
 
 
 
“ Mr. Architect talked with me about the new project.  We would like to approach this 
project just like a regular architectural design service.  The architect team will manage the 
contract and provide the majority of the service including client relationship, business 
meetings, project coordination, etc.  Thus, the architect team will be the lead party, just 
like a normal professional project.  Miss Engineer will be part of the team supporting 
engineering services.  If Ms Engineer can provide all engineering services, we will leave 
Miss Engineer to lead the engineering team; and Mr. Architect will lead and manage the 
project as it is the major task for this type of project. If Miss Engineer will only work on the 
structural design, we will seek Mr. M&E engineers to join the team.  The architect team will 
coordinate with all parties to put together a complete project. “ 
 
ขึน้หัวขอ้เป็นภาษาองักฤษอยา่เพิง่ตอ่วา่กนัขอ้ความขา้งบนเป็นอเีมลจากสถาปนกิ(อนัเป็นทีเ่คารพ)
ใจความหลักเกีย่วกบัเงือ่นไขในการทํางานรว่มกนัระหวา่งสถาปนกิและวศิวกร เหตเุกดิจากเมือ่วศิวกร
อยา่งเราลกุขึน้มาใชค้วามรู ้ความสามารถในการหางานและมองหาสถาปนกิมารว่มทํางานดว้ย ทาง
สถาปนกิเขาวา่เขาอยากทํางานกบัเราโดยวธิทิีทํ่ากนัประจําหรอืทีย่อมรับกนักลา่วคอืสถาปนกิอยากจะ
เป็นผูจั้ดการในเรือ่งของงานสญัญา ดแูลเรือ่งหลักของการบรกิารเชน่การประสานงาน การประชมุทาง
ธรุกจิ การสรา้งสมัพันธภาพกบัเจา้ของ เขาบอกวา่ เขาจะเป็น

ผูนํ้าของทมีงานวา่กนัวา่นีเ่ป็นการทํางานกนัอยา่ง
มอืโปร 
วศิวกรจะเป็นสว่นหนึง่ของทมีงานเพือ่สนับสนุน
ในดา้นวศิวกรรม เขาจะประสานงานทกุอยา่ง
ระหวา่งทมีเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่งานทีเ่สร็จสิน้สมบรูณ ์
อนันีย้ังไมร่วมกบัการเจรจาเรือ่งคา่ใชจ้า่ยทีท่าง
สถาปนกิเขาตัง้กนัเป็นมาตรฐานของเขาซึง่ก็ถกู

ของเขาเพราะเขาหางานและมาใหเ้ราซึง่เป็น
วศิวกรชว่ยทํางานดา้นวศิวกรรมซึง่ก็พากนัปฏบิัตจิน

กลายเป็นธรรมเนยีม สําหรับนอ้งๆผูก้ําลังจะกา้วออกมา
อยูใ่นตลาดของงานบรกิารดา้นวศิวกรรมคงพอจะเคยไดย้นิคําวา่คา่บรกิารในงานออกแบบกนัมาบา้ง 
ลองมาดรูายละเอยีดกนั 
 

ในประเทศไทยสถาปนกิไดจั้ดสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ ์และไดก้ําหนด แบง่ประเภท
การบรกิารออกแบบสถาปัตยกรรมไวเ้ป็น 6 ประเภท แตล่ะประเภทจะมคีา่บรกิารไมเ่ทา่กนั และจะลดลง
เรือ่ย ๆ ตามงบประมาณ ทีก่อ่สรา้ง โดยแยกออกโดยสงัเขปดังนี ้:  

 ประเภทที ่1 = ตกแตง่ภายใน, ครภัุณฑ,์ ผลติภัณฑ ์ 
 ประเภทที ่2 = พพิธิภัณฑ ์วัด อนุสาวรยี ์อาคารอนุสรณ์ทีว่จิติร  
 ประเภทที ่3 = บา้น (ไมร่วมตกแตง่ภายใน)  
 ประเภทที ่4 = โรงพยาบาล รัฐสภา โรงแรม ธนาคาร คอนโดมเินยีม วทิยาลัย  
 ประเภทที ่5 = สํานักงาน สรรพสนิคา้ หอพัก โรงเรยีน โรงอตุสาหกรรม  



