เอ็กซ์ไฟล์เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
แก้ไข “วัดราชบูรณะ”
ในเอ็กไฟล์สองตอนที่แล้วชื่อวัด “ราษฎณ์บูรณะ” ที่ถกู แล้วต้องเขียนว่า “ราชบูรณะ” ครับ ขออภัยที่ไม่ได้
ตรวจสอบ เพราะมัวแต่กม้ หน้าก้มตาพิมพ์
วัดธรรมมิกราช
วัดธรรมิกราช เดิมชื่อวัดมุขราชตั้งอยูด่ า้ นหน้าพระราชวังหลวง สร้างโดยพระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสาย
นํ้าผึ้ง (ผูส้ ร้างวัดพนัญเชิง) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดธรรมิกราช ตามผูส้ ร้าง ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า เมื่อพระ
เจ้าสายนํ้าผึ้ง สร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือพระเจ้าธรรมิกราช โปรดให้สร้างวัดนี้ ข้ ึนที่บริ เวณเมืองเก่า
ชื่อเมืองอโยธยาศรี รามเทพนคร ทางหน้าประตูดา้ นทิศเหนือคือ พระเจดียส์ ิ งห์ลอ้ ม ๕๒ ตัวที่แตกต่างไปจากเจดีย์
ทัว่ ไป นับเป็ นพระเจดี ยส์ ิ งห์แห่ งเดี ยว ก่ อนสร้ างกรุ งศรี อยุธยา พระมหากษัตริ ยสมัยต่อมาได้ทรงบูรณะอย่าง
สื บเนื่ องสังเกตจากร่ องรอยการซ่ อม และพื้นที่ ของวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครศรี อยุธยาซึ่ งเป็ นทิ ศ
มงคล เราะเหตุที่สร้ างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุ งศรี อยุธยา เช่ นเดี ยวกับวัดพนัญเชิ ง จึ งไม่แปลกที่สิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งพระพุทธรู ป มีศิลปแบบขอมกับจีนผสมผสานกัน ปั จจุบนั มีโบราณสถานที่สาํ คัญ คือ วิหารหลวง หรื อที่
"วิหารเก้าห้อง" ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปสําริ ดขนาดใหญ่ ที่ถูกพม่าเผาทําลายเหลือเพียงเศียร เป็ นศิลปะอู่
ทอง (ยุคก่อนกรุ งศรี อยุธยา) คือพระพักตร์ เป็ นสี่ เหลี่ยม เคร่ งเครี ยด (ปั จจุบนั เศียรพระพุทธรู ปนี้จดั แสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา)

เศียรพระพุทธรู ปสําริ ดเอกลักษณ์ของศิลปะอู่ทองปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระยา พระนครศรี อยุธยา
ในสมัยสมเด็จพระไตรโลกนาถทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๓) ทรงบูรณะวัด และสร้างพระวิหารหลวง เพื่อฟังธรรมใน
วันธรรมสวนะ (วันพระ) สําหรับพระวิหารพระพุทธไสยยาสน์ (พระนอน) นั้น พระราชมเหสี ของพระองค์ทรงมี
พระราชธิ ดาประชวร ทรงอธิ ษฐานไว้เมื่อพระราชธิ ดาหายแล้วจึงสร้างพระวิหารถวาย พระราชพงศาวดารว่าเมื่อ
สิ้นรัชกาลพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เจ้าสามกรมต่างรวบรวมผูค้ นเพื่อจะชิงราชสมบัติ พระธรรมโคดมวัดธรรมิกราช
และพระราชาคณะวัดกุฏีดาว วัดพุทไธสวรรย์ วัดรามรามาวาส ไปเทศน์โปรดให้เจ้าทั้งสามกรมให้สามัคคีกนั และ
ให้กระทําสัตย์สาบาล ก่อนเสี ยกรุ งศรี อยุธยา พระเจ้าอุทุมพรทรงผนวชที่วดั นี้พร้อมด้วยมหาดเล็กชื่อนายหง โดย
ตั้งพระทัยว่าถ้าบ้านเมืองเกิดศึกจะออกไปช่วยรบ ต่อมาเมื่อทัพข้าศึกยกมาถึงตําบลภูเขาทอง นายหงลาสิ กขาก่อน
ออกรบและแตกพ่ายไปเข้ากับพระยาตาก (สิ น) เมื่อกูอ้ ิสรภาพแล้วต่อมาได้รับพระราชทานเป็ นพระยาเพชรพิชยั
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เจดียท์ รงระฆังคํ่า วิหารพระพุทธไสยาสน์เป็ นศิลปกรรมสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 และพระอุโบสถ
สมัยรัตนโกสิ นทร์จดียม์ ีลกั ษณะเฉพาะ คือสิ งห์ที่เป็ นอิฐก่อปั้ นปูนรายล้อมรอบ (พบอีกแห่งหนึ่งที่วดั แม่นางปลื้ม
ตั้งอยู่ริมคลองเมือง หรื อแม่น้ าํ ลพบุรีเดิ ม ตรงข้ามกับตลาดหัวรอ ตําบลหัวรอ พระนครศรี อยุธยา) ที่ว่าแปลก
เพราะปกติ เจดียใ์ นสุ โขทัย ศรี สัชนาลัย กําแพงเพชร หรื อแม้แต่เชียงใหม่ ล้วนมีแต่ชา้ งล้อม ในกรุ งศรี อยุธยาก็มี
เจดียช์ า้ งล้อม ที่วดั มเหยงค์ และวัดแม่นางปลื้ม แม้จะปรักหักพังไปตามกาลเวลา แต่ก็ยงั หลงเหลือที่สมบูรณ์อีก
หลายตัว กรุ งศรี อยุธยาเรี ยนรู ้ศิลปการปั้ นสิ งห์มาจากจีน และขอม (ราว พ.ศ.๑๖๐๐) ตามคติของจีน และขอม ที่
เชื่อตามตํานานของศาสนาพราหมณ์หรื อฮินดู สิ งห์เป็ นสัญลักษณ์แห่งพลัง หรื ออํานาจ (พระนารายณ์หรื อวิษณุ
หนึ่งในเทพชั้นสูงของฮินดู เคยอวตารเป็ นสิ งห์)

