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วิทยากร 
 
พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกล่ิน 

นายสุทิน เจริญสวัสดิ์ 
นายก่อเกียรติ ทองผุด 

 
 
ผู้ด าเนินรายการ 
 
นายชนินทร์ ไชยศิริ 
นายจักริน อุตตะมะ 
นายธนารัตน์ สอดทรัพย์ 
 
ผู้เข้าร่วมเสวนา 

 
ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ของส านักสถาปัตยกรรม 
ผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ จากภายนอก 
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สารบัญ 

หน้า 

สารบัญ                 ๒ 

รายละเอียดโครงการ                          ๓ 

กําหนดการ                ๔ 

พิธีเปิดงานเสวนา                          ๕ 

การเสวนาทางวิชาการ  
     “งานสถาปัตยกรรมในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก”                     ๗ 
ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น          ๔๘ 
พิธีปิดงานเสวนา                       ๕๓ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา           ๕๔ 
การประเมิณผลโครงการ                                   ๕๕ 
คณะทํางาน             ๕๘ 
ภาคผนวก             ๕๙ 
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รายละเอียดโครงการ 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคคลากรของสํานัก 

๒. เพื่อให้บุคคลากรสาขาวิชาช่างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองที่
แตกต่างกันนําไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

๓. เพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิชาการสามารถเรียนรู้ ถ่ายทอดและแสดงความ
คิดเห็น 

 

เป้าหมายกิจกรรม 

 จัดเสวนาจํานวน ๑ ครั้ง  
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ จํานวน ๖๙ คน 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

งบประมาณ 

 ๒๒,๑๒๕ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลผลิต 

ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หัวข้อ 
สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 

 

ผลลัพธ์ 

 บุคคลากรในสํานักสถาปัตยกรรมได้รับความรู้ในเชิงช่างเกี่ยวกับการออกแบบ 

และก่อสร้างในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก และสามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี
ได้ในอนาคต 
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ก าหนดการเสวนาทางวิชาการ 
 
 
 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน 

 ๑๓.๑๕ น. – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ ฯ 

    โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร 

 ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ  
งานสถาปัตยกรรมในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 

วิทยากร  พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกล่ิน 

นายสุทิน เจริญสวัสดิ์ 
นายก่อเกียรติ ทองผุด 

    ผู้ด าเนินรายการ นายชนินทร์ ไชยศิริ 
นายจักริน อุตตะมะ 
นายธนารัตน์ สอดทรัพย์ 

 
 
หมายเหตุ ๑. เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  ๒. กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน 
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พิธีเปิดงานเสวนา 
 
 

 
ชนินทร์  ไชยศิริ  
  

: ขอต้อนรับเพื่อนข้าราชการ แล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับ 

 อันดับต่อไปนี้ผมจะเริ่มเข้าพิธีการก่อนที่จะเริ่มเสวนาทาง
วิชาการครั้งนี้นะครับ อันดับแรกผมขอเรียนเชิญท่าน
ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรมเนื่องในการเสวนาครั้งนี้นะ
ครับเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรวบรวมองค์ความรู้
ทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับ ผมขอกราบเรียนเชิญท่าน
ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรมกล่าวรายงานต่อประธาน
ในพิธีครับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
นายสุทิน เจริญสวัสดิ์  
ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม 
กล่าวรายงาน 
 

: เรียน   ท่านรองอธิบดีกรมศิลปากร 

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สํานัก
สถาปัตยกรรมได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ ศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย เพื่อจัดทําองค์ความรู้ ในมิติที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ 
๓.๑.๒ ร้อยละของการดําเนินงานศึกษา ค้นคว้า วิจัยทาง
วิชาการ และการจัดสร้างองค์ความรู้เทียบกับเป้าหมายที่
กําหนดไว้ในแผนงานซึ่งในปีนี้ สํานักฯได้ดําเนินการจัดทํา
องค์ความรู้ ในหัวข้อ สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีกาญจนา
ภิเษก    โดยทําการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตํารา เอกสาร
จดหมายเหตุ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดการรวบรวม
ความรู้ให้เป็นระบบ  ดังนั้นเพื่อให้การจัดการความรู้มีข้อมูล
ที่ถูกต้อง มีความหลากหลาย สํานักจึงได้จัดเสวนาทาง
วิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในด้านการออกแบบก่อสร้าง ผ่านการ 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกัน รวมทั้ง
แนวทางและกระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารในพระ 
ราชพิธีกาญจนาภิเษก การเสวนาทางวิชาการ ครั้งนี้ กําหนด
ดําเนินการในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓  โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พลอากาศตรี อาวุธ  เงินชูกลิ่น  ผู้ซึ่ง
เป็นสถาปนิกในการออกแบบพระราชพิธีกาญจนาภิเษก   
โดยมีผู้ร่วมเสวนาซึ่งเป็นผู้ร่วมดําเนินการออกแบบในครั้งนี้ 
คือ ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม นายสุทิน  เจริญสวัสดิ์  
และนายก่อเกียรติ  ทองผุด       นายช่างศิลปกรรม  บัดนี้ ได้
เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิด
การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ สถาปัตยกรรมในพระราชพิธี
กาญจนาภิเษก ต่อไป 

 

 
นายสหวัฒน์   แน่นหนา  
รองอธิบดีกรมศิลปากร 
กล่าวเปิดการเสวนา 
 

: เรียน  ท่านวิทยากร ท่านผู้อํานวยการ ท่านผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็น
ประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ งาน
สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในวันนี้ เป็นท่ี
น่ายินดีทีทางสํานักสถาปัตยกรรมให้ความสําคัญเรื่ององค์
ความรู้อย่างจริงจัง และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ใน 

ลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
องค์ความรู้ ส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่กินเวลาและต้องอาศัย
ความตั้งใจสูง ขณะที่ระบบราชการสมัยใหม่จะตั้งคําถามถึง
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในทันที  สิ่งสําคัญเราต้อง
มองความรู้เหมือนการปลูกต้นไม้ ต้องผ่านหลายขั้นตอน 
ตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะเมล็ด เมื่อเติบโตก็ยังต้องคอยตัด
แต่ง รดน้ํา พรวนดิน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปี กว่าที่จะ
สามารถผลิดอก ออกผล มาให้เราใช้ประโยชน์ได้ 
เช่นเดียวกันกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้ท่ีเร่ิมจากการ
เสาะแสวงหา รวบรวม สั่งสม ไปจนถึงการสืบสานสู่รุ่นต่อไป 
ไม่อาจสําเร็จลุล่วงได้ภายในหนึ่งหรือสองปี แต่เป็นภารกิจที่
เราต้องปฏิบัติสืบต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลาน  หน้าที่ของพวกเรา
ทุกคนในวันนี้ คือการช่วยกันเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้
นี้ให้เติบโต เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่แข็งแรงสมบูรณ์และให้ผล
งอกงาม เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป และยังต้องช่วยกันดูแล
รักษา สืบสานให้คงอยู่ต่อไปอย่างสุดความสามารถใน

โอกาสนี้ ผมขอเปิดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “งาน

สถาปัตยกรรมใน     พระราชพิธีกาญจนาภิเษก” ณ บัดนี้ 
และขออํานวยพรให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตลอดจน
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ของสํานักสถาปัตยกรรม 
บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน   
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การเสวนาทางวิชาการ “งานสถาปตัยกรรมในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก” 
 
 

 ชนินทร์   : อันดับต่อไปนะครับจะเป็นการเริ่มเสวนาครับ ซึ่งก่อนอื่น 

ผมขอแนะนําผู้ดําเนินรายการ สองท่านบนเวทีนะครับ ท่าน
แรกคือ คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์ นะครับ ท่านก็เป็นสถาปนิก
ประจํากลุ่มสถาปัตยกรรม สํานักสถาปัตยกรรม ส่วนท่านที่
สอง คือคุณจักริน อุตตะมะครับ เป็นมัณฑนากรระดับ
ชํานาญการ กลุ่มมัณฑนศิลป์ สํานักสถาปัตยกรรม ผมขอ
มอบหน้าที่ให้ผู้ดําเนินรายการบนเวทีนะครับ 

 

จักริน : ครับ สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความ
สนใจในการจัดเสวนานะครับ ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับ
ว่าเป็นมัณฑนากรนะครับ อาจมีการถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดเกี่ยวกับงานสถาปัตย์ในรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
กับงานศิลปกรรมด้วย ผมขอเชิญท่านศิลปินแห่งชาตินะครับ 
พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น (เสียงปรบมือ) ท่านที่สอง คุณ
สุทิน เจริญสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม  (เสยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ปรบมือ) ท่านที่สาม คุณก่อเกียรติ ทองผุด เป็นนายช่าง
ศิลปกรรมของสํานักสถาปัตยกรรมครับ  (เสียงปรบมือ) 

เริ่มเลยนะครับ เรื่องราวที่ผ่านมาจะเป็นงานพระ
เมรุมาศซะส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นงานที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว ตอนนี้ก็
คือเนื่องจากในช่วงเวลานี้จะมีการเทอดพระเกียรติให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เลยจะถือโอกาสในครั้งนี้ 
จัดการเสวนาขึ้น เอ่อ อยากถามท่านอาวุธครับว่างานของ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษกนั้นในความเป็นมาของแรกเริ่ม
เดิมที มีความเป็นมาอย่างไรครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ  : ครับ ก็งานพระราชพิธีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเรามันเป็นงาน 

เฉพาะ ซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีประเทศไหนที่จะทําอย่างบ้านเรา 
ตราบใดที่ยังมีสถาบันทั้งสาม คือ ชาติ  ศานา  
พระมหากษัตริย์ มันเกี่ยวเนื่องกัน เพราะฉะนั้นงานต่างๆ 
พระราชพิธีต่างๆ ก็ย่อมมี งานพระราชพิธี นอกจากจะทําใน
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พระบรมมหาราชวัง บางพระราชพิธีก็ออกไปทําข้างนอก 
อย่างงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกก็มาทํากันที่ท้อง
สนามหลวง แต่ก็ไม่ใช้พิธีแรก ที่เราเริ่มที่จะทํา เคยมีงานใน
ลักษณะนี้เนี้ยครั้งแรกที่ทําก็คือ ที่ผมจําได้ก็คือ สมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ ก็มาทําที่สนามหลวง งานรัชมังคลาภิเษกก็มา
ทําที่สนามหลวง จนกระทั่งมาถึงงานพระราชพิธีกาญจนา
ภิเษกก็ทํานะฮะ ต่อไปก็อาจจะทํา งานพัชราภิเษกอย่าง
เง้ียะนะฮะ ก็คงต้องทํา เพราะงั้นเมื่อใดเมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้น สถาปนิกก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะไปช่วยในการพระ
ราชพิธีเหล่านี้ เพราะงั้นเมื่อครั้งที่แล้วงานกาญจนาภิเษก ก็ 
โชคดีเกิดตรงนั้นพอดี ช่วงระยะเวลา เอ่อ อายุ ก็ถือว่าการ
ปฏิบัติงานก็อยู่ตรงนั้นพอดี ก็เลยได้ทํานะฮะ ต่อไปงานถ้า
เผื่อเป็นพัชราภิเษกก็เปล่ียนล่ะ คงไม่ได้ทํานะฮะ ก็คงจะเป็น
พวกคุณ ไม่รู้ใคร ก็คงต้องเป็นผู้ทํา เพราะงานเหล่านี้เนี้ย ก็
เป็นงานที่กรมศิลปากร ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะ
ดําเนินการเหล่านี้ นะครับ เกือบทุกครั้งที่จะมีงานเหล่านี้เป็น
งานซึ่งเราจะต้องทํา 

 

ธนารัตน์   : งั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราพอจะทราบความเป็นมาคร่าว ๆ ว่า 

ท่านอาจารย์ ได้รับงานมาได้อย่างไรนะครับ อืมม์ ขั้นตอน
ต่อไปเน้ีย หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้รับมอบหมายมาแล้วว่า
ให้ออกแบบ โดยการนี้นะครับ ผมอยากจะทราบว่า อาจารย์
มีการเตรียมตัวยังไงครับ หาข้อมูลอย่างไร ต้องเอาอะไร

เกี่ยวข้องในการจัดการตรงเนี้ยนะครับ คือเวลาเราได้รับ
มอบหมายงานอะไรเนี่ยนะครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือเวลาเราได้รับมอบหมายงานอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ก็คือ
คงต้องศึกษาเรื่องราวพระราชพิธีนั้นๆ นะครับว่ามีอะไรบ้าง 
มันต้องทําอะไรบ้างนะครับ อย่างนี้เนี้ย ก็ต้อง เอ่อ มีการ
ประชุมนะครับ ก็ร่วมกับทางสํานักพระราชวังก่อนว่าในงาน
พระราชพิธีเหล่านี้ อยากจะให้เราทํา อาคารประกอบพระ
ราชพิธีเนี้ย เอ่อ มันจะมีพระราชพิธีอะไรบ้าง ซึ่งถ้าก่อน ก่อน
พระราชพิธีซึ่งเราจะต้องรู้ว่าอะไรบ้าง เพราะงั้นเนี้ย ลักษณะ
อย่างเนี้ยครับ บางทีเรา เอ่อ เป็นช่างน่ะ เราไม่รู้หรอกนะฮะ
ว่าขั้นตอนต่างๆ เพราะฉะนั้นผู้รู้ ผู้รู้จริงก็จะต้อง คือผู้ที่เคย
ทําพระราชพิธีต่างๆ ครั้งที่แล้วเนี้ยก็เอ่อ โชคดีที่ยังมีคุณ
เศวต ธนะบดิษฐ เรียกกันแต่ลุงหนุ่ม ลุงหนุ่ม ตอนนั้นท่านก็
อายุ 90 กว่าแล้ว ท่านก็เป็นคนบอกว่ากระบวนการทั้งหมด
เน้ีย นะฮะ ทํากันยังไงบ้าง นะฮะ แล้วตัวท่านเองก็เป็นคน
ร่างหมายว่าจะทําอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ รู้เร่ือง
เหล่าเนี้ย ซ่ึงเราก็ต้องรู้ท้ังข้ันตอน รู้ท้ังการปฏิบติั รู้ท้ัง เอ่อ 
พิธีกรรมต่างๆ นะครับ ที่จะใช้นะครับ รวมทั้งกับ เอ่อ การ
อะไรที่มันควรหรือไม่ควรที่จะทํา นะฮะ ส่ิงเหล่านี้เนี้ยนะครับ 
สถาปนิกทางด้านนี้เนี้ยคงจะต้องเป็นผู้รู้  
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จักริน : งั้นขอถามอีกนิดนะฮะ แนวความคิดที่ใช้วางผังเนี้ยครับ มี
อุปสรรค ยากง่าย ยังไงบ้างครับ ทราบมาว่าเป็นการ
เลียนแบบผังมาจากภายในพระบรมมหาราชวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือการวางผังเนี้ยนะครับ มันก็ต้องเป็นไปตามอย่างท่ีเรียน
นะครับว่าจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างจะทําอะไรบ้าง ในงาน
พระราชพิธีเนี้ยนะครับ หนึ่ง ก็คือเรื่องของการบวงสรวงบูรพ
มหากษัตริย์ นะครับ ขั้นแรกเลยก็คือ เอ่อ พระสวดมนต์ก่อน 
มีพิธีที่จะต้องเหมือนกับ มีสวดมนต์ เจริญพุทธมนต์ อันหนึ่ง 
สอง คือเรื่องของการเอ่อ บูรพมหากษัตริยาธิราช ที่
จําเป็นต้องบวงสรวงนะฮะ ท่ีสาม ก็คือ เสด็จออกมหา
สมาคม นะฮะ เพราะงั้นเนี้ย ทุกอย่างมันจะทําบนอาคาร
หลังหนึ่งเนี่ยทั้งหมด นะฮะ เพราะเมื่อเรารู้เรื่องของสิ่งที่
จะต้องทําในนั้น นะครับ เราก็จะต้องเตรียมการ เฉพาะส่วน
ของหลังใหญ่นะฮะ อีกอันหนึ่งที่จะเห็นหลังเล็กๆ ก็คือ ที่ราย

อยู่ 2 ข้างเนี้ยนะครับ นั้นก็เป็นที่ที่ข้าราชการก็มีส่วนที่
จะต้องมาเฝ้ารับเสด็จนะครับ เพราะว่ามันเป็นลานโล่งนะ
ครับ ผู้มาเฝ้าจะต้องมีที่สําหรับรับเสด็จนะครับ เพราะงั้นเนี่ย
นะฮะ รายละเอียดเหล่านี้เราก็จะต้องทําความเข้าใจนะฮะ 
ยกตัวอย่างอันแรก เรื่องของพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์ นะฮะ 
จะต้องใช้พระสงฆ์จํานวนเท่าไหร่ นะฮะ จํานวนของ
พระสงฆ์จะต้องจํานวนเท่าไหร่ เราก็มีหน้าที่ หนึ่ง จะต้องทํา
อาสนะพระสงฆ์ สองก็ต้องหาที่ตั้งพระพุทธรูปนะครับ ก็ต้อง
หารือกันกับสํานักพระราชวัง พระพุทธรูปที่ตั้งเนี่ยว่าจะเอา
ยังไง งานพระราชพิธีนี้เป็นงานพิเศษ พระพุทธรูปที่ตั้งไม่ได้
ตั้งพระพุทธรูปองค์เดียว สําหรับตั้งเป็นประธาน จะใช้
พระพุทธรูปที่ประจํารัชกาลตั้งแต่สุโขทัย มาถึงอยุธยา มาถึง 
เอ่อ กรุงธนบุรี อย่างละองค์ แทนพระองค์นะฮะ แทนแต่ละ
แผ่นดิน กมาถึงรุงรัตนโกสินทร์ ใช้พระพุทธรูปพระชัยประจํา
รัชกาล ทุกรัชกาลเอามาตั้ง เพราะงั้นสิ่งเหล่าเน้ีย เราจะต้อง
เตรียม ต้องรู้ขนาด ไปขอวัดเขามาว่า  พระมีขนาดเท่าไหร่ 
หรือที่ตั้งจะต้องใช้เท่าไหร่ นะฮะ เพราะว่ามันต้องวางให้
เหมาะกับสถานที่ เนี่ยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราจะต้องไปหา นะฮะ 
จากตรงพระสวดมนต์แล้วเนี่ยะ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวจะต้องเสด็จพระราชดําเนินไป เอ่อ ประกอบพิธี
บวงสรวงอดีตบูรพมหากษัตริย์ นะฮะ การไปบวงสรวงก็
จะต้องมีที่ตั้งเครื่องสังเวย นะฮะ ในวิธีปฏิบัติทํายังไง เครื่อง
สังเวยจะต้องอยู่ชั้นบน จะต้องทําเป็นชั้นลด เอ่อ ที่บูชาของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะกราบหรือตั้งเครื่อง
นมัสการต้องชั้นต่ําลงมา เพราะถือว่าที่ตั้งเครื่องสังเวยเป็น
ของบูรพมหากษัตริย์ เอ่อ หันหน้าเครื่องสังเวยไปทิศไหน
อย่างเนี้ยะนะครับ เราก็ต้องรับรู้ เราก็จะเห็นว่าฝั่งเนี้ยนะ มัน
ต้องเดินออกจากอาคารแล้วคดไป นะฮะ ไปอยู่ที่ที่ปะรํา นะ
ฮะ ที่ปะรํานะครับ ทําไมถึงต้องไปอยู่ตรงนั้น  เพราะว่าใน
พระบรมมหาราชวังเนี่ย จุดท่ีวางไว้นั้นคือตรงกับปราสาท
พระเทพบิดร ซึ่งเป็นที่ เอ่อ ประดิษฐานพระบรมรูปของอดีต
พระมหากษัตริย์ทั้งหลาย เพราะงั้นเวลาเราตั้งเครื่องเงี้ยะ ก็
จะ ตั้งทิศ ไปตรงกับปราสาทพระเทพบิดร นะฮะ เพราะงั้น
เนี้ยะแทนที่จะตั้งตรงๆ เนี้ย ก็จะต้องทําทางเดินคดไป เพื่อ
จะให้ตรงกับปราสาทพระเทพบิดร นะฮะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ว่า ตัวอาคารของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับ 
เราจะต้องคิด ในขณะที่บวงสรวง จะต้องมีการอ่านประกาศ
ยวงสรวงสังเวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องนั่ง
ประทับฟัง จะให้อยู่ตรงไหน นะฮะ ที่จะต้องประทับฟัง นะ
ครับ เอ่อ หลังจากนั้นแล้ว จะเป็นการเริ่มเสด็จออกมหา

สมาคมจะต้องมีห้องแต่งพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่เสด็จมาในพิธีแรก แต่งอย่างหนึ่ง เสด็จออกมหา
สมาคมต้องแต่งอีกอย่างหนึ่ง อย่างนี้เราก็ต้องเตรียมการ 
เตรียมห้อง เตรียมอะไรไว้ นะครับ ท่ีออกมหาสมาคมก็
เหมือนกัน ทําไมเราต้องทําอาคารสูงขึ้นไป เพราะว่า เวา
ลาออกมหาสมาคมต้องประทับภายใต้พระนพปดลมหา
เศวตฉัตร เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาฉัตร 9 ช้ันมาปัก เราทํา
เพดานเตี้ยก็ไม่ได้ ปักฉัตรไม่พอ เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจําเป็น
เน่ีย มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย มันทําให้อาคาร
เนี่ยะ ทําไมมันถึงต้องสูง เพราะว่าเค้าต้องเอาฉัตรมาปัก นะ
ฮะ เอ่อ อาครทําไมถึงต้องมีลักษณะที่เป็นปราสาทขึ้นมา 
เพราะว่าการเชิญพระนพปดลมหาเศวตฉัตรมาปักเนี่ย มีข้อ
ห้ามไม่ให้เอาไปปักในที่เป็นพลับพลา จะต้องปักบนพระที่นั่ง
เท่านั้น เพราะฉะนั้นถึงจะต้องทําอาคารสมมุติอย่างนี้ขึ้นมา
เป็นพระที่นั่งเสียก่อน นะฮะ สิ่งเหล่านี้เนี้ยนะฮะ มันเป็น
รายละเอียด เราต้องรับรู้ทั้งหมด ถึงจะมาเป็นข้อมูลในการที่
เราจะมา เอ่อ ใช้ในการออกแบบนะครับ 

 

ธนารัตน์ : งั้นก็แสดงว่า ในแต่ละมุขนี่คือโดนล็อคด้วยทิศทางตาม
พระราชประเพณีไว้เลยใช้มั๊ยครับว่า ด้านหลังเนี่ย ด้านทิศ
ใต้มีไว้สําหรับพระสงฆ์ เอ่อ สวดมนต์ ด้านทิศตะวันออกนี่ 
ต้องเป็นส่วนที่ในหลวงท่านเสด็จในพิธีบวงสรวง แล้วก็อย่าง
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ถ้าเราดูในมุขด้านหน้าหมายเลข 1 นี้จะเป็นส่วนที่เสด็จออก
มหาสมาคม อันนี้ พวกนี้ เหล่านี้ โดนล็อคไว้ด้วยทิศ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่ฮะ เรานี่แหละ ล็อคด้วยเรา นะฮะ เพราะว่าเราเป็นคน
จัด เพราะงั้น หนึ่ง รถพระที่นั่งจะเทียบทางไหน นะฮะ เราจะ
ให้เสด็จทางไหน เทียบได้ก็คืออย่างนี้ ไม่ด้านตะวันตก ก็ 
ด้านตะวันออก นะครับ ฮะ แต่ทิศที่บังคับก็คือด้านทิศใต้ที่
จะต้องทํา พระราชพิธีที่จะบวงสรวงอดีตบูรพมหากษัตริย์ 
อันนั้นเป็นด้านทิศใต้ ที่ต้องไปด้านทิศใต้แน่ เพราะว่าไปด้าน
ทิศอื่นไม่ได้ เพราะพระบรมมหาราชวังอยู่ด้านทิศใต้ นะฮะ 
อันนี้เนี่ยก็เป็นทิศบังคับ แต่ส่วนอื่นๆ เนี่ยอยู่ที่เรา เราต้องดู
ว่า ในพระราชพิธีเนี่ย ขั้นตอนพระราชพิธีเนี่ย อย่างเป็นต้น
ว่า เมื่อเริ่มต้นเสด็จพระราชดําเนินมาเนี่ยพิธีแรกคือทําอะไร 
พิธีแรกก็คือเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์ ท่านมาถึงก็
ต้องกราบพระ แล้วก็ ก็มีการฟังเจริญพระพุทธมนต์ก่อน เรา
ก็จะจัดตรงไหน จากเจริญพระพุทธมนต์เนี่ย ท่านจะต้องทํา
อะไร ต่อจากฟังพระสวดมนต์แล้วท่านจะต้องไปบวงสรวง
อดีตบูรพมหากษัตริย์ ถึงเป็นขั้นตอนที่สอง ในขณะที่เสด็จ
พระราชดําเนินกลับมาแล้ว ต้องมานั่งฟังเขาอ่านประกาศ
สังเวยเนี่ย เราจะให้ท่านนั่งฟังตรงไหน อย่างเนี้ยผมก็ต้อง
เตรียมมุขไว้ ทางเดินทิศใต้เน่ียนะครับ เป็นท่ีสําหรับ
พระสงฆ์สวดมนต์ ท่านเสด็จพระราชดําเนินขึ้นทางมุข
ตะวันตก นะฮะ ขึ้นทางมุขตะวันตก พอเสด็จขึ้นแล้วเนี่ย 

ตรงนั้นก็จะมีห้องเป็นที่ประทับพระอริยาบทซะเลย พอขึ้นไป
ก็ต้องผ่านห้องนี้ นะฮะ พระอริยาบท เสร็จแล้วก็ออกจาก
ห้องพักพระอริยาบทตรงด้านมุขตะวันตกเนี่ยก็ไป เออ มุข
ทางด้านทิศใต้ ก็ตั้งอาสนะพระสงฆ์ นะฮะ เสด็จออกไปก็ไป
ฟังพระสวดมนต์ พอพระสวดมนต์จบก็ต้องเสด็จออก
ทางด้านมุขทิศใต้ ไปบวงสรวงอดีตพระมหากษัตริย์ นะฮะ 
พอปักเครื่องสังเวย กราบเสร็จแล้วเนี่ย เสด็จพระราชดําเนิน
กลับมา จะให้ประทับตรงไหน ก็ให้ไปประทับที่มุขด้านทิศ
ตะวันออก เพราะว่าเขาจะอ่านประกาศสังเวยอยู่ที่ตรงประ
รําที่ตั้งเครื่องสังเวย นะฮะ เพราะงั้นมุขด้านตะวันออกก็พอดี
หันเฉียงไปพอดีกับห้องสังเวย เนี่ยเราก็จัดอย่างเนี่ย พอเสร็จ
จากนี้ ท่านก็เสด็จพระราชดําเนินเข้ามาในห้องประทับพระ
อิริยาบท เปลี่ยนเครื่องทรง นะฮะ แล้วก็เสด็จออกมุขด้านทิศ
เหนือเพื่อที่จะ เออ ออกมหาสมาคม เนี่ย เนี่ย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่จะต้องใช้งาน นะฮะ เวลา
วางเราจะต้องเป็นคนกําหนดสมมุติว่าเราไม่ให้เสด็จเข้า
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ทางด้านทิศตะวันตก เสด็จเข้าทางด้านทิศตะวันออกนะฮะ 
อย่างเนี่ย ถ้าเกิดว่าเสด็จเข้าทางด้านทิศตะวันออก มันจะ
ค่อนข้างวุ่น เพราะว่าเสด็จเข้าทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยะ 
ทิศใต้ที่จะต้องวางเครื่องสังเวยมันจะอยู่ด้านเดียวกัน เพราะ
งั้นถ้าเผื่อเสด็จขึ้นทางด้านมุขตะวันออกปั๊ปเนี่ยะ ไอ้ตรงมุข
ตะวันออกมันเสียไปทั้งมุขเลย นะฮะ แล้วก็ประทับก็ไม่ได้ 
อะไรก็ไม่ได้ มันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบาก เพราะงั้นไอ้
การจัดอย่างนี้นะครับ สถาปนิกนี่แหล่ะจะต้องเป็นคนทํา 
เป็นคนรู้ขัน้ตอนต่างๆ แล้วก็วางไว้เลยว่า เป็นผู้กําหนด
ทิศทางว่าจะเสด็จไปทางไหนบ้าง ก่อน หลังอย่างไร นะฮะ 
แล้วต้องวางผังทิศทางให้เป็นไปตามนั้น 

