
หวัข้อการบรรยาย ถามอาจารย์บณัฑิต 

รองศาสตราจารย์ มล. ดร. ปิยลดา ทวีปรังษีพร : อาจารย์ช่วยเลา่ให้ฟังวา่ อาจารย์มาเป็นอาจารย์ได้ยงัไงคะ ? 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย :  ขอเวลาย้อนความตามประสาสว.    ไปเร่ิมท่ีความในใจของผมท่ีมีมาตัง้แต่เด็กคือ  

อยากไปเมืองนอก    สมัยเรียนมัธยมเคยไปสมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS)   ความท่ีไม่กล้าไปคนเดียว  

เลยชวนเพ่ือนไปด้วย    โดยเขามีข้อแลกเปลี่ยนว่า ผมต้องไปจีบเพ่ือนนักเรียนหญิง คนท่ีเขาก าลังชอบพอ     

ปรากฎว่าเพ่ือนผมได้แฟนและได้ไปอเมริกา    ส่วนผมนอกจากไม่ได้ไปไหน จีบสาวก็ไม่ติด ไม่สมหวังใด ๆ ทัง้สิน้ 

สมัยเรียนมหาวิทยาลัย สมัยนัน้ก็ยังไม่มีโครงการแลกเปลี่ยนเหมือนทุกวันนี  ้ ผมเลยยังไม่ได้ไปเมืองนอกสักที 

ครัน้เ รียนจบก็พบว่า การหาทุนเรียนต่อต่างประเทศเป็นเ ร่ืองยากมากมาก    เคยสอบชิงทุนต่าง  ๆ หลายทุน  

แต่ก็ไม่ได้   ทกุวนันีเ้ลยพยายามช่วยหาทุนให้ลกูศิษย์ไปเรียนต่อต่างประเทศบ้าง  หรือหาทนุให้นกัเรียนมหาวิทยาลยัอ่ืน

หรือตา่งชาติมาเรียนท่ีจฬุาบ้างตอนนัน้เลยคิดเอาเองว่า ถ้าเลือกท างานบริษัทเอกชน แม้จะได้เงินเดือนมาก แต่โอกาสหลง

ระเริงกับแสงสีจนโอกาสไปเมืองนอกหายไป    เลยตัดสินใจช่วยอาจารย์ท าวิจัยอยู่ท่ีคณะฯ  นอกจากไม่ห่างไกลจาก 

แหล่งความรู้แล้ว   ผมยังจะได้เงินเดือนแค่ 1,750 บาท  ซึ่งถ้าเทียบกับท างานบริษัทน่าจะได้ประมาณ 4,000 บาท 

อาจารย์ท่ีชวนผมช่วยงานคือ อาจารย์อภิชาติ (ดร.อภิชาต วงค์แก้ว)  อาจารย์เรียนจบปริญญาเอกด้านผังเมือง และมี

ประสบการณ์ท างานหลายปีในเยอรมัน ก่อนจะกลบัมาเป็นอาจารย์ท่ีคณะฯ ในตอนนัน้ มหาวิทยาลยัอยากจะมีแผน

แม่บทมหาวิทยาลยั จึงให้เงินสนบัสนนุอาจารย์อภิชาติ  ส าหรับปรับปรุงห้องในคณะฯ ให้เป็นท่ีท างานของหน่วยวางผงั

มหาวิทยาลยัท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ จะได้เร่ิมต้นรวบรวมข้อมลูกายภาพของมหาวิทยาลยั    ในเวลาเดียวกนั คณะก าลงัจะเปิด

สอนปริญญาโท ทางด้านผังเมือง  อาจารย์อภิชาติจึงให้ความหวัง ในเร่ืองไปเรียนต่อต่างประเทศ เพ่ือจะกลบัมาเป็น

อาจารย์แตเ่ม่ือท างานไปปีกว่า ๆ  มีเหตกุารณ์ท าให้อาจารย์อภิชาติไมไ่ด้เป็นหวัหน้าภาค ผมไมไ่ด้เป็นอาจารย์   ผมเลยไป

ขอลาออกจากหน่วยวางผงัมหาวิทยาลยั   ซึง่จะท าให้งานผงัแม่บทหยดุชะงกั  อาจารย์วิจิตร (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรี-

สอ้าน) เลขาธิการมหาวิทยาลยัในเวลานัน้  เลยเสนอทางเลือก ให้ผมไปเป็นอาจารย์ท่ี คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

หรือสถาบนัวิจยัสภาพแวดล้อม   ซึ่งผมเลือกไปเป็นอาจารย์ท่ี สถาบนัวิจยัสิ่งแวดล้อม เพราเป็นคณะใหม่ เร่ืองใหม่ และ

เก่ียวกบัเร่ืองผงัเมืองอยูบ้่างตามข้อตกลงแม้วา่ต าแหน่งจะอยูท่ี่สถาบนัฯ   แตต่วัผมนัน้ไมต้่องไป ยงัท างานท่ีคณะตอ่ไปแต่

ด้วยเร่ืองสิ่งแวดล้อมก าลงัอยูใ่นความสนใจ และเพิ่งเร่ิมต้นในประเทศไทย  อาจารย์สรุพล (รองศาสตราจารย์ดร. สรุพล ส-ุ

ดารา) รองผู้อ านวยการฯ เลยชวนเดินสายไปบรรยายทัว่ประเทศ   นอกจากได้ไปไหน ๆ แล้ว ยงัท าให้ผมเร่ิมสนใจเร่ือง
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สิ่งแวดล้อมมากขึน้ระหว่างนัน้ อาจารย์กี (อาจารย์กี ขนิษฐานันท์) ก็มาชวนผม  ท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ของโครงการทางด่วน ดินแดง-ท่าเรือ ท่ีจริงตอนนัน้ผมยงัไม่มีความรู้ใด ๆ   แต่โชคดีมีอาจารย์และนกัวิจยัคน

อ่ืน ๆ ช่วยแนะแนะน า หรือไม่ก็ค้นหาเอง จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  ก็เลยท าต่อเน่ืองเร่ือยมา  จนกลายเป็นกรรมการผู้ เช่ียว

ชาประจ ากระทรวง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)หลังจากท างานไปได้อีกระยะหนึ่ง ผมถึงมีโอกาสไป

เรียนต่อท่ีสหรัฐอเมริกาตามความฝัน  แต่ก็นาน จนไม่ต่ืนเต้นและท่ีส าคัญ ยังไปเห็นแค่บ้านนอกของเมืองนอก คือ

มหาวิทยาลยัอิลลนิอยส์ (Champaign- Urbana)  หลงัจากกลบัมาจากอเมริกา โชคดีท่ีคณบดีตอนนัน้คือ อาจารย์ ประทีป 

