เอ็กซไฟลเดือนเมษายน ๒๕๕๑
B737-4Y0 HS-DDM “นกสดชื่น”

รุงสางวันหนึ่งในชวงปดภาคฤดูรอน ผมเห็นนกตัวใหมของสายการบินนก วันนี้ จึงบอกเลาเรื่องราวของนกตัว
ใหม และนกทุก ๆ ตัว

นกตัวใหม B737-4Y0 ทะเบียน HS-DDM นาม “นกสดชื่น” เปนนกสีฟาแกม
น้ําเงินมวง และแดง แตกตางจากนกยูงสีน้ําเงิน (HS-DDJ) ซึ่งวาดลวดลายเปนนกยูง มีหางเปนจุดเหลือง ๆ

นก B737-4D7 จากการบินไทย และนามพระราชทาน ซายไปขวา HS-TDA “สงขลา” HS-TDB “ภูเก็ต” HS-TDD
“ชุมพร” และ HS-TDE “สุรินทร”

ฝูงนกเชาบิน ซายไปขวา บนลงลาง ๑) B737-4H6 HS-DDJ “นกสบาย” ๒) B737-4H0 HS-DDL “นกเขียวหวาน” ๓)
B737-4H6 HS-DDS “นกสนุก” ๔) B737-4S3 HS-DDM “นกสดชื่น” ๕) B737-4H6 HS-DDK “นกสดใส” ๖) ATR-72201 HS-TRA นามพระราชทาน “ลําปาง” ๗) Cessna208B-HS-GAA ไมทราบชื่อ และ ๘) Cessna208B-HS-GAB ไม
ทราบชื่อ
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อากาศยานเชาจากสายการบิน XL ของ
อังกฤษ พรอมนักบินชาวอังกฤษ ซาย B737-8BK-OXLC และขวา B737-8Q8 G-XLAI
สะพานรัษฎาภิเษก โดยวสวัตติ์ พิจอมบุตร
สะพานรัษฎาภิเศก เปนหนึ่งในผลงานวิศวกรรมไทยอันทรงคุณคาสืบเนื่องจากยุค “รถไฟ” โดยเปนยุคที่พระบิดา
แหงการรถไฟ (กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน) ไดทรงนําวิชาความรู ที่ศึกษาเลาเรียนมาจากประเทศอังกฤษ มา
ใชใหเกิดประโยชน แกประเทศชาติ ไมเฉพาะกิจการรถไฟ แตยังรวมไปถึงงานอุโมงค สะพาน และอาคารหลังคา
เปลือกบาง (Plate and shell) ดังที่เคยเขียนใหทุกทานอานแลว ในชวงเวลาดังกลาว วิทยาการเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรม จากยุโรปโดยเฉพาะอิตาลี (พระที่นั่งอนันตสมาคม สถานีรถไฟจิตลดา ทําเนียบรัฐบาล พระรามราช
นิเวศน และสถานีกรุงเทพ หรือหัวลําโพง) และเยอรมันที่เคยหลั่งไหลเขามาในเมืองไทยในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕
ตอรัชกาลที่ ๖ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเปนอังกฤษกับเยอรมันเจาเกา ภายใตกรมรถไฟหลวง นับเปนชวงเวลาทองของ
งานวิศวกรรมไทย และจุด หักเหหนึ่งที่สําคัญสุด คือสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งไมสามารถสั่ง วัสดุกอสร างจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะเหล็กรูปพรรณ จึงทําใหเกิดงานวิศวกรรมไทยยุคใหม โดยคนไทย
สะพานรัษฎาภิเศก ตั้งอยูที่ถนนรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สรางเมื่อปพ.ศ. ๒๔๖๐ (ใสวนสะพานทาชมภู
บนทางรถไฟ ลําพูน-เชียงใหม สรางในป พ.ศ. ๒๔๘๒) เจาผูครองนครตั้งชื่อจากพิธีเฉลิมฉลองรัษฎาภิเศก สมัย
รัชกาลที่ ๕ เปนสะพานรวมสมัยกับยุคอารยธรรมรถไฟ กอนสงครามโลกครั้งที่ ๑ และรอดพนจากการโจมตีทิ้ง
ระเบิดของฝายสัมพันธมิตรมาไดดวยการทาสีพรางตา และโดยอางวาไมมีประโยชนทางยุทธศาสตรของนางลูซี
สคารลิง อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวิชชานารี ซึ่งเปนที่ปรึกษาของกองทัพสัมพันธมิตรในขณะนั้น เปนสะพานไม
เสริมเหล็กที่ชํารุดผุพัง จึงไดกอสรางใหมเมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๖๐ เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสะพาน
มีเครื่องหมายรูปไกสีขาว และครุฑหลวงประดับไวตรงหัวสะพาน
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ สะพานรัษฎาภิเศก เปน Vierendeel arch สี่ชวง ที่เชิงสะพานทั้งสองฝงมีเสา ฝงละ
ตน เปนที่นิยมของสะพานในยุคนั้นตามแบบยุโรป ๓รูปใกล นาจะถายจากริมน้ํา ๔ พื้นลาง เปนระบบคานตงสอง
ทาง หรือพื้นกระทงสองทาง สังเกตความลึกคานไมมมากนัก และคงจะใชสวนหนึ่งของแผนพื้นเปนปกคาน (คือ
คํานวณเสมือนเปนคานรูปตัวที) สภาพคอนกรีตยังดูดี ๕ วันเวลากอสรางที่ดานขางของโคนเสา ๖ โคนเสาดาน
สกัด เปนรูปไกสีขาว ๗ตรงที่รองรับของ Arch ๘ ขางลางแสดงทอระบบสาธารณูปโภค เกาะติดกับสะพาน ๙-๑๑
องคอาคารในแนวตั้ง (Vertical member) และคานยึด (Stringer beam) ๑๒ วสวัตติ์ พิจอมบุตร คนถายรูป รูปนี้ เจา
ตัวมิไดสงให แตผมไปเอามาจาก hi5 ของวสวัตติ์ ไมไดเลือก เปนรูปแรกที่พบถายไมเห็นหนา เผื่อวาเจาตัวไม
อยากใหใครเห็น ปานนี้คงกําลังฝกงาน ขอบคุณวสวัตติ์ ที่กรุณาถายรูปใหใชสอนนิสิต นักศึกษารุนตอ ๆ ไป เรื่อง
เลา หากผิดพลาด ชวยแกไขดวยครับ

อดีตของสะพานรัษฎาภิเศก เห็นทอนซุง และชาง แลวทานทราบไหมครับวา
สะพานรัษฎาภิเสกขามลําน้ํา อะไร
สะพานพระรามที่ ๖ โดยเชาวนวัศ มังกร
สะพานพระรามที่ ๖กอสรางเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๕เ ปนสะพานรถไฟขามแมน้ําเจาพระยาแหงแรก ในตอน
ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๖๕ โดยบริษัทไดเดย จาก
ฝรั่งเศส เพื่อเชื่อมทางรถไฟ ฝงตะวันออกบริเวณตําบลบางซอน ใกลวัดสรอยทอง และฝงตะวันตกบริเวณตําบล
ละมุด นนทบุ รี กอสรางแลว เสร็ จเมื่ อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ ภายหลั งเสด็จ สวรรคต พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว โปรดฯใหอัญเชิญพระปรมาภิไธยยอ พระราชทานชื่อวา "สะพานพระราม ๖" เปดใช เมื่อ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๙ โครงสรางเดิมเปนสะพานเหล็กแบบ Cantilever หาชวง สําหรับยวดยานทุกชนิด และ
รถไฟ มีบาทวิถีสองขาง ตัวสะพานยาว ๔๔๒.๐๘ เมตร กวาง ๑๐ เมตร สูงจากระดับน้ํา ทะเล ๑๐ เมตร ระหวาง
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สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถูกระเบิดทําลายเสียหายจนขาดเมื่อ ๗ กุมภาพันธ ๒๔๘๘ การรถไฟแหงประเทศไทย
วาจางบริษัทดอรแมนลอง จากอังกฤษซอมแซม ในป พ.ศ.๒๔๙๓ แตกตางจากเดิมโดยดัดแปลงเปน Worren with
Posts & Hangers ยังคงมีทางรถไฟ ถนนและบาทวิถี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปดเมื่อ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๖ ปจจุบันใชเปนทางรถไฟอยางเดียว สวนรถยนตใหใช สะพานพระราม ๗ ตั้งแตวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๓๕

