เอ็กซไฟลเดือนธันวาคม ๒๕๕๑
เดือนนี้ไมมีเครื่องบิน

เดือนนี้ไมมีเครื่องบิน แตมี เอ็กไฟลยาวเหยียดใหทานอาน ผมเริ่ม
พิมพเอ็กไฟลเดือนธันวาคมที่ “รานเดิม” (เห็นซองน้ําตาล บางคนอาจเดาไดแลววาที่ไหน)
วัดจุฬามณี
เมืองพิษณุโลก เดิมชื่อเมืองสองแคว สันนิษฐานวาสรางในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ เปนระยะ
เริ่มตนสรางเมืองสองแคว หรือเมืองพิษณุโลก สันนิษฐานวา อยูในการปกครองของเชื้อพระวงศ กษัตริยแหง
ราชวงศศรีนาวนําถม และเปนเมืองอิสระมาจนถึงรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช แหงกรุงสุโขทัย เมืองสอง
แควจึ ง ได ถู ก ผนวกรวมเข า กั บ อาณาจั ก รสุ โ ขทั ย ต อ มา ในรั ช สมั ย พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิ ไ ท)
พระมหากษัตริยแหงกรุงสุโขทัย เสด็จไปครองเมืองสองแควนานถึง ๗ ป ในระหวางป พ.ศ.๑๙๐๕ – ๑๙๑๒ ทํา
ใหเมืองสองแควมีฐานะเปนราชธานีของอาณาจักรสุโขทัย ตอเนื่องมาจนถึงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๔ (พระ
ยาบาลเมือง) ชาวเมืองสองแควในสมัยสุโขทัย มีประชาชนจากอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต อาณาจักรสุโขทัย และ
อาณาจักรอยุธยาอพยพเขามาตั้งรกรากถิ่นฐาน จึงเกิดการผสมผสานของเชื้อชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม
พระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจาอูทอง สถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ ทรง
ครองราชยระหวาง พ.ศ. ๑๘๙๓ ถึง ๑๙๑๑ กษัตริยพระองคตอมาคือ พระราเมศวร (นามพระราเมศวร เปนนาม
พระยศ) พระโอรสซึ่งเกิดแตมเหสีทางลพบุรี ทรงครองราชยสองครั้ง ครั้งแรก ครองราชยไดเพียงปเดียว (พ.ศ.
๑๙๑๒-๑๙๑๓) ก็ตองถวายราชสมบัติใหขุนหลวงพระงั่ว (พระเชษฐาของมหเหสีทางฝายสุพรรณบุรีของพระเจาอู
ทอง ซึ่งปกครองสุพรรณบุรีอยูแลว) ภายหลังถวายสมบัติใหแกขุนหลวงพะงั่ว พระราเมศวรทรงลี้ภัยไปอยูลพบุรี
ซึ่งเปนขุมกําลังของญาติขางพระมารดา ขุนหลวงพระงั่วเสด็จขึ้นครองราชย ทรงพระนามวา พระบรมราชาธิราชที่
๑ ทรงยกทัพตีเมืองสองแคว เมื่อป พ.ศ. ๑๙๑๘ ครองราชยได ๑๘ ป (พ.ศ. ๑๙๑๓ ถึง ๑๙๓๑) ก็เสด็จสวรรคต
พระโอรสคือพระเจาทองลัน ขึ้นครองราชยตอไดเพียง ๗ วัน ก็ถูกพระราเมศวรซึ่งเสด็จมาจากลพบุรี “สําเร็จโทษ”
แลวกลับขึ้นครองราชยเปนครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๑๙๓๑-๑๙๓๘) ฯลฯ
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ นั้น อาณาจักรสุโขทัยยังคงมีอยู หากแตเสื่อมกําลัง อีกทั้ง
มีศึกภายในจนเปนเหตุให พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท) พระมหากษัตริยแหงกรุงสุโขทัย เสด็จไปครอง
เมืองสองแควนานถึง ๗ ป ในระหวางป พ.ศ. ๑๙๐๕ – ๑๙๑๒ ทรงใฝทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เปนยิ่งนัก ทรง
สรางวัดศรีสุคต (ปจจุบันถูกบูรณะ ซึงคงซากสถูป วิหาร เสา ระเบียงคต ที่พอจะมีลวดลายปูนปนฐานบัวและ
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ลักษณะของแผนอิฐ ที่บงบอกความเปนสุโขทัย แตบางสิ่งบางอยางบงบอกวามีอิทธิพลจากศิลปะแบบอื่นปะปน
อยูบาง)
เมื่อพระโอรสของเจาสามพระยา พระนาม “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” (พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑) มีพระ
มารดาเปนเชื้อสายราชวงศสุโขทัย ชวงหนึ่ง ระหวางครองราชย (พ.ศ. ๒๐๐๖ – ๒๐๓๑ รวมเวลา ๒๕ ป) สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ ทรงยายเมืองหลวง จากกรุงศรีอยุธยา ไปอยูที่ พิษณุโลก “ชั่วคราว” เพื่อปกปองอาณาจักร
สุโขทัย จากการรุกรานของเชียงใหม ในป พ.ศ. ๒๐๐๖ ไดเสด็จประทับ ณ เมืองสองแคว และโปรด ฯ ใหเปลี่ยน
ชื่อเมืองสองแควเปนเมืองพิษณุโลก (เมืองพระนารายณ หรือเมืองพระวิษณุ) สวนทางกรุงศรีอยุธยาไดโปรดเกลา
ฯใหสมเด็จพระบรมราชา พระราชโอรสซึ่งดํารงตําแหนงมหาอุปราชทรงปกครองแทน ในป พ.ศ. ๒๐๐๗ สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ ไดโปรดเกลา ฯ ใหสรางวัดจุฬามณี เพื่อที่จะเสด็จออกทรงผนวช และทรงสราง “พระพุทธ
ชินราช” คูบานคูเมืองพิษณุโลก (ยอนไปอานยอหนาที่ผานมาอีกครั้ง จะเห็นวา เปนชวงเวลาไลเลี่ยกันกับชวงเวลา
ที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือ พญาลิไทเสด็จประทับที่พิษณุโลก จึงมักมีผูเขาใจคลาดเคลื่อนวา พระพุทธชินราช
สรางโดยพญาลิไท อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา พระพุทธชินราช มีพุทธลักษณะเปนแบบสุโขทัย หรือละมาย
คลายคลึงแบบสุโขทัย) ครั้งนั้น พระเจาติโลกราช พระเจาตองอู และพระเจาลานชาง ไดทรงแตงเครื่องอัฐบริขาร
มาถวาย พรอมจัดมหรสพมาแสดงสมโภชพระพุทธชินราช ๑๕ วัน ๑๕ คืน ในป พ.ศ. ๒๐๐๘ สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ออกผนวช มีขาราชบริพารบวชโดยเสด็จ ๒,๓๔๘ รูป รวมเวลาที่ทรงผนวชอยู ๘ เดือน ๑๕ วัน จึง
ลาผนวชเสด็จไปกรุงศรีอยุธยา แลวจึงเสด็จกลับมาครองเมืองพิษณุโลกตามเดิม ในปเดียวกันนั้นไดโปรดเกลา ฯ
ใหสรางกําแพงเมืองพิษณุโลก อนึ่ง ที่วัดจุฬามณีแหงนี้ ยังมีศิลาจารึก และพระพุทธบาทจําลอง วากันวาสรางใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ ซากวิหาร และจารึก วัดจุฬามณี เปนจารึกบนแผนหินชนวน ตัวอักษรไทย ที่ตาง
จากตัวอักษรพอขุนรามคําแหงมหาราช ผมอานไดเกือบหมด บางแหงจะมองเห็นไดยาก เนื่องจากมีกรอบบาน
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และกระจกปดกั้นใสกุญแจไว เปนทางหนึ่งที่จะชวยอนุรักษแผนจารึกนี้ รอบ ๆ วิหาร และเห็นซากเสา แสดงวา มี
โครงสรางซับซอนกวาที่ปรากฏซาก ฤาอาจเปนไปไดที่มีการสรางตอเติม ๓ ใกล ๆ กับวิหารพระพุทธรูป ปรากฏ
ซากวิหารหลังเดิม ซึ่งไมใหญโตนัก สิ่งที่มคี ามากคือหนาตางไมมีบาน แตมีลักษณะเปนชองแคบ ๆ ซึ่งเปนทั้งชอง
แสง และชองระบายอากาศ เปนแบบอยางนิยมในสมัยสุโขทัย และอยุธยาตอนตน (แนะนําใหดูชองแสง และ
ระบายอากาศของวัดนางพญา ศรีสัชชนาลัย และวัดหนาพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา) ในรูปนี้จะเห็นปรางคแบบ
ขอมอยูเบื้องหลัง ๔ และ ๕ ปรางคแบบขอม ฐานสูง เปนปรางคทรงกลีบมะเฟอง จุตรมุข โดยมีมุขหนึ่งเปน
หลังคา คลายวิหารราย ตอกับซุมประตูเล็ก ๆ เหมือนยอสวน เปรียบดั่งโคปุระ กับหองครรภคฤหะ ๖ ปรางคกอ
ดวยหินแลง ฉาบปูนประดับลวดลาย ๗ และ ๘ สิ่งทรงคุณคาสุดของวัดจุฬามณี และเปนหนึ่งเดียวในเมืองไทย คือ
หงส (สงสัยวาบางคนเขียน หงษ) ซึ่งเรียงรายบริเวณฐานปรางคกลีบมะเฟอง หงสแตละตัวมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ตางกําลังขยับปก กึ่งวิ่งกึ่งเดิน หรือกําลังจะทะยานบิน บางตัวคาบชอดอกไม หรือกิ่งอะไรสักอยาง เรียกวาเปน
ลวดลายปูนปนชั้นบรมครู เพราะสามารถทําใหสิ่งที่ปนแตงดูราวมีชีวิตจิตใจ และเคลื่อนไหวอยางสงางามอยู
ตลอดเวลา ผมเคยพยายามนับหงสทุกตัว และจดบันทึกไว มีหงสบางตัวโดดเดน เปนที่รูจักในหมูนักโบราณคดี
เชนเดียวกับนางอัปสรที่โดดเดน ที่ปราสาทนครวัดแล ผมเคยตั้งปุจฉาวาใครกันที่คิดอานเอาหงสมาปนที่ฐาน
ปรางคแบบขอม จะเกี่ยวของกับชนชาติมอญ ซึ่งถือเอาหงสเปนสัญลักษณแหงความสูงสงหรือไม อยางไร ๙ และ
๑ๆ ยิ่งลวดลายปูนปนที่ฐาน ผนัง และเชิงซุมหลังคา ก็ยิ่งมีหลายอยางปะปนกัน ทั้งลายกระจัง และประจํายาม
อยางไทย ๑๑ และเห็นเทพพนมครึ่งตัว สวนอีกองคหนึ่งอาจเปนพระนารายณ เพราะประทับบนดอกบัว ๑๒
กรอบซุมประตู ที่และดูเปนขอมมากสุด เสียดายที่ไมมีทับหลัง และลวดลายปูนปนที่หนาบัน ๑๓ ออมไปอีกดาน
หนึ่ง ลวดลายปูนปนยังคงสภาพ ชัดเจนกวาดานหนา แมจะแลไมเห็นหงสเสียแลว ๑๔ ลวดลายปูนปนบนบาน
ประตู เปนลวดลายอยางไทยละมายคลอยลวดลายปูนปนแบบสุโขทัย ๑๕ ลวดลายพื้นฐานแบบนี้ ปรากฏทั้งใน
โบราณสถานไทย และขอม และ ๑๖ ฐานหินแลง ยอมุม เหลี่ยมหินยังคมชัดสื่อแสดงรูปพรรณสัณฐานเดิมได

