เอ็กซไฟลเดือนตุลาคม ๒๕๕๑
ATR 72 HS-TRB “ชัยนาท”ที่ทาอากาศยานเชียงใหม

เชาวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผมขึ้นเครื่องบินจากทาอากาศยานเชียงใหมกลับกรุงเทพ อากาศยานที่ผม
นั่งเปน อากาศยานลําเกาแกของฝูงบิน A 300-622R เธอคือ HS-TAK (นามพระราชทาน “พญาไท”) มองออกไปทาง
หอบังคับการบิน ผมเห็นอากาศยาน ATR 72 HS-TRB นามพระราชทาน “ชัยนาท” ในโฉมใหม ยอมตองตื่นเตนดี
ใจ เพราไมพบเห็นเธอมานานแลว กอนหนานี้เคยพบแต HS-TRA “ลําปาง” ซึ่งแตงตัวเปน Humming bird ประจํา
สายการบิน Nok บินระหวางเชียงใหม และแมฮองสอน สวนอีกลําหนึ่งที่พบ เปนอากาศยานของ A320 ของ Air
Asia

ATR 72 HS-TRB “ชัยนาท” และ A320

ของ Air

Asia mทาอากาศยานเชียงใหม ทามแสงแดดอุนตอนเชา

ไปหนองจอก
หากคิดวา ที่ซึ่งเคยอยู หรือทํางาน เปนเสมือนบาน ก็กลาวไดวา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร เปนเสมือนบานหลังหนึ่งของผม ที่เคยไดอาศัย จากการแนะนําของ เพื่อน คือ ดร.วรรณิสร
วิมลสถิตย และดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ ใหไปชวยสอนหนังสือในป ๒๕๓๙ จําไดวาวันแรกที่เปนครูสอน
หนังสือ ทุลักทุเล ตั้งแตการเดินทาง ที่รูสึกวาไกลมาก ๆ จากกรุงเทพ ไปมีนบุรี หนองจอกใชถนนสุวินทวงศ ซึ่ง
อีกเพียงไมกี่อึดใจก็จะถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแลว ไปถึงมหาวิทยาลัย หาที่จอดรถยากเย็นกวางมเข็ม สุดทายไดชอง
เล็ก ๆ ดานหนาหองอธิการบดี ที่ตึกเรียน พบนักศึกษาเปนจํานวนมาก (รวมรอยคน) ตกใจวาจะสอนอยางไร หาก
นักศึกษาคุยกันเสียงดัง คงลําบากแน และแลวทุกอยางผานไปไดดี จนกระทั่งผมมีวันนี้ ผมสอนหนังสืออยูที่ ม.ทม
จนกระทั่งป ๒๕๔๓ (ทั้งสองทานที่แนะนําผมไปสอน และคนอื่น ๆ ที่ไปสอนพรอม ๆ กัน เลิกราไปกอนหนานี้
แลวดวยเหตุผลตางกัน) หลังจากที่เริ่มเปนอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดปเศษ ๆ หลังจากนั้น ไดไป
บรรยายพิเศษในวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอีกราวสองป
เวลาผานไปกวา ๑๐ ปรวดเร็วเหมือนติดปก แปลกแตจริง ผมยังจําวันแรกที่ไปสอนหนังสือไดดีเสมือน
เพิ่งผานไปเมื่อวันวาน ลูกศิษยหลาย ๆ คนที่ผมไดพบในวันนั้น กยังคงพบเห็นอยูจวบจนทุกวันนี้ แตกตางที่เขา
เหลานั้นเปลี่ยนจากนักศึกษาเปนวิศวกร มีหนาที่การงาน และอนาคตตาง ๆ กัน ลูกสิษยคนแรกที่ผมรูจัก และจํา
เธอไดคืออัญชลี (เพราะเธอตัวอวน ๆ) อีกคนตอมาคือ นักศึกษาที่ชวยไปหาปากกาเขียนแผนใสมาให จําไดวาเปน
เด็กจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก คือบุรุษช ตั้งฐานทรัพย (หรืออาจารยพลช ตั้งฐานทรัพยในปจจุบัน) อีกสองคน
ที่จําไดในสัปดาหถัด ๆ มาคือ พิชัย บริสุทธดํารงกุล จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (พิชัยเรียนจบแลวไปเรียน
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สัตวแพทย ปจจุบันจึงกลายเปน น.สพ พิชัย) และอีกคนหนึ่งเปนนักเรียนภปร.ราชวิทยาลัย (คือกัมปนาท วรรณ
วงศ ที่ยังคงชวยเหลือผมอยูบอย ๆ)
วันหนึ่งในปลายเดือนกันยายน (วันศุกรที่ ๑๕) ผมตองเดินทางไปประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดอาศัยอาจารยบุรุษช (พลช) ไปรับที่บานเพราะผมเดินทางจากอุบลราชธานี ถึง
บานกวาจะทําธุระและเตรียมการสอนก็แทบไมไดนอน อาหารเชาในปมน้ํามันริมถนนสุวินทวงศ ชวยใหอิ่มทอง
และเตือนความทรงจํา “เชาวันเกา ๆ” ที่เคยเดินทางไปสอนหนังสือ และแวะหาอะไรกินตามริมทาง วันนั้น
นอกจากการประชุมในครึ่งเชา ที่เหลือคือการพบปะทักทายกับคนรูจัก โดยพาะอาจารยที่เปนลูกศิษย (อาจารยวัฒ
นพงศ หิรัญมาลย ปริญญา จิตรลดา วลัยรัตน บุญไทย และธีระพล โควสุวรรณ) ทานหัวหนาภาควิชา อาจารย
วิฆเนศ วงศวัฒนา กรุณาตอนรับขับสู และไปกินขาวมื้อเที่ยงดวย ตกบาย ผมนั่งทํางานที่คณะฯ สักพักแลวขอให
อาจารยบุรุษชขับรถไปสงที่ทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อเดินทางไปพิษณุโลก ผมนั่งทํางานในหองรับรองพิเศษอยู
สองชั่วโมงเศษ จึงไดเวลาเดินทาง ถึงพิษณุโลกราว ๒๒.๐๐ น นอน และรุงขึ้นสอนหนังสือทั้งวัน กอนกลับ
กรุงเทพในคืนวันเสารนั้น ถึงกรุงเทพราว ๒๓.๐๐ น ลูกศิษยที่ไปรับคือ กัมปนาท วรรณวงศ ถึงบานเที่ยงคืน และ
หลับเปนตายเชนเดิม แปลกแตจริง การเดินทางเที่ยวนี้พบลูกศิษยรุนแรกหลายคน รวมทั้งเพื่อน ๆ อาจารยคน
คุนเคย
ผมพบกับบุคคลทั้งหลายเหลานี้อีกครั้งในคืนวันที่ ๒๐ ตุลาคม ที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณ ซึ่งเปน
งานแตงงานของอาจารยบุรุษช ตั้งฐานทรัพยกับปอม (อาจารยรุงสุรีย ใจเขื่อนแกว) นอกจากนั้นยังไดพบกับ
อาจารยชาญพจน ตั้งตรงจิต (อาจารยเปยก ปจจุบันไปทําธุรกิจ ทิ้งความเปนวิศวกรไวกับอดีต) กับนองอิม ลูกสาว
ผูนารัก

