เอ็กซ์ไฟล์เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
จากหน้ าต่าง B737-4D7 HS-TDA "สงขลา" และ HS-TDE "สุรินทร์

เป็ นการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ (ซ้ายไปขวา) ๑ บนอากาศยาน
B737 – 3D7 HS-TDA นามพระราชทาน “สงขลา” แลเห็น B 737-4YO HS-DDL “นกเขียวหวาน” เมื่อเช้า
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากหน้าต่างอากาศยาน B 737-4H6 HS-DDJ “นกสบาย” ลํา
สีน้ําเงิน สายวันที่ ๘ พฤษภาคม และ ๓ B 737-4D7 HS-TDL “ศรีสะเกษ” จากหน้าต่างของ B 737-4D7 HS
TDA “สงขลา” อีกครัง้ ในเช้าวันที่ ๙ พฤษภาคม ท่าท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับอุบลราชธานี
เธอคือใคร มาจากไหน B777 35R/ER VT-JEA และ VT-JEJ “เดชอุดม”

อากาศยานทัง้ สองลําในภาพ
น่ าจะเป็ นอากาศยาน B777 300/ER สองลําแรก หรือมากกว่านัน้ ในฝูงบินไทย พบข่าวเธอผ่านการบิน
ทดสอบและคงจะเข้าประจําการบินแล้ว เธอคือ B777 35R/ER VT-JEA (ผมอ่านชื่อไม่ทนั แต่เห็นว่าชื่อภาษา
ทายสัน้ ๆ น่ าจะประมาณ ตาปี ) และ VT-JEJ นามพระราชทาน “เดชอุดม” ดูจากหมายเลขทะเบียน หากจํา
ไม่ผดิ ดูเหมือนเธอจะเป็ นดากาศยานเช่าจากสายการบิน Virgin Airlines ไว้วนั หลังค่อยหารายละเอียดมาเล่า
ขยายความให้ฟงั ปจั จุบนั มีอากาศยาน B777 200/ER (และ 300/ER สองลํานี้) ในฝูงบินของหลายสายการ
บิน เกือบทัง้ หมด มีการตกแต่งห้องโดยสารหรูหรา ก็เป็ นไปตามทีเ่ คยบอกเล่าว่า อากาศยาน B 777 มีความ
นิยมมากขึน้ อาจจะแซงหน้าอากาศยาน B747ด้วยซํ้า อาจเพราะประหยัดกว่า แต่จุผโู้ ดยสารได้ใกล้เคียงกัน
Saab 340B HS-GBA และ HS-GBB ของ Nok Mini

ผมพบอากาศยาน Saab 340B
HS-GBA และ HS-GBB ทีท่ า่ อากาศยานเชียงใหม่ เธอทัง้ สองเป็นของสายการบิน Nok Mini ซึง่ น่าจะเป็ นสาย
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การบิน SGA ทีร่ ว่ มทําการบินกับ Nok Air และเป็ นอากาศยาน Saab 340B นอกจากบินระหว่าง เชียงใหม่
กับอุดรธานีแล้ว ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เธอประจําการบินเส้นทางใดอีกบ้าง
ครูบ้านนอกบอกศิ ษย์โง่
เขียนต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
๏ คุณครูครับ ... ผมโง่ไหม
แม้ตงั ้ ใจ จะเล่าเรียน และเขียนอ่าน
มัวเลีย้ งควาย ไถนา มาตัง้ นาน
อาจดือ้ ด้าน ให้ครูดา่ ระอาใจ
สอนลูกศิษย์ ให้โง่เขลา คนกล่าวหา ไร้ปญั ญา แม้แน่วแน่ จะแก้ไข
ครูบา้ นนอก ก็รนั ทด หมดแรงใจ
แอบร้องไห้ ยํ่าแย่ ไม่แพ้กนั
แม่ของผม ต้องขายควาย และขายที่
จนไม่มี เรีย่ วแรง จะแบ่งฝนั
แข่งกับคน มากมาย หลายร้อยพัน
คงมีวนั หากครูชว่ ย ด้วยเมตตา
เติมพลัง เติมใจ ให้แกร่งกล้า
บอกศิษย์โง่ ลูกชาวนา อย่าสิน้ หวัง
ครูสงสอน
ั่
ยืนหยัด ด้วยศรัทธา
จะอาสา สร้างคนดี ศรีกนั เกรา
นายสถาพร โภคา, รองศาสตราจารย์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(แต่งจากเรือ่ งจริง บนเส้นทาง ประโคนชัย (บุรรี มั ย์) – สังขะ (สุรนิ ทร์) –สําโรง (อุบลราชธานี) มีนาคม ๒๕๕๓
มาตุภมู ิ
มีบ ทกวีท่ผี มเขียนลงในวารสาร “เสีย งนิ สิต ” ขององค์ก ารนักศึก ษามหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
(อมก.) ตัง้ แต่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ (อ่านพ.ศ. ดี ๆ นะครับ ว่ากี่ปีก่ชี าติแล้ว) จําได้ว่า เขียนตามคําขอของ
รองนายกองค์ ก ารนิ ส ิ ต ฯ (พี่ สุ เ มธ ชั ย วั ช รากู ล แห่ ง คณะประมง ซึ่ ง เคยเป็ นอาจารย์ อ ยู่ ท่ี ค ณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ล่วงลับไปแล้ว) พร้อม ๆ กับให้ช่วย
ทํา Sticker (KU 40) แจกนักศึกษาใหม่ ผมพบวารสารนี้โดยบังเอิญ ก่อนเปิดภาคเรียน กําลังจะขึน้ รถเดินทาง
ไปดูวทิ ยาเขตกําแพงแสนกับเพือ่ น ๆ คณะเกษตร เพือ่ นผมหยิบให้แล้วบอกว่า มีบทกลอนของมึงด้วย จึงเก็บ
ไว้โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ ผมไม่ได้พมิ พ์บทกลอนใหม่ เพราะตัง้ ใจจะสแกนให้ดูต้นฉบับ ท่านจะได้ทราบว่านิสติ
นักศึกษาในยุคก่อนโน้น คิดและทํากิจกรรมอะไรทีเ่ กีย่ วแก่ประชาธิปไตย หรือปญั หาการบ้านการเมือง
ความในบทกลอนนัน้ กล่าวถึงประชาชนชาวกัมพูชา ซึง่ อยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดอพยพหนี
ความตายเข้ามาในแผ่นดินไทยว่ากันว่ามากถึงสองแสนคน ทีน่ ่ าสมเพชเวทนาคือ ความอดอยาก ความตาย
และทุกข์เข็ญทัง้ ปวงทีห่ ยิบยืน่ ให้ประชาชนนัน้ มาจากคนเชือ้ ชาติเดียวกัน
จากวันนัน้ ถึงวันนี้ สามสิบปี ครับ สามสิบปี ไม่น่าเชื่อว่า เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดทีใ่ จกลางเมืองหลวง
ของประเทศไทย ฯลฯ ไม่พดู ดีกว่า แต่อยากร้องไห้ เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วเห็นคนไทยจํานวนไม่น้อย
ออกมาช่วยกันเก็บกวาดและชําระล้างเศษซากความเสียหายของบ้านเมือง ทัง้ ในเมืองหลวง และต่างจังหวัด
ในจํานวนผูค้ นเหล่านัน้ มีเด็กนักเรียน หรือลูกเสือตัวเล็ก ๆ ออกมาสละแรงกายแรงใจจับไม้กวาดช่วยกวาด
ช่วยเก็บขยะ ช่วยชําระล้างคราบเขม่า ก็ยงิ่ รูส้ กึ ยํ่าแย่ เพราะสงสัยว่า ลูกศิษย์ของผม ทีเ่ ป็ นวิศวกร หรือว่าที่
วิศวกร กําลังไปทําอะไรอยูท่ ไ่ี หน
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ครูเก่า กับศิ ษย์เก่า

๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ร่วมกับสมาคมสิง่ แวดล้อมแห่งประเทศไทย China Nan University of
Pharmacy and Science, Taiwan และ EHWM-PERDO ร่วมจัดการประชุมวิชาการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ (9th National Environmental Conference - NEC-9) และ Asian Pacific Regional Conference
2010 - APRC 2010 ขณะทีไ่ ปร่วมพิธเี ปิดการประชุม มีอาจารย์ท่านหนึ่ง (รศ.จารุรตั น์ วรนิสรากุล หัวหน้า
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม มจธ.) มองผมแบบจ้องมอง ราวกับคลับคล้ายคลับคลาอะไรสักอย่าง ผมจึง
บอกอาจารย์ว่า ผมเป็ นลูกศิษย์อาจารย์ (เมื่อราวสามสิบปี ทแ่ี ล้ว) ครับ อาจารย์ของผมยังสาว และสวยเสมอ
แม้ทา่ นกําลังลังจะเกษียณอายุราชการในอีกราวสองปี น้ี เพือ่ นอาจารย์หลาย ๆ ท่านถามผมว่า เหตุใดอาจารย์
ท่านจึงยังจําผมได้ ฤาอาจเป็ นเพราะสมัยเรียน ถ้าไม่เป็ นคนดีมากก็คงจะเป็ นคนแย่มาก คงจะเป็ นอย่างหลัง
เสียมากกว่า
กันเกราเกมส์
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับผิดชอบจัดการแข่งขันว่ายนํ้ า และบาสเก็ตบอล ในกีฬาบุคลากร "กันเกราเกม" งานผ่านไปด้วยดีพอควร
เกือบยํ่าแย่เพราะเป็ นช่วงปิดภาคการศึกษา

(ซ้ายไปขวา) ๑ โชคดีทม่ี ี
นักศึกษาชัน้ ปี ทห่ี นึ่ง จํานวนมากอาสาช่วยงาน และนักศึกษาจํานวนนี้แหละครับ ทีอ่ าสาอยู่ช่วยงานประชุม
วิชาการโยธาแห่งชาติในอีกไม่กว่ี นั ถัดมา ๒ ลูกศิษย์ผมกําลังปฏิบตั หิ น้าที่ เป็ นกรรมการกํากับเส้น กรรมการ
จับเวลา รายงานผล มอบรางวัล และอื่น ๆ และ ๓ ในวันแข่งขัน ผมพบเจ้าหน้าทีจ่ ากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมาแข่งขันว่ายนํ้ าด้วย ตื่นเต้น เพราะเห็นรถตู้ทเ่ี คยไปรับไปส่งผมเป็ นประจํา ทุก
ครัง้ ทีไ่ ปสอนหนังสือ ตัง้ แต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๕
ไปเชียงใหม่ ในวันที่ลมหายใจแผ่ว

