
 

หวัข้อการบรรยาย การศกึษาและวิชาชีพภมูิสถาปัตยกรรม 

เน่ืองในวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัครบรอบ ๘๔ ปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และครบรอบ ๔๐ ปี ของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งนบัว่าเป็นโอกาสพิเศษท่ีอาจารย์ได้มาบรรยายในครัง้นีใ้นหวัข้อ

เก่ียวกบัการศึกษาและวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัคณะก่อนการก่อตัง้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

แต่เดิมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นแผนกวิชาสงักดัคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมคือโรงเรียนยนัตรศึกษา

ในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน โดยด าริของเจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการในสมัยนัน้ท่ีเห็นว่า           

การออกแบบอาคารทัง้หลายให้สวยและสง่างามด้วยนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ศิลปะควบคู่ไปกบังานวิศวกรรมด้วยดงัปฏิบตัิ

กันในต่างประเทศ โดยก่อนหน้านัน้ท่านได้ส่งอาจารย์นารถ โพธิประสาท เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา

สถาปัตยกรรมท่ีประเทศองักฤษแล้วให้ไปทดลองเปิดสอนสาขาสถาปัตยกรรมขึน้ท่ีโรงเรียนเพาะช่างก่อน ได้ผลดีแล้วจึง

โอนมาสงักดัคณะวิศวกรรมศาสตร์ดงักล่าว ในระยะแรกเร่ิมการศึกษาแบบสมยัใหม่ของไทยเรายงัมีโรงเรียนในลกัษณะ

สอนอาชีพอยู่ไมห่ลากประเภท เช่นทกุจงัหวดัจะมีโรงเรียนการเรือนเพ่ือสอนนกัเรียนสตรี มีโรงเรียนช่างไม้เพ่ือสอนงานช่าง

ก่อสร้างส าหรับคนในท้องถ่ิน และมีโรงเรียนเพาะช่างเพ่ือผลิตช่างฝีมือทางศิลปะแก่สงัคม การศกึษาขัน้ต้นก็ให้มีโรงเรียน

ประชาบาลทกุต าบล มีโรงเรียนประจ าอ าเภอและโรงเรียนประจ าจงัหวดั นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนเพ่ือสอนวิชาเกษตรกรรม

เป็นการเฉพาะขึน้ ท่ีเล่ามานีคื้อการริเร่ิมการศึกษาในใหม่ในปลายสมยัรัชกาลท่ี ๕  ดงันัน้ ถ้าหากมีโอกาสได้อ่านหนงัสือ

เก่า ๆ ในสมยันัน้ ก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะตัง้เป็นมหาวิทยาลยัขึน้ได้นัน้จะต้องใช้เวลาวางรากฐานสร้างการศกึษาเพ่ือรองรับ

การศกึษาขึน้อดุมศกึษานบัเป็นเวลานานหลายสิบปีเลยทีเดียว 

ในสมยัก่อนเราทราบกนัดีวา่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นัน้ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัของสงัคม ในช่วงแรกของการก่อตัง้จึง

จดัให้เป็นเพียงแผนกวิชาหนึ่งฝากสงักดัไว้กบัคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเวลาหลายปี แต่เน่ืองจากลกัษณะวิชาต่างกบัจึง

แยกให้เป็นแผนกวิชาอิสระเพ่ือให้สามารถบริหารวิชาการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขึน้อยู่กบันโยบายการบริหารของคณะ

วิศวะกรรมศาสตร์  ต่อมาจึงได้แยกออกมาตัง้เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดังในปัจจบุนั บคุคลท่ีมีความส าคญัในการ

ดแูลช่วงก่อตัง้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยคุแรกคือ อาจารย์นารถ โพธิประสาท กบัอาจารย์ศิววงศ์ กญุชรท่ีประสบความ

ยากล าบากเป็นอนัมาก หลายปีมาแล้วเคยอ่านจดหมายระบายความในใจของอาจารย์ศิววงษ์ฯ ถึงอาจารย์สมภพ ภิรมย์ 
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ในวารสารอาสาเก่าแก่ว่าแม้แยกออกมาเป็นคณะแล้วเวลาประชมุระดบัมหาวิทยาลยัก็มกัถกูต่อต้านคดัค้านหลายเร่ือง

ท านองว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมยังไม่มีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น เม่ือมีการตัง้งบประมาณสร้างตึกใหม่ท่ีได้รับอนุมัติ

มาแล้วเป็นตึก ๔ ชัน้ แต่สดุท้ายแล้วกลบัถกูตดัออกเหลือเพียงสองชัน้ ซึ่งไม่พอจึงต้องมาต่อเติมอีกชัน้เป็นพืน้ไม้ท่ีมีเสียง

ดงัเวลาสญัจรไปมาอยา่งเช่นในปัจจบุนั 

ในช่วงแรกของการก่อตัง้คณะถือว่าเป็นช่วงท่ีมีความยากล าบากมากทีเดียว เน่ืองจากหนังสือในห้องสมุด                  

มีจ านวนน้อย และเป็นภาษาต่างประเทศเกือบทัง้หมด เพราะฉะนัน้การเรียนการสอนในสมยันัน้จึงเป็นลกัษณะของการ

จดเลคเชอร์จากสิ่งท่ีอาจารย์พดูและเขียนบนกระดาน แม้กระทัง่ในวิชา History ท่ีต้องคดัลอกรูปแบบอาคารโบราณตาม

ยคุต่าง ๆ รวมเป็นสมดุเล่มหนา ๆ เลยทีเดียว  ถึงแม้ว่าอปุกรณ์การเรียนการสอนจะไม่ทนัสมยัและสมบรูณ์เท่าสมยันี ้แต่

มหาวิทยาลยัและคณะเรา ก็ได้พฒันาระบบการศกึษาเร่ือยมา ในปี ๒๕๑๘ นีเ้องจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัของเราก็ได้รับ

การจดัมหาวิทยาลยัระดบัโลกโดย QS World University Rankings 2018 ไว้ท่ีอนัดบั ๒๔๕ โดยมีมหาวิทยาลยัมหิดล

ตามมาท่ีอนัดบั ๓๓๔ และมีมหาวิทยาลยัไทยอ่ืน ๆ อีก ๖ แห่งติดกลุ่มมหาวิทยาลยัชัน้น า ๑,๐๐๐ แห่งของโลก ซึ่งเท่าท่ี

ทราบโลกเรามีมหาวิทยาลยัอยู่ประมาณ ๒๒,๑๐๐ แห่งจึงนบัว่าไม่เลวเลยท่ีเดียวส าหรับจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในวยั 

๑๐๐ ปี สว่นในด้านสถาปัตยกรรมและ Built Environment ชัน้น า ๒๐๐ แห่งของโลกซึง่รวมถึงภมูิสถาปัตยกรรมอยู่ในนัน้

ด้วย คณะของเราติดกลุม่อนัดบัท่ี ๑๐๑-๑๕๐ ร่วมกบั  A.I.T. จงึถือได้วา่ด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัและของคณะ

เรานัน้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอควรเม่ือเทียบกับมาตรฐานโลก นอกจากนี ้ในช่วง ๔๐ ปีท่ีภาควิชาเราก าเนิดขึน้มาก็ได้

กลายเป็นแม่แบบในการเปิดสอนวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมและรวมทัง้เป็นบุคลากรไปช่วยสอนแก่มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ                 

ในเกือบทกุแหง่เพ่ือช่วยกนัผลติภมูิสถาปนิกให้เพียงพอและมีคณุภาพแก่ประเทศไทย 

อาจารย์สอบเข้ามาเรียนปริญญาตรีชัน้ปีท่ี ๑ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๑  ในสมัยเม่ือ                 

๕๐-๖๐ ปีท่ีแล้วมหาวิทยาลยัของเรายงัมีบรรยากาศท่ีคล้ายกับชนบทอยู่มาก หน้าตึกคณะของเรายงัเป็นคูน า้อยู่  ถนน

พญาไทด้านหน้าประตทูางเข้าก็ยงัมีคลองทัง้สองข้าง และมีต้นจามจุรีปลกูตลอด ๒ ข้างถนนตัง้แต่สามย่านไปถึงสนาม

เป้าและต่อไปจนถึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถนนองัรี ดนูงัก็มีคลองช่ือคลองอรชร ในสมยันัน้ สิ่งท่ีอาจารย์ชอบมาก

