เอ็กซ์ไฟล์เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
ลาแล้ ว “จุฑามาศ” (จาก B747-3D7 HS-TGE สู่ A330-343X F-WWKR HS-TEO)
อีกครั้ง ที่ผมพบข่าว ผมอ่านข่าว อากาศยาน A330-343X ทะเบียน F-WWKR ลวดลายไทยเหิ นฟ้ าเหนือ
เมือง Toulouse ซึ่ งเป็ นถิ่นฐานการต่ออากาศยาน Airbus ทราบว่าเมื่อส่ งมอบแล้ว เธอจะขึ้นทะเบียนเป็ น HS-TEO
และสวมนามพระราชทาน “จุฑามาศ” (Chutamart) เช่นนั้นก็ตอ้ งแปลว่าอากาศยาน Boeing 747-3D7 ทะเบียน HSTGE นามพระราชทาน “จุฑามาศ” ก็คงถึงคราวปลดประจําการ เช่ นเดียวกันกับที่ จากอากาศยาน B747-3D7 HSTGE “สุ ชาดา” กลายเป็ น A330-343X F-WWKK และ HS-TEN “สุ ชาดา” ในปี นี้ ยังมีอากาศยานรุ่ นนี้ อีกหนึ่ งลํา ที่จะ
เข้ามาประจําการบิน รอดูว่าเธอจะแทนที่อากาศยานลําใด แต่หากเรี ยงตามลําดับ เธอคงจะต้องเป็ น B747-3D7 HSTGF “ศรี อุบล” ส่ วนปี ต่อไป ก็ยงั มีอีกหลายลํา หากใช่ลาํ แรกในปี ต่อไปก็น่าจะเป็ นอากาศยาน B747-3D7 HS-TGG
“ปทุมาวดี” ครับ

จากอากาศยาน
B747-3D7 HS-TGD “จุฑามาศ” (ซ้าย) สู่ A330-343X F-WWKR และ HS-TEO “จุฑามาศ” (ขวา)

ละคอนฉากสุ ดท้ าย
แสนศักดิ์ เมืองสุ รินทร์ เป็ นนักมวยจากเพชรบูรณ์ มีชื่อเสี ยงจากการชกมวยไทย เพราะเป็ นมวย หมัด
หนัก (ฉายาซ้ายพญายม) เป็ นนักมวยไทยรุ่ นใหญ่ ที่เคยประฝี มือกับยอดมวยในยุคนั้นหลายคน ชนะบ้าง แพ้บา้ ง
เช่น วิชาญน้อย พรทวี มวยฝี มืออมตะอย่างผุดผาดน้อย วรวุฒิ หรื อยอดมวยเมืองตรังนาม พุฒิ ล้อเหล็ก มวยดังจาก
ภาคตะวันออกอย่างคงเดช ลูกบางปลาสร้อย ศิริมงคล ลูกศิริพฒั น์ หรื อสี ชงั สาครพิทกั ษ์ ก็ไม่เว้น หากผมจําไม่ผิด
แสนศักดิ์เมืองสุ รินทร์ ชกมวยไทยครั้งสุ ดท้าย และแพ้ ณรงค์นอ้ ย เกียรติบณ
ั ฑิต ก่อนที่จะเบนเข็มไต่บนั ไดสาม
ขั้น เพื่อชิงแชมป์ โลกของสภามวยโลก (ก่อนหน้านั้น เคยร่ วมทีมมวยสากลสมัครเล่น ไปได้เหรี ยญซีเกม สักครั้ง
หรื อสองครั้งจําไม่ได้) ครู พละบอกผมสมัยเรี ยนมัธยมต้นในวันที่แสนศักดิ์จะชกชิงแชมป์ โลกว่า หากทําสําเร็ จก็
คงจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์มวยสากลของไทย และของโลก เพราะชกสามครั้งก็ได้แชมป์ โลก และเป็ นแชมป์ โลก
รุ่ นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีสาํ หรับประเทศไทย (ขณะนั้นมีการเปลี่ยนชื่อเรี ยกรุ่ นมวย จึงสับสนกันว่า ควรเรี ยกซูเปอร์
ไลท์เวท หรื อ จูเนี ยร์ เวลเตอร์ เวท) แสนศักดิ์เมืองสุ รินทร์ ทาํ สําเร็ จ หากจําไม่ผิด ชนะแชมป์ ชาวสเปนคือ เปอริ โก
เฟอร์นนั เดซ ในยกที่ ๔ หรื อ ๗ (เจ็บใจที่จาํ ไม่ได้เสี ยแล้ว) แสนศักดิ์ป้องกันแชมป์ ชนะนักมวยเกาหลี และไปเสี ย
แชมป์ ให้กบั นักมวยสเปนนามมิเกล วาสเควซ เพราะกลโกง “ชกหลังระฆังดัง” ถึงถิ่น ก่อนจะกลับไปถล่มทวง
แชมป์ คืนมาได้ คราวนี้น้ ี แสนศักดิ์ป้องกันแชมป์ โลกครั้งแรกที่เชียงใหม่ ชนะ มอนโร บรุ๊ ค นักชกอเมริ กนั ผูซ้ ่ ึ ง
ในวงการมวยอเมริ กนั คาดหวังว่าจะเป็ นซูเปอร์ สตาร์ เป็ นการชกที่สร้างชื่อเสี ยงให้แสนศักดิ์มากที่สุดพอ ๆ กับทํา
ให้เขาบอบชํ้ามากที่สุด นํามาสู่การสู ญเสี ยถึงขั้นดวงตามองไม่เห็น จนกระทัง่ บอดสนิท แสนศักดิ์ ป้ องกันแชมป์
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อีกหลายครั้ง เช่น กับ กัต อิชิมตั สึ อดีตแชมป์ โลกมากฝี มือชาวญี่ปุ่นที่ไม่ใคร่ จะเต็มใจชอทวงแชมป์ เพราะกําลัง
จะเลิกราไปเป็ นนักร้อง แสนศักดิ์ชนะอย่างไม่บอบชํ้านัก แต่ทุกคนมองเห็นความร่ วงโรย โดยเฉพาะนัยตาที่ซูป
เป็ นเบ้าลึก น่ าจะกําลังเป็ นปั ญหา กับนักชกเกาหลี ที่ ผมจําชื่ อไม่ได้ กับซาอูล แมมบี้ (จําสัญชาติ ไม่ได้) นักชก
อเมริ กนั ไมท์ เอเวอร์ เรส ช่วงนั้น หลาย ๆ แสนศักดิ์ เมืองสุ รินทร์ ถือเป็ นหนึ่งในสี่ นกั ชกคํ้าบัลลังค์ของสภามวย
โลก (มูฮมั หมัด อาลี ฮูลิโอ ซี ซา ชาเวซ และอีกคน ที่ผมก็จาํ ไม่ได้อีกแล้ว) หลายคนจึงเกิดความคิดที่จะให้แสน
ศักดิ์ เมืองสุ รินทร์ ได้ประฝี มือเพื่อสร้างชื่อกับอดมวยคลาสสิ คระดับโลกที่กาํ ลังรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด หรื อเริ่ มจะโรย
ราอย่าง เอสตาบาน เดอร์ เจซุส แชมป์ ไร้บลั ลังค์ (ซึ่งน่าจะเป็ นนักมวยคนแรกที่เสี ยชีวิตเพราะ HIV ที่บา้ งก็ว่าติด
จากเลือดของคูต่ ่อสูบ้ นสังเวียน) โรเบิร์ตโต ดูรัน จอมดุจากปานามา แชมป์ โลกที่โลกไม่มีวนั ลืม หรื อชูการ์ เรย์ เลีย
วนาร์ ด ยอดมวยอัจฉริ ยะของโลก ที่กาํ ลังขึ้นถึงจุดสู งสุ ด โชคดีที่แสนศักดิ์ไม่ได้ชกกับใคร ๆ ที่กล่าวมานี้ เพราะ
ไม่เช่ นนั้น คงยํ่าแย่กว่าที่เป็ น อย่างไรก็ตาม ยามที่โรยรา แสนศักดิ์ เมื องสุ รินทร์ กลายเป็ นหนึ่ งในบันไดที่ ให้
นักมวยยอดฝี มือของโลกอย่าง โธมัส เฮิร์น ผ่านไปสู่ ความยิ่งใหญ่ แสนศักดิ์ในยามนั้นไม่อาจสู ้เฮิร์นได้เลย และ
แพ้น็อคยอกสามที่สหรัฐ ก่อนที่โธมัส เฮิร์นจะก้าวสไปยิง่ ใหญ่ทดั เทียมยอดมวยที่กล่าวนามมาแล้ว สุ ดท้ายแสน
ศักดิ์ เสี ยแชมป์ ให้กบั นักมวยเกาหลี ที่กลายเป็ นสามล้อถูกหวย หลังจากนั้น แสนศักดิ์ เมืองสุ รินทร์ ก็ไม่เคยได้
สัมผัสเข็มขัดแชมป์ โลกอีกเลย ทรั พย์สินที่ได้จากการชกมวย ที่ใคร ๆ คิดว่าน่ าจะมากมาย กลับมีเพียงไม่มาก
และลหมดไปอย่างรวดเร็ ว ผมไม่บอกทุกท่านก็คงจะพอเดาได้ว่าหมดไปกับอะไร ยํ่าแย่ถึงขนาดมีข่าวแสนศักดิ์
ไปขอ หรื อไถเงิน คนไทยในต่างแดน โดยเฉพาะอเมริ กา ชี วิตในบั้นปลายน่ าเอน็จอนาถนัก แม้แสนศักดิ์เมือง
สุ รินทร์ จะไม่ได้สร้ างคุณูปการยิ่งใหญ่ให้กบั ประเทศไทย แต่ก็ไม่เคยทําร้ายคนไทย และประเทศไทย กลับกัน
ช่วงหนึ่งของชีวิต เขาทําให้คนไทยมีรอยยิม้ หัวใจชุ่มชื่นมีความสุ ข ที่ได้มีแชมป์ โลกให้พวกเราคอยลุน้ ยามชกทุก
ครั้งบนหน้าจอทีวี ยามเมื่อจากไป จึงขอยกย่อง และไว้อาลัยละคอนฉากสุ ดท้ายที่สุดจะอาภัพ และแสนเศร้าของ
อดีตแชมเปี้ ยนโลกผูย้ งิ่ ใหญ่นาม แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์

