เอ็กซ์ไฟล์เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒
ฟ้าแดดสงยาง คืออัศจรรย์ แห่ งทวาราวดี
เอ็กไฟล์เดือนกรกฎาคม เริ่ มเขียนในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ร้านกาแฟในโรงแรมแห่งหนึ่ งใน
จังหวัดขอนแก่น เมื่อผมต้องเดินทางไปเป็ นองปาฐก (Keynote speaker) ในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปี แห่ งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่าจะเป็ นบทความ ผมใช้เวลา
รวบรวมกระสวนความคิดอยูน่ าน เพราะตั้งใจจะเล่าเรื่ องประวัติของงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ไทย ให้สอดคล้องกับ Theme ของการประชุมครั้งนี้ คือ Science, Technology and Innovation for Sustainable Well่ ีอย่างยัง่ ยืน ปรากฏว่าผลตอบสนองดีมากจนน่า
being หรื อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความอยูด
ตกใจ หากท่านสนใจอ่านได้ที่ www.sdhabhon.com/BuildingDesign/STISWB2009-keynote.pdf หรื ออ่านฉบับ
ภาษาไทยที่ www.sdhabhon.com/BuildingDesign/UBRC3-keynote.pdf บทความนี้ เป็ นที่มาของการแวะเยี่ยมชม
และถ่ายภาพเมืองโบราณยุคทวาราวดี “ฟ้ าแดดสงยาง” ที่อาํ เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์ หลังจากเสนอบทความ
และสุ ดท้าย ไม่น่าเชื่อ ผมจบเอ็กไฟล์ตอนนี้ที่โรงแรมแห่งเดิมในจังหวัดขอนแก่น ร้านกาแฟร้านเดิม ที่นงั่ เดิม เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น

โลโก้การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference onScience, Technology and Innovation for
Sustainable Well-beingในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่ากันว่า เมืองฟ้ าแดดสงยาง ซึ่ งเป็ นชุมชนยุคทวาราวดี น่าจะเกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๑๓๐๐ หรื อย้อนขึ้นไป เดิม
เชื่ อว่า ศูนย์กลางทวาราวดีในประเทศไทยน่ าจะอยู่ที่นครปฐม หรื อไม่ใกล้ไม่ไกลจากภาคกลาง (มีเมืองโบราณ
หลายแห่ งที่นครปฐม และรายรอบ เช่น กําแพงแสน เมืองคูบวั ที่ราชบุรี เมืองดงละคอน ที่นครนายก ไกลไปถึง
เมืองไพสาลี จันเสน โคกไม้เดน และเมืองบน ในนครสวรรค์ เมืองเสมา หรื อ โคราฆะปุระ ในนครราชสี มา ฯลฯ)
วันหนึ่ งโลกตกตะลึงว่า ค้นพบเมื องโบราณยุคทวาราวดี ที่ใหญ่โต เก่าแก่ และมี ความสื บเนื่ องอย่างยาวนานที่
อําเภอกมลาไสยแห่ งนี้ หากจะถามว่าอะไรสําคัญที่สุด ต้องตอบว่า มีหลักฐานเรื่ องการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา
มายังดินแดนนี้ นานแล้วมิใช่ เพิ่งในสมัยสุ โขทัยที่รับเอาพุทธศาสนาลัทธิ ลงั กาวงศ์ หลักฐานที่ว่านี้ส่วนใหญ่คือ
ใบเสมาหินทราย ที่สลักภาพนูนตํ่า เล่าเรื่ องพุทธประวัติ รู ปคน สัตว์ (นักษัตร) ต้นไม้ หรื ออื่น ๆ คล้ายคลึงกับรู ป
ปูนปั้ นนู นตํ่าที่ ฐานพระธาตุพนม ซึ่ งมี อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี จึ งเป็ นเหตุให้เชื่ อได้ว่า พระธาตุพนม น่ าจะมี ความ
เป็ นมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี ดังเช่นพระประโทนเจดีย ์ หรื อพระปฐมเจดีย ์ หาใช่เป็ นศิลปแบบล้านช้างดังที่หลาย ๆ
คนเข้าใจไม่ อีกอย่างหนึ่งคือต้นเค้าของสถาปัตยกรรมไทย เช่น เรื อนยกพื้น กําแพง ซุม้ ประตู ซึ่ งเข้าใจว่า น่าจะมี
ตั้งแต่ยคุ สมัยนั้น หากแต่เครื่ องไม้ท้ งั หลายผุพงั ไปตามกาลเวลา หากไม่มีหลักฐานบนใบเสมาเหล่านี้แล้ว ก็คงไม่มี
ใครทราบ
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และ ๒ พระธาตุยาคู โบราณสถานที่ยงั คงสภาพมากที่สุดในเมืองฟ้ าแดดสงยาง แต่หา
ใช่สถูปดั้งเดิมไม่ มีเฉพาะฐานจตุรมุขย่อมุมเท่านั้น ที่น่าจะเป็ นของเก่าดั้งเดิม เช่นเดียวกับซากฐานโบราณสถาน
(สถูป) อีกสามแห่ง ที่ยงั คงปรากฏเรี ยงรายกันอยูใ่ นบริ เวณพระธาตุยาคู ซึ่งน่าจะถูกดัดแปลงต่อเดิมอย่างน้อยสอง
ครั้ง คือสมัยอยุธยาตอนปลาย และต้นรัตนโกสิ นทร์ ๓ ถึง ๘ และ ๑๓ ถึง ๑๗ และ ๑๙ ถึง ๒๒ ใบเสมาหินทราย
ที่เรี ยงราย “เฉพาะในบริ เวณพระธาตุยาคู และกลุ่มโบราณสถาน” มีมากมายหลายสิ บ โดยเฉพาะใบเสมาในรู ปที่ ๖
และรู ปขยายที่ ๗ และ ๘ ลวดลายยังชัดเจน (ดูการเปรี ยบเที ยบที่จะกล่าวต่อไป) ๙ ถึง ๑๒ และ ๑๘ ซากฐาน
โบราณสถาน (สถูป) อีกสามแห่งในบริ เวณเดียวกันนี้ ประมาณจากพื้นที่โดยรอบ ก่อนการขุดแต่งทางโบราณคดี
ซากฐานของกลุ่มโบราณสถาน และใบเสมาทั้งหมด น่ าจะจมอยู่ใต้ดินดิ นอยู่ราวหนึ่ งถึงสองเมตร ๒๓ ถึง ๒๖
ซากฐานโบราณสถาน หรื อสถูป ยังคงสามารถบอกร่ องรอย รู ปทรงในอดี ต ว่าเป็ นแบบอย่างโบราณสถานสมัย
ทวาราวดี
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และ ๒ ทางเข้าวัด (ลื มชื่ อเสี ยแล้ว) ซึ่ งไม่ ไกลจากกลุ่มโบราณสถาน มี ใบเสมาอยู่
มากมายนับร้อย เข้าใจว่าส่ วนใหญ่คงจะวางอยูต่ าํ แหน่งเดิม ๓ ถึง ๙ ยกเว้นชิ้นสําคัญ ที่มีท้ งั ขนาดกลาง และใหญ่
ส่ วนใหญ่ยงั คงปรากฏลวดลายชัดเจน เก็บไว้ในศาลา มีกรอบเหล็ก (Frame) ประกับเพื่อป้ องกันการชํารุ ดแตกหัก
เข้าดูได้ ๑๐ ถึง๑๒ และ ๑๔ และ ๑๕ ใบเสมาที่เรี ยงรายกลางแจ้ง หนึ่งในจํานวนนี้ มีใบเสมาชั้นเอก ที่ปัจจุบนั เก็บ
รักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น โดยมีการทําจําลอง (Replica) ไว้ ณ ตําแหน่งเดิม สักราวยีส่ ิ บกว่าปี เคย
มีผเู ้ สนอให้เอาใบเสมานี้ไปแลกกับทับหลังนารายณ์บรรทมสิ นธุ์ ที่ถูกขโมยไป โชคดีหนักหนาที่ท่านผูร้ ู ้ ออกมา
เตือนสติว่า แค่เพียงนําออกนอกประเทศ ก็ไม่สมควรฯลฯ จากคําบอกเล่าของเหล่าคนเฒ่าคนแก่ในวัดบอกว่า ใน
ดินแดนแถบนี้ ยังมีใบเสมาอีกนับไม่ถว้ น ที่ถูกหลวง และใคร ๆ เอารถมาขนไปไหนต่อไหนก็มากมายนัก ผมว่า
ที่ถูกต้องแล้ว หากเป็ นสมบัติของดินแดนแห่ งนี้ ใบเสมาเหล่านั้นก็ควรถูกนํามาเก็บไว้อย่างเดิ ม อย่าอ้างว่ากลัว
หาย (เพราะทับหลังนารายณ์บรรทมสิ นธุ์ เองก็ยงั ถูกนํากลับไปไว้ที่ตาํ แหน่ งเดิม) ๑๓ หลักหิ นแท่งนี้ หากอยู่ ณ
ตําแหน่งเดิมโดยมิได้มีผใู ้ ดเคลื่อนย้าย ก็สนั นิษฐานว่า น่าจะเป็ นหลักเมือง แสดงศูนย์กลางเมือง หรื อชุมชนแห่งนี้
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(ซ้ายไปขวา) ๑ ใบเสมาชิ้นเอก ที่ปัจจุบนั เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น ๒ ใบเสมาอันที่เก็บไว้ที่
วัด และขอให้ดูรูปขยายที่ ๘ และ ๙ ที่ผา่ นมา เพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะลวดลายกับรู ปปูนปั้ นนูนตํ่าที่ฐานพระธาตุ
พนม แล้วจะเข้าใจถ่องแท้วา่ เป็ นแบบทวาราวดี
สุ พจน์ กับประวิทย์

