เอ็กซไฟลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
B737-400 HS-TDA “สงขลา” A300-600 HS-TAA “สุวรรณภูมิ” และ A300-600 HS-TAK “พญาไท” HS-TAN
“เชียงราย” ที่ทาอากาศยานหาดใหญ

ผมเดินทางจากอุบลราชธานีคืนวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงกรุงเทพ ทําธุระ และรีบนอน เพราะรุง
ขึ้นตองเดินทางไกล เชารุงขึ้นวันศุกร ๐๔.๐๐ น ตื่นนอนไปทาอากาศยานดอนเมือง เดินทางไปหาดใหญ ตื่นเตน
เพราะไมไดไปหาดใหญมารวม ๑๐ ปแลว เชาวันนั้นอากาศไมเอื้ออํานวย ทําใหอากาศยานลําตัวกวาง ซึ่งไมพบ
เธอมานาน คือ A300-600 HS-TAA “สุวรรณภูมิ” เกิดอาการสั่นไหวตลอดเวลา จนกระทั่งรอนลงจอด รถโรงแรมมา
รับ ใชเวลาไมมากนักถึงโรงแรมที่จะบรรยาย จําไดวาเปนโรงแรมเกาแกของหาดใหญ (สุคนธา) ที่ถูกเปลี่ยนโฉม
เป น โรงแรมใหม ชั้ น ล า งเป น ห อ งโถงเล็ ก ๆ ต อ งขึ้ น ลิ ฟ ต ไ ปหกชั้ น จึ ง จะถึ ง โถง ( Lobby) ของโรงแรม พบ
เจาหนาที่วสท.สองทาน ผมใชเวลากอนบรรยายนั่งหลับ ๆ ตื่น ๆ เวลาบรรยายสามชั่วโมงราบรื่นดี อาหารเที่ยงได
พบอาจารย ผศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญู จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่กรุณาแวะไป
ทักทาย และมอบหลวงปูทวดขนาดหนาตักสามถึงสี่นิ้วให บายสองโมง ญาติของเจาหนาที่วสท.(คุณนพมาศ)
กรุณาแวะรับไปสงที่ทาอากาศยาน ผมแอบเห็นเมืองหาดใหญ โดยเฉพาะใจกลางเมือง เงียบเหงาผิดหูผิดตาไปจาก
ที่เคยเห็นและรูจักมากมายนัก ทราบวา นอกจากปญหาอุทกภัยครั้งใหญ ๆ ซ้ําซากแลว ปญหาความไมสงบก็ทําให
หาดใหญเงียบเหงา เพราะนักทองเที่ยวจากมาเลเซียลดนอยลง ที่ทาอากาศยาน ผมเสียเวลา Check-in เที่ยวบินที่จะ
บินตอไปพิษณุโลกคืนวันนั้นอยูราวสิบนาที เจาหนาที่การบินไทยหนาตาเครงเครียดจริงจัง แตชวยเหลือผมเปน
อยางดี มีลุงคนหนึ่งเดินมาสอบถามเรื่องคาเครื่องบิน ดูหนาตาแกออกนากลัว แตคําพูดใสซื่อ คุยกับแกอยูพอควร
เพราะพอเดาไดวา แกอยากจะไปแสวงบุญมาก เนื่องจากเห็นคณะผูแสวงบุญกําลังรออากาศยานของสายการบิน
อิหราน ที่หองพักผูโดยสาร มองออกไปเห็นสายฝนโปรยปราย ทําใหรูวา เที่ยวบินขากลับก็คงจะตองฝาพายุฝนฟา
อีกตามเคย ที่ทาอากาศยานหาดใหญ ผมพบเพื่อนเกา และถายรูปเธอไวดวยความดีใจ ดูคําอธิบายประกอบรูป

ซายไปขวา บนลงลาง ๑ B737-400 HS-TDA “สงขลา” เมื่อแรกไปถึงทาอากาศยาน ๒ และ ๓ A300-600 HS-TAA
“สุวรรณภูมิ” มองจากที่นั่งทายลําของ A300-600 HS-TAK “พญาไท” และ ๔ ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ ใน
วันที่ฟาครึ้มฝน
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ผมถึงกรุงเทพแลวนั่งทํางานในหองรับรองพิเศษอยูรวมสองชั่วโมง เพื่อรออากาศยานจากอุบลราชธานีที่
จะมาถึงกรุงเทพราว ๒๐.๐๐ น แลวอากาศยานลํานี้ก็จะพาผมเดินทางตอไปยังพิษณุโลก ถึงพิษณุโลกราว ๒๑.๓๐
น กอนที่เธอจะบินกลับ ถึงกรุงเทพเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น จําไดวา เธอคือ B 737-400 HS-TDF “ศรีสะเกษ” สวน
ผม เมื่อถึงโรงแรมที่พิษณุโลกก็ตองหลับเปนตาย กอนตื่นไปสอนหนังสือหกชั่วโมงรวดในวันรุงขึ้น
ทบทวน กอนเที่ยว
ผมไปเที่ยวปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ ๒๕๕๑ กับลูกศิษยสองคน (พงษพันธ ลิมอนันต
ชัย และโชติกร หังสพฤกษ) ซึ่งทําหนาที่เปนพนักงานขับรถ และพนักงานหลับประจํารถ ตามลําดับ ขาดไปคน
หนึ่งคือสุพจน คงสินสุวรรณ ซึ่งติดธุระ แตทันเวลาไดกินขาวมื้อเย็น การไปเที่ยวครั้งนี้ เปนโอกาสที่ยากมาก ๆ