รถโฟล์กกลับกรุงเทพ
ปี นี้ เป็ นปี ที่ ๗ ที่ผมขับรถโฟล์กกลับกรุ งเทพ คราวนี้ ไม่ได้เตรี ยมตัวมากนัก เอารถไปให้เพื่อนของพ่อ
ช่วยตรวจสภาพ หมดเงินไปสองพันกว่าบาท แล้วตัดสิ นใจอย่างรี บด่วนที่จะเดินทางเช้าวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ซึ่ง
เป็ นวันแรงงาน ไปคราวนี้คงหมดเงินสักสองแสน เพราะปี ที่แล้ว ช่างที่อสู่ ุขาภิบาล ๓ (พี่ชยั ) บอกว่า พื้นล่างรถผม
ถึ ง เวลาที่ ต้อ งซ่ อ มใหญ่ ทํา ไว้ใ ห้ ใ ช้ไ ด้ชั่ว คราว หากไม่ ซ่ อ มรถจะเสี ย การทรงตัว ขึ้ น ชื่ อ ว่ า ซ่ อ มพื้ น ล่ า ง ก็
หมายความว่า เกือบจะต้องทําตัววถัง สี ขอบยาง และชุบโครเมียม กับอีกจิปาถะ ทั้งคัน ยังไม่รวมที่จะต้องตรวจ
หรื อเดินสายไฟใหม่ พรม เบาะ บุหลังคา เครื่ อง และยางทั้งสี่ ลอ้ (ยางสี่ เส้น ก็คงเกือบสองหมื่น) ฯลฯ คิดแล้วปวด
หัว มีผใู ้ หญ่ท่านเมตตา ให้เงินผมมาราวสี่ หมื่นบาท ผมบอกท่านตามตรงว่าจะใช้ซ่อมรถ ท่านถามว่าพอไหม ผม
ไม่กล้าตอบ เอาห้าคูณไม่รู้จะพอหรื อเปล่า ทําไงได้หากรักก็ตอ้ งทํา (ทําครั้งสุ ดท้าย เมื่อปี ๒๕๓๗ หมดเงินไปราว
๑๕๐,๐๐๐ บาทครับ) ดูรูป และบันทึกเข็มไมล์ดีกว่า

X File พฤษภาคม 2552 - 2

ซ้ายไปขวา บนลงล่าง
๑. เวลา ๐๔.๐๕ น (เข็มไมล์ ๘๓๔๕๐) อุบลราชธานี ที่อุบลราชธานี บนเส้นทาง ๒๒๖ มุ่งกันทรารมย์ และศรี สะ
เกษ ๒. เข็มไมล์ แสดงความเร็ ว ๗๐ กิ โลเมตร ต่อชัว่ โมง และจะหยุดคงที่ ที่ ๙๐ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เพราะรถ
สภาพไม่ดีมาก ๓ ที่อาํ เภอกันทรารมย์ และหลังจากนั้น ก็ไปถึงศรี สะเกษ เมื่อเวลา ๐๕.๑๐ น (๘๓๕๐๒) ๔. ทาง
รถไฟตัด กับ ถนน ที่ โ ค้ง อํา เภออุ ทุ ม พรพิ สั ย (ปราสาทสระกํา แพงใหญ่ อ ยู่ต รงนี้ ) ๕ ถึ ง ๗. เวลา ๐๖.๐๕ น
(๘๓๕๖๙) ที่ปั๊มนํ้ามันใหญ่ อําเภอศรี ขรภูมิ สุ รินทร์ ดอกไม้ที่พบทุกปี กําลังบาน และร่ วงเต็มใต้ตน้ ไม่มีใครบอก
ได้วา่ เรี ยกดอกอะไร กลิ่นหอมรวยรื่ น ยามกลางคืนน่าจะหอมแรงกว่านี้ ฝนเริ่ มโปรย ๘. เดินทางต่อไป มุ่งสุ รินทร์
ฝนยังลงโปรยปราย กระจกหน้ารถเปื้ อนฝุ่ น และแมลง ๙. ออกจากสุ รินทร์ มุ่งสู่ อาํ เภอกระสังข์ บุรีรัมย์ บนทาง
หลวง ๒๒๖ เหมือนเดิม (เดิมทีผมตั้งใจจะใช้เส้นทาง ๒๔ จากสุ รินทร์ มุ่งอําเภอปราสาท แต่หลงทาง) ๑๐. ที่แยก
อําเภอกระสังข์ ผมจึงเลี้ยวซ้าย ใช้เส้นทางย่อยมุ่งอําเภอประโคนชัย ซึ่ งอยู่ถดั จากอําเภอปราสาท เพื่อใช้เส้นทาง
๒๔ ตามที่ต้ งั ใจไว้ ถึงอําเภอนางรอง บุรีรัมย์ เวลา ๐๘.๑๕ น (๘๓๗๑๖) แวะเข้าห้องนํ้า และเติมนํ้ามัน ๙๐๐ บาท
๑๑ และ ๑๒ เวลา ๐๙.๒๐น ( ๘๓๗๗๑ ) ที่ ร้านกาแฟในปั๊ มนํ้ามัน อําเภอหนองบุญนาก นครราชสี มา ที่นี่น่านั่ง
คนขายกาแฟอัชฌาสัยดี จึงลงมือเขียนนิทานจากเรื่ องจริ ง (กลอนแปด) ไว้ลงในหนังสื อต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ชื่อ
เรื่ อง ฤษพ่อแม่ แค่ฝันไป ไม่แปลกที่บางคนอ่านแล้วร้องไห้ เพร้เรื่ องจริ งเรื่ องนี้ คงคล้าย ๆ กับชีวิตใครหลายคน ที่
แบบกความฝัน พอ ๆ กับความคาดหวังของใคร ๆ อีกหลายคน หนักอึ้งจริ ง ๆ ท่านอ่านได้ในเรื่ องถัดไป) ๑๓ และ
๑๔ ดูเมล์ และ www.nyakobo.com บนมือถือ (จริ ง ๆ เขาเรี ยก PDA กระมัง) ๑๕ และ ๑๖ ผมสี คิ้ว นครราชสี มา
เวลา ๑๑.๑๕ น (๘๓๘๕๑) จอดแวะอีกครั้งเพื่อกินข้าว เป็ นอาหารสําเร็ จอุ่นด้วย Microwave ในร้านสะดวกซื้อ พัก
อยูร่ าว ๓๐ นาที เพราะผมกําลังจะแย่ (ปวดหัวครับ) ก่อนออกเดินทางต่อ (ลืมยาแก้ปวดหัว และยาหม่อง) ๑๗ ถึง
๒๐ จากสี คิ้ ว ผ่ า นลํา ตะคอง ทิ ว ทัศ น์เ ขี ย วชะอุ่ ม ลํา ตะคองมี น้ ํา เต็ ม น่ า ดี ใ จผมถึ ง ปากช่ อ งเวลา ๑๒.๐๐ น
(๘๓๙๐๐) ท่านหัวหน้าภาควิชา (ผศ.ดร.เกรี ยงศักดิ์ แก้วกุลชัย) กรุ ณาจองที่พกั ทาง Internet ให้เช่นเดิม ที่พกั เก่า
อยูต่ ิดถนนมิตรภาพ ด้านหลังติดลําธาร ที่จอดรถคับแคบมาก บังเอิญผมได้ที่จอดเหมาะมาก ห้องพักคงปรับปรุ ง
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เสมอ เพราะสะอาด กระทัดรัด และสงบดี ผมใช้เวลาทั้งหมดนอน ก่อนจะตื่นกินข้าวราว ๑๘.๐๐ น แล้วก็นอนต่อ
จนถึง ๐๒.๐๐ น ตื่นมานัง่ ทํางานตามความเคยชิน