 

จักริน : ขอกลับไปที่ นิดหนึ่งนะครับ ว่าโครงสร้างฐารนรากเนี่ย ไม่
ทราบว่าใช้แบบเดียวกับที่เป็นพระเมรุของสมเด็จย่ารึว่า
อย่างไรครับ 

 

สุทิน : สําหรับเรื่องโครงสร้างเนี่ยนะครับ เนี่ย เนื่องจากว่าอาคาร
หลังนี้เป็นอาคารในลักษณะของ 

ลักษณะอาคารชั่วคราวไม่ใช่อาคารถาวร ถ้าอาคารถาวรเนี่ย 
เราจะใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็ก ฐานรากเนี่ยเราใช้
พวกเข็มตอกลงไปในอาคารถาวร เช่น อาคารเหล่านี้ก็ หลังนี้
ก็เหมือนกันนะครับ เรารื้อเอาไปไว้ที่วัดปทุมวนาราม เราก็ใช้ 
เออ โครงสร้างของฐานรากเนี่ย ระบบปัจจุบันทั้งหมด คือ

ตอกเข็มแล้วก็ ทําฐานรากด้วยคอนกรีต เสริมเหล็กกับพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ารื้อ
แล้วรึยัง นะฮะ ที่วัดปทุมฯ ที่เราย้ายจาก เอ่อ สนามหลวงนี้
ไปนะครับ แล้วเราก็ไปเปลี่ยนโครงสร้างข้างล่าง นะฮะ ส่วน
ไอ้โครงสร้างของอาคารชั่วคราวเนี่ย เราก็ต้องไปศึกษาจาก
รูปแบบของเดิมด้วย ว่ารูปแบบของเดิมที่เขาทํากันมาตั้งแต่
โบราณเนี่ย แล้วมันต้องอยู่ที่วัสดุด้วยครับ วัสดุทั่วไปที่มีสมัย
โบราณที่เขาทําเนี่ย นะฮะ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ เพราะไม้
สมัยก่อนนี้หาง่ายนะครับ แต่ต่อมาเนี่ยไม้เนี่ยก็จะหาลําบาก
ขึ้น นะครับ แล้วมันก็จะมีวัสดุใหม่มาทดแทนมากขึ้น วัสดุที่
รับน้ําหนักได้มากกว่าไม้ก็คือพวกคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วก็
เหล็ก พวกเหล็ก นะฮะ ส่วนหลังนี้ ตั้งแต่ เอ่อ เราทําเมรุพระ
นางเจ้ารําไพพรรณีเนี่ยะ นะครับ อันนั้นเนี่ยะ ไอ้โครงสรา้ง
ของฐานรากเนี่ยะครับ มันก็จะเป็นไม้เอามาประกอบ 
ลักษณะแบบเรือนไทยโบราณเลยครับ มันจะมีงัวก่อน งัวนี้ก็
คือตัวที่แทนฐานรากนี้เองครับ นะครับ แล้วก็จะมีไอ้ตัวที่
ถ่ายน้ําหนักจากเสาลงไปที่ฐานราก ก็คือ กงพัด นะครับ อัน
นี้เราก็ใช้ระบบเดียวกันแล้วก็เป็นเสา ตอนสมัยทําเมรุพระ
นางเจ้ารําไพพรรณี ก็จะทําในลักษณะนี้ คือฐานรากเนี่ยะ 
เราจะเอาไม้ 2”x8” รึไงเนี่ย มาเรียง ๆ ๆ กันเป็นงัว นะครับ 
แล้วก็ยึดติดกัน แล้วก็ใช้เอ่อไม้รัดที่โคนเสาเป็น กงพัด รัดตัว
เสาเพื่อถ่ายน้ําหนักลงไปบนฐานที่เราทํานะครับ หรือว่าอีก
อันหนึ่งก็คือใช้เสากลม เสากลมเช่น เสากลมมาต่อ ๆ ๆ กัน
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เป็นแพเหมือนกัน เพื่อที่จะทําเป็นฐานราก เพื่อรับน้ําหนัก 
แล้วต่อมานี่ตอนเมรุ ที่รับน้ําหนักมาก ก็คือช่วงกลางนะครับ 
เรากจ็ะใช้ เอ่อ พื้นลักษณะตอนนั้นก็มีพื้น POST TENSION 

แล้ว แต่ว่ามันก็จะมีปริมาณน้อย มีบริษัททําแค่บริษัท สอง
บริษัท เราก็จะเอาพื้นเฉพาะช่วงกลางรับตรงเครื่องยอด
เท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อมา ทําอีกอันหนึ่งก็คือ เมรุสมเด็จย่า 
เมรุสมเด็จย่านั้น อันนั้นนี้ใช้ระบบใหม่เกือบหมดแล้วนะฮะ 
คือฐานรากเนี่ยก็จะเป็นฐานรากของพื้น POST TENSION 
หมดแล้ว เอ๊ย ขอโทษนะฮะ พื้น HOLLOW CORE นะครับ 
คือ คือใช้พื้น HOLLOW CORE เป็นพื้นสําเร็จรูปมันจะเป็น
กว้างประมาณ 1.20 เมตร แล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาเรียง 
นะครับ ส่วนเสาก็เป็นเสาไม้ ส่วนโครงสร้างขึ้นไปรับโครงจั่ว
ก็เป็นไม้ทั้งหมดเพราะว่า ช่วงนั้นไม้ก็ยังหาง่ายอยู่ ต่อมาเป็น
พระที่นั่งกาญจนาภิเษก นะฮะ ฐานรากก็ยังใช้พื้น 
HOLLOW CORE มาทํา ก็เป็นพื้นสําเร็จรูปที่รับน้ําหนัก
คล้ายๆ กับมาเรียงกันเป็นแพนะครับ ส่วนเสาก็ยังเป็นเสา
เหล็ก เอ๊ย ขอโทษนะครับ เสาก็ยังเป็นเสาไม้อยู่นะฮะ แล้วก็
ยังคงมีกงพัดอยู่ ไม้ แล้วก็พื้น พื้น คาน ตง ส่วนใหญ่ก็จะทํา
เป็นไม้ทั้งหมดนะครับ ตอนรุ่น ๆ เมรุ เอ้ย ขอโทษ รุ่นๆ นี้ก็
เหมือนกันนะครับ เออ เมรุสมเด็จย่ากับองค์นี้เนี้ยจะสร้าง 
เออ พอพอกันนะครับ เพราะว่าตอนรื้อเมรุสมเด็จย่าเนี่ยะ 
อันนี้ก็เริ่มสร้างแล้วนะครับ โครงสร้างก็จะออกมาคล้าย ๆ 
กัน นะครับ ก็คือ ฐานรากเนี่ย ก็จะเป็นพื้น HOLLOW 

CORE ตัวเสาทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นไม้นะครับ แล้วก็ 
พื้น คาน ตง ก็จะเป็นไม้เหมือนกันนะครับ สําหรับหลัง
กาญจนาภิเษกนี้นะครับ พื้น คาน ตงเป็นไม้ แล้วก็เสาที่รับ
เครื่องบนเนี่ยนะครับ เอ่อ จะเป็นเสาไม้เหมือนกัน แล้วก็
โครงหลังคาก็จะเป็นอันนี้ ส่วนเหล็ก เริ่ม เอ่อ มีมากขี้นแล้ว 
ก็จะใช้เหล็ก เพราะว่าเหล็กจะรับน้ําหนักได้มาก ตัวจะเล็ก
และรับน้ําหนักได้มาก เราก็ใช้โครงหลังคาเนี่ยะเป็นโครง
เหล็กเกือบทั้งหมดล่ะนะครับ แล้วก็โครงเครื่องยอดด้วย
เหมือนกันนะครับ โครงเครื่องยอดก็เป็นเหล็กประกอบเอามา
ถักรูปร่างเพื่อรับน้ําหนักได้ตามรูปทรงของสถาปัตยกรรมนะ
ครับ แล้วก็ส่วนยอดนี้เราก็จะใช้ยอดของอันนี้นะครับ เราก็
จะใช้เหล็กเป็นเหล็กกลมนะครับ แล้วก็ดึงด้วยเหล็ก
ประมาณซัก 9 มิล ดึงลงมาเพื่อกันแรงลมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ว่าอันนี้ก็จะมีอยู่อีกอันนึงก็คือว่า ส่วนของเสานะครับ เสา
รับที่รับเครื่องยอดเนี่ย  เนื่องจากเป็นเสาไม้แล้วก็มีความสูง
มาก พอความสูงมากมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรับ
น้ําหนัก เพราะถ้ามีความสูงขึ้น มันจะรับน้ําหนักได้น้อย 
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เพราะถ้ารับน้ําหนักได้มาก มันจะเกิด มันจะโก่งกลาง ไปเอา
เหล็กประกบ 4 มุม แล้วก็ถักรัดไว้ เพื่อที่จะรับใช้โครง เอ่อ 
หลังคานีเ่ป็นเคร่ืองยอดท้ังหมด นะฮะ แต่เน่ืองจากว่า เอ่อ 
เสาของพลับพลาตัวนี้เนี่ย เป็นลักษณะอาคารใหญ่นะครับ 
ก็ตัวเสาก็จะเล็ก พอเล็กแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เหล็กช่วย เพราะ
มันไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักได้นะฮะ แล้วก็พื้นขึ้นไปเครื่อง
บนเนี่ย จะเปน็โครงถักค.ส.ล. เอ๊ย โครงถักเหล็กทั้งหมด นะ
ครับ เป็นโครงถักเหล็กทั้งหมด รับน้ําหนักเคร่ืองยอด นะฮะ 
อันนี้ โครงสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็น แล้วลักษณะของตัวดินที่
เป็นท้องสนามหลวง แต่ดินทั่วไปเนี่ย ถ้าไม่ ถ้าเราไม่ตอก
เสาเข็ม รึว่า ใช้ เอ่อ ถ้ารับน้ําหนักด้วยดินปกตินะครับ ดิน 
เอ่อ ที่รับน้ําหนักทั่วไปที่เราคํานวณโครงสร้างเนี่ย นะครับ 
จะใช้ประมาณ 2 ตันต่อตารางเมตร แต่บริเวณสนามหลวง
เนื่องจากว่ามี เอ่อ การคือคนใช้อยู่ประจําแล้วก็ อยู่มานาน
แล้วไม่มีการรื้อ ไม่มีการขุดอะไรเนี่ย ก็สามารถที่จะรับ
น้ําหนักได ้5 ตัน กรือ ประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร อันนี้ที่เราดีไซน์ไว้นะฮะ ส่วนฐานรากเนี่ย บางคนถาม
นะฮะว่าโอเค เอ่อ เราทําอาคารชั่วคราว ลักษณะเนี้ย คือ
ปกติอาคารทั่วไปเนี่ย เราจะฝังลงไปในดินประมาณซัก 1
เมตร นะครับ แต่อันเนี่ย เราฝังไปแค่ประมาณซัก 30 ซม. 
เท่านั้นเอง มีคนถามว่าอ้าวแล้วไม่กลัวที่จะเอ่อ เกิดมีลมพัด
ขึ้นมาแล้วล้มหรือ ตอนนี้ว่าเราก็มานั่งเช็คดูว่า น้ําหนักของที่
มันถ่วงลงมาเนี่ย กับน้ําหนักแรงลมเนี่ย เพราะว่าแรงลมเรา

คิดเป็น 100-150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร นะฮะ เท่านั้นเอง
นะฮะ แต่ว่าไอ้พื้นที่รับน้ําหนักเนี่ย ประมาณ 300-500 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร เรามานั่งคํานวณตัวของน้ําหนักวัสดุ
แล้วกับน้ําหนักแรงลมแล้วก็ มันไม่น่าจะมาโค่นลงมา แล้วก็
จะมีตัวยึดสําหรับยึดไม่ให้มันเซ หรือไม่ให้มันเอียง อันนั้เราก็
จะทําอันนั้นไว้ด้วยนะครับ อันนี้คือเป็นโครงสร้างเคร่าๆ 
สําหรับเกือบทุกหลังนะครับ จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งหมด
นะครับ 

 

ธนารัตน์ : งั้นผมของถามเผื่อไปถึง ท่านผู้มีเกียรติที่บางท่านอาจะเป็น
สถาปนิก หรือวิศวกรนะครับ ก็แสดงว่าอาคารทุกหลังที่สร้าง
ขึ้นมาเนี่ย เหมือนกับว่าสร้างมาตั้งไว้เฉย ๆ ครับ มันจะต่าง
กับบ้านที่เราขุดไปใต้ดินลึก ๆ มีเสาเข็มลึก ๆ ที่ยึดลงไปใน
ช้ันดินใช่ม๊ัยครับ อันน้ีมันเหมือนกับเราทําเป็นขาเยอะ
เหมือนเป็นโต๊ะตัวนึงมาวางบนดิน ยังงั้นใช่มั๊ยครับ 

 

สุทิน   : ครับ ทําลักษณะนั้นน่ะครับ 

 

ธนารัตน์ : เด๋ียวขอย้อนกลับมาที่งานออกแบบ เดี๋ยวผมจะขออนุญาติ
ไล่ไปทีละหลังล่ะกันนะครับ เพื่อให้ได้ทราบรายละเอียด ก็
จะมีรายละเอียดเล็กน้อยอยู่ในแต่ละตัวอาคารถึงที่มาของ
รูปแบบของการออกแบบต่าง ๆ นะครับ เด๋ียวจะเริ่มจากตัว
พระที่นั่งกาญจนาภิเษก ก่อนนะครับ อาจารย์ ผมขอถาม
นอกเรื่องก่อนว่า ลักษณะอาคารชั่วคราวหลังนี้เนี่ยเราจะได้
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ยินกันมา 2 ช่ือ คือ พลับพลา กับพระที่นั่ง หลังนี้เป็นพระที่
นั่งใช่มั๊ยครับ หรือ พลับพลากับพระที่นั่งต่างกันยังไงครับ
อาจารย์ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ความจริงมันไม่ต่างกัน คือ พลับพลากับพระที่นั่งเนี่ยนะ
ครับ มันก็เป็นอาคารซึ่ง เอ่อ เจ้านายหรือพระมหากษัตรย์
ทรงใช้ แต่ศักดิ์ของอาคารเนี่ย มันต่างกันนะฮะ คือถ้าเป็น
พระที่นั่งเนี่ย หมายถึงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
เท่านั้น แต่ถ้าเผื่อเป็นพลับพลาเนี่ย อาจจะต่ํากว่าพระ
มหากษัติย์ก็ได้ นะฮะ เพราะงั้นเนี่ย เจ้านายพระองค์อื่นเนี่ย 
จะประทับพลับพลาได้ แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยท่านประทับ
ได้ทั้งนั้นแหล่ะ เพราะว่าท่านสูงที่สุดแล้ว นะฮะ ประทับ
พลับพลา ประทับพระที่นั่ง แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นพระที่นั่งเนี่ย ถ้า
เผื่อทําสําหรับคนอื่น เรียกพระที่นั่งไม่ได้ นะฮะ แล้วก็มี
ระเบียบที่พูดเมื่อกี้ การที่จะเชิญพระนพปดลมาปักเนี่ย รู้สึก
จะเป็นข้อห้ามนะครับ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 นะครับ ไม่
โปรดใช้เชิญพระนพปดลมาปักในพลับพลา นะฮะ ก็ต้อง
เปลี่ยนชื่อ อย่างเป็น พลับพลากาญจนาภิเษก ก็ต้องเป็น
พระที่นั่งกาญจนาภิเษก ที่นี่การที่จะกลายมาเป็นพระที่นั่งที่
พระมหากษัตริย์ใช้เนี่ย โดยลักษณะของอาคาร ถ้าเป็น
พลับพลาเนี่ย สร้างแค่ไหนก็ได้นะครับ พอเป็นพระที่นั่ง
ขึ้นมา การประดับตกแต่ง เป็นต้นว่าต้องการใส่ยอดขึ้นไปนะ
ครับก็เป็นปราสาท มันก็เป็นเฉพาะพระที่นั่ง นะฮะ พลับพลา

ไม่มีเครื่องยอดอย่างนี้นะครับ เค้าไม่เรียกกัน ก็จะเป็นพระที่
นั่งที่จะใส่เครือ่งยอดนะฮะ เพราะว่าอาคารไหนก็แล้วแต่ถ้ามี
ยอดบนหลังคามันจะมีชื่อต่อท้ายว่า ปราสาท ทุกหลัง นะฮะ 
ลองดูในพระบรมมหาราชวังนะ หลังที่มีชื่อปราสาทเนี่ย พระ
ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็ดี พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทก็ดี 
พระที่นั่งมหิศรปราสาท นะฮะ พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์
ปราสาท หลังเล็ก ๆ นะฮะที่มีชื่อต่อท้ายว่าปราสาทเนี่ย มี
ยอดทุกหลัง นะฮะ มียอดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นปราสาทก็คือ 
อาคารที่มียอดอยู่บนหลังคา อาคารที่สําคัญยิ่งอย่างเป็นต้น
ว่า ในหมู่พระราชมณเฑียรนี้ ที่นอนของพระมหากษัตริย์นี้ 
ไม่มียอดไม่เรียกปราสาทน่ะ ก็เป็นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยมไหสูร
พิมาน พระที่นั่งจักพรรดิพิมาน ที่แท่นพระบรรทมก็อยู่ในนั้น 
ปักพระมหาเศวตฉัตร มีพระมหาเศวตฉัตรแขวนอยู่ข้างบน 
เหนือพระแท่นบรรทมนะฮะ แต่ว่าไม่มียอดก็ไม่เรียกปราสาท
นะฮะ 

 

จักริน : งั้นแสดงว่า ถ้าไม่มีเครื่องยอดเนี่ย รูปร่าง รูปลักษณ์ก็
สามารถทําได้เหมือนกันหมดเลย ระหว่างพลับพลากับพระที่
นั่ง 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : เหมือนกัน เหมือนกันนะฮะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามัน
ไปทํา ถ้าเผื่อมันไม่ใช่พระที่นั่ง มันไปทําไม่ได้เลย อะไรที่
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พระมหากษัตริย์ใช้ หรือพระมหากษัตริย์สั่งให้ทํา ทําได้
ทั้งนั้น นะฮะ เพราะว่าท่านเป็นสูงสุด นะฮะของพระ
เกียรติยศต่าง ๆ ที่จะพระราชทานลงมาให้ทํา ก็ทําได้นะฮะ 
แล้วยอดนี่ก็ไม่จําเป็น ปัจจุบันนี้ก็เรื่องของเครื่องยอดมันก็
คลายลงไปเยอะ เดิมเนี่ยไม่ได้เลย วังหน้ายังสร้างไม่ได้
เลยน่ะ เครื่องยอด นะฮะ ไม่ได้นะฮะ มันเป็นฐานานุศักดิ์
ของสถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันนี่ก็เปลี่ยนลงมาแล้วนะครับ 
วัดก็สร้างได้นะฮะ แต่ดูแล้วกัน เราเป็นสถาปนิก ดูหน่อยล่ะ
กันว่า ถ้าเผ่ือจะเอาเครื่องยอดไปใส่เนี่ยะ ถามท่านซะหน่อย
ว่าใช้สําหรับทําอะไร ถ้าพระบอกว่าจะสร้างกุฏิขอเครื่องยอด
ล่ะ อย่าไปสร้างให้มัน นะฮะ อย่า อย่า เพราะว่าไม่รู้จักที่ต่ํา
ที่สูง อย่างนั้นคงไม่ควร เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะ
ฮะ ถ้าเราจะไปออกแบบเนี่ยนะฮะ ถ้าเผื่ออย่างนั้นน่ะ ไม่ใช่
พระแล้ว เราจะอยู่ปราสาทอยา่งงั้นนะ่ไม่ใช่ นะฮะ เพราะงั้น
ผมจะใช้แทนคนละอัน เพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นสถาปนิก
แล้วก็ทํางานประเภทนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเผื่อเป็น
โบสถ์ เป็นวิหาร เป็นที่สําหรับไว้พระพุทธรูปอย่างเนี่ยนะ
ครับก็ไม่มีปัญหา นั่นคือสิ่งที่เป็นที่เคารพ บูชาสูงสุด 
พระสงฆห์าเป็นพระอรหันต์จะอยู่เป็นปราสาท ไม่ได้นะฮะ 
ปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้อง ก็เอาแค่ธรรมดา ระมัดระวังหน่อยเวลาไป
ออกแบบก่อสร้างให้หลาย ๆ ที่เนี่ยนะครับ พระชอบขอ
เครื่องยอดก็อาจจะถามหน่อยนะครับว่าจะเอาไปทําอะไร 

นะฮะ ถ้าเป็นกุฏิก็ขอความกรุณา พระไม่ได้เป็นพระ
มหากษัติรย์ที่จะอยู่ปราสาท 

 

ธนารัตน์ : ที่นี้ขอถามไปถึงตัวสัดส่วน แล้วก็ทรวดทรงของอาคารนะ
ครับอาจารย์ ถ้าเป็นสถาปนิกที่ทํางานด้านนี้น่าจะพอจะ
เข้าใจ แต่ว่าลักษณะของไทยมันน่าจะต้องยื่นมุขอย่างเนี่ย
นะครับ หรือว่าเนี้ย บุคคลากรที่เป็นนักวิชาการ น่าจะ
ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อาจจะสงสัยกันว่า นอกจากลักษณะ
ของจตุรมุขที่มันเกิดจากลําดับการใช้งานแล้วเนี่ย มัน
ถ่ายทอดออกมาเป็นลักษณะของอาคาร รูปแบบอย่างนี้ได้
อย่างไร อย่างเช่นว่า จะตัดชั้นหลังคาหรือว่าทอนว่าทําไม
จะต้องเป็น 2 ชั้น เอ่อ ตรงกลางทําไมต้องแบ่งเป็น คือตอนนี้
ถ้าเรามองหลังคามันเจะเป็น 4 ผืนนะครับ แต่ละข้างนี่ละ
ครับในเรื่องยอดที่เป็นเครื่องยอดเนี่ยะ จํานวนช้ันเน่ียมี
เหตุผลในการใช้อย่างไรนะครับ 

 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ความจริง ถ้าเผ่ือทํายอดเนี่ยะนะครับยังไงก็ต้องเป็น
จตุรมุข เพราะว่าการที่จะเอายอดขึ้นไปตั้งนะครับ โดยความ
จริงไม่ใช่ทําไม่ได้แต่มันไม่สวยเลย นะฮะ ถ้าเผื่อเป็นตรีมุข 
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ด้านหนึ่งมันก็จะเป็นที่ขึ้นไปตรงๆ แล้วไปรับยอดนะครับ มัน
จะไม่มีมุขยื่นมาเป็นตัวรับนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จํา
ทํายอดเนี่ย อันหนึ่งควรที่จะเป็นจตุรมุข นะฮะ เพราะว่า
หลังคาที่สอดขึ้นไปรับยอดเนี่ยนะครับ ก็มันจะพอเหมาะ
พอดีนะครับ โบราณท่านก็ทําไว้อย่างเนี่ย นะฮะ เอ่อ ชั้นของ
หลังคาเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีกําหนดนะฮะ อยู่ที่ความงาม ที่
มันจะเกิดขึ้นการที่จะลดหลั่นกันระหว่าง เออ ตัวเครื่องยอด
มาสู่หลังคาเนี่ยนะครับไม่ได้มีกําหนดว่าจะต้องกี่ชั้น อันนี้
มันก็ขึ้นอยู่ที่ความงาม ความจําเป็นที่จะต้องใช้ อย่างที่เห็น
เน่ียมีช้ันรับยอด 2 ชั้นแล้วก็มุขลดลงมาเป็นมุขยาว จะใช้
สําหรับใช้งาน 2 ชั้นนะครับ ความจริงมุขด้านทิศเหนือ ทิศ
ใต้ กับตะวันออก ตะวันตกนี้ไม่เท่ากัน มุขตะวันออก 
ตะวันตกนี่สั้นกว่า มุขเหนือ ใต้จะยาวกว่า เพราะการใช้งาน
ไม่เหมือนกัน ส่วนเครื่องยอดที่เป็นยอดที่จะมาวางอยู่บน
หลังคาเนี่ยนะครับ เออ เออ ที่นิยมทํานะฮะ ความจริงเนี่ย 
ยอดมณฑปลักษณะนี่เนี่ยนะครับ มันจะทําได้ตั้งแต่ 3 ชั้นก็
ได้ ความจริงถ้าเผื่อเป็นสมัยอยุธยาเนี่ย 4 ชั้นก็มี แต่ว่าพอ
ถึงกรุงเทพ กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย ไม่นิยมชั้นคู่ เพราะฉะนั้นก็
ไม่มีที่จะทํา แต่ว่า ถ้าเผื่อไปศึกษาดูมณฑป เอ๊ย ดูบุษบกใน
สมัยอยุธยาเนี่ยหลายหลัง แม้แต่หลังที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรม
พระยานริศฯ ท่านเก็บไปรักษาอยู่ที่วังก็ 4 ชั้น ชั้นเชิงกลอน 
นะฮะ แต่ว่าสมัยรัตนโกสินทร์นี้ไม่ทํานะฮะ ไม่ 5 ก็ 7 นะฮะ
ที่จะทําในพระบรมมหาราชวัง ในหมู่พระที่นั่งจักรีเนี่ย 3 

ยอด คือยอดกลาง 7 ชั้น ยอดข้าง 5 ช้ัน ที่นี้การวางชั้น
หลังคาเนี่ย ถ้าเป็นเครื่องยอดเนี่ย เชิงกลอนชั้นล่างเนี่ยถ้า
เผื่อเป็น 5 ชั้น มันจะอมอยู่ในหลังคาชั้นหนึ่ง นะฮะ ถ้าเผื่อ
เป็น 7 ชั้น อมอยู่ในหลังคา 2 ชั้น อันนี้เป็น เอ่อ รูปแบบที่ พึง
กระทํา นะครับ ไม่ได้เป็นข้อบังคับกฏเกณฑ์ที่ตายตัวว่า
จะต้องเป็นแบบนั้น แต่ถ้าเผื่อว่าลองเขียน 7 ชั้นแล้วอมชั้น
เดียวเนี่ย มันไม่สวย หรือว่าเป็น 5 ชั้นแล้วมันไม่อมอยู่ใน
หลังคาเลยเนี่ย มันจะขึ้นไปลอยเหมือนกัน คนสวมหมวก 
สวมชฏา ที่มันไม่ถึงหัวนะฮะ มันไปลอยอยู่ข้างบนนะฮะ งั้น
ลองไปเขียนดู เพราะฉะนั้นที่ท่านวางไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับ 
มันไม่ได้ถึงขนาดว่าบังคับ แต่ว่าถ้าทําแล้วเนี่ย มันดี มันสวย 
มันงามกว่านะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาวางหลังคาเนี่ย จะเอา
ลักษณะเนี่ยมาใช้ 

 