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ เชาวนวัศ มังกร คนถายรูป รูปเหลานี้เขาใจวาถายระหวางไปทัศนศึกษากับเพื่อน ๆ
ระหวางเรียนที่ เอ.ไอ.ที ๒-๔ สะพานเปนโครงสรางชนิดที่เรียกวา Trough truss คือโครงถักสามมิติที่ทะลุตรง
กลาง ๕ และ ๖ เดิมสะพานพระราม ๖ มีทั้งชองทางรถไฟ และสําหรับรถยนตวิ่ง สมัยเรียนหนังสือ ผมนั่งรถเมล
สายที่จะไปนนทบุรี (จําไดวาสาย ๖๖ และ ๑๐๓) ตองวิ่งผานสะพานแหงนี้ แตกอนไมคิดแมจะมอง หรือถายรูป ๗
ถายจากดานลาง เห็น Stringer beam ตง และแกงแนง (Bracer) cละ ๘ ทัศนียภาพ ขอบคุณเชาวนวัศ ที่สงรูปให
ทันทีเมื่อรองขอ กลางดึกคืนหนึ่ง ในเดือนมีนาคม
อุบลราชธานี-กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุตรดิตถ-แพร-นาน
เมื่อผมไปงานแตงงานของอาจารยทานหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งเปนคนพื้นเพที่นครสวรรค ภายหลังครอบครัวยายไปตั้งรกรากที่พิษณุโลก กลับไดภรรยาที่เปนคน
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ปลายป ๒๕๔๐ ผมรูอาจารยกัง (ผศ.ดร.สสิกรณ เหลืองวิชชเจริญ) ผมรูจักอาจารย
กังชวงสั้น ๆ ภายหลังจากที่อาจารยจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี และโท ไปเรียน
ปริญญาเอกที่ เอ.ไอ.ที กอนจะยายตามอาจารยที่ปรึกษาไปเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีแหงโตกียว กอนไป อาจารย
กังซื้อของที่ระลึกแจกพวกเรา พวกพี่ ๆ เปนดินสอมีไสกดคนละดาม ทําใหพวกเราอึ้งพูดไมออก เพราะที่ถูกตอง
พวกเราควรจัดเลี้ยงสงอาจารยกังตางหาก ผมพกพาดินสอแทงนั้นตลอดเวลา ดังเชนของอีกหลาย ๆ อยางที่บรรดา
ลู ก ศิ ษ ย ใ ห แม ก ระทั่ ง ทุ ก วั น นี้ วั น หนึ่ ง หลั ง เลิ ก สอน อาจารย กั ง เหลื อ บเห็ น ดิ น สอกดแท ง นั้ น ในกระเป า
คอมพิวเตอรผม แลวทําทาตกใจวา มันยังอยูดีระหวางเรียน อาจารยกังแวะเวียนมาเขียนสมุดเยี่ยมในเวบ และเมล
ถึงผมอยูบอย ๆ ดังเชนนักเรียนไทยหลาย ๆ คนที่เหงาคิดถึงบาน ผมพบอาจารยของอาจารยกังหลายครั้ง (Dr. Anil
Vijevikremar) ทุกครั้งที่ถามทุกขสุขอาจารยกับ Dr.Anil จะบอกวา “He enjoys Japan and everything, not me หรือ
except me” ตั้งแตปพ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผมกลับไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกครั้งตามคําอธิษฐาน (ผมเคย
ฝนเมื่อเด็ก ๆ วา ไดไปพิษณุโลก เพราะไดอานเรื่องพระพุทธชินราช ๔๐ กวาปใหหลัง ไดไปสอนหนังสือโดยคํา
ชักชวนของลูกศิษย ซึ่งเปนอาจารยที่น่นั – อาจารยรัฐภูมิ วิจารณชาติปรีชา) และอีกคนที่เปนวิศวกรคนเกงรุนหลัง
ที่เคยทํางานบริษัทเดียวกัน (อาจารยวรางลักษ ซอนกลิ่น) คราวนั้นกลําบากอยู เพราะผมยายไปอยูที่อบุลราชธานี
ทุกอยางยังไมเขาที่ การเดินทางสองตอ เพื่ไปสอนหนังสือสนุกพอ ๆ กับลําบาก แตสุดทายเปนความทรงจํา และ
เรื่องเลา ลูกศิษยหลายคนในรุนนั้นทํางานไดดิบดีไปหมดแลว บางคนเรียนปริญญาเอกอีกไมนานก็คงจบ วางเวน
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ไปสองป ผมกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งเมื่ออาจารยดร.กําพล และอาจารยสสิกรณ กลับจากตางประเทศ ผมไป
สอนหนังสือแทนอาจารยดร.ศรัญกร ซึ่งเดินทางไปเรียนปริญญาเอก จนกระทั่งวันนี้ทานกลับมาแลว ฯลฯ ตอง
บอกวา การปสอนหนังสือที่นเรศวร เหมือนไปอยูบาน ทําไมคนสอนหนังสือในเมืองไทยอาจมีตั้งนับหมื่นแสน
แตผมยังมีโอกาสที่จะไดไปสอน ตายแลวเกิดอีกสิบชาติยอมตองภูมิใจ ตลอดเวลาที่ไปสอนหนังสือ ไดอาศัย
อาจารยเหลานี้ และอาจารยทานอื่น ๆ คอยชวยเปนธุระรับสง ที่สนามบิน ซื้อ หรือเลี้ยงขาวเลี้ยงน้ํา ดดยเฉพาะ
อาจารยกัง ซึ่งเปนโสด มีเวลามากกวาเพื่อน เมื่อเครื่องบินบยายเวลาบินกลับกรุงเทพเปนรอบดึก (๒๒.๑๕ น) จึง
เปนภาระอาจารยกังที่จะตองเลี้ยงหนังผมอีกรอบ เพื่อพอดีเวลา ที่จะไมตองไปนั่งรอที่สนามบิน กอนปดภาคเรียน
ที่แลว (๒/๒๕๕๐) แวว ๆ วาอาจารยกังอาจแตงงานปลายป หรือตนปหนา เพราะเห็นวาพบรักเมื่อคราวไปงาน
แตงงานของอาจารยทานหนึ่ง แตหลังจากนั้นสามเดือน อาจารยก็แตงงานทันที คงเปนเพราะ พบ และรักกันมาแต
ชาติปางกอน ทุกอยางจึงเปนไปโดยดี บรรทัดนี้ อวยพรใหอาจารยกัง และภรรยา มีความสุขความเจริญในชีวิตคู
และหนาที่การงาน อานเรื่องเลาประกอบรูป

๑. ผมเดินทางจากอุบลราชธานี-กรุงเทพ-พิษณุโลก คืนวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงพิษณุโลก ๒๑.๐๐ น พักที่
โรงแรมเดิม เปนคืนที่ไดพักผอนเต็มตา เพราะพรุงนี้ไมไดสอนหนังสือ แตจะเดินทางทองเที่ยวไปยังอุตรดิตถ
แพร และนาน ที่ไมเคยไป (ยกเวน แพร) เชาวันรุงขึ้น รถตูของเพื่อน ๆ อาจารยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปรับผม
๐๘.๓๐ น แลวเดินทางทันที รูปแรกถายในปมน้ํามันใหญในเขตจังหวัดอุตรดิตถ หลังจากนั้น ไปแวะกินขาวซอย
รานนกนอยที่เมืองแพร ตามคําแนะนําของ ผศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น กินแลวตองบอกวา เปนขาวซอยอรอยที่สุดใน
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โลก ๒ ไปถึงวัดพระธาตุชอแฮ (ตามประวัติกลาววา สรางขึ้นในรัชสมัยพระเจาลิไท พระมหาธรรมราชา(ลิไท)
แหงกรุงสุโขทัย เมื่อครั้งยังทรงเปนพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งอยูในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตาม
ตํานานกลาววาขุนลัวะอายกอม หัวหนาชนชาวละวาเปนผูนําการกอสราง พระธาตุชอแฮปนเจดียทรงแปดเหลี่ยม
ยอมุมไมสิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสนสูง ๓๓ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกวางดานละ ๑๐-๑๑ เมตร สรางดวยอิฐโบกปูน
หุมดวยแผนทองเหลือง (ทองลูกบวบ) แลวลงรักปดทอง เปนเจดียบรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระ
ศอกซายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนปูชนียสถานที่ศักดิ์ศิทธิ์คูบานคูเมืองของเมืองแพรมาแตโบราณ
ปรากฏหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณระหวาง พ.ศ. ๑๘๗๙-๑๘๘๑ จังหวัดแพรกําหนดใหองคพระธาตุชอแฮ
ประดิษฐานบนหลังมา เปนตราสัญญลักษณของจังหวัด อนึ่ง ชื่อวาชอแฮไดมาจากการที่ชาวบาน ไดนําแพรชั้นดี
จากสิบสองปนนา มาผูกบูชาพระธาตุ ซึ่งไดชื่อวา ชอแพร และกลายมาเปนชอแฮในปจจุบัน งานนมัสการพระ
ธาตุประจําป จะมีในวันขึ้น ๑๑ ถึง ๑๕ ค่ําเดือนสี่) พระประธานในพระอุโบสถวัดพระธาตุชอแฮแหงเมืองแพร
หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของภาคเหนือ (ที่นานมีพระธาตุแชแหง) ๓ พระธาตุชอแฮยามนี้กําลังบูรณปฏิสังขรณ จึงได
แตเห็นภาพเชนนี้ และกราบไวไดปกติตามธรรมเนียม ๔. จากทางขึ้นลงดานขาง มองเห็นทัศนียภาพเบื้องลางไกล
สุดลูกหูลูกตา ทั้งที่สายฝนกําลังโปรยลงมา ๕. แถวระฆังหนาพระอุโบสถ ๖. โครงหลังคาระเบียงคต (ระเบียง
รอบ ๆ อาณาบริเวณพระธาตุ และพระอุโบสถ ดูไมเปนไม สมเปนเมืองที่ร่ํารวย (ทรัพยากร) ไม ๗. และ ๘.
เดินทางตอไปถึงเมืองนานยามบายคลอย ตรงไปโบราณสถานที่ผมปรารถนาจะเห็นมานานแสนนาน เพราะถือ
เปนหนึ่งเดียวของสถาปตยกรรม และวิศวกรรมพระอุโบสถไทยที่เปนจตุรมุข คือมีทางขึ้นลงสี่ดาน จึงมีพระ
ประธานปางมารสวิชัยสี่องค นั่งพระปฤษฎางค (หลัง) พิงกัน ตามพงศาวดารของเมืองนาน วัดภูมินทรสรางขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๙ โดยพระเจาเจตบุตรพรหมมินทรเจาผูครองนครนานไดสรางขึ้น หลังจากที่ครองนครนานไดหก
ป มีปรากฏในคัมภีรเมืองเหนือวา เดิมชื่อ“วัดพรหมมินทร” แตตอนหลังชื่อวัดไดเพี้ยนกลายมาเปนวัดภูมินทร วัด
ภูมินทรไดถูกบูรณะปฏิสังขรณครั้งใหญเมื่อป พ.ศ.๒๔๑๐ โดยพระเจาอนันตวรฤทธิเดชเจาผูครองนครนาน แลว
เสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๘") รูปพระอุโบสถนี้ ครั้งหนึ่งเคยนําลงไวในธนบัตรไทย เขาใจวา เปนใบละ ๒๐ บาท สมัย
รัชกาลที่ ๗-๘ หากคลาดเคลื่อนขออภัย ๙ และ ๑๐ บันไดทางขึ้น ลาดยาว มีพญานาคในทวงทาออนชอยงดงามนัก
(เรียกวา นาคสะดุงขนาดใหญแหแหนพระอุโบสถโดยเทินไวกลางลําตัว) ผนังรองรับราวบันไดพญานาค เจาะ
ชองประตูอยางแยบยล ๑๑ ใบเสมาบอกวิสุงคามสีมา (เขตอุโบสถ หรือบริเวณสังฆกรรม) อยูต่ํา เขาใจวาคงจะ
เพราะปรับปรุงสภาพโดยรอบพระอุโบสถหลายครั้ง ๑๒. ทางขึ้นลงดานขาง ราวบันไดเปนลายออ หรือตาออย
อยางงาย มีสิงหแทนพญานาค คลอยสิงหบริเวณประตูรั้วทางเขา (รูปที่ ๑๑) ๑๓. และ ๑๖. พระประธานปางมาร
วิชัยจตุมุข ๑๔ และ ๑๗ แทนธรรมมาส สวยงามไมแพ หลาย ๆ แหงที่เคยพบเห็น ๑๕ ภาพเขียน หรือจิตรกรรมฝา
ผนังที่โดงดัง หรือสําคัญที่สุดในพระอุโบสถ คือรูปนี้ครับ มัคคุเทศนบอกวาเรียกรูปปูมาน ยามาน (มาน=พมา แต
ในหลาย ๆ เอกสารอางอิงบอกวา เปนไทลื้อ) รอยสักรอบทอนขาของชาย สายตาของทั้งสอง และผานุงออนชอย
(แมจะถูกบูรณปฏิสังขรณใหม ที่ตัดเสนเดนชัด และใชสีลายผานุงรุนแรงเกินอารมณภาพ) แตก็ถือวาเปนภาพสุด
Romantic นาจะเขียนในยุคราวสักตน รัตนโกสินทร รูปที่เห็นเปนพุทธชาดกตอนพระพุทธเจาประชวร มีหมอชีวกุ
มาร ๑๘. สันนิษฐานวาภาพเขียนคงเขียนในราวชวงกลางของกรุงรัตนโกสินทร ภาพนี้เปนพุทธประวัติ เมื่อ
พระพุทธเจาประชวร มีชีวกโกมารภัจจ หรือหมอชีวกมารักษา ซึ่งเปนหมอฝรั่งสวมชุดคลุมดํา (ปกติตามความ
เขาใจของพวกเรา ๆ หมอชีวกควรเปนชาวแขก แตจะเปนเพราะพุทธประวัติที่ถูกตอง หรือเพราะจินตนาการของ
จิตกร สุดจะคาดเดา หมอชีวกเปนแพทยประจําตัวพระเจาพิมพิสาร และเปนผูรักษาพระพุทธเจาเมื่อครั้งถูกเทวทัต
กลิ้งกอนหินทับ ภายหลังจึงเปนที่เขาใจวา เปนแพทยประจําองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย หมอชีวกถูกยก
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ยองใหเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกผูเลื่อมใสองคพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูคิดคนการใชสมุนไพรรักษา
โรคภัยไขเจ็บ หากเปนยุคปจจุบันนาจะไดรับรางวัลโนเบลหมอชีวกบรรลุธรรม เปนพระโสดาบัน และดวยเห็นวา
พระพุทธองค ตองประทับอยูไกลถึงเวฬุวันวิหาร จึงสรางวัดถวายในสวนมะมวงของตน เรียกวาชีวกัมพวัน หรือ
ปามะมวงของหมอชีวก ฯลฯ อยากรูมากกวานี้ใหไปบวชเรียน) และสวมหมวกทรงตะลุม ๑๙. หนาตางบานเล็ก ที่
มุมดานหลังขวา ภาพเขียนซีดจาง พื้นดานลางปรับปรุงใหม ชองพื้นที่เคยมีรูปเจาะ ถูกแทนที่ดวยหินแกรนิตเจาะรู
ขนาดเสนผานซูนยกลาง ๕-๖ เซนติเมตร เพื่อระบายอากาศใตถุน (และสามารถระบายน้ําลงไปไดดวย) ๒๐ ยุว
มัคคุเทศนอาสาสมัคร ที่ไมยอมรับคาตอบแทน บอกทําพราะใจรักฝกฝน เพื่อโตขึ้นจะไดร่ําเรียนทางศิลปตามที่ใจ
รัก กวาจะยอมรับสินน้ําใจจากอาจารยสองสามทาน ก็ตองขอรองแกมยัดเยีนดหลายรอบ และไดอธิบายเรื่องฝรั่ง
ในภาพวาเปนฝรั่งเศส แตดูสีธงแลวแมจะเปนแถบสีเดียวกันแตอยูสลับตําแหนง ซึ่งกลายเปนธงดัข (เนเธอแลนด)
แตมัคคุเทศนบอกวา ตามประวัติศาสตรชวงนั้น ไมปรากฏชาวดัชเขามาที่เมืองนาน ไวผมมีเวลาจะตรวจสอบ

