
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ 

 ผ ู้ชว่ยศาสตราจารย์ รังสรรค ์ต่อสุวรรณ เคยเป็นอาจารยป์ระจ  าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจนถึง ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งในงานประชมุวิชาการสาระศาสตร์คร้ังที่ 21/2559 นับเป็น

โอกาสอันดีที่ได้รับเกยีรตจิาก ผ ู้ชว่ยศาสตราจารย์ รังสรรค ์ต่อสุวรรณ มาเป็นองคป์าฐกน  า  

 

“ถ้าพูดถึงเร่ืองการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเกง่ที่สุดในประเทศ

ไทย ดังนั้นคงไม่ต้องบรรยายถึงเร่ืองวิธีการออกแบบตามทฤษฎีต่าง ๆ  เพราะคงรูกนัหมดแล้ว แต่เร่ืองที่

นอกเหนือจากการออกแบบ ยังมีอีกมากจนไม่ทราบว่าต้องการฟังเร่ืองอะไรกนับ้าง ดังนั้นวันนีจึ้งต้องขอให้

มีค  าถามมาถามให้มาก มิเชน่นั้นผมกจ็ะอธิบายตามประสบการณ์ไปเร่ือย ๆ ” 

ส่ิงแรกที่ได้พบตลอดเวลาทีอ่ยู่ในวิชาชพีสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเร่ืองที่ผมไม่ชอบใจทีสุ่ดกค็อื สถาปนิก 

เหมือน คนเขียนแบบ (Draft man) เนื่องจากต้องฟังผ ู้ประกอบการหรือผ ูว่้าจ้างตลอดเวลา ตั้ งแต่สมัยที่ผม

สอนหนังสืออยู่กค็อยพูดอยู่เร่ือยว่าอยา่ไปฟังผ ู้ประกอบการมากนัก แต่ส่ิงที่ผมบอกไปกไ็ม่คอ่ยมีใครยอมฟัง

เท่าไหร่ เขาคงรู้สึกว่าถ้าสถาปนกิไม่ฟังผ ู้ประกอบการกค็งตกงาน   

ในวิชา Architectural Professional Practice ผมกบ็อกเสมอว่าอยา่ไปกลวัผ ู้ประกอบการ อย่าไปท  าตามใจเขา

จนกระทั่งเสียหลักวิชาการ หรือท  าให้โครงการต้องเสียหายไปดว้ย ตัวผมเองกไ็ดป้ฏิเสธงานไปหลาย

โครงการ เพียงเพราะมีการใหช้าวตา่งชาติเข้ามาร่วมท  าโครงการดว้ย โดยให้เหตุผลว่า เขาเชญิผ ูเ้ช ีย่วชาญ

จากต่างชาติเข้ามาร่วมงาน ซึ่งมีอายุเพียง 26 ปีเทา่นั้น ซึง่หลังจากได้พูดคยุกนัแล้ว ผมคดิว่าไม่สามารถ

ท  างานร่วมกนัได้อาจารย์กข็อถอนตัว 

เพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากให้นกัเรียนนักศึกษาไว้ว่าใหพ้ยายามกนัหน่อย ตัวเราเองสามารถสร้างงานให้

ลูกคา้พอใจได้โดยไม่มีความจ  าเป็นทีจ่ะต้องฟังผ ู้ประกอบการมากจนเกนิไป เพราะอยา่งไรเรากจ็ะต้องใช ้

หลักของวิชาการมาศกึษาเพือ่ท  าการออกแบบ 



(โครงการอัมรินทร์พลาซ่า ภาพจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ) 

 ยกตัวอย่างโครงการอัมรินทร์พลาซา่ ผมม่ันใจว่าถ้าออกแบบในลักษณะของศนูย์การคา้แบบธรรมดาทัว่ไป 

จะไม่สามารถสู้ศูนย์การคา้มาบุญครองกอ่นโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ได้ เพราะเนื่องจากโรงแรมอัมรินทร์มี