 ประเภทที ่6 = โกดัง อาคารจอดรถ หอ้งแถว ตลาด  

โดยแตล่ะประเภทแยกคา่บรกิารตามงบประมาณไดด้ังตอ่ไปนี ้(เป็นรอ้ยละ) 

ประเภท ไมเ่กนิ 
10 ลา้น 

10 ลา้น  
-30 ลา้น 

30 ลา้น 
- 50 ลา้น 

50 ลา้น  
-100 ลา้น 

100 ลา้น  
- 200 ลา้น 

200 ลา้น 
-500 ลา้น 

1 10.00 7.75 6.50 6.00 5.25 4.50 
2 8.50 6.75 5.75 5.50 4.75 4.25 
3 7.50 6.00 5.25 5.00 4.50 4.00 
4 6.50 5.50 4.75 4.50 4.25 3.75 
5 5.50 4.75 4.50 4.25 4.00 3.50 
6 4.50 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25 

 

คา่บรกิารของสถาปนกิเมือ่ไดร้ับมาจากเจา้ของงานแลว้ จําเป็นทีต่อ้งแบง่ใหบ้รรดาวศิวกรสาขาตา่ง ๆ 
ซึง่จะจัดการแบง่ตามวธิกีารดังนี ้:  

1. เมือ่รับเงนิมาสามารถหักคา่ใชจ้า่ยบางประเภทออกกอ่นคอื  

 คา่ประสานงาน (หักไมเ่กนิ 10%)  

 คา่ใชจ้า่ยพเิศษอืน่ ๆ (ไมเ่กนิ 15%)  

2. เหลอืเงนิจากขา้งตน้เมือ่ไรจะแบง่กนั โดยแยกประเภทของโครงการเป็น 4 ประเภท คอื  

  ประเภทที ่1 = บา้น  
  ประเภทที ่2 = อาคารชดุ สํานักงาน สรรพสนิคา้ หอพัก โรงเรยีน  
  ประเภทที ่3 = โรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนตร ์สนามกฬีาในรม่  
  ประเภทที ่4 = โรงงาน โกดัง อาคารจอดรถ หอ้งแถว ตลาด  

โดยจะแบง่ออกเป็นสดัสว่นรอ้ยละดังตอ่ไปนี้ 
ประเภทของงาน/คน  1 2 3 4 

สถาปนกิ 65% 60% 55% 50% 
วศิวกรโครงสรา้ง 20% 20% 22% 26% 
วศิวกรสขุาภบิาล  5% 5% 6% 6% 
วศิวกรไฟฟ้า  10% 10% 11% 11% 
วศิวกรเครือ่งกล  0 5% 6% 6% 

 
(จาก หนังสอืรอ้ยพันปัญหาในงานกอ่สรา้ง เรยีบเรยีงโดย นายยอดเยีย่ม เทพธรานนท)์ 
 
 



 
 
 
เมือ่นําเอาการแบง่คา่บรกิารหลังจากสถาปนกิหักเอาไวแ้ลว้เพือ่ใชเ้ป็นคา่ประสานงานและคา่ใชจ้า่ย
พเิศษอืน่ ๆประมาณ 25% มาสรา้งเป็นกราฟเพือ่ใหม้องภาพไดช้ดัเจนขึน้เห็นและคดิอยา่งไรกนัลอง
เขยีนมาเลา่สูก่นัฟังบา้งก็น่าจะด ี
 

จะเห็นไดว้า่ทางสถาปนกิเขามขีบวนการจัดการทีม่มีาตรฐานใน
ฐานะทีเ่ขาเป็นผูห้างานและมาจา้งพวกเราใหทํ้างานใหเ้ขา
ตามมาตรฐานทีเ่ขาไดร้ะบไุวใ้นขณะทีว่ศิวกรชา่งคดิอยา่งเรา
ไมม่มีาตรฐานของสมาคมวศิวกร พวกพีว่ศิวกรของเราบอกกบั
เราตัง้แตว่ันเริม่งานวา่เรารับงานและเงนิตามมาตรฐาน
สถาปนกิ พวกเราก็วา่นอนสอนงา่ยทัง้ๆทีต่ัง้แตเ่กดิมายังไมไ่ด ้
ไปตกลงทําสญัญากบัสถาปนกิไหนๆ ก็ตอ้งมาทําตามกฏที่
เขาพากนัเรยีกวา่มาตรฐานสถาปนกิสยาม 
 
