เอ็กซ์ไฟล์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
PB Air สี ฟ้าเหลืองทีจ
่ ากไป

สายการบิน PB ประกาศปิ ด ยุติการบิน ตั้งแต่วนั ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวว่า จะ
กลับมาบินอีกหรื อไม่ ต่อไป เราคงไม่ได้เห็นอากาศยานสี เหลืองฟ้ า มีสัญลักษณ์เป็ นรู ปสิ งห์ติดปี กอีกแล้ว สายการ
บิน พีบี มีอากาศยานหลากหลายแบบ โชคดีที่เก็บรู ปไว้ เป็ นความทรงจําหนึ่งของคนรักอากาศยาน เพราะอากาศ
ยานหลาย ๆ ลําของสายการบินนี้ ไม่มีในสายการบินอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าใดจะได้พบพวกเธอ
อีก

ซ้ายไปขวา บนลงล่าง ๑ อากาศยาน Fokker F 28 - 4000 HS-PBA เป็ นอากาศยานพิสัยใกล้ เครื่ องยนต์ไอพ่นทั้ง
สองเครื่ องติดตั้งท้ายลําตัวใกล้หาง หลายสายการบินในยุโรปมักใช้บินพิสัยใกล้ ๒ Dornier DO 328 HS-PBB
อากาศยานขนาดเล็กที่ประจําการบินในช่วงเวลาสั้น ๆ ระยะแรกเริ่ มของสายการบิน ๓ และ ๔ Fokker F 28 4000 HS-PBC และ Fokker F 28 - 4000 HS-PBD รวมแล้วอากาศยาน Fokker ทั้งสามลํา ก็ประจําการบินอยูไ่ ม่นาน
๕ และ ๖ Embraer ERJ 145 HS-PBE Embraer ERJ 145 HS-PBF “Yothaga” (โยธกา) อากาศยานไอพ่นผลิตใน
ประเทศบราซิ ลขนาดเล็กปราดเปรี ยวสวยงาม ลําตัวค่อนข้างแคบ (แถวละสามที่นงั่ ) เป็ นอากาศยานพื้นฐานที่ใช้
ทําการบินอยูค่ ่อนข้างนานจนวาระสุดท้าย

(ซ้าย และกลาง) B 767-38E HS-PBH “Lam Duan” (ลําดวน) หนึ่งเดียวในฝูงบิน และหนึ่งเดียวในประเทศไทย B
767 เป็ นอากาศยานพิสยั กลาง ถึงพิสยั ไกล (ขวา) สัญลักษณ์ของสายการบิน พีบี เป็ นสิ งห์ติดปี กสี ฟ้าบนพื้นเหลือง
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มีประโยชน์ อะไร
อากาศยาน A 380 – 514 ของสายการบินแห่ งชาติเริ่ มเผยโฉม แปลว่าคงจะได้เวลาส่ งมอบเร็ ว ๆ นี้
หลังจากที่ล่าช้ามากว่าสองปี และในเวลาไล่เลี่ยกัน สายการบินแห่งชาติประกาศยุติการบินห้า หรื อหกเส้นทางใน
ประเทศ (แม่ฮ่องสอน อุดรธานี อุบลราชธานี ตรัง และสุ ราษฏร์ ธานี ) แล้วขายอกอาศยานหกลํา (เข้าใจว่าจะเป็ น
อากาศยาน B 737 4D7 ทั้งหกลําในฝูงบิน) ให้กบั สายการบินต้นทุนตํ่า ผมอ่านข่าวได้ความสรุ ปว่าบินแล้วขาดทุน
หากให้สายการบินต้นทุนตํ่าบินแล้วน่ าจะได้กาํ ไร ฯลฯ น่ าตกใจว่า แก้ไขขาดทุนที่ ปลายเหตุ หรื อไม่ หากไป
ค้นเอ็กไฟล์ตอนเก่า ๆ อ่านดูความเป็ นมาของสายการบินแห่งชาติ ที่ไปรวมเอาบริ ษทั เดินอากาศไทย รัฐวิสาหกิจ
ที่มีภารกิ จบินรั บส่ งผูโ้ ดยสาร และสิ นค้าในประเทศ และประเทศข้างเคียง ทําให้สายการบินแห่ งชาติ มีทุนจด
ทะเบียนสู งขึ้นลิบลิ่วชัว่ เวลาข้ามคืน ด้วยยาหอม “ยังบริ การประชาชนไทยเหมือนเดิม” สิ บปี ก่อน เคยจัดงานขมา
ผูโ้ ดยสารไทย คล้ายกับขอโทษที่เคยมองข้าม หรื อทอดทิ้งผูโ้ ดยสารไทย แล้ววันพรุ่ งนี้ ฝรั่งต่างชาติคงจะยิ่งชื่น
ชอบความเป็ นไทย ใช้บ ริ ก ารดุ จ แพรไหมมากขึ้ น คนไทยที่ ถู ก ทิ้ ง จะยัง ใช้บ ริ ก ารสายการบิ น แห่ ง ชาติ ไ ป
ต่างประเทศอีกต่อไปไหม คงมีกาํ ไรล้นฟ้ า ว่าแล้วก็ไปดูหนังนํ้าเน่าตบตีกนั ในทีวีไทยสนุกกว่า

