เอ็กซ์ไฟล์เดือนเมษายน ๒๕๕๓
จากหน้ าต่ าง B737-4D7 HS-TDB "สงขลา" และ HS-TDE "สุ รินทร์

รู ปที่ถ่ายระหว่างการเดินทาง (ซ้าย) ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี จากหน้าต่างของ B737-4D7 HS-TDE
“สุ รินทร์ ” เมื่ อเช้าวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ บ่ายวันนั้น ผมมี ประชุ มที่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร และขวา ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จากหน้าต่างของ B 737-4D7 HS-TDB “สงขลา” นกสี ม่วง หนึ่ง
ในสองตัวแรกของฝูงบิน มองเห็น B737-4D7 HS-TDE “สุ รินทร์” ลําที่นงั่ เมื่อวาน
สงขลา สองวัน สองทะเล กับหนึ่งคืนในป่ ายาง
ผมตัดสิ นใจกระทันหัน ที่จะเดิ นทางไปหาดใหญ่สงขลา ตามคําแนะนําของลูกศิษย์ (โชติ กร หังสพ
ฤกษ์) และภรรยา เดินทางจากอุบลราชธานีค่าํ วันที่ ๒ เมษายน สายวันที่ ๓ เมษายน นัง่ ใช้เวลาว่างทํางาน และคิด
ในบรรยากาศสบายไม่เร่ งรี บที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เหมือนกําลังรําลึกความหลัง ดอนเมืองวันนี้ มีมนต์เสน่ห์
จริ ง ๆ แม้มีอากาศยานไม่กี่ลาํ ไม่กี่สายการบิน ผมออกจากกรุ งเทพ ไปถึงหาดใหญ่ราวเที่ยงเศษ โชติกร ที่เดินทาง
ล่วงหน้าจากระยอง ภรรยาโชติกร ที่ ออกเวณจากโรงพยาบาลในสงขลา และเอ๋ (พงษ์พนั ธ์ ลิ มป์ อนันตชัย) ที่
ล่วงหน้าจากลพบุรี ไปรอรับ พาไปกินข้าวมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารชายทะเลบนเกาะยอ ก่อนไปทําธุระ ท่านอย่ารู ้เลย
แต่หากอยากรู ้ก็เดาได้ คําตอบอยู่ในเอ็กไฟล์ตอนนี้ แหละ บ่าย ไปเที่ยวเขาตังกวน ชมเมืองสงขลา หาดใหญ่ กิน
ข้าว แวะซื้อเสื้ อผ้า (เป็ นนิสยั ที่ผมไม่ชอบหอบหิ้วเสื้ อผ้าเวลาเดินทาง) แล้วไปพักค้างคืนที่บา้ นของโชติกรในสวน
ยาง (เรี ยกป่ ายาง) จะเหมาะกว่า ผมหลับเป็ นตาย ไม่ใช่เพราะเหนื่อย แต่เพราะรู ้สึกว่านี่คือการไปพักผ่านต่างหาก
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑. บนทางหลวง จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ มุ่งเกาะยอ ๒. จากห้าแยกนํ้ากระจาย ขึ้น
สะพานติณสู ลานนท์ สู่ เกาะยอ สถานที่แห่งนี้ เมื่อกว่าสิ บปี ที่แล้ว มีโครงการจะก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทะเลสาป
แทนที่ จะก่ อสร้ างสะพานแห่ งที่ สอง เป็ นช่ ว งที่ ผ มกําลัง ตัด สิ นใจเปลี่ ยนแปลงที ที่ ทาํ งาน ได้ช่ ว ยเหลื ออย่า ง
กระท่อนกระแท่น ที่ทาํ จริ ง ๆ เป็ นหลัก ๆ ก็คือการออกแบบระบบระบายนํ้า ระบายนํ้า จากทางลงอุโมงค์ และ
ภายในเป็ นเรื่ องยากครับ แต่ก็ดี หาไม่แล้ว คงไม่ได้มีโอกาสทํา งานอุโมงค์จะคํานึงถึงเรื่ องความปลอดภัยมากเป็ น
พิเศษ ทั้งอุบตั ิ เหตุ อุบตั ิภัย (อัคคีภยั อุทกภัย) หากระบบความปลอดภัยลงตัวแล้ว ระบบ โครงสร้ าง และการ
ก่อสร้าง เป็ นเรื่ องรอง ๓. บนเกาะยอ มุ่งหน้าไปร้านอาหารริ มทะเล ๔. ขากลับ สังเกตบนเกาะกลาง มีเนิ นดินสู ง
เป็ นพิเศษ ทราบไหมว่าเพราะอะไร ตอบสิ ครับวิศวกร ๕. นั่งรถรางไฟฟ้ าขึ้นเขาตังกวน เขาหิ นโดดกลางเมือง
สงขลา สู งราว ๘๗ เมตร ข้างล่างเป็ นสวนสาธารณะ และมีลิงเป็ นจํานวนมาก ข้างบน เดิมมีเจดียห์ ลวง (มีมาแต่
อดีต) และประภาคารเขาตังกวน (พ.ศ.๒๔๘๐ สมัยรัชกาลที่ ๕) ภายหลังมีสิ่งปลูกสร้างมากมากเกินไป นัยว่า เพื่อ
ชมวิวจากเขาตังกวน ภาพนี้เป็ นมุมสู งของเมืองสงขลา ๖. ประภาคาร (Light house) เขาตังกวน ซึ่งมีโครงข่ายกับ
กระโจมไฟอี กราวหกแห่ ง (กระโจมไฟออฟติ ส โลซิ น สายบุรี เกาะลันตา และที่ ไหนอีกก็ไม่รู้ จาํ ไม่ไ ด้แ ล้ว
กระโจมไฟนั้นจะไม่มีคนอยูป่ ระจําครับ แสงสว่างอาจใช้ ก๊าซ พลังแสงอาทิตย์ หรื อแบตเตอรี ๗. พงษ์พนั ธ์ และ
โชติกร๘. ยอดพระเจดียห์ ลวง ๙. เมืองสงขลา ในรู ปนี้ และเห็นท่าอากาศยานของกองทัพเรื อ อยูต่ รงกลางรู ปคอ่น
ไปทางซ้าย ๑๐. อีกด้นหนึ่ง หากมองต่อไปทางขวา ก็น่าจะเป็ นทางไปท่าเรื อนํ้าลึกสงขลา ๑๑ เกาะหนู และเกาะ
แมวไงครับ และ ๑๒. รู ปนี้ถ่ายสายวันรุ่ งขึ้น โชติกร และภรรยา และพงษ์พนั ธ์

(ซ้ายไปขวา) ๑ เพิง (ขนํา) ข้างบ้าน ที่ช่างใช้เก็บของ และอยู่อาศัยขณะสร้างบ้านของโชติกร ผมว่า มันน่าอยูก่ ว่า
บ้านนะ ยิง่ ถ้าหากคํ่า ๆ สุ มกาบมะพร้าวไล่ยงุ ตั้งวงดื่มกิน ง่วงก็นอน ตรงไหนก็ได้ คล้าย ๆ กับเถียงนาของสมาน
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ที่อุบลราชธานี (สงกรานต์ปีนี้ สมานขับรถป้ ายแดงคันละล้านกว่ากลับบ้าน รั บผมไปดู ที่นา ซึ่ งทํานาไม่ ได้อีก
ต่อไปแล้ว เพราะมีน้ าํ เสี ยจากบ้านจัดสรรที่รายล้อมไหลมาลง ที่สุดเถียงนาก็ถูกรื้ อถอนไป) โชติกรบอกว่า จะรื
อไปประกอบใหม่ในป่ า (สวนยาง) ถึงอย่างไรก็น่าเสี ยดายแหละ ๒. ผมหามุมนัง่ ทํางาน และส่ งเมล์ สังเกตขวามือ
ในรู ป มีกาต้มนํ้า วิทยุ และเครื่ องซักผ้า ที่ทิ้งไว้อย่างนี้ ทั้งที่ใต้ถุนเปิ ดโล่ง ไม่มีคนอยู่บา้ น เพื่อนบ้านก็ออกจะ
ห่ างไกลกัน แต่ไม่หาย เชื่อแล้ว เป็ นเมือง (ป่ ายาง) ที่น่าอยู่จริ ง ๆ สังเกต ห่ างออกจากตัวบ้าน เป็ นป่ ายาง ได้อายุ
กรี ด และ ๓. ผมนัง่ ทํางานอยู่ราวชั่วโมง ก่อนออกจากบ้านเข้าเมืองเก่าสงขลา เดิ นดูบา้ นเมือง กินข้าวสะตูและ
