เอ็กซไฟลเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑
Antonov ราชินีแหงความฝน และโลกใบนี้

มีลูกศิษยถามผมทาง E-mail วาอากาศยาน Antonov เหตุใดจึงไปจอดอยูใน อูเครน (Ukrain) ตอบวา เพราะฐานการ
ผลิต หรือที่ตั้งโรงงาน อยูที่นั่น Antonov ASTC Tupolev Street 1 252062 Kiev Ukraine Phone: 38-044/443-0209
Fax: 38-044/442-7098 http://www.aviation.ru/An/

ลองอ า นประวัติ และผลงานย อ ๆ ของ แอนโทนอฟ โอเล็ ก คอนสแตนติ โ นวิ ช จะทึ่ ง วา มนุษ ย คนนี้ มี
ความสามารถเกินคน และสามารถสรางอากาศยานหลายแบบ หลายรุน ที่เปนราชินีแหงความฝน และราชินีแหง
นานฟาของโลกใบนี้ โดยเฉพาะอากาศยาน Antonov 124 Ruslan ราชินีแหงอากาศยานขนสง ที่มาเยือนเมืองไทย
อยูทุกบอย เพราะสินคาชิ้นใหญ ๆ และน้ําหนักมาก ๆ โลกตองพึ่งพาเธออยูแลว

Antonov Oleg Konstantinovich (1906-1984
A designer named Antonov, Oleg Constantinovitch, academician, one of the founders of the soviet gliderism. In
early years designed gliders OKA-1, -2, -3, Standart-1 and -2, City of Lenin. Upon graduation from Leningrad
Polytechnic in 1930, he was the chief of glider KB of Osavaichim in Moscow, during 1933 - 1938 he worked as
designer at glider factory in Tushino and he had designed more than 30 types of gliders, including UPAR, Us-1,
Us-4, BS-3, -4, -5, Rot-Front-1 through -7, IP, RE, M, BA-1. In 1938-40 he worked in Yakovlev OKB, during 1940 1941 at Krasniy Letchik aircraft factory on design of light transport aircraft, later supervised its introduction into
series at Kaunas aircraft plant and supervised production of transport glider A-7. During1943 - 1946 he was the
first deputy of Yakovlev OKB and in 1945 he was the chief of the Novosibirsk branch of OKB. In 1946 he was chief
designer of freshly established OKB transferred in 1952 to Kiev. During1967-1984 he worked as the designer
general. Under his leadership military transport a/c An-8, An-12, An-22, An-26, An-32, An-72, An-124,
multipurpose STOL An-2, An-14, An-28 and passenger An-10, An-24, all metal gliders An-11, An-13, An-15 and
hang-gliders Slavutich were designed.

อากาศยานAntonov
124 Ruslan อากาศยานยักษใหญ สังเกตฐานลอหนา มีสองเพลา เพลาละสองลอรวมสี่ลอ สวนฐานลอหลัก มีลอ
สองแถว เรียกวาแถวละหกเพลา เพลาละสองลอ รวมก็ ๒๔ ลอ
