เอ็กซ์ไฟล์เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
A 340-362 HS-TNF นามพระราชทาน “แม่ฮ่องสอน”

อากาศยาน A 340-362 HS-TNF นามพระราชทาน
“แม่ฮ่องสอน” เป็ นอากาศยาน A 340-362 ลําทีห่ ก ในฝูงบิน ซึ่งมีทะเบียน และนามพระราชทานดังนี้ HSTNA วัฒนานคร HS-TNB สระบุรี HS-TNC ชลบุร ี HS-TND เพชรบุร ี HS-TNE นนทบุรี อากาศยานรุน่ นี้ เป็ น
อากาศยานพิสยั ไกล ใช้เครือ่ งยนต์ไอพ่นสีเ่ ครือ่ ง นับเป็ นกากาศยาน Airbus ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ หากไม่นบั A380 ที่
กําลังจะเข้าประจําการบินในปีหน้า
บันทึกการเดิ นทาง
เดือนมิถุนายน ผมสอนหนังสือเป็ นปกติของชีวติ เป็นเดือนทีม่ กี ารเดินทางไม่มากนัก มีบรรยายเรือ่ ง
อาคารสูงทีส่ มาคมวิชาชีพด้วย เชือ่ ไหมว่าเดือนนี้เท่าทุน สายลมแห่งการเปลีย่ นแปลงพัดแรงขึน้ จนรูส้ กึ ได้ว่า
ต้องหาเวลาหยุดวางแผนชีวติ สักครู่ แต่ผมก็คดิ ไม่ออก มืดแปดด้าน ไม่เห็นหนทางไป คงต้องให้เป็ นไปตาม
แบบเดิม ๆ คือ ให้สถานการณ์ซ้ําเติมจนเห็นหนทางเองในบัดดล ปลายเดือน ผมขนของกลับบ้าน ทิ้งบ้าง
บริจาคหนังสือให้ห้องสมุด และเริม่ แยกแยะงานที่อยากจะทําไว้เป็ นกอง ๆ ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สมบัติ
ส่วนตัวของผมแทบหมดจากห้องทํางาน เป็นสัญญาณว่าพร้อมแล้ว

เมืองเก่าอุบลราชธานี
เช้าวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผมตื่นเช้า ตัง้ ใจจะเดินไปที่รมิ แม่น้ํ ามูล เพื่อไปดูบ้านของคุณหมอ
เพื่อนผม ทีส่ ร้างใกล้ตลิง่ แล้วเกิดเกรงว่า กําแพงรัว้ ของบ้านทีอ่ ยู่ตดิ กันและสูงถัดขึ้นไปจะล้ม งานคํานวณ
ออกแบบเพือ่ ป้องกัน หรือสร้างกําแพงกันดินไม่ยาก เพราะข้อมูลดินก็มอี ยู่พร้อม หากแต่การก่อสร้างภายหลัง
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ทีบ่ า้ นสร้างเสร็จแล้ว และพืน้ ทีท่ าํ งานจํากัดมากคงเป็ นเรื่องยาก จําต้องเลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสม คิดถึงลําดับ
ขัน้ ตอน และวิธกี ่อสร้าง ไว้ว่างจะเล่าให้ฟงั หลังจากดูสภาพสถานทีก่ ่อสร้าง ผมมีโอกาสใช้เวลาราวหนึ่งชาว
โมง เดินดูเมืองเก่าอุบลราชธานี โปรดดูรปู พร้อมเรือ่ งเล่า

(ซ้าย รูปเก่า สะพานเสรีประชาธิปไตย เชื่อมระหว่างอําเภอเมือง และอําเภอวารินชําราบ เป็ นสะพานข้าม
แม่น้ํ ามูลแห่งแรก สะพานในรูปคือสะพานเดิม สร้างเป็ นระบบพืน้ คานวางบนโครงถัก คสล. ตอม่อกลมแบบ
ตับบนฐานรากร่วม เปิ ดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ในรูปนี้เห็นว่า ทีต่ อม่อมีคราบนํ้า (Water mark) สูงเกือบ
ถึงท้องสะพาน แปลว่านํ้ าเคยท่วมถึง (ขวา) หลังจากนัน้ อีกไม่นาน มีวงเวียนนํ้ าพุท่แี ยกทางขึ้นสะพานฝงั ่
อําเภอเมือง ด้านหัวมุมหนึ่งของสีแ่ ยกนี้ เป็ นโรงภาพยนต์ ทําให้สแ่ี ยกนี้เป็ นหนึ่งในศูนย์กลางความทันสมัย
ของเมือง
เชือ่ ไหม

(ซ้าย และขวา) น่ าจะ
เป็ นรูปถ่ายระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๕ ถึง ๒๕๒๕ วงเวียนมีสองชัน้ ชัน้ ในเป็ นรูปกลีบดอกบัวมีก้านยกสูง ปล่อย
นํ้าพุขน้ึ ไปแล้วตกลงมาล้นลงบ่อชัน้ ล่าง

