เอ็กซไฟลเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑
Antonov 148 กับ BAe 146 ความเหมือนที่แตกตาง

ซายไปขวา บนลงลาง ๑. และ ๒. Antonov 148 เปนอากาศยานความจุประมาณรอยกวาที่นั่ง มีประตูหนา และหลัง
(ใหญกวา Boeing 727) ออกแบบใหปกหิ้วลําตัว ใชสองเครื่องยนตไอพน ซึ่งมองเห็นไดชัดจากหนาตางหอง
โดยสาร (ปกอยูดานบนเหนือลําตัว) ๓ ดูดี ๆ ขณะจอด ในภาพจะเห็น Bird avoidance cover หรือฝาปดกันนกเขา
ไปในเครื่องยนต ๔ หาง แลคลายอากาศยาน Illushin 76 ยอสวน ๕ ในหองโดยสาร แตละแถวมี ๓+๒ ที่นั่ง เปน
เบาะหนัง สีขาวฟาสดใส ซึ่งเปนสีของ Antonov ตกแตงแบบเรียบงาย และ ๖ หองนักบิน ทันสมัย คลายอากาศยาน
ผลิตในยุโรป เชน Airbus หรือ Boeing รุนใหม ๆ แตยังมีแผงเหล็กทาสีเขียว ๆ ใหเห็น

อากาศยานคูเหมือน BAe 146 ซาย HS-TBJ “ชลบุรี” และขวา HS-TBM “วัฒนานคร” ทั้งสองลําปลดประจําการตั้งแต
ราวป พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ปจจุบัน นามพระราชทานทั้งสองนาม ถูกสวมโดยอากาศยานรุนใหม (A340-642 HSTNC “ชลบุรี” และ A340-642 HS-TNA “วัฒนานคร”ตามลําดับ) ไมตองอธิบายความเหมือน หรือความคลายคลึง
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ตึก ภ.ป.ร ซอยศาลาแดง และคอนแวนต
เทอมนี้ผมสอนหนังสือวิชา การออกแบบอาคาร (Building design) ทุก ๆ ครั้งที่สอน จะมีการ
เปลี่ ย นแปลงอยูเ สมอ จนบั ด นี้ เกื อบสิ บป สิ่ งที่ มี มากขึ้ นคื อ รู ป และเรื่ องที่ เก็บ เอามาใชสอน สอนหนังสื อ ก็
เหมือนกับถูกบังคับ ใหตองคนควา เรื่องราวบางเรื่องนานจนลืมเลือน ตองรื้อฟนความทรงจําดวยการไปดูใหนึก
ได บางเรื่องตองยกหูโทรศัพทถามไถเพื่อน ๆ หรือผูรู ซึ่งหลายทานอําลาวงการวิชาชีพไปแลว นาเสียดายที่ผมไม
มีโอกาสหลายทานจากโลกนี้ไปแลว ถายทอดความรูประสบการณไว ทั้งนี้ เพราะผมเองก็หางเหินการทํางานมา
มาก เปนครูสอนหนังสือ ทําใหโงลง ๆ
ถนนสีลม สาทร และพระรามที่ ๔ เปนแหลงเรียนรูสําหรับคนทํางานอาคารในอดีต แมทุกวันนี้จะโรยรา
ไปบาง เพราะมันไมมีที่ใหสรางตึก หรือมีแตแพงมาก อาคารบนถนนสีลม เปนกรณีศึกษาที่ดีเกือบทุก ๆ เรื่อง
เพราะการกอสรางยากลําบาก บายวันอาทิตยเมื่อสามสัปดาหที่ผานมา ผมนั่งรถไฟฟาไปลงที่สถานีศาลาแดง เพื่อ
เดินถายรูปอาคารหลายหลังเพื่อเก็บไวใชสอนหนังสือ และแวะดูอาคารสองสามหลังที่เคยรวมทํางานเมื่อครั้ง
กอสราง ตั้งใจจะเขียนเลาใหทานฟงดวย วันนี้ดูรูปบางรูปไปกอน

