองปฏิบัติวิชาชีพตอเน่ืองเปนเวลายาวนาน และเก่ียวของกับความ

ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของสาธารณชนเปนจํานวนมาก หากสถาปนิกไมสนใจแสวงหาความรูเพิ่มเติมในขณะท่ี

ปจจุบนัองคความรูตางๆ และเทคโนโลยีมกีารพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อาจเปนผลใหงานออกแบบขาดความเหมาะสมกับ

สภาพการณของสงัคมและเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนไป ประกอบกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN) ไดกาํหนดใหมกีาร

เปดตลาดการคาบรกิารใหบรรลุเปาหมาย เปนตลาดท่ีเสรแีละเปนตลาดเดียวภายในป พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยอยู

ภายใตขอตกลงการจดัเตรยีมการยอมรับการรวมกันของอาเซยีน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ดานบรกิาร

ทางสถาปตยกรรม เพือ่ใหสถาปนกิไทยสามารถไปทํางานในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนได จงึเปนเหตุผลใหสภาสถาปนิก

ออกขอบังคับที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา 

(พวต.) ในป พ.ศ. 2552

ในวงการวิชาชีพมีการพูดถึงกันอยางกวางขวางในหลายแงมมุ ทัง้แงบวกและลบ ในการประชุมใหญสภาสถาปนิก ประจํา

ป 2554 ไดมีการรวมตัวกันเพื่อคัดคานขอบังคับฯ และเสนอใหมีการยกรางขอบังคับเรื่องน้ีใหม โดยท่ีคนสวนใหญใน

วิชาชีพยังไมเขาใจถึงเหตุผลและความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอการเขารวมโครงการ

สถาปนิกอาเซียนภายใตขอตกลงการยอมรับการรวมกันของอาเซียนในดานบริการทางสถาปตยกรรม บทความน้ีจึงมี

วัตถุประสงคที่จะรวบรวมขอมูลและประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อใหสถาปนิกไทยเห็นภาพรวม ความสําคัญ และความ

สมัพนัธของการพฒันาวชิาชพีตอเนือ่งกบัการเขารวมโครงการสถาปนกิอาเซยีนของสถาปนกิไทย ซึง่จะสงผลกระทบอยาง
มากตอรปูแบบและการใหบรกิารวชิาชพีในปจจบุนั พรอมทัง้นําเสนอขอคดิเห็นในการแกปญหาเบือ้งตนทีเ่กดิประโยชน

สูงสุดตอวงการวิชาชีพและสถาปนิกไทย 

คําสําคัญ:  สถาปนิกอาเซียน  วิชาชีพสถาปตยกรรม  การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  พวต.
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Abstract

As a regulated profession, architectural profession is greatly involved with the people’s lives, buildings, and 

assets.  Hence, architects need to be concerned with the issues of technology and innovative knowledge 

throughout their practicing life.  Ignorance, or inability to keep up with new knowledge will tremendously affect 

design quality. In response to this matter, in 2009, the Architect Council of Thailand launched its Continuing 

Professional Development Program (CPD), in order to improve the architectural profession in Thailand.

The well-intentioned attempt was met with great dissatisfaction and confusion among Thai architects, eventually 

led to the temporary abolition of the program in 2011. However, as Thailand will join with other ASEAN countries 

as a Free Trade Area (FTA) by 2015, under MRA (Mutual Recognition Arrangement) the Architect Council of 

Thailand has to make another attempt to start its CPD program.  The architectural profession has to fully 

understand the importance of the program, especially with the forthcoming ASEAN market in the near future. 

This article is based on a research aimed to collect and analyze information pertaining to the process of CPD 

and ASEAN Architect regulations, in order to help clarify these matters for Thai architects.  It is hoped that 

research ndings will ultimately contribute to the creative and well-informed discussion about the possibility of 

establishing a CPD program for Thai architect, in order for them to be prepared for the upcoming ASEAN FTA.

Keyword: ASEAN Architect (AA), architectural profession, Continuing Professional Development (CPD)
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ที่มา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic 

Community (AEC) ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 

10 ประเทศ ซึง่ประกอบไปดวยประเทศไทย, สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม เมียนมาร มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน 

ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย มีเปาหมายรวมกันทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม โดยการเปดประตูสู 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จะสงผลใหภูมิภาค

อาเซียนกลายเปนกลุมเศรษฐกิจขนาดใหญ ที่มีฐานการ

ผลติรวมกนั มกีารเคลือ่นยายปจจยัทางการผลติอยางเสรี 

เกิดความเปนปกแผน และสรางอํานาจตอรองทางดาน

การคา/เศรษฐกิจ ในเวทีการคาโลกไดอยางเขมแข็งมาก

ยิง่ข้ึน สาํหรับประเทศไทย ซึง่เปนหน่ึงในสมาชิกอาเซียน 

จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับมือกับการกาว

เขาสูการเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

การเขาสูการเปนประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน จะสงผล

ไปทัว่ทกุภาคสวนของประเทศ และกอใหเกดิพนัธกรณแีก

ประเทศไทยท่ีจะตองเขารวมเจรจากับสมาชิกอาเซียน 

เพ่ือเปดเสรีสินคาและบริการ รวมท้ังการลงทุนระหวาง

กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการเปดเสรีการคา

บริการอาเซียน โดยมีเปาหมาย หรือหลักเกณฑการเปด

ตลาดอยูที่ “การลด” หรือ “เลิกกฎระเบียบ” หรือ

มาตรการตาง ๆ  ทีเ่ปนอปุสรรคตอการใหบรกิารและการ

ลงทุน

1. ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations: ASEAN) เปนองคกรระหวางประเทศระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีจุดเริ่มต นโดย

ประเทศไทย มาเลเซีย และฟลปิปนส เม่ือเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2504 เพ่ือการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สงัคมและ

วฒันธรรม แตดาํเนนิการไปไดเพยีง 2 ป กต็องหยุดชะงัก

ลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวางประเทศ

อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟ นฟู
สัมพันธทางการฑูตระหวางสองประเทศ จึงไดมีการ
แสวงหาหนทางความรวมมือกันอีกครั้ง 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงกอตั้ง
ขึ้นเม่ือวันท่ี 8 ส.ค. 2510 หลังจากการลงนามใน
ปฎิญญาสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Declaration of ASEAN Concord) หรือเปนท่ีรูจักกันใน

อีกชื่อหน่ึงว า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok 

Declaration) โดยสมาชิกผูกอตั้งมี 5 ประเทศ ไดแก    

อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนท้ัง 5 

ประเทศที่รวมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ หลังจากจัดตั้ง 

ประชาคมอาเซียนเม่ือ 8 ส.ค. 2510 แลว อาเซียนได

เปดรับสมาชิกใหมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใตเพิ่มเติมเปนระยะ ตามลําดับไดแก

1) บรูไนดารุสซาลาม เขาเปนสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 

2527

2) สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม เขาเปนสมาชิกเมือ่ 

28 กรกฏาคม 2538

3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขาเปน

สมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540

4) สหภาพพมา เขาเปนสมาชิกเมื่อ 23 กรกฏาคม 

2540

5) ราชอาณาจักรกัมพูชา เขาเปนสมาชิกเมื่อ 30 

เมษายน 2542

โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการ
เมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และเมื่อการคาระหวางประเทศในโลกมีแนว
โนมกดีกนัการคารนุแรงขึน้ ทาํใหอาเซยีนไดหนัมามุงเนน

กระชับและขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจการคา

ระหวางกันมากขึ้น วัตถุประสงคหลักที่กําหนดไวใน
ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 
ประการ ดังนี้

1) สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ

กาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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2) สงเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคง
ของภูมิภาค

3) สงเสรมิความรวมมอืทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
วิชาการ วิทยาศาสตร และดานการบริหาร

4) สงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันในการฝกอบรม
และการวิจัย

5) สงเสริมความรวมมือในดานเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรม การคา การคมนาคม การสือ่สาร และ
ปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต

6) สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออก

เฉียงใต

7) สงเสริมความรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและ

องคกรระหวางประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ ASEAN 

Economics Community) คือการรวมตัวของชาติใน 

ASEAN 10 ประเทศ เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro zone 

จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาได

มากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนจะเสรี

มากข้ึน

การรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผล ณ 

วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีแนวทางที่วางไว ดังนี้

1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

2) การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขัน

สูง
3) การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทา

เทียมกนั
4) การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจ

โลก

การเปล่ียนแปลงที่จะเห็นไดชัดๆ ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะประกอบไปดวย การลงทุนจะเสรีมากขึ้น 
ประชากรของประเทศสมาชกิจะลงทนุทีป่ระเทศไหนกไ็ด 

ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการทองเที่ยว และการบิน 
เพราะมีภูมิศาสตรอยูตรงกลางอาเซียน ประกอบกับ

ศักยภาพที่เดนของไทยในเรื่อง การจัดการประชุมตางๆ, 

การแสดงนิทรรศการ การกระจายสินคา และการบริการ
ดานการแพทยและสุขภาพจะเติบโตอยางมากเชนกัน
เพราะ จะผสมผสานสงเสริมกันกับอุตสาหกรรรมการ 
ทองเที่ยว การคาขายจะขยายตัวอยางนอย 25% 

การคาขายบรเิวณชายแดน อตุสาหกรรมโรงแรม การทอง
เท่ียว รานอาหาร รถเชา จะขยายตวัมากข้ึน ดานศุลกากร
ชายแดนจะมีบทบาทนอยลงมาก เน่ืองจากจะมีการสัญจร
มากขึ้น และเมืองตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเร่ือยๆ 

เนื่องจากเปนจุดขนสง 

แรงงานจะเคลือ่นยายเสร ีจะม ีชาวพมา ลาว กมัพชูา เขา

มาทาํงานในไทยมากขึน้ คนไทยทีม่คีวามสามารถในการ

ใชภาษา จะสมองไหลไปทาํงานตางประเทศ จะเปนผลให

สมองจะไหลไปสงิคโปรเปนจาํนวนมาก แตชาวตางชาตกิ็

จะมาทํางานในไทยมากข้ึนเชนกัน โดยจะใชภาษาองักฤษ

เปนสื่อกลาง 

2. การเปดเสรีการคาบริการวิชาชีพ
สถาปตยกรรม

การเปดเสรีการคาบริการอาเซียนน้ันสงผลตอวิชาชีพ

สถาปตยกรรม ซึ่งเดิมเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทย

ตามพระราชกฤษฎีกา กาํหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ี

หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จากบัญชีบัญชีทายพระ

ราชกฤษฎีกา ขอ (30) “งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมที่

เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อํานวย
การกอสราง หรือใหคําแนะนํา” 

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 

ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนํา

อาเซยีนทัง้ 10 ประเทศไดรวมลงนามในแถลงการณ Bali 
Concord II ซึง่ไดมกีารกําหนดใหจดัทาํความตกลงยอมรับ
รวม (MRA: Mutual Recognition Arrangement) ดาน

คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในป 2551 เพื่อ
อาํนวยความสะดวกในการเคลือ่นยายนกัวิชาชพี แรงงาน
เชีย่วชาญ ผูมคีวามสามารถพเิศษของอาเซยีนไดอยางเสรี 
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โดยท่ีรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดมกีารลงนามขอตกลง
สาขาสาขาสถาปตยกรรม ในป พ.ศ. 2550

ขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการสถาปตย-
กรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Architectural Services) มีสาระสําคัญและหลักการ คือ 
เปดใหสถาปนิกท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดสามารถจด
ทะเบียนเปนสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect : AA) 
ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมในประเทศอาเซียนอื่นได 

โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ 

โดยสถาปนิกที่ตองการจดทะเบียนดังกลาวตองผานการ

ประเมินจากคณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring 

Committee) ในแตละประเทศซ่ึงในสวนของประเทศไทย

จะดําเนินการโดยสภาสถาปนิก    การดําเนินงานในเร่ือง

นี้ของอาเซียนจะอยูภายใตการดูแลของสภาสถาปนิก

อาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC) ซึ่งประกอบ

ดวยผูแทนจาก คณะกรรมการกํากับดูแลของประเทศ

สมาชิก โดยท่ีสถาปนิกวิชาชีพมีสิทธิขออนุญาต องคกร

กาํกับดแูลวชิาชพีสถาปนิกในประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมในประเทศนั้นๆ ได ทั้งนี้ 

สถาปนิกอาเซียนที่ไดรับอนุญาต จะไดขึ้นทะเบียนเปน

สถาปนิกตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign 

Architect) ซึง่จะสามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประ

เทศนัน้ๆ ได ภายใตเงือ่นไขวาตองปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ภายในของประเทศนั้นๆ ดวย ซึ่งบางประเทศกําหนดให

สถาปนิกอาเซียนตองปฏิบตังิานรวมกับสถาปนิกทองถ่ิน

การเจรจาเปดตลาดการคาบริการในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซยีน ดาํเนนิการไปในกรอบความตกลงวาดวยบรกิาร

ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Service: AFAS ) ทั้งนี้ภายใตปฏิญญาแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint) ไดมกีารกําหนดใหการเปดตลาด

การคาบรกิารใหบรรลเุปาหมายเปนตลาดการคาบรกิาร

ที่เสรีและเปนตลาดเดียวภายในป พ.ศ. 2558 นอกจาก
นั้นแลวสมาชิกอาเซียน ยังไดอาศัยอํานาจตามกรอบ
ความตกลงของ AFAS ในการจัดเตรียมการยอมรับรวม

กันของอาเซียนดานการบริการสถาปตยกรรม (ASEAN 

Mutual Recognition Arrangement on Architectural 

Services: MRAs) เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ประสบการณการทํางานวิชาชีพสถาปตยกรรม ในการ

ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหกับผูประกอบวิชาชีพที่

เปนสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนมาตรฐานเพื่อใหสถาปนิกใน

กลุมประเทศสมาชิกสามารถเคล่ือนยายเขาไปทํางานใน

กลุมประเทศอาเซียน

ปจจุบันประเทศไทยมีการผูกพันการเปดตลาดการคา

บริการวิชาชีพสถาปตยกรรม และตลาดวิชาชีพผังเมือง

และภูมิสถาปตยกรรมภายใตกรอบ AFAS ดังนี้

1) Mode 1 การใหบริการแบบขามพรมแดน : 

Cross-border Supply  

ไมมีขอจํากัด (none) ไทยผูกพันการใหบริการขามแดน

แบบไมมขีอกดีกนั แตกม็กีารสงวนกรณีทีม่กีารใหบรกิาร

ขามพรมแดนมายังไทย บริการนั้นตองไดรับการรับรอง

จากสถาปนิกซึ่งไดรับการรับรองจากสภาสถาปนิก

การใหบริการแบบขามพรมแดน คือ บริการชนิดนี้ผูให

บริการ (service supplier) อยูนอกอาณาเขตประเทศของ

ผูบริโภค หรือผูใชบริการ (service consumer) ดังนั้นตวั

บริการจึงตองถูกสงมอบขามประเทศไปยังผูบริโภค หรือ

มกีารใหบริการขามชาตริะหวางประเทศ A กบัประเทศ B 

บรกิารทีอ่ยูในขายนยิามนี ้ไดแก บรกิารไปรษณยีโทรเลข

ตางๆ การสงขอมูลแบบพิมพเขียว แฟกซ รายการ

โทรทัศนผานเครือขายโทรคมนาคม เปนตน

ภาพที่ 1: แสดงการใหบริการแบบขามพรมแดน
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2) Mode 2 การใชบริการในตางประเทศ : 

