เอ็กซ์ไฟล์เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
Happy Air กับ Saab 340B HS-GBB

ผมเห็นอากาศยาน Saab 340B สี
เขียวเหลืองลํานี้ท่ที ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมได้ยินเสียงผู้โดยสารใกล้ ๆ พูดกันว่า สายการบินใหม่
เพราะคําว่า Happy Air ผมดูแล้วกลับคิดว่า เธอช่างละม้ายคล้ายคลึง จนน่ าจะเป็ นลําเดียวกับ อากาศยาน
Nok Mini HS-GBB เหลือเกิน แต่เลขทะเบียนเธอคือ HS-HPE “Promthep” (พรหมเทพ) อาจใช่ หรือไม่ใช่ลาํ
เดียวกัน จะต้องหาข้อสรุป

B747-4D7 HS-TGP นาม
พระราชทาน “เทพประสิทธิ ์” กลับมาแต่งตัวเป็ นไทย เพือ่ ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของสายการบินไทย พืน้ ลําตัว
สีขาว เรือหัวนก สีน้ําเงินแดง สมัยทีย่ งั ใช้อากาศยานของสายการบิน SAS ดูแล้วเหมือนเรือไวกิ้ง พอเป็ น
อากาศยานไทยเราก็มองว่าเหมือนเรือสุพรรณหงส์ ที่ท้ายลําตัว และทีห่ าง มีโลโก้เดิม คือตุ๊กตารําไทยสวม
ชฎาสีเหลืองทอง ทีห่ างมีคําว่า THAI กํากับ ลวดลายแบบเดิมนี้เป็ นทีก่ ล่าวขวัญกันมากในหมู่คนรักอากาศ
ยาน จะเอากลับมาใช้ใหม่ ก็ไม่ลา้ สมัย
บันทึกการเดิ นทาง
ผมยังป่วยต่อเนื่องมาตัง้ แต่กลางเดือนพฤศจิกายน จนล่วงเข้าเดือนธันวาคม วันที่หนักหนาที่สุด
น่ าจะเป็ นวันเสาร์ท่ี ๑๑ ธันวาคม เพราะอดนอนหลายคืน ปวดหัว ต้องใช้ยาเกือบทุกขนานทีม่ ี เพื่อให้สอน
หนังสือได้ ผลข้างเคียงคงรุนแรง จึงทําให้อาการทรง ๆ ทรุด ๆ ไปจนถึงปลายปี

(ซ้า ยไปขวา บนลงล่า ง) ๑ เช้า
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทีท่ า่ อากาศยานดอนเมือง มองเห็น B737-4Y0 HS-DDN “นกทองชมพู” จาก
หน้าต่างของ B737-4D7 HS-TDA “สงขลา” ผมกําลังจะเดินทางไปพิษณุ โลก วันนี้ยากลําบาก และต้องฝื น
สังขารมากเป็ นพิเศษ รวมทัง้ อดข้าวเทีย่ ง เพื่อให้สอนได้ แต่การสอนก็เป็ นไปตามทีต่ งั ้ ใจไว้ ๒ เวลา ๑๗.๐๐
น จากหน้าต่างของ B737-4D7 HS-TDA “สงขลา” ลําเดิม และเห็นอากาศยาน ลําเล็ก ๆ ทะเบียน HS-ACS
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ไม้ทราบว่าเป็ นของหน่ วยงานใด แต่อากาศยาน น่ าจะเป็น BAe 3100 Jet stream 31 ผมกําลังกลับกรุงเทพ
ตามกําหนดจะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองราว ๑๗.๔๐ น ผมมีเวลา ๑๐ นาที ก่อนเรียกขึน้ เครือ่ ง หรือมีเวลา
๓๐ นาที ก่อนประตูทางออกจะปิด เพราะผมจะต้องเดินทางต่อไปถึงอุบลราชธานี โชคดีทท่ี ุกอย่างเป็ นไปตาม
กําหนด ผมพอมีเวลาได้กนิ ไก่ทอดที่ Burger King สามสีช่ น้ิ แก้หวิ (เพราะเช้า เทีย่ ง ไม่ได้กนิ อะไรไงครับ)
ก่อนขึน้ อากาศยาน ๓. บนอากาศยาน B737-4D7 HS-TDE “สุรนิ ทร์” ผมถ่ายรูป B737-4D7 HS-TDA
“สงขลา” ถึงอุบลราชธานี จะมีลกู ศิษย์มารอรับ รุง่ ขึน้ ต้องตื่นเช้า ถ่ายรูปกับบัณฑิต แล้วซ้อมใหญ่ทงั ้ วัน ส่วน
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ (อ่านต่อเรือ่ ง “ก่อนจะถึงสิน้ ปี”)
เดือนนี้หยุดสอนหลายครัง้ ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา (สอนชดเชยล่วงหน้า) ช่วงพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตร ซึง่ เป็ นช่วงสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวรสอบกลาง
ภาคในสัป ดาห์ถ ัด ไป สัป ดาห์ส้นิ ปี ข้นึ ปี ใ หม่ ทัง้ สองมหาวิท ยาลัย หยุ ด ผมพอมีเ วลาเฉลยข้อ สอบ และ
ตรวจข้อสอบได้สกั สองวิชา อีกสามวิชาก็คงต้องอีกสองสัปดาห์หลังปี ใหม่แหละครับตดูารางเวลาเดินทางเดือน
ธันวาคมข้างล่างนะครับ

ตารางเวลาเดินทางเดือนธันวาคม เดือนนี้ เดินทางน้อย ได้เงินน้อย จ่ายเงินมาก ติดลบหมืน่ กว่าบาท