ขนาดที่จ  ากดั จึงต้องออกแบบในลักษณะทีส่ามารถท  าให้มีการขายล่วงหน้าได้ นั่นเป็นคร้ังแรกใน

ประวัติศาสตร์ที่มีการออกแบบให้ขายห้องชดุล่วงหนา้แล้วประสบความส าเร็จ หลายคร้ังที่มีการเสนอ

โครงการไปแต่กไ็ม่ส าเร็จเพราะเนื่องจากมองว่าตึกนี้ มีพื้นที่ทีจ่  ากดัต่างจากห้างสรรพสินคา้มาบุญครองและ

พันธ์ุทิพย์พลาซา่ที่มีขนาดใหญก่ว่าร่วม 10 เท่า ประเดน็นี้จงึเป็นหน้าทีข่องสถาปนิก ที่จะต้องสามารถท  าให้

โครงการได้รับความสนใจกอ่นจะเร่ิมการกอ่สร้าง 

 ตวัผมเองเป็นสถาปนกิทีไ่ม่เคยไปฟังผ ู้ประกอบการหรือเจา้ของโครงการเลย ผ ู้ประกอบการหรือเจ้าของ

โครงการกพ็ยายามอธิบายให้ผมฟังแต่กไ็ม่ส าเร็จ  ผมบอกกบัผ ู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการเสมอวา่

ลูกคา้ที่แท้จริงนั้นคอืลูกคา้ทีจ่ะมาซือ้ห้องชดุ ผมออกแบบโดยให้ความส าคญักบัลกูคา้ที่จะมาซือ้ห้องชดุนั้น

ไม่ใชผ่ ู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการ อย่างตึกที่โรงแรมอัมรินทร์นี ้ผมใชก้ารออกแบบแบบ Post-

Modern Architecture ที่ในสมัยนั้นไม่คอ่ยมีใครทราบว่ามีการเรียนการสอน Post-modern Architecture อยู่



ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดว้ย หลังจากทีผ่มออกแบบแลว้กไ็ดป้ระสบกบัปัญหาที่สถาปนกิทั้งประเทศ

ออกมาโจมตีอย่างหนกั แต่ผมกไ็ม่ได้ตอบโต้อะไร  

หลังจากนั้นลูกคา้กซ็ือ้ห้องชดุทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน เป็นโครงการเดยีว ที่สามารถขายได้ 100 % โดยเป็น

การเชา่พื้นที่เท่านั้นไม่ใชก่ารขายโครงการ ซึ่งอาจารยเ์องกต็้องท  า Cash Flow ขึ้นมาให้ผ ู้ประกอบการเห็น

ด้วย ที่ว่าในโครงการ 1,600 กว่าลา้น ผ ู้ประกอบการลงทุนแค ่25 ล้านบาทแล้วไม่ต้องท  าอะไรอีกเลย เพราะ

สามารถน  าเงนิที่ลูกคา้ช  าระคา่ห้องชดุมาใชจ้่ายในการกอ่สร้างอาคารต่อไปได้ 

ซึ่งในการน  าเสนอโครงการ ผมกต็้องน  าแบบเข้าไปเสนอต่อที่ประชมุ ชว่งแรกกไ็ม่มีใครกล่าวอะไร แต่

ในชว่งสุดท้ายที่ประชมุกข็อไม่รับแบบ เนื่องจากเขามีความกงัวลและไม่เข้าใจว่า จะน  าเอารายละเอียดของ

รูปแบบ คลาสสิก (Classic Architectural) มาใชไ้ด้กบัอาคารอยา่งไร ผมจึงได้อธิบายกบัทีป่ระชมุว่า ผมได้

ออกแบบแบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นหนทางที่จะชนะห้างสรรพสินคา้มาบุญครอง ประธานในทีป่ระชมุจึงได้เสนอว่า 

"ถ้ามันเป็นอย่างนี้ สมมุติออกแบบไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกดิเอาออกไปขายแล้วขายไม่ออก อาจารย์จะแก ้

