เอ็กซ์ไฟล์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ปัจฉิมลิขติ ของภาคการศึกษา
ช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ ผมเดินทางบ่อยมาก ก่อนที่การเรี ยนการสอนจะจบลงทันเวลา พอดีกบั ผมมีเหตุ
ต้องผ่าตัด และพักรักษาแผล ทําให้พมิ พ์เอ็กไฟล์ล่าช้า หากรู ปมากกว่าเรื่ อง ก็อย่าว่ากัน

ซ้ายไปขวา ๑ จากหน้าต่างอากาศยาน B 737-4D7 (๓๐ มกราคม ๒๕๕๓) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
นัง่ ตรงนี้แปลว่าเป็ นที่นงั่ Long seat (39K) จากหน้าต่างของ HS-TDD “ชุมพร” อากาศยานการบินไทยที่เคยเป็ นนก
สี ชมพู ก่อนเปลี่ยนโฉมกลับมาเป็ นไทย ๒ก่อน ๐๖.๐๐ น จากหน้าต่างของอากาศยาน B 737-4D7 (ไม่ได้จาํ ชื่อ) ที่
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อเดินทางกลับอุบลราชธานี มองเห็นอากาศยาน B 737-4D7 HS-AAJ ของ Thai Air
Asia (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ๓ จากหน้าต่างของ อากาศยาน B 737-4D7 (ไม่ได้จาํ ชื่ อ) ที่ท่าอากาศยานพิษณุ โลก
น่าจะเป็ นคืนวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่เห็นอยูไ่ กล ๆ นั้น น่าจะเป็ นอากาศยาน B747-100 HS-UTI ของ
One-Two-Go (เธอน่ าจะเป็ น HS-TUJ หรื อ HS-UTD ลําใดลําหนึ่ ง) ขณะนั้นเวลาประมาณ ๒๐.๓๕ น ผมกําลังจะ
กลับกรุ งเทพ พร้ อมอาการป่ วย และ ๔ จากหน้าต่างของอากาศยาน B 737-4D7 (ไม่ได้จาํ ชื่ อ) ที่ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ เพื่อเดินทางกลับอุบลราชธานี ถ่ายแบบก่อนปิ ดโทรศัพท์ จึงไม่ทนั ได้จดจําอะไร แลเห็นอากาศยาน
A320-232 HS-PGX “ฮิโรชิมา” (Hiroshima) ของ Bangkok Airways

ในห้องรั บรอง (Lounge) ของสายการบินแห่ งชาติ ที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ คงเป็ นวันสุ ดท้ายที่ผมจะใช้หอ้ งนี้ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้สายการบินราคาถูก ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
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Saab 340B HS-GBA Nok Mini - SGA

อากาศยาน Saab 340B HS-GBA “Nok mini” สี ฟ้าเหลือง ใช้
เครื่ องยนต์ Propeller jet สองเครื่ อง อากาศยานลํานี้ น่าจะเป็ นอากาศยาน Saab ลําแรก และหนึ่งเดียว ที่เคยปรากฏ
ใช้ในสารบบอากาศยานของสายการบินในประเทศไทย ไม่ตอ้ งสงสัย หากรถยนต์ Saab เจ้าตํารับแห่งเครื่ องยนต์
เทอร์ โบของสวีเดนดีอย่างไร อากาศยานก็คงไม่ดอ้ ยไปกว่ากัน เพราะ Saab คือหนึ่งในผูผ้ ลิตอากาศยานรบ และ
อากาศยานลํานี้คงเป็ นอากาศยาน ของสายการบิน SGA คล้าย ๆ กับที่ใช้บินระหว่างเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน หากจํา
ไม่ผิด อากาศยานลํานี้ จุผูโ้ ดยสารได้ราว ๓๐ คนโดยประมาณ ภาพนี้ เพิ่งถ่ ายในปี นี้ ที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี
(UTH-VTUD)
717-231 HS-PGR GLA-EGPF สุ ดท้ ายบนเส้ นทางกลับบ้ าน

717-231 HS-PGR GLA-EGPF “หลวงพระบาง” เป็ นอากาศยาน

ลําสุ ดท้ายในสี่ ลาํ ที่หมดภารกิจในฝูงบินของ Bangkok Airways ภาพนี้ เธออยูท่ ี่ท่าอากาศยานในสก็อตแลนด์ ก่อน
กลับบ้านที่มลรัฐไมอามี สหรัฐอเมริ กา ลบลวดลายและสัญลักษณ์ของสายการบินออกไปจากเธอ
สถานีสามเสน แห่ งความหลัง

สถานี รถไฟสามเสน แห่ งความหลัง ชานชาลาสถานี มีหลังคาโครงร่ ม (Mushroom
like roof) รู ป Hyperbolic Paraboloid โครงสร้างเป็ นคอนกรี ตเปลือย ปรากฏลวดลายไม้แบบ หงายดูโฉบเฉี่ ยวแปลก
ตา ออกแบบโดยวิศวกรใหญ่แห่ งการรถไฟแห่งประเทศไทย ปั จจุบนั ผ่านไปมา ไม่เห็น หรื อรื้ อถอนไปเสี ยแล้ว
(ภาพจาก www.rotfaithai.com)
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เรื่องราวของเด็กปี หนึ่ง
ช่ ว งใกล้ปิ ดภาคเรี ย นที่ ส อง ผมมี ง านอย่า งหนึ่ ง ที่ เป็ นกิ จ วัต รประจํา ทุ ก ปี คื อการออกปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ
นักเรี ยนมัธยมปลายตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตามแต่เขาจะขอร้อง ไกลบ้างใกล้บาง บาง
โรงเรี ยนเสนอเงินให้ไม่ใช่นอ้ ย แต่สุดท้ายก็ตอ้ งคืนให้โรงเรี ยนหรื อเด็กนักเรี ยน