แด่เจ้าดอกไม้บา้ น “แม่ไม่ได้อยูร่ อดูเจ้า”
(ในหนังสือพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒)
๏ เจ้าจากบ้าน แม่ทาํ นา ฟ้าไร้ฝน
เจ้าดัน้ ด้น เล่าเรียน เขียนความฝนั
เราลงแรง บนเส้นทาง ทีต่ ่างกัน
คงมีวนั ได้เกีย่ วรวง และดวงดาว
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แม่ไม่มี เสือ้ ตัวใหม่ ให้เจ้าสวม
ไร้ผา้ นวม ให้หม่ ต้านลมหนาว
ไร้หยูกยา อาหาร ทัง้ หวานคาว
ทุกย่างก้าว เจ้าหดหู่ ต้องสูท้ น
เมือ่ นํ้าเหนือ ไหลบ่า ท่วมนาข้าว
เหมือนถึงคราว เคราะห์กรรมซัด ให้ขดั สน
ั บ ยิง่ อับจน
แม่กป็ ว่ ย ความฝนดั
จะมืดมน ดักดาน นานเท่าใด
ฝนดาวตก ตื่นพุง่ ยามรุง่ สาง
กลิน่ เอือ้ งจาง นํ้าค้างพรม สายลมไหว
เช็ดนํ้าตา เปื้อนแก้ม กระแอมไอ
แม่สน้ิ ใจ เจ้าสมหวัง ก็ยงั ดี
นายสถาพร โภคา
รองศาสตราจารย์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่งจากเรือ่ งจริงของนิสติ นักศึกษา และบัณฑิตสามคนแห่งอําเภอ กมลลาไสย – วัดโบสถ์ – พนมสารคาม
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓.
ก่อนจะสิ้ นปี
บันทึกการเดินทาง (ต่อ) คํ่าวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี
เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น มีนักศึกษาไปรับ และขอให้ผมไปร่วมงานแสดงความยินดีกบั บัณฑิตวิศวกรรมโยธา
ผมขอแวะบ้านเปลี่ยนชุด แล้วบอกพ่อ รีบไปมหาวิทยาลัยด้วยเกรงว่าคนอื่น ๆ จะรอ แต่เมื่อถึงงาน กลับ
กลายว่า ผมเป็ นอาจารย์คนเดียวทีไ่ ปงาน ผมอยู่ในงานถึงเกือบเทีย่ งคืน จึงกลับบ้าน เพราะรุง่ ขึน้ ต้องตื่นแต่
เช้าราวตีสต่ี หี า้ มารอถ่ายรูปบัณฑิต

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ถึง ๓ โต๊ะนักศึกษาปีทส่ี อง สาม และสี่ ตามลําดับ ๔ ถ่ายกับนักศึกษาชัน้ ปี ทส่ี าม
๕ ศิษย์เก่าทีจ่ บไปแล้ว คนซ้ายมือผม คือบัณฑิตเกียรตินิยมหนึ่งเ้ ดียวของรุ่น (รุ่นนี้จบน้อยมาก ราวสิบกว่า
คน) และ ๖ วัน พระราชทานปริญ ญาบัต ร ภายหลัง พระราชพิธี ปี น้ี ต้อ งอ่ า นชื่อ เบิก ตัว บัณ ฑิต เข้า รับ
พระราชทานปริญญาบัติ ๒๕๙ คน ถือว่ามากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ก่อตัง้ คณะ
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บันทึกการเดิ นทางกับรถโฟล์ก ๒๕๔๖-๒๕๕๒
ดูรปู และอ่านเรือ่ งเล่า

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ออกเดินทางจาก ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มีอาจารย์ ผศ.ดร.กิตติศกั ดิ ์ ขันติยะวิชยั
ร่วมเดินทางเป็ นเพือ่ น แวะหลายที่ เช่น แวะกินกาแฟอร่อยทีห่ ว้ ยขะยุง (ทีน่ ่ี มีสะพานรถไฟข้ามห้วยช่วงยาว
ทีค่ นรักรถไฟ และคนรักสะพานรูจ้ กั ดี) กินไก่ยา่ งทีห่ ว้ ยทับทัน (ทีน่ ่ี ลูกศิษย์ ยงยุทธ ติยะวรนันท์ จอดรถทิง้ ไว้
แล้วขึน้ รถไปด้วย ไปลงทีส่ ถานีสุรนิ ทร์) แวะศรีขรภูมิ และแวะบ้านอาจารย์ทบ่ี ุรรี มั ย์ ราว ๑๔.๐๐ น เดินทาง
ต่อถึงนครราชสีมา ผมส่งอาจารย์ขน้ึ รถไปกรุงเทพ แล้วแวะพักทีบ่ า้ นของลูกศิษย์ (สมศักดิ ์) ทีน่ ครราชสีมา
โดยลูกศิษย์อกี คน (ปิ ยณัฐ แสงจันทร์) เดินทางมาจากกรุงเทพ เพื่อเป็ นเพื่อนในวันรุ่งขึน้ รุง่ ขึน้ ขับรถต่อถึง
กรุงเทพ โดยมีลูก ศิษย์ (ปิ ยณัฐ แสงจันทร์) นัง่ ไปด้วย ในรูปเป็ นช่ว งสีค้ิว ลํา ตะคอง ๓ เป็ น ขากลับจาก
กรุงเทพ ปิ ยณัฐ นัง่ ไปด้วย ในรูปเป็ นช่วงระหว่างนครราชสีมา ถึงบุรรี มั ย์ (ทางหลวง ๒๒๖) และ ๔ จอดแวะ
พักทีส่ ุรนิ ทร์ ในรูปทีย่ นื คู่กบั รถคือปิ ยณัฐ แสงจันทร์ ลูกศิษย์ วิศวกรรมโยธาม.อบ รุ่นแรก และรุ่นแรกทีไ่ ด้ท่ี
สอน

