เอ็กซ์ไฟล์เดือนธันวาคม ๒๕๕๒
บันทึกเรื่อง และรู ปภาพ
เดือนธันวาคมสับสนวุ่นวาย ผมทํางานหนักและเหนื่ อยมากขึ้น ทั้งที่คนส่ วนใหญ่น่าจะเพลาการทํางาน
และวางแผนพักผ่อนเที่ยวเตร่ ผมยังคงเดินทางขึ้นล่องอุบลราชธานี กรุ งเทพ และพิษณุโลก เพื่อสอนหนังสื อ และ
เป็ นกรรมการสอบที่ สภาวิ ศวกรทุกสัป ดาห์ ต้องใช้เวลาทํา งานเอกสารที่ คณะฯ โดยเฉพาะรายงานประจําปี
ออกแบบปฏิ ทิน และเสื้ อ ไม่ มี เวลาจะคิ ด หรื อทํา อะไร หากอยากทําอะไรก็ต ้องทําทัน ที ไม่ ต ้องคิ ด วันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๕๒ ผมกลับไปชลบุรีอีกครั้ งเพื่อไปเป็ นเจ้าภาพงานแต่งงานของลูกศิษย์ (ณรา แสงสง่าศรี ) ก่อน
กลับบ้านนอน แล้วเดินทางกลับอุบลราชธานีวนั รุ่ งขึ้น นอกนั้น เป็ นกิจกรรมที่มีรูปภาพประกอบ ขออนุญาตเล่า
เรื่ องประกอบรู ปภาพ

๘ ธันวามคม ๒๕๕๒ เลี้ยงหมูกระทะ เป็ นอาหารคํ่านักศึกษาปี ๓ และ ๔ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นอาหาร
ยอดนิยม โดยเฉพาะในยามอากาศหนาวเย็น

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหอพักเอกชนแห่งหนึ่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย เจ้าของ
ร้านทําแบรนด์ของตัวเอง ร้านสวย กาแฟ และเครื่ องดื่ มอื่น ๆ อร่ อย มีเกมลับสมองให้เล่นระหว่างรอคอย หรื อ
ขณะนัง่ ดื่ม ในภาพเป็ นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดูเหมือนกับเหมาร้านเล่นเกม

๑๔ ธั น วามคม ๒๕๕๒ ขณะที่ ผ มกํา ลั ง สองจิ ต สองใจจะออกจากบ้า นไปหาข้า วนอกบ้ า นกิ น เพราะ
เครื่ องปรับอากาศเสี ย อากาศร้อนอบอ้าว ทําให้อึดอัด ไมเกรนจะกําเริ บ สองลูกศิษย์ (โชติกร หังสพฤกษ์ และ
พงษ์พนั ธ์ ลิมปอนันตชัย (เอ๋ ) ก็ไปพบ บอกว่าจะไปดูเครื่ องปรับอากาศและจะหาช่างมาซ่ อมให้ พร้อมกับรับผม
ไปกิ นข้าวมื้ อเย็น หากจะเข้าไปในย่านใจกลางเมื องก็เสี ยเวลาเปล่า จึ งตัด สิ นใจไปหาอาหารญี่ ปุ่นกิ นที่ ย่าน
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เกษตรนวมินทร์ เอ๋ บอกใกล้บา้ น เพราะทะลุออกทางด้านหลังของซอยบ้านเอ๋ ผ่านโรงเรี ยนสตรี วิทยา ๒ ที่นนั่ มี
ร้านอาหารมากมาย โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่น นับได้ถึงสี่ ร้าน กินเสร็ จผมมีเวลาซื้ อของในซูเปอร์ มาร์ เก็ตไปใส่
ตูเ้ ย็น ใช้เวลาอีกสักครู่ เดิ นดูไฟที่ ประดับประดารั บวันคริ สต์มาส และปี ใหม่ ผมถ่ายรู ปหลังคาผ้าใบ ไว้สอน
หนัง สื อ จึ ง ได้โ อกาสถ่ า ยรู ป โชติ ก ร และเอ๋ และบรรยากาศเก็ บ ไว้ ก่ อ นกลับ บ้า นนอน แล้ว เดิ น ทางกลับ
อุบลราชธานีวนั รุ่ งขึ้น

๒๐ ธันวามคม ๒๕๕๒ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีจาํ นวนมากขึ้น นับเป็ น
ปี ที่สองที่มีจาํ นวนบัณฑิตเกิน ๑,๐๐๐ คน แต่บณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี บณ
ั ฑิตวิศวกรรมศาสตร์ รวมแล้วมี
เพียงสองร้อยคนเศษดังเดิม อย่างไรก็ตามแม้ผมจะรู ้สึกไม่แตกต่างไปจากปี ที่ผา่ น ๆ มา แต่กเ็ หนื่อยมาก ๆ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ภายกลังพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร และพิธีการที่คณะ ฯ ได้โอกาสถ่ายรู ปกับนักศึกษา
ชั้นปี ที่หนึ่ ง สุ ดท้าย ได้นงั่ กินข้าวมื้อเที่ยงยามบ่ายสามโมง กับลูกศิษย์กลุ่มหนึ่ง เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่หนึ่ งทั้งหมด
หากต้องการดูรูปทั้งหมด ไปดูได้ที่ http://www.eng.ubu.ac.th/WEB211252/page001.html

คํ่าวันเดี ยวกัน ลูกศิษย์กลุ่มหนึ่ ง (วศ.โยธารุ่ น ๖) ที่ไปร่ วมแสดงความยินดี กบั เพื่อนซึ่ งรั บพระราชทานปริ ญญา
มหาบัณฑิต แวะไปสวัสดีปีใหม่ และชวนผมไปกินข้าว (ซ้ายไปขวา) ๑ ถ่ายกับตี๋นอ้ ย (รัฐภูมิ ภุมมา) สมัยเรี ยน ตี๋
น้ อ ยชอบซื้ อขนม หรื อนํ้าเต้ า หู้ ไ ปแขวนไว้ที่ ห น้ า ห้ อ งทํา งานผมยามดึ ก ดื่ น ตี๋ น้ อ ยจบปริ ญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทํางานในกรุ งเทพ ๒ กับพรพิมล วงศ์คง สาวน้อยที่มาพร้อมแทน ๓ แทน พรมทุ่ง
(ซ้าย) บัณฑิตเกียรตินิยม ผูไ้ ปใช้ชีวิตวิศวกรสร้างเขื่อนในป่ าเขาจังหวัดน่าน และหัสดี วุฒิจาํ นงค์ (ขวา) หลังกลับ
จากหาประสบการณ์ที่สหรัฐอเมริ กา ก็ช่วยกิจการบริ ษทั ก่อสร้างที่บา้ นที่จงั หวัดยโสธร และ ๔ รู ปหมู่
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แถมด้วยรู ปตี๋ น้อยสมัยเป็ นนักเรี ยน (รู ปจากระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย และไฟล์คะแนนของผม-สมัยก่อนมีรูปนักศึกษาในไฟล์ Excel ด้วย) และปั จจุบนั
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีลูกศิษย์ไปเยี่ยม และส่ งของไปเยี่ยม พิชาญ โรจน์รัตน์สิริกุล ภูวไนย โพธิ กูฏ ณัฐศรันย์
จันทร์ออ่ น และพรพจน์บุปผา
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เช้า พรพจน์บุปผา ขับรถไปรับผมตามที่ได้นดั หมายเมื่อคืนก่อน เพื่ออาสาพาเที่ยวในวันส่ ง
ท้ายปี เก่า โดยจะพาไปตระเวนดูปราสาทขอมในจังหวัดอุบลราชธานี ย่านอําเภอ เดชอุดม บุณฑริ ก และนํ้ายืน ซึ่ ง
มีอยูเ่ พียงสามแห่ง ทั้งสามแห่งเป็ นปราสาทขนาดเล็ก และบูรณะฟื้ นฟูแล้ว
ปราสาทหนองทองหลาง ปราสาทบ้ านเบญจ์ และปราสาทธาตุนางพญา
ปราสาทหนองทองหลาง หรื อปราสาททองหลาง ตั้งอยูท่ ี่บา้ นท่าโพธิศรี ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองทองหลาง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีร่องรอยคูน้ าํ รู ปตัวยู
ล้อมรอบ เป็ นศาสนสถาน) เศิลปะขอมแบบบาปวน ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖
ที่ปราศจากกําแพงแลงล้อมรอบ ประกอบด้วยปรางค์สามองค์ ประตูทางเข้าด้านเดี ยว (ทิศตะวันออก) สร้างบน
ร่ วมที่ก่อเรี ยงด้วยหิ นแลง (ศิลาแลงก่อด้วยอิฐ สลักลวดลายอย่างหยาบ ๆ ที่บริ เวณหน้าบัน นอกเหนือจากกรอบ
บานประตู ไม่พบทับหลัง ภายในปรางค์ท้ งั สามองค์ ไม่พบแท่นวางรู ปเคารพใด ๆ เข้าใจว่าสู ญหายหมด ปราสาท
หนองทองหลาง สงบเงียบอยู่กลางทุ่งนา อยูไ่ ม่ห่างจากริ มทางหลวงนัก แม้ไม่ใหญ่โต แต่ก็สงบเงีบ สง่างาม สม
เป็ นโบราณสถาน ที่ไม่ได้ถูกมนุษย์ปรุ งแต่งให้สูญเสี ยคุณค่า

