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“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นลงไปตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำสุด
จะให้ได้มีโอกาศเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่
เพราะฉะนั้นจึงขอบอกไว้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง
ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นให้จงได้”
กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระราชทานแก่พระราชวงศ์ และข้าราชการซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในงานของโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง เมื่อพุทธศักราช 2427

...ให้ใช้ที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อปลูกสร้างสถานศึกษา และอีกส่วนหนึ่ง
ให้ใช้จัดหาผลประโยชน์ เพื่อนำมาปรับปรุงการศึกษา
โดยมิต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว...
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ หนึง่ ศตวรรษทีผ่ า่ นมา นับเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเพือ่ เป็นอนุสาวรียส์ มพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระองค์ทรงพระราชทานที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อปลูกสร้างสถานศึกษา และอีกส่วนหนึ่งให้ใช้จัดหาผลประโยชน์ เพื่อ
น�ารายได้มาปรับปรุงการศึกษาโดยมิต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณ
และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะท�านุบ�ารุงการศึกษาของชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองเทียบทันต่างประเทศ
นับแต่วนั นัน้ …จนถึงวันนี…
้ ครบ 100 ปีของการบริหารจัดการทีด่ นิ เขตจัดการทรัพย์สนิ ขอแสดงความชืน่ ชมและ
ยกย่องผูเ้ กีย่ วข้องทุกๆ ฝ่ายที่ได้รว่ มสร้างประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่าเอาไว้มากมายเหลือคณานับดังปรากฏในหนังสือ
เล่มนี้ ซึ่งล้วนมีคุณูปการต่อส�านักงานจัดการทรัพย์สินและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้ทุ่มเทเสียสละท�างาน
อย่างหนัก จากรุ่นสู่รุ่น เพราะการท�างานด้านจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ นั้น นับเป็นงานที่ยากและท้าทายมาก เนื่องจาก
ต้องรักษาดุลยภาพระหว่างการแสวงหารายได้ที่พอเหมาะพอควรและการสร้างประโยชน์เกื้อกูลสังคมและชุมชน
โดยรอบให้มีความสุข ซึ่งรวมทั้งการสร้าง “อุทยานจุฬาฯ 100 ปี” ให้เป็นของขวัญอันทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ที่จะมอบให้
กับแผ่นดิน อันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ยั่งยืนคู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมไทยตลอดไป
กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลา
ปีที่ผ่านมา ถ้าเราอาศัยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินโดยไม่มีรายได้เสริมจากการ
จัดการทรัพย์สิน เราจะไม่สามารถรักษาเกียรติภูมิจุฬาฯ รวมทั้งไม่สามารถท�าให้ “จุฬาฯ ของเรา” มีวันอันยิ่งใหญ่ที่
น่าภาคภูมิใจเช่นวันนี้ วันทีเ่ ราพร้อมจะก้าวสูป่ ที ี่ 100 และก้าวสูศ่ ตวรรษที่ 2 ด้วยความมัน่ ใจในการเป็น “มหาวิทยาลัย
ของแผ่นดินในระดับโลก” ทีย่ งั ด�ารงการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของประชาชนคนไทย” และเป็น “หลักเฉลิมพระนคร
แห่งกรุงสยาม” สืบสานพระราชปณิธานแห่งพระผูพ้ ระราชทานก�าเนิดและพระผูส้ ถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับ
เนื่องได้ถึงหนึ่งศตวรรษ และจะด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป เปรียบประดุจต้นจามจุรีใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึกในแผ่นดินไทย
ขอชื่นชม “คุณชุติมา อรรถวรรัตน์” ที่เป็นหัวแรงใหญ่ในการจัดท�าหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า
เล่มนี้อย่างน่าประทับใจ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
อดีตอธิการบดี

คำนิยม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบ 100 ปีแห่งการสถาปนา ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 นี้ หนังสือ “100 ปี การบริหาร
จัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เล่มนี้ ท�าให้เราตระหนักชัดว่า จุดเริ่มต้นของการบริหาร
จัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะให้มหาวิทยาลัยอันสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชชนก และพระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ที่ดิน
พระราชทานส่วนหนึ่งปลูกสร้างสถานศึกษา และอีกส่วนหนึ่งให้ใช้จัดหาผลประโยชน์ เพื่อน� ามาปรับปรุงการศึกษา
โดยมิต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว
เหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ ตลอดจนแนวคิดในการบริหารจัดการของผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละสมัย
ได้รบั การรวบรวม เรียบเรียง จัดหมวดหมู่ ให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างชัดเจน ช่วยให้ผอู้ า่ น
ได้เห็นถึงบทบาทการใช้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มิได้เพียงแต่จัดหารายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น หากแต่ที่ดินพระราชทานผืนนี้ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศ เกื้อหนุนเศรษฐกิจ และ
พัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาจนยุคปัจจุบัน
ขอขอบคุณและชืน่ ชมคณะผูจ้ ดั ท�าหนังสือเล่มนี้ ที่ได้ชว่ ยกันทุม่ เทแรงกาย แรงใจ ในการร่วมบันทึกประวัตศิ าสตร์
ส่วนหนึ่งในช่วง 100 ปีแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นผลส�าเร็จ และมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่ง
อ้างอิงที่ส�าคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในศตวรรษต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี
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รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
ความเป็นมาของหนังสือ “100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อคุณชุติมา
อรรถวรรัตน์ อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานฯ ไปอ�าลาท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน์ คราวเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ปี 2557 ท่านนายกสภาฯ ได้ปรารภว่า ในโอกาสที่จุฬาฯ อายุครบ 100 ปี
ท่านจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของจุฬาฯ อยากให้คุณชุติมาเขียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินนอกเขต
การศึกษาของจุฬาฯ เสริมเข้ามาด้วย
ความจริงการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการของส�านักงานฯ ได้มีการพูดกันอยู่เสมอๆ แต่ไม่ได้ลงมือ คราวนี้เป็น
จังหวะเหมาะมาก ผมจึงบอกคุณชุติมาว่าจะสนับสนุนเต็มที่ เพราะคุณชุติมารู้จักส�านักงานจัดการทรัพย์สินเป็นอย่างดี ด้วยเหตุที่
เรือ่ งนีม้ เี นือ้ หาและประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน ต้องแยกออกเป็นอีกหนึง่ เล่มต่างหาก จ�าเป็นต้องให้คนของส�านักงานฯ เข้ามาช่วย
จะมอบหมายให้ส่วนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของส�านักงานฯ ช่วยหาเอกสารต่างๆ เป็นข้อมูลในการเขียน
ในการจัดท�าหนังสือ คณะท�างานเห็นว่าควรจัดท�าเป็น 2 เล่ม คือ เล่มคลังประวัติศาสตร์ “100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขต
จัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพือ่ รวบรวมเรือ่ งราวความเป็นมาและการบริหารจัดการของส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ
จุฬาฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง และเล่ม “100 ปี การบริหารจัดการที่ดิน
เขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ฉบับผู้บริหาร เพื่อสะท้อนแนวคิด มุมมองในการบริหารจัดการและการแก้ปญั หา
ของผูบ้ ริหารแต่ละท่านในยุคสมัยที่แตกต่างกัน
จากที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 โดยมีพระบรมราชานุญาตให้ที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อจัดตั้งสถานศึกษา
และอีกส่วนหนึง่ ใช้จดั หาผลประโยชน์ เพือ่ ใช้เกือ้ กูลการจัดการศึกษา โดยไม่ตอ้ งพึง่ งบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว ปรัชญา
ในการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนี้ ซึ่งผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยได้สืบทอดแนวคิดดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง จึงมิได้มงุ่ เน้นเพียงมิตขิ องการแสวงหารายได้มาบ�ารุงการศึกษาเท่านัน้ หากแต่ยงั ค�านึงถึงมิตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประโยชน์
ต่อสังคมโดยรวมด้วย ทั้งการเกื้อกูลชุมชน การเกื้อหนุนเศรษฐกิจของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างคุณค่า
ให้สังคม ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นท�าหน้าที่เป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงจัดแบ่งออกเป็น 4 มิติ
ได้แก่ มิติการศึกษา มิติชุมชน มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และเนือ้ หาพิเศษ เพื่อน�าเสนอมุมมองได้อย่างครบถ้วน
หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดินของมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล ว่าด�าเนินการอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์ไปเพิม่ เติมงบประมาณแผ่นดินในการด�าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้เกิดหนังสือที่เป็นประโยชน์เล่มนี้

(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์)
อดีตรองอธิการบดี

บทนำ

ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานทีด่ นิ ให้แก่จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในข้อความตอนหนึ่งว่า “…ให้ใช้ที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อปลูกสร้างสถานศึกษา และอีกส่วนหนึ่งให้ใช้จัดหา
ผลประโยชน์ เพื่อน�ามาปรับปรุงการศึกษา โดยมิต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว…” นับเป็นสายพระเนตร
อันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หนุนน�าให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เจริญ
ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ผ่านมา
ในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2560 นี้ ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่าควรจะได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของการพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ของ
มหาวิทยาลัยตลอด 100 ปีทผี่ า่ นมาโดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือทีร่ ะลึกเรือ่ ง “100 ปี การบริหารจัดการทีด่ นิ เขตจัดการทรัพย์สนิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งโครงเรื่องและเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้มาจากหนังสือครบรอบวาระต่างๆ รายงาน
การประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ได้ท�างานการบริหารจัดการทรัพย์สินตั้งแต่แรกเริ่ม
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ครบถ้วนให้ได้มากที่สุด
การจัดท�าหนังสือ “100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รวบรวมและ
เรียบเรียงล�าดับเหตุการณ์และเหตุการณ์ส�าคัญในรอบ 100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ตอนต้นของหนังสือ โดย
จัดเรียงล�าดับตามปีพุทธศักราช สอดคล้องไปกับวิวัฒนาการของการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สินในแต่ละยุค
ของรองอธิการบดีทกี่ า� กับดูแลส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ในรูปแบบแผนผังแสดงล�าดับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตามล�าดับเวลา
เพื่อให้สามารถเทียบเคียงเหตุการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
ในนามของส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านอดีตอธิการบดี รองอธิการบดี
ที่ก�ากับดูแลส�านักงานจัดการทรัพย์สิน และผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ตลอดจนผู้บริหารจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมอบข้อมูลเพื่อให้หนังสือเล่มนี้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์
หนังสือเล่มนีม้ เิ พียงแต่เป็นประวัตศิ าสตร์ทสี่ า� คัญเท่านัน้ แต่จะเป็นเรือ่ งราวทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาเรือ่ ง
การบริหารจัดการทีด่ นิ ของหน่วยงานในก�ากับของรัฐ เพือ่ เป็นแนวคิดและแนวทางในการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อประเทศชาติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล)
รองอธิการบดี

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
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ในการด�าเนินงานจัดการผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ถือก�าเนิดมา พ.ศ. 2459 เป็นการเก็บผลประโยชน์
ของส่วนราชการปกติในยุคนัน้ จนมีการจัดหน่วยงานบริหารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นส� านักงานจัดการ
ผลประโยชน์ และส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามล�าดับ ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
มาอย่างต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตของส�านักงานฯ ไม่อาจส�าเร็จได้ โดยผู้ปฏิบัติงานเพียงล�าพัง หากปราศจากการ
สนับสนุน ส่งเสริม และค�าแนะน�าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การช่วยเหลือทางวิชาการ
ในด้านต่างๆ จากคณาจารย์ และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก ในฐานะทีป่ รึกษา คณะกรรมการ คณะท�างาน ท่านเหล่านี้
ล้วนมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งกับส�านักงานฯ จนท�าให้การด�าเนินการของส�านักงานฯ ประสบความส�าเร็จและ
เจริญก้าวหน้าขึ้นตามล�าดับ เป็นต้นแบบและแนวทางด�าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
ท่านผู้มีคุณูปการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารในยุคแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 จนถึง พ.ศ. 2514 ประกอบด้วยเสนาบดี กระทรวงธรรมการ อธิบดี
กรมมหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการ ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
เลขาธิการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ก่อนตั้งส�านักงานจัดการผลประโยชน์
2. ในช่วง พ.ศ. 2514 จนถึง พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ตั้งส�านักงานจัดการผลประโยชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ
2.1 นายกสภามหาวิทยาลัย
2.2 ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน/ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
2.3 คณะกรรมการจัดการผลประโยชน์/คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
2.4 คณะกรรมการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
2.5 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนบริหารกิจการต่างๆ
2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก/คณาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัย
3. กรุงเทพมหานคร และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน โดยมอบหมายบุคลากร
มาร่วมเป็นกรรมการในการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณเขตจัดการทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความปลอดภัย และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในนามของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีคุณูปการข้างต้น
เป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล)
รองอธิการบดี
หมายเหตุ : ท่านผู้มีคุณูปการปรากฏรายนามตามภาคผนวก ก

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำประกาศเกียรติคุณท่านผู้มีคุณูปการ
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เหตุการณ์สำคัญ

2453

2442

1 ม.ค. สถาปนา
“โรงเรียนมหาดเล็ก”
เป็น “โรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว”

พระราชทาน
ที่ดินตำบลปทุมวัน
และ “เงินหางม้า”

ภาคที่ 1

(พ.ศ. 2435 - 2459)

3 ม.ค.
วางศิลาพระฤกษ์
ตึกบัญชาการ
(ตึกอักษรศาสตร์
หลังที่ 1)

2467

ตั้ง “โรงเรียน
สำหรับฝึกหัด
วิชาข้าราชการ
พลเรือน”

เหตุการณ์

สิ้นสุด
สงครามโลก
ครั้งที่ 1

รัชกาลที่ 6

2458

รัชกาลที่ 5

2461

สงครามโลก
ครั้งที่ 1

2 มี.ค.
จัดทำแผนที่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2459

1 เม.ย.
เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนมหาดเล็ก”

23 ต.ค.
รัชกาลที่ 6
ขึ้นครองราชย์

2457

ก่อสร้าง
พระบรมรูป
ทรงม้า

2451

2445

ปฏิรูประบบ
ราชการแผ่นดิน

2453

ลำดับเหตุการณ์และเหตุการณ์สำคัญ
ในรอบ 100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2435

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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100
ปี
การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 มี.ค. ประดิษฐาน
“โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ”
ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สงครามโลก
ครั้งที่ 2

2486

2519
2519

2507
พัฒนาที่ดิน
สวนหลวง

ริเริ่มเก็บ
ค่าจอดรถ
สยามสแควร์

ออกระเบียบจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสำนักงาน
จัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2518
ตั้งสำนักงาน
จัดการทรัพย์สิน

พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคที่ 3

(พ.ศ. 2483 – 27 ก.ค. 2516)

ภาคที่ 4 ยุคที่ 1

(28 ก.ค. 2516 – 3 มิ.ย. 2520)

100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2459 - 2560

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(พ.ศ. 2459 - 2482)

พัฒนา
ศูนย์การค้า
สยามสแควร์

2518

2477

2475

(พ.ศ. 2484 - 2488)

พ.ร.บ.
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ฉบับแรก

24 มิ.ย.
เปลี่ยนแปลง
การปกครอง

ภาคที่ 2

สงคราม
มหาเอเชียบูรพา

2506

พ.ร.บ. โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
อันเป็นทรัพย์สนิ
ส่วน
พระมหากษัตริย์
ให้กับจุฬาฯ

เหตุการณ์
14 ตุลา

รัชกาลที่ 9

2482

รัชกาลที่ 8

2473
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
เป็นครั้งแรก
ของประเทศ

2516

2482

(พ.ศ. 2482 - 2488)

2484

รัชกาลที่ 7

เหตุการณ์
6 ตุลา

2511

2 มี.ค.
รัชกาลที่ 8
ขึ้นครองราชย์

2477

2468

26 พ.ย.
รัชกาลที่ 7
ขึ้นครองราชย์

12 มีนาคม
จัดตั้ง
สำนักงาน
จัดการ
ผลประโยชน์
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100
ปี
การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546

2540

ริเริ่มระบบชำระ
ค่าเช่าที่ธนาคาร

บูรณะพระตำหนัก
ดาราภิรมย์ให้เป็น
พิพิธภัณฑ์

เริ่มก่อสร้าง
โครงการ
CU Hi-tech
Square

พัฒนาที่ดิน
นอกเขต
ปทุมวัน
แห่งแรก คือ
โรงแรมวรบุระ
หัวหิน

2545

12

พัฒนาพื้นที่ตลาดกลางไข่
เป็น “อาคารมั่นคงเคหะการ”

2537

2525

สมโภช 200 ปี
กรุงรัตนโกสินทร์

2527

ลำดับเหตุการณ์และเหตุการณ์สำคัญ
ในรอบ 100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัชกาลที่ 9

พ.ร.บ.
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เริ่มโครงการพัฒนาที่ดิน
บริเวณสี่แยกปทุมวัน
(มาบุญครองเซ็นเตอร์)

ภาคที่ 4 ยุคที่ 2

(มิ.ย. 2520 – 31 ธ.ค. 2531)

เริ่มจัดทำแผนแม่บท
(Master Plan)
ที่ดินเขตพาณิชย์ครั้งแรก

ภาคที่ 4 ยุคที่ 3

ภาคที่ 4 ยุคที่ 4

(เม.ย. 2539 - มี.ค. 2543)

จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
The Style
by Toyota

กำหนดโซนนิ่ง
และราคาค่าเช่า
สยามสแควร์
โดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาด

เริ่มโครงการ
Center Point
of Siam Square

(ม.ค. 2532 - มี.ค. 2539)

2548

2544
วิกฤติ
ต้มยำกุ้ง

2547

(ซอยจุฬาฯ 12)

ลงทุนพัฒนา
โครงการ
CU Hi-tech
Square

2541

2540

2525

นำสายไฟฟ้า
ลงดินเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย

2538

2520

2522

ปรับปรุง
ตลาดสามย่าน

ภาคที่ 4 ยุคที่ 5

(เม.ย. 2543 – มี.ค. 2547)

100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2459 - 2560

ภาคที่ 4 ยุคที่ 6

(เม.ย. 2547 – มี.ค. 2551)

2560

เปิดอาคาร
สวนหลวง
สแควร์
ก่อสร้าง
โครงการ
I’m Park

รัชกาลที่ 9

ก่อสร้างอาคาร
สยามกิตติ์
26 มี.ค. 2551
พิธีเปิดโครงการ
จัตุรัสจามจุรี

ก่อสร้างเรือนวิรัชมิตร
(CU iHouse) และ
ระเบียงจามจุรี
(CU Terrace)

2554

2551

จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ

เริ่มเปิดให้บริการ
อาคารจัตุรัสจามจุรี

ภาคที่ 4 ยุคที่ 7

(เม.ย. 2551 – 17 พ.ค. 2559)

ก่อตั้งศูนย์การค้า
Center Point of
Siam Square
(Digital
Gateway เดิม)

ก่อสร้าง
โครงการ
Stadium One

เปิดศูนย์การค้า
สยามสแควร์วัน

เปิดโครงการ
I’m Park

ภาคที่ 4 ยุคที่ 8

(18 พ.ค. 2559 – 25 มี.ค. 2560)

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อสร้างศูนย์การค้า
สยามสแควร์วัน

เปิดอุทยานจุฬาฯ
100 ปี และ
โครงการถนนจุฬาฯ
100 ปี

2560

พัฒนาโครงการ
Digital Gateway

พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รัชกาลที่ 10
2557

ต่อสัญญา
โรงแรมโนโวเทล

100 ปี
แห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2558

ก่อสร้าง
Park@
Siam

2556

ก่อสร้าง
ตลาดสามย่าน
แห่งใหม่

2555

ต่อสัญญา
อาคาร MBK

2552

2550

เริ่มโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี
และโครงการถนนจุฬาฯ 100 ปี
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100ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2459 - 2560

ทำเนียบผู้บริหาร
การประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อแรกตั้งอยู่ภายใต้บังคับบัญชา
โดยตรงของเสนาบดี กระทรวงธรรมการ
ต่อมา พ.ศ. 2460 ตั้งกรมมหาวิทยาลัย มีหัวหน้าเป็นชั้นอธิบดี
และ พ.ศ. 2463 จึงได้มีการแต่งตั้ง “ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต่อมาวันที่ 16 เมษายน
2478 จึงมีพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2477
ตำแหน่งผู้บริหารเปลี่ยนเป็น “อธิการบดี”
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ

มหาอำมาตย์โท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น
ชัยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร)
อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย

6 เมษายน 2460 - 26 พฤศจิกายน 2461

มหาอำมาตย์ตรี พระยาไพศาลศิลปศาสตร์
(รื่น ศยามานนท์)
อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย

3 ธันวาคม 2461 - 31 เมษายน 2472

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2458 - 2469

15

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหาร
ภาคที่ 2 : การประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และการได้รับพระราชทานที่ดินประทุมวัน

ช่วงเวลา 26 มีนาคม 2459 - 20 ตุลาคม 2482 ระยะเวลารวม 23 ปี 7 เดือน

มหาอำมาตย์ตรี พระยาอนุกิจวิธูร
ผู้บัญชาการ (อธิการบดีในปัจจุบัน)

24 สิงหาคม 2463 - 31 มีนาคม 2468

16

มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา
ผู้บัญชาการ (อธิการบดีในปัจจุบัน)

10 ธันวาคม 2472 - 1 กันยายน 2475
พ.ร.บ. จุฬาฯ พ.ศ. 2477 (ฉบับแรก)

พระสารสาสน์ประพันธ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2477 - 2478

นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2478 - 2485

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ. จี. เอลลิส
อธิการบดี

21 ตุลาคม 2478 - 24 พฤศจิกายน 2479

พันเอกหลวงพิบลู สงคราม (จอมพลแปลก พิบลู สงคราม)
อธิการบดี

25 พฤศจิกายน 2479 - 1 สิงหาคม 2487

ภาคที่ 3 : การจัดการผลประโยชน์ในที่ดินเขตปทุมวัน
ก่อนกำเนิดสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
21 ตุลาคม 2482 - 27 กรกฎาคม 2516 ระยะเวลารวม 33 ปี 9 เดือน
ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลใน พ.ศ. 2484

นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2478 - 2485
พ.ร.บ. จุฬาฯ พ.ศ. 2486

นายพันเอก ประยูร ภมรมนตรี
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2485 - 2487

นายทวี บุณยเกตุ
พ.ศ. 2487 - 2488

พระตีรณสารวิศวกรรม
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2488 - 2489

นายเดือน บุนนาค

นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2489 - 2490

นายเลื่อน ศราภัยวาณิช
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2490 - 2491

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18

ทำเนียบผู้บริหาร
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2491

พลโท มังกร พรหมโยธี
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2491 - 2492

พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิ์เกียรติ
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2492 - 2494

นายเลียง ไชยกาล
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2494

พลโท มังกร พรหมโยธี
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2494 - 2500

พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2500

ม.ล.ปิ่น มาลากุล

นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2500 - 2501

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2502 - 2506

จอมพลถนอม กิตติขจร
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2506 - 2514

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อรุณ สรเทศน์
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2515 - 2521

พันเอกหลวงพิบูลสงคราม
(จอมพลแปลก พิบูลสงคราม)
อธิการบดี

25 พฤศจิกายน 2479 - 1 สิงหาคม 2487

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2514 - 2515 รักษาการ
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20

ทำเนียบผู้บริหาร
หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล
อธิการบดี

4 พฤศจิกายน 2487 - 5 กันยายน 2492

พันเอกหลวงพิบลู สงคราม (จอมพลแปลก พิบลู สงคราม)
อธิการบดี

21 ตุลาคม 2492 - 21 กรกฎาคม 2493

พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
อธิการบดี

17 สิงหาคม 2493 - 16 สิงหาคม 2504
7 กันยายน 2504 - 6 กันยายน 2506

พลเอก ประภาส จารุเสถียร
อธิการบดี

7 กันยายน 2506 - 6 กันยายน 2508
7 กันยายน 2508 - 6 กันยายน 2510
7 กันยายน 2510 - 26 มีนาคม 2512

ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
อธิการบดี

27 มีนาคม 2512 - 3 มิถุนายน 2512 (รักษาการ)
4 มิถุนายน 2512 - 3 มิถุนายน 2514

ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์
อธิการบดี

4 มิถุนายน 2514 - 3 มิถุนายน 2516
4 มิถุนายน 2516 - 3 มิถุนายน 2518

ศาสตราจารย์ศุภชัย วานิชวัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

28 กุมภาพันธ์ 2505 - 3 มิถุนายน 2512
ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการดำเนินการจัดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

16 สิงหาคม 2514 - 3 กุมภาพันธ์ 2515

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
เลขาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
หัวหน้าสำนักงานจัดการผลประโยชน์

ตุลาคม 2513 - กันยายน 2516

รองศาสตราจารย์รุ่งฤทธิ์ ศยามานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการผลประโยชน์

ตุลาคม 2513 - กันยายน 2516

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมษายน 2514 - 4 กุมภาพันธ์ 2515
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22

ทำเนียบผู้บริหาร
ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงเวลา 28 กรกฎาคม 2516 - พ.ศ. 2560 ระยะเวลารวม 43 ปี 8 เดือน

ยุคที่ 1 กำเนิดสำนักงานจัดการทรัพย์สิน การเริ่มต้นบริหารสัญญาเช่า
การวางรากฐานแนวคิด “จุดต่อเชื่อม” Node
ในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า หมอน 51

28 กรกฎาคม 2516 - 3 มิถุนายน 2520 ระยะเวลารวม 4 ปี
ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2516

ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2515 - 2521
ยุคที่ 1 ช่วงต้น

ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์
อธิการบดี

4 มิถุนายน 2516 - 3 มิถุนายน 2518

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

6 สิงหาคม 2516 - 3 มิถุนายน 2518

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด แก้วสนธิ
หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สิน*

ตุลาคม 2516 - มิถุนายน 2518

ต�าแหน่ง “หัวหน้าส�านักงานจัดการผลประโยชน์” เปลี่ยนเป็น “หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน”
ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516

ยุคที่ 1 ช่วงปลาย

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
อธิการบดี

4 มิถุนายน 2518 - 3 มิถุนายน 2520

รองศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

4 มิถุนายน 2518 - 25 มิถุนายน 2518 (รักษาการ)
26 มิถุนายน 2518 - พฤษภาคม 2520

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช พรพิบูลย์
หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง บุณยพุกกณะ
หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 เมษายน 2519 - 23 มีนาคม 2523
พ้นวาระเนื่องจากถึงแก่กรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร ชลาชีวะ
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรกฎาคม 2518 - 31 มีนาคม 2519

23

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24

ทำเนียบผู้บริหาร
ยุคที่ 2

พลิกโฉมการพัฒนาที่ดินรูปแบบใหม่ หมอน 51
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
รับมอบโฉนดที่ดินนอกเขตปทุมวัน
การปกป้องที่ดินพระราชทาน
วางแนวคิดการพัฒนาอาคารสูงที่ดินหมอน 20

4 มิถุนายน 2520 - 31 ธันวาคม 2531 ระยะเวลารวม 12 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2515 - 2521

พ.ร.บ. จุฬาฯ พ.ศ. 2522 และระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2522

ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521 - 2538

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
อธิการบดี

4 มิถุนายน 2520 - 3 มิถุนายน 2522
4 มิถุนายน 2522 - 2 มกราคม 2532

รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
รองอธิการบดี

กันยายน 2520 - มกราคม 2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง บุณยพุกกณะ
หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

เมษายน 2519 - 23 มีนาคม 2523
พ้นวาระเนื่องจากถึงแก่กรรม

นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์

หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สนิ /ผูอ้ ำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สนิ *

ธันวาคม 2523 - 30 กันยายน 2536

“หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน” เปลี่ยนเป็น “ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน”
ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดส่วนงานส�านักงานฯ พ.ศ. 2531

พัฒนาอาคารสูงที่ดินหมอน 20 เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
ต่อเนื่องโครงการพัฒนา หมอน 51 และอื่นๆ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
จัดทำแผนแม่บทที่ดิน Master Plan เขตพาณิชย์ครั้งแรก
การจัดเตรียมพื้นที่การพัฒนาจุดต่อเชื่อมในอนาคต หมอน 21-22

มกราคม 2532 - มีนาคม 2539 ระยะเวลารวม 7 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521 - 2538

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538 - 2544

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
อธิการบดี

2 มกราคม 2532 - 2 มกราคม 2536
3 มกราคม 2536 - 31 มีนาคม 2539

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ
รองอธิการบดี

2 มกราคม 2532 - 2 มกราคม 2536
3 มกราคม 2536 - 31 ธันวาคม 2539

นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

ธันวาคม 2523 - 30 กันยายน 2536

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 ตุลาคม 2536 - 31 สิงหาคม 2547

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุคที่ 3

25

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26

ทำเนียบผู้บริหาร
ยุคที่ 4

โครงการพัฒนาที่ดินต่อเนื่อง
แก้ปัญหาวิกฤติโครงการพัฒนาที่ดินหมอน 20
การสร้างโอกาสในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
การปกป้องที่ดินของมหาวิทยาลัย
การบริหารองค์กรเพื่อความคล่องตัว
การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ

เมษายน 2539 - มีนาคม 2543 ระยะเวลารวม 4 ปี
ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2542

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538 - 2544

ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
อธิการบดี

1 เมษายน 2539 - 31 มีนาคม 2543

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ
รองอธิการบดี

เมษายน 2539 - 31 ธันวาคม 2539

รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ
รองอธิการบดี

1 มกราคม 2540 - 31 มีนาคม 2543

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 ตุลาคม 2536 - 31 สิงหาคม 2547

ยกเลิกสัญญา/เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้พัฒนาที่ดินหมอน 20
ริเริ่มการพัฒนาที่ดินแนวเขตการศึกษาและเขตพาณิชย์ Buffer Zone
พัฒนาที่ดินนอกเขตปทุมวัน
ส่งเสริมกิจกรรม CRM/CSR
การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ

เมษายน 2543 - มีนาคม 2547 ระยะเวลารวม 4 ปี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538 - 2544

ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 - 6 กุมภาพันธ์ 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร
อธิการบดี

1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547

รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ
รองอธิการบดี

1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 ตุลาคม 2536 - 31 สิงหาคม 2547

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุคที่ 5

27

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28

ทำเนียบผู้บริหาร
ยุคที่ 6

พลิกบทบาทสู่การเป็นผู้พัฒนาที่ดินหมอน 20
โครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ
กำหนดอัตราค่าเช่ารูปแบบใหม่ หมอน 1-3
ต้นแบบหลักคิดของภาครัฐในการต่อสัญญา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
กำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ

เมษายน 2547 - มีนาคม 2551 ระยะเวลารวม 4 ปี
พ.ร.บ. จุฬาฯ พ.ศ. 2551

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 - 6 กุมภาพันธ์ 2555

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
อธิการบดี

1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
รองอธิการบดี

1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

20 กรกฎาคม 2548 - 31 มีนาคม 2551

นางชุติมา อรรถวรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 กันยายน 2547 - 30 กันยายน 2557

ยุคที่ 7

พลิกบทบาทสูผ
่ บู้ ริหารจัดการอาคารสูง โครงการพัฒนาทีด่ นิ หมอน 20/จัตรุ สั จามจุรี
โครงการพัฒนาที่ดิน
ปรับองค์กรสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม CSR และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM
กำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ

เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลารวม 8 ปี
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553

ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 - 6 กุมภาพันธ์ 2555

ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ
ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดี

1 เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก
นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
รองอธิการบดี

1 เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

1 เมษายน 2551 - มกราคม 2555

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน

29

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30

ทำเนียบผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

พ.ศ. 2555 - 17 พฤษภาคม 2559

นางชุติมา อรรถวรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 กันยายน 2547 - 30 กันยายน 2557

นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2559

ก้าวสูอ่ นาคตก่อนเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 2

18 พฤษภาคม 2559 - 25 มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 1 ปี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภามหาวิทยาลัย

7 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี

18 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม

27 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศกั ดิ์ ธรรมาภรณ์พลิ าศ
ผู้ช่วยอธิการบดี

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

1 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2559

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุคที่ 8

31

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100 ปี

แห่งการสืบสานที่ดินพระราชทาน
สนับสนุนการศึกษาชาติ
สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม

32

(พ.ศ. 2459 - 2560)

ภาค 1

ก่อนการประดิษฐาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2435 - 2459









u
u
u





u





u

พ.ศ. 2435 การปฎิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2442 ตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2445 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน
เป็นโรงเรียนมหาดเล็ก
พ.ศ. 2453 ยกโรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในที่ดิน
ตำบลประทุมวัน
พ.ศ. 2454 รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินพระคลังข้างที่ ตำบลประทุมวัน
ให้โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเช่า

หมายเหตุ ค�าว่า เขตจัดการผลประโยชน์ พื้นที่นอกเขตการศึกษา เขตพาณิชย์ และ เขตจัดการทรัพย์สิน ที่ปราก ในหนังสือนี้ มีความหมายเดียวกัน หมายถึง พื้นที่ที่ดินในเขต
ปทุมวันที่ส�านักงานจัดการทรัพย์สินบริหารจัดการ ซึ่งถูกเรียกแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

ภาค 2

การประดิษฐานจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และการได้รับ
พระราชทานที่ดินประทุมวัน
26 มี.ค. 2459 – 20 ต.ค. 2482 (23 ปี 7 เดือน)

u
u
u
u
u

ภาค 3

ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับพระราชทานที่ดินตำบลประทุมวัน พ.ศ. 2482
การจัดการผลประโยชน์ระยะแรก
ให้ราชการเช่าใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการช่วงแรกเป็นการเก็บผลประโยชน์ราชการปกติ
ต่อมามีอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลตั้งแต่ พ.ศ. 2477

21 ตุลาคม 2482 – 27 กรกฎาคม 2516

(33 ปี 9 เดือน)
u
u
u
u

* ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลใน พ.ศ. 2484

เริ่มต้นจัดการที่ดินพระราชทาน โดยมหาวิทยาลัย ได้ปลูกตึกแถวให้เช่า
จากทุนทรัพย์ของตนเอง พ.ศ. 2483
ริเริ่มและเป็นต้นแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์และ
ให้เอกชนลงทุนพัฒนาศูนย์การค้าแบบเชิงราบเปิดโล่ง พ.ศ. 2504
ริเริ่มการพัฒนาที่ดินบริเวณสวนหลวง-สามย่าน/สยามสแควร์
จัดตั้งสำนักงานจัดการผลประโยชน์ กุมภาพันธ์ 2511

เลขาธิการมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ผู้บริหารที่ดูแลจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2486 เลขาธิการมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2505 รองอธิการบดีบริหารเป็นผู้ดูแลจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2514
ตั้งส�านักงานจัดการผลประโยชน์

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดการผลประโยชน์ในที่ดิน
เขตปทุมวัน กำเนิดสำนักงาน
จัดการผลประโยชน์
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาค 4

วิวัฒนาการของสำนักงาน
จัดการทรัพย์สิน
28 กรกฎาคม 2516 – พ.ศ. 2560 (43 ปี 8 เดือน)

ยุคที่
1

34

กำเนิดสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
การเริ่มต้นบริหารสัญญาเช่า
การวางรากฐานแนวคิด “จุดต่อเชื่อม” (Node)
ในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า (หมอน 51)
28 กรกฎาคม 2516 – 3 มิถุนายน 2520 (4 ปี)

ยุคที่ 1 ช่วงต้น

(28 กรกฎาคม 2516 – 3 มิถุนายน 2518)

u
u

กำเนิดสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
เริ่มต้นบริหารสัญญาเช่า

รองอธิการบดี ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ

ยุคที่ 1 ช่วงปลาย

(4 มิถุนายน 2518 - 3 มิถุนายน 2520)

u

วางแนวคิด “จุดต่อเชื่อม” (NODE) การพัฒนาที่ดินหมอน 51 (หัวมุมสี่แยกปทุมวัน)

รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต

ยุคที่
2

พลิกโฉมการพัฒนาที่ดินรูปแบบใหม่ (หมอน 51)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
รับมอบโฉนดที่ดินนอกเขตปทุมวัน
การปกป้องที่ดินพระราชทาน
วางแนวคิดการพัฒนาอาคารสูงที่ดินหมอน 20
4 มิถุนายน 2520 – 31 ธันวาคม 2531 (12 ปี)

สมัยที่ 1

พัฒนาที่ดินหมอน 51 (มาบุญครอง)
พัฒนาการจัดโครงสร้างองค์กร

สมัยที่ 2
u
u
u
u

พัฒนาโครงการสยามสแควร์ทาวเวอร์ (โรงแรม Novotel)
พัฒนาโครงการอาคารมั่นคงเคหะการ
ปรับปรุงตลาดสามย่าน
ปกป้องที่ดินพระราชทาน

สมัยที่ 3
u

(พ.ศ. 2524 - 2528)

(พ.ศ. 2528 - 2531)

วางแนวคิดพัฒนาที่ดินหมอน 20 (จัตุรัสจามจุรี)

รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

u
u

(พ.ศ. 2520 - 2524)
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ยุคที่
3

พัฒนาอาคารสูงที่ดินหมอน 20 เชื่อมโยงกับองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัย
ต่อเนื่องโครงการพัฒนา หมอน 51 และอื่นๆ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
จัดทำแผนแม่บทที่ดิน (Master Plan) เขตพาณิชย์ครั้งแรก
การจัดเตรียมพื้นที่การพัฒนาจุดต่อเชื่อมในอนาคต
(หมอน 21 - 22)
มกราคม 2532 - มีนาคม 2539 (7 ปี)

สมัยที่ 1 (พ.ศ. 2532 - 2536)
u
u
u
u
u

พัฒนาอาคารสูงที่ดินหมอน 20
ต่อเนื่องโครงการพัฒนาหมอน 51
ต่อเนื่องโครงการสยามสแควร์ทาวเวอร์
ต่อเนื่องโครงการอาคารมั่นคงเคหะการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน

สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2536 - 2539)
u
u
u
u

ประสบอุปสรรคในการพัฒนาที่ดินหมอน 20
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ที่ดินเขตพาณิชย์ครั้งแรก
เตรียมพื้นที่การพัฒนาจุดต่อเชื่อมในอนาคต

รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ

ยุคที่
4

โครงการพัฒนาที่ดิน (ต่อเนื่อง)
แก้ปัญหาวิกฤติโครงการพัฒนาที่ดินหมอน 20
การสร้างโอกาสในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
การปกป้องที่ดินของมหาวิทยาลัย
การบริหารองค์กรเพื่อความคล่องตัว
การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ

uเปิดศูนย์การค้ามาบุญครองคอมเพล็กซ์เต็มรูปแบบ
uแก้วิกฤตโครงการหมอน 20
uจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินเขตผลประโยชน์ต่อเนื่อง
uเกิดโครงการ Center Point of Siam Square
uวางรากฐานการเชื่อมต่อกับอาคารทางเข้ารถไฟฟ้าใต้ดิน 3 จุด
uออกระเบียบฯ การจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2542
uการกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
uเจรจากรมพลศึกษายุติการก่อสร้างบริเวณสนามศุภชลาศัย
uกำหนดแนวทางให้ รฟม. เช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยบนถนนพระราม 4 แทนการเวนคืน
uออกโฉนดและเจรจาขอคืนที่ดินของมหาวิทยาลัย (ค่ายดารารัศมี)
uบูรณะพระตำหนักดาราภิรมย์เป็นพิพิธภัณฑ์
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ
รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมษายน 2539 - มีนาคม 2543 (4 ปี)

37

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38

ยุคที่
5

ยกเลิกสัญญา/เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้
ในการเป็นผู้พัฒนาที่ดินหมอน 20
ริเริ่มการพัฒนาที่ดินแนวเขตการศึกษาและ
เขตพาณิชย์ (Buffer Zone)
พัฒนาที่ดินนอกเขตปทุมวัน
ส่งเสริมกิจกรรม CRM/CSR
การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
เมษายน 2543 - มีนาคม 2547 (4 ปี)

u
u
u
u
u
u

ยกเลิกสัญญา ศึกษาความเป็นไปได้โครงการหมอน 20
ริเริ่มพัฒนาแนวเขตการศึกษาและเขตพาณิชย์ (Buffer Zone)
พัฒนาโครงการ U-Center 1
พัฒนาโครงการวรบุระ หัวหิน
ส่งเสริมกิจกรรม CRM/CSR
การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
- ขอคืนพื้นที่เช่าจากกรมพลศึกษา
- ขอคืนพื้นที่เช่าจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ

ยุคที่
6

พลิกบทบาทสู่การเป็นผู้พัฒนาที่ดินหมอน 20
โครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ
กำหนดอัตราค่าเช่ารูปแบบใหม่ (หมอน 1 - 3)
ต้นแบบหลักคิดของภาครัฐในการต่อสัญญา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
กำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ

uพลิกบทบาทสู่การเป็นผู้พัฒนาที่ดินหมอน 20
uพัฒนาโครงการ U-Center
uพัฒนาโครงการวรบุระ หัวหิน ต่อเนื่อง
uพัฒนาโครงการสยามกิตติ์ (ระยะที่ 1)
uพัฒนาโครงการ Digital Gateway
uพัฒนาพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน
uพัฒนาโครงการระเบียงจามจุรี (CU Terrace) และเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse)
uพัฒนาที่ดินบริเวณแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
uกำหนดอัตราค่าเช่าสยามสแควร์รูปแบบใหม่
uMBK Center ต้นแบบหลักคิดของภาครัฐในการต่อสัญญา
uเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน/ตั้งศูนย์การเรียนรู้ The Style

by Toyota/ริเริ่มโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสยามสแควร์/ย้ายตลาดสามย่านเดิมไป
ที่แห่งใหม่/ปฏิรูปสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
uการกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
- ขอคืนพื้นที่อำเภอแม่ริม จาก ตชด. ภาค ๓
- ขอคืนพื้นที่เช่าจากกรมพลศึกษา
- ขอคืนพื้นที่เช่าจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย
- โครงการย้ายส่วนราชการตามแผนแม่บท
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมษายน 2547 – มีนาคม 2551 (4 ปี)
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ยุคที่
7

พลิกบทบาทสู่ผู้บริหารจัดการอาคารสูง
(โครงการพัฒนาที่ดินหมอน 20 /จัตุรัสจามจุรี)
โครงการพัฒนาที่ดิน
ปรับองค์กรสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
กำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
เมษายน 2551 – 17 พฤษภาคม 2559 (8 ปี)

สมัยที่ 1 (1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2555)
u

u
u

u
u

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “มั่นคง”
-

บริหารจัดการจัตุรัสจามจุรี
ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินเขตปทุมวัน
พัฒนาโครงการ Digital Gateway@Center Point of Siam Square
พัฒนาที่ดินบริเวณสวนหลวง-สามย่าน
พัฒนาที่ดินนอกเขตปทุมวัน บริเวณอ่อนนุช
ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในเขตพาณิชย์
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสยามสแควร์ (Block G)
พัฒนาโครงการสยามสแควร์วัน

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “เข้มแข็ง”
-

ปรับองค์กรสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “เป็นสุข”
-

ประเมินค่างานและออกแบบระบบงานใหม่
โครงการบ้านนี้มีสุข (โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร)
โครงการ Happy Workplace
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ CU Property
โครงการปรับปรุงด้านกายภาพของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”
-

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
-

ขอคืนพื้นที่เช่าจากกรมพลศึกษา
ขอคืนพื้นที่เช่าจากมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

ขอคืนที่ดินของมหาวิทยาลัย อำเภอแม่ริม (ค่ายดารารัศมี) จังหวัดเชียงใหม่
โครงการย้ายส่วนราชการในพื้นที่เขตปทุมวัน (โครงการศูนย์ราชการในเขตปทุมวัน)
กำหนดอัตราค่าเช่าเพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานราชการที่เช่าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

สมัยที่ 2
u

u
u
u
u

(1 เมษายน 2555 - 17 พฤษภาคม 2559)

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “มั่นคง”
-

พลิกบทบาทสู่ผู้บริหารจัดการอาคารสูง (โครงการพัฒนาจัตุรัสจามจุรี)
โครงการ Siam Square One: SQ-1 (Block E+D2)
โครงการ I’m Park (หมอน 41-42 บางส่วน Retail Strip)
โครงการสวนหลวงสแควร์ (หมอน 47)
โครงการบูรณะพัฒนาอาคารพาณิชย์บริเวณหมอน 54-55 (บางส่วน) และหมอน 56-57
ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบริเวณสวนหลวง-สามย่าน
โครงการ Zy Walk ต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาที่ดินหมอน 21-22 (สามย่านมิตรทาวน์)
โครงการพัฒนาที่ดิน Block L (โครงการสยามกิตติ์ Phase 2)
โครงการพัฒนาที่ดินหมอน 33
โครงการ Center Point of Siam Square
โครงการพัฒนาที่ดินนอกเขตปทุมวัน (บริเวณอ่อนนุช)
โครงการพัฒนาที่ดิน Block H

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “คล่องตัว”
-

ปรับองค์กรสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”
-

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
แนวคิดมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม (USR)

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ก้าวไกล”
-

พัฒนาโครงการเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) และระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ต่อเนื่อง

การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
-

ขอคืนพื้นที่เช่าจากกรมพลศึกษา
ขอคืนพื้นที่เช่าจากมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

u
u
u
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รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
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เนื้อหา
พิเศษ

สร้างรากฐาน
สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
u
u
u
u

ก้าวสู่การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบ
ปูทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรในศตวรรษที่สอง
ยกระดับสำนักงาน สร้างมาตรฐานสู่สากล
การศึกษาทางเลือกของรูปแบบการบริหารองค์กรที่เหมาะสม
ในศตวรรษที่สองของการสถาปนามหาวิทยาลัย

42

ยุคที่
8

ก้าวสู่อนาคต
ก่อนเข้าสู่ศตวรรษที่ 2
18 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน

u
u
u

สร้างคุณค่าให้สังคม
พัฒนาพื้นที่เขตจัดการทรัพย์สินในศตวรรษใหม่
สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

สารบัญ

มิติที่ 1 สร้างปัญญา

มิติที่ 3 สร้างชุมชน

สนับสนุนการศึกษาชาติ

กำเนิดจากผืนดินพระราชทาน
แหล่งก่อเกิดสถาบันการศึกษาของแผ่นดิน
แรกเริ่มการจัดหาผลประโยชน์จากที่ดิน
กำเนิดสำนักงานจัดการผลประโยชน์
ก่อตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
และการจัดรูปองค์กร
ฟันเฟืองสู่การเป็น “องค์กรแห่งปัญญา
ของแผ่นดิน”
บันทึกประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของผู้บริหาร
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2513 - 2520