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ อาคารภ.ป.ร. เปนตึกผูปวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั้งอยูตรงหัวมุมถนน
ราชดําริ สีลม ตัดกับถนนพระรามที่ ๔ เปนทําเลที่ดีมาก จําไดวา อาคารหลังนี้กอสรางดวยเงินบริจาค สถาปนิก
ออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย (Function) จนบางคนบนวา ไมสวยงามเลย จําไดวา บริษัทกอสรางก็รวม
ลงทุนลงแรงสรางให ถือเปนการรวมบริจาค จนถึงวันนี้ กวา ๒๐ ปแลว อาคารยังดูสงางาม ไมชํารุดทรุดโทรม
ความเชย ๆ กลับกลายเปนมนตขลัง แตสําหรับผม เปนอาคารที่ใชยกเปนกรณีศึกษาเสมอ ๆ ๓ สะพานคนขามจาก
ฝงโรงพยาบาลสูหัวถนนสีลม ที่ตรงนี้นคืออาคารสีสมเซ็นเตอร แตกอนเปนหางสรรพสินคา ปจจุบันไมเห็นมี
แลว ๔ จากสะพานลอยถ ายย อนถนนพระรามที่ ๔ ตึกสูงที่ เห็นในภาพคื อ ดุสิต ธานี ตึกสูงในยุกแรก ๆ ของ
เมืองไทย ถัดไปคืออาคารอับดุลราฮิม (ยอดแหลมสีทอง) และอาคารอื้อจื่อเหลียง ซึ่งเปนอาคารใหมในยุคไลเลี่ย
กันคือชวงหลัง Building boom ตอยุควิกฤติเศรษฐกิจ ๕ ซอยศาลาแดง ที่มาของชื่อสถานีรถไฟฟา หากไปอาน
ประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่ ๕ และ ๖ ก็จะทราบที่มาของชื่อศาลาแดง (หากใจรอน หาดูใน Internet ก็พบ) หัวมุม
ถนนเปนอาคารเกาแก สองชั้น หลังคาปนหยามุงดวยกระเบื้องวาว ยังคงความเกาอยูไดทั้งที่รายลอมดวยตึกสูง
และรถไฟฟา จําไดวาสมัยทํางานกอสรางที่อาคารสีลมเซ็นเตอร เคยขามถนนมากินขาวมื้อเที่ยงที่ฝงนี้ เดินผาน
รานนี้ทุกวัน ตรงขามตึกแถวเกา ๆ เหลานี้เปนอาคารเกา สมัยกอนเรียกอาคาร IBM ตามชื่อผูเชาใชอาคาร แลวขึ้น
ปายไวที่ตึก ปจจุบันอาคารเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะแผงครีบค.ส.ล. สําเร็จรูปที่ใชบังแสงทั้งอาคาร ถูกถอดออก
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แลวติดกระจกสีออกเขียว ๆ แทน สวยคนละแบบแมไมเหมือนเดิม อาคารหลังนี้มีชื่อเรื่องระบบปลอดภัยวา มี
ประสิทธิภาพมาก เพราะสมัยที่ผมทํางานอยูแถวนั้น วันหนึ่ง เกิดเพลิงไหม ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งของอาคารหลังนี้ แต
ปรากฏวา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเพลิงสงบโดยไมลุกลามไปชั้นอื่น ๆ เชื่อวา
เหตุในวันนั้น ทําใหเจาของ และผูออกแบบอาคารสูงทั้งหลายในกรุงเทพ ยอมรับวา ระบบแจงเตือนเพลิงไหม
และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มีความสําคัญเพียงใด
คําพูดปลอบใจ
วิศวกรคนหนึ่ง ขอหนังสือรับรองจากผม เพื่อไปสมัครงานในองคกรขนาดใหญ นัยวามีผูสมัครแขงขัน
กันหลายคน หลายสัปดาหผานไปองคกรดังกลาวแจงขอบคุณที่ผมเขียนหนังสือรับรองใหผูสมัครตามที่องคกร
กําหนด พรอมขอสัมภาษณเกี่ยวแกผูสมัคร ผมตอบตามตรง เมื่อประกาศผลรอบแรก วิศวกรคนดังกลาวเปนหนึ่ง
ในผูผานคัดเลือก (Short list) ซึ่งจะตองสัมภาษณ หรือทดสอบกันตอไป เพื่อนเขาถามผมวา เขามีโอกาสเปนหนึ่ง
เดียวที่ถูกคัดเลือกหรือไม ผมตอบวา มีเหตุผลอะไรที่เขาจะได และมีเหตุผลอะไรที่เขาจะไมได ไดยินเพื่อนเขา
บอกวา นาจะไดแหง ๆ คิดเชนนั้นก็แลวไป เพราะหากโงนอยกวานี้ก็ตองถามวา แลวถาอยากใหไดแน ๆ จะตอง
แกไขขอบกพรองอยางไร แตก็ดี ไมถามก็ไมตองบอก เปลืองเวลา
สองสามเดือนผานไป วิศวกรทานนั้นแจงวา เขาเปนหนึ่งในสองคนสุดทายที่องคกรคัด เลือกไว แต
สุดทายไมอาจเลือกเขา เพราะวา มีคุณสมบัติบางอยางที่ขัดแนวปฏิบัติขององคืกร ทั้งที่ทุกอยางเลอเลิศหมด ผม
บอกเขาวา นาสมเพช เหตุผลที่เขายกมาอางเปนแคคําพูดปลอบใจใหแกรูสึกดี มีคุณคาในตัวเอง กลับกัน หากเขา
ตองการแก ตอใหมีขอบกพรอง หรือขัดของรอยแปดขอ เขาก็คงหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อรับแกเขาทํางานไดหมด
เขาโกรธผมมาก แตยอมรับวาคงจะจริงอยางที่ผมพูด แตกอนจากก็ถามผมวา เคยมีใครพูดปลอบใจผมบางไหม ผม
ก็ตอบตรง ๆ วา มนุษยทุกคนหากอยูในสังคม ไหนเลยจะหางไกลจากคําพูดปลอบใจของผูคนในสังคมเลา ทุก ๆ
วันลองสังเกตดูก็ไดวา ทุก ๆคนจะไดยินไดฟงคําพูดปลอบใจจากผูคนรอบตัวทาน คําพูดปลอบใจสังเกตงาย คือ
ฟงไพเราะ เหมือนกับจะทําใหเรามีกําลังใจฮึกเหิมอยางประหลาด ลืมคําวาเสียใจ หรือผิดหวังไปหมดสิ้น แตไม
นานก็พลันปราสนาการ (แปลวาหายไปแบบไรรองรอย) ผมวาทุกคนใชชีวิตในสังคมมานานพอจนฟงออกวา
คําพูดใด หรือคําพูดใครเปนคําพูดปลอบใจ วาแตทานเถอะครับ เคยพูดปลอบใจผมหรือเปลา ผมรูนะครับ
ปราสาทสระกําแพงใหญ
ขอเลาเรื่องตอเมื่อครั้งขับรถมาจากกรุงเทพ ออกจากปราสาทศรีขรภูมิ ผมขับรถมุงหนาจังหวัดศรีสะเกษ
แตเมื่อถึงอําเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งหางจากจังหวัดศรีสะเกษราว ๒๕ กิโลเมตร ก็เปลี่ยนใจหยุดแวะปราสาทสระ
กําแพงใหญ ซึ่งอยูตรงหัวโคงที่ทางรถไฟ กรุงเทพ-อุบลราชธานี ตัดกับทางหลวง ๒๒๖ พอดี ๆ ที่ทางตัดกันนี้ ผม
ถายรูปไวใชสอนวิศวกรรมทาง เพราะเปนทางตัดกัน ตรงโคงที่คับขันมาก และทางรถไฟนี้เอง ที่แยกเอาสระน้ํา
(บาราย) ออกจากบริเวณปราสาท ปจจุบันคงพอเหลือเคา หรือรองรอย
ปราสาทสระกําแพงใหญตั้งอยูในวัด ไดถูกบูรณะฟนฟูมาแลว และโชคดีที่ตัวปราสาทกับเขตพุทธสถาน
แมมิไดแยกกันชัดเจน แตก็มีการปรับภูมิทัศน ใหแยกสวนออกจากกันดวยความรูสึก หากวัดและชุมชนชวยกัน
หวงแหน ก็นาจะเปนเหตุใหปราสาทแหงนี้คงอยูไปอีกนาน
ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ปราสาทสระกําแพงใหญสรางขึ้นในสมัย หรือศักราชใด แมวาจะพบจารึก
ณ โบราณสถานแหงนี้ ซึ่งมีขอความกลาวถึงการซื้อที่ดินถวายแดเจานายผูลวงลับ แตกลับไมไดกลาวถึงการสราง
ปราสาท อีกทั้งป พ.ศ.๑๕๘๕ ที่ปรากฏในจารึก ก็ไมใชปที่กอสรางปราสาท อยางไรก็ตาม ชวงเวลาดังกลาวเปน
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รัชสมัยที่พระเจาสุริยวรมันที่๑ ครองราชย แตก็มิไดหมายความวาพระองคเปนผูสราง ศึกษาจากลวดลายตาง ๆ
รูปแบบทางศิลปกรรม และสถาปตยกรรม สันนิษฐานวาปราสาทสระกําแพงใหญนาจะมีอายุอยูในศิลปเขมรแบบ
คลัง (หรือแกลง – Klang) ตอแบบบาปวน หรือประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ กรม
ศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ ดูแผนผังปราสาทกอนดูรูป

