เอ็กซ์ไฟล์เดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ก่อนอ่านเอ็กไฟล์ เดือนมีนาคม ขอทุกท่านโปรดกลับไปอ่นเอ็กไฟล์เดือนกุมภาพันธ์ ผมตกหล่น
เรือ่ งและรูป จึงเขียนต่อท้ายไว้อกี สองหน้า ขอบคุณครับ
บันทึกการเดิ นทาง
เดือนมีนาคมดูเหมือนเดินทางน้อยลง จึงไม่ได้ทําบัญชีรายการเดินทาง แต่งานยุ่งไม่ลดลง มากขึน้
เสียด้วยซํ้า เพราะต้องทํางานประจําทีเ่ คยทํา ต้องสอนหนังสือ ออกข้อสอบ ต้องคุมสอบ และตรวจข้อสอบ
เล่าให้ฟงั ด้วยรูป

๒ มี น าคม ๒๕๕๔ สอบสัม ภาษณ์
นักศึกษาใหม่ ระบบโควตา

๓ มี น าคม ๒๕๕๔ ไปป จั ฉิ ม นิ เ ทศ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม อําเภอเขื่องใน อุบลราชธานี อาจารย์แนะแนวท่าน
ทราบต่อจากอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนประจําจังหวัด จึงขอให้ไป ผมไม่ขดั ข้องทีจ่ ะไป จะขัดข้องก็ตรงที่
ไม่อยากได้อะไรตอบแทน เพราะแต่ละปี มีนกั เรียนเก่งจากโรงเรียนนี้ไปเรียนทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์หลายคน
ปีน้ีเป็นปีทส่ี อง เห็นนํ้าตานักเรียนอีกเหมือนเดิมแหละ

๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ไปเป็ นกรรมการสอบภาคีวศิ วกรพิเศษที่สภาวิศวกร ตกเย็น กินข้าวที่รา้ นประจํากับลูก
ศิษย์มน. วิศรุต จันทร์สารี (ทํางานอยู่ตกึ สูงไม่ไกลจากร้าน) และน้องการ์ตูน พิเชษฐ เยีย่ งยงค์ กินข้าวเสร็จ
กินกาแฟต่อ ผมชีใ้ ห้ดทู น่ี ัง่ ซึง่ พีร่ หัสผูล้ ่วงลับไปแล้วของพิเชษฐ (ธํารงศักดิ ์ สุวานิชวงศ์) ทีเ่ คยมานัง่ กินกาแฟ
กับเพือ่ น และผมหลายครัง้ วันนัน้ นังคุ
่ ยกันจนกระทังร้
่ านใกล้ปิด พรุง่ นี้ผมต้องกลับอุบลราชธานีไปคุมสอบ
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๑๑ – ๑๒ มีนาคม คุมสอบปลายภาค
สองภาพบน เขียนแบบวิศวกรรม (นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑) สองภาพล่าง วิศวกรรมขนส่ง (นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๔)
สังเกตการแต่งกาย ไม่เห็นความแตกต่าง ปา่ นนี้ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๔ ทีจ่ บการศึกษา และทํางานแล้ว คงทราบ
แล้วว่า การแต่งกายถูกกาละเทศะ สําคัญอย่างไร

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ปฐมนิ เทศนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี ๓ ที่จะไปฝึ กงาน สังเกตการแต่งกายของนักศึกษาทุกคน เปรียบเทียบกับรูปข้างบนนี้ อีกนัน่ แหละ
หากไม่ใช่แบบนี้สงสัยจะเป็ นเรือ่ ง หนักหนาถึงขัน้ ไม่ตอ้ งไปฝึ กงาน ผมมีโอกาส และเวลาทีจ่ ะสอนเขาได้แค่น้ี
แหละครับ มากกว่านัน้ คงเป็นเรือ่ งบุญกรรมของแต่ละคน

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ วันว่าง ทีอ่ ุบลราชธานี งานตรวจข้อสอบยังไม่เสร็จ แต่ขอว่างสักวันเพราะเบื่อมาก ทํา
อะไรต่อไปไม่ไหวแล้ว วันนี้ฟ้าครึม้ ฝน อากาศหนาวเย็น ผมเริม่ ต้นด้วยกินอาหารเช้า ตอยสาย ๆ นวดแผน
ไทยสองชัวโมง
่ ไปเดินตลาดของเก่า ซึง่ ส่วนใหญ่คอื เสือ้ ผ้า ได้ของสะสมติดมือสองสามชิน้ พบลุงคนหนึ่งสวม
เสือ้ กันหนาว กอดกระเป๋านัง่ คนเดียวท่ามกลางคนเดินผ่านไปมาอย่างไม่มคี วามหวัง ผมให้ลกู ศิษย์เอาเงินไป
ให้แก ทัง้ ที่แกไม่ได้ขอ ลูกศิษย์ผมบอกว่า อาจารย์ฝากมาให้ เห็นแกยกมือไหว้ขอบคุณท่วมหัว ภาพเช่นนี้
เห็นแล้วว้าเหว่ใจ โดยเฉพาะในวันทีเ่ หน็บหนาว ต่อจากนัน้ ผมไปนัง่ กินกาแฟทีร่ า้ นบรรยากาศโบราณ เพื่อ
ถือโอกาสดูของเก่าด้วย ดูแล้วเห็นว่าหากผมเปิ ดร้านแบบนี้บา้ ง ของทีผ่ มสะสมไว้ไม่น้อยหน้าใครเลย ภาพ
ขวามือ ลูกศิษย์ (ทวีศกั ดิ ์ ศักดินานนท์) คนทีอ่ าสาขับรถพาไปไหน ๆ ส่วนอีกคน (อลงกรณ์ คูคํา) ติดธุระที่
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บ้านกระทันหัน ตอนเย็นผมแวะไปดูคนให้อาหารปลาทีแ่ พปลาท่านํ้าวัด ซึง่ เป็ นพระอารามหลวง จบด้วนการ
Steak เนื้อโคขุน กลับบ้านเล่น INTERNET วันนี้ไร้สาระจริง ๆ
ขอบคุณ
เดือนนี้ถือโอกาสรวบยอดขอบคุณลูกศิษย์ ที่เอื้อเฟื้ อรูปถ่ายไว้ให้ผมใช้สอนหนังสือ ผมเชื่อว่า คนที่ถ่ายรูป
อาจไม่รดู้ ้วยซํ้า (ตามประสาคนทีอ่ ยู่กบั งาน มันจะเห็นงานทีต่ นเองทําเป็ นเรื่องปกติธรรมดา ไม่น่าสนใจ) มี
อะไรทีน่ ่ าตื่นตาตื่นใจ แปลกใหม่สาํ หรับนิสติ นักศึกษารุ่นน้อง ๆ ทีย่ งั ไม่เคยเห็น หรือสัมผัส บ่อยครัง้ ทีอ่ าจ
มิใช่สงิ่ ทีเ่ ขา “ตัง้ ใจถ่าย” ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่าน หลังจากทีห่ ่างว่างเว้นมานาน ตกหล่นอย่างไร ก็คง
จะรวบรวมขอบคุณอีกในคราวต่อ ๆ ไป ขอบคุณครับ

Exhaust ขนาดใหญ่
แถมท้ายด้วยเครนทีต่ ดิ ตัง้ บนอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ และอาคารสูงแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพ (ต้องบอกว่าใจ
กลางราชประสงค์) วิศวุต จันทร์สารี

