เอ็กซไฟลเดือนมกราคม ๒๕๕๑
นกเบอร

XL B 737-8BK-G-OXLC และ B 737-8Q8 G-XLAIจาก XL Airways, B737-4YO HS-DDL นกสีเขียวมรกต

ปจจุบัน มีอากาศยาน Boeing 737-800 สองลําที่ประจําการบินในสายการบินของไทย ผมมีรูปของเธอทั้ง
สองลําจึงนําลงใหดู และพบเธอบอย ๆ ที่ทาอากาศยานดอนเมือง พรอมนักบินชาวตางชาติ เขาใจวา อาจเปน
นักบินที่ติดมากับอากาศยานที่เชามาทําการบิน หรืออาจเปนผูฝกใหนักบินไทยที่ยังอาจไมคุนเคยกับอากาศยานรุน
นี้ ดวยความจุที่มากกวาอากาศยาน B737 รุน 200 และ 300 ผมเชื่อวา สวนใหญ เธอคงบินไปเชียงใหม ภูเก็ต หรือ
หาดใหญ

(ซาย) และ B 737-8Q8 G-XLAI (ขวา) นกยักษสีขาว จาก XL Airways ที่มาพรอมนักบิน และ
หัวหนาลูกเรือชาวอังกฤษ พบเธอทั้งสองลําไดทุกบอยที่ทาอากาศยานดอนเมือง
B 737-8BK-G-OXLC

B737-4YO HS-DDL นกสีเขียวมรกต ยังไมมีลวดลาย นาจะเปนอากาศยานที่เชามาประจําการบิน เชนเดียวกับนกสี

เหลือง สม และน้ําเงิน ที่ไดเคยเลาใหฟงแลว
การเดินทางที่ ไรความหวัง และเรื่องเลาวันหยุด
เรื่องเลาในเวลาที่เกือบจะสิ้นหวัง มีทั้งเรื่องวันหยุด และวันทํางาน ทุกเรื่องเกิดในชวงที่ผมกําลังเบื่อ
หนายตัวเอง สิ่งแวดลอมตัว และชะตาชีวิต ยิ่งคิดมากเทาไร ก็ยิ่งเบื่อหนาย สุดทายตองจบที่อยูเฉย ๆ ใหเวลา และ
โชคชะตาทําหนาที่ สุขภาพก็ลุม ๆ ดอน ๆ ไมเปนใจ ผมกําลังคิดทบทวนวา ผมเหมาะสมกับอาชีพครู หรือไม
หรือวา สิบกวาปที่ผานมาผมกแคแกลงหลอกตัวเองวา เหมาะที่จะเปนครู แทจริงแลว ผมอาจเหมาะที่จะกลับไป
ทํางานเปนวิศวกรหาเชากินค่ําเสียมากกวา

X File มกราคม 2551 -1

๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๑ เดิ น ทางไปเป ด งานฝ ก อบรมฯ ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการของคณะฯ ที่ ไ ด รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ที่อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒
ทางหลวงที่กําลังขยายเปน ๔ ชองทาง ทําใหตองตัดตนไมใหญไปมากมาย ไดรูปเครื่องจักรกล และการทํางาน
กอสรางไปใชสอนนักศึกษา ทั้งที่ไมรูวาจะยังสอนไดอีกนานเทาใด ๓ และ ๔ ถนนในหมูบาน และตําบล แมจะ
คับแคบ และมีวัวควายเดิน แตเปนถนนคอนกรีตดูแลว การกระจายอํานาจบริหารไปสูทองถิ่นนาจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น หากงบประมาณทุกบาททุกสตางคถูกใชใหเกิดประโยชนโดยไมมีผูใดเบียดบัง

วันเสารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ ที่สวนชมนาน สวนสาธารณะริมแมน้ํานานจังหวัดพิษณุโลก ผมชอบตนไมใหญที่
เรียงรายริมถนน ใกลตลิ่งแมน้ํา นาจะเปนตนยาง หรือไมจําพวกเดียวกับยาง เพราะเห็นดอกแหงที่มีกลีบสามแฉก
ปลิวรวงลงสูพื้นเปนระยะ ๆ

วันอาทิตยที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ กินขาวกับลูกศิษย ซึ่งเปนนิสิตชั้นปที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ซายไปขวา บนลงลาง) ๑ เกรียงไกร คําพา จตุรงค คําขาว และฉริยะ พรรณเชษฐ ๒ จตุรงค และฉริยะ
ฉายซ้ํา ๓ จตุรงค และกิติภูมิ จันทรสุริยศักดิ์ และรัชนูพรรณ คําพวง และ ๔ กิติภูมิ และเกรียงไกร ฉายซ้ํา
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วันเสาร ในสั ปดาหถัด มา ไหวพ ระพุทธชินราชในวัน ที่ มีทุกข โดยมี ลูกศิษ ย ภาณุ วัฒน (จอย) ขับ รถให พระ
อุโบสถ และพระปรางควัดพระพุทธชินราช กําลังถูกบูรณะปฏิสังขรณ หลังจากที่ไดบูรณะปฏิสังขรณองคพระไป
เมื่อสองปกอน สวนซากพระอุโบสถและพระอัฏฐารส ที่อยูดานหลังพระอุโบสถปจจับันซึ่งไดบูรณปฏิสังขรณไป
เมื่อ ๔ ปกอนนี้ ปจจุบันแลวเสร็จ แลดูไมงามสงานัก เหตุเพราะในบริเวณวัดเต็มไปดวยรานคา นอกจากจะไม
นาสนใจแลว ยังอาจเปนเหตุใหซากโบราณสถานเหลานี้ชํารุดทรุดโทรม หรือเสียหายไดรวดเร็ว หรือมากกวาที่
ควร

๑ กุมภาพันธ ไปเยี่ยมคาย ไอที สัญจร ของชุมนุม IT Café’ ในฐานะอาจารยที่ปรึกษาชุมนุม ที่โรงเรียนเมืองเดช
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หางไปจากมหาวิทยาลัยราว ๒๐ กิโลเมตร บนทางหลวง ๒๔ (โชคชัย-เดช
อุดม) โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนราว ๕๐๐ คนเศษ สอนตั้งแตอนุบาลถึงชั้นมัธยม ๓ อยูหาง
จากโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอไมกี่กาว แตแตกตางกันสิ้นเชิงเรื่องความเจริญ หรือความพรอม เด็กนักเรียนสวน
ใหญอยูเพียงลําพัง หรือกับญาติผูสูงอายุ เพราะผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางแรงงาน หรือรับจางอื่น ๆ ทั้งใน
กรุงเทพ และทุก ๆ ภูมิภาค นอกเหนือจากความอัตคัดขัดสน โรงเรียนนี้ มีสิ่งดีอยูไมนอย หองคอมพิวเตอรดี
ระบบ LAN และระบบพื้นฐานวางไวคอนขางดี เครื่องคอมพิวเตอรราว ๒๐ เครื่องชํารุดเสียหายไปกวาครึ่ง แต
ทราบวาคุณครูใจดี มีเมตตา และมีความคิดสมัยใหม เพราะเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดใช และเรียนรูคอมพิวเตอร
อยางคุมคา ไมหวงแหน อาคารเกา ๆ ในโรงเรียน แมชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพ แตก็ดูเหมือนพยายามจะรักษา
ไวใชงานสุดความสามารถ ทรงคุณคา และเตือนความทรงจําใหหวนคิดถึงการศึกษาไทยในอดีตไดดี (ซายไปขวา
บนลงลาง) ๑ อาคารเรียนสมัยเกา เปนอาคารไมยกพื้นสูง ปจจุบันใชเปนอาคารกิจกรรมการเรียนรู ๒ และ ๓
ระเบียงดานหนา สะอาดสะอาน บงบอกถึงความพยายามที่จะดูแลรักษาไวใชงาน จริยธรรม และจิตใจของผูใช
อาคาร๔ โรงอาหาร มีหลังคามุงสังกะสี พื้นดิน เพราะคงไมมีเงินเทคอนกรีต ไมมีไฟฟา โตะ และแผงขายอาหาร
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เกาคร่ํา บงบอกวา คงไมใครมีใครใชงาน เห็นแลวสะเทือนใจวา เด็กสวนใหญกินอาหารมาจากบาน หอขาวไปกิน
ที่โรงเรียน หรือไมมีอาหารเที่ยงจะกิน ๕ อาคารไมยกพื้นต่ํา ๆ เปดโลงทั้งสี่ดาน ใชเปนอาคารอเนกประสงค
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ และ ๖ นักเรียนชั้นประถมกับกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี หลายคนไมมีแม
รองเทา ไมมีชุดลูกเลือ หรือชุดเนตรนารี คิดตอเถิดวา ในทอง และสมองของพวกเขาจะมีอะไรหลงเหลืออยูบาง
ทานจึงไมตองสงสัยวา เหตุใตผมจึงอยากโกรธ และเกลียดลูกศิษยของผม ที่เปนเด็กบานนอก ไดโอกาสดี มีกินมี
ใช มีโอกาสไดเรียนหนังสือสูง ๆ แตไมไดใชโอกาสที่แกงแยงมาจากคนอื่นใหคุมคา พวกเขา เหมือนคนเปนหนี้
ประเทศไทย และคนไทย ที่ไมเคยแมแตคิดจะใชหนี้ สุดทายนี้ ผมขอยกยองนักศึกษา และอาจารยผูเสียสละเวลา
และทุนทรัพยไปออกคายฯ ครั้งนี้ ดวยจิตคารวะ
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษย และคนรูจักยังคงมากมากกวาปกติ เชนสามสี่เดือนที่แลวมา ไมรูวาเพราะ
อะไรเชนกัน คิดเหมือนเดิมวา มีจดหมาย ดีกวาไมมี หลายคนที่เขียนมาเตือนความจํา เพราะจากกันไปหลายป
ตองขอขอบคุณที่ยังกรุณาระลึกถึง
01/25/08 1:57 PM

