เอ็กซไฟลเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑
B 737-400 HS-DDK “นกสดใส” สีสม

ดูรูปอากาศยาน Boeing 737-400 ทะเบียน HS-DDK ชื่อวา “นกสดใส” ประกอบคําอธิบาย ดังนี้ครับ

อากาศยาน Boeing 737-400 ทะเบียน HSDDK ชื่อวา “นกสดใส” เปนอากาศยานสีสมสด มีเหลือแดงตัด ผสมผสานไดลงตัวดี และโดดเดน เขาประจําการ
บินในฝูงบินของ Nok Air นานพอควรแลว แตหารูปเธอไดยาก ทั้งที่พบเธอบอย ๆ ที่ทาอากาศยานดอนเมือง มีผู
สงสัยวา เธอเปนอากาศยาน มือสอง (Second hand) ใชหรือไม ผมไมทราบครับ แตมีบางคนประชดประชันวา เธอ
เปนอากาศยานมือหก อยากทราบทานคนหาปูม (Log book) ของอากาศยานจดทะเบียนดูในเวบไซท ก็จะได
คําตอบ
สะพานไม ๘ แหง ที่แมฮองสอน จากธีรวิทย สุภาทิพย (แปม)
สะพานไม ๘ แห งในจังหวัด แมฮ องสอนที่ธีร ะวิท ย สุภาทิพ ย (แปม ) ลูกศิ ษยรุน ๔ ที่ มหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานีถายสงไปใหระหวางทํางานสํารวจเสนทางทําใหผมตื่นเตนดีใจนอนไมหลับหลายวัน หากไมติดขัด
อะไร อยากบินไปดูสะพานเหลานี้แลวเก็บภาพอยางละเอียด ผมขอรองใหแปมเพิ่มเติมรายละเอียดวา สะพาน
เหลานี้ขามลําน้ํา หรือหวย อะไร อยูณ ตําบลใด เพราะนี่คือการเขียนประวัติศาสตรหนาหนึ่งของวิศวกรรมงาน
สะพานของไทย เพราะในอนาคต เราคงจะไมไดเห็นสะพานเหลานี้อีกแลว ดีใจแทนประชาชนชาวแมฮองสอนที่
จะไดใชถนน และสะพานสมัยใหม คุณภาพดี แข็งแรง แตเสียดายที่กําลังจะสูญเสียสิ่งล้ําคาทางภูมิปญญา และ
ทักษะวิศวกรรมไปเสียแลว ดูคําอธิบายประกอบภาพนะครับ แลวทานจะนึกรักประเทศไทย ภูมิปญญาของชาง
ไทย และความนาภาคภูมิใจของคนไทย กับผลงานวิศวกรรมไทยที่ควรคาศึกษา และบันทึกไวเลาขานในวันหนา

สะพานตั ว แรกมี ส ามช ว ง ตอม อ กลาง และ
ตอมอตับริม เปน คสล. ใชคานไมวางพาดเปนระยะ (ประมาณจากรูปคงราว ๔ -๖ ตัวเพราะเปนสะพานชองทางวิ่ง
เดียว) แลวพาดดวยไมกระดานอยางหนา เวนชองถี่ ๆ (เพื่อระบายน้ํา) ตรงแนวลอรถมีไมกระดานปูล าดทับ
ตามยาวขางละสามแผน ราวสะพานไมแปรรูป
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สะพานตัว นี้เ ปนสะพานช ว งเดี ย ว เรี ยกว า
สะพานทอนซุง (Log bridge) เพราะใชทอนซุงธรรมชาติพาดระหวางสองฝง ดูไมออกวามีตอมอตับริมดวยหรือไม
(ปกติสะพานทอนซุงตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทอนซุงจะถูกแตงปกใหเกิดเปนรูปหนาตัดสี่เหลี่ยมเสียกอน
เมื่อพาดเรียกันแลวจะรัดระอบดวยแถบเหล็กเปนระยะ ๆ) บนทอนซุงพาดดวยไมกระดานอยางหนา เวนชองถี่
ตรงแนวลอรถมีไมกระดานปูลาดทับตามยาวขางละสามแผน ราวสะพานไมธรรมชาติ

สะพานตัวนี้ คลายกับสะพานตัวที่สอง คือเปน
สะพานทอนซุงชวงเดียว เพราะใชทอนซุงธรรมชาติ พาดระหวางสองฝง ดูไมออกวามีตอมอตับริมดวยหรือไม
บนทอนซุงพาดดวยไมตง เวนชองถี่ ตรงแนวลอรถปราศจากไมกระดานปูลาดทับตามยาวขางละสามแผน ราว
สะพานไมธรรมชาติ

สะพานไมหลายชวงตอเนื่องกัน (ประมาณจาก
รูปนาจะมี ๓ หรือ ๔ ชวง) ตอมอตับริม และตอมอตับกลาง ใชทอนซุง คานขวางก็เปนทอนซุง ดูจากรูปเห็น
รองรอยแสดงวา คานสะพานเปนทอนซุงเชนกัน บนทอนซุงพาดดวยไมกระดานอยางหนา เวนชองถี่ ตรงแนวลอ
รถมีไมกระดานปูลาดทับตามยาวขางละสามแผน ราวสะพานไมแปรรูป เปนราวระดับเดียวไมมีตัวทะแยง

สะพานไมหลายชวงตอเนื่องกัน (ประมาณจาก
รูปนาจะมี ๒ หรือ ๓ ชวง) ตอมอตับริม และตอมอตับกลาง ใชทอนซุง มีตัวทะแยงหลงเหลือใหเห็นดวย คาน
ขวางก็เปนทอนซุง ดูจากรูปเห็นวา คานสะพานเปนทอนซุงเชนกัน บนทอนซุงพาดดวยไมกระดานอยางหนา เวน
ชองถี่ ตรงแนวลอรถมีไมกระดานปูลาดทับตามยาวขางละ ๔-๕ แผน ราวสะพานไมแปรรูป มีตัวทะแยง
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สะพานไมหลายชวงตอเนื่องกัน (ประมาณจาก
รูปนาจะมี ๒ หรือ ๓ ชวง) ตอมอตับริม และตอมอตับกลาง ใชทอนซุง มีตัวทะแยงหลงเหลือใหเห็นดวย คาน
ขวางก็เปนทอนซุง ดูจากรูปเห็นวา คานสะพานเปนทอนซุงเชนกัน บนทอนซุงพาดดวยไมกระดานอยางหนา เวน
ชองถี่ ตรงแนวลอรถมีไมกระดานปูลาดทับตามยาวขางละ ๔-๕ แผน ราวสะพานไมแปรรูป มีตัวทะแยง

สะพานไมหลายชวงตอเนื่องกัน (ประมาณจาก
รูปนาจะมี ๒ หรือ ๓ ชวง) มีรูปแสดงชัดเจนวา ตอมอตับริม และตอมอตับกลาง ใชทอนซุง มีตัวทะแยง และค้ํา
ยัน คานขวางเปนทอนซุง คานสะพานเปนทอนซุงเชนกัน บนทอนซุงพาดดวยไมกระดานอยางหนา เวนชองถี่
ตรงแนวลอรถมีไมกระดานปูลาดทับตามยาวขางละ ๓ แผน ปราศจากราวสะพาน