แบบให้ใหม่โดยไม่คดิคา่ใชจ้่ายได้ไหม ผมจึงตอบกลับไปว่า "ถ้าผมออกแบบแล้วขายไม่ไดผ้มจะยอม

ออกแบบให้ใหม่โดยจะไม่คดิคา่แบบทั้งใหม่และเกา่ แต่ถ้าแบบที่ผมออกมานั้นประสบความส าเร็จสามารถ

ขายโครงการได้คณุอย่ากดคา่แบบผมกแ็ล้วกนั" ซึ่งในสมัยนั้นผมคดิคา่แบบทีค่อ่นข้างสูงเพราะคดิประมาณ 

10 ถึง 15%  แต่ในสมัยนี้นั้นจะเห็นได้ว่าสถาปนิกเราได้คา่แบบลดลงไปเหลือเพียง 1% หรืออาจจะต  ่ากว่า

นั้น ในอดีตผมเคยด  ารงต  าแหน่งนายกสมาคมการคา้อาคารชดุ แต่กไ็ดห้่างหายจากสมาคมฯไปเป็นเวลานาน 

แต่ภายหลังผมกไ็ด้มีโอกาสกลับเขา้ไปใหม่ที่สมาคมฯ ซึ่งในสมาคมนั้นมีกรรมการสมาคมส่วนใหญ ่ที่เป็น

รุ่นน้องของอาจารย์ ผมกไ็ด้กลับไปถามว่าท  าไมถงึจะต้องกดคา่แบบสถาปนิกเหลอืเพยีง 1% เท่านั้น กไ็ด้

ค  าตอบกลับมาวา่เขาไม่เห็นว่าสถาปนิกได้ออกแบบอะไร สถาปนกิเองกเ็พียงท  าตามความต้องการของ

ผ ู้ประกอบการเท่านั้นดงันั้นการให้คา่แบบ 1% กถ็ือว่ามากแล้ว ผมจึงได้อธิบายให้เขาฟัง ที่เป็นแบบนี้ ก ็

เนื่องด้วยเพราะตัวผ ู้ประกอบการเองไดแ้ต่ส่ังและก  าหนดสถาปนิกใหท้  าตามที่ตอ้งการ โดยไม่ให้โอกาสให้

สถาปนิกได้แสดงความสามารถในการออกแบบเลย ผ ู้ประกอบการเองกต็้องว่ิงวุ่นอยูก่บัการเจรจาคา้ขาย

ห้องชดุ แต่ถ้าผ ู้ประกอบการให้สิทธ์ิและโอกาสกบัสถาปนิกในการออกแบบ แบบที่ออกมานั้นกจ็ะสามารถ

ท  าการตลาดด้วยตัวแบบเอง ท  าให้โครงการสามารถบรรลเุป้าหมายได้ด้วยตัวแบบเอง ผ ู้ประกอบการกไ็ม่

จ  าเป็นต้องวุ่นวายกบัการขายอีก  

ผมจึงอยากจะฝากเร่ืองนี้ไว้ซึ่งผมเคยไปบรรยายในสภาสถาปนิก สถาปนิกทุกคนทีม่านั่งฟัง เขากย็ังไม่มี

ความเช ือ่ม่ันว่าจะท  าไดจ้ริง จึงอยากจะฝากไว้กบัสถาบนัแห่งนี้ ว่าเรานั้นสามารถท  าไดถ้้ามีความตั้งใจใน



วิชาชพี วิชาชพีสถาปนิกเป็นผ ูน้  าในการประกอบธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ได ้ถ้าหากว่ามีผ ู้ประกอบการที่ไม่

ยอมรับในไอเดียเรา ไม่ว่าเราจะพยายามท  าให้เขายอมรับแลว้กต็ามเรากถ็อนตัวออกมา 

 

(โรงแรมเอราวณั  ภาพจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ) 

ในโครงการที่วังเพชรบรูณ์ ซึ่งสมัยนั้นเป็นงานที่ใหญท่ี่สุดในประเทศไทย ผมเองกถ็อนตัวออกมาทั้งที่