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อากาศยานที่ใหญที่สุด
ในโลก นาจะเปนลํานี้ An-225 Mriya (วากันวา Mriya แปลวา ฝน หรือความฝน) เปนอากาศยาน หกเครื่องยนตไอ
พน มีกําลังมหาศาลที่สามารถทําน้ําหนักขณะบินขึ้น (Max Takeoff Weight - MTOW) ไดราว 1,250,000 ปอนด ถือ
เปนอากาศยานลําแรกของโลกที่มีน้ําหนักบินขึ้นสูงสุดเกินหนึ่งลานปอนด และสามารถบรรทุกสินคาไดสูงสุด
กวา 500,000 ปอนด ความกวางปลายปกถึงปลายปก 85 เมตร
เพราะเธอเหนื่อยลา จึงตองจากไป
ผมพบอากาศยาน Boeing 747 สองลําของ Orient Thai Airlines และ One-Two-Go จอดนิ่งที่ที่ทาอากาศยาน
พิษณุโลกโยไรเครื่องยนตไอพน เขาใจไดวา จอดนานเชนนี้ คงไมใชแวะลงจอดฉุกเฉิน หรือซอมแซม แตเพราะ
เธอทั้งสองถูกปลดระวางจากฝูงบินหลังจากถูกใชงานมานานจนเหนื่อยลา คนรักเครื่องบินเห็นแลวยอมรูสึก
เสียดาย ดูภารกิจในอดีตของเธอ

บน Boeing 747-146 HSUTD ซาย-ที่ทาอากาศยาน Check Lap Kok (Hong Kong) กลางและขวา ที่ทาอากาศยานภูเก็ต ลาง Boeing 747-3B5
HS-UTL ซาย-เมื่อครั้งยังเปนอากาศยานของ Korean Airlines กลาง เปนอากาศยานของ Karuda Air และขวา เปน
อากาศยานของ Orient Thai Airlines
เลาเรื่อง Irish Bridge
Irish bridge เปนอาคารระบายน้ําประเภทหนึ่ง ซึ่งคํานวณออกแบบ และใชงานคลายฝายน้ําลน (Spillway) คือ ยอม
ใหน้ําไหลบาขามสันคันทาง หรือถนนได แตจะตองมีมาตรการปองกันการกัดเซาะทั้งคันทาง ผิวทาง และลาดคัน
ทาง โดยเฉพาะลาดคันทางดานทายน้ํา Irish bridge เปนอาคารระบายน้ําที่มักพบกับถนนในชนบท โดยเฉพาะ
บริเวณที่ตองใชคันทางเปนเสมือนสันฝายกั้นน้ํา (หรือเปนเสมือนขอบอางเก็บน้ํา) อยางไรก็ตามเพื่อปองกัน
อันตรายอันอาจเกิดแกยวดยานพาหนะที่สัญจรขณะน้ําไหลบาขามสันคันทาง หรือถนน ในการคํานวณออกแบบ
ควรกําหนดใหระดับน้ําสูงสุดเหนือคันทาง (หรือเหนือผิวทาง) ไมมากจนเกินไป เชน 0.15-0.20 เมตร (ไมสูงจน
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ทําใหทวมลอยวดยานพาหนะ หรือทวมเครื่องยนตจนเสียหาย หรือทวมเขาหองโดยสาร) กระแสน้ําที่บาทวมขาม
คันทางหรือถนนควรมีความเร็วต่ํา ควรติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรที่จําเปน เชน ปายเตือน ราวกันตก

ทั้งสามรูปเปน Irish Bridge บนทางลําลองที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค รูปซายมือผมถายเองเมื่อราวสองปที่
ผานมา อีกสองรูปลูกศิษย (พงษพันธ ลิมปอนันตชัย) ถายสงใหคราวเดียวกับที่ถายรูปสะพานบานลาด ลพบุรี Irish
Bridgeแบบนี้ พบได บ นสายทางลําลองซึ่งสมัย กอนเรียกวา ถนนร.พ.ช หรื อถนน ส.ป.ก เหตุ เพราะเป นอาคาร