ถั ด จ า ก กี ฬ า บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัย รุง่ ขึน้ คือคําวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผมเดินทางไปกรุงเทพ เพื่อเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่
ในวันรุง่ ขึน้ ระหว่าง ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผมร่วมประชุมสภาคณบดีวศิ วกรรมศาสตร์ สมัยที่ ๓๒ และการ
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ประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครัง้ ที่ ๘ (NCCEd 8) ได้เสนอบทความวิศวศึกษา ใน International session เรือ่ ง
Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development of Lao PDR, A
Case Study: Faculty of Engineering NUOL ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ชาวลาว ซึ่งวเป็ นอาจารย์อยู่ทม่ี หาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่เวียงจันทน์ แม้ผมจะดีใจทีค่ งได้มเี วลา หรือหา
โอกาสไปแวะดูโบราณสถานในเชียงใหม่สกั สองสามแห่ง แต่กเ็ ป็ นกังวลว่า กลับไปอุบลราชธานี มีงานประชุม
วิชาการโยธาแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๕ รออยู่ ไม่รวู้ า่ จะเป็ นอย่างไร
วัดอุโมงค์ และเวียงกุมกาม ครัง้ ที่ ๒ (วัดเจดียเ์ หลี่ยม)
บังเอิญที่ ดร.กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปร่วม
ประชุมสภาคณบดีวศิ วกรรมศาสตร์ สมัยที่ ๓๒ และการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครัง้ ที่ ๘ ด้วย และบังเอิญ
ทีอ่ าจารย์ท่านเป็ นคนเชียงใหม่ ต้องขอบคุณทีด่ ร.กําพล กรุณาพาไปกินอาหารอร่อยหลายมื้อ และพาไปดู
และถ่ายรูปโบราณสถานสามสีแ่ ห่ง ทีเ่ อามาใช้สอนหนังสือ
พ.ศ. ๑๘๓๙ พญามังราย หรือพระเจ้ามังรายมหาราช ทรงสร้างอาณาจักล้านนา ร่วมกับพระสหาย
คือ พระเจ้ารามคําแหงมหาราช กษัตริยส์ โุ ขทัย และพ่อขุนงําเมือง ผูป้ กครองพะเยา มาสร้างเมืองเวียงเหล็ก
(บริเวณวัดเชียงมันป
่ จั จุบนั ) และตัง้ ชื่อว่า “นพบุร ี ศรีนครพิงค์” เมื่อพระเจ้ารามคําแหงมหาราชได้นิมนต์
พระสงฆ์จากลังกามาอาศัยในนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา พญาามังราย จึงส่งคนไปนิมนต์
พระลังกาจากพระเจ้ารามคําแหง ๕ รูป มีพระกัสสปะเถระเป็ นหัวหน้าคณะสงฆ์ ให้จําพรรษาทีว่ ดั กานโถม
(บริเวณทีข่ ุดค้นพบเวียงกุมกามเป็ นครัง้ แรก) ต่อมาพได้สร้างวัดเวฬุกฏั ฐาราม (คือวัดอุโมงค์แห่งนี้) แล้ว
อาราธนาพระมหากัสสปะเถระจําพรรษาทีว่ ดั แห่งนี้ ภายหลังสมัยพญามังรายมีศกึ สงครามแย่งชิงราชสมบัติ
จึงขาดผูท้ าํ นุ บํารุงพุทธศาสนา สมัยพระเจ้าผายู สืบเนื่องถึง สมัยพระเจ้ากือนาธรรมาธิราช (ประมาณ พ.ศ.
๑๘๑๐) ได้ทาํ นุ บํารุงพุทธศาสนาอีกทัง้ พระเจ้ากือนา ทรงเลื่อมใสในพระมหาเถระจันทร์ จึงให้คนบูรณะวัด
เวฬุกฏั ฐาราม เพือ่ อาราธนาพระมหาเถระจันทร์จาํ พรรษา และตัง้ ชื่อว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” มีการซ่อมแซม
เจดียโ์ ดยการพอกปูน สร้างอุโมงค์ไว้ทางทิศเหนือของเจดีย์ ในอุโมงค์มที างเดินสีช่ ่องเชื่อมต่อกันราชวงศ์มงั
รายล่มสลาย เมื่อปี พ.ศ.๒๐๑๖ พม่าปกครองล้านนา วัดอุโมงค์ขาดการทํานุ บาํ รุง ปล่อยให้รา้ ง ปรักหักพัง
เรือ่ ยๆ ต่อมา เจ้าชืน่ ชิโนรส ได้บรู ณะฟื้นฟู ฯลฯ
อุโมงค์ทว่ี ่านี้ ก่ออิฐถือปูน แล้วฉาบปูนปิดทับโครงสร้างอิฐอีกชัน้ หนึ่ง ปจั จุบนั ชัน้ ปูนฉาบนี้ได้หลุด
กะเทาะเกือบหมดสิน้ แล้ว คงเหลือก็เพียงส่วนของเพดานโค้งภายในอุโมงค์ ทีป่ รากฏจิตรกรรมฝาผนังเท่านัน้
ส่วนบริเวณด้านนอกเกือบทัง้ หมดนัน้ ไม่ปรากฏชัน้ ของปูนฉาบแล้ว เหลือเพียงอิฐก่อผนัง และอิฐก่อโครงสร้าง
ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มกี ารบูรณะปฏิสงั ขรณ์อุโมงค์ครัง้ ใหญ่ โดยกรมศิลปากร มีการซ่อมแซมโครงสร้างให้
แข็งแรงขึน้ โดยขุดเปิ ดหน้าดินทีอ่ ยู่เหนืออุโมงค์ ทัง้ หมดจนลึกถึงระดับเดียวกับพืน้ พบหลักฐานว่า โครงสร้าง
ก่อด้วยอิฐถือปูน แยกไปแต่ละช่อง โดยเริม่ ก่ออิฐเรียงสลับกันจากผนังขึน้ มาทัง้ สองด้านจนได้ความสูงระดับที่
เป็ นเพดานก่ออิฐให้โค้งเข้าหากัน โดยใช้ดา้ นสันของอิฐทีม่ ที รงสีเ่ หลีย่ มคางหมูหนั ด้านสันเข้าหากัน จึงเป็ นซุม้
โค้งครึง่ วงกลม จําเป็ นต้องก่ออิฐผนังหนามากเพื่อรองรับโครงสร้างอุโมงค์ ส่วนเหนือสุดก็มกี ารก่ออิฐเหลื่อม
เรียงสลับกันปิดอยูด่ า้ นบนอีกชัน้ หนึ่ง และพบว่าพืน้ ทีร่ ะหว่างอุโมงค์แต่ละช่อง จนถึงระดับพืน้ ดิน ล้วนเป็ นดิน
ลูกรัง และปิดทับด้วยอิฐภายนอกทัง้ สิน้ และไม่มหี อ้ งลับใดๆซ่อนอยูใ่ นระหว่างอุโมงค์ บ่งชีไ้ ด้ว่าเป็ นอุโมงค์ท่ี
มนุษย์สร้างขึน้
เจดียว์ ดั อุโมงค์ ตัง้ อยู่บริเวณต่อเนื่องกับอุโมงค์ทางทิศเหนือ ก่อสร้างในสมัยพระเจ้ามังรายมหาราช
ั ้ นประดับลวดลายที่
สันนิษฐานว่า สร้างเป็ นเจดียท์ รงระฆัง ต่อมาได้ถูกบูรณะในสมัยพระเมืองแก้ว มีการปนปู
ส่วนฐานใต้ทรงระฆัง ปรับเปลีย่ นทีท่ รงกรวยส่วนบนของเจดีย์ โดยประดับรูปกลีบบัวทรงยาวประกอบกันเป็ น
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บัวควํ่าและบัวหงาย (ปทั มบาท) ตามแบบอย่างของเจดียม์ อญพม่า (เชื่อว่า เป็ นเจดียท์ รงระฆัง ยุคแรกๆ ที่
ปรากฏในศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ปรับปรุงมาจากเจดียท์ รงระฆังแบบหนึ่งในศิลปะพุกาม ช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๐ เจดียท์ รงนี้คลี่คลายไปโดยมีรปู ทรงทีส่ ูงโปร่ง เพราะได้รบั อิทธิพลจากเจดีย์ในศิลปะ
สุโขทัย อีกทัง้ เป็ นเจดียท์ รงระฆังในยุคต้นๆ ในศิลปะล้านนา) ส่วนองค์เจดียใ์ นปจั จุบนั ยังเหลือแบบแผนที่
น่าจะเป็นเค้าเดิม คือระเบียบของฐานในผังกลม สามฐานซ้อนลดหลัน่ เป็ นชุดฐานรองรับทรงระฆังใหญ่ ต่อขึน้
ไปคือบัลลังก์สเ่ี หลีย่ ม ส่วนยอดทีท่ รงกรวยประกอบด้วยส่วนสําคัญทีท่ างภาคกลางเรียกว่า ปล้องไฉน และปลี
ทีท่ อ้ งไม้ของบานกลมแต่ละฐานประดับด้วยแถวช่องสีเ่ หลีย่ มไว้โดยรอบงานประดับเช่นนี้รวมทัง้ ขนาดทีใ่ หญ่
ของทรงระฆัง เกีย่ วข้องกับแบบแผนของเจดียแ์ บบพุกาม ในกลางพุทธศตวรรษที๑่ ๘

วั ด อุ โ มงค์ ส งบเงี ย บอยู่ ใ นชุ ม ชนเมื อ ง
เชียงใหม่ หากไม่ให้คนรูจ้ กั พาไป พาลจะหาไม่พบเอาดือ้ ๆ (ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ปากทางเข้าอุโมงค์ ๒
และ ๓ ภายหลังบูรณะ มีดวงโคมส่องสว่างตามทางเดินในอุโมงค์เป็ นระยะ ๆ ๓ และ ๔ หลังคาอุโมงค์เป็ นอิฐ
ก่อ ทีเ่ รียงกันในลักษณะ Barrel roof คือเป็น Arch ต่อเนื่องกัน และค่อนข้างจะมีรปู ทรางเป็ นพาลาโบลา มิใช่
ครึง่ วงกลม ๔ และ ๕ ตรงจุดตัดระหว่างอุโมงค์ เป็ น Intersection of barrel roof มีช่องแสง ซึง่ เป็ นช่องระบาย
อากาศด้วย ๖ และ ๗ ปลายทางออกด้านหนึ่งของอุโมงค์ สังเกตการเรียงอิฐ ๘ นอกจากดวงโคมไฟฟ้าเรียง
รายตามทางเดินแล้ว ยังมีผจู้ ุดเทียนทิง้ ไว้ในช่องตามประทีป ซึง่ คงมีมาแต่เดิมสมัยแรกสร้าง ดูแล้วมีเสน่ หย์ งิ่
นัก และ ๙ หลังคาหลุมช่องแสง และช่องระบายอากาศ

