เอ็กซ์ไฟล์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
B737-4Q8 HS-DDN “นกทองชมพู” B737-4Y0 HS-DDL “นกเขียวหวาน” และ HS-DDM “นกสดชื่น”

B737-4Q8 HS-DDN “นกทองชมพู” เป็ นนกตัวใหม่ใน
ฝูงบิน ผูร้ บู้ อกว่าเป็ นอากาศยานเช่าจากสายการบิน Jet Lite ซึง่ จดทะเบียนในมาเลเซีย แต่ตวั แบบง่าย ๆ คือ
ใช้พน้ื ลําตัวขาว (น่ าจะเป็ นสีเดิม) แต่งแต้มปาก หัว ปี ก และหางด้วยสีเหลือง ชมพู และฟ้า ผมเดาว่า เธอคง
เหมือน ๆ กับ HS-DDL “” HS-DDM “” คือ ไม่มที น่ี ัง่ ชัน้ ธุรกิจ ดังนัน้ ทีน่ ัง่ ชัน้ ปกติ จากแถว ๓๑ ถึง ๕๓
กลายเป็น ๕๘ ทําให้ชอ่ งว่างระหว่างทีน่ งั ่ คับแคบ และอึดอัด หากต้องนัง่ นานเกินหนึ่งชั ่วโมงคงไม่ไหว ขณะที่
เขียนเอ็กไฟล์น้ี มีนกตัวใหม่จอดอยูท่ ท่ี า่ อากาศยานดอนเมือง อีกไม่นานคงมีโอกาสได้ถ่ายรูปและเล่าเรือ่ ง

(ซ้าย) B737-4Y0 HSDDL “นกเขียวหวาน” และ (ขวา) B7-37-4Y0 HS-DDM “นกสดชื่น” เดิม เธอมีเลขทะเบียน UR-GAR แปลว่า
เธอเคยเป็ นอากาศยานของสายการบิน Ukrane
บันทึกการเดิ นทาง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็ นเดือนแห่งการชําระสะสาง จัดการตัวเอง งานทุกอย่างรวมทัง้ สอน
หนังสือ เป็นงานแบบ เสร็จทันเวลา พอดิบพอดี เป็นเดือนทีเ่ ดินทางบ่อยทีส่ ดุ เดือนหนึ่งของปี

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ เย็นวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ภายหลังการบรรยาย In House Training เรือ่ ง
คอนกรีตเสริมเหล็กให้บุคลากรของการเคหะแห่งชาติเสร็จราว ๑๖.๑๕ น ผมต้องรีบเดินทางกลับอุบลราชธานี
โดยต้องไปทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง (กําหนดออกเดินทาง ๑๘.๒๐ น) ดูแล้ว น่าจะยาก แต่จาํ เป็ น ถึงจะต้อง
เสียเงินเปล่าก็ลองดู เหมือนปาฏิหารย์ ผมไปถึงท่าอากาศยานดอนเมืองก่อนเวลาราวหนึ่งชัวโมง
่
ทัง้ ที่เป็ น
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ชัวโมงเร่
่
งด่วน จราจรติดขัด แต่โชคดีได้คนขับรถแนะนําเส้นทางมหัศจรรย์ แม้ตอ้ งอ้อมโลก แต่กร็ วดเร็วสมใจ
ก่อนหลับ ผมมีโอกาสถ่ายรูปนกตัวใหม่ 737-4Q8 HS-DDN “นกทองชมพู” (น่าจะเป็ นอากาศยานเช่าจาก Jet
Lite สายการบินในมาเลเซีย) จากหน้าต่างของ 737-4D7 HS-TDD “สุรนิ ทร์” ๒ เช้าวันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ทีท่ า่ อากาศยานดอนเมือง เดินทางไปพิษณุ โลกจากหน้าต่างของ HS-TDE “ชุมพร” มองเห็น 7374D7 HS-DDL “นกเขียวหวาน” ๓ และเย็นวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทีท่ า่ อากาศยานพิษณุโลก ผมกําลัง
เดินจากอาคารผูโ้ ดยสาร ไปขึน้ 737-4D7 HS-TDD “สุรนิ ทร์” เพือ่ กลับกรุงเทพ และ ๔ อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา
บ่ายวันอาทิตย์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผมกําลังเดินทางกลับอุบลราชธานี
ถ่ายภาพจากหน้าต่างของ 737-4D7 จําไม่ได้วา่ คือ HS-TDG “กาฬสินธุ”์ หรือ HS-TDJ “นครชัยศรี”