ระบายน้ําที่เอนกประสงค ราคาคอนขางถูก ผมวาอายุใชงานนานกวา ๒ๆ ปแลว ก็ยังอยูในสภาพดี หากบํารุงรักษา
อยูเสมอก็จะใชไดอีกนาน

แบบขยาย (Site plan)
และรายละเอียด (Details) Irish Brideบนทางลําลอง ส.ป.ก.ในเขตพื้นที่ปฎิรูปที่ดิน จังหวัดสระบุรี ที่ผมออกแบบไว
เมื่อราวป พ.ศ. ๒๕๓๐ เชื่อวาวันนั้น ลูกศิษยผมหลายคนยังไมเกิด
สะพานจุลจอมเกลา
พ.ศ.๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดให วิศวกรชาวอังกฤษ (มร.กิตตินส) เลขานุการกรม
รถไฟหลวง กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง มหาดไทย และพระยาวจีสัตยารักษ เจาเมืองไชยา
สํารวจเสนทางรถไฟสายใต โดยกูเงินจากรัฐบาลสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษ มีมร.กิตตินส เปนผูอํานวยการสราง
ฯ ตั้งแตปพ.ศ. ๒๔๕๓ จากชุมพรไปนครศรีธรรมราช ตองขามแมน้ําหลวง ที่ตําบลทาขาม เมืองไชยา จึงกอสราง
สะพานเหล็กทรงโคงสามชวง มีทางรถไฟ และทางเทา ใชงบประมาณ ๑๔๙,๓๖๔ + ๑๓,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๔๘๔
สงครามมหาเอเชียบูรพา ทหารญี่ปุนยกพลขึ้นบกที่สุราษฎรธานี ใชเชิงสะพานตั้งฐานทัพและเปนจุดยุทธศาสตร
ลําเลียงพลไปมลายู เพื่อตอไปยังสิงคโปร พ.ศ. ๒๔๘๖ ฝายสัมพันธมิตรไดทิ้งระเบิดทําลายสะพานแหงนี้ถึงสอง
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ครั้ง โดยครั้งหลังใชโซผูกรอยระเบิดเปนพวงทิ้งทําลายจนสะพานหักลงกลางลําน้ําเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ และได
ทําลายบานเรือนในตลาดทาขามดวย เมื่อสงครามสงบ รัฐบาลวาจาง CORMANLONG Co. Ltd. จากอังกฤษ
ซอมแซม เปลี่ยนรูปทรงจากทรงเหล็กโคง เปนเหลี่ยมเชนเดียวกับสะพานพระรามที่ ๖ มีทางรถไฟ ทางเทา และ
ชองทางรถยนตตรงกลาง ใชเวลาซอมราว ๖ ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน พระราชทานนามให
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๙๔ วา “สะพานจุลจอมเกลา”และทําพิธีเปดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ ดูรูป (รูป
สะพานเกา เอามาจาก http://www.takhamcity.go.th)

ซายไปขวา บนลง
ลาง ๑ และ ๒ สะพานเดิม กอนเสียหายเพราะถูกโจมตีทางอากาศ (ในสงครามโลกครั้งที่ ๒) ๓ และ ๔ ถายโดย
โชติกร หังสพฤกษ เมื่อครั้งทํางานซอมแซมรางรถไฟ และเปลี่ยนหมอไมเปนหมอนคอนกรีตอัดแรงในเสนทาง
สายตะวันออกและสายใต ซึ่งถายรูปใหผมใชสอนหนังสือมากมาย โดยเฉพาะรูปที่ ๔ นั้น เปนรูปที่ “นอนถาย”
ชางไมหวาดเสียวรถไฟจะวิ่งทับ ๕ ถึง ๗ และเมื่อซอมแซมใหม ก็มีสภาพดังปจจุบัน และเหมือนสะพานพระราม