ถนนที่จ ะไปชายแดน
ไทย-สปป.ลาว และดอยภูคา คนถ่ายภาพไม่ได้บอกสถานที่ เข้าใจว่าจะเป็ นเพื่อนพีอ่ ๊บ (สิรริ ตั น์ ระลึก) ทีถ่ ่าย
ตอนขึน้ ไปช่วยงานบวช อ๊บทีน่ ่ าน สําหรับผม รูปที่ ๖ สวยมาก บอกความรูส้ กึ เวิง้ ว้าง แกร่งกล้าท้าทาย ตาม
ประสาวิศวกรที่เคยออกแบบ และกินนอนอยู่กบั ถนนสะพาน สามภาพล่างเป็ นไม้ดกึ ดําบรรพที่สูญพันธุ์ไป
หมดทุกแห่งแล้ว ยกเว้นทีด่ อยภูคา ครับ ชื่อเรียกของมันคือ ชมพูภูคา นัน่ เอง รูปทรงของต้นคล้ายปรงดึกดํา
บรรพ ใบเล็กเรียวดอกเป็ นช่อใหญ่ กลีบดอกแข็งสีชมพูสด เกสรสีเหลือง โครงสร้างดอกคล้าย ๆ กับดอก
สาละ น่ าดีใจว่า กรมปา่ ไม้สามารถขยายพันธุส์ าํ เร็จโดยการเพาะเนื้อเยื่อ หลังจากทีพ่ ยายามเพาะเมล็ด และ
ใช้วธิ อี ่นื ๆ แล้วไม่ได้ผล เข้าใจว่า ชมพูภคู า คงจะงอกงามดีเฉพาะทีส่ งู ทีม่ อี ากาศค่อนข้างหนาวเย็น
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เขื่อ นพระรามที่ ๖ ที่จ ัง หวัด
ั
พระนครศรีอยุธยา เขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยทีย่ งั คงใช้งานจวบปจจุบนั โดยรักตระกูล ศรีคํา ภาพบน
เป็ นภาพมุมกว้าง ทัง้ สามภาพจะกลายเป็นภาพประวัตศิ าสตร์ เพราะถ่ายในช่วงทีร่ ะดับนํ้าเหนือและท้ายเขือ่ น
เท่ากัน เป็ นช่วงทีน่ ้ําบ่าท่วมภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่
น่ าจะเป็นทีพ่ ระนครศรีอยุธยา (จดหมายจากลูกศิษย์เดือนกุมภาพันธ์ ฯลฯ กระผมรักตระกุล ศรีคาํ ศิษย์เก่า
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส ๔๗๓๖๑๒๗๔ ครับ ปจั จุบนั ผมทํางานที่ บริษทั ยู.ซี.ดี.
อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด ไซท์งานที่ อําเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เป็ นงานก่อสร้างสถานีขนส่งทางลํานํ้า
เพือ่ การประหยัดพลังงาน ของกรมเจ้าท่าครับ ฯลฯ) กําแพงกันดินแบบคอนกรีตอัดแรงหาดูยากอยู่ ผมเคยมี
ภาพกําแพงกันตลิง่ ที่ท่าเรือสําราญสองสามแห่งที่ภูเก็ต เป็ นงานที่มีอุปสรรคมากมาย มีวธิ ีแก้ไขปญั หาที่
น่ าสนใจ น่ าจะเป็ นงานในช่วงท้าย ๆ ของบูรพอาจารย์แห่งวงการวิศวกรรมไทยท่านหนึ่ง เสียดายจริง ๆ ที่
ไม่ได้ scan ภาพถ่ายเก็บไว้ วันนี้ไม่รจู้ ะไปหาทีไ่ หน

X File มีนาคม 2554 - 4

รูปเหล่านี้รกั ตระกุล อาจนึก
ไม่ถงึ ผมใช้สอนวิศวกรรมขนส่ง (การขนส่งทางท่อ) ทัง้ ท่อ และแท่นเจาะ เป็ นสิง่ ทีน่ ิสติ นักศึกษาไม่ใคร่จะได้
เห็น ทัง้ ทีม่ อี ยูท่ วเมื
ั ่ องไทย) สามรูปล่าง มีรกั ตระกูลอยูด่ ว้ ย ขอบคุณครับ

คราวนี้ เ ป็ น รู ป ของน้ อ งบอล
(ศุภชัย ท้าวงาน) ทีถ่ ่ายรูปโครงสร้างอาคารที่ ดร.กําพล ทรัพย์สมบูรณ์กรุณาฝากฝงั ให้ดูงานอย่างสนอกสนใจ
ในรูปนี้เป็ น ผนังลิฟต์ Slip form และ Climbing-up Tower crane (ชนิดขึน้ ไปกับผนังลิฟต์) รูปขวามือมีรปู
ศุภชัยด้วย

เป็ นรูปการจัดเหล็กเสริมในเสา
ทีต่ อ้ งคํานึงถึงการทํางาน และตําแหน่งของรอยต่อทาบภายใต้แรงอัด และการดุง้ เหล็ก (Offset)

รูปเหล่านี้ เป็ นพื้น คอนกรีตอัด
แรง (Post-tensioned slab) เหล็กเสริมทีบ่ เิ วณหัวเสาช่วงใน (Interior column) เสาต้นริม (Edge column)
หรือเสาทีม่ ุม (Column at corner) และแป้นหัวเสา (Drop panel) มีรปู สมอยึด (Dead-end anchorage) ของ
ลวดอัดแรง (รูปที่ ๔) ด้วยครับ เข้าใจถ่ายรูปจริง ๆ แปลว่าการเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสัมฤทธิ ์ผล
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เป็ น ถั ง คสล. (Retaining
structure) ขนาดใหญ่ น่าจะเป็ นถังเก็บนํ้า (Water storage tank)

รู ป จ า ก ใ ค ร ก็ ไ ม่ รู้ ( กํ า ลั ง
สอบถามชื่อให้แน่ ใจ) ต้องบอกว่า คือภาพแห่งทษศวรรต ทีน่ ิสติ นักศึกษาจะตื่นตาตื่นใจทีส่ ุด แน่ ๆ ผมเองก็
ไม่ได้มโี อกาสเห็นฐานรากแพ (Raft or mat foundation) ทีใ่ หญ่โตมโหฬารแบบนี้มานานหลายสิบปีแล้วนะ
ครับ ประมาณจาดภาพ ฐานรากน่าจะหนากว่าหกเมตร ถึงกับต้องใช้ท่อเหล็กทํานัง่ ร้าน หรือแคร่ รองรับเหล็ก
บน รูปนี้จะตอบคําถามทีว่ า่ หากปริมาณเหล็กเสริมมากจนระยะเรียงถีม่ าก แม้เพิม่ ความหนาฐานรากก็แล้วจะ
ทําอย่างไร ตอบ ก็เสริมเหล็กมากกว่าหนึ่งชัน้ ได้ครับ ฐานรากมีเหล็กสองทิศทาง หากแต่ละทิศทางเสริมเหล็ก
มากกว่าหนึ่งชัน้ สิง่ ทีต่ ้องตอบให้ได้อย่างมันใจด้
่ วย Engineering Sense คือ เหล็กทิศทางใดจะวางอยู่
ข้างล่า ง หรือที่ผิว ล่า ง ต้อ งเสียเวลาหา ศูน ย์ถ่ว งของเหล็กเสริม และความลึกประสิท ธิผ ล ซึ่งก็มีสองค่า
(สองทิศทาง) และทัง้ สองค่าแตกต่างกันมากพอควร จําได้ว่า ผมเคยออกแบบฐานรากทีห่ นาราว สามเมตร
เศษ เสริมเหล็ก Bundle สองชัน้ (2-DB 32 @ 0.15 ทัง้ สองชัน้ ) และอีกทิศทางหนึ่งก็เสริมเหล็กแทบจะไม่
น้อยไปกว่ากัน ว่างวันหลังจะ Scan มาให้ดู ห้ารูปสุดท้ายจะเห็นว่า แบบ คํ้ายัน การเทคอนกรีต และควบคุม
ั๊
อุณหภูมเิ ป็นเรือ่ งสําคัญมาก ต้องใช้เวลาน่าจะกว่าหนึ่งวัน วีระชัย ผูเ้ อือ้ เฟื้ อรูปเหล่านี้ยนื อยูใ่ กล้ปมลมในรู
ปที่
๗
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แกะแบบข้างแล้ว ดูเอาเองว่า
ใหญ่โตมโหฬารขนาดไหน