สะพานไมหลายชวงตอเนื่องกัน (ประมาณจาก
รูปนาจะมี ๒ หรือ ๓ ชวง) คาดคะเนวา ตอมอตับริม และตอมอตับกลาง ใชทอนซุง คานขวางนาจะเปนทอนซุง
คานสะพานก็นาจะเปนทอนซุงเชนกัน บนทอนซุงพาดดวยปกซุง หรือไมกระดานอยางหนา เวนชองถี่ ตรงแนว
ลอรถ แทนที่จะใชไมกระดาน กลับใชปกซุง ปูลาดทับตามยาวขางละ ๔-๕ แผน ราวสะพานไมแปรรูป มีตัว
ทะแยง
สะพานไมชนิดขึงขามลําน้ํางาว ลําปาง จากจักรพงศ เสนีวงศ ณ อยุธยา
ลูกศิษยที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (จักรพงศ เสนีวงศ ณ อยุธยา) ไดเห็นรูปสะพานในเอกสาร
การสอน และสื่อ PowerPoint จึงขันอาสาจะไปถายรูปสะพานที่บาน (อําเภองาว จังหวัดลําปาง) มาใหดู และใช
สอนหนังสือ จักรพันธถายรูปสะพานแขวนที่เปนสะพานระบบผสม ใชเหล็กและไม เปนสะพานเกาแกที่ถูก
อนุรักษ แมสภาพปจจุบันจะทรุดโทรมมาก ไมรูวาคนงาว จะรูสึกรัก และหวงแหนสะพานแหงนี้ หรือไม เหตุ
เพราะอยูใกลจนไมรู หรือลืมไปเสียแลววา นี่คือประวัติศาสตรหนาหนึ่งของทั้งเมืองงาว และของงานวิศวกรรม
สะพานไทย รูปที่ถายมามีหลายรูป ถายไดถี่ถวนทุกแงมุม ผมคัดเลือกเพียงบางรูปใหทุกทานดูพรอมคําอธิบายใน
หนาถัดไป
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ตอมอเชิงสะพาน และ
หอสูง (Tyron) ชนิดโครงเหล็กประกอบสําหรับขึงลวดเหล็ก ฐานหอสูงสอบลงจนกลายเปนจุดยึดหมุน (Hinged)
๒ บอฝงสมอยึดลวดเหล็ก ๓ ที่ดานบนของหอ แตละสวนเปนโครงเหล็กประกอบสามมิติ มีแกงแนง (Bracer) ๔
พื้นสะพาน เปนไมกระดานแผนพาดตามยาว เวนรองไวเล็กนอย ราวสะพานเปนไมเชนกัน ๕ สลักโยงยึดลวด
เหล็กขึงที่กลางชวงในลักษณะขึงทะแยง เปนแกงแนง ๖ บอฝงสมอยึดลวดเหล็กที่อีกฝงหนึ่ง ถายดานขางใหเห็น
การยึดปลายลวดเหล็ก และ ๗ ถายจากดานลาง พื้นสะพานไมกระดานที่เห็นในรูปกอน วางบนตงขวาง (Stinger)
ซึ่งวางพาดบนคานสะพาน ๔ ตัว มีแกงแนงยึดใหระบบพื้นแกรง ตานทานการบิดตัวไดดีขึ้น
การเดินทาง กับสุดทายของคอนกรีตเสริมเหล็กที่พิษณุโลก
ดูรูปเรื่องเลา กับการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑

วั น อ า ทิ ต ย ที่ ๓ กุ ม ภ า พั น ธ
๒๕๕๑ บายโมงที่รานอาหารญี่ปุนในอาคาร อื้อจื่อเหลียง ถนนพระรามที่ ๔ ผมพบพี่กีรติ เพื่อหารือเรื่องเตรียม
งานเลี้ยงวันเกิดอาจารยของพวกเรา (อานเรื่องถัดไป) วันนั้นภรรยาพี่กีรติไมไดไปดวย จึงเปนภาระพี่กีรติ ที่ตองดู
และนอง Book-Big ลูกชาย และลูกสาวผูนารัก โดยเฉพาะลูกชาย โหงวเฮงสอแววฉลาดอัจฉริยะไมแพผูเปนพอ
(สมัยเรียนปริญญาโทที่ เอ ไอ ที พี่กีรติทําสถิติได เกรด ๔.๐๐ เสมอ ๆ)

วันเสารที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ภายหลังสอนหนังสือเสร็จ อาจารย ดร.สสิกรณ กรุณาขับรถพาไป หารานอาหารที่ยังไมเคยไปกิน บนทางหลวง
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สาย ๑๒ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการตะเวนถายรูปทางหลวงไปประกอบตํารา นึกถึงลูกศิษยกลุมหนึ่งที่เคยถายรูป
ทางหลวงสายนี้ใหตั้งแตยุคแรก ๆ ในพ.ศ. ๒๕๔๐ (ศราวุธ มั่งศุภกิตติ์ จิรวุฒิ กล่ํามาตย ณัฐวัตร จินดาสวัสดิ์
สุนันท เจริญชัยสกุล) ทุกวันนี้รูปเหลานั้นยังปรากฏในตํารา แลสื่อการสอน และกลุมที่เคยทําปริญญานิพนธเกี่ยว
แกเมืองพิษณุโลก (คนบานนอก pomfhu@maildozy.com) เหมือนเปนโชคชะตาที่จะไดไปสอนหนังสือ แดดออน
แสงจะน่ําค่ํา ยิ่งนึกถึงวันเวลาที่ผานมา

จั น ทร ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๑
เดินทางจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี อยูสอนหนังสือ สามชั่วโมง แลวเดินทางโดยรถยนตยอนไปนครราชสีมา
เพื่อรวมสวดอภิธรรมศพคณบดีคณะศิลปประยุกต และการออกแบบ สถาปนิกใหญแหงวงการ การเดินทางใช
เวลาราว ๔ ชั่วโมง บนทางหลวง ๒๒๖ (อุบลราชธานี ถึงสุรินทร- รูปซาย และรูปกลาง) ซึ่งผมคุนเคย เพราะใช
เปนเสนทางขับรถโฟลกไปปลับระหวางกรุงเทพอุบลราชธานีมาก็นับได ๕ ปแลว สวนชวงทางหลวงสาย ๒๔
(สุริน ทร ถึงโชคชัย ) แมจ ะไมคุน เคยขั บ รถ แตก็เ คยใช เดินทางบอย ๆ ในฐานะผูโ ดยสารรู ปขวา ถา ยที่ลาน
อนุสาวรียทาวสุรนารี เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น กอนเดินทางกลับอุบลราชธานี ถึงบานราว ๐๑.๐๐ น

วันเสารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑วันนี้ สอน
วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเปนวันสุดทาย แปลกใจที่สามสัปดาหหลังมีคนไปเรียนเพียง ๖๐ – ๗๐ คน
จากทั้งหมด ๑๒๙ คนที่ลงทะเบียนเรียน ทราบวา เพราะสวนใหญเห็นวาสอบแบบเปดตํารา อีกทั้งไดขอสอบเกา
คงคิดวาอานเองก็จะสอบผานได ปานนี้คงรูแลววาคิดถูก หรือผิด หากจะรูสึกเสียดาย หรือเสียใจมากยิ่งขึ้น เมื่อจบ
ไปทํางานไมได หรือตองอับอายคนอื่นเขาก็คงยอนเวลาแกไขอะไรมิได วันนี้ ตองเรียกวา เปนวันอําลาวิชา “การ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก” ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะผมตั้งใจวา หากไมมีเหตุจําเปนถึงที่สุด ผมจะไมสอน
วิชานี้อีกตอไปแลว เพราะอาจารยผูสอนเดิม ที่ทานลาไปศึกษาตอ ไดกลับมาแลว ควรมอบภาระหนาที่กลับคืน
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ทาน ไมมีเหตุผลอะไรที่จะสอนตอไป หากจะยังตองสอนตอไปก็คงตองเปนวิชาอื่น รูปขางบนนี้ นิสิตตัวอวน
กลมสวมเสื้อขาวที่มุมซายลางคือ จักรพงศ เสนีวงศ ณ อยุธยา ผูถายรูปสะพานแขวนที่อําเภองาว มาใหผม และให
ทุกทานไดดู นั่นเอง
ลากอน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ม.นเรศวร พิษณุโลก ไมชาก็เร็ว ผมเชื่อวา สักวันผมก็คงตองอําลาที่อื่น ๆ
อยางเชนเคยมาแลว เพราะเวลายอมทําหนาที่ของมันอยางซื่อตรงเสมอ จะผิดชอบชั่วดี นับแตนี้ ก็คงเปนเพียงอดีต
ใหดีใจ หรือเสียใจ แตไมมีใครยอนกลับไปแกไขไดอีกแลว ขอนิสิตทุกทานประสบความสําเร็จ และโชคดี
หกสิบปอาจารย ยี่สิบปลูกศิษย
อาทิตยที่ ๑๗ กุมภาพันธ เปนวันเกิดครบรอบ ๖๐ ปของอาจารยผม ศ.ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ลูกศิษย
ใกลชิด ทั้งไกลใกล ประมาณตั้งแตรุนเขาเรียนเอไอทีในป 1984-1985 จนถึง 1994 ไปชุมชุมกัน โดยเฉพาะเจาะจง
ผูที่เคยทํางานรวมกับอาจารย ผมนาจะเปนผูที่เดินทางไกลที่สุด เพราะจากอุบลราชธานี ไปพิษณุโลก แลวกลับ
มาถึงกรุงเทพ รวมงานไดทันเวลา กอนหนานี้ รับเปนธุระติดตามพี่นองผองเพื่อน ผมไมไดพบหลาย ๆ คนมานาน
แลว ไดแตติดตอกันทางโทรศัพท