Consumption Abroad 

ไมมีขอจํากัด อนุญาตใหคนไทยไปใชบริการสถาปตย-
กรรมในตางประเทศไดโดยไมมีขอจํากัด

บริการตามรูปแบบนี้ ผูใหบริการ อยูภายนอกอาณาเขต
ประเทศของผูบรโิภค เชนกัน แตการบรกิารนัน้มิไดมกีาร
สงมอบขามประเทศไปยังผูบริโภค ผูบริโภคจําเปนตอง
เดนิทางออกจากอาณาเขตประเทศของตนไปใชบรกิารใน
อาณาเขตของผูใหบริการเอง เชน ผูใหบริการ มีบริการ
อยูในประเทศ B แตผูบริโภค มาจากประเทศ A และมา
ใชบริการในประเทศ B ตัวอยางของบริการเหลานี้ ไดแก 
การทองเทีย่ว บรกิารซอมเรอืในตางประเทศ บรกิารการ
ศึกษาแกนักศึกษาตางชาติ การท่ีผูบริโภคจําเปนจะตอง

บริโภคบริการนอกประเทศน้ัน

ภาพที่ 2: แสดงการใหบริการแบบในตางประเทศ

3) Mode 3 การจัดต้ังกิจการในตางประเทศ : 

Commercial Presence

อนุญาตใหนักลงทุนอาเซียนเขามาจัดตั้งธุรกิจไดไมเกิน 
49% ไทยอนุญาตใหนักลงทุนอาเซียนเขามาตั้งธุรกิจใน

ไทย โดยยังคงเง่ือนไขสัดสวนการถือหุนตางชาติไมเกิน 
49% จํานวนผูถือหุนไมเกินกึ่งหนึ่งไวตามเดิม แตเพิ่ม

ประเภทนิตบิคุคลใหเขามาจดทะเบียนจดัตัง้ในรูปหางหุน
สวนจาํกดั หรอืหางหุนสวนสามญัจดทะเบยีน นอกเหนอื
จากบริษัทจํากัดโดยมีเงื่อนไขวา หางหุนสวนจํากัด หรือ

ภาพท่ี 3: แสดงการใหบริการแบบจัดตัง้กจิการในตางประเทศ

หางหุนสวนสามญัน้ัน หุนสวนผูจดัการตองมสีญัชาตไิทย

และผูจดัการตองไดรบัใบอนุญาตจากสภาสถาปนิก/สภา

วิศวกร

บริการที่เขาขายนิยามนี้ ผูใหบริการ สงมอบบริการใหผู

บริโภค ในอาณาเขตประเทศของผูบริโภคเองโดยผาน

หนวยธุรกิจซึ่งเปนบริษัทสาขา ผูใหบริการ ในประเทศ A 

เขามาใหบรกิารกบัผูบรโิภคในประเทศ B ในรปูของบรษิทั 

หรือสาขายอย ตัวอยางบริการกลุมน้ี ไดแก บริการของ

สาขาบรษิทัสถาปนกิ บรกิารของสาขาธรุกจิการเงนิ การ

ธนาคาร และประกันภัย สาขาบริการการศึกษาจากตาง

ประเทศ เปนตน

4) Mode 4 การเดินทางเขาประเทศของบุคลากร
ผูใหบริการ : Presence of Natural Persons

ไมมีขอผูกพัน (unbound) ไทยยังไมผูกพันใหบุคลากร

อาเซยีนเขามาทาํงานในสาขาน้ี  บรกิารในกลุมสดุทายนี้

คลายคลงึกบักลุมที ่3 คอื ผูใหบรกิาร ของตางชาตจิะตอง

เดินทางมาใหบริการในอาณาเขตประเทศของผูบริโภค  

ตางกันเพียงแตวา ผู ใหบริการน้ันมาในฐานะบุคคล

ธรรมดามิใชนิติบุคคล ตัวอยางของบริการกลุมนี้ ไดแก 

บริการของผูประกอบวิชาชีพอิสระตางๆ เชน สถาปนิก 

แพทย พยาบาล ทนายความ วิศวกร หรือบริการของ

พนักงานจากตางประเทศ
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อยางไรกต็ามตามกรอบ AFAS ไดมกีารเจรจาการเพือ่ลด

ขอจํากัดดานการคาบริการระหวางกันอยางตอเนื่องเปน

รอบๆ ภายใตหลักการ “การเปดเสรีกาวหนาอยางเปน

ลําดับ” โดยภายใตกรอบการเจรจาชุดดังกลาว มีเปา

หมายเพ่ิมสัดสวนการใหบริการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) 

สําหรับการใหบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม บริการ

ผังเมือง  และภูมิ-สถาปตยกรรมจากเดิม เปนกรอบท่ี

องคกรวิชาชีพ คือ สภาสถาปนิก ตองดําเนินการเจรจา

เพือ่กําหนดเง่ือนไขแนวทางการจัดทาํตารางขอผกูพันให

เกิดความเทาเทียมกับวิชาชีพในประเทศไทย เพื่อรองรับ

การเขามาทํางานของสถาปนิกในกลุมอาเซียน ตามแผน

งานสูการเปนประชาคมเศรฐกจิอาเซยีน ในป พ.ศ. 2558 

ตามท่ีรัฐบาลกําหนดไว ทั้งนี้ จากการประชุมคณะ

กรรมการประสานงานดานการคาบริการของอาเซียน 

(CCS) ครั้งที่ 63 และเปนการประชุมสภาสถาปนิก

อาเซียนครั้งที่ 6 ณ กรุงมากาตี ประเทศฟลิปปนส 

ประเทศไทยรับมอบตําแหนงเปนสํานักงานเลขาธิการ

สภาสถาปนิกอาเซียน ตอจากประเทศมาเลเซียในเดือน

กรกฎาคม 2554 โดยมวีาระดาํเนนิการ 2 ป เพือ่ดาํเนนิ

การโครงการสถาปนิกอาเซียน จงึนบัเปนโอกาสท่ีดทีีส่ภา

สถาปนิกในฐานะองคกรวิชาชีพจะดําเนินการตางๆ เพื่อ

เปนแนวทางในการเปดเสรีและการเจรจารวมกับกลุม

ประเทศอื่นอยางมีศักยภาพและเทาเทียมกันในกลุม

รัฐบาลของประเทศสมาชิกตางๆ ของประชาคมอาเซียน 

ไดตกลงตามการเตรียมการยอมรับรวมกันของอาเซียน 

(MRA) วาดวยการบรกิารสถาปตยกรรม โดยมเีปาหมาย

เพ่ือที่จะเขาตามวัตถุประสงค ดังนี้

1) อํานวยใหเกิดการเคล่ือนยายของ “สถาปนิก”

2) แลกเปลีย่นขอมลูเพือ่สงเสรมิการยอมรบัวธิปีฏบิตัทิี่

ดีที่สุด ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาสถาปตยกรรม

การปฏิบัติวิชาชีพ และ คุณสมบัติตางๆ 

3) สรางความสอดคลองกับเจตนารมณของ การรวมมือ

ของ อาเซียน ที่อยู บนพื้นฐานของการกระจาย

ทรัพยากรและผลประโยชนอยางเปนธรรมผานชอง

ทางการรวมมือกันในงานวิจัยตางๆ

4) สนบัสนนุ อาํนวยใหเกดิ และบญัญตักิารยอมรับรวม

กนัในตวั “สถาปนกิ” และสรางมาตรฐานและพันธะ

ในการถายทอดเทคโนโลยีระหวาง “กลุมประเทศ

สมาชิก”