หากนับแลว จําไดวาครั้งสุดทายคือไปเที่ยวเกาะลอย ศรีราชาก็รวมสองปแลว
ผมจะทบทวนประวัติศาสตรอยางยอของกรุงศรีอยุธยา เพื่อใหทานทราบกอนตามผมไปเที่ยววา กรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานี ระหวางป พ.ศ. ๑๘๙๓ ถึง ๒๓๑๐ รวม ๔๑๗ ป มีกษัตริย ๓๔ พระองค จาก ๕ ราชวงศ (ไม
นับรวมขุนวรวงศาธิราช ชูรักของทาวศรีสุดาจันทร) คือราชวงศอูทอง สุพรรณบุรี สุโขทัย ปราสาททอง และบาน
พลูหลวง ปฐมกษัตริยของกรุงศรีอยุธยา คือ พระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจาอูทอง กษัตริยพระองคตอมาคือ พระ
ราเมศวร (นามพระราเมศวร เปนนามพระยศ ไมใชนามเฉพาะ หรือชื่อเฉพาะของบุคคล) พระโอรสซึ่งเกิดแต
มเหสีทางลพบุรี ทรงครองราชยสองครั้ง ครั้งแรก ครองราชยไดเพียงปเดียว (พ.ศ. ๑๙๑๒-๑๙๑๓) ก็ตองถวายราช
สมบัติใหขุนหลวงพระงั่ว (พระเชษฐาของมหเหสีทางฝายสุพรรณบุรีของพระเจาอูทอง ซึ่งปกครองสุพรรณบุรีอยู
แลว) ภายหลังถวายสมบัติใหแกขุนหลวงพะงั่ว พระราเมศวรทรงลี้ภัยไปอยูลพบุรี ซึ่งเปนขุมกําลังของญาติขาง
พระมารดา (ชวงนี้ ราชวงศอูทองถูกอํานาจจากราชวงศสุพรรณบุรีคุกคาม) ขุนหลวงพระงั่วเสด็จขึ้นครองราชย
ทรงพระนามวา พระบรมราชาธิราชที่ ๑ ครองราชยได ๑๘ ป ก็เสด็จสวรรคต พระโอรสคือพระเจาทองลัน ขึ้น
ครองราชยตอไดเพียง ๗ วัน ก็ถูกพระราเมศวรซึ่งเสด็จมาจากลพบุรี “สําเร็จโทษ” แลวกลับขึ้นครองราชยเปนครั้ง
ที่ ๒ (พ.ศ. ๑๙๓๑-๑๙๓๘) อํานาจตกกลับเปนของราชวงศอูทองอีกครั้ง ภายหลังพระราเมศวรเสด็จสวรรคต มี
กษัตริยสืบราชสมบัติตออีกสองพระองค คือ พระรามราชาธิราช (พ.ศ. ๑๙๓๘-๑๙๕๒) และพระโอรสของ
พระรามราชาธิราช (พ.ศ. ๑๙๕๒-๑๙๖๗)
เริ่มราชวงศใหม (ราชวงศสุพรรณบุรี) กษัตริยผูครองราชย คือ พระนครอินทร หรือพระอินทราชาธิราช
ที่ ๑ (พ.ศ. ๑๙๕๒ – ๑๙๖๗) มีพระโอรสสามพระองค คือ เจาอาย เจายี่ และเจาสามพระยา ใหครองเมือง
สุพรรณบุรี สรรคบุรี และชัยนาท ตามลําดับ ภายหลังพระอินทราชาธิราชสวรรคต เจาอายกับเจายี่ ชนชางแยงราช
สมบัติจนสิ้นพระชนมทั้งคู เจาสามพระยาจึงไดครองราชย มีพระนามวา พระบรมราชาธิราชที่ ๒ (นับตอจากขุน
หลวงพะงั่ว) เจาสามพระยา (พ.ศ. ๑๙๖๗ – ๑๙๙๗) ไดขยายอํานาจแผไปทางที่ราบสูงโคราช ทรงยกทัพตีกัมพูชา
ยึดไดเมืองพระนคร (นครธม หรือกรุงศรียโสธรปุระ นับเปนครั้งที่ ๓ ตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี) ดวยเหตุนี้
เองทํ า ให อ าณาจั ก รกั ม พู ช า ต องย ายเมือ งหลวง หรื อ ศูน ยก ลางปกครอง (ไปยั ง เมื องปาสาน และพนมเปญ)
เหตุการณในชวงนี้ เปนรองรอยสําคัญที่จะชวยใหเราไขปริศนาความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรแหงสยามใน
สมัยนั้นกับชนชาติขอม ทรงสงโอรส “พระราเมศวร” (เปนชื่อตามพระยศ หรือตําแหนงไมใชชื่อคน จึงซ้ํากับพระ
ราเมศวรแหงราชวงศอูทองพระราเมศวรพระองคนี้ ภายหลังขึ้นครองราชยทรงพระนาม “สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ”) ไปครองเมือง พิษณุโลก ในปลายรัชสมัย เจาสามพระยาทรงยกทัพไปตีเชียงใหม (นพบุรีศรีนครพิงค
เชียงใหม) แตไมสําเร็จเด็ดขาด เมื่อเสด็จสวรรค พระโอรสพระนาม “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” (พ.ศ. ๑๙๙๑ –
๒๐๓๑) ครองราชยตอ อยูนานถึง ๔๐ ป แมจะอยูในราชวงศสุพรรณบุรี แตมารดาของพระองคเปนเชื้อสายของ
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ราชวงศสุโขทัย ถือเปนสายใยหนึ่งที่ ทรงพยายาม “ผนวก” อาณาจักรสุโขทัย เขากับอยุธยา ใหเปนอาณาจักรไทย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงตรากฎหมาย สถาปนาระบบศักดินา ทรงศรัทธาพระพุทธศาสนา ทรงผนวช