บนวิถีที่งอกงาม
49
59
64
70
71

146
148
151
170
172

73
78

มิติที่ 2 สร้างพลัง

เนื้อหาพิเศษ

สร้างรากฐานสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
ก้าวสูก่ ารบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบ 182
ปูทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรในศตวรรษที่สอง 185
บันทึกประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของผู้บริหาร
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2520 - 2559
192

เกื้อหนุนเศรษฐกิจ

แนวคิดในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
จากที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน
การจัดทำแผนแม่บท (Master Plan)
การพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ฉบับแรก
ต้นแบบย่านการค้า สร้างรายได้
และจ้างงานสู่ชุมชน
โครงการพัฒนาที่ดินและบูรณะอาคารพาณิชย์เดิม
เพื่อตอบสนองชีวิตคนรุ่นใหม่
เกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
โครงการพัฒนาที่ดินนอกเขตปทุมวัน
ยกระดับการจัดการ สร้างงาน กระจายรายได้
โครงการอนาคต

แนวคิดของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคม
และชุมชนโดยรอบ
บุกเบิกแรกเริ่มสร้างฐานเพื่อความมั่นคง
เติบโตพร้อมกับวิถีชุมชนที่งอกงาม
การให้ส่วนราชการและบริการสาธารณประโยชน์
เช่าใช้พื้นที่
ตอบแทนสังคมด้วยพื้นที่สีเขียว

86
88
93
96
101
124
126
138

มิติที่ 4 สร้างคุณค่าสู่สังคม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
การสร้างคุณค่าให้สังคม
การพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ในศตวรรษใหม่
การสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
บันทึกประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของผู้บริหาร
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2559 - 2560

210
212
214
221
222

ภาคผนวก ก
ภาคพนวก ข
บรรณานุกรม
คำส่งท้าย

224
242
244
250

มิติที่

๑

สร้างปัญญา
สนับสนุน
การศึกษาชาติ
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มิติที่ 1 สร้างปัญญา สนับสนุนการศึกษาชาติ

46

จากที่ดินพระราชทาน ณ ตำบลปทุมวัน

จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6

โดยมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินส่วนหนึ่ง
เพื่อเป็นที่ปลูกสร้างสถานศึกษา และอีกส่วนหนึ่ง
ใช้จัดหาผลประโยชน์ เพื่อใช้เกื้อกูลการจัดการศึกษา
โดยมิต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว
ภายใต้การบริหารการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
หนุนนำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาก้าวหน้า
มาอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ผ่านมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็น

“เสาหลักของแผ่นดิน”

ด้วยการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาช้านาน
สมดังพระราชปณิธานของพระผู้ทรงสถาปนา
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้สถาบันแห่งนี้ได้เป็น

“สถานอุดมศึกษาของชาติ”
เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ

มิติที่ 1 สร้างปัญญา สนับสนุนการศึกษาชาติ

47

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แผนผังที่ดินต�าบลปทุมวัน พ.ศ. 2465

...ให้ใช้ที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อปลูกสร้างสถานศึกษา
และอีกส่วนหนึ่งให้ใช้จัดหาผลประโยชน์
เพื่อนำมาปรับปรุงการศึกษา โดยมิต้อง
พึ่งงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว...
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

กำเนิดจาก
ผืนดินพระราชทาน
ซึ่ ง มาจากชื่ อ ของพระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
มหาดเล็ก” เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2445
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาส�า หรับ
กุลบุตรที่จะเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือน อัน
เป็นผลมาจากพระบรมราโชบายปฏิรปู ระบบ
บริหารราชการแผ่นดินของพระองค์นั่นเอง

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระบรมราโชบายส�าคัญประการหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึง่ เริม่ ขึน้ ใน พ.ศ. 2435 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นแทนระบบจตุสดมภ์ ในการนี้ก�าลังคน
ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาศาสตร์แผนใหม่ เป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการฝ่ายพลเรือนในภายภาคหน้า จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ โรงเรียนส�าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนขึน้
ณ ตึกยาวข้างประตูพมิ านชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ พ.ศ. 2442
และเนือ่ งจากโรงเรียนแห่งนีม้ ชี อื่ เรียกยาว พ่อแม่ผปู้ กครองและบุคคล
ทัว่ ไปจึงมักเรียกตามความนิยมในสมัยนัน้ ว่า โรงเรียนเจ้าคุณวิสทุ ธฯ

แบบแปลนตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ Mr. dward Healey
ออกแบบ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือกแบบแปลนนี้มาดัดแปลงเป็นภาพที่เห็น

มิติที่ 1 สร้างปัญญา สนับสนุนการศึกษาชาติ
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ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง ในอดีตใช้เป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนส�าหรับฝกหัดวิชาข้าราชการฝายพลเรือน

ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 หลังจากเสด็จขึน้ เถลิงถวัลยสิรริ าชสมบัตเิ พียง 69 วัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็ก
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น พระราชทานนามว่า “โรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อขยายการศึกษาให้
กว้างขวางขึน้ ตามสายพระเนตรอันกว้างไกลขององค์พระผูส้ ถาปนาทีต่ อ้ งการให้มมี หาวิทยาลัยขึน้
ส�าหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม และเพื่อให้โรงเรียนดังกล่าวมีที่ดินของตนเอง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ “วังกลางทุ่ง1” ต�าบล
ปทุมวัน เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ

1

วังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรณุ หิศ สยามบรมราชกุมารองค์แรกแห่งสยามประเทศ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ
โดยน�าแบบของพระราชวังวินด์เซอร์แห่งสหราชอาณาจักรมาย่อส่วน จึงเรียกขานกันว่า วังวินด์เซอร์

51
มิติที่ 1 สร้างปัญญา สนับสนุนการศึกษาชาติ

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2454 สภากรรมการจัดการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขณะนั้น ได้พิจารณา
เห็นว่ามีทดี่ นิ ของพระคลังข้างที่ ต�าบลปทุมวัน ซึง่ ติดต่อกับวังกลางทุง่ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 1,309 ไร่ ทิศเหนือ
จดถนนสระปทุม (ถนนพระราม 1 ในปัจจุบัน) ทิศตะวันออกจดสนามม้า (ถนนอังรีดูนังต์ในปัจจุบัน) ทิศใต้
จดถนนหัวล�าโพง (ถนนพระราม 4 ในปัจจุบัน) ทิศตะวันตกจดคลองสวนหลวง (เลยถนนพระราม 6 หรือ
หลังตึกแถวถนนบรรทัดทองฝัง่ หัวล�าโพง) เหมาะทีจ่ ะใช้ตงั้ และขยายเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคต จึงน�าความ
ขึน้ กราบบังคมทูล ซึง่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทีด่ นิ นี้ให้โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ เช่า
ในราคาถูก “พอเป็นพิธี” โดยคิดผลประโยชน์เท่ากับที่พระคลังข้างที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น และไม่ได้กา� หนด
ระยะเวลาเช่า โดยมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนแห่งนี้ได้ใช้ที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นที่ปลูกสร้างสถานศึกษา
และอีกส่วนหนึ่งให้ใช้จัดหาผลประโยชน์เพื่อน�ามาปรับปรุงการศึกษา โดยมิต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดิน
แต่เพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อที่น่าสังเกตคือ ในการท�าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างอธิบดีกรมพระคลังข้างที่ในฐานะ
ผู้ให้เช่า กับผู้บัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ในฐานะผู้เช่า โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ มีอ�านาจ
รับผิดชอบและเก็บเงินค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่นในบริเวณที่ดินแปลงนี้ได้ รวมทั้งมีอ�านาจสิทธิ์ขาดในการ
พิจารณาว่าจะให้ผู้เช่ารายอื่นต่อสัญญาหรือไม่
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1
1-2 พระบาทสมเด็จพระมงกุ เกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินและทรงวางศิลาพระฤกษ์ ในการสร้างตึก
บัญชาการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จารึกกระแสพระบรมราชโองการ
บรรจุไว้ในศิลาพระฤกษ์พร้อมด้วยรูปถ่ายและแผนที่อาณาเขตโรงเรียน

พร้อมกันนั้นก็ได้พระราชทานเงินที่เหลือจากการก่อสร้างพระบรมรูป
ทรงม้า หรือที่เรียกกันว่า “เงินหางม้า” ซึ่งประชาชนได้ออกเรี่ยไรกันเพื่อ
ก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 40 ปี) เมื่อ พ.ศ. 2451 ยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับ
พระราชทานเงินสดมา จ�านวน 982,672.47 บาท เงินจ�านวนนี้ได้น�ามา
สร้างอาคารเรียนและเป็นตึกบัญชาการ (ตึกอักษรศาสตร์ 1 ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น อาคารมหาจุฬาลงกรณ์) และได้พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตน�าเงินที่เหลือจากการก่อสร้างให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียน
นับเป็นทุนประเดิม โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
เสด็จพระราชด�าเนินทรงวางศิลาพระฤกษ์ ในการสร้างตึกบัญชาการเมื่อ
วันที่ 3มกราคม พ.ศ. 2458 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จารึกกระแส
พระบรม-ราชโองการบรรจุไว้ในศิลาพระฤกษ์พร้อมด้วยรูปถ่ายและแผนที่
อาณาเขตโรงเรียน ซึ่งสะท้อนถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการ
พระราชทานที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ใช้ที่ดินนี้เป็นการถาวร
ตลอดไป

เมื่อมีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใน พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานวังวินด์เซอร์ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบเป็นสมบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
วังแห่งนี้เคยใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนการก่อสร้างตึกบัญชาการ
ในช่วง พ.ศ. 2478 นาวาโท หลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น ด�าริที่จะจัดสร้าง
กรีฑาสถานแห่งชาติขึ้น จึงได้เช่าที่ดินบริเวณพระต�าหนักวินด์เซอร์ และท�าการรื้อถอนพระต�าหนัก
หลังนี้ รวมถึงอาคารหอพักนิสิตโดยรอบ การก่อสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติแล้วเสร็จในราว พ.ศ. 2481
และใช้เป็นที่ท�าการสอนของโรงเรียนพลศึกษากลางและกรมพลศึกษา
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พ.ศ. 2478 ได้ท�าการ
รื้อถอนพระต�าหนัก
วินด์เซอร์ รวมถึงอาคาร
หอพักนิสิตโดยรอบ
และก่อสร้างกรี าสถาน
แห่งชาติขึ้นแทน
แล้วเสร็จในราว พ.ศ. 2481
ซึ่งได้ใช้เป็นที่ท�าการสอน
ของโรงเรียนพลศึกษา
กลางและกรมพลศึกษา
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ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ
บรรจุศิลาพระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือน
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนากาล เป็นอดีตภาค 2458 พรรษา กาลปัตยุบัน จันทรโคจร ศศิสัมพัตศร
มิศสิรมาษ กาลปักษ์ เตรสีดิถี จันทรวาร สุริยคติกาล มกราคมมาศ ตติยสุรทิน โดยกาลนิยม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมราชาธิราช พินิตประชานารถ
มหาสมมตวงษ์ อดิศัยพงษ์วิมลรัตน์ วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรัตน บรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ
อุภโตสุชาตสังสุทธาเคราหณี จักรีบรมนาถจุฬาลงกรณ ราชวรางกูร บรมมกุฎนเรนทร์สูรสันตติวงษ์
วิสิฏสาธิตบุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิหารอดิเรกบุญฤทธิ์ ธัญลักษณ์วิจิตรโสภาคยสรรพางค์
มหาชโนตตมางคประนตบาท บงกชยุคล ประสิทธิสรรพ ศุภผลอุดมบรมสุขมุ มาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาล
เกียรติคุณอดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ บุริมศักดิ์สมญา เทพทวาราวดีศรีมหาบุรุษสุตสมบัติ เสนาง
คนิกรรัตน์อัศวโกศล ประพนธปรีชามัทวสมาจาร บริบูรณ์คุณสารสยมาทินคร วรุตเมกราชดิลก
มหาปริวารนายก อนันตมหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษศิรนิ ทร บรมชนกาดิศรสมมตประสิทธิวรยศมโหดม
บรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตร ศิริรัตน โนปลักษณมหาบรมราชาภิเสกาภิสิต สรรพทศวิชิตไชย
สถลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว อันได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติราชาภิเศกสืบสันตติวงศ์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 6
ในมหาจักรีพระบรมราชวงศ์ ซึ่งได้ประดิษฐาน และด�ารงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรา
ยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อันเป็นบรมราชธานีใหญ่ในประเทศ
สยามทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ และมลาวประเทศ มลายูประเทศ ทรงพระอนุสรณ์ ค�านึงถึงโรงเรียน
มหาดเล็ก ซึ่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชได้ทรงสถาปนาขึ้นไว้ เพื่อเป็นที่ฝึกหัดนักเรียนมหาดเล็กในวิชา
รัฐประศาสน์สา� หรับออกรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในกระทรวงมหาดไทย เป็นอาทิ ว่าถึงเวลา

แล้วทีจ่ ะขยายการโรงเรียนให้กว้างขวางออกไป ส�าหรับฝึกหัดมหาดเล็กให้เข้ารับราชการได้ทกุ กระทรวง
ทบวงการจัดการโรงเรียนให้เป็นแผนกวิทยาต่างๆ เช่น รัฏประศาสน์ กฎหมาย การต่างประเทศ
การเกษตร การช่าง การแพทย์ ครู เป็นต้น เพื่อจะได้เป็นมหาวิทยาลัยสง่าพระนครต่อไป จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเดิมขึ้นเป็นโรงเรียนชั้นอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระบรมนามาภิธัยใน
สมเด็จพระบรมชนกาธิราชเจ้า เป็นการสนองพระเดชพระคุณให้สมพระบรมราชประสงค์ ดังที่ได้ทรง
ตั้งพระราชหฤทัยไว้แล้ว พระราชทานเงินซึ่งราษฎรเรี่ยไรกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าเป็นอนุสาวรีย์
ถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระปิยมหาราชของประชาราษฎร์พระองค์นั้น ซึ่งยังมีเหลืออยู่นับรวม
ทั้งดอกเบี้ยถึงเวลานี้เป็นเงิน 982,672 บาท 47 สตางค์ ส�าหรับเป็นทุนปลูกสร้างมหาวิทยาลัยต่อไป
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กา� หนดที่ดินพระคลังข้างที่ไว้เป็นเขตโรงเรียน ทิศเหนือจดถนนสระปทุม
ทิศใต้จดถนนหัวล�าโพง ทิศตะวันออกจดถนนสนามม้า ทิศตะวันตกจดคลองสวนหลวง สิริรวมเป็นเนื้อที่
1,309 ไร่ การปลูกสร้างมหาวิทยาลัยโดยพระบรมราชประสงค์จัดเริ่มแล้ว แต่ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
พระพุทธศักราช 2457 บัดนี้การได้เป็นรูปขึ้นแล้ว สมควรจะทรงวางศิลาพระฤกษ์ได้ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดเตรียมพระราชพิธีไว้พร้อมสรรพ
ครั้นวันที่ 3 มกราคม พระพุทธศักราช 2458 เวลาบ่าย 4 โมง 7 นาที ได้ปฐมฤกษ์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพระฤกษ์ในท่ามกลางพิธีสงฆ์และพราหมณ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จารึกกระแสพระบรมราชโองการนี้ บรรจุไว้ในศิลาพระฤกษ์
พร้อมด้วยรูปถ่ายโรงเรียนและแผนที่อาณาเขตโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พระพุทธศักราช 2458
เป็นวันที่ 1880 ในรัชกาลปัตยุบันนี้
ทีม่ า : หนังสือ “ประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2459 - 2509” พิมพ์เป็นทีร่ ะลึกในวันครบรอบ
ห้าสิบปีของการสถาปนา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2510 หน้า 28
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปนมหาวิทยาลัย
พระราชทานนามว่า ‘จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’
เพื่อเปนอนุสาวรีย์สมพระเกียรติแห่ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ประกาศประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประกาศ
ให้ทราบทัว่ กันว่า โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ได้ทรงพระราชด�าริหใ์ ห้ทรง
จัดตั้งขึ้น และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่เหลือจากการเรี่ยรายสร้างอนุสาวรีย์ปิยะมหาราช เปนเงินทุนของโรงเรียน
โดยมีพระราชประสงค์จะจัดให้เปนส�านักเรียนของผู้ที่จะรับราชการในทางพลเรือนนั้น การงานของโรงเรียนนี้ได้ด�าเนิรมา
โดยล�าดับ ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนนี้ออกรับราชการเปนอันมากแล้ว
บัดนีท้ รงพระราชด�าริหเ์ ห็นสมควรจะขยายการศึกษาในโรงเรียนนีใ้ ห้กว้างขวางยิง่ ขึน้ คือไม่เฉภาะส�าหรับผูท้ จี่ ะเล่าเรียน
เพื่อรับราชการเท่านั้น ผู้ใดที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาชั้นสูงก็ให้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้ทั่วกัน
เหตุฉะนัน้ ควรประดิษฐานขึน้ เปนขัน้ มหาวิทยาลัย ให้เหมาะแก่ความต้องการแห่งสมัยเสียทีเดียว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปนมหาวิทยาลัย พระราชทาน
นามว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพือ่ เปนอนุสาวรียส์ มพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนี้
ให้ขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ ให้เสนาบดีกระทรวงนั้น ซึ่งมีน่าที่ดูแลการศึกษาทั่วไปอยู่แล้ว เปนผู้รับผิดชอบ แต่บัดนี้ไป
ส่วนกรรมการจัดการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปนกรรมการทีป่ ฤกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนี้
ประกาศมา ณ วันที่ 26 มีนาคม พระพุทธศักราช 2459 เปนวันที่ 2328 ในรัชกาลปัตยุบันนี้
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แหล่งก่อเกิดสถาบัน
การศึกษาของแผ่นดิน
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ภาพถ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอดีต อาคารตรงกลางคือหอประชุม
ของมหาวิทยาลัย ส่วนด้านขวาเป็นตึกบัญชาการ
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ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี พ ระราชด� า ริ ที่ จ ะขยายการศึ ก ษา
ในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ไม่เฉพาะส�าหรับผูท้ จี่ ะเล่าเรียนเพือ่ รับราชการเท่านัน้
คนทั่ ว ไปที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ การศึ ก ษาขั้ น สู ง ก็
สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทวั่ กัน
จึงทรงโปรดเกล้าฯ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย พระราชทานนามว่า
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.
2459 เพือ่ เป็นพระบรมราชานุสาวรียถ์ วายพระเกียรติ
แห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนี้ เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ ในการจัดซื้อ และตามพระราชพินัยกรรม

ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงก�า หนดให้ขึ้นที่ดินแปลงนี้ ไว้ในบัญชีเลี้ยงชีพ
บาทบริจาริกาในพระองค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึ ง ได้ เ ช่ า ที่ ดิ น แปลงนี้ ใ นลั ก ษณะพิ เ ศษเรื่ อ ยมา
กล่าวคือ มีราคาค่าเช่าถูก และสามารถน�ามาหา
ผลประโยชน์เพื่อเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัยได้ด้วย
กระทั่งใน พ.ศ. 24822 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินพระราชทานมาโดยสมบูรณ์
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2

ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ประเทศไทยประกาศเปลีย่ น
วันขึ้นปีใหม่จากเดิมวันที่ 1 เมษายน มาเป็น 1 มกราคม ตาม
ป ิทินสากล ด้วยเหตุนี้ พ.ศ. 2483 จึงสิ้นสุดที่เดือนธันวาคม และ
เหลือเพียง 9 เดือน เพราะต้องยกเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ
มีนาคมให้เป็น พ.ศ. 2484
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การที่ได้พระราชทานที่ดินและ “เงินหางม้า” (เงินที่เหลือจากการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้า)
บ่งชีช้ ดั ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงเล็งเห็นการณ์ไกล
ว่ามหาวิทยาลัยจะมีความเจริญรุง่ เรืองเป็นปึกแผ่นสืบต่อไปได้ จ�าเป็นต้องมีกองทุน (Endowment)
ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และจัดหาผลประโยชน์มาสะสมเพื่อใช้เกื้อกูลการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และถือว่าเป็นกองทุนส�าคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดหา
ผลประโยชน์จากทีด่ นิ ทีเ่ ช่าตลอดมา นับว่าเป็นการสร้างรากฐานแห่งความมัน่ คงให้แก่สถานภาพ
ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลของบัณ ิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานก�าเนิดและทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
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ผังพื้นที่ในอดีต ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้มหาวิทยาลัยจัดหาผลประโยชน์
เพื่อบ�ารุงการศึกษาได้

แรกเริ่มการจัดหาผลประโยชน์จากที่ดิน
ผลการศึกษาทางประวัตศิ าสตร์พบว่า การน�าทรัพย์สนิ
บางส่วนของมหาวิทยาลัยไปจัดหาผลประโยชน์มาบ�ารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เริม่ กระท�ามาพร้อมกับการ
เริม่ ก่อก�าเนิดมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว ด้วยพระบรมราชานุญาตให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ทดี่ นิ ส่วนพระองค์นี้
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดหา
ผลประโยชน์จากที่ดินบ�ารุงการศึกษา กล่าวคือ เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา
โรงเรี ย นข้ า ราชการพลเรื อ นของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ขึ้ น และทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปลูกสร้าง
โรงเรียนบนที่ดินต�าบลปทุมวัน
แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ โรงเรี ย นต้ อ งท� า สั ญ ญาเช่ า กั บ
กรมพระคลั ง ข้ า งที่ ก่ อ นท� า สั ญ ญาเช่ า ในที่ ดิ น ผื น นี้
กรมพระคลังข้างที่ได้จัดการหาผลประโยชน์ด้วยการน�า
ที่ดินบางส่วนไปให้เช่าเพื่อหารายได้เป็นเบี้ยเลี้ยงชีพ

บาทบริจาริกาตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ
เช่าในอัตราค่าเช่าปีละ 14,400 บาท หรือเดือนละ
1,200 บาท และพระราชทานให้ โ อนสั ญ ญาเช่ า
ทีก่ รมพระคลังข้างที่ได้ทา� ไว้แล้วมาให้โรงเรียนข้าราชการ
พลเรือนฯ เป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์แทนต่อไป เท่ากับว่า
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ไม่ต้องชักทุนเสียค่าเช่าเอง
แต่อย่างใด เพียงแต่จัดเก็บค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ได้
รับโอนมาส่งให้กรมพระคลังข้างที่ ก็เท่ากับค่าเช่าที่ดิน
ดังกล่าว

จากพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ที่ ท รงโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานให้เป็นแนวทางดังกล่าวข้างต้น โรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนฯ จึงยึดถือเป็นหลักป บิ ตั ใิ นการ
แบ่งทีด่ นิ บางส่วนไปจัดการหาผลประโยชน์เพือ่ บ�ารุง
การศึกษาตลอดมา

...จัดการผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย
คือดำริหาหนทาง
ทำประโยชน์ และ
วินิจฉัยเรื่องการ
ให้เช่าตามสมควร...

อำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ระหว่าง พ.ศ. 2459 - 2461 การบริหารทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นการเก็บผลประโยชน์ของส่วนราชการปกติในสมัยนัน้
โดยมหาวิทยาลัยมีสายการบริหารงานขึ้นกับกรมมหาวิทยาลัยใน
กระทรวงธรรมการ
ใน พ.ศ. 2461 มีการจัดหน่วยงานด้านบริหารภายใน มีผู้
บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด มีกองบัญชี
ท�าหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เก็บเงินผลประโยชน์ ค่าเล่าเรียน
ค่ากินอยูข่ องนักเรียน ส่งกองบัญชีกระทรวง ตลอดจนเบิกจ่ายจัดการ
ผลประโยชน์ คือ การเช่าที่ดิน เช่าร่องคู ต้นผลไม้ รักษาและซื้อจ่าย
พัสดุเครื่องใช้ ปรากฏว่ากองนี้มีพนักงานผลประโยชน์ พนักงาน
ผู้ตรวจการเช่าที่ ปลูกสร้างโรงเรียน ท�าไร่ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ คอย
ดูแล หากใครท�าผิดระเบียบหรือบกพร่องก็ว่ากล่าวหรือท�ารายงาน
เสนอสมุห์บัญชี ในการจัดหน่วยงานด้านบริหาร พ.ศ. 2461 นี้ ระบุ
อ�านาจหน้าที่ของผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ ความว่า
“…จั ด การผลประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ด� า ริ ห าหนทาง
ท�าประโยชน์ และวินิจฉัยเรื่องการให้เช่าตามสมควร…”

ลักษณะพื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยในอดีต
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แผนที่

บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดท�าขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2467

บริเวณหอวัง ปัจจุบันคือสนามกีฬาฯ

บริเวณโรงฝก
ต�ารวจนครบาล

คลองอรชร ปัจจุบันถมแล้ว

ถนนสนามม้า ปัจจุบัน
เป็นถนนอังรีดูนังต์
คณะอักษรศาสตร์

คลองหัวล�าโพง ปัจจุบันถมแล้ว
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2467

ตามแผนที่ พ.ศ. 2467 แสดงอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัยในครั้งนั้น นอกจากเขตการศึกษาคือบริเวณตึก
อักษรศาสตร์ หอประชุม จดสระน�า้ หน้ามหาวิทยาลัยแล้ว มีคนอยู่อาศัยเรียกว่าเป็นหมู่บ้านได้เพียง 3 บริเวณ คือ
บริเวณสะพานเหลือง สามย่าน และตลาดเจริญผล นอกจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผักและสวนมะลิ

ยังมีการว่าจ้างทีป่ รึกษากฎหมายไว้ประจ�าส�านักเลขาธิการ
เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ
จนใน พ.ศ. 2486 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใช้แทนฉบับ พ.ศ. 2477
และหลังจากนัน้ ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง แต่
สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2477
เป็นต้นมา ได้กล่าวถึงหน้าทีข่ องอธิการบดีและเลขาธิการ
เกีย่ วกับการบริหารทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยไว้ดว้ ยดังนี้
“อธิการบดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ
สถานที่ และทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย เลขาธิการ
มีหน้าที่ตรวจตราดูแลพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย” แสดงให้เห็นว่ากฎหมายให้อ�านาจ
มหาวิทยาลัยในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ซึ่ ง ก็ ต รงกั บ แนวความคิดของนานา
อารยประเทศทีว่ า่ มหาวิทยาลัยต้องมีอิสระในการบริหาร
และมีรายได้ของตนเองอีกส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนบ�ารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
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เมื่อเริ่มมีพระราชบัญญัติจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุ ท ธศั กราช 2477 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายฉบั บ แรกของ
มหาวิทยาลัย สาระส�าคัญคือ มีการก�าหนดให้การบริหาร
อยู่ในความดูแลของสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบการ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น นิ ติ บุ ค คล โดยในมาตรา 7 มี
บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ายได้ อี ก ทางหนึ่ ง คื อ
รายได้ จ ากเงิ น ผลประโยชน์ ซึ่ ง รายได้ ป ระเภทนี้
มหาวิทยาลัยมีอ�านาจรักษาและจัดการได้เอง
การบริหารทรัพย์สินตั้งแต่ พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา
มอบหมายให้อยู่ภายใต้ส�านักงานเลขาธิการ มีแผนก
เบ็ดเตล็ด (แผนกเบ็ดเตล็ดมีหน้าที่ข้อหนึ่ง คือ ควบคุม
ดูแลทีเ่ ช่าของมหาวิทยาลัย ท�าการเร่งรัดค่าเช่า เก็บค่าเช่า
ฟ้องร้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เช่าที่ดิน) และ
แผนกคลัง ร่วมกันรับผิดชอบท�าหน้าทีเ่ ก็บเงินผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดการหา
ผลประโยชน์จากเงินทุนมหาวิทยาลัย ท�าหน้าทีว่ างนโยบาย
การบริหารทรัพย์สนิ เพือ่ เสนอสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อธิการบดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเงิน
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย เลขาธิการมีหน้าที่
ตรวจตราดูแลพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จุดเปลี่ยนส�าคัญเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2504 เมื่อรัฐบาล
ในขณะนั้นมีนโยบายพัฒนาเมือง โดยมุ่งเน้นการก�าจัด
แหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดแบ่งเขตที่ดินกัน
ไว้เป็นเขตการศึกษาและเขตเพื่อประโยชน์ทางราชการ
ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นพื้นที่ 352 ไร่ ให้พัฒนาเป็นเขต
ผลประโยชน์ ครอบคลุมบริเวณสวนหลวงและสยามสแควร์
อันได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนพญาไทถึงถนนพระราม 6
ทีด่ นิ บริเวณสยามสแควร์ และทีด่ นิ บริเวณสามย่านติดกับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การจัดการผลประโยชน์ในระยะเริม่ แรก ทรัพย์สนิ ของ
มหาวิทยาลัยอาจแบ่งออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์
เป็น 2 ส่วน คือ
1. ส่ ว นหลั ก หมายถึ ง ส่ ว นที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ น
กิจกรรมการศึกษาโดยตรง
2. ส่วนสนับสนุน หมายถึงส่วนที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
จัดหารายได้มาบ�ารุงมหาวิทยาลัย และสามารถ
เปลี่ยนเป็นส่วนหลัก คือ น�ามาใช้ในกิจกรรม
การศึกษาได้เมื่อถึงคราวจ�าเป็น
การจัดการทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่จัดหารายได้ อยู่ใน
อ�านาจหน้าที่ของฝ่ายทรัพย์สินโดยตรงเท่านั้น
โครงการพัฒนาที่ดินเขตผลประโยชน์แห่งแรก คือ
บริเวณสวนหลวง-สามย่าน โดยได้ทา� สัญญาปรับปรุงทีด่ นิ
กับบริษทั วังใหม่ จ�ากัด ซึง่ เป็นบริษทั ของหลวงเพชรเกษม
วิถีสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินเพื่อให้มีการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างมีแบบแผน ปรับปรุงและ
บูรณะตัดถนน มีการวางผัง (Grid Pattern) ก่อสร้าง
ตึ ก แถวที่ มี ความแข็ ง แรงทนทานและถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
นับเป็นครั้งแรกที่เปิดให้เอกชนเข้ามาด�าเนินการ

บริษทั วังใหม่ จ�ากัด ได้ดา� เนินการปรับปรุงตามสัญญา
ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2504-2513) ระหว่างนี้
อาคารใดปรั บ ปรุ ง แล้ ว เสร็ จ บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ์ เ ก็ บ
ผลประโยชน์ต่อไปได้อีก 10 ปี หลังจากนั้นเมื่อครบ
ก� า หนดเวลาแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จะได้ สิ ท ธิ จั ด หา
ผลประโยชน์เองโดยสมบูรณ์
ต่อมาใน พ.ศ. 2507 ที่ดินบริเวณสยามสแควร์ ขนาด
พืน้ ที่ 63 ไร่ บริเวณแยกปทุมวันริมถนนพญาไทและถนน
พระราม 1 เริ่มได้รับการพัฒนา ท�าให้ที่ดินซึ่งจากเดิม
ที่มีคนอยู่อาศัยจนกลายเป็นชุมชนแออัดนั้นกลายเป็น
ศูนย์การค้าเชิงราบและมีพื้นที่เปิดโล่งในชื่อโครงการ
“ปทุมวันสแควร์”
บริษทั ทีเ่ ข้ามาด�าเนินการพัฒนาทีด่ นิ สยามสแควร์คอื
บริษัทเซาท์อีสท์เอเซียก่อสร้าง จ�ากัด (ปัจจุบันคือบริษัท
ซีคอนโฮม จ�ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทรับช่วงของบริษัทวังใหม่
จ�ากัด
โครงการปทุมวันสแควร์นั้น ต่อมาเรียกกันในชื่อ
“สยามสแควร์” เมือ่ มีการพัฒนาแล้วท�าให้พนื้ ทีบ่ ริเวณนัน้
มีตึกแถวสูง 3 - 4 ชั้น รวมทั้งมีโรงภาพยนตร์ โรงโบว์ลิ่ง
ลานไอซ์สเกต ถือว่าเป็นศูนย์การค้าแนวราบที่ใหญ่สุด
ของเมืองไทยในขณะนั้น มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์แก่บริษัท
เซาท์อีสท์เอเซียก่อสร้าง จ�ากัด เก็บผลประโยชน์จาก
ผูเ้ ช่าตึกแถวนาน 10 ปี เมือ่ ครบก�าหนดแล้ว มหาวิทยาลัย
ได้รับผลประโยชน์ต่อ
เมื่อบริษัทวังใหม่ จ�ากัด และบริษัทเซาท์อีสท์เอเซีย
ก่อสร้าง จ�ากัด จัดเก็บผลประโยชน์จากทรัพย์สินจนครบ
ระยะเวลาตามสัญญาแล้วทรัพย์สินต่างๆ เริ่มทยอย
ตกเป็นกรรมสิทธิ์มหาวิทยาลัย และจัดเก็บผลประโยชน์
จากทรัพย์สินเองโดยตรงตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึง พ.ศ.
2524 มหาวิทยาลัยจึงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมด

“ล็อก” และ “หมอน”
ที่มาของค�าว่า “ล็อก” และ “หมอน” ในการใช้เรียกแผนผังจัดการผลประโยชน์บริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัย จาก
ค�าบอกเล่าของอดีตผูบ้ ริหารด้านการจัดการทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย เดิมทีพนื้ ทีด่ นิ พระราชทานมีผอู้ ยูอ่ าศัยใช้เป็น
พื้นที่ปลูกผัก ท�าให้ที่ดินถูกแบ่งย่อยเป็นแปลงผักหลายแปลง ดังนั้น ในการจัดท�าแผนผังที่ดินของมหาวิทยาลัย
จึงได้อา้ งอิงจากแผนทีบ่ ริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีจ่ ดั ท�าขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2467 และแผนที่ในเอกสารแนบท้ายโฉนด
ทีด่ นิ เลขที่ 2057 และ 2059 เพือ่ ให้สามารถระบุพนื้ ทีต่ งั้ ได้ถกู ต้องสอดคล้องกับลักษณะการใช้พนื้ ทีท่ เี่ ป็นแปลงผักและ
เข้าใจตรงกัน จึงเรียกแต่ละแปลงผักว่า “ล็อก” และใส่หมายเลขก�ากับในแต่ละล็อก ส่วนค�าว่า “หมอน” นั้น ใช้สา� หรับ
เรียกพืน้ ทีท่ มี่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ โดยมีลอ็ กหลายๆ ล็อกรวมกันและใส่หมายเลขก�ากับเช่นกัน ซึง่ ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัย
ได้น�ามาใช้กับการก�าหนดที่ดินเขตจัดการผลประโยชน์ด้วย มีข้อสันนิษฐานว่าการจัดแบ่งล็อกและหมอนตรงกับ
การจัดแบ่งแปลงสวนของที่ดินตามแผนที่ดินบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2467 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
ใครเป็นผู้บัญญัติศัพท์คา� ว่า “ล็อก” และ “หมอน” โดยโฉนด เลขที่ 2059 มีจา� นวนแปลงสวน 20 แปลง (หมอน)
ปัจจุบันคงเหลือหมอน 1-3 และหมอน 20 และโฉนดที่ดินเลขที่ 2057 มีจา� นวน 37 แปลง ปัจจุบันคงเหลือหมอน
21-22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 54-55, 56-57
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พื้นที่เขตการศึกษา
(รวมพื้นที่บริหาร พักอาศัย หน่วยราชการอื่นใช้)

จากแผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ท�าขึ้น
เมื่ อ พ.ศ. 2467 ปรากฏว่ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานมา ณ ต�าบลปทุมวัน เป็นที่ดิน
ห่างไกลจากชุมชนมาก นอกจากเขตการศึกษา
บริเวณตึกอักษรศาสตร์ หอประชุม จดสระน�้า
หน้ า มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เนื้ อ ที่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น
สวนผักและสวนมะลิ มีหมู่บ้านเล็กๆ ที่เจริญผล
สามย่าน และสะพานเหลืองเท่านั้น
ต่ อ มามี ผู ้ อ พยพเข้ า มาอยู ่ อาศั ย บนที่ ดิ น
ดังกล่าวมากขึ้น หน่วยราชการต่างๆ ก็เข้ามา
เช่าที่ดินจ�านวนมาก สภาพพื้นดินซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสวน จึงเปลีย่ นเป็นอาคาร บ้านอยูอ่ าศัย และ
ในที่ ที่ เ ป็ น ท� า เลค้ า ขายนั้ น จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยก็ ได้จัดปลูกตึกแถวจ�านวน 251
ห้องให้เช่าโดยทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเอง
มีการเรียกทีด่ นิ แต่ละจุดว่า “หมอน” ซึง่ เป็นศัพท์
เทคนิ ค ของกรมที่ ดิ น ที่ ใ ช้ เ รี ย กที่ ดิ น แต่ ล ะจุ ด
บนที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อให้เฉพาะเจาะจงได้ว่า
ก�าลังกล่าวถึงทีด่ นิ จุดใด ในแต่ละหมอนสามารถ
แบ่งย่อยลงได้อีก เรียกว่า “ล็อก”

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กำเนิดสำนักงานจัดการผลประโยชน์
ขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2505 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัย
โดยมีการแต่งตั้งต�าแหน่งรองอธิการบดีขึ้นเป็นครั้งแรก แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ และรองอธิการบดีฝา่ ยปกครอง งานบริหารทรัพย์สนิ ได้ขนึ้ กับ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยปฏิบัติงานภายใต้แผนกอาคารสถานที่และแผนกคลัง ต่อมาปริมาณ
งานมีมากขึ้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
ส�านักงานจัดการผลประโยชน์ขึ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขต
ผลประโยชน์โดยตรงให้ดา� เนินการแบบธุรกิจ ไม่เป็นส่วนราชการ มีแผนงานด�าเนินการเป็นสองระยะ
คือ
ร ย รก (พ.ศ. 2511 - 2515) ส�านักงานฯ ยังด�าเนินงานแบบราชการ โดยจัดหาข้าราชการ
จ�านวนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติงานไปพลางก่อน
ร ย ที (พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป) เมื่อปรับระบบงานคงที่แล้ว จึงให้ส�านักงานนี้ด�าเนินงาน
แบบธุรกิจ มีพนักงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นข้าราชการ
สภามหาวิทยาลัยได้ตราระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการด�าเนินการจัดการผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2514 และใช้ระเบียบนีต้ งั้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ตามระเบียบนี้ ท�าให้เกิดหน่วยงาน
ซึ่งมีหน้าที่จัดการเรื่องผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขึ้น คือ ส�านักงานจัดการผลประโยชน์ มีฐานะ
เป็นแผนกงานในส�านักงานเลขาธิการ มีหน้าที่ดูแลสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนอกเขต
การศึกษา จัดการให้เช่า เก็บค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามระเบียบ จัดท�าทะเบียนผู้เช่าและบัญชี
ทรัพย์สนิ ด�าเนินคดีทมี่ ขี อ้ พิพาทเกีย่ วกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จัดการท�าบัญชีควบคุมเกีย่ วกับ
การเช่าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
มีหวั หน้าส�านักงานจัดการผลประโยชน์ซงึ่ มีฐานะเป็นผูช้ ว่ ยเลขาธิการของมหาวิทยาลัย ท�าหน้าที่
เป็นผู้จัดการงานของส�านักงานจัดการผลประโยชน์ ควบคุมบังคับบัญชาบุคลากรในส�านักงานจัดการ
ผลประโยชน์ รายงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงานจัดการผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
จัดการผลประโยชน์ ซึ่งมีฐานะเป็นอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่วางแผนด�าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากพื้นที่นอกเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย พิจารณาและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงานผลประโยชน์ นอกจากนี้ให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่ง
ไม่เป็นกรรมการของคณะกรรมการจัดการผลประโยชน์
การจัดการทรัพย์สินระยะนั้น แม้จะจัดตั้งส�านักงานจัดการผลประโยชน์แล้วก็ตาม ก็ยังรวมอยู่กับ
การบริหารราชการส่วนกลาง โดยขึ้นอยู่กับเลขาธิการ (ต�าแหน่งขณะนั้น)

พนักงานของสำนักงานฯ
ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ
มีหัวหน้าสำนักงานฯ
เป็นผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานภายใน
ของสำนักงานฯ
ขึน้ ตรงต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพย์สนิ บริหารงาน
โดยมีคณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สิน
เป็นผู้กำหนดนโยบาย
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ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผนปรับปรุงขยายงาน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวอย่างเร่งด่วน หาบุคลากรประจ�า
ที่มีความรู้ความสามารถสูงมาปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับ
งานในอนาคตอันใกล้ พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหาร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ด-
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เมื่อ พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยได้แยกฝ่ายทรัพย์สิน
ออกจากส่วนราชการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ มี
คณะกรรมการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ในฐานะอนุ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการควบคุมแนวนโยบาย
ในการบริหารทรัพย์สนิ ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่ องหัวหน้า
ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ และภาระหน้าทีข่ องส�านักงาน
จั ด การทรั พ ย์ สิ น (เปลี่ ย นชื่ อ จากส� า นั ก งานจั ด การ
ผลประโยชน์) ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2516 จึงนับเป็น
จุดเริ่มต้น “ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน” มาจนถึงปัจจุบัน
แม้มหาวิทยาลัยจะได้แยกการบริหารฝ่ายทรัพย์สิน
ออกจากงานบริหารส่วนกลางแล้ว แต่การด�าเนินงานต่างๆ
ยั ง คงเป็ น ไปตามระบบระเบี ย บราชการทั้ ง สิ้ น จึงไม่
สอดคล้องกับลักษณะงานของฝ่ายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นลักษณะ
งานแบบธุรกิจ ซึง่ ต้องมีความคล่องตัวให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงในทางปฏิบัติ ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางธุรกิจ
เท่าทันกับลูกค้าของมหาวิทยาลัย สามารถด�าเนินการ
ต่างๆ เยี่ยงองค์กรธุรกิจประเภทจัดหารายได้ทั้งหลาย
นอกจากนี้งานของฝ่ายทรัพย์สินในเวลานั้นขยายตัว
ขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากอาคารพาณิชย์เริม่ สิน้ สุดอายุการเช่า
ตามสั ญ ญาบู ร ณะปรั บ ปรุ ง กั บ บริ ษั ท วั ง ใหม่ จ� า กั ด
ในช่วงปี พ.ศ. 2519 - 2523 และยังมีภารกิจส�าคัญคือ
การขยายเขตการศึกษา ซึง่ เป็นทีด่ นิ บริเวณทีม่ หาวิทยาลัย
จั ด ไว้ เ ป็ น เขตการศึ ก ษาแต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ลู ก สร้ า งอาคาร
จึงท�าให้มีผู้เข้ามาปลูกอาศัยเป็นเวลาหลายสิบปี กลาย
เป็นแหล่งเสื่อมโทรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบให้เป็นภาระ
ของฝ่ายทรัพย์สินในการด�าเนินงาน ลักษณะดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่างานของฝ่ายทรัพย์สินจะเพิ่มขยายขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งฝ่ายทรัพย์สินจะต้องรับภาระจากงานที่ขยาย
เพิ่มขึ้นนี้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
และการจัดรูปองค์กร

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พิธีวางเสาเอกที่ท�าการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521

เต็มหน่วย ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารส�านักงานฯ จึงได้เสนอโครงการพัฒนาการบริหารทรัพย์สินของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีเป้าหมายส�าคัญที่จะจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ที่อยู่นอกเขตการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลที่ได้รับจากโครงการพัฒนาดังกล่าว ท�าให้เกิดระเบียบจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2518 ขึ้น ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2518 ท�าให้สา� นักงานฯ เป็นหน่วยงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัย พนักงานของส�านักงานฯ ไม่มฐี านะ
เป็นข้าราชการ มีหัวหน้าส�านักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานภายในของส�านักงานฯ ขึ้นตรง
ต่อรองอธิการบดีฝา่ ยทรัพย์สนิ บริหารงานโดยมีคณะกรรมการจัดการทรัพย์สนิ เป็นผูก้ า� หนดนโยบาย
ต่อมามีพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า รายได้ของมหาวิทยาลัย
เป็นรายได้ที่ไม่ต้องน�าส่งกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ปัจจุบันมี
พระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2551 บั ญ ญั ติ ว ่ า ที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ที่มหาวิทยาลัยได้มา ตามพระราชบัญญัติโดยกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ต�าบลปทุมวัน อ�าเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2482 และบรรดา
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ส�าหรับเงินผลประโยชน์จากการบริหารรายได้จากทรัพย์สนิ ต่างๆ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ส�านักงานฯ จะจัดเก็บและน�าฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�าหรับรายจ่ายของส�านักงานฯ ต้อง
จัดท�างบประมาณเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

ฟันเฟืองสู่การเป็น
“องค์กรแห่งปัญญาของแผ่นดิน”
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับการศึกษา

จำนวน

ปริญญาตรี

5,818

บัณฑิตศึกษา

4,258

รวม

10,076

จากการด�าเนินการของส�านักงานฯ ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีรายได้สมทบงบประมาณ
แผ่นดิน น�าไปสูก่ ารยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน เป็นต้นว่า เป็นทุนการศึกษาแก่อาจารย์
ไปศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาโทและเอก อุดหนุนการวิจัยค้นคว้าของอาจารย์ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในคณะและสถาบัน สนับสนุนการเดินทางไปประชุมทางวิชาการต่างประเทศ พัฒนาวิชาการบางสาขาโดยเฉพาะ
ส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ ของนิสิต อาจารย์ และข้าราชการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนิสิต
การพัฒนาและการบริหารให้เกิดรายได้ในพื้นที่นอกเขตการศึกษา เป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่งส�าหรับส�านักงานฯ
รูปแบบของความท้าทายมีหลากหลายและทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ภายใต้กระแสความผันผวนทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ตลอดจนการแข่งขันจากภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม ภารกิจในลักษณะดังกล่าว เป็นภารกิจทีส่ า� นักงานฯ ป ิบัติด้วยความภาคภูมิใจ ที่สามารถท�าให้
มหาวิทยาลัยมีรายได้อันเกิดจากการมีที่ดินของตนเอง สามารถใช้หล่อเลี้ยงการพัฒนาในทุกด้านของมหาวิทยาลัย
เพือ่ ยังประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติ สืบสานพระราชปณิธานขององค์ผพู้ ระราชทานก�าเนิดและองค์ผสู้ ถาปนามหาวิทยาลัย
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QS World University Rankings 2016/2017 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 50 ของเอเชีย และ
อันดับที่ 252 ของโลก โดยมีเกณฑ์การพิจารณาด้าน
1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)
2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation)
3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio)
4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty)
5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio)

