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‘ส�ำนกัพมิพ์ ลำยเส้น’ ตัง้ใจจดัพมิพ์หนงัสอื ‘คยุกบัสถำปนกิ

ต้นแบบ’ โดยคำดหวงัไว้ว่ำ หนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นบนัทกึของ

บทสนทนำในเนือ้หำของงำนสถำปัตยกรรมในประเทศไทย 

ทีถ่กูถ่ำยทอดผ่ำนควำมคดิทีต่กผลกึแล้วของสถำปนกิต้นแบบ

กลุม่หนึง่ ทีไ่ด้รบักำรยอมรบัโดยทัว่ไปว่ำ มคีณุปูกำรในกำร

พฒันำวชิำชพีสถำปนกิในประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนือ่งเป็น

เวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี

เรำจงึอยำกเชญิชวนสถำปนกิทกุท่ำน โดยเฉพำะสถำปนกิ

รุ่นลูกรุ่นหลำน ที่ปัจจุบันได้รับกำรเปิดโลกทัศน์ด้วยสื่อ

หลำกหลำยประเภท และเชดิชสูถำปนกิต่ำงประเทศในกำร

สร้ำงแรงบนัดำลใจ ได้หนัมำมองเหน็ศกัยภำพทำงควำมคดิ

และกำรต่อสูช้วีติของสถำปนกิในประเทศไทย ซึง่น่ำจะเป็น 

‘ต้นแบบ’ ในกำรน�ำแนวคิดเหล่ำนั้นไปปฏิบัติได้จริงในกำร

ประกอบสมัมำอำชพี และเป็นแรงใจทีด่ใีนกำรช่วยกนัสร้ำง

มำตรฐำนกำรท�ำงำนให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

วัตถุประสงค์



บทน�า

หลังจำกที่ส�ำนักพิมพ์ ลำยเส้น ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด 

Conversations with Architects ไปแล้ว 5 เล่ม โดย 

ได้สัมภำษณ์สถำปนิกหลำกหลำยกลุ่มที่น่ำสนใจ ได้แก่ 

‘คุยกับต้นกล้ำสถำปนิก’, ‘คุยกับสถำปนิกหญิง’, ‘คุยกับ

ลูกสถำปนิก’, ‘คุยกับสถำปนิกกลำยพันธุ์’ และ ‘คุยกับ 

ลกูสถำปนิกต�ำ่สิบ’ ซึ่งแตล่ะเล่มลว้นได้รับเสยีงตอบรบัทีด่ี

จำกผูอ่้ำนหลำกหลำยกลุม่วยั และเพือ่สบืทอดเจตนำรมณ์

เดิมของส�ำนักพิมพ์ฯ ผมจึงได้รับมอบหมำยจำกคุณนิธิ  

สถำปิตำนนท์ (เจ้ำส�ำนัก) ให้มำสัมภำษณ์และดูแล 

กำรจดัท�ำหนงัสอืเล่มใหม่นี ้ภำยใต้ชือ่เรือ่ง ‘คยุกบัสถำปนกิ

ต้นแบบ’ ซึ่งจะเผยแพร่ออกเป็น 2 เล่ม (volume 6-7) 

เนื่องจำกมีสถำปนิกที่เป็นต้นแบบให้กับวงกำรหลำยท่ำน  

ซึง่แน่นอนทีแ่ต่ละท่ำนต่ำงกม็ปีระสบกำรณ์และแง่คดิเฉพำะตวั

เจตนำของหนงัสอืเล่มนีก้เ็พือ่ทีจ่ะถ่ำยทอดควำมคดิ หลกักำร 

ด�ำเนินชีวิต ทั้งในหน้ำที่กำรงำน ในอำชีพ และกำรใช้ชีวิต



ส่วนตวั โดยกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของสถำปนกิอำวโุส 

ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ริเริ่มบุกเบิกวงกำรสถำปนิกของไทย  

บำงท่ำนกม็ใิช่คนไทยโดยสำยเลอืด แต่ได้ใช้ชวีติทุ่มเทจติใจ

จนดั่งได้ว่ำเป็นสถำปนิกหัวใจไทยและดั่งวำ่เมืองไทยเป็น

บ้ำนที่แท้จริง ท่ำนทั้งหลำยได้ถ่ำยทอดควำมคิด คติธรรม

ในกำรประกอบอำชีพ ซึ่งมำกด้วยเหตุกำรณ์ ที่ทั้งประสบ

ผลส�ำเร็จและประสบอุปสรรคต่ำงๆ ในกำรประกอบอำชีพ 

สิง่ทีท่่ำนทัง้หลำยได้ถ่ำยทอดให้ผูอ่้ำนได้ทรำบนัน้ มคีณุค่ำ

ที่สถำปนิกรุ่นหลัง หรือผู้ที่สนใจในวงกำรออกแบบได้ใช้

เป็นข้อคิดในกำรประกอบวิชำชีพ เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ำ 

ซึ่งสำมำรถไปประยุกต์ใช้ในกำรเป็นสถำปนิกที่ดี และสิ่งที่ 

ท่ำนทัง้หลำยได้ถ่ำยทอดนัน้ เป็นประสบกำรณ์จรงิ เป็นสิง่ที่ 

แต่ละท่ำนได้ฟันฝ่ำ บุกเบิกเพื่อให้วงกำรสถำปนิกของเรำ

มีควำมเข้มแข็ง

เป็นทีน่่ำเสยีดำยทีผ่มและทมีงำนไม่สำมำรถน�ำค�ำสมัภำษณ์

ของท่ำนอำจำรย์กฤษฎำ อรณุวงษ์ ณ อยธุยำ ลงในหนงัสอื

เล่มนี้ได้ เพรำะก่อนวันนัดสัมภำษณ์เพียงไม่กี่วัน ทำ่นก็

ต้องเข้ำรักษำตัวที่โรงพยำบำล ผมจึงหมดโอกำสที่จะน�ำ

เอำประวัติชีวิตกำรท�ำงำนที่เป็นต้นแบบที่มีค่ำของท่ำนมำ

ให้เหล่ำสถำปนิกรุ่นหลังได้รับทรำบ

สุดท้ำยนี้ ผมขอขอบคุณเหล่ำ ‘สถำปนิกต้นแบบ’ ทุกท่ำน

ที่กรุณำสละเวลำอันมีค่ำมำร่วมสนทนำ หวังว่ำหนังสือชุด 
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จะเป็นหนงัสอืทีม่คีณุค่ำ เป็นหนึง่ในต�ำนำนของผูบ้กุเบกิวงกำร

ออกแบบของประเทศไทย และจะเป็นหนงัสอืทีส่ถำปนกิทกุท่ำน 

จะต้องมเีพือ่หยบิอ่ำนอ้ำงองิในยำมทีท้่อถอย และในยำมทีอ่ิม่

เอมในควำมส�ำเรจ็ เป็นหนงัสอือ้ำงองิทีม่คีณุค่ำอกีเล่มหนึง่ 

ในวงกำรสถำปนิกของประเทศไทย

ประภำกร วทำนยกุล

บรรณำธิกำร



ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว

ผูก่้อตัง้ส�ำนกังำนออกแบบ ดไีซน์ 103 จ�ำกดั (2513) อดตีหวัหน้ำนกัเรยีน

เตรยีมอดุมศกึษำ (2500) หวัหน้ำนสิติคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย (2505) ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ Pratt Institue, 

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ (2508) ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น Alumni 

Achievement Award จำก Pratt Institue, ‘สถำปนกิดเีด่น’ จำกทัง้สมำคม

ศษิย์เก่ำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (2536) และ

สมำคมสถำปนิกสยำมฯ (2537) ปัจจุบันพี่ชัชในวัย 70 ปี ยังคงท�ำหน้ำที่

ผูบ้รหิำรบรษิทัทีท่�ำงำนด้ำนสถำปัตยกรรมอยู ่4 บรษิทั รวมทัง้เป็นประธำน

บรหิำรและกรรมกำรมลูนธิหิมอเสม พริง้พวงแก้ว

ประธำนกรรมกำรผูถ้อืหุน้ บรษิทั ดไีซน์ 103 อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เน่าเหม็น
เราต้องเปลี่ยนจากสังคมแมลงวัน
ให้เป็นสังคมของผึ้ง
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ประภำกร:

ชัชวำลย์:

ประภำกร:

เคยเป็นเพื่อนที่ดีอย่ำงไร วันนี้ก็ยังคงเป็นอย่ำงนั้นอยู่  

ทุกอย่ำงที่ผ่ำนเข้ำมำในชีวิตท�ำให้ผมเลี้ยงลูกให้รู้จักควำม

ล�ำบำก เป็นพืน้ฐำนเพือ่ให้เกดิกำรต่อสู ้สร้ำงตนบนล�ำแข้ง 

ของตนเองให้ได้ มรดกที่ดีที่สุดที่ผมจะมอบให้ได้คือ 

ควำมรู้ เพรำะจะไม่มีใครขโมยไปจำกเขำได้

สถำปนิกไทยมีโอกำสที่จะขึ้นไประดับสำกลได้ไหมครับ  

อะไรเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ท�ำให้เรำขึ้นไปสู่ตลำดสำกลไม่ได้

ผมเชือ่ว่ำเป็นไปได้ครบั ถ้ำพวกเรำหมัน่ทีจ่ะค้นคว้ำพฒันำ 

ในกำรให้ควำมคิดใหม่ๆ และบริกำรใหม่ๆ กับเจ้ำของ

โครงกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศให้มำกขึน้ อย่ำงทีว่่ำ 

ถ้ำเป็นรำยบคุคลแล้ว คนไทยเรำไม่แพ้ใครเขำเลย แต่บำงครัง้ 

เรำไม่มโีอกำสประกำศตนเองเป็นรำยบคุคลอย่ำงทีช่ำวต่ำงชำติ 

เขำท�ำ แต่ถ้ำเรำคดิรวมทมีกนัเป็นทมีของผูเ้ชีย่วชำญแต่ละ

ชนดิของอำคำร แล้วหำโอกำสสร้ำงผลงำนขึน้มำสกัชิน้หนึง่

ไม่ว่ำในประเทศหรอืต่ำงประเทศ กค็งเป็นจดุเริม่ต้นทีน่่ำคดิ

ใช่ไหมครบั อกีอย่ำงหนึง่ พวกเรำเป็นคนรกัถิน่ฐำนบ้ำนเกดิ  

บ้ำนเมอืงเรำอยูส่บำย จงึไม่อยำกออกไปท�ำงำนนอกประเทศ

เป็นเวลำนำนๆ จึงท�ำให้ขำดประสบกำรณ์ทำงด้ำนสำกล  

ไปเรยีนต่ำงประเทศอย่ำงเดยีวยงัไม่เพยีงพอแต่ต้องออกไป

ผจญชวีติในต่ำงแดนให้มำกขึน้ ส่งแบบไปประกวดให้มำกขึน้  

กล้ำทีจ่ะเข้ำสงัคมให้มำกขึน้ หรอืไม่กห็ำวธิที�ำให้เขำรูจ้กัเรำ  

ไว้ใจเรำ และมั่นใจเรำ สิ่งเหล่ำนี้อำจช่วยให้เรำมีโอกำส

มำกขึ้นก็ได้นะครับ

ช่วยวจิำรณ์สถำปัตยกรรมในประเทศไทย ลองวจิำรณ์กว้ำงๆ 

ไม่ต้องเจำะจงใครหรือโปรเจ็กต์ไหนเป็นพิเศษก็ได้นะครับ 

หรือว่ำพี่ชัชประทับใจงำนของใครบ้ำงหรือเปล่ำ

สถาปนิกไทยต้องเป็นใหญ่
ในผืนแผ่นดินไทย
ในอดีตเราเคยเป็นลูกน้องเขา 
ถึงเวลาแล้วที่คนต่างชาติ
ก็มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นลูกน้อง
คนไทยได้เหมือนกัน
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เป็นสถำปนิกต้องอดทน ต้องมุมำนะ อย่ำงนั้นใช่ไหมครับ 

ใช่ครับ เพรำะในชีวิตกำรท�ำงำนของเรำ ไม่มีใครที่จะ

สมหวังหรือผิดหวังไปเสียทุกอย่ำงหรอก สองอย่ำงนี้

มันผลัดกันมำ สมหวังเมื่อไหร่แล้วระวังเถอะ เตรียมตัว

รับควำมผิดหวังไว้ล่วงหน้ำได้เลย และถ้ำผิดหวังสิ้นหวัง

เมือ่ไหร่ก็อย่ำท้อแท้ มำนะพยำยำมต่อไป ควำมสุขสมหวัง

รออยู่ข้ำงหน้ำ ชีวิตมันก็มีอนิจจังอย่ำงนี้ล่ะครับ พูดง่ำยๆ 

ก็คืออย่ำประมำท แล้วก็อย่ำสิ้นหวัง จริงอยู่ว่ำมีหลำย

ครั้งในชีวิตที่เรำถูกใช้ให้ท�ำในสิ่งที่ตนเองไม่ได้เรียนมำ  

แต่สิง่เหล่ำนัน้คอืควำมท้ำทำยทีเ่รำต้องเอำชนะให้ได้ กำรถำม  

กำรอ่ำน กำรสอดรู้สอดเห็น ช่ำงสังเกต กำรเดินทำงไป

ในที่ต่ำงๆ กำรมี common sense อันใดอันหนึ่ง หรือ

ทั้งหมดรวมกัน อำจน�ำควำมส�ำเร็จแปลกๆ มำสู ่ชีวิต

กำรท�ำงำนของเรำได้ครับ ถ้ำคิดไม่ออกหรือเข้ำสู่ภำวะ

คับขันเมื่อไหร่ หันเข้ำหำควำมสงบให้ได้เถอะครับ มักจะ

มีค�ำตอบแบบอัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอๆ

คำดหวังอะไรบ้ำงในด้ำนวิชำชีพ รวมทั้งควำมคำดหวัง

ในอนำคตข้ำงหน้ำในแง่ของกำรปฏิบัติวิชำชีพบ้ำงครับ

ชวนกันออกไปท�ำมำหำกินในต่ำงประเทศกันให้มำกขึ้น

เถอะครบั ในเมอืงใหญ่ๆ และเมอืงอะไรกต็ำมในต่ำงประเทศ 

มร้ีำนอำหำรไทยอยูเ่ตม็ไปหมดแล้วครบั ร้ำนอำหำรยงัไปได้

แล้วยังเจริญรุ่งเรืองด้วย ท�ำไมพวกเรำจะไปไม่ได้ล่ะครับ 

เคยรู้สึกผิดหวังที่เลือกเรียนสถำปัตย์ จบแล้วมำประกอบ

อำชีพเป็นสถำปนิกบ้ำงไหมครับ

กำรประกอบอำชีพนี้มันสนุกตรงที่ว่ำ ท�ำอย่ำงไรจึงจะ

เอำชนะควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่มีมำทุกรูปแบบ ทั้งทำงด้ำน

ประภำกร:

ชัชวำลย์:

ประภำกร:

ชัชวำลย์:

ประภำกร:

ชัชวำลย์:

ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์
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วิชำกำร ทำงด้ำนระยะเวลำ ที่บำงครั้งจ�ำกัดจนไม่นึกว่ำ

จะท�ำได้ ทำงเศรษฐกิจ งบประมำณกำรลงทุน ทำงด้ำน

รสนิยม วัฒนธรรม ควำมเชื่อถือ และอื่นๆ อีกร้อยแปด

พันประกำร ซึ่งควำมมันในชีวิตอยู่ตรงนี้ล่ะครับ ท�ำงำน

เสร็จแล้วมันมีควำมภูมิใจในอำชีพของเรำ เพรำะมันมี

ผลงำนยืนยันเป็นตัวตน อำชีพอื่นเขำมีอย่ำงเรำหรือเปล่ำ 

ผมไม่สำมำรถบอกได้ จำกประสบกำรณ์ในอำชีพของเรำ

ยงัสอนผมต่อไปอกีว่ำ ถ้ำจะไปท�ำอะไรทีน่อกเหนอืออกไป 

จะต้องมีจินตนำกำร มีควำมฝัน มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ 

