เอ็กซ์ไฟล์เดือนตุลาคม ๒๕๕๓
บันทึกการเดิ นทาง
เดือนตุลาคมเป็ นช่วงปิดภาคการศึกษา ผมเดินทางน้อยลง แต่กย็ งั มีงานมากเหมือนเดิม โดยเฉพาะ
ตรวจข้อสอบ และต้องดูแลพ่อทีย่ งั ปว่ ย เหมือนโชคช่วยทีท่ ุกอย่างผ่านไปได้

(ซ้ายไปขวา บนลง
ล่าง) ๑. วันที่ ๑๒ ตุ ลาคม ๒๕๕๓ ๑๓.๕๐ น ที่บ ริเวณสํา หรับนัง่ ดูอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ภายหลังเป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ สอบใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทภาคีวศิ วกรรมโยธา (พิเศษ) ที่
สภาวิศวกร ๒. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ราว ๒๒.๐๐ น ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเดินทางกลับจากการ
บรรยายทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้ผมแย่ทงั ้ วัน เดินทางออกจากอุบลราชธานีราว ๐๔.๐๐ น ท้องเดิน จอด
แวะตลอดทาง โชคดีท่หี ายทันก่อนเวลาบรรยายเพราะยาเม็ดสุดท้าย ตกเย็น เพื่อนอาจารย์ท่ไี ปสัมมนาที่
ขอนแก่น (ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ) กรุณารับไปกินอาหารอร่อย และแวะส่งทีท่ ่าอากาศยาน ผมหลับอยูน่ าน ใน
ห้องรับรองของการบินไทย และไปหลับอย่างอุ่นสบายต่อในอากาศยาน โชคดีท่ขี ากลับกรุงเทพ ได้นัง่ ชัน้
ธุ รกิจ ทัง้ ที่จ่ายเงินซื้อตั ๋วชัน้ ธรรมดาราคาตํ่ากว่าปกติ (Promotion) ๓ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๑๓.๕๐ น ที่ท่า
อากาศยานอุบลราชธานี เดินทางไปประชุมผูท้ รงคุณวุฒ ิ สอบใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท
ภาคีวศิ วกรรมโยธา (พิเศษ) ทีส่ ภาวิศวกร และ ๔ 300-622R HS-TAP “ปทุมธานี” จากหน้าต่างของ 7374D7 HS-TDK “ศรีสุราษฎร์” ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๕๐ น วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทีท่ ่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่างเดินทางกลับจากสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทีช่ ลบุร ี และ ๕. ถ่ายขณะอากาศยาน
กําลังลดระดับ น่าจะอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ สถานการณ์น้ําไม่ได้เป็ นอย่างทีห่ ลายคนตื่นตระหนก

ภาพล่าสุดของอากาศยานเช่า Boeing 777-35R/ER HS-TKH
นามพระราชทาน “ดารภา” – Darabha (อีกสองลําคือ 777-35R/ER VT-JEA ตาปี และ 777-35R/ER VT-JEJ
เดชอุดม)
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ตารางเดินทางเดือนตุลาคม ช่วงปิดภาคเรียน เดือนนี้ เดินทางน้อย แต่งานก็ไม่ได้ลดลงค่าเดินทางกับรายได้
หักลบแล้วติดลบเหมือนเดิม
๓๐ ตุลาคม ผมเดินทางโดยรถยนต์ ไปร่วมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา ทีจ่ งั หวัดชลบุรี
รถออกจากมหาวิทยาลัยราว ๒๒.๐๐ น ถึงเช้า นัง่ หนาวไปทัง้ คืน (ผมไม่ชอบนังรถปรั
่
บอากาศนาน ๆ เพราะ
่
อากาศหนาวเย็น มักทําให้เจ็บปวยไปหลายวัน)

มีเ รื่อ งเล่า ดัง นี้ สัม มนาทัง้ วัน ตกเย็น ไปกิน
อาหารทะเลร้านดัง ตื่นเต้นที่วดิ ทิ ศั น์จอยักษ์ เป็ น Concert ของสองนักร้องทีไ่ ด้ช่อื ว่าตํานานแห่งโลก คือ
Paul Simon และ Art Gafunken ทีห่ วนกลับมาแสดงสดแบบ Unplug ว่าถึง Gafunken นัน้ บางคนเคยบอก
ว่า เขาควรจะเป็นนักฟิสกิ ส์ช่อื ก้องโลก มากกว่าทีจ่ ะเป็นศิลปิ น (Gafunken เรียนฟิ สกิ ส์ ที่ California Berkley
ขณะที่ Simon น่ าจะเรียน Art หรือ Humanity ที่ UCLA) แต่กเ็ ป็ นบทพิสจู น์ว่า คนเก่ง ก็ตอ้ งเก่งจริงวันยังคํ่า
อาจารย์รุ่นใหม่ทไ่ี ม่รจู้ กั นักร้องทัง้ คู่น้ีตกใจ ทีไ่ ด้เห็นภาพคนดูมดื ฟ้ามัวดิน ผมมีซดี กี ารแสดงครัง้ นี้อยูด่ ว้ ย จึง
แนะนํ าให้อาจารย์ลองไปซื้อหามาฟงั ดู พร้อมกับแนะนํ าบางเพลงทีเ่ ชื่อว่า อาจารย์เคยได้ยนิ ผ่านหูแน่ นอน
อาทิ Sound of Silent, Scarborough fair, Boxer, Dawn in the willow garden สองเพลงแรกนัน้ เป็ นเพลง
เอกในภาพยนต์ The graduate ทีท่ าํ ให้ ดัสติน ฮอฟแมน ได้ตุ๊กตาทองตัวแรก

ตกคํ่า ลูกศิษย์กลุ่มหนึ่ง (ธนกฤติ ประวิทย์) รับไปโรงเบียร์เยอรมัน ผมไปกินร้านนี้เกือบทุกครัง้ ที่
ไปพัทยา วันนี้ตงั ้ ใจจะกิน Pizza สูตรดังของร้าน แต่ไป ๆ มา ๆ ได้กนิ เนื้อแกะด้วย เสียดายทีว่ นั นี้ไม่มดี นตรี
เพราะปกติ หากมีดนตรี เจ้าของร้านชาวเยอรมัน มักจะขึน้ ไปร้องเพลงโชว์พลังเสียง Tender (เป็ นระดับเสียง
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ทีถ่ อื เป็ นตัวเอกฝา่ ยชายใน Opera) ทักทายแขกในร้าน ผมใช้เวลาไม่นานนักก็กลับไปนอน เพราะยังไม่หาย
ปว่ ย แต่ก่อนนอนก็ตอ้ งตรวจข้อสอบวิชาสุดท้ายของนิสติ ชัน้ ปีท่ี ๔ ซึง่ มีคนเรียน ๒๗ คน แปลกทีส่ ว่ นใหญ่ทาํ
ได้คะแนนดี

