เอ็กซ์ไฟล์เดือนเมษายน ๒๕๕๒
ลาแล้ ว “สุ ชาดา” (จาก B747-3D7 HS-TGฏ สู่ A330-343X F-WWKK HS-TEN)
ผมอ่านข่าว อากาศยาน A330-343X ทะเบียน F-WWKK ลวดลายไทยเหินฟ้ าเหนือเมือง Toulouse ซึ่ งเป็ น
ถิ่นฐานการต่ออากาศยาน Airbus ทราบว่าเมื่อส่ งมอบแล้ว เธอจะขึ้นทะเบียนเป็ น HS-TEN และสวมนาม
พระราชทาน “สุ ชาดา” (Suchada) เช่นนั้นก็ตอ้ งแปลว่าอากาศยาน Boeing 747-3D7 ทะเบียน HS-TGD นาม
พระราชทาน “สุ ชาดา” ก็คงถึงคราวปลดประจําการ เป็ นเวลาที่อากาศยาน Boeing 747-300 ทุกลําจะหมดไปจาก
ฝูงบิน และดูแนวโน้มอากาศยานรุ่ นใหม่ ๆ หากมิใช่ Boeing 777 ก็จะเป็ น A330 หรื อรอเวลาส่ งมอบ A380 แปลว่า
เป็ นไปได้ที่อนาคต อากาศยานราชินีแห่งท้องฟ้ า Boeing 747 อาจหมดไปจากฝูงบิน เพราะขนาดความจุ และความ
สิ้นเปลืองของเธออยูร่ ะหว่าง อากาศยานทั้งสามรุ่ นที่กล่าวมา

จากอากาศยาน
B747-3D7 HS-TGD “สุ ชาดา” (ซ้าย) สู่ A330-343X F-WWKK HS-TEN “สุ ชาดา” (ขวา)

คนไทยไม่ มพี วก
๑. เช้าวันหนึ่ง ก่อนหยุดเทศกาลสงกรานต์ ผมกําลังจะออกจากบ้าน เห็นคนขายล็อตเตอรี หลายคนเดิน
ผ่านหน้าบ้าน เหมือนเช่นที่เคยเห็นทุก ๆ วัน (ไม่ไกลจากบ้านผม มีบงั กาโล สมัยฐานทัพอเมริ กนั อยูใ่ นเมืองไทย
ดัดแปลงเป็ นบ้านเช่า คนเช่ าอาศัยเกื อบทั้งหมดเป็ นผูค้ า้ ล็อตเตอรี รายย่อย ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่จงั หวัดเลย มาเช่าอยู่
รวมกัน พอหวยออก ก็จะหายไปสองสามวัน คือกลับบ้าน เอาเงินส่ งให้ทางบ้าน แล้วรับล็อตเตอรี งวดใหม่มาขาย)
วันนี้แปลกที่เห็นเจ้าหนูตวั เล็ก ๆ อายุราวสามสี่ ขวบ สะพายแผงล็อตเตอรี อนั เล็ก ๆ น่าเอ็นดู (พ่อแม่คงทําให้) ผม
ทักว่า พาลูกมาช่ วยแม่ขายหรื อครับ ก็ทราบว่า จริ ง ๆ แล้ว แม่พาลูกมาดูแลมากกว่า เพราะช่วงปิ ดเทอม ทิ้งไว้ที่
บ้าน ไม่มีใครดูแล อดเป็ นห่ วงไม่ได้ เมื่อได้มาอยูก่ บั แม่ เจ้าหนูก็อยากมีส่วนร่ วมช่วยแม่ขายล็อตเตอรี เอาไปเอา
มากลายเป็ นว่า จะขายได้มากกว่าผูใ้ หญ่ คนซื้ อเพราะความเอ็นดูหรื อสงสาร เจ้าหนูยงั ไม่เดี ยงสา จึ งคงสนุกกับ
การช่วยแม่ทาํ มาหากิน มิได้ทุกข์ร้อนว่าจะได้กาํ ไรสักเท่าใด
๒. วันที่สองของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ แลเห็นผูห้ ญิงขายไอติ มหวานเย็นเดินเข็นรถขาย เมื่อผ่าน
หน้าบ้านผมก็แวะหยุดร้องเรี ยก จึงทราบว่าพ่อผมเป็ นขาประจํา ช่วยอุดหนุนวันละหลายสิ บบาท แล้วแช่ตเู้ ย็นเก็บ
ไว้ให้หลานที่มกั แวะบ้านตอนเย็นหลังเลิกเรี ยน คนขายไอติมมีลูกสาววัยห้าหกขวบเดินฝ่ าแดดร้อนระอุมาด้วยกัน
บอกพ่อผมว่าช่ วงสงกรานต์ ผูค้ นมัวสนุ กเล่นสาดนํ้า คงขายไม่ได้สักเท่าไร จึงตั้งใจว่า ขายวันนี้ แล้วคงจะหยุด
กลับบ้านที่ต่างอําเภอสักสองสามวัน เพื่อเอาเงินไปช่วยทําบุญที่วดั ข้างบ้าน ลูกสาวตัวน้อยไม่รู้เดียงสากับอาชี พ
ของแม่ ไม่ทุกข์ร้อนกับเปลวแดดและความยากลําบากของชีวิต
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เรื่ องจริ งสองเรื่ องนี้ บอกเล่าความจริ งวันนี้ ของประเทศไทยว่า ยังมี คนไทยอี กเป็ นจํานวนมากที่ รัก
