เอ็กซ์ไฟล์เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒
รถโฟล์คหยุดวิง่ ทีม่ วกเหล็ก
พุธที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๒ ผมเดินทางจากอุบลราชธานีเข้ากรุ งเทพ ทั้งที่เพิ่งกลับจากกรุ งเทพเมื่อเช้า
วันจันทร์ เหตุผลเพราะรุ่ งขึ้น พฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ ผมมีบรรยายเรื่ อง อาคารสู ง ที่วิศวกรรมสถาน
แห่ งประเทศไทย เป็ นการบรรยายครั้ งที่ ๓ เนื่ องจากเป็ นผูบ้ รรยายคนแรก ที่จ ะต้องพูดถึ ง การวางแผน และ
ประสานงานกับผูอ้ อกแบบสถาปั ตยกรรม (สถาปนิก) และวิศวกรระบบ ทําให้การบรรยายสองครั้งแรก มีเนื้ อหา
บางส่ วนซํ้าซ้อนกับวิทยากรท่านอื่น กว่าจะรู ้กถ็ ึงวันบรรยาย ได้เห็นเอกสารทั้งเล่ม แต่กย็ งั ดีที่จะไม่ตอ้ งพูด คราว
นี้ ผมตั้งใจว่า จะปรั บปรุ งเอกสารใหม่ เพิ่มเติมสิ่ งที่ควรพูด แต่ไม่ปรากฏในเอกสารของวิทยากรท่านใดเลย คือ
เรื่ อง กฎหมายอาคาร (ฉบับย่อ ๆ) องคาพยพของการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม และนัยต่อระบบโครงสร้ าง
Conceptual Design การกําหนดสมบัติของวัสดุ การออกแบบเบื้องต้น การกําหนดและควบคุมงบประมาณ ท่าน
สนใจเอกสารฉบับปรับปรุ งล่าสุ ด Download บางส่ วนได้ที่หน้า Building Design เอาเป็ นว่าคืนนั้นทั้งคืนเหนื่อยตาย
ห่ า (เพราะอดนอนมาสองสามคืนแล้ว) แต่เสร็ จดังใจ หกโมงเช้า ผมรี บไป วสท ทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากบ้าน เพราะ
กลัวฝนตก และกะจะตรวจดูอีกรอบว่าไฟล์ที่เตรี ยมไว้พดู และเตรี ยมให้คนฟัง Copy พร้อม หารบรรยายแล้วเสร็ จ
ตามกําหนด คือ ๑๒.๑๕ น บรรยากาศดี มีคาํ ถามไม่นอ้ ย แถมมีบางท่าน (เข้าใจว่าเป็ นเจ้าของกิ จการ หรื อเป็ น
วิศวกรอาวุโสของบริ ษทั ออกแบบ ทาบทามจะให้ไปบรรยายแบบ In house คือบรรยายให้พนักงาน หรื อวิศวกรใน
บริ ษทั ฟั ง ความจริ งถ้าหากพยักหน้าตอบตกลง ก็ได้ค่าเหนื่ อยมากโขแหละ แต่ ทาํ ไม่ได้ เพราะเหมือนกับแย่ง
สมาคมวิชาชี พหากิน ต้องบอกว่า หากท่านสนใจ ก็ลองติดต่อ วสท จะคิดเงินกันอย่างไรก็ว่าไป หากวสท ให้ผม
ไปบรรยาย ผมก็จะได้เท่าที่สมาคมจ่ายให้แหละ แต่หากอยากให้ผมไปพูดคนเดี ยวก็ได้ แต่ตอ้ งไม่จ่ายเงิน ความ
จริ งมันก็น่าจะเป็ นจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างหนึ่งแหละ
ผมไม่ ได้มีโอกาสกิ นข้าว เจ้าหน้าที่ กรุ ณาจัด รถของวสท รอรั บ แล้วรี บบึ่ งไปส่ งผมที่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางกลับอุบลราชธานีเวลา ๑๓.๓๐ น ซึ่ งทุกอย่างเป็ นใจ ผมยังพอมีเวลานัง่ ทํางานอีกหลายสิ บ
นาที ถึงอุบลราชธานี ผมเตรี ยมต้อนรับเจ้าหน้าที่พร้อมผูเ้ ชี่ยวชาญจาก Japan Oversea Development Agency JODC ซึ งเป็ นหน่ วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economics, Trade and
Industry - METI) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประชุมร่ วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ เพือ
่ ตกลงรายละเอียดความร่ วมมือ
และ กําหนดแผน จัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ โดยผูท้ รงคุณวุฒิจาก ประเทศญี่ปุ่น การสนทนาภาษาญี่ปุ่น การ
ฝึ กงานระยะสั้น และพบปะผูป้ ระกอบการชาว ญี่ปุ่น ให้แก่นกั ศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย วันนี้ เป็ นวนปฐมนิเทศ ซึ่ งก็มี
ผูป้ ระกอบการญี่ปุ่นมาร่ วมบรรยายด้วย เสร็ จปฐมนิ เทศราวทุ่มเศษ มีการเลี้ยงอาหารกันตามธรรมเนียม สามทุ่ม
กว่าผมกลับบ้าน เพื่อทํางานสําคัญต่ออีกจนถึงตีสาม หรื อตีสี่ เข้านอน
ศุกร์ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๒ เช้า ๐๖.๓๐ น มี รถคณะกรุ ณาไปรั บ พาไปมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย ผมสอน
หนังสื อเช้า ทํางานทุกอย่างอย่างรี บเร่ ง บ่าย ๑๔.๕๐ น ผมต้องขึ้นรถไฟด่ วนพิเศษ เดิ นทางเข้ากรุ งเทพ เพราะ
เครื่ องบินไม่มีที่ว่าง ตัว๋ รถไฟก็แสนยาก แต่ได้อาศัย ผศ.ดร.วิวฒั น์ พัวทัศนานนท์ ช่วยเหลือจองทาง Internet ให้
ผมไปถึงสถานี รถไฟก่อนเวลาพอควร หาทางเข้าจากที่จอดรถไม่พบ พ่อค้าขนมปั งเอื้ออารี บอกทางให้ ผมซื้ อ
ขนมปั งเขาสองสามอย่าง เพื่ออุดหนุนตอบแทนนํ้าใจ เพราะรู ้ว่า เขาคงขายใครไม่ค่อยได้ ขนมหวานเหมือนนํ้าใจ
ที่หาแทบไม่ได้ในโลกกว้าง ผมมีเวลาได้เห็นบรรยากาศสถานีรถไฟ เมื่อสี่ สิบกว่าปี ก่อน ถือว่าเปลี่ยนแปลงไม่มาก
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พอถึงเวลารถเทียบชานชาลา ทราบว่า ขบวนรถเหลือเพียงสองตู ้ เพราะตูส้ ุ ดท้ายชํารุ ด ได้ที่นงั่ แล้วก็ตอ้ งหลับตา
เพราะง่ ว งนอน ท่ า นสงสั ย ใช่ ไ หมว่ า ผมกลับ ไปกรุ งเทพทํา ไม ที่ นั่ง ใกล้ ๆ กัน เป็ นบัณ ฑิ ต หมาด ๆ จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาไหว้และบอกว่าจะไปสอบก.พ. ได้แต่อวยพรให้โชคดี เมื่อรถไฟออกจากสถานี ผม
หยิบการบ้านขึ้นมาตรวจ สลับกับเล่น internet จาก PDA รถไฟใช้เวลาเพียงชัว่ โมง ถึงศรี สะเกษ และอีกอึดใจถึง
สุ รินทร์ บุรีรัมย์ พนักงานเริ่ มแจกข้าวแจกนํ้าที่กินได้ แต่ไม่อร่ อย บนตูโ้ ดยสารยังคงมีบรรถึงชุ มทางถนนจิ ระ
นครราชสี มา เมื่อพลบคํ่า และเมื่อออกจากนครราชสี มา ดูเหมือนว่าสถานี น้อยลง แต่กลับรู ้ สึกรถวิ่งเร็ วขึ้น ถึง
สระบุรีเวลา ๒๐.๐๐ น พระนครศรี อยุธยา ดอนเมืองว่าที่บณ
ั ฑิตคนเดิ มยกมือไหว้ลา จากนั้นรถวิ่งถึงชุมทางบาง
ซื่อ สามเสน และสถานีกรุ งเทพตรงเวลา คือประมาณ ๒๓.๐๐ น เดิมคิดว่าจะไปหาข้าวกินแถวราชประสงค์ เพราะ
มีร้านประจําทที่ ปิดดึ ก ๆ หรื อเปิ ดตลอดคืน ที่ผมเคยกินประจําตั้งแต่สมัยเรี ยนปริ ญญาตรี นึ กได้ว่าอดนอนมา
หลายคืน เสี ยเวลา กลับไปนอนดี กว่า ผมส่ งข้อความถึ งลูกศิ ษย์ (พงษ์พนั ธ์ ลิ มอนันตชัย) ให้ไปรั บพรุ่ งนี้ เช้า
๐๕.๐๐ น แล้วจึงรี บขึ้นแท้กซี่ กลับบ้าน ถึงบ้าน ผมเหนื่อยเกินกว่า ที่จะเตรี ยมข้าวของสําหรับการเดินทางในวัน
พรุ่ งนี้ พรุ่ งนี้ ผมจะไปขับรถโฟล์กกลับอุบลราชธานี หลังจากจอดซ่ อมทั้งพื้นท้องรถ ซึ่ งมีรอยผุ และตรวจสอบ
เครื่ องยนต์กว่าสามเดือน โดยที่ได้แต่สื่อสารทางโทรศัพท์กบั ช่างใหญ่ท้ งั สองอู่ และให้ช่างรับส่ งรถกันเอง อู่ซ่อม
พื้น และสี เจ้าของเป็ นพี่เขยของท่านอาจารย์ ดร.สมพร อรรถเศรณี วงศ์ ที่ซ่อมกันมาราว ๒๐ ปี แล้ว คนลูกชาย
เจ้าของอู่จากเด็กนักเรี ยนตัวเล็ก ๆ กลายเป็ นเภสัชกรจบปริ ญญาเอกแล้ว ส่ วนเจ้าของอู่ซ่อมเครื่ อง เป็ นคนบ้าน
เดียวกับแม่ (นครศรี ธรรมราช) พูดง่าย สั้น ห้วน เป็ นช่างซ่ อมรถนายเก่า ซ่ อมเฉพาะยี่หอ้ แพง ๆ คงจะมีรถผมคัน
เดียวแหละที่น่าสมเพช แต่ดว้ ยความคุน้ เคย สามารถฝากรถ หรื อค้างเงินได้เป็ นหลาย ๆ เดือน โดยเฉพาะสมัยเมื่อ
ตกยาก