(ซ า ย) พระธาตช อ แฮยามปกติ จ ะงดงามเช น นี้
(ขวา)ซากชีวกัมพวัน หรือปามะมวงของหมอชีวกในปจจุบัน

ซายไปขวา บนลงลาง ๑. และ ๒. ออกเดินทางจากนานราว ๑๖.๐๐ น ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ บนทางหลวง
๑๐๘๐ ไปทาวังผา ปว และเชียงกลาง รถคันที่ผมนั่งมาเกิดตองหยุดวิ่ง เพราะความรอนขึ้นสูงจนน้ําเดือด ที่ตรงนี้
หางจากตัวเมืองไมกี่กิโลเมตร จะทําอยางไรดี ๓. โชคดีมีศาลาผูโดยสารริมทาง สับเปลี่ยนผูโดยสารเด็กและสตรี
ใหลวงหนาไปกอนดวยรถตูอีกคันหนึ่ง สวนอาจารยชายสวนหนึ่ง อาสานั่งรอเวลาแกไขปญหารถ ๔. และ ๕.
เดิ นทางตอไปได สักพัก เกิด ป ญหาเดิม อีกแล ว คราวนี้ เห็ นที รถจะเสี ยหายหนั ก ตรงนี้ เพิ่ง พ น โค งที่ คอนขาง
อันตราย มีแยกซายไปหลายตําบล หมูบาน รวมทั้งหนวยจัดการตนน้ํางาว ๖. ฝนตก หลบฝนในศาลา โชคดีที่มี
ศาลาริมทางเชนที่ผานมา ตรงนี้ โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกคายสัญญาณใชงานไมได จะทําอยางไรใหรถคันหนาทราบ
วาเราอยูที่ใด และจะขอใหเขารับชางมาดวยไดอยางไร หลายคนวิตก แตผมเฉย ๆ เพราะผานเรื่องราวแบบนี้จนชา
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ชิน แตมั่นใจลานเปอรเซนตวา ทุกปญหาแกไขได ๗. และ ๘. เมื่อฝนซา ตัดสินใจเดิน และเคลื่อนรถกลับไป
ศูนยบริการประชาชนของ สภ.นาน (สถานีตํารวจยอยบานไรไพรวัลย) นายตํารวจสองสามนายจัดแจงที่จอดรถ
และที่นั่งใหอยางมีน้ําใจ และแนะนํ าว า คงรกลับไปซอมรถที่ นาน ดีกวาที่จ ะฝ นเดินทางตอ ๙. รถถึ งที่ พักที่
อําเภอปวราวสองทุม เดินทางตอไปที่บานอาจารยทานหนึ่งทันที เพราะไดเตรียมอาหารตอนรับขับสู อาหารเหนือ
อรอย บางอยางคลายอาหารอีสานเชน แกงผักหวานใสปลาแหง และไขมดแดง (เชียงใหมใสกระดูกซี่โครงออน)
ยําผักกูด (เฟรนดึกดําบรรพตระกูลหนึ่ง ขึ้นทั่วไประเทศไทย คนกรุงเทพเอามาผัดน้ํามัน) สิ่งที่อรอยแตไมอยาก
กินคือ ลูกวัวยาง และลาบ เพราะสงสารลูกวัวตัวที่ถูกลม ดร.กําพลบอกวาตอนลุกเดินไปหองน้ํา ยังแลเห็นหัววัว
อยูในถัง ผมจึงไมลุกเขาหองน้ําตลอดงาน กลับถึงที่พักราวเที่ยงคืน หลับเปนตาย หองพักในรีสอรทเล็ก ๆ อยู
สบาย ในหองมีเครื่องอํานวยความสะดวกเทาที่จําเปน คณะเดินทางใหเกียรติผมใหนอนคนเดียว จึงหลับสบาย ตื่น
กอนตีสี่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐ เพื่อพิมพบทความที่จะสงไปลงในการประชุมวิชาการวิศวกศึกษา (สนใจไป
อานไดที่ http://www.sdhabhon.com/IntroductiontoEngineering/cedt-2551-Sdhabhon.pdf) ลงมาถายรูปขางลางได
หลายรูป โดยเฉพาะหลังคาไมแบบทางเหนือ และทัศนียภาพ อันวาอําเภอปวนั้น แตเดิมเรียกเมืองพลั่ว จึงไมนา
แปลกวาปจจุบันเปนอําเภอใหญ ผมไมแปลกใจแลววา ตอนเด็ก ๆ ไดทราบวาฐานที่มั่นสวนใหญของผูกอการราย
ฯ อยูที่เพชรบูรณ และนาน เพราะภูมิปะเทศเปนภูเขาซับซอน ปาไมหนาทึบ (ปจจุบันไม) หลายสิบปกอนนั้นคง
อุดมสมบูรณดี เจาหนาที่ของรัฐจะติดตามกวาดลางคงยากมาก ชื่ออําเภอทาวังผา ปว และเชียงกลาง ฟงแลวจึงนา
กลัว เปนพื้นที่สีแดงในความรูสึก หากแตวันนี้เปนเมืองนาอยู อากาศเย็นสบายโดยเฉพาะตอนเชา และค่ํา แม
กลางวันจะรอนอบอาว ชื่ออําเภอทาวังผาที่ไดยินประกาศรายงานจากสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธทุกเชาจึงเปน
ชื่อตั้งสถานีสถานีตรวจอากาศ ๑๐. และ ๑๑. ทางทาวังผา-ปว-เชียงกลางยามเชา ๑๒ กินอาหารเมื้อเชาแลวออก
เดินทางไปอําเภอเชียงกลาง ที่รีสอรทในไรเล็ก ๆ สถานที่จัดงานแตงาน สถานที่และบรรยากาศสุด Romantic อีก
แลว มีรูปอาจารยกัง และเจาสาว ๑๓ ลําน้ําติดรีสอรท มีเกาะเล็ก ๆ ๑๔ และ ๑๕ แวะดูโรงบมใบยาที่ราง (แตกอน
กลาวกันวา คนเมืองแพรไมทําปาไม ก็ทําไรใบยา จึงมีโรงบมใบยาเต็มไปหมด ปจจุบันอาชีพทั้งสองอยางเสื่อม
ความนิยม) อาจารยบางทานสนใจจะซื้อไวลงทุนทํารีสอรท ลูกศิษยก็คะยั้ยคะยอใหผมซื้อที่สักแปลง บานไมสัก
สักหลังในราคาที่เขาอาสาจัดหาใหถูกแสนถูก เงินนะมี แตสงสัยวาซื้อไวแลวอีกกี่สิบชาติจะไดมีโอกาสไปอยู
๑๖. แวะซื้อของฝากที่แพร กอนไปแวะกินขาวแกงรานใหญโตที่อุตรดิตถ และรถสงผมที่ทาอากาศยานพิษณุโลก
๒๐.๐๐ น พรอมอาจารยอีกทานนหนึ่งที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ (ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี นัยวา ทานเปนเพื่อน
รวมชั้นเรียนกับบุตรีทานอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ถึงบานที่กรุงเทพเที่ยงคืน ผมรีบทําธุระ คือทําความสะอาดหอง ซักรีด เสื้อผา อาบน้ํา และหลับเปนตาย
รุงขึ้น ๐๕.๐๐ นวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ตื่นมาพิมพงาน เที่ยงไปกินขาวกับ ดร. Randy Pattana แหงกรมทาง
หลวง กอนไปหาซื้อของใชสวนตัว ดูหนังสือ และกินขาวมื้อค่ํา แลวกลับบานนอน รุงขึ้นตื่น ๐๓.๐๐ น เดินทาง
ขึ้นเครื่องบินไปทํางานที่อุบลราชธานีตามปกติ
แทนสายน้ํายามรุมรอน
ขอบคุณ ผู สงตอ (Forward) ภาพเหลานี้ ไ ปให ไม ท ราบว าใคร หากใหเ ดา ผมว านา จะเป นวสั น ต สกุ ลอั ญมณี
บั ณ ฑิ ต รุ น ป ๒๕๔๗ จากมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ไม ต อ งการคํ า อธิ บ ายอะไร เพราะรู ป อธิ บ ายตั ว เอง (Self
explanation) และใหความรูสึกเยือกเย็น ยามโลก และสังคมไทยรุมรอน) ดูแลวบางอารมณ อายเด็กแทนผูใหญ
หลาย ๆ คน ที่หนาดาน ไมรูจักพอ
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พรจากผูใหญ
Date: Sat, 12 Apr 2008 16:59:26 +0700