ธนารัตน์ : สมมุติว่า ดูจากภาพนะครับ จากรูปนี้เนี่ย อันนี้เราจะเห็น
ว่า 5 ขั้น ถ้าเป็น 7 ชั้นอยู่ในหลังคา 2 ชั้น ก็คือมันจะกินมา
ประมาณถึงแถวนี้ 
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พลอากาศตรีอาวุธ : เอ่อ ไม่ใช่หรอก คือมันอย่างนี้ คือถ้าเผื่อคุณทํา 7 ช้ัน ช้ัน
เชิงกลอนคุณจะกี่ชั้น อย่างสมมุติว่าอันนี้มัน 5 ช้ัน ถ้าเผื่อ
คุณ ทํา 7 ช้ันเน่ีย ช้ันเชิงกลอนคุณจะซอยมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นมันก็จะกดลงมาตาม เอ่อ ลักษณะของเชิง
กลอน นะฮะ เพราะเวลาเราทําเนี่ย เครื่องยอดก็คือเครื่อง
ยอดมันกจ็ะมีขนาด ซึ่งเป็นไปตามขื่อของ ยอดมันไม่ทําแค่
ไหนก็ได้นะ มันมีลักษณะว่าขนาดของขื่อ ของตัวข้างล่าง
เนี่ย มันจะเป็นตัวกําหนด ขนาดของยอดด้วย นะฮะ เป็นตัว
บังคับ ถ้าเผ่ือจะให้ดีเนี่ย ได้ความกว้างชั้นล่างถึงเชิงกลอน
เนี่ยะ มันจะขนาดของขื่อนั่นแหล่ะ 

 

จักริน : ครับ ขอพักนดิหนึ่ง อยากถามอาจารย์ก่อเกียรติว่าอาจารย์
พูดถึงสัดส่วนเนี่ยใช่มั๊ยครับ ในการเขียนแบบหรืออะไร
อย่างนี กับที่จริงเนี่ยมันเหมือนกันมั๊ยครับ หรือว่าต้อง
ปรับแก้ยังไง 

ก่อเกียรติ : ต้องกราบเรียนก่อนนะครับ ว่าไม่ทราบว่าหลับกันไปบ้างรึ
ยัง เพราะว่าโปรตุเกสกับสเปนเมื่อคืนนี้ก็ดูมันอยู่ ผมก็ดูอยู่
แล้วก็ไปหลับเอาตอนเช้านะครับ ไม่ทราบว่าหลับกันไปบ้างรึ
ยัง ที่นี้กลับมาที่เรื่อง พูดตรง ๆ ก็ ผมพูดใกล้ผู้รู้ คือท่าน
อาวธุท่านพูดหมดแล้ว นะครับ ท่านพูดคนเดียวก็ได้ จริง ๆ 
แล้วนะครับ ไอ้เรานี่มวยประกอบ จริง ๆ คือตัวส่วนร่วมว่า 
ทําไมเรื่องอาคารกาญจนาภิเษกเนี่ย รู้กันว่าส่วนไหนบ้างที่
เราทํา รวมทั้ง ผอ.สุทินสมมุติก็คือความรู้ที่เดินได้ ส่วนท่าน

อาวุธเนี่ย งานสถาปัตยกรรมไทย ท่านตั้งแต่เกิดจนตายท่าน
พูดได้หมด ผมเนี่ยคนใกล้ชิดท่าน เรียนอยู่กับท่านแล้วผมก็
รู้สึกว่ายนิเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาพูดในวันนี้ จริง ๆ แล้ว อาคาร
หลังนี้ในการเขียนเนี่ยครับ ถามว่า สัดส่วนต่าง ๆ ที่ท่าน
กําหนดมาเนี่ยนะ คือท่านเนี่ย จากที่ให้งานชิ้นนี้มา ถามจริง 
ๆ เวลาในการเขียนเนี่ยเราทํากันน้อยมากเพราะเรา ต้อง
ทํางานพระเมรุมาก่อนของสมเด็จย่า แลว้ท่านน่ะก็ไม่มีเวลา
มาลงลึกอะไรมาก ท่านจะบอกว่าก่อเกียรติ เอามุขเปิดแล้วก็
มีจั่วมีช่อฟ้า ใบระกา เอ็งลองไปร่างดูมาสี เนี่ยท่านให้แค่นี้
นะครับ ถ้าคนที่ไม่กล้าและไม่มีความมั่นใจ ทําอะไรเป็น 
ท่านก็เอ็งลองขยับมาดูซิ เอ็งก็ไปดูสิของอาจารย์ประเวศ น่ะ 
ท่านทําไว้แล้ว เนี่ยท่านว่าอย่างนี้ ที่นี้ถามว่าไอ้กฏทองคํา
หรือว่ารูปลักษระอาคารต่าง ๆ เนี่ย ท่านจะให้ช่วงเสาว่าเอา
เสาคู่ ที่นี้ปมก็ลองขึ้นไปดูทรง ผมได้มา 3 เรื่องจากการเขียน
แบบอาคารกาญจนภิเษก แล้ว 3 เรื่องนี้ผมว่า พูดคุยกับท่าน
มาโดยตลอดว่า เออ นี่แหละหัวใจในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย ส่วนที่ 1 สัดส่วนของจั่ว มันน่าจะอยู่ที่
ประมาณ 4:3 ถ้ากว้างกว่า 4 ต้องสูงประมาณ 3 กว่า ๆ แต่
เราเอาให้ทรวงทรงมันชันขึ้นไปอีก มันน่าจะประมาณ 3 ครึ่ง 
นี่เป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวแล้ว นี่ผมจะพอร่างเสร็จ
ท่านจะมาดู พอมาดูบริเวณช่วงเสาก็เหมือนกัน เราก็ใช้กฏ 
ของผมนี่ ผมไม่รู้ความรู้สึกยังไง ท่านอาวุธเนี่ย วิธีการของ
ท่าน ถึงเวลาเราเขียน ๆ ๆ ท่านก็ดึงไม้ทีลงมา ปื้ด เอ๊ย ก่อ
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เกียรติ เอาแค่เน้ียะ สูงแค่น้ีพอช่วงเสา ไอ้เรานี่มันไม่รู้ ไม่มี
ประสบการณ์ในการมองความงาม มองไม่ออกไม่รู้จะคิด
อะไร ได้กฏทองคําที่เราว่านี่แหล่ะ สัดส่วน ของสี่เหลี่ยมที่ว่า
ในช่วงเสาเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณ เมื่อเอาสี่เหล่ียมมาวางแล้ว
ทบอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่สวยที่สุด เนี่ย ผมได้สูตร
ตัวนี้มา ในการเขียน แต่ท่านอาวุธท่าน ผมว่าท่านเป็น
พหูสูตร เพราะว่าท่านมอง เห็นปั๊บ เอาเท่านี้แหล่ะก่อเกียรติ 
แล้วมาตรงกันแป๊ะ พอดีเลย เรามองช่วงเสา ตรงกลางเนี่ย 
คือผมขึ้นตัวอาคาร ผมก็ใช้ลักษณะนี้ แล้วท่านก็พูดกล่าวไว้
เมื่อกี้นี้ เร่ือง มาเกี่ยวเนื่อง คือการปักตัวฉัตรนั้นเอง ท่าน
บอกเอ๊ย ก่อเกียรติไม่รู้ฉัตรปักได้รึเปล่า เด่ียวผมไปหา
สัดส่วนมาก่อนอย่างเนี้ย หรือไม่ก็ระหว่างการทํางานเนี่ย ก็
อย่างที่ว่าน่ะผมสมมุติฐานอยู่เรื่อย คือใช้ทฤษฏีกระต่ายกับ
พญาอินทรี คือ ผมนี้เป็นกระต่าย อ้า กระต่ายก็ผิด เขียนไป
ด้วยกินไปด้วย แต่ว่าก็ต้องดูพญาอินทรีเนี่ยเวลาไมอยู่เนี่ย
เราทําให้เพลินไปเลย เพราะว่าท่านทิ้ง ผมก็จะเขียนไปเรื่อย 
พญาอินทรีมาถึงก็ดูจากข้างบน ดูสูง ก็ดู อุ๊ย สวยตรงไหน 
ไม่สวยท่านก็จะปรับแก้ ทําไดอะแกรมว่า 1 2 3 ต้องเป็น
อย่างนี้น่ะ เขียนอย่างนี้น่ะ มีตับ มีตับ ตับเล็ก ตับน้อย ต้อง
เป็นอย่างนี้ อย่างนี้น่ะก่อเกียรติ ต้องขึ้นมาจากโครงข้างใน
เรา ไอ้เรานี่ครั้งแรกไม่รู้ว่า ก็ขึ้นเลย จั่วเนี่ย ประสบการณ์ ที่นี้
ผมก็อยากจะถ่ายให้ท่านพูดส่วนนี้ มากกว่า ยกตัวอย่าง
รวงผึ้ง อา ที่นีจ้ะใช้รวงผึ้งเป็นมุขเปิด เอ๊ย ก่อเกียรติ เราต้อง

เปิดให้สวย จะต้องงาม จะต้องยังไง เอ็งไปดูรวงผึ้งที่สวย
ที่สุดมันมีอยู่ 3 ที่ อย่างนี้เห็นมั๊ย ท่านไม่ได้สอนด้วยวิธีการ 
แต่ท่านสอนด้วยการทํางาน 

 

จักริน : ขออนุญาตินะ ให้ปอนด์ชี้รวงผึ้งให้ผู้ฟังดูด้วย 

 

ธนารัตน์ : รวงผึ้งคือตรงนี้น่ะครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อเกียรติ : ผมชี้ให้ดูว่า การทํางานของท่านชี้ทุกจุด ปรัชญาท่านเนี่ย 
ท่านมีเวลาทําให้ดีที่สุด แต่ถ้าเวลาน้อย ทําเสร็จดีกว่าทําดี 
อย่างที่ว่างานไม่ดี งาน ไม่ 

 

สุทิน : งานดีแต่ไม่เสร็จ 

 

ก่อเกียรติ : งานดี แต่งานไม่เสร็จ ค่าไม่มี นี่สัจจะ ที่นี้ผมกลับมาที่
รวงผึ้งอาจารย์ รวงผ้ึงเนี่ย เอ็งไปดูซิ ท่านไม่เขียนให้ดูน่ะ 
ท่านอาวุธท่านไม่เขียนให้หรอก รวงผ้ึงไปดูซิ วัดสุทัศน์ เราก็
ต้องไปแหงนดูล่ะ 
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ธนารัตน์ : เดี๋ยว ลงกันซักนิดกับตรงนี้นะครับ สําหรับคนที่ไม่ได้ศึกษา
มาโดยตรง ตรงนี้ครับคือเขาเรียกว่าสาหร่ายรวงผึ้งครับ ที่วิ่ง
เกาะเสาล้อมมาที่ท้องของหน้าจั่ว แล้วก็วิ่งลงมา 

 

ก่อเกียรติ : อ้า ถ้าจะให้ไปดูที่นู่นแล้ว พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกขป์ราสาท 
อ่า ลายลักษณะยังไง ไม่ก็ที่ประชุมองคมนตรีเก่า อย่างนี้ นี่
ผมยกตัวอยางเบื้องต้นก่อนนะครับ ท่านใส่รายละเอียดทุก ๆ 
จุด ท่านคิดหมดแม้กระทั้งฐาน เดี๋ยววิทยากรเค้าจะถาม
ต่อไป แต่ผมก็น่าจะถามขึ้นมาว่า ฐานที่ท่านคิดเนี่ยทําไม
ต้องเป็นฐานเขียง ผมก็แหมนี่เราน่าจะเป็นบัวน่าจะสวยกว่า 
ตอนที่เราทํางานพระเมรุสมเด็จย่าตอนนั้น พระที่นั่งทรง
ธรรม อุ้ย ก่อเกียรติ สัดส่วนนี่สวยมาก ผมว่าให้ท่านพูด
ดีกว่านะฮะ เดี๋ยวผมจะพูดมากไป แล้วก็เรื่องรั้ว เรื่องอะไร
ท่านทําในลักษณะที่ อย่าทําหมดอย่างเนี้ย ตัดตอนบางส่วน 
ทําให้มันเกิดมีต้นไม้ ความนิมนวล ให้มันเกิด ผู้ดูที่เร้าใจ 
ที่ว่าท่านใช้กฏ 3 เรื่องนะ ลักษณะ จังหวะ รูปทรง ผม ผม 
อ๊อ อาจารย์ท่านพระพรหมตั้งนาน อย่างที่บอกลูกไม้หล่นไม่
ไกลต้น ท่านอาวุธ เอ๊ะ ท่านใช้สูตรนี้มาตั้งกะ ท่านก็จะดู
รูปทรง แล้วผมเนี่ยบางทีเขียนแบบเนี่ย จะเขียนลายขึ้นมา
ก่อน จะเขียนแต่ลายเลย ท่านบอกไม่เอา เนี่ย ๆ จั่วหลัง เนี่ย 
ผมว่า อย่างที่บอกการอยู่ใกล้กันเยอะ ๆ จะได้ประโยชน์จาก
ตรงนี้มาสู่จากช่าง มาสู่ช่างอีกยุค คือท่านปลูกต้นไม้ไว้ที่ผม 
ที่ผ่านเข้ามาแต่ท่านสอนแบบว่า ไม่ได้สอน หรือท่านไม่

ต้องการจะสอน ก็สอนหมดผมก็ไม่ต้องคิดอะไร ผมเคยได้
ยินว่าท่านบอก เอ๊ย คนนะไม่ใช่สิ่ว ถ้าสิ่วต้องมีคนมาตอก
มันถึงจะทํางาน เอ็งมันไม่ใช่ เอ็งต้องทําออกมาแล้วข้าจะดู
เองอย่างนี้ ท่านจะเป็นพญาอินทรี จะมาดูว่าเราทําถูกต้อง
มั่งมั๊ย การใช้กระดาษอะไรยังไงต่าง ๆ วัสดุเป็นอย่างไร 
อย่างนี้ คือการเขียนแบบกาญจนาภิเษก แล้วเราก็
สนุกสนาน ไม่ได้มาขีดกรอบให้เรา เอ๊ย ต้องเสร็จตามน่ะ แต่
ผมน่ะไม่ใช่ คือผม นักมนุษย์ปืนไว ใจนักสู้อยู่แล้ว ทั้งวันทั้ง
คืนอยู่ที่ตรงนั้น และผมว่าผมคลุกคลีอยู่กับท่านประมาณ 3 
ทุ่ม 4 ทุ่ม นี่ยกาญจนาภิเษกเริ่มเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539 

อันนี้มัน 53 มันตกประมาณ 15 ปีนะ เนี่ยเรากอดคอทํางาน 
3 ทหารเสืออย่างที่ว่าเป็นอย่างนั้น 

 

จักริน : คือจากงานนี้รู้เลยใช่มันครับ 

 

ก่อเกียรติ : โอ้โห ผมได้ ผมเหมือนว่าบินขึ้น ท่านส่งให้เป็นว่าว แต่ว่า
ว่าวตัวนี้จะหลุดลอยยังไงเป็นอีกเรื่องนึง ครับ เดี๋ยวถ้าเกิด
เอาไว้ต่อดีกว่า 

 

ธนารัตน์ : งั้นเดี๋ยวก็เรามาลงในรายละเอียดในสิ่งที่พี่ก่อเกียรติได้
เกริ่นไปนะครับ อย่างเป็นว่าเรื่องของฐานครับอาจารย์ หลาย 
ๆ ท่านอาจจะงงว่า ฐานเขียงคืออะไร นะครับ ในส่วนเนี่ย 
ฐานของอาคารเนี่ย ถ้าเป็นเรียบหน้าตัด เป็นหน้ากระดาน
อย่างเนี่ย เราจะเรียกว่าฐานเขียง ในเชิงสถาปัตยกรรมไทย
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นะครับ ที่นี้ฐานปัทม์ หรือฐานบัวที่เรารู้จักกันก็นึกถึงภาพใน
โบสถ์ ในวิหารก็จะมีบัวคว่ําบัวหงายคือฐาน น่าจะเป็นฐานที่
คนไทยรู้จักกันซะส่วนใหญ่ ฐานปัทม์นะครับ อาจารย์มี
แนวความคิดยังไงครับถึงได้ลดความเป็นบัว ด้วยความ
เข้าใจของผม ผมว่าฐานปัทม์เนี่ยมันศักดิ์สูง สูงกว่าฐาน
เขียงเพราะฉะนั้นการทําพระที่นั่งทําไมถึงได้เลือกใช้ฐาน
เขียงซึ่งเรียบกว่าอย่างนี้นะครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือฐานเขียงครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันจะวิ่งไปในทางยาว
มากกว่า อย่างเป็นต้นว่าฐานปัทม์เนี่ย ยกตัวอย่างเช่น มันก็
จะเป็นหน้ากระดาน บัวหงาย แล้วก็มีเส้นลวดประดับ แล้วก็
เป็นท้องไม้ ข้างล่างก็เป็นบัวคว่ํา มันจะส่วนใหญ่มันจะวิ่งไป
ในทางยาว ถ้าเผื่อว่าเราต้องการความรู้สึกที่มันสูงขึ้นเนี่ย 
มันค่องข้างทํายาก เอา ลองไปทําดู ลองไปเขียนฐานปัทม์ที่
จะให้ความรู้สึกทางสูงเนี่ยมันทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย 
อันหนึ่ง คือ ถ้าเผ่ือว่าเราเปลี่ยนลักษณะเสียอย่างเป็นต้นว่า
อย่างเนี้ย คือทําฐานสูงกว่านี้ไม่ได้ กระไดมันหลายขั้นมาก 
พระเจ้าอยู่หัวขึ้นลําบาก แต่ว่าทําอย่างไรที่ให้เกิดความรู้สึก

ว่า ฐานนี้มันสูง เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อถ้าจะทําให้เกิดความรู้สึก
ฐานสูงเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องใช้ฐานปัทม์ แต่เส้นท้อง แต่ถ้า
เผื่อว่าใส่บัวเข้าไปเมื่อไหร่ ท้องไม้มันจะสั้นทีเดียว ไปดีดให้
ท้องไม้มันยาวไป สัดส่วนของฐานปัทม์มันจะเสีย 
เพราะฉะนั้นอย่างอันนี้เนี้ย เราก็บอกตัดออกเถอะ บัวไม่เอา 
นะฮะ เอาแต่ลวดใส่สองเส้น บน ล่าง แล้วก็เอาไม้ตีเป็นเส้น
ซะ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าเผ่ือว่าผอมลงมันจะได้รู้สึกว่าสู
ขึ้นไปเองแหล่ะ เพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้มันเป็นวิธีการ
ออกแบบของเรา มันไม่ได้มีกฏเกณฑ์ตายตัว ว่าจะต้องทํา
อย่างนี้ อย่างนี้ แต่ถ้าเพื่อว่าคิดว่า เราอยากให้เป็นอย่างนี้
เราจําอย่างไร แต่วย่าอันนี้ข้างบนมันจะมีอีกชั้นน่ะ ตัวพระที่
นั่ง ข้างบนวางอยู่บนชั้นประทักษิณ ก็มีอีกชั้นหนึ่ง นะฮะ อัน
นั้นก็ใช้ฐานปัทม์นะฮะ หรือฐานสิงห์ไม่รู้ล่ะ นะฮะ ก็มีอีกชิ้น
หนึ่งนะครับ ที่นี้อย่างตัวพนัก ถ้าเผื่อว่าเราทําพนัก
ต่อเนื่องกันไปตลอดย่างที่เราเคยทํานะฮะ ก็พนักก็จะสูง
ประมาณซัก 80 ซม. 75-80 อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทีบไป
หมดน่ะ นะฮะ ที่นี้ก็มานั่งคิดว่า เอ ตัวฐานประทักษิณเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นขอบเขตของตัวพระทีน่ั่งท้ังหมด 
เพราะฉะนั้นการที่เอาพนักทําไว้แค่หัวมุมนี่ก็เหมือนกับราช
วัตรที่มาปักเพื่อกําหนดเขต เห็นไหมเวลาที่เขาทําพิธี
บวงสรวงอะไรต่าง ๆ เขาจะมีราชวัติมาปักแล้วมีกล้วย อ้อย 
ผูกไว้ อันนี้ก็คือลักษณะความคิด คืออย่างนี้ ที่เอามาใส่ไว้
เพื่อเป็นตัวกําหนดเขตเท่านั้นเอง ส่วนช่วงกลางเนี่ยก็คิดว่า
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อยากจะเปิด แล้วก็ทีแรกเขียนต้นไม้ไปหมดล่ะ เป็น
เหมือนกับพนักเป็นรั้วต้นไม้ อยากให้มันเป็นดอกไม้ แต่ว่า
ถ้าพรืดไปหมดล่ะ เขียนแล้วเนี่ยมันไม่สวย มันไม่มีอะไรเลย 
เป็นต้นไม้เขียวตลอด ก็เลยคิดว่าทําพุ่มมาประดับ มา
สลับกันไป ระหว่างพุ่มก็เอาต้นไม้ใส่ แล้วพุ่มกลางคืนเราใส่
ไผ กลางคืนก็จะมีไฟอยู่ด้วยที่พุ่ม ที่พุ่มเป็นพุ่มโปร่งมีไฟใส่
ข้างใน แล้วก็อีกอันหนึ่งไอ้พุ่มเนี่ย ความหมายของพุ่มเนี่ย
มันก็คือ เคร่ืองสักการะ มันก็เหมือนกับ เห็นไหม เวลาทํา
อนุสาวรีย์ต่างๆ มันก็จะมีพุ่ม ต้ังข้าง ๆ เหมือน เหมือนเครื่อง
สักการะอยู่แล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นอันเนี่ยนี่ก็อันหนึ่งที่เรา
สามารถใส่เข้าไปได้ โดยให้มันมีความหมายให้เป็นเครื่อง
สักการะด้วย อะไรด้วย เนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่เราจะ
ใส่เข้าไปว่าเราจะคิดอย่างไร อันนี้ก็คืออันหนึ่ง 

 

จักริน : ที่เห็นในรูปมี 5 พุ่ม นี่คืออย่างไรครับท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่ ไม่ ไม่มีอะไรฮะ 5 พุ่มนี่ก็จังหวะที่เราใส่เข้าไปความจริง
ไม่เท่ากัน อีกข้างก็น้อยกว่า เพราะว่าด้านสั้น ด้านยาว ไม่
เท่ากัน ใส่ช่วงจังหวะให้มันได้ล่ะกัน อันนี้มันเป็น 

 

ธนารัตน์ : จริง ๆ ในพระมณฑปบวงสรวงนี้ ถ้าผมดูไม่ผิดในภาพมี
ฉัตรปิดอยู่นะครับอาจารย์ กับพระที่นั่งมันจะต่างกันอย่างไร 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : เนี่ย ลักษณะเหมือนกัน อันนี้เป็นราชวัตรที่ปักเพื่อเป็นแนว
ของพระมณฑปบวงสรวง อันนี้จะเห็นว่าฉัตรที่ปักที่ราชวัตร
นี้จะไม่เหมือนฉัตรปกติ อันนี้เป็นฉัตรที่เราใช้สําหรับราชวัตร 
คือมีธงอยู่ข้างบน ปลายฉัตร บนปลายฉัตรจะมีธงติดอยู่ด้วย 
ปกติฉัตรจะไม่มีหรอก มันก็เป็นฉัตรแล้วก็เป็นยอดเฉย ๆ แต่
ถ้าเผื่อฉัตรที่ใช้กับราชวัตรนี้จะต้องมีธงติดอยู่ข้างบน นะฮะ 
เพราะฉะนั้นเวลาเราทําเนี่ย ถ้าเราอยากให้อันนี้เป็นอะไรเรา
ต้องไปดูด้วยว่าเขาใช้อะไร แล้วเราก็ทําตามนั้น นะฮะ 

 

ธนารัตน์ : อาจารย์ครับ แล้วส่วนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าน
เสด็จจะมีบันไดอยู่ 2 ทิศ ในตัวอาคารพระที่นั่งนี่นะครับ จะ
เห็นว่าตัวบันไดไม่เหมือนกัน ด้านหนึ่งจะเป็นบันไดธรรมดา
ตรง ๆ อีกด้านหนึ่งจะเป็นบันไดลักษณะ ถ่ายลงมาเป็น
ขั้นบันได 
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พลอากาศตรีอาวุธ : ความจริงมันไม่มีอะไรหรอกครับ บันไดมันก็เหมือนกันล่ะ 
คือเราอยากจะเน้นตรงไหนนะครับ เพราะว่าอันนี้บันไดนี้มัน
เป็นบันไดด้านหน้า ด้านท่ีพระเจ้าอยู่หวัจะเสด็จออกมหา
สมาคม เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะเน้นให้มีความรู้สึกว่าอันนี้ 
น่ ไม่ใช่ปกตินะฮะ เราจะทําอย่างไร  แทนที่เราจะทําพนัก
บันไดปกติขึ้นมา อันนี้เปิดแล้วก็ให้มองขึ้นไปแล้วเห็นพระ
เจ้าอยู่หัวเลย อย่างเนี่ยนะครับ เพราะพระเจ้าอยู่หัวท่าน
ประทับอยู่ตรงกลางข้างบนเนี่ย อย่างนี้นะครับ แนวที่จะ เออ 
ตรงที่ประทับอย่างนี้ แทนที่จะทําพนักสูงอย่างเนี้ยผมก็
เปลี่ยนเป็นพนักเต้ียนิดเดียว คือเพียงแต่กันตกเท่านั้นเอง 
พนักสูงประมาณฟุตหนึ่ง ประมาณคืบกว่า ๆ เนี่ยนะฮะ ที่ทํา
ไว้เล็ก ๆ เพราะว่าถอยเข้าไปคือที่ประทับนะฮะ การไม่มีพนัก
เลยก็มันเสี่ยงน่ะ มันไม่ใช่ว่าจะตกหรอกแต่ดูเหมือนว่ามัน
จะตก บางที่เนี่ย 

 

จักริน : ที่นี้เรียนถามอีกเร่ืองหนึ่งคือ เอ่อ ภายในที่เป็นเสาไม้นะ
ครับ มันมีข้อจํากัดเรื่อง SPAN เวลาออกแบบ แล้วมีปํญหา
ไหมครับ เวลาใช้งานพื้นที่แล้วจะต้องทําอย่างไร 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ความจริง SPAN มันไม่ค่อยมี เออ ไม่ค่อยจะเป็นปัญหา 
เพราะเรามีวิศวกรเก่ง เรากําหนดแค่นี้ วิศวกรไปทําให้เราให้
ได้ล่ะกัน จะใส่โครงเหล็กจะใส่ TRUSS เหล็กก็ไม่ว่า แต่ว่า
เราอยากได้ SPAN ขนาดนี้ เพราะฉะนั้นนี่ไม่ค่อยมีปัญหา

นะฮะ เพราะว่าวิศวกรเราใช้ได้อยู่แล้วทุกอัน ส่งไปเถอะนะ
ฮะ 

 

จักริน : แล้วอีกกรณีหนึ่ง ครับ คือ 

 

ก่อเกียรติ : ถ้าอย่างนี้ท่านอาจจะพูดเลย ผมอยากให้ท่านอธิบายนิด
หนึ่ง การแก้ปัญหาของเสาเนี่ย มันจะเป็นประสบการณ์ที่
ช่างต่อไปจะทํางาน ใช้เสาเนี่ย บางที่เสาไม้มาวางโดนแดด
โดนอะไรเนี่ย เสาคอดงอได้ ที่ผมมองที่เห็นท่านอาวุธวิธีแก้
เสาคอด เราไม่มีเวลามานั่งไสมากมายนะฮะท่านจะใช้ไม้นิ้ว
ครึ่งสามมาเซาะร่องแล้วไปใส่ไว้ที่มุม เพราะฉะนั้นทุกเสาจะ
เท่ากันหมดแล้วดูตรงแนวเลย เนี่ยวิธีคิด 

จักริน : คือจับเพี้ยมใหม่หมด 

 

