เอ็กซ์ไฟล์เดือนกันยายน ๒๕๕๒
อากาศยานของ Boutique Airways
ไม่ได้เขียนถึงอากาศยานในเอ็กไฟล์มาหลายตอน จนมีผถู ้ ามว่าเลิกสนใจแล้วหรื อ ตอบว่า เพราะไม่มี
เวลาต่างหาก เพราะจะต้องใช้เวลาเสาะแสวงหาข้อมูลก่อนเขียน เดือนนี้ พบเห็นอากาศยานใหม่ ๆ หลายลํา ที่ยงั
ไม่ได้กล่าวถึง โดยเฉพาะอากาศยาน A 319-132 จํานวนถึง หกลําของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และเสี ยมเรี ยบ
แอร์ หากไม่ผดิ A 319-132 น่าจะมีลาํ ตัวกว้างกว่า A 319-232 ซึ่งก่อนหน้านี้มีประจําการบินอยู่ ๓ ลํา ชื่อของอากาศ
ยาน A 319-132 บางลําซํ้ากับชื่ ออากาศยาน B 717-21S ทั้งที่ยงั เห็นลําเดิมอยูแ่ ปลว่าคงจะใกล้ถึงเวลาปลด
ประจําการบินแล้วกระมัง น่าแปลกอยู่ ทั้งที่ B 717-21S ทั้งหกลํา เพิ่งประจําการบินได้ไม่นาน จําได้ว่าไม่น่าเกิน
๑๐ ปี อาจเพราะเหตุผลเรื่ องความจุ หรื อจํานวนผูโ้ ดยสารกระมัง ดูรูปดีกว่า

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) อากาศยาน A319-132 ทะเบียน และชื่อ ตามลําดับดังนี้ ๑ HS-PGN Luang Phrabang
(หลวงพระบาง) ๒ HS-PGS Samui (สมุย) ๓ HS-PGT Sukhothai (สุ โขทัย) ๔ HS-PGX Hiroshima (ฮิโรชิมา) ๕
HS-PGYAngkor Wat (นครวัด) และ ๖ HS-PGZ Panim Penh (พนมเปญ)

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) อากาศยาน A319-232 ที่ประจําการบินก่อนหน้านี้ มีสามลํา คือ ๑ HS-PGU
หลิน) ๒ HS-PGV Krabi (กระบี่) และ ๓ HS-PGW Samui (สมุย)

X File กันยายน 2552 - 1

Guilin

(กุย้

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) อากาศยาน B717-21S ทั้งสี่ ลาํ ในฝูงบิน ๑ HS-PGO Angkor (อังกอร์ ) ๒ HS-PGP Samui
(สมุย) ๓ HS-PGQ Sukhothai (สุ โขทัย) และ ๔ HS-PGR Luang Phrabang (หลวงพระบาง)

