
  

หวัข้อการบรรยาย บทบาทสถาปนิกผงัเมืองกบัการพฒันาประทศไทย 

 เน่ืองในวาระครบ 100 ปีของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และครบรอบ 
41 ภาควิชาผงัเมือง ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีผมจะมาพดูในหวัข้อเก่ียวกบั  ทิศทาง ความเป็นไปของวิชาการ วิชาชีพ และ การ
ตัง้ถ่ินฐานบ้านเมืองของประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจบุนัซึง่เป็นสิ่งท่ีจะน าไปสูค่วามเป็นไปของสิง่เหลา่นีใ้นอนาคต  
 ผมจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในระดบัปริญญาตรี หลงัจากนัน้จึง
เดินทางไปศึกษาต่อภาควิชาผงัเมืองท่ีประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโลกและทศันคติครัง้ใหญ่ของผม หลงัจากท่ี                 
ผมจบการศึกษาแล้วจึงตัดสินใจกลับมาเป็นอาจารย์ท่ีภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ด้วยความตัง้ใจ และปรารถนาท่ีจะให้ภาควิชาของเราได้ท าอะไรเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสงัคม 
นอกจากนีแ้ล้วผมยังเป็นนักวิชาการอิสระ เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และประธานกรรมการนโยบายทีวีสาธารณะเป็น
ระยะเวลา 7-8 เดือน และเป็นบคุคลหนึ่งซึง่มีบทบาทในการท างานเพ่ือสงัคมอีกมากมาย    
 เม่ือผมได้มองย้อนกลบัมายงับ้านเกิดของผมจงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัลุ่มแม่น า้มลูมา
เป็นเวลาอันยาวนาน บริเวณโดยรอบของเมืองอุบลราชธานีถึงแม้จะมีรูปแบบผังเมืองลักษณะแบบระบบตาราง แต่
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีสี่แยกมากมายจึงเป็นเหตใุห้เกิดปัญหารถติดตามมา ในปัจจบุนันีเ้น่ืองจากมีการตดัถนนข้ามไปยงั 
ฝ่ังวดัใต้ (บริเวณนัน้เดิมทีเป็นเสมือนเกาะกลางน า้ขนาดเล็กท่ีมีความสวยงามมาก) จึงส่งผลให้ในช่วงเทศกาลมกัจะมี   
คนมากมายข้ามไปสังสรรค์บนเกาะนัน้กันอย่างล้นลาม จนสุดท้ายแล้วเกาะนัน้ก็ได้กลายเป็นแหล่งรวมการใช้งานท่ี                    
ไม่เหมาะสม ดงันัน้จากเร่ืองท่ีกล่าวมานีก้ารท่ีเราจะพฒันาสิ่งใดขึน้มาเป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาและไตร่ตรองให้ดี และควร
เร่ิมท าการพัฒนาจากบริเวณเมืองก่อนและแผ่ขยายออกไปยังพืน้ท่ีปริมณฑลของแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บริเวณบ้านเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาขึน้มานัน้สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันในทุกมาตราส่วน  ตั ง้แต่สถาปัตยกรรมภายใน  (Interior architecture) สถาปัตยกรรม  (Architecture)                      
การออกแบบชุมชนเมือง (Urban design) ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape architecture)  ไปจนถึงผังภาคและเมือง 
(Urban planning และ Regional planning)  นอกจากนีย้งัควรท่ีจะมีการแยกแยะพืน้ท่ีใช้งานให้เป็นสดัสว่น  ซึง่สิ่งเหลา่นี ้
ถกูเรียกกนัโดยสากลวา่ “การออกแบบวางผงั (Planning design)”  

ในประเทศท่ีผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาแล้วจนส่งผลให้วิชาการและวิชาชีพของเขามีการพัฒนา              
เขาจะมีความเข้าใจในศกัยภาพของศาสตร์ตา่ง ๆ และยอมรับในศกัยภาพระหวา่งกนัจนสามารถท างานร่วมกนัได้โดยไม่มี
การขีดเส้นแบ่งแยกวิชาชีพและการแข่งขัน  ซึ่งส่งผลให้ระบบการพัฒนานัน้มีความซับซ้อนและลึกซึง้มากขึน้ เช่น                
งานในระดบัภูมิภาคนัน้จะมีการท างานร่วมกนัระหว่าง Urban design และ Landscape เพราะฉะนัน้แล้วการออกแบบ 
ในยุคสมัยปัจจุบันอันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี  ้จึงต้องมีการวางแผน โดยการเช่ือมโยงเข้ากับศาสตร์            

 

Lecture series 
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การออกแบบในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกนั ซึง่สง่ผลให้การออกแบบในปัจจบุนัมีความซบัซ้อนท่ีมากขึน้ ในขณะเดียวกนั
สิ่งท่ียงัคงเป็นปัญหาของสงัคมไทยนัน้คือการท่ีสงัคมยงัมองไมเ่ห็นความส าคญัของการใช้ศาสตร์ (ศาตรา หมายถงึ อาวธุ) 
ของแต่ละวิชาชีพร่วมกัน เพราะฉะนัน้แล้วการออกแบบในยุคสมยัปัจจุบนัอนัมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี  ้           
จึงต้องมีการวางแผน โดยการเช่ือมโยงเข้ากับศาสตร์การออกแบบในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จึงจะเป็นสิ่งท่ีท าให้
ประเทศของเราสามารถพฒันาและก้าวตอ่ไปข้างหน้า 
 
 

ภมูิหลงัของผงัเมือง 
1.ใจเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในอดีตท่ีภูมิประเทศในเมืองนัน้ยังเป็นลักษณะแบนราบ มีสิ่งท่ีสูงเสียดขึน้มาเด่นเป็นสง่าจากกลางเมือง          
คือ สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกบัศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งสิ่งนีผ้มเรียกว่า “ใจเมือง” คือสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นสิ่งท่ีเม่ือ 
มองไปทางไหนก็ยงัคงพบเห็นอยู่เสมอทกุวนัอย่างชดัเจนจากทกุท่ีในเมืองนัน้  รวมถึงการเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
เมืองเช่น มีการจดัเทศกาลระดบัเมืองตา่ง ๆ ในบริเวณรอบ ๆ สถานที่นัน้ เช่น วดัมหาธาตวุรวิหาร จงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่ในวนั
เทศกาลจะเป็นบริเวณท่ีทุกคนมารวมตัวกัน ดังนัน้ลักษณะของการให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีสามารถเรียกได้ว่าเป็น                       
“ใจเมือง” เช่นนีน้ัน้คือสมัผสัท่ีพิเศษของเมืองนัน้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วดัมหาธาตวุรวิหาร (เวบ็ไซต์วิกิพีเดีย, 2550) 