ท่ีสดุในบรรดาข้อสอบเอ็นทรานซ์นัน้ คือวิชาความรู้รอบตวั เป็นข้อสอบท่ีในค าถามนัน้จะเป็นเร่ืองหลากหลายมากอย่างท่ี         

พดูเลน่ ๆ กนัวา่ตัง้แตส่ากเบือยนัเรือรบ คือ ถามทกุเร่ือง ตัง้แต่ความรู้ด้านศิลปะ วฒันธรรม การเมือง วิทยาศาสตร์ ความ

เช่ือต่าง ๆ ข่าวสารบ้านเมือง ไปจนถึงเร่ืองของดารานกัแสดงทัง้ไทยและเทศ เพราะวิชานีก้ระมงัท่ีอาจารย์สอบติดมาได้ใน

อนัดบัต้น ๆ ซึ่งโดยอาจได้คะแนนมากจากวิชาความรู้รอบตวัท่ีชอบและสนใจอยู่มาก การสอบวิชานีท้ าให้นกัเรียนในสมยั

นัน้จะต้องอ่านหนงัสือเก่ียวกบัความรู้รอบตวัต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัหนงัสือวิชาการด้วยซึ่งอาจส่งผลให้นิสิตนกัศึกษาในสมยั

นัน้มีความสนใจในเร่ืองต่าง ๆ รอบตวัท่ีกว้างขวาง  อาจารย์จึงรู้สกึเสียดายมาก ปัจจบุนันีเ้ราได้น าวิชานีอ้อกไปจากระบบ

การสอบและเหลือแต่วิชาความถนดัทางสถาปัตยกรรม ซึ่งสมยันัน้มีอาจารย์แสงอรุณเป็นผู้ออกข้อสอบ เพ่ือวดัศกัยภาพ

ด้านทักษะจินตนาการ การวาดอันจ าเป็นแก่การเป็นนักออกแบบ ปัจจุบันจึงดูเหมือนว่าการเรียนการสอนด้านการ

ออกแบบ ความรู้รอบตัวหรือความรู้ทางกว้างไม่มีความจ าเป็นเท่ากับวิชาหลกัท่ีต้องลงลึกส าหรับงานเทคนิคเพ่ือการ

ออกแบบ ท าให้นิสยัใคร่เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางของนิสิตนัน้หายไป  เม่ือจบการศึกษามาเป็นบณัฑิตแล้วจึง

อาจท าให้มีมุมมองท่ีแคบเหมือนม้าลากรถม้าล าปางท่ีโดนใส่กระบังไม่ให้เห็นมมุมองรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดาย



เพราะนกัเรียนท่ีจบมธัยมมาแล้วควรท่ีจะมีความสนใจกว้างขวางก่อนท่ีจะเข้ามาศกึษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั มิใช่กวด

หนกัเพียงวิชาท่ีใช้ในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยัเทา่นัน้ พอเข้ามาเรียนแล้วสดุท้ายก็ลืมไปจนหมด  

เร่ืองเลา่ประวตัิของศาสตราจารย์กิตติคณุ เดชา บญุค า้ 

หลงัจากอาจารย์เรียนจบได้ไปท างานกบักรมโยธาเทศบาลซึง่เป็นช่ือเรียกในสมยันัน้ โดยช่วงนัน้กรุงเทพมหานคร 

ยงัค่อยไม่มีงานเก่ียวกบัการจดัสวนและการจดักลุม่ต้นไม้ แต่หลงัจากนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานคร (นายช านาญ 

ยวุบรูณ์)ท่ีกลบัจากการไปดงูานบริหารเทศบาลในต่างประเทศในสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ และได้ไปเห็นงานภมูิทศัน์           

ท่ีสวยงามของเมืองต่าง ๆ มา จึงเกิดแรงบันดาลใจและกลับมาจัดท่ีประเทศไทยบ้าง ส่งผลให้หลายพืน้ท่ีใน

กรุงเทพมหานครในตอนนัน้ เร่ิมมีสิ่งท่ีเรียกกนัในสมยันัน้ว่า “สวนหย่อม” เกิดขึน้ตามท่ีว่างเลก็ ๆ น้อย ๆ รวมทัง้เกาะกลาง

ถนนท่ีบางแห่งปลูกต้นมะพร้าวท่ีสร้างปัญหาลูกมะพร้าวทางมะพร้าวหล่นใส่รถ  เม่ืออาจารย์จบมารับราชการเป็น                     

สถาปนิกกรมโยธา ฯ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบสวนสาธารณะท่ีเขาน้อย จังหวัดสงขลา และท่ีอ่ืน ๆ อีก เช่น 

สวนสาธารณะย่านตาขาวท่ีจงัหวดัตรัง และพรุบาโกย จงัหวดัยะลาเป็นต้น  ด้วยเหตนีุ ้อาจารย์จึงได้ตดัสินใจไปเรียนต่อ

ทางด้าน Landscape ท่ีอเมริกา และกลับมาท างานท่ีกรมโยธาอีกครัง้ในปี พ.ศ.๒๕๑๔  ตอนนัน้มีการตัง้กรรมการ

ปรับปรุงสวนลมุพินี โดยมีท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจรเป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์ได้รับเชิญโดยการแนะน าของคณุ

ทรงสดุา กิตติขจร (คณุหญิงทรงสดุา ยอดมณี) สถาปนิกรุ่นน้องจบท่ีคณะเราให้มาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปรับปรุง

สวนลมุพินีในปีพ.ศ. ๒๕๑๕ จึงนบัได้ว่าเป็นครัง้แรกท่่ีวิชาชีพภมิูสถาปนิกของเราได้รับการยอมรับให้เข้าไปช่วยดแูลงาน

ออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะ ท าให้คนทัว่ไปเร่ิมมองเห็นความแตกต่างระหว่างการออกแบบภูมิทศัน์กับการจดัสวน

มากขึน้  

 ส่วนของงานชิน้แรกท่ีมีขนาดใหญ่ในประเทศไทยท่ีเรียกได้ว่าเป็นงานภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรงคืองานวางผงั

หลกัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่งในตอนนัน้รัฐบาลได้รับเงินช่วยเหลือผ่านมาทางธนาคารโลกท่ีได้จ้างบริษัทท่ี

ปรึกษาชาวอเมริกนัให้เป็นผู้จดัท าผงัหลกั โดยเป็นการวางผงับริเวณวิทยาเขตใหม่ขนาด ๘,๐๐๐ ไร่ท่ีก าแพงแสน และมี

การปรับปรุงผังบริเวณและงานภูมิทัศน์วิทยาเขตเก่าท่ีบางเขน ซึ่งต้องมีการแบ่ง การแลกท่ีดิน และการจัดการและ

แลกเปลี่ยนพืน้ท่ีและอาคารท่ีเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรกับมหาวิทยาลยัแบ่งด้วยแนวถนนใหม่เข้าทางถนน

วิภาวดีรังสิตได้ อ้อมทางด้านหลงั ทัง้หมดเป็นงานวางผงัหลกัละเอียดท่ีเรียกว่า Comprehensive master plan ซึ่งในขัน้

ท าให้เป็นจริงได้ก าหนดให้มีสถาปนิก ภูมิสถาปนิกและวิศวกรไทยมาร่วมกันออกแบบตามผงัหลกัและข้อก าหนด หรือ 

T.O.R. สมัยนัน้ก็มีแต่อาจารย์ท่ีเป็นภูมิสถาปนิกท่ีเป็นท่ีรู้จักมากหน่อยจึงมีโอกาสได้ไปร่วมออกแบบรายละเอียดผัง

บริเวณตามผงัหลกัท่ีก าหนดมาแล้วกบัเขาบ้าง และมีการปลกูต้นไม้รายถนนเพ่ือการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัพืน้ท่ี รวมทัง้

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ท่ีก าลงัเร่ิมเป็นท่ีนิยมกัน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการร่วมกันกับ

ชาวต่างชาติและเพ่ือนร่วมวิชาชีพข้างเคียงซึ่งรวมถึงนกัพืชสวนและนกัการป่าไม้ด้วย หลงัจากนัน้จึงได้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้

และได้รับมอบหมายให้ช่วยวางผงั ต่าง ๆ อีกมากมาย รวมถึงการออกแบบผงัหลกัของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นงานใน

หน้าท่ีท่ีกรมโยธาฯ นับเป็นการด าเนินชีวิตการประกอบวิชาชีพแบบกลางวันงานหลวง กลางคืนและเสาร์อาทิตย์งาน