ซ้ายไปขวา ๑ หัวรถจักร ๔๑๓๑ (เดป็ นรหัสของหัวรถลากยี่ห้อ Alsthom ครับ) กําลังทําขบวน ภาษารถไฟ คําว่า
“ทําขบวน” หมายความว่า กําลังลากตูโ้ ดยสาร ๒ ถ่ ายจากตัวสถานี บริ เวณที่ รถ Sprinter จะเที ยบชานชาลา ๓
บรรยายกาศในตูโ้ ดยสาร ถ่ายเมื่อเดินทางถึงสระบุรี
ผมนอนแบบไม่ยอมตื่น หากลูกศิษย์ไม่ไปปลุกก็คงแย่ เสี ยเวลาอาบนํ้าแต่งตัวอยู่ราวห้านาที ดีที่อู่รถไม่
ไกลจากบ้าน ได้ขอให้เอ๋ ไปจ่ายเงินตั้งแต่เมื่อวาน แล้วบอกอู่ว่าจะไปเอารถตอนเช้ามาก ๆ ดังนั้นผมจึงออกจาก
กรุ งเทพได้ราว ๐๖.๒๐ น หงุดหงิดที่หานํ้ามัน ๙๑ หรื อ ๙๕ ไม่ได้ จําใจเติม นํ้ามันผสมอัลกอฮอร์ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่ง
สร้างเรื่ องปวดหัวตลอดการเดินทาง
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ซ้ายไปขวา บนลงล่าง ๑ และ ๒ ออกจากกรุ งเทพเวลา ๐๖.๒๐ น (เลขกิโลเมตร ๘๔๒๔๔) บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ (วงแหวนฝั่งตะวันออก) ลูกศิษย์ผมขับรถตามโดยทิ้งระยะ สักครึ่ งกิโลเมตร เป็ นอย่างมาก ๓ ออกจาก
ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข ๙ ที่ ท างขึ้ น ลงบางปะอิ น มุ่ ง สระบุ รี ๔ ผ่ า นแก่ ง คอย ๕ ถึ ง มวกเหล็ ก (๐๘.๐๐ น
๘๔๓๘๙) พักกินกาแฟ ๑๕ นาที รถสตาร์ ทไม่ติด ไฟแดงขึ้น เอ๋ ตดั สิ นใจขับรถไปตามช่างไฟในเมืองมวกเหล็ก
ช่างนํ้าใจงามบอกว่า ไม่ใช่ระบบไฟขัดข้องแน่นอน น่ าจะเป็ นเรื่ องระบบนํ้ามัน หรื อการจุดระเบิด แนะให้โทร
ถามช่าง โดยที่ตนเองจะไม่คิดค่าบริ การ ต้องขอร้องให้รับค่าเสี ยเวลาไปบ้าง ช่างใหญ่ที่อู่ฟังอาการ แล้วบอกให้ผม
ใจเย็นรอสักครู่ ก่อนลองสตาร์ ทใหม่โดยไม่ตอ้ งเหยียบคันบังคับนํ้ามัน ผมเข้าใจแล้วว่าอัลกอฮอร์ ในนํ้ามัน ทําให้
เครื่ องยนต์ร้อนเร็ วผิดปกติ เกินกว่าที่รถระบายความร้อนด้วยอากาศจะทานทน เสี ยเวลาเกือบหนึ่งชัว่ โมง ๖ และ
๗ ถึงต่างระดับสี คิ้ว แยกออกมุ่งปั กธงชัย ผ่านโชคชัย มุ่งหนองกี่ ถึงหนองกี่ (บุรีรัมย์) เวลา ๑๑.๓๐ น (๘๔๕๕๑)
ตัดสิ นใจพัก ทั้งที่รู้ว่า รถอาจสตาร์ ทไม่ติดอีก แต่เพราะหิ วข้าว ต้องกิน ๘ และ ๙ จากหนองกี่ มุ่งอําเภอประโคน
ชัย ถึงประโคนชัยบ่ายสองโมงเศษ ๆ ผมบอกเอ๋ ให้กลับบ้าน เพราะหากไปไกลกว่านี้ กว่าจะกลับถึงลพบุรีก็คงดึก
ส่ วนผมมัน่ อกมัน่ ใจว่า ถึงอย่างไรผมก็คงจะพารถกลับไปได้ ยังไหว ไม่ง่วง และไม่ลา้ ทั้งที่เริ่ มออกอาการตั้งแต่
ออกจากมวกเหล็กแล้ว แต่ที่ไม่หลับเพราะมัวต้องกังวลกับอาการของรถ บอกเอ๋ ดว้ ยว่า ย่างเข้าเดื อนกันยายน
ฤดูกาลสอบ คงจะยุง่ มาก อย่าเพิ่งไปนัดหมอ เพราะนัดแล้วผมก็ไปไม่ได้ ไว้เดือนตุลาคมปิ ดเทอม ค่อยว่ากัน ๑๐
ผ่านสุ รินทร์ ผมตัดสิ นเปลี่ยนเส้นทาง เพราะเหนื่อย ร้อน และเริ่ มขับรถไม่ไหว หากเกิดอะไรรถบนถนนมีไม่มาก
นักน่ าจะแก้ไขสถานการณ์ได้บา้ ง ผมพักรถที่ปั๊มนํ้ามันในอําเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น
(๘๔๗๐๐) พักเหนื่ อยอย่นาน เติ มนํ้ามัน ๙๑ อีกครึ่ งถังคราวนี้ รถวิ่ งดี ข้ ึน หมดห่ วงไปมาก ๑๑ และ ๑๒ ออก
จากสังขะ บางช่วงฝนตก ขับรถช้าลง แต่ค่อยหายร้อน และหายง่วงนอน ๑๒ ผมเปลี่ยนเส้นทางอีกสองสามครั้ง
เป็ นเส้นทางที่ไม่เคยใช้ ผ่านชุ มชนมากมาย สุ ดท้ายถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๖.๐๕ น (๘๔๘๕๕) นอนพัก
เกือบสามชัว่ โมงแล้วจึงค่อยกลับบ้าน ระหว่างนั้น เอ๋ โทรบอกผมว่า กลับถึงบ้านที่ลพบุรีแล้ว เป็ นอันว่า เสร็ จสิ้ น
ภารกิจขับรถในปี นี้ คืนนั้นไม่ตอ้ งสงสัย ผมหลับเป็ นตาย
อุปกรณ์เดินทาง
เดินทางบ่อย ๆ ไม่ค่อยมีเวลาเตรี ยมตัวจะต้องมีอุปกรณ์ติดตัว สมัยก่อนในกระเป๋ า คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
ผมจะมีอุปกรณ์หลายอย่าง แม้กระทัง่ ปลัก๊ ต่อ ระหว่างปลัก๊ แบน กับปลัก๊ กลม ปลัก๊ สองรู กับปลัก๊ สามรู (มีสายดิน)
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แต่ก่อนมีอุปกรณ์ Minicure ที่ประกอบด้วยกรรไกร ที่ตดั เล็บ ด้วย ปั จจุบนั เลิกพกเพราะขี้เกียจต้องสําแดง ที่ช่อง
ตรวจผูโ้ ดยสารก่อนเดินทาง เจ้าหน้าที่บางคนถือเป็ นอาวุธ ต้องแยกออกไว้ใต้เครื่ อง ถึงปลายทางก็ตอ้ งเสี ยเวลารอ
รับ สิ่ งที่ขาดไม่ได้ในทุก ๆ กรณี คือ คอมพิวเตอร์ เพราะเป็ นสิ่ งเดียวที่ผมจะสามารถใช้ฆ่าวลา รับส่ งข่าวสาร หรื อ
เอกสารประกอบการสอน อีกสองสามอย่างที่จาํ เป็ น ก็คงจะเป็ นตามรู ปข้างล่าง