ผังปราสาทสระกําแพงใหญ

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ถึง ๓ ดานหนาตัวปราสาท หันหนาเขาหาพระอุโบสถ มีลักษณะเปนระเบียงคต (ระเบียง
รอบบริเวณปราสาท) มีบันไดทางขึ้น โคปุระ (ตําแหนงหมายเลข ๑) และประตูหินเล็ก ๆ ตรงกลาง นอกจากประตู
จะเห็นชองหนาตาง และลูกกรงลูกมะหวด (แทงหินกลึงดวยใบมีด) ๔ ทับหลังตรงโคปุระดานหนา เปนรูปยักษ
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คายขดพวงมาลัย ๕ ชองหนาตาง และลูกกรงลูกมะหวด ๖ เมื่อขึ้นไปแลวมองยอนกลับมา จะเห็นพระอุโบสถ อยู
ตรงข าม ๗ จารึก ที่ ดานขางแผ นหิน กรอบประตู พอเดาไดเป นคํ า ๆ ๘ จากโคปุระด านนอกสูดานในบริเวณ
ปราสาท ตองลงบันได ๙ ระเบียงคตดานซายมองเห็นเณรกําลังเลนโทรศัพทมือถือ สังเกตพื้น และกําแพงระเบียง
คต ปู หรือเรียงดวยศิลาแลงกอนใหญ ไมมีหลังคา สันนิษฐานวาเปนเครื่องไม ผุพังไปตามกาลเวลา ๑๐ ระเบียงคต
ดานซาย ถายจากบริเวณพื้นดิน ภายในปราสาท ๑๑ และ ๑๒ ระเบียงคตดานขวาเดินตรงไปแลวเลี้ยวซาย ไปสุด
ทางตัน ๑๓ ระเบียงคตดานขวา ถายจากถายจากบริเวณพื้นดินภายในปราสาท ๑๔ และ ๑๕ ปราสาทสระกําแพง
ใหญ ตรงกลางมีปราสาทสามหลังบนฐานแผรวมกัน (ตําแหนงหมายเลข ๕ ๖ และ ๗)ดานหนา ซายและขวา มี
ปรางคเล็ก ๆ อยูดานละหลัง เรียกบรรณาลัย (หองเก็บตํารา คําภีร – ตําแหนงหมายเลข ๔)

