
       

สถาปตัย์ปรทิศัน์ฉบบันี้เรามารบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมแต่ละสาขาในประเด็นการปฏิบัติ
วิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติในบ้านเรา การเตรียมความ
พร้อมขององค์กรในตลาดงานต่างประเทศ และโอกาสของผู้
ปฏบิตัิวชิาชพีในการทำงานในตา่งประเทศวารสารACTฉบบั
นี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานสถาปนิก ภูมิสถาปนิก
และสถาปัตยกรรมภายในจากหลากหลายขนาดองค์กรทั้ง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ล้วนแล้วแต่นำพา
องค์กรและสถาปนิกไทยไปบุกเบิกตลาดงานสถาปัตยกรรม
ในต่างประเทศมาแล้วอย่างมากมายทั่วทุกมุมโลก

ในมุมมองและความคิดเห็นจากตัวแทนจากสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก เรามาประเดิมการพูดคุยกับผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทในเครือสำนักงานสถาปนิก 49 จำนวน
3ทา่นไดแ้ก่คณุประภากรวทานยกลุกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั
สถาปนกิ49จำกดัและประธานกรรมการบรษิทัสถาปนกิ49
อนิเตอร์เนชัน่แนลจำกดัคณุพชิยัวงศ์ไวศยวรรณรองกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทสถาปนิก49จำกัดและกรรมการผู้จัดการ
บรษิทัสถาปนกิ49อนิเตอร์เนชัน่แนลจำกดัและคณุสมเกยีรติ
โล่ห์จินดาพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49
อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 

บริษัท สถาปนิก 49 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด

สถาปัตย์
ปริทัศน์
คุณประภากร วทานยกุล
คุณพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ
คุณสมเกียรติ โล่ห์จินดาพงศ์

คอลัมน์รายงานหรือบทสัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์สถานการณ์
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง 4 สาขา
เพื่อมุ่งให้เกิดการต่อยอดทางความคิดในแง่มุมต่างๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงานของ
สมาชิกต่อไป

Thum Thiem New Urban Area /
Ho Chi Minh City, Vietnam
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ACT   :   ความ คิด เห็น ต่อ การ เข้า มา ปฏิบัติ วิชาชีพ ของ 
สถาปนิก ต่าง ชาติ ใน ประเทศไทย
คณุประภากร:ในความเปน็จรงิของประเทศไทยมีสถาปนิก
ต่างชาติเข้ามาทำงานอยู่เป็นเวลานานพอสมควรแลว้แต่เปน็
ไปในลักษณะไม่ถูกกฎหมาย แต่จากประสบการณ์ที่เคย
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ไม่มีกฎหมายห้ามสถาปนิกไทยหรือต่างชาติ
เข้าไปทำงานในประเทศของเขา แต่จะมีเงื่อนไขควบคุม
การปฏิบัติอาชีพคือ ต้องทำงานร่วมกับ Local และมีการ
Register ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเงื่อนไขนี้จะแตกต่างจาก
ประเทศไทยคอืไม่อนุญาตให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาปฏิบัติ
งานในประเทศไม่วา่กรณีใดๆเวน้แต่เปน็นติบิคุคลซึง่ตนเอง
เห็นว่าการปิดกั้นไม่ใช่ข้อดี เพราะในทางนิตินัยถึงแม้จะมี
การปิดกั้นแต่ทางพฤตินัยก็ยังมีการลักลอบปฏิบัติกันอยู่ดี

และสิ่งที่เป็นความสูญเสียตามมาคือ เป็นการเสียโอกาส
ของสถาปนิกไทย เพราะเราจะขาดการแลกเปลี่ยนทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เราจะเห็นได้ว่าประเทศ
เพื่อนบ้านของเราคือ มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นตัวอย่าง
ของการปฏิบัติวิชาชีพที่มีจุดแข็งและมาตรฐานการทำงาน
อยู่ในระดับสากล ซึ่งได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ทำงานร่วมกับสถาปนิกต่างชาติ

คุณพิชัย : ขอเสริมในประเด็นตัวอย่างจากสิงคโปร์ เขามี
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องนี้คือ การนำสถาปนิกต่างชาติ
เขา้มาทำงานรว่มกนัประสานงานกนัและกำหนดเงือ่นไขให้
มีบริษัท Local ที่ต้องปฏิบัติงานด้วย สิ่งที่ได้มาคือ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และ Technology Transfer และอีก
จุดหน่ึงท่ีคนในประเทศเขามีเป็นพ้ืนฐานคือความเป็นระบบ