(ซ้ า ย) เมื่อ ยามนํ้ า พุ
หยุดไหล ถูกทิ้งร้างไร้คนสนใจ ก่อนถูกรื้อถอนไป (คงจะหลังปี ๒๕๒๕) ด้านหลังเป็ นโรงภาพยนต์ (ขวา)
ภาพถ่ายปจั จุบนั ใกล้เคียงตําแหน่ งเดิม แตกต่างจากของเดิม ดอกบัวชัน้ ในกลีบใหญ่ หนา ตกแต่งผิวด้วย
ทรายล้าง วงเวียนรัศมีกว้างขึน้ จนมีเสียงบ่นว่าขับรถยาก หลาย ๆ คนบอกผมว่า นึกขอบคุณผูท้ เ่ี อาวงเวียน
นํ้าพุกลับมา แต่อยากให้ทาํ ให้เหมือนของเดิม และลดขนาดให้เท่าเดิม จะได้ไม่กดี ขวางช่องทางวิง่
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บริเ วณที่ผ มยืน ถายรูป ป จั จุ บ ัน เป็ น
ตลาดของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทีด่ นิ ที่ก่อสร้างตลาด เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย นัยว่า เดิมดํา
ั ่ ่งเป็ นทีล่ ุ่มนํ้ าท่วมได้
หนดเป็ นทีต่ งั ้ สถานีรถไฟ ภายหลังวิศวกรฝรังเห็
่ นว่าไม่เกิดประโยชน์ เพราะตลิง่ ฝงหนึ
อีกทัง้ ต้องสิ้นเปลือง โดยเฉพาะต้องสร้างสะพาน ดังนัน้ สถานีรถไฟอุบลราชธานี จึงตัง้ อยู่ทอ่ี ําเภอวารินชํา
ราบจวบจนปจั จุบนั และทีด่ นิ แปลงนี้ ทราบว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีเช่าจากการรถไฟ และใช้เป็ นตลาด
เทศบาล ๑ (ตลาดใหญ่)

ถนนทีข่ นานกับแม่น้ํา สามสายหลักคือ ถนน พรหมเทพ (ตามแผนผัง
ทีด่ นิ ข้างบน) ถนนพรหมราช (ตามรูปนี้) และถนนเขื่อนธานี ตามลําดับ ถือเป็ นหนึ่งในอาณาบริเวณชุมชน
เมืองเก่า ถนนสองสายแรกคับแคบเดิมรถวิง่ สวนทางกันได้ปจั จุบนั ให้วงิ่ รถทางเดียวเพราะหากสองข้างทางมี
รถจอด ก็แทบไม่เหลือถนนให้รถวิง่ บางคนบอกว่า คือเหตุให้เมืองเก่าอุบลราชธานีหยุดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

ทัง้ สองรู ป แสดงอาคารเก่ า ที่
น่ าจะสร้างก่อนหรือหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ ไม่แน่ ใจ หากแต่ว่า บริเวณตรงนี้ มิได้ถูกไฟไหม้ เมื่อครัง้ อัคคีภยั ใหญ่
เมืองอุบลราชธานี ครัง้ ที่ ๒ ราวปีพ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕ (ครัง้ แรกน่าจะราวปีพ.ศ. ๒๕๐๐) ดีทเ่ี จ้าของอาคาร
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ยังเก็บรักษาความเก่าไว้ให้อนุ ชนรุ่นหลังได้ดู ถัดจากแยกนี้ไป ตามถนนพรหมราช เป็ นบริเวณทีถ่ ูกไฟไหม้
อาคารสร้างขึน้ ใหม่เกือบทัง้ หมด เป็นตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ตามนิยมสมัยนัน้

ถนนสายที่สามชื่อเขื่อนธานี นัน้ มี
ความหมายโดยนัยว่า ในอดีตคงเป็ น เขือ่ น หรือคันดินของเมือง (Flood protection dike) แต่วนั นี้ เป็ นถนนสี่
ช่องจราจร เป็นเมือง คนทีป่ ลูกบ้านสร้างเรือนนอกเขตนี้ออกไปทางตลิง่ แม่น้ํา มีหรือจะไม่เสีย่ งอุทกภัย

สะพานเสรีประชาธิปไตย ถ่ายเมื่อปี
๒๕๒๑ เป็ นปีหนึ่งทีน่ ้ําท่วมอุบลราชธานีสงู เป็ นประวัตกิ ารณ์ สะพานอายุรว่ ม ๒๕ ปี ถูกนํ้ าท่วมเกือบถึงท้อง
พืน้ ระดับนํ้าในวันทีผ่ มถ่ายรูปนี้ ยังไม่ใช่ระดับนํ้าสูงสุด ต้องงดใช้งานระหว่างนํ้าท่วม ภายหลัง พ.ศ. ๒๕๒๕
สะพานนี้ถูกรือ้ ถอน และสร้างสะพานคอนกรีตใหม่ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีสะพานคู่ขนานเพื่อแยกทิศทาง
จราจร ไปกลับ สะพานใหม่น้ี ตัง้ ชือ่ ว่า สะพานรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

