
เร่ืองเล่าจากองครักษ์ 
ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (มีนาคม 2559) 

 สวสัดคีรับ ผมช่ือ นายปฐมพร ด างาม นิสิตชัน้ปีที่ ๒ สาขาวชิาภาษาไทย (การศึกษาบณัฑิต) ตอ่ไปนีผ้มจะเรียก
ตวัเองว่า ก๊อต นะครับ เม่ือตอนปี 1 ที่อยู่องครักษ์ ผมได้มีโอกาสเขียนเร่ืองเล่าจากองครักษ์ เพื่อเปิดโลกองครักษ์ให้กบัคน
ที่อยู่ภายนอกและน้องๆที่สนใจศกึษาตอ่ที่ มศว ได้อ่านกนัทางเฟซบุ๊กและเวบ็เดก็ดี มาถึงวนันีผ้มรู้สึกเป็นเกียรตอิย่างย่ิงที่
ทางคณะมนษุยศาสตร์ได้ให้โอกาสน ามาเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของคณะ หวงัวา่เร่ืองเล่าจากองครักษ์จะสร้างสาระและความ
สนกุบนเร่ืองราวที่ผมพบเจอมาตลอด 15 วนัสดุท้ายตอนที่อาศยัที่องครักษ์นะครับ   

 
ตอนที่ 1 (11 พ.ค. 2558) 

สวสัดีครับ จะวา่ไปแล้ว เวลาเดินไปเร็วจริงครับ เด๋ียวก็จะปิดเทอมใหญ่แล้ว สถานะนิสิตก าลงัจะ
เพ่ิมชัน้ปีในเร็ววนั น่ีเหลือเวลาเพียง 2 สปัดาห์เท่านัน้ กับการอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
องครักษ์ ปีการศึกษาต่อไปก็ต้องไปเรียนท่ีประสานมิตร ท่ามกลางตึกสูงและผู้ คนมากมายใน
กรุงเทพมหานคร มนัจะเป็นอย่างไรกนันะครับ 

ไหนๆก็ยงัพอมีเวลาว่างบ้าง มาเขียนเร่ืองราวเล่าให้เพ่ือนๆ คุณครู ญาติๆได้ฟังกนัวา่ "ชีวิตท่ี มศว 
องครักษ์ มนัเป็นอย่างไร" เพราะเด๋ียวย้ายแล้วจะเสียดายท่ีไม่ได้บนัทกึเร่ืองราวดีดีท่ีองครักษ์เอาไว้เลย เปิด
ด้วยรูปแรก "หอพระ มศว" กบั "เรือนไทยหมู่ ธ ทลูกระหม่อมแก้ว" สญัลกัษณ์ส าคญัของสถานศึกษาแหง่นี  ้

ครัง้แรกท่ีได้มาท่ีน่ีเม่ือประมาณ 2 ปีท่ีแล้ว (มาเข้าค่ายเพราะครูฯ#3) จุดแรกท่ีได้สมัผสักับ มศว 
องครักษ์ ก็คือหน้า "หอพระมหาวิทยาลยัศรีนครินทราวิโรฒ" ภายในมี "พระพุทธภควาวิจิตร" ประดิษฐาน
อยู่ ท่ีน่ีมีนิสิตและบุคลากรและบุคคลทัว่ไปมากราบไหว้ บูชา ด้วยบรรยากาศท่ีเงียบสงบตอนเย็นๆ นิสิต
บางคนก็มานัง่สมาธิ เดินเลน่ พกัผอ่นหย่อนใจ ให้อาหารปลา ก๊อตเป็นอีกคนหนึง่ชอบไปเดินตอนเย็นๆ ท่ีน่ี
เงียบมากครับ ลมเย็น มองกลบัมาภายในมหาวิทยาลยั เห็นตึกคณะต่างๆ อาคารเรียน หอสมดุ อยู่ไม่ไกล 
สบายใจดี ผอ่นคลายสมองไปอีกครับ  

ส าหรับเรือนไทยมีช่ือว่า "พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว" ท่ีน่ีเป็น
แหลง่รวมความรู้เก่ียวกบัภมิูปัญญาไทย และเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามอยู่ริมน า้ มีศาลาย่ืนลงไปให้นิสิต
ได้มานัง่เลน่ ให้อาหารปลา ชมวิวทิวทศัน์ มศว สวยๆเพลินๆ ชว่งแรกๆท่ีก๊อตมาบริเวณนีมี้เป็ดด้วยนะ แต่



ตอนนีย้้ายไปแล้ว แต่วา่ปลายงัชกุชมุ ตรงนีต้อนดึกๆมีนิสิตมานัง่สมาธิกันด้วย ก๊อตเคยไปนัง่ครัง้หนึง่ครับ 
ว้าว! จะบอกวา่เป็นจดุท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอีกจดุหนึง่เลยก็ได้นะ  

อยากบอกวา่ทัง้สองแหง่นีส้ิ่งท่ีเหมือนกนัคือพกัผอ่นหย่อนใจได้ดีเลยทีเดียวครับ บางครัง้ก๊อตก็มนั
จะจินตนาการวา่ในบ่อน า้นีต้้องมีสิ่งมีชีวิตตวัใหญ่ๆอาศยัอยู่แน่ๆ  เชน่ ก้นกระดกยกัษ์ จระเข้เผือก ท่ีใครๆก็
มาตามหากนัท่ีน่ี ไม่รู้ว่าความจริงท้องน า้แห่งนีมี้อะไร คงต้องมาสมัผสัและหาค าตอบกนัเองนะครับ แต่ท่ี
แน่ๆ มีปลาเยอะมาก ให้อาหารปลาครัง้หนึง่น่ีฟินใจ 

วนันีก็้เขียนมาเลา่เล็กๆน้อยๆจากมมุหนึง่มมุหลกัของ มศว องครักษ์ ยงัมีเวลาอยู่ท่ีน่ีอีก 2 สปัดาห์ 
เด๋ียวมาเลา่ให้เพ่ือนๆในเฟซบุ๊กฟังอีกนะครับ ขอบคุณท่ีแวะมาอา่นนะครับ  

 
หอพระมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ 

 
"พระพุทธภควาวิจิตร" สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิคู ่มศว 

องครักษ์ 

 

 
มมุกว้างๆจากหอพระ 

 
ตะวนัขึน้สวยๆใกล้หอพระ ณ มศว องครักษ์ 

 
เรือนไทย ยามเช้า ภายในปิดห้ามเข้า เหมือนจะเปิด
ในวนัส าคญัๆนะครับ เลยไม่มีภาพด้านในเลย 

 

 



ตอนที่ 2 (12 พ.ค. 2558) 

 
สวสัดียามดึก วนันีก้ลบัมาอา่นเร่ืองเล่าจากองครักษ์กันต่อนะครับ ก่อนอ่ืนต้องขอบอกวา่วนันีเ้ป็นวนัท่ีชาว 

มศว ปิติยินดีเป็นอย่างย่ิง เน่ืองในวโรกาสวนัพระราชทานปริญญาบัตรจบการศึกษาให้แก่นิสิตท่ีศึกษาจบเม่ือปี
การศึกษา 2556 ครับ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มามอบให้พ่ีบัณฑิตครับ ส าหรับรูปนีต้้องขออธิบายก่อนว่า เป็นรูปขบวนตอนท่ี
พระองค์เสด็จกลบั ถ่ายจากมมุไกล ไม่เห็นทา่นนะครับ เพ่ือให้เห็นเป็นพิธีพอ หากถ่ายใกล้กวา่นีก็้จะไม่ได้ครับ  

ตอนท่ีรถพระท่ีนัง่ของพระองค์ผา่นด้านหน้าก๊อตไปนัน้ ก๊อตได้เหลียวมองพระพกัตร์ของทา่นอยู่ชัว่ครู่ครับ 
ก่อนจะโค้งค านบัแสดงความเคารพ บรรยากาศเงียบสงบมากแต่เต็มไปด้วยความประทบัใจ ด้วยสมเด็จพระเทพฯ 
ทรงเป็นดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาพฒันศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ี มศว เชน่กนั ทา่นทรงเป็นหนึง่
ในความภาคภมิูใจของชาว มศว มาตลอดครับ 

นอกจากนี ้สมเด็จพระเทพฯ ยงัเป็นผู้ ท่ีมีพระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยัของเราอย่างมากมาย 
เห็นได้ชดัเจนจากการจดังานภายในของมหาวิทยาลยัอยู่หลายครัง้ท่านก็ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธี แต่ส าหรับ
พืน้ท่ีองครักษ์แห่งนีก๊้อตขอพูดถึงความประทับใจ ณ ท่ีแห่งหนึ่ง ท่ีนัน้คือ "ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ" ท่ีก๊อตเคยไปใช้ชีวิตชัว่คราวอยู่ท่ีนัน่ถึง 3 สปัดาห์ จนได้ซาบซึง้ถึงพระกรุณามหาธิคุณของท่านท่ีมี
ต่อพสกนิกรในละแวกนีเ้ป็นอย่างมาก อีกทัง้โรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในองครักษ์ ท่ีมีประชาชน



มาเข้ารับบริการจ านวนมาก อีกทัง้ยงัเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัท่ีมีนิสิตแพทย์ พยาบาล มศว เข้ามาเรียนรู้ ฝึก
ประสบการณ์อีกด้วย 

ทกุครัง้ท่ีเป็นชว่งงานพิธีส าคญั ท่ีน่ีจะมีการจดังานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯทกุครัง้ โดยมีรูปแบบให้
ประชาชน คนไข้ ได้มาร่วมกันถวายพระพร และผ่อนคลายจากสภาวะจิตและกายท่ีไม่แข็งแรง ได้รับก าลงัใจจาก
การช่ืนชมพระบารมีของทา่น ก๊อตเป็นอีกหนึง่คนท่ีนกึถึงทา่น ตอนท่ีตนเองป่วย ท าให้ได้รับก าลงัใจจริงๆนะครับ มนั
รู้สกึอย่างไรบอกไม่ถูก แต่มนัท าให้เราฮดึสู้  ไม่ท้อแท้กบัชีวิตจริงๆ 

การบริการท่ีโรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็นไปอย่างมีระบบครับ ตอนแรกก๊อตงงว่าจะใช้ชี วิตอย่างไรในการไป
เอกซเรย์ จา่ยเงิน ติดต่อตรงนู้นนีใ้นท่ีกว้างๆแหง่นี ้แต่พอได้ท าก็เร่ิมเข้าใจมากขึน้ครับ แต่ข้อเสียอย่างหนึง่คือท่ีน่ีคน
เยอะมาก การบริการบางครัง้จงึเกิดความลา่ช้า ไม่สามารถก าหนดเวลาลว่งหน้าได้ แต่ถ้ารู้จกัรอก็จกัรอดครับ 

มาท่ีรอบๆโรงพยาบาลกันดีกว่าครับ มีทัง้เซเว่น โรงอาหารขนาดปานกลาง แล้ววินส าหรับขึน้รถตู้ ไปลงท่ี 
อนุสาวรีชยัฯ ราคา 50 บาท และ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ราคา 30 บาท นิสิตท่ีน่ีใช้บริการบ่อยมาก ทัง้การเดินทางไป
ประสานมิตรและกลบับ้าน โดยมากต้องใช้รถตู้ออกจากมหาวิทยาลยัครับ อยากจะนัง่รถเมล์หน้ามอบ้าง ก็ไม่มีท่ีพา
ไปได้ครับ มีรถสีเขียวๆแต่ไม่มีคนค่อยขึน้กนั ก็ไม่เคยลองเลย  

วนันีก็้รู้สึกดีมากท่ีได้ชมพระพักตร์ของพระองค์อยู่ชัว่ครู่ และขอแสดงความยินดีกับพ่ีบัณฑิตทุกคนครับ 
เป็นตัวอย่างดีดีท่ีท าให้เราได้ตัง้ใจเรียนเพ่ือประสบความส าเร็จยินดีอย่างพ่ีๆบ้าง เร่ืองเล่าวนันีก็้ไม่ได้มีอะไรมาก 
ค่อยๆเก็บความประทบัใจเล็กๆน้อยๆลงไปไว้ และบอกเล่าข้อมูลเก่ียวกบัท่ีน่ีให้เพ่ือนๆ พ่ีๆน้องๆ ญาติๆ คุณครู ท่ี
ไม่ได้อยู่ท่ีน่ีได้รู้จกั มศว องครักษ์ กนับ้างนะครับ เผื่อน้องๆคนไหนอยากมาเรียนต่อท่ี มศว แล้วต้องมาอยู่ท่ีน่ี หวงัวา่
บทความนีจ้ะชว่ยให้เห็นภาพของท่ีน่ีมากขึน้นะครับ ไว้เจอกนัใหม่ตอนต่อไป ฝันดี ราตรีสวสัด์ิครับผม ^^ 

 
ถ่ายได้ใกล้สดุเทา่นีค้รับ ไม่สามารถถ่ายรูปทา่นได้ 

แค่นีก็้รู้สกึดีมากแล้วครับ 

 

 

 
พ่ีๆบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ขอแสดงความ

ยินดีด้วยนะครับ 



 
บรรยากาศงานเฉลิมพระเกียรติ ในโรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์ครับ 

 
บริเวณท่ีจดัให้บุคลากรและประชาชนร่วมลงนาม

ถวายพระพร 

 
ดนตรีบ าบดัให้กบัผู้ป่วยและญาติๆในโรงพยาบาล  

 
บรรยากาศ ณ แผนกศลัยกรรม คนใช้บริการเยอะ

จริงๆ 

 
โรงอาหารข้างโรงพยาบาล ตอนเช้าๆสามารถมาตกั

บาตรได้ท่ีน่ีครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 (13 พ.ค. 2558) 

 
สวสัดีทกุคนครับ กลบัมาเข้าสูเ่ร่ืองเลา่จากองครักษ์วนัท่ี 3 แล้ว วนันีก๊้อตจะพาทกุคนมารู้จกัเร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัหอพกัท่ีก๊อตอาศยัอยู่ท่ี มศว องครักษ์แหง่นี ้หอพกัชาย อาคาร 4 ครับ 

ตอนแรกกงัวลมากท่ีองครักษ์จะเป็นอย่างไร หอเป็นแบบไหน อยู่กบัใคร แต่พอได้มาอยู่แล้วก็เร่ิมคุ้นชิน 
และใช้ชีวิตได้อย่างสบาย(มาก) ท่ีน่ีเป็นหนึง่ในจดุส าคญัท่ีท าให้เด็ก มศว รู้สกึอยากอยู่ต่อ เพราะหอพกัไมไ่กลจาก
อาคารเรียน ต่ืนสายก็ไปเรียนทนั โรงอาหารก็มีบริการอยู่ใกล้ๆและราคาถูกมาก ด้านในหอมี Wi-Fi ความเร็วสงู ? 
จริงๆนะ 555 นัน่ละ่ท าให้ทกุคนอยากอยู่ต่อเลยครับ  

บริเวณรอบๆหอ 4 จะมีชอ่งว่างให้ต้นไม้ได้ให้ร่มเงาบ้างคัน่กลางหอ 4 กบั 3 ครับ สว่นทางเดินเข้าไปในหอ 
4 จะมีจกัรยานจอดเรียงราย เป็นอีกหนึง่สญัลกัษณ์ของท่ีน่ีท่ีนิสิตสว่นมากใช้จกัรยานกนัเต็มท้องถนน ด้านหน้าหอ
จะมีพ่ียามคอยเฝา้ และก่อนเข้านิสิตจะต้องสแกนลายนิว้มือก่อนด้วยครับ เพราะห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเฉพาะ
คุณผู้หญิง ยกเว้น พนกังานหอพกัท่ีจะมีป้าแม่บ้านเข้ามาท าความสะอาดห้องน า้อยู่เร่ือยๆ -//- 

ห้องแต่ละห้องจะเรียงล าดบัสลบักนั ค่ี คู ่เชน่ 101 103 105 107 ติดกนัตามล าดบั สว่นฝ่ังตรงข้ามจะเป็น 
102 104 106 108 ครับ ห้องหนึง่อยู่กนัประมาณ 5 คน หอนีมี้ 4 ชัน้ครับ ชัน้ 3 และ 4 จะเป็นห้องท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศ สว่นก๊อตนัน้อยู่ห้อง 122 ชัน้ลา่งสบายหน่อยครับ ไม่ต้องขึน้บนัได อากาศไม่ร้อนเลย เป็นห้องพดั
ลมครับ  

ด้านในห้องปกติไม่ใชแ่บบท่ีเห็นในภาพนะครับ แต่วา่สมาชิกห้องก๊อตเหลืออยู่ 2 คนคือก๊อตกบัเมท เลยจดั
ห้องใหม่ให้มีสว่นนัง่เลน่อินเตอร์เน็ต ตรงใกล้ประตูห้อง โดยไม่หา่งจาก Wi-Fi มาก ตรงนีเ้น็ตก็จะเร็ว แถมนอนดู
หนงัได้สบาย ถดัเข้ามาด้านในเป็นโต๊ะท างาน ท าการบ้าน ก๊อตมกัจะอยู่ตรงนีม้ากท่ีสกุครับ เพราะงานมนัมีมากไง