สวัสดีครับอาจารยที่เคารพ กระผมเปนศิษยเกา ม.มหานคร ไดเรียนวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กับ
อาจารย และอีกหลายวิชา อาจารยสอนดีมากครับ และใหความรูเสริมนอกวิชาเรียนที่กระผมชอบมาก ปจจุบัน
ทราบวาอาจารยสอนอยูม.ที่อุบลราชธานี กระผมไดเขาไปในเว็บไซด ... เขาไปเพื่อหาดาวนโหลดโปรแกรม การ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ไดมาหลายตัวมาทดลองใชดู รวมทั้งของอาจารยดวย ของอาจารยดีมากเลยครับ
แตมันไมครบทั้งหมด (อยากไดตัวชิ้นสวนอื่นดวย) สุดทายนี้ ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง เปนแรงใจใหลูก
ศิษย ในการตอสูตอไปนะครับ ดวยความรักและเคารพอยางสูง เด็กมหานคร คนไมเกง ขอบคุณครับ prakarn
thongsri prakarn_en@hotmail.com

สถาพรตอบ ขอบคุณครับ แมอยูหางไกลจากกันไปนานยังไมลืมกัน ผมชื่นชมลูกศิษยที่เปนคนดีดี มิไดชื่นชมคน
เกง หากจะ Download อะไรไปใชทํางาน ใหไปที่เวบไซทผมได เพราะมีการปรับปรุงเสมอ จะไดสิ่งที่ทันสมัย
เสมอที่ www.sdhabhon.com หากขาดเหลืออะไรก็เมลบอก จะสงไปให หากมี ขอใหประสบความสําเร็จ และโชค
ดี สวัสดีครับ
Date: Wed, 23 Jan 2008 20:03:56 +0700

เรียน อาจารยสถาพร ที่เคารพ ผมจตุรงคนะครับอาจารย ผมไดสงรูปวันที่อาจารยนัด Meeting มาดวยนะครับ แลว
ก็ รูปของ ขอตอ Copper ตัวลูกของ Hydraulic ใน Slip form ที่ติดตั้งกับเหล็ก Jack rod (เปนเหล็กชุบแข็งพิเศษ) การ
รอยลวดเคเบิลในพื้น Post tension หัวสลิง แมแรงดึง Post tension แผน Precast wall (ใชพื้นที่เยอะครับ ผมตองสง
มาหลาย ๆ mail นะครับอาจารย ตองขออภัยในความไมสะดวกนะครับ) อยากไดรูปไหนเพิ่มเติมบอกไดนะครับ
จะพยายามหานะครับ kamechiro7@hotmail.com
สถาพรตอบ วางผมจะสงรูปให ขณะนี้นั่งรอลุน ฏown load ไฟลคงใหญมากนะครับ จึงใชเวลาคอนขางนาน
ขอบคุณครับ ฝกงานเสร็จกอนกลับ มน. เชิญทุกทานอีกครั้ง
01/21/08 4:19 PM >>>
Dear Khun Sdhabhon Greeting.It was a great pleasure to meet and discussed with you last week. Eventhough it
has been almost 10 years since we last met, your looks are still be the same. On the contrary, I am getting old
with so many white hair.I've just had a chance to look at your web site finding many interesting topics and issues
located in there. To my opinion, this is the best way to spread your technical knowledge, experiences and your
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ideas to others in broad channel. Your students are lucky to have an excellent teacher and advisor like you.
Well, nothing to say much for now but wish you always be prosper andhealthy. Respectfully yours, Tanin>>>
"Tanin Subboonrueng" tanins@hemaraj.com

ตอบ ฯลฯ อานไมออกหรอก แตพอเดาไดวาเปนอีเมล แน ๆ ฯลฯ ถึงอยางไรก็ขอขอบคุณที่กรุณาสงเมลไปใหอาน
แหม คงตองใชเวลาเปนป ๆ กวาจะแปลไดหมด ขอใหโชคดีมีทรัพยสินมั่งคั่งนะ ขอบคุณครับ
ป.ล. คุณธนินทร ทรัพยบุญเรือง เปนวิศวกรรุนนอง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เคยทํางานในบริษัทเดียวกัน
ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๓๐ และยายไปทํางานที่อีกบริษัทหนึ่งในเวลาไลเลี่ยกันจนถึงราว พ.ศ. ๒๕๓๒ คุณธนินทร ก็
เปลี่ยนไปทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยจนกระทั่งผานวิกฤติเศรษฐกิจ และถึงปจจุบัน เหตุเพราะคุณธนินทร ไดศึกษา
ตอทางดานบริหารธุรกิจดวย จําไดวาหนึ่งในหลายงานที่เคยรวมงานกับคุณธนินทรคืองานออกแบบถนนของกรม
โยธาธิก าร (เดิ ม ) โดยคุณ ธนิ นทร เ ปน วิ ศ วกรออกแบบระบบระบายน้ํ า และผมเป นวิ ศ วกรทาง และวิ ศวกร
โครงสราง ในตําราของผม ไดขอบคุณคุณธนินทรไวดวย ในฐานะผูตรวจสอบตารางคํานวณ (Spreadsheet) ตั้งแต
สมัยเขียนบน Lotus 123 และ Quattro-Pro ผมพบคุณธนินทรโดยบังเอิญ ระวางเดินทางไปสอนหนังสือที่
พิษณุโลก วันนี้ ไมตองบอกก็ทราบวา คุณธนินทรร่ํารวยสุขสบายไปแลว ตางกับผมที่ไปเปนครูสอนหนังสือ จน
บางรวยบาง ทุกขบาง สุขบาง ลุม ๆ ดอน ๆ ไปวัน ๆ
Tue, 15 Jan 2008 17:20:26 -0800

