เอ็กซ์ไฟล์เดือนมีนาคม ๒๕๕๓
B737-4YO HS-DDM นกสดชื่น จากหน้ าต่ าง “ศรีสะเกษ”

B737-4YO HS-DDM นกสดชื่น จากหน้าต่างของนกตัวใหม่ 737-4D7 HS-TDL
“ศรี สะเกษ” สายวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ขณะที่ผมกําลังจะเดินทางไปหาดใหญ่ (ไว้ค่อยอ่านเรื่ องหาดใหญ่ และ

สงขลาในเอ็กไฟล์เดือนเมษายนนะครับ)
วันนั้นทีส่ ภาวิศวกร

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ผมมีนดั ที่จะต้องไป
เป็ นกรรมการสอบภาคีวิศวกรทั้งวัน ที่สภาวิศวกร ร่ วมกับกรรมการท่านอื่น ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ช่วงเช้า
ประธาน คุณประสงค์ ธาราไชย รศ.เกษม เพชรเกตุ รศ. สิ ริวฒั น์ ไชยชนะ ช่ วงบ่าย รศ.เกษม เพชรเกตุ อาจารย์
ธเนศ วีระศิริ และคุณมัน่ ศรี เรื อนทอง วันนี้ เหตุการณ์ที่กรุ งเทพไม่สู้ดี ทุกคนกล่าวถึงอย่างหวัน่ วิตก ลัสลดหดหู่
ใจ ผมออกเดินทางจากอุบลราชธานีเช้า ๐๗.๕๐ น เป็ นเที่ยวบินแรกที่บืนด้วยสายการบินนก ราคาที่ว่าถูกก็ไม่ถูก
สักเท่าใดเลย แต่สามปี ที่ห่างหาย นกปรับเปลี่ยนบริ การดีข้ ึน น่าตําหนิ นิดหน่อย ก็ตรงเกล็ดความรู ้เล็ก ๆ น้อย ๆ
ก่อนลงจากเอากาศยาน เป็ นเรื่ องบแกเล่าวิธี แก้ฟกชํ้าดําเขียวบ้าง ล้างพิษในร่ างกายบ้าง ทําให้ใบหน้าสดใสบ้าง
ผมว่า สักวัน คงมีเรื่ องวิธีขจัดคราบบนกระทะ หรื อหม้อไห วิธีถนอมแปรงขัดส้วมให้ใช้ได้นาน ๆ ฯลฯ วันนี้การ
สอบหดหู่เหมือนหัวใจกรรมการ ทั้งที่เกือบทุกคน ถูกขอร้องให้กลับไปอ่านตําราหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อกลับมา
ตอบคําถามเดิม ๆ ตกเย็น ผมไม่ไปไหน เพราะไม่แน่ใจว่ากรุ งเทพจะปลอดภัย เช้าเดินทางกลับอุบลราชธานี พบ
พนักงานต้อนรั บบนอากาศยานนก ไหว้ทกั ทาย จําได้ว่า เธอเป็ นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็ น
เพื่อน หรื อน้องสาวของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คนใดคนหนึ่ ง เธอนํ้าใจงดงามมาก ๆ เพราะอุตส่ าห์ เอา
เงินของตัวเอง ซื้อกาแฟให้ผมหนึ่งถ้วย อยากหาโอกาสตอบแทนนํ้าใจดีงามของเธอบ้าง
งานยามป่ วย
สื บเนื่องจากที่ผม และเพื่อน ๆ อาจารย์ ได้ช่วยกันเป็ นคณะทํางาน (วิศวกรโยธา) ตรวจสอบการทรุ ดตัวของตึก
อุบตั ิเหตุวิชิต โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อําเภอเมือง อุบลราชธานี ตามหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ที่ อบ
0027.101/4012 (25 มีนาคม 2551) และคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 81 (2) / 2551 23 เมษายน 2551 ในวันที่
ผมนัง่ รอผ่าตัด และท่านรองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเดินมาพบโดยบังเอิญ จนช่วยเป็ นธุระเรื่ องการผ่าตัดให้ ผม
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นึกได้วา่ มีงานค้างส่ งโรงพยาบาลอยูส่ องเรื่ องเรื่ องแรก เป็ นงานสื บเนื่อง ปรับปรุ งห้องสมุดเดิม ที่ยา้ ยออกไปจาก
พื้นที่ ซึ่งเดม ออกแบบเป็ นที่จอดรถส่ วนบุคคล โรงพยาบาลตั้งใจจะทําเป็ นห้องรักษามะเร็ งต่อมธัยรอยด์ เพื่อ
บริ การคนไข้ แทนที่จะต้องส่ งตัวไปรักษาที่จงั หวัดขอนแก่น ดูแล้วงานโครงสร้างคงไม่ลาํ บากอะไร การปรับปรุ ง
ห้อง ส่มีท้ งั ผนังก่อบนคานเดิม หรื อผนังก่อนอกแนวคาน ซึ่งก็คงต้องทําฐานรับผนังก่อเหล่านั้น โดยใช้เสาเข็ม
ขนาดเล็ก ขุดดิน หรื อเจาะนําก่อนสักเมตรเศษ เพราะความสูงของห้องจํากัด พื้นเดิมมีท้ งั แผ่นพื้นวางบนคาน และ
แผ่นพื้นวางบนดิน (Slab on grade) สิ่ งที่ตอ้ งเผือ่ ไว้คือ หากโครงสร้างใหม่ทรุ ดตัวลง จะทําอย่างไรมิให้ปรากฏ
รอยแตกตรงจุดจบ หรื อจุดต่อของผนังก่อ จนเป็ นที่วติ กของผูท้ ี่ไม่มีความรู ้เรื่ องโครงสร้าง การคํานวณทุกอย่างใช้
เวลาสองสามนาที แต่ตอ้ งทําแบบรู ปอย่างพิถีพิถนั เพื่อให้ผกู ้ ่อสร้างเข้าใจว่าจะต้องทําอะไร อย่างไร ต้องใช้เวลา
ถึงสองสามชัว่ โมง และเป็ นสิ่ งที่อยากให้วิศษวกรสมัยใหม่ดูไว้วา่ หากวิศวกรไม่สามารถทําแบบเพื่อสื่ อสารกับ
ผูอ้ ื่น ก็คงเปล่าประโยชน์ ที่จะเป็ น หรื อเรี ยกตัวเองว่า วิศวกร สนใจดู หรื อจําไปใช้ได้ แต่ขอร้อง อย่าเอาไป
เผยแพร่ หรื อแปะไว้ที่เวบไหน เพราะมันไม่มีอะไรใหม่แปลกเลย ไม่อยากรําคาญใจ