ซ้ายไปขวา ๑ และ ๒
ออกจากปากช่องเวลา ๐๔.๔๕ น (๘๓๙๐๐) ผมใช้ความเร็ วระหว่าง ๘๐ ถึง ๑๑๐ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เพราะมัน่ ใจ
รถมากขึ้น อยูใ่ กล้กรุ งเทพ และเวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น ได้รับโทรศัพท์จากลูกศิษย์ (สุ พจน์ คงสิ นสุ วรรณ) ว่าออก
จากบ้าน จะไปรอผมที่อู่สาธุ ประดิษฐ์เช่นนี้ ก็ไม่มีอะไรจะต้องเกรงกลัว กังวล หรื อรั้งรอ ผมใช้ความเร็ วมากขึ้น
เรื่ อย ๆ ๓ และ ๔ บนทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ก่อนถึงวัดพระพุทธฉาย ถนนโล่ง ทัศนวิสัยดี เป็ นการใช้ความเร็ ว
ทดสอบ ที่ประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง ผมตั้งใจจะหยุดพักที่ประตูน้ าํ พระอินทร์ หรื อคลองหลวง สุ ดท้าย
ไม่ได้พกั เดิ นทางต่อรวดเดี ยว ขึ้นทางอุตราภิ มุข ด่ วนเฉลิ มมหานคร ลงที่ทางลงสาธุ ประดิ ษฐ์ ๒๒ถึ งอู่เวลา
๐๗.๒๐ น (๘๕๑๖๐) พบสุ พจน์ ปลุกเจ้าของอู่เพื่อฝากรถ (เจ้าของอู่เป็ นพี่เขยของท่านดร.สมพร อรรถเศรณี วงศ์
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรม Microfeap นัน่ แหละครับ) ซ่อมรถกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ คราวนี้ทราบว่าลูกชายคนเล็กของเฮีย
เรี ยนจบปริ ญญาเอกทางเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิ ดลแล้ว น่าดีใจด้วยจริ ง ๆ สุ พจน์ไปส่ งผมที่บา้ น โดยไม่
ยอมแวะกินข้าว เพราะวันเสาร์ สุพจน์ตอ้ งทํางาน ผมนอนหลับเป็ นตายก่อนออกไปทําธุระตอนบ่าย ๆ จบเรื่ องเล่า
การเดินทางขาล่องปี ๒๕๕๒ ครับ รอรถซ่อมเสร็ จแล้วขับกลับอุบลราชธานี จะเล่าให้ฟังอีก
ฤาพ่อแม่ แค่ฝันไป
๏ ลูกจากบ้าน จากท้องนา ยามฟ้ าฝน
เราทุกคน หดหู่ เจ้ารู ้ไหม
ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ที่แบ่งไป
อาจยากไร้ ขัดสนบ้าง เป็ นครั้งคราว
จะซื้อเสื้ อ ตัวใหม่ ให้เจ้าสวม
เย็บผ้านวม ให้ห่ม ต้านลมหนาว
คืนฟากฟ้ า เดือนแดง สาดแสงดาว
เราปวดร้าว ไร้คนั ไถ ไร้ผนื นา
แม่ขายควาย ขายข้าว เจ้าอ่านเขียน
หากเล่าเรี ยน สมหวัง เห็นฝั่งฝา
ได้ไถ่ถอน สิ นทรัพย์ เรากลับมา
เจ้าสัญญา ฤาพ่อแม่ แค่ฝันไป
เชื่อคุณพระ คุณครู เป็ นที่พ่ งึ
อย่าดื้อดึง เที่ยวเตร่ เถลไถล
ข้าวลาลาน บ้านร้างเจ้า นานเท่าใด
กันเกราใหม่ จะผลิให้ ได้ชื่นชม
(แต่งจากเรื่ องจริ ง ที่อาํ เภอหนองบุญนาก นครราชสี มา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
พระปรางค์ วดั ราษฎร์ บูรณะ (ตกค้ าง)
เป็ นภาพตกค้าง ต่อจากตอนที่แล้ว ตั้งใจจะให้เห็นสถูปเจดียห์ ลากรู ปแบบในวัดราษฎณ์บูรณะ

ซ้ายไปขวา ๑. สถูปทรง
ระฆังควํ่าแบบสู ง จะเรี ยกว่าเป็ นแบบอยุธยาก็ได้ แต่ย่อมไม่ใช่ทรงลังกา เพราะทรงลังกาจะแป้ น หรื อเตี้ย (ให้ดู
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อย่างพระบรมธาตุเมืองนครศรี ธรรมราช) หากสถูปทรงระฆังควํ่าสู งเพรี ยวกว่านี้ ประกอบกับลักษณะฐานเหลี่ยม
ทรงสู ง ก็จะเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่เรี ยกว่า แบบศรวิชยั (ให้ดูตวั อย่างจากพระธาตุไชยา สุ ราษฎร์ ธานี) ๒ สถูปทรง
ระฆังควํ่าแบบสู งที่หลังคามุขด้านหน้าของตัวพระปรางค์ อาจสร้างครอบภายหลัง ๓ ด้านหลังเป็ นพระปรางค์วดั
ราษฎร์ บูรณะ ด้านหน้าเป็ นซากสถูปทรงระฆังควํ่าอย่างลังกา ๔ นี่ สิแปลก ฐานเป็ ปรางค์แขก หรื อปรางทรง
มะเฟื อง มียอ่ มุม แต่ดา้ นบนกลับเป็ นสถูปทรงระฆังควํ่า แปลว่า มีการสร้างต่อเติม หรื อดัดแปลงภายหลัง หรื อไม่
ก็เป็ นความพยายามผสมผสานศิลปทั้งสองแบบที่เกือบจะ (แต่ไม่) แนบเนียนกลมกลืน
ระยอง
ผมเดิ นทางจากอุบลราชธานี ไปประชุ มคณะทํางานของสภาคณบดี วิศวกรรมศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กลับอุบลราชธานีวนั ที่ ๑๐ พฤษภาคม และกลับกรุ งเทพคืน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม เพื่อประชุมที่สมาคมวิชาชีพ (วสท.) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม เช้าวันที่ ๑๓ พฤษภาคม กลับ
อุบลราชธานี เพื่อปฐามนิ เทศผูป้ กครอง และสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาจากระบบ Admission และสอบสัมภาษณ์
อาจารย์ใหม่ เย็นวันเดียวกัน ผมกลับกรุ งเทพ และรุ่ งขึ้น เช้าวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เดินทางไปประชุ มสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย กําหนดการประชุมใหญ่ สมัยที่ ๓๑ (๔/๓๑) พร้อมกับการประชุมวิศว
ศึกษา ครั้งที่ ๗ ณ จังหวัดระยอง จึงไม่ตอ้ งสงสัยว่า วันที่ ๑๔ ต่อเนื่องวันที่ ๑๕ ผมป่ วยปางตาย เหตุหนึ่งเพราะกิน
ยาผิดขนาน บังเอิญที่เย็นวันที่ ๑๔ ไปเยีย่ มลูกศิษย์ที่โรงพยาบาลที่ระยอง จึงนึกได้ว่า ผมเองก็น่าจะหายากินให้ถูก
กับอาการที่เป็ น แต่ก็ยงั มีแรงไปถ่ายรู ปริ มทะเล และกินอาหารทะเล ก่อนกลับไปกินยาและนอนป่ วยที่โรงแรม
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม บ่าย ผมมีบทความนําเสนอ และทําหน้าที่ประธานกลุ่มบทความ เสร็ จแล้วตัดสิ นใจ กลับ
กรุ งเทพ และเช้าวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ไปอุบลราชธานี เพื่อปฐมนิ เทศผูป้ กครองนักศึกษาใหม่จากระบบโควต้า
ฯลฯ (มีเดินทางอีกหลายครั้งก่อนจะสิ้ นเดือนพฤษภาคม) ท่านอ่านแล้วคงจะทราบว่า เดือนนี้ผมสุ ขหรื อทุกข์อย้าง
ไร อย่างไรก็ตาม บทความที่ผมเขียนและนําเสนอ น่าจะเป็ นประโยชน์แก่ท่านบ้าง โดยเฉพาะในการทํางานที่มี
ผูค้ นเต็มใจ หรื ออยากจะจ้าง อาจทําให้ท่านอยูร่ อดและผ่านพ้นวิกฤ๖เศรษฐกิจไปได้ดว้ ยดี เพราะเรื่ องราวเหล่านี้
ผมเรี ยนรู ้เป็ นประสบการณ์ต้ งั แต่วิกฤติ เศรษฐกิจในปี ๒๕๓๐ และ ๒๕๔๐ ถึงวันนี้ ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้ว
อ่าน หรื อ download ได้ที่ http://www.sdhabhon.com/IntroductiontoEngineering/cedtpaperENG-UBU-2552.pdf