สวัสดีวันครูคะอาจารย (๑๖ มกราคม) ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารยนับถือ คุมครองให
อาจารยมีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยทุกโรค มีความสุขมากๆนะคะ ขอบพระคุณสําหรับความรูและความหวัง
ดีที่มีใหลูกศิษยทุกคน วันขางหนาหากกลวยมีโอกาสทําความเปาหมายใหเปนจริง (เปนครูสอนเด็กๆ) กลวยจะเลา
ใหลูกศิษยฟงวากลวยมีอาจารย ชื่อ อาจารยสถาพร โภคา เปนแบบอยางที่ดีที่กลวยใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต ป.ล.กลวยสงรูปที่ถายคูกับอาจารยกอนจบ ปริญญาตรี เมื่อ ๙ ป ที่ผานมาแนบมาดวยคะ ดวยความเคารพ ยาง
สูงลูกศิษย MUT นางสาวภคภัทร(สมหิง) ศรีนวลขาว khaow_numwa@yahoo.com
สถาพรตอบ ผมเพิ่งหาวิธีอานขอความในเมล ของสมหญิงออก (อาน Font ไมออก) เพราะตอง
นําลงในเอ็กไฟล ขอขอบคุณครับที่ยังกรุณาเปนหวงใย ทั้งปใหม และวันครู (ซึ่งนอยคนจะจํา
ได) ผมตั้งใจจะสงปฏิทิน สคส ไปให แตพอวันนี้คนที่อยู พบแตที่อยู Site งานเดิม (อุโมงค
ระบายน้ําฯ) ซึ่งนานหลายปแลว จะสงไปสงขลาก็คงไมไดรับ ชวยกรุณาบอกที่อยูที่กรุงเทพนะ
ครับ แมจะผานไปหนึ่งเดือนแลว แตก็ยังไดใชอีก ๑๑ เดือน ป.ล. รูปนาจะถายที่หนาหอง
ภาควิชาที่ชั้น ๙ ตึก D นานมากจนจําไมได เสื้อครุยที่สวมผมนาจะยืมอาจารยชาญพจน
Thu, 17 Jan 2008 14:49:53 +0000

รบกวนขอคําแนะนําจากอาจารยครับ กราบสวัสดี อาจารยสถาพร ผมมีเรื่องอยากจะขอคําแนะนําจากอาจารยครับ
คือวาทางบริษัท ที่ผมทํางานอยูจําเปนจะตองสงวิศวกรจากที่นี่ไปที่ Site ตางประเทศ คือประเทศบาหเลนเพื่อไป
คอยประสานงานเรื่องงานที่เราออกแบบและงาน Geometric Control ซึ่งเจานายเขาเห็นวารุนพี่ๆของผมเขาก็พึ่ง
แตงงาน และถามความสมัครใจไมมีใครอยากไปเลย ดังนั้นขอเสนอนั้นจึงตกมาที่ผมครับ ถึงแมรูวาผลตอบแทนที่
เขาเสนอมาใหแทบจะไมแตกตางจากที่เคยไดอยูมากนักกับตอนที่อยูที่นี่ อาจจะเปนปจจัยหลักที่ทําใหใครหลาย
คนไมอยากไปและตอบปฏิเสธไดในทันที โดยแทบไมตองคิด แตผมก็คิดมาสองวันแลวครับตามจริงวาจะตอบ
ปฏิเสธไปแลวแตรูสึกกังวลใจ เลยเขียนจดหมายมาขอคําแนะนําจากอาจารยเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง การ
ที่ผมไมเคยควบคุมงานกอสรางเคยแตนั่งออกแบบในบริษัทมันทําใหผมขาดความมันใจในการออกไปทํางานที่
นั้นครับ ก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากอาจารยหนอยครับผม ดวยความเคารพรักอยางสูง นายเศรษฐา ศิริเงินยวง
deaw_s@hotmail.com
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สถาพรตอบ หากเป นช ว งเวลาสั้น ๆ คื อ หกเดื อน ถึ ง หนึ่ งป ก็ นา จะไปได เพราะถือ วา ซื้ อใจ และแลก
ประสบการณที่แปลกใหม คุมคา หากนานกวานั้น ก็อาจบอกวา มีภาระ แตขอ หรือยินดีไปชวย ไมเกินหนึ่งป แลว
บริษัทคอยพอมีเวลาหาคนไปแทน ในหาหกปนับแตนี้ ศูนยกลางอุตสาหกรรมกอสรางเอเซียอยูที่ตะวันออกกลาง
โดยเฉพาะในดูไบ มีวิศวกรไทยไปทํางานหลายคน แตหากเปนคนไทยในอนาคต ก็ควรกลับมาทํางานเมืองไทย
ชีวิตคน โดยเฉพาะในการทํางาน เลือกไมได ผมไปสอนหนังสือ เงินเดือนก็หายไปหลายเทา รวมสิบป ก็อาจ
สามารถซื้อชีวิต และความสุขสบายได จนถึงทุกวันนี้ยังไมมีคําตอบวาทําไปทําไม หรือเพื่อใคร เหมือนคนสิ้นคิด
หรือคิดไมได อาจเพราะผมโงเขลาเกินไป
Fri, 18 Jan 2008 04:07:08 +0000

ขอบพระคุณอาจารยมากครับขอบคุณสําหรับคําแนะนําที่ดีๆของอาจารยอานแลวทําใหผมตัดสินใจอะไรได
หลายๆอยางและ รูสึกอบอุณมีกําลังใจ เพิ่มมากขึ้นมากเลยครับผม ดวยความเคารพรักอยางสูง นายเศรษฐา ศิริเงิน
ยวง deaw_s@hotmail.com
Wed, 16 Jan 2008 00:33:49 +0700

กราบเรียนอาจารยสถาพรครับ หวังวาอาจารยจะสบายดีนะครับ เนื่องจากวันนี้เปนวันครูครับ (๑๖
มกราคม) ผมก็เลยอยากจะอวยพรใหครูสถาพรมีเเตความสุข มีสุขภาพที่เเข็งเเรง เปนรมโพธิ์ รมไทรให ลูกศิษย
ไดพักพิงครับ ผมจดจําคําสอนของครูเสมอ พระคุณของครูชาตินี้ ผมคงชดใชไมหมด เพราะหากไมมีครู ผมคง
ไมมีวันนี้ ขอบพระคุณมากครับ ดวยความเคารพอยางสูง วัชระ สุระวงศ วิศวกรโยธา รุนที่ ๒ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี watchara2000@gmail.com
สถาพรตอบ มีลูกศิษยจํานวนนอยมากที่จะรู หรือจําวันครูได ขอขอบคุณที่กรุณาระลึกถึง ผมปวยตั้งแตกอนปใหม
ยิ่งไดพักผอนก็ยิ่งไมหาย หลายคนแยกแยะไมออกวา สอนหนังสือ และสอนคนแตกตางกันอยางไร ความจริงก็คือ
สอนหนังสืองายกวาสอนคน อยางไรก็ตาม หากเปนไปไดกตองสอนทั้งหนังสือ และคน เพราะเปนหนาที่ครู
ขอใหประสบความสุขความเจริญเชนกัน ขอบคุณครับ สถาพร
Wed, 16 Jan 2008 13:15:40 +0700

สวัสดีครับอาจารย ผมติดตามโฮมเพจของอาจารย มานานแลวครับ และติดตามความเคลื่อนไหวของอาจารยอยู
เงียบๆมานานแลว ผมเปนศิษยเกาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีโอกาสได เรียนกับอาจารยในหลาย ๆ วิชา
ผานมาเปนสิบปแลวผมรูสึกดีใจที่ผมไดเรียนกับอาจารยและอาจารยอีกหลาย ๆ ทานที่มีความเปนคุณครูจริง ๆ ผม
ไดนําความรูที่ได จากอาจารยไปใชในการทํามาหาเลี้ยงชีพ เปนวิศวกรตัวเล็กๆ แตก็มีความสุขดีครับ แลวตอนนี้
สุขภาพของอาจารย เปนอยางไรบางครับสบายดีหรือเปลาครับ รักษาสุขภาพนะครับคุณครู ไกลจะถึงวันครูแลว
ครับศิษยเกาคนนี้ขอนอมระลึกถึงบุญคุณของคุณครูครับ ดวยความเคารพครับ ขอบคุณครับ Chanyut Hosiri
yut390@gmail.com