ประเทศไทย ยังทําหน้าที่ของคนไทย ยังมีสิทธิ ที่จะอยูอ่ าศัย และกําหนดชะตาชีวิตตนเอง และประเทศชาติ แม้เขา
เหล่านั้นจะลําบากยากจน เกือบจะไร้สิ้นหนทาง แม้เขาเหล่านี้จะไม่มีสีเสื้ อ ไม่ไปชุมนุมเรี ยกร้อง หรื อขับไล่อะไร
กับใคร หรื อบอกสิ ครับว่าเขาไม่ใช่คนไทย
หมายเหตุทา้ ยเรื่ องนี้ มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ทุกวันนี้นิสิต นักศึกษา แทบจะไม่มีบทบาทต่อการเมือง หรื อ
สถานการณ์ของประเทศชาติ ผมบอกว่า คงเป็ นไปตามยุคสมัย ทุกวันนี้ ความสนใจการเมืองน่าจะเปลี่ยนไปเป็ น
การใช้ชีวิต มีพื่อน มี สังคมอยู่บนโลกแคบแต่กว้าง คือ โลกไซเบอร์ และการสื่ อสารไร้ พรมแดน จะให้คิดถึ ง
ประเทศชาติ ก็ฝันไปเถอะ ไล่เลี่ยกับเหตุวุ่นวายในบ้านเมืองของเรา ก็มีข่าวความวุ่นวายทํานองเดียวกันในหลาย
ประเทศ หากแต่สาเหตุแตกต่างกัน ในประเทศกรี ก ประชาชนที่รวมกันประท้วงถูกตํารวจปราบปราม หนีตายเข้า
ไปในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพราะเขามีกฎหมายคุม้ ครอง เป็ นเขตปลอดตํารวจ และกฎหมายเขาก็ศกั สิ ทธิ์ เสี ย
ด้วย ส่ วนคําถามที่ว่า หากบ้านเมืองเราจะเป็ นเช่นนั้นบ้างได้ไหมไม่ทราบ หนี เข้ามหาวิทยาลัย กลายเป็ นหนี เสื อ
ปะจรเข้ ก็เคยมีให้เห็นมาแล้ว เพราะ ... ผมค้นโต๊ะทํางานที่บา้ น พบสมุดพก หรื อสมุดประจําตัวนักศึกษาของพ่อ
เปิ ดดูแล้วเห็ นชื่ ออธิ การบดี ซึ่ งท่านเป็ นทหารคนสําคัญในยุคนั้น ทบทวนความจําดู ก็จาํ ได้ว่า ในอดี ต มี ผูน้ าํ
กองทัพหลายท่าน เข้าไปมีตาํ แหน่งบริ หารในมหาวิทยาลัย เช่น เป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย หรื ออธิการบดี ฯลฯ
จะเป็ นอย่างไรก็ช่างเถอะ วันนี้ หากไม่สงสารประเทศไทย ก็ขอให้สงสารคนไทย อย่างที่ผมเล่าให้ท่าน
ฟัง ซึ่งแม้มีเป็ นจํานวนมาก แต่เพราะความไม่มีสิทธิมีเสี ยง จึงกลายเป็ นคนส่ วนน้อยในสังคมไปเสี ยแล้ว

รถตู้ และรถเมล์
เอามาให้ดูตามอารมณ์วา่ ง หรื ออารมณ์อยากให้ดู ดูรูปประกอบคําอธิบายครับ

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ รถตูห้ ลากรุ่ นของ Mecedez Benze มีท้ งั แบบลําตัวกว้าง ปิ ดทึบ และมีหน้าต่าง ๒ และ
๓ รถตูอ้ มตะของ Volk Swaken ๔ รถเมล์ คนนี้แพงมาก และหายากมาก รายละเอียดครบถ้วนและประณี ตบรรจง
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(คราวนี้จะเอารถทัวร์ หรื อรถ Coach มาให้ดู) ๕ รถเมล์โบราณแบบหน้ายืน่ ไม่ได้พลิกดูใต้ทอ้ งว่าเป็ นยีห่ อ้ อะไร
คันนี้สีสวย และเป็ นของหายากเช่นกัน และ ๖ รถตรวจการณ์ของ Misubishi Pajero และ Toyota
วัดราชบูรณะ
(ตัดตอนจากเอ็กไฟล์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ฯลฯ พระรามาธิ บดีที่ ๑ หรื อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุ ง
ศรี อ ยุธ ยาเป็ นราชธานี ขณะที่ ก รุ ง สุ โ ขทัยก็ย งั มี ก ษัต ริ ย ์ป กครองอยู่ และขณะนั้น อาณาจักร หรื อ แว่ น แคว้น
สุ พรรณบุรี และลพบุรีมีอาํ นาจแข็งแกร่ ง (ยังไม่นบั ศูนย์กลางอํานาจทางเหนือ เช่น อาณาจักรเชี ยงแสน เชียงใหม่
