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คืนรัง ‘50

วันเสารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2550
ณ รานจิตโภชนา (รานเดิม) ใกล 5 แยกลาดพราว ลงทะเบียน 18.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ ซุป 8 โทร. 085-843-8463

รายชือ่ คณะทํางานชมรมศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ขอนแกน (พ.ศ. 2549-2551)
ประธานชมรม ขิง4 /ทีป่ รึกษา ชาติ4, วื้บ4, เซ็ง1, ม1 และอดีตประธานทุกรุน /รองประธานสวนภูมิภาค เข7 /รองประธานฝายวิชาการ
ฉัตร8 /รองประธานฝายวิชาชีพ หนุม 2 /สงเสริมวิชาชีพ ปูน9 /รองประธานฝายกิจกรรมพิเศษ, ปฏิคม เติ้ง11 / สถานที่ ทิว13 /
เลขาธิการ ซุป8 /รายงานการประชุมทุกวาระ เอ็ม13, ปอม13 และรุน 13-14 /นายทะเบียน ซุป8 /เหรัญญิก ทิพย6 /หารายไดเขา
ชมรมฯ นัท10, ออ10, ขิง4 /เว็บมาสเตอร โจ6 /ทีมงานเว็บ ฮั้วะ7, พีท13 /ประสานงานเว็บภายนอก ดล4 /จุลสารกระดาษ เหิน6
ตัวแทนประสานงานแตละรุน รุน 1- ม /รุน 2- หนุม /รุน 3- เอ /รุน 4- วื้บ /รุน 5- ชีกวา /รุน 6- หุย, หนึง่ /รุน 7- เกง /รุน 8ฉัตร /รุน 9- ปูน /รุน 10- เจมส /รุน 11- อีถัง /รุน 12- เอ /รุน 13- ปอม /รุน 14- ตน (ชือ่ เลน ตามดวยชื่อรุน )
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การเรียนการสอน
โดยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรเพื่อดําเนินการเปนครั้งแรก

“ขาวสารบานเฮา”

อ.นพดล ตัง้ สกุล ( ศิษยเการุน ที่ 1) : ในอดีตความสัมพันธ
ระหวางอาจารยกับนักศึกษาเปนลักษณะ”พี่กับนอง” คือมีความ
ผูกพัน ใกลชิดและเปนกันเอง สําหรับในปจจุบันอาจารยกับ
นักศึกษามีความผูกพันและใกลชิดกันนอยลง ความสัมพันธแบบ”
พี่กับนอง”ทําใหเห็นภาพการใชชีวิตรวมกันในสถานทีแ่ หง
เดียวกันซึ่งนับวาเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึง่ ของทีน่ ี่ ในปจจุบัน
พบวา นักศึกษามีความอดทนในการทํางานลดนอยลง

บันทึกกิจกรรมชมรมฯ และขาวสารคณะทํางานชมรมฯ

ขิง (แก?) คะนองตองพืน้ ถิน่ เทานัน้ โปกฮาแน
ถาริจะ Hi-tech จัดบรรยาย’เต็กดังพืน้ ถิน่ โลก
รายงานการเสวนา”20ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน –14ป ชมรมศิษยเกาฯ- ทิศทางและ
อนาคต : เสียงสะทอนจากศิษยเกา”
22 กุมภาพันธ 2550 15.00-18.00 น.
ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายชาติศกั รินทร พาหุกุล ( ศิษยเการุน ที่ 4) : ความ
เปลี่ยนแปลงของคณะฯปรากฏชัดในชวงประมาณ 5 ปที่ผานมา
คณะฯมีแนวโนมและทิศทางตางจากชวงเริ่มตนกอตั้งคณะฯอยาง
ชัดเจน และภาพลักษณรวมก็เริม่ เปลีย่ นไป
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอตั้งมา
ดวยพันธกิจและวัตถุประสงคหลักคือ ใหเปนแหลงความรูทาง
สถาปตยกรรมพื้นถิน่
ดวยเหตุนี้จึงมีการกอตั้งคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรทีอ่ ยูน อกศูนยกลางประเทศเปนแหงแรก
ฉะนั้นพันธกิจเรื่องสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจึงเปนหัวใจหลักสําหรับ
การกําหนดทิศทางและอนาคตสถาบัน
- พันธกิจเรื่องสถาปตยกรรมพื้นถิน่ ไดสะทอนผานบุคลากร
อาจารยรุนกอตั้งคณะฯ หลักสูตรการเรียนการสอน และอาคาร
สถานที่คณะฯ
รวมทั้งตราสัญลักษณและธงตุงประจําคณะฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการสะทอนผานตัวตนของอาจารยวิโรฒ
ศรีสุโร
สําหรับอาคารสถานที่คณะฯไดสะผานแผนผังอาคาร
กลาวคือมีการจัดวางอาคารแบบเรือนหมู มีทโี่ ลง(Court)เปน
ตัวเชื่อมและแทรกตัวไปตามปาไมพรวงในบริเวณนั้น ดานหนา
อาคารหลักเปนลานโลง(Plaza)สําหรับทํากิจกรรมสาธารณะ
รวมของชุมชน และที่สําคัญคือมีอาคาร”สิม”ที่เชือ่ มตอกับลาน
โลงนี้ซึ่งสะทอนถึงความเชือ่ ในการวางตําแหนงสิ่งเคารพบูชาไว
ใกลลานกิจกรรมหลักชุมชนซึง่ สิง่ ทีเ่ คารพในทีน่ ี้ก็คืออาคาร”สิม”
นั่นเอง นอกจากนี้รูปแบบอาคารทั้งในสวนเรือนหมูแ ละอาคาร”
สิม”ก็สะทอนมโนทัศนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอยางชัดเจน
ซึง่
จุดเดนเหลานี้เกิดขึ้นเองจากสภาพแวดลอมแมไมตอ งการ ก็จะ
เกิดจุดเดนเหลานี้ขึ้นเองโดยอัตโนมัต