ดูชัด ๆ นี่แหละคือ หงสวัดจุฬามณี
พระปรางคสามยอด ลพบุรี
อาณาจักรลพบุรี มีความสําคัญในประวัติศาสตรไทย ไมแตเพียงความเกี่ยวของ หรือสายสัมพันธของ
กษัตริย คือ พระราเมศวร พระโอรสของพระเจาอูทอง มีพระมารดาเปนเชื้อสายลพบุรี แตอาณาจักรลพบุรี ยัง
เกี่ยวของสัมพันธกับอาณาจักรหริภุญชัย ดวยที่ไดสงขัติยนารี นาม “พระนางจามเทวี” ขึ้นไปปกครอง และยังความ
เจริญแกอาณาจักรหริภุญชัยดวย ในเรื่องพุทธศิลป ก็ยังจําแนกศิลปลพบุรี เปนอีกแขนงหนึ่ง นอกเหนือจากพุทธ
ศิลปแบบ เชียงแสน อูทอง สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร วากันวา ศิลปลพบุรี มีรูปแบบเฉพาะ ไมเหมือนกับ
ขอมเสียทีเดียว ใหทานนึกถึงหลวงพอศิลา ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางนาคปรกแหงทุงเสลี่ยม ลักษณะเฉพาะที่วานั้น
หากจําไมผิด คือ ฐานดอกบัว ครับ
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ซ า ยไปขวา บนลงล า ง ๑
ถึง ๓ พระปรางคสามยอดโบราณสถาน มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เปนศิลปแบบบายน (ศิลปแบบบายน
เปนศิลปในยุคเมืองพระนคร มีชวงเวลาระหวาง พ.ศ. ๑๗๒๐ ถึง ๑๗๘๐ โดยประมาณ) สรางดวยศิลาแลงหิน
ทราย ตกแตงดวยลวดลายปูนปนที่สวยงาม ปรางคองคกลางประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก องคซาย
ประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตาหรือนางปญญาบารมี สวนปรางคองคขวา ประดิษฐาน รูป พระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร๔ ถึง ๖ ตรงซุมประตูเดิมคงมีทับหลัง แตที่เหลืออยูในปจจุบันคือเสาประดับกรอบประตูแกะสลักเปน
รูปฤาษีนั่งชันเขาในซุมเรือนแกวซึ่งเปนแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปแบบบายน โบราณสถานแหง
นี้ มีฝูงลิงอยูอาศัย และเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมโทรมไมนอย ยากที่จะหาโอกาสเขาไปชมใกล ๆ
อนึ่ง ดานหนาตางทิศตะวันออกมีวิหารที่สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนวิหารสรางดวยอิฐมี
หนาตางโคงแหลมประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญปางสมาธิที่ยังสมบูรณดีเปน ศิลปแบบสมัยอยุธยา
ตอนตนอายุราวพุทธศวรรษที่ ๒๐
อาจารยเปยก สะพานกรุงธนบุรี และพระจันทรยิ้ม
ผมจําไดวาอาจารยเปยก (ชาญพจน ตั้งตรงจิตร) โทรนัดใหผมไปรอพบที่ เซ็นทรัลลาดพราว สายวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อจะพาไปหาหมอนวดแผนไทยชั้นครู เพื่อแกไขอาการเจ็บไหลเรื้อรังของผม เดิมนัดจะไปที่
วัดโพธิ์ ภายหลังอาจารยเปยกเปลี่ยนใจ พาไปที่โรงเรียนสอนนวดแผนไทยเชตุวัน ที่พุทธมลฑล ซึ่งใหญโต ถือ
เปนสถาบันแพทยทางเลือกตัวอยางได เพราะมีทั้งโรงเรียน หอพัก โรงงานยา และสิ่งอํานวยความสะดวก นักเรียน
ที่มาเรียนก็มาจากทุกมุมโลก รับทัวร หรือหมูคณะได นาตื่นเตนดี อันที่จริงก็ไมแปลก เพราะครอบครัวของ
อาจารยเปยกเปนตนตําหรับ และเจาของกิจการยาไทยแผนโบราณหลายขนาน ที่คนไทยรูจักดีเห็นจะเปนยาเขียว
ตราใบโพธิ์ แกรอนในแหละครับ อาจารยเปยกอยากใหผมไปดู และถามความเห็นเรื่องสถานที่และบริการแหละ
สวนธุระตรง ๆ คือไปใหหมอนวดแผนโบราณแกไขอาการเจ็บปวด โดยที่อาจารยเปยกกรุณาไมคิดเงิน
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑
ทางไปยังโรงเรียน ถนนแคบ แตปลูกตนไมสวยงาม ทราบวาสถานที่ตั้งอยูสุดเขตศาลายาพอดี ๒ ถึง ๕ สวน
บริการตาง ๆ เชน หองนวด (หองเรียน และฝกหัดของนักเรียน) ซึ่งเปนพื้นที่บริการดวย และ ๖ ตกเย็น อาจารย
ชาญพจนและครอบครัว กรุณาเลี้ยงอาหารผมอีกมื้อ ตามเคย และกอนจากกัน ผมไดถายรูปกับลูกสาว และลูกชาย
(นองอิม และนอง ปนปน) ที่นารักของอาจารยเปยกโดยภริยาของอาจารย (คุณรวิพิมพ) เปนตากลอง

ระหว าง ทาง บนรถอาจารยเ ปย ก ผมถ ายรูป สะพานกรุงธนบุรีไ ด มุ มสวยหลายมุม โดยเฉพาะตํ าแหน งที่ติด
สัญญาณไฟจราจร เพื่อเอาไวใชสอนนักศึกษา (วิชาวิศวกรรมทาง – Highway Engineering) อนึ่ง สะพานกรุงธนบุรี
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘กอสรางเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๗ ลวเสร็จปลายป
พ.ศ.๒๕๐๐ เปดใชวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๐๑ กอสรางโดย Fuji Car Manufacturing Co. Ltd. มูลค า
กอสราง ๒๔,๘๓๗,๕๐๐ บาท เปนสะพานชนิดเปดไมไดตอเนื่องกันหกชวง เชิงสะพานทั้งสองฝงเปนคอนกรีต
มี ท างเท า สองข า ง ช ว งลอดกลางสะพานสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเลปานกลางประมาณ ๗ .๕๐ เมตร ความยาว
สะพาน ๓๖๖.๒๐ เมตร เชิงลาดสะพานฝงพระนคร ๑๘๕.๕๐ เมตร ฝงธนบุรี ๙๗.๒๐0 เมตร รวมความยาว
๖๔๘.๙๐ เมตร น้ําหนักโครงเหล็กรวมพื้นจราจรสําหรับชวง ๖๔ เมตร หนัก ๔๔๐ ตัน สําหรับชวง ๕๘ เมตร
หนัก ๔๐๐ ตัน รับน้ําหนัก Tractor Truck with Semi-Trailer ๒๙.๒๕ ตันตอชวงสะพานหรือ ๑๖ Tons Truck Trains
วิ่งสวนกัน ๔ คัน และ วิ่งตามกันหาง ๔ เมตร น้ําหนักแผ ๔๐๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร

ผมเห็นผูคนมากหนาหลายตาที่
บริเวณสะพานขามถนนลาดพราว ยกกลอง หรือโทรศัพท ถายรูป “พระจันทรยิ้ม” ในคืนนั้น ผมถายสองรูปนี้ที่
แยกลาดพราว ระหวางทางกลับบาน ซึ่งเปนจุดที่มีชางภาพมืออาชีพ และสมัครเลนตั้งกลองถายภาพหลายสิบราย
X File ธันวาคม 2551 - 5

กล องผมได ภ าพไมดีนัก เพราะมีแ สงรบกวน และไม ใชกล องคุณภาพดี แต ถ ายไว เตือ นความทรงจํา ที่ ผมมี
ความรูสึกเหมือน ๆ กับผูประกาศขาวทีวีหลายชองบอกวา “เปนปรากฏการณที่สรางรอยยิ้ม และความสุขใหคน
กรุงเทพ และคนไทย ทามกลางบรรยากาศความแตกแยกทางความคิด การเมือง และสังคม ประกอบกับวิกฤติ
เศรษฐกิจที่กําลังทวีความรุนแรง”
ว.ส.ท. รถไฟฟาใตดิน หัวลําโพง รถไฟ และความทรงจํา
ชวงเชาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผมเปนวิทยากรบรรยายที่สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ผมไปถึง
อาคาร ว.ส.ท. ตั้งแตเชา แดดสวย จึงหยิบกลอง เดินขึ้นสะพานลอย เพื่อถายรูปอาคาร ว.ส.ท.เมื่อตองแสงแดดยาม
เช าเก็บไวหลายรูป วั นนี้ต อนค่ํา ผมตองเดินทางกลับ อุ บลราชธานี (สว นรู ปขวามื อ เปนรูปถ ายเมื่อ วัน ที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๑ ราวบายสามโมง ผมเสร็จภารกิจจากการประชุมแถวยานถนนวิสุทธิกษัตริยราวบายสองโมง ก็
รีบเดินทางไป ว.ส.ท. เพราะวันนี้ มีประชุมกรรมการโครงการ อากาศวันนี้ดี ไมครึ้ม แตก็ไมมีแสงแดดยามบาย
สองรูปนี้จึงตางอารมณกัน)

อาคารว.ส.ท.สองบรรยากาศสองอารมณ (ซาย)
เชาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ(ขวา) บายวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