 



 
2. มณีบรรพต 

 

  
  

 “ภูเขาแก้ว ภเูขามณี” พระปรางค์ในวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระปรางค์สงูเสียดท่ีประดิษฐาน 
อยู่ริมแม่น า้เจ้าพระยา ซึง่ในอดีตนัน้เป็นสถานท่ีซึ่งสวยงามมากจนกลายเป็นสถานท่ีซึง่ท่ีชาวต่างชาติต่างกล่าวพรรณนา
ไว้อยู่เสมอซึ่งนอกจากนีย้งัสามารถใช้งานเป็นหอชมเมืองบางกอกได้อีกด้วย สถาปัตยกรรมของ “ภูเขาแก้ว ภูเขามณี”             
มีการประดบัผิวด้วยกระเบือ้งท่ีมองดรูะยิบระยบัสวยงามจากระยะไกล ซึง่ถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่ได้มีการเก็บรายละเอียด
ท่ีเรียบร้อยมากนักแต่ด้วยลกัษณะของโครงของสถาปัตยกรรมท่ีชัดทัง้รูปลกัษณ์อนัใหญ่โตและลกัษณะของการย่อมมุ          
จึงท าให้เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความสวยงามสะดุดตาเป็นอย่างมาก ซึ่งผมเช่ือว่าในสมัยก่อนนัน้เป็นลกัษณะของการ
ร่วมมือร่วมใจกนัของสงัคมโดยการรวบรวมถ้วยชามรามไหของแตล่ะบ้านน ามาเพ่ือตดัมาประดบัท่ีพระปรางค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัอรุณราชวราราม (เวบ็ไซต์วิกิพีเดีย, 2556) 
 

พระปรางค์วดัอรุณฯ (เวบ็ไซต์วิกิพีเดีย, 2556) 
 

วดัอรุณราชวราราม (เวบ็ไซด์วิกิพีเดีย, 2556) 

 



ความสวยงามขององค์พระปรางค์ในเวลาพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตกนัน้ เป็นเสมือนการมีพระราชพิธี

ยิ่งใหญ่ บริเวณนีไ้มว่่าจะผ่านมาร่วม 100 ปี แล้วแต่ก็ยงัคงเป็นพืน้ท่ีท่ีสวยงามและมีพลงัอยูจ่นถงึปัจจบุนันี ้และเป็นสิ่งท่ีมี

คณุค่าระดบัโลกสามารถเทียบเท่าได้กบั หอไอเฟล ท่ีถึงแม้ว่าจะมีประวตัิศาสตร์มาจากยคุสมัยปฏิวตัิอตุสาหกรรมเป็น

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยเหลก็ แต่พระปรางค์วดัอรุณของเรานัน้เป็นจดุหมายตาคล้ายภเูขาสงูตระหง่านสง่างามเสมือน

เป็นเส้นชยัเม่ือเดินทางไกลมาจากทางตะวนัออกสูแ่ผ่นดินไทย รวมถึงลกัษณะของท่ีวา่ง (Space) ของท้องน า้ท่ีมีระยะหา่ง

พอเหมาะส าหรับชมสถาปัตยกรรมเช่นนี ้จึงท าให้กลายเป็นพืน้ท่ีซึ่งมีศกัยภาพเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ

ส าหรับคนเมือง นอกจากนีแ้ล้วยังแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงวิถีชีวิตเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น า้เจ้าพระยา 

ดงันัน้ พระปรางค์วดัอรุณราชวรารามจึงสามารถเป็นสถาปัตยกรรมท่ีอยูคู่่กบัประวตัิศาสตร์ไทยมาช้านานและกลายเป็นท่ี

โดง่ดงัไปทัว่โลกได้เช่นกนั  

  
 
ในอดีตกาลท่ียังไม่มีท่าอากาศยานดอนเมืองและถนนพหลโยธินเช่นในปัจจุบันนี ้สิ่งท่ีสามารถเป็น Landmark ท่ีเป็น
เสมือนเส้นชัยเม่ือเดินทางไกลมาจนถึงแผ่นดินไทยแล้วคือ พระปรางค์วัดอรุณ พระสมทุรเจดีย์ และภูเขาทอง ซึ่งเป็น          
สิ่งท่ีแสดงให้เหน็ถงึการมีแนวคิดเร่ืองการออกแบบเมืองอนัชาญฉลาดของคนในอดีต 
 
 
 

พระสมทุรเจดีย์ (เวบ็ไซต์วิกิพีเดีย, 2558) 
 
 

ภเูขาทอง (เวบ็ไซต์กิพีเดีย, 2556) 

 

 



3 ท้องสนามหลวง 

 
 ในอดีตกาล สมัยท่ีกรุงเทพมหานครยังเป็นเพียงนครขนาดเล็ก บริเวณด้านหน้าของวัดมหาธาตุแต่เดิม            
เคยมีสนามขนาดเล็กอยู่ จึงถกูน าไปใช้เป็นพืน้ท่ีสนามหลวงตัง้แต่บดันัน้มา ในอดีตสนามหลวงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุม-
สมบรูณ์เป็นอย่างมากและเคยถกูใช้เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าว จนในระยะเวลาต่อมาสนามหลวงจึงได้กลายเป็นพืน้ท่ีท่ีใช้จดังาน                
พระราชพิธีส าคัญของประเทศ เช่น งานพระบรมศพของพระบรมสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลท่ี 4)                  
นอกจากนีแ้ล้วขณะนัน้เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร เร่ิมมีการรับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามามากขึน้  จึงเร่ิม                               
มีการใช้งานสนามหลวงเป็นพืน้ท่ีสาธารณะของประชาชนเช่น สนามกีฬาส าหรับเล่นว่าว โรงหมอดู พืน้ท่ีเตะบอล             
และตลาดนดั ซึง่เป็นพืน้ท่ีศนูย์รวมของชาวสยามและเป็นพืน้ท่ีซึง่มีการใช้งานอยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่คอ่ย ๆ เลือนหายไป
เน่ืองจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในเวลาตอ่มา 

เม่ือถึงยุคสมัยท่ีเมืองกรุงเทพมหานครไม่เหมือนเดิม จึงเกิดเป็นลกัษณะท่ีผมเรียกว่า “ขุนนางทิง้เมือง” คือ          
การท่ีขุนนางย้ายออกไปจากกรุงเทพมหานคร และปล่อยพืน้ท่ีกลายเป็นท่ีไม่มีเจ้าของจนกระทั่งคนจนเข้ามาถือครอง            
และสุดท้ายได้กลายเป็นพืน้ท่ีเสื่อมโทรมของเมือง และส่งผลให้ในท่ีสุดบรรยากาศของสนามหลวงท่ีเคยสวยงาม             
แบบในอดีตกาลจงึหมดไป 