ออกแบบชนะการประกวดแล้วเรียบร้อย นั่นกเ็ป็นเร่ืองที่ท  าให้ผ ูค้นต่างตกใจกนัว่าโครงการใหญข่นาดนั้น

อยู่ ๆ  ไปถอนตัวได้อย่างไร ยังมีหลายโครงการที่ผมถอนตัวออก อาทิ โรงแรมแชงกรีล่า และโรงพยาบาลอีก

หลายแห่ง ที่ผมได้มองเห็นแล้วว่าถา้มีความขัดแย้งและปัญหาเชน่นีโ้ครงการกย็ากที่จะส าเร็จลงได ้

 

 

 

(โรงพยาบาลสมิติเวช2  ภาพจากผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ) 



( อาคารธนาคารกสิกรไทย ภาพจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รังสรรค์ ต่อสุวรรณ) 

ที่กล่าวมานั้น ไม่ได้จะให้สถาปนิกให้ความส าคญั

กบัคา่ตอบแทนจากการออกแบบแต่อย่างใด แต่

อยากจะ ให้สถาปนิกให้ความส าคญักบัความส าเร็จ

ของโครงการงานต่าง ๆ  มากกว่าคา่ตอบแทนทีจ่ะ

ได้รับ เพราะความส าเร็จของงานนั้นจะส่งผลให้

ได้รับคา่ตอบแทนตามทีมี่ความประสงคไ์ด้ในทีสุ่ด 

 กล่าวถึงเร่ืองตอนทีผ่มไดมี้โอกาส

ออกแบบโครงการคอนโดมิเนียมทีท่รงวาด เดิมที

เจ้าของโครงการมาปรึกษากบัผมว่าอยากจะขาย

ที่ดิน เนื่องจากได้ให้สถาปนิกคนเดิมมาชว่ย

ออกแบบแล้ว แต่กไ็ม่สามารถขายโครงการได้ จึง

อยากจะเปลี่ยนไปขายที่ดนิแทน ผมกไ็ด้รับฟังและ

มีความเห็นว่าที่ดินในโครงการนี้สวยและมีท  าเลที่ด ีรวมกบัผ ูพ้ักอาศยัในละแวกนี้คอ่นขา้งมีฐานะเป็น

จ  านวนมาก ถ้าต้องการจะขายทีด่ินคงไม่ค ุม้คา่เทา่การท  าโครงการนีใ้ห้ส าเร็จและขาย สุดท้ายเจ้าของ

โครงการจึงว่าจ้างให้ผมเป็นคนออกแบบ แต่การคดิคา่แบบของผมกบัของสถาปนิกคนเดิมคอ่นขา้งต่างกนั 

เขาคดิ 1% ของผมคดิ10%  เขากต็กลง ฉะนั้นผมอยากจะฝากถึงคณุจะไปเป็นสถาปนิก ว่าสถาปนกิจะต้อง

สมบูรณ์ไปทุก ๆ  ด้าน ต้องรู้จักการท  าการตลาด ในหลากหลายมิตอิย่างเชน่ การจะท  าคอนโดมิเนียมนั้นก ็

ไม่ใชว่่าจ  าเป็นจะต้องอยูต่ิดรถไฟฟ้า ถึงจะได้รับความสนใจจากลกูคา้ สถาปนิกจะต้องออกแบบโดยใช ้

จินตนาการของตนเองเพื่อจะท  าให้แบบสามารถได้รับความสนใจจากลกูคา้ จนท  าให้โครงการประสบ

ความส าเร็จได้  

อีกหนึ่งเร่ืองที่อยากจะฝากไว้คอื จะตกลงท  างานร่วมกบัใครนั้นกรุณาตรวจสอบเบื้องหลังของเขาให้ดกีอ่น 

เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาภายหลงั มีอยู่กรณีหนึ่งที่อาจารยไ์ด้เคยร่วมงานแล้วมีปัญหา เร่ืองของการทุจริตคด