A 380-541 HS MAR หนึ่ งในหกอากาศยานยักษ์ ที่กาํ หนดจะเข้า

ประจําการในฝูงบินของสายการบินแห่งชาติ แต่จะมีประโยชน์ใดเล่า เพราะคนไทยสักกี่คนจะได้โดยสารไปกับ
เธอ เรื่ องเล่าเกี่ยวกับอากาศยานในฝูงบินนี้คงจะจบลงเท่านี้แหละ
หมายเหตุ ข้อความต่อไปนี้คดั ลอกจาก http://th.wikipedia.org ลงไว้เพื่อเป็ นความรู ้ และกันลืมว่า
“บริ ษท
ั เดินอากาศไทย จํากัด – บดท (Thai Airways Company) เป็ นสายการบินในประเทศ และเป็ น
กิจการการบินแห่ งชาติ ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๐ เมื่อรั ฐบาลอนุ มตั ิ แผนงานการบิน
พาณิ ชย์ของกระทรวงคมนาคมให้จดั ตั้ง บริ ษทั เดินอากาศ จํากัด ชื่อย่อ บดอ (Siamese Airways Co. Ltd) บริ ษทั
เดินอากาศไทย มีเอากาศยาน หลายแบบ อาทิ DC3 (DAKOTA) สามลํา C45 (Beech craft) สองลํา L-5 หกลํา
Fairchild สามลํา และ Rearwin สองลํา โดยเปิ ดเส้นทาง กรุ งเทพ-พิษณุโลก-ลําปาง-เชี ยงใหม่ และ เชี ยงใหม่-แม่สะ
เรี ยง-แม่ฮ่องสอน ใน เดือนธันวาคม ปี เดียวกัน เปิ ดเส้นทางบินต่างประเทศครั้งแรก กรุ งเทพ-สงขลา-ปี นัง ต่อมา
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ รัฐบาลมีมติให้รวมบริ ษทั การบินของต่างประเทศ ชื่อ Pacific Overseas Airline (Siam)
Limited (POAS) เข้ากับบริ ษท
ั เดินอากาศ จํากัด เพื่อยุติการแข่งขันกันเอง ใช้ชื่อใหม่ว่า บริ ษทั เดินอากาศไทย
จํากัด (บดท.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Airways Co., Ltd. (TAC)
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ซ้ื ออากาศยานกังหันใบพัดแบบ Avro 748 สามลําจากสหราช
อาณาจักร เริ่ มใช้บินในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗ และ ใช้งานต่อเนื่องยาวนานเกือบ ๒๐ ปี
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐ บดท.รับมอบอากาศยาน Boeing 737-200 (B 737-2P5Adv) ความจุ ๑๑๕ ที่
นัง่ เริ่ มบริ การในเส้นทางหลักคือ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และปี นัง