(รองศาสตราจารย์ มล.ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา)   ชวนให้มาอยู่ ท่ีคณะ   โดยรับโอนต าแหน่งจากสถาบันวิจัย

สภาพแวดล้อม  การมาเป็นอาจารย์ฯ อย่างเป็นทางการ จึงมีความเป็นมาด้วยประการนี ้  ทัง้ ๆ ท่ีในความเป็นจริง ผมนัง่

ท างานอยู่ท่ีคณะ ตัง้แต่เรียนจบ  จากค าตอบท่ีย้อนยาว น่าจะช่วยอธิบายหลายเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผม อย่างเช่นคงเป็นเพราะ

ความจ าเป็น  จึงต้องท างานในหน่วยวางผงัมหาวิทยาลยั  ท าให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจเร่ือง การบริหารราชการ การ

เบิกจ่ายซือ้พสัดตุ่าง ๆ ไปจนถึงการเจ้าหน้าท่ี คงเป็นเพราะความบงัเอิญ  จึงได้ท างานวางแผนกายภาพมหาวิทยาลัย  ท า

ให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองงานออกแบบอาคารและวางผงัมหาวิทยาลยัคงเป็นเพราะความเช่ือผู้อาวโุส   จงึได้ท างาน

วิจยัทางด้านสิ่งแวดล้อม  ท าให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร :  เคยได้ยินมาบ้างเก่ียวกับอาจารย์แสงอรุณ (รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ  

รัตกสกิร) อาจารย์พอเลา่ให้ฟังได้ไหมคะ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย :  ขอย้อนกลับไปตอนท่ี มหาวิทยาลัยให้เงินอาจารย์อภิชาติมาปรับปรุงห้องในคณะ   

เป็นท่ีท าการหน่วยวางผังมหาวิทยาลัย    คงอยู่ประมาณต าแหน่งห้องภาควิชาเคหการปัจจุบัน   ทัง้นีย้ังเป็น 

ส่วนหนึ่งของการหารูปแบบใหม่ของ ห้องท างานในมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดของอาจารย์วิ จิตร ท่ีอยากให้  

ทนัสมยัเหมือนในต่างประเทศ   แบบว่ามีเคร่ืองปรับอากาศ แพนทรี และตู้ เย็น   แม้แต่เคร่ืองพิมพ์ดีด ยงัเป็นเคร่ือง IBM 

แบบหวัลกูลอฟ ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในยคุนัน้ด้วยเหตนีุ ้ท าให้มีลกูค้าประจ ายามบ่ายคนหนึ่ง ช่ือแสงอรุณ   โดยทัว่ไปท่านเป็น

อาจารย์ท่ีใคร ๆ ก็กลัวเกรงแต่เวลาท่านมาคอฟฟีเบรค อารมณ์ดูจะดีเป็นพิเศษ    ผมเลยกล้าพูดคุยจนมีความ                     

สนิทสนมมากขึน้  ผมเดาว่าอาจารย์แสงฯ ไมไ่ด้ชอบผมนะ แต่น่าจะชอบกาแฟร้อน ๆ ในห้องเยน็ ๆ มากกวา่อาจารย์แสงฯ 

นัน้ตวัจะโต  ผิวจะคล า้   อีกทัง้อาจารย์ท่ีไว้ผมยาว มีหนวดเครา ท าให้ดตู่างไปจากอาจารย์อ่ืน  ภาพลกัษณ์ “ฮิปปี”้ ของ

อาจารย์ ยงัท าให้ดเูป็นคนท่ีจะไมย่อมอยูก่บักฎเกณฑ์ใด ๆ  และเป็นคนท่ีมีความคิดแปลก ๆ   อยา่งเช่น นิสิตเดิมทีจะต้อง

เรียนรายวิชาสถาปัตยกรรมไทย ตอนปีสองและปีสาม   ตอนปีสองจะเรียนเก่ียวกบัลายไทย ส่วนปีสามจะเรียนเก่ียวกบั

สถาปัตยกรรมไทย   พอผมผ่านปีสองขึน้ปีสาม อาจารย์ภิญโญ (รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สวุรรณคีรี) ผู้สอน ลาไปเรียน

ต่อปริญญาโท   อาจารย์แสงจึงรับหน้าท่ีสอนแทน  ผมยังจ าประโยคแรกท่ีอาจารย์แสงฯพูดได้ว่า   เราจะนั่งเรียน

สถาปัตยกรรมไทยกนัในห้องหรือ  ท าไมไม่ออกไปดู ไปเรียนรู้จากของจริงกนั   จากนัน้อาจารย์ก็พาพวกเราไปดงูานนอก

สถานท่ี   เร่ิมต้นท่ีอยธุยา พวกเราออกเดินทางจากคณะฯตอนห้าโมงเยน็ ไปถงึอยธุยาตอนสามสี่ทุม่   อาจารย์แสงฯ จะน า

ชมและบรรยายเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ามกลางความมืดไปเร่ือย ๆ จนดึก   ยงัจ าค าท่ีอาจารย์บอกบอกไว้ว่า  เราจะได้เข้าใจ



บรรยากาศสมยัอยธุยาท่ีชาวบ้านใช้ชีวิตกนัแบบไม่มีแสงไฟฟ้านีออน   หลงัจากนัน้อาจารย์ก็พาไปไกลถึงสโุขทยั พิมาย 

และพนมรุ้งสดุท้ายท่ีเชียงแสนและเชียงใหม่ ส่วนเร่ือง อาจารย์แสงอรุณไม่ยอมอยู่กบักฎเกณฑ์ใด ๆ โดยเฉพาะการแต่ง

กายนัน้ ผมว่าไม่จริง  มีเหตกุารณ์ยืนยนั เม่ือตอนท่ีพวกเราไปปราสาทหินพนมรุ้ง  พวกเราไม่ได้เตรียมการเร่ืองท่ีพกั เลยมี

ปัญหาเม่ือไปถึง   อาจารย์เลยเปลี่ยนเสือ้ผ้า เป็นชุดสีกากี ติดยศข้าราชการชัน้เอก พาพวกเราไปท่ีท าการของกรม

ศิลปากร  เจ้าหน้าท่ีเห็นเป็นข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ จะมาตรวจราชการ   เลยรีบเปิดห้องให้พวกเราเข้าชม และนอน 

ขอแทรกเร่ืองหนึง่ให้รู้วา่ น่าจะเป็นผลมาจากการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยนอกห้องเรียน   ท าให้พวกเราต้องหา