ล้านช้างหรื อทางลาว ขอม ญวน และทางใต้ก็มีนครศรี ธรรมราช) นักประวัติศาสตร์ หลายท่านทั้งไทย และ
ต่างประเทศ สันนิษฐานว่า พระเจ้าอูท่ องมีเชื้อสายมอญ หรื อจีน
ถัดจากพระเจ้าอู่ทอง พระราเมศวร พระโอรสซึ่ งเกิดแต่มเหสี ทางลพบุรี ขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์ สองครั้ง ครั้ ง
แรกเป็ นได้เพียงปี เดียว (พ.ศ. ๑๙๑๒ ถึง ๑๙๑๓) ก็ตอ้ งถวายราชสมบัติให้ขนุ หลวงพระงัว่ (พี่ของมเหสี อีกองค์
พระเจ้าอู่ทอง ซึ่ งเป็ นชาวสุ พรรณบุรี ซึ่ งปกครองสุ พรรณบุรีอยู่แล้ว) ซึ่ งกรี ธาทัพมาขอราชสมบัติ แล้วพระราเม
ศวรก็ทรงลี้ภยั ไปอยูล่ พบุรี ขุนหลวงพระงัว่ เมื่อครองราชย์ทรงพระนาม พระบรมราชาธิราชที่ ๑ ครองราชย์ ๑๘ ปี
ก็สวรรคต พระโอรสคือพระเจ้าทองลัน ขึ้นครองราชย์ได้เพียง ๗ วันก็ถูกพระราเมศวรเสด็จจากลพบุรีจบั สําเร็ จ
โทษ แล้วกลับขึ้นครองราชย์เป็ นครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๑๙๓๑-๑๙๓๘) เป็ นอันอํานาจตกกลับมาเป็ นของราชวงศ์อ่ทู องอีก
ครั้ง ภายหลังพระราเมศวรเสด็จสวรรคต มีกษัตริ ยส์ ื บราชสมบัติต่ออีกสองพระองค์ คือ พระรามราชาธิ ราช (พ.ศ.
๑๙๓๘ ถึง ๑๙๕๒) และสมเด็จพระนคริ นทราธิราช พระโอรสของพระรามราชาธิราช (พ.ศ. ๑๙๕๒ ถึง ๑๙๖๗)
สมเด็จพระนคริ นทราธิราช กรุ งศรี อยุธยาเริ่ มเป็ นศูนย์กลางของราชอาณาจักรอย่างแท้จริ ง ทรงพยายาม
ผนวกสุ โขทัย และสุ พรรณภูมิให้เข้าเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับกรุ งศรี อยุธยา ทรงโปรดฯให้พระราชโอรสองค์โต
(เจ้าอ้ายพระยา) ไปครองเมืองสุ พรรณภูมิ และองค์รอง (เจ้ายีพ่ ระยา) ครองเมืองแพรกศรี ราชา และเจ้าสามพระยา
ครองเมืองชัยนาท คือเมืองสองแควพิษณุโลกในสมัยต่อมา (เจ้าสามพระยาเป็ นราชโอรสที่เกิดจากพระมเหสี ที่เป็ น
พระราชธิ ดาของกษัตริ ยส์ ุ โขทัย) ภายหลังจากสมเด็จพระนคริ ทราธิ ราชเสด็จสวรรคตแล้ว เจ้าอ้ายพระยาผูค้ รอง
เมืองสุ พรรณบุรียกกองทัพเข้ากรุ งศรี อยุธยา ชนช้างแย่งราชสมบัติกบั เจ้ายี่พระยาพระอนุชา ถึงแก่พิราลัย ขาดคอ
ช้างด้วยกันทั้งคู่ ทําให้ราชสมบัติตกอยูก่ บั เจ้าสามพระยา หรื ออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ ๒
(นับต่อจากขุนหลวงพะงัว่ เพราะเป็ นเชื้ อสายราชวงศ์สุพรรณบุรีตามพระราชบิ ดา และครั้ งนี้ ถือเป็ นชัยชนะขั้น
เด็ดขาดของราชวงศ์สุพรรณบุรี เหนือราชวงศ์อ่ทู อง)
สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ ๒ หรื อเจ้าสามพระยา (พ.ศ. ๑๙๖๗ – ๑๙๙๑) ทรงขยายพระราชอํานาจแผ่
ไปทางที่ราบสูงโคราช และกัมพูชา ทรงยกทัพไปตีกมั พูชา ยึดได้เมืองพระนครหลวง (นครธม หรื อกรุ งศรี ยโสธร
ปุระ นับเป็ นครั้งที่สามตั้งแต่กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี) และเหตุน้ ีเองทําให้อาณาจักรกัมพูชา ต้องย้ายเมืองหลวง
หรื อศูนย์กลางปกครอง ไปยังที่อื่น (เมืองปาสาน และพนมเปญ) ทรงส่ งโอรส “พระราเมศวร” (เป็ นชื่อยศ หรื อ
ตําแหน่ง ไม่ใช่ชื่อคน ราชโอรสซึ่งเกิดแต่พระราชมารดาที่เป็ นเชื้อสายกษัตริ ยส์ ุ โขทัย) ไปครองเมืองพิษณุโลก ใน
