
สาระศาสตร์ 

การบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นิตยะ และ อาจารย์ ดร. เสวกชัย ตัง้อร่ามวงศ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นติยะ ได้บอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ  โดยมจีุดประสงค์ให้สถาปนกิรุ่นใหม่ได้ตระหนกัถึง

เร่ือง ”ยาขม” ในวงการสถาปัตยกรรมไทย ในปัจจุบนันีเ้รามักจะเหน็งานออกแบบ ทีเ่น้น Façade design มีอยู่มากมาย

ในประเทศไทยของเรา ซึ่งส่งผลให้ผลงานสถาปัตยกรรมของเราในปัจจุบัน ไม่โดดเด่นในสายตาของบริษัทสถาปนกิทีม่ ี

ชื่อเสียงทัว่โลกเทา่ผลงานสถาปัตยกรรมสมยัก่อนของเรา และเนือ่งจากระบบการศึกษาทีอ่าจารย์เล็งเหน็ว่านสิิตได้เรียน

วิชาโครงสร้าง (Construction และ Structure) จากการเรียนการสอน 5 ปีในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพียง 2-3 เทอม

นัน้น้อยจนเกินไป จึงส่งผลให้นสิิตไม่เชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม ไม่เคยรู้จักตัวอย่างการใช้

งานโครงสร้างทีดี่จากงานสถาปัตยกรรมในอดีต ไม่เข้าใจการใช้งานของโครงสร้างประเภทต่าง ๆ  และส่งผลให้สร้างงาน

ออกแบบอย่างผิดวิธี เช่น การใส่รายละเอียดของโครงสร้างลงไปภายหลังจากออกแบบงานจนใกล้ส าเร็จแล้ว  ซึ่งการ

ออกแบบทีถู่กต้องควรจะคิดโครงสร้างไปพร้อม ๆ  กับงานดีไซน ์ นอกจากนี ้ อาจารยยั์งปรารถนาให้นสิิตและอาจารย์ทกุ

วิชาร่วมกันให้ความส าคัญกับวิชาโครงสร้างมากขึน้ ตัวอย่างเช่น การให้คะแนนวิทยานพินธ์โดยอาจารย์ 13-14 คนร่วมกัน

พิจารณาให้คะแนนโดยยังคงมีเกณฑส์ าหรับคะแนนโครงสร้างเพียง 15% ของคะแนนทัง้หมด เนือ่งจากอาจารย์นัน้

ปรารถนาให้นสิิตมีความรู้เป็น Architecture as Structure ด้วยมิใช่แค่ Architecture as Space เทา่นัน้ 

 

ยกตวัอย่าง อาคารธนาคารไทยพฒันา(ธนาคารกรุงไทยสาขาสวน

มะลิในปัจจุบัน)ออกแบบโดยอาจารย์ อมร ศรีวงศ์ 

 อาคารนีจ้ัดว่าเป็นอาคารในอดีตทีม่ ีการออกแบบที่

สวยงามหลังหนึง่ แต่เนือ่งจากว่ายังคงเป็น Façade designอยู่ ถ้า

หากจะท าให้ Façade เป็นตัว Structure ก็สามารถท าได้โดยการ

เพิ่มความแข็งของตัวลายตารางรอบอาคารเพื่อรับน า้หนกัแทนเสา

รอบนอกอาคารซึ่งสามารถเอาออกไปได้  

 

 

 

 

 

 

อาคารธนาคารไทยพฒันา (2013) 



อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2013) 

อาคารมูลนธิิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแหง่ประเทศไทย  (2000) 

National Library Singapore (2006) 

(2005) 

อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 งานออกแบบนีม้ีการใช้รูป Vierendeel ท าเป็น 

Façade ในท านองเดียวกัน ถ้าท า Vierendeel เป็น

โครงสร้างรับน า้หนกัอาคารจริงนัน้สามารถจะน าเสาตัง้

ฉากออกไปได้เลย 

 ปัจจุบันนีส่้วนใหญ่สถาปนกิประเทศไทยเรา           

จะเป็นกันเช่นนี ้ แม้แต่อาคารทีม่ ือชื่อเสียงบางแหง่ยังคงใช้โครงสร้างได้อย่างไม่เหมาะสม อาจารย์จงึมคีวามปรารถนาให้

สถาปนกิให้ความส าคัญกับวิชาโครงสร้างให้มากขึน้ เพียงแค่รู้จักน าไปใช้ในงานออกแบบบ้างก็ถือเป็นความภมูิใจของ

อาจารย์แล้ว   

 

อาคารมูลนธิิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแหง่ประเทศไทย  

 งานออกแบบนีอ้อกแบบโดย อาจารยไ์พจิตร พงศ์

พรรฤกษ์  เป็นผลงานทีใ่ช้โครงสร้างแบบ “ True Shell “      

ซึ่งเป็นผลงานทีส่ามารถจัดเป็นตัวอย่างผลงานทีดี่ของ

เมืองไทยได้ 

 

ยกตวัอย่าง National Llibrary (Singapore) 

  

งานออกแบบชิน้นีเ้ป็นอาคารในประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างทีดี่ใน

การใช้กันสาดทีม่ีความสูงถึงสองชัน้เป็นโครงสร้าง Tensegrity ซึ่งมหีลักการว่า

ส่วนทีใ่ช้รับแรงดึงนัน้ต่อเนือ่งถึงกันหมด และส่วนทีใ่ช้รับแรงอดันัน้ลอยอยู่ใน

ระหว่างเส้นรับแรงดึง เป็นตัวอย่างการใช้ทีก่ันแดดทีท่  าด้วยโลหะได้สวยงาม

นา่ดู ไม่ค่อยจะพบเหน็ในบ้านเรา อาคารในประเทศไทยควรจะมีการกันแดดทีม่ี

ลักษณะแบบนี ้ เพราะส่วนใหญ่มักจะพบแต่หน้าต่างกระจกทีไ่มม่ชีายคาบัง

แดดเลย กระจกเป็นวัสดุทีจ่ะท างานได้ดีทีสุ่ดเมื่อมีเงามาบังให้  



 หากมีงานออกแบบของนสิิตภายในคณะเรา แม้จะเป็นผลงานทีดี่ และสวยงาม แต่ไม่ว่าจะมีการน าเสนอผลงาน

กี่ครัง้ นสิิตจะไม่ทราบว่าจะเรียกชือ่ผลงานของตัวเองว่าอย่างไร และไม่สามารถบอกถึงการท างานของโครงสร้างได้ ซึ่งเป็น

เร่ืองทีน่า่เสียดายมาก เพราะการน าเสนอผลงานนีเ้ป็นตอนทีส่ าคัญมากในวงการสถาปัตยกรรมของเรา  

