เอ็กซไฟลเดือนมีนาคม ๒๕๕๑
เรื่องเลาของอากาศยาน
ดูรูปประกอบเรื่องเลานะครับ

ซาย หอง และเตียงนอนใน อากาศยาน B737-73Q
BBJ และขวา หองสุขา และอาบน้ําในอากาศยาน B737-8GG BBJ 2400 ในคําบรรยายภาพบอกวา หองน้ําอยู
ตอนทาย หรือหางของอากาศยาน หรูหราดุจดังหองน้ําที่หรูหราบนดิน หากแตมีขอเสียที่ประตูทายอากาศยานทั้ง
สองดานเปดตรงเขาสูหองน้ําพอดิบพอดี

อ า ก า ศ ย า น Boeing
777-3D7 HS-TKE นามพระราชทาน “สุคีรินทร” (สุคีรินทร-Sukhirin เปนชื่ออําเภอในจังหวัดนราธิวาส) ที่ทาอากาศ
ยานภูเก็ต (HKT-VTSP) และ A340-313ที่ทาอากาศยาน Philipsburg St. Maarten - Princess Juliana (SXM-TNCM)
ประเทศ Netherland ตามลําดับทานจะเห็นไดวา ทาอากาศยานทั้งสองแหงคลายกัน คือปลายทางวิ่งติดกับชายหาด
ทิวทัศน และน้ําทะเลสวยมากพอ ๆ กัน แตกตางกันที่ Philipsburg St. Maarten - Princess Juliana มีผูคนมากหนา
หลายตาลงเลนน้ํา หรือนั่งนอนอาบแดด นาตื่นตาตื่นใจยามอากาศยานรอนผานศีรษะ สูทางวิ่ง ดูเหมือนทุกอยาง
หางแคเอื้อม
แจงเรื่องเอกสาร และตํารา
นิสิต นักศึกษา และวิศวกรทุกทานที่ไดรับแจก ซีดี รวมกฎหมาย และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประจํ าป ๒๕๕๑ ไปแลว ขอแจงใหทานทราบว า มีรายการแกไ ขเพิ่ มเติม ได แก การแก ไขที่ผิ ด ในตําราการ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีหนวยแรงใชงาน (ตัวอยางบทที่ ๘ เรื่องเสา) ตารางคํานวณออกแบบแผนพื้น คาน
และฐานรากแผ (ขอผิดพลาดที่แกไขคือ ตรรกการตรวจสอบ เชน ตรวจสอบความลึก หรือความหนาต่ําสุด ซึ่งใช
คําสั่ง Lookup สวนการคํานวณตาง ๆ ถูกตองตามเดิม ไมมีแกไข) และสุดทาย เปนกฎกระทรวงมหาดไทยสอง
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชแลว คือ กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงทั้งสอง
ฉบับ สรางความโกลาหล และงุนงงสงสัยในหมูวิศวกร มาก อีกทั้ง กฎกระทรวงฉบับหลังยกเลิกกฎกระทรวง
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ฉบับที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชฉบับใหมนี้แทน ไวหากวางจะอธิบาย หรือเลารายละเอียดใหฟง และพรอมกัน
นี้ ผมก็ไดปรับปรุงแกไขคําบรรยายวาดวยกฎหมายอาคารและมาตรฐาน ทั้งในรูป MSWord (สวนที่เพิ่มเติมแกไข
ไดขีดเสนใตไว) และ MSPowerPoint (สวนที่เพิ่มเติมแกไขไดแสดงเปนหมายเหตุไวในหนาแรก) ทั้งนี้ ทาน
สามารถเขา Download เอกสารตามรายการขางลางนี้ไดที่ http://www.sdhabhon.com/BuildingDesign.html
และ http://www.sdhabhon.com/RCDesign.html
แกที่ผิด - ตําราเลม ๑ วิธีหนวยแรงใชงาน
กฎหมายอาคาร (MSWord-pdf) แกไข ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
กฎหมายอาคาร (PowerPoint-pdf) แกไข ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบ
และคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหม ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตาน
ทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. ๒๕๕๐ ใหม ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
ตัวอยางตารางคํานวณออกแบบคาน ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
ตัวอยางตารางคํานวณออกแบบแผนพื้นทางเดียว หรือแผนพื้นยื่น (MS Excel) ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
ตัวอยางตารางคํานวณออกแบบฐานรากแผ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
จุดพลิกผันสถาปนิกไทยเมื่อ ๑๐ ปที่แลว
03/29/08 11:51 AM รายงานตัวประจําอาทิตยครับ วันนี้เมือ ๑๐ ปที่แลว เปนเวลาที่เมืองไทยสับสนเปน
สุด ๆ สํานักงานสถาปนิกปดตัวกันระนาวสถาปนิกตกงานกันเปนวาเลน เด็กใหมที่จบมาเควงควางกันเหลือหลาย
วันนี้เมื่อ ๑๐ ปผานไป หลายคนอาจจะลืมไปแลวแตคนแกอยางผมก็พยายามไปขุดคนขาวคราวในวงการของผม
มาอานในที่สุดก็เจอบทความหนึ่งที่เก็บเอาไวครับ มาจากการสัมมนาเพื่อหาทางออกทางวิชาชีพ เปนบทความที่
นาสนใจ มีหลายประโยคที่นาสนใจมาก ๆ อยางเชน “เมื่อเกิดวิกฤตครั้งสําคัญของอสังหาริมทรัพย สถาปนิกสวน
ใหญ ซึ่งอิงอยูกับธุรกิจนี้ถึงรอยละ ๙๐ ก็เลยตองเจ็บตัวไปดวย บริษัทใหญนอยไดทยอยปดตัวอยางตอเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันยุคเศรษฐกิจฟองสบูก็ไดทําใหเกิดความผิดพลาดในวงการศึกษา เพราะแผนการผลิตนักศึกษาของ
คณะสถาปตยกรรมนับวันจะเพิ่มขึ้น สถาปนิกรุนใหมจะปรับตัวเพื่อความอยูรอดอยางไร? "สถาปนิก" ยังเปน
อาชีพที่นักศึกษาระดับเกรดเอ ฝากความหวังไดอีกหรือไม หนทางออก และอนาคตของอาชีพนี้ ทางสมาคม
สถาปนิกไดมีการศึกษาไวอยางนาสนใจทีเดียว”
“สมาคมสถาปนิกสยามฯ ไดระบุตัวเลขของบริษัทสถาปนิกในปจจุบันไววา เมื่อป ๒๕๓๐ นั้น มีบริษัท
ที่มาจดทะเบียนกับสมาคมฯ ประมาณ ๒๐๐ บริษัท เมื่อชวงป ๒๕๓๕-๒๕๓๖ มีบริษัทสถาปนิกที่เขามาจด
ทะเบียนเพิ่มเปน ๓๐๐ บริษัท แตพอมาป ๒๕๓๙ เหลือเพียง ๒๒๐ บริษัท คาดวาประมาณมาณกลางป ๒๕๔๐ มี
เหลือไมนาจะถึง ๒๐๐ บริษัท” “ตัวเลขจากสมาคมสถาปนิกสยามยืนยันวา ปจจุบันมีนิสิตนักศึกษาที่จบทางดาน
สถาปตยกรรมประมาณ ๖๐๐ คนตอป คาดวาเมื่อทุกสถาบันผลิตไดพรอมกันหมดใน ๒-๓ ปขางหนา จะมีผูจบ
การศึกษาใหมภายในประเทศ ๗๐๐-๘๐๐ คน บวกกับที่จบจากตางประเทศอีก ๑๐๐-๒๐๐ คนตอป ก็เทากับเราจะมี
ผูที่จบทางดานนี้ประมาณ ๑,๐๐๐คนตอป”
"สําหรับผูที่เชื่อวาวิกฤติครั้งนี้ผานมาและกําลังจะผานไป มีคํากลาวที่นาฟงอยูวา กลุมที่กําลังมีปญหา
มาก คือพวกที่จมปลักในอดีต และคิดวาอดีตจะกลับคืนมา ซึ่งความจริงโอกาสที่อดีตจะกลับคืนมามีนอย กรอบ
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ของความคิดของหลายคนยังเชื่อวาสิ่งเกาๆ จะกลับคืนมา” ๑๑ ยุทธวิธีเพื่อความอยูรอด ของสถาปนิกไทยเมื่อ ๑๐
ปที่แลว (ป ๒๕๔๑)
ยุทธวิธีที่ ๑ การลดขนาดองคกรใหเล็กลง หรือการซีร็อคยอองคกร โดยการลดพนักงานหลายบริษัทจากคนรอย
กวาคน อาจจะลดเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น ซึ่งมาตรการนี้กลาวไดวาปจจุบันทุกบริษัทไดทําไปแลว
ยุทธวิธีที่ ๒ พยายามมองงานใหมเขามา จากการสอบถามและการสัมมนาของสมาคมสถาปนิกเองพบวา สิ่งแรกที่
จะแวบเขามาในหัวสมองของระดับผูบริหารบริษัทก็คือ การมองงานในตางประเทศในแถบเอเชียดวยกัน
ยุทธวิธีที่ ๓ หางานจากแหลงงานเดิม มองวาเคยไดงานจากแหลงไหนก็ตองเพิ่มความเขมขนในการเอางานจาก
แหลงนั้นเขามา เชนเคยไดงานจากลูกคาใดก็ตองพยายามติดตอใหไดเขามาอีก
ยุทธวิธีที่ ๔ตองพยายามมองงานขางเคียง วาพอจะใหบริการอะไรเพิ่มไดบาง
ยุทธวิธีที่ ๕การสรางโอกาสใหมใหเกิดขึ้น เชนการเขาไปออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับอุตสาหกรรมพื้นบาน
ซึ่งเมื่อกอนอาจจะทําโดยไมตองอาศัยหลักวิชามากนัก
ยุทธวิธีที่ ๖ มีการกาวถอยหลังไปหนึ่ง กาว ดูงานเมื่อกอนไมยอมทํา เพราะเล็กนอยเกินไปแตตอนนี้ตองเอาไว
กอน เชน งานทางดานซอมแซมอาคาร ซึ่งคาดวาผลมาจากการเรงรีบกอสรางในชวงที่เศรษฐกิจบูม ทําให
อาคารเหลานั้นอาจจะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอและอายุการใชงานไมเต็มที่ ซึ่งนาจะมีจํานวนมากมาย
ยุทธวิธีที่๗ตองพยายามพลิกแพลงวัสดุเหลือใชในองคกรมาทําประโยชน
ยุทธวิธีที่๘อาจจะขยายงานไปทางรับเหมาดวย
ยุทธวิธีที่ ๙ทําการรีเสิรชเพื่อการลงทุน
ยุทธวิธีที่ ๑๐ อยูเฉย ๆ สําหรับบริษัทขนาดกลางๆ คาใชจายไมไดสูงมากนักและรายไดอยูตัวแลว
ยุทธวิธีที่ ๑๑ สุดทายเมื่อไปไมไหวแลวจริงๆ ก็ควรปดบริษัทไปเลย
ทั้งหมดเปนความสั้นๆในบทความดังกลาว อานแลวก็ไดแตยิ้มเศราๆกับเหตุการณนั้น แมตัวเองจะผาน
มาได แตก็ไมไดแปลวาไมมีบาดแผลติดตัว หลายคนมีชีวิตที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปตลอดกาลเลยทีเดียว คาดหวัง
เพียงวาอยาเกิดขึ้นอีกในยุทธการ CYBRID นี้เลย หลังจากเหตุการณครั้งนั้น (๒๕๔๑) ไดเกิดปรากฏการณ “ชีวิต
บนบันไดเลื่อน” เกิดขึ้น ซึ่งขออนุญาตติดไว เลาสูกันฟง (วิเคราะหเพื่อบันเทิงปญญา) ในอาทิตยตอๆไปนะครับ
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท yodyiam@loxinfo.co.th
หมายเหตุ เรื่อง “จุดพลิกผันสถาปนิกไทยเมื่อ ๑๐ ปที่แลว” เปนหัวขอที่พี่ยอดเยี่ยมบรรยายในคราวไดรับเชิญเปน
องปาฐกในการประชุมโยธาแหงชาติครั้งที่ ๔ ซึ่งผมมีหนาที่ในการจัดประชุมดวย ขณะนั้นจําไดวาพี่ยอดเยี่ยมเปน
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ครั้งนั้น พิธีกรผูดําเนินรายการคือ รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล จําไดอีกแหละวา พี่ยอดเยี่ยม
เปนผูกรุณาชวยประสานการติดตอให วันนั้น พี่ยอดเยี่ยมไดกลาวถึงวิกฤติ และทางรอดของสองวิชาชีพ คือแพทย
และทนายความซึ่งผมจดจําและเลาใหนิสิต นักศึกษาฟงเสมอ ๆ สวนที่พี่ยอดเยี่ยมทิ้งทายไวคือ แลวสถาปนิก และ
วิศวกร จะหาทาง หรือรอดไดอยางไรจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยูขณะนั้น
ทานผูอานทั้งหลายที่เปนวิศวกร กรุณาเปลี่ยนคําวา “สถาปนิก” เปน “วิศวกร” สวนจํานวนผูจบการศึกษา จะนับ
เฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา ก็บวกลบคูณหารเอาเอง ทําเชนนี้แลวลองอานอีกรอบ ทานจะตกใจวา หลาย ๆ ยุทธวิธี
วิศวกรไดใชเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤติเศรษฐกิจมาแลว และไดผลดี แตยังมีอีกหลายยุทธวิธี ที่ยังหาทาง หรือเริ่มตน
ไมได แปลวา หากวิกฤติเศรษฐกิจมาเยือนเราอีกครั้ง สถาปนิกจะเอาตัวรอดไดดีกวาวิศวกรหรือไม ตอบตัวเองนะ
ครับ ผมอาจเปนอีกคนหนึ่งที่โชคดี คือไมเคยเจ็บตัว ไมวาจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งไหน ๆ (๒๕๒๕-ลดคาเงินบาท
๒๕๓๐- Plaza Accord หรือ ๒๕๔๐) แตสงสารเพื่อนรวมอาชีพหลาย ๆ คน ลูกศิษย และประเทศไทย
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แมน้ําสองสี ที่ชายขอบประเทศไทย
ชวงระหวาง ๑๗ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ผมตองเดินทางแวะเวียนไปดูนักศึกษาที่ออกคายอาสาพัฒนา
สรางหองสมุดใหโรงเรียนบานเวินบึก (คําแปลวา เปนที่อยูของปลาบึก ผมนึกตั้งนาน เห็นวา คําวาเวิน หรือเวียง
หรือ Venue ภาษาพื้นถิ่นไทย กับภาษาฝรั่งซึ่งมีรากศัพทจากละติน ออกเสียงคลาย ๆ กันมากมายหลายคํา ไมรูมี
ความเปนมา หรือเกี่ยวของกันอยางไร) อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดังกลาวถือเปนชายขอบ
ประเทศไทย เพราะที่ราบสูง ที่มีลักษณะเปนแอง (แองโคราช) ยกตัวสูงขึ้นเปนสันเขาตามชายแดนบริเวณทิศ
ตะวันตก และเปนบริเวณสบแมน้ําโขงและแมน้ํามูลนั่นเอง สีขุนกับสีครามของน้ําขึ้นอยูกับวาน้ําไหลผานโขดหิน
หรือเปนรองลึก แสงแดดตกสูกนบึ้งมืดมิด หรือสีเขียวของพืชน้ํา หรือตะกอนดินที่ขุนเปนโคลน