ก่อเกียรติ : ไม่แน่ใจ ท่านได้ความคิดมาจากไหน 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : มันไสไม่ทันหรอก เม่ือก่อนนี้มันดัดน่ะ ตอนทําพระเมรุนี่ดัด
เสา ตอนเราปรับเสาให้มันตรง อันที่มันคดเอาออกเลย อันนี้
ไม่มีปัญญาดัดเลยครับ เพราะว่าเวลาไม่มี ขณะที่รื้อพระเมรุ
ไป สร้างหลังนี้ไปด้วย พระเมรุรื้อไปส่วนหนึ่ง อันนี้ก็สร้างไป
ส่วนหนึ่งนะฮะ ไล่ตามกันไปอย่างนี้เลย มันไม่มีเวลาทําอะไร
อย่างนั้นเลย เพราะฉะนั้นผมก็ปรับเสานี่เอาไม้อื่นมาปรับ
ดีกว่า เอาไม้อัดตีหุ้มเข้าไปแล้วเอาไม้นี้วครึ่งมาเซาะให้เป็น
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มุมเข้า เอามาตีที่มุม เพราะฉะนั้นตรงนี้เราดัดได้ เราจะเอา
ตรงอย่างไรก็ได้ เราจะปรับแค่ไหนก็ได้ 

 

ธนารัตน์ : อ้อ หมายความว่าเสาที่เราเห็นอยู่นี้ คือไม่ใช่เสาชิ้น
เดียวกันทั้งต้น 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่ใช่ ไม่ใช่ 
 

ธนารัตน์ : มันมีแกนเสาอยู่ข้างใน 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : เออ มันอยู่ข้างใน 

 

ธนารัตน์ : แล้วข้างนอกก็มาเพาะให้ตรงมุม 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : แล้วก็เอาตัวไม้เนี่ยเป็นคิ้ว 

 

จักริน : งั้นเรียนถามอีกนิดหนึ่ง สงสัยนะฮะว่า คือถ้ามันเป็นอย่าง
นี้แล้ว โครงสร้างเหล็กแล้วทําไมเราไม่ทํา 

 

ธนารัตน์ : เสาเป็นเหล็กไปเลย 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ตอนหลังนี้เป็นเหล็กไง ตอนนั้นเนี่ยมันไม่เป็นเหล็ก งานนี้มี
วิวัฒนาการมาเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นว่า ตอนงานพระเมรุสมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพเนี่ย แระก็เป็นไม้ ใช้ไม้เข็มกลม ๆ เนี่ยมา
ตัดยาวซักประมาณซัก เกือบสองฟุต หรือเมตรหนึ่งเนี่ย ไม่
เกินสามฟุตหรือเมตรหนึ่งเนี่ย แล้วเอาเหล็กร้อยเจาะรูเอา

เหล็กเส้นร้อยเย็บให้ติดกันเป็นแผง แล้วก็เอาเสาเนี่ยตั้งบน
นั้นบนแระนี่ อันนี้ก็คือวิวัฒนาการ แล้วก็เสาก็เป็นเสาไม้ พอ
มาถึงงานสมเด็จพระศรี นะฮะ ตัวเสายังเป็นไม้อยู่แต่โครง
นะเป็นเหล็กหมด ตอนสมเด็จพระนางเจ้ารําไพเนี่ยโครงบนก็
เป็นไม้น่ะ โครงเครื่องยอดทั้งหมดนี่เป็นไม้ ไม้ทั้งหมดเลย 
ไม่ได้ใช้เหล็กเลย แล้วพอมาถึงครั้งงานสมเด็จพระศรีงาน
นี้น่ะ โครงบนเป็นเหล็กแล้ว แต่เสายังเป็นไม้อยู่ พอมาถึง
งานพระเมรุสมเด็จกรมหลวง ทั้งเสาทั้งโครงทั้งหมดเหล็ก
หมด เพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิวัฒนาการของวัสดุที่ใช้ หลังคาก็
เหมือนกัน อาจารย์ประเวศทําสมัยสมเด็จพระนางเจ้ารําไพ 
ยังไม่มีแผ่นเมลทอลชีทเลย มีแต่สังกะสีลอนเล็ก อาจารย์
ประเวศก็เอาสังกะสีลอนเล็กมามุงแล้วก็เอาผ้าดาดทับนะฮะ 
เอาผ้านี้เย็บทับลงไปบนสังกะสีอีกที 

 

จักริน : นี่คือทดลองงานนั้นเลยใช่ไหมฮะ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ที่จริงการเอาผ้าดาดเนี่ยมันมีมาแต่โบราณแล้ว นะฮะ ไปดู
รูปเขียนเก่าหรือรูปถ่ายเก่าซิ สมัยรัชกาลที่ 4 ที่5 เน่ีย 
หลังคามุงจากแล้วก็เอาผ้าทับไปบนจากอีกที ทํามาแต่
โบราณแล้ว นะฮะเนี่ย เอาผ้ามาทับ เพราะมันไม่สวย แล้วก็
เอาผ้า อาจจะเป็นผ้ายกงาม ๆ เนี่ย ปิดทับไปบนหลังคานะ
ครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่ง พอมาถึงวัสดุเริ่ม
เปลี่ยนก็ยังใช้สังกะสีลอนเล็ก แล้วก็ผ้าดาดปิด พอมาถึงรุ่น
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ผมทํางาน สมเด็จพระศรีเนี่ยมันมีเมลทอลชีทอยู่แล้ว ก็เอา
เมลทอลชีทมุงเลยไม่ต้องเอาดาดผ้าแล้ว มันก็เป็นเส้น ๆ 
เหมือนไอ้กระเบื้องลอนกาบกล้วยแหล่ะ นะฮะ เราก็ใช้เราก็
เปลี่ยนไปไอ้อย่างนั้นนะฮะ มันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่มีอยู่ด้วย
แล้วก็วิวัฒนาการของวัสดุด้วยแล้ว เราก็นํามาประยุกต์
ขึ้นมาใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งผมว่าต่อไปมันก็ต้อง
เป็นอย่างนี้หมด นะฮะ คงไปยืนอยู่ว่า คุณจะต้องใช้บาน
ประตูหนา 3”  เปิดด้วยครก อย่างเงี้ยอย่างเก่าเนี้ยคงไม่ได้
แล้ว คุณจะไปหาไม้สามนิ้วจากไหนล่ะ มาเพาะแผ่นเดียว
มันก็ไม่มี ต่อไปคุณอาจจะต้องใช้ไม้บางคือเปลี่ยน เออ จาก
ประตูไม้เป็นประตูกระจก หรือประตูสมาร์ทบอร์ดก็ต้องทํา
นะฮะ เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนไป จะไปนั่งคิดว่าจะต้องใช้
วัสดุดั้งเดิมทีเดียวเลยทั้งหมดนะไม่ได้หรอก มันก็ต้อง
เปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่าการที่จะรักษารูปแบบของ
สถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างไร แล้วเลือกวัสดุที่จะเอามาใช้ไห้
ได้เข้ากับมัน อันเนี่ยเราหน้าที่สถาปนิกจะต้องเป็นคนคิด 

 

จักริน : อย่างนี้เราจะรู้ได้เองใช่ไหมครับว่าถึงเวลามันจะเหมาะ
หรือไม่อย่างไร 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : มันถึงเวลา ตัวเรานี้แหล่ะครับที่จะต้องทํา ผมทําวัด
พระราม 9  หลังคาก็มุงด้วยแผ่นเมททอลชีท หน้าต่างก็เป็น
กรอบอลูมิเนียม กระจก แล้วถามว่ามันเป็นโบส์ถหรือเปล่า

ล่ะ หลังนั้นน่ะ มันก็เอาลวดบัวไสใส่เหมือนกับกรอบไม้ 
แทนที่จะเป็นกรอบไม้ก็เอาปูนเนี่ยไสแล้วก็ไปตัดน่ะ ใช้พุก
อัด ไปแปะแล้วข้างล่างมีพุกแล้วมีตะปูสแตนเลสอัดเข้าไป 
ติดแน่นอยู่เนี่ย ตอนนี้ตั้งแต่ปี 35 ก็ยังอยู่ สร้างเสร็จปี 35 ก็ 
สิบกว่าปีแล้วนี้ก็ยังอยู่ดี เนี่ยใช้ผูกหมดเลย อันแรกที่ฉันเริ่ม
ใช้พุกติดนี่ก็คือหอพระที่กระทรวงศึกษาธิการที่ใช้พุกอัดเนี่ย 
เพราะเขาเร่งจะให้มันเสร็จถือปูนไม่ทัน เราก็มาคิดว่า เอ ถ้า
เราไสให้มันเป็นเส้นเนี่ย แล้วเอาไปติดได้ไหม แล้วมันก็ดี
เหมือนกันนี่ แล้วขณะนี้ก็ใช้ไปไม่รู้กี่หลังแล้วน่ะ เรือนไทยที่
ของรัชกาลที่ 2 ที่อัมพวา ฝาทั้งหมดเป็นปูนทําเป็นลูกฟัก
เหมือนผาประกนลูกฟัก อัดด้วยพุกทั้งหมดทั้งนั้นเลย แต่ควร
จะใช้สแตนเลสน่ะมันจะได้ไม่เป็นสนิม เนี่ยมาก็ต้อง
เปลี่ยนไป คุณจะมานั่งคิดว่าฝาปะกนจะต้องด้วยไม้ทั้งหมด 
ทําลูกฟักด้วยไม้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้ว หาไม้ไม่ได้แล้ว 

 

ก่อเกียรติ : วิทยากรไม่ได้ถาม เดี๋ยวผมถามแทน เรื่องสีตัวอาคารไม่
ทราบว่าท่านให้หัวใจหลัก มันเป็นด้วยว่าอาคารกาญจนา
ภิเษกด้วยว่า SIMPLE โทนทองที่ว่า ในสีที่ท่านใช้นะฮะ 
หลังคาทั้งหมดอะไรต่าง ๆ รวมถึงสีทอง คือผมอยู่กับท่าน 
ท่านรู้สึกมันเบา ๆ ก่อเกียรติแต่ว่า สีต้องสีอย่างนี้น่ะ ผมต้อง
ขอให้ท่านอธิบายซักนิดหนึ่งเพื่อเป็นข้อความรู้น่ะครับ 
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พลอากาศตรีอาวุธ : คือจริง ๆ แล้วหลังนี้นะครับ เป็นพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ทีแรกคิดอยากจะทาทองทั้งหลังเลย ทีนี้ลองมาดูแล้วมัน
เป็นไปไม่ได้มันไม่ไหวนะฮะ มันทองอะไรทั้งหลังเลยมันไม่มี
อะไรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยน ก็บอกว่าเอาเงินกับทอง
ล่ะกัน รัชดามาแล้ว มาถึงกาญจนาเนี่ย ส่วนที่เป็นทองก็เป็น
เครื่องประดับทั้งหมด ส่วนที่เป็นหลังคาเป็นผนังก็ใช้สีเงิน ซึ่ง
น้ําหนักมันก็พออย่างเงื้ย  แต่ไมใช้วิเศษ ความจริงสีมันก็ชัด 
มันค่อนข้างเบา แต่ในความหมายเราก็อยากให้มันเป็น คิด
ว่ามันเป็นพระที่นั่งกาญจนาภิเษก ทีแรกทาทองหมดเลยน่ะ 
มันไม่สวยเลยนะซิ มันแย่จริง ๆเลย ลองทาดูเสาต้นหนึ่งนะ 
ต้องลบทิ้งนะ มันไม่ได้ มันไม่ใช่อยู่เราคิดว่าเราจะทําอะไร
แล้วบอกเขาไป แล้วมันจะได้ ผมว่า เออ เราต้องไปดูบางที
เราอาจจะจินตนาการแล้วว่าเราเนี่ยทําออกมาแล้วว่ามันดี 
แต่พอทําออกมาจริง ๆ แล้ว เข้าเนี่ย มันอาจจะมีพื้นที่
จํานวนเยอะเกินไปมาก เกินจนกระท้ังมันใส่เข้าไปแล้วมันไม่
ไหว เนี้ยอย่าง ๆ นี้เป็นต้น อย่างเช่น เนี้ย ทาเสาเข้าไปต้น
เดียว ทองทั้งต้น ยังไม่ไหวเลย แล้วลองคิดดูว่าทาทั้งหลัง
แล้วจะเป็นอย่างไร ต้องมาเปลี่ยนต้องมาแก้สีให้มันลดลง สี
มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะ 

 

ธนารัตน์ : เทา ทอง อ้อ สีเทานี่คือสื่อถึงสีเงินเป็นเงินทอง 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ที่จริงนี้เป็นสีเงินเลยน่ะเนี่ย หลังคานี่ใช้สีเงิน แต่มันออกมา
เป็นสีเทา  

 

จักริน : แล้วสําหรับอาคารอีกหลังหนึ่ง ที่พลับพลาทําเนียบในงาน
กาญจนาภิเษกท่านทําด้วยรึเปล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ทํานะฮะ ผมทําหลายหลังนะ 

 

จักริน : อันนั้นมีการออกแบบเพื่อลิงค์มาถึงอันนี้หรือเปล่า 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือมัน ที่จริงนี่นะเวลาทํางาน เวลามันไม่ทัน อันนี้ก็คล้าย ๆ 
กัน แนวคิดก็คล้าย ๆ กัน แต่อันนี้เสาสีแดงนะฮะ ถึงหลังคา
เป็นสีทอง เคร่ืองยอดก็เป็นมงกุฎ แทนที่จะเป็นมณฑปมัน
เป็นปรางค์ ยอดเก้ียวมันทําได้ทั้งนั้น มันอยู่ที่ลักษณะที่เรา
จะทําต่อเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นที่ทําเนียบ อันนี้ไม่ได้ดูเลย 
เขียนเสร็จแล้วท่าน ผอ. ท่านไปดูให้ ไม่ได้ไปเลย ขยายเนี่ย
ทําที่นี่แล้วก็ส่งไป มันไปลงได้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ผม ผอ.ไปดู
แทน 
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ธนารัตน์ : ครับ ครับ ครับผม จริง ๆ พอเห็นภาพนี้แล้วก็ทําให้เกิดข้อ
สงสัยได้นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ ครับ ตรงในส่วนของเครื่อง
ลํายองหลังนี้จะเป็นช่อฟ้าปั้นลมเรียบ ๆ แต่ถ้าเป็นหลังพระ
ที่นั่งกาญจนาภิเษกที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ต้นจะเป็นแบบช่อ
ฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้งด้วย มันต่างกันอย่างไรในการเลือกใช้
นะครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ความจริง ดีไซน์ของเครื่องลํายองนี้มันสูงกว่า เคร่ืองรวย 
จะเห็นว่า ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเครื่องลํายองหมด ใน
วังหน้าพพิิธภัณฑของเรานี้ มีหลังหนึง่ หลังที่เปน็เคร่ือง
ลํายองเป็นหลังที่แปลกปลอมเข้าไป แต่ดู คุณดูน่ะ ไม่ว่าจะ
เป็นพทุธไธสวรรย์ ศิวโมกขพิมานหรือหมู่พิมาน ไม่มีการใช้
เครื่องลํายองเลย เพราะว่ามันเป็นศักดิ์ มันเป็นฐานานุศักดิ์
ของสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงผู้ใช้ด้วย แต่ปัจจุบันนี้มันไม่มี
แล้วนะฮะ แต่จะเห็นว่าโบราณเนี่ยท่านแบ่งเอาไว้ชัด วังหน้า 
วังหลวงนี่ไม่เหมือนกัน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบไม่ได้ 

 

ธนารัตน์ : อ้อ มันเป็นข้อบังคับไว้เลย 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : อ้า มันเป็นข้อบังคับ เครื่องยอดทําไม่ได้นะวังหน้า เคยจะ
ทําดู วัดพระแก้ววังหน้า ไปวัดพระแก้ววังหน้าแล้วไป แหงน
ดูข้างในซิ เขาสับขื่อไว้จะขึ้นยอดแล้วขึ้นไม่ได้น่ะ วังหลวงไม่
ไห้ขึ้น ทําในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วก็ล้มไป แต่ว่าท่าทีต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้างในมันเตรียมไว้สําหรับยอดแล้ว เตรียมไว้แล้ว 

 

ธนารัตน์ : อ้อ ครับ 

 

ก่อเกียรติ : ผมอยากจะถามถึงสัญลักษณ์ ซ่อนอยู่ในรูปทรง
สถาปัตยกรรม เส้นในอากาศที่มองไม่เห็น เนี่ยผมได้จาก
ท่านอาวุธที่ว่าเนี่ย ยกตวัอย่างตัวยอดและก็ตรงหน้าจั่ว ถ้า
หน้าจั่วจริง ๆ ถ้าเข้าสื่อความหมายจริง ๆ ก็คือ องค์
พระพุทธรูปนั้นเอง วางอยู่บนหน้าจั่ว เส้นตั้ง ใบระกา หาง
หงษ์ นี้คือเส้นเทาที่มันมาปิดอยู่นะครับ แต่เส้นรอบนอก
ตัวเนี่ยที่ผมเขียนแล้ว ท่านอาวุธจะมาแก้อยู่เรื่อย อินทรีย์จะ
มาดู คือ หัวประมาณนี้น่ะ ตัวประมาณนี้น่ะ เข่าอยู่ประมาณ
นี้น่ะ ทําไมเราถึงเรื่องกระจังฐานพระ ผมเกิดคําถามในใจ 
เฮ้ย ทําไมเรียกกระจังฐาน พระอยู่บริเวณหน้าบัน เฮ้ตรงนี้ก็
ต้องมีฐานพระ หน้าบันก็คือพระนั้นเอง แล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ 
ตับตกนี้ ก็คือสาวก ถัดลงมาอีกปีกนกก็คือ สาวกองค์เล็ก 
มันการลดหลั่นของรูปทรงตรงนี้ คนที่จะทํางานได้หรือเข้าใจ
สัดส่วนหรือสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในอาคารอย่างนี้ แต่ท่าน
ท่านไม่บอก ท่านไม่บอก ท่านอาจจะเข้าใจอาจารย์พระ
พรหมอาจจะบอกไว้แล้ว ผมก็ไม่แน่ใจ เอาอย่างนี้ซิก่อ
เกียรติ ตัวน้ีเท่าน้ีประมาณนีเ้น่ียสัญลักษณ ์พอได้
สัญลักษณ์อย่างนี้เสร็จเนี่ย เรามาทํางานกับท่านจะไปสอง
ต่อเลย พลวัตร ท่านมองเรื่องความงาม แล้วเราใส่ความเชื่อ
ตรงนี้เข้าไป ใส่สัญลักษณ์เข้าไป แต่เราอยู่ในใจ คงพูด
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ออกมาได้ไม่เท่าไหร่ แค่ความรู้สึกมันสอดคล้องกันใน
ความรู้สึก มันสอดคล้องกันในรูปทรงที่มันอยู่กรอบนอก
อย่างเดียว แต่เราเขียนแต่แป แต่ว่ารวยระกาอย่างนี้ แต่
สัญลักษณ์ที่มันซ่อนอยู่นี่ ลึก ๆ เราต้องเข้าใจผู้ออกแบบ 
ผู้เขียนแบบนะครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : จริง ๆ หน้าจั่วเนี่ยขณะที่ เราเรียนเครื่องลํายองนี้ อาจารย์
พระพรหมท่านเคยเรียกจั่วพระควัมนะฮะ พระควัมคือพระ
ปิดตา เพราะฉะนั้นโดยในสัญลักษณ์ที่ท่านเรียกดูซิ ข้างบน
เน่ียน้ันเป็นเศียรพระ งวงน้ีเหมือนไหล่ ลงมาถึงสะดุ้งล่างมัน
เหมือนหัวเข่า เพราะฉะนั้นลักษณะทั้งหมดนี้มันเหมือนกับ
พระพุทธรูปนั่งอยู่ข้างบน คล้าย ๆ งั้น คือนี้ก็เป็นลักษณะที่
อาจารย์พระพรหมท่านเรียกจั่วพระควัม 

 

จักริน : เห็นมีวัสดุอีกชั้นหนึ่งที่ใช้ขึ้นมาใหม่คือไฟเบอร์กลาสเหรอ
ฮะ มันมี 

พลอากาศตรีอาวุธ : อันที่จริง อันี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ตอนงานพระเมรุสมเด็จ
พระศรี ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ อันนี้ยังใช้ซ้อนไม้อยู่น่ะ อันนี้
ใบระกา เครื่องลํายองทั้งหมดเป็นซ้อนไม้หมด 

 

ธนารัตน์ : ยังเป็นไม้จริงทั้งหมด 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ฮะ ที่ทําจริง ๆ ที่เป็นตัวจริง คือช่อฟ้า ช่อฟ้านี้ของจริงใช้ไม้
เนื้ออ่อน ฟันเอานะฮะ แต่ว่าตัวใบระกาทั้งหมด หางหงส์

ทั้งหมด ถวย เนี่ยเป็นลายซ้อนไม้ หมด คือลายซ้อนไม้กับ
ของจริงนี่นะครับ ถ้าจะทําให้เร็วมันก็ต้องใช้เป็นซ้อนไม้เอา 
มันจะง่ายยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งง่าย เอาไม้อัดมาตัดเข้าแล้วก็ซ้อนให้
เป็นลาย แต่ไอ้วิธีการซ้อนไม้ที่เรียกว่าซ้อนไม้นี่ ไม่ใช่ซ้อน
ขึ้นมาเรื่อย แล้วหนาเท่านี้ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นวิธีการซ้อนไม้นี้
มันซ้อนได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลง เพราะฉะนั้นเวลาเราทําลายซ้อน
ไม้เนี่ยก็ควรจะต้องคิดไปให้เขาด้วย แต่ลายซ้อนไม้นี่คนทํา
คือคนเขียนจะเหนื่อยหน่อย เพราะว่าจะต้องเขียนถอดมาให้
เขาเป็นช้ิน ๆ ให้เขาเล่ือย คือเราเขียนทีเดียวจบเลยแล้วบอก
เขาไปทํามามันทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราเป็นคนถอดเลยถอด
ชั้นออกมา แล้วก็เนี่ยคุณไปเลื่อยตามนี้น่ะ เนี่ยเห็นตอนทํา
เมรุไหม เนี่ยก็ต้องถอดออกเป็นชั้น แล้วก็ให้เขาไป ช่างมันมี
หน้าที่เลื่อยอย่างเดียวแล้วก็เอามาซ้อน แต่ว่าความคิดที่ว่า
จะซ้อนในลักษณะไหนจะหลบขึ้นหลบลง ต้อง ๆ ๆ 

 

จักริน : ที่เรียกว่าชั้นปลายคูหา นี่คือ อันนี้รึเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่ 
พลอากาศตรีอาวุธ : คูหามันเป็นตัวช่องเนี่ย อย่างเนี้ยระหว่างเสากับเสา เนี่ยนะ

ฮะ ที่มีลายอยู่เนี่ยเรียกว่าคูหา 

 

ธนารัตน์ : สําหรับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าลายซ้อนไม้คือ
อะไร 

 

ก่อเกียรติ : ผมจะอธิบายที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้ คูหา ซักหน่อย คือผมเจียน
อยู่ตรงนี้ คือผมว่าผมเขียนอยู่ประมาณซักสิบกว่าแบบได้มั๊ง 
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คืออย่างที่บอกกระต่ายต้องทําไว้ เยอะ ๆ ๆ ๆ แล้วอินทรีจะ
มาดู เฮ้ย เอาอันนี้ซิ เฮ้ยอันนี้ใกล้เคียงน่ะก่อเกียรติ  

 

จักริน : สิบแบบนี้ได้กี่แบบฮะ 

 

ก่อเกียรติ : ยังฮะ สิบแบบนี้ต้องลอกอีกเยอะ คือท่านจะมาดูสัดส่วน 
คืออย่างที่บอกนะฮะคือท่านไมต่ั้งต้นที่ลวดลายกอ่น ลองชี้ที่
ดูหาดูซักนิดหนึ่ง เขาเรียกว่าคูหาหน้านาง จริง ๆ แล้วนะ
ครับ ถ้ามองสัดส่วนแล้วตรงกลางจะกว้างกว่า ตรงออกมุม
เนี่ย ผมเนี่ย ผมชอบเอาสัดส่วนมาจับ มันจะประมาณตรง
กลางอยู่ที่ 2:1 เอาหนึ่งจากตรงข้างมาแล้วจะได้ประมาณ 
2:1 แต่ท่านอาวุธท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นน่ะ ท่านบอกเอา ”
ตรง” ก่อเกียรติ โค้งนิดเดียวขีดให้ได้เส้นฉากก่อนแล้วทํา
มุมปื้ดนิดเดียว ผมนึก มันแข็งกระด้างเลยนะท่าน แต่เราไม่
พูด อยู่ในใจ ครูส่ังอะไรต้องทําก่อน เนี่ย คือปรัชญาของผม 
เพราะเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่หมดคือรูปทรงอกี
รูปทรงหนึ่งมันสัมพันธ์กับอีกรูปทรงหนึ่ง เราไม่ได้เขียนสิ่งนี้
สิ่งเดียวมันมีความกลมกลืนของตัวอาคารนั้น พญาอินทรีจะ
มาดูอย่างนี้นะครับ ที่นี้เรามาดูซุ้มคูหาที่ว่านี้แล้วลวดลาย
ต้องมานึกเอาทีหลังอย่างที่ท่านบอกเอาจังหวะมันมาก่อน 
เนี่ยอย่างนี้นะครับ ช่างต้องให้มีผู้มาวิพากวิจารณ์ต้องวิวา
ทะ ต้องพูดคุยกันต้องแลกเปล่ียนกัน ท่านก็จะทําไดอะแกรม
แล้วเวลาท่านเขียน ท่านไม่ได้เขียนในแบบน่ะ เขียนในแบบ

ท่านไปไม่ออก ท่านก็จะดึงออกมาเขียนข้างนอก มันก็จะได้
ลดมาจาก FORM นี้ แล้วก็มาร่างอยางสบาย ประมาณนี้ 
มันจะต้องไม่มี ขนาด SCALE ใช้ความรู้สึกไปตัดสินมือกับ
ตาถ้าไปกันได้แล้วนี้ทุกอย่างทําได้หมด เนี่ยคืองานอย่างนี้นี่
ท่านจะเชี่ยวชาญอย่างนี้มาก อย่างที่บอกไม่รู้ทําให้ผมเล่น
คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็ไม่รู้ ผมเลยต้องใช้มือกับตาตลอด บาง
ทีเขียนหลังคาอย่างหลังคานี้เหมือนกัน ที่นี้มันจะสอดคล้อง
เรื่องวัสดุเหมือนกัน หลังคาหลังนี้มันเป็นไม้ เป็นไม้มาตัดให้
เป็นกระเบื้อง ส่วนหลังคาตรงอาคารประกอบนี่เป็นไลซาท 
ไอ้เราก็ใช้บดหลังคาเลย ทีแรกบดไป หนึ่งแปเลย แต่ท่านไม่
นะ ท่านพรวดไปโน่น สองแปเลย ขึ้นไปข้างบน เลย อ่อนโค้ง
เลย ไอ้เราก็ใช้สูตรนี้มาทํากับศาลาข้าราชการบ้าง อ่อนโค้ง
เลย ท่านบอก จะไปอ่อนมากทําไม มันดัดยากส้ินเปลือง
เสียเวลา คือท่านมองเรื่องความประหยัด แล้วเรื่องความ
คุ้มค่าหลาย ๆ ส่วน ไม่ใช่เอาสวยอย่างเดียว เอามันอย่าง
เดียว คุณจะทํายากอย่างไร เราอย่าไปมอง 

