เอ็กซ์ไฟล์เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
ไปอุตรดิ ตถ์
เย็นวันเสาร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๑๖.๐๐ น ภายหลังสอนหนังสือเสร็จ ผมเดินทางไปอุตรดิตถ์ เพื่อไป
งานบวชของลูกศิษย์ (พระอิสเรศ สุวรรณ์ ) ผมสอบถามเส้นทางจากลูกศิษย์ช่อื น้องมดตะนอย (ธนะพร ศรี
่
ง่ ก็ถงึ
สมบูรณ์) คนอุตรดิตถ์ ซึ่งขณะนี้ทํางานอยู่ทพ่ี จิ ติ ร ได้ความว่าระยะทางราวร้อยกิโลเมตร ขับชัวโมงครึ
สบาย แล้วต่อไปอําเภอลับแลอีกสักแปดกิโลเมตร จะลําบากหน่ อยก็ตรงช่องเขาขาด ทีท่ างขึน้ ลงเขาคดเคีย้ ว
ลําบากหน่อยสําหรับคนไม่ชนิ ทาง อีกทัง้ เขากําลังซ่อมผิวทาง (Recycling) ผมได้ลกู ศิษย์วศิ วกรรมโยธารุน่ ๔
ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทํางานอยูอ่ ําเภอวัดโบสถ์ อาสาช่วยขับรถให้ ทัง้ ทีไ่ ม่เคยไป แต่แระมาณว่าน่ าจะ
ขับได้ ผมได้อาจารย์ดร.สสิกรณ์ เหลืองวิชชเจริญ นัง่ รถไปด้วย เพราะอาจารย์กงั ขับรถไม่เก่ง โดยเฉพาะหาก
ขับรถไกล ๆ มักจะหลับ หรือขับกลางคืนก็สายตาไม่ดี ดูรปู กับเรือ่ งเล่า

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ออกจากพิษณุโลกมุง่ อุตรดิตถ์ เดาเอาว่าน่าจะเป็ นช่วงอําเภอวัดโบสถ์ ๒ ป้ายบอก
ทาง บ้านเดิมพระยาพิชยั ค่ายพระยาพิชยั และวัดหน้าพระธาตุ แปลว่ากําลังเข้าสู่จงั หวัดอุตรดิตถ์ ๓ และ ๔
ถนนสวยมาก ขึน้ ๆ ลง ๆ สลับคดเคี้ยวบ้าง มีทางตรงบ้าง ได้รปู หลายรูปไว้ใช้สอนหนังสือ ระหว่างทาง ๕
และ ๖ ช่วงผ่านช่องเขาขาดจนเกือบเข้าเมือง มีการซ่อมผิวจราจร และซ่อมแซมอื่น ๆ ๗ จึง เห็นป้ายเตือน
เป็ นระยะ ๆ ๘ ทางแยกไปอําเภอลับแล เริม่ สับสนเส้นทาง และเกินเลยเวลาพ่อนาคปลงผมมาร่วมชัวโมงแล้
่
ว
โยมพ่อ โยมแม่ (ปจั จุบนั ) และพระ ยืนยันจะรอ อาจารย์กงั สื่อสารถามเส้นทางจนหาวัดพระแท่นศิลาอาสน์
และบ้านพบก็ลว่ งเลยเวลา ๑๘.๓๐ ไปหลายนาที ๙ ปลงผมนาค ต่อจากหลวงตา โยมพ่อ โยมแม่ รับประทาน
อาหารมือ้ เย็น เดินทางกลับเมื่อ ๒๐.๐๐ น ถึงโรงแรมทีพ่ กั เกือบ ๒๒.๐๐ น อาจารย์กงั แวะเอารถทีจ่ อดไว้ทน่ี ่ี
ส่วนอดิศกั ดิ ์ รีบขับรถกลับอําเภอวัดโบสถ์ เพือ่ พักผ่อนเพราะรุง่ ขึน้ ต้องทํางาน ขอบคุณนะครับ

X File กรกฎาคม 2553 - 1

บ่วงกรรม
อ่านเมล์จากอาจารย์ท่านหนึ่ง และอ่านข้อความทีก่ ระผมตอบท่าน ก็จะเข้าใจดีว่า บ่วงกรรมในเดือน
กรกฎาคมคืออะไร
Fri, 9 Jul 2010 01:16:15 +0000
เรียน อาจารย์สถาพรยินดีกบั การได้เป็ นหนึ่งในสามของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นอธิการบดีนะคะ การแสดง
วิสยั ทัศน์และตอบข้อซักถามทีจ่ ะมีขน้ึ ในวันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2553 อาจารย์คงรับมือได้สบายๆ เช่นเคย
หวังว่าอาจารย์คงจะได้โอกาสทํางานหนักให้กบั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคะ่ ขอแสดงความนับถือ (...)
สถาพรตอบ (๑)
ผมตัดสินใจอนาคตผมก่อนหน้านี้แล้วว่า ในปีน้ีหรือปีหน้า คงยุตบิ ทบาททุกอย่างทีไ่ ม่ใช่บทบาทหน้าทีข่ องครู
จะสอนหนั ง สือ
และทํา งานวิช าการสัก สองปี ซึ่ง น่ า จะเข้า สู่ตํ า แหน่ ง วิช าการ
หากเป็ น ได้
เมื่อ ทํ า สํา เร็จ คงจะกลับ ไปทํ า งานเป็ น วิศ วกร เหมือ นที่เ คยเป็ น
หรือ สอนหนั ง สือ ต่ อ ไป ก็ไ ด้
ทีผ่ ่านมาสูญเสียอะไรมากมาย รวมทัง้ รายได้ ชีวติ และความเป็ นอยู่ โดยเฉพาะสุขภาพทีเ่ สือ่ มถอยลงไปมาก
จนแทบทําอะไรอีกต่อไปไม่ได้แล้ว สีป่ ี ก่อนหน้านี้ จําได้ว่า วันนัน้ ไม่ได้ตงั ้ ใจทีไ่ ปพูด สุดท้ายรีบซ้อนท้าย
จักรยานยนต์ลกู ศิษย์ ไปเพื่อรักษามรรยาท และปฏิเสธตําแหน่ งนี้มาแล้วกลาย ๆ คิดว่าปา่ นนี้ ผูค้ นคงลืม
เลือนไปแล้ว แปลกแต่จริง สัปดาห์หน้า ลูกศิษย์คนเดิม จะขับรถจากอําเภอวัดโบสถ์ ไปรับผมทีม่ หาวิทยาลัย
(นเรศวร) เพือ่ เดินทางไปงานบวชลูกศิษย์อกี คนทีอ่ ุตรดิตถ์ ลูกศิษย์ปราวารณาทีจ่ ะบวชให้ผม ถึงกับขัดใจพ่อ
แม่ ยอมปรับฤกษ์บวช เพื่อให้ผมไปให้ได้ ผมหวังว่าอานิสสงฆ์ครัง้ นี้ คงช่วยคุม้ ครองชีวติ และขจัดปดั เปา่
เรือ่ งราวเหล่านี้ได้ผมคงไปแสดงวิสยั ทัศน์ แหละครับ เพราะอย่างน้อยควรพูดในสิง่ ทีอ่ ยากพูด และเผื่อจะเป็ น
ประโยชน์หรือโทษ ก็ให้มนั เป็ นไปตรง ๆ แต่ยงั ไม่เคยคิดว่าจะต้องทํางานตําแหน่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
คะแนนที่ลงให้เป็ นคะแนนบริสุทธิ ์ หากปฏิเสธ แล้วก็ไม่รู้จะอยู่มองหน้ าบุคคลเหล่านัน้ ได้อย่างไร
ขอบพระคุณนะครับทีก่ รุณาสนับสนุ น สถาพร โภคา
สถาพรตอบ (๒)