ที่ ๖ เพราะเปนผลงานของบริษัทเดียวกัน (ทั้งสามรูปถายโดย อนันตศักดิ์ ประภัสสร) สังเกตสะพานเปนแบบ
Through Truss วางบนแทตอมอ ซึ่งเปนแผงคลากําแพง ค๘ และ ๙ สะพานจุลจอมเกลา ๒ เปนสะพานคอนกรีต
อัดแรง รูปหนาตัดตัวไอ ขยายความลึก (Haunch) วางบนคานขวาง ตอมอ ๒ ถึง ๔ ตน บนฐานรากรวม ทั้งสองรูป
ถายโดย อนันตศักดิ์ ประภัสสร)
ปราสาทศรีขรภูมิ
บนทางหลวง ๒๒๖ จากศรีสะเกษ มุงสุรินทร จะผานยานชุมชนที่เรียงรายกันไมใกลไมไกล (๑๐ ถึง ๓๐
กิโลเมตร) ที่หมายสําคัญคือ อุทุมพรพิสัย (หางจากศรีสะเกษ ๒๕ กิโลเมตร) หวยทับทัน (๑๕ กิโลเมตร) และ
ศรีขรภูมิ (๓๐ กิโลเมตร) ทําใหการเดินทางบนทางหลวงสายนี้ อุนใจ แมขับรถคนเดียว ทั้งกลางวัน หรือกลางคืน
และเปนทางหลวงที่มีเพียงสองชองทาง (รถสวนกัน) แตทางดีมาก และอีกไมนานก็คงกลายเปนสี่ชองทาง หลาย
อยางอาจดีขึ้น แตมนตเสนของเสนทางคงหมดไป บนเสนทางสายนี้ มีสะพานรถไฟที่สําคัญสามแหง ซึ่งคนรัก
สะพานรูจักดี คือสะพานที่หวยขะยุง เมื่อเขาเขตอุบลราชธานี สะพานหวยสําราญ ที่ศรีสะเกษ และสะพานหวยทับ
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ทันระหวางเขตจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร สะพานทั้งสามแหงเปนโครงยก (Plane truss) หรือThrough truss
ประกอบกัน (ไวคอยดูรูป)
ปราสาทศีขรภูมิ หรือปราสาทหินบานระแงง ตั้งอยูในตัวอําเภอศีขรภูมิ ชื่อเรียกวาปราสาทหินบานระ
แงง เพราะตั้งอยูในเขตบานระแงง (ปจจุบันเรียก บานปราสาท) เปนปราสาทขนาดยอม สันนิษฐานวาสรางในราว
กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ภายใตอิทธิพลของศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกาย (เปนลัทธิซึ่งบูชาพระศิวะ) ตัว
ปราสาทกอดว ยอิฐไมถือ ปูน ๕ หลัง โดยปราสาททั้ง สี่หลั งรายรอบปรางคป ระธานอยู ตรงกลาง (Quincunx)
เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ที่สถิตยของเทพสูงสุดตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ซึ่งเปนเทคนิคการสรางที่ใชกับ
ปราสาทสําคัญ อาทิ นครวัด เทานั้นบนฐานหินแลงเดียวกัน ขนาด ๒๕ x ๒๖เมตร สูงราว ๑.๕๐ เมตร มีคูน้ํา
ขนาด ๑๑๑ x ๑๒๕ เมตร โอบเกือบจะรอบ เวนก็แตทางเขาดานหนา (ทิศตะวันออก) ถัดจากคูน้ําก็เกือบจะเปน
แนวรั้ว ปราสาทแตละหลัง ยังมีฐานกอสูงขึ้นจากฐานรวมอีกดวย ทั บ หลั ง เหนื อ กรอบประตู ป ราสาทหลั ง
ประธานสลักเปนภาพพระศิวะนาฏราชสิบกร(แปลตามศัพทวาพระศิวะกําลังใชแขนทั้งสิบรายรํา) อยูเหนือเกียรติ
มุขภายใตวงโคง หรือขดพวงมาลัย มีรูปสลักพระคเณศวร พระพรหมสี่พักตร พระนารายณสี่กร พระนางอุมา