ซา ยไปขวา บนลงลาง ๑ จากดานซ าย
ของรูป ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต (ดร. ตั้ม) กีรติ ศรีวัฒนาเมฆินทร (พี่กี - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ
กฟผ) ศ. ดร ชัย จาตุรพิทักษกุล (พี่ชัย-ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ) ดร ธรรมนูญ เฮงดีสกุล เอกสิทธิ์ จึงขจร
เกียรติ (พี่จุงจิ๋ง - TOT) ๒ ศ.ดร ชัย จาตุรพิทักษกุล ดร.ธรรมนูญ เฮงดีสกุล เอกสิทธิ์ จึงขจรเกียรติ และ รศ.ดร นคร
ภูวโรดม (คณะวิศวกรรมศาสตร มธ-เสื้อเขียว) ๓ ผศ.ดร นเรศ ลิมสัมพันธเจริญ (คณะวิศวกรรมศาสตร มธ – ยืน
สวมเสื้อลายขวางขาวเขียว) อนุวงศ วิชชุวาณิชย (นั่งแหงนหนา - TOT) ภาณุ รักษาสัตย William Fu (ดร.ปยะ พูล
สวัสดิ์ ผูซึ่งเปนที่รักของนักศึกาวิศวกรรมโยธา ม.อบ รุน ๑-๓) และดร.พฤทธิพงศ สิงหติราช (กรมทางหลวง) ๔
เอกสิทธิ์ จึงขจรเกียรติ อนุวงศ วิชชุวาณิชย ดร.ธรรมนูญ สุสําเภา แหงมหาวิทยาลัยรังสิต (ยืน) ผศ.ดร นเรศ ลิม
สัมพันธเจริญ และภาณุ รักษาสัตย ๕ อนุวงศ ภาณุ และดรWilliam Fu (ปยะ พูลสวัสดิ์) ๖ Dr. Naveed Anwar
Director ของ ACECOMS ที่เอไอ ที พี่กีรติ ศ.ดร.ชัย เอกสิทธิ์ (ขวาสุด) และอาจารยสุทัศน สุวรรณสินพันธ (เฮียคุง
หันหลัง เสื้อแดงลายขวางสีเหลือง หนึ่งในเจาของบริษัท A+E ไงครับ) ๗ ชาญพจน ตั้งตรงจิตร หรืออาจารยเปยก
อาจารยที่สอนวิชาวิศวกรรมโครงสรางรูเรื่องดีที่สุดคนหนึ่ง ผูเปนที่รักของนักศึกษา ซึ่งลูกศิษยจํานวนมากถามถึง
ผมตอบแทนอาจารยเปยกวา นั่นเปนอดีตไปเสียแลวปจจุบัน อาจารยเปยกเปนเจาของกิจการ SPA หลายแหง ทั้ง
กรุงเทพ และที่ไกลถึงเชียงใหม ภูเก็ตทําใหตองเดินทางตลอดเวลา อาจารยเปยกอุมนอมอิม บุตรีคนแรก ขณะที่
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ดานหลังของรูป จะเห็นรวิพิมพ (อิ๋ว) ภรรยาอาจารยอุมปน ปน บุตรชายคนที่สอง ค่ําวันนั้น อาจารยเปยกและ
ครอบครัว เชิญผมไปกินขาวมื้อเย็นตอที่ Central Plaza ๘ อาจารยกําลังเปาเทียนบนขนมซึ่งจัดหามาโดยชาญพจน
และ ๙ กลายเปนวาผูตองมาชวยอาจารยตัดขนม เปนเฮียคุง สุทัศน สุวรรณสินพันธ ในรูปดานหลังจะเห็นรศ.
อเนก ศิริพานิชกร (อาจารยพี่หรั่ง) และมั่น ศรีเรือนทอง (แหงบริษัทฤทธา) ยืน และนั่งอยู คนที่ไมเห็นในภาพคือ
ผม และคุณเจริญ จตุรศิลป (แหง Post tenซึ่งทําหนาที่ตากลอง) คนสําคัญผูไมไดมาคือ ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ
ติดภารกิจ เพราะสมัครวุฒิสมาชิกตองขึ้นอภิปรายบนเวทีกลางที่ คณะกรรมการเลือกตั้งจัด สมชาย เตชะสุวรรณ
พร หรือจิ๋ว แหงบริษัท Epsilon ผูเคยไปชวยเปน Key staff ออกแบบทางแยกตางระดับ ๑๕ แหงบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ (วงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก) และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (Motorway) แสนบุญ อมรทิพย
สกุล ที่บินกลับไปทําปริญญาเอกโคงสุดทายที่เยอรมัน

ในงาน มี ผู เ อารู ป งานวั น เกิ ด
อาจารยเมื่อ ๑ๆ ปที่แลวมาดู อยากเห็นรูปผมก็ดูในรูปก็แลวกัน จําไดวา ถายในงานเลี้ยงโดยตั้งกลองอัตโนมัติ
แลวอาจารย พิมพออกมาใหพวกเราไดเซ็นชื่อ ดูแลวใจหายวา วันเวลาผานไปรวดเร็ว พวกเราแยกยายไปมีอาชีพ
และหนาที่การงานคนละทิศละทาง กลาวกันเลน ๆ วา ในบรรดาลูกศิษยของอาจารย มีทั้งเทพ และมาร มีโอกาส
ไดมาชุมนุมกัน ก็ตองเรียกวาเทพชุมนุม ในศิลปกรรมไทย ที่เรามักเห็นตามฝาผนังพระอุโบสถตาง ๆ รูปเทพ
ชุมนุม จะมีทั้งยักษ มนุษย เทวดา และเทพตาง ๆ มาประณมมือชุนุมกันพรอมเพรียง หากบรรดาลูกศิษยของ
อาจารย มีทั้งเทพ และมารวากันวา ฝายมารมีทั้งกลุมคนเดียว เปนใครไมเห็นจะตองบอก

