เอ็กซ์ไฟล์เดือนมกราคม ๒๕๕๓
วัดเจดีย์ยอดทอง วัดอรัญญิก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อาจารย์ ดร.สสิ กรณ์ เหลืองวิชชเจริ ญ ใช้เวลาหลังเลิกสอน เย็นวันเสาร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ พาผม
ไปวัดสี่ วดั ผมมีรูปและเรื่ องเล่าให้ท่านฟัง ดังนี้
วัด เจดี ยย์ อดทอง ตั้งอยู่นอกกําแพงเมื องพิษณุ โลก บนถนนพญาเสื อ ไม่ ใกล้ไม่ไกลจากวัดอรั ญญิ ก
โบราณสถานสําคัญที่หลงเหลือ คือเจดียท์ รงดอกบัวตูมที่หากมองผิวเผิน น่าจะบอกว่า เป็ นศิลปสุ โขทัย ซึ่ งน่าจะ
เป็ นเจดียท์ รงพุ่มข้าวบิณฑุ์ หรื อทรงดอกบัวเพียงองค์เดียวที่พบในเมืองพิษณุโลก หากแต่มีหลายอย่างที่บ่งบอกว่า
เป็ นศิลปอยุธยาปะปนอยู่ น่ าสันนิ ษฐานว่า คงจะสร้ างขึ้นในสมัยที่กรุ งศรี อยุธยาเรื องอํานาจ ขณะที่อาณาจักร
สุ โขทัยเสื่ อมอํานาจ แต่ยงั คงปรากฏอยู่ หรื อไม่ก็เพราะมีการต่อเติมเสริ มแต่งหลายครั้ง ฐานเจดียก์ ว้างประมาณ ๙
ถึง ๑๐ เมตร สู งไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เมตร มีขอ้ มูลว่า เฉพาะที่ยอดทรงดอกบัวตูม มีร่องรอยกระเทาะของปูนที่ถูก
พอก บ่งบอกว่ามีการเสริ มยอด

(ซ้ายไปขวา) ๑ ถึ ง ๓ เจดี ยย์ อดทอง ๔ ที่ ซุ้ม จรนํา มี พระปางลีล าแบบสุ โขทัย แม้ชาํ รุ ด ไปมาก แต่ คงเค้าอยู่
ด้านหน้าฐานเจดีย ์ มีศาลพ่อขุนรามคําแหง ไม่รู้ว่าสร้างทําไม เพราะจะทําให้คนเข้าใจประวัติศาสตร์ ผิดเพี้ยนได้
และ ๕ ที่ฐานเจดีย ์ อาจเคยมีวิหารอยูต่ รงนี้ ผมพบสุ นขั สองสามตัว ลากกระเป๋ าสตรี มากัดเล่นอย่างสนุกสนาน มัน
อาจไปวิง่ ราวใครมา ทรัพย์สินในกระเป๋ าไม่หลงเหลือแล้ว
ส่ วนวัดอรัญญิก รวบรวมข้อมูล และจากป้ ายประวัติที่ทาํ โดยกรมศิลปากร สรุ ปได้ว่า วัดอรัญญิก เดิม
อาจชื่อว่า วัดป่ าแก้ว มีเจดียท์ รงระฆังเป็ นประธานวัด และมีชา้ งล้อมที่ฐานจํานวนประมาณ ๖๐ เชือก (บ้างก็ว่า
๖๘ เชือก คือ ด้านละ ๑๖ เชือก และที่มุมทั้งสี่ มุมละหนึ่ งเชือก) แต่ชาํ รุ ดเกือบทั้งหมด ที่ยงั หลงเหลืออยูด่ ูแล้วเชื่อ
ว่า ทําขึ้นใหม่ ) องค์เจดี ยม์ ี ร่องรอยซุ ้มพระยืนแปดซุ ้ม หันพระพักตร์ ออกแปดทิ ศ วิหารหันหน้าไปทางทิ ศ
ตะวันตก (ซึ่ งแปลกมาก ๆ ) และมีคูลอ้ มรอบขนาด ๑๕๗ x ๒๑๐ เมตร อาจจะสร้างขึ้น ในสมัยพระยาลิไท ราว
พ.ศ. ๑๙๐๔ เมื่อกรงศรี อยุธยามีอาํ นาจเหนื อเมืองพิษณุ โลก โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จ
ประทับที่เมืองพิษณุโลกราว พ.ศ. ๒๐๐๗ คงจะมีการสร้าง ระเบียงคต ล้อมรอบเจดียช์ า้ งล้อม และบูรณะต่อเนื่อง
ตลอดสมัยกรุ งศรี อยุธยา โดยเฉพาะก่อน พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับที่พระราชวัง
จันทน์และใช้พิษณุโลก เป็ นฐานในการกอบกู้ เอกราช ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ –
๒๒๓๑) ทรงใช้พิษณุโลกเป็ นฐานในการทําสงคราม กับเมืองเชียงใหม่ และพบหลักฐานการบูรณะด้วย ก่อนเสี ย
กรุ งครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พิษณุโลก ปลอดภัยจากสงคราม ต่อมาสมัยธนบุรีเป็ นราชธานี อะแซหวุ่นกี้ แม่ทพั
พม่า ยกทัพมาล้อมเมือง พ.ศ. ๒๓๑๘ วัดในเมืองพิษณุโลก ถูกเผาทุกแห่ง (เพื่อมิให้เป็ นที่หลบซ่อน หรื อซ่องสุ ม
ผูค้ น หรื อกําลังทัพ) ยกเว้นวัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช) การขุดค้นที่วดั อรัญญิกได้
พบ เศษถ่านกระจายอยูใ่ นชั้นดินทัว่ ไป เป็ นหลักฐานสอดคล้องกับเอกสาร
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ถึง ๔ และ ๑๐ ถึง ๑๒ ซากสิ่ งปลูกสร้างจากทางเข้าวัดปั จจุบนั (ทิศตะวันออก) แต่เป็ น
ด้านหลังของวัดในอดีต เพราะวิหารหันออกทางทิศตะวันตก น่าจะเป็ นพระอุโบสถหลังเล็ก ๆ เพราะเห็นใบเสมา
บอกเขตขัณฑ์พทั สี มา และลูกนิ มิตรทั้งเก้าลูก ฐานยกสู งเมตรเศษมีบนั ไดทอดข้างบนมี ซากพระพุทธรู ป และ
พระพุทธรู ปที่น่าจะเป็ นของใหม่ ๕ มองผ่านแนวระเบียงคต ไปยังด้านหน้าของวัด ปั จจุบนั เป็ นรั้ว ถัดออกไปเป็ น
ถนน และแม่ น้ ํา ๖ เจดี ย ์ท รงระฆัง ควํ่า อยู่ถัด จากวิ ห ารด้า นหน้า ๗ และ ๘ บานสู ง ในบริ เวณวิ ห าร มี แ ท่ น
พระพุทธรู ป ซึ่ งน่ าจะเป็ นพระประธาน ปรักหักพังแทบสิ้ นแล้ว ๙ สภาพองค์เจดียท์ ี่เหลืออยู่ ปรากฏทั้งหิ นแลง
(ศิลาแลง) และอิฐถือปูน เชื่อได้วา่ คงจะบูรณะสื บเนื่องกันมาหลายต่อหลายครั้ง
สุ ดท้ายยามจวนจะพลบคํ่า กลับไปไหว้พระบรมสารี ริกธาตุที่สถิตย์บนพระปรางค์ที่วดั พระศรี รัตนมหา
ธาตุ (วัดพระพุทธชินราช) ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ข้ ึนไปสักการะปี ละครั้งช่วงที่มีงานประจําปี เป็ นบุญแท้ ๆ วันนั้น ทาง
วัดเปิ ดวิหารพระเหลือ และวิหารพระพุทธบาทใหสักการะด้วย

(ซ้า ยไปขวา) ๑ และ ๒ ระหว่า งเดิ นทางท่ องไปตามวัด ต่ าง ๆ ๓ พระอัฏ ฐารส ที่ บูร ณะใหม่ (ด้านหลังมี เสา
คอนกรี ตเสริ มเหล็กคํ้า) เป็ นพระพุทธรู ปยปางประทับยืนสู งแปดศอก สร้างสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช (พญาลิ
ไท) ด้านหน้าขององค์พระ มีซากวิหาร และเหล็พ้นื เสา และแนวกําแพง (จําได้ว่าเริ่ มขุดแต่งตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ที่ผม
เริ่ มไปสอนหนังสื อ) วิหารนี้เรี ยกวิหารเก้าห้อง เป็ นคําเรี ยกขานในอดีต แปลว่า มีเสาสิ บแถว หรื อวิหารมีเก้าช่วง
(Bay) นัน
่ เอง ซึ่ งในอดีตหรื อแม้ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นวิหารขนาดใหญ่มาก ๆ เพราะปั จจุบนั วิหาร หรื อพระอุโบสถที่
มีหา้ ช่วง (หรื อช่างเขาเรี ยกกันว่า วิหาร หรื อโบสถ์ ห้าหน้าต่าง) ก็ถือว่าขนาดใหญ่เป็ นมาตรฐานแล้ว) มองต่อไป
ด้านหลังถัดจากองค์พระ และเห็ นพระปรางค์ยอดสี ทองต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น และ ๔ ทางขึ้นลงพระปรางค์
บันไดสูงชันมาก ผมใช้เวลาเพียงสองสามนาที ขึ้นไปสักการะ แล้วรี บลงมา ไม่มีเวลาถ่ายรู ป เพราะบนนั้นคับแคบ
ผูค้ นเกือบจะเบียดเสี ยด ไม่มีมุมกล้อง
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ของฝาก
ผมใช้เวลาระหว่างปี ใหม่อย่างเงียบ ๆ เพื่อชําระสะสาง และเตรี ยมงาน หลังปี ใหม่ ต่อเนื่องถึงวันครู ผม
ไม่เคยรู ้จกั หรื อจําวันครู แต่จาํ ได้วา่ นับแต่เริ่ มเป็ นครู มีลกู ศิษย์หลายคนระลึกถึงในวันครู หลาย ๆ คนผมไม่เคยได้
สอนเขาเป็ นเรื่ องเป็ นราว หลาย ๆ คนยังปฏิ บตั ิ สืบเนื่ องมาจนถึ งปั จจุ บนั ผมได้รับของฝากในช่ วงปี ใหม่มาก
เหมือนกัน แต่หลังปี ใหม่ และวันครู มีของฝากที่จะอยู่ในความทรงจําสองสามอย่าง แม้ทุกอย่างจะมลายหายไป
ตามสภาพ หรื อกาลเวลา