โกงกนัจนกระทั่งตัวอาจารยต์้องไปฟ้องร้องต่อศาล ฟ้องร้องเรียกคา่เสียหาย จากเร่ืองคา่แบบไป 200 กว่า

ล้าน ท่านประธานศาลกส็งสัยว่าท  าไมอาจารย์ถงึฟ้องคา่แบบทีเ่ป็นกระดาษไม่ก ีแ่ผ่น เป็นจ  านวนเงนิที่

คอ่นข้างสูงขนาดนี้ ผมกไ็ด้อธิบายต่อศาลวา่ “อาชพีเรานั้นไม่ใชเ่ป็นเพียงกระดาษแต่เป็นวิชาชพีมีความเป็น



วิชาการที่จะต้องสร้างความส าเร็จให้เกดิขึ้นในโครงการ ที่มีงบประมาณ 10,000 กว่าล้าน 20,000 กว่าล้านให้

ส าเร็จแกเ่จ้าของโครงการ”  

ซึ่งผมเองกช็นะคดีในศาล แต่เป็นการชนะคดีทีผ่มเองไม่ได้อะไรเลยเพราะทางเจ้าของโครงการนั้นกลายเป็น

บุคคลล้มละลาย  

(ชว่งค  าถาม) 

Q: ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เร่ืองเก ีย่วกบัมหาวิทยาลยัไปท  างานวิชาชพีราชการที่อาจารย์ไดก้รุณาท  าที ่

สนามกฬีาราชชมังคลากฬีาสถาน ศาลฎีกา สนามหลวง  ว่าวิชาชพีในการท  างานเหล่านั้นถกูต้องหรือว่ามี

ลักษณะเป็นเชน่ไร ? 

A: ขอบคณุมากครับส าหรับค  าถาม คอืตวัผมนั้นได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งสมัยนั้นมีอาจารย์อยู ่2 คนที่มีบริษัทเป็นของตัวเอง นั่นกค็อืตัวผมเองและ

อาจารย์กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา  ชว่งตอนทีเ่ศรษฐกจิเฟ่ืองฟูมีปัญหาเข้ามาอย่างหนัก ทั้งตัวผมเองและตัว

อาจารย์กฤษฎา เหนื่อยเป็นอย่างมาก เพราะว่านสิิตก  าลงัจะท  า วิทยานิพนธ์ ท  าโครงการขนาดใหญ ่อย่างเชน่

มีความประสงคจ์ะสร้างตึกสูงประมาณ 70 ถึง 80 ช ั้น แต่ที่คณะไดท้  าการสอนนั้นเป็นเพียง ตึกสูงประมาณ 

10 ถึง 20 ช ั้น โดยนิสิตเองกย็ังไม่ทราบในเร่ืองของการสร้างตึกสูงอย่างแท้จริง เนื่องจากการจะสร้างตกึ 80 

ช ั้นต่างจากการจัดสร้างตึก 20 ช ั้น ไม่ใชว่่าจะสร้างตึก 20 ช ั้น ขึ้นมาแล้วสร้างต่อขึ้นไปเร่ือย ๆ  แต่การ

ออกแบบอาคารสูง จ  าเป็นต้องใชห้ลักวชิาการที่แตกต่างกนัไป ยกตัวอย่างของโรงพยาบาลในเมืองไทยจะ

เห็นได้ว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครกจ็ะแตกตา่งจากโรงพยาบาลในประเทศอื่น เพราะว่าในประเทศ

ไทยสมัยนั้นยังไม่มี Blue Cross เลย และในปัจจุบันกน็่าจะยังไม่มี แต่มีประกนัชวีิตสุขภาพอยู่บา้ง 

เพราะฉะนั้นแล้วการออกแบบโรงพยาบาลนั้นกข็ึ้นอยูก่บัเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัไป ในต่างประเทศนั้น คน

เวลาขี้เกยีจไปท  างานกเ็ข้าไปนอนในโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลกมี็ Blue Cross ต่างจาก ใน

ประเทศไทยทีโ่รงพยาบาลเป็นทีส่ าหรับผ ูป่้วยที่ได้รับความเดือดร้อน การออกแบบจึงคอ่นขา้งแตกต่างกนั