ซ า ย ไ ป ข ว า ๑ .
อาจารยธีรพล ๒. อาจารยืธีรพล และอาจารยวิฆเนศ และ ๓.อาจารยบุรุษช และอาจารยวิฆเนศ

ซ า ยไปขวา บนลง
ลาง ๑. อาจารย ดร.รัฐภูมิ ปาริชาติปรีชา (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และอาจารยธีรพล ๒. อาจารยชาญพจน และ
อาจารยปริญญา ๓. อาจารยชาญพจน และนองอิม และ ๔. ผม อาจารยธีรพล ชาญพจน และปริญญา หลายคน
ไมไดอยูในรูป (อาจารยวัฒนพงศ วลัยรัตน ชลิต อาจารยนองนุย-พนิดา ซึ่งเปนนองสาวของเพื่อนสนิทผม และลูก
ศิษยอีกหลาย ๆ คนที่นั่งโตะถัดไป
เมืองเชียงใหม
ผมเดินทางไปเชียงใหม เชาวันที่ ๑๐ ตุลาคม เพื่อบรรยายในโครงการอบรมของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐) ถึงเชียงใหมเชา อากาศแจมใส เย็นสบาย ผมมีเวลาเตรียมตัวคอนขางมากเกิน
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ควร ที่เหลือจึงนั่งหลับที่ Lobby โรงแรม การบรรยายราบรื่นดี เพราะเปนวิทยากรคนแรก แตหากถามความรูสึก
ชวงหลัง ๆ ผมไมคอยอยากจะไปบรรยายที่ไหน เพราะเกิดความรูสึกหลาย ๆ ครั้งวา คนเขาอบรมหลายคน ไม
ไดมาเพราะอยากมา หากแตดูเหมือนเปนการหลีกหนีความจําเจของงานประจํา เห็นวา หลายคนลงชื่อแลวถามหา
เอกสาร หรือสง Handy drive มาขอ Copy ไฟลนําเสนอ หรืออะไรก็ได สวนที่เหลือก็ หลบ ๆ ซอน ๆ หรือหลับ ๆ
ตื่น ๆ รอเวลารับใบประกาศนียบัตรกลับไปแสดงใหตนสังกัดดู อยางไรก็ตาม ผมยังเชื่อและเห็นวา ผูเขาอบรม
สวนใหญตั้งใจ และสนใจที่ จะอบรม เสร็จ จากการบรรยาย ผมพบอาจารยด ร.กํ าพล ทรัพยสมบู รณ หัว หน า
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนชาวจังหวัดเชียงใหม แวะมาทําธุระที่บาน ซึ่งจริง ๆ กอาจเปน
ความกรุณาของอาจารยทานแหละที่จะชวยขับรถพาผมไปตระเวนเที่ยวถายรูปยังสถานที่ตาง ๆ ดังนั้น หลังจากอิ่ม
ขาซอยรานอรอย การตระเวนถายรูปจึงเริ่มทันที เพราะมีเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมง

เวียงกุมกามปรากฏอยูในเขตพื้นที่หมู ๑๑
ตําบลทาวังตาล อําเถอสารภี จังหวัดเชียงใหม ในบริเวณชุมชนและหมูบานหางจากถนนมหิดลราว ๒ กิโลเมตร
หรือประมาณ ๔ กิโลเมตรเศษจากทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม หรือหางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตประมาณ ๕ กิโลเมตร
เวียงกุมกาม
เวียงกุมกามสรางโดยพญาเม็งรายมหาราช (หรือมังรายมหาราช) เพื่อเปนศูนยกลางของลานนาในราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๘หลังจากที่กรีฑาทัพจากเชียงรายมายึดลําพูนจากพญายีบาไดใน พ.ศ. ๑๘๒๔ และตอมาทรง
มอบเมืองลําพูนใหอายฟาปกครองลําพูนแทนพระองคเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ จากนั้นพระองคก็เสด็จ ไปสราง เมือง อยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลําพูน ประทับอยูสาม ป เห็นสภาพที่ตั้งเมืองเปนที่ลุม จึงทรงยายมาสราง
เมืองใหมเรียก เวียงกุมกาม เมื่อ พ.ศ.๑๘๒๙ ณ ใกลลําน้ําปงโดยโปรดใหขุดคูเวียงทั้งสี่ดานไขน้ําแมปงขังไวในคู
เวียง และตั้งลําเวียงรอบทุกเบื้อง พญามังรายทรงประทับอยูจนถึง พ.ศ .๑๘๓๕ ก็ทรงพบชัยภูมิที่จะสรางเมืองใหม
บริเวณ เชิงดอยสุเทพ และตอมาทรงสรางนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.๑๘๓๙ เชียงใหมก็เปนราชธานี
และศูนยกลางของแควนลานนานับแตนั้นมา
เวียงกุมกาม ตั้งอยูริม แมน้ําปงเดิม (ปงหาง หรือบางเรียกเปนภาษาพื้นเมืองวา ปงฮาง ซึ่งมีความหมาย
ทํานองเดียวกันคือ ถูกทิ้งราง เพราะเปลี่ยนเสนทางนั่นเอง) ในอดีตแมน้ําปง เปนเสนทางการคมนาคมสายสําคัญ
แมน้ําปงจะไหลผานเวียงเชียงใหม เวียงกุมกาม และเวียงลําพูน สูเมืองทางตอนใต เมืองที่แมน้ําปงไหลผาน
สามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวก เวียงกุมกามตั้งอยูบนเสนทางคมนาคม และเปนเสนทางผานของสินคา
เวียงกุมกามจึงมีฐานะเปนศูนยกลางการคา เจริญรุงเรือง มีความสําคัญคูกับเมืองเชียงใหม สืบตอมาจนกระทั่งถึง
สิ้นสมัยราชวงศมังราย (พ.ศ. ๑๘๓๙ – ๒๑๐๑) ลักษณะที่ตั้งจากภาพถายทางอากาศ และสํารวจ รองรอยของคูน้ํา
คันดินที่เปนกําแพงเวียงโบราณ พบวา เวียงกุมกามมีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีความยาวประมาณ ๘๕๐ เมตรไป
ตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใตสูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และกวางประมาณ ๖๐๐ เมตร ตัวเมืองยาวไปตามลําน้ํา
ปงสายเดิมที่เคยไหลไปทางดานทิศตะวันออกของเมือง ดังนั้นในสมัยโบราณตัวเวียงกุมกามจะตั้งอยูบนฝงทิศ
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ตะวันตกหรือฝงเดียวกับเมืองเชียงใหม แตเนื่องจากแมน้ําปงเปลี่ยนทิศทาง จึงทําใหเวียงกุมกามเปลี่ยนมาตั้งอยู
ทางฝงดานตะวันออกดังที่เปนอยูในปจจุบัน ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําดังกลาวคาดวานาจะอยู
ระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําครั้งนั้น ทําใหเกิดน้ําทวม เวียงกุมกามครั้งใหญจน
เวียงกุมกามลมสลาย และภายหลังน้ําทวม แมน้ําปงเปลี่ยนเสนทางจากเดิม ซึ่งเคยไหลไปทางดานตะวันออกของ
เวียงกุมกาม มาไหลทางดานตะวันตกของเวียงกุมกาม (แนวแมน้ําปงในปจจุบัน) เวียงกุมกามเขาสูยุคเสื่อมโทรม
ถูกทิ้งรางใหจมอยูใตน้ํา หรือพื้นดิน จนกลายเปนเมืองรางไปในที่สุด เปนชวงระยะเวลาเดียวกับเมืองเชียงใหมเขา
สูยุคเข็ญในพุทธศตวรรษที่ ๒๔
อุทกภัยครั้งใหญนั้น ทําลายที่อยูอาศัย วัดตาง ๆ เหลือเพียงแตซากวิหาร และเจดียราง จมอยูใตดินระดับ
ความลึกจากพื้นดินปจจุบันลงไปเฉลี่ยประมาณ ๑.๕ – ๒.๐ เมตร (วัดที่จมดินลึกที่สุดคือวัดอีคาง มีชั้นดินปดทับ
อยู ประมาณ ๑.๘ – ๒.๓ เมตร จากระดับพื้นดินเดิมของวัด รองลงมาคือ วัดปูเปย ซึ่งอยูที่ระดับความลึกประมาณ
๑.๕ -๒.๐ เมตร) บริเวณวัดอีคางถูกน้ําทวมใหญ ทิศทางของกระแสน้ํามาจากทิศเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ
ไหลเขามาทางดานตะวันตกของวัดอีคาง ปะทะกับวิหารดานตะวันตกเฉียงเหนือ ทําใหกระแสน้ําออนกําลังลง
กรวด และทรายหยาบมากจะตกจมลงในบริเวณนี้ สันนิษฐานวา กระแสน้ําจะตองไหลเชี่ยว และแรงพอสมควร
จึงสามารถพัดพากอนกรวด ทรายขนาดโตกวา ๔ มิลลิเมตรได ตะกอนเหลานี้มีลักษณะกลมมนเหมือนกอนกรวด
ตามทองน้ํา และบางแหงวางตัวเปนชั้น เฉียงระดับ

ชั้นดินที่ทับถมกันไมนอยกวา ๕ ชั้น บงบอกวาเวียงกุมกามถูกน้ําทวม (จาก
www.chomthai.com)

ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมศิลปากรไดขุดคนพบ "วัดกานโถม หรือ วัดชางค้ํา" โบราณสถานสําคัญของ
เวียงกุมกาม ทําใหเมืองที่เคยมีในในตํานานเลาขานของลานนา กลับกลายเปนเรื่องจริง จากหลักฐานขุดพบโดย
กรมศิ ล ปากร เชื่ อ ว า เวี ย งกุ ม กามเป น ศูน ย ก ลางการค า ขาย โดยพบศิ ล าจารึ ก ระบุ ว า เวี ย งกุ ม กาม ได รั บ
ศิลปวัฒนธรรมจากมอญ และพมา ดังปรากฏรองรอยรูปแบบของเจดีย ลายปูนปน และพระพุทธรูปที่มีพุทธ
ลักษณะผสมผสานระหวางลานนาและพมา ปจจุบัน เวียงกุมกามไดแปรเปลี่ยนสภาพสูโบราณสถานที่ทรงคุณคา
จากการขุดคน พบโบราณสถาน กวา ๒๐ แหง (ยังมีอีกหลายแหงที่อยูระหวางขุดคนและบูรณะ) คือ วัดกานโถม
(หรือวัดชางค้ํา เปนวัดที่เกาแกที่สุดตามหลักฐานประวัติศาสตร ตั้งอยูตอนกลางของเวียงกุมกาม สรางโดยชาง
กาน โถมตามประสงคของพญาเม็งรายเพื่อศักการะพระมหากัสสปะเถร เปนวัดแหงเดียวที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ
อยางตอเนื่อง และปจจุบันมีภิกษุจําพรรษาอยู) วัดปูเปย วัดเจดียเหลี่ยม (วัดกูคํา) วัดอีกาง (วัดอีคาง) วัดพระธาตุ
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ขาว วัดกูปาดอม วัดพระเจาองคดํา วัดพญามังราย วัดหัวหนอง วัดศรีบุญเรือง วัดกุมกามราง วัดธาตุนอย วัดกูขาว
วัดกุมกามทีปราม วัดกูไมซัง วัดกูอายหลาน วัดเสาหิน วัดพันเลา วัดหนองผึ้ง วัดพระอุด วัดบอน้ําทิพย วัดกู
มะเกลือ วัดกูริดไม วัดกูอายสี วัดกูจอกปอก วัดโบสถ วัดขอยสามตน วัดปงหาง
การสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีเวียงกุมกาม พบหลักฐานสําคัญเปนอันมาก โดยเฉพาะชวยให
ประวัติศาสตรชวงหัวเลี้ยวหัวตอระหวางอาณาจักรหริภุญไชยสูลานนา ศิลาจารึกที่ขุดพบ เปนหลักฐานชิ้นที่
สําคัญที่สุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอักษรไทย ซึ่งยังไมพบที่แหงใดมากอน

แผนที่เวียงกุมกาม (จาก http://www.geocities.com/wiangkoomkam/index1.html)

จุ ด เริ่ ม ต น บริ เ วณที่ เ ริ่ ม ขุ ด ค น พบเวี ย งกุ ม
กาม วัดกานโถม (วัดชางค้ํา) ซายไปขวา บนลงลาง ๑. ซุมประตูมุงใบตองตึง ๒. ถึง ๕. โบราณสถานแหงแรกที่
คนพบ มีลักษณะเปนวิหาร ศิลปอิทธิพลหริภุญไชยและลานนา ๖. บอน้ํา ไมทราบวาบูรณะจากเคาของเดิมหรือไม

