เอ็กซ์ไฟล์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
บันทึกการเดิ นทาง
บางคนถามว่า เป็ นบันทึกการเดินทาง หรือบันทึกความยากจน ช่างเถอะ เพราะวัตถุประสงค์แค่กนั
ลืม เดือนนี้สอนทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวรวันสุดท้าย รายรับรายจ่าย หักลบแล้ว ติดลบ ราวหมืน่ ห้า

กลับกรุงเทพกินข้าวมือ้ “พักเหนื่อย” กับลูกศิษย์ (สันติ กิตติยายันท์) วันที่ ๑๒ และ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔

๑๑ กุ ม ภาพันธ์ ๒๕๕๔ กับลูก ศิษ ย์ พงศ์พนั ธ์ (ซ้า ย) และสุรตั น์
(ขวา) ทีร่ า้ นข้าวต้มดังในซอยโชคชัย สุรตั น์บอกว่าบริษทั จะส่งไปทํางานทีล่ เิ บีย หลังจากนัน้ อีกเพียงสัปดาห์
เดียว เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในลิเบีย สุรตั น์ถกู ส่งไปทํางานทีพ่ ม่าแทน

อาหารมื้อ เช้า เที่ย งเย็น ที่
ร้านประจําย่านราชประสงค์ (ซ้าย) วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซุปปูอลาสกาแวนวิชแวลมอน กับกุง้
และกาแฟ ขวา วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซุปมะเขือเทศ ซีซาสลัด และกาแฟ
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เหตุที่ชายแดน
เหตุไม่สงบทีช่ ายแดน มีผลโดยตรงต่อนักศึกษาหลายคนทีม่ ภี ูมลิ ําเนา อยู่ทช่ี ายแดน อาจารย์ และ
นักศึกษาหลายคนรวบรวมเงินและสิง่ ของ ช่วยเหลือทัง้ ชาวบ้านทีอ่ พยพโดยไม่ได้เตรียมตัว และส่งให้ทหาร ที่
ปฏิบตั หิ น้าที่ ประชาชนหลายกลุ่ม รวมตัวกันตัง้ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ ทัง้ แจกจ่ายสิง่ ของ และส่งอาหาร
ขึน้ ไปให้ทหาร ทัง้ ทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดตัง้ กันเป็ นเรื่องราว แต่อาจเพราะทุกคนเห็นแก่เพื่อร่วมชาติ และสํานึกใน
ความเป็นชาติ ทีค่ วรลืมเรือ่ งราวบาดหมาง หรือทุกข์รอ้ นของแต่ละคนชัวขณะ
่
รองอธิการบดี ๆด้กรุณาจัดรถ
โดยสาร พานักศึกษาเหล่านี้ และนักศึกษาคณะอื่น ๆ ไปส่งเงินและข้าวของ และไปดูให้เห็นกับตาว่า ความ
เดือนร้อนทุกหย่อมหญ้าประเทศไทย จะดับได้ด้วยคนไทย เราคงหวังอะไรกับคนรุ่นเก่าไม่ได้เสียแล้ว ต้อง
ปล่อยให้ฟาดฟนั กันบรรลัยไปเสียทุกฝา่ ยกระมัง ผมขอร้องให้อาจารย์ท่านหนึ่ง พานักศึกษาสองราย ซึง่ ได้รบั
ทุนพระราชทานฯ ไปเฝ้ารับเสด็จฯ ทีโ่ รงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ท่ามกลางเสียงปืนดังต่อเนื่องอยู่หลาย
วัน จึงค่อยสงบลง คนทีม่ อี ายุอานามทันเหตุการณ์สงครามชายแดน จะไม่รสู้ กึ รูส้ ากับเหตุการณ์น้ีเลย แต่กค็ ง
ไม่อยากให้เกิด

๒๓ กุมภาพันธ์ ๑๒๕๕๔ นับเงิน และ

รวบรวมปจั จัย ก่อนเดินทางวันรุง่ ขึน้

สะพานที่ปากเซ โดยพีรพล ศรีกลุ วงศ์
สะพานเหล็กทีป่ ากเซ โดยพีรพลศรีกุลวงศ์ ถ่ายส่งไปให้หลายเดือนแล้ว สะพานเหล็กแห่งนี้ คือสิง่
หนึ่งซึง่ บ่งบอกร่องรอยฝรังเศส
่ ครับ

