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บทความนี้เสนอบทเรี ยนเรื่ องอัตลักษณ์งานวิศวกรรมโยธาของไทย โดยอธิบายกําเนิด พัฒนาการ นัย คุณค่า และองคาพยพที่สร้างอัต
ลักษณ์ งานวิศ วกรรมโยธาของไทย ประกอบด้วย การเคารพธรรมชาติ จริ ยธรรม ความพอเพียง การเรี ยนรู ้เทคโนโลยี การดัดแปลง สั่งสม
ถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญา และทักษะวิศวกรรม ที่ปรากฏหลักฐาน หรื อยังคงสภาพ ซึ่ งสามารถใช้ หรื อแทรกในเนื้ อหาการเรี ยนการสอน
วิศวกรรมโยธาหลายรายวิชา ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดเชิ งมโนทัศน์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เป็ น
แบบอย่างในการรักษา หรื อสร้างเสริ มอัตลักษณ์ของงานวิศวกรรมไทยในอนาคต
This paper presents learning topics on identity of Thai’s civil engineering, its origin, development,
significance, value and identical factors which are natural rule, respects to the nature and individual, ethic,
sufficiency. Learning and transferring of knowledge, technology and engineering skill that have been integrated
and become the identity are illustrated based on the evidences or existing structures. It is found that the identity
context of Thai’s civil engineering can be used or integrated in the civil engineering courses to motivate the
conceptual thinking, responsibility and ethics in professional practice as well as to preserve or enhance the
identity of Thai’s civil engineering in future.
1. ทั่วไป และหลักการ

อัตลักษณ์ (Identity) ประกอบด้วย คําว่า “อัต” หมายถึง ตน หรื อตัวเอง กับ “ลักษณ์” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว รวมแล้วหมายถึง
ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งทําให้สิ่งนั้นเป็ นที่รู้จกั หรื อจําได้ [1] อัตลักษณ์งานวิศวกรรมโยธาของไทย คือ บูรณาการของ
ปรัชญา (Philosophy) แนวคิด (Concept) รู ปแบบ (Format) และวิธีการ (Methodology) ของงานวิศวกรรมโยธาแขนงต่าง ๆ ที่แสดง
ลักษณะเฉพาะ อาทิ ผังเมือง ระบบชลประทาน ระบบคมนาคม อาคาร สิ่ งปลูกสร้างอื่น ตั้งแต่อดีต ที่ปรากฏร่ องรอยหลักฐาน หรื อยังคงสภาพ
เป็ นผลเสื บจากพัฒนาการของชาติพนั ธุ์ การดํารงชี วิต วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม ศิลปวัฒนธรรม และจริ ยศาสตร์ ท่ามกลางข้อจํากัดทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ฤดูกาล วัสดุก่อสร้าง ความรู ้ เทคโนโลยี การติดต่อสื่ อสาร ค้าขาย หล่อหลอมให้มนุษย์ เคารพธรรมชาติ เรี ยนรู ้ และ
ดัดแปลง เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สัง่ สมเป็ นองค์ความรู ้ หรื อภูมิปัญญา
บทความนี้ ใช้ส่วนหนึ่ งของงานวิจยั และงานพัฒนาตํารา สร้างบทเรี ยนเรื่ องอัตลักษณ์งานวิศวกรรมโยธาของไทย โดยศึกษาทบทวน
ประวัติวิศวกรรมโยธาทุกแขนง [2] ซึ่ งปกติมกั กล่าวเพียงสังเขปในบทนําของรายวิชา อาทิ วิศวกรรมโครงสร้าง และการก่อสร้าง สะพาน การ
ออกแบบโครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรี ตเสริ มเหล็ก วิศวกรรมทาง ขนส่ง ชลศาสตร์ และอุทกวิทยา ธรณี วิทยา วิศวกรรมเทคนิ คธรณี และฐานราก
แล้วเรี ยบเรี ยงลําดับ เหตุ การณ์ สื บค้นต้นกํา เนิ ด สาเหตุ ปัจ จัย พัฒนาการ และความเชื่ อ มโยงกับ งานวิศ วกรรมโยธาไทยในปั จ จุ บัน โดย
เปรี ยบเทียบ หรื ออ้างอิงกับศาสตร์ สาขา หรื อแขนงอื่น ๆ อาทิ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา เพื่ออธิ บายอัตลักษณ์ และ
งานภาคสนาม สํารวจร่ องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดี บันทึ ก และประมวลผล เพื่อสร้ างบทเรี ยน และสื่ อที่ ใช้สอนหลายรายวิชา
ดังกล่าวข้างต้น และใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบการสอดแทรกเนื้ อหาในเรื่ องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ความพอเพียง ยัง่ ยืน (Appropriate
technology, sufficiency and sustainable) คุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และสํานึ กไทย
2. กําเนิด และพัฒนาการของอัตลักษณ์ งานวิศวกรรมโยธาของไทย

ประเทศไทยเป็ นที่ต้ งั ของชุมชน และแหล่งอารยธรรมสําคัญในอุษาคเนย์ และของโลก มีอายุกว่า 3,000 ปี มีหลักฐานว่าอยูร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม หรื อสังคม ตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งนํ้า รู ้จกั ทําการเกษตร เพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง รู ้จกั ใช้ประโยชน์จากแร่ ธาตุ รัตนชาติ รู ้จกั ใช้ไฟ ทํา
ให้เกิดอุตสาหกรรมครั้งแรก คือการ ถลุงโลหะ ประดิษฐ์อาวุธ เครื่ องใช้ และเครื่ องประดับ เป็ นต้น เช่น ชุมชนบ้านเชียง เป็ นต้น อุทยานแห่ งชาติ
ภูพระบาท เป็ นตัวอย่างแสดงว่ามนุษย์เชื่อ และเคารพกฎเกณฑ์ธรรมชาติ อาศัยอยูก่ บั ธรรมชาติ ด้วยความเชื่อ ดัดแปลงเท่าที่จาํ เป็ น (รู ปที่ 1)
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รู ปที่ 1 อุทยานแห่ งชาติภูพระบาท ตัวอย่างแสดงการอยูก่ บั ธรรมชาติ [3]
ชุมชน หรื อเมืองยุคทวาราวดี วางผังเป็ นสี่ เหลี่ยม วงกลม หรื อรู ปไข่ มีทางนํ้าธรรมชาติ หรื อขุดคูเมือง (Moat) เพื่อใช้ดินทําคันดิน ใช้
นํ้า และทางนํ้าเพือ่ ป้ องกันศึก คมนาคมสัญจร อุปโภคบริ โภค ทําการเกษตร กีฬา และสันทนาการ มีการทําอิฐ ใช้หิน หรื ออิฐเรี ยงก่อฐานรากแผ่
และอาคาร ใช้ปูนสอ กาวยางไม้ และหนังสัตว์ บางแห่ งใกล้ทะเล ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ พบพระพุทธรู ปศิลปะคันธาราช (มีตน้ กําเนิดจาก
อาฟกานิสถานซึ่ งเคยเป็ นอาณานิ คมกรี ก ต่อมาพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ ฯลฯ) ศิลปคุปตะ หรื อปาละ เหรี ยญ หรื อตะเกียงนํ้ามันแบบโรมัน เป็ น
ต้น จารึ กพุทธประวัตินูนสู งบนใบเสมาเมืองฟ้ าแดดสงยาง กาฬสิ นธุ์ เป็ นหลักฐานบ่งบอกสถาปั ตยกรรมอาคารในอดี ต คล้ายเรื อนพื้นถิ่นทุก
ภูมิภาคในปั จจุบนั คือ ยกพื้น เพื่อใช้ประโยชน์ใต้ถุน ให้พน้ นํ้าในฤดูน้ าํ หลาก สร้างโดยใช้ไม้ และวัสดุธรรมชาติ ระบายความร้อนได้ดี คงทน