ละ่ อิอิ แล้วก็จะเป็นเตียงของก๊อต และโต๊ะท างานของเมท เตียง 2 ชัน้ของเมท สว่นด้านหลงัห้องจะเป็นราวตากผ้า
กบัอา่งล้างจาน และมีรัว้ลกูกรงกัน้ด้านหลงั เพ่ือป้องกนัการบุกรุกจากบคุคลภายนอกครับ *0* 

ส าหรับห้องน า้ของหอผู้ชายนัน้ อย่างหอ 4 เป็นห้องน า้รวมครับ คือ มีห้องอาบน า้เป็นห้องๆอยู่ติดกนั ท่ีปีก
ซ้ายขวาของอาคาร และมีห้องน า้ไว้ท าธุระสว่นตวั อยู่ใกล้กนั ซึง่มีจ านวนห้องเยอะพอสมควร นิสิตจงึไม่มีปัญหา
การอาบน า้ช้าเลยครับ นอกจากนีใ้กล้ๆกบัห้องอาบน า้ยงัมีเคร่ืองซกัผ้าหยอดเหรียญ ซกัครัง้หนึง่หยอดเหรียญ 5 
บาท จ านวน 4 เหรียญครับ เกือบชัว่โมงก็เสร็จ แล้วเอาไปตากหลงัห้อง สะดวกทีเดียวครับ แตส่ าหรับนิสิตท่ีไม่ซกั
เองด้วยเคร่ืองและด้วยมือ ท่ีน่ีมีบริการรับซกัรีดให้ครับ ไม่มีปัญหาแน่นอน  

การใช้ชีวิตสว่นใหญ่ท่ีองครักษ์ ก๊อตอยู่มากท่ีสดุคือ หอพกั น่ีละ่ครับ แตก๊่อตไมค่่อยรู้จกัเพ่ือนในหอพกัสกั
เทา่ไร ยกเว้น รูมเมท รูมเมทเก่า เพ่ือนรูมเมทบางคน เพ่ือนในเอก และเพ่ือนต่างเอกเล็กน้อย สว่นคนอ่ืนๆจ าหน้าได้ 
แต่ไม่เคยรู้จกัช่ือเสียงเรียงนามและมีปฏิกิริยาโต้ตอบกนัเลยครับ ซึง่เพ่ือนๆคนอ่ืนเขารู้จกักนัซะทกุห้อง อนันีถื้อวา่
ก๊อตพลาดมากในการใช้ชีวิตในหอใน ท่ีไม่ได้ท าความรู้จกักบัเพ่ือนต่างคณะ ไม่งัน้การใช้ชีวิตในหอพกัมนัต้อง
ครึกครืน้และสนกุสนาน ได้มิตรภาพจากเพ่ือนต่างห้องแน่ๆ ครับ 

กฎของหกพกัท่ีส าคญัอนัหนึง่คือ หอเปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 23.00 น. ใครท่ีเข้าหอสายก็ต้องลงช่ือ
พร้อมกบัเหตุผล แล้วถ้าเข้าหอสายเกิน 3 ครัง้ จะสง่จดหมายไปบอกผู้ปกครองท่ีบ้าน 5 ครัง้ก็ต้องเซ็นรับโทษ แล้ว
ถ้าถึง 6 ครัง้ก็ไม่มีสิทธิอยู่หอต่อในเทอมต่อไป ก๊อตเคยเข้าสายด้วยครับ แต่พ่ียามใจดีไมไ่ด้ให้ลงช่ือ เลยรอดพ้นไป 
แน้ะ 

อีกเร่ืองหนึง่คือค่าไฟครับ ก๊อตอยูก่นั 2 คน ห้องพดัลม เลยจา่ยค่าไฟเดือนธนัวา-เมษายน เฉลี่ย 164 บาท
ครับ สว่นค่าน า้ฟรีครับ สว่นค่าหอคิดเป็นรายเทอม พดัลมเทอมละ 3,200 นิดๆ แต่พอก๊อตเหลืออยู่กบัเมท 1 คน ค่า
หอเพ่ิมเป็น 4,500 เลย เทียบเทา่ห้องแอร์เลยครับ แต่ได้ความเงียบสงบมาครับ สว่นตวัหนอ่ย เสาร์อาทิตย์เมทกลบั
บ้าน อยู่คนเดียว เหงาเลยจ้า 555 

ขอพูดถึงแมลงก้นกระดกสกันิด มาห้องก๊อตบ่อยมาก และพบบ่อยมากท่ีสดุท่ีบนเตียงครับ ก๊อตกบัเมทก็ไม่
ฆา่มนัครับ จะบาปได้ จงึน าขวดน า้เหลือใช้มาครอบแล้วปลอ่ยให้มนัเดินขึน้ ปิดฝาแล้วน าออกจากห้องไปครับ เป็น
การจดัการท่ีท ามาโดยตลอด ซึง่เจ้าแมลงนีห้ลายมหาลยัก็มีเรียกต่างกนัไปเชน่ แมลงเฟรชช่ี ท่ีก้นมนัมีสารพิษ
อนัตรายอยู่ จงึต้องระมดัระวงัอย่างมากครับ ทกุวนันีก็้ยงัพบเจออยู่บ้าง นา่กลวัมากครับ  

ท่ีหอพกัก็เป็นสถานท่ีดีดีแหง่หนึง่ท่ีทกุๆวนัก๊อตจะโอดครวญอยู่ในสมองวา่อยากกลบับ้าน ไม่ใชท่ี่น่ีไม่ดีนะ 
แต่มนัไกลบ้านไปหนอ่ยครับ ฮือๆ แต่มนัก็ใกล้ท่ีเรียนละ่กนั! 555 ก็ต้องขอขอบคุณส านกังานบริหารกิจการหอพกัท่ี
มีการจดัการท่ีดีให้กบัน้องๆนิสิตมาโดยตลอด ยงัมีเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในหอพกัอีกมากท่ียงัไมไ่ด้เลา่ ไว้มาติดตามกนั
ตอนต่อไปนะครับ จะมืดค ่าแล้วอย่าลืมสวดมนต์ เลา่นิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนนะครับ ฝันดีครับ ^^ 



 
บริเวณทางเข้าหอพกัครับ 

 
ด้านหน้าหอพกัครับ 

 
ท่ีจอดจกัรยานครับ ใครไม่คล้องไว้ ระวงัหายนะครับ ! 

 
ลานจอดรถระหวา่งหอ 3 กบัหอ 4 ครับ มี

จกัรยานยนต์พอสมควร 

 
หน้าหอมีพ่ียามเฝ้าตลอดครับ มีหลายคนเปลี่ยนเวร
กัน หลงัท่ีพ่ียามนัง่เป็นห้องผู้ปกครองหอพัก มีอะไร
ปรึกษาได้ท่ีน่ีเลย 

 
ก่อนเข้าหอพักต้องผ่านการสแกนลายนิว้มือด้วยนะ
จ๊ะ ไม่งัน้ประตูไม่เปิด ถ้าประตูเปิดไว้แล้วก็เดินเข้าได้
ทนัที 



 
ทางเดินไปห้องพัก ยังยาวกว่าทางรักไปห้องใจเธอ
เลย (เลน่มกุ ฮา่ๆ) 

 
มาดูห้องอาบน า้กันก่อนเป็นห้องอาบน า้แยกห้อง
ติดกนัครับ 

 
สว่นนีเ้ป็นห้องน า้ครับ 

 
เคร่ืองซกัผ้าหยอดเหรียญก็มา 

 
ห้อง 122 ของน้องก๊อตมาแล้ว 

 
สว่นแรกโซนดูหนงัและเลน่อินเตอร์เน็ตครับ 



 
เตียงน้องก๊อตและโต๊ะท างานทัง้สองครับ 

 
เตียงเมทและเขตท างานของเมทครับ 

 
ตู้ เสือ้ผ้าหอชายเป็นตู้ เหล็ก หอหญิงเป็นตู้ ไม้ครับ 

 
ทางออกหลังบ้าน ก๊อตกับเมทเรียกห้องว่าบ้านนะ
ครับ จะได้รู้สกึใกล้บ้านขึน้มาอีกนิด 55 

 
หลงับ้านมีอา่งล้างจานและราวตากผ้า 

 
ไว้เจอกนัใหม่ตอนต่อไปครับ 55 

 



ตอนที่ 4 (14 พ.ค. 2558) 

 
สวสัดีวนัพฤหสับดี ใกล้วนัศุกร์แล้ว ท างานกันมาทัง้สปัดาห์จะได้พกักนัแล้วครับ วนันีก๊้อตจะพาทุกคนมา

ทวัร์ มศว องครักษ์ ในส่วนของ "หอสมุด มศว องครักษ์" แหล่งความรู้นอกห้องเรียนขนาดใหญ่ท่ีให้นิสิต บุคลากร 
และบุคคลทัว่ไปสามารถมาค้นคว้า ใช้บริการท่ีห้องสมดุแหง่นีไ้ด้ 

ส าหรับหอสมดุแห่งนีเ้ป็นหอสมดุขนาดใหญ่ แต่ไม่ใชห่อสมดุกลางของ มศว นะครับ มีทัง้หมดประมาณ 7 
ชัน้ เปิดให้บริการ 5 ชัน้ด้วยกนั เร่ิมจากชัน้ลา่งชดุเป็นโถงกว้างมีท่ีนัง่ โต๊ะอา่นหนงัสือ ส าหรับนิสิตมานัง่ท างานอ่าน
หนงัสือเงียบๆได้ และมีห้องภายในส าหรับบริการยืมคืนหนงัสือ จะมีชอ่งให้นิสิตสามารถสอดหนงัสือท่ีคืนลงไป พอ
เปิดมาแล้วลมจากเคร่ืองปรับอากาศด้านในจะออกมา เย็นมากครับ 55 รวมถึงโซนจดัจ าหนา่ยสินค้าท ามือของนิสิต 
และของหายากมาตัง้โชว์ครับ  

ชัน้ท่ี 2 เป็นส่วนของ SALI CENTER จุดบริการพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เช่าหนงั ซีรีส์ ยืมหูฟัง และติดต่อใช้
ห้องคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งมี 2 ประเภทด้วยกันคือ ห้องคอมท่ีมีคอมต่อสายแลนโดยตรงกับน าคอมพิวเตอร์แบบ
เคลื่อนย้ายไปเสียบสายแลนเองครับ เป็นจุดท่ีอินเตอร์เน็ตแรงมาก และชัน้นีย้ังมีโซนดูหนงัครับ หนึ่งเคร่ืองดูได้ 2 
คนครับ ก๊อตยังไม่เคยเลย เด๋ียวก่อนกลบับ้านต้องสกัครัง้ล่ะ -..- ส่วนใกล้ๆกันก็เป็นจุดให้นิสิตได้นัง่ท างานอ่าน
หนงัสือกนัครับ สว่นก๊อตใช้บริการห้องคอมบ่อยสดุ มาโหลดซีรีส์กลบัไปดูท่ีหอ เย่ียมเลย 

ชัน้ท่ี 3 เป็นชัน้ของแหล่งค้นคว้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านในมี
หนงัสือมากมายถูกเรียงอยู่บนชัน้ ท่ีนัง่ส าหรับนิสิตมีทัง้โต๊ะเก้าอีแ้ละเบาะนัง่พืน้ นอนสบายเลยครับ ส่วนชัน้ท่ี 4 
เป็นชัน้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ การแพทย์ พยาบาล และชัน้นีย้ังมีหนงัสือนิยายมากมาย สาวๆมา
ตรงนีก้นัเยอะมาก 55 ดีจงัท่ีนิสิตอา่นนิยายกนั อิอิ ชัน้ท่ี 5 เป็นชัน้ของกลุม่ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 



สงัคมศาสตร์ และศึกษาทัว่ไป และยังมีหนงัสืออ้างอิงทัง้ไทยและต่างประเทศด้วยครับ ส่วนชัน้ท่ี 6 7 เป็นชัน้ของ
คลงัหนงัสือครับ  

สิ่งท่ีทกุชัน้มีให้เหมือนกัน ชัน้ 3 - 5 นัน้จะมีคอมพิวเตอร์ส าหรับค้นคว้าหาหนงัสือ เอกสารงานวิจยั วารสาร 
บทความต่างๆ ให้นิสิตค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วย SWU Discovery แล้วก็ยังมีบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงครบทุกชัน้
เลยครับ เรียกได้ว่ามาห้องสมุด ฉุดไปไหนก็ไม่ไปครับ เคร่ืองปรับอากาศก็เปิดตลอดครับ เรียกว่า สวรรค์แห่งการ
เรียนรู้ เลยครับ ^^ 

นอกจากนีห้้องสมุดให้ยืมคืนหนงัสือภายใน 14 วนัและสามารถยืมต่อทางเว็บไซต์ระบบได้ 1 ครัง้ ต่อ 14 
วนั และสามารถสัง่ยืมหนงัสือ บทความ วารสาร จากหอสมุดท่ีประสานมิตรและโพธิวิชชาลยัได้อีกด้วย ทัง้หมดนี ้
หากเกินเวลาก็โดนปรับเงินครับและนิสิตในหอพกัท่ีไม่สะดวกมาคืนหนงัสือท่ีหอสมดุ สามารถคืนได้ท่ีตู้ คืนหนงัสือท่ี
อาคารบริการหอพกันิสิตครับ ก๊อตเห็นตรงจดุนีม้ากเลยครับวา่มหาวิทยาลยัสนบัสนุนให้นิสิตเข้าห้องสมดุเป็นอย่าง
มาก ชอบเลย  

บริเวณรอบๆหอสมดุร่มร่ืนไปด้วยเงาไม้สงูใหญ่ครับ เหมือนมาอา่นหนงัสือในสวนป่า ท่ีรถมีสองจดุคือหน้า
หอสมุดกับด้านหลงัท่ีร่มเงาเป็นพิเศษ ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีท่ีนัง่ใต้ต้นไม้ให้นิสิตได้นัง่พกัผ่อนหย่อนใจ
อีกมากมาย ด้วยการอ านวยความสะดวกทัง้ปวง ห้องสมดุจงึกลายเป็นท่ีท่ีนา่อยู่อนัดบัต้นๆในองครักษ์เลยละ่! (ราว
กบัท าโพลส ารวจ 555) 

วนันีพ้าทกุคนมาเท่ียวห้องสมดุกนัเพลินๆครับ แต่สิ่งส าคญัไม่วา่ห้องสมดุท่ีองครักษ์ ประสานมิตร หรือของ
มหาวิทยาลัยใดใด จะน่าเข้าน่าอยู่เพียงไหน หากเราไม่ก้าวเข้าไป ค้นคว้า หาความรู้ อ่านหนังสือ ก็ไม่ได้มี
ความหมายอะไรเลยครับ อย่าลืมขวนขวายหาความรู้กันนะครับ เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์การและเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ขอให้ทุกคนตัง้ใจเรียน ตัง้ใจท างาน ไปด้วยกัน เจอกันใหม่ตอนหน้า สวสัดี
ครับ >__< 

 
บรรยากาศท่ีชัน้ 1 ด้านนอกครับ 

 
บรรยากาศท่ีชัน้ 1 ด้านในครับ 



 
ชัน้ 2 สว่นให้บริการ SALI CENTER 

 
ชัน้ 2 โซนดูหนงั และห้องคอมพิวเตอร์ครับ 

 
ชัน้ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
ชัน้ 4 สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ พยาบาล 
จนมาถึ งชัน้  5 สายศิลปศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
สงัคมศาสตร์ และศึกษาทัว่ไป 

 
รูปจากชัน้ 5 ครับ ชัน้อ่ืนๆก็คล้ายๆกนัเลย 

 
ตรงนีเ้ป็นจดุ Check point ส าหรับป้องกนั

การน าหนงัสืออกจากห้องสมดุโดยไม่ได้รับอนญุาต
ครับ เม่ือเดินผา่น หากมีหนงัสือท่ีไม่ผา่นการยืมมา 
เคร่ืองจะร้องดงั โดน สว่นภาพขวา ราวกบัวา่อา่น
หนงัสืออยู่ในสวนครับ 



 
รอบๆหอสมดุ มศว องครักษ์ครับ 

                                 
ส าหรับตอนนีต้้องขอบคุณสายรุ้ง นางแบบของเรา 

แล้วไว้เจอกนัใหม่ตอนหน้าครับ สวสัดีครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 5 (15 พ.ค. 2558) 

 
สวสัดีครับทุกคน วนันีว้นัศุกร์แล้ว เย้! เวลาก าลงัว่ิงไปอย่างรวดเร็ว อย่าลืมพักผอ่นกนัให้เต็มท่ีในวนัเสาร์

อาทิตย์นะครับ จะได้กลบัไปท างาน ไปเรียนในวนัจนัทร์อย่างเต็มท่ี วนันีก๊้อตพาทุกคนมาเท่ียวท่ี โรงอาหารหอพกั 
มศว องครักษ์ และ โรงอาหารใกล้ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเด็ก มศว เรียกวา่ วศ โรงอาหารวิศวะครับ! 