สุ พจน์ คงสิ นสุ วรรณ และประวิทย์ ศรี นวล ลูกศิษย์ของผมเมื่อสิ บปี ที่แล้ว แวะเยี่ยมผมเมื่อช่วงเทศกาลแห่ เทียน
พรรษา บนทางผ่าน ที่ท้ งั สองคนกลับจากไปตรวจ และทํางานที่โครงการเขื่อนนํ้าเทน ๒ ใน สปป.ลาว ทุกวันนี้ สุ
พจน์ ยังเป็ นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยงั คงช่วยเหลือผมกรอก หรื อตรวจความถูกต้องของคะแนนเก็บที่ผมกรอกให้นิสิต
นักศึกษา ทั้งที่หน้าที่การงานยุง่ มาก และต้องเดินทางบ่อย ส่วนประวิทย์ ศรี นวล สมัยเรี ยนจะเป็ นคนซื้อกาแฟแก้ว
บ่ายให้ผมเกือบทุกครั้งที่ไปมหาวิทยาลัย ได้อาศัยไหว้วานขับรถรับส่ งบ่อย ๆ ท่านย้อนไปอ่านเรื่ อง “เรี ยนจบแล้ว
ไปทํานา” ในเอ็กไฟล์ตอนเก่า ๆ ได้ ลูกศิษย์ผมเคยถามว่า สิ บกว่าปี ที่ผ่านมา อาจารย์ไม่มีลูกศิษย์ใหม่ ๆ เลยหรื อ
(คําถามคงแปลได้วา่ หากไม่มีพวกกู ใครจะช่วยมึง) ผมตอบว่า มี ... แต่นอ้ ย (แปลเองก็แล้วกัน)
จดหมายจากลูกศิษย์ (แค่ อ่านเมล์กอ็ มิ่ แล้ วครับ)
เดือนกรกฎาคมงานยุ่ง สุ ขภาพแย่ จําได้ว่ามีแต่เรื่ องร้ าย ๆ อ่านจดหมายที่มีมากเป็ นพิเศษ ตอบบ้างไม่
ตอบบ้าง
Date: Wed, 29 Jul 2009 16:30:23 +0000

ครับสวัสดีครั บ อาจารย์ ก่อนอื่น กราบสวัสดี อาจารย์ครับ ช่ วงนี้ อาจารย์เป็ นยังไงบ้าง
ครับ สบายดีหรื อเปล่าครับ หวังว่าสุ ขภาพคงแข็งแรงนะครับ ตอนนี้ผมทํางานที่ สระบุรี ก็เหนื่อยพอสมควร
งานเยอะครับ ยังไม่มีเวลากลับอุบลราชธานีเลยครับ อยากกลับบ้านไปพักผ่อนอยู่เหมือนกันครับ ตอนนี้ มี
โครงการระยะ ไม่เกินสามปี จะหาเรื่ องกลับบ้าน จะได้ไปดูแลพ่อกับแม่ และหาเวลาเรี ยนต่อด้วยครับ แค่น้ ีก่อน
นะครับ โอกาสหน้าจะเมล์หาใหม่ครับอาจารย์สุดท้ายนี้ ขออาราธนาสิ่ งศักดิ์สิทธฺ ์ ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้
อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีสมองที่แจ่มใส และไม่มีภยันตรายใดๆ มาแผ้วพาล นะครับสุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิด
ครับ ป.ล. น้องโอ๊ต บอกว่า อาจารย์จะมีขา่ วดีเรื่ องเนื้อคู่เร็ ว ๆ นี้ จริ งหรื อปล่าวครับ akkalakt@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมเหนื่อยมาก แต่สบายดี ข่าวดีที่ไหนกัน มีแต่อีแก่นนั่ แหละที่ตามราวี ทุกเมื่อเชื่อวัน กูเบื่อจะตายห่า
แล้ว ขอบคุณที่ยงั ไม่ลืม ขอให้โชคดี สวัสดีครับ
Happy

Birth

Day

Date: Wed, 29 Jul 2009 01:07:53 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ ขออํานาจสิ่ งศักสิ ทธิ์ จงบันดาลให้อาจารย์มีความสุ ข สุ ขภาพแข็งแรงครับ ผมไม่ได้เมลล์หา
อาจารย์นานมากครั บ ตอนแรกตั้งใจว่าวันสอบจบ ถึงจะแจ้งให้อาจารย์ทราบ ผมขออนุญาตเล่าเรื่ องของผมให้
อาจารย์ฟังนะครับ ตอนนี้ผมกําลังเขียนเล่มครับก็ใกล้จะเสร็ จแล้ว ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่ให้โอกาสและ
คําแนะนําผมและเพื่อนๆอีกหลายคนจนเรี ยนจบ ผมทําวิทยานิพนธ์ (Thesis) เกี่ยวกับโครงสร้างปรับการทรุ ดตัว
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บริ เวณคอสะพาน มีอาจารย์ก่อโชค จันทรวรางกูร เป็ นประธาน อาจารย์บารเมศ วรรธนะภูติ และ อาจารย์จิรพัฒน์
โชติกไกร เป็ นกรรมการครับ วิเคระห์การทรุ ดตัวและเน้นศึกษาไปทางพฤติกรรมของ Soil - Structure interaction
ด้วยครับ และได้ทุนวิจยั ของ วช ผมใช้เวลาเรี ยนสามปี ครึ่ งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้เรี ยนรู ้อะไรหลาย ๆ
อย่างครับ ผมเป็ นผูช้ ่วยสอนวิชา Foundation Design โดยมี รศ.ดร.วรากร ไม้เรี ยง และอาจารย์ก่อโชค เป็ นอาจารย์
ประจําวิชาก็ได้ความรู ้เพิ่มขึ้นเยอะครับ และช่วยงานวิจยั อาจารย์ดว้ ยครับ ๑)โครงการปรับปรุ งการออกแบบ และ
มาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุ ดตัวบริ เวณคอสะพาน ทุนสนับสนุนจาก วช ซึ่ งส่ วนหนึ่งเป็ นวิทยานิพนธ์ผมเอง
๒)โครงการศึกษาการแตกร้าวและการทรุ ดตัวบริ เวณไหล่ทางในพื้นที่ภาคกลาง ของกรมทางหลวง ทั้งสอง
โครงการมีอาจารย์บารเมศเป็ นหัวหน้าโครงการ และรศ.ดร. วิชาญ ภู่พฒั น์ เป็ นที่ปรึ กษา ๓) การศึกษา และ
ประเมินโครงสร้างทางขึ้นลง และบันไดทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี ของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ๔)โครงการวิเคระห์ และตรวจสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างป้ องกันนํ้าท่วมริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ของ
กรุ งเทพฯ สองโครงการหลัง ผศ.ดร.สุ ทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์ เป็ นหัวหน้าโครงการ และถ้าผมยังอยู่ต่ออาจจะมีโอกาส
ทําโครงการศึกษาเสถียรภาพของผนังบ่อหิน และความเป็ นไปได้ในการขุดถ่านหินเหมืองถ่านหิ นแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง ของการไฟฟ้ า ร่ วมกับอาจารย์บารเมศ ซึ่ งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นร่ วมงานด้วย
ครับ งานแต่ละโครงการก็ทาํ ให้ได้รับความรู ้ต่าง ๆ กัน ได้พบผูค้ นหลายๆแบบ แต่ก็สนุกดีครับเวลา สามปี ที่เสี ย
ไปผมพยายามที่ จะหาความรู ้ และประสบการณ์ ให้คุม้ กับที่ ลาออกจากงานแล้ว มาเรี ยนต่อได้ใช้ความรู ้ ที่เรี ยน
แก้ปัญหาจริ ง และเป็ นประโยชน์กบั สังคมบ้าง ก็ทาํ ให้ผมมีความสุ ขแล้วครั บ ผมขอบพระคุณอาจารย์มาก
ครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง กฤษณ์ เสาเวียงkrsce@hotmail.com
สถาพรตอบ อ่านแล้ว ดีใจด้วย และหดหู่เสี ยใจกับตัวเอง เพราะทุกวันนี้ ผมเหมือน Ruminant ทํางานเพื่ออะไรก็
ไม่รู่ เหนื่อย แต่โง่ลงทุกวัน หวังไว้ว่าอีกไม่นานคงเปลี่ยนแปลง งงว่าขอบคุณผมทําไม เพราะผมไม่ได้ช่วยอะไร
เลยนะ ครับ จบแล้ว ให้รีบไปทํางานไว ๆ เวลาหมดไป จะได้ไม่้องเสี ยใจภายหลัง ตอนยังอายุนอ้ ย ๆ อยากได้เงิน
ทอง ชื่อเสี ยง เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ เมื่อหลงไปแสวงหาแล้วจึงได้รู้ว่า ไม่มีอะไรเป็ นแก่นสาร ความสุ ขที่
แท้จริ งคือการไม่มี ไม่มีอะไรเลย รวมทั้งไม่มีทุกข์ดว้ ย มีอะไร ก็ให้ คนอื่นเขาไปเสี ยเถอะ เพราะใหแล้วก็หมดตัว
แปลว่าหมดทุกข์โชคดีนะครับ สวัสดีครับ
Date: Mon, 27 Jul 2009 23:27:58 +0700

สวัสดีค่ะอาจารย์ สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดค่ะ ขอให้อาจารย์มีความสุ ขและสุ ขภาพแข็งแรงตลอดปี ค่ะ เหมือนว่าพอ
เราอายุมากขึ้นขอแค่มีความสุ ขในทุก ๆ วันก็พอ ตอนนี้เจ้าตัวเล็กของหนูอยู่ อนุบาล ๒ แล้วค่ะ กําลังช่างพูด ช่าง
ถาม วันไหนถ้ามีเรื่ องกลุม้ จากที่ทาํ งาน ก็นึกถึงเจ้าตัวเล็กนี่แหล่ะเป็ นกําลังใจ ... อ้าว ไหนเปลี่ยนมาเป็ นระบาย
ความกลุม้ ไปได้เนื่ย .. แย่จงั เลยค่ะ ดีใจค่ะที่ได้เป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์ วราภรณ์ (สุ รีฉัตรไชยยันต์) กะฐินเทศ
warabhon444@hotmail.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ที่กรุ ณา ยังไม่ลืม นึกถึงวราพรทีไร นึกถึงถุงเท่า Lee สี ขาวทุกครั้ง เพราะตั้งแต่เ◌ิด ไม่
เคยมีใครรู ้วา่ ถุงเท้าขาวของผมยีห่ อ้ อะไร ไว้ตวั เล็กของวราพรโตคงเป็ นวิศกวรเหมือนแม่ แล้วอรวรรณ กับไอ้บี มี
ตัวเล็กกี่ตวั แล้ว เจ้าหมาฝรั่ งขาวขนเกรี ยนตัวนั้นสบายดีไหม ผมเอารู ปมันทําเป็ น Wallpaper นะ รู ปมันหมอบ
น่ารักดี ท่าจะเป็ นเพือ่ นเล่นกับเจ้าตัวเล็กของวราพรขอบคุณและสวัสดีครับ
ป.ล. ดีรับถุงเท้าที่ส่งไปให้ที่บา้ นแล้วครับ จบไปกว่าสิ บปี ทํางานแต่งงาน จนลูกเข้าโรงเรี ยน ยังอุตส่ าห์มีน้ าํ ใจ
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Date: Mon, 27 Jul 2009 18:33:58 +0700
Happy birthday สุ ขสันต์วน
ั เกิดครับอาจารย์ ขอให้มีความสุ ขมากๆครับ สมยศ จันดา Mr.chanda somyot Chemical
Engineering Ubonratchathanee university. Mobile phone : 082 145 3455 E-mail : chanda006@gmail.com MSN :
somyot_chanda@hotmail.com