เงินเป็นคา่ใช้จ่ายในการไปดงูานตา่งจงัหวดั   โดยร่วมด้วยช่วยกนัขายลกูชิน้ปิง้ ในงานลอยกระทงจฬุาฯ   เพ่ือนคนหนึง่ยงั

ไปขอจานร้าว ๆ แตก ๆ จากโรงงาน มาให้คนปาเลน่ ท าให้เก็บเงินได้มากพอ ผมคิดว่าเร่ืองนี ้น่าจะเป็นท่ีมาของประเพณีท่ี

นิสิตสถาปัตย์  จะช่วยกันหารายได้ในงานวันลอยกระทง ส าหรับท ากิจกรรมต่าง  ๆ โดยเฉพาะการรับน้องใหม่ 

ยงัมีเร่ืองราวความรักของอาจารย์แสงฯ ท่ีผมว่าหวานแหววน่าดู   เพราะเคยได้ยินมาว่า คนรักของอาจารย์นัน้ เดิมทีเป็น

นิสิตคณะอกัษรศาสตร์ อาจารย์ท าทีขอไปฟังเพลงคลาสสิก ท่ีบ้านของคนรักตรงถนนสีลม    ในเวลานัน้ บ้านศรีบุญเรือง

เป็นบ้านไม้หลงัใหญ่ ที่มีเคร่ืองเลน่แผ่นเสียง   เม่ือชอบพอกนัแล้ว หลงัจากเรียนจบอกัษร คนรักของอาจารย์ ยงัมาเรียนท่ี

คณะสถาปัตย์  จากคนรักกลายเป็นลกูศิษย์ และต่อมาเป็นภรรยา คนทัว่ไปไม่ค่อยรู้ว่าอาจารย์ลดัดา (ภรรยาอาจารย์แสง

ฯ) จริงแล้วก็เป็นสถาปนิก   เพียงแต่ว่าตอนท่ีอาจารย์ทัง้สองไปศึกษาต่อท่ีสหรัฐอเมริกา   ในขณะท่ีอาจารย์แสงฯเรียน 

สถาปัตย์  อาจารย์ลดัดากลบัเลือกเรียนคหกรรมศาสตร์   ดงันัน้เม่ือกลบัมา จงึไปเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เม่ือภรรยาอาจารย์มีฐานะ เลยดูเหมือนว่าอาจารย์แสงฯไม่จ าเป็นต้อง ท างานหากินไปเปิดส านักงาน   อีกทัง้มีเวลา

ออกแบบและสร้างเรือนไทยท่ีสวยงาม  จนใคร ๆ ก็อยากไปด ู  ทกุครัง้ท่ีอาจารย์แสงฯชวนนกัเรียนไปบ้าน  ก็จะมีอาหาร

อร่อย ๆ ฝีมือภรรยาที่เรียนมาโดยตรง  รวมทัง้โอกาสพดูคยุเร่ืองตา่ง ๆ มากมาย การไปดงูานบ้านอาจารย์แสงฯ จึงเป็นแรง

บนัดาลใจ ให้กบัอาจารย์ผสุดี (ศาสตราจารย์กิตติคณุ ผสุดี ทิพทสั) และสถาปนิกอ่ืน ๆ อีกหลายคน รวมทัง้ผมออกแบบ

และสร้างบ้านแนวเดียวกันด้วยอาจารย์แสงฯ เป็นสาวกของแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ (Frank Lloyd Wright) จึงเช่ือมัน่ในเร่ือง

สจัจะ และการแสดงออกถึงตวัวสัดกุ่อสร้างตามยคุสมยัโมเดิรน    อยา่งบ้านอาจารย์ท่ีเป็นทรงไทย เม่ือหลงัคาสว่นท่ีชนัมงุ

ด้วยกระเบือ้งดินเผา  ดังนัน้ส่วนกันสาดท่ีชันน้อยกว่า เลยต้องมงุด้วยกระจก    ถ้าใครส่งแบบอาคาร ท่ีองศาหลงัคาไม่

เท่ากนั ก็จะใช้วสัดเุดียวกนัไม่ได้  ซึ่งรวมไปถึงเร่ืองโครงสร้าง พืน้ท่ีใช้สอย รูปทรง หน้าตา และอ่ืน ๆ ความตรงไปตรงมา 

ความไม่เกรงกลวัผู้ ใดของอาจารย์แสงฯนัน้ เป็นท่ีขึน้ช่ือลือชา   ว่ากนัว่าส่งผลให้ลกูสาวนายกรัฐมนตรีในสมยันัน้ ท่ีเป็น

นิสิตสถาปัตย์ ไม่กล้าเรียนต่อปี 4 สาขาสถาปัตย์   ย้ายหนีไปเรียนสาขาการออกแบบอตุสาหกรรมแทน   ในขณะท่ี ลกูสาว

รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และอธิการบดีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ท่ีเป็นนิสิตสถาปัตย์เหมือนกนั  แต่ใจกล้า

ยอมเรียนต่อสถาปัตย์ และสอบตกในรายวิชาของอาจารย์แสงฯ ตามคาด   เร่ืองนีก้ลายเป็นข่าวใหญ่ เม่ือมรว.คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช น าไปเขียนในหนงัสือพิมพ์สยามรัฐว่า ในเมืองไทย มีเพียงอยู่สองสถาบนัท่ีด ารงความยตุิธรรม คือศาลและคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ส าหรับเร่ืองการบรรยายของอาจารย์แสงฯท่ีโด่งดงันัน้ คงคล้ายกบัการ

เด่ียวไมโครโฟนในสมยันี  ้ ทกุรายการจะมีผู้ ฟังล้นหลามทกุครัง้   นอกจากเนือ้หาสาระจะน่าสนใจ ภาษาท่ีใช้ก็เป็นท่ีช่ืน

ชอบ ยงัมีภาพประกอบสวยงาม ในสมยัท่ียงัไมมี่ กเูกิล (Google) อาจารย์จงึต้องเตรียมตวั ออกไปถ่ายภาพ และเก็บข้อมลู



ในท่ีต่าง ๆ ผมเลยมีโอกาสตดสอยห้อยตามไปด้วยหลายครัง้ ได้เรียนรู้เร่ืองต่างๆมากมายท่ีเป็นประโยชน์จนถึงวนันี  ้ใน

ตอนท่ีผมไปเป็นอาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัแวดล้อม ผมริเร่ิมจดัท าวารสารวิจยัสภาพแวดล้อม โดยมีอาจารย์แสงอรุณเป็น

ผู้ เขียนภาพหน้าปกให้ประจ าตลอดระยะเวลา 2-3 ปี  เป็นภาพปกหนังสือท่ีสวยงาม   หลายภาพ กลายเป็นต้นทาง 