ซ้ายไปขวา ๑ นอกจากของในกระเป๋ า ก็ตอ้ งเป็ น Kit Kat เพราะกินง่าย และอิ่ม และกินมาแต่ไหนแต่ไร ๒ บัตร
โดยสาร รถไฟฟ้ า บีทีเอส รถไฟฟ้ าใต้ดิน ใช้สาํ หรับการเดินทางในกรุ งเทพ และบัตรสมาชิก Gold card ของสาย
การบิน ที่บ่อย ๆ ครั้งทําให้ไม่ตกเครื่ องบิน หรื อได้ข้ ึนนัง่ ชั้นธุรกิจ เวลาที่ผโู ้ ดยสารเต็ม แต่ที่สาํ คัญคือทําให้มีที่นงั่
พักรอ หรื อทํางาน เวลาต้องต่อเครื่ องบิน และต้องรอนาน ๆ กว่าชัว่ โมง ๓ บัตรเครดิต เป็ นบัตรทองของ Visa และ
Master ที่มีเงินในบัญชี นอ
้ ยมาก ๆ แต่มีเครดิตเยอะมาก ๆ และ ๔ บัตรลดราคาสําหรับบริ โภค และอุปโภค เช่ น
ร้านกาแฟ (Starbuck) อาหารญี่ปุ่น Fuji (๑๕%) และบัตร MY (เสื้ อผ้า Chap Jaspal Footwork CC-OO และ LYN บัตร
นี้ได้มาหลายปี แล้ว ปัจจุบนั ไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนใหญ่คนอื่นยืมใช้
ภารกิจตอนปิ ดเทอม
ผมมีภารกิจล่วงหน้าระหว่างปิ ดเทอมอยูส่ องสามอย่าง คือตรวจข้องสอบ เตรี ยมการสอน ทํางานให้สภา
วิชาชี พ (เป็ นกรรมการพิจารณาภาคีวิศวกรพิเศษ) และสมาคมวิชาชี พ (เป็ นวิทยากรบรรยายเรื่ องการออกแบบ
อาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคารควบคุมฯ๑๕ ถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒) ติดตามเอกสารบนเวบไซท์กแ็ ล้วกัน
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จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนสิ งหาคม ยังยุง่ เรื่ องชาวบ้านเหมือนเดิม งานมาก ทําไม่รู้จกั เสร็ จ ผิดนัดหมอ ไม่ได้ตอบเมล์ ยกเว้น
ที่เร่ งด่วน แทบไม่ได้ทาํ ธุระ หวังว่าปลายเดือนกันยายน คงพอมีเวลาว่างบ้าง เมล์หลายฉบับไม่ได้เอามาลง หรื อ
ไม่ได้ตอบ
Date: Thu, 27 Aug 2009 08:41:42 -0700

อาจารย์ครับ ถามเรื่ องดอนเมืองโทเวย์ครับ
๑. Profile ลวดอัดแรงของ T - girder เป็ นยังไงครับ แล้วที่ส่วนปี กมีลวดอัดแรงมั้ยครับ ออกแบบลักษณะพื้นยืน่ หรื
อปล่าวครับ ?
๒. เทคนิ คการGrouting ที่เสาเอียงกับคานขวางทําอย่างไรและใช้วสั ดุอะไรครับ ทุกวันนี้ ผมดูจากสะพานลอย
เห็นชัดเลยว่าเรี ยบ มาก ๆ และไม่เห็นรอย Crack เลย
๓. รอย Crack บางๆบานหลังคานขวางขณะก่อสร้าง แก้ไขอย่างไรครับ ในตอนนั้น หรื อไม่มีผลอะไร
๔. ส่ วนที่หล่อที่โรงงาน ทําการหล่อที่ไหนครับ
๕. หน้าตัดของ T - girder ใช้ขนาดตามมาตฐานของ AASHTO หรื อไม่ครับ
ขอให้ อ าจารย์มี สุ ข ภาพดี แข็ ง แรงน่ ะ ครั บ ด้ ว ยความเคารพอย่ า งสู ง จิ ร ะศัก ดิ์
อัก ษรกาญจน์
jirasak_mut@yahoo.com