สถาพรตอบ เออๆๆๆ ขอบคุณครับ ขอให้โชคดีเช่นกัน เพราะมีลูกศิษย์ไม่กี่คนหรอกที่จะจดจําอาจารย์ ขอบคุณ
ครับ
Date: Mon, 27 Jul 2009 13:38:20 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ ผมชาคริ ตฬ์ครับ วันนี้วนั เกิดของอาจารย์ ก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันน่ะ
ครับ และขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับในทุกๆเรื่ องที่อาจารย์ได้ให้การช่วยเหลือ ถ้ากลับไปอุบลตอนไหน
เดี๋ยวจะชวนอาจารย์ไปทานข้าวน่ะครับ ชาคริ ตฬ์ Chachrit Mhaiphan Civil Engineer Level K1 Royal Irrigation
Department Engineering Group 1, Office of Engineering and Architecture Design 811 Samsen Rd. Dusit BKK.
10300 Tel. 0-2669-3579 Mobile. 086-8782774 taam14@gmail.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ
Date: Mon, 27 Jul 2009 13:20:52 +0000
Happy birth day ครับสุ ขสันต์วน
ั เกิดครับอาจารย์ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ผมเพิ่งสังเกตเมื่อไม่นาน

อาจารย์เกิดเดือนเดียวกับผมและก็เกือบวันเดียวกับผมเลยครับ ผมเกิดวันที่ ๒๖ (วันเดียวกับ ... เลย) อย่างไรก็ดูแล
ตัว เองด้วยนะครั บ ช่ วงนี้ ฝนตกบ่ อย เห็นอาจารย์เดิ นทางบ่อยครั บ ระลึ กถึงอาจารย์เสมอครั บ....กมลรั ตน์
tiey_civil@hotmail.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ อืม ทีแรกผมก็ตื่นเต้น นึกว่ามีคนจัดงานวันเกิดให้ พ่อบอกว่าที่วดั ข้างบ้านมีเลี้ยงโต๊ะจีน
หากไปกินก็จะได้งินแถมมาอีกร้อยบาท ผมเขิลแทบแย่ เลยไม่กล้าไปแต่พอดูทีวีปรากฏว่าตอนเปาเทียนตัดเค็ก
ดันไม่ใช่งานผม เฮ้อ แย่ คนเกิดเดือนกรกฎาคม ตําราฝรั่งว่า เป็ นคนกือบเหมือนลึกลับ จะมาก็มา จะไปก็ไป จะทํา
ก็ทาํ จะหยุดก็หยุด สุ ดจะคาดเดา บงคนบอกว่า คนเกิดเดือนนี้ฉลาด ผมว่าพูดไปเรื่ อยเปื่ อย เพราะต่อให้เกิดเดือนนี้
แต่เวลาตกฟากต่างกันได้ลิบลับ ลองเอาสามร้อยหกสิ บองศา ตั้งหารด้วยสิ บสอง ก็อาจตกอยูค่ นกรุ ณา ให้จบไว ๆ
และโชคดีตลอดไปเช่นกันครับ
Date: Mon, 27 Jul 2009 02:29:36 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ เนื่ องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ ผมขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ท้ งั หลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง มีความสุ ข สมหวัง ทุกประการ
และ หายจากอาการเจ็บป่ วยโดยพลัน ครับ ด้วยความเคารพ ธิติพฒั น์ แสนศักดิ์ ziege_of@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ขอให้โชคดี จบไว ๆเช่นกัน
Date: Sun, 26 Jul 2009 23:17:26 -0700

สวัสดีครับ อาจารย์อวยพรวันคล้ายวันเกิดครับ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ระวังไข้หวัด 09 ด้วยครับ
หากอาจารย์ขบั รถ หรื อเดินทางขอให้อาจาย์ปลอดภัยตลอดการเดินทางครับ
ป.ล.ขับรถที่ต่างจังหวัดนี่ตอ้ งระวังรถมอเตอร์ไซด์ รวมถึงสัตว์เลี้ยง เพราะทางหลวงที่เลข 3 ตัว หรื อ 4 ค่อนข้าง
เล็ก และมีมอเตอร์ ไซด์ขบั รถระหว่างอําเภอมากทีเดียว (พวกเก็บดอกเบี้ยรายวันก็เยอะ) บางคันลงไปตามทวงหนี้
กันถึงในนา (ไถนาอยู่) ผิวถนนไม่ราบเรี ยบเป็ นหลุมเป็ นบ่อก็เยอะครับ และมีประเภทอยากแซงมากไม่เกรงใจ
คนขับสวนทางครับ (บางครั้งผมก็ไม่อยากหลบไม่อยากเบรคให้เลย แต่กลัวตายครับ) มีเรื่ องเล่าว่าถนนระหว่าง
อําเภอมักเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงในจุดที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้ บางจุดที่หลายคนเล่าให้ฟัง ชี้ให้ดูบางครั้งผมก็แปลกใจ
(งึด) ว่าเป็ นไปได้ไง (มีเรื่ องเหนือธรรมชาติพ่วงด้วย) อยากไปเยี่ยมหาอาจารย์อยูค่ รับ แต่คงได้แค่คิดเพราะว่ายัง
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ไม่สะดวกครับ และคิดว่าอาจารย์คงยุง่ มาก เพราะไม่มีเรื่ องเล่า (X-File) หลายเดือนแล้ว สุ ดท้ายขอให้อาจารย์ดูแล
สุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง พีรพล pbx19@yahoo.com
สถาพรตอบ ผมยุง่ จริ งแหละ เพราะเดินทางบ่อย เทอมนี้สอนเยอะสามทุ่งเกือบทุกวัน เชื่อไหมตั้งแต่เปิ ดเทอมนี้
กลับบ้านทีไร ทั้งเหนื่อย ร้อน ห้วข้าว และง่วงนอน แต่ผมเลือกนอน ทุกครั้งเพื่อพรุ่ งนี้จะได้ตื่นได้ จึงแปลว่า แทบ
ทุกวันไม่ได้กินข้าว ไม่ได้อาบนํ้า และมักไม่ได้เปลี่ยนเสื้ อผ้า เพราะหลับเลยทันที รถผมซ่ อมเสร็ จแล้ว รวมซ่อม
พื้น สี (ที่ อ่พู ี่เขยอาจารย์ ดร.สมพร) ตรวจเช็คเครื่ อง และเปลี่ยนยาง เกือบแสนแล้ว ขับไปซ่อมตั้งแต่วนั แรงงน สุ
พจน์ไปรับี่อ่สู าธุประดิษฐ์ ตั้งใจจะไปขับกลับเร็ ว ๆ นี้ เอ๋ บอกว่าจะไปส่ ง (ปี ที่แล้วเอ๋ ขบั ไปส่ งถึงสุ รินทร์ ) ผมให้พี่
ก้องไปดูรถ FIAT 500 ใหม่ให้ ตอนนี้รูราคาแล้วว่าสองล้านสอง สงสัยไม่ซ้ือว่ะ เข้าพรรษาประวิทย์ กับสุ พจน์ไป
เยีย่ มผมที่อุบลราชธานีตอนขากลับจากนํ้าเทิ มุกดาหาร นครพนม ขอบคุณครับ
Date: Thu, 23 Jul 2009 06:05:44 -0700

