เอ็กซไฟลเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑
747-246F/SCD-HS-ORB Cargo

อากาศยาน 747-246F/SCD-HS-ORB เปนหนึ่งในสองอากาศยาน cargo ของ
สายการบิน Orient Thai Airlines และเปนหนึ่งในอากาศยาน Cargo ไมกี่ลําที่มีประจําการบินในสายการบินของ
ไทย ซึ่งก็นาจะไดแก 707-321C และ 757-225 HS-OGA และ HS-OGB ของ Thai Flying สวนการบินไทย เคยมี
อากาศยาน Cargo แตหลังจากปลดประจําการไปนานแลว ก็ไมมีลําใหมอีกเลย
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ผมเห็นอากาศยาน B747-100 ของ One-Two-Go หรือ Orient Thai Airlines จอด
สงบนิ่งที่ทาอากาศยานพิษณุโลกสองลํา เธอทั้งสองถูกถอดเครื่องยนตออกไปแลว คงไมใชซอมแซม แตรูกันวา
เธอถูกปลดระวาง กําลังจะถูกยอยสลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยในไมชานี้ หลังจากเมื่อปที่แลว มีหนึ่งลําที่ถูกยอยสลาย
ไปแลว หลังจากที่เธอนาจะเดินทางบนฟากฟามากวาสามสิบป ผมไมแนใจวาเธอคืออกาศยานลําใดระหวาง B747146 HS-UTC HS-UTD HS-UTH หรือ HS-UTP
สะพานประวัติศาสตรที่บานลาด ลพบุรี
ลพบุรี ไมใชเปนแตเพียงแผนดินสามเด็จพระนารายณมหาราช เทานั้น หากแตยังเปนเมืองที่มีแหลง
ประวัติศาสตร ศิลป วัฒนธรรมมากมายตั้งแตยุคประวัติศาสตร หรือยุคโลหะ (ยุคสําริด และเหล็ก) ก็วาได ทั้งนี้
เพราะลพบุรี มีแหลงแรธาตุ โดยเฉพาะเหล็ก และทองแดง วันหนึ่งลูกศิษย (พงษพันธ ลิมปอนันตชัย) เอา CD มา
ให แลวบอกวา เปนรูปโครงสรางอาคารระบายน้ําชนิด Irish bridge (ที่ผมฝากไปถายมาจากอําเภอตาคลี) และมีรูป
สะพานทางรถไฟ ที่ทหารญี่ปุนสรางไวตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่บานลาด ลพบุรี แตสรางไมเสร็จ เขาใจ
วา แพสงครามไปเสียกอน จึงเหลือทิ้งคางไวเปนอนุสรณเตือนความทรงจําจวบจนทุกวันนี้ คงไมตองสงสัยเลยวา
กองทัพ ญี่ปุนสรางสะพานแหง นี้ทําไมสะพานแห งนี้ ตางจากสะพานขา มแมน้ําแคว และสะพานปาย ซึ่งเป น
เสนทางลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณไปพมา หากแตสะพานบานลาดนี้ นาจะสรางเพื่อเขาไปเอาแรเหล็กมาถลุงทํา
อาวุธยุทโธปกรณใชในยามสงครามนั่นเอง

Hematite (Fe2O3)

แรเหล็กที่แหลงในลพบุรีมีคุณภาพใชได เปนออกไซดของเหล็ก มีสีแดง เรียก
ตกผลึก (Deposit) สะสมกันเปนกอนใหญ ๆ อยางในรูปก็มี แตเขาใจวา ปริมาณคงไมมากถึง
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ขนาดที่จะคุมค าลงทุนตั้งโรงงานถลุงเหล็ ก เปนอุตสาหกรรมเหล็กต นน้ํา ปจจุบันนี้ เขาใจวา แหลงแรเหล็ก
ดังกลาวอยูในเขตทหาร

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ สะพานเปนแผงคานเหล็ก (Steel girder) คู เรียกแบบวา เปนสะพานแบบแผงยก
(คือยกแผงคานขึ้นมาเปนเสมือนราวกันตกนั่นเอง) วางบนตอมอเดี่ยวแบบผนังทึบ ออกแบบงาย หากสรางตามที่
ออกแบบ รับรองวาพังยาก แผงยกที่สองชวงกลาง ซึ่งความยาวชวงนาจะมากกวาชวงริม มีลักาณะเปนแผงสันโคง
คลายสะพานรถไฟที่สถานีจันเสน ตาคลี (ดูเอ็กไฟลตอนเกา ๆ) ซึ่งสรางโดยบริษัทญี่ปุนเชนกัน ๓ สีที่ทางบนแผง
คานเหล็ก บอกวา กม ๑๕๑+๓๖๘.๑๐๐(สะพาน) ยาว ๗๗ เมตร (ดูจาดรูปเห็นวามี ๔ ชวง) ๔ และ ๕ ระหวางแผง
คานสองตัว มี Stinger beam และ ครีบยึด (Stiffener) เปนระยะ ๆ และมีแกงแนง (Bracer) ตามแนวยาวดวยคูหนึ่ง
สะพานยังไมไดวางรางรถไฟ และติดตั้งสวนประกอบอื่น ๆ และ ๖ มองไกล ๆ เห็นชัดเจนวา สะพานมี ๔ ชวง
ชะอํา และหัวหิน กอนจะสิ้นมนตขลัง
ผมเดินทางจากอุบลราชธานีถึงกรุงเทพโดยเที่ยวบินตอนค่ํา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันนี้ไดนั่งชั้น
ธุรกิจ เพราะเครื่องบิน Overbook จึงหลับสบายโดยไมคํานึงถึงอาหารมื้อเย็น ซึ่งนากินมาก (เนื้ออกเปดอบ) แตผม
อยากนอนมากกวา ถึงกรุงเทพตองรีบกลับบาน เพื่อทําความสะอาดบาน ซักเสื้อผา และจัดขาวของ เพราะผมนัด
ลูกศิษย (เอ - พงษพันธ ลิมปอนันตชัย) ไว ๐๕.๓๐ น วันรุงขึ้น ผมจะตองเดินทางไปประชุมสภาคณบดี
วิศวกรรมศาสตร สมัยที่ ๓๐ ที่ชะอํา ประจวบคีรีขันฑ นึกอยูนานวาจะไปอยางไร เพราะรถที่ขับไปซอมที่กรุงเทพ
ก็ยังไมเสร็จ สุดทายเหลือทางเลือกไมกี่ทาง คือ เออาสาขับรถให โดยบอกวา จะไปสงอาจารย และพาภรรยา (นอง
ออย) ไปพักผอนที่หัวหินสักสองวัน เพื่อรอรับอาจารยกลับกรุงเทพ ลูกศิษยผมดีเสมอแหละครับ ทําใหคณบดี
และอาจารยหลาย ๆ ทาน ที่ไปประชุมในคราวนี้อิจฉา อีกทั้งยังไดอาศัยรถเอกลับกรุงเทพดวย เชาวันรุงขึ้น เอและ
ภรรยา ไปรับผมตรงเวลา แลวเดินทางไปชะอําทันที่ กอน ๐๘.๓๐ น ถึงชะอํา ยังเชาเกินไป จึงเลยไปหัวหิน และ
ตอจากนี้ ผมเลาเรื่องประกอบรูปดีกวา
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ซ า ยไปขวา บนลงล าง ๑ ออกจากกรุ ง เทพ ถ า ยตอนข า มสะพานพระรามที่ ๙ (ทางด ว นเฉลิ ม มหานคร) ไป
ดาวคะนองมุงลงใต ๒ บนเสนทางสายหลัก ธนบุรี-ปากทอ ๓ ขณะขามสะพานแมกลอง
เนื่องจากไปถึงชะอําเชามาก ผมจึงติดรถเลยไปหัวหิน แวะกินอาหารเชาในเมือง แลวเดินถายรูป สถานที่
แรกที่ถายคือ ตลาดฉัตรไชย ซึ่งเปนหลังคาเปลือกบาง แบบ Barrel shell roof ที่มีถึง ๗ พับ ความหมายคือลนเกลา
รัชกาลที่ ๗ ไดเคยเขียนเลาประวัติความเปนมาใหฟงแลว แตหากขี้เกียจไปคน ก็ขอบอกซ้ําวา ตลาดฉัตรไชย
เปนหนึ่งในสี่สัญลักษณของหัวหิน (พระราชวังไกลกังวล โฮเต็ลหัวหินหรือโรงแรมรถไฟ สนามกอลฟ และตลาด
ฉัตรไชย) สรางบนที่ดินพระคลังขางที่ในราวป ๒๔๗๒ อันเปนชวงเวลาเดียวกับที่สรางพระราชวังไกลกังวล เดิม
ดานหนาตลาดมีคลอง และสะพานขาม ภายหลังไดรื้อสะพาน และถมคลองเปนถนนเพชรเกษม ตัวอาคารเปน
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง แมกระทั่งแผงขายสินคาก็เปนคอนกรีต ชื่อตลาด "ฉัตรไชย" มาจากพระนามเดิมของ
พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร (กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เจากรมรถไฟหลวง) ผูซึ่งเปนคนไทยคนแรก ๆ ที่จบ
การศึกษาจากอังกฤษ ผลงานของพระองคมีมากมาย ทุกทานไดรูจักแลว อาทิ สะพานทาชมภู อุโมงคขุนตาล และ
สถานีรถไฟหัวหิน