สถาพรตอบ (ตอบที่สุวรรณภูมิ)
๑. ลวดไม่มี Profile (ลวดตรง - Straight tendon) ครับ เพราะเป็ น Simply support ลวดก็ยอ่ มจะต้องอยูท่ ี่ผิวล่างของ
ตัวคานทั้งหมด ส่ วนปี กคาน ก็เหมือนคานรู ปตัวทีทวั่ ไป เกิดหน่วยแรงอัด จะยิง่ อัดแรงด้วยลวด ให้หน่วยแรงอัด
เพิม่ ขึ้นทําไม?
๒. เทด้วยแรงคนธรรมดา แต่ค่อย ๆ เท ไล่ปิดแบบจากล่างขึ้นบน และเทอย่างต่อเนื่องป้ องกัน Cold joint
๓. ไม่มีผลอะไร รอยแตกนั้น เกิดจากขณะที่คอนกรี ตยังไม่ได้กาํ ลัง (ไม่กี่ชวั่ โมงเอง) ผูก้ ่อสร้างรี บร้อนเอานัน่ ร้าน
ไปห้อยแขวนที่ปลายคานขวาง ทําให้เกิดหน่วยแรงดึงที่ผวิ บนของคานตรงบริ เวณ Diagonal ของรู ปตัว Y แต่ก็ตอ้ ง
แก้ไขโดย Grout ไม่ให้เป็ นช่องทางแพร่ ของความชื้น และใช้แผ่นเหล็ก (Steel plate) ยึดปิ ดบนหลังคานไว่ หาก
เป็ นปัจจุบนั ก็คงคล้าย ๆ หลักการใช้ Carbon Fiber แหละครับ
๔. โรงหล่อที่จตุจกั ร ติดสวนรถไฟครับ
๕. ไม่ครับ ที่จาํ ได้ AASHTO Standard sections มีเฉพาะรู ปกล่อง แผ่นพื้น และรู ปตัวไอ มิใช่หรื อครับ
Date: Thu, 27 Aug 2009 23:37:49 +0700

ขอเป็ นกํา ลัง ใจให้ท่ า นอาจารย์ค รั บ เรี ย นอาจารย์ที่ เ คารพ ผมชื่ อ สั นติ ฮาบสุ ว รรณ์
เป็ นศิ ษ ย์เ ก่ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัส41132681ถึงแม้ผมจะไม่เคยเรี ยนกับท่านอาจารย์เพราะผมเรี ยน
ไฟฟ้ าแต่ก็ได้ยินกิตติศพั ท์ของท่านอาจารย์จากเพื่อนๆมากมายทั้งวิธีการสอนและความเป็ นกันเองกับนักศึกษา
หลังจากที่จบการศึกษาผมยังเฝ้ าติดตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอยูต่ ลอดเวลา เมื่อผมทราบข่าวว่าอาจารย์ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมดี ใจมากและคิดว่าเป็ นโชคดี ใหญ่หลวงสําหรั บคณะของเรา ผมมี
โอกาสได้อ่านบทความมากมายของอาจารย์หลายครั้งทําให้ผมรู ้สึกว่านี่คือครู ของลูกศิษย์ที่แท้จริ ง ผมเป็ นเด็กบ้าน
นอกคนหนึ่งที่มีความใฝ่ ฝันที่จะได้เป็ นนายช่ างและสุ ดท้ายก็ทาํ สําเร็ จ สถาบันและอาจารย์เป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้ประสบความสําเร็ จได้ ผมอยากเป็ นกําลังใจให้ท่านอาจารย์ในการพัฒนาสถาบันแห่ งนี้ ต่อไปและลูกศิษย์
ของท่านทุกคนที่ ม.อุบล ทุกคนพร้อมที่จะเป็ นกําลังใจให้ท่านต่อไปในการสร้างนายช่างที่มีศกั ยภาพดังเช่น
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ท่านอาจารย์ ต่อไป ผมจะติ ดตามผลงานของท่านอาจารย์ต่อไปครั บ ด้วยความเคารพอย่างสู ง นายสันติ ฮาบ
สุวรรณ์ santi_meta@hotmail.com
สถาพรตอบ กระผมขออภัยที่ตอบจดหมายล่าช้า เพราะจดหมายไปตกอยู่ใน Trash เกือบจะโดนลบทิ้งเสี ยแล้ว
ขอบคุณครั บที่กรุ ณาติ ดตามการเติบโตของคณะฯ ปี นี้ ประเมินประกันคุณภาพมหาวิทย่ลยั คณะฯ ก็ยงั คงได้
คะแนนสู งกว่ามหาวิทยาลัย และอยู่ในระดับดี มาก (๒.๗๘) เทอมนี้ มีอาจารย์จากญี่ปุ่น ที่ Japan Oversea
Development Cooperation - JODCซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภายใต้กระทรวง METI (Ministry of Economics, Trade and
Industry) มาช่วยสอนนักศึกษา IE ME EE ChE และสอนภาษาญี่ปุ่น และพาไปฝึ กงานระยะสั้นมีอาจารย์ฝรั่งจาก
Arizona University ที่ท่านเคยเป็ นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของ มข มาบรรยาย และมีอะไรอีกหลายอย่าง นักศึกษาก็ได้รับ
รางวัลมากขึ้นครับ ดูไฟล์แนบ และ http://www.sdhabhon.com/UBUEngineeringNews.html ครับ บอกตรง ๆ ว่า เรา
เจริ ญทางวัตถุมาก ที่น่าเป็ นห่วงคือความเจริ ญทางจิตใจครับทั้งอาจารย์และนักศึกษา แหละ หลาย ๆ เรื่ องน่าเป็ น
ห่วงเหมือนกัน ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หากช่วยกันเป็ นระจกสะท้อน ก็จะดี ปั จจุบนั ก็ได้เริ่ มให้บุคคลภายนอก
อาจารย์จากโรงเรี ยนต่าง ๆ และศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น ไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนสักวันหมดหน้าที่ผมก็คง
จะต้องจากไปแล้วละครับ แต่ก็ยงั ไม่รู้ว่าจะไปไหน อยากสอนหนังสื อต่อไป ไม่รู้จะไหวหรื อเปล่า ทุกวันนี้ แค่
สอนวิชา Introduction to Engineering และ Engineering Drawing นักศึกษาปี หนึ่งหกร้อยกว่าคน ก็แทบไม่ตอ้ งทําะ
ไรแล้วละครับแต่สอนเด็กปี หนึ่งเหมือนปั้ นดินเม็ดแรก เหนื่อยแต่ก็ได้อะไรมาก ขอคุณพระคุม้ ครองให้คุณสันติ
ก้าวหน้า พบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน และมีความุขสวัสดีนะครับนะครับ
Date: Sun, 26 Jul 2009 19:37:30 +0700

สุ ขสันต์วนั เกิดนะคะอาจารย์ ๒๗ กรกฎาคม ขอกราบอาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
ได้อาํ นวยอวยพร ให้อาจารย์และครอบครัวประสบความสุ ขความเจริ ญ ปราศจากโรคภัยใดใด พบแต่สิ่งดีดีใน
ชีวิต และเป็ นที่รักของศิษย์เช่นนี้ ตลอดไปนะคะ ครู บวั ตอง boowtong_nr@hotmail.comสถาพรตอบ กราบสวัสดี
ครับ จดหมาย (e-mail) ของคุณแม่ ตกอยูใ่ น Trash และถูก mark ว่าอาจมีไวรัส เพราะมาจากบุคคลที่ไม่เคยติดต่อ
เป็ นโชคดีที่ ดร.สสิ กรณ์ ได้กล่าวถึงลูกศิษย์ และคุณแม่ ทําให้ผมได้กลับมาเปิ ดดูเมล์ ผมกราบขอบพระคุณที่
กรุ ณาอวยพร ลูกชายของคุณแม่อาจไม่เหมือนเพื่อน ๆ เมื่อแรกรู ้จกั แต่เมื่อได้สอนเขา ก็เชื่อว่า เป็ นเรื่ องของวิธีคิด
และเวลาที่ใช้ในการคิด แก้ไขปั ญหา สุ ดท้ายอาจเป็ นความไม่มนั่ ใจตัวเอง แปลว่า หากเขาจะทําอะไรใหม่ ๆ หรื อ
ตกอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ หรื อในบรรยากาศที่เขารู ้สึกไม่ชอบ ก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัว และสร้างความ
เชื่อมัน่ มากหน่อยเป็ นธรรมดา แต่ที่น่าดีใจคือ เขาเป็ นคนดี และผมก้สอน หรื อดูแลเขาเหมือนกับนิสิตคนอื่น ๆ
ทัว่ ไป เขาเรี ยนรู ้ได้ดี สอบผ่านได้ดี ไม่มีคะแนนสงสาร หรื อไม่มีคะแนนช่วยใด ๆ ผมจึงสรุ ปว่า เขาก็เก่ง และเป็ น
คนดีใช้ได้ กราบขอบพระคุณคําอวยพรครับสวัสดีครับ
Date: Mon, 24 Aug 2009 23:44:35 +0700