(ซ้าย) สะพานรัตนโกสิน ทร์ ๒๐๐ ปี
และสะพานเสรีประชาธิปไตย (๒๕๒๕) เปลีย่ นจากตอม่อเสาคู่บนฐานร่วม เป็ นตอม่อแบบเสาคู่ มีผนัง หรือ
แผงยึด คานสะพานรูปตัวไอวางบนคานขวาง ดูแข็งแรงดี (ขวา) มาตรวัตรระดับนํ้า ณ ทีแ่ ห่งนี้เรียกว่า สถานี
M7 หน่ วยงาน หรือใครทีท่ ํางานเกี่ยวข้องกับนํ้ า อุทกภัย หรือภัยแล้ง จะรูจ้ กั ดี เพราะสถานีน้ี อยู่ทบ่ี ริเวณ
ตลาดเทศบาลนคร (ทีด่ นิ เช่าจากการรถไฟ) ซึ่งแม่น้ํามูลมีลกั ษณะคอคอด ความจุประมาณ ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที ขณะทีน่ ้ําท่วมในปี ๒๕๔๕ มีปริมาณการไหล ณ สถานีน้ีสงู ถึง ๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ั ่ าเภอเมืองตลิง่ สูง เพียงใกล้วกิ ฤติ ยังไม่ถงึ ท่วม แต่ลงิ่ อีกฝงหนึ
ั ่ ่ง (อําเภอวารินชําราบ)
ไม่ท่วมก็บา้ แล้ว ฝงอํ
ราบตํ่า นํ้าจึงเจิง่ นอง หรือเรียกว่าล้นตลิง่
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(ซ้าย) ตลาดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี บนทีด่ นิ เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระดับนํ้าลดลงบ้างแล้ว
ราวสักหนึ่งฟุต ขณะทีส่ อ่ื มวลชนประโคมข่าวว่า อุบลราชธานีวกิ ฤติหนักจมนํ้ าแน่ ผมไม่ใช่นักวิชาการแหล่ง
นํ้ า แต่ยนื ยันนอนยันจากสถิตวิ ่า ไม่น่าจะเป็ นไปได้ (ขวา) ถ่ายเมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทัง้ ทีป่ ี น้ี ฝนมาเร็ว
ตัง้ แต่ตน้ เดือนเมษายน วัยรุน่ เรียก หนังคนละเรือ่ ง
เปิ ดเทอม
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เป็ นเดือนที่ชวี ติ ในวังวนยํ่าอยู่กบั ที่ของผมกําลังจะสิ้นสุด ทุกอย่างทีไ่ ม่ใช่
ปญั หา กลายเป็ นปญั หา เป็ นพิษ มิตรเป็ นศัตรู ถูกผิดกลับด้าน ดํากลับกลายเป็ นขาว หากเป็ นแต่ก่อนนี้ คง
กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทุกข์เวทนา ทุรนทุรายแทบจะเป็ นจะตายเสียให้ได้ วันนี้ ผมนึกสมนํ้าหน้าทุกเหตุการณ์
ว่า หากถอดตัวเองออกมาจากเรื่องร้ายทุกเรื่องได้ ชีวติ จะเดินไปตามทางของเรา ให้เรื่องร้าย ๆ เผชิญหน้า
ต่อสูก้ นั เอง และให้เวรกรรมทําหน้าที่ ผมจึงยังใช้ชวี ติ ให้ก้าวข้ามความน่ าเบื่อหน่ ายต่อไปได้ ในวันเปิ ดเทอม
ต่อไปนี้เป็นรูป และเรือ่ งเล่า