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วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ รับมอบอากาศยาน Short 330 สี่ ลาํ เพื่อใช้บินแทน อากาศยานแอฟโร 748
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้สั่งอากาศยาน Short 360 อีกสองลํา และเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ได้สั่งซื้ ออากาศยาน
Airbus 310-200 สองลํา
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ บริ ษทั เดินอากาศไทย จํากัด ได้โอนถ่ายกิจการไปรวมกับ บริ ษทั การบินไทย
จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ลูก ดําเนินกิจการบินระหว่างประเทศ กลายเป็ นสายการบินแห่ งชาติ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฯลฯ”
เขียนเรื่องนํา้ หอม
ลูกศิษย์และคนรู ้จกั ขอให้ผมเขียนเล่าเรื่ องนํ้าหอม จนแล้วจนรอด เพราะผมไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเขียน
ไปเพื่ออะไร ผมรู ้จกั นํ้าหอมครั้งแรกคงคราวที่แม่เสี ยชีวิต ทิ้งนํ้าหอมหลายขวดหลายกลิ่นไว้ พ่อบอกจะเอาไปให้
คนอื่น ผมขอให้เก็บไว้อย่างนั้นแหละ เพราะขวดมันสวยดี หลังจากนั้นจําได้ว่าเคยอ่านหนังสื อเกี่ยวแก่ส่วนผสม
ของนํ้าหอม ได้ฟังเรื่ องคนไทยเอากล้วยไม้ไทย (อุดร ซันไชน์ - Udorn Sunshine) และกลิ่นจากแมงตูบมูบ (ซึ่ ง
ปกติมีกลิ่นเหม็นฉุน ทํานองเดียวกับกลิ่นชะมดเช็ด) ไปสกัดเป็ นนํ้าหอมขาย มีชื่อเสี ยงระดับโลก ฯลฯ
ผมซื้ อนํ้าหอมใช้ตามสะดวก ถูกใจก็ซ้ื อใช้ มีน้ าํ หอมเพียงสองสามกลิ่นที่ใช้ได้นาน หรื อใช้ต่อเนื่องกัน
มา คือ Paco Rabane และ Kouros ของ Eye Saint (ทั้งสองยีห่ อ้ น่าจะเป็ นนํ้าหอมที่วยั รุ่ นสมัยยีส่ ิ บกว่าปี ที่แล้วนิยม
ใช้พอ ๆ กับ Draker Polo และ Lacos) กับนํ้าหอมกลิ่นเยือกเย็น Trend เอเชีย อย่าง Kenzo และนํ้าหอมกลิ่นเย็น
(Cool) ของ Davidoff (ซึ่ งผมถือว่าคุม
้ ราคาที่สุด) กลิ่นจะคงอยูส่ กั ครึ่ งวันก็จางหาย
เมื่อเดือนที่ผา่ นมา ผมทักสุ ภาพสตรี ท่านหนึ่งว่า ใช้น้ าํ หอมรถม้า (Hermes อ่าน แอร์เมส) หรื อ เธอหันมา
พยักหน้ายิม้ และขอบคุณว่า ตั้งแต่ซ้ือมาใช้ไม่เห็นมีใครทักทายเลย นอกจากอาจารย์นี่แหละ ชะรอยเธอทําอย่างไร