ราษฎร์ไปตามปกติของสมยันัน้ รวมทัง้การไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาภูมิสถาปัตยกรรมชัน้ปีท่ี ๓ แทนอาจารย์จนัทร์

ลดา บณุญมานพ จ าได้ว่าลกูศิษย์รุ่นแรกท่ีจ าได้มีคณุธีรพลและอาจารย์ประภาภทัร (สงวนน้อย) นิยม รุ่น ๒ ก็มีอาจารย์



ทิพสดุา คณุยอดเย่ียม เป็นต้น  แต่อยู่มาวนัหนึ่งอาจารย์ก็ได้รับจดหมายเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  ให้มาเป็นกรรมการร่างหลกัสตูรภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรมปริญญาตรี โดยมีท่านอาจารย์แสงอรุณ รัตกสกิร

เป็นประธานกรรมการ ผศ. กฤษฎา อรุณวงษ์และผู้ทรงคุณวฒุิอ่ืนอีกหลายคนเป็นกรรมการ และมีอาจารย์ผสุดี ทิพทสั 

เป็นเลขานกุาร โดยค าสัง่ของอาจารย์เสมอใจ ไศยสตูร รักษาการแทนคณบดีเป็นผู้ลงนามแตง่ตัง้ 

 

ประวตักิารพฒันาของวิชาชีพภมูิสถาปัตยกรรม 

การศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมของโลกในสมัยก่อนนัน้เป็นลักษณะของการเรียนด้วยการลงมือท าท่ีเรียกว่า 

Apprenticeship คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท างานจริงท่ีต้องใช้เวลาและผลิตบุคลากรได้ไม่มาก ซึ่งต่างจาก

ปัจจบุนัท่ีเป็นแบบ Formal education ท่ีเป็นการศกึษาอย่างเป็นระบบท่ีมีการก าหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการ มีมาตรฐานของ

หลกัสูตร ระยะเวลาในการศึกษาและจะต้องมีการการวัดและประเมินผลการศึกษา นับเป็นการผลิตบุคลากรวิชาชีพ

จ านวนมากท่ีเร็วและได้มาตรฐานทนัต่อความต้องการของโลกยคุใหม่ มหาวิทยาลยัแห่งแรกท่ีเปิดสอนภมูิสถาปัตยกรรม

เป็นปริญญาวิชาชีพระดบัปริญญาตรีของอเมริกาหรืออาจเป็นของโลกด้วยก็ได้คือมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  (พ.ศ. ๒๔๔๓) 

และเม่ือเปิดไปได้ ๒๓ ปีก็ได้มีการ “แตกลูก” จากโปรแกรมภูมิสถาปัตยกรรมไปเป็นปริญญาด้าน Uban planning              

(พ.ศ. ๒๔๖๖) ท่ียงัขาดการผลิตบคุลากรเฉพาะขึน้เพ่ืองานวางผงัเมืองและการพฒันาเมืองซึ่งจะต้องมีการวางกฎเกณฑ์

และมาตรฐานรวมทัง้การแก้ปัญหาสงัคมเศรษฐกิจไปพร้อมกบัการวางผงับริเวณขนาดต่าง ๆ เพ่ือเตรียมรับกบัปัญหาไว้

ลว่งหน้าในแตล่ะยคุ 

 ในช่วงศตวรรษท่ี ๑๙ เป็นยุคท่ี Frederick Law Olmsted เป็นผู้ ท่ี มีบทบาทเป็นอย่างมากในวงการ                                      

ภูมิสถาปัตยกรรม ถึงแม้ว่าในยุคสมัยนัน้จะเต็มไปด้วยนักจัดสวนมือฉกาจทัง้ในประเทศองักฤษ และฝร่ังเศสต่อเน่ือง                

กนัมา แต่ Olmsted ก็ยงัได้ช่ือว่าเป็นผู้บกุเบิกวิชาชีพภมูิสถาปัตยกรรมท่ีต้องแก้ปัญหาการออกแบบพืน้ท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ี

สาธารณะด้วยการบรูณาการศาสตร์ต่างๆ ทัง้ในด้านสงัคมวิทยา ธรรมชาติ วิศวกรรม เกษตรกรรม พฤกษศาสตร์ ซึง่มีสว่น

ท าให้ Olmsted และคณะชนะการประกวดแบบ Central park กลางเกาะแมนแฮตตนั นครนิวยอร์ก แม้ค าวา่ Landscape 

design จะมีปรากฏขึน้มาในประวตัิศาสตร์ก่อนหน้านัน้มาเป็นเวลานานหลายปี แต่ในยคุของ Olmsted นีเ้องท่ีได้รับการ

ยอมรับเป็นวิชาชีพเอกเทศและเรียกเป็น Landscape Architecture อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

 ช่วงศตวรรษท่ี ๒๐ เม่ือบ้านเมืองและสงัคมมีการเปลี่ยนแปลง ภูมิสถาปัตยกรรมก็ได้พฒันาแนวทาง Olmsted 

ไปเป็นแบบ Modernism ตามความนิยมของยคุ ดงัตวัอย่างผลงานของ Garrett Eckbo, Dan Kiley ซึ่งเป็นงานประเภท

เน้นแนวความคิดสมยัใหมท่ี่เรียบง่ายเป็นหลกั แตย่งัเป็นลกัษณะของสวนหรืองานภมูิทศัน์สว่นบคุคลท่ียงัมีความเช่ือมโยง

กบัสภาพแวดล้อมน้อยเพราะปัญหามลพิษยงัไม่เป็นประเด็นหลกั ดงันัน้ หลกัสตูรการสอนในสมยันีจ้ึงเป็นลกัษณะของ 

ภมูิสถาปัตยกรรมสมยันิยม (Modern landscape)   

 ช่วงปลายศตววรรษท่ี ๒๐ มีกระแสการรณรงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมเข้นข้นขึน้ซึ่งมีผลท าให้เกิดงานภูมิ

สถาปัตยกรรมแนวใหม่ท่ีเป็นลกัษณะงานออกแบบวางแผนพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีน าลกัษณะธรรมชาติมาเป็นข้อพิจารณา       



ในแนวทาง Design with nature ของ Lan McHarg มากขึน้ มีการบรรจุวิชาธรณีสนัฐานวิทยา (Geomorphology) ท่ีว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงผิวโลกด้วยเหตปัุจจัยต่าง ๆ  เช่น การกดักร่อนจากน า้ ลม แผ่นดินไหวหรือการระเบิดของภูเขาไฟ              

ท่ีท าให้ผิวโลกยคุดึกด าบรรพ์ท่ีเต็มไปด้วยภเูขาสงูและหบุเหวลกึ มีภยัธรรมชาติรุนแรงรวมทัง้การเคลื่อนของภเูขาน า้แข็ง

จนเกิดเป็นท่ีราบและมีระบบการระบายน า้ธรรมชาติท่ีเอือ้ให้เราอาศยัยงัชีพอยู่ได้ในทกุวนันี ้วิธีการของ Lan McHarg ซึ่ง

เป็นการวางแผนเชิงพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ียดึปัจจยัธรรมชาติเป็นตวัน า โดยน าแผนท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติทกุชนิดของพืน้ท่ีนัน้ ๆ 

เช่นระบบน า้ใต้ดิน บนดิน พืน้ท่ีดินดี ดินเลว รวมทัง้การใช้ท่ีดินเดิมในพืน้ท่ีมาวางทบัซ้อนกนั ที่เรียกกนัขณะนัน้ว่าเทคนิค 

Overlay ท่ีท าให้สามารถวิเคราะห์หาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์โดยเกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและเสี่ยงตอ่ภยัธรรมชาติน้อยท่ีสดุ โดยเรียกแผนท่ีท่ีวิเคราะห์แล้วโดยวิธีนีว้่า Land suitability map ซึง่มีความ

ยากล าบากในการท าเพราะยงัต้องใช้มือท าจากข้อมลูท่ีเป็นแผนท่ี ต่อมาเม่ือมีคอมพิวเตอร์ท่ีเร็วขึน้และถกูลงก็ได้มีการ

พัฒนาระบบข้อมูลเชิงพืน้ท่ีท่ีเรียกในปัจจุบันว่าระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือ Geographic Information System ท่ี

เรียกจากค าย่อว่า GIS ท่ีศาสตราจารย์ Carl Steinitz เป็นผู้ มีส่วนส าคัญในการพัฒนาโปรแกรมท่ีสามารถน าข้อมูล