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑ สะพานจากมุมไกล ตอม่อแบบผนังทึบ สมัยก่อนทัง้ ญี่ปุ่น ฝรังเศสนิ
่
ยมมาก ดู
แข็งแรงดี วิเคราะห์คํานวณง่าย ช่วงกลางยาวมาก โครงถักมีความลึกมาก คล้าย ๆ สะพานทีป่ ายครับ ๒
สะพานโครงถักไข้ทะแยงแบบนี้ ต้องนึกถึงฝรังเศส
่ แหละ ในฝรังเศส
่ มีสะพานถักแบบนี้ ทีเ่ ป็ นคอนกรีตเสริม
เหล็กด้วย ฝีมอื ประญีตมาก ๓ ช่องทางเท้าด้านข้าง พืน้ เป็ นแคร่ไม้เป็ น Pipe rack คือสะพานวางท่อพาดข้าม
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ั่
ไปฝงตรงข้
ามด้วย ๔ มองจากหัวสะพาน และ ๕ (รูปใหญ่) จุดต่อระหว่างช่วงกลางกับ ช่วงริม โครงถักลึกไม่
เท่ากัน
รถ Die cast
ผมเอารูปรถ Die cast ทีส่ ะสมไว้ และเคยลงในเอ็กไฟล์ ทยอยลงใน Face book เพราะเคยมีหลายคนขอรูปที่
มีความละเอียด ท่านสนใจตามไปดูได้ แต่คงใช้เวลานานมากกว่าจะลงได้ครบทุกคัน ต่อไปนี้ เป็ นคําตอบ
Comment ของบางคน ทีเ่ ข้าไปดูรถของผม
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/media/set/fbx/?set=a.1909190218062.115491.1491030762
... ผมหมดเงินไปมากมายกับของพวกนี้แหละครับอาจารย์ยอดเยีย่ ม (ตอบอาจารย์ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์)
สมัยเด็กมีคนซื้อให้ เลยซื้อเองเพราะอยากได้ ตอนโตก็เก็บสะสม ตามอารมณ์ แต่ไม่มเี วลาเล่น สะสมหลาย
อย่างจนถูกด่า เพราะเปลืองเงิน (รถของเล่น นาฬิกา แสตมป์ ของเก่า ฯลฯ)
... จําคันนี้ได้ดี (รถต้นแบบของ Vauxhall คันสีชมพูสด) ผมซื้อคันนี้ตอนสอบเอ็นทร้านส์เข้ามหาวิทยาลัยปี
๒๕๑๙ ที่ Central วังบูรพา (สมัยนัน้ วังบูรพาเป็ นแหล่งของเล่นเหล่านี้ มีหลายร้าน ทีม่ ใี ห้เลือกเยอะสุดก็ ที่
ห้างนี้ กับ Merry King) สมัยเรียนก็ยงั ไปบ่อย เพราะเป็ นแหล่งซื้อ Textbook (ประมวล โอเดียน ไปจนถึงร้าน
นิพนธ์โน่ น) และไม่ไกล นัง่ รถเมล์ (สาย ๔๒) จากบ้านต่อเดียว แป๊บเดียว ปจั จุบนั ย่านนี้เปลีย่ นไปมาก ไม่มี
แล้ว ทัง้ Die cast และ Text book
... (ตอบจิระศักดิN อักษรกาญจน์ ) ไม่เคยนับ ผมว่ามากกว่าพันคันแน่ นอน อาจถึงสองพันคัน เพราะเหตุน้ี
แหละจึงหมดเงินบ่อย ๆ แต่วนั หนึ่ง ผมก็ได้เรียนรูจ้ ากเด็กคนหนึ่ง (ขณะนัน้ เป็ นเด็ก มอหก โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย) ว่า เวลามีความทุกข์ ให้กลับไปค้นของเล่นเก่า ๆ ออกมาดูเพราะของเล่นของเรา มักจะเก็บ