(ซ้ายไปขวา) ๑ สิ งห์ปูนปั้ นรายรอบฐานพระเจดีย ์ ๒ วิหารหลวง หรื อวิหารเก้าห้อง ๓ เสาอิฐถือปูนสู งใหญ่เรี ยง
รายในวิหารหลวง ๔ เทียบขนาดเสา กับลูกศิษย์ของผมทั้งสองคน เป็ นวิหารหลวงที่ใหญ่โตมโหฬารจริ ง ๆ และ
๕ ด้านนอกของวิหาร ช้องแสง และช่องลมที่ผนังวิหาร เป็ นแบบอย่างสุ โขทัย คือไม่มีบานเปิ ดปิ ด หากแต่ลวดลาย
ต่างกัน
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุมีในหลายจังหวัด ผมเข้าใจเองว่า คงจะเป็ นวัดที่มีความสําคัญมาก ของเมืองนั้น ๆ โดยเฉพาะ
เป็ นสถานที่ ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ วัดมหาธาตุที่พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งตั้งอยู่เชิ งสะพานป่ าถ่ าน ทิ ศ
ตะวันออกของวัดพระศรี สรรเพชญ์ ก็เช่นกัน พงศาวดารกล่าวว่า สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ ๑ (ขุน
หลวงพระงัว่ ) ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดฯให้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุวใ้ ต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด
เมื่อพ.ศ.๑๙๒๗ พระปรางค์วดั มหาธาตุมีอืทธิพลของศิลปขอมปะปน เพราะสร้างในตอนต้นกรุ งศรี อยุธยา ชั้นล่าง
ก่อสร้างด้วยหินแลง ตอนบนเป็ นอิฐถือปูน ซึ่ งเข้าใจว่า ต่อเติมภายหลัง อีกทั้งปรากฏหลักฐานว่า พระเจ้าปราสาท
ทองทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์โดยเสริ มให้สูงกว่าเดิม ปั จจุบนั พังลงมาเหลือเพียงชั้นมุข เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙
กรมศิลปากรได้ขดุ แต่งพระปรางค์แห่งนี้ พบวัตถุโบราณหลายชิ้น ที่สาํ คัญคือ ผอบศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกัน ๗
ชั้น ทําด้วยวัสดุต่าง ๆ กันคือ ชิน เงิน นาก ไม้ดาํ ไม้จนั ทร์ แดง แก้วโกเมน และทองคํา ชั้นในบรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุ นัยว่า ยังคงมีกลิ่นที่ชโลมไว้ดว้ ยนํ้ามันจันทน์หอม และเครื่ องประดับอันมีค่า ปั จจุ บนั พระบรม
สารี ริกธาตุนาํ ไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเจ้าสามพระยา สิ่ งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่างคือ เศียร
พระพุทธรู ปหิ นทราย ซึ่ งมี รากไม้ปกคลุมปั จจุบนั ล้อมรั้ วไว้ มิให้ นักท่องเที่ยวเข้าไปแสดงท่าไม่เหมาะสมเพื่อ
ถ่ายรู ป
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ถึง ๔ ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุที่ปรักหักพังลงจนเหลือเพียงชั้นมุข ปรากฏขนาดฐาน
และการย่อมุม ทําให้สามารถประมาณขนาดความสูงเดิมขององค์ของพระปรางค์ได้

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) มีสถูปเจดี ยห์ ลากหลายรู ปแบบในวัดมหาธาตุ ๑ เจดียร์ ะฆังควํ่าทรงสู ง ๒ เจดียบ์ นฐาน
เหลี่ยมอย่างศรี วิชยั ๓ ปรางขอม หรื อปรางแขก(ซ้าย) เป็ นรู ปทรงกลีบมะเฟื อง และเจดียแ์ ปดเหลี่ยม (ขวา) แบบ
จีนแน่นอน ๔ อะไรก็ไม่รู้ อยูบ่ นพื้น บางคนเดาว่าเป็ นหินทรายที่สลักเสลาไว้ตกแต่งส่ วนยอดของปรางค์องค์ใด
องค์หนึ่ง

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ช่องแสง และช่องลม แบบอย่างที่เริ่ มมีต้ งั แต่สมัยสุ โขทัย ๒ เครื่ องไม้ดา้ นบนวิหาร ผุผงั
ตามกาลเวลา ๓ กําแพงที่มีช่องตามประทีป จึงเข้าใจได้วา่ เป็ นส่ วนที่ต่อเติมในตอยปลายกรุ งศรี อยุธยา และ ๔ ซาก
วิหาร