โดยมีขอกําหนด เบื้องตน สําหรับการลงทะเบียนเปน

สถาปนิกอาเซียน ดังนี้

1) ผูสมัครจะตองจบการศึกษาสถาปตยกรรมหลักสูตร

ที่มีการศึกษาอยางนอย 5 ป ซึ่งเปนหลักสูตรที่

ยอมรับ หรือ เชื่อถือได และไดรับการรับรองหรือ

เทียบเทาจากประเทศถิ่นกําเนิด

2) ผูสมคัรจะตองไดรบัการลงทะเบียนเปนสถาปนิก กบั

องคกรที่ควบคุมวิชาชีพจากประเทศถิ่นกําเนิด

3) ผูสมัครจะตองไดผานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตย-

กรรมอยางตอเนื่องมาแลวไมตํ่ากวา สิบป หลังจาก

จบการศึกษา ซึ่งในจํานวนน้ันอยางนอย หาป ตอง

เกิดขึ้นหลังจากไดรับใบอนุญาต/จดทะเบียน

4) ผูสมัครจะตองใชเวลาอยางนอย สองป ในงานท่ีรับ

ผิดชอบของงานทางสถาปตยกรรมที่สําคัญ

5) ผูสมัครตองมีการดําเนินการของการพัฒนาวิชาชีพ

ตอเนื่อง (พวต.)

จากขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการลงทะเบียนเปน

สถาปนิกอาเซียน ไดมีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร

วา ตองมีการดําเนินการของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 

ซึ่งการทํางานวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม นั้นจะตอง

ปฏิบตัวิชิาชพีตอเนือ่งเปนเวลายาวนาน และเกีย่วของกบั

ความปลอดภยัของชวีติและทรพัยสนิของสาธารณชนเปน

จาํนวนมาก หากสถาปนกิไมสนใจแสวงหาความรูเพิม่เตมิ

ภาพท่ี 4: แสดงการใหบริการแบบ การเดินทางเขาประเทศ
ของบุคลากรผูใหบริการ
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ความสัมพันธของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (พวต.) กับโครงการสถาปนิกอาเซียน

ในขณะท่ีปจจุบนันีอ้งคความรูตางๆ และเทคโนโลยีมกีาร
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว อาจเปนผลใหงานออกแบบ และ
การใหบริการแกสาธารณชน ขาดความเหมาะสมกับ
สภาพการณของสังคมและเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป ซึ่งอาจ
สรางความเสียหายแกสาธารณชนก็เปนได เพื่อเปนหลัก
ประกันวาผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมจะมีความรู
ความสามารถท่ีทนัสมัยอยูเสมอ อนัจะเปนการเสริมสราง
ความเช่ือมั่นตอสาธารณชนในการใหบริการวิชาชีพ อีก
ทั้งเพื่อใหเปนไปตามหลักการมาตรฐานระดับนานาชาติ

ซึง่มีการบงัคับใหผูประกอบวชิาชพีไดเพ่ิมพูนความรูความ

สามารถและเสริมประสบการณใหมๆ ในระหวางที่ถือใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพ ดวยการเขารวมกิจกรรมตางๆ 

เพือ่ใหไดคะแนนสะสมครบตามจาํนวนทีก่าํหนดไว อกีทัง้

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก ตาม 

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7(1)      

สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม และ มาตรา 7(5) ชวยเหลือ แนะนํา   

เผยแพร และใหบรกิารทางดานวชิาการตางๆ แกประชาชน 

และองคกรอ่ืนในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม สภาสถาปนิก จึงมีการ

ประกาศใช ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องของผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552 

3. การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (พวต.)

สภาสถาปนิกไดมีการประกาศใชขอบังคับสภาสถาปนิก 
วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมท่ีเปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552 
ซึ่งได ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 25 

กันยายน 2552 มีเนื้อหาสําคัญดังนี้  

การพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง (สภาสถาปนิก, 2553: 

ออนไลน) คือ การเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และ
เสริมประสบการณใหมๆ ใหกับสถาปนิกในระหวางที่ถือ

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี ดวยการเขารวมกิจกรรมตางๆ 

เชน การเขารวมสัมมนา ฟงบรรยาย หรือเปนผูเผยแพร

ความรูดานวชิาการ ดานวชิาชพีสถาปตยกรรม และอทุศิ

ตนใหกับองคกรวิชาชีพ เพื่อเสริมความเช่ือมั่นตอ

สาธารณชนในการใหบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม การ

พัฒนาวิชาชีพตอเนื่องน้ีเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสวน

รวมและประชาชนเปนหลัก โดยท่ีหลักการเบ้ืองตนของ

พวต. คือ วาเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถและ

เสริมประสบการณใหกับสถาปนิกที่ถือใบอนุญาตอยู 

ประโยชนของการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง คือ ทําให

สถาปนกิไดเพิม่พนูความรูความสามารถมากขึน้ และชวย

ในการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพท่ีสอดคลองกับ

เทคโนโลยีทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา รวมท้ังสราง

โอกาสในการเผยแพรความรูใหกบัผูอืน่ นอกจากน้ียงัชวย

สงเสริมการมีสวนรวมในองคกรวิชาชีพ และการบําเพ็ญ

ตนใหเปนประโยชนตอสังคม

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง มิใชเปนการอบรม

หรือเรียนรู เพิ่มเติมโดยการอบรม แตหมายรวมถึง

กิจกรรม หลายอยาง หลายชนิด ที่กรรมการสภาจะ

กําหนดใหเปนกิจกรรมท่ีนับวาเปนการ พัฒนาวิชาชีพ

เพิ่มเติม ซึ่งสามารถทําได 3 ลักษณะคือ 

1) เปนผูรับ โดยเขารวมการอบรม เขารวมสัมมนา ฟง

บรรยาย หรือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

2)  เปนผูให โดยการเปนผูบรรยาย เขยีนตํารา การอุทศิ

ตนใหสวนรวม รวมท้ังใหสถาปนิกอาวุโส ไดทํา

หนาที่แบงปนความรู ประสบการณใหกับสถาปนิก

รุนใหม

3)  เปนผูรวม โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร

วิชาชีพ

สาระสําคญัของขอบงัคบัสภาสถาปนิก วาดวยการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552 ที่เกี่ยวของกับ

การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม คือ กิจกรรม 

พวต. มีผลตอการตออายุใบอนุญาตทุกระดับ และใช

ประกอบการเล่ือนระดับเปน สามัญสถาปนิก หรือวุฒิ
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พรพรหม  แมนนนทรัตน

สถาปนิก โดยที่ขอบังคับ พวต. นั้นประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา วันที่ 25 กันยายน 2552 จากบทเฉพาะกาล

ใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ออกขอบังคับแลว 1 ป ดัง

นั้นในการตอใบอนุญาตทุกสาขา และการยื่นคําขอรับใบ

อนญุาตเปนผูประกอบวชิาชพี เพือ่เลือ่นระดบัเปนสามญั

หรือวุฒิสถาปนิก ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2553 เปนตน

ไปจะตองแนบหลักฐานหนวย พวต. ในการตออายุใบ

อนญุาตฯ โดยจาํนวนหนวย พวต. ใหเปนไปตามทีก่าํหนด 

ในประกาศสภาสถาปนิก เรือ่งหนวย พวต. เพือ่ใชตออายุ

ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ และยืน่

คาํขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพระดับสามัญหรือ

วุฒิสถาปนิก(เล่ือนระดับ) พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศ ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2553 มีใจความสําคัญดังนี้