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ถึง ๓
การเดินทางวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ บนทางหลวง ๒๑๗ ผานอําเภอสวงวีรวงศ พิบูลมังสาหาร สิรินธร เขาสู
อําเภอโขงเจียม ดินแดนที่โขงสีขุน และมูนสีครามบรรจบกัน ตนไมแหงเฉา แมจะไดฝนปะปนในพายุฤดูรอนบาง
๔ แวะซื้อไกยางระหวางทางเปนอาหารเชา ๕ ที่อําเภอพิบูลมังสาหาร ผมแวะที่วัดภูเขาแกว เพราะที่วัดแหงนี้ เดิม
ที มีทับหลังอันหนึ่งซึ่งประมาณวาเกือบจะเกาแกที่สุดในประเทศไทย ตั้งทิ่งไวกลางแจงหนาพระอุโบสถ ตั้งใจจะ
ไปดูอีกครั้ง แตไมเห็นเสียแลว ไมรูถูกยกยายไปที่ใด คงพบแตฐานโยนี มีรอยแตกบิ่นคงจะเพิ่งแตกไมนาน ซึ่ง
นาจะเปนโบราณวัตถุในยุคเดียวกัน (ศิลปขอมยุคไพรกะเมง) หากไมยายไปเก็บรักษาคงเสียหายมากกวานี้ และ ๖
ศาลาเสาเดียวกลางน้ํา ถายรูปไวสอนหนังสือ ลองคิดดูวา โครงสรางจะเปนอยางไร

ซายไปขวา บนลงลาง เมื่อไป
ถึงโรงเรียน ๑ เด็ก ๆ ที่หนาโรงเรียน ๒ ลูกของอาจารยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล (นอภูมิ และนองมีน) กําลัง
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สาละวนชวยกันปอกหอม กระเทียม และเด็ดกานพริก โดยมีพี่โบตั๋น นักเรียนมากน้ําใจคอยชวยเหลือ ๓ พิธี
ปฐมนิเทศและเปดคาย ๔ ชาวบานที่มารวมงาน ๕ และ ๖ แมน้ําโขงยามแลง แหงขอดลงจนเห็นตลิ่งสูง หากเปน
ฤดูน้ําหลาก น้ําจะทวมขึ้นถึงขอบตลิ่งดานบน ๗ และ ๘ ชาวบานในหมูบานนี้ สืบตระกูลจากชาวพื้นถิ่น เรียก
ชาวบรู มีภาษาของตนเอง เด็กนักเรียนหญิงทั้งสองคนสาธิตการพูดภาษาบรู ผมฟงแลวคลายภาษาสวย ขมุ หรือ
ภาษาเขมร (ซึ่ งภาษาไทยไปยืมมาใชกว าครึ่ง) พอเข าใจบางคํา ทราบวาโรงเรี ยนใหนักเรีย นชว ยกันอนุ รักษ
ภาษาบรู ซึ่งมีเฉพาะภาษาพูด โดยโครงการ สามภาษาวันละคํา (ไทย อังกฤษ และบรู) วันนี้สอนคําวา ดวงอาทิตย
(Sun) ภาษาบรูวา “มัดมะนาง” ๙ หองสมุดกําลังถูกสราง

ซ า ยไปขวา บนลงล า ง
พิธีปฐมนิเทศและเปดคายผมพบเด็กนักเรียนคนหนึ่งเดินชน และเหยียบเทาผม แลวยกมือไหวขอโทษ ภายหลัง
ไดมานั่งกินขาวอยูใกล ๆ ผม สังเกตเห็นกริยาเรียบรอยผิดจากเด็กทั่วๆ ไป มีถุงใสของเลนประจําตัว ซึ่งเปนถุงรม
ภายในมีของเลน พี่ ๆ นักศึกษาเรียกวา “ถุงแหงความฝน” ของเขา ซึ่งประกอบดวยกิ่งไมตัดยาวเสมอกันขนาด
ประมาณตะเกียบหลายสิบอัน กับลูกหินอีกสองสามลูก นักศึกษา สองสามคนบอกผมวา ชื่อเด็กชายจา (อภิรักษ)
ทําทาทางเอียงอายเมื่อทราบวา ผมจะถายรูปแตสุดทายก็ยิ้มแปน ๓ กับพี่สาวคนสนิท เขาใจวาเปนนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร เห็นแบงกับขาวกินกันสองคน ๔ และ ๕ สาธิตการเลนของเลนไรคา โดยการโยนหิน แลวเก็บไม คลาย
ๆ หมากเก็บ เห็นแลวสะทอนใจวา ของเลนชนิดนี้ ยังคงมีใหเห็นในแผนดินไทย สําหรับเขา มันคงมีคามาก แตเขา
ก็ไมเสียดาย เต็มใจใหเมื่อผมลองเอยปากขอ ๖ ในออมแขนของพี่ชายคนสนิท (ปณท ทิพยรัตน นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร) ปณทพาผม และเจาหนูไปพบพอแมของเขา ซึ่งกําลังนําปลาขึ้นจากแมน้ํา ผมฝากปณทบอกพอ
กับแมของเจาหนูวา ใหเลี้ยงดูใหดี โหวงเฮงบงบอกวาเจาหนูไมใชเด็กธรรมดา เฉลียวฉลาด โตขึ้นอาจไดเปนเจา
คนนายคน หากไมมีเงินสงเสียผมจะชวยเปนภาระออกคาเลาเรียนให ดีกวามาจมดินจมทรายไรคาอยูที่ชายแดน
ขอบประเทศ ภายหลังจากคําบอกเลาของนักศึกษาหัวหนาคาย และบิดาของเจาหนู ทราบวา เจาหนูมีความรูเรื่อง
งานกอสรางเปนอยางดี โดยเฉพาะงานปูน และงานปูกระเบื้อง ไปยืนสอนพวกพี่ ๆ ที่กําลังกอสรางหองสมุดอยู
บอย ๆ เพราะเกิดที่กรุงเทพ บิดามารดาเปนชางกอสรางรอนแรมไปตามกันหลายแหง ไดเริ่มเรียนหนังสือที่
กรุงเทพกอนจะยายกลับมาลงหลักปกฐานยึดอาชีพประมง สวนเจาหนูเรียนที่โรงเรียนนี้ก็ดูจะไมเกงเหมือนเรียนที่
กรุงเทพ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เห็นจะเพราะขอจํากัดหลายอยาง แตผมวาดีที่ชีวิตมีอิสสระ ไรพันธนาการ ไม
ตองเปนลูกจางแลกคาแรงใหใครกดขี่ขมเหงไปวัน ๆ ลงน้ําก็ไดปลามาแลกเงิน คุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางอื่นก็นาจะดี
ขึ้นโดยลําดับ
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๒ ๐ มี น า ค ม
๒๕๕๑ ผมกลับไปเยี่ยมโรงเรียนพรอม Apple สามลัง (สามรอยกวาลูก) เพื่อใหนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งมีราว ๘๐
ถึง ๙๐ คน สนามเด็กเลน มีเครื่องเลนสี่อยาง คือชิงชา กระดานหก หวง และราวคู นอกจากนั้นยังมีเครื่องเลนอีก
สองอยาง ทําจากไมไผ เขาใจวา ลุงนักการคนขยัน ใชเวลาวางทําใหเด็ก ๆ เลน วันนี้วางเปลา เพราะปดภาคเรียน
แลว โรงเรียนไรนักเรียนยอมเงียบเหงา

๒ ๗ มี น า ค ม
๒๕๕๑ ผมกลับไปเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้ง ครับ ดวยรถโฟลก คนเดียว ดวยสายตาที่ไมใครจะเปนใจนักใชเวลาขับ
ราวหนึ่งชั่วโมง (ระยะทางประมาณเกือบรอยกิโลเมตร) เสียเวลาหาปมเติมน้ํามันอยูนาน สุดทายตัดสินใจเติม
เบนซิน ๙๑ รูสึกวารถไมคอยวิ่ง วันนี้ผมเอาอุปกรณเรียนศิลป ซึ่งซื้อดวยเงินสวนตัวไปบริจาคโรงเรียน มีดิน
น้ํามัน สีเทียน และไมบรรทัด อยางละ ๑๐๐ หลานสาวผมฝากหนังสือเรียน ป.๕ และ ป.๖ ไปใหเด็กชายอภิรักษ
รวมทั้งหุนยนตตัวโตจากผศ.ดร.นท แสงเทียน เหมือนโชคชะตา ผมพบเด็กชายอภิรักษ กับแม กําลังเข็นรถกลับ
จากไปหาเศษฟนและของปาที่สะพานขามหวยลึกกอนเขาหมูบาน คืนนรชาวคายมีกิจกรรม Camp ไฟ กอนเริ่ม
งาน เด็กชายอภิรักกับแมมาพบผม พรอมดวยของฝาก เปนปลาแหง (ปลาแหงที่วาเปนปลาเสือตอ ปลาเสือตอเปน
สัตวน้ําหวงหาม ตัวเปน ๆ ซื้อขายกันเปนเรือนพันเรือนหมื่น แตสําหรับคนที่ชายแดนแมน้ําโขงเห็นปลาเสือตอ
ติดรางแหทุกวัน ไมมีราคา) มะตูมสุกสองลูก ดอกกลวยไม ปลอกหมนที่ถัดดวยไหมพรม และเครื่องรางของขลัง
ที่พบตามธรรมชาติ คือแกนไมที่เรียกวา พญางิ้วดํา กับเหรียญโบราณอีกหนึ่งอัน ผมพยายามขอรองใหเขาเอา
กลับไปไมใชเพราะไมอยากได หรือเห็นไมมีคา แตคิดวาของเหลานี้คงมีคาสําหรับครอบครัวเขามาก จะใหผม
ทําไมตั้งมากมาย อยางไรก็ตาม เมื่อเห็นเด็กทําตาแดง ๆ คลายจะรองไห อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ และนักศึกษาสอง
สามคนจึงบอกใหผมรับไว แตคืนเหรียญใหเขาเอาไปเก็บบูชาบนหิ้งพระดังเดิม ผมไมบอกวาเปนเหรียญอะไร แต
บอกวาเปนของแท หายาก ราคาหลายเงิน เด็กชายและแมขอลากลับบานกอนงานจะเริ่ม เพราะบานอยูไกล แม
นักศึกษาจะขะยั้นขะยอใหเจาหนูอยูรวมงาน และอาศัยนอนกับพวกพี่ ๆ แตเจาหนูยืนยันจะกลับบาน เพราะตั้งแต
เกิดมา เวลานอนทุกคืนไมเคยหางพอแม คืนนั้น มีชาวบาน และเด็ก ๆ ไปรวมงานมากหนาหลายตา งานเลิกดึก แต
สักเที่ยงคืนผมงวงนอน อาจารยดร.ทวีศักดิ์ กําลังกางเตนทใหภรรยา และลูก สวนตัวอาจารยเองแขวนเปลผารมที่
มุมระเบียงอาคารเรียน อาจารยขอรองใหผมพักคางสักคืน เพราะเสี่ยงที่จะขับรถกลับ เนื่องจากหนทางเปลี่ยว ตอง
ขึ้นเขาลงเขา ผมไมไดเตรียมตัว โดยเฉพาะไมมีเสื้อกันหนาว ผมกลัวหนาว และแพยุงเปนอยางมาก แตสุดทาย
อาจารยทานแขวนเปลใหที่ระเบียงอีกดานหนึ่งของโรงเรียน ที่มืดเงียบ และเปลี่ยวนาหวาดกลัวนัก ผมสวมเสื้อกั๊ก
และถุงเทา แลวมุดตัวลงนอนในเปล ลมหนาวพัดแทรกเขามาจากทางดานลาง ผานผาใบสัมผัสตัว ทําใหผมตอง
กลับตัวบอย ๆ เพราะปองกันเปนตะคริวจนกระทั่งรุงสาง จึงขับรถกลับไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผา และทํางานที่
มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ดวยเหตุดังกลาว ผมลมปวยและตองกินยาอีกสามวันจึงคอยทุเลา
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นส.พ โตง กับลูกชาย