วนันีจ้ะเล่าถึงการใช้ชีวิตท่ี 2 ท่ีนีดี้กว่าครับ ส่วนรีวิวจะอยู่กับภาพในคอมเมนต์แทนครับ ก็ขอพูดถึงโรง
อาหารหอพกัน่ีเป็นแหลง่อาหารหลกัของนิสิตครับ ก๊อตต่ืนเช้าก่อนไปเรียนก็จะไปทานข้าวท่ีน่ีครับ มือ้เท่ียงแดดร้อน
ก็ไปนัง่กิน มือ้เย็นตอนค ่าก็สามารถไปกินข้าว กินก๋วยเต๋ียวได้ ราคาไม่แพงครับ เลยสามารถกินได้มือ้หนึง่หลายร้าน 
เลยทีเดียว ร้าน 1 - 10 จะเป็นอาหารมือ้หลกั ร้าน 11 - 18 เป็นร้านอาหารวา่งกบัเคร่ืองด่ืม ท่ีชอบมากท่ีมีคือ กล้วย
ทอด ร้าน 11 ก็ดีครับชอบกินกล้วยทอด ท่ีน่ีมีค่อยสบายใจขึน้มาหนอ่ย  

เร่ืองราวในโรงอาหารไม่ใชร่สชาติหรือราคาของอาหารครับ แต่เป็นการได้ไปกินข้าวกบัใคร ต่างหาก บ่อยๆก็
จะได้ไปกินกบัเพ่ือนในเอก ถ้าอยู่ในชว่งงานน้อยก็จะพูดคุยอย่างสนกุสนานกัน แต่ถ้าชว่งงานเยอะกิจกรรมหนกั ก็
จะคุยเร่ืองงานเยอะหน่อย บ่อยครัง้ก็จะได้ไปนัง่กินกับอ๊ิงค์กอ ครูภาษาองักฤษ ครับ พวกเขาก็น่ารัก สนุกสนาน 
ก๊อตก็โดนแกล้งตลอดจากทัง้ไทยกอและอิงค์กอ ท่ีโรงอาหารเลยสนุกสนานเพราะการมากินข้าวด้วยกันครับ แต่
เวลาท่ีไปไม่ได้นดักนัก็ไม่เจอใครเลย ก็นัง่กินคนเดียวได้ครับ ชิวๆ คิดถึงบ้านสดุๆ อิอิ 

ชอบมากท่ีสดุคือวนัท่ีปิดยาวและทกุคนกลบัมาเจอกนัพร้อมกบัอาหารจากทางบ้าน วนันัน้ก๊อตมาพร้อมกบั 
หมูสะเต๊ะ เอามาแจกจ่ายเพ่ือนๆ เจือ้ยประธานเอกมากับกับข้าวจากท่ีบ้าน อร่อยมาก! ไตเติล้ ขนมชัน้มาจาก
อยุธยา ตัง้ ซือ้มะปรางไขม่าจากนครนายก ลา่สดุ ช็อกโกแลตจากเยอรมนี อุ๊ ต๊ะ ยงัมีอีกมากมาย ทัง้อาหารถ่ิน ผลไม้
แต่ละฤดูกาล เพ่ือนๆก็น ามาแบ่งปันกนัท่ีโรงอาหารอย่างอ่ิมท้องอ่ิมใจ -/\- 



นอกจากนีโ้รงอาหารดูครึกครืน้เป็นพิเศษในวนัท่ีมีบอลแข่งครับ สว่นใหญ่นิสิตชายก็จะมานัง่ดูทีวีกัน นิสิต
หญิงก็ร่วมด้วย พอยิงเข้าทีน่ีเฮกนัดงัลัน่ ลุ้นกนัสนัน่องครักษ์เลย เป็นสีสนัดีดี คิดถึงบ้านอีกเชน่กนั เวลาท่ีพ่อพ่ีข้าง
บ้านมาดูบอลกนั เฮกนัเต็มท่ี ซึง่ท่ีองครักษ์เฮดงักวา่ซะงัน้ (คนเยอะกวา่ 555) 

เวลาไปซือ้ของมีบางร้านแม่ค้าจ าได้และปฏิสมัพนัธ์กบัผมอย่างยิม้แย้ม เชน่ ร้าน 4 พ่ีคนสวยจะเรียกผมว่า 
ท่ีรัก 555 ร้าน 13+ ป้าอไุรจะถามเสมอวา่ วนันีเ้อาก่ีขวดดี เพราะซือ้ครัง้หนึง่ผมซือ้หลายขวดกลบัห้อง แล้วก็จะยิม้
ตลอดครับ เลยรู้สกึดีกบัสอร้านนี ้เลยกลายเป็นร้านท่ีซือ้บ่อยท่ีสดุแล้วครับ  

สว่นโรงอาหารวิศวะฯ นัน้ก๊อตไปกินเฉพาะมือ้เท่ียงในวนัท่ีมีเรียนเช้า รวมถึงวนัท่ีมีเรียนบ่ายด้วย เน่ืองจาก
อยู่ใกล้อาคารเรียนครับ กว้างดี นิสิตก็เยอะเชน่กนั บริเวณรอบๆมีเซเวน่ และร้านซอ่มจกัรยาน เม่ือวานเอาจกัรยาน
ไปหยอดน า้มนัมา คุณลงุคิดฟรี ใจดีมากเลยครับ >___< 

อีกไม่ถึง 2 สปัดาห์ก็จะกลบับ้านแล้ว อาจจะต้องคิดถึงรสชาติ แม่ค้า และความทรงจ าดีดีท่ีโรงอาหารท่ีน่ี
แน่ๆ ครับ แต่ไม่วา่ยงัไงท่ีน่ีก็เป็นแหล่งอาหารเลีย้งท้องก๊อตตลอดเวลาท่ีอยู่องครักษ์แหง่นี ้ ก็ขอขอบคุณแม่ค้าพ่อค้า
ทุกคนท่ีท าอาหารให้เรากินนะครับ และขอบคุณทุกคนท่ีอ่านจนจบแต่ละตอนนะครับ ก๊อตอยากให้ท่ีบ้าน ครู
อาจารย์ และน้องๆท่ีอาจจะมาอยู่ท่ีน่ีได้เห็น และคนอ่ืนได้รู้จกัท่ีน่ีมากขึน้ หวงัวา่จะชว่ยเปิดภาพกว้างๆท่ีน่ีได้บ้างนะ
ครับ อิอิ ไว้เจอกนัต่อตอนต่อไปครับ 

 
ภาพภายนอกของโรงอาหารหอพกัครับ 

 

ด้านหน้านัน้จะเป็นท่ีจอดรถครับ สว่นด้านในเป็นโถง
กว้างขาดใหญ่ เปิดลมเข้า 1 ฝ่ัง ซึง้ด้านนัน้มีต้นไม้

มากมาย ลมเย็นช่ืนใจครับ 

 
มาดูด้านในกันครับ ร้าน 1 เป็นร้านอาหาร

อิสลาม มีข้าวมันไก่ขายครับ ส่วนร้าน 2 เป็นโจ๊ะ ต้ม
เลือดหมู ประมาณนี ้ ก๊อตชอบสัง่ข้าวขาหมูกินครับ 
อยากอ้วน ส่วนร้าน 3 เป็นอาหารตามสั่งครับ ก๊อต
เคยสัง่อย่างเดียว ข้าวผดัไข ่55 



 
ร้าน 4 เป็นร้านข้าวราดแกงมีมากมายเลย 

อร่อยดีครับ ไก่ต้มอนัขึน้ช่ือ ไก่ทอดอร่อย แกงต่างๆ
นานา สว่นร้าน 5 เป็นก๋วยเต๋ียว ราดหน้า ผดัซีอ๊ิว ครับ 

 
ร้าน 6 อาหารตามสัง่ คุณป้าเสียงแจว๋ ใครสัง่

อะไรไว้ เรียกมาเอาทันที! ส่วนร้าน 7 ข้าวราดแกง
เชน่กนัครับ มีหลากหลายเมน ูแซบๆ ราคาตามรูปเลย
ครับ 

 
ร้าน 8 เป็นก๋วยเต๋ียวและอาหารอ่ืนๆอีก ก๊อต

ชอบกินเส้นใหญ่น า้ใส กับข้าวหมูแดงในตอนเช้ามนั

สะดวกรวดเร็วดีครับ อร่อย ร้าน 9 มาในธีมอาหาร
ญ่ีปุ่ น เห็นคนอ่ืนสัง่ข้าวห่อไข่ท่ีน่ีกันนะ ร้าน 10 เป็น
ไก่ย่างส้มต า น่ีล่ะร้านนีถ้ึงจะแซบของแท้ แต่รสชาติ
จริงๆจะเป็นอย่างไร ต้องลองมาสมัผสัเองนะครับ ;P 

 
ร้าน 11 ของทอดประเภทลกูชิน้ครับ แล้วยงัมี

กล้วยทอดอีกด้วย ร้าน 12 เป็นร้านซาลาเปา ไอศกรีม 
กาแฟ เคร่ืองด่ืม ร้าน 13+ เป็นร้านเคร่ืองด่ืม น า้ และ
มีผลไม้สดขายครับ ป้าอไุรใจดีร้านนีค้รับ 

 
ร้าน 14 น า้ด่ืมแล้วก็น า้แข็งใส อากาศร้านน่ี 

ก๊อตก็มาซือ้กินครับ ไม่ได้อยากดับเย็นนะ แต่อยาก
เพ่ิมความหวานให้ชีวิต 555 ร้าน 15 อยู่ตรงปาก
ทางเข้าโรงอาหารนู่น เป็นเคร่ืองด่ืมกับขนมขบเคีย้ว 
ร้าน 16 มีน า้ป่ันและน า้ผลไม้มากมายครับ ก๊อต
ชอบสแปลชป่ัน มันดีจริงๆนะ ช่ืนใจ ร้าน 17 มีน า้ด่ืม
ขายและมีผลไม้สดมากมาย ชอบมะพร้าวร้านนีค้รับ 
เนือ้อร่อยดี ลกูเล็กสะดวกต่อการกินในเวลาท่ีมีจ ากัด 



อิอิ และสดุท้ายร้าน 18 เป็นร้านเครปครับ ก๊อตไม่เคย
กินเครปเหมือนกัน แต่เห็นนิสิตหลายคนซือ้ครับมัน
ต้องอร่อยแน่ๆ  

 
ส่วนนีเ้ป็นโรงอาหารวิศวะฯครับ มีประมาณ 

10 ร้านได้ แตกต่างกันไป ท่ีพิเศษคือมีร้านท่ีมีข้าว
กล้องด้วย เพ่ือนๆผู้หญิงชอบสัง่กัน ดูแลสุขภาพ  ซึ่ง
ท่ีน่ีกว้างมากเลยครับ ใกล้อาคารเรียนเลยสะดวกมา
ทานมือ้กลางวนั จะได้ไม่ต้องกลบัไปท่ีหอครับ 

 
ใกล้ๆโรงอาหารวิศวะก็จะเป็น เซเวน่ ท่ีจะปิด

บริการตอน 4 ทุ่มครับ น่ีเป็นหนึ่งในบางเซเว่นในไทย

ท่ีไม่ได้เปิดบริการ 24 ชัว่โมงครับ เพราะคนน้อยและ
แถวนีไ้ม่ใช่ท่ีพักอาศัยเลยไม่เปิดครับ ส่วนข้างๆโรง
อาหารเป็นร้านซ่อมจกัรยาน คุณลุงใจดีมาก ไม่คิด
ค่าบริการผมตอนท่ีไปหยอดน า้มนัจกัรยาน อยู่มาจะ 
1 ปีการศึกษา เพ่ิงเคยไปใช้บริการครัง้เดียวครับ 

 
ภาพนีส้ง่ท้าย รูปทีวีท่ีโรงอาหารหอพกั ถ้าต่ืน

เช้าเสาร์อาทิตย์ก็ได้ดูการ์ตูนท่ีน่ี แล้วก็ละคร ยอพระ
กลิ่นกับแก้วหน้าม้า 555 หมดรูปแล้วส าหรับตอนนี ้
ขอบคุณทกุคนท่ีเข้ามาอา่นครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 6 (16 พ.ค. 2558) 

 

สวสัดีวนัเสาร์แสนสบาย วนัพักผ่อนของพวกเรา ตอนนีข้่าวบ้านเมืองมีให้ติดตามมากมาย ทัง้เร่ืองการ
มรณภาพของหลวงพ่อคูณ , โรฮิงญา หรือ โรฮีนจา , และประเด็นร้อนใกล้ตัวนิสิต มศว องครักษ์ ตอนนีคื้อ สอบ
ปลายภาคครับ ก๊อตเลยงงวา่น่ีจะแบ่งเวลามาเขียนอย่างไรไม่ให้กระทบการอา่นหนงัสือ แต่ก็แบ่งได้แล้วครับ ไม่ต้อง
เป็นหว่งนะครับอาจารย์ ญาติๆ อิอิ 

วนันีพ้ามาดูอาคารกลาง 5.5 อยู่ระหว่างหอหญิง 5 และ 6 เป็นจุดท่ีนิสิตใช้ในการท างาน การบ้าน อ่าน
หนงัสือ รวมถึงเป็นห้องประชมุเม่ือมีงานต่างๆกนั โดยในเขตหอพกันัน้มีจดุห้าทัง้หมด คือ 5.5 , 7.5 , 9.5 ซึง่เป็นจุด
ห้าระหว่างจ านวนเต็มใดบ้างก็อยู่ระหว่างสองหอนัน้ครับ วนันีเ้ลือก 5.5 เพราะว่าไปท างานท่ีนัน่พอดี ไปดูกันเลย
ครับ 

ท่ีน่ีชัน้ล่างเป็นห้องกว้างมีโต๊ะท างานหลายตวั และมีจุดเช่ือมต่อสญัญาณ Wi-Fi ท่ีแรงมาก ไม่ได้เห็นนิสต
ท างานอย่างเดียว นิสิตชายบางคนก็มานัง่เลน่เกมกัน เพราะมันแรงจริงๆนะ แรงกว่าท่ีหอพัก แถมอากาศก็ดี ด้าน
นอกมีคลองและร่มเงาไม้สบายตาครับ นอกจากนีช้ัน้นีมี้ ห้องของผู้ปกครองหอพักหญิงกับห้องประชุม 1 ส าหรับ
ท างานกันจ านวนมากๆ ส่วนชัน้ 2 มีห้องประชุม 2 , ห้องอ่านหนงัสือ 1 และ 2 , ห้องศาสนาพุทธ ของชมรมพุทธฯ
ครับ สว่นจดุห้าอ่ืนๆก๊อตเห็นมีห้องของศาสนาอิสลามด้วย โดยนิสิตอิสลามจะมาท าการละหมาดกนัท่ีห้องนีค้รับ 

ประสบการณ์ท่ีจุด 5 เยอะมาก เป็นสถานท่ีท่ีท างานร่วมกับเพ่ือนๆชิน้ดี ตัง้แต่สารคดีเกาะเกร็ดฯ , งาน
โครงการวิจยัเบือ้งต้น ปัญหาสงัคม , งานประชุมเอก ซ้อมการแสดงละครเอก แต่ภายหลงัไม่ได้แล้วเพราะท่ีน่ีมีกฎ
วา่ห้ามซ้อมการแสดง ห้ามซ้อมเต้น ห้ามสง่เสียงดงั ห้ามน าอาหารเคร่ืองด่ืมเข้ามารับประทาน โดยเฉพาะ 5.5 แหง่
นี ้พ่ีท่ีดูแลโหดมาก กฎเป็นกฎ เข้มงวดมากครับ แต่ก็ดีนะ นิสิตจะได้มีวินยั แต่มันไม่ดีตรงท่ีนิสิตไม่มีสถานท่ีซ้อม
กิจกรรมเหลา่นีท่ี้สะดวกครับ 



 

ความประทบัใจท่ีจดุห้าคือมนัดีท่ีมีอินเทอร์เน็ตและนดัมาท างาน ประชมุกนัได้อย่างสบาย แต่มีเวลาครัง้ละ 
2 ชัว้โมงเทา่นัน้ ถ้าไม่มีคนต่อก็ใช้ต่อได้เลยครับ แต่นิสิตเยอะก็มีการต่อกนัครับในชว่งกิจกรรมเยอะๆ แถมมีการเปิด
เคร่ืองปรับอากาศได้ในห้องต่างๆอีกด้วย ยกเว้นห้องกว้าง โดยห้องกว้างจะเปิดได้ตอน 19.00 เป็นต้นไป ถือว่าท่ีน่ี
สนบัสนนุการท างานของนิสิตเป็นอย่างมากเลยนะครับ 