สถาพรตอบ เสียงจากคนที่หางไกลทําลายความเงียบสงัดได นาดีใจและปลื้มใจอยางประหลาดที่แม จะจากกัน
นานมากแลว ก็ยังกรุณาระลึกถึง ขอบคุณครับ ผมเองก็มีหนทางไปของตนเอง เหมือนอาจารยทานอื่น ๆ และลูก
ศิษย จนถึงทุกวันนี้ ยังไมรูวา เมื่อใดจะไดหยุดพัก อาจเพราะเปนบุญกรรม ขอใหโชคดีและประสบความสําเร็จ
ตลอดไป เชนกันนะครับ
Tue, 15 Jan 2008 21:30:22 -0800

ขอไหวครูเนื่องในวันครูครับ ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ขาขอประณตนอมสักการ บูรพคณาจารย ผู
กอปรเกิดประโยชนศึกษา ทั้งทานผูประสาทวิชา อบรมจริยา แกขาในการปจจุบัน ขาขอเคารพอภิวันท ระลึกคุณ
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อนันต ดวยใจนิยม บูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปญญาใหเกิดแตกฉาน ศึกษาสําเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยูในศีลธรรมอันดี ใหไดเปนเกียรติเปนศรี ประโยชนทวี แกชาติและประเทศไทยเทอญ ปญญาวุฑฒิกะเรเต เต
ทินโนวาเท นมามิหัง ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทย จงดลบันดาลใหอาจารยมีสุขภาพ
แข็งแรงตลอดไป ผานอุปสรรคทั้งปวงไปไดดวยดี หากศิษยกระทําไมดีกับอาจารยทั้งดวย กาย วาจา ใจ ศิษยขอ
ขมา ณ ที่นี้ดวยครับ ขอใหอาจารยพักผอนมากๆ และขอใหมีความสุขตลอดไปครับ ดวยความเคารพอยางสูง
เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน kriengsak_eec_cm@yahoo.com
ขอบคุณครับ ที่กรุณาระลึกถึง ปใหมผมปวย เพิ่งจะคอยทุเลา เปนเรื่องธรรมดาไปเสียแลว ขอใหโชคดีและ
ประสบความสําเร็จตลอดไป เชนกันนะครับ สถาพร
Mon, 14 Jan 2008 17:05:14 +0700

อยากอวยพร ปใหม และ ใกลวันครู ผมไปเจอหนังสือ ธรรมมะของหลวงปูชา ผมเลยคิดถึงครูเพราะผมตั้งใจจะให
ครู เพื่อเปนการขอบคุณที่ครูทํางานหนักเพื่อนักศึกษา และมหาลัย (แตผมหามันไมพบ และคิดเอาเองวาครูคง
ชอบ) ผมชอบรูปแบบการใชชีวิตของครู มาก ๆ (ผมไดยินมาคราว ๆ) และติดตามครูเสมอมา ผมคิดถึงครูเสมอ
และขอใหครูสุขภาพแข็งแรงอยูยืนหยัดสรางสรรค หลายอยางที่ครูอยากทําเพื่อเปาหมาย ที่ครูหวัง (และผมก็หวัง
และ ขอเปนกําลังใจ จากลูกศิษยเกียรอุบลที่ไมเคยเรียนดวยกันเลย (แตก็เคารพอยางสูง) vichan_lal@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับนานมากแลวที่ไมมีใครเรียกวาครู คําวาครูก็ฟงดูเรียบงาย และมีความหมายสูงสงจนไม
อาจเอื้อมวาผมจะเปนครูที่ดีได ผมคุนเคยกับนามสกุลลาลุน อาจเพราะแปลก แตกไมแนใจวาไดเคยเห็น หรือรูจัก
ถึงอยางไรก็ยอมตองขอบคุณเปนอยางยิ่ง ที่แมจะไมไดมีโอกาสเรียน หรือสอน แตก็กรุณาระลึกถึงและอวยพรให
ขอใหประสบความสําเร็จ และโชคดีเชนกันครับ
Date: Mon, 14 Jan 2008 15:38:50 +0700

ขอใหครูแข็งแรง ตอตานความเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติ และเปนครูผูเปยม ดวยจิตวิญญาณ แหงการสรางสรรค
และ ผูกลาแหงการเปลี่ยนแปลง จากลูกศิษย เกียรอุบล ผู เคารพเสมอมา vichan_lal@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ วันเวลาผานไป ทุกอยางก็เปลี่ยนไป พลังก็เหมือนกัน เหมือนหนังละคร ที่สักวันก็ตอง
ขอบคุณครับ
01/07/08 3:21 PM >>>

สวัสดีปใหมครับอาจารย สุขภาพแข็งแรงนะครับ sakda chooone civil_choo@hotmail.com
สถาพรขอบคุณครับ ที่กรุณาระลึกถึง ปใหมผมปวย เพิ่งจะคอยทุเลา แตก็ทํางานปกติ เพราะปวยเปนเรื่องธรรมดา
ไปเสียแลว ขอใหโชคดีและประสบความสําเร็จตลอดไป เชนกันนะครับ
01/16/08 12:33 AM

กราบเรียนอาจารยสถาพรครับ หวังวาอาจารยจะสบายดีนะครับ เนื่องจากวันนี้เปนวันครูครับ (๑๖ มกราคม)
ผมก็เลยอยากจะอวยพรใหครูสถาพรมีเเตความสุข มีสุขภาพที่เเข็งเเรง เปนรมโพธิ์ รมไทรให ลูกศิษยไดพักพิง
ครับ ผมจดจําคําสอนของครูเสมอ พระคุณของครูชาตินี้ ผมคงชดใชไมหมด เพราะหากไมมีครู ผมคงไมมีวันนี้
ขอบพระคุณมากครับดวยความเคารพอยางสูง วัชระ สุระวงศ วิศวกรโยธา รุนที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
วัชระ สุระวงศ" watchara2000@gmail.com
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สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ที่กรุณาระลึกถึง ปใหมผมปวย เพิ่งจะคอยทุเลา แตยังคงทํางานปกติ เพราะปวยเปน
เรื่องธรรมดาไปเสียแลว ขอใหประสบความสําเร็จตลอดไป เชนกัน
Saturday, January 12, 2008 12:49:12 PM

เรียนทานอาจารยสถาพรที่เคารพ ขอโทษทีที่ตอบ Mail ชามาก เพราะวาไปอยูตางจังหวัดตั้งแตกอนปใหม จนถึง
เมื่อ ๒ วันนี้เองครับ ยุงมาก (ตามเคยครับ) เหนื่อยมากๆๆๆๆ ครับ เรื่องการสอนที่อุบลราชธานีนั้น ถามีความ
เป น ไปได ก็ ค งวั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ ครั บ เพราะก อ นหน า นั้ น วั น ศุ ก ร มี คิ ว เต็ ม หมดแล ว ครั บ (สอนที่ เ กษตร
มหาสารคาม และขอนแกนครับ) เต็มวันตามเคยครับ หาก OK ชวย Confirm ดวยนะครับ หัวขออาจจะเปน
"สุ ว รรณภู มิ " และ "ติ ด อาวิธ ทางป ญญา" ครั บ คอ ย ๆ คิ ด อี กที ก็ ได ครั บ ส ว นเรื่ อง (...) จะโทรศัพ ท ไปคุ ย ครั บ
รับรองวาผมไดกวนคุณเพื่อประเทศชาติ แนนอนครับ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท
สถาพรเขียน กราบเรียนพี่ยอดเยี่ยมครับ กระผมไดเคยแจงเบอร email ของกระผมใหพี่แลวครั้งหนึ่ง แตเขาใจวา
กระผมสงผิด ครั้งนี้ ได e-mail พี่จากคุณคมกฤช จึงขออนุญาตเรียนพี่ทราบอีกครั้งครับกระผมยินดีรับใชในทุก ๆ
เรื่องครับ และในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ๒๕๕๑ (วันศุกร) หากพี่พอมีเวลาวางที่จะกรุณาไปบรรยายให
นักศึกษาชั้นป ๓ และ ๔ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฟง ก็จะเปนพระคุณยิ่งครับ เพราะวางเวนมา ๒ ปแลว และ
บรรยายเรื่องอะไรก็ไดครับ ไมมีหัวเรื่อง ขอแสดงความนับถืออยางสูง สถาพร โภคา
Thu, 10 Jan 2008 03:58:41 -0800