น ส. พ . สุ เ ม ธ
เมธศาสตร หรือโตง เปนนิสิตรุนเดียวกับผม โตงเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร พักอยูหอพักเดียวกับผม โตงเปนคน
เพชรบุรี เปนคนโผงผางจริงจังจริงใจ เสียงดังฟงชัด จนหนวกหู วันไหนโตงกลับมาหอ หรืออาบน้ําเปนอันวาทุก
คนตองรู เพราะไดยินเสียง (หอพักนิสิตที่ผมอยูมีหองน้ํารวม ทุกคนแกผาอาบน้ํารวมกัน หองน้ํารวมยกพื้น มีฝา
กันสูงกวาเอวหนอย นิสิตที่ถีบจักรยานผานไปมาจึงมองเห็นแนนอนวาคนกําลังอาบน้ํา แตดวยความเคยชิน ขณะ
อาบน้ํานิสิตทั้งหลายมักคุยกัน) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ผมไดรับโทรศัพทจากโตงความวา ไปสัมมนาวิชาการ
ที่อุบลราชธานี อยากพบผม เพราะทราบ และไดหมายเลขโทรศัพทจากเพื่อนวนศาสตรวา ผมอยูที่อุบลราชธานี
ผมไปพบและกินอาหารมื้อเย็นกับน.ส.พ.โตง และลูกชายคนกลาง (นองปาลม) ที่เขมแข็งอดทน อารมณดี และ
นาจะเรียนเกงเหมือนคุณพอ โตงเลาใหลูกชายฟงถึงเรื่องที่จดจําแตกอนเกาถึงความเจาระเบียบของผม เชน เก็บที่
นอนเปนระเบียบเรียบรอยทันทีที่ตื่นนอน หรือโตะทํางานสะอาดเสมอ จริงแลวมันเปนนิสัยติดตัว ไมชึความเจา
ระเบียบหรอกครับ ถูกฝกจนเคยชินถึงทุกวันนี้ โตงยังขอรองใหผมชวยแนะนําสาขาวิชาชีพใหกับลูกชายคนโตที่
กําลังเรียนม.๕ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผมตอบวาแนะนําทําหอกอะไร หากเรียนในโรงเรียนดีเชนนั้น เด็ก
ตองรูอนาคตอยูแลว ถึงไมรูก็มีทางไปไดลานแปด นอกจากนั้น ผมไดถามไถโยงใยถึงพี่ชายของโตงซึ่งเปนทหาร
อากาศ เปนนักบิน และเปนเพื่อนสนิทของเพื่อนรวมงานผม ซึ่งเสียชีวิตไปแลว กอนอําลาโตง ผมนับไดวา พบกัน
ครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ครับ รวมสามสิบป รุงขึ้น โตงพาลูกไปกราบอัฐิหลวงปูชา สุภัทโร กอนเดินทาง
รอนแรมไปเยี่ยมพระนิคม อดีตนิสิตวิศวกรรมศาสตรรวมรุนที่บวชตลอดชีวิตที่จังหวัดยโสธร ภายหลังเรียนจบ
ทํางานไดราวสองป โตงเดินทางตอไปยังหนองคาย เวียงจันทน กอนกลับมาขึ้นเครื่องบินที่อุดรธานีเดินทางกลับ
กรุงเทพ และนครปฐม โลกมันกลม วันหนึ่งเราเคยคิดวาโลกหมุนไปขางหนา แตแลวนานวันเขา เราอาจพบวา
โลกหมุนชาลง หรือไมก็กําลังหมุนกลับ ทําใหเราพบอดีตที่ผานมาแลว
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษย และคนรูจักยังคงมากมากกวาปกติ เชนสามสี่เดือนที่แลวมา ไมรูวาเพราะ
อะไรเชนกัน คิดเหมือนเดิมวา มีจดหมาย ดีกวาไมมี หลายคนที่เขียนมาเตือนความจํา เพราะจากกันไปหลายป
ตองขอขอบคุณที่ยังกรุณาระลึกถึง
Date: Sun, 30 Mar 2008 14:30:49 +0700

ความกังวลที่มาถึง สวัสดีครับอาจารย อาจารยสบายดีไหมครับ ชวงนี้ผมไมคอยไดคุยกับอาจารยตั้งนาน ผมมีเรื่อง
อยากจะปรึกษากับอาจารยเรื่องการเลือกภาคนะครับวาจะทํายังไงดี ชวงนี้อาจารยอยุ ม.อบ ไหมครับ สวนผมอยู
ม.อบ นี่แหละครับทําหุนยนต ไปแขง TPA อยู แตก็มีเรื่องกังวลมากเกี่ยวกับการเลือกภาคครับ ถาอาจารยวาง ยังไง
ก็ชวยบอกผมดวยนะครับ ผมจะไดไปขอคําปรึกษากับอาจารย และนี่ก็เบอรผม นะครับ ๐๘๑๔๗๑๐๗๘๗ ชวงนี้
อาจารยก็ดูแลสุขภาพตัวเองดวยนะครับอากาศเปลี่ยน แปลงบอย ยังไงลูกศิษยคนนี้ก็รอคําปรึกษาจากอาจารยนะ
ครับ จักเปนพระคุณอยางสูงดวยความเคารพอยางสูงนายอิศรพงศ บงศรีดา (แปก) pak_crub@hotmail.com
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สถาพรตอบ นึกวาสอบเสร็จกลับไปอยูบานเฉย ๆ ไมมีอะไรทําหงุดหงิดฟุงซาน ผมไปทํางานที่คณะฯ ทุกวัน ไป
หาได หากไมพบสวนใหญก็แปลวาประชุม ตนเดือนหนาเปนตนไปก็จะมีราชการตองเดินทางไปตางจังหวัดหลาย
แหง แตหากไมไปไหนก็ยังคงทํางานปกติ ตองเตรียมตัวสอนเทอมหนาดวยครับ
Date: Thu, 27 Mar 2008 14:52:44 +0700

สวัสดีครับอาจารย ผมณรงคพล แซลิ้ม ที่เคยปรึกษาอาจารยเรื่องเรียนตอป.โทสาขาโครงสรางครับ ตอนนี้ผมไดที่
ธรรมศาสตรแลวและกําลังรอประกาศผลที่มจธ.ในวันที่๔ นี้ครับ อยากจะขอคําแนะนําอาจารยวาถาไดทั้งสองที่
อาจารยจะแนะนําอยางไรดีครับสวนตัวผมคิดวาจะเลือกมจธ.เพราะวาใกลบาน และคาเทอมถูกกวา ๕๐,๐๐๐ บาท
ครับ ถาไมไดที่มจธ.ก็คงตัดสินใจเรียนที่ธรรมศาสตรเพราะจะตองจายคาธรรมเนียมในวันที่ประกาศผลมจธ. ซึ่ง
เป นวั นสุด ทา ยพอดีค รับ รบกวนอาจารย แนะนําดว ยครั บ สุด ทายก็ขอใหอาจารยสุขภาพกายและใจแข็ง แรง
ตลอดไปนะครับ ขอบคุณครับ ninebanking@hotmail.com
สถาพรตอบ เรียนมจธ. ก็ดี แตผมวาจะเรียนที่ไหนก็ตาม ตองเลือกอาจารย แมไมไดถามผม แตผมตอบเลยวา
แนะนําใหเลือกวาเราจะเรียน หรือทําวิทยานิพนธกับอาจารยทานใด หากไมคิดลวงหนา อาจเรียนไมจบ ไมได
หมายความวาอาจารยไมดี แปลวาก็ตองขึ้นอยูกับตัวเราที่จะตองสื่อสาร ทํางาน กับอาจารยที่ปรึกษาแตละทานให
ได จึงจะเรียนจบ หรือจบตามเวลาอันควร ดังนั้น จึงควรคิด หรือไตรตรองลวงหนา สวน มธ แนะนํา.ไปแลว
สวัสดีครับ
Date: Tue, 25 Mar 2008 13:52:39 +0700

อยากได X-file เกาของอาจารยครับเพราะอาน X-file ของอาจารยมีความรูมากขึ้น ขอใหอาจารยแตความสุขกาย
สบายใจสุขภาพแข็งแรงตลอดไป boysuwit_r@hotmail.com
สถาพรตอบ สามารถ Download ไดจาก http://www.sdhabhon.com/X-File.html ครับ สวัสดีครับ
Date: Mon, 24 Mar 2008 20:25:09 +0700

สอบถามอาจารยเรื่องหนังสือเกี่ยวกับการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมเรียนอาจารยสถาพร ที่เคารพ ผมขอ
แนะนําตัวครับ ผมชื่อ จักรกฤษณ จั้นจัด เรียนปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร รหัส ๔๐ ซึ่งไมทัน
เรียน RC design กลับอาจารยซึ่งเสียดายมาก ตอนนี้ผมจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณสาขา Geotechnical eng. และ
ทํางานอยู SEAFCO ซึ่งบริษัททํางานเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินชนิด D-wall ผมมีความสนใจสวนตัวที่
จะศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชโครงคายประสาทเทียมกับงานที่ทําอยูในรูปของงานวิจัย แตเนื่องจากตอนนี้ผม
ไมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ขอความกรุณาอาจายชวยแนะนําหนังสือวาควรเริ่มตนอานหนังสือเลมไหน
กอนเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไป ขอแสดงความนับถือ จักรกฤษณ จันจัด chakkrit_civil22@hotmail.com
สถาพรตอบ ไมเห็นจะนาเสียดายตรงไหน เรื่องที่ถาม ใหดูเอกสารที่แนบ และคนควาตอตามเอกสารอางอิง ANNs
สําหรับงาน Geo-technical ที่กลาวถึง นาจะลาสมัยไปกวา ๒๐ ปแลว เรื่องที่เลามีคนทําหมดแลวครับ
Thu, 20 Mar 2008 15:26:53 +0000

อาจารยสวัสดีครับ ผมจักรพงศนะครับ ผมรบกวนขอที่อยูอาจารยไดไหมครับเวลาสงรูปไปใหอาจารยจะได
สะดวกครับไมอยากรบกวนอาจารยสสิกรณครับ แลวไมทราบวาอาจารยไดรับ CD หรือยังครับถายังไมไดยังไง
รบกวนอาจารยแจงดวยนะครับผมจะไดสงใหใหม ชวงนี้อากาศรอนอาจารยดูแลสุขภาพดวยนะครับขอบคุณครับ
รบกวนอีกนิดครับตัดเกรดรึยังครับขอบคุณครับ... onizuka_302@hotmail.com
สถาพรตอบ ที่อยูที่ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
ครับ โลกของอาจารยสสิกรณเปนสีชมพู กําลังจะแตงงาน ชาเร็วอาจารยเขาก็สงใหแหละครับ ผมตัดเกรดแลว
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จักรพงศได C ในขณะที่เพื่อน ๆ ในกลุมมีบางคนอาจได B หรือ B+ จะดีใจ หรือไมดีใจก็ตาม หากเรียนแลว รูสึก
ไดความรู ผมวามีคามากมายกวาเกรด ซึ่งมีคนสอบไดเกรด F D และ D+ มากมายที่สุดในชีวิต นับตั้งแตผมสอน
หนังสือมา ดวยเหตุใดก็ลองนึกเอาเอง ใหขนาดเสา โดยไมบอกน้ําหนัก หรือแรง แตก็มีคนมากมายออกแบบได
เสริมเหล็กเบ็ดเสร็จ ทั้งที่คําตอบสั้นงายวา "ออกแบบไมได" อยางไรก็ตามงานของกลุมจักรพงศเปนหนึ่งในสอง
กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด ใจจริงอยากใหเต็ม แตหักไวนิดหนอยเพื่อใหรูวายังมีขอผิดพลาดบาง ซึ่งเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา ทุกเลมผมตรวจ และเขียนคําแนะนํา หรือขอคิดเห็น (Comment) ไวเขียนมาก หรือนอยดีหรือไมดี ก็
ขึ้นอยูกับผลงาน วาคนทําตั้งใจมากเพียงใด ผมสงรายงานทุกเลมคืนแลว อีกไมกี่วันคงไดรับ ผมฉีกรายงานของ
จักรพงศ และเพื่อนไวหนึ่งหนา คงไมตองบอกวาหนาใด สําหรับผม มันมีคามาก โดยเฉพาะในยามที่ทอแท
ขอบคุณครับ
Date: Mon, 17 Mar 2008 08:57:34 +0700