หรือ Systematic  เป็นคนที่มีวินัย ทำงานเป็นทีม มีการ
ทำงานเป็น Organization ที่ดี จากการพิจารณาผลงาน
ออกแบบทั่วโลก ตนเองเห็นว่างาน Residential Design
เป็นงานประเภทที่มี Innovation สูงมากในการออกแบบ
ทั้งHigh-RiseและLow-Riseและมีเอกลักษณ์ของงานที่
ชัดเจนจนประกาศเป็นสไตล์ Singaporean Architecture
เลยทีเดียวสำหรับความเห็นเร่ืองการเปิดเสรีฯเห็นว่าในเชิง
คุณภาพน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เกิดการแข่งขันอย่าง

กฎหมายให้เข้มแข็งพร้อมกับการ Built Up ความรู้ในหมู่
พวกเราเองแต่หากมองในมมุกลบักนัหากเราพฒันาตนเอง
และมีกฎหมายท่ีเข้มแข็งระบบงานของเราก็สามารถเทียบเท่า
กับสถาปนิกต่างชาติได้ นอกจากนี้การเปิดเสรียังทำให้
สถาปนิกบ้านเราสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้
เพราะถ้าเรามัวแต่ปิดกั้นคนอื่น เราก็ออกไปต่างประเทศ
ไม่ได้เช่นกัน
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จริงจัง เราควรสู้ด้วยการขวนขวายหาความรู้ และพัฒนาการ
ทำงานของตนเอง ไม่ใช่ปิดกั้นหรือมองแต่แง่ลบ เพ่ือให้ได้
คุณภาพงานและมาตรฐานท่ีดีเทียบเท่าต่างประเทศได้

คุณประภากร:ขอแสดงความคิดเห็นเร่ืองการเปิดเสรีฯว่า
เมือ่เราทราบแลว้วา่รปูแบบและระบบการทำงานของเรายงั
ไม่ดี ก็ควรให้เขาช่วยแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้ เช่นเดียว
กับสิงคโปร์เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็เคยยอมให้สถาปนิก
ไทยเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศของตนเองทำให้สถาปนิก
ไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถจนเป็น
ที่ยอมรับ

คุณสมเกียรติ : ส่วนตัวคิดว่าสถาปนิกไทยเราอย่ามอง
งานของสถาปนิกต่างชาติเพียงแค่ผลงานภายนอกว่าการ
ออกแบบเหล่านี้ก็สามารถทำได้ แต่ความเป็นจริงการ
ทำงานของเขาไม่ได้มีแค่เรื่องการออกแบบเท่านั้น แต่มี
เรื่องของวิธีการ Practice และกระบวนการทำงานที่ทำให้
งานออกมาดี

คุณพิชัย :  ในภาพรวมคิดว่าการเข้ามาปฏิบัติงานของ
สถาปนกิตา่งชาติมีผลดีในเชงิคณุภาพเพราะทำให้เกดิการ
แขง่ขนัซึง่นำไปสู่การพฒันาตนเองของผู้ปฏบิตัิวชิาชพีแต่
เรื่องที่ยังกังวลคือ การแย่งงานกันทำ ซึ่งเราก็ต้องไปจัดทำ

ACT   :   ปจัจบุนั บรษิทั ได ้รบั ผลก ระ ทบ โดยตรง หรอื โดย 
อ้อม จาก การ เปิด เสรี ทางการ ค้า ธุรกิจ บริการ หรือ ไม่ 
คุณประภากร:ปัจจุบันเรายอมรับว่าได้รับผลกระทบเพราะ
ในปัจจุบันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เจ้าของโครงการหรือ
นายทุนต่างชาติแต่ละประเทศที่เข้ามาทำงานในบ้านเรา
มักนิยมนำสถาปนิกของประเทศตนเองเข้ามาทำงานด้วย
แต่สิ่งที่ทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้ และแข่งขันได้คือ ศักยภาพ
ของบริษัท และรากฐานที่แข็งแรงของบริษัท แต่สำหรับ
บริษัทขนาดเล็กเห็นว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบเท่าใดนัก
เพราะงานใน Scale เหล่านั้นมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็น
คนไทยเราเอง