งานออกแบบ Salginatobel Bridge 

 งานออกแบบสะพานขนาดกลางโดย Robert Maillart เมื่อปี 

ค.ศ. 1930 มีลักษณะของ Portal frame  และ Three hinge frame ใน

ส่วนของ bending moment diagram จัดเป็นเร่ืองหนึง่ในวิชา

โครงสร้างทีส่ถาปนกิและวิศวกรอย่างเราต้องมคีวามเข้าใจ และเคารพราว

กับคัมภีร์ไบเบลิ ซึ่งในงานออกแบบชิน้นีวิ้ศวกรผู้นีส้ามารถท าออกมาได้

อย่างสวยงาม 

 

 

 

ยกตวัอย่าง  งานออกแบบสภาสถาปนิก 

งานออกแบบสภาสถาปนกิ เป็นผลงานทีม่ีการออกแบบ

หลังคาเป็นแผ่น   บาง ๆ  คล้ายแอ่ง เนือ่งจากลักษณะโครงสร้างแบบนีม้ี

ความจ าเป็นจะต้องให้ตัวของมันเองรับน า้หนกัอยู่ได้ในรูปทรงที่

ออกแบบมา แต่เมื่อเรามองส่วนของหลังคาของจริงจากด้านบนลงสู่

ด้านล่างจะพบว่ามีลักษณะคล้ายกับเตารีดหงายข้างบนเรียบตัน เพราะ

จะต้องเติมโครง truss ช่วยรับแรงอัดพอกเติมเข้าไปอีก จึงจะคงรูปท้อง

หลังคาแอ่นอยู่ได้ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามจุดประสงค์ของสถาปนกิในตอน

แรก ซึ่งจากทีอ่าจารย์ชวลิต ได้ปรึกษากบัอาจารย์เสวกชัย ความจริงแล้ว

โครงสร้างแบบนีส้ามารถท าออกมาได้จริง จากแบบดังภาพจะพบว่า

หลักการของหลังคานัน้คล้ายกับผ้าจึงดึงไปผูกไว้ทีย่อดเสา เนือ่งจาก

เป็น Tension ในโครงสร้างคอนกรีตทีค่่อนข้างยากในการก่อสร้าง เป็นส่ิงทีน่า่เสียดายเป็นอย่างมากทีใ่นแบบทีเ่สนอมาไม่

มีและไม่สามารถท าออกมาจริงได้   อาจารย์จงึฝากถงึนสิิตไว้ว่า อาจารยม์ีความปรารถนาให้นสิิตได้พยายามสร้างผลงาน

ออกมาให้ดีทีสุ่ดตามแบบทีเ่ราอุตส่าหคิ์ดฝันมาตัง้แต่แรกจนท าส าเร็จได้      

 

สภาสถาปนกิ (2010) 

Salginatobel Bridge (2009) 



ในยุคสมัยใหม่นีอ้าจารย์ปรารถนาทีจ่ะเหน็หลังคาวัดทีเ่ป็นลักษณะของ Portal frames ลักษณะบริเวณยอด

ปลายสูงสุดของหลังคาจะมคีวามแหลมแบบ Three hinge   และยอดแหลมจะค่อยๆลดความสูงมาจนแบนราบ จากรูป

สามเหล่ียมจนแบนเป็นเส้นระนาบลักษณะนี ้ ซึ่งเรียกกนัว่า “Paraboloid” โครงสร้างหลังคาแบบ Portal frames มีข้อดี

คือ “เป็นโครงสร้างสามเหล่ียมทีไ่มม่ีขือ่“ (โดยปกติแล้วขือ่มหีน้าทีท่  าให้แรงถีบบริเวณยอดเสากลายเป็นแรงตัง้ฉากอยา่ง

เดียวเพื่อถ่ายแรง) และความพิเศษของ Portal Frames นัน้ท าให้คานมีขนาดเล็กลงได้ถึง L/40 ซึ่งความจริงแล้วเป็น

โครงสร้างทีน่า่สนใจทีม่ ีมาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว แต่ยังไม่ค่อยถูกน ามาประยุกต์ใช้อยา่งจริงจงั  

ตัวอย่างอีกอย่างหนึง่เช่น สนามบินสุวรรณภูมทิีม่ ีลักษณะของโครงสร้าง Trusses เป็น 3 ตอน ทีม่ ีขนาดไม่

เทา่กัน เป็นเพราะวิธีการ Manipulated bending moment diagram ทีท่  าให้เราสามารถออกแบบคานให้มีขนาดเล็ก

ลง เช่นจากTruss ขนาดความหนา 12 เมตร กลายเป็นขนาดความหนา 9 เมตรได้ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า การทีส่ถาปนกิเปิดใจ

รับและท าความเข้าใจกับโครงสร้างมากขึน้ จะท าให้ผลงานออกแบบมคีวามนา่สนใจมากขึน้ 

 

อาจารย์ชวลิต ได้บรรยายถึงประสบการณ์ในสมยัเรียนอยู่ที ่Bouwcentrum,Rotterdam,Netherlands เคย

มีอยู่ครัง้หนึง่ทีอ่าจารย์ได้รับมอบหมายให้ออกแบบบ้านในสลัม ถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์จะรู้สึกไมพ่อใจเทา่ไรนกั

ในการสร้างบ้านในพืน้ทีข่องสาธารณะ เพราะเป็นเหมือนการไมเ่คารพสิทธิของคนอื่น  แต่เมื่อได้ไปอยู่ที ่Bouwcentrum 

เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จึงท าให้เร่ิมทีจ่ะท าความเข้าใจและยอมรับความจริงได้จงึสามารถออกแบบได้ ทัง้นีท้ ัง้นัน้ 

เป็นเฉกเช่นเดียวกันกับวิชาโครงสร้าง หากเราท าใจให้ยอมรับและรักในวิชานีไ้ด้ เราจะสามารถท าออกมาได้ดี 

ยกตัวอย่าง AAMI Park   

  

งานออกแบบของ Professor Philip 

Cox สถาปนกิวัย80ปี ผู้ซึ่งมีผลงานออกแบบมา

มากมาย อาคาร AAMI Park นีม้ีลักษณะของ 

Skeleton ซึ่งเป็นลักษณะของแทง่หรือชิน้ส่วน

ขนาดเล็กทีน่  ามาประกอบกันเป็น Shell    มีอยู่

ครัง้หนึง่ทีอ่าจารย์ชวลิต ได้เข้ารับฟังการบรรยาย

ของProfessor Philip Cox ทีโ่รงแรม JW 

Marriott ในขณะทีฟั่งอยู่นัน้ ได้มีสถาปนกิคน

หนึง่ลุกขึน้ถามทา่น Professor Philip Cox ว่า “เราไม่ใช่วิศวกร เราไมส่ามารถค านวณได้ และจะท าอย่างไรดีครับ?” ใน