อย่างมาก  

 อย่างเร่ืองการเรียนการสอนถ้าหากท  าการสอนอยู่แต่ในคณะเพยีงอย่างเดียวตอนปีส่ีปีห้า กมี็แคผ่ม

อาจารย์กฤษฎาทีจ่ะคอยสอน Professional Practice เวลานิสิตจะท  าวิทยานิพนธ์ อาจารย์กต็้องแบ่งกนัรับเป็น

กลุ่มซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีประมาณ 10 ถึง 20 คน แต่พอถึงเวลากมี็นสิิตเข้ามาปรึกษากนัที 40 ถึง 80 คน 



Q: นั่นหมายความว่าอาจารย์กต็้องประกอบวิชาชพี ไม่เชน่นั้นอาจารย์จะเอาความรู้ทีไ่หนมาสอนนกัเรียน ? 

A: เพราะความที่เป็นประกอบวิชาชพี นักเรียนถึงเขา้มาปรึกษากนั 

Q: เพราะฉะนั้นอาจารยส่์วนหนึ่งในคณะจึงต้อง มีความช  านาญการตอ้งไปท  างานจริง ๆ  ถึงจะมีนักเรียนมา

หา ? 

A: อาชพีสถาปนิก เป็นอาชพีที่ต้องเรียนถึง 5 ปี อาจารย์ทีส่อนจึงต้องเป็นคนมีความช  านาญการรู้จักแนว

ทางการออกแบบรู้จักสังคมภายนอกต่าง ๆ  เม่ือตอนทีอ่าจารยท์  าการสอนวิชา Professional Practice อยู่ใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์จะเชญิคนมาบรรยายอย่างเชน่ คณุสมัคร สุนทรเวช คณุชวน หลีกภัย คณุ

อภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ เพื่อให้สถาปนิกเราเม่ือจบออกไปแล้วจะได้รู้จักกบันักการเมืองว่าเป็นแบบไหน

นักการเมืองเองกจ็ะไดท้  าความรู้จกักบัสถาปนิกวา่คอือะไร การท  างานในสายวชิาชพีเป็นเร่ืองที่ส าคญัทีไ่ม่

สามารถจะบรรยายออกมาให้นิสิตฟังไดว้่าต้องท  าอย่างไร จะต้องรู้และเข้าใจได้จากการปฏิบัติจริง  

เวลาที่นิสิตท  าวิทยานิพนธ์เข้ามาหาอาจารย ์40-50 ราย บางคนกส็นใจจะท  าโรงพยาบาลบางคนกส็นใจจะท  า

โรงเรียน ซึ่งอาจารย์ที่จะสอนได้กต็้องอยู่ในเกณฑ์ทีส่ามารถสอนได ้ 

สมัยที่ผมสอนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลยั นิสิตกค็อ่นขา้งที่จะเกรงกลวั 

อาจารย์รังสรรค ์มีอยู่คร้ังหนึ่งมีนิสิตออกแบบโรงแรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารยก์ถ็ามนิสิต ว่าถ้า

ออกแบบแบบนี้เอาไปสร้างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไหม นิสิตกด็ูอกึ ๆ  อัก ๆ  ตอบ ไม่ได้ อาจารย์กเ็ลย

ขย  าแบบแล้วโยนทิ้งเลย นิสิตกเ็ลยตกใจกลัว พากนัคดิว่าอาจารยรั์งสรรคด์ ุแต่ที่อาจารย์กระท  าไปเชน่นั้น ก ็

มีเหตุผลเนื่องจากถา้ไม่ขย  าแบบทิ้ง แล้วส่ังให้ไปแกไ้ขแบบมาใหม่ นิสิตกย็ังคงยึดเอาแบบเดมิไป

ปรับเปลี่ยน แต่ถ้าขย  าแบบเดิมทิง้แล้วนิสิตจะไดมี้ความคดิริเร่ิมทีจ่ะออกแบบใหม่โดยไม่ต้องยึดตดิกบั