รูปงาน Erection

ถัง (Silo)

โลหะขนาดใหญ่ของกฤษดา เดีย่ วสุรนิ ทร์ ลูกศิษย์ทม่ี หาวิทยาลัยนเรศวร

Pipe rack และ Multi-stories
frame ของวิชาญ ลาลุน บัณฑิตวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีจ่ บการศึกษาไปราวสักห้า
หกเจ็ดปีแล้วเห็นจะได้ ขอบคุณนะครับ

งาน Erection ดรงงานเปโตร
เคมี โดย อุเทน หอมเนียน ลูกศิษย์รนุ่ ทีส่ อง บัณฑิตวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อลังการณ์งาน
สร้างจริง ๆ กลายเป็นความเชีย่ วชาญเฉพาะทางไปเสียแล้ว
X File มีนาคม 2554 - 7

“ศาสตรจารย์ อ้ ว น” นพวิ ท ย์
อมรสิน ตุ้ยนุ้ย น่ าเอ็นดู ขยันขันแข็ง ทัง้ เรียน และกิจกรรม แม้จะนัง่ หลับในห้องเรียนบ้าง ผมตัง้ ชื่อนพวิทย์
ว่า “ศาสตรจารย์อว้ น” เพราะเวลาสอบ มักจะใส่แว่นตา สอบไปสักพัก ทัง้ หัว ใบหน้า และแว่นตาจะยุ่งเหยิง
เหมือน ศาสตรจารย์ ทีก่ าํ ลังค้นคิดสูตรระเบิดปรมาณู

รูปถ่ายจากสถานทีฝ่ ึ กงานโดย
“ศาสตรจารย์อว้ น” นพวิทย์ อมรสิน และชานนท์ เขตดอน กับใครอีกคนก็ไม่รู้ เป็นงานกําแพงริมตลิง่ (เรียกว่า
พนัง นะครับ) แม่น้ํามูน บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย ซึง่ เชื่อมระหว่างอําเภอเมือง และอําเภอวารินชําราบ
นพวิทย์ถ่ายรูปสะพานแบบเป็ นงาน ส่วนโครงสร้างพนัง ก็มตี งั ้ แต่โรงหล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง การตอก
เสาเข็ม การสอดแผ่น (พื้นคอนกรีตอัดแรง) ลงร่องระหว่างเสาเข็ม การเทพื้น และวางท่อระบายนํ้ าใต้ดนิ
(Sub-drain) และคันหินทิง้ (Rock-fill berm) ด้านหน้าพนัง เพือ่ ทําให้เกิดแรงดันดิน Passive นอกเหนือจาก
แรงดันนํ้าในแม่น้ํา
จดหมายจากลูกศิ ษย์
เดือนมีนาคม เป็ นเดือนทีย่ ุ่งมาก ๆ เดือนหนึ่ง สําหรับนักศึกษาปี สุดท้าย เป็ นเดือนทีเ่ ขาคงจะรูส้ กึ
คิดถึง หรือรักมหาวิทยาลัยมากเป็ นทีส่ ุด อย่างไรก็ตาม จากนักเรียน เป็ นนักศึกษา จากนักศึกษาเป็ นวิศวกร
ทุกคนต้องจากไป เดินไปบนเส้นทางของตนเอง ถึงตอนนี้ นอกจากความรูค้ วามสามารถทีเ่ ขาได้ร่าํ เรียนสังสม
่
มาเป็ นทุนแล้ว ก็เห็นจะเป็ นบาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็ นกรรมเฉพาะบุคคล ทีจ่ ะช่วยนํ าพา เกื้อหนุ น หรือฉุ ดรัง้
สุดแท้แต่ละคนจะมีกรรมเช่นไร ผมเองก็คงจะมีกรรม เช่นกัน เพราะมิเช่นนัน้ ก็คงไม่มสี ภาพเช่นนี้
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Date: Wed, 6 Apr 2011 14:24:55 +0700
ขอเชิญส่งบทความ การประชุมวิศวกรรมแหล่งนํ้าแห่งชาติ เรียน ดร.สถาพร ผมขอเชิญส่งบทความ
ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมประชุมวิศวกรรมแหล่งนํ้ าแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๔ จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์จะมาในฐานะ บทความรับเชิญก็ได้ ในกรณีน้ี ผมจะออกจดหมายในนาม วสท ให้ครับอาจารย์จะส่ง
บทคัดย่อให้ผมก่อนก็ได้ครับ ขอภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ (ส่งมาทีผ่ มโดยตรงก็ได้ จะประสานงานให้)
สํ า หรับ บทความฉบับ ร่ า ง ขอภายในวัน ทีื่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เว็ ป ไซท์ ก ารประชุ ม
http://www.eitwre2011.fiet.kmutt.ac.th/ ขอบคุณครับ ชัยยุทธ Professor Dr. Chaiyuth Chinnarasri,
Director, Water Resources Engineering Research Center (WAREE), King Mongkut's University of
Technology Thonburi (KMUTT), 126 Pracha Uthit Rd., Bangkok, Thailand, 10140 Tel: (662) 4709134-7; Fax: (662) 427-9063 chaiyuth.chi@kmutt.ac.th
ขอบคุณครับอาจารย์ กระผมจะพยายามเขียนบทคัดย่อส่งให้ตามกําหนดทีแ่ จ้งครับกระผมจะส่งหนังสือมาให้
อีกสามสีว่ นั คงจะได้รบั สวัสดีครับ สถาพร โภคา
ป.ล. ผมส่งบทคัดย่อแล้ว ดังนี้ สําหรับท่านทีท่ ํางานออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ทีน่ ้ํ าหลากอย่าลืมติดตาม
อ่านนะครับ
การวางแผนออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นํ้าหลากขนาดใหญ่ กรณี ศึกษา: จังหวัดอุบลราชธานี PLANNING
AND DESIGN OF INFRASTRUCTURES IN LARGE FLOOD PLAIN, CASE STUDY: UBON RATCHATHANI
รศ. สถาพร โภคา (Dr. Sdhabhon Bhokha)1
ศ.ประกอบ วิ โรจนกูฏ (Prof. Prakob Wirojanakud)2
1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี sdhabhon@ubu.ac.th
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ubuen@ubu.ac.th

บทคัดย่อ : บทความนี้ ทบทวน และเสนอแนวปฏิบตั ใิ นการวางแผนออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีน่ ้ําหลากขนาดใหญ่
ประกอบกรณีศกึ ษา จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ ตัง้ อยู่ทา้ ยนํ้าในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าโขง-ชี-มูล เกิดอุทกภัยซํ้า ตัง้ แต่อดีต สภาพภูมปิ ระเทศ
และการใช้ทด่ี นิ เปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ไม่มมี าตรการ หรือวิธหี นึ่งวิธใี ดโดยลําพังทีจ่ ะสามารถป้องกันอุทกภัยได้ ข้อเสนอแนะใน
การวางแผนออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน คือ 1) ควรใช้ทงั ้ สถิติ และพิบตั ภิ ยั ปจั จุบนั โดยพิจารณาสภาพอุทกวิทยาทัง้ ลุ่มนํ้า การ
จัดการต้นนํ้า และท้ายนํ้า 2) ใช้คาบการเกิดอุทกภัยซํ้ายาวนานขึน้ เพื่อออกแบบโครงสร้างสําคัญ ให้คงอยู่ และใช้ประโยชน์
ระหว่างอุทกภัยได้3) เลือกระบบโครงสร้าง และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม ประหยัด ก่อสร้างง่าย บํารุงรักษา ฟื้ นฟูบูรณะง่าย
หลากหลายวัตถุประสงค์ และยั ่งยืน 4) เพิม่ มูลค่างานออกแบบ โดยมีมาตรการพิเศษ หรือใช้นวัตกรรม ทีป่ ้ องกันรักษา
โครงสร้าง และทางนํ้าอย่างมีประสิทธิผล 5) ใช้กลยุทธเชิงนโยบายของหน่ วยงานรัฐ มาตรการทางกฎหมาย ผังเมือง จัดการ
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย 6) ตระหนักคุณภาพนํ้าท่า และนํ้าใต้ดนิ ควบคูก่ บั การป้องกัน หรือแก้ปญั หาอุทกภัย หรือภัยแล้ง และ 7) ติดตาม
ประเมินสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง เพือ่ ลดความไม่แน่นอน หรือหลีกเลีย่ งความเสีย่ งในอนาคต
ABSTRACT: This paper reviews the planning and design infrastructures in large flood plain, a case study of Ubon
Ratchathani, the lowest part in Khong-Chi-Mun basin which has been suffered from flooding since last-long history.
Recommendations are proposed following the research results and fact i.e. difficulties geographic, rapid changes of
settlement and land utilization and no single alternative can independently solve the problems. First, both hydrological
statistics and recent records of hazardous disasters of the basin should be considered. Second, the longer return
period should be applied for design of the main structures to withstand and maintain their function during flooding.
Third, proper structural systems or technology should be used depending on their soundness, economical, ease of
construction, maintenance or rehabilitation, multifunction and sustainability. Fourth, value-added design with
measures or innovation that can effectively protect both structures and waterways should be introduced. Fifth,
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strategic policy, legal process and town planning to manage the risk areas should be integrated. Sixth, quality of both
surface and ground water should also be concerned in parallel with solving the problems of flooding or drought.
Seven, continuing changes should be monitored and evaluated towards the management of future uncertainties or
risk.
KEYWORDS: Infrastructures, Large flood plain, Planning and design