ขนมสําปะนี ที่ย่านเมืองเก่าสงขลา ไปเที่ยวสองทะเล กินอาหารปั กษ์ใต้ แล้วเดิ นทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ่
กลับกรุ งเทพราวบ่ายสามโมง ถึงกรุ งเทพรี บกลับบ้าน นอน ทั้งที่อยากไปธุระกลางเมือง แต่ทุกร้านปิ ดหมด จะไป
ไหนได้ นอกจากนอน รุ่ งขึ้นเดินทางกลับอุบลราชธานี
เรื่องของนักศึกษาจากส่ องดาว อุดรธานี สองแคว และลําพูน
วันหนึ่ งก่อนสอบปลายภาค มีนกั ศึกษาปี หนึ่ งชาย และหญิงรวมสองคน เดิ นเข้าไปหาผม ขณะที่กาํ ลัง
สนทนากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทําให้ผมต้องตะโกนด่าให้ออกไปรอข้างนอก สักพักเรี ยกเข้ามา นักศึกษาทั้ง
สองคนร้ องไห้ ฟั งว่ามารดาที่ ป่วยหนักด้ว ยเยื่อหุ ้มสมอง มี ภ าวะติ ด เชื้ อ ถู กนํ้าตัว จากอําเภอส่ องดาว เข้า ไป
โรงพยาบาลประจําจังหวัดสกลนคร อาการเป็ นตายเท่า ๆ กัน ผมค่อย ๆ เรี ยกสติ แล้วถามว่าจะทําอย่างไร ก็ทราบ
ว่ามาขออนุญาตเลื่อนสอบ เพื่อกลับไปเฝ้ าไข้แม่ ตรวจดูแล้ว วิชาที่ตอ้ งเลื่อนสอบเป็ นวิชานอกคณะ หากให้ติดต่อ
เองคงยุ่ง และใช้เวลา จึงบอกว่าจะทําหนังสื อขออนุญาตให้ ส่ วนจะกลับบ้านอย่างไร น่าจะยาก เพราะเวลาบ่าย
สามโมง รถประจําทางไม่มีแล้ว หากจะมุ่งหน้าไปจังหวัดนครพนม แล้วค่อยหาทางไปสกลนครอีกทีน้ นั ก็น่าจะ
เลือนลางพอกัน ผมขอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อหารถรับจ้าง ที่จะไปส่ งเด็กทั้งสองคน โดยตั้งใจจะใช้เงินส่ วนตัว แต่
กลับได้คาํ ตอบที่หงุดหงิด และสิ้ นหวัง เพราะราคาสู งกว่าที่ผมคิดไว้สามเท่า เนื่ องจากไปติดต่อรถของบริ ษทั นํา
เที่ยวระดับแนวหน้า (คือสาเหตุประเทศไทยไม่เจริ ญแหละ ไม่ใช่เงินกู หรื อเงินพ่อแม่กู ก็ใช้ให้สนุก) ผมโทรเรี ยก
ผศ.อิทธิ พงศ์ พันธ์นิกุลมาพบ เพราะจําได้ว่าครอบครัวท่าน มีกิจการโรงหนังที่จงั หวัดสกลนครด้วย ท่านแนะว่า
ควรเช่ารถส่ วนตัว ที่เป็ นธรรมดา รถกระบะก็ได้ ไม่จาํ ต้องเป็ นรถตู ้ มีขอ้ ได้เปรี ยบคือ วิ่งได้เร็ ว และถูกกว่า และ
ท่านได้โทรขอให้ภรรยาท่านช่วยติดต่อให้ ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่คณะฯ ซึ่ งเป็ นพนักงานขับรถ เข้ามาอาสาจะขับ
รถไปส่ ง เพราะตามกําหนดเดิม จะต้องพานักศึกษากลุ่มหนึ่ งไปทํากิจกรรมที่กรุ งเทพต้องยกเลิก เพราะเกรงเรื่ อง
ความปลอดภัยจากการชุมนุม ผมเอาเงิน ๑,๐๐๐ บาทที่เหลือในกระเป๋ าให้เด็กทั้งสองคน แล้วบอกให้ออกรถทันที
หกโมงเย็น คนขับ รถโทรแจ้ง ว่า ส่ ง เด็ กที่ โ รงพยาบาลสกลนครแล้ว กํา ลัง เดิ น ทางกลับ อี ก ราวหนึ่ ง ชั่ง โมง
นักศึกษาทั้งสองรายโทรแจ้งว่า แม่เขาเสี ยชีวิตแล้ว ผมไม่แปลกใจ เพราะทราบ และคิดไว้ต้ งั แต่แรกแล้วว่าต้อง
เป็ นเช่นนั้น แต่เราคงไม่สามารถบอกเด็กว่า “ช่างเถอะ ไม่ตอ้ งรี บร้อนก็ได้ เพราะแม่คงตายไปแล้ว” ผมคงมีหน้าที่
เพียงช่วยให้เขาไปตามใจที่รุ่มร้อน หลายวันต่อมา นักศึกษากลับมาบอกข่าวเรื่ องงานศพ การจัดการเรื่ องสิ นทรัพย์
หนี้ สิน ผมแนะนําหลายอย่างให้แก้ปัญหาที ละเปลาะ แต่ เพื่อให้แน่ ใจ ได้ให้เขาไปติ ดต่อขอคําแนะนําที่ ศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของคณะนิ ติศาสตร์ ได้คาํ ตอบเหมือน ๆ กัน ส่ วนเรื่ องอนาคต และผูส้ ่ งเสี ยนั้น ค่อยเบาใจ
เพราะนักศึกษา เป็ นเด็กนักเรี ยนทุนของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันนั้นผมเจ็บป่ วย กินยาหลายขนาน นักศึกษา
ถามผมว่าทําไม่ผมไม่รั กษาให้เป็ นเรื่ องเป็ นราว ผมตอบสั้น ๆ ว่า ทําไม่ได้ และไม่มีเวลาจะทํา เหมื อนฝุ่ นผง
กระมัง ผมปั ดเป่ าฝุ่ นผงที่ เข้าตาคนอื่น ๆ ได้ แต่ถึงคราวตัวเองกับเหมื อนคนตาบอดมื ดมัว ไม่สามารถจะช่ วย
ตนเองได้ ส่ องดาว เป็ นนามพระราชทานอากาศยาน A330-321 HS-TEF “ส่ องดาว” ชื่อไพเราะมาก และเป็ นหนึ่ง
อําเภอในพื้นที่สีแดง เมื่อคราวสงครามคอมมิวนิสต์ ผมไม่นึกไม่ฝันว่า จะได้มีเรื่ องราวเกี่ยวแก่ส่องดาวในวันนี้
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แม่ของนักศึกษาวิศวกรรมเครื่ องกลคนหนึ่ง (พงศธร มูลสาร) โทรแจ้งผมว่า บุตรชายจบการศึกษาแล้ว
มาขนของกลับบ้านที่ อุดรธานี อยากบอกกล่าว หรื อหากเป็ นได้ก็พบเพื่อขอบคุณ พงศธรเป็ นเด็กเรี ยนดี เป็ น
นัก กี ฬ าฟุ ต บอลด้ว ย แม่ ต้ ัง ใจให้ไ ปเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ต ามพี่ ช ายเพราะชอบบรรยากาศ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ดูสงบกว่าที่อื่น ด้วยเป็ นห่วงบุตรชาย ผมบอกคุณแม่ของพงศธรว่า ตลอดเวลาเขาดีของเขาเอง ผม
ไม่ได้ช่วยอะไร นอกจากสอดส่ องดูแล วันนี้จบการศึกษา ผมแนะนําให้ไปศึกษาต่อในกรุ งเทพ เพราะเชื่อว่าเรี ยน
ได้ และจะได้เรี ยนรู ้โลกและชีวิต มีประสบการณ์มากขึ้น วันพระราชทานปริ ญญาบัตรคงได้พบกัน
แม่ของนักศึกษาวิศวกรรมเคมีหนึ่ง (จิรวัฒน์) โทรแจ้งผมว่า บุตรชายจบการศึกษาแล้ว มาขนของกลับ
บ้านที่พิษณุโลกแล้ว สอบได้ และกําลังเตรี ยมตัวจะศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านขอบคุณที่ตลอดเวลา
สี่ ปีเป็ นธุระดูแล และช่วยเป็ นผูป้ กครองให้ ผมบอกคุณแม่ของจิรวัฒน์ว่า ตลอดเวลาเขาดีของเขาเอง ผมไม่ได้ช่วย
อะไร นอกจากสอดส่ องดูแลเป็ นครั้งคราว