แบบเดิม ซึ่งอาจารย์เองกต็้องมีความช  านาญการมากพอทีจ่ะท  าให้นิสิตสามารถเช ือ่ถือได้  

อีกเร่ืองหนึ่งที่ผมอยากจะฝาก กค็อืว่าเวลาทีน่ิสิตจะออกแบบอะไร กมั็กจะไปพบอาจารย ์ให้อาจารยช์ว่ย

ตรวจแบบให้แล้วปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกเพือ่ทีจ่ะได้คะแนนทีด่ี ส่งผลท  าใหจ้บออกไปเป็นสถาปนิก

กลายเป็นสถาบันนี้ที่ไม่มีความคดิเป็นของตนเอง ต้องคอยถามผ ูป้ระกอบการเสมอว่าต้องการอะไร ยื่นแบบ

ให้เขาตรวจตลอดเวลา ส่งผลให้บรรดาผ ู้ประกอบการมองเหล่าสถาปนกิในแงร้่าย ว่าไม่มีความคดิเป็นของ

ตัวเอง 



  ในเร่ืองของงานการออกแบบทีท่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ท  าการ

ริเร่ิมออกแบบให้กบัหน่วยงานของรัฐ กเ็พราะเนื่องจากว่าตอ้งการให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มีช ือ่เสียงในด้านที่ดีในการออกแบบให้แกส่าธารณะ 

(โครงการรัชมังคลากีฬาสถาน  ภาพจากผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ) 

อย่างเชน่โครงการรัชมังคลากฬีาสถาน ที่ผ ูว้่า

การกฬีาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เขาต้องการสนามกฬีาทีส่ามารถ

บรรจุคนได้ 80,000 ถึง 100,000 คน แต่ตอน

นั้นทางการกฬีาเองกย็ังไม่มีงบประมาณ จึงขอ

ความอนุเคราะห์มาทีค่ณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และทางคณะ

กไ็ด้ให้ความชว่ยเหลือในการไดท้  าวิจัยต่าง ๆ  ซึ่งได้ท  าการยืน่เร่ืองของงบประมาณแผ่นดนิเป็นเงนิประมาณ 

2,400 ล้านบาท เป็นการออกแบบทีค่อ่นข้างจะยาก เพราะวา่มีข้อจ  ากดัในการออกแบบที่จะต้องถกูต้องตาม

หลักวิชาการ 100% โดยอาจารย์รังสรรคเ์ป็นหัวหนา้โครงการ ในตอนนั้นได้งบประมานแผ่นดินมาประมาณ 

800 ล้านบาท นัน่ถือเป็นเร่ืองที่ไม่ถกูต้องเป็นอย่างมากเนือ่งจากเงนิจ  านวน 800 ล้านบาทไม่สามารถจะ

น  ามาสร้างให้ส าเร็จได้ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถจะโทษใครผดิได ้แต่ถ้าจะผิดกต็ั้ งแต่ผ ูใ้ห้งบประมาณ ผ ู้รับ

งบประมาณรวมไปถึงผ ู้รับเหมากอ่สร้าง ที่ใชเ้งนิ 800 ล้านบาทมากอ่สร้าง ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างให้แล้ว

เสร็จได้  ใชเ้วลาเป็น 10 ปีกย็ังไม่สามารถสร้างให้เสร็จได้เพราะงบประมานที่ได้มาไม่เพียงพอ ต่อมา

ภายหลังกม็ากล่าวโทษทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ว่าท  าการออกแบบที่ยากเกนิไป เช ่น 

หลังคาที่ยื่นออกไปประมาณ 65 ถึง 70 เมตร จึงได้เกดิการเรียกประชมุขึ้น ซึ่งในที่ประชมุประมาณ 20 ถงึ 30 

คนนั้นกล่าวว่าทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ท  าอะไรทีเ่กนิกว่าเหตุจนท  าใหก้ารกอ่สร้าง ไม่แล้วเสร็จ ชว่ง