ปิ ดท้ายด้วยอากาศยานที่เกิดอุบตั ิเหตุ แค่เห็นรู ปปลาตัวหนึ่งที่ขา้ งลําตัว ก็รู้ได้ว่า เธอคือ AI(R) ATR-72-201 HSPGL Pa-Ngan (พงัน ) เธอจากท้องฟ้ าชั่ว นิ จนิ รั น ดร์ เพราะเสี ยหายจนไม่ สามารถจะกลับ มาทําการบิ น ได้อีก
เช่นเดียวกับกัปตัน ผูเ้ สี ยชี วิตเพียงท่านเดียว ที่จะหลับพักผ่อนชั่วนิ จนิ รันดร์ คนรักเครื่ องบินคงคิดถึงพงัน และ
เหตุการณ์ครั้งนี้ไปแสนนาน
สะพานจุฬาลงกรณ์ โดยภาณุวฒ
ั น์ จ้ อยกลัด และสะพานปรมินทร์ โดยอิศเรศ สุ วรรณ์
สะพานจุฬาลงกรณ์ (สะพานราชบุรี) อยูบ่ นทางรถไฟสายใต้ ข้ามแม่น้ าํ แม่กลอง เป็ นสะพานโครงเหล็ก
ถักสามมิติ (Through truss) ตอม่อเดี่ยว แบบกําแพง ช่วงทางขึ้นลง (Approach) เป็ นสะพานแบบแผงยก (Deck
plate)
มี ทางลอดให้ยวดยานพานหนะสัญจรได้ คานแบบถ่ายโดยโดยภาณุ วฒ
ั น์ จ้อยกลัด ผมมี รูปสะพาน
จุ ฬ าลงกรณ์ น้อ ยมากพอ ๆ กับ สะพานเสาวภา ที่ น ครปฐม วิ ศ วกรบางคน จํา สะพานนี้ สั บ สนกับ สะพาน
จุลจอมเกล้าข้ามแม่น้ าํ ตาปี ที่สุราษฎร์ ธานี ซึ่งผมมีรูปถ่ายจากโชติกร หังสพฤกษ์ และอนันตศักดิ์ ประภัสสร และ
เคยเอารู ปมาลงให้ดู เอาเรื่ องมาเล่าให้ฟังแล้วในเอ็กซ์ไฟล์ปีที่ผา่ นมา
ส่ วนสะพานปรมินทร์ เป็ นสะพานแบบโครงเหล็กถักสามมิติ (Through truss) ตอม่อเดี่ยว แบบกําแพง
(เห็นตอม่อในรู ปถ่ายอยู่บนบก) ใต้สะพานโครงถักสามมิติ มีทางลอดให้ยวดยานพานหนะสัญจรได้ สะพาน
ปรมินทร์ต้ งั อยูท่ ี่สถานีชุมทางบ้านดารา หลาย ๆ คน อาจไม่รู้จกั อธิ บายง่าย ๆ ว่า ทางรถไฟสายเหนือ แยกกับทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่สถานี ชุมทางบ้านภาชี (พระนครศรี อยุธยา) ผ่านลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เด่นชัย (แพร่ ) ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ (กม. ๗๕๑) ที่สถานีชุมทางบ้านดารา เป็ นทางที่จะแยก
ไปสวรรคโลก (สุ โขทัย - กม.๔๕๗)
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สะพานโครงเหล็กถักสามมิติ (Through
ภาณุวฒั น์ จ้อยกลัด

truss)

สะพานจุฬาลงกรณ์ (สะพานราชบุรี) ข้ามแม่น้ าํ แม่กลอง โดย

ชุมทางบ้านดารา เป็ นเป็ นทางที่จะแยกไปสวรรคโลก (สุ โขทัย - กม.๔๕๗)

ชุมทางบ้านดาราโดยอิศเรศ สุวรรณ์ (เป็ นรู ปถ่ายที่ทาํ ให้มีขอ้ มูลสะพานปรมินทร์ครบถ้วนสมบูรณ์)
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สะพานปรมินทร์ โดยอิศเรศ สุ วรรณ์ หากอนุพงษ์ สุ วรรณ์ อ่านแล้ว ช่วยบอกที แกสองคนเป็ นญาติกนั หรื อเปล่า
ทั้งที่คนแรกอยูอ่ ุตรดิตถ์ ส่ วนคนหลัง (เพิง่ แต่งงาน) อยูส่ ิ งห์บุรี ทั้งสองคนอยูบ่ น hi5 ของผม
จดหมายจากลูกศิษย์
เดื อนกันยายน ทุ กอย่างยุ่งมาก นักศึกษาเตรี ยมตัวอ่าน หรื อท่ องตํารา เพื่ อสอบตอนราวปลายเดื อน
กันยายน ช่ วงสอบพอมี เวลาว่างบ้าง แต่ เป็ นเวลาแห่ งการหลอกตัว เองว่ว่าง เพราะเมื่ อสอบเสร็ จ ก็จะต้องรี บ
ตรวจข้อสอบเป็ นร้อยเป็ นพัน เพียงแค่นึกก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เอนตุลาคม ผมจ้ะองเดินทางมากขึ้น ทั้งที่เป็ น
ช่วงปิ ดเทอม เพราะอะไรคอยอ่าน คงต้องรอสักสองสัปดาห์ เดือนนี้ มีจดหมายให้ตอบบ้าง
Date: Tue, 6 Oct 2009 10:43:26 +0700