พอควร หลังคาจัว่ สูงช่วยให้ลมเย็นไล่มวลอากาศร้อนลอยขึ้นสู งและระบายออกไป ชายคายืน่ ยาว หน้าต่างบานกระทุง้ ป้ องกันแดดฝน เหมาะอยู่
อาศัยทุกฤดูกาล (รู ปที่ 2) สิ่ งปลูกสร้างหลายอย่าง แม้เจริ ญด้วยศิลปวิทยาการ แต่ขาดความรู ้ประสบการณ์ จึงเสี ยหายเพราะภัยพิบตั ิ [4, 5, 6]
เป็ นบทเรี ยนสู่ การแก้ไข อาทิ วัดเจดียห์ ลวง เชียงใหม่ สร้างเมื่อพ.ศ. 1813 พังทะลายเพราะแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 แผ่นดินยุบตัวทําให้
เกิดกว๊านพะเยา บึงบรเพ็ด และเวียงกุมกามจมหายไป พญาเม็งรายมหาราช ต้องทรงไปตั้งนพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่ (รู ปที่ 3) ขณะที่ศิลปทวา
ราวดี ในอาณาจักรหริ ภุณชัย ล้านนา ศรี วิชยั มีรูปทรงที่ แฝงศิ ลปวัฒนธรรม พิสูจน์แล้วด้วยกาลเวลาว่า มี เสถี ยรภาพ ปลอดพ้นจากพิบตั ิ ภยั
ธรรมชาติ เช่น เจดียว์ ดั กู่คาํ กู่กุด กู่เต้า พระธาตุ หริ ภุญชัย พระธาตุพนม พระบรมธาตุเมืองนคร เป็ นต้น (รู ปที่ 4)

รู ปที่ 2 รู ปแบบ และส่ วนประกอบอาคารไทย พัฒนาจากสถาปั ตยกรรมยุคทวาราวดี

รู ปที่ 3 เจดียห์ ลวงพังทะลาย และเวียงกุมกาม จมหายเพราะแผ่นดินไหวและยุบตัว

รู ปที่ 4 ตัวอย่างรู ปแบบสถูปเจดียย์ คุ ทวาราวดี มีเสถียรภาพ และคงอยูจ่ วบจนปั จจุบนั [7]
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โบราณสถานศิ ลปขอมหลายยุคอารยธรรมในประเทศไทย เช่ น ศิ ลปะแบบไพรกะเมง (ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว) พระโค บางเค็ง
(ปราสาทพนมวัน นครราชสี มา) เกาะแกร์ (ปราสาทเมืองแขก นครราชสี มา) บาปวน (ปราสาทหิ นพิมาย นครราชสี มา ปราสาทพนมรุ ้ง บุรีรัมย์)
เกลียง-บาปวน (ปราสาทเมืองตํ่า บุรีรัมย์) แสดงลัทธิ ความเชื่ อ ศาสนา ก้าวหน้าในวิทยาการหลายแขนง อาทิ สํารวจทางไกลโดยใช้วฏั จักร
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ (Surya cycle - Ecliptic) มีแกนหลัก จุดวสันตวิษุวตั -ศารทวิษุวตั ิ (Vernal - Autumn equinox) ศรี ษมายัน เหมายัน(Summer - Winter solstice) และวัฏจักรเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ (Soma cycle) เพื่อกําหนดแกนของกลุ่มอาคาร รอบรู ้ใน
วิศวกรรมชลศาสตร์ ทําให้มีบารายกักเก็บนํ้าไว้ใช้ได้ท้ งั ปี แม้อยู่บนที่ สูง ใช้ฐานรากเดี่ ยว หรื อฐานรากร่ วมที่ก่อสลับเป็ นชั้นด้วยหิ นแลงโดย
คํานึ งถึงกระจายนํ้าหนัก ใช้หินทราย หิ นแลง หรื ออิฐดินเหนี ยวเผา เป็ นวัสดุก่อสร้าง ยึดรอยต่อด้วยแรงโน้มถ่วง หรื อเหล็กตัวปลิง กําหนด
ประโยชน์ใช้สอยของสิ่ งปลูกสร้างโดยอิงศาสนา ลัทธิ และจริ ยธรรม คือ ศาสนสถาน อโรคยสถาน กระโจมไฟ หรื อที่พกั แรม (รู ปที่ 5) ศิลป
ขอมแบบลพบุรี ถูกดัดแปลงให้มีรูปแบบเฉพาะ เช่น พระปรางค์สามยอด จนมีอิทธิพลต่อสิ่ งปลูกสร้างในอาณาจักรสุ โขทัยตอนต้น เช่น วัดพระ
พายหลวง และวัดศรี สวาย ต่อมา พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เข้ามาเผยแพร่ จึ งเปลี่ ยนรู ปแบบของสถูปเจดี ยเ์ ป็ นทรงระฆังควํ่า หรื อทรงลังกา
ภายหลังเป็ นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัสดุก่อสร้างเดิมส่ วนใหญ่ใช้หินแลง เปลี่ยนเป็ นอิฐดินเหนี ยวเผา มีกาํ แพงเมือง คูเมือง ชลประทาน และประปา