สะพานต่างระดับที่บางควาย เป็ นสะพานตัวแรกบนทางหลวงพิเศษ ๗ (Motorway)
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ซ้ายไปขวา บนลงล่ าง ๑.
ที่ลงมือคํานวณออกแบบ ๒

ครึ้ มฝนตั้งแต่เช้า และฝนตกตลอดทาง ๓ และ ๔ แวะพักที่ท่าเรื อไปเกาะช้าง (มั้ง) ๕ ถึง ๘ รอดักตะกอนทราย
(Sand trap or groyne หรื อเขียนว่า groin ก็ได้ บังเอิญตัวนี้ ออกแบบเป็ นรู ปตัวที เลยมีชื่อเฉพาะว่า T-Groin) การ
คํานวณออกแบบจะต้องศึกษาทิศทางลม ซึ่งทําให้เกิดคลื่อน และพัดพาตะกอน ต้องทํา Wind rose หรื อ Wave rose
diagram คล้าย ๆ กับการออกแบบทางวิ่งของเครื่ องบิน เพื่อจะได้คาํ นวณหารู ปแบบ ขนาด และมุมเอียงที่รอดัก
ทรายทํากับชายหาด ๙-๑๐ ป้ ายบอกทางหนีภยั Tsunami (Tsunami evacuation way)ในโรงแรมที่พกั บอกให้ข้ ึนไป
ชั้นบน ๆ ของอาคาร ๑๑ ถึง ๑๖ ระหว่างทางกลับกรุ งเทพ เย็นวันศุกร์ ที่ ๑๕ การจราจรหนาแน่น ฟ้ าครึ้ มฝน แต่
ฝนตกโปรยปรายเพียงบางแห่ง
จดหมายทีไ่ ม่ ได้ ตอบ
วันหนึ่ งในเดือนมีนาคม ผมมีเรื่ องปวดหัวทุกข์ใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับหลายวัน ทั้งที่บางคนบอกว่า
เรื่ องเล็กน้อย แต่สาํ หรับผม ผมว่ามันใหญ่โตมาก เย็นวันหนึ่งก่อนกลับบ้าน ผมยกมือไหว้พระพุทธชินราช และ
รู ปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ งตั้งในหิ้ งหนังสื อห้องทํางาน ตั้งใจว่า นับแต่น้ ี ต่อไป อะไรจะเกิดก็ให้มนั
เกิด ผมส่ งข้อความทางมือถือให้เพื่อนรุ่ นน้องคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนใกล้วดั มาตั้งแต่สมัยเป็ นนักเรี ยนสวนกุหลาบฯ
ทุกวันอาทิตย์ไปวัด ก่อนกลับบ้านก็มกั จะส่ งข้อความถึงหลาย ๆ คน รวมผมด้วยว่า “ไปวัด เอาบุญมาฝาก” ผมตอบ
บ้างไม่ตอบบ้าง แต่รู้ว่า วันนี้ มีทุกข์ หากเขารู ้เขาคงจะช่ วยได้ เหมือนทุกครั้ งที่ผ่านมา ก่อนปิ ดคอมพิวเตอร์ ผม
เห็นเมล์ใครหลายคน แต่ไม่มีเวลา ที่จะส่ งข้อความบอกเล่าใคร จึงได้แต่ส่งเมล์ส้ ัน ๆ ถึงลูกศิษย์คนหนึ่ งที่ญี่ปุ่น
เพราะตั้งใจว่า อาจหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นสักหลาย ๆ วัน ไม่น่าเชื่อ เขาตอบเมล์ผมอย่างรวดเร็ ว และยิง่ กว่านั้น เหตุร้าย
ทั้งปวงคลี่คลายราวปาฏิหารย์ ผมเสี ยใจ และเสี ยดายที่ไม่ได้ขอบคุณเขา ท่านอ่านเองก็แล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น
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ช่วยหน่อย หากได้รับเมล์น้ ีแล้ว คืนนี้ก่อนนอนหากว่าง ช่วยไหว้พระบนบานศาลกล่าว หรออธิษฐานให้คุณพระ
คุม้ ครองผมด้วย ผมกําลังมี ทุกข์เ หมื อนตกนรก อย่าเพิ่งถามเลย ไว้หากยังมีโอกาสจะเล่าให้ฟัง สถาพร
nyakobo@hotmail.com
Date: Fri, 3 Apr 2009 18:50:52 +0900

อาจารย์ครับ ผมได้รับเมล์น้ ี แล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่หอ้ งพักจะไหว้พระให้ดว้ ยนะครับ คืนนี้ ก่อนนอนอีก
เช่นกันนะครับจะไหว้พระ และระลึกถึง ผมเชื่อว่าอาจารย์ตอ้ งผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์น้ ี ไปได้ในเร็ ววัน
ครับ ผมเชื่อว่าอาจารย์ตอ้ งผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์น้ ีไปได้ในเร็ ววันครับ ขอคุณพระรัตนตรัยคุม้ ครองและ
ดลบันดาลให้อาจารย์พน้ ภัยด้วยเทอญ ด้วยรักและเคารพ ต้น suwanishwong@hotmail.com
Monday, May 25, 2009 5:25:55 AM

ผมเสี ยใจที่ไม่ได้ตอบเมล์ตน้ ในเวลาอันสมควร ทั้งที่ส่งเมล์ถึงต้นในเวลาที่สมองทึบ คิดอะไรไม่ออก เพราะอยูใ่ น
วังวนของความทุกข์ โทรหาใครก็ไม่ติด ส่ งเมล์หาต้น กับใครอีกคน จําไม่ได้ (น่าจะเป็ นเพื่อนรุ่ นน้องชื่อสมชาย ที่
บริ ษทั Epsilon) ต้นตอบเมล์ทนั ที ทําให้รู้วา่ ฟางเส้นสุ ดท้ายอาจมีอยูจ่ ริ ง จึงยุดติที่จะคิดทําอะไรทุก ๆ อย่าง ให้มนั
แก้ไขตัวมันเอง เข้าใจเพียงสั้น ๆ ว่า กูไม่ได้ทาํ อะไรผิด จะผิดได้อย่างไร น่าประหลาด เหตุการณ์คลี่คลายเร็ วปาน
สายฟ้ า ฯลฯ nyakobo@hotmail.com
ป.ล. มี ผูบ้ อกว่า ธํารงศักดิ์ หัว ใจหยุด เต้น ขณะกําลังเล่น ฟุ ตบอลเมื่ อเย็นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม แล้ว เสี ย ชี วิ ต ที่
โรงพยาบาลราวตีสาม ผมเปิ ดเมล์คา้ งไว้ต้ งั แต่ ๒๓.๐๐ น ของคืนวันที่ ๒๔ ก่อนที่จะตื่นมาตอบตอนรุ่ งสาง เพราะ
ฤทธิ์ยา จนแล้วจนรอดที่ไม่ได้เขียนเมล์ตอบ หรื อเล่าให้ตน้ ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น เชื่อว่าป่ านนี้ตน้ รู ้แล้ว แม้ว่าเมล์น้ ีจะ
คลาดเพียงไม่กี่อึดใจ วันที่ตน้ กลับเมืองไทยครั้งล่าสุ ด ระหว่างอาหารมื้อสุ ดท้าย ต้นถามว่า ได้รับถุงผ้าแบบญี่ปุ่น
X File พฤษภาคม 2552 - 6