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ วันที๑่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ น ผมออกเดินทางจากอุบลราชธานี น่ าจะเป็ น รูปทีถ่ ่ายจากหน้าต่างของ
737-4D7 HS-TDG “กาฬสินธุ์” หรือ HS-TDJ “นครชัยศรี” ลําใดลําหนึ่ง ๒ จากหน้าต่างของ A300-622R
HS-TAR “ยโสธร” ผมกําลังเดินทางไปหาดใหญ่ ผมได้กลับมาเดินทางกับเธออีกครัง้ หลังห่างหายไปหลายปี
ผมถึงหาดใหญ่ในอีกชัวโมงเศษถั
่
ดมา จากท่าอากาศยาน นัง่ รถโดยสารไปโรงแรมทีพ่ กั และทีบ่ รรยาย ภรรยา
ของลูกศิษย์ (โชติกร หังสพฤกษ์) เดินทางมาจากโรงพยาบาลทีท่ ํางาน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทีพ่ กั พาผมไปกิน
ข้า ว เป็ น อาหารง่า ย ๆ แต่ แปลกสําหรับผม โดยเฉพาะปลากุ เ ลาสดตัวเขื่องทอดทัง้ ตัว ซึ่งหากินไม่ได้ท่ี
กรุงเทพ หรือทีอ่ ่นื ๆ นึกแล้วน่ าดีใจ แม้หาดใหญ่จะเพิง่ ผ่านพ้นอุทกภับฉับพลันไปได้เพียงอึดใจ ยังมีความ
อุดมสมบูรณ์ให้เห็น ในใจกลางย่านธุรกิจการค้า เงียบเหงาซบเซา ไร้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ไทย และมาเลซีย หลาย
ร้านตัง้ ขายสินค้านํ้าท่วม ผมไม่ได้หยุดดู เพราะรูส้ กึ ว่า คนซื้อเหมือนคนซํ้าเติม (ทัง้ ทีก่ ร็ วู้ ่า หากไม่ช่วยซื้อเขา
จะไปขายใครทีไ่ หน) อนึ่ง วันทีผ่ มไปถึงเป็ นวันสุดท้ายของการทําความสะอาดใหญ่ (Big cleaning day)
โรงแรมที่พกั ยังคงมีร่องรอยความเสียหาย ส่วนใหญ่พรมทีช่ นั ้ ล่าง ถูกรื้อออกไปแล้ว เฟอร์นิเจอร์ไม้ และ
จําพวกบุผา้ และหนัง ก็เสียหายหนัก
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ถึง ๓ วันที๑่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๕.๓๐ น ผมเปิดหน้าต่างห้องพักดูเมือง
หาดใหญ่ ฝนตกพรํา ฟ้ามัวเพราะเมฆฝน คนหาดใหญ่หวันวิ
่ ตกว่าจะมีอุทกภัยซํ้าสอง แต่ผมกลับรูส้ กึ เหมือน
ท้องฟ้าที่มืดสลัวกําลังจะคลี่คลายเป็ นท้องฟ้าสดใส ๔ และ ๕ บรรยากาศในห้องบรรยาย แม้จะดุคบั แคบ
(เพราะห้องอื่นถูกใช้หมด และหลายห้องเสียหาย) แต่ผเู้ ข้าสัมมนาหนาตา ร่วม ๖๐ คน เห็นจะได้ ทัง้ ทีว่ กิ ฤติ
เพิง่ จะผ่านพ้นไปเพียงอึดใจ ก่อนบรรยาย มีตวั แทนจากประธานวสท.ภาคใต้ เปิ ดงาน ผมพบเพื่อนอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์) ได้สนทนาชัวครู
่ ก่ เ้ ริม่ บรรยาย ผมบรรยายตัง้ แต่
เช้าจนกระทังราว
่ ๑๖.๑๕ น เตรียมตัวเดินทางกลับ พบ อาจารย์ รศ.ดร.สุชาติ ลิม่ กตัญญู และผศ.ดร.เกรียง
ศักดิ ์ แก้วกุลชัย ผู้ท่จี ะบรรยายต่อจากผมในวันรุ่งขึ้น ผมขอตัวเดินทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพราะ
ภรรยาของโชติกรณ์ ทีต่ อ้ งสละเวลาทํางาน รออยู่แล้ว ๖ ผมเลือกทีน่ ัง่ ตอนท้ายของอากาศยาน A300-622R
HS-TAR “ยโสธร” ลําเดิม ใช้เวลาหลับสบายเพียงชัวครู
่ ่กถ็ งึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องรีบนอน เพราะ
พรุง่ นี้ผมจะเดินทางกลับอุบลราชธานีตอนบ่าย

ตารางเดินทางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ รวมแล้วค่าใช้จ่ายกว่า ๔๕,๐๐๐ บาท เดือนนี้แปลกที่รวมเงินได้
หรือรายรับ น้อยกว่ารายจ่าย ราวสามพันบาท ส่วนเดือนทีร่ ายรับมากกว่ารายจ่ายไม่มี