สภาพปราสาทหนองทองหลางก่ อ นบู ร ณะ
(ที่มา:http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/ubonratchthani4.htm)
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และ ๒ หนทางจากอําเภอเมือง ผ่านอําเภอวาริ นชําราบ มุ่งสู่ อาํ เภอเดชอุดม และ
ออกไปสู่ บา้ นท่าโพธิ์ ศรี สถานที่ต้ งั ปราสาทหนองทองหลาง ๓ ป้ ายบอกข้อมูลโบราณสถาน ๔ ถ่ายจากด้านหน้า
ปราสาท หันไปทางทิศตะวันออก ไม่มีกาํ แพงแก้ว ขวามือเป็ นอ่างเก็บนํ้า หรื อเรี ยกว่า “บาราย” ขนาดใหญ่ อ่าน
จากป้ ายบอกว่ามีขนาด ๓๘๐ x ๔๒๐ เมตร ๕ กองหินแลงด้านหน้าปราสาท บ่งบอกว่าน่าจะเป็ นซากสิ่ งปลูกสร้าง
มากกว่าเศษหิ นที่กองทิ้ง ๖ ปรางค์ปราสาททั้งสามปรางค์ บนฐานร่ วม ที่ใช้หินแลงก่อเรี ยง ๗ ทั้งสามปรางค์ก่อ
ด้วยอิฐย่อมุม ฐานสิ งห์ และมีลวดลายหยาบ ๆ ที่หน้าบัน ๘ ฐานสิ งห์ บริ เวณโคนเสา ๙ ฐานหิ นแลงก่อเรี ยงอยู่
ในสถาพมัน่ คงภายหลังบูรณะฟื้ นฟู ๑๐ และ ๑๑ ด้านข้าง และด้านหลังปราสาท บารายด้านหลัง สังเกตระดับดินที่
โคนต้นไม้ บ่งบอกว่า ปราสาทหนองทองหลาง เคยจมดินกว่าหนึ่งเมตร
ปราสาทบ้านเบ็ญ (บ้างเรี ยกว่า บ้านเบญจ์) ตั้งอยู่ที่บ้านเบ็ญ ตํา บลหนองอ้ม อําเภอทุ่ งศรี อุ ด ม
อุบลราชธานี เป็ นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะขอมแบบลพบุรี ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ประกอบด้วย
ปรางค์ก่อด้วยอิฐสามหลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแนวกําแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง
ล้อมรอบ ตรงประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก มีร่องรอยฐานศาลาจตุรมุข และซุม้ ประตูทางเข้าหรื อโคปุระ มี
เสาประดับกรอบประตู และทับหลังสลักจากหินทราย เช่นทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และทับหลังเทพนพ
เคราะห์ (ปั จจุบนั เก็บรักษา และจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี) องค์ประกอบของปราสาทบ้าน
เบ็ญมี ความสมบูรณ์ และน่ าจะมี ความสําคัญกว่าปราสาททั้งสองหลัง หากแต่ ว่าตั้งอยู่ท่ามชุ มชนที่กาํ ลังเจริ ญ
มิหนําซํ้ายังถูกคุกคาม และสูญเสี ยคุณค่าอย่างมาก ตั้งแต่องค์การบริ หารส่ วนตําบลทํารั้วล้อม แสร้างที่ทาํ การอบต.
และศูนย์นกั ท่องเที่ยว ห้องนํ้า และแม้แต่สนามเปตอง ใกล้ชิดติดปราสาท
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สภาพปราสาทบ้านเบ็ญก่อนบูรณะ ขอให้สังเกตต้นไม้ใหญ่
ยื น ข ว า ง บ น โ ค ปุ ร ะ ห รื อ ซุ้ ม ป ร ะ ตู ภ า ย ห ลั ง บู ร ณ ะ แ ล้ ว ต้ น ไ ม้ ดั ง ก ล่ า ว ก็ ยั ง ค ง อ ยู่ เ ช่ น เ ดิ ม
(ที่มา:http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/ubonratchthani4.htm)

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และสอง ทางหลวงที่มุ่งสู่ ปราสาทบ้านเบ็ญ ๓ เมื่อเลี้ยวเข้าทางเข้าปราสาท และจอดรถ
จะเห็นด้านข้างของตัวปราสาท ในภาพเป็ นกําแพงแก้วฝั่งทิศใต้ เห็นบารายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ขา้ งกําแพงแก้ว ๔
และ ๕ ศาลาจตุรมุขด้านหน้า เหลือเฉพาะฐานหินแลงและเค้าโครงจตุรมุข มีบนั ไดสามขั้น เชื่อว่า น่าจะมีรูปสลัก
พญานาคอยูท่ ้ งั สองด้าน เพราะอาคารนี้ น่าจะเปรี ยบเป็ นสะพานนาคราช ที่กา้ วจากมหาสมุทร มนุษย์โลก สู่ สรวง
สวรรค์ ๖ หลุมกลม หรื อครึ่ งวงกลม ที่แต่งหินแลง เป็ นโค้งเข้ารู ป จํานวน ๒๘ หลุม ตามมุม และตําแหน่งเป็ นเสา
คล้ายจะเป็ นหลุมที่เสี ยบตั้งเสาไม้ เนื่องจากไม่ปรากฏซากสิ่ งปลูกสร้างส่ วนบนที่ยงั คงเค้าโครง จึงอาจสันนิษฐาน
ว่า อาคารจตุรมุขนี้ เป็ นเครื่ องไม้ แต่เหตุใดจึงต้องทําเป็ นหลุมกลม หรื อครึ่ งวงกลม จะเป็ นบ่อนํ้า หรื อหลุมปั กธง
เครื่ องสู ง หรื อคบไฟ ก็ไม่ใช่แน่นอน น่าอัศจรรย์นกั ๗ บนฐานอาคารจตุรมุข มองเข้าไปยังตัวปราสาท เห็นโคปุ
ระหรื อซุ้มประตู ๘ และ ๙ กําแพงแก้ว และบารายทางทิ ศเหนื อ ๑๐ และ ๑๑ ทางขึ้นโคปุระ หรื อซุ้มประตู มี
บันไดสามขั้น เป็ นไปได้ว่าน่าจะเคยมีรูปสลักสิ งห์คู่หนึ่ง ที่แท่นสองด้าน ทําหน้าที่พิทกั ษ์รักษาเขตสวรรค์ เพราะ
นี่ คือจุดเริ่ มต้นของดินแดนสวรรค์ ๑๒ นอกจากโคปุระด้านหน้าแล้ว ยังมีกรอบซุ้มประตูหรื อหน้าต่างด้านข้าง
คล้ายกับที่ปราสาทสระกําแพงใหญ่
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ถึง ๔ กรอบประตูหน้าต่างด้านข้าง ก้อนหินยังแกร่ ง และคงสภาพเค้าโครง ๕ ถัดจากโค
ปุระ เข้ามาด้านในกําแพงแก้ว ต้นไม้ใหญ่ยงั ยืนตระหง่านขวางทางเดินที่ตอ้ งก้าวลงบันได และทางเดินนี้ทอดตัวสู่
ฐานหิ นแลงที่ก่อรองรั บปรางค์ท้ งั สามองค์ที่เรี ยงแถวกัน ๖ ปรางค์ประธาน มีวชั พืชขึ้นปกรกด้านบน มี คนเอา
เครื่ องเซ่นสังเวยหลากหลาย พระพุทธรู ป และเทวรู ปชํารุ ดไปวางทิ้งระเกะระกะ ๗ ปรางด้านทิศใต้ ๘ ปรางค์ดา้ น
ทิ ศเหนื อ ๙ ถึ ง ๑๒ ลานภายในกําแพงแก้วด้านทิ ศเหนื อ ปูลาดด้วยหิ นแลง เชื่ อว่าน่ าจะมี ความสําคัญ หรื อใช้
ประโยชน์อะไรสักอย่าง หากไปยืนตรงนั้นจะรู ้สึกเยือกเย็น และวังเวงมาก ผมชอบมาก ๆ

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และ ๒ ฐานโยนี และศิวลึงค์แตกหักชํารุ ดในปรางค์ดา้ นทิศเหนือ หากไม่ชาํ รุ ดก็คงสู ญ
หายไปแล้ว ๓ ป้ ายบอกประวัติ ๔ กองหิ นเศษเหลือภายหลังจากบูรณะ ที่ไม่สามารถนํากลับเข้าที่เดิมได้ นับแล้ว
เห็นเสาสี่ เหลี่ยมอยูส่ ี่ ตน้ และกรอบบาน น่าจะเป็ นส่ วนประกอบของซุม้ บานประตูหน้าต่างของกําแพงแก้วด้านใด
ด้านหนึ่ง ๕ ด้านใต้กรอบบานประตูชิ้นนี้ มีร่องสลักสี่ เหลี่ยม ใช่แน่นอนว่า เป็ นที่ยดึ เสาลูกกรงรู ปมะหวด (ผมจํา
ได้วา่ มีบางส่ วนเก็บรักษาที่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติอบุ ลราชธานี)