ปลายรัชสมัย เจ้าสามพระยาทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ (นพบุรีศรี นครพิงค์ เชียงใหม่) แต่ไม่สําเร็ จเด็ดขาด เมื่อ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ สวรรคต สมเด็จพระราเมศวร เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑) ฯลฯ
กษัตริ ย ์ พระองค์ที่ ๙ คือพระบรมราชาธิราชที่ ๓ หรื อพระอินทราชาธิ ราชที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๑ – ๒๐๓๔)
กษัตรี ยพ์ ระองค์ที่ ๑๐ คือ พระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๔ – ๒๐๗๒ ผูท้ รงสร้างสถูปเจดียส์ ามองค์ที่วดั พระศรี
สรรเพชร องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาเมื่อ พ. ศ. ๒๐๓๕ องค์
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กลางบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ พระเชษฐาธิ ราช ในปี พ. ศ.๒๐๔๒ เจดียอ์ งค์ที่ ๓ ถัดมาจากด้าน
ทิศตะวันตกเป็ นเจดียบ์ รรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ หรื อเจ้าสามพระยา – บอกอีกครั้งเพราะหลาย
คนชอบถาม และจําสับสนกัน) ฯลฯ และพระองค์ที่ ๑๒ คือพระบรมราชาหน่ อพุทธากุมาร (พ.ศ. ๒๐๗๒ –
๒๐๗๖ ซึ่งเป็ นต้นเรื่ องของเนื้อหาในภาพยนต์สุริโยไท) ฯลฯ
เข้าเรื่ องที่จะเล่าว่า วัดราชบูรณะสร้างในสมัยเจ้าสามพระยา บ้างว่า เพื่อถวายพระเพลิง และอุทิศส่ วน
กุศลให้พระเชษฐาธิ ราชทั้งสองพระองค์ คือเจ้าอ้ายพระยา กับเจ้ายี่พระยาที่ชนช้างแย่งราชสมบัติกนั แต่บา้ งว่า
โปรดให้สร้างขึ้นในการถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนคริ นทราชาธิ ราชซึ่ งเป็ นพระราชบิดา (ผม
เชื่ อว่าน่ าจะเพราะสาเหตุหลัง แต่คงไม่ใช่สองสาเหตุร่วมกัน เพราะการถวายพระเกียรติ ยศแก่พระเชษฐาธิ ราช
ย่อมไม่อาจเสมอด้วยพระราชบิดา ซึ่ งเป็ นพระมหากษัตริ ย)์ แม้วดั นี้ จะถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ และมี การก่อสร้าง
เพิ่มเติมในยุค ต่อมาก็ตาม แต่พระปรางค์ขนาดใหญ่น้ นั เป็ นของเก่าที่ช้ ีให้เห็นถึงความใหญ่โตและแข็งแรงของ
สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนคริ นทราชาธิราช ภายในพระปรางค์มีกรุ ที่บรรจุเครื่ องราชกุธภัณฑ์
ของสมเด็จพระนคริ นราชาธิ ราช มีพระแสงดาบอาญาสิ ทธิ์ พระมงกุฎ เครื่ องสูง คณโฑทักษิโณทก (พระสุ วรรณ
ภิงคาร) และเครื่ องประดับอื่นๆ รวมทั้งหุ่ นจําลองประปรางค์วดั ราชบูรณะที่ทาํ ด้วยทองคําด้วย รอบๆ กรุ มหา
สมบัติมีภาพเขียนสี สวยงาม มีภาพของคนจีน พระพุทธรู ป ดอกไม้ และนก ซึ่ งนับว่าเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
สําคัญในยุคต้นอยุธยาแห่งหนึ่ง การพบภาพคนจีนนั้นแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ามีความสัมพันธ์กบั จีนอย่างแน่น
แฟ้ น ยิง่ กว่านั้น ยังพบพระพิมพ์ที่ทาํ ด้วยชิน (โลหะผสมระหว่างเงิน ดีบุก และตะกัว่ ) เป็ นจํานวนมากที่มีอกั ษร
จีนประทับไว้ (ดูรูปประกอบ) หากท่านดูรูปแล้วอยากเห็นของจริ งให้ไปดูที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระ
ยาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ไปดูวนั หยุดก็ได้ แต่อย่าไปวันจันทร์ เพราะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งปิ ด

พระพิมพ์ที่ทาํ ด้วยชิน (โลหะผสมระหว่างเงิน ดีบุก
และตะกัว่ ) หุ่ นจําลองประปรางค์วดั ราชบูรณะที่ทาํ ด้วยทองคํา พระแก้วทรงเครื่ องทอง และสถูปจําลองทําด้วย
ทองคําประดับอัญมณี

บางส่ วนของสมบัติล้ าํ ค่าพบที่กรุ วดั ราชบูรณะ (ปั จุ
บันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา) อาทิเช่น มงกุฏทอด้วยทองคํา
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(ลักษณะอย่างหมวกแขก อาจเป็ นแบบอย่างจากเปอร์ เซี ย ถ่ายทอดผ่านการค้าขาย ผ่านอินเดีย หรื อมอญ) เครื่ อง
ราชกุธภัณฑ์ของสมเด็จพระนคริ นราชาธิ ราช มีพระแสงดาบอาญาสิ ทธิ์ เครื่ องสู ง เครื่ องทรงกษัตริ ย ์ คณโฑ
ทักษิโณทก (พระสุ วรรณภิงคาร) แผ่นทองคําปรุ หรื อฉลุเป็ นรู ปสัตว์ต่าง ๆ เครื่ องประดับของสตรี ช้ นั สู ง (แหวน
และกําไลทองคําประดับอัญมณี กําไลทอด้วยทองคํา กรองพระศอ และอื่น ๆ) และสิ่ งของอื่น ๆ อีกเป็ นจํานวน
มาก
เมื่อได้ทราบความเป็ นมา และกรุ สมบัติแล้ว คราวนี้ดูรูปพระปรางค์ และวัดราชบูรณะ

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑.ซุม้ ประตู ๒. ป้ ายบอกข้อมูลพระวิหาร (Grand hall) ขนาด ๒๐x๖๓ เมตร ๓ ลวดลายปู
ปั้ นหน้าบันพระวิหาร มีเค้าแบบสุ โขทัย หรื อปะปนกัน ระหว่างแบบอย่างสุ โขทัยกับอยุธยา ๔ มองผ่านพระวิหาร
เห็นพระปรางค์อยู่กา้ นหลัง เห็นซากเสา และฐานชุ กชี (ฐานพระประธาน) ๕ พระวิหาร ถ่ายจากบนพระปราค์
ด้านหน้า ๖ หัวเสา กลีบดอกบัว เป็ นกลีบสูง และเป็ นเหลี่ยม ต่างจากแบบสุ โขทัย แต่ให้ลองนึกเปรี ยบเทียบกับหัว
เสาแบบ Doric หรื อ Gothic หรื อแบบอื่น ๆ ของโรมัน และกรี ก แปลว่ามีรากเหง้าเดียวกัน แต่แตกต่างรู ปแบบ ๗
ฐานเสา เป็ นอิฐดิ นเผาเนื้ อแกร่ งก้อนโตก่อประสาน ภายนอกหุ ้มปูน และ ๘ พระวิหารอีกหลังหนึ่ ง ถ่ายจากบน
พระปรางค์ดา้ นหลัง
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(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ ด้านหน้าพระปรางค์ ทรงกลีบขนุน หรื อกลีบมะเฟื อง หรื อปรางค์ทรงแขก มีบนั ไดทาง
ขึ้น แต่ประตูทางเข้าถูกกั้นด้วยประตูเหล็ก ๒ และ ๓ กรมศิลปากรทําราวเหล็ก ให้ข้ ึนทางบันไดข้าง และประตู
ทางด้านข้าง ๔ เมื่อก้าวเข้าประตูแล้วจะพบโถงตู่ตรงตําแหน่งองค์พระปรางค์ แต่ก่อนจะเข้าโถง มีบนั ไดทางลง
ห้องลับใต้ดิน ทางแคบ บันไดชั้น ลึกลงไปสี่ ระดับจนไปถึงห้องลับเล็ก ๆ ที่ช้ นั ล่างสุ ด ที่หอ้ งนั้นเอง คือที่เก็บมหา
สมบัติ ๕ ก่อนก้าวเข้าประตู หากแหงนดูดา้ นบนหลังคา เห็นรู ปพญานาคที่ย่อมุมพระปรางค์ (ไม่แปลก เพราะคง
เหมือนปราสาทขอมทัว่ ๆ ไป) และสถูปเล็กระฆังควํ่าทรงสู งปะปนกันระหว่างแบบศรี วิชยั และทรงลังกา แต่
แน่ นอนว่าสร้ างต่ อเติ ม ในภายหลัง ๖ แปลกที่ ย่อมุ ม ด้านหลัง พระปรางค์ในระดับเดี ย วกัน กลับ เป็ นรู ปครุ ฑ
สวยงามได้สัดส่ วนมาก ๗ ซุ ้มจรนําด้านหลังปรางค์ มี พระพุทธรู ปปูนปั้ นยืน จะเห็นได้ว่า วัสดุ ส่วนใหญ่ที่ใช้