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา ส�านักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน (ณ พ.ศ. 2558) ที่ดินในเขตปทุมวันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 ซึ่งล้อมรอบไปด้วย
ถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 ถนนบรรทัดทอง และถนนอังรีดูนังต์ แบ่งการใช้พื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่
เขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ได้แก่ บริเวณพื้นที่ของคณะต่างๆ หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย หอประชุม อาคารส�านักงาน พื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนโรงเรียนและหน่วยงานราชการยืมใช้
บางส่วน
เขตพื้นที่พาณิชย์ ร้อยละ 30 ได้แก่ บริเวณสยามสแควร์ มาบุญครอง (เอ็มบีเคเซ็นเตอร์) จัตุรัสจามจุรี
และพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตสวนหลวง-สามย่าน
ส่วนราชการยืมและเช่าใช้ ร้อยละ 10 ได้แก่ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก วิ ท ยาเขตอุ เ ทนถวาย
ส�านักงานเขตปทุมวัน สถานีต�ารวจปทุมวัน สถานีดับเพลิง ศูนย์สาธารณสุข สถานีไฟฟ้าย่อยสามย่าน
สถานีไฟฟ้าย่อยปทุมวัน เป็นต้น

มิติที่ 1 สร้างปัญญา สนับสนุนการศึกษาชาติ
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3

อ้างอิงจากรายงานประจ�าปี 2558 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

%

60 %

30
เขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่พาณิชย์
เขตพื้นที่ส่วนราชการ
เช่าใช้

บริเวณพื้นที่ของคณะต่างๆ หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย หอประชุม อาคารส�านักงาน
พื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนโรงเรียนและ
หน่วยงานราชการยืมใช้บางส่วน

เขตพื้นที่พาณิชย์

บริเวณสยามสแควร์ มาบุญครอง จัตุรัสจามจุรี
และพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตสวนหลวง-สามย่าน

เขตพื้นที่ส่วนราชการเช่าใช้
บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ศูนย์สาธารณสุข
ส�านักงานเขตปทุมวัน สถานีต�ารวจปทุมวัน
สถานีดับเพลิง โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย เป็นต้น
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%

เขตพื้นที่การศึกษา

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

สัดส่วนพื้นที่
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนผังเขตพาณิชย์ในอดีต

1. แสดงรูปแบบการวาง Grid Pattern และการแบ่งพื้นที่เป็นล็อก หมอน
2. จ�านวนคูหาของอาคารพาณิชย์

หมอน 23
294 คูหา

หมอน 24
185 คูหา

หมอน 28
350 คูหา

หมอน 29
221 คูหา

หมอน 20
365 คูหา

หมอน 21-22
197 คูหา

หมอน 33
294 คูหา

หมอน 34
266 คูหา

หมอน 37
199 คูหา

หมอน 41
112 คูหา

หมอน 38
226 คูหา

หมอน 43
421 คูหา

หมอน 42
235 คูหา

หมอน 48
302 คูหา

หมอน 46
142 คูหา

หมอน 47
237 คูหา

หมอน 54-55
327 คูหา

หมอน 56-57
242 คูหา

หมอน 1-3
595 คูหา

หมอน 51
109 คูหา

หมอน 56-57
242 คูหา

แผนผังเขตการจัดการทรัพย์สินปัจจุบัน

แสดงการเปลี่ยนแปลงรื้อถอนอาคารพาณิชย์เป็นโครงการพัฒนาที่ดินต่างๆ
อาคารจัตุรัสจามจุรี

SAM AN M TRTOWN

U-C NT R 1

ตลาดสามย่าน
U-C NT R 2

อุทยานจุฬาฯ 100 ปี
CU-T RRAC
m park CU- -HOUS

Z Walk

สวนหลวงสแควร์

อาคารสยามกิตติ์

Siamsquare One

igital
ateway

Stadium One

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บันทึกประวัติศาสตร์
จากคำบอกเล่าของผู้บริหาร
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2513 - 2520 (8 ปี)

ภาคที่ 3 :

การจัดการผลประโยชน์ในที่ดินเขตปทุมวัน
ก่อนกำเนิดสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
เฉพาะในช่วงเวลาของผู้บริหารส�านักงานจัดการผลประโยชน์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
เลขาธิการมหาวิทยาลัย
(เมษายน 2514 - 4 กุมภาพันธ์ 2515)
“เราต้องบริหารจัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ ท�าประโยชน์
ให้กบั การจัดการศึกษา และระมัดระวังไม่ให้การจัดการทรัพย์สนิ
นั้นส่งผลกระทบกับการจัดการศึกษา เราจะไม่ยอมให้กระทบ
เพราะเรายังถือว่าการศึกษาเป็นหลัก ใน พ.ศ. 2511 มหาวิทยาลัย
มีแนวคิดว่า ในที่สุดแล้วการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ต้องท�าในลักษณะที่ไม่เป็นราชการ แต่ตอ้ งด�าเนินงานแบบธุรกิจ
และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ จึงได้อนุมัติ ให้
จัดตั้งส�านักงานจัดการผลประโยชน์ขึ้น
“ต่อมาเกิดการชุมนุมของนิสิตในปี 2513 เป็นโอกาสให้
มหาวิทยาลัยได้กลับมาทบทวนและปรับแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพย์สินให้เหมาะสมรัดกุมมากยิ่งขึ้น มิฉะนั้นจะไม่
สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า Endowment ที่ได้รับพระราชทานจาก
ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ได้ เปิด
ทางให้การเร่งทีจ่ ะจัดตัง้ ส�านักงานนี้ในลักษณะแบบธุรกิจส�าเร็จ
ลงได้ในเวลาต่อมา”

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
หัวหน้าส�านักงานจัดการผลประโยชน์ (ตุลาคม 2513 - กันยายน 2516)
“ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการจัดตัง้ ส�านักงานจัดการผลประโยชน์ งานด้านการจัดการผลประโยชน์
อยู่ในลักษณะที่สับสน เพราะงานจัดการผลประโยชน์อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก
งานในส�านักงานเลขาธิการ 2 แผนก คือ แผนกอาคารสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบโดย
ทั่วๆ ไป และบางเรื่องก็อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกคลัง เมื่อมีการจัดตั้งส�านักงาน
จัดการผลประโยชน์ขึ้นแล้ว จึงท�าให้งานของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการผลประโยชน์
ได้รวมอยู่ในที่เดียวกัน
“ภารกิจหลักในเวลานัน้ คือ การวางรากฐานการบริหารจัดการของส�านักงานฯ ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นส�านักงานจัดการ
ทรัพย์สินในเวลาต่อมา โดยผลงานของส�านักงานจัดการผลประโยชน์ในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2515 เป็นการท�าสัญญา
เช่าตึกแถว การจัดเก็บรายได้ต่างๆ อาทิ ค่าเช่าและค่าปรับจากบริษัทวังใหม่ จ�ากัด เงินค่าเช่าจากโรงแรมสากล
เงินค่าเช่าที่ดินจากหน่วยงาน”

ยุคที่ 1 กำเนิดสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

การเริ่มต้นบริหารสัญญาเช่า
การวางรากฐานแนวคิด “จุดต่อเชื่อม” (Node)
ในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า หมอน 51
28 กรกฎาคม 2516 - 3 มิถุนายน 2520 (ระยะเวลารวม 4 ปี)

ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (6 สิงหาคม 2516 - 3 มิถุนายน 2518)
“ในช่วงที่ผมเป็นรองอธิการบดีในการบุกเบิกงานในตอนนั้น ไม่มีปัญหา
มากนัก ในช่วงนั้นส�านักงานจัดการทรัพย์สินเริ่มเก็บค่าบ�ารุงการศึกษาจาก
ผู้เช่าโดยตรง จากที่แต่เดิมให้บริษัทวังใหม่ จ�ากัด เก็บผลประโยชน์ ผู้เช่า
บางส่วนรู้สึกไม่ดีต่อส�านักงานฯ การแก้ปัญหาวิธีหนึ่งคือ ผมได้พูดคุยและ
จัดสัมมนาให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท�าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่า
เป็นคนส�าคัญของจุฬาฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย
เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะดูแลพื้นที่เป็นอย่างดี”
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เฉพาะช่วงเวลาของผู้บริหาร ภาค 4 ยุคที่ 1

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ
อธิการบดี (4 มิถุนายน 2518 - 3 มิถุนายน 2520)
“ใน พ.ศ. 2518 สมัยที่ผมเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ลงนาม
ในระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของส�านักงานฯ ที่ก�าหนดให้พนักงานของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
ใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคลในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากที่ก่อนหน้านี้ พนักงานของส�านักงานฯ เหมือนเป็น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพราะใช้ระเบียบเดียวกับลูกจ้างประจ� าของ
มหาวิทยาลัย จนกระทั่ง พ.ศ. 2518 จึงแยกออกมามีระเบียบบริหารงาน
บุคคลของส�านักงานทรัพย์สินเฉพาะของพนักงาน”

รองศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต
รองอธิการบดี
(4 มิถุนายน 2518 - 25 มิถุนายน 2518) (รักษาการ)
(26 มิถุนายน 2518 - พฤษภาคม 2520)
“ขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งส�านักงานจัดการทรัพย์สินขึ้น แต่
ด้วยปริมาณงานของฝ่ายทรัพย์สินที่เริ่มมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดหา
บุคลากรประจ�าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานแบบธุรกิจ
สามารถจัดการทรัพย์สินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รั่วไหล ท�าให้มีการตรา
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�านักงาน
จั ด การทรั พ ย์ สิ น พ.ศ. 2518 โดยก� า หนดให้ พ นั ก งานของส� า นั ก งานฯ
ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ มีอัตราค่าตอบแทนสูงกว่าราชการ และมีสวัสดิการ
ที่ดี อันน�ามาซึ่งขวัญและก�าลังใจในการท�างาน”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
สมคิด แก้วสนธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช พรพิบูลย์
หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(กรกฎาคม 2518 - 31 มีนาคม 2519)
“การพัฒนาพื้นที่ ในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ท�าให้ได้เป็น
เจ้าของอาคารพาณิชย์ในเขตสวนหลวง เจริญผล บรรทัดทอง สะพาน
เหลือง สามย่าน และที่ส�าคัญคือ การท�าให้ศูนย์การค้า ‘สยามสแควร์’
กลายเป็นแหล่งชุมนุมของวัยรุน่ หนุม่ สาวกลางพระนครแห่งใหม่ ทีเ่ ปล่ง
รัศมีขึ้นมาแทนศูนย์การค้า ‘วังบูรพา’ ที่เคยโด่งดังเป็นอย่างมากในช่วง
พ.ศ. 2499 - 2500 นับได้ว่าเป็นกรณีที่น่าศึกษาของนักบริหารจัดการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง”
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“งานใหญ่ในฐานะหัวหน้าส�านักงานฯ คนแรก
ก็คือ การแยกส�านักงานจัดการทรัพย์สินฯ ออก
มาเป็นเอกเทศ ซึ่งต้องจัดร่างรูปแบบองค์กรและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของส�านักงานฯ และด�าเนินการขออนุมัติ
ตามขั้นตอนเพื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ฯ จึงเป็นหน่วยงานของ
จุฬาฯ ที่ ไม่ ใช่หน่วยงานราชการตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา”

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(ตุลาคม 2516 - 2518)

มิติที่

๒

สร้างพลัง
เกื้อหนุนเศรษฐกิจ

พื้นที่ 1,153 ไร่ บริเวณเขตปทุมวัน
ใจกลางเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากจะเป็นที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศแล้ว

เกื้อหนุนเศรษฐกิจของสังคม
และประเทศชาติอีกด้วย
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ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
สำนักงานจัดการทรัพย์สินมีความมุ่งมั่น
ในการบริหารจัดการผลประโยชน์จากพื้นที่นี้
และพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย
อย่างต่อเนื่องเสมอมา จากเดิมให้เช่าที่ดิน
แล้วยกระดับมาเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพย์
(Property Management) ด้วยหลักวิชาการ
ซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยเพื่อ
นำกลับมาสนับสนุนบำรุงการศึกษาของชาติเท่านั้น
แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยังเป็นพื้นที่ที่ทรงคุณค่า

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แนวคิดในการบริหารจัดการ
และการใช้ประโยชน์
จากที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ดินของมหาวิทยาลัย
ในเขตปทุมวันใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็นหลัก
ให้ส่วนราชการเช่าใช้และบริการสาธารณประโยชน์ถึง
ร้อยละ 70 มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์
เพื่อการพาณิชย์
แม้ จ ะเห็ นว่ า การเพิ่ ม มู ล ค่ า ที่ ดิ น เป็ น สิ่ ง จ� า เป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ต ระหนั ก ดี ว ่ า มิ ใ ช่ อ งค์ กรธุ ร กิ จ ที่ มุ ่ ง
แสวงหาก�าไรเป็นที่ตั้ง แต่เป็นสถาบันการศึกษา จึงต้อง
บริหารจัดการตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
น� า รายได้ ม าผลั ก ดั น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ก้ า วไปสู ่ ความ
เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โดยไม่ พึ่ ง งบประมาณของรั ฐ
แต่เพียงอย่างเดียว
เกือบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ส�านักงานฯ ได้ด�าเนินการ
เช่นนีม้ าอย่างต่อเนือ่ ง โดยการริเริม่ ปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้
ประโยชน์ ในรูปแบบใหม่ๆ การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาปรับใช้ โดยยึดหลัก “Maximum Benefit” คือ
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุด มิใช่ “Maximum Profit”
คือมุ่งเน้นผลก�าไรสูงสุดแต่อย่างเดียว
พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ได้พฒ
ั นาเป็นทีต่ งั้ ของอาคารส�านักงาน
ขนาดใหญ่ แหล่งรวมธุรกรรมทางการเงิน และศูนย์การค้า
หลายแห่ง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั สังคมและ
ประเทศชาติอย่างมากมาย

ยึดหลัก
‘Maximum
Benefit’ คือ
การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด มิใช่
‘Maximum Profit’
คือ มุ่งเน้นผลกำไร
สูงสุดแต่เพียง
อย่างเดียว

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลาดสามย่าน ยามค�า่ คืน
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ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ส�านักงานฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานของส�านักงานฯ
เพื่อให้บริการผู้เช่าและลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง
ประกอบด้วย เขตสวนหลวง-สามย่าน สยามสแควร์
ตลาดสามย่าน จัตรุ สั จามจุรี สยามกิตติ์ สยามสแควร์วนั
เรือนวิรัชมิตรและระเบียงจามจุรี (CU iHouse และ
CU Terrace) และสวนหลวงสแควร์
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เอกชนลงทุนพัฒนา เช่น
อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ โรงแรมโนโวเทล อาคาร
ส�านักงานมั่นคงเคหะการ อาคาร The Style by
Toyota คือศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีส�าหรับ
เยาวชน อาคารดิจติ อล เกตเวย์ คือศูนย์รวมเทคโนโลยี
กิจกรรม และสินค้าด้านดิจิตอล หอพักพวงชมพู 1-2
เป็นหอพักนิสิต เป็นต้น
แต่ละโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในเขตพื้นที่
ดังกล่าวล้วนเป็นส่วนหนึง่ ในการเกือ้ หนุนเศรษฐกิจของ
ชุ ม ชนโดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย และประเทศในมิ ติ ที่
แตกต่างกันไป

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดทําแผนแม่บท (Master Plan)
การพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ฉบับแรก
เดิมมหาวิทยาลัยมีเพียง “ผัง” แสดงถนนและจ�านวนคูหาอาคารพาณิชย์เรียงไปตามถนนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ดินทั้งหมดจ�าเป็นต้องมีแผนแม่บทในการพัฒนาอย่างชัดเจน
ต่อมาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536 เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาแผนแม่บทเขตพาณิชย์ ให้เป็นรูปแบบและแนวทางการด�าเนินงานโดยชัดเจน เพื่อให้มี
ความสอดคล้องระหว่างทีด่ นิ เขตพาณิชย์และเขตการศึกษา มหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณา
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพาณิชย์ เพื่อก�าหนดความต้องการพื้นฐานตลอดจนก�าหนดกิจกรรมของ
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนแม่บท โดยเสนอคณะกรรมการจัดการทรัพย์สนิ เพือ่ เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 สรุปสาระส�าคัญในการก�าหนดกิจกรรมพื้นที่พัฒนา ดังนี้
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1. กิจกรรมต้องเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ในเมือง ในลักษณะเมืองในเมือง (City within the City)
โดยเป็นแหล่งที่มีความพร้อมมูล สามารถใช้เป็นสถานที่
ท�างาน ทีพ่ กั อาศัย พักผ่อน และบริการ มีลกั ษณะกิจกรรม
ทางเมืองวิชาการ เป็น International Information
Center มีศนู ย์ขอ้ มูลทางอุตสาหกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น พร้อมกับการ
จัดให้มที พี่ กั อาศัย โดยควรพิจารณาถึงการเอือ้ อ�านวยแก่
ธุรกิจของชุมชนอื่นในที่ดินบริเวณข้างเคียงที่ดินของ
มหาวิทยาลัย จากแนวคิด City within the City เห็นควร
ให้มีส่วนบริการชุมชน เป็นต้นว่า ส�านักงานเขต สถานี
ต�ารวจ รวมทั้งการศึกษาไว้ด้วย
2. มีเอกลักษณ์คุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยค�านึง
ถึงการน�ารูปแบบทางวัฒนธรรมผสมผสานกับการศึกษา
เป็นการแสดงศิลปะสถาปัตยกรรมในลักษณะพุทธศิลปะ
ทางสถาปัตยกรรม เป็นศูนย์วัฒนธรรมของรัตนโกสินทร์
หรือเป็นการเฉลิมพระเกียรติการครองราชย์ของรัชกาล
ที่ 9
3. เสริ ม สร้ า งบรรยากาศของเมื อ งมหาวิ ท ยาลั ย
(University Life) ให้มีความต่อเนื่องกับกิจกรรมในภาค
กลางวันของมหาวิทยาลัย

4. ต้องเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่สังคม (Social
Distribution) ก�าหนดให้มพี นื้ ทีเ่ ปิดโล่งไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
40 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นการใช้ประโยชน์
หนาแน่น (High Density) ทุกบริเวณ
อีกทั้งในลักษณะการพัฒนาเป็นเมืองใหญ่จะเป็นไป
โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นส�าคัญ โดยต้องมีการจัด
ท�าระบบการก�าจัดน�า้ เสีย การจัดสรรพืน้ ทีส่ เี ขียว และการ
ก�าหนดพื้นที่เปิดโล่งในลักษณะแกน (Organism/AXIS)
เพือ่ ให้สามารถต่อเชือ่ มและบ�ารุงรักษาได้สะดวก โดยอาจ
ก�าหนดเป็นการใช้ประโยชน์ในลักษณะ FAR1 1:5 บาง
บริเวณ และ FAR 1:10 ในบางบริเวณ
ส�าหรับบริการชุมชนสมควรจัดท�าระบบการขนส่ง
มวลชนภายในโครงการพัฒนา โดยเชื่อมต่อกับระบบ
Mass Transit ที่รัฐก�าหนดขึ้น และอยู่รอบนอกของ
โครงการบริเวณถนนพระรามที่ 1 พระรามที่ 4 และ
พระรามที่ 6 เพื่อให้เป็นจุดเชื่อมโยงสามารถใช้ประโยชน์
ได้ต่อเนื่องโดยรอบ
5. ต้องเป็นกิจกรรมทีส่ ามารถให้ประโยชน์ดา้ นตัวเงิน
แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จากการค�านวณเบื้องต้นตาม
ลักษณะการใช้พื้นที่ตามแนวคิดดังกล่าว จะเป็นรายได้
ตามมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ จ�าเป็นต้องค�านึงถึงสัดส่วนการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประกอบด้วย
1

FAR - Floor Area Ratio คือ อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน

การก�าหนดพื้นที่โดยแบ่งเป็นกิจกรรม
2. พื้นที่โครงการแบ่งเป็นกิจกรรม 2 ประเภท คือ
- กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial) ประกอบ
ด้ ว ย อาคารส� า นั ก งาน อาคารที่ พั ก อาศั ย โรงแรม
ศูนย์การค้า ร้านค้าย่อย พื้นที่ Gross Floor Area (GFA)
รวมพื้นที่จอดรถประมาณ 2.1 ล้านตารางเมตร

Land Use
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ในปี 2539 - 2540 ส�านักงานฯ ได้ท�าสัญญากับ
กลุ่มบริษัท Villes Nouvelles De France, Space Group
of Korea และ Tesco ภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัท
โบวิส ดิเวลลอปเมนท์ จ�ากัด จัดท�าแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัย พืน้ ทีส่ วนหลวง - สามย่าน โดยสมาคมนิสติ
เก่าจุฬาฯ (พลอากาศเอก นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาบางส่วน เพื่อ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน ด้านคุณภาพชีวิตและการบริการสังคม
ในลักษณะเมืองในเมือง (City within the City) โดย
แผนแม่บทดังกล่าวมีองค์ประกอบหลัก (Organizing
Elements) 5 ประการ คือ
• The Square Strip
• East/West Axis
• North/South Axis
• The Grid
• The Bhumi Thai Center and Territory
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
การใช้ที่ดิน (Land Use Plan)
1. ก�าหนดเป็น 5 กิจกรรมหลัก คือ
- ส�านักงาน (Office)
- ที่พักอาศัย (Residential)
- กิจกรรมผสมผสาน (Mixed Use)
- ธุรกิจร้านค้า (Retail)
- ศูนย์ภูมิไทย (Bhumi Thai Territory)

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
เขตจัดการผลประโยชน์พื้นที่
สวนหลวง - สามย่าน ฉบับแรก

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- กิจกรรมที่ไม่ได้มุ่งเชิงพาณิชย์ (Non - Commercial) ประกอบด้วยศูนย์ภูมิไทย (อุทยาน) และที่ตั้ง
ของส่วนราชการ คือ ส�านักงานเขตปทุมวัน สถานีตา� รวจ
นครบาลปทุมวัน และสถานีดับเพลิง และ Maintenance
Area รวมพื้นที่ประมาณ 2.6 หมื่นตารางเมตร
ดังนั้น ในที่ดินของมหาวิทยาลัยจึงก�าหนดเป็นพื้นที่
เขตพาณิชย์ 136 ไร่ พื้นที่ส่วนกลาง 41 ไร่ ศูนย์ภูมิไทย
27 ไร่ ส่วนทีเ่ หลือเป็นระบบสาธารณูปโภคและอาคารเดิม
ซึ่งเป็นอาคารตามโครงการพัฒนาที่ดินและมีอายุสัญญา
เช่าระยะยาว โดยจ�าแนกอัตราการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่
พาณิชย์ ร้อยละ 47 พื้นที่ส่วนกลาง ร้อยละ 15 ศูนย์
ภูมิไทย ร้อยละ 10 พื้นที่ส�าหรับระบบสาธารณูปโภค
ร้อยละ 24 และที่ตั้งอาคารสูงเดิม ร้อยละ 4
ผู้จัดท�าแผนแม่บทได้น�าส่งรายงานแผนแม่บทฉบับ
สมบูรณ์ และคู่มือ 3 ฉบับ คือ คู่มือควบคุมการพัฒนา
(Development Control Plan) คู่มือการศึกษาความเป็น
ไปได้ (Feasibility Study) และการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2540 และได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สนิ และสภามหาวิทยาลัยแล้ว
หลังจากนั้นได้มีการทบทวน ผัง/แผนแม่บทการ
พัฒนาเขตพาณิชย์สวนหลวง- สามย่านอีก ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ พ.ศ. 2551 ส�านักงานฯ มีการศึกษาเพือ่
ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินเขตพาณิชย์ที่จัดท�า
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 - 2540 บริเวณสวนหลวง-สามย่าน
พื้นที่ประมาณ 276 ไร่ เนื่องจากสภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เกิดขึน้ มากมาย ท�าให้ศกั ยภาพของพืน้ ที่
เพิม่ ขึน้ นอกจากนีข้ อ้ มูลที่ได้ศกึ ษาครัง้ นัน้ จัดท�าขึน้ ช่วง
ก่อ นที่ ป ระเทศเกิ ดวิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ท�า ให้
สถานการณ์ด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์
การตลาด และเทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มหาวิทยาลัยจึงให้มีการ
ทบทวนแผนแม่ บ ท เพื่ อวางนโยบายการใช้ ที่ ดิ น ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยรองศาสตราจารย์

ไตรรัตน์ จารุทัศน์ เป็นผู้ศึกษาน�าเสนอคณะกรรมการ
ทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2557 มีการทบทวนแผนแม่บท
การพั ฒ นาพื้ น ที่ พ าณิ ช ย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย บริ เ วณ
สวนหลวง - สามย่ า น และโดยบริ ษั ท เอ-เซเว่ น
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด น�าเสนอรายละเอียดประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์ แนวความคิด
2) ผังปัจจุบัน (Existing)
3) การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด
(Marketing Feasibility)
4) ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่
(Master Plans for Land Development)
5) เปรียบเทียบข้อมูลจากผังแม่บทที่เคยจัดท�ากับ
ผังแม่บทของบริษัท เอ-เซเว่นฯ
6) การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
(Financial Feasibility)
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินครั้งที่ 6
/2557 (วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) เห็นชอบให้
ส�านักงานฯ ด�าเนินการปรับรายละเอียดแผนแม่บทการ
พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณสยามสแควร์ และสวนหลวง-สามย่าน
ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นควรศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการลงทุน แผนการด�าเนินการ
ก่อสร้าง ข้อก�าหนดทางกฎหมาย แผนการด�าเนินงาน
ระยะสั้น กลาง และยาว รวมทั้งให้จัดตั้งคณะท�างาน
ขึ้นใหม่เพื่อด�าเนินการศึกษาถึงแนวทางในการทบทวน
รายละเอียดแผนแม่บทดังกล่าว ภายในระยะเวลา 3 เดือน
โดยมุ่งเน้นถึงการจัดล�าดับในการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
ถนนพระราม 4 บริเวณสวนหลวง-สามย่าน และพื้นที่
บริเวณสยามสแควร์เป็นส�าคัญ
ครั้งที่ 3 ต้นปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของพื้ น ที่ ส วนหลวง-สามย่ า น
อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ และเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของ
ปัจจัยภายนอก คือ สภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด

แผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
พื้นที่สยามสแควร์

แผนแม่บทสยามสแควร์ ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2553 ส�านักงานฯ ยังได้จัดท�าแผนแม่บท
การพัฒนาที่ดินสยามสแควร์ เพื่อน�าไปใช้ในการ
พัฒนาวางผังปรับปรุงสยามสแควร์ ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ ให้มีความสมดุลยั่งยืนและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากอาคารพาณิชย์ ใน
สยามสแควร์มีอายุมากกว่า 30 ปี อีกทั้งสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลีย่ นแปลงไป ท�าให้
พื้นที่สยามสแควร์เป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่มี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เกิดรายได้ จึงต้องมีการ
ศึกษาแนวทางและกลยุทธ์ โดยได้มอบหมายให้บริษทั
เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ จ�ากัด เป็นผู้ศึกษา
แผนแม่บทของการพัฒนาทั้งหมดที่ผ่านมานั้น
สิ่งที่ค�านึงถึงมาตลอดคือ พื้นที่กิจกรรมที่ต่อเนื่องกับ
แนวแกนพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน
ให้เกิดพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อน�ารายได้มาพัฒนาและ
ส่งเสริมส่วนการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ตอบโจทย์กลุ่ม
นิสิตและบุคลากรในแต่ละยุคสมัย

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนแม่บทสยามสแควร์ ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2551 บริษัทแปลน แอสโซซิเอท จ�ากัด ได้
ศึกษาทบทวนแผนแม่บทสยามสแควร์ โดยมีแนวทาง
การออกแบบบนแนวแกน (AXIS) ทิศเหนือ-ทิศใต้
และทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพื่อให้สยามสแควร์
แบ่งออกเป็นกลุ่มอาคารที่เกิดแนวถนนและแนวทาง
เดินเชือ่ มต่อกันไปตลอดพืน้ ที่ และท�าการเปลีย่ นพืน้ ที่
ถนนบางส่วนให้เป็นทางคนเดินและปรับภูมิทัศน์เพื่อ
สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีขึ้น
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อสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ในเรื่อง
กระแสของผู ้ บ ริ โ ภค อุ ป สงค์ - อุ ป ทานของตลาด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการจั ด การ
ทรัพย์สินฯ ครั้งที่ 5/2559 จึงอนุมัติหลักการและแนวทาง
การทบทวนแผนแม่บท โดยมอบให้ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ ด� าเนิน การศึ กษาและทบทวนการจั ดท� า แผนแม่บท
เห็ น ควรด� า เนิ น การแผนแม่ บ ทในระยะสั้ น เพื่ อ ให้
ส�านักงานฯ สามารถน�าแผนแม่บทไปใช้รองรับการพัฒนา
พื้นที่ ในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า เห็นควรทบทวน
แผนแม่บทอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดและขอบเขตการศึกษา
(TOR) ทั้งนี้ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการศึกษาปรับผังแม่บท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 ปี พื้นที่เขตสวนหลวง-สามย่าน ประมาณ 320 ไร่
หรือคิดเป็น 512,700 ตารางเมตร ซึ่งบางส่วนพัฒนาไป
แล้ว จึงเหลือพื้นที่ประมาณ 145 ไร่ คิดเป็นประมาณ
232,700 ตารางเมตร เกิดจากการประสานแนวคิดและ
แผนพั ฒ นาทางกายภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ ่ า นมา
กั บ แนวคิ ด ใหม่ ที่ มี พื้ น ฐานมาจากวิ สั ย ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในอนาคต ก� า หนดเป็ น แนวคิ ด ของผั ง
แม่บทที่มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นเครื่องมือชี้น�าการพัฒนา
ทางกายภาพไปสู่เป้าหมายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีอายุครบ 100 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปรับผัง
แม่บทให้มคี วามสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการศึกษาสภาพปัญหา
ข้ อ จ� า กั ด และแนวโน้ ม ของความต้ อ งการการใช้ ที่ ดิ น
อาคารภูมิทัศน์ และสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อปรับผังแม่บทการใช้ที่ดิน การจัดการสัญจรและ
การจราจร การจัดกลุ่ม การวางผังอาคารและภูมิทัศน์
และสาธารณูปโภค ให้สอดคล้องกับพืน้ ทีเ่ ขตผลประโยชน์
และพื้นที่หน่วยราชการยืมใช้ และ 3) เพื่อเสนอแนวทาง
มาตรการ และแผนการด�าเนินงานให้เกิดการพัฒนาตาม
ผังแม่บทที่ได้วางไว้
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แนวคิดในการออกแบบสยามสแควร์ ไม่เพียงแค่
การออกแบบทางกายภาพ ตัวอาคาร ถนนทางเดิน
สาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อสร้างภายในพื้นที่ แต่หมายถึง
การสร้างพืน้ ทีร่ องรับกิจกรรมของกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย
เป็นสถานทีส่ า� หรับการค้าขาย รับประทานอาหาร ท�างาน
เรียนหนังสือ แหล่งบันเทิงและพักอาศัย นอกจากนี้ยัง
เป็นสถานที่ของการสังสรรค์ การแสดงดนตรี การละเล่น
แสดงงานศิลปะ เหมาะกับผูใ้ ช้บริการทุกกลุม่ สยามสแควร์
เป็นการผสมผสานของความเก่าและความใหม่อย่าง
กลมกลืน เป็นสถานทีแ่ สดงออกหรือแลกเปลีย่ นความคิด
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
การออกแบบผัง Master Plan นี้ ต้องแสดงถึงความ
เป็นสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อเนื่องไปยังอนาคต
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถหาบรรยากาศได้ที่ไหน
ในกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ A must to see, to go, to shop,
to eat, to entertain ของคนไทยและนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
จากแนวคิดเรือ่ งพฤติกรรมการใช้งานและการพัฒนาท�าให้
มีการแบ่งโซนพื้นที่โครงการออกเป็น 3 โซนหลักโดยมี
ความต่อเนื่องกัน คือ

1. East District Zone คือบริเวณพื้นที่ด้านซ้าย
โครงการ (Block F, G, L) ระหว่างแนวแกนถนนซอย 5
ไปถึงเขตที่ดินด้านถนนอังรีดูนังต์
2. Center District Zone คือบริเวณพื้นที่ตรงกลาง
ของโครงการ (Block C, D, E, I, J, K) ระหว่างแนวแกน
ถนนซอย 2 ถึงแนวแกนถนนซอย 5 เป็นบริเวณพื้นที่
ที่ไม่มีรถยนต์ผ่าน โดยท�าเป็นระบบทางเดินเท้าทั้งหมด
3. West District Zone คือบริเวณพื้นที่ด้านขวาของ
โครงการ (Block A, B, H) ระหว่างแนวแกนถนนซอย 2
ไปถึงเขตที่ดินด้านถนนพญาไท การแบ่งโซนพื้นที่ออก
เป็น 3 โซนนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนของพื้นที่ใช้งาน
ของโครงการ ทั้งในแง่การจัดพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ในปี 2557 ได้มีการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนา
พื้นที่พาณิชย์ของมหาวิทยาลัย บริเวณสยามสแควร์
โดยบริษทั เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด

ต้นแบบย่านการค้า
สร้างรายได้และจ้างงานสู่ชุมชน
เขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยนัน้ แยกออกจากเขตการศึกษาอย่างชัดเจน มีถนนสายส�าคัญตัดผ่าน
เขตพาณิชย์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแห่งแรก คือบริเวณสวนหลวง-สามย่าน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้
พัฒนาเป็นตึกแถวเพื่อประกอบการค้าต่างๆ และเป็นที่พักอาศัยด้วย
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3
1-3 พื้นที่ย่านการค้าบริเวณสวนหลวง-สามย่าน
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เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน :
ย่านการค้าชุมชนเก่าแก่
จากชุมชนเชื้อสายจีนเล็กๆ บริเวณสวนหลวงสามย่านดั้งเดิม ได้ปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นบริเวณ
การค้าอันทันสมัยในยุคนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ให้บริษัทวังใหม่ จ�ากัด พัฒนาที่ดิน
บริ เ วณนี้ โดยตั ด ถนนคอนกรี ต อย่ า งมี แ บบแผน
(Grid Pattern) สร้างอาคารพาณิชย์สูง 2 - 4 ชั้น ซึ่ง
เป็นอาคารที่ทันสมัยในขณะนั้น มีระบบสาธารณูปโภค
ท่อระบายน�้า การคมนาคมสะดวกเพราะมีเส้นทาง
เข้ า ออกหลายเส้ น ทาง ถื อ เป็ น การบริ ห ารจั ด การ
ที่ ดิ น ในเขตพาณิ ช ย์ แ ห่ ง แรกของมหาวิ ท ยาลั ย
และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ สิ ท ธิ จั ด หาผลประโยชน์ ตั้ ง แต่
พ.ศ. 2517
ชุ ม ชนแห่ ง นี้ มี เ อกลั ก ษณ์ ท างธุ ร กิ จ เฉพาะตั ว ที่
โดดเด่น แม้มกี ารประกอบธุรกิจต่างๆ หลากหลาย แต่
ที่ขึ้นชื่อในย่านนี้คือ “เซียงกง” หรือชื่อเป็นทางการว่า
เซียงกงสวนหลวงหรือเซียงกงปทุมวัน ซึ่งเป็นแหล่ง
ขายอะไหล่เก่า เกิดขึ้นมาได้เพราะพื้นที่ในตลาดน้อย
และสั ม พั น ธวงศ์ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การขยายตั ว ของ
ธุรกิจนี้ เซียงกงสวนหลวงจึงได้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513

ธุรกิจขึ้นชื่อของสวนหลวง-สามย่าน
ในอดีตคือ เซียงกง ประมาณ พ.ศ. 2513

เพราะมีบริเวณกว้างขวาง มีตึกแถวสูง 3 - 4 ชั้น
สร้างเป็นล็อกๆ ธุรกิจนี้ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
ประกอบด้วยร้านทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เซียงกงสวนหลวงมีผู้ค้ากว่า 200 รายครอบคลุม
พื้นที่บางส่วนของซอยจุฬาฯ 5, 26, 28 และ 30
ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าเก่าแก่ที่ท�าธุรกิจจ�าหน่าย
อะไหล่เก่าสืบต่อกันมา เป็นที่รู้จักกันดีของลูกค้า
ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด แต่ละร้าน
มีความถนัดที่แตกต่างกันไป และมีอะไหล่เก่าให้
ลูกค้าเลือกมากมายสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครบครัน
ต่อมาราว พ.ศ. 2538 - 2557 ร้านค้าบางส่วนใน
ย่านเซียงกงสวนหลวงได้เริ่มทยอยย้ายออกไปเปิด
ในย่านปริมณฑลรอบๆ กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาบริเวณนี้ให้เป็น
ทีพ่ กั อาศัยเพือ่ เป็นเขตกันชน (Buffer Zone) ระหว่าง
เขตการศึ ก ษากั บ เขตพาณิ ช ย์ ตามแผนแม่ บ ท
การพัฒนาเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย

2 ร้านอาหารเจ้าดังมากมายตั้งอยู่ในพื้นที่
สวนหลวง-สามย่าน

อี ก ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ที่ ต ้ อ งนึ ง ถึ ง คื อ ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า และ
อุปกรณ์กีฬา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าดังกล่าว
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ ปั จ จุ บั น ส� า นั ก งานจั ด การ
ทรัพย์สินได้พัฒนาพื้นที่ระหว่างซอยจุฬาฯ 10 และ
12 ติดกับสนามกีฬาแห่งชาติ ให้เป็น CU Sport Zone
คือแหล่งรวมเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์กฬี าครบวงจร เป็นร้าน
จ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ อาทิ ร้านตัดเสื้อผ้ากีฬา
ร้านจ�าหน่ายชุดนักกีฬาส�าเร็จรูปทุกประเภท ร้าน
จ�าหน่ายอุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมถึงร้านจ�าหน่ายถ้วย
รางวัลและโล่รางวัล
อนึ่ง บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารเจ้าดัง
มากมายทั้งร้านเก่าแก่และร้านใหม่ จนกลายเป็นศูนย์
รวมความอร่อยกลางกรุงอีกแห่งหนึ่งของนักชิม
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1 ร้านค้าจ�าหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา
ย่านสวนหลวง-สามย่าน
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โครงการพัฒนาที่ดินและบูรณะ
อาคารพาณิชย์เดิม
เพื่อตอบสนองชีวิตคนรุ่นใหม่
I’m Park และ Zy Walk
ส่วนของพื้นที่เขตสวนหลวง-สามย่านที่ให้เอกชนลงทุนพัฒนา ตั้งอยู่ใจกลางสามย่าน บริเวณซอย
จุฬาฯ 22 เป็นลักษณะการพัฒนาเพื่อการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย ผสาน
เข้ากับความรื่นรมย์ของธรรมชาติ เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ได้แก่ โครงการ I’m Park

1

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Zy Walk (ซัยวอล์ค) แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคาร
พาณิชย์ที่สามารถพักอาศัยได้ เน้นการออกแบบในลักษณะศูนย์การค้าของหมู่บ้าน (Village Mall)
บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ บริเวณซอยจุฬาฯ 5 เป็นสถาปัตยกรรมแนวชิโนโปรตุกีสที่โดดเด่นเน้นศิลปะ
การตกแต่งร่วมสมัย และมีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างตะวันตกกับตะวันออกจนมีเอกลักษณ์
เพือ่ สะท้อนถึงความทันสมัยและศิลปวัฒนธรรมทีง่ ดงาม ถือเป็นโครงการพัฒนาต้นแบบ “ย่านการค้า
ชุมชน” เป็นการรวบรวมร้านค้า ร้านอาหาร แฟชั่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ไว้อย่างครบครัน
2

1-3 ภาพจ�าลองการก่อสร้าง Zy Walk

3
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สวนหลวงสแควร์ :
ต้นแบบของย่านการค้าชุมชน
ใน พ.ศ. 2558 ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ได้ปรับพืน้ ที่
บริเวณซอยจุฬาฯ 5 ตัดซอย 12 ขนาดเนื้อที่ 10 ไร่
เป็นร้านค้าปลีกทีท่ นั สมัย เรียกว่า “สวนหลวงสแควร์”
มีแนวคิดให้เป็น “แหล่งรวมความอร่อย และความสุข
ของชีวิต เป็นต้นแบบของย่านการค้าชุมชน” โดย
ปรับปรุงพื้นที่และรูปแบบอาคารพาณิชย์ ในบริเวณ
ดังกล่าวให้เป็นท�าเลทองค้าขายแหล่งใหม่ใจกลางเมือง
เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นจ�านวน 171 คูหา ชั้นล่าง
เป็นร้านค้า ส่วนชั้นบนเป็นพื้นที่ส�าหรับพักอาศัย
นี่คือจุดแข็ง เนื่องจากแต่ละวันจะเปิดร้านค้าขาย
ได้นานกว่าการเช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

โครงการสวนหลวงสแควร์แห่งนี้ เปิดให้บริการส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าทัง้ นิสติ นักศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษา
ใกล้เคียง รวมทั้งผู้อยู่อาศัยโดยรอบอีกมากกว่า 2,000
ครัวเรือนและยังมีลกู ค้าขาจรอีก เนือ่ งจากสวนหลวงสแควร์
เป็นท�าเลที่มีการสัญจรไปมาสะดวก

โครงการ Stadium One
เป็นการพัฒนาปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่าบริเวณพื้นที่หมอน 56 - 57 (ระหว่างซอยจุฬาฯ 10 และ 12) ซึ่ง
อยู่ติดกับสนามกีฬาแห่งชาติให้คงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนเก่า ชื่อโครงการ “Stadium One” เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวม
สินค้าเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาครบวงจร รวมทั้งมีร้านจ�าหน่ายถ้วยรางวัลและโล่รางวัลต่างๆ และมีลานกิจกรรม
สันทนาการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เปิดให้บริการต้น พ.ศ. 2558
ต่อมาส�านักงานฯ ได้กา� หนดแนวคิดใหม่ในการด�าเนินธุรกิจเพือ่ ให้อาคารและพืน้ ทีเ่ ป็นสถานทีป่ ระกอบกิจการ
และท�ากิจกรรมด้านกีฬา และเป็นย่านที่สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา (Sports Activity & Retail Area) โดยให้
ความส�าคัญกับกีฬาประเภทจักรยานและวิ่งในแนวคิด “Bike & Run” โดยให้มีผู้เช่ารายเดียว เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ให้กับพื้นที่และประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เช่าโครงการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กว่าจะเป็น

“สวนหลวง-สามย่าน”
พ.ศ. 2483-2503

สภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นสลัม สวนผัก และสวนมะลิ ต่อมามีผู้คนและหน่วยงานราชการ
เข้ามาเช่าที่ดินมากขึ้น สภาพที่ดินจึงเริ่มกลายเป็นอาคารบ้านเรือน ส่วนทำเลค้าขาย
มหาวิทยาลัยได้ปลูกตึกแถวให้เช่าจากทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเอง

พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2513
เกิดย่านธุรกิจ
เซียงกงสวนหลวง

เปิดบริการตลาดสามย่าน

พ.ศ. 2525

ก่อตั้งโรงแรม 7 ชั้น บริเวณ
ซอยจุฬาฯ 12 เพื่อใช้เป็น
ที่พักผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ในงานเอเชียนเกมส์
ต่อมาคือ โรงแรมสากล
(ปัจจุบนั คือ อาคารวิทยพัฒนา)

มีแนวคิดปรับปรุงตลาดสามย่านให้มีความสะอาด
ถูกสุขอนามัยและเป็นตลาดสดทันสมัย

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำสัญญาปรับปรุงที่ดินกับบริษัทวังใหม่ จำกัด
เป็นการบริหารจัดการที่ดินในเขตพาณิชย์แห่งแรก
ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2506
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10 สิงหาคม พ.ศ. 2504
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พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2551

พัฒนาที่ดินตลาดกลางไข่เดิม บริเวณถนนบรรทัดทอง
เป็นอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์
ในชื่อ อาคารมั่นคงเคหะการ

พัฒนาพื้นที่โครงการ U Center (หอพักพวงชมพู)
เพื่อเป็นหอพักนิสิตและเป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone)
ระหว่างเขตพาณิชย์กับพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

ลงนามสัญญาพัฒนา
โครงการก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ Zy Walk

ศูนย์การค้า I’m Park
เปิดให้บริการ

ปรับปรุงตลาดสามย่าน
(เดิม)

ย้ายตลาดสามย่านไปยัง
ที่ใหม่และเปิดให้บริการ
วันที่ 9 มิถุนายน

เปิดใช้อาคารที่พักอาศัยเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse)
และระเบียงจามจุรี (CU Terrace)

u เปิดใช้อาคาร
สวนหลวงสแควร์
uพัฒนาโครงการ
นิวเจริญผล

พ.ศ. 2560

วันที่ 26 มีนาคม
เปิดอุทยาน
จุฬาฯ 100 ปี
ถนนจุฬาฯ 100 ปี

นอกเหนือจากย่านการค้าชุมชนข้างต้นแล้ว เขตพืน้ ทีพ่ าณิชย์ของมหาวิทยาลัยยังครอบคลุมพืน้ ที่
ทางเศรษฐกิจทีม่ คี วามส�าคัญของกรุงเทพมหานครและมีสว่ นเกือ้ หนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่ง

สยามสแควร์ : ย่านการค้าผสมผสานหลากหลาย
สยามสแควร์ถือเป็นย่านเศรษฐกิจชั้นแนวหน้าใจกลางกรุงเทพมหานคร และได้ชื่อว่าเป็น
ศูนย์การค้าระดับต�านาน นอกเหนือจากเป็นพื้นที่แห่งความทรงจ�าในวันวานของวัยรุ่นยุคแล้วยุคเล่า
ที่นี่ยังมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมาตลอดทุกยุคทุกสมัย และเป็นย่านการค้าขายส�าคัญที่มีกิจการร้านค้าที่
เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มากมาย เป็นทั้งโลกของแฟชั่น อาหาร และกิจกรรมการตลาดแบบ
แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ ทั้งยังเป็นท�าเลที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ซึ่งได้มีการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเลือกสยามสแควร์เป็นจุดหมายปลายทาง และเป็นย่านธุรกิจแรกๆ ที่ทุกคนนึกถึง
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ภาพมุมสูงมองเห็นสยามสแควร์วันและพื้นที่ของสยามสแควร์ พ.ศ. 2557