ห้องรักษามะเร็ งต่อมธัยรอยด์ ตึกอุบตั ิเหตุวิชิต โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เกณฑ์ ทวั่ ไปสํ าหรับงานโครงสร้ าง
ใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ความยาว 3 เมตร รายละเอียดหัวเสาเข็ม และเหล็กเดือย (2 DB 12 มิลลิเมตร x 0.60 เมตร) ตามแบบ
ทั้งนี้ ชนิด ขนาดของเสาเข็ม วิธีตอก และรายละเอียดฐานราก จะต้องตรวจสอบโดยวิศวกร ก่อนลงมือทํางาน
2. ระยะฝังของเสาเข็มในฐานราก 5 เซนติเมตร
3. คอนกรี ตโครงสร้าง ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทหนึ่ ง หรื อสาม (มอก. 15 – 2524) กําลังอัดประลัยของแท่งคอนกรี ต
ตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ขนาด 0.15x030 เมตร จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ การสุ่ มเก็บตัวอย่าง การบ่ม
และการทดสอบ จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน หรื อเทียบเท่า
4. เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร ใช้เหล็กกลมผิวเรี ยบชั้นคุณภาพ SR 24 (มอก. 20-2543 กําลังครากไม่ต่าํ กว่า 2,400
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12 มิลลิเมตรใช้เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 (มอก. 24-2536
กําลังครากไม่ต่าํ กว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) โดยจะต้องมีผลทดสอบ และความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบก่อนนํามาใช้
งาน ทั้งนี้ การสุ่ มเก็บตัวอย่าง วิธีทดสอบ และผลทดสอบ จะต้องเป็ นไปตาม มอก ดังกล่าว หรื อเทียบเท่า
5. ระยะหุ ม
้ ของคอนกรี ตสําหรับแผ่นพื้น 2.5 เซนติเมตร เสา และคาน 3 เซนติเมตร ฐานราก 5 เซนติเมตร
6. มิติที่แสดงในแบบหน่วยเป็ นเมตร เว้นแต่ระบุเป็ นอย่างอื่น
7. แผ่นพื้นวางบนคาน หรื อแผ่นพื้นวางบนดิน (Slab on ground) เดิม หากแอ่น ชํารุ ด หรื อจะต้องสกัดเพื่อทําฐานรากรับแนวผนัง
ใหม่ ให้ทเ้ ป็ นแผ่นพื้นวางบนดิ น แยกส่ วนจากโครงสร้าง โดยการบดอัดดิน ความหนา และเหล็กเสริ มของแผ่นพื้นวางบนดิ น ให้
เป็ นไปตามวิธีการ หรื อรายละเอียดในแบบก่อสร้างเดิม
8. เอาเอ็น มีรายละเอียดตามแบบ ทั้งนี้ โดยให้มีครี บ คสล. เพื่อปิ ดบังรอยต่อกับผนังก่อ
9. เมื่อเกิ ดปั ญหาอุปสรรคระหว่างการทํางาสน หากจําเป็ นจะต้องเปลี่ ยนแบบ หรื อวิธีทาํ งาน จะต้องเห็นชอบโดยวิศวกร เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
10. หากจะต้องใช้เหล็กรู ปพรรณ เป็ นส่ วนประกอบขององค์อาคาร ให้ใช้เหล็กรู ปพรรณที่มีสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A-36 หรื อ
JIS 3101 หรื อ SS41 หรื อ มอก. 116-2517 ใช้ลวดเชื่อมเกรด E-70XX ตามมาตรฐาน AWS การประกอบหรื อติดตั้ง ให้เป็ นไปตาม
คําแนะนํา หรื อเห็นชอบของวิศวกร
1.
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งานที่สอง เป็ นงานปรับปรุ งทางเข้าออกที่หน้าโรงพยาบาล เพื่อแยกรถที่นาํ ผูป้ ่ วยมาส่ งออกจากกัน แล้ว
เข้าสู่กระบวนรักษา หรื อบริ การ คือ ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นสภาพสามารถเดิน ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการรถเข็น หรื อเปลพยาบาล (ซึ่ง
ต้องมีรถเข็น และเปลรอรับส่ งต่อ) และรถพยาบาลฉุ กเฉิ น (Ambulance) เรื่ องยากคือ ต้องใช้วิศวกรรมจราจร หรื อ
หลักสถิ ติ คํา นวณอัต ราการปรากฏ หรื อมาถึ งของคนไข้แต่ ละกลุ่ม ซึ่ งเข้ามาช่ องทางเดี ยวกัน แล้ว แยกกลุ่ ม
(Channel) เป็ นแถวคอย (Waiting line) ซึ่ งมีการกระจายแบบใดแบบหนึ่ง (Uniform, Poisson, Binomial หรื อ Gamma
distribution) คํานวณเวลาบริ การเฉลี่ย (Average service time) เวลารอคอยเฉลี่ย (Average waiting time) เพื่อจะ
กําหนด หรื อออกแบบจํานวนที่จอดรถให้เหมาะสม รวมถึงช่องทางออก ป้ ายบอกทาง หรื อสัญญาณอื่น ปรับปรุ ง
ส่ วนประกอบของอาคารที่สัญจรได้สะดวก โดยไม่เปลี่ยนแปลงสถาปั ตยกรรมเดิม หรื อกระทบประโยชน์ใช้สอย
เดิม (ทางลาด ที่จอดรถพยาบาล ที่จอดรถ ลานเปล และรถเข็น) ดูรูปไปก่อน ไว้ทาํ เสร็ จจะเล่าให้ฟังอีกครั้ง อย่าลืม
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ว่า ปั จ จุ บันนี้ ทุก ครั้ งที่ ทาํ งานอาคาร จะต้อ งนึ กถึ งการอํานวยความสะดวกปลอดภัย แก่ บุค คลบางประเภท
นอกจากผูป้ ่ วยแล้ว ยังมี เด็ก คนชรา ผูพ้ ิการ หรื อทุพลภาพ)

ปรั บปรุ งทางเข้าออกที่หน้าโรงพยาบาล ที่จอดรถ ลานเปล รถเข็น ทางลาด ทางลาดสําหรั บรถพยาบาลฉุ กเฉิ น
เป็ นภาพที่ถ่ายหลังจากผ่าตัด พร้อม ๆ กับแพทย์ผผู ้ า่ ตัด ซึ่ งท่านรับผิดชอบดูแลงาน เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น (ผมยังไม่
รู ้สึกเจ็บแผล เพราะฤทธ์ยาชา) ถ่ายรู ปเสร็ จ ผมก็เริ่ มเจ็บปวดแผล
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนมีนาคม เดือนสอบปลายภาค ผมเจ็บป่ วยหนักอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่ตอ้ งรี บตรวจข้อสอบ และส่ ง
เกรด โชคดีที่ภาคเรี ยนนี้ มีนกั ศึกษา อาสา สองสามคน แม้จะน้อย แต่ก็ช่วยทํางายอย่างจริ งจัง งานเสร็ จทันเวลา
แต่ผมก็แย่ เจ็บป่ วยคราวนี้เป็ นเหมือนสัญญาณอันตราย เตือนว่า เวลาเหลืออีกไม่ มาก ยังมีอะไรหลายอย่างที่ยงั ไม่
เสร็ จ หรื อยังไม่ได้เริ่ มทํา หากชาติหน้ามีจริ ง เอาไว้รอทําชาติหน้าก็ได้
Date: Thu, 1 Apr 2010 16:38:32 +0700

เรี ยน อาจารย์สถาพร โภคา ผมได้รับจดหมายที่อาจารย์ได้ส่งมาให้แล้วครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสู งครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง ณัฐดนัย บุรกิจภาชัย burakitpachai@hotmail.com
สถาพรตอบ ครับ โชคดีนะครับ
Date: Mon, 29 Mar 2010 09:14:33 +0700