ทางด้านกายภาพด้านธรรมชาติ นิเวศวิทยา วฒันธรรม การขนส่ง (Transportation)  การใช้ท่ีดิน (Landuse)  พืน้ท่ีเสี่ยง

ภยั เป็นมาซ้อนทบัเป็นชัน้ ๆ ที่เรียกว่า Layers กนัเพ่ือใช้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และน าไปสูข่ัน้ตอนการออกแบบในท่ีสดุ ซึ่ง

ถือวา่เป็นวิธีการท่ีง่ายกวา่ในสมยัก่อนมาก ซึง่ได้มีการน ามาใช้อยา่งแพร่หลายไปทัว่โลก 

 ในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ ปัจจบุนั กระแสของโลกได้เปลี่ยนไปอีกครัง้ท่ีท าให้งานวางแผนและออกแบบไม่เพียงต้อง

ค านงึถงึปัญหาเชิงนิเวศวิทยาเพียงอยา่งเดียว แต่จะต้องบรูณาการปัญหาเร่ืองภาวะโลกร้อนและปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ รวมไว้

ในการวางแผนและออกแบบของทุกสาขาด้วย ศาสตราจารย์ Carl Steinitz แม้จะเกษียณไปแล้วก็ยงัได้พยายามพฒันา

ระเบียบวิธีการวางแผนออกแบบพืน้ท่ีขนาดใหญ่โดยเรียกว่า Geo Design ท่ีรวมปัจจยัธรรมชาติและมนษุย์ผู้ มีสว่นร่วมให้

เข้าอยู่ในกระบวนการวางแผนด้วยเพ่ือให้การวางแผนพืน้ท่ีขนาดใหญ่เกิดผล   ดังนัน้การศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมใน

ประเทศสหรัฐอเมริกานัน้จะเน้นกระบวนการออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาของผิวโลกด้วยการประยกุต์การเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ี

จากการพัฒนาให้เข้ากับข้อมูลกายภาพทางธรรมชาติต่าง ๆ ของพืน้ผิวโลก แต่ถ้าหากไม่มีความจ าเป็นท่ีจะท าการ

เปลี่ยนแปลงอะไรกบัพืน้ท่ี เพียงปลอ่ยทิง้ไว้การฟืน้ฟจูะเกิดเองตามกระบวนการทางธรรมชาติ โดยสรุปคือ ในตา่งประเทศ 

หลกัสตูรการสอนต่าง ๆ จะเป็นไปในลกัษณะการฝึกฝนเพ่ือเอือ้ให้บณัฑิตสาขาภมูิสถาปัตยกรรมมีความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาของพืน้ท่ีท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามการพฒันาตา่ง ๆ ได้ให้โดยเกิดผลกระทบตอ่ธรรมชาติและวฒันธรรม

น้อยท่ีสดุ  

 สรุปแล้ว บทบาทของนกัออกแบบภูมิทศัน์ ในช่วงแรกนัน้เป็นการปฏิบตัิเน้นไปในด้านความสวยงามของท่ีดิน

ส่วนบคุคลและแก้ไขตามปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้งด้านความงาม เช่น สวนองักฤษท่ีเน้นความงามแบบชนบทท่ีมี

เทคนิคการซ่อนรัว้ไว้ในคูท่ีขุด ท่ีเรียกว่า Ha-ha fence ยุคของสวนฝร่ังเศสท่ีเน้นแกนและช่องมอง เช่นสวนแนว

พระราชวงัแวร์ซายซึ่งยงัคงเป็นของบคุคลหรือกษัตริย์เร่ือยมา จนถึงยคุของ Frederick Law Olmsted ท่ีเร่ิมน าเอาปัจจยั

ด้านสงัคมเข้ามาเป็นปัจจยัในการออกแบบพืน้ท่ีท่ีเป็นสาธารณะท่ีเรียกว่าสวนสาธารณะ กระทัง่มาถึงยคุปัจจบุนัท่ีสงัคม

เร่ิมมีการตระหนกัถึงเร่ืองของมลภาวะต่าง ๆ รวมทัง้ยคุโลกร้อน ท่ีเน้น Sustainable design  ซึง่แปลว่าการปฏิบตัิวิชาชีพ

ภมูิสถาปัตยกรรมนัน้จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปตามปัญหาที่เกิดขึน้ในแต่ละยคุสมยั  



ช่วงเวลาก่อนการก่อตัง้ภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรม 

การศกึษาภมูิสถาปัตยกรรมในเมืองไทยก่อนท่ีจะมีการเปิดภาควิชานี ้ยงัไม่เคยมีงานภมูิทศัน์หรือการ “จดัสวน” 
ท่ีมีการออกแบบอย่างเป็นงานเป็นการเหมือนการออกแบบอาคารมาก่อน มีเพียงแต่เร่ืองของการปลกูไม้ผลเพ่ือกิน และไม้
ดอกเพ่ือการช่ืนชมเท่านัน้ ยงัไม่เคยมีค าว่าการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมมาก่อน  จนกระทัง่ช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ ท่ี
นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพฯ ที่ไปดงูานแต่งบ้านเมืองให้สวยงามท่ีต่างประเทศ ตามบญัชาของจอมพลสฤษด์ิ ดงัได้กลา่ว
มาแล้ว เป็นเหตแุห่งการเกิดยคุของการจดัสวนหย่อม (การจดัสวนเลก็ ๆ เป็นหย่อม ๆ) ในกรุงเทพฯ และตามเทศบาลต่าง 
ๆ ทัว่ราชอาณาจกัร แต่ก็ยงัไม่ทราบว่าการสอนวิชาภูมิสถาปัตยกรรมอย่างเป็นทางการในคณะของเราเกิดขึน้ในปีใดแน่ 
อาจารย์ได้มีโอกาสพดูคยุสอบถามพ่ีเฉวียง สริุยจนัทร์ บิดาของอาจารย์ฉมาวงศ์ สริุยจนัทร์ จึงได้ค าตอบว่า ในสมยัท่ียงั
ทา่นเรียนอยูน่ัน้ยงัไมเ่คยมีการเรียนการสอนวิชา Landscape อยา่งเป็นรูปแบบมาก่อน มีเพียงการถกูพดูถงึอยูบ้่างในวิชา
ของอาจารย์แสงอรุณ นอกจากนีย้งัมีการแทรกเนือ้หาวิชา Landscape บ้างในวิชาของสถาปัตยกรรมภายใน โดยอาจารย์
ดวง ยศสนุทร จากกรมโยธา จากนัน้ก็ได้สอบเร่ืองราวจากพ่ีรุ่นตา่ง ๆ มาจนถงึสมยัอาจารย์ตอ่พงษ์ อดีตคณบดี ฯ จงึทราบ
ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2499 นัน้ได้เร่ิมมีการเรียนการสอนวิชา Landscape Architecture โดยอาจารย์จนัทร์ลดา บุญยมานพ 
ซึ่งจบปริญญาโทภูมิสถาปัตยกรรมเป็นคนแรกของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ เป็นวิชาเอกเทศใช้ช่ือว่า              
Land Landscape Architecture A และ B สอนต่อกนัสองเทอม ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จนัทร์ลดา หรือว่าอาจารย์แสงอรุณ 
เป็นคนตัง้ช่ือไทยว่า “ภูมิสถาปัตยกรรม” การเรียนการสอนในช่วงแรกของวิชานีมี้ Plant Materials ถือเป็นวิชาท่ียาก 
เพราะต้องท่องจ า นอกจากช่ือสามญัแล้วยงัต้องท่องช่ือวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ทกุชนิดเป็นจ านวนมากให้ได้ด้วย พวกเรา
จึงไม่ค่อยชอบวิชานีก้ัน  แต่อาจารย์มาชอบเนือ้หาการการสอนในช่วงท้ายท่ีเป็นกรณีศึกษาโครงการในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีอาจารย์จันทร์ลดาท่านได้ร่วมเป็นผู้ ออกแบบเป็นช่วงฝึกงานหลงัเรียนจบ ท าให้รู้ว่า งาน Landscape 
Architecture เป็นงานปรับปรุงผืนแผ่นดินท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยถึงระดับเมืองด้วยไม่ใช้การตกแต่งสวนหรือปลกูไม้ดอกไม้
ประดบั  

ช่วงเวลาการก่อตัง้ภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรม  

ในช่วงท่ีอาจารย์จบกลบัมาท างานท่ีกรมโยธาฯ ก็มีอาจารย์เสมอใจฯ ท าหน้าท่ีรักษาการคณบดีแทนอาจารย์ 