รุง่ ขึน้ ผมตื่นเช้า เพราะลูกศิษย์ (น้องหนุ่ม – จุรนิ ทร์ หล่อประดิษฐ์ชยั ) และภรรยา (น้องปอย) จะขับรถจาก
พนัสนิคมมารับ ปกติหากมีเวลา ผมจะพยายามไปไหว้คุณแม่ และคุณพ่อของน้องหนุ่ ม เนื่องจากเวลาจํากัด
น้องหนุ่ ม และน้องปอยจึงพาผมไปทีค่ ลินิกของพีช่ าย ใช้เวลาราวสองชัวโมง
่
ไปกินอาหารทะเล ดูบรรยากาศ
ยามฟ้าเปื้ อนฝน นกทะเลจับเจ่าอยู่บนเรือ เพราะคลื่นแรง นํ้าขุน่ หากินไม่ได้ แต่กย็ งั มีบางตัวทีก่ ล้าหาญ ดํา
ดิง่ ลงไปหาปลา หลังจากนัน้ น้องหนุ่ งและน้องปอย ก็ขบั Mercedez คันใหม่ ไปส่งผมทีก่ รุงเทพ น้องปอย
บอกผมให้เตือนน้องหนุ่มว่าขับรถเร็วมาก น้องหนุ่มตอบว่า ขับเร็วเหมือนอาจารย์
สายนํ้ากับลมหนาว
ในทีส่ ุด นํ้าก้ไม่ได้ท่วมอุบลราชธานี หลาย ๆ คนคงผิดหวัง โดยเฉพาะผูท้ จ่ี ะได้โอกาส หรือมีผลได้
จากนํ้ าท่วม ผมเคยบอกแล้วว่า อย่านึกว่าพิบตั ภิ ยั จะสร้างความเสียหายให้กบั ทุกคน เพราะหลาย ๆ คนรอ
คอยนํ้ าท่วมใจจรดใจจ่อ แปลว่าได้ประโยชน์จากนํ้าท่วม คิดเอาแองเถอะว่าในประเทศไทย คนเหล่านี้คอื ใคร
ทีจ่ ะได้แสดงบทผูเ้ สียสละ ผูเ้ ก่งกล้าพยากรณ์ หรือนักแก้ปญั หาตัวยง อย่าเดานะครับว่า เพราะผมเชื่อว่า ท่าน
เดาถูกต้องล้านเปอร์เซนต์

คํ่าวันหนึ่ง หลังอาหารมือ้ คํ่า ผมใช้เวลาเดินดูรถ Die cast ทีเ่ ป็นของสะสม
พบรถญีป่ นุ่ ซึง่ Tommy สร้างเป็ น Collection พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี เป็นรถยนต์ TOYOTA
ซึ่งวิง่ เกลื่อนถนนเมืองไทยสมัยผมเป็ นเด็ก อยากซื้อทุกคัน แต่ซ้ือไม่ลง เพราะบางคันห่วยมาก ที่สวย น่ า
สะสมและมีราคาแน่ นอน คงมีสองรุน่ คือ Colona และ Crown ทัง้ สองคันสีขาวเบาะแดง และเปิดประตูได้
เดือนนี้หมดไปกับรถหลายเงิน ทัง้ ท รายได้กต็ ดิ ลบ
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ตารางสอนภาคเรีย นที่ ๒/๒๕๕๓ ที่ม หาวิท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ยัง ขาดวิช า ๑๓๐๕ ๔๒๖ การ
ออกแบบอาคาร ซึง่ ไม่แน่วา่ จะมีคนลงทะเบียนเรียนหรือไม่

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร ดูจากระบบทะเบียน มีนิสติ ลงทะเบียนแล้ว ๑๑๐ คน
อีกสองเดือนจะสิ้ นปี
ผมจะไม่มแี ผนการอะไรในชีวติ ว่า ปลายปี จะทําอะไร และต้นปี หน้าจะเริม่ ทําอะไร ดูตารางเดินทาง
ในเดือนธันวาคม เห็นว่าต้องเดินทางทุกสัปดาห์ ละสองครัง้ นอกจากสอนหนังสือแล้ว ก็ยงั มีเป็ นกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒ ิพิจารณาตํา แหน่ งทางวิช าการที่สกอ. หรือประชุม ที่สภาวิศ วกร หรือ ที่วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปรียบเทียบรายรับรายจ่าย ก็คงติดลบเหมือนเดิม
นอกจากรูปถ่าย Airport rail Link และสะพานข้ามแม่น้ําตาปี จากอนันตศักดิ ์ ประภัสสร สะพานปาง
แงะ ปางยางใต้จากอิสเรศ สุวรรณ์ สะพานแขวนและกําแพงกันดินทีแ่ ม่น้ําปา่ สัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ จากกิติ
ภูมิ จันทร์ สุรยิ ศักดิ ์ ปี น้ี ผมได้รูปถ่ายจากลูกศิษย์หลายคน จะอย่างไรเสีย ผมก็จออนุ ญาตทะยอยขอบคุณ
เพราะมีคุณค่ามาก ใช้สอนหนังสือได้หลายวิชา
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วิเชษฐ สิทธิแก้ว (อ้าย) ลูกศิษย์ท่ี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๕ ส่งรูปกําแพงเมืองจีน (Great China wall)
พระราชวังหลวง หรือพระราชวังต้องห้าม สนามกีฬา Olympic (Main stadium และ Arena สําหรับแข่งขัน
ว่ายนํ้ า ซึ่งเป็ นนวัตกรรมของการก่อสร้างอาคารสาธารณะ) การก่อสร้าง และสภาพบ้านเมืองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

รู ป เขื่ อ นพระรามที่ ห ก เขื่ อ น
คอนกรีตแห่งแรกในประเทศไทย ถ่ายตอนทีร่ ะดับนํ้าขึน้ สูงจนเท่ากับช่องเปิดของบานประตู หรือระดับต้นนํ้า
และท้ายนํ้า ไม่แตกต่างกัน (ราวช่วงเดือนตุลาคม) และแท่นเจาะสํารวจปิโตรเลียมในจังกวัดกาฬสินธุ์ จาก รัก
ตระกูล ศรีคาํ ลูศษิ ย์จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ปกรณ์ ศิรนิ ันท์ธนานนท์ (เหน่ ง)
ลูกศิษย์ทม่ี หาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร เมื่อปี ๒๕๔๒ ที่ไปเรียนกฎหมายภายหลังจบวิศวกรรมศาสตร์
ป จั จุ บ ัน ทํ า งานอยู่ ใ นบริษัท ใหญ่ ที่ดํ า เนิ น กิจ การสํ า รวจ และผลิต นํ้ า มัน เหน่ ง จึง มีโ อกาสเดิน ทางไป
ต่างประเทศบ่อย รูปทีส่ ่งให้ จะเป็ นรูปโบราณสถานสําคัญในอิตาลี อาทิ หอเอน Pisa วิหาร Pantheon
Coliseum
ลูกนกกับลูกคน