 

 
 
ถงึเวลาหรอืยังทีว่ศิวกรจะมาน่ังนิง่ๆ ยอ้นเวลา
กลับไปยังวัยเยาวท์ีเ่ราพากนัเลอืกสาขาทีจ่ะ
เรยีนพวกเราพากนัภมูใิจกบัความแข็งแรงในวชิา
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เรยีนหนักหัวฟ ูใน
ทีส่ดุก็หลดุออกมาจากรัว้มหาวทิยาลัย เมือ่มา
ทํางานใครทําดา้นออกแบบคงรูด้งีานแรก กลัว
จนนอนไมห่ลับตอนเซน็ตแ์บบมอืสัน่กลัวตกึเขา
จะพัง ตอนกอ่สรา้งก็ไดแ้ตไ่ปเฝ้าดอ้มๆมองๆวา่
ผูร้ับเหมาจะทําผดิแบบหรอืไม ่ตอน กา้วขึน้ตกึ
ไปตรวจงานก็คอยจะอปุทานไปวา่พืน้มันสัน่ มา
นอนหลับฝันดบีา้งก็เมือ่จบงานเทคอนกรตีชัน้
สดุทา้ย 
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การแบง่คา่บรกิารของสถาปนกิใหว้ศิวกร



หลายคนคงจําเหตกุารณ์ทีเ่ราสญูเสยีวศิวกรทีม่กุดาหาร 
วศิวกร 11 ชวีติ กบั โครงสรา้งเหล็ก 110 ตัน ในลําน้ําโขงลกึ 20-30 เมตร 
เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในกรงุเทพ มผีลใหผู้ค้นในตกึสงู 55 ชัน้ทีผู่เ้ขยีนออกแบบโครงสรา้งวิง่ลงจากตกึ 
ผูเ้ขยีนถกูตามตัวมาตอบคําถามเจา้ของอาคารผูค้นและนักขา่วเรารบีตรวจสอบความเสยีหายโดยเดนิ
สํารวจอาคาร 5 หลังในโครงการแลว้สรปุเบีอ้งตน้เพือ่ใหคํ้าตอบกผัูใ้ชอ้าคารถงึความปลอดภัยในเชงิ
วศิวกรรมเรานําเอกสารไปตดิในอาคารใหผู้ค้นกลับขึน้ไปทํางาน หลังจากนัน้ตอ้งทําการศกึษาความ
มั่นคงแข็งของอาคารโดยละเอยีดจําไดว้า่ผูเ้ขยีนตอ้งเดนิขึน้ลงตกึ55 ชัน้ตลอดชว่งของการนําเครือ่งมอื
มาตรวจสอบแลว้นําสง่หน่วยงานของรัฐเพือ่เปิดใชง้านอาคารอยา่งเป็นทางการ 
 
กรณีไฟไหมค้อนโดหรรูมิแมน้ํ่าเจา้พระยาซึง่เป็นอาคาร 45 ชัน้ผูเ้ขยีนจําไดว้า่ถกูตามตัวในวันหยดุให ้
เขา้มาตราจสอบความเสยีหายในเบีอ้งตน้ทันทเีชน่เดมิเดนิขึน้ลงชัน้ที ่33 ดว้ยบันไดหนไีฟเพราะลฟิท ์
ปิดหา้มใชง้าน 
 