ม.ร.ว. แหลมฉาน หสัดินทร์ด าริให้มีแผนกวิชาใหม่พิ่มขึน้ให้ครบ จึงได้ตัง้กรรมการขึน้มาหลายชดุ ในสว่นของภาควิชาภมูิ

สถาปัตยกรรมนัน้มีอาจารย์แสงอรุณ เป็นประธานดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้นและได้มีการร่างโครงหลกัสตูรมาบ้างแล้ว แต่

ยงัไม่ถึงรายละเอียดเพราะผู้ ร่างไม่ได้จบภูมิสถาปัตยกรรมมาโดยตรง การตัง้แผนกวิชาฯ จึงค้างอยู่เพราะนดัประชุมให้

ตรงกนัยาก สดุท้ายหลงัจากอาจารย์ได้โอนสงักดัจากส านกันโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทยบรรจเุป็นอาจารย์ประจ า 

อาจารย์กฤษฎาฯ ซึ่งเคยเป็นกรรมการร่างผู้หนึ่งได้เป็นคณบดีเห็นว่าการร่างโดยคณะกรรมการคงจะช้าจึงออกค าสัง่ให้

อาจารย์ร่างหลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมขึน้มาใหม่อีกครัง้คนเดียว ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง อาจารย์ไม่ได้จบ

ภูมิสถาปัตยกรรมระดบัปริญญาตรีมาโดยตรง เรียนมาเฉพาะปริญญาโท จึงน าหลกัสตูรปริญญาตรี หลกัสตูร ๕ ปีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีขอมาจากสภาการศึกษามาเป็นแบบอย่างร่างใหม่ ในช่วงปี ๒๕๑๗-๑๘ ร่างเสร็จน าเข้ากรรมการ

วิชาการคณะ และกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัเม่ือปี ๒๕๑๙  โครงร่างหลกัสตูรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ของคณะเรา

วางในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย  ซึ่งจะต่างกนักบัประเทศในยโุรปท่ีหลกัสตูรยงัมีอิทธิพลจาก



หมวดวิชาสถาปัตยกรรมหรือเกษตรกรรมมากอยู่ หลกัสูตรแรกของประเทศท่ีร่างขึน้นีไ้ด้ผ่านทบวงมหาวิทยาลยั และ

ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศแต่งตัง้ในราชกิจจานเุบกษาแผนกวิชาภมูิสถาปัตยกรรมศาสตร์ในวนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธุ์ 

พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกนักบัแผนกวิชาการตลาดของคณะบญัชี ดงันัน้ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จึงเป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี ของการตัง้

ภาควิชาภมูิสถาปัตยกรรม และครบรอบ 83 ปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และ ๑๐๐ ปีของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ของเรา 

 ช่วงเวลาแรกเร่ิมของการตัง้ภาควิชาฯ นัน้ถือว่าตัวเองมีความยากล าบากเป็นอย่างมาก ในช่วงท่ีเป็นหวัหน้า

แผนกวิชาภมูิสถาปัตยกรรมคนแรกนัน้ งานวิชาชีพการออกแบบทางภมูิสถาปัตยกรรมก็เร่ิมมากขึน้ด้วยเช่นกนั นอกจากนี ้

ยงัมีผู้แทนจากสมาพนัภมูิสถาปนิกนานาชาติ หรือ IFLA (International federation of landscape architect) ท่ีประกอบ

ไปด้วยสมาคมภูมิสถาปนิกของประเทศต่าง ๆ ทั่งโลกเป็นสมาชิกเข้ามาพบถึงสองครัง้ เพ่ือผลกัดันให้ประเทศไทยตัง้

สมาคมภมูิสถาปัตยกรรมของประเทศขึน้และสมคัรเป็นสมาชิกขององค์กรนี ้เหตผุลที่เราตัง้สมาคม ฯ ยงัไม่ได้ก็เป็นไปตาม

แบบไทยท่ีไม่เหมือนต่างประเทศท่ีวิชาชีพเกิดก่อนแล้วจึงตามมาด้วยการผลิตบุคลากร แต่ของไทยเราส่วนใหญ่ผลิต

บณัฑิตก่อน เม่ือมีจ านวนมากแล้วจึงสามารถตัง้สมาคมวิชาชีพนัน้ ๆ ได้ ในตอนนัน้ถือได้ว่าเราค่อนขาดแคลนบคุลากรท่ี

เรียนมาทางภูมิสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก โชคดีท่ีสมยัก่อนยงัไม่เข้มงวดมากเท่าสมยัปัจจุบนั แม้จะมีบุคลากรท่ีจบ

การศึกษาระดบัสงูในศาสตร์ด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพียงพอก็สามารถตัง้แผนกวิชาใหม่ได้โดยวิธีการให้ทนุอาจารย์หรือ

บุคคลภายนอกไปศึกษาต่อต่างประเทศมาสอนหลงัจากจบการศึกษา ของเราขอทุนมหาวิทยาลยัให้อาจารย์พรพรรณ       

ฟตูระกลูได้ ๑ ทนุ ขอจาก ก.พ. ส าหรับบคุคลทัว่ไปได้ ๑ ทนุ คนสอบได้คืออาจารย์ศลิษา ชยัพฤกษ์ และได้เป็นการพิเศษ

จากทนุฟุลไบรท์เฉพาะส าหรับจฬุาฯ ได้อีก ๑ ทนุให้กบัอาจารย์สดุสวาสด์ิ ศรีสถาปัตย์ ส าหรับในตอนแรกตัง้นัน้ก็มีเพียง

อาจารย์ และอาจารย์กี ขนิษฐานนัท์ช่วยกนัสอนเป็นหลกัคู่กนั อาจารย์แสงอรุณฯ แม้ไม่ได้สอนโดยตรงในภาควิชาแต่ก็ได้

ช่วยเชิญศาสตราจารย์กษิณฯ จากคณะวิทยาศาสตร์พฤกษศาสตร์มาสอนช่วยวิชา Plants Material ซึ่งต่อมาท่านได้       

แนะให้ไปเชิญอาจารย์จิรายุพิน จันประสงค์ นักอนกุรมวิธาน (Taxonomy) ประจ ากรมป่าไม้มาช่วยสอนแทนท่าน โดย

สอนเก่ียวกบัการด ารงชีวิตและการบ่งชีช้นิดของต้นไม้ประเภทต่างๆ ให้กบันิสิตปี ๑ เป็นเวลาต่อเน่ืองมากกว่า ๒๐ ปีได้  

และอาจารย์คนถดัมาคือ อาจารย์กนก เหวียนระวี หลงัจากนัน้จงึได้มีอาจารย์รุ่นแรกท่ีจบปริญญาโททางภมูิสถาปัตยกรรม

โดยตรงโดยทุนส่วนตัวสมัครมาเป็นอาจารย์มาช่วยสอนคือ อาจารย์จามรี จุลกะรัตน์กับอาจารย์นิลุบล คงศักด์ิ และ

ตามมาด้วยอาจารย์พงษ์ศกัด์ิ วฒันสินธุ์ ต่อมาก็มีอาจารย์หนอ หรือองัสนา เข้ามาช่วยเป็นเสาหลกัอีกคน ช่วยให้ภาควิชา

ของเราเดินไปได้มัน่คงตลอด ๔๐ ปีท่ีผ่านมา 

   เก่ียวกับบทบาทการให้ความช่วยเหลือของ IFLA ซึ่งมีภารกิจสนับสนุนการศึกษาด้านนีด้้วย ในช่วงแรกตัง้

ภาควิชา IFLA โดย Mr. Zevi Miller ประธาน IFLA ภาคตะวนัออกซึ่งเป็นชาวอิสราเอลได้ขอทุนจากรัฐบาลโปแลนด์ให้

อาจารย์ไปเรียนต่อด้าน Urban planning แต่ช่วงนัน้ยุ่งมาก ก าลงัเป็นหวัหน้าภาควิชาท่ีเพิ่งตัง้ขึม้าใหม่ ยงัหาอาจารย์            

มาช่วยสอนไมไ่ด้เลย เกือบเรียกได้วา่สอนวิชารออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมอยู่คนเดียว งานในส านกังานออกแบบก็ชกุมาก

ไม่มีใครช่วยดแูทนได้เลยเพราะตอนนัน้ยงัไม่มีภมูิสถาปนิกจริง ๆ ท่ีจะหามาช่วยงานแม้แต่คนเดียว บงัเอิญอาจารย์ได้ไป