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ถึง ๓ หลังคาเปลือกบางของตลาดฉัตรไชย ถายเมื่อคราวไปประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ
ที่ชะอําเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ หามุมที่สวยงามไมไดเพราะมีสะพานลอย และปอมตํารวจ ขวางอยูดานหนาตลาด ปนี้
สิ่งกีดขวางทั้งสองอยางหายไป เขาใจวามีผูทวงติงใหยาย พรอม ๆ กับปรับปรุงทัศนียภาพ เพราะเห็นแผนจารึก
ประวัติอยูดานหนาตลาด ๔ และ ๕ หลังคาตลาดถายจากดานหนา ๗ ถึง ๙ องคอาคารที่เปนคาน ค้ํายัน และ
แกงแนง ลวนเปน ค.ส.ล อยูในสภาพดีมาก และ ๖ ชองเปดที่กลางหลังคา เปนทั้งชองแสง และระบายอากาศ ถูก
มุงดวยหลังคาเหล็ก หรือสังกะสี หากมองจากดานบน ก็คงรูสึกขัด ๆ แตดูจากดานลางก็คงไมรูสึกอะไร ดูรูปถาย
เกาๆ สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง หลังคามุงชองเปดก็มีลักษณะคลายคลึงกับทุกวันนี้
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ซายไปขวา ๑ในฐานะคนสอนหนังสือวิชาวิศวกรรมทาง และวิศวกรรมขนสง ยอมตื่นเตนที่ไดเห็นทางมาลาย ซึ่ง
ทาสีขาวบนแถบพื้นสีแดง ผมเคยพบแตในรูปที่ถายจากประเทศญี่ปุน แตเห็นครั้งแรกก็ที่หัวหินนี่เอง และ ๒ แผง
กันเสียง (Noise barrier) ชนิดโลหะ มีชอง (รู) พรุนเก็บเสียง ถือเปนของแปลกที่ผมเคยเห็นครั้งแรกที่หัวหินเชนกัน
๓ ผมเคยออกแบบคันหินและชองระบายน้ํา (Curb and inlet) ที่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเปนทั้งพื้นที่
อนุรักษ เปนยานธุรกิจ และเปนแหลงทองเที่ยว จึงออกแบบคันหินที่สูงเพียง ๑๒.๕ เซนติเมตร เปนคันหินแบบ
เพล (Tapered) ทําใหชองระบายน้ําตองเอียงลาดตามกันไปดวย ไดเคยมาเห็นที่หัวหิน เมื่อป ๒๕๔๘ ก็เบาใจวา
ไมใชเราคนเดียวที่ออกแบบ หรือคิดเอาคันหินกับชองระบายน้ําแบบนี้มาใชในเมืองไทย วันนี้เห็นถนนสายอื่น ๆ
ในหัวหินก็ใชคันหิน และชองระบายน้ําแบบนี้ แปลวานาจะไดผลดี