ธนารัตน์ : มันเป็นเรื่องคุณสมบัติของวัสดุ 
 

ก่อเกียรติ : ใช่ ดูวัสดุก่อน นี่ผมชี้แล้วมาทําฐานอย่างเดียว ขึ้นไป
ข้างบนแล้ว กลับมาที่ฐานอีก ผมขีดไอ้ตัวเส้นเนี่ย ท่าน
ละเอียดขนาดไหน ผมขีดเส้นเนี่ยท่านบอกทําเส้นตรง ๆ ที
แรกเอาอันที่หนึ่งมาดู ทําฐานปัทม์ ท่านบอกไม่เอา ผมเขียน
อีก ไม่เอาอีก ผมก็ขยาย 1:20 อีกเพื่อมาทํางานจริง ผมก็
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เขียนไปเรื่อย เขียน เขียน เขียน ผมไม่รู้ว่าแบ่งเส้นนี่แบ่ง
อย่างไร ผมก็แบ่งไปเรื่อยท่านก็บอกไอ้นี่ใช้อะไร ไม้อัด มัน
เท่าไหร่ 1.20x2.40 เมตร ใช่ไหม ห่างเท่าไหร่ เนี่ยเส้นเนี่ย 
เราตกประมาณ 14หรือ13อะไรก็ไม่รู้ ท่านบอกเอ้าทําไมเอ็ง
ไม่เอาตัวเลขนี้ตั้งแล้วทับหารออกมามันจะได้ที่ทับตรงนี้ รอย
ทับที่ไม้อัดพอดี เนี่ยคือความประหยัดที่ท่าน แล้วก็สอนผม
มาตลอด ผมก็อย่างที่ว่าแหล่ะ พ่อสอนให้เกิดความเรียนรู้ 
แม่สอนให้เกิดความอดทน แต่ท่านส่อนให้ผมเกิดการทํางาน 
ให้โอกาสอีกต่างหาก สิ่งนี้ผมต้องเรียนรู้เยอะ ๆ 

 

ธนารัตน์ : ตรงนี้ผมอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือเดี๋ยว คือเวลาการทํางาน คือเราอย่าไปคิดแต่เพียงว่า
เราทําอะไรก็ได้ บางครั้งเราต้องเอาขนาดตัววัสดุมาเป็นตัว
จับด้วย เพราะไม่งั้นนี่คุณตัดไม้หันแหลกหมดเลย ถ้าเผื่อ 
สมมุติว่าคุณอยากได้ SPAN 4 เมตรน้ี แล้วคุณเอาศูนย์เสา 
4 เมตรเน่ีย คุณหาไม้มา 4 เมตรเน่ียคุณใช้ไม่ได้น่ะ คุณต้อง
เอา 4.50 เมตรมาตัดทิ้งน่ะ ใช่เปล่า ต้องถามผอ.ดูซิ ย่ิง
ประหยัดยิ่งกว่าผมอีก ตัวประหยัดเลยนี้ เพราะฉะนั้นเหล็กนี้
เอาขยายอีกนิดได้ไหม เราคุยกันตลอด เพราะฉะนั้นไอ้พวก
นี้นะครับคืออยากจะส่งไปสู่รุ่นอีกรุ่นหนึ่งด้วย เวลาคิดงาน
เราอย่าเพียงแต่ไปคิดว่าทําอย่างนี้เท่านั้น บางทีเราขยับนิด
ขยับหน่อยมันไม่รู้สึกหรอก นะฮะ เราแก้นิดแก้หน่อยมันไม่

รู้สึกหรอก ไม่ใช่ว่ามันต้องแป๊ะไปว่าจะต้องแค่นั้นแล้วเสร็จ 
แล้วไปตัดทิ้งอย่างไรก็ไม่รู้ ถือไม้มาก็ต้องตัดหัวทิ้งทุกอันทุก
อัน แต่ถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าจะใช้ 4 เมตรเอาแค่หัวได้หม ก็ไม่
ต้องตัดไม้เลย ไม้ติดขึ้นมาก็ใช่ได้เลย อย่างเนี่ย ก็พยายามที่
จะส่งต่อไปนะว่าเวลาคิดจะต้องคิดด้วยน่ะ คืออย่าไปคิดแต่
เพียงว่าง่ายเข้าว่า ขีดเส้นแล้วจบไม่ใช่ 

 

ธนารัตน์ : ก็คือให้ดูลักษณะของวัสดุนั้นด้วยว่าขนาดเท่านี้น่ะ เราต้อง
ใช้มันให้คุ้มค่า ในสิ่งที่ดีที่สุด อย่างตรงเม่ือกี่ หลาย ๆ ท่าน
คงจะงงอาจจะไปเร็ว อย่างฐานเนี่ย ตรงฐานจะเห็นว่ามันมี
เส้นตั้ง ๆ นะครับ ระยะ 2.40 เมตรท่ีว่าก็คือระยะร่องเนี่ยก็
ให้มันตรงกับหนึ่งแผ่นพอดี นั้นมันก็เท่ากับว่าเราเอาแผ่นมา
วางต่อกันได้เลย แต่ถ้าตัวเลขไม่ได้ลงที่ 2.40 เมตร เนี่ยมัน
จะกลายเป็นว่าไม้อัดหนึ่งแผ่น เราต้องตัดทิ้ง แต่เนี่ยการ
ทํางานมันจะง่ายเพราะเท่ากับว่าเราทํามาเป็นแผ่นแล้วเราก็
ยกต่อได้เลย ยกต่อเป็นแผ่น ๆ ๆ เพราะว่าตรงรอยต่อไม้นั้นก็
จะเป็นร่องของฐานพอดีนะครับ ขออธิบายย้อนไปถึง
ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ หลาย ๆ ท่านอาจจะงง ก็อย่างเช่น 
SPAN เนี่ยนะครับ SPAN หมายถึงระยะห่างของเสาน่ะครับ 
อย่างเช่นหน้าจั่วอย่างนี้เราเรียกว่า SPAN พอดีว่ามีแต่ช่าง
ด้วยกันเอง ก็จะใช้ศัพท์เทคนิคมากหน่อยนะครับ SPAN  
คือระยะพาดของหน้าจั่วนะครับ อ้า แล้วก็ในส่วนของลาย
ซ้อนชั้น หน้าจะงงกัน สําหรับคนที่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้ 
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ถ้าไปดูพวกโบส์ถวิหารนะครับ พวกเคร่ืองลํายองมันจะถูก
ทําด้วยไม้ชิ้นเดียวบ้าง สองชิ้นบ้าง แต่ว่ามันจะแกะสลักจาก
ไม้ก้อนตัน ๆ ให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการแต่ว่าลายซ้อนชั้น
เนี่ย คือการเอาแผ่นไม้อัดบาง ๆ มาซ้อนขึ้นที่ละชั้น ที่ละชั้น 
จนเกิดรูปร่าง มันจะต่างกันตรงนี้นะครับ เพราะมันเป็นงาน
ช่ัวคราว ครับผม อ้า ด้วยความที่อาคารมันเป็นลักษณะงาน
ซ้อนชั้นอย่างนี้นะครับ โครงสร้างที่จะเอามาจับกับการ
ประดับตกแต่งด้วยลายซ้อนไม้เนี่ยมีความแตกต่างไปจาก
ลักษณะโครงสร้างอาคารเดิมไหมครับ 

 

สุทิน : โครงสร้างมันก็จะเหมือนเดิมทุกอย่าง นะฮะ แต่ว่าเราต้อง
ทดลงไปว่า โอเค ถ้าแบบสถาปัตยอย่างไรนะครับ เราต้อง
ทดต่ําลงไปประมาณซัก 7-10 ซม. ประมาณนั้น เพื่อที่จะได้
พอกหุ้มให้ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ คือมันก็เหมือนโครง
กระดูกเรานี่แหล่ะฮะ โครงสร้างมันก็เหมือนโครงกระดูกเรา 
มันก็จะมีเนื้อมาหุ้ม มันก็ต้องทําคล้าย ๆ อย่างนั้น แต่เรา
ต้องเอารูปแบบมาดูก่อนนะฮะ แต่สําหรับอันเนี้ยอันส่วนที่
ยากที่สุดคือ ส่วนอื่นมันก้เป็นไปตามดีไซน์ธรรมดา เพราะ
วิศวกรทุกคนของสํานักสถาปัตย์ตอนนี้นะครับก็สามารถที่
จะทําได้ เนื่องจากว่าเออ งานพระเมรุของกรมหลวงคือ เรา
จะกระจายให้ทุก ๆ คน นะฮะ ทํากันคนละหลัง แล้วก็ให้
ศึกษาเรียนรู้ทุก ๆ หลัง ลักษณะมันคือมันจะออกมาคล้าย ๆ 
กันนะครับ ฐานรากเป็น HOLLOW CORE พื้นสําเร็จรูปนะ

ครับ แล้วก็เสาเป็นเหล็ก รุ่นของท่านกรมหลวงนะครับ เมรุ
ร่นกรมหลวงเนี่ยเราก็จะกระจายให้ทุกคน มีส่วนร่วมแล้วก็
จะได้ศึกษาร่วมกัน เพราะต่อไปเนี่ยถ้ามีงาน เออ มงคล หรือ
นั้นอีกนะครับ ก็เนี่ยสามารถที่จะทําได้แล้วนะครับ เพราะว่า
สืบทอดกันมาซัก แต่ว่าสมัยก่อนที่ทําเมรุพระนางเจ้ารําไพ
พรรณีนี้ก็มีวิศวกรอยู่ 2-3คนเท่านั้นเองที่ทํา ก็มีท่านอารักษ์ 
มีผม แล้วก็คุณสุวัฒน์ ที่ทํากันมาตลอด ก็เมรุพระนางเจ้า
รําไพพรรณี แล้วก็งานมีเมรุของสมเด็จย่ารู้สึกจะ 3 คน 4 คน 
จะมีเพิ่มมาเด็ก ๆ อีก 2-3 คน นะฮะ แล้วก็มีพระที่นั่ง
กาญจนาเนี่ยรู้สึกว่าผมจะรับผิดชอบผู้เดียว แล้วก็อีกอันก็
คือเมรุกรมหลวงเนี่ยทุกคนทําแล้วก็มันเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ที่จะทํางานสืบต่อไปอันนี้ อันนี้คือ
ยากที่สุดก็คืออันที่มีเครื่องยอด เพราะอันที่มีเครื่องยอดมัน
จะมีปัญหาว่าเวลาเขียนแบบปกติเนี่ยท่านอาวะก็จะเขียน
แบบก็ 1:100 1:125 1:75 1:50 แต่เวลาไปขยายแบบเท่า
จริงเวลามีเครื่องยอดมันจะต้องส่งยอดไปอีก แต่ของพระที่
นั่งกาญจนาภิเษกเนี่ยจะส่งเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของ
เครื่องยอดเนี่ยเล็กนะฮะ คือปลียอดเนี่ยจะเล็กต้านทาน
แรงลมเนี่ย พอจะได้นะฮะ แต่ถ้าเมรุของกรมหลวงเนี่ยจะ
ส่งไปเกือบสองเมตร เพราะฉะนั้นเราก็ดีไซน์ไว้ปกติเนี่ย ปลี
พวกปลียอดมันจะโตพอมันโตปุ๊ป พอส่งไปอีกสองเมตรเนี่ย
มันจะมีปัญหา เรื่องแรงลมมันจะมาปะทะแล้วก็จะมีฉัตรเข้า
ไปอีก อีกทั้งเนี่ยอันนั้นเราต้องใช้เหล็กให้โตขึ้น แล้วก็เสริม
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ปีกเข้าไปเพื่อที่จะให้รับน้ําหนักได้ตามที่กําหนด สําหรับ
กาญจนาภิเษกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ เพราะว่าปลียอด
เล็ก แล้วก็ข้างบนเนี่ยไม่มีฉัตรนะครับ แต่ส่วนเมรุของกรม
หลวงนี่ส่งไปถึงเกือบสองเมตร นะฮะ แล้วตัวนั้นโตเกือบ 80 
ซม. มันจะเป็นตัวต้านลม ตัวโคนนะอะ ความกว้างนะฮะ แต่
อันนั้นกว้างประมาณ 30-40 ซม. เท่านั้นเอง แล้วก็อันนี้มี
ฉัตรเข้าไปอีก ก้ต้องเสริมเหล็กปีกเข้าไปอีกไปรู้สึกว่าทั้งสี่
ด้าน 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คืออันนี้นะครับ เป็นอันที่พลาดมากที่สุด ยอดเนี่ย อือม์ ไม่
มีที่ขยายแบบเท่าจริง คือปกติเวลาเราเห็นตอนทําเมรุทํา
อะไรเนี่ย จะตั้งโรงยาว ถ้าเผื่อในแบบมันซัก 18 เมตรเน่ีย 
อย่างผอ.ว่าเราจะส่งไปซัก 2 เมตร 2เมตรกว่า สมเด็จพระศรี
นี่ส่งไปซัก 2 เมตร ของสมเด็จกรมหลวงนี่ส่งไปซัก 2เมตร
กว่า 

 

ธนารัตน์ : เรามีความจําเป็นอย่างไรที่เราต้องส่งยอด 

พลอากาศตรีอาวุธ : ก็เพราะเวลามันสูงขึ้นไป อะไรที่มันขึ้นไปยอดแหลมนี่นะ
ฮะ ที่ครูท่านเรียกว่าอากาศกินน่ะ คือเวลามองขึ้นไปมันจะ
เล็กลง เวลายิ่งแหงนเข้าไป เพราะฉะนั้นไอ้ความสูงนี่มันจะดู
เตี้ยไปด้วย เวลาเราแหงนดูมันก็จะดูเตี้ย ที่นี้เมื่อเวลาเรา
อยากได้ตามแบบเนี่ย เราก็จะต้องส่งความสงูเนี่ยขึ้นไปอีก 
เพื่อให้มองแล้วมันได้ตามที่เราต้องการในแบบ อันเนี้ยที่

เรียกว่าส่ง ส่งขึ้นไปนะฮะ เพราะฉะนั้นมันไม่มีต่ําลงหรอก
มันมีแต่สูงขึ้น 

 

ธนารัตน์ : อันนี้หมายความว่า ถ้าเราเขียนแบบรูปด้านออกมาแบบนี้ 
เวลาเราขยายจริงนี้มันจะยาวกว่านี้ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ยาวกว่าฮะ หลังนี้ก็ยาวกว่า แต่ว่าหลังนี้เนี่ย เวลาส่งเนี่ยจะ
เห็นชัดเจนวา่จะส่งแค่ไหนเน่ีย ตอนขยายเท่าจริงนีแ่หล่ะ 
เพราะว่าใครทํางานกับผมตอนงานพระเมรุสมเด็จพระศรี
เน่ีย เอ้ย สมเด็จกรมหลวงนี่ จะพยายามชี้ให้เขาดูเลยว่าตรง
นี้จะต้องส่งน่ะ หลังนี้น่ะเป็นหลังที่ไม่มีที่ขยายแบบ เพราะ
ตอนนั้นรื้อไปหมดเลยที่สนามหลวงทั้งหมดเนี่ย อีกข้างก็เป็น
เมรุท่ีต้องร้ือ อีกข้างก็จะสร้างไม่มีท่ีเลย ขออาศัยขา้งหลังวัด
มหาธาตุนิดหนึ่งทํา ไม่มีการทําโรง เพราะฉะนั้นหลังนี้เป็น
หลังที่แย่ที่สุด เครื่องยอดเนี่ยนะผิด ส่งไม่ได้ตามที่ต้องการ 
เอารูปมาดูซิ องค์ระฆังมันส้ันเนี่ย ที่จริงต้องยาวกว่านี้อีก 
อันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่อยากให้สถาปนิกทางสถาปัตยกรรม
ไทย ทําไมเราจะต้องขยายเท่าจริง ทําไมทุกครั้งที่ทําเมรุ
จะต้องมีโรงขยายแบบ ผมเข้ามาเรียนศิลปากรเขาเพิง่ทํา
พระเมรุสมเด็จพระพันวสาเสร็จประมาณปี 2500 2499 นะ
ฮะ โรงขยายแบบเนี่ยทําอยู่หลังกรมศิลปากรตรงลานที่เป็น
รูปอาจารย์ศิลป์ อยู่นั่นแหล่ะ นั่นแหล่ะ เป็นโรงขยายแบบอยู่
เบอเริ่มเลย ยังมีอยู่เลย แล้วก็มาตอนอาจารย์ประเวศก็ต้อง
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ทํานะฮะ มาถึงผมทําสมเด็จพระศรีก็ต้องทํา สมเด็จกรม
หลวงก็ทํา มีหลังเนี่ยที่ไม่ได้ทําเครื่องยอด เพราะไม่มีที่แล้วก็
เป็นอย่างนั้นจริงๆ 

 

จักริน : แล้วผมสงสัยอีกอย่างหนึ่ง คือ อย่างกรณีที่เราดูว่าแบ่งเป็น 
สามส่วนนี่ ล่าง กลาง บน นี้นะฮะ เวลาเราส่งนี่จําเป็นไม่ฮะ
ว่าเวลาส่งนี้ต้องส่งเท่า ๆ กันไหม  

 

พลอากาศตรีอาวุธ : มันอยู่ที่ตรงเฉพาะยอดข้างล่างไม่ ไม่ ไม่ 
 

จักริน : เฉพาะยอดที่ยอดเราแบ่งเป็น 3 ส่วน 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ยอด ยอดนี่ต้องทั้งหมด ตั้งแต่ล่างขึ้นบนเลย เพียงแต่ว่าเรา
ไม่ 

 

จักริน : เราไม่สามารถยืดตรงนี้ได้ 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่ ไม่ ไม่ เราจะไปดูตรงขยายแบบเสาว่าควรจะยืด
ตรงไหน คือก็บอกไม่ถูกเหมือนกันล่ะ แต่ถ้าไปยืนตรงนั้นปั๊ป
ก็จะบอกได้ว่า ก็พยายามบอกรุ่นหลังๆ ให้ดูว่าตรงนี้น่ะ ตรง
เน่ียมันต้องส่งขึน้ ถ้าไปส่งตรงนีมั้นจะหายมันจะถูกบัง มัน
ต้องดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ดูเขียนด้านข้าง มันก็จะเห็น 
เพราะฉะนั้นเวลาร่างแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ด้านหน้าด้าน
เดียว เพราะฉะนั้นเวลาร่างเครื่องยอดอย่างงานพระเมรุนี้ 
ถึงแม้เราจะใช้ข้างเดียวเพราะเราเขียนลายละเอียดข้างเดียว 

แต่เวลาร่างจริง ๆ จะเห็นว่าผมเขียนทั้งสองข้าง ต้องเห็นเต็ม
ยอดถึงจะได้ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเวลาไปทําจริง ๆ 
เนี่ย สถาปนิกจะเห็น ซึ่งคราวนี้ก็นับว่าดีน่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อเกียรติ : ผมเสริมท่านนิดหนึ่งเรื่องยอด จริง ๆ แล้วปัญหาเรื่องเวลา
ด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็เราได้ขยาย 1:20 ขึ้นมา แล้วก็ส่งไปให้
ช่างน้ีทําก่อนท่ีจะไปก่อสร้าง เวลาตอนน้ันมีข้อจํากัดท่ีน้ีท่าน
พูดถึงเรื่องส่งนี้จริง ๆ แล้วท่านดูเป็น จุด ๆ เท่านั้นเอง เวลา
ท่านดูยอดดูที่หนี่งคือ องค์ระฆังก่อน ดูที่ชั้นหนึ่งกับชั้นสอง 
มันอ่อนโค้ง ขนาดไหนพอเสร็จ จะมาดูที่องค์ระฆังจะมาดูที่
เหม ดูเหมเสร็จจะมาดูปลายยอดท่านจะเดินอยู่ตรงกลางนี้ 
ท่านไม่บอกก่อนท่านบอกเขียนส่งไปก่อนยอดสูง เนี่ยแล้วมา
แก้ปัญหาอีกทีที่วัดปทุมของคุณชัยอนันต์ ที่ไปทํา คือ
แก้ปัญหาที่นี่เราก็ได้กฏมาแล้ว เราจากการเรียนรู้ตรงนี้เรา
ได้เรียนรู้ว่าองค์ระฆังมันประมาณเท่าไหร่ อย่างอาจารย์พระ
พรหมท่านเขียนเป็นลูกเต๋าเลย ถ้ากว้างขนาดนี้ต้องสูงเท่านี้ 
ผมไม่แน่ใจ ผมก็พยายามแก้กับท่าน ถ้าอาจารย์พระพรหมดู
แล้วไม่ต่ํา ดูแล้วสวย แต่เรามาเขียนอย่างไรก็ไม่สวย ผมเห็น
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ท่านร่างองค์ระฆังตัวนี้นะ ร่างอยู่วันหนึ่ง แล้วทิ้งไปดูงานที่
สนามหลวง เราก็นั่งดู ท่านไปอีก ทําเป็นบัวตรงนี้หน่อยดี
ไหม แล้วก็ทิ้งไปดูตรวจงานที่พระเมรุ เนี่ย วิธีการทําเราก็เฝ้า
มอง ตอนนั้นผมก็แค่เหลาดินสอแล้วก็ส่งให้ท่าน ส่งชอลค์ 
ส่งไม้ ส่งอะไร เราเฝ้าดูเราต้องสงบเสงี่ยม เพราะเราอยากจะ
เรียนรู้อย่างเดียว เนี่ยสาม สี่จุดที่ว่า คือการส่ง ส่งในแบบ
เลยไม่ได้ 

 

ธนารัตน์ : งั้นเรามาดูภาพในรายละเอียดก่อน ตรงนี้คือตรงทื่ท่านบอก
ใช่ไหม 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : นะฮะ ที่กั้น ตรงนี้เป็นลายยา คือลายนี้เราทําต้อง
ระมัดระวัง อย่างเสาหัวเม็ดนี้ อย่างนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านต้อง
เกาะ เพราะฉะนั้นบางทีไปทําเสาปลายแหลมขึ้นมาเนี่ย มัน
เกี่ยวมือนะฮะ ต้องระวัง อย่างตอนที่ทําเรือพระที่นั่ง
เหมือนกัน อยากจะแกะพนักกัญญาเรือ ช่างแกะก็อยากแกะ
จังเลย บอกว่าไม่ต้องแกะให้ทําลายยา ไม่อยากทํา ลายยาก็
คือแค่แกะให้มันจมไปแล้วเอากระจกฝัง แค่นั้นเอง เอา
กระจกสีฝังเพื่อให้มันแนบไป ที่จริงให้ทําอย่างนั้นเพื่อที่จะไม่
บาดมือ เพราะถ้าทําเพื่อเอากระจกมาประดับเนี่ย ไปโดนเข้า
เมื่อไหร่ กระจกนี้มันคมนะฮะ เลือดออกทุกทีน่ะ 
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันใกล้มือต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ 
อย่างหัวเม็ดนี่แทนที่จะให้มันแหลมก็ตัดหัวซะ ให้มันกลมซะ 

เปลี่ยนรูปทรงซะ เวลาโดนเข้าหรือเกาะมันจะได้ไม่คมนะฮะ 
หรือว่าที่พนักข้างหน้าก็เป็นลายยา เพราะเจ้านายเสด็จ
พระองค์สิริวันวรีนั่งข้างหน้าอยู่เลย ตอนนั้นตัวกระจิดเดียว 
ตอนนั้นนั่งชิดพนักนี้เลย แล้วก็อีกอันที่ต้องทําพนักเนี่ย เวลา
คนเดินนี่ต้องระวังนะฮะ ไม่งั้นจะเห็นเท้า ระดับตาคนพอดี 
เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องบังเอาไว้นะครับ หลาย ๆ เรื่อง 
อย่างเป็นต้นว่า ตอนทําพระเมรุสมเด็จพระศรีนี่ พระ
เจ้าอยู่หัวเรียกผมไป ม่านหน้าเมรุเนี่ย ลอยขึ้นมา ขนาดนี้ที่
จริงเขาทําลอย เขากันไม่ให้มันลากดิน ไม่ให้มันลากกับพื้น 
พระเจ้าอยู่หัวท่านประทับอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ย ท่านบอกว่า
เน่ียรู้ไม๊ทาํม่านลอยเน่ียมองเข้าไปเหน็แต่ตีนคน ว่ิงไปก็ว่ิง
มา ระดับตาพอดี อย่างนี้เป็นต้น นะครับ สิ่งเหล่านี้ เล็ก ๆ 
น้อย ๆ บางทีก็ต้องระมัดระวังนะฮะ อันนี้เป็นเรื่องประดับ
แล้วนี่ อินทีเรีย อินทีเรียเวลาเราใช้ลายต่างๆ เนี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เราต้องคิดด้วย ลายที่เราใช้เป็นลายเทพชุมนุมเกือบทั้งหมด
นะฮะ เพราะว่างานนี้มันเป็นงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับพระ
เจ้าอยู่หัวเรื่องครองราชย์ เพราะฉะนั้นลายที่จะใส่ไปทั้งหมด
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ข้างบน เป็นลายฉลุปิดทอง ก็จริงแต่ว่าจะเห็นเป็นรูปเป็น
เทพนั่งพนมมือทั้งหมดเลย ตลอดเลย เพราะฉะนั้นเวลาเรา
จะเลือกลายเข้ามาใส่นี่เราจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับ 
งานพระเมรุส่วนใหญ่เราก็จะใส่ลายโคม ลายดอกไม้ร่วง
อย่างเงื้ย พอมาถึงที่นี้ลักษณะก็เหมือนกัน เหมือนลาย
ดอกไม้ร่วง แต่แทนที่เอาหัวลง เอาหัวขึ้น ที่จริงลาย
เหมือนกัน กลับหัว เอาลงกับเอาขึ้นเท่านั้น พอเอาหัวลงก็
เป็นดอกไม้ร่วง ซึ่งชื่อเหล่านี้มันต้องระมัดระวังที่จะใช้ด้วย ก็
ดูหน่อยนะฮะ ว่าจะใช้อะไรหรือว่าลายชั้นสูง ป็นต้นว่า เทพ
พนมควรใช่ไหม ตรงไหน นี่ๆ เห็นไหมฮะเป็นลายเทพชุมนุม
ทั้งหมดเลยนะฮะ จะเห็นเป็นรูปเทวดาทั้งหมดเป็นแถวไป
เนี่ยนะครับ 

 

จักริน : นี่คือใช้เฉพาะในอาคารที่เป็นมงคลใช่ไหมครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ :  คือ ความจริงไม่ต้องใช้ลายนี้ก็ได้ แต่เวลาที่เราคิดเนี่ย
อยากให้คิดนิดหนึ่งว่าจะเอาลายอะไรใส่ ถ้าเพื่อว่าอาคาร
หลังนี้ใช้กับงานอะไรก็ควรจะคิดด้วยว่า ควรจะเป็นลาย
ประเภทไหน เป็นดอกลอย เทพพนม ดอกลอยพุ่มข้าวบิณฑ์ 
ก้านแย่ง เราก็ต้องดูให้ดี เพราะว่าลายที่เป็นมงคล อัปมงคล
ก็มีน่ะครับ อันนี่เป็นบุษบกที่ตั้งพระพุทธรูป เห็นไหมว่าที่ตั้ง
ขนาดเนี่ยที่ที่ผมบอกว่าถ้าเผื่อตั้งพระองค์เดียวที่ก็นิดเดียว 
แต่นี้ตั้งตั้งกี่องค์ล่ะ พระชัยประจํารัชกาลทั้งหมด 7 องค์ 8 