(ซ้ายไปขวา) ๑ ฝรั่ง และขนมไทยจากโคราช ผูป้ กครองสามีภรรยา แวะไปเยี่ยมลูกชาย ซึ่ งเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่
หนึ่ ง ทึคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรุ ณานําไปฝากผม ขนมอร่ อย หวานเหมื อนนํ้าใจ ๒
พวงมาลัยจากลูกศิษย์ อิสเรศ สุวรรรณ์ นิสิตชั้นปี ที่ ๔คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ๓ ขนมจาก
สุ ราษฎร์ ธานี (เต้าส้อ) นิสิตชั้นปี ที่ ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเดินทางไกลมาก ๖สุ ราษฎร์ ธานี
พิษณุโลก กรุ งเทพ และอุบลราชธานี ก่อนที่จะถูกกิน)

หนังสื อจาก ปูชนี ยบุคคลของวงการ (ซ้าย) ร้อยพันเรื่ องราวจากอีเมล์ของ
ยอดเยี่ยม จากยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิ กสยาม (ขวา) ถอดรหัสการบริ หารโครงการ จาก
ประวงค์ ธาราไชย นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนมกราคม ยังเป็ นเดือนแห่งบรรยากาศเฉลิมฉลอง มีจดหมายหลายฉบับ จากคนเก่า คนไกล และคน
ที่คาดไม่ถึงหลายเรื่ องราว บางเรื่ องมีรูปด้วย ลองอ่านดูนะครับ
Date: Fri, 29 Jan 2010 22:31:28 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ผมนายเกศแก้วเงิน มหาคชเสนี ยช์ ยั ผมสงสัยว่า โดยทัว่ ไปแล้วหลังจากคํานวณรายละเอียด
เหล็กเสริ มของคานหรื อแผ่นพื้น มักจะแสดงภาพรายละเอียดเหล็กเสริ มต่อท้ายการคํานวณ เราไม่แสดงได้
หรื อไม่? โดยนําไปแสดงไว้ในแบบโครงสร้างทีเดียวเลยkatekaewngurn@hotmail.com
สถาพรตอบ เป็ นมาตรฐานปฏิบตั ิสากลของวิชาชี พ ที่เขาทํากันทัว่ โลก หากไม่จาํ เป็ นจะสอนหรอกหรื อ แบบ
โครงสร้างปกติเขียนโดยพนักงานเขียนแบบ ดังนั้น รายละเอียดหลังรายการคํานวณ จึงจําเป็ น เพื่อวิศวกรจะได้ส่ง
เป็ นต้นแบบให้ผเู ้ ขียนแบบเขียนตามได้ หากไม่มี ก็คงต้องให้ผเู ้ ขียนแบบ แกะจากรายการคํานวณเอง หรื อไม่ก็
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ถ่ายสําเนารายการคํานวณให้คนงาน หรทอช่างเหล็ก ช่างไม้ คนละเล่ม ถ้าหากผูเ้ ขียนแบบ หรื อคนอื่นๆ ทําได้ จะ
จ้างวิศวกรไปเพื่ออะไร เพราะเหตุน้ ี หลาย ๆ บริ ษทั จึงจ้างวิศวกรไปเป็ น นักงานเขียนแบบ ไม่ใช่วิศวกร
Date: Mon, 25 Jan 2010 23:38:04 +0700

นิสิตสิ่ งแวดล้อม ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ดูแลสุ ขภาพด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะwazup_yo@hotmail.com
สถาพรตอบ เป็ นเมล์ที่อ่านแล้วมีกาํ ลังใจขอบคุณครับ
Tue, 26 Jan 2010 14:23:06 +0700

รบกวนถามอาจารย์อีกครั้งนะครับ ห้องเก็บของใต้บนั ได ผมจะให้ นํ้าหนักบรรทุกจร (LL) เท่ากับ ๕๐๐ กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร เท่ากับห้องเก็บของทัว่ ไปหรื อเปล่าครับ za_kingdom@hotmail.com
สถาพร หากเป็ นอาคารอื่น ๆ ที่ห้องเก็บของขนาดใหญ่ สมควรจะเผื่อไว้ ห้องเก็บของใต้บนั ไดอาคารพาณิ ชย์ม่
ใหญ่โตนัก อีกทั้งความสูง (Clearance) ไม่มาก เข้าออกลําบาก ใส่ ของได้ไม่มาก หากพื้นที่อาคารพาณิ ชย์ใช้
นํ้าหนักบรรทุกจร ๓๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตรห้องเก็บของจะใช้ ๓๐๐ ด้วยก็ได้ครับ เคยดูรายการ TV Direct
ไหม ที่โฆษณาขายสิ นค้าทางทีวีหลังเที่ยงคืน ทุกสิ่ งทุกอย่าง โดยเฉพาะเครื่ องออกกําลังกาย โต๊ะ เก้าอี้ เตียง
คนขายมักโฆษณาว่า ประกอบง่าย ถอดเก็บได้ ไม่เปลืองเนื้อที่ ว่าแล้วมันก็ผลักเข้าไปไว้ใต้เตียง ผมดูรายการพวก
นี้มาสิ บกว่าปี แล้วนะ ทําไมเตียงมันไม่เต็มสักที่ อยากรู ้นกั น่ามีเบื้องหลังถ่ายใต้เตียงให้ดูว่า ป่ านนี้ มันสะสมอะไร
ไว้มากมายแค่ไหน สวัสดีครับ
Date: Mon, 25 Jan 2010 11:30:01 +0700

ขอบคุณครับ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้คาํ ตอบและคําแนะนําสําหรับผม ผมขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ
ไม่ป่วย และขอให้อาจารย์มาสอนที่ มน. อีกในรุ่ นต่อๆไป นะครับ ชยาวุฒิ นิสิตวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ชั้นปี ๓
Date: Sun, 24 Jan 2010 15:35:32 +0700

ถามการวางแผ่นพื้นสําเร็ จครับ คือว่างานโปรเจค อาคารพาณิ ชย์ มีหา้ คูหา เราจะต้องวางแผ่นพื้นแบบไหนคับ เรา
จะเสริ มส่ วนที่แข็งแรงอยู่แล้ว หรื อ ไปทําส่ วนที่อ่อนแอให้แข็งแรงขึ้น อ่ะคับ แนวตั้งหรื อแนวนอนกับอาคาร
พาณิ ชย์ครับ ball_zaa_11@hotmail.com
สถาพรตอบ บังเอิญที่อาคาร มีความกว้างของแต่ละห้อง และช่วงเสาเท่ากัน และโดยรวมแล้ว ความกว้าง และยาว
ของอาคารเท่ากัน จะวางตามขวาง หรื อตามยาวก็ได้ ดูความยากง่ายของพื้นคาน อื่น ๆ เช่นที่ช่องเปิ ดบันได
ห้องนํ้าสวัสดีครับ
Date: Sun, 24 Jan 2010 16:56:49 +0700

ขอบคุณครับสําหรับคําตอบและคําแนะนําที่อาจารย์ให้ผมมา ผมรบกวนถามต่อนะครับ จากแบบของสถาปนิ ก
บอกว่าฝ้ าชั้นที่หนึ่ ง และชั้นที่สอง เป็ นฝ้ าเพดานท้องแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปแต่งร่ องไม่ฉาบปูน ทาสี ดังนั้นพื้นที่ที่
กากบาทสี น้ าํ เงิน ผมก็ไม่สามารถหล่อในที่ได้ซิครับ ผมเข้าใจถูกไหมครับ อีกคําถามนะคับ อาจารย์คบั เผอิญ
ห้องนํ้าช่วง B-C มี 2 ห้อง ผมจําเป็ นต้องมีคานแบ่งห้องนํ้า 2 ห้องนี้ รึเปล่า เพราะต้องมีการก่อผนังกั้นอ่ะครับ
รบกวนอาจารย์อีกแล้วครับ za_kingdom@hotmail.com
สถาพรตอบ สิ่ งที่สถาปนิกออกแบบ หรื อกําหนดไว้ หากจําเป็ น ก็ยอ่ มแก้ไขได้ โยเฉพาะเรื่ องความมัน่ คงแข็งแรง
เจตนาจริ ง ๆ คงตั้งใจว่า จะไม่มีฝ้า (เรี ยกฝ้ าเปลือย) จึงเขียนให้เซาะร่ องแผนพื้นสําเร็ จรู ป(ซึ่ งแปลว่าวางเรี ยงชิดดัน
ก็เกิดร่ องโดยแทบไม่ตอ้ งเซาะ) สถาปนิกจะรู ้แทนวิศวกรได้อย่างไรว่า ตรงไหนใช้แผ่นพื้นสําเร็ จรู ป หรื อใช้ได้
ทุกแห่ ง สมควรใช้ทุกแห่ง ดังนั้น หากมีเหตุผลอันควร ก็ไม่เห็นจะต้องใช้แผ่นพื้นสําเร็ จในบริ เวณดังกล่าว หาก
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สถาปนิกต้องการให้มีร่อง (คล้าย ๆ บริ เวณอื่นที่วางแผ่นพื้นสําเร็ จ) เราก็ทาํ ร่ องเทียมได้นะครับ เช่น เอาเหล็กเส้น
เล็ก ๆ มาวางบนแบบ พอแกะแบบ และเหล็กเส้นออกมา ก็จะเกิดร่ องตามแนวเหล็กที่เราวางครับ ห้องนํ้าเล็ก ๆ
สองห้อง หากจะมี คานช่ วงสั้น ๆ รั บผนัง ก็ทาํ คานซ่ อนคล้าย ๆ ธรณี ประตูได้ครั บ คานนี้ ก็จะถ่ ายนํ้าหนัก
(Reaction) ลงบนคานหลัก (คานแบ่งห้อง) และคานตัวที่รับผนังด้านหน้าของห้องนํ้าเล็ก ๆ ทั้งสองห้อง ดีที่ช่าง
สังเกต ขอยกย่องด้วยความจริ งใจ (สถาพร ตอบที่สนามบิน)
Monday, January 25, 2010 2:13:59 AM

