เอ็กซ์ไฟล์เดือนตุลาคม ๒๕๕๒
เมือ่ อากาศยาน B 717 กลับบ้ าน
ผมดูรูปอากาศยาน Boeing

717 HS-PGR “หลวงพระบาง” มีคาํ บรรยายใต้รูปว่า “Rolling on departure

from runway 23 and on its way to the USA after the lease of this aircraft ended” แปลความได้ว่า เธอ และเพื่อน ๆ

อากาศยานรุ่ นเดียวกันทั้ง ๔ ลํา ก็กาํ ลังถูกปลดประจําการจากน่านฟ้ าไทย ต่อไปลวดลายสวยงามบนลําตัวเธอ ซึ่ ง
เป็ นที่มาของ Boutique Airlines กลายเป็ นความทรงจํา หรื อตํานาน เมื่อคืนนี้ ผมเดินทางกลับจากสอนหนังสื อที่
พิษณุ โลก ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ไม่เห็นเธอทั้งสี่ ลาํ แปลว่า คงหมดเวลาของพวกเธอ (ซึ่ งมี เพียงสี่ ลาํ ใน
ฝูงบิน และในประเทศไทย) ที่ทาํ หน้าที่ในฝูงบิน และน่านฟ้ าไทยเป็ นเวลาตั้งสิ บปี

717-231 HS-PGR rolling on departure from runway 23 and on its way to the USA after the lease of this aircraft

(กําลังจะเหิ นฟ้ าจากทางวิ่งที่ ๒๓ ของท่าอากาศยานใน
ภายหลังครบกําหนดสัญญาเช่า)
ended

Scotland

เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่สหรัฐอเมริ กา

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑B 717-21S HS-PGO “
อังกอร์ ” (Angkor) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ๒ B 717-23S HS-PGP “สมุย” (Samui) ที่โรงประกอบอากาศยาน
(Home of Boeing 717)) ภาพในอดีตก่อนที่เธอจะเดินทางจากสหรัฐอเมริ กามาประจําการในฝูงบินของ Bangkok
Airways ๓ B 717-21S HS-PGQ “สุ โขทัย” (Sukhothai) “ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ลวดลายบนลําตัวเธอเป็ น
ผลงานที่ชนะการประกวด” และ ๔ B 717-21S HS-PGR “หลวงพระบาง” (Luang Prabang) ขณะเดินทางถึงท่า
อากาศยานภูเก็ต
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เรื่องเล่ าจากพัทยา
ต้นเดือนตุลาคม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดไปสัมมนาบุคลากรที่พทั ยา
ชลบุรี ผมมีงานยุ่งมาก หากแต่เพราะเป็ นอาจารย์คนหนึ่งในภาควิชา หากจะต้องไปก็ตอ้ งพยายามไปให้ได้ ทั้งที่
จับไข้ ตั้งใจเผื่อหาเวลาพักผ่อน เยี่ยมลูกศิษย์ และทําธุระ คืนวันเดินทางฝนตก ต้องสวมเสื้ อกันหนาว และกันฝน
ในตัวเดียวกันออกจากบ้านราวสามทุ่ม ไปขึ้นรถที่มหาวิทยาลัย รถออกจากมหาวิทยาลัย ๒๒.๐๐ น มุ่งหน้าศรี สะ
ั นานคร สระแก้ว ก่ อนเข้าสู งชลบุ รี เป็ นการ
เกษ สุ ริ นทร์ ถึง อําเภอนางรอง จังหวัดบุ รีรั มย์ แล้วมุ่ง หน้าสู่ วฒ
เดินทางจากภาคตะวันออกฉี ยงเหนือสู่ ภาคตะวันออกโดยตรง ถนนหนทางถือว่าดี ถึงดีมาก หากแต่ออกจะเปลี่ยว
หากไม่คนุ ้ เคยก็คงกลัว โดยเฉพาะเดินทางยามคํ่าคืน

(ซ้าย) เมื่ อเริ่ มออกเดิ น ทาง ผมถ่ า ยจากที่ นั่ง
ด้านหน้า ข้าง ๆ คนขับรถ (ขวา) ฟ้ าสาง กําลังมุ่งชลบุรี และพัทยา ผมยังไม่หลับ และยังไม่ง่วงนอน

กับลูกศิษย์เมื่อกว่าสิ บปี ที่แล้ว ที่โรงเบียร์ พทั ยา อาหารอร่ อย โดยเฉพาะ Pizza เตาถ่าน และเพลงสนุก โดยเฉพาะ
เมื่อเจ้าของร้ านตนเยอรมันออกมาร้ องเอง โชว์พลังเสี ยง เรี ยกเสี ยงปรบมือจากแขกไทยเทศได้ทุกครั้ง (ซ้ายไป
ขวา) ๑ ณรา แสงสง่าศรี ว่าที่เจ้าบ่าว ที่ผมจะต้องกลับมางานแต่งงานของณราอีกครั้งที่ชลบุรี ๒ ประวิทย์ ศรี นวล
เด็กซื้อกาแฟในอดีต ที่เคยแวะเวียนไปเยีย่ มผมที่อุบลราชธานี เมื่อครั้งเดินทางไปทํางานที่นนั่ และผ่านไปทํางานที่
เขื่อนนํ้าเทิ น สปป ลาว ๓ ธนกฤต ปอยเที ยบ และสัญญา ตราช่ าง (ขวาสุ ด) ซึ่ งกลับจากทํางานที่ เมื องเกาซุ ง
ไต้หวัน มาเปิ ดกิจการเล็ก ๆ ของตนเองที่บา้ น