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สะพานข้ามแม่นํ้าแคว และทางรถไฟสายมรณะ โดยวรรณกร ฮาบสุวรรณ
วรรณกร ฮาบสุวรรณ เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่สี ่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ชอบกิจกรรมออกค่าย
อาสา และการท่องเทีย่ ว ที่ถงึ ไหนนอนนัน่ กรุณาเอารูปเหล่านี้มาฝากผม บอกเล่าว่า ไปเที่ยว ไปแวะกาง
เต็นท์นอนหลายที่ จึงได้มโี อกาสถ่ายรูปสวย ๆ ได้ครบถ้วนทุกมุมแบบไม่รบี ร้อน

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ทางรถไฟ หรือเรียกให้ถูกสะพานรถไฟแบบหอสูง (Viaduct) ลัดเลาะผา อีกด้าน
หนึ่งเป็ นนํ้า ๒ คนถ่ายรูป ลงทุนปี นไปนัง่ รอรถไฟทีห่ วั ของคานขวาง เพื่อให้ได้ภาพสวย ๆ ๓ สะพานใช้คาน
เหล็ก (Steel girder) บนหอสูงทีท่ าํ จากไม้ซุง ๔ อีกด้านหนึ่งของสะพาน และทางรถไฟ ๕ รถไฟกําลังมา หัว
รถจักรเปิ ดไฟแจ้งเตือน ๖ และ ๗ ดูหมอน คานขวาง คานสะพาน และหอสูงให้ชดั ๆ ๘ ขบวนรถผ่านพ้นไป
แล้ว เห็นท้ายขบวนกําลังจะลับตา ๙ สะพานข้ามแม่น้ํ าแคว เป็ นสะพานโครงถักเหล็กสองระนาบ (Plane
truss) แบบ Warren และ Camel back ผสมผสานกัน๑๐ สถานีวงั ไพ ๑๑ ถ่ายขบวนรถ ท่กําลังทําขบวนผ่าน
โค้ง และ ๑๒ ช่วงกลางของสะพานข้ามแม่น้ําแคว
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และ ๒ รางรถไฟทอดยาว ขึน้ สะพาน ๓ รูปนี้แสดงให้เห็นโครงสร้างหอสูงทีใ่ ช้ไม้
ซุงทัง้ ท่อนชัดเจนทีส่ ุด มีไม้คาดทะแยง (Bracer) และแถบเหล็กยึดอยู่หลายตําแหน่ ง หากไม่ตดิ ว่า เป็ นสะ
สพานประวัติศาสตร์ ป่านนี้ตอม่อแบบหอสูงคงเปลี่ยนเป็ นเหล็ก หรือคอนกรีตไปหมดแล้ว เพราะทุกวันนี้
ลําพังแต่จะซ่อมแซมให้คงสภาพ ก็คงหาไม้มาเสริม หรือทดแทนได้ยากจริง ๆ ๔ และ ๕ ทางรถไฟ ถ่ายจาก
ท้ายขบวน (เป็ นธรรมเนียมของคนชอบถ่ายรูปรถไฟ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรูป ถ่ายทีท่ า้ ยขบวน) และ ๖ รถไฟ
กําลังทําขบวน แต่ไม่รทู้ ส่ี ถานีอะไร
ก่อนตะวันจะลับฟ้ า
เป็ นเวลาสามปี แล้ว ที่ผมต้องใช้เวลาช่วงบ่ายทัง้ หมด (๑๓.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น) อยู่บนชัน้ ห้าของ
อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ เพราะเป็ นเวลาที่ต้องสอนเขียนแบบวิศวกรรม วิชานี้เริม่ ต้นด้วย
ความลําบากกว่าจับปูใส่กระด้ง แต่พอทุกอย่างเข้าที่แล้ว ก็ง่าย สิง่ ทีย่ งั ยากอยู่คอื ทุก ๆ สัปดาห์ นักศึกษา
จะต้องส่งงาน หนึ่งชิ้น เป็ นอย่างตํ่า รวมแล้ว อาจารย์ร่วมสอนหกท่าน มีงานทัง้ หมดราว ๒๖ ชิ้น นักศึกษา
เกือบหกร้อยคน ถูกแบ่งเป็นสองส่วน ครึง่ หนึ่งลงเขียนแบบวิศวกรรมในเทอมแรก อีกครึง่ หนึ่งเรียนปฏิบตั กิ าร
โรงงาน เพราะขึน้ เทอมทีส่ องก็สลับกัน แปลว่าวิชานี้ตอ้ งสองทุกเทอม คงไม่ตอ้ งอธิบายว่าเหนื่อยมากขนาด
ไหน แต่สามปี ท่ผี ่านมา หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป อาทิ นักศึกษาได้มโี อกาสใช้ และ download ตํารา
เอกสาร จาก เวบไซท์วชิ า 2103105 พืน้ ฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing Fundamental)