 
4 สะพานพระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก 
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สะพานพระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก (เวบ็ไซต์วิกิพีเดีย, 2560) 

 



 เน่ืองในวาระใกล้จะถึงครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ครบ 150 ปี (พ.ศ.2475) นัน้ได้มีการสร้าง  
“สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ข้ามแม่น า้เจ้าพระยาจากฝ่ังพระนครไปยังฝ่ังกรุงธนบุรีเป็นลักษณะของสะพาน                   
ท่ีสามารถยกเปิดเพ่ือให้เรือผ่านได้ ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มากในช่วงเวลานัน้ท่ีกรุงเทพมหานครยังมีเพียง                
วัดกับสวนเท่านัน้ จึงส่งผลให้เม่ือถึงวันเปิดเมือง (วันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2475 วันเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองกรุงรัตน-
โกสินทร์ครบ 150 ปี) เป็นวันพระราชพิธีท่ีคนชาวสยามมากันมากมายโดยมีจุดประสงค์เพ่ือมาดูสะพานใหม่แห่งนี ้           
ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้จึงเร่ิมมีการออกแบบผงัเมืองโดยสถาปนิกผังเมืองนามว่า เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์          
ผู้ ซึ่งออกแบบไว้ในลักษณะท่ีมีการวางแนวแกนไว้บ้างแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเช่ือมต่อแกนไปยังท่ีใด บริเวณสะพาน                           
มีพระปฐมบรมราชานุสรณ์ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 1 รับกับแกนของลานด้านหน้าผ่านเข้าไปในสวน                      
ในสว่นของสิง่ก่อสร้างตา่ง ๆ และสถาปัตยกรรมนัน้มีชาวองักฤษเป็นผู้ออกแบบไว้ได้อยา่งลงตวัและสวยงาม  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือกาลเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากนัน้ บริเวณโดยรอบของสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้กลายเป็น        
ย่านการค้า ประกอบไปด้วย พาหรัุด วงับรูพา และอ่ืน ๆ  ซึ่งนบัว่าเป็นความเจริญท่ีสดุของเมืองบางกอกในยคุนัน้ ดงันัน้
รูปแบบการพัฒนาเมืองในยุคสมัยนัน้จึงเป็นลักษณะของการพัฒนาไปพร้อมกับการออกแบบเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
สถาปัตยกรรม ผงัเมือง ประติมากรรม ด้วยการรวมแรงร่วมใจกนัของช่างฝีมือดีในสยามจึงส่งผลให้เราได้ผลงานท่ีดีเช่นนี ้
ออกมาได้ ในระยะเวลาต่อมารูปแบบของผงัเมืองกรุงเทพมหานครได้มีการเช่ือมต่อแกนเข้ากับฝ่ังกรุงธนบรีุ โดยการสร้าง
วงเวียนใหญ่ขึน้มาเป็นศูนย์กลางและต่อแกนไปยงัทางรถไฟทางลาดหญ้า พระประแดง เพชรเกษม อิสรภาพ และฝ่ัง           
กรุงธนบรีุ 
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5 ความเคลื่อนไหวในปัจจบุนั 
ในปัจจุบันนีมี้หลากหลายโครงการท่ีถึงแม้ว่าจะถูกทักท้วงจากนักวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ เป็นอย่างมาก            

แต่ยงัคงสามารถสร้างจนส าเร็จได้ เช่น โครงการทางเลียบแม่น า้เจ้าพระยา ในการออกแบบพืน้ท่ีขนาดใหญ่ ในการท างาน
ด้านกายภาพเช่นนีมี้ความจ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงรายละเอียดตา่ง ๆ ซึง่ไม่เหมือนกนัในแตล่ะพืน้ท่ีรวมถึงการยอมรับและ
ประยกุต์วิชาการและวิชาชีพร่วมกนัในแตล่ะศาสตร์อยา่งลกึซึง้จงึจะสามารถผลติผลงานที่ดีออกมาได้ 

 
งานผงัเมืองกบัสงัคมในภายภาคหน้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมานีมี้ข่าวเก่ียวกับการเกิดน า้ท่วมท่ีภาคใต้  ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบเป็นอย่างมาก เน่ืองจากไม่เคยมีใครตระหนกัถึงเร่ืองระเบียบการอยู่ในพืน้ท่ีริมน า้ท่ีมากพอ ดงันัน้จึงสามารถ
น ามายกเป็นตัวอย่างท่ีแสดงถึงการตัง้ถ่ินฐานในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติต่าง  ๆ โดยท่ีไม่มีการ          
วางแผนการจดัการพืน้ท่ีรวมถึงการวางผงัท่ีดีมาก่อนจึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาภายหลงั ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งท่ี           
พึงตระหนกั มิใช่แค่เร่ืองระหว่างการวางผงัเมือง กบัประเทศชาติ แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมองไปในด้านของสงัคมและ
ความเป็นมาอยา่งรอบด้านซึง่สามารถท่ีจะน าไปสูก่ารออกแบบวางผงัท่ีมีประสิทธิภาพได้  

ประวตัิศาสตร์ผงัเมืองของประเทศทางฝ่ังยโุรปนัน้เป็นลกัษณะของเมืองขนาดเล็กมากมายท่ีค่อย  ๆ รวมตวักนั
กลายเป็นแคว้นต่าง ๆ ภายในประเทศชาติ (Nationalize) เดียวกัน ซึ่งได้กลายเป็นท่ียอมรับกันทั่วโลก ดังนัน้เม่ือ             
มองย้อนกลบัมาในเร่ืองความเป็นเมืองในประเทศไทยนัน้  เราเป็นลกัษณะของการกระจายตวักันไปตามภูมิภาคต่าง ๆ 
และ มีความเป็นเมืองเกิดขึน้โดยปราศจากการวางแผนจดัการ และการวางผงั ดงันัน้งานผงัเมืองจึงถือได้ว่าเป็นงานของ
ส่วนรวม เป็นงานท่ีมีตวัตน ต้องมี “We” คือการร่วมมือร่วมใจกนั ซึ่งเป็นหลกัการท่ีใช้กนัในประเทศทัว่ในยโุรปและญ่ีปุ่ น
จากแนวความคิดนีแ้สดงให้เห็นว่า การจะเป็นสงัคมสมยัใหม่นัน้จะต้องประกอบไปด้วย   ส่วนรวม (We)  เทศบาล หรือ
รัฐบาล (State)   ภาคของธุรกิจ (Business)   ภาคพลเมือง (Citizen)  ภาคครัวเรือนและเอกชน  (Family individual)              
ซึ่งในส่วนของ รัฐบาลและธุรกิจนัน้ต้องมีเป้าหมายเพ่ือไปสู่ความส าเร็จ  และในส่วนของพลเมืองและครัวเรือนนัน้       
จะต้อง มีการความความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งนีคื้อการแบ่งมณฑลชีวิตด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม                  
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ดงันัน้เม่ือดจูากความเป็นมาของประเทศเยอรมนัแล้วจะเห็นได้ว่า  เขาให้ความส าคญักบัการคิดเร่ืองส่วนรวมกนัมาก่อน 
ตัง้แตใ่นมาตราสว่นขนาดเลก็อยา่งเช่น ละแวกบ้าน ไลล่ าดบัขัน้ไปเป็นแคว้น แล้วกลายเป็นประเทศในที่สดุ  
 