สวัสดีปใหมครับสวัสดีปใหมครับอาจารยสถาพร สงกรานตปนี้ฝนตกอยางที่หลายคนคาดหมายไว เปนการลด
ความรอนของอากาศ แตดูเหมือนวา “ความเรารอน” รอบตัว ไมคอยไดลดลงไปเทาไร ...กรุงเทพลดความรอนไป
เพราะฝน แถมนาอยูเพราะวารถรามันนอยลงอยางเห็นไดชัด ...ผมก็เลยตัดสินใจ “มาทํางาน” กันตอนสงกรานตที่
แสนสงบนี้ หวังวาคงจะ “ไดงาน เคลียรงาน” ใหใจสบายไมเปนหวงครับ ขออวยพรครับ ขออวยพรสถาพรวา
“ขอใหกรรมดีทั้งหลายที่สถาพรไดสะสมมาทั้งอดีตและปจจุบัน สงผลใหเกิดความสุขและความสงบทั้งกาย และ
ใจ ไดรูและรูสึกถึงองคความรูทั้งหลายที่ถาโถมเขามารอบกาย” “ขอใหสิ่งที่คาดหมาย ประสงคอยากใหเปน
ประสงคอยากไดรับ เขามาถึงตัวไดทันเวลา ตามอํานาจแหงกรรมดีที่สถาพรและผูที่รักทานไดสะสมเอาไว”
“ขอใหสถาพรและคนที่ทานรักและผูกพัน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตวิญญาน มีอารมณดี และสามารถ
ควบคุมไดตลอดเวลา เดอออออ” “ขอใหผานอุปสรรคทั้งหลายไปไดดวยกําลังกาย ปญญา และสติ เล็งเห็นและ
ประมวลเหตุและปจจัยแหงปญหาอุปสรรคเหลานั้น และจัดการอุปสรรคเหลานนั้นไปไดดวยตนเอง ดวยกัลยาน
มิตร และดวยโชคดี ดวยเทอญ” ยอดเยี่ยม เทพธรานนท yodyiam@loxinfo.co.th
กราบขอบพระคุณพี่ยอดเยี่ยมเปนอยางสูงครับ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ไดโปรดปกปองคุมครองใหพี่
ยอดเยี่ยม และบุคคลที่พี่เคารพรัก มีความสุขความเจริญ สุขภาพดี ถวนหนา ขอใหพี่ยอดเยี่ยมเปนความหวัง และที่
พึ่งของผูรวมวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคที่คุณธรรม หรือจรอยธรรมในวิชาชีพตกต่ําลง รวมทั้งขอใหเพื่อนรวม
วิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร เปนคนดีของประเทศไทยโดยมีพี่ยอดเยี่ยมเปนแบบอยาง ผมเพิ่มกลับจากพิษณุโลก
อุตรดิตถ แพร นาน บานเมืองสวยงามแลแปลกตา แตรอนมาก สงสัยวา หากมีผกค. อีก เขาจะไปตั้งมั่นที่ไหน
เพราะปาเขาในเมืองนาน เพชรบูรณ พิษณุโลก แทบไมเหมือนกับที่เคยเปนเมื่อกวา ๔๐ ปที่ผานมาแลว
จดหมายจากลูกศิษย
เดื อนนี้ มี จ ดหมายจากลู ก ศิ ษ ย และคนรู จัก มากกว า ปกติ เชน เดื อ นที่ แ ล ว มา ไม รู วา เพราะอะไรเช นกั น คิ ด
เหมือนเดิมวา มีจดหมาย ดีกวาไมมี หลายคนที่เขียนมาเตือนความจํา เพราะจากกันไปหลายป ตองขอขอบคุณที่ยัง
กรุณาระลึกถึง
Date: Mon, 28 Apr 2008 01:51:40 -0700

กราบเรียนอาจารย อาจารยคงไดรับไฟลทั้ง ๑๑ รูปนะครับ อาณัติ anutdchan@yahoo.com

X File พฤษภาคม 2551 -9

สถาพรตอบ ไดรับแลว งายดี แมจะเมลละรูป ของอภิชาติยอเปน .rar ทําใหใชเวลา download นานมาก แตก็จะ
พยายาม download ใหหมด ขอขอบคุณรูปแมจะนอย แตก็มีคุณคา และคําอธิบายในตัวเอง มันเปนประวัติศาสตร
หนาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ ขอบคุณครับ
Date: Sat, 26 Apr 2008 22:32:16 +0700

สวั ส ดี ค รั บ อาจารย ผ มณรงค พ ล แซ ลิ้ ม ครั บ อาจารย ค รั บ ตอนนี้ ผ มก็ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะเรี ย นที่ ม จธ.แล ว ครั บ
ตองขอบคุณอาจารยมากๆครับที่ใหคําแนะนํามาโดยตลอด แมวาอาจารยจะอยูในโรงพยาบาลก็ยังกรุณาให
คําแนะนํามาก็อยากจะใหสุขภาพอาจารยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ...ขอบคุณครับ ninebanking@hotmail.com
สถาพรตอบ (,,,) เเรียนจบไว ๆ หากจะชวยอะไรไดก็ยินดี
04/22/08 9:41 PM >>>

สวัสดีครับ..ลุงปอก ปาลมไดอานเว็บบอรดของลุงที่เขียนถึงปาลม และพอโตงแลว ซึ่งปจจุบันพอก็ยังพูดเสียงดัง
เหมือนเดิม ปาลมสงรูปครอบครัวเมธศาสตร และรูปพระนิคมที่วัดน้ําคํานอย จังหวัดยโสธร เพื่อนของคุณลุงมา
ใหดูดว ยครับ ปาลม ลูกพอโตง (นส.พ.สุเมษ เมธศาสตร) conan_p_@hotmail.com

รู ป พ อ โ ต ง พ ร ะ
นิคม นองปาลม และครอบครัวเมธศาสตร
สถาพรตอบ ขอบคุณนองปาลมครับ กอนหนานี้ลุงไดโทรคุยกับพอโตงแลว แตพอโตงไมยอมบอกวา พานอง
ปาลมกลับบานโดยเครื่องบิน หรือทนทุกขทรมานนั่งรถอีกหลายตอ ในเวบของลุง หนา (Column) ที่เขียนแนะนํา
นักศึกษาป ๑ และนักเรียนมัธยมคือ "with you with UBU" และ "Introduction to Engineering" ซึ่งแนะนําวิชาชีพ
วิศวกรรม และการเรียนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย สวนเอ็กไฟล ลุงรวบรวมรูปถายและเรื่องไวเปนความทรงจํา
อีกหนอยแกแลวลืม หรือไมมีปญญาพิมพ สวนใหญมักเปนเรื่องไรสาระ แตมีวิศวกร และสถาปนิก และคนดัง
หลาย ๆ อาชีพ อานประจํา และไมใหลุงเลิกเขียน หากพี่ชายนองปาลม หรือนองปาลม มีอะไรจะถามใหลุงชวย
ตอบ นอกจากจะใช email ก็โทรศัพทได ๒๔ ชั่วโมง เพราะลุงไมคอยนอน นองปาลมเปนเด็กฉลาด อารมณดี
อนาคตไกลแนนอน ดูรูปครอบครัวเมธศาสตรแลวขอบอกวา นองปาลมเหมือนคุณแม พี่ชสยเหมือนพอโตง สวน
นองสาวคนเล็กแบงกันเหมือนครึ่ง ๆ สุดทายลุงสงสัยวา ปาลมเรียกลุงไดอยางไร ลุงอายุงเพิ่ง ๒๗ เอง จะเปนนอง
พอโตงจอมเสียงดัง ใหปาลมเรียกอา ก็ยังไมสมควร ๕๕๕๕๕๕ สวัสดีครับ
Date: Mon, 21 Apr 2008 03:49:49 -0800