สถาพรตอบ (เพิ่มเติม) บังเอิญที่อาคาร มีความกว้างของแต่ละห้อง และช่วงเสาเท่ากัน และโดยรวมแล้ว ความ
กว้าง และยาวของอาคารเท่ากัน จะวางตามขวาง หรื อตามยาวก็ได้ ดูความยากง่ายของพื้นคาน อื่น ๆ เช่นที่ช่องเปิ ด
บันได ห้องนํ้า หากต้องการ หากพิจารณาชั้นล่างการวางพื้นตามยาว ก็จะทําอย่างที่สถาปนิกต้องการได้ ผมวางมา
ให้แล้วพร้อมนี้ สวัสดีครับ
Sun, 24 Jan 2010 01:41:44 +0700

อาจารย์ครับ ผมอยากทราบว่า พื้นที่กากบาทสี น้ าํ เงิน ถ้าผมจะใช้พ้ืนสําเร็ จรู ป โดยวางแนวนอน0.05x0.025x2400
ตอบ ๐.๐๕x๐.๐๒๕x๒๔๐๐ ได้ไหมครั บ รบกวนอาจารย์หน่ อยนะครั บ za_kingdom@hotmail.com
สถาพรตอบ ๐.๐๕x๐.๐๒๕x๒๔๐๐ แปลว่าอะไร ทําไมต้องใช้แผ่นพื้นหลายขนาด ไม่ลองแบ่งคาน แบบที่แนบ
มาให้น้ ีดูหรื อ เพราะพื้นที่สีฟ้าอ่อน ก็ยงั สามารถวางแผ่นพื้นขนาดประมาณ ๔ เมตรได้ หากสงสัยให้ถามได้อีก
นะครับ (ป.ล ไม่ต่างจากที่เราคิด หากแต่ให้ดูโดยรวมของอาคารทุกห้อง พื้นที่กากะบาทสี น้ าํ เงิน ทําแผ่นพื้นหล่อ
ในที่ได้ครับ ไม่ยงุ่ ยากหรอก เพราะพื้นห้องนํ้าบริ เวณนั้นก็ตอ้ งเป็ นแผ่นพื้นหล่อในที่อยูแ่ ล้วครับ)
Wed, 20 Jan 2010 19:49:47 -0800

ผมกําลังจะติดต่อกลับไปหาอาจารย์ถึงเรื่ องนี้ เหมือนกัน เพราะข้อมูลที่อาจารย์ได้ส่งให้และบอกว่า ลองเอาไป
ดูก่อน ถ้าใช้ไม่ได้ในเชิงปฏิบตั ิจริ ง จะหาเพิ่มหรื อสอบถามผูร้ ู ้ให้ ผมก็เลยคิดว่าจะติดต่อกลับมาสอบถามใหม่
เนื่องจากลองทําแล้วไม่น่าเวิร์ก จึงอยากได้วิธีที่ทาํ แล้วได้ผลดีที่สุด เพื่องานจะได้สมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
ผมต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆๆ สําหรับข้อมูลที่ส่งให้ ข้อมูลนี้จะได้นาํ ไปเผยแพร่ เป็ นความรู ้ต่อทุกฝ่ าย ทั้งที่
ปรึ กษา ผูร้ ับเหมา และ นักศึกษา ครับ ข้อมูลดังกล่างนี้ จริ งๆแล้วผมทราบแค่ว่าใช้โฟม แต่ไม่ได้รูในรายละเอียด
ผมเคยให้ ผูร้ ับเหมาไปหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะได้ทาํ การก่อสร้างให้ดีที่สุด แต่ผรู ้ ับเหมาก็ตอบว่า ไม่รู้อย่างเดียว
และบอกว่า พื้นโพสท์น้ ันมักทําให้ผนังมีรอยร้าวบางๆๆเสมอคู่กนั เป็ นปกติ ไม่สามารถป้ องกันการแตกร้ าว
บางๆๆของผนังได้ ทําไม่ผรู ้ ับเหมาที่รับเหมางานเป็ นหลายๆๆล้าน ขับรถเบนต์คนั โตๆๆ จึงไม่เอาใจใส่ ในเรื่ อง
คุณภาพงานก็ไม่ทราบ พูดถึงเรื่ องนี้ ขอบ่นอีกน่ะครับ เวลาผมไปคุมงานเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เจอแต่ ผูร้ ับเหมาที่คิดแต่จะ
เอาเปรี ยบอย่างเดียว วิศกรออกแบบ อะไรมา พอประมูลงานแล้ว จะลดสเป็ กอย่างเดียว ประตูได้เนื้ อแข็ง ก็จะ
เปลี่ยนเป็ นประตู PCV บ้าง ผนังส่ วนที่อยูเ่ หนือฝ้ า งานฉาบผนังก็ไม่ทาํ ฉาบปูนก็ไม่เรี ยบร้อยเพราะคิดว่าอยูเ่ หนือ
ฝ้ า ที่ร้ายแรงอีกเรื่ อง คือเรื่ องงานก่อผนังพื้นใหญ่ๆๆ ที่ไม่ทาํ เสาเอ็น และคานทับหลัง จุดต่อขงผนังก่ออิฐที่มีผนัง
สามผืนหรื อสี่ ผืน ตัดกัน เช่นห้องนํ้า ไม่ทาํ เลย แต่เวลาเสนอราคางานมา คิดหมด ทุกอย่างงานทาสี ก็ทาบางมาก
บางทีทาชั้นเดียว อีกปั ญหาคือ คนงาน โฟร์แมน หรื อวิศวกรสนาม บางคน ทํางานแบบผิดๆๆาตลอกทั้งชีวิตโดยที่
ไม่รู้เลยว่า ตนเองทําผิดหลักการ และเมื่อมาเจอคอนซัลท์ฯ บอกว่าผิด ก็มกั เถียง และอ้างว่าผมทํามาเป็ นสิ บ
โครงการ แล้วไม่เห็นเป็ นไร ทํานองนี้ ปั ญหาคุณภาพงานก่อสร้าง ในบ้านเราน่าเป็ นห่วงมากจริ งๆๆน่ะครับ เขา
มักไม่ค่อยคิดว่า ทําให้เรี ยบร้อยถูกต้งอ ครั้งเดียวขบไปเลยจะได้ไม่ตอ้ งมาแก้ไข สงสารเข้าของโครงการที่ไม่มี
คอนซัลมาช่วยดู ช่วยตรวจน่ะครับ ไม่รูจะว่าอย่างไรดี อยากให้งานก่อสร้างบ้านเรา ใส่ ใจกันมากๆๆว่านี้ มีธรร
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มาภิบาลมากกว่านี้อาจารย์ตอบมาข้อเดียว ผมบ่นเรื่ องงานก่สร้างไปเยอะเลย เนื่องในวันครู ที่ผา่ นมานี้ ขออาจารย์
มีสุขภาพเเข็งแรงน่ะครับ มีงานเยอะๆๆครับปี นี้ยงั ไม่ได้ปฏิทิน ม.อุบลเลย หากยังพอมี อยากจะได้หนึ่งชุดครับ จิ
ระศักดิ์ อักษรกาญจน์ Jirasak Augsornkarn jirasak_mut@yahoo.com
สถาพรตอบ จะส่ งปฏิทินไปให้ แต่หานามบัตรไม่เจอ ช่วยบอกที่อยูห่ น่อย (ที่ผมบันทึกไว้กท็ ี่เสื อใหญ่อุทิศ เมื่อปี
มะโว้แหละ) มีตวั แทนจําหน่ายวัสดุก่อผนังคนหนึ่ง เขากําลังเรี ยบเรี ยงวิธีก่ออิฐชนท้องแผ่นพื้นคอนกรี ตอัดแรง ที่
บริ ษทั เขาแนะนําลูกค้า ได้รับแล้วจะส่ งไปให้
Tue, 19 Jan 2010 12:48:58 +0000

สวัสดีครับอาจารย์พอดีผม (ลัทธพล) ได้ช่วยพี่ตามถ่ายรู ป Pre-Wedding เลยได้ถ่ายรู ปของศุลกสถาน แต่ถ่ายน้อย
ไปหน่อย เดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาฝากอาจารย์ใหม่ครับspeejoo@hotmail.com
สถาพรตอบ ได้รับแล้ว ขอบคุณครับ สถาพร

รู ปศุลกสถาน ฝี มือลัพธพล ปิ่ นเกตุ รู ้จกั เลือกมุมลี้ลบั และถ่ายภาพได้แบบมืออาชีพ ใช้ทาํ Wall paper ได้
Mon, 18 Jan 2010 15:10:55 +0000

ส่ วนที่นี่จะเป็ นศุลกสถาน ที่บางรักครับ เห็นเค้าติดป้ ายว่าจะทําเป็ นโรงแรมครับ ซึ่ งตอนที่ผมฝึ กงาน ผมก็ได้มี
โอกาสได้ไปสํารวจที่นี่ ส่ วนตัวผมชอบมากๆ ถ่ายรู ปแต่งงานก็เลยเลือกที่ตรงนี้เป็ นอีกโลเคชัน่ หนึ่งครับ ช่วงนี้
อากาศเปลี่ยนบ่อยอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยน่ะครับtaam14@hotmail.com
สถาพรตอบ รู ปมุมสวยมาก เสี ยดายที่มีโลโก้ติดในรู ป
Date: Mon, 18 Jan 2010 15:00:49 +0000