ทับหลังเทพนพเคราห์ คือ เทพทั้งเก้าองค์ ทรงพาหนะต่าง ๆ กัน
เช่น พระอินทร์ (ทรงช้างเอราวัณ) พระอิศวร (ทรงโคนนทิ) พระเกตุ พระยม พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเสาร์ ฯ
ขนาดย่อม ๆ http://www.muangboranjournal.com/spaw/upload2/ubon%20museum%204.jpg
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ธาตุนางพญา อยูใ่ นเขตตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริ ก อุบลราชธานี บางคนบอกว่า เป็ นธรรมศาลา
หรื อที่พกั คนเดินทาง (วหนิ คฤหะ = บ้านที่มีไฟ) แต่ผมเถียงสุ ดฤทธิ์ เดชว่าไม่น่าจะใช่ เพราะธรรมศาลา ปกติจะมี
รู ปแบบเฉพาะตัว คือ เป็ นอาคารชั้นเดียว สี่ เหลี่ยมผืนผ้า ค่อนข้างยาว ที่ปลายด้านหนึ่ งจะมีปรางค์สูงคล้ายเป็ น
ห้องโถงสําคัญ (วันหลังจะเล่าเรื่ องธรรมศาลาที่พบในประเทศไทย บนเส้นทางระหว่างเมืองพระนคร หรื อนคร
ธม ถึงพิมาย) ธาตุนางพญามีปรางค์สี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดย่อมเพียงองค์เดี ยวบนฐานหิ นแลงก่อเรี ยงที่ค่อนข้างสู ง
มาก เป็ นศิลปะขอม แบบบาปวน ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘ โครงสร้างทุกส่ วนมีขนาดเล็กราวปราสาท
ย่อส่ วน คล้ายปราสาทเมืองตํ่า หรื อปราสาทบันทายศรี อย่างไรก็อย่างนั้น ซุม้ ประตูทางเข้า (โคปุระ) ขนาดเล็ก มี
บันไดขึ้นลง เข้าสู่ ดา้ นใน ที่ฐานบันไดขั้นแรกเป็ นแผ่นหินสกัดเป็ นรู ปกลีบดอกบัว คล้ายที่พบที่ปราสาทพนมบา
เค็ง กรอบประตูและหน้าบันหินทราย ยังอยูใ่ นสภาพดี ทั้งโคปุระ มีขนาดเล็ก คล้ายกับจากคําบอกเล่าของชาวบ้าน
ผูส้ ู งอายุ บอกว่า เคยเห็นทับหลัง แต่สูญหายสี ยแล้ว คงเพราะถูกโจรกรรม กําแพงแลงทั้งสี่ ดา้ น อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ดีมาก เพราะเพิ่งบูรณะได้ไม่นาน กําแพงหินแลงก่อด้านบนโกลนเป็ นรู ปคล้ายดอกบัวพุ่ม ภายในกําแพง
หญ้าขึ้นปกรก มี ต ้นไม้ใหญ่สามต้น ชาวบ้านบอกให้สังเกตร่ องรอยคนโบราณกรี ด เอานํ้ามัน หรื อชันไม้ ซึ่ ง
ปั จจุบนั อยูส่ ู งมาก บ่งบอกว่า คงยืนต้นมานานหลายร้อยปี แล้ว ที่เรี ยกว่า ตัวธาตุ หรื อปรางค์ปราสาทเพียงองค์
เดียว ก่อด้วยหินแลง บนฐานหิ นแลงก่อเรี ยงค่อนข้างสู ง ยังมัน่ คง และคงเค้าโครงเดิมว่า เคยถูกโกลนเป็ นกลีบบัว
หรื อฐานสิ งห์ ตัวปรางค์ภายหลังบูรณะ คงเหลือเพียงผนังสี่ ดา้ น กรอบและซุ ้มประตู เค้าโครงส่ วนบนปราสาท
คาดเดาจากเศษกองหิ น ที่ไม่สามารถนํามาเรี ยงต่อได้ พบหิ นแผ่นกลม สันนิษฐานเอาเองว่า คงเป็ นฐานของบัว
ยอด ส่ วนบนคงคล้ายคลึงปราสาทหลายแห่งที่พบในจังหวัดศรี สะเกษ และสุ รินทร์ เช่น ปราสาทศรี ขรภูมิ ภายใน
ปรางค์ พบแท่นบูชารู ปเคารพ แต่กลับมีผเู ้ อารู ปปั้ นพระคเนศแบบใหม่ทาสี หลายสี ไปวางแทน มีของเซ่ นไหว้
และกลิ่นธู ปควันเทียนอบอวล เพราะเพิ่งมีผมู ้ าบวงสรวง ก่อนทางเข้าปราสาทธาตุนางพญา มีบารายขนาดใหญ่
ชาวบ้านบอกว่า สภาพใกล้เคียงเดิ ม มีการขุดลอกตามสภาพ และปิ ดกั้นทางนํ้า ส่ วนบารายขนาดเล็กด้านหลัง
ปราสาทคล้ายขุดขึ้นใหม่ แต่ชาวบ้านเจ้าของที่นาข้างเคียงบริ เวณที่ต้ งั ปราสาท ก็ยืนยันว่ามีมาแต่เดิม ขุดลอกกัน
ตามสภาพด้วยแรงคนเท่านั้น ดูจากสภาพเดิมก่อนบูรณะ ที่ตวั ปราสาทจมดินกว่าหนึ่งเมตร เทียบกับสภาพปั จจุบนั
เห็นว่า บูรณะฟื้ นฟูได้ค่อนข้างสมบูรณ์ น่ายกย่อง หากแต่ปราสาทตั้งอยูห่ ่างไกลชุมชน และผูค้ นมาก กอปรกับมีผู ้
มาเซ่นไหว้ประกอบสารพัดพิธีกรรม ทําให้ปราสาทสกปรก เสื่ อมคลายมนต์ขลัง

สภาพปราสาทธาตุนางพญา ก่อนบูรณะจมดิ นใน
แมกไม้ (ที่มา:http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/ubonratchthani4.htm)
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ทางแยกเข้าตําบลหนองสโน อําเภอบุญฑริ ก ปราสาทอยูค่ ่อนข้างห่างไกลชุมชน ๒ ป้ าย
บอกเรื่ อง ๓ โคปุระ หรื อซุม้ ประตูดา้ นหน้า (ทิศตะวันออก) ๔ ถึง ๖ กําแพงแก้วด้านทิศใต้ บูรณะกลับสู่ สภาพดี มี
ร่ องรอยโกลนหินแลงทําภายในกําพงแก้วมีตน้ ไม้ใหญ่สองสามต้นเช่นกัน หญ้าเริ่ มขึ้นปกคลุม ๗ และ ๘ กองหิ น
เศษที่ไม่สามารถนํากลับเข้าตําแหน่งเดิม ภายหลังบูรณะ พบหินแผ่นกลม สันนิษฐานเอาเองว่า คงเป็ นฐานของบัว
ยอด ส่ วนบนคงคล้ายคลึงปราสาทหลายแห่งที่พบในจังหวัดศรี สะเกษ และสุ รินทร์ เช่น ปราสาทศรี ขรภูมิ ภายใน
ปรางค์ ๙ บารายขนาดเล็กด้านทิศตะวันตก ๑๐ หน้าบันที่โคปุระทําด้วยหิ นทราย ทับหลังหายไปแล้ว ๑๑ และ ๑๒
บันไดทางขึ้นโคปุระ สังเกต ที่ฐานบันไดขั้นแรกเป็ นแผ่นหิ นสกัดเป็ นรู ปกลีบดอกบัว คล้ายที่พบที่ปราสาทพนม
บาเค็ง

