เอ็กซ์ไฟล์เดือนเมษายน ๒๕๕๔
บันทึกการเดิ นทาง
เดือนนี้ผมแทบไม่ได้ไปไหน แม้แต่ในช่วงหยุดสงกรานต์ เพราะตัง้ ใจจะทํางานหลายอย่างให้แล้ว
เสร็จ และไม่ชอบเดินทางช่วงเทศกาล ถึงกระนัน้ ก็ต้องเดินทางไปเป็ นกรรมการสอบที่สภาวิชาชีพสองครัง้
เพราะเกรงใจผูใ้ หญ่ทเ่ี อ่ยปากบ่นว่าหายหน้า แปลกเหมือนกัน หลาย ๆ ครัง้ ทีเ่ ป็ นกรรมการสอบ ผมถูกบ่นว่า
ใจดี ช่วยตอบแทนคนถูกถาม สอบไม่ผ่านก็ให้แก้ตวั ก่อนปรับตก และเขียนคําถามให้ก่อนกลับบ้าน แปลก
กว่านัน้ คือ หลาย ๆ คน ทัง้ ทีไ่ ด้คําถามไปเป็ นแรมเดือน กลับไปสอบใหม่กย็ งั ไม่รอู้ ะไรเหมือน ๆ เดิม ผมสรุป
สัน้ ๆ ว่า ปญั หาวิศวกรไทย คือ มักฝงั ใจเชื่อสิง่ ผิด ๆ เพราะสิง่ ผิด ๆ มันแลดูง่าย จําง่าย เดินทางเดือนนี้ ไม่
ต้องถามว่าได้อะไร เพราะจ่ายค่าเดินทางเกือบหมื่น ได้ค่าเบี้ยประชุมครัง้ ละพันกว่าบาท กินข้าวมื้อเดียวก็
หมดแล้ว