น้ อ งหนุ่ ม (จุ ริ นทร์ หล่ อ ประดิ ษ ฐ์ ชั ย ) ขับ รถ
Merzedes ป้ ายแดง ไปรั บผมเช้าวันรุ่ งขึ้น พร้ อมน้องปอย ภรรยา แวะไปไหว้หลวงพ่อโสธร ไปคราวนี้ คนน้อย
อาจเพราะยังเช้า จึงได้ปิดทองหลังพระ ไม่มีรูปน้อยปอย ซึ่งรออยูด่ า้ นนอกวิหารก่อนที่จะพาผมไปพบคุณพ่อ และ
คุณแม่ของน้องหนุ่ม ซึ่งรอเลี้ยงอาหารอยูท่ ี่ร้านเดิมที่ฉะเชิงเทรา วันนั้น อร่ อยอิ่มแทบคลานกลับกรุ งเทพ หากน้อง
หนุ่ม และน้องปอยไม่ไปส่ งถึงบ้าน ยังนึกไม่ออกว่าจะกลับบ้านอย่างไร
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เยีย่ มบ้ านเยีย่ มคน
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผมไปประชุมพิจารณาตําแหน่งวิชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เย็นวันเดินทางโทรศัพท์
ถามลูกศิษย์ (วิเชษฐ์) ที่อยูถ่ ึงจังหวัดเลย ว่าให้ช่วยบอกเพื่อน ๆ หากว่างประชุมเสร็ จจะนัดกินข้าว วิเซษฐ์ไม่แน่ใจ
ว่าจะติดตามใครได้เพราะเวลากระชั้นชิ ด ผมไปถึงมหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อใช้เวลาเดินดูที่เรี ยนเก่า ที่อยูเ่ ก่า
ซึ่งจากไปนานหลายปี เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะที่ต้ งั คณะฯ มีอาคารหลังใหม่ ๆ ผุดขึ้นมาหนาแน่นจนแทบ
ไม่มีที่ว่าง ส่ วนหอพักเก่าหลังแรกที่เป็ นเรื อนไม้สองชั้นถูกรื้ อถอนทําอาคารบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว การประชุมรวบ
รัด ใช้เวลาไม่มากเลย ประธานที่ประชุมเป็ นท่านศาสตราจารย์ที่กระผมเคารพรัก ผมถูกตําหนิ เรื่ องมัวแต่ชกั ช้าทํา
อะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่ยอมเร่ งรี บทําตําแหน่งวิชาการ ผูใ้ หญ่ว่ากล่าวเหมือนให้พร เฉย ๆ เสี ยดีกว่า เพราะผมบอกกับ
ตัว เองแล้วว่า ช่ างหัวมันเถอะ บางที อีกไม่นาน ผมก็จะไม่ใช่ ครู หรื อ อาจารย์อีกต่ อไปแล้ว เลิ กประชุ มลงมา
ข้างล่าง พบลูกศิษย์สามคน มานัน่ รอ ตื่นเต้นเพราะหนึ่งในจํานวนนั้นคือวิเชษฐ์ ที่เดินทางมาจากอําเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย แปลว่าวางหูโทรศัพท์แล้วก็ตอ้ งขึ้นรถทันที อีกสองคนคือสงกราณ์ ไชยสาร กับวัชระ สุ รวงศ์ ซึ่งกําลัง
เรี ยนปริ ญญาเอก ส่ วนอีกคนที่ตามไปสมทบที่ร้านอาหารคือกฤษณ์ เสาเวียง ที่กาํ ลังจะจบปริ ญญาโททั้งสองคน
เรี ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาหารวันนั้น ออกจะแพง แต่ก็อร่ อย และบรรยายกาศดี
เสร็ จธุระผมไปทําธุระอื่น ที่สมาคมวิชาชีพ และสภาวิชาชีพ

อาหารญี่ปุ่นมื้อเที่ยงกับลูกศิษย์เก่า
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนตุลาคมสอบเสร็ จปิ ดเทอม ผูค้ นหายไปจากมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ ว เป็ นช่วงเวลาที่เด็กนักศึกษา
กลับภูมิลาํ เนา หรื อทํากิจกรรม แปลกแต่จริ งผมยุ่งมากขึ้น เพราะความที่ไม่มีใคร หรื อต้องทํางานแทนคนอื่น ๆ
เดือนตุลาคม ผมตั้งใจจะเดินทางมากขึ้น เพราะเบื่อตัวเอง เพราะนัดหมายที่ผลัดผ่อนมานาน หรื อเพื่อทําธุ ระให้
แล้วเสร็ จ เดือนนี้ มีจดหมายให้ตอบบ้างพอควร
Date: Fri, 30 Oct 2009 19:07:56 +0700