ภาพเขียน ภาพถ่ายและภาพวาด ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะภาพต้นไม้ใหญ่ ที่เห็นคุ้ นตาในเวลานี ้อาจารย์แสงฯแม้จะเรียน

จบทางด้านสถาปัตย์   แต่ก็มีความรู้ด้านอ่ืน  นอกจากความรู้ทางภูมิสถาปัตยกรรม   อาจารย์มีเ ช่ียวชาญด้าน

ประวัติศาสตร์   สมัยอยู่อเมริกา ยังเคยฝึกงานกับ แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์   มีความสามารถในทางศิลปะระดับศิลปิน

แห่งชาติ   แต่มีความรู้กว้างขวางนอกจากวาดรูปประติมากรรมและงานเซรามิคอีกด้วย  อีกเร่ืองหนึ่งท่ีอยากเลา่คือ สมยัท่ี

ผมเรียนปี 5 เพ่ือนสว่นใหญ่เลือกอยู่กบั อาจารย์กฤษฎา อาจารย์รังสรรค์ หรืออาจารย์กิตติ   มีแตผ่มกบัเพ่ือนอีก   2-3 คน

ท่ีเลือกอยู่กบัอาจารย์แสงอรุณ  ไม่รู้เหมือนกนัว่าท าไม   อาจเป็นเพราะผมสอบผ่านวิชาของอาจารย์แสงอรุณตอนปีหนึ่ง 

ในขณะท่ีเพ่ือนคนอ่ืนสอบตกเกือบยกชัน้   คนเลยไม่ค่อยกล้า   ผมจ าได้ว่า อาจารย์ให้โจทย์ท่ีผมว่ามันแปลกดี คือให้

ออกแบบบ้านส าหรับคนจน แตแ่ทนท่ีจะเป็นบ้านไม้ทัว่ไป กลบัให้ท าด้วยคอนกรีตท่ีก่อสร้างด้วยแรงงานคนจนเอง  ผมเลย

ออกแบบบ้านขนาดเล็ก ท่ีใ ช้ มีส่วนคอนกรีตส าเ ร็จ รูปขนาดเล็ก มาประกอบกัน  จึงไ ด้ เ รียนรู้อะไรใหม่มาก

เหมือนกนั   โดยเฉพาะเม่ือผมมีโอกาสออกแบบบ้านให้กบัคนท่ีบ้านถกูน า้ท่วม   สิ่งต่าง ๆ ท่ีอาจารย์แสงฯสอนไว้  ท าให้

ผมสามารถออกแบบแล้วเสร็จภายในเวลาจ ากดั และผลงานออกมาน่าสนใจ  ผมเองมารู้ท่ีหลงัว่า ระหว่างท่ีอาจารย์แสงฯ

สอนผมและเพ่ือน ๆ นัน้  อาจารย์เองก็ทดลองสร้างบ้านขนาด เลก็ 2.00× 2.00 เมตร ส าหรับคนงานท่ีบ้านไปพร้อมกนั 

หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร :  เห็นว่าท่ีผ่านมา อาจารย์ท างานตัง้หลายอย่าง   ทัง้งานออกแบบโรงแรม 

รถไฟหวัหิน และงานออกแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ยงัเป็นผู้บริหาร ท าวิจยัและสอนหนงัสือ   อยากถามว่าอาจารย์ชอบท า

อะไรมากท่ีสดุ และไมช่อบท าอะไรมากท่ีสดุคะ ? 

อาจารย์บัณฑติ จุลาสัย :คงไม่ใช่เร่ืองชอบหรือไม่ชอบ  แต่ถ้าจะให้ตอบดรามา่หน่อย  คงต้องตอบวา่ เม่ือชีวิตผมไม่คอ่ย

สมหวงัเหมือนคนอ่ืนเขา กว่าจะได้อะไรสกัอย่างดจูะยากเย็นหรือเน่ินนาน   ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอยากไปนอก หรือการเป็น

อาจารย์ท่ีคณะ  ชีวิตมกัจะแปรผนัไปในทิศทางต่าง ๆ  อย่างเม่ือวานนี ้เป็นวนัเกิดของผม   เป็นวนัเกิดจริง ๆ แต่เม่ือไม่ใช่

วนัเกิดในบตัรประชาชน จึงไม่มีใครรู้ เลยไม่มีใครมาอวยพรหรือทานข้าวด้วย   ผมจึงไม่ได้ฉลองวนัเกิดเหมือนคนอ่ืนเขา   

ด้วยเหตนีุผ้มจึงต้องฝึกให้พอใจในสิ่งท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่  แม้ว่าไม่ใช่สิ่งท่ีอยากหรือคาดหวงัก็ตาม  อีกทัง้พยายามท าให้ดี

ท่ีสดุ   ซึง่ผมพบว่าสิ่งท่ีท าไว้ มนัจะสง่ผลภายหลงัเสมอเหมือนตอนท่ีผมช่วยดแูลหน่วยวางผงัมหาวิทยาลยั ต้องท าสารพดั

ท่ีไม่เก่ียวการออกแบบ ผมก็พยายามท า ผิดบ้างถูกบ้าง   มนัก็มาส่งผลภายหลงัตอนเป็นคณบดี เหมือนตอนท่ีต้องช่วย

อาจารย์หลายคนท าวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบอาคารมหาวิทยาลยั  เลยได้เรียนรู้วา่ท าวิจยัแบบไหนจะไม่แล้วเสร็จ และท า

แบบไหนจะแล้วเสร็จ   รวมแล้วมีความรู้เร่ืองวางผงัวางแผน ได้น ามาใช้ภายหลงัทัง้งานออกแบบและงานวางผงัเหมือน

ตอนท่ีได้งานออกแบบโรงแรมรถไฟหวัหิน  ก็ด้วยเหตผุลท่ีว่า เม่ือกลุ่มเซ็นทรัลฯ ตดัสินใจร่วมทุนกบั ACCOR ท่ีมาจาก

ฝร่ังเศส  เขาเลยต้องการสถาปนิกที่รู้ภาษาฝร่ังเศส  ทัง้ ๆ ท่ีผมเรียนวิชาอนรัุกษ์ (สถาปัตยกรรม) ท่ีฝร่ังเศสเพียงปีเดียว  จะ

ว่าไปแล้ว ผมมาเรียนรู้จริง ๆ ตอนพานิสิตไปดงูานท่ีฝร่ังเศส เพราะต้องฟังและแปลความให้นิสิตฟัง แม้ว่านิสิตจะไม่ค่อย