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ถึง ๓ คอนโดมิเนียมที่เอ และภรรยาไปพัก เพื่อรอรับผมกลับกรุงเทพ อยูในบริเวณสงบ
ไมไกลจากเขาตะเกียบ ผมถายรูปมาใชสอนหนังสือ เพราะอาคารสูงสองหลังนี้ ออกแบบใหเห็นวิวทะเลทุกหอง
อาคารมีลักษณะเปนแผงบอบบาง ตานแรงลม ตอนคํานวณออกแบบคงจะนาตื่นเตนดี
หลังจากนั้น เอขับรถยอนกลับไปสงผมที่หาดชะอํา ผมใชเวลาราว ๒ ชัวโมงเดินถายภาพตามชาดหาด
รําลึกความหลัง เสียดายที่สมัยกอนไมมีกลอง Digital กลองถายรูปธรรมดาก็เสียคาใชจายมาก และผมก็เปนอีกคน
หนึ่งที่ปลอยเวลาใหผานไปตั้งนาน โดยไมคิดจะบันทึกอะไร วันหนึ่งตองสอนหนังสือ จึงจําเปนตองตระเวนไป
ยังสถานที่ตาง ๆ ในความทรงจํา เพื่อถายภาพ ไดบางไมไดบาง หลัง ๆ มาก็ไดอาศัยลูกศิษยชวยถายแทน ดี และ
รวดเร็วกวาถายเองมากมาย
การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร และวิศวศึกษาครั้งที่ ๖ สําหรับผม คงจะเปนเพียงทํางานตาม
หนาที่ ก็นาเบื่อบาง เพราะเปนชวงปดภาคฤดูรอน ไปประชุมคนเดียว แตชวงไลเลี่ยกัน รองคณบดีทานอื่น ๆ ออก
นิเทศ หรือตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝกงาน หากทานสนใจอานบทความของผม ที่สงไปรวมเสนอในการประชุมวิศว
ศึกษาครั้งที่ ๖ ก็เชิญ Download นี่ครับอานสนุก คลายนิยาย ไรสาระ
www.sdhabhon.com/IntroductiontoEngineering/cedt-2551-Sdhabhon&Note-MSWord.pdf
ผมจบคืนแรกดวยการไปกินอาหารมื้อเย็นกับเพื่อน ๆ อาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มี ศ.ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (เอไอที) รวมไปดวย อาหารอรอย อิ่มแลว
รถไปสงอาจารยวรศักดิ์ที่โรงแรมเมธาวลัย แลวกลับไปนั่งที่ Lobby ตออีกสักพัก ไมไปเที่ยวไหนตอเพราะไมไหว
จริง ๆ อยากทํางาน (ปรับปรุงตํารา และเตรียมสอน) มากกวา แตพอขึ้นถึงหองก็หลับคาที่ เชาวันที่ ๙ ผมตื่นเชา
ถือกลองเดินออกทางดานหนาของโรงแรม (ซึ่งอยูอีกดานตรงขามกับถนนเลียบชายหาด) เพื่อไปถายรูปอาคารสูง
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ที่อยูถัดไปสักสองสามรอยเมตรพอถายเสร็จก็ออมไปถนนเลียบชายหาด เพื่อถายภาพดานหนาอาคาร ซึ่งหันหนา
ออกทะเล

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ถึง ๘ อาคารหลังนี้เดิมชื่อ Cham Beach Avenue เปนอาคารคอนโดมิเนียม หรือโรงแรม
สูงประมาณเกือบสามสิบชั้น ดานหนามีอาคารพาณิชยสี่ชั้นเปนแถวเรียงรายสองดานทางเขามีชั้นกึ่งใตดิน เปน
อาคารที่ผมมีสวนรวมคํานวณโครงสราง กับพี่กีรติ ศรีวัฒนเมฆินทร และ ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย จําไดวา
เพื่อนของอาจารยเปนหนึ่งในเจาของโครงการ เปนงานออกแบบในป ๒๕๓๑ จําไดวา วันหนึ่งในปนั้น ผมกูยืม
เงินบริษัท ซื้อคอมพิวเตอร ปกติบริษัทจะใหกูสักราว ๔ หมื่นบาท แตผมซื้อคอมพิวเตอรไปกวาแสน เปนหนี้
บริษัทอยูมาก พี่กีรติไปหาที่ที่ทํางาน ตอนเย็นหลังเลิกงาน บอกวาจะชวยหาเงินคาคอมพิวเตอรให คืนนั้นทั้งคืน
อดนอน และอีกสามสี่คืนที่อดนอน ทั้งรายการคํานวณ และแบบรูปของคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชยทั้งหมด
ก็แลวเสร็จ ไมอยากบอกวา หลังจากจายหนี้หมดแลว ยังเหลือเงินอีกเทาใด อาคารใชเวลาสรางอยูนานพอควร จํา
ไดวาระหวางสราง ผมก็ทําหนาที่เปนวิศวกรที่ชวยผูกอสรางทํา Shop drawing เปนงานที่ยากลําบาก เพราะ
ผูรับเหมากอสรางไมเกง แตดีที่วิศวกรโครงการทําหนาที่ประสานไดฉับไว และรอบคอบ ผมจึงทํา Shop Drawing
ดวยความสนุก ไดขบคิดแกไขปญหา ไดทักษะเพิ่มขึ้น ผมชอบนะ เพราะการทํา Shop นี่กระมัง เวลาสอนหนังสือ
จึงไมเคยที่จะติดขัด ขัดเขินเรื่องการเขียนราบละเอียดเหล็กเสริม เหมือนปลาที่วายน้ําเปนแลวยอมวายน้ําได
ตลอดไปนั่นเอง
ที่ถนนดานหนาโรงแรมยามเชา ผมไดรูปดี ๆ ไวใชสอนหนังสือหลายรูป เปนรูปการออกแบบถนนใน
เมือง (Urban street) ที่นาจดจําเปนตัวอยาง เพราะออกแบบดีมาก สรางก็ดี เสียแตไมคอยมีคนใช มีแตรถจอดเเปน
สวนใหญ

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ถนน ทางเทา และศาลาผูโดยสาร (ศาลารอรถประจําทาง) อาคารออกแบบเปนทรงไทย
ประยุกต มีมุขยื่นดานหนา มีไมพุมตัดแตงสวยงาม ทั้งสองดานของตัวศาลา ๒ และ ๓ มีทางลาดสําหรับคนพิการ
ใชรถเข็น ลาดเอียงเหมาะสมดี มีปานเครื่องหมายจราจรติดตั้งครบถวน ๔ ที่จอดรถโดยสาร (Bus) กําหนดใหจอด
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แบบขนาน (Parallel parking) เพราะเปนรถที่มีความยาวมากกวา ๑๐ เมตร นั่นเอง ๕ สวนที่จอดรถสวนบุคคล ให
จอดแบบทํามุม (Angle parking) ราว ๔๕ องศา และ ๖ ทางลาด ตีเสนบั้งใหเกิดความฝด และระบายน้ํา
บายวันที่ ๙ เอ และภรรยารับผมไปกินอาหารทะเลที่สุดปลายสะพานปลาชะอํา ดูวาผมพบอะไรบาง

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ ถึง ๓ แนวเขื่อน หรือกําแพงสลายคลื่น (Seawall) ที่คนชะอํา เรียกกันจนกลายเปนชื่อ
สถานที่วา สะพานหิน กําแพงสลายคลื่นแหงนี้สรางดวยหินธรรมชาติ (Natural rubble armoring) รูปถายไวใชสอน
หนังสือไดเชนกัน เดินกลับจากถายรูปแลเห็นเด็กเลนกับสุนัขที่ชายหาด ผมคนรักหมาอยูแลว เห็นหมาทาทาง
ฉลาดแสนรูจึงซูมกลองถายรูป ดูตอวา เปนอยางไร