(ซ้ า ย) ว่ า ที่ นัก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จากโควต้าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กับประกวดโครงงาน วิศวกรรมที่ ค ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี เป็ นนักเรี ยนที่โชคดี เพราะได้ที่เรี ยนและได้ไปเยี่ยมดูหอ้ งเรี ยนก่อนเพื่อน ๆ (ขวา) ปั จฉิ มนิเทศที่
โรงเรี ยนเขื่องในพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์แนะแนวท่านบอกว่า พูดอะไรก็ได้นะ เพราะอยากให้คน
อื่นพูดให้นกั เรี ยนฟังบ้าง มากกว่าที่ครู อาจารย์พดู กันเอง สุดท้ายอาจารย์ท่านบอกว่า ผมพูดให้เด็กหลายคนร้องไห้

สองรู ปนี้ เป็ นนั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ ห นึ่ งในวัน
สุ ดท้ายที่เรี ยนวิชาเขียนแบบวิศวกรรมกับผม ซ้าย ฉัตรชัย (น้องตูมตาม) นักศึกษานักกี ฬา บาสเก็ตบอล และ
แฮนด์บอล เป็ นนักศึกษาที่เรี ยนดี เล่นกีฬาเก่ง ทั้งที่ตวั เล็ก แต่คงเพราะอาศัยความปราดเปรี ยว (ขวา) อัดุลเลาะห์
เซ็งสะล่ง เด็กจากอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิ วาส เลาะห์ เป็ นนักศึกษาคนหนึ่ งในหลายคน ซึ่ งเลื อกไปเรี ยนที่
อุบลราชธานี ทั้งที่ไม่เคยรู ้จกั อุบลราชธานีมาก่อนในชีวิต ทุลกั ทุเลน่าดู เพราะมีอุปสรรคทุกอย่าง ทั้งการเดินทาง
อาหารการกิน ภาษา
กิง้ ก่าคอแดง

วัน หนึ่ ง ปลายเดื อนกุม ภาพัน ธ์ ผมพบกิ้ ง ก่ า
คอแดง เกาะลูกกรงเหล็กสี แดง (สี กนั สนิม) ที่ระเบียงบ้าน ดูกลมกลืน เพราะแผงคอเปลี่ยนเป็ นสี แดง คงเป็ นที่มา
ของชื่ อกิ้งก่าคอแดง ซึ่ งบเห็นได้ทวั่ ไปทุกภูมิภาค กินเป็ นอาหารได้ หากจะกินแต่ไร้ประสบการณ์ ก็เหนื่ อยตาย
ก่อนได้กินแน่ ๆ เพราะปกติกิ้งก่าคอแดงว่องไว ปราดเปรี ยว แต่กิ้งก่า สองสามวันถัดมา ผมพบกิ้งก่าตัวนี้ (หรื อ
อาจคนละตัวกัน) บนต้นโมก กําลังเคลื่อนไหวและจับแมลงกินอย่างไม่รีบร้อน อาจเป็ นเพราะพลักหลงมาอยูใ่ น
สวนกลางบ้าน ในเมือง เสี ยงชัตเตอร์ ทําให้มนั หันมาหยุดมองอย่างเป็ นมิตร แต่ไม่ยอมชูแผงคอ หรื อผงกหัว
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วันเกิดอาจารย์
วันงานวันเกิดอาจารย์ของผมปี นี้ จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็ นงานฉลองบ้านใหม่
ด้วย ปี นี้ ไม่ใช่แซยิด (ครบรอบ ๖๐ ปี ) จึงมิได้กาํ ชับระดมลูกศิษย์เหมือนกับปี ที่ผ่านมา คงเป็ นไปตามสะดวก
เว้นเสี ยแต่คนที่ตอ้ งไป หรื อขาดไม่ได้ ผมไปถึงงานราว ๑๐.๐๐ น พบเห็น พี่หรั่ง (รศ. อเนก ศิริพานิ ชย์กร) พี่กี
(กี รติ ศรี วฒ
ั นาเมฆิ น ทร์ ) อาจารย์เปี๊ ยก (ชาญพจน์ ตั้งตรงจิ ตร) อาจารย์ตู่ (ดร.ธรรมนู ญ สุ สําเภา) อาจารย์คุง้
(สุ ทศั น์ สุ วรรณสิ นพันธุ์) ตั้ม (ดร.ทรงเกียรติ มธุ พยนธ์) คุณเจริ ญ จตุรศิลป์ แห่ง Post-ten เสร็ จงานราวบ่ายโมง
ผมติดรถอาจารย์เปี๊ ยก ไปต่อรถไฟฟ้ า เพื่อทําธุระ หาซื้ออุปกรณ์เครื่ องเขียน