สนใจ   แต่เม่ือผมต้องท าอย่างนัน้นานหลายสิบปีเลยสัง่สมความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมและชมุชน  สามารถเปิด

สอนเป็นเร่ืองเป็นราวได้ตอนท าโรงแรมรถไฟหวัหิน ก็ลงมือค้นคว้ามากมายตามทฤษฎี    โชคดีได้เพ่ือนอาจารย์พีรศรี ซึ่ง

ตอนนัน้ยังเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ มาช่วยหาข้อมูลส าหรับการออกแบบ   ได้ข้อมลูมามากจนเป็นท่ีมาของหนังสือเร่ือง      

โฮเตลหวัหินแห่งสยามประเทศ หนงัสือเล่มแรกของผม  และเป็นผลงานวิชาการ ใช้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ใน

เวลาต่อมาถึงตอนนีเ้ลยบอกได้เลยว่าสามเร่ืองท่ีท าให้ผมได้เป็นศาสตราจารย์  คือโรงแรมรถไฟหัวหิน รายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบอาคารมหาวิทยาลยั ล้วนมีท่ีมาตามท่ีได้เลา่ให้ฟัง 

ผู้ ช่วยศาสตราจาร ย์  นภัส ขวัญเมือง :  ตอนผมเป็นนิสิต ผมเคยได้ไปเ ท่ียวกับกลุ่มอาจารย์หลายครั ง้  

มนัเกิดขึน้ได้ยงัไงครับ ? 

อาจารย์บัณฑติ จุลาสัย : คงต้องย้อนเวลาอีกแล้ว  ย้อนกลบัไปตอนก่อนท่ีผมจะไปเรียนฝร่ังเศส เป็นช่วงเวลาเตรียมการ

ฉลองวาระกรุงเทพฯจะครบ 200 ปี ในปีพ.ศ.2525  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัขอให้อาจารย์แน่งน้อย (ศาสตราจารย์กิตติ

คณุ มรว.แน่งน้อย ศกัด์ิศรี) ท าวิจยัเร่ืองวงั ให้อาจารย์ผสุดี ท าเร่ืองบ้าน ให้อาจารย์เนตรนพิส (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตร-

นภิส นาควัชระ) กับอาจารย์ปิยะนาฏ  (ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยะนาฏ บุนนาค ท าเร่ืองวัด   ให้อาจารย์เกียรต์ิ (รอง

ศาสตราจารย์ ดร. เกียรต์ิ จิวะกลุ ท าเร่ืองตลาด  ยงัมีเร่ืองถนนและคลองด้วย  ครัน้เม่ือผมเรียนจบกลบัจากฝร่ังเศส ก็มา

นัง่ท างานในห้องพกัอาจารย์  เป็นห้องรวม   อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ท่ีห้อง อาจารย์ผสุดีเลยต้องท าหน้าท่ีรับโทรศพัท์

ให้อาจารย์แทน ท าให้อาจารย์ผสุดีเกิดอาการหงดุหงิด พอดีอาจารย์ปราณี (ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.ปราณี กลุลวนิชย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) อยากให้อาจารย์ผสุดี อาจารย์แน่งน้อย และอาจารย์อ่ืน ๆ ท าผลงานวิชาการออกมา ต่อเน่ือง

จากงานวิจยัฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี   ผมเลยเสนอตัง้อาศรมรัตนโกสินทร์ ของบประมาณ เอามาจ้างเจ้าหน้าท่ีรับโทรศพัท์

แทนอาจารย์ผสุดี และช่วยรวบรวมข้อมลู   โดยมีข้อตกลงว่าจะส่งรายงานวิชาการให้มหาวิทยาลยัเดือนละเร่ือง  จึงเป็น

เหตใุห้พวกเราต้องนดัเจอกนัอาทิตย์ละครัง้ มาคยุกนัให้ได้องค์ความรู้ใหม่   แต่ปรากฏวา่เวลาท่ีเรามาเจอกนั เรามีเร่ืองอ่ืน

คุยเป็นท่ีสนุกสนาน  ส่วนใหญ่ก็ไม่เก่ียวกับกรุงรัตนโกสินทร์เลย    แต่อาจารย์ผุสดีเป็นคนท่ีเก่งท่ีสุด คือสามารถเขียน

รายงานส่งให้มหาวิทยาลยัได้ทุกเดือน   จนเวลาผ่านไปปีสองปี ก็มีข้อมูลมากมาย เป็นท่ีมาของงานวิจัยเล่มหนาเร่ือง 

องค์ประกอบกรุงรัตนโกสินทร์  คมัภีร์ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมในเวลาต่อมา นอกจากการคุย ยงัมีการออกไปดูงาน

และแวะซือ้ของเก่าท่ีอยธุยา รวมทัง้ออกไปเท่ียวชมตามสถานที่ตา่ง ๆ ทัง้ในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั   แบบว่าพอได้คยุกนั

ก็มีไอเดียหรือมีเร่ืองสนุกให้ท ารวมทัง้การเปิดสอนร่วมกันใสรายวิชาใหม่   ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความข้องใจของผม

เอง   ตัง้แต่ตอนเรียนท่ีฝร่ังเศส    ทกุครัง้ท่ีผมยืนอยูห่น้าตวูิหารนอทเธอดาร์ม  เหมือนผมจะจ าอะไรได้มากมาย เพราะเคย

เป็นข้อสอบวิชา History  ตอนท่ีไปยืนอยู่หน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ท่ีโรม   ผมดนัรู้อีกว่ามีเสาก่ีต้น เพราะเคยเป็นข้อสอบ

เหมือนกัน   จึงตัง้ข้อสังเกตว่าท าไมนักเรียนไทยไม่รู้เร่ืองในเมืองไทย  แต่ดันไปรู้เร่ืองในเมืองเขามากมาย  ในขณะท่ี

นกัเรียนฝร่ังเศสไม่รู้เร่ืองในเมืองเราเลย   จึงน ามาสู่การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชาเก่ียวกบับ้านเมืองเราเท่านัน้  อาจารย์

แน่งน้อยสอนเร่ืองวงั  อาจารย์ผสุดีสอนเร่ืองบ้าน อาจารย์คนอ่ืน ๆ ช่วยสอนคนละเร่ืองสองเร่ือง แต่ก็มีปัญหาเร่ืองช่ือและ

เนือ้หารายวิชาจะไปซ า้ซ้อนกบัรายวิชาท่ีมีอยู่เดิม  ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมไทย ประวตัิศาสตร์ หรือผงัเมือง    เราเลย



เลี่ยงไปใช้ค าว่า การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน    ซึ่งเป็นค าใหม่ โดยมีข้อตกลงว่าจะสอนเก่ียวกับบ้านเมืองไทย 