ก่อสร้างพระปรางค์คือหินแลง (ศิลาแลง) และ ๘ พระปรางค์ ถ่ายจากด้านหลัง

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑และ ๒ ที่โถง ตรงองค์พระปรางค์ แหงนหน้าเห็น แนวสอบของยอดปรางค์ ใช้หินก่อ
เรี ยงแบบ Vault arch คืออาศัยนํ้าหนักและแรงโน้มถ่วงกดทับกัน ๓ ภาพเขียนสี ขณะปูนเปี ยก (Fresco) ที่ผนัง เป็ น
ลวดลายที่ผูร้ ู ้ บอกว่า มีรูปคนจี น และเป็ นแบบอย่างจี น จริ งแล้วแยกกันไม่ออกหรอกครั บว่าเป็ นแบบจี น หรื อ
เปอร์ เซี ยร์ แต่ผมว่าเป็ นอย่างเดียวกัน เพราะเราจะเห็นเทคนิคการเขียนภาพแบบนี้ ตามโบราณสถานระหว่างทาง
สายไหม (Silk road) ซึ่ งเขียนขณะปูนยังเปี ยก ภาพจึงค่อนข้างหยาบ หรื อมีรายละเอียดน้อย เพราะต้องรวดเร็ ว ใช้
สี พ้ืน ๆ หลัก ๆ คือ แดง ขาวและดํา ภาพ ๔ ช่องที่น่าจะเป็ นช่องระบายอากาศ ซึ่ งโจรพบโดยบังเอิญ แล้วทําให้
ทราบว่า ข้างล่างมีหอ้ งลับ นําไปสู่การโจรกรรมสมบัติของชาติ จนเกือบหมดสิ้ น ๕ และ ๖ ช่องระบายอากาศที่ทาํ
ขึ้นใหม่ มีโครง และแกงแนง ค.ส.ล. ตะแกรงเหล็ก และติดพัดลมดูดอากาศ (Exhaust) ๗ และ ๘ช่องบันไดทางลง
สูหอ้ งลับใต้ดิน ที่ต่าํ ลงไปถึสี่ระดับ ๙ ถึง ๑๒ เพดาน ผนัง และช่องผนังชั้นใต้ดินล่างสุ ด คับแคบราว ๒x๒ เมตร
ภาพเขียนสี ขณะปูนเปี ยก ที่นอกจากจะมีสีแดงเป็ นหลัก แล้ว ยังมีสีทอง นับเป็ นแบบเฉพาะที่งดงามมาก ยังดี ที่
หลงเหลือไว้ให้คนไทยได้ดู
จดหมายจากลูกศิษย์
เดือนเมษายน ในเมืองหลวงวุ่นวาย วันหยุดหลายวัน ผมยังคงทํางานไม่ได้หยุด เงียบ เหนื่อย แต่สงบดี
สุขภาพ เกือบดี แต่ไม่ดีสกั ที ได้แค่เกือบ เดือนหน้าคงเหนื่อยแย่
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กราบสวัสดีครับอาจารย์ สถาพร ที่เคารพรัก กระผมรัฐภูมิ ครับอาจารย์ คือผมมีเรื่ องที่อยากจะสารภาพกับอาจารย์
ครับ เรื่ องที่ผมไม่ได้ไปงานประชุมสัมมนาวิศวกรรมที่ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนาครับ กระผมกราบขมาอาจารย์
สถาพรครับที่ไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม กระผมขอยอมรับผิดครับ ถ้ามีโอกาสกระผม
จะไปกราบขอขมาอาจารย์อีกทีดว้ ยตัวเองครับ อาจารย์ครับตอนนี้ตน้ ไม้ที่อาจารย์เคยบอกมันว่าให้เปลี่ยนกระถาง
ที่มนั ใหญ่กว่านี้ที่หน้าห้องภาควิศวกรรมโยธา EN 6 และคําว่าให้อดทนที่หลัง EN 1 ขณะที่เรี ยน ปริ ญญาตรี ที่
มหาลัยอุบลราชธานี กระผมจําไว้ตลอดเวลาครับ ตอนนี้ ตน้ ไม้ตน้ นั้นที่อาจารย์เคยดูแล รดนํ้า พรวนดิ น ให้มนั
เจริ ญเติบโตด้วยความรู ้ ทางด้านวิศวกรรม และจริ ยธรรม มันกําลังจะได้เปลี่ยนกระถางอีกรอบแล้วครั บ เพราะ
ตอนนี้ ผมกําลังจะสําเร็ จการเรี ยน ปริ ญญาโท ที่ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ก็คงตนเดือน พฤษภาคม ครับถึงจะเสร็ จ
เรื่ องทุกอย่าง หลังจากนั้นกระผมก็คงจะอุปสมบทต่อเลย ครับ กระผมแม้จะไม่ได้คุยกับอาจารย์เลย แต่ใน x-file
กระผมก็ติดตามอยูต่ ลอดครับเพราะได้อ่านเรื่ องราวของอาจารย์ซ่ ึ งมันก็ทาํ ให้รู้สึกเหมือนยังได้ติดต่ออาจารย์อยู่
ได้ทราบข่าวคราวของอาจารย์ ว่าเป็ นอย่างไร กระผมทราบมาอยูเ่ สมอครับเรื่ องหนึ่ง นัน่ คือ เรื่ องสุ ขภาพร่ างกาย