ตอนนี้ผมฝึ กงานที่บริ ษทั บุษยาการสร้าง จังหวัดอํานาจเจริ ญครับ ทางวิศวกรพี่เลี้ยงได้ใช้งานให้ผม หาค่าระดับ
สะพาน ถอดแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานสะพาน วางแผนโครงการ(Schedule) แล้วก็คาํ นวณปริ มาณดินขุดดิน
ถม ผมยังขาดความรู ้บางอย่าง ทางด้านสํารวจ RC หรื อ Highway คงไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ว่าทางด้าน
Construction Management - CM มีปัญหามาก ผมจึ งใคร่ ขอรบกวนขอเอกสารวิชา Construction Management
เอกสารการประมาณราคาและก็เอกสารเกี่ ยวกับงานสะพานจากอาจารย์ครั บ (ผมได้เข้าไปดู ในเว็บไซต์ของ
อาจารย์แล้ว พบว่าวิชา CMโหลดได้เพียงสองบทคือบทที่1ทัว่ ไปและ บทที่ ๒ การริ เริ่ มและพัฒนาโครงการ)
ป.ล. ๑. ปั จจุบนั ผมได้ส่งแผนโครงการ (Schedule) ไปแล้วครับ พี่วิศวกรเค้าพอใจมากที่ผมทําได้เพราะอาจารย์ได้
พูดในวิชา Highway เพียงนิดเดียวเท่านั้นทําให้ผมวางแผนโครงการและก็วาดกราฟความก้าวหน้าของโครงการได้
เลยครับ
ป.ล. ๒. วิชาReinforced Concrete Design ทําให้ผมดูแบบโครงสร้างเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับ
ป.ล. ๓. วิชาอะไรหรื อครับอาจารย์ที่จะทําให้นกั ศึกษาวิศวกรรมโยธาดูแบบ สุ ขาภิบาลและก็แบบไฟฟ้ าเข้าใจได้
(ผมเข้าใจว่าเป็ นวิชา Building Design)
ป.ล. ๔. แค่ทาํ งานไม่กี่วนั ผมก็เห็นกลยุทธ์การ...สารพัดเลยครับ ด้วยความเคารพ นายเกศแก้วเงิน มหาคชเสนียช์ ยั
นายวสันต์ วรรณพัฒน์ katekaewngurn@hotmail.com
สถาพรตอบไปลอง Download ดูใหม่ มีครบ ๑๐ บทแล้ว ส่ วนเอกสารตัวอย่าง ไว้ว่างจะ Upload ปั จฉิ มลิขิต ตอบ
ดังนี้ ๓. เข้าใจถูกต้องแล้ว ๔. ความเลวมีในทุกวงการทุกวิชาชีพ หากไม่ชอบ หรื อไม่อยากเห็น เป็ นเรื่ องที่ทุกคน
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ต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ยอมให้คนชัว่ มาเป็ นเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ไม่ยอมให้คนชัว่ ใช้วิชาชี พเป็ นเครื่ องมือ เพราะทุก
อย่างล้วนทําให้วิชาชีพตกตํ่าลง
Date: Sun, 28 Mar 2010 20:25:00 +0700

เรี ยน อาจารย์สถาพร โภคา ใบ transcript ที่ผม scan ส่ งให้อาจารย์ เป็ น transcript ก่อนจบการศึกษาครับ ส่ วน
รายวิชาที่ไม่มีเกรดแสดงซึ่ งเป็ นรายวิชาที่ได้ศึกษาในเทอมสุ ดท้าย ผมได้เกรด A ทุกรายวิชา ครับ ยกเว้น Civl
่ องผม คือ
Engineering Project ครับ ที่ยงั ไม่ออก โดยเกรดเฉลี่ยสะสมทั้งหมดของผม คือ ๓.๕๐ ครับ ส่ วนที่อยูข
๗๓/ ๑ หมู่ ๒ ถนนสิ งหวัฒน์ ตําบลบ้านคลอง อําเภอเมือง พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ เรี ยนถามอาจารย์เพิ่มเติมครับ
ว่า อาจารย์จะส่ งใบรับรองของผมไปให้ที่ AIT เลย หรื ออาจารย์จะส่ งกลับมาให้ผมครับ ขอแสดงความเคารพอย่าง
สูง ณัฐดนัย บุรกิจภาชัยburakitpachai@hotmail.com
สถาพรตอบ ไฟล์ที่สแกนมา หยาบจนอ่านอะไรไม่ได้ แม้สะกดชื่อ หรื อนามสกุล อย่างไรก็ตาม ไม่ตอ้ งส่ งไปใหม่
ให้เสี ยเวลา หนังสื อรับรอง จะพิมพ์ใส่ ซอง ส่ งให้ตามที่อยูท่ ี่แจ้ง หากอ่านแล้ว ให้ปิดผนึกซอง แล้วรวมส่ งใบกับ
ใบสมัคร หรื อเอกสารอื่น ๆ
Subject: Date: Sat, 27 Mar 2010 15:57:25 +0700

เรี ยน อาจารย์สถาพร โภคา
burakitpachai@hotmail.com

สถาพรตอบ ผมจะเขียนหนังสื อรับรองให้ ขอให้ Scan
ต้อง เพราะผมเตรี ยมไว้แล้ว

Transcript

และบอกที่อยูใ่ ห้ผมทราบด่วนครับ อื่น ๆ ไม่

Date: Fri, 26 Mar 2010 12:04:47 +0700

พี่ป๊อกครับขอบคุณมากครับ ที่พี่รับเป็ นที่ปรึ กษาให้พี่ไม่ตอ้ งกรอกครับ แต่ผมขออนุญาตใส่ ชื่อพี่เข้าไปเป็ นที่
ปรึ กษา พร้อมส่ งประวัติอย่างย่อ (ตามข้อ ๕ ในจดหมาย) ไปให้ สกว ครับ ผมแนบรู ปจดหมายจากสกว.และ
ประวัติอย่างย่อของพี่ที่เตรี ยมขึ้นเองมาด้วยครับพี่ป๊อกช่วยพิจารณาให้ความเห็นกับประวัติอย่างย่อด้วยครับด้วย
ความนับถืออย่างสูง วชรภูมิ vacharapoom@sut.ac.th
สถาพรตอบ ใช้ได้เลยครับ สั้นง่าย ตรงดีแล้วสถาพร
(เมล์ฉบับแรกจากอาจารย์ ผศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ไม่รู้หายไปไหน)
สถาพรตอบ ตกลงครั บ อาจารย์ ยิ น ดี ค รั บ ผมต้อ งทํา อะไรบ้า ง
ต้อ งกรอกแบบฟอร์ ม อะไรไหมครั บ
Date: Tue, 23 Mar 2010 23:03:01 +0700