(สรี ดภงค์ และตระพัง) มีการผลิตท่อเคลือบ หรื อท่อสังคโลก ซึ่ งเป็ นผลจากการผลิตถ้วยชามสังคโลก เครื่ องประดับอาคาร หรื อสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ ง
น่าจะเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนกับจีน รับเทคโนโลยีจากกรี ก โรมัน อินเดีย (พุทธลักษณะสมัยสุ โขทัย คล้ายคลึงแบบคันธาราช หรื อคุปตะ) มีการสร้าง
ทางเดินเท้าขึ้นวัดสะพานหิ นในศรี สชั ชนาลัย และตัดถนนพระร่ วงจากสุ โขทัย - ศรี สชั ชนาลัย-กําแพงเพชร ระยะทาง 123 กิโลเมตร (รู ปที่ 6)

รู ปที่ 5 ตัวอย่างสิ่ งปลูกสร้างขอมหลายยุคในประเทศไทยที่แสดงศิลปวิทยาการและวิศวกรรมหลายแขนง

รู ปที่ 6 ตัวอย่างสิ่ งปลูกสร้างในอาณาจักรสุ โขทัยที่รับเทคโนโลยีจากต่างชาติ และพัฒนารู ปแบบของตนเอง
อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ าํ ลพบุรี ป่ าสัก และเจ้าพระยา เหมาะทั้งตั้งชุมชน เกษตรกรรม และค้าขาย งานวิศวกรรมที่
สําคัญได้แก่ การขุดคลองลัดแม่น้ าํ เจ้าพระยาในรัชสมัยพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2090) ทางนํ้าเดิมจึงกลายเป็ นคลองบางกอกใหญ่ และ
บางกอกน้อยปั จจุบนั [8] ทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระราชดําริ ขดุ คอคอดกระ เพื่อร่ นเวลาเดินทางทางทะเลเพื่อทําศึก ด้วยสนพระทัย
ศึกษาวิทยาการสงครามจากครู ดาบชาวโปตุเกสอยูแ่ ล้ว สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) ทรงโปรดฯ ให้ชาวต่างชาติสํารวจ ตัด
ถนน “ฝรั่งส่ องกล้อง” เป็ นทางขึ้นพระพุทธบาท ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ทรงนํา
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ไทยรอดพ้นจากการล่ าอาณานิ คมของชาติ ยุโรป แต่ ขณะเดี ยวกัน ก็รับเทคโนโลยีหลายอย่าง อาทิ การวางผังอาคาร ผนังตามประที ปแบบ
ตะวันตก ระบบประปาในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 (พ.ศ. 2246-2252) โปรดให้ขดุ คลองเชื่ อมคลองโคกขาม กับแม่
นํ้าท่าจีน เรี ยก คลองมหาชัย (หรื อสนามชัย หรื อคลองถนน) เกิ ดดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ ทั้งสองฟาก (ท่าฉลอม กับมหาชัย) สิ่ งปลูกสร้าง
บางอย่างแสดงถึงอิทธิพลของต่างชาติในช่วงสงคราม เช่น เจดียภ์ ูเขาทอง เกิดช่างฝี มือหรื อ“สกุลช่าง” ท้องถิ่น สถาปั ตบกรรม และโครงสร้าง
ขนาดเล็ก แต่สดั ส่ วนเหมาะสม และแฝงพุทธปรัชญา โดดเด่นทรงคุณค่าได้ เช่น เจดียว์ ดั พระแก้ว ชัยนาท (ราชินีแห่ งเจดียท์ ้ งั ปวง-รู ปที่ 7)

รู ปที่ 7 ตัวอย่างสิ่ งปลูกสร้างสมัยกรุ งศรี อยุธยา พัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
สมัยกรุ งธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช (พ.ศ. 2310-2325) ทรงโปรดฯ ให้ขุดคลองหลอด เชื่ อมแม่น้ าํ เจ้าพระยา เกิดเกาะ
รัตนโกสิ นทร์ สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น มีการขุดคลองเป็ นจํานวนมาก (รู ปที่ 8) ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.