(ซ้ายไปขวา) ๑ และ ๒ พงษ์พนั ธ์ (เอ๋ ) พนักงงานขับรถ และโชติ กร พนักงานหลับประจํารถ ๓ วิธีให้อาหาร
กระรอกที่ซุ้มหน้าวัดมหาธาตุ ๔ เศียรพระพุทธรู ปที่จมอยู่ในโอบล้อมของรากต้นไม้ เป็ นสัญลักษ์หนึ่ งของวัด
มหาธาตุ ปั จจุบนั ล้อมรั้วไว้ มิให้ นักท่องเที่ยวเข้าไปแสดงท่าไม่เหมาะสมเพื่อถ่ายรู ป
นายช่ างกับภารกิจสุ ดท้ าย
ผมไม่ได้ยินใครเรี ยกผมว่านายช่ างมานานนับสิ บปี แล้ว คําว่านายช่างสําหรับผม มีมนต์ขลังไม่นอ้ ยไป
กว่าคําว่า “ครู ” หรื อ“อาจารย์” เพราะความที่เป็ นนายช่างมานานร่ วมยีส่ ิ บปี เวลาสอนหนังสื อ ผมจึงไม่กล้าใช้คาํ ว่า
ครู หรื ออาจารย์ แทนตัวเอง แต่เลี่ยงไปใช้คาํ ว่า ผม นิสิต หรื อนักศึกษาบางคนเคยบอกว่าฟังแล้วแปลก ๆ แต่นาน
ๆ ไป คําที่มกั ใช้กลับกลายเป็ น กู และมึง พูดง่ายฟั งง่าย และจริ งใจดี ช่ วงสองสามปี ที่ผ่านมา ทุกวัน ๆ งานสอน
หนังสื อหนื่ อยมาก ที่เปลี่ยนไปจากสิ บปี ที่ผ่านมา สอนหนังสื อสัปดาห์ละสอง หรื อสามวัน สอนเทอมละ หนึ่ ง
หรื อสองวิชา เหนื่ อยไม่นานก็หาย แต่วนั นี้ ไม่ใช่ ทั้งที่ผมมีขอ้ จํากัดมากขึ้น ไม่ว่าจะอายุ หรื อสุ ขภาพ ตั้งแต่เปิ ด
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ภาคเรี ยนแรก ของปี การศึกษา ๒๕๕๒ กลับบ้านดึ กสามสี่ ทุ่มทุกวัน ทั้งร้ อน เหนื่ อย หิ ว และง่วงนอน แต่กลับ
กลายเป็ นว่า เกือบทุกวัน ผมจะเลือกจะนอนพักสักครู่ แต่แล้วก็ลงท้ายเป็ นหลับทุกครั้ง โดยไม่ได้อาบนํ้า หรื อกิน
ข้าว บ่อยครั้งที่คิดอยากหยุดสอนหนังสื อ กลับไปเป็ นนายช่าง มีชีวิตโลดแล่นในวงการวิชาชีพ รับผิดชอบตัวเอง
เพียงลําพัง เหมือนที่เคยเป็ น ไม่ตอ้ งแบกรับความหวัง ความใฝ่ ฝันของเด็ก ๆ นับพัน ไม่ตอ้ งแบกรับผิดชอบ และ
เหนื่อยใจแทนพ่อแม่ผปู ้ กครองของเด็ก ๆ เหล่านั้น ผมไม่ถกเถียงหรอกครับว่า ลูกศิษย์ผม หรื อลูกศิษย์ใคร ก็มีท้ งั
คนดี และคนไม่ ดี และผมก็ ย งั เชื่ อ มั่น ว่ า คนดี ย งั มี ม ากกว่ า คนไม่ ดี สุ ด ท้า ยแล้ว คนดี หรื อ ความดี จะนํา พา
ประเทศชาติ ให้รอดพ้นหายนะได้เสมอ ได้แต่ คิด ยังทําไม่ได้สักที บางที ก็เจ็บใจตัวเองว่า เรื่ องของชี วิต หรื อ
อนาคตตัวเองทุกวันนี้ ง่าย ๆ แค่น้ ี ทําไมจึงยังตัดสิ นใจไม่ได้สกั ที ผมจึงได้แค่ปลอบใจตัวเองเกือบทุกวันว่า นี่ คือ
”ภารกิจสุ ดท้าย” ของนายช่าง ที่บงั เอิญพลัดหลงไปสอนหนังสื อ อีกไม่นานนายช่างก็คงได้กลับไปเป็ นนายช่าง
ปี ๒๕๕๒ ผมเริ่ มภารกิจของครู เหมือนทุก ๆ ปี หากแต่ปีนี้ ผมรู ้สึกว่า เหนื่ อยมากขึ้น แต่ก็เห็นความ
เปลี่ยนแปลง และสัญญาณบางอย่างที่บอกว่า ภารกิจของผมน่าจะใกล้ถึงเวลา ดูรูปดีกว่า

สอบสัมภาษณ์นักเรี ยนโควต้าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตั้งแต่เดื อนธันวาคม สอบสัมภาษณ์ Admission และ
นักศึกษาโครงการพิเศษ (ช้างเผือก โอลิมปิ ก นักกีฬา และอื่น ๆ) เสร็ จสิ้ นราวสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้งหกร้อยคนเศษ เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ จงั หวัดอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นักศึกษาบางรายที่ถูกสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการแนะแนวการศึกษาปี ต่อไป ซึ่ งกําลังจะเริ่ มปลายเดื อน
สิ งหาคมนี้แหละ