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

1

2
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�าเนินชมภาพยนตร์
เรื่อง “รถถังประจัญบาน” (Battle of The Bulge) พ.ศ. 2509
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�าเนินชมภาพยนตร์การกุศล
ที่โรงภาพยนตร์ลิโด เมื่อ พ.ศ. 2516

ต�านานสยามสแควร์เปิดฉากขึ้นใน พ.ศ. 2507 เมื่อ
บริษัทเซาท์อีสท์เอเซียก่อสร้าง จ�ากัด โดยคุณกอบชัย
ซอโสตถิกุล ผู้ทา� สัญญารับช่วงการปรับปรุงที่ดินบริเวณ
สยามสแควร์จากบริษัทวังใหม่ จ�ากัด ปัจจุบันคือ บริษัท
ซีคอนโฮม จ�ากัด ท�าการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ เพือ่ สร้าง
เป็นศูนย์การค้าเชิงราบแบบเปิดโล่ง บนเนื้อที่ประมาณ
63 ไร่ ตรงหัวมุมถนนพระราม 1 ช่วงระหว่างถนนพญาไท
และอังรีดูนังต์ และได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์
ดังกล่าว ภายใต้แนวคิดแรกเริม่ ทีต่ อ้ งการให้สยามสแควร์
เป็นแหล่งค้าขายทีม่ เี ส้นทางสัญจรอยูน่ อกอาคาร มีทางเดิน
เชือ่ มต่อถึงกันได้ และมีรา้ นค้าหลากหลาย ในชือ่ โครงการ
“ปทุมวันสแควร์” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สยามสแควร์2”

2

โครงการสยามสแควร์ทยอยแล้วเสร็จในช่วง พ.ศ.
2510 - 2513 พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์
สูง 3 - 4 ชั้น ประมาณ 610 คูหา มีการวางผังอาคาร
ถนน ที่จอดรถ และระบบสาธารณูปโภคไว้อย่างดี โดย
ถือเป็นศูนย์การค้าทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ และเป็นย่านการค้า
ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางที่ สุ ด และทั น สมั ย ที่ สุ ด
ของเมืองไทยในช่วงนั้น ขณะนั้นมีการคาดการณ์กันว่า
สยามสแควร์จะท�าให้ภาพลักษณ์ของย่านปทุมวันเปลีย่ นไป
และท�าให้ย่านการค้าหลักของกรุงเทพมหานครย้ายจาก
ย่านวังบูรพามาอยู่บริเวณนี้ ซึ่งต่อมาก็เป็นจริงตามนั้น

ที่มาของชื่อ “สยามสแควร์” มาจากสองกระแส กระแสแรกโดยผู้บริหารโรงหนังเครือเอเพ็กซ์ เชื่อว่าที่มาของชื่อนี้น่าจะมาจากคอลัมน์ซุบซิบ
ของ “พอใจ ชัยเวฬุ” ในสูจิบัตรรายเดือนของบริษัทสยามมหรสพ ตั้งแต่ปี 2509 ซึ่งท�าแจกให้กับผู้ที่มาดูหนังในโรงหนังเฉลิมไทย สยาม ลิโด และ
สกาลา รวมถึงคนทั่วไปด้วย โดยเจ้าของคอลัมน์มักใช้ชื่อ “สยามสแควร์” เรียกแทนโรงหนังทั้งสามแห่ง จนกระทั่งชื่อนี้ติดปากและกินความหมาย
ครอบคลุมทั้งย่านศูนย์การค้ามาจนถึงวันนี้ อีกกระแสหนึ่ง เชื่อว่าชื่อนี้ได้มาจากนายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานบริษัทเซาท์อีสท์เอเชียก่อสร้าง
จ�ากัด ผู้รับเหมาก่อสร้างสยามสแควร์ ซึ่งเปลี่ยนมาจากชื่อ “ปทุมวันสแควร์” เพราะมองว่า “ปทุมวัน” เป็นเพียงชื่อเขต แต่ “สยาม” หมายถึง
ประเทศไทย ซึ่งกินความหมายกว้างกว่า (อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.gotomanager.com)

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ช่วงแรกๆ ของสยามสแควร์ นอกเหนือจากร้านอาหาร ก็เป็น
ส�านักงานเล็กๆ ร้านตัดและขายเสื้อผ้า สมัยนั้นที่สยามสแควร์มีร้าน
ประเภทนีเ้ ป็นจ�านวนมาก เป็นร้านทีย่ า้ ยมาจากย่านวังบูรพา และจาก
ย่านราชประสงค์ ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สยามสแควร์กลายเป็นแหล่ง
รวมวิถชี วี ติ ของคนเมืองรุน่ ใหม่ในเวลารวดเร็ว คือการเปิดโรงภาพยนตร์
ชั้นหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยตระกูล “ตันสัจจา” ถึง 3 โรง
ได้แก่ โรงภาพยนตร์สยาม (พ.ศ. 2510) ลิโด (พ.ศ. 2511) และสกาลา
(พ.ศ. 2512) รวมทั้งการเปิดตัวโรงโบว์ลิ่งเป็นแห่งแรกที่อาคาร
สยามโบว์ล (ที่ตั้งของโรงแรมโนโวเทลในปัจจุบัน) ใน พ.ศ. 2520 ซึ่ง
เป็นแม่เหล็กส�าคัญที่ดึงดูดหนุ่มสาวให้มาที่นี่
สยามสแควร์เป็นสถานที่ที่เปิดกว้างส�าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมา
ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนิสิตจุฬาฯ ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆ ยังมี
นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนของวัยท�างาน
เพราะทีน่ รี่ ายรอบด้วยอาคารส�านักงาน ตลอดจนศูนย์กลางธุรกิจทีส่ า� คัญ
อาทิ สีลม เจริญผล ศูนย์การค้าราชด�าริ ศูนย์การค้าราชประสงค์

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้
สยามสแควร์กลายเป็น
แหล่งรวมคนรุ่นใหม่
ในเวลารวดเร็ว คือ
การเปิดโรงภาพยนตร์
ถึง 3 โรง ได้แก่
โรงภาพยนตร์สยาม
ลิโด และสกาลา รวมถึง
โรงโบว์ลิ่งแห่งแรก
ซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญ
ที่ดึงดูดหนุ่มสาว
รุ่นใหม่ให้มาที่นี่

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 - 2 สยามสแควร์ทาวเวอร์
ภายหลังอาคารแห่งนี้
ได้กลายมาเป็น
ธุรกิจโรงแรมซึ่งก็คือ
โรงแรมโนโวเทล
ในปัจจุบัน ถือเป็น
อาคารสูงแห่งแรก
ของสยามสแควร์
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1

หลัง พ.ศ. 2520 ภาพลักษณ์ความเป็น
“แหล่งวัยรุ่น” ของสยามสแควร์ยิ่งชัดเจน
มากขึ้ น เมื่ อ มี โ รงเรี ย นกวดวิ ช าเข้ า มา
ด�าเนินการมากขึ้นเรื่อยๆ
จุ ด เปลี่ ย นทางกายภาพครั้ ง ส� า คั ญ ของ
สยามสแควร์ปรากฏขึ้นใน พ.ศ. 2527 เมื่อมี
การรื้อโรงโบว์ลิ่งออกแล้วสร้างเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่ ใช้ชื่อว่า “สยามสแควร์ทาวเวอร์”
เพื่ อ จู ง ใจให้ มี ผู ้ ม าใช้ บ ริ การมากขึ้ น โดย
มหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาที่ ดิ น
บริเวณสยามสแควร์ให้เป็นแหล่งรายได้สา� คัญ
ของมหาวิทยาลัย

2

2

ในช่วงออกแบบอาคารนั้น มีความคาดหวังว่าอาคาร
สยามสแควร์ทาวเวอร์จะใช้ประกอบกิจกรรมหลักด้านพาณิชยกรรม มีพื้นที่ส�านักงาน ภัตตาคาร และพื้นที่จอดรถ ภายหลัง
อาคารแห่งนี้ได้กลายมาเป็นธุรกิจโรงแรม ซึ่งก็คือโรงแรม
โนโวเทลในปัจจุบนั ถือเป็นอาคารสูงแห่งแรกของสยามสแควร์
ต่อมามีอาคารสูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ใช้
บริการ รวมทั้งก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม
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“อินดี้อินทาวน์” ที่เป็นการเปิดพื้นที่โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา
ได้ขายสินค้าประดิษฐ์ด้วยมือหารายได้
จากความคิดของตนเอง

มิติที่ 2 สร้างพลัง เกื้อหนุนเศรษฐกิจ

หลังจากนั้นเศรษฐกิจในประเทศไทยเจริญเติบโตด้วยดี มีร้านค้า
ใหม่ๆ เกิดขึ้นในสยามสแควร์มากมาย และมีการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีการเปิด “มาบุญครอง” ศูนย์การค้าขนาดมหึมา
ฝั่งตรงข้ามด้านถนนพญาไท ก็เป็นการเอื้อให้จา� นวนคนที่แวะเวียนมา
ในสยามสแควร์มากขึ้น
อย่ า งไรก็ ตาม ความคึ ก คั ก มาสะดุ ด ลงใน พ.ศ. 2540 เมื่ อ
ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจตกต�า่ “วิกฤติตม้ ย�ากุง้ ” ช่วงเดียวกัน
นีม้ กี ารก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
(รถไฟฟ้าบีทเี อส) ผูบ้ ริหารของส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ในขณะนัน้ ได้
พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เน้นการบริหารและสร้างโอกาสในยุคเศรษฐกิจ
ตกต�่า โดยใน พ.ศ. 2541 เกิดโครงการระยะสั้นมีระยะเวลาเช่า 5 ปี ซึ่ง
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง โครงการดังกล่าว
พัฒนาโดยบริษัทพรไพลิน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด โดยส�านักงานฯ
ตั้งชื่อโครงการว่า “เซ็นเตอร์พอยท์ออฟสยามสแควร์” (Center Point
of Siam Square) พั ฒ นาลานกว้ า งประมาณ 1 ไร่ เ ศษบริ เ วณ
ระหว่างสยามสแควร์ซอย 3 และ 4 ซึ่งเคยใช้เป็นลานจอดรถและ
ลานรวบรวมขยะ ให้กลายเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์และแสดงออก
ของวั ย รุ ่ น พร้ อ มกั บ มี ลานกลางแจ้ ง เพื่ อ กิ จ กรรมและการค้ า มี
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โครงการ “เซ็นเตอร์พอยท์ออฟสยามสแควร์” (Center Point of Siam Square) เป็นโครงการที่พัฒนาพื้นที่ลานจอดรถ
และลานขยะให้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์และแสดงออกของวัยรุ่น และได้กลายเป็นจุดก�าเนิดศูนย์รวมกิจกรรมและ
การแสดงออกของเยาวชน ท�าให้สยามสแควร์เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
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โครงการขนาดเล็กนี้มีชื่อเสียงอย่างมาก
และได้รับการยอมรับจากบรรดาวัยรุ่นเป็น
อย่างดี ช่วยสร้างสีสันและท�าให้เกิดความ
คึกคักของธุรกิจโดยรอบโครงการและพื้นที่อื่น
ของสยามสแควร์มากขึ้น เกิดเจ้าของธุรกิจ
รายเล็กๆ เพิ่มขึ้น และได้กลายเป็นจุดก�าเนิด
ศู น ย์ ร วมกิ จ กรรมและการแสดงออกของ
เยาวชน ท�าให้สยามสแควร์เป็นต้นแบบของ
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นจุดนัดพบของวัยรุ่น และเป็นผลให้สร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่พื้นที่ ในเวลาต่อมา โครงการ
ดังกล่าวได้ปิดตัวลงไปในปลาย พ.ศ. 2550
เมื่อครบอายุสัญญาเช่า
ต่อมามีการพัฒนาโครงการดิจติ อล เกตเวย์
(Digital Gateway) แทนโครงการเดิม เพือ่ เป็น
สถานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ศู น ย์ ร วมเทคโนโลยี
กิจกรรม และสินค้าแฟชั่นทางด้านดิจิตอล
ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม รู ป แบบสิ น ค้ า และบริ ก าร
ในพื้นที่สยามสแควร์ ให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น โดยโครงการนี้เปิดตัวเมื่อ พ.ศ. 2552
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) เปลี่ยนชื่อเป็น Center
Point of Siam Square

สยามสแควร์บริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟ้า
หน้าดิจิตอล เกตเวย์ พ.ศ. 2559

แม้ว่าท�าเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางเมืองจะมีปัญหาเรื่องการจราจร
และที่จอดรถ แต่เมื่อรถไฟฟ้าบีทีเอสสายแรกของประเทศไทย
สร้างแล้วเสร็จ ใน พ.ศ. 2542 ยิ่งท�าให้ศูนย์การค้าแห่งนี้กลายเป็น
ศูนย์กลางการเดินทางที่เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น สยามสแควร์จึง
ฟื้นคืนชีพสู่ยุคทองอีกครั้งหนึ่ง และกลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทางธุรกิจสูงขึ้นมาก พื้นที่ในสยามสแควร์จึงมีผู้ต้องการสูง

ประกอบกับใน พ.ศ. 2540 - 2547 ส�านักงานฯ ส�ารวจพบว่า มีการน�า
อาคารพาณิชย์ในสยามสแควร์ ไปให้เช่าช่วงเพื่อหาประโยชน์จากส่วนต่าง
ของค่าเช่า และมีธรุ กิจนายหน้ารวบรวมพืน้ ทีอ่ าคารพาณิชย์มาให้เช่าช่วง
เนือ่ งจากอัตราค่าเช่าทีม่ หาวิทยาลัยก�าหนดนัน้ ต�า่ กว่าราคาตลาดประมาณ
4 - 10 เท่า ผลประโยชน์จงึ ตกอยูก่ บั บุคคลกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ขณะทีป่ ระชาชน
ทั่วไปเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้ด�าเนินการและได้รับประโยชน์ดังกล่าว
ช่วงเวลานั้นมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนว่ามีการหลอกลวงเกี่ยวกับ
การโอนสิทธิ์การเช่า มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกและเกิดข้อพิพาทจ�านวนมาก
จากการคิดราคาค่าเช่าช่วงอย่างไม่เป็นธรรม มีการละเมิดดัดแปลงอาคาร
ตามความต้องการของผูเ้ ช่าช่วง
คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยได้พจิ ารณาปัญหานีอ้ ย่างเร่งด่วน เพราะการ
หลอกลวงและข้อพิพาทต่างๆ ส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เมื่อ
สัญญาเช่าอาคารทยอยสิ้นสุดใน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการ
ก�าหนดกลยุทธ์ ในการต่อสัญญาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นธรรมแก่
มหาวิทยาลัย โดยก�าหนดราคาค่าเช่าที่สะท้อนความเป็นจริงโดยพิจารณา
จากท�าเลและใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Price) และให้ส่วนลดส�าหรับ
ผู้เช่าดั้งเดิม รวมทั้งหาแนวทางให้ผู้ประกอบการจริงได้เป็นผู้เช่ากับ
มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

พื้นที่แนวราบเปิดโล่งเพื่อบริการ
ผู้เข้ามาใช้บริการในสยามสแควร์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2551)
และนายกสภามหาวิทยาลัย (7 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน)
“ในการพิจารณาปรับค่าเช่าพืน้ ทีส่ ยามสแควร์นนั้ ได้นา� ระบบกลไกตลาดมาเป็น
ตัววัด และให้ความเป็นธรรมกับผู้เช่าทุกคน โดยผู้เช่าที่อยู่กับเราเกิน 15 ปี จะได้
ลดค่าเช่า ร้อยละ 40 ผู้เช่าที่อยู่ไม่ถึง 5 ปีก็ได้รับการพิจารณาลดค่าเช่าลงตาม
สัดส่วนทีเ่ หมาะสมด้วยเช่นกัน เราท�าอย่างยุตธิ รรมและอัตราค่าเช่าทีจ่ ดั เก็บต�า่ กว่า
ราคาตลาดถึงร้อยละ 30 และตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ราคาเช่าพื้นที่สยามสแควร์อยู่ที่
30,300 บาทต่อคูหาโดยไม่เคยขึน้ ราคาเลย เมือ่ อธิบายด้วยเหตุผล ผูเ้ ช่าจ�านวนหนึง่
ก็เข้าใจ”
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แหล่งสร้างอาชีพของ

SMEs

ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา
สยามสแควร์ ได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดน
แห่งโอกาส” ส�าหรับคนรุน่ ใหม่ทมี่ ไี ฟ
สร้างสรรค์ ในการเริ่มต้นธุรกิจและ
สร้างชื่อสินค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะการ
เป็นบันไดก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างกว่า
เพราะที่นี่คือแหล่งสร้างงาน สร้าง
อาชีพของคนจ�านวนมาก เป็นเวที
ส� า หรั บ เจ้ า ของร้ า นเล็ ก ๆ ที่ มี ทั้ ง
ผู ้ ข ายทั่ ว ไปและบั ณ ฑิ ต จบใหม่ ที่
ไม่ ต ้ อ งการเป็ น ลู ก จ้ า ง แต่ อ ยาก
สร้ า งเนื้ อ สร้ า งตั ว ด้ ว ยกิ จ การของ
ตัวเอง หลายรายกลายเป็นนักธุรกิจ
ที่ประสบความส�าเร็จในปัจจุบันและ
ก้าวออกไปเติบโตตามหนทางของ
ตนเอง

ขุมทรัพย์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขณะเดี ย วกั น การบริ ห ารของส� า นั ก งานฯ ที่ ใ ห้
ผูป้ ระกอบการได้มอี สิ ระในการประกอบการค้า กลายเป็น
ความแตกต่ า งที่ เ ป็ น กลไกส� า คั ญ ท� า ให้ ส ยามสแควร์
เกิดการพัฒนาด้านความสร้างสรรค์ ความหลากหลาย
และความยืดหยุน่ ในการปรับตัวให้ทนั กับกระแสนิยมของ
สั ง คมรุ ่ น ใหม่ และผู ้ ป ระกอบการเหล่ า นี้ นี่ เ องที่ เ ป็ น
ก�าลังหลักในการขับเคลื่อนย่านเก่าแก่อย่างสยามสแควร์
ให้เติบโตแข็งแกร่ง ถือเป็นก�าลังส�าคัญในภาคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) และสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศมูลค่ามหาศาล มีสินค้าและบริการที่มีความ
หลากหลายสนองกับความต้องการทุกรูปแบบ กลายเป็น
เสน่ห์และสีสันที่ท�าให้สยามสแควร์ยังคงได้รับความนิยม
จากผู้มาเยือนอยู่เสมอ

สนามทดสอบ

แม้เวลาจะผ่านไปกว่า ครึ่งศตวรรษ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม
ทำให้เกิดศูนย์การค้าต่างๆ มากมาย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ทุกวันนี้สยามสแควร์ยังคงมี

มนตร์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย

เป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร
ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างและโดดเด่น
และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า
ของประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัยจวบจนปัจจุบัน

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์อันโดดเด่นของสยามสแควร์คือ การเป็น “มหานครของวัยรุ่น”
จากการแวดล้ อ มด้ ว ยสถาบั น การศึ ก ษาและสถาบั น กวดวิ ช าจ� า นวนมาก
สยามสแควร์จึงขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งชี้วัดกระแสนิยมและแนวโน้มวิถีชีวิตของ
วัยรุ่นหนุ่มสาวในเมือง ทั้งแฟชั่นการแต่งตัว การกินดื่ม ความสนใจและกิจกรรม
อืน่ ๆ จึงไม่นา่ แปลกใจหากสยามสแควร์จะเป็นสนามทดสอบสินค้าและบริการของ
ชื่อสินค้าใหม่ๆ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการตลาดที่เข้มข้น โดยเฉพาะสินค้าและ
บริการทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายเป็นคนเมืองรุน่ ใหม่ ถึงกับมีคา� กล่าวว่า เสียงตอบรับของ
กลุ่มตัวอย่างที่นี่สามารถพยากรณ์ ได้ว่าลักษณะสินค้าหรือชื่อสินค้านั้นจะเกิด
หรือดับได้ค่อนข้างแม่นย�า
ที่ปฏิเสธไม่ได้คือ กระแสแฟชั่นหลายอย่างเริ่มต้นจากสยามสแควร์เป็นแห่ง
แรกในเมืองไทย ยกตัวอย่างเช่น กระแสนิยมชานมไข่มุก ตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์ แฟชั่น
เกาะอก-สายเดี่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย
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บรรยากาศในการจัดกิจกรรม
ของเอกชนใน พ.ศ. 2548
โดยภาคธุรกิจมักเข้ามาใช้
พื้นที่สยามสแควร์ ในการ
เปิดตัวหรือทดลองสินค้าใหม่ๆ

สินค้าและบริการ

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กว่าจะเป็น

“สยามสแควร์”
พ.ศ. 2507

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2519

เปิดโรงภาพยนตร์สกาลา

เริ่มเก็บค่าจอดรถที่สยามสแควร์ ถือเป็นต้นแบบให้กับ
สถานที่แห่งอื่นๆ

พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2541

เปิดฉากตำนาน
สยามสแควร์

เปิดโรงโบว์ลิ่งแห่งแรก
ที่อาคารสยามโบว์ล

รื้ออาคารสยามโบว์ล
เพื่อสร้าง
“สยามสแควร์ทาวเวอร์”

เปิดโรงภาพยนตร์สยาม

พ.ศ. 2511

เปิดโรงภาพยนตร์ลิโด

มีแนวคิดการพัฒนาอาคารสูงแห่งแรกที่สยามสแควร์
ในชื่อ “สยามสแควร์ทาวเวอร์” (โรงแรมโนโวเทลในปัจจุบัน)

เกิดโครงการ Center Point of Siam Square
ต้นแบบของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งชื่อดัง

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550

ปรับปรุงพื้นที่ในสยามสแควร์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

พ.ศ. 2551

โรงแรม Novotel
ต่อสัญญาล่วงหน้า
ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2552

เปิดใช้อาคาร
ดิจิตอล เกตเวย์ แทน
Center Point
of Siam Square

ปรับปรุงพื้นที่และร้านค้าเพื่อก่อตั้งศูนย์การค้า
Center Point of Siam Square
(เดิมคือดิจิตอล เกตเวย์)

เปิดศูนย์การเรียนรู้
The Style by Toyota

ปิดตัว Center Point
of Siam Square

พ.ศ. 2553
เปิดใช้อาคาร
สยามกิตติ์

พ.ศ. 2557
ศูนย์การค้า
สยามสแควร์วัน
เปิดให้บริการ

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรับอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์ในสยามสแควร์
โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Price)

งานเฉลิมฉลอง
สยามสแควร์ 36 ปี
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เริ่มโครงการกระจายเสียงตามสาย
Siam Square Radio Network

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่สุดของ

“สยามสแควร์”
สยามสแควร์ถือเป็นศูนย์การค้า
แนวราบแบบเปิดโล่งแห่งแรกๆ
ของไทย

ถือเป็นศูนย์บ่มเพาะอาชีพ
ที่หลากหลาย นอกเหนือจากอาชีพ
ด้านธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
อาทิ แฟชั่นดีไซเนอร์ นักออกแบบ
เครื่องประดับ นักออกแบบกระเป๋า
ช่างตัดผม ยังสร้างบุคลากร
ป้อนวงการบันเทิงอีกจำนวนมาก
ยกตัวอย่างดีเจ วีเจ พิธีกร
นายแบบ นางแบบ

เป็นแหล่งรวม
โรงเรียนกวดวิชา
ที่มีชื่อเสียง

ที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านแฟชั่นเสื้อผ้า โดยเฉพาะสำหรับลูกค้ากลุ่ม
วัยรุ่น จนที่นี่ได้รับการเปรียบเปรยว่า เป็นฮาราจุกุเมืองไทย
นอกจากนี้ยังมีแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ทั้งโรงภาพยนตร์
ร้านทำผมชื่อดัง และร้านอาหารที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระแสความนิยม
หลายอย่างเริ่มต้นจาก
สยามสแควร์
เป็นแห่งแรกในเมืองไทย
เช่น ชานมไข่มุก
ตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์
แฟชั่นเกาะอก-สายเดี่ยว
กีฬา Madhop
การเต้น B-Boy
การเต้น Flash Mob
และอื่นๆ อีกมากมาย

Siam
Square
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เป็นต้นแบบของ
การบริหารจัดการที่จอดรถ
อย่างเป็นระบบแห่งแรกๆ
ของประเทศ

สยามสแควร์ได้รับรางวัล
2015 The Best of Thailand Awards
Voted by Chinese Tourists
ในประเภท Best Shopping Area
รางวัลสุดยอดแหล่งช็อปปิ้งที่เป็นที่ชื่นชอบสูงสุด
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากการโหวตบนเว็บไซต์
ออนไลน์รายใหญ่ของประเทศจีน
ที่มีสมาชิกมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปแบบเบื้องต้นของโครงการมาบุญครองเซ็นเตอร์

ศูนย์การค้ามาบุญครอง :
คอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทย
ความเป็นมาก�าเนิดศูนย์การค้ามาบุญครองต้องย้อนกลับไปช่วง พ.ศ. 2516 - 2518 ส�านักงานฯ บริหารงาน
จัดเก็บผลประโยชน์เป็นค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์และการเช่าที่ดินเสมอมา กระทั่งในช่วงปลาย พ.ศ. 2518
มีแนวคิดว่าการพัฒนาทีด่ นิ เป็นอาคารพาณิชย์นนั้ จะหมดสมัยในไม่ชา้ เพราะไม่สามารถรองรับลักษณะธุรกิจและ
ผู้ใช้บริการได้เป็นจ�านวนมาก

กว่าจะเป็นมาบุญครอง

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงปลาย พ.ศ. 2518 ส�านักงานฯ เริ่มแนวคิดในการพัฒนา
จุดต่อเชื่อมสยามสแควร์กับฝั่งตรงข้าม คือบริเวณพื้นที่หมอน 51
ซึ่งเป็นที่ดินที่ยาวแต่แคบ พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ไม่เหมาะที่จะใช้
เป็นพื้นที่การศึกษา ประกอบกับบริเวณนี้แวดล้อมด้วยย่านธุรกิจ
จึงเหมาะกับการพัฒนาเพื่อด�าเนินธุรกิจเชื่อมต่อกับสยามสแควร์
เป็นการเพิม่ มูลค่าของธุรกิจท�าให้สยามสแควร์สามารถคงความเป็น
“ศูนย์กลางเมือง” เอาไว้ได้ โดยเริ่มด�าเนินการพัฒนาบริเวณพื้นที่
หมอน 51 อย่างจริงจังใน พ.ศ. 2519
ระยะแรกโครงการนีต้ งั้ ชือ่ โครงการว่า “จุฬาคอมเพล็กซ์” ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น “มาบุญครองเซ็นเตอร์” ถือได้ว่าเป็นโครงการ
ก่อสร้างคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งภายในอาคารมี
ศูนย์การค้า ส�านักงาน โรงแรม และหอประชุมอเนกประสงค์
(Convention Hall) และกลายเป็นจุดต่อเชื่อมศูนย์การค้าแห่งแรก
ของประเทศไทย คื อ มี การท� าสะพานลอยเลื่ อ นเชื่อมระหว่าง
มาบุญครองเซ็นเตอร์และสยามสแควร์เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ
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ศูนย์การค้ามาบุญครอง
ช่วง พ.ศ. 2559
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ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ในอดีต

ห้างมาบุญครอง
ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
แม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนชื่อเป็น
เอ็มบีเคเซ็นเตอร์
(MBK Center)
แต่สำหรับคนไทย
ชื่อที่ยังคงจดจำและ
เรียกกันจนติดปากคง
หนีไม่พ้นคำว่า
‘มาบุญครอง’

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 - 2 สะพานลอยเลื่อน
เชื่อมระหว่าง
ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์
และสยามสแควร์

1

มิติที่ 2 สร้างพลัง เกื้อหนุนเศรษฐกิจ

116

ที่นี่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดกลาง
กรุ ง เทพมหานครในเวลานั้ น ตรงบริ เ วณ
สี่ แ ยกปทุ ม วั น มี เ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น ด้ ว ย
สถาปัตยกรรม เรียก “มหานครหินอ่อน”
เพราะเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่ใช้หินอ่อน
เป็นพื้นผิวทั้งภายในและนอกอาคาร เปิดให้
บริการใน พ.ศ. 2528
อาคารมาบุ ญ ครองเซ็ น เตอร์ น อกจาก
ท�าให้มหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์เป็นตัวเงิน
แล้ว เมื่อครบสัญญาเช่ามหาวิทยาลัยยังได้
กรรมสิทธิ์ ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
รวมทั้งสิ่งที่บริษัทขอต่อเติมภายหลังด้วย ยิ่ง
ไปกว่านั้นผลประโยชน์ที่รัฐบาลและสังคม
ได้รับจากโครงการนี้ มีการประเมินกันว่าจะ
ก่อให้เกิดรายได้ของรัฐในรูปแบบภาษีเงินได้
และภาษีการค้าโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 85
ล้านบาท รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ
โดยเฉลี่ ย ต่ อ ปี ป ระมาณ 165 ล้ า นบาท
ตลอดจนสร้างงานให้คนมีรายได้ประมาณ
5,400 คน และท�าให้คนท�างานมีรายได้ปีละ
ประมาณ 98 ล้านบาท รวมไปถึงส่งเสริมให้
เกิดความเจริญด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งจะท�าให้เกิดรายได้อื่นๆ อีกมาก

2

โครงการพัฒนาทีด่ นิ บริเวณสีแ่ ยกปทุมวันนี้ ถือว่าเป็นโครงการพัฒนา
ต้นแบบของประเทศในขณะนั้น เพราะมีวิธีคิดแบบใหม่ในเรื่องของการ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและการเงินเป็นจุดเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ
กลายเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยอีกหลาย
โครงการในเวลาต่อมา เป็นการวางรากฐานแนวคิดเพื่อพัฒนาที่ดินให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด
ใน พ.ศ. 2543 “มาบุญครอง” ปรับรูปโฉมอาคารและเปลี่ยนวัสดุผิว
ภายนอกให้สอดรับกับรูปลักษณ์ ใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การค้า
เอ็มบีเคเซ็นเตอร์

โครงการพัฒนาที่ดิน
บริเวณสี่แยกปทุมวันนี้
ถือว่าเป็นโครงการพัฒนา
ต้นแบบของประเทศ
ในขณะนั้น เพราะมีวิธีคิด
แบบใหม่ในเรื่องของ
การประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการและการเงิน

เอ็ ม บี เ คเซ็ น เตอร์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงกิจการเพื่อลบภาพลักษณ์เก่าๆ จาก
ตลาดนัดติดแอร์ขนาด 8 ชั้นที่เต็มไปด้วยร้าน
ค้ารายย่อย โดยเฉพาะบริเวณชั้น 4 แปรสภาพ
เป็นศูนย์การค้าที่มีร้านค้ากว่า 2,500 ร้าน โดย
เฉพาะการเป็นตลาดซื้อขายโทรศัพท์มือถือรุ่น
ใหม่ล่าสุดซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของเอ็มบีเค
เซ็นเตอร์ ถือเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ระดับโลก เพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ส�าหรับลูกค้าทุกกลุม่ ทัง้ คนไทยและนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ
ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัท
เอ็มบีเคพร็อพเพอร์ตี้ส์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ากัด (มหาชน) ขอต่อสัญญาเช่าครั้งที่ 2
น�ามาซึ่งการเป็นต้นแบบการท�าสัญญาเช่าของ
ภาครัฐกับเอกชน

ศูนย์การค้ามาบุญครองปรับปรุงใหม่
ใน พ.ศ. 2560
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รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
รองอธิการบดี (กันยายน 2520 - มกราคม 2532)
“เหตุผลในการพัฒนาโครงการจุฬาคอมเพล็กซ์หรือมาบุญครอง เพราะ
ตอนนัน้ ก�าลังจะมีการพัฒนาพืน้ ทีต่ รงประตูนา�้ ขึน้ มาเป็นศูนย์การค้า เกรงว่า
ศูนย์กลางของเมืองจะย้ายจากสยามสแควร์ ไปที่ประตูน�้า เพราะศูนย์กลาง
ของเมืองเคลื่อนย้ายอยู่ตลอด จากประสบการณ์ของผม สมัยที่ผมยังเด็ก
ก็เป็นที่พาหุรัด โรงหนังคิงส์ บางล�าพู ตอนหลังเมืองย้ายมาที่เฉลิมเขต
ถ้าศูนย์กลางของเมืองย้ายออกไปจากสยามสแควร์ เราจะได้รับผลกระทบ
ผมเลยคิดและหารือกับทีมงานว่าถ้าเราท�าอะไรขึ้นมาข้างๆ สยามสแควร์
ให้ตอ่ เชือ่ มกัน เราจะท�าให้สยามสแควร์คงอยู่ เราต้องการแค่เอามาบุญครอง
มาดึงให้สยามสแควร์ยังอยู่”

ชาวไทยและชาวต่างชาติชมการชกมวยไทยซึ่งจัดขึ้น
บริเวณหน้าศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ พ.ศ. 2559

บรรยากาศภายในศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ พ.ศ. 2559

ปั จ จุ บั น แม้ ว ่ า จะมี ศู น ย์ การค้ า เกิ ด ขึ้ น ตามมาอี ก
มากมาย แต่เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ก็ยังเติบโตต่อไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง คือใน พ.ศ. 2558 มีการปรับปรุงศูนย์การค้าใหม่
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น
เป็นการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ในรอบ 15 ปี รวมถึงมีการสร้าง
ทางเชื่อมต่อมายังศูนย์การค้า อาทิ การก่อสร้างทางเดิน
ลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ท�าให้สามารถข้ามถนนพญาไท
และข้ามซอยจุฬาฯ 12 มายังอาคารภายในรัว้ มหาวิทยาลัย
ได้อย่างปลอดภัย นักท่องเทีย่ วต่างชาติกลายเป็นขาประจ�า
ของที่นี่ไปแล้ว ทุกวันนี้ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์
ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของการจับจ่าย ทั้งส�าหรับ
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวเสมอมา
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ทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ว่า
‘จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย และหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาได้รับ
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนสูง สมควรที่กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)
และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ จะได้นำเรื่องนี้ไปศึกษาในรายละเอียด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องทำนองเดียวกันในโอกาสต่อไป’
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กว่าจะเป็น

“มาบุญครอง”
พ.ศ. 2518

ริเริ่มแนวคิดพัฒนาจุดต่อเชื่อมบริเวณหัวมุมสี่แยกปทุมวัน เพื่อสร้างศูนย์การค้าแนวตั้ง
รูปแบบใหม่ (อาคารสูง)

พ.ศ. 2520

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทาง
พัฒนาการใช้ที่ดินบริเวณสี่แยกปทุมวัน
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน

พ.ศ. 2520

เริ่มโครงการพัฒนาที่ดิน
บริเวณสี่แยกปทุมวัน คือ
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์

พ.ศ. 2521

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการพัฒนาที่ดินบริเวณสี่แยกปทุมวัน
เพื่อจัดหาผู้ลงทุน

พ.ศ. 2525

ทำสัญญากับบริษัท
มาบุญครองอบพืชและ
ไซโล จำกัด

พ.ศ. 2528

ว้นที่ 7 กุมภาพันธ์
ศูนย์การค้ามาบุญครอง
เริ่มเปิดให้บริการ

พ.ศ. 2529
บริษัทฯ หยุดการ
ก่อสร้างอาคาร
ส่วนโรงแรม

พ.ศ. 2534

บริษทั มาบุญครองอบพืชและไซโล จำกัด เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั เอ็มบีเคพร็อพเพอร์ตส้ี ์
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

พ.ศ. 2536

ก่อสร้างส่วนโรงแรม
เสร็จสมบูรณ์ ใช้เวลา
ก่อสร้างนาน 12 ปี

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2543

เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์
พร้อมปรับรูปโฉมอาคารและเปลี่ยนวัสดุผิวภายนอก

ต่อสัญญาล่วงหน้า MBK ครั้งที่ 2 นำมาซึ่ง
การเป็นต้นแบบของการต่อสัญญาของภาครัฐกับเอกชน

พ.ศ. 2558

ปรับปรุงศูนย์การค้า
ครั้งใหญ่ในรอบ 15 ปี
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พ.ศ. 2538
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u บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างอาคารโรงแรม จากเดิม 32 ชั้น เป็น
29 ชัน้ ความสูงของอาคารเท่าเดิม โดยขยายความสูงของแต่ละชัน้ ให้มากขึน้ กว่าเดิม
u มหาวิทยาลัยเร่งรัดให้บริษัทฯ ยืนยันการก่อสร้างอาคารส่วนโรงแรมให้แล้วเสร็จ
ทันตามกำหนดเวลาในสัญญา (เดือนเมษายน พ.ศ. 2538)
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ที่สุดของ

“มาบุญครอง”
เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการ มาบุญครองได้ชื่อว่า
เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรม
“มหานครหินอ่อน” เพราะเป็นศูนย์การค้าแห่งแรก
ที่บุด้วยหินอ่อนทั้งหลังทั้งภายนอกและภายใน

เป็นศูนย์อาหาร
(Food Court)
แห่งแรกของไทย
ซึ่งรวมร้านอาหาร
เชลล์ชวนชิมบนชั้น 6
มีที่นั่งกว่า
3,000 ที่นั่ง
โดยเป็นศูนย์อาหาร
แบบแลกคูปองแห่งแรก
ของประเทศอีกด้วย

เป็นศูนย์การค้า
ที่มีถนนภายในโดยรอบ
(Inner Road)
แห่งแรก
โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการพัฒนา
ต้นแบบในขณะนั้น เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทย
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เป็นจุดเชื่อมต่อ
ศูนย์การค้าแห่งแรกของไทย
เนื่องจากมีการทำสะพานลอยเลื่อน
เชื่อมระหว่างมาบุญครองเซ็นเตอร์
และสยามสแควร์
โดยนำรูปแบบทางเลื่อน
มาจากอาคารสนามบิน

การต่อสัญญาเอ็มบีเค
เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2
ถือเป็นต้นแบบของ
การต่อสัญญาของ
ราชการกับเอกชน
โดยการประเมินมูลค่า
โครงการด้วยวิธีรายได้
(Revenue Approach)

MBK
Center
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เป็นศูนย์กลางการซื้อขายโทรศัพท์
มือถือและสินค้าล้ำสมัยที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก

123

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาที่ดิน

นอกเขตปทุมวัน
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โรงแรมวรบุระ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นโครงการ
พัฒนาที่ดินนอกเขตปทุมวันแห่งแรกของมหาวิทยาลัย พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินติดชายทะเล
ประมาณ 11ไร่ ใน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เอกชนมาเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและ
ก่อสร้างเป็นอาคารโรงแรม ห้องพักจ�านวนประมาณ 80 ห้อง อายุสัญญาการเช่า 15 ปี ใช้ชื่อ
ว่า “โรงแรมวรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน”
การพัฒนาทีด่ นิ ดังกล่าว นอกจากเป็นการหารายได้เพือ่ สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ยังท�าให้ที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีมูลค่าเพิ่ม และได้รับประโยชน์ในการพัฒนาตามไปด้วย

โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณอ่อนนุช
ตั้งอยู่บริเวณถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างประมาณ
17,000 ตารางเมตร รูปแบบโครงการเป็นศูนย์การค้าปลีกและบริโภค (Community Mall) ที่ออกแบบ
อย่างทันสมัย มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ประมาณต้น พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้คัดเลือก
เอกชนรายหนึง่ เป็นผูล้ งทุน ตามแนวคิด Sport Park เน้นกิจกรรมด้านกีฬา เช่น ฟุตซอล ลานกิจกรรม
อายุสัญญาการเช่า 20 ปี ใน พ.ศ. 2560 ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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รองอธิการบดี (1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547)
“ส�านักงานได้หาแนวทางในการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ รายได้ให้กบั
มหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยมีที่ดินที่หัวหินและทิ้งร้างไว้
หลายปี ซึ่งผู้บริหารรุ่นก่อนซื้อไว้ด้วยเงินมหาวิทยาลัย ส�านักงานฯ
ได้ไปส�ารวจโดยที่ท่านอธิการบดี (ขณะนั้น) รองศาสตราจารย์
ดร.ธัชชัย สุมิตร ร่วมไปด้วย ซึ่งเดิมพื้นที่ตรงนั้นไม่มีทางเข้าออก
จึงได้ดา� เนินการตามขัน้ ตอนกฎหมาย จนท�าให้ทดี่ นิ ของมหาวิทยาลัย
มีทางเข้าออก เมือ่ ได้ทางเข้าออกส�านักงานฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพือ่ พิจารณาพัฒนาทีด่ นิ ผืนนี้ ซึง่ เป็นทีด่ นิ ติดชายทะเลพืน้ ทีป่ ระมาณ
11 ไร่ จากการพิจารณาแล้วมีมติให้สร้างเป็นบูติกโฮเทลชื่อวรบุระ
มีสญั ญาเช่า 15 ปี ขณะนีก้ ็ใกล้จะหมดอายุ เป็นสัญญาทีส่ งิ่ ก่อสร้าง
ของโรงแรมเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันแรกที่ ให้
เช่าพืน้ ที่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั ทางมหาวิทยาลัยทัง้ ในรูปรายได้
และอาคาร อีกทั้งท�าให้ที่ดินบริเวณนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมากมาย
โครงการส�าคัญอีกโครงการคือ การพัฒนาบริเวณหมอน 20 หรือ
จามจุรีสแควร์ในปัจจุบัน ในช่วงปลาย พ.ศ. 2542 บริษัทเอกชนที่
เข้ามาพัฒนาโครงการไม่มคี วามสามารถช�าระค่าตอบแทนเป็นงวด
ตามที่สัญญาได้ และก่อสร้างอาคารไม่เสร็จ ทิ้งที่ดินให้รกร้าง
ส�านักงานฯ ได้ไปดูแลบูรณะเพื่อไม่ให้ฐานรากเสียหาย ในช่วงนี้
มหาวิทยาลัยยืดเวลาให้ แต่เมื่อเห็นว่าบริษัทไม่มีความสามารถใน
การด�าเนินงานต่อ จึงต้องด�าเนินตามกฎหมายยกเลิกสัญญาเช่ากับ
เอกชนใน พ.ศ. 2543 และขอคืนพื้นที่และอาคารที่สร้างแล้วเสร็จ
บางส่วน ได้แก่ ที่จอดรถ และโครงสร้างตึกสูง 13 ชั้น มาเป็นของ
มหาวิทยาลัยเพื่อน�ามาพัฒนาต่อ โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะ
กรรมการด�าเนินการโครงการ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัย
จะต้องลงทุนเอง ถือเป็นโครงการใหญ่โครงการแรกที่มหาวิทยาลัย
ลงทุนเอง โดยเบื้องต้นคือสร้างฐานรากเพิ่มเติมและสร้างอาคาร
สี่ชั้นในช่วงแรก เพื่อให้ผู้สนใจเกิดความมั่นใจว่าโครงการนี้ ได้
ด� า เนิ น การต่ อ รวมทั้ ง การท� า ทางขึ้ น ลงรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น โดย
มหาวิทยาลัยท�าสัญญาให้รถไฟฟ้าเช่าที่จากมหาวิทยาลัย”

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ยกระดับการจัดการ
สร้างงาน
กระจายรายได้
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา แนวทางการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ที่ดินของมหาวิทยาลัยเป็นในรูปแบบที่ให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพื่อ
พัฒนาทีด่ นิ กระทัง่ ใน พ.ศ. 2547 ส�านักงานฯ เข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
อย่างท้าทาย พลิกโฉมจากหน่วยงานจัดเก็บรายได้จากอาคาร
พาณิชย์ ยกระดับสูก่ ารเป็นหน่วยงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ชั้นน�าของหน่วยงานในก�ากับของรัฐ ต้องมีการพัฒนาองค์กร ทั้ง
โครงสร้างและรูปแบบวิธีการท�างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การท�างานของบุคลากรในส�านักงานฯ เพื่อให้สามารถรองรับงาน
รูปแบบใหม่ เริ่มต้นด้วย “จัตุรัสจามจุรี” (Chamchuri Square) ซึ่ง
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่รองรับความต้องการ
ทางธุรกิจได้อย่างครบครัน

จัตุรัสจามจุรี :
อาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยชั้นนำ
ย้อนหลังไปประมาณ พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยเริม่ วางแผนพัฒนาเขตพืน้ ทีพ่ าณิชย์บริเวณหมอน
20 ข้างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่เศษ เดิมเป็นอาคารพาณิชย์
ลักษณะตึกแถว 2 ชั้น และ 3 ชั้น ที่พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 จ�านวน 366 คูหา และอาคารตลาด
โต้รุ่ง 1 หลัง
จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาทีด่ นิ ผืนนี้ สรุปได้วา่ ทีด่ นิ บริเวณดังกล่าวอยูบ่ นท�าเล
ที่ได้เปรียบส�าหรับธุรกิจ จึงควรใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีความคุ้มค่า
เดิมมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณนี้ให้เป็นอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ และโครงการ
ดังกล่าวควรส่งเสริมประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการ
จุฬาไฮเทค” (CU Hi-tech Square) ออกแบบไว้ว่าเป็นอาคารสูงประมาณ 40 ชั้น ที่ใช้การควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์เมนเฟรมขนาดใหญ่ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้ด้วย ถือว่าเป็นแนวคิดที่
เชื่อมโยงการพัฒนาที่ดินให้เข้ากับการพัฒนาทางวิชาการ

1 - 2 รูปแบบแนวคิดเบื้องต้นโครงการจัตุรัสจามจุรี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551

นอกจากนี้โครงการจุฬาไฮเทคยังมีสว่ นทีเ่ ป็นห้องพัก
อาศัย ซึ่งออกแบบให้ห้องพักมีขนาดใหญ่ในรูปแบบของ
ห้องชุดขนาดใหญ่ เพราะมีเป้าหมายที่จะให้นักลงทุน
ญี่ปุ่นเข้ามาพักอาศัย สืบเนื่องจากในช่วง พ.ศ. 2530
ประเทศไทยก� า ลั ง เข้ า สู ่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก (Eastern Seaboard) ท�าให้
มี นั ก ลงทุ น จากประเทศญี่ ปุ ่ น เข้ า มาพั ก อาศั ย อยู ่ ใ น
ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก
พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยได้ลงนามท�าสัญญากับ
ผู้ลงทุนคือกลุ่ม JAIDO ในนามบริษัทสยามเทคโนซิตี้
จ�ากัด ระยะเวลาเช่าพื้นที่ 30 ปี (พ.ศ. 2535 - 2565)
โครงการจุ ฬ าไฮเทคในขณะนั้ น ประกอบด้ ว ยอาคาร
ส�านักงาน อาคารเชือ่ ม (Atrium) กับอาคารพักอาศัย และ
ที่จอดรถ ระยะเวลาก่อสร้าง 40 เดือน แต่เมื่อก่อสร้าง
ฐานรากและตัวอาคารสูงทั้งสองถึงประมาณชั้นที่ 13
ก็ถึงช่วงที่ประเทศประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�่า
ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 การก่อสร้างจึงต้องหยุดลงตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539