ตอนนัน้ Professor Philip Cox ยิม้แต่ไม่ได้ตอบอะไร เพราะเขารู้ว่าความจริงแล้วนัน้คือความไม่ขวนขวายทีจ่ะเรียนรู้ของ

สถาปนกิ 

AAMI Park (2016) 



 การบรรยายของอาจารย ์ดร. เสวกชัย ตัง้อร่ามวงศ์ 

อาจารย์ ดร.เสวกชัย เป็นวิศวกรโครงสร้าง ผู้ซึ่งเคยมีประสบการณ์ออกแบบร่วมกับสถาปนกิในประเทศ

ออสเตรเลีย และเคยเป็นอาจารย์สอนนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีม่หาวิทยาลัย New South Wales ประเทศ

ออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปีด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันนีไ้ด้กลับมาสอนนสิิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ส าหรับการสอนนสิิตผู้ซึ่งก าลังจะเป็นสถาปนกิถือว่าเป็นเร่ืองทีย่ากพอสมควรทีจ่ะท าให้นสิิตมีความเข้าใจเร่ืองโครงสร้าง 

ให้มีความสนใจ และท าให้วิชานีเ้ป็นวิชาทีน่า่เรียนมากกว่าทีส่อนกันเพียงในแผ่นกระดาษ  จึงท าให้อาจารย์ได้คิดวิธีสอน

แบบใหม่ขึน้มาใช้ทดลองสอนให้กับนสิิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งคือรูปแบบการสอนทีอ่าจารย์ได้เคยทดลองสอนกับ

นสิิตวิศวกรรมศาสตร์ทีป่ระเทศออสเตรเลียมาก่อน เช่น ในวิชาการออกแบบโครงสร้างเหล็ก เร่ิมต้นอาจารย์ไมไ่ด้สอนให้

นสิิตออกแบบเหล็กทนัท ีเพียงแต่ให้นสิิตน าแผ่นเหล็กมา 3 แผ่น และประกอบเป็น  Sections ให้อาจารย์ดูว่า แบบใดที่

สามารถรับแรงดัดได้ดีทีสุ่ด เลยเป็นการอธิบายว่าท าไมหน้าตัดคานเหล็กถึงเป็นรูป I  หลังจากทีอ่าจารย์ได้กลับมาสอนที่

ประเทศไทยแล้ว อาจารย์จึงได้ตระหนกัว่า การสอนทีเ่ป็นเชิงการค านวณและบรรยายเพียงอย่างเดียว นสิิตไม่ว่าจะเป็น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จะไมส่ามารถให้ความสนใจอย่างเต็มทีแ่นน่อน   โครงสร้างทีส่ าคัญที่

อยากให้นสิิตเข้าใจคือ โครงถัก (Truss) ซึ่งคือการเปล่ียนถ่ายแรงระหว่างแรงอัดกบัแรงดึงโดยโครงสร้างทัง้หมดทีถู่กใช้มา

ในงานสถาปัตยกรรมนัน้จะมาจากลักษณะของแรงสองประเภทนีเ้ทา่นัน้เอง ลักษณะของ Bending moment นัน้เกิด

จากการควบกันของแรงอดักับแรงดึงเชน่กัน จากนัน้อาจารย์จึงได้สอนโครงสร้างและองค์ประกอบหลัก ๆ  ของ Trusses ว่า

อะไรบ้าง เพื่อให้นสิิตเข้าใจเป็นพืน้ฐานไว้  จึงมอบหมายให้นสิิตออกแบบสะพานด้านหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความยาว 30 เมตร และให้มีการค านวณด้วย เมื่อนสิิตได้ท าการออกแบบเรียบร้อยจึงให้ท าการตัดโมเดลโครงสร้างขึน้มา

เป็น Form shape โดยไม่จ ากัดรูปร่างแต่ต้องเป็นโครงสร้าง Truss โดยอาจารย์ได้ก าหนดชิน้ส่วนให้ ซึ่งชิน้ส่วนทีเ่ป็น 

Compression members ถูกพิจารณามาจากการใช้

วัสดุกระดาษลังทีอ่าจารย์เลือกขนาดมาให้ และ 

Tension members ถูกพิจารณามาจากการใช้เชอืกที่

อาจารย์เลือกขนาดมาให้เช่นเดียวกัน การประกอบโมเดล

ของนสิิตร่วมกันกับการสอนการค านวณแรง ตามหลัก

ของ “สภาพสมดุล (Equilibrium)” หรือ Newton’s 

Laws ทีน่สิิตเคยได้เรียนในวิชาฟิสิกส์มาก่อน  สุดท้าย

แล้วส่วนทีส่ าคัญทีสุ่ดในโครงการนีคื้อ “การทดสอบแรง

กับโมเดลสะพานของนสิิต“ ทีจ่ัดท าขึน้ในห้องเรียน 

เพื่อให้นสิิตได้เข้าใจ และแยกให้ออกว่า Compression 

members และ Tension members มีพฤติกรรม

อย่างไรเมื่อต้องรับแรงในโครงสร้าง ซึ่งวิธีทีอ่าจารย์ท า
ภาพโดย : อาจารย์ ดร. เสวกชัย ตัง้อร่ามวงศ์ 



ภาพโดย : อาจารย์ ดร. เสวกชัย ตัง้อร่ามวงศ์ 

การทดสอบนัน้จัดเป็นวิธีการแบบบ้าน ๆ  ทีส่ามารถเข้าใจได้ง่าย จากอุปกรณ์ในครัวเรือน เช่น ดัมเบล ลูกเหล็ก และเชือก

ฟาง โดยทีม่ ีจุดประสงค์หลักคือ การท าให้นสิิตได้เหน็ภาพอย่างชดัเจนด้วยการเพิ่มน า้หนกัให้กับโครงสร้างทลีะ 1 กิโลกรัม  

จนพบว่า ชิน้ส่วนทีรั่บแรงดึง จะถูกดึงจนแทบจะทนไม่ไหว และชิน้ส่วนทีเ่ป็นแรงอัด จะบีบเข้าหากันจนพัง  การที่พิจารณา

น าเชือกมาเป็นวัสดุในการท าโครงการ นี ้ เพราะว่า เชือกเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของ “เคเบิล้” ซึ่งคือการสร้างนสัิยการ

เลือกใช้วัสดุทีเ่หมาะสมให้ติดตัวไปกับนสิิตหลังจากนีไ้ป และเป็นการสอน Mechanics ในปีหนึง่ไปด้วย และเป็นการมอบ