ซ ายไปขวา บนลงลาง ๑ เสร็ จ
สิ้นการบรรยาย ผมไปธุระหลายอยางที่ยานการคาใจกลางกรุงเทพ สุดทายกินอาหารมื้อเย็นที่ภัตตาคารญี่ปุนแถว
หัวถนนสีลม-พระรามที่ ๔ หลังอาหารมื้อเย็น ดร.แรนดี้ แหงกรมทางหลวงกรุณานําทางผมไปสถานีรถไฟฟา เพื่อ
เดินทางไปหัวลําโพง ชั่วอึดใจผมก็เดินขึ้นมาโผลที่สถานีกรุงเทพ หรือหัวลําโพงพอดี เหลือเวลาอีกราวสอง
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ชั่วโมง ดร.แรนดี้ขอตัวกลับบาน ผมจึงไปนั่นรอบนรานกาแฟที่ชั้นสอง วันนี้ (๒ธันวาคม ๒๕๕๒) เปนวันอังคาร
ผูคนจึงไมใครจะพลุกพลาน ทุกคนสนอกสนใจดูขาวเลิกยึดสนามบิน ๒ ผมสํารวจและถายรูปโครงถักรับหลังคา
ซึ่งเปนแบบ Barrel roof (ทรงกระบอกผาซีก) ๓ ปายทางเขาชานชาลา บอกวา สรางตั้งแตพ.ศ.๒๔๕๓ บูรณะเมื่อ
พ.ศ.๒๕๔๑ ๔ ฐานรองรับโครงถัก ๕ ฝารอก มีรองสวมประแจปากเหลี่ยมตรงกลาง ที่จนปานนี้ผมยังไมรูวา เปน
รอกที่ชักลวดสลิงขึ้นลงเพื่อวัตถุประสงคใด ๖ โบกี้โดยสาร จําไดวาเปนขบวนรถไปหนองคาย ๗ และ ๘ หัวรถ
จักร ๔๒๒๓ และ ๔๑๕๓ ทั้งสองคันเปนยี้หอ Alsthom ครับ เธอกําลังทําขบวน (ภาษารถไฟครับ แปลวากําลังลาก
จูงรถ หรือโบกี้อื่น ๆ) ๙ ตูที่ผมนั่ง และนอน คอนขางวาง โดยเฉพาะเตียงบน ๑๐ ผมถายที่นอนใหเห็นเบลอ ๆ ที่นี่
สถานีสามเสนครับ ขณะนี้เวลาประมาณ เกือบ ๒๒.๐๐ น (รถออกจากสถานีกรุงเทพลาชากวากําหนดราว ๔๐
นาที) ๑๑ ผานชุมทางบางซื่อ ผมลมตัวนอนแลวหลับเปนตาย ตื่นที่สถานีสูงเนิน ไดยินเสียงพนักงานรักษารถ พูด
กันวา ขณะนี้เสียเวลาราว ๑๕ นาทีเปนไปไดที่จะถึงปลายทางตามกําหนด เพราะพนจากนครราชสีมาก็จะมุงหนา
ตรงสูปลายทางอุบลราชธานี ไมคอยมีขบวนรถวิ่งสวนทาง หรือรอสับหลีกในยามดึกดื่นหลังเที่ยงคืน และ ๑๒
เชาแลวกอนถึงสถานีอุทุมพรพิสัย จําไดวาบนทางหลวง ๒๒๖ อุทุมพรพิสัย หางจากศรีสะเกษ ๒๕ กิโลเมตร
และศรี สะเกษ หางจากอุ บลราชธานีร าว ๖๐ กิโ ลเมตร สรุป เชาวัน นั้น ผมถึงปลายทางตรงเวลา ไปทํ างานที่
มหาวิทยาลัยทันที กวาจะถึงบานก็ราว ๒๑.๐๐ น
เด็ก ๆ
เสาร อาทิตยที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผมไมไดไปสอนหนังสือ ใชเวลาตรวจการบานและเตรียมงานสอนที่
อุบ ลราชธานี เชา วัน เสาร อาจารย อิท ธิ พ งศ และภรรยา กับ ลู ก ชาย (น องนี โ อ) กรุ ณารั บ ไปกิ นอาหารเช า ที่
ภัตตาคารเกาแกแหงหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเลื่องชื่อ เพราะคุณชายถนัดศรีไปเชลลชวนชิมไวสักเมื่อ
เกือบ ๔๐ ปที่แลว ผมจําไดวา เมื่อกวา ๓๐ ปที่ผานมา สมัยที่แมผมปวยกอนเสียชีวิต คุณลุง-คุณปา สามีภรรยา
เจาของภัตตาคารแหงนี้ ซึ่งรูจักกับพอและแม ไดกรุณารับเอานองชายคนเล็ก ซึ่งขณะนั้นอายุเพียงขวบเศษไปเลี้ยง
ดูดังลูกเพื่อชวยลดภาระพอและผมที่ตองคอยรักษาพยาบาลแมที่ปวยหนักอยูหลายป เนื่องจากครอบครัวเราอยู
หางไกลญาติ จนกระทั่งนองผมเปลี่ยนจากการเรียกวา ลุงและปากลายเปนพอและแม ไปโดยปริยาย ภายหลังที่แม
ผมเสียชีวิตในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ลูกสาวคนโตของลุง ซึ่งนองของผมเรียกวาพี่ ก็เสียชีวิต ภายหลังลุงก็เสียชีวิตไปอีก
คน สวนภัตตาคาร ซึ่งเปนของบรรพบุรุษ ไดตกทอดถึงนอง ๆ ของคุณลุงทําสืบตอมา วันนั้น ผมพบ ดร.เกรียง
ศักดิ์แกวกุลชัย ภรรยา และลูกสาว (นองมัดหมี่) ซึ่งทั้งสองทานยกใหเปนลูกสาวผม ผมยังสงสัยไมหายวาผมมี
ความดีอะไร แตหากถือตามธรรมเนียมฝรั่ง ที่เด็กทุกคนจะมีพอทูนหัว (God father) หรือแมทูนหัว ก็ไมใชเรื่อง
แปลก ผมเปนพอทูนหัวของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งปจจุบันเรียนจบมหาวิทยาลัยไปแลว คนนี้นับเปนคนที่สามครับ หลัง
อาหารจึงถายรูปเด็ก ๆ ทั้งสองคนไวเปนที่ระลึก ผมทํานายวา ทั้งคูโตขึ้น ตองเกง และฉลาด เหมือนคุณพอคุณแม

(ซาย) นองมัดหมี่ (ขวา) นองนีโอ
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สะพานพระรามที่ ๘
ศุกรที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผมไปราชการ ซึ่งนัดหมายประชุมที่ยานวิสุทธิกษัตริย ใกล ๆ สํานักปลัด
มหาดไทย ที่ทําการ กองงาน กว. และ กส.เกา หรือใกล ๆ สภาสถาปนิกปจ จุบั น เดิ นทางโดยเครื่องบินจาก
อุบลราชธานี มีเวลาวางมากในชวงเชาจึงเรียกรถแทกซี่ใหขามสะพานพระราม ๘ ไปสงที่ฝงบางยี่ขัน เพื่อถายรูป
สะพาน บางยี่ขันวั นนี้เปลี่ยนไปมาก นึกถึง สมัย เมื่ อเริ่ม สร างสะพานสมเด็ จพระปนเกลา มีการตัด ถนน จาก
ถนนจรัญสนิทวงศไปขึ้นสะพาน สมัยนั้นสองขางทางยังเปนเรือกสวน เห็นตนหมาก และไมสวนหลากหลาย
ชนิด ตกกลางคืนมืดเปลี่ยว ถัดมาสักสามสี่ปเริ่มมีสวนอาหาร เลามาเทานี้ทานก็คงนึกออกวา ไมตองกลาวถึงบางยี่
ขันวายังมีความเปนบานสวนริมน้ําขนาดไหน วันนี้ไมวาที่ไหน กลายเปนปาคอนกรีตไปเสียสิ้น ที่บางยี่ขันวันนี้ มี
Guest house หลายแหง สภาพคอนขางสงบเงียบ นักทองเที่ยวที่พักที่นี่นาจะเปนพวกที่มีฐานะหนอย พักผอน
อยางสงบ ตื่นเชาก็ออกเดินทางทองเที่ยว ผมไดขอมูลจากหญิงสาวสองคน ที่รานขายกาแฟอยูใน Guest house หรู
ขณะที่นั่งตรวจสอบรูปถายและสงไฟลเขา Note book บางยี่ขันแหงนี้แหละที่ปรากฏความในนิราศภูเขาทองของ
ขุนสุนทรโวหาร (สุนทรภู) วา “ถึงโรงเหลาเตากลั่นควันโขมง มีคันโยงผูกไวที่ปลายเสา โอ บ าปกรรมน้ํ า นรก
เจียวอกเรา ฯลฯ”

กอนเดินขึ้นสะพาน และเห็นบาน
โบราณริมน้ํา อยูติดกับพื้นที่บริเวณสะพานพอดี เปนบานไมหลังคาปนหยามุงกระเบื้องวาว สรางประกบกับตึก
ปูนสามชั้น แมจะชํารุดทรุดโทรมมาก และก็สอเคาความภูมิฐานในอดีต โดยเฉพาะโครงสราง ค.ส.ล. ดูบอบบาง
แตยังดูแข็งแรง และทนทาน แมใชงานมานานป ผมถายรูปไวหลายรูป ไวใชสอนหนังสือ

เพราะผม
สอนวิชาวิศวกรรมทาง (Highway Engineering) ดวย จึงอดไมไดที่จะถายฝาตะแกรงระบายน้ําไปไวใชสอนหนังสือ
(ซาย) ฝาตะแกรงระบายน้ําบนพื้นทางเทา เปนตะแกรงเหล็กหลอชองหาง ใหดูแลทําความสะอาดงาย เพราะบน
สะพานคงไมคอยมีใครทิ้งขยะ (กลาง) ตรงบริเวณรอยตอระหวางพื้นสะพานหลักกับลาดคอสะพาน (Approach)
สังเกตตะแกรงเหล็กรูถี่ขนาดเล็ก แปลวาดักขยะขนาดเล็ก ๆ ได รวมทั้งเศษหิน กรวด และ (ขวา) ฝาตะแกรงที่บอ
พักน้ําที่ใชรวมกับคันหินรางตื้น (V-ditch) เปนเหล็กหลอซี่ถี่ ๆ รองรูปตัววีรับกับคันหิน สําหรับคันหินรางตื้นแบบ
นี้ อาจใชฝาค.ล.ล ที่มีลักษณะเปนรองตัววีคลายคันหิน แตเจาะรู หรือฝงดวยทอพีวีซี เพื่อใหน้ําไหลตกลงตรง ไ สู
บอพัก และทอระบายตามลําดับ
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ซ า ยไปขวา
บนลงลาง ๑ สวนสาธารณะใตสะพาน มองไปทางแมน้ําเจาพระยา ๒ สวนสาธารณะ อีกฟากหนึ่ง เมื่อมองยอนมา
วากันวาสวนสาธารณะแหงนี้ ประสบความสําเร็จมากที่สุดแหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีผูมาใชประโยชนเปน
จํานวนมาก ทั้งพักผอนในสวน ริมแมน้ํา กีฬา บนลานกีฬา และสันทนาการอื่น ๆ เชน ลาน Skate board จักรยาน
ศิลปนภายภาพ หรือวาดภาพ ทั้งกลางวัน บาย เย็นจนค่ํามืดดึกดื่น ๓ เสา (Tyron) รั้งลวดขึงสะพาน ที่ฐานแยกจาก
กันเพื่อครอมตัวสะพาน ๔ สะพานแหงนี้ชองทางเทาทั้งสองฟากกวางมาก อาจมากกวา ๒.๕๐ เมตร เพราะคงจะ
อนุญาตใหจักรยานใชทางเทารวมกับคนเดินเทา สังเกตราวกั้นระหวางชองทางรถยนตกับชองทางจักรยาน-ทาง
เทา เปนแบบเสาเหล็กราวเหล็ก แข็งแรงมาก ราวสะพานดานริม เปนโครงเหล็กโปรง ทาสีทอง สวนทางวิ่ง
สําหรับรถยนตคอนขางแคบ กลาวไดวา แทบไมมีไหลทาง เปนเพราะเขตทางฝงกรุงเทพ (บางขุนพรหม) มีจํากัด
หากทําสะพานกวาง รถก็จะไปติดขัดเปนคอขวดที่ฝงกรุงเทพ ๕ และ ๖ ลวดขึงโยงไปทั้งสองฟากของสะพาน ผม
ถายสองรูปนี้ไดแปลวาผมเดินขามสะพานไปและกลับ ครับ ไมใชไปกลับรอบเดียว สองรอบครับ เพื่อใหไดรูปที่
อยากไดและใชเวลาใหหมดไป ๗ บันไดขึ้นลง มีลาดแบงตรงกลางแยกทางขึ้นลง และลาดนี้ ใชเปนทางลากจูง
จักรยานดวยไงครับ เปนการออกแบบที่ออกจะทันสมัย กอปรกับบันไดมีชานพักหลายแหง แปลวาการลากจูง
จักรยานขึ้นลงสะพาน นาจะสะดวก ๘ สุนัข (หมา) ครับ ผมขอมันถายรูป สองรูป มันยิ้มและอนุญาตใหถายโดยดี
และ ๙ รูปถายใตพื้นสะพาน รูปมุมนี้ ไมวาจะถายสะพานไหน ๆ ยากที่รูปจะออกมาสวย