สวัสดีครับ อ.สถาพร ที่เคารพ วันอาทิตย์ที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อาจารย์อยูท่ ี่อุบลราชธานี หรื อเปล่าครับ พอดี
ผมจะไปงานแต่งงานจิตรพลพรุ่ งนี้ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒) ที่มุกดาหารนะครับ แล้ววันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ก็
จะแวะไปเยีย่ มอาจารย์ และเอารู ปไปให้อาจารย์ที่อุบลครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์อยูท่ ี่อุบลหรื อเปล่าครับ ถ้าอาจารย์
ไม่อยูก่ ็ไม่เป็ นไรครับ เดี๋ยวผมจะแวะฝากไว้กบั เพื่อนที่อุบล แล้ววันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน จะให้เขาเอาเข้าไปให้
วิ เ ชษฐ สิ ท ธิ แ ก้ว (ตอนนี้ เปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ แ ล้ว ครั บ เป็ น อัค
ที่ ค ณะฯ นะครั บ ด้ว ยความเคารพอย่า งสู ง
รัช) wichet_en@hotmail.com
สถาพรตอบ I'll be at home. Feel free to call. I will offer you a lunch or dinner. (หมายเหตุ ผมตอบเมล์น้ ีที่ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ บน PDA เกรงว่า อักขระ หรื อ Font ภาษาไทยจะเพี้ยนจนอ่านไม่ได้ จึงพิมพ์ตอบเป็ นภาษาอังกฤษ)
ป.ล. ผมตรวสอบดูแล้วปรากฏว่ารู ปบัณฑิตที่ถ่ายบน Stand ที่หายไปคือรู ปบัณฑิตรุ่ น ๑๒ เป็ นรุ่ นหลังวิเชษฐ์หนึ่ง
ปี ดังนั้น ผมจึงเก็บรู ปที่วิเชษฐ์กรุ ณามอบให้คณะฯ ไว้ หากแฟนว่าง ให้เขาแวะไปรับด้วยครับ หรื อจะให้ผมเอา
ไปส่งให้ที่บา้ นก็ได้นะครับ (หากส่งโดยวิธีอื่น เกรงกรอบรู ปจะเสี ยหาย) ขอบคุณครับ
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Date: Fri, 23 Oct 2009 16:23:38 +0000

สวัสดีครับ อาจารย์ครับอาจารย์เป็ นอะไรรึ ป่าวครับเห็นเงียบไปเลย สงสัยงานยุง่ อิอิเรื่ องงานผมสุ ดท้ายก็สอบไม่
ติดรถไฟฟ้ าใต้ดิน T-T สถานะตอนนี้กเ็ ลยว่างงานเต็มรู ปแบบ ตอนนี้ผมก็พยายามหางานใหม่ อยูค่ รับใจผมตอนนี้
อยากกเข้าไปเที่ยวหาอาจารย์ที่อุบลแต่กลัวอาจารย์ไม่ว่างเดี๋ยวจะเป็ นการรบกวนเกินไป^^ จริ งกะไปหาช่วยงาน
แหละครับดีกว่าอยูเ่ ฉยๆ (แต่ไม่รู้ไปแล้วจะไปช่วยหรื อกวนอาจารย์มากกว่า) ตอนนี้ผมก็สมัครงานเรื่ อยๆแต่ก็ยงั
เริ่ มท้อ ใจอี ก แล้ ว แต่ ก็ ต ้ อ งลุ ้น กั น ต่ อ ไป จั ก รพงศ์ เสนี ว งศ์ ณ อยุ ธ ยา
ไม่ มี ใ ครจะเรี ยกผมสั ก ที
onizuka_302@hotmail.com

ป.ล. ขอให้อาจารย์แข็งแรงนะครับพักผ่อนเยอะๆตอบเมล์ผมด้วยน๊าครับผมเป็ นห่วงครับ^^
สถาพรตอบ ใหม่ ก่อนปิ ดเทอม ผมล้มป่ วย เป็ นงูสะหวัด พอหายป่ วยก็ เจ็บ ๆ ไข้ ๆ อย่างต่อเนื่อง ลมหนาวมาแล้ว
คงเป็ นเพราะอากาศเปลี่ยนแหละ ผมยังตรวจข้อสอบอยูเ่ ลยครับ ทั้งที่สัปดาห์หน้าจะเปิ ดเทอมแล้ว ยังเดินทางขึ้น
ล่องกรุ งเทพ อุบลราชธานีงานมี แต่เราอาจยังหามันไม่เจอ อย่าคิดมาก ค่อย ๆ หาไป ช้าหน่อยแต่อาจถูกใจมากกว่า
สักแต่วา่ งาน อะไร ๆ ก็ทาํ ๆ ไป จนกลายเป็ นฝันร้ายไหมล่ะ
Date: Thu, 22 Oct 2009 04:57:19 +0700