ผมสอนหนังสื อวันละกี่ชวั่ โมง วิชาอะไรบ้าง ดูเอาเอง วันศุกร์ บ่ายว่างไว้เพื่อเดินทางไปกรุ งเทพ และลพิษณุ โลก
ซึ่งช่วงบ่ายนี้ กับเกือบทั้งคืนวันศุกร์ ใช้เพื่อเตรี ยมการสอนหนังสื อที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ต้องขอบคุณ
นักศึกษาปี ๔ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคน ที่ลงเรี ยนวิชาออกแบบอาคาร กรุ ณาย้ายวันเวลาเรี ยนจากบ่ายวัน
ศุกร์ ไปเป็ นเย็นวันพุธ เพือ่ ให้ผมได้มีโอกาสดังกล่าว
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนมิถุนายน หากท่านเห็นตารางสอนของผม ก็จะเข้าใจว่า ทําไมผมหายไป ทําไม่เกือบไม่มีเอ็กไฟล์
วันเวลาเหมือนติดปี ก แต่ผมก็ยงั ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม บางอย่างเหนื่อยหนักกว่าเดิม ทั้งที่รู้ว่าอยูเ่ ฉย ๆ ก็สบาย หวัง
ว่า อีกไม่ นานผมจะได้พกั ผ่อน เดื อนนี้ มี เมล์สองสามฉบับของเดื อนมี นาคม และเมษายน ซึ่ งไปตกค้างอยู่ใน
Trash จึงนํามาบันทึกไว้ในเดือนนี้
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สวัสดีครับอาจารย์ขอคําแนะนําหน่อยครับ อาจารย์ครับผมจักรพงศ์ (เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) นะครับ อาจารย์สบายดี
หรื อเปล่าครับ งานคงยุง่ เหมือนเดิม อาจารย์ครับผมมีเรื่ องอยากปรึ กษาครับคือตอนนี้ ผมทํางานอยู่ที่สุพรรณบุรี
เป็ นการสร้างตลาดเทศบาล และก็มีปัญหาคือแนวเข็มและฐานราก มีท่อบล๊อกคอนเวิร์ดขวางตลอดแนว ที่ระดับ ๓.๒๐ เมตรทําให้ไม่สามารถเจาะเข็มได้ แล้วเมื่อวันศุกที่ผา่ นมา ก็เข้าประชุมแล้วก็กาํ หนดการแก้ไขไว้สองแบบ
แบบแรกคือ ให้ยา้ ยเสาเข็มและฐานรากไว้ขา้ ง ๆ ท่อเหลี่ยมระบายนํ้า (Box Culvert) ข้างใดข้างหนึงแล้วขยายคาน
และลดคานซึ่งจากเดิม คานยาว ๔.๕ เมตร ได้ขยายไปเป็ น ๕.๕ เมตร และอีกตัวก็เหลือ ๓.๕ เมตร แล้วผมได้รับ
หมอหมายให้ทาํ รายการคํานวนและ Shop Drawing ผมเลยอยากถามอาจารย์วา่ ผมต้องคํานวณคานใหม่ ทั้งสองชั้น
หรื อเปล่าครับ และต้องคํานวณเสาใหม่ดว้ ยใช่ ไหมครับ คือตอนนี้ ผมคํานวนเฉพาะคานชั้นแรกไป รบกวน
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อาจารย์แนะนําผมด้วยควรทําอย่างไร แล้วแบบที่สอง คือจะทําการลดขนาดเข็มและฐานราก ทําเป็ นสองฐานไว้
ขนานกับบล๊อก ก็เลยจะต้องเป็ นคาน ๓ เมตรสามช่ วง แล้วผมก็ได้ทาํ หน้าที่ ทาํ รายการคํานวณ และShop
เหมือนเดิม ผมจะทําอย่างไรดีครับ ผมไม่เคยทํามาก่อนไม่มีตวั อย่างด้วย งานเขาให้ผมส่ งวันพุธ ตอนนี้ผมท้อใจ
ยัง ไงไม่ รู้ ครั บ อาจารย์
รบกวนอาจารย์ แ นะนํ า ผมด้ ว ยนะครั บ ที่ ห น้ า งานมี ผ มคนเดี ยว
ที่จดั การ ป.ล. ขอบคุณครับอาจารย์ ^^ onizuka_302@hotmail.com
สถาพรตอบ ๑. ทํางานใหม่ ๆ ต้องเจอปั ญหาให้ทอ้ แท้แบบนี้ทุกคนแหละ ไม่มีอะไรไหนสุ ขใจเท่าเรี ยนหนังสื อ
๒. หากจะถามปั ญหา ขอให้เขียนรู ป ไม่มีรูปแล้วอาจสื่ อสารผิดพลาด ๓. หากต้องย้ายตําแหน่งฐานราก ให้คร่ อม
แนวท่อเหลี่ยม อาจทําให้คานยาวขึ้น หรื ออาจทําให้คานสั้นลง แต่มีสองช่วง แก้ไขฐานเดียวเป็ นสองฐาน สําคัญ
คือ แค่เพิม หรื อลดช่วงคานเพียงหนึ่งเมตร อาจพ้นท่อ แต่ขอให้ดูดว้ ยว่า จะสามารถตอก หรื อเจาะเข็มได้ไหม จะ
กระเทือนท่อเหลี่ยมแตกไหม ๔. คิดได้ก็เก่งแล้ว ถูกแล้ว ต้องออกแบบ คานทั้งคานตัวล่าง (คานคอดิน) และคาน
ชั้นบน เพราะช่วงคานเปลี่ยนไป และต้องตรวจสอบเสาด้วย ๕. แต่ดูแล้วเชื่อว่า เสา จะยังแข็งแรงพอ พอเพราะ
ช่วงเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย จะลองใช้พ้นื ที่รอบเสา หานํ้าหนักคร่ าว ๆ ตรวจสอบเฉพาะนํ้าหนักตามแกนก็ได้ ๖. คาน
เปลี่ยนช่วง ยาวขึ้น เหล็กเสริ มคงไม่เพิ่มมาก หากคานลึกเท่าเดิม นํ้าหนักเท่าเดิมสามารถหาได้เลยว่า ทั้ง เหล็ก
โมเมนต์บวก และลบ น่าจะเพิมตามอัตราส่ วนของช่วงคานที่เปลี่ยนไป ส่ วนหากคานสั้นลง ๑ เมตร ใช้เหล็กเท่า
เดิมก็ได้ ๗. ทั้งสองทางเลือกสิ่ งที่ตอ้ งออกแบบใหม่ อีกอย่างคือคือจํานวนเสาเข็มและฐานราก (หากเลือกวิธีเพิ่ม
ความยาวคาน เชื่อว่าไม่เปลี่ยนแปลงมาก เพราะเพิ่มลดเพียงหนึ่งเมตร)
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ตอบช้าไปหน่ อยคับสวัสดี ครั บ พี่ป๊อก ไม่แน่ ใจว่าตอบช้าไปไหม ถ้าฟั งแค่อาการก็น่าจะเป็ นเส้นเลือดขอด
(Varicose veins) นะครับ เกิดจากวาล์วปิ ดเปิ ดที่อยูใ่ นเส้นเลือดดําทํางานได้ไม่ดี เลยทําให้เลือดไหลย้อนกลับ
ไม่ได้ ส่ วนการรักษาเคยได้ยินว่ามีผา่ ตัดเหมือนกัน แต่ก็ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ดว้ ยนะครับ ส่ วน
เรื่ องอาจารย์นี่อาทไม่แน่ใจเหมือนกัน จบมาหลายปี ลืมๆไปแล้ว ขอโทษนะครับ ไปเที่ยวมาเก๊า ฮ่องกง ปลาย
เดือนหน้าครับ ช่วงนี้งานหนัก + กําลังเตรี ยมตัวสอบ CU TEP ไว้ใช้ เรี ยนต่อเฉพาะทาง ต้องมานัง่ รื้ อฟื้ นความรู ้
ภาษาอังกฤษกันใหม่ อิอิ พี่ป๊อกสบายดีนะครับ วันไหนว่างๆ ไปกินข้าวกันไหมครับ เดี๋ยวอาทเลี้ยงเอง เดี๋ยวนี้อาท
มีเงินใช้แล้ว จะได้ไม่รบกวนพีป่ ๊ อกอีกอาท artnimnarak@hotmail.com
สถาพรตอบ ตอบไม่ชา้ หรอกครับ อาจไม่เป็ นไรมาก อย่างที่ว่า เหมือนกับจะมีโรคประจําตัวอยู่ พอรักษาด้วยการ
กิ น ยาแล้ว ยาอาจให้ ผ ลข้า งเคี ย ง
ฯลฯ ก็ ค งเป็ นกั ง วล หากมี ว ัน ว่ า ง มั ก จะว่ า งวัน อาทิ ต ย์ค รั บ
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สวัสดีครับอาจารย์ ผมมีเรื่ องรบกวนสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่ องการสมัครที่ AIT ครับ คือเรื่ องมีอยูว่ า่ ช่วงนี้เป็ น
ช่วงเวลาที่ AIT กําลังทําการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอยู่ ซึ่ งจนถึงตอนนี้ผมก็ยงั ไม่ผา่ นการคัดเลือกดังกล่าวเลย
ครับ แล้วขณะนี้ทาง Applicant’s assistant ของ AIT แนะนําผมว่าให้ผมลองขอเข้าพบอาจารย์ที่ AIT เผือ่ มันจะเพิม่
โอกาสสําเร็ จในการได้เข้าเรี ยนได้ ซึ่ งผมเลยอยากขอคําปรึ กษาอาจารย์เรื่ องนี้ ว่าผมสมควรที่จะเข้าพบอาจารย์
ของ AIT ดูหรื อเปล่า แล้วถ้าสมควรเข้าพบจะเข้าพบอาจารย์ท่านไหนดีครับ แต่ที่ทาง AIT ยังไม่เรี ยกมาอาจจะเป็ น
เพราะว่าผมยังขาดเอกสารเรื่ องคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยูก่ เ็ ป็ นได้ครับ แต่ท้ งั นี้ผมได้ไปสอบที่ CU-TEP แล้ว
ครับ ตอนนี้จึงอยูใ่ นช่วงรอคะแนนครับ(ซึ่งไม่รู้จะได้คะแนนตามที่ AIT ตั้งเกณฑ์ไว้หรื อเปล่า) แต่ผมคิดว่าผมจะ
ไปสอบภาษาอังกฤษของ AIT ด้วยในช่วงระหว่างที่รออ่ะครับ เพราะว่าคะแนนสอบของ AIT จะออกเร็ วมาก
คือ วันรุ่ งขึ้นจะรู ้คะแนนเลยครับ ถ้าอย่างไรอาจารย์ช่วยแนะนําผมเกี่ยวกับเรื่ องนี้ดว้ ยนะครับ สุ ดท้ายนี้ตอ้ งขอ
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โทษอาจารย์ที่ E-mail ฉบับนี้อาจจะมารบกวนเวลาของอาจารย์ และขอขอบคุณอาจารย์ที่รับฟั งปั ญหา และให้
แนะนํากับมา ณ ที่น้ ีดว้ ยด้วยความเคารพอยูส่ ูง นายวัชระ อารี กลุ nook_56i@hotmail.com
สถาพรตอบ หากจําไม่ผิด เอไอที ปรับเปลี่ยนระบบไตรภาคเป็ นทวิภาค หลังจากที่ผมออกมา เป็ นไปได้ว่ายังอาจ
ไม่ถึงรอบที่ SET รับนักเรี ยน (ช่วงนี้ ได้ข่าวแค่ว่านักศึกษาเครื่ องกล ซึ่ งสมัครเรี ยนพลังงาน และอุตสาหการไป
สัมภาษณ์) ผมตอบเมล์ที่สนามบิน ให้โทรถามอาจารย์กาํ พล หรื อรัฐภูมิ ว่า SET รับนักเรี ยนเมื่อใด หากต้องการ
ไปติดต่อ ก็ให้ถามรัฐภูมิ ซึ่ งเพิ่งจบมา น่าจะใช้ธุรการ (ซึ่ งเป็ นคนใหม่ ๆ) ช่วยเช็คให้ว่า เอกสารใบสมัครตกหล่น
อยูท่ ี่ใด วันศุกร์น้ ีผมจะบอกอาจารย์รัฐภูมิให้ช่วยเป็ นธุระให้
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พอดีเพื่อนถ่ายรู ป Concrete Frame ของ SCG ที่สระบุรีมาฝากครับ เพื่อนบอกว่ามันเคยเป็ นโรงเก็บรถไฟเก่า (เห็น
มีรางอยูใ่ ต้พ้ืน) สมัยที่ยงั เป็ นโรงปูน (ตอนนี้เปลี่ยนเป็ นโรงงานอื่นไปแล้ว) ตอนนี้เข้าใจว่าทุบทิ้งไปแล้ว เพื่อน
บอกว่าเหตุที่ตอ้ งสร้างเป็ น frame concrete ก็เพราะถึงแม้จะสร้างยาก (กว่าเหล็ก) แต่ดว้ ยศักดิ์ศรี ของโรงปูนเลย
ต้องทําครับ (ไม่รู้จริ งเปล่า) joy.civil@gmail.com
สถาพรตอบ ไม่จริ งครับ เพราะโครงข้อแข็งคอนกรี ตเหล่านี้ เป็ นตามยุคสมัยที่นิยมโครงจัว่ (RC gable frame)
คอนกรี ตมีลวดเหล็กขึงยึดต้านแรงด้านข้าง อาคารในยุกเดียวกัน เช่น โรงจักรพระนครใต้ ของ กฟผ . อาคารโรง
ประลองวิศวกรรมโยธา ของมจธ. (รื้ อถอนแล้ว) อาคารโรงประลอง Water Resourse ที่เอไอที (เคยเข้าไปดูหรื อ
เปล่า) และอีกหลาย ๆ อาคาร และโรงงาน ผมก็เคยออกแบบให้ เครื อซีเมนต์ (โรงงาน TCR TCS ที่ราชบุรี และ
สงขลา) รู ปที่ขอไป ผมจะส่ งให้วนั เสาร์ หลังกลับจากพิษณุโลก เพราะ Hard disk ลืมทิ้งไว้ที่กรุ งเทพวันเสาร์ ธํารง
ศักดิ์ ไปหาผม เพือ่ อําลาจากไปตามทางของเขา ผมป่ วย และยุง่ มากสวัสดีครับ
Date: Mon, 15 Jun 2009 15:54:54 +0700