อาจารย์ครับ ผมเกรี ยงไกร คําพา นะครับ สวัสดีอาจารย์ครับ ผม เกรี ยงไกร คําพา เองครับ ปกติผมจะเข้าไปเช็ค
ข่าวคราวของอาจารย์จาก X-File อยูบ่ ่อยๆ ครับ แต่ช่วงเดือนสองเดือนนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลย จนกระทัง่ เช้าวันนี้
(๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓) ผมได้เข้าไปอ่าน X-File ของอาจารย์เหมือนที่เคยอ่านประจําทุกเดือน (เหตุที่เข้ามาอ่านวันนี้
ส่วนหนึ่งก็อาจเป็ นเพราะเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนและเมื่อคืนนี้ ผมฝันถึงอาจารย์ครับ เรื่ องราวและภาพติดตา
ในความฝันที่ผมเห็นนั้นเป็ นฝันดีครับ) แต่เมื่อเข้ามาที่หน้าเวปเพจแล้วกลับไม่เป็ นอย่างฝัน มันทําให้ผมถึงกับใจ
หายและเสี ยใจไปพร้อมๆกัน เมื่อมีขอ้ ความสี แดง ๆ ขึ้นว่า อาจารย์เข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผา่ น
มา ผมเสี ยใจมากครับ ที่ไม่เคยรับรู ้เลยว่าอาจารย์ป่วยหนักมากถึงกับต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่ก็เบาใจลงได้บา้ งเมื่อ
รู ้ว่าอาจารย์ปลอดภัยแล้ว หลายคืนที่ผ่านมาผมก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอพรจากคุณอํานาจพระศรี รัตนตรัยและ
สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ โปรดช่ วยดลบันดาลให้อาจารย์ของผมหายป่ วยเร็ วๆครั บ ผมอยากให้อาจารย์ เป็ นห่ วง และดูแล
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สุ ขภาพตัวเอง พักผ่อนให้เยอะๆครับ สาเหตุที่อาจารย์ป่วยหนัก ผมคิดว่าส่ วนหนึ่ งน่าจะมาจากการที่อาจารย์คง
ตรากตรําทํางานหนักมากๆแน่ เลยครั บ ผมอยากให้อาจารย์มีสุขภาพดีๆจะได้ทาํ งานและสอนหนังสื อได้นานๆ
มากกว่าที่จะเห็นอาจารย์ทาํ งานหนักและเจ็บป่ วยอยู่บ่อยๆครับ บางครั้งผมอ่าน X-File ของอาจารย์และรู ้ ว่า
อาจารย์ป่วยผมก็ไม่ค่อยสบายใจเลยครับ อาจารย์ครั บเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อน แม่ผมโทรมาหาผมด้วย
นํ้าเสี ยงที่ปลาบปลื้มยินดีแทนผมเป็ นอย่างยิ่งครั บ เมื่อแม่ผมได้รู้ว่า มีอาจารย์ส่ง ส.ค.ส. พร้ อมหนังสื อมาให้
ตอนนี้ ผมยังไม่ได้เปิ ดอ่านเลยครับ กว่าจะได้กลับบ้านไปอ่านคงเป็ นช่ วงปลายเดือน มีนาคม เพราะตอนนี้ กาํ ลัง
เรี ยนอยู่ครั บ ผมต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างยิ่งนะครั บ ที่ได้มอบหนังสื อที่มีสาระและความรู ้ดีๆให้
ผมสัญญาว่าจะใช้ประโยชน์และประสบการณ์เรื่ องเล่าจากหนังสื อเล่มนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมและตนเอง
ให้มากที่สุดครับ แม่ผมได้อ่าน ส.ค.ส. ที่อาจารย์ส่งมา ให้ผมฟั งด้วยนะครับ เมื่อได้ฟังแล้วผมมีกาํ ลังใจมากขึ้น
ทีเดียวเลยครับ ส่ วนเรื่ องเรี ยนตอนนี้ก็เรี ยนจบ Cross Work แล้ว เกรดเฉลี่ยก็อยูท่ ี่ประมาณ ๓.๘ ครับ เหลือแต่ทาํ
Thesis อย่างเดี ยว ทํามาได้สองเทอมแล้วครั บอาจจะจบช้าไปบ้างแต่ก็หวังว่าคงจะจบอย่างมีคุณภาพครั บ เพราะ
Thesis ผมต้องตีพิมพ์วารสารนานาชาติดว้ ยอย่างน้อยหนึ่ งวารสาร เนื่องเป็ นเพราะข้อผูกมัดเกี่ยวกับการได้รับทุน
เสี ยดายครับที่ไม่ได้ส่งโยธาแห่งชาติที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีนี้ ความจริ งผมอยากไปเจออาจารย์มากๆครับ
แต่กห็ วังว่าจะมีโอกาสได้เจออาจารย์อีกในโอกาสต่อๆไปครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้อาจารย์หายป่ วยเร็ วๆ มีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรงนะครับ กลับมาเขียน X-File ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกๆคนได้อ่านไวๆนะครับ ก่อนที่ผมจะจบ
บทความนี้ผมขอมอบบทกลอนเนื่องในโอกาสวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคมที่ผา่ นมาให้กลับอาจารย์ดว้ ยนะครับ
เรื อจ้าง" (แต่งโดย "เพชรสังคีต) "เรื อจ้างอันยิง่ ใหญ่"
ชีวิตครู เขาเห็นเป็ นเรื อจ้าง
ลอยอยูห่ ว่างฝั่งฝันที่สรรหา
คอยรับส่ งศิษย์ลูกทุกเวลา
จะเร็ วช้าถึงฝันกันทุกคน
แรกก้าวขึ้นเรื อน้อยแล้วลอยล่อง
ไปตามคลองแห่งวิชาที่พาผล
แม้เหน็บหนาวร้าวสัน่ หวัน่ วกวน
ซุกกายตนจนอุ่นเพราะคุณเรื อ
ครั้นยามถึงแนวไพรใกล้ใกล้ฝั่ง
บ้างโดดพลั้งรั้งไปด้วยใจเสื อ
ถีบสุดเท้าก้าวตนพ้นจากเรื อ
ลืมคุณเมื่อเจ้าหนาวร้าววิญญาห์
พิโธ่เอ๋ ยพระคุณครู เจ้ารู ้แจ้ง
ใยกําแหงลืมตนคนใจหนา
จงระลึกถึงครู ผกู ้ รุ ณา
ยิง่ ใหญ่กว่าฟากฟ้ าสุ ราลัย
จวบวันนี้ใจฉันนั้นตระหนัก
จิตประจักษ์ถึงผูท้ ่านสานฝันใฝ่
คําน้อยเนื้อ "เรื อจ้าง" จงลางไป
สมควรใช้สมัญญา "เภตราทอง"
ด้วยระลึกถึงพระคุณ "เภตราทอง" ทุกลําที่ได้ส่งข้าพเจ้ามาไกลเท่านี้ ด้วยความเคารพเกรี ยงไกร คําพา
ridersaobs@hotmail.com