อกีกรณีไฟไหมใ้นหอ้งเครือ่งไฟฟ้าอาคารสํานักงานบนถนนวทิย ุวศิวกรคอืผูเ้ขยีนถกูโทรตามตอนเชา้
เนือ่งจากเป็นชัน้ใตด้นิเราไดล้ยุน้ําดําสกปรกเต็มไปดว้ยเศษวัศดมุดืจนนตอ้งใชไ้ฟฉายนําทางเพือ่เขา้
ไปดโูครงสรา้งของเสา คาน พืน้วา่เสยีหายหรอืไมเ่พราะโครงสรา้งสว่นนีย้ังตอ้งรับใช ้30 ชัน้ซึง่อยู่
เหนอืขึน้ไปชาวเมอืงหลวงกําลังมุง่หนา้ขบัรถออกไปทํางานกนัขวักไขวผู่เ้ขยีนกบัเจา้นายกําลังน่ังหัวฟู
กนัอยูบ่นทางเทา้ภายในโครงการ 
 
มโีครงการหนึง่สรา้งอาคารโรงแรมหรมูชีัน้ใตด้นิ- ชัน้อยูใ่นเขตป้องกนัของรถไฟฟ้าใตด้นิเราถกูจํากดัใน
เรือ่งคา่การเสยีรปูของอโุมงคร์ถไฟอนัจะเกดิเนื่องจากการทําการขดุชัน้ใตด้นิแมว้า่เราจะคํานวณไว ้
อยา่งดทีีส่ดุเพยีงใดต ี3 ในขณะทีนั่กทอ่งเทีย่วและผูค้นทีทํ่างานยา่นซอยคาวบอยทยอยกลับจนเหลอื
บางตาพวกเราทมีวศิวกรพากนัลงไปในอโุมงคเ์พือ่ตรวจสอบดกูารทํางานของเครือ่งมอืทีไ่ดต้ดิตัง้ไวทํ้า
เชน่นีต้ลอดเวลาของการขดุดนิดว้ยเหตผุลหลักอโุมงคต์อ้งปลอดภัยหมายถงึผูค้นทีใ่ชร้ถไฟฟ้าใตด้นิ
ปลอดภัยเจา้ของโครงการไดอ้าคารทีคุ่ม้คา่ในการลงทนุ 
 
ผูเ้ขยีนยังไมเ่คยลมือกีเหตกุารณ์ของการทําโครงสรา้งชัน้ใตด้นิอาคารคอนโดมเินยีม 55 ชัน้รมิแมน้ํ่า
เจา้พระยาวนันัน้น้ํารั่วทะลักเขา้มาภายในพนืทีทํ่างานตรงรอยตอ่ของเสาเข็มพดืตัวแทนเจา้ของ
โครงการรอใหเ้ราเขา้ไปสรปุวา่จะตอ้งทําอยา่งใร อาคารโชวห์อ้งตังอยา่งพรอ้มสํานักงานชัว่คราว(ที่
หรหูรากวา่บา้นมหาเศรษฐมีลูคา่เป็นรอ้ยลา้น) อยูใ่นอาการวกิฤต ิเสาเข็มสัน้เลือ่นตัวและหลดุตํา่ลงจาก
ฐานราก เราชว่ยกนัแกปั้ญหาอยา่งเรง่ดว่น ดว้ยการเสรมิกําลังใหก้บัดนิบรเิวณทีม่ปัีญหาทําโครงสร้า้ง
ชัว่คราวรับอาคารทีฐ่านรากกําลังลืน่หลดุแยกกบัตัวอาคารเราใชเ้วลาเป็นสปัดาหก์วา่จะแกปั้ญหาให ้
ลลุว่งไปได ้หลังจากนัน้อเีมอืเราเริม่เทคอนกรตีฐานรากขนาดใหญเ่ราไดต้ดิตามการเฝ้าดกูารเท
คอนกรตีฐานรากนับหลายพันลกูบาศกเ์มตรดว้ยความเป็นหว่งถงึปัญหาอืน่ๆ อนัตามมาจากการเท
คอนกรตีจํานวนมากเชน่นี้ แมฝ้นจะตกพวกเราวศิวกรทํางานกนัอยา่งหนักเพือ่ใหท้กุอยา่งสําเร็จ 
 