คุณพิชัย : เรื่องนี้เป็น Free World Free Market เราคง
ไม่สามารถไปจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าได้ ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกใน
สิง่ที่ชอบและเหน็วา่ได้ประโยชน์กบัตวัมากทีส่ดุแต่ในฐานะ
สถาปนกิไทยอาจรูส้กึวา่ไม่ยตุธิรรมเพราะมีกฎหมายบงัคบั
ในเรื่องนี้ แต่หากมองในมุมกลับกัน ถ้าเราสามารถทำงาน
ให้มีคุณภาพดีได้ลูกค้าต่างชาติก็จ้างเราทำงานเช่นกัน

คุณประภากร : ขอเสริมว่า การจ้างงานสถาปนิกต่างชาติ
มีค่าบริการวิชาชีพสูงมาก สูงกว่าบ้านเราถึง 2 เท่า จึงถือ
เป็นข้อได้เปรียบของเราจากการทำงานที่ผ่านมาทำให้เรา
มีโอกาสได้งานมากขึ้นจากปัจจัยนี้ เพราะเจ้าของโครงการ

a

A C T    P R E V I E W



ไม่จำเป็นต้องจ้างสถาปนิกต่างชาติในการทำโครงการท้ังหมด

ACT   :   เมื่อ ได้ รับ ผลก ระ ทบ แบบ นี้ แล้ว   ไม่ ทราบ ว่า 
บริษัท มี การ แก้ไข ปัญหา หรือ ปรับ ตัวอย่าง ไร   
คุณพิชัย : เร่ืองแรกคงต้องแก้ไขเร่ืองค่านิยม เพราะคนไทย
ชอบใช้ของนอกก็เลยรู้สึกว่าต้องจ้างงานสถาปนิกต่างชาติ
เพราะน่าจะดีกว่าสถาปนิกไทยเราเอง โดยอาจไม่รู้ความจริง
ที่ว่า ในบรรดาบริษัทต่างชาติเหล่านั้น คนที่ทำงานจริงๆ

คือ คนไทยหรือคนเอเชีย ต่อจากนั้นก็คือ การยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพขององค์กรด้วยการศึกษา
รูปแบบการทำงาน และมาตรฐานสากล นอกจากน้ีเรา
ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ด้วยการจัดอบรมสัมมนาภายใน การตั้งทีมวิจัยเพื่อ
สนับสนุนข้อมูลการทำงาน

คณุสมเกยีรติ:ประเดน็สำคญัอกีประการที่ทำให้คนของเรา
พัฒนาอย่างรวดเร็วคือOnJobTrainingโดยมีผลมาจาก
demand ในมาตรฐานการทำงานที่สูงกว่าการทำงานใน
ประเทศทำให้คนของเราตอ้งทำงานให้matchกบัdemand
การทำงานในระดับสากล

คุณพิชัย : ขอต้ังข้อสังเกตว่าการพัฒนาลักษณะน้ีบางคร้ัง
มีความเสี่ยง เพราะการส่งบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์
อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ จึงต้องคัดเลือกผู้นำทีมที่
มีประสบการณ์เพื่อควบคุมงานและฝึกระบบการทำงานให้
กับลูกทีมเช่นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน
หรอืสือ่สารผา่นอเีมล์นอกจากนี้สถาปนกิทกุคนตอ้งมีความ
รู้ในทกุกระบวนการทำงานเพือ่ให้สามารถประสานงานและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 ACT   :   จุด เริ่ม ต้น ของ การ ตัดสิน ใจ ขยาย การ ทำงาน 

ใน ต่าง ประเทศ 
คุณประภากร:ในA49เราได้มีการพูดคุยเรื่องการหางาน
และทำงานในต่างประเทศหรืองานInterมานานแล้วตั้งแต่
ปี 2540 เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงขององค์กร เพราะ
ช่วงเวลานัน้เศรษฐกจิในประเทศไม่ดีเราไมม่ีSeondSource
ท่ีจะชว่ยรองรบัได้เลยทำให้เราประสบปญัหามากพอสมควร
และการขยายงานไปต่างประเทศทำให้เรามีโอกาสเพ่ิมเติม
และมีการเรียนรู้จากโลกภายนอกมากขึ้น เพื่อพัฒนาการ