2325-2352) มีการขุดคลองรอบกรุ ง หรื อคลองรัตนโกสิ นทร์ (หลายชื่ อเรี ยกตามสถานที่ คือ คลองบางลําพู สะพานหัน วัดเชิ งเลน โอ่งอ่าง)
คลองหลอดเหนือ (คลองวัดบูรณสิ น หรื อวัดเทพธิดาราม) คลองหลอดใต้ (คลองวัดราชบพิธ หรื อวัดสุ ทศั น์ หรื อคลองตลาด) และคลองมหานาค
สมเด็จพระเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดฯให้ขุดคลองลาดหลวง และสุ นขั หอน เชื่ อมแม่น้ าํ แม่กลอง และท่าจีน ในรัชพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว เกิ ดอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุ งเทพ จึงมีการขุดคลองกว่า 100 คลองในกรุ งเทพ และปริ มลฑล เช่ น คลองแสนแสบ (บางขนาก-56
กิโลเมตร) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีการขุดคลองภาษีเจริ ญ ซึ่ งอาจถือเป็ นคลองสัมปทานขุดสายแรก คลองดําเนิ น
สะดวกซึ่ งมีคลองซอยร่ วม 200 คลอง คลองทวีวฒั นา ทรงโปรดฯ ให้ตดั ถนนเจริ ญกรุ ง (New road) บํารุ งเมือง และเฟื่ องนครในเวลาไล่เลี่ย
กัน อนึ่ง ช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ การขุดคลองกระถูกทบทวนหลายครั้ง ในรัชกาลที่ 4 บริ ษทั ผูข้ ุดคลอง Suez กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
อนุญาตฯ สุ ดท้ายตกไปด้วยเหตุผลความมัน่ คง

ก คลองขุดในกรุ งเทพ
ข. คลองขุดในเมืองอื่น ๆ
รู ปที่ 8 คลองขุดสมัยรัตนโกสิ นทร์ในระหว่าง พ.ศ. 2325-2479 [9]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญสู่งานวิศวกรรมแผนใหม่ (รู ปที่ 9) มีการใช้เครื่ องจักรกลขุด
คลองรังสิ ตประยูรศักดิ์ เพื่อการชลประทาน และจัดสรรที่ดิน มีการประปาแผนใหม่ โดยชักนํ้าจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่สาํ แล ปทุมธานี ผ่านคลอง
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บางหลวงเชี ยงราก คลองประปา เข้าโรงกรองสามเสน บางช่ วงต้องใช้ท่อลอด (Siphon) และสร้างหอถังสู งจ่ายนํ้า ทรงโปรดฯ ให้ตดั ถนน
หลายสาย สร้างสะพานข้ามคลองหลายแห่ ง เพราะรถยนต์เริ่ มเข้ามาเมืองไทย ทรงโปรดฯ ให้สร้างทางรถไฟกรุ งเทพ-นครราชสี มา และขยาย
เส้นทางไปทุกภูมิภาค [10] อาคาร หรื อสิ่ งปลูกสร้างหลายแห่ งแม้มิได้ดาํ เนิ นการโดยช่ างไทย แต่มีการเรี ยนรู ้ถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อสร้าง
สมัยใหม่จากช่างต่างชาติ อาทิ สถานี รถไฟกรุ งเทพ (หัวลําโพง) พระที่นงั่ อนันตสมาคม สถานี รถไฟจิตรลดา พระรามราชนิเวศน์ มีอาคารแบบ
ยุโรป หรื อผสมกลมกลืนกับสถาปั ตยกรรมไทย อาทิ วัดนิ เศน์ธรรมประวัติ วัดราชโอรส พระที่ นงั่ จักรี มหาปราสาท ขยายการคมนาคมใน