(ซ้ า ยไปขวา บนลงล่ า ง) ๑ ถึง ๓ ตรง
ั ้ งคงอยู่ ๔ เศีย ร
บันไดทางขึ้นสู่เ จดีย์ มีเ ศียรพญานาคเก่า อยู่ด้านซ้า ย (มีห ลัง คาคลุม) ลวดลายปูนปนยั
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พญานาคใหม่ ลวดลายปูนปนั ้ แตกต่างจากเศียรเดิมสิ้นเชิง ๕ ถึง ๘ เจดีย์ ทรงระฆังควํ่า บนฐานกลีบบัว
หงายสองชัน้ ดูรูปทรงเจดีย์แล้ว เห็นว่ามีศลิ ปหลายยุค หรือรูปแบบปะปนกัน อาจเป็ นเพราะแนวคิดในการ
สร้าง หรือเพราะบูรณะในคราวต่อมา จึงขออนุ ญาตไม่วจิ ารณ์ ๙ ด้านหลังของอุโมงค์ หรือฐานเจดียเ์ ป็ นหุบ
เขาชัน้ นึกถึงยามนํ้ าหลากคงมีทางนํ้ า และมีน้ํ าไหลเชี่ยวกราก ๑๐ และ ๑๑ มองเจดีย์ และฐานซึ่งมีอุโมงค์
ั ้ ต่ งั ้ เกลือ่ นบริเวณนี้ มีป้ายบอกว่า เป็นฝีมอื สกุลช่างพะเยา
จากมุมไกล เศียรพระ และซากพระพุทธรูปปูนปนที

อาจารย์ดร.กําพล พาผมเดินทางต่อ ลอด
ผ่านอุโมงค์บนทางหลวงเข้าใจว่ามุ่งออกไปทางเลีย่ งเมือง เพื่อจะกลับไปเยืนเวียงกุมกามอีกครัง้ หนึ่ง โดยไป
ครัง้ นี้ ตัง้ เป้าหมายเพียงจะไปดูวดั เจดียเ์ หลีย่ ม หรือกู่คาํ ครับ
วัดเจดียเ์ หลีย่ ม หรือกู่คาํ ตัง้ อยูบ่ นนถนน สายเกาะกลาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัตคิ วาม
เป็ นมามีหลายเรื่องเล่า ขัดแย้งกัน บ้างก็ว่าวัดเจดีย์เหลี่ยมอยู่นอกเวียงกุมกาม (สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่
พญามังรายจะให้ก่อสร้างต่อเติม) แต่บา้ งก็ว่าอยู่ในเวียงกุมกาม เพราะพญามังรายให้สร้างขึน้ อย่างไรก็ตาม
สรุปง่าย ๆ ว่า คงจะเป็นโบราณสถานร่วมยุคกับเวียงกุมกามได้แน่แท้
หากพญามังรายให้สร้างขึน้ จริง หลังจากทีพ่ ระองค์ยกทัพตีเมืองลําพูนแล้ว ในปี พ.ศ. ๑๘๒๐ ทรงให้
สร้าง "เวียงกุมกาม" จนในปี พ.ศ. ๑๘๓๐ ทรงให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ จากวัดจามเทวี (กู่กุด ซึง่ เป็ นศิลป
ขอมแบบลพบุร)ี ลําพูน มาเป็ นต้นแบบสร้างก็คงจะสร้างราว พ.ศ. ๑๘๓๑ โดยมีผกู้ ล่าวว่า พญามังรายให้ขุดคู
เวียงหาทัง้ สีด่ า้ น และไขนํ้ าปิ งเข้าสู่คูเวียง และตัง้ ลําเวียง (ค่าย) ไว้โดยรอบ แล้วให้ขุดหนองสระไว้ใกล้ท่ี
ั ้ ฐก่อเจดียเ์ หลีย่ ม หรือกู่คํา ไว้ในเวียงกุมกามนัน้ เพื่อให้เป็ นที่
ประทับ ให้เอาดินทีข่ ุดออกจากหนองนี้ ปนอิ
สักการะ ของประชาชนทัง้ หลาย แต่บา้ งก็กล่าวแย้งกันว่า ข้างในก่อด้วยหินแลง ข้างนอกนัน้ ก่อเสริมด้วยอิฐ
หนาราวห้าชัน้ (ความนี้ อาจ สนับสนุ น ความเชื่อว่า เจดีย์เหลี่ยม หรือกู่คํา มีมาก่อนทีพ่ ญามังรายจะสร้าง
เวียงกุมกาม) เจดียม์ ฐี านกว้าง ๘ วา ๑ ศอก สูง ๒๒ วา มีพระพุทธรูปยืน อยู่ในซุม้ พระทัง้ สีด่ า้ น ด้านละ ๑๕
องค์ รวม ๖๐ องค์ กล่าวกันว่าเป็ น การเฉลิมพระเกียรติพระชายาทัง้ ๖๐ พระองค์ ยอดเจดียแ์ หลมขึน้ เป็ นตุ่ม
ไม่มฉี ตั ร เรือ่ งการบูรณะ หรือต่อเติมเจดียก์ เ็ ช่นกัน บ้างว่า วัดถูกทอดทิง้ รกร้างอยู่นานหลายร้อยปี จนเมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๕๑ มีคหบดีชาวพม่า เห็นแล้วเกิดศรัทธา จึงบูรณะขึน้ ใหม่ โดยใช้ช่างพม่า ลักษณะสถาปตั ยกรรม
จึงมีรปู แบบศิลปะแบบพม่าแทนศิลปะขอมดัง้ เดิม ฯลฯ
เจดีย์บ รรจุ อ ะไร ก็มีค วามเชื่อ ที่แ ย้ง กัน บ้ า งว่ า ตามศิล าจารึก หลัก ที่ พย . ๒๑ จารึก สถานที่
ประดิษฐานพระธาตุ จ . ศ . ๘๘๕ - ๘๙๐ (พ . ศ . ๒๐๖๖ - ๒๐๗๑) ด้วยอักษรไทยล้านนา และอักษรธรรม
ล้านนา ภาษาไทย หินทรายสีแดงรูปใบเสมาหักชํารุด อยูท่ ว่ี ดั ศรีโสมคํา ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีตวั อักษรปรากฏอยู่ดา้ นเดียว จํานวนไม่น้อยกว่า ๘ บรรทัด ในบรรทัด ๕ อ่านได้ความว่า กู่คาํ กูม
กามไว้ธาตุดู (ก) คางขวา ไว้ธาตุมอื ขวาทัง้ มวลใต้มหาเจดียห์ ลวงเชียง ฯลฯ (ความดังกล่าว คือ พระเจดียน์ ้ี
เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุสว่ นกระดูกกรามข้างขวาของพระพุทธเจ้า ซึง่ น่าจะเป็ นความเชื่อดัง้ เดิม
ของผูค้ นในล้านนาทีม่ มี านานแล้วก่อนพุทธ ศตวรรษที่ ๒๑) แต่บา้ งก็ว่า พญาเม็งรายให้สร้างขึน้ เพือ่ บรรจุอฐั ิ
ของมเหสีองค์ใดองค์หนึ่ง อาจสอดคล้องกับพระพุทธรูปยืนทัง้ สีด่ า้ น ๖๐ องค์ ฯลฯ
เล่าเป็ นกลาง ๆ เพียงนี้ เพราะผมเองก็คงต้องค้นคว้าหาหลักฐานจนได้ขอ้ สรุปที่ตวั เองน่ าจะเชื่อ
ต่อไป
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ และ ๒
เจดียเ์ หลีย่ ม หรือกู่คํา หนึ่งในโบราณสถานทีบ่ า้ งว่าอยู่ใน หรือบ้างว่านอกเวียงกุมกาม แต่เป็ นสิง่ ปลูกสร้าง
ร่วมยุค ที่ยงั คงสภาพค่อนข้างดี แม้จะได้ถูกบูรณะมาแล้ว แต่ก็เป็ นการบูรณะแต่เพียงองค์ประกอบที่มใิ ช่
โครงสร้าง สันนิษฐานว่า กู่คําแห่งนี้ น่ าจะเป็ นสถานที่เก็บพระบรมสารีรกิ ธาตุ หรือไม่กอ็ ฐั ขิ องมเหสีองค์ใด
องค์หนึ่งของพญามังรายมหาราช ๓ ในซุ้ม และบริเวณเหลีย่ ม ซุ้มพระพุทธรูปเหล่านี้ ผมไม่แน่ ใจว่าจะเรียน
อะไร เป็ นซุม้ จรนํา หรือไม่ ส่วนเจดียเ์ ล็ก ๆ ทีป่ ระดับมุม ก็ดแู ปลก หากคุน้ เคยกับปราสาทของแขก (อินเดีย)
ขอม หรือปรางค์สมัยสุโขทัย หรืออยุธยา ตรงนี้กม็ กั เป็ น พญานาคบ้าง ครุฑบ้าง เป็นกลีบขนุ นบ้าง ๔ และ ๕
ส่วนฐานล่าง ก็เป็นสิงห์ครับ หากเป็นตามคติขอม สิงห์จะอยูต่ รงเขตแดนระหว่างโลกมนุ ษย์กบั สวรรค์ แต่ตาม
คติพม่า หรือล้านนา จําไม่ได้ว่า คืออย่างไร และ ๖ เจ้า ถิ่น เด็กน้ อยที่แอบซุ บซิบ และนัง่ ดูนักท่อ งเที่ยว
ถ่ายรูปเจดีย์เหลี่ยม และรอเวลาเต๊ะท่าถ่ายรูป เพราะเจ้าหนู เหล่านี้คงเห็นเป็ นสิง่ ปกติธรรมดามาตัง้ แต่จํา
ความได้
โยธาแห่งชาติ ... อีกกี่ชาติ จะหวนกลับมา