Date: Fri, 18 Mar 2011 17:33:01 +0700
เกศแก้วเงินครับ อาจารย์ครับตอนนี้ผมทํางานที่ SEAFCO อยู่ไซต์งานแถวๆสีลม ผมอยากมีความรูใ้ นการ
ออกแบบ Diaphragm Wall, Pile wall, Bored pile, Soil cement column ผมควรอ่านหนังสืออะไรดีครับ
อาจารย์ช่ว ยแนะนํ า ด้ว ยครับ
(จะเป็ น Text
book
หรือ หนั ง สือ ปริญ ญาโทก็ไ ด้ค รับ )
ป.ล.อาจารย์สบายดีไหมครับ ตอนนี้ผมสบายดีนะครับ ทีไ่ ซต์งานผมเจอลูกศิษย์อาจารย์ทจ่ี บจากมหาวิทยาลัย
นเรศวรด้วยครับ katekaewngurn@hotmail.com
สถาพรตอบ อยากรูพ้ น้ื ฐานทัวไป
่ อ่านหนังสือการออกแบบอาคารของอาจารย์สถาพรสิครับ (บทที่ ๕) ส่วน
เรื่อ งการออกแบบ ต้อ งใช้เวลาศึก ษาจากงาน
และเป็ น เนื้ อ หาที่เ รีย นสอนในระดับ ปริญญาโทเอก
จริง ๆ แล้ว ในเนื้อหาวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กก็เคยพูดถึง เสาเข็มทุกชนิด (จําแนกตามวัสดุ วิธที ํางาน)
Barrette D-wall secant or tangent or contiguous wall ไว้แล้ว ยอมเสียเวลาสอนเรือ่ งเหล่านี้ตงั ้ สามชัวโมง
่
(ทัง้ ทีร่ วู้ า่ วิชานี้ มักสอนไม่คอ่ ยจะทัน) แต่เพราะเห็นว่า เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งรูก้ ่อนเรียนวิศวกรรมฐานราก
ป.ล. เกศแก้วเงิน เป็ นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ที่มผี ลการเรียนสูงสุด ได้เข้ารับพระราชทาน
รางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้
Date: Thu, 17 Mar 2011 16:17:23 +0700
ได้รบั ของแล้วครับ กราบเรียน อาจารย์ ผมได้รบั ของทีอ่ าจารย์สง่ มาให้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบพระคุณ
อาจารย์มากครับ วสันต์ wasan.sa@toyo-thai.com
สถาพรตอบ จัวหั
่ วเสียตกใจ ไม่ใช่ของลับนะคับ ขอบคุณสถาปนิกใหญ่ พีย่ อดเยีย่ มเถอะครับ มีจะส่งให้อกี
Date: Wed, 16 Mar 2011 06:02:03 +0000
ขอคํา ปรึกษากับอาจารย์ สถาพรครับ เรื่องเรียนต่อครับ คือ ตอนนี้ผลสอบของผม ติดที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ สาขาวิศวกรรมขนส่งเหมือนกัน ผมต้องเลือกว่า
จะเรียนทีไ่ หน ซึง่ ผมยังตัดสินใจไม่ได้ครับ เพราะว่าแต่ละทีม่ สี งิ่ ทีด่ แี ตกต่างกัน ส่วนทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีท่านอาจารย์ ปรีดา พิชยาพันธ์ ซึง่ ท่านก็ได้แนะนําว่าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานให้ทาํ ฝึ กประสบการณ์
นะ ประมาณนี้ครับ ซึ่งผมคิดว่าการทีเ่ ราทําลองทําอะไร หรือฝึ กประสบการณ์ มันก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี ส่วน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นนั ้ เป็ นมหาวิทยาลัยทีผ่ มอยากเข้าเรียนครับ เนื่องจากท่านอาจารย์มคี วามรู้
ความสามารถ อยู่ในกรุงเทพการรับรูข้ ่าวสารหรือ การติดต่อน่ าจะทําได้สะดวกครับ แต่ผมยังไม่ทราบ
รายละเอียดของท่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยครับ แต่กไ็ ด้เคยอ่านหนังสือของอาจารย์หลาย
ท่าน เกีย่ วกับ วิศวกรรมทาง การออกแบบแอสฟลั ต์คอนกรีต วิธมี าร์แชล มาบ้างครับขอขอบคุณอาจารย์มาก
เลยนะคับ สําหรับความรู้ และข้อคิดดี ๆ เกีย่ วกับการเลือกเรียนต่อขอให้อาจารย์มสี ขุ ภาพแข็งแรงนะคับ
admin_koh@msn.com
สถาพรตอบ อาจารย์แต่ละท่าน อาจเชีย่ วชาญ หรือสนใจหัวข้อวิจยั ต่างกัน อาทิ วัสดุการทาง ออกแบบทาง
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และอาจมีเศรษฐวิศวกรรมทาง หากทําวิจยั ด้านการจราจร หรือแบบจําลองคณิตศาสตร์ เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งเก่ง
สถิติ และคณิตศาสตร์ ยากอยู่ เพราะคนเรียนบางคนไม่ถนัดเลย ส่วนอาจารย์ท่ี ก็คงรูจ้ กั ท่านดีอยู่แล้ว
ตัดสินใจเองนะครับ
Date: Mon, 14 Mar 2011 07:51:23 +0000
ขอคําปรึกษากับอาจารย์ สถาพรครับ เรือ่ งเรียนต่อครับคือมีเรื่องสอบถามอาจารย์ เกีย่ วกับการเรียนต่อ
ปริญญาโทครับ คือผมทราบมาว่า อาจารย์ได้เรียนต่อทางด้าน Transportation engineering ซึง่ ผมมีความ