ป.ล. อาจารย์ครับผมเปลี่ยนอีเมล์มาใช้อีเมล์น้ ี แล้วนะครับ อีเมล์เดิมผมลืม Password พยายามกูค้ ืนอยูเ่ ป็ นเดือน
ครับ แต่ไม่เป็ นผล
สถาพรตอบ ปี ใหม่ ผมส่ งส.ค.ส.ไปให้ เป็ นปฏิทินคณะฯ ที่ผมออกแบบเองทุกปี รู ปถ่ายและเรื่ องราวส่ วนใหญ่
เป็ นชีวิต และงานของอาจารย์ และนักศึกษาที่วนเวียนอยูท่ ุก ๆ ปี ผมส่ งหนังสื อไปให้อีกหนึ่งเล่ม ไว้ค่อยกลับไปดู
เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนผ่าตัด ผมเมล์ถึงเกรี ยงไกร ชวนเกรี ยงไกร หากว่าง ไปช่วยผมทํางานโยธาแห่ งชาติที่
อุบลราชธานี ผมจะออกค่ารถ หาค่ากินอยูใ่ ห้ดว้ ยเงินผมเอง ผมชวนภาณุ วฒั น์ (พี่จอ้ ย) พงษ์ธร (ป๊ อบ) และ ปิ ย
พงศ์ (บอล) ลูกศิษย์รุ่นแรกไปชวนด้วย จะขาดก็แต่ตน้ (ธํารงศักดิ์) ที่จากโลกนี้ไปแล้ว แต่ผมเชื่อว่าหากเอ่ยปาก
ชวน เขาต้องไป รวมทั้งอาจมีลูกศิษย์ที่อุบลราชธานี ที่จบไปแล้วอีกสี่ หา้ คน ที่ตอ้ งวางแผนลงมาทํางานเพราะ
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อาจารย์บางท่านไม่สามัคคีกนั หากด่า ก็ไม่ได้อะไร วางแผนเตรี ยมทําเงียบ ๆ ดีกว่า หากไม่ว่างก็ไม่เป็ นไร เพราะ
เรื่ องเรี ยนย่อมสําคัญกว่าเข้าใจว่าคงไม่ได้รับเมล์น้ นั ใช่ไหม ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งบอกว่า เขามีอาจารย์หลายแบบ
บางคนเก่ง เขาอยากเรี ยนด้วย แต่ไม่อยากจดจํามีบางคนที่เขาอยากเรี ยนด้วย และอยากจดจํา หากเลือกได้ผมอยาก
เป็ นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์จดจํา ทั้ง ๆ ที่ผมอาจไม่ได้เก่ง และดี เรื่ องผ่าตัดค่อยอ่านในเอ็กไฟล์ สองสามเดือนมานี้ผม
ยํ่าแย่ และเหนื่อยมาก ถดถอย บางทีคิดไปว่าอาจเป็ นช่วงเวลาสุ ดท้ายคงผมแล้วจึ่งอยากทํางานที่คงั่ ค้างให้เสร็ จ ๆ
สวัสดีครับสถาพร
Wednesday, March 24, 2010 10:25:32 AM

อาจารย์ครับ อีเมล์ที่อาจารย์ส่งมาให้น้ นั ผมคงได้รับครับแต่อาจจะเนื่องด้วยเพราะผมไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้ใน
ขณะนั้นได้ ผมจึงเปิ ดอ่านไม่ได้ครับ ผมจึงต้องเปลี่ยนอีเมลใหม่ ความจริ งผมมีความตั้งใจและคิดไว้ต้ งั แต่แรกแล้ว
ครับว่าถึงจะไม่ได้ไปนําเสนอผลงาน แต่ผมก็อาจจะไปหาอาจารย์ครับ ตอนแรกก็กะว่าจะไปกับเพื่อนที่เค้าได้
นําเสนอผลงานครับ แต่เมื่ออาจารย์เอ่ยปากชวน ผมกลับยิ่งดีใจมากยิง่ ขึ้นไปอีกครับ เอาเป็ นว่าผมขอตอบตกลง
เลยครับว่าจะไปช่วยงานอาจารย์ครับ ถ้ามีสิ่งใดที่ผมพอจะช่วยแบ่งเบาภาระของอาจารย์ได้บา้ ง ผมยินดีที่จะช่วย
ทําให้อย่างเต็มที่และสุ ดความสามารถของผมเลยครับ ถ้าไงผมขอความกรุ ณาจากอาจารย์ช่วยแจ้งกําหนดการณ์
ให้ผมทราบจะได้ไหมครับว่า ผมต้องเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง และจะต้องออกเดินทางวันไหนครับ ขอบคุณครับด้วย
ความเคารพอย่างสูง เกรี ยงไกร คําพา ridersaobs@hotmail.com
Date: Wed, 24 Mar 2010 22:06:21 +0700

คลิปกรณี ศึกษาการก่อสร้างห้องนํ้าโดยใช้คานเหล็กผมว่าสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างอาคารโดยใช้คานเหล็กเชื่อม
ระหว่างชั้น(ในที่น้ ีเชื่อมทั้งห้องนํ้าและตัวห้องพัก) เมือห้องนํ้าที่อยูช่ ้ นั บนอุดตัน ผนังคอนกรี ตของห้องนํ้าจะอุม้
นํ้าและเกิดการซึมของนํ้ามาสิ้ นสุดที่คานเหล็ก และหยดเป็ นนํ้าลงมาในที่สุดหรื อเปล่าครับ ผมอัดคลิปนี้ตอนผม
อยู่หอพักแห่ งหนึ่ งในมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมมีปัญหากับห้องชั้นบน ผมเนื่องจากผมโหลดบิตมากไป ห้อง
ข้างบนจึงรําคาญและใช้รองเท้าหรื ออะไรซักอย่างอุดช่องนํ้าทิ้งในห้องนํ้า ทําให้หอ้ งนํ้าเกิดนํ้านองและเกิดเป็ นนํ้า
หยดอย่างที่เห็น มันหยดใส่ คดั เอ้าจนผมต้องเอากระดาษไปติดกันนํ้าหยดไว้ มอบคลิปนี้ให้อาจารย์เอาไว้เป็ น
กรณี ศึกษาให้น้องๆในห้องได้เรี ยนรู ้ เรื่ องการก่อสร้ างคานเหล็กเปลื อยโดยไม่มีคอนกรี ตหุ ้มครั บกับส่ วนของ
ห้อ งนํ้า (ซึ่ งปกติ ค งไม่ มี ใ ครทํา อยู่แ ล้ว )
ถึ ง แม้ม ัน จะง่ า ยและเร็ ว แต่ ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ คุ ้ม ค่ า กัน เลยครั บ
saoruean@gmail.com

สถาพรตอบ โธ ไอ้หอก นึ กว่าจะส่ งคลิปผูห้ ญิงแก้ผา้ อาบนํ้าในห้องนํ้าไปให้ คราวหน้าอย่าลืมนะ เก่งอยูแ่ ล้วนี่
หว่า คราวก่อนยังปี นหลังคาตึกโยธาไปถ่ายรู ปโครงถักสามมิติให้ ปี นห้องนํ้าน่าจะง่ายกว่า
Date: Sat, 20 Mar 2010 14:53:09 +0700

