เอ็กซ์ไฟล์เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
บันทึกการเดิ นทาง
เดือนสิงหาคม ผมต้องใช้ชวี ติ อย่างระมัดระวัง เจ็บปว่ ยไม่ได้ นัดหมายต้องตรงเวลา ตารางเดินทาง
และตั ๋ว ต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าเป็ นเดือน เดินทางต้องดูฝน เพราะผมไม่ชอบพกพาร่ม แม่กระทังเสื
่ อ้ ผ้า ก็
หาไม่ เพราะเกะกะ ไม่อยากแบกนํ้าหนักสัมภาระเกินความจําเป็ น แปลว่าหากเปียกฝน ก็คงต้องทนอยู่จนมัน
แห้งไปเอง หรือซื้อเสือ้ ผ้าใหม่ใส่เอาดาบหน้า อีกสิง่ หนึ่งทีต่ อ้ งเตรียมพร้อมเสมอคือยา เพราะหากปว่ ยมาคง
หายยาก และสอนหนังสือไม่ทนั แม้เดือนนี้ นิสติ นักศึกษา จะสอบกลางภาคแล้ว แต่ผมยังต้องใช้เวลาตรวจ
อย่างรีบเร่งทุกวัน วิชาทีไ่ ม่สอบกลางภาคก็มกี ารบ้าน หรืองานประจําสัปดาห์ให้ตรวจ การเดินทางเดือนนี้
รวมแล้วติดลบราวแปดพันกว่าบาท ถือว่าตํ่าว่ามาตรฐาน

เดือนสิงหาคม ผมยังต้องพึง่ พาอาหาหรจานด่วนอยูท่ ุกบ่อย เพราะเวลามีน้อย หรือไม่อยากเสียเวลา
ไปเสาะหาทีก่ นิ หรือรอคอย แม้วา่ อาหารจานด่วนเกือบทุกมือ้ จะแพงกว่าอาหารมือ้ ปกติปกติ
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(ซ้ า ยไปขวา บนลง
ล่าง) ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ อาหารเช้า Burger ปลา และกาแฟร้อน ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง เป็ น
เดือนเริม่ ต้น อาคารผู้โดยสาร ๑ และปิ ดฉากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิมอย่างถาวร ๒ วันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๔ Sandwich Salmon กับกุง้ กาแฟ และนํ้ าอัดลม พักผ่อนครึง่ วันก่อนกลับอุบลราชธานี ๓
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ อาหารบนชัน้ ธุรกิจของ Nok air เห็นไหมว่าเหมือนเดิม ๔ วันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๔ Sandwich เนื้อกับผักย่าง และนํ้ าอัดลม ๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันนี้อาหารอินเดีย แป้งโรย
กระเทียม (Garlic naan) แกงเนื้อแกะ (Lamb curry) และสลัดผักสับปรุงรส (หอม ผักชี มะเขือเทศ และ
ธัญพืช ปรุงรสคล้ายยําของไทย แต่ไม่มรี สเผ็ด) และนํ้ากีวี
จากหน้ าต่างบนท้องฟ้ า
เดือนสิงหาคมฝนตกเป็ นปกติ แต่ทเ่ี ริม่ ไม่ปกติ คือ นํ้ าท่าไหลบ่ามาเร็ว สามปี ก่อนจําได้ว่า ระดับนํ้า
ในแม่น้ํ าน่ านสูงเกือบถึงตลิง่ ปี น้ีดูท่าจะไม่แตกต่างกัน ได้ข่า วนํ้ า ยม และนํ้ า น่ า น ทําให้ห ลายอําเภอเริม่
เดือดร้อนกับอุทกภัย ในขณะทีห่ ลายคนบอกว่า จังหวัดในภาคกลางคงประสบชะตากรรมไม่แตกต่างกัน แต่
