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จะเห็นได้ว่าทั้งสองตอนพรรณาถึง ต้นโมก และต้น
มูกมัน ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งบอกได้ว่าในสมัยดังกล่าว (ประมาณ
๒๐๐ ปีมาแล้ว) มีต้นโมกและต้นมูกมันอยู่ในป่าเมืองไทย เป็นที่
รู้จักกันโดยทั่วไป
จากเรื่องราว “ถิ่นนามตามไม้” ซึ่งหมายถึงการตั้ง
ชื่อบ้านชื่อเมืองของคนไทยในสมัยก่อน ที่ตั้งตามชื่อของต้นไม้เด่น
ที่มีอยู่เป็นจำานวนมากในถิ่นดังกล่าว และชื่อนี้ก็ยังคงยืนยาวมา
จนถึงปัจจุบันนี้ หลายครั้งที่ผู้คนอยากเห็นต้นไม้ตามชื่อเมือง แต่
ปรากฏว่า เมื่อตามไปดู ก็พบว่าต้นไม้สูญพันธุ์ไปแล้ว หรือเกือบ
จะสูญพันธุ์อยู่แล้ว ดังเช่นที่อำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ก็มี
การตั้งชื่อตามต้นโมกบ้าน (Wrightia religiosa) ซึ่งเจริญงอกงาม
อยู่ในสภาพพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำาหลากในช่วงฤดูฝน เป็นต้นโมก
ที่มีกลีบดอกชั้นเดียวที่เรียกว่า โมกลา สำาหรับบ้านเนินโมกที่
อยู่ในจังหวัดชลบุรี ก็ตั้งชื่อตามต้นโมกหรือโมกมัน (Wrightia
pubescens) ซึ่งตามกิ่งและใบจะมีขนหนาแน่น สามารถเจริญ
เติบโตอยู่บนพื้นที่ดอน หรือบนเนินที่ไม่มีน้ำาขังแฉะ

Wrightia in Thai Forests

There are 23 kinds of Wrightia in Asia, Africa and Australia. In Thailand, there are 12 kinds in forests around
the country. Knowledge is Light Magazine offers the stories and photos of these small flowers with fragrant.
ความรู้คือประทีป
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ชื่อท้องถิ่นที่เรียก โมก โมกมัน มูก มูกมัน ใช้เรียก
กับพรรณไม้ที่อยู่ในสกุลโมก (Genus Wrightia) เป็นชื่อเรียก
ที่สับสน เนื่องจากมีพรรณไม้ในสกุลนี้อยู่หลายชนิด และผู้คน
ส่วนมากก็ไม่สามารถแยกชื่อหรือแยกต้นไม้ออกจากกันได้อย่าง
เด่นชัด แต่ในทางพฤกษศาสตร์มีเกณฑ์ที่แยกออกจากกันได้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพิจารณาลักษณะของ
ดอกและผล วารสารความรู้คือประทีป จึงขอเป็นสื่อกลางนำ�
ภาพดอกไม้และถิ่นที่ขึ้นอยู่ทั่วประเทศมาแนะนำ�ให้ได้รู้จักกัน
นับถึงปัจจุบันมีรายงานการค้นพบว่า มีพรรณไม้ใน
สกุลโมกอยู่ทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย
รวม ๒๓ ชนิด ส่วนในประเทศไทยมีโมกพื้นเมืองอยู่รวม ๑๒
ชนิด ขึ้นอยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน ส่วนมากมีทรงต้นเป็นไม้พุ่ม
หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน ๑๐ เมตร ดังเช่น

โมก





โมกมัน

โมกเขา

๑. โมกมัน
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

๒. โมกขน
Wrightia coccinea (Roxb.) Sims.
		 มีชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ มักมัน มูกน้อย มูกมัน โมกน้อย
ฯลฯ ขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้งหรือป่าโปร่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก 		 มีชื่อเรียกอย่างอื่น คือ มูกขน ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้นในภาค
ตะวันออก มีขนาดต้นและใบคล้ายคลึงกับโมกมัน ออกดอก

เฉียงเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง
๑๐ เมตร ตามกิ่งยอดและใบมีขนนุ่ม ออกดอกในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน ดอกสีขาวนวลปนชมพู มีขนาดดอก
๒.๕-๓.๕ เซนติเมตร มีฝักแฝดติดกันยาว ๓๐ เซนติเมตร
มีกระจายในต่างประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน
เป็นพืชสมุนไพร มีการนำ�ไม้มาใช้ทำ�อุปกรณ์การเกษตร
เช่น ด้ามจอบ เสียม มีด หรือใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่ใหญ่นัก
นอกจากนี้มีการใช้โมกมันเป็นต้นตอแล้วนำ�โมกประดับสวยงาม
มาเสียบ เช่น โมกด่าง

๔

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ดอกสีชมพูเข้ม ขนาดดอก ๓-๔
เซนติเมตร มีฝักคู่ยาว ๓๐ เซนติเมตร มีกระจายในต่างประเทศ
เช่น ในอินเดีย ปากีสถาน จีน ยังไม่มีรายงานการนำ�มาใช้
ประโยชน์ เนื่องจากมีจำ�นวนต้นไม่มากนักและขึ้นอยู่ในป่าลึก

๓. โมกแดง
Wrightia dubia (Sims.) Spreng.
		 มีชื่อเรียกอย่างอื่น คือ โมกส้ม ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้นใน
ภาคตะวันออกและภาคใต้ เป็นไม้พุ่มเล็กๆ สูงเพียง ๒ เมตร



โมกใบบาง



โมกขน

รายงานการนำ�มาใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีจำ�นวนต้นไม่มากนัก
และขึ้นอยู่ในป่าลึก

๕. โมกเขา
Wrightia lanceolata Kerr
		 ขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้งหรือป่าโปร่งบนภูเขาหินปูนใน



พุดพิชญา

ภาคกลางตอนล่าง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง ๑-๓ เมตร ใบ
หนาแข็งและค่อนข้างเรียบ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษายน ดอกสีชมพูเข้ม ขนาด ๓-๓.๕ เซนติเมตร มีฝักคู่
ยาว ๒๐ เซนติเมตร เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวที่มีขึ้นอยู่เฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น หรือที่เรียกกันว่า endemic มีการใช้
ประโยชน์เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน

๖. โมกใบบาง
Wrightia lecomtei Pitard

ตามกิ่งและใบเรียบ ออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้นภาคใต้ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก
ดอกสีแดงปนชมพู ขนาดดอก ๓-๔ เซนติเมตร มีฝักคู่ยาว
สูง ๑-๔ เมตร มีลักษณะของต้น ใบ และดอก คล้ายคลึงกับ
๓๐ เซนติเมตร กระจายพันธุ์ในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา
เวียดนาม และมาเลเซีย มีการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน โมกบ้าน แต่มีใบบางกว่า และมีดอกสีชมพูอ่อน ออกดอกช่วง
เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ขนาดดอก ๒-๒.๕ เซนติเมตร มีฝักคู่
และมีการนำ�มาปลูกเป็นไม้ประดับ
ยาว ๒๐ เซนติเมตร มีกระจายในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา
๔. โมกเหลืองหอม
และมาเลเซีย เริ่มมีการนำ�มาปลูกเป็นไม้ประดับ
Wrightia laevis Hook f.
๗. โมก
		 มีชื่อเรียกอย่างอื่นคือ โมกมัน ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้น
Wrightia pubescens R.Br.
ภาคใต้ เป็นไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูง ๕-๑๐ เมตร ตามกิง่ และใบมีขน
มีชื่ออื่นคือ โมกมัน โมกเกื้อ ขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้ง
ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ดอกสีเหลืองอ่อน ขนาด
ดอก ๒-๒.๕ เซนติเมตร มีฝักคู่ยาว ๒๐ เซนติเมตร มีกระจาย หรือป่าโปร่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีขนาดของลำ�ต้นใหญ่
กว่าชนิดอื่นๆ มีความสูงได้ถึง ๑๕ เมตร ออกดอกช่วงเดือน
ในต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ยังไม่มี
ความรู้คือประทีป

๕

๑๐. โมกราชินี
Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk

มีการประกาศการค้นพบในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้นอยู่
ในป่าดิบแล้งบนเขาหินปูนในจังหวัดนครสวรรค์ กาญจนบุรี
สระแก้ว ลพบุรี และสระบุรี เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง ๕-๘ เมตร
ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มีดอกสีขาวขนาด ๓-๓.๕
เซนติเมตร มีฝักคู่ยาว ๓๐ เซนติเมตร เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวที่
มีขึ้นอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น มีการใช้ประโยชน์โดยปลูก
เป็นไม้ดอกไม้ประดับ