วางเลยถายมาใหครับ สวัสดีคับอาจารยสถาพร ผม วสวัตติ์ พิจอมบุตร เปนนิสิต ม.นเรศวร รุนนี้ครับเรียน
สิ่งแวดลอมครับอาจารยจําหนาผมไดหรือเปลาครับวาคนไหนผมก็ไมไดโดดเดนนะครับแตเขาเรียนทุกคาบครับ
พอดีบานผมอยูลําปางครับชวงนี้กอนผมไปฝกงานวางคับ เลยถือกลองไปถายรูปสะพานใหอาจารยคับเพราะเคย
ไดยินวาอาจารยมีแตรูปที่หามาจากอินเตอรเน็ตไมมีเวลามาถายภาพเองครับ ถาอาจารยอยากไดรูปแบบไหน
นอกจากนี้ก็บอกมาไดนะครับผมจาเขาไปถายมาใหครับ ไฟลที่๑ เปนรูปที่ถายจากรูปภาพที่เคยมีการจัดการ
ประกวดภาพถายครับ อาจารยสบายดีรึปลาวคับนิสิตสิ่งแวดลอมก็คงไมไดเรียนกับอาจารยอีกแลวใชรึปาวครับ
สุดทายนี้ก็ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงนะครับ สวัสดีครับ hoi_golf@hotmail.com
สถาพรตอบ ไดรับแลวครับ ขอบคุณครับ ผมจําวสวัตติ์ไดครับ เพราะเขาเรียนสม่ําเสมอ และไดตรวจ Term
Project ไปแลว ดูแลวตั้งใจทํางานมาก แมจะยังไมครบถวน หรือมีขอบาง ซึ่งก็เปนปกติธรรมดาของการเรียนวิชา
ออกแบบเพราะยังไมเคยทํางานมากอน ผมไมไดคิดแยกแยะลูกศิษย วาเรียนที่ไหน เรียนอะไร กลับกัน ผมชื่นชม
นิสิตสิ่งแวดลอมหลาย ๆ คนที่พยายามตั้งใจเรียนทั้งที่วิชามีเนื้อหามาก และคงจะยากนาดู แตเมื่อผานไปไดก
นาจะเปนกําลังใจ และแรงบันดาลใจใหกลา และอดทนทํางาน จะประสบความสําเร็จไดเสมอ นาเสียดายที่หลาย
คนทอแท หรือไมตั้งใจ ปลอยเวลา และโอกาสไปเสียเปลา แมจะไมไดสอนวิชานี้แลว แตกเปนเหตุผลอันสมควร
เพราะอาจารยที่ทานเคยสอนกลับมาจากตางประเทศแลว ผมซึ่งทําหนาที่แทนมาเปนเวลาพอควรก็ควรจะคืนงาน
นี้ใหกับทาน ไมใชเรื่องที่โกรธใคร หรือนอยใจอะไรทั้งสิ้น หากมีใครเขาพูดวา แยงเด็กสอน ก็ไมรูจะเอาหนาไป
ไวไหน มีลูกศิษยหลาย ๆ คนที่ไมไดเรียนกับผม จึงทําใหบางคนเรียกผมวา อา หรือพี่ หรือลุง ตามความเคยชิน
เดิม แตไมวาจะอยางไร โลกนี้แคบ ถึงอยางไรเราก็จะยังตองพบกันอีก เวบไซทก็ยังอยู หากผมจะยังชวยอะไรได
ยอมตองยินดี ขอใหตั้งใจฝกงาน ประสบความสําเร็จ และโชคดีนะครับ ขอบคุณอีกครั้ง ในน้ําใจงดงาม สะพาน
รัษฏาภิเศก
Thu, 13 Mar 2008 17:32:30 +0000

สวัสดีครับอาจารย อาจารยเปนยังไงบางครับ ผมไมคอยไดเลนเน็ตซักเทาไหร เลยไมไดเขาไปอาน x-file เดือน
ลาสุด พอไดมาอานแลวผมยิ่งคิดถึงอาจารยมากขึ้นไปมากกวาเดิมครับ ตอนนี้ผมฝกงานเสร็จแลวครับแตกําลังเรง
ทําโปรเจคใหเสร็จ ตอนแรกกะวาจะเอาโปรเจคไปทําตอนฝกงานครับแตไมมีเวลาทําเลย ก็เลยตองมานั่งทําตอนนี้
ครับ สวนเรื่องงานนั้นเพื่อนๆไปสมัครมาหลายที่ ที่กรุงเทพ แตละคนกลับมาทอๆไงไมรูครับ ทั้งๆที่เพื่อนหลายๆ
คนเกรดมากกวาผมอีก ผมฟงเพื่อนเลาแลวก็รูสึกไมคอยดีเทาไหรครับอาจารย ชวงหลังๆก็เลยไมฟงเพื่อนเลาตอ
เลยดีกวา จะไดไมรูสึกแยมากกวาเกาครับ เอาไวไปเจอเองดีกวาครับ "ลากอน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ม.นเรศวร
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พิษณุโลก ไมชาก็เร็ว ผมเชื่อวา สักวันผมก็คงตองอําลาที่อื่น ๆอยางเชนเคยมาแลว เพราะเวลายอมทําหนาที่ของ
มันอยางซื่อตรงเสมอ จะผิดชอบชั่วดี นับแตนี้ ก็คงเปนเพียงอดีตใหดีใจ หรือเสียใจ แตไมมีใครยอนกลับไปแกไข
ไดอีกแลว ขอนิสิตทุกทานประสบความสําเร็จ และโชคดี" ผมอานขอความนี้แลวรูสึกวาผมโชคดีและโชครายใน
เวลาใกลๆกัน ผมโชคดีที่ไดรูจักกับอาจารยสถาพร โภคา ที่ไดรับความรูจากอาจารย ที่ไดเปนลูกศิษยของอาจารย
แตที่แยไปกวานั้นก็คือ ผมจะไมไดเจออาจารยอยางที่เคยเจอ ผมเสียดายแทนรุนนองที่ไมมีโอกาสไดเรียนกับ
อาจารย แตถึงยังไงผมจะนําวิชาความรูที่อาจารยไดใหมาทั้งหมดไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดครับ และจะยังมี
อาจารยอยูในความทรงจําของผมตลอดไปครับ ผมเปนคนที่ขาดการออกกําลังกายไมได ผมเลยไมคอยมีโรคภัยมา
เบียดเบียน//ผมเลยเชื่อวาถาอาจารยหาเวลาที่วางจากการเดินทาง การสอน มาออกกําลังกายบางก็คงจะเปนผลดีตอ
อาจารยครับ สุดทายนี้ ผมก็ขอใหอาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรง//รักและเคารพอาจารยสถาพร เสมอครับ...กมลรัตน
tiey_civil@hotmail.com

สถาพรตอบ สวัสดีครับ คําวา เวลาทําหนาที่ของมันเปนความจริง ยิ่งอายุมากขึ้นทุกคนจะรูวามันเปนความจริง
และเปนความนากลัว เพราะเวลาทําใหทุกอยางเปลี่ยนไป ทําใหเราตองพบ พราก จาก หาย จนกลายเปนวาเรากลัว
การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยาง ชีวิตผมมีกลัวการเปลี่ยนแปลงหลายอยางเหมือนกัน เชนการมีครอบครัว กลัวจะ
สูญเสียความคิดแบบเอาแตใจ กลัวเสียเวลาทํางานที่อยากทํา แตก็นั่นแหละ อาจมีขอดีที่ผมไมรูก็เปนได ผมไมได
หายไปไหน หากไดอานเอ็กไฟล ชวงครึ่งปยอนหลังจะเห็นวาลูกศิษย หรือคนคุนเคยเกา ๆ กลับเขามาทักทาย เปน
เรื่องที่ดูเหมือนแปลก แตเปนเรื่องที่นายินดี และผมเชื่อวาชวงเวลาเหลานี้ เปนเอ็กไฟลที่ดีที่สุดชวงหนึ่งเทาที่ผม
เขียนมันมากวาหกเจ็ดป เพราะมีเรื่องแปลกใหม มีศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ในเวลาเดียวกัน โลกไซเบอร ทําใหไกล
เหมือนใกล จนกระทั่งใกลตาไกลตีน แบบที่สุรชัย จันทิมาธร และวงคาราวานวาไวแหละ สุขภาพจิตผมปกติดี แต
สุขภาพกายผมไมดีขึ้หรอก นอกจากไมเกรน กรุดูกทับเสนประสาท แลว วันนี้ ตาผมพรามัว ดวงตาขางหนึ่ง
มองเห็นบางไมเห็นบางแลวแตวัน ผมสงสัยวา หลังสงกรานตปนี้ อาจเปนครั้งแรกที่ผมใชสายตาขางเดียว ขับรถ
โฟลกกลับไปกรุงเทพ ก็เปนได แตผมก็เชื่อวา ขับได ไวจะเลาใหฟงครับ
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หวัดดีคับอาจารยอาจารยคับผมจักรพงศนะคับ ผมฝากCDใหอาจารยสสิกรณสงใหเรียบรอยแลวนะคับ ใน CD ก็
จะมีรูปสะพานรัษฎา และวัดจองคําอันนี้แถมคับเปนวัดแถวบานพอดีไปถายตอนเย็นเลยไมคอยชัดและถามาไมกี่
รูปคับ ออและอีกไฟลหนึ่งรูปอาจารยจากกลองผมคับ ทุกรูปที่ถายถายจาก K750 iหมดเลยนะคับรูปออกมาผมคิด
วานาจะใชได ทุกไฟลที่บอกอยูในโฟเดอรเดียวหมดคับ (โฟเดอรสะพานรัษฎา) สุดทายนี้ก็ขอใหอาจารยสุขภาพ
แข็ ง แรงนะคั บ อย า พึ่ ง ท อ และผมจะคอยถ า ยรู ป สถานที่ ต า งส ง ให เ รื่ อ ยๆคั บ ผมขอบคุ ณ คั บ อาจารย
onizuka_302@hotmail.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ที่กรุณาถายรูป รูปสิ่งที่ถายทุกรูปมีคามาก ไมใชเพียงแคผมใชประโยชนสอนหนังสือ
แตคือบันทึกของวิศวกรรมไทยอยางที่เคยบอกครับ หากผมเอาไปใชในตํารา จะของคุณผูถาย จั้งแตเทอมหนาเปน
ตนไป รูปทุปรูปใน PowerPoint จะระบุชื่อผูถาย ที่กรุณาอนุเคราะหเปนวิทยาทานแกผูอื่น เมื่อเชาผมตรวจงาน
กลุมของจักรพงศดวย ทําไดดีนะครับ ความตั้งใจมีมากทีเดียว และผมกําลังตรวจขอสอบ อีกสองสามวันก็นาจะ
แลวเสร็จครับ ขอบคุณครับ
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คิดถึงอาจารยครับ สันติ กิติยานันท santimut@hotmail.com
สถาพรตอบ เออ นึกถึงนายเหมือนกัน จํานายไดเสมอไอหนู เห็นเมลนายแลวก็ตกใจ แตดีใจ เพราะเมื่อสองสาม
เดือนกอน เคยถามคนมหานครวานายหายไปไหน มีคนบอกผมวา นายเรียนจบแลว แตจบบริหาร หรืออะไรนี่
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แหละ ผมนึกวา นายกลับไปอยูบานที่ทามวงแลว ไมรูจะตามหานายอยางไร คนที่เคยตามให (อิลริยาส มามะ –
หากอิลริยาสอานเอ็กไฟล หรือเพื่อนอิลริยาสคนใดที่รู หรือติดตอไดชวยบอกอิลริยาสติด ตอผมดวยนะครับ)
ภายหลังเรียนจบจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็คงกลับไปอยูนราธิวาสแลว
Fri, 14 Mar 2008 13:52:00 +0700