สาระสําคัญ
ในชวงเวลาทีผ่ า นมาตั้งแตมีการกอตั้งคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนในปพ.ศ.2531และมีบัณฑิตรุน
แรกในปพ.ศ.2535 โดยที่นโยบายคือผลิตสถาปนิกทีม่ ีความรอบ
รูเปนเลิศในสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอีสานลานชาง
ดังนั้น
ภาพลักษณรวมของบัณฑิตเหลานี้ในชวงตนทีป่ รากฏในวงการ
สถาปตยกรรมคือ มีความรอบรูในสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและมี
ความถอมตน อดทน ขยัน แตในปจจุบันสถานภาพและ
ภาพลักษณรวมของสถาปนิกจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอยางไร คณะประสบความสําเร็จใน
การสรางสถาปนิกดังกลาวหรือไม แนวทางดังกลาวยังเปนสิง่ ทีม่ ี
คุณคาในปจจุบันหรือไม ถาไมในอนาคตควรจะมีทิศทางอยางไร
ในโอกาสทีค่ ณะฯมีอายุยางเขาปที่ 20 และชมรมศิษยเกามีอายุ
ยางเขาปที่ 14 จึงถือเปนจังหวะทีเ่ หมาะสมอยางยิง่ สําหรับการ
จัดงานเพื่อทบทวนอดีต
ทาทายปจจุบันและเทาทันอนาคต
สําหรับสถาบันแหงนี้ เนื้อหาทีน่ า สนใจเลานี้สามารถสรุปเปน
เนื้อหาหลักได3ขอดังนี้
1.การเปลีย่ นแปลงแนวทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน : อดีต ปจจุบัน อนาคต: คณะฯมีอายุ
ยางเขาปที่ 20 แลว สถานการณในปจจุบันเปนอยางไร มีจุดเดน
จุดดอยอยางไร
นโยบายผลิตสถาปนิกที่มีความรอบรูใน
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นอีสานลานชางประสบความสําเร็จหรือไม
โดยมีความเห็นที่นาสนใจดังนี้

2.ภาพลักษณ(Brand image) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
และคณะฯควรมีภาพลักษณทีช่ ัดเจน
หรือไม: คณะฯมีอายุยางเขาปที่ 20 แลว คณะฯยังมีจุดเดนดาน
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นอีสานหรือไม แนวทางดังกลาวยังเปนสิง่ ที่
มีคุณคาในปจจุบันหรือไม
ถาไมในอนาคตควรจะมีทิศทาง
อยางไร โดยมีความเห็นทีน่ า สนใจดังนี้

อ.ทรงยศ วีระทวีมาศ (ตัวแทนอาจารยที่เปนศิษยเกาสถาบัน
อืน่ ) : ระยะเวลาทีผ่ า นมายังไมสามารถพิสูจนไดวาสถาปนิกจาก
ม.ข. เกงทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจริง บัณทิตฯที่จบจากม.ข.ยัง
เปนเพียงแรงงานที่ไมไดเสนอสิง่ ใหมใหกับสังคม แม งานปจฉิม
นิเทศในปจจุบันก็เปนการจัดทีม่ ีลักษณะบงวา บัณทิตฯทีจ่ บใหม
เปนแรงงานในตลาดวิชาชีพ (มีการขอสนับสนุนคาใชจา ยสําหรับ
การจัดงานจากบริษัทจําหนายสินคาและมีการออกรานแนะนํา
สินคาบริเวณงาน – ผูร ายงาน) เพื่อใหบัณทิตฯมีคุณภาพมาก
ขึ้น ปจจุบันคณะสถาปตย ม.ข.กําลังอยูใ นชวงปรับปรุงหลักสูตร

อ.ธนู พลวัฒน ( อาจารยรุนผูกอตั้งคณะฯ ) : คณะฯมี
วัตถุประสงคการกอตั้งหลักคือเพื่อผลิตผูมีความรูทางวิชาชีพ
สถาปตยกรรมใหกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในชวงนั้นมี
ขอตกลงกันวา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนแหลงความรูทางสถาปตยกรรมพื้น
ถิน่ ลานชาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2.สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ 2
เนนชุมชนและวัสดุกับงาน
สถาปตยกรรมพื้นถิน่ 3.สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ 3 เนนนวัตกรรม
สําหรับงานสถาปตยกรรมพื้นถิน่
- หากสถาบันมีนโยบายมุงเนนสถาปตยกรรมพื้นถิน่ ทุกภาค
สวนขององคกรตองรวมกันขับเคลื่อน ไมควรปลอยใหภาควิชา
ขับเคลื่อนเพียงสวนเดียว ในโลกนี้มีคนจน 90% และคนรวย10%
หากสถาปนิกสรางสรรคงานใหชุมชนคนจนไดอยางเทาเทียมกับ
ชุมชนคนรวยก็นับวายอดเยี่ยมยิ่งนัก
และหากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมุงเนนสิ่งนี้
กลาวคือ สรางสํานึกสถาปนิกชุมชน ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
คงจะเปนสิง่ ทีด่ ีถา สถาปนิกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จะสามารถ
เปนทางเลือกใหมใหมของสังคมและโลก
แทนที่จะเปนเพียง
แรงงานตลาดเชนปจจุบัน
3.ความสัมพันธและผูกพันของรุน พี-่ รุน นอง นักศึกษา-อาจารย
และบุคลากรในสถาบัน
นายสุทธิศกั ดิ์ เลิศไตรรักษ( ศิษยเการุน ที่ 1) : อยากชวยงาน
คณะฯ อยากทําใหคณะฯดีๆ ใหมีความสัมพันธแบบ”พี่กับนอง”
นายทองสุข (นองรุน ที่ 14) : ปจจุบันความเปนสถาบัน
ความสัมพันธแบบ”พี่กับนอง”จางลงแลวเพราะคิดวามันเปน
ความสัมพันธแบบ”นักศึกษากับทีป่ รึกษา” ความผูกพันระหวาง
รุน มีนอ ยลง และความผูกพันภายในรุนเดียวกันก็จางลงมาก
กิจกรรมสวนรวมมีผูเ ขารวมกันนอยหรือประมาณ 5% ในแตละ
รุน