ก่อนจบตอนนีก็้พาไปสถานท่ีท่ีนิสิตชอบไปกัน อยู่ใกล้ๆหน้าหอพักนัน่คือ "ร้านสวนรถไฟ องครักษ์" ร้าน
ขนมปัง ไอศกรีม เคร่ืองด่ืม ชิลล์ๆ ท่ีนิสิตนิยมกนั ในร้านตกแต่งเป็นสไลด์ตามในรูปเลย 555 เรียกไม่ถูก บรรยากาศ
ดีครับ มีคนไปเป็นคู่เยอะจงั คนโสดก็เหงาต่อไปครับ มีเพ่ือนๆไปด้วย กินกันอร่อยเลย แต่อย่าลืมว่าอาหารเหลา่นี ้
เพ่ิมปริมาณน า้ตาลมาก โอ๊ะโอ อิอิ 

วนันีไ้ม่มีอะไรมาก (มีคนบอกว่าก๊อตเขียนยาวมาก ขีเ้กียจอ่าน) ท่ีเขียนยาวเพราะไม่ได้ต้องการให้คนท่ีขี ้
เกียจอา่นมาอ่านหรอกครับ อยากให้คนท่ีอยากอา่นจริงๆอา่น เพราะน่ีเป็นการน าประสบการณ์และบรรยากาศท่ีน่ี
มาให้คนท่ีไม่ได้มาท่ีน่ีได้เห็นมมุมองต่างๆของ มศว องครักษ์กนัมากขึน้ ก็ขอขอบคุณทกุคนท่ีมาอา่นกันนะครับ ไว้
เจอกนัต่อตอนต่อไปครับ สวสัดีครับ 

 
บรรยากาศโดยรวมท่ี 5.5 ครับ 



 
ภาพแรกบนซ้าย มีโปสเตอร์ รณรงค์การใช้ป่ินโตด้วย 555 อนันีต้้องขออนญุาตทางหอพกัก่อนครับ กวา่จะ

สง่งานได้ และท่ีน่ีมีห้องต่างๆมากมาย เลา่ไปแล้วข้างบน เชิญยลกนัเลยครับ 

 
ชัน้ 2 ดูโลง่ๆ วนันีว้นัเสาร์ไม่ค่อยมีคนใช้บริการครับ 

 
5.5 ตัง้อยู่ระหวา่ง หอ 5 และ 6 ซึง่เป็นหอหญิงครับ อนันีเ้ป็นภาพจากชัน้ 2 สว่นแม่เป็ดกบัลกูเป็ดอยู่ชัน้

ลา่งในสวนตรงกลาง ร่มร่ืนดีครับ และจะเห็นว่าท่ีน่ีมีจกัรยานของนิสิตจ านวนมากครับ 55 



 

 
มากนัท่ีร้านสวนรถไฟ ท่ีน่ีมีเมนมูากมายให้สัง่ครับ ราคาไม่สงูครับ คุ้มค่ากบัความอร่อยนะ 

 
มีพวกขนมปัง ขนมเค้กอีก แต่ก๊อตสัง่อย่างเดียวครับท่ีน่ีคือ "ขนมปังปิง้ 2 แผน่ ไอศกรีม วานิลา 2 ก้อน" 54 

บาท นานๆทีมากิน เคยมา 3 ครัง้ครับ ไมเ่คยมากินอย่างอ่ืนเลยนอกจากนี ้555 แล้วก็เมนขูึน้ช่ือท่ีน่ีนา่จะเป็น 
ไอศกรีมทอด ครับ เป็นยงัไงต้องลองมาชิมดู หรือเพ่ือนๆคนไหนเคยก็เลา่ให้ฟังด้วยก็ได้นะครับ 

 
ไว้เจอกนัใหม่ตอนต่อไป ขอไปอา่นหนงัสือก่อนนะครับ ฟิว้ 

 



ตอนที่ 7 (17 พ.ค. 2558) 

 
สวสัดีทกุคนอีกครัง้กบัวนัอาทิตย์ ก่อนท่ีวนัพรุ่งนีก๊้อตจะสอบปลายภาคแล้ว และหลายๆคนก็ไปโรงเรียนไป

ท างาน วนันีพ้ามาดูอีกจุดส าคัญของนิสิต มศว องครักษ์ครับ นัน่คือสถานท่ีท ากิจกรรม "อาหารบริการกลาง" กบั 
"ลานชงโค" 

อาคารบริการกลางมีรูปร่างจากด้านบนเป็นแปดเหลี่ยม จงึถูกเรียนกนัสัน้ว่า "อ๊อกตะ" เป็นอาคารกลางใน
บริเวณหอพักนิสิต มศว โดยเป็นจุดของส านกังานบริหารกิจการหอพกัและจุดอ านวยการต่างๆ เช่น ร้านพิมพ์ งาน
ถ่ายเอกสาร ร้านตดัผม ตู้กดเงิน รวมถึงพืน้ท่ีโลง่กว้าง ส าหรับนิสิตสามารถมาท ากิจกรรมได้ท่ีน่ีครับ 

ก๊อตมาท าอะไรบ้าง? แรกเร่ิมเคยมากินข้าวท่ีน่ีด้วย สมัยตัง้แต่ยังเป็นโรงอาหารเก่า ส่วนปัจจุบันไปบ่อย
นา่จะปร๊ินท์งาน จา่ยค่าไฟ แล้วก็ตดัผม 3 ครัง้ ท่ีร้านฝ่ังขวามือ เพราะไปทีไรไม่ตรงกบัวนัท่ีร้านฝ่ังซ้ายมือเปิดเลย ก็
เลยตดัอยู่ร้านเดียว แต่สว่นใหญ่กลบัไปตดัท่ีร้านแถวบ้านครับ 555 นอกจากนีท่ี้อ๊อกตะยงัเป็นสถานท่ีท่ีเอกก๊อตนดั
มาประชมุและท างานกัน โดยเฉพาะงานใหญ่ๆ เชน่ วนัสถาปนาคณะมนษุย์ฯ วนัไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ วนัลอย
กระทง และล่าสุด ซุ้มวนัรับปริญญาของพ่ีบณัฑิต ท่ีอ๊อกตะจึงเป็นสถานท่ีส าคญัในการท างานของนิสิตมากๆเลย
ครับ 

ด้านข้างอ๊อกตะเป็นลานจอดรถทัง้สองฝ่ัง คือฝ่ังหอ 7 (เพ่ือนๆตัง้ช่ือวา่ ทา่น า้นนท์) และหอ 6 (เพ่ือนๆตัง้ช่ือ
ว่า ท่าน า้น่าน) หอ 6 จะมีให้เติมลมรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ได้ครับ หลงัอ๊อกตะเป็นคลอง มีปลาชุกชมและร่ม
เงา ถัดออกไปจะเป็นรัว้เขตมหาวิทยาลยั ด้านนอกจะเห็นทุ่งนากว้างไกล เห็นเขาใหญ่ และเห็นบ้านของชาวบ้าน
องครักษ์ บรรยากาศแถวนีค้ล้ายๆแถวบ้านเลยนะ 

อีกสถานท่ีหนึง่ท่ีนิสิตไปท ากิจกรรมกนั โดยเฉพาะเอกก๊อตต้องไป ซ้อมบูม ซ้อมสนั ก็คือ ลานชงโค ครับ ท่ีน่ี
เป็นลานจอดรถแต่ไม่ค่อยมีรถจอดในชว่งท่ีไม่มีงานใหญ่ แล้วเอกก๊อตก็เคยมาซ้อมการแสดงค่ายเอกอีก โดยเฉพาะ



วนันัน้เปลี่ยนการแสดง ซ้อมกันคืนเดียวท่ีลานชงโคแห่งนี ้น่าประทบัใจมากเลยครับ บอกเลยว่าองครักษ์ยุงเยอะ
มาก ไม่วา่มาซ้อมอะไรก็ต้องพกยากนัยุงมากนัครับ และท่ีพิเศษก็คือลานชงโคตอนเย็นๆมีลมพดัตลอดครับ แล้วอยู่
ใกล้บ่อน า้ อากาศเลยดีเป็นพิเศษ ไปนัง่เลน่รับลมได้บรรยากาศไปอีกแบบครับ 

ทัง้อ๊อกตะและลานชงโคก็เป็นอีกสถานท่ีท่ีเปิดให้นิสิตได้มาท ากิจกรรมกันครับ ซึ่งกิจกรรมก็เป็นอีกหนึ่ง
อย่างท่ีปี 1 จะได้พบเจอและเป็นการฝึกประสบการณ์ครับ แต่กิจกรรมเยอะมากจริงๆ เอาละ่ครับ! วนันีเ้ลา่ก็เยอะอยู่ 
แต่ก็ครบสาระแล้ว เด๋ียวมาเจอกนัใหม่ตอนต่อไปนะครับ พรุ่งนีมี้สอบ 555 สวสัดีครับ 

 
อาคารบริการกลาง ท่ีตัง้ส านกังานบริหารกิจการ

หอพกั ครับ 

 
อ๊อกตะ ครับ 

 
ร้านถ่ายเอกสาร พ่ีพนกังานใจดี ร้านตดัผมอีก 2 ร้าน

ครับ 

 
พืน้ท่ีว่างในอ๊อกตะ ส าหรับการจัดงานและการท า
กิจกรรมของนิสิตครับ 



 
บนชัน้ 2 เป็นท่ีตัง้ส านกังานบริหารกิจการหอพกั จา่ย

ค่าไฟท่ีน่ีครับ 

 
ข้างๆอ๊อกตะ ฝ่ังทา่น า้น่าน มีให้สบูลมรถ และสะพาน
ข้ามฝากท่ีไม่ให้ข้าม ยกเว้นพ่ียามท่ีเฝา้ระวงัเขตรัว้

มหาวิทยาลยัอยู่ฝ่ังนู้นครับ 

 
ฝ่ังด้านหลงัอ๊อกตะมองออกไปจะเห็นท้องทุ่ง

นากว้างไกล เห็นบ้านชาวบ้าน เห็นเทือกเขาเดียวกบั
เขาใหญ่ด้วยครับ 

 
หลังหอพักหญิงติดริมน า้ ฝ่ังท่าน า้นนท์ ก็

บรรยากาศดีร่มร่ืน ใช้เป็นทางเดินลัดระหว่างหอได้ 
ไม่ต้องกลวัแดดแรงครับ ชอบตรงนีม้าก ร่มร่ืนดีครับ 

 
สว่นน่ีเป็นลานจอดรถฝ่ังทา่น า้นนท์(หลงัหอ7) ครับ 

 
บรรยากาศท่ีลานชงโค ชว่งนีเ้ข้าสูช่่วงสอบแล้ว เลย

วา่งโลง่เลย อิอิ 



 
ไปอา่นหนงัสือแล้วนะครับ (หรือดูละคร 555)  

เจอกนัตอนต่อไป สวสัดีครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 8 (18 พ.ค. 2558) 

 

สวัสดีครับทุกคน วันจันทร์วันนีเ้หน่ือยสุดๆมีสอบปลายภาคตอนสายๆ ตอนบ่ายสอบสอน แต่ได้
ประสบการณ์มากมาย เลิกสอบก็จะหกโมงเย็นแล้ว วนันีเ้ลยมาดึกไปนิด และวนันีอ้ยู่กบัอาคารเรียนเยอะ ก็ขอพา
ทกุคนไปดูอาคารเรียน 2 อาคารหลกัของนิสิต มศว องครักษ์ เลยครับ 

อาคารแรกคือ "อาคารเรียนรวม" อยู่ตรงสี่แยกตรงข้ามคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีน่ีคือสถานท่ีส าหรับการเรียน
การสอนของนิสิตทัว่ไป รวมถึงยังเป็นส านกัคอมพิวเตอร์ และร้านถ่ายเอกสารอีกหนึ่งร้าน และยังเป็นจุดส าคญัใน
การนดัพบกนัของนิสิต ทัง้การท ากิจกรรมหรือวา่เป็นห้องเชียร์ด้วยครับ 

อีกอาคารหนึง่คือ "อาคารเรียนและปฏิบติัการเอนกประสงค์ของวิชาพืน้ฐาน" ซึง่เป็นอาคารเรียน สาธิต มศว 
องครักษ์ เก่า ท่ีน่ีมีทัง้อาคารเรียน ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ แล้วห้องเรียนสว่นใหญ่ท่ีก๊อตเรียนอยู่ท่ีตึกนีค้รับ ท่ีน่ี
เป็นท่ีตัง้ของส านักนวัตกรรมการเรียนรู้อีกด้วย ก๊อตก็ไม่มีอะไรบรรยายมาก ไม่ว่าจะเรียนท่ีไหนก็เป็นปัจจัย
สภาพแวดล้อม แต่การเรียนอาศยัปัจจยัภายในบุคคลและผู้สอนประกอบด้วยอีกครับ ไม่วา่จะเรียนท่ีไหนขอให้ตัง้ใจ
เรียนละ่กนั อิอิ 

ความประทบัใจของ 2 อาคารนีก็้คือ เป็นท่ีเดียวท่ีสามารถพบอาจารย์ได้มากท่ีสดุในมหาวิทยาลยัแล้วครับ 
ต่างจากโรงเรียนท่ีไม่วา่จะอยู่แถวไหนในโรงเรียนก็จะเจออาจารย์ได้บ่อย ส าหรับมหาวิทยาลยัท่ีอาคารเรียนจึงเป็น
จดุท่ีเราสามารถติดต่ออาจารย์ได้สะดวกท่ีสดุครับ ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประสบการณ์ต่างๆ
ให้กบัชีวิตได้ครับ 

วนันีไ้ด้สอบสอนรู้สึกประทบัใจมากท่ีได้รับค าแนะน า แนวทางการเป็นครู จากอาจารย์ประภาพร ลิม้จิต
สมบูรณ์ ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ถือว่าได้ท าให้ก๊อตรู้มากขึน้ว่าการเป็นครูไม่ได้ง่ายอย่างท่ีคิดแต่เราก็



เป็นได้ ถ้ามีความพยายาม ตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน ก๊อตเลยมองไปถึงอาชีพอ่ืนๆก็เหมือนกนัครับ ถ้าทกุคนตัง้ใจเรียน 
ท าตามแนวทางความฝันของตนเองอย่างเต็มท่ี ก็สามารถประสบความส าเร็จตามความคาดหวงัได้ครับ 

วนันีก็้ขอเลา่และแบ่งปันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆท่ีได้มาให้เพ่ือนๆหรือทกุคนท่ีเข้ามาอ่าน ได้น าไปใช้เป็น
ข้อคิดในชีวิตประจ าวนันะครับ เจอกนัใหม่ตอนต่อไปครับ สวสัดีครับ 

 
อาคารเรียนรวม ภายนอกครับ 

 
ชัน้ลา่ง มีร้านถ่ายเอกสาร ลานท ากิจกรรม 

และห้อง 101 ห้องเชียร์ท่ีคณะก๊อตไปใช้ครับ 

 

ส านักคอมพิวเตอร์ อยู่ชัน้ 3 ท่ีน่ีให้บริการ
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม ล้างไวรัส ซอ่มคอม
ก็ได้ครับ นอกจากนีท่ี้น่ีก็มีห้องเรียนอยู่ทกุชัน้ๆ 

 
รอบๆอาคารนี ้ ด้านหน้าก็เป็นป้ายหยุดรถ

กะป๊อ รถโดยสารภายในมหาวิทยาลยั ท่ีต้องซือ้ตั๋ว
หน้าโรงอาหารราคา 3 บาทต่อใบ ใช้เดินทางไปรอบ
มอได้ นอกจากนีด้้านหลังอาคารเป็นสะพานข้าม
คลอง จุดนีม้องเห็นสะพานอ่ืนท่ีอยู่ไกลออกไปด้วย 
สวยดีครับ 

 
บรรยากาศภายนอกอาคารเอนกประสงค์ครับ 



 
ท่ีจอดจกัรยานตรงนี ้ตอนเย็นก๊อตไว้มาอา่น

หนงัสือครับ เงียบมาก ท่ีลบั อิอิ (ไม่ลบัละ่ -3-) 
 

 
ส านักนวัตกรรมการเ รียนรู้ เหมือนเ ป็น

หน่วยงานท่ีสงักัดรายวิชาของมหาวิทยาลยัไว้ครับ ก็
ดีนะ 

 
แต่ละชัน้ของอาคารเอนกประสงค์ครับผม 

 
มีการสอบสอนของอุ้มและปุ่ นติดมา สนุก

มากครับ ท่ีได้เรียนท่ี มศว องครักษ์แห่งนี ้อิอิ แต่เรา
จะสนกุกบัวิชาเรียนไม่ใชเ่พราะสถานท่ีอย่างเดียวนะ 
ตวัเราน่ีละ่ ใชก่บัสิ่งท่ีเรียนรึเปลา่ครับ 

 
สอบสอนเสร็จก็ป่ันจักรยานไปกินข้าวนอก

มหาวิทยาลยัมา วิวดี ท้องทุ่งแห่งองครักษ์ :)เจอกัน
ใหม่ตอนต่อไปครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 9 (19 พ.ค. 2558) 

 