และมำนะอดทนทีจ่ะร่วมงำนกบัผูอ้ืน่ เพือ่ให้เกดิควำมส�ำเรจ็

ได้อย่ำงไรอกีด้วย อำชพีของเรำสอนผมไว้ครบทกุอย่ำงครบั 

พี่ชัชมองสังคมไทยเป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ

ผมมองว่ำสงัคมในปัจจบุนัเป็นสงัคมทีเ่น่ำเหมน็ เรำจะต้องหำ

วิธีล้ำงให้สะอำดให้ได้ ต้องเปลี่ยนจำกสังคมแมลงวันให้

เป็นสงัคมของผึง้ให้ได้ เพรำะสงัคมผึง้เป็นสงัคมทีม่ำนะอดทน 

ขยันและสะอำด บ้ำนเรำพอเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมือง

กห็ยดุชะงกัทกุอย่ำงหมดเลย แต่เวยีดนำมเขำคดิต่ำงจำกเรำ 

เขำมองว่ำนี่ล่ะคือโอกำส เป็นช่วงเวลำที่จะได้เตรียมตัว 

ให้พร้อมเพื่อรับกับสภำวกำรณ์ปกติที่ก�ำลังจะกลับมำ

คิดว่ำตัวเองจะท�ำงำนไปจนชั่วชีวิตหรือเปล่ำครับ วำงแผน

บั้นปลำยชีวิตไว้อย่ำงไร

ขณะนี้ผมอำยุ 70 ปีแล้ว ยังต้องดูแลบริษัทที่ท�ำงำนด้ำน

วิชำชีพของเรำอยู่อีก 4 บริษัท คือ ดีไซน์ 103 อินเตอร์

เนชัน่แนล (Design 103 International), แมเนจเม้นท์ 103 

(Management 103), อนิทเีรยี อำร์คเิทกเจอร์ 103 (Interior 

Architecture 103) และ ชัชวำลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง 

ประภำกร:

ชัชวำลย์:

ประภำกร:

ชัชวำลย์:

01 งำนผังแม่บทท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
02 แบบประกวดอำคำรรัฐสภำ ปี 2552

01

02



ธีรพล นิยม

สถาปัตยกรรมทุกชิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด 
แต่ขึ้นอยู่กับการให้คุณค่า 
ฉะนั้น เราต้องหาคุณค่าของงานที่เราทำา
ให้เจอแล้วก็ตั้งใจทำาให้บรรลุ

‘นกัเรยีนทนุเล่าเรยีนด’ี ของกระทรวงศกึษา (2507-2511) ‘นกัศกึษาท�ากจิกรรม

ดเีด่น’ จากยเูยสโก (2516) หลงัเรยีนจบพีแ่บนได้รบัทนุของรฐับาลเยอรมนี

เพือ่ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทด้านพฒันาชมุชนและชนบท (2517-18) เป็นผู้

ร่วมก่อตั้งบริษัท แปลน อาคิเต็ค จ�ากัด (Plan Architect) (2518) อาศรม

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ (2548) และสถาบัน

อาศรมศิลป์ (2550) ได้รับประกาศเกียรติคุณ ‘ศิษย์เก่าดีเด่น’ จากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2534) ‘สถาปนกิดเีด่น’ จาก

สมาคมสถาปนกิสยามฯ (2537) ได้รบัรางวลั ‘ผลงานสถาปัตยกรรมดเีด่น’ 

จากสภาสถาปนกิแห่งเอเชยี หรอื ARCASIA (2537) ปัจจบุนัในวยั 59 ปี

พีแ่บนยงัคงอทุศิเวลาให้กบัการท�างานเพือ่สงัคมและงานการศกึษาอย่างสม�า่เสมอ

ผู้อ�านวยการ อาศรมสถาปนิกชุมชนและส่ิงแวดล้อม
และรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและแผน สถาบันอาศรมศิลป์
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ประภากร:

ธีรพล:

เริ่มต้นเค้าโครงให้ จากนั้นปล่อยให้เรากับเพื่อน (ฑูรย์) 

ท�าต่อกันเองจนเสร็จ แล้วพี่เขาค่อยมาตรวจอีกที ท�าให้

รู้สึกว่าเราก็ท�าได้ การเรียนจากของจริงท�าให้เรียนในห้อง

มันง่ายขึ้น ตอนเป็นศิลปกรรมคณะฯ ก็ต้องรวบรวมคน

เป็นร้อยมาท�าฉากเวทีในเวลาจ�ากัด ต้องวางแผนจัดการ

ให้คนร่วมแรงร่วมใจกนัท�า ต้องแก้ปัญหาหลากหลาย เช่น 

ตอนงบหมดกต้็องหายมืเงนิรุน่พีก่ระเป๋าใหญ่ใจดมีาซือ้เส้นหมี่

ลูกชิ้น 100 ห่อ มาเติมก�าลังกันตอนตีสอง (หัวเราะ) 

ประสบการณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์กับการงานอาชีพมาก 

ก็คงจะเหมือนๆ กับพี่ๆ น้องๆ ที่ท�าออฟฟิศต้องดูแล

คนมากๆ ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นนักกิจกรรมกันทั้งนั้น

มอีาจารย์ท่านไหนทีใ่กล้ชดิและเป็นแรงบนัดาลใจบ้างไหมครบั 

ผมไม่ได้ใกล้ชดิกบัอาจารย์มากนกัเพราะไม่ค่อยได้เข้าเรยีน 

(หัวเราะ) แต่ก็ได้แรงบันดาลใจและประทับใจจากอาจารย์

หลายท่านในด้านต่างๆ เท่าทีน่กึออกตอนนีก้ม็อีาจารย์แสง 

(รศ.แสงอรณุ รตักสกิร) ทีใ่ห้ความซาบซึง้ในเรือ่งสนุทรยีะ 

และความเป็นหนึง่เดยีวของงานสถาปัตยกรรม มนษุย์และ 

สรรพสิ่ง ตอนมาท�ามูลนิธิกับเพื่อนๆ ก็ตั้งชื่อมูลนิธิว่า  

‘สานแสงอรณุ’ เพือ่เป็นการแสดงมทุติาจติต่ออาจารย์ ทีจ่รงิ 

ผมไม่ได้สนิทกับอาจารย์มาก เคยเที่ยวป่ากับอาจารย์

ครั้งสองครัง้ และช่วง 14 ตลุา ทีไ่ปร่วมขบวนด้วยกนับ่อย  

ทีจ่�าได้ขึน้ใจอกี 2 ท่าน เมือ่ตอนเรยีนปี 4 คอื อาจารย์อนั  

(ศ. อนั นมิมานเหมนิท์) ทีใ่ห้คะแนนโปรเจก็ต์ดไีซน์ผม D+  

พร้อมค�าวจิารณ์ว่า “ไม่มคีวามเข้าใจพืน้ฐานงานสถาปัตยกรรม”  

ในงานสนามบินเชียงใหม ่ที่ผมตั้ งใจท�าอย ่างเต็มที่  

โดยเอาบ ้านล ้านนามาขยายเป ็นบ ้านล ้านนายักษ ์ 

สถาปนิกไม่ได้เป็นเจ้าของ
งานสถาปัตยกรรมแต่เพียง
ผู้เดียว ผู้ใช้งานกับเรา
ต้องร่วมกันสร้างสรรค์
และต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ
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ประภากร:

ธีรพล:

ประภากร:

ธีรพล:

เจมส์ สเตอร์ลงิ (James Stirling), มารโีอ บอตตา (Mario 

Botta), ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando), เกลนน์ เมอร์คทั 

(Glenn Murcutt), เคอร์รี ่ฮลิล์ (Kerry Hill), ชาร์ลส์ คอร์เรยี 

(Charles Correa), บาวา (Bawa) โดยเฉพาะแซมมวล มอกบี 

(Samuel Mockbee) แห่งรรูลัสตดูโิอ (Rural Studio)

พีแ่บนว่าฝีไม้ลายมอืของพวกเราเทยีบเท่าในระดบัสากลไหม

มันอยู่ที่ว่าเราตีความอย่างไร ถ้าตีความว่างานระดับสากล

คืองานสถาปัตยกรรมที่ต้องมีพลัง ให้คุณค่าในระดับจิต

วิญญาณแก่มนุษย์และประโยชน์ใช้สอยได้ ผมว่ามันมี

ไม่มากนักในบ้านเรา ที่มีอยู่และเห็นได้ชัดก็มักเป็นงาน

ประเพณีของครูบาอาจารย์สมัยก่อนเช่นวัดวาอาราม

เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากบ้านเรามีต้นทุนในการสร้างสรรค์