กราบเรียนอาจารย์ทเ่ี คารพ วันนี้ มหาวิทยาลัยได้อธิการบดีใหม่แล้วนะครับ ผมเองก็รศู้ กึ เศร้า เหมือนปุถุชน
ทัวไป
่ ทีอ่ าจทําให้คนสนับสนุ นผิดหวัง โดยเฉพาะการพบปะประชาคม แต่ผมก็ไม่ได้เสียใจ เพราะผมตัง้ ใจจะ
พูดตรง ๆ มากกว่ารักษาคะแนนหรือภาพทีก่ รรมการสภาท่านจะมองเห็นมหาวิทยาลัยของเราควรถึงเวลาที่
ต้องพูดจริง ๆ ทําจริง ๆ แล้วอยากให้ประชาคมคิดเสียว่า ผมเป็ นเหมือนตุ๊กตา ทีถ่ ูกหยิบมาเล่นทุก ๆ รอบสี่
ปี ผมกลับจากงานบวชพระลูกศิษย์ทอ่ี ุตรดิตถ์ครับ ตื่นเต้นตกใจทีโ่ ยมพ่อแม่ของพระยืน่ กรรไกรให้ผมปลงผม
พระเป็ นคนแรก ผมไม่กล้าหรอกครับ เลยต้องอาศัยหลวงตาท่าน กลับมาทีอ่ ุบลราชธานี พบเณรน้อยอีกรูป
หนึ่ง ซึง่ เดิมเป็ นเด็กทีโ่ รงเรียนบ้านเวินบึก โขงเจียม ทีร่ บั อุปการะ และขอหนังสือเรียนจากหลานสาวไปให้แก
เณรบอกว่า ตัดสินใจบวชเรียน เณรคงบวชเรียนนาน เพราะโยมพ่อแม่ยากจน จะตัง้ ใจเรียนทัง้ บาลี และวิชา
ทางโลก จึงมาบอกโยมอาจารย์ให้ได้กุศลในการบวชเรียนครัง้ นี้ดว้ ย อานิสสงฆ์ของพระและเณรคงช่วยให้ผม
คิดสงบ และสอนหนังสือต่อไปได้อกี สักพักครับ กราบขอบพระคุณอาจารย์ดว้ ยความเคารพครับ
ก่อนจะสิ้ นแสงตะวัน
กรกฎาคม เป็ น เดือ นเกิด ปกติผ มไม่ฉลองวัน เกิด เพราะตัง้ แต่ จํา ความได้ ทุ ก ๆ ปี มัก มีเ รื่อ ง
เดือดร้อนในเดือนเกิด เย็นวันหนึ่งกลางเดือนกรกฎาคม ลูกศิษย์ผมสามคน (พงษ์พนั ธ์ โชติกร และสุพจน์) รับ
ไปกินข้าวมือ้ เทีย่ งทีร่ า้ นอาหารเจ้าประจําในหมู่บา้ นสัมมากร ผมตัง้ ใจจะแวะบอกเจ้าของอู่ซ่อมรถ (ว่าปี น้ี ผม
คงไม่ได้ขบั รถโฟล์กกลับกรุงเทพ เพราะยุ่งจริง ๆ ตัง้ แต่งานโยธาแห่งชาติ เปิ ดเทอม ลูกศิษย์แนะนํ าว่า ปี ท่ี
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แล้วรถซ่อมใหญ่ ทัง้ สี และเครื่อง อีกทัง้ ไม่ค่อยได้ใช้ น่ าจะเว้นได้สกั ปี ฯลฯ) นึกได้ว่าวันอาทิตย์อู่ปิด อาหาร
มือ้ นัน้ เป็นอาหารยอดนิยม ทีส่ งบ่
ั ่ อย ๆ คือขาหมูเยอรมัน โรตีแกงเนื้อ และอื่น ๆ อีกสองสามอย่าง กว่าจะอิม่
ก็ราวบ่ายสองกว่า ลูกศิษย์คนหนึ่งถามว่าอาจารย์อยากไปไหนต่อ ผมตอบว่า อยากไปเกาะลอย ศรีราชา
อยากไปดูทะเล และถ่ายรูปลูกศิษย์ทงั ้ สามคน เจ็บใจเมื่อสามปี ท่แี ล้ว ผมถ่ายรูปทัง้ สามคนไว้ในยามเย็นที่
แดดกําลังทอแสง (ผมชอบถ่ายรูป ช่วงเช้าแดดอ่อน และยามเย็นแดดทอสงแบบนี้ เพราะรูปจะมีประกาย
แสงแดด หากจัดมุมกล้องดี ๆ ภาพจะสวยทุกรูป) แต่ภาพหายไปหมด เพราะคอมพิวเตอร์เสียกลางงาน
ระหว่างไปประชุมสภาคณบดีวศิ วกรรมศาสตร์ คราวนี้ ไม่ได้ถ่ายทีม่ ุมเดิม แต่ได้รปู สวยกว่าเดิม โดยเฉพาะ
ั่
รู ป ที่ถ่ า ยจากนอกฝ งมองเข้
า มาเห็น บ้ า นเรือ น เหมือ นเมื อ งนอกมาก เดิม ตัง้ ใจจะไปนั ง่ กิ น กาแฟที่
สวนสาธารณะ บังอ◌ิญห้าโมงเย็นร้านปิ ดไม่รบั ลูกค้า เสียศรัทธาจริง ๆ จึงเหลือแต่เดินไปเกาะลอย ถ่ายรูป
แล้วไปหากาแฟกินทีอ่ ่นื นอกเหนือจากจิบกาแฟก็สบู บุหรีก่ ระมังครับ

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ถึง ๓ สามลูกศิษย์ (พงษ์พนั ธ์ โชติกร และสุพจน์ ) ทัง้ สามคนเป็ นหนึ่งในตัวช่วย
ตลอดกาล เอ๋ พงษ์พนั ธ์ มักเป็ นธุระเรื่องรับส่ง (แม้ต้องขับรถไปรับส่งไกลถึงระยอง หัวหิน หรือพิษณุ โลก)
ปจั จุบนั ผมฟื้ นฟูร่างกายด้วยอาศัยยาแผนปจั จุบนั หลายขนานที่ภรรยาของโชติกรส่งไปให้ ส่วนสุพจน์ กับ
เพื่อนชื่อประวิทย์ ต้องเหนื่อในการเรียงการบ้านของเด็กตามลําดับเลขที่ ช่วยกรอกคะแนน และตรวจทาน
ความถูกต้อง เลิกสอนหนังสือเมื่อไหร่แหละจึงจะเลิกใช้งาน ๔ หินเรียงริมตลิง่ เราเรียกเป็ นภาษาวิชาการว่า
ั่
Amouring fill break water ๕ ถ่ายจากนอกฝงมองเข้
าไป คล้ายเมืองนอก รูปนี้เกือบจะมุมเดิมเมื่อสามปี ทแ่ี ล้ว
และ ๖ ก่อนตะวันจะลับฟ้า
จดหมายจากลูกศิ ษย์
มีจดหมายหลายฉบับใน เดือนกรกฎาคม การเรียนการสอนน่ าจะไปได้เรือ่ ย ๆ หากไม่มเี รื่องของคน
อื่นมาเป็ นกังวล หรือเดือดร้อนใจ สุดท้าย ก็ไม่ต่างไปจากเดือนอื่น ๆ คือยังเหนื่อยเหมือนเดิม
Sun, 8 Aug 2010 23:18:44 +0700
คําขอโทษจากศิษย์ สวัสดีครับอาจารย์ ผมต้องขอโทษอาจารย์นะครับ ผมก็เป็ นคนนึงทีเ่ ข้าห้องช้าเหมือนกัน
คือผมก็เข้าใจนะครับ อาจารย์ตงั ้ ใจจะมาสอนพวกผม แต่พวกผมทําให้เสียบรรยากาศการสอน คงไม่มอี าจารย์
คนไหนอยากสอนหรอกครับถ้าเกิดเรือ่ งแบบนี้ ทําให้อาจารย์เสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีก ตรงนี้ผมก็
ต้องขอโทษด้วยครับ และผมก็กลัวอาจารย์นนั ้ หมดกําลังใจทีจ่ ะสอนพวกผม เรือ่ งของปี ทแ่ี ล้วผมก็เคยได้ยนิ