ความทรงจําของเราเอาไว้ ได้ลูบคลํา ดู หรือลองกลับมาเล่นอีกครัง้ เราจะมีความสุขเพราะนึกถึงความสุขใน
วัยเยาว์ แล้วความทุกข์จะหายไป เด็กนักเรียนคนนัน้ สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สักสองปี แล้ว แต่คําพูดเขายังก้องในหู และสมองผม ผมคงอยากมีความสุข
เพราะรือ้ ของเล่นเก่า ๆ ดูทกุ บ่อย และยังซือ้ เก็บไว้สมํ่าเสมอ
... วันไหนมีเวลาว่าง ผมจึงไม่รอช้าทีจ่ ะไปเดินดูรถ Die cast เหล่านี้ และของเล่นอื่น ๆ ยังแหล่งประจํา ซึง่ ผม
มักพบคนรูจ้ กั มักคุน้ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ เด็กบางคน กลายเป็นผูใ้ หญ่ไปแล้ว ผูใ้ หญ่บางคน เป็ นคนสําคัญของ
บ้านเมือง แต่บางคนก็ชอบไม่เหมือนกัน บางคนสะสม โมเมดล สเกลใหญ่ ผมไม่ เพราะเกะกะ ไม่มที เ่ี ก็บ
บางคนสะสมเฉพาะ Action cars เช่น รถทัวร์ รถบรรทุก
เสียงจากสถาพร
มีผแู้ จ้งว่า พบเสียงของผมใน Internet ผมค้นดูตามหลายแหล่งทีป่ รากฏ พบว่า มีทม่ี าเดียวกัน คือ
ช่วงสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ผูร้ หู้ ลาย
คน และหลายหน่วยงาน วิเคราะห์ และแสดงความเห็นเป็ นวงกว้าง ทัง้ สนับสนุ น และแย้งกัน สือ่ มวลชนหลาย
ราย บอกในทํานองไม่เชื่อผมว่า อาจารย์ พูดไม่เหมือนคนอื่น อาจารย์รไู้ ด้อย่างไร มันใจอย่
่
างไรว่านํ้ าจะไม่
ท่วม (ผมไม่ตอบ แต่อยากพูดว่า รู้ เพราะกูเคยเห็นอาการตอนมันจะท่วม และตอนมันท่วม แต่วนั นี้ไม่เห็นมี
อาการ หรือ สิ่ง บอกเหตุ อ ะไร) เพราะผมมิใ ช่ผู้เ ชี่ย วชาญเรื่อ งนํ้ า จึง ปฏิเ สธจะพบปะสื่อ มวลชน หรือ ให้
ข้อคิดเห็นในทีส่ าธารณะ เช้าวันหนึ่ง หลังลงจากรถรับส่งมหาวิทยาลัยทีห่ น้าคณะ มีโทรศัพท์จากพิธกี รผูจ้ ดั
รายการ ถามความเห็น ผมก็ตอบไปตามทีเ่ อาข้อมูลของหน่ วยงานรัฐ (กรมชลประทาน) มาดู แล้วก็บวกเลข
ตามสมการคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ธรรมดา แล้วก็ตอบไปตามนัน้ เพราะไม่มอี ะไรให้คดิ ว่ามันจะเป็ นอย่างอื่น น่ า
ตกใจว่า สือ่ มวลชนกรุณาบอกว่า เป็ นการ “ฟนั ธง” มีทไ่ี หนกันเล่า อย่างไรก็ตาม หลังจากนัน้ ความจริง
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ปรากฏคือ นํ้ าไม่ท่วมอุบลราชธานี จึงรอดตัว ไม่เช่นนัน้ คงถูกประชาทัณฑ์บนโลก”ซเบอร์ไปเสียแล้ว ไปอ่าน
หรือฟงั ที่ http://www.oknation.net/blog/suchai/2010/11/05/entry-1