อาจารยครับคือวา อยากปรึกษาเรื่องเรียนตอคับ คือตอนนี้ ผมไมแนใจวาจะมีเงินเรียนตอหรือเปลาครับ และก็ไม
รูวาถาไดเรียนตอแลว จะเลือกเรียนที่ไหนดีครับ ระหวาง ที่บางมดกับที่ AIT คือเรื่องมีอยูวาในสวนของบางมด
(คําวา”ในสวนของ” แปลวาอะไร และถาเชนนั้น “นอกสวนของบางมด” คืออะไร) ๑.ตอนนี้สัมภาษไดที่บางมด
แลว คับ (ตองขอขอบพระคุ ณอาจารยม ากๆ เลยครับที่เขี ยนหนังสือรับ รองใหผม) แล วก็ ที่บางมดจะตอง
ลงทะเบียนเรียนปลายเดือนพฤษภาคม ๒.เรื่องเงินที่จะใชในการศึกษา ผมไดลองสอบถามคาเทอมกับทานอาจารย
ที่บางมดแลวคับ คาเทอมทั้งหมดประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาทครับ เฉลี่ยเทอมละ ๒๑,๐๐๐ บาท สวนคาใชจายสวนตัว
ประมาณเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ๓.ในสวนของ (ยังมองหานอกสวนไมพบ) เรื่องทุนการศึกษาที่บางมด ทาน
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อาจารยที่บางมดไดใหผมไปลองสอบชิงทุนเรียนฟรีของคณะคับ สอบไปเมื่อประมาณสองอาทิตยที่แลวคับ สงสัย
วาจะไมไดคับเพราะวายังไมไดรับการติดตอกลับมาเลยครับ แต ทานอาจารยที่บางมดก็บอกวา ถาไมไดทุนนี้
อาจจะได ทุนอื่นๆ คับ แตตองเขาไปเรียนกอน
ในสวนของ (อีกแลว) AIT ๑.ตอนนี้ที่AITยังไมเรียกตัวผมเลยครับ และก็อีกอยางครับ ผมยังสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษยังไมผานเกณฑเลยคับ AIT จะเปดเรียนประมาณเดือนสิงหาคม ครับ ๒.เรื่องเงินที่จะใชในการศึกษา
คือวาผมไดเกรดเฉลี่ย 3.48 คับ ถาสมมติวาผมไดทุนที่ AIT ผมจะไดทุนการศึกษา รอยละ ๗๕ ครับ ตองออก
คาใชจายเองอีกประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาทครับ และคาใชจายรายเดือนอีกครับ ไมรูวาประมาณเทาใด
ผมก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารยวา ๑. ที่บางมดจะเปดเรียน เดือนมิถุนาแลวคับ สวน ที่ AIT เปดเรียน
เดือนสิงหาคม ๒. ผมจะเลือกเรียนที่ไหนดีครับระหวางที่ บางมด กับ AIT แตวาที่บางมดจะตองจายคาเทอมกอน
แลวครับ สวน AIT ผมยังไมแนใจเลยคับวาจะไดหรือเปลา กลัวไมมีเงินเรียนและก็อีกอยางยังสอบภาษาอังกฤษไม
ผานเลยครับ ๓.ผมควรลงทะเบียนเรียนที่บางมดกอนดีมะคับแลวถาไดที่AITคอยมาตัดสินใจทีหลังวาจะเรียนที่
ไหนดีแตถาไดเรียนที่AITก็กลัวเสียดายเงินที่ลงทะเบียนเรียนที่บางมดครับ ๔.ใจผมคิดวาผมอยากเรียนที่ AIT มาก
วาครับ แตถาสละสิทธิ์ที่บางมดไป แลวรอลุนใหไดทุนเรียนที่ AIT ก็กลัววาถาถึงเวลาจริง ๆ แลวอาจจะสอบไมได
คั บ
เพราะว า ค า เล า เรี ย นที่ บ างมดถู ก กว า ที่ AIT ridersaob@hotmail.com
หรื อ ไม มี เ งิ น เรี ย นที่ AIT
สถาพรตอบวา ๑.หากมีเงิน และตองการความมั่นใจวามีที่เรียน ก็ลงเรียน มจธ ไปกอน เอไอทีรูผลคอยวากัน จะ
สละสิทธิ์ยอมเสียเงิน หรือจะไมเอา เพราะคาใชจายสูงมากเหมือนกัน ๒.หากคิดเรื่องกําลังทรัพยและทุน ก็คงตอง
เลือกเรียน มจธ. ๓.หากเปนผมเอง สมัยนั้นแยกวานี้ เอไอที ไมมีทุนบางสวน และไมรับนักเรียนที่ใชทุนสวนตัว
งาย ๆ เวนแตคนที่จบปริญญาตรีมาจากตางประเทศ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็ไมมีทุน และไมมีใหเลือกมากนัก ผมตัด
ใจไมไปสอบขอเขียนที่จุฬาลงกรณ เพราะตรงกับวันสอบสัมภาษณ ทั้งที่เอไอทีบอกตรง ๆ วา ไมรูจะหวังอะไร
เพราะรับคนไทยราว ๘ -๑๐ คน เฉลี่ยสถาบันละคนสองคน อยางไรก็ตาม การตัดสินใจก็คือการตัดสินใจ ไมมีใคร
อยากผิดพลาด ผมคิดวา หากไมไดก็ไปทํางาน ทํางานก็ไดเงิน ปหนาสอบใหม ทํางานมีเงินเก็บ สบายใจ มีเงินก็
คิดไดมากหนทาง อาจสมัครไปเรียนตางประเทศดวย เกรียงไกรเรียนดีมาก หากรูจัก "ตัดใจ" เลือกสิ่งที่ตัวเอง
อยากได หากไดก็สมหวัง หากไมได ก็ใชวาจะไมไดตลอดชีวิต ปจจุบันเกือบทุกสถาบันเปดสอนระดับปริญญาโท
เอก ทุกแหงตองการนักศึกษา ยิ่งหากผลการเรียนดี ๆ มีที่ไหนจะไมเอา ทราบวาปจจุบันผลสอบภาษาอังกฤษไมมี
ผลมากสําหรับการสอบเขา เพราะเขากําหนดที่จะตองสอบภาษาอังกฤษใหไดตามเกณฑกอนจบอยูแลว
Date: Wed, 16 Apr 2008 12:22:58 +0000

สวัสดีครับ อาจารย สถาพร โภคา ที่เคารพ กอนอื่นขอสวัสดีปใหมไทย (ยอนหลังนะครับ) ผมมีเรื่องจะปรึกษา
ครับอาจารย เนื่องจากผมสมัครศึกษาตอระดั บบั ณฑิต ศึกษา (ปริญญาโท) ที่ มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) มีเรื่องจะปรึกษา ขอจําแนกออกเปน ขอ ๆ (จําแนก แปลวา แยกออกอยูแลว พูดวา “จําแนกเปนขอ ๆ ” ก็
พอแลว เพราะคงไมมีใครที่ไหนใชวา “จําแนกเขาเปนขอ ๆ” เพื่องายตอความเขาใจนะครับ(ภาษาไทยใชวา
เพื่อใหเขาใจงาย ครับ คําอื่น ๆ เชนกัน กินงาย เอางาย ไมใช ยากตอการกิน ยากตอการเอา และพูดวา “ปลาทอง
เลี้ยงงายตายยาก” ไมใช “ปลาทอง งายตอการเลี้ยง ยากตอการตาย”) ผมจะตองมีใบรับรอง จากอาจารยที่ปรึกษา
จํานวนสามทาน ในใบนั้นจะมีกรอกเกี่ยวกับ ตัวนักศึกษา เองดวย ผมขอความกรุณา อาจารยไดไหมครับ เรื่องการ
เขียน Proposal ไปกอน จํานวน ๑๐ หนากระดาษ เราจะหาเรื่องพวกนั้นไดจากที่ไหนครับ ตอนนี้คิดวาอยากเรียน
CM ไปหาวิทยานิพนธในหองสมุดมาเสริมไดไหมอาจารย สบายดีไหมครับ ขอรบกวนเพียงเทานี้นะครับ สุดทาย
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ขอใหอาจารย มีสุขภาพแข็งแรง เปนรมโพธิ์ รมไทร ใหลูกศิษยไปนาน ๆ นะครับดวยความเคารพอยางสูง นายวี
ระยุทธ นิรันดรวัฒนเดชา ๔๗๑๓๑๕๓๐ zamzaro@hotmail.com
สถาพรตอบได รีบไปพบดวยตนเอง หรือสงไฟล แบบฟอรมใบรับรอง (.pdf) ไปให พรอมบอกที่อยูใหสงกลับ ผม
จะไปสัมมนาอาจารยที่โขงเจียม ๒๑ เมษายน วันที่ ๒๕ จะขับรถไปกรุงเทพ กลับอุบลราชธานี ๒๘ หรือ ๒๙
โทรไปบอกกอนได หัวขอวิจัย ใหลองอานนี่ดู ผมใชสอนสัมมนานักศึกษาปริญญาโท การบริหารจัดการงาน
ในการบริ ห ารงานก อ สร า ง ฯ
ก อ สร า ง เป น เรื่ อ งการใช ต รรก ทั ก ษะประสบการณ ที่ อ ธิ บ ายไม ไ ด
กรุณาแจงที่อยูดวน เพื่อสงหนังสือรับรอง
Mon, 14 Apr 2008 14:14:06 +0000