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ บรรณาลัยดานหนาซาย ๒ ปรางคสามหลังบนฐานรวม และบรรณาลัยดานหนาขวา ๓
ปรางคสามหลังบนฐานรวมถายจากดานหนาตรง ๔ ปรางคสามหลังบนฐานรวมถายจากดานซาย ๕ ปรางคสาม
หลังบนฐานรวมถายจากระเบียงคต ๖ ปรางคเดี่ยวองเล็ก ดานหลัง อธิบายไดวา แมปราสาทจะสรางขึ้นตามความ
เชื่อของศาสนาฮินดุ แตเพราะนับถือเทพเจาหลายองคตางกัน จึงมีปรางคหาลายองค

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ แนวระเบียงคตดานขวา ๒ แนวระเบียงคตดานขวาตอดา นหลั ง ๓ แนวระเบียงคต
ดานหลัง มีเฉพาะพื้น ไมหลงเหลือกําแพง และแทบไมหลงเหลือรองรอยโคปุระดานหลัง ๔ ประตูปลายระเบียง
คตดานหลัง ตอกับระเบียงคตดานซาย ๕ มองปราสาททั้งสามหลังจากโคปุระดานหลัง ๖ ดานหลังของปรางค
ประธาน ทับหลังรูปยักคายขดพวงมาลัย มีรูปอื่น ๆ ดวย แตเลอะเลือน ๗ ดานหนาปรางคประธาน ทับหลังรูป
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นาฎราช สภาพชํารุดเชนกัน ๘ ฐานเสาดานหนาปรางคประธานลวดลายสลักยังงดงามและคมชัดเหมือนแกะเมื่อ
วันวาน ๙ ทับหลังตรงไหนก็จําไมไดเสียแลวเปนรูปพระอิศวรทรงพาหนะ คือโคนนทิ

ซายไปขวา บนลงลาง ๑. ฝาดานหลังปรางคประธาน มีการทดแทนดวยวัสดุ (อิฐ) ใหม เพื่อใหเห็นเคาโครงเดิม
๒. หลุม หรือรองสลักดานหนาปรางค อาจเปนที่ยึดตั้งอะไรสักอยาง แตตําแหนงตรงนี้ ไมนาจะเปนทวารบาล ๓.
ฐานเสาของปรางค(ตําแหนงหมายเลข ๗) เปนหินแตงลายเสน ยังไมแกะสลัก หรืออาจเจตนาจะไมแกะสลักก็
เปนได ๔. ผนังภายในปรางคประธาน(ตําแหนงหมายเลข ๕) ๕. และ ๖. ทับหลังของปรางค (ตําแหนงหมายเลข ๖
และ ๗) เปนรูปขดพวงมาลัยดานบนเหนือยักษหากจําไมผิด อันหนึ่งนาจะเปนรูปพระพรหม ทรงชางเอราวัณ
เหนือรูปหนายักษ ๗. ภายในปรางค (ตําแหนงหมายเลข ๖) มีชิ้นสวนหินแกะสลักวางอยูกับพื้นสามชิ้น ๘. ภายใน
ปรางคประธาน มีแทนฐานโยนี แตรูปเคารพสวนบนหายไปแลว หองนี้นาจะเปนหองทําพิธี เรียก หองครรภคฤ
หะ เปนเหตุผลหนึ่งที่สรุปไดวา ปราสาทสระกําแพงใหญแหงนี้ เปนเทวสถาน มีความสําคัญมากกวาปราสาท
หลาย ๆ แหงในบริเวณนี้ อาจรวมทั้งปราสาทศรีขรภูมิดวย แตผมไมพบทอโสมสูตร (ทอน้ํามนต) ที่ตออกมา
ภายนอกปรางค ที่ฐานโยนีนี้แหละเอามือลวงลงไปไดเกือบสุดฐาน มีน้ําขังอยูเต็ม นักทองเที่ยวมักอธิษฐาน แลว
เอาเงินเหรียญโยนลงไป และ ๙. นี่ไงครับ เจาถิ่น ที่คอยเอาที่ชอนลูกน้ําไปชอนเก็บเงินเหรียญในฐานโยนี
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษย และคนรูจัก ไมมากนัก บางเรื่องเปนเรื่องสวนตัว แตที่ตื่นเตนดีคือไดตอบ
คําถาม และดูรูปที่กรุณาสงไปให ขอบอกวาผมจะเอาไปใชสอนหนังสือนิสิต นักศึกษารุนนอง ๆ ของพวกทาน
ขอใหทานจําเริญ ๆ ขอบคุณครับ
Date: Wed, 30 Jul 2008 10:54:01 +0700