ลูกศิษย์ผมกําลังบรรจุเอกสารการประชุม
ซีดี ของที่ระลึก ของงานประชุ มวิชาการโยธาแห่งชาติ ลงในกระเป๋าราว ๆ ๗๐๐ ใบ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๓ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ โยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕ (15th National Conference in
Civil Engineering - NCCE 15) ณ จังหวัดอุบลราชธานี ผมมีลกู ศิษย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเคยสอน ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๔๗ รวม ๗ คน สละเวลา และหน้าทีก่ ารงาน และ
เงิน (เพราะไม่มคี ่าจ้าง) เดินทางไปช่วยงาน
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งานประชุ ม วิ ช าการโยธา
แห่งชาติ (ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ กับท่านหัวหน้าภาควิชาฯ (ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ แก้วกุลชัย) และองค์ปาฐก
จากวสท. (คุณปริญญา ศุภศรี พีเ่ ป๋อ เป็ นทีป่ รึกษาภาคประชาชนของคณะวิศวกรรมศษสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีด้วย) ๒ กับท่านหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกีย รติส กลนคร (ผศ.ดร.ศุ ภ กิจ นนทนานั น ท์ ซึ่งเป็ น นิ ส ิตรุ่น น้ อ งผม) กับ ลูก ศิษ ย์ รุ่น ที่ ๔ ที่ ม.อบ
(วรวัฒน์ โตวิวฒ
ั น์ ) ๓ กับประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.(รศ.ดร. วัชรินทร์ กาสลัก) ๔ ซุ้มหนังสือของ
วสท. เจ้าหน้ าทีส่ องสามท่านช่วยเป็ นธุระรับรองดูแลแขกคําสําคัญ และช่วยเหลือระหว่างพิธเี ปิ ด ๕ ในห้อง
ประชุมช่วงพิธเี ปิด ๖ แขกคนสําคัญ ผูท้ น่ี ักใกล้ผมคือ รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ์ ท่านเป็ นนิสติ รุน่ พีผ่ มสองรุน่ ๗
พิธกี รจําเป็ น ภาณุ วฒ
ั น์ (จ้อย) ลูกศิษย์เก่าจากมน. ตัง้ แต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ และคุณอมลวรรณ ธุรการภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ทีก่ รุณาสละเวลาช่วยงาน ๘ ผมกล่าวต้อนรับ สัน้ มาก หนึ่งประโยค ๙ นายกวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในงาน ท่านเป็ นวิศวกรพีเ่ ลีย้ งสมัยผมฝึกงานตอนเรียน
(พ.ศ. ๒๕๒๖) ๑๐ ศ. ประกอบ วิโ รจน์ กูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์ปาฐกบรรยายพิเศษ
ภายหลังเปิ ดงาน ๑๑ ศ. วรศักดิ ์ กนกนุ กุลชัย อาจารย์ของผม แม้เป็ นไข้มาจากประเทศโครเอเชีย ก็กรุณามา
เป็ นองค์ปาฐกบรรยาย มีเอกสารให้ Down load ได้จากเวบไซท์ของการประชุมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕
(NCCE 15) ๑๒ แขกคนสําคัญ อีกครัง้ ๑๓ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผศ.
ดร.เกรียงศักดิ ์) และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.กําพล) และอาจารย์ ดร.ศิรชิ ยั
ตัน รัตนวงศ์ จากภาควิชาวิศ วกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๔ ดร.กํา พล ทรัพย์สมบูรณ์ ทํา หน้ าที่
ประธานห้องประชุมย่อย ๑๕ ดร.พฤทธิพงศ์ สิงหติราช แห่งสํานักวางแผน กรมทางหลวง ทําหน้าทีป่ ระธาน
ห้องประชุมย่อย ๑๖ ลูกศิษย์ผม วิเชญฐ สิทธิแก้ว ทิ้งธุรกิจทีบ่ า้ น เดินทางมาจากอําเภอเชียงคาน ทีจ่ งั หวัด
เลย (หลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วิเชษฐกลับไปช่วยกิจการทีบ่ า้ น)
พี่เลีย้ งเก่า

ควัน หลงจากงานประชุ ม วิช าการโยธา
แห่งชาติ เมื่อนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็ นวิศวกรพี่เ ลี้ยงสมัยผม
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ฝึกงานตอนเรียน (พ.ศ. ๒๕๒๖) สอนหนังสือเด็ก แจกหนังสือ พร้อมลายเซ็นต์ หมดไปหลายสิบเล่ม หลายคน
ทีไ่ ด้ ถือว่าโชคดี
จดหมายจากลูกศิ ษย์
ผมทํานายล่วงหน้าว่า หากผมผ่านเดือนพฤษภาคม ไปได้ ผมจะเป็ นยอดมนุ ษย์ ผลออกมาดีกว่าที่
คาด อาจเป็ นเพราะยาทีภ่ รรยาของลูกศิษย์ (โชติกร หังสพฤกษ์) ส่งไปให้จากสงขลา ผมกินทุกวัน หลับง่าย
ทุกวัน แต่แปลกทีน่ อนน้อย หลับสนิท ตื่นเร็ว ไม่เพลีย แปลว่าจริง ๆ แล้ว น่ าจะเกินเลยเวลาทีร่ ่างกายอยาก
หยุดพักมานานแล้ว
Monday, May 31, 2010 2:35:37 PM
กราบเรียนอาจารย์ทเ่ี คารพครับ หลังจากสอบปลายภาคเสร็จ ผมก็ทาํ จักรยานหุน่ ยนต์ [Bicy Robo] ต่อทันที
เลยครับ จนมาถึงวันนี้ก็นึกได้ว่าเดือนนี้ยงั ไม่ได้ส่งอีเมล์ไปเยีย่ มเยือนอาจารย์เลยครับ ผมก็เป็ นเสียแบบนี้
แหละครับ เรือ่ งง่ายๆ เช่น วันเกิดคนนัน้ คนนี้ อย่างได้หวังว่าคนอย่างผมจะจําได้งา่ ย ผมทํ า หน้ า ที่ดู แ ลเรื่อ ง
ระบบกลไก หรือภาคแมคคานิกส์ในทีมครับ ได้ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการทําหุน่ ยนต์ตงั ้ แต่สมัยเรียนปริญญา
ตรีบ้าง ก็เลยพอจะเห็นลู่ทางอยู่บ้างครับว่ามันน่ าจะเป็ นแบบนัน้ แบบนี้ ส่วนคนอื่นๆในทีมก็มแี ต่ คนเก่งๆ
ทัง้ นัน้ ครับ ผมก็เลยอาศัยว่าอยู่กบั คนเก่งๆ คงอาจทําให้เรามีความรูข้ น้ึ บ้างไม่มากก็น้อยครับ มันทําให้ผมได้
เห็นภาพมากขึน้ ว่าสมการต่างๆทีไ่ ด้เรียนผ่านมานัน้ มันสามารถเอามาใช้ควบคุมระบบแบบนี้น่ีเอง ช่วงนี้ก็
เพิง่ เปิด InterSem ครับ ผมเลยลงวิชา Machine Vision for Robotics and HCI เพราะหัวข้อวิจยั ทีผ่ มเลือก
ทํานัน้ ต้องใช้เนื้อหาวิชานี้มากเลยครับ ผมเลือกทําเกีย่ วกับการระบุพกิ ดั และสร้างแผนทีข่ องหุน่ ยนต์ในเวลา
เดียวกัน หรือ SLAM [Simultaneous Localization and Mapping] ครับ สัปดาห์น้ีผมต้องไปแข่งจักรยาน
หุน่ ยนต์แล้วหลังจากนัน้ ก็คงไปดูน้องๆทีจ่ ะมาแข่งขันหุน่ ยนต์ต่อครับ ผมเล่าแต่เรือ่ งของตัวเองเสียเยอะเลย
อาจารย์คงกําลังจะเปิ ดเทอมนะครับ ไม่สคิ รับผมว่าคงต้องใช้นักศึกษากําลังจะเปิดเทอมเสียดีกว่า อาจารย์คง
ทํางานหนักเหมือนเดิม ยังไงก็ดแู ลสุขภาพและพักผ่อนเยอะๆนะครับ ปีน้ีนักศึกษาคงเยอะเช่นเคยนะครับ ถ้า
มีโ อกาสผมอยากกลับ ไปกรอกคะแนนช่ ว ยอาจารย์ ค รับ สวัส ดีค รับ
เอกลัก ษณ์ จัน ทะบุ ด ศรี
eakkaluk_88@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณที่บอกเล่าเรื่องราวให้ฟงั อย่างน้ อย ๆ ก็รูส้ กึ ได้ว่า ยังไม่ลืมผม ผมก็มที ุกข์มีสุขตาม
สถานการณ์เหมือนดังเช่นเคยเป็นมาแหละครับ
Date: Sat, 29 May 2010 01:04:13 +0000
ได้รบั เอกสารแล้วครับ สวัสดีครับอาจารย์ สถาพรโภคา ผมสิรริ ตั น์นะครับทีอ่ าจารย์ได้สง่ หนังสือ และแผ่นซีดี
ผมได้รบั เรียบร้อยแล้วนะครับ ได้รบั เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ครับขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างยิง่
ครับ อาจารย์กอ็ ย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับผม รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับผม
aob_ao@hotmail.com
สถาพรตอบ เอกสารอะไรของแกวะ พีอ่ ๊บ แล้วยังไง งง
Date: Tue, 25 May 2010 03:10:43 +0000
รบกวนขอคําเเนะนําจากอาจารย์ดว้ ยครับสวัสดีครับอาจารย์สถาพร ผมชัยวัฒน์ ตั้งใจ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่ นที่ ๑๑ ครับ ผมไม่เเน่ใจว่าอาจารย์จะจําผมได้รึเปล่า เพราะว่าตอนเรี ยนผมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร ตอนนี้ผมมี
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ปั ญ หาเรื่ องงานที ท ํา อยู่ ค รั บ
shamanking_ce@hotmail.com