นักศึ ก ษาวิ ศวกรรมอุต สาหการคนหนึ่ ง (ธิ ติ นนท์ ศรี สุว รรณดี ) เป็ นคนจังหวัด ลํา พูน มาเรี ยนในปี
เดี ยวกับพงศธร และจิ รวัฒน์ (ปี ที่ มีวิกฤติ สอบ ONET และ ANET) แต่ปัญหาต่างกัน คือเคยเรี ยนที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่เพราะใช้ชีวิตผิดพลาด ทําให้การเรี ยนไปไม่รอด เลือกไปตั้งต้นชีวิต
ใหม่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันนี้จบการศึกษา รํ่าลาผม และบอกว่ากําลังจะศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโท ผมอวยพรให้โชคดี เหมือนกับที่ทาํ ชีวิตให้กลับมาดีได้
ผมมีเวลาว่างที่จะพิมพ์เรื่ องเล่าทั้งสี่ เรื่ องให้ท่านอ่าน และหวังว่า การกระทําของผม คงจะช่วยประเทศ
ไทยของเราให้กลับมาดีข้ ึนบ้าง ผมทําได้เพียงเท่านี้แหละครับ
บทวิจารณ์ เมืองน่ าอยู่
สถาปนิกใหญ่ของเมืองไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา หรื อ สทพ (Local Development Institute - LDI)
ซึ่ งมี น.พ.พลเดช ปิ่ นประทีป อดี ต รมช.พัฒนาสี งคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ เป็ นผูอ้ าํ นวยการ เป็ นมูลนิ ธิ
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ที่เรี ยกงานของพวกเขาว่าเป็ นองค์กร ที่เชื่ อมต่ออดี ต ปั จจุบนั และอนาคต เชื่ อมต่อแนวคิด
นโยบาย และการปฏิบตั ิเชื่อมต่อหรื อถักทอทางสังคม ให้เกิดพลังทางสังคมได้จดั อันดับเมืองน่าอยู-่ ชุมชนน่าอยู่
สําหรั บทั้งประชากรผูอ้ ยู่อาศัย และผูท้ ่องเที่ ยวผ่านทาง โดยใช้ดัชนี ความน่ าอยู่ ซึ่ งประกอบด้วย ๕ มิ ติ คือ ๑)
ความปลอดภัย ๒) ความสะอาด ๓) คุณภาพชี วิต ๔) การบริ หารจัดการที่ดี และ ๕) เป็ นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ดชั นีความน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง ๑๒๔ แห่ง ทัว่ ประเทศ ได้ผลดังนี้
อันดับ

สถานที่

๑๐

เมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย" เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ครบ ๑๐๐ ปี ท่าบ่อ หรื อท่าบ่อเกลือในอดีต ซึ่ งยกฐานะเป็ นเมืองท่า
บ่อในรัชกาลที่ ๕ อาชีพหลักของประชาชนชาวท่าบ่อคือเกษตรกรรม และประมง เมืองนี้มีหมู่บา้ นประมงที่มีชื่อเสี ยง
อยูท่ ี่ ตําบลกองนาง มีหมู่บา้ นทํายาสู บ หมู่บา้ นทําแผ่นกระยอที่ใช้ทาํ ปอเปี๊ ยะ มีหลวงพ่อพระเจ้าองค์ต้ือ ประดิ ษฐาน
อยู่ ณ วิหารวัดศรี ชมภูองค์ต้ือ บ้านนํ้าโมง ตําบลนํ้าโมง พระพุทธรู ปเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช เมื่อปี
พ.ศ.๒๑๐๕
เมื อ งกันทรลักษ์ จังหวัด ศรี ส ะเกษ เป็ นที่ ต้ งั ของเมื องทางขึ้ นสู่ "ปราสาทพระวิ หาร"เป็ นเมื อ งชายแดน ที่ มี ความ
กลมกลืนทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงของกันทรลักษ์คือ ผามออี แดง หน้าผาสู งราว
๕๐๐ เมตร แบ่งเขตแดนไทย-กัมพูชา

๙
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อันดับ

สถานที่

๘

เมืองนครพนม เป็ นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์ ในเขตเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ อาทิ ทิวทัศน์ริมฝั่ง
โขง ตลาดอิ นโดจี น รวมถึ งตึ กรามอาคารบ้านเรื อนเก่ าที่ ไ ด้รับอิ ทธิ พลตะวันตกที่ แพร่ เข้ามาในช่ วง พ.ศ.๒๔๔๐๒๔๖๐ บน "ถนนสุ นทรวิจิตร" ไม่ว่าจะเป็ นจวนผูว้ ่าราชการจังหวัดหลังเก่า อาคารโรงเรี ยนสุ นทรวิจิตร, บ้านพัก
อัยการ บ้านพักสรรพสามิต ตลอดจนบ้านพักอาศัยริ มถนนหลายหลัง อีกทั้งยังมี"วัดนักบุญอันนา หนองแสง" อดี ต
ศูนย์กลางของชาวคริ สต์ริมฝั่ งโขงอันสวยงาม หากออกนอกเมืองไปยัง อําเภอธาตุพนม จะได้พบ "พระธาตุพนม" สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองที่ประชาชนคนไทยเคารพศรัทธา
เมืองแสนสุ ข หรื อเทศบาลเมืองแสนสุ ขจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ถูกยกฐานะเป็ น เมืองท่องเที่ยว ห่ างจากตัว
เมื องชลบุรี ประมาณ ๑๓ กิ โลเมตรและห่ างจากกรุ งเทพมหานคร ๘๙ กิ โลเมตรใน มีชายหาดบางแสน เท่านั้น ใน
บริ เวณหาดมีเครื่ องดื่ ม และอาหารทะเลประเภทของกิ นเล่นหาบมาขาย เช่ น ปลาหมึก หอยแมลงภู่ ห่ อหมก ฯลฯ มี
เก้าอี้ผา้ ใบ ลูกยาง ว่ายนํ้าให้เช่า มีห้องอาบนํ้าจืดไว้บริ การ ร้านอาหารหลายแห่งเรี ยงรายอยูร่ ิ มหาด
เมืองพะเยา เมืองเก่าแก่ที่สงบงามท่ามกลางเสน่ห์แห่ งวิถีชีวิตวัฒนธรรม และธรรมชาติ เมืองนี้ มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ
"วัดศรี โคมคํา" สถานที่ประดิษฐาน"พระเจ้าตนหลวง" พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองพะเยา "กว๊านพะเยา" ทะเลสาบนํ้าจืด
ขนาดใหญ่ แหล่ ง ประมงนํ้าจื ด ที่ สําคัญที่ สุดของภาคเหนื อตอนบน นอกจากนี้ ใ นจังหวัด พะเยายัง เป็ นจังหวัด ที่ มี
Unseen Thailand ถึงสองแห่ ง คือ "วัดพระเจ้านัง่ ดิน" และ "นํ้าตกภูซาง"
เมืองมุกดาหาร หรื อชาวเมืองนิ ยมเรี ยก "เมืองมุก" ตามเรื่ องเล่าขานที่ว่ามีผพู ้ บเห็นดวงแก้วสดใสเปล่งปลัง่ ในขณะที่
กําลังสร้างเมือง (พ.ศ.๒๓๓๑) มุกดาหารเป็ นหนึ่งใน "ประตูสู่ อินโดจีน" เพราะมีสะพานข้ามแม่น้ าํ โขงแห่ งที่สองเชื่อม
จังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมืองนี้ มีสิ่งน่าสนใจ อาทิ "หอแก้วมุกดาหาร" หนึ่ งในสัญลักษณ์
ของจัง หวัด มุ ก ดาหาร "ตลาดสิ นค้า อิ นโดจี น" ถนนสํา ราญชายโขง ศูน ย์ร วมสิ น ค้า สารพัด อย่าง จากจี น รั ส เซี ย
เวียดนาม ลาว ที่ขนถ่ายผ่านแขวงสะหวันนะเขต
เมืองพิจิตร เมืองพญาชาละวัน ถิ่นกําเนิ ดนิ ทานเรื่ อง ไกรทอง เป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูท่ างภาคเหนื อตอนล่าง มีความหมาย
ว่า "เมืองงาม" ตั้งอยูร่ ะหว่างจังหวัดนครสวรรค์กบั จังหวัดพิษณุ โลก พิจิตรเป็ นเมืองเก่าแก่ ในสมัยสุ โขทัยปรากฏใน
ศิลาจารึ กหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชและในศิ ลาจารึ กหลักที่ ๘ รัชกาลพระยาลิ ไท เรี ยกว่า "เมื องสระ
หลวง" ซึ่ งมีสถานะเป็ นหัวเมืองเอกของกรุ งสุ โขทัย พิจิตร เป็ นที่ต้ งั ของ "บึงสี ไฟ" บึงนํ้าจืดขนาดใหญ่แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของคนพิจิตร และมี Unseen Thailand อยูท่ ี่ "วัดโพธิ์ประทับช้าง" ที่สร้างโดย พระสรรเพชญ์ที่ ๘ แห่ งกรุ งศรี
อยุธยา (พระเจ้าเสื อ) เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงมาตุภูมิของพระองค์
เมืองน่าน อุดมด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ ทําให้เสน่ห์ของเมืองน่ านยัง่ ยืนมาจนถึงทุกวันนี้
มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย อาทิ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดมิ่งเมือง พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุคู่เมือง พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน
เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก สวยงามด้วยธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ อาทิ วัด
พระธาตุดอยกองมู สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่ บา้ นคู่เมืองสามหมอก วัดจองคํา วัดจองกลาง โครงการพระราชดําริ ปางตอง ๒
(ปางอุ๋ง) อันสวยงามจนถูกเรี ยกขานว่า เป็ นหนึ่ งใน “สวิตเซอร์ แลนด์เมืองไทย”อุทยานแห่ งชาติ ถ้ าํ ปลา – ผาเสื่ อ ที่ มี
ปลาพลวงมากมายให้ชื่นชม
เมืองพนัสนิคม หรื อเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี เป็ นเทศบาลขนาดกลางมีเนื้อที่ครอบคลุมตําบลพนัสนิคมทั้ง
ตําบล ห่ างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ ๘๗ กิโลเมตร ห่ างจากตัวเมืองชลบุรี ๒๒ กิโลเมตร. เป็ นเมืองสําคัญเมือง
หนึ่งตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยรุ่ งเรื องเมื่อสมัย ๑,๐๐๐ ปี ที่ขอมยังเรื องอํานาจอยูใ่ นอาณาจักรสุ วรรณภูมิ ชาวพนัสนิคม
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพาณิ ชยกรรม และหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชื่ อเสี ยงให้กบั ชาวพนัสนิคมเป็ นอย่างมากคือ
"การจักสาน" เช่น กระเป๋ า ตะกร้า ฝาชี เครื่ องประดับตกแต่งต่าง ๆ เมืองพนัสนิคม เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่า "เมืองสะอาด"
ตามคําขวัญของเมือง โดยมีรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลพระราชทาน 3สามปี ซ้อน พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

บทวิจารณ์ (สถาพรเขียน) ผม ก็คงเหมือนเช่นคนไทยหลายคน ที่ไม่แปลกใจว่า แม่ฮ่องสอน จะติดอันดับ ในขณะ
ที่เมืองชายแดนริ มแม่น้ าํ โขง ถูกกล่าวขานมานานหลายปี แล้วว่า น่ าอยู่ยิ่งนัก จึ งไม่แปลกที่ท้ งั ท่าบ่อ นครพนม
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มุกดาหาร จะติ ดอันดับ (สงสัยว่า เชี ยงคาน หายไปไหน) ผมไม่แปลกใจกับกันทราลักษณ์ เพราะเท่าที่ ใช้ชีวิต
ตระเวนในภาคอีสาน เห็นความโดดเด่น ของกันทราลักษณ์ตามข้อสรุ ป ทั้งที่ก่อนหน้านี้ คิดว่าเป็ นเมืองชายแดน
กันดาร และผมไม่แปลกใจที่บางแสน และพนัสนิ คมติ ดอันดับ เพราะเห็ นด้วยกับความโดดเด่นในเรื่ องความ
สะอาด การจัดการ และความปลอดภัย แถมท้ายว่า สามารถปลีกแยกออกมาจากสังคมเมืองที่วุ่นวาย สังคมเมือง
ท่องเที่ยวที่เสื่ อมทราม และสังคมอุตสาหกรรมที่มากมลพิษ ทั้ง ๆ ที่ใกล้เมืองเหล่านั้น ผมไม่แปลกใจกับอันดับ
ของเมืองน่ าน เพราะครั้งหนึ่ งครั้งแรกที่ผมได้ไปเมืองน่าน (ย้อนกลับไปอ่านเอ็กไฟล์ตอนเก่า ๆ เมื่อสักสองปี ที่
แล้ว) ผมแทบอยากหยุดใช้ชีวิตที่นนั่ อยากบอกลูกศิษย์ และคนรู ้จกั ว่า ผมโชคดีนะครับ ที่แม้จะใช้ชีวิตวนเวียน
ซํ้าซากจําเจกับงาน ห่างไกลสังคมเมือง และโลกปั จจุบนั ไปทุกที ๆ แต่กไ็ ด้มีโอกาสผ่าน สัมผัส หรื อเที่ยว เมืองน่า
อยู่ต้ งั เจ็ด แห่ งในสิ บ แห่ ง (ท่าบ่อ นครพนม มุ กดาหาร น่ าน กันทราลักษณ์ พนัสนิ คม บางแสน) หากยังสอน
หนังสื อที่มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ คงได้ไปพะเยา และพิจิตร (เคยแวะผ่านพิจิตร เพียงชัว่ ครู่ ) ท่านแปลกใจไหมว่า
เชียงใหม่ หัวหิน ภูเก็ต หรื ออีกหลาย ๆ เมือง หายไปไหน
ปัจฉิมลิขติ เรื่องเมืองน่ าอยู่ และ ตอบเจษฎายุทธ์ ไกรนรา
ผมได้รับเมล์ด่วนจากใครอีกคนหนึ่ ง รายงานเมื องน่ าอยู่อนั ดับที่ ๖,๓๔๘,๗๙๙,๒๗๔,๑๓๓ คือเมือง
(...) เมืองนี้ เดิมเป็ นเมืองสวรรค์ มีเรื่ องราวลึกลับซ่อนลึกภายใต้ใบหน้าอันยิ้มแย้มของผูค้ น ที่หลัง่ ไหลอพยพมา