กราบเรี ยนอาจารย์ที่เคารพ อาจารย์สบายดีนะครับ ส่ วนผมสบายดีครับมีท้ งั ทุกข์ท้ งั สุ ขปนเปกันไปตามธรรมชาติ
ของมนุ ษย์ ใช้เวลาปรั บตัวตั้งนานในเรื่ องเนื้ อหาที่เรี ยน ตอนนี้ ค่อนข้างดี ข้ ึนเยอะแล้วครับเพราะผ่านการสอบ
กลางภาคมาแล้วได้ ๓.๐๐ ครับ เหลือปลายภาคให้แก้ตวั อีกครับ ผมมีเรื่ องอยากคุยกับอาจารย์ต้ งั หลายเรื่ อง แต่พอ
เอาเข้าจริ งๆแล้วกลับไม่รู้จะพูดอะไรดีเรี ยบเรี ยงไม่ถูกเลยครับ อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ปิ ดเทอมแล้วก็ควร
จะพักบ้างนะครับนะครับ ช่วงนี้อาจารย์เปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดด ระวังเป็ นไข้หวัดไม่สบายนะครับ เอ
ผมยังไม่มีรูปเหล่านี้ กําลังอยากได้พอดี ถ่ายได้ครบถ้วนเหมือนเป็ นวิศวกรถ่ายรู ป ขอบคุณครับนายช่างสถาพร
เอกลักษณ์ จันทะบุดศรี eakkaluk_88@hotmail.com
สถาพรตอบ แต่ก่อนสมัยมีนกั เรี ยนไทยทั้งหมด ราว ๒๐ คนในเอไอที มีหลักว่า สอบกลางภาคได้เท่าใด หากยัง
เรี ยนคงเส้นคงวา สอบปลายภาคก็บวกเข้าไปอีกสัก ๐.๕ จําได้ว่าสมัยนั้น คนไทยหลายคน ทําเอาเพื่อน ๆ หนาว
เพราะได้ ๔.๐๐ แต่บางคนก็ทาํ เพื่อน ๆ หนาว เพราะได้ ๒.๓ หรื อ ๒.๕ ทําให้บางคนเรี ยนได้แค่ประกาศนียบัตร
(Certificate) สมัยนี้นกั เรี ยนไทยมากมาย Rule of Thumb นี้น่าจะเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ๓.๐๐ ค่อนข้างน้อย ต้อง
ตั้งใจมาก ๆๆๆๆๆ หากอยากเรี ยนต่อ ขอให้ต้ งั ใจนะครับ ขอบคุณที่ยงั กรุ ณามีน้ าํ ใจถามทุกข์สุข ผมไม่มีวนั ปิ ด
เทอมหรอก เพราะยังตรวจงานวิชาเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) ไม่เสร็ จ งานอื่น ๆ ก็ยงุ่ มาก ๆ ขึ้น
เพราะไม่มีใครอยู่ ปิ ดเทอมเหมือนสิ้นใจ เทอมหน้า ผมต้องสอนเพิ่มอีกหนึ่งวิชา แทนอาจารย์ท่านหนึ่งที่ยา้ ยไปอยู่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกําลังเขียนคําอธิ บายรายวิชาหนึ่ง ให้กบั คณะนิ ติศาสตร์ ไม่แน่ หากถูกใจอาจย้าย
คณะฯ ก็เป็ นได้
Date: Tue, 20 Oct 2009 08:11:48 +0700
Airport Rail Link สวัสดีครับ