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มาบ้าง ผมยังอยากให้อาจารย์มกี ําลังใจสอน ผมพยายามตัง้ ใจสิง่ ทีอ่ าจารย์สอน แต่ผมว่าผมได้อะไรทีม่ ากว่า
ความรูใ้ นห้อง บางทีผมได้แง่คดิ ข้อคิดต่างๆทําให้มุมมองผมเปลีย่ นไปหรือเป็ นกําลังใจให้กบั ผม เป็ น
ความคิดส่วนตัวนะครับ อาจารย์ครับผมเป็ นคนนึงนะครับมี่ช่นื ชมอาจารย์ อาจารย์เป็ นทัง้ คนเก่งและคน
ดี อาจารย์ครับผมขอเป็ นกําลังใจให้อาจารย์ครับทีจ่ ะพัฒนาบุคคลากรทีเ่ ป็ นคนดีต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
โอภาส เมฆประมวล aloof_@hotmail.com
สถาพรตอบ ช่างเถอะ ผมไม่ได้โกรธใคร แต่บ่อยครัง้ ทีอ่ ดเสียดายเวลา และเงินตราไม่ได้ ผมผิดเอง เพือ่ นผม
หลายคนบอกว่า เสียดายความเก่ง ชือ่ เสียงเกียรติยศ ทีผ่ มมีมากกว่าเขา แต่กลับไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์
Sun, 1 Aug 2010 00:25:44 +0700
ขอโทษครับอาจารย์คอื ว่าผมดีใจนะครับทีไ่ ด้เรียนกับอาจารย์อกี ครัง้ หนึ่ง แต่เสาร์น้ีผมรูส้ กึ เสียใจจริงๆครับที่
พวกเพือ่ นๆผมทําให้อาจารย์ไม่พอใจทัง้ ทีอ่ าจารย์อุตส่าห์นงเครื
ั ่ อ่ งบินมาสอนพวกผมแต่พวกเพือ่ นผมกลับทํา
ให้อาจารย์รสู้ กึ ไม่อยากสอนพวกผม ทัง้ ทีต่ กลงกันตัง้ แต่เรียน RC แล้ว ผมก็ตอ้ งขอโทษอาจารย์แทนพวก
เพือ่ นๆผมด้วยนะครับ แต่ยงั ไงผมก็ยงั อยากเรียนกับอาจารย์อยู่นะครับ และขอขอบคุณอาจารย์ทม่ี าสอน
ผมถึงพิษณุ โลก และผมก็ขอให้อาจารย์มสี ุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ขอบคุณครับ อิศรพงศ์ ขาวพวง
itsaraphong_9567@hotmail.com
สถาพรตอบช่างเถอะ ผมไม่ได้โกรธใคร แต่บ่อยครัง้ ทีอ่ ดเสียดายเวลา และเงินตราไม่ได้ ผมผิดเอง เพื่อนผม
หลายคนบอกว่า เสียดายความเก่ง ชือ่ เสียงเกียรติยศ ทีผ่ มมีมากกว่าเขา แต่กลับไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์
Sat, 31 Jul 2010 16:08:18 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ ผม ณรงกรณ์ นะครับ ต้องขอโทษอาจารย์ดว้ ยนะครับทีต่ วั ผมหรือเพื่อนๆมารยาทไม่ดใี น
ห้องเรียน จึงทําให้อาจารย์รสู้ กึ ไม่ดี เป็ นบาปกับพวกผมจริงๆครับทัง้ ๆทีอ่ าจารย์ตงั ้ ใจมาสอนแต่พวกผม
กลับปฏิบตั ติ วั กันแบบแย่ๆ ต่อไปพวกผมจะปรับปรุงตัวให้ดขี น้ึ นะครับ หวังว่าอาจารย์คงให้โอกาสกับพวก
ผมนะครับ สวัสดีครับ รัก และเคารพ ณรงกรณ์ มณีโชติ wanted_life100@hotmail.com
สถาพรตอบ คนทําผิดมักไม่รตู้ วั ผมแย่เองแหละ เจ็บแล้วไม่จาํ เสียดายค่าเครือ่ งบินมาก ๆ พรุง่ นี้ผมจะไปทํา
สังฆทานครับ
Tue, 27 Jul 2010 06:01:48 +0700
กราบเรียนอาจารย์สถาพร โภคา ทีเ่ คารพ ครับ กระผมนายวัชรวีร์ วัฒนาดิลกกุล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี ๔ กระผมได้เขียนอีเมล์ถงึ อาจารย์เป็ นครัง้ แรก ถ้าคําพูดใดไม่ถูกต้อง
กระผมต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย ผมอยากเล่าเรื่องราวตอนที่ผมได้ไปฝึ กงานเมื่อช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคม2553 ให้อาจารย์ได้รบั ทราบบางเรือ่ ง คือผมได้ไปฝึ กงานทีบ่ ริษทั เอพซิลอน จํากัด ช่วงแรกผม
รูส้ กึ ท้อใจกับคําพูดทีว่ ่า "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดว้ ยหรือ" แต่พอฝึ กงานไปได้ระยะหนึ่ง ก็มพี ท่ี ท่ี าํ งาน
ในบริษทั มาถามผมว่ารูจ้ กั อาจารย์สถาพรไหม พอผมได้ยนิ เท่านัน้ แหละครับ ผมดีใจมากทีม่ าถามผมแบบนี้
ผมเลยตอบไปอย่างภูมใิ จว่า "รูจ้ กั ครับ ผมเป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์ครับ" ผมฝึ กงานเกี่ยวกับการคํานวณ
ออกแบบระบบระบายนํ้าของศูนย์เปลีย่ นถ่ายสินค้า อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายผมได้รเู้ กี่ยวกับระบบ
ระบายนํ้าฝนเป็ นส่วนใหญ่ และได้คํานวณ ออกแบบงานนัน้ ผมก็เลยคิดจะกลับไปอยู่ทบ่ี ริษทั นัน้ แล้วผมจะ
ขอทางบริษทั ไปเป็ นวิศวกรภาคสนามในส่วนของ consult ของงานนี้(ถ้าได้สร้างจริงนะครับ) เพราะว่าตอนที่
ผมฝึกงานเสร็จ พึง่ จะเป็ นเล่ม Draft Final ครับ ผมอยากถามอาจารย์ว่า วิศวกรภาคสนามนัน้ ต้องใช้ความรู้
ด้านใดบ้างครับ(ในส่วนของ consult) แล้วมันจะต่างจากทีผ่ มได้ไปฝึ กงานออกแบบมากน้อยเพียงใดบทบาท
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หน้ าที่มอี ะไรบ้าง อาจารย์ช่วยตอบผมด้วยนะครับ แล้วผมมีความคิดว่าจะเรียนต่อปริญญาโทด้าน
Transportation ครับ อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูง นายวัชรวีร์ วัฒนาดิลกกุล