ผมจบวิศวครับ เมื่อป ๒๕๔๖ เรียนเต็มหลักสูตรเกือบแย ทุกครั้งที่ผมทอผมก็จะเขาเว็ปของอาจารยแตก็ไมกลา
ที่จะเมลไปรบกวนอาจารยครับ ผมเปลี่ยนซื่อใหมแลวครับ กฤตณพัทธ (กิดตะพัด) แมใหเปลี่ยนผมก็ไมรูวา
เพราะอะไร ถามแม แมบอกวามันเพราะกวาชื่อเกา ตั้งแตจบมาผมก็ทํางานมาสองบริษัทแลว ตอนนี้ก็ลาออก
เรียบรอยแลว เพราะผมไปสมัครเรียนตอที่ธรรมศาสตร ปริญญาโทสาขาขนสง ผมอยากเรียนใหเหมือนอาจารย ที่
เคยสอนผมมา ผมคิดวาผมชอบที่จะเรียนทางนี้ วันนี้ผมไปสอบสมภาษณมาที่ธรรมศาสตรมา มีประโยคหนึ่งที่
ผมไปถามอาจารยที่สอบวาสาขานี้เรียนไปเพื่ออะไร แตอาจารยก็ตอบนะครับแตก็งง ๆ (ไมรูวาผมโง หรือ
เปลา แตผมไมทราบจริงๆๆ) รักและเคารพ คิดถึงอาจารยตลอด กฤตณพัทธ กิติยานันท santimut@hotmail.com
สถาพรตอบ หากไมรู แลวแกจะเรียนไปทําไมวะ หากถามผม ผมไมแนะนําเรียนโทขนสงหรอก บานแกกทํางาน
รับเหมาไมใชหรือ นาจะเรียนบริหารงานกอสราง แตหากชอบอะไรก็เรียนอยางที่ชอบแหละ ทํางานมาสามสีป
แลวคงเรียนรูโลกและชีวิต ซึ่งมักมีเรื่องใหทอแทไดเสมอ ผมตรวจของสอบนิสิต และนักศึกษาสองรอยกวาคน
รวมทั้งรายงานกลุม ก็คงตองแลวเสร็จในสัปดาหนี้ ประมาณพุธที่ ๒๖ มีนาคม จะตองไปประชุมที่ วสท. และคง
จะอยูพักผอนที่กรุงเทพ หรือไปชลบุรีพัทยา ระยองบางสองสามวัน หากแกวางก็จะเลี้ยงขาวแกสักมื้อ แกจะโทร
บอกก็ได เบอรโทร ๐๘ ๑ ๙๒๔ ๐๐๙๔ หากจะโทรไปก็ไมตองตกใจ เพราะผมพูดไมเพราะเหมือนเดิม
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สวัสดีคะ อาจารย กลวยมีปญหาเรื่องวิทยานิพนธ (โครงงานศึกษา) จะรบกวนเรียนปรึกษาอาจารยเนื่องจาก
ระหวางกลวยกับอาจารยที่ปรึกษามีปญหาเรื่องเวลาไมตรงกันสาเหตุคือ ๑. อาจารยจะไมใหเวลาชวงวันเสาร และ
วันอาทิตยเนื่องจาก ... ๒. หากตองการไปปรึกษาอาจารยจะตองโทรนัดเวลาอาจารยลวงหนากอนซึ่งอาจารยจะยุง
มากและมีเวลาจํากัด ๓. เหมือนมีอะไรบางอยางขวางกั้นระหวางกลวยกับอาจารย
๔. ปจจุบันอาจารย ... ทําใหโอกาสที่จะพบอาจารยยากขึ้นอีก กลวยตองทํางานจึงมีโอกาสจะไปหาอาจารยนอย
มากทุกครั้งที่ไปหาจะตองลางาน โดยปกติวันเสารก็ตองลาไปเรียนอยูแลว กลวยเจอปญหาหลายเรื่องในการ
วิทยานิพนธแตก็พยายามหาทางแกปญหาไดแตกลวยไมแนใจวาการแกปญหาของกลวยจะถูกตรงตามแนวทางที่
อาจารยฯ ต องการหรือไม กลว ยสงเลมใหอาจารยที่ ปรึกษาดู ประมาณหนึ่งอาทิต ยกวา ๆ (กลว ยจะสอบ
วิทยานิพนธ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ แต ... และกลวยตองสงเลมใหคณะกรรมการสอบกอนหนึ่งอาทิตย
กลวยตัดสินใจที่จะนําเสนอเรื่องที่มีอยูขณะนี้ในวันสอบ เพราะอยางไรก็ไมมีทางเลือกอื่นๆอีกแลว ซึ่งจาก
เหตุการณดังกลาวจะสงผลใหกลวยไมสามารถจะสอบจบไดภายในเทอมนี้ได อาจารยคิดวากลวยควรจะทํา
วิทยานิพนธเรื่องนี้ตอ หรือควรจะตัดใจเปลี่ยนหัวขอ เปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาใหม (ซึ่งมี เปลี่ยนไปหนึ่งคนแลว)
เริ่มตนใหมทั้งหมด หรือกลวยควรทําอยางไรตอไปดี ในมุมมองของอาจารยคิดวาอยางไรคะ และจะเปนการ
รบกวนอาจารยหรือไมคะหากกลวยจะสง PowerPoint ที่จะ นําเสนอตอนสอบใหอาจารยชวยดูใหวามันใชไดตอง
แกไขอะไรบาง ดวยความเคารพอยางสูง กลวย (ลูกศิษย MUT) khaow_numwa@yahoo.com
สถาพรตอบ หากเปนผม ผมจะถามอาจารยตรง ๆ วา ยินดีจะเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือไม หากไมไดคําตอบ หรือ
หากถูกปฏิเสธ ก็จะไปหาอาจารยใหมทันที ไมเสียเวลาซึ่งกันและกัน และจะไปแจงผูอํานวยการหลักสูตร หรือผู
กํากับดูและหลักสูตร เพื่อขอคําแนะนํา หรือใหชวยแกไขดวย เพราะก็คงเปนผลเสียตอทั้งนักศึกษา อาจารย และ
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หลักสูตรอยางไรก็ตาม เรื่องเหลานี้ พบเห็นไดเสมอ ๆ และอาจมีหลายสาเหตุ ทุกอยางเปนไปไดพอ ๆ กัน ผมจึง
ขออนุญาตที่จะไมระบุวาใครถูกใครผิด ผูเกี่ยวของตองพิจารณา และตัดสินใจเอง สวน PowerPoint ผมเองก็ไม
ควรดู หรือใหขอคิดเห็นใด ๆ เพราะโดยมรรยาทแลว ไมควรทํา อีกทั้งความเห็นของแตละคน หรืออาจารยแตละ
ทานก็อาจไมเหมือนกัน ผูเรียนยอมรูสถานการณ และควรตัดสินใจเอง ผมใหขอคิดแตเพียงวาหากเปนเรื่อง
ทะเลาะเบาะแวง เรื่องนี้งาย หากทิ้งใหอารมณเยือกเย็น หยุดคิดสักสองสามวัน ก็นาจะหาทางออกงาย แตหากเปน
เรื่องที่หนักหนากวานั้นถึงตองเปลี่ยนอาจารย หรือเปลี่ยนเรื่อง การตัดสินใจเร็ว แมจะตองทํางานใหม แตขอดีคือ
เสียเวลานอย หากทิ้งปญหา หรือซื้อเวลา เวลาก็นับแตจะหมดไป ขอใหใชสติ และตัดสินใจ และโชคดี
03/11/08 4:56 PM

สวัสดีครับอาจารย อาจารยสบายดีนะครับ ผมอานเอ็กซไฟลสองเดือนหลังสุดของอาจารย รูสึกใจหายอยางไร
พิกลๆครับ ใจนึงก็ดีใจที่อาจารยจะไดพักมากขึ้น อีกใจก็เสียดายแทนรุนนองๆ ที่ไมไดเรียนกับอาจารยแลววิชา
RC นี่ผมมาไดก็หาเดือนกวา ๆ แลวครับ ผานไปไวมาก ตอนนี้ที่ญี่ปุนเริ่มเขาฤดูใบไมผลิแลวครับ หลังจากสาม
เดือนอันแสนทรมาน หนาวมากครับสําหรับเด็กไทย ตอนนี้อากาศกําลังสบายๆ เหมือนหนาหนาวที่ไทยครับ
ตอนนี้ทุกอยางลงตัวหมดแลวครับอาจารย ทั้งเรื่องการอยูอาศัยและระบบการศึกษาและทํางาน งานวิจัยของผม
สวนใหญก็ขึ้นอยูกับงานที่อาจารยไดรับมาจากบริษัทขางนอก ซึ่งตอนนี้ก็เสร็จไปแลวสองชิ้นอะครับ สนุกดีครับ
เหมือนทํางานจริงมากกวาเรียนอะครับ ประชุมแลวก็เสนอความคืบงาน ไมนาเบื่อดีครับ ชวงกลางๆเดือนเมษายน
ผมตองไปประชุมกับอาจารยอภินิติและอาจารยสุทธิศักดิ์ที่มเกษตรครับ เรื่องงานภาคสนามที่สองมหาลัยทํา
รวมกันอยูครับ ถารูวันที่แนนอนจะบอกอาจารยอีกครั้งนะครับ สุดทาย ผมไดแนบไฟลที่ผมตั้งใจเขียนใหกับ
บุคคลที่ผมคิดวา ถาไมมีพวกทาน ผมก็ไมมีวันนี้ มาอยูตรงนี้ได ผมจะนําไปใสไวในเวบสวนตัวของผมดวยแลวก็
ใหอาจารยไดอานดวยครับ รักษาสุขภาพดวยนะครับอาจารย อยากมาเที่ยวญี่ปุนเมื่อไร หาเวลาไดเมื่อไรบอกผม
เลยนะครับ ดวยรักและเคารพอยางสูง ธํารงศักดิ์ Thamrongsak Suwanishwong suwanishwong@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับที่ยังติดตามอาน สามสีเดือนกอนนี้ ดร.ตอ (สุทธิศักดิ์) ไปชวยสอบนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พวกเรายังคุยกันถึงธํารงศักดิ์ดวย อาจารยสุทธิศักดิ์ เปนเพื่อนกับอาจารย
ผศ.ดร.นท แสงเทียน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความรวมมือกัน และอาจารยสุทธิศักดิ์ เคยสงเด็กไปทํางาน
และใชเครื่องมือที่หองปฏิบัติการที่อุบลราชธานี เรื่องไมสอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็เปนเรื่องความจริง เวลาทํา
หนาที่ของมัน ไมมีเหตุผลที่จะดึงดันสอนหรอกครับ เพราะอาจารยทานกลับมาจากศึกษาตอแลว หากยังจะสอน
อยูตอไปแลวอาจารยทานจะสอนอะไรเลา เวลาผานไป คนที่เรียนหนังสือกับผมหลาย ๆ คน ไมคอยตั้งใจเรียน
เหมือนเมื่อกอน ไวถึงเวลาก็คงนึกไดเองแหละ ภาษิตจีนบอกวา น้ําในบอแหงจึงรูคุณคา ผมก็ยังมีงานอื่น ๆ ที่ตอง
ทําอีกมากมาย อีกไมชานานก็จะไดรูเห็นวาคืองานอะไร ไวมีโอกาสดีผมจะไปญี่ปุนแนนอนครับ ขอใหตั้งใจเรียน
และจบไว ๆ ครับ
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ผมนายสุวิทย เรือนมูล อยากขอปรึกษาเรื่องเรียนตอ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง วาจะเรียนที่ไหนดี
เพราะตัวของผมเองนั้นสนใจในเรื่อง โครงสรางรับแรงแผนดินไหวและแรงลม มหาวิทยาลัยไหนที่ผมสามารถ
เขาเรียนได ตัวผมเองจบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม ทํางานได
สอง ปแลวจึงอยากจะเรียนดวยทํางานดวยครับ ขอคําแนะนําดวยครับ ดวยเคารพอยางสูง (ปล.ผมขอเปนลูกศิษย
ไดไหมครับในเรื่องขอคําปรึกษาดานวิศวกรรมโยธา) boysuwit_r@hotmail.com
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สถาพรตอบ จดหมายไปอยูใน junk mail เกือบถูกลบทิ้ง ตอบวา หากอยูในกรุงเทพ เพื่อจะเรียนดวยทํางานดวย ก็
ตองดูเวลาเรียนของแตละหลักสูตรเปนหลัก หลักสูตรดี สถาบันดี อาจารยดี แตหากเราไมได หรือไมสามารถตัก
ตวงอะไรจากสิ่งเหลานั้นก็ไมมีประโยชน สาขาที่สนใจเรียนนั้น นอกเหนือจาก เอ.ไอ.ที ก็มีอาจารยดีอยูทุกที่
โดยเฉพาะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตขอบอกตรง ๆ วา สาขานี้ หากไมตั้งใจ
ทํางานอยางจริง ๆ จัง ๆ ยากที่จะประสบความสําเร็จ เพราะถือวายาก ตองใชความรูหลายแขนง และตองมี
ความคิดอานเชิงตรรกที่ลึกซึ้ง สวัสดีครับ
Date: Fri, 7 Mar 2008 13:21:02 +0000

กราบสวัสดี อาจารยสถาพร อาจารยครับเปนอยางไรบางครับ สุขภาพรางกายแข็งแรงดีไหม ขอใหอาจารยไดมี
เวลาพักผอนเยอะนะครับ ลูกศิษยคนนี้ ยังคงระลึกถึงอาจารยเสมอครับแมวาจะจากมาไกล มาก เรื่องงานที่นี่ผม
เริ่มเขาใจบทบาทและหนาที่ของตัวเองมากขึ้นครับ ไดทําในสิ่งแปลกๆ และไมเคยทํา มันเปนประสบการณชีวิต
อยางที่อาจารยไดกรุณาแนะนําไวกอนมา และแนนอนครับ สิ่งตางๆมันก็ตองแลกมาดวยความลําบากเชนกันครับ
ผม อากาศที่นี่เลวรายมากครับ ทะเลทรายเวลารอนก็รอนตับแตกเวลาหนาวก็หนาวจนสะทาน เพียงขามวันอากาศ
เปลี่ยนแปลงมากครับ โชคดีที่ผมยังไมปวย และทํางานไดเปนปรกติ ผมมีโอกาสนั่งรถผานยานใจกลางเมืองและ
ติดกลองไปดวยเห็นรูปตึกนี้สวยและแปลกเลยถายสงมาใหอาจารยครับ ปล. ขออาจารยสุขภาพรางกายแข็งแรง
และมี กํ า ลั ง ใจในการแก ป ญ หาต า งๆนะครั บ ด ว ยความเคารพรั ก อย า งสู ง นายเศรษฐา ศิ ริ เ งิ น ยวง
deaw_s@hotmail.com