ทางเลือกอื่น ๆ  จากการยกตัวอย่างโครงสร้างหลาย ๆ  ประเภททีอ่าจารย์ได้มีโอกาสร่วมออกแบบ หรือได้สังเกตโครงสร้างที่

เคยได้พบเหน็มาสอนให้นสิิตได้รู้จัก 

 

ยกตวัอย่าง      The Scientia UNSW 

Architect : Romaldo Giurgola & Francis-Jones Morehen Thorp (FJMTX) 

Structural Engineering : Taylor Thomson Whitting (TTW) 

Complete:  1999  

 

งานออกแบบนีเ้ป็นโครงสร้างหลังคาทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของงานสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย New  South 

Wales ทีเ่รียกว่า “The Scientia”  ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตทีใ่ช้เป็นหอประชุมใหญ่ เป็นโครงสร้างแบบ Hybrid 

composites ทัง้หมด คือเป็นการผสมระหว่าง เหล็ก  คอนกรีต Façade  ซึ่งเป็น  Glass façade และ Cables จะ

สามารถเหน็ได้ว่า ส่วนประกอบของโครงสร้างทัง้หมดมเีพียงแรงอดัและแรงดึงเทา่นัน้   อาคารนีม้ ีการใช้โครงสร้างที่

สามารถเหน็การถ่ายแรงของโครงสร้างได้ชัดเจนมาก  เนือ่งจากโครงสร้างนีใ้ช้หลังคาทีเ่ป็นแก้ว  ดังนัน้ Gravity ทีถู่กถ่าย



School of Law,University of Syney ภาพโดย : John Gollings and Francis-Jones Morehen Thorp (FJMT)  

ลงมาจะลงสู่ Composite roof member ก่อนทีจ่ะถ่ายเป็น แรงตามแนวแกน  (Axial forces) ลงไปใน Joints  และ ส่ิง

ทีเ่รียกว่า Composite นัน้คือ  การผสมผสาน การรับแรง ระหว่างเหล็กกับไม้   จากนัน้อาจารย์จึงได้สอดแทรกส่ิงทีส่ าคัญ

ส าหรับนสิิตในการน าไปใช้คือ  การทีส่ถาปนกิรู้จกัและสามารถแบง่แยกแรงอัดและแรงดึงได้ จะสามารถท าอะไรได้อีก

มากมาย และสามารถเลือกวัสดุได้อย่างเหมาะสมกับแรงและธรรมชาติของวัสดุ เช่น ไม้หรือเหล็ก  นอกจากนีส้ถาปนกิยัง

สามารถทีจ่ะเลือกใช้วัสดุอะไรก็ได้ทีเ่ป็นเทคโนโลยีใหมท่ีอ่าจะยังไม่เคยถกูน ามาใช้ในการรออกแบบมาก่อน ซึ่งมี

คุณสมบัติทีรั่บแรงได้ตามทีส่ถาปนกิอยากจะให้เป็น 

จากการทีอ่าจารย์ ดร.เสวกชัย มโีอกาสได้ร่วมงานกับสถาปนกิทีป่ระเทศออสเตรเลียมาค่อนข้างมาก พบว่า

สถาปนกิชาวต่างชาติจะมีความรู้พืน้ฐานวิศวกรรมค่อนข้างมาก แม้กระทัง่สถาปนกิบางคนมีความรู้เร่ืองโครงสร้าง

มากกว่าบัณฑิตจบใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยซ า้ เพราะฉะนัน้เขาจึงสามารถวางต าแหนง่ Shear walls ในอาคารสูง

ได้อย่างแม่นย า และเกิดความสมดุลของแรงทีส่มบรูณ์แบบ ดังนัน้จึงต้องการให้นสิิตเข้าใจว่าส าหรับโครงสร้าง “The 

Scientia” นี ้ การมีสายเคเบิล้ เป็นเพราะว่า หลังคาไม่ได้รับแค่แรงลมทีก่ดลงเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรับแรงลมทีดี่ดขึน้

อีกด้วย ซึ่งส่ิงทีจ่ะช่วยยึดโครงสร้างไว้ไม่ให้ถูกดีดขึน้เหมือนกับร่มหกัทีห่บุเข้า คือการดึงโครงสร้างหลังคาลงมา และวิธีที่

สวยทีสุ่ดซึ่งได้พิจารณาวัสดุทีใ่ช้ในงานออกแบบชิน้นีคื้อสายเคเบิล้ เพราะเป็นโครงสร้างทีส่ามารถพรางตัวไปกับโครงสร้าง

อื่นได้     

การเร่ิมต้นปลูกฝังให้นสิิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ความส าคัญกับมิติการคิดและการเลือกใช้วัสดุในงาน

โครงสร้างอย่างเหาะสมเป็นเพราะ ต้องการให้นสิิตเหน็ภาพเสมอืนเมือ่เปรียบเทยีบโครงสร้างสถาปัตยกรรมกับรูปร่างของ

นางแบบ หากนางแบบผู้นัน้มีรูปร่างทีดี่ อย่างไรก็ดูดี และไม่ว่าจะตกแต่ง หรือสวมใส่ชุดอะไรนัน้เหมือนกับการออกแบบ 

Façade design จะท าอย่างไรก็ออกมาดูดี 

ยกตัวอย่าง  School of Law,University of Syney  

 อาคารคณะนติิศาสตร์แหง่นีเ้ดิมทีเ่ป็นอาคารเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย

ซิดนยี์ซึ่งเป็นอาคารหนึง่ทีอ่าจารย์ ดร.เสวกชัย ได้เป็นผู้ร่วมออกแบบ  อาคารนีเ้ป็น

ลักษณะโครงสร้างแบบ Hybrid composites ซึ่งคือการผสมกันระหว่าง โครงสร้าง

คอนกรีต โครงสร้างเหล็ก และกระจก Façade    ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร

ทีท่างคณะนติิศาสตร์ต้องการให้สถาปนกิออกแบบให้บริเวณนี ้สามารถมองเหน็

บรรยากาศทัง้สองฝ่ังทีส่วยงาม คือบรรยากาศสวนทีส่วยมาก 

 

 

 

 



School of Law,University of Syney ภาพโดย : John Gollings and Francis-Jones Morehen Thorp 

 

และอีกด้านหนึง่เป็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเชือ่ว่า นกัศึกษาจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนเมื่อมบีรรยากาศทีดี่

รายล้อม รวมถึงการออกแบบทีส่อดคล้องกับกิจวัตรประจ าวันของนกัศึกษาและคณาจารย์ทกุคนมักทีจ่ะมานัง่เล่นบริเวณ

ลานกว้างหน้าอาคาร เพื่อนัง่พูดคุย และรับประทานอาหาร โดยทีท่างเชื่อมนีจ้ะไม่ขดักับบรรยากาศอื่นรอบ ๆ  เลย 