ระหวางครองราชย ที่วัดจุฬามณีมณี พิษณุโลก(อานวัดจุฬามณีในเอ็กไฟลเดือนธันวาคมครับ) และทรงสราง “พระ
พุทธชินราช” คูบานคูเมืองพิษณุโลก ซึ่งพระองคเคยปกครอง ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เกิด
วรรณคดี และพิธีสําคัญ เชน ลิลิตโองการแชงน้ํา การถือน้ําพิพัฒนสัตยา ชวงหนึ่ง (พ.ศ. ๒๐๐๖ – ๒๐๓๑) ทรง
ยายเมืองหลวง จากกรุงศรีอยุธยา ไปอยูที่ พิษณุโลก “ชั่วคราว” เพื่อปกปองอาณาจักรสุโขทัย จากการรุกรานของ
เชียงใหม
กษัตริย พระองคที่ ๙ และ ๑๐ คือพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (หรือ พระอินทราชาธิราชที่ ๒ ระหวาง พ.ศ. ๒๐๓๑ –
๒๐๓๔) และพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔ – ๒๐๗๒) ทั้งสองพระองคเปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ กษัตริยพระองคที่ ๑๑ คือพระบรมราชาหนอพุทธากุมาร (พ.ศ. ๒๐๗๒ – ๒๐๗๖) และพระรัฏฐาธิราช
กุมาร (พ.ศ. ๒๐๗๖ – ๒๐๗๗) พระรัฏฐาธิราชกุมาร แทจริงแลวครองราชยเพียง ๕ เดือน ในขณะที่ทรงมี
พระชนมายุเพียง ๕ พรรษา ก็ถูกพระไชยราชาธิราช โอรสเกิดแตพระสนม แยงชิงอํานาจ ขึ้นครองราชย (พ.ศ.
๒๐๗๗ – ๒๐๙๐) ในสมัยพระไชยราชาธิราช กษัตริยพระองคที่ ๑๒ เริ่มมีชาวตะวันตกเขามาคาขาย และเปน
“ทหารอาสา” (ชนชาติแรก คือ โปรตุเกส) พระไชยราชาธิราชทรงเริ่มทําสงครามกับพมา เพราะปญหาการแยงหัว
เมืองมอญ (“ศึกเชียงกราน”) และทําสงครามกับอาณาจักรเชียงใหม ซึ่งขณะนั้น ผูครองอาณาจักรเปนหญิง (พระ
นางมหาเทวีจิรัปประภา) ครั้งแรกอาณาจักรเชียงใหมทําทีจะมีสัมพันธไมตรีตอกัน เมื่อยกทัพไปตีอีกครั้งกลับมาก็
ถูกทาวศรีสุดาจัน มเหสีจากอาณาจักรสุพรรณบุรีสมคบกับชูนัก (ขุนวรวงษาธิราช หรือพันหมื่นศรีเทพ) สมคบ
กันวางยาพิษสวรรคต ฯลฯ(ความตั้งแตพระไชยราชาธิราชขึ้นครองราชย เปนจุดเริ่มเรื่องภาพยนต “สุริโยไท”)
อนึ่ง ราชวงศสุพรรณบุรีครองราชยสมบัติสืบเนื่องกันจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๑๑๒) รวมแลว
๑๖๑ ป
วัดวรเชตุ
วัดวรเชตุแหงนี้ อยูที่ทุงประเชด นอกเกาะอยุธยา เปนคนละวัดกับวัดวรเชษฐาราม ซึ่งอยูในเกาะอยุธยา
ทั้งสองวัดเดิมเปนวัดราง ตางก็ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน วัดวรเชษฐารามนั้นมีผูเคยเชื่อกันวา เปนสถานที่ปลง
พระศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และคาดกันวา เจดียประธานในวัดนี้ เคยเปนที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของ
พระองค จริ ง เท็ จ อย า งไรไม ท ราบ หากแต เ มื่ อ ไม น านมานี้ วั ด วรเชตุ ที่ อ ยู น อกเกาะอยุ ธ ยาแห ง นี้ ก็ มี ผู อ า ง
ความสํ า คั ญ ในทํ า นองเดี ย วกั น ทํ า ให เ กิ ด สงครามแย ง ชิ ง ความสํ า คั ญ ก็ ว า ได ที่ สํ า คั ญ คื อ ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ประวัติศาสตรจะถูกแตงแตมบิดเบือนไปจากเดิมโดยคนไมกี่คน เพียงเพราะความเชื่อผิด ๆ หรือดวยเหตุผลใดไม
ทราบแนชัด จนกระทั่งกรมศิลปากร ไดทําปายประกาศปกไวที่วัดวรเชตุแหงนี้วา “วัดแหงนี้ ไมมีความเกี่ยวของใด
ๆ กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งสิ้น ฯลฯ”
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑. ถึง ๓. สถูปเจดียหลาย
รูปแบบ ทั้งเหลี่ยมยอมุม ทรางระฆังคว่ําบนฐานสูง (ศรีวิชัย) และปรางคกลีบมะเฟอง สันนิษฐานไดวา วัดวรเชตุมี