ขอรบกวนเรี ยนสอบถามปัญหาพื้นแตกร้าวครับ กราบเรี ยนอาจารย์ที่เคารพ งานก่อสร้างโครงการ... เกิดปัญหาพื้น
ชั้นสอง และชั้นหลังคา มีรอยแตกร้าว ขนาดเล็กกว่า ๐.๓ มิลลิเมตร ที่ตาํ แหน่ ง "ขนานขอบคาน" ทั้งสองข้าง
ครับ (แต่ไม่ตลอดแนวคาน) ตัวอาคารไม่มี รอยต่อ (Building Joint) เพราะมีความยาวเพียง ๗๒ เมตร การก่อสร้าง
และถอดแบบก็ปกติ ไม่มี Live Load ที่ผิดปกติในช่วงก่อสร้าง (ผูอ้ อกแบบ Re-check design แล้วก็ปกติครับ)
Covering เหล็กบนควบคุมได้ประมาณ ๒๕ – ๓๕ มิลลิเมตร คือต้องการลด Hair crack ที่จะเกิดขึ้นครั บ ข้อมูล
โครงสร้าง มีดงั นี้ครับ
๑. กําลังอัดคอนกรี ตที่ใช้จริ ง {ผูอ้ อกแบบกําหนดที่ ๒๘๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
กําลังอัดประลัย (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
วิธีทดสอบ
๓ วัน
๗ วัน
๑๔ วัน
๒๘ วัน
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ผลทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ
๑๘๗
๑๕๘
๒๙๕
๓๕๓
ผลทดสอบหน้างานโดย Schmidt Hammer
๑๖๑
๒๑๓
๒๘๗
และเป็ นชนิดคอนกรี ตที่ใช้ในงานคอนกรี ตอัดแรง
๒. ขนาดพื้น ๖ x ๖ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร
ผมขอรบกวนเรี ยนสอบถามอาจารย์ ด้ ว ยครั บ ด้ ว ยความ เคารพอย่ า งสู ง เ กรี ยงศั ก ดิ์ เส็ งวั ฒ น์
kriengsak.iecm@gmail.com

รู ปประกอบคําถาม (ผังพื้น – ผมตัดส่ วนอื่น ๆ ออกเพื่อจะได้ไม่ทราบสถานที่)

รู ปประกอบคําถาม (ขั้นตอนก่อสร้าง)
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รู ปประกอบคําถาม (ตัวอย่างพิกดั แตกร้าว)
สถาพรตอบ
๑. พื้นขนาดค่อนข้างใหญ่มาก ความหนา เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่หากผมออกแบบ ผมจะให้หนากว่านี้
อีกสักหน่อยครับ เพราะอะไรรู ้ไหม
๒. จากรู ปแผ่นพื้นต่อเนื่องกัน ๑๒ ช่วง (๗๒ เมตร) อีกแนวหนึ่ง (แนวสกัด) ทั้งสองปลายไม่ต่อเนื่อง แต่มีเหล็ก
เสริ มต้า นทานโมเมนต์ล บนั้น ถู ก แล้ว เพราะแผ่ น พื้ น และคานที่ ร องรั บ เกิ ด การยึ ด รั้ ง มี โ มเมนต์ ล บ
นอกจากนั้น ผิวบน มีเหล็กเสริ มยาวตลอด เพื่อต้านการยืดหด ดูจากรู ปเชื่ อว่า มีปริ มาณเพียงพอ (แต่สงสัย
จริ ง ๆ ว่า เจ้าเส้นสี ฟ้า ๆ นั้นเหตุไฉน จึงใช้ RB 9 @ 200 mm) ดังนั้น หากแผ่นพื้นจะแตกร้าวเพราะโมเมนต์
ลบ ที่สามารถกระจายซํ้า รอยแตกจะอยู่ที่ผิวบน ขนานกับคานที่รองรับ และเป็ นรอยแตกที่มีขนาดเล็กแต่มี
ความยาว และเริ่ มเกิดที่บริ เวณกลางช่วง
๓. เป็ นไปได้ที่รอยแตกนี้ อาจเกิดจากแบบทรุ ดในช่วงที่คอนกรี ตยังมีกาํ ลังไม่เต็มที่ จึงทําให้บริ เวณที่มีการยึดรั้ง
ปรากฏรอยแตกได้ แต่ดูรูปนัง่ ร้ าน และคํ้ายัน ที่ดูแข็งแรงดี ไม่เชื่ อว่าจะเป็ นเพราะเหตุน้ ี อีกทั้งจะเกิดเหตุ
เช่นนี้กบั ทุกช่วง คงเป็ นได้ยาก
๔. แต่หากจะแตกร้าวเพราะการยืดหด ก็ควรจะเกิดที่กลางช่วง (ผิวบน หรื อผิวล่าง แล้วแต่กรณี ) ขนานกับคานที่
รองรับ
๕. สิ่ งที่น่าสนนใจคิดคือ คานกึ่งสําเร็ จรู ป จะมีนยั ต่อรอยแตกร้าวในแผ่นพื้น ตรงบริ เวณรอยต่อ ผิวบนของคาน
ที่รองรับหรื อไม่ ผมตอบว่า มีนยั ครับ
๖. แผ่นพื้นตามยาว มีเหล็กเสริ มต้านทานโมเมนต์ลบ ซึ่ งมีเหล็กวิ่งยาวตลอดที่ผิวบนด้วย เชื่ อว่า มากเกินพอ
และมากกว่าปริ มาณเหล็กเสริ มต้านการยืดหดด้วย จึงไม่น่าจะเกิดรอยแตกร้าว เนื่องจากโมเมนต์ดดั หรื อการ
ยืดหด ในช่วงใช้งาน
๗. หลายปี ที่ผ่านมา พบเห็นแผ่นพื้นที่มีความยาวต่อเนื่องเช่นนี้ เกิดรอยแตกแบบไม่น่าจะเกิด คือ เป็ นรอยแตก
ที่ ต้ ัง ฉากกับ ทิ ศ ทางการเทคอนกรี ต เชื่ อ ว่ า เป็ นเพราะอิ ท ธิ พ ลของการยื ด หดตัว เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ สู ง
ค่อนข้างมากในช่วงที่คอนกรี ตก่อตัว แข็งตัว และพัฒนากําลัง
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เรี ยนผูอ้ ่านทุกท่ าน ผมพยายามอธิ บายสาเหตุ อย่างคลุมเครื อ ไม่ ยอมอธิ บาย หรื อตอบสั้น ๆ ชัดเจน เพราะไม่
ต้องการให้ใคร ยึดถือเหตุผล หรื อคําตอบ เป็ นคัมภีร์ และต้องการบอกว่า ข้อสันนิษฐานย่อมมีได้มากกว่าหนึ่งข้อ
อย่าปั กใจเชื่อว่าเป็ นเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด เมื่อสันนิษฐานอะไร ก็ตอ้ งตรวจสอบ สุดท้าย จะได้คาํ ตอบ
Date: Mon, 15 Mar 2010 01:04:28 +0700

ขออนุญาตครับอาจารย์ ผมนายไกรสร เรณู คือผมทําปริ ญญานิ พนธ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงหลังคาเพื่อหา
ขนาดหน้าตัดที่เหมาะสมที่สุด คือผมอยากจะขออนุญาตนําเอกสารหลักสู ตรอบรมการออกแบบอาคารพักอาศัยสู ง
น้อยกว่าสามชั้น วิทยากร ผศ.เกรี ยงศักดิ์ แก้วกุลชัย คณะกรรมการโครงการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วันที่ 15-18ตุลาคม 2552) ที่อาจารย์เป็ นคนเขียนขึ้นลงในโปรเจ็คไม่ทราบว่าอาจารย์จะ
อนุญาตไหมครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง นายไกรสร เรณู makseder@hotmail.com
สถาพรตอบ ได้
Date: Fri, 5 Mar 2010 03:46:16 -0800