อากาศยาน A300-601 HS-TAB HS-TAC HA-TAD และอากาศยาน A330-343X HS-TEP HS-TEQ และ
HS-TER และนามพระราชทาน “ศรีอโนชา” “ศรีอยุธยา” และ “อู่ทอง”
อากาศยาน A300-600 ซึ่งถือว่ามีจํานวนมากที่สุดในฝูงบิน และประจําการบินมานาน กําลังถูก
ทะยอยปลดระวาง และแทนที่ด้วยอากาศยานรุ่นใหม่ วันนี้ อากาศยานA300-601ทะเบียน
HS-TAB
พระราชทาน “ศรีอโนชา” HS-TAC “ศรีอยุธยา” และ HA-TAD “อู่ทอง” ถูกแทนทีด่ ว้ ยอากาศยานพิสยั ไกล
A330-343X HS-TEP HS-TEQ และ HS-TER ทัง้ สามลําสวมนามพระราชทาน “ศรีอโนชา” “ศรีอยุธยา” และ
“อู่ทอง” ตามลําดับ
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ซ้ายไปขวา บนลงล่าง ๑ A300-601 HS-TAB ”ศรีอโนชา” ๒ A300-601 HS-TAC “ศรีอยุธยา” ๓ A300-601
HS-TAD “อู่ทอง” ๔ A330-343x HS-TEP “ศรี อโนชา” ๕ A330-343x HS-TEQ “ศรี อยุธยา” และ ๖ A330343x FWWYQ to be HS-TER “อู่ทอง”
สงกรานต์ของใคร
ผมจะต้องใช้ชวี ติ และผ่านเดือนเมษายนอย่างยากลําบาก ต้นเดือน หลายคนทะยอยกลับบ้าน ผมยัง
ต้องคุมสอบ และตรวจข้อสอบหลายวิชา คือ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ของนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๘๐ คน นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๖๖ คน และอีกสามรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ
เขียนแบบวิศวกรรม ๒๙๙ คน วิศวกรรมทาง ๙๙ คน (แลปฏิบตั ิการที่รบั ผิดชอบอีกเท่าจํานวนคน) การ
ออกแบบอาคาร ๒๗ คน และปฏิบตั กิ ารโครงสร้าง (เฉพาะการทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก) อีกเท่าใดก็ไม่
รู้ จํา ได้ว่า วิช าสุ ด ท้า ย ส่ง เกรดในวัน ประชุ ม เกรดของคณะ คือ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ พอดี เป็ น อัน ว่ า
สงกรานต์ปี น้ี ไม่ มีเ วลาแม้แ ต่ จ ะวางแผน เที่ย ว หรือ พัก ผ่ อ น แต่ ก็ย งั ดีท่ีมีเ วลาให้ห ยุ ด ทํา งานที่ค ัง่ ค้า ง
สงกรานต์ปีน้ีจงึ ไม่ใช่สงกรานต์ของผมเหมือนเช่นทุก ๆ ปี
รุ่งขึน้ วันสงกรานต์ จําได้ว่า ตื่นเช้า ทํางานทีบ่ า้ นอย่างเงียบ ๆ ไม่คดิ จะไปไหน ข้างบ้านผม มีบา้ น
หลังหนึ่ง ทีส่ ่วนใหญ่จะปิ ดประตูเงียบเหงา ทีท่ ุก ๆ ปี ลูกหลานจะพาเพื่อน ๆ ไปรวมตัวกันเล่นนํ้ า ส่วนใหญ่
เป็ นวัยรุน่ ไปจากกรุงเทพก็มี ทีน่ ่าสนใจเพราะพอเริม่ สายใกล้เวลาออกเล่นสาดนํ้า จะเปิ ดเพลงกระหึม่ คงจะมี
ซีดเี พียงแผ่นเดียว เพราะตัง้ แต่ผมไปสอนทีอ่ ุบลราชธานี ได้ยนิ ทุกปี ปี น้ีกเ็ ช่นเดิม หากแต่บางเพลงหายไป
เข้าใจว่าคงเบื่อ ฟงั แล้วรู้สกึ คุ้นเคยดี ตกบ่ายผมอาบนํ้ าหมาสองตัว เพราะไม่ได้อาบให้เขามานานหลาย
สัปดาห์แล้ว ส่วนอ กสองตัวอาบไปเมื่อหลายวันก่อนนี้ งานทีท่ ํา เป็ นการเตรียมสัมมนาอาจารย์ ทีก่ ําหนดจะ
ไปทีป่ ากช่อง ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ หลังจากนัน้ ต้องเตรียม PowerPoint บทความวิศวก
ศึกษา ในการประชุมวิชาการ วิศวศึกษา และประชุมสภาคณบดีวศิ วกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยทีห่ าดกะรน
ภูเก็ต
สงกรานต์ปีน้ี มีลูกศิษย์สองสามคน แวะไปเยีย่ ม และกินข้าวมื้อเย็น (หาร้านยากหนักหนา เพราะ
ใครๆ ก็กนิ ก็เทีย่ ว) คือ พรพจน์ บุปผา เอกลักษณ์ ทวีเดช สามาน สิงห์คง ทัง้ สามรายเป็ นลูกศิษย์ทภ่ี าควิชา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่น ๑ ๓ และ ๔ พรพจน์ และสมานชวนผมไปกินข้า ตอนคํ่าวันที่
๑๔ ส่วนเอกลักษณ์แวะไปเยีย่ มคํ่าวันที่ ๑๕
สามวันที่ปากช่อง
สัมมนาอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีน้ี จัดทีป่ ากช่อง ระหว่าง ๑๗
ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ สถานที่จดั เป็ นโรงแรมใกล้เขาใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นดี นึกแล้วเสียดายหนักหนา
สมัยยีส่ บิ ปีก่อนเคยสํารวจถนนลําลองในพืน้ ทีน่ ้ี มีทด่ี นิ หลายแปลงทีช่ าวบ้านเสนอขาย สองเหตุผลทีไ่ ม่ได้ซ้อื
ไว้เพราะ หไม่มเี งิน หรือไม่มอี ํานาจวาสนา (ทีด่ นิ บางแปลงต้องใช้อํานาจวาสนา จึงจะได้โฉนด ไม่เอาดีกว่า
เพราะเสี่ย งถูก ยึด คืน) หากเป็ น ทุ ก วัน นี้ ต้อ งเพิ่ม อีก หนึ่ งเหตุ ผล คือ คงไม่มีเวลาไปอยู่ หรือไปทํา ให้เ กิด
ประโยชน์
การโยกย้ายสถานทีส่ มั มนา ก็เพือ่ ต้องการให้คนไปนร่วมจํานวนมาก ผมว่าเรือ่ งนี้ไม่มที างเป็ นไปได้
จริง บ้างบอกว่าควรสัมมนาทีม่ หาวิทยาลัย ทีบ่ ริเวณใกล้เคียง เพราะไปไหนไกล ๆ เสียเวลาทํางาน เคยทํา
เช่นนัน้ แล้ว พบว่า หลาย ๆ คนหายตัวรวดเร็ว เพราะใกล้บา้ นไงเล่าครับ แต่หากไปสถานทีไ่ กล ๆ (อ้างว่าไป
เปิดหูเปิดตา) หลายคนก็ไปเปิดหูเปิดตาอย่างเดียว โดยแทบไม่ได้ประชุม หรือสัมมนา และหลาย ๆ คนก็พาล
ไม่ไปเพราะเหตุผลว่าติดราชการงานสําคัญ
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นอกจากสัมมนา ผมก็ตอ้ งใช้เวลาสํารวจสถานที่ และถ่ายรูป ไว้ใช้สอนหนังสือ ลองดูตวั อย่างก็แล้ว
กัน ว่ารูปไร้สาระเพียงใด