สวัสดีครับอาจารย์ สบายดีหรื อเปล่าครับ พอดีผมได้มีโอกาสไปถ่ายรู ป Pre wedding ตามสถานที่ต่างๆทัว่ กทม.
และได้แวะเข้าไปถ่ายที่กรมชลประทาน สามเสน มันจะมีโรงเก็บเครื่ องบินเก่า ๆ อยูห่ ลังนึง ก็เลยถ่ายเก็บมาฝาก
อาจารย์ ช่างกล้องก็เป็ นรุ่ นน้องโยธาที่ชื่อ ลัทธพล ปิ่ นเกตุ(น้องต้า) โยธารุ่ น ๘ น้องเค้าถ่ายรู ปสวยครับ แล้วก็มี
อีกที่ครับที่สวยมากๆ ก็คือที่ศุลกสถาน (โรงภาษี) ที่อยู่บางรักครับ ถ้ายังไงจะส่ งไปให้อาจารย์อีกรอบน่ะครับ
Chachrit Mhaiphan: Civil Engineer Level K1, Royal Irrigation Department, Engineering Group 1, Office of
Engineering and Architecture Design 811 Samsen Rd. Dusit BKK. 10300, Tel. 0-2669-3579 Mobile. 086-8782774:
taam14@hotmail.com

สถาพรตอบ เป็ นรู ปที่มีคุณค่ามากครับ เป็ นอาคารที่ควรค่าแก่การเอาไว้สอนหนังสื อ หากมีเวลาว่า เสาะหาประวัติ
ความเป็ นมาด้วยนะครั บ เพราะอนาคต คงไม่มีให้ดูแล้ว ขอบคุณครับ ผมเคยมี รูปศุลกสถาน แต่ไม่รู้ทิ้ง หรื อ
หายไปไหนแล้ว ขอบคุณครับ
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อาคารโรงเก็บอากาศยาน (เรี ยก Hangar) ไม่รู้วา่ ใครเป็ นคนถ่าย ชาคริ ต หรื อลัพธพล หากแต่ว่ามุมภาพสวย สี และ
บรรยากาศดี ละม้ายคล้ายกับภาพ Sepia ได้รายละเอียดเหมือนวิศวกรถ่ายรู ป ของกรมชลประทาน อ่านจากขัอมูล
ในเวบไซท์ของสมาคมสถาปนิ กสยาม บอกว่าน่าเสี ยดาย หากจะต้องถูกรื้ อถอน เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน หรื อสร้าง
อาคารใหม่
Date: Tue, 19 Jan 2010 00:56:20 -0800

สวัสดีวนั ครู ครั บ เรี ยน อาจารย์ ยารักษาไมเกรน ชื่ อยา Cafergot (คาเฟอร์ กอต) ของ NOVARTIS ครั บ
ขอบพระคุณอาจารย์ที่อวยพรครับ ขอให้สมพรอย่างที่อาจารย์ว่าครับ บางครั้งดูทีวีเคยคิดอยากถามว่าเคยมีใครให้
อาจารย์พดู ถึงในหลวงบ้างไหม (ฝากรู ปกู่กาสิ งห์ที่ร้อยเอ็ดมาด้วยครับ จริ งๆ ถ่ายมากกว่านี้ครับ แต่คล้ายๆกันทุก
ด้าน) เป็ นโบราณสถานที่อยูใ่ นวัด ห่างไกลถนนใหญ่ เจ้าหน้าที่ดูแลบอกว่าเคยมีสิงห์อยู่ดา้ นหน้า แต่ว่าหายไป
ครับ (ทําไมไม่มีใครตามหา) มีของเก็บรอบูรณะมากครับ ภาคอีสานนี่ก่เู ยอะจังนะครับ เจ้าหน้าที่บอกว่าสมัยก่อน
นี่สร้างแข่งกัน ด้วยความเคารพ พีรพล pbx19@yahoo.com
ร้อยเอ็ดมีก่กู าสิ งห์ หรื อกู่พระโกนา และกู่โพนระฆัง ซึ่ งค่อนข้างเป็ นที่รู้จกั หากมีโอกาสไปดูถ่ายรู ปมาฝากด้วย
แม้มุมจะซํ้า ๆ กันผมดูไม่เบื่อหรอกกู่กาสิ งห์ มีความสมบูรณ์อย่างมาก แม้บางอย่างหายไป แต่บางอย่างที่มีค่า
มากมายกว่าถูกทิ้งจมดินจมทราย ก็ยงั อยู่ บอกไม่ได้หรอกว่าอะไรหากเอ่ยถึงสิ งห์ ผมเดาว่า ของเป็ นอทธิ พลของ
ศิลปะขอมยุคก่อนเมืองพระนคร ช่วงปลาย ๆ ระหว่าง กุเลน (Kulen พ.ศ. ๑๓๗๐-๑๔๒๐) แต่หากใหม่กว่านั้น
เป็ นยุคเมืองพระนคร ก็คงเป็ นแบบพระโค (Preah Ko พ.ศ. ๑๔๒๐-๑๔๓๖ หรื อหลังจากนั้น) บาเค็ง (Bakheng
พ.ศ.๑๔๓๖-๑๔๗๐ บางคนเลยรมเรี ยกว่าศิลปะแบบ พระโค-บาเค็ง ) เกาะแกร์ (Kok Ker พ.ศ.๑๔๖๔-๑๔๙๐) หรื อ
แบบแปรรู ป (Pre Rup พ.ศ.๑๔๙๐-๑๕๑๐)แต่อ่านข้อมูลกลับพบว่า เป็ นความเชื่อตามลัทธิ ไศวนิกาย บูชาพระ
อิศวร มีทบั หลังพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ เช่ นนั้นก็หมายความว่าเป็ น ศิลปะแบบแบบบาปวน" (ราว พ.ศ.
๑๕๖๐-๑๖๓๐ แค่น้ ีเอง) แต่เป็ นไปได้นะว่าอาจสร้างต่อเนื่องกันยาวนาน
Date: Thu, 14 Jan 2010 20:18:20 -0800

สวัสดีครับ อาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู (๑๖/๐๑/๒๕๕๓) ผมขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีสิ่งที่ดีๆ
เกิดขึ้นตลอดไปครับ วันปี ใหม่ ได้ไปเที่ยวที่ โรบินสัน และ Big C อุบล ครับ กิน Pizza และไปช่วยพี่สาวแฟน
เลือกซื้ อเครื่ องซักผ้าให้พ่อตา แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปพบอาจารย์เพราะขับรถกระบะพ่อต่ามา ไม่ค่อยถนัดมือ
รวมถึงจะพาเขาไปด้วยก็คงไม่สะดวก ได้แต่แอบคิดว่าอาจารย์คงจะยุง่ และต้องไปนุ่นมานี่ ตามภาระหน้าที่การ
งาน ก็เลยคิดว่าวันไหนว่างจริ ง ๆ ก็จะได้ไปพบครับ แต่พอจะหาวันที่ว่าง ก็คงหาได้ยากเพราะต้องเปิ ดร้านทุกวัน
(วันไหนปิ ดร้านอาจเสี ยรายได้ไป) ซึ่ งทุกวันมีความหมาย (ไม่มีเงินเดื อนเหมือนเมื่อก่อน) ทํางานกับแฟนสองคน
ตอนนี้แฟนก็จะไปหาสอนหนังสื ออีก ผมคงต้องอยู่ร้านคนเดียว (ขณะที่เขียนจดหมายมาหาอาจารย์ แฟนก็ไป
สอบสอนที่วิทยาลัยอาชี วะร้อยเอ็ด สอนภาษาอังกฤษ ครับ) สุ ดท้ายนี้ ขออวยพรปี ใหม่ที่ผ่านด้วยครับ ขอให้คุณ
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พระศรี รัตนตรัย ได้คุม้ ครองให้อาจารย์ปลอดภัย พ้นจากอันตรายทั้งปวงครับ (ช่วงหลังปี ใหม่ไม่กี่วนั เพื่อนสมัย
เรี ยน ปวช. โทรมาบอกว่ามานัง่ สมาธิกบั หลวงปู่ เณรคํา ที่ศรี สะเกษ ถามผมว่าอยูใ่ กล้ ๆ เคยไปที่วดั ท่านไหม ผม
เงียบ นึกในใจว่าขนาดคิดจะไปพบอาจารย์ยงั ไปไม่ได้เลย) ด้วยความเคารพ พีรพล pbx19@yahoo.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับที่มีน้ าํ ใจงาม เป็ นหนึ่งในไม่กี่คน ที่คิดถึงผมทุกวันครู ผมตั้งใจจะโทรไปหาเหมือนกัน
ผมทําแผงแคบซูลยาไมเกรนที่พีรพลเคยซื้อให้ หาย จําไม่ได้ว่าเป็ นยีห่ อ้ อะไร ว่างช่วยบอกด้วย ผมจะฝากเอ๋ หรื อ
โชติกรซื้ อให้ พักนี้แย่ สงสัยใกล้ตาย เมื่อวานสุ รัตน์ (พี่บอย) แวะซื้อข้าวต้มปลาไปให้ตอนเช้า กินแล้วนอนต่อถึง
บ่ายสี่ โมง เฮ้อ ขอให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง ชีวิตมีความสุขสบาย สวัสดีครับ
Date: Mon, 18 Jan 2010 10:19:41 +0000

กราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓กราบสวัสดีปีใหม่ครั บ อาจารย์สถาพร ปี ใหม่น้ ี ดว้ ยอํานาจของพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายขอจงช่วยให้อาจารย์สุขภาพดีตลอดปี นะครับ ผมสอบบรรจุเป็ นวิศวกรโยธา
ระดับสาม ได้ เริ่ มทํางาน๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตอนนี้ทาํ งานอยูท่ ี่เทศบาลตําบลป่ าซาง จังหวัดลําพูน ถ้าเป็ นคน
รุ่ นเก่าหน่อยต้องนึกถึงป่ าซางในเรื่ องของสาวสวย เพราะมีเพลงของสุ รพลได้ร้องบรรยายไว้ ลําพูนประวัติศาสตร์
เก่าแก่น่าศึกษา รู ้สึกแปลกหูแปลกตากับหลายๆสิ่ ง โดยเฉพาะวัดวาอารามและภาษายอง พูดมาแต่ละคําผมต้อง
ถามหาคํา แปล
หลัง จากผ่านเรื่ องร้ า ยๆมาทําให้รู้ ว่าพระพุท ธศาสนาช่ ว ยให้ผมดับทุ กข์แ ละเข้ม แข็งขึ้ น
มาก หลังจากผ่านทดลองงานตั้งใจว่าจะบวชสัก๗วัน อนุ โมทนาบุ ญร่ วมกันนะครั บสราวุฒิ สังวันดี
s_sarawuth@hotmail.com