คงยังไม่มใี ครคาดคิดว่า จะรุนแรงมาก ขณะทีอ่ ุบลราชธานี เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทา้ ยนํ้ า ระดับนํ้ าสูงขึน้ แต่น่าเชื่อว่า
คงไม่ประสบอุทกภัยร้ายแรงดังเช่นปี ๒๕๔๕

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จากอุบลราชธานีไปสุวรรณภูมิ อากาศยานตีวงเหนือ
อ่าวไทยก่อนมุ่งร่อนลงจอดมีเมฆฝน ๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขึน้ จากอุบลราชธานี อากาศดี เห็นแม่น้ํา
และพืน้ ดินสีเขียวข้างล่างอุบลราชธานี อากาศยานตีวง ไต่สเู่ พดานบินมุ่งหน้าสุวรรณภูมิ ๓ และ ๔ วันที่ ๑๓
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สิงหาคม ๒๕๕๔ จากพิษณุ โลกไปกรุงเทพ ถ่ายระหว่างนครสวรรค์ ถึงลพบุรี หลายแห่งมีน้ํา แต่ไม่มวี ่แี วว
อุทกภัย เมฆขาวในภาคกลางกําลังจะปิ ดบังพืน้ ที่น้ํ าที่ (เริม่ จะ) ขยายวงกว้าง อีกอึดใจผมจะถึงพิษณุ โลก๕
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑๗.๐๐ น กลับกรุงเทพ พิษณุ โลกกําลังแย่ แม่น้ํ าน่ านปริม่ ตลิง่ แล้ว พรุง่ นี้แย่แน่
สงสารอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุ โลก และอีกหลายจังหวัด ข้างล่าง (พิจติ ร นครสวรรค์ สิงหบุร ี อ่างทอง ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี) ๖ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จากกรุงเทพ ไปอุบลราชธานี ปากแม่น้ําบาง
ปะกง และชายทะเลปริมาณนํ้ายังเป็ นปกติสําหรับฤดูฝน คงไม่มใี ครคาดคิดว่า อีกสองเดือนข้างหน้า จะเกิด
อุทกภัย
หนึ่ งวันที่ชะอํา
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไปชะอํา ไปร่วมนําเสนอบทความรับเชิญ (Invited paper) การประชุมวิชาการ
แหล่งนํ้าแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔ ทีช่ ะอํา ประจวบคีรขี นั ฑ์ ผมเตรียมบทความนี้โดยขออนุ ญาตใส่ช่อื อดีตอธิการบดี
(ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ) ด้วย ผมไม่แน่ ใจว่า ท่านผูจ้ ดั งานกรุณาเชิญผมถูกคน หรือถูกงานหรือไม่ เพราะผม
ไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญวิศวกรรมแหล่งนํ้า แต่เชื่อว่า เรือ่ งทีน่ ําเสนอ จะเป็ นเรือ่ ง In trend ในอาคตใกล้ ๆ นี้ เพราะ
เป็ นเรื่องการวางแผนและออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานในพื้นทีน่ ้ํ าหลาก โดยใช้กรณีศึกษา จากผลงานวิจยั ที่
จังหวัดอุบลราชธานี (Planning And Design of Infrastructures In Large Flood Plain, Case Study: Ubon
Ratchathani)
ท่านสามารถดู และ down
load
ได้จาก www.sdhabhon.com/Research-ArtCulture/WaterResource/WRE-sdhabhon%20&%20Prakob.pdf

ผมออกจากบ้า นราวหก
โมงเช้า โดยมีลกู ศิษย์ (พงศ์พนั ธุ์ ลิมอนันตชัย – เอ๋) เดินทางมาจากลพบุรี ตัง้ แต่วานนี้ เพือ่ รอไปรับผม ผม