สวัสดีครับ ผมฉริยะครับเปนลูกศิษยอาจารยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรแตตอนนี้ผมเรียนจบแลว ไมรูวา
อาจารยจําผมไดปาว ผมมีปญหาสงใสครับอาจารยวา ทีม Survey ของผมมันวางพิกัดของฐานรากผิดพลาดไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ ๑๐ เซนติเมตร (เทคอนกรีตฐานรากไปแลว) แลวทําใหเสาไมตรงกับในแบบสถาปตย โฟร
แมน (มีประสบการณสูง) เขาก็เลยเสนอวาใหดัดเหล็กเสา(ผมมีรูปแนบมาดวยครับ) คืนไปตามทิศที่มันผิดมา ผม
ก็เลยไมรูวาในสภาพปญหาแบบนี้มันแกดวยวิธีนี้เหมาะสมแลวหรือไม หรือมีวิธีอื่นที่ดีกวานี้ ผมขอรบกวน
อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําดวยครับ ป.ล.พวกผลมีแผนที่จะชวนอาจารยไปทานขาวในวันอาทิตยที่ ๓
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สิ ง หาคม ถ า ชวนไปได ผ มมี อ ะไรจะถามอาจารย เ ยอะเลยครั บ ขอแสดงความนั บ ถื อ นายฉริ ย ะ พรรณเชษฐ
swat_champ@hotmail.com

สถาพรตอบ การดัดเหล็กเสาเปนการกระทําที่โงเขลา อยาวาแตคนมีประสบการณสูงเลย คิดจะทําก็ผิดแลว ดูจาก
รูปเสาขนาดไมใหญมาก หากจะขยายขนาดตอมอ หรือโคนเสาใหครอบคลุมระยะเยื้อง (ขยาย ๑๐ เซนติเมตร)
แลวยอมใหเสาเยื้องศูนย แตตองตรวจสอบแรงดัดในเสา และฐานราก ก็ไมแนใจวาจะทําได เพราะโคนเสาตนนี้
อาจไมใชตอมอ อาจปรากฏใหเห็น เชนเปนเสาชั้นลาง เพราะไมไดบอกมา แปลกใจที่มีเหล็กยืนบางเสน ไมไดฝง
ในฐานราก แตวาง บนหลังฐานราก โดยหลักการแลว ทําได แตตองเขาใจวา ระยะฝงเพิ่ม (คือขนาด จํานวน และ
ความยาวเหล็กที่ฝงในคอนกรีต เพียงพอหรือไม) หาไมแลว อาจทําใหจุดตอยึดระหวางฐานรากกับเสา กลายเปน
จุดยึดหมุน (Hinged) คงจะผิดเจตนาของผูออกแบบ เพราะปกติมักออกแบบใหยึดแนน (Fixed) แตถึงจะทําเปนจุด
ยึดหมุนก็ตองไมทําแบบในรูปหรอกครับ แนะนําวา หากฐานรากไมใหญนัก ทุบทิ้งทําใหมเถอะครับ จะไดแนใจ
วาศูนยของเสาเข็ม หรือฐานรากอยูในตําแหนงถูกตอง จะไดวางเหล็กยืนใหถูกตําแหนงดวย เพราะกะคราว ๆ จาก
ขนาด และจํานวนเหล็กเสนประมาณวา เสาตนนี้รับน้ําหนักประมาณระหวาง ๘๐- ๑๒๐ ตัน เพราะไมแนใจวา ไอ
ที่เสริมเขาไปภายหลัง จะมีในแบบเดิม หรือเสริมเพื่อชดเชยเหล็กยืนที่ถูกดุง หากไมอยากทุบทิ้ง ก็พอทําได แตผม
วา "ยุงยากพอกัน" คือตองตรวจสอบจากรายการคํานวณวา เสา และเหล็กยืนรับแรงเทาใด หากเปนแรงอัด คือไมมี
โอกาสเกิดแรงดึงก็งายขึ้น เพราะระยะฝงเพิ่มของเหล็กยืนตานทานแรงอัดนอยกวาระยะฝงเพิ่มในกรรีตานทาน
แรงดึง ดังนั้น ก็อาจใชวิธีเจาะคอนกรีตดวยสวานใหไดความลึกตามนั้น แลวยึดเหล็กยืนดวย Epoxy แตหากระยะ
ดังกลาว หนากวาความหนาของฐานรากก็จบกัน เพราะจะยุงไปใหญ (พูดขูใหกลัว) หรืออาจเลือกใช Bolt ฝงยึดกับ
ฐานราก แลวเชื่อมยึดเหล็กยืนขึ้นมาอีกที ผมวายิ่งพูดก็คงยิ่งงง และรูสึกวายาก ใชครับ เพราะผมเองก็ตั้งใจจะทํา
ใหงง หรือประสาทแดก เนื่องจากสิ่งเหลานี้ หากจะแกไข ตองรูจริง และทําเองครับ เพราะทําแลว เราตองมั่นใจไป
ตลอดอายุของโครงสราง หากไมรู และไมสบายใจ จะเสี่ยงทุกขใจไปทําไม ในงานวิศวกรรมทั้งปวง การทําให
ถูกตองงายกวาการแกไข ทั้งหมดที่กลาวมานั้น หากเลือกได ผมจะไมดันทุรังทํา ดังนั้น ทุบทิ้งทําใหมเถอะครับ
อีกวิธีหนึ่งคือ ไมตองทําอะไร ปลอยใหเสาตนนี้มันอยูอยางนี้แหละ แตแกดวยการขยายคานที่เสารองรับ (ก็
แปลวาตองขยายใหคานกวางขึ้น ๑๐ เซนติเมตร) วิธีนี้เขาก็ทํา ๆ กันเยอะแยะ แตตองแนใจวา สามารถปดบัง เสา
ตนที่ผิดตําแหนงนี้ กับคานที่กวางขึ้น โดยอาศัยงานสถาปตยกรรมตกแตง ใหรอดพนจากสายตาคนได เพื่อจะไม
เห็นความนาเกลียดนี้
Date: Thu, 31 Jul 2008 08:56:37 +0700