ที่ ฝ ง กรุ งเทพ (บางขุ น พรหม) ฟากหนึ่ ง ของ
สะพานเปนที่ตั้งของวังบางขุนพรหม ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ตั้งธนาคารแหงประเทศไทย (แบงคชาติ) สวนอีกฟาก
หนึ่งเปนโรงพิมพธนบัตรครับหลังคาเปนแผนพับ หรือฝาจีบ ค.ส.ล. (Reinforced concrete fold-plate)
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เหลานี้คือรูปถายที่ใชสอนวิศวกรรมขนส ง
(Transportation Engineering) ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ทาเทียบเรือแบบโปะ (Pontoon) ที่สวนสาธารณะสะพาน
พระรามที่ ๘ ๒ เรือดวนครับ ๓ เรือตนกําลัง (Tow boat) ลากจูงขบวนเรือบรรทุกขาว และ ๔ ทาเทียบเรือแบบโปะ
มี Gang way ยื่นยาว ที่ดานหลังวังบางขุนพรหม
เลี้ยงปใหม ถนนราชดําเนิน อนุสาวรียประชาธิปไตย สะพานมหาดไทยอุทิส และสะพานนริศดํารัส
อาทิตยที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผมกินขาวมื้อเที่ยงกับพี่กีรติ ศรีวัฒนาเมฆินทร ภรรยา และลูกชายหญิง ที่กําลังโต
วันโตคืน เปนอาหารมื้อพิเศษที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุนยานรัชโยธิน สงทายปเกาตอนรับปใหมแหละครับ ปกติพบ
กันสักปละ ๓ - ๔ ครั้ง เด็กทั้งสองคน คุนเคยกับผมเปนอยางดี ไมวาจะเปนเรื่องเกมคอมพิวเตอร หรือเรื่องอื่น ๆ
โดยเฉพาะคนพี่ชาย ชอบเลน Flight Simulator เสียดวย หลังอาหาร ผมไปถายรูปถนนราชดําเนิน อนุสาวรีย
ประชาธิปไตย กรมโยธาธิการ (เดิม) คลองมหานาค สะพานมหาดไทยอุทิส สะพานนริศดํารัส

รู ป น อ งบุ ค กั บ คุ ณ พ อ น อ งบุ ค กั บ คุ ณ แม และรู ป
นองบิ๊ค ตอนนี้ บิ๊คสมชื่อทั้งกีฬา และเรียน โตขึ้นก็คงจะเรียนเกงเหมือนคุณพอแหละ

(ซาย) ทางเทาถนนราชดําเนินยามใกลสิ้นป เงียบเหงา เหมือนสิ้นหวัง ภาพนี้ถายหนาสภาทนายความ ภายหลังแวะ
ทักทายเพื่อนเกา (กลาง) อนุสาวรียประชาธิปไตย ยามไรผูคน ไรปาย มีตนไมดอกไมประดับประดาพอควร ดูมี
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เสนหไรมายา ผมรอโอกาสจนถนนโลงไดรูปสวย ๆ หลายรูป และ (ขวา) กรมโยธาธิการ (เดิม) ปจจุบันเปน
สถาบันพระปกเกลา เดิมอาคารหลังนี้เปนหางฝรั่ง สรางในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปจจุบันเปนอาคารอนุรักษ ตั้งอยู
ตําแหนงที่โดดเดน การบูรณะฟนฟูครั้งลาสุดปรับเปลี่ยนพื้นลานหนาอาคารเปนแกรนิตสีดํา ดูแลวขัดหูขัดตา
เพราะมันไมเขากันกับตัวอาคารเลย

ดู รู ป สะพานมหาดไทยอุ ทิ ส อี ก ครั้ ง
(ซายไปขา บนลงลาง) ๑ บริเวณปากคลองแสนแสบ ตัดคลองมหานาค ตรงทาน้ําโดยสารผานฟา ขาง ๆ สะพาน
ผานฟาลีลาศ มองเห็นกําแพงเมือง ปอมมหากาฬ วัดสระเกศ และสะพานขามคลองมหานาค เปนสะพานคอนกรีต
ที่คอนขาง แคบ (แทบไมมีทางเทา เพราะมีลักษระเหมือนคันหินสูง ๆกวางสัก ๕๐ เซนติเมตร คนอาศัยเดินพอได
แตเดินสวนกันไมได และเสี่ยงโดนรถเฉี่ยว) ๒ หัวสะพาน มีรูปสิงห สัญลักษณกระทรวงมหาดไทย สะพานแหง
นี้ เปนสะพานที่ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และเหลาขาราชการชั้นผูใหญระดับสูง โดยเฉพาะใน
กระทรวงมหาดไทย ในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงชวงตนรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดรวมกันบริจาคทรัพย ๔๑,๒๔๒ บาท สรางสะพานเพื่อแสดงความ
อาลัย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ผูทรงมีพระราชดําริ จะใหมี
สะพานขามคลองดังกลาว แตเสด็จสวรรคตเสียกอน รัชกาลที่ ๖ จึงไดโปรดฯ พระราชทานนามวา สะพาน
มหาดไทยอุทิส สะพานนี้เปดใชครั้งแรกเมื่อ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งเปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของ
รัชกาลที่ ๕ เปนหนึ่งในสัญลักษณแหงความโศกเศราของปวงประชาราษฎรที่มีตอพระองคจวบจนปจจุบัน ๓
และ ๔รูปปนนูนต่ําตรงกลางสะพาน ขนาบสองดานของปายชื่อสะพาน เปนรูปปนของผูใหญ และเด็กยืนโศกา
อาดูร ชวนสลด รูปหนึ่งผูใหญอุมเด็กแตตัวเองร่ําไห ยกมือปาดน้ําตา สวนอีกรูปเปนเด็กยืนร่ําไห มีผูใหญยืน
ปลอบอยูขาง ๆ โดยรัชกาลที่ ๖ โปรดฯ ใหกรมสุขาภิบาลทํารูปจําลองนูนต่ําของสะพานไปตั้งไวที่งานถวายพระ
เพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวดวย จากนั้นจึงนําเอารูปจําลองนี้ มาประดับไวที่
สะพาน ดวยลักษณะของรูปปนดังกลาว คนทั่วไปจึงมักเรียกสะพานแหงนี้วา “สะพานรองไห”
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สะพานนริศดํารัส (พ.ศ.๒๕๑๓) ปายสะพาน คงทําขึ้นใหมพรอมการบูรณะสะพานในป พ.ศ.๒๕๑๓ เดินตาม
สะพานนี้ลงไปก็จะพบแยกหลานหลวง วันนั้น ผมเดินไกลมากเกือบถึงสนามกีฬาแหงชาติ (ซาย) คลองมหานาค
ถายยอนไป ไมเห็นสะพานมหาดไทยอุทิส แตเห็นภูเขาทอง (กลาง) และราวสะพาน แบบหนึ่งซึ่งนิยมในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชการที่ ๗ (ขวา)
วัดดอยธรรมเจดีย อําเภอโคกศรีสุพรรณ
ผมไดเดินทางไปวัดดอยธรรมเจดีย อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เปนครั้งที่สอง ในวันเสารที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งตลอดทั้งวัน ที่อํานาจเจริญ มุกดาหาร และสกลนคร ฝนตก เปนฝนในฤดูหนาวที่เกิดจาดมวล
อากาศเย็น และรอนพัดมาปะทะกัน ผมคงยังไมเลาเรื่องซอมแซมเจดียใหฟง แตเก็บรูปธรรมชาติปาหนาวของ
เทือกเขาภูพานมาฝาก

ซ า ยไปขวา บนลงล า ง ๑ และ ๒
หลืบใตแผนหิน วากันวา คือที่พักพิงธรรมชาติ มนุษยโบราณใชเปนที่อยูอาศัย ตอมาเมื่อมีลัทธิ ความเชื่อ หรือ
ศาสนา ก็ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม หรือศาสนสถาน (เชน ปรากฏที่อุทยานแหงชาติภูพระบาท) ในรูปจะ
เห็นตนจันผา ซึ่งเปนไมดึกดําบรรพ ๓ และ ๔ Moss (ตะไคน้ํา) Licens (ฟองหิน) Fern และกลวยไมปาจําพวก
เอื้องขนาดเล็กตามแผน และซอกหิน ๕ (รูปใหญ) หินที่เกิดจากการตกตะกอนของดิน ทราย ผมพยายามมองหา
ร อ งรอยสิ่ ง มี ชี วิ ต พบเปลื อ กแข็ ง บางอย า ง และผลึ ก พวกคาร บ อนด เดาว า น า จะเป น ร อ งรอยของบรมยุ ค
Phanerozoic eon ความหมายของ Phanerozoic คือ visible life เปนบรมยุคที่ปรากฏสิ่งมีชีวิตขึ้นในโลกนี้ โดย
ประกอบดวยสาม มหายุค คือ Paleozoic era, Mesozoic era และ Cenozoic era หากใหเดา ผมจะเดาวาหินเหลานี้
คงอยูในมหายุค Paleozoic era ซึ่งยุคโบราณแหงสิ่งมีชีวิต - Age of ancient life ประกอบดวยหก period คือ
Cambrian, Ordiovician, Silurian, Devonian, Carboniferous และ Permian period และเดาวาอยางเกงก็นาจะเปนชวง
Cambrian หรือ Ordovician period อนึ่ง ตามแหลงขอมูลหลายแหลง บอกวา ธรณีสัณฐานบริเวณนี้ มีการยกตัว
ของเปลือกโลก และหมวดหินภูพาน มีลักษณะประกอบดวยหินทรายปนหินกรวดมนชั้นหนา ที่แสดงการวางชั้น
เฉียงระดับ มีรายงานพบเศษชิ้นสวนของกระดูก Dinosaurs ไดโนเสาร พบสารประกอบของพวกคารบอนเกิดอยู
ในหมวดหินนี้ดวย ซากเศษกระดูก Dinosaurs นั้น เปนหลักฐานบงบอก Mesozoic era (ยุคกลางของสิ่งมีชีวิต Age of medieval life ประกอบดวยสามยุค คือ Triassic, Jurassic และ Cretaceous period ซึ่งทานคงพอไดยินมา
บาง) งง ไหม
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(ซาย) ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย และเพื่อนวิศวกร ผู
ประสานการติดตอ ดานหลังแลเห็นชางผูลงมือสกัดผิววัสดุตกแตง และโครงสรางบริเวณที่จะตองซอมแซม เปน
ชางที่ใจเย็นมาก เหมาะจะทํางานที่ตองใชสมาธิ และความระมัดระวังอันตรายทุกลมหายใจ (ขวา) เครื่องมือชาง
เกรียงปาดปูน ตะปู และเครื่องใช คือกระติกน้ําฉาบปรอทแบบโบราณ เปบรักษาไดทั้งความรอน และเย็น ผมไม
คิดวาจะไดเห็นกระติกแบบนี้ในประเทศไทยอีกแลวในพ.ศ.นี้ ผศ.อิทธิพงศ ก็ถายรูปนี้ไวไว ผมเกิดความรูสึก
บางอยาง ที่ออกไปทางเศรา หากจะใหตั้งชื่อ รูปนี้ควรชื่อวา “คุณภาพชีวิตชาง หรือแรงงานไทย” วาทําไมชางตอย
ต่ําเสียเหลือเกิน
สาวบานแต
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ วันสิ้นป ผมไดดูแกะกลองหนังไทยที่สถานีโทรทัศนชองหนึ่งนํามาฉายใหดู ผมไมเคย
ดูหนังเรื่องนี้มากอน แตเดาเรื่องได หนังไทยนี่ดี ดูแลวฉลาด ที่สนใจดูจนจบคือ คําวาสมัยนิยม และเทคโนโลยี
การแตงตัวของดารา เทคนิคการถายทํา เพลงประกอบ สมัยกอนหากภาพยนตไมมีเพลงประกอบเห็นจะถือวาไม
ทันสมัย เรื่องนี้ก็มีพระเอกนางเอก พระรองนางรอง ตัวประกอบใสชุดไทย (เปนชุดรําวง) ออกไปเซิ้งบองไฟ และ
เลนรํากระทบไม ผมวามันคนละเรื่อง ไมรูจับมาใส หรือรําพรอม ๆ กันไดอยางไร สาวบานแตเปนภาพยนตที่ออก
ฉายในป พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่โดดเดนคือเพลงประกอบ ซึ่งมีสองเพลง ทั้งสองเพลง รองและบรรเลงดดยวงสุนทรา
ภรณ (ขับรองโดย เลิศ ประสมทรัพย - ศรีสุดา รัชตวรรณ) เปนเพลงรําวงฟงงาย และหนึ่งในสองเพลง คือรําวง
สาวบานแต กลายเปนเพลงอมตะเสียแลว นอกจากเปนเพลงที่แทบทุกคนจดจําหรือรองไดแลว ยังบอกไวดวยวา
สัญลักษณของสาวบานแตคือรถจักรยานไงครับ เสียอยางเดียวมีศัพทอีกหลาย ๆ คําในเพลง ที่ไมรูเปนภาษาบาบอ
คอแตกที่ไหน ไมรูวาแปลวาอะไร เชน สวี-วี่-วี (รูจักแตสะบึ๋ม บึ้ม บึมส) สอนหลอน ฯลฯ ซึ่งเปนที่วิพากษวิจารณ
ในสมัยนั้นมากอยูวา จะทําใหภาษาไทยวิบัติ ลองไป download มาฟงสิครับ
ในภาพยนตร สาวบานแต ไดเห็นดาราเกา ๆ ซึ่งนับแลวผมจําชื่อไดเกือบทุกคน ไมจะไมใชแฟนหนัง
ไทย ไมวาจะเปน สมบัติ เมทะนี ประจวบ ฤกษยามดี สองนางเอก สุทิสา พัฒนุช และเมตตา รุงรัตน (ปจจุบัน
เมตตายังคงแสดงภาพยนตรโทรทัศนอยู) ดาราหนาอกเขาพระวิหาร (ปรียา รุงเรือง) ปาหอม (มาลี เวชประเสริฐ)
ดาวตลกบรมครูอยางสุคนธ คิ้วเหลี่ยม ตลกอวน ดาวนอย ดวงใหญ และแมกระทั่งดารารุนยา อยาง หมอมชั้น พวง
วัน ที่ อยากจะเลาทิ้ งท ายคือ นางเอกของเรื่องนี้ คือสุทิสา พัฒ นุช เธอมีดีก รีเปนถึงรองนางสาวไทย (ปพ.ศ.
๒๕๐๘ ปที่นางสาวไทยชื่อ จีรนันท เศวตรนันท) แมจะมีผิวออกคล้ํา และสูงนอยกวาคนอื่น ๆ แตเธอก็กลับ
กลายเปนนางเอกผูประสบความสําเร็จไมแพเพชรา เชาวนราษฏณ อรัญญานามวงศ หรือภาวนาชนะจิต หลังป
๒๕๑๙ เธออําลาวงการไปอยางเงียบ ๆ แลวจู ๆ เธอก็กลับมาอีกครั้งตามคําขอรองของคายหนังยักษ เพื่อสวมบท
แมของอังศุมาลิน (อาภาศิริ นิติพน) ในภาพยนตร “คูกรรม” หลังจากนั้น ก็ไมพบเธออีกเลย หากทานรัก หรือคิดถึง
หนังไทย แมเราจะไมมีโอกาสเก็บสะสมหนัง แผนปด หรือ Handbill แตก็มีรุปภาพและเรื่องมากมายที่เวบไซทคน
รักหนังไทย ไปที่ (ใชเวลา Load คอนขางนานถึงนานมาก)
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3562&page=4&keyword=
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ป.ล. สําหรับคนรักรถไฟ บานแต เปนหมูบานเล็กๆ อยูในเขตอําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ หากนั่งรถไฟไปอุบลราชธานี จะผาน หรือจอดแวะที่สถานีบานแต ผมไปดู
มาแล ว ไม เ ห็ น สาวบ า น แต ค นไหนขี่ จั ก รยาน ป จ จุ บั น ใช ม อเตอร ไ ซล ค กั น หมดแล ว (ภาพจาก
www.ROTFAITHAI.com )