เพราะฉะนัน้ ทางมหาลัยจึงขอให้สถาปนกิออกแบบทางเชือ่มความยาวประมาณ 20 กว่าเมตรทีดู่ “เบา“ ออกมา ทาง

อาจารย์จึงเสนอว่าควรใช้โครงสร้าง แผ่นพืน้ Postre-tensioned concrete-stressed เสากลางแบ่งช่วงทางเชื่อมทีย่าว

ให้เหลือประมาณ 12 เมตร  ในแต่ละช่วงช่องเปิดด้านล่างถูกออกแบบให้มีความสูงแบบ Double space นัน้ จึงมีความ

จ าเป็นทีจ่ะต้องตัดเสากลางนีอ้อกเพื่อให้บริเวณช่องเปิดนีม้คีวามโปร่งและโล่ง  ดังนัน้จึงท าให้ทางวิศวกรเหลือทางเลือก

ในการเลือกใช้โครงสร้างไมม่ากนกั   โครงสร้างแบบแรกทีน่  ามาพิจารณาคือ Transfer trusses แต่เนือ่งจาก Trusses จะ

ท าให้โครงสร้างนีดู้จะหนกัเกินไปเมื่อเข้ากับ Façade ดังนัน้ทางวิศวกรจึงพิจารณาใช้เป็นโครงสร้างจากสายเคเบิล้ ทีใ่ช้ดึง

โครงสร้างจากตรงกลางบริเวณช่วงทีรั่บแรง Column transfer ซึ่งเป็นแรงอัดลงมา   ถ้าหากเราพิจารณาดูที ่

Combinations ของแรงอัดและแรงดึงจะพบว่า ทกุอย่างนัน้เป็นเหมือนโครงสร้าง Trusses ทกุประการ  ดึงนัน้การที่

อาจารย์ให้นสิิตทดลองขึน้โมเดล Trusses จากวัสดุกระดาษและเชอืกทัง้หมดดู ส่ิงทีส่ าคัญทีสุ่ดคือถ้านสิิตเข้าใจถึง 

Combinations ทีดี่ของแรงแล้ว   จะสามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างถกูต้อง และสามารถท าให้เกิดสมดุลระหว่างแรงอัดและ

แรงดึงทีจุ่ด Nodes  ในส่วนของเร่ืองการออกแบบขนาดของวัสดุนสิิตจะสามารถท าความเข้าใจได้ตามมา  สุดท้ายผลงาน

ออกแบบอาคารชิน้นีไ้ด้รับความพึงพอใจจากทัง้ทางคณะนติิศาสตร์และผู้ออกแบบทัง้หมดด้วย นอกจากนีย้ังเป็นอาคารที่

ได้รับรางวัลมากมายทีป่ระเทศออสเตรเลีย  

 

 

 

 



Sydney Opera House ภาพโดย : อาจารย์ ดร. เสวกชัย ตัง้อร่าม

วงศ์

ยกตัวอย่าง Sydney Opera House  

Architect : Jørn Utzon  

Structural Engineer : Ove Arup & Partners  

Complete : 1973  

การบรรยายของรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นติยะ 

อาคาร Sydney Opera House  สถาปนกิต้องการที่

จะออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับ เปลือกหอย (Shell) ทีบ่าง

มาก 3 ชิน้ซ้อนกัน    Shells นัน้เป็นโครงสร้างทีค่ล้ายกับเปลือก

ไข่ ซึ่งในเชิงของความงามทางสถาปัตยกรรมควรทีจ่ะมีความ

หนาทีไ่ม่เกิน 10 เซนติเมตร  ดังนัน้จึงท าให้ Shells เป็น

โครงสร้างทีรั่บได้เฉพาะ Distributed loads และไม่สามารถรับ 

Pointed loads ได้เลย  ซึ่งเป็นส่ิงทีค่่อนข้างยากมากในการ

ก่อสร้างและส่งผลให้กลายเป็นประเด็นทีวิ่ศวกรและสถาปนกิ

ถกเถียงกันจนท าให้การออกแบบล้าช้าไปเป็นเวลากว่า 10 ปี  

จนกระทัง้เมื่อบริษัท                                                                                                                        

Ove Arup & Partners (บริษัท วิศวกรรมระดับโลกทีม่ีชือ่เสียง

มากกว่า 100 ปี) ได้เข้ามาร่วมออกแบบโครงสร้าง จึงท าให้

สามารถก่อสร้างได้  

 

Sydney Opera House  นีส้ร้างส าเร็จลงได้อย่าง

สวยงาม แต่มิได้เป็น Shell ตามจุดประสงค์แรกของสถาปนกิ 

ด้วยข้อจ ากัดของการก่อสร้างท าให้ผนงัโค้งค่อนข้างจะเป็น 

Solid Structure และต้องมีความหนาบริเวณฐานหลายเมตร

เพื่อทีจ่ะรับน า้หนกัด้านบนซึ่งเป็นลักษณะแบบเรียวขึน้ไป และ

ด้านในหลังผนงัโค้งเป็น  Folded Plates อีกทหีนึง่ 

 

 



Auditorio de Tenerife (2011) 

 อาจารย์ ดร.เสวกชัยได้เล่าถึง ในช่วงแรกของการวางแผนการก่อสร้าง ซึ่งขณะนัน้ สถาปนกิและวิศวกรรู้เพียงว่า

เป็นส่วนโค้งทีม่ ีความงาม แต่ยังไมท่ราบว่าจะสร้างอาคารขึน้มาเป็น Geometry ทีม่ี Dimensions อะไร สุดท้ายแล้วทาง

ทมีงานสถาปนกิและวิศวกร จึงได้พิจารณาให้ใช้โครงสร้างเป็น Precast concrete ซึ่งคือลักษณะของการแปะ ชิน้ส่วนที่

เรียกว่า Shells ลงไปทีล่ะชิน้ บนโครงสร้างทีค่ล้ายกับโครงกระดูกทีเ่รียกว่า Rib frames ซึ่งเป็นลักษณะของFrames ที่

ขึน้รูปเป็น  Arch (ทรงโค้ง) ทกุระยะไม่เกิน 2 เมตร เพื่อการติดชิน้ส่วนรูปส่ีเหล่ียมลงไปทลีะชิน้ตามบล็อกทีแ่บ่งไว้ แต่

เนือ่งจากโครงสร้าง Shells ทีเ่ป็น Parabola  จึงส่งผลให้ทกุๆชิน้ส่วนทีเ่ป็นส่วนโค้งจะเป็นคนละขนาดกันทัง้หมด และ