สวัสดีปใหมของไทย วันสงกรานต (แกไขคําผิดไมใชสงการณ ใครสอน?) ครับ ผมก็ขออวยพรใหอาจารยมีเเต
ความสุข(ปกติเด็กไมอวยพรผูใหญนะครับ โดยเฉพาะธรรมเนียมไทย) คิดสิ่งใดก็ขอใหสมปรารถนา ทุกอยาง ทุก
ประการครับ (ทุกอยางกับทุกประการมีความหมายเดียวกัน) ตอนนี้ก็ยังทํางานกับ ... เหมือนเดิม ตอนนี้ผมก็
รับผิดชอบงานออกเเบบโครงสรางอาคาร เเนวความคิดในการออกเเบบอาคารทั่วไปครับ ผมก็ดูเเบบเกาๆ
ที่ อาจารยเคยออกเเบบ ฯ (ตัดขอความเรื่องสวนตัว) ซึ่งผมคิดวานาจะเปนตนเเบบที่ดีที่สุดสําหรับผม ทุกครั้งที่ดู
เเบบเกาๆที่อาจารยเคยทํามันทําใหผมคิดถึงตอนที่อาจารยทํางานงานมากครับ วันวางหรือหยุดบางครั้งก็นาเบื่อ
เหมือนกันครับ เพราะไมมีอะไรทํา ผมก็เลยอยากที่จะเรียนตอ ผมลองดูที่ นิดาครับ ซึ่งดูหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาสังคมเเละการจัดการสิ่งเเวดลอม ผมคิดวานาจะเรียนเเละทํางานพรอมกัน
ได ครับ ผมจึงอนุญาติรบกวนอาจารยเขียนรับรองความประพฤติ (ตามไฟลที่ผมเเนบสงครับ ซึ่งอยูหนาสุดทาย
ค รั บ ) สุ ด ท า ย นี้ ผ ม ก็ ข อ ใ ห อ า จ า ร ย มี สุ ข ภ า พ เ เ ข็ ง เ เ ร ง ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ค รั บ ด ว ย ค ว า ม เ ค า ร พ อ ย า ง สู ง
วัชระ สุระวงศ wat_en2000@hotmail.com
สถาพร ใหแจงที่อยูวาจะตองสงหนังสือรับรองไปใหที่ใด
Date: Mon, 14 Apr 2008 13:11:25 +0700

กราบเรียนอาจารยที่เคารพและสวัสดีปใหมไทยครับ อาจารยสบายดีนะครับ ตอนนี้ผมอยูที่อุบลฯผมกลับมาชวย
ทําหุนยนตกับนอง ๆ ชุมนุม ผมกลับมาตั้งแตวันที่ ๑๒ เมษายนแลว แตผมเพิ่งจะรวบรวมแรงมาสงอีเมลลหา
อาจารยครับ คือผมมีอาการปวดหัวขางซายมาก ผมไมเคยปวดอยางนี้มากอนเลย ผมเคยปวดหัวแบบไมเกรนแต
พอกินยาแลวมันก็จะหายทันทีที่ไดพักผอน เมื่อวานนี้ (๑๓ เมษายน) ผมไปหาหมอถึง ๒ แหงดวยกัน แตพอไปหา
เขาก็มีแตจะใหยาและฉีดยาให ผมก็กินและฉีดแตพอยาหมดฤทธิ์มันก็ปวดอีก ผมทรมานมากครับพอๆกับที่เซ็ง
ผมอยากรู ว า มั น มี อ ยู ใ นหั ว ข า งซ า ยผมและเอามั น ออกซั ก ที ค รั บ
กั บ อาการบ า ๆ ที่ ม าเป น แบบนี้
ผมกราบขอโทษอาจารยดวยนะครับที่ไมไดไปรดน้ําดําหัวอาจารย อาจารยดูแลสุขภาพดวยนะครับ ผมเชื่อแลววา
ไมมีอะไรสําคัญและดีไปกวาการที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ผมคงกลับไปฝกงานวันเสาร ที่ ๑๙ เมษายนครับเพราะ
ลาตออีก ๒ วัน ถามีอะไรผมขอโทรศัพทหาอาจารยนะครับ รัก และเคารพอยางสูง เอกลักษณ จันทะบุดศรี
eakkaluk_88@hotmail.com

สถาพรตอบ อาการปวดหัวขางเดียว หากเคยเปนบอย ๆ ก็อาจใชไมเกรน ซึ่งมีหลายสาเหตุแตกตางกัน เชน อากาศ
รอน แสงสวางจา ความเครียด ทําใหหลอดเลือดขยายตัว กด หรือทับเสนประสาทใหเจ็บปวด มักมีอาการเตือน
ลวงหนา แกไขไดโดยทําใหหลอดเลือดหดตัว เชน อยูในที่มืด ๆ เย็น ๆ หรือใชยา ซึ่งมีผลขางเคียงคือปลายหลอด
เลือดหดตัวจะปรากฏจ้ําเลืขอมูลอยูกรุงเทพอดเชนที่ฝามือ ใชยาบอยดื้อยาได หากปวดศีรษะหนัก ๆ อาจเพราะ
สาเหตุอื่น เชน ความดันในลูกตา ซึ่งทําลายทั้งเซลประสาทการมองเห็น และทําใหประสาทรับรู หรือมองเห็น
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เจ็บปวดไปดวย หากไมรีบรักษาตาบอดได ถึงรักษาก็แคปองกันเยียวยาสิ่งที่เหลืออยู ไมอาจแกไขที่เสียหายได
เปนโรคที่คนไทยก็เปนมาก โดยเฉพาะหากอายุมากขึ้น ความเสี่ยงจะมากขึ้น และมักไมรูตัวดวย อีกเหตุหนึ่งที่
รายแรงมากที่สุด คือเนื้องอกในสมอง ซึ่งมักมีอาการอื่น ๆ ประกอบ เชน ตาพรามัว ภาพซอน คลื่นไส อาเจียน
ฯลฯ หากมีเวลาไปตรวจรักษาเสีย (ผมพิมพตามคําบอกเลาของหมอ ถูกบางผิดบางเพราะจําไดไมหมด) สงกรานต
ปนี้ผมอยูเงียบ ๆ ไมพบปะใคร ทํางานที่คั่งคาง และเตรียมตัวเตรียมใจทํางานสําคัญ สัญญาไวนานแลววาจะทํา
ขอใหหายไว ๆ สวัสดีครับ
04/05/08 12:45 PM

สวัสดีครับ อาจารยสถาพร โภคา เปนอยางไรบาง อาจารยสบายดีไหมครับ พอดีชวงนี้ผมกําลังหาแหลงดาวโหลด
ขอมูลเกี่ยวกัมาตรฐาน DIN 4024 จาก Internet (อยากไดแหลงดาวโหลดฟรี แตก็หายังไมพบ) ก็เลยเขามาหาในเว็บ
ของอาจารยดวย และไดแอบ Down load ไปบางแลวหลายอยาง ซึ่งเปนประโยชนกับผมมากเลยครับ ขอใหอาจารย
มีสุขภาพที่แข็งแรง ขอบพระคุณมากครับ Aphichat Chompakkiang, Civil Engineer, Bangchak Utility Project, Thai
Shinryo Limited, Tel. 66 (0) 2240-0014-5 Fax. 66 (0) 2240-1283 Mobile 08-1812 8312 apichm@hotmail.com,
apichm@yahoo.com, aphichat_c@shinryo.co.th

สถาพรตอบ ขอบคุณครับที่กรุณาแวะเยี่ยมเวบไซท และทักทาย อภิชาติคงสบายดี ชวงนี้มีขอมูลปรับปรุงบอย
โดยเฉพาะกฎหมายอาคาร และตารางคํานวณ ชวงปดเทอม หากมีเวลา ตั้งใจวาจะทําเพิ่ม สวัสดีปใหมครับ
04/11/08 6:47 PM >>>

สวัสดีปใหมเชนกันครับ ตอนนี้ผมพบแหลงดาวนโหลดฟรีแลวครับ (แตไมแนใจวา ขอความขางในจริงเท็จแค
ไหน) และอื่น ๆ สามารถพิมพคนไดเลยครับ สงกรานตนี้ ขอใหอาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรง และเที่ยวใหสนุกนะ
ครับ Aphichat Chompakkiang aphichat_c aphichat_c@shinryo.co.th
Date: Thu, 3 Apr 2008 23:50:29 +0700

สวัสดีครับอาจารย ปดเทอมแลวหวังวาอาจารยคงมีเวลาวางมากขึ้น มีเวลาพักผอนอยูกับตัวเองมากขึ้น ขอให
อาจารยมีสุขภาพแข็งแรงครับ ผมไดทราบจากจักรพงศวาหากอยากทราบเรื่องเกรด และงานกลุมใหอาน x-file
ฉบับมีนาคม ๒๕๕๑ เกรดออกแลวผมรูสึกไมดีเลย เทาที่ทราบสวนใหญไดเกรดกันไมดี โดยเฉพาะหองผม ผาน
C นอยมากครับ ทําใหผมรูสึกเหมือนเปนคนเห็นแกตัวไมชวยเหลือคนอื่นยังไงไมรูครับ (เปนความรูสึกจริง ๆ
ไมไดโกหกครับ) ไมใชเพราะวาเกรดสําคัญอะไรแตมันนอยจนนาตกใจครับ กลับกันงานกลุมเปนสิ่งที่ผมอยากรู
มากกวาเกรดโดยเฉพาะตรงขอคิดเห็น วากลุมผมมีขอผิดพลาดตรงไหนบางมีคําติชมอยางไร (โดยสวนตัวผมชอบ
ฟงคําติมากกวาคําชมเพราะคําติจะทําใหเรานํามาปรับปรุงตัว คําชมจะทําใหเราหลงตัวเองครับ) ซึ่งตอนที่พิมพนี่
ผมยังไมไดรับคืนครับ อีกเรื่องหนึ่งคือหลังจากอาจารยไดตอบขอสงสัยไปแลวนั้นอาจารยไดกรุณาเขียนคําชม ที่
บอกวาอาจารยหลายทานบอกวา เกงโคตร อาจารยเขาพูดเกินจริงไปครับความจริงผมไมเคยคิดวาตัวเองเกงกาจ
อะไรเลย ยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมไมรู ประสบการณยังนอยอยูมาก ยังตองเรียนรูอีกเยอะมากครับแตเห็นดวยกับ
อาจารยที่บอกวารักที่จะเรียน ผมชอบที่จะเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยูเสมอครับ อีกอยางหนึ่งวันนี้ไดมีโอกาสคุย
กับเพื่อนที่ฝกงานที่กรุงเทพแลวรูสึกวา ผมและเพื่อน ๆ คนอื่นสูกับสถานศึกษาชื่อดังในกรุงเทพไมไดเลยครับ
มาตรฐานตางกันคอนขางมาก ไมใชวาดูถูกสถาบันตัวเองผมรักและเคารพสถาบันตัวเองเสมอแตความจริงก็คือ
ความจริง เรายังสูกับที่อื่นไมไดเลยจริง ๆ ขนาดไมไดเจอกับตัวเองแคเพื่อนเลาใหฟงผมยังรูสึกทอแทมากเลยครับ
แตเหนือสิ่งอื่นใดผมไมเคยยอมแพ คนอื่นทําไดผมก็ตองทําได ไมมีอะไรที่ผมทําไมไดครับ สุดทายนี่ผมก็เห็นดวย
เหมือนกับอาจารย หากมีโอกาสผมก็อยากเรียนกับอาจารยอีกครับ เพราะผมจะยึดถืออาจารยเปนแบบอยางของผม
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"สั ก วั น ผมจะเก ง เท า อาจารย ใ ห ไ ด ค รั บ "