ความเกาแกพอควร หรือสรางตอเนื่องกันมาหลายยุคสมัย ตั้งแตกรุงศรีอยุธยา ตอนตน ถึงตอนปลายกอนถูกทิ้ง
รางไป ๔. ถึง ๖. ซากวิหาร พื้น ผนัง เสา และซุมประตู ลวนใชอิฐกอ บงบอกวาหลังคาเปนเครื่องไม วิธีการวางอิฐ
ขวาง ใหยื่นออกจากแนวผนังเพื่อใชยึดปูนปนที่หนาบัน เปนเทคนิคที่นาสนใจ ๗. ถึง ๙. ในซากวิหาร และเห็น
รองรอยเสา ซากพระพุทธรูปปูนปนปรักหักพัง เห็นแลวเชื่อวา คือศิลปอยุธยาแนแท
วัดหนาพระเมรุ
วัดหนาพระเมรุ ตั้งอยูริมคลองสระบัวดานเหนือของคูเมือง (แมน้ําลพบุรีเกา) ตรงขามกับพระราชวัง
หลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อเดิม "วัดพระเมรุราชการาม" ไมปรากฏวาผูใดสราง สันนิษฐานวา นาจะเปนวัดสราง
ขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงกษัตริยพระองคใดพระองคหนึ่ง สมัยตนกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานจากรูปแบบของชอง
แสง ชองลม และพุทธลักษณะศิลปะอยุธยา วัดหนาพระเมรุเปนวัดเดียวที่ไมถูกพมาทําลายเมื่อครั้งเสียกรุงฯครั้งที่
๒ ยังคงสภาพที่ดีมาก อาจเพราะพมาตั้งกองบัญชาการที่วัดนี้ จึงถือธรรมเนียมที่จะไมทําลาย หรืออาจเพราะพระ
เจาอลองพญาถูกกระสุนปนใหยแตก ทําใหพมาถอนทัพกระทันหัน ที่วัดหนาพระเมรุแหงนี้วากันวา เปนสถานที่
ซึ่งพระมหาจักรพรรดิ์เจรจาสงบศึกกับพมา ในเหตุการณสงครามชางเผือก

พระอุโบสถเปนแบบอยุธยา มีเสาภายใน สันนิษฐานวานาเพิ่มเสา
รับชายคาภายหลังในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ชองแสง และชองระบายอากาศ ซึ่งเหมือนกับที่วิหาร
วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนที่นิยมในสมัยสุโขทัยตออยุธยาตอนตน
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พระประธานในอุโบสถสรางปลายสมัยอยุธยา เปนพระพุทธรูป
ทรงเครื่องหลอสําริดขนาดใหญที่สุดที่เคยปรากฏ สรางในคติของพระพุทธเจาปางโปรดพญามหาชมพู ตามความ
ในมหาชมพูบดีสูตร ซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมมากในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงรัตนโกสินทรตอนตน พระพุทธรูปใน
พระอุโบสถวัดหนาพระเมรุองคนี้อาจเปรียบเทียบไดกับพระพุทธรูปทรงเครื่องภายในเมรุทิศเมรุรายของวัดไชย
วัฒนารามที่สรางขึ้นในรัชกาลพระเจาปราสาททอง จึงสันนิษฐานวา คงจะสรางขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกัน

ดานหลังพระอุโบสถยังมีอีกองคหนึ่งแตเล็กกวา คือ พระศรีอริย
เมตไตรย สิ่งสําคัญที่ปรากฏภายในวัดนี้ คือ พระอุโบสถและพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ ซึ่งคงสรางขึ้น
ราวรัชกาลของพระเจาปราททอง หนาบันของพระอุโบสถเปนไมแกะสลักปดทองที่แสดงรูปพระนารายณทรง
ครุฑแวดลอมดวยเหลาเทวดา คติดังกลาวเปนที่นิยมในสมัยโบราณที่ถือวาพระมหากษัตริยทรงเปนสมมติเทพ คือ
เปนพระนารายณอวตาร ดังนั้น หนาบันของโบสถ วิหาร หรือปราสาทราชวังที่พระมหากษัตริยทรงสรางหรือทรง
บูรณะก็มักจะทํารูปพระนารายณทรงครุฑเปนสําคัญ อันมีความหมายวาวัดแหงนี้เปนวัดหลวง
วัดพระศรีสรรเพชญ และพระราชวังเดิม พระนครศรีอยุธยา
สิ่งปลูกสรางในอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานวาสวนใหญสรางในสมัยพระเจาอู
ทอง และสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และมีการสรางตอเติมสืบตอมาโดยตลอด สิ่งปลูกสรางสําคัญคือ วัด
พระศรีสรรเพชญ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท พระที่นั่งสุริยาอมรินทร พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งจักรวรรดิ