ใหเปนแหลงความรูท างสถาปตยกรรมพื้นถิน่ ลานนา และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปนแหลง
ความรูทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นทักษิณ
ซึ่งคณะฯควรมีภาพลักษณทีช่ ัดเจน เราควรมีจุดเดนเฉพาะตน
และเราควรมุงเนนผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองชุมชนพื้นถิ่นและ
ชุมชนลุม น้ําโขง
ในชวงระยะหลังที่ผานมาคณะฯมุงเนนผลิต
สถาปนิกชุมชน ปจจุบันเรามีจุดแข็งคือการเขารวมทํางานกับ
ชุมชน อยางไรก็ดี การทํางานรวมกับชุมชนนั้นมีปญหาอุปสรรค
หลายอยาง ตัวอยางเชน โครงการบานมั่นคงซึ่งตอนนี้มีผรู ว ม
โครงการนอยลงอยางตอเนื่อง ทําใหคาดการณไดวา การผลิต
สถาปนิกชุมชนนั้นจะสําเร็จไดยาก ทั้งนี้ หากสถาปนิกมีความ
พรอมและมีโอกาสทํางานรวมกับชุมชนก็ขอใหทําอยางเต็มที่ แต
ปจจุบันก็ยังเชื่อวาแนวทางสถาปตยกรรมพื้นถิน่ ยังเปนแนวทาง
ทีม่ ีคา และตองพยายามทําตอไป แต สถาปตยกรรมพื้นถิน่ อาจ
เปนเรือ่ งลาสมัยในอีกไมกีป่ ขางหนา เพราะอีก 5 ปประเทศจะ
เปดการคาเสรีและมีการแขงขันเสรี
นายวรพันธุ คลามไพบูลย ( ศิษยเการุน ที่ 4 และ ประธาน
ชมรมศิษยเกา) : เห็นดวยอยางยิ่งที่คณะและสถาปนิก จาก ม.ข.
จะมีจุดเดนดานการออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถิน่ , green
architecture
เพราะจุดเดนนี้เปนสืง่ ทีเ่ กิดขึ้นเองจาก
สภาพแวดลอมของภูมิภาคที่ตั้งคณะ และยังเปนสิง่ ทีไ่ มมีสถาบัน
ใดมาทําหนาทีใ่ หกับสังคม เมื่อคณะประกาศจุดยืนออกไปสังคม
จึงยอมรับและใหการสนับสนุน และคงเปนเรือ่ งตลกทีจ่ ะฝนวา
ม.ข.จะเปนผูน ําเรื่อง hi-tech, ไทยประเพณีภาคกลาง หรือ
conceptที่กาวหนา
เพราะสิง่ เหลานั้นไมไดมีอยูใ น
สภาพแวดลอมของม.ข.เลย แตแนวทางสถาปตยกรรมพื้นถิน่ นี้
ในปจจุบันเสมือนวาไมไดรับการตอบสนองจากอาจารยและรุน
นองรุน หลังหลัง ทีม่ ีความเห็นวาเปนสิง่ ลาหลังที่จะมัวทําหลังคา
จัว่ , เฮือนตะเวน แตที่จริงสถาปตยกรรมพื้นถิน่ ไมใชการทีม่ ัว
แตจะทําหลังคาจั่ว, เฮือนตะเวน ผูท ีม่ ีความรูย อ มทราบวา
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนพื้นฐานและแรงบันดาลใจใหกับ
สถาปตยกรรมรวมสมัยหรือสถาปตยกรรมสมัยใหมเสมอ
ดังเชนปรากฏในงานของFrank Lloyd Wright ซึ่งเปน
American Vernacular ,Alvar Aalto , Glenn
Murcutt , Renzo Piano ,Geoffrey Bawa เปนตน นี่
ตางหากเปนจุดหมายทีแ่ ทและความเขาใจทีส่ ถาปนิก จากม.ข.
ควรจะมีตอการออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถิน่

นายวรพันธุ คลามไพบูลย : ความสัมพันธแบบ”พี่กับนอง”จาง
ลง เปนเพราะความหางเหินจากสถาบัน แตกอนพี่กับนอง ไดเจอ
กันอยางนอยปละครั้งในงานคืนรัง ปจจุบันงานคืนรังยายไปจัดที่
กรุงเทพ ทําใหโอกาสทีจ่ ะเจอกันเปนศูนย จนนําไปสูค วามหาง
เหินดังกลาว และนี่คือปญหาพื้นฐานที่นํามาซึง่ ปญหายอยอีก
จํานวนมาก เพื่อแกปญหานี้ ชมรมจึงกําหนดนโยบายหลัก 2 ขอ
คือ1. เชื่อมความสัมพันธของศิษยเกา ม.ข.เขาดวยกัน 2.เชื่อม
ความสัมพันธของสถาปนิก ม.ข.เขากับโลกภายนอก ซึง่ นโยบาย
หลัก 2 ขอ นี้จะสะทอนอยูในตารงกิจกรรมดังที่แจงใหทราบ
เชน การยายงานคืนรังกลับมาจัดที่ขอนแกน, การนําพีม่ า
บรรยายที่ขอนแกน และ การจัดบรรยายประจําปของชมรมโดย
สถาปนิกพื้นถิน่ ระดับโลก เปนตน
สรุปเนือ้ หาการประชุม
1.คณะสถาปตยกรรมศาสตรและสถาปนิกมหาวิทยาลัย ขอนแกน
ควรมีจดุ ยืน ทีช่ ดั เจน นัน่ คือ มุงเนนสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ,
Green architecture, Sustainable Architecture
และเชือ่ มโยงเขากับชุมชน
2.ชมรมศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเขามาแสดงบทบาทและทําหนาทีห่ ลักใน
การ เพิม่ ความสัมพันธและผูกพันแบบ”พี่กบั นอง” โดยความ
รวมมือกันระหวางชมรมศิษยเกาฯกับคณะฯ ผานทางนโยบาย
หลัก 2 ขอ คือ1. เชือ่ มความสัมพันธของศิษยเกา ม.ข.เขา
ดวยกัน 2.เชือ่ มความสัมพันธของสถาปนิก ม.ข.เขากับโลก
ภายนอก
(เรียบเรียงโดย ยอย4 ชาติศักรินทร พาหุกุล)