ในประเทศเยอรมนันัน้มีความหลากหลายสงูจึงกลายเป็นประเทศในระบบสหพนัธรัฐ  ดงันัน้จึงมีการคิดระบบ 
New We ขึน้มาโดยมีเมือง Angsburg เป็นศนูย์กลาง ในขณะเดียวกนันีเ้องก็ยงัคงมีสภาเมืองแยกเข้าไปอยู่ในแต่ละเมือง 
ในด้านของระบบต่าง ๆ มีการเช่ือมโยงกนัอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงในด้านของผู้ประกอบการท่ีหลากหลายนัน้ มีการ
ระบุท่ีชัดเจนทุกประเภทและซ้อนทบักันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ดงันัน้ในทุกระดบัจะต้องมีเร่ืองของพลเมืองเข้ามา
เก่ียวข้อง  เพราะสิ่งเหล่านีเ้ป็นเร่ืองของระบบซึ่งเก่ียวข้องกันหมดเป็นองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นในด้านความสมัพนัธ์ การ
บริหารจดัการ ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึง่จะต้องมีการวางแผนและการจดัระบบอย่างลกึซึง้มาก่อน ดงันัน้วิชาชีพของ
พวกเราจงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอยา่งมากในการพฒันาและเช่ือมโยงโครงสร้างตา่ง ๆ ส าหรับการพฒันาเมือง 

 

 

 
   
 
 
 

 

ในเร่ืองของความสมัพันธ์ระหว่างคนในประเทศ ตัวอย่างเช่น จากภาพโลโก้งาน Expo ในประเทศญ่ีปุ่ นนีซ้ึ่ง          
เน้นการแสดงให้เห็นว่า แม้ชาวเมืองญ่ีปุ่ นจะมีความหลายหลายมากแต่เขาสามารถรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นเพ่ือท างาน
ร่วมกนัได้อย่างสามคัคี และเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยของเรา จากภาพท่ีผมได้เขียนขึน้มานัน้สามารถแสดงให้เห็น
ถงึความแตกตา่งระหวา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวญ่ีปุ่ น กบัความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทย  

ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือระบบสงัคมทางนอน คือ ลกัษณะของ
การมีความสมัพนัธ์ระหว่างญาติมิตร พรรคพวก และความสมัพนัธ์จากเทศกาลต่าง ๆ และลกัษณะสงัคมอีกประเภทหนึ่ง
คือสงัคมทางตัง้ คือลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหว่างชนชัน้ เช่น เจ้านาย ลกูพ่ี บ่าว ไพร่ ลกูน้อง ขนุนาง ซึง่แต่ละชนชัน้    
มีพระธรรมค าสอนเข้ามาเช่ือมโยงและขัดเกลาจิตใจทุกระดับเข้าด้วยกันและเป็นสิ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจคนทุกระดับ                      
ในแผ่นดิน  เม่ือประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลายเป็นระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วนัน้จึงส่งผลให้มีเร่ืองของการคอรัปชัน่ต่าง ๆ เกิดขึน้แทรกแซงอยู่ในทกุระดบัชัน้และ เม่ือ
การแบ่งพรรคพวกเข้ามาสู่วงการเมืองแล้วจึงเป็นเหตท่ีุเข้ามาแทรกแซงเพ่ือหาผลประโยชน์ จนสดุท้ายสงัคมจึงได้ แตก
และแบ่งแยกกนัออกเป็น 2 ขัว้อย่างชดัเจน นอกจากนีก้ารเลือกตัง้บางครัง้ยงัถกูผกูเข้ากับเร่ืองของระบบญาติมิตร  ซึ่ง
เหล่าสิ่งนีเ้ป็นถือเป็นจุดอ่อนเป็นอย่างมาก  แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนีค้วามสมัพันธ์ระหว่างกันของชาวไทยมีความ
แตกตา่งจากในอดีตอยา่งสิน้เชิง  
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ในด้านของระบบการปกครองของเมืองไทยมีการแบ่งเป็น ศาล กฎหมาย ศาลากลาง โรงเรียน และต ารวจ                
ไปตามจงัหวดัต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพ แต่ลกัษณะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนันี ้มิได้เป็น
ลกัษณะของระบบของการบูรณการโดยรัฐบาลท่ีถกูต้อง เน่ืองจากในปัจจุบนัมีลกัษณะท่ีเรียกได้ว่า “รัฐเป็นพ่อ” คือการ  
ให้รัฐบาลดแูล มอบสิง่ตา่ง ๆ ให้ เป็นลกัษณะของการเดินตามกรอบของรัฐบาลอยา่งไมท่นัโลก 