(ซ้าย) พ่นฉนวนกันความร้อนที่หลังคาแผ่น
โลหะ (Metal sheet) ทําให้ผวิ ขรุขระไม่น่าดู แต่กเ็ ป็ นวิธที ง่ี า่ ยดี (ขวา) ใช้แผ่นมุงโปร่งแสง (Translucent) เพือ่
ใช้แสงจากธรรมชาติ หรือประหยัดไฟ โดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีไ่ ม่ใช่ทช่ี ุมนุ มคน อาทิ ทางเดิน ห้องนํ้า

พบเห็น บัน ได และทางลาด อดไม่ ไ ด้ ท่ีจ ะ
ถ่ายรูปไว้ดู ทางลาดซ้ายมือคงตัง้ ใจทําเพื่อคนพิการ แต่ชนั ไปหน่ อย และพืน้ ผิวทัง้ สองระดับขรุขระมาก คง
ตัง้ ใจสร้างบรรยากาศให้เหมือนเมืองในอิตาลีมากทีส่ ุด ผมว่าคนพิการคงไม่เสีย่ งขึน้ ด้วยรถเข็นแน่ ๆ (ขวา)
บีนได และทางลาดโถงด้านหน้าโรงแรม คงตัง้ ใจออกแบบให้ตอบสนองสองวัตถุประสงค์ คือ สําหรับพนักงาน
เข็นรถขนสัมภาระของแขกขึน้ ลง และอาจให้คนพิการใช้ประโยชน์ แต่หากมองตํ่าลงมา เห็นว่า ทัง้ สองกรณี
ลําบากพอ ๆ กันเพราะถนน และบาทวิถี หรือทางเท้า ต่างระดับกันกว่า ๐.๑๕ เมตร หากจะให้พนักงานขน
กระเป๋า และคนพิการใช้งานได้ หรือใช้งานสะดวก ควรทํา Curve-cut-ramp (เป็ นแบบไหนดูรปู ข้างล่าง)

ตัวอย่าง Curve-cut-ramp (สองรูปซ้าย ถ่ายทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนายช่างอนันตศักดิ ์ ประภัสสร)

แวะถ่ายรูป ทัง้ สองรูป ผศ.ดร. วิวฒ
ั น์ พัว
ทัศนานนท์ กรุณาถ่ายให้
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(ซ้าย) โครงหลังคาโถงโรงแรม เป็ นทรงงอบ
ั้
หรือทรงตะลุ่ม แต่เรียกเป็ นทางการก็คงถือว่าเป็ นปนหยา
(Hip) ชนิดหนึ่ง ด้วยรูปทรงทีว่ ่า จันทันหลักทีพ่ าด
เสาทัง้ สีต่ วั จึงกลายเป็ นตะเฆ่สนั
ปริ มาณเหล็กเสริมตํา่ สุด
จําได้ว่า เมื่อประมาณปี ๒๕๔๐ ที่เริม่ สอนหนังสือวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ผมพูดเรื่อง
ปริมาณเหล็กเสริมตํ่าสุดในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมาตรฐานวสท. ข้อ ๔๗๐๐ มีคนกังขา และถาม
กันมาก อีกทัง้ ยังไม่เข้าใจข้อยกเว้นของการตรวจสอบดังกล่าว เชื่อว่า วิศวกรกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า ในเวลา
นัน้ แทบไม่เคยตรวจสอบ และบังเอิญโชคดีว่า กรณีทป่ี ริมาณเหล็กเสริมตํ่าสุดมากกว่าเหล็กเสริมทีต่ อ้ งเสริม
เพื่อ ต้ า นทานโมเมนต์ ด ัด นั น้ ไม่ ค่ อ ยเกิด เหตุ ท่ีม าตรฐานออกแบบ กํ า หนดปริม าณเหล็ก เสริม ตํ่ า สุ ด
(Minimum steel, As − min ) ในองค์อาคารต้านทานแรงดัด ยกเว้นแผ่นพืน้ ว่า ต้องเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
f c′
4⋅ fy