โ ด ย ผ ศ . ด ร . จี ร ะ พ ง ศ์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kjirapon/index.html ท่านอาจารย์เป็ นหนึ่งในน้อยคน ทีเ่ ห็นความสําคัญ
และมุ่งมันสอนวิ
่
ชานี้ รางวัลทีท่ ่านได้รบั เป็ นเกียรติยส และอธิบายสิง่ ทีท่ ่านทําได้ดที ส่ี ุด มีอาจารย์หลายท่าน
ช่วยสละเงินซิ้อดินสอ เทปติดกระดาษ กระดาษ หรือกบเหลาดินสอให้นักศึกษาใช้ ดังนัน้ วิชานี้ นักศึกษาจึง
ได้ลงทุนเพียงไม้สามเหลีย่ มหนึ่งชุด และวงเงวียน ได้เพิม่ เนื้อหาทีค่ วรเรียน อาทิ Auxiliary view, Cut plane
& Section, Assembly Drawing, Thread & Fasteners และ Perspective ศิษย์เก่าทีจ่ บไปแล้วหลายคน แวะ
ไปเยี่ย มห้อ งเรีย น ต้อ งตกใจว่ า นั ก ศึก ษาส่ ว นใหญ่ ม าส่ ง งาน และพร้อ มเรีย นก่ อ นเวลาราวครึ่ง ชัว่ โมง
นักศึกษายกมือไหว้ ผูม้ าเยือนโดยทีผ่ ม หรืออาจารย์ท่านใดไม่เคยได้สอน ทุกคนแต่งกายตามระเบียบ และ
ทํางานเงียบ ๆ ในห้อง หลาย ๆ คนเป็ นธุระช่วยเก็บอุปกรณ์เครือ่ งเขียน ปิ ดประตูหน้าต่าง พัดลม และไฟฟ้า
ก่อนกลับบ้าน
ความรูส้ กึ เหนื่อย และเบื่อหน่ ายทีเ่ คยมีเมื่อสามปีทแ่ี ล้วค่อย ๆ หายไป แต่ความรูส้ กึ เงียบเหงา และ
หดหู่ โดยเฉพาะเวลาทีต่ ะวันจะลับฟ้า เป็ นเรือ่ งทีแ่ ก้ไม่หาย
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ แสงแดดบ่ายในฤดูหนาว ส่องทางเดิน และห้องเรียนเขียนแบบ ดูเงียบเหงาหดหู่ ๒
และ ๓ ในห้องเรียน นักศึกษากําลังตัง้ อกตัง้ ใจทํางาน แสงแดดทีท่ าบบนโต๊ะ เกือบทัวทั
่ ง้ ห้องมีเสน่ หม์ นต์ขลัง
ให้จดจํา ๔ ผศดร.ทวีศกั ดิ ์ วังไพศาล หนึ่งในอาจารย์ผูร้ ว่ มสอน กําลังแนะนํ านักศึกษา ๕ นัง่ รอเพื่อนทีม่ า้ นัง่
หินขัดหน้าห้องเรียน ๖ ทีม่ ุมเดียวกัน มองออกไปข้างนอก เห็นแสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยเหนือทิวไม้ ไม่รอ้ น
แต่รบกวนสายตา ๗ ในห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง (ห้องเขียนแบบมีสามห้อง การสอนแต่ละวันจะมีนักศึกษาเต็ม
สามห้องรวมแล้ว ราว ๘๐ ถึง ๑๔๐ คน แล้วแต่วนั คนสอน หรือดูแลจะต้องดูแลทุกคนทุกห้อง) ๘ อีกครึ่ง
ชัวโมงถั
่
ดมา นักศึกษาทะยอยกลับบ้านเกือบหมดแล้ว ๙ นักศึกษาหญิงคนสุดท้าย กําลังเดินหายลับลงไปชัน้
ล่างเพื่อกลับบ้าน ภารกิจวิชาเขียนแบบวิศวกรรมของผมจบแล้ว และจาก ๑๘.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ น หรือกว่านัน้
ผมต้องสอนนักศึกษาปี ท สาม หรือสี่ อีกทุกวัน การออกแบบอาคาร (๒๙ คน) การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก (๖๖ คน) วิศวกรรมทาง (๙๗ คน) วิศวกรรมขนส่ง (๖๗ คน) ยังไม่นับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวรในวันเสาร์อกี กว่าร้อยคน ท่านคงนึกออกว่า ผมมีเวลาเหลือทําอย่างอื่นอีกบ้างหรือไม่
สักเท่าใด แปลกแต่จริง หากผมจะบอกท่านว่า ผมโชคดีทก่ี า้ วข้ามความลําบากนัน้ มาแล้ว และตัง้ ใจว่าพร้อม
จะทําอะไรต่อไปในปีหน้า ไว้จะบอกในคราวต่อไป
จดหมายจากลูกศิ ษย์
เดือนพฤศจิกายน เป็ นเดือนแห่งการทบทวน เร่งรัดงาน เพราะเดือนต่อไป เป็ นเดือนเฉลิมฉลอง