แผนปดภาพยนตร “สาวบานแต”

สุทิสา พัฒนุช ยุคที่เปนนางเอกดัง (ซาย)
และ (ขวา) ในบทแมของอังศุมาลิน ในภาพยนตคูกรรม ดูอยางไรเธอก็ยังสวยสมวัย แมในชวงที่เปนรองนางสาว
ไทย จะมีผูคอนขอดวาเธอเปน “ลูกเปดขี้เหร” ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งอาจเพราะเธอเกิดในวงการโลกมายาดวยภาพยนตร
เรื่อง “เปดนอย” ของเสด็จพระองคชายใหญ (พระองคเจาภาณุภัณฑยุคล) นั่นเอง
วันหนาหากมีโอกาสจะดูหนังไทยมาเลาใหฟงอีก ชอบ หรือไมชอบก็บอกดวย
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษย ฉบับเดียว ยาวมาก โดยเฉพาะอารัมภบท อาจเพราะอารมณพิมพไปบนไป
ของคนถาม ผมจึงถือโอกาสตอบ หรือแกไขภาษาไทยไปดวยพรอม ๆ กับคําถาม สวนคําถามคําตอบนั้น ผมไม
แสดง เพราะผูถาม รูแกใจวาถามอะไร หากแตผมจะเฉลยแนวคําตอบที่ถูกตองให ตามที่ผูถามรองขอ โดยรวมแลว
ผูถาม ใชภาษาไทยไดในเกณฑดี รูจักแบงวรรคตอน จะมีผิดบางก็ใชคําซา ๆ หรือซ้ําซอนกัน และใชภาษาพูด
Date: Mon, 1 Dec 2008 22:04:52 +0700