จากทุกสารทิศ เมืองที่มีคนรวยเกือบที่สุดในโลก อยูเ่ คียงบ่าเคียงไหลกับคนที่จนที่สุดในโลก เมืองที่คนรํ่ารวยล้น
ฟ้ าออกมาขุดคุย้ กัน ภายหลังแตกหักกันทางการเมื อง หรื อธุ รกิ จ จนเป็ นเหตุให้มีเรื่ องราวที่เหลือเชื่ อ เมืองที่ มี
อันตรายยิ่งกว่าหลายจังหวัดชายแดนของประเทศไทยรวมกัน เมืองที่ทาํ เนียบถูกบุกรุ ก สนามบินถูกปิ ด ผูห้ ญิงถูก
ถลกยกทรงจนเห็นเต้านม เมื องที่ ทหารถูกฆ่า และลากศพไปตามถนน เมื องที่ แพทย์ และพยาบาลต้องอพยพ
คนไข้ ฯลฯ (สองอย่างหลังสุ ดนั้น บอกตรง ๆ ว่าผมแทบร้ องไห้) เพื่อนอาจารย์คนหนึ่ งของผม เธอกําลังจะ
แต่งงานที่โรงวแรมเจ้ากรรมนั้น ป่ านนี้เธอกําลังหวดวิตกว่า จะมีแขกที่ไม่ได้เชิญ ห้อยโหนโรยตัวตัวเองลงมาจาก
ระเบียงชั้นบนอีกไหม อาจลงมาร่ วมรดนํ้าสังข์ก็เป็ นได้ อย่าพยายามเดาเลยขอรับ ผมว่าพวกท่าน และผมเอง โง่
เขลาเกินกว่าที่จะตอบได้วา่ เมืองนั้นคือเมืองอะไร
ผมไม่รู้ว่าจะช่วยประเทศไทยอย่างไร ได้แต่คิดว่า ก็คงต้องเป็ นครู ต่อไป หวังลม ๆ แล้ง ๆ ว่า สอนคน
นับพันนับหมื่น คงมีบา้ ง อย่างน้อยสักคนสองคน ที่จะช่วยทําอนาคตประเทศไทยให้ดีข้ นึ
ปั จ ฉิ มลิ ขิ ต นี้ ช่ วยผมผมตอบคําถามของลูกศิ ษ ย์คนหนึ่ ง เขี ย นอวยพรปี ใหม่ ไทย พร้ อมคําถามจาก
นครศรี ธรรมราชว่าผมรู ้สึกอย่างไร ได้ทราบคําตอบแล้วใช่ไหมครับ
วันที่ ๑๙ เมษายน ผมมีนดั ไปคุยธุระกับวิศวกรรุ่ นน้อง และจะไปซื้ อของใช้ส่วนตัว และของเล่นสะสม
(รถ Die cast) ที่หา้ งแห่งหนึ่งใกล้ที่ทาํ งานเก่า (สุ ขมุ วิท ๒๖) แวะเข้าร้านอาหารดัง วิศวกกรรุ่ นน้อง ถามบริ กรที่มา
รับสั่งรายการอาหารว่า ร้านสาขาที่บริ เวณใจกลางเมือง (ซึ่ งมีอยูต่ ้ งั สามแห่ง) ถูกปิ ดไปตั้งแต่มีการชุมนุม อีกนาน
เท่าใดจะเปิ ด เธอไม่ตอบอะไร แต่กลับมีสีหน้าวิตกกังวล และทําตาแดง ๆ เหมือนร้องไห้ เธอบอกว่า เธอทํางาน
อยูท่ ี่สาขาเหล่านั้น ตั้งแต่ร้านปิ ด เขาย้ายเธอมาฝากไว้ที่นี่ ซึ่ งมีพนักงานล้นร้าน หากยังคงเป็ นอย่างนี้ ต่อไปอีกสัก
ครึ่ งเดื อน หรื อเดือน เขาก็คงเลิกจ้างเธอ ฯลฯ เธอยังเดิ นกลับมาพยายามถามอีกครั้ ง เหมือนกับต้องการให้มีคน
รับรู ้ชะตากรรมว่า พอจะมีหวังไหม ที่เธอจะได้กลับไปทํางาน ท่านคิดว่าอาหารมื้อนั้นอร่ อยไหม ผมตอบไม่ได้
เพราะกิ นไม่ลง หกวันต่อมา ผมกลับไปร้ านเดิม แต่ไม่เห็นเธอเสี ยแล้ว เข้าไปเดิ นในห้าง ลูกศิษย์ผมบอกว่า มี
พนักงานขาย (ผูช้ าย) คนหนึ่งมองผม และเดินตาม ผมซื้อของแล้วลืมจ่ายเงินหรื อเปล่า สักพักพนักงานขายคนนั้น
เดิ นมายกมื อไหว้ ผมจําได้ว่าเขาเป็ นลูกศิ ษย์ผมเอง เป็ นนักศึกษาปี หนึ่ ง ถามแล้วได้ความว่า เข้ามาหางานทํา
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ระหว่างปิ ดภาคเรี ยน เพิ่งได้งานทํายี่สิบวัน สถานการณ์บา้ นเมืองแบบนี้ ไม่รู้จะได้ทาํ อีกกี่วนั คุม้ ค่าข้าวค่าที่พกั
เหลือเงินกลับไปลงทะเบียนเรี ยนหรื อเปล่าก็ไม่รู้ ขณะคุย เป็ นเวลาพักกินข้าว ให้เงินสองร้อยไปกินข้าวก็ไม่กล้า
รับ ต้องขอร้องอยูห่ ลายคํา ผมนะแปลก นาน ๆ ทีมีโอกาสใช้เงิน กิน ซื้ อ หรื อเที่ยว แบบที่เรี ยนกว่าซื้ อความสุ ข
หรื อความพอใจ แต่ ก็บ่ อย ๆ ครั้ งที่ พ บเห็ น นัก ศึ ก ษาลูก ศิ ษย์ก าํ ลังทํา งาน ทุ ก ครั้ งเกิ ด ความรู ้ สึก ว่า กิ น ไม่ ล ง
จนกระทัง่ รู ้สึกผิดที่ใช้เงินฟุ่ มเฟื อย ขณะที่คนลําบากก็พยายามทํางานหาเงิน แต่ผมดีใจนะ ที่ทุก ๆ คนทักทายผม
อย่างน้อยก็บ่งบอกว่า เขาทักทายเพราะเต็มใจที่จะทักทาย
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนเมษายน ต้นเดือน ผมเดินทางไปหาดใหญ่ สงขลา สงกรานต์ อยูบ่ า้ นเงียบ ๆ ทํางานที่คา้ งจนแล้ว
เสร็ จเกือบหมด มีลูกศิษย์ ราวสิ บคน แวะเวียนไปหา (พรพจน์ บุปผา ณัฐศรั ณย์ จันทร์ อ่อน เอกลักษณ์ ทวีเดช
เหรี ยญทอง เชื้ อนิ ล วัชรนันท์ ศรี ปานแก้ว สมาน สิ งห์คง ปิ ยนนท์ มัทวาธิ ธี รวิทย์ สุ ภาทิพย์ จารุ เมศทร์ พินธุ
ทวีศกั ดิ์ ศักดิ์นานนท์ และณัฐวุฒิ แพงบุดดี) หลังสงกรานต์ ไปราชการที่กรุ งเทพ (มศว. ประสานมิตร) ถัดมาอีก
สามวัน กลับไปเป็ นกรรมการสอบที่สภาวิศวกร ปลายเดือน เหนื่อยหนักกับงานรั บเข้านักศึกษาใหม่ และเตรี ยม
งานประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ที่ดูเหมือนมีคนมากมาย แต่คนทํางานกลับมีเพียงน้อยนิด ต้องบอกว่า คับแคบ
และใจร้ าย ผมต้องเรี ยกลูกศิษย์ ทั้งสอง มหาวิทยาลัย ที่จบไปนับสิ บปี แล้ว และไม่น่าจะมีส่วนได้เสี ยกับงานนี้
เดินทางไปช่วย เพื่อรักษาให้งานมันลุล่วงไปได้ ไม่รู้จะต้องขอบคุณ หรื อตอบแทนเขาอย่างไร หากชาติหน้ามีจริ ง
เอาไว้รอชดใช้ในชาติหน้า หลังงานนี้ ต้องตัดญาติขาดมิตรกับคนหลายคน เพราะเห็นแล้วว่า เกินพอ
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ทรัพย์สิน ความรู ้ ติดตามตัวไปแค่ตาย กรรมตามสะสมทุกภพชาติ สวัสดี ป็ อก ที่รัก สองสามเดือนมาแล้ว ได้ไป
เรี ยนการทําสมาธิ ที่วดั แหลมทอง ชลบุรี (เป็ นประจําทุกสัปดาห์ วันเสาร์ และอาทิตย์) และเมื่อสอง สามวันที่ผา่ น
มา ทางโรงเรี ยนได้แจ้งว่า จะจัดให้มี การสวดพระปริ ตร และได้แจกธงกระดาษ เพื่อให้เขียนชื่อของบุคคล ที่เรา