วันนี้มีคน mail บอกผม เรื่ องให้ดู web site หนึ่งว่ามีประโยชน์ทางวิศวกรรมมาก ผมลองคลิกดูจึงทราบว่าเป็ น web
ของอาจารย์ ดีใจครับ เหมือนได้พบกันอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้พบกันตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ผมยังระลึกถึงอาจารย์เสมอ
ครับ หากอาจารย์สนใจข้อมูลรถไฟฟ้ าใน กรุ งเทพมหานคร เพื่อนําไปสอนนักศึกษา ลอง mail โจทย์มาหาผมนะ
ครับ เผื่อผมอาจช่วยได้ รวมทั้งเรื่ อง Track work ครับ ขอให้อาจารย์มีความสุ ขกับการผลิตบุคลากรของชาติในแต่
ละรุ่ นต่อไปครับ ยังชื่นชมอาจารย์เสมอ นพดล สงทุ่ง np_mailbox@yahoo.com
สถาพรตอบ เรี ยนคุณนภดลครับ ผมดีใจมากที่ได้รับเมล์ ตั้งใจจะหาเวลาว่างพิมพ์ตอบ แต่ก็เกรงจะนานไป (ช่วงนี้
มหาวิทยาลัยกําลังสอบครับ) ผมต้องบอกว่า ผมมีวนั นี้ได้เพราะคุณนพดล และดร.ประดิษฐ์ วันที่ผมหมดเงินตอน
เรี ยนปริ ญญาเอก เรื่ องที่จะได้ทุนเรี ยนขาดตอน เพราะท่านคณบดีเสี ยชีวิต ผมเดินหางานหลายแห่ง ส่ วนใหญ่ไม่
เชื่ อว่า ผมลําบากจริ ง จึงไม่ได้ตอบรับหรื อปฏิเสธ จําได้แม่นยําว่า ผมโทรศัพท์ไปหาคุณนพดลตอนเย็น ๆ คุณ
นพดลขอหารื อกับนาย แล้วผมก็วางหูสิ้นหวังเหมือนที่เคยเป็ น แต่อีกห้านาทีที่คุณนพดลโทรกลับ และให้ผมไป
พบ ดร.ประดิษฐ์ในวันรุ่ งขึ้น ทั้งที่เป็ นวันหยุดงาน ผมสู ญเสี ยความมัน่ ใจจนต้องขอร้องให้ลุงโอภาราม พาขึ้นไป
แต่แล้วสุ ดท้าย ด้วยความเมตตาของ ดร.ประดิษฐ์ ที่ต้ งั ฐานเงินเดือนให้ ค่าจ้างชัว่ โมงละ ๒๒๗ บาท มันทําให้ผม
เรี ยนจบปริ ญญาเอก ตอนนั้น ผมคิดว่า ผมได้เงินเดือนละสักห้าพันถึงหมื่นผมก็อยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ขแล้ว และพอ
มีเงินเหลือส่ งให้พอ่ แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็ นดี ช่วงปลาย ๆ ของการทํางานที่บริ ษทั จําได้ว่า ผมถูกขอร้องแกม
บังคับให้ทาํ งานหลายอย่าง จําได้ว่า รวม ๆ แล้ว ได้เงินมากเหลือเกิน (ท่านผูอ้ ่านครับ ที่ว่ามากนั้นคือ ตัวเลขหก
หลักต่อเดือน ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๔๔) จนกระทัง่ ผมมีวนั นี้ ไม่เช่นนั้นป่ านนี้ ก็ยงั ไม่รู้ว่าจะเป็ นอะไร ที่
แน่ ๆ ก็คงเรี ยนไม่จบ ทั้งที่ผมก็เคยร่ วมงานกับคุณนพดลเพียงชัว่ เวลาสั้น ๆ (โครงการท่าเทียบเรื อพัทยา สมัยที่ยงั
เป็ นโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่สาํ นักงานซอยร่ วมฤดี กับ Mr. Gordon Promfry เพื่อนวิศวกร
ชาว สก็อต และ Mr. Hiroshi เพื่อนวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่ถูกส่ งตัวมาจาก JICA) ผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมผมจึ งต้อง
ตัดสิ นใจละทิ้งความเป็ นนายช่างไปทํางานสอนหนังสื อในมหาวิทยาลัยด้วยเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาท กว่าสิ บปี
แล้ว ย้อนเวลากลับไปผมก็คงยังทําเหมือนเดิม ทั้งที่ไม่มีเหตุผล ทํางานสอนหนังสื อก็เหนื่อยมากครับ โดยเฉพาะ
เรื่ องรายได้กบั ภาระที่เราต้องสอนลูกคนอื่น ๆ ไม่เหมือนกับรับผิดชอบตัวเอง เดือน ๆ จึงไม่ค่อยเหลืออะไร ทุก
วันนี้ ผมก็ยงั คงสอนวิชาเดิม ๆ ที่เคยสอน คือวิศวกรรมทาง วิศวกรรมขนส่ ง คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และได้สอนวิชา
อื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Introduction to Engineering และ Engineering Drawing เด็กปี หนึ่งเกือบ ๗๐๐ คน นึกดู
เถอะครับว่าต้องทําอะไรบ้าง ศุกร์ บ่ายผมขึ้นเครื่ องบินไปแวะกรุ งเทพแล้วบินต่อไปพิษณุโลกทันที เสาร์ ท้ งั วัน
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สอนนิ สิตที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ทั้งเด็กพิษณุ โลก และจากวิทยาเขตพะเยา) ก็ต้ งั แต่ปี ๒๕๔๕ ที่ยา้ ยไป
อุบลราชธานี แหละครั บ ไม่รู้ว่าวันไหนคือจุ ดจบ คืนวันเสาร์ กลับกรุ งเทพฯ อาทิตย์อยู่กรุ งเทพ จันทร์ กลับ
อุบลราชธานีมีประชุมที่สภาวิศวกร และวสท. เดือนละครั้ง และเป็ นกรรมการสอบภาคีพิเศษ เดือนละครั้ง หรื อ
สองครั้ง ทําให้คนที่กรุ งเทพคงยังไม่ลืมผม สักเกือบสองปี ที่แล้ว นายเก่า และหลายบริ ษทั ให้คนโทรตามผมไป
ช่วยทํางานโครงสร้างระบบรถไฟฟ้ าฯ ผมตอบตรง ๆ ว่าอยากได้เงิน แต่ไม่มีเวลาเลย หากจะไปเป็ นที่ปรึ กษา หรื อ
ทํางานสัปดาห์ละสองวัน งานมันก็คงจะดีไม่ได้หรอกครับ สุ ดท้ายก็ได้แต่เสี ยดาย เงินเดือนที่เขาเสนอให้ ผม
ทํางานสอนหนังสื อตั้งเกือบปี กว่าจะได้ เพราะผมเดินจากเส้นทางนั้นมาไกล ไกลจนเกินกว่าที่จะย้อนกลับไปได้
และครับ คุณนพดลคงเดาได้วา่ นักศึกษาต่างจังหวัดที่กว่าร้อยละ ๙๐ กูย้ มื กองทุน กยศ. กรอ. เล่าเรี ยน มีชีวิตอยูไ่ ด้
อย่างไร แบบไหน ที่ทาํ ๆ ไป เพราะคิดว่า เราพอทําได้ และแอบหวังว่า บางทีบา้ นเมืองของเราคงจะดีข้ ึนแหละ
ครั บ ผมยังคงทํางานเป็ นวิศวกรครั บ อาจมากขึ้นกว่าเดิ มเสี ยด้ว ยซํ้า แต่ ร้อยละร้ อยเป็ นงานไม่ได้เ งิ น ทั้ง
โรงพยาบาล เจดีย ์ อาคาร เขื่อนถนน สะพาน ผมยังคิดว่า วันหนึ่ ง ผมก็อยากกลับไปเป็ นวิศวกร ทํางาน แม้จะทํา
ไม่ได้อย่างที่เคยทํา แต่ก็ดีกว่าทิ้งมันไปเฉย ๆ โดยเฉพาะงานบางอย่าง ที่ค่อนข้างอิสสระ เช่นงาน study งาน
Infrastructure planning หรื องานออกแบบ อะไรที่ไม่ใหญ่โตเกินไป เวบไซท์ผม เดิมชื่ อ nyakobo.com ทําตั้งแต่ปี
๒๕๔๓ ไว้ใช้สอนหนังสื อ วันหนึ่งโดน hack จึงเปลี่ยนเป็ นปั จจุบนั เดิมมีบริ ษทั หวังดี ช่วยกรุ ณาให้ใช้ server
เก็บข้อมูล แต่วนั หนึ่ง ข้อมูลหายไปหมด ต้องอาศัยแฟนพันธุ์แท้ที่ download ทุกอย่างไว้ copy ใส่ ซีดีส่งไปให้ ทุก
วันนี้ ผมเช่า server ด้วยเงินส่ วนตัว เดือนละ ๔-๕๐๐ บาท มีความจุจาํ กัดแค่ ๑๐๐ Mb ก็เงินมีแค่น้ นั แหละครับ
สุ ขภาพผมลุ่ม ๆ ดอน ๆ เหมือนเดิม แต่รวมแล้วยังอยูไ่ ด้ และสุ ขสบายพอสมควร ผมดีใจที่คุณนพดล จะเอื้อเฟื้ อ
ข้อมูลงาน เพือ่ ให้ผมไปใช้สอนเด็ก ๆ ขออนุโมทนาครับ แล้วผมจะเรี ยนขอความช่วยเหลือนะครับสวัสดีครับ
Tuesday, March 16, 2010 11:26:06 AM