ทำงานของเราเอง แต่ส่ิงสำคัญในงานต่างประเทศคือ
ความพร้อมของบุคลากร โดยเราพยายามรับบุคลากร
ท่ีมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศเพ่ือมาต่อยอด
เพราะขัน้ตอนการทำงานสว่นใหญ่ไมม่ีการสอนในตอนเรยีน
ต้องเรียนรู้จากการทำงานจริงเป็นหลัก

คุณพิชัย : จริงๆ แล้ว A49 ก็มีงานในต่างประเทศมา
พอสมควรแล้ว ทั้งในจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม แต่
ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นส่วนงาน International เหมือน
ปัจจุบัน จุดเริ่มต้นอย่างจริงจังคงเป็นอย่างที่คุณประภากร
เรียนให้ทราบคือ ปัญหาเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ปัญหา
สำคัญก็คือ ถ้าเรามองแต่ลูกค้าในประเทศเราจะมีเพียง
ตลาดเดียว และถือได้ว่าตลาดงานมีขนาดเล็กมาก จึง
ตัดสินใจก้าวออกไปต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง
และหาตลาดใหม่เพิ่มเติม

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ทำงานกับต่างประเทศอย่าง
จริงจังผ่าน A49 International ประเทศที่เราเข้าไปทำงาน
มีมากกว่า 10 ประเทศ เช่น เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย
สงิคโปร์เคนยา่เวยีดนามจนีสเปนภฎูานตลอดจนประเทศ
ในกลุ่มตะวันออกกลาง

ACT   :  จดุ แขง็ ของ องคก์ร ที ่ใช ้เปน็ ประเดน็ นำ เสนอ ตอ่ 
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a-b Al Yasmeen Island Project / 
       Al Yasmeen Island, Abu Dhabi, UAE

c    City of Lights / Abu Dhabi, UAE

b

c



สังคม นานาชาติ และ สาธารณะ 
คณุประภากร:ขอ้แรกคงเปน็ศกัยภาพความสามารถและ
ความพร้อมของบุคลากรทั้งในระดับพนักงานและผู้บริหาร
เพราะ A49 มีจุดแข็งในการ Recruit บุคลากรที่มีคุณภาพ
สูงเข้าสู่องค์กร เราได้คนมาทำงานที่ถือว่าเป็นกลุ่มนำของ
แต่ละสถาบัน นอกจากนี้ในระดับผู้บริหารของเราก็มีความ
สามารถสูง มีความเข้าใจระบบงานเป็นอย่างดีเพราะมี
ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมาแล้ว

คุณพิชัย : เรื่องผลงานอ้างอิง หรือ Portfolio ก็เป็น
สิ่งสำคัญ นอกจากนี้การทำงานในระดับต่างประเทศต้อง
เป็น Professional จริงๆ ทั้งในเรื่องคุณภาพ งบประมาณ
การควบคุมเวลาและการส่งมอบผลงาน

คณุสมเกยีรติ:เรือ่งผลงานการทำงานของเราเปน็เรือ่งที่ได้
รบัการยอมรบักนัมากและเรือ่งคา่feeรวมถงึเรือ่งคณุภาพ
งานก็เป็นเรื่องที่เราแข่งขันกับต่างชาติได้เป็นอย่างดี และ
ประเด็นต่อมาเราก็มี Connection ที่ดีกับบริษัทต่างๆ ใน
ต่างประเทศที่เราเคยทำงานร่วมกันซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้เรา
มีโอกาสได้งานเพิ่มเติมขึ้นอีก

คุณประภากร : การทำงานกับต่างชาติต้องมีความอดทน
สงูตอ้งทำงานเยอะและมีรปูแบบขัน้ตอนที่ชดัเจนประเดน็
สดุทา้ยสิง่ที่จะทำให้ตา่งชาติรูจ้กัเรามากขึน้คอืการเผยแพร่
ผลงานก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่เราลงทุนไปกับการเผยแพร่
ผลงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์ และหนังสือเป็นจำนวนมาก
เช่นกัน

คุณพิชัย : ขอเสริมว่าเรื่องการทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน
มีความสำคัญมาก อยากเชิญชวนให้บริษัทบ้านเราที่มี
ศกัยภาพจดัทำกนัมากๆขณะนี้สิง่ที่สำนกัพมิพ์ลายเสน้และ
คุณนิธิ ทำหนังสือสถาปัตยกรรมออกมาไม่เพียงแต่ทำเพื่อ
A49เองแต่ยงัเปน็การทำเพือ่สถาปนกิไทยในวงการซึง่ตอ้ง
อาศัยความร่วมมือของสถาปนิกในบ้านเราด้วยกัน