ที่ฝากมาให้หรื อยัง ผมได้รับแต่ไม่อยากบอกต้นว่า (ทําไมต้องเป็ นสี ดาํ ) ปลายเดือนที่แล้วเจอน้องตูน (พิเชษฐ์)
น้องรหัสของต้น ที่เอารู ปใส่ Handy drive มาให้บอกว่า พี่ตน้ ฝากมา ผมบอกกับเขาว่ายังไม่มีเวลาเปิ ดดูเลยแต่ต้ งั ใจ
จะไปเที่ยว... ต้นบอกว่า “อาจารย์รีบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับ เพราะผมมี เวลาเหลืออีกไม่นานแล้ว เพียงแค่ตุลาคม
๒๕๕๒” ไม่นึกเลยว่า คือ คําอําลาสุดท้าย ขอต้นหลับอย่างสุ ขสงบในสัมปรายภพ ไว้ผมจะเอารู ปสะพานที่ฝากไป
ให้ลงในเอ็กไฟล์ให้คนอื่น ๆ ดู
ผมพบ Blog ของธํารงศักดิ์ (http://suwanishwong.multiply.com/journal/item/1/1) ในนั้น นอกจากจะมีรูป
และเรื่ องเสาะแสวงหาร้านอาหารญี่ปุ่น เพื่อเตรี ยมพาผมไปลองกินยามไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้ว ยังพบข้อเขียนของธรง
ศักดิ์ซึ่ งเขียนถึงอาจารย์ และเจ้านายเก่าของเขาหลายท่าน ในจํานวนนั้น ไม่นึกว่าจะมีผมรวมอยู่ดว้ ย ขออนุญาต
ท่านคัดลอกมาไว้ในนี้ ไม่ใช่เพราะชื่ นชม แต่เพราะหากไม่คดั ลอกไว้ อีกไม่นาน Blog นี้ก็คงจะหายจากไปตาม
กาลเวลาเช่นกัน เพราะเจ้าตัวมิได้อยูด่ ูแลปรับปรุ ง อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า อ่านแล้วใจหาย โดยเฉพาะคํายกย่อง
ที่ธาํ รงศักดิ์ มีให้นายช่างทั้งสามคน
ฯลฯ ท่านที่สามที่ผมจะกล่าวถึง เป็ นผูท้ ี่มีความสําคัญสําหรับผมมาก รศ.ดร. สถาพร โภคา อาจารย์
สถาพร มาสอนรุ่ นผม (รหัส ๔๒) เป็ นรุ่ นแรกของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายวิชา การออกแบบอาคาร ในปี
สุดท้ายของการศึกษาซึ่งปี นี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิ ดวิชานี้เป็ นปี แรก ตอนแรกผมไม่เคยได้ยนิ ชื่ออาจารย์มาก่อน
เลย พอเรี ยนไปได้แค่คาบสองคาบเท่านั้น มันทําให้ผมรู ้สึกว่า ความรู ้ที่มีอยูถ่ า้ เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ มันก็
เหมือนกับของไร้ค่านัน่ เอง อาจารย์สอนให้คิดมากกว่าให้จาํ หรื อจนเรี ยกว่าแทบไม่ตอ้ งจําเลย ถ้าเข้าใจและคิด
ตามได้วิชานี้ ก็ไม่มีอะไรเลยจริ งๆ วิชานี้เลยดูยากไปสําหรับผมและเพื่อนๆบางคนที่ยงั ปรับตัวและยังคิดตามไม่
ทัน วิชานี้เป็ นวิชาปราบเซี ยนของผมเลยตั้งแต่เรี ยนมา เพื่อนๆมักจะหัวเราะหลังจากออกห้องสอบ เพราะว่าขํา ขํา
ที่มนั ไม่ยาก แต่ทาํ ไม่ได้ ผมก็ยงั ขําทุกทีที่นึก ที่คิดถึง แต่สิ่งที่มนั มีค่ามากที่สุดและยังคงส่ งผลมาถึงการเรี ยนและ
การทํางานของผมตอนนี้และจะคงอยูต่ ลอดไปนัน่ คือ การมองโจทย์ มองปั ญหา ให้มีระเบียบแบบแผน มองเป็ น
ตรรกะและที่สาํ คัญมองให้เป็ นเรื่ องง่ายและการเลือกใช้เครื่ องมือในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล อาจารย์เดินทาง
มาสอนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยจุดประสงค์เพียงเพื่ออยากสอนและดีใจได้ลูกศิษย์เพิ่มขึ้น โดยที่ลืมไป
เลยว่าสองมหาวิทยาลัยนี้อยูก่ นั คนละภาคของประเทศเลยทีเดียว ผมมายืนอยูท่ ี่ตรงนี้ได้ เพราะท่านผูน้ ้ ีจริ งๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมท่านมีความสําคัญกับผมมาก ท่านเป็ นคนที่แนะนําผมไปทํางานที่บริ ษทั เอพลัสอีอยู่สองปี
ก่อนที่จะมาเรี ยนที่เอไอที และอีกเรื่ องที่ผมตื้นตันใจมากคือท่านเขียนจดหมายรับรองให้ผมทั้งตอนเรี ยนปริ ญญา
โทที่ เอไอที (ผมถือว่านี่ คือเหตุผลสําคัญที่ ทาํ ให้ผมได้ทุนของในหลวง) และเรี ยนปริ ญญาเอกอยู่ที่เกี ยวโต
จดหมายสองฉบับนี้ ผมประเมินค่ามันไม่ได้จริ ง ๆ ฉบับที่สองนี้ตอนที่ส่งมาญี่ปุ่นอาจารย์อนุญาตให้ผมเปิ ดอ่าน
ได้ ผมอ่านแล้วผมบอกได้เลย ผมไม่ได้เรี ยนผมก็ไม่ได้รู้สึกเสี ยดายอะไรเลยซักนิดเดียว รวมถึงจดหมายอีกฉบับ
จากอาจารย์นพดล อาจารย์ท่านก็ให้ผมเปิ ดอ่านได้เช่นกัน ผมเลยสแกนเก็บไว้ท้ งั สองฉบับ เป็ นสมบัติที่มีค่า
ส่วนตัวของผมเลยทีเดียว ทุกครั้งที่ผมเปิ ดอ่านยามที่ทาํ งานเหนื่อยๆ สิ่ งนี้เป็ นกําลังใจให้ผมอย่างดีเยี่ยม หลังจากที่
เรี ยนจบป.ตรี ผมก็ได้มีโอกาสทานข้าวกับอาจารย์พร้อมกับพี่จอ้ ย (ภาณุวฒั น์) แถวๆสยามอยูบ่ ่อยๆ ถึงแม้อาจารย์
จะยุง่ มาก แต่ก็ยงั หาเวลามาทานข้าวกับพวกผม อาจารย์ชอบทานอาหารญี่ปุ่นมาก ผมจึงอยากให้อาจารย์มาสัมผัส
บรรยากาศและอาหารที่ญี่ปุ่นจริ งๆ ในช่วงที่ผมเรี ยนอยูส่ ามปี นี้ เพราะผมจะได้รับใช้ท่านได้อย่างเต็มที่ ผมกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ครับ ประวัติโดยสังเขปของท่าน http://www.sdhabhon.com/Biodata-SdhabhonBhokha.html
ผมไม่แปลกใจเลยว่าทั้งสามท่านที่กล่าวมา จะมีลูกศิษย์และผูท้ ี่นบั ถือท่านอยูท่ วั่ ประเทศ ด้วยบุ๋นและบู๋ที่ท่านมี
ผมได้อะไรหลายๆอย่างจริ งๆ และผมก็คิดว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เรี ยนกับท่าน และนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่
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ถูกจนเกิดผลจะประสบความสําเร็ จในชีวิตอย่างแน่นอนครับสุ ดท้ายผมขอกราบขอบคุณอาจารย์อีกสามท่านของ
ผมสั้นๆ ท่านแรก พี่สุทศั น์ สุ วรรณสิ นพันธุ์ วิศวกรใหญ่ผเู ้ ป็ นทั้งเจ้านายและอาจารย์ของผมระหว่างที่ทาํ งานอยูท่ ี่
บริ ษทั เอพลัสอี ผมได้ความรู ้จากท่านมากมายจนทําให้เงินเดือนที่นี่ดูไม่มีค่าไปเลย ท่านที่สอง ผศ.ดร. ฟาม ฮวย
เจา (Pham Huay Giao) อาจารย์ที่ปรึ กษาของผมตอนเรี ยนอยูเ่ อไอที และ ศ. ดร.ฮิโรยาสุ โอทสุ (Hiroyasu Ohtsu)
อาจารย์ที่ปรึ กษาของผมตอนที่มาเรี ยนอยู่มหาวิทยาลัยเกียวโต ท่านทั้งสองเป็ นต่ างชาติที่มีความคุน้ เคยกับ
เมืองไทยโดยเฉพาะเอไอทีเป็ นอย่างดี อาจารย์เจา จบโทและเอกจากเอไอที ส่ ววนอาจารย์โอทสุ เคยมาสอนที่เอไอ
ที ปี 1998-1999 และยังมีงานที่ทางบริ ษทั ญี่ปุ่นให้อาจารย์ไปทําให้ที่ประเทศไทยอีกมากมาย ที่เห็นได้ชดั ก็ JBIC
ในโปรเจคน์ของรถไฟฟ้ าทั้งใต้ดินและบนดิน ภายใต้การให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์ท้ งั สอง ผมไม่มีความรู ้สึก
กดดันใดๆเลยทั้งสิ้ น อาจารย์ใจดี มีเหตุผล มีเวลาให้สมํ่าเสมอ เป็ นที่เคารพของศิษย์ มันทําให้การเรี ยนของผมง่าย
ไปอีกหลายเท่าตัว สุ ดท้ายขอคุณพระศรี รัตนตรัย คุม้ ครองทุกๆท่าน ให้มีสุขภาพกายสุ ขภาพใจที่สมบูรณ์ และ
เป็ นพ่อพิมพ์ของวิศวกรโยธาไปตราบนานเท่านาน

