เอ็กซ์ไฟล์เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และพิ ษณุโลก

เป็ น การเดินทางไปสอนหนังสือที่ค ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑ เช้า วันที่ ๑๘ มิถุน ายน
๒๕๕๓ ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง จําเป็ นต้องมาเทีย่ วเช้า เพราะไม่อยากเสียเงินเปลีย่ นตั ๋ว ต้องนัง่ อยู่ทจ่ี ุดดู
เครือ่ งบิน ครึง่ วัน แลเห็นอากาศยานนก บินไปบินกลับหลายลํา ลํานี้คอื HS –DDM นกสดชื่น หนึ่งในสอง
อากาศยานเช่าจากสายการบินในมาเลเซีย มาประจําฝูงบิน ที่นัง่ คับแคบ เพราะไม่มชี นั ้ ธุรกิจสามแถว แต่
ดัดแปลงเป็นทีน่ งปกติ
ั่
จาก ๕๓ แถวเป็น ๕๘ แถว ๒ ทีท่ ่าอากาศยานพิษณุโลก เวลา ๑๖.๓๐ น และ ๓ ทีท่ า่
อากาศยานพิษณุโลก ไม่มหี อ้ งผูโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจให้นงั ่ แล้ว ขณะนัน้ เวลา ๑๗.๐๐ น กําลังจะกลับกรุงเทพ

เป็ นการเดินทางไปสอนหนังสือทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรครัง้ ทีส่ อง เช้าวันที่ ๒ กรกฎาคม
ผมเดินทางจากอุบลราชธานี ไปราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ามกลางฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้
เพราะฤทธิ ์พายุไต้ฝนุ่ ใช้เวลาราวหนึ่งชัวโมง
่
กลับมานัง่ ทํางานรอเดินทางต่อไปพิษณุ โลกราวเทีย่ ง ๑ และ ๒
อากาศยาน B737-4D7 HS-TDA “สงขลา” และ HS-TDE “สุรนิ ทร์” อากาศยานทีผ่ มจะเดินทางไปพิษณุ โลก
จะต้องเดินทางจาดอุบลราชธานี ถึงดอนเมืองราว ๑๕.๐๐ น ป่านนี้ยงั ไม่เห็น ๓ ในอาคารผูโ้ ดยสาร ผมพบ
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อากาศยาน ATR 74HS-PGD “เสียมเรียบ” ของ Bangkok Airways ผมเดาว่า อาจเป็นเธอ มาบินแทนนก
เทีย่ วบินใดเทีย่ วบินหนึ่ง ไม่นึกว่า กลายเป็นเธอทีพ่ าผมไปพิษณุโลก ๔ บนอากาศยาน ทีม่ คี วามจุราว ๗๒ ที่
นัง่ ช่องเก็บของอยู่ระหว่างห้องนักบินกับห้องโดยสาร เพราะความทีเ่ ป็ นอากาศยานลําเล็ก ปี กหิว้ ลําตัว และ
ฐานล้อตํ่า เธอเป็ นหนึ่งในอากาศยานทีไ่ ด้ช่อื ว่าปลอดภัยทีส่ ุด แต่ผโู้ ดยสารหลาย ๆ คนไม่สบอารมณ์ เพราะ
มองว่าลําเล็ก ส่วนพนักงานต้อนรับของ Bangkok Airways สวยสง่า ได้มาตรฐาน ไม่รมุ่ ร่าม ไม่อว้ นท้วนจน
เหนียงยาน หรือมองไม่เห็นคอ ไม่ปล่อยผมสยายไร้ระเบียบ เหมือนสายการบินอื่น ๆ ทีเ่ คยพบ และน่าเบื่อ ๕