โดยพืน้ฐานของคนไทยนัน้เคยชินกับการอยู่แบบไม่มีความสมัพนัธ์กับสิ่งใดรอบตวัอย่างชัดเจน ตวัอย่างเช่น              
เรือนไทยในย่านพระประแดง ท่ีถึงแม้เขาอยู่กนัอย่างเป็นระเบียบ แต่บริเวณรอบข้างนัน้ไม่มีการออกแบบเร่ืองล าดบัขัน้           
ในภาพรวม คนไทยนัน้ถนัดท่ีจะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มของตนเอง นอกจากนีใ้นกรณีของวัดเอง ถึงแม้จะมีการออกแบบ       
วางผงัมาบ้างแล้ว แต่ถนนภายในวดันัน้ยงัคงเป็นลกัษณะท่ีมีความสบัสนวุ่นวายอยู่เป็นอย่างมาก  ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ความ
เก่ียวข้องกบัวิชาชีพของเราโดยตรงท่ีจะสามารถเช่ือมโยงสิง่ตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในด้านของการพฒันาและวิวฒันาการท่ีสามารถเห็นภาพได้ชดัเจนนัน้คือเร่ืองของจกัรยาน  ในอดีตจกัรยานนัน้
ท าจากไม้โดยใช้วิธีการลากเพ่ือเคลื่อนท่ี ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นลกัษณะของการถีบ และมีการพฒันาปรับเปลี่ยนการใช้งาน
มาเร่ือย ๆ จนกลายเป็นลกัษณะของจกัรยานในปัจจบุนั ดงันัน้ในตา่งประเทศเขามีการคิดค้นเทคนิควิธีการใหม ่ๆ อยู่เสมอ
จนเกิดเป็น “นวตักรรม” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตไปอย่างสิน้เชิง จนกระทัง่ผ่านมา
จนถึงในปัจจบุนันีท่ี้มีการใช้รถยนต์ จึงส่งผลให้ภูมิทศัน์บ้านเมืองท่ีมีวีถีชีวิตแบบ Motorize คือลกัษณะของการอยู่กบัรถ
และถนน นอกจากนีย้ังมีการใช้รถไฟความเร็วสูงท่ีจะสามารถเช่ือมโยง Node ในท่ีต่าง ๆ อันห่างไกลให้ใกล้กันมาก            
ขึน้มาได้ ซึง่สิ่งเหลา่นีคื้อลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้เรามีได้อยา่งทกุวนันี ้ 
 สิ่งท่ีเรารู้กันดีในด้านเทคนิคของการวางผงัเมือง กฎหมาย ต่าง ๆ เช่นการวางห้างสรรพสินค้าหลายแห่งไว้ใน
บริเวณเดียวกันนัน้ส่งปัญหาอย่างไร หรือบริเวณ 4 แยกต่าง ๆ เป็นบริเวณท่ีมกัจะมีรถติดอยู่เสมอเป็นต้น ในสมยัท่ีผม
เรียนจบจากประเทศเยอรมนัมาใหม่ ๆ นัน้ผมซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้แล้ว แต่เม่ือผมกลบัมาท่ีเมืองไทยแล้ว
กลบัพบวา่เมืองไทยไม่เคยมีระบบในด้านวิชาการดัง่ท่ีผมเคยได้ร ่าเรียนมาเลย  เพราะฉะนัน้ในภายภาคหน้าสิง่ท่ีส าคญัคือ
การเช่ือมโยงอะไรท่ีเป็นของเราให้ได้ ซึ่งยงัถือเป็นเร่ืองยากมากในปัจจบุนันี ้เพราะแต่ละศาสตร์นัน้ยงัคงถือทิฐิหวงแหน
ความรู้ในวิชาการวิชาชีพของตนเองและไม่ปรารถนาท่ีจะเช่ียมโยงกันอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ในสมัยก่อนบริเวณถนน
พหลโยธิน สาย 1  สะพานควาย และสทุธิสาร ท่ีมีการสร้างขึน้มาเพ่ือเช่ือมต่อกบัอนสุาวรีชยัสมรภมูิ และถดัจากนัน้ไปจึง
เป็นสะพานหลวงหมายเลข 1  ขึน้ไปทางเหนือเป็นวดัพระศรีมหาธาต ุนัน้เพียงพอแล้ว  แต่เม่ือชาวต่างชาติเข้ามาแนะน า
ให้รัฐบาลสร้าง Super highway ขึน้มาเพ่ือการสญัจรท่ีต่อเน่ืองและย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือเร่ืองการสร้างถนน จึงส่งผลให้

จกัรยานในอดีต ภาพโดย : อาจารย์ขวญัสรวง โอติโพธิ 

 



การจราจรของกรุงเทพทางตอนเหนือมีความป่ันป่วนและกลายเป็นสิ่งท่ีต้องมีการแก้ปัญหาต่อไปเร่ือย ๆ เสมือนการกลดั
กระดุมท่ีผิดแล้วต้องตามไปแก้ไขอย่างไม่จบสิน้ นอกจากนีแ้ล้วการเช่ือมต่อของถนนเป็นสิ่งท่ีมีความสบัสนวุ่นวายและ
หลงทาง ได้ง่ายมาก  
 กรณีศกึษาอ่ืนท่ีเป็นตวัอย่างในลกัษณะเช่นนีคื้อ สะพานพระรามเก้า จะเห็นได้ว่าการท าสะพานพระรามเก้าข้าม
แม่น า้เจ้าพระยาไปทางฝ่ังกรุงธนบรีุนี้เ้ป็นเหตท่ีุท ารถติดเน่ืองจากแรงหน่วงของการไต่ขึน้สะพานด้วยลกัษณะท่ีคล้ายการ
ขึน้เขา ดงันัน้สะพานที่ถกูสร้างช่วงหลงัมานีจ้งึเป็นลกัษณะของสะพานราบแทนการยกขึน้  
 กรณีศึกษาหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะการใช้งานท่ีไม่เหมาะสมจนเกิดเป็นปัญหารถติด คือท่ีสะพานบริเวณ               
หาดภาคใต้ของตลาดเมืองอทุยัธานี สิ่งท่ีเรียกว่า “ถนนคนเดิน” คือ ถนนท่ีมีคนเดินบนทางรถยนต์มากมาย ซึ่งมีนิยามท่ี
แตกต่างกบัต่างชาวชาติท่ีเขามีการน านกัวิชาการวิชาชีพมาท าการออกแบบระบบทางเท้าเช่ือมต่อแต่ละพืน้ท่ีส าคญัเช่น 
ยา่นการค้า และอื่น ๆ เข้าด้วยกนัโดยแยกกนัเดด็ขาดออกจากระบบทางของรถยนต์   
 ตวัอย่างกรณีศึกษาในเร่ืองการวางผงัระบบการจดัการเมืองท่ีดีนัน้คือ ถนนวงแหวนในเมืองปารีส ลกัษณะการ
วางผงัเมืองแบบวงแหวนท่ีมีตรงกลางรัศมีเป็น 4 แยก มีการล าดบัการเข้าถงึอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นระบบที่ดีมาก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผมเคยลองเขียนแนวทางในการพฒันาประเทศชาติ วา่ถ้าหากผมมีอ านาจอยู่ในมือเป็นเวลา 4-5 ปี ผมจะพฒันา