ต้องการให้มีความแคล้วคลาดและประสบกับสิ่ งดีๆ ได้เขียนชื่อนายสถาพร โภคา ลงไปด้วยคนหนึ่ง นัยว่าเป็ น
เพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีบุญคุณและเอื้ออาทรยามประสบความทุกข์ใจ หลังจากเขียนแล้วก็เลยลองทดลองใช้นเตอร์
เน็ตบ้าน ที่เพิ่งจะติดตั้งได้ไม่นานเป็ นครั้งแรก ทดลองค้นหาชื่อ สถาพร โภคา เห็นมีขอ้ มูลมากมายเต็มไปหมด
ใช้เวลาอ่านอยูน่ านมากๆ แต่ไม่แปลกใจเลย แต่ที่ตอ้ งคิดต่อไปก็คือว่าการรับใช้สังคมอย่างนี้ดว้ ยจิตใจของความ
เป็ นครู และเป็ นผูใ้ ห้โดยบริ สุทธิ์ นี้ ถือเป็ นกุศลอันยิง่ ใหญ่อย่างหนึ่ง ก็จะติดตามตัวไปทุกภพชาติ (ขออนุโมทนา
ด้วย สาธุ)ให้หรื อช่วยผูอ้ ื่นเช่นนี้ ควรช่วยตนเองให้มีชีวิตทั้งจิตใจและร่ างกายที่แข็งแรงต่อไปด้วยก็จะเป็ นกุศลต่อ
ตนเองอย่างมาก เพราะจะได้มีเวลาและโอกาสที่จะทําความดียงิ่ ๆขึ้นไปได้อีกมาก ต้องไป ที่ "สถาบันพลังจิตตานุ
ภาพ" เพื่อฝึ กสมาธิสะสมพลังจิต เรี ยนรู ้อย่างมีระบบแบบแผน มีตาํ รา ต้องให้ เวลาตัวเอง ก่อนที่จะหมดกําลัง
รับรองว่าต้องได้ผล ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ครองปกปั กรักษาให้มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง
ต่อไปนานๆ นับถือและคิดถึง เมื่อคิดถึง
ป.ล. เบอร์โทรเดิม ๐๘๑ ๙๒๙ ๓๘๘๒ ยังอยู่ แต่เมียเอาไปใช้ ตอนนี้ใช้เบอร์ ๑๘๒๗๑๖๑๗๑๘ เบอร์ป็อกหายไป
กับเครื่ องเก่า songchaiek@gmail.com
สถาพรตอบ มิน่า ช่วงสองสามเดือนที่ผา่ นมา ป่ วยเจ็บปางตาย ถึงต้องผ่าตัด เป็ นครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่า เวลาของเรา
อาจเหลือน้อยแล้ว แต่แคล้วคลาดเพราะซ้งแหละ กูโชคดีนะ เป็ นโชคอย่างเดียวที่หลงเหลืออยูค่ ือเวลาตกทุกข์ได้
ยาก ก็มกั จะมีคนฉุ ดขึ้นจากนรกเสมอ หกเจ็ดปี ที่ผ่านมา จนปั จจุบนั กูเหลือเงินเดือนแค่ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท
ลําบากอยู่ มีหลายครั้งหลายหนที่คนรู ้จกั ติดต่อกลับไปทํางาน ด้วยเงินเดือนหลายแสน ฟังแล้วนํ้าตาไหลแหละ แต่
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ก็ตอ้ งบอกเขาตามตรงว่า เราเดินจากเส้นทางนั้นมาไกลจนกลับไปไม่ได้แล้ว เป็ นครู จริ ง ๆ นะ ไม่รวยหรอก ซ้งก็
คงรู ้ แต่ชีวิตเราก็ผ่านอะไรมามากมายแม้จะไม่นานนัก แต่ก็พอทําให้เราเบื่อหน่ายชินชา กับลาภยศ สรรเสริ ญ
กระมัง เบอร์โทรป็ อก ๐๘๑๙๒๔ ๐๐๙๔ หรื อหากว่าอ่านเอ็กไฟล์ในเวบ www.sdhabhon.com ซึ่ งใช้เวลาพิมพ์ตอน
ว่างขณะรอเครื่ องบิน ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องทุกข์มากกว่าสุ ขเชื่อไหมว่า ทุก ๆ เทอมที่ตอ้ งสอนห้า หกวิชา คนนับพัน
ๆ คน ก็ได้ ลูกศิษย์รุ่นเก่า ๆ เมื่อสิ บกว่าปี ที่แล้วแหละ ที่คอยช่วยกรอกคะแนน ตรวจทานความถูกต้อง บางคนมี
ครอบครัวไปแล้ว บางคนรับราชการจนเป็ นซี หกซี เจ็ด ไปแล้ว เสี ยใจเหมือนกัน ที่ไปลากเขามาลําบากกับเรื่ อง
ของกู ส่ วนลูกศิษย์ปัจจุบนั จะหาดีก็แสนยาก มีนอ้ ยลง ๆ จนน่าตกใจ แต่ก็เป็ นเหตุหนึ่ งที่เตือนสติว่า เราคงไป
เปลี่ยนแปลงผูใ้ หญ่ และสังคม ให้ดีข้ ึนไม่ได้ เราสิ้ นหวังเสี ยแล้ว คงได้แต่สอนคนรุ่ นใหม่ให้เป็ นคนดี ลม ๆ แล้ง
ๆ ดีกว่าไม่ทาํ อะไร เผื่อจะได้คนดีสักคนสองคน ก็น่าจะพอใจแล้ว กูยงั ทํางานอยูแ่ หละ แต่ฟรี เจ็ดชัว่ โคตร ทั้งวัด
เจดีย ์ โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ขึ้นศาล วสท และเป็ นกรรมการสอบใบอนุญาต ภาคีโยธาพิเศษ ที่สภาวิศวกร
หลาย ๆ ครั้ง ได้บงั เอิญพบอริ ยสงฆ์ ให้ดีใจบ้างว่า เป็ นโอกาสดีของชีวิตที่บงั เอิญได้เป็ นแสงสว่างบ้าง กูเจริ ญ
สมาธิ และนัง่ สมาธิ เหมือนเดิ มแหละ น่าแปลกว่า จิตใจสงบนิ่ งได้รวดเร็ วมาก หรื อฉับพลันทันที อาจเพราะ
ก้ า วหน้ า ในการเจริ ญสติ
แต่ เ สี ยดายที่ เรามี เวลาดื่ มดํ่ ากั บ ความสงั ด เงี ย บน้ อ ยลง ๆ
ว่างจะโทรหา หรื อไปหาที่ชลบุรี ป็ อก
ป.ล. สําหรับผูอ้ ่าน ทรงชัย เอกอภิชยั “ซ้ง” เป็ นเพื่อนสมัยเรี ยนปริ ญญาตรี เป็ นเด็กนักเรี ยนห้องที่เก่งที่สุดจาก
โรงเรี ยนสุ ทธิ วราราม แต่ ด้วยฐานะยากจน จึ งต้องไปสมัครทํางานในอู่ซ่อมสี รถยนต์แถวสาทร แทนที่ จะเข้า
มหาวิทยาลัย เรี ยนแพทย์ หรื อวิศว (ไม่น่าเชื่ อใช่ ไหมว่า เรื่ องอย่างนี้ เกิดได้กบั คน และในเมืองที่ชื่อว่ากรุ งเทพ)
ทํางานอยูห่ นึ่งปี โชคดีที่พี่สาว หาทางให้กลับไปเรี ยน จึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ผมไม่ค่อยได้ช่วยอะไรซ้งหรอก
ครับ สมัยเรี ยนปี หนึ่ง แม้จะมีคะแนนเฉลี่ยสู งเกือบที่สุดในคณะฯ แต่ผมก็ลอกการบ้าน Calculus และฟิ สิ กส์ซ้ง
บ่อย ๆ อาจเพราะผมขี้เกียจ และต้องนัง่ ท่องตํารากฎหมายไปด้วย และซ้งมันเก่ง คิดเลขไว สมกับเป็ นนักเรี ยนเก่ง
แหละครับ ช่วงปิ ดภาคฤดูร้อนผมก็ลงเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์กบั ซ้ง และเพื่อน ๆ อีกสองสามคน ได้เห็นว่า เขาเก่งมาก
สมกับเป็ นนักเรี ยนห้องเก่งสุ ดจากโรงเรี ยนที่เคยมีคนสอบได้ที่หนึ่ งของประเทศไทย ชี วิตน่าจะไปได้สุด ๆ แต่
เพราะฐานะขัดสน แม่เสี ยชีวิตตั้งแต่ยงั เด็ก พ่อ (ซ้งเรี ยกพ่อว่า แป๊ ะ) เข็นรถขายก๋ วยเตี๋ยว ถูกรถชนจนนํ้าร้อนที่ใช้
ลวกก๋ วยเตี๋ยวลวก จึงทําให้ตอ้ งรักษาพยาบาลอยูน่ าน เมื่อขึ้นปี สอง ปี สาม ผมเรี ยนกับซ้งน้อยลง เพราะผมคิดจะ