สวัสดีครับอาจารย ผม ภัทรวุฒิ ครับ! คนที่ชอบนั่ง (เสนอ) หนา เรียน RC และมีปญหาเยอะคนนั้นนั่นละครับ ที่
เคยถามอาจารยไป คราวกอนโนนแลวกระมัง เกี่ยวกับคําถามที่วา ถาเกิดผมทําคําถามทายบทเพื่อความเขาใจของ
ตัวผมเองนั้น จะสงอาจารยในรูปแบบของ อีเมลไดไหม อาจารยก็ตอบรับกลับมาวาได ซึ่งทําใหรูสึกดีไมนอยครับ
ที่จะเปนการตอบคําถามที่ไดรับการตรวจโดยผาน อีเมลแบบนี้ ครับ คําถามทายบทของจดหมายฉบับนี้ไดรับการ
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ทํามานานแลวครับ (ภาษาไทย “ไดรับการทํา” ไมมีใช เขาใจวา เปนการเลียนแบบมาจากภาษาฝรั่งวา “had been
accomplished” ที่ถูกตองพูดวา “ไดทํา” นะครับ – สถาพร) สําหรับตัวผม และเปนคําถามที่ผมยังตอบไดไมหมดสัก
ที จนเมื่ออาทิตยลาสุด ที่ไดเรียนเรื่องการออกแบบคานจนเสร็จสิ้นกระบวนความ จึงทําใหเขาใจไดหมดวา คาน
นั้นสําคัญอยางนี้ นี่เอง ถึงวาผูหญิงจึงไดชอบขึ้นกันนัก เวลาหาความรักไมได! (เฮย ไมเกี่ยวแลว ฮา!!) คําตอบ
เกี่ยวกับคําถามทายบทนี้ ถูกพิมขึ้นภายในวันนี้ลวน ๆ ครับ หลังจากฝกงานเลิกงานตามเวลาราชการ ผมก็นั่งทําตอ
ที่ออฟฟต จนถึงเวลาเกือบจะสามทุมได ก็เสร็จสิ้นกระบวนความ (สองกระบวนความแลวนะครับ) ซึ่งตกแตงจาก
คําตอบเดิมที่เคยตอบแบบคา ๆ ใจไวเมื่อตอนที่เรียนคาบแรกๆ จนวันนี้มั่นใจสุด ๆ จึงกลาตอบ และสงมาจนได
ครับ) ผมฝกงานอยูที่ กฟผ.ครับอาจารย สํานักงานใหญ ฝายบริการ กองบํารุงรักษาโยธา แผนกจางเหมางานโยธา
และทุกๆวันศุกร ผมก็จะไปที่หมอชิตขึ้นรถกลับไปเรียน การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกับอาจารย ถาอาจารย
ยังนึกภาพผมไมออก ผมก็คือคนที่ชอบนั่งหนาตรงกลางหองคนนั้นละครับ คนที่หนาแก ๆ ชอบเรียนสองรอบ
เพื่อความคุมคา (นึกออกครับ) และชอบถามคําถามที่ไมคอยเกี่ยวกับการออกแบบนั่นละครับ ในตอนแรกที่ไดยิน
ชื่อเสียงอาจารย ผมก็ไมไดใสใจอะไรนักครับ เพราะวาตัวผมเองนั้นมักไมคอยเชื่อคําโฆษณาของใครจนกวาจะ
เจอดวยตัวเอง (ครับ ผมจะหมายความวา มีคนโฆษณาอาจารยไวเยอะจริง ๆ – ถูกแลวแหละ พระพุทธเจาทรงสอน
วา จงอยาเชื่อในสิ่งที่เห็น – สถาพร) จําไดวาคาบแรกที่เรียนกับอาจารย นากลัวมากครับ รูสึกไดถึงรังสีอะไรสัก
อยางที่แผซานไปทั่วหอง ยอมรับวารูสึกกลัวไมนอยครับ แตทันใดนั้นเอง เมื่อพอไดเรียนกับอาจารยก็รูสึกไดวา
อาจารยเปนคนที่สอนไดรวดเร็ว ตรงประเด็น เจาะลึก และเขาใจมาก ๆ เลยครับ ผมรูสึกดีมาก ๆ จนถึงขนาดวาติด
ใจ ตองกลับมาเรียนทุกอาทิตย (ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แลว กะวาจะโดดเรียน อาทิตยเวนอาทิตย!) และแนนอนครับ สิ่งที่
ผมรูสึกศรัทธาจนมีอะไรมากกวาความติด ใจในการสอนของอาจารยคือ วันหนึ่ งที่อาจารย พูด วา อาจารยนั่ง
เครื่องบินมาสอน แลวผมก็ไปถามอาจารยประมาณวา อาจารยนั่งจากที่ไหน แลวเสียเงินคานั่งเครื่องบินคุมไหม
กับที่สอน? ก็แนนอนละครับ โลกทุนนิยมดั่งชอคโกแลตเคลือบยาพิษแหงนี้ มันทําใหผมไมเชื่ออะไรใครงาย ๆ
เกี่ยวกับ การลงทุน ลงแรงอะไรสักอยางโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนที่เปนเม็ดเงิน (จริง ๆ แลวผมก็หวัง
แหละ ผมเชื่อเพื่อนผม อาจารยสุทัศน สุวรรณสินพันธุ ที่สอนผมวา สอนหนังสือ แตละรุน คนเปนรอยเปนพัน
หากสอนคนใหเปนคนดีไดเพียงสักคนเดียวก็ถือวาสําเร็จแลว อยาเพิ่งไปหวังมากกวานั้น) ยังไมทันสิ้นคําถาม
อาจารยก็บอกวา แคคาเครื่องบินก็ไมคุมคาตัวเสียแลว นั่นยิ่งตอกย้ําสิ่งที่ผมคาใจวา เพื่ออะไร? อาจารยก็ตอบผม
วา “ไดอะไรมากกวาเงินที่เสียไป หนึ่งในนั้นคือลูกศิษย” ผมงงอยูนาน จนอาจารยยิ้มแลว ทําเหมือนใหผาน ๆ มัน
ไป ในใจคงนึกประมาณวา “เอาเถอะ ขาม ๆ มันไป” ดวยคําตอบแบบสั้น ๆ แคนั้นละครับ ที่ผมเอามาประกอบกับ
การสอนซ้ําสองรอบของอาจารย เพื่อลูกศิษยที่ไมสะดวกเรียนตอนเชา (ซึ่งสวนใหญตื่นไมทันมาเรียน!) จะไดมี
โอกาสเรียน แนนอนวาผมก็ คาใจวา ทําไมตองสอนสองรอบ ผมก็ลองเรียนสองรอบดู พบวา รอบแรก และรอบที่
สองนั้น ไมไดมีอะไรพิเศษกวากันเลย อาจารยแฟรมาก ที่สอนเหมือนกันทุกระเบียบนิ้ว แมคนที่เขารอบที่สอง จะ
เปนหนาเดิม ๆ ก็ตามที อาจารยก็ไมไดทําใหพิเศษโดยการเติมเนื้อหาอันใดเขาไป ซึ่งทําใหผมรูสึกดีกับความ
ยุติธรรมในการสอนมาก ๆ ครับ ผมรูสึกประทับใจอาจารยมากขึ้นอีก เมื่อเอาเหตุผลสอนสองรอบนี้ประกอบกับ
การนั่งเครื่องบินเพื่อมาสอน อาจารยพูดกับผมวา มันเปนเรื่องของจิตวิญญาณ (คําวาจิตวิญญาณ เขาใจยาก สอน
หนังสือก็คือ งานอยางหนึ่ง หากจะทําก็ตองทําใหสําเร็จ) ครับกอนหนานั้น ผมเปนคนที่ชอบหมั่นใสคนที่อางเรื่อง
จิตวิญญาณนาดู เพราะดูเหมือนการสรางคาใหกับตัวเอง โดยนามธรรม ที่หลุดออกจากปาก แตอาจารยสรางมัน
ออกมาเปนรูปธรรมกอน แลวนามธรรมหลังจากนี้ มีไวสําคัญคนที่สนใจ ซึ่งนี่เองครับ ที่ผมรูสึกวา ผมไมเคย
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เหนื่อยเลยที่จะตองนั่งรถทุกเย็นวันศุกร ซึ่งตอใหไปหัวค่ําก็มักจะไดรอบรถเที่ยงคืน แลวมาถึงใน มหาวิทยาลัย
เชาวันเสาร ตอนตีสามตีสี่ แลวมาเรียนตอนเชา และบายซ้ําอีกรอบไดอยางสนิทใจ และไมเคยบน
มีคนถามผมวา ผมไมเหนื่อยหรือที่ เดินทางมาถึง ตอนตีสาม ตีสี่ เรียนเกาโมงเชา แลวกลับในเย็นวัน
เสาร ทั น ที ที่ รี บ กลั บ เพราะต อ งไปให ทั น เวลารถเมล เพราะแท็ ก ซี่ แ พงมาก และขื น อยู ต อ อี ก คื น เพื่ อ นที่
มหาวิ ท ยาลั ย ได ช วนกิ น ... เสี ย เงิ น เยอะแน ๆ สู เ ก็ บ เงิ น ตรงนี้ (คํ า ตรงนี้ ในภาษาไทยถื อ เป น ส ว นเกิ น –
Redundancy ไมมีก็ได ความหมายยังคงเดิม) เปนคารถในอาทิตยตอไปดีกวา! ผมตอบวา ถาเอาความเหนื่อยผมไป
เทียบกับอาจารย ..ผมนั่งเรียน ผมนั่งฟง หุบปากเงียบ เขียนปากกาแทงเล็ก ๆ จดตามอาจารย ที่ยืนตลอดการสอน
พูดตลอดการสอน กระทั่งเขียนแบบไมมีที่รองแขน (เปนโตะ) ราวหกชั่วโมงนั่นก็ทําใหรูสึกวาเหนื่อยแยแลว
ไหนยังเปนการเดินทางมาสอนจากที่ตาง ๆ ในประเทศไทยอีก แมเจา (คําเต็มคือ โอ พระแมเจา สมัยเด็ก ๆ อยู
โรงเรียนชายลวน ไดยินพวกนักเรียนที่เปนเจาแมประจําโรงเรียน ใชคํานี้บอย ๆ) นั่นจึงเปนที่มา ที่รุนพี่แก ๆ ของ
นอง ๆ ที่ เรียนคอนกรีตเสริม เหล็กคนนี้ มั กจะชอบถามอาจารย ซ้ํ าหลาย ๆ รอบ เมื่ อมี โอกาสได สนทนากั บ
อาจารย วา “ไมเหนื่อยหรือครับ อาจารยแข็งแรงเกินไปไหมครับนี่” หลังจากนั้นก็ยังไมเสร็จสิ้น อาจารยยังทําให
ผมรูสึกเหมือนหมากฮอตที่โดนกินสองตอสามตอ ดวยเรื่องตาง ๆ ที่เปนจิตวิญญาณที่อาจารยพูดถึง ไมวาจะเปน .
การตรวจการบาน การสอนหนังสือที่ไมไดมีแตคอนกรีตเสริมเหล็ก การมีโรคเจ็บปวยแทรกซอน การกินยาขณะ
สอนแลวบอกวามันมีผลกระทบ การไมเอาเปรียบคนเรียนดวยการทํา เลกเซอรตนฉบับขึ้นมาอีกที การสอนที่ไมมี
อู ทั้งสองรอบ (แมรอบบายจะหนาเดิม ๆ และคนนอย) และแนนอนการเดินทางโดยไมหยุดพักหลังจากการสอน
เพื่อปฎิบัติภารกิจตอ ๆไป (กลับไปนอน กิน เที่ยว เขาไมเรียกภารกิจหรอกครับ) ผมไมรูวา ดวยเหตุผลแคนี้จะพอ
ไหม สําหรับจิตวิญญาณของความเปนครู ของใครตอใครแตสําหรับผม “มันโคตรเหลือเฟอตอใจเลยครับ!!” ยิ่งผม
รูเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารยทําเทาไหร ก็ยิ่งทําใหสําเนียกตัวเองมากขึ้นวา ตองตั้งใจเรียนมากเทานั้น
ผมเปนคนหัวชา เรียนไมเกง ฉลาดแตเรื่องโง ๆ แตเพราะความโงเนี่ยละครับ ที่ทําใหผมอยากฉลาดอยู
ไมนอยในอาชีพวิศวกร ผมจึงเลือกที่จะตั้งใจที่จะเรียนวิชานี้ครับ ผมจดคําพูดของอาจารยไวหมดในเลกเซอร มัน
มีตนทุนจาก เครื่องบิน การเดินทาง และเดิมพันความเปนอาจารยอยูไมนอย ..ผมรูสึกไดครับ ครับทั้งนี้ ทั้งนั้น ผม
ก็ยังไดมีโอกาสอาน X-file ของอาจารย ผมยิ่งรูสึกวา ผมชอบความคิด ชอบความเปนอาจารยมากขึ้น และสิ่งที่ผม
อาน ก็เปนสิ่งที่อธิบาย คําพูดของอาจารยไดหมด อาจารยเปนคนที่เจงมากครับ ละเอียดออนมาก ผมพึ่งรูวามุข
ตลกที่อาจารยเลาในหองเรียน เปนมุกที่แฝงอะไรใหฉุกคิดทุกมุก เพราะในมุกนั้น ๆ ของอาจารย มีใน X-file ผม
เพิ่งรูที่มาจาก อีเมล การแตงตัว รสนิยม ความคิด กระทั่งที่มาของความเคารพจากลูกศิษยที่อาจารยที่ผมนับถือ
และศรัทธาหลาย ๆ คนใน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมโยธานี้ เคารพอาจารย และคอยติดตามดูแลอยูไมหาง
คําพูดของอาจารยกําพล ในลิฟตวันนั้น ที่บอกวาเปนบุญของเด็กพวกนี้ ที่ไดเรียนกับอาจารย ครั้งแรกที่ไดยิน มัน
เปนเรื่องที่นาสงสัยครับ แตตอนนี้ คําตอบคอย ๆ ทยอยตามมาจนไมสิ้นสุด ตอกย้ําคําพูดนั้นไดเปนอยางดี เอาละ
ครับ หยุดไวตรงนี้กอน กลัวอาจารยจะหาวาผมประจบ สอพลอ ชื่นชมเสียมากเกินความรูจักทางอักษร ที่เพิ่งได
อานครั้งแรก แตทั้งหมด ทั้งมวลก็มาจากเรื่องจริง และไมไดหวังอะไรตอบแทนจากคําพูดครับ!
เขา เรื่ องสั กที (ฮ า!!) ตอนนี้อาจารย คงจะสบายขึ้น อี กหน อย ที่ ไ ด พั กจากงานกี ฬาจากมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร อยางนอยก็จะไดพักเพิ่มขึ้นในวันเสาร หรือเอาเวลาชวงนี้ไปทําอยางอื่นที่เปนประโยชนทดแทนได
แตถึงกระนั้นก็เถอะครับ ผมก็ไมอยากใหอาจายรูสึกเหงากับการสอนเลย การทําโจทยเพื่อวัดความเขาใจครั้งนี้ ถา
ไมรบกวนอาจารยมากเกินไป ชวยแกไขสิ่งผิดใหดวยนะครับ ใจจริงผมอยากใหทุกขอนั้นมีสวนผิดหมดเลย ผม
ไมอยากใหมันถูก เพราะกลัววาจะไมไดความรูอะไรเพิ่มเติม และถาไมรบกวนอาจารยจนเกินไป ชวยตั้งคําถาม
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ใหม ๆ วัดความเขาใจ เกี่ยวกับการคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมใหผมอีกสัก 10 ขอ เพื่อเอาไปคิดแกเหงาหัว คงจักดี
ไมนอยครับ ที่ขอคําถามใหมๆมานี้ ผมไมใชวาจะต องการแนวขอสอบนะครับ ไมเอาเลย ไมอยากได มันไม
ยุติธรรม (ซึ่งอาจารยก็ไมทําอยูแลว) แตอยากใหมันเหมือนคําถามที่มันสําคัญ สําหรับความรูที่อาจารยพอจะใหผม
เพิ่มไดนอกหองเรียนนะครับ จะไดเปนประโยชนกับตัวผมเองดวย (เพราะผมชอบวิชานี้มาก ๆ) ผมอยากเพิ่ม
ความเขาใจสําหรับตัวผมเองครับ ซึ่งตอนนี้อาจารยสอนผมถึงเรื่อง พื้นครับ และเติมใหในสวนของ (คําวา “ใน
สวนของ- considering the part of” ไมใชภาษาไทยครับ เพราหากมีคําวาในสวนของแลว ก็ตองอธิบายใหไดวา
“นอกสวนของ” มีไหม คืออะไร) การคํานวณคานแบบเต็มรูปแบบ
คําถามที่ผมอยากไดจากอาจารยเพื่อเพิ่มความเขาใจ อยากใหเปนอะไรที่ไมตองคํานวณนะครับ เพราะ
ผมทําคํานวณของอาจารยอยูแลวในตอนนี้ อยากไดอะไรที่เพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับ คําอธิบายที่ถูกตองเหมือนดั่งที่
ทํามานี่ละครับ และรบกวนใหอาจารยแกไขใหดวยนะครับ ครับ สําหรับคําตอบคําถามทายบท บทนี้ผมคอนขาง
จะตอบตามความเขาใจของผมเปนหลัก โดยมักจะไมใชศัพทเฉพาะ (Specific word) เพราะเผื่อวาผมจะอธิบายเรื่อง
แบบนี้ใหชาวบาน ตาสี ตาสา โฟรแมน หรือ ชาง ฟง พวกเขาจะไดเขาใจผมไดงาย ๆ โดยมีคําไทย ๆ ใหเขานึก
ออก ถึงแมจะอานดูนาเบื่อหนอย ทั้ง ๆ ที่อาจารยตองการความกระชับนั้น ก็ขออภัยดวยนะครับ แตก็คงจะดีไม
นอยเพราะยิ่งเขียนแสดงความเห็นมากอาจารยจะไดรูวา ผมมีความเขาใจผิดเลยเถิดไปถึงไหน ซึ่งผมยังยืนยัน
คําตอบเดิมครับ วาถาอาจารยมีเวลา ชวยแกใหผมหนอยนะครับ วาผมผิดตรงไหน และมีความเขาใจผิดตรงไหน
และผมยังยืนยันคําเดิมครับ วาอยากใหมันผิดทุกขอ แมนิดหนอยก็เอา เพื่อที่จะไดเติมความถูกตอง และมุมมองที่
กระชับ (หลายกระชับแลว ชักรําคาญ) ตรงแนวลงไปในคําตอบที่ควรจะเปนครับ ครับ มาดูเนื้อกันดีกวา (ฮา ๆ
น้ําเสียเยอะเชียว! – เออ เพิ่งรูตัวหรือ) ฯลฯ ผมตัดคําถามคําตอบ ซึ่งยาวมาก และถูกบางผิดบาง ออก แตเฉลยแนว
คําตอบที่ถูกตอง โดยสังเขป ตามที่ผูถามรองขอ ดังนี้
ขอที่ ๑ ตอบวา อาศัยหลายปจจัย หรือหลักเกณฑประกอบกัน ไดแก วัตถุดิบ อุปสรรคในการทํางาน
ฝมือแรงงาน คาใชจาย เวลา ประโยชนใชสอยและการรับน้ําหนักของอาคาร ขนาดมิติขององคอาคาร (รูปหนาตัด
ความยาวชวง) วัสดุที่มีคุณภาพสูง ทํางานลําบาก หรือควบคุมคุณภาพไดยาก ควรใชเทาที่จําเปน ปกติผูออกแบบ
ควรลองออกแบบอาคารเบื้องตน โดยใชน้ําหนัก หรือแรงที่ประมาณใกลเคียงความเปนจริง แลวทดลองออกแบบ
องคอาคารหลัก (เสา หรือคาน ที่ถูกใชเปนสวนใหญในอาคาร - Typical beams or columns) โดยใชมิติ หรือขนาด
หนาตัดซึ่งถูกกําหนดโดยสถาปนิก (ซึ่งปกติมักคํานึงถึงขอจํากัดตาง ๆ เชน ประโยชนใชสอย งานระบบวิศวกรรม
ตาง ๆ งานตกแตง) ประกอบกับการออกแบบที่คํานึงถึงความประหยัด และการทํางาน เชน ในคาน กําหนดเสริม
เฉพาะเหล็กตานทานแรงดึง ในเสา เสริมเหล็กในปริมาณที่เทคอนกรีตสะดวก อาทิ รอยละ ๑-๓) ซึ่งการกําหนด
ดังกลาว ก็จะทําใหทราบ Unknown คือ กําลังอัดประลัยของคอนกรีต วิศวกรผูออกแบบอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน
อีกครั้งโดยใชดุลยพินิจ หรือประสบการณ (Engineering judgment or experience)
ขอที่ ๒ ตอบ ได ไมมีขอหาม ดังตัวอยางอาคารที่ใชแผนพื้นคอนกรีตอัดแรง ซึ่งตองใชกําลังอัดประลัย
ของคอนกรีตสูง เชน สูงกวา ๓๐๐ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ขระที่เสาอาจใชกําลังของคอนกรีตต่ํากวานั้น
อยางไรก็ตาม มาตรฐานออกแบบแทบทุกมาตรฐาน มักกําหนดใหกําลังของคอนกรีตขององคอาคารที่เชื่อมตอกัน
เชน เสากับคาน คานกับแผนพื้น หรือเสากับแผนพื้นไรคาน จะตองแตกตางกันไมมาก (มาตรฐานสวนใหญ
กําหนดใหไมเกินหนึ่งในสี่ หรือรอยละ ๒๕) เหตุ ผลคือ กํ าลังที่แตกตางกัน ยอมทําใหโมดูลัสความยื ดหยุ น
แตกตางกัน หรือ Stiffness ขององคอาคารแตกตางกัน ฯลฯ
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ขอที่ ๓ สําคัญเพราะเปนกลสมบัติที่ใชคํานวณตรวจสอบองคือาคารในสภาวะใชงาน โดยเฉพาะการ
คํานวณพิกัดแตกราว เมื่อองคอาคารรับน้ําหนัก หรือแรง ตําแหนง หรือบริเวณที่เกิดหนวยแรงดึงอาจแตกราวได
ขอที่ ๔ การยืดตัว (Elongation - ทั้งนี้ เพราะปริมาณคารบอน และมลทินตัวอื่น ๆ แตกตางกัน) แรงยึด
หนวง หรือการถายเทแรงยึดหนวง เพราะเหล็กขอออยมีขอ หรือบั้ง (Rib) - ขอนี้ตอบถูก หรือใกลเคียง
ขอที่ ๕ เพื่อปองกันมิใหเหล็กวิบัติ แบบฉับพลันทันใด หรือยืดเวลาวิบัติ หรือมีการเตือนภัย (Warn)
กอนวิบัติ- ขอนี้ตอบถูก หรือใกลเคียง
ขอที่ ๖ ในขั้นตอนวิเคราะหโครงสราง สมบัติทางกายภาพ และกลสมบัติของรูปหนาตัดองคอาคารตาง
ๆ มักไดจากการประมาณการ หรือการออกแบบเบื้องตน ซึ่งอาศัยมิติ ที่สถาปนิกกําหนดไว เปนแนวทาง ใน
ขั้นตอนออกแบบ กระบวนออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเปนการลองผิดลองถูก สมมติศูนยถวงของเหล็กเสริม
เพื่อทราบคําวามลึกประสิทธิผล เพื่อคํานวณเหล็กเสริม แตบางกรณีพบวา รูปหนาตัด หรือมิติที่กําหนดไวเบื้องตน
ไมเหมาะสม หากจะตองขยาย หรือเพิ่มหนาตัด วิศวกรผูออกแบบตองใชดุลยพินิจ หรือประสบการณวา สมควร
จะยอนกลับไปทบทวนวิเคราะหโครงสรางใหมหรือไม เพราะหากเปลี่ยนขนาดหนาตัด สมบัติทางกายภาพ และ
Stiffness ก็เปลี่ยนไปดวย ปกติหากการเปลี่ยนแปลงนั้น ไมมากนัก เชน ไมเกินรอยละ + ๑๐ ก็อาจไมจําตอง
วิเคราะหโครงสรางใหม (Winter, 1974) อีกขอหนึ่งคือ ปกติการวิเคราะหโครงสราง จะจําลองโครงสรางดดยยึด
เอาแนวศูนยถวงของหนาตัดเสมือนเปนแกน หรือโครง (Skeleton) แตในการออกแบบ ทั้งองคอาคาร และ
ฐานรองรับ เชน เสา ผนัง ตางก็มีมิติ มิใชเปนฐานรองรับไรมิติแบบคมมีด (Knife edge support) ดังเชนในการ
วิเคราะหโครงสราง
ขอที่ ๗ ผลที่ควรระวังคือ องคอาคารอาจวิบัติภายใตแรงอัด หรืออาจวิบัติโดยปราศจากการเตือนภัย
เพราะเหล็กเสริมยังไมคราก
ขอที่ ๘ อาจตอบวาเพราะเหล็กมีราคาถูกกวาโลหะชนิดอื่น ๆ ซึ่งเปนเพียงความบังเอิญ แตขอสําคัญคือ
เหล็กและคอนกรีตมีการยืดหดตัวที่สอดคลองกัน อาทิ ที่ความเครียดระหวาง 0.003-0.0035 เหล็กคราก ขณะที่
คอนกรีตเขาสูภาวะประลัย คือแตก หรือพัง
ขอที่ ๙ เสริมเหล็กใหเปนไปตามพฤติกรรมนั้น แตทั้งนี้ ตองไมเปนการฝนหลักการพื้นฐาน อาทิ องค
อาคาร (ที่ยึดตอกัน) จะตานทานแรงตามสัดสวน Stiffness หากจะเขาใจดีขึ้น ตองกลับไปทบทวนการวิเคราะหื
โครงสราง โดยเฉพาะหัวขอเรื่อง การกระจายโมเมนต (Re-distribution of moment)
ขอที่ ๑๐ แข็งแรง ปลอดภัย ประหยัด และทนทาน (Sound, safe, save and durable) สามารถตานทาน
น้ํ า หนั ก หรื อ แรงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได ทุ ก ๆ กรณี ร ะหว า งใช ง าน และจะต อ งมี ส ภาพที่ เ หมาะสมแก ก ารใช ส อย
ประโยชน เชน การโกงตัว และพิกัดแตกราว)
อาจารยกรุณาแนะนําเพิ่มเติม เพื่อความถูกตองดวยนะครับ
ป.ล. หวังวาอาจารย คงจะไมเอาจดหมายผม ลง X-file นะครับอาจารย อายคนอื่นครับ ฮาๆ (เอาลงแนนอน) ผม
อาน x - file อาจารยสนุกมาก ๆ ผมชอบแนวคิดของอาจารยมากครับ แตแรกเริ่มเดิมทีนั้น ผมชอบอานหนังสือมาก
ครับชีวิตในอินเตอรเนตของผม มักจะอยูที่เวปบลอค ที่แลกเปลี่ยนความรู และ Google วิพีเดีย อะไรเทือกนั้นเปน
ตนครับ สมุดเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กของผมจะเมื่อเขียนจากขางหนามา จะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กลวนๆครับ
แตเมื่อเขียนจาก ขางหลังมาจะเปนความรูรอบตัวครับซึ่งจะเขียน คําคม เกร็ดความรู ทางวิศวกรรม ปรัชญา รุซโซ
และข อมู ล ที่ ผ มสนใจเช น หนั งสื อเรื่ อง มัน สมอง ของหลวงวิจิ ต รวาทการ ศาสนา หลั กธรรม จิ ต วิ ท ยา
วิทยาศาสตร คําพูดของนักเขียนในดวงใจ แมกระทั่งขอคิดจากอาจารย เชนเรื่อง กามนิต คติสอนใจจากคนขายตัว
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ประวัติศาสตรเล็ก ๆ ที่อาจารยเลาในหอง หรือแมกระทั่ง จดเรื่องดนตรีที่ผมชื่นชอบไวครับ ซึ่งเมื่อผมไดอาน X file ของอาจารย ก็รูสึกอยากตอบโต พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กับอาจารยอยูไมนอยครับ เพราะ
อาจารยเปนคนเกงมาก ๆ ซึ่งอาจารยนาจะสอนอะไรใหผมไดมากกวาคอนกรีตเสริมเหล็ก แน ๆ (ถาอาจารยกรุณา
และมีเวลาเขียนตอบ) ใน X - file ผมสังเกตุเห็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องปริญญา ที่อาจารยไมใหความสําคัญ เหมือน
ดั่ ง นั ง เขี ย นที่ ผ มชื่ น ชอบ ที่ ชื่ อ ว า วิ น ทร เลี ย ววาริ ณ ดั บ เบิ้ ล ซี ไ รต ที่ เ ขี ย นหนั ง สื อ แนวทดลอง - ปรั ช ญา วิทยาศาสตร กระทั่ง นักเขียนซีไรต วัยละออน ที่ดังจากหนังสือเรื่อง ความนาจะเปน อยางปราบดา หยุน สิ่งที่ผม
รูสึกไดถึงมวลสารนั้น มันแปลกมากครับวา คนที่ผานอะไรมาเยอะๆ มีความเขาใจในตัวเองดี และโลกใบที่ตัวเอง
นั้นอยู จะมีความคิดลึกๆ ในอะไรที่คลายๆกัน ซึ่งเหมือนกับ X - file ของอาจารยอยูไมนอยครับ ผมประทับใจมาก
ที่ อาจารย มีความสนใจที่กวางขวาง และจัดวาเปนคนที่ไมมัวแตสนเรื่องเรียน ดั่งหลวงวิจิตรวาทการกลาวไววา
"คนฉลาดนั้น พึงจักตองมีความรูวิชาชีพ คูกับความรูรอบตัวในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งจะใหอันใดพึงนอยกวาอัน
ใด มากไปมิได " ซึ่งนั่นก็ประจักษแลวแกผมครับ สําหรับอาจารยคนนี้ คนที่เปนยอดอาจารยของใครหลาย ๆ คน
ผมขอฝากตัวเปน ลูกศิษย อาจารยอีกคนนะครับ (เรียนแลวตองฝากตัวดวยหรือ) และขอฝากตัวเปน Pen friend
หลังจากนี้ดวยครับ ที่จะขอบังอาจ แลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความเห็น ในเรื่องตางๆกับอาจารย และเริ่มตน ดวย
จดหมายฉบับนี้เปนหลัก และสืบไปครับ (สงสัยวาจะเอาเวลาที่ไหนมาตอบ) สําคัญกวาสิ่งอื่นใด อาจารย รักษา
สุขภาพดวยนะครับ นี่อาจเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดแลว สําหรับความเปนหวงที่ศิษยหลาย ๆ คนมักจะขอใหเปน
อากาศปนี้หนาวมาก อาจารยหาเวลาพักผอนดวยนะครับ ขอบคุณที่อานครับ ถามีขอความใด ที่ทําใหรูสึกเคืองใจ
หรือเปนการไมบังควร ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวยครับอาจารย coHd ป.ล. อานแลวเหนื่อยครับ – สถาพร
แดเจาดอกไมใกลบาน
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุนที่ ๑๗ ปนี้
เปนปแรกที่มีจํานวนบัณฑิตเกิน ๑.๐๐๐ คน ในหนังสือรุนบัณฑิต ผมใชบทกลอนที่แตงระหวางเดินทางไปสอน
หนังสือที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนการเดินทางแหงความทรงจํา และบทกลอนแตงจากเรื่องจริง ซึ่งเปนเรื่องที่
คลาย ๆ กับเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมแตงระหวางเดินทาง ขับรถโฟลกเตากลับกรุงเทพ ตอนชวงปดภาคฤดูรอน
หลังไดพูดคุยโทรศัพทกับนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยได แตไมมีเงินเรียน แมทั้งสองเรื่องเปนเรื่องจริงของใคร
เพียงบางคน แตอาจเพราะตรงกับชีวิตของใครอีกหลาย ๆ คน จึงไมแปลกที่ผมแอบเห็นคนอาน หรือคนที่ไดฟง
ผมอานในหอประชุมรองไห เด็กผูหญิงคนหนึ่ง (ผีเสื้อปกบาง) เคยถามผมวา ทําไมผมจึงชางสรรหาถอยคํามาใส
บทกลอนที่อานแลวเกิดความรูสึกหนักหนวงรุนแรง ผมตอบวา กวาที่เราจะไดถอยคําเหลานี้มาเรียงรอย เราตอง
ผานประสบปารณความรูสึกดังเชนที่ปรากฏในบทกลอนมาซ้ําแลวซ้ําเลา จนสุดทาย ถอยคําเหลานั้นปรากฏเอง