หรือดูขอ้ มูลที่ http://www.sdhabhon.com/Research-Art-Culture/WaterResource/summary_of_2010.pdf
ผมก็เพิง่ รูว้ า่ เสียงผมงีเ่ ง่า กวนตีน จะว่าจะด่า ก็ตามใจเถอะครับ ถือเป็นคําชม
รูปประภาคาร

รูปประภาคารครับ
ผมกําลังสะสม เพราะดูแล้วมันเวิง้ ว้าง โดดเดีย่ วดี ซ้ายไปขวา ๑ ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ
ภูเก็ต ๒ ประภาคารเขาตังกวน สงขลา ๓ ประภาคารเกาะโลซิน ปตั ตานี (โดยพิชาญ โรจน์ รตั น์ ศริ กิ ุล) ๔
ประภาคารที่เกาะหลัก (ชื่ออะไรก็ไม่รู้ ถ่ายโดยพิชาญ โรจน์ รตั น์ ศิรกิ ุล) และรูปใหญ่ ประภาคารแหลมแท่น
ตราด “สุดแผ่นดินตะวันออก” (โดยพิชาญ โรจน์รตั น์ศริ กิ ุล)
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กู่กาสิ งห์ และกู่โพนระฆัง โดย ธนรักษ์ นะราวัง
โบราณสถาน ในทุ่ง กุ ลาร้อ งไห้ มีหลากหลายอารยธรรม ทัง้ ฟู นัน เจนละ ทวาราวดี ขอม และ
(ขอม) แบบลพบุรี เฉพาะในพื้นทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นอารยธรรมสมัยลพบุร ี หรือวัฒนธรรมขอมแบบ
ลพบุร ี (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘) ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั คือ ปราสาทหินกู่กาสิงห์ กู่โพนระฆัง กู่โพนวิท ใน
อําเภอเกษตรวิสยั กู่พระโกนา ในอําเภอสุวรรณภูมิ ปรางค์กู่ ในอําเภอธวัชบุรี กู่บา้ นเมือง
กู่กาสิงห์ตงั ้ อยูใ่ นวัดบูรพากู่น้อย หมู่ท่ี ๓ บ้านกู่น้อย ตําบลกู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัด
ร้อยเอ็ด เดินทาง โดยใช้ ๒๑๔ ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสยั ระยะทาง ๔๗ กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวง สายเกษตร
วิสยั -สุวรรณภูมิ อีกราว ๑๐ กิโลเมตร มีทางแยกขวากู่กาสิงห์อกี ราว ๑๐ กิโลเมตร หรืออาจใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๕ ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูม-ิ สุรนิ ทร์ ต่อด้วยทางหลวง ๒๑๔ ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร ถึงวัดกู่พระโก
นา ด้านตรงข้ามวัดมีทางแยกไปกู่กาสิงห์ ระยะทางอีกราว ๑๘ กิโลเมตร
กู่กาสิงห์ เป็ นโบราณสถานแบบขอม สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ซึง่ นับ
ถือพระศิวะเป็ นเทพเจ้าสูงสุด จากลวดลายหน้าบัน ทับหลังอและอื่น ๆ สันนิษฐานว่า เป็ นศิลปะเขมรแบบ
บาปวน สร้างในศตวรรษที่ ๑๖ (ราว พ.ศ. ๑๕๕๐ – ๑๖๓๐) เป็ นเทวสถานอุทศิ ถวายแด่พระอิศวร เทพเจ้า
สูงสุดเป็ นโบราณสถานขอมทีม่ ขี นาดใหญ่ และสมบูรณ์ทส่ี ุดของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างด้วยศิลาแลง และศิลา
ทราย มีปรางค์ ๓ องค์ (ปรางค์องค์กลางขนาดใหญ่กว่าอีกสององค์) ตัง้ บนฐานของศิลาแลงเดียวกัน เรียงใน
แนวเหนื อ -ใต้ หัน หน้ า ไปทางทิศ ตะวัน ออกฐานของปรางค์ก่ อ ด้ว ยหิน ทรายสลัก ลวดลาย มีอ าคารรู ป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า (บรรณาลัย คือห้องสมุด หรือห้องเก็บพระคัมภีร)์ ปรางค์ประธาน มีหอ้ งครรภคฤหะ (ห้อง
ประกอบพิธกี รรม) พบศิวลึงค์ ซึ่งเป็ นตัวแทนของเทพสูงสุด คือ พระอิศวร และความอุดมสมบูรณ์ตามความ
เชื่อศาสนาพราหมณ์ลทั ธิไศวนิกาย พบทับหลังหลายชิน้ ชิน้ หนึ่งสลักเป็ นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณใน
ซุม้ เรือนแก้ว โดยยืนอยู่เหนือหน้ากาฬ ซึง่ ใช้มอื ยึดจับท่อนพวงมาลัยอีกทีหนึ่ง พบซุม้ หน้าบันสลักเป็ นภาพ
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่ามกลางลายก้านขดอีกด้วยส่วนปรางค์อกี สององค์ มีขนาดและลักษณะเดียวกัน
ผนังก่ออิฐมีประตูเพียงด้านหน้า ภายในมีแท่นรูปเคารพ ถัดออกมา มีกําแพงล้อมรอบหมู่ปรางค์ และซุม้ ประตู
ซึ่งก่อด้วยศิลาแลงทัง้ สีด่ า้ น มีมุขยื่นทางด้านหน้าประตูเข้าออกสามทาง (ด้านหน้า และด้านข้าง) ถัดออกไป
เป็ นคูน้ํ ารูปเกือกม้า ทีน่ ่ีพบโบราณวัตถุหลายอย่าง อาทิ ทับหลัง เสากรอบประตู เสาประดับผนัง (เสาลูก
มะหวด) บราลี ปลียอด และอื่น ๆ กรมศิลปากร โดย สํานักงานโบราณคดี และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติท่ี ๘
อุบลราชธานี กรมศิลปากรได้ดําเนินการขุดแต่งและฟื้ นฟูบูรณะให้มสี ภาพดี แต่บางอย่างไม่สามารถนํากลับ
เข้าทีไ่ ด้ ก็เก็บ และตัง้ แสดงไว้ในอาคาร ซึ่งมีมากมาย คล้าย ๆ กับทีป่ ราสาทสระกําแพงใหญ่ อุทุมพรพิสยั
ศรีสะเกษ ซึง่ ก็เป็ นเทวสถานสําคัญ คล้ายกัน แต่มขี นาดใหญ่กว่ากู่กาสิงห์พอควร