รู ปก่อนสุ ดท้ายที่ธาํ รง
ศักดิ์ส่งให้ผมดู เป็ นรู ปไปเที่ยวปากปล่องภูเขาไฟกับเพื่อนนักเรี ยนไทย บอกว่าหากผมไปญี่ปุ่นก็จะต้องพาไปดูให้
ได้ เสี ยดายนัก นายช่างคนที่สามของเขาไม่ได้มีโอกาสไปตามที่นดั หมายไว้

สองรู ปซ้ายที่ร้านอาหาร
ในพิษณุ โลก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ (ดูจ ากเอ็กไฟล์เดื อนธันวาคม ๒๕๔๕) สองรู ปขวา น่ าจะถ่ายในปี
๒๕๔๖ หรื อ ๒๕๔๗ หนึ่งในหลาย ๆ ครั้งที่ตน้ กับจ้อย ไปกินข้าวกับผมที่กรุ งเทพ สองรู ปนี้น่าจะเป็ นร้านกาแฟ
ที่อมริ นทร์ พลาซ่า ราชประสงค์ (ปัจจุบนั มุมนี้ถูกปิ ดไปแล้ว)
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนเมษายน ในเมืองหลวงวุ่นวาย วันหยุดหลายวัน ผมยังคงทํางานไม่ได้หยุด เงียบ เหนื่อย แต่สงบดี
สุขภาพ เกือบดี แต่ไม่ดีสกั ที ได้แค่เกือบ เดือนหน้าคงเหนื่อยแย่
Date: Sat, 30 May 2009 12:32:24 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพ อีกก้าวหนึ่ งที่กา้ วผ่านครับ ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสําหรับความกรุ ณา ดีใจและ
อยากขอบคุณ สมยศ จันดา Mr. Chanda Somyot Mobile phone: 082 145 3455 chanda006@gmail.com
somyot_chanda@hotmail.com

สถาพรตอบ ตอบเมล์แล้วครับ ขอให้เรี ยนเก่ง ๆ จบไว ๆ มีความเจริ ญก้าวหน้าสมกับที่มีความมานะพยายามและ
กตัญญู เป็ นคนดีอย่างที่มุ่งหวัง
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Date: Sat, 23 May 2009 14:51:21 +0000

ไม่ได้เขียนจดหมายมาคุยกับอาจารย์นานพอสมควร...วันนี้ มีโอกาสและพอดีมีเรื่ องอยากจะถามอาจารย์ครั บ...
พอดีผมทํางานสร้างบ้านของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครับ...เป็ นบ้านประกอบ...แล้วยึดด้วยเหล็ก Tie bar (DB 16 รู ปตัว
่ ี่ ๐.๔๘ เมตร แล้วจะโผล่ข้ ึนมาจากเนื้อคอนกรี ต ๐.๒๒ เมตร
L) โดยเหล็ก Tie bar ในฐานราก นี้ จะมีระยะล้วงอยูท
หลังจากนั้นเชื่อมเหล็ก Tie bar ที่ฐานรากติดกับ Tie bar ที่ติดมาจากแผ่นสําเร็ จรู ป (Precast) โดยมีระยะรอยเชื่อม
ไม่นอ้ ยกว่า ๐.๑๘ เมตรแต่พอดีผมอยากถามว่าการที่เราวางเหล็ก Tie bar ในหลุมฐานรากครับ เราต้องวางเหล็ก
Tie bar ใต้ถาดที่วางบนหัวเข็ม หรื อว่า วางบนถาดครับ (DB 12) จึงจะถูกต้องและได้ประโยชน์มากกว่ากันครับ...
ซึ่งเหล็ก Tie bar จะมีหน้าที่เพื่อยึดแผ่นสําเร็ จรู ปและช่วยรับนํ้าหนักบางส่ วนเท่านั้น...พอดีผมได้ยา้ ย Site ใหม่ QC
ของทั้งสองไม่เหมือนกัน...ต่างคนก็ต่างมีเหตุผล...ผมก็เลยอยากฟั งจากอาจารย์ของผมบ้างครับ...ขอความกรุ ณา
อาจารย์ช่วยสอนและแนะนําด้วยครับ...เพื่อที่จะได้นาํ ไปประกอบกับการทํางาน...ถ้าข้อมูลไม่ชดั เจนยังไงก็ขอ
โทษด้ว ยครั บ สุ ด ท้า ยนี้ ย งั ไงก้อ ขอให้อาจารย์ดู แ ลสุ ข ภาพด้ว ยครั บ ...ระลึ ก และนึ ก ถึ ง อยู่เ สมอ...กมลรั ต น์
tiey_civil@hotmail.com

สถาพรตอบ ปกติเหล็กที่ฝังในองค์อาคาร เช่น เหล็กยึด หรื อเหล็กเดือย (Tie bar or dowel) หรื อแม้กระทัง่ เหล็กยืน
ของเสา สําคัญที่ระยะฝังยึด ภายใต้แรงอัด หรื อแรงดึง ไม่จาํ ต้องให้เหล็กเหล่านี้วางอยูบ่ นแผงเหล็กเสริ มในฐาน
ราก จะให้มนั ลอยอยูใ่ นเนื้ อคอนกรี ตก็ยงั ได้ เพราะสําคัญที่ความยาวระยะฝังยึด แต่การวางบนเหล็กตะแกรงใน
ฐานรากก็จะช่วยให้ยึด และทํางานได้สะดวก วางด้านล่างหรื อด้านบน จึงขึ้นกับความสะดวก ไม่แตกต่างกันนัก
แต่สิ่งที่แตกต่างก็เห็นจะเป็ นระยะหุม้ หากวางให้มีระยะหุม้ มากกว่า เหล็กก็มีโอกาสเกิดสนิมได้ยากกว่าครับ
สวัสดีครับ
Date: Thu, 21 May 2009 08:50:22 +0700