เปนธรรมเนียมที่จะถายรูปรวมกับนักศึกษาป ๑ ที่มาตั้งแถวรับเสด็จ และรองเพลงใหบัณฑิต ผมอยูในสองภาพนี้
แหละ มองหาเอง
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แดนักศึกษาใหม ...
เจาจะเปนความหวัง ฤาจะสรางรอยบาป
๏ขาวลาลาน เดือนเมษา ฟาเปอนฝน
เจาดั้นดน จากบานมา ตามหาฝน
แมขายขาว ขายควาย ไดหลายพัน
อาจมีวัน จํานองนา เปนคาเรียน
ตั้งสี่ป เหนื่อยใจ หางไกลนัก
หวังยศศักดิ์ หักหาญ มาอานเขียน
ตองเหนื่อยยาก อดอยาก แลพากเพียร
แมจวนเจียน จะแพพาย อยูหลายครา
ไรวัวควาย ไรผืนนา มีฟาฝน
แมรวงหลน แตผืนดิน สิ้นตนกลา
ทุกเรือนเหยา แมพอ รอเวลา
เจากลับมา ลางหนี้สิน ผืนดินเรา
ขอคุณพระ คุณครู ผูสูงสง
ชวยบรรจง แตงเม็ดดิน ใหสิ้นเขลา
เปนมณี ทรัพยสิน แผนดินเนาว
“รั้วกันเกรา” ยอมยินดี ที่เจามา
นายสถาพร โภคา รองศาสตราจารย และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ปกธงชัย – สูงเนิน นครราชสีมา
๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
จากครูถึงบัณฑิตใหม
ใชแตเพียงพวกเจาจะมีหวัง ... แตครูยังมีศรัทธาอันกลาแข็ง
ทั้งสมองสองมือคือเรี่ยวแรง ... จึงแตมแตง มณี ศรีกันเกรา
๏ แมขายควาย ขายนา มาสงเจา
สิ้นลมหนาว ไรรวงเรียว ใหเกี่ยวขวัญ
เจาจากบาน จากใครใคร ไปนานวัน
เพื่อตามฝน จนสมหวัง ดั่งตั้งใจ
จะมัวปลื้ม พิรี้พิไร อยูใยเลา
พอแมเจา ย่ําแย รอแกไข
ไถผืนนา วัวควาย ที่ขายไป
ชวยคนไทย อีกหลายคน ที่ทนทุกข
นายสถาพร โภคา รองศาสตราจารย และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ภักดีชุมพล ชัยภูมิ – วังทอง พิษณุโลก
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑.