บริเวณเชิงเสาประดับผนังที่กรอบประตูดานหนา สลักเปนรูปนางอัปสรยืนถือดอกบัวและรูปทวารบาลยืนกุม
กระบอง ถือไดวา ปราสาทศรีขรภูมิ เปนหนึ่งในสองปราสาทในเมืองไทย ที่มีรูปสลักนางอัปสร (อีกหงหนึ่งนาจะ
เปนปราสาทพนมวัน หรือปราสาทเมืองแขก แหงใดแหงหนึ่ง แหละครับ ขออภัยที่ไมจํา) ตอมามีการบูรณะสวน
ยอดของปราสาทหลังดานทิศตะวันตกเฉียงใต ในราวพุทธศตวรรษที่๒๒ (คลายศิลปะลานชาง) ลักษณะเปนคลาย
ดอกบัวซอนกันเปนชั้น ๆ ดังความปรากฏในจารึกอักษรธรรม (เพราะรบูรณะแบบตอเติมเสริมแตงนี่เอง ทําให
ปราสาทศรีขรภูมิ ดอยคุณคา และนาเสียดายในความรูสึกของนักโบราณคดีบางทาน) ปราสาทแหงนี้ ฟนฟูบูรณะ
แลว จึงดูสวยงามสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยดี คาเขาชม ๑๐ บาท เจาหนาที่ผูดูแลน้ําใจงดงาม ทํางานอยางไมรู
เหน็ดเหนื่อย ทั้งที่อากาศรอนอบอาวในบายวันเสาร ผมจอดแวะดู และถายรูปในบายวันที่ขับรถจากกรุงเทพมุง
อุบลราชธานี (ดูรูป)

ซายไปขวา บนลงลาง
๑ จากประตูทางเขาทิศตะวันออก และเห็นปราสาทหาหลังบนฐานรวม หรือฐานเดียวกัน ภูมิทัศนเขียวชะอุม
สวยงาม ๒ จากประตูทางเขา ดานขวามือ ใตรมไม มีชิ้นสวนปราสาท ซึ่งวางเรียงรายอยางมีระเบียบ เปนกลีบ
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ขนุน และสวนยอด ที่เปนฐานกลีบบัวซอนลดหลั่นกัน เขาใจวา ผูบูรณะคงจะทราบวาเดิมเคยอยูตรงไหน แตคงไม
ตองการที่จะเสริมเติมแตงตัวปราสาท แลวนําชิ้นสวนเหลานี้กลับขึ้นไปวาง ซึ่งอาจเปนการทําใหรูสึกวาคุณคา
ปราสาทดอยลง จึงวางไวใหผูชมนึกปะติดปะตอกันเอง ๓ บันไดทางขึ้น ตรงกับปรางคประธาน ๔ สระน้ํา ถาย
จากดานหลังหันไปทางทิศเหนือ ๕ ฐานแผรวมของปราสาททั้งหาหลัง แตงหินแลงเปนกลีบบัวคว่ําบัวหงาย ๖
ฐานยอมุมของปราสาท ซึ่งกอบนฐานรวมอีกชั้นหนึ่ง ๗ ปราสาทหลังเล็กดานทิศตะวันตกเฉียงใต สังเกตุสวนยอด
ที่ถูกสรางตอเติม (นาจะเปนในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ตามปายขอมูล) ๘ หนาบัน รองรอยกออิฐไมถือปูน คงมีการ
แทรกอิฐใหมแทนที่ของเดิม ที่ชํารุดสูญหาย แตใหผูชม หรือคนรุนหลังดูรูวา เปนของที่ทําขึ้นใหม เพื่อใหตัว
ปราสาท หรือโครงสรางสมบูรณคงสภาพอยูได และ ๙ ทับหลังศิวนาฎราชสิบกร และทอน หรือขกพวงมาลัย
พิสูจนคน พิสูจนรถ (๓)
ขออนุญาตสรุปรายงานการเดินทางขาขึ้น กรุงเทพ - อุบลราชธานี ตอนสุดทาย ไวเตือนความทรงจํา ดวย
ภาพประกอบคําอธิบาย

ซ า ยไปขวา บนลง
ลาง ๑ ออกจากกรุงเทพเชา ๐๘.๐๐ น โดยมีรถลูกศิษย (พงษพันธ ลิมปอนันตชัย) ขับตาม เปนปที่สอง ปนี้เอไป
คนเดียว เพราะตั้งใจจะแวะเยี่ยมและพักที่บานเพื่อนเกาที่สุรินทรสักคืน กอนกลับ รูปนี้ถายเมื่อพนวังนอย มุง