(ซ้ า ย) อาจารย์ ก ํา ลั ง เป่ าเที ย นเค็ ก ที่
อาจารย์เปี๊ ยกซื้ อจากร้านดังในซอยร่ วมฤดี สตรี สวมชุดสี เขียวคือพี่เตื้อง ภริ ยาอาจารย์ ที่นงั่ อยูโ่ ต๊ะด้านหลังติดรั้ว
(หลังคนเสื้ อฟ้ า) คืออาจารย์สุทศั น์ สุ วรรณสิ นพันธุ์ วิศวกรใหญ่ ผูส้ ร้างบ้านหลังนี้ (ขวา) ห้องใต้หลังคา หนึ่งใน
สิ่ งลึกลับที่สถาปนิกใหญ่ อาจารย์วีรวุฒิ โอตระกูล ออกแบบแถมไว้ นอกเหนือจากห้องใต้ดิน ที่มี Sky light ส่ อง
ลงไปถึง อาจารย์วีรวุฒิ เป็ นสถาปนิ กที่ มีสิ่งแถมพกในงานออกแบบที่คนคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็ นการใช้สี พื้นที่
หรื อซอกมุมลึกลับ ทําให้งานน่าสนใจ บ้านหลังนี้ ออกแบบค่อนข้าง Compact คล้ายบ้านฝรั่ ง มีหลายระดับ บาง
คนที่ติดอยูบ่ า้ นแบบไทย โล่ง ๆ กว้าง ๆ อาจไม่ชอบบนัก
บาดแผล
คืนวันก่อนที่จะสอนหนังสื อชัว่ โมงสุ ดท้ายของภาคเรี ยนที่ผา่ นมา ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ผมสังเกตเห็นผิวหนังที่ปลายนิ้วก้อยบนมือขวา คล้ายห้อเลือด คิดว่าไม่เป็ นอะไร เพราะจําได้ว่า ไม่ได้
โดนอะไร และไม่เคยรู ้สึกเจ็บปวด รุ่ งขึ้นระหว่างอาหารเที่ยง ผมสังเกตว่ามันโตขึ้นเรื่ อย ๆ จนน่ากลัว แต่ก็ยงั ไม่
เชื่ อว่า จะเป็ นอะไรมากกว่าแผลฟกชํ้าจนห้อเลือด ว่าง ๆ เจาะเลือดออกคงหาย กลับถึงกรุ งเทพ และตลอดวัน
อาทิตย์ที่ออกไปธุ ระหลายแห่ง ภายหลังจากงานวันเกิดของอาจารย์ (ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย )ผมลืมแผลบนปลาย
นิ้วไปเลย จําได้ว่ากินยาไปหลายขนาน แต่จาํ ไม่ได้อีกแหละว่าคือยาอะไรบ้าง ตกคํ่า หลังอาบนํ้าเสร็ จ ผมพบว่า
ในอ่างนํ้า และบนฝาผนัง มีรอยเลือดกระจัดกระจายเต็มไปหมด เพราะสบัด หรื อแกว่งมือโดยไม่รู้ว่าเลือดทะลัก
คืนนั้นทั้งคืน เลือดไม่หยุด หมดผ้าขนหนูเล็กไปสองผืน ตมใช้พลาสเตอร์ พนั แผลจนแน่ น เพื่อไปขึ้นเครื่ องบิน
เดิ นทางกลับอุบลราชธานี สองสามวันต่อมา เหตุการณ์ ก็ยงั คงเดิ มคือ เลือดจะหยุดไหล เมื่ อพันแผลด้วย พลา
สเตอร์ แกะออกเมื่อใดก็เป็ นทะลัก นิ้วเริ่ มซี ด เพราะถูกพัน รัดเอาไว้หลายวัน สายวันศุกร์ ผมไปโรงพยาบาลตาม
นัดของทันตแพทย์ ทันตะแพทย์ ที่เป็ นน้องชายคนสุ ดท้องของนักเขียนการ์ ตูนชื่อดัง (ชัย ราชวัตร) ถามว่า นิ้วพี่
เป็ นอะไรครับ ผมตอบว่าไม่รู้ เป็ นความบังเอิญที่นอ้ งสะใภ้ผมขึ้นมาขอเจาะเลือดเพื่อไปตรวจสุ ขภาพ เห็นว่าแผล
ไม่ปกติ จึงรี บพาไปพบแพทย์ที่แผนกเวชกรรม ถูกส่ งต่อให้แผนกศัลกรรม โดยแนะว่า น่าจะตัดเนื้อบริ เวณนี้ออก
หรื อใช้เลเซอร์ ศัลยแพทย์ผูห้ นึ่ งจะผ่าตัดให้โดยนัดบ่ายโมง ผมกลับบ้านคณุ่ หนึ่ ง แล้วกลับไปนัง่ รอ ท่านรอง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล เดิ นมาพบโดยบังเอิญ และถามว่า อาจารย์เป็ นอะไร เมื่อทราบเรื่ องท่านก็แนะว่า จะ
ขอให้ศลั ยแพทย์ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดตกแต่งช่วยจัดการให้ ขอให้รอ เพราะท่านกําลังเดินทางมาจากอํานาจเจริ ญ

X File กุมภาพันธ์ 2553 - 4

ระหว่างนั้น มีแพทย์อีกสองสามท่าน กรุ ณาถามไถ่ และอาสาจะผ่าตัดให้ (เหตุกเ็ พราะผมและเพื่อน ๆ อาจารย์ เคย
มาตรวจสอบตึกอุบตั ิเหตุ ที่มีผูเ้ กรงว่าจะวิบตั ิ แหละครั บ) ถึ งเวลาผ่าตัด อาจารย์แพทย์ที่ผมคุน้ เคยตั้งแต่ คราว
ตรวจสอบอาคารใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที จัดการกับแผล และถามว่าเจ็บไหม เพราะยาชาออกฤทธิ์ สองชัว่ โมง เมื่อ
ตอบว่าไม่เจ็บ อาจารย์หมอจึงขอร้องให้ผมไปช่วยดูทางเข้าออกโรงพยาบาล ที่คิดจะแยกช่องทางสําหรับผูป้ ่ วยปก
คติ ผูป้ ่ วยนัง่ รถเข็น หรื อนอนเปล และรถพยาบาล หรื อหน่วยกูช้ ีพฉุ กเฉิ น ผมใช้มืออีกข้างหนึ่งเดินถ่ายรู ปและจด
บันทึกราวครึ่ งชัว่ โมง จึงขอตัวกลับมหาวิทยาลัยไปทํางาน
ผมแปลกใจที่คนเกือบทั้งโรงพยาบาลรู ้จกั และทักทายผม คงเป็ นตั้งแต่คราวที่ไปตรวจสอบอาคาร ความ
จริ งคราวนั้นก็เกือบแย่ หาสามเหตุที่ทาํ ให้อาคารทรุ ดยากมากอยู่ สุ ดท้ายพบความจริ งและแก้ปัญหาด้วยดี ผมเห็น
เพียงว่างานนี้ คงทําให้เพื่ออาจารย์สองสามคนที่ช่วยทํางาน ใช้เป็ นผลงานขอสามัญวิศวกรได้ โดยเฉพาะวิศวกร
ใหญ่ (อาจารย์ธเนศ วีระศิริ) ซึ่งเป็ นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอธิการบดี ร่ วมเป็ นที่ปรึ กษาให้ ผมคิดหวังไปไกลกว่า
นั้นว่า ห้องผ่าตัดหลายห้องในตึกนี้ ถูกทิ้งร้างหลายเดือน ไม่รู้ชีวิตคนป่ วยกี่สิบกี่ร้อยคนที่อยูบ่ นความเสี่ ยง ตึกจะ
พังไม่พงั ก็ข้ ึนอยู่กบั คําพูดสองสามคํา แต่กว่าจะกล้าพูด ก็ตอ้ งทําอะไรมากมายหลายคืน ทั้งยังต้องอธิ บาย และ
ตอบข้อซักถามของบุคลากรโรงพยาบาลว่า เกิดอะไรขึ้น ไม่พงั แน่ใช่ไหม ฯลฯ เหมือนจําเลยที่กาํ ลังถูกพิพากษา
ทั้งที่เป็ นผูเ้ ข้ามาช่วยพิสูจน์ และไม่มีค่าจ้าง หากทําสําเร็ จ วันหนึ่ งข้างหน้า หากลูกศิษย์ผมเจ็บป่ วย หรื อประสบ
เหตุ หมอและโรงพยาบาลคงจะช่ วยลูกศิษย์ผมตอบแทนบ้าง ไม่นึกว่า ผมก็เป็ นคนหนึ่ งที่ตอ้ งได้ใช้บริ การของ
โรงพยาบาล ไว้ผมจะเล่าเรื่ องตรวจสอบอาคารให้ฟัง