อาจารย์ยงั คงเป็ นอาจารย์อยูว่ นั ยังคํ่าความรู ้พวกนี้ไม่รอดสายตาไปจริ งๆ ที่ AIT ผมไปถ่ายมานานแล้ว แต่ขา้ งใน
ค่อนข้างมืดภาพถ่ายเลยไม่สวย (แต่ส่งมาให้อาจารย์ดว้ ย) ส่ วนโรงจักรพระนครใต้ของกฟผ หรื อ มจธ นั้นผมไม่
ทราบเลยจริ งๆ (ว่างๆคงต้องรบกวนให้อาจารย์ทาํ X-fie เกี่ยวกับโครงสร้างเหล่านี้ซกั หน่อย) แล้วที่อาจารย์ว่าต้น
ไปหาคือ เข้าฝันหรื อครับ (คงไม่เป็ นวิญญาณนะครับ) วันเสาร์ ผมก็ไปงานศพต้นมาได้หนังสื องานศพมาด้วยเดี๋ยว
พรุ่ งนี้ จะส่ งให้ครับ (เมื่อเช้าลืมเอามา) เนื่ องจากมีเรื่ องราวของอาจารย์ดว้ ย (มีผลแอบอยู่เล็ก นึ กแล้วก็เศร้า)
ขอบคุณครับ จ้อย joy.civil@gmail.com
สถาพรตอบ ส่ งรู ปให้แล้วพร้อมนี้ อาคารที่มจธ รื้ อถอนแล้ว ผมมีรูปที่ไม่ดีนกั ส่ วน โรงจักรฯ ขอจากอาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าฯ ที่พานักศึกษาไปดูงาน
Date: Wed, 3 Jun 2009 18:53:51 +0000