1) กรณีที่เปนการเขารวมกิจกรรม ที่มิได จัดโดย ผูจัด

กจิกรรม พวต. หากผูปะกอบวชิาชพีประสงคจะไดรบั

หนวย พวต. ใหยื่นคํารองขอเทียบหนวย พวต. ตอ 

คณะอนุกรรมการภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุด

กิจกรรม

2) การสะสมหนวย พวต. จะเริ่มสะสมใหม เมื่อเริ่มตน

ใบอนุญาตฯ ใบใหมทุกครั้ง

3)  กรณีที่ผู ประกอบวิชาชีพ ที่ประสงคจะขอตอใบ

อนญุาต โดยไดรบัหนวย พวต. ไมครบ อาจยืน่คาํขอ

รับใบอนุญาตซึ่งมีอายุคราวละ 1 ปได

นอกจากน้ียงัประเด็นดานอปุสรรคของสมาชิกทีม่ตีอการ

พัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง ดังนี้

1) ยังไมมีแนวทางในการบรรเทาปญหาสําหรับผู 

ประกอบวิชาชีพที่อยูตางประเทศ โดยผูประกอบ  

วิชาชีพท่ีอยูตางประเทศตองย่ืนคํารองขอเทียบ 

หนวย พวต. เปนกรณีไป

2) ไมสามารถนําผลงานจากการประกอบวิชาชีพมา   

คิดเปนคะแนนกิจกรรมพวต.เนื่องจากหลักการ 

สากลของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (continuing 

professional development) เปนหลักการเดียวกับ

การศึกษาตอเนื่อง (continuing education) นั่นคือ

การใหผู อยู ในวิชาชีพตางๆ เพิ่มพูนความรู เพื่อ      

มาเสริมการปฏิบัติวิชาชีพ ไม ใช การเพิ่มพูน

ประสบการณที่ไดจากตัวการปฏิบัติวิชาชีพเอง 

เพราะโอกาสในการปฏิบัติวิชาชีพของแตละคนไม

เทากนั การทํางานปกติในชวีติประจาํวนั ถอืเปนการ

ปฏบิตัวิชิาชพีอยูแลว ซึง่โอกาสในการปฏบิตัวิชิาชพี 

ของแตละคนน้ันไมเทากัน ทําใหโอกาสในการท่ีจะ

เกิดการพัฒนาวิชาชีพจากการปฏิบัติวิชาชีพของ

แตละคนยอมไมเทากันดวย การจัดทําโครงการ 

พวต. เปนการสนับสนุนผูที่มีโอกาสนอยกวาทาง

วิชาชีพ ไดพัฒนาวิชาชีพอยางเทาเทียม สําหรับผูที่

มโีอกาสทางวชิาชพีอยูแลวก็สามารถเพิม่พูนใหมาก

ขึ้น โดยมุงเนนในการสงเสริมใหมีคุณภาพ

จากการประกาศใชขอบังคับ พวต. ไดสงผลกระทบตอ

สมาชกิและผูประกอบวิชาชพีเปนจาํนวนมาก โดยมีลาํดบั

เหตุการณที่เกี่ยวของ โดยสังเขป ดังนี้

1) มีกระทูแสดงความคิดเห็น ที่ไมเห็นดวยกับขอบังคับ

และกจิกรรม พวต. เปนจาํนวนมาก เวบ็บอรดของสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (ASA web board) 

ซึ่งเปนศูนยกลางการแสดงความคิดเห็นทางสังคม

ออนไลนของสถาปนิกสวนใหญ 

2) หลังจากน้ันสมาชิกและผูประกอบวิชาชีพ ไดมีการ

เคลื่อนไหว และรวมตัวกันเพื่อใหมีการยกเลิกขอบังคับ 

พวต. มกีารจัดทําเว็บเพจ ทีช่ือ่วา “มัน่ใจวาสถาปนิกไทย 

ไมตองการพวต. (CPD)” ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 มีผู

เขาไปไลค ถึงปจจุบัน จํานวน เกือบ 2,000 คน เพื่อใช

เปนศูนยกลางในการเผยแพรขอมูล แสดงความคิดเห็น 

และนัดหมายเพื่อการเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกี่ยวของกับ   

ขอบังคับและกิจกรรม พวต.

3) คณุชวพงศ ชาํนปิระศาสน ไดฟองตอศาลปกครองให

ยกเลิกขอบงัคบั พวต. โดยมปีระเด็นฟอง 4 ประเดน็ ดงัน้ี

 - เปนภาระและความยุงยากเกินความจําเปนในการ

ประกอบวิชาชีพโดยสุจริต

 - มีลักษณะกีดกันหรือตัดรอน อันเปนการรอนสิทธิ์ 

ในการประกอบวิชาชีพ
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ความสัมพันธของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (พวต.) กับโครงการสถาปนิกอาเซียน

 - มีลักษณะเปนการแสวงหาประโยชนเพื่อผูหนึ่งผูใด 

หรือเพื่อประโยชนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 - เปนการจํากัดสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพอันขัดตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550

4) สมาชิกและผูประกอบวิชาชีพ ที่ไมเห็นดวยกับขอ     

บังคับฯ พวต. ไดขอบรรจุ ระเบียบวาระแกไข ขอบังคับฯ 

พวต. ในการประชุมใหญวสิามัญสภาสถาปนิกในวันเสาร

ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 แตการประชุมตองปดไปโดย

ไมมีการประชุม โดยสรุปเหตุการณขอกงการประชุมได

โดยสังเขป ดังนี้

(1) มีสมาชิกในท่ีประชุมสอบถาม วาการประชุม

คร้ังนีเ้ปนการประชมุใหญ สามญัสภาสถาปนกิ 

หรือประชุมใหญวิสามัญสภาสถาปนิก โดย

สมาชิกไดชีแ้จงวา หากจะใหสมาชิกเห็นชอบใน

เรือ่งตางๆ ไดนัน้ กต็อเม่ือเปนการประชุมใหญ

สามัญสภาสถาปนิก ตามมาตรา 19 เทานั้น 

ในการที่จะพิจารณาแกไขขอบังคับฯ พวต. ได 

จะตองเปนการประชมุใหญสามญัสภาสถาปนกิ 

สมาชกิจงึขอเปล่ียนช่ือการประชุมใหญ วสิามญั

สภาสถาปนกิ เปน การประชมุใหญ สามญัสภา

สถาปนิก เพื่อสมาชิกจะไดเสนอนโยบายการ

แกไขขอบังคับฯ พวต. ซึ่งมีสมาชิกแสดงความ

คิดเห็นที่หลากหลาย 

(2) ประธานในท่ีประชุม ขอพักการประชุม เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองวาจะสามารถเปล่ียนจาก

การประชุมใหญวิสามัญ เปนการประชุมใหญ

สามัญ ตามท่ีสมาชิกเสนอไดหรือไม

(3) ประธานในท่ีประชุม ใหประชาสัมพันธสภา

สถาปนิก ชี้แจงสรุป ขอหารือ ใหสมาชิก ทราบ

วา คณะกรรมการสภาสถาปนิก ไดดําเนินการ

จัดประชุมใหญวิสามัญถูกตองตาม พรบ. 