ไพชยนต พระที่นั่งบรรยงรัตนาสน
วัดพระศรีสรรเพชญ เปนวัดในพระราชวังหลวง ซึ่งแตเดิมพระเจาอูทองสรางเปนที่ประทับ แลว
เปลี่ยนเปนวัดพุทธาวาสในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (แนวความคิดนี้สืบตอมาถึงในยุคกรุงรัตนโกสินทร คือมี
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนพุทธาวาส คืออยูในเขตตอเนื่องกับพระบรมมหาราชวัง แตไมมีพระจําพรรษา)
ตอมา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงสรางพระสถูปเจดีย องคตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถพระราชบิดาเมื่อ พ. ศ. ๒๐๓๕ องคกลางบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ พระเชษฐาธิ
ราช ในป พ. ศ. ๒๐๔๒ เจดียองคที่ ๓ ถัดมาจากดานทิศตะวันตกเปนเจดียบรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระบรมราชา
ที่ ๒ (เจาสามพระยา)
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑-๒
พระสถูปเจดีย องคตะวันออก บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สรางเมื่อ พ. ศ. ๒๐๓๕) องคกลาง
บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ (พ. ศ. ๒๐๔๒) เจดียองคที่ ๓ ดานทิศตะวันตกบรรจุพระอัฐิ ของ
สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ (เจาสามพระยา) สถูปเจดียทั้งสามนี้ อาจกลาวไดวา เปนสัญลักษณของแหลง
ประวัติศาสตร และโบราณสถานแหงกรุงศรีอยุธยา และขณะนี้ เชื่อวาทานคงหายสงสัยแลววา เปนเจดียอะไร ผูใด
สราง แตทานคงจําไมไดหรอก ๓ และ ๔ ระหวางสถูปเจดียแตละองค แตดานริม มีโครงสรางมณฑป แตสวน
ใหญพังทะลายเสียหายไป ๕ ถึง ๑๒ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ ระหวางทางที่จะเดินไปสูเขตพระราชวังเดิม
ปรากฏสิ่งปลูกสรางปรักหักพังมากมาย ที่นาสนใจคือเสากลม กอประสานดวยอิฐรองรอยปูนฉาบ ฐานปูนปนรูป
กลีบดอกบัว ซึ่งเปนแบบเดียวกับที่พบในสิ่งปลูกสรางยุคสุโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตรรามคําแหง ชองแสง และ
ชองระบายอากาศ ซึ่งเหมือนกับที่วิหารวัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
สวนพระที่นั่งตาง ๆมีความเปนมาโดยยอดังนี้ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดฯใหสรางพระที่
นั่ง สรรเพชญ ม หาปราสาท ซึ่งเปนพระที่ นั่งสํ าคั ญสุด เพื่อ ประทั บออกว าราชการ และรั บแขกเมือง พระเจ า
ปราสาททอง ทรงโปรดฯใหสราง วิหารสมเด็จ (พ.ศ.๒๑๖๘) ตรงพระที่นั่งมังคลาภิเษก (ซึ่งสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ทรงโปรดฯใหสราง) และทรงโปรดฯ ใหสร างพระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต (พ.ศ.๒๑๗๕) เพื่อใช
ประทับทอดพระเนตรการฝกทหาร ประลองอาวุธ สมเด็จพระนารายณมหาราช โปรดใหสราง พระที่นั่งขึ้นบน
พระที่นั่งเบญจรัตนปราสาท ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดฯใหสราง) ตอมา พระเจาอยูหัวบรมโกศ
ทรงโปรดให เปลี่ย นชื่ อเปน พระที่นั่งสุ ริย าสนอมริ นทร และพระเพทราชา โปรดใหสรางพระที่นั่ งบรรยงค
รัตนาสน หรือพระที่นั่งทายสระ (พ.ศ.๒๒๓๑) เพื่อใชเปนที่ประทับฝายใน และโปรดใหทําพระที่นั่งทรงปน (ซึ่ง
ไมปรากฏวาสรางสมัยใด) เปนทองพระคลัง สวนพระที่นั่งตรีมุข ซึ่งอยูในสภาพดี ไมปรากฏวาสรางสมัยใด
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เชนกัน แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดใหสรางพลับพลาขึ้นที่บริเวณดังกลาวในปพ.ศ.