๑๑. โมกสยาม
Wrightia siamensis D.J.Middleton

		 เป็นโมกชนิดใหม่ที่ประกาศการค้นพบในปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้งบนเขาหินปูนในจังหวัดกระบี่และ
พังงา เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง ๑-๓ เมตร ออกดอกเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม มีฝักคู่ยาว ๒๐ เซนติเมตร เป็นพรรณไม้
ถิ่นเดียวที่มีขึ้นอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับโมกเขา แต่มีดอกสีชมพูอ่อนและกลีบดอกห่อ
 โมกพวง
		 ส่วนโมกที่กำ�ลังอยู่ในระหว่างการรายงานการตั้งชื่อ
คือ โมกต๊อก Wrightia tokiae D.J.Middleton ซึ่งพบในจังหวัด
กุมภาพันธ์-เมษายน ดอกสีขาวนวล มีขนาดดอก ๒.๕-๓.๕
เซนติเมตร มีฝักแฝดติดกันยาว ๓๐ เซนติเมตร มีกระจายใน ตาก เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง ๕-๑๐ เมตร ออกดอกในเดือน
ต่างประเทศ ตั้งแต่ในจีนจนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย มีการ กุมภาพันธ์-เมษายน ดอกมีขนาด ๒-๒.๕ เซนติเมตร มีฝักคู่
ยาว ๓๐ เซนติเมตร คล้ายคลึงกับโมกและโมกมัน และคาดว่า
ใช้ประโยชน์เหมือนกับต้นโมกมัน มีลักษณะต้นคล้ายคลึงกับ
จะเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวเช่นกัน
โมกมันมาก ลักษณะที่แตกต่างกันคือ ต้องดูจากดอก โดยใช้
		 ต้นโมกทุกชนิดมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ กิ่งเปราะ
ความยาวของกระบังที่อยู่ข้างในกลีบดอกหรือล้อมรอบเกสร
เพศเมียเป็นเกณฑ์ ต้นโมกจะมีความยาวของกระบังเท่ากับความ ทุกส่วนมียางสีขาวคล้ายน้ำ�นม จึงมีข้อสังเกตได้ง่ายๆ โดยดึง
ใบออก แล้วจะมียางสีขาวไหลออกมา น้ำ�ยางจะติดมือเหนียว
ยาวของเกสรเพศเมีย แต่ต้นโมกมันจะมีกระบังสั้นกว่าเกสร
แล้วเปลี่ยนเป็นสีดำ� ตามลำ�ต้นและกิ่งจะมีช่องหายใจเป็น
เพศเมีย และผลมีลายจุดมากกว่า
จุดนูนสีขาวกระจายอยู่ทั่วไป ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนและบานอยู่ได้
๘. โมกบ้าน
๑-๒ วัน
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
		 ในปัจจุบันต้นโมกแต่ละชนิดได้รับความนิยมปลูกเป็น
		 เป็นต้นโมกที่คนไทยรู้จักมากที่สุด เนื่องจากมีทรง
ไม้ดอกไม้ประดับ มีวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆ นอกเหนือจาก
ต้นขนาดเล็ก ดอกดก และมีปลูกประดับกันอยู่ทั่วไปในชื่อของ การเพาะเมล็ด คือ การปักชำ� สามารถปักชำ�ลงดินโดยตรง
โมกลา เนื่องจากกลีบดอกมีเพียงชั้นเดียว ออกดอกได้เกือบ
หรือปักชำ�ลงในถุงเพาะชำ� เมื่อออกรากและแตกยอดดีแล้ว จึง
ตลอดปีและส่งกลิ่นหอมเย็น มีขึ้นกระจายอยู่ในประเทศ
เปลี่ยนลงปลูกในกระถางหรือนำ�ลงปลูกในแปลง มีการนำ�มา
เพื่อนบ้านทุกประเทศ
ปลูกเป็นต้นเดี่ยว แล้วตัดแต่งให้เป็นพุ่มสวยงาม ให้มีรูปทรง
๙. โมกเหลือง
กลม ทรงรี หรือเป็นแท่งเป็นเหลี่ยม แต่หากปลูกเป็นแถวเดี่ยว
Wrightia viridiflora Kerr
หรือแนวรั้ว ก็สามารถตัดแต่งให้เป็นแถวสวยงามได้ และเมื่อมี
		 ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งบนภูเขาหินปูนใน
การบำ�รุงรักษาต้นโมกที่ปลูกประดับกันอย่างดี มีการให้น้ำ�และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก
ปุ๋ยอย่างเพียงพอ จึงพบว่า โมกที่ปลูกเลี้ยงจะมีดอกใหญ่ ดอกดก
สูง ๒-๔ เมตร มีใบขนาดเล็ก ดอกสีเหลืองอมเขียวขนาด
และออกดอกได้เกือบตลอดปี
๑.๕-๒ เซนติเมตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มีฝักคู่
		 สำ�หรับโมกที่ชอบขึ้นอยู่บนภูเขาหินปูน ได้แก่ โมกเขา
ยาว ๒๐ เซนติเมตร เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวที่มีขึ้นอยู่เฉพาะใน
โมกเหลือง โมกราชินี และโมกสยาม เมื่อตัดชำ�กิ่งแล้วนำ�มา
ประเทศไทยเท่านั้น มีการใช้ประโยชน์โดยปลูกเป็นไม้บอนไซ
ปักลงดินโดยตรง จะตายทั้งหมด หรือมีต้นที่เหลืออยู่น้อยมาก
หรือไม้ดัด
และก็จะไม่เจริญเติบโต วิธีที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์โมกทั้ง