สถาพรตอบ หายไปนาน อยากพบอยากเจอ และมีเรื่ องฝากฝัง ได้ทราบข่าวจากเพื่อน ๆ ที่พบผมบ่อย ๆ (อ่านเอ็ก
ไฟล์คงรู ้ว่าใคร) ปลายปี ผมพบเด็กช้างเผือกคนหนึ่งจากจังหวัดอํานาจเจริ ญ บ้านเดียวกับสราวุฒิ ที่บอกผมตอน
สอบสัมภาษณ์ว่าอยากเรี ยนวิศวกรรมโยธาที่ ม.อบ พ่อให้เรี ยนเพราะใกล้บา้ น เห็นว่า พ่อทํางานที่โยธาธิ การ
จังหวัดอํานาจเจริ ญ ผมบอกสั้น ๆ คําเดียว (เพราะไม่คิดหวังว่าเขาจะเลือกเรี ยนที่ ม.อบ เนื่ องจากน่าจะมีทางไป
มากมาย) ว่า หากพ่อเขารู ้จกั ผม เขาก็ควรจะเรี ยนที่นี่ แม้มีความตั้งใจจริ ง ผมทําให้เขาเป็ นยอดมนุษย์ได้ หาไม่แล้ว
จงไปเรี ยนที่อื่น รุ่ งขึ้นเด็กคนนี้ จ่ายเงินยืนยันสิ ทธิ์ ขอให้โชคดีมีกาํ ลังใจต่อสูอ้ ุปสรรค ว่าง ๆ จะไปเยีย่ ม
Sunday, January 17, 2010 1:19:49 PM

ครู คือใคร ใครนิยาม ความครู คิด
ครู คือศิษย์ ศิษย์คือครู ความครู ฝัน
ครู คืออดีต คืออนาคต คือปัจจุบนั
ครู คือเธอ ครู คือฉัน นัน่ คือครู
ชีวิตนี้ ยังมีครู อยูร่ ายรอบ
หลากคําตอบ หลากคําถาม นิยามได้
สัมผัสรัก สัมผัสรู ้ ครู คือใจ
สัมผัสนอก สัมผัสใน ไหนครู เรา
อาจครู คือ ประสบการณ์ ธรรมชาติ อาจครู คือ ประวัติศาสตร์ ข้ามขลาดเขลา
อาจครู คือ สัจธรรม เรี ยนคํ่าเช้า
อาจครู คือ ใหม่และเก่า เท่าทันการณ์
ใครคือครู นิยามครู คําครู คิด
ครู มีศิษย์ ศิษย์มีครู คําครู ขาน
ครู มีโลก โลกมีครู อยูเ่ นิ่นนาน
ขอคารวะ พลังงาน วิญญาณครู
(ไพวริ นทร์ ขาวงาม สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ ปี ที่ ๕๗ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๖๙)
กราบเรี ยนอาจารย์ที่เคารพครับ ผมขอกราบเคารพอาจารย์เนื่องในวันครู ชา้ ไปหนึ่งวันครับ เนื่องจากอินเตอร์ เน็ต
มันค่อนข้างจะมีปัญหาครับ อาจารย์สบายดีนะครับและดูแลสุ ขภาพด้วยนะครับ อากาศเริ่ มหนาวแล้วนะครับ ผม
เปิ ดเทอมแล้วครับแต่อาจารย์ที่สอนส่ วนมากจะไม่ค่อยอยู่ ตอนนี้ จึงทําได้เพียงการอ่านล่วงหน้าไปเสี ยก่อนครับ
ผมสบายดีครับ อย่างน้อยก็ทาํ ให้รู้ว่าเราต้องมีความสุ ขกับชีวิตทุกวันของเรา แม้วนั นี้ อาจจะยากจนขัดสนเงินทอง
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แต่นนั่ ก็ทาํ ให้ผมมีความสุ ขแล้วครับ มาอยู่ที่น้ ีอย่างน้อยก็ทาํ ให้รู้ว่าการมีเงินสิ บบาทบางทีอาจจะมีความสุ ขกว่า
การมีเงินร้อยบาทครับ ท้ายนี้ ขอให้อาจารย์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรงมากๆนะครับ สวัสดีครั บ
เอกลักษณ์ จันทะบุดศรี (eakkaluk_88@hotmail.com)

ซ้ายไปขวา บนลงล่าง ๑ รู ปรับปริ ญญา (ถ่ายที่คณะฯ) ๒ และ ๓ ถ่ายกับเพื่อน ๆ และอาจารย์ บัณฑิตคนซ้ายมือใน
ทั้งสองรู ป (วิชยั สังเกตุกิจ) ใช้ชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่แพ้กนั เคยหยุดเรี ยนไปทํางานที่กรุ งเทพเป็ นปี เพื่อหาเงิ น
กลับไปเรี ยนใหม่ ได้อาจารย์หลายคน และเพื่อน ๆ ช่วยเหลือจนเรี ยนจบได้ เพราะวิชยั เป็ นคนมีน้ าํ ใจ) ๔ ถ่ายกับ
ชุมนุมนักประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ๕ ถ่ายกับอาจารย์ ๖ เป็ นรู ปที่ผมถ่ายกับแม่ครับ ผมเอามาอวดอาจารย์นะครับ ๗ รู ป
ซ้ายมือด้านบนเป็ นจักรยานที่อาจารย์ซ้ื อให้ผมตอนปี หนึ่ งครับ ผมเอามาใช้ดว้ ยครับ ๘ รู ปหอพักที่ผมพักอยูค่ รับ
(SV30) ๙ และ ๑๐ ทั้งสองรู ปข้างบนเป็ นกิจกรรมยามว่างๆครับ ผมไปออกกําลังกายเกือบทุกวันครับ พอดีได้เข้า
ทีมฟุตบอลของเอไอทีดว้ ยครั บ โดยเล่นในตําแหน่ งกองกลางตัวรับครั บ ๑๑ และ ๑๒ รู ปบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ครับ
สถาพรตอบ ได้รับแล้วครับ ขอบคุณครับ ผมป่ วยที่พิษณุโลก กว่าจะกลับถึงบ้านที่กรุ งเทพต้องเปลืองยา หกเม็ด
เดิ นแทบไม่ ไหว ต้องส่ งข้อความบอกลูกศิษย์ว่า หากพรุ่ ง นี้ ตาย สาเหตุ เพราะอะไร จะได้ไม่ ต้องเสี ยเวลา
สันนิษฐาน วันนี้ กลับถึงอุบลราชธานี ผมยังไม่หายป่ วย แต่เที่ยงนี้ จะต้องพานักศึกษาปี ที่สามไปทําปฏิบตั ิการที่
สํานักทางหลวงที่ ๗ ทุกข์สุข เป็ นสิ่ งที่สวรรค์ประทานให้ จะอย่างไรเสี ยเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ พรุ่ งนี้ หรื อ
วันหน้า ทุกอย่างจะกลายเป็ นอดีต หากคิดได้เช่นนี้ จะเข้มแข็ง สวัสดีครับ
ป.ล. เล่าความเดิม ว่า เอกลักษณ์ เป็ นหนึ่ งในนักศึกษาปี หนึ่ งหลายคน ที่เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขอทุนการศึกษา
และเป็ นหนึ่ งในนักศึกษาหลายคนที่อยู่ในระดับ “ยากจนมาก ๆ” วันนั้นกรรมการสอบตกลงแบ่งภาระกันว่า ใคร
จะช่วยอะไรใคร จําได้ว่ารองคณบดีท่านหนึ่ ง (อาจารย์ไท แสงเทียนปั จจุบนั เป็ นรองอธิ การบดี) ตกลงกับผมว่า
ท่ านจะตัด แว่น ตาให้นักศึ กษาสายตาสั้นคนหนึ่ ง ส่ ว นผม รั บภาระหาจักรยานให้เอกลักษณ์ นอกจากเงิ นค่ า
จักรยานแล้ว ผมยังต้องขอร้องอาจารย์สุรพล ไชยชนะ ช่วยขับรถกระบะพาเอกลักษณ์เข้าไปเลือกจักรยานในเมือง
แล้วซื้อขึ้นรถกลับไปมหาวิทยาลัย เอกลักษณ์น่าจะเป็ นลูกศิษย์คนหนึ่งในไม่กี่คน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มี
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นํ้าใจอาสาช่วยเหลือผมตั้งแต่ปีหนึ่ งยันปี สี่ ทั้งช่วยกรอกคะแนนการบ้าน ช่ วยสอนหนังสื อ หรื อติวนักศึกษารุ่ น
น้องที่ผลการเรี ยนอ่อน ฯลฯ และสําคัญที่สุดเป็ นหนึ่งในไม่กี่คน ที่ “ขอบคุณ” ที่ช่วยให้เขาจบการศึกษา เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ ไม่ได้เลือกเรี ยนวิศวกรรมโยธา แต่เลือกเรี ยนวิศวกรรมเครื่ องกล จึงได้เป็ นประธานชุมนุมนักประดิษฐ์
นําหุ่นยนต์ไปแข่งขันได้รางวัลสําคัญหลายสนาม เรี ยนได้เกียรตินิยมอันดับสอง และได้รับทุนรัฐบาลไทยเรี ยนต่อ
ระดับปริ ญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย บอกตรง ๆ ว่า ผมไม่ได้คิดจะช่วยเหลือเพื่อให้เขาเรี ยนเก่ง หรื อ
เรี ยนจบ แต่ผมต้องการให้เอกลักษณ์ นิ สิต และนักศึกษาคนอื่น ๆ ทั้งหมดที่เป็ นลูกศิษย์ คิดได้แค่เพียงว่า “เขา
ไม่ได้อยูค่ นเดียวในโลกนี้” เพื่อให้มีกาํ ลังใจจะต่อสู้ ที่เหลือเป็ นเรื่ องของแต่ละคนที่จะใช้ความมานะพยายาม และ
เป็ นเรื่ องของเวรของกรรม เอกลักษณ์มีความกตัญญู หากยังรักษาความดีที่มีอยูไ่ ด้ชาติน้ ีคงไม่อบั จน
Date: Sun, 17 Jan 2010 17:28:53 +0700