สถาปนิก พ.ศ. 2543 และไมสามารถ เปล่ียน

จากการประชุมใหญวิสามัญ เปนการประชุม

ใหญสามัญ เนื่องจาก ตามมาตรา 19 ในการ

ประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีกิจการอัน

พึงกระทํา ไดแก

- ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ประจําปของคณะกรรมการ

- พจิารณาและอนุมตังิบดลุประจาํปของสภา

สถาปนิก

- ตั้ งผู  ตรวจสอบบัญชีและ กําหนดค  า

ตอบแทนผูสอบบัญชี

(4) ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุมวาจะให

ดาํเนนิการประชุมใหญวสิามญัคร้ังน้ีตอไปหรือ

ไม ผลการนับคะแนนโดยเลขาธิการสภา

สถาปนิก มีผู เข ารวมประชุม 1,726 คน 

สมาชิกเห็นดวยท่ีจะใหมีการประชุมใหญ

วิสามัญ จํานวน 287 คะแนน สมาชิกไมเห็น

ดวยท่ีจะใหมีการประชุมใหญวิสามัญ จํานวน 

1,230 คะแนน และสมาชิกงดออกเสียง 200 

คะแนน จงึมมีตปิดการประชมุใหญวสิามญัสภา

สถาปนิก

5) หลงัจากน้ัน คณะอนุกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอเนือ่ง

ของสภาสถาปนิก รวมกับสมาคมสถาปนิกสยามใน

พระบรมราชูปถัมภ ไดมีการรวบรวมความคิดเห็นของ

สมาชิก โดยการจัดเสวนาวิพากษขอบังคับสภาสถาปนิก 

วาดวยเรื่องการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ืองของผูประกอบ

วชิาชพีสถาปตยกรรมควบคมุ ทีเ่ปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 

2552 จํานวน 5 ครั้ง และมีการจัดทําแบบสอบถามใน

งานสถาปนิก 54 ระหวางวันท่ี 8 -13 กุมภาพันธ โดย

มีรายละเอียด และ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดังนี้

- จัดเสวนาวิพากษ ครั้งที่ 1 วันท่ี 16 ธันวาคม 

2553 ณ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ  

จํานวน 94 คน

- จัดเสวนาวิพากษ ครั้งที่ 2 วันท่ี 30 มกราคม 

2554 ณ สภาสถาปนิก   

จํานวน 253 คน

- จดัเสวนาวพิากษ ครัง้ที ่3 วนัที ่20 กมุภาพนัธ 

2554 ณ สภาสถาปนิก   

จํานวน 151 คน

- จดัเสวนาวพิากษ ครัง้ที ่4 วนัที ่25 กมุภาพนัธ 

2554 ณ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน  
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พรพรหม  แมนนนทรัตน

จํานวน 176 คน

- จดัเสวนาวพิากษ ครัง้ที ่5 วนัที ่26 กมุภาพนัธ 

2554 ณ กรรมาธิการสถาปนิกลานนาจํานวน 

125 คน

- จัดทําแบบสอบถามในงานสถาปนิก 54 ตั้งแต

วนัที ่8–13 กมุภาพนัธ 2554 จาํนวน 1,151 คน

โดยผูเขารวมแสดงความคิดเห็นสวนใหญ เห็นดวยใน 

หลักการ แตควรใหแกไขในบางประเด็น โดยคณะ

อนกุรรมการพฒันาวชิาชพีตอเนือ่ง ไดสรปุประเดน็ตางๆ 

เสนอตอ คณะกรรมการสภาสถาปนิก ดังนี้

(1) ไมควรผกูตดิกับการตออายใุบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพ

(2) ไมควรผูกตดิกบัการยืน่คาํขอรบัใบอนญุาต เปน

ผูประกอบวชิาชีพ ระดบัสามญัหรอืวฒุสิถาปนกิ 

(เลื่อนระดับ)

(3) ระบบการจัดการของสภาสถาปนิกควรมีความ

พรอมมากกวานี้

(4) ลดเงื่อนไขการสะสมหนวย พวต. ตอป

(5) จํานวนหนวย พวต. ของกิจกรรมควรมีความ

เหมาะสมกวานี้

(6) การสะสมหนวย พวต. ควรแบงตามระดับของ

สถาปนิก

(7) ประเภทของผูจดักิจกรรม ควรมีความเหมาะสม

กวานี้

(8) ควรขยายเวลาการบังคับใช ขอบังคับฯ พวต.

(9) การสะสมหนวยพวต. ควรแบงตามอายสุถาปนกิ

(10) มีระบบรับรองสถาปนิกตางจังหวัด และตาง

ประเทศ 

(11) ความยากงายของการเขารวมกจิกรรม ความไม

เทาเทียมกันของสวนกลางกับภูมิภาค ควรจัด

อบรมใหบอย และมีที่อบรมมากข้ึน กระจาย

กิจกรรม พวต. ใหมีศูนยกลางในแตละภูมิภาค

(12) เปนการลิดรอนสิทธิ์สวนบุคคล ควรเปนการ

สมัครใจของสถาปนิก 

6) นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังมีประเด็น นาสนใจอื่นๆ ที่

สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นไวใน เว็บบอรดของสมาคม

สถาปนิกสยามฯ ดังนี้ 

(1) จากการเปรียบเทียบการพฒันาวิชาชพีตอเนือ่ง 

ของสถาปนิกกับกลุมวิชาชีพอื่นๆ ไดพบวา   

ทางสภาสถาปนิกไมมีเกณฑการใหคะแนนที่

แนนอนและชัดเจน ตองรอคณะกรรมการ  

อยางเดียว

(2) เรื่องสัดสวนกิจกรรมนั้น จะตองแกปญหาเรื่อง

ทางเทคนิค เชน คนอยูไกลไมจําเปนตองมาได

มัย้ หรอืมีกจิกรรมอ่ืนๆ อกีมากมายรองรับ หรอื 

ใชระบบออนไลนเขามาชวยไดอยางไร

(3) ขอสงสยัวา ทาํไมการทาํงานปกตใินชวีติประจาํ

วัน จึงไมสามารถรบัหนวย พวต. ได เนื่องจาก 

การปฏิบัติวิชาชีพโดยปกติและสมํ่าเสมอก็

เปนการพัฒนาวิชาชีพโดยประสบการณที่ 

สําคัญย่ิง การศึกษาท่ีเปนหัวใจในการพัฒนา

นอกเหนือจากความรูขั้นพื้นฐานคือการเรียนรู

ขอผิดพลาดท่ีควรหลีกเล่ียงและนําส่ิงดีๆ  ทีเ่หน็

ผลแลวมาประยกุตใชซึง่กค็อืประสบการณทีเ่กบ็

เกี่ยวจากการแกปญหาในการทํางานท่ีผานมา 

และเปนเหตุผลในการรับสมัครบุคลากรของ

หนวยงานตางๆ ที่ต องระบุจํานวนปของ

ประสบการณในการทํางานมาเปนคุณสมบัติ

ของผูสมัครและผลตอบแทน

(4) การพัฒนาวิชาชีพสามารถทําไดหลากหลาย  

รปูแบบและกวางไกล โดยท่ีสมาชิกสามารถเขา

รวมไดตามสะดวกตามโปรแกรมหรือหัวขอท่ีตน

สนใจและเห็นวาเปนประโยชนทั้งที่มีหรือไมมี

คาใชจายโดยอิสระตามเสรีภาพ

(5) การวิจัยคนควา ก็เปนสวนสําคัญในการพัฒนา

วิชาชีพ ควรมีการจัดตั้งหนวยงานกลางเพ่ือ

ประสานงานนําแนวความคิดมาทดลองวิจัยให

เกิดผลปฎิบัติไดจริงโดยอาจขอการสนับสนุน

จากผูผลิตวัสดุที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ันๆ ใน

กรณีที่มีผู เสนอแนวความคิดหรือนวัตกรรม
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ความสัมพันธของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (พวต.) กับโครงการสถาปนิกอาเซียน