ปลายปี ๒๕๕๒ เครือ่ งปรับอากาศทีห่ อ้ งผมเสีย ลูกศิษย์ผม (เอ๋-พงษ์พนั ธ์
ลิมปอนันตชัย) บอกว่าจะพาช่างไปดูให้ (เอ๋อยู่ทล่ี พบุร)ี หากไม่คุม้ ทีจ่ ะซ่อมก็ควรซื้อใหม่ ผมผลัดผ่อนให้เอ๋
รอสักเดือน เพราะที่ Compressor เครือ่ งปรับอากาศ มีนกแขกเต้า หรือนกเขา (มันคล้ายกันมาก ผมแยกไม่
ออกว่าเป็ นนกอะไรแน่ เพราะมันไม่เคยร้องให้เราได้ยนิ เสียง) กําลังสร้างรัง ท่าทางจะวางไข่ ผมทนอยู่อย่าง
ไม่มเี ครื่องปรับอากาศอยู่นานสามเดือน เพราะไข่ฟองหนึ่งหล่นลงพื้น แล้วแตก แต่เห็นมีไข่อกี ฟองหนึ่งให้
แม่นกนอนกก วันหนึ่ง ผมไม่เห็นทัง้ แม่นกและลูกนก ทิ้งรังว่างเปล่าโบยบิน ผมดีใจว่า จะได้ไม่ต้องมาทนนัง่
เช็ดล้างขี้นก ทัง้ ที่ใจหนึ่งก็สงสัยตัวเองว่า ทนรอมันทําไม เอ๋พาช่างไปซ่อมเครื่องปรับอากาศจนเป็ นปกติ
ภายหลังผมเก็บซากรังนกไปทิง้ แล้วทําความสะอาดระเบียงวันหนึ่งในเดือนกันยายน เป็ นช่วงเวลาทีช่ วี ติ ต้อง
ยุง่ ยากกับเรือ่ งรอบด้าน ผมเห็นนกเขา หรือนกแขกเต้า ไม่รเู้ ป็ นตัวเดิมหรือเปล่า นอนกกไข่สองฟองอยูท่ เ่ี ดิม
มันคงสร้างรังใหม่ เพราะรังเดิมรือ้ ทิ้งไปแล้ว ผมเอาแผ่นพลาสติกปูลาดทีพ่ ้นื เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเช็ด
ล้างขีน้ ก แม่นกทีเ่ คยตื่นตระหนก ตอนนี้ดูมนั คุ้นเคยกับผมแล้ว นอนจ้องอยู่นิ่ง ๆ วันหนึ่งเห็นแม่นกหายไป
จากรัง ผมแอบเปิดม่านทีก่ ระจกห้อง ถ่ายรูปไข่นกในรัง แล้วประมาณว่า คงต้องใช้เวลาอีกร่วมเดือน กว่าลูก
นกจะโผล่ออกมาดูโลก ทีไ่ หนได้ อีกสองสัปดาห์ถดั มา ผมเห็นลูกนกตัวหนึ่ง โผล่ออกมาจากใต้ปีกแม่ของมัน
ตัง้ ใจว่า โอกาสเหมาะ ๆ จะถ่ายรูปลูกนกไว้ดู ก่อนทีป่ ี กมันจะกล้า ขามันจะแข็ง โบยบินจากรังไป ผมคาดผิด
เพราะลูกนก และแม่นกจากไปเร็วเกินคาด ภายในช่วงเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ทิง้ ไว้เพียงรังเปล่า ขีน้ ก และ
เศษขน ให้เก็บกวาด และล้าง
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แม่นกและลูกนก ช่างน่ า ชิงชังนัก ยามจะตกไข่กกลูก ก็ม ศัย ไม่ไ ถ่ถ าม พัก พิงอยู่น านจนลูก โผล่
ออกมาจาดเปลือกไข่ ขนขึน้ ปีกขากล้าแข็งบินได้ แล้วก็จากหายไปไม่ร่าํ ลา ไม่ยอมให้โอกาสแม้แต่จะถ่ายรูป
เหตุทเ่ี ป็นเช่นนี้คงเพราะมันเกิดเป็นนก
ลูกคน ก็เหมือนลูกนกแหละ บ่อยครัง้ ทีต่ ้องเปลืองเวลา เจ็บปวดหลายๆ ครัง้ จนลืมว่า เป็ นหน้าที่
เป็ นเวรกรรม เป็ นเรือ่ งปกติ หรือชาชินว่า เพราะเราเกิดมาเป็ นมนุ ษย์ แปลกทีล่ กู นกจากไปแล้วคงไม่ได้หวน
กลับมา เพราะต่อให้มนั พลัดหลง หรือปี กหัก เราคงไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะช่สยรักษา เยียวยา ผิดกับลูกคน จนต้อง
บอกว่า กรรมอะไร ทีไม่ไปเสียให้พน้ ๆ เพื่อนบางคนถามผมว่า ไม่สะใจหรือว่า กรรมเวรมีจริง และทําหน้าที่
อย่างรวดเร็ว ผมว่าไม่ดกี ว่า เห็นคนอื่นชดใช้เวรกรรมก็เป็ นเวรกรรมของเขา จะดูให้เป็ นกรรมติดตาติดใจ
ทําไม
นายช่างแห่ง Donald Duck
คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั โดนัล เดซี ปู่เป็ ด ย่าเป็ ด และหลานเป็ ด เพศผูส้ าม เมียสาม ในอมตการ์ตูนของ
Wald Disney แต่ผมเชือ่ ว่าน้อยคนจะรูจ้ กั เพือ่ นฝูงของโดนัล ดัก๊ ซึง่ เป็ นสัตว์ต่าง ๆ หนึ่งในนัน้ คือ Gyro Gear
loose ชื่ออ่านว่า “ไจโร่” (ในการ์ตูนภาคภาษาไทย ออกเสียงว่า “จิโร่” เข้าใจว่าจะออกเสียงแบบติดตลก
เพราะออกเสียงชื่อของหลานเป็ดตัวซึง่ ชือ่ ว่า Hewy – ฮิวอี้ เป็ น”ฮ่วย”) ส่วนยามสกุล Gear loose แปลตรงตัว
ว่า “เกียร์หลุด” หมายถึงทําอะไร ล้มเหลวทุกทีความจริง ไจโร่ มิได้ทาํ อะไรแล้วล้มเหลว แต่มกั โชคร้าบ และ
ไม่ได้เงินเสียมากกว่า ไจโร่ มีผู้ช่วยอยู่หนึ่งตัว เป็ นตุ๊กตา หัวเป็ นหลอดไฟ เวลามันคิดอะไรได้ หลอดไฟจะ
สว่างวาบ ๆ ทุก ๆ วัน ไจโร่จะง่วนอยู่กบั การค้นคิดสิง่ ประดิษฐ์ ขณะทีผ่ ูช้ ่วยก็เล่นสนุ กไปวัน ๆ เหมือนกัน
สิง่ ประดิษฐ์ของไจโร่ แก้ปญั หาให้กบั ครอบครัวเป็ ด และอีกหลาย ๆ คน แต่ไจโร่กไ็ ม่เคยได้เงิน หรือได้ร่าํ ได้
รวยกับผลงานเหล่านัน้ ตัง้ ใจรอ Order สังซื
่ ้อสิง่ ประดิษฐ์ แต่ทพ่ี บในตูจ้ ดหมาย อย่างมากก็แค่บลิ ค่านํ้าค่าไฟ
แต่ไจโร่ก้ยงั คงเป็ นนัก ประดิษฐ์อยู่ดี ผมว่า ชีวิตของนายช่า งบางคนคล้ายไจโร่ ที่ว นั ๆ คอยแก้ปญั หาให้
ชาวบ้าน จนไม่ได้ทาํ อะไรให้ตวั เอง ผมไม่เหมือนไจโร่ เพราะไม่ได้อยากเป็ นนักประดิษฐ์ ไม่มุ่งมัน่ แต่เหมือน
เพียงเศษเสีย้ วทีต่ อ้ งแก้ปญั หาให้ชาวบ้านมากกว่าแก้ปญั หาของตัวเอง