อะไรบ้าง และจะสลายขัว้ความคิดทศันคติอย่างไร จะท าให้พลเมืองในท้องถ่ินมีความตระหนกัและให้ความร่วมมือกบัการ
พัฒนาได้อย่างไร จะท าให้ชาวบ้านท่ีในอดีตท่ีเคยมีวิถีชีวิตนอนกับดินอยู่กับควายกลายเป็นชาวเมืองได้อย่างไร                    
จะท าอย่างไรให้บ้านเมืองมีความรักความเข้าใจในความเป็นท้องถ่ินท่ีสามัคคีกันขึน้มา และจะรวมศูนย์กลางคนเข้า
ด้วยกนัได้อย่างไร ซึ่งในตอนนัน้เองผมวางแนวทางไว้ว่า ถ้าหากผมได้เป็นนายกรัฐมนตรี ผมจะพกัเทศบาลเป็นช่วงเวลา
ประมาณ  3-4 ปีเพ่ือให้คนเมืองได้มีโอกาสลกุขึน้มามีประสบการณ์ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการท าสวน ท าระบบ ท าถนน สิ่ง
เหล่านีจ้ะสามารถช่วยเปลี่ยนทศันคติของคน มิใช้อยู่ภายใต้อ านาจของบ้านใหญ่ท่ีกฎหมายยงัไม่สามารถควบคมุได้  ซึ่ง
เม่ือพดูถึงวิธีการนัน้สามารถแตกประเด็นไปยงัเร่ืองอ่ืน ๆ ได้อีกเช่น เร่ืองของเมือง เมืองเก่า ความเป็นท้องถ่ิน   ดงันัน้เร่ือง
ท่ีพึงตระหนกัคือ แผ่นดินไทยของเรานัน้มาหลากหลายระดบัวิชาการวิชาชีพ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีเราก าลงัเผชิญ
อยูน่ัน้ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าเป็นหว่ง เราจะท าอย่างไรให้สงัคมได้รับรู้และยอมรับวา่วิชาชีพสถาปนิกผงัเมืองนีเ้ป็นวิชาการ
วิชาชีพท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงและพฒันาสิ่งเหลา่นีไ้ด้ จากสิ่งท่ีผมได้กลา่วมาแล้วเร่ือง ใจเมือง  พระปรางค์วดัอรุณ-
ราชวราราม และสะพานพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกนี ้ซึง่ท่ีถือว่าเป็นผลงานสมยัก่อนท่ีมีคณุคา่มากเพ่ือให้พวกเราได้พบเห็น
ผ่านตากนับ้าง หลงัจากนัน้จึงได้เล่าถึงเร่ืองสถานการณ์พงัเมืองกบัสงัคมไทยเพ่ือให้ได้ตระหนกัว่าเป็นสิ่งท่ียงัไม่สามารถ

สงัคมขาลง ภาพโดย : อาจารย์ขวญัสรวง โอติโพธิ สงัคมขาขึน้ ภาพโดย : อาจารย์ขวญัสรวง โอติโพธิ 



จดัการได้ เน่ืองจากสงัคมไทยยงัขาดการร่วมมือกนัทางวิชาการและวิชาชีพ และเน่ืองจากเร่ืองงานวางผงันัน้เป็นเร่ืองของ
สว่นรวม จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี “We” ต้องมีพลเมืองเข้ามาให้ความร่วมมือและตระหนกัร่วมกนั จงึจะสามารถจดัการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือมองย้อนกลบัมาท่ีเมืองไทยของเรา ปัญหาเร่ืองผงัเมืองของเรานัน้จะสามารถคลี่คลายลง      
ได้อย่างไร เน่ืองจากกลไกลขอรัฐบาลท าหน้าท่ีเสมือนเป็นนายซึ่งผมมองว่ายังมิใช่แนวทางท่ีจะสามารถขับเคลื่อน
ประเทศชาติให้สามารถผ่านพ้นปัญหาเหลา่นีไ้ปได้อยา่งมีประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร นอกจากนีแ้ล้วยงัประเทศไทยของเรานัน้
ยังมีปัญหาเร่ืองวิชาชีพท่ียังไม่ถูกยอมรับซึ่งกันและกันและ ไม่มีความเช่ือมโยงกันมากเท่าท่ีควร ดังนัน้เม่ือบ้านเมือง         
ของเราด าเนินมาจนถึงภาวะท่ีต้องการการปฏิรูปแล้ว จึงต้องเร่ิมต้นจากการปรับทศันคติของตนเองเพ่ือการก้าวพ้นปัญหา
เหลา่นีไ้ปได้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดุท้ายนีเ้ป็นเร่ืองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 9 ช่วงเวลาหลงัจากท่ีท่านเสด็จสวรรคตท่ีเร่ิมมี
บุคคลออกมาแสดงความร าลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีท่านทรงท าให้กบัประชาชนคนไทยมามากมาย ซึ่งผมคิดว่านอกเหนือจาก
งานสร้างพระเมรุมาศท่ีท้องสนามหลวงแล้ว สิ่งท่ีเราควรท าเป็นอย่างยิ่งคือการสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์ของพระองค์
ทา่นขึน้มา จากประวตัิศาสตร์ของเมืองไทยนัน้เรามีพระบรมราชานสุาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ทกุรัชกาลอยูบ่ริเวณสถานท่ี
ส าคญัตา่ง ๆ ในเมืองไทย เช่น  
พระบรมราชานสุาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินอยูบ่ริเวณวงเวียนใหญ่   

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 1 ประดิษฐานอยูท่ี่เชิงสะพานพระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก  

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 2 ประดิษฐานอยูบ่ริเวณใกล้กบัพระปรางค์วดัอรุณ-
ราชวราราม  

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 3 ประดิษฐานอยูบ่ริเวณโลหะปราสาท  

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 4 ประดิษฐานอยูท่ี่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยูท่ี่ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นัง่ 
อนนัตสมาคม  

แนวความคิดเร่ืองพระบรมราชานสุาวรีย์ รัชกาลท่ี 9 ภาพโดย : อาจารย์ขวญัสรวง โอติโพธิ 

 



พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 6 ประดิษฐานอยูบ่ริเวณลานหน้าสวนลมุพินี  

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 7 ประดิษฐานอยูบ่ริเวณด้านหน้ารัฐสภา  

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 8 ประดิษฐานอยูท่ี่มลูนิธิชยัพฒันา  

ดังนัน้ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ของเรานีใ้ห้                        

สมพระเกียรติและสามารถเป็นทียดึเหน่ียวจิตใจให้ล าลกึถึงพระองค์ทา่น ประดิษฐานอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่หา่งเหินจนเกินไป

กบัชีวิตประจ าวนัของผู้คน รวมถงึเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถใช้งานเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบได้ และ