และ ๖ ผมเลือกนัง่ เกือบกลางลํา เพราะแลเห็นปี กกว้าง และเครือ่ งยนต์ชดั เจน เธอบินฝา่ เมฆฝนโดยใช้เวลา
ไม่นานไปกว่าอากาศยานลําใหญ่อย่าง B737-4D7 ทัง้ ทีค่ วามเร็วสูงสุดตํ่ากว่า ๗ ถึง ๙ อากาศยาน ATR
74HS-PGD “เสียมเรียบ” ของ Bangkok Airways ทีท่ า่ อากาศยานพิษณุโลก เราคงได้พบกันอีก
กู่บา้ นแดง อําเภอวาปี ปทุม มหาสารคาม จากพีระพล
ขอบคุณรูปถ่ายจากพีระพล ศรีกุลวงศ์

กู่บา้ นแดง ตําบลหนองแสง อําเภอวาปี ปทุม มหาสารคาม เป็ นศาสนสถานขอมขนาดเล็ก ในพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน (ศิลปแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘) ปรางค์ทงั ้ สามองค์ ตัง้ อยู่บนฐานเดียวกัน ปราสาทองค์
กลาง มีทบั หลังหินทรายรูป รัตนตรัยมหายาน ซึ่งประกอบด้วย พระพุทธรูปปางนาคปรกประทับตรงกลาง
พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร ด้านขวา และนางปรัชญาปารมิตา อยู่เบือ้ งซ้าย ส่วนทับหลังทีป่ ราสาทบริวารด้าน
เหนือ เป็ นพระพุทธรูปประทับยืน ปางแสดงธรรม (วิตรรกะ) นอกจากนี้ ยังพบพระพุทธรูปหินทราย ปางนาก
ปรก พระพุทธรูปสําริดปางสมาธิ และพระพุทธรูปประทับยืน ดูจจากแผนผัง พบว่า มีบารายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
ขนาดใหญ่อยู่ดา้ นหลัง ถัดออกไปมีบารายรูปทรงเดียวกันแต่ขนาดย่อมกว่ามาก ไม่แน่ ว่าจะขุดพร้อม ๆ กัน
หรือไม่ ด้านซ้ายและขวามีบารายเช่นกัน แต่ รูปร่างคงจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กรมศิลปากรขึ้น
ทะเบียนกู่บ้า นแดง เป็ นโบราณสถานตัง้ แต่พ .ศ. ๒๔๗๘ เข้า ใจว่า คงจะบูรณะไล่เลี่ยกับ คราวที่กํ า หนด
ขอบเขตโบราณสถาน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปี ๒๕๒๖
เวียงกุมกาม ตอนที่สาม (วัดอีก้าง วัดปู่ เปี้ ย วัดพระธาตุขาว) จากศรัณย์ ประมูลพงศ์
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วัดปู่เบี้ย วัดอีก้าง เป็ นวัดสําคัญในเวียงกุมกาม (วัดอีก้าง และวัดปู่เปี้ ย จําง่าย ๆ ต่างกันทีร่ ปู ทรง
เจดีย์ เจดียท์ ว่ี ดั อีกา้ ง เป็ นทรงระฆังบนฐานสูง ส่วนเจดีย์ ปูเ่ ปี้ยเป็ นทรงปราสาท) เหตุผลเพราะยังคงร่องรอย
สิง่ ปลูกสร้างอยู่มาก และบ่งบอกร่อยรอยเหตุการณ์ในอดีต กล่าวคือ เป็ นเรือ่ งแปลกทีม่ กี ารก่อสร้างวิหาร และ
เจดีย์บนฐานเดียวกัน ทีก่ ่อสูงขึ้นมากพอควร (ราว ๆ หนึ่งเมตร) และเมื่อขุดค้น พบว่า จมอยู่ใต้ตะกอนดิน