ทุ ก วัน ที่ผ มต้ อ งเดิ น จาก
บ้านไปรอขึน้ รถของมหาวิทยาลัยหน้าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ผมเห็น และคุ้นเคยกับสาม สี่
อย่าง คือ ชายเร่ร่อน กับลูกบาสเกตบอล คงเป็ นใครสักคนที่มาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะแล้วให้เขา
มากกว่าทีเ่ ขาจะซื้อเอง หรือไปเอาของใครมา ท่าทางหวงหนักหนา เพราะบางวันเห็นนอนหลับบนเก้าอี้ใน
สวนสาธารณะ วางกระเป๋าสมบัติ และถอดรองเท้าไว้กบั พื้นหญ้า แต่กอดลูกบาสไม่ยอมปล่อย ไว้วนั หลังผม
จะเล่าเรื่องนี้ ไม่น่าเชื่อว่า ลูกบาสเก่า ๆ จะช่วยจรรโลงชีวติ จิตใจของชายเร่ร่อนคนหนึ่งได้ ผมคุ้นเคยกับ
อากาศยานนก และการบินไทย ที่เชิดหัวขึน้ จากทางวิง่ โผล่พ้นอาคาร และยอดไม้ ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่ง
ั่
กรุงเทพ ตอนเวลาประมาณ ๘.๐๐ น จุดทีย่ นื รอรถ มองเห็นรัว้ ฝงตรงข้
าม ซึง่ เคยเป็ นศาลากลางจังหวัดทีถ่ ูก
ั
เผา ปจจุ บนั รื้อถอนซากหมดแล้ว แลเห็นอาคารไม้ของโรงเรียนประจํา จังหวัด ซึ่งขึ้น ทะเบียนอาคารเก่ า
ปจั จุบนั บูรณะแล้ว แม้ทําผิดรูปจากเดิมไปมาก แต่ทําเลที่ตงั ้ เด่นสง่า ศาลากลางจังหวัดคงย้ายไปสร้างทีอ่ ่นื
แล้ว และสิง่ คุน้ เคยอีกอย่างคือเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆคนหนึ่งกับจักรยานคู่ใจ ทีม่ กั รอข้ามถนนตรงนี้ จราจรคน
ั่
เดิม ๆ ทีเ่ ห็นแล้วเหมือนรูใ้ จ จะช่วยโบกรถให้เจ้าหนู น่ี ถีบจักรยานข้ามไปฝงตรงข้
าม นานหลายปี จนวันเปิ ด
ั่
เทอมนี้ ผมนึกได้ว่า เจ้าหนูมนั โตขึน้ มาก หรือผมก็แก่ลงไปมาก สามแกตรงนี้ควรมีสะพานลอย เพราะฝงตรง
ข้ามมีโรงเรียนเด็กเล็กเด็กโตอยู่สห่ี า้ โรงเรียน เป็ นศูนย์ราชการ บางคนบอกสร้างสะพานลอยไม่ได้เพราะเป็ น
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เส้น ทางแห่เทียนพรรษา บดบังทัศนียภาพ และเกะกะขบวนแห่ แปลกนะ พอขึ้นชื่อว่า เป็ นอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว เทียนพรรษาจึงมีค่ากว่าชีวติ คน ผมอยากบอกว่า หากไม่สร้างสะพานลอย ก็สร้างอุโมงค์ หรือทาง
ลอดได้ เหมือนอุโมงค์ หรือทางลอดทีส่ ระแก้ว

๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ใต้อาคารเรียน
คณะวิศ วกรรมศษสตร์นัก ศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑ ทําพานไหว้ครู ไม่รู้ว่า ทําพานหรือเปล่า เพราะเห็น Notebook
มากมาย เป็นร้อยเครือ่ ง น่าจะเป็ นเทศกาลแลกเปลีย่ น หรือทําฐานข้อมูลมากกว่า

ที่ โรงประลอง หรือ Shop
ของ
วิศวกรรมโยธา นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๒ ๓ ๔ และนักศึกษาปริญญาโท-เอก ก็แอบมาทําพาน เข้าใจว่า เป็ นความ
สนุกครึกครืน้ ทีไ่ ด้มารวมกันมากกว่าตัง้ ใจจะทําพานให้ได้รบั รางวัลจากการประกวดพาน

(ซ้ า ย) บรรยากาศไหว้ค รูใ นอาคาร
กีฬา ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ (ขวา) ตัวแทนนักศึกษาชัน้ ปี ทห่ี นึ่งชาย และหญิง กับพายไหว้ครูทช่ี ่วยกันทําเป็ น
ร้อย ๆ คน

(ซ้าย และขวา) ห้องเรียนวิชาเขีย น
แบบวิศวกรรม เปิ ดรับนักศึกษาปี หนึ่งอีกครัง้ นับเป็ นปี ท่ี ๔ ทีผ่ ม และเพื่อน ๆ อาจารย์ มารับผอิดชอบสอน
วิชานี้ จนมันแทบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจําวันไปแล้ว เพราะวิชานี้ สอนทุกเทอม เนื่องจากมีคนเรียน
กว่า ๕๐๐ คน
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ทัง้ สี่ภ าพ เป็ น ห้อ งเรีย นวิช า
แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering) ทีอ่ าคารเรียนรวม ห้องนี้จุ ๕๐๐ คน จึงไม่ตอ้ งแบ่ง
นักศึกษาเป็ นสีก่ ลุ่มดังเช่นสมัยทีส่ อนอยูท่ ต่ี กึ คณะ ห้องใหญ่ ระบบเสียงดี จอภาพใหญ่จากพืน้ จรดเพดาน น่ า
สอนมาก ๆ สังเกตนักศึกษาปีหนึ่ง แต่งกายตามระเบียบ และเข้าห้องเรียนก่อนเวลาทุกคน หาไม่แล้ว ก็จะเข้า
ห้องเรียนไม่ได้ ผมแอบดีใจบ่อย ๆ ว่า ช่วงเวลาทีน่ ักศึกษาเข้าห้องเรียน มักมีอาจารย์ หรือนักศึกษาคณะอื่น
ๆ มายืนดู ดูรปู นี้แล้วย่อมต้องยอมรับว่าพวกเขาทําได้ ผมว่าเรือ่ งนี้อาจสําคัญกว่าเนื้อหาทีจ่ ะสอน หวังว่า เขา
ทัง้ หลายจะเข้าใจและให้เป็ นสมบัตติ ดิ ตัว แต่จะสัมฤทธิ ์ผลเพียงใดสุดแล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน

ทัง้ สองรูป ผมถ่ายกับลูกศิษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทัง้ หมดเป็ นนิสติ วิศวกรรมสิง่ แวดล้อมทีเ่ รียนการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกับผม
พบกันโดยบังเอิญใจกลางกรุงเทพ เมือ่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๐ มิถุ น ายน ๒๕๕๔ ถ่ า ย
กับลูกศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ซ้าย) โอภาส ประมวลเมฆ และขวา ณรงกรณ์ มณีโชติ โอภาสเรียนต่อที่
มจธ. ส่วน ณรงกรณ์ทําทีต่ กึ ใกล้ ๆ ทีน่ ัดพบ คือทีแ่ ยกราชประสงค์ (ขวา) ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถ่ายกับลูก
ศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร รัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง พิเชษฐ์ เยีย่ งยงค์ และวิศรุต จันทร์สารี ช่วงนี้ ผมมักชวน
วิศรุตกินข้าวทุกคํ่าวันเสาร์ หลังกลับจากสอนหนังสือทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร เพราะลงรถไฟฟ้าทีน่ ่ี และวิศรุต
ทํางานก่อสร้างทีต่ กึ นี้ เห็นว่าอีกไม่นานต้องย้ายไปอยูโ่ ครงการทีห่ วั หิน
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๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทัง้ สองรูป ถ่ายจากอากาศยาน B 747-400 ดูจากปี ก เธอคือ HS-TDD นาม
พระราชทาน “ชุมพร” ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นนกสีชมพู ปจั จุบนั กลับมาสวมลวดลายไทยแบบใหม่ ภาพนี้ กําลังจะ
ร่อนลงจอดทีส่ วุ รรณภูมิ ผมตัง้ ใจถ่าย Container yard ไว้ใช้สอนวิศวกรรมขนส่ง พรุง่ นี้ ผมมีบรรยายที่ วสท.