ถึงคุณครู ที่เคารพ ก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ นายศราวุธ ศรี พนั ธ์ ตอนนี้กาํ ลังเรี ยนอยูช่ ้ นั ปี ที่ 3
ภาควิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมติดตามอ่าน Xfile ของครู
อย่างเงียบๆมานานแล้วครับตั้งแต่ปีหนึ่ง ทุกครั้งที่ผมได้อ่าน Xfile ของครู ผมรู ้สึกได้ถึงความเมตตาที่มีให้ต่อลูก
ศิษย์ทุกคน ทําให้ทุกครั้งที่ได้อ่านเหมือนได้เข้าพบครู เลยครับ ครู ครับตอนนี้ผมรู ้สึกสับสนและเหนื่อยกับปั ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ มากครับและเหมือนว่าปั ญหานี้ มนั หนักมากกว่าเรื่ องเรี ยนเลยครับ ผมชอบนิ ทาน ฤาพ่อ
แม่ แค่ฝั นไป ของครู มากครั บทุ กครั้ งที่ อ่านช่ ว ยเตื อนสติ ของตัวเองว่าทําอะไรให้นึกถึ งพ่อและแม่ ที่ฝ าก
ความหวังใว้ ถึงพ่อผมจะไม่ได้มีอาชีพทํานาแต่ก็ทาํ งานหนักมากเหมือนกันครับ ผมขอขอบคุณครู มากครับที่มี

X File สิ งหาคม 2552 - 6

Xfile

ให้อ่านเสมอ ๆ ครับ สุ ดท้ายนี้ของให้ครู มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่โรคภัยใดมากเบียดเบียนนะครับSarawut

Sripun sarawut.sripun@gmail.com

ป.ล.ผมเคยคิดจะเรี ยนโยธาเพราะผมอยากเรี ยนกับครู ครับ
สถาพรตอบ ผมตื่นเต้นที่มีคนเรี ยกผมว่าครู เพราะทุกวันนี้ เหนื่ อย ท้อแท้ และเบื่อหน่ายมาก ๆ อยูบ่ ่อย ๆ จนคิด
อยากกลับไปเป็ นนายช่างทํางานรับผิดชอบตัวเอง ไม่มีอะไรหนักอึ้งเท่ากับอาชี พที่เรี ยกว่าครู อีกแล้วแหละครั บ
กลอนทุกบท เป็ นเรื่ องจริ ง ตัวละคอนมีตวั ตนจริ ง ๆ อยูใ่ นคณะ หรื อมหาวิทยาลัยเรา หรื อมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ผม
สอนนี่ แหละ ด้วยเหตุน้ ีแหละผมจึงมีแรงบันดาลใจที่จะใช้ภาษา ที่มนั เสี ยดแทงความรู ้สึก หากจะให้อ่านให้ใคร
ฟังผมเองก็คงต้องซักซ้อม เพราะอ่านแล้วเศร่ าทุกครั้ง ผมสงสารพ่อแม่ที่ยอมเหนื่อยยากเพราะลูก ครับ และจะ
สงสารมากขึ้นหากลูกของเขาไม่ได้เป็ นอย่างที่เขาคิดหวัง ผมเพิ่งขับรถกลับจากกรุ งเทพ ปี นี้ รถเครื่ องดับที่
มวกเหล็ก หนองกี่ ประโคนชัย และสังขะ แต่สุดท้ายก็พามันกลับมาจนได้ ผมเสี ยเวลาแวะมองดูโรงเรี ยนหลาย ๆ
โรงเรี ยนระหว่างทางที่ผมพอจําได้วา่ เป็ นโรงเรี ยนเก่าของลูกศิษย์ผม คิดไปแล้วไม่น่าเชื่อว่า โรงเรี ยนเหล่านั้น ได้
มีส่วนช่วยสร้างคนเป็ นวิศวกรได้ อยูต่ ้ งั ปี สามแล้ว อีกไม่นานก็จะเป็ นกําลังของครอบครัวได้ หากไม่มีปัญหาเรื่ อง
เรี ยน แล้วมีปัญหาเรื่ องอะไรหรื อ แวะเล่าให้บา้ ง ผมว่าผมช่วยได้นะ แม้อาจช่วยไม่ได้ท้ งั หมด แต่ก็น่าจะช่วยได้
บ้าง อย่างน้อยก็ช่วยฟังและคิด แวะไปหา หรื อเขียนเล่าให้ผมฟั งนะครับ ขอให้มีกาํ ลังใจเรี ยน และต่อสู ้ปัญหา
ฝรั่งเขาว่า ชีวิตที่ไร้การต่อสู ้คือเกลือที่ไร้ความเค็ม ความอดทนมักขมขื่น แต่ผลลัพท์ยอ่ มหวานชื่นเสมอ ขอคุณ
พระคุม้ ครองเถอะ
Date: Sat, 22 Aug 2009 11:11:11 +0000

สวัสดีครับอาจารย์ขอคําปรึ กษาครับอาจารย์ ผมออกแบบบ้านไว้หนึ่งหลัง แล้วช่วงเสายาว เพราะตัดเสาชั้นล่างชั้น
สอง ออกสองต้น ที่หอ้ งรับแขกอาหาร ชั้นล่าง/ ทําให้คานรับพื้นชั้นสอง มีคานที่ยาวมากครับ ที่ปรึ กษาเจ้าของ
งานเลยให้ตรวจดูว่าคานเล็กไปหรื อเปล่าจ ากแบบครับ เสาที่ 6B , 6C จากชั้นหนึ่ง ถึงสองไม่มีทาํ ให้คาน line6
จาก 6A-6E ยาว ๙.๕๐ เมตร ออกแบบคาน ๐.๒๕x๐.๖๐เสริ ม 2-DB20 ยาวตลอด ทั้งบนล่าง เสริ ม 2-DB16 ทําให้
คานในแนว B และC จาก 5B-7B และ 5C-7C ยาว ๗.๖๐ เมตร ออกแบบคาน ๐.๒๕x๐.๖๐ เมตร เสริ มเหล็ก 3DB20 ยาวตลอด ทั้งบนล่าง เหล็กลูกตั้ง RB 9 @ 20 ทั้งหมดครั บ อาจารย์ช่วยให้คาํ แนะนําด้วยนะครั บ ผมใช้
โปรแกรมคํานวณพร้ อ มกันทั้งชั้น แบบหน่ วยแรงใช้งาน ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสู งครั บ(รบกวนแล้ว )
mhong007@hotmail.com