ถึงอาจารย์จากน้องหนุ่ มครับ สวัสดีครับอาจารย์ สบายดี หรื อป่ าวครับ ผมได้ส่งการ์ ดอวยพรวันเกิด+เค้กวันเกิด
อาจารย์ได้รับหรื อยังครั บ แต่คิดว่าคงน่ าจะถึงแล้ว ตอนนี้ ที่พทั ยาเงียบมากเลยนักท่องเที่ ยวไม่ค่อยมี อาจเป็ น
เพราะหลายๆ ปั จจัย แต่ก็เป็ นโอกาสดีเหมือนกันเพราะผมอาจต้องไปผ่าตัดฝี เวลามันอักเสบทําให้ไข้ข้ ึนได้ เมื่อ
สองสามเดื อนก่อนกินยาแก้ปวดวันละ ๖ – ๘ เม็ดเลย แต่ตอนนี้ดีข้ ึนมากแล้วหรื อมันชินก็ไม่รู้น่ะครับ ทนได้ไม่
ต้องทานยา หมอบอกว่าต้องผ่าออกอย่างเดียว ใช้วิธีบ็อคหลังแล้วฝ่ า อยากหายก็อยาก แต่มนั ติ ดที่กลัวมากครั บ
๕๕๕ เพราะเคยผ่าตัดตอนเด็ก ๆ มาก่อนภาพมันติดตาครับ พอมันปวดขึ้นมาอีกก็อยากไปผ่าแต่พอมันไม่ปวดก็
ไม่อยาก เป็ น ๆ หาย ๆ อย่างนี้ ครั บ นัดหมอผ่าสองรอบแล้วจนต้องเปลี่ยนหมอแล้วครั บ ๕๕๕ กลัวหมอหมด
อารมณ์ผา่ อ้อ... ผมซื้ อโน้ตบุค้ ใหม่แล้วครับ อยากอวดอาจารย์ เพราะว่ากว่าจะซื้อได้นอ้ งปอยด่าแล้วว่าจะดูทาํ ไม
นัก ไปดูที่ตึกคอมดูจนร้ านถามว่าพี่จะมาซื้ อวันไหนกันนี่ สุ ดท้ายแล้วก็ไม่ ได้ซ้ื อร้านเค้าอยู่ดี แต่ไปดูที่ตึกคอม
แทบทุกร้าน (ก็มนั อยากได้ของดีราคาถูกหนิ..) ลืมบอกไปว่าผมซื้อNotebook ยีห่ อ้ ... ไม่รู้เพราะกรรมตามทันหรื อ
ป่ าวครั บ ไปดูมาก็ต้ งั นานวิเคราะห์แล้ว อยากได้ของดี ราคาถูก ดันไปซื้ อใช้ได้สิบวันเครื่ องเสี ยเลย... ส่ งร้านๆ
บอกว่าซ่ อมไม่ได้ส่งศูนย์ เถียงกับร้านบอกว่าอยากได้เครื่ องใหม่เพราะยังไม่ค่อยได้ใช้เลย ร้านไม่ยอมเปลี่ยนให้
ผ่านไปปอีก4วันศูนย์โทรมาบอกว่าเมนบอร์ ดเสี ยจะเปลี่ยนเมนบอร์ ดให้ใหม่ ความรู ้สึกของคนที่เพิ่งจะซื้ อมา ไม่
อยากได้ของซ่อมยื้อกับศูนย์อีกสามวัน โทรไปกรุ งเทพ โทรไปที่ศนู ย์ชลบุรี โทรไปโทรมาหลายครั้งมาก (แต่ร้าน
ที่ขายแย่มากไม่รับผิดชอบทําอะไรเลย) โชคดียงั พอมีอยูบ่ า้ งครับ ผูจ้ ดั การศูนย์ซ่อมเปลี่ยนเครื่ องให้ใหม่เลย ค่อย
รู ้ สึกดี หน่ อย (แต่ ทาํ ไมเครื่ องเสี ย ต้องเป็ นเราด้ว ยนึ กในใจ....) แต่ เรื่ องยังไม่ จบเพราะเครื่ องรุ่ น นี้ ก าร์ ดจอไม่
Support กับWindows xp รับแต่windows Vista ผมก็ไปหา Driver การ์ ดจอไม่ได้อีก ไปโหลดตามที่ต่าง ๆ ก็แล้ว มี
คนแนะนําแล้วหลายอย่างก็ยงั ไม่สามารถลงได้ ไปให้ช่างทําก็ลงไม่ได้ โทรไปหาศูนย์ ก็ได้คาํ ตอบว่าใช้ได้แต่
Vista เหนื่ อยจัง เพราะมันเพิ่งจะออกหรื อป่ าวเลยยังไม่มีคนมีปัญหา ตอนนี้ ก็ไม่เป็ นไรทนใช้ไปก่อน ไอ้ที่บอกว่า
เครื่ องใช้ได้แปดชัว่ โมงว ตอนนี้ ก็ไช้ได้สองสามชัว่ โมงเอง เพราะเครื่ องมันร้อนผิดปกติ อาจเป็ นเพราะมันหา
Driver การ์ ดจอไม่เจอ มันเลยทํางานตลอด ตอนนี้ ก็ร้อนน้อยลงแล้วเพราะไป Disableมัน จะได้ไม่ตอ
้ งทํางาน แต่
แปลกที่ Driverของ Intel ใช้ได้ สองสายจะมีการ์ ดจอสองตัว แฮะ. แฮะ.. คุยซะเยอะเลยครับ เห่ อของใหม่ครับ ...
เอาไว้จะขออนุญาตคุยกับอาจารย์ใหม่น่ะครั บถ้าอาจารย์ว่างมาเที่ยวพัทยาน่ ะครับ รั กเคารพอาจารย์เหมือนเดิ ม
น้องหนุ่ม Lorpraditchai noom6813@yahoo.com
สถาพรตอบ ได้รับแล้วครับ คุณพ่อกินเกือบหมดแล้ว ขอบคุณน้องหนุ่มที่ยงั ไม่ลืมอาจารย์ พฤษภาคมที่ผา่ นมาไป
ประชุมอย่างเคย แต่ที่ระยอง ตั้งใจจะกลับแวะหาน้องหนุ่ม แต่บงั เอิญที่ป่วยก่อนไป ฝนตกทุกวัน กินยาไม่หาย
แถมลูกศิษย์เก่าเด็กมหานคร ที่ต้ งั ใจจะต้อนรับอาจารย์ ก็กลายเป็ นป่ วยไทฟอยด์ และชิ กคุน กุนยา กลานเป็ น
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อาจารย์ตอ้ งไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่โรงพยาบาลกรุ งเทพ ระยอง ที่โรงพยาบาล มีลูกศิษย์อีกคนถามว่า อาจารย์ครั บ
อาจารย์เป็ นไข้ ที่มือมีจ้ าํ เลือด เยือ่ บุนยั ตาแดงเหมือนมีเลือดออก กลายเป็ นว่า ไอ้ที่ป่วยมาหลาย ๆ วันนี่ น้องสะใภ้
ที่เป็ นพยาบาล จ่ายยาให้ผดิ เพราะคิดว่าเป็ นไมเกรน แปลว่าไอ้ที่ไม่ตายนี่เพราะปาฏิหารย์อะไรก็ไม่รู้ ประชุมเสร็ จ
ก็รีบกลับ ไม่กล้าแวะเยี่ยมเพราะเห็นสภาพแล้วจะตกใจ ผ่าตัดไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัว มีเงินเข้าโรงพยาบาลดี ๆ
แพง ๆ พี่ชายก็เป็ นหมอ แทนที่จะปล่อยให้มนั จะเป็ น ๆ หาย ๆ ไปผ่าตัดเถอะครับ ไม่เจ็บหรอก เรื่ อง Notebook
น่าจะถามก่อนซื้ อ ... น่ะ ไม่เคยคิดจะแนะนํา เพราะเทคโนโลยีอาจหวือหวา แต่ยงั ขาดประสบการณ์ในการผลิต
สาเหตุที่ ... ยังคงความเป็ น Notebook อันดับหนึ่งของโลก เพราะประสบการณ์ครับ ผลิตในญี่ปุ่นก็ดีเลิศ ๆ แต่หาก
ผลิตในจีน หรื อที่ไหน ๆ ก็มีประสบการณ์ก่อนยีห่ อ้ อื่น ๆ จุดเด่นมาก ๆที่สุด คือ การระบายความร้อน เปิ ดทิ้งเป็ น
วันเป็ นคืนก็ไม่ร้อน Notebook หากร้อนแล้ว ความเร็ ว CPU จะตก และจะเสี ยหายง่ายมากครับ แถมทนเป็ น
ควาย ตกหล่นก็ยงั ทํางานได้ หากไม่ใช่ ... ก็ตอ้ งเป็ น ... ครับ เพราะเขาผลิต HARDWARE ขายให้กบั ทุกยีห่ อ้ แต่เมื่อ
ประกอบโน้ตบุ๊คขายเอง ก็มีขอ้ ด้อยตรงเรื่ องระบายความร้อนแหละครับ แต่ Design ไม่ดีนกั Hardware เชื่อได้
ตอนนี้ โทรศัพท์มือถือ หรื อ PDA ก็ใช้ของ ... อยูค่ รับ คิดถึงน้องหนุ่ม พัทยา และร้านริ มผา ที่บางเสร่ เช่นกันครับ
ฝากกราบคุณแม่ คุณพ่อ และฝากความคิดถึงน้องปอยด้วยครับ เมื่อไหร่ จะมีนอ้ งหนุ่มตัวเล็ก ๆ อาจารย์
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สวัสดีครับอาจารย์ คิดถึงตัวอักษรการสัมผัสตัวอักษรเสี ยยิ่งกระไรครับ ไม่ได้สัมผัสมันบนหน้าจอที่ปรากฎ
ข้อความขาออก มานานเท่าไรแล้วไม่ทราบได้ครับ ทราบแต่ว่ามันจะเป็ นอดีตของวินาทีที่ผมคลิ๊ก "send" ผมอ่าน
x -file ของอาจารย์ สร้างความตะหนกตกใจแก่ ความรู ้ สึกผมเหลือเกิ นครั บ เหมื อนการบอกเหตุของอาจารย์
ถึงอาการต่าง ๆ กระทัง่ อารมณ์มวลรวมที่อาจารย์ได้กล่าวใน x - file นี้ บ่งบอกถึงความอิดโรย เหนื่อยล้า และ
เจ็บป่ วย ทั้งนี้ ก็ยงั ประกอบไปด้วยความสุ นทรี ยอ์ ีกสลับสับเปลี่ยนอยู่เสมอ ถ้าผมจําไม่ผิด คาบที่แล้วหลังจาก
อาจารย์ได้กล่าวถึงลูกศิษย์คนหนึ งนั้น อาจารย์พูดแก่พวกเราว่า "เวลาของอาจารย์ก็เหลือไม่มากเหมือนกัน"
ผมจําคํานั้นได้แม่นเหลือเกินและไม่สนใจจะหาความหมายจากประโยคนี้ สักเท่าไหร่ (แน่นอนครับว่า ความ
ตระหนกตกใจจาก x – file ข้างต้นถูกสะสมมาจากการกล่าวถึงเวลา ของอาจารย์เนี่ยล่ะครับ) ผมชอบคิดอยูบ่ ่อย ๆ
ระหว่างการเดินทางเข้าไปสู่ x - file ของอาจารย์จากสายตา ว่า "ผมเกิดช้าไปไหมนะ?" "ผมได้เรี ยนกับอาจารย์ชา้