(ซ้ า ยไปขวา บนลงล่า ง)
๑ และ ๒ สิง่ ปลูกสร้างภายหลังบูรณะ กลับคืนสูส่ ภาพดีทส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ ๓ บางอย่างเหลือเพียงร่องรอย คือ
ซากฐาน ๔ กรอบบานประตู ทําให้สามารถติดตัง้ ทับหลังกลับทีเ่ ดิมได้ ๕ และ ๖ หินทีเ่ หลือจากการเรียงกลับ
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คือหาทีป่ ะติดปะต่อไม่ได้ กองเก็บไว้ วันหนึ่ง อาจมีคนเก่งกลับมาเรียงใหม่ จนได้โบราณสถานทีส่ มบูรณ์กว่า
นี้ ใครจะไปรู้

(ซ้ า ยไปขวา บนลงล่า ง)
๑ ภาพจากมุมไกล ๒ และ ๓ บันไดขึน้ ฐานหินแลง และบานประตู (โคปุระ) ตรงนี้ หากเป็ นปราสาทขนาด
ใหญ่ หรือมีความซับซ้อน ก็คงจะเป็ นจุดสิน้ สุดของสะพานนาคราช มีสงิ ห์คู่หนึ่งนัง่ เฝ้าทางขึน้ และประตู นัย
ว่าแบ่งเขตระหว่างโลก และสวรรค์ ๔ ถึง ๖ สิง่ ปลูกสร้าง ภายในอาณาบริเวณ (ปรางค์ประธาน ปรางค์อกี สอง
องค์ และบรรณาลัย) ๗ ทับหลังชิน้ สําคัญ สลักเป็ นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุม้ เรือนแก้ว โดยยืนอยู่
เหนือหน้ากาฬ ซึ่งใช้มอื ยึดจับท่อนพวงมาลัยอีกทีหนึ่ง คือสิง่ หนึ่งซึง่ บ่งบอกความเป็ นศาสนสถาน หรือเทว
สถาน และลัทธิไศวนิกาย สามารถสันนิษฐานยุคสมัยของโบราณสถานแห่งนี้ได้อย่างมันใจ
่ และรูท้ ม่ี าของชื่อ
กู่กาสิงห์ ๘ ฐานของปรางค์ บนฐานแลง อีกชัน้ หนึ่ง ซึ่งเป็ นแบบอย่างปราสาทขอมทัวไป
่ ๘ กรอบช่องแสง
และลูกกรงลูกมะหวด ที่ตดิ ตัง้ อยู่กบั โบราณสถาน (ยังมีอกี จํานวนมากทีเ่ ก็บรักษาไว้ในโรงเก็บ เพราะหาที่
ติดตัง้ ไม่ได้ หรือไม่อยู่ในวิสยั ที่จะติดตัง้ เช่น ผนังด้านนัน้ หายไป) ๑๐ โถงโล่งในปรางค์ประธาน คือห้อง
ครรภคฤหะ ก็เป็นได้ ๑๑ รูปโคหมอบ หรือเป็ นโคนนทิ พาหนะของพระอิศวร และ ๑๒ ฐานโยนี

กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด– จากพีระพล ศรีกุลวงศ์ ถ่ายส่งไปให้ตงั ้ นานแล้ว ลืมเสียได้
กู่โพนระฆัง เป็ นอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ตัง้ อยู่ในเขตบ้านกู่กาสิงห์
ตําบลกู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด อยูห่ า่ งจากกู่กาสิงห์ ไปทางทิศตะวันออกราว ๕๐๐ เมตร
X File กุมภาพันธ์ 2554 - 6