สวัสดีปีใหม่2553และสํานึกคุณครู
แสงสว่าง อันเรื องงาม ส่ องให้เห็น สิ่ งที่ถูก และสิ่ งผิด มองให้เป็ น
แสงที่เห็น ใช่อื่นใด คําสอนครู
แม้นถูกเปรี ยบ เรื อจ้าง ล่องสายธาร
ก็มิเคย ท้อต่อกาล มุ่งเคี่ยวเข็ญ
พายเรื อจ้าง ล่องเรื่ อยไป ตามที่เป็ น
ขอเพียงเห็น เหล่าลูกศิษย์ ถึงฝั่งไกล ดลอํานาจ สิ่ งศักดิ์สิทธิ เหล่าทวยเทพ
ร่ วมเป็ นเอก ประทานพร อันผ่องใส ขอให้ครู สุ ขเลิศลํ้า ขออวยชัย
ไร้โรคภัย ขอคุณครู สุ ขนิรันดร์
สวัสดีปีใหม่ ปี 2553และสํานึ กบุญคุณครู ครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เจียระไนเพชรเม็ดงามออกสู่ สังคมเสมอมา
ครั บ รั ก และคิ ด ถึ ง ท่ า นอาจารย์เ สมอครั บ นาย กวิ น นิ่ ม กิ่ ง รั ต น์ (เล็ ก )
kawin_lek@hotmail.com
สถาพรตอบขอบคุณน้องเล็ก (กวิน) ที่กรุ ณาคิดถึงวันนี้ แทนผม และจําผมได้ในวันครู อาจเพราะผมไม่ได้คิดว่า
ผมเป็ นครู หรื อคิดเองว่า ผมไม่น่าจะใช่ครู ขอให้กวิน เรี ยนจบไว ๆ มีความสุ ขสวัสดีในชีวิต และเจริ ญก้าวหน้าดัง
มุ่งหวังตั้งใจตลอดไป
Sun, 17 Jan 2010 17:34:44 +0700

แด่ ครู อ าจารย์ ผูใ้ ห้ความรู ้ แก่ ข า้ พเจ้า กราบเรี ยนอาจารย์ ที่ เ คารพในวาระวัน ครู ขอมอบกลอนนี้ ให้อาจารย์
ครับ (ผมเอามาจากอินเตอร์เนต)
ใครคือครู ครู คือใคร ในวันนี้
ใช่อยูท่ ี่ ปริ ญญา มหาศาล
ใช่อยูท่ ี่ เรี ยกว่า ครู อาจารย์
ใช่อยูน่ าน สอนนาน ในโรงเรี ยน
ครู คือผู ้ ชี้นาํ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู ้ผดิ คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู ้ยาก รู ้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู ้สร้างงาน
ครู คือผู ้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุ ด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกสํานึก สัง่ สม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพือ่ มวลชน ใช่ตนเอง
ครู จึงเป็ น นักสร้าง ผูย้ งิ่ ใหญ่
สร้างคนจริ ง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็ นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู
ไพฑูรย์paitoonktech@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ช่วยบอกน้อง ๆ ของแกทีสิว่า คําสอน หากไม่ฟัง ก็เหมือนไม่ใช่ คาํ สอน หากไม่ต้ งั ใจ
ฟัง วันหนึ่งเสี ยงที่เคยสอน อาจเงียบหายไป กว่าจะได้คิดในวันนั้น ก็สายเกินไปเสี ยแล้ว ขอให้แกประกอบกรรมดี
มีความสุขสวัสดีตลอดไป
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(ไพฑูรย์ตอบกลับอีกครั้งหนึ่ ง) กราบเรี ยน อาจารย์ที่เคารพ จากประสบการณ์จริ งของตัวผมเอง นักศึกษาที่ไม่
สนใจการเรี ยนหนังสื อนั้น ชีวิตข้างหน้าลําบากแน่นอนครับ สมัยเรี ยน ผมประกอบแต่กรรมเลว( คือการไม่รู้
หน้าที่ของการเป็ นนักศึกษา)ไปทํากิจกรรมไม่สร้างสรรค์นอกหลักสูตร เป็ นส่ วนมากทําให้เรี ยนเกือบไม่จบ จบ
มากรรมก็ตามทัน จึงถูกอบรมสั่งสอน( อย่างสาสม )จาก คนงาน กรรมกร โฟร์ แมน นายช่างรุ่ นพี่ และอื่นๆ ...
เป็ นประสบการณ์ที่เจ็บปวด สาเหตุเดียวครับ ความรู ้ที่มีอย่างฉาบฉวย แถมไร้ประสบการณ์ ทําให้เกือบเอาตัวไม่
รอด อาศัยความถึกยังพอมีอยูบ่ า้ ง จึงอดทนผ่านมาได้ ทุกวันนี้ ก็ยงั ลุ่มๆดอนๆครับ ทํางานพอได้เป็ นเดือนไป แต่
มาสายนี้ ต้องเอาให้มนั สุ ด เหมือนอย่างอาจารย์ว่า (ปั จจุบนั ผมย้ายมาสร้าง คอนโดเจ็ดชั้น ตรงข้าม เซนทรัล แจ้ง
วัฒนะ ครับ งานที่พทั ยา ส่ งมอบโครงการแล้ว) ไพฑูรย์ paitoonktech@hotmail.com
Sun, 17 Jan 2010 01:39:15 +0800

กราบสวัสดีครับคุณครู กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพ เนื่องในวันนี้เป็ นวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๕๓) ทําให้ผมนึก
ถึงอาจารย์ทนั ที และเมื่อนึกย้อนถึงตอนที่อาจารย์สอนหนังสื อผมและนักศึกษาทุกคนอย่างทุ่มเท ทําให้พอถึงวัน
ครู ทีไร ต้องนึ กถึงอาจารย์ทุกครั้ ง อาจารย์มกั มีคาํ สอนเสมอนอกเหนื อจากในห้องเรี ยน เช่น ตอนทํา Project
อาจารย์ชอบบอกให้หดั ตื่นเช้าๆๆๆๆๆ อย่าตื่นสาย, เวลาไปฝึ กงานที่บริ ษทั ฯไหน ใครใช้อะไรก็ให้ทาํ ไปอย่าเลือก
งาน ดูอย่างตอนผมไปฝึ กงาน ใครใช้ให้ผมทําอะไรผมก็ทาํ ใช้ไปถ่ายเอกสารก็ไป อาจารย์คงยังจําได้นะ
ครับ สุ ดท้ายนี้ขอารธนาสิ่ งศักดิ์ท้ งั หลายดลบันดาลให้อาจารย์สุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีความสุ ขตลอดไป
นะครับ.....กราบสวัสดีครับanirut_prempet@yahoo.co.th
สถาพรตอบ อนิรุทธิ์ หายไปไหนมา วะ เบอร์ โทรที่ให้ไว้โทรไปก็ไม่ติด ตั้งใจจะโทรไปหาที่ฝึกงานให้เด็ก ช่าง
เถอะเออ อย่างไรก็ตาม ขอบคุณที่มึงยังนึกถึงกู ก็อาจเพราะที่มึงจดจําคําด่าแหละ จึงทําให้มึงหางานได้ในยาม
เศรษฐกิจตกตํ่า และเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว อาจเป็ นเรื่ องบุญทํา กรรมแต่งของแต่ละคนด้วยแหละ ไว้กูเขียน
เล่าเรื่ องมึงให้คนอื่นฟังในเอ็กซ์ไฟล์ ขอบคุณที่ระลึกถึง ขอให้โชคดี บอกเบอร์ โทรใหม่ที่โทรแล้วมีคนรับให้กูรู้
ด้วย สวัสดีครับ
Date: Sat, 16 Jan 2010 08:25:18 +0700

ศิษย์ขอไหว้ครู ปี ๒๕๕๓ ครับ
ปาเจราจริ ยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ผกู ้ อปรเกิดประโยชน์
ศึกษา ทั้งท่านผูป้ ระสาทวิชา อบรมจริ ยา แก่ขา้ ในการปั จจุบนั ข้าขอเคารพอภิวนั ท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยม
บูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปั ญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสําเร็ จทุกประการ อายุยืนนาน อยูใ่ นศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็ นเกียรติเป็ นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ ปั ญญาวุฒิกะเรเต เตทินโนวาเท นมามิหงั
ขอให้หลวงพ่อพระพุทธชินราชปกป้ องคุม้ ครองให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ หากศิษย์กระทําไม่ดี
กับอาจารย์ท้ งั ด้วย กาย วาจา ใจ ศิษย์ขอขมา ณ ที่น้ ี ดว้ ยครับ หากไม่มีอาจารย์คอยสัง่ สอนในวันนั้น ศิษย์คงไม่มี
วันนี้ (เรี ยนในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ และช่ วงเวลาเริ่ มต้นการเป็ นวิศวกร) ขอให้อาจารย์พกั ผ่อนมาก ๆ และมี
ความสุขตลอดไป ด้วยความเคารพอย่างสูง เกรี ยงศักดิ์ เส็งวัฒน์ kriengsak.iecm@gmail.com
สถาพรตอบ ใช่สิบปี ที่ผ่านมา เกรี ยงศักดิ์กลายเป็ นลูกศิษย์คนหนึ่ง ที่จาํ ผมได้ นับตั้งแต่วนั นั้น ถึงวันนี้ เหมือน
เป็ นเรื่ องบังเอิญ ที่ผมเจอลูกชาวนาจากวัดโบสถ์ พิษณุโลก จนทําให้วนั หนึ่ง โชคชะตานําพาผมไปสอนหนังสื อที่
พิษณุ โลก จากวันนั้น (พ.ศ.๒๕๔๕) ถึงวันนี้ (พ.ศ.๒๕๕๓) เกือบสิ บปี แล้วนะ ที่ผมได้มีลูกศิษย์ ได้สอน ได้พบ
เรื่ องราวมากมายทั้งร้าย และดีอย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านไปทุกอย่างกลายเป็ นความทรงจํา เมื่อวานสอนหนังสื อเสร็ จ
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ผมไปวัดใหญ่ บังเอิญมีงาน หาที่จอดรถไม่ได้ จึงไม่ได้ไหว้หลวงพ่อ แต่ไปวัดยอดเจดียท์ อง และวัดอรัญญิกแทน
ทั้งสองวัดมีความเป็ นมาตั้งแต่สมัยพญาลิไท กรุ งสุโขทัยจนถึงกรุ งศรี อยุธยา และกรุ งธนบุรี ก่อนที่อะแซหวุ่นกี้แม่
ทัพพม่า จะสัง่ เผาทั้งเมืองในคราวสงครามเก้าทัพ ผมจะเล่าให้ฟัง ขอให้โชคดี มีความสุ ขความเจริ ญ ขอบคุณครับ
Fri, 15 Jan 2010 19:05:45 +0700