ช่วยท าหลักสูตรและช่วยสอนปริญญาโทผังเมืองเลยต่อรองเขาขอเป็นอาจารย์ภาควิชาผังเมือง คืออาจารย์พงศ์พร                    



สดุบรรทดั ไปแทน หลงัจากนัน้ก็มีอาจารย์จากภาควิชาผงัเมืองคนอ่ืน ๆ ทยอยไปเรียนต่อกนัมากนัอีกหลายคน จึงถือว่า 

IFLA เป็นคณุปูการภาควิชาผงัเมืองด้วยเหมือนกนั  

 การส ารวจโดยสมาพนัธ์ภมูิสถาปนิกนานาชาติหรือ IFLA พบว่าในปัจจบุนั ทัง้โลกมีภมูิสถาปนิกวิชาชีพอยู่ราว ๆ  

๒๕,๐๐๐ คน สมาคมภูมิสถาปนิกไทยเองก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสมาคมภูมิสถาปนิกของโลก  ในด้านของ

หลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบุคลากร ขณะนี ้IFLA ก็ได้ให้การรับรองสถาบันในประเทศไทยท่ีเปิดสอนทัง้                

๗-๘ สถาบนัได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัแม่โจ้, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

สถาบนัพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ทัง้ระดบัปริญญา

ตรีและปริญญาโท และในแง่ของคณุภาพบณัฑิตของภมูิสถาปัตยกรรมชาวไทยนัน้จดัว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคณุภาพในระดบั

โลกและทราบกันดีว่าบัณฑิตท่ีจบไปสามารถไปท างานต่อในต่างประเทศกันได้ทุกคน ซึ่ งกว่าจะมาถึงจุดนีท้าง

มหาวิทยาลยันัน้จะต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอยา่งมาก 

การปฏิบตัิวิชาชีพ 

 งานท่ีอาจเรียกว่าเป็นการปฏิบตัิวิชาชีพภมูิสถาปัตยกรรมท่ีมีแบบก่อสร้างโดยตรงในช่วงแรกนัน้เป็นงานท่ีควบ

มากบัแบบสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดยสถาปนิกต่างประเทศท่ีเจ้าของ Chain โรงแรมน าเข้ามาลงทนุร่วมกบันายทนุไทย 

เช่น โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนตลัท่ีมาสร้างตัง้แต่ปี ๒๕๐๔-๐๕ สมยัอาจารย์ยงัเรียนอยู่และได้เคยเห็นแบบก่อสร้าง

ภมูิสถาปัตยกรรมเป็นครัง้แรก ปัจจบุนัถกูรือ้ทิง้กลายเป็นสยามพารากอน สมยันัน้หากได้ บี.โอ.ไอ. ก็ใช้สถาปนิกต่างชาติ

ได้ ในช่วงเรียนนอกจากอาจารย์ลดัดาฯ จะพาพวกเราไปดงูานภมูิทศัน์โรงแรมสยามอินเตอร์ฯ แล้ว ยงัพาไปดงูานก่อสร้าง

สวนบ้านท่ีท่านออกแบบให้เจ้าของธนาคารศรีนครด้วย เท่าท่ีทราบ งานเอกชนท่ีอาจารย์ท่านรับมีจ านวนไม่มากนกั แต่มี

งานหลวงในหน้าท่ีของสถาปนิกประจ ากรมศิลปากรอีกด้วย เช่น งานภมูิทศัน์อนสุาวรีย์สนุทรภู่ อ าเภอแกลง งานอนสุาวรีย์

ทหารอาสาท่ีสนามหลวง ต่อมาเม่ือเศรษฐกิจดีขึน้จึงเร่ิมมีงานจัดสวนบ้านของคหบดี ในสมยันัน้มี “นักจัดสวน” เก่ง ๆ 

เกิดขึน้หลายคน เช่น คณุสิทธิพร โทณวนิก คุณภากร ศภุชลาศยั คุณหญิงอุไร ลือบ ารุง รวมทัง้อาจารย์สรัุตน์ วรรณโณ 

ท่านเหล่านี ้แม้ไม่ได้เรียนภูมิสถาปัตยกรรมมาโดยตรงก็ได้รับการยอมรับว่าออกแบบงานภูมิทศัน์ขนาดเล็ก เช่นการจัด

สวนบ้านและสถานท่ีได้สวยงามมาก แต่ส าหรับงานขนาดใหญ่ท่ีจะต้องมีการเขียนแบบก่อสร้างครบด้านเพ่ือการประมลูที่

ท าโดยภูมิสถาปนิกหลงัสมยัอาจารย์จนัทร์ลดาคืองานออกแบบสวนจตุจกัร สาธารณะท่ีสร้างในท่ีดินของการรถไฟโดย

อาจารย์อภยั ผะเดิมชิต ท่ีจบปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมจากคณะเราและไปเรียนต่อปริญญาโทภมูิสถาปัตยกรรมและ

ผงัเมืองต่อท่ี Berkeley  ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕ นัน้ได้มีการรณรงค์เร่ืองมลภาวะ และสารพิษให้ปลกูต้นไม้ถนน 

ให้มีสวนสาธารณะ ขณะนัน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา ท่านจึงได้

พระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์ ๑ ล้านบาท เม่ือวนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๖ ให้ใช้พืน้ท่ีบางสว่นของการรถไฟมา

สร้างสวนสาธารณะให้ประชาชนมีท่ีพักผ่อนหย่อนใจมากขึน้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือ

สาธารณชนเป็นครัง้แรก 

 เน่ืองจากวิชาชาชีพเราจะต้องมีการบูรณาการข้อมลูของปัจจยัด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ภูมิอากาศ การ

ระบายน า้ นิเวศวิทยา สงัคมวิทยา การสญัจรและการใช้สอย จึงสง่ผลให้คนเร่ิมเข้าใจวา่งานท่ีภมูิสถาปนิกท านัน้ นอกจาก

การบรูณาการงานหลากชนิดท่ีต้องอยู่บนพืน้ท่ีเดียวได้อย่างแนบเนียนแล้ว ยงัสามารถลดค่าก่อสร้างบางส่วนได้ เช่นการ



ออกแบบท่ีโรงแรม Rama garden เม่ือปี ๒๕๒๔ โดยมีอาจารย์เป็นภูมิสถาปนิกและนักวางผังบริเวณได้ยกเลิกระบบ

ระบายน า้ฝนท่ีวิศวกรออกแบบเป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ท่ีฝังใต้ดินต่อมาออกถนนวิภาวดี ยาว ๖๐๐ เมตร โดย

เปลี่ยนเป็นระบบระบายน า้แบบเปิด Open channel เป็นลกัษณะของคลองเล็ก ๆ ไหลคดเคีย้วเป็นส่วนของสวนและรับ

น า้ฝนท่ีไหลตามผิวดินมาลงด้วยและน า้ไหลออกไปรวมกันในแก้มลิงรับน า้รอสบูท่ีมีคนักัน้น า้ท่วมจากภายนอก ท าให้

สามารถช่วยลดค่าก่อสร้างเดิม ๒ ล้านบาทเศษเหลือเพียง ๙ แสนบาทเศษ ช่วงน า้ท่วมใหญ่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ โรงแรม                

Rama Garden จงึเป็นสถานท่ีขนาดใหญ่แห่งเดียวในยา่นนัน้ท่ีน า้ไม่ทว่มเพราะการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมได้ค านงึถึง

ปัจจยัน า้ทว่มลว่งหน้าไว้ให้  

การมีโอกาสได้ท างานออกแบบร่วมกบันกัวิชาชีพต่างชาติท่ีมีการพฒันาวิชาชีพถึงขัน้สมบรูณ์มาแล้ว ท าให้เรา

ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการวิชาชีพกบัเขา จึงเกิดประโยชน์จากการท างานร่วมกนัเป็นอย่างมาก ในปีถดัมา

อาจารย์ได้มีโอกาสออกแบบงานภมูิทศัน์ของโรงแรมปาร์คนายเลิศในช่วงท่ียงัติดต่อร่วมทนุกบักลุม่โรงแรมของฝร่ังเศส ได้

ท าแบบผงัหลกัแนวความคิดภมูิสถาปัตยกรรมอยา่งใกล้ชิดกบัเจ้าของคือทา่นผู้หญิงเลอศกัด์ิ สมบติัสิริ หลงัจากตกลงทาง