งาน masterpiece ต�่า ตามที่ว่าไปแล้ว โดยเฉพาะงาน

ที่ต้องเน้นเรื่องจิตวิญญาณและวัฒนธรรมมักจะตกอยู่ใน

ความรับผิดชอบของราชการซึ่งมีระบบที่เป็นอุปสรรคต่อ

การสร้างสรรค์มาก งานที่มีอยู่ในมือเอกชนส่วนใหญ่จะ

เป็นงาน commercial ซึง่ถ้าเราตคีวามหมายว่าระดบัสากล

คอืงานทีส่วยงาม มปีระโยชน์ใช้สอย และละเอยีดด ีผมว่าเรามี

มากพอสมควรเท่าทีน่กึได้ เช่น งานคงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์

ของ A49, งานของคณุองอาจ, งานรสีอร์ทบางชิน้ของคณุเลก็  

(เมธา บนุนาค), ของแฮบบติา (Habita), ของด้วง, ของ OBA 

(The Office of Bangkok Architects), ของแปลน  

แอสโซซิเอทส์ (Plan Associates) ของคุณอมตะ เป็นต้น 

สถาปัตยกรรมชิ้นไหนในเมืองไทยที่ดูแล้วรู้สึกศรัทธาครับ

ผมมองศรัทธาเป็นสองด้านคือ ในแง่ของตัวงานและ 

ในแง่สถาปนิกออกผู้แบบ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทอุทิศตัวให้กับงาน

งานยุคแรกกับPlan Architect
01 ตึกPlan ASA Golden Award (พ.ศ.2530)
02 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยโยนก ASA Golden Award (พ.ศ.2532)
03 ใบหยกทาวเวอร์
งานยุค Plan Estate
04 บ้านสวนริมคลองบางมด ASA Citation Award (พ.ศ.2537)

02

01

04 03
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งานยุค อาศรมศิลป์
01 บ้านเฮือนธรรม
02 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้
03 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) Associated Architect : PLAN ARCHITECT
04 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Associated Architect : PLAN STUDIO

01

02

04

0302

ประภากร:

ธีรพล:

ประภากร:

ธีรพล:

ประภากร:

ธีรพล:

สถาปัตยกรรมมาตลอดชีวิตจนเป็นที่น่าศรัทธา ซึ่งงาน

ในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นศรทัธาในแง่หลงั เท่าทีน่กึได้กม็ี

งานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของโหน่ง งานบ้านของคุณเอง 

(บ้านสวนสงบ) ก็ชอบ มันมีที่มาที่ไป มันสะท้อนเป็นตัว

ตนของคุณได้ชัดเจน

ชอบงานสถาปัตยกรรมสเกลไหน

ผมชอบงานทีใ่กล้ชดิกบัคนกบัชมุชน โดยเฉพาะงานสเกลเลก็ๆ

พีแ่บนว่างานพืน้ถิน่ของไทยกบัของญีปุ่น่เทยีบเท่ากนัได้ไหม 

เราดีกว่าหรือด้อยกว่า

ผมว่ามันเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าคงไม่ได้ เพราะงาน

สถาปัตยกรรมขึน้อยูก่บัเหตปัุจจยัและบรบิท อย่างประเทศเรา

อยู่ในภาวะสบาย ธรรมชาติไม่รุนแรง ความเป็นชาวพุทธ 

ปรชัญาของเราเรยีบง่ายเน้นความเป็นอนตัตา ความงามของ

งานสถาปัตยกรรมของเรา ก็มาจากเบื้องหลังของวิถีชีวิต

แบบนี ้อย่างชาวปกาเกอญอสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ เพราะเขา

เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้ว ก็เลยสร้างอยู่แค่ตายไม่ให้เป็น

ภาระของชีวิต ส่วนญี่ปุ่นอยู่ในที่ที่มีพายุ มีความแตกต่าง

ของอากาศทีร่นุแรง พืน้ทีเ่ขากน้็อย ในสามญัส�านกึเขาต้อง

ระมดัระวงัเรือ่งเหล่านี ้ต้องรอบคอบ ต้องมัน่คง เมอืงไทย

ความง่ายจงึเป็นความงาม ของญีปุ่น่ความประณตีเป็นความงาม 

มันเป็นความงามไปคนละแบบเป็นความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมที่งดงามของโลก

พีแ่บนมคีวามคดิอย่างไรกบัการให้ฝรัง่เข้ามาประกอบอาชพี

ในเมอืงไทย

เป็นเรื่องของระบบโลกาภิวัฒน์ ที่ประเทศใหญ่พยายาม

เอาเปรยีบประเทศเลก็ ประเดน็จงึอยูท่ีว่่าเราจะรบัมอืกบัเขา



เยี่ยม วงษ์วานิช

หลักการบริหารบริษัท 3 ข้อ คือ
ช่วยกันทำางาน, แบ่งผลประโยชน์เท่ากัน
และไม่เอาครอบครัวมาเกี่ยวข้อง

ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรจีำกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั (2503) เริม่ต้นท�ำงำนทีส่�ำนกังำนสถำปนกิเจน สกลธนำรกัษ์ 

(2504) ก่อนเดนิทำงไปศกึษำต่อระดบัปรญิญำโทที ่Iowa State University, 

สหรัฐอเมริกำ (2507-08) ต่อมำร่วมกับเพื่อนรัก พงศ์พันธ์ พิศำลสำรกิจ, 

ชชัวำลย์ บญุเสมอ และธรรมศกัดิ ์ องัศสุงิห์ ก่อตัง้ส�ำนกังำนสถำปนกิ 110  

โดยรบัต�ำแหน่งสถำปนกิและกรรมกำรบรหิำร ปัจจบุนัในวยั 72 ปี พีเ่ยีย่มยงัคง 

แวะเข้ำมำเยีย่มเยอืนบรษิทัทุกวัน ไม่ใช่ควำมรบัผดิชอบในฐำนะผูบ้รหิำร  

แต่ด้วยควำมควำมรู้สึกรักและผูกพันในวิชำชีพสถำปนิก

กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั สถำปนกิหนึง่ 110 จ�ำกดั



Conversations with arChiteCts series

98 99

YIaM

ประภากร: 

เยี่ยม: 

ประภากร:

เยี่ยม: 

ประภากร:

เยี่ยม: 

ประภากร:

เยี่ยม: 

ไปอยู่กำรเคหะฯ กี่ปีครับ

ผมท�ำงำนอยูก่ำรเคหะฯ ไม่ถงึปีกล็ำออก เพรำะผมเป็นคน

ท�ำงำนเร็ว งำนที่ควรจะท�ำให้เสร็จในเวลำ 1 เดือน ผมก็

รบีท�ำให้เสรจ็ในเวลำ 1 สปัดำห์ เลยถกูเพือ่นทีท่�ำงำนต่อว่ำ

แล้วพอท�ำงำนไปได้ ประมำณ 3 เดือน คุณเจนก็เสีย

ผมจึงต้องลำออกมำ ท�ำงำนที่คุณเจนท�ำค้ำงไว้จนเสร็จ

ตอนนั้นท�ำโปรเจ็กต์อะไรค้ำงอยู่ครับ

โรงพยำบำลหัวเฉียว

นัน่ถอืเป็นงำนสร้ำงชือ่ของพีเ่ยีย่ม และกลำยเป็นว่ำเวลำใคร

จะสร้ำงโรงพยำบำลกจ็ะเลอืกบรษิทัสถำปนกิ 110 หรอืเปล่ำครบั

ก็มีส่วนนะครับ เพรำะตั้งแต่สมัยผมท�ำงำนอยู่กับคุณเจน 

ผมมักท�ำงำนออกแบบโรงพยำบำลเป็นส่วนใหญ่ คุณเจน

มชีือ่เสยีงจำกกำรออกแบบอำคำรโรงพยำบำลยำสูบที่ถนน

สำทร หลังจำกนั้นก็ได้งำนออกแบบอำคำรโรงพยำบำล

อีกหลำยโครงกำร รวมทัง้โรงพยำบำลรำมำธบิด ีโรงพยำบำล

กรงุเทพ และโรงพยำบำลหวัฉยีว ท�ำให้ผมได้มโีอกำสได้รูจ้กั

คณุหมอและผูค้นในวงกำรแพทย์ ซึง่มส่ีวนท�ำให้บรษิทัสถำปนกิ 

110 ได้งำนออกแบบอำคำรโรงพยำบำลมำจนถึงทุกวันนี้

หลงัจำกจบโปรเจก็ต์โรงพยำบำลหวัเฉยีวแล้ว พีเ่ยีย่มกอ็อก

มำท�ำบรษิทั สถำปนกิ 110 เตม็ตวัเลยใช่ไหมครบั ยคุนัน้

มใีครบ้ำง

ผม คณุพงศ์พนัธ์ คณุธรรมศกัดิ ์และคณุวำทนิ (วำทนิ ธนำคม) 