เป็ นไปได้หรื อเปล่าครับ หากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีภาควิชาวิศวกรรมรถไฟฟ้ า (ไม่ใช่รถไฟไทย เหมือนที่
รฟท. ผลิตบุคลากรในปัจจุบนั ) เพราะประเทศไทยไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านนี้เลยนะครับ ส่ วนใหญ่ตอ้ งมาฝึ กอบรม
หรื อเรี ยนรู ้ในการทํางานจริ ง ที่กรุ งเทพฯ หากอาจารย์สถาพร ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้ า อย่าลืมส่ งข่าวถึงผม
นะครับ ขอให้อาจารย์พบกับความสุ ขครับ นพดล np_mailbox@yahoo.com
สถาพรตอบ เรี ยนคุณนภดลครั บ โปรดแจ้งที่อยู่ ด้วยครั บ ผมมี ซี ดี ปรั บปรุ ง ประจําปี ๒๕๕๓ รวมกฎหมาย
อาคาร และสิ่ งต่าง ๆ จะส่ งให้ครับ ขอบคุณครับ
ป.ล. ผมจําได้ว่า มีสองสถาบันในประเทศไทย มีแผนกวิชาที่สอนเกี่ยวแก่เรื่ องนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเทคโนโลยีการ
ขับเคลื่อนตัวรถลาก หรื อรถต้นกําลังครับ เช่น โดยการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้ า (Magnetic litigation) เข้าใจว่าคงไม่
พร้อมที่จะเปิ ดสอน เพราะเทคโนโลยีเรื่ องนี้เปลี่ยนแปลงเร็ วมาก ต้องใช้ทุนมหาศาล ส่ วนระบบราง ผมอ่านข่าว
ทราบว่า ท่าปลัดกระทรวงคมนาคม ลงนามร่ วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อวิจยั พัฒนา เรื่ องดังกล่าวครับ แล้วผม
จะแจ้งข่าวครับ ขอบคุณครับ สถาพร
Date: Sun, 7 Mar 2010 14:41:32 +0700

ผมอยากได้ตวั อย่าง BOQ ไว้ศึกษาครับ ผมนาชัยมงคล นนธิ บุตร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครับ อยาก
ทราบขั้นตอนการทํา BOQ และการคํานวณ ขอคําแนะนําในการสื บค้นข้อมูล ครับ ขอบคุณครับ chaimongkol1234@hotmail.com

สถาพรตอบไว้สอบเสร็ จค่อยมาขอ มึงอยากจะศึกษาอะไรตอนนี้ ผีที่ไหนเข้าสิ ง
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Date: Sun, 7 Mar 2010 03:02:18 +0700

นอกจากหนังสื อแล้ว ยังสามารถนําเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชา RC เข้าได้ไหมครับ za_kingdom@hotmail.com
สถาพรตอบที่ท่าอากาศยาน (พิมพ์ตอบบน PDA จึงใช้ภาษาอังกฤษ) inadequate numbers of pile would not be
happen in my question, you may be wrong. You can take all items you need into the exam room even the satellite,
library or indeed, the planet. Good luck, you are one of the cool students I admire in the class.

ป.ล. ผมต้องยกย่อง หรื อก้มหัวคารวะ แหละครับ เพราะนิสิตคนนี้ เป็ นนิสิตวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม แต่ต้ งั ใจเรี ยน
วิชาออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ตั้งใจทํารายการคํานวณ และแบบ เหมือนวิศวกร จึงไม่แปลกที่เป็ นหนึ่งในนิสิต
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมหลายคน ที่ทาํ คะแนน และเกรดได้ดีกว่านิ สิตวิศวกรรม ... (เติมคําเอาเอง) หลายคน ที่ไม่รู้
จะเรี ยนไปทําห่าอะไร ให้เปลืองเงินพ่อแม่ มันเป็ นเรื่ องจริ งที่น่าชื่นชม พอ ๆ กับน่าขมขื่นมาก ๆ นะขอรับ และ
เป็ นมาสองปี ติ ดต่อกันแล้ว แสดงว่า ทุกคนย่อมเรี ยนรู ้ ได้ทนั กันหมด ความพยายาม หรื อตั้งใจ ย่อมสําคัญกว่า
สําคัญกว่าอื่นใด และทําให้เรื่ องไม่น่าเชื่อเป็ นจริ งได้
Date: Sat, 6 Mar 2010 11:30:41 +0700

ถ้า คํา สั่ ง กํา หนดให้ ใ ช้ ไ ด้แ ค่ ห้ า ต้น

ละครั บ หรื อผมต้ อ งมี ก ารกํา หนดตํา แหน่ ง เสาเข็ ม ใหม่ ค รั บ

za_kingdom@hotmail.com

สถาพรตอบ หึ หึ
Date: Fri, 5 Mar 2010 23:20:50 +0700

แรงปฏิกิริยาที่เกิดจากเสาเข็มแต่ละต้นมากกว่านํ้าหนักปลอดภัย (Safe load) ที่เสาเข็มรับได้ จะต้องทําอย่างไรครับ
za_kingdom@hotmail.com

สถาพรตอบ เพิม่ จํานวนเข็มสิ ไอ้หอย
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