ธุรกิจกับรายเดิมไม่ได้ ก็มี Chain โรมแรมรายใหม่คือกลุ่มโรงแรมฮิลตันซึ่งได้เอาท่ีปรึกษาทางภูมิสถาปัตยกรรมและ

สถาปัตยกรรมเจ้าประจ าของเขาเข้ามาด้วย และได้ขอแบบแนวความคิดเดิมของเราซึง่ท าเป็นสวนน า้ไปปรับให้เข้ากบัตาม

แนวคิดอาคารของฮิลตนัท่ีปรับใหม่ ซึง่ก็เช่นกนั ท่ีครัง้นีก้ารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กบันกัออกแบบนานาชาติ

ท่ีเช่ียวชาญการออกแบบโรงแรมหรู ท าให้ฝ่ายไทยได้เรียนรู้สิ่งจ าเป็นหลายอย่างนอกเหนือจากแบบท่ีเราคิดว่าเราเก่งอยู่

แล้ว โดยสรุป ถ้าเรามัวแต่เก่งอยู่ในกะลาแคบ ๆ ไม่ยอมรับรู้โลกภายนอก เราก็จะไม่พัฒนา การท างานร่วมกันกับ

ผู้ เช่ียวชาญชาวต่างชาติท าให้เกิดการก้าวกระโดดตามโลกทนัเร็วขึน้ ตวัอย่างเช่นในเมืองไหหล า ประเทศจีนท่ีฉลาดใช้วิธี

จ้างบริษัทออกแบบโครงการพัฒนาท่ีดีท่ีสุดในโลกจากประเทศต่าง ๆ มาประกวดแบบแบบ ตอนแรกก็เ ร่ิมท า                           

Urban design workshop นานาชาติโดยผู้ เช่ียวชาญจาก ๖ ชาติซึ่งเป็นโครงการทางวิชาการก่อน โดยรวมสถาปนิก            

ภูมิสถาปนิก นกัผงัเมืองและอาจารย์มหาวิทยาลยัของจีนท่ีตอน พ.ศ. ๒๕๓๖-๓๗ นัน้ยงัล้าหลงัมากเข้ามาร่วมทีมด้วย

จ านวน ๕-๖ คน คนหนึ่งในนัน้เป็นระดบัศาสตราจารย์ทางสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลยัจีนแหง่หนึง่ จากนัน้อีกไมก่ี่ปีจึง

มีการประกวดแบบพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังตะวนัออกของไหหล าเพ่ือการท่องเท่ียวยาวต่อเน่ืองตามชายหาดกนั ๕๐ กิโลเมตร 

โดยเชิญทีมออกแบบท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของหลายประเทศมาแข่งขนักนั อาจารย์ยงัได้รับเชิญไปเป็นสกัขีพยานช่วงท่ีเขาเสนอ

แบบกับ คนมาฟังมีการส่งเจ้าหน้าท่ีผงัเมืองท้องถ่ินและส่วนกลาง รวมทัง้อาจารย์มหาวิทยาลยั “มาเรียน” นับร้อยคน 

ในช่วงการออกแบบพฒันาจริง ภูมิสถาปนิกไทยก็ได้เป็นคนออกแบบงานภูมิทศัน์ ท่ีไหหล าอยู่หลายแห่ง เราต้องยอมรับ

เลยว่าขณะนีว้งการภูมิสถาปัตยกรรมของจีนนัน้ไปไกลกว่าไทยมากแล้วเพราะเขายอมถ่อมตนเรียนรู้และเก็บเก่ียว

ประสบการณ์ในการท างานจริงจากนกัวิชาชีพท่ีเก่งระดบัโลกซึง่จีนถือวา่ส าคญัมาก 

ระบบการศกึษาในประเทศไทย 
 ในสมยัก่อนการศึกษาของโลกถือเป็นยคุอดุมค าถามท่ีเรียกว่า The  Age of Questions เพราะความรู้ท่ีจะตอบ
นัน้หาได้ยากเย็นมาก ค าถามจึงมีมากกว่าค าตอบ แต่ในยุคของอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน โลกได้กลายเป็นยุคอุดมค าตอบ                 
ท่ีเรียกกนัว่าเป็น  Age of answers คือทกุคนสามารถหาค าตอบท่ีมีอดุมสมบรูณ์เหลือล้นได้อย่างง่ายดายจาก “ก้อนเมฆ”  
ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน เก่ียวกับเร่ืองใด แม้แต่ Technical terms ต่าง ๆ ท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต เพียงแค่ “Google” จาก



โทรศพัท์ได้ในเวลานับเป็นวินาที นอกจากนีย้งัมีช่องทางติดต่อสื่อสารกบัผู้ รู้ทัง้ๆ ท่ีไม่เห็นตวัได้อย่างฉับพลนัทนัใด การ
ค้นหาค าตอบท่ียากเยน็แสนเข็ญในยคุท่ีผ่านมาท าให้เราเป็นพวกวิชาท่ีเป็นคนเช่ือง่ายไปโดยปริยาย ยโุรปใช้เวลา ๓๐๐ ปี
หลุดออกมาได้จากยุคมืดท่ีเรียกว่า Age of Ignorance หรือ Age of Superstitious คือยุคของอวิชชาและความเช่ือโชค
ลางต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตคนสมยันัน้เป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่นการลา่แม่มดมาเผาทัง้เป็นในยโุรปก็เกิดมาแล้วเพราะ
ยังไม่มีวิทยาศาสตร์ เม่ือยุคเรืองปัญญาหรือ Age of Enlightenment หรือ Age of Reason ช่วงท่ีมีบุคคลส าคัญทาง
วิทยาศาสตร์และปรัชญาเกิดขึน้ เช่น ไอแซก นิวตนั, คานท์, วอลแตร์, หรือ จอห์น ลอ็ก ซึง่สง่ผลให้ระบบการศกึษาของโลก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอยา่งมากจากยคุเก่าดงักลา่วมาเป็น  Age of Questions ซึง่การแสวงหาค าตอบยงัเป็นเร่ืองที่ยากอยู่ 