จะต้องขึน้รูปใหม่ทกุแผ่นซึ่งเป็นการยากมากในการก่อสร้าง จนกระทัง้เมือ่บริษัท Ove Arup & Partners ได้ส่งวิศวกรเข้า

มาร่วมงาน จึงท าให้พบว่าความจริงแล้วเป็นโครงสร้าง Shell ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของวงรี ดังนัน้เมื่อขึน้ฟอร์มโมเป็นวงรีทีม่ ี 

Radius ทีใ่ช้ร่วมกันเทา่เดิม และท าให้ขนาดของแต่ละชิน้ส่วนต่างกันเพยีงความยาวตามแนวผิววัสดุ และสามารถท าการ

ก่อสร้างทีป่ระหยัดงบประมาณไปได้หลายเทา่ตัว ซึ่งในสมยันัน้ค่าก่อสร้างอาคารนีอ้ยูท่ ีป่ระมาณ 100 ล้านเหรียญซึ่ง

นบัเป็นจ านวนเงินทีม่ากมายมหาศาลขึน้มาได้    สถาปัตยกรรมนีถ้ือเป็นตัวอย่างของการร่วมมอืทีดี่ระหว่างสถาปนกิและ

วิศวกร  ในแง่มุมหนึง่ สถาปนกิคือผู้มีจนิตนาการสูง ในขณะทีวิ่ศวกรคือผู้ทีเ่ข้าใจในความงามผ่านจินตนาการของ

สถาปนกิและสามารถผลักดันให้ส่ิงนัน้เป็นจริงได้  และนีคื่อตัวอย่างของการ Breaking through เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ทีเ่ป็นรูปแบบใหม่ของวงการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 

การบรรยายของรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นติยะ 

 ในปัจจุบันนีวิ้วัฒนาการการก่อสร้างทีง่่ายกว่านีโ้ดยทีไ่มจ่ าเป็นต้องท าฐานให้หนาเหมือน Sydney Opera 

House ด้วยการใช้Shell ภายนอก และใช้ Folded Plates ส าหรับภายใน 

ยกตัวอย่าง Auditorio de Tenerife  

 Santiago Calatrava  สถาปนกิผู้ซึ่งส าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีทีค่ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก บา

เซโลนา่ นอกจานีย้ังส าเร็จการศึกษาปริญญาโทและปริญญา

เอกคณะวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ดังนัน้

นัน้เขาจึงเป็นบุคคลทีส่ามารถท าได้ทัง้งานสถาปัตยกรรม 

และงานวิศวกรรม  

Santiago Calatrava  ได้ออกแบบสร้างโรงละคร

ทีเ่ป็นโครงสร้าง Shells ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่

ปัจจุบันมีการออกแบบโรงลครทีดู่จะงา่ยขึน้ ฐานผนงัโค้งไมห่นาเหมือน Sydney Opera House โดยการใช้ Shell จากรูป

ตัดสามารถมองเหน็ได้ว่าสถาปนกิซ่อน Diaphragm ไว้เพื่อให้ Shells ทีย่ื่นออกมามคีวามแข็งแรงด้านใน เป็น                 



42-Story U.S. Bank Center  ภาพโดย : Choi, H., Ho, G., Joseph, L., and  Mathias, N. (2012) 

2012) 

Folded Platio อีกชัน้หนึง่เนือ่งจากต้องการซับเสียงสะท้อนภายใน ในส่วนของโครงสร้างอาคารมี Vierendeel คือ 

Diaphragm หรือ Stiffener ลักษณะแบบนี ้ รศ.เฉลิม สุจริต เรียกว่า “คานกระบัง” สามารถเหน็ Folded Plates ด้านใน 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะโครงสร้างแบบ Shell ยังคงบางอยู่พอสมควร และสามารถซ่อนจดุยึดโครงสร้างไว้ท าให้โครงสร้างดู

เบาเหมือนว่าจะสามารถลอยอยู่ได้  

 เมื่อระยะเวลาประมาณหนึง่เดือนทีผ่่านมา อาจารย์ชวลิตได้

พานสิิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปดู

งานอาคารสูงทีป่ระเทศฮ่องกง ตรงจุด Central Area เป็นบริเวณที่

สามารถมองเหน็ตึกหลายประเภทล้อมรอบ ท าให้ได้ตระหนกัว่า การ

สอนภายในห้องเรียนกับการไปชมของจริงนัน้ต่างกันมาก 

 

 

ยกตัวอย่าง Outrigger System 

42-story U.S. Bank Center 

Architect : Brucc Graham & James DeSteFano  

Structural Engineer : Faziur Khan 

Complete : 1973 

    อาคาร42-story U.S. Bank Center เป็นตัวอย่างของอาคาร

ทีใ่ช้โครงสร้าง Wide Bridge รวมถึง Belt trusses   

 

 

 

 

 

 

 

The view from the Central and Western District Hong Kong (2014) 



42-Story U.S. Bank Center  ภาพโดย : Choi, H., Ho, G., Joseph, L., and  Mathias, N. (2012) 

การบรรยายของอาจารย์ ดร. เสวกชัย ตัง้อร่ามวงศ์ 

ในปัจจุบัน เร่ิมมีการน าระบบแนวคิดรูปแบบโครงสร้างต่าง เๆข้ามาใช้ร่วมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม  เช่น    

“Outrigger“ ซึ่งคือระบบทีใ่ช้ในการสร้างความสมดุลของ “เรือแคน”ู  โดยการเปรียบเรือแคนลู าใหญ่เสมอืนว่าเป็น 

Shear core และส่วนของล าเรือด้านข้างถูกน ามาใช้เป็นคอลัมนซ์ึ่งอยู่รอบ ๆ  Edge ของโครงสร้างเพื่อรักษาสมดุลจาก 

Concept ของ Outrigger คือ ท าให้เกิดการดึงโครงสร้าง Trusses (ในชัน้ทีเ่ป็นโครงสร้างจะถูกท าให้เป็นโซนService) 

เป็นโครงสร้างหลัก และให้เสารอบๆเป็นส่วนช่วยรักษาสมดุลของโครงสร้าง                                                                               

เหมือนเป็นการเชื่อมต่อเรือ 2 ล า เพื่อให้ช่วยกันรับแรง ซึ่งเป็นไปตามระบบการถ่ายแรงตามธรรมชาติทีม่ ีมาก่อนเราจะ

น ามาใช้ในระบบโครงสร้างมาเป็นเวลานานมากแล้ว   

 

จากประสบการณ์ทีเ่คยได้ร่วมงานกับสถาปนกิของอาจารย์เสวกชยัส่งผลให้อาจารย์อยากจะสอนนสิิตให้มอง