สนใจด้านนี้ครับ คืออยากถามอาจารย์ว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างทีส่ ง่ เสริมทางด้านนี้ครับ แต่ถา้ เป็ น AIT ผม
คงไม่ไหว เพราะผมไม่เก่ง ภาษาอังกฤษครับ ขอบคุณอาจารย์นะครับ ขอให้อาจารย์มสี ขุ ภาพแข็งแรงครับ
admin_koh@msn.com
สถาพรตอบ ผมเรียนวิศวกรรมขนส่งเพราะตกลงรับปากอดีตอธิการบดี มจธ (สมัยนัน้ เป็นหัวหน้าภาควิชา)
ว่าจะกลับไปเป็ นอาจารย์ เพราะขณะนัน้ อาจารย์ทา่ นทีส่ อนอยูล่ าราชการไปต่างประเทศ (Sabbatical leave)
นานหลายปี ทัง้ ทีเ่ ดิมตัง้ ใจเรียนโครงสร้าง หรือบริหารงานก่อสร้าง หรือวิศวกรรมปฐพี เมือ่ เรียนจบ อาจารย์
ท่านบังเอิญกลับมา ผมไม่ได้เป็ นอาจารย์ ต้องกลับไปทํางานสารพัด ทัง้ ถนน แหล่งนํ้า โครงสร้าง ดิน ฯลฯ
แต่วศิ วกรรมขนส่งก็ได้ใช้มากอยู่ ทุกวันนี้ยงั สอนวิศวกรรมขนส่ง (เป็นวิชาแรกในชีวติ ทีส่ อน และแต่งตํารา)
และวิศวกรรมทาง ตําราทัง้ สองเล่มก็ยงั ปรับปรุงอยู่ (มีสาํ เนาเก่า ๆ ในห้องสมุดมน ด้วยกระมัง) สมัยก่อนที่
ชีวติ ต้องหักเห เพราะงานวิศวกรรมขนส่งไม่ค่อยมี หรือคนไม่เห็นความสําคัญ หรือยังมีโครงการไม่มาก ส่วน
ใหญ่จงึ กลายเป็ นงานของวิศวกรต่างชาติ ปจั จุบนั เปลีย่ นไปมาก ในฐานะอาจารย์ ทีเ่ ห็น หรือรูส้ กึ ตัง้ แต่เรียน
คนไม่ค่อยเห็นความสําคัญของวิศวกรรมขนส่ง หรือ ไม่ค่อยมีบทบาทในการทํางาน อีกอย่างในมหาวิทยาลัย
อาจารย์สาขานี้ มักมีน้อย อีกทังย้ งั สนใจหรือเชีย่ วชาญไม่เหมือนกัน เรียนปริญญาโทเอกสําคัญทีอ่ าจารย์
อย่ามองสถาบัน หรือความเชีย่ วชาญ เพราะจบไปทํางานชีวติ พลิกผันไปตามดวงดาว และการเดินทางสาย
อาชีพของเราตามทีเ่ ราเลือก ผมเองก็ใช่ ทีไ่ ม่เอ่ยชื่อคือไม่แนะนํา หากอยากให้แนะนําชื่อคน ยกหูโทรถามดึก
ๆ ๐๘๑ ๙๒๔๐๐๙๔ อยากให้ไปเรียนทีอ่ ่นื ทีไ่ ม่ใช่มน. เหมือนปลาเปลีย่ นนํ้า ต้นไม้เปลีย่ นดิน หรือกระถาง จะ
เป็ นแรงกระตุน้ ให้เติบโตเร็ว สวัสดีครับ
Date: Fri, 11 Mar 2011 22:10:36 +0700
เรียนอาจารย์ทเ่ี คราพ ผม รุ่งโรจน์ เพ็ชรเขียวพีศ่ ุภชัยบอกว่า อาจารย์ให้ผมไปพบ แต่วนั นี้ผมต้องไปส่ง
เอกสารในเมือง จึงมาพบอาจาย์ไม่ได้ ก็ตอ้ งขอโทษด้วยครับ พรุง่ นี้วนั ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ไม่ทราบอาจารย์
มาทํางานทีค่ ณะไหมครับ ผมจะไปพบ ถ้าอาจารย์ไม่สะดวก ไม่เป็ นไรครับ วันจันทร์ผมไปพบ ได้ครับไม่
เป็ นไร resworpp@gmail.com
สถาพรตอบ ผมไปทํางาน อยู่ถงึ เย็น ไม่ได้มเี รือ่ งอะไร แค่อาจารย์ศลิ ปศาสตร์ทา่ นหนึ่งฝากหนังสือเล่มเล็ก ๆ
ให้ผม ผมจะให้รงุ่ โรจน์ต่อครับ
จดหมายถึงอาจารย์สทุ ศั น์
ผมมีปญั หาเรื่องบ้านของคุณหมอซึ่งเป็ นเพื่อน ผม ... (ผมไม่แสดงรูป และรายละเอียดของงาน
เพราะเป็ นงานออกแบบของสถาปนิก และวิศวกรท่านอื่น เกรงจะเป็ นเรื่องละเมอจรรยาบรรณวิชาชีพ) จึง
เขียนเมล์พร้อมข้อมูล และรูปถ่าย ถามเพือ่ นวิศวกร (อาจารย์สทุ ศั น์ สุวรรรสินพันธ์) ดังนี้
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16 มีนาคม 2554, 17:26
อาจารย์คุ้งครับ ผมไม่รจู้ ะทําไงดี ไม่ใช่ปญั หาเรื่องวิธีคดิ หรือการคํานวณออกแบบ แต่ปญั หาเรื่องก่อสร้าง
พืน้ ทีท่ าํ งานน้อยมาก ช่วยแนะนําหน่อยนะครับ ปญั หาตามไฟล์แนบ ขอบคุณครับ สถาพร
17 มีนาคม 2554, 2:56
อาจารย์สทุ ศั น์ตอบ
สวัสดีครับ ป๊อก สบายดีนะครับ อยูท่ างโน้นเป็ นอย่างไรครับ สร้างคนเหนื่อยไหมครับ ขอเป็ นกําลังใจให้
นะครับ ผมอยูท่ างนี้กท็ าํ งานไป โดนงานซัดไปซัดมา วุ่นได้ทงั ้ ปี แหละครับ มาเข้าเรือ่ งบ้านคุณหมอเลยนะ
ครับ เท่าที่ได้ขอ้ มูล กําแพงด้านหลัง สร้างมานานแล้ว สภาพยังแข็งแรงอยู่ ไม่รา้ ว ไม่เอียง ก็วางใจได้
เปลาะหนึ่ง ภูมปิ ระเทศเป็ น Slope ก็คล้ายๆ กับ บ้านแถวเชิงเขาทัวไป
่ การ Cut ดินก็เป็ นปกติอย่างทีเ่ ขาทํา
นี่แหละครับ แต่ตอ้ งมีกําแพงเตีย้ เพื่อดักนํ้ามิให้พงุ่ เข้าบ้าน และทําหน้าทีส่ กัดดินที่ Toe slope ผมเห็นด้วย
อย่างยิง่ กับป๊อก ทีใ่ ช้ Passive Earth Pressure เพราะทํางานง่ายสุด ราคาถูกสุด และมีประสิทธิภาพทีส่ ุด
ครับ ผมลอง Sketch รูปแบบมาให้ดดู ว้ ย ป๊อก ลองพิจารณาด้วยว่าพอจะเข้าท่าไหม