ผมมีเรื่ องรบกวนอาจารย์อีกแล้วครับ ผมจะสอบเข้าข้าราชการ กรมการขนส่ งทางอากาศ เนื้อที่สอบ หลักการ
ขนส่ งทางอากาศและภาษาอังกฤษที่ ใช้ในการขนส่ งทางอากาศ ผมพยามหาข้อมูลแล้วแต่ก็หาไม่พบเลย
ครับ อาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยครับ จะสอบอาทิตย์แล้ว ขอบคุณครับ ด้วยความเคารพและคิดถึงอาจารย์เสมอ
กฤตณ์พทั ธ์ กิติยานันท์ santimut@hotmail.com
สถาพรตอบ จําได้ว่ามีหนังสื อ ชื่อการบินพลเรื อนและการควบคุมจราจรทางอากาศ ครับ เนื้อหาครบถ้วนดี มี
ภาพประกอบ อธิบายศัพท์เทคนิคด้วย แต่ไม่รู้ใครแต่ง
Date: Fri, 2 Oct 2009 13:06:23 +0700

กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพครับอาจารย์สบายดีนะครับ ผมอาณัติ โยธารุ่ น ๑ ม.อบ ครับ ผมก็คิดถึงอาจารย์มากเลย
ครับ อยากกลับไปเยีย่ มอาจารย์ครับ ยิง่ ผมได้ทราบข่าวว่าภาควิชาฯเราจะจัดโยธาแห่งชาติ ผมรู ้สึกดีใจและตื่นเต้น
มากครับ ซึ่ งผมกําลังเร่ งทํา Thesis เพื่อให้ได้ Abstract ให้ทนั เดือนหน้าครับ ปั จจุบนั ผมกําลังเรี ยน ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารงานก่อสร้าง (Construction Management-CM) อยูท่ ี่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังฯตุลาคมนี้ ก็จบ Course Work แล้วครับ ส่ วนงานก็ทาํ อยู่ที่ระยองครั บ ควบคุมงานก่อสร้ างท่าเรื อ
Jetty ของSCG ครับ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงน่ะครับanutcivil@hotmail.com
สถาพรตอบ ครั บ จําได้ครั บจะไปเยี่ยมก็รี บไปเถอะ ก่ อนที่ ผมจะจากไป ยังไม่ รู้จะไปทําอะไรที่ ไหนเลย
สุ ขภาพยํ่าแย่เหมือนเดิมหรื อกว่าเดิมแหละครับถอยหลังเข้าคลอง แค่สอน Introduction และ Engineering Drawing
นักศึกษาปี หนึ่งเกือบ ๗๐๐ คนก็แย่แล้วสวัสดีครับ
Date: Fri, 2 Oct 2009 08:45:28 +0700