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ถึง ๓ บันไดทางขึ้นตัวปราสาท เป็ นปรางค์เดี่ยวบนฐานหินแลงก่อสู ง (บันได ๑๗ ขั้น)
พื้นดิ นภายในกําแพงแก้วหญ้าขึ้นรก ส่ วนบน (บัวยอด) ของปรางค์หายไป คงเหลือผนังสี่ ดา้ น เสาประตูไร้หน้า
บัน ทับหลัง และเสามะหวด ภายในมีฐานโยนี มีผเู ้ อารู ปปั้ นพระคเนศแบบใหม่ทาสี หลายสี ไปวางแทน มีของเซ่น
ไหว้ และกลิ่นธูปควันเทียนอบอวล เพราะเพิ่งมีผมู ้ าบวงสรวง ๔ มองย้อนไปที่โคปุระ ๕ ภาพถ่ายโคปุระจากทิศ
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ใต้ ๖ ผนังปรางค์ดา้ นทิศใต้ ๗ ฐานปรางค์ และพื้นด้านล่างที่หญ้าปกคลุม มีขยะ และเศษเครื่ องเซ่นไหว้หลากลัทธิ
กระจัดกระจาย ๘ และ ๙ ด้านหน้า มุมทางทิศใต้ และโครงรับหน้าบัน ๑๐ และ ๑๑ กําแพงแก้วด้านหน้า ถ่ายจาก
ทิศใต้ โดยรวมเห็นเป็ นปราสาทขนาดย่อมคล้ายย่อส่ วน เช่นเดียวกับปราสาทเมืองตํ่า (บุรีรัมย์) และปราสาทบัน
ทายศรี (เสี ยมเรี ยบ) และ ๑๒ บารายด้านหน้าก่อนทางเข้าปราสาท ขนาดใหญ่มาก เคยขุดลอกตามสภาพ และปิ ด
กั้นทางนํ้า แต่สภาพยังดูดี ทิ้งร่ องรอยอดีตไว้
สุ ดท้าย ผมแวะกินอาหารมื้อกลางวันระหว่างทางกับพรพจน์แล้วแวะกราบสรี ระหลวงปู่ บุญมี โชติปาโล
(พระภาวนาวิศาลเถระ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา แห่งวัดบ้านนาเมืองเดิม (วัดสระประสานสุ ขปั จจุบนั ) สภาพ
วัดเปลี่ยนไปมาก พัฒนาจนน่าสังเวช ยังคงแต่ความทรงจําเท่านั้น ที่ครอบครัวผมผูกพันธ์กบั พระสงฆ์รูปนี้ ตั้งแต่
พ่อแม่ยา้ ยไปตั้งรกราก ไม่มีใครทราบว่าท่านเป็ นอริ ยสงฆ์ คิดเพียงว่าท่านเป็ นพระชาวบ้านรู ปหนึ่ง ที่บวชมานาน
หลายพรรษา ท่านเมตตาครอบครั วผมมาก โดยเฉพาะเมื่อแม่ใกล้เสี ยชี วิต ท่านเคยไปโปรดถึงบ้าน ถวายปั จจัย
ท่านก็ไม่รับ ให้โยมไว้รักษาตัว แม้งานศพแม่ ท่านก็ได้มาสวดอภิธรรมโปรด ทั้งที่ไม่มีใครมีกระจิตกระใจนึกถึง
ท่าน ได้เห็นรู ปท่านในวัด เป็ นรู ปโบราณ ที่ท่านถ่ายในที่ชุมนุมอริ ยสงฆ์ อาทิ หลวงปู่ ขาว วัดถํ้ากลองเพล หลวงปู่
มัน่ ภูริทตั โต คิดแล้วเหน็บหนาวว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสสัมผัสอริ ยสงฆ์
งานในปี ๒๕๕๓
เมื่อผมต้องรับหน้าเสื่ อสอนวิชา Construction Management & Technique แทนอาจารย์ท่านเดิม ที่
โอนย้ายไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมต้องใช้เวลากับการค้นหาเอกสาร และไฟล์ที่เคยทํางาน และต้อง
เตรี ยมการสอนแบบเกือบวันต่อวัน กลัวน่ะไม่กลัวหรอกครับ แต่ในภาวะที่งานล้นมือแบบนี้ เจ็บใจตัวเองมากกว่า
ที่ น่าจะมี เวลามากกว่านี้ สักสองสามเดื อน รั บรองสนุ กแน่ ผมต้องเตรี ยมคําอธิ บายรายวิชาและแผนการสอน
(เอกสาร มคอ.๓) ทั้งหมด จะอย่างไรเสี ยก็ได้เอกสารการสอนที่น่าสนใจไม่นอ้ ย ตามเนื้ อหาย่อ ๆ ต่อไปนี้ หาก
ท่านสนใจ และเวบนี้ยงั มีอยู่ กรุ ณาติดตาม Download นะครับ

www.sdhabhon.com\CM.html
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หัวข้ อ
๑. ทัว่ ไป

๒ . พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
โครงการก่อสร้าง

๓.งานชั่ ว คราว และ
ก า ร จั ด ก า ร ส ถ า น ที่
ก่อสร้าง

๔. เครื่ องจักรกลในงาน
ก่อสร้าง

๕ . วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง
ชิ้ น ส่ ว น ห รื อ อ ง ค์
อาคารกึ่งสําเร็ จรู ป

๖. ปริ มาณงาน ราคา
และบัญชี แสดงปริ มาณ
งานและราคา การ
ประกวดราคา แ ล ะ
ประมูลงาน

เนือ้ หา
วิเคราะห์ ศพั ท์ งานก่ อสร้ าง การบริ หารจัดการ ทรัพยากร ปั จจัยโครงการ งานก่อสร้ าง คู่สัญญา
ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง และบทบาท (ผูว้ ่าจ้าง ผูก้ ่อสร้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูค้ วบคุมงาน หรื อ
บริ หารโครงการ) การเสนอราคา การประมูลงาน เงิ นประกัน สัญญาจ้าง (เหมารวม ราคาต่ อหน่ วย
ราคารวมค่ าดําเนิ นการและอื่น ๆ) การติ ดตาม ควบคุ ม ตรวจสอบ ควบคุ ม การวัดปริ มาณงานและ
จ่ายเงิน เงินงวด เงินประกันผลงาน งานเพิ่มลด องคาพยพของงานก่อสร้าง (ปั จจัย ทรัพยากร (เงินทุน
วัตถุดิบ กําลังคน เครื่ องจักรกล) องคาพยพของการจัดการ (องค์กร หน้าที่ การนํา การควบคุม) วิธี และ
การจัดการ วัตถุประสงค์ของการบริ หารจัดการ (ผลงาน งบประมาณ เวลา คุณภาพ และความพึงพอใจ)
ผูจ้ ดั การโครงการ คุณภาพ และกระบวนคุ ณภาพ ข้อเรี ยกร้ อง ข้อขัดแย้งหรื อข้อพิพาท วิธีระงับข้อ
พิพาท (เจรจาต่อรองหรื อรอมชอม มีตวั กลางเจรจา อนุ ญาโตตุลาการ วิธีการทางศาล) ลําดับ เนื้ อหา
และการสอน
ความต้องการ (สิ่ งปลูกสร้ าง และประโยชน์ใช้สอย) และข้อจํากัดของทรัพยากร (เงิ นทุ น ที่ ดิน ภูมิ
ประเทศ และอื่น ๆ) กฎหมายอาคาร (กฎหมายที่ดิน กรรมสิ ทธิ์ และการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดิน กฎหมายอาคาร กฎหมายว่าด้วยสุ ขอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชี พ) การออกแบบสถาปั ตยกรรม และวิศวกรรม แบบร่ าง
แบบรายละเอียด แบบขยาย แบบเหมือนสร้าง การประมาณราคา การกําหนดงบประมาณ การศึ กษา
ความเป็ นไปได้ หรื อความเหมาะสม การจัดหาเงินทุน และแหล่งเงินทุน การวางแผนโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง ข้อจํากัด และการวางแผน ทางเข้าออก รั้ว สาธารณูปโภค เส้นทางลําเลียงวัสดุ สิ่ งปลูก
สร้ า งชั่ว คราว (ที่ พ กั สํานัก งาน) สถานที่ ก องเก็บ วัส ดุ เครื่ อ งจัก รกล หน่ ว ยผลิ ต การรั ก ษาความ
ปลอดภัย ประมาณการสํา หรั บ งานชั่ว คราว อุ บตั ิ ภ ัยในงานก่ อ สร้ า ง ประเภท และผลของอุ บ ัติภ ัย
มาตรการความปลอดภัยในการทํางาน (รั้ว ป้ ายเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ การใช้เครื่ องจักร ลิฟท์ ปั้ นจัน่
การทํางานบนที่สูง นัง่ ร้าน ราวกันตก การทํางานในเวลากลางคืน การป้ องกันส่ งของตกหล่น และฝุ่ น
ละออง)
ประเภทของเครื่ องจักรกลในงานก่อสร้าง (เครื่ องกําเนิดกระแสไฟฟ้ า ปั้นจัน่ ปั้ นจัน่ ตอกเสาเข็ม เครื่ อง
เจาะสกัด เครื่ องจัก รกลสํ า หรั บ ขุ ด ดิ น และเคลื่ อ นย้า ยดิ น เครื่ องจัก รกลสํ า หรั บ เกลี่ ย บดอัด
เครื่ องจักรกลรื้ อถอน หรื อทําผิ วทาง หน่ วยผลิ ต (คอนกรี ต แอสฟั ลต์คอนกรี ต) ประมาณการชนิ ด
ขนาด และจํานวนเครื่ องจักรกล ค่าใช้จ่าย และเศรษฐวิศวกรรม (ค่าลงทุน ค่าดําเนินการ ค่าบํารุ งรักษา
หรื อค่าเช่า อายุใช้งาน ค่าเสื่ อมราคา มูลค่าซาก)
การจัดการวัสดุก่อสร้าง (ผลิต หรื อจัดหา ขนส่ งลําเลียง กองเก็บ ระวังรักษา ใช้งาน ลดการสู ญเสี ย) การ
เผื่อความไม่แน่นอนของวัสดุ (ขาดแคลน ราคาผันแปร) วัสดุที่เทียบเท่า หรื อทดแทนกันได้ หลักการ
และเหตุ ผลในการเลื อกใช้ชิ้นส่ วน หรื อองค์อาคารกึ่ ง สําเร็ จรู ป (ชนิ ด ขนาด ปริ มาณ พื้นที่ ทาํ งาน
เครื่ อ งจัก รกล) ตัว อย่า งชิ้ น ส่ ว น หรื อ องค์อ าคารกึ่ ง สํา เร็ จ รู ป และระบบโครงสร้ า ง ข้อ ได้เ ปรี ย บ
ข้อจํากัด หรื อข้อพึงระวัง (การขนย้าย ประกอบติดตั้ง รอยต่อ การรั่วซึ่ ม การทําให้เป็ นชิ้นเดียวกัน)
องคาพยพ และปั จจัยของการประมาณราคา ปริ มาณงาน ราคา (ต่อหน่วย หรื อเหมารวม) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ดําเนินการ กําไร และภาษี) ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร ความสามารถในการทํางาน การเรี ยนรู ้
งาน Learning curve Productivity ปั จจัยต่อความถูกต้องแม่นตรงของการประมาณราคา (ผูป้ ระมาณ
ราคา ข้อมูล สมมติ ฐาน วิธีประมาณราคา ความผันแปร หรื อปั จจัยภายนอก) อัตตราเงินเฟ้ อ อัตตรา
ดอกเบี้ย ดัชนีราคาวัสดุ การเผื่อขาดเผื่อเหลือ หนังสื อเชิญชวน Term of Reference เอกสารประกอบ
Pre-Qualification & Short List, Performance bond การยืนราคา, ผูช้ นะการประกวดราคา Letter of
Intent, การตกลงทําสัญญา และเริ่ มงาน
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๗. สัญ ญาก่ อสร้ าง ข้อ องคาพยพของสัญญา (ผูว้ ่าจ้าง ผูร้ ับจ้าง วัตถุประสงค์ของการจ้าง วิธีการทํางาน ตรวจประเมินผลงาน
พิพาท และวิธีระงับข้อ และจ่ายเงิน เบี้ยปรับ การประกันผลงาน ข้อตกลงเรื่ องการผิดสัญญา และอื่น ๆ) เอกสาร หรื อรายการ
พิพาท
ประกอบสัญญา (เงื่อนไขพิเศษ แบบรู ป รายการก่อสร้าง) Project Delivery System (E-C, E+C, PM)
รู ปแบบของสัญญา (Lump sum, Cost + Fee or Time-Material Contract, Guaranteed Maximum Price
Contract, Management Contract, BOT, BTO) การกําหนดหน่วยราคา Provisional sum และอื่น ๆ)
อนุสญ
ั ญา หรื อการรับเหมาช่วง การประกันภัย และอื่น ๆ ข้อเรี ยกร้อง ข้อขัดแย้งหรื อข้อพิพาท สาเหตุ
ปั จจัย วิธีระงับข้อพิพาท (เจรจาต่อรองหรื อรอมชอม มีตวั กลางเจรจา อนุญาโตตุลาการ วิธีการทางศาล)
๘. กิจกรรม มูลค่า เวลา กิจกรรมก่อสร้าง Work Breakdown Structure-WBS มูลค่า ลําดับการทํางาน เวลาของแต่ละกิจกรรม
และแผนงาน
แผนงาน (กิจกรรม เวลา และมูลค่า) Grantt Chart, Critical Path Method-CPM (AOA, AON, Arrow,
Early Start, Early Finish, Duration, Late Start, Late Finish, Free Float, Total Float, Critical Path,
Critical Activity, Simple and Complex Compression, Crash, Crash Cost & Duration, Least Cost,
Dummy, Labour allocation, Resource levelling), Program Evaluation and Review TechniquePERT, Line of Balance-LOB การวัดปริ มาณงาน และความก้าวหน้าของงาน Progress curve (S-curve)