สวสัดีครับทุกท่าน วนันีว้นัองัคารแล้ว มาดึกไปนิดครับ อิอิ วนันีจ้ะพาทุกคนไปส่องหนุ่มสอ่งสาว เอ้ย! ไป
ส่องสนามกีฬาต่างๆรวมถึงศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แห่งนี ้บอกเลยว่าพืน้ท่ีของ
สนามกีฬาน่ีกวา่คร่ึงของพืน้ท่ีทัง้หมดเลยก็ได้ จะมีท่ีไหนบ้าง เด๋ียวอา่นได้ในคอมเมนต์เลยครับ 

ส าหรับวนันีก๊้อตจะมาเลา่เก่ียวกบั กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการออกก าลงักาย ท่ีก๊อตได้ท า ณ ท่ีน่ี ท่ีท ามาก
ท่ีสดุคือ "ป่ันจกัรยาน" รองลงมาคือ เดิน แล้วก็ ว่ิงครับ ซึง่หลงัจากออกจากโรงพยาบาลมานัน้ ต้องงดการออกก าลงั
กายไปหมดเลย ท าได้มากสดุคือป่ันจกัรยานไปตามท่ีต่างๆ แต่แอบดือ้รัน้ ไปเต้นแอโรบิกมาด้วยนะ ตอนเต้นไม่เป็น
อะไร แต่พอเสร็จมนัก็เจ็บ ฮือ ทนได้อยู่มัง้ 555 

ท่ียิม 1 เป็นอาคารหอประชมุใหญ่ขององครักษ์ครับ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีพระราชทานปริญญาบตัรให้กบับัณฑิต 
และยังเป็นสถานท่ีกิจกรรมส าคัญของมหาวิทยาลยั ท่ีทัง้ประสานมิตรและองครักษ์ใช้ร่วมกนั อย่างวนัปฐมนิเทศ
ครับ และด้วยความกว้างของท่ีน่ีท าให้มีพืน้ท่ีส าหรับการออกก าลงักายของนิสิตมากมายเลยครับ  

ท่ีน่ีมีทัง้สระว่ายน า้ ฟิตเนส สนามฟุตบอล สนามรักบี ้สนามเทนนิส สนามซอฟต์บอล สนามบาสเก็ตบอล 
วงเวียนส าหรับว่ิงและเดิน รวมถึงถนนอีกหลายสายรอบมหาวิทยาลยัส าหรับป่ันจกัรยานเล่นก็ได้เพลินๆ หรือจะ
ออกไปป่ันนอกมหาวิทยาลยัก็ได้ด่ืมด ่าบรรยากาศ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ไปอีกแบบครับ ^^ 

สิ่งท่ีองครักษ์มีนีถื้อเป็นโอกาสอย่างดีย่ิงส าหรับนิสิตท่ีไม่ได้เรียนรู้ในวิชาการอย่างเดียว การดูและสขุภาพ
ถือเป็นอีกเร่ืองส าคัญในการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมเรียนรู้ครับ แต่ก็ขึน้อยู่กับตัวนิสิตท่ีจะก้าวเข้าไปใน
กิจกรรมกีฬาต่างๆหรือไม่ มิเชน่นัน้ทกุสิ่งท่ีทางมหาวิทยาลยัมีให้ก็ศูนย์เปลา่กบันิสิตคนนัน้ครับ  



ก๊อตล่ะอิจฉาคนท่ีสามารถท าอะไรได้อย่างเต็มท่ี จะว่ิง จะเฟี้ยวฟ้าว เหิน โหน กระโดดโลดเต้น มากครับ 
5555 เสียดายเลย ว่าจะมาฝึกว่ายน า้ให้เป็นก็อด จะเข้าฟิตเนสเพ่ิมหุ่นให้ฟิตเปร๊ียะก็ไม่ได้ 555 จะเต้นแอโรบิกอ
ย่างสนกุสนานก็ต้องระมดัระวงั แต่ในเวลานีก๊้อตก็พร้อมท่ีจะกระโจนเข้าไปหาสิ่งเหล่านีแ้ล้ว แต่เวลาก็ไม่มีให้มาก
พอในเทอมนี ้คงต้องไปตามลา่อปุกรณ์กีฬาในประสานมิตรเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพตวัเองให้แข็งแรงละ่ครับ >< 

น่ีคือ 1 เหตุผลของนิสิตส่วนใหญ่ท่ีไม่อยากย้ายจากองครักษ์ไปประสานมิตรครับ เพราะท่ีน่ีมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากมาย กว้างขวาง และราคาถูก! แต่มันขึน้อยู่กบัการจดัการชีวิตของเรา ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนแล้วปรับตวั 
หาวิธีท่ีดีท่ีสุด เพ่ือดูแลตนเอง สถานท่ีก็จะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีต้องยอมให้กับการจดัการของเราครับ คุณครู อาจารย์ 
ญาติๆ เพ่ือนๆ ก็อย่าลืมดูแลสขุภาพกนัด้วยนะครับ แล้วไว้เจอกนัใหม่ตอนหน้า ฝันดี ราตรีสวสัด์ิครับ ^3^ 

 
ใจกลางวงเวียน มศว องครักษ์ เป็นอนสุาวรีย์

ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก และสมเด็จย่าฯ ครับ 

 
รอบๆวงเวียน ทกุเย็นจะมีนิสิตมาว่ิง มาเดิน มาป่ัน

จกัรยานกนัครับ 

 
แถวนีคื้อ ศูนย์กีฬาสิรินธร ครับ ใกล้ๆยิม 2 มี

สนามเปตองขนาดหย่อม แถวนีป่ั้นจกัรยานได้เพลินๆ 

 
ใกล้ๆกนัมีสนามซอฟต์บอล อยูต่รงข้ามยิม 1 ครับ 



 
นอกจาก ยิม 1 จะเป็นหอประชมุใหญ่แล้ว ภายในชัน้
ลา่งยงัเป็น Fitness Center บริการให้กบันิสิตด้วย

ครับ 

 
หลงัยิม 1 เป็นลานเต้นแอโรบิก สนกุมาก มนัส์มาก 
ชว่งนีไ้ม่มีแล้ว สอบๆ แล้วก็มีสนามวอลเลย์บอล

ชายหาด ครับ 

 

ถดัไปด้านหลงัอีกก็จะเป็นยิม 3 ภายในมีเวที
มวย อุปกรณ์กีฬาบาร์ยิมนาสติก คอร์ดแบดมินตัน 
สนามวอลเลย์่ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตซอล 
ใหญ่มากอนันี ้

 
ภายใน ยิม 3 ครับ 

 
ข้างๆยิม 1 เป็นอาคารฝึกปฏิบติัการกีฬาทางน า้ครับ 

 
ตอนไปยงัไมค่่อยมีคนครับ อิอิ 



 
นอกจากนีย้ังมีสนามหญ้าส าหรับเล่นกีฬา

อีก 2 ท่ีคือสองข้างทางจากวงเวียนไปห้องสมุดครับ 
รวมถึงหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังเป็นสนามบอล
และบาสอีกด้วย 

 
หลงัจากอาคารเรียนรวม หน้าเซเวน่และหน้า

โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสนามเทนนิส
ครับ ก๊อตมาซ้อมสแตนด์เชียร์ตรงนีบ้่อยมาก เคยเลน่
เตยกัก ว่ิงไล่จบั แปะแข็ง กับเพ่ือนๆในสนามเทนนิส
ด้วยแน้ะ! ปี 1 555 

 
ส่วนสนามใหญ่คือ สนามกีฬากลาง เป็น

สนามใหญ่ของมหาวิทยาลัย  เย็นๆจะมีคนมาเล่น
บอล ว่ิงก็มีบ้างครับ 

 
แล้วสองฝ่ังทางเข้ามหาวิทยาลัยยังเป็น

สนามฟุตบอลขนาดเล็กและสนามรักบีด้้วยครับ 

 
เจอกนัตอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ 





ตอนที่ 10 (20 พ.ค. 2558) 

 

สวสัดีครับ ไม่น่าเช่ือเลย เวลาผ่านไปเร็วมาก มาถึงตอนท่ี 10 แล้ว เวลาท่ีเหลือในหอพักองครักษ์นัน้ต้อง
เต็มท่ีให้มากกว่านีล้่ะครับ ! วันนีเ้ลยพาไปอีก 2 จุดส าคัญในมอ และพาไปนอกมอด้วย อุ๊ ต๊ะ ก็มาท่ีอาคาร
อ านวยการ ศูนย์กลางของการติดต่อ ทะเบียนนิสิต บัญชี แล้วก็ชัน้ล่างของยิม 2 ยังเป็นท่ีตัง้กองกิจกรรมนิสิตครับ 
วา่กนัแล้วอา่นได้ท่ีใต้คอมเมนต์ สว่นตรงนีจ้ะขอเลา่ถึงความประทบัใจกบักองกิจละ่กนั อิอิ 

ความจริงก๊อตไม่ได้สนิทกบัทางกองกิจและกองอ านวยการเทา่ไหร่ นอกจากการมารับใบเสร็จค่าเทอม หลงั
โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ครับ แต่โชคชะตาได้ก าหนดให้โคจรมาพบกนับ้าง เช่นพ่ีจากกองกิจท่ีรู้จกัผา่น แพรว 
เพ่ือนในเอกอีกทีนงึท่ีท างานรู้จกัมกัคุ้นกบัพ่ีกองกิจเป็นอย่างดี วนัหนึง่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน วนัสขุภาพจิต แล้วเข้า
ไปเขียนช่ือ รายละเอียดเก่ียวกบัสขุภาพจิตตามซุ้ม จงึได้รู้จกักองกิจมากขึน้ครับ  

กองกิจกรรม ไม่ได้เพียงแต่ดูแลกิจกรรมท่ีจดัภายในมหาวิทยาลยัเทา่นัน้ การให้ค าปรึกษากบันิสิตเก่ียวกับ
ชีวิตเรียน ปัญหาส่วนตัว หรือแนวทางในการศึกษาต่อก็มีครับ ท่ีน่ีเหมือนมีครูแนะแนวอีกคน แต่มาในฉบับของพ่ี
กองกิจ นอกจากนีย้งัแนะน าการชว่ยงานของมหาวิทยาลยั ท่ีนิสิตสามารถหารายได้จากท่ีน่ีได้ด้วย โดยเฉพาะนิสิต
กู้ ยืมเงิน กยศ ก็มกัจะต้องติดต่อกบัพ่ีกองกิจอยู่บ่อยครัง้ ทัง้การสง่และดูแลเอกสารครับ ถือวา่เป็นหน่วยงานท่ีดูแล
น้องๆอย่างใกล้ชิดเลยครับ  

กองอ านวยการ นอกจากจะเป็นจดุส าคญัในการจา่ยเงิน รับใบเสร็จ ท่ีน่ียงัมีร้านขายของท่ีระลกึของ มศว ท่ี
นิสิตส่วนมากไม่รู้ว่าตึกนีมี้ของดีขายอยู่ เช่น สมุดบันทึกท่ีมีตรามหาวิยาลยัประทบั สวยมากครับ ถ้าอยู่ในกล่อง
ราคา 330 บาท แต่ก๊อตซือ้แบบไม่มีกล่องมา ราคา 180 บาท ต้องใช้อย่างทะนุถนอมเพราะดูดีมากเลยครับ พ่ี
คนขายบอกวา่ไม่ค่อยมีคนรู้วา่ตรงนีมี้ของท่ีระลกึขาย ผมเลยรับปากวา่จะประชาสมัพนัธ์ให้นะครับ ฮา่ๆ  



หลงัไปตึก 2 แหง่นีเ้สร็จ ผมก็เดินทางป่ันจกัรยานไปถ่ายรูปเลน่แถวทางไปตลาดองครักษ์ครับ ระหวา่งทาง
มีอยู่ท่ีหนึ่งเป็นทุ่งหญ้า วิวสวยดีเลยถ่ายรูปกันมาเยอะเลย ฮ่าๆ แต่พอฝนตกลงมา ผมกับสาวๆ 555 ก็รีบป่ัน
จกัรยานกลบักนั มาแวะทานมือ้เย็นกนัท่ีหน้า มศว องครักษ์ นัน่คือร้าน "ก๋วยเต๋ียวปลา หน้า มศว องครักษ์" ครับ 

ด้านในมีเมนูให้เลือกทานหลากลาย ส่วนใหญ่เน้นปลาครับ แต่ท่ีน่ีไม่มีหมูเลยครับ ก๊อตสัง่อาหารไม่ค่อย
เป็น ไม่รู้จะกินอะไรก็สัง่งา่ยๆเป็น ข้าวต้มปลา ครับ สาวๆสัง่ก๋วยเต๋ียวปลาเส้น อร่อยมากครับ ก๊อตได้ชิมไปเส้นหนึง่ 
555 ราคาถ้วยละ 40 บาทครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวาน ไอศกรีมนมตราหนองโพ ถ้วยละ 35 บาท อร่อยมาก
ครับ วนันีใ้ช้เงินเยอะมากเลย แม่คงเข้าใจ วยัก าลงักิน ออิุ >< 

วนันีเ้ลยเหน่ือยเลยครับ โดยเฉพาะตอนป่ันจกัรยานหนีฝนกลบัมามอ ดีนะท่ีตกปรอยๆแค่แป๊ปเดียว ไม่งัน้
เปียกแฉะกนัแน่ๆ  แหมะ สนกุจงัเลยครับ องครักษ์ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างท่ีใครใครคิดนะครับ ท่ีน่ีมีอะไรให้เรามาเรียนรู้ 
เก็บเก่ียว ประสบการณ์มากมาย หวงัวา่วนันีท้กุคนจะสนกุกบัเร่ืองเลา่จากองครักษ์นะครับ ไว้เจอกนัใหม่ตอนต่อไป 
สวสัดีครับผม 

 
ภายนอกของอาคารอ านวยการครับ 

 

สว่นของกองคลงั และงานทะเบียนนิสิตและสถิติตรง
นีนิ้สิตติดต่อท าบตัรนิสิตใหม่ รับใบเสร็จค่าเทอม 

ต่างๆนานาครับ 

 
บริเวณนีมี้การขายของท่ีระลกึ และ ศูนย์พฒันาสภาพ
กายภาพ การขนสง่และความปลอดภยั สว่นแต่ละ่ชัน้
เป็นส านักอธิการบดีองครักษ์ , ห้องมติธรรม ห้อง
เสวนา ห้องปฏิสัมพันธ์ , ห้องสัมมนา ห้องสุขภาพ 
ห้องประชามติ , ห้องของวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั , คณะ
เทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์การเกษตร และ ห้องรับรอง 
ตามล าดบัชัน้ 1 - 6 ครับ 



 
อันนีท่ี้ใต้ยิม 2 เป็นกองกิจกรรมนิสิต มศว 

องครักษ์ครับ ก่อนทางเข้าเป็นชมรมเทควันโด ซ้อม
กนัสมนัส์มาก ครับ 

 
ด้านในกองกิจการนิสิต ให้ติดต่อเก่ียวกับงานธุรการ 
งานกิจกรรมนิสิต การกู้ ยืม กยศ. และให้คะปรึกษา
แนะน าแก้ไขปัญหานิสิตต่างๆครับ 

 
ว่ า แ ล้ ว ก็ ไ ป ป่ั น จั ก ร ย า น เ ล่ น กั บ ส า ว ๆ น อ ก
มหาวิทยาลยักนัดีกวา่ครับ แถวนีเ้หมือนแถวบ้านเลย 

(พิจิตร) มีทุง่นา บ้านเรือน ไม่วุน่วาย เงียบสงบดีครับ 
ยังผ่านทางรถไฟด้วย ซึ่งสายนีเ้ป็นรถไฟขนส่งสินค้า
อย่างเดียว จนมาถึงทุง่หญ้าครับ 

 
บรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากการไปถ่ายรูปเล่นท่ีทุ่ง
หญ้ามาฝากครับ 555 

 
ฝนตกไล่แล้วก็รีบป่ันกลบัมาแถวหน้ามอ มาร้าน ก๋ว
เต๋ียวปลา หน้า มศว องครักษ์ครับ ด้วยความหิวและ
ความเหน่ือย เติมพลงังานกนัหนอ่ย 

 



น่ีเป็นตวัอย่างของอาหารท่ีการสัง่จากทีมทวัร์ในวนันีค้รับ ข้าวต้มปลา และก็ก๋วยเต๋ียวปลาเส้น ถามป้าป้าบอกเป็น
ปลาท่ีเอาไปบดเป็นเส้นครับ อ่ิม อร่อยดี พอหายเหน่ือยหนอ่ยครับ ขอให้ทกุคนเติมเต็มพลงังานกนัด้วยนะครับ 555 
ส าหรับตอนนี ้สวสัดีครับ ^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 11 (21 พ.ค. 2558) 

 