X File ตุลาคม 2551 -5

๑.อุ โ บสถวั ด ช า งค้ํ า
ปจจุบัน ๒. มีศาลพญามังรายสรางดวยไม มีงานแกะสลักงดงาม เสาแปดเหลี่ยมดานหนา ใชเปนตัวอยางสอน
หนังสือไดดี ๓. เจดียบนฐานสูงรูปแบบคลายพระธาตุหริภุญไชยอยูไมนอย ๔.และ๕. บันไดนาค และซุมประตู
หนาตาง มบงบอกศิลปแบบหริภุญไชย-ลานนา ผสมผสานกัน ในแผนปายโลหะบอกวาสรางปพ.ศ.๑๘๓๔ มีการ
บูรณะปฏิสังขรณสืบเนื่องจวบจนปจจุบัน

(ซายไปขวา บนลงลาง) ๑.วัดพระธาตุ
นอย ไมไกลจากวัดกานโถม ๒. ฐานโบราณสถาน อิฐโบราณที่ใชทําฐานแผมีขนาดใหญกวาอิฐปจจุบันราวสาม
หรือสี่เทา ๓. ประมาณจากระดับดิน และตนไมบริเวณขางเคียง วัดแหงนี้คงจมดินอยูไมนอยกวา ๑.๕๐ ถึง ๒
เมตร
สิ่งที่นาสนใจจากการขุดคนเวียงกุมกาม ณ จุดเริ่มตน ที่วัดกานโถม (วัดชางค้ํา) คือ พระพิมพดินเผาศิลป
แบบลําพูน ขุดพบใตรากฐานของสถูปเจดียขนาดเล็ก ดานหลังวิหารโถง และซุมปราสาท จากลักษณะของพระ
พิมพดินเผา พบวา กลุมพระพิมพดินเผาดังกลาวเปนสิ่งที่มีอยูมากอน และไมมีความสัมพันธกับการกอสรางวิหาร
กานโถม และสถูปเจดีย สะทอนวา กอนที่พญามังรายจะมาสรางเวียงกุมกาม ในบริเวณแหงนี้เคยเปนชุมชนสมัย
หริภุญชั มากอน กลุมประชากรที่มีวัฒนธรรมแบบหริภุญชัย หรือลําพูนนั้น ไดตั้งรกรากกระจายอยูโดยทั่วไปใน
แถบที่ลุมแมน้ําปงเชิงดอยสุเทพกอนที่พญามังรายจะเขามาตั้งบานสรางเมือง อยางนอยก็ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๗
เปนตนมา (ขอสันนิษฐานนี้ สอดคลองกับ หลักฐานไดจากอีกหลายๆ แหง อาทิ บนยอดดอยสันกูเหนือดอยสุเทพ
ที่วัดดอยคําและกลุมโบราณสถานรางเชิงดอยสุเทพ รวมทั้งศิลาจารึก ดังจะกลาวตอไป) เหตุนี้เอง จึงหลอหลอม
รูปแบบทางศิลปกรรม และสถาปตยกรรมเปนแบบลานนา การขุดคนที่ซุมปราสาท หรือซุมโขง ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่ตอเชื่อมกับตัววิหารนั้น ลึกลงไปในรากฐานของแทนฐาน พบวาภาย ใตแทนฐานนั้นมีรองรอยกอง
กระดูกสัตวใหญประเภท วัว ควาย หรือมา ถูกเผาปน เถาถาน มีประทีปดินเผา และชิ้นสวนพระพิมพดิน เผาปน
อยูในหลุมรวมกัน ดูเหมือนเปนพิธีกรรมที่ยังไมเคยพบในโบราณสถานแหงใดมากอน ลักษณะเชนนี้อาจจะ
สะทอนใหเห็นถึงลัทธิความ เชื่อที่ผสมผสานระหวางพุทธศาสนากับความเชื่ออื่น ๆ ในชวงที่กลุมชนชาวโยนก ที่
รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรม พุทธศาสนาของหริภุญชัยมาใหมๆ ก็เปนได
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หลักฐานอีกอยางหนึ่ง คือ ชิ้นสวนของศิลาจารึกจํานวนหาชิ้น สลักบนศิลาทรายสีแดง จากการศึกษา
ของผูเชี่ยวชาญ ( ดร.ฮันส เพนธ แหงสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ไดสรุปวา ศิลาจารึกทั้งหาชิ้นนี้
เดิมคงเปนจารึกอยูในหลักเดียวกันและ จารึกในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน ตอมาแตกออกจากกัน มีสวนที่ขาด
หายไปหลายชิ้น ทั้งนี้ เนื่องจากซากโบราณสถานดังกลาวเปนเนินดินสูง ไดเคยถูกไถปรับพื้นที่ เมื่อประมาณ ๖๐
กวาปมาแลว เปนไปไดวา บรรดาหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนศิลาจารึกก็ถูกกวาดกระจัดกระจายฝงอยูในดินทั่วไป
จากการศึกษาชิ้นสวนของจารึกทั้งหาชิ้น ปรากฎวามีลักษณะอักษรแบงออกไดเปน ๓ แบบคือ อักษรมอญ ซึ่งเปน
อักษรเกาที่สุดประมาณวาอาจถูกจารึกในราว พ.ศ.๑๗๕๐-๑๘๕๐ อักษรลักษณะระหวางอักษรมอญกับอักษรไทย
(ซึ่งยัง ไมเคยพบที่ใดมากอน) เปนลักษณะของอักษรที่แสดงวิวัฒนาการในชวงเวลาที่คนไทยยืมอักษรมอญมา
เปลี่ยนแปลงเปนอักษรไทยใหม เพื่อใชเขียนเปนภาษาไทย ประมาณวาจารึกในราว พ.ศ.๑๘๒๐-๑๘๖๐ อักษร
สุโขทัยและฝกขามรุนแรก เปนจารึกครั้งหลังสุดกอนประมาณ พ.ศ.๑๙๔๐
หากสนใจ แนะนําใหดูรูป และขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.geocities.com/wiangkoomkam/index1.html
และ http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=61
วัดเจดียหลวง
วัดเจดียหลวง ตั้งอยูบนถนนพระปกเกลา ใจกลางเมืองเชียงใหม เปนที่ประดิษฐานเจดียที่ใหญที่สุดใน
จังหวัดเชียงใหม และเปนหนึ่งในเจดียใหญในอุษาคเนย สรางในรัชสมัยพระเจาแสนเมืองมา กษัตริยองคที่ ๗
แหงราชวงศมังราย (พ.ศ.๑๙๑๓-๑๙๕๔) ตอมาพระยาติโลกราชโปรดใหชางขยายเจดียใหสูงและกวางกวาเดิม
แลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๔ และอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานระหวาง พ.ศ.๒๐๑๑-๒๐๙๑ นานถึง ๘๐ ป
ในสมัยพระนางจิระประภา (ปพ.ศ. ๒๐๘๘) ไดเกิดแผนดินไหว ทําใหยอดเจดียหักโคนลง ปจจุบันเจดียมีความสูง
คงเหลือ ๔๐.๘ เมตร ฐานกวางดานละ ๖๐ เมตร
หลังจากนั้นพระเจดียหลวงจึงถูกทิ้งใหรางมานานกวา ๔๐๐ ป กระทั่งป พ.ศ. ๒๔๒๓ พระเจาอินทวิชยา
นนท เจาผูครองนครเชียงใหม องคที่ ๗ ไดใหรื้อพระวิหารหลังเกา และสรางวิหารหลวงขึ้นใหมดวยไมทั้งหลัง
ชวงป พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๑ สมัยพลตรีเจาแกวนวรัฐ เจาผูครองนครเชียงใหมองคสุดทาย ถือไดวาเปนทศวรรษ
แห ง การบู ร ณะครั้ ง สํ า คั ญ ของวั ด พระเจดี ย ห ลวงได มี ก ารรื้ อ ถอนสิ่ ง ปรั ก หั ก พั ง แผ ว ถางป า ที่ ขึ้ น ปกคุ ล ม
โบราณสถานตางๆ ออก แลวสรางเสริมเสนาสนขึ้นใหมใหเปนวัดสมบูรณแบบ ตอมา พระเจดียหลวง ไดถูก
บูรณะปฏิสังขรณโดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๓ ใชงบประมาณ๓๕ ลานบาท แลวเสร็จเมื่อวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดถูกวิพากษวิจารณหลายประเด็น เชน การซอมแซมชางจากเคาโครงเดิม รวมถึง
แนวคิดที่จะบูรณะปฏิสังขรณเจดียหลวงขึ้นใหมใหเต็มรูปแบบ หรือไมเหลงเหลือเคาโครงปรักหักพังเนื่องจาก
แผนดินไหว
สําหรับวิศวกรไทย เจดียหลวงแหงนี้ เปนกรณีศึกษา เหตุแผนดินไหวในอดีต เมื่อ พ.ศ.๒๐๘๘ แต
สําหรับผม ขนาดใหญโตมโหฬารของเจดียหลวง ที่กอสรางดวยอิฐ ถือเปนสิ่งสุดมหัศจรรยที่คนโบราณไดฝากไว
บนผืนแผนดิน ผมเองรูสึกอัศจรรยใจเมื่อไดเห็นเจดียหลวง พอ ๆ กับเมื่อคราวที่ไดไปเห็นปราสาทนครวัดครับ
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เจดียหลวงเมื่อพ.ศ.๒๕๑๐ เปนภาพที่ถือเปนประวัติศาสตร เพราะเปนหลักฐาน
แสดงเคาโครง หรือสภาพกอนบูรณะ (จาก www.fwmail.teenee.com)