๒๔๕๑ เพื่อบวงสรวงบุรพกษัตริย เมื่อคราวทรงครองราชยครบ ๔๐ ป

ซายไปขวา บนลงลาง
๑ และ ๒ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต (พระเจาปราสาททอง ทรงโปรดฯใหสราง เมื่อป พ.ศ.๒๑๗๕) เพื่อใช
ประทับทอดพระเนตรการฝกทหาร ประลองอาวุธ ๓วิหารสมเด็จ (พระเจาปราสาททอง ทรงโปรดฯใหสราง พ.ศ.
๒๑๖๘) ๔ และ ๕ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดฯใหสราง ถือเปน
พระที่นั่งสําคัญสุด เหลือเพียงซาก และรองรอยใหพอคาดคะเนเคาโครง หากอยากเห็นสภาพที่อาจถือวาใกลเคียง
ความเปนจริงมากสุดก็ขอใหไปดูที่เมืองโบราณ ๖ และ ๗ รองรอยบอเก็บน้ํา (ประปา) เทคโนโลยีที่อาจสืบทอด
จากการประปาสมัยสุโขทัย มากกวาที่จะเพิ่งมาเกิดในยุคของสมเด็จพระนารายณมหาราชโดยการนําพาของ
เจาพระยาวิชเยนทร (ฟอลคอน แสตนติน เยรากี) ๘ และ ๙สมเด็จพระนารายณมหาราช โปรดใหสราง พระที่นั่ง
ขึ้นบนพระที่นั่งเบญจรัตนปราสาทเดิม ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดฯใหสราง ตอมา พระเจาอยูหัว
บรมโกศ ทรงโปรดใหเปลี่ยนชื่อเปน พระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร สังเกตโครงสรางเสาขนาดใหญ มีแผนศิลาแลง
แทรกในอิฐประสานกอเปนเสา มีรองรอยสอดยึดเครื่องไม (คาน และตง)
เจดียที่อําเภอโคกศรีสุพรรณ สกลนคร
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อาจารยทานหนึ่งในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมี
โอกาสไปชวยงานซอมแซมพระเจดียที่วัดปา ชื่อวัดดอยธรรมเจดีย เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน อําเภอโคก
ศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผมถือโอกาสติดตามไปดวยกับเพื่อนอาจารยอีกคน รวมเปนสามคน เพื่อวา หากจะ
ไดชวยทํางานสํารวจ และใหขอเสนอแนะในงานซอมแซมไดบาง ทราบขอมูลพื้นฐานจาก Internet วา เปนวัดที่มี
พระเกจิอาจารยสายวัดปา จําพรรษาอยู มีผูปฏิบัติธรรมศรัทธา เปนจํานวนมาก อาจดวยเพราะความสงบเงียบ
ธรรมชาติบริสุทธิ์ และความลําบาก เทือกเขาภูพานแหงนี้ จึงเปนแหลงธุดงค ปฏิบัติธรรมของพระเกจิอาจารยสาย
วัดปา
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ซายไปขวา บนลงลาง ๑ และ ๒ ถนนจาก
อุบลราชธานี ผานอํานาจเจริญ มุกดาหาร สูสกลนคร วันนี้ฟาเปอนฝน อากาศดี เย็นสบาย ถนนมาตรฐานสูงรถชึ
ความเร็วไดสูง เดินทางไดอยางสะดวกสบาย ๓ และ ๔ ที่ลานวั ด ยังคงเปนหินภูเขา มีน้ําซับคอยไหลรินไป
รวมกันเปนลําธาร ไหลตกลงไปสูเบื้องลาง ๕ ทางเขาไปสูเจดีย ๖. เจดียองคขนาดสูงใหญไมเกินกําลัง มีผูบอกวา
สายฟา (ฟาฝา) ลงตรงนี้บอยมาก ผมคาดวา คงเพราะมีสายแรโลหะ เพราะสังเกตเห็นคราบสนิมเหล็กซึมเปอนมา
กับน้ําซับ ไดมีโอกาสขึ้นไปดูสวนที่จะซอมแซมปรับปรุงบนเจดีย ทราบวา เปนหองเก็บเครื่องอัฐบริขารของพระ
อาจารยมั่น ภูริฑัตโต พระเกจิอาจารยสายวัดปา เปนบุญของผมแท ๆ สวนดานบน เรือนธาตุ บุดวยทองคําบริสุทธิ์
คามหาศาล เปนที่เก็บพระอรหันตธาตุ ๗ มองไปไกลจากบนฐานประทักษิณ เห็นเทือกเขาภูพานทอดเหยียดยาว
๘ ภายหลังเสร็จงาน ทราบวา พวกเราไมมีโอกาสจะกราบนมัสการหลวงปูพระเกจิอาจารย เพราะภายหลังเวลาฉัน
เพล เปนเวลาที่ทานจะปฏิบัติธรรม ไมสมควรรบกวนเปนอยางยิ่ง ทําไดเพียงนําขาวกนบาตรมาใหกิน เทานนี้ก็
เปนบุญแลวละครับ แตเชื่อไหมวากอนอิ่มอาหารมื้อนี้ หลวงปูทานเดินถือไมเทาแกวงไกว แลวพูดวา ไมตองรีบ