⋅ bw ⋅ d

1.4
⋅ bw ⋅ d
fy

หรือ

โดยที่

f c' , f y มีหน่ วยนิว ตันต่อตารางมิลลิเมตร

(เมกะปาสกาล) เพราะหาก

การแตกร้าวเนื่องจากหน่ วยแรงดึงในคานคอนกรีต หน้าตัดขนาด b × h จะถูกต้านทานโดยเหล็กเสริม แปลว่า
อย่างไรเสียก็จะต้องมีเหล็กเสริม ปริมาณเหล็กเสริมดังกล่าวได้จากการสังเคราะห์ แล้วประมาณการค่าตัวแปร
ต่าง ๆ จนอยูใ่ นรูปง่าย คือเหลือตัวแปรเฉพาะกําลังครากของเหล็กเสริม พิสจู น์ ง่าย ๆ จากสมดุลของแรงอัด
ในคอนกรีต และแรงดึงในเหล็กเสริม (กรุณาตรวจสอบด้วยเพราะทําไปพิมพ์ไป ผมง่วงนอนจนไม่มสี มองจะ
ตรวจสอบตัวเอง)
แรงอัดในคอนกรีต
หาก

=

1⎛
h
⎜ 0 + 0.7 ⋅ f c' ⎞⎟ ⋅ b ⋅
⎠
2⎝
2
0.8 ⋅ h ≈ d และ f s ≈ 0.6 ⋅ f y จะได้

หรือ
หากลองกําหนดให้

แรงดึงในเหล็ก (ทีภ่ าวะใช้งาน)

=

f s ⋅ As

(d 0.9 )
1
0.7 ⋅ f c' ⋅ b ⋅
2
2

=

0.6 ⋅ f y ⋅ As

As

≈

f c'
4⋅ fy

⋅b ⋅ d

f c' มีคา่ ไม่เกิน 30 MPa

As

≈

30
⋅b ⋅ d
4⋅ fy

≈

1.4
⋅b⋅ d
fy

ข้อยกเว้นของข้อกําหนดนี้ (ฯลฯ เว้นแต่จะได้เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1.34 เท่าของค่าทีค่ าํ นวณได้) มี
ประโยชน์ในกรณีทห่ี น้าตักคานนัน้ ใหญ่โตเกินความจําเป็ น ทีจ่ ะต้านทานแรง อาทิเช่น คานลึกทัง้ หลายทีใ่ ช้
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รับบันได หรือทางลาด และทําเป็ นแผงราวกันตกในตัว จวบถึงทุกวันนี้ ก็ยงั คงต้องอธิบายเรือ่ งนี้ครัง้ แล้วครัง้
เล่า ผมพบบทความทีผ่ มเขียนร่วมกับท่านหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผศ.ดร.
เกรียงศักดิ ์ แก้วกุลชัย) ในวาสารสมาคมคอนนกรีตไทย พบเห็นในเวบไซท์ของสมาคมด้วย ในบทความ
ดังกล่าวใช้หน่ วย metric ที่นักศึกษา และวิศวกรไทยคุ้นเคย ลองไปอ่าน หรือ download ไฟล์ได้ท่ี
http://www.thaitca.or.th/index.php/journal/48-journal07/106-2010-11-13-20-12-30