รี บเรี ยนรี บจบ ผมทํากิจกรรม เล่นดนตรี และหายจากมหาวิทยาลัยไปเรี ยนกฎหมายที่รามคําแหงสัปดาห์ละสอง
วัน กอปรกับเพือ่ น ๆ และอาจซ้งด้วย ที่เอือมระอาผม ที่ชอบคิดอะไร แบบดัง ๆ ชอบพูด และด่าคนให้เจ็บใจ แบบ
ซึ่งหน้า จะเรี ยกว่าสร้างศัตรู ก็ได้ โดยเฉพาะกับคนที่เห็นแก่ตวั และเอาเปรี ยบเพื่อนตั้งแต่สมัยเรี ยน จนกระทัง่ ผม
จะจบปี สี่ ซ้งเขียนในสมุดบรรทึกความทรงจํา (Friendship) ผมว่า ผมน่าจะใช้สติ และความเฉลียวฉลาด คิดอะไร
ในใจบ้าง แรก ๆ ผมค้านคําสัง่ สอนของเพื่อนหัวชนฝา แต่จวบจนปัจจุบนั ผมได้เรี ยนรู ้ว่า ความเงียบนั้น เป็ นอาวุธ
ที่อนั ตรายลึกลํ้ากว่าคําด่าหลายล้านเท่า ภายหลังจบการศึกษา ผมพบซ้งไม่บ่อยนัก ส่ วนใหญ่ในงานสังสรรค์ใน
หมู่เพื่อนสนิ ทของซ้ง จําได้ว่า ซ้งตกงานอยู่นานมาก และตกระกําลําบากอยู่นานมากกว่าตั้งตัวได้ ทํางาน ได้สัก
พักซ้งซื้ อรถบนย์กระบะคันเล็ก ๆ (Mazda Familiar สมัยนั้นคันละประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท) เพราะชอบท่องเที่ยว
จึงใช้เวลาว่างตระเวนเที่ยวทัว่ ประเทศไทย จําได้ว่าครั้งหนึ่ ง ซ้งเคยบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ไปฝากผมหนึ่ ง
องค์ ช่วงนั้นผมยังไม่มีรถ จะไปไหนมาไหน หนึ่ งในจํานวนเพื่อนผูท้ ี่ผมอาศัยไหว้วาน คือซ้ง แม้กระทัง่ ตอนย้าย
งาน ขนของจากบริ ษทั กลับบ้าน ก็ใช่ วันที่ซง้ เปลี่ยนรถยนต์เป็ น Nissan Sefiro คันละล้านกว่าบาท ก็ขบั ไปให้ผม
ทดลอง แต่ผมไม่กล้าขับหรอกครับ ตอนที่ผมซื้อรถโฟล์กเต่า ในสภาพเก่าโทรม ผมก็ปรึ กษาซ้ง เรื่ อง จะซ่อมแซม
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มันใหม่ (เพราะซ้งรู ้ เรื่ องทําสี ชุบโครเมี่ยม และเครื่ องยนต์ ตั้งแต่สมัยไปเป็ นลูกมือในอู่ซ่อมรถยนต์ไงครับ) ซ้ง
เบื่อที่ จะอาศัยอยู่ตามอพาทเมนต์กบั เพื่อน ๆ ในกลุ่มเดี ยวกัน เพราะหลาย ๆ ครั้ งจะกลับไปพักผ่อน ก็เข้าห้อง
ไม่ได้ เนื่องจากเพื่อนบางคน มันหาโอกาสปลอดคน ไปแอบพาผูห้ ญิงมาเอากัน ไอ้ซง้ บอกด้วยความโมโหว่า มัน
ไล่กไู ปอยูท่ ี่อื่นชัว่ คราว จนกว่ามันจะเสร็ จธุระ ผมบอกว่า มึงคงไม่โกรธ หากมันเรี ยกมึงเข้าไปนัง่ รอคิว แทนที่จะ
ออกปากไล่ ฯลฯ ซ้งผ่านงานมามากมาย ทั้งตึกสูง งานบ้านจัดสรร โรงงาน ก่อนที่ซง้ จะลงทุนตั้งบริ ษทั กับเพื่อน ๆ
อยู่มาวันหนึ่ ง พ่อของซ้งถึงแก่กรรม ผมจําได้ว่าน่าจะเป็ นครั้ งหนึ่ งในไม่กี่ครั้งที่ผมได้มีโอกาสช่ วยซ้งเพื่อตอบ
แทน คือไปงานศพทุกวัน เพราะซ้งแทบจะไม่มีญาติ เช่ นเดี ยวกับงานแต่ งงาน วันหนึ่ ง วิกฤติ เศรษฐกิ จทําให้
กิจการก่อสร้างที่ซง้ ลงทุนกับเพื่อก็มีอนั เป็ นไป หนีหายไปคนละทิศทาง ซ้งรับกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะที่ไปลง
นามคํ้าประกันใครไว้ ถึงจะต้องขายสิ นทรัพย์ใช้หนี้ เพื่อนสนิทคนหนึ่งของซ้งอยูท่ ี่ชลบุรี ช่วยรับซื้ อรถไว้ และหา
งานให้ทาํ รอดพ้นวิกฤติ ไปได้ ผมทราบเพียงว่า นับแต่น้ ัน ทั้งซ้ง ภรรยา และลูกอีกสองคน ลงหลักปั กฐานที่
ชลบุรี ลูก ๆ ก็เข้าโรงเรี ยนที่นนั่ ผมเองแม้เดินทางเกือบทุกวัน ทุกหัวระแหง แวะเวียนไปชลบุรีปีละสองสามครั้ง
แต่ก็ไม่เคยได้แวะไปเยี่ยม เคยโทรศัพท์หาซ้งสองสามครั้ ง ทุกครั้ งซ้งจะตําหนิ ผมว่า คําพูดคําจาไม่เคยเปลี่ ยน
ความรุ นแรงไม่เคยลดรา ผมเถียงว่า ก็เฉพาะคนคุน้ เคย ฯลฯ ผมเคยพูดกับเพื่อน ๆ ว่า ไอ้ซง้ มันเก่งจริ ง ที่เราเห็น ๆ
ด๊อกเตอร์ หรื อวิศวกร หลายร้อยหลายพันคนในประเทศไทย โง่กว่ามันหลายร้อยเท่า ชะรอยดวงมันจะเป็ นวิศวกร
อาภัพ ตามเมล์ฉบับนี้ ที่ซ้งอุตส่ าห์เขียนถึงผม ผมว่า เพราะความเก่งของมันแหละ ที่ทาํ ให้คิดได้ไว ดวงตาเห็น
ธรรม รอดพ้นวิกฤติท้ งั ปวง และตั้งต้นใหม่ได้ทุกคราว จนกระทัง่ พาชีวิต และครอบครัวรอดจนมีความสุ ขสบาย
การมุ่งแสวงหาธรรม จึงน่าจะเป็ นความสุขลึกลํ้าที่ยงั่ ยืน และเป็ นความสุ ขแท้จริ งเหนืออื่นใดทั้งปวง ผมเองก็อยาก
ทําเช่นนั้น หากแต่ว่า วันนี้ ยังมองไม่ออกว่า จะเริ่ มต้นได้อย่างไร มัวแต่สงสารคนอื่น จนกระทัง่ ไม่เหลือใครจะ
สงสารตัวเราแหละ จึงจะมีวนั นั้น
Date: Fri, 23 Apr 2010 09:21:32 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีไหมครับ ตอนนนี้เกรดผมเหลือฟิ สิ กส์ ๒ ตัวเดียว
ครับที่ยงั ไม่ออกครับ ผมกะว่าจะรอให้เกรดออกหมดก่อนแล้วค่อยเลือกภาควิชาครับ ภาควิชาโยธา คนเลือกเยอะ
มากเลย (ผมจะได้ม้ ยั เนี่ย) เที่ยงนี้อาจารย์อย่าลืมทานข้าวนะครับ ก๋ วยเตี๋ยวซักชามก็ยงั ดีครับ ^_^ ด้วยความเคารพ
อย่างสูงสมัชชา สามะคะผล top_takachi@chaiyo.com
สถาพรตอบ แกมันรู ้จกั ห่ วงใยคนอื่น อย่าลืม เวลาว่าง อ่านหนังสื อ วิชาที่เรี ยนมาแล้ว คุยกันได้บ่อย ๆโชคดีครับ
20 เมษายน 2010 15:07

สวัสดีครับอาจารย์ ผมจะขอปรึ กษาเรื่ องเลือกภาควิชาครับ คือตอนนี้เกรดผมยังไม่ออกสองวิชาคือฟิ สิ กส์ ๒ กับ
ปฏิ บตั ิการฟิ สิ กส์ ๒ ตอนนี้ ก็เลยยังเลื อกไม่ได้ ผมกลัวว่าเกรดจะออกไม่ทนั เลือกภาควิชา ต้องทําไงดี ครั บ
จาก นายกุณทรัพย์ ผลบูรณ์ cood_123@hotmail.com
สถาพรตอบ สอบถามแล้ว งานทะเบียนยืนยันว่า ทั้งสองวิชาออกทัน คณะจึงเลื่อนกําหนดเลือกภาควิชาเป็ น ๓๐