ของอาจารย์ ตั้งแต่เรี ยน ปริ ญญาตรี อาจารย์ครับ กระผมก็ได้แต่ภาวะนาขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงครับ ผม
อยากให้อาจารย์พกั ผ่านเยอะๆนะ ครับ เพราะผมจําได้ครับทุกๆ วันตอนเรี ยนที่ อุบลราชธานี ผมจะต้องออกไป
ทานข้าวเช้าที่โรงอาหารกลาง ระยะเวลาไม่เกินแปดโมงเช้า หรื อเช้ากว่านั้น และทุกๆครั้งที่ผมไปมหาวิทยาลัย ผม
ก็จะเห็นรถเต่าอาจารย์จอดก่อนที่ผมจะเข้าตึก EN 6 เสมอ และก็จะเห็นรถเต่าคันนี้ กลับบ้านดึกทุกวัน สุ ดท้าย
กระผมขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่ งศักด์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวงที่สถิตอยูท่ ุกแห่ งหนตลอดจนบุญกุศลที่
ข้าพเจ้าเคยทํามา จงดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพพลานามัยที่ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้มี
ความสุขตลอดไป ด้วยความเคารพอย่างสูง รัฐภูมิ ภุมมา RUTTAPOOHM PUMMA (ruttapoohm0909@yahoo.com)
ป.ล. ถ้าผมไม่ได้กราบขอโทษอาจารย์ครั้งนี้ กระผมคงรู ้สึกผิด ไปตลอด และคงไม่มีหน้าจะไปพบอาจารย์อีกครับ
สถาพรตอบ ผมไม่เห็นจะเป็ นความผิดร้ายแรงตรงไหน หลาย ๆ คนที่ลงชื่อแล้วไม่ไปหรื อไปไม่ได้ มีหลายคนไป
แต่ไม่ได้ลงชื่อล่วงหน้า รวมความแล้วก็มีคนเข้าฟังไม่นอ้ ยกว่าที่สภาวิศวกรกําหนด ซีดี และตําราของคุณปริ ญญา
ศุภศรี พอแจกทุ กคน ผมเอง พูดตรง ๆ ก็ไม่ ได้อยากจัดหรอกครั บเพราะเสี ยเวลา และเสี ยเงิ น แต่สภาวิศวกร
เอื้อเฟื้ อสถานที่ อาหาร และค่าวิทยากร ในฐานะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ เป็ นศูนย์แม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพ เห็น
ว่า น่าจะทํากิจกรรมให้คนเขารู ้จกั และไปใช้บริ การบ้าง ส่ วนผลจะเป็ นอย่างไร ก็ช่างมัน เรี ยนจบแล้ว ยินดีดว้ ย
ภายหลังลาสิ ขาบท ก็คงจะต้องหางาน ทํางาน และสร้างอนาคตอย่างที่อยากเป็ น
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ขอบคุณมากครับอาจารย์ สําหรับคําแนะนํา ขออนุญาตอวยพรเนื่ องในวันปี ใหม่ไทยย้อนหลังนะครับ ผมก็ขอ
น้อมรําลึกพระคุณของท่านอาจารย์ พร้อมกับสวัสดีปี ใหม่ไทย ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุ ขตลอดช่วงปี ๒๕๕๒
สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง ตลอด ๆ ไปครับนาย ฤกษ์ฤทธิ์ ปราบศรี ภูมิ (โอม) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี anakin ohm anakin_lp@hotmail.com
สถาพรตอบ ป่ านนี้คงเลือกภาควิชาไปแล้ว ดูจากประวัติ และผลการเรี ยนตั้งแต่มธั ยม ถึงปั จจุบนั ดีวนั ดีคืนเชื่อว่า
ฤกษ์ฤทธิ์ เรี ยนอะไรก็เรี ยนได้ท้ งั นั้น ขอแต่ให้ใจรัก เพราะมีพ้ืนฐานดี โดยเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม (Drawing
+ Workshop) อวยพรให้เรี ยนสําเร็ จ ให้ได้เกรดเฉลี่ยสู งขึ้น ให้ได้เกียรตินิยมยิ่งดี เทอมหน้าตั้งใจเรี ยนภาษาอังกฤษ
ให้ดี ๆขอบคุณที่อตุ ส่ าห์อวยพร เลือกใช้ชื่อ anakin แปลว่า เป็ นคนชอบแอบมีโลกความฝันของตัวเอง ไม่ค่อยยอม