ซึ่ งผมได้ ส่ งรู ปมาให้ ดู ด้ ว ย รบกวนอาจารย์ช่ ว ยชี้ เเนะด้ ว ยครั บ

สถาพรตอบ เสาไม่ได้เป็ นอะไร เพียงแต่เทคอนกรีตแย่มาก จึงเป็ น
โพรง ควรสกัดบริเวณพรุนนัน้ ออกจนถึงเนื้อคอนกรีตแกร่ง Grout ด้วยวัสดุท่ี หดตัวน้อยมาก (Non-shrink
grout material) เรียกย่อ ๆ ว่าปูนเกร๊าท์แหละ หลักการก็แค่น้ี แต่วศิ วกรผูค้ วบคุมงานอาจสังทุ
่ บ ด้วยเหตุผล
ต่าง ๆ เช่น แสดงแสนยานุ ภาพ หรือลงโทษความมักง่ายของผู้รบั เหมา สุดแล้วแต่สถานการณ์ ผลเป็ น
อย่างไรบอกด้วย
Date: Mon, 24 May 2010 18:00:51 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ ผมพิเชฐนะครับ ผมได้รบั หนังสือทีอ่ าจารย์ส่งมาให้แล้วนะครับ ไปรษณีย์เพิง่ มาส่งเมื่อ
บ่ายๆนี้เอง ค่าหนังสือแพงจังเลยครับอาจารย์ - -" ตอนนี้ผมได้งานแล้วนะครับ ทีบ่ ริษทั A+E (อีกแล้ว)ฮ่าๆ
ื
ผมย่นใบสมั
ครไปสองที่ คือฤทธา กะ A+E แล้วก็เกิดจราจลพอดีเมื่อวันพุธที่ ๑๙ ทัง้ สองบริษทั โทรมาหาผม
ในวันเดียวกันเลยครับหุหุ แต่ผมได้เลือกทีจ่ ะปฏิเสธฤทธา และตอบรับ A+E ไป(ในใจยังคิดเสียดายนิดๆครับ
เพราะค่าตอบแทนทีฤ่ ทธานัน้ ช่างยัวยวนเหลื
่
อเกิน แหะๆ) ผมคิดว่าที่ A+E ผมคงได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ
ได้เต็มทีก่ ว่า ทีฤ่ ทธา ไม่รผู้ มคิดถูกหรือปล่าวครับ คิดว่าคงจะเริม่ งานวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน ผมสมัครทํางาน
ในตําแหน่ ง site engineer ครับแต่ว่า Site ทีบ่ ริษทั จะหมด เขาเลยให้ผมเข้าออฟฟิ สทํางาน Design กับ
Estimate ก่อน งาน Design เห็นว่าจะให้ผมเป็ นผูช้ ่วยพีส่ ายัณครับ หากผมทํางานประสบปญั หาอาจจะต้อง
พึง่ ความรูข้ องอาจารย์บา้ งนะครับแหะๆ และก็หากมีโอกาสผมจะขออนุ ญาติโทรหาอาจารย์หรือชวนอาจารย์
ทานข้าวบ้างเป็ นครัง้ คราวนะครับ หากอาจารย์มอี ะไรจะให้ผมรับใช้บา้ งอาจารย์บอกมาได้เลยนะครับผมจะดี
ใจมากเลยครับ อาจารย์รกั ษาสุขภาพ และพักผ่อนมาก ๆ นะครับ รักและเคารพครับ พิเชฐ เยีย่ งยงค์
nycartoon@hotmail.com
สถาพรตอบ ตัดสินใจเลือกไม่ผดิ ครับ หากจะชวนกินข้าว ผมมีบรรยายที่ วสท ๑๐ ถึง ๑๓ พฤษภาคม วันที่
น่ าจะว่างคือ ๑ๆ เย็น หรือ ๑๓ เย็น กลับอุบลราชธานี เช้า ๑๔ มิถุนายน หลังจากนัน้ เชื่อว่าจะไม่ได้หายใจ
เพราะสองสัปดาห์แรก ผมไม่ได้สอน วิชาเขียนแบบวิศวกรรม และวิชาแนะนําวิชาชีพวิศวกรรม นักศึกษาปี ๑
เนื่องจากเกรงปญั หาการลงทะเบียนยังไม่เรียบร้อย และไหว้ครู (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) เชื่อว่า ราววันที่ ๑๖
ต้องไปราชการทีไ่ หนสักแห่ง (สอนหนังสือ) กลับอุบลราชธานี ๑๘ เช้า และ ๑๘ บ่ายไปกรุงเทพ ไปพิษณุ โลก
๑๙ มิถุนายน เริม่ สอน ทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนกําหนดเวลาหลังจากนัน้ ยังไม่ได้คดิ
Date: Mon, 24 May 2010 20:30:23 +0700
สวัสดีครับ ไม่ได้เขียน e-mail ถึงอาจารย์นาน งานเยอะตลอดไม่มเี วลาเลยครับ แต่ผมก็ตดิ ตามข่าวคราวของ
อาจารย์จาก web-site ตลอด หวังว่าอาจารย์คงมีสขุ ภาพดีขน้ึ กว่าแต่ก่อนนะครับ เมื่อคราวต้นเดือนมีนาคม
ผมมีโอกาสได้ไปฝึกงานทีส่ าํ นักทางหลวงที่ ๑๓ หัวหิน คือเป็นหลักสูตรของกรมทีจ่ ะให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่
ทุกคนได้ไปฝึกงานทีส่ ถานทีต่ ่าง ๆ ของกรม ผมได้ไปฝึกทีห่ วั หิน สองอาทิตย์ ได้พบกับ ดร.ดนัย เรืองสอน พี่
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เขาเป็ นหัวหน้าส่วนสํารวจและออกแบบ ครัง้ แรกผมเห็นชื่อพีเ่ ขาติดอยู่ทแ่ี ผนผังการบริหารก็นึกออกได้ว่า
อาจารย์เคยกล่าวถึงบ่อย ๆ ใน x-file พอเจอตัวจริงพีเ่ ขาก็ถามว่าจบจากทีไ่ หน ผมตอบกลับไปว่าจบจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร พีเ่ ขาจึงถามกลับมาว่า ทีน่ ัน่ มีอาจารย์อะไรสอนอยู่บา้ ง ผมจึงตอบกลับไปว่า อาจารย์
สถาพร โภคา พีเ่ ขาหัวเราะยกใหญ่แถมพูดแบบแซวเล่นว่า อาจารย์เขามาสอนไม่ก่วี ชิ าจะมาอ้างชื่อได้
อย่างไร ผมก็ตอบกลับไปอีกว่า ถึงผมจะเรียนกับอาจารย์แค่สองวิชา แต่ผมก็ภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นลูกศิษย์อาจารย์
หลังจากทักทายกันเสร็จพีเ่ ขาก็พาไปศึกษาดูงานการออกแบบทีท่ าํ เอาไว้ ผมก็รสู้ กึ ประทับใจในความสามารถ
ของพีเ่ ขา พีเ่ ขาบอกว่าการออกแบบถนนไม่ใช่การออกแบบให้ถูกหลักวิศวกรรมอย่างเดียว หลังจากออกแบบ
แล้วต้องดูถงึ ผลกระทบด้วย เช่นถนนเลีย่ งเมืองที่ตดั ใหม่สามารถทําให้ตวั เมืองเดิมเป็ นเมืองร้างได้หาก
ทางเข้าออกไม่ชดั เจน ไม่สะดวก คนก็จะหันมาตัง้ รกรากทีถ่ นนตัดใหม่ทส่ี ะดวกกว่า ถึงคราวนัน้ ถนนเลีย่ ง
เมืองก็จะไม่ใช่ถนนเลีย่ งเมืองอีกต่อไป เนื่องจากมีผคู้ นมาอาศัยอยูจ่ าํ นวนมาก ปล่อยทิง้ ตัวเมืองเดิมให้รกร้าง
ไปโดยปริยาย หนึ่งวันทีไ่ ด้ฝึกงานกับส่วนของพี่เขา ผมรูส้ กึ เลยว่าความรูท้ ไ่ี ด้เรียนมาไม่เพียงพอในการ
ทํางาน เป็ นเพียงความรูพ้ น้ื ฐานเท่านัน้ หากมีโอกาสและมีวาสนาผมคงต้องกลับไปเรียนต่อเพือ่ พัฒนาตนเอง
อีกเป็ นแน่ หนังสือของอาจารย์ยอดเยีย่ มผมได้รบั แล้วนะครับ วันก่อนที่รบี ส่งข้อความไปบอกอาจารย์
เพราะว่าผมใช้ Internet ไม่ได้จริง ๆ เครือข่ายไม่ค่อยจะดีน่ะครับ หนังสือผมอ่านแล้วรูส้ กึ ชอบมาก ๆ ครับ
บางเรือ่ งอ่านแล้วนํ้าตาใหล และราคาหนังสือแพงมากผมไม่มปี ญั ญาซื้อแน่เลย มีอยูค่ รัง้ นึงดูรายการโทรทัศน์
เห็นอาจารย์ยอดเยีย่ มมาให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ ผมตัง้ ใจดูรายการนัน้ จนจบ
ได้ขอ้ คิดดี ๆ ไปหลายอย่างเลย หนังสือเล่มนี้ผมจะใช้ประโยชน์จากตัวหนังสือทีถ่ ่ายทอดออกมาให้ได้มาก
ทีส่ ดุ และทีส่ าํ คัญผมจะเป็ นคนดีเหมือนทีอ่ าจารย์ยอดเยีย่ มและอาจารย์สถาพรได้สอนไว้ครับ สุดท้ายถ้าผมมี
เรือ่ งเล่าอะไร หรืออยากจะคุยกับอาจารย์อกี ผมจะ e-mail มาหาอาจารย์อกี แน่ นอนครับ ด้วยความเคารพ
อย่างสูง อนันตศักดิ ์ ประภัสสรอนันตศักดิ ์ ประภัสสร sak-progear@hotmail.com
ป.ล. ผมเคยสงสัยถึงร้านกาแฟร้านประจําของอาจารย์บริเวณแยกราชประสงค์ ด้วยความอยากรูเ้ ผื่อวันหนึ่ง
อยากจะพบปะอาจารย์ทน่ี ัน่ จึงเดินไปดูด้วยตนเอง พบแล้วไม่กล้าเข้าไปนัง่ ราคาคงแพงน่ าดู หลังจาก
เหตุการณ์ไม่ดผี า่ นไปหวังว่าอาจารย์คงได้ไปพัก หลบมุุมทีเ่ ดิมได้อกี นะครับ
สถาพรตอบ นายช่างดนัย เรืองสอน เป็ นเพชรเม็ดงามในวงการวิศวกรรมทางหลวง หากแต่ว่า นาย หรือ
เพือ่ นร่วมงานอาจไม่สบอารมณ์ โลกมนุ ษย์กอ็ าจเป็ นเช่นนี้แหละ แต่นายช่างดนัย ก็มคี วามสุขทีจ่ ะทํางาน หา
ไม่แล้วคงไม่ยา้ ยออกจากกรมไปอยูห่ วั หินแหละ ก็นายช่างดนัยคนนี้แหละทีเ่ วลาไปราชการดูงานต่างประเทศ
ชอบ นัง่ หน้ารถคู่คนขับ ถ่าย รูป ๆๆๆๆๆ ทัง้ ในเมืองไทย อิหร่าน ตุรกี เบลเยี่ยม ฝรังเศส
่
เนเธอแลนด์
เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปนุ่ จีน ฯลฯ แล้ววันดีคนื ดี ก็เอา Hard disk มา copy ให้ผม ไปใช้สอนหนักเรียน อนันต
ศักดิ ์ โชคดีนะ ทีไ่ ด้รจู้ กั นายช่างดนัย หลายคนอ่านหนังสือพีย่ อดเยีย่ มแล้วนํ้าตาไหล เพราะเรือ่ งนํ้าตาศิษย์
ลาว แต่ผม คนเกิดโตมากับวิกฤติเศรษฐกิจมาทุกยุค กลับนํ้าตาไหลเพราะเรือ่ งชีวติ บนบันไดเลื่อน ผมไม่ได้
สงสารตัวเองหรอกครับ แต่เพื่อน ๆ ร่วมงาน ผมหลายคนเดป็ นอย่างนัน้ สมัยทํางานด้วยกันก็เกลียดโกรธ
เพราะดูพวกนี้มนั สบาย ได้เงินง่าย ทํางานน้อย แต่วนั หนึ่งถึงเวลา ธรรมชาติลงโทษ หลายคนหายหน้าไป
หลายคนเปลีย่ นอาชีพ ก็อดสงสารมันไม่ได้ ร้านกาแฟร้านนัน้ มีสามร้าน ร้านหนึ่งอยู่ชนั ้ ล่างตึก อมรินทร์ลา
ซ่า ต้องเลือกเวลาทีค่ นน้อย อีกร้านอยูช่ นั ้ ใต้ดนิ โรงแรม (ขนมอร่อยกว่า แต่มองไม่เห็นอะไร) บางทีผมก็เลือก
นัง่ ทีส่ าขา บนชัน้ สามตึกอมรินทร์ กาแฟอาจแพง แต่เราซื้อบรรยากาศ ก็ให้ ๆ มันไปเถอะ บางวันเชื่อไหม
ผมพบลูกศิษย์ ทีไ่ ปทํางานหารายได้ เป็ นพนักงานขายกาแฟระหว่างเรียน ก็ได้กนิ ฟรี เพราะเขาเอาโควต้า
ของเขาให้ผม เชื่อเถอะ กาแฟแก้วนัน้ แหละทีแ่ พงทีส่ ุด (แพงทีน่ ้ําใจไงครับ) อีกทีห่ นึ่งทีผ่ มชอบนัง่ ตอนดึก ๆ
คือชัน้ ล่างของเซ็นทรัลชิดลม หากเป็ สมัยก่อนจบกาแฟหัวคํ่า ก็ตอ้ งไปต่อทีร่ า้ นเหล้า แถวถนนเกสร (ปจั จุบนั