สวัสดีครับทุกคน กลับมาติดตามเร่ืองเล่าจากองครักษ์กันต่อนะครับ วันนีม้าดึกไปหน่อยครับเพราะมี
ภารกิจท่ีได้ไปท า ซึง่จะเลา่อยู่ในเร่ืองวนันีด้้วย แต่ก่อนอ่ืน ก๊อต จะพาทกุคนไปตามเก็บสถานท่ีท่ียังไม่ได้พาทุกคน
ไปใน มศว องครักษ์ครับ นัน่ก็คือ "อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการภายในมหาวิทยาลยั" และ "ตลาดนดัศูนย์
แพทย์ มศว" ครับ เห็นช่ือแบบนี ้ทัง้ 2 ท่ีนีคื้อแหลง่อาหารอีกแหง่ท่ีนิสิตท่ีน่ีนิยมมาจบัจา่ยสินค้าทัง้บริการและบริโภค
อย่างมากมายครับ 

อาคารศูนย์กิจกรรมฯ ข้างต้นนัน้มีช่ือเรียกกันสัน้ๆว่า "พลาซา่" ครับ เพราะเป็นเหมือนอาคารห้างขนาดเล็ก
ท่ีรวมร้านค้าไว้มากมาย มีอะไรบ้างอา่นท่ีคอมเมนต์เช่นเคย แต่ก๊อตจะขอเลา่ถึงสว่นท่ีประทบัใจและเคยใช้บริการ
ท่ีน่ีก็คือ "ไปรษณีย์ไทย สาขา มศว องครักษ์" เป็นอนัดบัแรกครับ 

ตอนแรกท่ีรู้ว่าท่ีน่ีมีไปรษณีย์ ผมก็ดีใจมากเลยครับ จะได้ส่งของ เขียนจดหมายหาเพ่ือนมัธยม ได้สะดวก
หนอ่ย 555 แต่ก็ไม่ได้ท าอะไรเลย จนวนัหนึง่คุณครูองัคณา ท่ีโรงเรียนมธัยมก็ติดต่อมาวา่อยากได้ หนงัสือ/วารสาร 
ซึ่งมีอยู่ท่ี หอสมุด มศว ผมก็ไปค้นแต่พบว่าอยู่ท่ีประสานมิตร ก็สัง่มาองครักษ์ผ่านทางห้องสมุด เป็นฉบับถ่าย
เอกสาร แล้วก็น ามาสง่ไปรษณีย์ไปให้อาจารย์ นัน่เป็นครัง้แรกท่ีได้ใช้ อีกครัง้หนึง่คือสง่ใบเบิกค่าเลา่เรียนกลบัไปให้
แม่ได้สะดวกและรวดเร็ว ทัง้ๆท่ีไปรษณีย์ก็มีอยู่แทบทกุหนแห่งในประเทศ แต่ผมกลบัรู้สกึดีใจท่ีท่ีน่ีมีครับ เอ๊ะ ยงัไง
กนั ฮา่ๆ ^^ 

ร้านอาหารในพลาซา่ท่ีก๊อตทานบ่อยมีอยู่ 2 ร้านคือ ร้านป้าแก้วและร้านโจ๊กจบัเส้น ร้านแรกผมกินแต่ข้าวไข่
เจียวครับ มันสัง่ง่ายดี (อีกแล้ว อีโมติคอน wink ท่ีน่ีมีให้เขียนใส่ใบกระดาษสีขาวเล็กๆแปะผนงัร้านด้วย ก๊อตไป
เขียนไว้วา่ "ซุปตาร์ก๊อต" แล้วเซนต์ให้แฟนคลบัไว้มาดูต่างหน้าครับ อิอิ สว่นร้านโจ๊กจบัเส้นก็มีของเด็ดหลายอย่าง 
เชน่ ก๋วยจับ๊ญวณ ส้มต า เปาะเป๊ียะ เฉาก๊วยชากงัราว ได้ไปรับประทานทีไรก็ชุม่ปากชุม่คอ ช่ืนอกช่ืนใจ รู้สกึมีพลงั



ในการเรียนรู้ต่อครับ ฮ่าๆ แต่อาหารท่ีพลาซ่านีก็้จะมีราคาสูงกว่าท่ีโรงอาหารไม่มากครับ ท่ีน่ีทุก ร้านมี
เคร่ืองปรับอากาศได้คลายร้อน คลายเครียดจากงานหนกัได้ทีเดียวครับ 

ส าหรับชัน้ลา่งของพลาซา่ ชว่งเย็นจะมีร้านค้ามาเปิดในชว่งบ่ายๆจนถึงสองสามทุม่ ไม่วา่จะเป็นร้านน า้ป่ัน 
ข้าวโพด ขนมครก ไก่ย่าง เครป สลดั ลกูชิน้ ส้มต า โอ้โห มีมากมายให้นิสิตได้เอร็ดอร่อยกนัพอประมาณ ยงัมีตลาด
นดัศูนย์แพทย์ฯท่ีเปิดทกุวนั จนัทร์ องัคาร และ พฤหสับดี ให้นิสิตได้ซือ้ข้าวของเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบั และอาหาร
อีกหลากหลายเช่นกัน สว่นตรงศูนย์แพทย์ก็ยงัมีเซเว่นอีก อยู่ท่ีน่ีรับรองว่าไม่มีวนัอดตายแน่นอนครับ 555 น่ีจงึเป็น
สาเหตุท่ีท าให้นิสิตสาวหลายคนน า้หนกัขึน้กันอย่างน่าตกใจ ก็เพราะพูดกนับ่อยวา่ กินวนันีว้นัสดุท้ายแล้ว แต่ก็อด
ใจไม่ไหวจริงๆครับ ฮร่ีๆ 

เย็นวนันีก๊้อตได้มีโอกาสนัง่รถตู้กบัเพ่ือนๆและพ่ีในชมรมนิสิตครูไป วดัสระบวั คลอง 11 เพ่ือไปเปิดกลอ่งรับ
บริจาคเงินสมทบทุนค่ายเพราะครู เพาะคน ครัง้ท่ี 5 ท่ีจะจดัขึน้ท่ี มศว องครักษ์ในช่วงปิดเทอมนี ้ ก็ได้ไปสมัผสั
บรรยากาศตลาดนดัของคนธญับุรี คลอง11 นีค้รับ มีอาหารมากมาย ผู้คนก็พลกุพลา่นในชว่งเย็นๆ หลายคนก็หยุด
เดินและใส่ธนบัตร 20 บาทลงในกล่องกัน มีบางส่วนก็ธนบัตรสีแดง ได้เงินน าไปสมทบทุนสี่พันกว่าบาทครับ เย้ๆ 
วนันีก็้เลยรู้สึกประทบัใจน า้ใจของคนไทยท่ีมีให้กัน โดยเฉพาะผู้ ใหญ่หลายคนท่ีให้ความส าคญักับการศึกษาเป็น
อย่างมาก และได้เห็นอีกมมุหนึง่คือพ่อแม่บางคนให้ลกูหยอดเงินลงกล่องด้วยตวัลกูเอง เป็นการปลกูฝังพฤติกรรมดี
ดีให้กบัเด็กๆอย่างยอดเย่ียมเลยครับ ชอบ >< 

น่ีละ่ครับกลบัมาถึงมอก็ดึกแล้ว แต่ไม่ได้มามือเปลา่นะครับ ไม่ได้หมายถึงเงิน แต่หมายถึงความประทบัใจ
และรู้สกึดีดงัท่ีเลา่มาแล้ว วนันีจ้งึเป็นอีกหนึง่วนัท่ีผมรู้สกึวา่องครักษ์เป็นแดนแหง่ชีวา ดงัท่ีใครๆเขากลา่วกนั รวมถึง
ได้เห็นวีถีชีวิต น า้ใจคนไทย และประสบการณ์ใหม่ๆในวนันี ้จะคอยย า้เตือนให้เราได้ท าสิ่งดีดีออกมาช่วยเติมเต็ม
สงัคมไทยให้นา่อยู่ขึน้ไปอีก ส าหรับวนันี ้ราตรีสวสัด์ิครับ 

 
"อาคารศู น ย์ กิ จก รรม นิสิตและบ ริการภายใน
มหาวิทยาลยั" หรือวา่ "พลาซา่ มศว องครักษ์" ครับ 

 
นอกจากไปรษณีย์ไทยท่ีเล่าไปแล้ว ท่ีน่ียังมี "ร้านยา 
มศว" กบั "ร้านเชา่หนงัสือ" ด้วยครับ 



 
ร้ า นอาหา ร อี กม ากม าย  นั่ ง เ ล่ น เ พ ลิ นๆ  รั บ
เคร่ืองปรับอากาศเบาๆครับ ซึง่ท่ีน่ียงัเป็นท่ีตัง้ของร้าน
ขายอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ วัสดุในการท ากิจกรรมต่างๆ
ของนิสิตด้วย 

 
ท่ีชัน้ 2 เป็นท่ีตัง้ของร้านอาหารอย่างป้าแก้วและโจ๊ก
จบัเส้นแล้ว ยังมีร้านถ่ายเอกสารปริน้ท์งาน ร้านตัด
ผมท่ีก๊อตเพ่ิง รู้ว่ามี ก็วันนี  ้ฮะ!! 555 แล้วก็มี ร้าน
ถ่ายรูป อดัรูปครับ ดีมากเลยย 

 
นอกจากนีย้ังมีร้านอาหารอีกหลายประเภท รวมถึง
ร้านแว่นก็มีไว้ให้บริการนิสิตกับบุคลากรและลูกค้า
ทัว่ไปครับ 

 
ด้านล่าง หรือท่ีก๊อตเรียกเองว่า ชัน้ใต้ถุน 555 ท่ีน่ีมี
ร้านค้าจากพ่อค้าแม่ค้าในละแวกแถวนีม้าเปิดขายกัน
ทุกเย็นครับ ก๊อตชอบ ข้าวโพดอบเนย ตอนเข้า รพ 
คราวนัน้ เอิน้ดาวกับสายรุ้งถึงกบัซือ้ไปให้ครับ อร่อย
มาก เรียกวา่ ยิม้ออ่นนครนายก เลยครับ ฮิฮิ 



 
ใกล้ๆอาคารพลาซ่า มี ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ตัง้ให้บริการอยู่ครับ ซึง่ระบบการจา่ยค่าเลา่เรียนของ
มหาวิทยาลยั เช่ือมกบับญัชีของธนาคารไทยพาณิชย์
ครับ โดยหักเงินอัตโนมัติเม่ือกดจ่ายค่าเทอมผ่าน
เว็บไซต์ครับ 

 
ทางจากพลาซ่าไป รพ.ศูนย์แพทย์ฯ บริเวณ

ทางเดินในช่วงเช้าถึงบ่ายวันจันทร์ อังคาร และ
พฤหัสบดี จะมีตลาดนัดมาเปิดครับ ยาวจนไปถึง
เซเวน่ อ้วนแน่ๆ  เด็กๆ อิอิ 

 
ตรงนีคื้อบริเวณศูนย์แพทย์ท่ีเคยกล่าวถึงใน

ตอนท่ี 2 ครับ ส่วนนีเ้ป็นเซเว่นกับวินรถตู้ ไปฟิวเจอร์ 
30 บาท ไปอนสุาวรีย์ 50 บาทครับ 

 
มาถึงวดัสระบวั คลอง 11 ซึ่งเป็นเขตจงัหวดั

ปทุมธานีครับ วันนีม้าเปิดกล่องในวันท่ีมีตลาดนัด
พอดีครับ 



 
บรรยากาศในตลาดนดัครับ 

 
อยู่จนเกือบสามทุม่ ก็ได้ สาคู ติดกลบัมา

ทานท่ีหอ 1 ถุง อร่อยดีครับ กินซะดึกเชียว อิอิ ไว้เจอ
กนัใหม่ตอนต่อไปครับผม ^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 12 (22 พ.ค. 2558) 

 

สวสัดีครับทกุคน กลบัมาติดตามเร่ืองเลา่จากองครักษ์กันต่อนะครับ ย่ิงใกล้วนักลบับ้านก็รู้สกึวา่ต้องคิดถึง
องครักษ์อย่างแน่นอน ซึ่งในวนันีก๊้อตก็ไปจดัเก็บบรรยากาศอย่างเต็มอ่ิมทุกซอกทุกมมุท่ีสามารถเข้าไปได้ครับ ทัง้
บรรยากาศในเขต “หอพกั” “ศูนย์วิจยัและความรู้ทางพฤกษศาสตร์” และ “อาคารคณะต่างๆ” รวบรวมมาให้ทกุท่าน
ได้ไปชมกนัเลยครับ 

ในบริเวณหอพกัมีหอทัง้หมด 11 หอครับ หอ 1- 2 เป็นหอรวม หอ 3 - 4 เป็นหอชาย หอ 5 – 11 เป็นหอหญิง 
ด้านนอกมีถนนใหญ่เช่ือมทกุหอให้เดินทางหากนัได้อย่างสะดวกสบาย ท่ีก๊อตชอบหอท่ีน่ีคือ นิสิตใช้จกัรยานกนัเป็น
สว่นมากครับ แต่ก็มีรถจกัรยานยนต์เช่นกัน ซึง่การใช้รถจกัรยานภายในนัน้เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมดีดีในการช่วยกัน
ลดมลภาวะและสร้างสุขภาวะท่ีดีให้กบัตวันิสิตและบุคลากรครับ ก๊อตก็เอาจกัรยานมา ถือว่าสะดวก จะไปไหนก็
งา่ย ทางท่ีวา่ไกลก็กลายเป็นใกล้ขึน้มาทนัที  

“ศูนย์วิจยัและความรู้ทางพฤกษศาสตร์” อยู่หลงัอาคารเรียนเอนกประสงค์ไปทางทิศใต้ครับ เป็นอาคาร
บ้านหลงัเล็กนา่รัก รอบๆมีแปลงดอกไม้ บ่อน า้ เล้าเป็ดหา่น และโรงเพาะช าเรือนกระจกครับ ท่ีส าคญัท่ีน่ีนิสิตเรียก
อีกช่ือหนึง่วา่ “ลานแมว” เพราะวา่มีน้องแมวหลายตัว อาศยัอยู่เต็มเลยครับ โดยมีการเลีย้งดูอย่างดีจากพ่ีท่ีประจ า
ศูนย์วิจยัแห่งนี ้นิสิตจึงนิยมมาถ่ายรูปกบัน้องแมวท่ีน่ีครับ เพราะเรียกเหมียวเหมียวก็มา น่ีไงล่ะ “Cat Walk” ของ
จริง  

ก๊อตประทับใจแปลงดอกบานช่ืนมากครับ มันท าให้ก๊อตคิดถึงบ้าน (อีกแล้ว 555) เพราะว่าชอบปลูก
บานช่ืนครับ พอได้มาเจอท่ีน่ีดีใจมาก บานช่ืนเป็นพืชท่ีโตง่าย ตายเร็ว (แน้ะ!) แต่เวลาดอกบานน่ีท าให้เราบานช่ืน
มากครับ ก๊อตเคยแต่งกลอนเปลา่ไว้วา่ “บานช่ืนสดใส ในวนัฝนตก บานช่ืนสีสด ในวนัสดใส บานช่ืนร่ืนรมย์ ชวนดม
ช่ืนใจ บานช่ืนแจม่ใส ชวนใจช่ืนชม” ^^ 



ส าหรับอาคารคณะต่างๆ ท่ี มศว องครักษ์ เป็นท่ีตัง้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พลศึกษา พยาบาลศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ครับ ภาพแต่ละคณะเป็นอย่างไรเชิญชมท่ีใต้คอมเมนต์เลยครับ 

วนันีก๊้อตก็ได้มาป่ันจกัรยานรอบๆ มศว องครักษ์อยู่หลายรอบ เพ่ือไปเก็บภาพและท่ีส าคญัอีกอย่างหนึง่คือ 
ออกก าลงักายครับ น่ีคือสิ่งแรกท่ีผมนกึถึงองครักษ์ว่า ในกรุงเทพเราจะไปป่ันจกัรยานได้ท่ีไหนสะดวกสบายเท่าท่ีน่ี
ครับ ฮา่ๆ แต่ไม่เป็นไร ถือเป็นหนึง่ปีการศึกษาท่ีก๊อตจะจดจ าไว้นะครับ 

ส าหรับรายการ เร่ืองเลา่องครักษ์ ก็ด าเนินมาใกล้ถึงตอนจบแล้ว มีหลายคนแนะน าให้ไปลงในเด็กดี พนัทิป 
เด๋ียวชว่งปิดเทอมนีจ้ะน าไปลงในส่วนข้อมลูครับ ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเขียนเล็กน้อย เพ่ือลดความรู้สกึส่วนตัว
สกันิด อิอิ อีกหนึ่งเร่ืองท่ีน่ายินดีคือ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ยงัส่งก าลงัใจมาให้ด้วย 
ต้องขอบพระคุณมากครับ เป็นแรงผลกัดนัดีดีท่ีท าให้ก๊อตได้สร้างสรรค์ผลงานดีดีออกมาครับ ส าหรับตอนนีมี้รูปมา
เพียบเลยครับ ไว้เจอกนัใหม่ตอนหน้า สวสัดีครับ 

 
บรรยากาศหอพกัครับ 2 รูปลา่งคือ หอ 5 และ 6 

 
บริเวณหอ 1 และ 2 ครับ เป็นหอรวม ซึง่จะแบ่งฝ่ัง
ชายหญิงครับ ข้อมลูใหม่จากดาวได๋เลย ก๊อตก็เพ่ิงรู้ 

ขอบคุณนะครับ 

 
ถนนกลางท่ีเช่ือมหอต่างๆไว้ครับ 

 
หอ 7 8 9 10 ครับ  

จะเห็นว่ามีจกัรยานจ านวนมากอยู่ทกุหอเลยครับ 
ว้าว 



 

 
หอ 10 และ หอ 11 ซึง่หอ 11 เป็นหอหญิงท่ีเพ่ิง
สร้างใหม่ ไม่รู้ภายในแตกต่างจากหอหญิงอ่ืนๆ

อย่างไรครับ ก๊อตไม่เคยขึน้ไป อิอิ 

 
ศูนย์วิจยัและการจดัการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
คล้ายๆบ้านหลงัหนึง่ท่ีมีการท าการเกษตรแบบสวน
ผสม ก๊อตเคยใช้ท่ีน่ีในการถ่ายหนงัสัน้เป็นบ้านของ
แม่นางเอกด้วย เหมือนบ้านใชไ่หมละ่ 

 
มีน้องแมวมากมาย แต่ละตวัมีช่ือห้องคอไว้ด้วย 

 แคทวอร์คเต็มไปหมด ลานแมว 

 
ท่ีน่ียงัมีเล้าเลีย้งเป็ดและหา่น หรือหงส์นะ ?? 