ขอให้คุณครู มีความสุ ขมากนะครับ
คือจังหวะจะโคนแห่งโทนทับ
ทั้งฉิ่ ง ฉับรับช่วงเป็ นพวงพุม่
ทํานองถ้อยร้อยสอดเข้ากอดกุม
ค่อยโอบอุม้ ชุมช่อลออองค์
คือกระจังตาอ้อยค่อยแตกช่อ
เป็ นก้านต่อดอกช้อย ลอยระหง
กนกเปลวปลิวไหวในวนวง
ละไมลงลึกซึ้งเป็ นหนึ่งเดียว
คือ องค์พระพิสุทธิ์พุทธรู ป
กลางควันธูปเทียนเต้นเด่นโดดเดี่ยว
สงบ วางวายกลายกลมเกลียว
ไม่เกาะเกี่ยวไม่คลายไม่เร่ าร้อน
คือลํานํา คํากลอนสุ นทรภู่
คํากลอนครู คือศักดิ์แห่งอักษร
คือค่าทิพย์ อาถรรพณ์นิรันดร
ประนมกลอนกราบกลอนด้วยกลอนครู
วันครู น้ ีขอให้คุณครู มีความสุ ขมากๆนะครับ ขอให้คุณครู ของผมมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย นะครับ ^_^
ด้วยความเคารพอย่างสู งสมัชชา สามะคะผล ป.ล. Drawing ผมยังไม่เสร็ จเลยครั บ กําลังงงอยู่กบั รู ปวงรี ครั บ
top_takachi@chaiyo.com

สถาพรตอบ ผมดีใจที่ได้รับเมล์น้ ี (อ่านที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) โดยที่ผมไม่ทราบว่าวันนี้เป็ นวันครู ผมไม่เคย
คิดจะจํา อาจเพราะผมคิดว่าผมคงไม่ใช่ครู อย่างไรก็ตาม มีลูกศิษย์ตวั เล็ก ๆ คนหนึ่งนึกถึงผมในวันนี้ จะอย่างไร
เสี ยก็ย่อมมีค่าทางใจมากจนไม่รู้จะพูดอะไรได้ ผมขอบคุณครับ และขอให้ชีวิตสุ ขสวีสดี เรี ยนจบไว ๆ ประสบ
ความสําเร็ จดังหวังตั้งใจทุกประการ สถาพร
ป.ล. สมัชชา สามะคะผล เป็ นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลรา๙ธานี กําลังเรี ยนวิชา เขียน
แบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) กับผม
ส่ง: 15 มกราคม 2010 19:24
เรื่ องของ.... น้ อ ง ห ลั ก สี่ รายงานประจําอาทิตย์ครับท่านคณบดี ขอเล่าเรื่ องไร้สาระสักอาทิตย์นะครับ เมื่อเช้านี้
ผมขับรถออกจากบ้านตามปกติที่รามอินทรา พอออกรถก็เริ่ มโทรศัพท์ทาํ งานทันที วิ่งรถเข้ามาที่วงเวียนหลักสี่ รถ
เยอะตามเคยที่วงเวียนเบี้ยวๆแห่งนี้ รถจะเปลี่ยนเลนค่อนข้างยากและวุ่นวาย ในขณะที่อยูก่ ลางวงเวียนนั้น ก็เห็น
รถข้างหน้าเลี้ยวหลบอะไรก็ไม่รู้ไป ๒-๓ คัน จนกระทัง่ ขับรถไปถึงจุดที่เขาเลี้ยวหลบกันกลางวงเวียน มองไปที่
ถนนก็เห็น “ลูกแมวตัวน้อย” ตัวหนึ่งหมอบแบบกลัวๆอยูก่ ลางถนนเลนกลางพอดี เขาคลานๆแบบกะเถิบๆกลัว
มากๆ ...... ความคิดวิ่งออกมาทันทีว่า เจ้าแมวที่น่าสงสารตัวนี้ “ต้องตาย” แน่นอน เพราะแมวน้อยไม่มีทางข้าม
ถนนไปซ้ายสองเลนหรื อขวาสองเลนได้ จะต้องตัวแบนติดถนนแน่ๆ รอแต่ว่ารถคนไหนจะเป็ นผูจ้ ดั การประหาร
แ ว๊ บ เ ดี ย ว . . . . แ ว๊ บ เ ดี ย ว จ ริ ง ๆ ค รั บ . . . ห ยุ ด คุ ย โ ท ร ศั พ ท์ ตั ด สิ น ใ จ เ ห ยี ย บ เ บ ร ค ร ถ ห ยุ ด ร ถ
เข้าเกียร์ Park แล้วกดไฟกระพริ บ เปิ ดประตูรถออกมาอย่างลืมตัว เจ้าโทรศัพท์ที่ติดกับสาย small talk หลุดหล่นอยู่
ที่เบาะรถ คนที่กาํ ลังคุยอยู่คงจะงง..... มองไปข้างหลังเห็นรถเริ่ มติดเป็ นแถว เดิ นไปที่เจ้าแมวน้อย แล้วก็อุม้ เขา
ขึ้นมา เริ่ มมีเสี ยงแตรกดไล่แล้ว มองไปอีกทีเห็นรถติดกันยาวแล้ว ก็เลยก้มหัวให้เขาๆว่าขอโทษ แล้วชูแมวน้อย
ให้เขาดูนิด ทุกคนเหมือนจะเข้าใจ กับเจ้าคนมีอายุผมสี ดอกเลาตัวโตๆขับรถ BMW ซี รี่ เจ็ดคันโต คนนั้นรี บวางเจ้า
แมวน้อยไว้ที่เบาะข้าง ๆ และรี บออกรถทันที ... และแล้วก็งงตัวเองว่า “จะทํา ยังไงดีต่อหว่า เพราะไม่เคยเลี้ยงแมว
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มากว่า ๕๐ ปี แล้ว” พอดีกาํ ลังจะขับรถผ่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก็เลยมีความคิดว่า น่าจะฝากแมวไว้ที่
มหาวิทยาลัยดีกว่า ก็เลยหมุนโทรศัพท์ไปหาน้องรักคนหนึ่งที่เป็ นอาจารย์พิเศษอยูท่ ี่นนั่ แต่ “มัน” ก็ไม่รับสาย เลย
ขับรถเข้าไปวนในมหาวิทยาลัยอยูร่ อบหนึ่ง แต่ “มัน” ก็ยงั ไม่รับสายอยูน่ นั่ เอง ก็เลย ตัดสิ นใจว่าจะเอาไปออฟฟิ ส
ดีกว่า น่าจะมีคนเลี้ยงแมวเป็ นสักคนหนึ่ ง ขับรถไปที่ถนนวิภาวดี อยากจะขึ้นโทลเวย์ให้ถึงออฟฟิ สเร็ วๆ แต่ก็ไม่
อยากขึ้น เพราะเซ็งกับการที่เขาขึ้นราคาอย่างหน้าเลือดเกินไป เลยวิ่งมาทางถนนวิภาวดีธรรมดา รถติดหน่อย แต่ก็
จะทนเอา ก็มีเสี ยงโทรศัพท์ดงั ขึ้น ก็คือคนที่เราทิ้งโทรศัพท์เขาไปอุม้ แมวนัน่ แหละ ก็เลยเล่าเรื่ องให้เขาฟัง เขาก็ดี
ใจด้วย ในขณะนั้นเอง เจ้าแมวน้อยก็ส่งเสี ยงแหมียว ๆ ขึ้น การสนทนาก็เลยออกรสออกชาติ ได้ความรู ้ สึกดี ๆ
ร่ วมกันครับ ขับรถไป มือหนึ่งคอยจับแมวน้อยให้นงั่ นิ่งๆ แมวน้อยแต่สงเสี ยงเหมียวๆอยู่ โทรศัพท์คุยเรื่ องงานไป
เรื่ อยๆ มีเสี ยงแมวน้อยคลอเคลียอยู่ตลอดการสนทนากับทุกคน จนกระทัง่ ใกล้ออฟฟิ ส ก็ยกหู หาลูกศิษย์ที่เป็ น
ลูกน้องคนหนึ่งว่า เคยเลี้ยงแมวไหม เขาบอกว่าเคยเลี้ยง แต่มนั เพิ่งตายไป ก็เลยบอกว่า อีก ๑๐ นาทีให้มารออยูท่ ี่ที่
จอดรถข้าง ล่าง ไม่มีเวลาบอกเหตุผล พอมาถึงออฟฟิ สก็เปิ ดหน้าต่างส่ งแมวให้เขา เดินขึ้นออฟฟิ ส ก็เห็นเจ้าแมว
น้อยอยูใ่ นกล่องกระดาษใบโต มีผา้ ปูให้เรี ยบร้อย ปรากฏว่าพนักงานหลายคนหยุดทํางาน มาเอาใจเจ้าแมวน้อยอยู่
มีคนเอาปลากระป๋ องบดใส่ จานไปให้ เจ้าแมวน้อยกินอย่างตายอดตายอยากจริ งๆ หลังจากนั้นผมก็เริ่ มทํางาน ทิ้ง
เจ้าแมวน้อยไว้กบั ลูกน้องแสนดี ตอนเที่ยงทานข้าวเสร็ จ ก็ทราบว่าเจ้าแมวน้อยมีคนรับเลี้ยง เรี ยบร้อยแล้ว เห็นมัน
นอนหลับปุ๋ ยอยู่บนตักของสถาปนิกสาวคนหนึ่ ง มีเสื้ อกัก๊ แมวใส่ ให้ดว้ ย มีคนมาดู มาคุยกับมันตลอด ตั้งชื่ อเจ้า
แมวน้อยว่า ...... “น้ อ ง ห ลั ก สี่ ” น้องหลักสี่ ชะตาพลิกผันจริ งๆ จากอนาคตที่จะเป็ นเศษเนื้อหนังแห้งๆที่ถูกล้อ
รถบดบี้ ติดพื้นถนนที่วงเวียนหลักสี่ กลายมาเป็ นขวัญใจพนักงานอินเตอร์ แพค แถมเย็นนี้ก็จะมีบา้ นอยู่อย่างถาวร
มีคนให้อาหาร พาไปฉี ดยา และมอบความรักเอื้ออาทรให้ อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว...... ใ ค ร ไ ม่ มี ค ว า ม สุ ข บ้ า ง
เ อ่ ย ปล... ขอโทษที่ เ ล่ า เรื่ อ งส่ ว นตัว ที่ อ าจไร้ สาระให้ฟั ง ในอาทิ ต ย์น้ ี นะครั บ หึ หึ ยอดเยี่ย ม เทพธรานนท์
yodyiam@loxinfo.co.th