ไม่มแี ล้ว) หรือเอกมัย ทองหล่อ ร้านทีช่ อบนังมาก
่
คือร่าน "Why don't they import the jewelry from Sri
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Lanka" = ทําไม เขาไม่นําเข้าอัญมณีจากศรีลงั กา (ชื่อแม่ง ... โคตร ปจั จุบนั ไม่มแี ล้ว) ทีช่ อบนัง่ ก็เพราะชื่อ
แม่งมันนี่แหละ โคตรขุดค้นมาจากไหน ว่างแวะไปดูใหม่นะครับ ผมจะเลีย้ ง หากทีอ่ ยู่นายช่างดนัยให้หน่ อยดิ
ครับ จะส่งหนังสือเล่มละหกล้านกว่าไปให้ สวัสดีครับ
Date: Tue, 25 May 2010 05:36:17 +0700
เรือ่ งผูร้ บั เหมาครับอาจารย์ครับบริษทั ทีผ่ มไปทําจะเป็ นงานรับเหมาเป็ นส่วนใหญ่ ครับ ผมเลยสนใจงานด้าน
นี้ ข้นึ มา เลยอยากถามความเห็นอาจารย์ค รับว่า มองลักษณะงานรับเหมาว่าเป็ นอย่างไร ผู้เริ่มต้น ต้อ งมี
ลักษณะเเบบไหนครับ ต้องเก่งด้านไหนเป็นพิเศษครับ hengmiracle@gmail.com
ป.ล.ขอให้อาจารย์สภุ าพเเข็งเเรงครับ
สถาพรตอบ ผูร้ บั เหมาส่วนใหญ่เป็ นวิศวกรโยธาน่ ะครับ เพราะสือ่ สาร หรือรับแบบ หรืองานจากสถาปนิกอีก
ทอดหนึ่ง ลงมือสร้างอาคาร แล้วจึงมีผรู้ บั เหมางานระบบเข้ามา บางคนบอกว่า ผูร้ บั เหมาเมืองไทย ต้องรับทุก
อย่างสมชื่อ ให้เขาข่ม ด่า เงินออกช้า เป็ นลูกไล่ วิศวกรผูค้ วบคุมงานแกล้ง บางคนว่า ผูร้ บั เหมาคือผูท้ จ่ี อ้ งจะ
ทํางานให้เสร็จ ๆ โกงทุกอย่างเท่าทีท่ าํ ได้ ฯลฯ ผมไม่เชื่อหรอกครับ ชัวดี
่ อยู่ทแ่ี ต่ละคน ใช่ว่าจะไปเหมาว่าทุก
ั
คนชัวเหมื
่ อนกันหมด ฟงแล้ว สรุปว่า ก่อนเป็ นผูร้ บั เหมา ควรทํางานจนประสบการณ์แกร่งกล้าก่อน ทัง้ งาน
สํานักงาน (วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา ประมูลงาน) และงานสนาม (สร้าง ควบคุมทรัพยากร คุณภาพ)
ผูร้ บั เหมาควรรูเ้ รือ่ งบัญชี และกฎหมายด้วยครับ และต้องใช้วชิ าทางสังคม และมนุ ษย์ศาสตร์ และจิตวิทยา
อย่างมากใรการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ควรมีสายปา่ น (เงินทุน หรือแหล่งทุน) พอควร ไว้เจอจะเล่าให้ฟงั ครับ
มังกรตอบ ขอบคุณอาจารย์มากครับ
Date: Fri, 21 May 2010 22:26:28 +0700
สวัสดีครับอาจารย์สถาพรทีเ่ คารพ อาจารย์สบายดีไหมครับ ได้ขา่ วว่าอาจารย์ปว่ ย ยังไงก็ขอให้หายไวๆ ครับ
ทีอ่ าจารย์บอกผมว่าเวลาผมใกล้หมดแล้ว ช่วยขยายให้ฟงั หน่ อยได้ไหมครับ อาจารย์ครับมีขอ้ สงสัยรบกวน
ถามอาจารย์สกั ข้อนะครับ คือสงสัยว่าอาคารสาธารณะ ระดับภาคีมขี อบเขตงานอย่างไรบ้างครับ เพราะอ่าน
ใน พรบ แล้วเหมือนว่าทําได้ แต่มคี นบอกว่าอาคารสาธารณะทุกกรณีไม่ว่า จะเข้าข่ายขอบเขตทีภ่ าคีทาํ ได้ ก็
ต้องให้สามัญเซ็นรับรอง รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่ อยครับ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับ
จากใจจริงครับผมรักและคิดถึงอาจารย์เสมอ พอคิดจะเป็ นคนดีกบั เขาบ้างก็เห็นชัดเลยว่าอาจารย์อยู่สงู มาก
เลยครับ ผมอยากเก่งได้สกั ครึง่ หนึ่งของอาจารย์กค็ งดี ผมตัง้ ใจจะเรียนต่อที่ AIT แต่ยงั ต้องพัฒนาอีกหลาย
อย่างเพือ่ ให้ทนั ปี การศึกษาหน้า ยังไงผมจะทําให้ได้ครับ ผมอยากทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง รักและเคารพอย่าง
สูง สุขสันต์ เพ็ชระvse009@gmail.com
สถาพรตอบ แปลว่าอาคารสาธารณะทุกประเภท ภาคีวศิ วกรทําโดยลําพังไม่ได้ ต้องทําภายใต้การกํากับดูแล
ของสามัญวิศวกร หรือวุฒวิ สิศวกร แปลว่าต้องมีคนเหล่านัน้ ลงนาม หรือเซ็นต์กาํ กับนันเอง
่
Date: Thu, 27 May 2010 11:37:05 +0700
ผมก็เคยพร้อมจะตายเหมือนกันครับ ตายได้ทุกรูปแบบ แต่เมื่อต้องการจะอยู่กไ็ ม่มอี ะไรเอาไปได้ ถ้าไม่ถงึ
คราวตายยังไงก็ไม่ตายครับ ยังไงต้นเดือนหน้าขอผมได้เลียงข้าวตอบแทนบุญคุณสักครัง้ นะครับ อาจารย์ไป
แล้วพวกผมจะถามใครละครับ ขอโทษนะครับถ้าคําอาจดูไม่สุภาพ แต่ผมว่าหาทางทีจ่ ะได้อยู่ต่อไปนานๆ
เถอะครับ เมื่อข้ามความตายมาได้ อาจเจอกับชีวติ ทีม่ หรรศจรรย์กไ็ ด้นะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง สุข
สันต์ เพ็ชระvse009@gmail.com
สถาพรตอบ อืม
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Date: Mon, 24 May 2010 17:17:25 +0700:
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ผมคงไม่ถามต่อว่าอาจารย์เป็ นอะไร แต่อยากขอร้องให้อาจารย์อยู่ไปอีกนานๆ ครับ
อาจารย์ทํางานหนักเพื่อคนอื่นมาตลอด ขอให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนตอนหนุ่ มนะครับ ผมเชื่อว่า
อาจารย์ทาํ ได้ ด้วยความเคารพอย่างสูง สุขสันต์ vse009@gmail.com
สถาพรตอบเวลาใกล้หมด แปลว่า ผมคงมีเวลาอยูใ้ นโลกนี้ไม่นานนัก อยากทําอะไรทีค่ งค้
ั ่ างให้ได้มากทีส่ ุด
ั
ครับปจจุบนั เอไอที ตกตํ่ามาก ถึงกับต้องรับนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อหาเงินประทังสถานภาพ อาจารย์ทม่ี ี
ชื่อเสียง ย้าย หรือเกษียณหมด ไม่น่าเรียนเลย แนะนําให้เรียนทีม่ หาวิทยาลัยไทย หากอยากไปต่างประเทศ
ให้ตดิ ต่ออาจารย์เ้ หล่านัน้ ทีร่ บั ทุนกาญจนาภิเษก เพราะมีเงือ่ นไขทีน่ ักศึกษาต้องไปทําวิจยั ต่างประเทศหนึ่งปี
ก่อนจบ ซึ่งน่ าจะเป็ นหนทางทําปริญญาเอกได้ดว้ ยครับ ผมผ่าตัด เนื้องอกในเส้นเลือด ทีป่ ลายนิ้ว แม้ไม่
เป็ นไรมาก แต่กค็ อื ส่อสัญญาณไม่ดี ว่ามันจะเกิดได้อกี
Date: Wed, 19 May 2010 04:11:24 +0000
ทีอ่ ยู่ผมครับสวัสดีครับอาจารย์ สถาพร โภคา ทีเ่ คารพอย่างสูงผมได้รบั เมล์จากอนันตศักดิ ์แล้วครับทีอ่ ยู่ผม
นาย สิรริ ตั น์ ระลึก ๓๖/ ๓ หมู่๖ ตําบลบางพระ อําเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ ขอให้อาจารย์สุขภาพ
แข็งแรงนะครับaob_ao@hotmail.com
สถาพรตอบ แกเป็นใครวะ อ้อ พีอ่ ๊บ เด็กเมืองน่าน ส่งทีอ่ ยูไ่ ปให้เพือ่ อะไร แปลก เป็ นไรกันวะ
Date: Tue, 18 May 2010 17:37:00 +0700
กราบสวัสดีอาจารย์สถาพรทีเ่ คารพ ผมได้รบั e-mail จากอนันตศักดิ ์ เรือ่ งให้สง่ ทีอ่ ยูใ่ ห้อาจารย์เพราะจะมีของ
ส่งมาให้ ผมต้องขอกราบขอพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างมากทีร่ ะลึกนึกถึงผมด้วยดีเสมอมา เพราะไม่ค่อยได้ใช้
Internet สักเท่าไหร่ผมมีรปู งานจะส่งให้อาจารย์มากมายแต่ยงั ไม่มเี วลาส่งเลยครับ อาจารย์คงสบายดีนะครับ
ส่วนผมตอนนี้งานเยอะมากครับ ทําระบบป้องกันนํ้าท่วมที่ จ.แพร่ น่ ะครับโครงการใกล้จะเสร็จแล้ว ปลายปี น้ี
ผมต้องย้าย Site ไปทําโรงประปาทีข่ อนแก่น แต่ไม่อยากไปเท่าไหร่อาจจะทํางานแถวบ้านก็ได้ เพราะที่
อุตรดิตถ์มโี ครงการสร้างเขือ่ นทดนํ้าผาจุก ของกรมชลประทานน่ ะครับ นึกถึงสมัยเรียนวิชาเขียนแบบ ไม่ค่อย
ชอบเขียนแบบซักเท่าไหร่ แต่พอทํางานแล้วต้องทํางานอยู่กบั แบบตลอดเวลา ต้องทํา Shop Drawing เอง
ออกไปคุมงานเองรูส้ กึ เหนื่อยแต่กภ็ มู ใิ จกับสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ ครับ ตอนนี้เพือ่ นๆผมก็อยู่เกือบทุกภาคของประเทศไทย
ไม่ค่อยได้เจอพวกมันเลย แต่กย็ งั คิดถึงพวกมันอยู่ สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มสี ุขภาพแข็งแรงมากๆนะครับคง
จะเป็ นพรทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะให้อาจารย์ได้ เออ! อีกอย่างหนึ่งครับ ผมเปลีย่ นชื่อใหม่แล้วครับ ธนาธิป ศรีสมบูรณ์
สวัสดีครับ mod_civil@hotmail.com
ป.ล.ทีอ่ ยูผ่ มนะครับ ๒๙๔/ ๘ ถนนบรมอาสน์ ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
สถาพรตอบ ใครวะ อ้อ ธนะพร ลอยล่องดุจผีเ สื้อ ต่ อยเจ็บเหมือ นมด แล้วบอกที่อยู่ทํา ไมหรือครับ น้ อง
ตะนอย (ล่องลอยดุจผีเสือ้ ต่อยเจ็บเหมือนมด) ขอบคุณครับ
Date: Tue, 18 May 2010 11:13:29 +0700
สวัสดีครับทีอ่ ยูผ่ มคือ โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๗ (ค้อล่าง) – ๔๒๑๓ (บางอิฐ) รวม
สะพานข้ามแม่น้ําตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ ๓ (ตรงข้ามบริษทั คาโอ จํากัด) ถนนสุราษฎร์ธานี - ปาก
นํ้าตาปีตําบล บางกุง้ อําเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ และโทรสาร ๐๗๗ ๙๒๒ ๕๖๔
อนันตศักดิ ์ ประภัสสร sak-progear@hotmail.com
สถาพรตอบ ครับ ดีครับ ว่าแต่วา่ บอกทีผ่ ยูผ่ มทําไมครับ