อ.ทรงยศ วีระทวีมาศ : หากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมุงเนนสถาปตยกรรมพื้นถิน่ ควรจะมีการ
สรางนวัตกรรมทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนสําคัญดวย เชน
การนําวัสดุพื้นถิ่นมาปรับใชกับงานสถาปตยกรรมสมัยใหม เปน
ตน
สําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนก็ควรปรับปรุงใหมี
โครงสรางมุงเนนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่เขมแข็งดวย กลาวคือ
ควรมีวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิน่ อยางนอย 3 หนวยวิชา ไดแก
1.สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ 1 เนนพื้นฐาน ภาพรวมและหัวใจงาน
สถาปตยกรรมพื้นถิน่

--------------------------------------------------
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ปาปวยยังมองตาแปว

“จดหมายเหตุบา นเฮา”

ซุป8 แจงวา ไดรับขาวจากนองเติ้ง11 วาอาจารยปาวิโรฒ ศรีสุ
โร ที่เปนที่รักของพวกเราเหลาลูกศิษย สถ.มข. ทุกทาน ไดเขา
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ เติ้ง11 บอกวา
"อ.ปาเราใจสูมากถึงแมวา อาการโรคก็คอ นขางหนักเหมือนกัน"
สามารถสอบถามอาการโดยละเอียดไดที่นองเติ้ง 11 โทร. 0866506187 สําหรับอาการปวยนั้น นอง rat13 ใหขอ มูลเพิม่ เติม
วา อ.ปา เขารับการผาตัดกอนเนื้อที่บริเวณกระดูกสันหลังและ
ลําไสใหญ ตอนนี้ อ.ปา งดอาหารยอยยาก ประเภทเนื้อหมู เนื้อ
วัว เนื้อไก กินเนื้อปลา นม ผลไม อาหารบํารุงตางๆ พีม่ 1 ให
ขอมูลเชิงลึกวา อาจารย "ใชงาน(บั้นเอว)หนัก ตองยกเครื่อง
ตอนนี้ฝงเหล็กแทนกระดูก" ทีมรุน 6, 8, 9 และรุน ที่....ไปเยีย่ ม
แลว รุน ไหนยังไมไป หรือจะไปอีก ปอ8 แนะนําวา อยาลืม "เอา
ปากกา+รูปคุณหรือที่รูปที่ถายกับปาไปดวยก็ได
ปาอยากให
เซ็นตสมุดเยีย่ ม"

จุลสารชมรมศิษยเกาฯ นี้ ประธานฯ ไดใหนโยบายไววา เพือ่ ให
เปนอีกหนึง่ ชองทางสื่อสารกับสมาชิกชมรมฯ
ที่ไมสะดวกในการเขาเวปชมรมฯ เนื้อหาจะเปนสรุปขาวสารสําคัญๆ
จากเวป มีกําหนดออกปละ 4 ฉบับ (3เดือน/ฉบับ) เนือ่ งจากจุล
สารนี้ ตามนโยบายของทานประธานฯ มีลักษณะทีแ่ ตกตางจากที่
เคยเปนมาหลายอยาง ทั้งขนาด (เนนสั้น กระทัดรัด) และเนื้อหา
(มีลักษณะบันทึกไวเพือ่ ทราบ)
จึงขอเรียกจุลสารนี้ใหมวา
"จดหมายเหตุบา นเฮา" ฉบับนี้เปนฉบับที่ 2 เนือ้ หามี 3 สวน
คือ
1 “ขาวสารบานเฮา” : บันทึกกิจกรรมชมรมฯ และขาวสาร
คณะทํางานชมรมฯ
2 “หมูเ ฮา-เวากัน” : อัพเดท สาระทุกข หนุกหนาน ตามประสา
พีน่ อ ง
3 “ความรูคูบา นเฮา” : บทความคัดสรรจากเวปบอรด

เมือ่ วันที่ 12 เมษายน ชมรมฯ ของพวกเรานําโดยประธานชมรม
ฯ ขิง4 รวมพลกันไป "ลดน้ําดําหัว" ขอพรปใหมจากทาน
อาจารย พีม่ 1 ใหรายละเอียดอาการเพิม่ เติมวา "อาการ อ.
วิโรฒ...เริ่มจากปวดแปรบๆ ที่ขาขวา...นวดเทาไรก็ไมหาย...นาน
หลายวัน จึงไปตรวจทีโ่ รงบาลในโคราช ดวย MRI Scan...เห็น
กอนเนื้อ ทีเ่ ดาไดวา เปนมะเร็ง ทีล่ ําไส...ลูกศิษยที่เปนหมอ จึง
จัดการสงมาทีก่ รุงเทพฯ...เริม่ จากผาเสริมเหล็ก 3 ชิ้น ที่กระดูก
สันหลัง...อาการปวดแปรบที่ขาขวา ก็หายเปนปลิดทิ้ง เดินได...
ตอมาก็รอคิว ผาเอามะเร็งออก กอนใหญกวากําปน...มี
ผลกระทบกับเสนประสาทที่บังคับกลามเนื้อสะโพก ทําใหบังคับ
ขยับขาขวาไมได...ตอนนี้ ก็อยูร ะหวางการฉายรังสี และทํา
กายภาพบําบัดไปดวย...หลังจากฉายรังสีเสร็จ ถึงจะออกจาก
โรงพยาบาลได...หลังจากนั้นจะทําคีโม หรือเคมีบําบัด...ครับ"
ขอเชิญพีน่ อ งศิษยเกาทานใดมีความประสงคจะไปเยี่ยมทาน
อาจารยปา ควรนัดกันไปเปนทีม หรือเปนรุน จะดีมาก (หรือจะ
ไปเดีย่ วก็ไมวา ) เยี่ยมทานอาจารยไดที่ อาคารภูมิพล ตึก 18
ชั้น 16 หอง 21 หรือสอบถามกับเจาหนาที่โรงพยาบาลอีกทีเพือ่
ความแนใจ คาดวาอาจารยอาจจะอยูอีกสักระยะ