วั น อาทิ ต ย ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๕๑ บายสามโมง ผมลงรถไฟฟาที่ สถานีสุร ศักดิ์ เพื่อถายรูปหลาย ๆ รูปบนถนนนราธิวาสราชนครินทร
บรรยากาศคอนขางเงียบเหงา (ซาย และกลาง) ทานจะเห็นอาคาร Diamond Tower รูปทรงคลายปรามิดเพราะ
กฎหมายเรื่องระยะรน ซึ่งผมมักยกเปนตัวอยางเวลาสอนหนังสือเรื่องกฎหมายอาคาร ขวา เปนแสงไฟยามค่ําคืน
จากใจกลางกรุงเทพ คืออาคาร Siam Paragon ผมกําลังจะกลับบาน เพื่อเตรียมเดินทางกลับไปสอนหนังสือที่
อุบลราชธานีในวันรุงขึ้น
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษย และคนรูจักยังคงมากมากกวาปกติ เชนสามสี่เดือนที่แลวมา ไมรูวาเพราะ
อะไรเชนกัน คิดเหมือนเดิมวา มีจดหมาย ดีกวาไมมี หลายคนที่เขียนมาเตือนความจํา เพราะจากกันไปหลายป
ตองขอขอบคุณที่ยังกรุณาระลึกถึง
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สวัสดีครับอาจารยสถาพร เปนอยางไรบางครับชวงนี้ชวงสอบอาจารยคงไดมีเวลาพักผอนมากขึ้นใชไหมครับ
สําหรับผมกับฉริยะนั้นเรียนดวยกันมาตั้งแตม.1โดนยายหองจากหองเด็กเกงก็โดนยายไปดวยกันจนมาถึงเรียนที่นี่
แหละครับ 10ป จนเบื่อกันไปแลวมั่งครับ สวนเรื่องโกรธนั้นมันเปนเรื่องเกาแลวครับ เรื่องใหมตอนนี้คือใจหาย
ครับ ที่โอกาสจะเจออาจารยอีก แมกระทั่งอาจารยที่ ม.น.หรือเพื่อนๆ คงไมไดพบเจอกันอีกไดงายๆ อีกอยางผม
รูสึกเสียดายแทนนองๆที่ไมมีโอกาสเรียนRCกับอาจารย ขอยอนอดีตไปตั้งแตตอนที่ผมรูวาจะมีอาจารยพิเศษ
จาก ม.อุบลฯ มาสอน ผมก็สงสัยวาทําไมตอง ม.อุบลฯ คนสอนเปนใคร เกงมากเลยหรอ แตพอไดเรียนกับ
อาจารย ผมก็หายสงสัยทันทีครับ แถมยังพูดกับเพื่อนเสมอๆวา เด็กม.อุบลฯโชคดี มีอาจารยเกง ๆ สอน ถาได
อาจารยมา (...)แตยังไงผมก็ดีใจครับที่ไดเปนหนึ่งในลูกศิษยของอาจารย สําหรับตอนนี้ผมกําลังหาโลกแหงความ
เปนจริงอยูครับ เพื่อนบางคนก็ไดทํางานกันแลว ผมยังหางานไมไดสักที แตไมใชวาไมมีที่ไหนตองการผมนะครับ
โอกาสก็มีเขามาอยูครับ สวนใหญจะเปนที่กรุงเทพ แตผมไมอยากใชชีวิตที่นั่นครับมันดูวุนวาย โอกาสที่ผม
ตองการนี่สิยังไมมาใหผมควาเลยครับ ผมอยากไปทํางานทางเหนือครับ แคนึกถึงบรรยากาศอากาศเย็น ๆ ผมก็
รูสึกเย็นสบาย มีความสุขแลวครับ แตชวงนี้ผมจะไปชวยพี่เตย (ณัฐพล สุจริต) ทํางานกอนครับ กะวาจะไปดูด
ความรูที่พี่เคามีระหวางรอไดงานครับผมไดสงรูปที่ผมถายคูกับอาจารยไปใหอาจารยดวยครับ ผมวารูปนี้ผมเก็บ
ไวอวดคนอื่นๆที่รูจักอาจารยครับ pragarn siriwat ponga_ce@hotmail.com

รูปประการถายกับผม ในชั่วโมงสุดทาย ประการเรียนวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กไปเมื่อปที่แลว ปนี้ เนื่องจากฝกงานในโครงการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย จึงใชเวลาวางวันเสารไปนั่ง
เรียนทบทวนหลายสัปดาห รูปนี้คงใหนิสิตรุนนองถายให และอาจใชโทรศัพทมือถือ รุปจึงคอนขางแตกพรา ตอง
ยอใหเล็กลง จึงดูดี
สถาพรเขียน ผมอานการดที่ประการใหหลายรอบ อาจารยกําพลเองกคงเดาขอความไดแหละ จึงพูดทํานองวา
เวลาผานไปทําใหคนเปนผูใหญขึ้น ฯลฯ ผมวาประการเปนลูกศิษยคนหนึ่งที่ผมจะจําไมลืม เพราะผมชอบลูกศิษย
ที่ชางถาม หากใฝรู ถูกดาบางก็ไมเห็นเปนไร ไมอยากถูกดาตอ ๆ ไปก็จะตองเกงขึ้น ผมเองกยังเคยเลาใหเพื่อน ๆ
ประการฟง และก็ไดรูจากฉริยะวา ประการเปนเพื่อนสนิทของเขา ฉริยะเองก็เปนคนชางถามไมมากนอยไปกวา
ประการ ทําไมผมจะไมรูวาประการโกรธ ผมไมไดดาเพราะสนุก แตตองการจะบอกวา ในโลกแหงความเปนจริง
ในงานที่เราจะตองทําไปอีกชั่วชีวิต โหดรายกวาหองเรียน และครูบาอาจารยหลายเทา และสุดทาย ผมรูวาประการ
จะตองหายโกรธ ผมจะเก็บการดประการไวเปนอยางดี เพราะจะทําใหผมจําไดวา เคยสอนอะไรประการไปบาง
ผมจะเรียกชื่อประการใหถูก ผมมีลูกศิษยชื่อปราการอีกคน จึงไมไดดูดี ๆ วา มีทั้งประการ และปราการ ขออภัย
ฝากความระลึกถึงถึงพี่เตยดวย
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เรียนอาจารย สถาพร โภคา ขอบคุณอาจารยที่ไดสง ปฏิทินป ๒๕๕๑ กับ ซีดี คอนกรีตเสริมเหล็ก และกฎหมายวา
ดวยความปลอดภัยในการทํางาน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย) ๑๐ (ถาอาจารยสงไปหนาที่ อพาทเมนต (เสือ
ใหญอุทิศ)แลวก็ไมเปนไรครับ ผมไปรับของตามที่อยูเดิมที่อาจารยสงไปใหไดครับ เจาของอพาทเมนต ทาน
กรุณาเก็บของที่สงไปใหผมเสมอ) กอนหนานี้อาจารยไดเคยสง CDและหนังสือเลมเล็ก ๆ เกี่ยวกับ บานประหยัด
พลังงานผมไดเอาไปเผยแพรใหเพื่อน ๆ ผูที่สนใจไดรับรูขอมูลดังกลาว ครั้งนี้เชนกันครับ ซีดี คอนกรีตเสริม
เหล็ก และกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน ถามีเพื่อนผมคนไหนสนใจผมขออนุญาตที่จะแบงปนให
เคาไดมีความรู เพราะผมคิดวาไมวาจะสาขาวิชาชีพไหน ถาไดแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกัน จะเปนการพัฒนาวิชา
ความรูตอ ๆ ไป และโดยเฉพาะกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานผมคิดวาเปนสิ่งที่เราทุกคนจะตองให
ความสําคัญเปนอันดับแรก ๆ อาจารยครับผมเพิ่งจะสอบผูตรวจสอบอาคารผานแตยังไมไดไปขึ้นทะเบียน (เพิ่งจะ
สอบผาน) เมื่อปลายปที่แลวไดมีโอกาสตรวจสอบอาคาร(ในนามบริษัทที่ผมทํางานอยู) พรบ.ควบคุมอาคาร
๒๕๒๒ ผมวามีประโยขนมากๆตอผูคนในสังคม อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจคือเรื่องทําอยางไรคนพิการอยูรวมกัน
ในสังคมกับคนปกติไดอยางมีความสุขที่สุด และเมื่อไดตรวจสอบอาคารก็พยายามนึกถึงคนกลุมนี้เปนพิเศษหาก
เกิดอัคคีภัยตออาคารตอนนี้ผมมีโครงการๆหนึ่งเปนงานถายรูปโครงสรางอาคารตางๆตามมหาวิทยาวัย สถานที่
ราชการ หรื่อที่ตางๆ ที่จะเก็บไวดูประกอบการทํางาน(เหมือนกับที่อาจารยไดเคยเลาใหฟงใน X-file บอยๆเรื่องที
ไดไปเดินถายรูปโครงสรางตาง ๆไวประกอบการสอน) สําหรับผมโครงการถายรูปนี้คงจะทําไปเรื่อย ๆ หากเมื่อมี
เวลาวาง ผมจะทะยอยสงใหอาจารยดวยครับเพื่อจะไดประกอบการสอนหนังสือหรือเขียนตํารา อีกเรื่องที่อยากจะ
พูดคุยกับอาจารยคือ ประมาณ ๒ปที่ผานมา มีนิตยสาร รายเดือนชื่อAREOSPACE ออกวางขาย เกี่นวกับเครื่องบิน
ลวน ๆและเปนนิตยสารของไทย ที่เลาเรื่องนี้ก็เพราะทราบวาอาจารยชอบเครื่องบินมากๆ หรือถาอาจารยมีแลวแต
ยังไมครบ หากผมไดไปเดินสวนจตุจักรจะไดหาดูและสงมาใหครับ สุดทายนี้ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ และ
มีสุขภาพดี แข็งแรง จิระศักดิ์ อักษรกาญจน jirasak_mut@yahoo.com
สถาพรตอบ ผมไดรับของที่สงไปใหตอนปใหม มีคามาก ทั้งน้ําใจที่งดงาม และแผน ซีดี เพราะลําพังทํางานเปน
อาจารยปจจุบัน คงไมมีเงินไปซื้อหามาแนแท ผมจะใชเปนประโยชนในการสอนหนังสือครับ นายินดีที่ไดทราบ
วางานการเจริญกาวหนา แมหากจะมีอุปสรรคบางก็เปนธรรมดาของการทํางาน ผมสงปฏิทิน ป ๒๕๕๑ ใหที่ที่อยู
เดิม เขาใจวาเปนอพาทเมนต (เสือใหญอุทิศ) จึงไมรูวาไดรับหรือเปลา ใหบอกดวย เพราะหากไมไดรับ จะสงมา
ใหใหม พรอมกับ ซีดี คอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงประจําป ๒๕๕๑ มีการแปลกฎหมายวาดวยความปลอดภัยใน
การทํางาน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย) ๑๐ ฉบับ เปน แบบรูป (Drawings) ดวย แมไมสมบูรณนักตก็ถือวาพอ
นําไปใชได สวัสดีครับ
Date: Mon, 25 Feb 2008 11:33:17 +0700