ชาติน้ ีก็คงไม่อาจเป็ นหญิงสาวในวงสังคมชั้นสูง หรื อสาวไฮโซได้ เธอถามว่าทําไมผมจึงรู ้จกั นํ้าหอมที่เธอใช้ จึง
เล่าให้ฟังว่า ราวยี่สิบปี ก่ อน ห้างแห่ งหนึ่ งจะเป็ นผูแ้ ทนนําเข้า และจําหน่ ายนํ้าหอมยี่ห้อนี้ จัดรายการโฆษณา
เอิกเกริ ก ผมถูกพนักงานขายคะยั้นคะยอให้ซ้ือนํ้าหอมสําหรับผูช้ าย (ชื่อ Equipage)ไปลองใช้ ซื้ อมาใช้ได้ครั้งเดียว
ก็เลิกใช้เพราะกลิ่นมันรุ นแรงเตะจมูกยกให้วิศวกรรุ่ นลุงที่นงั่ ทํางานใกล้กนั เพราะลุงแกบอกว่า กลิ่นแรงดี เหมาะ
กับจมูกไร้ความรู ้สึก กูชอบ ซึ่ งเป็ นปกติธรรมดาของนํ้าหอมผูช้ ายที่จะต้องมีสมุนไพร หรื อเครื่ องเทศที่กลิ่นหนัก
แน่น อาทิ ส้ม (Grapefruit) มะนาว (Lime) ตะไคร่ (Moss) เปลือกไม้ เช่น Cedar ยางสน (Pine) วานิลลา (Vanilla)
หรื ออื่น ๆ เช่น Musk หรื อแม้กระทัง่ กลิ่นหญ้าแฝก (Vetiver) ซึ่ งปกติแล้วจะใช้เป็ นสารตรึ งกลิ่น (Fixation) ใน
นํ้าหอมแทบทุกยี่ห้อ มีน้ าํ หอมผูห้ ญิงบางกลิ่น ที่ผชู ้ ายสามารถใช้ได้ ส่ วนใหญ่แล้วมักจะเป็ นนํ้าหอมที่ผสม
เครื่ องเทศคล้ายกลิ่นกํายานของแขกเปอร์ เชีย ที่ผมเคยลองใช้คือ Mine tore ของลูกสาวศิลปิ นชื่อก้องโลก Picazzo
และนํ้าหอมตรารถม้า ที่มีชื่อว่า Galace ขวดเล็กสี่ เหลี่ยมทรงสู ง ผมทิ้งไว้ในรถ และกระเป๋ าเดินทาง เพราะขนาด
มันเล็กกว่านํ้าหอมแบบสเปรย์ ทุกขนาดทุกยี่หอ้ ส่ วนใหญ่จะใช้ผสมนํ้าแทน Cologne หากจะใช้จริ ง ๆ ก็เหมาะ
กับงานที่มีคนเป็ นจํานวนมาก เพราะกลิ่นจะไม่เตะจมูกใคร และด้วยความที่ปลายกลิ่นติดทนนาน บางครั้งก็หยด
ไว้ในตูเ้ สื้ อผ้า
นํ้าหอม ไม่ได้บ่งบอกฐานะของคนใช้ หากแต่บ่งบอกบุคลิกภาพ รสนิยม และอารมณ์ที่ซ่อนลึก นํ้าหอม
แต่ละกลิ่น ไม่ได้เหมาะสมกับคนทุกคน ไม่ได้เหมาะสมจะใช้ในทุกโอกาส หรื อสถานที่
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(ซ้าย) หัวนํ้าหอมตรารถม้า ในขวดทรงเกือก
ม้า ตั้งใจจะซื้อให้ใครก็ไม่รู้ แต่สุดท้ายไม่ได้ให้ จึงเก็บเอาไว้เฉย ๆ (ขวา) Galace ตรารถม้าที่มีกลิ่นเครื่ องเทศคล้าย
กํายานของแขกเปอร์เชีย แต่ไม่แข็งกระด้าง