จนถึง พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญา
บริษัทสยามเทคโนซิตี้ จ�ากัด และบริษัทฯ ได้ส่งมอบ
ที่ ดิ น และอาคารที่ ก ่ อ สร้ า งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ คื น ให้
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 กระทั่ง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 จึงได้มีแผนพัฒนาที่ดิน
โครงการนี้ต่อเป็นบางส่วน โดยการก่อสร้างอาคารใน
ส่วนฐานรากของอาคารเชื่อม (Atrium) ปรับปรุงเป็น
อาคารสู ง ประมาณ 2 - 4 ชั้ น ได้ ใ ช้ เ วลาปรั บ
รายละเอียดแบบก่อสร้างและออกประกาศประกวด
ราคาก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547
ด้วยความหวั่นเกรงว่าสภาพเศรษฐกิจที่มีความ
ผันผวน อาจท�าให้ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุน
ประสบอุปสรรคซ�า้ รอยเก่า คือ เศรษฐกิจถดถอย และ
ภาครัฐก็มอิ าจหาข้อยุติในข้อตกลงของการลงทุนร่วม
กันได้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจเข้ามาด�าเนินการ
พัฒนาโครงการนี้ต่อโดยเป็นผู้ก่อสร้างเอง ใช้ชื่อว่า
“จัตุรัสจามจุรี” (Chamchuri Square) ถือว่าเป็น
โครงการแรกที่ส�านักงานฯ บริหารจัดการเอง นับเป็น
มิตใิ หม่ของการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
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ความพิเศษอีกประการหนึ่งของอาคารจัตุรัส
จามจุรีคือ เป็นโครงการแรกที่บริเวณชั้นใต้ดินเป็น
ชั้นที่เชื่อมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(MRT) ซึง่ ช่วยเพิม่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง
มากขึ้น ท�าให้วันนี้จัตุรัสจามจุรีได้กลายเป็นอาคาร
ส�านักงานและอาคารทีพ่ กั อาศัยทีส่ า� คัญอีกแห่งหนึง่
ของกรุงเทพมหานคร โดยมีศนู ย์การเรียนรูแ้ ละพืน้ ที่
รองรับการให้บริการส�าหรับผู้ใช้งานภายในอาคาร
และชุมชนใกล้เคียงอย่างครบวงจร
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ทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน
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โครงการจัตุรัสจามจุรียังคงเป็นแนวคิดเดิมที่ก�าหนดเป็น
อาคารส�านักงาน ที่พักอาศัย และที่จอดรถ รวมทั้งอาคาร
เชือ่ ม โดยอาคารเชือ่ มได้กา� หนดแนวคิดในการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ (Edutainment Gateway) ทีน่ จี่ งึ เป็นแหล่งรวม
ความรูจ้ ากร้านหนังสือชัน้ น�ามากมาย พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนสอนศิลปะแขนงต่างๆ
โรงเรียนสอนภาษา เพิ่มเติมด้วยร้านอาหารและธนาคาร
โครงการนี้ ป ระกอบด้ ว ยอาคารส� า นั ก งานสู ง 42 ชั้ น
อาคารที่พักอาศัย 26 ชั้น และอาคารเชื่อม 4 ชั้น (รวม
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)
ส�าหรับอาคารส�านักงาน เป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงและ
ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นน�า เนื่องจากเป็นอาคารที่มี
ความทันสมัยและมีความปลอดภัยระดับสูง รวมทั้งมีพื้นที่
ต่อชั้นใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
ขณะเดียวกันกระจกทุกบานรอบจัตุรัสจามจุรีเป็นกระจก
สองชัน้ (Laminated Double Glazing) ทีม่ อี ากาศกัน้ ตรงกลาง
ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ช่วยประหยัดพลังงาน ไม่ท�าให้
อาคารร้อนจนสูญเสียพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ถือเป็น
ความรับผิดชอบหลักและเป็นแบบอย่างต่อสังคม

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กว่าจะเป็น

“จัตุรัสจามจุร”ี
พ.ศ. 2529

เริ่มแนวคิดพัฒนาที่ดิน
บริเวณหมอน 20 เป็น
อาคารธุรกิจขนาดใหญ่
ที่ส่งเสริมประโยชน์
ด้านการศึกษา

พ.ศ. 2533-2536

พ.ศ. 2531

เตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนา
ที่ดินบริเวณหมอน 20
พร้อมศึกษาวิจัย
ความเป็นไปได้

ขอคืนพื้นที่บริเวณหมอน 20 เพื่อ
ก่อสร้างโครงการ CU Hi-Tech
Square (ชื่อในขณะนั้น)

พ.ศ. 2537

เริ่มก่อสร้างโครงการ
CU Hi-Tech Square

พ.ศ. 2533
ประกาศเชิญชวน
ผู้สนใจลงทุน
โครงการพัฒนา

พ.ศ. 2535

ลงนามสัญญากับกลุ่ม JAIDO ใน
นามบริษัทสยามเทคโนซิตี้ จำกัด
เพื่อพัฒนาโครงการ

กรกฎาคม พ.ศ. 2539

หยุดการก่อสร้างอาคารถึงชั้น 13 เนื่องจากบริษัทฯ
ประสบปัญหาด้านเงินทุนและขาดสภาพคล่อง

พ.ศ. 2543
u
u
u
u

บริษทั ฯ ไม่ชำระเงินค่าตอบแทนตามกำหนด
มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาบริษทั ฯ เนือ่ งจากปฏิบตั ผ
ิ ดิ เงือ่ นไขแห่งสัญญา
บริษทั ฯ ส่งมอบทีด่ นิ และอาคารทีส่ ร้างไปแล้วคืนให้แก่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทำหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังบริษทั ฯ ซึง่ ในช่วงทีม่ กี ารส่ง
หนังสือร้องเรียกค่าเสียหายนี้ บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนยกเลิกบริษทั ไปแล้ว

บริษัทฯ ยังไม่ชำระค่าเสียหายทั้งที่ครบกำหนดแล้ว
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งไปยังกลุ่ม JAIDO ในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญา
กลุ่ม JAIDO มีหนังสือตอบเพื่อรับผิดชอบความเสียหาย
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางดำเนินงานเพื่อจัดหาผู้สนใจ
ลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณหมอน 20
u นำโครงการที่ทิ้งร้างมาพัฒนาในส่วนฐาน 4 ชั้น (Podium) โดยมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ลงทุน
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u
u
u
u

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2544

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2545

u กลุ่ม JAIDO เลิกบริษัท
u มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาทีด่ นิ โครงการต่อเป็นบางส่วน โดยการก่อสร้างอาคารใน
ส่วนฐานรากของอาคารเชือ่ ม (Atrium) ปรับปรุงเป็นอาคารสูงประมาณ 2 - 4 ชัน้
u เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอน พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน
หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
u ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่บริษัทฯ ได้ก่อสร้างไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ชั้นใต้ดิน
และบางส่วนของอาคารเพื่อทำที่จอดรถและร้านค้าย่อย
u ส่งเรื่องการเรียกร้องหนี้ค้างชำระจากบริษัทฯ ไปให้อัยการสูงสุด
เพื่อขอความอนุเคราะห์ฟ้องคดี
u อนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารระยะที่ 1 บางส่วน
บริเวณชั้นใต้ดินและชั้นล่างของอาคารเชื่อม (Atrium)

พ.ศ. 2546

u ยื่นคำขอรับชำระหนี้
จากบริษัทฯ
ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์
u เรียกร้องค่าเสียหาย
จาก JAIDO

พ.ศ. 2547

u ลงทุนพัฒนาโครงการ CU Hi-tech Square
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น จัตุรัสจามจุรี) อย่าง
เต็มรูปแบบ และเรียกร้องหนี้ค้างชำระจาก
บริษัทสยามเทคโนซิตี้ จำกัด และ JAIDO
u ดำเนินงานปรับปรุงอาคารส่วนฐาน
u เห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2
โดยปรับปรุงแบบให้ทันสมัย และ
ปรับลดอาคารพักอาศัยเหลือ 23 ชั้น
อาคารสำนักงานคงเดิม 40 ชั้น อาคารส่วนฐาน
มีการปรับพื้นที่ใช้สอยใหม่เพื่อรองรับ
และให้ความสะดวกต่อผู้ที่ใช้อาคารสำนักงาน
และอาคารพักอาศัย

พ.ศ. 2549

u คัดเลือกบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการที่ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังต่อเนื่องกัน
u มหาวิทยาลัยได้รับชำระหนี้จาก JAIDO ตามจำนวนที่เรียกร้องไป

พ.ศ. 2550

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารจัตุรัสจามจุรี
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26 มีนาคม 2551

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คัดเลือกกลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า JTK Consortium เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง
วิศวกรรมระบบเพิ่มเติม งานสถาปัตยกรรมภายใน ตลอดจนงานตกแต่งภายใน
อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่สุดของ

“จามจุรีสแควร์”
เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
มีพื้นที่รวมเกือบ 3 แสนตารางเมตร
จอดรถได้ 2,000 คัน และพื้นที่เปิดโล่งด้านนอก
ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก

ตัวอาคารได้รับการออกแบบ
ให้เป็นอาคาร
ประหยัดพลังงานโดยอาศัย
นวัตกรรมกระจกสองชั้น
(Laminated Double
Glazing) เพื่อกันความร้อน
จากแสงแดดแต่ยังมี
แสงสว่างมากเพียงพอ
ช่วยลดการใช้
เครื่องปรับอากาศและ
ลดการใช้
ไฟฟ้า
ในเวลา
กลางวัน

เป็นอาคารแห่งแรกที่มีทางเชื่อมต่อ
กับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(MRT) สถานีสามย่าน

Chamchuri
Square
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เป็นอาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ต่อชั้น
ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความพิเศษด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ของโครงการจัตุรัสจามจุรีคือ ส่วนสกายไลต์โปร่งแสง
เหนือเพดานชั้น 4 ด้านบนของศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เป็นรูปฐานพระเกี้ยว (วงรีรูปรักบี้) เมื่อมองจากมุมสูงและ
ลากเส้นเชื่อมเป็นสามเหลี่ยมเหนือขึ้นไปในรั้วมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเกี้ยว
จะเป็นดังพระเกี้ยวรูปใหญ่ งดงาม และเปี่ยมความหมาย

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Siam Square 1 (SQ1) :
ธุรกิจค้าปลีก-ศูนย์การค้าเต็มรูปแบบ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2553 เป็น
เหตุให้โรงภาพยนตร์สยามและอาคารพาณิชย์โดยรอบไฟไหม้ ท�าให้ต้องมี
การก่อสร้างอาคารทดแทนขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในสยามสแควร์ยังคง
ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับสภาวะการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกที่สูงขึ้น
กลยุทธ์สา� คัญทีส่ า� นักงานจัดการทรัพย์สนิ เลือกใช้ คือ การรังสรรค์พนื้ ที่ใหม่
โดยมีแนวคิด “ช็อปปิ้งสตรีตแบบเปิด” (Urban Shopping Streets) อันเป็น
เอกลักษณ์ของสยามสแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามและทันสมัย
เป็นอาคารแนวตั้งขนาด 7 ชั้น หรือ “Vertical Shopping Streets” บนเนื้อที่
8 ไร่ ในชื่อโครงการ “สยามสแควร์วัน” (Siam Square One-SQ 1)
2
1

1 พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร
สยามสแควร์วัน
2 ทางเข้าอาคารสยามสแควร์วัน
ด้านสยามสแควร์ ซอย 7

โครงการดังกล่าวมีพนื้ ทีส่ ว่ นกลาง
และทางเดินที่ออกแบบโดยใช้หลัก
การถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติและ
ทางเดินลาดยาว (Ramp Corridor)
เป็ น แนวทแยงระหว่ า ง 4 อาคาร
สร้างประสบการณ์มิติใหม่ในการเดิน
ช็ อ ปปิ ้ ง ให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร พร้ อ ม
ทางเดิ น ลาดเชื่ อ มที่ พ าดผ่ า นจาก
ตัวอาคารสู่สถานีรถไฟฟ้าสยาม โดย
โครงการนีส้ า� นักงานฯ เป็นผูบ้ ริหารเอง
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ปลาย พ.ศ. 2556

ในอนาคตส�านักงานฯ ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่
ในแผนการพัฒนาระยะยาว 10 - 20 ปี โดยพัฒนา
พื้นที่ท�าเลทองย่านสยามสแควร์ ให้เป็นศูนย์รวมของ
ทุกกลุม่ ลูกค้าโดยคงความเป็นศูนย์กลางของธุรกิจค้าปลีก
และจะทยอยปรับโฉมและรักษาภาพลักษณ์ย�้าความเป็น
แหล่งรวมของคนทุกยุคทุกสมัยและทุกวัย

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในส่วนของสยามสแควร์วันสร้างความแตกต่างด้วย
การน�าเสนอสินค้าหรือบริการที่ไม่เน้นการแข่งขันเรื่อง
ของความหรูหรา มีแม่เหล็กทั้งในส่วนของชื่อสินค้าไทย
และชือ่ สินค้าระดับโลกทีเ่ ข้ามาเปิดร้านค้าในลักษณะของ
แฟล็กชิปสโตร์ (Flagship Store) รวมถึงมีโรงละครขนาด
850 ที่นั่ง โดยวางแนวคิดเป็นศูนย์การค้าที่เน้นสินค้า
แฟชั่น เสื้อผ้า และเครื่องประดับ รวมกว่า 1,500 ร้านค้า
และกว่าร้อยละ 60 เป็นร้านค้าของผูเ้ ช่าเดิมทีเ่ คยอยูร่ ว่ ม
กันมาในสยามสแควร์
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โครงการ ‘สยามสแควร์วัน’ (Siam Square One-SQ 1)
ออกแบบโดยใช้หลักการถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติ และทางเดิน
ลาดยาว (Ramp Corridor) เป็นแนวทแยงระหว่าง 4 อาคาร
สร้างประสบการณ์มิติใหม่ในการเดินช็อปปิ้งให้กับผู้ใช้บริการ

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 2 สร้างพลัง เกื้อหนุนเศรษฐกิจ

138

พื้นที่บริเวณโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) อาคารสูงขวามือคือคณะนิติศาสตร์

โครงการในอนาคต
โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown)
ด้วยท�าเลของสามย่านใจกลางเมืองในเขตปทุมวัน อยู่ระหว่างย่านศูนย์กลางธุรกิจกับย่านที่อยู่
อาศัย ชุมชนดัง้ เดิมทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว และคอนโดมิเนียมใหม่ ซึง่ เชือ่ มต่อกับเขตบางรัก
ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์แทบทั้งสิ้น ในอนาคตที่ดินบริเวณแยกสามย่าน ตรงข้ามอาคาร
จัตุรัสจามจุรี ก�าลังจะได้รับการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในรูปแบบผสมผสาน
การใช้งาน (Mix-used) บนพื้นที่ทั้งหมดกว่า 13 ไร่ ชื่อโครงการ “สามย่าน มิตรทาวน์” โดยมีแนวคิด
ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาอาคารอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องเป็นมิตรทั้งกับผู้ใช้งาน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

2

1- 2 พืน้ ทีก่ อ่ สร้างสามย่าน มิตรทาวน์
ใน พ.ศ. 2560
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โครงการดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยอาคารส� า นั ก งานระบบอั จ ฉริ ย ะ (Artificial
Intelligence Building: AI) สูง 35 ชั้น ซึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารที่สามารถคิดและ
ประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ ใช้งานโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฟนผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนของคอนโดมิเนียมผสมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และศูนย์
ทักษะพัฒน์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย (The 1st Ever Skills
Shopping Place in Thailand) ซึง่ นอกจากจะมีรา้ นค้าทีร่ องรับวิถชี วี ติ ของผูใ้ ช้รนุ่ ใหม่
แล้ว โครงการได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีพนื้ ทีส่ �าหรับค้าปลีก ซึง่ ถือเป็นจุดเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�าคัญ
ของสามย่าน มหาวิทยาลัยให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารโครงการ ก�าหนดเปิด
โครงการประมาณ พ.ศ. 2562

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการสยามกิตติ์ ระยะที่ 2 :
(โครงการ Block L Phase 2)
อาคารสยามกิตติ์ (Block L Phase 1) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเสร็จเมื่อ
พ.ศ. 2553 ตั้งอยู่บนซอยจุฬาฯ 7 ติดกับถนนอังรีดูนังต์
บริเวณนี้เดิมเป็นอาคารพาณิชย์และลานจอดรถมาก่อน ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล บนพื้นที่ 4.5 ไร่
ติดกับถนนอังรีดูนังต์ แบ่งการพัฒนาเป็นสองระยะ ระยะแรก โครงการ Block L Phase 1 เป็นอาคาร
ส่วนฐานมีขนาด 3.6 ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การค้าสยามสแควร์ ให้เป็น
ศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ว่างส�าหรับคนเดินมากขึ้น (Walking Street Mall) โดยผู้เช่าหลักเป็นโรงเรียนกวดวิชา
มารวมกันที่นี่

โครงการในระยะที่สอง โครงการ Block L Phase 2
สร้างต่อขึ้นไปเป็นอาคารสูงบนอาคารสยามกิตติ์ ตั้งแต่
ชั้นที่ 11 - 34 พื้นที่รวมประมาณ 30,000 ตารางเมตร
รูปแบบการพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวครึ่งถึง 4 ดาว
มีห้องพัก 400 ห้องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี
รูปแบบใช้ชีวิตท่องเที่ยวสมัยใหม่ โดยคัดเลือกเอกชน
เข้ามาลงทุนตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ลงทุน
โดยก�าหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 4 ปี
การปรับปรุงโครงการสยามกิตติน์ ี้ เป็นหนึง่ ในโครงการ
ที่ส�านักงานฯ วางแนวทางไว้ เพื่อยังคงสยามสแควร์
ให้เป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครต่อไป

อาคารสยามกิตติ์ Block L Phase 1

มิติที่

๓

สร้างชุมชน
บนวิถีที่งอกงาม
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ด้วยตระหนักดีว่า
มหาวิทยาลัยและชุมชน
ต่างเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน
มหาวิทยาลัยจึงได้วางแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ควบคู่กับความกลมกลืน
ของชุมชนโดยรอบ
เพื่อสร้างบรรยากาศของการเป็น

“เมืองมหาวิทยาลัย”

โดยยึดแนวทางสร้างสรรค์ประชาคม
ให้มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมถึงไม่ละทิ้งการเสริมสร้าง
และสานความสัมพันธ์อันดี
กับสังคมและชุมชนรอบข้าง

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม

146

แนวคิดของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาสังคม
และชุมชนโดยรอบ
พืน้ ที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยมิตหิ ลาย
ด้าน ทั้งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จากการที่มีผู้คน
มารวมตัวกันนานนับศตวรรษ จนเกิดเป็นโครงสร้าง
ทางสังคมที่สมบูรณ์แบบ ทั้งที่พักอาศัย แหล่ง
การค้า ตลาด การคมนาคม
มหาวิ ท ยาลั ย มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งความสมดุ ล
ระหว่างการบริหารจัดการผลประโยชน์ ในที่ดิน
เขตพาณิชย์อย่างยัง่ ยืน ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับสังคม
และชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ร อบข้ า งมาตั้ ง แต่ อ ดี ต จวบจน
ปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน
ยิ่งเข้มข้นขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ชุมชน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ
กิจกรรมที่เน้นให้ชุมชนเกิดความสามัคคี เพราะ

มหาวิ ท ยาลั ย เชื่ อ มั่ นว่ า เมื่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม
มีความสุข ย่อมจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็ง
และมีความมั่นคงตามไปด้วย
ห นึ่ ง ใ น แ นว ท า ง กา ร พั ฒ นา พื้ น ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัย มีแนวคิดให้เป็น “เมืองมหาวิทยาลัย”
(University Town) เป็นชุมชนเมืองที่อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เน้นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
โดยรอบกับเขตการศึกษา โดยการแบ่งพื้นที่ออก
ตามประเภทการใช้สอย คือ เป็นเขตการศึกษา
ที่อยู่อาศัย อาคารสูง ห้างร้านพาณิชย์ ส�านักงาน
ส่วนราชการ มีสาธารณูปโภคทีค่ รบครัน การใช้ชวี ติ
เป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีระเบียบ มีความปลอดภัย
และมีความเชือ่ มโยงเกือ้ กูลกันระหว่างเขตการศึกษา
เขตพาณิชย์ และชุมชนนอกมหาวิทยาลัย

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า
เมื่อชุมชนและสังคมมีความสุข
ย่อมจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย
เข้มแข็งและมีความมั่นคงตามไปด้วย
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บุกเบิกแรกเริ่มสร้างฐาน
เพื่อความมั่นคง
สภาพทีด่ นิ รอบมหาวิทยาลัยในต�าบลปทุมวันก่อน พ.ศ. 2504 ทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมแออัดไม่ถกู สุขลักษณะ ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นระเบียบ มีการตัดถนนคอนกรีต ท�าท่อระบายน�า้ ทั้ง
สองฝัง่ ถนน รวมทัง้ ก่อสร้างอาคารร้านค้า ต่อมาเริม่ มีคนไทยเชือ้ สายจีนทยอยเข้ามาอาศัยท�ากิน เกิดธุรกิจเด่น
อย่างการค้าขายอะไหล่มือสองหรือเซียงกง แหล่งรวมร้านอาหารเจ้าดังตลาดสดสามย่าน มีโรงเรียนเกิดขึ้น
หลายแห่ง คือ โรงเรียนสตรีปทุมวัน โรงเรียนสวนหลวง โรงเรียนศึกษาวัฒนา โรงเรียนกาญจนเทพวิทยา
มีศาลเจ้าแป๊ะกงซันซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เช่น สถานีตา� รวจ ส�านักงานเขต
สถานีดับเพลิง เป็นต้น จนบริเวณสวนหลวง-สามย่านได้กลายเป็นย่านชุมชนและการค้าที่เจริญรุ่งเรือง

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ของโรงภาพยนตร์สกาลา
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อาคารที่ท�าการ
บริติช เคานซิลหลังเดิม
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ส่วนที่ดินบริเวณสยามสแควร์ก็ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าแนวราบที่ทันสมัย
สมบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด ของเมื อ งไทยในยุ ค นั้ น
มีการวางผังอาคาร ถนนที่สามารถเดินทะลุ
เชื่อมถึงกัน มีที่จอดรถ มีระบบสาธารณูปโภค
และอาคารขนาดใหญ่ ทั้ ง โรงภาพยนตร์
โรงโบว์ลิ่ง แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรม
ที่ ส วยงาม มี เ อกลั ก ษณ์ มี ความโดดเด่ น
เป็ น ต้ นว่ า โรงภาพยนตร์ ส กาลาที่ ไ ด้ รั บ
การกล่าวขวัญว่ามีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก
ที่สวยงามผสมผสานระหว่างรูปแบบตะวันตก
และตะวันออก อาคารที่ท�าการบริติช เคานซิล
หลั ง เดิ ม ที่ ส ะดุ ด ตาด้ ว ยปล่ อ งสี แ ดงและ
บันไดวนภายในอาคาร อาคารธนาคารกรุงเทพ
สาขาสยามสแควร์ สูง 5 ชั้น ซึ่งให้บริการด้วย
พนักงานหญิงล้วนในสมัยนั้น
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สถานีต�ารวจย่อยจัตุรัส สน.ปทุมวัน

สยามสแควร์เป็นต้นแบบ
ในการจัดระเบียบที่จอดรถให้กับ
ศูนย์การค้าแห่งอื่น

สยามสแควร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก
โครงการจัดความเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริเวณ
สยามสแควร์ เพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้าน
การจราจร และปัญหาความปลอดภัยของทรัพย์สนิ มีการ
เก็บค่าจอดรถในบริเวณสยามสแควร์ ถือว่าเป็นยุคแรกที่
มีการเก็บค่าจอดรถและเป็นต้นแบบให้กับศูนย์การค้า
แห่งอื่นในการจัดระเบียบที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีสถานี

ต�ารวจย่อยจัตุรัส สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวัน
สถานีดับเพลิงย่อย ติดตั้งไฟฟ้าสว่างไสว ทางเท้า
ราบเรี ย บ ปลู ก ต้ น ไม้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วให้ เ กิ ด
ความร่มรื่น มีภูมิทัศน์สวยงาม โดยยอมเสียพื้นที่
จอดรถและค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก มีการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอยซึ่งเคยกระจายอยู่บริเวณ
ต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกัน
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หากย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น วิธีปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ปลูกฝังอยู่
ในตัวบุคลากรของส�านักงานฯ และพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในอดีตพนักงานการเงินของส�านักงานฯ ออกไปเก็บค่าเช่าถึงที่ จึงมีความใกล้ชิดกับผู้เช่าเป็น
อย่างดี เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่ช�ารุดเสียหาย พนักงานการเงินก็แจ้งให้ฝ่ายอาคารด�าเนินการซ่อมแซม
ต่อไป หรือเมือ่ ผูเ้ ช่าต้องการให้สา� นักงานฯ ด�าเนินการแก้ไขสิง่ ใด ก็สามารถแจ้งกับพนักงานได้โดยตรง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่าหลายประการ ทั้งงานประจ�าและ
งานซ่อมแซม เป็นต้นว่า การกวาดถนน การล้างท่อระบายน�า้ การซ่อมถนน ทางเท้า การติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง การจัดความเรียบร้อยและความปลอดภัย หรือแม้แต่ให้ผู้เช่าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ เป็นต้นว่า กรณีโครงการจัดความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณสยามสแควร์ ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันระหว่างส�านักงานฯ ผูเ้ ช่า ต�ารวจท้องที่ กองบังคับการจราจรกลาง ส�านักงานเขตปทุมวัน
และสมาคมสยามอาสา ซึ่งเป็นผู้รับด�าเนินการโครงการดังกล่าว
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ใน พ.ศ. 2521 ส�านักงานฯ ได้มเี ครือ่ งมือในการสือ่ สารกับผูเ้ ช่าโดยมี “จดหมายข่าวส�านักงาน
จัดการทรัพย์สิน” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เช่าทราบถึงสิ่งที่ส�านักงานฯ ด�าเนินการ ต่อมาในช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2532 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ส�านักงานฯ ยังได้มีการจัดท�าหนังสือ
“สารทรัพย์สิน” แจกให้กับผู้เช่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ อาทิ
แนวปฏิบัติที่ผู้เช่าพึงทราบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และใน พ.ศ. 2548 ได้มีการ
จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ ในชื่อ “Nowadays” โดยพนักงานของส�านักงานฯ ยังคง
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พบปะผูเ้ ช่า รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์รว่ มกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผูเ้ ช่า
ในโอกาสต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ
สิ่งที่กล่าวมาถือเป็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM (Customer Relationship
Management) ที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งส�านักงานฯ

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินท�ากิจกรรมแจก “Nowadays”
ให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการในพื้นที่สยามสแควร์

ในยุคปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
เข้มข้นขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลัก “เกื้อกูล”
ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มหรื อ มี บ ทบาทส� า คั ญ ในการสนั บ สนุ น ชุ ม ชน
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยส�านักงานฯ ได้ด�าเนินงานด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในการดู แ ลและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ เพือ่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ดงั กล่าว รวมถึง
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ท�ากิจกรรม “เติมสุข
ปลูกฝัน ปันน�้าใจ ป้ายยิ้ม” ณ โรงเรียนบ้านตากแดด จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
ท�ากิจกรรม “ทาสีโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านตากแดด
จังหวัดนครปฐม
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พัฒนาพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของชุมชน
สวนหลวง-สามย่าน :
ต้นแบบแห่งการอยู่อาศัย
จากแหล่งเสื่อมโทรมในพื้นที่บริเวณสวนหลวง-สามย่าน
นอกเหนือจากการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยทางกายภาพแล้ว
มหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังจะพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วย โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
สร้ า งความรู ้ สึ ก ให้ ชุ ม ชนมี จิ ต สาธารณะรวมตั ว ช่ ว ยกั น
อย่างเข้มแข็งพัฒนาพื้นที่อาศัย เป็นต้นว่า ให้ปราศจาก
อบายมุข ยาเสพติด ส�าหรับให้เป็นศูนย์ราชการแบบรวมศูนย์
(One Stop Service) โดยให้เช่าพื้นที่อัตราพิเศษ ก็เป็นการ
ดูแลชุมชนลักษณะหนึ่ง

สถานีตา� รวจนครบาลปทุมวัน

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง

ในพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน
เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ
เพื่อให้บริการแบบ
One Stop Service

ตลาดสดสามย่านเดิม

หนึ่งในตลาดสดของประเทศไทยที่มีความเป็นมายาวนานกว่าห้าทศวรรษ ตลาดสามย่านไม่ได้เป็น
เพียงแค่ตลาด แต่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนเลยก็ว่าได้
ดั้งเดิมตลาดสดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณซอยจุฬาฯ 15 ตรงข้ามโรงภาพยนตร์สามย่านรามา (เดิม) ช่วงต่อ
หัวมุมถนนพระราม 4 กับถนนพญาไท มีเนื้อที่ประมาณ 2.92 ไร่ เป็นอาคารที่ก่อสร้างมาพร้อมการท�า
สัญญาบูรณะปรับปรุงเขตอาคารพาณิชย์ ซึ่งบริษัทวังใหม่ จ�ากัด เป็นผู้ดา� เนินการก่อสร้าง และเป็นกิจการ
ตลาดเอกชน ใช้ชื่อว่า "ตลาดสามย่าน" มาตั้งแต่ พ.ศ. 2508
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ตลาดสามย่าน : ตลาดสดแห่งตำนานสร้างงานให้ชุมชน

ตลาดสดสามย่านเดิม
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ต่อมาเมื่ออาคารตลาดสามย่านครบสัญญาเช่าใน พ.ศ.
2528 มหาวิทยาลัยได้มอบให้ส�านักงานฯ เป็นผูบ้ ริหารจัดการ
ตลาดสามย่านแห่งนี้เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและ
สร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อมทีด่ แี ก่ชมุ ชน ใน พ.ศ. 2530 ส�านักงานฯ
จึงได้ดา� เนินการปรับปรุงตลาดสามย่านซึง่ แต่เดิมเป็นตลาดสด
ที่เฉอะแฉะและแผงจ�าหน่ายสินค้าก็ตั้งกันอย่างไม่มีระเบียบ
ให้มกี ารแยกสินค้าเป็นเขตๆ อาหารสด อาหารแห้ง และมีรา้ น
อาหารอยูช่ นั้ สองของตลาดเพือ่ ดึงดูดผูม้ าใช้บริการ ซึง่ แต่เดิม
ชั้นสองเป็นที่พักอาศัยของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
นอกจากนี้ยังจัดระบบบ�าบัดน�้าเสียโดยให้มีบ่อดักไขมัน
ถือเป็นตลาดสดแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการท�าบ่อดัก
ไขมั น และเป็ น ต้ น แบบของตลาดสดที่ มี ความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นศูนย์รวมการจับจ่ายใช้สอยของ
ชาวจุฬาฯ และคนในชุมชนบริเวณนี้ ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งบางคนให้
สมญานามว่า “ตลาดสดไฮโซ” เนื่องจากจ�าหน่ายแต่ของดี
มีคุณภาพ ไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็ขายดีไปหมด
ตลาดสดสามย่านเดิม (ปรับปรุงใหม่)

3
1 - 3 ตลาดสดสามย่านแห่งใหม่
ระหว่างซอย 32 - 34 พ.ศ. 2557

157
มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม

2

ภายหลังใช้งานกว่า 40 ปี อาคารก็เสื่อมสภาพตามเวลา
ยากแก่การซ่อมแซมจึงมีการก่อสร้างตลาดสามย่านแห่งใหม่
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นารู ป แบบตลาดสดให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
สามารถรองรับความต้องการในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ตลอดจนคงความเป็นต�านานและเอกลักษณ์ของตลาดสด
ที่มีชื่อเสียงให้คงอยู่ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ได้ย้าย
ตลาดสามย่านจากที่เดิมบริเวณซอยจุฬาฯ 15 มาอยู่บริเวณ
ระหว่างซอยจุฬาฯ 32 และ 34 ขนาดพื้นที่ประมาณ 4 ไร่
การออกแบบอาคารมอบให้อาจารย์สรายุทธ ทรัพย์สขุ และ
คณะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผูศ้ กึ ษาวิจยั ออกแบบ
จัดท�ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและหลักการทางวิศวกรรม
รูปแบบของตลาดประกอบด้วย ชัน้ ล่างเป็นตลาดลักษณะ
เดียวกับตลาดในปัจจุบัน มีแผง 130 แผง และแผงปลาซึ่ง
เป็นจุดเด่นของตลาด ชัน้ ทีส่ องเป็นร้านอาหาร 42 ร้าน มีการ
เจาะช่องเปิดเพือ่ ให้แสงผ่านเพือ่ ให้ระบายอากาศได้ดี ชัน้ สาม
เป็นชั้นลอยเพื่อเป็นส�านักงานและห้องพักของพนักงาน มีที่
จอดรถโดยรอบ รองรับได้ 142 คัน งบประมาณก่อสร้าง
ช่วงต้นประมาณ 50 ล้านบาท ท�าให้ตลาดแห่งใหม่สามารถ
รองรับชุมชนได้มากขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต และยังรักษาวิถชี วี ติ และความผูกพัน
ของชุมชนไทยกับตลาดสดไว้ได้
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ด้วยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
ทำให้ตลาดสามย่านได้รับรางวัลมากมาย เช่น
พ.ศ. 2546
• โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทตลาดขนาดใหญ่
ตามโครงการตลาดสดเพื่อผู้บริโภคดีเด่น
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• ประกาศเกียรติคุณ “ตลาดสดที่ประชาชนประทับใจ”
โดยได้รับการโหวตคะแนนทางวิทยุ จส. 100
จากกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2547
• โล่รางวัล 10 ยอดตลาดสด
น่าซื้อในดวงใจคน กทม.
ในล�าดับที่ 5
จากกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2549
• รางวัลรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เครื่องหมาย Q (Quality)
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2553
• ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ศูนย์การเรียนรู้
ตลาดสดน่าซื้อ รักษ์สิ่งแวดล้อม
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
• ป้ายตลาดสดดีเด่น
จากกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2552
• ได้ป้ายรับรองตลาดสะอาด ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ระดับเพชร
จากกรุงเทพมหานคร
• โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทตลาดสดดีเด่น
จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อระดับดีมาก
จากกระทรวงสาธารณสุข

Sam Yan
Market

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2558

• เกียรติบัตรรับรองคุณภาพ “น�้าประปาดื่มได้”
ได้มาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก
จากการประปานครหลวง

พ.ศ. 2555
• ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
มาตรฐานระดับดี
จากกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2556
• รางวัลสุดยอดตลาดสะอาด
จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

• โล่เกียรติคุณตลาดสามย่านส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนภายใต้
แนวคิด Bangkok Green Community
จากกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2557
• รางวัลถ้วยทอง
“สุดยอดตลาดต้นแบบ”
จากกรุงเทพมหานคร
• เกียรติบัตรรางวัลดีมาก
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
(Continuous Quality
Improvement : CQI)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโครงการ “ขยะมีค่า มีราคา”

พ.ศ. 2559
• ป้ายตลาดสะอาดได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ระดับเพชร
จากกรุงเทพมหานคร
• ป้ายสุดยอดตลาดต้นแบบ
ระดับถ้วยทอง ประจ�าปี 2559
จากกรุงเทพมหานคร

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ป้ายรับรองสถานที่จ�าหน่ายเนือ้ สัตว์สะอาด
“เขียงสะอาด”
จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• รางวัลสุดยอดสถานประกอบการ
รักษามาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ประเภทตลาดดีเด่น
ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการรับรองการรักษา
คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่าง
สม�่าเสมอ
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• ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับดี
(Food Safety)
จากกรุงเทพมหานคร

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เดิมตลาดมีสภาพที่สกปรก
ที่เราทำนี้เป็นเรื่องการบริการชุมชน
เราต้องรักษาตลาดเอาไว้
ทั้งที่ใช้เงินลงทุนเยอะมาก
สิ่งที่เราได้คือ ได้ช่วยชุมชน สังคม
และทำให้ได้ตลาดที่มีสุขอนามัย

ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน
มหาวิ ท ยาลั ย ตระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของตลาดสด
สามย่านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน ส�านักงานฯ จึงได้
ปรับปรุงตลาดมาอย่างต่อเนือ่ งจนมีชอื่ เสียง เมือ่ ได้ยา้ ยตลาด
ไปที่ใหม่มีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สะอาด
ถูกสุขอนามัย และเป็นแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กบั หน่วยงานต่างๆ
ในการจัดการขยะ น�า้ เสีย และรักษาสิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ยังแนะน�าว่าเป็นตลาดสดที่ควร
มาเยี่ยมเยียนอีกด้วย

โครงการ U-Center 1-2 :
หอพักนิสิตและพื้นที่กันชนเขตพาณิชย์กับเขตการศึกษา
จากแนวคิ ด ในการบู ร ณะพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณอาคารพาณิ ช ย์ ที่ ตั้ ง ขนานตามแนวซอย
จุฬาฯ 42 ตั้งแต่ถนนพญาไทจดซอยจุฬาฯ 9 จ�านวน 208 คูหา ให้กลายเป็นพื้นที่กันชนกัน้
กลางระหว่างเขตพาณิชย์และเขตการศึกษาในลักษณะ Buffer Zone เพือ่ ไม่ให้อาคารพาณิชย์
ที่อยู่นอกพื้นที่เขตการศึกษาตั้งประชิดเขตการศึกษามากเกินไป ประกอบกับช่วงเวลานั้น
มีจ�านวนหอพักไม่เพียงพอกับจ�านวนนิสิต มหาวิทยาลัยจึงน�าอาคารพาณิชย์ที่หมดสัญญา
มาบูรณะปรับปรุงเป็นหอพัก โดยใช้โครงสร้างเดิมและไม่มีการต่อเติมอาคารให้สูงขึ้น
หอพักแห่งนี้มีชื่อว่า U-Center 1และ U-Center 2 หรือหอพักพวงชมพู 1 และ 2 ชั้นล่าง
ของหอพักเป็นร้านค้าที่เอื้อต่อชุมชนของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่เปิดโล่งไว้ส�าหรับท�ากิจกรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ
ในการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวเน้นความส�าคัญของการสัญจรทางเท้ามากกว่าการสัญจร
ทางรถยนต์ มีการขยายถนนให้กว้างขึ้นเพื่อเป็นทางเดินและเสริมสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น
ถือว่าเป็นหอพักที่มีค่าเช่าราคาถูกกว่าหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัยและ
เป็นระเบียบ เนื่องจากมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหอพัก อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

U-Center 2
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U-Center 1
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อาคารสยามกิตติ์ :
ต้นแบบอาคารโรงเรียนกวดวิชา
ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
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อาคารสยามกิตติ์เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นอาคารที่
มหาวิทยาลัยมุง่ หวังให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรูต้ า่ งๆ ทาง
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างทักษะ
พัฒนาการ รวมถึงการสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อเยาวชน ภายในอาคารจึงเป็นศูนย์รวมโรงเรียนกวดวิชา
อาคารนี้ก่อสร้างโดยค�านึงถึงความปลอดภัยได้มาตรฐาน
เป็นการสร้างความมั่นใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียน
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ของสยามสแควร์
ความโดดเด่นของอาคารอีกอย่างหนึ่งคือ การมีพื้นที่
ส่วนกลางเปิดโล่งถึงร้อยละ 55 ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด มีอัฒจันทร์ ในร่มให้นั่งพักผ่อนและสามารถ
ท�ากิจกรรมได้ ขณะเดียวกันพืน้ ทีห่ ลักของอาคารส่วนฐาน
ยังใช้จอดรถจ�านวน 800 คัน เพื่อตอบสนองนโยบาย
ที่ต้องการให้สยามสแควร์เป็น Walking Street Mall

The Style by Toyota หลังเดิม
ตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ลิโด
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The Style by Toyota :
ศูนย์กลางแห่งข้อมูลการเรียนรู้
ยานยนต์และเทคโนโลยี

สยามสแควร์ ไ ม่ ไ ด้ มี เ พี ย งห้ า งร้ า น อาคาร
พาณิชย์เท่านัน้ มหาวิทยาลัยยังค�านึงถึงประโยชน์ที่
เยาวชนจะได้รบั เมือ่ มาสยามสแควร์ จึงได้รว่ มมือกับ
บริษทั โตโยต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด สร้าง “ศูนย์กลาง
แห่งข้อมูลการเรียนรูย้ านยนต์และเทคโนโลยีโตโยต้า”
ขึ้นใน พ.ศ. 2548
ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ใช้ชื่อว่า “The Style by
Toyota” เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังโรง
ภาพยนตร์ลโิ ดซึง่ แต่เดิมเป็นลานจอดรถ ส�านักงานฯ
มีแนวคิดพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ส�าหรับเยาวชน
เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีและเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ า นการออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ มี ก ารน� า เสนอ
Concept Car (ยานยนต์ต้นแบบ) รวมทั้งมีพื้นที่
เพื่ อ การแสดงออกและจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ไม่มกี จิ กรรมในเชิงพาณิชย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ใน
ลั ก ษณะนี้ แ ห่ ง แรกในสยามสแควร์ ต่ อ มาศู น ย์
การเรี ย นรู ้ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ ย ้ า ยไปตั้ ง อยู ่ ที่ อาคารสยาม
สแควร์วัน
ส่วนอาคาร The Style by Toyota เดิม ปัจจุบัน
เป็นสถานีโทรทัศน์ Now 26 (Now Studio) เพื่อเป็น
ศูนย์รวมของคนท�างานด้านสื่อและงานสร้างสรรค์
บนแนวคิด “Creative Community” ชุมชนสร้างสรรค์
แห่งใหม่ใจกลางประเทศไทย เป็นพืน้ ที่ให้คนรุน่ ใหม่
เสนอแนวคิดแบ่งปันประสบการณ์ รองรับการท�า
กิจการของสื่อ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของ
สยามสแควร์และมหาวิทยาลัย
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The Style by Toyota ย้ายมาอยู่ที่อาคารสยามสแควร์วัน
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รูปแบบเบื้องต้นของโครงการ 1. CU Terrace และ 2. CU iHouse

เรือนวิรัชมิตร (CU iHouse)
และระเบียงจามจุรี (CU Terrace)
ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ก�าหนดให้
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ District 5 ซึ่งเป็นเขตพักอาศัย ส�านักงานฯ จึงมีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคาร
พักอาศัยระดับกลาง รวม 4 อาคาร ความสูง 26 ชั้น 2 หลัง และสูง 22 ชั้น 2 หลัง ส�าหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวกันชน ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยจะสร้างทีพ่ กั อาศัย
รองรับความเป็นนานาชาติ (International House) ส�าหรับอาจารย์และนิสิตต่างชาติ จึงเกิด
โครงการ CU iHouse และ CU Terrace ขึ้น
โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ บริเวณสวนหลวง-สามย่าน ระหว่างซอยจุฬาฯ 7
ถึงซอยจุฬาฯ 9 ซึ่งตามแผนแม่บทก�าหนดให้ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่พักอาศัยแนวพื้นที่กันชน
(Buffer Zone) ระหว่างเขตพาณิชย์และเขตการศึกษา และอีกวัตถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ความมีชวี ติ ให้
กับเมืองมหาวิทยาลัยในช่วงกลางคืน

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรื อ นวิ รั ช มิ ต รหรื อ CU iHouse ได้ พั ฒ นา
เป็นที่พักอาศัยสูง 26 ชั้น เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2556
เพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ ส่วนระเบียงจามจุรี หรือ
CU Terrace เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 22 ชั้น
ส�าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
มี แ นวคิ ด ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรมเน้ น
ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นสถาบันการศึกษา
และรูปแบบของการใช้ชีวิตในเมือง มีพื้นที่เปิดโล่ง
มากเพียงพอที่จะใช้ท�ากิจกรรม โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ พึ่งพา
ระบบธรรมชาติ ใช้ พลังงานอย่างประหยัดและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สา� คัญยังช่วยลดเวลา
การเดินทางและลดการใช้รถยนต์ของผู้พักอาศัย
ท� า ให้ ล ดการใช้ พ ลั ง งานและการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์
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กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่ชุมชน
การพัฒนาชุมชนในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย
ส�านักงานฯ ได้ดา� เนินการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้น
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ และเรื่องสาธารณูปโภค
การร่วมพัฒนา ดูแลชุมชนเป็นงานหลักงานหนึง่ ของ
ส�านักงานฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2555 ส�านักงานฯ
ได้ ด� า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility หรือ CSR) ในรูปแบบโครงการเพือ่ ชุมชน

ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนา
ไปสู่สังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว แบ่งออกเป็นกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณประโยชน์ เป็นต้นว่า
การรณรงค์สร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับชุมชน การให้บริการ
ตรวจสุขภาพ โครงการปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ มี
โครงการส�าคัญๆ ดังนี้

มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม

166

โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 5ส
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ใน พ.ศ.2553 - 2554 ส�านักงานฯ ได้สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน โดยร่วมกัน 3 ฝ่าย
คือ ส�านักงานฯ มหาวิทยาลัย และชาวชุมชนโดย
รอบมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย กว่ า ชุ ม ชน 5ส ได้ แ ก่
สยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน สีลม และ
สวนลุมพินี เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เช่า ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการ รวมถึงชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
ในชื่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 5ส มี
โครงการย่อยหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนา
เครื อ ข่ า ยสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปาก จุ ฬ าฯ
โครงการอาหารปลอดภัย รสชาติดี มีความสุข
และโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
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คุณสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
เปิดงาน “สงกรานต์ เมษาผ้าขาวม้า ครองโลก” พ.ศ. 2555

คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก
นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี จุฬาฯ
ร่วมเปิดงาน “สงกรานต์ เมษาผ้าขาวม้า ชะชะช่า”

โครงการส่งเสริมชุมชน “ส” ยกกำลัง 3
โครงการนี้เริ่มด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ในชุมชน โดยร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ส�านักงานฯ มหาวิทยาลัย และชาวชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีแนวคิด คือ
“ส” ยกก�าลัง 1 หมายถึง พื้นที่ ได้แก่ สวนหลวง สามย่าน สยามสแควร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการท�ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
“ส” ยกก�าลัง 2 หมายถึง แนวคิด ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สมอง การน�าเสนอกิจกรรมหรือโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวคิดค�านึงถึงการ “สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี” ภายในชุมชน การ “เสริมสร้างสุขภาพ”
คนในชุมชนให้แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยค�านึงถึง “ผลสัมฤทธิ์ในด้านสมอง” หรือส่งเสริมด้านสติปัญญาและ
ความรู้ของคนในชุมชน
“ส” ยกก�าลัง 3 หมายถึง วิธีด�าเนินงาน คือ ส่วนร่วม สร้างสรรค์ สนุก โดยกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
เน้นการมี “ส่วนร่วม” ระหว่างมหาวิทยาลัย ส�านักงานฯ และชุมชน มี “ความคิดสร้างสรรค์” ในการน�าเสนอ
และแสดงออก รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มี ”ความสนุกสนาน” ดึงดูดความสนใจให้คนต้องการมีส่วนร่วม
โครงการ “ส” ยกก�าลัง 3 ประกอบด้วยโครงการย่อยหลายโครงการ โดยโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการขยะลงถุง มีสุขอนามัย โครงการพื้นที่
สีเขียวในป่าปูน มีโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในการบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ และอาหารส�าเร็จรูป รวมถึงมีการ
จัดกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานท�าบุญตักบาตร ตลอดจน
เทศกาลความบันเทิงระดับประเทศอย่างงานสยามสตรีทเฟส (Siam Street Fest)

ชาวสยามสแควร์ร่วมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2556
ณ ปาร์คแอทสยาม

บรรยากาศงาน “สงกรานต์ เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย อีสานโฮแซว” พ.ศ. 2557

ตลาดสามย่านจัดพิธีทา� บุญต้อนรับปีใหม่ 2556
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ร่วมใจปั่นจักรยานลดโลกร้อน
ในงานสยามสตรีทเฟส พ.ศ. 2555

ท�าความสะอาดซอยจุฬาฯ 50
ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการ
“ขยะลงถุง มีสุขอนามัย โลกปลอดภัย”

พิธีเปิดงานสยามสตรีทเฟส พ.ศ. 2557

มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม
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การให้หน่วยราชการและบริการสาธารณประโยชน์เช่าใช้พื้นที่

นับตั้งแต่อดีตบริเวณที่ดินเขตปทุมวันของมหาวิทยาลัยนั้น มีหน่วยราชการต่างๆ เข้ามาเช่าที่ดินจ�านวนมาก แม้
ในปัจจุบันนอกเหนือจากเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่พาณิชย์แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ราวร้อยละ 10 เป็นเขตพื้นที่ราชการ (ยืมใช้และเช่า) ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยให้หน่วยราชการและบริการสาธารณะ
เช่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในอัตราพิเศษดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่สังคมโดยตรงเช่นกัน
หน่วยราชการเช่า/ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส�านักงานจัดการทรัพย์สินได้รวบรวมข้อมูลที่หน่วยราชการและบริการสาธารณประโยชน์ เช่า/ใช้พื้นที่ในที่ดิน
พระราชทานโฉนดที่ดิน 2057 และ 2059 ของมหาวิทยาลัย ทั้งในเขตการศึกษาและเขตจัดการทรัพย์สิน เพื่อ
ประโยชน์ ในการจัดท�าทะเบียน การบริหารจัดการพื้นที่ และการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
โฉนดที่ดินเลขที่ 2057
หน่วยงาน/การใช้ประโยชน์

ที่ตั้ง
(ถนน/ซอย)

ขนาดพื้นที่
ปัจจุบัน
(ตร.ว.)