บาดแผล ที่ถูกปาดเนื้ อไปพิสูจน์ จนยุบหาย เย็บสี่ เข็ม ขณะนี้ แผลสมานปิ ด
สนิ ทแล้ว แต่ก็คงจะเจ็บไปอีกนาน เพราะเนื้ อตรงบริ เวณนี้ จะถูกสัมผัส หรื อกระทบกระทัง่ บ่อย เป็ นสัญญาณ
อันตรายว่า ผมกําลังไม่ปกติ และถดถอย คั้งใจว่าจะทบทวนตัวเอง รี บทํางานที่อยากทําให้เสร็ จไว ๆ นับแต่น้ ี ไป
หากเอ็กไฟล์ล่าช้า แผลว่าเพราะเหตุน้ ี แต่วนั หนึ่ง อาจขาดหายไปชัว่ นิจนิรันดร์ จึงขอบอกลา ณ ที่น้ ี ตั้งแต่เนิ่น ๆ
มะเขือเทศกระป๋ อง

ผมได้เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวหลายอย่าง ซึ่ งเป็ นของชําร่ วยวันแต่งงานของ
บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นึ กยกย่องว่า เป็ นของชํารวยที่มีประโยชน์ และแปลกแหวกแนวดีแท้ ตั้งใจจะ
เก็บไว้ลองปลูกดู จนแล้วจนรอด วันหนึ่ง มีเด็กนักเรี ยนตัวเล็ก ๆ จากโรงเรี ยนในละแวกมหาวิทยาลัย มานัง่ รอผม
อยู่นาน เพื่อเอามะเขือเทศลูกโต ๆ สี แดงสดใส่ ถุงมาให้ ถ้าท่านยังจําเด็กน้อยจากบ้านเวินบึก ริ มแม่น้ าํ โขง สุ ด
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ชายแดนไทย ที่ผมเคยไปเยี่ยมค่าอาสาพัฒนาของนักศึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษา ก็คือเด็กตัวน้อย ๆ ที่ผมเคย
เก็บรู ป และเรื่ องมาเล่าให้ท่านฟัง วันนี้เจ้าหนูจบป.๖ โดยใช้ หนังสื อเรี ยนของหลานสาวผม จะต้องย้ายไปเรี ยนม.
๑ ในอําเภอ ผมตั้งใจจะขอหนังสื อ ม.๑ - ม.๓ ที่หลานสาวผมเตรี ยมเก็บไว้ให้ไปใช้เรี ยน กลับกลายเป็ นว่า ผมได้
มะเขือเทศก่อนที่เจ้าหนูจะได้หนังสื อเรี ยน
อาจารย์ช่วยสอน
เทอมที่ผา่ นมา ผมตัองรับสอนวิชา ๑๓๐๕ ๔๓๒ การจัดการ และเทคนิคก่อสร้าง (Construction Management &
Technique) แทนอาจารย์เจ้าของวิชาเดิม ที่ยา้ ยกระทันหัน ทุกอย่างฉุ กละหุ กมาก เพราะเดิมคาดว่า อาจารย์ท่านจะ
รับสอนให้อีกสักหนึ่ งเทอม ผมไม่นึกฝันว่าจะต้องกลายเป็ นเรา เพราะงานก็มากมายอยูแ่ ล้ว ตรง ๆ คือผมไม่ชอบ
และไม่คิดว่าจะต้องสอนวิชาทํานองนี้ เพราะเห็นว่า การเรี ยนในตํารากับการทํางานมันคนละเรื่ อง ทําใจสอนตาม
ตําราก็คงยาก แต่ผมก็ยอมรับว่านักศึกษา ควรเรี ยนตามตําราเสี ยก่อนที่จะไปเรี ยนรู ้ประสบการณ์จริ ง หาไม่แล้ว จะ
เปรี ยบเที ยบกันได้อย่างไร วิชาที่ ตอ้ งสอนในเทอมนี้ ยาก เพราะเอาสองเรื่ องมารวมกัน คือการจัด การ (หรื อ
บริ หารงานก่อสร้าง) และเทคนิคก่อสร้าง (การประสานงานและจัดการงานก่อสร้าง การเตรี ยมงานและสิ่ งปลูก
สร้างชัว่ คราว การประกวดราคาก่อสร้าง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง หน้าที่และจรรยาบรรณของวิศวกร การ
จัดองค์กร สัญญาก่อสร้าง การจัดการ เครื่ องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง การบริ หารงานบุคคล การวางแผน ควบคุม
งาน ประเมิน ความก้าวหน้าของงาน และการจัดการทรัพยากร โดยวิธีวิถีวิกฤติ กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่
ควรทราบ ระบบคุณภาพ Construction safety, engineering duty and code of code of conduct, project organization,
project coordination, site preparation and site layout, project delivery systems, construction contracts, equipment
management, human relations and management, project planning, controlling, progress measurement and
resource management using critical path methods (CPM), construction law, quality systems.) อย่างไรก็ตาม หาก