ตอนที่เรี ยนจบมาใหม่ ๆ รู ้สึกสับสนว่าจะเอายังไงกับตัวเอง จะเรี ยนต่อหรื อว่าทํางาน
สุ ดท้ายตัดสิ นใจหางานทําเพราะว่าหากเรี ยนต่อกว่าจะเรี ยนจบคงมีอายุสัก ๒๗ – ๒๘ ปี ถึงตอนนั้นไปสมัครงาน
ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร ว่าทําอะไรก็ไม่เป็ น ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเรี ยนต่อไม่ดีนะ
ครับ เหตุผลหลักที่ตดั สิ นใจทํางานเพราะไม่อยากรบกวนพ่อแม่อีก รบกวนท่านมาพอแล้ว หาเลี้ยงตัวเองดีกว่าเมื่อ
ถึงเวลาที่ตอ้ งเรี ยนต่อคงต้องหาทุนส่ งตัวเองเรี ยนอีกที พอเลือกทางนี้แล้วหางานอยูน่ านจนกรมทางหลวงเปิ ดสอบ
(ผมตัดข้อความที่บอกเล่เรื่ องส่ วนตัวของอนันตศักด์ออก) พอสอบติดก็เลือกลงสํานักก่อสร้างสะพานแบบที่หวัง
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ไว้แต่แรกสมใจ ไม่ว่าตําแหน่งอะไรขอเพียงเราตั้งใจและมีความสุ ขกับมัน เราก็มีความสุ ขได้ ในสํานักก่อสร้าง
สะพานเท่าที่ผมรู ้จกั มีลูกศิษย์อาจารย์อยู่สองท่านครับ ท่านแรกคือ พี่อาํ นวยพร ศรี อิสรานุ สรณ์ อีกท่านคือ พี่รัฐ
พงษ์ เลิศสุววรณไพศาล (พี่รัฐพงษ์เขาบอกว่าอาจารย์คงจําเขาไม่ได้) ทั้งสองท่านตอนนี้เป็ น Project Engineer แล้ว
ซึ่งโครงการที่ผมจะไปทํางานที่สุราษฯ นั้นมี พี่รัฐพงษ์ เป็ น Project Engineer ครับ ครั้งแรกที่พี่ท้ งั สองรู ้ว่าผมก็
เป็ นลูกศิษย์อาจารย์น้ นั ต่างก็ถามถึงอาจารย์ว่ายังเหมือนเดิ มอยู่หรื อเปล่า เจ็บป่ วยอยู่ตลอด ชุ ดทํางานเสื้ อขาว
กางเกงดําตลอดใช่ม้ ยั เวลาสอนก็จะมักมีมุขตลกเสมอ ๆ คุยถึงเรื่ องอาจารย์กนั ทีไรก็รู้สึกสนุ กสนานตลอด ทั้ง
สองท่านรวมถึ งผมต่างก็บอกเหมื อนกันว่าถ้าหากนึ กถึงคําว่าอาจารย์หรื อครู คนแรกที่ตอ้ งนึ กถึงก็คือ อาจารย์
สถาพร โภคา นี่แหละครับ สวัสดีครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง อนันตศักดิ์ ประภัสสร sak-progear@hotmail.com
ป.ล.ตอนนี้ผมมีคาํ นําหน้าชื่อใหม่แล้ว คํานั้นคือ นายช่าง ครับ คนแรกที่เรี ยกคือแม่บา้ นอายุรุ่นป้ า ครั้งแรกที่ได้ยนิ
รู ้สึกแปลก ๆ ไม่เคยชิ น นาน ๆ ไปรู ้สึกว่าคํานี้ ฟังดูมีพลัง มีความน่าเชื่ อถือ คนที่เรี ยกเราแบบนี้เขาคงเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตัวเรา ทําให้ผมรู ้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้น ตอนนี้ รู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีคนเรี ยกว่า นายช่าง ต่อไป
ไม่ว่าผมจะมีตาํ แหน่งอะไรก็คงบอกให้เขาเรี ยกว่านายช่างเหมือนเดิม
สถาพรตอบ ดีใจเมื่อได้อ่านเมล์จากอนันตศักดิ์ เพราะเหมือนกับได้พบลูกศิษย์สามสี คนในคราวเดียวกัน อนันต
ศักดิ์ตดั สิ นใจไปแล้ว ถูกต้องแล้ว ไม่ตอ้ งคิดอะไรอีกต่อไป นอกเหนือจากตั้งใจทํางานเรี ยนรู ้ให้มากสุ ดเร็ วสุ ด วัน
ใดเมื่อกลับไปเรี ยนต่อ ก็จะได้เปรี ยบคนอื่น เพราะโดยพื้นฐานเป็ นคนเก่งอยูแ่ ล้ว ผมจําทุกคนได้ บอกเขาด้วย จํา
อํานวยพรได้เพราะเขาน่าจะเป็ นลูกศิษย์คนแรกที่หลังจากเรี ยนจบแล้ว สามารถสอบเข้าเรี ยนปริ ญญาโทได้เป็ นคน
แรก (ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์) ผมจําชื่อและนามสกุลของรัฐพงษ์ได้แน่นอนครับครับ แต่จาํ หน้าเขาไม่ได้ อีก
สองคนที่จาํ ได้ดีคือ สมใจ ขาวพลศรี กับสมัคร เลือดวงศ์หดั ฯลฯ มีอีกหลายคนครับ ที่จาํ ได้เพราะเขาเหล่านั้นเป็ น
ลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ เรี ยนสอนกันตอนกลางคืนเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะนักศึกษา เปิ ดโอกาสให้อาจารย์ได้พกั สอน
ตอนช่วงเย็น วันนั้นแม้ทุกอย่างจะลําบาก และดูจะสิ้ นหวัง (เศรษฐกิจกําลังวิกฤติ) แต่เป็ นวันแห่ งความทรงจํา
อนันตศักดิ์เขียนไปคุยกับผมได้บ่อย ๆ โชคดีนะนายช่าง คราวนี้รู้แล้วใช่ไหมว่า ผมเบื่อเป็ นครู ก็ตอ้ งอยากกลับไป
เป็ นนายช่างสวัสดีครับ

อํานวยพร และสมัคร เลื อดวงศ์หัด พบกันเมื่ อสักสี่ ห้าปี ก่ อนในการ
ประชุมวิชาการของสมาคมทางหลวง
Date: Mon, 19 Oct 2009 17:55:55 +0700

เรี ยน อาจารย์ สถาพร ครับ ผม และประวิทย์ ได้ตรวจสอบแล้ว มีการแก้ไขตามรายการแนบท้ายครับ ช่องที่ได้
ตรวจสอบ มีดงั นี้ครับ ช่องที่ ๑และ๒ตรวจสอบแล้ว ช่องที่๔ ตรวจสอบแล้วช่องที่ ๕ ตรวจสอบแล้ว ช่องที่ ๑๐
(กรอกเฉพาะ Yes / No) ตรวจสอบแล้ว ช่ องที่๑๑ ไม่ได้ตรวจสอบครั บช่ องที่๑๒ตรวจสอบแล้ว ช่องที่ ๑๓
ตรวจสอบแล้ว สุ พจน์ supoj_59@hotmail.com supoj.kongsinsuwan@bluescopesteel.com
สถาพรตอบได้รับแล้วครับ ขอบพระคุณครับ
Date: Fri, 16 Oct 2009 10:55:27 +0700
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เรี ยน พี่สถาพรผมใคร่ ขออนุญาตนําตําราการออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ฉบับวิธีกาํ ลัง ของพี่ ใช้เป็ นหนังสื อ
ประกอบการสอนนิสิตระดับปริ ญญาโทของภาควิชาของผม (เป็ นนักศึกษาศูนย์การเรี ยนต่างจังหวัด) ในรายวิชา
การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กขั้นสู ง (ชื่ อวิชาในหลักสู ตร) นอกจากนี้ ทางภาควิชาและผมจะเป็ นผูจ้ ัดหา
หนังสื อประกอบการสอนนี้แก่นกั ศึกษาเอง จึงอยากทราบว่าพี่มีการจัดจําหน่ายอย่างไรหรื อไม่ หรื อผมสั่งซื้ อจาก
ร้านจําหน่ายหนังสื อได้เลยครั บขอบพระคุณครับ และขอให้พี่มีสุขภาพดี และแข็งแรงตลอดไปนะครับ รักและ
เคารพอย่างสูง ศักดา กตเวทวารักษ์ ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ sakda1998@gmail.com
สถาพรตอบ อาจารย์ศกั ดาครับใช้ได้ตามสะดวกครับ เล่มวิธีกาํ ลังเพิ่งกําลังจะจัดพิมพ์เพิ่ม เท่าที่รู้สาํ นักพิมพ์เอาไป
วางขาย ที่ร้านแพร่ พิทยา เซ็นทรัล ลาดพร้าว และแผงที่จตุจกั ร ทั้งสองแห่งน่าจะลดราคาเท่ากันคือ ๒๐เปอร์เซนต์
และแถมปกพลาสติด ใบแก้คาํ ผิด และตัวอย่างการคํานวณ เพิ่มเติม ดูได้จากเวบไซท์ครับ www.sdhabhon.com
ขอบคุณครับ ขอให้โชคดีเหมือนกันนะครับ
Date: Thu, 27 Aug 2009 23:37:49 +0700