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา kok_themonster2003@hotmail.com
สถาพรตอบ เป็ นธรรมดาทีเ่ กือบทุกคน ทีป่ ระทับใจหรือมีความทรงจํากับทีฝ่ ึกงาน อยากกลับไปทํางานทีเ่ ดิม
ความเป็นจริงขึน้ กับหลายปจั จัย เช่น ความต้องการของบริษทั ในเวลานัน้ หรือโอกาสของเราเอง ทีอ่ าจไปพบ
งานทีน่ ่ าสนใจกว่า ดังนัน้ อย่าไปตัง้ ความหวังอะไรไว้มาก ผมกลับไปทไงานทีบ่ ริษทั ทีเ่ คยฝึ กงาน ก็ผดิ หวัง
และยํ่าแย่ อาจเป็ นเพราะช่วงนัน้ วิกฤติเศรษฐกิจไม่ค่อยมีงานให้ทํา จบใหม่ ๆ ภายในเวลาสองสามปี ควร
ทํางานให้มาก ๆ โดยเฉพาะคนที่อยากทํางานออกแบบ หรือเป็ นผูค้ วบคุมงานควรต้องรูก้ ่อนว่า งานทํา
อย่างไร เพราะวิศวกรภาคสนามต้องใช้ความรูเ้ กือบทุกด้าน ตัง้ แต่สาํ รวจ ประมาณราคา การบริหารจัดการ
งานก่อสร้าง บัญชี การเงิน และวิชาออกแบบ ซึง่ เป็ นงานทีต่ อ้ งแก้ปญั หาเฉพาะหน้า เช่น งานชัวคราว
่
นัง่ ร้าน
คํ้ายัน หรือการแก้ไขปญั หาโครงสร้าง หากเป็ นผูค้ วบคุมงาน ก็ตอ้ งรูม้ ากกว่าผูก้ ่อสร้างโดยเฉพาะเรือ่ งการ
มองอนาคต วางแผน และแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้า ด้วยหลักว่า คนควบคุม หรือกํากับดูแล ต้องมองไกล มอง
ลึกกว่า คนทีก่ ําลังก้มหน้าก้มตาทํางาน เหมือนโค้ช หรือพีเ่ ลีย้ ง ทีต่ อ้ งมองเห็น อะไรต่ออะไร มากกว่านักกีฬา
เรียนวิศวกรรมขนส่ง ควรมองอนาคต การทํางาน ก่อนเรียน (ผมว่า) ผมเป็ นคนหนึ่งทีเ่ รียนจบมาแล้ว ไม่มี
งานให้ทํา เลยเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาจนเป็ นปจั จุบนั ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่ ตัวเองเป็ นอะไร อีกอย่างขณะนัน้ ผิดหวังคนใน
วงการ เลยพาลทําให้คดิ หรือรูส้ กึ ว่า คนในวงการนี้ บางคน คับแคบ ไร้สาระ เมื่อได้กลับไปเรียน จึงไปเรียน
อย่างอืน่ สวัสดีครับ
Tue, 27 Jul 2010 11:09:31 +0700
กราบเรียนอาจารย์ทเ่ี คารพครับ ผมตัง้ ใจจะส่งหาอาจารย์ตงั ้ แต่เมื่อคืน แต่กว่าจะได้วางมือจากงานทีท่ ําก็ปา
เข้าไปตีสเ่ี กือบตีหา้ แล้วครับ เพราะต้นเดือนหน้าผมมีแข่งขันจักรยานหุน่ ยนต์รอบสุดท้าย และสัปดาห์น้ีกเ็ ป็ น
สัปดาห์สง่ งานของวิชาทีผ่ มได้ลงเรียนไว้ทงั ้ งานกลุ่มและงานเดีย่ ว อีกทัง้ ยังต้องอ่านงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับหัวข้อ
ที่ผมจะทําอีก อาจารย์ว่าผมควรจะเรียกช่วงนี้ว่าเป็ นช่วงขาขึน้ หรือขาลงของชีวติ ดีครับ ฮ่าๆๆ ตอนกลาง
เดือนนี้ทผ่ี า่ นมา ผมได้เดินทางไปงานบวชของพ่อผมเองครับ มีรปู มาฝากอาจารย์ดว้ ยแต่เสียดายเวลามีน้อย
เพราะต้องไปกลับภายในวันเดียว น่ าเสียดายทีผ่ มกะไว้ว่าจะถ่ายรูปปราสาทกู่กาสิงห์ และปราสาททีอ่ ยู่แถว
ๆ ละแวกนัน้ มาฝากอาจารย์ แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยครับ ก่อนทีพ่ ่อผมจะบวชท่านได้พดู คํา
หนึ่งกับผม ซึง่ ตามปรกติแล้วผมกับพ่อก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากตัง้ แต่เด็กแล้วครับ คงเป็ นตามนิสยั ผูช้ ายที่
ไม่ต้องพูดอะไรมาก ส่วนมากจะมีแต่แม่ทอ่ี บรมและบ่นทุกวัน พ่อพูดทีเล่นทีจริงประมาณว่า ท่านส่งได้แค่น้ี
ั ่ ว ทีเ่ หลือก็ให้ผมใช้ความสามารถทีส่ ะสมมาว่ายนํ้าขึน้ ฝงเอง
ั ่ คงไม่ใช่เรือ่ ง
แหละ เพราะท่านว่านี่กใ็ กล้ถงึ ฝงแล้
ยากเท่าไหร่ เท่านัน้ แหละครับผมคงไม่ตอ้ งบรรยายความรูส้ กึ อะไรอีกต่อไปในตอนนัน้ ได้แต่กลัน้ นํ้าตาไว้แต่ก็
ไม่อยู่ ผมดีใจที่พ่อบวชและอยู่อย่างนี้ครับ ท่านเหนื่อยมามากแล้วทําทุกอย่างทุกอาชีพเพื่อครอบครัว อยู่
มาแล้วเกือบทุกจังหวัดในประเทศ นี่แหละครับฮีโร่ของผมหาใช่พวกยอดมนุษย์แปลงกายไม่ ท้ า ยนี้ เนื่ อง
ในวันครบรอบวันเกิดของอาจารย์ ผมขอให้อาจารย์มคี วามสุขอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ และขอให้มี
ความสุขมากๆนะครับ สวัสดีครับเอกลักษณ์ จันทะบุดศรีeakkaluk_88@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ขอบคุณทีไ่ ม่ลมื คิดถึงแกเสมอแหละ ไม่มคี นทําบัญชีรถโฟล์กให้แล้ว ทิง้ ค้างตัง้ แต่
แกทําให้คราวโน้นแหละ
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Tue, 27 Jul 2010 23:58:57 +0700
สุขสันต์วนั เกิดครับ กราบเรียนอาจารย์สถาพรทีเ่ คารพ ในวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ ผมก็ขออวยพรให้อาจารย์มี
สุขภาพเเข็งเเรง สมปรารถนาทุกประการครับ ระลึกถึงพระคุณอาจารย์เสมอครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง
วัชระ สุระวงศ์ Watchara Surawong watchara2000@gmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุ ณ ครับ ขอบคุ ณ ที่จ ดจํ า เสมอมา รามคํ า แหง เขีย นผิด ที่ถู ก ต้ อ งสะกดแบบนี้ ค รับ
Ramkhamhaeng ตามนามสงเคราะห์ ใช้ “KH” ครับ เช่น Nakhon Sawan หรือ Nakhon Ratchasima หรือ
Nakhon Sri Thammarat หรือ Khon Kaen
Tue, 27 Jul 2010 20:00:51 +0700
วันเกิดอาจารย์ สถาพร โภคา สวัสดีครับอาจารย์ วันนี้อายุของอาจารย์กค็ งเพิม่ ขึน้ อีก 1 ปีแล้วนะครับ ผมไม่
รูว้ ่าจะหาของขวัญอะไรมาให้อาจารย์ดี ผมมีแต่ความซื่อสัตย์ ความจงรักภัคดี ทีม่ ตี ่ออาจารย์ ขอบคุณครับ
สําหรับคําพูด หรือคําแนะนํ าดีๆทีอ่ าจารย์ได้บอกได้สอนผม และผมก็จะทําหน้ าทีข่ องผมให้ดที ่สี ุดครับ
สุดท้ายนี้ ผมก็ขอให้อาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ มีความสุขในการทํางานทุกๆอย่างนะครับ
ด้วยความเครพ อย่างสูง จักรพงษ์ ทองเหลือง jak_30691@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ขอคุณพระคุม้ ครองให้เรียนจบไว ๆ ได้งานดี ๆ มีชวี ติ ทีม่ คี วามสุขสมปรารถนานะ
ครับ
Tue, 27 Jul 2010 22:56:36 +0700
มีความสุขมากๆนะคับ สวัสดีคบั อาจารย์ วันนี้เป็ นวันเข้าพรรษาและผมก็ได้ไปทําบุญมาคับ เลยนึกขึน้ ได้ว่า
วันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ ผมจําวันเกิดของอาจารย์ได้คบั ผมขอสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์อวยพร ให้อาจารย์
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็ นร่มโพธิ ์ ร่มไทร ที่พ่งึ ของ นักศึกษา ตลอดจน คณาจารย์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดไป คับ
รักษาสุขภาพด้วยนะคับ ด้วยความเคารพ
ธิติพฒ
ั น์
แสน
ศักดิ ์ ziege_of@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ผมมีของจะให้นะครับ บอกทีอ่ ยู่ จะส่งไปให้ ไม่มรี าคา แต่รบั รองหายากมาก
Tue, 27 Jul 2010 01:50:00 +0700
ไม่มอี ะไรมากครับ
วันนี้วนั เกิดใครก็ไม่รู้
ทีท่ า่ นเป็ นทัง้ ครูและพ่อของผม
หลายครัง้ ทีผ่ มแอบชื่นชม ว่าคุณครูของผมนัน้ เก่งจัง

สุขสันต์วนั คล้ายวันเกิดครับคุณครู ขอให้คุณครูมคี วามสุขมาก ๆ นะครับ
ขอให้โรคภัยอย่าได้เบียดเบียนคุณครู อยูก่ บั ลูกศิษย์ไปนาน ๆ นะครับ วันเกิดของคุณครู ผมก็ไม่มอี ะไรมา
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มอบให้แก่คุณครู มีเพียงข้อความสัน้ ๆ สองสามประโยคแค่นนั ้ เองครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง สมัชชา สา
มะคะผล top_takachi@chaiyo.com
สถาพรตอบ ขอบคุณสมัชชาครับ ได้ภาควิชาทีอ่ ยากได้สมหวังแล้ว ตัง้ ใจเรียนนะ เรียนเป็ นไงบ้าง
Date: Sun, 18 Jul 2010 19:57:12 +0700
สุขสันต์วนั เกิดครับ
อัญเชิญเทพบนสวรรค์ทกุ ชัน้ ฟ้า
ประสิทธิ ์สถาพรชัยให้สขุ ศรี
ขอให้ท่านอาจารย์มี
สุขเกษมเปรมปรีดิ ์ทุกวีว่ นั
สรรพโศกโรคร้ายให้หายหมด
เกียรติยศพร้อมพรังบั
่ นดาลขวัญ
เกียรติศกั ดิ ์พูนเพิม่ เสริมชีวนั
สบสุขสันต์วนั เกิดเทอญ
สุขสันต์วนั เกิดล่วงหน้าครับท่านอาจารย์ kawin_lek@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณเล็ก กวิน ครับ ทีไ่ ม่เคยลืม ขอคุณพระคุ้มครองให้กวินเรียนจบไว ๆ
ความสุข และโชคดีตลอดไปนะครับ สถาพร

มีชวี ติ ที่เปี่ ยม

23 Jul 2010 09:06:26 +0700
สวัสดีค่ะ อาจารย์ ไม่ได้เมลล์หาอาจารย์มานามาก แต่กย็ งั รูค้ วามเคลื่อนไหวอาจารย์ผ่านทางเวปเสมอค่ะ
สุขภาพยังน่ าห่วงเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะ ก็เห็นอาจารย์เดินทางไปโน้นมานี้ตลอดเวลา แทบหาเวลาว่างไม่ค่อย
ได้ พักผ่อนก็น้อย อาการปว่ ยไข้กเ็ ลยไม่หายซะที ยังไงก็หาเวลาพักบ้างนะค่ะ เห็นอาจารย์เหนื่อยมาเยอะแระ
ยังไงก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะ เป็ นห่วง ตัง้ แต่จบมาเกือบ 5 ปี แล้วมัง้ ทีไ่ ม่ได้กลับไปอุบลอีกเลย
เพราะหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบค่ะ แต่กย็ งั ระลึกถึงอาจารย์เสมอ อาจารย์ค่ะ อาจารย์ธรรมนูญ เฮงษฏีกุล รุน่ น้อง
อาจารย์ทเ่ี รียนด้วยกันที่ เอไอที ฝากความคิดถึงมาหาอาจารย์ค่ะ อาจารย์ธรรมนู ญ ชมอาจารย์เสมอว่าเก่ง
มากตอนเรียนเอไอที (ถึงตอนนี้กย็ งิ่ เก่งค่ะ เห็นด้วย อิอ)ิ ก็ตอนนี้หนูเรียน ปริญญาโทบริหารก่อสร้างทีพ่ ระ
นครเหนือ และอาจารย์ธรรมนูญก็เป็ นอาจารย์สอนทีน่ นั ้ มีเรือ่ งฝากนิดหนึ่งค่ะ วานฝากบอกอาจารย์นทด้วยว่า
