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นิพนธ์ลักขณาอดิศร

ต่อจากฉบับที่แล้ว

หลังจากที่ได้ทราบบทบาทของวิศวกรจาก

ฉบับที่แล้วมาถึงฉบับนี้จะบอกบทบาทของ

สถาปนิกในงานก่อสร้างกันบ้างนะครับ 

สถาปนิก (Architect) คือ ผู้ที่มี

ความรู้และเข้าใจในงานด้านที่อยู่อาศัย อาคาร

และสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยว-

ข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งก่อสร้างนั้น

ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ทั้งศาสตร์

และศิลป์ ซึ ่งถ้าจะให้อธิบายเพิ ่มเติมเพื ่อ

ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น คือ ลักษณะงานจะ

เกี่ยวข้องทั้งงานในด้านการออกแบบ วางแผน

ในการก่อสร้างและงานด้านบริหารจัดการ

อาคาร ฯลฯ   

ก่อนที่จะบัญญัติศัพท์เรียกว่าสถา-

ปนิกนั้น เดิมทีจะเรียกว่า “ช่างหลวง” ซึ่ง 

ต่อมาก็ได้รับพระราชทานนามจากพระบาท-

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

ว่า “สถาปก” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า 

ผู้สร้าง ผู้ก่อตั้ง ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถา-

ปนิกในปัจจุบัน 

สถาปนิกจึงเป็นเหมือนกูรู (Guru) 

ในเรื ่องงานที่อยู่อาศัยเรียกว่าหากถ้าคุณมี

ปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยสถาปนิกจะมีหน้า-

ที่หาวิธีแก้ปัญหาให้คุณ คล้ายกับเมื่อคุณมี

ปัญหาในเรื่องสุขภาพก็ไปปรึกษาแพทย์นั่นเอง 

กว่าจะได้ท ี ่อยู ่อาศัยที ่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้านั้น สถาปนิกจะ

ต้องทำการรวบรวบความต้อง-

การของลูกค้าและใช้ความรู้

ท ี ่ม ีตอบโจทย์ลูกค้าใน

เรื ่องประโยชน์ใช้สอย 

ความสวยงาม กฎหมาย

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ องค์ประกอบ

ทางว ัฒนธรรมและ

สังคม ความรู ้ด ้าน

วัสดุ เทคโนโลยีในงาน

ก่อสร้าง ความรู ้ด ้าน

เทคนิคในงานก่อสร ้าง 

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา 
ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง บริษัท เอเชี่ยน พร้อมเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

วิศวกร กับ สถาปนิก 
ต่างกันอย่างไร 

ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจน

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือแม้แต่ประเด็น

พิเศษเพิ่มเติมอื่นใดตามความต้องการของ

ลูกค้า 

ผู้ที่ต้องการจะเป็นสถาปนิกสามารถ

ศึกษาได้ที ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตาม

สถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง 

ซึ่งปัจจุบันก็มีการเปิดสอนอย่างมากมายทั้ง

สถาบันของรัฐและสถาบันเอกชน ระยะเวลา

เรียนปกติในมหาวิทยาลัยใช้เวลา 5 ปี ซึ่งก็มี

หลากหลายสาขา อาทิสถาปัตยกรรมหลัก 

ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การ

วางแผนและผังเมือง การออกแบบอุตสาห-

กรรม ฯลฯ 

ตาม พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ.2543 

ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

สาขาต่างๆ ได้กำหนดสาขาที่มีการควบคุม

วิชาชีพอยู่ 4 สาขา ได้แก่ 

● สถาปัตยกรรม เป็นสาขาที่เชี่ยว-

คบ เด็กสร้างบ้าน
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คบเด็กสร้างบ้าน

ชาญในเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมทั่วไป ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคาร 

สิ่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึงปรัชญาในการออกแบบให้

สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม 

● ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นงานสถาปัตยกรรมในการออกแบบ

วางแผนในการจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารรวมทั้งพื้นที่บาง

ส่วนภายในอาคาร เช่น พื้นที่ดาดฟ้าหรือลานอเนกประสงค์ภายใน

อาคาร งานของภูมิสถาปัตยกรรมจะครอบคลุมตั้งแต่งานจัดและ

ตกแต่งสวนภายนอกอาคารจนไปถึงการวางผังกลุ่มผังอาคารกันเลย  

ทีเดียว ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัยต่อผู้เข้า

มาใช้พื้นที่  

● การผังเมือง เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องการวางแผน กฎหมาย สถาปัตยกรรม สังคม-

ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม

จราจร เพื่อมากำหนดนโยบายในการวางผังและ

แผนการใช้พื้นที่ของเมือง ชุมชน โครงข่ายจราจร

ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ซึ่งการวาง

ผังเมืองนี้ก็มีหลายระดับ ตั้งแต่ผังชุมชน ผังเมือง

เฉพาะ ผังเมืองรวม ผังภาค จนถึงผังประเทศ ซึ่ง

จะแสดงรายละเอียดของปัจจัยในการวิเคราะห์วาง

ผังแตกต่างกัน เช่น ผังแสดงความหนาแน่นของ

ที่พักอาศัย ผังแสดงพื้นที่สีเขียว ผังแสดงโครง-

ข่ายการจราจร เป็นต้น 

● มัณฑนศิลป์หรือการออกแบบภายใน 

ชื ่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นงานออกแบบพื้นที ่

ภายในอาคาร ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการผสมผสาน

ประโยชน์จากการใช้พื้นที่กับความคิดสร้างสรรค์ทางสุนทรียศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อสนองตอบความต้องการของ

ลูกค้าให้มากที่สุด 

งานของสถาปนิกแต่ละสาขานั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องกับงาน

ก่อสร้างโดยตรง ซึ่งหากเป็นงานก่อสร้างบ้านโดยทั่วไปนั้น ทางเจ้าของ

งานจะทำการติดต่อกับสถาปนิกโดยตรง เมื่อสถาปนิกได้รับทราบถึง

ความต้องการของเจ้าของโครงการแล้วก็จะทำหน้าที่จัดการออกแบบ

บ้านให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของ ซึ่งเมื่อนำเสนอรูปแบบบน

กระดาษจนถูกใจเจ้าของงานแล้ว (อาจมีการนำเสนองานให้เจ้าของ

เข้าใจได้ง่ายโดยอาศัยการทำแบบจำลอง (Model) หรือใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคช่วยในการนำเสนอ) สถาปนิกก็จะทำหน้าที่

จัดการประสานงานทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเป็นบ้านที่เข้าอยู่อาศัยได้จริง  

การประสานงานนี้จะดำเนินการทั้งประสานงานกับหน่วยงาน

ทางราชการในการขออนุญาตก่อสร้าง ติดต่อกับวิศวกรสาขาต่างๆ 

เพื่อออกแบบงานในด้านวิศวกรรมให้สามารถทำการก่อสร้างได้จริง

และประสานงานในการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง อีก

ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนเจ้าของงานในการตรวจรับงานอีกด้วย 

จะเห็นว่าหน้าที่ของสถาปนิกนั้นค่อนข้างจะคลอบคลุมตลอดกระบวน-

การก่อสร้าง  

สำหรับงานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ที่มีลักษณะงานค่อนข้าง

ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้สถาปนิกผู้มีความชำนาญเฉพาะทางจริงๆ จะมี

การแบ่งบทบาทสถาปนิกออกเป็นหน้าที่ย่อยๆ ตามลักษณะสาขาที่

สถาปนิกเชี่ยวชาญคอยดูแลอยู่ (คล้ายๆ กับวิชาชีพแพทย์ที่มีแพทย์ที่

รักษาโรคทั่วไปและแพทย์ที่เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางต่างๆ) หากจะแบ่ง

งานของสถาปนิกตามลักษณะการทำงานจะสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท

ใหญ่ๆ ดังนี้ 

 

1. งานออกแบบ 

สถาปนิกที่ทำงานในด้านงานออกแบบนั้น

จะต้องทำการตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของ

งานให้แตกและนำมาพิจารณาออกแบบ ซึ่งต้อง

คำนึงถึงการแบ่งฟังก์ชั่นการใช้งานของพื้นที่ รูป-

ลักษณ์ภายนอกของอาคารให้มีความสวยงามและ

บ่งบอกถึงรสนิยมของเจ้าของงาน โดยมีงบ

ประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจำกัดอยู่ด้วย อีกทั้ง

สถาปนิกยังต้องคำนึงถึงในด้านกฎหมายและข้อ

กำหนดต่างๆ ในงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถขอ

อนุญาตก่อสร้างได้จริงและต้องพิจารณาถึงเทคนิค

ที่จะใช้ในงานวิศวกรรมด้วย สถาปนิกที่มีประ-

สบการณ์และความรู้ในก่อสร้างมากจะสามารถ

วิเคราะห์ได้ว่างานอาคารที่ได้ออกแบบไว้นี ้ มี

ความเป็นไปได้ในหลักวิศวกรรมและหลักเศรษฐศาสตร์หรือไม่ มี

ความเหมาะสมหรือไม่ในการเลือกใช้วัสดุแต่ละชิ้น   

เมื่อสถาปนิกทำการออกแบบแล้วจะทำการเขียนแบบและใช้ 

“รูปแบบ” นี้เป็นตัวกลางในการสื่อสารไปยังวิศวกรและช่างก่อสร้างต่อ

ไป รูปแบบที่ได้จากสถาปนิกจะเรียกว่า รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โดยรูปแบบนี้จะแสดงรายละเอียดของอาคารว่ามีรูปร่าง ขนาด หน้าตา

เป็นอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้างในการก่อสร้างและสถาปนิกจะส่งรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมนี้ให้กับทางวิศวกรสาขาต่างๆ ออกแบบทางด้าน

วิศวกรรมต่อไป 

 

           

 

  

 

 

 

 หากคุณมีคำถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ 

ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@ 

yahoo.co.th ครับ 

 

อ่านต่อฉบับหน้า