คําอธิบายรายวิชาเป็ นเช่นนี้ เราก็คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้นอกจากจะสอนให้ดีที่สุด ท่านสนใจ download เอกสารคํา
บรรยาย (PowerPoint) ได้จาก www.sdhabhon.com/CM.html ส่ วนเอกสารตัวอย่าง ที่มีมากมายเหมือนกัน ตั้งแต่
Conceptual design จนถึงการเขียนสัญญาก่อสร้ าง หากมี เวลาว่าง และยังต้องสอนวิชานี้ ต่อไป ก็จะค่อย ๆ เอา
ขึ้นมาให้ Download (ผมมีที่วา่ งใน server จํากัด ตามจํานวนเงินค่าเช่า Server รายเดือน)
วันหนึ่ ง คุณปริ ญญา ศุภศรี วิศวกรอาวุโสที่รู้จกั สนิ ทสนม ถามผมว่า ได้ข่าวต้องสอนการบริ หารและ
เทคนิ คก่อสร้าง ไม่ตายห่ าเลยหรื อ ท่านอาสาจะช่ วยสอน ผมบอกว่า พี่บรรยายที่วสท. เก็บค่าอบรมตั้งหลายพัน
บาท ไปสอนที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด จะไปหาเงินค่าสอนที่ไหนให้เล่า อีกสองสามอาทิตย์ถดั มา คุณปริ ญญา
เขียนจดหมาย ขออาสาช่ วยสอน โดยไม่รับค่าสอน และออกค่าเครื่ องบินเอง เรื่ องเลยกลายเป็ นว่า วิชานี้ ใช้คน
สอนสี่ คน คือ นายยอดเยี่ยมเทพธรานนท์ (อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม) คุณปริ ญญา ศุภศรี อาจารย์ ผศ.ดร.
วชรภูมิ เบญจโอฬาร (แห่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สองสามปี )
และผม เป็ นพระคุณของอาจารย์ท้ งั สามท่าน คนเรี ยน จะรู ้สึกหรื อเปล่าว่าผมแอบอิจฉาว่า สมัยผมเรี ยน ใยไม่มี
โอกาสเช่นนี้
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พี่ยอด หรื ออาจารย์ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์ บ่น
เสี ยดายว่า เวลาเพียงหนึ่ งวันน้อยเกินไปสําหรั บบทเรี ยนที่ท่านอยากจะสอน หากปี หน้ามีโอกาส ก็คงจะสอนสัก
สองวัน พีย่ อดเยีย่ มยังคงยืนสอนตลอดทั้งวันเหมือนเดิม

ปริ ญญา ศุภศรี (ซ้าย) สอนการบริ หารงาน
ก่อสร้างเกือนทั้งวัน ทั้งนัง่ ยืน เดิน (ขวา) นึกสนุก ขอตามผมลงไปสอนปฏิบตั ิการวัสดุวิศวกรรมทาง (Highway
Materials Lab.) ด้วย จําได้ว่า วันนั้น อาจารย์เดินดู ทั้ง Penetration, Ductility, Stripping และ CBR
จดหมายจากลูกศิษย์
เดื อนกุมภาพันธ์ งานยุ่ง เพราะใกล้ปิดภาคการศึกษา เจ็บ ป่ วย และถดถอย ผมคงต้องพึ่งพาตัวช่ วย
สุดท้ายเดิม ๆ ในช่วงตรวจข้อสอบ ตอนนี้สิ่งที่ตอ้ งทําคือ ทําใจให้พร้อม ส่ วนใหญ่จดหมายเดือนนี้ มาจากลูกศิษย์
ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
Date: Thu, 25 Feb 2010 12:10:12 +0700

รบกวนสอบถามอาจารย์หน่อยครับผมสานุภาค เสาร์ เรื อนครับ ตอนนี้ กาํ ลังเรี ยนปริ ญญาโทที่สถาบันพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผมกําลังทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการรื้ อถอนอาคารด้วยการระเบิด อาจารย์พอจะ
แนะนําได้มยั๊ ครับว่าควรไปติดต่อหรื อศึกษาจากที่ไหน เพราะข้อมูลมีนอ้ ยมากครับ แล้วก็การรื้ อถอนโดยการ
ระเบิดอาคาร ภาษาอังกฤษจริ งๆแล้วเค้าเรี ยกว่าอะไรครับ สุ ดท้ายนี้ขอสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ บนสากลโลกคุม้ ครองอาจารย์
ให้ปลอดภัย อยูเ่ ป็ นเซี่ยนกระบี่ค่เู มืองไทยตลอดไปครับ saoruean@gmail.com
สถาพรตอบ การรื้ อถอนอาคารโดยใช้แรงระเบิ ด อาจยังไม่ เหมาะสมใช้กบั เมื องไทย หรื อหากจะติ ดขัด ที่ เจ้า
พนักงาน ก็ยอ่ มเป็ นได้ เพราะกฎหมายให้อาํ นาจไว้ (มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ) และน่ าจะเป็ น
อุปสรรคจากกฎหมายอื่น ๆ ด้วย ผมจําได้ว่า ผมเคยเห็นเขาล้มตึ กเก่ าริ มถนนสี ลม เมื่อราวปี ๒๕๓๐ กว่า ๆ
(ปั จจุบนั คืออาคาร สี ลมคอมเพล็กซ์ จําแม่ไหมวะ) อีกที เพื่อนผมเคยล้มตึก แถว ๆ หัวมุมถนนรัชดา เพื่อนผมเอง
แหละ ทั้งสองกรณี สกัดรอยต่อเสาคานให้พร้อมหมุน แล้วล้มตึกโดยใช้เครื่ องจักร เช่นรถเครน ลาก ปลอดภัย
และง่ายดี แต่ตอ้ งมีที่ว่างพอควร การใช้ระเบิด ต้องรู ้จกั ระเบิดเสี ยก่อน หน่วยวัดของแรงระเบิดเป็ น ลูจอง บางคน
ไทยยังไม่รู้ ไหนจะอานุภาพ และกําลังทําลายล้าย ไม่มีอะไรรองรับเลย ลองถามอาจารย์ที่ปรึ กษาสิ ครับ ผมรู ้บา้ ง
แต่กไ็ ม่กล้าแนะนําหรอก เพราะไม่เคยทํา
Date: Thu, 25 Feb 2010 16:13:06 +0700