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ ภาพซูมจากมุมไกล ๓ เขาไปใกล ๆ เปนเด็กชาย ที่เรขาย Mobile เปลือกหอยตาม
ชายหาด เห็นแลวสะทานใจวา วันหยุดเชนนี้ เด็กวัยนี้ควรไดวิ่งเลนสนุกกับเพื่อน ๆ ตามชายหาด แตกลับตองเดิน
ขายของชวยพอแมหาเงิน ภาพเชนนี้พบไดไมเฉพาะที่ชะอํา แตที่บางแสน พัทยา หรือที่อื่น ๆ เราก็เห็นจนชินตา ๔
และ ๕ เมื่อขอถายรูปเจาหนูก็ยินดี สอบถามไดความวา หมาตัวนี้เปนของคนอื่น แตเพราะเคยใหขาวใหขนม จึง
สนิทสนมกันเหมือนเพื่อน ติดสอยหอยตามกันเดินเรขาย Mobile บนหาดชะอํามานานแลว ครั้นถามวา มัวเลนอยู
อยางนี้จะขายของไดหรือ เจาหนูบอกวาวันนี้ไดพันกวาบาท หรืออาจจะพันสี่ พันหาแลว นาจะพอไดแลวเพราะ
แดดคลอยอยากจะขอเลนสักหนอยกอนเดินขายรอบสุดทาย ผมถามวาทําไมไมเดินขึ้นไปขายบนรานอาหาร ก็ได
คําตอบวา บนรานอาหารผูคนยังบางตา หากขึ้นไปตอนนี้ก็อาจตองขึ้นไปเรขายอีกหลายรอบ ทั้งเจาของราน และ
แขกคงเอือมระอา ไวคนหนาตาคอยขึ้นไปเดินสักรอบเดียวก็พอ ผมหยิบเงินมาจะชวยอุดหนุน Mobile เจาหนูบอก
วาอันละ ๒๐ บาท หากซื้อสามอัน คิดราคา ๕๐ บาท ผมบอกวา ผมให ๖๐ บาท แตจะเอา Mobile เพียงสองอัน
ตองเกลี้ยกลอมอยูนาน จึงยอมรับเงินแลวยืนเตะทาใหถายรูป ทั้งคนทั้งหมา และ ๖ กอนพากันเดินจากไป
ที่รานอาหาร ผมพบเจาหนูอีกครั้ง เหลือ Mobile สองสามอัน จึงบอกวาจะชวยอุดหนุนอีกอัน จะไดหมด
ไว ๆ เจาหนูเลือก Mobile อันสวยที่สุดยื่นให แลวบอกวาไมตองใหเงิน เพราะเมื่อกี้นี้ ใหมาแลว สาธุ ทําไมคนรวย
เรียนสูง ๆ ทั้งหลาย จึงไมเปนอยางเจาหนูนี่บาง ก็ตองขอรองอยูนานแหละกวาจะยอมรับเงินอีก ๒๐ บาท ทุกวันนี้
เสียง Mobile ที่ระเบียงบานที่กรุงเทพดังคราใด ผมคิดถึงความใสซื่อของเด็กขาย Mobile ริมชายหาดชะอํากับสุนัข
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คูใจ หากเขามีโอกาสบริหารบานเมือง คงไมคิดโกงประเทศชาติ และประชาชน กินขาวมื้อเย็นจนอิ่ม ผมขอรอง
ใหเอขับรถพาไปหัวหิน ไปดูประภาคาร ที่ชายหาดหัวหิน และสถานีรถไฟหัวหิน เพื่อคิดถึงความหลัง

ซ า ยไปขวา ๑ และ ๒ ที่ ช ายหาดหั ว หิ น ยามพลบค่ํ า แลเห็ น ประภาคารแสงไฟสี แ ดงริ บ หรี่ ห า งออกไป ที่
ประภาคารนี้เอง ที่ผมไดเคยทําสิ่งที่เกือบจะโงเขลาที่สุด และเกือบเอาชีวิตไปทิ้ง เพราะวันหนึ่งบายสี่โมง หลังเลิก
งาน แลเห็นทองฟาสวย ทะเลใสสีคราม น้ําลงเห็นชายหาดยาวทอดตัวลงทะเล เม็ดทรายสะอาด ผมเดินลงทะเล
เก็บหอยตลับ (หอยไฟไหม) ไดสองสามตัว กอนจะโยนทิ้งเมื่อน้ําลึกสูงกวาเอว นึกสนุกอยากไปปนดูประภาคาร
จึงวายน้ําออกไปตามลําพัง ทั้งที่วายน้ําไมเกงนักหรอก ถึงประภาคารก็เหนื่อยหมดแรงพอดี โชคดีที่ปนขึ้นไปได
ไมลําบาก เพราะระดับน้ําต่ํากวาหลังฐานประภาคารไมมากนัก ถือวาสําเร็จเปนวีรกรรม นั่งพักหายเหนื่อยแลวจะ
วายน้ํากลับฝง แลเห็นตะวันเริ่มชิงพลบ กระแสน้ําเชี่ยวแรงขึ้นผิดปกติ นึกกลัว เพราะแรงคงสูไมไหว หากเปน
ตะคริวก็คงแย นั่งใจเสียอยูนานมีเรือประมงขนาดเล็ก ๆ ของชาวบานผานมา เหมือนกับจะรูวาผมจะเอยปากขอ
อาศัย เพราะลุงแกหันหัวเรือมาเทียบรับ ในเรือ ลุงบอกผมวานายชางคิดถูกแลวที่ไมวายกลับ เพราะหากทําเชนนั้น
ก็ไมมีวันถึงฝง เพราะคลื่อนแรง น้ําตรงนี้ไหลวน มีแตจะฉุดใหนายชางลอยออกทะเลจนกระทั่งหมดแรง วันนี้
กลับไปมองดุประภาคาร ยังขนลุกจนเหน็บหนาววา วันนั้นผีหาซาตานที่ไหนดลใจใหผมบาระห่ํา ๓ ชายหาดหัว
หินยามค่ําคืน มีชีวิตชีวาดังเชนสมัยที่ผมเคยอยู ยังมีคนนั่งรับลมชมทะเลยามค่ํา มีคนเดินออกกําลังกาย และเลน
ฟุตบอล