(ซ้ายไปขวา)
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในช่วงกิจกรรมรับน้อง กับสองนักศึกษาปี สามจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คน
ซ้า ยชื่อ ตุ ล มาจากโรงเรีย นราชสีม าวิท ยาลัย คนขวาชื่อ ตูม ตาม เป็ น เด็ก อุ บ ลราชธานี และเป็ น นัก กีฬ า
บาสเกตบอล ผมรูจ้ กั ทัง้ สองคนเพราะสอนสองวิชาสมัยทีเ่ ขาเรียนชัน้ ปีทห่ี นึ่ง รูปกลาง และขวา เป็ นรูปสมัย
ทัง้ สองคนอยูช่ นั ้ ปีทห่ี นึ่ง
จดหมายจากลูกศิ ษย์
มีจดหมายจากใครบ้าง ในเดือนทีว่ กิ ฤติอกี เดือนหนึ่ง ปี น้ีฝนมาเร็ว ต่อเนื่อง เกรงว่า ฝนจะทิ้งช่วง
ก่อนตกหนักปลายฤดูฝน จนนํ้าท่วมเสียหาย ปีน้ีเกษตรกร เสีย่ งอีกเช่นเคย
Date: Sat, 25 Jun 2011 17:41:16 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ ผมต้องขอโทษอาจารย์อกี ครัง้ ครับ หากผมขึน้ ไปนัง่ หน้าอีกแถวหนึ่งคงไม่เกิดเหตุการณ์
แบบนี้ หรือเปล่าครับ ผมก็หวังลึกๆว่าจะได้เรียนกับอาจารย์อกี แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่า ทําไมอาจารย์ไม่ให้
ผมเข้าไปคุยกับอาจารย์ครับ แล้วผมก็ยงั ไม่ทนั ได้ขอบคุณอาจารย์เลย สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์มาก
ครับ สําหรับความรูแ้ ละทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ าจารย์มอบให้พวกผม หากมีโอกาศผมจะไปหาอาจารย์ทม่ี ออีกครับ
พักผ่อนมากๆนะครับอาจารย์.. patchara_srisupoh@hotmail.com
สถาพรตอบ คนที่น่าจะลุกขึน้ คือคนข้างหลังมากกว่า มนุ ษย์ทุกคนมีฟางเส้นสุดท้ายเหมือนลา หรือฬ่อ
เสียดายค่าเครือ่ งบินร่วมหมืน่ เรือ่ งผ่านไปแล้ว ไม่มปี ระโยชน์จะพูด สวัสดีครับ
Date: Sat, 25 Jun 2011 22:03:53 +0700
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บ้านปูนกับไม้ไผ่สาน ผมส่งภาพ
นี้ให้อาจารย์ดูครับ คือผมไม่เคยเห็นมาก่อน ตอนทีผ่ มไปฝึ กงานทีจ่ งั หวัดเลยได้มโี อกาสไปอําเภอเชียงคาน
เลยเห็นบ้านหลังนี้ดูแล้วคงเก่ามาก เห็นผนังบ้านปูนมีรอยแตกเลยสนใจ พอมองไปเห็นเป็ นไม้ไผ่สานอยูเ่ ลย
ถ่ายรูปมาฝากอาจารย์ ผมว่าช่างคงประหยัดค่าอิฐบล๊อกและคงประหยัดเพราะใช้วสั ดุทม่ี อี ยู่ในท้องทีด่ ว้ ย แต่
ผมไม่แน่ ใจว่าตอนนี้ถา้ ซื้อไม้ไผ่แล้วมาจ้างคนสานอีกอันไหนจะประหยัดกว่ากันนครับ แต่มนั ก็ทนใช้ได้นะ
ครับดูจากสถาพมันคงสร้างมาหลายปี และมีส่วนที่ไม่แตกอีกเยอะมันน่ าสนใจดีเลยส่งมาให้อาจารย์ดูครับ
โดย นพรัตน์ โสมาศรี (ช่วงไปฝึ กงานกันพี่ ทองแดง โสประดิษฐ์) liw_krab@hotmail.com
สถาพรตอบ ไม่ได้แปลกอะไร ไม้ไผ่สานเป็ นเสมือน การเสริมแรง เป็ นปจั จุบนั ก็ใช้ลวดตะแกรง หรือตะแกรง
เหล็ก พบเห็นได้ทุกที่ ในเมืองอุบลราชธานี เห็นได้ทผ่ี นังศาลาบูรพาจารย์ วัดบูรพาราม ทีพ่ ระอริยสงฆ์สาย
วัดปา่ จะมากราบเคารพบูรพาจารย์ทงั ้ ห้าท่าน ผมเคยพาท่าน ศาสตราจารย์ อรุณ ชัยเสรี ไปถ่ายรูปศาลานี้
และผนังเหล่านี้ เมื่อสักสามปี ทแ่ี ล้วครับ อย่างไรก็ตามรูปมีค่ามาก การสานแบบนี้ คล้ายไทย ทีเ่ รียกว่า ฝา
สําหรวด เพียงแต่วางคนละแนว และใช้ไม้ไผ่ทเ่ี หลาแบนๆ
Date: Thu, 23 Jun 2011 14:21:54 +0700
กราบเรียนอาจารย์ครับ ผมมีเรือ่ งทีอ่ ยากจะปรึกษา คือผมกําลังเรียนต่อ ปริญญาโท ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.อบ แต่ทางคณะฯ ออกเกรดช้า เกินกําหนดระเบียบการ ทําให้ผมต้องพ้นจากสถานะภาพนักศึกษาปริญญา
โท ผมพอจะมีทางออกอื่นหรือไม่ครับ ผมไม่อยากจะเสียเวลา เสียสิทธิของผม ทัง้ ๆ ทีผ่ ม ก็สง่ รูปเล่มวิทยานิ
พน จบ ตัง้ แต่เดือน มีนาคมแล้วครับ ด้วยความเคารพ holy.grail.k@gmail.com
สถาพรตอบ ชีแ้ จงว่า เกรดทุกวิชา ทีส่ อบปลายภาค ๒ ๒๕๕๓ ส่งออกจากคณะ วันที่ ๑๒ เมษษยน ๒๕๕๓
ซึง่ รวดเร็วมาก หากส่ง้ ล่าช้ากว่านัน้ ก็ถอื เป็นความล่าช้าของผูส้ ง่ เกรด ไม่ใช่คณะหรอกครับ แต่วชิ าเขียนแบบ
วิศวกรรม ผมก็ทําจนเสร็จทัน (การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ของนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๘๐ คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๖๖ คน และอีกสามรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ เขียนแบบ