สวัสดีครับ ตอนนี้ผมได้งานทําแล้วครับ สอบบรรจุได้เป็ นนายช่างโยธาของกรมทางหลวง อยู่สํานักก่อสร้าง
สะพาน เลยต้องมาเช่าหอพักอยู่ที่กรุ งเทพ ตําแหน่งที่สอบบรรจุเป็ นวุฒิ ปวส. เพราะว่าตําแหน่ งวิศวกรต้องมี
ใบกว. กับสอบผ่านภาคก. ซึ่งผมยังไม่มีเลยต้องเอาตําแหน่งนี้ไว้ก่อนดีกว่าไม่มีงานทํา คิดอีกแบบก็ดีเหมือนกันจะ
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ได้เรี ยนรู ้งานตั้งแต่งานสนามไปก่อน ตําแหน่งวิศวกรเปิ ดเมื่อไรค่อยไปสอบอีกที ช่วงนี้เห็นพี่ที่ทาํ งานบอกว่าจะมี
โครงการขนาดใหญ่ที่สุราษฎร์ ธานี วงเงินพันล้านซึ่ งจะให้ผมไปทํางานด้วย เป็ นโอกาสดีเพราะว่าจะได้เริ่ มทํา
ตั้งแต่โครงการเริ่ มจนจบถือว่าโชคดี มาก ๆ อาจารย์เป็ นอย่างไรบ้างสุ ขภาพดีข้ ึนบ้างหรื อยังครับ งานคงยุ่ง
เหมื อนเคย เห็นอาจารย์บอกอยากกลับไปทํางานนายช่ างเหมื อนแต่ก่อน ยังไงก็รักษาสุ ขภาพด้วยนะครั บ
ขอบพระคุณมากครับ อนันตศักดิ์ ประภัสสร sak-progear@hotmail.com
สถาพรตอบ อนัตศักดิ์ครับ เป็ นข่าวดีแหละ ที่ได้งานทําอย่างที่อยากทํา เพียงแต่ผมเสี ยดายว่าอนันตศักดิ์เก่ง และ
ดี น่าจะได้ดีก่าคนที่ไม่ดีไม่เก่งหลาย ๆ คนอย่างไรก็ขอให้รีบสอบใบอนุญาตไว ๆ อนันตศักดิ์เป็ นนายช่าง จะทํา
อะไรได้อีกมากมาย อย่างที่อยากจะทํา ขอให้ต้ งั ใจทํางานนะครับ คุณพระคุม้ ครอง โชคดีครับ
ป.ล. อ่านจดหมายฉบับต่อไปจากอนันตศักดิ์ ในเอ็กไฟล์เดื อนตุลาคม ท่านจะทราบว่าโลกกลม ฤาเพราะผลบุญ
กรรมที่ทาํ ร่ วมกันมา อนันตศักดิ์ไปอยูป่ ระจําโครงการก่อสร้างที่สุราษฎร์ ธานี ซึ่ งมีลูกศิษย์ผม เป็ นนายช่างใหญ่
(วิศวกรโครงการ) นับแต่น้ ีไป คงเป็ นเรื่ องของศิษย์ผพู ้ ี่ และศิษย์นอ้ ง จะดูแลกันเอง เพราะผมหมดหน้าที่แล้ว
Date: Wed, 23 Sep 2009 20:57:46 +0700