ใหมๆ เกี่ยวกับวิชาชีพที่ยังมีการพิสูจนหรือ

ทดสอบและเจาของความคิดไมมีกําลังพอที่จะ

คนควาวิจัยตอยอดออกไป ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจะ

เปนของเจาของความคดิและผูสนบัสนนุรวมกบั

หนวยงานกลางท่ีถือเปนตัวแทนของสถาปนิก

สวนรวม

(6) การสงเสริมใหมีการประกวดแบบหรือแนว

ความคดิจะเปนตวัชวยกระตุนสงัคมสถาปนกิให

ตื่นตัวและเรียนรู อยู ตลอดเวลา ควรมีการ

วางแผนจัดวางโปรแกรมใหมีการประกวดใน

ลักษณะน้ีใหตอเนื่องอยางสม่ําเสมอและควรมี

บางรายการที่เปดกวางใหสถาปนิกอาเชียนเขา

รวมเพื่อที่สถาปนิกไทยจะไดศึกษาเรียนรูและ

เตรียมพรอมในการเขาสูการเปดตลาดอาเชียน

(7) มีหน วยงานท่ีรวบรวมองค ความรู ที่ เป น 

ประโยชนสามารถใหสมาชิกเขาถึงได ตามแต

โอกาสท่ีสะดวก หรือมีโปรแกรมท่ีชัดเจนให

สมาชิกไดเลือกตาม ความตองการของสมาชิก

แบบเมนูอาหารซ่ึงจะมีความหลากหลายและ

สอดคลองกับสาขาตางๆรวมท้ังเมนูที่สมาชิก 

คิดขึ้นเองและสามารถใชพัฒนาวิชาชีพได

7) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ผูแทนสมาชิก นาย   

อภิชาติ คุมรําไพ ไดรวบรวมรายช่ือสมาชิก จํานวน 

151คน ขอเสนอรางขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการ

พัฒนาวิชาชีพตอเนื่องและการรับรองความรู ความ

สามารถ พ.ศ. 25.. เพื่อบรรจุเขาวาระการประชุมใหญ

ของสภาสถาปนิก

8) สภาสถาปนิก ไดกําหนดการประชุมใหญสามัญสภา

สถาปนิก ประจําป 2554 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2554 

โดยไดเสนอการแกไข ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวย   

การพัฒนาวิชาชีพต อเ น่ืองของผู ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมท่ีเปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552 

ประกอบดวย 2 ราง คือ

(1) รางขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการพัฒนา

วิ ช าชี พต  อ เนื่ อ ง ของผู  ป ร ะกอบวิ ช า ชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา 

พ.ศ. 25.. (ฉบับท่ี 2) เสนอโดยคณะกรรมกา

รสภาสถปนิก โดยมีการแกไขประเด็นตางๆ 

ดังนี้

- ยกเลิกเรื่องหนวย พวต. ที่ตองใชสําหรับผู

ประกอบวิชาชีพที่ตองการตอใบอนุญาต 

โดยยังคงเรือ่งหนวย พวต. ทีต่องใชสาํหรบั

การขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีระดบั

สามัญสถาปนิก หรือระดับวุฒิสถาปนิก 

(เลื่อนระดับ) โดยที่หนวย พวต .ที่ผู 

ประกอบวิชาชีพฯ สะสมไวนั้น ยังสามารถ

ใชในการเลื่อนระดับได

- ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑในการสะสม

หนวย พวต. เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพฯ 

สามารถวางแผนการเขารวมกิจกรรมใน

ลักษณะที่ยืดหยุนเรื่องระยะเวลามากขึ้น 

และยกเลิกหลกัเกณฑทีก่าํหนดเร่ืองหนวย 

พวต. ที่ตองการไมนอยกวาสองในสาม 

ตองมีเน้ือหาสาระซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ

สาขาของตน เพื่อลดความยุงยากในการ

ปฎิบัติ

- แกไข ขอบขายกิจกรรม พวต. ใหไดแก การ

เขารวมหลักสูตร หรือกิจกรรม อันไดแก 

การบรรยาย การฝกอบรม ประชมุสมัมนา 

การศึกษาดูงาน หรือการอ่ืนในทํานอง

เดยีวกนั ใหมกีารกาํหนดกจิกรรมประเภท

อืน่ๆ เพิม่ในภายหลัง โดยสภาสถาปนิกจะ

ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นจาก

สมาชกิและนาํมาปรบัปรงุแกไข เพือ่ใหเกดิ

ความเหมาะสมตอไป

(2) รางขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการพัฒนา

วิชาชีพตอเน่ือง และการรับรองความรูความ

สามารถ พ.ศ. 25.. เสนอโดยสมาชิกสภา

สถาปนิก นายอภิชาติ คุมรําไพและคณะ มี

ประเด็นท่ีสําคัญ คือ 

- ไมนําเรื่องหนวย พวต. มาเปนเงื่อนไขของ

การตออายใุบอนญุาตประกอบวชิาชพี และ
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การเ ล่ือนระดับใบอนุญาต  สําหรับ             
ผูประกอบวิชาชีพในประเทศ

- เรื่อง พวต. จะนําไปใชเฉพาะผูประกอบ
วชิาชพี ทีป่ระสงคจะเปนสถาปนกิอาเซยีน
เทานั้น

- การจัดกิจกรรม พวต. ตองดําเนินการ     
ใหทั่วถึงและเทาเทียม กิจกรรมตองไมกอ
ใหเกิดปญหาความยุงยากในการปฎิบัติ 
เสียโอกาส เสียเวลา และคาใชจายในการ

เดินทาง

ทีป่ระชมุ มมีตเิหน็ชอบกบัรางขอบงัคบัทีเ่สนอโดยสมาชิก 

โดยมีการแปรญัตติรับรางขอบังคับเฉพาะ ขอ 1 ใน

ประโยค “ขอ 1 ใหยกเลิกขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวย

การพัฒนาวิชาชีพต อเ น่ืองของผู ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมทีเ่ปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552” 

เทานั้น

ที่ประชุมให แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการ

พจิารณาในการยกรางจอบังคบัสาํหรบัการพัฒนาวชิาชพี

ตอเนือ่งขึน้มาใหม โดยคณะอนกุรรมการม ีองคประกอบ

ดังนี้ 

- กรรมการสภาสถาปนิก 4 ทาน 

- ผูแทนสมาคมวิชาชีพ 4 สาขา สาขาละ 1 ทาน 
- ผูแทนจากสถาบันการศึกษา 4 สาขา สาขาละ 

1 ทาน 

- สมาชิกสภาสถาปนิก 4 ทาน โดยไดคัดเลือก

กันในที่ประชุม คือ 
(1) ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท 
(2) นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท

(3) นายอภิชาติ คุมรําไพ 

(4) นายฐากูร สุวรรณสุขุม

9) คณะกรรมการสภาสถาปนิกมีมติที่ประชุมครั้งที่ 

9/2554 วันที่ 21 เมษายน 2554 เห็นชอบการแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการยกรางขอบังคบัสภาสถาปนกิวาดวยการ
พัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง ตามองคประกอบท่ีกําหนดจาก   

ที่ประชุมใหญ

10) คณะอนุกรรมการยกรางขอบังคับสภาสถาปนิกวา

ดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (ฉบับใหม) ทั้ง 16 ทาน 

ไดมีมติเลือก คุณยอดเย่ียม เทพธรานนท เปนประธาน

คณะอนุกรรมการยกรางขอบังคับฯ โดยมีการประชุม

ทั้งหมดรวม 5 ครั้ง ตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน 

สิงหาคม 2554 และไดเสนอรางขอบังคับตอคณะ

กรรมการสภาสถาปนิกในวันท่ี 9 กันยายน 2554 โดย

มีประเด็นหลัก ดังนี้

(1) พวต. จะเปนเรื่องของการสงเสริมเปนหลัก ไม

นาํมาเปนเงือ่นไขในการตอใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพ และการเลื่อนระดับใบอนุญาต

(2) หนวย พวต. จะถูกพิจารณานําไปใชกับเร่ือง 

สถาปนิกอาเซียน ตามความตกลงยอมรับรวม

กันของอาเซียนดานการบริการสถาปตยกรรม 

(3) หนวย พวต.อาจถูกนําไปใชกับเร่ืองอ่ืนใน

อนาคต เชน ทดแทนผลงานสวนหน่ึง ในการ

ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(4) ยกเลิก การกําหนดใหตองใชหนวย พวต. 