ดว ยความเคารพอยางสูง

อนันตศักดิ์

ประภัสสร

sak-

progear@hotmail.com

สถาพรตอบ ผมเคยถามตัวเองมาหลายปแลววา หากเปนครูจะตองชวยลูกศิษยในทุก ๆ เรื่องหรือไม กลับกัน หรือ
จะใชความตรงไปตรงมา เพื่อสงเสริมคนดี และเกง และคัดคนบางคนทิ้งไป เพื่อไมเตองมาเหนียว หรือฉุดรั้งคน
อื่น ๆ สุดทายผมพบวาผมตองทําทั้งสองอยาง คือหาวิธีสอนหนังสือ ที่ทําใหคนเกกงที่สุดเรียนไดโดยไมเบื่อ และ
คนที่เกงนอยที่สุดเรียนไดทันเพื่อน คิดหาวิธีสอบ และใหคะแนนที่เชื่อวาคงมีอาจารยไมกี่คนมาเสียเวลา คือการ
ใหทางเลือกคะแนนกลางภาค และปลายภาค สุดแลวแตวานิสิตแตละคนจะทําไดดีที่สุดอยางไร (๓๐: ๖๐ หรือ
๖๐: ๓๐) ใหคะแนนสอบยอย (๑๐ – ๒๐ ซึ่งก็คือการตรวจสอบคนเขาเรียน คนที่ไมเขาทดสอบแปลวาขาดเรียน
เปนปจจัยหนึ่งที่ใชชี้เปนชี้ตายตอนสุดทาย) แปลวา ทุก ๆ วิชา จะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ – ๑๑๐ สําหรับวิชาการ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีคะแนนปฏิบัติการ และงานกลุมอยางละ ๑๐ คะแนนรวมจึงสูงถึง ๑๒๐ ตัดเกรด
โดยอิงกลุม มิใชอิงเกณฑ กอนตรวจขอสอบไดทดสองสุมตรวจ หากตัวอยางที่สุมตรวจไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑที่ควร จะปรับเกณฑการใหคะแนน มีคะแนนจิตพิสัย คือคําถามที่ใหตอบ หรืออธิบาย ซึ่งสวนใหญเปน
นิยาม หรืออธิบายคําสําคัญ หรือถามความเขาใจ ฯลฯ หากทําเชนนี้แลว ผมจึงเชื่อวา เมื่อตรวจ และตัดเกรดแลว ก็
จะไมแกไขอะไรอีก จะไมชวยใคร ไมทําลายใคร หลาย ๆ คนจึงสอบไมปาน หรือไมไดดีเหมือนเพื่อน ความจริง
ที่ตองยอมรับคือ หากเราวายน้ําไมเปน หรือไมเกง ขืนจะไปชวยเหลือใครก็คงกอดคอกันตายทั้งคู หากเคยดูหนัง
สงคราม บางทีเห็นทหารถูกจับเปนเชลยสงคราม พยายามหนีเอาตัวรอด ปลอยใหเพื่อน ๆ ตาย ๆ ไปบาง เมื่อ
สถานการณดีขึ้นคอยคิดอานยอนกลับมาชวยเทอมที่ผานมา ผมพบสิ่งแปลกใหมทุกรูปแบบ เชน บางคนคํานวณ
ออกแบบเหล็ ก เสริม ในเสาได ทั้ งที่ ไ ม ทราบแรง (หากเป น เช นนี้ จ ะเรีย นวิ เคราะห โ ครงสรา งไปทํ าไม) บาง
คนทํางานกลุมโดยใชโจทยของเมื่อสองปที่แลว ซึ่งเปนอาคารคนละหลังกัน (แปลวาไมเคยเขาเรียน ไปเอาโจทย
หรืองานเกา ๆ ของเพื่อนมาลอก หรือรวมเลมสง) ไมรู แมเรื่องงาย ๆ ไมตองตกใจ หรือเสียใจหรอกครับ เพราะ
นักศึกษาที่อุบลราชธานี ซึ่งมีโอกาส และเวลาอยูใกลอาจารยมากกวากลับทําทุกอยางไดย่ําแยกวา หากไมเรียกวา
เพราะไมรักที่จะเรียน เพราะไมใสใจ เพราะไมตั้งใจ จะเรียนกวาอะไรดีครับ ผมเขียนอยางที่คิดแหละครับ ผม
ไมเคยชื่นชมความเกงของลูกศิษยมากเทากับความดี ความดีที่ลูกศิษยควรทําใหพออม และครูบาอาจารยมากที่สุด
คือ ตั้งใจเรียนครับ เพราะเราแยงโอกาสของคนที่อยากเรียนมาใช เราใชเงินภาษีอากรของคนทั้งประเทศ พอแม
เหนื่อยยาก ความดีอื่น ๆ ไวเรียนจบคอยทําก็ไดนะครับ เพราะเรามีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยเพียง ๔ ป ลูกศิษย
ทุกคน พื้นฐานแตกตางกัน จะทําใหเกงเทากันไมได หากแตถาดูความถนัด หรือความเกงเฉพาะของแตละคน
ผนวกกับความรักเรียน ใฝรู ตั้งใจมุงมั่น ก็สามารถทําใหลูกศิษยเกงมากขึ้นได สําคัญตองดีดวย เพราะผมเอง เลือก
คนดีกอนคนเกง สุดทายผมวานะ อยูที่ไหนก็เกงได เพราะโลกาภิวัฒน เรียนรูทันกันได ปรัชญาการศึกษาสมัยใหม
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ครู จึงดอยความสําคัญลง แตผมเชื่อวาการเรียนรูหลาย ๆ อยางเปนไปไมได
หรอกครับหากครูทําหนาที่เพียงชี้แนะ แตไมสอน เวลาผมจะตัดสินใครวา ฉลาด โง เกง ไมเกง จะถามตัวเองวา
ยอนไปเมื่อผมมีอายุเทานี้ ผมรูอะไรบาง หากจะใหผมบอกตรง ๆ ผมก็เชื่อวา นิสิต หรือนักศึกษาสมัยผมเรียน
น าจะเก งกว าบัณฑิ ต หลาย ๆ คนในปจ จุ บันครับ ทุก วันนี้ ทุกสถาบั นพยายามเป ด หลักสู ต รระดับ ปริ ญญาตรี
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เพิ่งกอตั้ง นึกถึงการเปดคณะวิศวกรรมศาสตรกันทั้งนั้น หลาย ๆ สถาบันที่เคยผลิตน
ยชางเทคนิคระดับ ปวส. หรือ ปวช. ก็เลิกภารกิจนี้เสียแลว ในอุตสาหกรรมกอสรางปนปวนหนัก จะไปหาคนที่
ไหนมาทํางานแทนคนเหลานี้ ที่ทําไดก็จางวิศวกร “บางคน” มาทําหนาที่เหลานี้แหละครับ บางบริษัทเรียกชื่อ
ตํา แหน ง ตรง ๆ ให รู กันไปเลยว า “ช างเทคนิ ค” หรื อ “ผูช ว ยวิ ศวกร ” บางบริษั ท เรี ยกชื่ อหรู แตกหากดู ห นา ที่
รับผิดชอบ (Job description) ก็ตกใจวา งานแคนี้ ไมตองจางวิศวกรก็ได แตเพราะคาจางถูก วิศวกรเหลือใชมีมาก
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จาง ๆ ไปแลวดูดี ดีที่ยังไมมีใครจางวิศวกรเปนพนักงานรับสงเอกสาร ผมนําบทความสถาปนิกใหญ (อาจารยยอด
เยี่ยม เทพธรานนท) มาลงบอยขึ้น เพราะชวงนี้ทานเขียนถึงเพื่อน ๆ รวมอาชีพดวยความหวงใยวาจะลมหายตาย
จากเปนใบไมรวง ผมจะเขียนเรื่องนี้ใหอานอีก แตทิ้งทายสั้น ๆ วา ยอนหลังไปกวา ๒๐ ป สมัยผมจบปริญญาตรี
อัตราคาจางวิศวกร หรือเงินเดือน อยูระหวาง ๔,๕๐๐ ถึง ๗,๕๐๐ บาทตอเดือน ทุกวันนี้เพิ่มขึ้นเปนเทาใดลอง
ตอบเอง ถามวา ๒๐ กวาปที่ผานมา ราคาทองคําเพิ่มขึ้นกี่เทา แตทําไมเงินเดือนวิศวกรบางคนไมไดเพิ่มขึ้นมาก
เทาที่ควร ก็เพราะมันไมใชเงินเดือนสําหรับวิศวกรไงครับ ของดีและหายาก ตองราคาแพง ดังนั้น จึ่งมีวิศกรบาง
คนเทานั้นเองครับที่มีโอกาสดังกลาว ผมเคยบอกเพื่อนอาจารยหลายมหาวิทยาลัยวา แนใจหรือวาทุกวันนี้เรากําลัง
ผลิตวิศวกร กําลังสอนคนใหดเปนวิศวกร เพราะความเปนจริงที่ทุกคนจกทุกสถาบันแขงขันกัน สิ่งที่จะทําใหอยู
รอดคือความสามารถ ความสามารถของบัณฑิต ก็เปนบทพิสูจนความสําเร็จของการศึกษาไทยแหละครับ พบกัน
ใหมนะครับ
พิสูจนคน พิสูจนรถ
วัน เชาตรู ๐๔.๓๐ น ของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ผมขับรถโฟลกกลับกรุงเทพ ถึงปากชองกอน
๑๒.๐๐ น แวะพักหนึ่งคืน เชา ๐๕.๓๐ เดินทางตอ ราวสองชั่วโมงถึงกรุงเทพ ไวเลาใหฟงคราวหนา
สถานที่
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย
ลําปายมาศ
นครราชสีมา
หนองกี่
โชคชัย
ลําตะคอง
ปากชอง
ปากชอง
วังนอย
กรุงเทพ
กรุงเทพ
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