หากเดินทางจากอําเภอเกษตรวิสยั มากู่โพนระฆัง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ มุ่งทิศตะวันออกราว
๑๐ กิโลเมตร เลีย้ วขวาตามทางหมายเลข ๔๐๖๒ (ผ่านบ้านโพนโพธิ ์ บ้านม่วย) ประมาณ ๗ กิโลเมตรก็จะถึง
บ้านกู่กาสิงห์ กู่โพนระฆังตัง้ อยู่ชายหมู่บ้านทางด้านทิศ ตะวันออก กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถานในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๒ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๒๕ โดยกําหนดขอบเขตพืน้ ทีโ่ บราณสถานไว้ประมาณ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๗ ตารางวา กู่โพน
ระฆัง ถูกขุดแต่งทางโบราณคดีเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๕ โดยสํานักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี
(สํานักงานโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติท่ี ๘ อุบลราชธานี ในขณะนัน้ ) ใช้งบประมาณจากการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเพือ่ ขุดแต่งและเขียนแบบกู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(ซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑
บาราย หรือสระนํ้ าสีเ่ หลีย่ มจตุรสั ขนาดใหญ่ ขอบเรียงหินทําเป็ นขัน้ บันได ด้านหลังแลเห็นซากปรักหักพัง ๒
และ ๓ ซากปรักหักพักที่อยู่บนดิน หรือจมดิน ๔ กําแพงที่ยงั พอคงสภาพ แต่ต้องอาศัยคํ้ายันรอวันบูรณะ
ฟื้ นฟู ๕ บางส่วนของกําแพงหินแลงทีส่ ภาพยังดี บ่งบอกรูปทรงสัณฐานเป็ นประโยชน์ในการบูรณะ ๖ ประตู
ทางเข้า พังเพราะกรอบบน และทับหลังหายไป หรือพังเสียหายแล้ว ๗ และ ๘ ตัวปรางประธานเสียหายไป
กว่าครึง่ ถูกคํ้ายันรอวันบูรณะฟื้นฟู ๙ ส่วนยอดของปรางค์ ทีถ่ กู ทําเครือ่ งหมาย และทดลองประกอบทีพ่ น้ื ๑๐
คงเป็นหน้าบัน ๑๑ และ ๑๒ ฐานโยนีคู่ และฐานโยนีเดีย่ ว ไม่พบศิวลึงค์ โดยรวม ๆ แล้ว กู่โพนระฆัง มีขนาด
ใกล้เคียง และลักษณะบางอย่างคล้ายปราสาทสระกําแพงเล็ก ทีอ่ ําเภออุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ และต่างก็เป็ นอ
โรคยสถานเช่นเดียวกัน
จดหมายจากลูกศิ ษย์
เดือนกุมภาพันธ์ เป็ นเดือนแห่งควมรัก แต่ผมกลับไม่มคี วามรักให้ใคร และไม่อยากขอความรักใคร
เป็ นเดือนทีจ่ ติ ใจคนคับแคบ มุง่ แต่ตนเอง เป็ นธรรมดาของมนุ ษย์ทท่ี ุกคนมักต้องผจญ ต้องอดทน หรือผ่านไป
ให้ได้ เดือนนี้ นอกจากงานยุ่ง เพราะใกล้ปิดภาคเรียนแล้ว ก็จงึ เป็ นเดือนที่โลกของผมคับแคบเหมือนเดิม
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ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานให้เสร็จ หากจะอาศัยไหว้วาน ก็คงมีลกู ศิษย์บางคนในห้องเรียน หรือลูกศิษย์เมื่อสิบ
กว่าปี ท่แี ล้วเพียงสองสามคนแหละ อย่างไรก็ตามแม้เบื้องหลังจะขมขื่น หรือลําบากยากเข็ญ แต่ผู้คน และ
สังคม ก็คงจะได้เห็นแต่สงิ่ ดีงาม เบือ้ งหลังเก็บไว้ดูคนเดียว จริงแล้วเทอมนี้ สุขภาพจิตดีขน้ึ มาก ไม่มเี รือ่ งพ่อ
ป่วยให้ต้องกังวล เดินทาง จากอุบลราชธานีตอนบ่ายวันศุกร์ และเลือกที่จะอยู่กรุงเทพ แทนที่จะเดินทาง
ต่อไปนอนค้างทีพ่ ษิ ณุ โลกเพราะไม่อยากรบกวนใคร ๆ เช้าวันเสาร์ เครื่องบินออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น ไม่ตอ้ ง
ตื่นเช้ามาก มักมีเวลาได้กนิ อาหารเช้าทีท่ ่าอากาศยาน และมีเวลาดู หรือเตรียมการสอนเล็ก ๆ น้ อย ๆ ถึง
พิษณุโลกก็ยงั มีเวลาพอก่อนจะเริม่ สอน ตกเย็นต้องรีบกลับ เพราะเครือ่ งบินออก ๑๗.๐๐ น ตรง ขอบคุณนิสติ