ส วั ส ดี ค รั บ อ า จ า ร ย ผ ม ข อ แ จ ง ที่ อ ยู ค รั บ น า ย ก า น ต ย อ ด ส กุ ล ๕ ๐ ๑ /๑ ห มู ๒ ๐ ซ อ ย นุ กู ล ธ ร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ ผมมีคําถามเรียนถามอาจารยเรื่องการออกแบบคานแบนครับ พอดีผม
ตองออกแบบคาน ของอาคารหอพัก span คาน ๘ เมตร ความลึกของคานถูกจํากัดดวยความสูงฝา ทําใหความลึก
คานมากสุดไดไมเกิน ๐.๔๕ เมตร ครับ ผมลองเลือกหนาตัดแลวจะไดความกวางประมาณ ๑.๐๐ เมตรครับ เลยไม
แนใจครับวาจะสามารถออกแบบไดหรือไมอยากรบกวนถาม อาจารยพอแนะนําตําราที่กลาวเรื่องคานแบน ทั้ง
ทฤษฏี หรื อ ข อ กํ า หนดเฉพาะไว ผมจะศึ ก ษาข อ มู ล ต อ ครั บ กราบขอบพระคุ ณ อาจารย เ ป น อย า งยิ่ ง ครั บ
kanyods_9@hotmail.com
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สถาพรตอบครับ จะสงไปให คานกวาง เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร ไมนาจะเหมาะสม ผมวาคานกวางกวาหนาเสาดวย
ใชหรือไม แนะนําวาควร เปลี่ยนเปนคานเหล็กรูปพรรณ จะหุม คอนกรีตหรือไมก็ได ชวง ๘ เมตร WF
450x200x76 kg/m นาจะใชได หรือใชเปนโครงถัก ก็ได เพราะมันโลง ๆ ทอ หรืออะไร ก็ลอดได
Date: Sun, 24 Feb 2008 10:27:57 +0000

ยังอยูครับอาจารย ไมไดหายไปไหนผมขอบคุณจริงๆ ที่อาจารยยังกรุณาระลึกถึงลูกศิษยคนนี้อยู อันที่จริงก็วาจะ
สงอีเมลไปคุยกับอาจารย แตผมก็ไมรูวาจะคุยอะไรดี นึกอยากจะสงอีเมลทีไร ก็นึกคําพูดไมออก ก็เกรงวาอาจารย
อาจจะไมวางดวยสวนหนึ่ง ก็เลย ไมไดเมลไป ชวงนี้ผมก็สบายดีครับ (เฉพาะชวงนี้) ชวงกอนหนานี้ก็มัวแตนั่งคิด
เล็กคิดนอยอยู ในหลาย ๆ เรื่อง แตผมวาก็ดีนะครับ ไดมีเวลาอยูกับตัวเอง มีเวลาทบทวนสิ่งตาง ๆ ตอนนี้ผมพอ
เขาใจแลวละครับ วา ที่อาจารยเคยพูดไว ประมาณวา "ไมไดอยูที่ตัวอาจารย หรือที่สถาบัน มันอยูที่ตัวคุณเอง ไม
ตองยึดติดอะไร" การเปลี่ยนที่เรียนนั้นไดใหอะไรผมหลาย ๆ อยาง จะไดเปน"คน" ที่เปน"คน"กับเขาจริงๆสักที รู
วาตัวเองตองการอะไร ความสุขที่แทจริงคืออะไร พูดไปก็เหมือนกับจะปลง แตก็ยังหาเปาหมายใหกับชีวิตอยู ^_^
เพื่อที่จะไดลุยกันตอไป แลวไมทราบวาตอนนี้อาจารยทําอะไรอยูหรือครับ ชวงนี้ผมก็วาจะกลับไปหาเพื่อนที่อุบล
อยูบางเหมือนกัน ก็เห็นวาอาจารยจะหมดวาระ ของตําแหนงคณบดีแลว ก็เลยไมรูวา กลับไปแลวจะไดเจอหรือ
เปลาอยางไรก็ดี คือ ถา ทานอาจารยสะดวกนะครับ ผมคอนขางที่จะ ออนไลนmsnอยูบอยๆทางนั้นคงจะสะดวก
กวา จริง ๆ แลวผมระลึกถึงอาจารยอยูเสมอ ๆ นะครับ ถึงไมไดโทร หรืออีเมลไปหา แตลูกศิษยคนนี้ก็ยัง
เหมือนเดิมครับ เวลาเปลี่ยนผมไมคอยไดหรอก
ป.ล.กอนหนานี้ที่อาจารยถามเรื่องผลการเรียนของผม - -" จริงๆก็ไมกลาตอบนะครับ ดวยอะไรหลายๆอยาง รวม
ทั้งตัวผมเอง (เปนหลัก) ก็ไดมา ๒.๕๗ครับ พอถู ๆไถ ๆ (ไมรูวาเอาเวลาไปทําอะไรอยู- -") ละครับ ทายนี้ก็ขอให
ฝากให อาจารย รัก ษาสุข ภาพด ว ยนะครับ ^_^ ไมน านเราคงได พบกั น อีก สวั สดี ครั บ พี ร พล กุ ล สุ ท ธิ์
wake_upll@hotmail.com