สระบุรี ๒ สระบุรี ๓ ออกจากสระบุรี มุงปากชอง มวกเหล็ก ลําตะคอง และสีคิ้ว ๔ ปายโฆษณาอันใหญ ๆ นี้
เปรียบเสมือน Land mark ที่บอกวาเขาเขตจังหวัดนครราชสีมา ๕ ถึง ๗ ชวงขึ้นเขา สูลําตะคอง ๘ ปนี้น้ําในลําตะ
คองบริ บู ร ณ ดี ไม แ ห ง ขอดน า ใจหายเหมื อนเมื่ อสองป ที่ แล ว ๙ถึ ง ๑๓ จากต า งระดับ สี คิ้ ว ผมมุ งใช เ ส น ทาง
หมายเลข ๒๔ (โชคชัยเดชอุดม) ซึ่งจะตองผานอําเภอปกธงชัย (แวะพักรถ กินขาวเที่ยง กาแฟ และเติมน้ํามัน)
ผานบุรีรัมยที่อําเภอ หนองกี่ และเฉลิมพระเกียรติ (แยกไปพนมรุง) ผานอําเภอปราสาท แลววกกลับเขาสุรินทร
เพื่อสงเอ กอนใชเสนทาง ๒๒๖ ไปศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ๑๔ จากสุรินทรผมจอดรถ เพื่อพักรถ และแวะดู
ปราสาทศรีขรภูมิ ๑๕ ระหวาสุรินทร-ศรีสะเกษ นาจะเปนชวงหวยทับทัน หรืออุทุมพรพิสัย สังเกตสองขางทางมี
น้ํา ไมแหงแลง บายคลอยมีเมฆฝนกระจาย อากาศเย็นลง และสบายขึ้น ระหวางนี้ ผมแวะพักถายรูปปราสาทสระ
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กําแพงใหญ ที่อําเภอุทุมพรพิสัย และปราสาทสระกําแพงเล็ก (ไวดูรูปตอนตอไป) ๑๖ รูปสุดทายที่หวยขะยุง หาง
จากตัวเมืองอุบลราชธานีราว ๑๐ กิโลเมตรเศษ ผมเก็บกลองและขับรถตอจนถึงบาน
โรงเรียนบานโนนเพ็ก

๒๑ -๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ โดยอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาชุมนุมไอที บริการวิชาการโดยสงคณาจารย และ
นักศึกษาเปนวิทยากร อบรมนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบานโนนเพ็ก เพื่อพัฒนาการใชคอมพิวเตอร ณ
โรงเรียนบานโนนเพ็ก อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ ผมเปนอาจารยที่ปรึกษาชุมนุมดังกลาว ดังนั้น นักศึกษาจึง
ถายรูปกิจกรรมมาให มีของแถมในแผนซีดี เปนภาพบรรยากาศโรงเรียน และชีวิตชนบท ผมชอบเพราะดูแลว
อยากไปอยูบานนอกซายภาพกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียน ขวา นักศึกษาสมาชิกชุมนุม และอาจารยโรงเรียนบาน
โนนเพ็ก ถายรูปเปนที่ระลึกภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ซ ายไปขวา บนลงล าง ๑ ท อง
นากับบานคน ๒ ไกนา ๓ ลอมฟาง ๔ ปายโรงเรียน ๕ เรือกสวนใกลบาน และทองนา ๖ (รูปตั้ง) อาคารเรียน ๗
ถายจากนอกรั้วโรงเรียน และ ๘ อาคารกิจกรรม
แกตํารา
ภาคเรียนที่ผานมา ผมแกไขตําราวิศวกรรมทาง ทุกบทแลวเสร็จ ตั้งใจวาวางจะตองไปนั่งแกสารบาญ
และดัชนีตามหลัง เสร็จแลวคงใชไดหลายป ปการศึกษานี้ ผมแกไขตําราวิศวกรรมขนสง หลังจากที่ไดแกไขครั้ง
กอนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ แกไขทุกบท และเปลี่ยนไปอีกมาก และอีกวิชาหนึ่งคือการออกแบบอาคาร ซึ่งแกไข