องค์ ของพระเจ้าอยู่หัวด้วย พระเจ้ากรุงธน อยุธยา เจ้าอู่ทอง 
ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตั้งอยู่ในเนี่ยทั้งหมดเลย 
เพราะฉะนั้นเวลาเราทําต้องรู้ด้วยไม่ใช่ไปทําที่เล็ก ๆ สําหรับ
หัวโต๊ะพระสวดมนต์ ไม่พอที่จะทํา เมื่อคราวงานสองร้อยปี 
ตั้งเอาพระแท่นพระคชาธารเอามาตั้ง มาเป็นที่สําหรับตั้ง
พระชัยหลังช้าง เพราะตอนนั้นเชิญพระชัยหลังช้างมาเป็น
พระประธาน พอเอาพระชัยหลังช้างมา แทนที่จะมาตั้งบน
โต๊ะหมู่ บุษบกก็ไม่ได้ใช้ เขาเอาสัปคัตพระคชาธารมาตั้งแล้ว
เอาโต๊ะมาตั้งเทินบนโต๊ะอีกที บนพระคชาธารมีธง เกี่ยวกับ
ลงยันต์ปักเต็มเลย เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราต้องดู
ด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาทําไปทีหลัง ไม่ใช่ ควรจะรู้ด้วย อันนี้
เป็นมณฑปบวงสรวงจะเห็นเป็น สองระดับ ระดับบนเนี่ยเป็น
ที่ตั้งเครื่องบวงสรวงที่พระเจ้าอยู่หัวกําลังปักธูปอยู่เนี่ย ชั้น
บนเนี่ยจะเห็นว่าทําเป็นสูงขึ้นมาหลังคาเป็นปะรําก็จริง แต่
ข้างบนเป็นฉัตรปัก ฉัตรเก้าชั้นปักอยู่ ฉัตรที่แสดงถึงพระ
เกียรต์ิอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ก็เป็นฉัตรขาว ส่วนชั้น
ลดข้างล่างก็เป็นที่ตั้งเมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวนะฮะ 

 

ธนารัตน์ : ฉะนั้นเราก็เข้ามาสู่อาคารที่สอง นะฮะ มณฑปบวงสรวง 
จะเห็นว่ารูปแบบของพระมณฑปนี่ลักษณะนี้คือ เป็น
ลักษณะที่โดนบังคับมาตามแบบโบราณการประเพณีหรือ
เปล่าครับว่าจะต้องเป็นทรงปะรํา สองชั้นแล้วก็มีฉัตร แสดง
พระราชอิสริยยศ 
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พลอากาศตรีอาวุธ : คือจริง ๆ แล้วที่บวงสรวงนี้เขาก็จะทําเป็นปะรําดาดผ้าขาว 
เหมือนกับท่านสุวัฒน์เคยเล่าว่าที่ปราสาทหินเนี่ยจะมีหมุดรู
เหมือนเป็นที่สําหรับปักไม้ แล้วก็เอาดาดผ้าขาวข้างบน ท่าน
ก็บอกว่า พูดเล่นน่ะ เทวดาเหาะมาได้เห็นผ้าขาววางกางไว้ 
ข้างล่างมีของกินแหง่ ๆ (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขา
จะทําปะรําเป็นผ้าขาวดาดนะครับ ที่นี้พอของเราใช้สําหรับ
พระมหากษัตริย์เนี่ย แทนที่จะทําปะรําอย่างเดียว เราก็เอา
ฉัตรปักข้างบนนะครับ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระ
อิสรยิยศ เราก็จะใช้ฉัตรเก้าชั้นใช้สําหรับกษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนารัตน์ : แล้วหลายที่จะเห็นว่าฉัตรเป็นผ้า บางทีก็เป็นโลหะ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ฉัตรที่แสดงพระอิสริยยศต้องเป็นฉัตรขาว เท่านั้น ขลิบทอง 
ถ้าเป็น 7 ชั้น กับ 9 ชั้น ก็จะขลิบ 2 เส้น 3 เส้น ถ้าเป็น 5 ช้ัน 
3 ชั้น ขลิบสอง 

 

ธนารัตน์ : อ้อ มันจะมีระเบียบในการใช้อยู่ 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : เวลาขลิบ ถ้า 9 ช้ัน 7 ชั้น ขลิบสาม ฉัตรเนี่ยไอ้ที่บอกว่า
ขลิบเนี่ยไม่ใช้เอาผ้าขาวมาผืนหนึ่งแล้วก็เอาทองมาแปะ ๆ 
ไม่ใช่น่ะ ผ้าเนี่ยจะเป็นสามชั้น ชั้นในยาวสุด ชั้นที่สองก็
ขึ้นมา ชั้นที่สามก็ขึ้นมา และไอ้แต่ละชายเนี่ยก็ขลิบทอง คือ
ที่เราเห็นนี่ผ้าสามชั้น ถ้าเผื่อขลิบสองชั้นก็ผ้าสองชั้น เวลาทํา
ฉัตรไม่ใช่ระบายฉัตรนี่ผ้าผืนเดียวแล้วก็เอาทองติด ไม่ใช่ ผ้า
ช้ันหน่ึงขลิบท่ีชายปะเข้ามาอกีช้ัน อีกช้ัน 

 

จักริน : งั้นที่เราเห็นบนฉัตรที่อยู่บนยอด บนยอดทรงปราสาทที่
ประดับสูงขึ้นไปอีกนี่ก็ใช้ผ้า 3 ช้ัน 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่หรอกครับ จริง ๆ เนี่ย ฉัตรจริง ๆ โครงเป็นไม้ไผ่ อย่างอัน
ที่พระเจ้าอยู่หัวเมื่อกี้เนี่ย ฉัตรเนี่ย โครงเป็นไม้ไผ่หุบได้ ร่ม
เน่ียหุบทีเดียวก็เก้าช้ันเลย เวลาเปิดทีก็เก้าช้ัน มันเหมือน
ร่มน่ะ มันมีสลัก เวลากางก็ปิ๊บขึ้นไป ก็ 9 ชั้น เวลาหุบก็ 9 
ชั้น เหมือนร่มแหล่ะ โครงก้านเป็นไม้ไผ่ คือมองไม่เห็น
เพราะว่าเขา คือตรงกําพูนั้นแหล่ะ ใต้ฉัตรน่ะ กําพูนั้นเอาผ้า
ขาวหุ้มไว้ก็เลยไม่เห็น จริง ๆ เป็นก้านเหมือนก้านร่มนี่แหล่ะ 
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ก้านนพดลก็จะมีเทวดาห้อยเขาเรียกเทวดารักษากําพูฉัตร 
เวลาใช้สมโภชจะต้องมีเทวดาห้อย 

 

ธนารัตน์ : ถ้ามีการใช้แบบมีการพับได้ แสดงว่าฉัตรนี้ไม่มีการทําใหม่
ทุกงาน 

 

จักริน : คือใช้แล้วถ้าหุบปุ๊ปพังเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือ ถ้าเผ่ือว่าฉัตรที่อยู่ในมหาปราสาทเนี่ยน่ะ ยกตั้งแต่บรม
ราชาภิเษกแล้วไม่เคยเอาลง ยกแล้วไม่มีการล่มอีกแล้ว ตั้ง
แล้วก็ตั้งเลย อย่างที่พระที่นั่งดุสิต พระที่นั่งอัมรินทรวินิฉัย
อย่างนี้ ถ้าเผื่อผ้าขาดก็ขึ้นไปซ่อมเอา เย็บข้างบนนะฮะ แต่
อย่างนี้ก็เป็นฉัตรที่เคลื่อนที่หุบแล้วก็ย้ายมา 

 

ธนารัตน์ : ตรงพระมณฑปบวงสรวง ตรงที่มีฉัตรของราชวัตรจํานวน
ช้ันน่ี จําเป็นต้องเก่ียวเน่ืองกันไหม 

 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ฉัตรประกอบพระอิสริยยศนี่ก็ต้องใช้ฉัตร 5 
ชั้น อย่างมากก็ 5 ชั้น ก็เอาตรงตามที่มันจะขึ้นตามที่ระบาย
ข้างล่างสุด แล้วก็ยกขึ้นไป 

 

ธนารัตน์ : หลังถัดมาก็เป็นศาลาข้าราชการ หลังนี้มีอไรพิเศษไหมครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ก็คงไม่มีล่ะครับ อันนี้ก็เป็นศาลาโล่ง ๆ นะครับ สําหรับ
ข้าราชการนั่งเฝ้า เพียงแต่เวลาเราคิด เราก็คิดซักหน่อย อัน
นี้มันมีพิเศษอยู่นิดหนึ่ง ต้องกั้นห้องให้นายกกับอีกสามคน 
ต้องมาสวมครุยเปลี่ยนเส้ือ ที่จะออกมาถวายน้ําเนี่ย ที่นี้
อย่างนี้เวลาเราทําจะต้องคิดถึงอะไรบ้าง ก็คิดถึงหน้าบัน 
หน้าบันอันนี่แทนที่จะใส่ลายอะไรเนี่ย ผมทําไว้เป็น ผูกเป็น
ลายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ดอกไม้เงินดอกไม้ทองมันก็เป็น
เหมือนการให้การเคารพเจ้าประเทศราช ถวายต้นไม้เงิน
ต้นไม้ทอง ก็เป็นลักษณะอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราคิด
พวกเหล่านี้ เราก็ให้ความหมายใส่ไปด้วย มุขมันมีทั้งสองมุข 
สามมุข นะฮะ ซึ่งจริง ๆ แล้ว มุขเหล่านี้ ไม่ทําก็ได้น่ะ ไม่
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เป็นไร แต่บางทีอาคารยาวมาก ๆ เนี่ย ออกแบบแล้วมันสวย
ไหมล่ะ ถามสถาปนิกทั้งหลายเนี่ย ยาวเชียว แต่กว้างนิด
เดียว แต่ยาวมาก เพราะความต้องการมันเป็นอย่างนั้น 
เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องสอดมุขเข้าไปเนี่ย เพื่อที่จะให้
อาคารนี้มันดูสั้นเข้า คือช่วยทอนความยาว เนี่ยข้างหลังเป็น
อย่างนี้ ถ้าข้างหน้ายาวอย่างนี้ ก็เป็นโรงเลี้ยงไก่อย่างเนี้ย 
เราก็ต้องทอน 

 

ก่อเกียรติ : อีกหลังนี้ อีกเร่ืองที่เข้ามา ท่านมองเรื่องความประหยัด ก็
คือใช้พื้นวางบนพื้นดินเลย ใช้ซีเมนต์บลอ็ค เพราะจากคราว
ที่ทํางานพระเมรุมาเนี่ย ยกไปประมาณ 60 ซม.เน่ียต้องต้ัง
โครงตั้งอะไรเนี่ย สิ้นเปลืองมากทีเดียว เน่ียท่านได้คร้ังน้ีแล้ว
พัฒนามาสู่เมรุคร้ังล่าสุดเนี่ยวางบนพื้น 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือมันไม่จําเป็นนะฮะ เรายกพื้นแล้วเขาเสียสตางค์เพิ่มอีก
เยอะเลย ตอนทําเมรุศาลาลูกขุนเนี่ย ก็ยกพื้นขึ้นไปต้องไป
ทําโครงใหม่ เพื่อไปปูพื้น เที่ยวนี้ไม่เอาล่ะปูกับพื้นเนี่ยแล้วก็
ปูพรมทับขึ้นไปข้างบน พรมอัดนี่ มันก็เหมือนกับพอเข้าไป
มันก็เป็นพื้นมองไม่เห็นอยู่แล้ว เพราะจริง ๆ แล้วไปยกพื้นก็
ต้องปูพรมอยู่ดีล่ะ 

 

ก่อเกียรติ : ใช้ซีเมนต์ขอบถนนมาวาง ก็ DETAIL ไม่ออกมันเป็น
อย่างไรนี่ก็คุยกันกับเสกสัน เฮ้ยไปหารูปถ่ายซิ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ก็คันหินนั้นแหล่ะ ที่วางริมถนนนั้นแหล่ะ กั้นคอกก่อนแล้วก็
ตั้งเสาบนนั้น ตอนหลังทําพระเมรุเที่ยวนี้เอาอันนี้มาทํา 

 

ก่อเกียรติ : นี่คือพัฒนาการ 

ธนารัตน์ : จะเหมือนกับอันนี้นะครับ เหมือนฟุตบาทถนนนะครับ ที่จะ
มีเคริบโค้ง ๆ รอบอาคารก่อนใช่ไหมครับ แล้วข้างในก็ปูแผ่น 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : เพราะว่าตอนทําเมรุสมเด็จพระศรีเนี่ยยกพื้นขึ้นไป 60 ซม. 
ไม่ถึงล่ะ รู้สึกจะสองขั้นบันได 30 ซม. เท่านั้นล่ะ ต้องไปตั้ง
วางตงวางคานใหม่ แล้วก็ปูพื้น แล้วก็ปูพรมที่นี้ก็เอาซีเมนต์
บลอ็คปูซะเลย เหมือนกัน คนก้าวขึ้นไปก็นึกว่าพื้นไม้ 
เพราะว่ามันปูพรมไปหมดแล้ว มองไม่เห็น 

 

ธนารัตน์ : ส่วนประดับตกแต่งอีกขึ้นหนึ่งที่จะปรากฏอยู่ในอาคารทุก
หลังนะครับ นั้นคือพระสูตร 

 

ก่อเกียรติ : มีอีกเรื่องหนึ่ง พอคุยถึงพื้นแล้วอยากให้ผอ.สุทินหรือท่าน
อาวุธพูดนะครับ ว่าพื้นเราจริง ๆ เป็นพื้นไม้ แต่พื้นไม้งาน
ครั้งนี่มันมีปัญหาตั้งแต่งานพระเมรุว่าเราเอาพื้นไม้มาปูเนี่ย 
มันมีระยะเวลาพอโดนแดดเนี่ยมันเกิดปัญหาเพราะว่ามันจะ
ไม่สม่ําเสมอ มันจะห่อมันจะอะไรเนี่ย ผมไม่แน่ใจ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : งานพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ใช้ไม้จริงปูพื้น 
พอมันโดนแดดเข้ามันห่อหมด เสร็จแล้วก็ต้องเอาไม้อัดมาตี
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ทับอีกทีทั้งหลัง คุณอย่าไปใช้น่ะไม้จริงน่ะ เพราะว่าจริง ๆ 
แล้วไมจริงนี่มันของดี แต่ไม้ที่มันมีในปัจจุบันนี้คุณภาพมัน
ไม่ได้ คุณภาพมันไม่เหมือนโบราณ โบราณท่านก็ปูนอกชาน
ท่านก็ปู มั้นไม่ห่อ แต่ตอนใช้งานสมเด็จพระศรีนี่ห่อหมดเลย 
เสร็จแล้วต้องเอาไม้อัดมาปูทับเพราะคุณภาพของไม้มัน
ไม่ได้ 

 

จักริน : ที่นี้อย่างอาคารข้าราชการเนี่ยจะต้อง ขนาดยาวอย่างนี้ทุก 
ๆ งานเลยหรือ มีการปรับเปลี่ยน 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ที่จริงอาคารนี้งานอื่นไม่มีน่ะ อันนี้มีแต่งานนี้งานเดียว คือ
อยากให้งานนี้มันล้อมเป็นวงน่ะ คือสําหรับคนเฝ้าออกมา 
คือมันร้อนจัดเลยน่ะ เดือนนั้นมันเดือนมิถุนายน วันที่ 9 
ข้าราชการก็ต้องมีที่พักไม่งั้นก็ต้องเอาเต้นท์วาง แบบ
เดียวกับที่เขาทําแรกนา แต่นี่ก็ทําให้มันดูดีหน่อย ก็ทําเป็น
ศาลาข้าราชการ เนี่ยก็เข้าอยู่ทั้งหมด แล้วพอถึงเวลาเสด็จ
ออกมา บางคนก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอก ไม่ได้อยู่ข้างในน่ะ 
อยู่ข้างนอก 

 

ธนารัตน์ : ที่นี้ที่จะเรียนถามอาจารย์นะครับ ในส่วนประดับของ
อาคารนะครับจะมีส่วนหนึ่งคือผ้าม่านนะครับ จะมีอยู่ในทุก 
ๆ หลังเลย อันนี้มันเป็นความจําเป็นหรือว่ามันมี 
FUNCTION การใช้งานไหม หรือจริง ๆ แล้วมนเป็นศักดิ์ของ
มันท่ีต้องประดับเข้าไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือ จริง ๆ ม่านเนี่ยน่ะ มีการประดับกับอาคารมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาแล้ว ลองไปอ่านงานพระเมรุอยุธยาซิ สั่งให้ผูก
ม่านกี่อย่างกี่อย่างน่ะ เยอะแยะไปหมดนี่ ม่านนะครับ ที่นี้
ม่านก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วย หนึ่งก็ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับ 
อย่างพระเมรุเนี่ย ม่านนี่ใช้ประโยชน์อย่างมากเลย เวลาคุณ
ทําอะไรก็ปิดม่านหมด ข้างในก็ต้องทําเอาม่านช่วย แต่บาง
อันก็เอาเป็นเครื่องประดับ ยกตัวอย่างเช่น อย่างมณฑป
บวงสรวงเนี่ย ถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีม่านเลยคุณก็มีแต่เสาแข็ง
กระโดกอยู่อย่างนั้น ม่านก็เป็นตัวช่วยทําให้นุ่มขึ้น ก็ทําให้ดู
อ่อนหวานขึ้น อ่อนช้อยขึ้นนะครับ แต่อันนี้ก็พอผูกแล้วก็
ไม่ได้คลี่เลย ก็อยู่อย่างนี้ แต่อย่างพระเมรุนี่ได้ใช้ ต้องปิด
ต้องเปิด ต้องอะไร อะไร ตลอดเวลา มันอยู่ที่การใช้งาน แต่
ว่าการผูกม่านมันผูกอยู่แล้วล่ะ เพราะว่าทําให้อาคารมันดู่
ออนลง อย่างของหลวงนี่ เวลาอย่างเนี่ย อย่างที่พระที่นั่ง
อาภรณ์ภิโมขนี่ เวลามีงานก็ต้องเอาม่านมาผูก อย่างคุณไป
ตอนนี้ก็ไม่มีม่านแต่ตอนเชิญพระโกศหรืออย่างดูในรูปเนี้ย 
งานโสกันต์ก็ผูกม่านหมดน่ะ หรือว่าเนี่ยพระที่นั่งราชกิจของ
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ทหารเรือ เนี่ยคุณไปดูตอนนี้นี่ก็ไม่มี พอมีพระราชพิธีพยุหยา
ตราเขาก็เอาม่านมาผูกหมดทุกเสา ม่านก็จะเป็นตัวช่วยให้
อาคารลดความกระด้างลง นุ่มนวลขึ้น 

 

ธนารัตน์ : ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาขั้นตอนการก่อสร้างนะครับ เด๋ียว 
ย้อมกลับมาถามพี่ก่อเกียรตินิดหนึ่งว่า งานจากที่เราได้รู้
แนวความคิด ได้รู้แนวทั้งในส่วนออกแบบสถาปัตย์และก็
แนวความคิดในส่วนออกแบบโครงสร้าง การโชว์วัสดุ 
ฐานานุศักด์ิในการใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆ เน่ีย ในการ
เขียนแบบก่อสร้างของหลังนี้เนี่ย มีความยากง่ายแตกต่าง
จากงานทั่ว ๆ ไปอย่างไร 

 

ก่อเกียรติ : จริง ๆ แล้วนี้ อย่างที่ผมบอก เมล็ดพันธ์นักสู้เนี่ย เรื่องงาน
อย่างนี้ เรื่องเล็กครับ ให้มีงานทําเท่านั้น ผมขอแค่นั้นน่ะ คือ
เป็นอย่างนั้นน่ะ คือพ่อสอนมาอยู่แล้ว อย่างที่ว่าเนี่ย พอเจอ
ท่านอาวุธนะผมเห็นท่านไม่เคยกลับก่อนส่ีทุม่ ถ้าไม่คํ่ากลับ
บ้านไม่ถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แล้วก็ถามง่าทํางานครั้งนี้
ยากไหม ตอบว่ายากมาก แต่ความยากจะกลายเป็นง่าย
ทันที เมื่อเราศึกษาแล้วเข้าใจ ความคล่องมือทุกอย่างจะ
เกิดขึ้นเมื่อเรามีความช่ําชอง เมื่อครูอยู่ข้าง ๆ อย่างที่บอก
พญาอินทรีมองอยู่เนี่ย เราอย่ากลัวผิด ถ้าผิดคือท่านแก้ ถ้า
ท่านแก้ก็หมายถึงถูกต้องแล้ว เราอย่าไปคิดมาก ครูสั่งเรา
ต้องทํา ผิดถูกเราต้องทํา เราต้องชั่งใจต้องไปวิเคราะห์ หลัง

นั่นมันเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ เอามาสังเคราะห์ใหม่ แล้วจะได้
ตัวตนเราที่แท้จริง เราจะพัฒนางานมาสู่งานของเราได้
อย่างไร อยางที่บอก ผมเขียนตั้งแต่แปลนรูปด้านรูปตัด ใคร
ไม่ทําผมทําเอง ตอนนั้นลงรีรอยเองด้วย ตอนนั้นมีคุณเสก
สัน คุณครอบ ช่วยอยู่ด้วย นก็จะมาเฝ้าดูว่าตรงนั้นสวยไม่
สวย ตรงนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี่น่ะ ที่ท่านสอนเอาไว้อย่าง
หนึ่ง ที่ผมเจอที่ตอนงานกาญจนาภิเษกนี้ ในการเขียนแบบ
การให้ระยะเป็นเรื่องสําคัญมาก คือการให้ระยะ การให้ระยะ
อย่างไรไม่เหมือนกับงานอื่นในงาน งานลอลองนี้ไม่
เหมือนกับงานทั่ว ๆ ไปเพราะงานลําลองนี้ที่ผมจะชี้ซักจุด
หนึ่งว่าคุณต้องบอกได้ว่าอาคารนี้กว้าง เท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ 
สูงเท่าไหร่ สูงเท่าไหร่ ถ้างั้นระยะต้องบอกละเอียด แต่ถ้า
ถามว่าละเอียดมากไปมันก็ผูกคอตัวเองอย่าบอกเยอะ บอก
ไปก็ทําไม่ได้จะเป็นปัญหาเราเขียนแบบนี้เราต้องให้คนอื่น
มาดูแบบแล้วเข้าใจแบบ เราไม่ใช่สร้างปัญหาในแบบต่อให้
คนอื่นมาทําความเข้าใจ มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านถามผม 
ยกตัวอย่างเช่น มอยู่ที่หนึ่งงานหนึ่ง ผมยกตัวอย่าง ตับปี
กนกนี่ ผมจํามาตลอดชั่วชีวิต ผมเขียนไปกึ่งกลางเสามา
จนถึงระหว่างริมเชิงชายทั่ว ๆ ไป จะเขียนอย่างไร ท่านบอก
ถ้าคนที่อยู่ที่หน้างานปั๊บจะถามนี่ระยะเท่าไหร่ มันต้องไปดู
ขนาดเสาไปดูไอ้ตัวนั่น ต้องไปดู ไอ้ตัวนี้หรือไม่ก็ต้องกลับมา
ใหม่อีก เชิงชายเท่าไหร่ ดู SPEC เท่าไหร่ ดูซิมันไปกลับไป
กลับนานมาก จนหาระยะไม่เจอ ขนาดเราบอกไปแล้ว แต่ถ้า
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ท่านบอกมาเนี่ย คุณบอกริมเสาไปถึงริมตัวนี่ซิ เราจะรู้ทัน
ที่ว่าเต้าตัวนี่ยาวเท่าไหร่ เค้าสามารถตัดริมได้เลย โฮโห ไม่
เขียนแล้วสวยอย่างเดียว เขียนแล้วทํางานได้ด้วย เนี่ยอยู่ใน
ใจผมตลอด เนี่ยท่านสอนวิธีอย่างนี้ ท่านไม่ได้บอกผิวแล้ว 
จึงจะมาบอกไม่ได้บอกทุกอย่าง เนี่ยคือการเขียนแบบงาน
กาญจนาภิเษกแล้วถ้าเขียนแบบลึกซึ้งต้องบอกทุกตอนเลย
ว่า เสาต้นนี้ยกตัวอย่างเช่น ผมก็ถามผอ.สุทินว่าเสาต้นนี้ 
ต้องบอกทุกระยะเลยว่า เสาตับนอกสูงเท่าไหร่ เสาตับใน 
ร่วมในสูงเท่าไหร่ คนคิดราคาก็จะบอกอีกทีว่าเสาในนี้สูง
ประมาณ 4 เมตร เสานอกนี้สูงประมาณ 3 เมตร อย่างนี่นี้
ท่านเป็นคนบอก นี้คือการเขียนแบบก็จะเกิดขึ้นจากที่เรา
ตั้งใจ เราดูอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าท่านไม่บอกว่าเราจะต้องเขียน
อย่างไร แต่เราต้องไปเรียนรู้เอง รอให้ผมคลุกแล้วผมผิดแล้ว
ใช้แส่ตี แล้วท่านเปลี่ยนแบบเลยน่ะที่ผมเขียนรูปด้าน
กาญจนาภิเษก ผมว่าผมเขียนอยู่ประมาณ สิบกว่ารูปให้
เขียนอยู่ที่เทเวศน์ก่อน เฮ้ยไม่ได้ไม่ถูกใจ กูไม่มีเวลามาดูแล้ว
ให้ก่อเกียรติไปเขียนที่ท้องสนามหลวง ที่ในสนามหลวงที่
ตอนนั้นขยายแบบที่สร้างงานพระเมรุ ผมอึ๋ยใกล้ท่านนี่มัน
ร้อนน่ะเนี่ย เราก็ต้องไปทํา กลัว ตอนนั้นยังกลัวท่านอยู่ แต่
ว่าพอเข้าไปถึงการเขียนแบบแล้วผมไม่สนใจแล้ว ท่านคือ
อาจารย์ผม ผมถือว่าท่านคืออาจารย์ คําด่าของท่านคือพร  
เสร็จแล้ว เขียน ๆ ๆ ๆ เฮ้ มันแป้ไปน่ะก่อเกียรติ เนี่ยไม่สวย 
เราเชียน แป้นี่ไม่สวย อย่างที่ผมเจอกฏทองคําที่ว่าเนี่ย ทรง

จ่ัวท่ีผมค้นพบกับท่านอาวุธท่ี มุมประมาณ 58องศา จั่วจะ
สวยที่สุด แต่ถ้าวิเศษไปกว่านั้น ทรงโบสถ์ที่สวยที่สุดนี่ มุม
ต้องประมาณ 60 องศา เห็นไหม ท่านไม่เคยบอกแต่ว่าจะ
บอกเมื่อเราทํางานแล้ว ไปบอกให้เฮ้ยไปดูซิ วัดเบญนี่มุม 60 
องศา ทรงมันถึงจะสวย เนี่ย ผมว่าสิ่งนี้คนเป็นช่างเราต้อง
สังเกตุ เราต้องเฝ้าดูอาจารย์ท่านเขียน DIAGRAM ต่าง ๆ 
เราต้องเก็บไว้ เอกสารท่านอาวุธผมว่าไม่มีใครมีมากเท่าผม 
พอดีงานกาญจนาภิเษกนี่ผมจะค้นอยู่แล้ว มันประมาณ 14-

15 ปี ผมไม่ค่อยมีเวลาจริง ๆ แบบร่าง แบบสเก็ตซ์อะไรเนี่ย 
กองอยู่ที่ผมหมดนะครับ นี่ผมว่ามันต้องรู้ใจกันน่ะทํางาน 
แล้วงานมันจะเกิดแล้วพัฒนาออกมาเอง คร่าว ๆ นะครับ 

 

ธนารัตน์ : เหมือนเทคนิค ครูพักรักจําของโบราณ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ที่ก่อเกียรติพูดน่ะ ไม่ใช่ทีเดียวจบนะครับ บางทีวันนี้แก้แล้ว 
พรุ่งนี้ก็แก้อีก แก้พรุ่งนี้แล้วกลับมาเป็นวันนี้อีกก็มีนะฮะ แก้
ไปก็แก้ บางทีจุดเริ่มต้นมันดีที่สุดแต่เราก็พยายามปรับไป
เรื่อยๆ สุดท้ายมันอาจไปเอาอันที่ปรับ สุดท้ายมันอาจมาเอา
อันแรกก็มีเยอะไป เพราะฉะน้ันไม่ใช่อยู่ ๆ แล้วมันทีเดียว
แล้วมันจบน่ะ ไม่มีใครเขียนพลั่วได้ พล่ัวได้นะครับ 
สถาปัตยกรรมไทย ถ้าใครพลั่วได้มันก็ได้อย่างนั้นล่ะครับ  