ได้ก่อตัง้ส�ำนกังำน ตัง้แต่คณุพงศ์พนัธ์กลบัจำกต่ำงประเทศ 

หลงัจำกทีโ่รงพยำบำลหวัเฉยีวก่อสร้ำงเสรจ็ ผมกม็ำท�ำงำน

เตม็เวลำทีบ่รษิทั สถำปนกิ 110 ซึง่ขณะนัน้นอกจำกเรำ 4 คน  

แล้วยงัมคีณุชชัวำลย์ บญุเสมอ และเดก็นัง่เขยีนแบบจำก

01 Jasmine Resort and Park, สุขุมวิท 69
02 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
03 คณะทันตแพทยศำสตร์ ม.มหิดล

01

05

02

03
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01 ศูนย์เรียนรู้แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
02 กลุ่มอำคำรทำงสังคมศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
03 สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
04 ศูนย์วัฒนธรรมภำคเหนือตอนล่ำง, พิษณุโลก

01

02

04

03

ประภากร:

เยี่ยม: 

ประภากร:

เยี่ยม: 

ประภากร:

เยี่ยม: 

วทิยำลยัเทคนิคนครรำชสมีำอกี 3 คน ท�ำงำนอยูท่ีซ่อยรำงน�ำ้

ประมำณ 3-4 ปีจึงย้ำยไปก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนที่ 

ซอยหลังสวน ซึ่งเป็นบ้ำนของคณุธรรมศกัดิ์ ่ ต่อมำจงึย้ำย

ไปอยูอ่ำคำรมโนรมทีถ่นนพระรำม 4 และย้ำยไปอยู่อำคำร 

สิรินรัตน์จนถึงปัจจุบัน

พี่เยี่ยมมีหลักกำรในกำรก่อตั้งบริษัทอย่ำงไรครับ

ผมกับคุณพงศ์พันธ์ตอนเรียนที่คณะสถำปัตย์ก็กินนอน

อยู่ด้วยกัน หลังจำกเรียนจบก็มำท�ำงำนและกินนอนอยู่

ด้วยกันที่บ้ำนคุณเจน ส่วนผมกับคุณธรรมศักดิ์ก็เล่นรักบี้ 

มำด้วยกัน ประกอบกับคุณพงศ์พันธ์กับคุณธรรมศักดิ์

เป็นญำติกัน เลยท�ำให้เรำ 3 คนสนิทกันมำก เมื่อมำตั้ง

บริษัทก็ใช้ควำมเป็นเพื่อนในกำรบริหำรส�ำนักงำน เรำใช้

หลกัเกณฑ์ในกำรบรหิำรบรษิทั 3 ข้อ คอื ช่วยกนัท�ำงำนและ

ช่วยกนัหำงำนเข้ำบรษิทั แบ่งผลประโยชน์ทกุอย่ำงเท่ำกัน และ

สุดท้ำย ไม่เอำครอบครัวมำเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรบริษัท

มีช่วงระหองระแหงกันบ้ำงไหมครับ

กม็บ้ีำง แต่จำกแนวทำงในกำรบรหิำรกจิกำร 3 ข้อดงักล่ำว 

ท�ำให้ไม่มีปัญหำเรื่องผลประโยชน์ คงเหลือเพียงปัญหำ

เรือ่งกำรท�ำงำนเท่ำนัน้ บำงคนอำจจะท�ำงำนหนกักว่ำหุน้ส่วน

คนอื่นในบำงเวลำ เรำก็ใช้วิธีแก้ปัญหำแบบเพื่อนโดยกำร

ปิดห้องประชุมหลังเวลำท�ำงำน และพูดคุยกันทุกเรื่อง 

หลงัจำกนัน้ทกุอย่ำงกเ็รยีบร้อย เรำเคยปิดห้องประชมุพดูคยุ

กนัประมำณ 4-5 ครัง้ในช่วงเวลำ 40 ปี ซึง่ถอืว่ำน้อยมำก

มกีำรแบ่งหน้ำทีก่นัไหมครบั

เรำไม่ได้แบ่งหน้ำที่กันอย่ำงชัดเจน แต่พอท�ำงำนร่วมกัน

ได้ระยะหนึ่ง ก็พอจะทรำบว่ำใครควรจะท�ำหน้ำที่อะไร 
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ประภากร:

เยี่ยม: 

ประภากร:

เยี่ยม: 

ประภากร:

เยี่ยม:

ประภากร:

เยี่ยม: 

สำมำรถท�ำได้เร็วและแก้ไขง่ำย แต่ก็เป็นเพียงท�ำได้ในจอ

คอมพิวเตอร์ ไม่เหมือนกำรปั้นรูปแบบเก่ำซึ่งสำมำรถท�ำ

รำยละเอียดได้มำกกว่ำ และมีควำมเป็นศิลปะมำกกว่ำ

แสดงว่ำพีเ่ยีย่มมวีสิยัทศัน์ทีม่องเรือ่งควำมทนัสมยัของบรษิทั

แน่นอน เรำมนีโยบำยส่งสถำปนกิไปดงูำนต่ำงประเทศปีละครัง้ 

ผมมีควำมเห็นว่ำสถำปนิกจะออกแบบโรงแรมห้ำดำวได้

อย่ำงไร ถ้ำไม่เคยสัมผัสโรงแรมดังกล่ำว

...

ตอนนี้บริษัทสถำปนิก 110 มีพนักงำนทั้งหมดกี่คนครับ

ประมำณ 60-70 คน 

แล้วสมัยเฟื่องฟูมีประมำณกี่คนครับ

ประมำณร้อยกว่ำคน แต่ถ้ำรวมบรษิทัทีป่รกึษำไทยกรุป๊ จ�ำกดั 

ก็มีประมำณ 300 คน

พีเ่ยีย่มช่วยเล่ำย้อนให้ฟังหน่อยว่ำ ท�ำไมถงึตัง้บรษิทัทีป่รกึษำ

ไทยกรุป๊ขึน้มำ ซึง่ตอนนัน้เป็นทีฮ่อืฮำในวงกำรมำก อย่ำงผม

ตอนเรียนจบใหม่ๆ ก็มำสมัครงำนที่นี่

ขณะนัน้เป็นช่วงทีบ่รษิทัสถำปนกิ 110 ร่วมท�ำงำนกบับรษิทั

ที่ปรึกษำต่ำงประเทศหลำยโครงกำร ผมเลยชวนบริษัท

สถำปนิก และบริษัทวิศวกรที่ร่วมท�ำงำนอยู่ขณะนั้นให้

จดทะเบยีนในลกัษณะกจิกำรร่วมค้ำ โดยใช้ชือ่บรษิทั ทีป่รกึษำ

ไทยกรุป๊ จ�ำกดั ประกอบด้วยบรษิทัสถำปนกิ 3 บรษิทั คอื 

บรษิทัสถำปนกิ 110 บรษิทั TAA ของคณุวรีะชยั วงศ์พำนชิ 

บรษิทั PEA ของอำจำรย์วรีะ และบรษิทัวศิวกรอกี 3 บรษิทั 

ประกอบด้วย บริษัท ACS (Arun Chaiseri Consulting 

สถาปนิกส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากหยุดทำางาน
ถ้าคนที่ร่วมทำางานด้วยยังเห็นคุณค่าของเรา



Robert G. Boughey 

You really have to know the 
country well to design something 
successful and appropriate.