ถึงอาจารย์ที่เคารพครับผมทราบจากอาจาย์สสิ กรณ์ว่า อาจารย์ไม่สบาย ผมขอให้อาํ นาจของพระพุทธชินราชของ
คู่บา้ นคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยปกปั กรักษาอาจารย์ให้หายจากอาการเจ็บป่ วยด้วยครับ อาจารย์ครับเมื่อวันที่
๕ กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์บอกผมว่า อยากได้สะพานที่จงั หวัดลําปาง พอดีกบั ที่พอ่ ผมไปจังหวัดลําปางพอดี
ผมก็เลยบอกพ่อผม(พ่อผมเป็ นตํารวจรถไฟเก่ า)ให้ถ่ายรู ปสะพานที่ รถไฟผ่าน (ผมเข้าใจว่าน่ าจะเป็ นสะพาน
เหมือนบ้านดาราที่ผมเคยส่ งไปให้) พ่อผมบอกว่ามีสะพานอยูส่ องแห่ง อยูใ่ นเมือง กับอีกแห่งอยู่ที่ทางไปขุนตาล
ซึ่งถ้าเป็ นอย่างหลังนั้น โอกาสอยากมากที่ได้รูปเนื่องจากต้องเดินเท้าเข้าไป ผมจึงไม่แน่ใจว่าจะเป็ นสะพานไหกัน
แน่ แต่สะพานที่อยูใ่ นเมืองนั้น พ่อผมได้ถ่ายรู ปมาให้อาจารย์แล้ว เป็ นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซึ่ งผมคิดว่าไม่
น่าที่จะใช่สะพานนี้ แต่ผมก็จะส่ งไปให้อาจารย์ดูนะครับ ว่าจะสอนในเรื่ องใดได้บา้ ง ทีแรกผมคิดว่าอาจารย์น้ นั
โกรธผม เลยไม่มาสอนในวันเสาร์ ที่ผา่ นมา รุ่ นผมเกิดมานี่โชคร้ายมาตลอดตั้งแต่ เปลี่ยนระบบการศึกษาเป็ นรุ่ น
แรก(ให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง) เป็ นระบบการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (ระบบแอดมิชชัน่ ) แต่ตอนนี้ผมคิดว่าใน
ความโชคร้ายทั้งหมดในมีความโชคดีอีก1อย่าง นัน่ คือได้เป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ชื่อว่า สถาพร โภคา ซึ่งผมคิด
ว่าอาจารย์เป็ นมากกว่าอาจารย์ของผม แต่ผมคิดว่าอาจารย์น้ นั คือ พ่อของผมคนหนึ่ง ซึ่ งอาจารย์น้ นั ไม่เคยหวงวิชา
ความรู ้ของอาจารย์เลย n_ung_civil@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมไม่สบายตั้งแต่วนั ที่กลับจากพิษณุโลก เป็ นใครจะทนไหว อดทน สอนหนังสื อ กินข้าว เล่นตลก
อยูท่ ่ามกลางคนที่ทาํ ร้ายผม เพื่อโกหกตัวเองว่าทําตามหน้าที่ หากเป็ นแต่ก่อนนี้ ก็คงไม่อดทน ลูกศิษย์ผมเมื่อสิ บ
กว่าปี ก่อนไปรับที่สนามบิน ก็เหมือนจะรู ้ว่าผมเป็ นอะไร เพราะเขาบอกว่า อาจารย์ชอบใช้คาํ ว่าหน้าที่ หรื อความ
รับผิดชอบ เป็ นอาวุธให้คนอื่นทําร้ายตัวเอง เขาบอกว่าอดทนขับรถขึ้นล่องรับส่ งผม เพื่อไป สอนหนังสื อครั้งแล้ว
ครั้งเล่า ปี แล้วปี เล่า น่าจะได้รับฟังเรื่ องดี ๆ บ้างแต่ก็หาไม่ ไม่รู้ว่าจะทนไปเพื่ออะไร ผมเถียงว่า ผมยังน่าจะสอน
หนังสื อคนอื่น ๆ ได้อีก ทั้งที่ผมรู ้แก่ใจว่า คําเถียงมันแผ่วเบาลงทุกที ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะขอโทษ เพราะผมก็
จะไม่คิด หรื อจดจําอะไรอีก หากแพ้ ก็ตอ้ งจากไป ผมเคยส่ งลูกศิษย์ขา้ มฟากแล้วหลายคน บางคนไม่มีวาสนา ไป
ไม่ถึง บางคนข้ามไปได้ แต่กลับต้องผจญชะตาชี วิตที่น่าอนาถ แต่ท้ งั หมดเป็ นกรรมทของแต่ละคน คงไปช่วย
อะไรไม่ได้หรอก ผมป่ วยเป็ นงูสะหวัด นับเป็ นครั้งที่สามแล้ว ปวดแสบปวดร้อน และเป็ นไข้ หาเป็ นแต่ก่อนก็คง
ตะเกียกตะกายไปสอนหนังสื อ เพราะยากลําบากกว่านี้ก็ไปได้ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ ไม่อยากใช้ความพยายามใด ๆ
เพราะเชื่อว่า ไม่มีประโยชน์ แผลเพิ่งแห้ง และเพิ่งฟื้ นไข้ได้ไม่กี่วนั ผมไม่อาจทําให้ใครรักหรื อชอบได้หรอกครับ
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ดังนั้น ผมก็คงไม่สามารถโกรธเกลียดใครได้ ผมเชื่อว่า ใครทําอะไรก็จะได้สิ่งนั้น ผมโชคร้าย เพราะถูกบังคับให้
เรี ยนวิศวกรรมศาสตร์ ท้ งั ที่ไม่ชอบ จึงเหลือ เพียงสิ่ งเดียวที่ทาํ ได้คือ รักในสิ่ งที่จาํ เป็ นต้องทํา แต่วิศวกรรมศาสตร์
สอนให้ผมกล้าหาญ เชื่อมัน่ ในความถูกต้อง และความจริ ง วันนี้เป็ นครู ผมก็ยงั อยากสอนให้คนที่ปรารถนาจะ
เรี ยน เป็ นวิศวกร ได้คิดแบบนี้ สวัสดีครับ
Date: Sat, 19 Sep 2009 15:08:10 +0700