เม่ือมองย้อนกลบัไปท่ีระบบการศึกษาของไทยในสมยัก่อน การเรียนการสอนวิชาชีพขัน้อดุมศึกษาของเรานัน้
ขึน้อยูก่บัสิ่งท่ีออกมาจากปากและชอล์กบนกระดานด าของอาจารย์สอนในห้องเรียนเกือบทัง้หมด เน่ืองจากช่วงนัน้หนงัสือ
ต าราเฉพาะท่ีมีในห้องสมดุเป็นภาษาองักฤษท่ีนิสิตอ่านไม่แตกฉาน เกือบทัง้หมด การเรียนสมยันัน้จึงเป็นแบบฟังและจด
อย่างเดียว การเรียนวิชาออกแบบใน Studio ก็เป็นการฟังค าวิจารณ์ของอาจารย์แล้วก็แก้แบบกนัไปตามค าแนะน า ไม่มี
ช่องทางอ่ืนท่ีเราจะไปค้นคว้าอะไรเองได้มากในสมยันัน้ โดยเฉพาะสมยัท่ีอาจารย์เรียนเม่ือ ๕๐-๖๐ ปีก่อน การศกึษาแบบ
เก่าดงักลา่วส่งขึน้มาตัง้แต่ชัน้ประถมมธัยมสง่ผลให้เราเป็นพวกอวิชามีนิสยัไม่ไฝ่รู้ เพราะแหล่งความรู้มนัอตัคดัจริงๆ เลย
กลายไปทางพวกไม่อินังขงัขอบ ไม่ลงลึก อะไรท่ีค้นมาได้ก็คว้ามาเลย  ยงัจ าได้ว่าสมยัท่ีเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ๆ ท่าน
อธิการบดีสมยันัน้มาเย่ียมคณะยงัเน้นวา่ภารกิจของมหาวิทยาลยัคือ “การ Depart knowledge”  ซึง่หมายถึงการถ่ายทอด
วิชาความรู้ท่ีอาจารย์ได้ร ่าเรียนมาให้กบันิสิตอย่างเต็มท่ี แต่การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ นี ้
กลายเป็นว่า “Knowledge” หรือค าตอบต่าง ๆ ท่ีเรามุ่งหาอย่างยากเย็นในสมยัก่อนกลบัมีอยู่ล้นฟ้ารอให้หยิบฉวยแบบ
ฉบัพลนัได้อย่างสะดวกง่ายดาย ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนเม่ือใด ดงันัน้ ใน “ยคุแห่งค าตอบอนัอดุมอย่างเหลือล้น” ย่อมท าให้การ
สอนด้วยการ “ป้อนค าตอบ” แบบเดิมจึงหมดยคุลง และจะต้องเปลี่ยนมาสอนวิธี “หาค าถาม” ท่ีถกูต้องแม่นย าส าหรับ
เลือกค าตอบท่ีมีล้นโลกและหยิบฉวยได้ง่านและฉับพลนัแทน นั่นคือจะต้องสอนวิธีคิดท่ีลึกซึง้ กว้าง สมเหตุสมผลและ
ยตุิธรรมแทนวิธีการหาค าตอบแบบเก่า เป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปแล้วว่าการศกึษาโดยรวมของประเทศเราล้าหลงัหลายประเทศ
ในอาเซียน เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยท่ี ๙๑ เท่ากบัเขมร ในขณะท่ีเวียดนามอยู่ท่ี ๙๔ สิงคโปร์ ๑๐๘ นอกจากนี ้ผลการสอบวดั
ความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านของเด็กระดบัอาย ุ๑๕ ปี ทัว่โลกท่ีเรียกย่อว่า PISA ด้วย
สอบด้วยภาษาของตนเองโดย OECD นัน้พบว่าประเทศเราได้อันดับอยู่ช่วงท่ี ๕๕/๕๖/๕๙ ในขณะท่ีเวียดนามเคยอยู่                
ล้าหลงัเราอยู่อนัดบัท่ี ๒๒/๘/๓๒ นอกจากนี ้เรายังมีปัญหาด้านความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นยิ่งส าหรับ
การศึกษาในโลกไร้พรมแดนอีกด้วย แล้วเราจะท าอย่างไรกนัดีกบัการก้าวสู่อนาคตยคุแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ของโลก สู่ยุค
ศตวรรษท่ี ๒ แห่งจุฬา ฯ ของเรา และสู่ยุค Thailand 4.0 ของประเทศ  หลายคนยังรู้สึกว่าเรายังก้าวไม่พ้น  Age of 
Superstitious ท่ีซ้อนทบัอยูก่บั Age of Ignorance ของเราอยู ่
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองได้ตัง้งบประมาณหลายร้อยล้านบาทเพ่ือให้คณะต่าง ๆ ท าโครงการท่ีจะน า
มหาวิทยาลยัให้ก้าวหน้าสู่ศตวรรษท่ี ๒ ให้ทนัโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน่าแปลกใจท่ีไม่พบว่ามีคณะใดเสนอโครงการ
พัฒนาการสอนวิธีคิดให้นิสิตแม้แต่คณะเดียว   โชคดีท่ีหน่อยท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรารวมทัง้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีได้ใช้วิธีสอนแบบ Problem based กนัมาตัง้แตต้่น คือการมอบปัญหาแก่นิสิต
ไปคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและหาความรู้ในปัญหานัน้ๆ เอาเอง ไปวิเคราะห์แล้วสงัเคราะห์ให้ออกมาเป็นแบบท่ีจบัต้อง
ได้ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการสอนท่ีก้าวหน้าแบบหนึ่ง แต่ว่าหากมองอีกแง่มมุหนึ่งก็เป็นวิธีการท่ีบางทีอาจจ ากดัความคิด
ของนิสิตหรือเสรีปล่อยให้นิสิตฝันเฟ่ืองไร้ขีดจ ากดัและส่งผลให้ไม่เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์หาก



อาจารย์ผู้ สอนไม่ใจกว้างพอหรือใจกว้างเกินเหตุ นิยามของค าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ของนักออกแบบกับศิลปิน 
โดยเฉพาะวิจิตรศิลป์มีความแตกต่างกนัพอควร ความคิดสร้างสรรค์ของสถาปนิกและวิศวกรจะต้องมีกรอบ มีข้อจ ากัด
หรือปัญหาวิกฤติในความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์และทางสงัคมวฒันธรรมท่ีต้องเอาชนะและสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงและ
สวยงามจึงจะเรียกได้ว่า Creative ส่วนทาง ด้านศิลปะ แม้จะเสรีกว่าก็มีกรอบบงัคบัและแนวคิดของศิลปะประเภทนัน้ ๆ 
ก ากับอยู่เช่นกัน การสอนให้นิสิตออกแบบได้อย่างเสรีโดยไม่รู้แจ้งถึงข้อจ ากัดและวิธีการแก้ปัญหาท่ีสมเหตุสมผลแต่มี
ความสวยงามหรือไม่มีผู้ ใดท าก่อนจึงไม่อาจนบัได้ว่าเป็นงาน Creative ได้ ตวัอย่างเช่นการยอมให้นิสิตระดบัปริญญาตรี
ท าวิทยานิพนธ์โครงการออกแบบโรงแรมโคจรรอบดวงจนัทร์ส าหรับรับนกัท่องเท่ียวโดยได้เพราะไม่เคยมีใครท ามาก่อนจึง
ถือได้ว่าเป็นงาน Creative เป็นต้น ในความเป็นจริง งานท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ได้นัน้จะต้องเป็นงานส าคญัท่ี
แก้ปัญหาได้ยาก แต่ผู้ สร้างสรรค์สามารถคิดแก้ได้ด้วยวิธีใหม่ท่ีง่ายกว่า ถูกกว่าและดีกว่า ซึ่งจะท าไม่ได้ได้เลยถ้าผู้
สร้างสรรค์ไม่รู้แจ้งทัง้ทางลกึและทางกว้างในเร่ืองนัน้จริง ๆ ดงันัน้ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒ ของจฬุาฯ ของเรา จึง
ควรเปลี่ยนการสอนจากการวิธีหาความรู้มาเป็นวิธีหาความคิดท่ีตรงประเด็นปัญหาท่ีมีความส าคญั นัน่คือการสอนวิธีคิด 
หรือ Critical Thinking ท่ีสอดแทรกไว้ในทกุวิชา 

ในยุคเทคโนโลยีใช้ง่ายท่ีใช้ได้ฉับพลัน ใกล้ตัวและเกือบไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นนี ้ส่งผลให้นิสิตใช้เวลาเตรียม
เนือ้หาวิชาท่ีจะเรียนน้อยลงเพราะไม่ต้องเดินทางไปห้องสมดุ ไปจองคิวยืมหนงัสือ นิสิตสามารถเปิดดจูากมือถือเม่ือไหร่ก็
ได้  เวลาจึงมาอยู่ท่ีการค้นคว้าข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ มากขึน้ ซึ่งจะต้องไตร่ตรองด้วยตนเองในด้านความ
น่าเช่ือถือ และข้อมลูนัน้ต้องมาจากหลายมมุมองท่ีแตกต่าง มีหลายทางเลือก และพิจารณาโดยยดึหลกัตามความเป็นจริง
ไม่ใช่การสมมตุิ รวมถึงการพิจารณาผลของแต่ละทางเลือก  ดงันัน้อาจารย์จึงอยากจะสรุปว่า เราก าลงัก้าวกระโดดเข้าสู่
ยคุแห่งความร ่ารวยค าตอบท่ีมีให้อย่างมากล้นท่ีสามารถใช้เวลาเพียงวินาทีก็หยิบฉวยได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเวลา
ไหน ซึง่น่าวิตกว่าอาจส่งผลกระทบทางลบจากการเลือกข้อมลูเฉพาะในแง่มมุท่ีตรงใจชอบเท่านัน้มาใช้ โดยมิได้พิจารณา
ข้อมลูในแง่มมุอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างหลากหลาย ไม่ดูภาพรวม ตวัอย่างเช่นในงานวิจยัท่ีเรามกัจะเลือกข้อมลูท่ีมีแหล่งอ้างอิง
หนกัแน่นเฉพาะท่ีตรงกบัสมมตุิฐานหรือใจตนที่เอนเอียงเทา่นัน้ โดยละเลยข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีค้านกบัสมมตุิฐาน   

สถานการณ์ของโลกได้ก้าวมาถงึขนาดนีแ้ล้ว แล้วเราจะยงัคงปลอ่ยปะละเลย ไมย่อมรับรู้ ไม่ยอมปรับเปลี่ยนอยู่
ได้อยา่งไร ถงึเวลาท่ีเราควรน่ามาช่วยกนัคิดวา่จะแก้ไขกนัได้อยา่งไรบ้างหรือไม่ ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถอดเทปและเรียบเรียงโดย นางสาวพีรพรรณ ธีรบษุยเวศย์ 