จดหมายจากลูกศิ ษย์
เดือนนี้ขน้ึ ปี ใหม่ไทย มีวนั หยุดหลายวัน ผมอยากพักผ่อน และเทีย่ วเตร่ อยากอยู่กรุงเทพ เพราะ
ไม่ได้อยู่กรุงเทพช่วงสงกรานต์หลายปี แล้ว แต่ไม่มโี อกาสอย่างทีบ่ อก มีจดหมายตกค้างตัง้ แต่เดือนธันวาคม
๒๕๕๓ และมีนาคม ๒๕๕๔ คนถาม หรือเขียน คงสร้างบ้านเสร็จไปแล้ว และด่าผมหลายตลบ อย่างไรก็ตาม
ผมตัง้ ใจจะตอบ และเพิง่ จะมีเวลาดูเมล์เก็บตก
Date: Sat, 11 Dec 2010 02:48:16 +0000
รอยต่ออาคาร อาจารย์ครับ มีเรือ่ งอยากได้คาํ แนะนําครับ ผมจะต่อเติมบ้าน แต่พน้ื ชัน้ สอง (ใหม่) อยากทํา
เป็ นระเบียง ซึ่งจะต่อจากพืน้ บ้านหลังเดิมกรณีทเ่ี ทคอนกรีตมาชนกับบ้านเดิมเราจะป้องกันนํ้าทีจ่ ะรัวซึมที่
รอยต่อนี้ เพื่อไม่ให้รวมาห้
ั่
องทีต่ ่อเติมชัน้ ล่างด้วยอะไรดีครับ ผมควรเว้นรอยต่อทีจ่ ะชนกัน แล้วใช้ซเี มนต์
Grout (ผลิตภัณฑ์ ๗๐๑) มาเชื่อมจนเต็ม หรือเว้นรอยต่อทีจ่ ะชนกันแล้วใช้ซเี มนต์เกราต์ (ผลิตภัณฑ์ ๗๐๑)
มาเชื่อม แต่เว้นไว้แล้วใช้โพลียรู เิ ทนปิดร่อง (ผลิตภัณฑ์ ๖๐๓) ขอความเห็นและคําแนะนําด้วยนะครับอาจารย์
ขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ mhong007@hotmail.com
สถาพรตอบ ขึน้ ชื่อว่ารอยต่อระหว่างอาคารเก่า และอาคารใหม่ ย่อมเกิดปญั หาโลกแตกสองเรือ่ ง คือ ทรุดตัว
ต่างกัน และนํ้ ารัวซึ
่ ม หากจะป้องกันปญั หาทีต่ ้นเหตุ ต้องสวมหัวใจสถาปนิกตอบว่า ก็ใช้หลังคา ชายคา มุง
บริเวณรอยต่อเสียเถิดครับซึง่ ทําได้ไม่ยากเลย แต่กค็ งให้สถาปนิกเป็ นผูอ้ อกแบบให้ เพราะต้องให้สวยงาม ใช้
งานต้องตามวัตถุประสงค์ รอยต่อเก่าและใหม่ ควรเว้นห่างกันถูกต้องแล้ว หากไม่ได้ใช้งานมากนัก เช่น คน
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เดินไปมา หรือมีรถเข็น (เช่น ในอาคารสาธารณะ) ก็ปล่อยเหลี่ยมมุมไว้ท่อื ๆ เช่นนัน้ แหละ จะอุดช่องว่าง
หรือไม่ ก็ได้ (รูปที่ ๑)

รูป ที่ ๑ ตัว อย่ า งรอยต่ อ
ระหว่างอาคาร ทีเ่ ว้นช่องไว้ และไม่ได้อุดช่องว่าง และมีหลังคาคลุมกันนํ้ารัวซึ
่ ม แต่มปี ญั หาเรือ่ งการทรุดตัว
แตกต่างกันเล็กน้อย (เพราะนํ้าหนักทีถ่ ่านลงฐานรากด้านอาคารเก่า และอาคารใหม่พอ ๆ กัน)
แต่หาก ต้องใช้งาน กลัวแตกบิน่ เพราะแรงกระแทก ก็เสริมจมูกด้วยเหล็กฉากเสีย ช่องว่างนัน้ จะอุด
หรือไม่กไ็ ด้ รอยต่อแบบนี้ หากเป็ นบนพืน้ ใช้งานสาธารณะ หรือบนพืน้ สะพาน ก็มกั เว้นว่างไว้ เพราะเวลาฝน
ตก หรือทําความสะอาด ทัง้ นํ้า และตะกอนฝุน่ ผงจะระบายลงล่างได้ (รูปที่ ๒)