ออกเดินทางลงใต้มุ่งชะอําทันที่ ผมเดินทางจากอุบลราชธานี ถึงกรุงเทพวานนี้ ใช้เวลาทัง้ คืนเตรียมและทํา
PowerPoint และแล้วเสร็จพร้อมนําเสนอก่อนอาบนํ้าแต่งตัว และเอ๋ไปรับไม่กน่ี าที แปลกทีอ่ ยู่ในรถ กลับหลับ
ไม่ลง เป็ นธรรมชาติของผมเองทีม่ กั ไม่เคยหลักหากต้องเดินทางโดยรถยนต์ หรือรถไฟ แวะกินอาหารเช้าที่
เขาย้อย และแวะกินกาแฟทีช่ ายหาดชะอํา ก่อนทีเ่ อ๋จะไปส่งผมทีโ่ รงแรมสถานทีจ่ ดั ประชุม แล้วไปหัวหิน ผม
ขอร้องให้เอ๋ใช้เวลาว่างระหว่างรอทีห่ วั หิน และแวะถ่ายรูปสถานีรถไฟหัวหินให้ดว้ ย
เสร็จจากการประชุมก็พอดี เอ๋ขบั รถไปรอรับ ผมขนหนังสือสองสามกล่อง ทีเ่ จ้าหน้าที่ วสท. กรุณาฝาก และ
หอบหิว้ ไปให้ผมถึงชะอํา บ้างก็เป็ นเอกสารบรรยาย ซึ่งปกติผมบรรยายเสร็จก็มกั จะเผ่นไปแต่ตวั โดยฝาก
หนังสือ หรือเอกสารไว้กบั เจ้าหน้าที่ หลายเล่ม เป็ นหนังสือทีผ่ ู้มจี ติ ศรัทธาบริจาคให้หอ้ งสมุด บางเล่มผมซื้อ
ไว้ใช้สอน หรือบริจาคเข้าห้องสมุดเช่นกัน แต่กฝ็ ากไว้ไม่มกี ําหนด จะต้องขนกลับคราวละสองสามลังเมื่อมี
โอกาสเช่นนี้ ผมบอกเอ๋แวะกินอาหารทะเลมื้อเย็นทีส่ ะพานหินริมหาดชะอํา (ชาวบ้านเรียกสะพานหิน แต่คอื
Break water หรือกําแพงกันคลื่น) ก่อนกลับกรุงเทพ ทีช่ ายหาดชะอํา เผื่อผมจะได้พบเด็กน้อยขาย Mobile
เปลือกหอย กับเพือ่ สุนขั ทีเ่ คยพบ และถ่ายรูปเล่าเรือ่ งเมือ่ สองสามปีก่อน
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ระหว่างทาง ผมพบนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธากลุ่มใหญ่
และอาจารย์ ผูค้ วบคุม (อาจารย์สุรพล ไชยชนะ) ทีช่ ายหาด คนเหล่านี้ เดินทางไปแข่งขันคอนกรีตมวลเบา
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อําเภอหัวหิน ประจวบ
คีรขี นั ฑ์ ก่อนออกเดินทางแวะลาผมโดยบังเอิญ ขณะผมเดินไปรอขึน้ รถของมหาวิทยาลัยไปทํางาน ผมบอก
เป็ นปริศนาว่า อาจตามไปให้กําลังใจถึงหัวหิน และหากเป็ นเช่นนัน้ พวกเขาอาจคว้ารางวัลกลับบ้านก็ได้
เนื่องจากเคยได้รางวัลชนะเลิศคราวร่วมแข่งขันครัง้ แรก และได้รางวัลรองชนะเลิศในปี ถดั มา ผมบอกเขาว่า
ไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไร หรือเสียอะไร คิดเพียงตัง้ ใจไปแข่งให้เต็มที่ หากบังเอิญได้รางวัล ก็ถือว่า เกินเลย
ความฝนั หรือความคาดหมาย แต่หากไม่ได้รางวัลอะไรเลย ก็จะไม่ต้องผิดหวัง เสียใจจนเกินเหตุ) คืนนัน้ ผม
กลับถึงกรุงเทพราว ๒๑.๐๐ น ทํางานต่อจนดึก

รุ่ ง ขึ้ น ก่ อ น ก ลั บ
อุบลราชธานี ผมทราบข่าวว่า นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ กลุ่มนี้ ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อําเภอหัวหิน ประจวบคีรขี นั ฑ์ เมื่อเอารางวัลนี้ ไปให้นักศึกษาปี ๑ ทีเ่ รียน
แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม หลาย ๆ คนตื่นเต้น และพร้อมใจปรบมือให้นักศึกษารุน่ พี่ แต่อกี ไม่กว่ี นั ถัดมา พวก
เขาต้องตื่นเต้น และปรบมือดังกว่าเดิม
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ทีมนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) อีกกลุ่มหนึ่ง ชนะเลิศ การแข่งขัน
เพื่อสร้า งสรรค์วิชาการด้านโครงสร้า งด้วยไม้ไอสกรีม (สะพานไม้จําลอง) ครัง้ ที่ ๕ จัด โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รบั รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สถานี รถไฟหัวหิ นทําไมไม่ถามสักคํา
ภาพต่อไปนี้ คือสถานีรถไฟหัวหิน สร้างตัง้ แต่สมัย ร.๗ ถ่ายโดยพงศ์พนั ธุ์ ลิมป์อนันตชัย ระหว่างรอ
รับผมกลับกรุงเทพ เอ๋ถ่ายรูปนี้ให้ผมพร้อมบอกข่าวร้าย ตามประสาสถาปนิกที่ย่อมมีความรูส้ กึ ไว ต่อเรื่อง
เล็กน้อยทีไ่ ม่เล็กน้อย ข่าวร้ายคืออะไร ลองดูรปู และอ่านเรือ่ งเล่าประกอบรูป

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง)
๑ สถานีรถไฟหัวหิน เห็นแต่ไกล ริมทางรถไฟ ถ่ายย้อนจากทางมุ่งลงใต้ ๒ ตัวอาคารสถานี และชานชาลา ๓
อาคารพลับพลา สถาปตั ยกรรมไทย แยกอู่ใกล้ ๆ มีรวั ้ ล้อมไว้ ๔ และ ๕ ชายคา ฝ้าเพดาน สถาปตั ยกรรม
แบบตะวันตก และสีเหลืองแดง ทําให้อาคารทัง้ สองหลัง ไม่แลดูขดั แย้ง ๖ พืน้ กระเบื้องเดิม เข้าใจว่าสังจาก
่
ต่างประเทศ (อิตาลี) แม้เก่าตามกาลเวลา แต่ทวีคุณค่า ถูกรักษาเป็ นอย่างดี แม้อาคารผ่านการฟื้ นฟูบูรณะ
หลายครัง้ ๗ ดูให้ชดั ๆ ว่า ลวดลายกระเบือ้ งของเก่านัน้ เป็ นอย่างไร ๘ และ ๙ แต่น่าเสียดายนัก กระเบือ้ งปู
พืน้ บริเวณโถงชานชาลา และจําหน่ ายตั ๋วโดยสาร ถูกรือ้ ออก แทนทีด่ ้วยกระเบื้องสมัยใหม่ ลวดลายขัดแตะ
ทัง้ สี และลวดลาย ทําลายคุณค่าสถาปตั ยกรรมของอาคารอนุ รกั ษ์หลังนี้ไปเสียสิน้ ใครหนอช่างทําไปได้ ทําไม่
ไม่บอกกล่าว หรือถามผูร้ สู้ กั คํา โชคดีทม่ี ผี คู้ นเห็น และทักท้วงจนเป็ นเหตุให้ตอ้ งยุตกิ ารรือ้ กระเบื้องเดิม เพื่อ
เปลีย่ นกระเบือ้ งใหม่กลางครัน แต่ถงึ กระนัน้ ก็เสียหายไปมากจนไม่อาจคืนสูส่ ภาพเดิมได้
X File สิงหาคม 2554 - 5

(ซ้ า ยไปขวา บนลงล่า ง)
๑ และ ๒ หลังคา ชายคา ราวลูกกรงตํ่า ของสถานีรถไฟหัวหิน ในภาพและเห็นท่อดิง่ (Down spout) ระบาย
นํ้าฝนจากหลังคาด้วย ๓ ฝ้าเพดาน ทรงตะลุ่มภายอาคาร ๔ กระเบือ้ งพืน้ ของเดิม ทีย่ งั ไม่ถูกรือ้ ทิง้ ๕ และ ๖
ในห้องพนักงาน และห้องรับส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ กระเบื้องปูพน้ื ยังเป็ นของดัง้ เดิม ๗ และ ๘ กระเบื้องปู