ไปหรื อเปล่า?" คําตอบที่ยงั ตอบไม่ได้ เบี่ยงเบนผมให้คล้อยตามความเห็นด้วยของคําถามที่ชกั นํา วันนี้ที่ผมได้พบ
อาจารย์ เป็ นลู ก ศิ ษ ย์รุ่ น ที่ เ ท่ า ไรแล้ว ไม่ ท ราบได้
ทราบเพีย งว่ า เป็ นรุ่ น ล่ า สุ ด ของมหาวิ ท ยาลัย นเรศวร
ซึ่งก็ถูกเสน่ห์การสอนของอาจารย์ดึงดูดให้เข้าอยูใ่ นความศรัทธาที่มีต่อ ๆ มาจากลูกศิษย์รุ่นอื่น ๆ อย่างสัมผัสได้
ไม่ยากนัก ด้วยเหตุที่ผมเป็ นศิษย์คนนึงที่อาจารย์บอกว่าไม่ตอ้ งฝากตัวนั้น รู ้สึกเป็ นห่วงอจารย์จากอาการเจ็บป่ วย
มาก ๆ ครับ ผมมีความเชื่อว่าเมื่ออาจารย์เจ็บป่ วยอาจารย์ไม่ได้รู้สึกคนเดียวแน่ ๆ แม้ความเจ็บกายจะเป็ นเพียง
สัมปทานของอาจารย์เพียงปั จเจก (ฮา!) แต่ความรู ้สึกทางจิตใจที่หม่นหมองจากความเจ็บปวดนั้น แทรกซึมไปถึง
ทุกๆคนที่เป็ นลูกศิษย์อาจารย์อย่างแน่แท้ครับ ซึ่งลูกศิษย์เป็ นร้อย ๆ พัน ๆ คนของอาจารย์น้ นั มีความปรารถนา
เดียวกันคืออยากให้อาจารย์พน้ ความเจ็บป่ วยและความทุกข์ต่ ่าง ๆ ให้ได้ ผมไม่ทราบว่า ความปรารถนาตรงนี้จะ
รวมตัวกันในมวลสารรู ปแบบใด แต่ผมเชื่อว่าอาจารย์มกั จะรู ้สึกได้ทุก ๆ ครั้ง ที่ต้ งั ใจจะสัมผัส ซึ่งบางครั้งความไม่
ตั้งใจมักมาเยือนมาเมื่ออาจารย์เจ็บป่ วยมากๆ แต่นนั่ ล่ะครับที่ผมอยากให้อาจารย์เอาความตั้งใจของพวกผม และ
ลูกศิษย์รุ่นพี่ รุ่ นน้อง รุ่ นแรก รุ่ นหลัง รุ่ นใหญ่ รุ่ นเล็ก กระทัง่ รุ่ น ๆ ทั้งหมด มาเป็ นแบตตารี่ ต่อสู้ความเจ็บป่ วยนั้น
ๆ หากผมพูดว่า พวกเรา"เป็ นห่วงอาจารย์"คงเป็ นเนื้อความเดียวกันแต่ส้ นั กว่า ก็แน่นอนล่ะครับ ผมชอบพูดมาก
และพิมมากดัง่ ที่อาจารย์ทราบแต่นนั่ ก็เป็ นความรู ้สึกที่อ่านได้จาก x - file จริ ง ๆ ครับ ตอนอ่านจบน่าแปลกที่ผม
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กลับรู ้สึกเศร้า ๆ และ หม่นหมองด้วยความไม่สบายใจนี้อย่างหาเหตุผลไม่ยาก บางครั้งบทความที่กล่าวถึงเรื่ อง
จริ งที่เกิดกับอาจารย์เสมอ ๆ เช่น การกินยาเกินขนาน การมีอาการเมาจากฤทธิ์ ยา การล้มป่ วยเกิดขึ้นบ่อยเสี ยจน
เป็ นส่ วนหนึ่งของ x - file ไปเสี ยแล้ว หาก x-file เป็ นชายหนุ่มผูเ้ ฉลียวฉลาด ปราชญ์เปรื่ อง กระตือลือล้น ชอบการ
เสี ยสละ ชอบท่องเที่ยวพเนจร กระทัง่ รอบรู ้ อย่างลํ้าลึกนั้น ข้อเสี ยของ หนุ่มสุ ดหล่อแสนเท่ห์คนนี้ อาจเป็ น โรค
ปวดไส้ติ่งเล็กๆอย่างสมํ่าเสมอไปตลอดกับการเดินทาง คงเป็ นดัง่ ที่เขากล่าวกันมาว่า "ทุกอย่างไม่เฟอร์ เฟค " และ
"ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง" ก็แท้จริ งดัง่ ที่กล่าวแล้วล่ะครั บโดยเฉพาะคํากล่าวข้างหลัง ที่ขด
ั แย้งด้วยทุกอย่างของผม
ตอนนี้น้ นั เป็ นเวลาห้าโมงเย็น (ไม่เที่ยง!) ผมเชื่อว่าบางทีไส้ติ่งของชีวิต อาจต้องใช้กาํ ลังใจเป็ นตัวตัดออกไป แม้
จะไม่ขาดดี ดงั่ เครื่ องมือแพทย์แต่ดีอยู่อย่างที่มนั อาจเรี ยกมีดขึ้นมาได้ทุกครั้ งที่นึกถึงผมกล่าวเช่นนี้ ก็เพื่อตอกยํ้า
ปริ มาณมหาศาลของกําลังใจจากเหล่าลูกศิษย์ ให้กบั อาจารย์ที่แสนดีของพวกเราครับ อาจารย์ยากที่จะหยัง่ ถึงจริ ง
ๆ ยิง่ รู ้จกั อาจารย์มากเท่าไหร่ ก็เหมือนที่รู้จกั คน ๆ นึงที่มีความสามารถไม่สิ้นสุ ดเพียงแต่รอปล่อยออกมาทีละกัก๊
ทีละกรึ บ อย่างเหมาะสมเท่านั้น อุปสรรคความเจ็บป่ วยคงใช่ ปัญหาที่ใหญโตเลย หากอาจารย์จะฝ่ าฟันไปอีก
ครั้งนึง ขอให้ความปรารถนาก้อนนี้ เป็ นเสมือนนายแพทย์ ไม่สิ! นางพยาบาลสาวแสนดี มาคอยรักษา และเพิ่ม
พลังให้กบั อาจารย์ต่อสู ้ความ เหนื่ อยล้า อิดโรย และ ความเจ็บป่ วย ต่างๆที่ตอ้ งเผชิญนะครับผมเคยอ่านเจอใน
หนังสื อของ รุ ซโซ่ไว้อย่างน่าสนใจครับว่า "หากคุณเริ่ มมีอายุ เลยวัยกลางคนไปแล้ว ยังไม่มีโรคประจําตัวสัก
อย่าง เป็ นไปได้ว่าคุณอาจยังไม่เคยประสบความสําเร็ จอะไรเลย" เพราะคนที่เป็ นโรคแต่ละคน เกิดจากการทํางาน
หนักทั้งนั้น ซึ่งเป็ นเรื่ องธรรมดาของคนประสบความสําเร็ จในชีวิต
ปล. ขออภัยสําหรับถ้อยคําที่ไม่เป็ นทางการของจดหมายด้วยนะครับ ผมอยากให้อาจารย์อ่านแล้วรู ้สึกดี ๆ น่ะครับ
จึงไม่ได้เขียนมาในเชิงเป็ นภาษาอ่านเท่าไรนัก ซึ่งนัน่ เป็ นเป็ นการย่อยง่ายๆสําหรับสายตาอีกอย่างนึงเหมือนกัน
ครับ ผมเชื่อว่า อาจารย์จะแข็งแรง กระทัง่ ผ่านพ้นความป่ วยไข้ได้ทุกครั้งเรื่ อยไปจนอาจารย์จะถอดใจเองครับ
ซึ่งดูแล้ว ยังอีกไกลครับ เพราะดูจากตารางสอนของอาจารย์แล้ว อาจารย์ไม่ถอดใจง่ายๆ ( ฮ่า ! ) เผลอ ๆ นํ้าที่ว่าจะ
ท่วมจากวิกฤตโลกร้อน อาจจะแห้งเสี ยก่อน เผลอ ๆ อาจได้เห็นเสาไฟฟ้ าประเทศไทยฝังลงใต้ดินดัง่ ฝรั่งมังค่าเขา
บ้างเผลอๆ อาจนานเท่าที่บอลไทยไปบอลโลก (ในยุคที่บอลโลกไปบอลจักรวาล!) เผลอ ๆ อาจนานเท่าที่เงินที่ถูก
โกงไปจากบ้านเมืองไทย กลับมาสู่ ตาสี ตาสา ล้างหนี้ยาฆ่าแมลงในแปลงผัก เผลอ ๆ อาจนานเท่าที่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ! เผลอ ๆ อาจนานจนวันที่ หนังสื อพิมพ์รายวัน เลิกลงภาพ และ
พาดหัวข่าวอุบาทลงหน้าหนึ่ง ให้แกกล้มกาแฟมื้อเช้าได้อร่ อยตากว่านี้ เผลอ ๆ อาจนานเท่านาน เท่าที่อาจารย์จะ
นึ กถึงกําลังใจจากพวกเราได้อย่างไม่มีหมดเช่นเวลาที่เดิ นไปเรื่ อย ๆ ครับ สิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ บนสากลโลก คุม้ ครอง
อาจารย์อยูค่ รับ อาจารยฺส์ บายใจได้ (ฮา) พวกเราเป็ นกําลังใจให้อาจารย์เสมอครับ รัก และ เคารพอย่างยิง่ ครับ ใน
ฐานะหนึ่งในกําลังใจ แบบไม่ชอบห่วง! cohd@windowslive.com
สถาพรตอบ อ่านเมล์สองฉบับแล้ว บางข้อความอ่านไม่รู้เรื่ อง แต่รวมแล้วไม่มีเวลาตอบ ไว้ค่อยตอบตอนเจอกัน
ในห้องเรี ยน ผมอ่านทั้งหมดแหละ รู ้เรื่ องบ้างไม่รู้เรื่ องบ้าง ส่ วนเรื่ องเจ็บป่ วย เป็ นของคู่ตวั ผมชิ นเสี ยแล้ว คงไม่
ถึงตายง่าย ๆ หรอก หากยังไม่อยากตาย
๑. ผมว่าภัทราวุฒิเรี ยนออกแบบอาคารถูกทางกว่าเรี ยนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คําถามท้ายบทที่ตอบมาถูกทุกข้อ
แหละมากบ้างน้อยบ้าง แต่แน่ ๆ คือใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อยเหมือนเดิม
๒. ยังเป็ นคนเพ้อเจ้อได้ระดับเดิม แต่กไ็ ม่หนักหัวใคร เพราะไม่หนักหัวใคร
๓. เวลาของผมเหลือน้อย ไม่ได้แปลว่ากลัวตายหรอกครับ เพราะงานยุง่ ก็ใช่ เพราะอาจเบื่อก็เป็ นได้ ฯลฯ ผมก็บ่น
ไปงั้นแหละ แต่กข็ อบคุณที่ยงั อุตส่าห์สนใจไปลงเรี ยน
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Date: Thu, 16 Jul 2009 20:39:48 +0700