ซ า ยไปขวา บนลงล า ง ๑ถึ ง ๓ ด า นหน า ของอาคารสถานี ร ถไฟหั ว หิ น ในยามค่ํ า คื น อาคารค.ส.ล. ผสมไม
สถาปตยกรรมยุโรป ใชสีครีม และแดง บงบอกความเปนการรถไฟฯ คงอัตลักษณ นับรอยปไมเปลี่ยนแปลง ยิ่ง
บรรยากาศภายในสถานีรถไฟ ก็ยิ่งใชเลย ๔ บันไดทางขึ้น เปนหินขัดสีพื้นแดงเฉพาะชวงสั้น ๆ คือ สามขั้นบันได
ดูแลวนึกไปวา นาจะปูลาดดวยกระเบื้อง อยางไรก็ตาม หินขัดก็ไมทําใหอาคารเสื่อมความงดงาม หรือคุณคา
๕ ตรงเขาไปมีรั้ว และประตูโปรง เตี้ย ๆ เพียงเพื่อจํากัดอาณาเขต ๖ ขวามือเปนชองจําหนายตั๋ว ยังคงสภาพ และ
บรรยากาศเดิม ๆ ๗ ออกไปที่ชานชาลา เห็นหองที่ทําการนายสถานี และหองอื่น ๆ ประตูทาสีเขียว ไมแนใจวา
เปนสีแตดั้งเดิม ฤาเพิ่งเปลี่ยนแปลง ถัดจากประตู ยังคงมีบังตา และมีมานแบบโบราณ พื้นหองยังคงเปนกระเบื้อง
ดั้งเดิม สัมผัสเนื้อกระเบื้องเชื่อวา เปนกระเบื้องจากตางประเทศ เชน อิตาลี ซึ่งคงเขามาในประเทศไทยและใชใน
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การกอสรางอาคารหลาย ๆ แหงในยุคนั้น ๘ เพดาน เปนไมกระดานแผน มอบฝา และไมประดับ กับปาย และ
ตัว หนั งสือ แบบเดิ ม บงบอกความพยายามอนุรักษอยางเต็ม กําลัง ๙ บรรยากาศบนชานชาลา ขณะที่ร ถดว น
กรุงเทพ ปลายทางสุไหงโกลค กําลังจะเขาเทียบชานชาลา ๑๐ ซายมือฝงตรงขามหองจํานายตั๋ว มีทางไปสูหองหับ
ที่แยกยอยสําหรับเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ๑๑ ระเบีบงลูกกรงไมโปรง และ ๑๒ ดูดี ๆ กระเบื้องเกาแก ลวดลาย
สวยงามประญีต ทั้งแผนตัดขอบ และแผนที่ปูทั่วไป เสียดาย การถายรูปในตอนกลางคืน ทําใหบางรูปเสียไป หรือ
ขาดความชัดเจน วันหลังคงตองกลับไปถายใหม

ผมดูใน Internet เขาบอกวาโรงแรมที่ไปประชุม และพักเปนเพียงโรงแรมสามดาว
นึกในใจวา ทําไมจึงคิดอานมาจัดประชุมที่นี่ แตเมื่อไปถึง และไดสัมผัสบรรยากาศ เขาหองพัก ก็ตองบอกวา
โรงแรมมีเสนหในตัวเอง เพราะบริการที่ประทับใจทั้งฝรั่งและคนไทย สังเกตจากฝรั่งหลายสัญชาติ แมกระทั่งชาว
รัสเซีย ทักทายบริกรแผนกตาง ๆ อยางยิ่งกวาคุนเคย ผมยิ่งมั่นใจมากเมื่อคืนหนึ่งไดนั่งเขียนหนังสือ และสงเมลที่
Lobby นี้ แลวสั่ง Cocktail คือ Screw driver (เรียกภาษาชาวบานวา น้ําสมใสเหลาขาวซึ่งก็คือ Vodka) เพื่อรื้อฟน
ความทรงจําสมัยเรียนจบใหม ๆ ไปทํางานที่หัวหิน ดื่ม Screw driver เปนประจําไมเวนวัน เพราะไมทําใหเมา แต
เมื่อสั่งแกวที่สอง บริกร แนะนําใหลอง Cocktail สูตรเฉพาะของโรงแรม ที่เธอคิดคนขึ้นมา บอกวามีน้ําสับปะรด
เหลารัม (เหลาที่กลั่นจากน้ําออย หวามหอม แตทําใหเมาสนิทได) น้ํามะพราว และเนื้อมะพราว เปนสวนผสม
เมื่อตกลงสั่ง สักครูหนึ่งบริกรอีกคนยกมาให แลวยืนรอ ผมสงสัยวาจะเรียกเก็บเงินเลยหรือไร เพราะดึกแลว แต
เธอกลับบอกวา รอคําติชม เกรงวา หากแขกดื่ม Cocktail ไมได จะเปนผลเสียแกแผนกของเธอ และโรงแรม และ
หากดื่มแลวเห็นวาไมดี ก็ยินดีจะเปลี่ยนให ไดฟงแลวหายสงสัยวา ทําไมโรงแรมแหงนี้จึงมีแขกประจํา ผมเองก็
ยอมยินดี Tip เธอและเพื่อน ๆ มากกวาราคาคา Cocktail ทั้งสองแกว
พัทยา ๒๕๕๑
กลับจากชะอํา ผมมีนัดจะตองสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม จากการสอบ Admission ในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๑ และเดินทางไปขึ้นศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ในฐานะพยานผูเชี่ยวชาญในคดีอาญาหนึ่ง ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ตกเย็นเดินทางไปกรุงเทพ เพราะจะตองไปรวมเปนประธานภาคในการประชุมโยธา
แหงชาติที่พัทยา หลับตานึกวา ก็ปวยอยางนี้ หากไมตายก็คงเกือบตายแน ๆ โชคดีที่ผมไดนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ
เชนเดิม ได หลับเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็ ม ถึงกรุงเทพ มีลูกศิษยที่อาสาขับรถมาจากชลบุ รี มารอรับ และไปสงที่
โรงแรมจัดการประชุมที่อาวดงตาล พัทยา ผมถึงกรุงเทพตามเวลา ลูกศิษย (จิ๊บ-วีราวุฒิ ปอยเทียบ) มารอรับอยูแลว
จึงขึ้นรถ มุงไปพัทยาทันที ระหวางทางหยุดพักที่ ที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (Motorway) นาน
พอควร ทําใหไปถึงพัทยาดึก จึงรูสึกวาหิว แมกินไมไดก็ตองพยายามกิน เพื่อใหอยูได
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ซายไปขวา ๑ วีราวุฒิ ผูอาสาขับรถจากชลบุรี ไปรับจากทาอากาศยานดอนเมือง ไปสงที่พัทยา กอนกลับชลบุรี ใน
รูป เปนรานอาหาร (จริง ๆ ตองเรี ยกโรงเบีย ร) ที่จิ๊บ พาผมไปแวะกิ นข าวมื้ อเย็น ๒ Pizza แผนบาง นอกจาก
Cheese แลวมีเพียง Ham แผนบาง ๆ วางแตงหนา แตก็เปน Pizza แท ๆ เสียดายที่กินไดไมมาก และ ๓
เชนเดียวกับไสกรอกเยอรมัน และเครื่องดื่มที่ทําใหหลับสบาย