ขอเป็ นกําลังใจให้ท่านอาจารย์ค รั บ เรี ยนอาจารย์ที่เ คารพ ผมชื่ อ สันติ ฮาบสุ วรรณ์ เป็ นศิ ษย์เก่ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรหัส ๔๑๑๓๒๖๘๑ถึงแม้ผมจะไม่เคยเรี ยนกับท่านอาจารย์ เพราะผม
เรี ยนไฟฟ้ าแต่ ก็ได้ยินกิ ตติ ศพั ท์ของท่ านอาจารย์จากเพื่อน ๆ มากมายทั้งวิธีการสอนและความเป็ นกันเองกับ
นักศึกษา หลังจากที่จบการศึกษา ผมยังเฝ้ าติดตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอยูต่ ลอดเวลา เมื่อผมทราบข่าวว่า
อาจารย์ได้รับแต่งตั้งเป็ นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมดีใจมากและคิดว่าเป็ นโชคดีใหญ่หลวงสําหรับคณะของ
เรา ผมมีโอกาสได้อ่านบทความมากมายของอาจารย์หลายครั้งทําให้ผมรู ้สึกว่านี่คือครู ของลูกศิษย์ที่แท้จริ ง ผมเป็ น
เด็กบ้านนอกคนหนึ่ งที่มีความใฝ่ ฝันที่จะได้เป็ นนายช่าง และสุ ดท้ายก็ทาํ สําเร็ จ สถาบันและอาจารย์เป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จได้ ผมอยากเป็ นกําลังใจให้ท่านอาจารย์ในการพัฒนาสถาบันแห่ งนี้ต่อไป และ
ลูกศิษย์ของท่านทุกคนที่ ม.อุบล ทุกคนพร้อมที่จะเป็ นกําลังใจให้ท่านต่อไปในการสร้างนายช่างที่มีศกั ยภาพ
ดังเช่นท่านอาจารย์ ต่อไป ผมจะติดตามผลงานของท่านอาจารย์ต่อไปครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง นายสันติ ฮาบ
สุวรรณ์ santi_meta@hotmail.com
สถาพรตอบ สวัสดีครับ กระผมขออภัยที่ตอบจดหมายล่าช้า เพราะจดหมายไปตกอยูใ่ น Trash เกือบจะโดนลบทิ้ง
ประเมิ น ประกัน คุ ณ ภาพมหาวิ ท ย่ลัย
เสี ย แล้ว ขอบคุ ณ ครั บ ที่ ก รุ ณ าติ ด ตามการเติ บ โตของคณะฯ ปี นี้
คณะฯ ก็ยงั คงได้คะแนนสู งกว่ามหาวิทยาลัย และอยูใ่ นระดับดีมาก (๒.๗๘) เทอมนี้ มีอาจารย์จากญี่ปุ่น ที่ Jpapn
Oversea Development Cooperation – JODC ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภายใต้กระทรวง METI (Ministry of Economics,
Trade and Industry) มาช่ วยสอนนักศึกษา IE ME EE ChE และสอนภาษาญี่ปุ่น และพาไปฝึ กงานระยะสั้น
มีอาจารย์ฝรั่ง จาก Arizona University ที่ท่านเคยเป็ นอาจารย์รุ่นบุกเบิกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุ ณามาบรรยาย
แ ล ะ มี อ ะ ไ ร อี ก ห ล า ย อ ย่ า ง นั ก ศึ ก ษ า ก็ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ม า ก ขึ้ น ค รั บ ดู ไ ฟ ล์ แ น บ แ ล ะ
http://www.sdhabhon.com/UBUEngineeringNews.html ครั บ แต่... บอกตรง ๆ ว่า เราเจริ ญทางวัตถุมาก ที่น่าเป็ น
ห่ ว งคื อความเจริ ญทางจิ ตใจครั บ ทั้งศิ ษย์เ ก่ า และผูใ้ ช้บ ัณฑิ ต หากช่ ว ยกัน เป็ นระจกสะท้อน ก็จะดี ครั บ
ปั จจุบนั ก็ได้เริ่ มให้บุคคลภายนอก อาจารย์จากโรงเรี ยนต่าง ๆ และศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น ไม่รู้ว่าจะทํา
แต่ ก็ ย ัง ไม่ รู้ ว่ า จะไปไหน
ได้ แ ค่ ไ หนสั ก วั น หมดหน้ า ที่ ผ มก็ ค งจะต้ อ งจากไปแล้ ว ละครั บ
อยากสอนหนังสื อต่อไป ไม่รู้จะไหวหรื อเปล่า ทุกวันนี้ แค่สอนวิชา Introduction to Engineering และ Engineering
Drawing นักศึกษาปี หนึ่ งหกร้ อยกว่าคน ก็แทบไม่ตอ
้ งทําะไรแล้วละครับแต่สอนเด็กปี หนึ่งเหมือนปั้ นดินเม็ดแรก
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เหนื่ อยแต่ก็ได้อะไรมาก ขอคุณพระคุม้ ครองให้คุณสันติกา้ วหน้า พบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน และมีความุข
สวัสดีนะครับ
12 ตุลาคม 2009 12:33