กว่าสองเมตร (คงจะเห็นแต่เจดีย)์ แปลว่า ในขณะนัน้ ผูก้ ่อสร้างคงจะรับรูค้ วามจริงว่า เวียงกุมกามตัง้ อยูใ่ นที่
ตํ่า หรือทีล่ ุ่ม ทีน่ ้ําจากแม่น้ํ าปิ ง หรือทีไ่ หน ๆ บ่าท่วมได้ อีกวัดหนึ่งทีน่ ่ าจะมีความสําคัญพอ ๆ กับสองวัดนี้
คือ วัดหัวหนอง

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และ ๒ วัดอีกา้ ง ตัง้ อยูบ่ ริเวณแนวคูน้ํา (Moat) คันดิน ด้านทิศตะวันตกของเวียง
กุมกาม เมื่อขุดแต่งแล้ว แสดงให้เห็นว่า สิง่ ปลูกสร้าง อยู่ลกึ ลงไปจากผิวดินปจั จุบนั ราวสองเมตร พบทัง้
วิหาร เจดีย์ อุโบสถ และส่วนประกอบปลีกย่อย อื่น ๆ เช่น แท่นบูชา และศาลผีเสือ้ ตัง้ อยู่ดา้ นหน้า พระ
อุโบสถ วิหาร และอุโบสถ ตัง้ เคียงกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีร่องรอยการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ
ซ่อมแซมวิหารหลายครัง้ เจดียท์ รงระฆังบนฐานสูง มีลกั ษณะผสมผสานระหว่าง ศิลปแบบสุโขทัย และแบบ
ล้านนารวมกัน สันนิษฐานว่า เจดีย์วดั ปู่เปี้ ยสร้างในรัชสมัยของพญาติโลกราชลงมา (ราว พ.ศ. ๑๙๙๘ –
๒๗๖๘) ในรูปทีส่ อง เห็นตัวเหงา คล้ายขดก้นหอย อยู่ทห่ี วั บันได ๓ และ ๔ วัดปูเ่ ปี้ ย วิหาร และเจดียท์ รง
ปราสาท สร้างบนฐานเดียวกัน มีลานประทักษิณโดยรอบเจดีย์ มีลกั ษณะสถาปตั ยกรรมแบบล้านนา อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ วัดนี้อยูใ่ กล้แม่น้ําปิงมาก เมื่อนํ้าท่วมใหญ่ จึงถูกตะกอนทับถมหนาราวสองเมตร
กรมศิลปากรขุด แต่งบูรณะวิหาร และเจดีย์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๕ และ ๖ วัดธาตุ ขาว หรือวัดพระธาตุ ข าว
สันนิษฐานว่า นอกคูเมืองเวียงกุมกาม เยือ้ งออกไปทางทิศตะวันตก อยู่ลกึ จากผิวดินราวหนึ่งเมตร ประกอบ
วิหาร เจดีย์ และพระอุโบสถ ตัววิหาร หันค่อนไปทางทิศเหนือ มีเจดียก์ ลมตัง้ อยู่บนฐานสีเ่ หลีย่ มย่อมุม แบบ
ศิลปกรรมล้านนา อายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ตรงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในพระอุโบสถ มี
ั ้ ารุดขนาดใหญ่ ฉาบด้วยปูนขาวตกอยู่ ชื่อของวัด คงเรียกตามลักษณะของพระพุทธรูปนี้
พระพุทธรูปปูนปนชํ
รูปโครงสร้างจากหล่มสัก กิ ติภมู ิ จันทร์สรุ ิ ยศักดิ์
กิตภิ มู ิ ส่งรูปสิง่ ปลูกสร้างไปให้ ทุกรูปคงถ่ายทีห่ ล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านของกิตภิ ูมิ ทุกรูปมีคุณค่า ใช้