รอน กินขาวปลาเสียใหเสร็จ จะไปนั่งรอที่ตรงโนน แปลวาวันนั้นกอนกลับ ผมไดมีโอกาสมากกวาที่จะไดกราบ
ไหวหลวงปู แตไดฟงทานเลาวา เราอาจมีบุญรวมกัน ที่ไดมารวมกันซอมแซมพระเจดียเชื่อวาแรงศรัทธาและผล
บุญจะชวยใหสําเร็จ ฟงแลวเกิดปติขนลุก ๙ และ ๑๐ ดอกไมสวยรอบพระเจดีย ๑๑ และ ๑๒ เฟรน ตะไครน้ํา ฟอง
หิน และฝอยลม พืชชั้นต่ําบนลาน และซอกหินริมทางเดิน บงบอกความสมบูรณของพืชพรรณในปาดิบ และ
เบญจพรรณ

ขากลับ แวะจังหวัดมุกดาหาร ที่ถนนเลียบ
แมน้ํา แหลงซื้อขายของที่ระลึก ผมถือโอกาสแวะถายรูปทาเรือขามฟาก และเรือทองเที่ยว (Ferry) ทั้งสองรูปแล
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เห็นสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูอีกฟากฝงหนึ่งของแมน้ําโขง ทามหมอก และละอองฝนที่โปรย
ปราย
บินสุดทายกอนปดสนามบิน
ผมเคยถามตัวเองวา จะทําอยางไร หากไมมีเงินขึ้นเครื่องบิน หรือสนามบินปด ทั้งที่ไมมีคําตอบแตผม
เชื่อวา ยอมไปได หากคิดจะไป

เย็ น วั น หนึ่ ง กลางเดื อ นพฤศจิ ก ายน
ภายหลังสอนหนังสือ อาจารย ดร.สสิกรณ พาผมไปแวะที่บาน ซึ่งอยูบนเสนทางระหวางสุโขทัย- พิษณุโลกนครสวรรค เพื่อรับภรรยาของทานไปกินอาหารมื้อเย็น กอนสงผมกลับกรุงเทพ ผมเหลือบเห็นอาคารหลังหนึ่งอยู
ฝงตรงขาม แมจะเกาทรุดโทรม แตก็มีรูปแบบที่บงบอกวา เปนอาคารในยุคชวงกอนป พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อไปยืน
ถายรูปใกล ๆ จึงทราบวา คืออาคารที่ทําการ ร.ส.พ รัฐวิสาหกิจที่เลิกกิจการไปแลว คงเปนเหตุที่อาคารหลังนี้ถูก
ทิ้ ง ร า ง เหมื อ น ๆ กั บ ที่ ทํ า การร.ส.พ ในหลาย ๆ จั ง หวั ด อาคารหลั ง นี้ บ างส ว นใช ไ ม เ ป น โครงสร า ง และ
องคประกอบ หลังคา

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผมเดินทางไปกรุงเทพเพื่อรวมประชุมที่สภา
วิ ศ วกร ก อ นที่ จ ะบิ น กลั บ อุ บ ลราชธานี ในวั น รุ ง ขึ้ น แล ว จึ ง ค อ ยเดิ น ทางจากอุ บ ลราชธานี ผ า นกรุ ง เทพ ไป
พิษณุโลก ซึ่งเปนเที่ยวบินกอนที่ทาอากาศยานจะถูกปด การเดินทางสองเที่ยวจากอุบลราชธานีโชคดี ไดกลับมา
นั่งอากาศยานลําตัวกวางอีกครั้ง A 300-600 HS-TAK “พญาไท”) และเปนชั้นธุรกิจ ทําใหอิ่มอาหารอรอย ไดนอน
หลับชั่วครู และไมเสียเวลาที่จะตองไปหาอะไรกินที่พิษณุโลก (คือมีเวลานอนมากขึ้น) ที่นั่งชั้นธุรกิจวันนี้ เงียบ
เหงา มีผูโดยสารสองสามคน ที่นั่งใกลสวนหัว อยูหางจากฐานลอ และเครื่องยนตมากหนอย จึงไดยินเสียง และมี
ความรูสึกแปลก ๆ ตอน บินขึ้น และบินลง

วันศุกรที่ ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผมเดินทางไปกรุงเทพ และเดินทางตอไป
พิษณุโลกอีกครั้ง เพื่อสอนหนังสือ เย็นวันเสารที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดมีโอกาสกินขาวมื้อเย็นกับลูกศิษยเกาจาก
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดถายรูปไวเปนที่ระลึก ซาย วุฒิชัย บุดดา (โยธา ม.อบ รุนที่ ๑) รับราชการสํานัก
นักงานตรวจเงินแผนดิน ประจําอยูที่จังหวัดพิษณุโลก และขวา อดิศักดิ์ กกแกว (รุน ๓) ทํางานกอสรางที่โครงการ
ชลประทานในอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกรที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ผมเดินทางไปสอนหนังสือที่พิษณุโลก ที่
ตางไปจากปกติ เพราะเปนการเดินทางที่ตองอยูในความทรงจําตลอดไป เพราะตองอาศัยขึ้นรถโดยสารประจําทาง