พืน้ ทางเดินหน้าก้อง และโถง บริเวณโถงชานชาลา และจําหน่ ายตั ๋วโดยสาร ถูกรือ้ ออก กลายเป็ นกระเบือ้ ง
สมัยใหม่ ลวดลายขัดแตะ ทัง้ สี และลวดลาย ทําลายคุณค่าสถาปตั ยกรรมของอาคารอนุ รกั ษ์หลังนี้ไปเสียสิน้
เห็นแล้วเศร้าเสียดายกับชะตากรรมความเป็ นไปของอาคารหลังนี้ ฤาหัวหิน เกือบจะสิน้ มนต์ขลังเสียแล้ว
คนไทย ครัวไทย ในฤดูนํ้าหลาก
เรือ่ งนี้พมิ พ์ในเดือนพฤศจิกายน แต่คดิ ไว้ตงั ้ แต่มองเห็นเค้าของนํ้าเหนือบ่า จากหน้าต่างอากาศยาน
ตัง้ แต่ ต้น ฤดูฝ นจํา ได้ว่า คนขับ แท้ก ซี่ค นั หนึ่ ง มีพ้ืน เพอยู่ท่ีอ่า งทอง เล่า ให้ผ มฟ งั ว่ า หน้ า ฝนนํ้ า มา เป็ น
สัญญาณเตือนให้คนสมัยก่อนสะสมเสบียงยังชีพ ไม่ได้คดิ ว่าจะต้องหวังพึง่ ใคร อีกครัง้ คงไม่มใี ครให้พง่ึ พา
เสบียงทีส่ ะสมไว้จะต้องรูจ้ กั กินไประยะหนึ่ง รอจนกระทังความอุ
่
ดมสมบูรณ์ท่มี ากับนํ้ า คือ ผักปลาทัง้ หลาย
เติบโตพอจับมากินได้ สมัยก่อนไม่มตี ู้เย็น เสบียงทีส่ ะสมในครัวไทยจึงเป็ นของแห้งทีเ่ ก็บได้นาน นอกจาก
ข้าวสาร ก็คงเป็นอาหารแห้ง ตัง้ แต่ เกลือ นํ้าตาลปึก กะปิ นํ้าปลา บางพืน้ ถิน่ มีปลาร้า (ปลาร้าของคนอีสาน มี
ทัง้ ปลาร้าทีท่ ําจากปลาตัวเล็ก ๆ มุ่งหวังให้ได้น้ํ าปลาร้าเพื่อใช้ปรุงอาหาร และปลาร้าทีเ่ ป็ นชิ้นโต ๆ เหมือน
ปลาร้าของคนภาคกลาง) นํ้าส้มสายชู (สมัยก่อนหมักจากนํ้ ามะพร้าว) หรือมะขามเปี ยก ทีใ่ ช้มากกว่ามะนาว
ในปจั จุบนั มะขามดิบ หรือมะขามสด เก็บได้นานโข กว่าจะแห้งก็คงตํานํ้าพริกได้หลายครก
เครือ่ งเทศอื่น ๆ ทีม่ ปี ระจําครัวต้องเก็บให้มากขึน้ อาทิ พริกแห้ง หอม กระเทียม พริกไทย กระชาย
ขมิ้น ขิง ข่า กระชาย ใบ และลูกมะกรูด ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้นานพอดู มะพร้าว หลายลูก ไว้ขูดทํากะทิ ทัง้
อาหารคาวหวาน (อาหารไทยขาดกะทิ หรือมะพร้าวแทบจะไม่ได้) ทีเ่ ป็ นมื้อค่อนข้างพิเศษ เพราะขูดและคัน้
กะทิ เสียเวลาทํามาหากินมากอยู่ กาบมะพร้าว เป็ นของวิเศษ ตากแห้งแล้วจะใช้ขดั ถูถ้วยชามได้ ใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงหุงต้มได้ คนโบราณจุดไฟสุมกาบมะพร้าวให้ควันไล่ ยุง ริน้ ไร เรือด ทีช่ ุกชุม หรือมากับนํ้ า (กัดทัง้
คน และวัวควาย) ได้ชะงัดนัก อาหารไทยโบราณจริง ๆ ไม่ใคร่จะมีอะไรทีต่ อ้ งทอดต้องผัด แต่อ่านจดหมาย
เหตุ ร.๕ เสด็จประพาสต้น ตอนทีท่ รงล้อมวงเสวยทีบา้ นเจ็กฮวด นอกจากนํ้ าพริก เก่า ๆ ถ้วยหนึ่งแล้ว มีผดั
ผักกาดขาวอีกอย่างหนึ่ง แปลว่า อาหารทอด หรือผัด ก็คงจะมีมาพอควรแล้ว สมัยนัน้ คงใช้น้ํ ามันพืช เช่น
นํ้ามันมะพร้าว แปลว่าใช้ประกอบอาหารได้ ใช้เติมตะเกียงได้ ใช้เป็ นเครือ่ งประทินผิว หรือเข้าตําหรับยานวด