ACT   :  ขอ ทราบ   Best   Practice   ของ องค์กร ที่ เกี่ยวข้อง 
กับ การ ปฏิบัติ วิชาชีพ ใน ต่าง ประเทศ   
คุณประภากร : วิธีการทำงานในต่างชาติที่เราใช้อยู่
คือ การทำงานเป็น Team ร่วมกับสถาปนิก Local ของ
ประเทศนั้นๆเพื่อเรียนรู้เรื่องกฎหมายเรื่องวัสดุวัฒนธรรม
ประเพณีศาสนาและเราจะมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ดา้นตา่งๆที่เปน็ประโยชน์กบัการออกแบบในประเทศลูกค้า
ของเราไว้เป็นGuidelineให้ศึกษาร่วมกันได้

คณุพชิยั:ประเดน็ตอ่มาเปน็เรือ่งของการเริม่งานแบบรว่ม
กันเป็นDesignCollaborationทั้งสถาปนิกวิศวกรและ
ผู้เชีย่วชาญเฉพาะแตล่ะดา้นเพือ่ให้ลกูคา้ได้ขอ้มลูที่ถกูตอ้ง
ครบถ้วนและรอบด้านตั้งแต่เริ่มต้นการทำงาน

คุณสมเกียรติ:ประเด็นสุดท้ายคงเป็นเรื่องระบบเอกสาร
และการติดต่อประสานงานระหว่างกันที่มีการกำหนด
เป็นมาตรฐานแบบสากลเพื่อความสะดวกในการทำงาน

ร่วมกันแต่ละฝ่าย และมีการถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร
ภายในรับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบทั้งการอบรม
และการปฏิบัติงานจริง

 ACT   :   แผน เร่ง ด่วน ของ องค์กร ใน อีก   5   ปี ข้าง หน้า 
คุณประภากร:ในสภาวะปัจจุบันสถาปนิก49ภาคLocal
ของเราจะหยดุการรบัคนเพิม่เนือ่งจากเหตกุารณ์เศรษฐกจิ
และการเมืองทั้งๆที่ในภาวะปกติในรอบ1ปีบริษัทจะเปิด
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FACT
FILE

รบับคุลากรประมาณ10คนแต่ปจัจบุนัเปดิรบัได้เพยีง2-3
คนเท่านั้น

คุณพิชัย : ปัจจุบัน A49 International มีบุคลากร
ประมาณ 20 คนเศษ และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ต่างประเทศที่เมืองAbu Dhabi อีกประมาณ 7-8 คน แต่
อีก 5 ปีข้างหน้าเรามีแผนเพิ่มบุคลากรเป็น 40-50 คน
เพราะเราต้องมีการขยายตลาดเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่
ในช่วงศึกษาและหาตลาดใหม่ที่สามารถเข้าไปทำงาน
ได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน และเราพบว่าจริงๆ แล้วใน
ตา่งประเทศที่เราไม่เคยให้ความสนใจมากอ่นหลายประเทศ
ก็มีความต้องการสถาปนิกอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น
คาซัคสถานและประเทศในกลุ่มอัฟริกาเป็นต้น

คุณสมเกียรติ : นอกจากนี้ปัจจุบันก็มีการเตรียมความ
พร้อมในการทำงานให้กับพนักงานหลายๆ ด้านดังกล่าว
แลว้และรวมไปถงึแผนการรกัษาคนเกา่ให้อยู่กบัเราเพราะ
บุคลากรของเรานับว่ามีความสามารถสูง

ACT   :  Best   Practice   ของ องค์กร ด้าน อื่นๆ   เช่น   การ 
พัฒนา บุคลากร   การ ปฏิบัติ งาน   เพื่อ เป็น กรณี ศึกษา 
ให้ สมาชิก   
คุณประภากร : ประเด็นที่พอจะเป็นกรณีศึกษาได้คง

A C T    P R E V I E W



เริ่มต้นจาก
1. การรับและคัดเลือกพนักงานเข้าสู่องค์กร
2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ผ่านกระบวนการ