และการ Cut ดิน เพือ่ ทํากําแพงที่ Toe ของ slope จะ
เป็ นการ Disturb slope stability ผมแนะนําว่าควร cut ทีละ 2 เมตร แล้วค่อยๆ เท พืน้ และกําแพงไปทีละ 2
เมตร แล้วถมดินเพือ่ เป็ น Counterweight ยันกําแพงไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยขยายไปทําส่วนถัดๆ ไป การ
เริม่ ขุด Cut ดิน ให้เริม่ ทีต่ รงกลางก่อน แล้วค่อยขยายไปทัง้ สองข้าง จะดีกว่าการเริม่ จากด้านริม มีความเสีย่ ง
ตํ่าที่ จะมีการเคลื่อนของกําแพงไหลเข้ามาบ้านเรา เพราะถ้าเปิ ดหมดทําทีเดียว ผูร้ บั เหมาคงชอบ เพราะทํา
ได้ง่ายดี แต่ถ้าโชคร้ายดินเคลื่อนตัวแล้ว ไม่มใี ครเอาอยู่แน่ ก็ตวั ใครตัวมันล่ะครับ หวังว่าคงพอจะเป็ น
ประโยชน์บา้ งนะครับ หากมีขอ้ มูลในสภาพหน้างานทีผ่ มมองข้ามไป ช่วยแนะนํา และ หใข้อมูลเพิม่ มาด้วย
นะครับ บางทีแกะจากรูปมันอาจมองไม่รอบคอบได้ครับ ช่วยกันมองหลายๆด้านครับ
17 มีนาคม 2554, 9:28
ขอบคุณอาจารย์คุง้ ครับ ผมแอบส่งเมล์เงียบ ๆ เพราะเกรงใจ ลูกศิษย์บอกว่า ช่วงหลัง ๆ อาจารย์คุง้ อยู่หน้า
งานเสียเป็ นส่วนมาก ไม่ค่อยมีเวลา เห็น Sketch และคําตอบ ตกใจมาก รวดเร็วขนาดนี้ ผมก็อุ่นใจและจะ
คํานวณ ทํารายละเอียดกําแพง และกําหนดวิธที ํางานต่อไปได้ หากมีขอ้ งสงสัยอื่น จะขออนุ ญาตรบกวนนะ
ครับ ผมเหนื่อมาก เพราะทุกวันนี้ตอ้ งสอนนักศึกษาปี ๑ สองวิชา รวม Engineering Drawing ด้วย แต่กแ็ หละ
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ั ้ นตัง้ แต่เม็ดแรก เด็กเหล่านี้ จบปีสามแล้ว ได้เห็นการเปลีย่ นแปลงมากอยู่ โดยเฉพาะ Conceptual &
ได้ปนดิ
systematic thinking และ Sketch ทักษะการเรียนวิชาออกแบบดีขน้ึ มาก ผมโชคดี ทีส่ น้ิ ปี น้ี ครบวาระคณบดี
๘ ปี คงสบายขึน้ ตัง้ ใจจะสอนหนังสือต่อไป เดือนทีแ่ ล้ว ได้มโี อกาสช่วยงานออกแบบกุฏสิ งฆ์ วัดปา่ สาขาวัด
ปา่ นานาชาติ ทีผ่ มู้ จี ติ ศรัทธา และวัด ตัง้ ใจจะให้เป็ นแบบถาวร สอนพระและชาวบ้านสร้างเอง หลังแรกนี้ ผูม้ ี
จิตศรัทธา ออกเงินให้ คุณประสงค์ ธาราไชย แนะนํ าให้เขาไหว้วานผม ผมตื่นเต้นมาก และทําอย่างดี ท่าน
เดินทางไปขอบคุณผมกว่าสิบครัง้ ครับ ทีต่ ่นื เต้นเพราะท่านคือ รศ.ธัชชัย สุมติ ร อดีตคณบดี และอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์ งานหลุดลอดไปถึงครูบา้ นนอกอย่างผมได้ ก็ตอ้ งทําดี ๆ แหละครับ ขอบคุณอาจารย์คงุ้ ครับ
17 มีนาคม 2554, 18:46
อาจารย์สุทศั น์ตอบ ป๊อกครับ มีอะไรทีพ่ อจะให้ช่วยได้ ไม่ต้องเกรงใจนะครับ มันแล้วแต่ช่วงๆ บางช่วงก็ยุ่ง
จนหัวหมุน บางช่วงก็ยงุ่ พอประมาณ ถ้าช่วงไหนยุง่ น้อย และปิ๊งไอเดีย ก็จะตอบได้เร็วหน่ อย ถ้าบางช่วงยุง่
มาก หัวไม่แล่น ก็คงตอบช้าหน่ อย ก็ตอ้ งขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับ ผมได้รบั หนังสือของ อ.ยอดเยีย่ ม ทีป่ ็ อก
ส่งมาให้อ่านแล้ว มีเรื่องหนึ่ง เรือ่ งของนาย ก. ทีก่ ลุม้ ใน นอนไม่หลับ ทีไ่ ม่รจู้ ะหาหาเงิน ๓,๐๐๐ บาท ทีไ่ หน
มาทําวิทยานิพนธ์ แต่ทา้ ยสุดก็มี อาจารย์แมวให้ยมื และจบได้ในทีส่ ุด และได้ผ่อนชําระใช้คนื และท้ายสุดของ
ทีส่ ุดได้ตงั ้ กองทุนเพือ่ ช่วยรุ่นน้องต่อไปอีกด้วยเงิน ๖,๐๐๐ บาท ผมคิดเหมือนพีย่ อดเยีย่ มว่า ไม่ควรควักเงิน
ช่วยอย่างง่ายดาย ( แม้มนั จะดูเหมือนมีเงิน แต่ไร้น้ําใจ) เพราะคนไทยส่วนใหญ่คงติดความเป็ นทาส มาตัง้ แต่
ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังต้องการเจ้านายอุปถัมป์อยู่ ชอบให้เจ้านายเลีย้ ง เดือดร้อนก็ไปเบิกเงิน แบบง่าย ๆ
ไว้คอ่ ยหักหนี้กนั ทีหลัง ไม่คดิ ยืนหยัดท้าฟ้า ท้าลมด้วยตนเอง เวลาเดือดร้อนอะไร ก็รอใครก็ได้มาช่วยที รอ
ไปเรือ่ ยๆ สักวันคงโชคดีเหมือนหลาย ๆ รายในทีวี ลูกน้องผมในบริษทั ผมตัง้ กองทุน เอ พลัส อี โดย ( ทัง้
หว่า นล้อ ม ทัง้ ขู่) หัก เงิน เดือ นพนัก งานคนละ ๕๐๐ บ้า ง ๑,๐๐๐ บ้า ง ๑,๕๐๐ จนถึง ๒,๐๐๐ แล้ว แต่ ว่า
เงินเดือนใครมากน้อย และเอาไปฝากแบงค์ ลงทุนในหุ้น ซื้อทองคําบ้าง ให้พนักงานที่เดือดร้อนกู้ใน
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ต่อปี บ้าง ทุกวันนี้ พนักงานทีเ่ คยใช้เงินหมดทุกเดือน เมื่อก่อน ลูกเปิดเทอม พ่อแม่
ปว่ ย บ้านถูกไล่ท่ี ซ่อมบ้านทีบ่ า้ นนอก ซือ้ รถไถให้พอ่ ฯ ก็ตอ้ งมาทําหน้าจ๋อย ๆ บอกว่าเดือดร้อน ขอเบิก
เจ้านายหน่ อย แล้วจะค่อย ๆ ผ่อนคืนให้ แต่เอาเข้าจริงก็ผ่อนแบบกระปิ ดประปอย ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องจ่าย
เพราะจะคิดมันก็ทาํ ไม่ลงสักที พอไม่มดี อกเบีย้ ก็ผ่อนยาวนานนนนนนนน หน้าจ๋อย เงินหมดทุกสิน้ เดือนทุก