โดยสถาณการณปจจุบัน ที่เปนยุคขอมูลขาวสาร สงถึงกันรวดเร็ว
ทันใจ ศิษยเการุน ใหมๆ ตางสื่อสารผานเวปบอรด ซึ่งมี
ประสิทธิภาพการกระจายขาวสูงกวาจดหมายเหตุแบบกระดาษนี้
ทางชมรมฯ จึงมีแนวคิดวาตอไปจะจัดสง -จดหมายเหตุบานเฮา ใหเฉพาะศิษยเการุนที่อาจจะไมสะดวกในการใชเวปบอรด คือรุน ที่
1-6 เทานั้น ศิษยเการุน ใหมๆ สามารถอานไดจากเวปชมรมหรือ
เวปรุนของตนเอง
สงขาวสาร อัพเดตที่อยู ไดเสมอโดยผานตัวแทนรุนและเลขาชมรม
ฯ ตามรายชื่อผูประสานงานของแตละรุน ทีแ่ จงไวในหนาแรก
หากทานเห็นวากิจกรรมของชมมีประโยชน โปรดชวยกันบริจาค
หรือชวยกันหาสปอนเซอร คนละไมละมือ โดยโหลดแบบฟอรม
บริจาค-ขอสปอนเซอรไดที่หนาเวปชมรม www.archkku.org
ขอชมรมจงเจริญ
บก. 2ห. (เหิรรุน หก)

“หมูเฮา-เวากัน”

คืนรัง'50 รานจิตร ตรง 5 แยก วันที่ 5 เดือน 5 ป 50
จบมา 15 รุน แลว

อัพเดท สาระทุกข หนุกหนาน ตามประสาพีน่ อ ง

เลขาซุป 8 ฝากประชาสัมพันธ งานคืนรัง'50
ที่พวกเราพี่นองถาปดขอนแกนรอคอยครับ มาแลว
วันเสารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ณ รานเดิม จิตโภชนา ใกล
5 แยกลาดพราว ลงทะเบียน 18.00 น. คาเขางาน
รุน 1-14 คนละ 300 บาท
รุน 15 บัณฑิตใหม คนละ 100 บาท เทานั้น

คอลัมนนี้สําหรับอัพเดทความเคลื่อนไหวของแตละรุน เพือ่ วาแต
ละรุน จะไดรจู กั และรูร กั สามัคคีกนั มากขึน้ ๆ โปรดสงขาวสาร
เกี่ยวกับรุน ของทาน มาที่ kkuarchitect@yahoo.com

รุน 7

งานนี้อยาพลาด มีกิจกรรมมากมาย สมใจกับที่รอคอย
ชวนเพือ่ นฝูง พี่นองที่เจอะเจอมากันใหเยอะๆ นะครับ
ดวยความคึดฮอดลาย หลายเดอคา
ปาด แถะ คัก โพด ละไป ฮวย

ขอนแกน ฮั้ว กับเข เปน อาจารยอยูค ณะถาปด ม.ข.
เกง เรียนตอเอกทีจ่ ุฬา วุตตาถารเปนนักเขียนประจําเตาขาว
อยากเปนอากังฟู เล็ก74 รับใชพระเจาอยูที่โบสถ เหนงกับออน
เปนอาจารยอยูเ ทคนิค ขอนแกน หนอง ยายกลับมาขอนแกน

รุน ไหนมาเปอรเซ็นตเยอะสุดมีรางวัลพิเศษจา
สอบถามเพิม่ เติม เลขาบักซุป 085-843-8463
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อยูอบจ.
ทํางานเพื่อนสังคมและสวนรวม
ปวเรียนตอ
ออสเตรเลีย
เตเหน (ภรรยาปว) เปน อาจารยอยู ม.สารคาม
เหมียวกลับมาเก็บขอมูลเมืองไทย เพื่อทําดอกเตอร ทีล่ อนดอน
(แอบชอบเกย) เพงทําธุรกิจสวนตัว ตา เปน สถาปนิก อยู ม.
กรุงเทพ บอล สถาปนิกอยู กรมประชาสงเคราะห ไมค อยูออฟ
ฟสพี่เอ็กซ แหง I will Design โอม ผูร ับเหมาใหญ รับงาน
ราชการ เปด และแมน ยังอยูด ว ยกัน เปดรานทีจ่ ตุจักร บอย
อยูใ ต แตง เรียนตอที่นิวซีแลนด กับสามี กวาง นัทEE ทํา
ธุรกิจอยูอ ุดร ชอบพาแฟนมาวิ่งที่สระพลาสติก เบิ้ม (เคย)
ทํางาน P49 โปง เรียนตออยูลาดกระบัง จิม๋ อยู ราชภัฏ
เชียงราย ตนอยูเชียงราย เปก เริม่ ตน เปนผูร ับเหมางาน
อะลูมิเนียมที่ ตราด เตา ยังคงเปนเตา อิฐ เปนผูรับเหมา วิง่
แถวอีสาน เก แตงงาน เมื่อปลายปทีแ่ ลว หนุม อยูการบินไทย
ตองรอออกเทป วงหมอไหประจําอยูที่รานเสวนาหนาเมเจอรรัช
โยธิน
นัย กอง อยู บ.สถาปนิกอัชชพล ดุสิตานนท ตุม เปนสถาปนิก
อยูสมุย
นาเปนสถาปนิกอยู อบจ. นครปฐม เชียง สถาปนิกทีภ่ เู ก็ต ออฟ
อยูบริษัทจัดนิทรรศการที่กรุงเทพ จิมเรียน MBA อยู อเมริกา
กุก ไก เปนสถาปนิกอยู อเมริก
แกรี่ ปุก นัทเคโระ??
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England โอค กับ บีม อยูท ีอ่ ุบล มีกระเทยตามจีบไลปล้ําอยู
ทุกวัน สามารถดูหนาไดที่ ม.อุบล ตอนนี้ หอย ไมแนใจวา เจเอ
เปนผูห ญิงหรือผูช าย เพราะลาสุด มันไปตรวจเจอวาเปน โรคไส
เลื่อน ใครติดตอ โจ ได ก็ชวยบอกใครก็ไดดว ย ใครก็ไดก็บอก
เพือ่ นๆมัง่ อ.ทอมมี่บอกเปนหวงอยู เห็นบอยหมอย วันลาสุด วา
จะถามถึง โจ ก็ไมกลา ปุก ใกลกลับจากออสเตรเลียแลว
หลังจากไปขายแรงงานมาแรมป