วันหยุดมากมาย งานหลายอย่างต้องแล้วเสร็จ ผมเองก็อย่างทีบ่ อก ทุกอบ่างแล้วเสร็จในเวลาทีต่ อ้ งการพอดิบ
พอดี
Date: Sat, 27 Nov 2010 23:10:08 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ วันนัน้ ทีผ่ มเข้าไปหาอาจารย์กบั เพือ่ น ผมอยากเจออาจารย์ครับและจะเข้าไปสวัสดีอาจารย์
ครับ อาจารย์ครับ เมื่อก่อนผมคิดจะเรียนต่อและทํางานไปด้วย ทีผ่ มคิดแบบนัน้ ผมก็อยากเรียนต่อแระครับ
แต่จะทําอย่างไงทีผ่ มจะไม่ไปรบกวนทางบ้านแล้ว ผมก็ตอ้ งทํางานไปด้วย คือผมอายุ ๒๓ ปี แล้ว ผมเป็ นฝา่ ย
รับมาตลอด ถึงเวลาทีผ่ มต้องเป็นฝา่ ยให้บา้ ง ผมเลยคิดไปแบบนัน้ ผมก็เคยเข้าไปคุยกับอาจารย์สสิกรณณ์มา
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ครับ อาจารย์เขาบอกอยากให้ไปทํางานก่อนสักสองสามปี ให้มปี ระสบการณ์ก่อน แล้วค่อยกับมาเรียนก็ได้
อาจารย์เขาก็แนะนํามาครับ ผมก็ลองมาคิดดูเหมือนกัน ถ้าทําพร้อมกันสองอย่างคงไม่มเี วลาและคงจะหนัก
มาก เพราะตัง้ แต่ฝึกงานมาก็รเู้ ลยครับ เป็ นงานทีร่ บั ผิดชอบมากๆ เทคอนกรีตไม่เสร็จก็กลับไม่ได้ ผมก็เลย
ตัดสินใจทํางานก่อน แต่พอได้คําแนะนําจากอาจารย์ ก็ทาํ ให้ผมสับสนอีกครัง้ ว่าจะเอาไงดี ถ้าเรียนต่อ ผมก็
คิดอีกว่า ต้องไปขอเงินเขามาอีก ส่วนทุนผมคงจะหายากครับ เกรดผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไรหรอกครับ ถ้าทํางาน
เลย ผมก็คดิ ว่า เหมือนผมพลาดโอกาส โอกาสจากคําแนะนําทีด่ ขี องอาจารย์ครับ อาจารย์ครับอย่างไง ผมจะ
ลองเข้าไปปรึกษาอาจารย์กําพล อย่างทีอ่ าจารย์แนะนําครับ ผมขอขอบคุณมากนะครับอาจารย์ อาจารย์ครับ
ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ aloof_@hotmail.com
สถาพรตอบ ไม่ได้ตงั ้ ใจให้โอภาสสับสน อยากให้โอภาสทําสองอย่างให้เป็ นไปตามธรรมชาติ สมัครงาน และ
สมัครเรียน หากได้สองอันแล้วมาชังนํ
่ ้ าหนักตัดสินใจเลือก ก็จะไม่เสียใจทีท่ ง้ิ อันหนึ่งไป แต่หากเลือกมุ่งทํา
เพียงอย่างเดียว ก็จะคิดติดใจไม่หาย หลายหลักสูตร หลายสถาบัน มีเงินสนับสนุ น เช่น ที่ มจธ. พอเรียนไป
สักพักหลายคนได้งานทําไปด้วย เพราะรูจ้ กั ใครต่อใครไงครับ โอภาสลองไปคุยกับรุน่ พีช่ ่อื เกรียงไกร คําพา
ใน Face book ขอวงผม เกรียงไกรเป็ นคนเรียนเก่ง ฐานะก็ขดั สน แต่พอได้เรียน มีทุนให้บา้ ง เขาก็ผ่านไปได้
อาจารย์สสิกรณ์ บอกว่าเกรียงไกรกับโอภาส หน้ าเหมือนกัน เก่งเหมือนกัน ผมว่าจริง และเชื่อว่าน่ าจะมี
อนาคตดีเหมือนกันไว้มเี วลาเลี้ยงข้าวแกสักมือ้ อย่าลืมไปคุยกับกําพล บอกเขาว่าผมแนะนํ า หลายแห่งมี
อาจารย์ดที เ่ี ป็ นเพือ่ นกําพล และเคยทํางานกับผมสวัสดีครับ
Date: Mon, 22 Nov 2010 07:22:46 +0000
วันเสาร์ทผ่ี ่านมา เร่งรีบสอนจนไม่มเี วลาได้ขอบคุณ นํ้า และตั ๋วเครือ่ งบินเพราะผมไม่สบายอีกแล้ว เหมือน ๆ
เดิมขอบคุณนะครับ สถาพร
Date: Mon, 22 Nov 2010 22:02:48 +0700
อ่ อ ครับ เด็ก รออาจารย์ เ ยอะครับ
ผมเห็น อาจารย์ ไ ม่ มีเ วลาครับ เลยไม่ ไ ด้คุ ย กับ อาจารย์ ค รับ
เห็นน้องๆบอกอาจารย์ให้ยาแรงอีกแล้ว เด็กรุน่ หลัง ๆ ผมว่าเค้าไม่ค่อยมีสมั มาคารวะอาจเป็ นเพราะสังคม