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ขนานใหญ ตั้งใจวา จบภาคการศึกษานี้ จะแกไขทุกอยางใหเสร็จในปนี้ เผื่อวาอยากพิมขาย พรอม ๆ กันนี้ มี
เอกสารหลายรายการในหนา Highway Engineering, Transportation Engineering และ Building Design บนเวบของ
ผม แกไขเปลี่ยนแปลง ขอใหทานแวะเขาไปดูบอย ๆ โดยเฉพาะการออกแบบอาคาร แกไขเพราะมีกฎหมายออก
ใหม และเตรียมไวสําหรับการจัดบรรยายสัญจร สี่ภูมิภาค (เชียงใหม ขอนแกน ระยอง และหาดใหญ) ของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งผมจะตระเวนบรรยายรวมกับวิศวกรอาวุโลสองสาม
ทาน อาทิ อาจารยธเนศ วีระศิริ และคุณมั่น ศรีเรือนทอง
จดหมายจากลูกศิษย
เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษย และคนรูจัก เพียงฉบับเดียว ไมมากเชนเดือนที่แลว ขอบคุณที่เขียนไป
บอกเลา หรือเตือนความจํา เพราะจากกันไปหลายป แตยังกรุณาระลึกถึง
Date: Mon, 30 Jun 2008 16:25:33 +0700

สวัสดีคะอาจารยสถาพร สวัสดีคะอาจารย หนูเปนลูกศิษยอาจารยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รุนเดียวกับ
สิริศักดิ์ ที่ตอนนี้ไดดิบไดดีเปนด็อกเตอรไปแลว เคยเจอเว็บไซตของอาจารยนานมากแลว มาเจออีกทีตอนที่
หนาตาเปนแบบนี้ แลวไดเขาไปอาน x-file เกา ๆ ของอาจารย รูสึกภูมิใจคะที่อาจารยยังจําหนูได (วราภรณ) ไอ
อวน (ผูหญิง) อีกคนก็ อรวรรณคะ (ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเปน ชณภัครแลว) แตงงานกับอนุชา (ตอนนี้เปนผูกอง
เปลี่ยนชื่ออีกเหมือนกัน แตไมทราบวาเปลี่ยนเปนอะไร) มีเจาตัวนอยสองคน ผูหญิงทั้งคู หนูอยากไดที่อยูของ
อาจารยคะ ทราบจากใน x-file วาเดือนกรกฎาคมนี้เปนเดือนเกิดของอาจารย อยากสงของไปใหคะ หนูอยูลพบุรีคะ
ถาอาจารยผานมาแถว ๆ ลพบุรี ขอโอกาสใหลูกศิษยคนนี้ไดรับใชบางนะคะ เดือนหนาจะถายรูปสะพานที่ถัดมา
จากสะพานที่บานลาดลพบุรีมาอีกสองสะพานสงใหอาจารยคะ เปนสะพานแบบที่อาจารยเคยบอกวานับวันจะหา
ชมไดยาก เดือนนี้สงรูปเจาตัวนอยของหนูกับหมาลาบราดอรขี้เหร ๆ ที่เลี้ยงไวมาใหชมกอนคะ รักและเคารพ วรา
ภรณ (สุรีฉัตรไชยยันต) กะฐินเทศ kathintade444@yahoo.co.th
สถาพรตอบ ทําไมผมจะจําไมได วราพรณ อรวรรณ ศิริศักดิ์ และอนุชา ฯ เปนลูกศิษยรุนแรกที่ผมลงไปชวยสอน
ปฏิบัติการ Concrete Technology ซึ่งเรียนตอนค่ํา จําไดวามีคนใสนาฬิกา Timex Indieco เหมือนผมตอนนั้น วรา
ภรณ เคยซื้อถุงเทาขาวยี้หอที่ผมใส (Lee) ในวันที่ผมไมมีเวลาไปเดินหาซื้อ (ปจจุบันไมมีขายแลว) ฯลฯ ผมอาจแก