เรี ยน อาจารย์ สถาพร โภคา ที่เคารพ ผมเป็ นลูกศิษย์อาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครับ ตอนนี้
ทํางานที่ สตง.แต่เป็ นด้านกฎหมายครั บผมศรั ทธาอาจารย์เลยเลียนแบบ ไปเรี ยนกฎหมายครั บและเลยชอบ
กฎหมายมากกว่าเลย ย้ายจากวิดวะมาทําด้านกฏหมายแทน ไปเจอ อาท โท ม.นเรศวร ที่ อยูส่ ตง. พิษณุโลกเลยได้
คุยเรื่ องอาจารย์ครับ ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยคุม้ ครองอาจารย์และครอบครัวตลอดไปครับ ด้วยความเคารพ
อย่างสู ง นายวสวัต ติ์ เอกพานิ ช มหานครรุ่ น ๗ ธรรมศาสตร์ กฎหมาย นักวิ ช าการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
donwasawat@hotmail.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ที่รัก และศรัทธา หากเทอมนี้ ยงั ได้ไปสอนหนังสื อที่ ม.นเรศวร (วันเสาร์ ) แล้วเจอก็
ทักทายได้นะครับ ผมพบเด็กมหานครที่นนั่ หลายคนครับ พบตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนกระทัง่ ปั จจุบนั ผมสอนหนังสื อ
มาหลายมหาวิทยาลัย หากถามว่ารัก หรื อผูกพันธ์กบั ที่ไหนมากสุ ด ตอบว่ามหานครครับ ทุกวันนี้ ผมยังทํางาน
วิศวกรรม แต่นอ้ ยลง เพราะเลือกทําตามความพอใจหรื อสบายใจ ส่ วนเรื่ องกฎหมายก็ทาํ อะไรไม่ได้มากนักเพราะ
สมาคมวิชาชีพ แต่งตั้งผมเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญคนกลาง ที่สมาคมจะส่ งไปให้ความเห็นในศาลประกอบการพิจารณาคดี
ต่าง ๆ
Thursday, May 21, 2009 3:44:59 AM

ผมอยูท่ ี่สตง....กรุ งเทพบริ เวณ กระทรวงการคลัง ส่ วนกลางครับ เพิ่งย้ายมาทําด้านกฎหมายได้แค่สองเดือนครับ
เมื่ อ ก่ อ น ทํา ด้า นโยธา
หน่ ว ยงานอื่ น
แต่ ไ ม่ ม ากครั บ ตรวจการก่ อ สร้ า งให้ต รงตามแบบเท่ า นั้น
ประสบการณ์ เ ลยไม่ มากเท่าที่ ค วรครั บ ผมไม่ ได้อ ยู่ที่พิษ ณุ โ ลกครั บพอดี เ พื่อนเขามาอบรมที่ ส่วนกลางครั บ
รักและเคารพครับ วสวัตติ์ wasawat donny donwasawat@hotmail.com
สถาพรตอบ ครับ

X File พฤษภาคม 2552 - 9

Date: Tue, 19 May 2009 20:13:10 +0700

ขอความกรุ ณารบกวนอาจารย์ปรึ กษาเรื่ องเรี ยนปริ ญญาโทด้วยครั บ สวัสดีครั บอาจารย์สถาพร คือผมไม่ได้มี
โอกาศได้เรี ยนกับอาจารย์แต่กไ็ ด้เข้าไปหาความรู ้ในเว็บไซด์ของอาจารย์บ่อยๆครับ ผมอยากจะรบกวนขออนุญาต
เรี ยนปรึ กษาอาจารย์เรื่ องเลือกสถานที่เรี ยนป.โทครับและทราบว่าอาจารย์เคยสอนอยูท่ ี่ม.มหานครพอดี คือผมจะ
เรี ยนต่อป.โทวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วได้สอบผ่านที่ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีมหา
นคร จึงอยากจะเรี ยนปรึ กษาอาจารย์ว่าควรจะพิจารณาตัดสิ นใจอย่างไรดีครับ จะมีผลบ้างไหมในการที่บริ ษทั
ต่างๆจะพิจารณาเลือกเราเข้าทํางานเมื่อจบ และขอความกรุ ณาอาจารย์พอจะช่วยแนะนําอาจารย์ที่ปรึ กษาในการทํา
วิทยานิพนธ์ให้ได้ไหมครับ คือผมเป็ นคนเรี ยนไม่ค่อยดีจบม.ขอนแก่นได้แค่ ๒.๕๐ กลัวว่าจะเนิ่นช้าในการเรี ยน
จนเกินไป ตั้งใจว่าจะพยายามเรี ยนให้จบสองปี ให้ได้ครับ.....ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ theera25@gmail.com
สถาพรตอบ ฯลฯ ผมลบคําตอบส่ วนตัวบางส่ วน เพื่อไม่กระทบต่อบุคคล หรื อสถาบันใด ... ฯลฯ ถือเป็ นเรื่ องดีที่
จบจากมหาวิทยาลัยหนึ่งแล้วเลือกที่จะไปเรี ยนต่อที่สถาบันอื่น ๆ เหมือนต้นไม้ในกระถาง เมื่อโตเต็มที่ก็ควรลง
ปลูกในดิ น เพื่อจะได้เจริ ญเติบโตหยัง่ รากได้อีก ได้เห็นสิ่ งแปลกใหม่ซ่ ึ งอาจดีบา้ งไม่ดีบา้ ง เป็ นเรื่ องธรรมดา
โดยเฉพาะหากเรี ยนในมหาวิทยาลัยที่มีสหวิทยาการ เปิ ดสอนหลายสาขา เราจะได้เรี ยนรู ้ ชีวิต และสังคม
มหาวิทยาลัยได้มากกว่า บอกด้วยความเคารพว่า เกรดที่บอกมา ดีใช้ได้ครับ เรี ยนจบ และมีอนาคตแน่นอน จะ
ตัดสิ นใจอย่างไรก็ตาม ขอเอาใจช่วยให้เรี ยนสําเร็ จครับ
Date: Thu, 14 May 2009 00:16:27 -0700

เรี ยนอาจารย์สถาพร โภคา อาจารย์ครับ ผมได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ให้ทาํ การออกเเบบ สะพานข้ามคลองชนิด
คสล. ความยาว ๕๐ เมตร โดยเเบ่งเป็ น ๕ ช่วงๆละ ๑๐ เมตร ซึ่งเป็ นงานของกรมทางหลวงชนบท โดยจะต้องออก
เเบบ รายละเอียดโครงสร้างเเละการเสริ มเหล็ก ต่าง ซึ่งประกอบไปด้วย งานฐานราก งานเสาตอม่อฐานเเผ่ ตับริ ม
เเละตับกลาง งานกําเเพงกันดิน เเละ งานคานรัดหัวเสา skew 45 ◌ํ การออกเเบบงานสะพานผมไม่เคยทํามาก่อน
ไปปรึ กษาใครเค้าบอกว่าให้เอาเเบบมาตรฐานที่เขาทําไว้เเล้วมาใช้ เเต่ผมต้องการศึกษาวิธีการออกเเบบเพื่อที่จะ
สามารถทําโดยที่เราไม่ตอ้ งพึ่งพา เเบบมาตรฐานทีมีอยูใ่ นบางกรณี จึงอยากจะถามอาจารย์ว่า จะหาข้อมูลด้านการ
ออกเเบบสะพานดังกล่าวได้จากหนังสื อเล่มใด หรื อหาข้อมูลได้จากหน่วยงานใดบ้าง สุ ดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มี
สุ ขภาพเเข็งเเรง สมบูรณ์ น่ะครับ จะได้ทาํ งานที่อาจารย์รักเเละเป็ นประโยชน์ต่อลูกศิษย์เเละประเทศชาติสืบไป
ครับ จิระศักดิ์ อักษรกาญจน์ JIRASAK_MUT@yahoo.com jirasak_mut@yahoo.com
สถาพรตอบ ผมจะส่งตัวอย่างรายการคํานวณสะพาน คสล. แบบที่ใกล้เคียงไปให้ ทั้งแบบง่าย ๆ และ ตัวอย่างของ
กรมทางหลวง ของผมเองไม่ได้อยูใ่ กล้ตวั ไม่รู้หายไปไหน Slab type ๑๐ เมตร Skew ออกแบบธรรมดาได้ แค่ให้
รายละเอียดเหล็กเสริ ม ที่แตกต่างกัน แนะนําว่า ให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมโยธาธิ การเดิม
เป็ นต้นแบบ ปกติสะพานของกรมทางหลวงชนบทน่าจะเหมือนของกรมโยธาธิ การเดิม เพราะเป็ นภารกิจที่รับ
โอนมาจากกรมโยธาธิการ ช่วงหลังมีบุคลากรจากกรมทางหลวงไปสังกัดอยูม่ าก อาจกลายเป็ นแบบกรมทางหลวง
มากกว่า หากหาแบบมาตรฐานไม่ได้บอกด้วย จะช่วยหาให้ บอกที่อยูด่ ว้ ย เพราะนามบัตรที่ให้ทิ้งไว้ที่กรุ งเทพ จะ
รี บส่ง EMS ไปให้ครับ
Date: Thu, 14 May 2009 21:18:43 +0700