สวัสดีครับพี่ป็อก จดหมายฉบับนี้ผมส่ งมาเพื่อขออนุญาตพี่ป็อกให้เป็ นบุคคลอ้างอิง (Referee) ในเอกสารประวัติ
ย่อ (Resume)ของผมครับ ซึ่ งการขอให้พี่ป็อกเป็ นบุคคลอ้างอิง จําเป็ นต้องใส่ ชื่อ ตําแหน่งหน้าที่การงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อครับ ซึ่งเป็ นข้อมูลส่ วนตัวของพี่ป็อกเอง ผมมาเรี ยนสาขาโยธา และอยากจะเป็ นวิศวกร
โยธาก็ดว้ ยเห็นแบบอย่างที่ดีและน่าเคารพของพี่ป็อกดังนั้นผมจึงกราบเรี ยนขออนุญาตพี่ป็อกได้กรุ ณาเป็ นบุคคล
อ้างอิงของผมครับ ผมมีข่าวน่ายินดีเรื่ องหนึ่งก็คือทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดให้มี "รางวัลศักดิ์อินทาเนีย
พ.ศ.๒๕๕๒ "
เป็ นครั้ งแรกในปี นี้ อาจารย์จิ ร พงศ์ไ ด้รั บ รางวัล ประเภทการเรี ย นการสอนด้ว ยครั บ
(จาก http://www.eng.chula.ac.th/?q=node/553) อย่างน้อยสื่ อการสอนวิชาเขียนแบบเบื้องต้นที่อาจจะถูกมองว่าไม่
สําคัญหรื อถูกมองข้ามจากอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ก็มิอาจผ่านสายตาคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิไปได้ครับผมขอ
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เป็ นกําลังใจให้พี่ป็อก และอาจารย์ท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็ นผูส้ อนวิชานี้ดว้ ยครับ ผมได้แนบไฟล์ฉบับหนึ่งมาด้วย ซึ่ งเป็ น
เอกสารสัมมนาทางวิชาการของอาจารย์จิรพงศ์เมื่อสักสองปี ที่แล้ว คาดว่าอาจจะเป็ นประโยชน์กบั ผูส้ อนวิชาเขียน
แบบมากับจดหมายฉบับนี้แล้วครับ พี่ป็อกรักษาสุ ขภาพนะครับ ถ้ามีสิ่งใดที่ผมช่วยให้เกิดประโยชน์กบั งาน หรื อ
แบ่ ง เบาภาระของพี่ ป็ อกได้ผ มยิ น ดี เ สมอครั บ สวัส ดี ค รั บ Worapon
Lerswimonchai ๐๘๙ ๑๒๓ ๓๓๑๒
CE89,OSK120 pound_worapon@hotmail.com

สถาพรตอบ ครับ อ้างอิงได้ตามสะดวกครับโทรศัพท์ ๐๔๕ ๓๕๓ ๓๐๖ ๐๘๑ ๙๒๔ ๐๐๙๔ โทรสาร ๐๔๕ ๓๕๓
๓๓๓ เมล์จะใช้เมล์น้ ี หรื อ nytakobo@gmail.com sdhabhon@ubu.ac.th ก็ได้ครับ ที่ทาํ งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวาริ นชําราบ อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ ครับ ได้เอารู ปรางวัลของอาจารย์ท่านขึ้นไว้
บน PowerPoint ที่ใช้สอน และได้แจ้งอาจารย์ท่านอื่น ๆ ทราบ ทุกคนยังตั้งใจที่จะสอน Engineering Drawing
ต่อไปครับ
Date: Mon, 1 Jun 2009 19:04:28 +0000