ขอบคุ ณครั บ

ฮ่ า ๆ ผมนึ ก ว่าอาจารย์จะยุ่งจนไม่ มีเวลาเชคเมล์แ ล้ว สิ ครั บ ขอบคุ ณครั บอาจารย์

CoHd

cohd@windowslive.com
Date: Thu, 16 Jul 2009 15:39:43 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ ผมหายจากเมล์ไปนานมาก ๆ ครับ แต่ไม่หายไปจากชั้นเรี ยน(ฮ่า) เหตุเพราะ ย้ายที่อยู่ มาอยูห่ อ
ใหม่(เพื่อเรี ยนให้จบ) ประกอบกับต้องไป ๆ กลับ ๆ กรุ งเทพ ปริ มณทลเหมือนเดิม เพราะว่าครอบครัวได้ซ้ื อบ้าน
อยู่แถวบางใหญ่ (นนทบุรี) จึงไม่มีเวลาเล่นอินเตอร์ เลยครั บ แต่ก็ติดตามเวป และบทความของอาจารย์เสมอ
ตอนนี้ดีกว่าเดิมอยู่อย่างหนึ่ งคือเริ่ มอยู่ในสภาพที่นิ่งขึ้นแล้วครับ จึง (แอบ) ทําแบบคําถามท้ายบทมาให้อาจารย์
ตรวจ ว่าผมเริ่ มมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรื อยัง (เมื่ อก่อนอยากตอบครั บ แต่หาโจทย์ไม่ได้ แม้จะมี ครบใน
ภายหลัง เหตุ เพราะไม่ได้ติดตามเอกสารที่ อาจารย์แจกเลยครั บ ต้องรี บไปให้ทนั รถตอน สี่ โมงครึ่ งที่หน้า
มหาวิทยาลัยตลอด ไป ๆกลับ ๆ มีแต่หนังสื อกับสมุดที่จดไว้)
๑. ประโยชน์ใช้สอยของอาคาร หมายความว่าอย่างไร? ตอบ พื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ในอาคาร ที่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้าง และออกแบบ เช่น ห้องนํ้า ห้องทํางาน บริ เวณประหยัดพลังงาน พื้นที่ทาํ งาน ฯลฯ (๕)
๒. อาคาร(Building) ส่ วนประกอบของอาคาร (Building component) หมายถึงอะไร? ตอบ อาคาร คือ สิ่ งปลูกสร้าง
เพื่อประโยชน์ใช้สอย และทําให้เกิดพื้นที่ใช้สอย ส่ วนประกอบของอาคาร คือ โครงสร้างในอาคาร เพื่อประกอบ
กันเป็ นรู ปร่ างอาคาร (๐ – ทั้งสองคํา และข้อ ๓ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ต้องแยกแยะให้ได้)
๓. องค์อาคาร (Structural member) หมายถึงอะไร? ตอบ ชิ้นส่ วนที่นาํ มาประกอบกันตามพฤติกรรม การรับแรง
การใช้งาน และวัตถุประสงค์ ซึ่ งเป็ นโครงสร้าง ไม่เป็ นโครงสร้าง กระทัง่ เป็ นระบบหนึ่งของอาคาร ซึ่งเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ระบบโครงสร้าง การประกอบ (๑ – อย่าตอบเหี่ยวงแห)
๔. จงอธิ บายลักษณะของ"อาคารสาธารณะ"? ตอบ คืออาคารที่มีประโยชน์อเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น จัดประชุม สัมนา สันทนาการ ฯลฯ (๐ คําสําคัญ คือ “เป็ นที่ชุมนุมคน” – ดูกฎกระทรวงฯ)
๕. อะไรคือ ข้อจํากัดในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร? ตอบ ๑) กฎหมาย ๒. วัสดุ โครงสร้าง นํ้าหนัก ๓)
สมบัติวสั ดุ ๔) ความไม่สอดคล้องของงานสถาปั ตยกรรม และวิศวกรรม ๕) ระบบงานอาคาร (๑ – มีท้ งั ข้อจํากัด
ของผูว้ ่าจ้าง เช่น ความต้องการ ทรัพยากร กฎหหมาย ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ)
๖. เหตุใดจึงอาจกล่าวได้ว่า การออกแบบอาคาร เป็ นงานที่ตอ้ ง "บูรณาการ" และต้องใช้ "สหวิทยาการ" ตอบ
เพราะงานบูรณาการ คือการกําหนดทางความคิด และสหวิทยาการ คืองานสํารวจ งานคํานวณ งานออกแบบ
อาคาร จําเป็ นต้องใช้งานทั้งสองควบคู่กนั ดัง่ เช่น สมองซี กซ้าย และ ขวา เพื่อสอดประสานให้เกิดการทํางานของ
ร่ างกาย (๐ – เพ้อเจ้อ)
๗. กฎหมายอาคาร มีความสําคัญในการออกแบบอาคารอย่างไร ตอบ กฎหมายมีเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่าง
สันติ สงบสุ ข และเพื่อสร้างความปลอดภัย กฎหมายอาคารจึงมีไว้เพื่อ ความปลอดภัย และกําหนดขอบเขตในการ
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม สําหรับพื้นที่น้ นั ๆ (๓)
๘. งานออกแบบสถาปั ตยกรรมของอาคารมี ขอบเขต หรื อลักษณะงานอย่างไรตอบ มี ขอบเขตไปตามบริ บทที่
กําหนดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามความจุ ดประสงค์ของการออกแบบ (อัตลักษณ์ มิติ วัสดุ สี ฯลฯ) ซึ่ งขอบเขตที่
เกิดขึ้น นอกเหนื อจากบริ บทนั้น อาจประกอบไปด้วย ลักษณะพื้นที่ ที่จาํ กัดบริ เวณ ภูมิประเทศ งบประมาณ
ภูมิอากาศ,สภาพแวดล้อม เป็ นต้น (๒ – พยายามจะใช้คาํ ว่า บริ บท โดยที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริ ง )
๙. วิศวกรรมระบบ มีความจําเป็ น หรื อมี ความสําคัญอย่างไรต่ออาคารตอบ หากตอบในการรั บแรง จะเป็ น
นํ้าหนักอย่างหนึ่ งที่เพิ่มเข้าไปในองค์อาคาร ในเชิ งความสําคัญของประโยชน์ใช้สอยมีไว้ เพื่อทําให้เป็ นไปตาม
บริ บททางสถาปั ตย์ และทําให้ตรงกับจุดประสงค์การใช้สอยอาคาร (๐ อีกตามเคย)
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๑๐. วิศวกร มีบทบาทอย่างไรในการออกแบบอาคาร ตอบ ๑) ออกแบบ คํานวณ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบทางส
ถาปั ตย์ หรื อ สามารถออกแบบทางสถาปั ตย์ได้เลย หากมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ๒) ควบคุมกระบวนการก่อสร้าง
เช่ น วางแผนการก่อสร้ าง ตรวจสอบการก่อสร้ าง ควบคุมงานก่อสร้ าง ๓. บ่งบอก พฤติ กรรมการรั บแรง
พฤติกรรมเชิงกล และ พฤติกรรมภายนอกที่กระทําต่ออาคารทั้งหมด ๔) ประสานการทํางานับ สถาปนิกเพื่อให้
เป็ นไปตามจุดประสงค์ของอาคาร ๕. เลือกวัสดุ สมบัติ (เช่ น นํ้าหนัก) เพื่อมาเป็ นชิ้ นส่ วนโครงสร้าง ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมต่างๆของโครงสร้ าง ๖. ทําแบบจําลองโครงสร้าง และผลลัพธ์ (๕ – ดูคาํ ตอบจาก
Schematic diagram ข้างล่างนี้)

รบกวนอาจารย์เฉลยด้วยครับ ผมเชื่อว่าผมน่าจะตอบกระชับขึ้นแล้วครับ (ขออภัยนะครับ ที่เขียนจดหมายมา
แบบยียวน เหตุกเ็ พราะอยากให้อาจารย์อ่านจดหมายแบบผ่อนคลายน่ะครับ เหมือนว่า x - file ช่วงนี้ ถ้าเป็ นท้องฟ้ า
ก็ดูอึมครึ ม ทั้ง ๆ ที่สลับแสงอาทิตย์ประกายแวววับอยูต่ ลอด ทุก ๆ วิกฤตของอาจารย์ แม้จะหนักหนาสาหัสดัง่ ที่
อาจารย์ได้กล่าว แต่สิ่งนึงที่ผมมักจะเห็นจากการอ่าน x–file ของอาจารย์มาตลอด จะปรากฏอัศวินม้าขาว เข้ามาทํา
ให้สถานการณ์ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ ผมยังหวังใจว่า มันจะเป็ นอย่า่ งนี้ไปเสมอ นี่ล่ะครับ คนดีผีคุม้ ) ผมบ่นในวงเล็บ มีอีก
ฉบั บ นะครั บ โปรดติ ด ตามเฉลยต่ อ ฉบั บ หน้ า (นั่ น ) ป.ล.ยัง ไม่ มี ปล. ในฉบั บ นี้ (จริ งหรื อ ?) coHd
cohd@windowslive.com

สถาพรตอบ ผมไม่ตอบครับ แต่ให้คะแนน และวิพากษ์ไว้ในวงเล็บท้ายข้อ ย้อนกลับขึ้นไปอ่าน และนับคะแนนดู
นะครับ สวัสดีครับ
Date: Sun, 5 Jul 2009 15:21:59 +0700

รบกวนสอบถาม ราบเรี ย นท่ า นรศ.ดร.สถาพร โภคา ที่ เ คารพ หนู (สอง) ลู ก ศิ ษ ย์ส มัย ที่ อ าจารย์ส อนอยู่ ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) หนูคิดว่าอาจารย์คงจําหนูไม่ได้กระมัง (คนที่วิ่งไปขอพรวันเกิดหน้า
ห้องปฏิ บตั ิการไงคะ) อาจารย์คงสบายดี ใช่ ไหมคะ คิดถึ งอาจารย์จงั เลยคะ เข้ามาเจอเวบของอาจารย์ถึงได้เมล์
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มา กล้า ๆ กลัว ๆ อยูเ่ ป็ นนานกว่าจะส่งเมล์มา เนื่องจากเกรงใจอาจารย์ว่าคงจะมีงานมากมาย แต่ไหน ๆก็ใกล้จะถึง
วันเกิด เดือนกรกฎาคมก็ถือโอกาสเมล์มาให้หายคิดถึงและระลึกถึงเสมอ อีกหนึ่งเหตุผล หนูมีขอ้ ข้องใจ คือ หนู
อยากทราบว่า ภาคีวิศวกรโยธาสามารถออกแบบสระว่ายนํา ขนาด ๔x ๑๐ ลึก ๑.๘๐ เมตร ได้หรื อเปล่าคะ ท้ายนี้
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกาย - ใจ นะคะ ด้วยความเคารพ สอง mujlin.k@gmail.com
สถาพรตอบ ๑. ผมจําได้ครับ ๒. ไม่น่าจะได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ (๑๒) (๑๕) และ (๑๖) ดูกฎกระทรวงที
แนบพร้ อมนี้ หรื อ Download คําอธิ บายจากเวบhttp://www.sdhabhon.com/BuildingDesign/BuildingRegulationPowerPoint.pdf และ http://www.sdhabhon.com/BuildingDesign/BuildingRegulation-MSWord.pdf และ ๓. ขอบคุณ
ครับ
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฯลฯ
ข้อ ๔ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธามีดงั ต่อไปนี้
ฯลฯ
(๑๒) โครงสร้ างใต้ดิน สิ่ งก่อสร้ างชัว่ คราว กําแพงกันดิ น คันดิ นป้ องกันนํ้า หรื อคลองส่ งนํ้าที่มีความสู ง
หรื อความลึกตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป
(๑๕) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายนํ้า หรื อระบบชลประทานที่มีความสู งตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป หรื อมี
ความจุต้ งั แต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรื อที่มีอตั ราการไหลของนํ้าตั้งแต่ ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้ นึ ไป
โครงสร้างที่มีการกักของไหล เช่น ถังเก็บนํ้า ถังเก็บนํ้ามัน อุโมงค์ส่งนํ้า หรื อสระว่ายนํ้าที่มีความจุ
ตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
(๑๖)