ไปถึงโรงแรมเกือบ ๐๑.๐๐ น เสียเวลาหาหองพักซึ่งเพื่อนอาจารย บอกวา เจาภาพกรุณา
จัดเตรียมไวใหแลวไมพบ ตกลงจึงตองเปดหองพักใหม ผมอารมณเสียกับบริกร ที่ขอใหจายเงินทันที ในราคาปกติ
แตจะออกใบเสร็จรับเงินในนามของสถาบันเจาภาพ แลวหากจะตองไปเบิกเงินหลวง จะเบิกไดอยางไร ที่จริงก็
ตั้งใจจะจายเองอยูแลว แตอยากหาเรื่องมากกวา ขึ้นถึงหองแลวรีบนอน รุงขึ้นผมตื่นเชา เปดมานถายรูปทะเลรีบ
ลงไปกินขาว เตรียมตัวทําหนาที่ ทรบยวา เมื่อคืนเจาภาพจัดหอง Suite ไวให คงเพราะไหน ๆ ทานนายกว.ส.ท.
หรือผูใหญอีกหลายทานก็เดินทางไปในวันเดียวกัน แตความเมตตาของเจาภาพไมเปนผล เพราะผมโชครายเสมอ
เกิดมาไมเคยนอนหอง Suite แตถึงอยางไรก็กราบขอบคุณดวยความซาบซึ้งครับ เสร็จหนาที่ตอนเวลา ๑๐.๓๐ น
ผมรีบเผนหนี เพราะปวย และจิตใจไมปกติ ไมอยากพบใคร แตก็พบคนมากมายกายกอง ที่ Lobby มีลูกศิษย นอง
หนุม – จุรินทร (อาทิตย) หลอประดิษฐชัย และภรรยา (นองปอย) มารอรับ ใหไปพักผอนที่บาน กอนพาไปกิน
และเที่ยว ตามที่ไดสัญญาไว (เพราผมไมสามารถไปงานแตงงานนองหนุมที่พัทยา เนื่องจากติดราชการ) และ
ตามที่คุณแมนองหนุมไดสั่งนองหนุมไว ทราบจากนองปอยวา นองหนุงใชเวลาหลายวันขบคิดจัดโปรแกรมกิน
และเที่ยวตามที่ผมนาจะชอบ เพื่อการพักผอนราว ๆ สองวันกอนกลับกรุงเทพ และอุบลราชธานี และกอนเปด
เทอม จากโรงแรม นองหนุมและภรรยา พาผมไปกินอาหารญี่ปุนมื้อเที่ยง (ครับ เดาถูกแหละ) เมื่อพานองปอยไป
สงที่คลินิกแลว ก็ขับรถพาผมตระเวนเที่ยว

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ ไปเที่ยววิหารเซียน ดูวัตถุโบราณ และงานปฏิมากรรมรูปเซียนในปางตาง ๆ ตื่น
ตาตื่นใจกับวัตถุโบราณจากประเทศจีน โดยเฉพาะตุกตาดินเผา พลธนู และรถมาศึกทําดวยเหล็กจากสุสานกษัตริย
เมือง Xian แมกระทั่งบนหลังคาวิหารเซียน ก็มีเซียนกําลังตอสูประลองกําลังกัน ๓ และ ๔ ไปสัตหีบ ที่เขาชีจรรย
สถานที่ซึ่งมีพระพุทธรูปแกะสลักในหินผา โดยใชแสง LASER ยิงเพื่อกําหนดแนวเสน และลวดลายไงครับ ถึง
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ตอนนี้ นองหนุมยอมรับวา อันที่จริงผมตางหาก ที่เปนมัคคุเทศกพานองหนุมเที่ยว หาใชนองหนุมพาผมเที่ยวไม
๕ อาหารมื้อเย็นที่รานริมผา บางเสร ที่ตรงนี้ เปนริมหนาผาจริง ๆ เพราะมองเห็นอาวบางเสรทั้งอาว ยามพลบค่ํา
ตองแสงไฟ สวยงามนัก ทราบวาเจาของรานนี้เปนอดีตดาราหนัง (Linda Cross) ผมเห็นเธอเดินดูความเรียบรอย
ของรานอยูตลอดเวลา และ ๖ นองหนุม และภรรยา เจาภาพมื้อนี้ อีกตามเคย กลับถึงบานนองหนุม พออาบน้ํา
เสร็จ ผมก็หลับเปนตาย เชนเดิม
ไปพัทยา อยางนอยจะตองเห็นงานที่ผมไดคํานวณออกแบบไว หรือรวมคํานวณออกแบบไวไมนอยเลย
ครานี้เห็นอะไรบาง