ตัง้แต่ รัชสมยัพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ จนถึงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เท่านัน้เน่ืองจากเป็นรายวิชา

ใหม่ กลวันกัเรียนจะไม่เลือก ก็เลยไปพ่วงกบั โปรแกรมไปทศันศกึษา ในตอนแรก และไปฝึกปฏิบตัิการ workshop ในตอน

หลงั ท่ีฝร่ังเศส   ในขณะเดียวกนัก็มีกิจกรรมหลกัพานกัเรียนไปเรียนนอกสถานท่ีเป็นประจ า ทัง้ในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั 

แบบท่ีอาจารย์แสงฯเคยท า และพวกอาจารย์เคยเท่ียว การเดินทางทศันศึกษาก็เป็นเร่ืองสนกุสนาน  นอกจากนกัเรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียนแล้ว ยงัมีสมาชิกคนในครอบครัวอาจารย์ไปด้วย เช่นพ่ีเต้ย (คณุนิธิ สถาปิตานนท์) ไปเท่ียวและสนบัสนนุ

คา่ใช้จ่าย เป็นต้น  มีอยูค่รัง้หนึง่หลงัจากพานิสติไปดงูานที่ศรีสชันาลยัแล้ว  ก็มีรายการไปแวะร้านขายผ้าซิ่นตีจก  หลงัจาก

อาจารย์แน่งน้อย อาจารย์ผสุดี และอาจารย์เลอสม เลือกผ้ากนัอยู่นานและซือ้ไปแล้วหลายผืน    ก่อนกลบัมีนิสิตชายคน

หนึ่งมาขอให้อาจารย์ผสุดีช่วยเลือกซือ้ผ้าซิ่นจะไปให้แม่   พอเจ้าของร้านเห็นนิสิตชาย เกิดอาการพึงพอใจลดราคาผ้าซิ่น 

จาก 2,000 บาท เหลือ1,000 บาท  ส่งผลให้นิสิตต้องรออาจารย์อีกนาน เพราะแต่ละคนซือ้เพิ่มคนละหลายผืน เพ่ือเฉลี่ย

ราคาลง  อีกเร่ืองเกิดขึน้ตอนขากลับกรุงเทพฯ สามีของอาจารย์แน่งน้อย (คุณสันทัด ศักด์ิศรี)ซือ้กล้วยไข่ยกเครือ 

และฝากไว้ในรถคนัท่ีนิสิตนัง่   ถึงตอนเย็น ขณะท่ีอาจารย์แวะทานข้าวท่ีอยธุยาก็นึกเป็นห่วงนิสิต  หลงัจากทานข้าวรออยู่

นาน  รถคนัท่ีนิสิตนั่งก็ไม่มาถึงสกัที    ซึ่งในยุคนัน้ยงัไม่มีโทรศพัท์มือถือ หรือไลน์  ต้องอาศยัวิทยุของต ารวจทางหลวง

ตรวจสอบเป็นท่ีวุ่นวาย   กว่าจะรู้ว่านิสิตผ่านด่านลาดพร้าวไปนานแล้ว    และมาทราบตอนหลงัว่านิสิตไม่ได้แวะทาน

ข้าว  เพราะเข้าใจว่าอาจารย์ให้กล้วยเป็นอาหารมือ้เย็นแล้ว   นอกจากนีแ้ล้วยงัมีเร่ืองอ่ืนอีกมากมาย ท่ีอาจารย์นภสัไม่

รู้   เช่นในตอนนัน้ คณะฯยงัไม่มีเงินงบประมาณสนบัสนนุการเรียนการสอนแบบนี  ้   อาจารย์ทกุคนเลยช่วยกนัลงขนัออก 

ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมทัง้หลาย โดยมีผู้สนบัสนนุหลกั คืออาจารย์แน่งน้อย และสามี  อาจารย์ชาญวฒุิ (รองศาสตร

จารย์ มรว.ชาญวฒุิ วรวรรณ)และภรรยา  อาจารย์ผสุดี และสามี  อ.เลอสม (ศาสตรจารย์เลอสม สถาปิตานนท์) และสามี

ผู้ เป็น เจ้าของส านักงาน A49   อย่างเวลานักศึกษาฝร่ังเศสมาท า  Workshop ในไทย จะต้องมีรายการดูงานบริษัท 

A49  และบ้านอาจารย์ผสุดี เพราะจะมีอาหารเลีย้งด้วย  แล้วถ้าไปเชียงใหม่ ก็ต้องไปทานข้าวบ้านผมเป็นประจ า   ดงันัน้

พอนกัเรียนเราไปฝร่ังเศส  พวกเขาก็เลยจดัเลีย้งตอบหรือเวลาท่ี อาจารย์ชาญวฒุิ พานิสติไปตา่งประเทศ   โดยนิสิตจะต้อง

ออกค่าเดินทางเอง   มีอยู่ปีหนึ่ง อาจารย์ได้ตัว๋ฟรีหนึ่งท่ีนัง่   อาจารย์เลยยกให้นิสิตเลือกเพ่ือนคนท่ีไม่มีเงินและคนท่ีเพ่ือน

อยากให้ไป   ผมจ านิสิตคนนีไ้ด้ดีเพราะระหว่างไปท่ีออสเตรีย  นิสิตส่วนใหญ่ก็สนุกสนานตามประสา ไม่ค่อยสนใจดู

บ้านเมืองหรือฟังการบรรยาย ท าให้ผมโกรธและต าหนิไปว่า ถ้ามาสนุก โดยไม่ได้รับรู้ความ ไม่ต้องมาดีกว่า  เสียดาย

เงิน   นิสิตคนนัน้ รีบตอบกลบัมาว่า ความรู้ท่ีนักเรียนได้นัน้มากมาย   อย่างเช่นส าหรับเขา เป็นครัง้แรกในชีวิต ท่ีได้ขึน้

เคร่ืองบิน  สิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้นัน้มากมาย ตัง้แต่รู้ว่า บนเคร่ืองบินมีห้องน า้อยู่ตรงกลางล าด้วย หลงัจากเขาเสียเวลาเดินไป

เข้าห้องน า้ท้ายเคร่ืองบิน อยู่นานหลายเท่ียว   จึงอยากจะบอกตรงนีว้่าว่า อาจารย์ทุกคนไม่ได้ท าแค่หน้าท่ีอาจารย์

เทา่นัน้   หากตีองทุ่มเททัง้กาย ทัง้ใจ ทัง้เงินทอง ในการเรียนการสอน และช่วยเหลือนกัเรียน   อยา่งตอนท่ีอาจารย์นภสัมา