วั ด เจดี ย ห ลวง (ซ า ยไปขวา
บนลงลาง) ๑. ดานหนา (มองจากทางเขาวัด) เปนดานเดียวที่บันไดพญานาคมีลูกขั้นขึ้นไปถึงฐานประทักษิณ และ
ซุมจรนํา ๒. ๓. และ ๔. บันไดไมมีลูกขั้น เศียรพญานาคบางแหงชํารุด รูปที่ ๔. เปนดานหลังของเจดีย ๕. รอย
พังทลายของเจดีย ที่ทําใหความสูงรวม ๙๐ เมตร เหลือเพียง ๔๐ เมตรเศษ หากเปนเพราะแผนดินไหวจริง พอคาด
เดาไดเลยวา คลื่นแผนดินไหว (แหลงกําเนิดแรงสั่นสะเทือน หรือแผนดินไหว) มาจากทิศใด หรือนาจะมาจากรอย
เลื่อนใดในแถบนี้ ๖. ชางค้ําที่ชํารุด คงเหลือเคาโครงวา ปูนปนรูปชางค้ํา ถูกกอสรางอยางไร ๗. และ ๘.ชางค้ําที่
บูรณะแลว หรือยังอยูในสภาพดี งวงหอยตรง แตไมจรดพื้น และ ๙. เจดียืหลวงใตแสงแดด และเมฆฝน แลดู
ยิ่งใหญจนขมมนุษยใหดูเล็กไปถนัดตา
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วัดเกต

วั ด เกต (ซ า ยไปขวา บนลงล า ง)
๑. และ ๒. พระอุโบสถ หลังนี้สวยงามมาก โดยเฉพาะราวบันไดที่เปนพญานาค เลื้อยลงมาจากพระอุโบสถตาม
ราวบันได แลวพันตวัดกอนวกหัวกลับมาดานหนา ลวดลายปูนปนนูน และงานแกะสลักไมก็งดงาม อีกอยางคือ
ซุมประตูหนาตาง เครื่องไม ลวดลายแบบลานนา ๓. อาคารเกา เปนโรงเรียนปริยัติธรรม หรือโรงเรียนสอนพุทธ
ศาสน สร า งตั้ ง แต พ .ศ. ๒๔๖๒ ๔. อาคารอี ก หลั ง หนึ่ ง ครึ่ ง ตึ ก ครึ่ ง ไม หลั ง คาได สั ด ส ว นสวยงามมาก ๕.
พิพิธภัณฑวัดเกต สะสมของโบราณ และภูมิปญญาทองถิ่น และ ๖. เจดียวัดเกต เปนเจดียทรงระฆังคว่ําบนฐานสูง
ยอมุม

ใครชวยกรุณาบอกผมทีวาวัดอะไร ผมทํา
บันทึกชื่อวัดหาย (ซายไปขวา บนลงลาง) ๑. ถึง ๓. พระอุโบสถหลังงาม ไมใหญโต และตกปตงประดับประดา
พอสมควร ราวบันไดสีขาวสวยมาก ไมมีพญานาค หรือจรเข หรือสิงห แตเปนลวดลายคลายกระจังอยางงาย ๆ ๔.
พระประธานในพระอุโบสถ ๕. บันไดนาค ที่ฐานของเจดียดานหลังพระอุโบสถ ๖. เจดียเหลี่ยมบนฐานสูงยอมุม
หุมทองเฉพาะตัวเจดียสวนบน ๗. และ ๘. ชางค้ํา สังเกตดี ๆ ชางผูสรางคงไมรูเทคนิคการถวงดุลอิฐ หรือศิลาที่
เปนงวงชาง งวงชางจึงมิไดลอยอยูเหนือพื้นดังเชนที่วัดเจดียหลวง หากแตทอดยาวลงมาวางบนดอกบัวที่ชาง
บรรจงตั้งใจทําไวรองรับ