สอนหนังสือได้ดี วันนี้ดสู กั สองแห่งก็แล้วกัน
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สะพานแขวน – Suspension bridge) (ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ หัวสะพาน และทางขึน้ สะพานแขวน แลดู
แคบ คงให้คนเดิน และจักรยานมอเตอร์ไซลค์สญ
ั จร ๒ ลวดสลิงแวนรับระบบพืน้ เหล็ก ๓ มองตรง ๆ เห็นว่า
น่ าจะมีความยาวสัก ๓๐ ถึง ๕๐ เมตร ๔ ทีห่ วั สะพานอีกด้านหนึ่ง ๕ รูปมุมไกล ๖ ตอม่อของหอเสากระโดงที่
โยงแขวนลวดสลิง ฐานรากใช้เสาเข็มต้นดียว ๗ คานคอดิน (Tie beam) ยึดฐานรากนี้กบั ตอม่อริม ซึง่ คงจะ
เป็ นทีฝ่ งั ยึดปลายลวด (Anchorage) เห็นเด็กกําลังลงเล่นนํ้า ไม่รวู้ ่าใช่แม่น้ําปา่ สักหรือเปล่า แต่ดูจากรูปอื่น ๆ
แล้วน่ าจะใช่ เพราะตลิง่ สูง มีรอ่ งรอยกัดเซาะมาก (แม่น้ําปา่ สักเป็ นแม่น้ําทีแ่ ปลก ตลิง่ ค่อนข้างสูง หรือลึกชัน
บางบริเวณระดับนํ้ายามนํ้ าหบากกับยามฤดูแล้งอาจแตกต่างกันร่วม ๆ ๒๐ เมตร ๘ รูปด้านข้าง เดาไม่ออก
ว่าไปยืนถ่ายทีต่ รงไหน

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ป้ายชื่อ วัดไพรสณฑ์ศกั ดา พระอารามหลวง ๒ และ ๓ มีอุโบสถโบราณ หรือ
อุโบสถหลังเก่า เสาเหลีย่ มสองคู่ อยูด่ า้ นหน้าอุโบสถหลังใหม่ทใ่ี หญ่กว่าเดิม และคียงคู่กนั นัน้ มีเจดียบ์ วั เหลีย่ ม
แบบพระธาตุพนม ๔ ผนังด้านขวา อิฐถือปูน ที่ปูฉาบแตกกระเทาะ และมีรอยผนังแยกตัวบ่งบอกฐานราก
อุโบสถ ซึ่งคงจะเป็ นฐานแผ่ ทรุดตัวไม่เท่ากัน ๕ และ ๘ รูปด้านหน้า ถ่ายจากด้านขวา ใกล้ และไกล และ ๖
และ ๗ ด้านข้าง (ผนังด้านซ้าย) ถ่ายไกล และใกล้ เห็นหน้าต่างสามบาน เรียกว่า สามห้อง ด้านหน้าอุโบสถ
เว้นเป็ นระเบียงชาน หลังคากระเบื้องหางเหยี่ยวแผ่นเล็ก ๆ ต้องบอกว่า ผมชอบอุโบสถหลังนี้มาก แลดูมี
เสน่หย์ งิ่ นัก ไม่รวู้ า่ จะมีใครคิดเก็บรักษา และบูรณะให้ดดู มี สี ภาพดังเดิม
กรุงเทพหลังวิกฤติ
คืนหนึ่งในเดือนมิถุนายน ผมเดินขึน้ บันไดหน้าห้างสรรพสินค้าทีแ่ ยกราชประสงค์ตอนพลบคํ่า พบว่า อาคารที่
ถูกเพลิงไหม้ กํา ลังถูก ล้อ มรัว้ ตัง้ นัง่ ร้า น คงเตรียมจะรื้อถอน บรรยากาศวังเวงบอกไม่ถูก ทัง้ ที่ข้า งล่า ง
การจราจรกลับมามีชวี ติ ไม่ต่างจากเดิม ทีห่ ่างหายไปก็คอื ผูค้ น ผูค้ า้ ทีบ่ าทวิถรี มิ ทางหน้าห้าง และทีเ่ ดินเข้า
ออกระกว่างทางเดินเชือ่ มสองสถานีรถไฟฟ้ากับห้าง ทีท่ างเดินตรงแยกติดไฟหลากสี ไม่ทนั ได้อ่านข้อความ