ขอบคุณครับอาจารย ขอบคุณครับสําหรับคําแนะนํา แลวซักกอนวันอาทิตยที่ ๑๗ สิงหาคม ผมจะโทรชวนอาจารย
ไปทานขาวนะครับขอแสดงความนับถือนาย ฉริยะ พรรณเชษฐ swat_champ@hotmail.com

เสาเยื้องศูนย ของฉริยะ พรรณเชษฐ ปานนี้ไมรูเปนอยางไร
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Date: Tue, 29 Jul 2008 15:46:08 +0000

รูปหลังคา เปนหลังคาทางเชื่อมระหวาง Shopโยธา มาตึก CE ครับ (รับรองไมมีใครสังเกต)
ป.ล.ผมแอบเขาหองประชุมแลวปนหนาตางออกไปถายดวยครับ นายสานุภาค เสารเรือน kokkek@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมอานเมลนี้ตอนตีหนึ่งกวา ดวยความตื่นเตน ไมใชเพราะไดรูปถาย แตตื่นเตนเพราะผมไมคิดวาจะ
ไดรับเมลจากสานุภาค แอบดีใจวาสิ่งที่ผมสูอุตสาหตระเวนถายรูปมาสอนหนังสือ จะเปนแรงบันดาลใจใหลูก
ศิษย ที่อาจมิใชคนเรียนเกงมาก มีความสนใจที่จะเรียนรู หรือจดจําสิ่งที่พบเห็น เพราะวันหนึ่งขางหนา หาก
จะตองทํางานแบบนี้ เขาจะนึกออกวาไดเคยเห็นงานทํานองนี้ที่ไหน สามารถใชเปนแบบอยาง หรือตนแบบได
หรือหากลองคํานวณออกแบบแลว ก็อาจใชสอบเทียบความถูกตองได เรียกการเรียนรูแบบนี้วา Case-based
Engineering ครับ ทางการแพทย และธุรกิจใชกันมาก ที่เขาเรียกยอ ๆ วา Case นั่นแหละ สานุภาคคงจะสอบกลาง
ภาคไปแลว ทั้งสานุภาคและเพื่อน ๆ คงแอบดาผมวาขอสอบเหมือนจะงาย หรือผิดแบบไมนาเลย แตก็นั่นแหละ
เปนขอสอบของผมโครงถักที่เห็นเปนโครงถักสามมิติ Space truss ทรง Pyramid แตเพิ่ม Top Chord เพื่อให
สามารถวางหลังคาน้ําหนักเบาโปรงแสงทรงปรามิด ที่ลอเลียนรูปแบบของโครงถัก เกิดรูปทรงซ้ํา ๆ กันใหดูสวย
แตขอยุงยากก็คงเปนเรื่องรักษาความสะอาด และการระบายน้ํานั่นเองครับ ขอบคุณนะครับ พบกันสัปดาหหนา
ครับ

หลังคาโดยสานุภาค เสาเรือนสงมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
Date: Sun, 27 Jul 2008 23:46:42 +0700

สุขสันตวันเกิดอาจารยที่เคารพ กราบเรียน อาจารยที่เคารพ เนื่องในวันคลายวันเกิด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
กระผมขอนมัสการองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจนพระอรหันตทุกพระองค คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระ
แกวมรกต คุณพระสยามเทวธิราช และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลใหอาจารยและครอบครัวมี
ความสุข ความเจริญ มีความรุงเรือง ขอใหเปนรมโพธิ์ รมไทร ของลูกศิษยและนักศึกษา และที่สําคัญขออานิสงส
แหงบุญจากการที่กระผมไดปฎิบัติมาตลอดตั้งแตอดีตชาติจนถึงปจจุบันสงผลใหสุขภาพของอาจารยสมบูรณ
แข็ ง แรง ที่ เ จ็ บ ป ว ยอยู ก็ ข อให ห ายโดยเร็ ว พลั น นะครั บ ด ว ยความเคารพอย า งสู ง อนิ รุ ท ธิ์ เปรมเพชร
anirut_prempet@yahoo.co.th