กราบสวัสดี ปใหม 2551 แดทานอาจารยครับ ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะครับ ลูกศิษย
อาณัติ จันทรเต็มดวง anutdchan@yahoo.com
สถาพรตอบ ขอบคุณยิ่งครับ จากกันนานแลวยังอุตสาหหวงใย ขอใหโชคดีเชนกันนะครับ
Tue, 1 Jan 2008 11:20:38 +0000

สวัสดีปใหมครับอาจารย สถาพรปใหม ป๒๕๕๑ นี้ ขอใหอาจารมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงครับ อวยพรเทานี้
แหละครับ เพราะอันอื่นคนอื่นเขาอวยเพราะเยอะแลว อันที่จริงก็วาจะแนบไฟลภาพของอาจารตอนที่สอนสงไป
นะดวยครับ พอดีวาลืมเอามาดวย - -" ไวจะสงเมลไปอีกทีนะครับ เผื่อวาอาจารยจะยังจําไดพีรพล กุลสุทธิ์
wake_upll@hotmail.com

สถาพรตอบ สวัสดีครับ ขอบคุณครับที่ยังระลึกถึงและเปนหวง หายไปนาน ผลการเรียนเปนอยางไรบาง จะ
อยางไรก็ตามขอใหประสบความสําเร็จ ทั้งเรื่องเรียน และเรื่องอื่น ๆ ใหทองไวในใจเสมอวา อดทน และตั้งใจ
จนกวาจะเรียนจบ สวัสดีครับ
Tue, 1 Jan 2008 03:32:08 +0000

สวัสดีครับ อาจารยสถาพร โภคา เนื่องในวาระขึ้นปใหม ๒๕๕๑ผมขอใหอาจารย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข
ตลอดทั้งปอาจารยเดินทางบอยโดยเฉพาะมาสอนหนังสือ ก็ขอใหอาจารยเดินทางอยางปลอดภัยไมมีอุปสรรคใดๆ
นะครับ รักและเคารพ กมลรัตน เณรบางแกว tiey_civil@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณกมลรัตนที่กรุณาเปนหวง และระลึกถึง ขอใหโชคดีตลอดป ๒๕๕๑ และตลอดไป หากเชื่อ
เรื่องดวง มีคนทํานายวา ผมอยูกับที่แลวไมได ตองเดินทาง ไปเรื่อย ๆ ไมมีวันหยุด จะยิ่งดี เท็จจริงอยางไรไมรู แต
ไม รู ว า จะทนไปได อี ก สั ก เท า ไรขอบคุ ณ และสวั ส ดี ค รั บ
ว า อายุ ม ากขึ้ น ก็ เ หนื่ อ ยมากขึ้ น
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Hat-off Great Teacher Last Drama วิโรฒ ศรีสุโร

เชาวันอาทิตยที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผมไดรับเมลจากอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ผูซึ่งเปนบุคคล
มีชื่อเสียงของเมืองไทย ผมรูจักชื่อเสีย งท านมานานตั้ งแตสมัย ยังเรียนหนังสือ ชวงนั้นจําไดวาทานกลับ จาก
ตางประเทศใหม ๆ เมื่อยี่สิบปที่แลวมา รูจักทานมากยิ่งขึ้น เพราะเพื่อนรวมงาน ซึ่งมีนองสาวเปนสถาปนิก และ
เคยรวมงานกับทาน เลาใหฟงถึงความซื่อตรงจริงจังของทาน ผมเคยสงสัยวา คนอะไร ทําไมจึงพูดอะไรไดอยางที่
รูสึกนึกคิดโดยไมเกรงวา จะทําใหใครเกลียดชัง
เมลที่ทานเขียนถึงผม และเอกสารแนบ เปนการเขียนถึงเรื่องการจากไปของครูใหญสถาปนิกผูหนึ่ง ซึ่งก็
อยูใกล ๆ ผมเหลือเกิน ราวหนึ่งปที่ผานมา ทานฝากฝงนักศึกษาปริญญาเอกทางดานสถาปตยกรรมใหผมชวยดูแล
ระหวางทานไปรักษาตัว วันนี้ กลายเปนผมมีลูกศิษยสถาปนิกที่จบปริญญาเอกคนแรกแลว ผมพบอาจารยใหญบน
รถเข็น เมื่อเดือนที่แลว ไมไดบอกทานวา ผมทําหนาที่แทนอาจารย และภารกิจแลวเสร็จเรียบรอยดี เพราะผมมัว
แตบอกทานวา อยากเห็นอาจารยมีลมหายใจอีกอยางนอยยี่สิบป เพื่อสานตองานลายเสน ที่ทานเคยปรารภมานาน
วา อยากจะรวบรวมจัดแสดงใหเปนเรื่องเปนราว
ฝรั่ง เขาจะยินดีนักฟุตบอลที่ทําประตูไดสามประตูในเกมเดียวกัน เรียก Hat trick แตหากจะแสดงความ
คารวะอยางสูงสุดแดผูจากไป เขาใชวา Hat-off หรือถอดหมวกโคงศีรษะใหนั่นเอง ตอไปนี้เปนเมล และขอเขียน
ของอาจารย (พี่) ยอดเยี่ยม เขียนถึง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร
Date: Sat, 2 Feb 2008 22:22:02 +0700

เรียนอาจารยสถาพรครับผมมีบุญที่ไดรูจักกับครูและศิลปนผูยิ่งใหญ.... วิโรฒ ศรีสุโร เพราะไปสอน
หนังสือที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อสิบกวาปที่แลว พี่วิโรฒเปนผูอธิบายใหผมเขาใจศิลปอิสานและลักษณะ
จุดเดน จุดดอย จุดเปน จุดตาย จุดเปลี่ยน ของนักศึกษาขอนแกน เปนผูที่ทําใหผมมีความพรอมที่จะเปนครูอิสาน
มากขึ้น เกือบทุกครั้งตอนเชาตรูที่ผมเดินทางจากกรุงเทพไปถึงขอนแกน ผมจะเขาไปนั่งในหองเล็ก ๆ และรก ๆ
ของพี่วิโรฒ เพื่อรับทราบและเรียนรูในการเปนครูที่ดีและเหมาะสมกับนักศึกษาขอนแกน พี่วิโรฒ พูดตรงและ
แรง ทําใหขอมูลทั้งหลายผานเขากะโหลกผมไดงาย และเอาขอมูลไปใชกับการสอนไดเสมอ พี่วิโรฒจากไปเมื่อ
วานนี้ และผมไดเขียนถึงพี่วิโรฒตาม Attached file ที่แนบมา ผมเขียน ๒ ฉบับ เปนฉบับสั้น และยาว จึงขอสงมา
ใหอานครับ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท
สถาพรตอบ กราบเรียนอาจารย (พี่) ยอดเยี่ยมครับ บายวันศุกร กอนเดินทางไปสอนหนังสือที่พิษณุโลก หลายชาย
อาจารยวิโรฒ (ผศ.ดร.นท แสงเทียน) บอกผมวาคุณลุง (อาจารยวิโรฒ) คงมีลมหายใจไดอีกไมนานนัก เพราะ
แรงดันเลือดตก ตอนนี้ครอบครัว และทุกคนเดินทางไปเฝาดูอาการที่ขอนแกนแลว และอาจรวมถึงอาจารยนท
และครอบครัวดวย ผมฟงแลวนิ่งเงียบ ไมใชเพราะเสียดายคาเครื่องบิน แตเพราะพรุงนี้มีนิสิตรอเรียนอยูกวารอย
คน ผมรูสึกวาคงกําลังทําผิด แตพยายามยกเอาเรื่องหนาที่ของครูมาเปนขออาง คอยดีขึ้นบาง เมื่อไดอานขอเขียน
ของอาจารยยอดเยี่ยม ผมแมอยูใกลอาจารย แตก็เหมือนไกล ไดมีโอกาสเดินทางไปเสียมเรียบกับทานครั้งหนึ่ง
และไปประชุมที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง จึงไดทราบวา อาจารยมิใชเปนเพียงสถาปนิก หรือศิลปน เปนนักนิรุกข
ศาสตร ที่รูรากเหงาที่มาขอภาษา และถอยคําอยางแตกฉาน คงอีกนานมากเหลือเกินกวาคนไทยจะมีศิลปนเชนนี้
กระผมกราบขอบคุณขอเขียนของพี่ และกราบขออนุญาตเผยแพรใหลูกศิษยอาน อยางนอยสุด เขาควรไดเรียนรูจัก
ความกตัญู จริยธรรม ความเคารพยกยอง ผูกพันธ ที่เพื่อนรวมวิชาชีพมีใหแกกัน รวมทั้งชื่อเสียงผลงานของ
อาจารยวิโรฒ ดวยความเคารพอยางสูงสถาพรโภคา
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ป.ล. ตอไปนี้เปนขอเขียนของอาจารยยอดเยี่ยม เทพธรานนท ที่แนบมาพรอมจดหมาย (นักศึกษาผูสนใจ พบพี่ยอด
เยี่ยม และฟงการบรรยายของทานไดในวันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร เชาจรดเย็น)