Gyro Gear loose ไก่วศิ วกร ทีท่ าํ อะไรไม่ได้เงิน กับผูช้ ว่ ยหัวหลอดไฟ
จดหมายจากลูกศิ ษย์
หากได้อ่านเรือ่ งของ Gyro Gearloose แล้ว ให้บงั เอิญมี e-mail ฉบับหนึ่ง แสดงความเห็นในอาชีพ
วิศวกร และคนรับจ้างสอนหนังสือ แปลกแต่จริง เดือนตุลาคมนี้ เป็ นเดือนแห่งความเคียดแค้น และชิงชัง ทํา
อย่างไรได้นอกจากอดทน คิดเสียว่า รอให้กรรมทําหน้าทีด่ กี ว่า เพราะเห็นมานักต่อนักแล้วว่า กรรมมีจริงและ
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วิง่ ตามคนก่อรวดเร็วกว่าไหน ๆ เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่า มีจดหมายหลายฉบับ เดือนนี้ ผมเหนื่อยมาก
ขึน้ เดือนหน้าวังว่าจะดีขน้ึ หวังดีกว่าไม่หวัง
Date: Thu, 19 Aug 2010 03:05:50 +0000
สวัสดีครับ อาจารย์ พอดีผมเปิ ด Website ของอาจารย์ นานๆ จะได้มโี อกาสเห็น ความเห็นตรงไป ตรงมา
เลยขอแสดงความเห็นด้วย – ประมวลข้อผิดพลาดในการทํางานกลุ่ม (ออกแบบอาคาร คสล) อาจารย์ตอบ
ว่า ไม่ศรัทธาวิชาทีเ่ รียน น่ าเสียดายโอกาส ถูกต้อง ๑๐๐% เลยครับอาจารย์ ถ้าน้องๆ ปล่อยโอกาสดี ๆ หลุด
ไป พอจบออกไป ขาดคุณภาพ หรือขาดแรงมุ่งมันก็
่ เสียหาย การเรียนมันไม่ได้จบอยู่ทใ่ี นปริญญา หรือ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ (ใบกว) หรือฐานะ คนที่จบวิศวกรรมโยธาในอนาคตจะต้องเจออะไรอีกหลาย ๆ
อย่าง กฏหมายก่อสร้าง กฏหมายภาษีอากร กฏหมายแรงงาน นายทุน หรือเจ้าของกิจการทีล่ งทุน เร่งงาน
ก่อสร้าง เปลีย่ นแปลงแบบโดยขาดจิตสํานึก การเงิน บัญชี การบริหารจัดการ มนุ ษย์ หรือคน ในฐานะทีผ่ มจบ
มานานแล้ว แล้วก็ทง้ิ อาชีพนี้ไป เลยขอแสดงความเห็นทีเ่ ป็นจุดอ่อนของวิศวกร
๑. วิศวกร อีโก (Ego) สูง แต่ขาดความสามารถ เรามักจะให้นักศึกษาวิศวกรออกแบบอาคารโดยทีเ่ ด็กเขียน
แบบ ซึง่ มักจะเป็น สอง หรือสามชัน้ อันนี้ไม่ผดิ ถือเป็ นพืน้ ฐานหลัก แต่ผมขอเสนอว่า นักศึกษาทุกคน ควรจะ
ทําการ Re-analysis and design โปรเจคสําคัญ ไม่ว่าจะทําเป็ นกลุ่ม หรือเดีย่ ว เอางานจริงมาทําการ
วิเคราะห์ออกแบบกันเลย ซึง่ อาจจะดีกว่าจะออกไปฝึกงาน แต่กต็ อ้ งทําควบคูก่ นั
๒. จรรยาบรรณ เมื่อเราเรียนจบออกไป เราอาจจะตกอยู่ในสภาวะทางสังคมที่ มีเงินเป็ นปจั จัยในการ
ดํารงชีวติ ทีท่ าํ ให้ได้มาซึ่ง สิง่ อํานวยความสะดวกแล้วเงินนี่ละจะทําให้เรายอมทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทีเ่ รียนมา รวมทัง้ กฏหมายควบคุมอาคาร เช่น การต่อเติม หรือเปลีย่ นแปลงอาคาร การเร่งงาน
ก่อสร้าง รวมทัง้ ใช้วสั ดุในการดําเนินการไม่ได้มาตรฐาน เช่นนัง่ ร้าน สลิงเครนไม่ตรวจสอบ ผมแนะนําว่า
นักศึกษาทุกคนทีจ่ บไปแล้ว ต้องมีทป่ี รึกษาเป็ นอาจารย์วศิ วกรหนึ่งคน นักบัญชีหนึ่งคน เป็ นสถาปนิกหนึ่งคน
อาจจะรวมทัง้ นักกฏหมายเพิม่ เติมอีก อย่างน้อย หนึ่งถึงสองปี ผมไม่อยากให้มองว่า พอเรียนจบออกไปก็
หมดหน้าทีข่ องอาจารย์ ผมว่าเราต้องพา นักศึกษาว่ายนํ้าให้เป็ นไม่พอ มันต้องแข็งด้วย แล้วถ้ายอดเยีย่ ม ก็
เป็ น Champion หรือเป็น Guru ไปเลย
๓. แรงบันดายใจ ในการประกอบอาชีพวิศวกร ยุคสมัยใหม่ IT มีบทบาทมาก ข้อมูลทุกอย่างหาได้งา่ ยมาก
ผมว่าให้กระดาษขาว ๆ หนึ่ง ใบให้นักศีกษา ปี สาม หรือปีส่ี เขียนให้อาจารย์ ได้รบั ทราบว่าจะเป็ นวิศวกรที่
ชํานาญด้านไหน ออกแบบ ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน วิจยั ทดสอบ จะเอาพิเศษระดับไหน ทํา Mind map
ออกมาเลยว่า จะไปถึงตรงนัน้ ต้องเสริมสร้างวิชาอะไร เมื่อเรารู้ นักศึกษาต้องการอะไร นักศึกษาก็ต้อง
พยายามไปถึงจุดนัน้ เพียงแต่มี อจ คอยช่วยบ้าง หรือ หา CD มาให้ดหู ลักการออกแบบหรือการทํางานบ้าง
เพราะถือว่าเป็ นผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์สูงกว่า ตําราต่างประเทศได้อ่านได้เรียนมากกว่า พาเขาไปให้ถงึ ครับ
อาจารย์ อย่าทิง้ พวกเขา เชื่อผม ผมเป็ นคนทีท่ ง้ิ อาชีพผมไป ผมรูด้ วี ่า เมื่อทิง้ อาชีพทีเ่ ราเรียนมา นาน ๆ ไป
ศรัทธาในตัวเองมันจะน้อยลงไป เรือ่ ยๆ
จริง อย่ า งที่อ าจารย์ พู ด ว่ า "น่ า เสีย ดายโอกาส" ขอบคุ ณ ครับ
เทอดทู ล safetyport@hotmail.com
สถาพรตอบ สวัสดีครับ กระผมไม่รจู้ กั คุณเทอดทูล แต่อ่านทุกตัวอักษรในเมล์อย่างตัง้ ใจ และชังใจอยู
่
่นาน
หลังจากทีอ่ ่านเมล์น้ี เป็ นการบอกเล่าเรื่องราวของความรัก และมุ่งมันในวิ
่ ชาชีพทีด่ ยี งิ่ ทีส่ ุด จึงตัดสินใจด้วย
เมล์น้ี ขออนุ ญาตเอาข้อความในเมล์น้ี ลงในเอ็กไฟล์ เพื่อให้นิสติ และนักศึกษา และผูส้ นใจอ่านเวบของกระ
ผมได้อ่าน ขออนุญาตนะครับ
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Date: Fri, 8 Oct 2010 09:59:29 +0700
คนดื่มนํ้ า สวัสดีครับอาจารย์ ผมขอขอบคุณอาจารย์มากครับทีเ่ ลีย้ งข้าวพวกผม มันอาจจะช้าไปหน่ อยนะ
ครับแต่คงไม่เป็ นไรนะครับ พอดีช่วงทีผ่ ่านมางานมันเยอะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาครับ อาจารย์ครับผมเคย
อ่านหนังสือเล่มนึงสิง่ ทีผ่ มได้จากหนังสือ สอนให้ผม ดื่มนํ้าอย่าลืมคนขุดบ่อ อาจารย์ครับในวันข้างหน้าถ้ามี
โอกาสผมขอเลี้ยงคืนนะครับ ผมคงต้องทํางานก่อนครับเพราะมันจะได้เป็ นเงินที่ผมหามาเอง ผมต้อง
ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ aloof_@hotmail.com
สถาพรตอบ โอภาส เมื่อวานโผล่หน้าเข้าไปในห้อง มีอะไรหรือเปล่า ผมรีบร้อน เลยไม่ได้คุย เทอมนี้น่าจะมี