หรือหมดหวังทอแทกับอาชีพครูแลวก็เปนได จึงเก็บเรื่องเกา ๆ มาจดจํา และรูสึกวา อดีตดีกวาปจจุบัน ลูกศิษยโต
เปนหนุมสาว มีเมียมีผัวกันเกือบหมดแลว ไมรูวาผมยังสนุกตรงไหน หรือบาสอนหนังสืออยูได แตกนั่นแหละ
ชีวิตเหลืออีกไมนาน จะอยูจะทําอะไรก็ทน ๆ ไปสักพัก เดี๋ยวก็ไปแลว อนุชา (บี) อาจเปลี่ยนชื่อเปน ชา-ติมา ก็
เปนได อานดี ๆ อยาอานวาชาติหมา รูปสะพานที่บานลาดถายโดยเอ (พงษพันธ) ซึ่งเปนลูกศิษยรุนสุดทายที่ ม.ทม
เชื่อไหมวา จนถึงปจจุบัน เอ ก็ยังไปรับสงผมที่สนามบิน บาน และเวลาไปราชการตางจังหวัด ทั้งที่มีครอบครัว
และไปตั้งรกรากที่ลพบุรีแลว เอทํางานอยูในละแวก ชัยนาท อางทองสิงหบุรี ลพบุรี และไปถึงตาคลี นครสวรรค
ตั้งใจวา หลังสอบกลางภาค จะชวนเอ และเพื่อน ไปเที่ยวนารายณราชนิเวศนอีกครั้ง (ดูหอสันติเปาโล และบาน
ของเจาพระยาวิชเยนทร) อยากไปไกลถึงไพศาลี ที่นครสวรรค เพราะที่นั่นเปนเมืองเกาสมัยทวาราวดี หากไดไป
จะแวะเยี่ยม ที่อยูผมคือ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘๕ ถนนสถลมารค อําเภอวารินชําราบ
๓๔๑๙๐ หรือ ๑๖๗ ถนนหลวง อําเภอเมืองฯ อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ สวนที่กรุงเทพสงไปก็คงไมไดรับ เพราะไม
คอยไดอยู ขอบคุณและสวัสดีครับ
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ซ า ย “ลู ก สาวนตั ว เล็ ก ’
ของวราภรณ ขวา หมาลาบราดอร ทั้งสองอนางนารักพอ ๆ กัน สําหรับรูปหมาลาบราดอร ผมเอาทําทํา Wall paper
เพราะสีสวย และรูปหมานอนหลับนารักดี คนรักหมาอยูแลว
ปจฉิมลิขิต

ซ า ยไปขวา บนลงล า ง
๑ถึง ๓ ผมถาย รูปตุกตา South Park การตูนอันตราย (มีถอยคํารุนแรง และหยาบ จึงหามฉายในเมืองไทย) ของ
สะสม (มีครบ ๗ ตัว ปกติที่ขายทั่ว ๆ ไป มีแค ๔ ตัวเปนของสะสมที่หายากในเมืองไทย) ขวดเครื่องดื่ม รูปภาพ
ของขวัญจากจิตรกรชื่อดัง และเรือใบ ซึ่งอยูบนตูขางฝา และหลังตูเย็น กอนออกไปกินขาวมื้อเที่ยงในบายวัน
อาทิตย ๔ อาหารเชา เที่ยง เย็น ที่รานของโรงแรมใหญยานราชประสงค ผมกิน “ยาเม็ดสุดทาย” เพื่อระงับอาการ
เจ็บปวด กอนสั่งอาหาร เปน Sandwich Ham แบบอิตาเลียน กระเพาะปลา และกาแฟ เพื่อกินระหวางพิมพเอ็กไฟล
ตอนนี้ ๕ เชาตรูวันจันทร ขณะอยูบนเครื่องบิน มองเห็นอากาศยานของนกแอร เธอคือ B737-4H6 HS-DDJ “นก
สบาย” นกยูงสีน้ําเงิน และ๖ ผมพบรูปของตัวเองในเวบโดยบังเอิญ เปนรูปถายในคราวไปประชุมสภาคณบดี
วิศวกรรมศาสตร ที่ชะอํา ซึ่งเลาใหฟงเมื่อเดือนที่แลว
เอ็กไฟลตอนนี้เหนื่อย และรีบเรง จึงขอยกหลายเรื่อง เชน วัดเกศไชโย ไวในตอนตอไป ขอบคุณที่ยังติดตามอาน
ครับ
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