Great Teacher and the Last Drama… วิโรฒ ศรีสุโร
รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ปราชญสถาปตยกรรมแหงลุมแมน้ําโขง อดีตปรมาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูไดรับรางวัลเหรียญทองสถาปนิกสยามฯ
พี่วิโรฒ คือคนปตตานี เขามาเรียนกรุงเทพ แลวฝงตัวอยูในอิสานมาเกือบ ๕๐ ปมาแลว พี่วิโรฒ เปนทั้ง
พี่ ทั้ง ครู และอาจารย ผู ทํา ใหศิ ล ปะสถาปต ยกรรมอิ สานถูก บั นทึ กและเป นที่ ย อมรั บ ในประเทศไทย ตั้ ง แต
กระเบื้ อ งเครื่ อ งดิ น เผาด า นเกวี ย น โบสถ ศ าลาลอย (โบสถ แ รกที่ ร วมองค ค วามรู แ ละศิ ล ปะยุ ค โมเดิ น ท กั บ
วัฒนธรรมอิสานเขาไวดวยกัน จนไดรางวัลสถาปตยกรรมดีเดนเมื่อ ๓๐ กวาปที่แลว) ..... พี่วิโรฒเริ่มชีวิตการ
เปนครูที่เทคโนโคราช แลวมาอยูนานที่ขอนแกน แลวไปที่อุบลหลังเกษียณ ทั้งหมดของชีวิตพี่วิโรฒวนเวียนอยู
แตอิสานทั้งสิ้น
พี่วิโรฒเปนคนปากจัด ตรงไปตรงมา เชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบเดินทาง บันทึก และดื่มเหลา ...ระยะทาง
ที่พี่วิโรฒทองเดินในภาคอิสานนั้นทะลุปรุโปรงไปหมด เพื่อหาภูมิปญญาอิสาน เพื่อนํามาจดบันทึก สรางสรรค
และสั่งสอนศิษย หากรวมระยะทางที่พี่วิโรฒเดินทางในอิสาน คงจะเปนระยะทางที่เดินทางรอบโลกไดหลายรอบ
ทีเดียว
ผมมีบุญที่ไดรูจักกับพี่วิโรฒ เพราะไปสอนหนังสือที่ ม.ขอนแกน เมื่อสิบกวาปที่แลว พี่วิโรฒเปนผู
อธิบายใหผมเขาใจศิลปอิสานและลักษณะจุดเดน จุดดอย จุดเปน จุดตาย ของนักศึกษาขอนแกน เปนผูที่ทําใหผม
มีความพรอมที่จะเปนครูอิสานมากขึ้น เกือบทุกครั้งตอนเชาตรูที่ผมเดินทางจากกรุงเทพไปถึงขอนแกน ผมจะเขา
ไปนั่งในหองเล็กๆและรกๆของพี่วิโรฒ เพื่อรับทราบและเรียนรูในการเปนครูที่ดีและเหมาะสมกับนักศึกษา
ขอนแกน.... พี่วิโรฒ พูดตรงและแรง ทําใหขอมูลทั้งหลายผานเขากะโหลกผมไดงาย และเอาขอมูลไปใชกับการ
สอนไดเสมอ
พี่วิโรฒ เปนครูที่ขอนแกนจนเกษียณอายุ ขอนแกนไมจางพี่วิโรฒเปนครูตอ พี่วิโรฒจึงไปสอนหนังสือ
ที่อุบลราชธานี และเปนผูกอตั้งคณะศิลปะประยุกตและการออกแบบผลิตภัณฑ ม.อุบลราชธานี และเปนคณบดี
คนแรกและปจจุบัน
เมื่อ ๒ ปที่แลว พี่วิโรฒ ศรีสุโร รูสึกปวดขา ก็เลยไปหาหมอนวด แตก็ไมหาย พี่วิโรฒจึงไปหาหมอ และ
ผลการตรวจก็พบวาพี่วิโรฒนั้นปวยเปนโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหาร และลามเขากระดูก จึงทําใหปวดขา พี่วิโรฒ
จึงเขารับการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ เมื่อปที่แลวอยูเปนเดือนๆ
พี่วิโรฒ กลับไปอยูอุบลรักษาตัวตอ พี่วิโรฒเดินไมไดแลว พี่วิโรฒดูแลตัวเองไมไดเทาไร ยามจะอาบน้ํา
หรือถายเปนเรื่องที่ไมงายเลย แตใจพี่วิโรฒยังเต็มรอยอยูเสมอ มีศิษยรักหลายคนเฝาเวียนไปเยี่ยมและดูแลพี่วิโรฒ
อยูเนืองๆ เปนการเยี่ยมเยียนดูแลอยางไมมีพิธีกรรม มีแตหัวใจตอสายกัน ยามเมื่อศิษยมา พี่วิโรฒก็จะมีความสุข
สบายกายและสบายใจ
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปที่แลว ทางขอนแกนมีการจัดอภิปราย Dinner Talk และหลายๆคนอยากใหพี่
วิโรฒไปเปนองคปาถก แตก็เปนหวงกันวา สุขภาพพี่วิโรฒจะเดินทางไปไดหรือ แตทุกคนก็อยากจะใหพี่วิโรฒมา
แตก็ไมอยากใหพี่วิโรฒมาในเวลาเดียวกัน เพราะอาจจะเปน “Lecture ครั้งสุดทายของพี่วิโรฒ” ก็เปนได เปน
ความอยากที่ยืนอยูบนความเปนหวง เปนความอยากของศิษยที่รักและเปนหวงครู.... แตพอพี่วิโรฒรูขาว ก็บอกรับ
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ปากจะมาพูดทันที.... วันนั้นศิษยเกาขอนแกนเห็นพี่วิโรฒในรถเข็นและรางกายเสื่อมโทรม มาพูดๆๆๆ สอนๆๆๆ
ใหศิษยขอนแกนฟงกัน... มวลศิษยมีความสุขและอิ่มเอม และพี่วิโรฒก็มีความสุขมากๆที่ยังคงเปน “ครูอิสาน”
ทั้งกายและใจ
หลังจากที่พี่วิโรฒสอนชาวขอนแกนเสร็จแลว พี่วิโรฒก็นั่งรถกลับอุบล และรักษาตัวอยูที่บานหลังนอย