เมษายนครับ หากมีขอ้ สงสัยโทรถามได้ ๐๘๑๙๒๔๐๐๙๔ สวัสดีครับ
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Date: Mon, 12 Apr 2010 15:18:14 +0000

อาจารย์เป็ นอะไรหรื อเปล่าครับเห็นเงียบไปเลยผมจักรพงศ์ (ใหม่) นะครั บตั้งแต่ที่อาจารย์บอกจะเข้ามาเที่ยว
เชียงรายแล้วอาจารย์กไ็ ม่เห็นติดต่อผมเลย ผมยังรอพาเที่ยวอยูน่ ะครับ^^ เห็นอาจารย์รับการผ่าตัดนิ้วไม่ทราบหาย
ดีหรื อยังครับแล้วอาจารย์ว่างช่วงไหนอีกครับ ไม่ได้ติดต่อกับอาจารย์นานเลย ตอนนี้ผมสอบใบอนุญาตผ่านแล้ว
ครับ เหลืออบรม ^^ กว่าจะผ่านนี่รอบที่สี่ครับ (ได้คะแนน ๙๕ หมวดเฉพาะ) ส่ วนพื้นฐานผม ผ่านตั้งแต่รอบแรก
แล้วครับดองมานาน^^ ส่ วนเรื่ องงานตอนนี้ฉตั รชัยทิ้งผมไปแล้วครับเหลือผมคนเดียว ผมคงต้องสู้ต่อเพราะ ยังไม่
มีที่ไปครับ
ป.ล. อาจารย์ติดต่อมาบ้างนะครับ ส่วนตัวผมก็เกร็ งใจที่เซ้าซี้ให้อาจารย์มาเที่ยว แต่กย็ งั อยากให้มาครับ^^
ป.ล. ๒
ปี ใหม่ ไ ทยนี้ ขอให้อ าจารย์สุ ข ภาพแข็ง แรงนะครั บ ผมคอยเป็ นกํา ลัง ใจให้อ าจารย์เ สมอครั บ
onizuka_302@hotmail.com

สถาพรตอบ ใหม่ ผมผ่าตัดปลายกุมถาพันธ์ ใช้เวลาสองสัปดาห์ เพื่อพักก่อนตัดไหม ผลตรวจชิ้นเนื้อ และดูอาการ
หากไม่หาย เส้นเลือดขอดและก้อนเนื้อแข็ง คงกลายเป็ นมะเร็ งในหลอดเลือด หรื อกระดูก คงต้องค่อย ๆ ตัดปลาย
นิ้ว ตัดนิ้ว ตัดมือ ตัดแขน (เป็ นเอี้ยก้วยในมังกรหยก) หลังจากนั้นผมล้มป่ วยอีกสองสัปดาห์ เป็ นเวลาเดียวกับที่
ต้องตรวจข้อสอบ Engineering Drawing (๓๖๐ คน) Highway Engineering (๗๖ คน) Highway Materials Lab. (๗๖
คน) Reinforced Concrete Design (สองมหาวิทยาลัย ๕๐ และ ๑๔๒ คน) Construction Management & Technique
(๓๕ คน) หลับตานึ กเอาเองว่า ผมต้องทําอย่างไร จนสามารถส่ งคะแนนและเกรดได้ตามเวลา ผมว่าสุ ขภาพผม
เดินทางมาเกือบ ๆ จะถึงบทสุ ดท้าย ผมจึงอยากรี บทําอะไรที่คงั่ ค้างไว้ให้เสร็ จ ๆ ผมอยากไปเชียงราย แต่ก็ไม่รู้ว่า
เมื่อใดจะได้ไป เดือนหน้าต้นเดือน (๖ ถึง ๘) ผมไปประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ ที่มช ๑๒ ถึง ๑๔ กลับไป
งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติที่อบุ ลราชธานี แต่เห็นตารางสอนที่มน ออกมาแล้ว (ผมไม่รู้ว่าจะยังไปสอนไหว
หรื อไม่ ไม่ใช่เรื่ องเจ็บป่ วย แต่บอกตรง ๆ ว่า สิ้ นหวัง) อย่างไรก็ตาม เป็ นการสอนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ก็คงจะได้ป
เชียงรายแน่นอนดีใจด้วยที่สอบใบอนุญาตผ่านแล้ว เมื่อหมดเวลาเป็ นนิสิต ก็ตอ้ งใช้ชีวิตแบบวิศวกรแหละครับ ถึง
มีเพื่อนสุ ดท้ายต่างคนก็ตอ้ งต่างไป เราต้องอยู่ในโลกใบนี้ ให้ได้ดว้ ยตัวเราเอง ผมมีของสําคัญจะให้พร้อมซี ดี
ปรับปรุ งใหม่ บอกที่อยูด่ ว้ ยจะส่ งให้ทนั ที
ขอบคุณที่เป็ นห่วงสวัสดีครับ พบกันที่เชียงราย
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อาจารย์ครับ ผมเพิ่งทราบว่าอาจารย์เข้ารับการผ่าตัด จากข้อความ (ผมผ่าตัดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พิมพ์อะไรยัง
ไม่ได้ กรุ ณารอสักสองสัปดาห์นะครับ) ในเวบของอาจารย์ ขอให้อาจารย์หายเร็ วๆและมีสุขภาพดี แข็งแรงนะครับ
อยากให้อาจารย์ ทํางานได้โดยไม่มีปัญหาสุ ขภาพ มารบกวน จะได้ทาํ งานเต็มที่ แม้อาจารย์จะไม่ได้เก่งที่สุดใน
โลก แต่อาจารย์กม็ ีคนเดียวในโลก หาใครที่จะทําได้อย่างอาจารย์น้ นั ไม่ได้จริ งๆ รออาจารย์กลับมาเขียน อะไรดีๆ
ให้ได้อ่าน ได้เรี ยนรู ้ อยูต่ ลอดนะครับ รักและเคารพ จิระศักดิ์ Jirasak Augsornkarn jirasak_mut@yahoo.com
สถาพรตอบ ผมผ่าตัดปลายกุมภาพันธ์ ใช้เวลาสองสัปดาห์ เพื่อพักก่อนตัดไหม ผลตรวจชิ้นเนื้อ และดูอาการ หาก
ไม่หาย เส้นเลือดขอดและก้อนเนื้อแข็ง คงกลายเป็ นมะเร็ งในหลอดเลือด หรื อกระดูก ผมว่าสุ ขภาพผมเดินทางมา
เกือบ ๆ จะถึงบทสุ ดท้าย ผมจึงอยากรี บทําอะไรที่คงั่ ค้างไว้ให้เสร็ จ ๆ มนุษย์เราแปลก ตอนอยากตาย ก้ไม่ยอมตาย
พอไม่ อยากตาย ก็มี อนั ที่ ต ้องตาย ผมมี ของสําคัญจะให้พร้ อ มซี ดี ปรั บ ปรุ งใหม่ บอกที่ อยู่ด้ว ยจะส่ งให้ท ัน ที
ขอบคุณที่เป็ นห่วงสวัสดีครับ
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ปัจฉิมลิขติ
ผมจะเดินทางไปเชียงใหม่ ๖ ถึง ๙ พฤษภาคม๒๕๕๓ นี้ เพื่อประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิศวศึกษา ครั้ งที่ ๘ (NCEEd 8) ซึ่ งผมมี บทความเสนอในที่ประชุ มที่ เป็ นกลุ่มการประชุ มนานาชาติ ด้วย
(http://nceed8.cedt.net/room1.html) ฝากข่าวถึงศิษย์รักทั้ง ๖ คนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และอุบลราชธานี (ณัฐ
ศรัณย์ จันทร์ อ่อน วิเชษฐ สิ ทธิ แก้ว วัชระ สุ ระวงศ์ กฤษณ์ เสาเวียง พิชาญ โรจน์รัตน์สิริกุล ภาณุ วฒั น์ จ้อยกลัด
เกรี ยงไกรคําพา) วางแผนเดินทางไปพบกันที่อุบลราชธานี บ่าย หรื อเย็นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อซักซ้อม
และมอบหมายงาน ผมจ่ายค่าเดินทางให้ จองที่พกั ให้แล้ว จะเลี้ยงอาหารด้วย เอาโน้ตบุ๊คไปด้วยนะครับ

ผมยังต้องกินยาอยู่ ทั้งกล่องนี่แหละครับ คงได้ตายกันไปข้าง สวัสดีครับ.
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