กรุ งเทพฯ ตัดถนนตลาดนางเลิ้ง (นครสวรรค์) ประแจจีน (เพชรบุรี) บริ พตั ร สามเสน กรุ งเกษม เยาวราช ถนนรอบกําแพงเมืองพระนคร ถนน
ข้าวสาร พาหุ รัด ซางฮี้ (ราชวิถี) ดวงตะวัน (ศรี อยุธยา) ลก (พระรามที่ 5) ฮก ซิ่ ว (สวรรคโลก) ประทัดทอง (พระรามที่ 6) ราชดําเนิน ทรงวาด
ทรงสวัสดิ์ อนุวงศ์ มีการตัดถนนเอกชน (คือ ถนนสุ รวงษ์ เดโช สี่ พระยา และรองเมือง) เชื่อมถนนสี ลมกับสาทร (ด้วยถนนสุ รศักดิ์ ประมวญ
พระยาพิพฒั น์ และคอนแวนต์) ตัดถนนวรจักร จักรพรรดิพงษ์ หลวง ลูกหลวง หลานหลวง พญาไท ราชปรารภ ราชวัตร (นครไชยศรี ) ดวง
เดือน (สุ โขทัย) คอเสื้ อ (พิษณุโลก ทรงโปรดฯให้สร้างสะพานข้ามคลองหลายแห่ ง ได้แก่ สะพานมัฆวานรังสรรค์ ผ่านภพลีลา สะพานชุดเฉลิม
(เริ่ มสร้างในปี พ.ศ. 2437 คือสะพานเฉลิมศรี 42 เฉลิมศักดิ์ 43 เฉลิมเกียรติ 44 เฉลิมยศ 45 เฉลิมเวียง 46 เฉลิมวัง 47 เฉลิมกรุ ง 48 เฉลิม
เมือง 49 เฉลิมภพ 50 เฉลิมพงษ์ 51 เฉลิมเผ่า 52 เฉลิมพันธ์ 53 เฉลิมภาคย์ 54 เฉลิมโลก 55 เฉลิมหล้า 56 เฉลิมเดช 57 และเฉลิมสวรรค์
58) สะพานสมมตอมรมารค ดํารงสถิต พิทยเสถียร ภาณุ พนั ธุ์ พระอรรคชายา อรไทย ชมัยมรุ เชฐ บ้านดอกไม้ สะพานกลุ่มวัดเบญจมบพิตร
กลุ่มวัดสระเกศ กลุ่มสามเสน สะพานข้ามคลองเม่งเส็ง สะพานหน้าวัดโสมนัส ข้างวัดนรนารถ วัดราชาธิวาส และหน้าสวนสราญรมย์
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวถึ ง พ.ศ. 2500 การคมนาคมทางนํ้า และขุดคลองเสื่ อมความนิ ยม การก่ อสร้าง
สมัยใหม่โดยช่างต่างชาติมีมากขึ้น อาทิ เขื่อนพระราม 6 สะพานพระราม 6 ท่าอากาศยานกรุ งเทพ (ดอนเมือง-ภายหลังอากาศยานแบบ
Orville Wright บินถึงประเทศไทย) ตัดถนน เช่น ถนนประทัดทอง ปทุมคงคา มหรรณพ ถนนในบริ เวณที่เกิ ดเพลิงไหม้ (ตําบลหัวลําโพง
ศาลเจ้าต้นไทรริ มถนนเจริ ญกรุ ง ตรอกเต้าหู ้ ตรอกซุง) ตัดถนนเพลินจิต และวิทยุ สร้างสะพานชุด “เจริ ญ” (เจริ ญรัช 31 เจริ ญราษฎร์ 32 เจริ ญ
พาศน์ 33 เจริ ญศรี 34 เจริ ญทัศน์ 35 เจริ ญสวัสดิ์ 36) สะพานราชเทวี อุรุพงษ์ อุบลรัตน์ ช้างโรงสี มอญ เสาวนีย ์ มหาดไทยอุทิส สถาปนากรม
ทาง (สังกัดกรมรถไฟแผ่นดิน) ก่อสร้างทางหลวงตามมาตรฐานทางรถม้า ตามหัวเมืองต่าง ๆ รวม 775 กิโลเมตร มีสมุดคู่มือในการสร้างและ
บํารุ งทาง (Instruction manual for highway-พ.ศ.2461) ถือเป็ นตํารางานทางฉบับแรกของไทย มีทางหลวงแผ่นดินสายประธาน หรื อ
ทางหลวงหมายเลข 1 2 และ 4 (ถนนพหลโยธิน-1,005 กิโลเมตร สุ ขมุ วิท- 385 กิโลเมตร และเพชรเกษม-1,274 กิโลเมตร) พ.ศ. 2498 มี