อยูอีกหลายเดือน จนเมื่อไมกี่อาทิตยมานี้ อาการปวยของพี่วิโรฒหนักขึ้นมาก ความเจ็บปวดจากมะเร็งในกระดูก
เพิ่มขึ้นรวดเร็ว พี่วิโรฒจึงตองกลับเขาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง พี่วิโรฒกลับสูจังหวัดที่ตัวเองผูกพันที่สุด พี่วิโรฒ
เขารักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลศรีนครินทรฯ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน สถานศึกษาที่พี่วิโรฒใชเวลาเกือบทั้งชีวิต
ที่นี่
ผมทราบขาวการปวยของพี่วิโรฒจากเหลาศิษยของพี่วิโรฒที่เปนศิษยของผมดวย ขาวถูกแจงมาใหทราบ
เปนระยะๆ จนกระทั่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ ก็มีโทรศัพทจาก ดร.หนอง ซึ่งเปนอาจารยที่อุบล,
อ.หุยและ อ.หญิง จากคณะสถาปตย มข. เจาเติ้ง นายทหารอากาศ และนายม จากพัทยา สงขาวดวยขอความที่
ตรงกันวา.... “อาจารยวิโรฒ นาจะมีชีวิตอยูไดไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง นาจะอยูไดไมถึงวันพรุงนี้” เปนขาวที่นาตกใจ
วาทําไมเวลาของคนดีๆถึงไดสั้นขนาดนี้ เพราะอยางนอยก็รูสึกอยากไปเยี่ยมพี่วิโรฒในวันตอมาอยูแลว เพราะวา
ตองไปสอนหนังสือที่ ม.มหาสารคาม ในวันรุงขึ้น (๑ กพ.) ซึ่งไดนัดกับ อ.ตั้ว อาจารยที่มหาสารคามไวแลววา
เมื่อสอนที่มหาสารคามเสร็จก็จะจับรถมาขอนแกน ไมตองทานขาวเย็นกัน แตจะมาเยี่ยมไขพี่วิโรฒ...... แลวเราจะ
ไปเยี่ยมทันเวลาหรือเปลา
ผมจึงยกหูโทรศัพทไปหา ดร.หนอง ซึ่งขับรถมากับสามีและรุนนองจากอุบลราชธานี เพื่อมาเฝาไขพี่
วิโรฒ วา.... พรุงนี้เมื่อผมลงเครื่องบินที่ขอนแกนแลว จะแวะไปหาพี่วิโรฒกอนสัก ๒๐ นาที ขอใหวพี่วิโรฒ
กอนที่จะนั่งรถตอไปสอนหนังสือที่มหาสารคาม ซึ่งอาจารยหนองก็บอกเสนทางเปนอยางดี และนัดแนะกันวาจะ
เจอกันที่หนาตึก ใหผมโทรศัพทไปหาเมื่อลงจากเครื่องบินแลว...... หวังวาคงจะไดกราบเยี่ยมพี่วิโรฒทันเวลา
วันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผมออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครตอนเกือบเที่ยง เพราะเปลี่ยนตั๋ว
เครื่องบินไมได เครื่องบิน Delay และถึงขอนแกนชากวากําหนดการ ไปถึงขอนแกนก็บายโมงกวาแลว ตองไป
สอนหนังสือตอนบาย ๒ โมง ตองใชเวลาเดินทางจากหนาสนามบินสูหนาตึกคณะสถาปตยประมาณ ๑ ชั่วโมง
ถาขับรถตรงไปเลย ก็จะเขาสอนชาไปสัก ๑๐-๑๕ นาที (นักเรียนตองรอครู) ผมถามนาที่ขับรถมารับวา รพ.ศรี
นครินทรอยูไกลไหม เขาตอบวาอยูในมหาวิทยาลัย เลี้ยวเขาไปในมหาวิทยาลัย ซึ่งนับวาเกือบเปนทางผานไป
มหาสารคาม ซึ่งทั้งหมดจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมง รวมแลวผมจะตองใหนักเรียนรอประมาณเกือบ ๑
ชั่วโมง ผมก็มาถึงทางแยกของการตัดสินใจวา.....
.... จะไปเยี่ยมพี่วิโรฒแลวไปสอนหนังสือชา (นักเรียนตองรอครู) แตไดกราบพี่วิโรฒ หรือ ... ไมแวะ
เยี่ยมพี่วิโรฒ ตรงไปสอนหนังสือเลย นักเรียนไมตองรอครู แตผมไมไดกราบพี่วิโรฒ
เปนการตัดสินใจที่ยากจริงๆ แตตองรีบตัดสินใจ เพราะนาขับรถออกรถจากสนามบินแลว ผมคิดถึงพี่
วิโรฒและคิดถึงนักเรียนมากๆ จึงตัดสินใจวา ถาผมถามหัวใจพี่วิโรฒ พี่วิโรฒจะใหคําปรึกษาผมวาอยางไร .....
คําตอบที่ปรากฎขึ้นในมโนคติผมก็คือ....
“ยอดเยี่ยม คุณไปสอนหนังสือ คุณอยาใหนักเรียนรอ คุณอยามากังวลกับผม ผมไมไดไปไหนไกล”
ผมชะลอความคิดอยูพักหนึ่ง แลวก็กระซิบบอกนาที่ขับรถวา “ตรงไปมหาสารคามเลยครับ”
ยกหูโทรศัพทไปหา ดร.หนอง ศิษยรักจากอุบล แลวถามวาพี่วิโรฒเปนอยางไร ดร.หนองบอกวา “พี่วิโรฒยังอยู
แตไมรูสึกตัวแลว ไมรูจะอยูไดนานแคไหน คืนนี้แมพี่วิโรฒจะมาหาลูกที่ขอนแกน” จึงบอกอาจารยหนองไปวา...
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“ผมจะไปสอนหนังสือกอน จะไปทําหนาที่ครูดีๆอยางพี่วิโรฒกอน แลวจะรีบกลับมาเยี่ยม” อาจารยหนองเขาใจ