มันแย่หรือเปล่าผมไม่รเู้ หมือนกันครับ อาจารย์ครับยังไงผมอยากให้อาจารย์รกั ษาสุขภาพมากๆนะครับ ปว่ ย
กายไม่เท่าไรครับแต่อย่าให้ปว่ ยใจเลยครับ(ผมว่าอาจารย์เข้มแข็งอยู่แล้วครับ) อาทิตย์หน้าอาจารย์สสิกรณณ์
จะให้คนอื่นทําหน้าทีแ่ ทนผม ผมไม่รจู้ ะพูดยังไง อาจารย์ช่วยบอกอาจารย์กงั หน่ อยได้ไหมครับว่าให้ผมทํา
เถอะ นะครับ wanted_life100@hotmail.com
เทอมนี้รสู้ กึ ใจหายครับ เพราะมันเป็ นเทอมสุดท้ายแล้วด้วยครับเพือ่ น ๆ ก็คงแยกย้ายไปประกอบอาชีพ ผมก็
ยังสับสนอยู่ว่าจะเรียนต่อหรือทํางานก่อนดี ส่วนตัวผมชอบโครงสร้างครับ แต่ไม่รจู้ ะไหวไหม อาจารย์ว่าผม
เรีย นต่ อ ไหวไหมครับ สมองแบบผม
รัก และเคารพ ณรงกรณ์
wanted_life100@hotmail.com
สถาพรตอบ อาจารย์กังคงคิดว่า ณรงกรณ์
มีภาระที่ต้องทําปริญญานิ พนธ์ให้จบ จึงไม่อยากรบกวน
อย่าเสียอกเสียใจเลย ณรงกรณ์เป็ นพีใ่ หญ่ ต้องให่เด็กเขารูจ้ กั ทําหน้าทีข่ องลูกศิษย์บา้ ง เทอมสุดท้ายใจหาย
เป็ นเรือ่ งปกติ เพราะจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปหางานทํา ให้มองไปข้างหน้าเถอะ ตัง้ ตัวใด้แล้วจะทําอย่าง
อื่นก็คอ่ ยทํา มีโอกาสพบกันบ่อย ๆ และคงมีเวลาได้กนิ ข้าวด้วยกันก่อนจบนะครับ สถาพร
Date: Sat, 20 Nov 2010 10:39:35 +0700
ผมได้มโี อกาสเดินทางไปทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี เเละได้ไปเทีย่ วชม อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครคีร ี (เขาวัง) เลย
ได้เก็บภาพหลังคาทีไ่ ด้พบเห็นมาฝากอาจารย์ครับ ภาพอาจจะไม่สวยเนื่องจากผมพึง่ เริม่ หัดถ่ายภาพนะครับ
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ส่วนกู่กาสิงห์ผมจะได้กลับบ้านช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม ผมจะไปเก็บภาพ ของกู่กาสิงห์ มาให้อกี ทีนะครับ นาย
ธนรักษ์ นะราวัง tanarak_en50@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ รูปเพิง่ หัดถ่าย ดีหรือไม่ดี ก็ดกี ว่าไม่ให้ ขอบคุณครับ
Date: Wed, 10 Nov 2010 22:36:07 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ ผมพิเชฐครับได้ข่าวจากน้องๆ ทีม่ หาวิทยาลัยว่าปี น้ีอาจารย์ ได้ไปสอน RC ที่
มหาวิทยาลัย ดีใจแทนน้อง ๆ ด้วยครับ เปิ ดเทอมใหม่แล้ว คะแนนเด็ก + การสอน คงทําให้อ.เหนื่อยอีกแล้ว
ช่วงนี้กาํ ลังจะเข้าหน้าหนาวแล้ว อากาศเริม่ เปลีย่ น อาจารย์อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ

รูปทีผ่ มแนบมาเป็ นรูปของสระนํ้าสูงประมาณ ๑.๕ เมตร ช่างก่อสร้างทํางานบกพร่องทําให้มรี รู วั ่
บริเวณแผ่นวอเตอร์สตอป ขนาดราวๆ ๐.๑๕x ๐.๖๐เมตร ผมอยากจะขอความรูอ้ าจารย์ว่าในกรณีน้ีหากเรา
ไม่ต้องการจะทุบทําใหม่เราจะมีวธิ กี ารซ่อมแซมอย่างไรเพื่อป้องกันการซึมผ่านของนํ้ าได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์
โดยไม่ใช้ยางบวมนํ้า (งานนี้เป็ นงานของพีผ่ มเองครับ เคยเป็ นลูกศิษย์อาจารย์สมัยอยูม่ หานครด้วย) รักและ
เคารพนะครับพิเชฐ เยีย่ งยงค์ nycartoon@hotmail.com
สถาพรตอบ หายไปนาน มีคนบอกว่าลาออกจากงาน แล้วไปเป็ นพระเอกหนังโป๊