เวลาว่างเลีย้ งข้าวโอภาสกับณรงกรณ์ เทอมนี้เทอมสุดท้ายจะจบ ผมอยากให้โอภาสเรียนต่อ หากไม่มอี ะไร
ติดขัดมาก ทุนการศึกษาหาง่าย อยากให้ไปปรึกษา อาจารย์กาํ พลแล้วอย่างไรผมจะช่วย สวัสดีครับ
Date: Sun, 17 Oct 2010 20:45:04 +0700
กราบสวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีไหมครับขอให้อาจารย์สขุ ภาพแข็งแรงและ พักผ่อนมากๆครับ พอดีท่ี
บ้านผมมีปญั หาครับ ห้องนํ้าเกิดนํ้ารัวครั
่ บ ผมลองเปิ ดฝ้าดูครับช่างคงใช้พน้ื สําเร็จปูทาํ ห้องนํ้าครับ อาจารย์
พอมีวิธีแก้ไ ขแนะนํ้ า ไหมครับ ผมลองให้ช่า งลงยาแนวใหม่ก็แก้ไ ม่ หายครับ ขอบคุ ณครับ รัก และเคารพ
ณรงกรณ์ มณีโชติ wanted_life100@hotmail.com
สถาพรตอบ แก้ปลายเหตุกน็ ่าจะต้องทํา Topping หรือคอนกรีตทับหน้าใหม่ อาจต้องยกสุขภัณฑ์บางชิน้ ออก
ชัวคราวก่
่
อน โดยใช้ลวดตะแกรงเหล็กปู เสริมปูนทรายทีใ่ ช้แต่งผิวเพื่อเพิม่ การยึดเกาะและกันซึม และควรปู
พับขึน้ มาสักหน่ อยเป็ นคล้ายบัวเชิงผนัง ปูนแต่งผิวผสมกันซึม และพยายามทําให้พน้ื มีความลาดเอียงลงไปสู่
Floor drain มากกว่าปกติ คงทําได้เท่านี้แหละครับ
Date: Sun, 31 Oct 2010 11:31:12 +0700
หนีพายุหมิ ะมาสู้ลมหนาว คิดถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ รายงานหนีพายุหมิ ะมาสู่ลมหนาวท่านอาจารย์
รายงานตัวว่ากลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับ อยู่เมืองไทยมาหนึ่งวันแล้วครับ ยังไม่มเี วลาเขียนรายงานอะไร
มากมายครับ เขียนแค่รายงานสังเขปไปก่อนครับเรือ่ ง “Contrast in Harmony” เกีย่ วกับการเดินทางไปยุโรป
คราวนี้ครับ รายละเอียดจะพยายามเขียนรายงานต่อไปครับ (ขอเขียนเรือ่ ง Alaska ให้จบก่อน เดีย๋ วจะเป็ นดิน
พอกหางหมูครับ) กลับมาถึงเมืองไทยเจอข่าวมากมายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพตัวเองและประเทศไทย รูส้ กึ ว่า
ตอนนี้องค์กรวิชาชีพของเราดูแปลกมากครับ ฯลฯ (ตัดทอน) ยกตัวอย่าง
๑. เรือ่ งนํ้าท่วมประเทศไทย ทีเ่ กิดความเดือดร้อนทัวไปฯ
่
มีขา่ วว่าจะพิมพ์หนังสือ “บ้านหลังนํ้าท่วม” (ทีผ่ ม
เขียนเอาไว้เมือ่ ๑๕ ปีทแ่ี ล้ว) พิมพ์โดยไม่มกี าร edit ใหม่ๆเลย ๒,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่าย (คราวทีแ่ ล้วนํ้าท่วม
ปี ๒๕๓๘ พิมพ์แจกไปสีห่ มื่นกว่าเล่ม เพื่อให้ถึงประชาชนจริงๆ) ... ทีวบี างช่องติดต่อมาที่ผม (ซึ่งอยู่
ต่างประเทศ) เพือ่ ดําเนินการบางอย่าง อาทิตย์หน้าเขาจะมาขอคุยด้วยครับ ... เกิดอะไรขึน้ หนอ
๒. เรือ่ งการสร้างตึกสูงทีว่ ดั ยานนาวา อันเป็ นโรงแรมทีจ่ ะทําลายทัศนียภาพ และความขลังของวัดไปอย่าง
หนัก ทีม่ นี ักวิชาการและสถาปนิกมากมายคัดค้าน มีการรวบรวมรายชือ่ กัน เป็นเรือ่ งเป็ นราว ฯลฯ
๓. เรือ่ งการสร้าง Bangkok Eye ชิงช้าสวรรค์ยกั ษ์ ทีจ่ ะมีการสร้างชิงช้าสวรรค์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก เป็ นที่
กล่าวขวัญกันโด่งดัง ราคา ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท แบบประเทศอังกฤษ (อังกฤษใช้เงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท) แต่ขา่ ว
ตอนนี้หายไปนิดเพราะนํ้ าท่วมประเทศไทย มีสถาปนิกอาชีพมากมายออกมาพูดถึงเรื่องนี้ และอยากให้ ...
ออกมา action ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงความคิดเห็นหรือการระดมสมอง เหมือนเมื่อครัง้ กรุงเทพมหานครมี
โครงการจะทําถนนเลียบแม่น้ําเจ้าพระยา สมัยพีเ่ ต้ย (นิธิ สถาปิตานนท์) เป็ นนายกสมาคมฯ
ฯลฯ
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เ ห มื อ น กั บ ว่ า จ ะ ก ลั บ ม า บ่ น อ ย่ า ง เ ดี ย ว ค รั บ พ อ ก่ อ น สํ า ห รั บ อ า ทิ ต ย์ น้ี น ะค รั บ อ า ทิ ต ย์ ห น้ า
ถ้าไม่มอี ะไรผิดพลาด จะพยายามส่ง Final Report ALASKA มาให้อ่านครับผม ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์
yodyiam@loxinfo.co.th
สถาพรตอบ กราบอาจารย์ทเ่ี คารพ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ มีคนช่วยกันออกแบบมากมาย
ก่ายกองครับ แต่ทส่ี ถาปนิกบอกได้แรงบันดาลใจจากดอกบัว และหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง เห็นท่าจะไม่ถูกเรือ่ ง
เสีย แล้ว เพราะหอไตรดัง กล่ า ว ท่ า นสถาปนิ ก อาวุ โ ส ผู้ล่ ว งลับ ชี้ช ัด ว่ า เป็ น ศิป แบบมอญภาคกลาง ที่
ผสมผสานกับฝี มอื ช่างสกุลท้องถิน่ ครับ หาใช่อตั ลักษณ์ไม่ อ่านเรื่องสถาปนิกกับนํ้ าท่วม และสถาปนิกอาสา
แล้ว ก็ขอเรียนอาจารย์ว่า อาจารย์ครับ ในหลวงทรงห่วงใยจังหวัดอุบลราชธานีว่าอยูท่ า้ ยนํ้า จะประสบชะตา
กรรมมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ทําให้สอ่ื มวลชนเกือบทุกค่าย แห่แหนไปจังหวัดอุบลราชธานี ท่านอดีตอธิการบดี
ผูเ้ ป็ นศาสตราจารย์สาขาทรัพยากรนํ้ า บอกว่า ท่านเกษียณอายุราชการ และไม่ได้ตดิ ตามข่าวสาร จึงตกทีน่ ัง่
ลําบาก เพราะในยามปิ ดเทอมเช่นนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่องนํ้ าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่อยู่ (Not available)
อย่างไรก็ตาม ยืนยันโดยอาศัยข้อมูลหลายแหล่ง ว่า นํ้าคงไม่มากไปกว่าปี ทผ่ี ่านมา แม้จะเอ่อท่วมสูงกว่าตลิง่
ก็เป็นเพียงบริเวณริมนํ้า ซึง่ เป็ นปกติวสิ ยั ของทางนํ้าทีต่ ลิง่ ค่อนข้างราบ หาใช่ท่วมนองทัง้ บ้านทัง้ เมืองไม่ อาจ