Joy Jean Patou เป็ นนํ้าหอมชื่ อก้องโลก จําได้ว่ามีคนบอกว่าเพราะสกัดจากดอก

กุหลาบบัลแกเรี ย แต่ผมว่ากลิ่นคล้าย ๆ นํ้าอบไทย (มะลิ ผสมแป้ งรํ่า) หอมทน หอมนานสมราคาที่แพงบรรลัย จํา
ได้ว่าสมัยผมเรี ยนมหาวิทยาลัย (ปี ๒๕๒๑) มีวางขายในห้างดังแห่ งเดียว ปิ ดราคาไว้ ๗,๕๐๐ บาท ขวดสวยดี
เหมือนขวดยาที่ทาํ จากหิ นหยก หรื อหินอ่อนของจีน เพราะเข้าใจว่าคงได้อิทธิ พลรู ปทรงมาจากขวดยาจีน ฝาจุกมี
เชือกโลหะผูกโยงกับตัวขวด มีเดือยสําหรับจุ่มนํ้าหอม เพื่อมิให้ตอ้ งใช้นว้ มือสัมผัส ซึ งจะทําให้น้ าํ หอมขุ่น และ
เสื่ อมกลิ่นได้ไว ขวดนี้ ผมฝากวิศวกรรุ่ นน้องซื้ อมาจากฮ่องกงเมื่อราวปี ๒๕๓๕ ราคาไม่ได้แพงมากเหมือนที่ได้
เห็นเมื่อสมัยเรี ยน ตั้งใจจะให้ใครสักคน แต่ไม่ได้ให้ สุ ดท้านเลยแกะลองดมกลิ่นดู แล้วทิ้งลืมไว้ในตูเ้ สื้ อผ้า วันนี้
หยิบออกมาถ่ายรู ปแล้วลองเปิ ดขวดดู พบว่าระเหยจนแห้งหมดแล้ว เหมือนเอาเงินไปทิ้งที่ฮ่องกง สมนํ้าหน้าคน
ซื้อ และคนอยากได้
แด่ เจ้ าดอกไม้ บาน
บทกลอนสําหรับบัณฑิตรุ่ นที่ ๑๘ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๏ แม่ยนื หยัด ดายเดียว วันเกี่ยวข้าว
สายลมหนาว เตือนเจ้ากลับ มารับขวัญ
แม้สูญสิ้น สิ นทรัพย์ นับหมื่นพัน
แม่รอวัน อย่างยากแค้นอยูแ่ สนนาน
เจ้าบัณฑิต คนดี อยูท่ ี่ไหน
จะกลับไป ช่วยทํานา อย่างกล้าหาญ
ขายความรู ้ ขายแรง ที่แหล่งงาน
เพือ่ ไถ่บา้ น นาไร่ ให้กลับมา
ทั้งวัวควาย เจ้าตูบ ล้วนซูบผอม
กันเกราหอม ยืนทะนง ในพงหญ้า
เหมือนจะเตือนตอกยํ้า คําสัญญา
จะกลับมา ดูแลแม่ อย่างแน่นอน
สถาพร โภคา รองศาสตราจารย์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพลินจิต–ชิดลม กรุ งเทพ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
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ป.ล. บทกลอนสําหรับบัณฑิตรุ่ นที่ ๑๘ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ ใช้
เวลานานมากกว่าจะได้เรื่ อง เพราะทํางานเหนื่อยมาก ไม่มีเวลาคิดอย่างศิลปิ น สุดท้ายแล้วเกือบจะสิ้ นหวัง ตั้งใจว่า
วัน รุ่ ง ขึ้ น ซึ่ งเป็ นกํา หนดสุ ด ท้า ยก่ อ นหนัง สื อ บัณ ฑิ ต จะส่ ง พิ ม พ์ ผมก็ ค งเอาบทกลอนเก่ า ๆ มาปั ด ฝุ่ นส่ ง ให้
มหาวิทยาลัย ขณะนัง่ พักเหนื่ อยที่ร้านอาหารย่านเพลินจิ ต-ชิดลม ก็นึกบทแรกออก ดูแล้วน่าจะแต่งต่อจนจบได้
จนแล้วจนรอด เมื่อขึ้เครื่ องบินกลับอุบลราชธานีเช้าวันรุ่ งขึ้น ผมก็ยงั ไม่ได้ทาํ อะไร เพราะง่วงนอน มัวแต่หลับ ลง
จากเครื่ องบินนึกถึงตอนเริ่ มต้นได้ ก็ท่องจําไว้ เมื่อถึงมหาวิทยาลัย ทั้งแต่งทั้งพิมพ์ต่อจนจบ รอดไปได้อีกปี
เก็บความทรงจํา
มีคนถามว่า จดหมาย บัตรอวยพรในแต่ละปี ที่ผมได้รับ จะเก็บไว้หรื อทิ้ง ผมตอบว่าเก็บไว้ ปั จจุบนั ใน