X File ตุลาคม 2551 -9

วัดพระสิงห

วั ด พระสิ ง ห (ซ า ยไปขวา บนลงล า ง) ๑.
พระอุโบสถหลังนี้ไงครับ ที่เคยเปนที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงห กอนที่จะอัญเชิญไปกรุงเทพ ๒. ถายจากมุมไกล
เห็นอาจารยดร.กําพลในภาพ และเจดียอยูดานขวา ๓.ในพระอุโบสถ ไมกลาใช Flash เพราะเกรงจะรบกวน
สามเณรหลายรูป ซึ่งศึกษาปริยัติธรรมที่โรงเรียนสอนพุทธศาสนในวัดแหงนี้ ๔. เจดียครับ มีรอกพาน้ําขึ้นไปสรง
ดวย แตผมไมรอเพราะเห็นมีคนรออยูมากแลว ๕. ชองแสงและชองลม คลายที่วัดนางพญา ศรีสัชชนาลัย และที่วัด
หนาพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา แปลวา คงเปนรูปแบบที่นิยมในยุคสุโขทัย หริภุญชัย ตอเนื่องถึงกรุงศรีอยุธยา
ตอนตน ๖. นี่ก็เปนสิ่งแปลก ไมไดพบเห็นบอยนัก คือบันได และประตูเล็กดานขางพระอุโบสถ หันขนานกับ
กันไดหลักดานหนา แทนที่จะขึ้นลงดานขาง ๗. และ ๘. รูปเขียนที่ฝาผนังเปนชีวิตความเปนอยูของผูคน และ ๙.
ดานหลังพระอุโบสถ

วั ด ดอยแม เ หี้ ย ะ (ซ า ยไปขวา
บนลงลาง) ๑. ฟาครึ้ม ฝนกําลังจะตก อาจารยดร.กําพลขับรถพาผมมุงหนาไปทางแมเหี๊ยะ ผานบริเวณที่เคยจัด
งานพืชสวนโลก ขึ้นดอยไปยังวัดแหงหนึ่งที่มองเห็นยอดเจดียสีทองอยูลิบลับ ๒. ถึงวัด มีพระพุทธรูปองคโต ฝน
เริ่มทําทาจะโปรย ตองรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่ประตูซุมกําแพงแกว ๓. (รูปใหญ) พอกาวเขาไปก็แลเห็นเจดียสีทอง
อราม ไดยินเสียงเทปเพลงสวดมนตซ้ํา ๆ ซาก ๆ ๔. เดินออกไปที่ระเบียงดานหนา และเห็นสถานที่จัดงานพืชสวน
โลก เห็นมีรถราหลายคัน คลาย ๆ มีคน หรือมีงาน หรือกําลังตระเตรียมงานอะไรกันสักอยาง และ ๕. ที่นาตื่นตา
ตื่นใจมากสุดเห็นจะเปนมุมนี้ มองไกลออกไปเห็นเมืองเชียงใหม และเห็นทาอากาศยานเชียงใหมอยูกลางโอบ
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ลอมของขุนเขา คลายอยูในกนอาง หรือกระทะ และเห็นอากาศยานสองลําที่กําลังรอนลงจอด และกําลังจะขึ้นบิน
หากฝนไมตกลงมาเสียกอนกคงจะไดถายรูปเครื่องบินแนนอน