รูปที่ ๒ ตัวอย่างรอยต่อที่
เสริมจมูกเหล็กฉากทีม่ ุมแนพืน้ หรือคาน (ซ้าย) ปล่อยว่างไว้ หรือ (ขวา) อุดด้วยวัสดุยดื หยุ่น (Joint sealant)
เพือ่ ป้องกันรัวซึ
่ มได้ ทีแ่ นบมา ผลิตภัณฑ์ ๖๐๓ เป็ นวัสดุจาํ พวกนี้ แต่ตอ้ งเข้าใจว่า วัสดุเหล่านี้ ก็คล้าย ๆ กับ
sealant ทีใ่ ช้อุดรอยต่อระหว่างอ่างอาบนํ้ ากับงานก่อ หรือตามวงกบเหล็ก อลูมนิ ัมของบานประตูหน้าต่าง
ย่อมมีอายุใช้งาน จะกีม่ ากน้อยขึน้ กับคุณภาพผลิตภัณฑ์ แทนทีจ่ ะใช้วสั ดุเหล่านี้ ผมเคยเห็นบางแห่ง เขาใช้
Water stop กัน้ ยึดระหว่างอาคารเลย แต่นนเป็
ั ่ นกรณีอาคารสร้างใหม่ทงั ้ คู่ แต่ตอ้ งการมีรอยต่อระหว่างอาคาร
Water stop อายุใช้งานนานกว่า Sealant ครับ
รอยต่ออีกแบบหนึ่งเรียกอุปกรณ์กล แนวคิดคล้าย ๆ กับใช้ Water stop แต่ว่าเป็ นกลไกทีส่ ร้าง หรือ
ทําด้วยโลหะ (ประกอบเข้ากัน) กลไกแบบนี้ พบได้ในรอยต่อสะพาน และอาจมีแถบพลาสติกสังเคราะห์โค้งมน
ครอบด้านบน ไม่ใช่เพือ่ ป้องกันนํ้า แต่เพือ่ ให้คนเดินไม่สะดุด หรือรถเข็นไม่สะดุด (รูปที่ ๓ และรูปที่ ๔)
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รูปที่ ๓ ตัวอย่างรอยต่อที่
เป็ นอุปกรณ์กล

รู ป ที่ ๔ แถบพลาสติ ก
ครอบรอยต่อ
ส่วนผลิตภัณฑ์ ๗๐๑ นัน้ เป็นวัสดุจาํ พวก Non-shrink (ไม่หดตัว) ใช้สาํ หรับซ่อมแซม
25 มีนาคม 2011 9:58
นึกถึงอาจารย์เสมอ เรียนอาจารย์ สถาพร กระผม เคยเรียนวิชาวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมการทางกับอาจารย์
ทีม่ . เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธารุน่ ๓ ประมาณปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ นําวิชาความรู้ และแนวคิดของ
อาจารย์ มาใช้ปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ และยังนึกถึงอาจารย์อยู่เสมอ เดิมผมชื่อ นายอุดมศักดิ ์ บุญรอด ปจั จุบนั
เปลีย่ นเป็นนายธนคม บุญรอดขณะนี้ดาํ รงตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักก่อสร้างทางที่ ๓ ผม
ส่ ง รู ป ม า ด้ ว ย เ พื่ อ อ า จ า ร ย์ อ า จ จํ า ผ ม ไ ด้ ชื่ น ช ม ผ ล ง า น ข อ ง อ า จ า ร ย์ ท า ง เ ว ป ไ ซ ต์
ด้วยความเคารพ ธนคม บุญรอด th918459@hotmail.com