บอกให้ใครรู ้ ดีใจง่าย เสี ยใจง่าย ก็ไม่ยอมบอกใครอีกแหละ แต่สุดท้ายแล้ว กล้าแกร่ งเสมอ ใช่หรื อไม่ ไม่ใช่คาํ
ทํานาย แต่เป็ นบุคคลิกของ Anakin skywalker ใน Star wars สวัสดีครับ
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ป.ล. หากจําไม่ผดิ ฤกษ์ฤทธิ์ ปราบศรี ภูมิ น่าจะเป็ นนักศึกษาที่ผมมีโอกาสสนทนาด้วยระหว่างเรี ยนวิชาเขียนแบบ
วิศวกรรม เมื่อสองภาคการศึกษาที่ผา่ นมา
Date: Mon, 30 Mar 2009 16:13:30 +0700

สวสัดีครับ อาจารย์ ผมมีเรื่ องที่จะรบกวนอาจารย์ นิดหน่อยครับ คือว่า ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะเลือกสาขาแล้ว แต่ผม
ก็ยงั ตัดสิ นใจไม่ได้เลยครับ ว่าจะเลือกสาขาอะไรดี ระหว่างไฟฟ้ า กับโยธา ก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนํา ว่าแต่
ละสาขาเรี ยนแตกต่างกันอย่างไร เน้นวิชาไหนมากกว่ากัน รบกวนอาจารย์แค่น้ ีนะครับ รักษาสุ ขภาพด้วยนะครับ
สวัส ดี ครั บ นาย ฤกษ์ฤ ทธิ์ ปราบศรี ภู มิ (โอม) anakin_lp@hotmail.com
นัก ศึ กษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาพรตอบ แนะนําว่า ๑. ลองสํารวจตัวเอง ชอบอาชีพแบบไหน ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า หรื อโยธา ๒. เรื่ องเรี ยน
ยากง่ายอยูท่ ี่ใจรัก ต่างกันที่โยธาเรี ยนธรรมชาติ สิ่ งที่เห็นตัวตน เช่น ดิน นํ้า ถนน เขื่อน และทุกอย่างใหญ่ แปลว่า
มีแรงกระทํามาก อันตราย ต้องใช้ใจ และสติ รอบคอบ เป็ นงานที่ตอ้ งลงมือทําก่อนคนอื่น และมักเป็ นงานปิ ดทอง
หลังพระ ไฟฟ้ ามี ท้ งั ใหญ่ (กําลัง) ไปจนถึ งเล็ก (สื่ อสาร หรื อคอมพิวเตอร์ ) เรี ยนในสิ่ งที่เราไม่เห็ นมัน
(กระแสไฟฟ้ า) ๓. ไม่แตกต่างกันมากในเรื่ องวิชาพื้นฐาน ความยากง่าย หากชอบอะไร หรื อรักอะไรก็จะเรี ยนได้
ดี แม้มีอุปสรรค ก็จะฝ่ าไปได้ ๔. ลองถามพ่อแม่ หรื อคนรอบข้าง หรื อรุ่ นพี่ ทั้งสองสาขาดู ถามดู แต่จงเชื่อตนเอง
เท่านั้น ๕. ลองเข้าไปในเวบไซท์สมาคมวิชาชีพดูสิครับ http://www.eit.or.th อ่าน ดูไปเรื่ อยเปื่ อย สักหลาย ๆ วัน
ผมรับรองว่า ตัดสิ นใจได้แน่ ๆ
04/20/09 2:18 PM >>>

ตอนนี้ เกรดผมอยู่ที่ ๒.๑๔ ถ้าผ่านซัมเมอร์ ไปน่าจะขึ้นไป ๒.๓๐ – ๒.๕๐ เเต่ว่าเทอมนี้ ผมอยากเรี ยนไปด้วย
ทํางานด้วย คือ อาจจะใช้เวลาช่วงเย็นของทุกวัน หรื อไม่กอ้ เสาร์ อาทิตย์ อาจารย์ ว่า เหมาะสมไหมครับ คือว่า
เทอมนี้ ผมจะลงประมาณ ๒๑ หน่วย นายมังกร แสนทวีสุข hengmiracle@hotmail.com
ป.ล.อาจารย์รักษาสุขภาพนะครับ
สถาพรตอบ ผมได้คุยกับมังกรแล้ว ทั้งที่คณะฯ และที่หน้าบ้าน ซึ่ งมังกรขี่มอเตอร์ ไซลค์ ผ่านหน้าบ้านผมพอดี
มังกรเป็ นคนคิดเป็ น ตั้งใจสู ง รู ้ จกั ทํางานหารายได้ระหว่างเรี ยน แบ่งเบาภาระพ่อแม่ ทําอะไร แม้นยากลําบาก
สุดท้ายแล้วก็จะสําเร็ จเสมอ
ปัจฉิมลิขติ
รู ปเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ ไบเทค ไม่มีคาํ บรรยายครับ ส่ วนรู ปวันที่ ๒๔ ผมไม่มีครับ ต้องรอจากกล้อง
ของน้องใหม่ จักรพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สวัสดีครับ
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