การสํารวจ ออกแบบ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สระบุรี-นครราชสี มา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย (ทางหลวงหมายเลข 3 หรื อถนนมิตรภาพ
- 616 กิโลเมตร) ตามหลักวิศวกรรมทางแผนใหม่ โดยความช่วยเหลือขององค์การบริ หารวิเทศกิจสหรัฐอเมริ กา (USOM)

รู ปที่ 9 ตัวอย่างงานวิศวกรรมแผนใหม่ยคุ รัตนโกสิ นทร์โดยเฉพาะนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
3. การประยุกต์ ปัญหา และอุปสรรค

บทเรี ยนอัตลักษณ์งานวิศวกรรมโยธา จําแนกยุคเพื่อสรุ ปประเด็นอัตลักษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 สร้าง และนําเสนอโดยหลายสื่ อ
โดยเฉพาะรู ปภาพประกอบคําอธิ บายเชิ งเปรี ยบเทียบกับงานวิศวกรรมในปั จจุ บนั และใช้เป็ นกรณี ศึกษา ได้ทดลองสอนโดยสอดแทรกใน
เนื้อหาวิชา แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมทาง วิศวกรรมขนส่ ง การออกแบบอาคาร และสัมนา ผลประเมินการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชา
สรุ ปว่า สามารถสะท้อนให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่างานวิศวกรรมโยธาของไทยทุกยุคสมัย สื่ อแสดงความเคารพกฎธรรมชาติ เคารพผูอ้ ื่น ใช้ทรัพยากร และ
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สถาพร โภคา และนท แสงเทียน บทเรี ยนเรื่ องอัตลักษณ์ในงานวิศวกรรมโยธาของไทย สัมมนาวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 6 สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
สมัยที่ 30, พฤษภาคม 2551, หน้า 95-100

เทคโนโลยีที่เหมาะสม พอเพียง และยัง่ ยืน เป็ นผลงานบูรณาการระหว่างสถาปั ตยกรรม วิศวกรรม ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม จริ ยศาสตร์ และ
ส่ งเสริ มความเป็ นไทย ซึ่ งล้วนเป็ นประเด็นปรากฏในกระบวนประกันคุ ณภาพการศึ กษา ปั ญหาอุปสรรคสําคัญคื อ ผูส้ อนต้องใช้เวลาและ
ประสบการณ์ ต้องสามารถบูรณาการศาสตร์แขนงค่าง ๆ ให้เป็ นบทเรี ยนที่น่าสนใจมีคุณค่า และให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ตารางที่ 1 สรุ ปการจําแนกยุค และอัตลักษณ์งานวิศวกรรมโยธาของไทย
ยุค
ประวัติศาสตร์
ทวาราวดี

คําอธิบายอัตลักษณ์
เชื่อ เคารพ และอยูอ่ าศัยกับธรรมชาติ รู ้จกั ถลุงโลหะ ทําการเกษตร
การสํารวจ วางผังเมือง คูเมือง กําแพงเมือง การชลประทาน วัสดุก่อสร้าง (หิ นแลง อิฐดินเผา ปูนสอ) เทคโนโลยีอาคารที่เชื่อมโยงกับ
สถาปั ตยกรรม ศาสนา และศิลป ฐานรากแผ่ รู ปแบบ สถูปเจดีย ์ และศาสนสถานที่เสถียร คงทนต่ออุบตั ิภยั ธรรมชาติ บริ บทของ