สถาพรตอบ สวัสดีครับ เมล์ทส่ี ง่ มานานแล้วผมไม่ได้ตอบ เพราะเป็ นช่วงสอบทีย่ งุ่ มาก แต่ขอบอกว่า ผมดีใจ
มาก ทีล่ กู ศิษย์ยงั จําผมได้ ทัง้ ทีผ่ มก็มโี อกาสได้สอนเพียงสองวิชา รูปสามรูปทีส่ ง่ แนบมา ผมเอาไปเทีย่ วอวด
ใครต่อใคร และเล่าให้ใคร ๆ ฟงั ด้วยความภาคภูมใิ จ มันเป็ นเหมือนยาชูกําลังในยามท้อแท้แหละครับ
หากติตามเวบไซท์ ก็คงรูว้ ่า จากกันกว่าสิบปี ชีวติ ผมยังคงไม่เปลีย่ นไปมากนัก พอ ๆ กับนิสยั หรือสันดาน
แต่ เ หิน ห่ า งจากการทํ า งาน ไปสอนหนั ง สือ จริง ก็ ย ัง ทํ า งานอยู่ แ หละ
แต่ ไ ม่ ค่ อ ยจะได้ ห าเงิน
จากไปจนแทบจะกลับมาไม่ได้แล้ว หากไม่อาศัยบุญเก่าทีท่ าํ งานมาเกือบ๒๐ ปี ปา่ นนี้กค็ งไม่ได้เป็ นวิศวกร
แล้วแต่ผมก็คงเกิดมาเพือ่ เป็ นแบบนี้แหละตําราวิศวกรรมทาง และขนส่ง ปรังปรุงไปจนคนเรียนรุน่ เก่าแทบจํา
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ไม่ได้แล้วแปลเป็นภาษาไทยมานานแล้ว เพราะตําราวิศวกรรมทาง ผมใช้ขอ รศ.ช่วยบอกทีอ่ ยู่ดว้ ย ครับ ผมมี
ของจะส่งมาให้ คงเป็ นซีดี ข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ คอนกรีตเสริมเหล็กและวิศวกรรมทาง ตําราวิศวกรรมทาง กําลัง
ปรับแก้สารบาญ และดัชนีสบื ค้น เดือนไหนเงินเหลือผมจะถ่ายสําเนาส่งให้ (เนื้อหา ๑๓ บท ๖๐๐ หน้ า
ภาคผนวก ๔๐๐ หน้า) ขอบคุณทีร่ ะลึกถึง ขอคุณพระช่วยให้มคี วามสุขความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ครับ
Date: Fri, 15 Apr 2011 16:31:24 +0700
กราบเรียนอาจารย์ทเ่ี คารพครับ (ข้อความในเมล์ เขียนในจดหมายแนบ -Attachment) หายไปทัง้ หมด
eakkaluk_88@hotmail.com
สถาพรตอบ สงกรานต์ไม่ไปไหน ทํางาน review paper โยธาแห่งชาติ ๑๑ paper อ่านงานของผูข้ อกําหนด
ตําแหน่ งวิชาการ รองศาตราจารย์ หนึ่งคน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์หนึ่งคน เตรียมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน คู่มอื
นักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศผูป้ กครอง ฯลฯ ๑๗ เมษายน เข้ากรุงเทพ ๑๘ เป็ นกรรมการสอบภาคีวศิ วกรพิเศษ
๒๔ ถึง ๒๖ สัมมนาอาจารย์ทเ่ี ขาใหญ่ อาจขับรถโฟล์กเกลับกรุงเทพ ๔ ถึง ๖ พฤษภาคม ประชุมสภาคณบดี
วิศวกรรมศาสตร์ ทีภ่ ูเก็ต (ผมมี International paper ด้วย เรื่อง ... การสอน Drawing มัง ดังระเบิด) ๑๒
ปฐมนิเทศผูป้ กครอง ๑๓ ไปทีส่ ภาวิศวกรอีกครัง้ กลับมาสอบสัมภาษณ์ Admission ภาคพิเศษ ฯลฯ พอดีเปิ ด
เทอม เริม่ การเดินทาง (ไม่รจู้ ะหาเวลาไหนไปผ่าตัด) สวัสดีปีใหม่ครับ
สามเณร สงกรานต์ และบ้านแร้งไข่
ผมได้ดูรูปถ่ายในเฟสบุคของนักศึกษานิ ติศาสตร์คนหนึ่ง (ธนิ นทร์ ภูวานคํา ) ซึ่งเป็ นแฟนประจําเอ็กไฟล์
ในช่วงปิ ดภาคฤดูรอ้ น ธนินทร์กลับบ้านทีอ่ ําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้เป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น ภาพเหล่านี้ ดูจากไฟล์ ถ่ายก่อนสงกรานต์ (๙ เมษายน ๒๕๕๔) ดูแล้วคิดถึง
อะไรหลายอย่าง ท่านจะคิดเหมือนผมไหม