สถาพรตอบ สวัสดีครับชีวิต แตละวัน จะยากงาย สุดทายก็ตองผานไปใหได ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ใชสิ่งที่คิดวาเปน
ปญหาอุปสรรคใหเปนโอกาส อยูที่ใดก็ได หากใจสุขกายก็พลอยสุข ผมกําลังตรวจขอสอบ ตั้งใจวา กอน
สงกรานต จะไปเที่ยวเชียงรายสักสองสามวัน ปลายเมษายนจะขับรถโฟลกกลับกรุงเทพ ตนพฤษภาคมจะไป
ชลบุรี พัทยา แลวไปประชุมสภาคณยดีวิศวกรรมศาสตร คงเปนที่ชะอํา อาจแวะเที่ยวเพชรบุรี แลวกลับไปสัมมนา
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. คงที่โขงเจียมที่เดิม เวลาวางไมไดมากขึ้น ผมทํางานไดมากขึ้น ทั้งแตง หรือ
แกไขตํารา แมกระทั่งเอ็กไฟล มีเรื่องตื่นเตนแปลกใหมนาสนใจเสมอ ผมมีปญหาเรื่องสุขภาพตา เปนเรื่องใหม คง
ตองหาเวลาไปตรวจ หรือรักษา เพราะบางวันตาขางหนึ่งมองไมเห็น หรือพรามัว ขอใหตั้งใจทํางาน และโชคดี
Date: Fri, 7 Mar 2008 00:31:46 -0800

เรียน อาจารย สถาพร โภคา สวัสดีครับอาจารย ผมเปนลูกศิษยที่ มหาวิทยาลัย มหานครครับ เรียนกับอาจารย
ตั้งแต วิชา Transport ไปจนถึง Advance RC Design และยังทําโปรเจคกับอาจารยดวยครับ เรื่อง Internet Base in
Civil Engineer ครับ ซึ่ง ปจจุบัน Internet กับงานวิศวกรรมโยธา จําเปนตองพึ่งหาอาศัยกัน เหมือนดัง วิสัยทัศนของ
อาจารยในตอนนั้น ปจจุบัน ก็เปนเวลา ประมาณ ๑๐ ปแลวครับ ผมติดตามขาวสารของอาจารยมาตลอด ดวยความ
เคารพและนับถือ อาจารยที่เปนตนแบบของวิศวกรโยธาที่มีความสามารถ และมีวิธีการคิดหรือการแสดง
ความเห็นตาง อยางตรงไปตรงมา และอยูบนความเปนของตัวเอง ปจจุบัน ผมทํางานเปนวิศวกรที่ปรึกษา ไดมี
โอกาสเดินทางไปทํางานที่ตางประเทศเปนระยะเวลาสั้น ๆ ที่ประเทศเวียดนาม ไดสัมผัสกับวิศวกรที่นั่น การ
ทํางานที่นั่น ซึ่งจากมุมมองของผม คงอีกหลายปกวาจะตามเราทัน ผมมีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาอาจารยดังนี้ครับ
การที่จะทุบ ฐานรากที่ทําการหลอไวสําหรับทดสอบ Dynamic Load นั้น สามารถที่จะใชรถ Back Hole ในการสกัด
ทําลาย ไดไหมครับ จะมีผลกระทบกับความแข็งแรงของเสาเข็มหรือไม แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น จะทําให เสาเข็ม
เกิดการสูญเสียคุณสมบัติหรือไมครับ ถาไมสามารถใชเครื่องมือดังกลาว วิธีการปฎิบัติตองทําอยางไรครับ เพื่อมิ
ใหเปนผลกระทบกับความแข็งแรงของเสาเข็ม ผมไมทราบจะปรึกษาใครครับ และเนื่องจากไมมีประสบการณืใน
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การทํางานดังกลาว จึงเรียนรบกวนอาจารยมา ณ ที่นี้ สุดทายนี้ขอใหอํานาจของความดีทั้งหลายจงปกปอง
คุมครอง อาจารยใหแข็งแรง ปลอดภัย ดวยครับดวยความเคารพอยางสูง หนามไผ ccctha@gmail.com
มึงไมตองสรรเสริญเยินยอกูหรอก จะถามอะไรก็ถาม ๆ เถอะ ตอบไดก็ตอบ ตอบไมไดก็บอกตรง ๆ ตอบแบบ
ชาวบานอิงหลักวิชากการวา หากตองการจะทําใหพัง จะใชมือ หรือเทา หรือเครื่องจักรอะไรสกัด ก็มีคาเทากัน
แหละ ตราบเทาที่ไมทําใหเสาเข็มราว แตกหัก หรือเคลื่อนยายตําแหนง (ซึ่งตองเสียเวลาแกไขฐานราก หรือเพิ่ม
เสาเข็มชดเชยตนที่เสียหาย) เขาใจวาไมนาใช Backhoe นาจะเปน JCB Excavator ที่มีหัวสกัดถลมอยางมีกําลัง
มหาศาล การทดสอบ Dynamic load การสกัด หรือการตอกเสาเข็มเองก็เถอะ ทําใหดินรอบ ๆ สั่นสะเทือน และเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยูแลว เชน หากเปนดินเม็ดหยาบ หรือทราย มันก็เรียง Grain หรือแนนขึ้น คลาย ๆ กับเขยjาดวย
Vibro หากเปนดินเหนียว น้ําก็ไหลออกจากดิน (Drain) สิ่งที่เปนผลตามมาคือ กําลังรับแรงของดิน เชนแรงอัด แรง
เฉือนเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงบางอยาง หากใหแรงไมสูงมากจนเกินไป เมื่อทิ้งชวงเวลาไวสักพัก มันก็จะ
คอย ๆ recover กลับคืนสูสภาพเดิม หรือเกือบเหมือนเดิม ตัวอยางเชน เสาเข็ม Pre-auger ไง หรือลองเอากด หรือ
เหยียบพื้นดินเหนียวที่มีน้ําและอยูในสถาพออนนุม หากกดแรง ๆ ก็จะเห็นดินยุบเปนรอย ทิ้งไวสักพัก หรือสอง
สามวันก็คอยคืนตัว ชวงที่มันกําลัง recovery ก็อยางเพิ่งใหรับน้ําหนัก หรือแรงสิ่งที่ตองกังวลคือ การใชเครื่องมือ
หนักมาก ทํางานเหลานี้ควบคุมยาก อาจเกิดความเสียหายอื่น ๆ ซึ่งมากกวาเสาเข็ม เชน อาคารขางเคียง หากเลี่ยง
ไดทําไมไมใชเครื่องมือที่เล็กลง เชน Hydraulic jack ที่ใชแรงดัดลม (Jack ลม) เพิ่งรูวาชวงหลัง ๆ คนอานเวบกู
สวนใหญเปนพวกพลัดพรากบานเกิดเมืองนอนไปอยู หรือทํางานตางประเทศ คนในประเทศไทยไมอานแลว นาดี
ใจวาเวบกู Go Inter หรือไมก็เรียกวาเปนเวบของคนพลัดถิ่น
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สวัสดีครับอาจารย ขอบคุณครับ สําหรับคําแนะนํา ชี้แนะ เพราะสิ่งที่กังวลคือ คุณสมบัติที่จะเปลี่ยนแปลงของดิน
เนื่องจากแรงที่มากระทํากับฐานรากดังกลาว (แรงจากอุปกรณ ทําลายฐานราก) ซึ่งอาจจะสงผลกระทบไปถึง
เสาเข็ม แตพออาจารยอธิบายเรื่องของ การสามารถกลับคืนสภาพ ทําใหถึงบางออ ครับ อาจารยครับ พระกอนให
ศีล ยังตองมีอาราธนาศีลเลยนะครับ แลวลูกศิษย จะแสดงความเคารพดวยการเยินยอ สรรเสริญ อาจารยตัวเอง มัน
ไมผิดนะครับอาจารย อาจารยครับ เวปของอาจารยถา คนพลัดถิ่นอานมาก ๆ ก็ดีซิครับ กลับมาจะไดไมตอง กมลง
กราบ แผนดิน เพื่อใหลงหนาหนึ่งของหนังสือพิมพทุกเลมในประเทศ เพราะ ... (ตัดออก) อาจารยครับ ขอบคุณ
ครับ ตองมีโอกาสรบกวนอาจารยอีกแนครับผมไปสอบเรียนตอ CM ที่ ... มาครับ ประกาศผลมีนาคมนี้ครับ
ขอสอบรอยขอทําไมทันครับ สอบแตภาษาอังกฤษครับ ขอสอบเปนแนววัดความรูภาษาอังกฤษครับ ไมแนครับ
จะไปสมัครที่ ... อีกครับ แตเปนหลักสูตร ... มีอาจารยดี ๆ เกง ๆ สอนหลายคนเลยครับ แตแพงกวาคอนขางมาก
ครับ ดวยความเคารพอยางสูงครับ หนามไผ ccctha@gmail.com
สถาพรตอบ เออ ๆ เมื่อคืนกูยอนกลับมาดูรูปอีกครั้งในเมลมึงแลวตกใจ ก็ที่มึงจะสรางนี่เปนอาคารประกวด
นางงามจักรวาล (Miss Universe) มิใชหรือ หากใช จําเปนตองทดสอบ Dynamic load ดวยแรงมหาศาลเชียวหรือ
พวกสาว ๆ ที่มาประกวดปนี้คงไมไดเดินโชว แตคงมีการเตนขยมโลกันตสะทานไปถึงนรกสิทา อยางนี้กูวานาจะ
เรียก Miss Metreo (นางงามอุกาบาต) สองปที่แลวกูเจอไอตี๋ค...โต เพื่อนรวม Project มึงแถวบางเขน มันมากับ
เพื่อนสาว ๆ เห็นวา พอเรียนจบ MBA ก็ไปขายสี คงเปนสีทาบานแหละ ปานนี้ร่ํารวยไปแลว ไหน ๆ มึงก็จะไป
เรียนตอ หลักสูตรดี ๆ อาจารยเกง ๆ ทําไมมึงไมเก็บไปถามเขาละ ถามกูทําไม กูก็แค ครูเลว ๆ โง ๆ พูดถึง
หลักสูตรนะ กูวา มันก็ดูดี และหรูทุกแหงแหละ แตพอไปเรียนแลวรูเองวา หลักสูตรดี หรืออาจารยดี อาจไมได
ชวยใหเราไดอะไร หรือเรียนจบเลย ทุกอยางขึ้นอยูกกับตัวคนเรียนเอง มึงก็คงเคยประสบมาแลว พระพุทธเจา
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สอนกามนิตหนุมในบานชางปนหมอตอนย่ํารุง ทํานองเตือนสติวา จงอยาเชื่อในสิ่งที่เห็น เพราะนั่งคุย สนทนา
ธรรมกับพระพุทธเจาทั้งคืน (อาจมีโอกาสมากกวาใคร ๆ ในโลก) แตมันก็ยังดื้อดาน จะเรงรุดไปพบพระพุทธเจาที่
ปาไผ (เวฬุวันวิหาร) ของพระเจาพิมพิสาร จนถูกควายขวิดตาย ก็ยังไมรูดวยซ้ําวา ไดพบพรุพุทธเจาแลว ทั้งนี้
เนื่องจากพระพุทธเจา ทรงเปลี่ยน Schedule เล็กนอย ออกเดินทางเร็วกวากําหนดหนึ่งวัน จึงไดพบกามนิตโดย
บังเอิญ ดวยเหตุนี้ กามนิตจึงเปนผูไมสมควรเรียนตอในสาขาบริหารงานกอสราง (Construction Management) เปน
อยางยิ่ง ไปละ เสียเวลากู

รู ป ของเจตนา นามสนิ ท (ชื่ อ
สกุลคงไมผิดนะ เพราะวากูจําแมน) สงมาหลายรูป แตไรสาระหลายรูป เอามาลงเทานี้ก็พอแลว
Date: Sat, 8 Mar 2008 12:04:53 +0700