 

ก่อเกียรติ : จะเสริมนิดหน่อยเดียวผมจะลืมน่ะครับ นี่คือผมนั่งดูท่าน
อยู่ตอนขยายระกา รวยระกานี่ท่านขยาย แล้วก็คือ ถ้าเรา
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เขียนถามว่า ตัวรวยระกา ต้ังแต่ข้างบนไปจนถึงข้างล่าง ตัว
รวยตัววิ่งนี่น่ะต้องขนาดเท่ากันหมด ผมนึกอย่างนั้นน่ะตั้งแต่
ที่แรกมาก ตั้งแต่เขียนมา พอไปถึงท่านท่านจะชี้ให้ดูเลย เนี่ย 
มันเป็นเรื่องของ PERSPECTIVE หรือมุมมองแค่นั้นเอง ถ้า
ในแนวตั้งหรือแนวนอนที่แนวนอนต้องสูงกว่าแนวตั้ง เห็น
ไหมได้แล้ว ทฤษฏีในการขยายแบบแล้วอีกทฤษฏีหนึ่งที่ท่าน
บอกอีกในตอนขยายแบบกาญจนาภิเษก ถ้าเราจะให้ทรง
กลมอยู่ข้างบนเราต้องเขียนทรงกลมไหม ไม่ใช่ เราอย่าเขียน
ทรงกลมเด็ดขาด ถ้าทรงกลมขึ้นมาเมื่อไหร่ เกิดการซ้อนมัน
จะกลายเป็นวงรี แต่ถ้าเราเขียนทรงกลมเมื่อไหร่ เราต้อง
เขียนวงรีในอากาศ เห็นไหมมันจะอยู่เรื่องความสูงมุมมอง
ฮะ พญาอินทรีจะมองเห็นอย่างนี้นี่ฮะกฏที่ง่าย ๆ แต่ถ้าเรา
จับสิ่งเดียวแล้วเราไปขยายแล้วเราทําหลาย ๆ สิ่ง ผมว่านี่คือ
กฏทองคําที่ไม่มีในหนังสือ เราไม่มีการพูด แต่จะพูดเมื่อเรา
กอดคอกันทํางานเท่านั้น มันจะวิเศษเลยทุกครั้งมันจะเกิด
ความใหม่ ผมเลยว่าท่านอาจจะสนุกสนาน แต่ผมน่ะมัน
มากเลย มันมีโอกาสมันท้าทาย แต่การเขียนไม้แล้วมาเขียน
เครื่องประกอบที่เป็นเครื่องเหล็กผสมกับไม้ แล้วก็ไม้
ประกอบกับไม้อัดนี่ จริง ๆ ผมไม่รู้เรื่องเลย คือไม่รู้ด้วยซ้ําว่า
การเขียนแบบงานลักษณะอย่างนี้ เขียนอย่างไรด้วยซ้ํา แต่
ถามว่าคนที่ไม่รู้นี่มีโอกาสเรียนรู้ได้ไหม เราอย่าไปอยู่กับตัว
เรา เราคิดว่าครูเนี่ยคนนั้นก็มีผอ.สุทิน ผมยังไปถามเลยเนี่ย 
แล้วจันทันเหล็กนี่มันมีแปอย่างงานกาญจนานี่มันมีแปโผล่

มาข้างใน เราจะเอาจันทันไว้ไหนนี่ เห็นไหมปัญหาของเรา
ผู้ออกแบบจะทํารูปตัด เรานั่งเทียนเขียนผิด ๆ ถูก ๆ มันมี
ทางออกท่านก็จะมาชี้จุดให้เรา เฮ้ยเอ็งอย่างนี่ซิก่อเกียรติเรา
ก็กดเหล็กลงมาซัก 10-12 ซม. อย่างที่ผอ.สุทินว่าเอาแค่
แปลอด แล้วใช้แปไม้ประกับเข้าไป เห็นไหมมันโครงเหล็กก็
จริง แตโ่ครงในซ่อนอยู่มีจันทันไม้ซ่อนอยู่ที่จะไปวางแปจาก
ข้างนอกจากข้างในไปสู่ข้างนอกเป็นแปเหลี่ยมที่จะใช้ตาม
ความต้องการถ้าคนเขียนแบบไม่เป็นผมไม่รู้ ท่านทําไม่ได้
หรอกผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลย แต่ถ้าคุณปล้ําอยู่อย่างนั้น 
คุณต้องลองไม่ได้ คุณต้องกล้าออกมาอย่าไปกลัวความขาว
ของกระดาษ ผมว่ามันไม่ยากเลย งานคุณจะไม่เกิด 

 

จักริน : แล้วระหว่างที่ตรวจแบบกับอาจารย์ก่อเกียรตินี่เห็นมีงาน
ศิลปกรรมอยู่ด้วยท่านเป็นคนกําหนดควบคุม เรื่องสเกล 
สัดส่วนหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือต้องกําหนดนะครับ คือเราเป็นคนกําหนดอย่างเช่น
กระจังนี่เราต้องเขียนเอาไว้ก่อน แต่ในลายละเอียดข้างในแท้ 
ๆ อย่างเช่น กระจั่งจะแบ่งตัวอย่างไรนี่ ต้องใช้ช่างสิบหมู่ล่ะ 
คือเราแบ่งได้แต่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งทําล่ะ เพราะว่าต้อง
ให้เขา เรากําหนดว่าขนาดควรจะเท่าไหร่ หรือว่าควรจะไล่
ขนาดอย่างไหร่ เราต้องเป็นคนคิดเพราะนี่จะไปปรากฏ
รวมอยู่ในแบบของเราด้วยนะฮะ บัวปลายเสา ขนาดของบัว
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ปลายเสาจะเท่าไหร่ เราต้องคิดคร่าว ๆ ไว้ แล้วให้เขาช่วยต่อ
ให้ไม่งั้นขนาดจะไม่ได้ตาม ขนาดที่เราต้องการนะครับ 

 

จักริน : คือในช่วงเวลากระชั้นที่สองเดือนเศษนี้คือท่านต้องตรวจ
เลยทุกงาน เลยใช่ไหมครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ทุกอันเลยฮะ ทุกอัน อย่างนี้เด็กมาช่วยทําลายฉลุอย่างนี้ 
เราก็ต้องดูลายฉลุว่าได้ไหม ถ้าได้เราก็โอเค เราก็ปล่อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

จักริน : แล้วอย่างสีด้วยรึเปล่าครับ 

พลอากาศตรีอาวุธ : สีเขาต้องกําหนดไปก่อน เราต้องช่วยดู บางทีมันไม่ใช่อย่าง
ที่ว่า ลองดูก่อนบางทีไม่ด้ เราก็ต้องเปลี่ยน ไม่ใช่ว่าทีเดียว 
แล้วมันก็ได้เสมอไปเลยทุกอัน ไม่ใช่ผิดเยอะ 

 

ธนารัตน์ : รายละเอียดของตัวอาคารก็คงจะหมดแล้ว เดี๋ยวเรารบกวน
อาจารย์อธิบายไปเรื่อย ๆ ก็แล้วกันน่ะครับ จะเป็นภาพ
ระหว่างการก่อสร้างอาคาร อันนี้คือ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : อันนี้ทํายอด ที่เห็นคือกําลังทําปลายยอด นี่คือปลายยอด 

 

ก่อเกียรติ : จักรินเอารูปนี้ขึ้นมา ผมว่าคุณขวัญเมืองคุมงานตัวนี้อยู่ 
 

อาวุธ : อันนี้เป็นตัวยอด ไม่เล็กน่ะครับ ริมโน่นเป็นพานพุ่ม  
 

ธนารัตน์ : คือตอนนี้เราใช้เรซิ่น 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ใช่ครับตอนนี้เราใช้เรซิ่นแล้ว ใช้มาตั้งแต่งานพระเมรุ
สมเด็จพระศรี พวกรูปเทวดา สมัยตอนทําสมเด็จพระนาง
เจ้ารําไพ นั้นใช้ปลาสเตอร์ ใช้ปูนปลาสเตอร์น่ะ เทวดา หล่อ
เป็นตัว ๆ แล้วมานั่งประดับเป็นตัว ๆ พอถึงตอนทําสมเด็จ
พระศรี ทําปูนปลาสเตอร์ตัวหนึ่ง ประดับให้เสร็จ ถอดพิมพ์
เลย แล้วก็เอาไปหล่อเรซิ่น มันก็ได้ลายมาครบ ตอนงาน
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพนี้ประดับลายเป็นตัว ๆ น่ะ อันนั้นน่ะ 
เป็นตัว ๆ เลย อย่างชฏานี้ประดับตีลายแบบหัวโขน เลย ติด
ทีละตัวทีละตัว โฮ้โห อันนั้นทุลักทุเลกว่าเยอะ ตอนหลังนี้
ใช้เรซิ่นแต่นี้เทวดาพวกนี้ใช้หล่อ ประดับตัวเดียว แล้วถอด
พิมพ์ได้เลย เพราะมันมีพิมพ์ยาง ถอดได้ 

 

ธนารัตน์ : แล้วค่อยมาทําสีให้ต่างกัน 

 

จักริน : แล้วอย่างยอดนี้คือเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในแล้วตีเรซิ่นเข้า
ไป 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : มีโครงเหล็กอยู่ข้างใน เหล็กข้างในแล้วเอานี่เข้าไปสวม 
สวมทับไป 



44 

 

                                                        งานสถาปัตยกรรมในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก การเสวนาทางวิชาการ   

 

ธนารัตน์ : นี้ก็คงเป็นตอนปรับพื้นที่ 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ใช่ฮะ พื้นที่ก็ต้องปรับหมด เนี่ยรื้อเมรุไปเราก็ต้องมาทําพื้น
ทั้งหมด เนี่ยที่รื้อคือตอนนั้นเนี่ยกระเบื้องที่ใช้กับเมรุเขาไม่ให้
ใช่กับงานนี้เลย มันเปลี่ยนหมดเลย พื้นที่ทําไว้ที่เมรุต้องรื้อ
ออกหมดเลย คืองานมันคนละงาน มันเป็นงานมงคลกับงาน
อัปมงคล อัปมงคลต้องเอาออกหมดเลย ไม่มีอะไรของเมรุ
ติดอยู่ที่นี่เลย ทําใหม่หมด ปรับหมด เพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้กับ
เมรุท่ีบอกว่าเอามาใช้ท่ีนี่น่ะใช้ไม่ได้ ต้องทําใหม่หมด 

 

ธนารัตน์ : โครงสร้างข้างล่างเรายังเป็นไม้ปกติ 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : เป็นไม้ เป็นไม้ เนี่ยโครงสร้างยังเป็นไม้อยู่เลย พื้นเป็นไม้ 
ตัวเสา เห็นไหมเสาคดไปคดมา โก่งอย่างนั้น 

จักริน : ที่ดําเนินงานช่วงนี้ ไม่มีฝนตกเลยใช่ไหมฮะ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ฮืม มันเลยฝนไปแล้วล่ะ คือเลย ก่อนพระเมรุตกโหย ตอน
พระเมรุนี่ทุลักทุเลมาก ตอนนั้น ตอนนี้ไม่มีฝน 

 

ธนารัตน์ : หน้าบันนี่ก็เป็นลายซ้อนไม้ใช่ไหมฮะ 

 
 
 
 
 

 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ซ้อนไม้ ซ้อนไม้ อันนี่เป็นศาลาข้าราชการ นี่เคร่ืองยอดนี่
มันเน่ียเกือบไม่ได้ใช้เพราะมันต้องทําไปเลยทีเดียว ความ
จริง ความจริงหลังคามันยังไม่มุงหลังคาไปด้วย ติดใบระกา
ไปด้วยยอดยังไม่ทําเลยเห็นไม่นี่ เห็นไม่นี่ วันดีคืนดีก็อ๊อก
เหล็ก เชื่อมเหล็กที่ยอด ประมาณซัก 5-6 ทุ่ม ก็วิ่งเข้ามา
ตามผม อยู่ที่ตรงหลังตึกแดง ไฟไหม้ สะเก็ดจากที่เชื่อมมัน
หล่นไปอยู่ที่ซอกเนี่ย ซอกตะเฆ้ลุกคลุ่ขึ้นมา ดีน่ะมี
รถดับเพลิงอยู่ตรงนั้น คืองานนี้ต้องเอารถดับเพลิงมาอยู่ด้วย
ฉีดน้ํา เนี่ยทําไมอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ แหม่ ถ้าเผื่อมันอีตอนที่
มันเลิกงานไปแล้วเนี่ยเสร็จเลย ที่นี้ยังทํางานกันอยู่ สองยาม 
ตีหนึ่งนะฮะ 

 

จักริน : อย่างที่รื้อพระที่นั่งกาญจนาไปอยู่วัดปทุมนี่มีอะไรพิเศษ
หรือเปล่า 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : เวลาทําอะไรต้องคิดให้ดี ไม่ใช่ว่าเห็นดีแล้วก็เอาไปใช้เนี่ย
อย่างนี้เอาไปสร้างที่วัดปทุม ความจริงผมห้ามตั้งแต่แรกแล้ว 
ผมไม่เคยเห็นด้วยเลยว่าจะเอาไปสร้างเลย งานมันคนละ
ลักษณะ ถามว่าเอาไปสร้างแล้วใช้ทําอะไรก็ไม่ได้ใช้ทําอะไร 
เสร็จแล้วฝนก็สาดเข้าพื้นก็พัง เครื่องที่ทําไว้ก็เป็นอาคาร
ช่ัวคราวหมดล่ะ ใช้ไม้อัดอะไรพวกน้ี ไอ้ลายซ้อนไม้ท้ังหมดน้ี
ก็เป็นงานชั่วคราว แล้วเอาไปติดไว้ แล้วมันจะไปอยู่ได้แค่
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ไหนล่ะ ตอนหลังก็กลายเป็นขึ้นไปบนอาคาร ไม่มีคนอยู่
หรอกมีแต่สุนัขขึ้นไปอยู่กันเต็ม แล้วตรงนั้นก็เป็นไม่ได้ใช้
ประโยชน์ แล้วก็ใช้ไม่ได้ ตอนนี้รู้สึกว่าจะรื้อไปแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 

รื้อไปหมดแล้ว คือมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ สูงก็สูง ฝนก็สาด
หมดเลย คือเข้าไปอยู่เนี่ย ถ้าเผื่อฝนตก ยืนตรงไหนก็เปียก
เพราะมันสูงฝนก็สาดหมด เปียกหมด ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
อยากเอาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ 

 

ธนารัตน์ : เดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพตอนงานก่อสร้างนิดหนึ่ง ปัญหาที่
ถือว่าหนักสุดในช่วงงานก่อสร้างโครงการนี่น่ะครับอาจารย์ 
น่าจะเป็นเรื่องอะไร 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ปัญหาของโครงการนี้คือเวลา เพราะคุณคิดดูซิจะใช้งาน
มิถุนาแล้วพระเมรุเสร็จเดือนเมษาน่ะ ทั้งหมดนี้จะต้องสร้าง
ให้เสร็จใช้งานวันที่ 29 มิถุนายน แล้วงานพระเมรุเผาเดือน
มกราแล้วมีนิทรรศการต่ออีก สองเดือน 

 

จักริน : แล้วยังไม่ได้รื้อ 

พลอากาศตรีอาวุธ : ยังไม่ได้รื้อ รื้อไม่ได้เพราะมีนิทรรศการ แล้วเราก็มาขอเขา 
เพราะมันไม่ทันแน่ ๆ แล้วล่ะ ขอเขาด้านนี้ขอเอาออกหน่อย
เถอะ 

 

ธนารัตน์ : ภาพนี้เห็นหน้าบันชัด ๆ เป็นตรา 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : เป็นหน้าบันเป็นตรา 50 ปีครองราชย์ นะครับ 

 

ธนารัตน์ : จริง ๆ ภาพมันเป็นโครงการที่ผ่านมานาน หาภาพตอน
สร้างนี้ยากมากมีแต่ภาพตอนรื้อ ภาพนี่เป็นตราที่ยกไปติดที่
หน้าบันพอดี ตรานี้เป็นตราที่เราหล่อเรซิ่น 

 

จักริน : ตราสัญลักษณ์นี้ท่านตรวจแบบอะไรด้วยไหมครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : เร่ิมต้นน้ีประกวด แล้วเราก็ไปตัดสินกัน 5 ชิ้น เลือกไว้ 5 
ชิ้น ส่งขึ้นไปกราบบังคมทูลท่านก็เลือกอันนี้ แล้วก็ทรงแก้ 
เริ่มแก้ตั้งแต่ฉัตร ฉัตรที่ปักบนหลังช้างนี้ เมื่อก่อนที่เด็กเขียน
มา เนี่ย ๆ คุณเห็นว่าฉัตรนี่ปักบนหลังช้างเฉย ๆ ไม่มีฐาน
ฉัตร พระเจ้าอยู่หัวท่าน แก้มาให้มีฐานฉัตรเพราะฉัตรจะปัก
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บนหลังช้างไม่ได้ เลข 50 นี่ก็แก้ นี่ฝีพระหัตถ์น่ะ นี่ท่านเขียน
มาให้ แก้อยู่หลายหน คุณดูซิโบว์ที่บอกงานนี่ก็ไม่เหมือนอัน
เมื่อกี้ซิ แล้วก็แก้ด้วยฝีพระหัตถ์มาเลย คนที่ได้รางวัลเข้าก็
ขอไปทั้งหมด ใช้กระดาษไขทับแล้วแก้มา 

จักริน : แล้วในงานที่เป็นเรือพระราชพิธีนารายณ์ทรงสุบรรณท่านมี
ส่วนด้วยหรือไม่ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือทําร่วมกับทหารเรือ ตอนนั้นทหารเรือเขาอยากจะทํา 
เขามาหารือกับกรมศิลป์ ทีแรกเขาอยากทําเรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส์อีกลํา อธิบดีก็เรียกไป ผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วย
หรอกเพราะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือที่ได้รับรางวัล 
ทําไปจะกลายเป็นสองลําขึ้นมา มันจะต้องเป็นลําเดียว เรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์มันไม่น่าทําอีกล่ะ เพราะว่าขนาด
ทรวดทรงต่าง ๆ ตอนทําเรือใหม่ในสมัย รัชกาลที่ 6 ได้ต้อง
เอาโขนเรือเก่ามาใช้ เนี่ยโขนเรือที่เป็นหงส์นี่เก่าน่ะ แต่ตัวเรือ
นี่ใหม่ ต่อกันตรงมาลัยที่เอาเหล็กไปดามไว้ ดามไปดามมา 
จนกระทั่งมาลัยจม ลองดูรูปเก่าซิ พวงมาลัยที่เขาคล้องหัว
เรือลอยอยู่บนน้ํา ตอนนี้จมไปอยู่ในน้ําแล้วเพราะว่าเสริม
เหล็กเขาไป จนกระทั่งหนักเนี่ยแล้ว พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง
ว่าหัวเรือมันแกว่งเขาเลยต้องปรับแก้ยังไงไม่รู้น่ะ 

 

ธนารัตน์ : ในส่วนเนื้อหาก็น่าจะครบทั้งหมดแล้วน่ะครับอาจารย์ มี
อะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับ 

 

พลอากาศวุธ : ไม่มีมั้ง ก็คงไม่มีอะไรนะครับ ก็คงอยากให้ข้าราชการรุ่น
หลัง ๆ น้อง ๆ ก็กระดากเหลือเกินไม่ใช้น้องมันเด็กเกินไป ก็
เวลาทําอะไรอาจจะต้องศึกษามากหน่อยโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
เรื่องพระราชพิธีนี่ว่าขั้นตอนต่าง ๆ ทําอะไรบ้าง หลายเรื่องที่
ผมรับพระราชกระแสมา อย่างเช่น เรื่องม่านก็ดี อย่างเรื่อง
อาสนพระสงฆ์ ตอนทํางานพระเมรุสมเด็จพระศรีนี่อาสนะ
พระสงฆ์เราก็วางก็ติดเสา ท่านก็รับสั่งว่าผมทําอาสนะเน่ีย
เวลาท่านทอดผ้า ทอดผ้า 3 องค์หัวโขกเสาที่ทอดผ้าอีกสาม
องค์หัวโขกเสาอีกที เพราะพระนั่ง 3 องค์แล้วก็มีเสา ( 
หัวเราะ ) เนี่ยเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่ แต่ว่ามันคือ เราเป็นสถาปนิก
เราต้องแก้ ตอนงานพระเมรุสมเด็จกรมหลวงนี่ผมต้องยืดเอา
อาสนะ ไปไว้ข้างนอกเสาหมด เพราะเสาเป็นตัวบังคับ
ลักษณะเล็ก ๆ น้อย ๆอย่างนี้ มันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องใส่
ใจ คือมันดูเหมือนไม่มีอะไร ท่านรับส่ังหลายเรื่องอย่างตอน
ทํางานพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้ารําไพ ท่านรับสั่งเรื่อง
กระได กระไดตอนนั้นทําขนาดขั้นไม่เท่ากัน เม่ือถึงพระเมรุ
เนี่ยขึ้นจะสูง ท่านรับสั่งอย่างนี้ไม่ได้ ก็แก้น่ะกระไดเนี่ย 
เพราะว่าท่านบอกว่าเวลาคนเดินขึ้นมาเนี่ยสะดุด เพราะเดิน
มาเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนขนาดขั้น เพราะงั้นเวลาทําพวกนี้ต้อง
เท่ากันหมด จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่สูงก็สูง เตี้ยก็เต้ีย แต่ต้อง
เท่ากัน ผมใช้สูง 15 กว้าง 30 จะใช้อย่างนั้น คือบางสิ่งเรา
อาจจะมองไม่เห็นหรืออย่างคราวทํางานพระเมรุสมเด็จพระ
ศรีนี่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกฉัตรม๊ัง พอเสด็จพระราช
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ดําเนินกลับไป รุ่งขึ้นสมเด็จพระเทพท่านมารับสั่งว่า พระ
เจ้าอยู่หัวท่านบอกกระจังหายที่ชายคา หายเป็นแถบเลย มา
ดูกัน กระจังก็ไม่ได้หาย กระจังมีแต่ปรากฏว่า ตอน
ประทับเนี่ยมันค่ํา พอฉายไฟเข้าไป เวลาติดผ้าทองย่นนี่ 
เวลาติดมันติดตั้งทั้งหมดเลย แต่มันมีอยู่แถบหนึ่งติดนอน 
พอเวลามองเข้าไปมันเหมือนไอ้ที่ติดนอนน่ะมันหายไปเลย
ทั้งแถบ อันเนี้ยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างนี้ เราต้องดู เราต้อง
ควบคุม แค่แนวผ้าที่ตั้งกับแนวนอน อันที่ตั้งมันรับแสงหมด 
หมด แต่อันนอนก็ไม่รับแสง พอไม่รับแสงมันก็หายไปหมด 
เหมือนฟันหล่อ อย่างนี้นี่ครับ งานเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างนี้มัน
เกิดขึ้นได้ ก็เล่าให้ฟังว่า เวลาทํางานต้องถ้วนถี่หน่อย แล้วก็
ระมัดระวัง เพราะบางทีเล็กนิดเดียวแต่มันทําให้งานเสียได้ ก็
คงไม่มีอะไร 

 

จักริน : ตรวจทุกอย่างเลยกระทั้งเรื่องแสง 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : แน่นอน คุณจะเห็นว่าผมเดิน สามรอบ ก่อนเที่ยง บ่าย 
กลางคืน เป็นอย่างนั้นทุกวัน เหมือนย่อยอาหาร แต่บางทีก็
มันก็ลอดตาไป แต่ก็ต้องระมัดระวัง 
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ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
 

ธนารัตน์ : คราวนี้ผมว่าเปิดโอกาสให้ทางท่านผู้ร่วมฟังให้มีผู้ซักถาม
เผื่อว่าทางวิทยากรหรือผู้ดําเนินรายการอาจจะตกพลาด 
ถามได้เลยน่ะครับ ยกมือก็ได้ เดี๋ยวเราจะมีไมด์ลอยไปหา 
เพราะโอกาสจะมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒินั่งพร้อม ๆ กันอย่าง
นี้ไม่บ่อยนะครับ 

 

วิมลรัตน์ : ม่านที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าลอยนี้แก้ปัญหาอย่างไร
ค่ะ 

พลอากาศตรีอาวุธ : อ้อ อันนั้นมันจบไปแล้ว คืองานมันผ่านไปแล้ว ท่านมา
รับสั่งทีหลัง เพราะฉะนั้นงานตอนสมเด็จกรมหลวงนี่มาแก้ 
แก้แล้ว แต่ตอนงานสมเด็จพระศรีไม่ได้แก้ ท่านบอกว่ามอง
ไปก็เห็นแต่ตีนคน (หัวเราะ) ก็เอาม่านต่ําลงมา ทําเป็น
ระบายเล็ก ๆ อีกอันลงมา สําหรับให้มันล่ะลงมา เพราะว่าไอ้
ตัวม่านถ้าเผื่อว่าเอาลงมาไม่ได้ เพราะมันมีโซ่อยู่ข้างล่าง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เพราะเวลามันลากไปลากมามันครูดคราดครูดคราด เลย 
เลยเอาผ้าระบยอีกชั้นเลย 

 

เอกวัฒน์ : เรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่อง หลังคา ตรงส่วนที่เป็นไขรานี่ 
ปกติเนี่ยเรามักจะต้องมีอัตราส่วนเท่าไหร่ครับจึงจะ 

เหมาะสม เพราะเห็นบางท่านยื่นออกมามาก บางท่านยื่น
ออกมาน้อย แล้วก็อีกนิดหนึ่งส่วนที่เป็นเครื่องอย่างช่อฟ้า 
ใบระกา หรือเครื่องลํายองนี่ อัตราส่วนเท่าไหร่จึงจะหมาะ
สม 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : หมายถึงอะไรอัตราส่วน 

 

เอกวัฒน์ : หมายถึงความสวยงามที่ เพราะจะเห็นว่าบางท่าน บาง
อาคารจะมีส่วนที่โตมาก อย่างใบระกาใหญ่ 
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พลอากาศตรีอาวุธ : คือสําหรับผมน่ะครับ ไขรานี่น่ะครับจะขึ้นอยู่กับความงาม 
คือเวลาหลังคาซ้อน หลายคน สถาปนิกทั้งหลาย ไขรา
หลงัคาซ้อนไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะ เพราะฉะนั้นไขรา
ข้างบนไม่จําเป็นต้องยื่นเท่ากับข้างล่าง สมมุติว่า ข้างล่าง
ยื่นมา 70 ข้างบนเหลือแค่ 30 ก็ได้ เนี่ยมันฉาบปูนได้ ไม่งั้น
มุดเข้าไปกว่าจะฉาบได้เนี่ย แย่เลย และถ้าเตี่ยนี่ยิ่งแย่ใหญ่ 
อาคารเล็ก ๆ ยิ่งแย่ เพราะฉะนั้นเวลาเขียนกัน ผมไปดูแบบนี่ 
เขียนกัน ข้างหน้า 60 ข้างในก็ต้อง 60 ทําไมข้างใน 30 ได้
หรือเปล่า ก็ถามดู ก็ทําได้ คือมันอยู่ที่จังหวะ แต่ว่า เอ้อ การ
ทํางานต้องไปคิดถึงวิธีการทํางานด้วย ว่ามันยากง่ายแค่ไหน 
เพราะว่าไขรานี่ไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็ได้ ที่นี้ส่วนเรื่องใบระการ 
ที่ถามว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ มันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยมัน
ขึ้นอยู่กับช่อฟ้า ใบระกานี่มันขึ้นอยู่กับช่อฟ้าเพราะว่าเต่าช่อ
ฟ้าที่เขาเรียก พุงนกกระจาบอะไรเนี่ย ที่เขาเรียกตัวช่อฟ้า 
ตัวที่เป็นพุง ตัวนี่จะเป็นตัวบังคับใบ เพราะใบมันจะต้องไล่
ตามช่อฟ้าเนี่ย เพราะฉะนั้นจะเอาใหญ่แค่ไหนนี่มันขึ้นอยู่กับ
ตัวนะฮะ แต่ว่าตัวรวยตรงนี่น่ะ ตัวรวยกับตัวใบนี่เท่ากัน 
เพราะฉะนั้นบอกก่อเกียรติ เวลาทํานี่ขีดเส้นไว้เลย 3 เส้น
เลย เอารวยด้วย ตัวด้วย แล้วก็ไปเชิดหัว เชิดท้ายเอา หัว
ข้างบนเชิด เผื่อให้เข้ากับเต่าช่อฟ้า ข้างล่างเชิดเพื่อให้มาตก
เหงา รวมกับไอ้ตัววงน้ําเต้าให้มันได้ เพราะว่าเหงามัน
จะต้องมาประกับเท่ากับเหงาของหางหงษ์ เพราะฉะนั้นทุก
อันจะสัมพันธ์กันหมดตั้งแต่ช่อฟ้า ไล่ลงมาถึงรวยถึงเคร่ือง