แต่ละปี จดหมายแทบไม่มี หรื อมีนอ้ ยมากเพราะผูค้ นสื่ อสารกัยด้วยโทรศัพท์ หรื อ e-mail จะมีก็แต่บตั รอวยพร ซึ่ ง
อย่างมากก็เพียงสองโอกาสคือวันเกิด และปี ใหม่ ทุก ๆ ปี ผมจะเก็บไว้ เป็ นความทรงจํา บางทีก็เอามาเขียนเป็ น
เรื่ องเล่า นิสิต หรื อนักศึกษาหลาย ๆ คน เขียนถ้อยคําขอบคุณ หรื อบอกเล่าอะไรไว้ทา้ ยข้อสอบ หากไม่ใชเพื่อขอ
ความเห็นใจหรื อขอเกรดแล้ว ผมก็มกั จะเก็บเอาไว้ อย่างไรก็ตามรวมแล้วแต่ละปี มีไม่มากนัก ราวสัก ๕๐ ฉบับ
หรื อรายการ เป็ นอย่างมาก
จดหมายหรื อบัตรอวยพรของบางคน เมื่อย้อนดูแล้วน่าทึ่ง เพราะเขาส่ งให้ผมทุกปี นับกว่าสิ บปี แล้วก็มี
ทั้งที่แทบไม่ได้พบ ติดต่อ หรื อพูดคุยกัน และผมเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือ หรื อทําอะไรให้เขาเลยสักครั้งคราว วันเวลา
ไม่ทาํ ให้เขาเปลี่ยนแปลง จดหมาย หรื อบัตรอวยพรเหล่านี้ ผมมักจะเก็บไว้ในกระเป๋ าคอมพิวเตอร์ ซึ่ งติดตัวอยู่
เสมอตลอดปี หรื อข้ามปี เพราะเป็ นปลื้ม ในจํานวนนี้ มีบตั รอวยพรจากอาจารย์วรางลักษ์ ซ่อนกลิ่น (หนูหนุงหนิง
ลูกสาวผม แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) น้องหนุ่ม (จุรินทร์ หล่อประดิษฐ์ชยั )
จดหมายบางฉบับอ่านแล้วเศร้าได้เหมือนกันทุกครั้ง เช่ นจดหมายจากเพื่อนสนิท ที่สอบไปเรี ยนเภสัช
ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เสี ยชีวิตแล้ว) หรื อเพื่อนสนิทอีกคนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ปั จจุบนั ไปใช้ชีวิต
ที่สหรั ฐอเมริ กา เพื่อนคนนี้ มีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้ผมเรี ยนจนเป็ นนิ ติศาสตรบัณฑิต) เขียนแสดงความห่ วงใยใน
วันที่ผมเคว้งคว้าง อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยในกรุ งเทพ หากไม่มีเขาผมก็อาจไม่มีวนั นี้
บัตรอวยพรใบสําคัญใบหนึ่ง เป็ นของวิศวกรรุ่ นน้อง คุณสมชาย เตชะสุ วรรณพร แห่ งบริ ษทั เอฟซิ ลอน
(สมชายเป็ นนักเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็ นนักกิจกรรมคนสําคัญ เป็ นรุ่ นน้องผมสองปี ) เขียนให้ตอนผมจบ
ปริ ญ ญาตรี พร้ อ ม ๆ กับ ปั ญ หารุ มเร้ า ไม่ มี เ งิ น ไม่ มี ง านทํา สมัค รเรี ยนต่ อ รอทุ น การศึ ก ษา จะไปทํา งาน
ต่างประเทศ ไร้ญาติ ขาดมิตร แต่บตั รอวยพร ซึ่ งเป็ นรู ปนกนางนวล บินโดดเดี่ยวอยู่ท่ามท้องทะเล ท้องฟ้ าและ
เมฆ ที่ตอ้ งแสงตะวันยามโพล้เพล้ เตือนให้ผมตื่นมีสติว่า ความโดดเยวเป็ นเพื่อนแท้นิจนิรันดร์ สุ ดท้ายแล้วเราจะ
ผ่านมันไปได้ สุ ดท้ายแล้ว ทุกอย่างจะจบลง และเป็ นเรื่ องเล่า วันหนึ่ งที่ผมจะยุติชีวิตนายช่างไปเป็ นครู สมชาย
อวยพรผมให้สมปรารถนา และคอยช่วยเหลือสนับสนุน แต่ก็อดถามผมไม่ได้ว่า คิดอย่างไรที่จะกล้าก้าวไปผจญ
กับอาชีพ และสิ่ งที่ไม่เคยสัมผัส และยังมองไม่เห็นความสําเร็ จ ผมตอบว่า ก็เพราะมึงสอนกูไง