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ก็ได้ สารพัดประโยชน์จริง ๆ
อาหารทีเ่ ก็บตุนไว้มที งั ้ พืชผัก และเนื้อสัตว์ หนีไม่พน้ คงเป็ น หน่ อไม้ตม้
หรือหน่ อไม้ไม้ดอง ที่คนทุกภูมภิ าคใช้ทําอาคาร (หน่ อไม้ต้มกะทิใส่เนื้อเค็ม เป็ นอาหารไทย ๆ ที่น่าจะสูญ
พันธุ์ไปนานแล้ว) กุ้งแห้ง ปลากรอบ (ปลาย่างรมควีน) ที่ใช้ได้ทงั ้ ตํานํ้ าพริก และต้มโคล้ง (คนสมัยนี้เรียก
ต้มโคล้งว่าต้มยําไปเสียแล้ว) ไข่เค็มคงเป็ นอีกอย่างที่เก็บได้นาน ผมไม่แน่ ใจว่า คนไทยสมัยก่อนที่อยู่ไกล
ทะเลจะมีปลาเค็มหรือไม่ เพราะการเดินทางขนส่งคงลําบาก แต่หากมีกถ็ อื ว่าอุ่นใจได้ ปลาทูเค็ม หรือปลาหาง
แข็งเค็มหนึ่งตัว ในยามยาก ดินกับข้าวได้หลายมือ้
ครัวไทยสมัยก่อนอยูบ่ นบ้าน ด้านหลัง หรือเลือทีเ่ หมาะกับทิศทางลม ฝากัน้ เป็ นฝาโปร่ง ระบายควัน
ได้ เช่น ฝาสําหรวด แม้จะใช้น้ําหุงข้าม ต้มแกง หรือล้างถ้วยชามบ้าง ก็ยงั พอไหว โดยมีชานเปิด ยื่นออกไป
มีโอ่ง หรือตุ่มนํ้ าขนาดพอเหมาะ ใส่น้ํ าไว้ใช้ได้ ไม่มากมาย อาจวันต่อวัน มีบ้าง หรือบางโอกาส ที่ทําครัว
ข้างล่าง หากเป็นเช่นนัน้ ก็มกั แยกต่างหากจากเรือนชาน หวนดูทุกวันนี้ อาหารในถุงยังชีพคงเป็ นอาหารแห้ง
สําเร็จรูป เช่นบะหมี่ หรืออาหารกระป๋อง เช่นผัก หรือปลากระป๋อง แม้จะกินง่าย แต่กย็ งั ต้องหุงข้าว ยังต้องใช้
แก้ส หรือไฟฟ้า แล้วต้องเปิดกระป๋อง กินอิม่ แล้ว มีขยะต้องทิง้ อีกต่างหาก ปีน้ีอุทกภัยหนักหนาสาหัส ไม่อาจ
หวนคิดถึงการยังชีพในฤดูน้ําหลากของบรรพบุรุษไทยในอดีต และเอาแบบอย่างได้ทนั แต่ปีหน้าคงยังไม่สาย
เพราะทํานายว่า พิบตั ภิ ยั ในโลกนี้ และบนผืนแผ่นดินไทย เป็ นผลจากการกระทําของมนุ ษย์ สะสมมานานนับ
ร้อยปี เหตุเหล่านี้จงึ น่าจะเกิดซํ้าซากอยูน่ บั สิบปีทเี ดียว
จดหมายจากลูกศิ ษย์
เดือนสิงหาคม มีจดหมายสองสามฉบับ หนึ่งในจํานวนนี้มาจากลูกศิษย์เก่า ผมตอบไปแล้ว แต่เอา
ทัง้ คําถามคําตอบพิมพ์รวมกันไว้ให้ดู
Date: Tue, 16 Aug 2011 21:38:53 +0700
สวัสดีครับอาจารย์อาทิตย์น้ีอาจารย์จะแวะมาทีก่ รุงเทพหรือเปล่าครับ ไม่ได้เจออาจารย์หลายอาทิตย์ ยังไง
เดิน ทางบ่อ ยๆก็รกั ษาสุข ภาพด้วยนะครับ พัก ผ่ อนเยอะๆนะครับ
หวังว่าจะได้เ จออาจารย์น ะครับ
wanted_life100@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมกลับกรุงเทพทุกสัปดาห์ครับ
Date: Thu, 11 Aug 2011 00:13:14 +0700
สอบถามการบ้าน Building Design สวัสดีครับอาจารย์ ผมขอสอบถามอาจารย์เรือ่ งการบ้านหน่ อยครับ ข้อ ๖
นํ้าหนักถ่ายลงฐานรากต้องตอบเป็ น กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือครับ ผมคิดว่าน่ าจะเป็ นกิโลกรับน่ ะครับ หาก