ถึงอาจารย์ที่เคารพ สวัสดีครับอาจารย์ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไๆปพบอาจารย์เลย เนื่องจากว่าหลังจากที่เรี ยนเสร็ จใน
แต่ละสัปดาห์แล้ว ผมจะกลับบ้าน ซึ่ งแม่ของผมป่ วย (เส้นเลืดในสมองตีบ) ทําให้แขนและขาไป1ข้าง ทําให้ผม
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ต้องกลับมาดูแลกิจการที่บา้ นและดูแลแม่ ผมจึงไม่ได้ไปพบอาจารย์เลย ถ้าอาจารย์จะมาเที่ยวที่ อุตรดิตถ์-สุ โขทัย
ช่วงปิ ดเทอมนี้ ผมพาอาจารย์ไปเที่ยวได้ครับ แล้วผมจะเตรี ยมกบนาไว้รออาจารย์นะครับ ถ้าอาจารย์จะมาเมื่อไหร่
บอกผมได้นะครับ ขอให้อาจารย์พกั ผ่อนมากๆนะครับ สวัสดีครับ อิศเรศ สุ วรรณ์ n_ung_civil@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมทราบจากอาจารย์กงั ว่าคุณแม่ป่วย อิศเรศต้องใช้เวลาดูแลคุณแม่ให้มาก ๆ อาจหมายถึงต้องหา
งานทํา หรื อเรี ยนต่อในละแวกนี้สักพักก็ได้ ขอให้คุณแม่หายไว ๆ งานวิจยั IRPUS เสร็ จไว ๆ จบไว ๆ ปราศจาก
อุปสรรคครับ ช่วงนี้ผมป่ วย ถ้าจะหนัก เลือดไหลไม่ยอมหยุดครับ อาทิตย์กว่าแล้ว ผมกังวลมากๆ
Date: Wed, 24 Feb 2010 11:28:12 +0700

อาจารย์ครับตอนนี้ผมกลุม้ ใจอย่างมากเลยครับ ไม่รู้จะไปรึ กษาใครครับ ผมมีเรื่ องอยากปรึ กษาอาจารย์หน่อยครับ
ตอนนี้ผมเป็ นกังวลเรื่ องเรี ยนครับ ผมเรี ยนไม่ค่อยรู ้เรื่ องเลยครับ กลัวผมติด F อีกครับ ที่หนักไปกว่านั้นผมกลัว
โดนรี ไทล์ครับ กลัวแม่จะเสี ยใจอีก เพราะเทอมที่แล้ว ผมติด F 2 ตัว แม่บอกว่าแม่นอนไม่ค่อยจะหลับเลยครับ
แม่เป็ นห่วงผมเรื่ องเรี ยนครับ ผมก็อยากทําให้พอ่ แม่ดีใจอยูค่ รับ แต่ผมไม่รู้เรื่ องเลยครับ จะสอบ Final แล้ว แต่ก็ยงั
ไม่มนั่ ใจในตัวเองเลยครับ ให้เพื่อนติวให้ก็มีใครบอกว่าไม่ว่าง มันสายไปมั้ยครับอาจารย์ที่ผมจะเริ่ มต้นใหม่ให้
ดีกว่านี้ ครับ ผมกลัวโดนรี ไทล์ครับ ถ้าผมโดนรี ไทล์ ผมคิดว่าผมคงจะไม่เรี ยนต่อละครับ เปลืองเงินพ่อแม่ครับ
คิดว่าจะไปหางานทําครับ ใจนึงก็อยากเรี ยนให้จบ อยากให้พ่อแม่สบาย จะได้ไม่ตอ้ งลําบาก อีกอย่างก็สงสารพ่อ
แม่ ด้ว ยครั บ ไม่ อ ยากให้พ่อ แม่ ล าํ บาก
แต่ ต อนนี้ ไม่ รู้ จ ะทํา ยัง ไงดี ค รั บ ด้ว ยความเคารพอย่ า งสู ง ครั บ
top_takachi@chaiyo.com

สถาพรตอบ ทําทุกอย่างให้ดี ถึงแม้วา่ ผลจะเลวร้าย ก็ยงั สามารถเริ่ มต้นได้ใหม่ ไม่ใช่ปัญหาหรอก ที่ผา่ นมาอาจ
เพราะเราปรับตัวไม่ทนั หรื อวางแผนไม่ถกู ในเวลาอันจํากัดนี้ แนะนําว่า พยายามสอบให้ดีที่สุด และหากกลัว หรื อ
ผลออกมาไม่ดี หรื ออยากเริ่ มต้นใหม่ ให้ไปสอบ Admission หรื อสอบภาคพิเศษรอไว้ หากเข้ามาใหม่ เป็ น
นักศึกษารหัสใหม่ วิชาที่ได้เรี ยนไปแล้วและเกรดไม่ต่าํ กว่า C ก็เทียบโอนได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องเรี ยนใหม่ท้ งั หมด
หากจะเสี ยเวลาก็เพียงแค่เทอมเดียว หรื อเทอมกว่า ๆ อะไรก็ช่างเถอะ จุดหมายของเราคือเรี ยนแล้วต้องจบ จะเร็ ว
ช้าไม่สาํ คัญ กลุม้ ใจก็เดินมาคุยกัน ขอให้พยายาม และโชคดีเสมอ สวดมนต์ไหว้พระ และเอาใจช่วยตนเอง เพราะ
ตนคือที่พ่ งึ แห่งตน
Date: Tue, 23 Feb 2010 22:59:35 +0700