X File พฤศจิกายน 2552 - 5

ส่ วนหนึ่ งของบัตรอวยพรวันเกิ ดในซองหลากสี กับลายมื อโย้เย้ของ
น้องหนุ่ม ที่คาํ อวยพรมักเป็ นคําเตือนซํ้า ๆ ซาก ๆ ให้รักษาสุ ขภาพ และพักผ่อน
จดหมายจากลูกศิษย์
เดื อ นพฤศจิ ก ายน เปิ ดเทอม ทุ ก เริ่ ม ส่ อ เค้ายุ่ง ทั้ง ที่ ย งั ไม่ ไ ด้หยุดพัก ต้องเตรี ยมสอน และทํา งานอื่น ๆ
มากกว่าปกติ หากท่านเห็นตารางสอนผมแล้ว ขอจงอย่าเสี ยใจว่า เหตุใดจึงไม่รับโทรศัพท์ ตอบเมล์ชา้ หรื อแม้แต่
พิมพ์เอ็กไฟล์ล่าช้า ผมยังคงเดิ นทางเช่นเดิม รวมทั้งการไปสอนหนังสื อที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ งผมท่องในใจ
เสมอว่า อาจเป็ นครั้งสุดท้าย ๆๆๆ ถึงวันนี้ ผมผูกพันกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และพิษณุโลกจนกลายเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของชีวิต หรื อเป็ นบ้านหลังที่สอง ทําองเดินทางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างย่อมมีวนั จบ หรื อย่อมต้องเป็ นไป
ตามวิถีของมันโดยที่เราไม่อาจฝื น เดือนนี้ มีจดหมายน้อย อาจเพราะทุก ๆ คนก็ยงุ่ เหมือนผมก็เป็ นได้

ตารางสอนไงครับ ไม่ต่างจากควายที่ไม่มีเวลากินหญ้า
Date: Sun, 29 Nov 2009 20:08:57 +0700

ขอรบกวนอาจารย์หน่อยครับ อาจารย์ไม่สบายเป็ นอย่างไรบ้างครับ ผมไฟล์มาให้แล้วครับ ถ้าอาจารย์ยงั ไม่ว่างก็
ยัง ไม่ ต ้ อ งตรวจให้ ผ มนะครั บ
ผมเป็ นห่ ว งสุ ข ภาพของอาจารย์ม ากกว่ า ขอบพระคุ ณ มากครั บ
n_ung_civil@hotmail.com

สถาพรตอบได้รับแล้ว ดูผา่ น ๆ แล้ว อีกสองวันจะทยอยตอบครับ
Date: Fri, 13 Nov 2009 12:25:29 +0700

ขอบพระคุณครับอาจารย์ อาจารย์อย่าทํางานหนักจนลืมทานข้าวนะครับ ^_^ ด้วยความเคารพอย่างสู ง สมัชชา สา
มะคะผล top_takachi@chaiyo.com
สถาพรตอบที่สุวรรณภูมิ อ่านแล้วซึ้ ง ผมกําลังรอเครื่ องบิน จะบินต่อไปพิษณุโลก พรุ่ งนี้ เป็ นครู ที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรดีใจด้วยนะครับ
Date: Thu, 12 Nov 2009 19:17:41 +0700

สอบถามคะแนน ขออนุญาตครับอาจารย์ ผมนายสมัชชา สามะคะผล รหัสนักศึกษา ๕๒๑๓๔๑๓๐๐๕ ผมเข้าไปดู
คะแนนวิชา Introduction to Engineering ครับ แล้วคะแนนช่อง ๑๑ ไม่มีครับ ผมก็ไม่ทราบครับว่าทําไมไม่มี ถ้า
คะแนนช่อง ๑๑ ผมไม่มี ผมจะติด F หรื อเปล่าครับอาจารย์ top_takachi@chaiyo.com
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สถาพรตอบ ที่เห็นเป็ นไฟล์ไม่ได้ปรับปรุ ง อีกอย่าง เมื่อกรอกคะแนนครบแล้วจะจัดเรี ยงคะแนนของแต่ละคน
ใหม่ จากสู งไปตํ่า และจะใช้คะแนน เพียงสิ บสี่ ช่อง ไม่ได้ใช้ทุกช่อง สมัชชาได้เกรด B (บี) ครับ สวัสดีครับ
ปัจฉิมลิขติ
ขอท่านติดตามอ่านเอ็กๆฟล์เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ภายในสองสามวันนี้ ครับ รั บรองว่าจํานวนหน้ามี
มากกว่านี้ เดือนนี้ www.sdhabhon.com หมดสัญญาเช่า server ผมกําลังตัดสิ นใจ ม่ใช่ว่าไม่มีเงิน หากแต่ไม่มีเวลา
ที่จะทําเวบเหมือนแต่ก่อน หากเลือกที่จะทําต่อ ท่านคงจะทราบ ไดเห็นเวบ และได้อ่านเอ็กไฟล์ เดื อนมกราคม
๒๕๕๓ ต่อไป
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