เรียนปีแรก  ตอนท่ีทนุมหาวิทยาลยัยงัไม่พร้อม  ก็ได้อาจารย์ทัง้หลายสนบัสนนุ แบ่งดแูลนกัเรียนกนัคนละคน จ่ายเงินกนั

คนละเดือน  รวมทัง้สนบัสนนุเวลาไปเที่ยวตา่งจงัหวดั 



หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร : การเป็นอาจารย์ในสมัยนัน้ ดูสนุกมากเลยค่ะ    แล้วก็มีกิจกรรมมากมาย    

เม่ือเทียบกบัตอนนี ้พอมาเป็นอาจารย์เอง กลบัไมมี่บรรยากาศแบบนัน้เลยคะ่ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย  : ผมว่าวันเวลามันเปลี่ยนไป   ในตอนนัน้ ไม่ใช่ว่าอาจารย์มีความสุข นิสิตเองน่าจะมี

เหมือนกัน  อย่างเช่นพาอาจารย์นภัสไปเชียงใหม่ อาจารย์นภัสคงสนุกใช่ไหมครับ   แต่ในตอนนี ้ถึงอาจารย์พาไป  

นิสิตคงไม่ต่ืนเต้น เพราะไปจนเบ่ือแล้ว   รวมทัง้การไปฝร่ังเศสในตอนนัน้ ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่โต พ่อแม่นกัเรียนบางคน ยงั

มาส่งท่ีสนามบินและฝากผมให้ดแูลลกูเขาด้วยในโลกท่ีก าลงัเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้เราจะท ากนัอย่างไร   เม่ือนิสิตเปลี่ยนไป 

การเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนไป  หลายสิ่งหลายอย่างท่ีไม่เหมือนเดิม    อย่างกรณีของงานจฬุาวิชาการท่ีเพิ่งผ่านไป ผม

สงัเกตเห็นว่า นกัเรียนและอาจารย์ท่ีไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรง ก็ไม่ได้อยู่ช่วยท างาน   ผมรู้สึกว่าทัง้นกัเรียนและอาจารย์ไม่มี

สว่นร่วมและไมส่นใจตอ่กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลยั  

หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร : ถ้าอยา่งนัน้แล้วเราลองมาถามเด็กรุ่นใหม่กนัดีไหมคะ วา่งานจฬุาวิชาการไปไหนคะ? 

นิสิต : ก็ไปเดิน เดินดงูาน ครับ แตไ่มไ่ด้ช่วยเพ่ือนท า เพราะวา่เขามอบหมายให้ปีสี่ท า 

อาจารย์ปารณ ชาตกุล : ความแตกตา่งของเดก็รุ่นใหมก่บัเดก็รุ่นก่อน คงเป็นแบบนีแ้หละครับ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย : เดก็รุ่นใหม่เขาคงไม่อยากให้อาจารย์มาดแูลด้วยใช่ไหม นกัเรียนผมเคยบอกว่าเบ่ืออาจารย์บ่น

เพราะวา่บน่เหมือนกบัพอ่ท่ีบ้านเลย 

หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร : หนูคิดว่านิสิตคงอยากจะตอบอาจารย์ว่า ขนาดพ่อผม ผมยังไม่ฟังเลยครับ  ซึ่ง

แตกตา่งกนัมาก ในยคุของหนนูัน้ตอนท่ีหนยูงัเป็นนิสิต หนเูคยท าตามท่ีอาจารย์สัง่ทกุอยา่งเลยค่ะ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย : ยคุนีก้็มีเหมือนกนั อยา่งวนัท่ีสมเด็จพระเทพฯเสด็จมางานจฬุาวิชาการท่ีคณะฯ ผมให้นิสิตคน

หนึง่ไปยืนรอถวายงานพระเทพฯ ดเูหมือนนิสิตยอมท าด้วยความงง ๆ แม้ผมจะรู้วา่นิสิตปัจจบุนั ชอบตัง้ค าถามวา่ท าไม จะ

ท าอะไรก็ต้องขอค าอธิบายก่อน  แต่วนันัน้ผมยุ่งมาก ต้องเตรียมการหลายอย่างจึงไม่ได้อธิบาย   แต่พอเหตกุารณ์ผ่านไป 

ผมว่านิสิตคนนัน้ คงจะเข้าใจเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้   ไม่รู้จะเหมือนตอนท่ีผมให้พีรศรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรศรี โพวาทอง) 

เป็นผู้ช่วยอาจารย์แบ๋ว (รองศาสตราจารย์ สญัชยั หมายมัน่)  โดยยงัไม่รู้อะไร  เร่ิมจากผมชวนอาจารย์ พีรศรีและเพ่ือน

หลายคนไปทานข้าวท่ีบ้าน เหมือนกับท่ีอาจารย์แสงอรุณเคยชวนผมและเพ่ือน ๆ  พองานเลิกพีรศรีเกิดขับรถกลบับ้าน

ไม่ได้เพราะรถยนต์เสีย เลยต้องจอดทิง้ไว้หน้าบ้านผม   วนัรุ่งขึน้พ่อของพีรศรีจึงมาช่วยเอารถกลบั  จึงมีโอกาสคยุกนั จนรู้

ว่าทัง้พ่อและแม่ของพีรศรีเป็นอาจารย์ เลยอยากให้ลูกเป็นอาจารย์เหมือนกัน    แต่พีระศรีตอนนัน้ตัดสินใจ 

จะไปท างานท่ีบริษัท A49  ตามความฝันเหมือนนิสิตทัว่ไป   ผมเลยชวนให้มาท างานท่ีคณะ มาช่วยอาจารย์สญัชัย ท า

เอกสารวิชาการเก่ียวกบังานบรูณะปราสาทหิน 



อาจารย์พีรศรี โพวาทอง :  จริง ๆ ตอนนัน้ เขาให้ผมเลือกอาจารย์ภิญโญด้วย แต่บังเอิญผมเลือกอาจารย์แบ๋ว  

อาจารย์บัณฑติ จุลาสัย : แล้วได้ประโยชน์ไหม ? 