สามารถท่ีจะเช่ือมโยงให้เข้ากับพระราชประวัติ รวมถึงสามารถสะท้อนให้ชาวไทยรักกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้            

อย่างมีความสขุ  โดยท่ีเป็นสิ่งท่ีทกุ ๆ ศาสตร์สามารถร่วมมือร่วมใจกันท าได้ เช่น ให้ภูมิสถาปนิกวางผงัและสวนให้ช่าง

ประติมากรรมมาร่วมกนัสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สถาปนิกผงัเมืองมาช่วยกันส ารวจเมือง รวมถึงประชาชนทุกบ้าน

ร่วมกนัน าโลหะท่ีมีมาหลอ่หลอมรวมกนัในการสร้างขึน้มา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศของคราวพระราชสมโภชฉลองเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ประกอบไปด้วย

ขบวนแห่เรือพยหุยาตรา ท่ีสวยงามจนกลายเป็นท่ีร ่าลือด้านความงดงามจนถกูบนัทึกไว้เป็นภาพเขียนต่าง ๆ  ซึ่งมีความ 
น่าเสียดายเป็นอย่างมากท่ีในปัจจุบันนีส้ิ่งเหล่านีไ้ด้จางลงไปแล้ว  ดังนัน้ในความเห็นของผมบริเวณท่ีมีสวยงามและ
ศกัยภาพในการเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่  9 คือ บริเวณท่าเตียน 
พืน้ท่ีท่ีมีความยาวเกือบ 400 เมตร กว้าง 130 เมตร ซึ่งปัจจุบนันีก้ าลงัมีการเตรียมการจดัเป็นร้านอาหารสมยัใหม่ให้กบั
นกัท่องเท่ียว แสดงให้เหน็วา่บริเวณตรงนีเ้องมีศกัยภาพท่ีจะท าเป็นท่ีตัง้พระบรมนสุาวรีย์ของพระองค์ทา่น ให้เป็นลกัษณะ
ของลานหน้าพระรูปส าหรับถวายบงัคมในวนัท่ี 13 ตลุาคม ของทกุปี และส าหรับประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีการออกแบบ 
ให้สอดคล้องและใกล้ชิดกบัวิถีชีวิตประจ าวนัของคนไทย รวมถึงเน่ืองจากบริเวณนีเ้ป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติต่างผ่านมาเย่ียมชมกันอย่างมากมาย และสามารถท่ีจะซึมซับบรรยากาศท่ีออกแบบสื่อสารสิ่งท่ีท่านทรง               
ท าให้กับประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ   นอกจากนีบ้รรยากาศรอบ ๆ นัน้เป็นแหล่งท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีวิจิตรงดงาม         
เป็นอย่างมาก แม้ในยามค ่าคืนยงัคงมีการจดัแสงไฟท่ีงดงามมาก ดงันัน้จึงเป็นสถานท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็นท่ีประดิษ-

ขบวนแหเ่รือพยหุยาตรา ภาพโดย : อาจารย์ขวญัสรวง โอติโพธิ 

 



ฐานพระบรมราชานสุาวรีย์ของรัชกาลท่ี 9 ได้อย่างสมพระเกียรติ และถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีท าให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมผงั
เมืองของเรานัน้ ได้เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของเมือง ของประชาชน  

วิชาชีพของเรานัน้สามารถท าให้ประชาชนคนไทยมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ได้  ซึ่งสิ่งส าคญัท่ีสดุคือการมีสว่นร่วมกนั
ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชาชีพด้านการออกแบบและวางผัง งานศิลปกรรมต่าง ๆ การท างานร่วมกันกับ            
ภูมิสถาปนิกในการท าลานและสวนท่ีมีความสอดคล้องกบับริบทของเมือง ทศันคติต่าง ๆ การท างานร่วมกับประชาคม
เมืองทัง้หลาย  
 

ช่วงสมัภาษณ์ 
ถาม :  ในเร่ืองเก่ียวกับความเป็นพลเมือง (Citizenship) คือเมืองไทยเคยมีความสัมพันธ์ในทางนอนแบบเรือญาติ        
สนิทสนมกนัจนวนัหนึ่งเม่ือมีเร่ืองเงินเข้ามาเก่ียวข้องจึงสง่ผลให้ความสมัพนัธ์ทางตัง้นีแ้ย่ตามไป เม่ือรัฐเองวางตวัเสมือน
เป็นสว่นหนึง่ของภาคเอกชน คนตวัเลก็ตวัน้อยก็อ้างว่าตนเองนัน้ไม่มีสิทธิ ขณะที่คนตวัใหญ่ก็บอกวา่รัฐไมไ่ด้ให้อ านาจเขา 
เช่นนีแ้ล้วเราจะท าอยา่งไรเราถงึจะสามารถสร้าง Citizenship ขึน้มาได้ 