สถาพรตอบอาจารย์พี่ยอดเยี่ยม ฟั งเรื่ องน้องหลักสี่ แล้วผมนึกถึงเรื่ องที่ซ้ าํ ๆ กัน เหมือนกันเป๊ ะ แต่ตวั ละคร ไม่ใช่
สถาปนิกใหญ่ ชื่อยอดเยีย่ ม หากแต่เป็ นวิศวกรรุ่ นน้อง ชื่อภาณุ บุตรชายของท่านศาสตราจารย์อมร รักษาสัตย์ ผม
จึงล้อเลียนเขาว่า มีเมตตาสมนามสกุลจริ ง ๆ ผมไม่เลี้ยงแมว เลี้ยงแต่หมา เพราะเกลียดความไม่รักบ้านของแมว
และความที่ชอบปี นป่ ายคลอเคลีย จึงเลี้ยงแต่หมา เพราะหมาเข้าใจง่ายกว่า ไม่ปีนโต๊ะตูก้ บั ข้าว ผมจึงไม่เคยเก็บ
แมวข้างถนนไปเลี้ยง หรื อหมาไปเลี้ยง แต่เคยเก็บคนไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยหลายคน หากจะให้ต้ งั ชื่อคงไม่หวด
ไม่ไหว เช่น เด็กชายละหานทราย เด็กหญิงจอหอ เด็กชายเมืองพล เด็กชายลําปลายมาศ เด็กหญิงกันทราลักษณ์
เด็กชายปากท่อ (ราชบุรี) ฯลฯ หลายคนจบไปเป็ นวิศวกรแล้ว เป็ นคนดีของสังคมเยอะแยะ ฟั งแล้วน่ าจะวาสนา
ดีกว่าน้องหลักสี่ ของอาจารย์พี่ยอดเยี่ยม ต่ างกันที่ผมยังใช้รถโฟล์กสวาเกน มิใช่ บีเอ็มดับบลิว แต่ก็มีนะ คนที่
กลายเป็ นนักศึกษาปั ญญาชน หรื อบัณฑิตแล้ว เห็นผมเป็ นหมา หรื อแมวข้างถนน นึกแล้วผมไม่น่าทําตัวเป็ นงูเห่า
ที่เสี ยรู ้ชาวนานิ ทานไทย ๆ เลย (นิ ทานว่า งูเห่าเลื้อยไปพบชาวนานอนหนาวขดใกล้ตายอยู่กลางนา จึงอุม้ ขึ้นมา
กอดแนบอกด้วยความสงสาร แต่พอมีเรี่ ยวแรว ชาวนาก็ฉกกัดงูเห่าจนสิ้ นชีพ) ยังดีนะครับ ที่เพียงแค่สงสาร หาก
งูเห่ าอย่างผมถูกชาวนาเก็บไปเลี้ยงคงรู ้สึกแย่ ปี ใหม่น้ ี ผมส่ งความสุ ข และมีความสุ ขดีครับ แต่ขออนุ ญาตกราบ
อาจารย์พี่ยอดเยี่ยมว่า วานนี้ เป็ นวันครู ทีเขียนบอกเล่านั้นคือความรู ้ สึกของครู ขา้ งถนนคนหนึ่ งแหละครั บด้วย
ความเคารพ
Thu, 14 Jan 2010 20:18:20 -0800

สวัสดีวนั ครู ครับ สวัสดีครับ อาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู (๑๖ มกราคม) ผมขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นตลอดไปครับ วันปี ใหม่ ได้ไปเที่ยวที่ โรบินสัน และ Bic C อุบลราชธานี ครับ กิน Pizza และ
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ไปช่วยพีส่ าวแฟนเลือกซื้อเครื่ องซักผ้าให้พ่อตา แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปพบอาจารย์เพราะขับรถกระบะพ่อต่ามา ไม่
ค่อยถนัดมือ รวมถึงจะพาเขาไปด้วยก็คงไม่สะดวก ได้แต่แอบคิดว่าอาจารย์คงจะยุง่ และต้องไปนุ่นมานี่ตาม
ภาระหน้าที่การงาน ก็เลยคิดว่าวันไหนว่างจริ ง ๆ ก็จะได้ไปพบครับ แต่พอจะหาวันที่ว่าง ก็คงหาได้ยากเพราะต้อง
เปิ ดร้านทุกวัน (วันไหนปิ ดร้านอาจเสี ยรายได้ไป) ซึ่งทุกวันมีความหมาย (ไม่มีเงินเดือนเหมือนเมื่อก่อน) ทํางาน
กับแฟนสองคน ตอนนี้ แฟนก็จะไปหาสอนหนังสื ออีก ผมคงต้องอยู่ร้านคนเดียว (ขณะที่เขียนจดหมายมาหา
อาจารย์ แฟนก็ไปสอบสอนที่วิทยาลัยอาชีวะร้อยเอ็ด สอนภาษาอังกฤษ ครับ) สุ ดท้ายนี้ขออวยพรปี ใหม่ที่ผา่ นด้วย
ครับ ขอให้คุณพระศรี รัตนตรัย ได้คุม้ ครองให้อาจารย์ปลอดภัย พ้นจากอันตรายทั้งปวงครับ (ช่วงหลังปี ใหม่ไม่กี่
วัน เพื่อนสมัยเรี ยน ปวช. โทรมาบอกว่ามานัง่ สมาธิกบั หลวงปู่ เณรคํา ที่ศรี สะเกษ ถามผมว่าอยูใ่ กล้ ๆ เคยไปที่วดั
ท่ า นไหม ผมเงี ย บ นึ ก ในใจว่ า ขนาดคิ ด จะไปพบอาจารย์ ย ัง ไปไม่ ไ ด้ เ ลย) ด้ ว ยความเคารพ พี ร พล
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กู่กาสิ งห์โดยพีระพล ศรี กลุ วงศ์
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ ที่มีน้ าํ ใจงาม เป็ นหนึ่งในไม่กี่คน ที่คิดถึงผมทุกวันครู ผมตั้งใจจะโทรไปหาเหมือนกัน
ผมทําแผงแคบซูลยาไมเกรนที่พีรพลเคยซื้อให้ หาย จําไม่ได้ว่าเป็ นยีห่ อ้ อะไร ว่างช่วยบอกด้วย ผมจะฝากเอ๋ หรื อ
โชติกรซื้ อให้ พักนี้แย่ สงสัยใกล้ตาย เมื่อวานสุ รัตน์ (พี่บอย) แวะซื้อข้าวต้มปลาไปให้ตอนเช้า กินแล้วนอนต่อถึง
บ่ายสี่ โมง เฮ้อ ขอให้กิจกรารเจริ ญรุ่ งเรื อง ชีวิตมีความสุ ขสบาย สวัสดีครับผมมีความดีงามไม่พอ และไม่สมควร
ด้วยประการใด ๆ ที่จะกล่าวถึงในหลวง แต่จาํ ว่า หลายปี ที่ผ่านมา เวลาดูข่าวในหลวง ผมแทบไม่ได้ดูพระองค์
ท่านเลย เพราะผมพยายามมองดูประชาชนของท่านในภาพข่าว หรื อในทีวี ดูให้มากที่สุดเท่าที่จะเห็น หรื อดูทนั ใน
เวลาสั้น ๆ แล้วทุกครั้งผมจะได้เห็นภาพที่สื่อแสดงความรู ้สึก ซึ่งคงจะเป็ นความรู ้สึกของคนไทยมากมายว่า ทําไม
บางคนเห็นในหลวงแล้วร้ องไห้สะกดกั้นนํ้าตามิ ได้ ทําไมบางคนกอดพระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระบรม
สาทิศลักษณ์ท่าน ที่ใส่ กรอบสวยงามราคาแพงอย่างทนุถนอม ทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่น่าจะรํ่ารวย ทําไมบางคน
เดินทางไกลมานัง่ เฝ้ ารอตามเส้นทางเสด็จ ทั้งที่ชรา เจ็บป่ วย หรื อพิการ ฯลฯ ภาพคนไทยเหล่านี้บ่งบอกความรู ้สึก
ในยามที่บา้ นเมืองดูจะสิ้ นหวัง เพราะเหมือนว่า พวกเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร เราคงอธิบายความรู ้สึกไม่ได้ใช่
ไหมครับ อ่าน "นํ้าตาศิษย์ลาวที่อุบลฯ" ที่อาจารย์พี่ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์เขียนถึงสองนักศึกษา ซึ่ งเป็ นลูกศิษย์
ของผม และเป็ นอาจารย์อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาวที่เวียงจันทน์สิครับ ว่ากันว่า เมล์น้ ีถูก Forward ไปทัว่
ประเทศ ทัว่ โลกจนกลับไปถึงอาจารย์พยี่ อดเยีย่ มเอง ทําไมลูกศิษย์ลาวจึงร้องไห้ ... อ่านแล้วลองตอบสิ ครับ
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