สวัสดีครับอาจารย์สถาพร ผม อดิศร ธรรมบุตร เป็ นนิ สิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โยธา รุ่ น12 ครับ เคยเรี ยนกับ
อาจารย์ ขอรบกวนเวลาอาจารย์ซักนิ ดนะครั บ อยากถามว่า เข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร
ยาว ๖ เมตร (บ้านชั้นเดียว) เราสามารถใช้ลวดเหล็กตะแกรงไวร์เมชสําเร็ จรู ป นํามาม้วนเป็ นเหล็กเสริ มภายในเข็ม
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หล่อ ได้ไหมครั บ ถ้าได้ตอ้ งมีระยะทาบเกยกันเท่าไร ระยะคอนกรี ตหุ ้มลวดเหล็กตะแกรง Wire mesh
เท่าไรครับ แต่ดา้ นบนจะเป็ นการเสี ยบเหล็กเส้นโดเวลบาร์ยาว ๑.๕๐ เมตร เสี ยบลงไปในเข็มเจาะ ๑ เมตรเพื่อที่จะ
ใช้ ใ นขั้ นตอนต่ อ ไป
หรื ออาจจะใช้ ไ ม่ ไ ด้ ค รั บ อาจารย์ ส ถาพร ช่ ว ยแนะนํ า หน่ อ ยนะครั บ
(พอดีทางบริ ษท
ั เข้าจะเซฟค่าใช้จ่าย และทางผูร้ ับเหมาเจาะเข็มแนะนํามาอีกทีนะครับ) ผมเลยสงสัยว่ามันจะใช้ได้
ดี ก ว่ า เหล็ ก เส้ น ได้ย งั งัย
หรื อ ว่ า เพื่ อ ลดปั ญ หาการไม่ ไ ด้ดิ่ ง ของเหล็ ก ที่ ใ ส่ ล งไปภายในเข็ม เจาะครั บ
สงสัยผมคงต้องได้ถาม อาจารย์ บ่อยแน่ ๆ เลยครับ ครั้งนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ รักษาสุ ขภาพนะครับ อาจารย์
ด้วยความเคารพรัก van_gnoh@hotmail.com
สถาพรตอบ ใช้ Wire mesh เสริ มแทนแทนเหล็กกล้าละมุนในองค์อาคารเพื่อรับแรงต่าง ๆ ไม่ได้ จะใช้ได้ก็แค่
เพียงเป็ นเหล็กต้านการยืดหด
Date: Mon, 4 May 2009 00:51:38 -0700

กราบสวัสดีครับอาจารย์ เรี ยน อาจารย์ ครับ ตอนนี้กระผมย้ายมาทําธุรกิจกับภรรยา ที่จงั หวัดร้อยเอ็ดครับ หากมี
อะไรที่อาจารย์คาดว่าผมน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระบางขั้นตอน ได้บา้ ง ก็โทรมาได้ตลอดครับ ๐๘๙ ๑๒๗๗๕๗๙
(เบอร์ เดิมครับ) pbx19@yahoo.com
สถาพรตอบ ครับ ขอบคุณครับ
วัดโพธิ์
วัน อาทิ ต ย์ที ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลู ก ศิ ษย์ส ามคนติ ด ต่ อผมไม่ ไ ด้ คิ ด ว่า ผมป่ วยตายอยู่ใ นห้อ ง
สื บเนื่องจากตั้งแต่กลับจากระยอง จึงซื้ ออาหารไปเยีย่ มถึงที่ กะว่าหากอยูก่ ็จะได้กินข้าว หากกินไม่ได้คงหามส่ งฯ
ผมกินได้ และกําลังจะหายจากไข้ ลูกศิษย์มีเวลาว่าง ชวนผมไปกินอาหารญี่ปุ่นที่อาคารอื้อ จื่อเหลียง แล้วไปไหว้
พระวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ดูรูปกับเรื่ องเล่านะครับ

ซ้ายไปขวา บนลงล่าง ๑
ออกจากอาคารอื้ อ จื่ อเหลี ยง ขึ้ นสะพานไทย-เบลเยี่ยม เห็ นอาคารสี สมเซนเตอร์ ที่เคยฝึ กงาน และทํางาน ตั้ง
ประชันกับอาคาร ภ.ป.ร. ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๒ ผ่านหัวลําโพง คตลาดน้อย วรจักร แม้นศรี ถนนมหา
ไชย ถึงถนนราชดําเนิ น ถ่ายรู ปอนุ สาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยได้หลายรู ป ฟ้ าสวย แดแกล้า แม้มีเงาเมฆฝนอยู่บา้ ง ๓
และ ๔ กําแพงพระบรมมหาราชวัง ตรงท่าเตียน ๕ ยักษ์วดั โพธิ์ครับ ๖ เอ๋ (พงษ์พนั ธ์ ลิมปอนันตชัย) พนักงานขับ
รถ และโชติ กร หัง สพฤกษ์ พนักงานหลับ ประจํารถ เอ๋ เป็ นทั้งสถาปนิ กและวิ ศวกร (เรี ย น และมี ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพทั้งสองอย่าง) เวลาเล่าเรื่ องโบราณคดี หรื อศิลปวัฒนธรรม จึงเข้าใจได้มากกว่าคนอื่น ๆ ๗ และ ๘
วัดโพธิ์ เป็ นวัดประจํารัชกาลที่ ๓ ทุกอย่างเดป็ นศิลปแบบรัตนโกสิ นทร์ โดยแท้ แต่ที่เป็ นแบบอย่างเฉพาะคือ มี
ความเป็ นจีน ไม่วา่ จะเป็ นตุ๊กตา หรื ออับเฉาสําเภาจีน (ใส่ ถ่วงเรื อให้หนัก ๆ ไม่โคลงเคลง) การใช้กระเบื้องเคลือบ
หรื อเซรามิกประดับสิ่ งปลูกสร้าง แทนที่จะเป็ นลวดลายปูนปั้ น หรื อติดกระจกสี แบบเปอร์ เซีย
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ทุกรู ป พระนอนวัดโพธิ์
จําไว้นะครั บ หากท่านมีทุกข์ร้อน คนโบราณเขาว่าให้ไหว้พระองค์ใหญ่ ๆ ท่านมี บารมีมาก จะช่วยแผ่บารมีมา
โปรด และผ่อนคลายทุกข์ พระนอน ทั้งใหญ่ท้ งั นอน หากกราบไหว้แล้ว หายทุกข์ สุ ขใจเหมือนทุกอย่างนอนมา
ปัจฉิมลิขติ

(ซ้าย) อาหารธัญญพืช เช้าวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
(ข้าวโอ๊ต) เบอร์ รี่สดทุกชนิด (ราสเบอรี่ แครนเบอรี่ สตรอเบอรรี บลูเบอรี แบลกเบอรี เชอรี ) สาหร่ าย เม็ดมะม่วง
หิ มพานต์ และชาเขียว (ขวา) ที่ห้องประชุ มใหม่ของวสท. ชั้น ๕ ขณะนั่งรอประชุ ม บ่ายวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
(ตามคําเชิญชวนของท่านนายก วสท. พี่ประสงค์ ธาราไชย และอาจารย์ธเนศ วีระศิริ)
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