กราบเรี ยน รศ.ดร.สถาพร โภคา ที่เคารพงาม ๆ ขอตอบจดหมายอาจารย์ก่อนนะครับ: คือปกติผมจะไม่ส่ง
จดหมายไปกวนอาจารย์ครับ ถ้าไม่สาํ คัญจริ ง ๆ ผมจะส่ งจดหมายเพื่อแจ้งข่าวสารให้อาจารย์ครับ สาบานได้ครับ
อาจารย์คร๊ าบ (จริ งจังครับอาจารย์) ผมว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วครับอาจารย์ หมายความว่ามันจะมีบางคนที่เอา
e-mail ของคนอื่นส่ งไปให้อีกคนที่อยู่ในราการของเมลล์คนนั้นครั บ จริ ง ๆ ครับผมเคยเจอมาแล้ว อย่างไรก็ตาม
ครับ ตอนนี้ผมเรี ยนจบแล้วนะครับ แล้วผมเข้าบรรจุที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (กพส.) และทํางาน
จะครบหนึ่งปี เต็ม ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นี้ครับ ในตอนแรกผมตั้งใจว่าพอเรี ยนจบจะไปสวัสดีอาจารย์ที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครับ แต่พอเอาเข้าจริ ง ๆ งานมันยุง่ มากเลยครับ เสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่ไหนไม่ได้ งานเยอะ
มาก เป็ นอาจารย์ใหม่โดนใช้งานเละเลยครับ แต่ผมก็ทนได้ครับ อิอิ ผมติดตามข่าวสารจาก Web ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ เป็ นระยะ ๆ ครับ ของแสดงฟามยินดีกบั อาจารย์ดว้ ยนะครับ ที่ได้เป็ น คณบดีฯ สมัยที่สอง
ครับ (อิอิอิ) ผมเพิ่งได้รับใบปลิวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมโยธา ที่ ม.อบ เป็ น
เจ้าภาพแล้วนะครับ ก็กาํ ลังคิดว่าจะไปเข้าร่ วมดีรึเปล่าเพราะจะถือโอกาสไปพบอาจารย์ดว้ ยครับ แต่ก็คงได้แค่เข้า
ร่ วมเฉย ๆ เพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทาํ งานวิจยั ทางวิศวกรรมโยธา ผมต้องทํางานวิจยั ทางวิศวกรรมเกษตร แต่ก็นนั่
แหละครับ ตอนนี้ผมกําลังทํากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ าอยู่ (งานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า) ไม่รู้ผลจะออกเป็ นอย่างไร
ครับ นอกจากนั้นผมก็วางแผนให้ตวั เองทํางานวิจยั ทางด้านโรงเรื อนครั บ เพราะหัวหน้าภาควิชาของผมเค้า
มอบหมายให้ผลสร้างวิชาการทางด้าน วิศวกรรมโรงเรื อน (Greenhouse Engineering) ครับ แต่งานวิจยั ทางด้าน
Soil Dynamics ผมก็จะไม่ทิ้งครับ เพราะฉะนั้นผมต้องหาทุนวิจยั หัวปั่ นเลยครับ ผมก็มาทราบเอาตอนนี้แหละครับ
ว่าเป็ นอาจารย์มนั เหนื่อย มากมายครับ เพราะฉะนั้นผมก็ขอให้อาจารย์รักษาสุ ขภาพกายและใจให้แข็งแรงด้วยนะ
ครับถ้าไม่ผดิ พลาดประการใดผมจะไปกราบ (แทบเท้า...อุ๊ย....แทบตักดีฝ่าครับ) อาจารย์ในงานประชุมวิชาการปี
เชิ ด เกี ย รติ พ ล
หน้ า ครั บ รั ก และเคารพอาจารย์ เ สมอจากไอ้ อ ้ ว นของอาจารย์ ค รั บ ศิ ริ ศั ก ดิ์
chertkiattipol@hotmail.com