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ออกเดินทางจาก ๑๘ เมษายน ๒๕๔๗ พร้อมอาจารย์ ผศ.ดร.วิวฒ
ั น์ พัวทัศนา
นนท์ ราว ๐๗.๐๐ น จอดแวะกินกาแฟ ทีห่ ว้ ยขะยุง ๑๐ กิโลเมตร จากแยกทางหลวง ๒๒๖ อุบลราชธานีมุ่ง
ศรีสะเกษ ผมแวะส่งอาจารย์ววิ ฒ
ั น์ ทีบ่ า้ น อําเภอจักราช (อ่าน จัก-กะ-หลาด เหมือน ๆ กับคําว่า ศักราช) ๒
ช่วงลงเขา (ผ่านลําตะคอง) ๓ เดินทางกลับเมื่อสายวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จําได้ว่า ลูกศิษย์ อ๋า (พิชยั
บริสุทธิ ์ดํารงกุ ล) กับเพื่อน ขับรถไปส่งถึงแยกเลี่ยงเมืองบุรรี มั ย์ คราวนัน้ ฝากะทะล้อหลุดที่ระหว่างทาง
นครราชสีมา-บุรรี มั ย์ สุดท้ายหาจนพบท่ามกลางสายฝน ๔ รถผมออกอาการไม่ดที ล่ี าํ ตะคอง แต่กว็ งิ่ ได้ ออก
จากบุรรี มั ย์ เดิมตัง้ ใจจะพักค้างที่สุรนิ ทร์ แต่ฝนไม่หยุดตก ผมขับรถต่อไปจนถึงศรีสะเกษ ราว ๒๑.๐๐ น
อาจารย์สุชนิ ไตรรงค์จติ เหมาะ แห่งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แวะมานัง่ กินข้าวเป็ นเพื่อน สักพักผมขับรถต่อ
ช่วงสุดท้าย รถมีเสียงดังขึน้ อีก รถทําท่าจะไม่วงิ่ แต่สุดท้ายก็วงิ่ ได้จนถึงบ้าน ราวสัก ๒๓.๐๐ น รุ่งขึน้ เข้าอู่
พบว่าเฟืองจานจ่ายแตก สันนิษฐานว่า ช่างทีป่ รับแต่งเครือ่ งไม่ได้ขนั แน่น เพือ่ นของพ่อทีเ่ ป็ นคนดูแลและซ่อม
ให้บอกว่า ไม่จอดเสียกลางปา่ ก็บุญนัก รอดมาได้อย่างไร

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ผมขับรถออกจากอุบลราชธานีคนเดียว ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ราว ๐๕.๓๐ น ในรูป
ั ๊ ่ไหน ตัดสินใจจอดเติมนํ้ ามันที่ปมั ๊
นี้เป็ นทางระหว่างศรีสะเกษถึงสุรนิ ทร์ ๒ รถผมนํ้ ามันหมด ไม่รูว้ ่าปมอยู
Succo เวลา ๐๘.๓๐ น ทีอ่ าํ เภอกระสังข์ บุรรี มั ย์ วันนี้ ผมถึงนครราชสีมาราว ๑๐.๐๐ น แวะพักค้างหนึ่งคืนที่
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บ้านลูกศิษย์ ศักดิ ์สิทธิ ์ บุญฑานนท์ โดยมีลูกศิษ์อกี คน คือธวัชชัย กาวประเสริฐ ขับรถมาจากพิจติ รเพื่อแวะ
มาทําธุระกับศักดิ ์สิทธิ ์ และถือโอกาสพบผมด้วยเช้าวันรุ่งขึ้น ผมขับรถต่อถึงกรุงเทพ ๓ ระหว่างทางช่วง
บุรรี มั ย์ นครราชสีมา ๔ จากนครราชสีมาก่อนถึงอําเภอสีคว้ิ มุ่งกรุงเทพ ในอีกหนึ่งวันถัดมา (นอนค้างทีเ่ ขา
ใหญ่ ห นึ่ ง คืน ) เป็ น ช่วงที่ต่ืน เน้ นและต้อ งใช้สมาธิอยู่ก ับรถมาก ปี นัน้ โดยออกจากกรุงเทพเมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๓๐ น ถึงนครราชสีมาราว ๑๗.๐๐ น บรรยากาศโพล้เพล้ แต่ตดั สินใจเดินทาง
ต่อไปเรื่อย ๆ ทัง้ ที่ เมื่อถึงหินดาด (แยกห้วยแถลง นครราชสีมา) รูว้ ่าไฟสูง ไม่ทํางาน ขับทางไกลออกจะ
อัน ตราย แต่ ก็จะไปเสียอย่า ง ผมอุบลราชธานี ราว ๒๓.๓๐ น ขับรถใช้ความระมัดระวังจนไม่มีเ วลาและ
อารมณ์บนั ทึกภาพ

(ซ้ายไปขวา บนลงล่า ง) ๑ ผมออกเดินทางจากอุ บลราชธานี ค นเดียว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา
๐๔.๓๐ น ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในรูปจอดแวะทีอ่ ําเภอศรีขรภูมิ สุรนิ ทร์ ขณะนัน้ เวลาสัก ๐๗.๒๐ น ผม
แวะพักรถและเติมนํ้ ามัน ทีป่ มั ๊ JET นครราชสีเวลา ๑๑.๐๐ น พักเหนื่อยเกือบหนึ่งชัวโมงจึ
่
งเดินทางต่อ ไป
ประชุมพักทีป่ ากช่อง ๒ คืน เช้าวันที่ ๖ พฤษภาคม ขับรถออกจากปากช่องตัง้ แต่ ๐๖.๐๐ น มีฝนประปราย
อากาศเย็นสบายมาก ๓ ผมเดินทางจากกรุงเทพ - อุบลราชธานี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ราว ๐๙.๐๐ น รูปที่
เห็นคงแก่งคอย ไม่ไกลจากโรงปูนซีเมนต์นครหลวง ผ่านปากช่อง เข้าสูอ่ ําเภอสีคว้ิ และนครราชสีมา ผมแวะ
เยีย่ มคุณแม่ และคุณพ่อของลูกศิษย์ ทีเ่ คยไปอาศัยพักนอนแทบทุกปี ผมขับผ่านบุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์ มุ่งสู่ศรี
สะเกษ ก่ อ นถึงศรีสะเกา ผมแวะดูปราสาทเมืองที (ดูเ รื่องถัดไป) ในรูปแสงแดดอ่อ นลง ขณะนี้ เวลาใกล้
๑๘.๐๐ น แต่กย็ งั ร้อนระอุอยูด่ ี ผมพักรถอีกครัง้ ทีป่ มั ๊ ESSO นานถึงครึง่ ชัวโมง
่
เพื่อให้หายล้า และดื่มกาแฟ
อีกแก้ว และ ๔ ทีถ่ นนตัดผ่านทางรถไฟทีอ่ ําเภออุทุมพรพิสยั ด้านขวามือ คือวัดสระกําแพง ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปราสาทวัดสระกําแพงใหญ่ ขณะนี้เวลา เกือบ ๒๐.๐๐ น หลังจากนี้ ผมถึงบ้านตรงกับเวลาประมาณ ๒๐.๓๐