Date: Fri, 3 Jul 2009 15:36:18 +0700

สุขสันต์วนั เกิดครับ
ขอศรัทธาความดีที่มีมนั่
ช่วยแก้ไขปั ญหานานามี
ให้ร่างกายเข้มแข็งอย่าราร้าง
ในวันที่มีทุกข์สุขบรรเทา
หากมีรักขอให้จงหนักแน่น
เกียรติยศชื่อเสี ยงโลกเลื่องลือ

จงช่วยสรรค์สร้างชีวีให้สุขขี
ให้อาจารย์น้ ีมีสุขทุกข์อยูไ่ กล
ในคืนวันอ้างว้างให้หายเหงา
ให้หายเศร้ามีสุขทุกทุกคืน
ไม่คลอนแคลนเพื่อนสนิทมิตรสัตย์ซื่อ
ทั้งหมดคือ คําอวยพรจากใจจริ ง

สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดนะครับ ท่านอาจารย์ที่เคารพรักอย่างยิง่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปี นี้ของท่าน
อาจารย์ใน เดือน กรกฎาคม ผมขอส่งความปรารถนาดีของผมมาให้ท่านอาจารย์นะครับ รักและคิดถึงท่านอาจารย์
เสมอครับ นาย กวิน นิ่มกิ่งรัตน์ (เล็ก) kawin_lek@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ กวินครับ วันเกิดผม ๒๗ กรกฎาคมครับ ใน hi - 5 ผมพิมพ์ ผิดเป็ น ๗ กรกฎาคม
อย่างไรก็ตาม ขอบคุณครับ ขอให้มีความสุขความเจริ ญตลอดไป เช่นกัน เรี ยนจบไว ๆ ไร้อุปสรรคครับ
ป.ล. กวิน เป็ นนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปี ที่ ๒ หากจําไม่ผิด น่าจะเป็ นคน
จังหวัดศรี สะเกษ และจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย
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แท้จริ งแล้ว ตาม Box mail ฉบับนี้ตอ้ งขึ้นต้นแน่ ๆ คําถามท้ายบท ต่อจากฉบับก่อนหน้านี้ครับ
๑. ความรู ้เบื้องต้น เรื่ องสถาปั ตยกรรมงานอาคาร มีประโยชน์อย่างไร ตอบ (ตามความเข้าใจของผม) ทําให้
เข้าใจเพื่อนร่ วมสายงานก่อสร้างมากขึ้น ทําให้เข้าใจเหตุผล ของการเลือกใช้ วัสดุก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย เพิ่มขึ้น
ลดความขัดแย้งที่มีระหว่างสถาปนิ ก และวิศวกรได้มาก ทําให้เข้าใจ บริ บทต่างๆ กระทัง่ เหตุผลของการ
ออกแบบพื้นฐาน และการออกแบบเริ่ มต้น ก่อนที่จะวิเคราะห์โครงสร้างให้สอดคล้องกับงานสถาปั ตยกรรม (๒ –
ควรตอบจากหลักกว้าง ๆ ลงไปถึงประเด็นที่แคบ และเฉพาะเจาะจงถึงงานวิศวกวรรม)
๒. วิศวกร อาจมีบทบาท หรื อ ส่ วนช่วยเหลือสถาปนิก ในขึ้นตอนการกําหนดความคิด หรื อ การออกเชิงแบบ
สถาปั ตยกรรมอย่างไร? ตอบ สิ่ งที่วิศวกรต่างจากสถาปั ตยกรรมเพราะ การออกแบบของวิศวกรมักคํานึ งถึง
พฤติกรรมของการรับแรง นํ้าหนัก และ โครงสร้างความปลอดภัย มากกว่าความสวยงาน ซึ่ งขัดแย้งกับอัตลักษณ์
ของสถาปนิก วิศวกร มีบทบาทช่วยให้สถาปนิกออกแบบงานที่เหมาะสมกับสถานที่ และประโยชน์การใช้สอยที่
แท้จริ งได้ ทั้งยังทําให้โครงสร้างปลอดภัย รวดเร็ ว และ เหมาะสมกับงบประมาณที่ไม่ฟุ่มเฟื อยจนเกินเหตุอีกด้วย
ซึ่งอาจเป็ นการแนะนํา เรื่ อง พฤติกรรมภายใน ภายนอก ของอาคาร กระทัง่ นํ้าหนักวัสดุต่างๆได้ (๒ – เพ้อเจ้อ
ตอบสั้น ๆ ว่า ช่วยกําหนดระบบโครงสร้างที่เป็ นไปได้หรื อเหมาะสม มิติขององค์อาคาร ชนิด และสมบัติของวัสดุ
ซึ่งทั้งหมดนี้ วิศวกร จะใช้ในกระบวนจําลอง วิเคราะห์ และคํานวณโครงสร้างอาคารครับ)
๓. คําว่า "การออกแบบที่คาํ นึงถึงการก่อสร้าง" หมายความว่าอย่างไรตอบ คือการคํานึงถึง องค์อาคาร หรื อ
โครงสร้ างมากกว่าความสวยงาม หรื อคํานึ งถึงการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความสวยงามทางสถาปั ตย์ให้มาก
ที่สุด เพื่อให้การทํางานเป็ นไปด้วย ความปลอดภัย รวดเร็ ว ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น มากกว่าที่จะ
ออกแบบให้เป็ นเพียงตามแบบที่สวยงาม แต่ไม่คาํ นึงถึงพฤติกรรมโครงสร้าง (๕ – ตอบสั้น ๆ ว่า คือการออกแบบ
ที่สามารถก่อสร้างได้จริ ง และประหยัด)
๔. การใช้สีสื่อความหมาย ในทางสถาปั ตยกรรม และวิศวกรรมอย่างไรตอบ เฉด (Shade) และ สี เป็ นสิ่ งที่มีผล
ต่ออารมณ์ ในเชิงสถาปั ตยกรรม สี จะขึ้นอยูก่ บั แสง หากไม่มีแสงจะไม่มีสี การเลือกพื้นที่ ๆ มีแสง และสี ก็จะต้อง
มีพ้ืนผิวที่สอดคล้องกับสิ่ งๆนั้นด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศ ความสวยงาม และความรู ้สึกให้เป็ นไปตามจุดประสงค์
ของพื้นที่ ใช้สอยในเชิ งวิศวกรรม สี ที่เข้ามาเกี่ ยวข้องมักเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมต่ างๆของแรง หรื อ ความเค้น
ความเครี ยดของโครงสร้ างมากกว่า หรื อไม่ก็มีไว้เพื่อทําเครื่ องหมายวัสดุต่างๆให้แยกออกจากกัน เช่ น เหล็ก
ซึ่ งหากพูดในเชิงการใช้สอยหรื อตกแต่งให้เป็ นไปตามบริ บทนั้น ก็มีจุดประสงค์เดียวกันกับสถาปนิ ก (๕ – สี
ในทางสถาปั ตยกรรม อาจสื่ อความหมาย เช่ นเดี ยวกับในทางวิศวกรรม เช่ น สี แดง แทนอันตราย สี เขียวแทน
ปลอดภัย นอกจากนั้น สถาปนิกอาจใช้สี สื่ อความหมาย หรื อสร้างบรรยากาศ)
๕. การเลือกใช้วสั ดุเป็ นส่ วนประกอบต่างๆของอาคาร มีผลสื บเนื่องต่อการคํานวณออกแบบในเชิ งวิศวกรรม
อย่างไร ตอบ มีผลต่อนํ้าหนักในโครงสร้าง มีผลต่อแรง พฤติกรรมในโครงสร้าง มีผลต่อรอยต่อ และจุดยึดรั้ง มี
ผลต่อการออกแบบ เช่น อาจต้องเสริ มเหล็กเพิ่ม การปรับขนาดหน้าตัด เพิ่มความลึก ความหนา เพื่อให้เหมาะสม
จาก การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อนําไปออกแบบ ทั้งนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปตาม ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และ
นํ้าหนักของโครงสร้าง กระทัง่ พฤติกรรมการวิบตั ิของวัสดุน้ นั ๆและยังมีผลต่อปริ มาณงาน มีผลต่องบประมาณใน
การก่อสร้าง มีผลต่อความรวดเร็ วในการก่อสร้าง และประสิ ทธิภาพการทํางานอีกด้วย (๕ – ตอบสั้น ๆ ว่า ชนิด
ประเภทของวัสดุซ่ ึ งเป็ นส่ วนประกอบที่ไม่ใช่โครงสร้าง – Non-structural component ถือเป็ นนํ้าหนักบรรทุกคงที่
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ส่ วนเพิ่ม ส่ วนสมบัติทางกายภาพ และกลสมบัติของวัสดุ ที่เป็ นส่ วนประกอบที่เป็ นโครงสร้ าง – Structural
component ใช้ในกระบวนจําลอง วิเคราะห์ และคํานวณโครงสร้าง – ดูขอ้ ที่ผา่ นมา)
๖. เหตุใดจึงต้องมีข้นั ตอน กําหนดความคิด แผนภูมิความคิด แผนภูมิความต้องกร หรื อ แบบร่ าง ตอบ เพื่อเป็ น
แบบจําลองเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานโครงสร้าง และตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของ โดยให้
เกิดความเข้าใจทาง มโนภาพ และ มโนทัศน์ต่อกระบวนการทํางาน และ ผูท้ าํ งานเอง กระทัง่ เจ้าของหรื อ พูดง่าย
ๆว่าเป็ นแบบ เบื้องต้นของการก่อสร้าง (๕ – ควรตอบให้ครบถ้วนว่า นอกจากจะแสดงให้ผวู ้ ่าจ้างได้เห็นแนวคิด
และตรวจสอบความพึงพึงพอใจของผูว้ ่าจ้างแล้ว ผูอ้ อกแบบยังต้องใช้แนวคิดนี้ ออกแบบเบื้องต้น เพื่อประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบประมาณของผูว้ ่าจ้าง และพัฒนาแบบเบื้องต้นนี้ สู่ การออกแบบรายละเอียด
ตามลําดับ)
๗. กฎหมายอาคาร มีผลต่อสถาปัตยกรรมอาคารอย่างไรตอบ มีผลต่อการเลือกบริ บท ของอาคารต่าง ๆ เช่น อัต
ลักษณ์ของสถาปั ตย์ผนู ้ ้ นั ซึ่ งมีผลโดยตรง ต่อ สัดส่ วน มิติ และการเลือก วัสดุ และพื้นที่ใช้สอย ทั้งนี้ก็เพื่อให้
เป็ นไปตามความปลอดภัย และ ข้อกําหนดของสถานที่น้ นั ๆ (๕ – บริ บทอีกแล้วครับท่าน กฎหมายอาคาร มักมี
นัยต่อ รู ปร่ าง ความสู ง พื้นที่ใช้สอย ที่ว่าง ส่ วนประกอบ วัสดุ วิธีทาํ งาน หรื อติดตั้ง หรื อการจัดการเพื่ออํานวย
ความปลอดภัย และสุขอนามัยของผูใ้ ช้อาคาร)
๘. กฎหมายอาคาร กําหนดเรื่ องระยะร่ น และที่ว่างเพื่อเหตุผลใด ตอบ เพื่อวัสดุบางชนิ ดที่ มีพฤติกรรม
เคลื่อนไหวเพื่อทําให้โครงสร้างเป็ นไปด้วยความปลอดภัยตอบมัว่ ครับ ไม่ทราบจริ งๆ (๐ – เพื่อเหตุผลในการ
ดับเพลิง การลําเลียงคน หรื อกูภ้ ยั เมื่อเกิดเหตุชุลมุน และเพื่อการระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติ บางกรณี ที่ว่าง
และระยะร่ น มีนยั ต่อความปลอดภัยสาธารณะด้วย อาทิ ป้ ายต่าง ๆ – ดูกฎกระทรวงฯ)
๙. สถาปั ตยกรรมอาคารมีผลต่ออาคาร ความมัน่ คงแข็งแรง หรื อ เสถียรภาพอาคารอย่างไร ตอบ บางกรณี
สถาปนิ ก ใช้ อ ัต ลัก ษณ์ ไ ม่ เ หมาะสมกับ สภาพแวดล้อ ม
และวัฒ นธรรมความเป็ นอยู่ ข องที่ น้ ั น ๆ
ก่อให้เกิดการบํารุ งรักษาโครงสร้างได้ในระยะยาว ซึ่งเชื่อว่าเป็ นเพราะไม่มีความเข้าใจ และสร้างเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ความเป็ นอยู่ที่แท้จริ งของสถานที่ออกแบบ มีผลต่อความมัง่ คงแข็งแรงเพราะ วัสดุบางชนิ ดสวยงาม ไม่แต่ไม่
แข็งแรง ซึ่ งเป็ นปั ญหาต่อสเถียรภาพอาคารอย่างร้ายแรงเพราะอาจทําให้ ก่อสร้ างได้ยาก ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ฟุ่ มเฟื อย ไม่ปลอดภัย และ ใช้เวลานาน แต่หากสถาปั ตยกรรมอาคาร มีความสอดคล้องกับวิศวกรรมแล้ว จะมี
เสถียรภาพที่ดี และมัน่ คงแข็งแรงขึ้น (๒ – สถาปั ตยกรรมอาคารที่มีระบบโครงสร้างเหมาะสม ย่อมแข็งแรง
ทนทาน ประหยัด หาไม่แล้วย่อมสิ้ นเปลือง ฯลฯ)
๑๐. คําว่า ข้อจํากัด ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม หมายความว่าอย่างไร? ตอบ หากพูดให้เข้ากับ ยุคสมัย ผมคง
จะต้องตอบว่า งบประมาณ เป็ นอันดับแรกในข้อจํากัด ต่อมาเป็ นพื้นที่ ภูมิประเทศ ข้อกฎหมาย ภูมิอากาศ
พฤติกรรมเชิงวิศวกรรมสมบัติของวัสดุ การบํารุ งรักษา หากกล่าวถึงความต้องการแล้ว ผมกลับมีความเข้าใจว่า
แม้เริ่ มต้นจะเกิดจากไอเดียของเจ้าของ แต่ท้ งั นี้ ทั้งนั้น สถาปนิ กจะเป็ นคนผสมอัตลักษณ์เข้าไปจนไม่ใช่เรื่ องที่
เป็ นข้อจํากัดของการออกแบบสถาปั ตยกรรม ปล. ติดตามต่ออีกฉบับ (๗ – ตอบถูกแล้ว แต่คงอดพูดมากไม่ได้ใช่
ไหม )
coHd coHd (cohd@windowslive.com