เรื่ อง: การลงทะเบียนรายวิชา เขียนแบบวิศวกรรม ปี ๑ เรี ยน อาจารย์สถาพร โภคา "หนูอยากรู ้วา่ วิชาเขียนแบบ
วิศวกรรม จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนได้เมื่ อไหร่ ค่ะ คื อหนู ต้องกลับบ้าน แล้วกลัวลงทะเบี ยนเรี ยนไม่ ทนั
กลัวว่าตารางเรี ยนะมีปัญหา อีกเรื่ องค่ะอาจารย์ คือ หนูไม่ได้เข้าเรี ยน Introduction สองครั้งคือครั้งที่ ๑ และ ๒ หนู
จะมีสิทธิ์ ได้ A ไหมค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับด้วยจะได้ไหมค่ะด้วยความเคารพอย่างสู งอหากภาษาที่หนู
ใช้ไม่ถกู ต้องหรื อไม่สมควร หนูกข็ ออภัยอาจารย์ดว้ ยนะค่ะจงรักษ์ สุ ดตา ultramanorn@hotmail.com
สถาพรตอบ ๑. กําหนดลงทะเบียน ดูในปฏิทินการศึกษา ที่ได้รับแจกวันปฐมนิเทศ หรื อเวบของมหาวิทยาลัย หรื อ
งานทะเบียน วิชา ๑๓๐๙ ๑๐๑ ต้องได้ลงแน่ นอน ไม่ตอ้ งเป็ นห่ วง เพราะผมเป็ นอาจารย์เจ้าของรายวิชา ทุกคน
จะต้องได้ลง ๒. ยังตอบไม่ได้ เพราะคะแนนสอบย่อยทั้งหมดของแต่ละคน ๑๕ ครั้ง จะถูกนํามาเรี ยงจากน้อยไป
มาก และคงจะเลือกเพียง ๗ ถึง ๑๐ ครั้งที่คะแนนมากสุ ด บวกกับคะแนนสอบครั้งสุ ดท้ายอีก ๒๐ หรื อ ๓๐ (ยังไม่
ตัดสิ นใจ ขอดูคะแนนภาพรวมก่อน) ดูคะแนนสอบ ซึ่ งตรวจเสร็ จแล้วส่ วนใหญ่ทาํ ได้ดี อยากให้มีคนได้เอ มาก ๆ
ตอนนี้ ตอ้ งกรอก และตรวจสอบคะแนนย่อยแต่ ละครั้ งเยอะมาก และเสี ยเวลามาก แต่ก็ตอ้ งรอบคอบ และ
ตรวจสอบหลายครั้ง สวัสดีครับ
Date: Fri, 2 Oct 2009 13:06:23 +0700

กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพครับ อาจารย์สบายดีนะครับ ผมอาณัติ โยธารุ่ น ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครับ ผมก็
คิดถึงอาจารย์มากเลยครับ อยากกลับไปเยี่ยมอาจารย์ครับ ยิ่งผมได้ทราบข่าวว่าภาควิชาฯเราจะจัดโยธาแห่ งชาติ
ผมรู ้ สึกดี ใจและตื่ นเต้นมากครั บ ซึ่ งผมกําลังเร่ งทํา Thesis เพื่อให้ได้ Abstract ให้ทนั เดือนหน้าครั บ
ปั จ จุ บัน ผมกําลัง เรี ย น ป.โท สาขา CM อยู่ที่ล าดกระบังฯ ตุ ลาคมนี้ ก็จ บ Course Work แล้ว ครั บ
ส่ วนงานก็ทาํ อยู่ที่ระยองครับ ควบคุมงานก่อสร้างท่าเรื อ Jetty ของ SCG ครับ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงน่ ะ
ครับด้วยความเคารพอย่างสูงอาณัติ จันทร์เต็มดวง anutcivil@hotmail.com
สถาพรตอบ ครับ จําได้ครับจะไปเยี่ยมก็รีบไปเถอะ ก่อนที่ผมจะจากไป หรื อไม่ก็จะได้ไปร่ วมงานศพแห่ งชาติ
แทนงานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ยังไม่รู้จะไปทําอะไรที่ไหนเลยสุ ขภาพยํ่าแย่เหมือนเดิมหรื อกว่าเดิมแหละ
ครับถอยหลังเข้าคลอง แค่สอน Introduction และ Engineering Drawing นักศึกษาปี หนึ่งเกือบ ๗๐๐ คนก็แย่แล้ว
สวัสดีครับ
ป.ล. อาณัติ เคยเป็ นนายนมโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังจบการศึกษา ไปทํางานที่ประเทศซูดาน
อู่อารยธรรมของโลก ทําอยู่นานก่ อนที่ จ ะชวนเพื่ อนคนอื่น ๆ ไป และทําอยู่นานจนหน้าตาเหมื อนคนซู ด าน
มากกว่าคนซูดานแท้ ๆ
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อาณัติ จันทร์เต็มดวงเมื่อจบการศึกษา สมัยที่ผมยังเป็ นเพียงแค่คนรับจ้างสอนหนังสื อพิเศษ