ลํายอง จนมาถึงหางหงษ์นี่ มันต้องไล่กันหมด เพราะว่าเหงา
ที่ประกบระหว่างเหงา หางหงษ์กับเหงาใบระกาเนี่ย ตัวต้อง
ประมาณเท่า ๆ กัน ไม่ใช่เหงาใบระกาตัวนิดเดียว หางหงษ์
ตัวใหญ่ ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเวลาเขียนมันจะต้องเขียนไป
ด้วยกันทั้งหมด 

 

ก่อเกียรติ : ขนาดของช่อฟ้าเท่าไหร่ 
 

พลอากาศตรีอาวุธ : ขนาดของช่อฟ้า สูงไม่เกิน ครึ่งขื่อ บอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่
อย่าเกิน คร่ึงขื่อละกัน 

 

ธนารัตน์ : ขื่อนี่หมายถึงขื่อของหน้าบันนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ 
 

สุทิน : คือที่คุณเอกวัฒน์ถามนี่ผมเข้าใจครับ เพราะว่ามันมีปัญหา
ตรงไขราครับ บางคนยื่นออกมา 2 เมตรอย่างเงี้ย พอยื่น
ออกไป 2 เมตรปุ๊บ มันมีปัญหาเร่ืองการคํานวณ เวลา
คํานวณนี่ สมมุติว่าตัวไขรานี่ถ้าเป็นคอนกรีต คอนกรีตก็จะ
ประมาณ 8 ซม.- 10 ซม. เต็มท่ีนะครับ ท่ีน้ีถ้าย่ืนออกไปถึง 
2 เมตร คอนกรีตต้อง 20 ซม. พอ 20 ซม. ปุ๊บจะมีปัญหา
รวยระกา มันจะต้องโตตาม เพราะไม่งั้นเวลาเรามุงหลังคา
ใส่อะไรต่ออะไรหลังคาเสร็จปุ๊บ พอใส่หลบหลังคาเข้าไปปุ๊บ
มันจะล้นไป แต่ที่นี้ว่า ที่คุณเอกวัฒน์ถามนี่ก็เพราะว่ายื่น
มากที่สุดควรจะเท่าไหร่ 1 เมตร หรือว่า 80 ซม. อะไรพวก
นั้นนะฮะ 
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พลอากาศตรีอาวุธ  : บอกไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับอาคาร คือถ้าเผ่ือว่าคุณถามว่ายื่น 
2 เมตรได้ไหมเนี่ย ถ้าเผื่อว่าอาคารคุณนี่ขื่อ 15 เมตรเน่ีย
ทําไมจะยื่น 2 เมตรไม่ได้ คุณต้องยื่นได้ ถ้าคุณยื่นน้อย ๆมัน
จะยิ่งน่าเกลียดใหญ่ แต่ถ้าเผื่อคุณยื่นได้ ถ้าเผื่อขื่อคุณ 15 
เมตร ใบคุณก็ต้องเบ่อเร้อเลย มันก็ต้องอยู่ในใบ เพราะว่าที่สุ
ทินพูดนี่คือห่วงว่า หลบมันจะพ้นใบหรือเปล่า จะโผล่ขึ้นมา
ตรงใบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าหลังเล็ก ๆ นี่มันควรจะ
ประมาณซัก 60-70 ซม. เท่านั้นแหล่ะอย่างมาก ไม่ใช้ขึ้น
ออกมาเป็นเมตรล่ะ ผมใช้บางทีก็ 60 ซม. 50 ก็ยังเคยใช้ นิด
เดียว ย่ืนออกมาแค่นี่ก็พอ 

 

สุทิน : แต่ส่วนใหญ่จั่วบนนี่จะไม่เกิน 60 เมตรเท่าไหร่หรอก 
ประมาณ 5เมตร 6เมตรเท่าน้ันแหล่ะ เพราะว่าเวลาน้ัน
SPAN ของตัวโบสถ์ สมมุติว่า 8 เมตร ก็ต้องมีชั้นลดขึ้นไป
ด้วย มันจะเหลือตรงกลางนี่ไม่เท่าไหร่หรอก แต่เวลาเขายื่น 
มันจะยื่นออกมา 2 เมตร มันก็จะมีปัญหา 

 

พลอากาศตรีอาวุธ :  มันยาวไป 

 

สุทิน : ก็ใช่น่ะซิ ที่คุณเอกวัฒน์ถามนี่ล่ะ แต่ว่าลักษณะอย่างนี้ 15 
เมตร มันคงไม่มีหรอกครับ นะครับ 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่มีได้ไงละท่าน ลองแหงนดูข้างกรมซิ หอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะยื่นเท่าไหร่ SPAN ตั้งสิบกว่า

เมตรหลังคาข้างบน ตับบนเบ่อเร้อเลย มันก็มีน่ะ ถ้าเผื่อจะ
ทําก็ทําได้ 

ธนารัตน์ : คือจะต้องอ้างอิงจากสัดส่วนภาพรวมของอาคาร 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ใช่แล้ว ผมว่าหลังเล็ก ๆ นี่น่ะยื่นไม่มากหรอกนะครับ 60 

75 50 ก็มี อย่างทําศาลาที่สวิสเซอร์แลนด์ SPAN แค่ 2.50 

ยื่นแค่ 30-40 ซม. 
 

สุทิน : ปัญหาคือ ค.ส.ล. นี่บางคนยื่น 1.80-2.00 เมตร คือวิศวกร
บอกให้ยื่นน้อยหน่อย เขาบอกจะเอาอย่างนั้น ก็ต้องยอมรับ
สภาพ ต้องทําตามเขา 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : มันอยู่ที่ทรวดทรง ย่ืนมากแล้วมันสวยไหม หรือเปล่า มันก็
มองเข้าไปมันก็เห็นไขรามาก ไขรามันก็เข้าไปขบหน้าบัน 
ไขราคือสัดส่วนของสถาปัตยกรรมไทยนี่มันไม่มีมาตราฐาน
ที่กําหนด แต่เวลามองเข้าไป เราคิดดูมั่ง ถ้าไขรามันยื่น
ออกมาเป็นเมตร หน้าบันนิดเดียว ตัวไขรามันก็ไปขบจั่วหมด 
เพราะฉะนั้นนี่ตัวจั่วก็เป็นตัวกําหนดว่าจะเอาไขราเท่าไหร่ 
มันไม่ใช่แค่ขื่อว่าแค่ซัก 3 เมตรแล้วไขราเมตรหนึ่ง 

 

เอกวัฒน์ : ขอเรียนถามผอ.สุทินบ้างครับ เร่ือง LIVE LOAD ที่ดีไซน์
บนพื้นพลับพลา ไม่ทราบเราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ 
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สุทิน : ที่บนพลับพลานี่ส่วนมากเราจะดีไซน์เอาไว้ประมา ณ 500 

ที่คํานวณทุกทีนะฮะ ส่วนใหญ่ ถ้าบนพื้นลานด้วยพื้นบน
ด้วย ประมาณ 500 กิโลกรมต่อตารางเมตร 

เอกวัฒน์ : อาคารประกอบ 

 

สุทิน : อาคารประกอบก็จะดีไซน์พอ ๆ กันฮะ เพราะว่า อาคาร
ประกอบเนี่ยส่วนมาก ถ้าอยู่บนดิน เราก็ไม่จําเป็นเพราะว่า
ดินใช้พื้นดิน แต่ถ้าอาคารทั่วไปมันคล้าย ๆ กับห้องประชุม 
เราดีไซน์ประมา ณ 500  

 

บุคคลภายนอก : ผมขอนั่งถามนะครับ คือผมถามในฐานะคนนอกนะครับ 
ผมไม่ใช่สถาปนิกหรือวิศวกรน่ะครับ คือในส่วนของอาคาร
ประกอบพระราชพิธีมันจะถูกล็อคด้วยแบบแผนข้อปฏิบัติ
ตามโบราณราชประเพณีใช่มั๊ยครับ คือมันค่อนข้างจะขัดกับ
แนวของสถาปนิกและวิศวกรที่มีความคิดที่จะทําให้สวยงาม 
ผมอยากจะถามว่าในส่วนไหนบ้างที่ล็อค คืออย่างเช่นใน
ส่วนของอาคารกาญจนาภิเษกที่ถูกล็อคโดยโบราณราช
ประเพณี ส่วนไหนที่ขยายหรือแตกต่างแล้วก็เพื่อจะทําให้
สวยงาม คือทําขึ้นมาใหม่ เช่นส่วนยอดหรือส่วนองค์ แล้วก็
ส่วนฐาน ส่วนไหนที่ถูกล็อคโดยโบราณราชประเพณี 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : คือผมต้องเรียนอย่างนี้ การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อ
สนองประโยชน์ใช้สอย การใช้สอยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เรา
จะต้องสนองให้ได้ เราไม่ได้สร้างสถาปัตยกรรมมาเพื่อความ

สวยงามอย่างเดียว งานสถาปัตยกรรมไม่ได้ดูเหมืนภาพ
จิตรกรรม ไม่ได้ดูเหมือนภาพประติมากรรม แต่ต้องสนอง
ประโยชน์ใช้สอยให้ได้ ถ้าเผ่ือคุณทําสวยอย่างไร เลอเลิศ
อย่างไร แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ มันเสียเลยมันไม่ใช่งาน
สถาปัตยกรรม เพราะฉะนั้นอันหนึ่งนะครับหน้าที่ของ
สถาปนิกต้องสนองประโยชน์ใช้สอยให้ได้ เพราะฉะนั้นถ้า
เผื่อว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่เป็นงานโบราณราชประเพณีที่ว่า
เน่ียเป็นตัวบงัคับ เพราะฉะน้ันสถาปนิกมีหน้าท่ีท่ีต้องแก้ไข
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่มันมี ที่จะต้องใช้ให้ได้ โดยใช้พื้นที่เนี่ย 
ต่าง ๆ ให้พอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของสถาปนิก ไม่งั้น
ไม่ต้องใช้สถาปนิก เพราะฉะนั้นสถาปนิกจําเป็นที่จะต้อง
อย่างนี้ เพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่บอกว่าข้อบังคับต่าง ๆ ที่มัน
เกิดขึ้นนั้นมันจําเป็นจะต้องมี แล้วก็สถาปนิกนั้นจะต้องเป็น
ผู้แก้ไข ที่นี้ที่ถามนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนิดหนึ่งว่า เอ่อ ที่บอกว่า
เราจะทําส่วนไหนได้ นอกเหนือจากอันเนี่ยแหล่ะครับมันเป็น
ความคิดน่ะ ที่สถาปนิกล่ะ ในขณะที่เราจะต้องแก้ไขเพื่อให้
เกิดประโยชน์ใช้สอย แล้วสถาปนิกจะต้องมีหน้าที่อีกอย่างที่
จะต้องทําให้มันเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่จะใช้ใน
พระราชพิธี ต้องมีความสง่างามสมพระเกียรติยศด้วยไป
พร้อม ๆ กัน เพราะฉะนั้นการที่จะใช้เครื่องยอดก็ดี การจะ
ประดับตกแต่งอย่างไรก็ดี อันนี้แหล่ะเป็นความคิดที่จะต้อง
ใส่เข้าไป ในขณะที่พื้นที่ข้างในสนองประโยชน์ใช้สอยให้ได้
ทั้งหมด ความพอเพียงต่าง ๆ จะต้องมี อันนี้คือพื้นที่ 
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เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทําไมเราต้องใส่ยอด ทําไมเราต้อง
ประดับช่อฟ้าใบระกา ทําไมเราถึงจะต้องทําลวดลายต่าง ๆ 
อันเนี่ยเป็นการที่จะต้องใส่ไปเพื่อไปให้อาคารมีความงดงาม
มีเกียรติยศ สมกับท่ีจะใช้ในพิธกีารประกอบพระราชพิธี 
พอจะเข้าใจนะครับ 

 

ธนารัตน์ : ผมว่าผู้ถามน่าจะหมายถึง ลวดลายต่าง ๆ อย่างเช่นว่า 
รวยระกา จะต้องเป็นอย่างนี้ไหม เราจะดีไซน์ลายอะไรเข้าไป
ได้บ้าง หรือว่าต้องทําซ้ํา ๆ เหมือน ๆ กัน 

 

พลอากาศตรีอาวุธ : ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ได้ก็เนี่ยก็อย่างเมื่อกี้นี้ ระหว่างหลังนี้กับอีก
หลังที่ผมทําที่ เอ่อ ที่ทําเนียบก็เปลี่ยนแล้ว รูปแบบก็ไม่
เหมือนกัน ยอดก็ไม่เหมือน อันนี้ก็เป็นเร่ืองของเรา เน่ีย 
สถาปนิกก็ต้องเป็นคนคิดว่าเราจะทําอย่างไร แต่ในขณะที่
ทํา เราทิ้งเรื่องพระเกียรติยศต่าง ๆ ไม่ได้ ถ้าเผื่อเป็นอาคารที่
เกี่ยวกับราชประเพณี เพราะฉะนั้นพระเกียรติยศที่ต้องใส่
เนี่ยจะใส่ยอดเนี่ย จะใส่ยอดอะไร ถ้าเผื่อหลังนี้นะครับไม่ได้
ใช้ที่ทําเนียบ ไปใช้ที่อื่น ไปใช้ เอ่อ แถวบุรีรัมย์ แถวๆ นั้นผม
อาจจะทํายอดปรางค์ก็ได้ ผมเปลี่ยนก็ได้ แต่ก็ทําให้สมพระ
เกียรติยศมากข้ึน ยอดปรางค์มันใช้ได้ แต่ถ้ามันอยู่ตรงน้ี ใช่ 
ไม่ควรใช้ยอดปรางค์ อย่างนี้เป็นต้น อันนี้เราต้องใส่ใจด้วย 
เราควรจะใช้ตรงไหน การควรหรือไม่ควร ถ้าบอกว่าจะใช้
ยอดปรางค์ที่บุรีรัมย์นี่เพราะมันเป็นถิ่นที่ เออ มีอิทธิพลของ

สถาปัตยกรรมเขมรเข้ามาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นปราสาทเมืองต่ํา เพราะถ้างั้นเราเอาลักษณะของยอด
ปรางค์เข้าไปนี่มันก็จะดูไม่เขอะเขิน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไป
เอายอดอื่นที่มันไม่คุ้นกับตรงนั้น มันก็มีความรู้สึกว่า ก็จะดู
ว่าเอาของแปลกปลอมอะไรไปใส่ในที่นั้น เพราะฉะนั้นผมคิด
ว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของสถาปนิกจะต้องคิดว่า ตรงไหนควร
หรือตรงไหนไม่ควร ก็คือกาละเทศะนั้นเองนะครับ 

 

ธนารัตน์ : มีใครมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับ 

 

ชนินทร์ : คงไม่มีแล้วล่ะครับ 

 

ธนารัตน์ : ครับ ครับ 
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พิธีปิดงานเสวนา 
 
 

ชนินทร์ : นะครับ การเสวนาในวันนี้ก็คงจะเดินทางมาถึงสุดท้ายแล้ว
นะครับ ผมเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากร ทั้ง
สามท่านนะครับที่มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ รวมทั้งแขกผู้มี
เกียรติ แล้วก็เพื่อนข้าราชการทุก ๆ คนนะครับ ในโอกาสนี้
ผมขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญวัชรานนท์ ช่วยมอบของที่ระลึก
ให้กับวิทยากรทั้งสามท่านนะครับ 

 

(ผู้เชี่ยวชาญวัชานนท์มอบของที่ระลึกให้วิทยากร พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกล่ิน  
นายสุทิน เจริญสวัสดิ์ นายก่อเกียรติ ทองผุด  ผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมดปรบมือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนินทร์ : นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมการเสวนาใน
ครั้งนี้ ต้องขออภัยด้วยที่แอร์ค่อนข้างเย็นมากนะครับ ก็คงจะ
ได้ข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวจากท่านวิทยากรก่อเกียรตินะครับ 
ก็ลองไปคิดดูนะครับว่าเราจะเป็นกระต่ายหรือพญาอินทรีนะ 

ครับ ขอบคุณมากนะครับ แล้วก็สํานักสถาปัตยกรรมก็คงจะ
มีการเสวนาต่อไปอีกหลาย ๆ ครั้งนะครับ สนใจที่จะเข้าร่วม 

ก็เชิญในงานครั้งหน้านะครับ ขอบคุณมากครับสําหรับใน
วันนี้นะครับ 
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ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา 

 

- เป็นการเสวนาที่คุณค่า เพราะพูดคุยจากประสบการณ์
ที่ผ่านการทดลอง ปรับปรุง แก้ไข จากการคิด ออกแบบ 
ไปสู่การปฎิบัติจริง 

 
  

- บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองดีค่ะ 

- ได้รับความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมไทยมากค่ะ  
- เป็นการเสวนาวิชาการที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์อย่าง

มาก 

 

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างพลับพลากาญจนา
ภิเษกโดยละเอียด ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน นับว่ามี
ประโยชน์มาก รวมทั้งวิธีการดําเนินงานที่ใช้วิจารณญา
อย่างประหยัด เหมาะสมน่ายกย่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อยากให้มีการเสวนาในลักษระนี้อีกเป็นระยะ  
เพื่อชี้ปัญหาในการออกแบบของผู้ออกแบบในครั้ง
ต่อไป 

 
 

- ถ้าเป็นไปได้น่าจะมีการเสวนาในสถานที่จริง จะได้พบ
การจัดวางตําแหน่งอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 

- ถ้าทีมงานจัดตัวอย่างของชิ้นส่วนงานให้เห็นได้บ้างก็จะ
ดี แม้จะไม่ใช่ชิ้นงานของอาคารหลังนี้ บุคคลอื่นจะได้
เข้าใจมากขึ้น 
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การประเมิณผลโครงการ 

 
 

หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง งาน 

สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ผู้เข้าร่วมเสวนาได้กรอกแบบสอบถามเพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนาดังกล่าว โดยได้ผลสรุปพอสังเขปดังนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้ 
๑.๑ ข้าราชการสํานักสถาปัตยกรรมในสายงานช่าง ประกอบด้วย  

กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มมัณฑนศิลป์ กลุ่มวิศวกรรมและกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง โดยมี
ตําแหน่งงานสายวิชาการและสายวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้ 

สายวิชาการ (K) รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน ประกอบด้วย  
- ผู้เชี่ยวชาญ    ๒ คน 

- สถาปนิก  ๑๒ คน 
- มัณฑนากร     ๘ คน 
- วิศวกร      ๗ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายวิชาการ (O)รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน ประกอบด้วย  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง    ๑ คน 

- นายช่างโยธา     ๘ คน 
- นายช่างสํารวจ     ๔ คน 
- นายช่างเขียนแบบ  ๑๑ คน 
แบ่งตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ 
๒๑-๒๙ ปี จํานวน   ๖ คน 

๓๑-๓๙ ปี จํานวน ๑๙ คน 
๔๑-๔๙ ปี จํานวน ๑๑ คน 
๕๐ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๗ คน 
๑.๒ บุคคลภายนอก รวมทั้งส้ิน ๒๖ คน ประกอบไปด้วย 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน   ๒ คน 

- ข้าราชการสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จํานวน ๑๓ คน 
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- สมาคมฮากกาหญิงแห่งประเทศไทย  จํานวน ๑ คน 

- อาสาสมัคโรงพยาบาลศิริราช  จํานวน ๑ คน 
- ข้าราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข  จํานวน ๑ คน 

- ข้าราชการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ์  จํานวน ๑ คน 

- ไม่ระบุอาชีพ    จํานวน ๔ คน 
แบ่งตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ 
๒๑-๒๙ ปี จํานวน   ๓ คน 

๓๑-๓๙ ปี จํานวน ๑๐ คน 
๔๑-๔๙ ปี จํานวน   ๑ คน 
๕๐ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๓ คน 

 

๒. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเสวนา 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต่ “น้อย” ไปจนถึง  
“มากที่สุด” โดยมีข้อมรุปดังนี้ 
 ๒.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูล ของการเสวนา 

  ๒.๑.๑ การได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเสวนา โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเสวนา โดยสรุปได้ดังนี้ 
  - มีผู้ได้รับความรู้เพิ่มในระดับ”มากที่สุด” จํานวน  ๓๐ % 

- มีผู้ได้รับความรู้เพิ่มในระดับ”มาก”  จํานวน  ๕๗ % 

- มีผู้ได้รับความรู้เพิ่มในระดับ”ปานกลาง” จํานวน  ๑๓ % 

 

  ๒.๑.๒ การนําเสนอของวิทยากร โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอของวิทยากร โดยสรุปดังนี้ 
  - การนําเสนอของ พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น 

     ได้รับความสนใจในระดับ ”มากที่สุด” จํานวน  ๕๑ % 

       ได้รับความสนใจในระดับ ”มาก”  จํานวน  ๓๓ % 

   ได้รับความสนใจในระดับ ”ปานกลาง” จํานวน  ๑๓ % 

- การนําเสนอของ นายสุทิน เจริญสวัสดิ์ 
     ได้รับความสนใจในระดับ ”มากที่สุด” จํานวน  ๓๑ % 

       ได้รับความสนใจในระดับ ”มาก”  จํานวน  ๔๙ % 

   ได้รับความสนใจในระดับ ”ปานกลาง” จํานวน  ๒๐ % 
- การนําเสนอของ นายก่อเกียรติ ทองผุด 

     ได้รับความสนใจในระดับ ”มากที่สุด” จํานวน  ๒๙ % 

       ได้รับความสนใจในระดับ ”มาก”  จํานวน  ๕๓ % 

   ได้รับความสนใจในระดับ ”ปานกลาง” จํานวน  ๑๖ % 
   ได้รับความสนใจในระดับ ”น้อย”  จํานวน     ๒ % 

 

 ๒.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดงาน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความพึงพอใจในการดําเนินการจัดงาน
เสวนาในครั้งนี้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ ความเหมาะสมในเรื่อง ระยะเวลาในการดําเนินการ 

- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”มากที่สุด”  จํานวน  ๑๐ % 
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- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”มาก”     จํานวน  ๓๙ % 
- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”ปานกลาง” จํานวน  ๔๓ % 
- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”น้อย”     จํานวน    ๖ % 
- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”น้อยที่สุด”   จํานวน    ๒ % 

 

๒.๒.๒ ความเหมาะสมในเรื่อง สถานที่ในการจัดเสวนา 

- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”มากที่สุด”  จํานวน  ๑๖ % 

- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”มาก”     จํานวน  ๕๕ % 
- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”ปานกลาง” จํานวน  ๒๙ % 
๒.๒.๓ ความเหมาะสมในเรื่อง อาหารว่างระหว่างเวลาพักการเสวนา 

- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”มากที่สุด”  จํานวน  ๑๔ % 

- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”มาก”     จํานวน  ๓๓ % 
- มีผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ ”ปานกลาง” จํานวน  ๕๓ % 

 

 ๒.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 

ดําเนินการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ โดยสรุปดังนี้ 
  - มีผู้ได้รับความพึงพอใจในระดับ ”มากที่สุด”  จํานวน  ๒๙ % 

- มีผู้ได้รับความพึงพอใจในระดับ ”มาก”  จํานวน  ๕๑ % 

- มีผู้ได้รับความพึงพอใจในระดับ ”ปานกลาง”  จํานวน  ๒๐ % 

 

๓. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ในตอนท้ายของแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แสดงความ 

คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานไว้ในอนาคต ดังนี้ 

  -  ระยะเวลาในการจัดเสวนาน้อยเกินไป 

  - ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้มากกว่านี้ 
  - ควรจัดงานเสวนาในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต 

  - อากาศเย็นมาก 

  - น่าจะจัดในช่วงเวลาเช้า 

   

๔. สรุป 
จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนาผ่านการกรอกแบบสอบถาม  

สามารถสรุปได้ว่า ในภาพรวมของงานเสวนาดังกล่าว ประสบความสําเร็จลุล่วงได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่พึงพอใจต่อเนื้อหา และรูปแบบของ
การเสวนา รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการจัดเสวนาใน
ลักษณะนี้มากขึ้น นอกจากนี้ในการเสวนาครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก
เป็นอย่างมาก ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้อนที่จะขอเข้าร่วมรับฟังการเสวนาใน 

ในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต 

 การดําเนินการโครงการดังกล่าวแม้จะต้องประสบกับอุปสรรคบางประการ อาทิ
เช่น ความไม่ชัดเจนของภาพสไลด์ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจํากัดของสถานที่จัดงาน และการ
เตรียมการท่ียังไม่รัดกุม ประกอบกับการท่ีมีบุคคลภายนอกขอเข้ามารับฟังการเสวนาเป็น
จํานวนมากกว่าท่ีได้คาดการณ์เอาไว ้ทําให้ขาดตกบกพร่องไปบ้างในเร่ืองของการบริหาร
การจัดการทางสถานที่ เวลา และอาหารว่าง แต่อย่างไรก็ดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 
ตลอดจนคณะทํางานและผู้เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดี  ทําให้โครงการดังกล่าว
ได้ดําเนินมาจนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อนําไปสู่การต่อยอดการจัดเสวนาทางวิชาการ
ในปีต่อ ๆไป ซึ่งคณะทํางานจะได้เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นทั้งหมด และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดงานเสวนาให้มีประสิทธิภาพและยังผลสัมฤทธิ์ที่สูงยิ่งขึ้น 
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รายชื่อคณะท างาน 

 
 

ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม  ที่ปรึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม  ที่ปรึกษา 

   (นายวัชรานนท์ พยัคฆนันท์) 
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรม   ที่ปรึกษา 

หัวหน้ากลุ่มมัณฑนศิลป์   ที่ปรึกษา 

หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรม   หัวหน้าคณะทํางาน 

   (นายสตวัน ฮ่มซ้าย) 
นางวงขวัญ อุตตะมะ   คณะทํางาน  

นายจักริน อุตตะมะ   คณะทํางาน 

นายชนินทร์ ไชยศิริ   คณะทํางาน 

นายธนารัตน์ สอดทรัพย์   คณะทํางาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศิริพร จุลภมร   คณะทํางานและเลขานุการ 

นางรสติยา จินสกุล   คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวพัชรินทร์ ธัญญเจริญ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

บันทึกภาพ โดย 

นายกิรศักดิ์ จริวัฒนศิรินนท์ 
นายปณิธาน เจริญใจ 

นายพีระพงษ์ พีระสมบัติ 
 

บันทึกเสียง โดย 

สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
 

๑. เอกสารแจกประกอบการเสวนา 
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เอื้อเฟื้อข้อมูล และภาพประกอบ โดย 

สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
นายขวัญเมือง ยงประยูร 

นางสาววีณา โรจนราธา 
นางสาวสุวคนธ์ ตังสุหน 

นายก่อเกียรติ ทองผุด 
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๒. ลายเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา 
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