เป็ น กิโลกรัมต่อตารางเมตร บริเวณมุมอาคาร (Corner) นํ้้ าหนักผนังกับพืน้ จะรวมกันเป็น กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร ได้หรือไม่ครับ สุดท้าย อาจารย์ตรวจข้อสอบเสร็จหรือยังครับ ผมรูส้ กึ ว่าทําผิดเยอะมากๆๆๆๆ
โดยเฉพาะข้อง่ายๆอย่าง truss คงเป็นเพราะความไม่รอบคอบของผมเอง patchara_srisupoh@hotmail.com
ป.ล. ขอบคุณครับอาจารย์ ช่วงนี้อากาศเปลียนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพด้วยน่ะครับ
สถาพรตอบ เป็นกิโลกรัมครับ ผมผิดเอง ขอโทษ บอกเพือ่ น ๆ ด้วยนะครับ
Date: Thu, 11 Aug 2011 11:40:17 +0700
สอบถามการบ้าน Building Design สวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์ ... ขอถามอีกเรือ่ งครับ ๑.ตอนถ่ายนํ้าหนังของ
หลังคาลงฐานราก ใช้วธิ คี ดิ พืน้ ทีร่ อบเสา แบบเดียวกับถ่ายพืน้ หรือคานรึปา่ วครับ โดยใช้ นํ้าหนักโครงหลังคา
และ นํ้าหนักกระเบือ้ งมุง ๒.ช้อมูลนํ้าหนักบรรทุกจร (DL) ผมใช้ของเว็บนี้จะได้รเึ ปล่าครับ
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http://www.civilclub.net/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%
B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8
%81%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-dead-load-dl.html ผ ม เ ห็ น
ว่า อาทิ นํ้าหนักกระเบือ้ งปูพน้ื ๑๒๐-๑๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดูเยอะไปหรือเปล่าครับ และหากใช้ได้จะ
เลือกค่าไหนดีครับในการนํามาคํานวณออกแบบ patchara_srisupoh@hotmail.com
สถาพรตอบ ข้อ ๑. ก็ใช้วธิ นี ้ีแหละ เพราะไม่ได้ให้ออกแบบละเอียด แต่ให้กําหนดแนวคิด และออกแบบ
เบือ้ งต้น ข้อ ๒. ไม่ตอบ เพราะเป็ น Common sense อีกอย่าง ก็ตอบตัวเองอยูแ่ ล้วนี่นา
Date: Thu, 4 Aug 2011 09:01:06 +0700
สวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับอาจารย์สถาพรฯ ทีเ่ คารพ อาจารย์สบายดีหรือเปล่าครับ หลังจากทีพ่ บ อาจารย์
โดยบังเอิญทีส่ นามบินหาดใหญ่ปีทแ่ี ล้ว ก็ไม่ได้ตดิ ต่อหรือทราบข่าวของ อาจารย์อกี เลย พอดีได้เข้าไปเยีย่ มดู
เว็บไซต์ อาจารย์ ไม่ได้ไปสอนทีพ่ ษิ ณุโลกแล้วใช่ไหมครับ เสียดายแทนรุน่ น้อง แต่จาํ ได้ว่า อาจารย์กเ็ หนื่อย
มากช่วงนัน้ หากอาจารย์ได้รบั เมล์น้ี ผมอยากเรียนปรึกษา อาจารย์เกีย่ วกับเรือ่ งเรียนต่อ PhD ครับ ตามที่
ปจั จุบนั ผมทํางานเป็ นข้าราชการอยู่กรมเจ้าท่า เป็ นเวลาสามปีแล้ว ได้เรียนรูร้ ะบบงาน ลักษณะและขอบเขต
ของงานตามความรับผิดชอบของกรมฯ ซึง่ ก็ค่อนข้างตรงกับวิชาความรูท้ ศ่ี กึ ษามาในระดับป.โท อย่างไรก็ตาม
ั ่ านเรายังขาดองค์ความรูอ้ ยูม่ าก ผมจึงพิจารณาเห็นโอกาสใน