สวัสดีครับพี่ป็อกพี่ป็อกเป็ นอย่างไรบ้างครับ เปิ ดเทอมแล้ว ผมต้องกราบขอบพระคุณพี่ป็อกอีกครั้งนะ
ครับ สําหรับการอบรมที่ไบเทค บางนา ทั้งสองวันเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผา่ นมาในความเห็นของผม ผมว่าเป็ น
ประโยชน์กบั วิศวกรที่จบใหม่เป็ นอย่างมากครับ ผมเชื่อว่าสามารถจุดประกายความคิดของผูท้ ี่เข้ารับฟังอย่างมาก
และเมื่อถ้ามีโอกาสในครั้ งหน้า ผมก็คงขอเข้าร่ วมอีกครั้ งครับ และก็ขอบคุณพี่ป็อกในเรื่ องที่จะกรุ ณาเขียน
จดหมายแนะนําไปที่สถาบันเอไอทีนะครั บ การเรี ยนต่อผมสนใจมากอยู่แล้วครับตอนนี้ ผมอยากทํางานดูสัก
ระยะเวลาหนึ่งก่อนครับ อยากหาตัวเองในโยธาอีกสักนิด แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทาํ งานที่ไหนเลยครับ ค่อนข้างหา
ยากสักนิด ก็คงต้องพยายามต่อไปครับ งานที่ผมสนใจจะทําก็เป็ นงานในส่ วนของผูร้ ับเหมาครับ ซึ่งผมสนใจที่จะ
ทํากับบริ ษทั ขนาดกลาง-เล็ก (อยากทํางานเยอะๆทุกๆส่ วนครับ) แต่ก็ติดขัดที่ส่วนใหญ่เค้าก็อยากได้แบบบะหมี่ก่ ึง
สําเร็ จรู ปรั บเข้าทํางานแล้วปรุ งเลยไม่ต้องเตรี ยมอะไรมาก ผมก็เชื่ อว่าต้องมี สักที่ที่ จะลองเสี่ ยงลองรั บผมเข้า
ทํางานดูครับ เนื่องจากผมเรี ยกเงินเดือนค่อนข้างตํ่ากว่าในตลาดแรงงานอยูพ่ อสมควร เพราะก็เห็นใจคนจ้างที่ตอ้ ง
มาแบกรับความเสี่ ยงกับนิสิตจบใหม่เช่นกันครับ พบกันครึ่ งทางก็น่าจะยุติธรรมดีครับวันก่อนด้วยความบังเอิญ
มาก ๆ ครับ ผมไปพบ hi5 ของพี่คนหนึ่งน่าจะเป็ นลูกศิษย์พี่ป็อกเข้า (จริ งๆเกิดจากการค้นหาชื่อพี่ป็อกด้วยกูเกิ้ล
เนื่องจากจะเข้าไปอ่านเอกซ์ไฟล์ใน Nyakobo)
http://suwanishwong.hi5.com/friend/profile/displayJournalDetail.do?ownerId=192222527&journalId=41826301

ผมอ่านในส่ วนของบทความของพี่ท่านนี้ดว้ ยความชื่นชมและรู ้สึกเคารพในตัวของพี่ท่านนี้มากครับ พุทธสุ ภาษิต
ข้อหนึ่งที่ผมค่อนข้างยึดมัน่ และเชื่อถือเป็ นอย่างมากก็คือ ความกตัญญูเป็ นเครื่ องหมายของคนดี อยากรู ้ว่าเป็ นคน
ดีหรื อไม่ก็ให้ดูตวั กตัญญูนี่แหล่ะครับ แต่พอเริ่ มอยากรู ้ประวัติกลับพบว่าพี่เขาเสี ยเมื่อ ๒๕ พ.ค. ที่ผา่ นมา ผมคาด
ว่าพี่ป็อกน่าจะทราบแล้ว ครั้งแรกที่เปิ ดไปที่หน้าแรกของ hi-5 นี้ยอมรับว่าต้องอึ้งไปสักครู่ ครับ เพราะไม่คิดว่าจะ
เสี ยก่อนเวลาอันควรเสี ยใจกับพี่ป็อกด้วยครับ เปิ ดเทอมใหม่น้ ีขอให้พี่ป็อกประสบความสําเร็ จในด้านการงานการ
ตัดสิ นใจและเรื่ องสุ ขภาพนะครับ หมายถึงขอให้มีสุขภาพที่ดีไม่มารบกวนจิตใจที่จะทําเพื่อคนอื่นรักษาสุ ขภาพ
นะครับ สวัสดีครับ Worapon Lerswimonchai pound_worapon@hotmail.com
สถาพรตอบ วันอาทิตย์วนั ไหนว่างกรุ ณาบอกด้วยครับ ตั้งใจจะเลี้ยงข้าวสักมื้อ ก่อนที่จะถึงเวลาพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร ซึ่ งปอนด์คงจะยุ่งมาก ๆ พี่ป็อก (หมายเหตุ แทนที่ผมจะได้เลี้ยงข้าว แต่กลับกลายเป็ นว่า ปอนด์วรพล ตั้งใจจะเลี้ยงข้าวผม เมื่อได้เงินเดือน เดือนแรก)
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Date: Sun, 31 May 2009 20:52:00 -0700

กราบสวัสดีครับอาจารย์ เรี ยนอาจารย์ กระผมและภรรยามาอยู่ที่ร้อยเอ็ดได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วครับ เช่า
อาคารพาณิ ชย์อยูใ่ นเมือง มีผใู ้ หญ่ใจดีบริ เวณรอบบ้านที่เช่าช่วยเหลืออย่างดีเยีย่ ม (อย่างไม่น่าเชื่อ) แต่ยงั คงต้อง
พยายามต่อไปเพราะกระผมและภรรยา ไม่มีญาติที่นี่เลย (ไม่รู้จกั ใคร) และผมก็ได้มีเรื่ องรบกวนขอคําแนะนํา คือมี
อาคารพาณิ ชย์ 3 ชั้น 5 ห้อง ตรงข้ามกับกระผม ดัดแปลงเป็ นโรงงานสามห้อง (ซึ่งไม่รู้ว่าเป็ นโรงงานอะไร) เป็ น
ร้านขายอาหารเจสองห้อง และหลอกทําบุญ (ใต้หวัน) มีคนงานประมาณ ๑๐ คน และกําลังมีการต่อเติมขยายพื้นที่
ด้านหลัง รวมถึงในส่ วนของโรงงานมีกระเช้ายกของซึ่ งทํายื่นมาในแนวติดกับทางเท้า และไม่มีช่องลิฟท์ที่
เหมาะสม (น่ากลัวมากครับ) เรื่ องคือว่าทางโรงงานเขาพ่วงสายไฟฟ้ าจากเสาไฟหน้าบ้านของผม และมีการสปาร์ ค
ของไฟฟ้ า มีแสงไฟบ่อยมาก ประมาณ ๑๐ ครั้งต่อวัน กระผมไม่สามารถนอนอย่างสบายในตอนกลางคืนเพราะ
การเกิดขึ้นนั้นเสี ยงดัง (พรึ่ บๆ) และมีแสงสว่างมาก ผมจึงอยากเรี ยนสอบถาม และขอคําแนะนําจากอาจารย์ว่ามัน
เกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บา้ งครับ และกะผมจะแก้ไขอย่างไรดี ผมตามการไฟฟ้ ามา 4 ครั้งแล้วครับ ทางไฟฟ้ าบอก
ว่าไม่มีอะไร ผมงงมาก ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ พีรพล และภรรยา pbx19@yahoo.com
สถาพรตอบ หากไม่ได้ขออนุ ญาต ถื อว่าผิดทั้งกฎหมายอาคาร และกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่ อง
กฎหมายอาคาร ถือเป็ นการดัดแปลงอาคาร หรื อใช้อาคารผิดประเภท หากแจ้งเจ้าพนักงานตรง ๆ ก็คงไม่ได้ผล
เพราะ หากไม่รู้เห็น ก็คงทําอย่างนี้ไม่ได้ หากเป็ นผมผมจะเลือกวิธีที่ได้ผล เช่น ถ่ายรู ปประจานแจ้งตามเวบไซท์
หรื อสื่ ออื่น ให้คนที่เกี่ยวข้องสะดุง้
Date: Sat, 30 May 2009 12:32:24 +0700

สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพ อีกก้าวหนึ่งที่กา้ วผ่านครับ ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสําหรับความกรุ ณา ดีใจและ
อยากขอบคุณ สมยศ จันดา Mr.Chanda Somyot, Chemical Engineering, Ubonratchathani University. Mobile
phone: 082 145 3455 somyot_chanda@hotmail.com chanda006@gmail.com

ตอบเมล์แล้วครับ ขอให้เรี ยนเก่ง ๆ จบไว ๆ มีความเจริ ญก้าวหน้าสมกับที่มีความมานะพยายามและกตัญญู เป็ น
คนดีอย่างที่มุ่งหวัง
Date: Wed, 18 Mar 2009 08:44:08 -0700

เรี ยนอาจารย์ครับ ผมหายหน้าหายตาขาดการติดต่อกับอาจารย์นานมาก ยังคงคิดถึง และหวังให้อาจารย์แข็งแรง
เสมอ ช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงขอให้อาจารย์ดูแลสุ ขภาพครับ ในครั้งที่ผมเลือกอาจารย์มาเป็ นประธานในงาน
แต่งงานของผม แฟนผมถามว่าทําไมต้องเป็ นครู ของผม ผมเล่าให้เธอฟั งว่า ในวันที่ผมไปขอทํา Project กับบอย
ผมไม่มีความหวังอะไรเลย (และไม่รู้วา่ จะทํากับใครจึงจะผ่าน) แต่เพราะบอยตามตื้อไม่เลิกก็เลยไป แล้วเธอได้พดู
เหตุการณ์ หรื อความรู ้สึกของผมต่อได้เองโดยที่ผมไม่ได้เล่าต่อ แล้วเธอก็บอกว่าเธอเกิดในครอบครัวครู และเคย
เป็ นครู เธอจึงได้ชื่นชม และเคารพอาจารย์มากครับ (เธอบอกว่าครู บางคนเลือกเฉพาะนักเรี ยนที่พอ่ แม่มีฐานะ มี
สังคม มีการศึกษาดี เพื่อที่ให้หน้าที่หรื อสังคมของครู ท่านนั้นได้ต่อยอด หรื อเพื่อลูกหลานของครู ท่านนั้นๆ) ใน
วันที่อาจารย์มาอบรมที่ Bitec บางนา ซึ่งอยูห่ ลังบ้านของผม แต่คงไม่ได้ลงทะเบียนหรื อได้มาพบอาจารย์อย่างที่คิด
ไว้ รู ้สึกเสี ยดายมาก แต่ในโอกาสหน้าคงได้ไปพบสวัสดีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอุบล พร้อมกับภรรยาครับ ขอให้
อาจารย์สุขภาพแข็งแรง และดูแลสุ ขภาพเช่ นเดี ยวกันครั บ ด้วยความเคารพอย่างสู ง พีรพล ศรี กุลวงศ์
pbx19@yahoo.com

สถาพรตอบ สองสามอาทิตย์ที่ผา่ นมา ผมนอนนับชัว่ โมงได้ เพราะต้องสอน สอบ ตรวจการบ้าน ตรวจข้อสอบ
แปลกแต่จริ ง ยิง่ สอนหนังสื องาน ก้ยงิ่ หนักขึ้นเรื่ อย ๆ คนเรี ยนเพิ่มมากขึ้น ชักไม่ไหวแล้ว ส่ งเกรดเมื่อวันพุธ เสร็ จ
แล้วก็บินเข้ากรุ งเทพ วานนี้ มีบรรยายที่วสท. วันนี้อยูก่ รุ งเทพ อีกสองวันก็คงกลับแล้ว ใครถามต้องบอกว่าไป
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พักผ่อน แต่ที่จริ งก็ไปหาหมอรักษาไข้แหละ บรรยายที่ ไบเทค เพิ่งมีคนลงทะเบียนไม่ถึงสิ บคน (ห้องจุ ๘๐ คน)
แปลว่าปี หน้า สภาวิศวกร เขาก็คงไม่ให้เวลาบรรยาย ช่างมันเถอะ ไม่มีคนฟังก็จะได้ไปทําอย่างอื่น
ปัจฉิมลิขติ

ซ้ายไปขวา ๑ และ ๒ วันแรกของการไปสอนหนังสื อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๓ และ ๔
เดิ น ทางไปอํา เภอโกรกพระ นครสวรรค์ เพื่ อ สวดอภิ ธ รรมศพลู ก ศิ ษ ย์ค นแรก ๆ ที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ ขอให้ธาํ รงศักดิ์ จงไปดี สู่สุขาวดี หลับพักผ่อนนิรันดร์
ป.ล. สําหรับผูอ้ ่าน นายช่างคนที่สาม เคยบอกธํารงศักดิ์ ว่า ความสําเร็ จในชี วิตที่สาํ คัญที่สุดของ ทุก ๆ คน คือได้
พบ หรื อมีความสุ ข ความสุ ขอาจใช้เงินซื้ อหาไม่ได้ แต่แท้จริ งแล้ว อาจมีความสุ ขโดยไม่ตอ้ งใช้เงิน หรื อใช้เงินไม่
มาก แปลว่า หากไม่โลภ ก็สุขครับ รออ่านเอ็กไฟล์เดือนกรกฎาคมเร็ ว ๆ นี้นะครับ สวัสดีครับ
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