งานสถาปัตยกรรมกับงานวิศวกรรมเป็นเร่ืองเดียวกัน เพราะสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นผลงานร่วมกัน ผลงานทีอ่อกมาใน

สมัยใหม่ๆนีส่้วนใหญ่มักจะกลับไปใช้รูปแบบการถา่ยแรงเลียนแบบธรรมชาติจริง ซึ่งไม่เคยถูกน ามาใช้ในระบบโครงสร้าง

อาคารมาก่อน เช่น การใช้สายเคเบิล้ในอาคารนัน้เอาแนวความคิดทีเ่ลียนแบบโครงสร้าง Long span ของสะพาน   

การบรรยายของรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นติยะ 



อาคารมหานคร 77 ชัน้นีเ้ป็นอีกแหง่หนึง่ทีใ่ช้โครงสร้างอาคารแบบ Outrigger arms เช่นเดียวกัน ซึ่งมีความ

พิเศษคือการใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตรงตัว Outrigger arms กับ Belt truss  Belt truss จะรับแรงลมจาก

แนวนอนส่งผ่าน Outrigger arms ส่งแรงต่อไปยัง Core ซึ่งส่งผลให้เกิด Bending moment diagram น้อยลง

เนือ่งจากสามารถออกแบบเสาให้อยู่หา่งกันได้แบบ Wide grids ดังนัน้ เสาจึงไม่มากพอทีจ่ะสามารถรับแรงลมได้ และส่ง

แรงลมผ่านไปโครงสร้าง Belt trusses ไปสู่ Outrigger arms และส่งไปทีc่ore กลางในขัน้ต่อไป ซึ่ง Core กลางของ

อาคารประเภทนี ้ จะมีลักษณะเป็น Shear wall ทีส่ามารถรับแรงลมได้ กรณีนีน้ ัน้ต่างไปจากโครงสร้าง Narrow grids 

ของตึก World Trade   ทีใ่ช้เสาเล็กๆ 300 ต้นรอบอาคาร ซึ่งต่อกับคานพืน้แบบ Fixedเพื่อรับแรงลมทัง้หมดตรง Core 

กลางมีแต่เสาไม่กี่ต้นรับแต่แรงแนวด่ิง 

การบรรยายของอาจารย์ ดร. เสวกชัย ตัง้อร่ามวงศ์  

ยกตัวอย่าง Shukhov tower in polibino  

Engineer & Mathematician : Viadimir Shukhov 

Complete : 1896 

 Shukhov tower in polibino เป็นการใช้โครงสร้างแบบ Diagrid .ใช้

รับน า้หนกัถังในประเทศรัสเซีย ซึ่งแบบถงัน า้ไซโลมคีวามสูง 37 เมตร  

 สามารถเรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างแบบ Surface Structures อาจารย์

ต้องการจะฝากให้นสิิตสามารถแยกแยะออกได้ว่า โครงสร้างทีเ่ราพบเจอนัน้เป็น

โครงสร้างแบบใด นอกจากนีย้ังสามารถพลิกแพลงไปได้อีกมากมาย 

 

 

ยกตัวอย่าง  “ Diagrid System “ 

30 St Mary Axe (The Gherkin)  

Architect : Foster and Partners 

Structural Engineer : Arup 

Completion : 2003 

การบรรยายของอาจารย์ ดร. เสวกชัย ตัง้อร่ามวงศ์ 

Shukhov tower in polibino (2016) 

30 St Mary Axe (The Gherkin) (2012) 



 อาคาร 30 St Mary Axe (The Gherkin) เป็นอีกหนึง่อาคารทีใ่ช้โครงสร้างแบบ Diagrid โดยลักษณะการขึน้

ฟอร์ม Diagrid ของอาคารนี ้ สามารถพิสูจนไ์ด้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ทีม่ ีมามากกว่า 100 ปี และถูกเรียกว่าทฤษฎี  

Optimization เป็นแนวความคิดทีไ่ด้ถูกพัฒนาน ามาช่วยในการออกแบบมาให้โครงสร้างสามารถรับแรง Gravity และ

แรงกระท าด้านข้างพร้อมกันได้ หรือทีถู่กเรียกว่า Natural forces    ในอัลกอริทมึของโปรแกรม Optimization ไมไ่ด้

ค านงึถึงรูปร่างของโครง Diagrid แต่เป็นค านงึถึงแรงกระท าเป็นหลัก โดยท าการจ าลองแรงกระท าจริงทีม่ลัีกษณะคล้าย

แรงลมเข้าสู่โดเมนส่ีเหล่ียม หลังจากนัน้จึงท าการตัดชิน้ส่วนทีไ่ม่ได้รับแรงออกจากโดเมนนัน้จนไมเ่หลือชิน้ส่วนทีไ่ม่รับแรง 

จึงเกิดเป็นรูปร่างของอาคารทีท่กุชิน้ส่วนของโครงสร้างถูกใช้รับแรงเต็มประสิทธิภาพ  

จากประสบการณ์ของอาจารย์เสวกชัยต้องการจะส่ือให้เหน็ว่าสถาปัตยกรรมจะสวยงามและโดดเด่นได้จะต้อง

สามารถรับแรงได้จริงจากทกุชิน้ส่วน จึงเกิดเป็นความงามทีส่มบูรณ์ตามธรรมชาติ โดยปกติแล้วอาจารย์มกัจะบอกกับ

นสิิตเสมอว่า เราเป็นวิศวกร เราจะต้องมองเหน็และเชื่อในความงามทีส่ถาปนกิออกแบบมา นอกจากนีจ้ะต้องพยายาม

ผลักดันในส่วนของการค านวณซึ่งเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ให้สถาปัตยกรรมนัน้สามารถถูกสร้างออกมาได้จริง และ 

เช่นเดียวกันกับสถาปนกิผู้ซึ่งมองเหน็ความงามเป็นหลัก ถ้าหากสถาปนกิลองเปิดใจน าความงามผสมผสานไปกับความ

งามทางโครงสร้างไปด้วย เมือ่ทกุ ๆ  ชิน้ส่วนทีข่ึน้ในแบบมคีวามส าคัญจะท าให้เราได้ผลงานทีส่มบูรณ์แบบ 

รองศาสตราจารย์ อาจารย ์ดร.ชวลิต นติยะเสริม 

 โครงสร้างของอาคารนีเ้ป็นการโค้งแบบสามมติิ ซึ่งเรียกว่า “Lamellar structures” หรือ “Narrow 

grid,Trussed tube” ซึ่งท าให้ภายใน Core ของอาคารมีเสาเพียงไม่กี่ต้นส าหรับแรงแนวด่ิงเพราะไมม่ีความจ าเป็นต้อง