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รูปแยกราชประสงค์ ห่างหายไปนานสองสามเดือน วันนี้ไม่เหมือนเดิม
จดหมายจากลูกศิ ษย์
อย่ า งที่บ อกว่ า เดือนมิถุ น ายน เปิ ด เทอม ทุ ก อย่ า งยุ่ ง มาก ผมย่อ มต้อ งหายไป เอ็ก ไฟล์เ ดือ น
มิถุนายนสัน้ มีจดหมายสองสามฉบับ เดือนกรกฎาคม ก็คงยุ่งไม่แพ้กนั ช้าอย่าว่ากันนะครับ เพราะคงยัง
ดีกว่าจากกันไปชัวนิ
่ รนั ดร์
Date: Mon, 28 Jun 2010 09:45:03 +0800
เรียน อาจารย์ ดร.สถาพร โภคาทีเ่ คารพ ดีใจครับทีเ่ ห็นอาจารย์กลับมาปรับปรุงเว็บไซด์อกี ครัง้ ตลอดเวลาที่
จบการศึก ษามาผมติด ตามผลงานของอาจารย์ม าตลอด ช่ ว งสองเดือ นก่ อ นที่อ าจารย์ มีอ บรมเรื่อ งการ
ออกแบบอาคารค.ส.ล ที่ วสท. ผมติดงานเลยไม่ได้ไปร่วมด้วย ไว้เป็ นโอกาสหน้ าครับ ตอนนี้ ผมสอบได้
สามัญวิศวกรแล้วครับ หลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทํางานมา ๑๑ – ๑๒ ปี วิชาที่
เลือกสอบ เป็ นวิชา Highway engineering ทีอ่ าจารย์สอน จําได้ไหมครับ คงมี นักศึกษารุน่ เดียวกันหลาย ๆ
คนเหมือนผมทีย่ งั จําภาพทีอ่ าจารย์ทเ่ี ข้าใจและดูแล นักศึกษาเป็ นอย่างดี ยังคงคิดถึงอาจารย์อยู่ ผมหวังว่าคง
ได้รบั mail ตอบจากท่านอาจารย์นะครับ อยากอ่านจดหมายอาจารย์ครับ ประเสริฐ วงษ์แหวนอดีต นักศึกษา
โยธา มหานคร จบปีการศึกษา ๒๕๓๙ ๐๘๑ ๘๑๒ ๕๓๘๖ WongwheanP@halcrow.com
สถาพรตอบ ประเสริฐเขียนเมล์คราวทีแ่ ล้ว แล้วก็หายไปราวสามปี ทําไมผมจะจําไม่ได้ คิดแล้วน่ าตื่นเต้น
กาลเวลาผ่านไปสิบปี ทุกคนเปลีย่ นไปด้วยหน้าทีก่ ารงาน ยังมีบางคนจําผมได้ ตํารา วิศวกรรมทาง ถูก
เปลีย่ นเป็นภาษาไทยตัง้ แต่ปี ๒๕๔๕ ความหนาพันกว่าหน้า ผมได้เป็ นรองศาสตราจารย์ ก็เพราะตําราเล่ม
นัน้ แหละ (ไม่ได้ใช้ตําราคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอตําแหน่ งครับ) หากต้องการแนะนําว่ารอเทอมหน้า เพราะจะ
ได้ตาํ ราใหม่สดุ ๆ เพราะผมสอน และก็จะปรับปรุงอีกตามเคย (มีคนขอให้ถ่ายเอกสารให้ เสมอๆ หากไม่กค่ี น
ไม่คดิ ตังค่าถ่ายค่าส่งแต่หากหลาย ๆๆๆ คน ก็คงแย่ว่ะ เงินเดือนกู สองหมื่นกว่าบาทเอง) ผมจะตอบเพิม่ เติม
ในเอ็กไฟล์ครับ สถาพร
Date: Sat, 19 Jun 2010 23:59:56 +0700
คําขอบคุณจากศิษย์ สวัสดีครับ อาจารย์ ผมเป็ นนักศึกษามหาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โยธา วันนี้
ผมใจดีนะครับทีไ่ ด้เจออาจารย์อกี ครัง้ ผมอยากจะขอขอบคุณอาจารย์ทก่ี ลับมาสอนพวกผมอีก คําขอบคุณแม้