สถาพรตอบ ดีที่ไดรูวายังอยู และสบายดี ผลการเรียนดี ใชได และจะยังดี หากยังรักษาความดี หรือทําใหดีขึ้น
ความคิดความอานเปนระบบ และระเบียบมากขึ้น แมจะยังขี้บนอยูเหมือนเดิม ผมเปนคณบดีตออีก ๔ ป กอนหนา
นี้มีทุกขมาก แตวันนี้ กไมควรจะพูดอะไรอีกแลว เพราะรับปากแลวก็ตองทํา ไมใหคนที่เขาคาดหวังผิดหวัง
มากกวานี้
Date: Thu, 21 Feb 2008 14:22:58 +0700

แกไขตํารา - หนวยแรงใชงาน สวัสดีครับอาจารย ผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับตําราเลม หนวยแรงใชงาน ครับ ซึ่งมี
หลายจุดดวยกันผมจึงไดแนบไฟล Microsoft word มาดวย รบกวนอาจารยชวยใขขอสงสัยดวยครับ ขอบพระคุณ
ลวงหนาครับ ดวยความเคารพอยางสูง อนันตศักดิ์ ประภัสสร sak-progear@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอสงสัยของอนันตศักดิ์ทั้ง ๔ ขอ ผมพิจารณาดูแลว เปนไปตามที่อนันตศักดิ์บอก ผมไดแกไขให
ถูกตอง สงใหพรอมนี้ และ up load ไวบนเวบดวยครับ สงสัยวาทําไมไมมีใครเห็น แตตัวผมเองคงไมเห็นอยูแลว
เพราะทําเองพิมพเอง มองไมเห็นขอผิดพลาดของตัวเอง ขอขอบคุณอนันตศักดิ์ที่กรุณาชวยตรวจ และทวงติง เกง
สมคําร่ําลือจริง ๆ หากมีโอกาส ผมก็ยังอยากสอนอนันตศักดิ์อีก ขอใหโชคดีนะครับ
(ป.ล. อนันตศักดิ์ ปภัสสร เปนนิสิตชั้นปที่ ๓ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารยหลายทาน
บอกวา เกงโคตร ผมวาอนันตศักดิ์เกงจริง แตไมใชเพียงเพราะเกรดสูง อนันตศักดิ์ เปนหนึ่งในตัวอยางของคนที่
เรียนเพราะรักที่จะเรียน ผมทราบจากอนันตศักดิ์วา เปนญาติ ลูกพี่ลูกนองกับลูกศิษย มน. รุนแรกของผม –รหัส
๔๒ ชื่อจินตกร ปภัสสร ซึ่งปานนี้ เปนนักบินสมใจปรารถนาไปแลว จําไดวา ในปนั้น นิสิตที่เรียนไดคะแนนสูง
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มาก ๆ อีกคนหนึ่งคือ สงคราม เชิดวงศสูง ซึ่งทํางานที่กรมโยธาธิการ จําไดวาสงคราม เคยเขามาเวบผมบอย ๆ
สมัยมีเวบบอรด ปจจุบันหางหายไป)
Date: Wed, 20 Feb 2008 00:01:30 -0800

เรื่องเลาในเวลาที่เกือบจะสิ้นหวัง มีทั้งเรื่องวันหยุดและวันทํางาน ทุกเรื่องเกิดขึ้นในชวงที่ผมกําลังเบื่อหนาย
ตัวเองและชะตาชีวิต ยิ่งคิดมากเทาไรก็ยิ่งเบื่อหนาย สุดทายตองจบอยูเฉยๆใหเวลาและโชคชะตากําหนดหนาที่
ผมกําลังคิดทบทวนวา ผมเหมาะสมกับอาชีพครูหรือไมหรือเพราะวากวาสิบปที่ผานมาผมกแคแกลงหลอกตัวเอง
วาเหมาะที่จะเปนครู แทจริงแลว ผมอาจเหมาะที่จะกลับไปทํางานเปนวิศวกรหาเชากินค่ําเสียมากกวา สวัสดีคะ
อาจารย อภิญญา คะ ไมไดเมลลมาหาอาจารยนานมาก แตก็เขาไปอานและติดตามขาวคราวอาจารยที่ web site
เสมอคะ ดวยเหตุที่ไมคอยมีเวลาขอแกตัวนี้อาจจะฟงไมคอยขึ้น แตเหตุผลที่เมลลมาหาอาจารยนั้นเห็น X-File
เดือนมกราคมที่อาจารยบอกวาสิ่งที่ทําอยูตอนนี้ไมรูวาเปนสิ่งที่คิดวาดีที่สุดเพื่อตัวเองหรือเปลาและไมรูทําเพื่อ
ใคร อาจารยเหนื่อยหรือคะ และทอมากใชไหมกับสิ่งที่อาจารยกลังเผชิญอยู มันหนักจนทําใหอาจารยออนลา
มากมาย ตั้งแตที่รูจักกันมาไมเคยเห็นอาจารยพุดอยางนี้เลย อาจารยพร่ําบอกเสมอวาอาจารยภูมิใจกับอาชีพเรือจาง
แมจะหนักและสิ่งตอบแทนนอยเมื่อเทียบกับสิ่งที่อาจารยเคยทํามา อาจารยเหนื่อยหนายกับอะไรคะ ทําไมมันถึง
สามารถฉุดกระชากจิตใจใหหวั่นไหวกับสิ่งที่อาจารยภูมิใจไดขนาดนั้น รูอะไรไหมคะมีคําหนึ่งที่อาจารยเคยพุด
กับหนูมันอาจจะเปนคําพุดที่อาจารยคิดธรรมดา แตมันดังกองตลอดเวลาไมวาอาจารยที่อยูที่ไหน “จงทําทุกอยาง
ดวยความตั้งใจและใหมันออกมาดีที่สุดแมจะเปนงานงายๆเพราะมันสะทอนสิ่งที่อยูในตัวเรา” รูอะไรไหมคะ
อาจารย วาหนูไมชอบหนาอาจารยเลยตั้งแตวันแรกที่รูจัก ถึงขั้นเกลียดและไมอยากเขาเรียนวิชาที่อาจารยสอนเลย
เพราะหนูรูสึกวาอาจารยใชคําพุดที่รุนแรงเกินไปเกินที่หนูจะรับไหว แตเมื่อไดรูนิสัยที่แทจริงภายใตใบหนาที่มึน
ตึงและคําพุดที่ตรงแบบผาซาก แอบเห็นแสงไฟที่เปดจากหองทํางานดึก ๆ ดื่น เห็นรถโฟคเกาๆสีขาวมาจอดที่
หนา EN6 กอนเจ็ดโมงและเอกสาร ตําราที่หอบหิ้วเขามาในหองเรียน มันทําใหหนูคิดวาทําไมอาจารยตองทําอะไร
ขนาดนี้ดวยนะ อาจารยคะหนูไมรูวาอาจารยกําลังเผชิญอะไรอยู และมันคงหนักหนาเกินกวาที่อาจารยจะรับไหว
แตหนูอยากบอกอาจารยวาอาจารยทําดีและสิ่งที่อาจารยทําอยูเปนสิ่งที่มีคุณคามากมาย ไมจะเปนประกาศกองให
ใครรู อาจารยมีคาในตัวของอาจารยเอง หนูจะถามอาจารยวา อาจารยยังมีความสุขไหมยังภาคภูมิใจกับอาชีพนี้
หรือเปลา หากอาจารยตอบวา มีความสุข นั้นแหละคําตอบที่อาจารยไดตอบตัวเองไปแลววาจะทําเพื่อใคร เพื่อ
ตัวเองไงคะ แตหากถามหนูวายังเกลียดอาจารยผูมึนตึงคําพูดเฉือดเฉือนเย็นชาราวน้ําผึ้งอาบยาพิษ ไหม
ไมมีแลวเพราะอาจารยไดพิสูจนใหเห็นแลววาไมไดมีเจตนาไมดีจากกิริยาที่แสดงออก เห็นไหมคะวาอาจารย
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดความรูสึกของคนใหกลับมาศรัทธาและเชื่อวาสิ่งที่อาจารยพูดวามันคือสิ่งที่ดีงาม
โดยที่อาจารยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองเลย ไมตองเสแสรงหรือแกลงทําอาจารยกสามารถลบลาง
ความรูสึกแยๆที่คนอื่นมี ความจริงใจไงคะ อาจารยมีใหคนรอบขางอยางลนเหลือ จนมันกลายเปนความศรัทธา
และนั บถื อ อย าเพิ่ งท อและถอยออกมาง าย ๆ นะคะ อย าเพิ่ ง เหนื่ อยหน า ยกั บสิ่ ง ที่อ าจารย พ ยายามทํ ามา
ตลอด เขมแข็งเขาไว แมมันจะลาบาง พักผอนสักพักหลับตาสักครูและเดินออกไปรับแสงแดดอุนๆที่ลานกวาง
ๆ สายลมที่เย็นสบายจะพัดพาความเศราออกไป แลวคอยมาเริ่มใหมนะคะ ปล.ไมตองลง X- File นะคะ ขอใหพระ
เจาประทานความเขมแข็งใหกับอาจารย ดวยความเคารพ อภิญญา สีหา aphinyaseeha@yahoo.com
สถาพรตอบ จดหมายของอภิญญามาถึงใกลเคียงกับจดหมายของไพโรจน การเกษ และพรอม ๆ กับการดใบหนึ่ง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมขอบคุณอภิญญา เพราะเมื่อสองสามวันกอนก็เพิ่งจะคุยกับ ผศ.กิตติศักดิ์ และ
ผศ.สิทธา ซึ่งบอกผมวา ไดรับ E-card จากอภิญญาทุก ๆ ปใหม ผมไดบางไมไดบางก็ยังจําอภิญญา หรือแอนนาได
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เสมอ เพราะเห็นหนังสือ คาริล ยิบราล ที่วางบนโตะ ผศ.นท ชวงเวลาที่นาเบื่อหนายยังไมมีวันหมด แตคงไมมี
ประโยชนที่จะหดหูหมดอาลัยตายอยาก เพราะวันนี้ จะตองผานไป วันเวลาอาจเยียวยาใหทุกอยางดีขึ้น ความสุขที่
แทจริง หรือพระเจา อยูทางทิศตะวันตก (กามนิต-วาสิฏฐี) แปลวาตองตายจึงจะไดพบ ขอบคุณที่หวงใย ขอให
ประสบความสําเร็จ และโชคดีเชนกัน
Date: Wed, 20 Feb 2008 15:55:29 +0700