รู ป เหล า นี้ ถ า ยจากรถ บนเส น ทางที่ เ ที่ ย วตะลอนในเชี ย งใหม
(ซายไปขวา บนลงลาง) ๑. ประตู (ขวง) ทาแพ อาจกลาววา ที่นี่ คือใจกลางเมืองเชียงใหม ๒. ถนนเลียบฝงแมน้ํา
ปง (ใชถนนมณีนพรัตนหรือเปลาครับ) คันดิน ซากกําแพงเมืองเกา จําไดวารถวิ่งผานแจงหัวริน ๔. ทาอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนตุลาคมปนี้ ยุงยาก และเหนื่อยยากที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยนเรศวรแทบไมไดปดเทอมสอบเสร็จ
รีบตรวจ รวมคะแนน สงเกรดแลวปดเทอมทันที เพราะเดือนธันวาคมจะตองปดสองสัปดาห ใหกีฬาแกงชาติใช
สถานที่ ทั้งที่พัก และสนามแขงขัน การสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม – Introduction to
Engineering) ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ราว ๖๐๐ คน และสอนเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) นักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ อีกราว ๓๐๐ คนเศษ ยุงยากมาก วิชาแรกมีการบานที่ตองตวรจ หรือกรอกคะแนนทุกสัปดาห วิชาหลัง
เปนการสอนครั้งแรก ตองเตรียมตัวพอสมควร ยังไมคุนเคย ตรวจงานก็ยุงยาก ยังไมรวมสอนนักศึกษาชั้นปที่ ๔
(วิศวกรรมขนสง และการออกแบบอาคาร) อยางไรก็ตาม ปนี้แปลก ยุงมาก แตทํางานไดมาก
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นานมาแลวที่ไมไดสงขาวถึง รศ.ดร.สถาพร โภคา สวัสดีครับอาจารยผมกิติภูมิ จันทรสุริยศักดิ์ครับ ลูกศิษที่เคย
เรียนกับอาจารย ตอนอยูมนครับ ตอนนี้ผมเรียนตอที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร ครับ เปนลูกศิษของ
อาจารย ศ. สมนึก ตั้งเติมสิริกุลครับ ตองขอบคุณอาจารยมากนะครับที่เขียนใบรับรองใหผมหลายครั้งมาก ไมวา
จะเปนที่ AIT มจธ ม.เกษตรฯ และมาลงเอยที่ SIIT เปนผมคงรําคาญแย อาจารยเปนไงบางครับ สุขภาพดีขึ้นหรือยัง
ยังไงก็พักเรื่องานแลวไปพักผอนบางก็ดีนะครับ พูดถึงเรื่องเรียน ตอนนี้ผมเรียนไปแลวหนึ่งเทอมกําลังลุนเกรดอยู
มาเรียนที่นี้เครียตอยางที่อาจารยเคยบอกไวจริงๆครับ ไหนจะเรื่องpaperที่จะตองสง ไหนจะเรื่องภาษาที่ไมเอา
ไหนเลย และอีกอยางที่นี้ก็มี Presentบอยมากเลยครับ ทําใหผมที่เรียนกลางๆแยอยูเหมือนกัน แตก็มีเรื่องดีอยูบาง
ครับ เพราะมีพี่จอยเปนรุนพี่ที่จบมาจากสถาบันเดียวกันคอยใหคําปรึกษาอยูครับ พี่แกเกง พูดตรงและเร็วมาก
เรื่องงานวิจัยที่ทําก็หนักเอาการเปนเรื่องที่ไมเคยไดเรียนมากอนเลย ทําใหเริ่มไดชาหนอย นี้ก็จะทํา Lab แลวครับ
คงจะไดเขียน Paperในเร็ววันนี้ แตผมก็ยังภูมิใจนะ ที่ไดเปนลูกศิษอาจารยมากอน ไมงั้นคงไมรูเรื่องเลย ตอง
ขอบคุณอาจารยจริงๆๆ เห็นพี่จอยบอกวาอาจารยยังไมไมรูปสะพานพอขุนผาเมืองหรือครับ ไวใกลปใหมผมจะ
ไปถายดวยตัวเองและสงไปให คงจะเปนประโยชนในการสอนไมมากก็นอยครับ สุดทายในเดือนหนาที่ลูกศิษที่
มน จะรับปริญญาถาอาจารยวางผมอยากเจออาจารยมากครับ ดวยความนับถือ กิติภูมิ จันทรสุริยศักดิ์
kitipoomc@gmail.com
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สถาพรตอบ ผมจํากิติภูมิไดเสมอ และตลอดไป เพราะความที่เปนเด็กตั้งใจเรียน เมื่อจะไปเรียนตอ ก็ตองตัดสินใจ
เลือ ซึ่งก็เปนธรรมดาที่ผมจะตองอยูอยางเงียบ ๆ หากถามก็จะตอบตรงไปตรงมา ไมมีหนาที่หวานลอม หรือชี้นํา
อยางไรก็ตาม หากตัดสินใจแลว ก็จะตองพยายามทําใหสําเร็จ ปญหาอุปสรรคในการเรียน หรือทํางาน เปน
ธรรมดาที่ทุกคนตองประสบ ผมก็คงไดแตใหกําลังใจ สองสัปดาหที่ผานมา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนเจาภาพรวมอนุกรรมการปฐพี วสท. จัดประชุมปฐพีแหงชาติ และกับสมาคมคอนกรีตไทย จัด
ประชุมคอนกรีตแหงชาติ ผมพบ อาจารยสมนึก (ทานเปนเพื่อนของเพื่อนสนิทผมคนหนึ่ง) ไดคุยกันถึงลูกสิษย
ทาน และลูกศิษยผมหลาย ๆ คนเมื่อปลายป ๒๕๕๐ ลูกศิษยผมสมัย ป ๒๕๔๒ กลับบานที่เพชรบูรณ ถายรูป
สะพานขุนผาเมืองให จนแลวจนรอดผมไมมีเวลาไปรับ สุดทายกลางดึกวันหนึ่งเกือบเที่ยงคืน ลูกศิษยผมคนนี้ ขับ
รถมาจากอาวอุดม ชลบุรี รับผมที่ทาอากาศยานดอนเมือง (มาจากพิษณุโลก) เพื่อไปสงที่การประชุมโยธาแหงชาติ
ที่พัทยา ก็ไดถือโอกาสรับไฟลตอนนั้นแหละ แตผมจําไดวาลืมขอบคุณเขา เพราะผมปวย ทุรนทุรายในรถไป
ตลอดทาง ไมไดขอบคุณแมแตเรื่องรับสง และอาหารมื้อดึก กวาจะนึกไดเขาก็คงกลับถึงบานแลว มหาวิทยาลัย
นเรศวร จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๗ พฤศจิกายน ผมคงไมมีโอกาสไปไหน เพราะสอนวิชา Engineering
drawing นักศึกษาป ๑ทุกวัน ตองรอจนกวาภาระหนาที่จะเสร็จสิ้น ซึ่งคงอีกไมนาน หวังวาจะไดพบกิติภูมิ และ
เพื่อน ๆ อีก ในทุก ๆ ตารางนิ้วของประเทศไทย สวัสดีครับ ป.ล. ภาณุวัฒน นาจะชื่อจอย มิใชจอย
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สวัสดีครับพี่ปอก สบายดีไหมครับ ผมไมไดสงและถามขาวคราวพี่ปอกเสียนานแตก็อาศัยอาน เอ็กซไฟล ครับ ดู
เหมือนในชวง 2-3 เดือนลาสุดจะออกมาคอนขางเหลื่อมเวลาไปสักหนอยครับเห็นจะเปนเพราะภารกิจของพี่ปอก
ที่ยุงอยูเหมือนเดิม เทอมลาสุดผมเรียนผานหมดครับ ก็นาจะจบในปการศึกษานี้ เวลาผานเร็ว เร็วจนนาใจหาย
จริงๆครับวางแผนวาจะเรียนตอในระดับปริญญาโทเลย เพราะดูความพรอมหลายๆอยางแลวถือวาเหมาะสม