 
พ่ีคนนีใ้จดี บอกวา่เข้าไปในเล้าเป็ดหา่นได้นะ จะได้

ถ่ายใกล้ๆ ฮา่ๆ 



 
มีต้นเพาะช าใสก่ระถางเรียงรายเลยครับ แปลง

ดอกไม้ก็งดงาม 

 
โดยเฉพาะแปลงดอกบานช่ืน เห็นทีไรก็ช่ืนบานครับ 

 
 

 
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ มีอาคารของแต่ละ
สาขาแยกย่อยไปอีก ตามภาพเลยครับ 

 
อาคารคณะพลศึกษาครับ ซึง่ตอนนีมี้แผนท่ี

จะสร้างอาคารเพ่ิม อยู่ตรงลานชงโคครับ แต่ต้องใช้
เวลาสกันิด 

 
อาคารของคณะสหเวชศาสตร์ เภสชัศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์ครับ 

 
อาคารแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ อยู่

ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ด้านหน้ามีศาล
พระภูมิท่ีคนนิยมมาสกัการะบูชากันครับ ส่วนหอพัก
แพทย์พยาบาลและนิสิตแพทย์พยาบาลอยู่ด้านหลงั
อาคารเรียนไปครับ 



 
สโมสรนิสิตคณะแพทย์กับสนามกีฬาขนาด

ย่อมของคณะแพทย์ครับ อยู่หลงัโรงพยาบาล 

 

วิวแถวๆมอครับ 

 
ขอบคุณท่ีติดตามครับ เจอกนัตอนต่อไป สวสัดีครับ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 13 (23 พ.ค. 2558) 

 

สวสัดีครับทุกคน วนันีก๊้อตจะมาเล่าเร่ืองเก่ียวกับ "บุคคลท่ีอยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าในหอพัก" ฮ่าๆ ช่ือตอนก็
นา่สนใจเลยทีเดียว ใกล้จะกลบับ้านแล้วครับ ยงัไม่ได้เลา่เร่ืองของ "Roommate" เลยนะวา่พวกเขาเป็นใคร ท ามาหา
กินอะไร มาจากถ่ินไหนกนับ้าง วนันีจ้ะพาทุกคนมาฟังเร่ืองเลา่จากห้อง 122 อาคารหอพัก 4 ณ มศว องครักษ์ กัน
ครับวา่เป็นอย่างไร?? เร่ืองเลา่ในวนันีย้าวกวา่ทกุวนัแน่ๆ  เหมือนอา่นนิยายเลยทีเดียว  

หอพกันีต้้องจองผา่นเว็บไซต์แล้วจะสุม่ครับ ห้องละ 5 คน ก๊อตเลือกอยู่ห้องพดัลม วนัแรกท่ีเข้าหอพกัมาได้
พบกบัรูมเมทคนแรกนามว่า "แม็ค" เรียนอยู่ปี 1 วิศวะฯ สาขาไฟฟ้าครับ ซึง่เข้าหอมาก่อนสองวนัได้ แล้วสกัพกัก็ได้
พบกับ "ภู" เรียนอยู่ปี 1 พลศึกษา สาขาผู้น านนัทนาการ มาวนัแรกก็เปิดเพลงพ่ีแสตมป์มากมายให้ฟัง สุนทรีย์กัน
ตัง้แต่วนันัน้ครับ 555 วนัแรกพบวา่มีอีกเตียงหนึง่ของเมทคนท่ีสาม มีหมอน หมอนข้าง อยู่บนเตียงชัน้บนของแม็ค
ครับ ในวนันัน้ภูได้พบคนนัน้แล้ว เขาเป็นรุ่นพ่ีท่ีซ่ิวมาเรียนพละ แต่ว่าบ้านอยู่นครนายกเลยจะไปอยู่บ้าน ไม่อยู่ หอ 
ซึง่จนทกุวนันีก๊้อตยงัไม่เคยเจอเค้าเลยครับ O_o" หมอนและหมอนข้างก็ยงัวางอยู่ท่ีเดิม กร๊ีดด! แฮร่! 

ไม่ก่ีวนัต่อมา เมทคนท่ีสี่ คณะสงัคมก าลงัจะมาห้องครับ แต่แล้ว ภ ูพบวา่ "เพชร" เพ่ือนเอกเดียวกนั ขาเจ็บ
ต้องมีไม้ดาม เลยขอสลบักบัเมทคนนี ้อยู่ไม่ถึงวนั เพชรก็เปลี่ยนกลบัไปอยู่ห้องเดิม แต่เมทสงัคมถูกย้ายรายช่ือไป
แล้ว เพชร จงึต้องสลบักบั "พี" ปี 1 คณะวิศวะ สาขาชีวการแพทย์ ก๊อตกบัแม็คน่ีงงไปหมด เดินไปชว่ยขนของขึน้ลง 
สนกุสนานเลย ฮา่ๆ แต่แล้วด้วยความไม่สะดวกต่างๆนานา เพชรก็ย้ายลงมาอยู่ห้อง'122'ครับ จงึมีสมาชิกด้วยกนั 5 
คน ได้แก่ ก๊อต แม็ค ภ ูเพชร และ พี ! สว่นพ่ีซ่ิวคนนัน้ถูกตดัออกจากรายช่ือไปแล้วครับ เขาคือใครกนันะ -0- 

และแล้วสมาชิกทัง้ 5 ก็ลงตวั (แม็ค ภ ูเพชร เป็นคนกรุงเทพฯ สว่นพี เป็นคนนทบุรี) แม็คกบัพี อยู่ท่ีเตียง 2 
ชัน้ ก๊อตกับเพชรอยู่เตียงกลางห้อง ส่วนภูอยู่เตียงติดหน้าห้องครับ แรกๆทุกคนก็นอนเร็วดีครับ เช้ามืดก็จะมีเสียง 
"พละต่ืนนนนน!" สญัญาณเรียกนิสิตพละปี 1 ไปว่ิงแต่เช้าครับ ครึกครืน้ดี 555 ภกูบัเพชรก็จะออกจากห้องก่อนทุก
เช้า ส่วนก๊อต แม็ค พี ก็ตามตารางเรียน สบายๆครับ พอกลบัห้องมากันในช่วงเย็น ก็พูดคุยกันทัว่ไป  ภูก็ชอบเปิด



เพลงในห้องครับ ก๊อตกบัพี ก็เลน่เกมกนั 555 สว่นแม็คอา่นหนงัสือตัง้แต่วนัแรกจนวนันี ้อา่นได้ทัง้วนั เป็นตวัอย่างท่ี
ดีมากเลย อา่นจนดึกเลยครับ ฟิตจริงๆ 

ชว่งกลางๆในเทอมแรก เพชร ยงัคงแวะเวียนกลบับ้านไปหาหมอบ่อยครับ สว่นแม็คก็ยงันัง่อา่นหนงัสืออยู่
ตรงนัน้ ก๊อตกบัพีเห็นแม็คเครียดก็ชวนเลน่เกม น้อยมากท่ีแม็คจะหนัมามอง สว่นภก็ูพาเพ่ือนเอกเดียวกันมาท่ีห้อง
บ่อยมาก มีบางครัง้มากันเกือบทัง้เอก ประชุมกันบ้าง พูดคุยกันบ้าง 555 ครึกครืน้ดีครับ ผู้น านนัทนาการน่ีช่าง
สนกุสนานกบัพวกเราจริงๆ ยงัมีความสนกุสนานอีกอย่างครับ ก๊อต ถูก พี เรียกบ่อยวา่ "หนอ่งก๊อต" ก๊อตก็เลยเรียก
พีว่า "พ่ีพี" ส่วนแม็คดูท่าทางเป็นผู้ ใหญ่สุด โดนก๊อตกับพีเรียกว่า "พ่ีแม็ค" ไปครับ แล้วตามด้วยเสียง "อะฮึม้" ใน
ล าคอ ซึง่เป็นเสียงท่ีพ่ีแม็คมกัจะหลดุออกมาเวลาแม็คจะอ่านออกเสียงหรือซ้อมน าเสนอ Powerpoint ครับ ก๊อตกบั
พ่ีพีก็เลยล้อแม็คอยู่บ่อยๆด้วยการพูด แล้วลงเสียงวา่ อะฮึม้! 555 แต่ก๊อตก็โดนแกล้งไม่เบาครับ โดนหลอกเร่ืองผีอยู่
ประจ า โดยเฉพาะภ ูท่ีเลา่วา่ในห้องนีมี้ผีพดัลม มีไอ้จกุอยู่ น่ีก็เช่ือครับ แต่ไม่เจออะไรเลย 

แต่แล้วอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปครับ หลงัจากก๊อตเข้าโรงพยาบาล ออกมาช่วงนัน้ ก๊อตห่างมาจากหอพกั
นานมาก หนึง่เดือนกวา่ ท่ีห้องคงเงียบสงบดี 555 แต่ก็ต้องพบกบัการเปลี่ยนแปลง ก็พอทราบมาวา่ เพชร จะซ่ิวไป
เรียนสงัคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์ครับ สว่น พ่ีพี ก็คิดไปคิดมาอยากเรียน วิทยาการคอม ท่ีเกษตรครับ ชว่งนัน้เลย
เหงาเลย แล้วใครจะมาเลน่เกมกบัหนอ่งก๊อตละ่ครับพ่ีพี! แล้วพ่ีพีไปก็ไม่ได้ร ่าลาเลย ไว้เจอกนัใหม่ละ่กนัครับ 

เทอม 2 มาแล้ว หลงัจากท่ีพ่ีพีกับเพชร ไม่ได้อยู่ห้องนีต้่อ ห้องนีเ้หลืออยู่ 3 คน ราคาห้องก็เพ่ิมขึน้มาครับ 
จากสามพันกว่าๆกลายเป็นสี่พนันิดๆเท่าห้องแอร์เลยครับ ด้าน ภู คุณแม่ให้ย้ายไปห้องท่ีมี 5 คนจะได้ไม่จ่ายเพ่ิม
ครับ ห้อง 122 แห่งนีจ้ึงเหลือเพียง "ก๊อต" และ "แม็ค" ประจ าการทัง้ 5 เตียง 5 ตู้  5 โต๊ะอ่านหนงัสือ ก็มีการจดัห้อง 
ย้ายโต๊ะกนัใหม่ แต่ภก็ูยงักลบัมาห้องมาทกัทายบ้าง ฝากของเอกไว้ในตู้ เก่าของภูและเพชร สว่นเพชรก็แวะกลบัมา
ขนของท่ีห้องครับ และร ่าลากนั วนันัน้เลยได้ถ่ายรูปนีม้า เป็นรูปรวมท่ีครบแล้ว แม้วา่พ่ีพีจะอยู่ในโน้ตบุ๊คแต่พ่ีพีก็ยัง
เป็นหนึง่ในสมาชิกของห้อง 122 ต่อไปครับ อีโมติคอน grin 

ขณะท่ีแม็คอา่นหนงัสือจนดึก ก๊อตกลบัอยากนอนเร็วๆ แม็คไม่ปิดไฟเลยมีความขดัแย้งกนัอยู่แค่เร่ืองนีค้รับ 
แต่ว่าก็ยอมแม็คไปบ้างเร่ืองเปิดไฟ แม็คก็ยอมก๊อตบ้างเร่ืองนอนเร็ว ความจริงแล้วก๊อตน่ีล่ะไม่น่าเลย -3- ท่ีนอน
ตอนไฟเปิดไม่ได้ แง่มๆ แต่ก็อยู่กันได้ครับ โดยเฉพาะการผจญภยักบัแมลงก้นกระดก หรือแมลงเฟรชช่ี ท่ีมาได้ทกุ
เทศกาล! เจอบ่อยท่ีเตียงก๊อตครับ ก็เอาขวดน า้ท่ีก๊อตกินเสร็จแล้วมาครอบ แล้วให้มนัไต่ขึน้ หลงัจากนัน้ปิดฝาไปทิง้
ถงัขยะครับ ถ้าเกิดโดนมนัจะถูกพิษท่ีอยู่ในก้นครับ รอดมาได้จนจะกลบับ้านแล้วว โชคดีไปทีครับ 

ชว่งสอบแล้ว พ่ีแม็คยงัคงเป็นติวเตอร์ เพ่ือนๆแม็คมาท่ีห้องกันบ่อยมากครับ จนก๊อตจ าช่ือได้หมดแล้ว แต่
เคยคุยไม่ก่ีคนครับ สว่นในวนัหยุดแม็คกลบับ้านก๊อตก็อยู่ห้องคนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยว โชคดีท่ีเพ่ือนในเอกก๊อตก็
มา โดยเฉพาะ แฟ้ง มาหาบ่อยมาก แล้วร้องเพลงเกาหลีจนบางเพลงก๊อตร้องตามได้ซะงัน้ 555 ซึง่แฟ้งคนนีล้่ะ จะ



กลายเป็นรูมเมทในอนาคตของก๊อต เม่ือต้องย้ายไปเรียนท่ีประสานมิตร แต่อยู่หอนอก ก็คงไม่ได้พบเร่ืองราวอย่าง
ในหอในท่ี มศว องครักษ์แหง่นีค้รับ 

มาจนถึงวนันี ้ก๊อตยงัคงร้องเพลง เลน่ละคร สร้างความสนกุสนานให้กบัแม็คตลอดๆ ดูละคร ดูซีร่ีย์ จนแม็ต
หลดุจากสมาธิหน้าหนงัสือจนได้ ยงัดีครับท่ีพ่ีแม็คมีบทสวดมนต์ ท าให้ก๊อตได้เข้าสูโ่ลกธรรมะไปด้วย แต่หลงัจากนี ้
ก็ไม่ได้เป็นรูมเมทของพ่ีแม็ค พ่ีพี เพชร และ ภู แล้วครับ แต่ยังได้เจอกันอีกแน่นอน ฮ่าๆ ก็ขอบคุณทุกคนส าหรับ
เร่ืองราวดีดี สนกุสนาน ณ ห้อง 122 แหง่นี ้และดีใจด้วยท่ีทกุคนสามารถอยู่กบัก๊อตได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร เพราะ
ก๊อตคนนีม้าพร้อมกบัความสนกุสนาน นา่รักครับ ถ้าได้รู้จกักนัจริงๆ อิอิ 

ส าหรับวนันีเ้ลา่ยาวมากเลย หวงัวา่เร่ืองราวในห้อง 122 แหง่นีจ้ะพอให้ข้อคิดและเห็นภาพการด าเนินชีวิต
ของเด็กหอห้องหนึ่ง ท่ีทุกคนมีเส้นทางชีวิตท่ีต้องเดินกันต่อไป คนละทาง แต่ก็อยู่ร่วมกันได้ ตอนนีเ้พชรก็สอบ
ติดตามท่ีต้องการแล้ว สว่นพ่ีพีติดท่ีก าแพงแสน แต่ไม่เอา แน้ะๆ เลยรอแอดเพ่ือจะได้ไปบางเขนครับ เห็นพ่ีพีเลน่เกม
กับน้องก๊อตบ่อยแบบนี ้บอกเลยว่าคะแนนในสาขาพ่ีพีน่ี Top Sec ตลอด เย่ียมจริงๆ ด้าน ภู ยังเป็นประธานเอก
ผู้น านนัทนาการ มีความเป็นผู้น า รักผองเพ่ือน ไม่เปลี่ยนแปลงครับ พ่ีแม็คตอนนีย้งัติวหนงัสืออยู่กบัผองเพ่ือน สว่น
น้องก๊อตพิมพ์เร่ืองเลา่จากองครักษ์ให้ทกุคนได้อา่นกันครับ 555 จะได้กลบับ้านแล้ว ขอบคุณทกุคนท่ีติดตาม เหลือ
อีก 2 ตอนเทา่นัน้ ส าหรับวนันี ้ฝันดี ราตรีสวสัด์ิครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 14 (24 พ.ค. 2558) 