ในงานออกแบบก็เชน่กนัผูเ้ขยีนทํางานกบัสถาปนกิซึง่เป็นนักสรา้งฝันเพือ่ผลงานทีโ่ดดเดน่และเป็นที่
พงึพอใจของเจา้ของบอ่ยครัง้ทีผู่เ้ขยีนไดต้อ่สูก้บังานยากเพือ่ใหฝั้นนัน้เป็นจรงิเราตอ้งคดิคํานวณงาน
อยา่งละเอยีดเพราะหากผดิพลาดขึน้มาเกดิใหมอ่กีกีภ่พก็ชดใชไ้มไ่หว ตัวอยา่งของงานทําคานหรอืพืน้
ขนาดใหญเ่พือ่รองรับโครงสรา้งทีเ่ปลีย่นแปลง การทําโครงสรา้งหลังคาอาคารสงูเพือ่โชวค์วามโดด
เดน่ของอาคาร การชว่ยผูร้ับเหมาคดิวธิกีอ่สรา้งโครงสรา้งทีม่คีวามยุง่ยากลว้นแตเป็นความยากในการ
ประกอบอาชพีของเรา 
 
 
 กบัความความยาก , ความเสีย่ง, ความรับผดิชอบลน้ตัว ควรหรอืทีว่ศิวกรควรไดผ้ลตอบแทนอนันอ้ย
นดิจากสถาปนกิ(อนันีไ้มไ่ดต้อ่วา่ดว้ยนอ้ยใจ)ซึง่เป็นผูห้ยบิยืน่งานมาให ้ขอ้ความตอ่ไปนีไ้มใ่ชเ่ขยีน
เพือ่ใหพ้วกเราแตกความสามัคคกีนัแตอ่ยากกระตุน้ใหว้ศิวกรเลกิคดิแคโ่มเมน้ท,์ เชยี มาเริม่ตน้หางาน
และประสานงานโดยวศิวกร ซึง่ไมเ่รือ่งยากเลย เมือ่เรามีค่วามสามารถหางานได ้เราก็คอ่ยมาคดิตัง้



มาตรฐานการแบง่คา่ออกแบบใหก้บัผูร้ว่มงานซึง่คัดเลอืกโดยวศิวกรบา้ง โดยคา่ออกแบบเราอาจจะคดิ
ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนกิสยาม แตก่ารแบง่ผลตอบแทนเราซึง่เป็นผูห้างานจะเป็นผูกํ้าหนด
และเขยีนออกมาใชเ้ป็นมาตรฐานของสมาคมวศิวกรแหง่ประเทศไทยเสมอืนสลับบทบาทกนับา้ง  

 
ผูเ้ขยีนเองไดเ้ริม่ทดลองแนวคดินีก้บังานในตา่งประเทศ โดยไป 
ซือ้ซองประกวดราคาพรอ้มวางประกนัซองเอง วางแผนกําลัง
บคุคลหรอืหาผูร้ว่มงาน จัดเตรยีมรปูแบบนําเสนอจนกระท่ัง
ไดร้ับการประกาศใหช้นะประกวดแบบ เซน็สญัญา วาง
หลักทรัพยป์ระกนัผลงาน ซึง่ก็พบวา่ประสบความสาํเร็จเป็น
อยา่งด ีความยากและผลตอบแทนตอ้งมาดว้ยกนัขอใหเ้รา
ตระหนักในคณุคา่และมลูคา่ของเราผูเ้ขยีนไดต้ระหนัก ณ วันนี้

แลว้วา่เราทํางานกนัมาฬนสภาพรอใหผู้อ้ืน่เป็นคนกําหนดขอให ้
วศิวกรรุน่ใหมท่ีต่กกระไดเขา้มาเดนิตามรอยตอ่ไปนีไ้ดเ้ริม่คดิหา

หนทางปรับปรงุแกไ้ขกนัตอ่ไป 
 
หากบทความนีไ้ดร้ับการสนับสนุนทางแนวคดิจะนํารายละเอยีดผลงานมาเลา่สูก่นัฟังตอ่ไป 

 
 
 

เขยีนโดย สดุา เถลงิพงษ์ 
บดุด ีเอช ชามา 
suda@civilpark.com 
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