X File ธันวาคม 2551 - 20

ไปขอนแกน-เตือนความทรงจํา
วันพุธกลางเดือนพฤศจิกายน ผมเดินทางเปนตัวแทนคณะ รวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปเปนเจาภาพสวด
อภิธรรมศพ อาจารย รศ.ดร. อินทรชัย หอวิจิตร อดีตรองอธิการบดี และอาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทานเปนหนึ่งในคณะผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนอดีตอาจารยพิเศษของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมเองรูจักทานเปนการสวนตัว เชนเดียวกับที่ทานกรุรารูจักผม
เปนการสวนตัว โดยการแนะนําของหลายคนกลาง เชน ดร.สุทธิพล วิวัฒนทีปะ คุณนพดล สงทุง ศ.ดร.วรศักดิ์
กนกนุกุลชัย ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ และทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ)
ทั้งในวงการทํางาน และงานสอนหนังสือ ผมจําไดวา ทานเปนบุคคลหนึ่งที่ผมชื่นชมมาก สมัยที่ผมเรียนมัธยมซึ่ง
ไมเคยแมแตจะคิดหรือฝนวาจะเปนวิศวกร ไดอานขาวหนังสือพิมพรายวัน เรื่องที่ทานจบการศึกษาระดับปริญญา
เอกดวยอายุเพียง ๒๔-๒๕ ป เหมือนฝน วันหนึ่งผมไดพบทานอีกครั้งในป ๒๕๔๑ (ครับเกือบ ๓๐ ปหลังจากนั้น)
ในฐานะที่ตางก็เปนอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอีกครั้งเมื่อรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในป
๒๕๔๖ ทั้งที่ในชวงหลัง ๆ ทานไดไปเปนนักธุรกิจ และต็ยังสละเวลาใหกับการศึกษา กระผมขอรําลึกถึงคุณความ
ดีทั้งปวงที่อาจารยกรุณาตอผม และวงการศึกษาดวยความเคารพอยางสูง

ระหวางทางไปขอนแกน ผมนั่งดานหนารถคูคนขับ
ดังเชนการเดินทางทุก ๆ ครั้ง เพราะจะถายรูปถนน และการจราจรไปสอนหนังสือ ผลพลอยไดคือเอ็กไฟล (ซาย
ไปขวา บนลงลาง) ๑ ทางหลวงแผนดินชวงอุปลราชธานี –ยโสธร ๒ ที่อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (หาง
จากอุบลราชธานีราว ๓๙-๔๐ กิโลเมตร) มีตนไมใหญในเขตทาง ละมายคลายคลึงทางหลวงชวงเชียงใหม - ลําพูน
๓ รถนักเรียน นักเรียนกําลังจะกลับบาน คือภาพที่มักจะไดเห็นบนทองถนนตางจังหวัด ในภาพนักเรียนดีอกดีใจ
ตั้งทาใหถายรูป ทั้งที่เขาจะไมไดรับรูปนี้ ๔ ทางหลวงชวง รอยเอ็ด-มหาสารคาม โลง เรียบ ทัศนวิสัยดีมาด นาขับ
รถ บางที ป ๒๕๒๒ ผมอาจใชเสนทางนี้บางชวง ขับรถโฟลกกลับกรุงเทพ
ปจฉิมลิขิต
จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ ทานอาจจะยังไดเห็นเวบไซทนี้ หรือ
ไมไดเหห็นอีกตอไป อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ยอดเยี่ยม เทพธรานนท สวแถลงการณของบริษัททาน เมื่อ
คราววิกฤติเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ และคราวนี่ (๒๕๕๑-๒๕๕๒) ใหผมอาน ทานและเพื่อน ๆ หลายคนบอกผมวา อาจ
จําเปนที่เราควรชวยกันบอกเลาใหวิศวกรรุนหลัง ๆ นิสิต หรือนักศึกษาที่กําลังจะจบไปทํางาน ทราบวา พวกเรา
อยูรอดมาไดอยางไร และพวกเขาควรทําอยางไรควรไมตกงาน และอยูรอดในโลกผืนนี้
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และสภาวิศวกร เอื้อเฟอใหผม ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจัดการบรรยายอบรมในงานนิทรรศการและประชุมวิชาการแหงชาติ ที่อาคาร Bitec
Server sdhabhon.com

X File ธันวาคม 2551 - 21

บางนา ราว ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ โดยการบรรยายทั้งสองวัน สภาวิศวกร เอื้อเฟอคาสถานที่ และเครื่องดื่ม
อาหารวาง และคาวิทยากร อนุญาตใหผูจัดบรรยายเก็บคาเขาฟงในอัตราไมเกินคนละ ๕๐๐ บาท ผมมีเรื่องบรรยาย
สองเรือง คือ “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร” และ”การเตรียมความพรอมสําหรับวิศวกรโยธา” ตั้งใจ
วา จะเชิญสถาปนิก และวิศวกรใหญของเมืองไทยหลาย ๆทาน ไปใหความรูกับคนเขาฟงดวย หนึ่งในจํานวนนั้น
นาจะเปนพี่เปอ (ปริญญา ศุภศรี เจาของตําราการประมาณราคา และวิทยากรคนเกงของ ว.ส.ท. ที่ทานรูจักดีนั่น
แหละครับ) และอาจารยสุทัศน สุวรรณสินพันธ) คาวิทยากร (ทุกทาน) และคาลงทะเบียน จะใชเปนคาเอกสาร ซีดี
ที่จะแจกใหผูฟง หากเหลือ ผมจะยกให คณะฯ ไวเปนทุนเปนเจาภาพจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแหงชาติในป
๒๕๒๓ ครับ หากทานไมยินดีจะเสียเงิน กไมตองไปฟงก็ได เพราะผมจะมีเอกสารให Download หากเวบไซทนี้
ยังอยู
ผมสงความระลึก และปรารถนาดีมายังทุกทาน ปใหม ปนี้ หรือปไหน ๆ ขอทุกทานโชคดี ประสบ
ความสําเร็จ และมีความสุข สวนผม ยังคงเหมือนเดิม ยังคงเดินบนเสนทาง หางไปจากที่ที่ผมจากมาไกลโพน จน
ไมอาจหันกลับไปไดเสียแลว สวัสดีครับ
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