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ เชาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นองหนุม และภรรยาพาผมไปไหวกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ ที่บนเขาพระตําหนัก ซึ่งเปนชัยภูมิดี สูงจนมองลงไปเห็นเมืองพัทยาเกือบทั้งหมด ๒ นองหนุมเลน
ประทัด ลงไปจุดประทัดสักการะตามธรรมเนียม กอนวิ่งหนีขึ้นมาอุดหู แตไมทันเพราะตัวอวน และอวนกวาสมัย
เรียนมาก ๓ อาคารหนึ่งที่เคยรวมออกแบบ วากันวาเปนอาคารสูงหลังแรก ๆ บนเขาพระตําหนัก (เดิมชื่ออาคาร
Oriental Hill Resort) ดานหลังแลเห็นหอคอยของ Pattaya Park ๔ ทาเทียบเรือพัทยาครับ ที่ไดมีสวนรวมออกแบบ
ทั้งทาเรือ อาคารผูโดยสาร ถนนเลียบชายหาด ลานจอดรถ ลานจอดเรือ และอื่น ๆ ภายหลังแบบถูกแกไขมาก
เหมือนกัน เพราะเรื่องงบประมาณ ๕ อาคารสูงหลังแรกในชีวิต ตั้งอยูที่พัทยาซอย ๑ เดิมชื่อ Pattaya Beach
Condo-town ซึ่งทํางานรวมกับ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ และกีรติ ศรีวัฒนาเมฆินทร (เมื่อ
ป ๒๕๓๑) และ ๖ หากถามวาภูมิใจอะไร หรืองานใด มากที่สุดในชีวิต วันนี้ผมตองตอบวา นี่ไง ลูกศิษยสิครับ
สราง หรือปนลูกศิษยหนึ่งคน ยากกวาคํานวณ หรือสรางตึกหลายรอยเทา สําเร็จบางไมสําเร็จบาง มีทั้งดีใจเสียใจ
นองหนุมเปนลูกศิษยอีกคนหนึ่งในจํานวนหลาย ๆ คน คุณแมนองหนุมบอกวายกใหเปนลูก แตจริง ๆ แลวผมก็
ไมไดใหอะไรนองหนุมมากไปกวาลูกศิษยคนอื่น ๆ วันนี้เห็นนองหนุมเรียนจบ มีครอบครัว และกิจการที่มั่นคง
ยอมนาดีใจ เพราะผมไมไดเปรียบครูเหมือนเรือจาง แตเปรียบเหมือนกรรมกร ลงแรงสรางบานสรางตึก พอสราง
เสร็จแลวก็ตองไป ไมมีโอกาส หรือสิทธิใดจะนั่งคอยชื่นชมผลงานตัวเองวันเวลาผานไปก็แทบไมมีใครรูจัก
พิสูจนคน พิสูจนรถ (๒)
คราวที่แลวผมขออนุญาตสรุปรายงานการเดินทางขึ้นลอง อุบลราชธานี – กรุงเทพ คราวนี้ขออนุญาตเลา
เรื่องดวยภาพ ประกอบคําอธิบายไวเตือนความจํา
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑ เชาตรูวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น ผมขับรถออกจากบาน ใช
เสนทางหลวง ๒๒๖ มุงหนาสูจังหวัดศรีสะเกษ ๓ และ ๔ นาจะถายตรงถนนตัดผานทางรถไฟ จากศรีสะเกษมุง
ไปสุรินทร ขณะนั้นเวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น ๕ ถึง ๗ ระหวางทาง จากอุทุมพรพิสัย และหวยทับทัน ๘ ปอม
บริการประชาชนของตํารวจทางหลวงที่อําเภอศรีขรภูมิ สุรินทร ๙ ถึง ๑๒ บนเสนทางระหวางสุรินทรถึงลําปลาย
มาศ บุรีรัมย ตนไมเขียว ในทองนามีน้ํา อากาศยังเย็นสบาย ๑๓ และ ๑๔ ที่รานกาแฟในปมน้ํามันที่ลําปลายมาศ
ขณะนี้เวลา ๐๙.๐๐ น ผมตัดสินใจเปลี่ยนเสนทางจากเดิมที่จะวิ่งตามทางหลวง ๒๒๖ จนถึงนครราชสีมา ๑๕ ถึง
๑๗ ไปใชเสนทางลําลอง จากลําปลายมาศไปอําเภอหนองหงส เพื่อที่จะไปสูทางหลวงหมายเลข ๒๔ ที่อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย อันที่จริงหากผมใชเสนทางหลวง ๒๔ จากสุรินทร ผานอําเภอนางรอง และเฉลิมพระ
เกียรติ (ทางไปเขาพนมรุง) นาจะสะดวกกวา แตหากเปลี่ยนเสนทางเชนนี้ทําใหตองวิ่งไกลขึ้นหลายสิบกิโลเมตร
ไมเปนไร เพราะเวลาเปนของเรา ๑๘ และ ๑๙ ที่อําเภอหนองกี่ บนเสนทางหลวง ๒๔ มุงสูปกธงชัย สูงเนิน และสี
คิ้ว ๒๐ ที่ปมน้ํามันในอําเภอปกธงชัย แวะเติมน้ํามัน พักรถ และกินกาแฟ ราวครึ่งชั่วโมง ๒๑ ถึง ๒๘ ออกสู
เสนทางเดิมที่ทางตางระดับสีคิ้ว ผานลําตะคองสูอําเภอปากชองถึงดรงวแรมที่จองไวราวเที่ยงเศษ หยุดพักนอน
และตื่นกินขาวตอนเย็น ฝนตก ไปไหนไมได จึงรีบนอนรวดเดียวจนถึงเชา ตื่น ๐๕.๐๐ น ออกจากโรงแรมเดินทาง
ตอ
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑ เชาตรูวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น ออกจากปากชองมุงหนาสู
มวกเหล็ก ๓ ผานแกงคอย ยังเชามาก ๔ ถึง ๘ ที่รานกาแฟที่สระบุรี จอดแวะพักรถ กินกาแฟ ขาและเทาผมชา
ขยับไมได เหมือนอาการเกาที่เคยเปนจะกําเริบ ตองใชเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงกวาจะขยับไดปกติ ๙ และ ๑๐ ถึง
วังนอย และบางปะอิน ตามลําดับ ๑๑ เขาสูทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนฝงตะวันออก และ ๑๒ ถาย
บริเวณคลองหลวง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ หยุดถายรูปขับตอจนถึงอูรถ ที่อูมีพนักงานมารอรับรถผมแต
เชา ผมกลับบานนอน เอ็กไฟลตอนตอไปผมจะประมวลภาพการเดินทางขาขึ้น จากกรุงเทพ ถึงอุบลราชธานี ใน
วันเดียวกัน
คราวหนา ผมจะแสดงรูปตอนขับรถขากลับใหทานดู และเลาเรื่องของปราสาทหินศรีขรภูมิ สระกําแพง
ใหญ และสระกําแพงเล็ก ซึ่งอยูบนเสนทาง
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษย และคนรูจัก เพียงฉบับเดียว ไมมากเชนเดือนที่แลว ขอบคุณที่เขียนไป
บอกเลา หรือเตือนความจํา เพราะจากกันไปหลายป แตยังกรุณาระลึกถึง
05/13/08 10:09 PM