การเร่ งรัดงาน หรื อปรับปรุ งแผนงาน
การติดตาม การตรวจสอบ (สถานปั จจุบนั แนวโม ปั จจัยเสี่ ยง หรื อนัยต่อความสําเร็ จของโครงการ) )
และการควบคุม (แผนงาน ทรัพยากร และคุณภาพ) ความก้าวหน้า ความก้าวหน้า การวัดปริ มาณงาน
และจ่ายเงิน (Quantities measurement and payment) รายงาน ระบบคุณภาพกับงานก่อสร้าง การ
ตอบสนองความพึงพอใจ

๙ . ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้า วหน้า การวัด
ป ริ ม า ณ ง า น แ ล ะ
จ่ ายเงิ น การควบคุ ม
คุณภาพ
๑๐. การจัด การความ วิเคราะห์ศพั ท์ ความเสี่ ยง ประเภทของความเสี่ ยง ปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายใน ปั จจัยที่ล่วงรู ้ หรื อ
เสี่ ยง
ควบคุมได้ ปั จจัยที่ล่วงรู ้หรื อควบคุมได้ยาก (พิบตั ิภยั อุบตั ภัย) ความเสี่ ยงเนื่ องจากการเงิน บุคลากร
และการจัดการ การบริ หารความเสี่ ยง (หลีกเลี่ยง ลด หรื อถ่ายโอน) การประกันภัย การบริ หารกลยุทธ์
๑ ๑ . ก า ร จั ด อ ง ค์ ก ร ทฤษฎีการจัดการ Scientific Management (Taylor), Formal Organization Theory, Bureaucracy
บริ ห ารทรั พยากร การ (Weber) ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม หรื อองค์กร System Theory, Social Action
สื่ อ สาร และเรี ย นรู ้ ใ น Theory, Taylor’s x-y Theory, การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง (Projects in functional organizations,
Project Organization, Matrix organization) การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล (รับสมัคร คัดเลือก
องค์กร
ฝึ กฝนงาน มอบหมาย ผลตอบแทน สวัสดิการ และพัฒนา)
ทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน Maslow’s hierarchy of needs, McGregor Theory –X (-) and Theory – Y
(+), Contemporary Theory ; Existence, Relatedness and Growth-ERG, Three-Needs Theory
(Achievement, Power and Affiliation), Cognitive evaluation theory, Goal-setting theory, Reinforcement

theory, Equity Theory Expectancy theory (Attractiveness , Performance-reward linkage, Effortperformance linkage),
การพัฒนาบุคลากร (Passive, Active, Farming, Self or Open learning)

การศึกษาเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง

และการจัดการความรู ้ในองค์กร
การสื่ อสารในองค์กร รู ปแบบ (Top-down, Bottom-up, Two-way, Lateral) อุปสรรคของการสื่ อสาร
ในองค์กร (บุคคล ข้อมูลข่าวสาร วิธีหรื อเส้นทางการสื่ อสาร) การตัดสิ นใจแบบกลุ่ม หรื อมีส่วนร่ วม
(Interacting, Brain-stroming, Nominal Group Technique, Delphi’s)
๑๒ อุตสาหกรรม และ องค์กร หรื อสมาคมผูก้ ่อสร้าง ผูค้ า้ หรื อผูป้ ระกอบการ สหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม หรื อโครงการ
แรงงานสั ม พัน ธ์ และ ก่อสร้างระหว่างประเทศ บิษทั ร่ วมค้า หรื อร่ วมทุน (Joint Venture or Consortrium) การสร้าง และ
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง พัฒนาศักยภาพของวิศวกร
ระหว่างประเทศ

นอกจากนั้น ผมตั้งใจจะเรี ยบเรี ยงงานแต่งตํารา ที่จะใช้ขอกําหนดตําแหน่งวิชาการอีกหนึ่งเล่ม หลังจาก
ที่เตรี ยมการมานานกว่าสิ บปี ตําราดังกล่าว มีเนื้อหาเชิงลึก มีชื่อว่า Highway and Related Infrastructures for
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Sustainable Development (ถนน และโครงสร้างพื้นฐานประกอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน) แบ่งเป็ นสิ บบท คือ ๑