เนื่องจากสายอาชีพแขนงวิศวกรรมชายฝงในบ้
การเรียนต่อเพื่อต่อยอดความรูส้ าํ หรับใช้งานในวงการด้านนี้ครับ ปจั จุบนั ผมอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
ด้านคุณสมบัตติ ่างๆ เช่น TOEFL หรือ GRE และจดหมายรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัครทุน อยากขอ
คําแนะนํา อาจารย์ เกีย่ วกับการทํา PhD โดยตอนนี้ อยูร่ ะหว่างพิจารณาทีเ่ รียนระหว่าง USA และ Europe
ั ่ โรปจะเริม่ งานวิจยั รวดเดียวสามปี จบ
(อาจจะไม่ได้สกั ทีก่ ไ็ ด้นะครับ) โดยรูปแบบการเรียนทีต่ ่างกันคือ ฝงยุ
ั่
ในขณะทีฝ่ งอเมริ
กามีคอร์สเวิรค์ สองปี และจึงทําวิจยั อีกสองปี ระยะเวลาจะยาวกว่าแต่ผเู้ รียนมีโอกาสศึกษา
อาจารย์ทอ่ี ยากให้เป็ นทีป่ รึกษางานวิจยั และโอกาสการเป็ นผูช้ ่วยสอนในโรงเรียน (ส่วนตัวรูส้ กึ เอนเอียงไป
ทางฝงั ่ USA) หาก อาจารย์. มีความเห็นอย่างไร รบกวนขอคําชีแ้ นะด้วยครับ และหากมีโอกาส อาจต้องขอ
รบกวน อ. เป็ นธุระในการรับรองคุณสมบัติ (Reference letter) ให้ผมอีกครัง้ ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง จิรฏั ฐ์ ลักษณะละม้าย pizcky@yahoo.com
สถาพรตอบ จิรฏั ฐ์ ผมดีใจทีไ่ ด้รบั เมล์น้ี ผมยังสอนหนังสือที่ มน. อยู่ เทอมนี้สอน Building Design คนราว
๓๐ คน เทอมทีแ่ ล้วสอน RC Design คน ๑๘๘ คน ไม่รจู้ ะปฏิเสธอย่างไร ดังนัน้ การสอนทุก ๆ ครัง้ ผมก็จะ
บอกเด็กว่า "อาจเป็ นการสอนครัง้ สุดท้าย" สุขภาพผมไม่ค่อยดี งานยุง่ ก็เป็ นงานชาวบ้านเขาทัง้ นัน้ ปี ทแ่ี ล้วก็
เกือบแย่ เพราะผมเกือบถูกเลือกเป็ นอธิการบดี มีคนบอกว่า เสียดาย ผมแพ้โหวตในสภามหาวิทยาลัยเพียง
เสียงเดียว แต่ผมว่า ผมโชคดีมบี ุญเก่ามากกว่า ผมยืน่ หนังสือลาออกจากตําแหน่ งคณบดีแล้ว เพราะจะออก
เดือนกุมภาพันธ์ หรือกันยายน ก็ไม่ต่างกัน หมดปี งบประมาณ จะได้ไปทําอย่างอื่น ใจผม ผมอยากให้กลับไป
เรียนปริญญาเอกทีเ่ ดิม เพราะมีช่อื เสียงระดับโลก เราเองก็คุ้นเคย หากถามผม ผมก็จะบอกว่า เรียน
วิศวกรรมชายฝงั ่ ยุโรปมีอะไรให่เรียนรูม้ ากกว่าอเมริกา และญีป่ นุ่ สมัยทํางานออกแบบท่าเรือ เพื่อนร่วมงาน
ผมเป็ นชาวสก็อต เก่งมาก บริษัทที่มาถ่ายทอดเรื่อง Dredging และ Reclamation ก็เป็ นบริษัทดัชท์
สําหรับผมเอง ผมเห็นว่า หัวเรื่องที่น่าสนใจมากในปจั จุบนั
ก็ยงั เป็ น เรื่อง การถมทะเล ป้องกันชายฝงั ่
(รวมถึง Disaster management) และการซึมแพร่ของนํ้าทะเลใต้ดนิ ผมยินดีเขียนหนังสือรับรองครับ ถือเป็ น
หน้าที่และเป็ นเกียรติยศ ขอให้บอกได้ทุกเมื่อนะครับ ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม และเลือกที่เรียนได้ดงั ใจ
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