สวัสดีครับอาจารยสถาพรที่เคารพ วันนี้ กระผมมีเรื่องอยากจะเรียนใหอาจารยทราบนะครับ วาผมไดทําการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธจบเสร็จเรียบรอยแลว ขอบพระคุณอาจารยสําหรับทุกสิ่งทุกอยาง คําแนะนําที่มีคา ที่ผมยังจํา
และระลึกอยูเสมอ ผมยังจําไดวา มีคําหนึ่งที่อาจารยเคยเขียนในเมลบอกผมวา "งานชนะอุปสรรค" และสอนให
อดทนอยูเสมอ และผมก็พยายาม ตั้งใจทําใหมันได ถึงแมวาผลที่ไดมันอาจจะไมดีมากนัก แตก็ถือวาผานมาได
นอกจากนี้ก็ทําใหผมไดเรียนรูวา การทําวิทยานิพนธมันลําบากและหนักมาก ตองใชพลังทั้งกายและสมอง ที่ผาน
มาผมไดพยายามทําใหไดดีแตมันก็อาจจะไมดีเทาตามความคาดหวังของคนอื่น มาเรียนที่นี้ ไดรูจักกับคนเกง ๆ
มากมาย เห็นความคิด ความสามารถ ของนักศึกษาจากที่อื่น ๆ แลว ทําใหผมทึ่ง และยอมรับพวกเขาโดยไมมีขอ
สงสัย แตทุกคนก็ทํางานหนักจนเกงไดขนาดนี้ บางคนชอบอาน Journal มากกวาการอานการตูน เวลาที่เห็นพวก
เขาหยุดพัก แตในหัวสมองของพวกเขาก็ยังคิดตลอดเวลาวาตัวเองจะตองทําอะไรตอไป อันนี้ทําใหผมเรียนรูได
จากคนที่เรียนที่นี้ไดเยอะจริง ๆ ครับ กระผมขอขอบพระคุณอาจารยอีกครั้งนะครับ ที่อาจารยเมตตาตอพวกผม
และเพื่อน ๆ ถาไมมีอาจารย ผมก็คงไมโอกาสไดมาเรียนรูแบบนี้ ยอมรับวาเกือบสองปที่ผานมา เหนื่อยแตได
อะไรมากมาย ไดเรียน ไดทํางาน และไดเพื่อนดี ๆ เพิ่มมาอีกครับ สุดทายนี้ ไดขาววาอาจารยไมสบายมาก ผมก็
ขอใหอาจารยหายปวยไว ๆ นะครับ รักษาสุขภาพดวยนะครับ ดวยความเคารพอยางสูง วิเชษฐ สิทธิแกว Wichet
Sittikaew wichet_en@hotmail.com
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สถาพรตอบ ดีใจดวย "งานชนะอุปสรรค" เปนปรัชญาภาษิตของโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ปรากฏในสัญลักษณของ
โรงเรียน เขียนเปนภาษาละตินวา "Labor Omnia Vinchit" วันหนึ่งเมื่อเกือบสี่สิบปกอน ผมทองจําภาษิตนี้สมัยเรียน
ชั้นประถม จําไดวา เปดดูหนังสือทําเนียบรุน เห็นรุนพี่คนหนึ่งที่ผลการเรียนดี ไดรับประกาศนียบัตร (Certificate
และ Diploma) ทุกป พี่เขาเขียนภาษิตประจําใจวา "ความอดทน แมจะขมขื่น แตผลยอมหวานชื่นเสมอ" ผมจําได
เพราะเคยถามตัวเองวา ทําอยางไรจึงจะเกงไดสักหนึ่งในสิบ หรือหนึ่งในรอยของพี่เขา หลายปผานมา ผมพบวา
ตัวเองคงไมสามารถไปไกลตามฝนเพอดังกลาวได จึงเลิกคิดจะเปนคนเกง ใชชีวิตไปวัน ๆ วา หากทําวันนี้ดี
พรุงนี้ก็คงดี ถึงไมดีเราก็พรอมที่จะผจญ เพราะเมื่อวานนี้ผานมาดวยดีแลว เลิกใฝฝน แกงแยง แยงชิง และชิงหมา
เกิด แตคิดแบบโง ๆ วา เหลืออะไรจากที่คนอื่นเขาแยงกันแลว สิ่งนั้นแหละคือของของเรา ผมวา ดี เพราะผมก็ไม
เคยรูสึกกดดัน เพราะไมมีอะไรจะกดดัน แมบางชวงชีวิตลําบาก เจ็บไข หรืออด ๆ อยาก ๆ แตก็เปนไดไมนาน ทุก
อยางคลี่คลายไปเอง เหมือนหมดกลางคืน ก็มีกลางวัน ฯลฯ วันหนึ่ง เมื่อสองสามปที่แลว ผมพบพี่เขา พี่เขาจําผม
ได จึงเลาความคิดในวัยเด็กใหเขาฟง พี่เขาหัวเราะแลวบอกวา วันนี้อาจารยเกงกวาผมหลายรอยเทา จริง ๆ แลว ผม
ก็ตองยืนยันแหละวา เพราะภาษิตของพี่นั่นเอง วันนี้ ผมเจ็บปวย ผมตองเมตตาตัวเอง ไมมีเวลาไปเมตตาใครสัก
เทาใดนัก ผมบอกหลายคนวา อาจเปนชวงทาย ๆ ของชีวิต หากเปนไดอยากทําอะไรสักสองสามอยางใหแลวเสร็จ
แลวไปพบกันชาติหนาถามี
ป.ล. วิเชษฐ สิทธิแกว เปนลูกศิษยื ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุนที่ ๒
แด เกียรกันเกรา ๒๑ เจาจะเปนความหวัง ฤาจะสรางรอยบาป
กอนเปดภาคการศึกษา เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ผมตองคิดอานหาคําตอนรับนักศึกษาใหม ที่จะไปพิมพ
ลงในคูมือนักศึกษา ผมชอบแตงกาพยกลอน เพราะไพเราะ และบาดใจ หากไดเนื้อหาหนักแนนรุนแรง สวนใหญ
แตงขณะเดินทาง ดดยเฉพาะขณะขับรถไปกลับ ระหวางอุบลราชธานี และกรุงเทพ มีบางที่แตงบนเครื่องบิน ปนี้
แตงบนเสนทางหลวง ๒๔ ระหวางปกธงชัยถึงสูงเนิน เปนเรื่องจริงจากชีวิตวาที่นักศึกษาคนหนึ่ง ขณะนี้ กําลัง
เรียนป ๑ หากอานดูแลว บังเอิญไปคลายกับชีวิตใคร ๆ อีกหลายคนกไมตองตกใจ เพราะประเทสไทยมีคนจน
และยากไรมากมาย อยากใหคนจนหายไปก็จงรีบเรียนใหจบไว ๆ แลวไปทํางานหนัก ชวยเหลือคนเหลานั้น
เพราะวันเวลาของครูอยางผม กําลังหมดไป
๏ ขาวลาลาน เดือนเมษา ฟาเปอนฝน
เจาดั้นดน จากบานมา ตามหาฝน
แมขายขาว ขายควาย ไดหลายพัน
อาจมีวัน จํานองนา เปนคาเรียน
ตั้งสี่ป หนักใจ หางไกลนัก
หวังยศศักดิ์ ตองหักหาญ หมั่นอานเขียน
ตองเหนื่อยยาก อดอยาก แลพากเพียร
แมจวนเจียน จะแพพาย อยูหลายครา
ไรวัวควาย ไรผืนนา มีฟาฝน
แมรวงหลน แตผืนดิน สิ้นตนกลา
ทุกเรือนเหยา แมพอ รอเวลา
เจากลับมา ลางหนี้สิน ผืนดินเรา
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ขอคุณพระ คุณครู ผูสูงสง
ชวยบรรจง แตงเม็ดดิน ใหสิ้นเขลา
เปนมณี ทรัพยสิน แผนดินเนาว
“รั้วกันเกรา” ยอมยินดี ที่เจามา
นายสถาพร โภคา ปกธงชัย – สูงเนิน นครราชสีมา ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
ตารางสอน
เรียนทุกทานที่ตองการติดตอผมทางโทรศัพท เวลาที่ผมวางรับโทรศัพท ตามตารงตอไปนี้ครับ เทอมนี้
เหนื่อยเหมื อนควาย ดังนั้ นกลับถึ งบ านจะหลับทันที ไม มีโ อกาสเปลี่ยนเสื้อผ า หรืออาบน้ํา กวาจะตื่นก็ ราว
๐๔.๐๐ หรือ ๐๕.๐๐ น ครับ
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