อาณัติกบั เพือ่ นร่ วมงาน และผลงานที่ประเทศซูดาน
Date: Fri, 25 Sep 2009 19:12:48 +0700

หนังสื อหมอบ้านขายไม่ออก รายงานประจําอาทิตย์ครับท่านคณบดี ขอรายงานสบายๆไร้สาระสักอาทิตย์เด้อ ..
ผมชอบเขียนหนังสื อ เพราะชอบบันทึกความทรงจําให้ตวั เอง และเป็ นการฝึ กการเรี ยบเรี ยงระบบความคิดตัวเอง
(ที่ยงุ่ เหยิง)ให้เป็ นระเบียบมากขึ้น และหนังสื อทั้งหลายที่ เขียนและมีการพิมพ์ออกมา ก็ไม่ได้รับค่าลิขสิ ทธิ์สัก
บาทเดียว อย่างชุดหนังสื อหมอบ้านที่ทาง SEED เอาไปพิมพ์น้ นั ก็ตกลงกับทาง SEED ว่า “ค่าลิขสิ ทธิ์ที่ผมน่าจะ
ได้เท่าไร ก็ขอให้ทาง SEED ออกเงินมาจํานวนเท่าๆกัน และตั้งเป็ นกองทุน เอาไปซื้ อหนังสื อดีๆแจกโรงเรี ยนที่
ขาดแคลนโอกาสทัว่ ประเทศ” ทาง SEED ก็ตกลงตามนั้น แล้วก็ต้ งั กองทุนชื่อผมขึ้นมา (ซึ่งผมไม่เคยเห็นเงิน) แล้ว
ก็ซ้ื อหนังสื อให้เด็กทัว่ ประเทศมาสิ บกว่าปี แล้ว เกือบทุกเดือนทาง SEED ก็จะส่ งรายงานมาว่า เขาได้ส่งมอบ
หนังสื ออะไรไปให้โรงเรี ยนในชนบทที่ขาดแคลนโรงเรี ยนใดบ้าง ก็ทาํ แบบนี้กนั มาโดยตลอดสิ บกว่าปี เพราะ
ค่าลิขสิ ทธิ์ ก็เป็ นเงินหลายล้านบาทอยูค่ รับ เป็ นความสุ ขที่เกิดขึ้นทั้งนักเรี ยนไทย ทั้งซีเอ็ด และทั้งตัวผมเอง และ
เมื่อไม่นานมานี้ ลูกศิษย์คนหนึ่ง ก็ email มารายงานเรื่ องหนังสื อหมอบ้านที่ขายในขอนแก่นมาให้อ่านครับ ก็เลย
attached file มารายงานให้ทราบแก้เซ็งครับยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์
ป.ล. ตอนนี้ กาํ ลังพิมพ์หนังสื ออยู่เล่มหนึ่ ง ราคาจําหน่ ายเล่มละ ๖,๑๗๐,๓๓๓ บาท ครั บ คอยติดตามนิ ดว่า ทั้ง
หน้าปกและวัสดุพิมพ์จะทําด้วยอะไร yodyiam@loxinfo.co.th
สถาพรตอบว่า กราบเรี บนท่านหมอบ้านครับตั้งใจจะเขียนรายงานเรื่ องหมอบ้าน เหมือนเหตุบงั เอิญ วันอาทิตย์ที่
ผ่านมา กระผมติดรถเพือ่ นอาจารย์ไปทําธุระที่ขอนแก่น แวะโฮมโปร และร้านนายอินทร์ พลิกดูหนังสื อหมอบ้าน
เล่มที่กระผมยังไม่เคยเห็น พร้อม ๆ กับดูหนังสื อเล่มอื่น ๆ เพราะวิศวกรรุ่ นน้องบอกว่า ทุกวันนี้ คนสร้างบ้านคน
คุมงานปวดหัว และเป็ นวิตกจริ ต เพราะถูกเจ้าของบ้านกางตํารา ควบคุมวิศวกรอีกที ไหนจะหมอบ้าน คู่มือซื้ อ
บ้าน คู่มือซ่ อมบ้าน หากคิดจะมีบา้ น ใจผมนะสงสัยว่า หนังสื อพวกนี้ จะขายได้ดีหรื อ ในยุคบ้านเมืองไม่แน่ไม่
นอน เอาเงินที่ไหนมาสร้างบ้าน อาจเป็ นเพราะเหตุน้ ี ประกอบกับโลกร้อนแหละครับจึงทําให้ หนังสื อประเภท
บ้านกับต้นไม้ ทําบ้านเก่าให้น่าอยู่ บ้านสี เขียว ฯลฯ จะยังพอขายได้ดว้ ยความเคารพครับ ส่ วนหนังสื อราคาแพง
ผมได้รับแล้ว ลูกศิษย์ และอาจารย์ยมื ไปอ่านหลายคนแล้ว ผมคิดค่าเช่าคืนละ ๓๓ บาทครับ

X File ตุลาคม 2552 - 8