X File พฤษภาคม 2553 - 14

Date: Thu, 20 May 2010 23:45:53 +0700
ถึงอาจารย์ท่เี คารพรัก ทุกครัง้ ที่ผมได้คุยกับอาจารย์ทําให้ผมได้คิดอะไรหลายๆอย่าง ผมรูส้ กึ ดีและมีพลัง
ในการต่ อ สู้ก ับ อุ ป สรรคต่ า งๆที่เ ข้า มา
ผมไม่ เ คยคิด ว่ า จะได้ข องที่มีค่ า มากจากอาจารย์ข นาดนี้
ผมได้อ่านประวัติของอาจารย์ยอดเยี่ยมคร่าว ๆ
เป็ นสิง่ บังเอิญที่ผ มเกิดวัน และเดือนเดียวกับท่า น
ผมอยู่บา้ นเลขที่ ๓๖/ ๕๗ ถนนเอกาทศรฐ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง พิษณุ โลก ผมหวังให้อาจารย์มเี วลา
พักผ่อนและออกกําลังกาย คงจะทําให้อาจารย์ มีสุขภาพดีขน้ึ มาก ขอบคุณสําหรับคําพูด คําสอน และคําติตงิ
ทีเ่ ตือนสติของผมครับด้วยรักและเคารพอย่างสูง รัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง joece_nu@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมเป็ นทุกข์ใจ ไหว้พระมาหลายวัดแล้ว ตัง้ ใจต้นเดือนจะไปวัดใหญ่ ผมอาจเหมาะทีจ่ ะเกิดมา
เป็ นนายช่าง ศิลปิน หรือครู แต่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร ผมตอบตกลงไปสอนที่ มน (และทีก่ รมโยธาธิการ) ในเทอมหน้า
ทัง้ ทีไ่ ม่รอู้ นาคตตนเองจะเป็ นเช่นไร ทัง้ ทีผ่ มว่า ที่ มน. ผมเคยเสียใจ และผิดหวังมากทีส่ ดุ ครัง้ หนึ่งในชีวติ ที่
เป็ นครู จนทําให้ผมอยากกลับไปเป็ นนายช่างทีเ่ ห็นแก่ตวั เอง ผมผ่าตัด แม้ไม่เป็ นไรมาก แต่กค็ อื ส่อสัญญาณ
ไม่ดี ว่าจะมีลมหายใจอยูไ่ ด้อกี สักเท่าใด แต่เราคงได้พบกัน สวัสดีครับ
Date: Thu, 20 May 2010 13:09:39 +0700
สวัสดีครับ อาจารย์สถาพร ผมไม่ได้เจออาจารย์มาหลายเดือน มีความระลึกถึงอาจารย์เสมอมา จึงอยากส่ง
ข้อความถึงอาจารย์ทล่ี ูกศิษย์รกั ช่วงนี้คงใกล้เปิ ดเทอมของมหาวิทยาลัยแล้ว อีกไม่นานอาจารย์กค็ งจะต้อง
ม.
สอนหนังสืออย่า งหนักให้ลูกศิษย์อกี เช่น เคย และยังคงเดินทางไกลเพื่อมาสอนรุ่นน้ องของผมที่
นเรศวร แม้อาจารย์จะโหดกับลูกศิษย์แค่ไหน แต่ยงั ไงลูกศิษย์ทุกคนก็ยงั รัก และเคารพอาจารย์เสมอ เพราะรู้
ว่าอาจารย์ทาํ ไปเพราะอยากให้ลกู ศิษย์ได้ดี ผมอยากจะถ่ายรูปคู่กบั อาจารย์แต่ยงั ไม่มโี อกาส ซักที ถ้าผมเจอ
อาจารย์ผ มขอถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ อาจารย์น ะครับ ด้ว ยความเคารพอย่ า งสู ง จาก รัต น์ เ กรีย งไกร
เปา
เล้ง joece_nu@hotmail.com
Date: Mon, 17 May 2010 09:33:25 +070
จะขอให้ อ าจารย์ เ ป็ น Referencesใน Resume สวัส ดี ค รับ อาจารย์ ผมจะขออนุ ญ าตให้ อ าจารย์ เ ป็ น
References ใน resume น่ ะครับอาจารย์จะสะดวกหรือปล่าวครับ รักและเคารพครับ พิเชฐ เยีย่ งยงค์
nycartoon@hotmail.com
ป.ล. ผมเพิง่ รูว้ า่ ใน Resume ควรจะมี References ครับแหะๆ
สถาพรตอบ ได้ครับ ยินดี ระบุเบอร์โทร อีเมล์ และเวบไซท์ดว้ ยก็ได้
Date: Tue, 11 May 2010 07:54:24 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ ผมพิเชฐ(น้องตูน)นะครับอาจารย์ จากทีผ่ มได้อ่าน x-file ทําให้ทราบว่าสุขภาพอาจารย์
ทรุดลงยังไงอาจารย์กห็ าเวลาว่างผักผ่อนบ้างนะครับ ยังมีลูกศิษย์อกี หลายคนเป็ นห่วงอาจารย์นะครับรวมถึง
ผมด้วย ในช่วงตัง้ แต่ปิดภาคเรียนทีผ่ ่านมา ผมได้หยุดผักผ่อนไปราวๆ หนึ่งเดือนเต็ม ผมได้ไปวัดมาห้าวัด
(ตัง้ ใจจะให้ครบเก้าครับ) เพือ่ ให้จติ ใจผ่อนคลายเนื่องจากอะไรหลายๆอย่าง และในทุกๆวัดผมไม่ลมื ขอพรให้
อาจารย์มสี ุขภาพแข็งแรง และอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่พต่ี น้ ตอนนี้ผมรูส้ กึ จิตใจปลอดโปร่งขึน้ เยอะเลยครับตอนนี้
ตัวเองพร้อมทีจ่ ะเริม่ เดินต่อไป ด้วยอายุทม่ี ากขึน้ และความไม่สะดวกในครอบครัว ผมตัดสินใจพักเรือ่ งเรียน
ต่อเอาไว้ก่อนครับ ตัง้ ใจว่าจะทํางานหาประสบการณ์สกั สองปี ครับ หากถึงตอนนัน้ ผมยังอยากเรียนต่อผมจะ
ไปพึง่ บารมีของอาจารย์แน่นอนครับ(แหะๆ) ผมมีเรือ่ งประหลาดอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟงั ครับอาจารย์ จริง ๆ ผม
ตัง้ ใจจะเมล์หาอาจารย์ตงั ้ นานแล้วแต่กด็ นั ลืมเลือนไป คือว่า พนักงานบนเครื่องบินสายการบินนกแอร์ทน่ี ํ า
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กาแฟมาให้อาจารย์นนั ่ เป็ นน้องสาวแท้ ๆ ของผมเองครับอิอเิ คยพบอาจารย์หนึ่งครัง้ ที่ ว.ส.ท. น้องจําอาจารย์
ได้ น้ องสาวผมแอบฟงั อาจารย์บรรยายอยู่หน้ าห้องยังชมว่าอาจารย์บรรยายด้วยนํ้ าเสียงที่น่าฟงั มาก
เหมือนอาจารย์มคี วามสุขตลอดเวลา อาจารย์คงจะจําหน้าน้องสาวผมไม่ได้เพราะตอนอยู่บนเครื่องน้องสาว
ผมจะสวยกว่าปกติฮ่าาา น้องสาวผมชื่อว่านกกีรต์ ้า(ชื่อบนเครื่องจะมีคําว่า นก นํ าหน้าครับ) เช้าวันนัน้
หลังจากทีอ่ าจารย์ลงเครือ่ งไปแล้ว น้องสาวผมได้โทรมาหาผมบอกว่าได้พบอาจารย์บนเครือ่ งบิน และได้เสิรฟ์
กาแฟให้อาจารย์ หนึ่งแก้ว ผมรูส้ กึ ประหลาดใจมากเพราะในตอนนัน้ ผมยังนอนหลับอยู่และฝนั ว่าผมก็ซ้อื
กาแฟไปเสิรฟ์ ให้อาจารย์เหมือนกันเลยคงเป็นเรือ่ งบังเอิญมัง้ ครับ น้องสาวยังบอกอีกว่าอาจารย์ได้ให้นามบัตร
ไว้และบอกให้อเี มล์ทอ่ี ยู่ไปให้อาจารย์จะส่งของขวัญตอบแทนนํ้ าใจมาให้ น้องสาวชมว่าอาจารย์เป็ นคนใจดี
แน่ ๆเลยครับ ฮ่า าา หลัง จากผัก ผ่ อ นมาหนึ่ ง เดือ นเต็ม
ตอนนี้ ผ มได้เ ริ่ม ต้น สมัค รงานบ้า งแล้ว ครับ
ผมได้ขอเบอร์โทรของอาจารย์ไว้จากอาจารย์สสิกรณ์ ผมขออนุ ญาติเก็บเอาไว้และโทรหาอาจารย์บา้ งเป็ น
บางครัง้ นะครับแหะๆ ได้ขา่ วจากอาจารย์สสิกรณ์ว่าปี น้ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็ นเจ้าภาพจัดงานโยธา