ขณะนี้ไปถ่ายทําที่
ต่างประเทศ นึกว่าจริงอย่างเขาว่า ดูจากรูปเดาว่า เป็ นด้านนอกกําแพง รอยแบบนี้ อยูด่ า้ นนอก หรือด้านใน
มีทงั ้ ข้อดี ข้อเสียพอ ๆ กัน ข้อดี คือ แรงดันนํ้า จะช่วยดันให้รอยนี้แึ น่น (หากซ่อมดี) แต่ขอ้ เสียก็คอื แรงดันนํ้า
นัน่ แหละ จะดันนํ้าออกมา ให้ทําความสะอาด Water Stop ผิวคอนกรีต และเหล็กเสริม ก่อนเทคอนกรีต ให้
ราดนํ้ ายาเชื่อมประสาน ชนิดทีด่ สี ดุ และแพงสุดเท่าทีจ่ ะหาได้ จีค้ อนกรีตให้แน่นมากสุด (จริง ๆ แล้วควรใช้
Vibrator แบบเขย่าด้านข้าง คล้าย ๆ เตารีดแหละ) คอนกรีตทีเ่ ทอุดต้องไม่หดตัว เพราะจะแตกแยกออกตาม
รอยนัน้ ดังนัน้ แทนที่จะใช้คอนกรีตธรรมดา ซีเมนต์ธรรมดา บางที เขาก็ใช้วสั ดุ จําพวก Non-shrink)
เมื่อ ซ่ อ มผิว และบ่ ม ได้อ ายุ แ ล้ว เช่ น ๒๘
วัน ควรทาพอกด้ว ย Epoxy
ที่บ อริเ วณรอยต่ อ
อนึ่ง จะเทคอนกรีตพอกให้หนาขึน้ ก็ได้ แต่เอาไว้ค่อยทําเถอะ ลองแบบนี้ดูก่อน โอกาสได้ผลสัก ร้อยละ ๗๐
ถึง ๘๐ ไม่เสียอะไรหรอกสถาพร
Date: Fri, 8 Oct 2010 09:59:29 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ ผมขอขอบคุณอาจารย์มากครับทีเ่ ลีย้ งข้าวพวกผม มันอาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่คงไม่
เป็ นไรนะครับ พอดีช่วงทีผ่ ่านมางานมันเยอะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาครับ อาจารย์ครับผมเคยอ่านหนังสือ
เล่มนึงสิง่ ทีผ่ มได้จากหนังสือ สอนให้ผม ดื่มนํ้าอย่าลืมคนขุดบ่อ อาจารย์ครับในวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสผมขอ
เลีย้ งคืนนะครับ ผมคงต้องทํางานก่อนครับเพราะมันจะได้เป็ นเงินทีผ่ มหามาเอง ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์
มาก ๆ นะครับ aloof_@hotmail.com
สถาพร โอภาส เมื่อวานโผล่หน้าเข้าไปในห้อง มีอะไรหรือเปล่า ผมรีบร้อน เลยไม่ได้คุย เทอมนี้น่าจะมีเวลา
ว่างเลีย้ งข้าวโอภาสกับณรงกรณ์ เทอมนี้เทอมสุดท้ายจะจบ ผมอยากให้โอภาสเรียนต่อ หากไม่มอี ะไรติดขัด
มาก ทุ น การศึก ษาหาง่า ย อยากให้ไ ปปรึก ษา
อาจารย์กํ า พล แล้ว อย่ า งไรผมจะช่ ว ย สวัส ดีค รับ
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Date: Sat, 13 Nov 2010 20:22:22 +0700
การออกแบบShear Wall สวัสดีครับ อาจารย์ป๊อกคงจะสบายดีนะครับ ได้อ่านเวปแล้ว หวนคิดถึงความ
พยายามในการสอนหนังสือเป็ นอย่างมากครับ ว่าการเป็ นครูเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆ ผมรูแ้ ล้วว่าอาจารย์ตอ้ งโดน
ลิขติ ชีวติ มาให้เป็ นครูแน่ ๆ อาจารย์ครับผมขอรบกวนเวลา อันมีค่าของอาจารย์นิดนึงครับ พอดีว่าผมไปช่วย
ออกแบบเพื่อนรุน่ พีค่ รับ แต่ไปงง กับการออกแบบShear wall ผมก็พยายามอ่านหนังสือการออกแบบอาคาร
หลายๆ เล่มประกอบครับ เช่นของอาจารย์ ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปญั ญาคะโป ก็พอไปได้ครับแต่ยงั ไม่มนใจ
ั ่ เลยขอ
รบกวนอาจารย์ป๊อกขอแนวทฤษฎี และวิธกี ารหากมีตวั อย่างรายการคํานวณเก่าๆหลงเหลืออยูก่ จ็ ะดีครับ ผม
ใช้โปรแกรม Micro Feap วิเคราะห์โครงสร้างครับ อาจารย์ครับคุณพ่ออาการดีขน้ึ หรือเปล่าครับ ผมหวังว่าสิง่