อาจารย์พีรศรี โพวาทอง : ก็เยอะนะครับ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย : ผมว่าความรู้เร่ืองปราสาทหินน่าจะส่งผลให้พีรศรีสอบได้ทนุฟลไูบรท์ ในเวลาต่อมา เพราะ

สาระความรู้เก่ียวกบัปราสาทหินเป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไป  คงเหมือนกบันิทรรศการของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ใน

งานจฬุาวิชาการนัน้   ผมวา่มีองค์ความรู้ชดัเจนและดีมาก   แม้จะไมไ่ด้เป็นนวตักรรม ไมใ่ช่เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ แต่

ก็น่าสนใจ 

นิสิต : ของภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ก็เป็นนวตักรรมพืน้ท่ีขนาดเลก็ ท่ีมีการออกแบบประตท่ีูสามารถพบัเก็บได้ 

อาจารย์บัณฑติ จุลาสัย : ชาวบ้านเขาจะรู้จะเข้าใจไหม 

นิสิต : สว่นตวัก็คิดวา่มนัคอ่นข้างเข้าถงึยากค่ะ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย : ผมมีความรู้สกึว่า ในงานจฬุาวิชาการปีนี  ้นิสิตคณะอ่ืน ๆ ดจูะมีความพยายามมากกว่านิสิต

คณะเรา  ผมเลยมีไอเดียว่า คณะเราน่าจะจดัวนัแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อยากรู้เหมือนกนัว่า นกัเรียนอยากจะท าอะไร

อยากเรียนอะไร 

นิสิต : แตถ้่าเรายงัไมไ่ด้เรียน ก็คงยงันกึไมอ่อกวา่อยากจะเรียนอะไรนะครับ 

อาจารย์บัณฑติ จุลาสัย : มาจนถงึตอนนีรู้้หรือยงัวา่อยากเรียนอะไร น่ีคณุเรียนภาควิชาอะไรครับ ? 

นิสิต : ภมูิสถาปัตยกรรมคะ่ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย : งัน้ผมฝากเอาไปคิดเร่ืองหนึ่ง  เม่ือย่ีสิบปีก่อน ผมช่วยมหาวิทยาลยัจดักิจกรรมโครงการฉลอง 

จฬุาฯ 80 ปี  จามจรีุ 80 ต้น  เม่ือเวลาผ่านไป 20 ปี จามจรีุท่ีปลกูในวนันัน้ กลายเป็นต้นไม้ใหญ่สวยงามในวนันี ้ เพราะเรา

ปลกูตัง้แต่เป็นต้นเลก็ ๆ  ต้นไม้จึงค่อย ๆ โตและแข็งแรงตามธรรมชาติ   ในขณะท่ีต้นไม้ท่ีปลกูในโครงการสวนจฬุา 100 ปี 

เป็นต้นไม้ขดุล้อม ซึ่งมนัคงก็จะแคระแกรนตลอดไป  ผมสงสยัว่าท าไมไม่ปลกูต้นเล็ก ๆ  จฬุาฯไม่มีความจ าเป็นจะต้องรีบ

ร้อนปลกูวนันี ้รออีก 100 ปีข้างหน้าจนเป็นจามจรีุท่ีสวยงาม 

นิสิต : สว่นตวัแล้วหนเูข้าใจว่าทางคนออกแบบต้องการให้ วนัท่ีเปิดโครงการ มีต้นไม้ใหญ่โตดสูวยงามประมาณหนึ่ง เลย

เอาต้นไม้สงูซกั 2 เมตรมาลงใหญ่ 

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย : แต่โครงการนีไ้ม่ใช่โครงการคอนโดมิเนียม ที่ต้องสวยทนัทีตอนเปิดขายห้อง  สวนจฬุา 100 ปี 

ไม่มีความจ าเป็นใดต้องรีบ ไม่ใช่หรือครับ  ทุกวันนี  ้ใครท่ีผ่านจุฬาฯด้านถนนพญาไท จะเห็นว่ามีต้นไม้เขียวขจีตลอด



ทาง  ดเูหมือนว่าอาจารย์แสงฯเป็นคนแรกท่ีพดูเร่ืองการปลกูต้นไม้   พร้อม ๆ กบัท่ีเขาท าในสิงค์โปร   ผมจ าได้ท่ีอาจารย์

เคยบอกวา่ “อยากให้คนท่ีผ่านจฬุา รู้ได้จากความร่มเย็นของพนัธุ์ไม้” 

นิสิต : เร่ืองร่มเงา ก็ตามเป็นประเด็นท่ีท าให้คนน าต้นไม้ขดุล้อมมาปลกู  จริง ๆ แล้วหนกู็คิดคล้าย ๆ กบัอาจารย์ คืออยาก

ให้ปลกูต้นไม้ตัง้แตย่งัเป็นต้นเลก็ ๆ   แตเ่ม่ือโครงการคอนโดเขาท ากนับอ่ย ๆ เลยกลายเป็นแบบนีก้นัไปหมด   

อาจารย์บัณฑิต จุลาสัย :  ครับเห็นด้วย   เพราะผมเพิ่ ง เ ขียนเ ร่ือง “หมาขาเป๋”   เป็นเ ร่ืองหมาท่ีผมเลี ย้ง     

โดยปกติผมจะลา่มโซไ่ม่ให้มนัออกไปวิ่งเลน่นอกบ้านนอกถนน  เพราะกลวัวา่มนัจะถกูรถยนต์ชน  แต่หมาผมมนัคง ไม่ฟัง

ผม หรือฟังผมไมรู้่เร่ืองมนัจึงแอบหนีไปนอกบ้าน โดนรถชนตามท่ีคาด และกลายเป็นหมาขาเป๋ในท่ีสดุ   วนัหนึ่งผมออกไป

เดินเล่นในหมู่บ้าน พบว่าหมาในหมู่บ้านนีข้าเป๋ทัง้หมด   เลยกลายเป็นว่าหมาผมน่าจะมีปัญหาตอนท่ีเป็นหมาขาดี มนั

เลยอยากขาเป๋จะได้เหมือนตวัอ่ืน ทกุวนันีเ้วลาสอนหนงัสือ ผมจึงมีความรู้สึกว่า ถ้าลกูศิษย์ท าต่างจากเพ่ือนอาจอยู่กบั

เพ่ือนไม่ได้   ไม่รู้จะเหมือนกบัเร่ืองปลกูต้นไม้หรือไม่ ผมว่าคงไม่ใช่โลกเท่านัน้ท่ีวุ่นวาย การพดูวนันีก้็มากมายหลายเร่ือง 

ตัง้แต่การเป็นอาจารย์ของผม เร่ืองของอาจารย์แสงอรุณ จนถึงการเรียนการสอน  และมาจบท่ีหมาขาเป๋ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็น

ประโยชน์มากน้อยอย่างไร เอาเป็นว่าผมต้องเป็นฝ่ายขอบคณุทกุคนท่ีทนฟังเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย ที่ไม่รู้ว่าเก่ียวกบัวิชา

ความรู้อยา่งไร 

ขอบคณุและสวสัดีครับ 