ประวัติ และพัฒนาการของการขนส่ งทางนํ้าและทางบก (History and Development of Water and Motor
Transportation) ๒ มูลเหตุ และปั จจัยในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของการขนส่ งทางบกและการขนส่ งทางนํ้า ๓
ปั จจัยและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของถนน และทางนํ้า ๔ ปั จจัย และกลไกทางสังคมต่อพัฒนาการของถนน
และทางนํ้า ๕ การออกแบบถนน ทางนํ้า และการระบายนํ้า ๖ สาธารณูปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ถนน และทางนํ้า ๗ การออกแบบ และจัดการทางเท้า ๘ กฎหมายทาง และกิจการสาธารณะ ๙ ถนนลําลองเพื่อ
การเร่ งรัดพัฒนาชนบท และ ๑๐ ทางสัมปทาน และทางพิเศษ
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนธันวาคม มีจดหมายตั้งแต่ตน้ เดือน นับยแล้วไม่มาก จึงตอบได้คอ่ นข้างไว
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กราบสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ สถาพร โภคา ที่เคารพรัก ปี ใหม่ปีนี้ ขออํานาจสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ ในสากลโลก จงดลบันดาล
ให้อาจารย์ มีสุขมากๆ สุ ขภาพแข็งแรงตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นะครับผม เทศกาลปี ใหม่ปีนี้ผมได้มีเวลาหยุดพัก
งานยาวตั้งแต่วนั ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่สาํ คัญมากคือมีโอกาสกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดครับ ได้อยู่
ดูแลคุณพ่อ และคุณแม่ที่อายุมากแล้ว และช่วยแบ่งเบาภาระท่านเล็กๆน้อยๆ แม้อยากจะอยูช่ ่วยท่านให้นานกว่านี้
แต่ ภาระงานส่ วนตัวไม่ เอื้ออํานวย แต่ อย่างไรก็ต ามเวลาที่อยู่ที่นี่ทาํ ให้ผมรู ้ สึกมี ความสุ ขมากครั บ เหมื อนได้
กลับมาเติมพลังชีวิตเพื่อกลับไปต่อสูก้ บั ชีวิตที่เร่ งรี บ ในเมืองกรุ งอีกครั้ง สุ ดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์มีเวลาได้พกั ผ่อน
และท่องเที่ยวไปในสถานที่สวยงามเพื่อผ่อนคลาย และเติมพลังให้กบั จิตใจมากๆนะครับผม ด้วยความเคารพรัก
อย่างสูง เศรษฐา deaw_s@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมยังคงทํางาน และมีทุกข์สุขเช่นเดิม ตั้งใจว่าปี นี้ จะทํางานสําคัญให้แล้วเสร็ จ อาชีพสอนหนังสื อ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้มีความสุ ขสวัสดี และก้าวหน้าในอาชีพครับ
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จดหมายจากลูกศิษย์สวัสดีครับอาจารย์ หวังว่าอาจารย์คงสบายดีนะครับ เพิ่งได้มีเวลาเข้าไปอ่าน x-file ตอนล่าสุ ด
แล้วก็แวะเข้าไปดูที่เวปของคณะวิศวะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูมีสีสัน และสาระมากเลยครับ อาจารย์คงงาน
ยุง่ เหมือนเดิม ดูแลสุ ขภาพด้วยนะครับ สุ ดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีพลัง และความสุ ขมาก ๆ ในปี
ใหม่ที่จะมาถึงนะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง นรฤทธิ์ norrarit.pinnemitr@th.transport.bombardier.com
สถาพรตอบ ขอบคุณนรฤทธิ์ ที่ยงั ไม่ลืม และติดตามเอ็กไฟล์ จริ ง ๆ แล้วผมก็รอคอยเมล์ หรื อข้อความจากนรฤทธิ์
ปี ละครั้งอยู่เหมือนกันอาจเป็ นเพราะได้เห็นนรฤทธิ์ ตั้งแต่เด็ก ได้สอน และเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งปริ ญญาตรี
และโท จึงรักเหมือนลูกทั้งที่ไม่เคยมีลูก บ้านแกก็อยูใ่ กล้ ๆ ตั้งแต่สุรศักดิ์ไปทํางานที่สิงคโปร์ ก็ยงิ่ ห่างหาย โอกาส
ที่ผมจะได้พบใครยากขึ้นทุกวัน แต่ผมก็ยงั คงทํางานแหละยังมีทุกข์สุขที่ตอ้ งทน และทนได้แหละ ชี วิตสอน
หนังสื อทุกวันนี้บางวันก็รู้สึกคล้ายหนังนํ้าเน่า หรื อละคอนลิงขอให้สุขสวัสดีมีกาํ ลัง ประสบความสําเร็ จเช่นกัน
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สวัสดีปีใหม่ครับ ก๊อต chagrit@gmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ๆๆๆ ขอให้สุขสวัสดีมีความสําเร็ จในชีวิตเช่นกันครับ
ป.ล. จักกฤษณ์ นันท์ธีระกุล เป็ นลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อกว่าสิ บปี ที่ผา่ นมา
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สวัสดีครับอาจารย์ วันนี้ไปเดินเที่ยวงานกาชาด เลยถ่ายรู ปมาฝาก หวังว่าอาจารย์คงถูกใจ (ไม่ทราบว่าอาจารย์มียงั
จ้อยครับ joy.civil@gmail.com
สถาพรตอบ จ้อย ผมมีแล้ว เคยไปเดินถ่ายไว้นานแล้ว แต่รูปที่จอ้ ยถ่าย มุมสวยแปลกดี เป็ นมุมที่ผมไม่มี อีกมุม
หรื อบรรยากาศที่ไม่มีคือตอนที่เสื้ อแดงเสื้ อเหลืองชุมนุม ไม่กล้าไปถ่ายครับ ให้สังเกตรู ปปูนปั้ นลอยตัวที่หวั ท้าย
แผงราวสะพาน เป็ นผลไม้ต่าง ๆ เป็ นรู ปแบบที่เหมือนกับสะพานเสาวนียท์ ี่มุมสวนจิตรลดา ด้านติดทางรถไฟครับ
แต่สะพานสาวนียย์ าว ถ่ายรู ปให้เต็มได้ยาก ๆๆๆขอบคุณครับ
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ด้ว ยความคิ ด ถึ ง
และคํา ถาม(ไถ่ ) ครั บ อาจารย์ส วัส ดี ค รั บ อาจารย์ส ถาพร ผมภัท รวุ ฒิ ม่ ว งมณี ค รั บ
ตอนนี้ผมลงเรี ยนวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงครับ ลงตามข้อแนะนําของอาจารย์ว่า หากมีโอกาสก็ควร
เรี ยนเนื่ องจากเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธามาก ๆ และหากเข้าใจภาษากฎหมายก็สามารถทําให้เข้าใจถึงกฎหมาย
พรบ หรื อ ข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยงแปลงของตัวแปร และค่าต่างๆตามยุคสมัย ผมลงทะเบียนไปตอน
เดือนพฤศจิกายนครั บ และลองอ่านรายวิชาคร่ าวๆ ก็ทราบได้ว่า กว่าจะเข้าถึงหลักของกฎหมายแท้จริ ง และเริ่ ม
เกี่ ย วข้องกับ กฎหมายต่ างๆ รวมทั้ง ข้อกําหนด พรบ. กฎหมายควบคุม อาคาร ก็ตอ้ งเป็ นปี สองเทอมปลายผม
รบกวนอาจารย์ให้คาํ แนะนํา และ ชี้ แนะแนวทางเกี่ยวกับการเรี ยนกฎหมายให้สมประโยชน์กบั วิศวกรรมโยธา
หน่อยครับ เนื่องจาก วิชาที่ปพู ้นื ก็เป็ นวิชาบังคับเลือกเฉกเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยต่างๆ