ป.ล.ผมขอฝากเบอร์ โทรไว้นะครับอาจารย์ ตอนนี้ร้อนใจเพราะกําลังก่อสร้าง หมง :๐๘๙ ๗๑๑ ๓๓๘๔ เผื่อจะ
กระจ่างครับ
สถาพรตอบที่สนามบิน ดูแล้วเห็นว่าโครงสร้าง พอทําได้ แต่ไม่น่าจะท้าทายความไม่แน่ นอน โดยเฉพาะฝี มือ
แรงงานที่จะก่อสร้าง และผลระยะยาว อาทิ Long term deflection แนะนําดังนี้
๑. โชคดีที่มีฐานราก อยูแ่ ล้วที่ 6/B 6/C และ 6/E
๒. ในแบบน่าจะแสดงชัดเจนว่า เสาที่ 6/E (ระหว่างห้องนํ้ากับห้องแต่งตัว อาจทําผนังซ่อนเสา หรื อลดขนาดเสา
ลงให้กลืนกับความหนาของผนังก่อ) ต่อเนื่องขึ้นไปบนชั้นสอง และรับคานหลังคา
๓) ลองตรวจสอบดูคร่ าว ๆ (SD 40 คอนกรี ต ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) คานขนาดหน้าตัด ๐.๒๐x๐.๖๐
เมตร ความลึกที่ไม่ต่าํ กว่า ๐.๖๐ เมตร อาจไม่จาํ ต้องตรวจสอบการแอ่นตัวได้ และคานดังกล่าว มีกาํ ลังต้านทาน
โมเมนต์ดดั ของคอนกรี ต (Mr) ประมาณ ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม-เมตร แปลว่า หากจะเป็ น Singly reinforcement หรื อ
Doubly reinforcement หากโมเมนต์ดด
ั ที่เกิดขึ้นมีคา่ ประมาณรี้ หรื อมากกว่านี้สักหน่อยก็พอเป็ นไปได้
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๔. คานขนาดดังกล่าว กําลังต้านทานแรงเฉื อน ของคอนกรี ตมีค่าประมาณ ๙,๐๐๐ กิโลกรัม ประมาณคร่ าว ๆ ว่า
หากแรงเฉื อนสู งกว่านี้ ก็เสริ มเหล็กปลอกได้ ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ที่ตอ้ งระวังคือ ตําแหน่งที่แรงเฉื อนสู งแปลว่า
ควรต้องตรวจสอบแรงยึดหน่วงด้วย
๕. หากวิเคราะห์เป็ น Griilage model สิ่ งที่เรามักละเลยคือ คานตัวใดเป็ นคานหลัก หรื อคานรอง ดูจากเหล็กเสริ มที่
บอกมา เชื่อว่าคานในแนว B (๙.๕๐ เมตร) เป็ นคานรองที่ถ่ายนํ้าหนักให้คาน แนว 5-7/B และ 5-7/C (๗.๖๐ เมตร)
๖. ต้อง Detail เหล็กเสริ มระหว่างคานฝากกับคานหลักให้ดี ที่จริ งแล้วหากเลือกได้ น่าจะให้คานฝากมี Stiffness
ของหน้าตัด (คอนกรี ต) น้อยกว่าคานหลัก
๗) น่าจะทําให้ Stiffness ต่างกันบ้าง เช่น ๐.๒๐x๐.๖๐ และ ๐.๒๕x๐.๗๐ เมตร หรื อ Haunch section ตรงบริ เวณ
เสา
๘. ผังชั้นสอง แนว 6/F ทําไมจึงไม่มีเสา ผมเห็นว่ามีเสาได้
๙. คานทั้งสองแนวที่ช่วงยาวกว่าปกติ จะต้องออกแบบ และเสริ มเหล็กอย่างต่อเนื่ อง ไม่ใช้หยิบยกมาพิจารณา
เฉพาะช่วงนั้น ๆ 6/A-E-F-H และ B/4-5-7+ ส่วนยืน่ รับระเบียง C/4-5-7+ส่ วนยืน่ รับระเบียง
๑๐. ปกติโครงสร้างอย่างนี้กน็ ่าเป็ นห่วงแหละ โดยเฉพาะฝี มือแรงงาน และการใช้งานระยะยาว การใช้โครงเหล็ก
รู ปพรรณเช่น เสาเหล็ก คานเหล็กรู ปพรรณ แล้วหุม้ คอนกรี ตภายหลัง เรื่ องนี้ถือว่าเล็กน้อยมาก ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ อง
รอยต่อด้วย
๑๑. คําตอบอาจคลาดเคลื่อน เพราะผังฐายราก คานคอดิน และพื้นชั้นล่าง ไม่ได้แรเงาเสา จึงไม่รู้ตาํ แหน่งเสาที่
ชัดเจน อีกทั้งเสาบางต้น ควรต่อเนื่องขึ้นไปชั้นบน ก็ไม่ได้แสดง ๑๒) หากผูค้ วบคุมงาน และผูอ้ อกแบบกังวล เชื่อ
ว่า สถาปนิ ก และเจ้าของบ้านก็ยิ่งกังวล งั้นก็เพิ่มเสาเสี ยเถอะ เพราะฐานราก ก็มีอยู่แล้ว ต้องเดิ นทางแล้วครั บ
สวัสดีครับ
21 สิ งหาคม 2009 12:46

รู ปสะพานไม้เก่า ๆ สวัสดีครับอาจารย์สถาพร ผมเป็ นลูกศิษย์ที่เรี ยนวิชา การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กับ
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่ นเดียวกับ จตุรงค์ คําขาว ผมชื่อเสน่ห์ รัตนปั ญญาเจริ ญ ผมมีรูปสะพานไม้อายุ
ประมาณ 60 ปี (จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้น) อยูท่ ี่หน้า วัดศรี คคั ณางค์ อําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี
เป็ นสะพานไม้ธรรมดา ปั จจุบนั ไม่ให้รถวิ่งแล้วแต่ยงั ใช้เป็ นทางเดินได้ จากการสังเกตของผมสะพานนี้น่าจะมี
จุดเด่นตรงที่มีการตอกเสาเข็มไม้รับตัวเสาสะพานทําให้สะพานยังได้ระดับอยู่ ต่างจากสะพานไม้เก่า ๆ ที่ผมเคย
เห็น ที่ส่วนมากไม่ตอกเสาเข็มทําให้ระดับพื้นสะพานไม่ได้ระดับ ส่ วนภาพสุ ดท้ายเป็ นภาพนัง่ ร้านตอกเสาเข็มอยู่
หน้าวัด จะเห็นสะพานไม้และสะพานคอนกรี ต อยู่คู่กนั ไกล ๆ สุ ดท้ายผมขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย จงดล
บันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงเป็ นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ตลอดไป ขอบคุณครับ เสน่ห์ รัตนปั ญญา
เจริ ญ radar_ce@hotmail.com
สถาพรตอบสวัสดีครับ ผมไม่ค่อยได้ใช้เมล์ของมหาวิทยาลัย จดหมายค้างอยูก่ ว่าเดือน ขออภัยครับ รู ปที่ส่งไปให้
น่าตื่นเต้นมาก ขอบคุณมาก ๆ ครับ สะพานไม้เดิม คงชํารุ ดจึงถูกแซมด้วยเสาเข็ม เห็นไหมว่า แค่น้ ีก็ใช้งานต่อไป
ได้ เป็ นนักถ่ายภาพมืออาชีพ เพราะถ่ายชื่อวัด ซึ่งอีกสิ บอีกร้อยปี ข้างหน้า จะบ่งบอกสถานที่ต้ งั ของสะพาน ขอให้
มีความสุขความเจริ ญและประสบความสําเร็ จในชีวิต และการทํางาน สวัสดีครับ สถาพร
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สะพานไม้เก่าที่วดั ศรี คคั ณางค์ อําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี โดยเสน่ห์ รัตนปั ญญาเจริ ญ ถูกถ่ายรรู ปไว้
ทันเวลา เพราะกําลังถูกซ่อมแซม มีค่ามาก ๆ เพราะใช้สอนหนังสื อได้
Date: Tue, 18 Aug 2009 18:51:49 +0700

กราบสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ครับ ผมแวะเข้ามาหาความรู ้ในเวบอาจารย์โหลดมาเยอะเลย อาจารย์ว่าจะทํา
ตําราคอนเซบท์ดีไซน์ ค.ส.ล. เมื่อไหร่ จะวางแผงครับ อาจารย์ยงั เหมือนเดิม ไม่แก่เลย เหมือนตอนปี 44ยังไงยัง
งั้น เห็นภาพอาจารย์นงั่ พิมพ์ดีดเคร่ งเครี ยด พลันนึกขึ้นได้ อาจารย์เขียนในคํานําหนังสื อ ออกแบบคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ไว้ว่า การทํางานจริ งพลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว เอาเข้าจริ งแล้ว งานก่อสร้างนั้นผมเริ่ มเข้าใจแล้วว่า ปัญหา
งานออกแบบมันยุ่งไปหมดกว่าจะเป็ นแบบ ออกมาให้ก่อสร้าง ไม่ง่ายเลย พรุ่ งนี้ ผมจะเข้าไปรั บข้อมูลกับวุฒิ
วิศวกรผูอ้ อกแบบ เอามาดราฟ (คล้ายอาจารย์ครับท่านนี้ ขี้โมโห และหงุดหงิดง่าย อิอิ ) ถ้าข้อมูลไม่แน่นโดนด่า
หนักคิดถึงอาจารย์ครับสุ ดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์สุขภาพดีครับ รวยขึ้นรวยขึ้นไพฑูรย์ paitoonktech@hotmail.com
สถาพรตอบ เออ ไม่รู้จะตอบอะไร
Date: Wed, 12 Aug 2009 19:54:08 +0700

ข้อสอบที่ผ่านมาครับ ชอบข้อสอบอาจารย์มากครับ ผมคิดไปเองว่า ตอบได้ทุกข้อ พอเจอคาบล่าสุ ดที่อาจารย์
เฉลย ผมผงะ ไปเลยครับ ผิดหลายข้อครับ ก่อนสอบ ผมเกร็ งข้อสอบอาจารย์ไว้เป็ นเปอร์ เซนต์ ว่าข้อนี้ จะออกกี่
เปอร์ เซนต์ ข้อนี่ ออกกี่เปอร์ เซนต์ออกกี่ เปอร์ เซนต์ พร้อมเฉลยข้อสอบเก่าฉบับนึ ง ก็พอมี รุ่นน้องเอาไปถ่าย
เอกสารอยูบ่ า้ ง (สมทบกับ น้องรัตน์เกรี ยงไกร กับเพื่อนที่ใส่ แว่นที่มกั จะเฉลยข้อสอบเก่าไว้ตลอด( เกร็ งข้อสอบ
ไปเรื่ อยเปื่ อย เช่น โครงสร้ างหลังคา และ โครงtruss ที่ สถาปนิ กนิ ยม spanที่ควรใช้โครงtruss รู ปแบบ
ต่างๆ ฯลฯ ตามที่อาจารย์เคยบอกไว้ในคาบเรี ยน ผลปรากฎว่า ข้อสอบก็ออกตรงอยูป่ ระมาณนึงครับ (ไม่ตรง
เท่าที่คาดไว้ (ก็ผมดันไปเน้นที่ขอ้ สอบเก่ามากเกิน คาดการณ์ว่าอาจารย์น่าจะออกใกล้เคียงปี ที่ผา่ นมา ที่ไหนได้
แนวข้อสอบที่เกร็ งไว้ ก็อยูใ่ นlecture noteของผมนัน่ เอง เช่นเรื่ องสะพาน ทีอาจารย์ให้เขียน infrastructure เป็ นต้น
เล่นเอาเสี ยดายยกใหญ่ครับ ส่ วนข้อที่ตรงๆ แต่ก็ดนั ไม่ถูกตามหลัก คือการออกแบบโรงงานครับ มีรุ่นน้องที่เคย
ร่ วมทําโปรเจคRC ไปหาวิธีการออกแบบโรงงานมาให้ และลอง สเก็ตแบบโรงงานต่างๆไว้ ผมก็ลองสเก็ตดู ทั้ง
แบบออฟฟิ ต และ โรงงานตามทิศทางลม หลักการทํางาน การแบ่ง zone ก็ถ่ายเอกสารแจกต่อๆกันไป แต่พอเห็น
อาจารย์เฉลยก็ดนั ไม่เข้าแก็บ กับที่ลองๆเขียนไว้ ก็ได้แต่ยมิ้ ครับยากจะหยัง่ ถึงจริ ง ๆ สรุ ปว่า ข้อสอบอร่ อยมาก
ครับ แม้จะเคี้ยวยากสักหน่อยก็ตามcohd@windowslive.com
ป.ล. ขอโทษที่ตอบจดหมายช้าครับ ผมเพิ่งเปิ ดดูเมื่อครู่ ครับ สุ ขสันต์วนั แม่ครับอาจารย์ ขอบคุณที่ตอบจดหมาย
และ ดีใจที่อาจารย์ถามผลของการสอบครับ
สถาพรตอบ เลือกออกโรงงานกล่องกระดาษ เพราะกระบวนผลิตไม่ซับซ้อน และได้พูดถึงชัว่ โมงสุ ดท้ายก่อน
สอบ ได้ยกเป็ นตัวอย่าง และทําให้ดูเกือบทั้งหมบนกระดาน ตรงไปตรงมาดี หากจะตอบแทนคนที่มาเรี ยน ซึ่ งมี
เพียงประมาณครึ่ งเดียว แม้จะไม่มีใครได้เต็มแต่ส่วนใหญ่กท็ าํ ได้ ข้อที่ควรปรับปรุ งคือ เหมือนกับทุกคนคิดว่าง่าย
ทําได้ ทั้งที่ไม่มีอะไรง่ายหรอกครับในโลกนี้ สวัสดีครับ

X File สิ งหาคม 2552 - 9

Date: Thu, 6 Aug 2009 05:01:36 -0700

สวัสดีครับอาจารย์ ผม ศิโรจน์ บุญธาราม ลูกศิษย์ที่มหาลัยเทคโนโลยีมหานคร รหัส ๓๘ ตั้งแต่จบมาผมก็ไม่เคย
ได้คุย ได้เจอ หรื อเข้ามาทักทายอาจารย์อีกเลย ฉะนั้น อาจารย์คงจําผมไม่ได้ แต่ในฐานะอาจารย์ที่ผมเคารพและให้
ความนับถือ ผมไม่เคยลืมอาจารย์ที่ให้ความรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนที่เป็ นประโยชน์กบั การทํางานจริ ง เพิ่งได้
เข้ามาอ่าน X-FILE เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ รู ้ว่าอาจารย์มาระยองก็เสี ยดายครับ อยากมีโอกาสได้เจอได้นงั่ คุยด้วย
บ้าง ตอนนี้ผมกลับมาทํางานอยูท่ ี่ระยองนานแล้ว บ้านผมอยูท่ ี่นี่ครับ เลยกลับมาสํานึกรักบ้านเกิด... เบื่อเมืองกรุ ง
ด้วยครั บ วุ่นวาย ชี วิตที่นี่นอกจากเรื่ องงานที่วุ่นวายแล้ว เรื่ องอื่นก็สบายๆครับ วันหยุดบางทีก็ไปนอนเล่นที่
กระชังเลี้ยงปลาที่อยูใ่ นทะเลแบบบ้านๆน่ะครับ รู ้สึกสบาย ได้พกั ผ่อนได้สูดอากาศบริ สุทธิ๋ เหมือนได้ชาร์ ทแบตฯ
ก่อนที่จะไปลุยงานต่อ ถ้ามีโอกาสอยากชวนอาจารย์มาเที่ยวพักผ่อนบ้างครับ สุ ดท้ายนี้ก็ขอให้อาจารย์สุขภาพ
แข็งแรง เดินทางปลอดภัย(เพราะเห็นอาจารย์เดินทางบ่อย) นะครับ ด้วยรักและเคารพยิ่ง ศิโรจน์ บุญธาราม
สวัสดีครับ: siroteo@yahoo.com
สถาพรตอบ ทําไมผมจะจําศิโรจน์ไม่ได้ จําได้สิครับ ตั้งแต่ศิโรจน์เบื่อหน่ายการเรี ยนปริ ญญาโท กลับไปบ้านทํา
บ่อปลา แล้วยังเอามังคุดไปฝากผม ผมถามใครต่อใคร รวมทั้งเด็ก ม.ทม ที่ระยองเสมอว่าศิโรจน์ไปไหน ผมไป
ระยองแบบคนเจ็บป่ วย แต่คงได้มีโอกาสไประยองอีก จากกันนานสิ บปี เวลาเหมือนสาย นํ้า ไม่หวนกลับ พัดพา
เร็ วกว่าพายุ ผมยังเจ็บป่ วยอยูไ่ ม่แตกต่างจากเดิม แต่ก็ยงั อยูไ่ ด้ ชีวิตเบื่อ ๆ อยาก ๆ จนเกินพอแล้ว ผมดีใจที่ศิโรจน์
โผล่เข้ามาทักทาย และยังคงติดตามอ่านเอ็กไฟล์ เหมือนกับเด็กมหานครหลาย ๆ คน แม้นานทีปีหน แต่ก็ยงั ดีกว่า
ไม่มีใครคิดถึงเอ็กไฟล์เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม คงเสร็ จอาทิตย์หน้าครับ โชคดีนะครับ สวัสดีครับ
27 กรกฎาคม 2009 22:50