ปีที่เริ่มต้น
สัญญาเช่า
(ฉบับแรก)

ผู้ลงนามฝ่าย
มหาวิทยาลัย
(ฉบับแรก)

ผู้ลงนาม
ฝ่ายผู้เช่า
(ฉบับแรก)

สถานะปัจจุบัน

โฉนดที่ดินเลขที่ 2057
1. ส�านักงานพัฒนาการกีฬาฯ (กรมพลศึกษา)
รวมส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ และ
ส�านักงานท่องเที่ยวและการกีฬา

ถนน
พระราม 1

1. ที่ดินเขตการศึกษา
45,600
พ.ศ. 2478
ปัจจุบัน
35,632.51

อธิการบดี
(นายแพทย์
เอ.จี.เอลลิส)

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา (มศว พลศึกษา)

ซอยจุฬาฯ 12

14,400

พ.ศ. 2517

3. สถานีไฟฟ้าย่อยสามย่าน

ซอยจุฬาฯ 9

225

พ.ศ. 2541

4. สถานีไฟฟ้าย่อยปทุมวัน

ซอยจุฬาฯ 12

569.53

พ.ศ. 2543

1. สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวันและ
ที่พักข้าราชการต�ารวจ

ซอยจุฬาฯ 5

2. ที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน
1,661.25
พ.ศ. 2501

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 5
กรุงเทพมหานคร

ซอยจุฬาฯ 9

939.95

พ.ศ. 2508

ม.ร.ว.
แหลมฉาน
หัสดินทร

3. สถานีต�ารวจดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง

ซอยจุฬาฯ 9

415.75

พ.ศ. 2511

ม.ร.ว.
แหลมฉาน
หัสดินทร

รศ.วัฒนา
ศิวะเกื้อ
รศ.วัฒนา
ศิวะเกื้อ
ม.ร.ว.
แหลมฉาน
หัสดินทร

อธิบดี
1. ยังคงครอบครองและ
กรมพลศึกษา
ใช้ประโยชน์อยู่
(นาวาโท
2. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี
หลวงศุภชลาศัย) 3. ท�าสัญญาฉบับปีงบประมาณ
2560 เรียบร้อยแล้ว
1. ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา
2. มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เมื่อ พ.ศ. 2541
3. ย้ายออกประมาณปี 2543 ไป
อยู่ที่คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี
4. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งคณะต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
นายอนุศักดิ์ อยู่ระหว่างอายุสัญญา
รุจิระนันท์
นายอนุศักดิ์ อยู่ระหว่างอายุสัญญา
รุจิระนันท์
พ.ต.อ.คุ้ม
วีระสุนทร

อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา
ฉบับปีงบประมาณ 2559 - 2560
และหารือแนวทางการย้าย
ก่อสร้างสถานีต�ารวจฯ
ไปที่ศูนย์ราชการแห่งใหม่
บริเวณหมอน 28
ตรงข้ามตลาดสามย่านใหม่
นางกระแส 1. อยู่ระหว่างการลงนาม
วัชรปาน
สัญญาฉบับ ปีงบประมาณ
2559 - 2560
2. เตรียมย้ายเข้ามาอยูใ่ นโครงการ
ศูนย์ราชการแห่งใหม่
พ.ต.ต.
1. ลงนามสัญญาฉบับ
ม.ล.จาร สุทัศน์
ปีงบประมาณ 2559 - 2560
เรียบร้อยแล้ว
2. เตรียมย้ายเข้ามาอยู่ใน
โครงการศูนย์ราชการแห่งใหม่

4. โรงเรียนเทศบาลปทุมวัน
5. ส�านักงานเขตปทุมวัน

ซอยจุฬาฯ 5
สะพานเหลือง
ซอยจุฬาฯ 5

6. โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง

727.55

พ.ศ. 2512

400

พ.ศ. 2518

3,533

พ.ศ. 2523

7. ตลาดกลางไข่ กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์

ถนน
บรรทัดทอง

1,800

ก่อนปี 2524
ระยะเวลาเช่า
20 ปี

8. ศูนย์เยาวชนปทุมวันของกรุงเทพมหานคร

ซอยจุฬาฯ 9

465.59

พ.ศ. 2533

9. อาคารปล่องระบายอากาศ โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(รถไฟฟ้า MRT)

ถนน
พระราม 4

64.7

พ.ศ. 2543
สัญญาเช่า
30 ปี

647.50

พ.ศ. 2553

10. ศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร

ดร. สุขุม
ศรีธัญรัตน์
ศ. เติมศักดิ์
กฤษณามระ

นายศิลปะชัย
ศิรินาม
นายสุทิน
สังข์มงคล

รศ. นพ.ปรีดา
ทัศนประดิษฐ
รศ.ธัชชัย
ศุภผลศิริ

ร.ต. มนตรี
สุรรังสรรค์
นายประภัสร์
จงสงวน
(ผอ. องค์การ
รถไฟฟ้า
มหานคร)
นายวรพจน์
อินทุลักษณ์

รศ.น.อ.
นพ.เพิ่มยศ
โกศลพันธุ์

11. โรงเรียนสตรีปทุมวัน

คืนพื้นที่วันที่ 31 มีนาคม 2559
ส�านักงานเขตได้ย้ายไปใช้
ที่ท�าการชั่วคราวนอกพื้นที่และ
อยู่ในระหว่างการเจรจา เพื่อ
เข้ามาก่อสร้างในโครงการ
ศูนย์ราชการแห่งใหม่
ย้ายออกแล้ว ปัจจุบันให้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5
กรุงเทพมหานครเช่าใช้
- เมื่อ ตุลาคม 2524
ย้ายไปอยู่ที่ดินอ่อนนุช
และปัจจุบันย้ายออกแล้ว
- ที่ดินถนนบรรทัดทอง
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
อาคารมั่นคงเคหะการ
คืนพื้นที่วันที่ 25 มิถุนายน 2558
อยู่ระหว่างอายุสัญญา

คืนพื้นที่วันที่ 22 กันยายน 2553
ย้ายออกแล้ว

ที่ตั้ง
(ถนน/ซอย)

ขนาดพื้นที่
ปัจจุบัน
(ตร.ว.)

ปีที่เริ่มต้น
สัญญาเช่า
(ฉบับแรก)

ผู้ลงนามฝ่าย
มหาวิทยาลัย
(ฉบับแรก)

ผู้ลงนาม
ฝ่ายผู้เช่า
(ฉบับแรก)

สถานะปัจจุบัน

โฉนดที่ดินเลขที่ 2059
1. ที่ดินเขตการศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2478
ฉบับ พ.ศ. 2526

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกอุเทนถวาย

ถนนพญาไท

8,629

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ถนนพญาไท

28,000

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
วิทยาเขตปทุมวัน (มศว ปทุมวัน)

ถนนอังรีดูนังต์

10,634.29

1. อาคารขึ้นลงโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
(รถไฟฟ้า MRT) สถานีสามย่าน

ถนน
พระราม 4

2. ศูนย์แนะแนวการศึกษา กพ.

สยามสแควร์
ซอย 7
สยามสแควร์
ซอย 7

3. สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวัน (ย่อย)
และสถานีต�ารวจดับเพลิงสยามสแควร์

พ.ศ. 2480

2. ที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน
236
พ.ศ. 2543
สัญญาเช่า
30 ปี
11.69

ผศ.
ประพันธ์พงศ์
เวชชาชีวะ

พ.ศ. 2552

รศ.ธัชชัย
ศุภผลศิริ

นายโสภณ - ฉบับ พ.ศ. 2478 หมดอายุ
แสงไพโรจน์
การเช่า ปี 2525
(วิทยาลัย
- ปัจจุบันยังคงใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา)
ไม่มีสัญญาเช่า
ปัจจุบันยังคงใช้ประโยชน์
ย้ายออกบางส่วนประมาณปี
2543 ปัจจุบันยังคงใช้ประโยชน์
เป็นโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
นายประภัสร์ อยู่ระหว่างอายุสัญญา
จงสงวน
(ผอ.องค์การ
รถไฟฟ้ามหานคร)
ย้ายออกแล้ว เมื่อพ.ศ. 2553

25

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เอกชนเช่าใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการต่างๆ เช่น สถานประกอบกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนเอกชน และอื่นๆ

1. สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวัน
(ย่อย) ปัจจุบันย้ายไปที่อาคาร
เลขที่ 458/5 สยามสแควร์
ซอย 8
2. สถานีต�ารวจดับเพลิง
สยามสแควร์ย้ายออกแล้ว
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หน่วยงาน/การใช้ประโยชน์

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โฉนดที่ดินเลขที่ 2059

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอบแทนสังคมด้วยพื้นที่สีเขียว

มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม
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ถนนภายในเขตการศึกษาฝั่งตะวันตก ผ่านอาคารจุฬานฤมิตและเรือนภะรตราชา มีต้นจามจุรีร่มรื่นเป็นอุโมงค์ต้นไม้

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
โดย UI Green Metric World
University Ranking ให้เป็น
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อีกแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัย
คื อ การจั ด ให้ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วอย่ า งเพี ย งพอ โดย
มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินนโยบาย “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 - 2551 เริ่มตั้งแต่เมื่อจัดท�าผังแม่บท
จุฬาฯ 100 ปี ให้มีแนวแกนสีเขียว ทั้งแกนด้านทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก และแนวแกนเหนือ-ใต้ ให้มีพื้นที่
สีเขียวที่จะรับน�้า จ�ากัดพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในขอบเขต
ที่กา� หนด และได้ดา� เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาใน พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมีนโยบายน�า
“มหาวิทยาลัยสีเขียว” ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน” โดย
ด�าเนินโครงการวิจยั เพือ่ ก�าหนดมาตรฐานอาคารเขียวใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงเพิม่ การปรับปรุงอาคารเดิมเพือ่ การ
ประหยัดการใช้พลังงาน เริ่มโครงการวิจัยหาแนวทาง
ด�าเนินการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในมหาวิทยาลัย เพิ่ม
พื้ น ที่ รั บ น�้ า เพื่ อ เก็ บ น�้ า ส� า หรั บ การน� า กลั บ มาใช้ ใ ห้ มี
ปริมาณมากขึ้น

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับ 1 ของประเทศไทย
และอันดับที่ 30 ของโลก

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระทั่ง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับโดย UI Green Metric World University
Ranking ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 30 ของโลก และเป็น
อันดับที่ 4 ของโลกประเภทมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (City Center University)
ไม่เพียงในรั้วสถาบันเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังได้มีการขยายพื้นที่สีเขียวไปยังส่วนต่างๆ รอบ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย ภายใต้การดูแลของส�านักงานฯ ได้แก่

มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม
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Park@Siam : ปอดขนาดย่อมใจกลางเมือง
เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2553 พื้นที่สีเขียวอัน
ร่มรืน่ ขนาด 3 ไร่ บริเวณสยามสแควร์ ระหว่าง
คณะเภสั ช ศาสตร์ แ ละอาคารวิ ท ยกิ ต ติ์ ท�า
หน้าที่ฟอกอากาศบริสุทธิ์ ให้กับชุมชนเมือง
และชาวสยามสแควร์ เน้ น พื้ น ที่ ป ระโยชน์
ใช้สอยส�าหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและ
ผูพ้ กิ าร ด้วยการออกแบบพืน้ ให้เรียบ หลีกเลีย่ ง
ทางต่างระดับ เพื่อให้สามารถพักผ่อนและ
ออกก�าลังกายได้ นอกจากนี้ยังมีการปลูกถั่ว
บราซิลซึ่งเป็นพืชคลุมดินไว้รอบสนามแทน
การปลูกหญ้า เพราะใช้น�้าน้อยในการดูแล
ท�าให้ลดการใช้พลังงาน

อุปกรณ์ออกก�าลังกายภายใน Park@Siam

ตั้งอยู่บนชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน ภายใต้แนวคิดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรกรรมเมือง ที่นี่
ได้รบั การออกแบบให้ลงตัวตามภูมสิ ถาปัตยกรรมทีต่ กแต่งด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงพืชผักสวนครัว
ทีส่ ามารถน�าไปรับประทานได้จริง เป็นห้องเรียนธรรมชาติและพืน้ ทีส่ าธารณะลอยฟ้าที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
ในพื้นที่มีการเพาะปลูกพันธุ์ ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีทั้งพันธุ์ ไม้สวยงาม พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว
ไปจนถึงปลูกข้าวไร่ แปลงพืชนานาพันธุ์ และแปลงสวนสวยปลูกง่าย
นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งรองรับน�้าที่ส�าคัญของพื้นที่ ช่วยให้เกิดการชะลอการไหลของน�้าเมื่อเกิดฝนตก
รวมทั้งลดอุณหภูมิภายในอาคารสยามสแควร์วันลงได้ 3 - 4 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิภายนอกในบริเวณ
พื้นที่สีเขียวลงได้มากถึง 7 องศาเซลเซียส สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปีลงได้มากถึง 2,000 บาทต่อการปลูก
1 ตารางเมตร

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สยามกรีนสกาย สวนเกษตรลอยฟ้ากลางสยามสแควร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งเป็นวันเปิดตัว “สยามกรีนสกาย”
คณะผู้บริหารส�านักงานฯ ร่วมกัน
ปลูกผักสวนครัวในสวนลอยฟ้า
แห่งนี้

มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม
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100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 3 สร้างชุมชน บนวิถีที่งอกงาม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงปลูกต้นจามจุรี 6 ต้น
ณ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพจ�าลองพื้นที่อุทยานจุฬาฯ 100 ปี

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนือ้ ที่ 29 ไร่บริเวณซอยจุฬาฯ 9 จดถนนบรรทัดทอง
สร้างขึ้นในวาระที่มหาวิทยาลัยก้าวสู่ 100 ปีแห่งการสถาปนา เพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นส�าคัญให้แก่ประชาชนและ
สังคมไทย
ทั้งนี้ ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
มาทรงปลูกต้นจามจุรี 6 ต้น ณ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี โดยต้นกล้าจามจุรีเหล่านี้เป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดของต้นจามจุรี
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้เมื่อ พ.ศ. 2505
โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของส�านักงานฯ ซึ่งตั้งใจพัฒนาให้เป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นต้นแบบพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์พัฒนาให้สอดคล้องกับชุมชนและสังคมที่สร้าง
ระบบนิเวศในเมือง
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อุทยานจุฬาฯ 100 ปี และ ถนนจุฬาฯ 100 ปี
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อุทยานจุฬาฯ 100 ปีออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เพื่อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน สร้างขึ้นด้วยแนวคิด “ป่าไม้ในเมือง” เป็นต้นไม้ขนาดเล็กทัง้ ไม้พมุ่
ไม้คลุมดิน ไม้นา�้ ฯลฯ จัดแบ่งพืน้ ทีข่ องต้นไม้ทมี่ พี นั ธุท์ หี่ ลากหลาย มีศูนย์การเรียนรู้
ลานกิจกรรม ช่องทางจักรยาน อาคารต่างๆ จะปลูกต้นไม้เพือ่ เป็นอาคารสีเขียว มีประโยชน์
ในการชะลอน�้าฝน และยังมีพื้นที่แก้มลิงเก็บน�้าฝนและน�้าที่ผ่านการบ�าบัดที่จะน�ามาใช้
อีกครั้ง ที่สา� คัญคือผู้พิการสามารถเข้าถึงอุทยานแห่งนี้ได้
นอกจากนี้ ยังมีถนนจุฬาฯ 100 ปี คือ ซอยจุฬาฯ 5 เชือ่ มต่อระหว่างถนนพระราม 1
สู่ถนนพระราม 4 ขยายความกว้างของเขตทางเป็น 30 เมตร ความยาวประมาณ 1.35
กิโลเมตร ออกแบบให้เป็นถนนสองช่องจราจร เน้นการเป็นถนนคนเดินและช่องทาง
จักรยาน มีจุดคนเดินข้ามที่ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อยู่ใต้ดิน เตรียมเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ร่มรื่นด้วยพืชพื้นถิ่นที่หลากหลายตลอดแนว
ถนน สร้างทางเท้าให้ผู้คนได้สัญจร สามารถเดินเล่น พักผ่อน และใช้ประโยชน์ควบคู่กัน
ไปได้อย่างกลมกลืน

1-3 ภาพจ�าลอง
พื้นที่อุทยาน
จุฬาฯ 100 ปี
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3

ภาพจ�าลอง
ถนนจุฬาฯ 100 ปี
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ก้าวสู่การบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบ
ภายหลังที่ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 มีความเจริญ
ก้าวหน้ามาตามล�าดับ
จากยุคบุกเบิกของการน�าทรัพย์สินบาง
ส่วนของมหาวิทยาลัยไปจัดการผลประโยชน์
มาบ�ารุงการศึกษา ซึ่งเริ่มด�าเนินการมา
พร้อมกับการเริ่มก่อก�าเนิดมหาวิทยาลัย
ใน พ.ศ. 2459 มีการวางรากฐานให้มั่นคง
และยุคต่อมาได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้า
ทันกับยุคสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการ
พัฒนาบทบาทของส�านักงานฯ เข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างท้าทาย จากหน่วยงาน
จัดเก็บรายได้และดูแลระบบสาธารณูปโภค
และสิง่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ ของอาคาร
พาณิชย์ ไปสู่การเพิ่มบทบาทเป็นผู้พัฒนา
พื้นที่และเจ้าของโครงการ โดยใน พ.ศ.
2532 เริ่มจากโครงการอาคารวิทยกิตติ์
(สยามสแควร์) ซึ่งเป็นอาคารส�านักงาน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ท� า การของหน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ร้านอาหารราคาควบคุม ร้านค้าต่างๆ และ
ที่ ท� า การของหน่ ว ยงานบริ ติ ช เคานซิ ล
น� า มาซึ่ ง บทบาทในการบริ ห ารจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์เ ต็ ม รู ป แบบ (Property
Management) นับแต่นั้นเป็นต้นมา

อาคารวิทยกิตติ์
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มิติใหม่ของส�านักงานฯ ในการบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่พนื้ ทีป่ ระมาณ 200,000 ตารางเมตร
เริม่ ต้นด้วยโครงการจัตรุ สั จามจุรี ซึง่ เป็นโครงการแรกทีส่ า� นักงานฯ บริหารจัดการเชิงธุรกิจเต็มรูปแบบ
โดยส�านักงานฯ ได้พลิกบทบาทมาเป็นผูก้ า� กับและควบคุมการบริหารจัดการ มีการแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในวงการทั้งภายในและภายนอก
โดยมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ และได้จดั ตัง้ ส่วนบริหารกิจการจัตรุ สั จามจุรขี นึ้
เพื่อก�ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยการ
ก�าหนดราคาที่เหมาะสมจากกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารการขาย เพื่อจัดหาผู้เช่าอาคาร
ร้านค้าปลีก อาคารส�านักงาน และอาคารพักอาศัย
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จัตุรัสจามจุรี ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ส�านักงานฯ บริหารจัดการเชิงธุรกิจเต็มรูปแบบ

ที่ ส� า คั ญ ส� า นั ก งานฯ ยั ง ได้ พ ลิ ก
มุมมองที่มีต่อ “ผู้เช่า” มาเป็น “ลูกค้า”
ที่ส�านักงานฯ ต้องให้บริการด้วยใจเพื่อ
ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อันเป็น
มุมมองในรูปแบบเดียวกันกับภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนมีการจัดระดับผู้เช่า
จ�าแนกประเภทและกลุ่มลูกค้าเพื่อน�า
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหาร
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า (Customer
Relationship Management : CRM)
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการลูกค้าสัมพันธ์
เพื่ อ ก� า หนดขอบเขตและก� า กั บ ดู แ ล
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดย
ส�านักงานฯ มีหน้าทีก่ า� หนดนโยบายและ
ส่งให้ทุกหน่วยบริหารธุรกิจ (Business
Unit : BU) ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันใน
การปฏิบัติงาน
นอกเหนื อ จากการบริ ห ารอาคาร
จัตรุ สั จามจุรแี ล้ว ต่อมาภายหลังส�านักงานฯ
ยังได้เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการจัดหาและ
ดูแลผู้เช่าในอาคารสยามกิตติ์ อาคาร
ระเบียงจามจุรี (CU Terrace) และเรือน
วิรัชมิตร (CU iHouse) ซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นผู้พัฒนาพื้นที่และเจ้าของโครงการ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ส�านักงานฯ ได้จัดท�าประกาศโครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่ตามผังโครงสร้าง
องค์กร จากผลการศึกษาของบริษัทเฮย์ กรุ๊ป จ�ากัด โดยจัดแบ่งเป็นสายงาน จ�านวน 5 สายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลยุทธ์องค์กร องค์กรสัมพันธ์ การบัญชีและการเงิน สนับสนุน
องค์กร ระบบวิศวกรรม และกายภาพ และกลุ่มธุรกิจ (Business Group : BG) จ�านวน 3 กลุ่ม ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูแลภาพรวมธุรกิจรายผลิตภัณฑ์ตามเขตพื้นที่ ประกอบด้วย จัตุรัสจามจุรีและอาคารพิเศษ สยาม
สวนหลวง-สามย่าน
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นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 ส�านักงานฯ มีการปรับโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดนิง่ โดยปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
และการด�าเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย จากในอดีตที่มีการปฏิบัติ
งานภายใต้ระบบราชการ ก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นการด�าเนินงานแบบธุรกิจ แยกออกจากงานบริหารส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบตั ิ พร้อมกับพัฒนาระบบมาตรฐานให้สามารถด�าเนินการต่างๆ ได้
เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจภายนอกในตลาดอสังหาริมทรัพย์มาตามล�าดับ
ใน พ.ศ. 2551 ส�านักงานฯ ได้ดา� เนินการปรับโครงสร้างองค์กรครัง้ ใหญ่เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และรองรับ
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “เข้มแข็ง” ของมหาวิทยาลัย อันเป็นการเพิม่ ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์กร โดยจัดตั้งฝ่ายและแผนกเพิ่มเติมจากเดิมที่มี 5 ฝ่าย 5 ส่วนงาน 12 แผนก เป็น 6 ฝ่าย 5 ส่วนงาน
14 แผนก โดยเพิ่มฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่งประกอบด้วยแผนกประชาสัมพันธ์กับแผนกการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์ ต่อมาใน พ.ศ. 2552 มีการปรับโครงสร้างองค์กรเป็น 6 ฝ่าย 6 ส่วนงาน 14 แผนก โดยเพิ่มส่วนบริหาร
สยามกิตติ์ ก่อนที่จะมีการจัดตั้งส่วนขายและลูกค้าสัมพันธ์ และจัดตั้งส่วนบริหารกิจการ (Business Unit : BU) ในอีก
สองปีถัดมา ได้ประกาศใช้โครงสร้างองค์กรใหม่ เป็น 5 ฝ่าย (16 แผนก) 5 ส่วนงาน และ 6 แผนก ส่วนบริหารกิจการ
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2557 ส�านักงานฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินให้ศึกษาแนวทางการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบโครงสร้างองค์กร เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส�านักงานฯ ให้มศี กั ยภาพและรองรับการเติบโต
ในอนาคตได้ จึงว่าจ้างบริษัทเฮย์ กรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก
เป็นทีป่ รึกษา
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ปูทางสู่ความเป็นเลิศ
ขององค์กรในศตวรรษที่สอง
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ยกระดับสำนักงาน
สร้างมาตรฐานสู่สากล
นอกจากนั้นแล้ว นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา
ส�านักงานฯ ยังได้มกี ารปรับปรุงและยกระดับกระบวนการ
ท�างานที่ได้มาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงาน
ทรัพย์สิน
ส�านักงานฯ น�าระบบ Oracle มาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2551
โดยเริ่มใช้ที่ส่วนของอาคารส�านักงานฯ อาคารวิทยกิตติ์
และอาคารตลาดสามย่าน เนื่องจากส�านักงานฯ ได้เริ่ม
พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่เพือ่ การบริหารงานทรัพย์สนิ
ส�าหรับตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการ
ในทุกๆ ด้านให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารอย่างเพียงพอ
ทัง้ ในด้านความถูกต้อง ทันเวลา และสามารถแข่งขันได้
การติดตามผลการด�าเนินงานผ่านตัวชี้วัด (KPI)
ในแต่ละปี ส�านักงานฯ ได้มีการจัดท�าข้อตกลงการ
ปฏิบตั งิ าน (Performance Agreement) กับมหาวิทยาลัย
โดยก�าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator - KPI)
ที่ เ น้ น ผลลั พ ธ์ ด ้ า นการเงิ น และตั้ ง แต่ พ.ศ. 2551
เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้กา� หนดตัวชี้วัดให้ส�านักงานฯ
เพิ่มเติม ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
รอบข้างคือ ผู้เช่าและผู้ใช้บริการ
ส่วนในระดับส�านักงานฯ ได้มีการพัฒนาระบบการ
ติดตามผลการด�าเนินงานผ่านตัวชี้วัดเช่นกัน โดยน�า
Balance Scorecard มาเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตลอดจนน�ากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงน�าผลการ
ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดมาเชื่อมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย

ส�านักงานฯ ผนึกก�าลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน
ผลักดันย่านสยามในฐานะยุทธศาสตร์ส�าคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ส�านักงานฯ ให้การสนับสนุนการจัดงาน “ยกย่องเยาวชน
ต้นแบบและเวทีเยาวชนต้นแบบ ตามหลักค่านิยม
12 ประการ”

การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ ว ยเกณฑ์ ร างวั ล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ส�านักงานฯ ได้น�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award - TQA) มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิผลและความสามารถขององค์กร เพื่อ
เป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการขององค์กรตั้งแต่ พ.ศ. 2552

การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนือ่ ง (CQI)
ส�านักงานฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพงาน
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement :
CQI) เมื่อ พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ ในการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดย
การน�าแนวคิดวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน มุ่งให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพงานประจ�าในความรับผิดชอบให้กระชับ
รวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งและไม่มที สี่ นิ้ สุด
(Continuous Improvement)
ใน พ.ศ. 2554 ได้มีการขยายผลพัฒนากระบวนการ
ท�างานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในลักษณะคร่อม
สายงาน (Cross Function) ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก เพราะกระบวนงานที่ส�าคัญนั้นมีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลายหน่วยงาน เป็นต้นว่า กระบวนการ
จัดซื้อ กระบวนการจัดจ้าง กระบวนการรับคืนอาคาร
และพื้นที่เช่า ปรากฏว่าท�าให้กระบวนการบริหารจัดการ
ของส�านักงานฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ส่งเสริมให้มกี ารด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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การก�าหนดข้อตกลงผลงานล่วงหน้า (SDA)
ข้ อ ตกลงผลงานล่ ว งหน้ า (Service Delivery
Agreement : SDA) เป็นการจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของส� านักงานฯ กับผู้บริหารของ
ส�านักงานฯ โดยการด�าเนินการนั้นจะเริ่มจากการจัดท�า
แผนของส�านักงานฯ และถ่ายทอดสู่หน่วยงาน โดยให้
แต่ละหน่วยงานน�าเสนอ KPI และโครงการเพือ่ ให้ผบู้ ริหาร

ของส�านักงานฯ พิจารณาเพิม่ เติมตามความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานของส�านักงานฯ
และลงนามรับทราบร่วมกันทั้งสองฝ่าย
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ในระยะแรกจะเป็นการประยุกต์ ใช้เกณฑ์เฉพาะด้าน
กระบวนการ โดยเห็นว่ากระบวนการเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ
ในการด�าเนินการ ต่อมาได้มีการน�าเกณฑ์ด้านผลลัพธ์
มาปรับใช้ ท�าให้ส�านักงานฯ มีการน�าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติมาใช้ครบทุกหัวข้อ
ใน พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกที่ส�านักงานฯ ได้ส่งข้อมูล
เพือ่ ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
มีการจ้างที่ปรึกษาในการจัดท�าข้อมูลเพื่อส่งตรวจ
ประเมินฯ และมีการรับรายงานป้อนกลับ (Feedback
Report) ท�าให้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของส�านักงานฯ ขณะเดียวกันก็มกี ารพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใน พ.ศ. 2556
ส�านักงานฯ ได้จา้ งทีป่ รึกษาอีกครัง้ หนึง่ ในการจัดท�าข้อมูล
ส�าหรับส่งตรวจประเมินฯ ดังกล่าว
พ.ศ. 2557 เป็นครั้งที่สามที่สา� นักงานฯ ได้มีการส่ง
ข้อมูลขอรับการประเมินฯ คะแนนของส�านักงานฯ มี
แนวโน้มที่ดีขึ้นและด�าเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่ ใน
พ.ศ. 2558

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รางวัล CQI ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
ส�านักงานฯ ส่งโครงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานกับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากโครงการต่างๆ
ในแต่ละปี ดังนี้
ปี 2553

ประเภทพัฒนาระบบงานภายในส่วนงาน รางวัลดีเด่น ได้แก่
• โครงการลดความล่าช้าของการเบิกจ่าย (เริ่มจากขั้นตอนรับเอกสารการเบิกจ่ายถึงวันจ่ายเงิน)
โดยแผนกการเงิน
• โครงการเพิ่มความพึงพอใจในการรับช�าระเงิน โดยแผนกการเงิน
• โครงการลดความล่าช้าในการจัดท�าต้นฉบับสัญญาเช่าให้เสร็จสมบูรณ์ โดยแผนกระเบียนสัญญา

ปี 2554 - 2555

ประเภทข้ามหน่วยงาน รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่
• โครงการลดระยะเวลาการก�าหนดอัตราค่าเช่าวันท�าสัญญาอาคารพาณิชย์ โดยแผนกบัญชี 1

ปี 2556

ประเภทพัฒนาระบบงานภายในส่วนงาน รางวัลดีมาก ได้แก่
• โครงการลดจ�านวนผู้เช่าที่ช�าระหนี้ล่าช้า โดยส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์
• โครงการพัฒนาระบบการยืมเงินส�ารองจ่าย โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน

ปี 2557

ประเภทพัฒนาระบบงานภายในส่วนงาน
• รางวัลดีมาก ได้แก่ โครงการขยะมีค่า มีราคา โดยตลาดสามย่าน
• รางวัลดี ได้แก่ โครงการใบแจ้งหนี้ติดปีกคว้า โดยฝ่ายการเงิน
• รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการทางเท้าสะอาดปราศจากมลพิษ
โดยส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์

ปี 2558

ประเภทพัฒนาระบบงานภายในส่วนงาน รางวัลดีเด่น ได้แก่
• โครงการลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลดีมาก ได้แก่
• โครงการลดระยะเวลารอคอยการช�าระเงินค่าเช่าของผู้เช่าอาคารสยามสแควร์ โดยฝ่ายการเงิน
• โครงการสัญญาโรเนียว โดยฝ่ายกฎหมาย
• โครงการลดขั้นตอนการตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยส่วนทรัพยากรบุคคล
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�าใบเสนอราคาโครงการพัฒนาใหม่ โดยส่วนการขายและ
ลูกค้าสัมพันธ์
รางวัลดี ได้แก่
• โครงการสร้างคน สร้างงาน เต็มใจให้บริการ โดยส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์
• โครงการลดระยะเวลาการซ่อมแซมอาคาร โดยส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ
ประเภทข้ามหน่วยงาน
รางวัลดี ได้แก่
• โครงการพัฒนาระบบการจัดจ้าง Outsource (TOR) เฉพาะอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
โดยฝ่ายบริหารระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม และส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

การบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management System)

ผู้บริหารระดับสูงของส�านักงานฯ ได้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนา
คุณภาพของส่วนบริหารกิจการผ่านการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารส�านักงาน
จัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการด�าเนินโครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ซึ่งส�านักงานฯ ประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2554 ส�านักงานฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารลงไปพูดคุยกับพนักงานที่หน้างานโดยใช้
วิธีการ Quality Round คือ การลงไปเยี่ยม กระตุ้น ให้กา� ลังใจ รับฟังความคิดเห็นและพบปะพนักงาน
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงจะได้เห็นสภาวะการท�างาน ตลอดจนมีโอกาสช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า
และแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพของส่วนบริหารกิจการต่างๆ ได้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและ
สร้างสัมพันธ์กบั พนักงาน ตลอดจนใช้ Quality Round เป็นเครือ่ งมือส�าหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
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ส่วนบริหารกิจการ Quality Round
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ในแต่ละปีสา� นักงานฯ ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการท�าแผนบริหารความเสี่ยง อันจะ
น�าไปสู่การก�ากับดูแลองค์การที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อวางแผนรับมือกับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งช่วยลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม สามารถยอมรับได้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยหลังจากที่มีการ
จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงฯ แล้ว จะต้องมีการรายงานผลความก้าวหน้าในการด�าเนินการต่อ
มหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

การศึกษาทางเลือกของ
รูปแบบการบริหารองค์กรที่เหมาะสม
ส�านักงานฯ มีแนวคิดเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาส�านักงานฯ ให้มีศักยภาพและรองรับการเติบโตในอนาคต จึง
ว่าจ้างบริษัทให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก บริษัท
เฮย์กรุ๊ป จ�ากัด มาเป็นที่ปรึกษา การศึกษาออกแบบโครงสร้างองค์กรระดับ
มหภาคและระดับจุลภาคในระยะเริ่มต้นและระยะสมบูรณ์ของส�านักงานฯ
ประกอบด้ วยการวิเ คราะห์จุ ดแข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรคของ
ส�านักงานฯ รวมถึงองค์กรคู่เทียบ การวิเคราะห์รูปแบบการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการด�าเนินงานด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่
คล้ายคลึงกัน และการวิเคราะห์รปู แบบการด�าเนินงานและโครงสร้างองค์กร
ขององค์กรอื่นๆ ต่อมาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินได้อนุมัติการปรับใช้
โครงสร้างองค์กรระยะเริ่มต้นและภาระหน้าที่ตามที่บริษัท เฮย์กรุ๊ป จ�ากัด
เสนอ โดยสรุปคือ การปรับปรุงชือ่ หน่วยงานในโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
เงินเดือน โครงสร้างค่าต�าแหน่ง และแนวทางการบริหารระบบเงินเดือน
เพื่อน�าไปปฏิบัติใช้ต่อไป

ในศตวรรษที่สอง
ของการสถาปนามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม
(27 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)
“เราต้องท�าให้บุคลากรของส�านักงานจัดการทรัพย์สินรู้สึกว่าเรา
ท�าเพื่อสังคมโดยเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้สังคม รวมทั้ง
ให้บุคลากรรู้สึกว่าเงินเดือนอาจจะเป็นปัจจัยรอง ผม challenge
คนว่ามีที่ไหนที่เขาสร้างเมืองบ้าง…วันนี้เราจะสร้าง Intellectual
Society ใหม่ เราจะสร้างเมืองใหม่ เราจะท�าเพื่อลูกหลานของเรา
ในศตวรรษข้างหน้า คุณจะมาช่วยกันไหม”
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริหารองค์กรเพือ่ ให้สอดรับกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษใหม่ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ภายใต้การเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ ส�านักงานฯ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท�างานให้สามารถด�าเนินงานแบบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Good Governance)
ทัง้ ในส่วนของการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นโครงสร้างแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) ซึง่ มีความยืดหยุน่
สูงต่อการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สามารถส่งเสริมโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มการ
เรียนรู้หรือได้พัฒนาตนเอง และมีการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันยังเน้น
การปรับกระบวนการท�างานให้มีความคล่องตัว กระชับ และรวดเร็ว โดยยึดลูกค้า/ผู้เช่าเป็นศูนย์กลาง
และตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมกันนั้นส�านักงานฯ ยังคงให้ความส�าคัญอย่างต่อเนือ่ งกับการสร้างอุดมการณ์ให้บุคลากรได้
ตระหนักและภาคภูมิใจในงานที่ท�า ซึ่งมิใช่เพียงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยน�าไปใช้พัฒนาการศึกษาของชาติเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้าง “เมืองต้นแบบ” และ
“สังคมอุดมปัญญา” (Intellectual Society) ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและคนรุ่นต่อๆ ไป

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 2 สร้างพลัง เกื้อหนุนเศรษฐกิจ
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บันทึกประวัติศาสตร์
จากคำบอกเล่าของผู้บริหาร
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2520 - 2559 (40 ปี)

ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ยุคที่ 2 พลิกโฉมการพัฒนาที่ดินรูปแบบใหม่หมอน 51

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
รับมอบโฉนดที่ดินนอกเขตปทุมวัน
การปกป้องที่ดินพระราชทาน
วางแนวคิดการพัฒนาอาคารสูงที่ดินหมอน 20
4 มิถุนายน 2520 - 31 ธันวาคม 2531 (ระยะเวลารวม 12 ปี)

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
อธิการบดี (4 มิถุนายน 2520 - 3 มิถุนายน 2522)
(4 มิถุนายน 2522 - 2 มกราคม 2532)
“ผลประโยชน์ที่สา� นักงานฯ จัดเก็บมาได้ ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
สนับสนุนการศึกษา เช่น สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ ส่งอาจารย์ไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ก่อให้เกิดการ
พัฒนาการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อซื้อเครื่องมือ
ส�าหรับใช้ในการศึกษา ท�าให้นสิ ติ และบุคลากรได้ใช้เครือ่ งมือทีม่ คี วามทัดเทียม
กับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังน�ามาเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มาจาก
ต่างจังหวัด (โครงการนักเรียนเรียนดีในชนบทหรือโครงการช้างเผือก) ซึง่ เป็น
ต้นแบบให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทุกคณะด�าเนินการตามในเวลาต่อมา”

รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน/
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(ธันวาคม 2523 - 30 กันยายน 2536)
“การบริหารจัดการของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน เกิดการ
เปลีย่ นแปลง ทีม่ าจากการพัฒนาในพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยมีอาคารสูง
เป็นต้นว่า ห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ โรงแรมโนโวเทล
เกิดการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ขณะนี้ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับสภาพที่ดินที่อยู่กลางเมือง การมีอาคารสูงมากขึ้น
ก่อให้เกิดการจัดระเบียบเป็นแบบแผนมากกว่าเดิม”
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นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี (กันยายน 2520 - มกราคม 2532)
“โครงการจุฬาคอมเพล็กซ์หรือห้างมาบุญครองเกิดขึ้นบนแนวคิด
การพัฒนาเพื่อให้เกิดศูนย์กลางกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ และเพื่อ
ให้สยามสแควร์ที่ตั้งอยู่ก่อนแล้วเฟื่องฟูขึ้นกว่าเดิม เมื่อโครงการนี้
แล้วเสร็จเป็นที่ฮือฮากันไปทั่ว เพราะถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์แห่งแรก
ของประเทศไทย เป็นอาคารสูงที่ชั้นล่างเป็นศูนย์การค้า อีกด้านหนึ่ง
เป็นส�านักงาน และมีหอประชุมอเนกประสงค์ซงึ่ ใช้เป็นสถานทีแ่ สดงดนตรี
ที่โดดเด่นอีกอย่างคือ ศูนย์อาหารซึ่งเป็นของทันสมัยในขณะนั้น โดย
ผมได้น�าแนวคิดและรูปแบบจากประเทศสวีเดนมาปรับใช้”

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ยุคที่ 3 พัฒนาอาคารสูงทีด่ นิ หมอน 20 เชือ่ มโยงกับองค์ความรูข้ องมหาวิทยาลัย
ต่อเนื่องโครงการพัฒนาหมอน 51 และอื่นๆ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
จัดทำแผนแม่บทที่ดิน (Master Plan) เขตพาณิชย์ครั้งแรก
การจัดเตรียมพื้นที่การพัฒนาจุดต่อเชื่อมในอนาคตหมอน 21-22
มกราคม 2532 - มีนาคม 2539 (ระยะเวลารวม 7 ปี)

สร้างรากฐาน สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
อธิการบดี (2 มกราคม 2532 - 2 มกราคม 2536)
(3 มกราคม 2536 - 31 มีนาคม 2539)
“การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย นับเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะความรู้เป็นอันมาก เพราะ
โครงการทัง้ หลายต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและอาศัยการค�านวณอย่างลึกซึง้ แต่เดิมพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่
ของมหาวิทยาลัยเป็นสวนผัก ก็ได้รบั การพัฒนาให้กลายเป็นพืน้ ทีท่ ี่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า หรือตัวอย่าง
ของอาคารวิทยกิตติ์ ซึ่งขณะนั้นถือได้ว่าเป็นโครงการใหญ่ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถใน
สยามสแควร์เท่านั้น แต่ยังสนองเรื่องการเปิดสาขาของศูนย์หนังสือจุฬาฯ ด้วย เพราะหากศูนย์หนังสือฯ
ตั้งอยู่เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย คนทั่วไปก็อาจเข้าไปใช้บริการไม่สะดวกเท่าที่ควร หากพิจารณาในแง่นี้
ก็ถือว่าสยามสแควร์เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเรื่องของความรู้ได้อย่างลงตัว”

รองศาสตราจารย์ ์
นายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ
รองอธิการบดี (2 มกราคม 2532 - 2 มกราคม 2536)
(3 มกราคม 2536 - 31 มีนาคม 2539)
“ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ เน้นเรือ่ งการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ส�านักงานฯ กับผู้เช่ามาโดยตลอด ส�าหรับเรา ‘ผู้เช่า’ ไม่ใช่ ‘ลูกค้า’ แต่
เราถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย สมัยก่อนพนักงานของเรา
ออกไปเก็บค่าเช่าถึงทีพ่ กั อาศัย ท�าให้ได้รบั รูส้ ารทุกข์สกุ ดิบของผูเ้ ช่า ได้รวู้ า่
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปบ้าง รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง”

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน (1 ตุลาคม 2536 - 31 สิงหาคม 2547)
“ช่วงแรกส�านักงานฯ มีก�าลังคนไม่มาก การมีคนน้อยท�าให้บรรยากาศเต็มไปด้วย
มิตรภาพ เสริมสร้างให้เป็น team spirit ที่ดี ท�าให้ในช่วงนั้นทีมงานของส�านักงาน
จัดการทรัพย์สนิ ได้ชอื่ ว่าเป็น team spirit ตัวอย่าง เรามีตวั แทนเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย
ทุกกิจกรรมและเรารวมตัวสร้างทีมได้เร็ว เราจึงภูมิใจตรงนี้ว่าเรามี team spirit และ
ท�าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับจนถึงวันนี้ และเป็นความโชคดีในการ
ท�างานที่ตลอดมาผู้บังคับบัญชาทุกท่านต่างมีความเข้าใจและให้เกียรติพนักงานในการ
ท�างาน ยอมรับข้อเสนอและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้แก่พนักงานมาโดยตลอด”
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หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(ธันวาคม 2523 - 30 กันยายน 2536)
“ดิฉนั เป็นหัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2536 กระทัง่
เกษียณอายุราชการ ขณะนั้นระบบการจ้างงานไม่ใช่ระบบสัญญาจ้าง หน้าที่
รับผิดชอบหลักคือบริหารจัดการงานของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ซึ่งภารกิจ
ขณะนั้นของส�านักงานจัดการทรัพย์สินเน้นที่การจัดเก็บรายได้จากการให้เช่า
อาคารพาณิชย์ซึ่งมีหลายคูหา พร้อมกันนั้นก็เป็นช่วงแรกของการเริ่มโครงการ
พัฒนาพื้นที่ จึงมีการด�าเนินงานเพื่อขอคืนอาคารให้เช่าไปด้วยพร้อมกัน”