สําหรับการตอใบอนุญาต และการขอเลื่อน

ระดับสามัญสถาปนิกและวุฒสิถาปนิก 

(5) ควรมีการพิจารณาในประเด็นท่ีนําหนวย พวต.

ไปใชเปนสิทธิประโยชน ที่จะสงเสริมหรือสราง

แรงจูงใจ ใหผูประกอบวิชาชีพทุกคนเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง

11) ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยการพัฒนาวิชาชีพ    

ตอเนือ่งของผูประกอบวชิาชพีสถาปตยกรรมควบคมุทีเ่ปน

บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552 ไดถูกยกเลิกประกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2554

12) ในการประชุมใหญสามัญสภาสถาปนิก ประจําป 

2555 วันที่ 24 มีนาคม 2555 คณะกรรมการสภา

สถาปนิก เห็นชอบใหเสนอรางขอบังคับสภาสถาปนิกวา

ดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 25.. 

โดยนายคมกฤช ชูเกียรติมั่น ผูแทนคณะอนุกรรมการ   

ยกรางฯ เปนผูชี้แจง โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
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ความสัมพันธของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (พวต.) กับโครงการสถาปนิกอาเซียน

(1) ยกเลิกการบังคับใหตองมีหนวย พวต. สําหรับ

ตออายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพและการเล่ือน

ระดับ

(2) แยกหนาทีข่องคณะกรรมการสภาสถาปนกิ และ 

อนุกรรมการ พวต. (อนุกรรมการท่ีไดรับการ

แตงต้ังและมอบหมายจากสภาสถาปนิกให

มีหนาที่เก่ียวกับ พวต.) ใหชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินการ

(3) กิจกรรม พวต.ประเภทตางๆ ยังคงเดิม สวน  

กจิกรรมอืน่ๆ จะประกาศเพิม่เตมิไดในภายหลัง

ได โดยคณะกรรมการสภาสถาปนิก

(4) การสะสม หรือจํานวนหนวย พวต. ระบุให

พิจารณาในภายหลังตามความเหมาะสมของ

เร่ืองที่ตองใช เชน เรื่องสถาปนิกอาเซียน อายุ

ของหนวย พวต. ใหมีอายุ 5 ป นับตั้งแตวัน   

สิ้นสุดกิจกรรม

(5) บทเฉพาะกาล ใหผูจดักิจกรรมทีเ่คยไดรบัความ

เหน็ชอบไปแลวยงัคงเปนผูจดักจิกรรมตามเดมิ 

ไมจําเปนตองมายื่นใหม และหนวย พวต. ที่ผู

ประกอบวิชาชีพเคยไดรับไปแลว ยังใชไดตอไป 

หากยังไมครบกําหนดอายุ 5 ป 

สมาชิกแสดงความคิดเห็น ตอรางขอบังคับฯ พวต. ใน

ประเด็นความไมชัดเจนของวัตถุประสงคในหลักการและ

เหตุผล และ อายุหนวยของ พวต. ที่ระบุในขอ 12 และ 

ขอ 15 ของรางขอบังคับฯ สมาชิกในที่ประชุมจึงใหมีการ

แปรญตัติปรบัปรงุแกไขขอความทัง้สองประเดน็ หลังจาก

การโหวตเห็นชอบใหมีการแปรญัตติปรับปรุงแกไข

ขอความทั้งสองประเด็นแลว ที่ประชุมใหความเห็นชอบ

รางขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยการพัฒนาวิชาชีพ       

ตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมท่ี 

เปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 25.. และเห็นชอบกับหลักการ

ตามที่สมาชิกไดแปรญัตติไว โดยมอบหมายใหคณะ

กรรมการยกรางเปนผูปรับแกไขใหสอดคลองกัน และนํา

เสนอกรรมการสภาสถาปนิก นาํเสนอกระทรวงมหาดไทย

ตามข้ันตอนตอไป 

  

ประมวลจากลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น และความคิดเห็น

ของสถาปนิกผูประกอบวิชาชีพที่ปรากฏตามส่ือตางๆ 

สรุปไดวา ขอบังคับหรือกิจกรรม พวต. นั้นมีหลักการที่ดี

ในการพัฒนาวิชาชีพของสถาปนิก และคํานึงถึงผล

ประโยชนของสวนรวมของประชาชน แตปญหาท่ีเกิดขึ้น 

เกดิจากการนํา กจิกรรมของ พวต. มาเปนเงือ่นไขในการ

ตอใบอนุญาตประกอบวชิาชพี และการเลือ่นระดับ ทาํให

ภาระทั้งเรื่องเวลา และคาใชจายแกสถาปนิก รวมถึงการ

ทีส่ภาสถาปนกิ ไมมกีารเผยแพรขอมลูและทาํความเขาใจ

กับผูประกอบวิชาชีพ กอนท่ีจะบังคับใช จึงเปนผลใหเกิด

การตอตานอยางคอนขางรุนแรง 

จากความคิดเห็นตางๆ และสถานการณการเปดเสรี   

การคาบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม การพัฒนาวิชาชีพ

ตอเนื่อง หรือ พวต. นั้นจะกอใหเกิดประโยชนในการ

พัฒนาวิชาชีพของสถาปตยกรรมในประเทศไทย ดังนี้

1) เปนการสงเสรมิใหการพฒันาวชิาชพีตอเนือ่งเปนไป

เพื่อประโยชนของสังคม ประชาชน และ สงเสริมให

สมาชิกมีการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบการเรียนรู

ตลอดชีวิต (life long learning)

2) เนือ่งจากขอตกลงความรวมมือเขตเศรษฐกิจอาเซียน

ในการเปดใหการคาและบริการในกลุมประเทศ

อาเซียนทัง้หมดเปนไปโดยเสรี รวมถึงการใหบรกิาร

ทางวิชาชีพสถาปตยกรรม มีผลบังคับใชในป พ.ศ.

2558 และ การจัดเตรียมการยอมรับรวมกันของ

อาเซียนดานการบริการสถาปตยกรรม มขีอกาํหนด

เบือ้งตนสาํหรบัการลงทะเบยีนเปนสถาปนกิอาเซยีน

วา ผูที่ลงทะเบียนเปนสถาปนิกอาเซียน จะตอง

ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 

(CPD) ของประเทศถิ่นกําเนิดในระดับที่นาพอใจ 

(Complied with the Continuing Professional 

Development Policy of the Country of Origin at a 

Satisfactory Level) ดงันัน้หากมีระบบ พวต. เกดิขึน้ 

จะถูกนํามาใชเปนเกณฑการพิจารณา เพื่อให

สถาปนิกไทยสามารถไปทํางานในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียนได
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จากสถานการณ ในโลกปจจบุนัทีม่กีารเปดการคาเสรกีนั

มากข้ึน สถาปนิกไทยควรมีการเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรบัผลกระทบตางๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ ประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้

ตอวงการวชิาชพี คอื ตลาดของอตุสาหกรรมการกอสราง

จะใหญขึน้ มกีารพฒันามาตรฐานการทาํงานใหเทยีบเทา 

มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยที่มีการทํางานกันภายใต

ความรวมของสถาปนกิทองถิน่ ทาํใหเกดิการแลกเปลีย่น

ความรูตาง ทั้งทางดานเทคโนโลยีและดานการออกแบบ 
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