เป็ นคําทํานายทีพ่ ลิกโผ แต่เชื่อเถอะว่ามีเหตุผล แต่หากจะผิดพลาดก็กลัวอะไรเล่า รุง่ ขึน้ อาจารย์ธเนศ วีระศิร ิ
โทรหาผมแต่ เ ช้า เรื่อ งวสท. ขอให้ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ช่วยเป็ นศูนย์ก ลาง
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ในการตรวจสอบอาคารบ้านเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ สียหายเพราะกระแสนํ้า ผม
ตอบรับพร้อมติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยเหลือเป็ นศูนย์ทภ่ี าคกลางตอนบนอีกแรง
มีผู้หวังดีถามผมว่า ศูนย์ของมึงที่มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มีบุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญกี่คน ผมตอบว่า
ตอนนี้ นับแล้วรวมได้ คนเดียว คาดว่าเร็ว ๆ นี้ คงจะทะยอยกันมาเรือ่ ย ๆ หรือไม่กท็ ะยอยกันถอนตัวเรือ่ ย ๆ
ตอบแบบนี้ คงไม่มใี ครกล้าถามอะไรอีกแล้วใช่ไหมขอรับ
ป.ล. กระผมขออนุ ญาตส่งประวัติ และผลการเรียนของอภิสทิ ธิ ์ บุตรสุรยิ ์ มาให้อาจารย์ด้วยความเคารพ
สรุปว่า เขาเป็ นคนเรียนดีมากครับ แต่มกั ถูกล้อเลียนกลันแกล้
่
ง สองสามวันก่อนเขาเดินทางมาจากกาฬสินธุ์
ไปดูน้อง ๆ ทําค่ายเยาวชนวิชาการทีม่ หาวิทยาลัย แวะเอาเอกสารให้กระผม ผมช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อความ
และส่งมาพร้อมนี้ขอรับ ด้วยความเคารพอย่างสูง เรือ่ งหลังจากนี้ ขึน้ อยูก่ บั บุญกรรมของเขาเอง ขออานิสสงฆ์
ครัง้ นี้ ตอบแทนพีย่ อดเยีย่ ม และน้อง ๆ วิศวกรทีบ่ ริษทั นะครับ
Date: Tue, 7 Sep 2010 17:57:17 +0700
เมืองจราจรจําลอง อุบลราชธานี เรียน อาจารย์สถาพร ครับ ผมหายหน้าไปนาน แต่ยงั ทราบข่าวพีผ่ ่านทาง
ดร. สมพร ครับ คือช่วงนี้ผมมีโอกาสไปช่วยทาง สสส. ทํางานเรือ่ งอุบตั เิ หตุจราจรอยูค่ รับ และหมู่บา้ น ดร.สม
พร เป็นหมู่บา้ นตัวอย่างโครงการของ สสส. เขาแบ่งเป็ นสีภ่ าค เรียกว่า คณะทํางานสนับสนุ นการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนนในจังหวัด (สอจร) จะช่วยจัดเวทีให้เครือข่ายมาพบกัน เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
ผมอยู่ภาคกลางครับ แต่ตอนประชุมจะประชุมร่วมกัน เท่าทีส่ งั เกตทางภาคอีสานมีการรณรงค์เรื่องนี้กนั มาก
แต่ยงั เน้ นเรื่องทางสังคมอยู่มากครับ บางครัง้ การแก้ปญั หาก็เน้ นวิธีการที่แปลกใหม่ แต่ไม่ค่อยคํานึ งถึง
ผลกระทบข้างเคียงมากเท่าไหร่ครับ ผมขอยกตัวอย่างกรณีเก่า ๆ นะครับ เช่น เมื่อก่อนเคยมีเรื่อง ไฟเขียว
กระพริบ ก่อนไฟเหลืองไฟแดง ทางแยกที่เปิ ดไฟกระพริบก็มผี ลดีครับ แต่เขาลืมคิดไปว่าแล้วทางแยกอื่นๆ
จะมีผลอย่างไร (เรื่อง Uniformity) ผ่านแยกนี้มเี ขียวกระพริบ อีกแยกหนึ่งไม่มจี ะเป็ นอย่างไร กว่าจะปรับ
ความเข้าใจเรือ่ งนี้ได้กใ็ ช้เวลานานอยู่ครับ เรือ่ งทีย่ กมาไม่อยากโทษใครครับ ทุกคนมีเจตนาดี แต่เท่าทีส่ งั เกต
งานในส่วนวิศวกรรมจราจรตอนนี้ยงั ขับเคลื่อนได้ไม่ดเี ท่าไหร่ เท่าทีส่ งั เกตทีมทีท่ ํางานด้านอุบตั เิ หตุทางภาค
อีสาน ของ สสส ไม่มวี ศิ วกรอยูเ่ ลยครับ ทางอุบลราชธานี มีปญั หางานก่อสร้างขยายถนนแล้วเกิดอุบตั เิ หตุใน
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Site ก่อสร้างบ่อยมาก และตอนนี้ทาง TOYOTA มีแผนทีจ่ ะทําเมืองจราจรจําลองที่อุบลราชธานี ผมว่า
ประเด็นดังกล่าวเป็ นประเด็นทางด้านวิศวกรรมจราจรโดยตรง น่ าจะเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เข้ามาช่วยด้วย ในประเด็นนี้พม่ี คี วามเห็นอย่างไรบ้างครับ เมื่อวันก่อนเจอ อาจารย์สทิ ธา ยังได้
คุยเกี่ยวกับเรื่องคดีปรับทางเท้าเป็ นถนนของอุบลราชธานี เรื่องนี้น่าสนใจมากครับ น่ ามาใช้เป็ นบทเรียน
สําหรับเทศบาลต่างในโครงการขยายถนนด้วย ไม่ทราบว่าตอนนี้คดีคบื หน้าไปถึงไหนแล้วครับ รักและเคารพ
ดนัย เรืองสอน danai_r@hotmail.com
สถาพรตอบ เรียนดร.ดนัย กระผมดีใจทีไ่ ด้รบั เมล์น้ีครับ ทราบจากลูกศิษย์ทท่ี าํ งานทีก่ รมทางหลวง (โครงการ
สะพานข้ามแม่น้ําตาปี ) ชื่ออนันตศักดิ ์ ว่าได้ไปดูงาน หรืออบรมทีห่ วั หิน ได้มโี อกาสคุยกับนายช่างดนัย ผม
ถามทีอ่ ยูเ่ ขา และตัง้ ใจจะส่งหนังสือของอาจารย์ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์ ให้ดนัยอ่านเล่น จําไม่ได้จริง ๆ ครับ
ว่าส่งให้หรือยัง (ช่วยกรุณาบอกผมด้วยนะครับ หากยังไม่ส่ง ก็จะรีบส่งไปให้) คดีทุบฟุตบาทขยายถนนที่
อุบลราชธานี ทราบจากทนายทีท่ ําคดีน้ีให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบว่า ศาลปกครองมีคําสังให้
่ รอ้ื ถอน หรือคืน
สภาพให้เหมือนเดิม เท็จจริงอย่างไรจะติดตามให้การขยายทางโดยทุบฟุตบาท เป็ นเรื่องสองด้านครับ ต้อง
ยอมรับตรง ๆ ว่า ถนน “บางสาย” หรือ “บางแห่ง” น่าทํา (แต่ไม่ใช่ทุบทิง้ หมด) เพราะผูค้ นถือสิทธิ ์ค่อย ๆ รุก
ลํ้าเขตทางสาธารณะจนคิดว่าตนเองมีสทิ ธิผปู้ ระกอบการหลายกิจการแอบดีใจ เพราะจะมี Side road parking
เพิม่ (ผมได้ยนิ มาจริง ๆ แหละ) แต่ทไ่ี ม่ควรทําคือ ทุบ หรือขยายแล้วทําให้ สาธารณูปโภค อาทิ บันไดขึน้ ลง
สะพานลอย หรือเสาไฟ หรือป้าย ลงไปอยู่ในถนน และบางแห่ง เด็กนักเรียนต้องลงมาเดินบนถนนครับ เมือง
จําลองหรือครับ ดีครับ สนใจครับ แต่ตอ้ งไม่เน้นธุรกิจนะครับผมจะตอบอีก พีป่ ็อก