รายงานการเดินทางไปเนปาลครับ ผมเดินทางไปเนปาลมาครับ และเขียนบันทึกใหตัวเองอานครับ แตคิดวานาจะ
แบงใหทานอาจารยไดอานดวยครับ อยางนอยอาจจะคลายเครียดกับสถานะการณบานเมืองของเราไดบางครับ ไม
มีเวลาก็ไมตองซีเรียสนะครับผม... การไปเนปาลครั้งที่ ๒ พบวาเนปาลเปลี่ยนไปแลว ไมไดเปลี่ยนไปในเชิง
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ หรือทางดานสถาปตยกรรม แตพบเห็นการเปลี่ยนแปลงทางดานความวุนวาย มีการใชยุทธการ
ประชานิยมสูกันในกลุมการเมือง ขาววาจะมีการลมเลิกสถาบันพระมหากษัตริยในเร็ววันนี้ และระบบวัตถุนิยม
กําลังเขามารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เดินทางเขาไปในโรงแรมกาวแรกก็เจอใบประกาศวางไวที่โตะในหองนอนบอกวา
..... “เนื่องจากเชื้อเพลิงขาดแคลน การไฟฟาเนปาลจะตองมีการดับไฟเปนจังหวะไปเรื่อยๆ ทางโรงแรมจะพยายาม
ใหทานเดือดรอนนอยที่สุด แตก็ไมสามารถการันตีไดวาจะชวยไดแคไหน ดังนั้นขอใหทานใชไฟฟาอยาง
ประหยัด และเตรียมตัวใหพรอมไวดวย” ก็เลยยิ้ม และพยายามปลอยวางใจกายเรื่องความสุขทางวัตถุไปบาง
เพราะวาเรากําลังมาเที่ยวชม และสัมผัสความยิ่งใหญของธรรมชาติชาติและวัฒนธรรม ไมไดกําลังมาเสวยสุขทาง
วัตถุและเทคโนโลยีที่เนปาลตอนนี้ยังมี “วัว” เดินอยูมากมายบนทองถนนเหมือนเดิม ทั้งหมดเปนวัวตัวผู เพราะวัว
ตัวเมียนั้นชาวบานเลี้ยงไวที่บาน วัวที่เนปาลยังถือวาวัวเปนสัตวของเทพเจา คนที่ขับรถชนวัวตาย ถือวามีความผิด
ทางอาญา มากกวาการขับรถชนคนตายเสียอีก (ชนคนตายเสียเงินประมาณ ๒-๓ หมื่นบาท) ....แตก็ลืมถามเขาไป
วา ถาขับรถชนนักการเมืองน้ําเนาโกงชาติผลาญแผนดิน จะมีโทษหนักสักแคไหนหนอ เนปาลนั้นก็มีสนาม Golf
อยูเหมือนกันนะครับ อยูใกลๆกับสนามบิน แลวก็ติดกับปาสงวนแหงชาติ ที่มีเหลานัก พรตฤาษีบําเพ็ญตนกันอยู
แตดวยความที่เปนฤดูแลง หญาก็ยังไมไดเขียวชะอุมเหมือนสนามบานเรา แตนั่งรถผานไปก็เห็นคนตี Golf กันอยู
ไมนอยเหมือนกันครับ คนนําทางบอกวา สนาม Golf นี้ทําความลําบากใหกับ ฤาษีนักพรตอยูเหมือนกัน เพราะ
นักกอลฟที่ไมเกง ชอบตีลูกกอลฟออกสนาม แลวก็เขาไปในปา ถูกหัวฤาษีแตกไปหลายครั้งแลว แตนักพรตฤาษีก็
ไมไดปลอยคุณไสยอะไรออกมาตอสูนะครับ.... นับเปนการอยูรวมสมัยกันไดอยางไมนาเชื่อเลยไปเนปาลคราวนี้
เมื่อละความสุขทางเทคโนโลยีลงไดบาง ไมเอาตัวเองไปผูกติดกับ “เวลา” มากเกินไป ก็เกิดความสุขและสงบ ชื่น
ชมกับสิ่งรอบตัวไดมากหลาย รูสึกวาธรรมชาตินั้นยิ่งใหญจริงๆ ยิ่งใหญเกินกวามนุษยทั้งหลายจะไปทาทายหรือ
ยอดเยี่ ย ม เทพธรานนท
ครอบงํ าได แล ว ผมจะกลั บ ไปเนปาลอี กครั้ง หนึ่ ง หรื อหลายครั้ ง ครั บ
yodyiam@loxinfo.co.th

X File มีนาคม 2551 -15

ป.ล. แนบ Attached file รายงานการเดินทางไปเนปาลเมื่อครั้งที่แลว (ถามีเวลาก็อานเลนไดนะครับ) สวน >
รูปภาพนั้นก็ถายมาดูเลนๆเหมือนกัน ครับผม
กราบเรียนอาจารยยอดเยี่ยมครับ กระผมรับเมล "ไปเนปาล" ดวยความขอบพระคุณ อานแลวสงสารเนปาล นอย
กวาประเทศไทยเล็กนอย อานแลวอยากใหคนอื่น ๆ โดยเฉพาะลูกศิษยไดมีโอกาสอานบาง ชาตินี้กระผมไม
สามารถที่จะมีเรื่องเลาใด ๆ เลาใหพี่ยอดเยี่ยมฟง เปนแนแท กระผมขออนุญาต นํารูปชาวเนปาบแบกตะกราไวขาง
หลังไปใชสอนหนังสือ เพราะมันเปนวิธีการขนสงแบบดั้งเดิมของคนชนบท (Transportation Engineering- Rural
Transportation) พื้นถิ่น บนภูเขาสูง ที่ระบบขนสงอันทันสมัยยังเขาไมถึง กราบขอบพระคุณครับ ขอแสดงความ
นับถืออยางสูง
ป.ล. ผมขออนุ ญาตนําเมลอาจารย ยอดเยี่ยมมาลง เพื่อถายทอดประโยชนแ กลูกศิษย และคนทั่ว ไป แตคงไม
สามารถลงทุกเมลของพี่ยอดเยี่ยมได เพราะบางเมลก็เปนเรื่องหนักอึ้ง หรือเปนอันตรายตอประเทศชาติจนไม
อยากเกิดเปนคนไทย อยางไรก็ตามเราเกิดมาแลวมีหนาที่ตองรักประเทศไทยโดยไมอาจหลีกเลี่ยง

รูปที่แนบมาพรอมกับเมลของทานอาจารยยอดเยี่ยม เปยบรรยากาศระหวางเดินทาง เห็นเทือกเขาหิมาลัยจาก
หนาตางอากาศยานแลวอยากไปเที่ยว แตคงไมมีโอกาส บรรยากาศในเมือง และชนบท เห็นแลวพูดไดวาอยู
เมืองไทยสบายกวามาก

ทานอาจารยและภริยา กับเสาหินหนึ่งในสัญลักษณที่
พบเห็นทั่วไปในเนปาล
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Date: Sat, 1 Mar 2008 20:47:28 -080

สวัสดีครับ อาจารย ตอนนี้ก็งานก็ยุง ๆ ครับ และก็มีอีกหนึ่งคนเขามาใชชีวิตดวยรูเลยครับวาไมคอยสบายเลย...
นึกถึงเมื่อกอนเคยทําอะไรคนเดียวก็ทําไดเดี๋ยวนี้ตองถามกอน ตองรายงานดวย (ไมถึงขนาดนั้น ๕๕๕) ถาอาจารย
มาพัทยาโทรบอกไดเลยนะครับ ไมไดทานขาวกับอาจารยนานแลวนะครับ รักษาสุขภาพดวยนะครับรักเคารพ
อาจารยเหมือนเดิมครับ noom6813@yahoo.com
สถาพรตอบ อานแลวยิ่งคิดถึงนองหนุม และคิดเขาขางตัวเองวา เปนโสดแหละดี เสียงเดียวเอกฉันท อืม แตเรื่อง
แบบนี้เลือกไมไดหรอก สุดแตโชคชะตา ปลายเดือนนี้อาจไดไปชลบุรี พัทยา หากไดไปจริงจะแวะไปเยี่ยมนอง
หนุมครับ อยากใหนองหนุม มีนองหนุมนอยไว ๆ (กอนหนานั้น ผมเขียนไปหาจุลินทร หลอประดิษฐชัย หรือ
นองหนุม ที่สงของและการดไปให โดยตอบขอความในการดไปวา สวัสดีครับสบายดีหรือเปลาครับ ผานปใหม
และตรุษจีนแลว อาจารยของนองหนุมไมสบายหรอก ปที่ผานมางานยุง แตก็ทํางานที่อยากทําไดมากอยู แมไม
สบายกาย แตก็สบายใจพอควร ปดเทอมนี้มีโอกาสไดไปพัทยา คงหาโอกาสไปเยี่ยมนองหนุม และครอบครัว ฝาก
กราบสวัสดีคุณพอ คุณแมนองหนุมดวยนะครับ
Date: Sun, 2 Mar 2008 01:09:53 +0000