โรเบร์ิตหรอืบ๊อบ บยุ เกดิและเตบิโตทีเ่พนซลิวาเนยี สหรฐัอเมรกิา จบปรญิญาตรี
ทางด้านสถาปัตยกรรมที ่Pratt Institute, นวิยอร์ก (2502) มปีระสบการณ์
ท�างานในหลายประเทศ รวมทัง้เคยเป็น Chairman: Department of Tropical 
and Middle Eastern ที่ Pratt Institute (2512) ก่อนที่จะเปิดส�านักงาน 
โรเบิร์ต จี. บุย แอนด์ แอสโซซิเอส (Robert G. Bughey and Associates) 
ทีก่รงุเทพฯ (2516) บ๊อบเป็นสถาปนกิต่างชาตคินเดยีวทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่า
เป็นหนึง่ในกลุม่สถาปนกิรุน่บกุเบกิ ทีท่�าให้สงัคมไทยรูจ้กัหน้าทีแ่ละความหมาย
ของสถาปนกิอย่างแท้จรงิ ทัง้ยงัมส่ีวนส�าคญัในการยกระดบัมาตรฐานการท�างาน
วิชาชีพสถาปนิกไทยสู่ระดับสากลอีกด้วย ปัจจุบันอายุ 70 ปี

Managing Director, Robert G. Boughey and Associates
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How many staff were in your office at that time?
Just about five or six. My office has always been 
quite small. I stopped wanting a big office after my 
time with Louis Berger. I saw how difficult a large 
office can be to manage. As you remarked; keeping 
the quality of your work at a high level in a big 
office is very difficult to do.
You already had the architecture license here?
Yes, I had a license from the very beginning. Actually, 
I asked for a license even though nobody required 
it at the time.
No restriction at that time?
Not even for the Indoor stadium. The client, the 
government, didn’t ask for any license There were 
few building form documents, no definite requirement 
as I remember. But it all changed, slowly becoming 
more regulated. The professionalism came along with 
the new generation of Thai architects. Most about 
my age. Some little bit younger, some a little bit 
older. We all worked about the same time.
Those, we can say were the founding generation.
I think you are right. They were the first architects 
who actually worked full time it as a professional.

...

Let’s go back to 40 years ago, when Thai houses 
didn’t have air conditioning, people sat outside, 

Prabhakorn:
Boughey:

Prabhakorn:
Boughey:

Prabhakorn:
Boughey:

Prabhakorn:
Boughey:

Prabhakorn:

Young architects 
shouldn’t just 
drop any old 
design in any 
place. Unless you 
think the history 
is junk and you 
want to rid of it. 
But you have 
to study it 
first, not just 
ignore it.
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For example, you know they added handrails and 
other elements without even informing us. Other 
things were changed without our knowledge.  
They tried to keep us out of the construction 
phase as much as possible. The BMA supervised the  
construction themselves.
I see. In this project, I always tell others that even 
if they gave me the 1st prize, I would have protested 
because even I thought your design answered all 
the requirements best. I quite respected and accepted 
your design even. I thought it also nice and more 
appropriated but I understand that the project quite 
upset you because of the work and the way that 
bureaucratic system did not implement the project 
properly. What are your criteria to be involved in 
design competition?
I don’t like competition for two reasons. The first 
is that you can’t have a dialogue with the owner or 
user. I think the beginning of a project is so important.  
The architect talks to the owner and refines the program 
to suit the owner’s needs. In a competition you can’t 
ask many questions or have a productive dialogue 
because the requirements are so broad or because 
there is no one who you can speak to in a casual 
manner. However, there is a benefit for the young 
architects. If they win the competition, it could easily  
be the big break that they were looking for to set up 
on their own. But if they are not careful, they are going 

Boughey:

Prabhakorn:

Boughey:

01 Diethelm Towers
02 Siam Discovery Centre 
03 Cyber World Towers

01

02 03
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01 Q. House Lumpini
02 Rolex Centre
03 Bangkok Art and Culture Centre
04 The Trees Sathorn

to bankrupt themselves. For example, a competition 
might cost you an investment of 500,000 Baht in 
expenses to submit a design but, the competition 
itself may only pay you 100,000 Baht. How many of 
these competitions can you afford to do that if you 
are a struggling young architect? This is big a problem.
Do you also look at the transparency, the fair play 
of the competition?
Yes, that’s other reason we are very careful. Some 
of the request for proposals are not transparent. 
Sometimes we know for certain. Someone will call 
in Wednesday and want a submission in Friday, and 
we know that somebody was working on it for a 
month already. Some like to put our company on 
the proposal list so that it looks respectable.  
They have no intention of letting us win.
I always look at the TOR. Once the TOR comes 
down say this room required 307.25 sq.m. in the 
TOR. Be careful because somebody had done it before. 
And they write the TOR base on their design. That 
means the TOR had something behind.
That’s a shame. We like prospective clients who 
know our work. The people who appreciate quality 
and understand what we do. It’s hard now to find 
out who is serious. People go into the internet so 
much; pick up architects by the internet. At the least 
they try to get free ideas. We get many queries and 
very few projects through the internet. Some people 
appear only to be collecting brochures.

Prabhakorn:

Boughey:

Prabhakorn:

Boughey:

01

02

03

04

01



ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

สถาปัตยกรรมเป็นกวีนิพนธ์ ซึ่งใช้เหล็ก 
คอนกรีต ปูน ไม้ แก้ว เป็นสร้อยคำา

ศิลปินแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ‘อัศวินแห่งศิลปกรรมและวัฒนธรรม’ 

ของฝรั่งเศส (Chevalier of the Order of Arts et Lettres) และเป็น

สมาชิกแห่งสถาบันสถาปัตยกรรมที่ปารีส (a member of the Academie 

d’Architecture) นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมาชิกคณาจารย์ ที่มหาวิทยาลัย 

เคมบริดจ์ (a former Fellow Commoner of St. John’s College, 

Cambridge) ส่วนผลงานสถาปัตยกรรมได้ออกแสดงที่ เวนิส เบียนนาเล่ 

(Venice Biennale) (2539) และภาพวาดได้แสดงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และปารสี

ศลิปินแห่งชาต ิสาขาสถาปัตยกรรมร่วมสมยั พ.ศ. 2541
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ควรเปิดเสรี
แต่เขาก็ต้องเปิดด้วย
จะแก้ผ้าก็ต้องแก้พร้อมกัน
ไม่ใช่เปิดล่อนจ้อนแต่ผู้เดียว

ประภากร:

สุเมธ:

ประภากร:

สุเมธ:

(กระทรวงมหาดไทย) พอดีมีปฏิวัติ จึงถือโอกาสยกร่าง

ปรับปรุงกฎหมาย เพราะตอนนัน้กฎหมายผ่านง่าย ไม่ต้องเข้า

สภาฯ จึงได้ร่างกฎหมายช่วยวิชาชีพในครั้งนั้นหลายวิชาชีพ

ด้วยกัน เป็นวิชาชีพคุ้มครอง เริ่มต้นจากสถาปัตยกรรม 

วิศวกรรม ฯลฯ เอาที่เราท�าได้ เป็นของเราทัง้หมด ประกาศ

เป็นกฎหมายโดยคณะปฏวิตั ิคณุปรียา ฉิมโฉม ซึ่งเป็น 

นายผมโดยตรง ช่วยร่างกฎหมาย เพราะผมเขยีนภาษาไทย 

ไม่เป็น เราลุยกันเองทั้งนั้น ปลัดกระทรวงก็เอาด้วย  

ในที่สุดเสนาบดี (จอมพลประพาส จารุเสถียร) ก็เอาด้วย  

ประกาศออกมาเป็นกฎหมายก่อนยุบคณะปฎิวัติพอดี

มองการประกวดแบบรัฐสภาที่ผา่นมาเปน็อย่างไรบ้างครับ

ผมว่าใสสะอาดนะ เพราะมีทั้งสมาคมสถาปนิกสยามฯ  

สภาสถาปนกิ นักการเมืองเข้ามาจุ้นจ้านไม่ได้

แล้วถ้านักการเมืองไม่ไปจุ้นจ้าน แต่บางพวกของเราไป

จุ้นจ้านกับนักการเมือง จะท�าอย่างไรครับ

ก็อาจมีบ้าง แต่คงไม่มีผล ตราบใดที่สมาคมวิชาชีพเข้ามา 

3-4 สมาคมอย่างนี ้ผมว่ายากทีจ่ะไปวิง่เต้น แบบจะดหีรอื 

ไม่ด ีไม่ใช่อยูท่ีค่นส่งแบบเข้าประกวด แต่อยูท่ีค่ณะกรรมการ

ตัดสิน เพราะฉะนั้น ผลงานที่ออกมาเป็นผลงานของคณะ

กรรมการตดัสนิ แค่ไหนกแ็ค่นัน้แหละ แล้วบงัเอญิในกรณนีี้

กรรมการครึง่หนึง่ไม่ได้เป็นสถาปนกิกเ็ลยท�าให้คะแนนเฉ 

คอืงานประกวดสถาปัตยกรรม คนตดัสนิส่วนใหญ่ควรเป็น

สถาปนิก (ที่มีชื่อเสียง) แต่ประชาธิปไตยมันได้แค่นี้ สรุป

อย่างนีด้กีว่า ผมว่าแบบทีอ่อกมาได้มาตรฐาน แต่จะตพีมิพ์

ในวารสารต่างประเทศได้หรอืไม่ต้องอยูท่ีแ่บบขัน้สดุท้าย ต้อง

ให้สถาปนิกเขาแสดงฝีไม้ลายมือจนถึงที่สุด ส่วนในความ
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01-02 แบบร่างตึกหุ่นยนต์
03 ภาพวาด ‘ปราสาทพระเทพบิดร’
    ปี 1986 (พ.ศ.2529)
04 ภาพวาด ‘Red Face’ ปี 1987 (พ.ศ.2530)
05 ภาพวาด ‘Verdi in Summer 4’ 
    ปี 1992 (พ.ศ.2535)