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างรากฐาน สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
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ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ยุคที่ 4 โครงการพัฒนาที่ดินต่อเนื่อง

แก้ปัญหาวิกฤติโครงการพัฒนาที่ดินหมอน 20
การสร้างโอกาสในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
การปกป้องที่ดินของมหาวิทยาลัย
การบริหารองค์กรเพื่อความคล่องตัว
การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
เมษายน 2539 - มีนาคม 2543 (ระยะเวลารวม 4 ปี)

ศาสตราจารย์
ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
อธิการบดี (1 เมษายน 2539 - 31 มีนาคม 2543)
“ผมเข้ า มาเป็ น อธิ ก ารบดี ช ่ ว งที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ ต ้ ม ย� า กุ ้ ง พอดี
งานส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น งานที่ ต ่ อ เนื่ อ งมาจากอธิ การบดี ท ่ า นก่ อ น
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา) ที่ส�าคัญคือ การจัดท�า
แผนแม่บทการพัฒนาที่ดินเขตผลประโยชน์ (Master Plan) ของ
มหาวิทยาลัย เหตุการณ์ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ช่วงต้น พ.ศ. 2540
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) โดยมีแผนว่าจะย้ายการสร้าง
อาคารปล่องระบายอากาศ (Intervention Shaft) มาสร้างบนถนน
พระราม 4 ฝั่งที่เป็นที่ดินของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัย
รับเงินทดแทนการเวนคืนที่ดิน
“ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยมองว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดิน
พระราชทาน หากมีการเวนคืนได้ ในอนาคตจะกลายเป็นบรรทัดฐาน
ว่าที่ดินของมหาวิทยาลัยสามารถถูกเวนคืนได้ตามปกติเหมือนกับ
ที่ดินของเอกชน จึงได้ใช้การเจรจาและประสานงานกับหลายฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย สุดท้ายมี
การยกเลิกการเวนคืน โดยท�าเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวแทน”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ
รองอธิการบดี (1 เมษายน 2539 - 31 ธันวาคม 2539)
“งานส�าคัญเรื่องหนึ่งของส�านักงานฯ คือการท�าแผนแม่บทการใช้พื้นที่เขตพาณิชย์
มีความจ�าเป็นทีก่ ารใช้ทดี่ นิ ต้องมีแผนแม่บท เพือ่ ให้การพัฒนามีความสอดคล้องกันทัง้ หมด
และเชื่อมโยงกับเขตการศึกษาโดยมี ‘แกน’ หรือมีสถานที่สา� คัญๆ เรียงล�าดับกัน ปัจจุบัน
มีอาคาร 2 อาคารซึง่ เป็นอาคารอนุรกั ษ์ คือ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และอาคารมหาวชิราวุธ
หอประชุม เสาธง เรื่อยมาถึงทางฝั่งตะวันตก ก็เป็นอาคารจามจุรี 3 และอาคารจามจุรี 4
เป็นส�านักงานของอธิการบดี วางตัวเป็นแกนทะลุไปจนถึงถนนบรรทัดทอง และมีเขตเรียก
ว่า buffer zone ระหว่างเขตการศึกษากับเขตพาณิชย์ ซึ่งประกอบไปด้วยหอพักและร้าน
ค้าที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน”

รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน (1 ตุลาคม 2536 - 31 สิงหาคม 2547)
“เรามี ก ารจั ด ท� า แผนแม่ บ ทเพื่ อ พั ฒ นาที่ ดิ น อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ก าร
พัฒนาทีด่ นิ เกิดประโยชน์มากขึน้ แนวคิดของการท�าแผนแม่บทไม่ได้ทา� เพือ่ รายได้
อย่างเดียว แต่มีจุดประสงค์เรื่องรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รูปแบบทางกายภาพ
รู ป แบบทางการศึ ก ษา เป็ น การวางแผนใช้ ที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
ส่งผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่การพัฒนาพื้นที่เกิดขึ้น
ทุกมุมเมือง การวางแผนแม่บทจึงท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างมีทิศทาง”
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“ในช่วงที่ผมเข้ามารับต�าแหน่งตรงกับช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต�่า
ในขณะที่มีโครงการต่างๆ ด�าเนินการค้างอยู่ กลยุทธ์ที่ใช้รับมือวิกฤติเศรษฐกิจ
คือ กลยุทธ์ประคองตัว ด้วยการไม่เร่งรัดโครงการใหม่ ขณะนั้นได้เกิดโครงการที่
โดดเด่นอยู่โครงการหนึ่ง นั่นคือ โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ออฟสยามสแควร์ ซึ่ง
เป็นการบรรเทาผลกระทบจากการหยุดโครงการเดิม ท�าให้มปี ญั หาด้านทัศนียภาพ
ที่ไม่สวยงามและไม่กอ่ รายได้ จึงมีการคิดโครงการระยะสัน้ ที่ไม่ตอ้ งการเงินลงทุน
มาก เกิดเป็นโครงการดังกล่าวขึน้ และได้พฒ
ั นาพืน้ ทีบ่ ริเวณระหว่างสยามสแควร์
ซอย 3 กับซอย 4 ในพื้นที่กว่า 1 ไร่ ให้เป็นลานกิจกรรมส�าหรับวัยรุ่น ด้วย
ความแปลกใหม่ของโครงการท�าให้สยามสแควร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีผล
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พื้นที่ในเวลาต่อมา”

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี (1 มกราคม 2540 - 31 มีนาคม 2543)

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ยุคที่ 5 ยกเลิกสัญญา/เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้พัฒนา

ที่ดินหมอน 20
ริเริ่มการพัฒนาที่ดินแนวเขตการศึกษาและเขตพาณิชย์ Buffer Zone
พัฒนาที่ดินนอกเขตปทุมวัน
ส่งเสริมกิจกรรม CRM/CSR
การกำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
ช่วงเวลา เมษายน 2543 - มีนาคม 2547 (ระยะเวลารวม 4 ปี)

สร้างรากฐาน สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร
อธิการบดี (1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547)
“ยุคนั้นเป็นช่วงหลังวิกฤติต้มย�ากุ้ง ทุกอย่างหยุดชะงักหมด ความต้องการด้านอาคาร
พาณิชย์ก็น้อยลง ส�าหรับโครงการพัฒนาที่ดินใหม่ในขณะนั้นคือ โครงการ U-Center หรือ
หอพักพวงชมพู บริเวณซอยจุฬาฯ 42 โดยน�าอาคารพาณิชย์ที่หมดสัญญามาปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการพักอาศัย ขณะเดียวกันก็มีการขยายถนนให้กว้างขึ้นเพื่อเป็น
ทางเดินและเสริมสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น ผมมองว่าอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในพื้นที่เขตพาณิชย์
นั้นไม่ควรตั้งประชิดเขตการศึกษามากเกินไป จึงคิดว่าอยากให้มีพื้นที่กันชน (Buffer Zone)
กั้นกลาง ประกอบกับช่วงนั้นหอพักนิสิตมีไม่เพียงพอ ถือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนรอบมหาวิทยาลัย”

รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(1 ตุลาคม 2536 - มิถุนายน 2547)
“แนวคิดและวิธีการท�างานของส�านักงานฯ ในการจัดเก็บ
รายได้จากอาคารพาณิชย์ มีการก�าหนดวิธีการอัตราค่าเช่าให้
แตกต่างกันตามท�าเล เรามีการจัดพื้นที่ท�าเลต่างๆ และระบุสี
ของแต่ละท�าเล โดยไม่ได้ขึ้นค่าเช่าตามความรู้สึก แต่นา� กิจการ
ในโซนนั้นมาพิจารณา เช่น โซนสีแดง ค่าเช่ามีราคาแพงเพราะ
อยู่ติดถนน มีการขีดเส้นขีดสีระบุพื้นที่ และมีการประชุมกัน
ในการก�าหนดค่าเช่า เราเรียนรู้การท�างานจากรุ่นพี่และวิธีการนี้
ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน”
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“โครงการ U-Center เป็นโครงการที่มีความส�าคัญ เพราะเป็นการพัฒนา
ที่ดินบริเวณซอยจุฬาฯ 42 ที่อยู่ตรงข้ามกับรั้วของคณะนิติศาสตร์ น�ามา
สร้างเป็น U-Center ทางมหาวิทยาลัยเรียกว่าหอพักพวงชมพู โดยเปลี่ยน
อาคารพาณิชย์ที่มีอยู่ 2 - 3 ชั้นให้เป็นหอพักนิสิต เพิ่มบรรยากาศชีวิต
มหาวิ ท ยาลั ย สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น และเพื่อรองรับความต้องการ
ทีพ่ กั อาศัย เพราะนิสติ บางคนไม่มพี นี่ อ้ งในกรุงเทพฯ และแม้จะมีหอพักเอกชน
ให้บริการแต่ก็มีจ�ากัด ประกอบกับเป็นนโยบายของผู้บริหารในขณะนั้น
ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นส่วนหนึง่ ของอาคารพาณิชย์ให้เป็นประโยชน์ตอ่ นิสติ ทางด้าน
การศึกษา ด้วยการท�าหอพักภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับเปลี่ยนอาคาร
พาณิชย์ประมาณ 80 กว่าคูหา เป็นหอพักประมาณ 200 กว่าห้อง นิสิต
พักได้ประมาณ 700 กว่าคน โครงการระยะแรกมีหอพักแบบพัก 1 คน 2 คน
และ 4 คน โดยใช้ชั้น 2 - 3 เป็นหอพัก ชั้นล่างเป็นร้านค้าและพื้นที่เปิดโล่ง
ไว้ท�ากิจกรรม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น”

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี (1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547)

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างรากฐาน สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
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ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ยุคที่ 6 พลิกบทบาทสู่การเป็นผู้พัฒนาที่ดินหมอน 20

โครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ
กำหนดอัตราค่าเช่ารูปแบบใหม่หมอน 1 - 3
ต้นแบบหลักคิดของภาครัฐในการต่อสัญญา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินและเกื้อกูลชุมชน
กำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ
เมษายน 2547 - มีนาคม 2551 (ระยะเวลารวม 4 ปี)

ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2551)
และนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
“เมื่อดิฉันเข้ามารับหน้าที่อธิการบดีในวันแรกเลยนั้น มีการลงนามในสัญญาพัฒนาหมอน 20 ที่ขณะนั้นเป็น
ตึกร้างสูง 13 ชัน้ และมีเสาเหล็กโผล่เป็นแท่งๆ ขึน้ มาทีช่ นั้ 13…ยืนยันว่าคุณภาพการก่อสร้างของฐานรากทีน่ ดี่ เี ยีย่ ม
แม้กระทั่งเหล็กของเสาสูงก็เคลือบไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะยุติการท�างาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยก่อสร้างต่อได้เลย
และได้ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มาส�ารวจว่าโครงสร้างต่างๆ ยังคงใช้ได้อยู่ไหม เพราะเมื่อเห็นว่านี่คือของดีก็ต้อง
พัฒนาให้เต็มศักยภาพ แล้วมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทุกสาขาวิชา เราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามารับหน้าที่ก็มองว่าสิ่งนี้เป็นประเด็นใหญ่ของมหาวิทยาลัย…
“เมื่อดิฉันเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีก็พูดกับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (รองอธิการบดี
ในขณะนั้น) ว่าเราต้องท�าตึกนี้ เราทิ้งแบบนี้ไม่ได้ เพราะเสียชื่อมหาวิทยาลัยมามากแล้ว…ถ้าให้เจ้าอื่นมาพัฒนา
ไม่ได้ให้ราคากับทรัพย์สมบัติใต้ดินที่เป็นฐานราก ดิฉันก็บอกรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสมว่าเราลองดูไหมว่า
ถ้าท�าเองจะเป็นอย่างไร
“ส่วนเรื่องมาบุญครอง สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และครบสัญญาใน พ.ศ. 2556
ซึ่งสัญญาเดิมระบุไว้ว่าก่อนหมดสัญญาไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้เจรจากับมาบุญครองเป็นล�าดับแรก ตลอดเวลา 30 ปี
ที่ผ่านมา ส�านักงานจัดการทรัพย์สินก�ากับการดูแลรักษาสภาพของอาคารเป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้อง
ต่อสัญญามาบุญครอง มหาวิทยาลัยจึงมองว่าไม่ใช่เพียงการเช่าที่ดินเท่านั้น แต่เป็นการเช่าที่ดินและอาคาร
การต่อสัญญาจึงต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ โดยมีข้อตกลงที่ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
“มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าโครงการ โดยมีทั้งวิธีคิดต้นทุนและวิธีรายได้ สุดท้าย
ให้ประเมินด้วยวิธีรายได้ คือเมื่อท�าโครงการแล้วจะได้รายได้เท่าไร แล้วจุฬาฯ ควรจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าไร
“การต่อสัญญาครัง้ นี้ เมือ่ เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี ปรากฏว่าได้รบั การชืน่ ชมเป็นอย่างมากว่าเป็นต้นแบบ
ของการต่อสัญญาของราชการกับเอกชนซึ่งท�าให้รัฐไม่เสียประโยชน์และได้รับประโยชน์เต็มที่”

รองศาสตราจารย์
ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
(20 กรกฎาคม 2548 - 31 มีนาคม 2551)
“เรื่องที่น่าภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งคือ การสร้างสวนสาธารณะ Park
@ Siam จากเดิมที่พื้นที่บริเวณระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับอาคาร
วิทยกิตติเ์ ป็นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า มีเพียงรัว้ สังกะสีลอ้ มไว้ จึงมีการน�าเสนอ
โครงการให้สร้างเป็นสวนขึ้นมา ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขต
พืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์กบั เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวอยูต่ รงกลาง
เมืองที่คนทุกคนมาใช้งานได้ เด็กก็มาใช้งานได้ คนในสยามสแควร์
ก็มานั่งเล่นได้เพราะมีต้นไม้ร่มรื่น และท�าให้พื้นที่ดูสวยงามขึ้น ตรง
นี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้คิดเรื่องการพาณิชย์ แต่ว่า
มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาพื้นที่ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ชุมชน”
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สร้างรากฐาน สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

“การฟื้นฟูโครงการจัตุรัสจามจุรีใช้เวลา 2 ปี 8 เดือน ถือว่าเป็นการ
ใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการบัญชี
มาท�างานร่วมกัน ท�าให้งานสามารถด�าเนินไปได้…ความจริงแล้วแผนการ
ระยะแรก คือการหาเอกชนมาเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการ แต่เมื่อเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจจนการก่อสร้างต้องหยุดชะงัก มหาวิทยาลัยได้โครงสร้าง
อาคารมา เราจึงไม่มีทางเลือกอื่น ประกอบกับการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยว
ของท่านอธิการบดี คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ซึ่งต้องนับถือท่าน
เพราะท่านบอกว่า อย่างไรก็ต้องท�าให้เป็นอาคาร 40 ชั้นให้ได้
“ส่วนการต่อสัญญาเช่าศูนย์การค้ามาบุญครองเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะการน�าที่ดินราชการไปใช้
ตรงนีเ้ ข้าไปอยู่ในมติของคณะรัฐมนตรีวา่ ให้การด�าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างของส่วนราชการอืน่ ในการ
ต่อสัญญาเช่าหรือในการท�าสัญญาเช่า ผมถือว่าในฐานะที่จุฬาฯ เป็นสถาบันการศึกษาแล้วเราได้ใช้ศาสตร์และศิลป์
ของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชี มาผนวกกันท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศูนย์การค้ามาบุญครองมี good will ที่เกิดขึ้นและสะสมมาเกือบ 30 ปี”

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี (1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2551)

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างรากฐาน สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
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นางชุติมา อรรถวรรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(1 กันยายน 2547 - 30 กันยายน 2557)
“ภาคภูมิใจและถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิง่ ทีม่ โี อกาสได้รว่ มงาน
อย่างใกล้ชิดกับรองอธิการดีและผู้บริหารส� านักงานฯ ทุกสมัย
มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2520 ประทับใจและชืน่ ชมในผลงานและความสามารถ
ของแต่ละท่านที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านภายใต้อุดมการณ์
ในการท�างานที่เหมือนกันคือ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ลูกค้าสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาพื้นที่ดินพระราชทาน ริเริ่มโครงการใหม่ๆ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชน และเป็ น ต้ น แบบในการศึ ก ษาของ
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2547 - 2557 ที่ได้รบั เกียรติ
ให้ดา� รงต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการส�านักงานฯ ซึง่ เป็นช่วงเวลาที่ได้ทมุ่ เท
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเกือบ 30 ปี เพื่อ
พัฒนาส�านักงานฯ อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ผลงานที่ภูมิใจคือ
การสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ท�างานเป็นแบบครอบครัว รักใคร่
ปรองดองกัน และการพัฒนาบุคลากรซึง่ เป็นรากฐานของการพัฒนา
องค์กรให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้มีส่วนท�างานโครงการพัฒนา
ที่ส�าคัญ เช่น โครงการจัตุรัสจามจุรี การวางมาตรฐานอัตราค่าเช่า
สยามสแควร์ และการต่อสัญญาเช่าอาคารมาบุญครอง เป็นต้น
ซึ่งได้สร้างเสริมรายได้ให้มหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดด สร้าง
ความมั่นคงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน”

ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ยุคที่ 7 พลิกบทบาทสู่ผู้บริหารจัดการอาคารสูง

โครงการพัฒนาที่ดินหมอน 20 /จัตุรัสจามจุรี
โครงการพัฒนาที่ดิน
ปรับองค์กรสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม CSR และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM
กำกับการใช้ที่ดินของส่วนราชการ

อธิการบดี
(1 เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559)
“จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ส�านักงานจัดการทรัพย์สินเป็นไปในเชิงการหา
รายได้กจ็ ริง แต่เป็นการหารายได้ทมี่ คี วามเมตตา
และความเอือ้ อาทร ซึง่ มาบรรจบกันพอดี เราเอา
เรื่องรายได้และความเอื้ออาทรมาสร้างสมดุล
ตรงนี้ได้ ซึ่งส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
สามารถท�ามาได้ทุกยุคทุกสมัย”
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ศาสตราจารย์
นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลารวม 8 ปี

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างรากฐาน สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

204

รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก
นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
รองอธิการบดี (1 เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559)
“ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ต้องบริหารจัดการจัตรุ สั จามจุรเี อง โดยมีการจัดหา
ผู้เช่าทั้งในส่วนของอาคารส�านักงาน อาคารที่พักอาศัย และส่วนของร้านค้า
ความยากที่สุดของการบริหารจัดการเองคือ การบริหารทั้งอาคาร บริหารผู้เช่า
และบริหารอีกหลายอย่าง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องใหม่สา� หรับส�านักงานฯ
“เมื่อก่อนเรามีแต่ห้องแถว ผู้เช่าก็อยู่ของเขาไปโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไร
หรือกรณีให้เอกชนลงทุน เขาก็จัดการดูแลของเขาเอง แต่ส�าหรับจัตุรัสจามจุรี
ซึ่งเราก�าหนดให้เป็นโครงการเกรด A+ ดังนั้นความคาดหวังของผู้เช่าจึงค่อนข้าง
สูง นอกจากผู้เช่าแล้วยังเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการด้วย ถ้าผู้ใช้บริการมีความสุข
มาใช้บริการมาก ผู้ให้บริการก็มีความสุขไปด้วย หน้าที่หลักของเราคือจะบริหาร
อย่างไรให้คนมามากและมาแล้วก็ให้มาอีก
“ภายหลังส�านักงานฯ มีการเพิ่มบทบาทจากหน่วยงานจัดเก็บรายได้มาเป็น
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ สิง่ ส�าคัญคือ เราต้องปรับองค์กรให้มมี าตรฐาน
ในระดับสากล จึงได้มีการน�าเอามาตรฐานการท�างานด้านต่างๆ มาใช้ อาทิ
มาตรฐาน TQA มีการน�าระบบตัวชี้วัดหรือ KPI มาใช้ในทุกระดับของส�านักงานฯ
ไปจนถึงระดับพนักงาน เราต้องพัฒนาคนของเราให้พร้อมและมีมาตรฐาน ผมมี
ความเชือ่ ว่า คนคือทรัพยากรทีม่ คี วามส�าคัญอันดับแรกขององค์กร ถ้าบริหารเรือ่ ง
คนไม่ดี องค์กรก็ไม่สามารถไปต่อได้”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี (1 เมษายน 2551 - มกราคม 2555)
“การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย พยายามท�าให้ชุมชนรอบข้าง
ไม่มอี บายมุข และมุง่ เน้นให้สงั คมรอบข้างต้องอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความ
สุข โดยร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องการจราจร อย่างการ
สร้างที่พักอาศัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดปัญหาการ
จราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย บุคลากรของเราไม่ต้องขับรถมาท�างาน
เพราะอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย และอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ คือ แนวคิด
การสร้างอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
อย่างมาก”

รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
ผู้ช่วยอธิการบดี (พ.ศ. 2555 - 17 พฤษภาคม 2559)
“วิสัยทัศน์ของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน คือ เป็นต้นแบบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค เราไม่ใช่
นักบริหารจัดการทัว่ ไป แต่เราเป็นนักบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ พือ่ การศึกษา
การบริหารจัดการพื้นที่ท�าเพื่อสนับสนุนการศึกษาร้อยละ 100 เมื่อมี
รายได้ก็ยกให้ค่าเล่าเรียนทั้งหมด เพราะพื้นที่ของเราร้อยละ 60 เป็น
พื้นที่ส�าหรับการศึกษา อีกร้อยละ 10 เป็นพื้นที่ส่วนราชการเช่าใช้
มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์”

นางชุติมา อรรถวรรัตน์

นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร
ผู้อา� นวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(1 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2559)
“หลังจากเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า อีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้ามหาวิทยาลัย
จะพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ ไปในทิศทางใด ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้กระชับรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าไปท�างานได้ใกล้ชิดมากขึ้น มีการเพิ่มเติมบางสายงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพขององค์กร ต้องปรับวิธีการท�างานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า กระบวนการท�างานบางอย่างที่ล่าช้า
ต้องถูกยกเลิก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท�างานมากขึ้น”
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“ในช่วงต้น พ.ศ. 2551 ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ได้เพิม่ บทบาทการเป็นผูบ้ ริหาร
จัดการโครงการเป็นโครงการแรก คือ อาคารจัตุรัสจามจุรี ท�าให้ทีมงานส�านักงานฯ
ต้ อ งปรั บ ตั ว พร้ อ มเรี ย นรู ้ แ ละรั บ ค� า สั่ ง ใหม่ ๆ ทั้ ง กระบวนการท� า งานและ
กระบวนการคิด รวมไปถึงการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�าคัญ เพื่อวางรากฐานองค์กรให้มี
ความแข็งแกร่ง เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรองรับเนื้องานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก”

100 ปีการบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
(1 กันยายน 2547 - 30 กันยายน 2557)

มิติที่

๔

สร้างคุณค่า
สู่สังคม

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหลัก
ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นการพัฒนาองค์กร
และปรับปรุงผลการดำเนินการ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อขับเคลื่อนให้ภารกิจของ
สำนักงานฯ ก้าวเดินได้

อย่างมั่นคงและ
สำเร็จลุล่วง

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก
ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์”

วิสัยทัศน์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

“บริหารจัดการพื้นที่และทรัพย์สิน
เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคม
นำมาซึ่งความยั่งยืนแบบองค์รวม ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ และรายได้”

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เมื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของ
การสถาปนามหาวิทยาลัย
สำนักงานฯ ยังคงก้าวต่อไปในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินตามหลักวิชาการ
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมุ่งการพัฒนาองค์กร
และผลักดันพนักงานเข้าสู่การทำงานที่มีระบบ
และเป็นมาตรฐานบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และการกำกับดูแลองค์การที่ดี
รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการสร้างคุณค่าให้สังคม
ควบคู่กับการเชื่อมต่อทางด้านวิชาการ
ผ่านการพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์ในศตวรรษใหม่
และการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
เพื่อเป็นหนึ่งในพลังการสนับสนุนการศึกษาของชาติ
เกื้อหนุนเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน
เพื่อนำความเจริญก้าวหน้าสู่สังคมไทย
ดังเช่นความสง่างามและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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การสร้างคุณค่า
ให้สังคม
ใน พ.ศ. 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย่างเข้าสูป่ ที ี่ 101
ซึง่ ถือเป็นก้าวแรกของศตวรรษใหม่ทตี่ อ้ งสืบสานบทบาทของ
การเป็น “หลักเฉลิมพระนคร” ตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์สถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการที่มหาวิทยาลัยมีบทบาท
เป็นผู้ชี้น�า รวมทั้งเตือนสติแก่สังคมให้เกิดความถูกต้อง
เป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ศตวรรษ
ต่อไปอย่างมั่นคง
ในการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์ของมหาวิทยาลัยในศตวรรษ
ใหม่ ต้องด�าเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างการตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านการศึกษา
และนวัตกรรม และการบรรลุเป้าหมายรายได้เพื่อความ
มีเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

1. เป็นพื้นที่รองรับระบบนิเวศนวัตกรรม
โดยจะสร้ า งเมื อ งที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางนวั ต กรรม
(Innovation Hub) เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและ
การพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญา (Intellectual
Society)
2. เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เมืองที่มีคุณภาพ
เนื่องด้วยขนาดและท�าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
อยู่ในย่านพาณิชยกรรมส�าคัญของกรุงเทพมหานคร
ท� า ให้ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ามารถสร้ า งผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนาเมืองได้อย่างชัดเจน การ
พัฒนาพื้นที่พาณิชย์ของมหาวิทยาลัยจึงควรสร้าง
ความเชื่ อ มโยงกั บ บริ บ ทของการพั ฒ นาพื้ น ที่
ศูนย์กลางที่อยู่รอบข้าง อาทิ ย่านปทุมวัน ย่านสีลม
ย่านราชด�าริ ให้เป็นการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการออกแบบให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
ที่น่าอยู่ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างมีแผน
งาน เพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต หรือที่เรียก
ว่า “Adaptive Complex System” การพัฒนาพื้นที่
เขตพาณิชย์ยึด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

3. สามารถบรรลุเป้าหมายด้านรายได้ของมหาวิทยาลัย
งบอุดหนุนจากรัฐบาลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
ก้าวสูส่ ถาบันการศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงในระดับนานาชาติ ดังนัน้ การพัฒนาพืน้ ทีพ่ าณิชย์จงึ เป็นสิง่ จ�าเป็นในการ
สนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อน�าไปใช้ในการยกระดับการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัย และ
พัฒนาบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้รายได้จากการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ
ช่วยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสูงแก่คนทุกระดับในสังคม ด้วยทุน
การศึกษาที่เพียงพอและค่าเล่าเรียนในระดับที่เหมาะสม
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“พื้นที่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ” เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมการเดินเท้า ระบบสัญจรเบา
ทีผ่ สมผสานไปกับพืน้ ทีส่ าธารณะสีเขียว และการเดินทางทีป่ ลอดมลพิษ และความปลอดภัย สร้างพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทีต่ อ่ เนือ่ งเป็นเอกลักษณ์ทสี่ ามารถจดจ�าและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม เป็นตัวอย่างการพัฒนา
พื้นที่เมืองยั่งยืนและทั่วถึง (Universal Design)
“พื้นที่ต้นแบบทางธุรกิจ-สังคมใหม่” เพื่อเป็นแหล่งธุรกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมใหม่กลางเมือง และศูนย์
รวมการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดธุรกิจสร้างสรรค์ทนุ ทางความรูใ้ นระยะยาว ทีเ่ กิดจากการร่วมทุน
ระหว่างกลุ่มธุรกิจและเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย
“พืน้ ทีต่ น้ แบบเมืองอัจฉริยะ” (Smart City) ในอนาคต เป็นการพัฒนาซึง่ ประกอบด้วย พลังงานอัจฉริยะ
(Smart Energy) การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) สิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) การบริหารจัดการ
เมืองอัจฉริยะ (Smart Governance) นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) โดยการพัฒนาเพือ่ รองรับเทคโนโลยี
แบบจ�าเพาะหน่วย (Modularization) และยังค�านึงถึงความสมดุลระหว่างจ�านวนคนอยูอ่ าศัยและคนท�างานในพืน้ ที่
นอกจากนีย้ งั มุง่ หวังให้มกี ารลดมลพิษภายในเมืองด้วย

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาพื้นที่ควรมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การออกแบบให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่
และมีความสามารถในการปรับตัวอย่างมีแผนงาน
เพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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การพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์
ในศตวรรษใหม่
แนวคิด
การพัฒนาการจัดการทรัพย์สนิ ในศตวรรษใหม่ เน้นการสร้างคุณค่าให้สงั คมไทย (Value Creation)
ควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Revenue) โดยใช้พื้นที่ในเขตพาณิชย์
ให้เชือ่ มโยงกับการศึกษามากขึน้ กล่าวคือ ไม่เพียงพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์เท่านัน้ แต่โครงการนัน้ ๆ
ต้องส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคมไทยด้วย

ครบครัน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สวนพักผ่อน
และพื้นที่ส�าหรับการใช้ชีวิตกลางแจ้ง สันทนาการ
และออกก�าลังกาย เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของ
ชาวเมือง
“Play” เป็นเมืองที่มีพลวัต (Dynamic) อันเกิด
จากการทีช่ าวเมืองสามารถมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์
แนวคิ ด การพั ฒ นา ตลอดจนน� า นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต
ในโลกยุคใหม่
“Learn” เป็นเมืองที่ส่งเสริมกิจกรรมเชิงการ
เรียนรู้สมัยใหม่ โดยจัดให้มีพื้นที่พิเศษที่เอื้อให้
เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม คนจาก
ฝั่งวิชาการและจากฝั่งวิชาชีพ โดยเรียกพื้นที่เหล่านี้
ว่า “Co-Creation Space” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การทดลอง การคิดค้น และการจัดแสดงนวัตกรรมที่
เปิดสู่สาธารณชนทั่วไป

215
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

- สังคมอุดมปัญญา (Intellectual Society)
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันยังขาดพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ศูนย์รวมธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคม ด้วยขนาดพื้นที่และ
ท�าเลทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยอยู่ในย่านพาณิชยกรรมส�าคัญของ
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นโอกาสให้พฒ
ั นาพืน้ ทีบ่ ริเวณใจกลาง
เมื อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ สั ง คมอุ ด มปั ญ ญา
(Intellectual Society) เพื่อจุดประกายให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Intellectual Activity) เกิดนวัตกรรม โดยผ่าน
กิจกรรม Live-Play-Learn นั่นคือ
“Live” เป็นเมืองที่ประชากรสามารถพักอาศัยอยู่ ตั้งแต่
วัยเยาว์จนถึงปัน้ ปลายชีวติ โดยมีระบบสาธารณูปโภครองรับ

เบื้องต้นมหาวิทยาลัยเน้นหนักการพัฒนาพื้นที่
บริเวณสวนหลวง-สามย่าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ผืน
ใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร ขนาด 320 ไร่ ที่มี
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของเดียว โดยบางส่วนของพืน้ ที่
พัฒนาไปแล้ว เหลือพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้อีก
ประมาณ 145 ไร่ มีรูปร่างของที่ดินเป็นรูปตัวแอล
(L) มีช่วงความยาวที่สุดจากถนนพระราม 1 ถึง
ถนนพระราม 4 ประมาณ 1,300 เมตร ช่วงที่กว้าง
ที่สุดจากถนนพญาไทถึงถนนบรรทัดทอง ประมาณ
760 เมตร และมีช่วงความกว้างที่มีสัดส่วนมากที่สุด
คือ จากซอยจุฬาฯ 9 ถึงถนนบรรทัดทองประมาณ
300 เมตร สามารถเข้าถึงได้ด้วยโครงข่ายคมนาคม
หลากหลายช่องทาง รวมทั้งสัญญาเช่าภายในพื้นที่
จะทยอยหมดจนครบสมบูรณ์ภายในปี 2563 โดยรอบ
ของพืน้ ที่โครงการ มีอาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีส่ �าคัญ
ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
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อาคารพาณิชย์ให้เช่าสู่การพัฒนาเพื่อการสร้างมูลค่าให้พื้นที่ ( alue Creation)
การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต เน้นให้พื้นที่รองรับลักษณะธุรกิจที่สร้าง
“มูลค่าเพิ่ม” ให้กับสังคม และเกื้อหนุนกับกิจกรรมและการใช้ชีวิตของคนในสังคมอุดมปัญญา
(Intellectual Society)
วิสัยทัศน์สู่เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านในศตวรรษใหม่
มี 6 ประการ คือ
• การสร้างความสมดุลระหว่างศักยภาพทางด้านผังเมืองและด้านต้นทุนทางความรู้
ระดับประเทศ เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ สูงสุดในด้านการใช้สนิ ทรัพย์เพือ่ ประโยชน์
ทางการศึกษา และการเป็นพื้นที่นวัตกรรมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจและความรู้
• การเปลี่ยนแนวคิดจากการพัฒนาเป็น “หมอน” สู่แนวคิดเป็น “ย่าน” (Smart
Cluster Zones) ที่มองศักยภาพของกลุ่มพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาและ
ต้องการกลยุทธ์ในการพัฒนา เพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงการบริหารจัดการ
ระบบสิง่ แวดล้อมและการใช้พลังงานในพืน้ ทีท่ คี่ า� นึงถึงภาพรวมในการใช้พลังงานและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมรวมกันทั่วทั้งบริเวณด้วย
• การจัดการวางแผนโดยเน้นการมีส่วนร่วม และการประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการร่วมมือและการดึงดูด
การลงทุนในด้านต่างๆ เพือ่ ให้ได้ผลประโยชน์ในเชิงสินทรัพย์ทางปัญญาได้อย่างยัง่ ยืน
และมีการบูรณาการแก่กันให้มากที่สุด
• การสร้างพื้นที่ตัวอย่างหรือพื้นที่จัดแสดง (Showcase) ทางนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
พื้นที่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ พื้นที่ต้นแบบทางธุรกิจสังคมใหม่ และพื้นที่ต้นแบบ
เมืองอัจฉริยะ
• การใช้ศกั ยภาพเชิงพืน้ ที่ ซึง่ เป็นพืน้ ทีผ่ นื ใหญ่ทมี่ เี จ้าของเดียวกันกลางเมือง ในการสร้าง
Continuous Public Space หรือพืน้ ทีส่ าธารณะขนาดใหญ่ทมี่ คี วามต่อเนือ่ งด้วยระบบ
พื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ และระบบการสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ
เดินเท้า ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในมหานครของเอเชีย
• ผังทีเ่ กิดขึน้ จะต้องกลายเป็นหมุดหมาย ส�าหรับมหาวิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่ 100 ปีทสี่ อง
อย่างมั่นคง และมีความสามารถในการปรับตัวอย่างมีแผนงานเพื่อเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต หรือที่เรียกว่า Adaptive
Complex System

แผนที่ : การแบ่งโซน

คําอธิบายสัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ

พื้นที่โซน A

พื้นที่โซน B

พื้นที่โซน C

พื้นที่โซน D

พื้นที่โซน E

แบ่งโซนการพัฒนาพื้นที่โครงการเป็น 5 โซน ซึ่งแต่ละโซน
จะมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

Zone B

(หมอน 28 และ 29)
เป็นพื้นที่ส�านักงานและพาณิชยกรรมหนาแน่น รองจาก
โซน A อยูไ่ กลจากระยะเดินเท้าของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ สามย่าน
เน้นกลุ่มพาณิชยกรรมและส�านักงาน มีสัดส่วนรองจากโซน A
แต่มีสัดส่วนที่อยู่อาศัยสูงกว่าโซน A เล็กน้อย
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(หมอน 23 และ 24)
เป็นพื้นที่ส�านักงานและพาณิชยกรรมหนาแน่นสูง เชื่อมต่อโดยตรงกับ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่านและส่วนพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย
รายล้อมด้วยการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงพาณิชยกรรมและส�านักงานให้มีสัดส่วนสูงสุด

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Zone A
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Zone C

(หมอน 33 34 และ 43)
เป็นพื้นที่อยู่อาศัย แหล่งงาน และแหล่งเรียนรู้เชิงนวัตกรรมชั้นดี
ตัง้ อยูต่ ดิ กับอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และติดกับแนวแกนส�าคัญพืน้ ทีส่ เี ขียวหลัก
ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นกิจกรรมเชิงนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผ่านการ
พัฒนาส�านักงานเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียกว่า “Co-Creation Space” กลุ่ม
พาณิชยกรรม เน้นร้านค้าทีจ่ า� เป็นต่อการด�ารงชีวติ เท่านัน้ โดยทีอ่ ยูอ่ าศัย
มีระดับค่อนข้างสูงกว่าที่อยู่อาศัยในโซนอื่น
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Zone D

(หมอน 42 43 บางส่วน 46 47 และ 48)
เป็นพื้นที่อยู่อาศัยใหม่และศูนย์ราชการ ตั้งอยู่ใกล้ย่านที่อยู่
อาศัยของมหาวิทยาลัยเดิม สนามกีฬา และสามารถเดินเข้าสู่
มหาวิทยาลัยได้สะดวก อีกทั้งบริเวณหมอน 46 ถูกก�าหนดให้
เป็นพืน้ ทีศ่ นู ย์ราชการใหม่ โซนนีจ้ งึ มุง่ เน้นทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นส�าคัญ
ขณะทีส่ ดั ส่วนของ Co-Creation Space เน้นรูปแบบห้องเรียนรู้
และห้องท�างานส�าหรับนิสิตนักศึกษา สัดส่วนเชิงพาณิชยกรรม
คล้ายกับโซน C

Zone E

(หมอน 54-55 และ 56-57)
เป็นพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมหนาแน่น และแหล่งส่งเสริมธุรกิจการกีฬาและ
การออกก�าลังกาย ตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬาแห่งชาติ และไม่ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า มุง่ เน้นธุรกิจและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา การออกก�าลังกาย
และสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมการใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น กายภาพบ�าบัด
ที่พัก เป็นต้น

การสร้างรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน
ส�าหรับนโยบายในการจัดการทรัพย์สินของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน คือ การสร้าง “รายได้ที่ยั่งยืน” เนื่องจาก
รายได้จากการจัดการทรัพย์สินถือเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล
การสร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่สร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับสังคมและ
เกื้อหนุนกับกิจกรรมและการใช้ชีวิตของคนในสังคมอุดมปัญญา ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเน้นการเลือก
ธุรกิจและคัดสรรผู้เช่าที่มีคุณสมบัติและด�าเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่
เช่าของมหาวิทยาลัย อันเป็นการหนุนเสริม (Synergy) ความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน

221
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

ในศตวรรษใหม่นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ยังคงยึดมั่นพันธกิจ
ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น “หลักเฉลิมพระนคร” พร้อมทั้งมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ระดับนานาชาติที่ยั่งยืน โดยส�านักงานฯ
จะยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลที่ ดิ น
พระราชทานส่ ว นที่ เ ป็ น เขตพาณิ ช ย์
ที่นอกเหนือจากให้มีรายได้ที่เพียงพอ
ในการสนั บ สนุ น การด� า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ยังมุ่งมั่นการสร้าง
คุ ณ ค่ า เพิ่ ม บนพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด สั ง คมอุ ด ม
ปั ญ ญา เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการสร้างบัณฑิต
และองค์ความรูใ้ หม่เพือ่ อ�านวยประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่
เน้นการพัฒนาพื้นที่โดยการสร้างอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นของพื้นที่นั้นๆ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สร้างมูลค่าให้กับสังคม ท�าให้เกิด “ย่าน” ใหม่ที่ผู้คนจดจ�าได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่
ความหมายของ “ย่าน” ในที่นี้ คือ พื้นที่ที่มีธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจที่เกื้อหนุนกันอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจและเป็น “Destination” ของกลุม่ เป้าหมาย เพราะมีความครบถ้วนและความหลากหลายของสินค้าและบริการ
การพัฒนาย่านหรือการสร้างอัตลักษณ์นนั้ ต้องพัฒนาทัง้ พืน้ ที่ โดยมี Master Plan ซึง่ จะมีเป้าหมายและแผนการท�างาน
ของส�านักงานฯ ในทศวรรษใหม่ทั้งระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 4 ปี และระยะยาวที่ต้องด�าเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บันทึกประวัติศาสตร์
จากคำบอกเล่าของผู้บริหาร
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2559 - 2560 (1 ปี)

ภาคที่ 4 : วิวัฒนาการการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ยุคที่ 8 ก้าวสู่อนาคตก่อนเข้าสู่ศตวรรษที่ 2
18 พฤษภาคม 2559 - 25 มีนาคม 2560 (รวมระยะเวลา 1 ปี)

มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี (18 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)
“ที่ผ่านมาเราอาจจะมองการบริหารจัดการทรัพย์สินกับการศึกษาแยกส่วนกัน ส�าหรับ
ศตวรรษใหม่จะมีการน�าส่วนของเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นจุดเชื่อมต่อกับการ
ศึกษา เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั สังคมมากขึน้ ไม่ใช่เพียงสร้างมูลค่าทางธุรกิจเท่านัน้ ท�าอย่างไร
ให้บริเวณพื้นที่ โดยรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นเวที ให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถได้
แสดงออก ซึ่งเหมาะสมสอดคล้องกับท�าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศของความ
เป็น ‘สังคมอุดมปัญญา’ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
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“เมืองมหาวิทยาลัยนี้จะมีองค์ประกอบ 3 ค�า คือ Live-PlayLearn มีโซนที่อยู่อาศัยส�าหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย
ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง มีสถานที่
ออกก�าลังกายและพักผ่อนส�าหรับสาธารณะ เพื่อให้คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีโซนนวัตกรรม ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นทีต่ งั้ ของศูนย์
Innovation Hub ภายในประกอบด้วยการบ่มเพาะ Startup ที่มี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีพื้นที่ส�านักงานรองรับกลุ่ม
บริษทั เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องให้อยูร่ วม
ตัวกันเป็นย่าน Co-Creative Business ที่เกื้อหนุนกัน ตลอดจน
มีพื้นที่ส�าหรับจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งปัจจุบันและ
อนาคตจากบริษัทผู้น�านวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้และ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม ท�าให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรม
(Innovation Ecosystem) ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย”

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม
(27 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)

รายนามผู้มีคุณูปการ
1. รายนามผู้มีคุณูปการในยุคแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 จนถึง 22 ก.พ. 2514 ก่อนจัดตั้งส�านักงานจัดการผลประโยชน์
1.1

เสนาบดี กระทรวงธรรมการ
พ.ศ. 2458 - 2469

1.2

อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการ
6 เม.ย 2460 - 26 พ.ย. 2461

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

3 ธ.ค. 2461

มหาอ�ามาตย์โท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร)
มหาอ�ามาตย์ตรี พระยาไพศาลศิลปศาสตร์ (รื่น ศยามานนท์)
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 ส.ค. 2463 - 31 มี.ค. 2468
10 ธ.ค. 2472 - 1 ก.ย. 2475

มหาอ�ามาตย์ตรี พระยาอนุกิจวิธูร
มหาอ�ามาตย์ตรี พระยาภะรตราชา

1.4

นายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2477 - 2478
พ.ศ. 2478 - 2485
พ.ศ. 2485 - 2487
พ.ศ. 2487 - 2488
พ.ศ. 2488 - 2489
พ.ศ. 2489 - 2490
พ.ศ. 2490 - 2491
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2491 - 2492
พ.ศ. 2492 - 2494
พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2494 - 2500
พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2500 - 2501
พ.ศ. 2502 - 2506
พ.ศ. 2506 - 2514

พระสารสาสน์ประพันธ์
นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
นายพันเอก ประยูร ภมรมนตรี
นายทวี บุณยเกตุ
พระตีรณสารวิศวกรรม
นายเดือน บุนนาค
นายเลื่อน ศราภัยวาณิช
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
พลโท มังกร พรหมโยธี
พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิ์เกียรติ
นายเลียง ไชยกาล
พลโท มังกร พรหมโยธี
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ม.ล.ปิ่น มาลากุล
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพล ถนอม กิตติขจร

1.5

อธิการบดี
21 ต.ค. 2478 - 24 พ.ย. 2479
25 พ.ย. 2479 - 1 ส.ค. 2487
4 พ.ย. 2487 - 5 ก.ย. 2492
21 ต.ค. 2492 - 21 ก.ค. 2493
17 ส.ค. 2493 - 16 ส.ค. 2504
7 ก.ย. 2504 - 6 ก.ย. 2506
7 ก.ย. 2506 - 6 ก.ย. 2508
7 ก.ย. 2508 - 6 ก.ย. 2510
7 ก.ย. 2510 - 26 มี.ค. 2512
27 มี.ค. 2512 - 3 มิ.ย. 2512 (รักษาการ)
4 มิ.ย. 2512 - 3 มิ.ย. 2514
4 มิ.ย. 2514 - 3 มิ.ย. 2516

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ.จี.เอลลิส
พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (จอมพลแปลก พิบูลสงคราม)
หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล
พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (จอมพลแปลก พิบูลสงคราม)
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
พลเอก ประภาส จารุเสถียร
ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สรเทศน์

1.6

1.7

เลขาธิการ
21 พ.ค. 2478 - 14 ก.ย. 2478
14 ก.ย. 2478 (รักษาการ)
3 เม.ย. 2479 - 1 เม.ย. 2481
1 เม.ย. 2481 - 28 ส.ค. 2484
29 ส.ค. 2484 - 25 ธ.ค. 2485
26 ธ.ค. 2485 (รักษาการ)
2 ก.พ. 2486 - 15 มี.ค. 2487
15 มี.ค. 2487 - 22 ส.ค. 2487
22 ส.ค. 2487 (ท�าการแทนในหน้าทีเ่ ลขาธิการ)
6 ต.ค. 2487 (รักษาการ)
19 ต.ค. 2487 - 2492
27 ก.ค. 2492 (รักษาการ)
25 พ.ย. 2492 - 24 พ.ย. 2498
12 ก.ย. 2498 (รักษาการ)
2 มี.ค. 2499 - 30 ก.ย. 2509
1 ต.ค. 2509 - 9 ก.ย. 2513
9 ก.ย. 2513 - 7 ต.ค. 2513 (รักษาการ)
8 ต.ค. 2513 - 26 เม.ย. 2514 (รักษาการ)
27 เม.ย. 2514 - 4 ก.พ. 2515 (รักษาการ)