สวัสดีครับอาจารย เปนเวลานานมากที่ผมไมไดติดตอกับอาจารย ผมเกรงวาอาจารยจะยุงอยู กับการเรียนการสอน
หลายครั้งที่ผมเขียนจดหมายมาหาอาจารย อยากใหอาจารยพักผอนบาง ทุกวันนี้ผมอานจดหมายหรือ X - File ของ
อาจารยครั้งใดรูสึกไดวาอาจารยไมสบายมากเลย ทั้งกายและใจ ผมก็ไดแตภาวนาขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรง
สอนรุนนองใหประสบความสําเร็จในดานความรูความเขาใจในอาชีพและการดํารงอยูตอไป นอยครั้งมาที่
นักศึกษาจะไดเรียนกับครูที่มีจิตวิญญาณของความเปนครูอยางแทจริงอยางอาจารย ผูที่มีแตให ไมไดหวังจะเอา
ประโยชนของตัวเองเปนที่ตั้ง ผมยังจําไดเสมอ แมแตจะทานขาวอาจารยยังไมเคยคิดจะใหใครจาย หรือหากมีใคร
แอบจายก็จะขอแชร นี่เปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ผมยกตัวอยาง ถึงอยางไรผมก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ปกปก
รักษาคุมครองอาจารยใหสุขภาพแข็งแรงประสบโชคดีตลอดไป /ไพโรจน การเกษ ucdranong@gmail.com
สถาพรตอบ ใกลจะปดเทอม งานหนักขึ้น แตนึกเขาขางตัวเองวา อีกสักพักก็จะปดเทอม คงมีเวลาวางมากขึ้น ทุก
วันนี้ผมใชเวลาวันหยุด หาหมอ รักษาสุขภาพกาย และตะเวนถายรูปตามใจตัวเอง ตองไมปฏิเสธวาจดหมายจาก
ลูกศิษยคือ ยารักษาไดหลายโรค คนที่เขียนสงไปอาจไมรูหรอก แตผมรับรูไดครับ ขอขอบคุณที่หวงใย ใหพร
ขอใหไพโรจนประสบความสําเร็จและมีความสุขเชนกันนะครับ
Mon, 18 Feb 2008 16:48:27 -0900

เรียน อาจารยสถาพร โภคา ผมสงรูปภาพเจดีย ที่เปน 3D ใหอาจารยดูดวยนะครับ ถาอาจารยอยากไดขอมูล
เพิ่มเติมแจงผมไดเลยนะครับ ขอบพระคุณอยางสูงครับ สุรพล ไชยชนะ su_cte@hotmail.com
สถาพรตอบไดรับแลวครับ จะดําเนินการให
Date: Mon, 18 Feb 2008 13:25:00 +0700

สะพานไมนะครับอาจารย k_ka_pi@hotmail.com
สถาพรตอบ แปม ผมดูรูปไดแลว สะพานสวยมาก มีคุณคาจริง ๆ อีกหนอยคงไมไดเห็นแลว หากแปมดูดี ๆ
กําแพงกันดินตรงคอสะพานตัวเกา ๆๆๆๆ มันมักจะทําดวยไมกระดานแผนหนา ๆ สอดโดยมีตอมอ หรือเสาซุงขัด
ไว แตปานนี้คงหายากมาก ขอบคุณครับ หากพบเห็นสะพานเหลานี้อีก อยารีรอ หรือเสียดายที่จะถายรูปไวนะครับ
คราวนี้ ผมขอรบกวนแปมอีก ชวยใหขอมูลผมหนอยวา สะพานเหลานี้ อยูบนเสนทาง หรือทางหลวง หมายเลข
อะไร ระหวางไหนถึงไหน ประมาณกมเทาไหร หรือหากจําไดวาหามหวยอะไร ไดเทาใดก็เทานั้นแหละ ขอใหมี
ความสุข ชีวิตเจริญกาวหนา ขอบคุณที่ถายรูปสงให เพราะวันขางหนารูปเหลานี้คือบันทึกประวัติศาสตร
Date: Fri, 15 Feb 2008 03:16:31 -0800

รบกวนปรึกษาอาจารยเรื่องเรียนโทโครงสรางครับ สวัสดีครับอาจารยผมณรงคพล แซลิ้มครับ ที่เคยเมลมาปรึกษา
เรื่องเรียนตอป.โทสายโครงสรางครับ (ผมจบ มขทํางานบริษัทซิโน-ไทยอยูหนึ่งป) กอนอื่นตองขอขอบคุณมาก
ครับที่อาจารยกรุณาเขียนหนังสือรับรอง (มจธ.)ใหแลวก็สง CD มาใหดวยครับ ตอนนี้ผมลาออกจากงานตั้งแตตน
เดือนแลวครับ และไดสมัครเรียนไว ๓ แหงคือจุฬาฯ มจธ และ มธ ผมอยากจะขอปรึกษาอาจารยครับวา ที่ มธ มี
หลักสูตรภาคค่ํา (๓ป) เริ่มเรียน ๕โมงเย็น ป ๑ – ๒เรียน Course work ๒๔หนวย ป ๓ ทํา Thesis ๑๘ หนวย ผมจึง
คิดวาอยากจะหางานประจําทําไปดวยและเรียนไปดวย เพราะตอนนี้ผมก็อายุ26แลวพึ่งจะเริ่มทํางานไดปเดียวเอง
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แตก็เกรงวาจะทําใหเรียนไดไมเต็มที่ จึงอยากจะขอคําแนะนําจากอาจารยครับ ขอบคุณครับ นายณรงคพล แซลิ้ม
ninebanking@gmail.com