สถาพรตอบ เออ กูรู้แหละมึงไม่ได้แกล้ง แต่ไวรัสจําพวกนี้ มันจะทํางานตอนเราเปิ ดเมลื มันจะจัดการส่ งเชื้อไวรัส
ตัวมันเองไปตามบัญชี รายชื่อ (Mail list) ของเรา ก็ก็เตื อนให้มึงเช้คไวรั สบ่อย ๆ ไฃอ้จาํ พวกนี้ กาํ จัดยากมาก
กูเตรี ยมจะเผ่นแล้วแหละ สองปี ก่ อน มีคนเลื อกกูเป็ นอธิ การบดี เชิ ญกูไปแสดงวิสัยทัศน์ แล้วก็ปฏิ เสะ
คราวนี้ไม่เอาดีกว่า อยากใช้ชีวิตสงบเงียบ กูทาํ Green building กับสถาปนิกหลาย ๆ คนมาหลายปี แล้ว แต่ไม่ได้
จริ งจัง คงต้องหันมาทําแข่งกับมึงแล้วแหละ ตั้งใจว่าจะเก็บตัวทํางานสักปี คงถึงเวลาจะขอศาตราจารย์แล้ว หาก
ได้แล้วจะลาออกไปทําอย่างอื่น ไปละครับ
สถาพร เขียนถึงดร.ศิริศกั ดิ์ ก่อนหน้านี้
Date: Thu, 17 Sep 2009 06:54:28 +0000

มึงส่งไวรัสไปให้กู บ่อยมาก กูเปิ ดดูที่ไหนได้ ฉิบหาย รู ้ไว้เสี ยด้วย ขอจงรี บกําจัดไวรัสในเครื่ องมึงเสี ยโดยเร็ ว

Date: Wed, 9 Sep 2009 09:07:55 +0700
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สะพานบ้านดารา ครับ อิศเรศ สุ วรรณ์ n_ung_civil@hotmail.com
สถาพรตอบ ได้รับไฟล์แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
ถ้ าหากได้ พบกันทีอ่ ุบลราชธานี
เขียนไว้ล่วงหน้าแหละว่า งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๑๕) เชิญชวนทุกท่านไป
พบกันที่อุบลราชธานี ขณะนี้ เวบไซท์ เปิ ดรั บบทคัดย่อของบทความแล้ว กว่าจะถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ไม่รู้ว่า
อะไรจะเกิด ผมอาจไม่ได้อยูร่ อพบพวกท่าน

ก่ อนจะ Upload
อ่านเรื่ องใต้รูป ปัจฉิมลิขิตของเอ็กไฟล์เดือนกันยายน ๒๕๕๒อีกไม่กี่อึดใจ ผมจะเดินไปกินกาแฟที่ร้าน
ตรงหัวถนนชิ ดลม เพื่อ Upload เอ็กไฟล์ ไว้รออ่านเอ็กไฟล์เดือนตุลาคม ผมเดิ นทางไปหลายที่ ทั้งสกลนคร
มุกดาหาร ปราจีนบุรี พัทยา ชลบุรี กรุ งเทพ ได้มีเวลานัง่ ฟังเพลงในโรงเบียร์ ดว้ ย แม้จะไม่กี่สิบนาที สวัสดีครับ

ซ้ายไปขวา ๑ ผมตั้งใจจะพิมพ์ เอ็กไฟล์เดือนกันยายน ๒๕๕๒ ให้เสร็ จภายหลังอาหารเย็นมื้อนี้ (Spaghetti เส้นดํา
Sea food) กับนํ้าดอกอัญชัน มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นศาลพระพรหม โรงแรรมเอราวัณ และตึกโรงพยาบาล
ตํารวจ (เดาออกใช่ ไหมว่าผมนั่งตรงไหน) ๒ จากหน้าต่างอากาศยาน B737-3D7 (ที่นงั่ ประจําเกื อบหลังสุ ด)
มองเห็น300B4-605R HS-TAZ ศรี สุพรรณ และ ๓ 300B4-605R HS-TAH นภจินดา
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