พี่ปอกเคยใหคําแนะนําไวนานแลววา ก็เหมือนขึ้นรถเมลถารถวางขึ้นไดก็ขึ้นไปเลย ผมมองไกลๆแลวรถเมลนาจะ
วางครับ เทอมนี้ผมสนใจวิชาเลือกของโยธาหลายตัว บางตัวเปดใหม หัวขอนาสนใจมาก เชน กระบวนการ
คอมพิวเตอรที่ใชในงานโครงสรางแตเวลาไมเอื้ออํานวยเทาใดนัก ลงวิชานี้ไมได คงอาศัยไปนั่งเรียนนั่งฟงเอา
ความรู เปดหัวใหกวางมากขึ้นครับ แตที่ลงเรียนเพิ่มเติมก็เปน Building Design ที่นี่ไมไดเปนวิชาบังคับ เปนวิชา
เลือกตัวหนึ่ง อานประมวลรายวิชาแลว ดุพอสมควรยอมรับวาไดอานเอกสารที่พี่ปอกกรุณาสงมาใหในรายวิชานี้
มีสวนกระตุนใหอยากเรียนอยากรู จึงตัดสินใจเรียนอยางไมยากเย็น ผมไมแนใจวาสําหรับวิชานี้มหาวิทยาลัยอื่น
จัดเปนวิชาบังคับหรือไม แตก็นาแปลกใจวาที่นี่(จุฬา) คนสนใจเรียนวิชาออกแบบนอย ถาไมไดบังคับอยางวิชา
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสรางเหล็ก ก็จะมีคนเรียนนอยมาก สวนใหญจะมุงไปทางสายงานอื่น ๆ
พี่ปอกเปนอยางไรบางครับ เห็นรูปมุมซายลางในเว็บไซตของพี่ปอกลาสุด ดูองคประกอบขางเคียงแลว นาจะสอน
หนังสืออยูกระมังครับ ที่ทักเพราะปกติจะเห็นรูปเกาในอดีตเปนเวลานานแลว ผมอานจดหมายของอาจารยยอด
เยี่ยม เนื้อหาถูกใจผมมากครับ ในวันหนาคงตองขออนุญาตนําเผยแพร เหมือนดังเชน เอ็กซไฟลที่เคยขอเมื่อนาน
สุ ข ภาพจะดี อ ยู ที่ ผู เ ป น เจ า ของนะครั บ ดู แ ลมากๆครั บ
มาแล ว ขอให พี่ ป อ กมี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงครั บ
สวัสดีครับ pound_worapon@hotmail.com
สถาพรตอบ ปอนดครับ อานเมลของปอนดเมื่อตอนตี ๔ สองคืนที่ผานมา แตไมมีแรงตอบ เทอมนี้ยุงมากเพราะ
ตองสอน Engineering Drawing นั่นแหละครับ แตทุกอยางเขาสูระบบแลว ก็คงดีขึ้น ในสัปดานี้ สัปดาหหนา เอ็ก
ไฟลเดือนกันยายน และตุลาคม ก็คงจะแลวเสร็จเทอมที่ผานมา ปรับปรุงตํารา Building Design ใหม เปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก จะสงตนฉบับ และ CD ไปใหเปนขาวดีที่ปอนดกําลังจะจบ และตั้งใจจะเรียนตอ เชื่อวา อาจารยของ
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ปอนด (ศ. ทักษิณ เทพชาตรี) คงจะแนะนําปอนดได แตหากตองการจะเรียนตอที่ เอไอที ก็บอกนะครับ จะเขียน
จดหมายรับรองให หาก GPA ในเกณฑดี ก็จะไดทุนสนับสนุนรอยละ ๒๕ -๑๐๐ ของคาเลาเรียนทั้งหมด เดือน
ธันวาคม ที่พิษณุโลกเปนเจาภาพกีฬาแหงชาติ ตองใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย จึงไดเปดเรียนตั้งแตเมื่อสองสัปดาห
ที่ผานมา แปลว า เดือนธันวาคม จะมีวันวาง หากปอนด วาง ก็ขอใหชวยสงขาว จะเลี้ยงข าวอีกสักมื้อ
เวลาผานไปเหมือนติดปกจริง ๆ ครับ เมื่อ สองเดือนที่ผานมา ไดรับ Message จากชาลีวาเรียนจบแลว และตอนนี้
กลายเปนนายแพทยชาลี แลวรูปขางลางหนาแรกของเวบ ถายในหองเรียน ในชั่วโมงสุดทายของวิชา คอนกรีต
เสริมเหล็ก เมื่อสองภาคการศึกษาที่ผานมา โดยลูกศิษยครับ เลือกเพราะเปนรูปที่ไมไดเห็นหนาตา ซึ่งสอแสดง
สุขภาพอันทรุดโทรม เทอมที่ผานมา วันสุดทายของการสอนวิชา การออกแบบอาคาร (๒๐ กันยายน ๒๕๕๑) ไม
สบายตัวบวม เปนจ้ําเลือดคลายไขเลือดออก ตาแดง และเหมือนมีเลือดออกที่เยื่อบุนัยตา ตัวรอน และเลือดกําเดา
ไหล หมอบอกวายาที่กินเขาไป ทําลายผนังหลอดเลือด และทําใหปลายหลอดเลือดหดตัว นึกไมออกเหมือนกันวา
หากมั น ไปทํ า ลายผนั ง หลอดเลื อ ดในสมอง คงไม ใ ช แ ค เ ลื อ ดออก
ป า นนี้ ห ลั บ สบายไปแล ว
จดหมายพี่ยอดเยี่ยมมีทุกสัปดาหแหละครับ ไมกลาพูดวาดวยความที่สนิท ตองพูดวา อาจารยทานเมตตามากกวา
หากชอบ จะ Forward ไปใหทุกฉบับ แตหากจะเผยแพร ก็พิจารณารอบคอบนะครับ เพราะบางฉบับเนื้อหารุนแรง
แตหากไมรุนแรงก็จริงจัง และดุดัน เปนตัวตนที่แทจริงของทานอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามทานนี้แหละครับ
พี่ปอก (ป.ล. สําหรับผูอาน ปอนด เปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนคนที่ไปติดตอขอ
อนุญาตอาจารยของเขา เพื่อขอใหผมไดใชเอกสาร และสื่อการสอนในเวบไซท เพื่อสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม
ทําใหนักศึกษาไดประโยชน เปนอานิสสงฆโดยแท ปอนเปนคนหนึ่งในไมกี่คน ที่สะกดชื่อเลนผมถูกตอง ปอนด
เรียกผมวาพี่ตั้งแตเรียน ม.๓ หรือ ม.๔ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัย ปนี้กําลังจะจบการศึกษา ผมขอใหปอนดโชคดี ทั้ง
การศึกษา และหนาที่การงาน)
สุนัขสี่ตัว

(ซายไปขวา บนลงลาง) ๑.
สุนัขขาวปรอดที่หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี หลังเทศกาลแหเทียนพรรษา มันเดินตามผม ขณะผม
มายืนรอขึ้นรถมหาวิทยาลัย เชื่อง และซื่อ เหมือนจะบอกวา เมื่อวานนี้มีงานอะไรกัน เห็นผูคนมากมาย มันอาจ
ตื่นกลัว แตอาจอิ่มทอง ตั้งแตวันนั้นผมพยายามพกอาหารสุนัขชั้นดี (อาหารคนนั่นแหละ) ไวในกระเปา Notebook
หากวาพบมันอีกจะแจกขนมใหมันอิ่มทอง หรือหากหาเจาของไมมี ผมอาจชวนมันกลับไปอยูที่บาน ๒.สุนัขที่
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาศัยแมคา และนักศึกษาเกื้อหนุน ใหมีชีวิตได ดังนั้น ชวงปด
เทอมจึงหิวโซ เปนภาระของคนที่อยูเฝาคณะฯ ตองหาอะไรใหมันกิน ๓ สุนัขชราภาพที่วัดดอยแมเหี้ยะ และ ๔.
สุนัขที่วัดพระสิงห เชียงใหมครับ
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