๑. วิชาเลือกที่ควรลงเรี ยน ควรเน้นไปทางไหนดีครับ ทางจิตวิทยา หรื อ ทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญา ฯลฯ ?
๒. อาจารย์เรี ยนอย่างไร จึงสามารถจบนิติศาสตร์ ควบคู่กบั วิศวกรรมโยธาได้ (ทั้ง ๆ ที่วิชาวิศวะยากมาก และวิชา
นิติศาสตร์ อา่ นหนังสื อเยอะมาก)
๓. ปี หนึ่ งต้อ งเรี ย นที่ รามฯ ๒ เป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ งไกลจากบ้า นของผมมาก ประกอบด้ว ยน้อ งชายเริ่ มเรี ย น
เนติบญ
ั ฑิต จึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้ไปเรี ยนได้นอ้ ยมาก ผมควรอ่านจับประเด็นอย่างไรดี
ครับ?
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๔. ข้อสอบเก่าของรามคําแหง ที่วางขายนั้นช่ วยได้มากไหมครับ หากจะซื้ อคําบรรยายมานั่งอ่านเองแล้วเอาไป
สอบ
๕. แนวทางวิชาที่ผมควรเลือกเรี ยน ตั้งแต่ตน้ ให้เป็ นพื้นฐานไปยังวิชาทางกฎหมายควบคุมอาคารควรเป็ นวิชา
อะไร และเน้นไปทางไหนจึงจะสมประโยชน์(ส่ วนรายวิชาปลีกย่อยที่ เป็ นเอกสารของทางรายวิชาของรามคําแหง
ผมจะส่ งให้อาจารย์หลังจากกลับไปบ้านที่กรุ งเทพครั บ ตอนนี้ ผมลงมาถ่ายรู ปรั บปริ ญญาเพื่อนที่ มน) คิดถึ ง
อาจารย์มากๆครับ และยังพยายามปรับปรุ งตัวเองตามคําชี้แนะของอาจารย์เสมอ ที่ให้ทาํ ตัวเป็ น Generalist ที่เก่ง
และเพรี ยบพร้อมทั้งการใช้โปรแกรม Excel ให้ชาํ นาญภาษาอังกฤษที่ตอ้ งสื่ อสารได้ และ AUTOCAD ซึ่ งที่กล่าวมา
ผมยังอ่อนหัดมาก ๆ ตอนนี้ผมเริ่ มฝึ กภาษาอังกฤษด้วยครับ (ซื้ อหนังภาษาอังกฤษ และ ฟัง พูด อ่าน อยูเ่ ยอะมาก
แต่ยงั เขียนไม่เก่ง) หลังสิ้ นปี จะเริ่ ม Tutor Course (นายช่างวิโรจน์ท่านแนะนํา) อีกคําถามคือ
๖. ภาษาอังกฤษที่อาจารย์เคยกล่าว ในงานฝ่ าวิกฤตวิศวกร-โยธา ณ.ไบเทคบางนา ว่ามีความจําเป็ นอย่างมากที่ตอ้ ง
มีความรู ้ ความเข้าใจสําหรับวิศวกรแล้ว ควรเข้าใจในระดับไหน จึงจะเหมาะสม จําเป็ นต่อสาขาวิชา และเป็ นผล
ต่อดีต่อการทํางาน ทั้งเรื่ องตัวเงิน และรายได้ครับ?
๗. ความล่าช้าของการจบการศึกษาของผม และเกรดที่ไม่ดีน้ นั จะแก้ไขได้ดว้ ยการเตรี ยมความพร้อมอย่างไรให้ที่
ทํางานที่ จะรั บผมรู ้ สึกได้ว่าคู่ควรครั บ? (เพราะทางครอบครั วมี แนวโน้มจะให้เข้าทํางานที่ กฟผ. กระทัง่ ตอน
ฝึ กงานก็ต้ งั เป้ าไว้ว่าอยากเข้ากฟผ.มาก เพราะรู ้สึกดีมากที่ได้ที่ฝึกงานที่นนั่ และพี่ที่ฝึกงานเคยกล่าวว่าหากจะเข้า
มาทํางานก็ยินดีจะพิจารณา แต่วิศวกรที่นนั่ ต่างจบมาจากมหาวิทยาลัยชื่ อดัง ผมจบช้า และยังเกรดไม่ดี พอจะทํา
พัฒนาอย่างไรให้คคู่ วรได้บา้ งครับ)
คิดถึงอาจารย์มากๆครับ และอยากจะหาโอกาสไปขอถ่ายรู ปด้วย เนื่องจากเป็ นแฟนคลับอาจารย์คนหนึ่งที่ชื่นชม
และชื่นชอบในความเป็ นอาจารย์สถาพร โภคา ที่ผมมีโอกาสที่ได้เรี ยนกับอาจารย์ ยังระลึกถึงคําพูดของอาจารย์อยู่
เสมอ และพยายามปรับปรุ งข้อด้อยให้ เป็ น Generalst ที่ดีตามคําแนะนําของอาจารย์ครับ ทราบข่าวว่าอาจารย์สอน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กให้รุ่ นน้องต่ออี กปี ผมได้ยินก็รู้สึกดี ใจแทนรุ่ นน้องว่ายังมี บุญพอได้เรี ยนกับอาจารย์(ฮา)
เหมือนที่ผม เป็ น Super แล้วก็ยงั ได้มีบุญได้เรี ยนกับอาจารย์ และตั้งใจเอามากๆ แม้หวั จะไม่ดี ผมได้อะไรมาก
เยอะจริ งๆครับ อาจารย์ทาํ ให้ผมชอบวิศวกรรมมากขึ้น และทําให้ผมรู ้สึกดีที่ได้รักษาเส้นทางชีวิตของวิศวกรรม
โยธาไว้ ทั้งที่ทีแรกไม่ชอบ และคิดว่าหากจบมาอาจเบนเข็มไปทําอาชีพอื่น หรื อ ทํางานด้วยความไม่ชอบ หวังใจ
ไว้ว่าอาจารย์จะสุ ขภาพดี และ ทํางานหนักอย่างอารมณ์ดีเช่นที่ผ่านมา อาจารย์รักษาสุ ขภาพด้วยนะครับ จะได้
แข็ง แรงอยู่เ ป็ นร่ ม โพธิ์ ร่ ม ไทร ที่ พ กั ใจที่ ถู ก ไถ่ ถ ามหลัง ลู ก ศิ ษ ย์เ รี ย นจบจนไปทํา งาน อย่ า งสมํ่า เสมอ(ฮา)
(ผมเพิง่ เห็นว่า มีอาจารย์ที่เคยช่วยสร้างความเข้าใจต่อนิสิต ทั้งในชัว่ โมงเรี ยน และทํางานจากอีเมล์ คําถาม คําตอบ
ที่ชดั เจน เช่นนี้กจ็ ากอาจารย์คนแรกเนี่ยล่ะครับ นึกว่าจบแล้วก็จบกัน )
ปล ตอนนี้ผมยังไม่ถือว่าเรี ยนจบ เพราะเหลือวิชา Steel & timber ตามหลักสูตร (...) เนื่องจากพ่อแม่ของผมเพิ่งซื้อ
บ้านหลังใหม่ ที่บางบัวทอง และมีปัญหาเรื่ องรายจ่ายอย่างหนัก จึงขึ้นมาอยูก่ รุ งเทพและจึงเรี ยนรามคําแหงควบคู่
ไปกับภาษา และพัฒนาตัวเองครับ ผมคิดถึงอาจารย์มาก ๆ ครับ(ไม้ยมกไม่น่าจะพอ) และหวังว่าหากมีโอกาสจะ
ได้กลับไปไหว้อาจารย์ และได้พบเจอให้หายคิดถึงบ้าง ตอนนี้บา้ นติดอินเตอร์ เนตแล้วครับ หวังไว้ว่าจะได้ส่ง
อีเมล์หลายๆเรื่ องหาอาจารย์อีกแน่ ๆครั บผมว่าจะไม่พิมพ์ยาวแล้วเชี ยว สุ ดท้ายก็สนุ กมือตามเคยครั บรัก เคารพ
และ คิดถึงครับ ! cohd@windowslive.com
สถาพรตอบ สวัสดี ปีใหม่ครั บ ผมลืมตอบจดหมาย จึงไม่ได้ปรากฏในเอ็กไฟล์ กําลังจะเอาไปลงเพิ่มในเดือน
ธันวาคม เรื่ องเร่ งด่วนคือ หากเรี ยนจบได้รับปริ ญญาแล้ว เอาผลการเรี ยนไปสมัครเรี ยนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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เขาจะยกเว้นวิชาพื้นฐานที่ว่ามาให้ รวมแล้วยกเว้นได้ราวสามสิ บกว่าหน่วยกระมัง ก็จะเหลือเฉพาะวิชากฎหมาย
เพียงร้อยกว่าหน่วย ทุ่นเงิน และเวลาเรี ยนไปได้หนึ่งปี ดังนั้น ที่สมัครไปแล้ว ก็แล้วไป หากทําไรไม่ได้กร็ อให้จบ
จริ ง ๆ ก่อนแล้วจึงค่อยสมัครใหม่กระมัง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร คือฟังพูดอ่านเขียน พอสื่ อสารได้และเข้าใจ
ถือว่าดีแล้ว แต่หากจะไปทํางานเฉพาะด้าน เช่น ร่ างสัญญา เขียนรายงาน เขียนข้อเสนอ แต่งตํารา ก็ยอ่ มต้องการ
ความลึกซึ้ งมากขึ้น ลึกซึ้ งแปลว่าไม่ใช่เก่งอย่างเดียวคงต้องเข้าใจว่า เมื่อใดจะใช้คาํ ไหน เช่นเดียวกับภาษาไทย
แหละ ภาษาบอกอารมณ์ ความรู ้สึก และสื่ อได้มากกว่าคําแปลในตัวมันเอง ดังนั้น ตํารา ฝรั่ง หลายเล่ม จึงน่าอ่าน
อ่านง่าย แต่บางเล่มก็ไม่ใช่เลย คุยกันอีกบ่อย ๆ จอบช้าอย่าบ่น สวัสดีปีใหม่ครับ
Date: Tue, 8 Dec 2009 08:17:37 -0800