เรียบรอยโรงเรียนออกแบบไปอีก 2 คู
ในทีส่ ุดคูร ักอีกคูท ีพ่ ีน่ อ งลุนกันเรือ่ ยมาก็ผานประตูวิวาหเปนที่
เรียบรอยแลว สําหรับคู หุย6 และพี่ทอมมี่1 แหงโรงเรียนมอดิน
แดง พิธีเลี้ยงจัดไปแลวเมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ
ภัตราคารระเบียงพัชนี ริมบึงหนองประจักษ จ.อุดรธานี งานนี้พี่
นองไปกันคึกคัก โดยเฉพาะรุน 14 มากทีส่ ุด มีรนุ นองสาวสวย
รวมงานเพียบ (รูปนองๆ มีอยูในกระทูศิษยเกาแนนอน พีม่ 1
รับประกันคุณภาพ พีน่ อ งทานใด สนใจเชิญที่
http://www.archkku.org/mb/viewforum.php?foru
m=1 โดยดวน ถาชาไมรูวาจะถูกมืดดีลบไปกอนรึเปลา!)
และอีกคูท ีช่ ูช นื่ กันมานาน ออง6 โรงเรียนราชภัฎอุบล และเว
ปมอนเตอร โจ6 โรงเรียนธรรมศาสตรรังสิต งานเลี้ยงฉลองมี
ขึ้นเมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2550 ณ รานจิตรโภชนา (ทีพ่ วกเราจัด
คืนรังกันทุกปนั่นเอง) งานนี้พมี่ 1 ไมพบวามีศิษยเกาสวยๆ ทีน่ า
จับตามองนัก
แตที่ติดใจกันมากก็คงอยูท ีญ่ าติของเจาปาวที่
import ตรงมาจากออสเตรเลีย (แตโอกาสก็ถูกใชกับการจดๆ
จองจองหมดไปตามๆกันจนเลิกงาน)
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คู ซึ่งเปนกําลังสําคัญของชมรมทั้ง
สองคูม าอีกครั้ง ตรงนี้ดว ยครับ

รุน 8 รายงานโดย บักซุป
ก็ยังไมมีอะไรหวือหวาเปลี่ยนแปลงทําไหร แตที่สําคัญๆ คงจะเปน
เมื่อเดือนแหงความรักมีมีงานสําคัญสองงานของรุน
คืองาน
ตอนรับขวัญใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยหลังจากที่ไปอยู USA 78 ป ไมเคยกลับมาเลย เพื่อนๆ 8 ก็เลยไปตอนรับกันอยางคับ
คัง่ สวนใหญก็เพื่อนๆ ในกรุงเทพฯ อาทิ สี อิท เบนซ ฉัตร
เจมส เอ ซุป ทัช+ชมพู เจี๊ยบ+แฟน*** อู นกนอย+พีเ่ บิ้ม และ
ครอบครัวของขวัญใจ เนื่องจากตรงกับวันเกิดของขวัญใจดวย ไป
กันที่รานคาราโอเกะแถวสาธร หรูมาก บรรยากาศชื่นมื่นอบอุน
ขวัญใจก็ยังนารักเหมือนเดิมจา
อีกงานเปนงานเลี้ยงวันเกิดของบอยดและเลี้ยงสงจอหน
กลับคูเวตดวย งานนี้บอยดเหมารานแถวหลังเอแบคเลี้ยงกันเลย
ทีเดียว งานนี้ผมไมไดไปเลยไมรูบรรยากาศ

“ความรูค ูบานเฮา”
บทความคัดสรรจากเวปบอรด

อยากใหชว ยบอกเลาประสบการณการทํางาน…
ครับ โดย ม...ครับ (โพสเมือ่ 13 กรกฎาคม 2548)
....จบออกมาไปทํางานอยูใ นบริษัทแหงหนึง่ ...ก็ไมรหู รอกวา
บริษัทเขาทํางานอะไรกันบาง...มีคนมาชักชวนไป
ก็ไป...เปน
บริษัททีท่ ํางานแบบ turn key...คือ ตั้งแตศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ หาแหลงเงินทุน ออกแบบ และรับเหมากอสราง
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร...วันแรกเขาไปนัง่ ทําความรูจักกับเพื่อน
รวมงานคนอื่นๆ...วันถัดมา นัง่ รถไปดูโครงการตางๆ ทีก่ ําลัง
สรางอยู...แลวก็ไดไปนั่งเฝา”สโตร”...(หองเก็บวัสดุสําหรับงาน
กอสราง)...ของหมูบานจัดสรรแหงหนึง่ ...อยูส องสามวัน...แลวก็
กลับไปนัง่ ”เขียนแบบ” ในสํานักงาน...โดย”แกะแบบ”จากรูป
บานโครงการตางๆ ทีถ่ ูกตัดออกมาจากหนังสือพิมพ และโบชัวร

รุน 11 รายงานโดย ตอมสโรชา
"ออม"