แห่งชาติยงั ไงอาจารย์อย่า หักโหมนะครับ อาจารย์ผ กั ผ่อนให้ม ากนะครับ ไม่มีลูกศิษ ย์คนไหนอยากเห็น
ื
อาจารย์พกั ผ่อนไปตลอดกาลครับ แต่ว่าแค่อยากเห็นอาจารย์พกั ผ่อนบ้างครับแหะๆ จริงๆ ผมยังมีเร่่องจะ
เขียนเล่าให้อาจารย์ฟงั อีกแต่เก็บไว้ฉบับหน้าบ้างละกันครับเดีย๋ วอาจารย์จะเบื่ออ่านเมล์ซะก่อนเพราะฉบับนี้
ผมก็เขียนไปเยอะแล้ว^ ^" สุดท้ายนี้ผมขอให้อาจารย์มสี ุขภาพแข็งแรง สามารถทําอะไรก็ได้ทอ่ี าจารย์อยาก
ทําไปอีกนานๆๆๆครับรักและเคารพนะครับ พิเชฐ เยีย่ งยงค์ nycartoon@hotmail.com
สถาพรตอบ โลกกลม อืม ผมก็เพิง่ นึกออกว่า ผมเคยเห็นนกคนนี้ทไ่ี หน น้องกีตา้ ร์ ต้องชอบแน่ เพราะ สี
เหลืองสด เหมือนสีนกแอร์
Fri, 30 Apr 2010 00:52:53 +0700
ผมยอมเหนื่อยครับอาจารย์ ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน ผมก็จะพยายามและทําให้ดที ส่ี ุด เพื่ออนาคตผมเองและ
พ่อแม่ครับ วันที่ ๑ พฤษภาคมนี้ ผมไปเข้าค่าย เรียนรูค้ ุณธรรม นํ าชีวติ พอเพียง ที่ จังหวัดสกลนคร
ครับ กลับมา วันที่ ๑๕ ครับ ผมอยากลองไปดู เผื่อจะช่วยให้ผมขยันขึน้ ครับ top_takachi@chaiyo.com
สถาพรตอบ ไปเถอะ คงดีมากกว่าไม่ดแี หละ มีอะไรเดือดร้อน โทร หรือส่งเมล์ไปบอก ไว้กจู ะช่วย
Date: Thu, 29 Apr 2010 12:42:14 +0700
ไหวๆๆๆ ครับอาจารย์ ผมกินไม่เยอะหรอกครับ เกรดออกแล้วครับอาจารย์ ตามทีผ่ มคิดไว้ไม่มผี ดิ เลยครับ
ผมติด F ฟิ สกิ ส์2 ครับ ตอนแรกก็หวังไม่ให้ตดิ สุดท้ายผมก็ตอ้ งรับกรรมทีก่ ่อไว้ดว้ ยความเคารพอย่างสูง
สมัชชา สามะคะผล top_takachi@chaiyo.com
สถาพรตอบ ติด F หนึ่งตัว GPAX ๒.๐๓ ไม่เลวร้ายหรอก แต่ตอ้ งเหนื่อย พยายามเข้านะ ไอ้หนู
Date: Sat, 15 May 2010 14:26:06 +0700
การเดินทางของนายมังกรอาจารย์ครับ ตอนนี้ ผมกลับจากฝึกงาน ที่ บริษทั นํ้าเเพง เอ็นจิเนียริง่ เเล้ว น่ ะ
ครับ เป็ นการเดินทางสองเดือนทีผ่ มรูส้ กึ ว่าหนักมาก เพราะต้องเเบกชื่อคณะ เราไปด้วย ทีฝ่ ึ กงานของผม มี
นักศึกษาฝึกงานทัง้ หมด ๘ คนครับเป็ น มหาวิทยาลัยนเรศวร ๖ คน ผมถามว่ารูจ้ กั อาจารย์ไหม เขา บอกว่า
ชื่อคุน้ ๆ อยู่ เพราะว่าพวกนี้มาจากวิทยาเขต พะเยาเพิง่ มา พิษณุ โลกตอนปี สองครับงานทีน่ นั ่ เป็ น งานรับ
เหมาครับเเต่สว่ นใหญ่ เเล้ว ผมจะได้ เข้าไปอยู่ใน site ของ TPI ครับ เป็ นงานเหล็ก เเล้วก้องานติดตัง้ เครือ่ ง
จักรเป็นส่วนใหญ่ ผมลองเข้า เวปไซต์ เกีย่ วกับงาน ก่อสร้าง เจอ ลิง้ ของอาจารย์ดว้ ยผมอ่านใน X-File เเล้ว
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ได้ขา่ วว่าอาจารย์ไม่สบายอาจารย์ดูเเล สุขภาพด้วยน่ะครับ ป.ล.หนังสือ ทีอ่ าจารย์ให้ไปผมอ่านจบหลายรอบ
เเล้ว เเละห่อปกอย่างดี hengmiracle@gmail.com
สถาพรตอบ อ่านเมล์ของมังกรแล้วทิง้ ค้างไว้นาน ไม่รจู้ ะตอบอะไร เพราะเป็ นเรือ่ งเล่า ถามว่า ฝึกงานมีเงิน
เก็บบ้างไหม หากไม่ ก็ไม่เป็ นไร วันหน้าย่อมหาได้ ส่วนเด็ก มน หากเป็ นภาควิชาอืน่ และยิง่ เป็ นนิสติ พะเยา
เขาก็คงไม่รจู้ กั ผมหรอกคับ โลกผมมันแคบ และมืดมิดเสมอ สวัสดีครับ
Date: Fri, 7 May 2010 19:19:13 +0700
ผมส่งเมลล์ไปหาอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้ตอบกลับผมเลยครับ ผมเลยไม่รวู้ ่าอาจารย์สบายดีและหายจากการ
ผ่าตัดหรือเปล่าครับ ถ้ายังไงอาจารย์ได้อ่านหรือรับเมลล์ผมยังไงก็ตอบกลับว่าสบายดีหายดีหรือยังครับ ขอให้
อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครัย รักและเคารพเป็ น อย่างสูง ณรงกรณ์
i_am_amam@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมยุ่งมากทัง้ เดือ นเมษายน และพฤษภาคมครับ เปิ ด เทอมแล้ว
ผมตัดสินใจไปสอนที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัง้ แต่ เดือนเมษายน ไม้รวู้ า่ เป็นบุญหรือบาป พบกันนะครับ
Date: Tue, 4 May 2010 14:23:20 +0700
สวัสดีค่ะอาจารย์ ไม่รจู้ ะใส่หวั ข้ออะไรดีค่ะ เลยใส่ว่า "สวัสดีค่ะอาจารย์" ได้อ่าน x - file ติด ๆ กัน สามเดือน
โดยเฉพาะเดือนล่าสุด ทีอ่ าจารย์บอกว่า ความเงียบเป็ นอาวุธทีร่ า้ ยกาจทีส่ ุด แล้วนึกถึงตอนเรียนทีอ่ าจารย์
เคยพูดว่า ถ้าไม่พูดก็ไม่มใี ครว่าเราโง่ จําจากวันนัน้ จนถึงวันนี้เลยค่ะ แล้วใช้ได้ผลจริง ๆ ค่ะ วราภรณ์
warabhon444@hotmail.com
ป.ล. เจ้าตัวเล็กของหนูสงสัยว่าคงจะชอบศิลปะค่ะ ดูแววแล้ว เรือ่ งเรียนคงจะไม่ค่อยเอาถ่านเท่าไร
สถาพรตอบ ช่วยบอกทีอ่ ยู่ อีกครัง้ (ทีเ่ ท่าไหร่ไม่ร)ู้
Date: Mon, 3 May 2010 16:33:38 +0700
ถึงอาจารย์สถาพร อาจารย์เป็ นยังไงบ้างค่ะ สบายดีหรือปา่ ว อ.จะมาสอน building หรือปา่ วค่ะ หนุ อยากเรียน
แต่สงิ่ แวดล้อมไม่ตอ้ งเรียนแล้ว อาจจะแอบไปนังเรี
่ ยนด้วยนะค่ะ wazup_yo@hotmail.com
สถาพรตอบ นิสติ สิง่ แวดล้อมเรียนได้ครับ เชื่อว่าคงทําคะแนนได้ดดี ว้ ย เพราะสอนองค์รวม (Holistic) ไม่ได้
สอนเน้นเฉพาะโครงสร้าง
ปัจฉิ มลิ ขิต
ผมพิมพ์เอ็กไฟล์น้ีท่ี วสท. ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ระหว่างบรรยายทีว่ สท. พิมพ์เสร็จแล้ว แวะไปทํา
ธุ ระกลางเมือง เห็นร่องรอยที่ถูกไฟไหม้ท่เี ริม่ ถูก เก็บกวาดรื้อถอน คงจะมีการซ่อมแซมกันยกใหญ่ ผู้ค น
มากมายเหมือนชีวติ แบบเดิม ๆ กลับคืนมา ผมเห็นนิสติ นักศึกษาสวมชุดใหม่ ๆ เดินอยู่ทวไป
ั ่ หัง้ ตามถนน
้
หนทาง บนสถานีรถไฟฟา และในห้างร้าน นึกถึงลูกศิษย์ของผมทัง้ ทีอ่ ุบลราชธานี และพิษณุ โลก เอ็กไฟล์
เดือนหน้าอาจห่างหายไปนาน เพราะผมคงจะยุง่ มาก ไม่ได้เป็นอะไรอื่น ดูตารางสอนเถอะครับ
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