01 02

03 04 05

ประภากร:

สุเมธ:

ทัง้หมดมรีะบบมรีะเบยีบ คณุพชิยั วาศนาส่ง เป็นประธาน

ตัดสินให้ผมชนะประกวดผังแม่บท แต่อธิการสมัยต่อมา

ไม่ชอบผัง สั่งรื้อหมดเลย เธอบอกว่าแกนกลางจะท�าให้

แบ่งวิทยาเขตเป็นซีกเหนือกับซีกใต้ จะท�าให้นักศึกษา

ทะเลาะตีกัน ในที่สุดสรุปว่าอะไรที่เป็นระบบ และมี

แกนทีช่ดั คนไทยไม่เอาเลย ล่าสดุมหาวทิยาลยัโดยคณบดี 

สถาปัตย์ฯ รื้อสวนซึ่งผมออกแบบไว้ที่ท่าพระจันทร์ ซึ่ง

ประกอบด้วย axis ต่างๆ คล้ายกบัทีแ่วร์ซายส์ (Versailles) 

ผมกไ็ด้แต่เศร้าใจ แต่ตอนหลงั อาจารย์เขากเ็สยีใจด้วยนะ

นีเ่ป็นผลพวงจากบรรพบรุษุไหมครบั ทีท่�าให้พวกเราไม่กล้า

สร้างอะไรที่เป็นระบบ หรือสเกลใหญ่ๆ

ใช่ การคดิแบบสเกลใหญ่ๆ หรอืการคดิในลกัษณะเบด็เสรจ็ 

ดงัเช่นในอารยธรรมจนี กรกี หรอืโรมนั คนไทยไม่มวีนัท�าได้ 

เพราะเราคดิแบบทลีะนดิทลีะหน่อย แต่ส่วนดกีม็อียู ่ท�าให้

ไทยเราเอาตัวรอดได้ ไม่เป็นเมืองขึ้นฝรั่ง ทั้งนี้เพราะเรา

ยืดหยุ ่น ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น เราไปตามกระแสน�้า 

(เพราะเราเป็นชาวน�้าชาวคลองมาแต่เดมิ) แล้วมนักอ็ยูร่อด

จริงๆ นี่แหละคือลักษณะไทย เป็นลักษณะของวัฒนธรรม

ที่น่าสนใจ แต่ไม่ใช่อารยธรรม

ฝีมือต้องมี อุดมการณ์ก็ต้องมี แต่ต้องซ่อนไว้ให้ดี
ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครเขาคบด้วย
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ประภากร:

สุเมธ:

ประภากร:

สุเมธ:

ประภากร:

สุเมธ:

ประภากร:

สุเมธ:

ประภากร:

สุเมธ:

การเป็นสถาปนิกเป็นอุปสรรคในครอบครัวไหมครับ

เยอะพอสมควร มันเป็นวิชาชีพที่ต้อง suffer ตามสภาวะ

เศรษฐกิจ ไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะ เพราะเศรษฐกิจก็ต้อง

ขึน้ๆ ลงๆ เราต้องปรบัตวัให้เป็น ถ้าไม่เข้มแขง็พอ ท�าไม่ได้นะ 

เว้นเสยีแต่เป็นพนกังานกนิเงนิเดอืน ไม่ต้องออกไปต่อสูอ้ะไร 

แต่ถ้าอยากขึ้นมาอยู่ในระดับผู้บริหารบุคลิกที่ส�าคัญที่สุด 

ไม่ใช่ฝีมือด้วยซ�้า แต่ต้องรู้จักคนกว้างขวาง ไม่ไปขวางใคร  

แต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าส�าคัญที่สุดคือ 

เรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สอนกันเลยในมหาวิทยาลัย

สมาชกิในครอบครวัอาจารย์กเ็ป็นศลิปิน เขาดงูานของอาจารย์

แล้ววิจารณ์ว่าอย่างไรบ้างครับ

ลูกทั้งสองคนบอกว่างานของพ่อหมดสมัยแล้ว (หัวเราะ)

อาจารย์มวีธิกีารเลีย้งลกูอย่างไร อย่างเหวิน่ (ปฤษฐ ชมุสาย 

ณ อยุธยา) ที่เป็นสถาปนิกเหมือนกัน ได้ถ่ายทอดอะไร

ให้เขาบ้างครับ

คอยดูอยู่ห่างๆ มากกว่า เพราะเข้าไปใกล้ไม่ได้ (หัวเราะ) 

คิดว่าอีกสัก 3 ปีต้องปล่อยแล้ว เขาต้องหาโอกาสเอง  

มันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วย อย่างผมตอนแรกดวงดี 

มากเลย มีเพื่อนฝูงช่วยสนับสนุน

คิดว่าเป็นดวง เป็นโอกาส หรือว่าเป็นฝืมือครับ

ต้องมาด้วยกัน ฝืมือต้องมี อุดมการณ์ก็ต้องมี แต่ต้อง

ซ่อนไว้ให้ดี ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครเขาคบด้วย

มีสถาปนิกคนไหนที่อาจารย์ชื่นชมบ้างครับ ไม่ว่าจะเป็น

รุ่นเดียวกันหรือแก่กว่า

ผมชอบช่างสิปป์หมู่ที่ออกแบบวัดเจ็ดยอดที่เชียงใหม่ 

เมื่อ 600 ปีมาแล้ว ถ้ารุ่นเดียวกัน ผมว่าไม่มีใครเหนือ

อ

01 บริติช เคานซิล ปี 1970 (พ.ศ.2513)
02 เดอะ เนชั่น ปี 1991 (พ.ศ.2534)
03 Children’s Canteen ปี 1971 (พ.ศ.2514)
04 Office with Pyramid ปี 1969 (พ.ศ.2512)

01

02 03

04



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

คงจะอยู่ในวงการนี้ไปจนวันตาย 
ส่วนใหญ่สถาปนิกก็ทำางาน
จนวันตายทั้งนั้น

อดตีคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร (2531-2535)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (2539-43) ได้รับการยกย่องให้เป็น ‘เมธี

วิจัยอาวุโส’ จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2543) ‘สถาปนิก

ดีเด่นด้านวิชาการ’ จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ (2547) ‘ศาสตราจารย์

วิจัยดีเด่น’ จากกระทรวงศึกษาธิการ (2552) และได้รับการแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (2548) ปัจจุบันแม้ว่าจะเกษียณ

อายุราชการ แต่พี่อรยังคงท�าหน้าที่ ‘ครู’ ที่หมั่นปลูกฝังความคิดด้าน

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแก่ศิษย์รุ ่นใหม่ๆ ผ่านทางการเรียนการสอน และ

มีผลงานบทความ หนังสือ ต�าราวิชาการ และงานวิจัยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

อาจารย์พเิศษกติตมิศกัดิ ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวทิยาลยัศลิปากร
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บริษัทเองและท�าร้านขายเสื้อผ้า นิสัยเหมือนพ่อมาก 