ทีช่ ่วยพิมพ์ต ั ๋วเครือ่ งบินให้ ทุกครัง้ ถึงกรุงเทพ มักมีเวล่ทําธุระ หรือกินข้าวกับลูกศิษย์ เช้าวันอาทิตย์ต่นื สาย
ได้ มีเวลากินข้าว และใช้เงินอีกครึง่ วัน ก่อนกลับอุบลราชธานี ๑๕.๓๕ น ได้พกั หนึ่งคืนก่อนไปทํางาน เริม่ ต้น
สัปดาห์ใหม่ตามปกติ
19 กุมภาพันธ์เวลา 15:41 น
หนูตอ้ งตื่นเช้ามาเรียน แต่อาจารย์ต่นื เช้ากว่าเพื่อทีจ่ ะมาสอบ หนูขบั รถมาเรียนไม่ถงึ นาที แต่อาจารย์เดินทาง
มาเป็ นหลายชัวโมง
่
หนู ตอ้ งนัง่ อดทนฟงั และจดตามทีอ่ าจารย์สอน แต่อาจารย์ต้องอดทนเตรียมการสอนและ
อดทนสอนเป็ นเวลานานๆๆและทัง้ วัน สุดท้ายพวกหนูไม่มอี ะไรมอบให้นอกจากคําว่า "ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ
ทีเ่ สียสละเพือ่ นมาสอนพวกหนู" นางสาวสิรนิ าถ นวลคํา
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ
Date: Sat, 26 Feb 2011 18:58:11 +0700
กราบ อาจารย์ รศ.ดร.สถาพร โภคา กระผมรักตระกุล ศรีคาํ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
นเรศวร รหัส ๔๗๓๖๑๒๗๔ ครับ ปจั จุบนั ผมทํางานที่ บริษทั ยู.ซี.ดี.อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด ไซท์งานที่
อําเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เป็นงานก่อสร้างสถานีขนส่งทางลํานํ้าเพือ่ การประหยัดพลังงาน ของกรมเจ้า
ท่าครับ กระผมได้รบั หนังสือ "๒ ร้อยพันนิทาน จากอีเมลของยอดเยีย่ ม" เขียนโดย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพ
ธรานนท์ แล้วครับ สิง่ แรกทีก่ ระผมทําหลังจากได้หนังสือคือ ลองค้นประวัตขิ องผูเ้ ขียนจากอินเตอร์เน็ต ถึงได้
ทราบว่าท่านเป็ นคนเก่งระดับประเทศทีม่ ผี ลงานทีเ่ ป็นประโยชน์กบั เมืองไทยมากมาย กระผมขอขอบพระคุณ
อาจารย์มากครับ และสัญญาว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ในจบภายในเร็วๆ นี้ครับ โอกาสนี้กระผมจึงขออาราธนา
คุณพระศรีรตั นตรัย หลวงพ่อพุทธชินราช บารมีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลาย
ในโลก ดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวจงประสบกับความสุขความเจริญ คิดหรือหวังสิง่ ใดประการใดก็สม
ดัง ที่ห วัง
เป็ น ที่รกั และที่พ่ึง สํา หรับ ลูก ศิษ ย์ต ลอดไปครับ ด้ว ยความเคารพอย่า งสูง รัก ตระกุ ล ศรี
คํา raktrakul_srikham@hotmail.com
สถาพรตอบ พีย่ อดเยีย่ ม เป็นคนทีผ่ มเคยเกลียด หรือไม่ชอบ อาจเพราะพูดจาขวานผ่าซาก และเสียงดัง ทัง้ ที่
ผมไม่รวู้ า่ ผมก็อาจเป็ นเช่นนัน้ ผมได้ยนิ กิตติศพั ท์ พีย่ อดจากหลาย ๆ คน จนไม่รวู้ า่ เริม่ เข้าใจคน คนนี้ตงั ้ แต่
เมือ่ ใด สิง่ ทีร่ คู้ อื พีย่ อดเป็นอย่างนี้ กับทุก ๆ คน ทุกสถานการณ์ พีย่ อดเยีย่ มเป็นสถาปนิกทีเ่ ก่ง แต่ไม่ใช่สร้าง
ภาพเก่ง ใครรักใครชัง ก็ช่างมัน วันหนึ่งสิบกว่าปี ก่อน เกิดเหตุไม่ชอบมาพากลในโครงการพันล้านของ
ประเทศไทย พีย่ อดเยีย่ มถามไถ่ความชอบธรรมกับคนในวงการวิชาชีพ เหมือนประนามคนผูม้ ผี ลประโยชน์
แอบแฝงกลาย ๆ แล้วก็พลันลาออกจากทีป่ รึกษาโครงการ ที่ใคร ๆ ก็อยากจะเป็ น จําได้ว่าครัง้ นัน้ พี่ยอด
เยีย่ มน่ าจะถูกแต่งตัง้ ในฐานะ นายกสมาคมวิชาชีพ เรือ่ งนี้ใกล้ตวั ผมนะ เจ้านายคนหนึ่งของผม บอกว่า พี่
ยอดเยีย่ มน่าจะทําเกินเหตุให้คนอื่นเสียหาย แปลกนะ ผมบอกนายว่า แต่พย่ี อดเยีย่ มก็ทาํ ให้ประเทศไทยดีขน้ึ
มิใช่หรือ ผมเชือ่ พีย่ อดเยีย่ มนะ นายไม่มองหน้าผมหลายเดือนตัง้ แต่ผมเป็ นครูบา้ นนอก พีย่ อดเยีย่ มสละเวลา