มันจะสัน้ ๆนะครับแต่มนั ก็ออกมาจากข้างในจริงๆครับ อาจารย์ครับ ผมขอขอบคุณมากๆครับ ผมก็ไม่รู้
เหมือนกันนะครับอะไรทีท่ าํ ให้อาจารย์กลับมาสอนพวกผม แต่ผมจําได้นะครับ อาจารย์เคยบอกผมกับเพื่อน
ผมไว้ ถ้าเราโชคดีเราจะได้พบกันอีก และผมกับพวกเพื่อนก็โชคดีจริงๆทีอ่ าจารย์กลับมาสอนพวกผมอีก
ขอบคุณมากครับอาจารย์ อาจารย์ครับ ผมขอฝากเรือ่ งสุขภาพของอาจารย์หน่อยนะครับ เพือ่ นผมเคยบอกว่า
อาจารย์ไม่คอ่ ยสบายและกินยาทีละมากๆ และอาจารย์เป็ นคนทํางานหนักและต้องเดินทางบ่อยๆ ผมว่ายาทีด่ ี
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อีกอย่างหนึ่งก็คอื
การพักผ่อน นะครับ ผมอยากให้อาจารย์พกั ผ่อนมากๆและดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ aloof_@hotmail.com
สถาพรตอบขอบคุณครับ ในห้องเรียนโอภาสเป็ นคนไม่ค่อยพูด แต่สนใจฟงั และคิด แต่ผมสอนหนังสือมานาน
จนรูว้ ่า โอภาสเป็ นเด็กเก่งคนหนึ่ง และเป็ นคนดีดว้ ย สมัยนี้คนดีหายากกว่าคนเก่งครับ ผมรูว้ ่าจะต้องสอน
ตัง้ แต่เดือนเมษายน อาจารย์กําพลเจอผมสองครัง้ ในเดือนพฤษภาคม ก็ไม่ยอมบอกผม เพราะคงกลัวผมจะ
ั ่ อเปล่า
ปฏิเสธ หากเป็ นเรื่องสอนหนังสือ ผมเต็มใจสอนอยู่แล้ว ทัง้ ที่ไม่แน่ ใจว่าจะไปได้ตลอดรอดฝงหรื
โดยเฉพาะเทอมนี้ ผมถูกสรรหาให้เป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นครัง้ ทีส่ องแล้วครับ ครัง้ แรก
ปฏิเสธง่าย เพราะมีอธิการบดีคนเดิม และผู้ถูกสรรหา คนอื่น ๆ ทุก ๆ เทอม ผมสอนหนังสือ ๔ ถึง ๖ วิชา
รวมคุมปฏิบตั ิ (Laboratory) ด้วย ไม่รวู้ ่า มหาวิทยาลัยอยากได้อธิการบดีคนใหม่ หรืออยากได้ครูคนเก่า หาก
ไม่มผี ม แล้วใครจะสอนหนังสือ โดยเฉพาะนักศึกษาปี ๑ ปีละ ๖๐๐ กว่าคน ขอให้ตงั ้ ใจเรียน เพราะผมเองก็ยงั
ไม่ รู้อ นาคต แต่ ห ากถามจริง ๆ
ก็จ ะตอบจริง ๆ ว่ า ผมยัง อยากเป็ น ครู ต่ อ ไปครับ สวัส ดีค รับ
Date: Thu, 10 Jun 2010 21:53:42 +0700
ฝากความระลึกถึงสวัสดีครับ ท่านอาจารย์ สบายดีไหมครับ เปิ ดเทอมแล้วคงเหนื่อยเหมือนเดิมเลยนะครับ
วันนี้เป็นวันไหว้ครูผมไม่เห็นท่านอาจารย์ทราบว่าท่านอาจารย์ตดิ งาน ผมจึงขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลายในสากลโลกโปรดช่วยดลบันดาลให้ท่านอาจารย์มสี ุขภาพกายและจิตทีแ่ ข็งแรง มี
ความสุขมาก ๆ ครับ kawin_lek@hotmail.com