ที พอมีกองทุน ก็ดขี น้ึ มาก มีเรือ่ งต้องใช้เงิน ให้มาเขียนคําร้องกับผมนี่แหละ และผมจะสัมภาษณ์ว่า จะเอา
เงินไปทําอะไร แม้วา่ เป็นเงินของพนักงานเอง แต่ถา้ ไม่มเี หตุผลก็ไม่ให้เบิก แถมสวดชยันโตอีกยกใหญ่ ( ลุก
น้ องเรียก ขาดโหด) เงิน จึงเหลือเก็บแทบทุกคน ยกเว้นบางคนที่ไม่สมัครใจเข้ากองทุนก็ ปล่อยไปตาม
ยถากรรม แต่มขี อ้ แม้ว่าวันทีค่ ุณเดือดร้อน ผมไม่ช่วยนะ เพราะถือว่าคุณดูแลตัวเองได้ ส่วนคนทีเดิอดร้อน
จริง ๆ หากเบิกเงินตนเองจนหมดแล้วยังไม่หายเดือดร้อน ก็จะอนุ มตั เิ งินกองทุน เพิม่ ให้ ( ของพนักงานทุก
คน) ให้ช่วยแก้ปญั หาให้บรรลุผล และให้เป็ นหนี้พนักงานทุกคน และต้องจ่ายดอกให้พนักงานทุกคน ( เข้า
กองทุน) เงินทีส่ ะสมลงในกองทุน ทุก ๑,๐๐๐ บาท ฝากครบหนึ่งเดือน ได้ ๑ point สะสม point ครบหนึ่งปี
เอาผลประโยชน์จากดอกเบีย้ ธนาคาร ดอกเบี้ยจากพนักงาน กําไรจากการลงทุนในหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ มา
ปนั ผลแบ่งกันไป ด้วย weight ของ point ทีส่ ะสมกันมา บางคนก็ได้ปีละหลายพัน บางคนได้แค่ ๑๐ บาท
แล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนไป เดีย่ วนี้พนักงานเริม่ ยืนด้วยตนเองได้บา้ งแล้ว แต่บางคนต้องถูก
บังคับ ถึงยอมออมเงิน ถ้าไปทีอ่ ่นื คงกลับสู่สภาพเดิมเป็ นแน่ แต่กด็ ใี จทีห่ ลายคนเห็นคุณค่ามันจริงๆ สะสม
เงินซือ้ ที่ ซือ้ บ้านได้ เป็นชิน้ เป็นอัน
ทีพ่ ดู มายืดยาวก็อยากจะถามว่า มีคนเดือนร้อนด้วยเงิน ๓,๐๐๐ บาทจริง ๆ หรือไม่ ในฐานะทีป่ ๊ อก
ใกล้ชิดเด็ก ๆ มาก ช่วยหาข้อมูลให้ที เพราะถ้าจะเป็ นจะตายด้วยเงินแค่น้ี มันน่ าอนาจใจจริง ๆ ผมจะตัง้
กองทุนให้กยู้ มื ให้ (เท่าไรดีนะ ช่วยสักสามคนก่อน = ๙,๐๐๐ บาทพอไหม น้อยไปไหม) แต่ไม่เอาอย่าง กยศ
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นะครับ ดูเหมือน นักศึกษา ไม่ให้ความสํานึกบุญคุณเท่าไร กลายเป็ นของตายทีร่ ฐั ต้องจัดให้แล้ว เหมือนทาส
ทีห่ วังให้เจ้านายต้องช่วยนัน่ แหละ ผมอยากให้เขาต้องสํานึก รีบใช้คนื ให้เร็ว ตัง้ เงือ่ นไขว่าต้องมาทํางานใช้
หนี้ดีไหม สักสองเดือน จะได้มีโ อกาสมาสังสอนต่
่
ออีกสัก เดือน สองเดือน คล้าย ๆ กับว่ามาฝึ กงาน ฝึ ก
คุณธรรม หลังจากจบ แล้วจะอยู่จะไปก็แล้วแต่อนาคต ถ้ามีความเห็นอย่างไร ก็แบ่งปนั แลกเปลีย่ นมาได้นะ
ครับ ขอนุ โมทนา บุญด้วยทีม่ โี อกาสทําบุญออกแบบวัดป่านานาชาติ ผมก็มโี อกาสบ้างเหมือนกัน สถาปนิก
เขามาขอ ก็ ทํ า ด้ ว ยความอิ่ ม เอิ บ ยิ น ดี เ สมอ เงิ น ทองไม่ คิ ด ครับ ด้ ว ยความรํ า ลึก ถึ ง เสมอ คุ้ ง Sutat
Suvansinpan sutato@hotmail.com
สถาพรตอบ อาจารย์คุง้ ครับ เป็ นความจริงครับ มีคนทีเ่ ดือดร้อนด้วยเงินทีน่ ้อยกว่าสามพันบาท ก็ยงั มี ลอง
อ่านข้อความทีบ่ ณ
ั ฑิตหมาด ๆ คนหนึ่งเขียนถึงผมใน Face book
๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๒๕ น
คือเรื่องเงินทีผ่ มได้ย่มื อาจารย์มานานเเล้ว เเล้วพอถึงเวลาทีจ่ ะส่งเงินคืออาจารย์ผมก็มอี นั จําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้
เงิน เพือ่ ใช้เป็ นค่าเดินทางเเละทีพ่ กั เพื่อหางานทํา เเล้วขณะนี้ผมได้งานทําเเล้ว เริม่ ทํางานมาตัง้ เเต่วนั ที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ บริษัท ฤทธา จํากัด site TK-100 (อาคาร ๑๐๐ คุณยายฯ) โดยได้ทํางานเป็ น site
engineer ทํางานด้านระบบนัง่ ร้าน เพือ่ รองรับพืน้ ชัน้ สอง ความยากมันอยู่ท่ี พืน้ ชัน้ หนึ่ง ถูกออกแบบมาให้รบั
นํ้ าหนักบรรทุกได้ไม่มากพอสําหรับนํ้ าหนักของพืน้ ชัน้ สอง จึงจําเป็ นต้องทําการวางคานเหล็กขนาดใหญ่ใน
การรองรับนํ้าหนักของนัง่ ร้าน เเล้วถ่ยนํ้าหนักลงสูฐ่ านราก งานผมก็มปี ระมาณนี้แหล่ะครับ ตอนนี้ทาํ งานสนุ ก
มากครับเพราะพี่ ๆ staff เป็ นกันเองทุกคน ให้คาํ แนะนํ าต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี และผมก็ได้หวั หน้าทีเ่ ก่ง คือ
ช่างไพวัลย์ คะสันต์ แกเรียนจบที่ ม.น. รุ่นที่ 6 แกให้คําแนะนํ าผมเป็ นอย่างดี หลังจากนี้ผมจะต้องอดทน
เพื่อทีจ่ ะทํางานให้ครบสีเ่ ดือนเพื่อทีจ่ ะผ่านโปรฯ (Probation) เพื่อเข้าเป็ นพนักงานของบริษทั ฤทธา อย่าง
เต็มตัว ผมจะต้องทําให้ได้ เพือ่ รุน่ น้องเขาจะได้มโี อกาสทีด่ อี ย่างผม ผมขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงยิง่ ที่
ได้พรํ่าสอนผมมา และยังให้ผมได้ยบิ ยืมเงินในครัง้ นี้ ผมจะไม่ลมื พระคุณของอาจารย์ ตลอดชีวติ ของผมทีย่ งั มี
ลมหายใจอยู่ ขอบพระคุณครับผม