สวัสดีครับพี่ปอกผมไดรับ CD RC-design จากพี่ปอกแลวขอบคุณมากครับเปดดูแลวครับ พี่ปอกเขียนผมอานแลว
เขาใจงายผมชอบมากเลยครับ เทาที่ดูก็นาจะเปนไฟลที่พี่ปอกไปบรรยายขางนอก สอนนักศึกษาแลวก็ที่อยูในเว็บ
nyakobo รวมไปถึงในหนังสือของพี่ปอกเองทั้งหนังสือและซีดีก็ทําใหผมเรียนกับพี่ ปอกไดพอสมควรเลยครับ
กําลังรอหนัง สือ building ของพี่ปอกอยู ไปดูต ามชั้นวางหนังสือยังไมมีจํ าหนายคาดวายั งไมเสร็ จ
ยอมรับเลยวา อยากเห็นรูปอาคารกอสรางที่พี่ปอกถายไวมากครับ เพราะฟง intro ที่พี่ปอกเลาตอนนั้น ก็เปนอะไร
ผมอยากเห็นมากทีเดียวแลวพี่ปอกเปนอยางไรบางครับ ผมอาน X-files ลาสุดดูเหมือนวาอาจจะไมทํางานตอ ม.
อุบลราชธานีอยางที่พี่ปอกเคยคุยใหฟงเมื่อครั้งไปทานขาวปลายปที่แลว ถาไมทํางานสอนหนังสือตอ ผมก็คง
เสียดายแทนคนที่จะมีโอกาสเรียนกับพี่ปอก แตผมเดาไวลวงหนากอนวา พี่ปอกคงไมทิ้งงานสอนหนังสือ
เพราะนึกภาพพี่ปอกไมไดสอนหนังสือไมออกเหมือนกัน ปดเทอมนี้พี่ปอกคงมีเวลาพักผอนมากขึ้นตามความ
เขาใจของผมครับหาเวลาออกกําลังกายมากๆนะครับ เทอมที่ผานมาผมปรับเปลี่ยนวิธีเรียนเล็กนอย แตก็นาจะเปน
วิธีที่คนอื่นก็ใชกันอยูแลวคืออัดเสียงอาจารยไวชวยไดเยอะมากครับ อาจจะเปนเพราะบันทึกเสียงอาจารยที่สอนดี
มากๆพูดแลวเขาใจงายครับ เลยรูสึกวาเขาใจขึ้นมาก ตอนเอามาทวนอีกรอบ เพราะตอนเรียนสวนใหญสมาธิอยูไม
จบ ชม.งานมันเยอะจริง ๆ ตอนนี้ยังสอบไมเสร็จครับ แตเมื่อสอบเสร็จก็จะเริ่มฝกงานทันที สถานที่ก็อยางที่เคย
บอกพี่ปอกไปแลวไมใกลไมไกลครับ ในจุฬาฯนี่เอง เปนการกอสรางตึกอักษรศาสตรโครงการ"มหาจักรีสิรินธร"
ครับ งานที่จะใหเคาจะใหทําระบุวาเปนงานคุมงานภาคสนามก็คงตองไปวากันที่งานอีกครั้งครับวาจะสามารถ
ทํางานในสวนใดไดบาง เพื่อเก็บประสบการณตรงนี้ใหมากที่สุดแลวจะเขียนมาเลาใหฟงครับวาเปนอยางไรบาง
ปดเทอมนี้กําลังมีความคิดทํา website ขึ้นอึกครั้งครับ แตชวงแรกคงจะเขียนเองทําเองคนเดียวกอนไมเผยแพร
ครั้งกอนที่ทําเว็บสําหรับเด็ก ม.ปลายดูจะไมไดรับการตอบรับและตัวผูทําก็ไมวางกัน ตัวผมเปนคนทํารายละเอียด
ก็ไดนําเสนอวาควรจะมีอะไรและหาอะไรใหไดบาง แตไมไดมีอํานาจการตัดสินใจโดยตรง แตครั้งนี้เริ่มตนคงจะ
ดํ า เนิ น การเองทั้ ง รายละเอี ย ดและการนํ า เสนอก็ ค งใช เ วลาส ว นที่ เ หลื อ ในช ว งหน า ร อ นนี้ ล ะ ครั บ
ถาอยางไรปดเทอมถาพี่ปอกตองการใหชวยอะไรโทรหาผมไดตลอดเลยครับขอใหพี่ปอกสุขภาพแข็งแรงผาน
อุปสรรคลุลวงไปดวยดีนะครับสวัสดีครับ pound_worapon@hotmail.com
สถาพรตอบ อานแลวนาปลื้มใจ ที่เอกสาร หรือซีดีมีประโยชนตอปอนด เวลาผานไปรวดเร็ว อีกไมเทาไร ปอนดก็
จะเปนวิศวกรสมใจปรารถนา หนังสือการออกแบบอาคารคงใชเวลาปนี้อีกทั้งปนะครับ แตสัปดาหหนา จะสง
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เอกสารคําสอนปจจุบัน ที่ใชสอนเมื่อสองเทอมที่แลวไปใหอาน ทั้งซีดี และเอกสาร ไมหวงหามหากจะทําสําเนา
ขอใหตั้งใจฝกงานนะครับ ไวฝกงานเสร็จจะเลี้ยงขาวอีกสักมื้อ และขออนุญาตตอบเพิ่มเติมในเอ็กไฟลครับ
ฯลฯ นับแตจําความได จนถึงวันนี้ ผมมีคุณครูและอาจารยมาก็มากมาย ก็แนนอนครับ เรียนมาถึงปริญญาเอก แต
วาถาจะใหยอนไปถึงสมัยเด็กๆ คงจะตองรายกันยาวทีเดียว ผมขอเลาถึงอาจารยที่ผมรักและเคารพ และมีสวน
สําคัญในความสําเร็จของผมอยางมาก มากจนประเมินคาเปนรูปธรรมไมได เอาเปนวานอกจากบุพการีของผม ก็มี
แตทานเหลานี้แหละครับ ที่มาเติมเต็มใหผมกาวฝาอุปสรรคตางๆมาถึงทุกวันนี้ ทานที่สามที่ผลจะกลาวถึงและ
เปนผูที่มีความสําคัญสําหรับผมมากทานหนึ่ง รศ.ดร.สถาพร โภคา อาจารยสถาพร มาสอนรุนผม (วิศวะ โยธา
รหัส ๔๒) เปนรุนแรกของ ม.น. ในรายวิชา การออกแบบอาคาร ในปสุดทายของการศึกษาซึ่งปนี้ ม.น. เปดวิชานี้
เปนปแรก ตอนแรกผมไมเคยไดยินชื่ออาจารยมากอนเลย พอเรียนไปไดแคคาบสองคาบเทานั้น มันทําใหผมรูสึก
วา ความรูที่มีอยูถาเอาไปใชประโยชนไมได มันก็เหมือนกับของไรคานั่นเอง อาจารยสอนใหคิดมากกวาใหจํา
หรือจนเรียกวาแทบไมตองจําเลย ถาเขาใจและคิดตามไดวิชานี้ก็ไมมีอะไรเลยจริงๆ วิชานี้เลยดูยากไปสําหรับผม
และเพื่อนๆบางคนที่ยังปรับตัวและยังคิดตามไมทัน วิชานี้เปนวิชาปราบเซียนของผมเลยตั้งแตเรียนมา เพื่อนๆ
มักจะหัวเราะหลังจากออกหองสอบ เพราะวาขํา ขําที่มันไมยาก แตทําไมได ผมก็ยังขําทุกทีที่นึก ที่คิดถึง แตสิ่งที่
มันมีคามากที่สุดและยังคงสงผลมาถึงการเรียนและการทํางานของผมตอนนี้และจะคงอยูตลอดไปนั่นคือ การมอง
โจทย มองปญหา ใหมีระเบียบแบบแผน มองเปนตรรกะและที่สําคัญมองใหเปนเรื่องงายและการเลือกใช
เครื่องมือในการแกปญหาอยางมีเหตุผล อาจารยสถาพร ลงทุนเดินทางมาสอนจากม.อุบล ดวยจุดประสงคเพียง
เพื่ออยากสอนและดีใจไดลูกศิษยเพิ่มขึ้น โดยที่ลืมไปเลยวาสองมหาวิทยาลัยนี้อยูกันคนละภาคของประเทศเลย
ทีเดียว ผมมายืนอยูที่ตรงนี้ได เพราะทานผูนี้จริงๆ ทั้งทางตรงและทางออมทานมีความสําคัญกับผมมาก ทานเปน
คนที่แนะนําผมไปทํางานที่บริษัทเอพลัสอีอยูสองป กอนที่จะมาเรียนที่เอไอที และอีกเรื่องที่ผมตื้นตันใจมากคือ
ทานเขียนจดหมายรับรองใหผมทั้งตอนเรียนป.โทที่เอไอที (ผมถือวานี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําใหผมไดทุนของใน
หลวง) และเรียนป.เอกอยูที่เกียวโต จดหมายสองฉบับนี้ ผมประเมินคามันไมไดจริงๆ เงินทุกเหรียญของบิลเกรตก็
ไมมีคาสําหรับผมเมื่อเปรียบเทียบกับจดหมายสองฉบับนี้ ฉบับที่สองนี้ตอนที่สงมาญี่ปุนอาจารยอนุญาตใหผม
เปดอานได ผมอานแลวผมบอกไดเลย ผมไมไดเรียนผมก็ไมไดรูสึกเสียดายอะไรเลยสักนิดเดียว รวมถึงจดหมาย
อีกฉบับจากอาจารยนพดล (รศ.ดร.นพดล เพียรเวช) อาจารยทานก็ใหผมเปดอานไดเชนกัน ผมเลยสแกนเก็บไวทั้ง
สองฉบับ เปนสมบัติที่มีคาสวนตัวของผมเลยทีเดียว ทุกครั้งที่ผมเปดอานยามที่ทํางานเหนื่อย ๆ สิ่งนี้เปนกําลังใจ
ใหผมอยางดีเยี่ยม หลังจากที่เรียนจบปริญญาตรี ผมก็ไดมีโอกาสทานขาวกับอาจารยพรอมกับพี่จอย (ภาณุวัตน
เพื่อนซี้และเพื่อนรวมชั้น) ที่ยานสยามอยูบอย ๆ ถึงแมอาจารยจะยุงมาก แตก็ยังหาเวลามาทานขาวกับพวกผม
อาจารยชอบทานอาหารญี่ปุนมาก ผมจึงอยากใหอาจารยมาสัมผัสบรรยากาศ และอาหารที่ญี่ปุนจริง ๆ ในชวงที่ผม
เรียนอยูสามปนี้ เพราะผมจะไดรับใชทานไดอยางเต็มที่ ผมกราบขอบพระคุณอาจารยครับ ฯลฯ (ผมไมลงขอความ
ที่ธํารงศักดิ์เขียนถึงอาจารยทานอื่น ๆ เพราะเห็นเปนเรื่องสวนบุคคลที่ยังมิไดรับอนุญาต แตทานคงจะไดอาน
ภายหลัง ในเวบ”ซทของธํารงศักดิ์) ธํารงศักดิ์ สุวานิชวงศ (Thamrongsak Suwanishwong) เมืองเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุน (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑)
ป.ล. ขอความที่ขีดเสนใต ขอบอกว า หากอยากรับใช นอกเหนือจากอาหารญี่ปุน ผมอยากไดรูปถายสะพาน
โบราณในญี่ปุน โดยเฉพาะสะพานไม และสะพานหิน หรืออิฐเรียง (Timber or masonry bridge) ซึ่งในประเทศไทย
ไมคอยมี แตญี่ปุนมีมากเพราะไดชื่อวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีกอสรางสะพาน
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เรื่องสวนตัว
ดูรูปประกอบเรื่องเลานะครับ

ซายไปขวา บนลงลาง
เชาวันหนึ่งภายหลังปดภาคเรียน ผมเดินจากบานไปขึ้นรถของมหาวิทยาลัย บานผมเปนบานไมเกา อายุกวาหกสิบ
ป อยูหัวมุมถนนในรูป ๒ อากาศวันนั้นครึ้มฝน เย็นสบาย หรือหนาวเล็กนอย ผมตองสวมเสื้อกั๊ก รูปนี้ที่บริเวณ
ศาลหลักเมือง มีตนไมและปรับภูมิทัศนสวยงาม ๓ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เดิมตั้งแตสมัยกวาหกสิบปที่แลว
เปนศาลากลางจังหวัด ดังนั้นปายอาคารจึงยังคงคําวาศาลากลางจังหวัด เปนอาคารอนุรักษ แมจะถูกปรับปรุงหลาย
ครั้ง ก็ยังทรงคุณคา ๔ เปนเกาอี้สาธารณะตัวที่ผมชอบนั่งรอรถ ๕ และ ๖ วันนั้นนั่งรอนาน สารถีสามลอถีบวัย
กลางคนคนหนึ่งเห็นแลวสงสัยถามวาไปไหน แกอาสาจะไปสงโดยไมคิดคาจาง เพราะนึกวาเปนคนตางบานตาง
เมือง ผมคุยกับแกอยูนาน พรอมกับขอถายรูป รถสามลอเกา เขาใจวาถูกดัดแปลงมาหลายครั้ง หรือซื้อตอมาราคา
ถูก ๆ ผาใบชํารุดจนตองเอาผาปายโฆษณามาขึงคลุมแทน แมรถจะเกาแตน้ําใจสารถีงดงาม แมจะรูสึกวาทุกวันนี้
อาชีพถีบสามลอฝดเคือง ผูคนไมนิยม ถนนหนทางรถรามากมาย สามลอกลายเปนสิ่งกีดขวางการจราจรไปเสีย
แลว ไมรูลมหายใจของสามลอถีบจะยังมีอีกนานเทาใด

รูปนี้ไปมอบเหรียญแขงขันกีฬาวายน้ํา กีฬาเยาวชน
แหงชาติ เห็นนักวายน้ําที่ไดรางวัลสวนใหญครอบครัวพอมีอันจะกิน เพราะเรียนโรงเรียนดัง ครอบครัวสนับสนุน
มาเปนกําลังใจกันพรอมหนา สัมผัสการแขงขันกีฬาใกล ๆ แลวรูสึกสงสารและเห็นใจนักกีฬา แตก็น่ันแหละ กีฬา
สอนคน อยางนอยนักกีฬาคงไดอะไรแกตัวเองบาง

วันกอนไดฟง และดูเพลงเพื่อชีวิตที่ถูกนํามารองใหมโดยนักรองยุคใหม
หนึ่งในจํานวนนั้นรองโดยอินทิรา ยืนยง (อิน บูโดกัน) ผมชื่นชอบเสียงของอิน ซึ่งเปนเสียง ร็อคเกอร มีพลังหนัก
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แนน เพลงที่เธอเลือกรองจึงไพเราะ ตั้งใจจะไปหาซื้อมาฟง ภาพนี้ถายที่คลินิกของลูกศิษยที่สวนลุมไนทบาซา อิน
พาสัตวเลี้ยงแสนรัก (ตัวอะไรก็ไมรู คลาย ๆ กระรอก) ไปพบสัตวแพทยอา
หลังตรวจขอสอบ และทํางานตอเนื่องกันหลายวันหลายคืนผมรูสึกปวดตาอยางรุนแรง บางครั้งนัยตา
ขางหนึ่งฝาฟาง มองไมเห็นอะไรเลย ผมถามหมออารท (นายแพทยศุภสิทธิ์) และดร.สสิกรณ ผูซึ่งเคยมีอาการ
เชนนี้ บอกวา นาจะเปนความดันตาผิดปกติ เปนสาเหตุของโรคที่เรียกวาตอหินหากไมรีบรักษาความดันสูงในลูก
ตาจะทําลายเซลประสาทที่เกี่ยวกับการมองเห็น จะปรากฏจุดดําแลวสุดทายตาบอด เพราะเซลที่ตายไปแลวไมมี
ทางเยียวยาได อานหนังสือหลายเลม เขาบอกวาเมื่ออายุยาง ๔๐ ความเสี่ยงที่จะเปนโรคนี้สูงขึ้น และหญิงมีโอกาส
มากกวาชาย เมื่อสองปกอน ผมเคยกังวล และขอใหหมออารทชวยไปสืบเสาะหาหมอประจําที่ผมเคยรักษา เดิม
ทีเดียวทานมีคลินิกอยูแถวสี่พระยา เมื่อทางดวนตัดผานก็ยายไป หมออารทไปตามหามาจนได และบอกผมวา
อาจารยยังสอนหนังสืออยูที่รามาธิบดี แตผมไมไดใสใจเพราะไมมีเวลา เมื่อเกิดอาการเจ็บปวดจึงยอมตองกังวล
เพราะผมเคยผาตัดตาขางซายมาแลว มีมนุษยปากหมาบางคนกรุณาแนะนําวา อาจารยบอดไปเลยก็ได ยังเหลืออีก
ตั้งหนึ่งขาง นาตื่นเตนที่ชางพูด ปานนี้เขาคงจะเสียใจมากเพราะหลังจากนั้นอีกไมกี่วัน เจาตัวโทรศัพทขอใหผม
ชวยอธิบายขอกฏหมายและชวยหาหนทางพนคุก ผมวาคนตาบอดชวยใครไมไดหรอกครับ สองสามวันถัดมา
เพื่อนอาจารยคนหนึ่ง (ผศ.ดร.นท แสงเทียน และภรรยา) เปนธุระพาไปหาจักษุแพทยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ใชเวลา
ตรวจอยูนาน โชคดีที่ยังไมเปนอะไร สาเหตุนาจะเพราะใชสายตามาก และเกิดความเครียด นับแตวันนั้น ผมคง
ตองดูแลดวงตาผมมากขึ้น ตั้งใจวาจะทํางานหนาจอคอมพิวเตอรนอยลง
ป.ล. เอ็กไฟลตอนนี้ยาวมาก เรื่องเลาเดือนมีนาคมยังไมหมด แตพิมพไมไหว ยกไปตอเดือนหนา สวัสดีครับ
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