สวัสดีครับ อาจารย์สถาพรที่เคารพ ผมเป็ นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคนนึงที่เรี ยนRCในเทอมนี้กบั อาจารย์ ตัวผม
เองเรี ยนไม่ค่อยเก่ง ทําข้อสอบตอนกลางภาคไม่ค่อยดีเท่าไร คือผมจะถามอาจารย์ว่าส่ งโปรเจ็คช้ามีผมต่อคะแนน
โปรเจ็คไหมครับ แล้วที่อาจารย์บอกว่าจะไม่มาสอนที่มหาลัยนเรศวรแล้วเรื่ องจริ งหลอครับ อีเมล์ฉบับนี้คงไม่
รบกวนอาจารย์ใช่ไหมคับ แล้วถ้าผมอีเมล์ไปหาอาจารย์อีกได้ไหมครับ ผมขอบคุณมากครับอาจารย์สถาพรที่สละ
สุ ขภาพแข็ ง แรงนะครั บ ณรงกรณ์
เวลาอ่ า นอี เ มล์ ข องผม สุ ดท้ า ยนี้ ผมขอให้ อ าจารย์
itsaraphong_9567@hotmail.com

สถาพรตอบ ทุก ๆ ครั้งที่ผมสอนหนังสื อ ผมมักอําลา เพราะว่าวันข้างหน้าไม่แน่นอน อาจไม่มี โดยเฉพาะผมเอง
ที่ภารกิจเยอะ ต้องสอนเทอมละห้า หรื อหกวิชา หนึ่งในจํานวนนั้นคือ Engineering Drawing และ Introduction to
Engineering ซึ่ งแต่ลละปี มีนก
ั ศึกษา เกือบ ๗๐๐ คน นอกจากนั้นยังเป็ นเรื่ องการเดินทาง และปั ญหาสุ ขภาพเทอม
หน้า วิชา Selected Topic (การออกแบบอาคาร - Building Design) สอนง่าย ไม่กดดัน ส่ วนใหญ่คนเลือกเรี ยนมีใจ
รักที่จะเรี ยน (แต่ก็มีแหละที่หวังเกรด เพราะคิดว่าคนสอนใจง่าย) หากมน. ยังคงให้ผมไปสอน และผมยังอยากไป
ต่อให้ไม่มีเครื่ องบิน บินไปพิษณุโลก ผมจะยังไปถ้าอยากไป แต่หากใจไม่อยากไปไม่อยากทําแล้วคงยากที่จะฝ่ า
ฝื นจริ ง ๆ แล้วผมไม่ชอบสอนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คนส่ วนใหญ่มกั ปฏิเสธ เพราะเนื้ อหามาก (หากสอนตาม
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คําอธิบายรายวิชาของสภาวิศวกร นอกเสี ยจากสอนตามใจตัวเอง) เวลาเรี ยนก็จาํ กัด เทอมปลายมีวนั หยุดมาก และ
ผูเ้ รี ยนก็คงคาดหวังไว้มาก เพราะต้องใช้ทาํ มาหากิน แต่ผมก็หาวิธีสอนให้ครบถ้วน และง่ายที่สุดได้ กลับกัน มี
นิสิตนักศึกษาจํานวนมากเหมือนกัน ที่ลงเรี ยนเพราะเป็ นวิชาบังคับ หรื อเลือกเรี ยนกับผม เพราะคิดว่าอาจารย์ใจดี
(แท้จริ งแล้วคงไม่หรอก) จึงไม่แปลกที่แต่ละครั้ง คนลงทะเบียนราว ๑๓๕ คน จะมานัง่ เรี ยนเพียง ๔๐ กว่าคน
หากเลือกได้ผมไม่อยากสอนหรอกครับ เพราะคนเหล่านั้นก็ไม่ได้อยากเรี ยน แต่ก่อนผมเคยท้อแท้ แต่เพื่อนผม
สอนว่า สอนหนังสื อแต่ละรุ่ น สร้างคนให้เป็ นคนดีได้สักคน ก็มากพอแล้ว เพราะคนดีจะไปสร้างคนดีต่อได้อีก
รับรองว่า เรามักจะสร้างคนได้มากกว่าหนึ่งคน แต่จะทั้งหมดคงเป็ นไปไม่ได้ เราคงไม่ตอ้ งสนใจว่า เรามีลูกศิษย์กี่
ร้อยกี่พนั คน แต่ที่มีค่ามากกว่านั้นคือ จะมีลูกศิษย์สักกี่คนที่ยงั จําเราได้ หรื อคิดถึงเรา ทุกครั้งที่สอนหนังสื อ ผมจึง
คาดหวังว่าจะเห็นคนดีมากกว่าได้เห็นคนเก่งส่ งงานช้า ถูกหักคะแนนตามส่ วน หากไม่ส่ง ปรับตกตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ก่อนเรี ยน หากเป็ นการทํางาน ส่ งงานช้า อาจทําให้บริ ษทั หรื อองค์กรพลาดโอกาส ไม่ได้เงิน บางครั้ง
อาจหมายถึงเงินเดือนที่จะต้องจ่ายเรา และพนักงานคนอื่น ๆ องค์การเสื่ อมความน่าเชื่อถือหากสงสัย หรื ออยากให้
ช่วยอะไรก็ถามเถอะ อีกกี่ปีก็ยงั ถามได้ เวบไซท์ของผมก็ยงั มีอยู่ หากยังมีแรง และเงินทําต่อ ก็คงไม่หายไปไหน
ขอให้้เรี ยนจบไว ๆ มีอนาคตดี ๆ สวัสดีครับสถาพร