แตงงานแลว(คาดวากับคนที่ออฟฟส)
แตรูปงาน
แตงงานของออม มีแตรูปน้ําฝน "น้ําฝน" เปนแอรโฮสเตส สาย
การบินอูกันดาแอรไลน เปนแฟนกับ หนอง รุน เดียวกันมา๑ ป
แลว **มีภาพ ที่ภูเก็ต "นิว" ไดยา ยมาทํางานกรุงเทพแลว คาด
วาแผนดินภูเก็ตสูงขึ้นเยอะ ไมเกิดสึนามิงายๆ เจอ ทอง ที่
ขอนแกนมากับแฟนหนาตาดี แตทองหนาตาอุบาทวเหมือนเดิม
(ไวผมยาวเอียงคอดานหนึง่ ) **มีภาพ หยก อยูขอนแกนกําลัง
ปดรานกิ้ฟชอปพอดี พูดอะไรไมรูเรื่องเหมือนเดิม อีเอ เจกงุ คุณ
นอง ทํางานอยู Penesula ชาว France แตเลน MSNกับตอมทุก
วัน ตอนนี้เรา (ตอม) ผูใหขอมูล ก็ทํา Freelance อยูท ีอ่ ุบล
คาดวาประมาณปลายปจะหายตัวแลว ปายุย กับ อุย ครองรัก
กันอยางมีความสุข อยูท ี่ USA เชนเดียวกับ ปอบปและกอย ทีอ่ ยู

งานที่สอง...เปนสํานักงานออกแบบแหงหนึง่ ในทองถิ่น...นัง่ ”
ออกแบบ-เขียนแบบ” อาคารไดหลังหนึง่ ใชเวลาอยูประมาณ
เดือนนึง...แลวก็ไปนัง่ ”เขียนแบบ”ทาวนเฮาสหลังนึง...กับ”เขียน
ตีพ”คอนโดแหงหนึง่ ...อีกเดือนนึง
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จดหมายเหตุบา นเฮา
จดหมายเหตุชมรมศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ทีจ่ ะไดมาทํางานเร็วๆดวยใจทีเ่ รารอน คมมีดกระหายเลือดนับ
ถอยหลังวันที่จะชักออกจากฝกแลว"
และแลว เริ่มงานวันแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เปนวันทีผ่ ม
จะไมมีวันลืมไปชั่วชีวิต ......
.....(เรื่องของเติ้ง11 อานตอไดในเวป)

งานทีส่ าม...ไดไปทํางานในหมูบ า นจัดสรรแหงหนึง่ ...ทําหนาที่
เปนคนรับเรื่อง”รายการงานเปลี่ยนแปลง”ทีล่ ูกคาแจงมา...
(โครงการนี้ ใหลูกบานสามารถปรับเปลีย่ นแปลน เพิม่ ลดงานได
โดยไมกระทบโครงสราง และภาพรวมของโครงการ)...ระหวางนี้
ก็ไดออกแบบโบชัวร โครงการทาวนเฮาสอีกแหงหนึง่ (เจานาย
เดียวกัน) ออกแบบตกแตงสํานักงานขายโครงการดังกลาว และ
ไดทีพ่ ักฟรี
(นอนเฝาสํานักงานขายฯ
อยูท ีช่ ั้นบนของ
ทาวนเฮาส)...เจานายใหเขาไปไซทงานกอสรางโครงการหมูบ า น
จัดสรร รายละเอียดงานชิ้นแรก คือ เอาตลับเมตรไปวัดเสารั้ว
วาถูกตองตามระยะที่ระบุในแบบกอสรางหรือไม...(ผิดไปสองสามเซนติเมตร...ในทุกระยะทั้งแนวนอนและแนวดิง่ )...รั้วบานถูก
เจานายสัง่ ทุบในทันที 150 เมตร...หลังจากนั้น ไดเขาไปตรวจ
.....(เรือ่ งของพีม่ 1 อานตอไดในเวป ขออภัยพื้นที่มีนอย)

bat 11 (โพสเมือ่ 30 ก.ค. 2548)
จบปเดียวกันกับเติ้ง จบแลวบวช3เดือน สึกออกมาหางานชวง
เดือน มิ.ย.อาทิตยกวาๆก็ไดทํางาน บริษัทรับออกแบบและสราง
บาน
เงินเดือน10,000เดียวแตก็เอาเพราะมันใกลบา นและ
สะดวก (แถวๆบางแค กทม.) เงินชวงนั้นคิดวาไมคอยสําคัญ
เพราะตองการประสบการณกอน ก็ไดอยูแผนกออกแบบ นัง่
ทํางานในออฟฟส 3เดือนกวาๆก็ปรับเงินเดือน 13,500 พอทน
หนอยและไดมาเปนสถาปนิกฝายขาย ออกแบบและปดการขาย
กับลูกคา เขียนแบบเองบาง ไปดูทดี่ ินในการกอสราง(แตไมไดคุม
งาน) เงินคอนขางดีเพราะมีคา คอมมิชชัน่ ดวย มีบางเดือนไดคา
คอมฯมากกวาเงินเดือนอีก ในระหวางนั้นก็สมัครงานทีเ่ ครือ
ซีเมนตไทยไว แลวบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย (กระเบื้อง
cotto) บริษัทในเครือฯ ก็เรียกสัมภาษณ ผานจนมารอบ
สุดทายมี2คน มีเรากับเด็ก 'ถาปตยจุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ2
ไมตอ งบอกคงรูว า ใครได ตอนนั้นคือตําแหนงสงเสริมการขาย
ทําเกี่ยวกับออกแบบบูท รานคา ตกแตงหนาราน ผานไปอีก2วัน
บริษัทเรียกตัวใหมสัมภาษณตําแหนง designer นักออกแบบ
ผลิตภัณ
ไมคิดวาตัวเองจะทําไดเพราะไมไดเปนคนเกง
คอมพิวเตอร
ตองมาออกแบบกระเบื้องทีค่ อ นขางตองใช
คอมพิวเตอรกราฟฟคพอสมควร
สุดทายก็ไมเคยคิดวาจบ
ถาปตยมาจะตองมานั่งออกแบบกระเบื้อง พอเราเขามาทํางาน
จริงๆมันมีอะไรมากมาย มากกวาทีค่ ิด สนุก เปดโลกใหมไดมี
โอกาศเดินทางไปดูงานตางประเทศบอยๆ