อาคารไทย (ใช้วสั ดุธรรมชาติ ยกพื้น หลังคาทรงจัว่ สู ง โล่ง ระบายอากาศดี เหมาะสมทุกฤดูกาล)
สุ โ ข ทั ย แ ล ะ เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากขอม จีน อินเดีย กรี ก โรมัน พัฒนาจนเป็ นรู ปแบบเฉพาะที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนา จากปรางค์แบบ
ลพบุรี
ขอม เป็ นสถูปเจดีน์ทรงระฆังควํ่า และพุ่มข้าวบิณฑ์ ผลิต และใช้หินแลง อิฐดินเผา ปูนสอ เซรามิก ใช้ฐานรากแผ่ และการกระจาย
นํ้าหนัก มีการวางผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เช่น ถนน ชลประทาน และประปา
อยุธยา
เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง และจากชาติยุโรป พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณู ปโภค สมัยใหม่
เช่น ถนน ชลประทาน ประปา
รัตนโกสิ นทร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรมเป็ นโลกาภิวฒั น์ พัฒนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว ทั้งที่ดดั แปลงให้เข้ากับเมืองไทย และละเลยอัตลักษณ์ไทย มี
งานโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ (Infrastructure and mega project) มากขึ้น งานวิศวกรรมหลายอย่างสร้าง
ปั ญหา หรื อมีผลกระทบ ทําให้ตอ้ งทบทวน เลือกสรรสิ่ งที่เหมาะสม พอเพียง ยัง่ ยืน เริ่ มเห็นคุณค่า เรี ยนรู ้ อนุ รักษ์และใช้ผลงาน
วิศวกรรมในอดีตเป็ นบทเรี ยน
หมายเหตุ สงคราม เป็ นมูลเหตุปัจจัยของพัฒนาการทางวิศวกรรมโยธาในทุกยุค
4. สรุ ป และเสนอแนะ

ผลงานวิศวกรรมโยธาของไทย หล่อหลอมมูลเหตุปัจจัยธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การต่อสู ้เพื่ออยู่รอด ความเชื่ อ ศาสนา จริ ยธรรม
บทเรี ยนความผิดพลาด การเรี ยนรู ้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผูอ้ ื่น การสังเคราะห์องค์ความรู ้ ภูมิปัญญา และทักษะเชิ งวิศวกรรม บูรณาการ
เป็ นอัตลักษณ์ เป็ นบทเรี ยนสําหรับวิศวกรโยธาที่จะปฏิบตั ิวิชาชีพ โดยพึงคิดถึงอัตลักษณ์ซ่ ึ งอุดมด้วยเหตุผล เพื่อให้ผลงานวิศวกรรมเกิดจากการ
ปฏิบตั ิที่ดี (Good practice) เป็ นอุทธาหรณ์วา่ งานวิชาชีพปั จจุบนั ย่อมเป็ นบทเรี ยน และกําหนดทิศทางของอัตลักษณ์ในอนาคต ซึ่ งอาจคงอยู่
หรื อปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่ ยุคสมัย โดยเป็ นไปอย่างมี เหตุผล ลําดับขั้นตอน บทเรี ยนเรื่ องอัตลักษณ์วิศวกรรมโยธาของไทยช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
กระตือรื อร้น สนใจการเรี ยน มีทศั นคติ ศรัทธาวิชาชีพ และมีการถ่ายทอดสู่ผเู ้ รี ยน และวิศวกรรุ่ นต่อไป
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