สถาพรตอบผมไปสอนหนังสือทีว่ ศิ วกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) ซึง่ เลื่อนมาจาก
กํ า หนดเดิม เพราะเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ส งบ ทัง้ ที่อ ยากอยู่ไ หว้ค รู
และเฝ้ า ดู กิจ กรรมเชีย ร์ต อนเย็น ครับ
ผมจะกลับเสาร์เช้า ขอบคุณกวินครับ
ที่กรุณาระลึกถึงผมเสมอ ขอให้เรียนจบไว ๆ มีความสุขความ
เจริญก้าวหน้า ขอบคุณนะครับ ชาขม ขม มาก ๆ แต่ดมี าก ๆ ครับ
Date: Sun, 6 Jun 2010 21:00:36 +0700
ขอกราบรบกวนอาจารย์ครับ สวัสดีอาจารย์ทเ่ี คารพครับ พอดีมปี ญั หาสเรือ่ งเสาเข็มหัก ซึง่ มีวศิ วกรของบริษทั
เสาเข็มทํารายการคํานวณออกมานัน้ ผมคิดว่าไม่น่าทีจ่ ะทํางานได้ เนื่องจากกําหนดให้หา่ งจากเสาเข็มต้นที่
หัก ๑๐ เซนติเมตร และดินในบริเวณนัน้ น่ าจะแน่ นมากจนทําให้ไม่สามารถทีจ่ ะตอกเข็มแซมลงไปได้ และเมื่อ
ผมลองคิดด้วยมือแล้วนัน้ ผมคิดว่าควรทีจ่ ะแซมสองต้น ออกทางด้านข้าง โดยให้ห่างจากจุดศูนย์กลางเดิม
ประมาณ ๖๐ เซนติเมตร n_ung_civil@hotmail.com
สถาพรตอบ ไม่ได้บอกว่า ลําดับการตอกเข็มต้นใดก่อนหลัง หากบอกจะแนะนํ าอะไรได้มากกว่านี้ (เดาว่า
น่าจะตอกเป็นลําดับทีส่ าม หากใช่ และรูว้ ่าชํารุด ก็ควรจะหยุดแก้ตงั ้ แต่ขณะนัน้ ก่อนลงมือตอกต้นทีส่ ่ี และห้า
ครับ) ปกติเสียเสาเข็มหนึ่งต้นในลักษณะนี้ ต้องตอกแซมสองต้น (ตามรูปแนบ) โดยรักษาระยะห่างระหว่าง
ศูนย์เสาเข็มแต่ละต้น (สามเท่าของขนาดเข็ม หรือใกล้เคียง) ทําให้ตอ้ งเปลืองเสาเข็มและคํานวณยากขึน้
หน่อยทีเ่ สนอมาก ก็คงทํางานยาก เพราะระยะเพียง ๑๐ เซนติเมตร ส่วนรายการคํานวณนัน้ ไม่สามารถแสดง
ข้อคิดเห็นใด ๆ เกรงผิดมรรยาท และจรรยาบรรณครับ
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รูปประกอบคําตอบ
Date: Sun, 30 May 2010 22:49:22 +0700
เรียนพีส่ ถาพร ขอบคุณมากครับ ผมได้มโี อกาสอ่านไฟล์แนะนํานักศึกษาใหม่ทงั ้ เจ็ดตอนด้วยแล้วครับ เห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ จึงอยากขออนุ ญาตทําสําเนาแจกนักศึกษาได้หรือไม่ครับ ขอให้พม่ี สี ุขภาพ
แข็งแรงครับ ศักดา sakda1998@gmail.com
สถาพรตอบ ได้ครับ ส่งไฟล์ MS Words ให้เผื่ออยากจะแก้ไขดัดแปลง อาจเป็ นได้ว่า นักศึกษาสถาปนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสนใจอ่านมากกว่านักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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