X File กุมภาพันธ์ 2554 - 8

ไปช่วยาอนหนังสือทีม่ หาวิทยาลัย นี่กล็ ่วงเข้าปี ท่ี ๗ แล้ว หลายครัง้ ผมพบปญั หาหนักอึ้ง โดยเฉพาะเรื่อง
สะดุดคุณธรรม และความถูกต้อง ผมไม่รอช้าทีจ่ ะปรึกษาพีย่ อดเยีย่ ม ผมเป็ นคนหนึ่ง ทีพ่ ย่ี อดเยีย่ มลงทุนลง
แรงเซ็นชื่อ และมอบหนังสือให้ (ราว ๒๐๐ เล่ม) แล้วบอกว่า ให้คนทีค่ วรให้ เพื่อประเทศไทยจะดีขน้ึ รัก
ตระกูลอาจไม่รวู้ ่า ผมรูจ้ กั และจํารักตระกูลได้ ผมไม่เคยจําลูกศิษย์ไม่ได้หรอกครับ ผมแอบเอาหลายรูปใน
Face book ของรักตระกูล (แท่นเจาะนํ้ามัน เข็มพืดคอนกรีตอัดแรงทีต่ อกกันตลิง่ แม่น้ํา และสําคัญทีส่ ดุ เขือ่ น
พระรามที่ ๖ เขือ่ นแรกของประเทศไทย ซึง่ ผมไม่เคยมีเวลาไปถ่าย โดยเฉพาะในวันทีร่ ะดับนํ้าสูงเช่นนัน้ )
ของเสน่ ห์ และอีกหลาย ๆ คน ไปใช้สอนหนังสือ รูไ้ หมว่า รูปเหล่านัน้ ช่วยให้นิสติ มน และนักศึกษา ม.อบ
หลาย ๆ คีความรู้ มีแรงบันดาลใจ ทีจ่ ะเป็ นวิศวกร เหมือนจะได้บุญทางอ้อม ผมก็ตอ้ งขอบคุณรักตระกูลและ
เพือ่ น ๆ หลายคน เช่นกัน สวัสดีครับ
Date: Tue, 15 Feb 2011 10:12:34 +0700
ขอบคุณครับ สวัสดีครับอาจารย์ ขอบคุณมากครับกับหนังสือของอาจารย์ยอดเยีย่ มนะครับ เป็ นหนังสือทีใ่ ห้แง่
คิดดีครับ ช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยสบาย อาจารย์ตอ้ งดูแลสุขภาพด้วยนะครับ พักผ่อนเยอะๆๆนะครับอาจารย์
ขอบคุณครับ aloof_@hotmail.com
สถาพรตอบ ผมเขียนเมล์ไปหาเกรียงไกร คําพา รุ่นพีข่ องโอภาสแล้ว อยากให้โอภาสเขียนเมล์ไปแนะนํ า
ตัวเอง แล้วถามเรือ่ งเรียนต่อ ทําเสียนะครับ ได้ไม่ได้ เอาไม่เอา เราค่อยตัดสินใจทีหลัง ตอนนี้มอี ะไรพอทําได้
ต้องทํา ผมยังไม่หายปว่ ย ขอบคุณครับ
Date: Sun, 13 Feb 2011 14:03:53 +0700
สอบถามหนังสือวิศวกรรมการทางเรียนอาจารย์ทเ่ี คารพครับ ผมอย่างสอบถามอาจารย์ว่าผมจะสามารถซื้อ
หนังสือวิศวกรรมการทางฉบับล่าสุดได้อย่างไรครับ boysuwit_r@hotmail.com
สถาพรตอบ ไม่ได้พมิ พ์ขาย แต่หากอยากได้เทอมนี้ผมสอน ปรับปรุงใหม่ ใกล้ปิดเทอมแล้ว ต้องเสียเวลาทํา
สารบาญ และอ้างอิงนิดหน่อย (ราว ๖๐๐ หน้า) ส่วนภาคผนวกราว ๔๐๐ หน้าจะให้ไฟล์ pdf จะถ่ายสําเนาส่ง
ให้ ให้บอกทีอ่ ยูม่ าแล้วรอ
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