อาจารย์ขวัญสรวง โอติโพธิ : สิ่งเหล่านีม้ันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านประวัติศาสตร์มาเป็นระยะเวลากว่าร้อยปี               
พดูง่าย ๆ คือแม้แต่ในต่างจงัหวดัเองก็มีการศึกษาทัง้นัน้เพียงแต่สิ่งท่ีสงัคมไทยเรายงัขาดอยู่คือการประสบการณ์ท่ีจะน า
ทกุอย่างมาผสมรวมกนั และไม่เคยชิน ไม่รู้ว่าเม่ือรวมกนัแล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง ตวัอย่างเช่นในสมยัก่อน เม่ือมีการ
สมคัรลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เคยมีการเสนอนโยบายหนึ่งท่ีเก่ียวกบัปัญหาของชมุชนท่ีประสบอคัคีภยัหลายครัง้
ซึ่งสิ่งนีคื้อเร่ืองท่ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการพฒันาเมืองขึน้มาจากจดุเล็ก ๆ ซึ่งมีอยู่ทัว่ไปในทกุชมุชน อาจเป็นเร่ืองน า้ 
ความมืด เป็นต้น เพียงแคเ่รามีกระบวนการเข้าถงึปัญหาและสามารถแก้ไขมนัได้  ดงันัน้สิ่งท่ีส าคญัมากท่ีสดุคือการสื่อสาร 
การท าโครงการขนาดเล็กเช่นนีจ้ะส าเร็จได้นัน้มาจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนโดยท่ีเราท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา      
ไปเสนอแนวทางให้พวกเขา ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีสมควรท าท่ีสดุ เร่ิมท าจากจดุเล็ก ๆ ไปยงัเมืองต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  นอกจากนี ้
ยงัมีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีส าคญัคือ เร่ืองของเมืองท้องถ่ิน เม่ือเก่า และประสบการณ์ ซึง่เป็นอีกสิ่งท่ีน่าสนใจท่ีสามารถท าได้ หรือ
แม้กระทั่งเร่ืองของรถไฟฟ้า การท่ีบริเวณรอบ ๆ กลายเป็นคอนโดไปเสียหมดเช่นนี ้มาจากการขาดการท างานร่วมกัน              
การไม่ผ่านการวางแผนการจัดรูปท่ีดิน เมืองไทยนีมี้การศึกษาและความทันสมัย  แต่สิ่งท่ียังขาดคือการไม่เคยมี
ประสบการณ์ท่ีเป็น “We” ซึง่ถ้าหากเราสามารถเข้าใจและท าสิง่นีไ้ด้แล้วทกุอยา่งจะดีขึน้ 
ถาม : ถ้าอย่างนัน้แล้วเม่ือเราจะต้องท าการจดัรูปท่ีดินและมีแนวโน้มว่าชาวบ้านในละแวกนัน้จะไม่ให้ความร่วมมือ เช่นนี ้
แล้วเราควรท่ีจะมีวิธีการอยา่งไร 
อาจารย์ขวัญสรวง โอตโิพธิ : การจดัรูปท่ีดินนัน้คือการเลง็หาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีสดุท่ีสามารถท าได้ จดัสรรและสื่อสาร
กนัให้ดี ๆ เป็นสิ่งท่ีส าคญัมากเราจ าเป็นท่ีจะต้องน าคนไปอยูอ่าศยัเพ่ือให้ได้ใช้งาน 
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา : ผมขออนญุาตเสริมนะครับ การจดัรูปท่ีดินบริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้านัน้เป็น
เร่ืองท่ีต้องใช้วิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างมาก จากเร่ืองกรณีของสถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆ จะมีปัญหาในเร่ืองของตึกแถวท่ี          
มีหน้ากว้าง 10 เมตร ยาว 12-16 เมตร ซึ่งจากสิ่งท่ีเราท าการค้นคว้ามาพบว่า บริเวณรอบ ๆ สถานีนัน้จะเกิดการพฒันา
ท่ีดินแปลงใหญ่มากขึน้ เช่น ศูนย์การค้า และอาคารส านักงาน และอ่ืน ๆ ซึ่งขนาดของท่ีดินนัน้ไม่สอดคล้องกับขนาด      
10 x 12 นี ้ดงันัน้สิ่งท่ีเราเข้าไปท าข้อแรกคือการดวู่าแต่ละสถานีนัน้มีความต้องการอะไรบ้าง ข้อท่ีสองคือ ขนาดของแปลง
ท่ีดินท่ีสอดคล้องกนั และจ าเป็นท่ีจะต้องท าการจดัรูปท่ีดิน นอกจากนีแ้ล้วในด้านของกฎหมายนัน้ จะสามารถมีการบรูณะ



ฟืน้ฟเูมืองได้อยา่งไร  ปัจจบุนันีเ้รามีกฎหมายเก่ียวกบัการจดัรูปท่ีดินในแนวนอนแต่สิ่งท่ีเราขาดไปคือการจดัสรรท่ีดินตาม
ทางตัง้ (ลกัษณะของการแบง่ซ้อนกนัขึน้ไป) ซึง่ปัจจบุนันีท้างภาควิชาก าลงัผลกัดนัให้เกิดกฎหมายนีข้ึน้มาอยู่ครับ 
อาจารย์ขวัญสรวง โอติโพธิ : นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของสองฝ่ังถนนด้วย การจดัรูปท่ีดินใหม่นัน้จะส่งผลให้ มีการลงทนุ
ตา่ง ๆ เข้ามาได้มากขึน้  
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา : นอกจากนีแ้ล้วสิ่งท่ีทางภาควิชาค่อนข้างท่ีจะเล็งเห็นคือ สิ่งท่ีมีความขดักนัซึ่ง
อาจส่งผลต่อความเสียหายคือการเกิดท่ีน ากลบัมาของการพฒันาท่ีดินรอบสถานี แต่ในมมุมองของภาควิชาผงัภาคและ
เมือง เรามองว่าจริง ๆ แล้วมนัคือช่องทางของโอกาสท่ีดีมาก ท่ีจะเติมพืน้ท่ีสีเขียว ระบบสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ
ท่ียงัขาดอยู่เข้าไปในการจดัรูปท่ีดินในจดุนี ้ ในตอนนีมี้หลาย ๆ บคุคลก าลงัพยายามท่ีจะผลกัดนัอยู่ ดงันัน้เม่ือพดูถึงการ
ได้เงินกลบัมาชดเชยระบบซึ่งจะส่งผลให้การเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางบนรถไฟฟ้ารอบละ 60 กว่าบาทต่อ 1 ครัง้นัน้
สามารถลดลงได้ และในอีกมุมมองหนึ่งคือ แล้วเราจะท ายังไงให้เมืองดีขึน้ด้วยได้อย่างไร การท่ีย้ายการพัฒนาจาก                  
ท่ีอ่ืนไกล ๆ มาเป็นบริเวณโดยรอบสถานีนีใ้ห้ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีพืน้ท่ีสีเขียว มีระบบการสนัจรท่ีดี มีโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีดีตามไปด้วย ตรงนีห้ากปล่อยให้ภาคเอกชนท าเราอาจได้ อาคารเพ่ือการค้าต่าง ๆ เข้ามาในพืน้ท่ีเหล่านี ้แต่ถ้า
เราสามารถน าประสบการณ์วิชาการ และน าการผลกัดนัด้านการออกแบบผงัเมืองเข้าไปใส่ เราจะสามารถมีเมืองท่ีดีได้ 
พร้อม ๆ ไปกบัการพฒันาท่ีได้มีการชดเชยระบบด้วย 
 
อาจารย์ขวัญสรวง โอติโพธิ : กรุงเทพมหานครนัน้เปรียบเสมือนเป็นหวัรถจกัร เม่ือเราท าอะไรก็มกัจะเป็นท่ีจบัตามอง
อยู่เสมอ เพราะฉะนัน้ถ้าหากมีโอกาสของทิศทางใหม่ ๆ ท่ีสามารถน ามาพฒันาในกรุงเทพมหานครให้เกิดขึน้ได้นัน้จะ
สามารถสง่ตอ่การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ได้ไปสูพื่น้ท่ีตา่ง ๆ ทัว่ประเทศอยา่งแน่นอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถอดเทป เรียบเรียงและหาภาพประกอบเพิ่มเติมโดย นางสาวพีรพรรณ ธีรบษุยเวศย์ 
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