รับแรงลมตามแนวนอนเนือ่งจากผิวของอาคารเป็นโครงสร้างทีส่ามารถรับแรงลมได้ และเป็น Aerodynamic 

architecture คือถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์ซึง่ต้านลมน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่วงค าถาม 

Q: โครงสร้าง Composites ทีใ่ช้วัสดุหลายอย่างจะต้องมกีารบ ารุงรักษาหรือไม่ครับ?  เนือ่งจากว่าประเทศเราเมือ่

เปรียบเทยีบกับประเทศออสเตรเลียหรือประเทศอื่นทีป่ระสบปัญหาสภาวะอากาศทีรุ่นแรงมากกว่า เขาจึงค านงึถึงการ

บ ารุงรักษา   แต่เมื่อย้อนกลับมาเปรียบเทยีบกับประเทศเรา เมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วกลับไมม่กีารค านงึถึงการบ ารุงรักษา  

Materials หรือ Structures ส่ิงเหล่านีถ้ือว่ามีความออ่นไหว มากน้อยขนาดไหน  และหากในภายภาคหน้าจะสามารถ

เกิดธุรกิจการบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างของอาคาร ได้หรือไม ่และมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด? 

A: ดังทีอ่าจารย์ได้กล่าวมา ธุรกิจเพื่อการดูแลรักษาอาคาร สามารถท ารายได้ได้อย่างมหาศาล  ดังนัน้เมื่ออาคารสร้าง

เสร็จ  จะมีการวางแผนออกมาแล้วว่าทกุกี่ปีต้องบ ารุงรักษายังไรบ้าง  แต่ประเทศไทยของเรายังไมม่ ี แต่ว่าถ้าหากต้องการ

จะคงสภาพให้ดีก็ควรจะมีการเตรียมการไว้ ปัจจุบนันีม้ ีศาสตร์หลายศาสตร์ทีเ่ข้ามาร่วมลดต้นทนุการบ ารุงรักษาให้ต ่าลง 

เช่น การใช้หลักการ Probabilistic analysis (การศึกษาความนา่จะเป็น) และหลักสถิติเข้ามาช่วยในการก าหนดช่วงเวลา

ทีค่่อนข้างแนน่อนทีจ่ะต้องบ ารุงรักษาในช่วงทีม่ ีความจ าเป็นทีสุ่ดของโครงสร้างแทนการก าหนด Regular maintenance

ทกุ ๆ 1-2  ปี  จากค าถามทีอ่าจารย์ถามมาว่า  จะมีผลต่อโครงสร้างหรือไม?่  เร่ืองความปลอดภยัเชื่อว่าประเทศไทยเรา ใช้ 

Safety factor ทีค่่อนข้างสูง  เป็นการยากทีโ่ครงสร้างจะพัง แต่ในเร่ืองของความสวยงาม เช่น การเส่ือมของวัสดุ  เช่น  

Façade นัน้ ต้องแล้วแต่การพิจารณาของเจ้าของ และเร่ืองการซึมของน า้ การอยู่แล้วไมส่ะดวกสบาย ซึ่งอาจจะเป็นจุดที่

สร้างความร าคาญได้ถ้าหากไม่ได้ท าการบ ารุงรักษา  ในเร่ืองของธุรกจิการบ ารุงรักษานัน้ผมคิดว่าในเมืองไทยตอนนี ้

อาจจะประสบความส าเร็จได้ยาก เพราะยังไมเ่ป็นทีน่ยิมสักเทา่ไหร่  

Q: จากตัวอย่างภาพอาคารต่าง ๆ   ทีอ่าจารย์ยกตัวอย่างมาให้ชม เมื่อมองกลับมาทีป่ระเทศเราจะพบปัญหามาในเร่ือง

ของการบ ารุงรักษา  เนือ่งจากน า้ฝน สนมิและการควบคุมคุณภาพ จะเหน็ข้อแตกต่างว่าเวลาเราไปญ่ีปุ่ น  เราจะเหน็เขา

ประกอบโครงสร้างขึน้มาส าหรับการบ ารุงรักษาเสมอ 

A: มีตัวอย่างอาคารหนึง่ซึ่งผมได้มีโอกาสไปมาทีป่ระเทศออสเตรเลีย เป็นอาคารทีเ่ขาต้องการจะทาสีตึกใหม่ เขาจะไมใ่ช้

คนโรยตัวลงมาจากชัน้บนสุด แต่จะท าการติดตัง้ Platform เป็นโครงสร้างทีร่องรับให้คนงานท าการทาสีรอบอาคารแล้วใช้

รอกดึงขึน้ ก่อนทีจ่ะกลับมาปีกว่าผมได้สังเกตเหน็เขาก็เพิ่งเร่ิมตัง้ Temporary platform จนกระทัง่มีโอกาสกลับไปหลัง

จากนัน้เกือบสองปีเขายัง ท าการทาสีไมเ่สร็จเลย แสดงให้เหน็ว่าเขาเอาจริงเอาจงัและให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษา

มาก  

Q:ซึ่งถ้าเป็นบ้านเราคงยากมาก 

 

 

 



San Francisco International Airport (2013) 

 การบรรยายของรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นติยะ 

 “The effects of cantilever” คือรูปแบบการ

ดีไซนอ์ย่างหนึง่ทีถู่กค้นพบใช้ในงานออกแบบอาคารมาเป็น

เวลา 100  ปีแล้ว ตัวอย่างปัจจุบัน เช่น ในสนามบิน           

ซานฟรานซิสโก  และสนามบินสุวรรณภมูิ การยืน่ส่วนของ 

Truses จากยอดเสาตัวริมทัง้สองข้างกลับเข้าไปในอาคาร 

แล้วค่อยเร่ิมตัว truss ทอ่นกลางทีจุ่ด Hinge ซึ่งลอยอยู่ ท า

ให้ลดความหนาของ Truss ตัวกลางลงได้ประมาณ 30% 

เป็นกรณีเดียวกันกับอาคาร Pompidou Centre ซึ่ง Peter Rice  ออกแบบโครงสร้างท าให้เราได้เหน็  ซึ่งถ้าเรารู้วิชา

วิศวกรรมบ้าง  เราจะสามารถท างานโครงสร้างลักษณะนีไ้ด้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องรู้ทัง้หมด  เพราะสถาปนกิไม่มคีวามจ าเป็น

จะต้องค านวณ ดังนัน้จึงอยากจะฝากนสิิตรุ่นใหม่ให้เหน็ถึงความส าคัญว่า ทีถ่ึงแม้จะมีฝีมอืการออกแบบทีดี่แล้วนัน้ก็ควร

จะมีความเข้าใจในเร่ืองของโครงสร้างร่วมกันไปด้วยจึงจะได้ผลงานทีส่มบรูณ์แบบออกมา  
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