Research&Developmentอย่างเป็นระบบและการ
จัดกิจกรรม KM ในองค์กร เรื่องการเขียนแบบ เรื่อง
Detail Designเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกัน
และกิจกรรมอบรมสัมมนาภายในองค์กร

3. การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพโดยเรียนรู้
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จากต่างประเทศ
4. การเผยแพร่ผลงานผา่นWebsiteและหนงัสอืรวบรวม

ผลงานของบริษัท
5. การ Contribution ให้สังคมและวิชาชีพ กรณีนี้เรา

ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆมาตลอดเรา
รับนักศึกษาฝึกงานมากสุดประมาณ30คนและการ
ฝึกงานเราจะสอนงานอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องความรู้
ทางวิชาชีพ ระบบการทำงาน กฎหมาย เป็นต้น และ
ในสว่นองคก์รวชิาชพีจะเหน็ได้วา่บรษิทัสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานของสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมสถาปนิก
สยามฯ และสภาสถาปนิกมาโดยตลอด ทั้งในแง่การ
สนบัสนนุกจิกรรมและบคุลากรที่เปน็ผู้ดำเนนิกจิกรรม
ก็ตาม

ACT   :  ประเดน็ ฝาก /  ขอ้ เสนอ แนะ สำหรบั สภา สถาปนกิ 
เรื่อง การ เปิด เสรี ทาง วิชาชีพ สถาปัตยกรรม 
คณุพชิยั:สภาสถาปนกิควรเปดิเสรีทางวชิาชพีอยา่งจรงิจงั
และไม่ต้องกลัวอีกต่อไป เพราะคนของเรามีศักยภาพเพียงพอ
และเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพได้ สำหรับ
สถาปนิกต่างชาติ ถ้าสถาปนิกน้ันๆ มีคุณภาพก็น่าจะเปิดรับ
เข้ามาทำงานร่วมกันกับคนของเราได้ ขณะเดียวกันเราก็
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กัน เราจะได้ออกไป
ทำงานต่างประเทศกันมากขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามการ

กนัเพือ่ไปทำงานตา่งประเทศโดยเฉพาะบรษิทัที่มีศกัยภาพ
เพราะจะเปน็การหารายได้เขา้สู่ประเทศอกีทางหนึง่พรอ้มๆ
กับนักลงทุนบ้านเราก็ควร Go Inter ไปพร้อมๆ กับทีม
ผู้ออกแบบด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ทางราชการก็ควรให้
ความสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เหมือน
ประเทศอื่นๆ พร้อมกับการแก้ปัญหาเรื่องคอรัปชั่นให้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม เพราะปัจจุบันปัญหานี้แพร่เข้าสู่วงการ
ออกแบบและประกวดแบบแล้วในบ้านเรา

ACT   :  ประเด็น ฝาก ถึง น้องๆ   รุ่น ใหม่ 
คณุพชิยั:ปจัจบุนัมีเทคโนโลยีอนิเทอรเ์นต็ทำให้คนรุน่ใหม่
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว เราต้องเรียนรู้ที่จะ
ใช้ข้อมูลมากมายเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์และนำมาเสริม
การทำงานได้ นอกจากนี้เราต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน
สถาปัตยกรรมให้ครบถ้วนทั้งวงจร เพื่อให้สามารถมอง
ภาพรวมและปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพในระดับสากลได้
และการทำงานควรมีการพัฒนาความคิดในลักษณะ
นวตักรรมในการออกแบบเพิม่เตมิเชน่การออกแบบงานที่มี
เอกลกัษณ์ของความเปน็ไทยไม่นา่จำกดัลกัษณะเปน็เพยีง
แค่รูปทรงของ วัด จั่ว แต่สามารถหยิบยกกลิ่นอายความ
เป็นไทยมาผสมผสานกันและพัฒนางานให้เข้ากับยุคสมัย
ขอฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ
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แก้ไขน่าจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ระบบการศึกษา โดยอาจจะ
พิจารณาปรับหลักสูตรให้สถาปนิกใหม่มีความพร้อมใน
การปฏิบัติวิชาชีพเพื่อตอบรับการแข่งขันจากสถาปนิกต่าง
ชาติ และควรมีแนวทางชัดเจนของตัวเองในแต่ละสถาบัน
ว่าจะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านใด โดยคำนึงถึง
ภาพรวมของการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

คณุประภากร:ขอเชญิชวนให้สถาปนกิในบา้นเรารวมกลุม่
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