อยากเป็นศิลปินเหมือนพ่อ เคยถามเขาว่าเพราะอะไร 

เขาบอกว่าจะไปไหนหรือท�าอะไรก็ไม่ต้องขออนุญาตใคร 

ไม่เหมอืนแม่ จะไปไหนกต้็องเขยีนใบลา แถมงานพ่อท�าแล้ว

ได้เงินเยอะกว่าแม่มากมายด้วย

แล้วต้นข้าวได้อะไรจากแม่บ้างครับ

ถ้าพูดถึงความสนใจส่วนตัวทางวิชาการนั้นต่างกันมาก 

เรียกว่าคนละขั้วก็ว่าได้ แต่พี่สังเกตว่าลายเส้นเขาเหมือน

พี่มาก ทั้งๆ ที่ไม่เคยฝึกให้เลย และเขาก็ไม่ยอมให้แม่ดู

งานเขาเลย ตอนต้นข้าวเรียนปริญญาโทก็ถ่ายรูปงานมา

ให้ดู พี่เห็นแล้วตกใจคิดว่างานตัวเอง หรืออย่างน้องสาวพี่

เขาขอร้องให้เขียนผนังบ้าน พี่ก็ไปเขียนให้ อยู ่มานาน

หลายปีจนเก่า พี่ก็บอกว่าทุบสิ จะเขียนให้ใหม่ แต่เขา

คงเกรงใจ กเ็ลยให้ต้นข้าวไปเขยีน พอพีก่ลบัไปดกูต็กใจ  

คดิว่าลายเส้นของตัวเอง (หัวเราะ)

ที่ผ่านมาพี่อรก็ไม่เคยชี้แนะลูกๆ ใช่ไหมครับ ว่าอยาก

ให้เขาเป็นอะไร

อย่างที่เล่าให้ฟังล่ะค่ะ ว่าสมัยท�าออฟฟิศพี่เอาลูกไปเลี้ยง

ทีน่ัน่ พ่อกท็�างานอยูต่รงนัน้ คงท�าให้เขาได้เหน็ภาพการท�างาน

พวกนี้มาเยอะ สมัยนั้นออฟฟิศสถาปนิกอยู่ได้ยาก พี่เอง

กต้็องอาศยัเงนิแกลเลอรีข่องพีน่นัต์มาเลีย้งออฟฟิศ พีเ่คย

เปิดนิทรรศการร่วมกับอาจารย์สมมา เวสารัชชานนท์

อาจารย์ฤทยั ใจจงรกั อาจารย์วนดิา พึง่สนุทร และอาจารย์สน

สีมาตรัง เชิญคุณบุญชู โรจนเสถียร มาเปิดงาน เชื่อไหม

งานพี่ขายหมดเกลี้ยงเลย ตื่นเต้นมาก

ประภากร: 

อรศิริ:

ประภากร: 

อรศิริ:

01

02

ผลงานภาพวาดส ี/ หนังสือ ร่ายเส้นรายทาง ๒
01 วดัหวัเวยีง (2543)
02 วดัสะแล่ง (2535)
03 ตลาดเจ้าพรหม (2543)

03
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ผลงานภาพวาดส ี/ หนังสือ ร่ายเส้นรายทาง ๒
01 วดัจนี (พ.ศ.2539)
02 วดัศรชีมุสฟ้ีา (พ.ศ.2533)
03 หน้าต่างสองบาน (พ.ศ.2543)
04 หน้าต่าง (พ.ศ.2543)

01

02

04

03

ต้องเอาลูกสองคนไปนอนรอที่ออฟฟิศ
จนกระทั่งเที่ยงคืนถึงอุ้มขึ้นรถกลับบ้าน 
เป็นแบบนี้ทุกวัน

ช่วงทีส่อนหนงัสอืไปด้วย เปิดออฟฟิศไปด้วย เหนือ่ยไหมครบั

ต้นข้าวเคยให้สมัภาษณ์ลงในหนงัสอื (คยุกบัลกูสถาปนกิ)

ว่าแม่ท�างานหนักมาก

ต้องเอาลูกสองคนไปนอนรอที่ออฟฟิศ จนกระทั่งเที่ยงคืน

ถึงอุ้มขึ้นรถกลับบ้าน เป็นแบบนี้ทุกวัน ท�าอยู่ได้ประมาณ 

8 ปี เพลนิจติอาเขตจะปรบัปรงุอาคาร พีก่เ็ลยย้ายออฟฟิศ

มาเปิดที่อโศก-ดินแดง ท�าต่อได้สัก 5 ปี ก็ได้รับแต่งตั้งให้

เป็นคณบดคีณะสถาปัตย์ ศลิปากร เลยไม่สามารถท�างาน

ได้เหมอืนแต่ก่อน กเ็ลยตดัสนิใจปิดออฟฟิศ เหลอืไว้แต่สตดูโิอ

ของพี่นันต์ส�าหรับเขียนรูป

ประภากร: 

อรศิริ:

พี่อรเป็นคณบดีตอนอายุเท่าไหร่ครับ

38 ปีค่ะ ยังเด็กมากเลย 

พอเป็นคณบดีแล้ว ก็หยุดงานออกแบบไปเลยเหรอครับ 

ก็ยังรับอยู่บ้าง เพิ่งจะมาหยุดเด็ดขาดเลยก็เมื่อสิบปีที่แล้ว

เนื่องจากงานงานบริหารในช่วงที่พี่เป็นรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการด้วย บวกกับงานวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นและความ

สนใจที่ค่อยๆ เปลี่ยนไป พี่สนใจและทุ่มเทเวลาให้กับงาน

วิจัยหลายชิ้น ท�าให้ไม่มีเวลาท�างานออกแบบได้เหมือนที่

ประภากร: 

อรศิริ:

ประภากร: 

อรศิริ:
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ประภากร: 

อรศิริ:

ประภากร: 

อรศิริ:

ประภากร:

 อรศิริ:

ประภากร:

อรศิริ:

ท�างานวิจัยมีความสุขไหมครับ

ทั้งมีความสุข ทั้งสนุกเลยค่ะ

ทีจ่รงิผมตัง้ใจจะถามว่า รูส้กึผดิหวงัทีเ่ลอืกเรยีนสถาปัตย์ไหม 

แต่เท่าทีค่ยุกนัมา ผมคดิว่า ผมได้ค�าตอบแล้วว่าพีอ่รไม่เคย

ผิดหวังเลย

ใช่ค่ะ ไม่เคยผิดหวังเลย พอมาท�างานวิจัยก็รู ้สึกว่ามัน

ไม่ห่างจากงานสถาปนิกสักเท่าไหร่ ได้เข้าหมู่บ้าน เข้าวัด

ที่ชอบมากที่สุดก็คืองานออกแบบวัดที่อ�าเภอนาแก

จังหวัดนครพนม เป็นงานกฐิน ท�าฟรี ช่วยกันกับลูกศิษย์ 

มวีศิวกรคอือาจารย์บญัชา ชุม่เกษร มทีีป่รกึษาคอื อาจารย์

วนดิา พึง่สนุทร ตอนไปดไูซต์ต้องนัง่เครือ่งบนิทหาร สัน่ไป

ทั้งล�าเลย (หัวเราะ)

...

ตอนนี้สอนหนังสืออยู่กี่แห่งครับ

สอนประจ�าที่เกษตรศาสตร์กับศิลปากร ที่เกษตรศาสตร์

สอนปริญญาตรีปี 3 วิชา Design Criteria และก็สอน

ปรญิญาโทกบัปรญิญาเอกด้วย ของศลิปากรสอนปรญิญาตรี

ปี 5 และปริญญาโท ส่วนจุฬาฯ ก็ไปปีละครั้ง ทุกครั้งที่ได้

สอนหนังสือจะมีความสุขมาก บางทีรู ้สึกไม่ค่อยสบาย

แต่พอได้เหน็หน้าลูกศิษย์ปุ๊บก็หายปั๊บเลยค่ะ (หัวเราะ)

ท�างานวันละกี่ชั่วโมงครับ

พยายามเลกิไม่เกนิเทีย่งคนื เพราะว่าต้องกลบัไปเลีย้งหลาน 

แต่เมื่อก่อนนอนน้อยมาก เข้านอนตอนตี 1 ตี 2 ทุกวัน 

แล้วอยู่ดีๆ มันก็วูบไปเฉยๆ หมอบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้

ทุกครั้งที่ได้สอนหนังสือจะมีความสุขมาก 
บางทีรู้สึกไม่ค่อยสบาย แต่พอได้เห็น
หน้าลูกศิษย์ปุ๊บก็หายปั๊บเลย
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