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ผมออกเดินทาง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ (๐๕.๐๐ น) รูปนี้ถ่ายเมื่อเริม่ เดินทางบนทาง
หลวง ๒๒๖ ได้ราว ๑๐ กิโลเมตร ทีห่ ว้ ยขะยุง สถานทีซ่ ง่ึ มีสะพานรถไฟ ซึง่ เป็ นสะพานเหล็กทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ดีใน
หมู่คนรักรถไฟ และวิศวกรงานสะพาน นัน่ เอง ๒ ยามเช้า เมื่อเดินทางออกจากศรีสะเกษ มุ่งสุรนิ ทร์ เป็ น
บริเวณระหว่างอุทุมพรพิสยั และห้วยทับทัน สถานทีซ่ ่งึ มีปราสาทขอม (สระกําแพงใหญ่) และดินแดนไก่ย่าง
อร่อยนัน่ เอง เช้าขณะนี้ ทัง้ ไก่ และแม่คา้ ยังไม่ต่นื ๓ ทีห่ น้าปทั ม์ เข็มบอกความเร็ว ๙๐ กิโลเมตร ต่อชั ่วโมง
หากไม่เร่งด่วน ผมมักใช้ความเร็วประมาณ ๘๐ – ๙๐ กิโลเมตรต่อชั ่วโมง เพราะอาจประหยัดได้ถงึ ๑๗
กิโลเมตร ต่อลิตร (รถผมใช้น้ํ ามัน ๙๕ ไม่มแี กสโซฮอลล์) ปี น้ี สังเกตสองข้างทาง นํ้ านอง และมีชวี ิตชีวา
ชาวนาทีท่ าํ นาดํา เริม่ ไถนาพรวนดิน และพร้อมจะทํานาแล้ว สังเกตจากกล้าทีโ่ ตวันโตคืนรอปกั ดํา ผมแวะพัก
ทีป่ ากช่องหนึ่งคืน ทีพ่ กั ดีใช้ได้ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ แก้วกุลชัย กรุณาค้น และจองทาง Internet
ให้ ๓ ขากลับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ออกจากถนนวงแหวนทีต่ ่างระดับบางปะอิน มุ่งหน้าสระบุร ี มีลกู ศิษย์
สองคน เอ๋ และโชติกร (พงษ์พนั ธ์ ลิมป์อนันตชัย และโชติกร หังสพฤกษ์) ขับไปส่ง รูปนี้ กินอาหารเช้าที่
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สระบุรี เป็ นไก่ทอด ก่อนมุ่งสู่ลาํ ตะคองนครราชสีมา ออกจากนครราชสีมา ถนนเหลือสองช่องจราจร มุ่งหน้า
ไปอําเภอจักรราช ห้วยแถลง ลําปลายมาศ และบุรรี มั ย์ ข้ามทางรถไฟก่อนถึงหินดาด ทีซ่ ่งึ ผมให้ลูกศิษย์ทงั ้
สองคนแวะกินข้าวเทีย่ ง เพราะบ่ายแล้ว คงจะหิว ผมไม่อยากหิวเพราะต้องขับต่อไปอีกครึง่ ทาง ผม เอ๋ และ
ั ๊ ้ ามันทีล่ าํ ปลายมาศ ผมให้ทงั ้ สองคนกลับกรุงเทพ เพราะโชติกรต้องเดินทางกลับ
โชติกร แวะร้านกาแฟในปมนํ
ทีท่ ํางานทีร่ ะยอง ขณะทีเ่ อ๋ ต้องไปลพบุรี ผมเดินทางต่อไปสุรนิ ทร์ ๔ ข้ามทางรถไฟ ก่อนถึงอําเภออุทุมพร
พิสยั จอดแวะพักทีศ่ รีสะเกษ ๓๐ นาที ก่อนเดินทางช่วงสุดท้าย อีก ๖๕ กิโลเมตร ถึงอุบลราชธานี

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ผมออกเดินทางไปกรุงเทพ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ เช้ามาก (๐๕.๐๐ น) (๐๔.๓๐ น)
ราว ๐๗.๓๐ น ผ่านป้อมตํารวจทางหลวงห้วยทับทัน หรือศรีขรภูมิ จําไม่ได้ แต่คุน้ เคยกับป้อมตํารวจทีน่ ่ีมาก
เพราะเคยแวะพักรถ ๒ ถึงลําปลายมาศ บุรรี มั ย์ ๐๙.๐๐ น กินกาแฟ และอ่านหนังสือพิมพ์ อ่าน e-mail ทีป่ มั ๊
ปตท ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทาง หลังจากโทรหาอาจารย์ ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ ในรูปกําลังดูแผนที่ และคู่มอื
เที่ยวไทย ๒๕๕๒ ที่อนุ พงษ์สุวรรณ์ ซื้อให้ตอนปี ใหม่ (เก็บไว้ประจํารถ ได้ใช้ประโยชน์ มาก ) ๓ ทางจาก
อําเภอลําปลายมาศ ผ่านอําเภอหนองหงส์ ไปยังอําเภอหนองกี่ บรรจบทางหลวง ๒๔ ได้พบเห็นชีวติ ผู้คน
บ้านเรือน สงบเงียบน่ าอยู่มาก ๔ บนเส้นทาง ๒๔ จากหนองกี่ ผ่านอําเภอหนองบุญนาก (นครราชสีมา) โชค
ชัย ปกั ธงชัย ออกไปปากช่องทีแ่ ยกต่างระดับสีคว้ิ เพือ่ พักค้างหนึ่งคืน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ขากลับ ๕ บน
เส้นทางสระบุรี นครราชสีมา พงษ์พนั ธ์ (เอ๋) ขับรถตามไปส่ง (ถึงสุรนิ ทร์) ๖วิง่ เข้าทางหลวง ๒๔ ทีต่ ่างระดับสี
คิว้ ๗ แวะพักดูปราสาทศรีขรภูมิ และ ๘ ผ่านห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ก่อนแวะดูปราสาทสระกําแพงใหญ่ และ
สระกําแพงเล็ก ทีอ่ ุทมุ พรพิสยั ศรีสะเกษ แล้วขับต่อถึงอุบลราชธานี