หาเวลาว่างเปิ ดอ่านเมลล์บ้าง เมลล์ไปหาแต่ไม่เคยได้ตอบกลับมาสักที ติดต่ออาจารย์นทไม่ได้เลยค่ะ
สุดท้าย หาเวลาว่างพักผ่อนบ้างนะค่ะ เป็ นห่วงค่ะ ป.ล. ไม่ตอ้ งลงใน X-File นะค่ะ
สถาพรตอบ ขอบคุณทีม่ งึ ยังเป็ นห่วง เรื่องอาจารย์นท ทีแรกกูจะไม่รบั ฝาก แต่ทหี ลังกูบอกแล้ว เห็นเขาเฉย
ๆ เพราะกูบอกตอนเขานัง่ หลับ ส่วนเรือ่ งทีม่ งึ ขอร้องว่าอย่าเอาลงเอ็กไฟล์ ตกลงกูเอาลง แต่ไม่ได้บอกชื่อ คน
รูจ้ กั คงเดได้หรอกว่าใคร ขอให้เรียนจบไว ๆ มีอนาคตดี ๆ ดังใฝฝ่ นั
Date: Fri, 11 Jun 2010 02:25:04 +0700
กราบเรียน อาจารย์สถาพร โภคา หนูช่อื ปริฑา พันธุพฒ
ั น์ ค่ะ หนูเป็ นลูกศิษย์จาก มน. ค่ะ หนูพง่ึ จบปี น้ีมี
โอกาสได้ทาํ งานอยู่หน้างานเกีย่ วกับการเก็บรายละเอียดก่อสร้างโรงแรมค่ะ เพราะใกล้จะเสร็จสมบรูณ์แล้วค่ะ
หนู มปี ญั หาในการทํางานจะรบกวนขอคําแนะนํ าจากอาจารย์ค่ะ อาคารหลังนี้สร้างมาสองปี ค่ะอาจารย์ เป็ น
อาคารสามชัน้ ดินที่ตงั ้ เป็ นดินถมค่ะ ใช้เสาเข็มห้าต้น ตอกลึกห้าเมตร ด้านหลังอาคารเป็ นคลองเล็ก ๆ
ค่ะ ตัวอาคารตอนนี้ยงั มีการทรุดตัวอยูค่ ่ะ ส่วนโครงสร้างมีการใช้โฟมมาเชื่อมต่อระหว่างคานกับผนังค่ะ สิง่ ที่
หนู สงสัยคือ ตอนนี้ เกิดรอยร้าวระหว่างปูนกับโฟมค่ะ หนู ควรจะสกัดออกแล้วฉาบใหม่หรือปล่อยไว้แล้วใช้
ช่างสีเก็บรายละเอียดโดยไม่ตอ้ งสกัดค่ะ หรือมีวธิ อี ่นื ทีเ่ ค้านิยมใช้กนั รึเปล่าค่ะอาจารย์ อาคารหลังนี้มรี อยร้าว
เกิดขึน้ เยอะมากทีช่ นั ้ สามค่ะ หนูสง่ ภาพประกอบไปด้วยนะค่ะ คนงานทีน่ อนเฝ้าเค้าเล่าให้หนูฟงั ว่าเคยได้ยนิ
เสียงปูนลันและมากกว่
่
าสองครัง้ ทีเ่ ค้าได้ยนิ แล้วเค้าบอกว่ารูส้ กึ ได้เลยว่าตัวอาคารสัน่ ปญั หาแบบนี้เป็ นปรกติ
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ทีเ่ จอทุกอาคารรึเปล่าค่ะ อนาคตอาคารหลังนี้จะพังไหมค่ะอาจารย์ แล้วถ้าจะแก้ไขให้ดที ส่ี ุดควรทําอย่างไรค่ะ
การใช้โฟมนํามาทําแบบนี้เหมาะกับอาคารแบบไหนค่ะ และถ้าเลือกใช้มขี อ้ ควรระวังรึเปล่าค่ะ สุดท้ายนี้หนูขอ
อํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยให้อาจารย์มสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงนะค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง ปริฑา พันธุพฒ
ั นน์
ป.ล. มีภาพท่อทีข่ วางอาคารอยู่หนูจาํ ได้ว่าตอนเรียนอาจารย์บอกว่าหาภาพแบบนี้ไม่เจอหนูเลยแนบมาด้วย
นะค่ะเ พราะทีห่ นูทาํ งานมีพอดีค่ะ เป็ นเหมือนทีอ่ าจารย์บอกในห้องเรียนเลยค่ะบริษทั ไฟฟ้าเค้าจะทําบันได
เดินข้ามให้คะ่ cheagporr@hotmail.com
สถาพรตอบ ต้องแก้ทโ่ี ครงสร้าง ซึง่ เป็ นต้นเหตุ, My reply is attached herewith

คันผนั
่ ง และท้องคานด้วยแผ่นโฟม เพือ่ ให้แยกส่วนกัน ผนังทรุดตัว ซึ่งน่ าจะเกิดเพราะคานแอ่นตัวอย่างมาก
จึงเกิดช่องว่าง หากเสริมเหล็กโดยเสียบจากใต้ทอ้ งคานยึดกับผนังก่อ ผนังทรุดตัวตามองค์อาคาร ก็จะเกิดผล
เช่นเดียวกัน หากแต่วา่ จะยังพงอมีเหล็กเสริมยึดไว้ไม่ให้พงั ได้งา่ ย ๆ

รอยแตกแสดงว่า ผนังน่ าจะเกิดแรงดึงตามทิศทางลูกศร แปลว่า เสา หรือฐานรากด้านซ้าย
มากกว่า ด้านขวา

น่ าจะทรุดตัว

รอยแตกแสดงว่า ผนังน่ าจะเกิดแรงดึงตามทิศทาง
ลูกศร แปลว่า เสา หรือฐานรากด้านขวา น่ าจะทรุดตัวมากกว่า ด้านซ้าย พร้อม ๆ กันนี้น คานก็คงแอ่น
ตัวอย่างมาก จนเกิดช่องว่างระหว่างผนังกับใต้ทอ้ งคาน
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ปกติท่อร้อยสายไฟนอกอาคาร น่ าจะเป็ นท่อแบบแข็ง
(RSC) เช่นสองท่อบน แต่เหตุใดจึงมีทอ่ แบบ อ่อน หรือท่อแข็งปานกลาง (EMT or IMC)
Date: Sat, 10 Jul 2010 15:07:54 +0700
คําถามเกีย่ วกับ บทบาทของวิศวกรโยธา สวัสดีครับอาจารย์สถาพร ผมภัทรวุฒคิ รับ ขณะทีผ่ มเก็บเอกสาร
ต่างๆ และรวมเลคเชอร์ไว้เป็ นองค์ความรูใ้ นแฟ้ม ผมอ่านเจอเอกสาร"การอบรมความรูเ้ พื่อพัฒนาอาชีพ
วิชาชีพวิศวกรรม ครัง้ ที่ ๒ ณ ไบเทคบางนา ปี ๒๕๕๒ ของท่านอาจารย์ปริญญา ศุภศรีใน Power Point
ทางเลือกด้านสายอาชีพ" ของวิศวกรโยธา ท่านได้ให้ความเห็นโดยสรุปไว้วา่ วิศวกรสนาม: ซํ้าซาก ประมาณ
ราคา: มันคง
่ ควบคุมต้นทุน: ไม่มคี ่แู ข่ง ควบคุมคุณภาพ: หางานยาก ออกแบบ: ไม่มงี าน วิศวกรควบคุม: ?
บริหารโครงการ: ท้าทาย สัญญา: สุดยอด วางแผนงาน: เฉพาะบริษทั ใหญ่ ธนาคาร หรือสินเชื่อ: ในฝนั ไป
นอก: รายได้ดี
๑) ผมไม่เข้าใจหัวข้อดังกล่าว และเรียนถามอาจารย์ว่า บทบาท และหน้าทีข่ องวิศวกร ทีท่ าํ งานเกี่ยวกับ
"ควบคุมต้นทุน สัญญา ธนาคาร หรือสินเชื่อ" เป็ นอย่างไรครับ ?