สถาพรตอบ เรียนได แตตองใชความพยายามมากขึ้นเปนสามเทา เพราะตองตอสูกับตัวเองที่เหนื่อยลาจากการ
ทํางาน และการเดินทาง ตอนเย็นคนสอนกคงเหนื่อยลาจากภาระการสอน หรืองานตอนกลางวันมาแลวดวย
เชนกัน แตหากใจรักที่จะทํา อะไร ๆ ก็สําเร็จไดเสมอแหละครับ มีลูกศิษยผมเรียนสําเร็จไปแลวก็หลายคน
โครงสรางที่นั่น รศ.ดร.นคร ภูวโรดม และผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธเจริญ เคยทํางาน หรือฝกงานกับผม สนิทสนม
กับทานทั้งสองดี ทานเปนอาจารยดีมีคุณธรรมครับ แตก็ตองทํางานหนักนะครับ สวัสดีครับ
Date: Fri, 8 Feb 2008 16:56:32 +0700

สวัสดีปใหมนะครับอาจารย ผมไมคอยไดเขามาอาน X-FILE เทาไหรแตพออานแลวก็รูสึกดีเหมือนเดิมเลยครับ ผม
เพิ่งสึกออกมาและไปสํารวจถนนของทางหลวงชนบทที่แมฮองสอนกลับมาครับเลยไมไดอวยพรปใหมอาจารย
เลย ทราบวาอาจารยจะไปจากม.อุบลราชธานีแลวรูสึกใจหายมากเลยนะครับ แตผมก็ยังคงติดตามอาจารยอยูตลอด
อยางนี้แหละครับ ปใหมนี้ก็ขอใหคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลใหอาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บและมีความสุขตลอดไปนะครับ รักและเคารพเสมอ ธีรวิทย สุภาทิพย โยธารุน ๔ ที่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีครับ k_ka_pi@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณที่กลับมาอาน จะรูสึกดี หรือรูสึกอัปรีน มันก็ยังเปน เอ็กไฟลเสมอ ไปทํางานแมฮองสอน
หากพบเห็นสะพานไม ถายรูปใหดวย อยากไดเก็บไวดู และใชสอนหนังสือ เพราะนับแตนี้ไป จะหาดูยาก หรือหา
ดูไมได ขอใหโชคดีครับ
Date: Thu, 7 Feb 2008 00:37:26 +0700

กราบสวัสดีปใหมยอนหลังครับ อาจารย ผม ศิริศักดิ์ ครับ (ไออวน ของอาจารย ครับ) แหะ แหะ ก็ไมมีอะไรหรอก
ครับ เพี ย งแค อยากเรี ยนอาจารยว า ผมกํ าลั งจะเรี ยนจบ แล วนะครั บ จบแลว ก็ จ ะเป น อาจารย สอนที่ ม.
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เลยครับ ถายังงัยผมจะเอานามบัตรไปใหอาจารยดวยตัวเองนะครับ ออพอดีมี
เรื่องอยากใหอาจารยทราบดวยครับ วาลูกศิษย อาจารยไปสรางผลงานอะไรบางสิ่ง กอนอื่นก็ขอเรียนอาจารยกอน
นะครับวาไมไดจะอวดอะไร แตที่ผมทําวันนี้ไดก็เพราะผมมีอาจารยเปนตนแบบครับ คือปจจุบันผมเรียน
วิศวกรรมเกษตร (ได กว. วิศวกรรมเครื่องกล) ซึ่งก็มีงานประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศ
ไทย เชนเดียวกันกับวิศวกรรม โยธา เพียงแตวาสมาคมวิศวกรรมเกษตรอาจไม ใหญโตเทา สมาคมวิศวกรรมโยธา
เพราะมีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่มี ภาควิชาวิศวกรรมเกษรและวิศวกรรมอาหาร (ม. เกษตรฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบังฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กองวิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย แมโจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี) แหะ แหะ อารัมพบท สะยาว ก็แคอยากจะเรียน อาจารยวา ลูกศิษย
อาจารย เพิ่งจะไดรับรางวัล บทความดีเดน (มีเพียงรางวัลเดียวครับ: The best paper) ของงานประชุมวิชาการ
วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๙ ที่ผมอยากเรียนอาจารย ก็เพราะวา ผมทําใหผมมีตัวตนในสมาคม
วิศวกรรมเกษตร ไดในระดับนึงแลวครับ อยากใหอาจารยรับรูวานี่คือ ฝมือการสอนของอาจารย ดวยครับ ผมแนบ
รูปภาพมาใหอาจารยดูดวยครับ ตอนที่รับรางวัล อืดไปหนอยครับ คราวหนาผมจะสงรูปตอนที่ผอมกวานี้ให
อาจารยดูละกัน ประมาณวาบังคับใหดู อิ อิ ครับ (คนที่ยืนขาง ผม คือ advisor คนปจจุบันครับ ชื่อ รศ.ดร. ธัญญา
นิยมาภา ครับ) สุดทายนี้ผมก็ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็ง (แตแรงไมมี) แรง นะครับ รัก เคารพ และระลึกถึงเสมอ
ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล (ไออวน) chertkiattipol@hotmail.com
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สถาพรตอบอ า นแล ว ปลื้ ม ดู เ หมื อ นว า
เหตุการณที่แกโดนตํารวจจราจรดาประจานออกเครื่องขยายเสียง เรื่องขามถนนไมถูกที่ กับตอนแกหอตมยําปลา
ชอนกลับไปกินบาน เพราะสงสารเด็กเสิรฟ ที่จดรายการอาหารผิด ทุกเรื่องเหมือนเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ ดี
ใจกับแกที่ไดดี เรียนโยธาก็เกงไดเกียรตินิยม แบงความเกงไปใหคนที่ไมเกงบางก็ได ความกตัญูนําพาแกไปถึงที่
สูงสุดไดจริง ๆ แหละ ผมขออนุญาตตอบในเอ็กไฟล ใหคนอื่น ๆ ไดอานดวยนะครับ

รูปไออวนถายเมื่อปพ.ศ. ๒๕๔๐ กับนักศึกษารุนพี่ (พลวุฒิ เกตะวันดี) ผูเปนทายาท
ของนักหนังสือพิมพ และนักเขียนนามอุโฆษของเมืองไทย เจาของนามปากกา รมย รติวัน
ปจฉิมลิขิต

ซาย ผมพบรูปของตัวเองโดยบังเอิญ เปนรูปนั่งถายบน Stand กับ
บัณฑิต รําคาญชางภาพที่ใชเวลานานเกินควร และแสงแดดแรงขึ้นทุกขณะ ผมชอบหนาไรความรูสึกแบบนี้
พยายามจะใหคนอื่นถายใหหลายครั้งหลายหน ไมไดสักที ขวา เปนอาหารมื้อเชาเที่ยงเย็น ของวันหยุด มาฆะบูชา
ที่รานกาแฟของโรงแรมใหญยานสี่แยกราชประสงค กินอาหารมื้อนี้ (สลัด Salmon กับซุปที่คนไทยเรียกวา
กระเพาะปลา และกาแฟรอน) กอนพิมพเอ็กไฟล ผมวาเอ็กซไฟลตอนนี้ เปนตอนหนึ่งที่ดีที่สุด เพราะมีหลายเรื่อง
รุปประกอบมากมาย และลวนมีคา อีกทั้งมีแรงบันดาลใจที่พิมพไดถึง ๑๔ หนา ซึ่งเคยพิมพไมบอยนัก พบกันใหม
หากยั ง มี แ รง และหั ว ใจใคร จ ะเขี ย น และพิ ม พ สองสามสั ป ดาห ถั ด จากนี้ ผมคงมี ง านหนั ก เรื่ อ งสอบ และ
ตรวจขอสอบ สวัสดีครับ
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