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ เดินทางจากอุ บลราชธานีเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ใช้ทางหลวง ๒๒๖ เวลา
ประมาณ ๐๗.๐๐ น เดินทางออกจากจังหวัดสุรนิ ทร์ มุ่งหน้าอําเภอปราสาท ก่อนเข้าประโคนชัย และหนองกี่
(บุรรี มั ย์) เดินทางต่อผ่านอําเภอหนองบุญนาก โชคชัย ปกั ธงชัย (นครราชสีมา) ๒ ถึงทางต่างระดับสีคว้ิ เข้า
ปากช่องราว ๑๒.๐๐ น นอนพักที่น่ี ถึงเย็น หรือบ่าย สุดแท้แต่สงั ขารเอื้ออํานวย ๓ ส่งข่าว อ่านเมล์ และ
่
ผมจะถึงอู่ทส่ี าธุประดิษฐ์ ปีน้ี ผม
ปรับปรุงเวบ บน PDA และ ๔ เช้าทีท่ างเลีย่ งเมืองสระบุรี อีกราวชัวโมงเศษ
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เอารถไปซ่อมตัวถังและสี หลังจากว่างเว้นมาเจ็ดปี ๕ เช้าวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เดินทางกลับ ออกจาก
กรุงเทพโดยมีลกู ศิษย์ (เอ๋ - พงษ์พนั ธ์ ลิมป์อนันตชัย) ขับรถตามไปส่ง ๖ รถหยุดวิง่ ราวหนึ่งชัวโมงที
่
ห่ นิ กอง
สระบุรี เพราะเติมนํ้ามันแกสโซฮอลล์ เมื่อวิง่ ได้อกี ครัง้ ก็ต้องประคับประคองจนถึงหนองกี่ แวะกินข้าวเทีย่ ง
ผมให้เอ๋ แยกทางกลับลพบุรที ่ปี ระโคนชัย มันใจว่
่ า ระยะทางที่เหลือ หากมีปญั หาคงแก้ไขได้ ๗ แวะเติม
นํ้ ามันทีส่ งั ขะ (สุรนิ ทร์) เมื่อเติมนํ้ ามันแล้วรถวิง่ ดีขน้ึ และ ๘ ฝนตกแรงทีอ่ ําเภอสําโรง ก่อนถึงอุบลราชธานี
ราว ๑๗.๐๐ น
ปี หน้ า ผมจะทําอะไร
ปี ๒๕๕๓ ผมยุง่ มากกับงานของคนอื่น ไม่มเี วลาให้ธุระของตัวเอง ไม่ได้ขบั รถกลับกรุงเทพ แสวงหา
เวลาแห่งความทรงจํา และเรื่องเล่า แทบไม่น่า เชื่อว่า เป็ นปี ท่ผี มยุ่งมาก แต่ ทํา งานได้ห ลายอย่า งมาก ปี
๒๕๕๔ เป็ นปีสุดท้ายทีจ่ ะหมดวาระหน้าทีค่ ณบดีวศิ วกรรมศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องขอบคุณ
เหตุการณ์ทพ่ี อ่ ผมล้มปว่ ยหนัก และสภามหาวิทยาลัยทีท่ าํ ให้ผมไม่ได้เป็นอะไรทีม่ ากกว่านี้ เพราะถึงวันนี้ ผม
เชื่อว่า สิง่ ทีผ่ มคาดคิดนัน้ ถูกต้อง การแบกรับความหวังของประชาคมนับพันหมื่นนัน้ เหนื่อยยากแสนสาหัส
เกินกําลังสติปญั ญาทีผ่ มจะทําได้ หรือไม่กไ็ ม่เกิดประโยชน์ คุม้ ค่าทีล่ งแรง ความคิดทีจ่ ะย่อโลกของตัวเองให้
คับแคบ ทํางานทีอ่ ยากทํา ในห้วงเวลาทีน่ ่าจะเหลืออยูไ่ ม่มากนักน่าจะดีกว่า
ปี ๒๕๕๓ ผมปรับปรุงตําราวิศ วกรรมทาง แบบปฏิรูปใหม่หมด ได้แล้วเสร็จเกือบทัง้ เล่ม ตํารา
วิศวกรรมขนส่ง (ฉบับภาษาไทย) ได้แล้วเสร็จ ๑๒ บท ใน ๑๔ บท และตํารา การออกแบบอาคาร ทัง้ ๑๐ บท
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม และเตรียมทีจ่ ะ “ผ่าตัด” เขียนใหม่ เพิม่ เติมเนื้อหาใหม่ในปี ๒๕๕๔
ตําราการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธหี น่วยแรงใช้งาน จะถือโอกาสปรับปรุงเต็มรูปแบบ เพราะ
ได้เตรียมการมาตลอด ๑๐ ปี ทผ่ี ่านมา หลังจากพิมพ์จําหน่ าย ผมหงุดหงิดภาษาของตัวเองหลายแห่งหลาย
เรื่อง (อายุเปลีย่ น ความคิดเปลีย่ น) ผมจะเพิม่ รูปถ่าย แก้ขคําผิด เพิม่ ตัวอย่าง และแบบฝึ กหัด ทีไ่ ด้เตรียม
เอาไว้แล้ว ส่วนตําราการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกี ําลัง ตัง้ ใจว่า เขียนใหม่งา่ ยกว่าแก้ไขปรับปรุง
เพราะ๑๐ ปีผ่านมานี้ มาตรฐานเองก็ปรับเปลีย่ นไปใช่น้อย อีกทัง้ กฎหมายอาคาร (กฎกระทรวง) ก็มแี นวโน้ม
สูงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง เขียนเผื่ออนาคตไว้ดกี ว่า ทัง้ สองเล่มไม่รบั ปากว่าจะมีคนพิมพ์จาํ หน่าย ลําพังผมจะพิมพ์
เองขายเอง ฝนั ไปเถอะ
ผมรับปากภาควิชา จะเขียนขอบเขตเนื้อหารายวิชา Quantity Surveying & Cost Control ซึง่ น่ าจะ
ทันสมัย และมีเนื้อหากว้างและลงลึกมากกว่าชื่อวิชา Cost Estimation ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ หากเลือก
ไม่ได้ ก็อาจต้องเป็ นคนสอน เป็ นการกลับไปสู่วิชาการบริหารงานก่อสร้างที่น่าเบื่อหน่ าย อีกวิชาหนึ่งคือ
รับปากจะเขียนตํารา การออกแบบสะพาน (Bridge Design) เพือ่ ใช้ประกอบ และสอนรายวิชาดังกล่าว เนื้อหา
คงปูพ้นื เรื่องวิศวกรรมสะพาน องคาพยพ และส่วนประกอบสะพาน การคํานวณออกแบบ และบํารุงรักษา
สะพานแบบพืน้ ฐาน เช่น Slab type RC T-girder และPC Girder แบบ Pre-tensioned และ Posted Tension
รวมถึงหลักการของสะพานขึง สะพานแขวน และ BOX Girder คงเขียนให้ใช้สอนได้ตามหลักสูตรก่อน และ
ต้องใช้เวลาเขียนต่อเนื่องนานหลายปีกว่าจะได้อย่างทีอ่ ยากได้ ได้แต่คดิ เอาเข้าจริงไม่รวู้ า่ จะทําได้สกั เท่าใด
ผมจะทําเวบสําหรับของเก่า และของสะสม เช่น รถ Die cast ทีม่ อี ยู่นับพันคัน ไฟแช็ค และอื่น ๆ
อีกสารพัดอย่าง ไม่ได้ตงั ้ ใจจะขาย แต่เพือ่ บันทึกความทรงจําว่า ทีเ่ ก็บ ๆ ไว้มอี ะไร จํานวนเท่าใดบ้าง
ผมอยากมีเวลาวาดรูปด้วยสีน้ํา และ Acrylic ให้มากขึน้ รวมทัง้ ภาพร่างทีเ่ ป็ นสือ่ ผสม (Free hand
sketch และปากกาหมึกดํา) หากเป็ นได้กจ็ ะใส่ไว้ในเวบ
ยิง่ พิมพ์ยงิ่ คิด คิดมากปวดหัวมาก เอาไว้เท่านี้กแ็ ล้วกัน
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จดหมายจากลูกศิ ษย์
เดือนธันวาคม เป็ นเดือนทีต่ ้องทนทําทุกอย่างให้เสร็จสิน้ ปลอบใจตัวเองว่า อีกไม่ก่วี นั ก็จะได้หยุด
เพราะผมตัง้ ใจจะไม่ไปไหนช่วงหยุดปี ใหม่ ขอบคุณบัตรอวยพร และของขวัญทุก ชิ้น โดยเฉพาะ เสื้อขาว
สําหรับใส่ทาํ งาน (เพราะไม่มเี วลาไปซื้อ) ทีส่ มหญิง ศรีนวลขาว แห่ง ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และออมสิน
ดําริห์ ส่งให้ และหนังสือคู่มอื เดินทางท่องเทีย่ ว จากอนุ พงษ์ สุวรรณ์ จาก ช.การช่างจํากัด (มหาชน) เช่นกัน
ส่งให้ผมทุกปี สมุดพุทธประวัตขิ องวุฒไิ กร เตชอังกูร จากพะเยาว์ ทีผ่ มได้อ่านทําสมาธิก่อนนอนทุกหลังเทีย่ ง
คืน (หากได้นอน) ของฝากที่ ลูกศิษย์ ม.นเรศวร (อิศราพงศ์ ขาวพวง โอภาส เมฆประมวล ณรงกรณ์ มณี
โชติ) อดข้าวซื้อให้ ยา และวิตามินราคาแพงของ ภรรยาโชติกรณ์ หังสพฤกษ์ ทีช่ ่วยให้ผมไม่ป่วยได้หลาย ๆ
ครัง้ เดือนนี้มเี มล์สามฉบับ