ทีอ่ าจารย์ปีอกได้ทาํ ไว้ในการทุ่มเทและเสียสละในการสอนหนังสือหรือเสียโอกาสบางอย่างในชีวติ ไปคงส่งผล
ให้ คุ ณพ่ อ มี อ าก ารที่ ดี ข้ึ น น ะครั บ ผมไม่ ร บกว นละครั บ สวั ส ดี ค รั บ จั ก รกฤษณ์ ธี ร ะนั น ทกุ ล
chagrit@gmail.com
สถาพรตอบตอบจากสนามบินสุวรรณภูมิ การออกแบบผนังต้านแรงเฉือนปกติมสี องวิธี คือ คิดว่าเสมือนเป็ น
เสาต้นหนึ่งซึ่งปกติจะใหญ่ และแข็งแรงมาก เป็ นเพราะโมเมนต์เฉื่อยมาก อีกวิธหี นึ่งคือเสมือนเป็ นแผงพืน้
(Panel) มาต่อ ๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น ผนังลิฟต์ ก็เปรียบเสมือนมี สีแ่ ผงมาประกอบกัน แต่ละแผงมีพฤติกรรม
คล้าย ๆ คานลึกในมาตรฐาน วสท.หรือ ACI มีวธิ อี อกแบบโดยประมาณ (Approximate method) ซึง่ ง่าย ๆ
ในตําราเล่มสองของผมมีตวั อย่่างอยู่ดว้ ยหากไม่มตี ําราบอก จะสแกนส่งไปให้ แต่หากจะเลือกออกแบบอย่าง
ละเอียดก็ใช้วธิ แี รกง่ายกว่าครับ อาคารทีไ่ ม่ใหญ่โตนัก ทุกวิธไี ม่ต่างกันหรอกครับ เพราะส่วนใหญ่ นํ้าหนัก ที่
มักมีนัยต่อการออกแบบองค์อาคาร คือ นํ้าหนักบรรทุกคงที่ + นํ้ าหนักบรรทุกจร ดังนัน้ กว่าร้อยละเก้าสิบ
(กระมัง) ผนังต้านแรงเฉือนจะเสริมเหล็กในปริมาณตํ่าสุดทัง้ แนวดิง่ (ร้อยละ ๐.๑๕) และแนวราบ (ร้อยละ
๐.๒๕) ครับ (ดู วสท ภาค ๗) ขอบคุณทีก่ รุณาติดตามอ่าน และให้กําลังใจ อ่านแล้วมีความหวังครับ เพราะพ่อ
ผมอาการดีขน้ึ จนเกือบหายแล้วจริง ๆ เหมือนปาฎิหารย์ของคําอวยพระแหละ ขอบคุณครับ
Sun, 7 Nov 2010 02:02:46 +0000
ณรงค์กรณ์ครับ ขอบคุณทีก่ รุณาช่วยพิมพ์ตั ๋วเครือ่ งบิน เทอมนี้ทงั ้ เทอมหากเป็นได้กค็ งต้องขอพึง่ พาณรงค์
กรณ์แหละครับ เมื่อวานอาจารย์ปฤศทัศน์เอาอัลบัม้ รูปถ่ายสมัยผมทํางานเมื่อ ๒๐ ปี ก่อนมาให้ผมดู อัลบัม้ นี้
ได้มาจากเพือ่ นร่วมงานผม ผมบอกอาจารย์สสิกรณ์ว่า ให้ช่วยหานิสติ สแกนให้ ไม่รวู้ ่าสสิกรณ์จะใช้ใคร ณรงค์
กรณ์ไปอาสาก็ได้ แล้วจะเก็บไฟล์ไว้ดดู ว้ ยก็ได้เทอมนี้มวี นั หยุดมาก ผมคงได้กนิ ข้าวกับณรงค์กรณ์ โอภาส
และเพือ่ นๆ สวัสดีครับ สถาพร
Date: Sun, 7 Nov 2010 16:01:40 +0700
กราบสวัสดีครับอาจารย์ ผมเต็มใจทําครับ ยังไงผมขอพิมพ์ต ั ๋วเครือ่ งบินกับส่งนํ้าให้อาจารย์นะครับ เพราะมัน
เ ป็ น สิ่ ง เ ดี ย ว ที่ ผ ม ส า ม า ร ถ ต อ บ แ ท น บุ ญ คุ ณ ที่ อ า จ า ร ย์ สั ่ง ส อ น ผ ม ไ ด้ ใ น ต อ น นี้ ค รั บ
ผมรูส้ กึ ดีใจมากๆครับทีอ่ าจารย์กลับมาสอนครับ เห็นอาจารย์แล้วรูส้ กึ สดชื่นครับ รุ่นน้องคงโชคดีครับที่
อาจารย์เ ป็ น คนสอน
ผมอยากเห็น รูป อาจารย์จ ริง ๆครับ คงจะหล่ อ น่ า ดู ค รับ ตอนอาจารย์ห นุ่ ม ๆ
ขออนุ ญาติขอเบอร์มอื ถืออาจารย์ได้ไหมครับ พอดีใกล้เรียนจบครับผมยังไม่รจู้ ะเอายังไงกับชีวติ จะเรียนต่อ
หรือทํางานก่อนดี อยากจะปรึกษาอาจารย์ครับ อาจารย์พกั ผ่อนเยอะๆนะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ
รักและเคารพเป็ นอย่างสูงครับ ณรงกรณ์ wanted_life100@hotmail.com
สถาพรตอบ ๐๘๑ ๙๒๔ ๐๐๙๔ ครับ
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