สะพานสองพี่นอ้ งอาจารย์ครับ แล้วเรื่ อง การก่อผนังอิฐ สําหรับอาคารพื้น post tension ครับ ปั ญหาคือว่า พื้นpost
tension จะมีการแอ่นตัวลง เมื่อมีน้ าํ หนักมากระทํา ทําให้เราไม่สามารถ ก่อผนังอิฐมอญไปชนกับท้องพื้น post
tension ได้ กรณี นี้ จะทําอย่างไร เพราะ งานสถาปั ตยกรรมเป็ น ห้องไม่มีฝ้าเพดาน โชว์ ท้องพื้น Post tension ฉาบ
เรี ยบ แต่ตอ้ งเก็บงานให้เรี ยบร้อย ไม่ให้มีเสี ยง หรื อช่อง ระหว่างผนัง จะทําอย่างไรครับ Jirasak Augsornkarn
jirasak_mut@yahoo.com

สถาพร ตอบเท่าที่เคยเห็นเขาทํา แต่ผมไม่ได้ติดตามว่าได้ผลหรื อไม่ คือ ๑. ก่อนก่อผนัง เขาจะเจาะพื้น เสี ยบเหล็ก
(จุ่ม Epoxy) แล้วหล่อสัน ค.ส.ล. เล็ก ๆ คล้าย ๆ ธรณีประตู นัยว่าจะช่วยให้แถบที่รับผนังก่อแข็งแกร่ งขึ้น ผมว่า
ได้ผลทางใจเสี ยมากกว่า สันหนาราว ๐.๑๐ เมตร คงไม่ได้ทาํ ให้แผ่นพื้นแถบนั้นแข็งแกร่ งขึ้นสักเท่าใด ๒. ที่
ด้านบนก็เจาะพื้นแล้วเสี ยบเหล็กห้อยลงมาเป็ นคู่ ๆ เมื่อก่อผนังขึ้นไปใกล้ถึงใต้ทอ้ งพื้น ก็จะเอาลวดตะแกรงเหล็ก
(Wire mesh) แผงกว้างสักสองคืบ เกาะยึดตามเหล็กที่เสี ยบห้อยลงมา หน้าที่ของมันคงจะช่วยให้ปูนก่อที่อยูต่ รง
บริ เวณรอยต่อระหว่างผนังกับใต้ทอ้ งพื้น (แทนที่จะก่ออิฐจนชนท้องพื้น) เหนียว ยืดหยุน่ หรื อ แข็งแกร่ งขึ้น ทั้ง
สองกรณี ผมเคยเห็นเขาทํา แต่ไม่เคยไปติดตามผล หากยังไม่พอใจคํา ตอบก็วา่ มา จะถามคนอื่นให้ สวัสดีครับ
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ขอปรึ กษาเรื่ องการก่อผนังอิฐ สําหรับอาคารพื้น Post-tensioned อาจารย์ครับ
๑. ขอปรึ กษาเรื่ อง การก่อผนังอิฐ สําหรับอาคารพื้น Post-tensioned ครับ ปั ญหาคือว่า พื้นpost tension จะมีการ
แอ่นตัวลง เมื่อมีน้ าํ หนักมากระทํา ทําให้เราไม่สามารถ ก่อผนังอิฐมอญไปชนกับท้องพื้น post tension ได้ กรณี น้ ี
จะทําอย่างไร เพราะ งานสถาปัตย์เป็ น ห้องไม่มีฝ้าเพดาน โชว์ทอ้ งพื้น Post tension เรี ยบ แต่ตอ้ งเก็บงานให้
เรี ยบร้อย ไม่ให้มีเสี ยง หรื อช่อง ระหว่างผนัง
๒. ทําไมงานก่อสร้างอาคารที่เป็ น พื้น Post-tensioned บางโครงการ จึงมีแค่วิศวกรของผูร้ ับเหมาควบคุมเท่านั้น
อย่างดีหน่อยถ้ามีวิศวกรที่ปรึ กษา หรื อควบคุมงาน มาตรวจงาน แต่สาํ หรับผูอ้ อกแบบพื้น Post-tensioned บาง
โครงการจะส่ ง คนงานมาวางลวดอัดเเรง ตามแบบ ตามจํานวนที่กาํ หนด ซึ่ งเป็ นคนงานที่ เหมามา หรื อ Subcontractorมา และมาดึงลวดพร้อมฉี กนํ้าปูน โดยที่ไม่ได้มีการมาควบคุมคุณภาพจากผูอ้ อกแบบ ทําให้มีความรู ้สึก
ว่า ขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพงานที่ดี ตรวจเช็กเรื่ อง การดึงลวดอัดแรงครบทุกเส้นหรื อไม่ก็ไม่ได้ หรื อ
แม้แต่ดึงลวดอัดแรงได้ตามที่ออกแบบไว้หรื อไม่
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพดี แข็งเเรงนะครับ สัปดาห์ที่แล้วผมเจอพี่ ปิ๊ ก (พิเชฐ ลัภยานันท์) ในงานบรรยาย
โครงสร้างเหล็ก ของ สยามยามาโต๊ะ ผมได้ถามถึงสุ ขภาพของอาจารย์ พี่เขาบอกว่าอาจารย์มีสุขภาพดีข้ ึน ผมก็ดี
ใจมากครั บ อยากให้อาจารย์หายขาด จากการการเจ็บป่ วย จะได้ท าํ งานเยอะๆๆ รั กและเคารพครั บ
จิระศักดิ์ อักษรกาญจน์ jirasak_mut@yahoo.com
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สถาพรตอบ เหตุผลทั้งหมดคือ แผ่นพื้น Post-tensioned ในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ ผูผ้ ลิต จะมีบริ การออกแบบฟรี
จนผูอ้ อกแบบอาคารมักไม่ ใส่ ใจ เพราะถือว่า ไม่ได้ลงนามในแบบรู ปแผ่นพื้นเหล่านั้น จนกระทัง่ ขาดการ
ประสานงาน และเกิดความบกพร่ อง เช่น รอยต่อระหว่างแผ่นพื้นกับผนัง คนแถบ บางแถบ ที่ตอ้ งรับนํ้าหนักมาก
ๆ อาทิ รับนํ้าหนักจากบันไดเลื่อน ฝ่ ายผูผ้ ลิต เมื่อได้งาน บางรายก็อาจไม่มีเวลาทบทวนแบบอีกครั้งหนึ่ง (ไม่ดูว่า
Detailed design มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลง หรื อไม่) แถมยังใช้ Sub-contract ให้คนมาวางลวด ดึงลวด ฯลฯ สารพัด
ความจริ งนะ หากใส่ ใจเสี ยหน่อย คือมีเวลาดูแบบประณี ตสถาปั ตยกรรม และงานระบบ ก็จะพอรู ้ว่า แถบใด หรื อ
บริ เวณใดวิกฤติ รับนํ้าหนักมาก ควรเพิ่มลวด แรงดึง หรื อควรทําแบบให้เป็ น Band beam ฯลฯ ก็จะป้ องกันปั ญหา
ที่ว่ามาได้ท้ งั หมดแหละ เพราะดูอย่างเรื่ องความหนาของแผ่นพื้น ก็มกั จะเผื่อการลดระดับไวแล้ว เช่น ให้หนา
๐.๒๓ เมตร ลดระดับโดยกั้นแบบลอย ก็จะเหลือความหนา 0.18 m แต่เรื่ องนํ้าหนัก แรง ลวด เหล็กเสริ ม การแอ่น
และโก่งกลับไม่สนใจใยดี เรื่ องที่เล่ามา จึงเป็ นเรื่ องปลายเหตุที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ไป ๆ มา ๆ ก็เฉยเสี ย แล้วงาน
ต่อไปก็จะเป็ นแบบนี้อีกแหละ พิเชษฐ เป็ นวิศวกรรุ่ นน้องผมสองสามปี เป็ นผูม้ ีจิตใจประเสริ ฐ ช่วยเหลือรับส่ งผม
สมัยไม่มีรถขี่ มานานหลายปี แม้กระทัง่ ที่อยูอ่ าศัยทุกวันนี้ ผมก็อาศัยพิเชษฐ กับเพื่อนเขาช่วย จ่าย และผ่อนให้
ในช่วงแรก ๆ ที่ผมไม่มีเงิน เพราะผมไม่เอาไหน ชีวิตจึงลุ่มๆ ดอน ๆ อย่างนี้เหมือนเดิมครับ
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อาจารย์ว่างไหมครับอาจารย์ตอนนี้ผมอยูเ่ ชียงรายมาทํางานอยูก่ บั ฉัตรชัย ครับ เป็ นงานทําหมู่บา้ นจัดสรรครับ ช่วง
นี้ น่าหนาวน่าเที่ยวมากเลยครั บอาจารย์ ถ้าอาจารย์ว่างผมอาสาพาเที่ยวได้ครั บ มิตอ้ งเกรงใจครั บลงสนามบิน
เชียงรายได้เลยใกล้ๆที่ทาํ งานอิอิ ยังไงถ้าอาจารย์ว่างติดต่อมานะครับรอพาอาจาย์เที่ยวครับ พร้อมเสมอ ^^วันที่9นี้
ผมลงไปสอบ ใบอนุญาตอีกครับ รอบนี้ว่าจะเอาให้ได้ไม่รู้จะได้ไหมเหลืออีกหมวดเดียว แล้ววันที่ ๑๐ สอบ ร.ฟ.
ม. อีกครับลุน้ ให้ได้อยูค่ รับ
ป.ล. อากาศหนาวอาจารย์รักษาสุ ขภาพด้วยนะครับ อาจารย์พอมีรายการคํานวณโครงสร้างต่างๆที่อาจารย์เคยทํา
บ้างไหมครับ ผมอยากได้มาศึกษาครับขอบคุณครับ onizuka_302@hotmail.com
สถาพรตอบ Please call me back krub 0819240094
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ และอาจจะ ... ลาก่อน
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