วิศวกรรม ๒๙๙ คน วิศวกรรมทาง ๙๙ คน (และปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ผิดชอบอีกเท่าจํานวนคน) เพราะเด็กต้องใช้
เลือกภาควิชา ทีบ่ อกว่า ส่งรูปเล่มตัง้ แต่มนี าคมนัน้ คือส่งภาควิชา หรือภาควิชาส่งคณะ ขอให้ตรวจสอบดูว่า
ส่งรูปเล่มมีนาคม ส่งทีใ่ คร ใครตรวจ ตรวจแล้วใครออกเกรด ออกเกรดเมื่อใด ส่งให้คณะเมื่อใด ก็จะทราบว่า
ใครคือสาเหตุลา่ ช้าครับ หากรูส้ กึ ไม่เป็ นธรรม ทําหนังสือร้องเรียนสิครับ จะดําเนินการให้ครีบั รูอ้ ย่างนี้แล้วยัง
อยากเรียนทีน่ ่ีอกี หรือ พอเถอะ
Date: Thu, 23 Jun 2011 15:55:14 +0700
ขอบคุณครับ อาจารย์ holy.grail.k@gmail.com
Date: Thu, 23 Jun 2011
สถาพรตอบ ผมอ่านคําตอบทีผ่ มตอบไปแล้ว ก็รสู้ กึ ว่ามันแข็งกระด้าง ก็ตอบแบบผมแหละ แต่ผมอยากบอก
ด้วยความบริสุทธิ ์ใจครับว่า หากรูส้ กึ ไม่เป็ นธรรม ก็รอ้ งเรียนได้ครับ ผมจะดําเนินการให้ตามประสงค์ แต่สงิ่ ที่
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อยากสือ่ สารให้รสู้ กึ มาก ๆ คือ ก็แค่ปริญญาตรี เขายังทําให้เราจบไม่ทนั (หากเป็ นจริงตามทีบ่ อก) แล้วเรายัง
จะฝากอนาคตไว้กบั เขาทําไม เขาจะรัก หรือดูแลเราจริงหรือ อยากเรียนต่อทีไ่ หนในประเทศไทย หากมช่วย
ได้ ผมจะเขียนหนังสือรับรองให้
ป.ล. หลังจาก ๑๒ เมษายน คณะฯ ประชุมเกรดอีกหลายครัง้ คือหากมีเกรดวิชา ป.ตรี ป.โทส่งมาสองสาม
วิชา หรือ เป็ นวิชาทีม่ คี นจะจบ ก็เรียกประชุมทันที โดยไม่ตอ้ งรอ (ปกติประชุมเดือนละครัง้ ) อีกอย่างหนึ่งคือ
ตอนนัน้ มีคนต้องไปเกณฑ์ หรือผ่อนผันทหารครับ
Date: Mon, 20 Jun 2011 05:35:41 +0000
อาจารย์ครับ สอบถามเกีย่ วลูกศิษย์ สวัสดีครับอาจารย์ ผมขอสอบถามหน่ อยนะครับ คือผมเป็นเพือ่ นกับ นาย
ทศพร ช้างสน อาจารย์พอรูจ้ กั ไหมครับ เพราะครัง้ สุดทีผ่ มเจอเห็นเขาบอกว่าไปทํางานกับอาจารย์ ต้องการจะ
ติด ต่ อ กับ เขา อาจารย์พ อจะมีเ บอร์เ ขาไหม ต้อ งขอขอบคุ ณ อาจารย์ด้ว ยนะครับ นายยุ ทธจัก ร หิรญ
ั ญา
๐๘๕๑๒๗๕๔๙๗ h_yuttajak@hotmail.com
สถาพรทุกวันนี้ ผมสอนหนังสือ ทํางาน งานทีท่ าํ ทัง้ หมดไม่ได้เงิน ไม่มธี ุรกิจ หรือกิจการทีไ่ หน ไม่มใี คร
ทํางานกับผมหรอกครับ
ตอบคําถามเรือ่ ง แรงบิ ด และแรงเฉื อนบิดในองค์อาคาร
แรงเฉือน (Shearing forces) ทําให้ชน้ิ วัสดุเปลีย่ นแปลงรูปร่าง ไปตามแรงเฉือนนัน้ (Shearing
deformation) หรือทําให้เกิดความเครียดเฉือน (Shearing strain) ซึง่ เป็ นไปในทํานองเดียวกับแรงดึง หรือ
แรงอัดตามแกน ทีท่ ําให้ช้นิ วัสดุยดื หรือหด แต่การเปลีย่ นแปลงรูปร่างของวัสดุ เนื่องจากแรงตามแกน และ
แรงเฉือนแตกต่างกัน แรงตามแกน จะทําให้วสั ดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามความยาว คือ ความเครียดจาก
การยืด หรือหดตัว แต่แรงเฉือนซึ่งทําให้เกิดความเครียดเฉือนนัน้ จะทําให้วสั ดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าเล็ก ๆ ทีพ่ จิ ารณาเปลีย่ นแปลงจากมุมฉากไปเท่ากัน φ (หากมุม φ มีค่าน้อยมาก ประมาณว่า
tan φ ≈ φ )
หรือ ทําให้รูปร่างสีเ่ หลีย่ มมุมฉากกลายเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มขนมเปี ยกปูน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า
ความเครียดเฉือน ทําให้มุมของชิน้ ส่วนจากมุมฉาก ซึ่งเกิดจากด้านสองด้านของชิ้นส่วนเล็กสุด (Differential
element - รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเปลีย่ นแปลงรูปร่างเนื่องจากความเครียดเฉือน
พฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดในชิน้ ตัวอย่างรูปทรงกระบอก หรือแกนเพลา
ทีเ่ ป็นวัตถุเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) และสมบัตสิ มํ่าเสมอทุกทิศทาง (Isotropic) ภายใต้แรงบิด (รูปที่ 2)
ความยาว L ความเค้นทีผ่ วิ ภายนอก ( τ ) จะสัมพันธ์กบั แรงบิด (Torque - T ) ในช่วงสภาวะยืดหยุ่น (Elastic
range) แสดงดังนี้ (ดูรปู ที่ 2 ประกอบ)
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รูปที่ 2 ความเค้นและความเครียดภายใต้แรงบิดของแกนเพลา
การบิดเชิงมุมตามแกนของวัสดุ ( γ ) เทียบกับการบิดเชิงมุม ( θ ) ตามเส้นรอบรูปของวัสดุตวั อย่าง
มีความสัมพันธ์ดงั นี้
θ ⋅r