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ขอบคุณที่ไมเคยลืมขอใหมีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จในชีวิต ตลอดไป
ขอบคุณครับ ป.ล. กําลังทําซีดีแจก ใหบอกที่อยูดวย จะสงมาให
อนิรุทธิ์ตอบกลับ กราบขอบพระคุณสําหรับคําอวยพร ความเมตตาและคําสั่งสอนดีๆ ที่อาจารยมีใหเสมอมานะ
ครับ เปนมงคลอยางสูงสําหรับผมครับ ขอบพระคุณสําหรับ CD ที่อาจารยจะสงใหนะครับ อนิรุทธิ์ เปรมเพชร
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๕๕๕/๗-๑๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
Date: Sun, 27 Jul 2008 15:35:22 +0000

สวัสดีครับอาจารย เนื่องในโอกาสครบรอบวันคลายวันเกิด ก็ขออวยพรใหอาจารยมีสุขภาพดี และขอใหมี
ความสุข สมหวังทุกประการ สวัสดีครับ somyot_chanda@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ตัวเล็ก วาแตวา รูไดไง ขอใหเรียนเกง ๆ จบไว ๆ เปนคนดี มีความเจริญกาวหนา
ประสบความสําเร็จในชีวิต ตลอดไป ขอบคุณครับ
Date: Sun, 27 Jul 2008 16:34:54 +0700

สวัสดีครับอาจารย สุขสันตวันเกิดครับขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงครับ ขอใหอาจารยมีความสุขตลอดไป
ครับดวยความเคารพอยางสูง อรรถวิชญ บุญญกิจ ball_nn20@hotmail.com
สถาพรตอบ วันนี้ผมไมไดไปสอนหนังสือ ตื่นแตเชา กินยาเม็ดสุดทาย เพราะเจ็บปวดอาการไมเกรนมาก วันนี้จึง
เปนวันหนึ่งที่โชคไมดีนักจากโรคภัยไขเจ็บ ถึงอยางไรก็ขอบคุณครับ เพราะนอยคนนักที่จะรูและจําวันนี้ ขอใหมี
ความสุขความเจริญ และประสบความสําเร็จในชีวิต หนาที่การงาน ขอบคุณครับ
Date: Sat, 26 Jul 2008 20:49:30 +0700

อาคารโชวรูมพังที่นครสวรรค ครับ โดนลมกระโชกพัดพัง จากสถานที่กอสรางดานขางเปนที่โลง ไมไกลจาก
ภูเขามากนัก มีการทําแผงบังดานขางเปนพื้นปาย(รับลมเต็มๆ)เสาเปน I beam โครงหลังคาเปนโครงถัก ที่สังเกตุ
คือ Support เปน เหล็ก Plate ที่มีการเจาะยึด เหล็กโครงสรางจากเสาปูน และมีการเจาะ รูเพื่อเทปูน Grout หัวเสา
และรอยเชื่อม เปนการเชื่อมแบบเชื่อมรอบ ไมไดโผลเหล็ก โครงสรางออกมาบน plate แคเชื่อมรอบ ไมไดพับรัด
Plate สังเกตจากวัสดุที่ใช Plate ไมมีอาการยวย เสาก็ยังแข็งแรงดีสภาพไมฉีกขาด โครงหลังคาก็ยังรักษาสภาพได
ใกลเคียงเดิม มีเพียงรอยเชื่อมเหนือ Support ที่หลุด และบางสวนฉีกขาด ศราวุธ ฉันทวิบูลชัย
มั่นโถคราบ ๐๘๑ ๙๗๓ ๒๑๐๕ sarawoot_ar@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณหมั่นโถครับแกรายงานไดชัดเจน ชัดแจง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เหมือนนักขาวมืออาชีพ พิจารณา
แลว บอกไดวา สมควรพังจะตายหา พังไดดี สวยงาม เหมือนกับที่คนออกแบบ และคนสรางตั้งใจอยางไมมีที่ติ
เสียอยางเดียว ไมมีคนตายใหสะใจลึก ๆ อยาบอกนะวาแกมีสวนเกี่ยวของ สวัสดีครับ
ปล. หลังจากที่แกปรากฏตัวบนโลกไซเบอร บนเวบ สถาพร เพื่อน ๆ ของแกก็เดินพาเหรดออกมากันตรึม แปลวา
แอบอาน แตไมยอมแสดงตัว
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ขอเชิญวิศวกรและวาที่วิศวกรทั้งหลายดูเองเถิดวา พังเพราะอะไร ผมวาพังตอนนี้ดีกวาพังตอนสรางเสร็จนะครับ
Date: Wed, 23 Jul 2008 15:24:01 +0700