อ้าว พอดีผมเห็นรูปนายช่างดนัยออกทีวี เข้าใจว่ากําลังแก้ปญั หา
อุบตั เิ หตุบนทางหลวงทีร่ าชบุรี โดยการใช้ทางลอดใต้สะพาน
Date: Sun, 7 Nov 2010 16:49:13 -0800

สวัสดีดคี รับอาจารย์ ผมมาถึงทีน่ ่ีตงั ้ แต่วนั อังคารช่วงเย็นแล้ว แต่ Internet เพิง่ ใช้ได้วนั นี้ ทีน่ ่ไี ม่เหมือนทีผ่ ม
คิดไว้ซกั เท่าไร ค่อนข้างเหงามาก ทีน่ ่ีหกโมงเย็น เค้าก็ปิดเมืองกันแล้ว ในขณะทีก่ ว่าพระอาทิตย์จะตกก็โน่ น
สาม-สีท่ มุ่ ทําให้ไม่มกี จิ กรรมอะไรทําเลย นัง่ เหงาๆอยูค่ นเดียว ค่อนข้างเงียบครับแต่บรรยากาศสวยมาก ต้น
ไม่มหี ลายสีดแู ปลกตาดี (สีเขียวอ่อน เขียวแก่ แดง ชมพู มีหมดทุกสีเลย) มีลมพัดทัง้ วันหนาวมากแต่กม็ แี ดด
ออก ไม่รจู้ ะอธิบายยังไง คือถ้ายืนอยูก่ ลางแดดก็จะไม่เป็ นไร (คือไม่หนาวแต่ผวิ ดํา+แสบผิว) แต่ถา้ ยืนอยู่ใน
ร่มก็จะหนาวทันทีเ่ พราะลมพัดตลอด