เวลา (เข็มกิโลเมตร) –
๒๕๕๐

เวลา (เข็มกิโลเมตร) –
๒๕๕๑

๐๔.๓๐ (๗๘,๗๗๗)

๐๔.๒๐ (๘๑,๓๗๕)
๐๕.๑๐ (๘๑.๔๒๙)
๐๘.๐๐ (๘๑๕๙๖)
๐๘.๕๐ (๘๑,๖๓๔)
ไมผาน
๑๐.๑๕ (๘๑,๖๙๕)
๑๐.๕๐ (๘๑,๗๔๐)

-

๐๗.๕๐ (๗๙,๐๑๐)
-

๑๑.๑๐ (๗๙,๑๕๒)
ไมผาน
ไมผาน
๑๓.๓๐ (๗๙,๒๓๐)
๑๔.๐๐ (๗๙,๒๔๐)
๐๕.๐๐(๗๙,๒๔๐)
๐๗.๑๐ (๗๙,๓๗๘)
๐๘.๓๐ (๗๙,๔๖๐)
๐๘.๓๐ (๗๙,๕๑๗)
๑๗.๓๐ (๗๙,๗๗๐)
๑๙.๑๕ (๘๐,๐๘๑)
๒๑.๐๐ (๘๐,๑๔๕)

-

๑๒.๔๕ (๘๑,๘๓๙)
๐๔.๓๐ ()
..
๐๘.๓๐ ()
..
..
..
..

หมายเหตุ ในรอบป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ผมใชรถ ๘๑,๓๗๕ - ๘๐,๑๔๕ หักลบกันแลว ๑,๓๒๑ กิโลเมตร (นอกนั้น
อาศัยรถชาวบาน) กับตองเสียคาซอมบํารุง ประกัน ตอทะเบียนรวมแลวหลายหมื่นบาท
ผมเจ็บปวยมานานกวาสองเดือน แลว นอกจากจะเปนโรคที่เคยเปนก็มีเรื่องใหมคือสายตาผมมองไมเห็น ทํางาน
อานหนังสือเกินหนึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มพรามัว ลูกศิษยที่เปนหมอ และอาจารยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร บอกวาอาจเปน
ตอหิน หากปลอยทิ้งไวตาบอดได ผศ.ดร.นท พาผมไปพบจักษุแพทยที่มีขื่อคนหนึ่ง ตรวจดูแลวบอกวา ไมใช
หากแตผมใชสายตามากเกินความพอดี อยางไรก็ตาม ผมก็ยังใชชีวิตเหมือนเดิม
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑. บายวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ ผมขับรถโฟลกเดินทางราว ๙๐ กิโลเมตร บนเสนทาง
2222 และ 2218 ไปที่หมูบานชายแดนไทยริมแมน้ําโขง (บานเวินบึก ที่เคยเขียนถึงในตอนที่แลว) เพื่อสมทบกับ
ครอบครัว ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล ใชชีวิต กินนอน (ในเปลผารมเพียงอันเดียว ดังเชนเคย) ๒. ขับผานศูนยของ
ประชาชนที่รวมตัวกันตอสูเพื่อเขื่นปากมูล (ผมจําชื่อศูนยไมได แตจําไดวา มีลักษณะเปนพิพิธภัณฑภูมิปญญา
และมีศาลาทํากิจกรรมรวมกัน ฯลฯ) บรรยากาศแลเหงาหวอย เพราะเพิ่งผานพนวันที่ระลึกครบรอบรอยวัน แหง
การจากไปของคุณวนิดา ตันตวิทยารักษ ผูนําม็อบปากมูล หรือผูที่ไดชื่อวา สอนใหชาวบานพิทักษปกปองสิทธิ
ของตนเอง วาไปแลวผมก็เคยตอบโตปะทะคารม ความคิดกับคุณวนิดา ดวยความเขาใจคลาดเคลื่อนบางอยาง
คราวที่ผมเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปเปนกรรมการฟนฟูคุณภาพชีวิตของผูที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล
ฯลฯ (ดูเอ็กไฟล ตอนเกา ๆ) วันนี้ อโหสิกรรมทั้งปวง เพราะทุกอยางยอมจบสิ้นดวยการจากไป ปญหาที่คั่งคาง
เปนเรื่อง หรือภาระของคนที่อยูขางหลัง ๓. ขามสะพานขามแมน้ํามูลที่อําเภอโขงเจียม ๔. และสะพานอีกตัวหนึ่ง
ตรงกอนทางเขาหมูบาน สะพานแหงนี้ขามชองเขาแคบ ๆ ที่มีลําน้ําสาขาไหลออกไปบรรจบแมน้ําโขง ๕ ที่ริม
แมน้ําโขง เนื่องจากเย็นมากแลว ไมมีปลาจากชาวประมงใหซื้อหา เพราะขายพอคาคนกลางหมดแลว ตองไปขอ
แบงปลาที่ชาวบานเก็บไวกินเอง ไดปลาตะเพียนตัวโตพรอมเกลืออีกถวย ผมทําหนาที่ยางปลา ๖. ตรงจุดที่ถายรูป
เปนศาลาเกา ๆ แบบเพิงแหงน สําหรับชาวประมงที่รอคอยเวลาลงไปกูเอาปลาขึ้นมาขาย กินขาวมื้อเย็นเสร็จกาง
เปลนอน ผมนอนตรงนี้แหละครับ ไมมีมุงหมอน หรืผาหม ทามกลางแสงจันทรสวางนวล และมีลมพัดเบา ๆ พอ
ใหไมรอน เกือบจะมีฝนเสียดวยซ้ําไป ๗. ตื่นเชาราว ๐๕.๓๐ น หมอกลงจัด อากาศดี ผมสุมไฟใหแรงอีกกองหนึ่ง
เพราะรูสึกหนาว ในแมน้ํามีเรือหลายสิบลํา เด็ก ๆ ที่ติดไปกับเรือแขงกันตะโกนรองเพลง นาอิจฉาชีวิตเขาแท ๆ
ผมไดยินชาวบานออกไปกูปลาตั้งแตย่ํานุงราวตีสามตีสี่ เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่อุปการะคาเลาเรียน แลว
เดินทางไปโรงแรมสถานที่สัมมนา พักคางหนึ่งคืน ๘. กลับมาทํางานอีกสองวัน
เชาตรู ๐๔.๓๐ น ของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ผมขับรถโฟลกกลับกรุงเทพ ถึงปากชองกอน ๑๒.๐๐ น แวะพัก
หนึ่งคืน เชา ๐๕.๓๐ เดินทางตอ ราวสองชั่วโมงถึงกรุงเทพ ไวเลาใหฟงคราวหนา ผมและเพื่อนอาจารยสามคน
เพิ่งจะรวมกันศึกษาวิเคราะหการทรุดตัวของตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี ตามคํา
ขอรองของโรงพยาบาล และตามคําแนะนําของวิศวกรใหญทานหนึ่ง(อาจารยธเนศ วีระศิริ) ภายหลังจากที่หลาย
หนวยงานไดตรวจสอบไปแลว บัดนี้รายงานเสร็จแลว วันที่ ๗-๑๐ ผมจะเดินทางไปประชุมสภาคณบดีที่ชะอํา
เพชรบุรี ก็คงขับรถไปโดยลําพังแหละ เชาวันที่ ๑๔ จะเดินทางกลับไปสอบสัมภาษณนักศึกษาใหมจากระบบ
Admission และวันที่ ๑๕ จะไปขึ้นศาลที่จังหวัดอํานาจเจริญ ในฐานะพยานผูเชี่ยวชาญในคดีอาญา จริง ๆ ได
มอบหมายอาจารยทานอื่น ๆ แหละ แตเขาใจวาทุกทานติดงานประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ ผมมีบทความอยู๑
บทความรวมกับอาจารย ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร แตก็ไมสําคัญเทาผมเปนประธานภาคในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม จึง
ไดปฏิเสธไปแลว แตใมหาวิทยาลัยศรีปทุม เจาภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนบานหลังหนึ่งที่คุนเคยกัน กรุณาผมเปนอยาง
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ยิ่ง อาจารยไพจิตร ผาวันแจงวาจะเลื่อนใหเปนประธานภาคในชวงเชาวันที่ ๑๖ พฤษภาคมแทน เปนอันวาค่ําวันที่
๑๕ กลับจากศาลอํานาจเจริญ ผมตองเดินทางไปกรุงเทพ และตอไปใหถึงจอมเทียน ซึ่งตองใชลูกศิษยจากชลบุรี
หรือระยองมารับ แตยังไมรูจะพักที่ไหน ไวคอยวากัน หลังจากนั้นผมคงแวะพักผอนที่ระยอง พัทยา ชลบุรี แลว
กลับกรุงเทพ เพื่อไปเชียงราย กอนกลับอุบลราชธานี เมื่อวานนี้ ผมแพอาหาร ผื่นขึ้น และคันบวม แดงทั้งตัว
อาจารยผศ.อิทธิพงศ พาไปพบหมอ ฉีดยานอนพัก แลวเอายาไปกินที่บานตออีกหนึ่งสัปดาห เพิ่งตื่นเมื่อกี้นี้
แปลวาสุขภาพถดถอยทุก ๆ ดาน จะเปนอะไรก็เปนไปเถอะ ไมมีอะไรหวง แตผมยังหวังที่จะไดเดินทาง และ
เขียนเอ็กไฟลเดือนหนา และเดือนตอ ๆ ไป สวัสดีครับ
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