(ซ้ายไปขวา) ๑ หมู่เณรน้อยรอบิณฑบาตรหน้าบ้าน สังเกตมีเณรฝรังด้
่ วย ๒ เจ้าของบ้านบอกลูกว่า ช่วย
ออกไปใส่บาตรแทนแม่ แม่แต่งตัวไม่เรียบร้อย หนู น้อยจึงออกมานัง่ ยอง ๆ ตักข้าวใส่บาตร ๓ เณรเปิ ดฝา
บาตรรับข้าว ทัง้ หมดนี้ สอนผูใ้ หญ่ว่า แม้เป็ นเด็กเฉกเช่นกัน แต่สถานะแตกต่างกัน ทุกคนต่างทําหน้าทีข่ อง
ตนเอง สังคมย่อมดี จิตใจย่อมงดงาม
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สังคมตื่นตกใจกับพระสงฆ์ทํา Planking สามเณรน้อยเหล่านี้กซ็ ุกซน ตามประสาเด็ก กวาดใบไม้ เผาใบไม้
ปี นปา่ นต้นไม้น่าเวียนหัว เหมือนลิงทะโมนมากกว่าสามเณร ท่านลองหลับตานึกดูว่า ปิ ดภาคฤดูรอ้ น เด็ก ๆ
จํานวนมากไม่รจู้ ะทําอะไรทีไ่ หน โดยเฉพาะเด็กทีพ่ อ่ แม่ทง้ิ ไว้ตามลําพังกับญาติผใู้ หญ่ เพื่อไปขายแรงงานใน
เมืองหลวง ไปขายล็อตเตอรี หากได้บรรพชาเป็ นสามเณร มีขา้ วกิน มีเวลาได้เล่นซนน้ อยลง ฝึ กฝนกล่อม
เกลาจิตใจ ย่อมดีกว่าอยูเ่ ปล่า ๆ จะให้บวชแล้วบรรลุอรหันต์กค็ งเป็นไปไม่ได้ ต้องบอกว่าได้แค่น้กี ด็ ถี ม

เณรน้ อยในทุ่งกว้า ง ในบรรดาภาพทัง้ หมด ภาพนี้
บาดตาบาดใจ เพราะทําให้ผมนึกถึงคํากล่าวของช่างภาพ ทีถ่ ่ายทําภาพ “บ้านแร้งไข่” อดีตหมู่บา้ นแห้งแล้ง
กันดารยากจน ในจังหวัดสุรนิ ทร์ (จนแม้แต่แร้งไข่แล้วก็โบยบินหนี) ผูค้ นหนุ่มสาวอพยพไปอยูเ่ มืองใหญ่ เพื่อ
ขายแรงงาน เหลือเพียงเด็กและคนเฒ่าคนแก่อยู่อย่างรอความหวังหรือสิ้นหวัง ทุกคนเติบโตขึน้ ก็คดิ จะไป
แสวงหาความมังคั
่ งในเมื
่
องใหญ่ แล้วมีใครกลับชนบท ถ้อยคําทีช่ ่างภาพท่านนัน้ เขียนว่า “Shall some of you
come back home, boy?” อย่างไรก็ตาม อีกเพียงสิบกว่าปีทผ่ี ่านมา บ้านแร้งไขโด่งดังไปทัวโลกด้
่
วยความ
ช่วยเหลือ และการนํ าสารของกลุ่มคนไทยและคนต่างชาติทไ่ี ด้สมั ผัสเรื่องราวของบ้านแร้งไข่ เมื่อ Designer
ชื่อก้องโลกทุกสํานักเรียกใช้แต่ ผ้าไหมทอมือจากบ้า นแร้งไข่ เพียงแก่งเดียวในประเทศไทย จนแม้ค ราว
ประชุมผูน้ ํ า APEC ในประเทศไทย เสือ้ ทีท่ ่านผูน้ ํ าสวมใส่กต็ ดั จากผ้าไหมทอมือจากบ้านแร้งไข่แห่งนี้ วันนี้
บ้านแร้งไข่ค งดีข้นึ มาก แต่ ยงั มีอีกนับ พัน นับ หมื่นหมู่บ้านในประเทศไทยที่กํา ลัง รอเวลา รอคนหนุ่ ม สาว
กลับไปช่วยพลิกฟื้นให้ต่นื ตามโลกาภิวฒ
ั น์ หรือเราคิดแต่จะพึง่ พาคนต่างชาติ
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