เสือ้ ขาวของ สมหญิง ศรีนวลขาว ออมสิน ดําริห์ และหนังสือ
แผนที่ และคูม่ อื เทีย่ วไทย ๒๕๕๔ จากอนุ พงษ์ สุวรรณ์
Date: Fri, 31 Dec 2010 15:21:52 +0700
อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔...แด่ อาจารย์สถาพร เนื่องในวาระดิถขี น้ึ ปี ใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่
ศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลาย จงดลบันดาลพรอันประเสริฐให้อาจารย์สถาพร โภคา มีแต่ความสุขและมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง คิดสิง่ หนึ่งประการใดขอให้สมปรารถนาในทุกสิง่ นะครับ สุขสันต์ปีใหม่ ๒๕๕๔ ครับ ด้วยความเคารพ
อย่างสูง มดตะนอย
สถาพรตอบ ขอบคุณมดตะนอย ล่องลอยดุจผีเสือ้ ต่อยเจ็บเหมือนผึง้ ยังทํางานอยู่ทพ่ี จิ ติ ร หรือย้ายไปทีอ่ ่นื
แล้ว ขอให้โชคดีมที รัพย์ และสุขภาพแข็งแรง เอาชนะอุปสรรคทัง้ ปวง ประสบความสําเร็จสมปรารถนา
Date: Wed, 8 Dec 2010 10:32:23 +0700
สวัสดีค่ะอาจารย์ มีเรื่องขออนุ ญาตปรึกษาค่ะ ว่ากรณีแบบก่อสร้างทีม่ ผี มู้ ยี น่ื ขออนุญาตก่อสร้าง (หนูทาํ งาน
อยู่ เ ทศบาลค่ ะ ) แล้ว มีผู้ อ่ืน มาขอสํ า เนา เราสามารถให้สํ า เนาได้ ห รือ ไม่ ค ะ
ขอบคุ ณ ค่ ะ วรา
ภรณ์ warabhon444@hotmail.com
สถาพรตอบไม่ได้ครับ ผิดหลายเรื่อง เป็ นเรื่องละเมิดบุคคลอื่น เป็ นเรื่องผิดจรรยาบรรณด้วย จะถูกพัก
ใบอนุ ญาตได้ (เปิดเผยข้อมูลของผูอ้ ่นื โดยมิได้รบั อนุญาต) ไม่รกั ษาข้อมูลราชการ บอกเขาว่า ให้ไปขอกับผู้
เขาได้ข้อมูลอะไรไป เราก็แย่สคิ รับ
ยื่นขออนุ ญาตเองโดยตรง บางครัง้ นะ อาจเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจ
ก็บอกคนทีม่ าขอตรง ๆ ว่าจะมีอะไรการันตรี หากโดนแบบนี้ ผิดทัง้ แพ่ง และวินยั กฎหมายวิชาชีพก็ผดิ
Date: Wed, 1 Dec 2010 16:07:54 +0700
ถึง อาจารย์สถาพร โภคาเกรดลมออกเกือบจะหมดแล้วครับ แต่ไม่ค่อยดีเลยครับ ลดลงอีกแล้ว เห็นแล้ว
เหนื่ อ ยเลยครับ ผมส่ ง มาให้
อาจารย์ ดู ด้ ว ยน่ ะ ครับ อาจารย์ เ ป็ น ไงบ้ า งครับ สบายดีไ หมครับ
ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เจออาจารย์เลยครับถ้าอาจารย์มงี านให้ผมช่วยบอกผมได้เลยน่ ะครับ วันพรุ่งนี้ผมต้องพา
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น้องชายไปหาหมอครับเพราะหมอนัดดูแผลว่ากระดูกต่อกันหรือยัง อาจารย์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยน่ ะครับ
เพราะอาจารย์คือกําลังใจของผมในการเรียน
และใช้ชีวิตรัก และเคารพ
บรอนซ์
(นราธิป )
ball_naratip@hotmail.com
สถาพรตอบ ใกล้สอบแล้ว ขยันอ่านหนังสือ จะเป็นคนเก่งต้องแข็งแกร่ง ต้องอดทน เป็นห่วงครับ
ส่งท้ายกีฬาเอเชียนเกม