ผมดี เพราะอาจารยหนองเปนศิษยของพี่วิโรฒ
ผมเดินทางมาถึงมหาสารคามเขาหองเรียนชาไป ๑๕ นาที มีนิสิตชั้นปที่ ๓ ๔ และ ๕ รอยกวาคนนั่งอยู
เต็มหอง มีลูกศิษยที่ตอนนี้กลายเปนอาจารยหลายชีวิตนั่งรออยูในหอง ผมมายืนกลางหอง ไมมีการแนะนําตัวผม
วาผมคือใคร และจะมาสอนเรื่องอะไร เสมือนหนึ่งพวกเขากําลังรอผมอยูเปนเวลาเกือบ ๑ ชั่วโมงแลว อยากจะรู
วาจะสอนอะไรและสอนอะไร
ผมยืนนิ่งมากอยูหนาหอง สงบใจ มองไปขางหนาเห็นนักเรียนคอยอยูเต็มหอง ทุกคนแปลกหนา แตทุก
คนพยายามเปนอันหนึ่งเดียวกัน เพราะเรากําลังจะตองทําหนาที่ครูและศิษยกัน ผมเริ่มพูดชาๆ ขึ้นวา....
“วันนี้ จะเปนวันที่ผมจะตั้งใจสอนใหมากที่สุด จะเปนวันที่ผมไมลืมการสอนวันนี้โดยเด็ดขาด เปนวันที่
ผมจะใชพลังและความสามารถผมใหเต็มขีดจํากัด ขอใหทุกคนอยาใชเพียงสมองในการเรียน แตขอใหใชวิญญาณ
ในการเรียนดวย ผมจะตั้งใจสอนใหมากที่สุดในวันนี้......”
ผมสอนหนังสือใหศิษยสารคามอยางตั้งใจและใชพลังทุกอณูที่มี ผมแตงตัวสอนนักเรียนเรียบรอยที่สุด
ในชีวิตของความเปนครู ผมผูกเนคไทดสีดํา และสูทสีดํา ไมสนุกที่แตงกายอยางนั้นแลวยืนสอนหลายชั่วโมง ....
แตผมรูสึกเพียงอยากทําอะไรสักอยางที่ใหเกียรตินักเรียนของผม รูสึกวาวันนี้จะทําทุกอยางใหดีที่สุดเพราะผม
ไม ได มีโอกาสไปเยี่ย มพี่ วิโรฒ ผมสอนตั้งแตบ ายสองโมงสิบหา ถึ งหกโมงเย็น ไม มีศิษยคนไหนหลั บหรือ
โทรศัพทเลยสักคน.... ขอบคุณศิษยสารคาม
หกโมงเย็นแลว ผมตองรีบกลับไปเยี่ยมพี่วิโรฒที่ขอนแกนแลว ผมเอาภาพพี่วิโรฒที่ อ.นอค เตรียมไวให
ฉายขึ้นจอใหญ แลวผมก็บอกกับนักเรียนของผมวา......
“วั น นี้ ผ มมาสอนพวกคุ ณ ด ว ยความตั้ ง ใจที่ สุ ด อย างที่ ผ มบอกพวกคุ ณ ไว ต อนต นชั่ ว โมง แต พ วกคุ ณ
อาจจะยังไมทราบหรือไมเขาใจวาทําไมผมถึงพูดเชนนั้น....
วันนี้ผมมี ๒ ทางเลือกที่ตองเลือก ก็คือผมตองมาสอนพวกคุณใหทันเวลาในฐานะที่ผมเปนครู หรือผม
จะไปเยี่ยมดูใจพี่วิโรฒ ศรีสุโร ครูปราชญแหงอิสาน เปนครั้งสุดทายของชีวิตพี่เขา แลวผมก็จะมาสอนพวกคุณชา
กวาตารางเรียน ผมคิดและถามในใจวาถาผมถามพี่วิโรฒ พี่วิโรฒจะตอบวาอยางไร ซึ่งผมไดคําตอบในมโนคติวา
ผมจะตองมาสอนพวกคุณใหทันเวลาดีกวา ผมจึงไมไดไปเยี่ยมพี่วิโรฒ....
ที่ผมสอนพวกคุณอยางตั้งใจ ก็เพราะวาวันนี้ผมและพี่วิโรฒอาจไมมีโอกาสไดไหวและรับไหวกันเปน
ครั้งสุดทาย ก็เพราะวาผมจะตองมาสอนหนังสือใหพวกคุณ ผมมาสอนพวกคุณอยางเต็มใจและตั้งใจ และผมก็
เชื่อวาพี่วิโรฒจะมีความสุขอยางมากในการตัดสินใจครั้งนี้...
มาถึงจุดนี้แลวอยากจะบอกวา พี่วิโรฒและผมไดทําหนาที่ของสถาปนิกรุนพี่อยางเต็มที่แลว พวกคุณ
อาจจะทําหนาที่ตอไปหรือไมก็ได ไมวากัน ไมโกรธกัน แตถาหากคุณทําหนาที่ตอ ประเทศนี้และวิชาชีพนี้ ก็ยังพอ
เปนความหวังได และดวยความหวังนี้ก็จะทําใหพี่วิโรฒจากโลกนี้ไปอยางสงบและมีความสุข”
และผมก็ปดการสอน นักเรียนหลายๆคนคงไมเขาใจ หรือมองเห็นความสําคัญของความหมายของผมที่
พูดออกไปเทาไร แตศิษยของพี่วิโรฒและศิษยของผมอยาง อ.ปราง หรือ อ.ออ ที่นั่งอยูในหองนั้น อาจน้ําตาซึมอยู
เพราะเขาเขาใจคําวา “ครู และ ศิษย” เปนอยางดี เขาเปนครูของนักเรียนในหอง และเปนศิษยของพี่วิโรฒ ....เขา
ยอมเขาใจ
ผมออกจากมหาสารคามและตรงไปที่ รพ.ศรีนครินทร กับ อ.กุง คณบดี อ.กตัญู อ.ตั้ว และเราก็มาถึง
รพ.ศรีนครินทรเวลา ๑๙.๓๐ น. เวลาที่หวังวาพี่วิโรฒยังมีชีวิตรอศิษยไปกราบอยู
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ที่หองผูปวยวิโรฒ ศรีสุโร มีญาติพี่วิโรฒและลูกศิษยอยูหลายคน พี่วิโรฒนอนหลับตาอยู มีหนากาก
และสายระโยงระยาง ลูกและภรรยาพี่วิโรฒกําลังพูดอยูกับพี่วิโรฒเพื่อใหกําลังใจ แตพี่วิโรฒไมมีปฎิกิริยาตอบ
ญาติพี่วิโรฒพยายามบอกพี่วิโรฒวาใหรอคุณแม ซึ่งตอนนี้กําลังเดินทางมาขอนแกน เปนบรรยากาศที่ทุกกําลังใจ
สงไปใหพี่วิโรฒเต็มที่ ศิษยหลายคนยืนและนั่งคุกเขาอยูเงียบๆ สงจิตชวยพี่วิโรฒอยางตั้งใจและมีสมาธิ น้ําตาคลอ
หรือรองไหแบบไมมีเสียงทั้งชายและหญิง บางคนทนความกดดันไมไหวก็เดินออกจากหองไปสักพักหนึ่งเพื่อพัก
จิต แลวก็กลับมาใหกําลังใจพี่วิโรฒใหม
พี่วิโรฒอาการไมดีเลย หัวใจเตนไมเปนจังหวะ ระบบการหายใจเริ่มติดขัด ญาติพี่วิโรฒพยายามเขาไป
กอด เขาไปพูดวา “รอแมสักครู แมจะเดินทางมาถึงแลว แมจะมาหาพี่วิโรฒ” ทุกคนพยายามรั้งชีวิตของพี่วิโรฒให
อยูรอคุณแมสักนิด.... หลายความคิดอยากใหพี่วิโรฒจากไปอยางสงบ สบาย ไมเจ็บปวด และในความคิดเหลานั้น
ลวนอยากใหพี่วิโรฒอยูอีกสักนิด อยูรอคุณแมมาดูใจลูกชายผูยิ่งใหญอีกสักครั้งหนึ่ง เปนครั้งสุดทายของชีวิต
เวลา ๑๙.๔๐ น....... เสียงโทรศัพทของลูกชายพี่วิโรฒก็ดังขึ้น เขาวิ่งออกนอกหองเพื่อพูดโทรศัพท แลว
ก็ไดยินเสียงเขาวา คุณยาอยูที่สระบุรีแลว คุณพอรอคุณยาอยู คุณยารอสักครู เดี๋ยวคุณยาคุยกับพอนะครับ แลวเขา
ก็วิ่งเขามาในหอง เอาโทรศัพทแนบกับหูของพี่วิโรฒ ไมทราบวาคุณแมของพี่วิโรฒพูดอะไรกับพี่วิโรฒ เมื่อคุณแม
พูดเสร็จ กราฟแสดงการเตนของหัวใจของพี่วิโรฒก็เรียบขึ้น.... พี่วิโรฒจากไปแลว จากไปอยางสงบ จากไปพรอม
กับการทําหนาที่ของลูกที่ดี และครูที่สมบูรณ ณ เวลา ๑๙.๔๕ น. วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
การ เกิด-แก-เจ็บ-ตาย เปนธรรมดาของมนุษย ไมมีใครหลีกเลี่ยงพน
แตสําหรับชีวิตของคนบางคนนั้น เกิดมาแลวนับวา “ไมเสียชาติเกิด” เพราะเขาไดทําสิ่งดีๆที่สําคัญเอาไว
มากมายทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพี่วิโรฒแนนอน
สําหรับผมแลว พี่วิโรฒเปนทั้งครูและศิลปน ผูมีคาของแผนดิน พี่วิโรฒแสดงใหผมเห็นและเขาใจถึง
ความเปนครูและศิลปน ตราบลมหายใจสุดทายจริงๆ
Great Teacher and the Last Drama… วิโรฒ ศรีสุโร
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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