ตอนสุดท้ายของการประชมุ ท่านรัฐมนตรีกถ็ามขึ้นมาว่า "ท  าไมถงึออกแบบให้มีหลังคายื่นเชน่นั้น" อาจารย์

รังสรรคก์อ็ธิบายว่า "เนื่องจากสนามกฬีาของประเทศไทยเรามีที่ประทบัขององคพ์ระมหากษัตริย์ จึงต้อง

ออกแบบให้มีความเหมาะสม โดยเวลานกักฬีาท  าการแข่งขันเสร็จส้ินแล้วกจ็ะขึ้นมาที่ทีป่ระทบัขององค ์

พระมหากษัตริย์เพือ่ท  าการรับรางวัล แล้วที่นัง่ของพระมหากษตัริย์นั้นจ  าเป็นจะตอ้งมีหลังคาคมุประมาณ 60 



ถึง 70 เมตร ในสนามกฬีาทั่วโลกยื่นเพียง 40 เมตร ถ้าท่านรัฐมนตรีมีความประสงคอ์ยากจะลดความยาว 

ท่านต้องเป็นคนออกค  าส่ังแล้วอาจารยจ์ะไปแกไ้ขให้ เพราะท่านจะต้องรับผดิชอบตอ่ส่วนของที่นัง่

พระมหากษัตริย"์ ท่านรัฐมนตรีกป็ฏิเสธที่จะออกค  าส่ังแกไ้ป โดยให้ยดึเอาแบบเดิม  

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบศาลฎีกาด้วย โดยทางคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ออกแบบให้เป็นทรงไทยบุกบักระจกเพราะเป็นที่ท  างาน พอทางคณะได้ออกแบบ

เสร็จเรียบร้อย จึงหางบประมาณโดยการเดินทางไปพบกบันายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ท่านเห็นแบบกไ็ด้

อนุมัติให้ท  าการสร้างตามแบบโดย ถ้าทางกฎหมายไม่อนุมัติ ท่านและรัฐบาลจะอนมัุติเอง จากนั้นกพ็บกบั

ปัญหาเร่ืองอาคารทรงไทยนั้นเป็นของสงวนควรใชส้ าหรับวัง และวัดเทา่นั้น พื้นที่อื่นข้างนอกจะมีไม่ได้  

Q:จริง ๆ แล้วเคา้บอกว่าศาลฎีกาท  าในนามพระปรมาภไิธย ซึ่งอาคารรัฐสภากเ็หมือนกนั 

A: ได้พบเจอกบัปัญหามากมาย กพ็ยายามที่จะท  าเพือ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตอนนีก้เ็ร่ิมกอ่สร้างแล้ว มี

การแกไ้ขบ้างบางส่วนแต่อาจารยก์ไ็ม่ไดเ้ข้าไปด ูแต่คร้ังสุดท้ายที่ซือ้ตึกศาลฎีกากถ็กูทางกรมศลิปากรข่มขู่

ว่าถ้าร้ือเม่ือไหร่ จะเกดิปัญหาเม่ือนั้น อาจารย์รังสรรคไ์ด้ไปบงัเอิญพบกบัประธานศาลฎีกาท่านไพโรจน ์

วายุภัคร ท่านมาปรึกษาอาจารยว์่า โดนขม่ขู่ อาจารย์กบ็อกไปว่า  "ถ้าคณุกลวัการข่มขู่กไ็ม่ต้องท  าถา้คณุไม่

กลัวการขู่คณุกท็  าเลยทุบเลยอย่าไปกลัวแลว้คอยดูสิว่า พวกเคา้จะฟ้องอะไรท่านเป็นถึงประธานศาลฎีกายัง

จะถูกฟ้องอีกกใ็ห้รู้ไป" วันรุ่งขึ้นท่านเลยส่ังทุบตกึ ปัจจุบันนี้เราถึงไดมี้ตึกศาลฎีกา นั่นกเ็ป็นเร่ืองที่อยากจะ

เล่าสู่กนัฟัง  

 

 

 