รูปที่ ๑ และ ๒ ทัศนียภาพของ University of
Canterbury ครับ แล้วรูปที่ ๒ นี่กห็ อพักผม
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ทีน่ ่ีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง เทียบกับเงินทีไ่ ด้มาเลยต้องอยูอ่ ย่างประหยัดครับ นี่กพ็ ยายามจะทํากับข้าวกินเอง
อยู่ (ช่วงเย็น) รูปที่ 3 เป็นอาคารเรียนทีน่ ่ีครับ ค่อนข้างสวยและร่มรืน่ มาก

รู ป ที่ ๒ แ ล ะ ๓
หอพักผมครับ รูปที่ ๔ อาคารเรียนที่ UC
อย่างทีบ่ อกทีน่ ่ีแสงแดดคือ สวรรค์สาํ หรับพวกชาว Kiwi ดังนัน้ เมือ่ แดดออกเมื่อไรเค้าก็จะไปนัง่ เฉลิมฉลองกัน
กลางแดดทันที บางคนก็ไปนอนเล่น บางคนก็นัง่ กินข้าง หนุ่ มสาวก็นัง่ จู๋จกี๋ นั (อิจฉา) ตามรูปที่ 4 ครับ (ที่
กลางร่มน่ะคนเกาหลี)

รูปที่ ๕ และ ๖ กิจกรรมกับแสงแดด
ของชาว kiwi
ที่น่ียงั มีแผ่นดินไหวอยู่หลังจากที่เพิง่ ถล่มไปเมื่อเดือนที่แล้ว โดยรูปที่๗ และ ๘เป็ นรูปความเสียหายของ
อาคารทีน่ ่ีครับ แต่สว่ นมากเป็ นอาคารเก่าก่อสร้างโดยอิฐ อาคารใหม่ ๆ ทีส่ ร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนี่นิ่ง
เลย สมเป็ นแผ่นดินทีม่ ชี ่อื ว่ามีมาตรฐานการก่อสร้างทีด่ ที ส่ี ุดในโลกทีห่ นึ่ง ผมนัง่ อยู่ทห่ี อก็ยงั มี After shock
อยู่เลย ตึกโยกไปมาแต่กไ็ ม่เป็ นไร จริงๆต้องขอบคุณ Prof. Park และ Prof. Paulay (ทัง้ สองท่านเป็ น
ศาสตราจารย์ทม่ี ชี ่อื เสียงของโลก ในเรื่องการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ Seismic design) จริง ๆ ที่
ช่วยทําให้ทน่ี ่ีเป็ นแบบนี้ นี่ผมก็หวังจะมาเจอแกบ้างแต่พอรูข้ า่ วว่า Prof. Park เสียชีวติ ไปแล้วเมื่อสองปีก่อน
ในขณะที่ Prof. Paulay เพิง่ เสียชีวติ ไปเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว ก็รสู้ กึ เสียดายเหมือนกัน

รู ป ที่ ๗ และ ๘ ความเสี ย หายจาก
แผ่นดินไหว
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รูปที่ ๙ ถึง ๑๒ เมื่อวานก็เพิง่ ไปเดินเล่นในเมืองมาครับเลยเอารูปมาฝาก รูปที่ ๙ นี่เป็ นวิหาร “Cartidol” ทีด่ งั
ทีส่ ดุ ทีน่ ่ี และรูป ๑๐ นี่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ (Botanic) ครับ เป็ นสวนสาธารณะใหญ่เลย แล้วรูปที่ ๑๑ และ
๑๒ นี่ไปเทีย่ วที่ Museum ที่ Christchurch ครับ ฉบับนี้เล่ากันพอหอมปากหอมคอนะครับ เดีย๋ วเขียนมาหา
อีก จ้อยjoy.civil@gmail.com
สถาพรตอบ ไม่เห็นจะต้องตอบอะไร รูปถ่ายสวยดี รายงานได้รวดเร็วสุดยอด ช่วยชีวติ ให้เอ็กไฟล์ตอนนี้มี
เนื้อหามากขึน้ แกยังโชคดีนะทีส่ ดุ ท้ายได้มโี อกาสหลีกหนีความจําเจเบื่อหน่ ายไปเห็นสิง่ สงบสวยงาม ผมไม่มี
โอกาสเลยจริง ๆ อาจเป็นเวรกรรมแหละ
ป.ล. จ้อย ภาณุ วฒ
ั น์ ลูกศิษย์รุ่นแรกของผมทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร ไปทําวิจยั ที่ New Zealand หกเดือน
กลับมาก็จบปริญญาเอกพอดี
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