วรพจน์ เพชรขุม้ วีรบุรุษจากกีฬาโอลิมปิ ค แม้จะก้าวไป
ไม่ถงึ ทีส่ ุด แต่กถ็ อื ว่า ทําหน้าทีไ่ ด้ดที ส่ี ุดเท่าทีเ่ ขาจะทําได้ และโดยเฉพาะครัง้ นี้ ในฐานะกัปตันทีมนักชกไทย
คว้าเหรียญทองเหรียญแรกของเขาจากกีฬาเอเชียนเกม และเหรียญสุดท้ายของทัพนักกีฬาไทย ให้คนไทยได้
ดีใจส่งท้าย ว่ากันว่า อาจเป็ นการชกครัง้ สุดท้ายในนามทีมชาติไทย หากใช่กถ็ อื ว่าปิดฉากการรับใช้ชาติอย่าง
มีเกียรติสงู สุด

หลังจากทีเ่ อเชียนเกมทีโ่ ดฮา ซึง่ ครัง้ นัน้ ทีมนักวิง่ ๔ x ๑๐๐
เมตรชาย ดีเกินกว่าที่จะผิดพลาด ได้เหรียญทองสมใจคนไทย นักวิง่ หลักสองคนเลิกลาไป ในเอเชียนเกม
คราวนี้ นักวิง่ หลักทีข่ น้ึ มาทดแทนสองคน ก็มอี นั บาดเจ็บ ต้องใช้ตวั แทน โค้ชอดีตนักวิง่ ตัดสินใจพลิกโผ เอา
นักวิ่งเด็กทีม เยาวชน ที่ไม่เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ (เข้าใจว่าเป็ นเพียงนักวิ่งดาวรุ่งจากกีฬา
เยาวชน สังกัดทีมกรุงเทพมหานคร) ลงไปเป็ นตัวสตาร์ท (ซึ่งต้องออกสตาร์ทไห้เร็ว และต้องถนัดวิง่ ในโค้ง
การเข้าโค้งทิง้ โค้งเพือ่ ส่งไม้ให้กบั คนทีส่ อง อาจมีผลชีช้ ะตาทีมได้ทนั ที) ด้วยเหตุผลว่า ในเวลานัน้ เขาทําได้ดี
ทีส่ ุด โค้ชสุรพงษ์ อรืยะมงคล ทําเหมือนคราวกีฬาโอลิมปิ คทีม่ วิ นิค ที่โคช มนัญ บํารุงพฤกษ์ ตัดสินใจเอา
สมศักดิ ์ บุญฑัต ลงสตาร์ทแทนตัวสตาร์ททีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีป่ ระเทศไทยเคยมี คือ กนกศักดิ ์ เจตสานนท์ แต่ต่อมา
สมศักดิ ์ บุญฑัต ก็กลายเป็ นกําลังหลักของทีมต่อมาอีกกว่าสิบปี ) ในคราวนี้ แม้ทมี ไทยไม่สามารถป้องกัน
แชมป์ได้ ทีมนักวิง่ (มนัส จันทร์เข็ม วัชระ สอนดี จิระพงศ์ มีนาพระ และสิทธิชยั สุวรประทีป) ก็ยงั ได้เหรียญ
บรอนซ์ แบบหวุดหวิดมากเสียด้วย แต่เวลาก็ดมี าก ไม่น่าเสียใจเลย กลับกัน ผมเชื่อว่า เอเชียนเกมคราว
ต่อไป ทีมไต่ฝนุ่ ไทยจะกลับมา
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เอเชียนเกมทีโ่ ดฮา ซึง่ ครัง้ นัน้ ทีมนักวิง่ ๔ x ๑๐๐ เมตร
หญิง ถูกจับฟาล์ว ต้องเก็บความผิดหวังเสียใจ มาสีป่ ี เต็ม คราวนี้ แม้จะไม่ได้มคี วามแน่นอนนัก เนื่องจากทัง้
ทีมจีน และญี่ปนุ่ ก็มผี ลงานดีมาตลอด แข่งขันวิง่ ๑๐๐ เมตร สองนักวิง่ ไทยก็ทําได้เพียงเข้าชิงชนะเลิศ อีกทัง้
เสียงเชียร์ทมี จีน ทีค่ งดังกระหึม่ นัน้ ข่มขวัญ และกําลังใจมิใช่น้อย ผมดูการออกสตาร์ท และการวิง่ ทัง้ สามไม้
ของทีมไทยด้วยความรูส้ กึ ระทึก และไม่กล้าหวังหวัง การรับส่งไม้สุดท้ายทําได้ดี แต่กเ็ ป็ นรองหลายช่วงก้าว
ภาพที่นงนุ ช แสนราช สับขาวิง่ สุดชีวติ แซงนักวิง่ จีนทีว่ งิ่ นํ าหน้าไปหลายช่วงตัวแบบแทบสิ้นหวัง ทําให้คน
ไทยทัง้ ประเทศมีความหวังกับการฮึดสู้ เธอเข้าเส้นชัยด้วยรอยยิม้ แบบสะใจ พร้อม ๆ กับนํ้าตาของเพื่อนร่วม
ทีมทีล่ บรอยแค้นได้สาํ เร็จนัน้ ให้ความรูส้ กึ บาดอารมณ์กว่าภาพเขียนชื่อก้องโลก Potato eater (คนกินมัน)
ของศิลปินชื่อก้องโลก แวนโก๊ะ มากมายนัก ในภาพนักวิง่ ทัง้ สีค่ น (ภัสสร จักษุนิลกร ณีรนุ ช กล่อมดี ลภัสภร
ถาวรเจริญ และนงนุ ช แสนราช) ถือธงไทยวิง่ รอบสนาม และขอบคุณคนไทย เข้าใจว่า เป็ นการอําลาลู่วิ่ง
ของณีรนุ ช กล่อมดี นักวิง่ จากสุพรรณบุรดี ว้ ย