Date: Sat, 20 Feb 2010 22:24:26 +0700

อาจารย์ที่เคารพกราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพครับ กระผม ณรงกรณ์ มณี โขติ เนื่องจากผมรู ้สึกใจหายเป็ นอย่างมาก
ที่อาจารย์บอกว่าอาจจะได้เจอกันเป็ นครั้งสุ ดท้าย (แอบคิดในใจว่า ทําไมอาจารย์ไม่ยา้ ยมาสอนที่มหาลัยนเรศวร
ไปเลย แต่มนั คงเป็ นไปไม่ได้หรอกใช่ ไหมครับ) ได้แต่หวังว่าเทอมหน้าอาจารย์จะกลับมาสอนและให้ความรู ้
ใหม่ๆและมีประโยชน์แก่พวกผม ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งที่อาจารย์สละเวลามาสั่งสอนให้ความรู ้
แก่พวกผมในเทอมที่ผ่านมา ต้องขอขอบพระคุณมากๆจริ งๆ และถ้าเกิดอาจารย์ไม่ได้เดิ นทางมาสอนเทอมหน้า
จริ งๆผมก็ขอให้อาจารย์คิดถึงเด็กม.นเรศวรบ้างนะครับ สุ ดท้ายนี้ ผมอยากจะสอบถามอาจารย์หน่อยครับคือถ้า
พวกผมคิดถึงอาจารย์หรื อมีปัญหาใดจะโทรไปหาอาจารย์ได้ไหมครับ อาจารย์เป็ นโรคไมเกรนด้วยหรื อครับ ยังไง
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ปราศจากโรคภัยที่เป็ นอยู่ อาจารย์ดูแลสุ ขภาพให้มากๆนะครับ ผมอาจจะ
เขียนเป็ นข้อความไม่ค่อยเก่งแต่ผมจะลองส่ งไปหาอาจารย์ทุกๆเดื อนหรื อทุกๆอาทิตย์นะครับ(ถ้าอาจารย์ไม่เบื่อ
ซะก่อนนะครับ ) คราวหน้าถ้ามีโอกาสผมจะถ่านรู ปบึงสี ไฟซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรและเป็ น
จังหวัดบ้านเกิดของผมมาให้อาจารย์ชมนะครับ รักและเคารพเป็ นอย่างสูง i_am_amam@hotmail.com
สถาพรตอบ
Date: Sun, 14 Feb 2010 03:10:36 +0000

สอบถามอาจารย์เรื่ อง Term project ครับอาจารย์สถาพรครับ คือผมอยากทราบว่า สถานที่ก่อสร้างตั้งอยูเ่ ลขที่อะไร
ครับ ทราบแต่ว่าอยู่จงั หวัดอุบลราชธานี เพราะเคยฟั งที่อาจารย์ได้บอกว่า เราควรใส่ สถานที่ต้ งั ของสถานที่
รายการคํา นวณกั บ แบบโครงสร้ า งนี้ ใช้ กั บ พื้ น ที่ น้ ี เท่ า นั้ นอะ
ก่ อ สร้ า งไว้ เพื่ อ จะให้ ท ราบว่ า
ครับ admin_koh@msn.com
สถาพรตอบ สมมติเอาเถอะครับ อะไรที่ไหนก็ได้ ตามสะดวก ดีแล้วที่หดั รอบคอบตั้งแต่สมัยเรี ยน ขอยกย่อง
Date: Sun, 7 Feb 2010 21:33:35 +0700

อาจารย์ค่ ะคะแนนดู ต รงไหนค่ะ ในเวปคลิ กไม่ ไ ด้ค่ะ เป็ นอาจารย์เสี ย งแปลก ๆ
wazup_yo@hotmail.com
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ขอให้หายเร็ ว ๆ นะค่ ะ

สถาพรตอบอยูท่ ี่นี่ครับ (ผมตรวจสอบ และ up load ใหม่แล้ว) http://www.sdhabhon.com/RCDesign/304385g.pdf
วันศุกร์ ผมไปหาหมอ รักษารากฟั น หมอบอกว่า มันจะกระทบกระเทือนระบบประสาทฟั น ผมปวดกรมทั้งซี ก
และศีรษะด้านซ้ายมาก ตั้งแต่ค่าํ วันศุกร์ กินยารวมจนถึงคํ่าวันเสาร์ ก่อนขึ้นเครื่ องบินกลับกรุ งเทพ ราว ๑๐ เม็ด ไม่
หาย แค่ไม่เจ็บปวดมากเพราะเป็ นมอร์ ฟีน กลับถึงบ้านก็หลับ โดยที่ไม่ได้ถอดรองเท้าด้วยซํ้า รุ่ งขึ้นลูกศิษย์ซ้ื อยา
มาให้ ผมกลับถึงอุบลราชธานีแล้วเช้านี้ เพราะต้องคุม Lab กินยาอีกสองสามวันคงปกติดี ขอบคุณครับ
Date: Wed, 3 Feb 2010 01:25:21 +0700

คําถามครับผม เรื่ องฐานราก จากที่คาํ นวณได้ตามมาตราฐาน วสท.7309 มันไม่จาํ เป็ นต้องเสริ มเหล็กมราฐานราก
ดังนั้นผมไม่ตอ้ งเสริ มเหล็กได้เลยใช่ไหมครับ za_kingdom@hotmail.com
สถาพรตอบ มาตรฐาน มิใช่ มาตราฐาน ฐานรากคํานวณออกแบบโดยทฤษฎีคาน ดังนั้นอน่างไรก็ตอ้ งมีเหล็กเสริ ม
อย่างน้อยก็เหล็กต้านการยืดหด (Temperature steel; AS = 0.00.. x B x D) เข้าใจว่าคงจะออกแบบฐสานรากที่ใช้
เสาเข็มต้นเดียว จึงไม่รู้วิธีคาํ นวณโมเมนต์ดดั แต่อย่างไรเสี ยก็ตอ้ งมีเหล็กเสริ ม
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นิสิตสิ่ งแวดล้อมขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ wazup_yo@hotmail.com
สถาพรตอบ เป็ นเมล์ที่อ่านแล้วดี เหมือนทําให้มีกาํ ลังใจ
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