สวัสดีครับอาจารย์ หวังว่าอาจารย์คงจะสบายดีนะครับ ก่อนอื่นผมก็ขออวยพรวันเกิดขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่
เเข็งเเรง คิดสิ่ งใดขอให้สมปรารถนา มีพลังในการสั่งสอนลูกศิษย์ตลอดไปครับ ระลึกถึงพระคุณอาจารย์เสมอ
ครับ โดยปกติผมจะติดตาม X-File ตลอดทุกเดือน อ่านเรื่ องราวในนั้นเเล้วได้เเรงบันดาลใจหลายๆอย่างยามที่ทอ้
เเท้ (เเต่แปลกที่เดือนมิถุนายนยังไม่ออกเลยครับ) ตอนนี้ผมกําลังศึกษาต่อคณะวิศวกรรมสิ่ งเเวดล้อมที่มหาลัย
เกษตรศาสตร์ ครับ เป็ นเทอมเเรกครั บซึ่ งตอนเเรกก็ทาํ งานไปด้วยที่บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการบริ หารโครงการ
ประเภทอาคารสูง เเต่ตอนนี้จาํ เป็ นต้องลาออกจากงานครับ เนื่องจากบริ ษทั ดังกล่าวไม่สนับสนุนการศึกษาต่อหรื อ
อาจกระทบการทํางานหรื อเสี ยโครงสร้างระบบบริ ษทั ตอนนี้ก็เลยต้องมาทํางานอิสระทัว่ ไปครั บ ด้วยความ
เคารพอย่างสู ง วัชระ สุ ระวงศ์ วิศวกรรมโยธา รุ่ น ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วชั ระ สุ ระวงศ์
watchara2000@gmail.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ จดหมายตกค้างอยูใ่ นเมล์ของมหาวิทยาลัย เพราะผมไม่ค่อยได้เปิ ดดู
Date: Mon, 13 Jul 2009 14:48:26 +0000

อาจารย์ครับ การเขียน S-curve ปริ มาณงาน เค้าเขียนกันอย่างไรครับ ผมนัง่ งมตั้งนานยังไม่เห็นจะเข้าใจ รบกวน
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ^^ จักรพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา onizuka_302@hotmail.com
สถาพรตอบ เมล์ของใหม่ (จักรพงศ์) ตกค้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับ ถามสั้น แต่คนตอบต้องนัง่ พิมพ์เหนื่อยใจ
อธิบายเป็ นลําดับ ดังนี้
๑. ของแต่ละกิจกรรม (เงิน)ราคา (งาน)ต้องรู ้กิจกรรม . ซึ่งเอามาจากบัญชีแสดงปริ มาณงานและวัสดุ- BOQ
๒. ต้องรู ้ว่า แต่ละกิจกรรม เริ่ มต้นเมื่อใด แล้วเสร็ จเมื่อใด ทําก่อนหรื อหลัง หรื อทํา (ใช้เวลาทํานานเท่าใด )
พร้อม ๆ กับกิจกรรมใด ก็คือความพยายามจะเขียน Barchart นัน่ เอง
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๓. ทุก ๆ . กิจกรรมทําไปแล้วได้เงินเท่าใด ๑ยกตัวอย่างเช่น งานคอนกรี ต (๒ + ๑),๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีมูลค่า
ลูกบาศเมตร์ ละ ๒,๐๐๐ บาท ๑ =,๐๐๐ x ๒,๐๐๐ ๒ =,๐๐๐บาท ๐๐๐. หากคิดว่าจะทําเสร็ จ ในเวลา ๒๐ วัน
ก็แปลง่าย ๆ ว่า แต่ละวันเทได้ (คิดเฉลี่ย ) ๑,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร ก็เป็ นเงิน ๕๐ = ๒๐ / ๕๐ x ๒,๐๐๐ =
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําเช่นนี้ หากทุก ๆ กิจกรรมรวมกันก็จะทราบว่า แต่ละวัน หรื อเดือน หากทํางานตามที่
วางแผนควรเบิกเงิน (Payment) ได้เท่าใด
๔. มูลค่างานทั้งหมด ถือเป็ นร้ อยละ ๑๐๐ ดังนั้น ก็จะหาได้ว่า เงินที่เบิดได้แต่ละงวด เป็ นร้อยละเท่าใดของ
มูลค่างานทั้งหมด
๕. เมื่อ Plot มูลค่างานสะสม Accumulative ก็จะได้ s-curve
๖. S-curve บอกว่า ช่วงเริ่ มงาน คงทํางานได้ไม่มาก (ส่ วนใหญ่เตรี ยมงานวงกลาง ๆ งาน และเงินจะมาก พอช่ (
ตอนใกล้จะปิ ดงาน งาน และเงินก็จะค่อย ๆ ช้าลง ๆ
๗. ดังนั้น .S-curve ที่ชนั มาก ๆ แปลว่า ผูร้ ับจ้างจะได้เงินมาก ในงวดแรก ๆ แปลว่าต้องทํางานได้มาก (ข้อดีคือ
ได้เงินไปใช้จ่าย หรื อหมุนเวียน และปลอดภัย คือได้เงินค่าจ้างส่ วนใหญ่รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งกลัวความไม่
แน่นอนในช่วงท้าย ๆ ของงาน( ซึ่งโดยความเป็ นจริ งก็ยาก อีกอย่างผูว้ ่าจ้างคงปรารถนาจะจ่ายเงินช้า ๆ
๘. S-curve ที่ไม่ชนั มาก แปลว่าเจ้าของงานจ่ายเงินช้า ผูร้ ับจ้างไม่ชอบ แต่งานส่ วนใหญ่กจ็ ะเสร็ จช้าด้วย เสี่ ยงที่
จะล่าช้า
๙. ดูตวั อย่างที่แนบ อนึ่ง กราฟมีสองเส้น (2 s-curves) คือที่วางแผน(Plan) และที่ทาํ ได้จริ ง (Actual) แปลว่า หาก
ล่าช้ากว่าแผนก็ตอ้ งปรับแผนงาน เร่ งงานบางงาน อย่าลืมว่า การเร่ งงาน) ทําให้ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้น แต่หาก
เสร็ จเร็ ว ก็แปลว่าประหยัดเวลา ต้องเปรี ยบเทียบว่า สุ ดท้ายแล้วจ่ายมากขึ้น หรื อน้อยลง
๑๐. การเบิกเงินแต่ละงวด ปกติตามสัญญา จะมีการหักค่าประกันผลงาน -Retention ไว้เป็ นค่าซ่อม หรื อกันเบี้ยว
๑๑. เข้าใจยัง กูเหนื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ตัวอย่าง S-curve หากจําไม่ผดิ บนเวบก็มี อยูบ่ นหน้า Highway Engineering หาเอาเองก็แล้วกัน
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