สถาพรตอบ คะแนน และคําแนะนําอยูว่ งเล็บท้ายคําตอบ
Thursday, July 16, 2009 1:13:47 AM

เรี ยนถามอาจารย์ครั บ การทําให้ช้ ันทาง

หรื อรองพื้นทางหนาขึ้ น ขอบคุ ณครั บอาจารย์ wasawat

donwasawat@hotmail.com
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สถาพรตอบ หินคลุก อาจเป็ นชั้นรองพื้นทาง หรื อชั้นทาง (Sub base or base coarse) รวมความแล้วหากหนาขึ้น
และบดอัดความแน่นเท่าเดิม ก็จะรับนํ้าหนักหรื อถ่ายเทนํ้าหนักได้มาก หรื อดีข้ ึน
Date: Wed, 15 Jul 2009 09:54:34 +0000

เรี ยนถามอาจารย์ครั บ การออกแบบก่ อสร้ างถนน จากการออกแบบ ถนน ใช้หินคลุก ๓๐ เซนติ เ มตร แต่
เปลี่ยนเป็ น๕๐ เซนติเมตร เพือ่ ประโยชน์อะไรได้บา้ งครับ ขอบคุณครับ donwasawat@hotmail.com
สถาพรตอบ เพิ่มความหนาหิ นคลุก จะช่วยให้ผิวทางบางลงได้ เช่น สมมติออกแบบพื้น แอสฟั ลต์คอนกรี ตได้
ความหนา ๒๐ เซนติเมตร หากต้องการจะประหยัด เพราะแอสฟัลต์คอนกรี ตแพง ก็อาจลดความหนาลง แต่ไป
เพิ่มความหนาของชั้นที่รองอยูด่ า้ นล่าง แต่การทดแทนกัน ไม่ใช่อตั ราส่ วน ๑: ๑ จะลดความหนาผิวแอสฟัลต์ให้
เหลือ ๑๐ เซนติเมตร ก็มกั จะต้องเพิ่มความหนาของหิ นคลุก มากกว่า ๑๐ เซนติเมตร ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สมบัติทาง
กายภาพ และกลสมบัติของหิ นคลุก หิ นคลุกที่หนามาก ๆขนาด ๕๐ เซนติเมตร จะทําครั้งเดี ยวคงไม่ได้ เพราะ
เครื่ องมือบดอัดคงไม่สามารถส่ งพลังงานลงไปถึงข้างล่าง อย่างแย่ ๆ ก็คงต้องแบ่งบดอัด เช่น คราว ละ ๒๕
เซนติเมตร
Date: Tue, 14 Jul 2009 19:36:15 +0700

คุรุสัมนาคารสวัสดีครับ อาจารย์ พอดีผา่ นไปโคราชก็เลยถ่ายมาฝาก (ไม่รู้ว่าอาจารย์มีหรื อยัง) รักษาสุ ขภาพครับ
จ้อย j oy.civil@gmail.com
สถาพรตอบ จ้อย ผมได้รับหนังสื อแล้ว พอดีนอ้ งการ์ ตูนก็เอามาฝากอีกหนึ่งเล่ม ผมเลยมีสองเล่ม แต่ก็อยากเก็บ
เอาไว้ เพราะในนั้นมีกล่าวถึงนายช่าง ผมภูมิใจที่ได้เป็ นนายช่าง ผมมีรูปคุรุสัมนาคารซึ่ งศิษย์เก่าของที่นนั่ กรุ ณา
ถ่ายส่ งให้ รวมทั้งหลังคาฝาจีบ (Fold plate) ทั้งสองหลังเป็ นอาคารในยุคเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีจากยุโรป และ
อเมริ การ และคนจบจากที่นนั่ ก็ภายหลังทางหลวงมิตรภาพ (Friendship highway) ที่ USOM ช่วยเหลือด้านเทคนิค
หากจําไม่ผดิ ผูอ้ อกแบบ เป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง (ดร.วทัญญู ณ ถลาง) ครับ ผมยุง่ มาก
Wednesday, July 15, 2009 9:29:53 AM

เรี ยนอาจารย์ได้อ่านคร่ าวๆแล้วครับเป็ นบทความดีที่มาก แต่ละประโยคอัดแน่นด้วยเนื้อหา เสี ยดายที่รูปแบบของ
บทความทําให้ตอ้ งจํากัดเนื้ อหา เพราะความจริ งแล้วเนื้ อหาแบบเต็ม ๆ ที่อาจารย์มีคงจะเขียนออกมาได้เป็ นเล่ม
่ ะครับ) ผมส่ งรู ปเพิ่มเติมให้ (อาจมีบางรู ปอาจส่ งไปแล้ว) รักษาสุ ขภาพครับ จ้อย
(ยังไงผมก็ยงั รอ version เต็มอยูน
PANUWAT JOYKLAD joy.civil@gmail.com

ป.ล. ดูเหมือนรู ปที่ 9 (e) จะวางผิดครับ
สถาพรตอบ แก้ไขแล้ว
ป.ล. เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ ผมป่ วยครับ เป็ นงูสะหวัด ปวดแสบปวดร้อนมาก และเป็ นไข้ ไม่รู้เมื่อไหร่ จะหาย
นับเป็ นครั้งที่สามแล้วที่เคยเป็ นแบบนี้
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