เจ้าของข้อความนี้ น้องเฟื่ องฟ้า (คนยกมือสาธุในรูป) จะ
ขอให้ผมลงนามรับรองกูย้ มื เงินจากกองทุนกูย้ มื ฉุ กเฉิน ผมเห็นว่าเรียนกับผม เห็นหน้าทุกวัน อีกอย่างกําลัง
จะจบ ยืม ผมก็ได้ ง่ายกว่า ไม่ต้องไปเบียดเบียนเงินกองทุน ที่มจี ํากัด ไม่ค่อยจะพอให้นักศึกษากู้ยมื น้ อง
เฟื่องฟ้าสัญญาจะผ่อนชําระ แต่กม็ อี นั ต้องใช้เงินอยู่เรือ่ ยมา หากแต่ทุกครัง้ เขาจะรีบมาแจ้งเหตุจาํ เป็ นโดยไม่
ต้องรอให้ซกั ถาม เฟื่องฟ้า ฝากเงินสองพันบาทมากับเพือ่ นใช้หนี้ผมแล้ว ผมก็คงจะเอาเงินนี้ไว้เตรียมช่วยคน
อื่น ๆ ต่อไป นี่บงั เอิญเป็ นตัวอย่างเรือ่ งดี ๆ
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อาจารย์ครับ เงินของอาจารย์ ไม่ว่าจะ ๓,๐๐๐ หรือ กี่พนั ไม่น้อยหรอกครับ ทัง้ ๆ ทีม่ คี นลําบาก
ยากเข็ญมากมายในประเทศไทย แปลกทีเ่ ด็กบางคน ไม่ได้ตอ้ งการเงิน เพียงแค่เราให้เขารูส้ กึ ว่า ไม่ได้อยู่ใน
โลกใยนี้อย่างอ้างว้างเพียงคนเดียว ก็มากเกินพอที่มนั จะมีกําลังใจต่อสูช้ ีวติ ไปได้แล้ว ผมดีใจที่มคี นอย่าง
อาจารย์ คิดดี คิดทีจ่ ะช่วย พีย่ อดเยีย่ มคงดีใจแน่ ว่าหนังสือของแกได้ผล ทําให้พวกเรา ๆ เหลียวกลับไปมอง
วงการศึกษามากขึน้ หลังจากทีส่ งสัยมานานว่า เกิดอะไรขึน้ ทําไมสถาปนิก และวิศวกรทุกวันนี้ ไม่เหมือนคน
เก่า ๆ รุน่ เรา รุน่ ก่อนเรา หากอาจารย์คดิ จะช่วยเหลือเด็ก ผมก็ยนิ ดีจะเป็ นธุระเลือกเด็กทีส่ มควรจะช่วยเหลือ
ให้ ตอบตรง ๆ ใจหนึ่งผมก็ไม่อยากดึงความรูส้ กึ หรือทัศนคติ ทีอ่ าจารย์สงสารเด็กทีย่ ากจน หรือจัดสน ให้มา
หดหู่ หรืออยูใ่ นวงจรนํ้าเน่าอย่างผม เพราะเรือ่ งทีน่ ่าสมเพชกว่าความยากจนขัดสนก็มไี ม่น้อย
ผูม้ ชี ่อื เสียงท่านหนึ่งกล่าวว่า คนจนเงินมักจะจนความคิด หรือจนไปเสียทุกสิง่ ครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ ผม
คิดว่า เป็ นคําพูดหยาบคายมาก ไม่น่าเลย แต่คดิ ถึงตัวผมเออง มันก็จริงนะ ผมไม่ใช่เศรษฐีมเี งินรํ่ารวยมาก
ชัวชี
่ วติ จึงไม่เคยคิดฝนั จะมีรถยนต์ราคาแพงคันละหลายสิบล้าน คงเป็ นเฉกเช่นเดียวกัน เด็กบางคนจึงไม่มี
ปญั ญาคิด แม้กระทังจะขอบคุ
่
ณผูช้ ่วยเหลือ เด็กบางคนพาพ่อแม่ ครู มานัง่ ยอง ๆ ไหว้ผมตอนเปิดเทอมแล้ว
เพือ่ ขอโอกาสทางการศึกษา บางคนเปิ ดเทอมแล้วยังสวมชุดนักเรียนรองเท้าแตะ มีลงั กระดาษ (ลังเบียร์) ทีม่ ี
ฝาข้างเพียงสามด้าน ต้องถือแนบอก แทนกระเป๋าเสือ้ ผ้า เห็นแล้วน่าอนาถ ผมจนปญั ญาว่า นี่มนั จะเปิ ดเทอม
พรุ่งนี้ หมดเขตยืนยันสิทธิ ์มาตัง้ เดือนกว่าแล้ว แต่ดว้ ยมหาวิทยาลัยมีเมตตา ยอมให้ยนื ยันสิทธิ ์ ขึน้ ทะเบียน
เพราะเห็นว่าครอบครัวเพิง่ จะพอหาเงินได้ ทัง้ ทีค่ วามจริงก็เงินผมนัน่ แหละ นับแต่นัน้ มา นอกจากจะเสียเงิน
แล้ว บ่อยครัง้ ต้องเสียอารมณ์ เพราะคนพวกนี้ไม่มแี ม้แต่คดิ จะไหว้ หรือขอบคุณ อย่าคิดมากเลยครับ แม้
กระทังนั
่ ก่ ศึกษารุ่นพี่ ทีพ่ ามันไปแปลงร่างได้สวมชุดนักศึกษา มีไทร์ มีเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าภายในชัวไม่
่ ก ่ี
นาที เขายังไม่ขอบคุณ แล้วเขาจะขอบคุณผมอย่างไร หากจะหวังไปไกลให้ช่วยงานหรือทํางานตอบแทนเป็ น
ครัง้ คราว สําหรับบางคนนะ เมินเสียเถอะครับ เจ้าหน้าทีท่ ค่ี ณะบางคนไม่เชื่อ คิดว่าผมมีอคติต่อเด็กบางคน
วันหนึ่งก็ได้เรือ่ ง เพราะเขาแอบถามนักศึกษาว่า ทําไม่จงึ ไม่ช่วยอาจารย์ ทัง้ ทีอ่ าจารย์ขอร้อง ก็ได้คาํ ตอบว่า
“ทําไมต้องช่วย เพราะเขาไม่บอกว่าผมจะต้องทําอะไร ผมไม่รวู้ า่ เขาจะให้ผมทําอะไร หากเขาใช้ผมไปตายล่ะ”
ผมฟงั แล้วก็ได้แต่หวั เราะชอบใจว่า เจ้าหน้าทีท่ า่ นนัน้ (ซึง่ ถือบัญชีเงินของผม) ก็โง่เองแหละ ทีไ่ ปเสีย่ งถามหา
ความเจ็บปวด ผมไม่ใช้มนั ไปตายหรอก หากอยากให้ตาย ก็ปล่อยให้ตายตัง้ แต่วนั ทีพ่ าแม่มานัง่ ไหว้ขอโอกาส
แหละ ภาษิตไทยเขาว่า ไม่รจู้ กั บุญคุณข้าวแดงแกงร้อน หรืออาจหนักถึงขัน้ กินบนเรือนขีร้ ดหลังคาก็มี เด็ก
บางคน หาทุนการศึกษาให้ เวลาเจ้าของทุนมาเยีย่ ม ก็บอกอย่างกล้าหาญว่า เรียนจบผมจะเป็ นรับราชการไป
ทํางานที่ ... มีพ่อ ลุง พี่ ป้า น้า อา จะฝากงานให้ จะเป็ นวิศวกรทีเ่ ก่ง เพราะวิศวกรสมัยนี้ มีแต่โง่ ๆ ทําตึกก็
ร้าว ทําถนนก็พงั โอ้ นี่ แปลว่า สาเหตุทว่ี ศิ วกรไทยโง่ เพราะครูอย่างผมสอนห่วยใช่ไหมครับ ด่ากูต่อหน้า
ประชาชนเลยหรือ ผมก็ไม่ได้เห็นว่าคนเหล่านี้จะเก่งสักเท่าไหร ไม่อยากบอกว่าตึกร้าว หรือถนนพังเพราะแรง
Corruption แบบทีม่ งึ ปรารถนาจะไปลืมตาอ้าปาก หรือก่อร่างสร้างตัวแหละ หาใช่กูไม่
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีค่ นเหล่านี้ไม่เคยคิด คือกฎแห่งกรรมว่า โชควาสนาพาเขามาไกลได้เพียงนี้ แต่
กรรมของเขาแหละทีท่ ําให้เขามีเพียงแค่น้ี ไปไม่ไกลกว่านี้ หากเป็ นรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ก็
จะต้องกล่าวว่า “คุณไม่ได้ไปต่อ” โลกนี้มที งั ้ คนดี และไม่ดแี หละครับ เราต้องใช้ความพยายามมอง และคิดเอา
เอง อาจารย์สุทศั น์ เคยบอก หรือสอนผมให้คดิ นะว่า สอนหนังสือไปเถอะ ปี ๆ หนึ่ง เราสอนคน ได้คนดีสกั
หนึ่งคน ก็ดกี ว่าเลวไปเสียทัง้ หมด หากคิดว่าโลกนี้มแี ต่คนเลว แล้วไม่ทาํ อะไร อีกหน่ อย คนดีกต็ ายห่าหมด
แหละครับ เห็นเฮียบ่นมาเยอะ ผมก็ขอบ่นบ้าง
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