๒.) มีบทความหนึ่งทีผ่ มเคยอ่านเจอ และยังคงสงสัยเกี่ยวกับการเถียงกันว่า ควรทํางานแบบไหนก่อน"
ระหว่าง ฝา่ ยออกแบบ และ ควบคุมงานภาคสนาม" จึงจะมีพฒ
ั นาการทีด่ แี ละรวดเร็วเพื่อต่อยอดทางวิชาชีพ
อาจารย์มคี วามเห็นอย่างไรครับ เพราะเหตุใดครับ ?
ป.ล. หากสงสัยอะไร ผมจะทยอยเขียน (กระชับ) มาถามอีกครับ รักษาสุขภาพด้วยครับอาจารย์ ระลึกถึงคํา
สอนอาจารย์อยูเ่ สมอครับ รักและเคารพภัทรวุฒ ิ m.pattarawut@gmail.com
สถาพรตอบหายไปนานเลยนะ ตอบคําถาม ดังนี้ ปกติการจัดการงานก่อสร้าง ก็เหมือนกับการจัดการทัว่ ๆ
ไป คือมี ๔ องคาพยพ ๑ องค์กร นโยบาย และแผน (Organizing, policy & plan) ๒ การนํา (Leading - เรา
จึงต้องการ Project Manager มานํ าให้ทมี งานลงมือทํางานตามนโยบาย และแผน) ๓ การติดตาม และ
ตรวจสอบ (Monitoring & auditing) การติดตามนัน้ ติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ ์ตามแผน สัญญา
เวลา และงบปรัะมาณ แต่การตรวจสอบก็มุ่งดูเป็ นจุด ๆ คือจุดทีค่ าดว่าน่ าจะเป็ นสาเหตุของปญั หา ซึ่งก็
จําต้องใช้เครือ่ งมือ หรือวิธใี นการตรวจสอบ นอกจากเฝ้าติดตาม และตรวจสอบแล้ว ควร สนับสนุ น (Support)
ให้การทํางานเป็ นไปตามนโยบายและแผน ดังนัน้ ปจั จุบนั ้ราจึงได้ยนึ คําว่า CEO ซึ่งเปรียบแล้วก็คงคล้าย
กลองกลางตัวสารพัดประโยชน์ของทีมฟุตบอล หรือวอลเลย์บอลแหละ ทีต่ อ้ งวิง่ ไปวิง่ มาทัวสนาม
่
ทําแทบทุก
หน้าที่ ๔ การควบคุม (Control) ให้งานเป็ นไปตามนโยบาย แผน งบประมาณ และสัญญา จะสําเร็จ หรือไม่ก็
จะต้องมีการ ประเมิน และรายงาน (Evaluating & reporting) เราต้องควบคุมต้นทุน (ผูก้ ่อสร้าง) หรือ
งบประมาณ (นายจ้าง) ไม่ให้บานปลาย หาไม่แล้ว งานก็จะไม่สาํ เร็จ เข้าใจแล้วใช่ไหมว่า ใครทีท่ าํ สิง่ เหล่านี้ได้
ค่าจ้างย่อมแพง และหาคูแ่ ข่งยาก
ส่วนอีกคําถามหนึ่งว่า ควรทํางานแบบใดก่อน" ระหว่าง ฝา่ ยออกแบบ และ ควบคุมงานภาคสนาม"
จึงจะมีพฒ
ั นาการทีด่ แี ละรวดเร็วเพื่อต่อยอดทางวิชาชีพ อาจารย์มคี วามเห็นอย่างไรครับ เพราะเหตุใดครับ
? ตอบว่าไม่แน่ นอนตายตัวหรอก แล้วแต่คน แล้วแต่โอกาส หรือดวงดาว เพราะน้อยคนคงจะเลือกได้ บาง
คน สระผมก่อนแปรงฟนั บางคน สระผมพร้อมแปรงฟนั และถูสบู่ (ทหาร หรือรด. ก็ถูกฝึกแบบนี้ใช่ไหม) แต่
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รวม ๆ แล้ว บางที่ ทัง้ สามกรณี ก็อาจใช้เวลาในห้องนํ้าพอ ๆ กัน จับควายไปไว้ในนาโดยทีไ่ ม่มชี าวนาไปจับ
คันไถ นาก็คงไม่ถูกไถหรอกครับ รถไถทีม่ คี นขับ แต่ไม่มนี ้ํ ามัน ก็ไถนาไม่ได้ อาจแพ้แรงควาย และแรง
ชาวนา นักมวยบางคนชกสามครัง้ ได้แชมป์โลก แต่บางคนอุ่นเครือ่ งสามสิบครัง้ แชมป์โลกก็ไม่เคยได้ชงิ สักที
ตอบแบบนี้วา่ ไรไหมครับ เพราะมันเป็ นความจริง ว่าง ๆ เขียนมาอีกนะ ตอบ แต่อาจช้าหน่อย สวัสดีครับ
Date: Tue, 20 Jul 2010 11:29:04 +0000
ช่วยชี้เเนะทีครับ สวัสดีครับ ตกลง อาจารย์จะไม่รบั ตําแหน่ งหรอกหรือครับ ทําไม อาจารย์ ถึงไม่อยาก
รับ ผมว่านะครับ ถ้ามี ช้อยร์อ่นื เพิม่ ผมก็ไม่รนู้ ะครับ แต่ในขณะนี้ทุกคนก็ต่างมองว่า อาจารย์ เหมาะสมทีส่ ุด
แถมยังจะสามารถบริหารงานกับ ทีมงานชุดเก่า ๆ ได้ดี กว่าคนอื่น แต่กน็ ่ าเห็นใจ อาจารย์ นะครับ ทีค่ งต้อง
คิดกับเรื่องนี้ ผมอยากรูว้ ธิ คี ดิ ของ อาจารย์จงั เลยครับว่า อาจารย์จะเเก้ปญั หา (เรือ่ งนี้คงถือว่าเป็ นปญั หานะ
ครับ) กับเรือ่ งนี้อย่างไร เพราะผมเห็นเวลาอาจารย์พดู เวลาอาจารย์คดิ ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาคิด เค้าพูด
กัน ส่วนเรื่องทีผ่ มขอปรึกษาเรื่อง วิชาเมคคานิคอ่ะครับ อ. ทีว่ ่าผมเข้าเรียนทุกคาบ ส่งงานทุกชิ้น ไม่ค่อย
เข้าใจเนื้อหา เท่าทีค่ วร ผมควรทํายังไงครับ หลังจากผมสอบแล้วคณะเเนน ออกมาได้น้อยครับ ควร Drop
ไหมครับ *แต่ความคิดผมนะครับ ผมก็ไม่อยากให้ อาจารย์ได้เป็ น อธิการบดี หรอกครับ เพราะคนทีม่ เี เนวคิด
แบบ อาจารย์น่าจะต้องอยูใ่ ห้ความรูห้ รือแนวคิด หรือเป็ น ตัวอย่างให้กบั อนาคตของชาติต่อไปมากกว่า นะ
ครับ เพราะ อาจารย์มี Aura ความเป็ น ครู อยู่เ ต็ม ตัว ครับ ทุ ก คนรู้ส ึก ได้ ไม่น่ า จะต้อ งไปนั ง่ อยู่ใ นห้อ ง
ผูบ้ ริหารอย่างเดียวนะครับ .. (ความคิดเด็ก ๆ นะครับ) และผมอยากรูว้ ่า อาจารย์สนใจเรือ่ งประวัตศิ าสตร์
หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง เฉลิมพร ดํารงเชือ้ toom_jap@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมจบ ตรี โท เอก ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า (๒๕๒๘ ๒๕๓๐ ๒๕๔๐) ต้องเดินหางาน ทัง้ ทีเ่ รียนดี
บางเวลาต้องนัง่ อยูใ่ นบริษทั เฉย ๆ เพือ่ รองาน ทุกครัง้ ทีเ่ ขาใช้งาน ผมจะดีใจว่า เขาคงไม่ไล่ผมออก หรือเลิก
จ้างมีงานก็ต้องมีปญั หา หากไม่มีปญั หา เขาจะจ้างเราไปให้เปลืองเงินทําไม เขาจ้างเราไปแก้ปญั หา
(Problem solver) ไม่ใช่สร้างปญั หา (Problem creator) ดังนัน้ มีปญั หาต้องอดทนแก้ไป คิดว่า เพราะมันเป็ น
อาชีพผมทํางานเป็นวิศวกรในบริฐทั เอกชนมากว่า ๒๐ ปี รูว้ า่ บางครัง้ ต้องเอาอกเอาใจนายเรา เอาใจผูจ้ า้ งซึง่
เป็ น เอกชน มีเ งิน แต่ บ างคนอยากได้ข องถูก ดี
เร็ว บางคนก็ใ จดี จ่า ยไม่อัน้ และให้เกียรติวิศ วกร
ต้องทํางานให้กบั หน่ วยงานรัฐ ข้าราชการบางคนดี น่ ากราบไหว้ หลาย ๆ คนอยากให้ไปตาย ๆ เสีย
ผมจึงรูว้ ่า ประเทศชาติตอ้ งการคนอีกมาก โดยเฉพาะคนดี ทํางานคนเดียวรับผิดชอบตัวเอง อิม่ มีเงิน มี
ความสุข แต่ถงึ วันหนึ่งผมก็รวู้ ่า เงินไม่ใช่ทุกสิง่ ทุกอย่าง ผมช่วยประเทศชาติมามาก หากจะช่วยต่อไป คง
แก้ไขเปลีย่ นแปลงผู้ใหญ่ หรือคนทีโ่ ต ๆ แล้วไม่ได้ หากจะทําก็ต้องบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ ให้เขาอย่าทําสิง่
ผิดพลาดเลวร้าย อย่างเช่นทีผ่ ใู้ หญ่เคยทําไว้ ด้วยเหตุน้ี ผมจึงคิดไม่ค่อยเหมือนใคร แต่เชื่อว่าเป็ นการคิดใน
โลกแห่งความจริง ผิดหรือถูกที่ผ่านมาคือคําตอบ หากผิด ผมคงตายไปแล้ว หรือไม่ได้เป็ นอย่างทุกวันนี้
สมัยเรียนผมมีวชิ าทีไ่ ม่ชอบ และเรียนไม่รเู้ รือ่ ง ผมทําได้แค่ พยายาม ๆๆๆๆ เกาะติดมัน ทัง้ ทีเ่ บื่อมาก ถาม
แล้ว ก็ ผ่ า นไปได้ แ บบพอใช้
อาจารย์ ถามเพื่อ น จนเขาอาจรํ า คาญ ทํ า แบบฝึ ก หัด ข้อ สอบ
แปลกแต่จริง ผ่านไปแล้ว จนทุกวันนี้ ผมกลับรักวิชาเหล่านัน้ เพราะมันเป็ นสิง่ หล่อหลอมให้ผมอดทน ทน
แม้กระทังสิ
่ ง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ ไม่รเู้ รือ่ ง จนอยู่กบั มันได้ ทุกวันนี้ผมเกลียดใคร ผม ก็จะอยูใ่ กล้ ๆ คนนัน้ อยู่จนเขา
ต้องเป็ นฝา่ ยไป ไม่ใช่ผมหรอกเย็นนี้คุมสอบเสร็จ ผมจะกลับไปทีก่ รุงเทพ เพราะพรุ่งนัม้ สี อนหนังสือ จะ
กลับมาคุมสอบต่อเช้าวันศุกร์นะครับ โชคดีครับ
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Date: Fri, 16 Jul 2010 13:31:07 +0000
ช่วยชี้เเนะทีครับสวัสดีครับ อาจารย์สถาพร โภคา ผมก็เป็ นลูกศิษย์อาจารย์ท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน่ี
แหละครับ ตอนนี้ผมขึน้ ปี สองแล้ว ปญั หาผมคือ เหมือนผมไม่ค่อยมีกําลังใจ ไม่ฮดึ เลยครับ แต่ก่อนผมฮึดนะ
ครับ ตอนทีเ่ รียนกับ อาจารย์ ดูเเล้วอยากเป็ นอยากทําตาม แต่เดีย๋ วนี้มนั เหนื่อยๆครับ แต่ปญั หาก็ไม่ได้มี
เรือ่ งอื่นนะครับ เหล้าไม่ค่อนกิน บุหรีไ่ ม่สบู ไม่รผู้ มเป็ นอะไรครับ แต่ก่อนสังคมผม ผมเคยได้รบั ความสนใจ
เป็ นจุดเด่น ผมทําทุกอย่าง (ในทางทีด่ นี ะครับ) ตัง้ แต่มาอยู่น่ี ดูเหมือนตัวเอง ไม่มปี ระโยชน์ยงั ไงๆ อยูอ่ ่ะครับ
ผมท้อจังครับ ช่วยชีท้ างสว่างให้ผมทีครับ ท่านอาจารย์ ขอบคุณครับ toom_jap@hotmail.com
สถาพรตอบ เชิญแวะไปคุยกับผมสิขอรับ
Date: Sun, 11 Jul 2010 19:21:44 -0700
ขอให้อาจารย์หายเร็วๆและมีสุขภาพดี แข็งแรง น่ ะครับ ได้รบั แล้วครับ ขอบคุณมากครับ จิระศักดิ ์ อักษร
กาญจน์ irasak Augsornkarn jirasak_mut@yahoo.com
สถาพรตอบ อ้าว หรอกหรือครับ ผมมีอกี เล่มจะให้ แต่ยงั ไม่มลี ายเซ็น แล้วจะให้พเ่ี ขาเซ็น แล้วส่งให้ อาจนาน
หน่อยนะครับ เพราะไม่ค่อยได้เจอพีเ่ ขา
Date: Wed, 14 Apr 2010 22:36:12 -0700
ขอให้อาจารย์หายเร็วๆและมีสุขภาพดี แข็งแรง น่ ะครับ ขอให้อาจารย์ไม่เป็ นอะไรน่ ะครับ ขอให้หายดีมี
สุขภาพดี แข็งแรง ครับ ทีอ่ ยู่ผม จิระศักดิ ์ อักษรกาญจน์ ๑๔ / ๖๓ เปรมสิรบิ ตู คิ พาร์ค อาคาร E ถนน
ประเสริฐมนู กิจ
แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม ๑๐๙๐๐
รักและเคารพอาจารย์เสมอ จิระศักดิ ์
jirasak_mut@yahoo.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ๆ
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