ออบ 7 (โพสเมือ่ 18 ก.ค. 2548)
ตอนอยูป 3 ฝกงานและตอนจบออกมาเปนชวงฟองสบูแตก
ประมาณป 42 เลยไมมีบริษัทฯใหญๆ ใหไปฝกงาน และไมคอ ยมี
งานในบริษัทสถาปนิกใหทําเมื่อจบ เลยมาทํา museum &
exhibition แทน งานมีตั้งแตออกแบบ กอสราง จนถึงทําให
เสร็จ ไมไดออกแบบเอง แตอยูใ นทีมขาย ประสานงาน และ
บริหารโครงการ
เริม่ ตั้งแต
ชวยกันคิดแนวความคิดใน
พิพิธภัณฑ เนื้อหาที่จะเลาใหคนฟง จะเลาดวย ภาพ ตัวหนังสือ
หรือหนัง
ใสเทคนิคการน้ําเสนอ จะเปนชุดทดลองแบบใหคนลองมาเลน
หรือจะมีเกมสตา งๆเขามาเกีย่ วของ แลวสงให designer
ออกแบบ แลวเราก็หาคนทํา เอาชางกอสราง มา เอาคน
ออกแบบงานกราฟฟกมา เอาคนทําเซนตเซอรมา งานเทคนิค
มารวมกัน หา hardware & software ฯลฯ แลวจัดเวลาการ
ทํางานใหเสร็จทันกําหนด ไปไปมามา ก็ใชวิชาความรูที่เรียนมา
นัน่ แหละมาทํา แคไมไดลงมือออกแบบและเขียนแบบเองเทานั้น
.....(เรื่องของ ออบ 7 อานตอไดในเวป)

แกว 3 (โพสเมือ่ 12 ส.ค. 2548)
หายไปจากสังคมมอดินแดงแหงนี้นาน จนนานมากความรูสึกสวน
ลึกกอยังคงคิดถึงอยู ความรัก ความอาลัยยังมีอยู คลายเด็กหนี
ออกจากบาน หรือเด็กบานนอกออกไปเผชิญโลกจนไดเกิดความ
ภูมิใจในอะไรบางอยางจึงกลับมา เปรียบสถาปตย มข...เปนบาน
มีพๆี่ นองๆมหาลัยเปนพอ คณะเปนแม ผลิตลูกๆ ออกมาไมขาด
สาย แลววันนี้เหมือนลูกคนนี้ หรือนองคนนี้ หรือเพื่อนคนนี้
หรือพี่คนนี้ของใครตอใครไปแตงงานกับกองทัพเรือ วันนี้ก็เลย
กลายเปนลูกประดูแหงราชนาวี หนาทีป่ ระจําวัน ไมไดรบราฆา
ฟนใคร แคออกแบบอาคารทุกสิง่ ทุกอยางใหทหารหาญ เขาไดใช
กัน กอแคนั้น ออกแบบตั้งแตสวมยันโรงเก็บเครือ่ งบิน กอสนุกดี
ไมมีอะไร ในบางโอกาสกอพบเจอรุน พีเ่ กาๆ โดยเหตุบังเอิญ เจอ
พีว่ ิน ทีค่ ุนหมิง-ตาหลี่-ลีเ่ จียง เจอพี่ตุยทีก่ รมโยธาธิการชัน้ 20
9 ส.ค. 48 เจอพีโ่ จป2 ที่ BIG C หรือ LOTTUS จําไมได ที่
ภูเก็ต ในแตละเวลาแตละโอกาสพบเจอพี่ๆนองๆรูสกึ ดี หวังวาคง
ไมเจอสถาปนิก มข คนไหนเปนขอทานขางฟุตบาท อุป ..พูดเลน
ไมมีอะไรมากเพียงแคผานมาทักทายแนะนําตัวเทานั้นเอง. :D

เติง้ 11 (โพสเมือ่ 18 ก.ค. 2548)
ผมจบปการศึกษา 2545 (เก็บของออกจากขอนแกนราวๆเดือน
มีนาคม 2546 ขณะนั้นอายุ 23 ป)
ปลายเดือนเมษายน 2546 เริม่ หางานและสมัครงานทาง เว็บ
อาษา และไดงานครั้งแรกในชีวิต"สถาปนิกคุมงาน บริษัท ดี เอ็ม
อินเตอรเนชัน่ แนล" ตกลงทีเ่ งินเดือน12,000 บาท
มโนภาพตอนที่สัมภาษณงานไดแลว "คงเปนงานไซทกอ สราง
อยางทีเ่ คยไปฝกงานกับบริษัทอินเตอรแพค ของอาจารยยอด
เยี่ยมตอนจะขึ้นป 5 ออฟฟศเปนตูคอนเทนเนอรตดิ แอรเย็นฉ่ํา
มีวิศวกรโยธา ไฟฟา ประปา งานระบบ ครบถวน มีรนุ พีค่ อย
แนะนํา มีหัวหนาเปนผูใ หญใจดี มีโฟรแมนที่เกง คนงานกอสราง
เปนระเบียบเรียบรอย การทํางานเปนระบบมีมาตรฐาน นา
ภาคภูมิใจ และสมกับที่ไดร่ําเรียนมา ญาติพีน่ อ งก็สบายใจและให
กําลังใจ โทรศัพทพดู คุยกับหญิงทีร่ กั เธอก็ดีใจและใหกําลังใจ
ความผันกําลังสวยงาม เรียนจบออกมาแลวไดทํางานดีๆอยางนี้
ความคิดลองลอย มองโลกในแงดี สวยงามและมีระบบ เฝาคอย

ขอเชิญพีน่ อ งทุกทานรวมถายทอดประสบการณท่ี
www.archkku.org/mb/viewtopic.php?t=664
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