 

ครับ สวสัดีครับ ผมช่ือ น้องก๊อต ไม่มีปัญหา ฮา่ๆ สวสัดีครับทกุคนวนันีดู้สนุทรีย์เปิดมาด้วยบทเพลง ไม่ใช่
อะไรหรอกครับ พรุ่งนีส้อบวิชาสนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต ก่อนกลบับ้าน อีโมติคอน upset ว้าา ก็ต้องออกจากองครักษ์
แดนแห่งชีวาแห่งนีแ้ล้วสิครับ วนันีก็้เป็นอีกวนัหนึ่ง ท่ีได้อยู่ในองครักษ์กับเพ่ือนๆในเอก "ภาษาไทย กศ.บ." อย่าง
เต็มท่ี ประชุมงานท่ีต้องด าเนินการหลงัปิดเทอมไปจนปี 2 กันตัง้แต่ 13.00 น. เพ่ิงเลิกประชุมกันเวลา 20.30 น. โอ้
โหวว ถือว่าดุเดือดเผ็ดมันส์มากๆ แหมะ ยังกะดูต่อสู้  แต่ความจริงแล้วเป็นการระดมสมองของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 เอก
ภาษาไทย หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิตในการท างานครับ 

จะว่าไปแล้วท่ี "องครักษ์" แห่งนีก็้เป็นจุดเร่ิมต้นของมิตรภาพอนักลมเกลียวของก๊อตกบัเพ่ือนๆในเอกครับ 
แม้เราจะเจอกันครัง้แรกท่ี ประสานมิตร แต่ตลอดชีวิตเด็กเฟรชช่ี (Freshmen) เราสนุกสนานทัง้การเรียนรู้ เข้าร่วม
กิจกรรม ฝ่าฟันอปุสรรคต่างๆกนัท่ีองครักษ์ จนก่อเกิดสิ่งดีดีมากมายครับ สิ่งแรกท่ีรู้สกึคือเพ่ือนๆในเอกคุยเร่ืองท่ีเรา
สามารถเข้าไปคุยได้ตลอด เพราะความเหมือนความคล้ายกัน ในความเป็นครูภาษาไทย เลยพบวา่ เราเป็นอย่างไร 
สว่นใหญ่คนในวิชาเอกเดียวกนัก็ไม่ได้ต่างจากเราเลยครับ 

การเรียนรู้ของเพ่ือนๆในห้องเรียนท่ีองครักษ์นี ้ ทุกคนมีทกัษะ ความสามารถหลายด้าน มีรสนิยมหลาย
มุมมอง แต่สามารถปรับความเข้าใจเพ่ือนคนอ่ืนได้อย่างดี และร่วมเรียนรู้กันในห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ขอ
ยกตัวอย่างวิชาของ พล.ต.หญิง.รศ. กุลนรี ราชปรีชา การฟังพูดเพ่ือประสิทธิผล เป็นวิชาท่ีเราได้ออกไปแสดง
บทบาทสมมุติกันบ่อยมาก เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับการพูดครับ ความสามารถทางการแสดงของแต่ละคนมีกันครบทกุ
บทบาท ได้ทุกบุคลิก ถือว่าเป็นเร่ืองดีมาก ถ่ายละครเลน่กนัเร่ืองหนึ่งมีตัง้แต่บทเด็กยนับทยายครับ 5555 เลยรู้สกึ
วา่น่ีเรียนเอกครูภาษาไทย โทการแสดง หรือเปลา่ อิอิ 

 



กิจกรรมต่างๆท่ีมีในมหาวิทยาลยั ก่อนการด าเนินงานเราจะมีการนดัระชุมเอกทกุครัง้ เพ่ือร่วมกบัวางแผน 
ด าเนินการต่างๆ ซึง่จะมีการประชมุท่ี จดุห้า (เคยเลา่ถึงในตอนท่ี 6) ก็จะมีการนดัเวลากนั ใครมาสายโดนปรับนาที
ละ 2 บาท 555 บางคนต่ืนสาย มวัเข้าห้องน า้ แวะโรงอาหารครับ แต่ก็มาเข้าประชมุกนัตลอด ไม่มีใครไม่มาโดยไมมี่
สาเหตุ ในการประชุมมีการยอมรับฟังความเห็นกนัและกนั ไม่มีอคติต่อเพ่ือนๆ แถมยังสอดแทรกมุกตลกฮาฮาพา
หายเครียดไปอีก ก็เสียเวลาการประชมุไปบ้าง แต่ท าให้พวกเราไม่เครียดกนัจนเกินไปครับ อีกประการหนึง่คือ พวก
เราไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกัน เข้าใจเขาใจเรา อีกทัง้ยังยอมรับในความแตกต่างของบุคคลได้ นัน่จึงเป็นอีกหนึ่ง
สาเหตุให้เอกภาษาไทย กศ.บ. นี ้ด าเนินงานได้อย่างราบร่ืน เป็นการเป็นงานเป็นชิน้เป็นอนั (เอ๊ะ ใช้ค าฟุ่ มเฟือยหรือ
เปลา่น้าา อีโมติคอน grin ) ส าเร็จลลุว่งด้วยดีครับ 

ในวนันีเ้ป็นอีกหนึ่งวนัท่ีมีการประชุมเอก เพ่ือนดัหมายพูดคุยประชุมงานเก่ียวกบักิจกรรมท่ีต้องท าในชว่ง
ปิดเทอมและเปิดเทอมปี 2 ทัง้การรับน้อง วนัภาษาไทยแหง่ชาติ รวมไปถึงโครงการต่างๆ และปิดท้ายด้วยการสรุป
การด าเนินงานของเอกในปี 1 และมีการเปิดใจเร่ืองราวท่ีค้างคาใจครับ พบวา่ เพ่ือนๆมีการยอมรับฟังความคิดเห็น
จากเพ่ือนคนอ่ืน ท าความเข้าใจ พูดคุยกนัอย่างเปิดเผยทัง้ข้อดีและข้อเสียในตวับุคคล มีอะไรก็ให้พูดกนัเลย จะได้
ไม่ค้างคาใจครับ ก๊อตไม่ได้เตรียมอะไรไปพูดเลย แต่พอถึงคราว เราก็ต้องพูดเนอะ 5555 แต่แปลกดีนะครับ ตอนพูด
กบัตอนคิดน่ีต่างกนัมากเลย มีเร่ืองจะพูดเป็นล าดบั พอพูดออกไปเทา่นัน้แหละ สเปะสปะเลอะไปหมด อิอิ 

ความจริงแล้วเพ่ือนๆในเอก เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ใกล้ตวัเรามากท่ีสดุในการใช้ชีวิตท่ีองครักษ์แห่งนีค้รับ ไม่
วา่ก๊อตจะคิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัว คิดถึงคุณครู คิดถึงเพ่ือนๆท่ีพิจิตร ก๊อตก็พอหายเหงาบ้างจากเพ่ือนๆในเอกท่ี
คอยสร้างความสนกุสนาน ร่ืนเริง หลากหลายแนวครับ ทกุคนมีสิ่งหนึง่ท่ีเป็นเร่ืองท่ีดีมากคือ การเป็นเด็กดี ไม่มีใคร
ท าตัวแรง เป็นวยัรุ่นหวัดือ้ ไม่มีใครหวัสูง เห็นแก่ตัว ไม่มีใครหย่ิงยโส นินทาพาที ไม่มีใครผิดระเบียบ ออกนอก
กฎเกณฑ์ น่ีคงเป็นลกัษณะนิสยัของคนท่ีจะเป็นครูในอนาคตมัง้ครับ ท่ีน่ีจงึเป็นอีกหนึง่สงัคมดีดีท่ีก๊อตได้มาพบ ณ 
มศว องครักษ์แหง่นี ้และตลอดการเรียนมหาวิทยาลยัอีก 4 ปีข้างหน้าครับ 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆในเอกท่ีให้กับต้อนรับและความร่วมมือกับก๊อตมาเป็นอย่างดีในองครักษ์แห่งนี ้ มีมุม
มากมายในท่ีน่ีท่ีเราเคยไปท าร่วมกนั สร้างสรรค์ผลงาน ป่ันจกัรยานต้านแดดแรง ล้อแกล้งอย่างจริงใจ 555 ว่ิงไป
ร่วมทาง ช่วยสร้างความฝัน เด๋ียวปี 2 เจอกันต่อนะครับเพ่ือนๆ ซึ่งวนัพรุ่งนีร้ายการก็จะน าเสนอเป็นตอนจบแล้ว 
ฝากทุกคนติดตาม "เร่ืองเล่าจากองครักษ์" ด้วยนะครับ วนันีข้อตัวไปอ่านหนงัสือสอบก่อน ฝันดี ราตรีสวสัด์ิครับพ่ี
น้องชาวไทย 555 

 

 

 

 



ตอนที่ 15 (25 พ.ค. 2558) 

 

สวสัดีครับทุกคน และแล้ววนันีก็้มาถึง วนัท่ีใครหลายๆคนรอคอย และใครหลายๆคนไม่ได้รอคอย ก๊อตรอ
คอยครับท่ีจะได้กลบับ้าน และไม่ได้รอคอยท่ีจะไม่ได้อาศยัในหอพกัท่ี มศว องครักษ์แหง่นีอี้ก แต่ชีวิตของเราทุกคน
ต้องเดินหน้ากนัต่อไปครับ ไปเผชิญกบัเร่ืองราวมากมาท่ีรอเราอยู่ข้างหน้า Next Station.. ประสานมิตร 

เร่ืองเล่าในวนันีก็้จะมาส่งท้ายเก่ียวกับการเดินทางระหว่างมหาวิทยาลยัทัง้ 2 สถานท่ี ส าหรับนิสิตจาก
องครักษ์ไปประสานมิตร สามารถนัง่รถตู้ ไปลงท่ีอนสุาวรีย์ชยัสมรภมิูแล้วเดินทางต่อเหมือนการอยู่ในกรุงเทพ แต่ถ้า
ต้องการถึงโดยตรงสามารถเหมารถตู้ ไปพร้อมกบัเพ่ือนๆได้ครับ คนขบัก็จะไปเส้นทางด่วนธญับุรีไปลงพระรามเก้า 
ส าหรับการเดินทางจากประสานมิตร มาองครักษ์ นิสิตก็กลบัเส้นทางเดิม แต่ส าหรับครูอาจารย์ หนงัสือ จะมีรถ
โดยสารประจ าทางของมหาวิทยาลยับริการให้ครับ 

ก๊อตและเพ่ือนๆอีกหลายคนยงัคงต้องเดินทางจากประสานมิตรกลบัมาท่ีองครักษ์อีกแน่นอนครับ ไม่วา่การ
จะกลบัมาหารุ่นน้อง ค้นคว้าหนงัสือในองครักษ์ การประชมุ กิจกรรมต่างๆท่ีจดัขึน้ท่ีน่ี รวมถึงวนัรับปริญญาก็จดัขึน้
ท่ีน่ีเชน่กนัครับ ถึงแม้วา่จะไม่ได้อยู่หอในท่ีองครักษ์แล้ว ก็ยงัคงเป็นนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒด้วยกัน จะ
เห็นได้จากความรักใคร่กลมเกลียวภายในสถาบันท่ีสามารถแยกสถานท่ี แต่ยังคงรวมตัวกันในงานใหญ่ของ
มหาวิทยาลยัได้ทกุครัง้ครับ ^^ 



เร่ืองราวทัง้หมดตลอดการอยู่ในองครักษ์ได้เลา่ไปแล้วหลากหลายมมุมองจากก๊อต แต่ยงัคงมีอีกหลายมมุท่ี
เพ่ือนๆคนอ่ืนก็มีเหมือนกนั ส าหรับก๊อตขอช่ืนชมและรู้สกึประทบัใจการจดัการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัท่ี
สนับสนุนนิสิตให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างสะดวก เน้นการเรียนรู้ของนิสิตเป็นเร่ืองส าคัญ หากเรามีปัญหา
สอบถามอะไร พ่ียาม ป้าแม่บ้าน คนขายของ ร้านค้า พ่ีๆกองกิจการหอพกั ก็พร้อมชว่ยเหลือและให้ค าแนะน าเสมอ 
น่ีจงึเป็นอีกเหตุผลท่ีท าให้ท่ีองครักษ์อดุมไปด้วยทรัพยากรท่ีมีค่าอย่างบุคลกรทกุทา่นครับ แต่อีกเหตุผลหนึง่ย า้บ่อย
มากในเร่ืองเลา่นีว้่า ท่ีน่ีอุดมไปด้วยความสะดวกสบาย ใช้จ่ายประหยดั แต่จ่ายเยอะ เพราะของราถูก 555 รวมถึง
อดุมไปด้วยดินแดนแหง่สขุภาพท่ีสมบูรณ์ครับ 

ตลอดการเป็นเฟรชเมน ปี 1 ณ มศว องครักษ์แหง่นี ้ ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนและการห่างไกล
บ้าน ห่างไกลคนท่ีเรารัก ห่างไกลจากสถานท่ีเดิมๆ มาพบเจอสถานท่ีใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกนั 
จึงหลอมรวมให้เรากลายเป็นคนอย่างเขา หรือเราสามารคงความเป็นตัวตนของเราไว้ได้ หรืออีกอย่างท่ีดีคือ ยังมี
ความตัวตนของเราและปรับให้เข้ากบัผู้ อ่ืนได้ นัน่อาจเป็นสิ่งท่ีก๊อตได้เรียนรู้จากการอยู่ท่ีน่ีครับ แต่ก๊อตยงัไม่ถึงขัน้
สดุนะ ยงัคงปิดกัน้ตวัเองจากคนรอบข้าง คนข้างห้อง คนอ่ืนๆ ท่ีควรพบปะพูดคุยกนั จงึเป็นเร่ืองท่ีนา่เสียดายมากท่ี
ไม่ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัใครมากนกัครับ >< 

แต่อย่างไรก็ตามทุกคนท่ีได้อยู่องครักษ์จะไม่เสียดายเลยท่ีได้ใช้ชีวิตกับผองเพ่ือน เรียนรู้ ท ากิจกรรม ณ 
มศว องครักษ์แห่งนี ้ และก๊อตก็ดีใจมากท่ีได้แบ่งปันเร่ืองเล่าจากองครักษ์นี ใ้ห้ทุกคนท่ีเป็นเพ่ือนกับก๊อตใน 
Facebook ได้อา่นกนั หลงัจากนีจ้ะมีการคดักรองเพ่ือน าไปเขียนกระทู้ในเด็กดีและพันทิป เพ่ือแนะน าและเปิดภาพ 
มศว องครักษ์ ให้คนอ่ืนได้เห็นกนั โดยเฉพาะนกัเรียนมธัยมท่ีต้องการมาศึกษาต่อท่ีน่ี แล้วต้องอาศบัท่ีน่ี แต่ไม่รู้วา่
ท่ีน่ีเป็นอย่างไร หวงัวา่สิ่งท่ีจะท าให้นีค้งมีประโยชน์แก่สาธารณะชนนะครับ 555 

ส าหรับ "เร่ืองเลา่จากองครักษ์" นี ้ต้องขอขอบคุณ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต ทา่นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี
ให้เกียรติอา่นและติชมเร่ืองเล่านี ้ ก๊อตรู้สกึดีใจมากครับ อีโมติคอน smile รวมถึงคุณครูอาจารย์ทัง้ในมหาวิทยาลยั
และโรงเรียนมัธยมของก๊อตท่ีประทบัใจเช่นกัน นอกจากนีเ้พ่ือนๆใน Facebook ก็ให้การตอบรับกับเร่ืองเล่าเป็น
อย่างดีครับ ก๊อตก็จะรับทกุค าชมและค าติมาพฒันาปรับปรุงทกัษะต่างๆท่ีใช้ให้ดีขึน้ครับ เอาละ่ ถึงเวลาจบรายการ
แล้วครับ 555 เด๋ียวจะกลบัมาองครักษ์อีกเพ่ือเข้าค่ายในวนัท่ี 10 เดือนหน้าครับ ทกุความสนกุสนานในปี 1 นัน้ช่าง
ให้บทเรียนกับเรามากมาย แล้วคุณล่ะได้บทเรียนอะไรจากการใช้ชีวิตของคุณบ้าง เก็บไว้เป็นประสบการณ์เพ่ือ
ด าเนินชีวิตต่ออย่างมุ่งมั่น ตัง้ใจ เพ่ือความฝันของเรากันนะครับ ไว้ เจอกันใหม่โอกาสหน้า องครักษ์แดนแห่งชีวา 
สว่นก๊อตขอตวักลบัพิจิตรบ้านก๊อตก่อน สวสัดีครับ 
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