ปรับอากาศจากอุบลราชธานี เมื่อเวลาราว ๑๒.๑๕ น เดินทางผานจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย โดยใชทาง
หลวง ๒๒๖ หลังจากนั้นมุงหนาชัยภูมิ แวะพักกินขาวมื้อเย็น แลวเดินทางตอ ชวงนี้ ตองขึ้นเขา ลงเขา จําไดวา
ผานอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวระเหว ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยูบนที่สูง หลังจากนั้นจําไมได แตจําไดวาพอ
ลงเขาแลวเขาเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ผานแยกตากฟา จําไดอีกทีคือผานอําเภอสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร และอําเภอวังทองพิษณุโลก (นาจะเปนทางหลวงหมายเลข ๑๒) แลวถึงพิษณุโลกราว ๒๔.๐๐ น อาจารย
ดร.สสิกรณกรุณารับไปสงที่พัก ถึงที่พักก็ยอมหลับคาที่ ดดยไมไดถอดแมกระทั่งรองเทา ตื่นเชาไปสอนหนังสือ
รูปนี้เปนรูปเดียวที่ผมไดถายรําลึกความทรงจําในบายวันนั้น หลังเสร็จจากการสอนหนังสือ สวนการเดินทางเที่ยว
ลองเดิมวางแผนไวหลายแผน แตสุดทายไดแผนที่ดีที่สุดที่ลูกศิษย (เอ พงษพันธ ลิมปอนันตชัย และภรรยา) กรุณา
ขับรถจากลพบุรี ไปสงถึงบานที่กรุงเทพ (แลวกลับลพบุรี)

วันอาทิตยที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผมพยายาม
จะซื้อตั๋วรถโดยสารกลับอุบลราชธานี แตเกิดอุปสรรคหลายอยาง ดร. แรนดี้ แหงกรมทางหลวง จึงแนะนําให
เดินทางโดยรถไฟ เพราะเดินทางวันธรรมดา ผูโดยสารนาจะยังไมเต็ม แลวพาไปสถานีมะกะสัน สถานที่แวะซื้อ
ตั๋วรถไฟเที่ยวขึ้น กลับอุบลราชธานี ผมถายรูปสถานี และทางยกระดับของ Airport Rail-Link สําหรับรถไฟฟาที่จะ
เดินทางไปสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การกอสรางคงใกลแลวเสร็จ

X File พฤศจิกายน 2551 -10

ผมเดินทางสถานีมะกะสัน ผานถนนชิด ลม แวะ
ถายรูปตามรายทาง รูปตึกสูงบนถนนชิดลม คลองชิดลม ทาเทียบเรือโดยสารในคลองชิดลม เปนรูปบรรยากาศใน
ยามเย็น แลวกินขาวมื้อเย็น กอนกลับบานเตรียมตัวบรรยายที่สมาคมวิชาชีพ (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ) ในวันรุงขึ้น และกลับอุบลราชธานี ในค่ําวันเดียวกันนั้น เรื่องและภาพที่สถานีกรุงเทพ (หัว
ลําโพง) และบนรถไฟ ไวคอยเลาในเอ็กไฟลตอนตอไป
จดหมายจากลูกศิษย

เชื่อไหมวา เดือนนี้ มีจดหมายจากลูกศิษยฉบับเดียว อาจเปนเพราะหวงเวลา
วิกฤติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อีกทั้งใกลปใหม จหมายฉบับเดียว มาจากสันติ กิติยานันท ลูกศิษย ที่ผมไมได
พบมารวม ๑๐ ปแลว ดังนั้น เมื่อพบกันอีกครั้งที่รานอาหารใจกลางกรุงเทพ จึงพบวาจากสันติ นักศึกษาตัวเล็ก ๆ
เมื่อสิบปกอน กลายเปนสันติ ที่หนักกวา ๑๐๐ กิโลกรัม สันติใชเวลาเรียนยาวนานถึง ๘ ป จึงจบการศึกษา แตก็
ดีกวาไมจบ วันเวลา ทําใหเรื่องราย
Date: Mon, 10 Nov 2008 12:30:14 +0700

ผมมีปญหาปรึกษาครับวา โปรแกรม ... กับ ... แตกตางกันอยางไรครับ โปรแกรมไหนนาใชกวากัน ขอบคุณ
ครับ santimut@hotmail.com ที่อยูครับนายกฤตณพัทธ กิติยานันท ๙๘/๒๐ หมู ๔ตําบลทาลออําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
สถาพรตอบ โปรแกรมที่ดีคือโปรแกรมที่เราใชมันไดอยางมีประสิทธิภาพ คือคุนเคย ใชงาย ถูกตอง ตรวจสอบได
และงาย เรียนโปรแกรมอะไรมาแลว ก็หัดใชใหคลอง ๆ เสียกอนก็ไดนี่ครับ เพราะหากสงสัยก็ถามใครก็ได แลว
คอยไปหัดใชโปรแกรมอื่น ๆ จะเรียนรูงายรวดเร็ว และนาจะใชไดไมผิดพลาด สวัสดีครับ
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