วสันต์ สุระคาย ลูกศิษย์คนหนึ่งของผม มีภูมลิ ําเนาอยู่ทอ่ี ําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี เรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ชัน้ ปี ทส่ี าม ไม่เคยชกมวยเลย แต่รกั กีฬามวย หัดชกมวยกับครูจําเป็ น ทีเ่ ป็ น
อดีตนักมวยไทยเก่า ทีป่ จั จุบนั เป็ นเพียงพนักงานประจําโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทัง้ ครู และนักมวย
ลํา บากพอ ๆ กัน ต้อ งใช้ทุ น ทรัพย์ และเวลาที่ว่ า งเว้น จากการทํา งาน และเรีย น วสัน ต์ ชกมวยในกีฬ า
มหาวิทยาลัยมาสามครัง้ ล้มลุกมาสามครัง้ สองครัง้ แรกแพ้น็อค ตกรอบ ครัง้ นี้ในจามจุรเี กม แอบไปชกโดยไม่
ยอมบอกพ่อแม่ โดยชกรุน่ เวลเตอร์เวท วสันต์ เป็ นหนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทไ่ี ด้สมั ผัสเหรียญ
รางวัล โดยได้เหรียญบรอนซ์ ผมทราบเรือ่ งเล่านี้จากลูกศิษย์คนหนึ่ง (อาจารย์นักรบ จินาพรจน ทีเ่ รียกวสันต์
ว่า ลูกผูช้ ายสามนับ) และได้พบกับวสันต์ ให้หนังสือเขาเล่มหนึ่งแล้วบอกว่า หากมีเวลาว่าง จะไปหารางวัล
ให้ วสันต์ทาํ ตาแดง ๆ เหมือนร้องไห้ บอกแต่วา่ เพียงแค่อาจารย์ หรือใครสักคน ชื่นชมดีใจกับการกระทําของ
ผม ผมก็ดใี จมากแล้ว
หลังสอบเสร็จ ผมตัง้ ใจจะไปหารางวัลให้เขา พร้อมเขียนกลอนต่อไปนี้ ซึ่งจํา (ไม่รวู้ ่าจําได้อย่างไร
แต่รวู้ ่าจําเพราะมันเจ็บปวด) จากหนังสือพิมพ์มติชน เขียนไว้ใต้รปู ของอดีตลมกรดไทย สุชาติ แจสุรภาพ ซึ่ง
นังคอตกร้
่
องไห้ ในคราวเอเชียนเกมทีน่ ิวเดลลี (ราว พ.ศ. ๒๕๒๕) ครัง้ นัน้ สุชาติ ในฐานะเจ้าของเหรียญทอง
จากเอเชียนเกมทีก่ รุงเทพ เป็ นตัวเก็งจะได้เหรียญทอง แบกความหวังของคนไทยทัง้ ประเทศ เพราะประเทศ
ไทยยังไม่ได้เหรียญทองเลย สุชาติวงิ่ เข้าเส้นชัยเป็ นที่สาม ได้เหรียญบรอนซ์ แพ้นักวิง่ โนเนม นายตํารวจ
ตชด.จากมาเลเซียนาม ราบวน พิท แบบพลิกความคาดฝนั คนด่ากันทัง้ ประเทศ คงมีแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้
แหละทีไ่ ม่ดา่ สุชาติ แจสุรภาพ เขาเขียนว่า
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ทําดีสดุ ชีวติ แล้ว
นํ้าตาเพือ่ นแก้วยังซึมได้
ฝึกฝนเช้าคํ่ากรําไป
ใครเขาจะเห็นความสําคัญ
ทีเ่ ล่น เพราะใจรักเล่น
เช้าเย็นถลิลหวัง วันยังคํ่า
สูท้ นลําบากตรากตรํา
ต้องอุปถัมภ์ตวั เอง
ทําดีสดุ ชีวติ แล้ว
ร้องเถอะเพือ่ นแก้วคนเก่ง
เราย่อมเข้าใจใจตัวเอง
เว้นใจทีข่ ม่ เหงใจเรา
จําไว้ปลอบใจตัวเองยามมีทุกข์กไ็ ด้ (สุชาติ แจสุรภาพเก็บงําเรือ่ งนี้มาเกือบสามสิบปี เพิง่ จะเปิดเผย
กับรายการโทรทัศน์ เช้าวันอาทิตย์รายการหนึ่งว่า วันนัน้ เขาไม่พร้อมจะวิง่ กล้ามเนื้อขาอักเสบรุนแรง แต่ทงั ้
โคช และนักกีฬาไม่มที างเลือก ทัง้ ทีส่ งิ่ ทีค่ วรทําคือ ลงไปวิง่ พอออกจากบล็อกสตาร์ท ก็ออกจากการแข่งขัน
เลย เพื่อรักษาสิทธิ ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติคราวต่อไป แต่เขาเลือกทีจ่ ะวิง่ ให้จบ ถึงวันนี้ มีใครอภัยเขา
บ้างละครับ ทัง้ ๆ ที่สงิ่ ทีเ่ ขาทํา ไม่น่าจะเรียกว่าความผิด ปี นัน้ ประเทศไทยได้เหรียญทองเหรียญเดียวจาก
มวยสากลรุน่ ฟลายเวท จากธีระพร หรือบัวหลวง แสงอะโน)
ผมจะรีบพิมพ์ เอ็กไฟล์เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ สัญญา
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