=

γ ⋅L

หรือ

γ

=

θ ⋅r

โดยที่

γ

:
:
:
:

มุมเบีย่ งเบนตามแกนยาว, เรเดียน
มุมบิดบนหน้าตัด, เรเดียน
ความยาววัสดุตวั อย่าง
รัศมีแกนเพลา

θ
L

r

L

(1)

โมดูลสั การความแกร่ง (Modulus of Rigidity) หรือโมดูลสั การเฉือน (Shear modulus)

หรือ

G

=

γ

=

τ
γ
τ
G

(2)

แทน (2) ใน (1) จะได้
τ

=

G ⋅θ ⋅ r
L

=
=

∫ r ⋅ dP
∫ r ⋅ (τ ⋅ dA)

(3)

นิยามของแรงบิด จะได้วา่
T

(4ก)

แทน (3) ใน (4ก) จะได้
T

=
=

หรือ

G

=

G ⋅θ
⋅ ( r 2 ⋅ dA )
L
G ⋅θ ⋅ J
L
T ⋅L
θ ⋅J

∫
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(4ข)
(4ค)

สําหรับแกนเพลา ซึง่ รูปหน้าตัดกลม J คือ Torsional constant หรือ Torsional stiffness ซึง่ ก็คอื
Polar moment of inertia ของพืน้ ทีห่ น้าตัด แต่ไม่สามารถใช้ได้กบั หน้าตัดรูปอื่น ๆ ได้ เหตุผลเพราะ
ความเครียดบนหน้าตัด แตกต่างจากความเครียดเชิงมุมหรือความเครียดตามแนวเส้นรอบวงของหน้าตัดกลม
หน้าตัดกลมทึบตัน (Solid circular section) ทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลาง
J

=

π ⋅d4
32

d

(5ก)

สําหรับหน้าตัดกลมกลวง หรือท่อ (Hollow circular section or pile) ทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
และภายใน เท่ากับ do และ di ตามลําดับ
J

=

π ⋅ ( d o4 − di4 )
32

(5ข)

ในทํานองเดียวกัน สมการ (3) อาจเขียนใหม่ได้วา่
τ

=

T ⋅r
J

(6)

ในปี ค.ศ. 1820 วิศวกรชาวฝรังเศส
่ A. Duleau สังเคราะห์เพื่อแสดงว่า ค่าคงทีข่ องการบิด (Torsion
constant) ของคาน เป็ นเอกลักษณ์ กับค่า Polar moment of inertia ซึง่ สามารถคํานวณพิสจู น์ได้จากสมการ
ที่แน่ นอน โดยสมมติว่า ระนาบก่อนถูกบิด ยังคงเป็ นระนาบภายหลังถูกบิด และเส้นผ่านศูนย์กลางของรูป
หน้าตัด ยังคงเป็ นเส้นตรง (Plane section before twisting remains plane after twisting, and a diameter
remains a straight line) ซึง่ แท้จริงแล้วสมมติฐานนี้ถูกต้องเป็ นจริงเฉพาะคานรูปหน้าตัดกลม สําหรับคานรูป
หน้าตัดอื่น ๆ ไม่มสี มการคํานวณพิสูจน์ทแ่ี น่ นอน แต่มวี ธิ ปี ระมาณค่าสําหรับหลายรูปหน้าตัด และสสําหรับ
รูปหน้าตัดคานทีไ่ ม่ใช่วงกลม มักจะมีการเสียรูป(Warping deformations) ทีต่ ้องอาศัยระเบียบวิธคี ํานวณ
(Numerical methods) ในการคํานวณค่าคงทีข่ องการบิดทีแ่ น่นอน สําหรับคานทีม่ รี ปู หน้าตัดสมํ่าเสมอตลอด
ความยาวคาน (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 ตัวอย่างคานรูปหน้าตัดคงทีส่ มํ่าเสมอตลอดความยาวคาน

โดยที่

θ

=

T ⋅L
G ⋅C

θ

:
:
:
:
:

มุมบิด (เรเดียน)
แรงบิด
ความยาวคาน
Torsion constant หรือ Torsional stiffness)
Modulus of rigidity (Shear modulus) ของวัสดุ

T
L

C
G

(6.)

สําหรับรูปหน้าตัดสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ทีม่ คี วามยาวด้าน
x4
7.10

=

C

x

(7)

สําหรับรูปหน้าตัดสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า จัตุรสั ทีม่ ดี า้ นสัน้ และด้านยาว x และ
=

C

โดยที่ ค่า

β

y

β ⋅ x3 ⋅ y

เป็นไปตามตารางที่ 1 หรือรูปที่ 4

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนด้านของรูปหน้าตัดสีเ่ หลีย่ มและค่า β
y
x

1.0

β

0.141 0.196

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

10.0

∞

0.229

0.249

0.263

0.281

0.291

0.299

0.312

0.333

หรือ อาจคํานวณจากสมการต่อไปนี้ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 4
C

=

⎡1
x ⎛
x4
x 3 ⋅ y ⋅ ⎢ − 0.21 ⋅ ⋅ ⎜⎜ 1 −
y ⎝ 12 ⋅ y 4
⎢⎣ 3

⎞⎤
⎟⎥
⎟
⎠⎥⎦

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนด้านของรูปหน้าตัดสีเ่ หลีย่ มและค่า β
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