สุขสันตวันคลายวันเกิดคะ สวัสดีคะอาจารย ขอบคุณคะที่บอกวาถุงเทา Lee ไมมีขายแลว ไมงั้นหนูคงไปเสลอ
ถามพนักงานขายตามหางสรรพสินคา เดี๋ยวนี้เปนคนตางจังหวัดคะ ประมาณเดือน หรือสองเดือนถึงจะไดเขากรุง
(เทพฯ) สักที เคยอานใน x-file ตอนเกา ๆ เรื่องของเสื้อเชิ้ตสีขาว เลยคิดวาหาเสื้อเชิ้ตสีขาวใหอาจารยดีกวา แตไม
ทราบวาจะกะขนาดเสื้อถูกหรือเปลา และทราบจาก x-file ตอนเกา ๆ อีกเหมือนกัน วาเดือนนี้เปนเดือนเกิดของ
อาจารย แตไมแนใจวาเปน วันที่ 27 กรกฎาคม หรือเปลา ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงนะคะ (เห็นจากตารางสอน
ของอาจาร ย แ ล ว คงยาก ) และขอให อ าจ าร ย มี ความสุ ขค ะ รั กและเ คารพ วราภรณ กะฐิ น เทศ
kathintade444@yahoo.co.th

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ วันที่ ๒๗ ครับ ผมใสเสื้อขาวแขนสั้น เบอร L ครับ หากเลือกยี่หอได ก็มักซื้อ Alan
Delon (อแลง เดอรลอง) ซึ่งราคาไมแพง มีขายตามหางทั่วๆป และผามันเปนแบบกึ่งสังเคราะห คลาย ๆ เสื้อ
นักเรียน คือยับยากไงครับ เวลาเดินทางนั่งรถ หรือเครื่องบินไปไหนตอไหน หรือพับใสไวในกระเปาคอมพิวเตอร
(เพราะผมไมถือกระเปาเสื้อผาไปไหนมาไหน) แตหากสะดวกจะซื้ออะไรก็ซื้อเถอะ ซื้อใหก็ดีตายแลว เปนครู
สอนหนังสือมากวาสิบป ผมวาชีวิตผมไมเปลี่ยนมากนัก แตเบื่อหนายโลก และชีวิตมากขึ้น ซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดา
ปจฉิมลิขิต
ผมรวบรวมนรูปของตัวเอง ที่คนอื่นถายให และกรุณาสงให เผื่อวันหลังตองการดู จะไดยอนกลับมาดู
ได เก็บไวกระจัดกระจาย มักจะลบทิ้งหมด
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ สอนหนังสือที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันสุดทายของวิชาการ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (คนถายคือ จักรพันธ เสนีวงศ ณ อยุธยา) ๓ รองเพลงกับนักดนตรีเพื่อชีวิตเจา
ประจําของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ๔ สอนศิลปะ โครงการคาย
เยาวชนบุ ต รหลานบุ คลากรคณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (เมษายน ๒๕๕๑) ๕ คา ยนั ก
อีเล็กทรอนิกสรุนเยาว e-Camp (ตุลาคม ๒๕๕๐) ๖ และ ๗ ชุมนุมไอที ออกคายไอทีสัญจร ที่โรงเรียนเมืองเดช
อําเภอเดชอุดม อุบลราชธานี ๘ การประชุมวิศวศึกษา และประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ที่
ชะอํา (พฤษภาคม ๒๕๕๑) และ ๙ เมื่อ Tupolev 154M “NYAKOBO” ยังทะยานโบยบินบนฟากฟา

ผมเขียนเอ็กไฟลตอนนี้ที่บาน บานเกา ๆ ของผมเปน
หนึ่งในบานโบราณของจังหวัดอุบลราชธานี ที่พอและแมซื้อไวตั้งแตเมื่ออพยพไปตั้งถิ่นฐานที่นั่น สังเกตบาน
หลังหัวมุมถนนฝงตรงขาม ก็เปนบานโบราณในยุคเดียวกัน สวนรูปขวาคืออาหารมื้อเที่ยงเปนผัดเผ็ดไกบาน บาน
ผมจะซื้อไกบานจากแมคาชาวบานที่เดินผานหนาบานทุกวัน มีขายไมทุกวัน ครั้งละตัวหรือสองตัว ที่ซื้อเพราะ
เหตุสงสาร เมื่อคราวหวัดนกระบาด ไมมใครกลาซื้อไกเหลานี้กิน เพราะราชการโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชิญชวนให
ซื้อไกอนามัยบรรจุในถุงสุญญากาศ ก็แลวชาวบานจน ๆ เหลานี้เลี้ยงไกมาแทบตายจะเอาไปขายนรกที่ไหนละ
ครับ นี่แหละสังคมไทยที่โหดรายขึ้นทุกวัน ที่สําคัญสังคมไมเคยมีคําพูดปลอบใจใหคนเหลานี้เลย แมสักครั้งเดียว
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