หลวงสุจิตภารพิทยา
ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
28 ก.พ. 2505 - 2 มิ.ย. 2512
16 ส.ค. 2514 - 3 ก.พ. 2515

ศาสตราจารย์ศุภชัย วานิชวัฒนา
ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ

หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก (ศิริ สิตปรีชา)
หลวงแมนวิชาประสิทธิ์ (แม้น ฟูเกียรติ)
นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์
หลวงสุจิตภารพิทยา (สุจิต สุจิตภารพิทยา)
นายทวีสวัสดิ์ บุญ-หลง

ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สลับ ลดาวัลย์
ศาสตราจารย์ศุภชัย วานิชวัฒนา
ศาสตราจารย์สุขุม ศรีธัญญรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2506 - 2514
พ.ศ. 2514 - 2515 (รักษาการ)
พ.ศ. 2515 - 2521
พ.ศ. 2521 - 2538
พ.ศ. 2538 - 2544
พ.ศ. 2544 - 6 ก.พ. 2555
7 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน

2.2

ที่ปรึกษากฎหมายแต่งตั้งโดยคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
1 ต.ค. 2516 - 30 ก.ย. 2526
นายประเทือง กีรติบุตร (อดีตอัยการพิเศษ กรมอัยการ)
4 ม.ค. 2520 - 30 ก.ย. 2533
ศาสตราจารย์สัญชัย สัจจวานิช (อดีตรองประธานศาลฎีกา คนที่ 1)

2.3

คณะกรรมการจัดการผลประโยชน์ / คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2514 ถึงปัจจุบัน
องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน มีจ�านวนไม่เกิน 9 คน กรรมการโดยต�าแหน่ง 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน
(กึ่งหนึ่งเป็นคณาจารย์ประจ�า)
10 มี.ค. 2514 - 22 ก.พ. 2516
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ / ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สรเทศน์)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เลขาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน / รองศาสตราจารย์ ม.ล.ประทีป มาลากุล)
รองประธานกรรมการ
นายอุดม ศรีเสาวชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบัญชา ล�า่ ซ�า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์)
กรรมการ
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณ คุณวาสี /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร)
กรรมการ
หัวหน้าส�านักงานจัดการผลประโยชน์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน)
กรรมการและเลขานุการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อรุณ สรเทศน์
ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
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100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รายนามผู้มีคุณูปการ เมื่อจัดตั้งส�านักงานจัดการผลประโยชน์ 23 ก.พ. 2514 เป็นต้นมา

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ปี 2516 - ปัจจุบัน
องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน มีจ�านวนไม่เกิน 13 คน กรรมการโดยต�าแหน่ง 9 คน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน (กึ่งหนึ่งเป็น
อาจารย์ประจ�า)
23 ก.พ. 2516 - 26 ก.ค. 2516
อธิการบดี (ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์)
ประธานกรรมการ
เลขาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ)
กรรมการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน)
กรรมการ
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์)
กรรมการ
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร)
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศริพร วณิเกียรติ,
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม จิตรปฏิมา)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบัญชา ล�่าซ�า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุดม ศรีเสาวชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าส�านักงานจัดการผลประโยชน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด แก้วสนธิ)
กรรมการและเลขานุการ
27 ก.ค. 2516 - 22 ก.พ. 2518
อธิการบดี (ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ถาวร วัชราภัย)
เลขาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน / รองศาสตราจารย์ ม.ล.ประทีป มาลากุล)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ /
นายเฉลิม ประจวบเหมาะ)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร /
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์)
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม จิตรปฏิมา /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด หงษ์ทองค�า)
รองศาสตราจารย์เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
นายบัญชา ล�่าซ�า
นายอุดม ศรีเสาวชาติ
หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด แก้วสนธิ)
23 ก.พ. 2518 - 22 ก.พ. 2520
อธิการบดี (ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ก�าจัด มงคลกุล)
เลขาธิการ (รองศาสตราจารย์ ม.ล.ประทีป มาลากุล / รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เมืองทอง แขมณี)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสัณฑ์)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์ /
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุรพร หงสประภาส)
ประธานสภาคณาจารย์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประหยัด หงษ์ทองค�า /
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อติเรก ณ ถลาง) กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด แก้วสนธิ
(แทนตั้งแต่ 15 ม.ค. 2519)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ตันติยวรงค์
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
นายบัญชา ล�่าซ�า
หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช พรพิบูลย์)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

23 ก.พ. 2524 - 22 ก.พ. 2526
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�าพน นะมาตร์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (นายอ�านวย อุดมศิลป์)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา ไชยชิต)
ประธานสภาคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดา� รง ธรรมารักษ์ / รองศาสตราจารย์สุภาพ ภู่ประเสริฐ)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
นายประกายเพชร อินทุโสภณ / นายอาทร ติตติรานนท์
นายประมุท บุรณศิริ
หัวหน้าส�านักงาน (นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

23 ก.พ. 2526 - 22 ก.พ. 2528
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ)

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
รองประธานกรรมการ
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23 ก.พ. 2522 - 22 ก.พ. 2524
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�าพน นะมาตร์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล / ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (นายอ�านวย อุดมศิลป์)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภรณ์ โพธิ์เงิน)
ประธานสภาคณาจารย์ (ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดา� รง ธรรมารักษ์)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
นายบัญชา ล�า่ ซ�า
นายประกายเพชร อินทุโสภณ
หัวหน้าส�านักงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง บุณยพุกกณะ)

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน มีจา� นวนไม่เกิน 15 คน กรรมการโดยต�าแหน่ง 9 คน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 6 คน โดยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 คน
23 ก.พ. 2520 - 22 ก.พ. 2522
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ)
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ก�าจัด มงคลกุล /
ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย)
กรรมการ
เลขาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�าพน นะมาตร์)
กรรมการ
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน / ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล) กรรมการ
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสัณต์)
กรรมการ
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุรพร หงสประภาส /
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภรณ์ โพธิ์เงิน)
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อติเรก ณ ถลาง / ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์) กรรมการ
นายบัญชา ล�า่ ซ�า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สมคิด แก้วสนธิ / ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ตันติยวรงค์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าส�านักงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง บุณยพุกกณะ)
กรรมการและเลขานุการ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อา� พน นะมาตร์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (นายอ�านวย อุดมศิลป์)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาตรี จินตนาวงศ์)
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์สุภาพ ภู่ประเสริฐ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต
นายประมุท บุรณศิริ
นายอาทร ติตติรานนท์
หัวหน้าส�านักงาน (นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์)
23 ก.พ. 2528 - 22 ก.พ. 2530
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล / ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา)
ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ /
รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อา� พน นะมาตร์ /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ทรรศนีย์ บุณยัษฐิติ)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (ดร.วีระ ปิตรชาติ)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ต่อพงศ์ ยมนาค)
ประธานสภาคณาจารย์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล / รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
รองศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
นายประมุท บุรณศิริ
นายประกายเพชร อินทุโสภณ
นายอาทร ติตติรานนท์
หัวหน้าส�านักงาน (นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

23 ก.พ. 2530 - 22 ก.พ. 2532
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
ศาสตราจารย์สังวร ปัญญาดิลก
รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อา� พน นะมาตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ)
ประธานสภาคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด�ารง ธรรมารักษ์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา โพธารามิก)
นายกสมาคมนิสติ เก่า จุฬาฯ (นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
นายอาทร ติตติรานนท์
นายประมุท บุรณศิริ
นายประกายเพชร อินทุโสภณ
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี เอกะหิตานนท์
หัวหน้าส�านักงาน / ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์)

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

23 ก.พ. 2532 - 22 ก.พ. 2534
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

15 มี.ค. 2536 - 14 มี.ค 2538
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
นายประมุท บุรณศิริ
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล (ขอลาออกตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2536)
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ดร.อภิชัย จันทรเสน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ระบิล รัตนพานี)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.จรวย บุญยุบล)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู ถาวโรฤทธิ์)
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ชูมาก /
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงโสภี ชาติสุทธิพันธ์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (พลอากาศเอก นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์)
ผู้อา� นวยการส�านักงาน (นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์ / นางพรทิพย์ ภูติโยธิน)
15 มี.ค 2538 - 14 มี.ค. 2540
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา / ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ /
รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ดร.อภิชัย จันทรเสน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 ก.พ. 2534 - 22 ก.พ. 2536
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
นายประมุท บุรณศิริ
นายอาทร ติตติรานนท์
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี เอกะหิตานนท์
ดร.อภิชยั จันทรเสน / นายประกายเพชร อินทุโศภณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทรรศนีย์ บุณยัษฐิติ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ระบิล รัตนพานี)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ ไพบูลย์)
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (พลอากาศเอก นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์)
ผูอ้ า� นวยการส�านักงาน (นางสาวศรีสนุ นั ทา ปาลวัฒน์)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
นายประมุท บุรณศิริ
นายอาทร ติตติรานนท์
นายประเสริฐ ภัทรพฤกษ์
นายประกายเพชร อินทุโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี เอกะหิตานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทรรศนีย์ บุณยัษฐิติ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ)
นายกสโมสรอาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภัสสร รัชตะปิติ)
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กีระนันทน์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล)
นายกสมาคมนิสติ เก่าฯ (นายพิศาล มูลศาสตรสาทร / พลอากาศเอก นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์)
ผู้อา� นวยการส�านักงาน (นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์)

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ระบิล รัตนพานี)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์สุชาตา ชินะจิตร)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู ถาวโรฤทธิ์)
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงโสภี ชาติสุทธิพันธ์ /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ารูญ ณ ระนอง)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (พลอากาศเอก นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์)
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางพรทิพย์ ภูติโยธิน)
15 มี.ค. 2540 - 14 มี.ค. 2542
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสม สถาปิตานนท์
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ดร.อภิชัย จันทรเสน
พลอากาศเอก นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์)
นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จา� รูญ ณ ระนอง)
ประธานสภาคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล /
รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล / ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ (ดร.พิจิตร รัตตกุล)
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางพรทิพย์ ภูติโยธิน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน มีจ�านวนไม่เกิน 11 คน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน โดยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คน
15 มี.ค. 2542 - 14 มี.ค. 2544
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ / รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมติ ร)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ / รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ)
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพฒั น์ / ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สเุ มธ วัชระชัยสุรพล)
กรรมการ
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน / ศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ)
กรรมการ
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจันทรา อาชวานันทกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อภิชัย จันทรเสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารย์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์)
กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางพรทิพย์ ภูติโยธิน)
กรรมการและเลขานุการ
15 มี.ค. 2544 - 14 มี.ค. 2546
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร)
รองอธิการบดีด้านทรัพย์สินและการคลัง (รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ)
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ)
รองอธิการบดีด้านนโยบายสารสนเทศและระบบกายภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ วัชระชัยสุรพล)
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ดร.อภิชัย จันทรเสน
นางจันทรา อาชวานันทกุล
นายธงชัย จิรดิลก (ขอลาออกเมื่อ 6 มิ.ย. 2545)
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ภาณุวงศ์ วงศ์ ไทย /
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุนทร ระพิสุวรรณ)
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางพรทิพย์ ภูติโยธิน)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

15 มี.ค. 2550 - 14 มี.ค. 2552
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ / ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภริ มย์ กมลรัตนกุล)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ /
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์)
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน)
รองอธิการบดี (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล / รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ)
นางสาวนวพร เรืองสกุล (มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางจันทรา อาชวานันทกุล
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.อภิชัย จันทรเสน
ประธานสภาคณาจารย์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ / รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์)
ผู้อา� นวยการส�านักงาน (นางชุติมา อรรถวรรัตน์)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน มีจ�านวนไม่เกิน 11 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน
15 มี.ค. 2552 - 1 ส.ค. 2553
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์)
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน)
กรรมการ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ)
กรรมการ
นางสาวนวพร เรืองสกุล (มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจันทรา อาชวานันทกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 มี.ค. 2548 - 14 มี.ค. 2550
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นางจันทรา อาชวานันทกุล
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.อภิชัย จันทรเสน
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ พานทอง / ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวนิ )
ผู้อา� นวยการส�านักงาน (นางชุติมา อรรถวรรัตน์)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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15 มี.ค. 2546 - 14 มี.ค. 2548
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร / ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
รองอธิการบดีด้านทรัพย์สินและการคลัง (รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ /
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา (ศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ /
ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน)
รองอธิการบดีด้านนโยบายสารสนเทศและระบบกายภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ วัชระชัยสุรพล /
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล)
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ดร.อภิชัย จันทรเสน
นางจันทรา อาชวานันทกุล
รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ / นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุนทร ระพิสุวรรณ /
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ พานทอง)
ผู้อา� นวยการส�านักงาน (นางพรทิพย์ ภูติโยธิน / นางชุติมา อรรถวรรัตน์)

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อภิชัย จันทรเสน
ประธานสภาคณาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ / รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต วงศ์ประทีป /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงวงแข หงษ์วศิ ษิ ฐกุล (ชีวธาดาวิรทุ น์)
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางชุติมา อรรถวรรัตน์)
2 ส.ค. 2553 - 1 ส.ค. 2556
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)
นางสาวนวพร เรืองสกุล (มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางจันทรา อาชวานันทกุล
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.อภิชัย จันทรเสน
ประธานสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงวงแข หงษ์วิศิษฐกุล (ชีวธาดาวิรุทน์) /
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โ ษิตานนท์ /
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางชุติมา อรรถวรรัตน์)
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2 ส.ค. 2556 - 1 ส.ค. 2559
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล / ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
/รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ / ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี /
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม)
ดร.อ�าพน กิตติอ�าพน (มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางจันทรา อาชวานันทกุล
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ดร.อภิชัย จันทรเสน
ประธานสภาคณาจารย์ (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง)
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นางชุติมา อรรถวรรัตน์ / นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร)
2 ส.ค. 2559 - 1 ส.ค. 2562
อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม)
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย)
ดร.อ�าพน กิตติอ�าพน (มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ดร.อภิชัย จันทรเสน
ประธานสภาคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์)
ผู้อ�านวยการส�านักงาน (นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร ถึง 20 พฤศจิกายน 2559)
2.4

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
2.4.1 คณะกรรมการมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ในการ
ให้เช่าทรัพย์สินตามโครงการเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณสี่แยกปทุมวัน (อาคาร MBK)
30 พ.ย. 2548
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดี

ประธานกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายดิสทัต โหตระกิตย์ ผู้อา� นวยการส�านักกฎหมายต่างประเทศ
นายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายการเงิน (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ รองอัยการสูงสุด
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายสมเจตน์ เตรคุพ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงบประมาณ นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์ ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 8 / 8 ว (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลโท ชยุติ สุวรรณมาศ
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้อา� นวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางชุติมา อรรถวรรัตน์
ผูอ้ า� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ ารส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายประณต เลิศมีมงคลชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.4.2 คณะกรรมการมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ในการ
ให้เช่าทรัพย์สินตามโครงการเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณสยามสแควร์ (โรงแรมโนโวเทล)
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.4.3 คณะกรรมการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณหมอน 21-22
24 มี.ค. 2554
หน่วยงานเจ้าสังกัด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน นางพรรณขนิตตา บุญครอง
รองผู้อา� นวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ผู้แทนส�ารอง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ
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30 พ.ย. 2548
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายดิสทัต โหตระกิตย์ ผู้อา� นวยการส�านักกฎหมายต่างประเทศ
นายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายการเงิน (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ รองอัยการสูงสุด
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายสมเจตน์ เตรคุพ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงบประมาณ นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์ ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 8 / 8 ว (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลโท ชยุติ สุวรรณมาศ
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้อา� นวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางชุติมา อรรถวรรัตน์
ผูอ้ า� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ ารส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายประณต เลิศมีมงคลชัย
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ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการร่างกฎหมายประจ�า
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อธิบดีอัยการส�านักงานคณะกรรมการอัยการ
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ผู้แทนส�ารอง)
นายดนุชา พิชยนันท์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (ผู้แทนส�ารอง)
นางนวลจันทร์ ภาคอัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงบประมาณ นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล ผู้อา� นวยการส�านักกฎหมายและระเบียบ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นิติกรช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร
นายสมคิด ใจยิ้ม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (ผู้แทนส�ารอง)
นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย (ผู้แทนส�ารอง)
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิม่ ยศ โกศลพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางชุติมา อรรถวรรัตน์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายประณต เลิศมีมงคลชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.4.4 คณะกรรมการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
โครงการพัฒนาที่ดิน บริเวณพื้นที่สยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L)
14 ธ.ค. 2555
หน่วยงานเจ้าสังกัด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล /
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อา� นวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม (ผู้แทนส�ารอง)
ผูแ้ ทนส�านักงานอัยการสูงสุด นางสาววราภรณ์ ตงยิง่ ศิริ อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญ ส�านักงานทีป่ รึกษากฏหมาย
นางสินี สังข์ขาว ภมรกูล อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานที่ปรึกษากฏหมาย
(ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายดนุชา พิชยนันท์ ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
นางธิดา พัทธธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน (ผู้แทนส�ารอง)
นางนวลจันทร์ ภาคอัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงบประมาณ นายพีระ ปัญญาธรรม ผู้อา� นวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทน เฉื่อยพุก นิติกรช�านาญการพิเศษ
นายธนู ขวัญเดช นิติกรช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์ / นายโชติ เชื้อโชติ / นายนิเวศน์ หาญสมุทร์
ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิม่ ยศ โกศลพันธุ์ /
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ /
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางชุติมา อรรถวรรัตน์ /
นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร / นางนารีรัตน์ มโนชญากร (รักษาการ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.4.5 คณะกรรมการประสานงานก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินการตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน
อาคาร MBK ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

8 ก.ย. 2551
รองอธิการบดี ก�ากับดูแลส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ /
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
นางจินดา สังข์ศรีอนิ ทร์
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผูอ้ า� นวยการส�านักกฎหมาย
นางสมศรี เพิงผา ผู้อา� นวยการกลุ่มพัฒนากฎหมายและระเบียบ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นายดนุชา พิชยนันท์ ผู้อา� นวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
นางนวลจันทร์ ภาคอัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
นางสาวนวลแพร ภัทรมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ สวค. (ผู้แทนส�ารอง) (31 มี.ค. 54)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นายกุศล แย้มสอาด อัยการผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการ
ผู้แทนโรงแรมโนโวเทล นางสาวจิตติมาศ เกตุวรวิทย์ กรรมการผู้อ�านวยการ
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายขจร จิตสุขุมมงคล นิติกร 8ว ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล นิติกร 9 (ชช.)
นายกิตติศักดิ์ จูลส�ารวล ผู้อา� นวยการกฎหมายฝ่ายการเงิน (22 ก.ย. 2551)
นายชนิสร์ คล้ายสังข์ นักกฎหมายกฤษฎีกา 8ว ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อา� นวยการกฎหมายฝ่ายการเงิน (ผู้แทนส�ารอง)
นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง นักกฎหมายกฤษฎีกา 8ว (ผู้แทนส�ารอง) (เม.ย. 2554)
นายกิตติศักดิ์ จุลส�ารวล นักกฎหมายกฤษฎีกาช�านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกฎหมายฝ่ายการเงิน
นางสาวพรทิพย์ ตัณฑวนันท์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช�านาญการ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้อา� นวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางชุติมา อรรถวรรัตน์
เลขานุการ
ผู้อา� นวยการฝ่ายปฏิบัติการ ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน นายประณต เลิศมีมงคลชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
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มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

2.4.6 คณะกรรมการประสานงานก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินการตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน
อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมโนโวเทล ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด� าเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 ก.พ.2551
รองอธิการบดี ก�ากับดูแลส�านักงานจัดการทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ /
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
นางจินดา สังข์ศรีอินทร์ / นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
นางสมศรี เพิงผา ผู้อา� นวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมายและระเบียบ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นายดนุชา พิชยนันท์ ผู้อา� นวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
นางนวลจันทร์ ภาคอัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้แทนบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อา� นวยการ
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายขจร จิตสุขุมมงคล นิติกร 8ว ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล นิติกร 9 (ชช.)
นายกิตติศกั ดิ์ จูลส�ารวล ผูอ้ า� นวยการกฎหมายฝ่ายการเงิน (22 ก.ย. 2551)
นายชนิสร์ คล้ายสังข์ นักกฎหมายกฤษฎีกา 8ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายการเงิน (ผู้แทนส�ารอง)
นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง นักกฎหมายกฤษฎีกา 8ว (ผู้แทนส�ารอง) (เม.ย. 2554)
นายกิตติศกั ดิ์ จุลส�ารวล นักกฎหมายกฤษฎีกาช�านาญการพิเศษ ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ า� นวยการกฎหมายฝ่ายการเงิน
นางสาวพรทิพย์ ตัณฑวนันท์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช�านาญการ (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้อา� นวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางชุติมา อรรถวรรัตน์
เลขานุการ
ผู้อา� นวยการฝ่ายปฏิบัติการ ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน นายประณต เลิศมีมงคลชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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2.4.7 คณะกรรมการก�ากับดูแลตามสัญญาให้สิทธิ ใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน อาคาร MBK ตามมาตรา 43 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
25 มี.ค. 2558
รองศาสตราจารย์ก�าจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
ศาสตราจารย์บัณฑิต จุลาสัย
นายชนิสร์ คล้ายสังข์
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางพรรณขนิตตา บุญครอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร.
นายพลจักร นิ่มวัฒนา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช�านาญการพิเศษ สคร.
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางสาวชัชดาภา จารุรงั สรรค์ นิตกิ รช�านาญการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ผูแ้ ทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการพิเศษ ฝ่ายส�านักงานอัยการสูงสุด
รองอธิการบดี ก�ากับดูแลส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิม่ ยศ โกศลพันธุ์ / รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.8 คณะกรรมการก�ากับดูแลตามสัญญาให้สทิ ธิใช้ประโยชน์ศนู ย์การค้าบริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน อาคารเพือ่ ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามมาตรา 43
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
25 มี.ค.2558
รองศาสตราจารย์ก�าจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์บัณฑิต จุลาสัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชนิสร์ คล้ายสังข์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้อา� นวยการส�านักกฎหมาย กรรมการ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ปี 2557)
นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ นิติกรช�านาญการ กรมสรรพากรช่วยราชการ สคร. (ผู้แทนส�ารอง) (ปี 2557)
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อ�านวยการ สคร.
นายพลจักร นิ่มวัฒนา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช�านาญการพิเศษ สคร. (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นายกุศล แย้มสะอาด อัยการพิเศษ ฝ่ายส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย
กรรมการ
รองอธิการบดี ก�ากับดูแลส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
2.4.9 คณะกรรมการก�ากับดูแลตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 21-22 (บริเวณหัวมุมสี่แยกสามย่าน) ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
12 ม.ค. 2559
รองศาสตราจารย์ก�าจร ตติยกวี
รองศาสตราจารย์กมเลศน์ สันติเวชชกุล
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
นายกุศล แย้มสอาด
นายชนิสร์ คล้ายสังข์
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อ�านวยการ สคร.
นายพลจักร นิ่มวัฒนา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช�านาญการพิเศษ สคร. (ผู้แทนส�ารอง)
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการพิเศษ ฝ่ายส�านักงานอัยการสูงสุด
รองอธิการบดี ก�ากับดูแลส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิม่ ยศ โกศลพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.10 คณะท�างานยกร่างสัญญาร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โครงการพัฒนาที่ดิน บริเวณหมอน 21 - 22
15 ก.พ. 2555
ผู้อา� นวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางชุติมา อรรถวรรัตน์
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อา� นวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม
ผู้แทนส�านักงบประมาณ นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล ผู้อา� นวยการส�านักกฎหมายและระเบียบ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้อา� นวยการส�านักกฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเกรียงสิทธิ์ เชวงทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อา� นวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายประณต เลิศมีมงคลชัย
ผู้จัดการส่วนสัญญาและคดีพิเศษ นายวิทยา เอกนาวากิจ
นายเจษฎา เจนอุดมทรัพย์
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนบริหารกิจการต่างๆ

วิทยกิตติ (เดิมชื่ออาคารกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
_______________________________________________________
พ.ศ. 2538 - 2540 นางสาวสุนี งามขจรวิวัฒน์
พ.ศ. 2538 - 2542 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุนทร ระพิสุวรรณ
พ.ศ. 2538 - 2542 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มานพ ม่วงใหญ่
พ.ศ. 2538 - 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ กรรณล้วน
พ.ศ. 2540 - 2544 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
พ.ศ. 2540 -2544 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
พ.ศ. 2542 - 2547 อาจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
พ.ศ. 2542 - 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
พ.ศ. 2543 - 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ วัชระชัยสุรพล
พ.ศ. 2545 - 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
พ.ศ. 2545 - 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.ไตรวัฒน์ วิริยะศิริ
พ.ศ. 2547 - 2549 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
พ.ศ. 2547 - 2550 รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร
พ.ศ. 2548 - 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
พ.ศ. 2548 - 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ปัญจมะวัติ
พ.ศ. 2551- 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
(หลังจาก พ.ศ. 2555 ได้รวมหน่วยงานกับสยามสแควร์)
จัตุรัสจามจุรี
_______________________________________________________
พ.ศ. 2551 - 2553 รองศาสตราจารย์นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
พ.ศ. 2551- 2553 นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
พ.ศ. 2551- 2553 นายบ�ารุง สารกิจ
พ.ศ. 2551- 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
พ.ศ. 2554- 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
พ.ศ. 2554 - 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช

สยามกิตติ
_______________________________________________________
พ.ศ. 2553 - 2555 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรภายในเท่านั้น
พ.ศ. 2555 - 2559 นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
พ.ศ. 2555 - 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
พ.ศ. 2555 - 2559 รองศาสตราจารย์ ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์
พ.ศ. 2555 - 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช
สวนหลวง - สามย่าน
_______________________________________________________
พ.ศ. 2555 - 2557 ผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน
พ.ศ. 2555 - 2557 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลปทุมวัน
พ.ศ. 2555 - 2557 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
พ.ศ. 2555 - 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
พ.ศ. 2555 - 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
พ.ศ. 2557 - 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
พ.ศ. 2557 - 2559 คณบดีวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน
พ.ศ. 2557 - 2559 คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือผู้แทน
สยามสแควร์
_______________________________________________________
พ.ศ. 2555 - 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
พ.ศ. 2555 - 2559 นายกุศล แย้มสอาด
พ.ศ. 2555 - 2559 นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข
พ.ศ. 2555 - 2559 รองศาสตราจารย์ ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์
อาคารพิเศษ (CU Terrace CU i- ouse)
_______________________________________________________
พ.ศ. 2556 - 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
พ.ศ. 2556 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
พ.ศ. 2556 - 2558 นายนิวัติ ลมุนพันธ์
สยามสแควร์วัน
_______________________________________________________
พ.ศ. 2557-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
พ.ศ. 2557-2559 นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
หมายเหตุ : ที่ปรึกษา

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลาดสามย่าน
_______________________________________________________
พ.ศ. 2530 - 2532 รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
พ.ศ. 2530 - 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา โพธารามิก
พ.ศ. 2533 - 2538 รองศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
พ.ศ. 2533 - 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ ภวนันท์
พ.ศ. 2536 - 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู ถาวโรฤทธิ์
พ.ศ. 2537 - 2539 นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์
พ.ศ. 2539 - 2559 รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร (อุณหนันท์)
พ.ศ. 2546 - 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
พ.ศ. 2546 - 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ
พ.ศ. 2550 - 2555 รองศาสตราจารย์นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
พ.ศ. 2555 -2559 อาจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข
พ.ศ. 2557- 2559 รองศาสตราจารย์ไพลิน ผ่องใส
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มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

2.5

ประธานคณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
เลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก / คณาจารย์ / บุคลากรมหาวิทยาลัย

อธิการบดี ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ / เลขาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
(4 มิถุนายน 2514 - 3 มิถุนายน 2516)
คณาจารย์ / บุคลากร
อาจารย์ปนัดดา พงศ์สูรย์มาศ

นายทองค�า สุภาพไว

ยุคที่ 1 ช่วงต้น (4 มิถุนายน 2516 - 3 มิถุนายน 2518)

อธิการบดี : ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน : ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ

ยุคที่ 1 ช่วงปลาย (4 มิถุนายน 2518 - 3 มิถุนายน 2520)

อธิการบดี : ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉดับ ปัทมสูต

คณาจารย์ / บุคลากร
อาจารย์กี ขนิษฐานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วัฒนาผาสุก
ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมพร วัชรเสถียร
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ยุคที่ 2 (4 มิถุนายน 2520 - 2 มกราคม 2532)

มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.6

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
นายนิเวศน์ วะสีนนท์
นายปรีชา คุณะกฤดาธิการ
คณาจารย์ / บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
อาจารย์กี ขนิษฐานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วัฒนาผาสุก
รองศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาระไน แกลโกศล
รองศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์
รองศาสตราจารย์จุฑา มนัสไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล สุรินทราบูรณ์
อาจารย์ ดร.ฐานิศวร์ เจริญพงศ์
นายณรงค์ รัตนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
อาจารย์เดชา บุญค�้า
นายทองค�า สุภาพไว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ
รองศาสตราจารย์ธ�ารง เปรมปรีดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตต์ ดารานันทน์
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
รองศาสตราจารย์บุญวัฒน์ วีสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา คุณาศิรินทร์
รองศาสตราจารย์ ม.ล.ประทีป มาลากุล
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โ วิไลกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พร สุดบรรทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
อาจารย์พัชราวลัย ชัยปราณี

อาจารย์ปนัดดา พงศ์สูรย์มาศ
นายสิน พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร ชลาชีวะ
อธิการบดี : ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
นายสงวน มัทวพันธุ์
นายสุนทร ฟูศิริ
อาจารย์มานะ ภัทรธรรม
รองศาสตราจารย์มานะ วงศ์พิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช พรพิบูลย์
นางรุจา บุญอาภา
รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล
รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
อาจารย์วีระ สัจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ทยานยง
นายสมชาย สถาพรด�ารงค์
อาจารย์สวัสดิ์ จงกล
อาจารย์สวัสดิชัย เกรียงไกรเพชร
อาจารย์สันติ ถิรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ เจียสกุล
นายสิน พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกาญจนา ลิมปิสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ เดชะรินทร์
รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร ชลาชีวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา โรจน์นครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์รัตน์ ตันเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์
รองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม

อธิการบดี : ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพย์สนิ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายดังจิตต์ จันทรประภา
นายบ�าเพ็ญ จตุรพฤกษ์
ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
นายพิชัย วาศนาส่ง

นายพิรุณ จงวรนนท์
นางสาวศรีสุนันทา ปาลวัฒน์
นายอนันต์ เกตุพิทยา
ดร.อภิชัย จันทรเสน

คณาจารย์ / บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา
อาจารย์จารุมาตร ปิ่นทอง
รองศาสตราจารย์จุฑา มนัสไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย อัชนันท์
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา บุญค�้า
รองศาสตราจารย์ต่อพงศ์ ยมนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์
ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
รองศาสตราจารย์นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราวลัย ชัยปราณี
รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ ภวนันท์
อาจารย์ ดร.ยรรยง เต็งอ�านวย
รองศาสตราจารย์วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศลักษณ์ ทรรพนันทน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กีระนันทน์
รองศาสตราจารย์สุปรีชา หิรัญโร
รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร
อาจารย์สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม

คณาจารย์ / บุคลากร
ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นายสิน พวงสุวรรณ

อธิการบดี : ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพย์สนิ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ
(1 เมษายน 2539 - 31 ธันวาคม 2539)
รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ (1 มกราคม 2540 - 31 มีนาคม 2543)
รองศาสตราจารย์สุปรีชา หิรัญโร
รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช
รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา

ยุคที่ 5 (1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547)

อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร
รองอธิการบดีด้านทรัพย์สินและการคลัง : รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ

คณาจารย์ / บุคลากร
อาจารย์กี ขนิษฐานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจิดกุล โสภาวนิตย์
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
รองศาสตราจารย์ทวี เวชพฤติ
ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย ชัยปราณี
อาจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง
รองศาสตราจารย์วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุภูมิ
อาจารย์ ดร.สันติ กีระนันทน์
รองศาสตราจารย์ส�าเรียง เม เกรียงไกร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธา ขาวเธียร
รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร วงสารเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุคที่ 4 (1 เมษายน 39 - 31 มีนาคม 2543)
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มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

ยุคที่ 3 (2 มกราคม 2532 - 31 มีนาคม 2539)

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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ยุคที่ 6 (1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2551)

อธิการบดี : ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
รองอธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายกฤตภัฏ ปล่องกระโทก
นายเกรียงสิทธิ์ เชวงทรัพย์
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
นายจิตรกร พิจิตรศิริ
นายณัฐวุฒิ เลิศศรีดา� รงค์กุล
นายตะวัน โยคะกุล
นายธวัชชัย ไวนิยา
นายธะนะกร คุณาวุฒิ

นายบ�ารุง สารกิจ
นายประดิชญา สิงหราช
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
พลต�ารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
พลต�ารวจตรี สุรชัย วาณิชเสนี
นายอนันต์ อัศวโภคิน
นายอรรถพร หาญวานิช

คณาจารย์ / บุคลากร
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมเลศน์ สันติเวชชกุล
อาจารย์กุลธิดา สมอดิศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
อาจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
รองศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล
อาจารย์ ดร.จิตติน แตงเที่ยง
รองศาสตราจารย์จุมพล รอดค�าดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจิดกุล โสภาวนิตย์
อาจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ดา� รง ทวีแสงสกุลไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
รองศาสตราจารย์นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย

รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
อาจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
รองศาสตราจารย์วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ยงเจริญ
อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ลิชิตเรืองศิลป์
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ เตชะเสน
อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุภูมิ
อาจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข
อาจารย์ ดร.สันติ กีระนันทน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์
รองศาสตราจารย์สา� เรียง เม เกรียงไกร
รองศาสตราจารย์สุมาลี จิวะมิตร
อาจารย์สุริยน ศิริธรรมปิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ
อาจารย์ ดร.โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์

ยุคที่ 7 (1 เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559)

อธิการบดี : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
รองอธิการบดี : รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายกฤตภัฏ ปล่องกระโทก
นายเกรียงสิทธิ์ เชวงทรัพย์
นายจิตรกร พิจิตรศิริ
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
นายณัฐวุฒิ เลิศศรีดา� รงค์กุล
นายเดชา นพจิระเดช
นายตะวัน โยคะกุล

นายนิวัติ ลมุนพันธ์
นายบ�ารุง สารกิจ
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
นางพิกุล ว.หาญหัทยา
นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข
นายสวัสดิ์ ปฐมมงคลกุล
นายอนันต์ อัศวโภคิน

คณาจารย์ / บุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
ดร.จรินทร วินทะไชย
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
รองศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจิดกุล โสภาวนิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ปัญจมะวัติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค�้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ สีลานันท์
รองศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี

อธิการบดี : ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
รองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม :
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายเกรียงสิทธิ์ เชวงทรัพย์
นายเดชา นพจิระเดช
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

นางพิกุล ว.หาญหัทยา
นายสวัสดิ์ ปฐมมงคลกุล

คณาจารย์ / บุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโ ษิต
ดร.จรินทร วินทะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ปัญจมะวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพล เม อธิคม

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
อาจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพียรสุภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

หมายเหตุ : 1. เป็นต�าแหน่งทางวิชาการ ตามที่สืบค้นได้ ณ ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. การรวบรวมรายนามอาจไม่ครบถ้วน คณะผู้จัดท�ากราบขออภัยท่านผู้มีคุณูปการ ซึ่งไม่ปรากฏรายนามไว้ ณ ที่นี้
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก / คณาจารย์ / บุคลากรมหาวิทยาลัย ในแต่ละยุคเรียงล�าดับตามตัวอักษร

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุคที่ 8 (18 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี อังศุสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์
ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์
รองศาสตราจารย์วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพียรสุภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ยงเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ นฤปิติ
อาจารย์สวัสดิ์ จงกล
รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงสาวิกา อุณหนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร
รองศาสตราจารย์สุมาลี อุณหนันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช
รองศาสตราจารย์อวยชัย วุฒิโ สิต
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มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพล เม อธิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล จอกแก้ว
รองศาสตราจารย์นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ โอศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
รองศาสตราจารย์นิลุบล คล่องเวสสะ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา
อาจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง
รองศาสตราจารย์ไพลิน ผ่องใส

100 ปี การบริหารจัดการที่ดินเขตจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 สร้างคุณค่า สู่สังคม
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ภาคผนวก ข

รายงานการศึกษาแผนแม่บท

ฉบับแรก พ.ศ. 2539 - 2540

การศึกษาแผนแม่บทการด�าเนินงานจัดท�าแผนแม่บทในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ ซึง่ กลุม่ บริษทั
Villes Nouvelles De France (VNDF) และบริษัท Tesco ผู้จัดท�าแผนแม่บทน�าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้แก่
มหาวิทยาลัยแล้ว ในวันที่น�าเสนอ Final Presentation เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2540 และอยู่ระระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณารายละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย พร้อมชี้แจงสรุปวัตถุประสงค์ขอบเขตงานการ
จัดท�าแผนแม่บทตลอดจนเอกสาร ประกอบด้วย รายงานแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ (Final Master Plan Report) และ
คู่มือ 3 ฉบับ คือ คู่มือการควบคุมการพัฒนา (Develop Control Plan), คู่มือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility
Study) และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อที่
มหาวิทยาลัยจักได้รับจากผู้จัดท�าแผนแม่บท ทั้งนี้โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
1) องค์ประกอบของแผนแม่บท (Key Element of the aster Plan) มี 8 ประการ คือ การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน ศูนย์ภูมิไทย การออกแบบพื้นที่โครงการอย่างสร้างสรรค์และงดงาม การคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ การบริการ
สาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม พื้นที่สีเขียว แผนควบคุมการพัฒนาพื้นที่โครงการ และโครงการที่มีลักษณะยืดหยุ่นและ
การพัฒนาเป็นระยะ
2) แนวคิดของผูจ้ ดั ท�าแผนแม่บท (Concept) ผูจ้ ดั ท�าแผนแม่บทได้เสนอแนวคิด “Eco - TEC 21”
- ECO คือ Ecology และ Economy
- TEC คือ Technology
ซึ่งสร้างเอกลักษณ์ของโครงการ โดยเสนอพื้นฐานแนวคิดโครงการนี้ด้วยหลักความเหมาะสมทางด้านนิเวศและ
เศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีระดับสูง และความสืบเนื่องต่อไปยังศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
3) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ (Base Program) พื้นที่โครงการพัฒนาขนาด 276 ไร่ โดยมีอาณาเขต
ทิศใต้จดถนนพระราม 4 ทิศเหนือจดถนนพระราม 1 ทิศตะวันตกจดถนนพระราม 6 (ถนนบรรทัดทอง) ทิศตะวันออก
จดถนนพญาไท ก�าหนดเป็นพื้นที่พาณิชย์ 146 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่กึ่งพาณิชย์ 130 ไร่
ประกอบด้วย การใช้ที่ดิน (Land Use) แยกเป็น 5 ย่าน (Zone) และแบ่งเขตการพัฒนาเป็น 14 เขต (District)
4) การออกแบบพื้นที่โครงการ (Site Design) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ระดับแนวราบ และระดับแนวตั้ง
5) รูปแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture) เพือ่ เป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทย
6) ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) เพื่อก่อให้เกิดสวนสาธารณะขนาดใหญ่ร่วมกัน ซึ่งเชื่อมโยงส่วนพาณิชย์
ส่วนส�านักงาน และส่วนพักอาศัย เข้าด้วยกัน พร้อมกันนี้จะมีส่วนบุคคล โดยแยกเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ส่วนของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนแต่ละราย
7) ระบบสาธารณูปโภค (Utillity etworks) ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น
8) ระบบขนส่ง (Transportation etworks) เพือ่ ศึกษารายละเอียดและกลไกการควบคุมการจราจรทัง้ ภายในและ
ภายนอกบริเวณโครงการ
9) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาและงบพัฒนาโครงการ (Feasibility Study and Development
Balance) ก�าหนดระยะเวลาการพัฒนา (Development Phasing) รวม 13 ปี โดยต่อเนื่องทุกปี เริ่มพัฒนาปีแรกที่
District 13 และมีก�าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี รวมระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น 43 ปี โดยพื้นที่อาคารรวม (Gross
Building Area) แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถ
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การศึกษาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินเขตพาณิชย์
(1) สรุปภาพรวมการด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2530 - 2540 มีการ
ด�าเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ
- ช่วงแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 - 2536 เป็นช่วงที่ตระเตรียมการด�าเนินงาน
- ช่วงที่สอง พ.ศ. 2537 - 2540 เป็นช่วงจัดท�าข้อก�าหนดและเงื่อนไขการจัดท�าแผนแม่บทเขตพาณิชย์
การด�าเนินงานจัดท�าแผนแม่บทเป็น 4 ขั้นตอน คือ
- ขั้นตอนที่ 1 ก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย
- ขั้นตอนที่ 2 จัดหาที่ปรึกษาในการจัดหาผู้จัดท�าแผนแม่บท
- ขั้นตอนที่ 3 การจัดหาผู้จัดท�าแผนแม่บท
- ขั้นตอนที่ 4 จัดหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดิน
(2) สรุปแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2539 - 2540 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์
ตาปนานนท์ ซึ่งให้มีองค์ประกอบหลัก (Organizing Elements) 5 ประการ คือ
• The Square Strip มีการจัดท�า Strip ขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 80 - 1,000 เมตร ยาว 800 เมตร ตัดผ่าน
ในที่ดินที่จัดท�าแผนเชื่อมต่อไปยังที่ดินฝั่งตะวันออก เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างที่ดินเขตการศึกษาและที่ดิน
เขตพาณิชย์ ซึ่งท�าหน้าที่เป็นแนวเขตบริเวณที่ดินมหาวิทยาลัย เสริมสร้างจุดเชื่อมต่อ East / West Axis และ
North / South Axis ในแผนแม่บท ก่อให้เกิดพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
• East / West Axis แกนหลักจากฝั่งตะวันออก เริ่มจากที่ตั้งพระบรมรูปสองรัชกาลไปยังศูนย์ภูมิไทยซึ่งอยู่ฝั่ง
ตะวันตก (ถนนบรรทัดทอง) เพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ขยายให้เกิดแกนขนาดใหญ่ที่เป็นจุดตัด North /
South Axis และให้เห็นต�าแหน่งบริเวณศูนย์ภูมิไทย
• North / South Axis แกนรอง ใช้แนวถนนซอยจุฬาฯ 5 จากถนนพระราม 1 ถึงพระราม 4 เพื่อให้เป็นสื่อ
ในการน�าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพื้นที่โครงการด้วยการใช้เส้นทางเดินเท้าหรือระบบขนส่งที่ได้จัดไว้
• The Grid ถนนในลักษณะตาราง เป็นสภาพปัจจุบันที่หาได้ยากในการใช้ Grid Network ในที่ดินอื่นของ
กรุงเทพมหานคร จึงคงลักษณะ Grid ไว้ จึงมีการวางแผนจัดแต่งเป็นตัวแบ่งพื้นที่ ก�าหนดให้เป็น 14 Districts
• The Bhumi Thai Center and Territory เป็นองค์ประกอบในการจัดท�าแผนที่ส�าคัญ โดยเจตนารมณ์เพื่อเทิดทูน
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก�าหนดให้เป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
วิทยาศาสตร์ โดยก�าหนดให้ตั้งอยู่บนจุดตัดของแนวแกนทั้งสอง
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10) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) โดยประเมินผลเป็น 2 ระยะ คือ
ในช่วงก่อสร้างและช่วงด�าเนินการ
11) แผนผังข้อก�าหนดการพัฒนา (Development Control Plan) และข้อก�าหนดทางภูมสิ ถาปัตยกรรม (Landscape
Control Plan) จะเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของหรือผู้ให้เช่ากับผู้ลงทุน
หรือผู้เช่า ซึ่งจะต้องด�าเนินการพัฒนาภายใต้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องซึ่งกัน
และกัน ทั้งระหว่างการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยกับผู้ลงทุน และระหว่างผู้ลงทุนแต่ละรายในพื้นที่โครงการ
12) การด�าเนินงานขัน้ ต่อไป เมือ่ จัดท�าแผนแม่บทแล้วเสร็จ ภารกิจต่อไปคือการด�าเนินงานพัฒนาตามแผนแม่บท
ขณะนีม้ หาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาทีด่ นิ ของมหาวิทยาลัย
เขตจัดการผลประโยชน์ เพื่อก�าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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คำส่งท้าย
การลงมือท�าหนังสือนี้ และบันทึกประวัติศาสตร์ได้เริ่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ได้พบว่าต้องหา
ข้อมูลต่างๆ เป็นจ�านวนมากจากหลายแหล่ง ซึ่งต้องย้อนหลังไปตั้งแต่การสถาปนามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ข้อมูลยังมีความซับซ้อน เป็นต้นว่า มีการเปลี่ยนแปลงชื่อต�าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และมีคณาจารย์ตามต�าแหน่งวิชาการในขณะนั้นเข้ามาช่วยงานจ� านวนมาก การด�าเนินงานของ
ส�านักงานจัดการทรัพย์สินก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโจทย์ที่ยากมาก ว่าจะวางโครงเรื่อง
หนังสืออย่างไรให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์โดยไม่มีข้อผิดพลาด แม้ได้พยายามอย่างยิ่งไม่ให้
มีข้อบกพร่อง แต่ด้วยความยากในการจัดท�า จึงอาจมีสิ่งที่ “หลงตา” ได้ จึงขออภัยท่านผู้เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างยิ่ง
ในฐานะประธานคณะกรรมการ รูส้ กึ เป็นเกียรติทไี่ ด้รบั มอบหมายให้ดา� เนินการเรือ่ งนี้ ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุน
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
ที่ได้มอบหมายทีมงานมาร่วมงานกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด ท�าให้งานลุล่วงไปได้ดี
ความดีของผลงานนี้ ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระผู้พระราชทานก�าเนิดและองค์พระ
ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ครบ 100 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ชุติมา อรรถวรรัตน์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดท�า
“หนังสือ 100 ปี การจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
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