๖



โมกซ้อน



โมกราชินี



โมกสยาม



ผลโมก



โมกต๊อก

๔ ชนิดดังกล่าว จึงใช้โมกหรือโมกมันเป็นต้นตอ แล้วนำากิ่งยอด
ในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าจะมีลูกผสมของโมกแต่ละ
ของโมกดังกล่าวแต่ละชนิดมาเสียบ ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ชนิดผลิตกันออกมาสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ อาจจะมีดอกซ้อน
และออกดอกได้สวยงามเหมือนกับต้นที่ขึ้นอยู่บนเขาหินปูนตาม มากขึ้น ดอกใหญ่ขึ้น หรือมีดอกสีอื่นๆ สวยงามให้เลือกปลูก
ธรรมชาติ
เลี้ยงกันได้มากขึ้น
จากการปลูกเลี้ยงโมกบ้านที่มีดอกชั้นเดียว หรือที่เรียก
ว่า โมกลา มาเป็นระยะเวลายาวนาน พบว่ามีการกลายพันธุ์
ออกไปโดยลำาดับ กลายเป็นโมกที่มีกลีบดอกหลายชั้นที่เรียกว่า
โมกซ้อน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เป็นหมัน ไม่ติดฝัก นอกจากนี้ยังกลาย
ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ไปเป็นโมกพวง ที่มีจำานวนดอกในแต่ละช่อมากมาย และกลาย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ไปเป็นโมกเวียดนาม ที่มีทรงต้น ใบ และดอกขนาดเล็กลง
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการนำาโมกชนิดหนึ่งจาก
ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
ประเทศศรีลังกา เข้ามาปลูกในประเทศไทย แต่เรียกกันในชื่อ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทำางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน
ของ พุดพิชญา Wrightia dysenterica แล้วได้รับความนิยม
เทคโนโลยีการเกษตร ในการพัฒนาพรรณไม้ที่หายากและ
ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ในปัจจุบันมีการปลูกกันไปทั่ว
ประเทศ มีดอกสีขาวและระยางค์คล้ายคลึงกับโมกราชินี แต่มี
ขนาดดอกเล็กกว่า
ความรู้คือประทีป

๗

บ้านพักราชทูตที่สร้างไว้ต้อนรับราชทูตตามหัวเมืองรายทาง เมืองธนบุรี
เมืองบางกอก เมืองสามโคก ตามลำาน้ำาเจ้าพระยาก่อนเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา



สามโคก รอยอดีตความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ นั้น มีปรากฏ
หลักฐานเป็นบันทึกจดหมายเหตุรายวันของท่านบาทหลวงแห่ง
ชัวสี ผู้ช่วยราชทูต อาเล็กซองดร์ อัศวินแห่งโชมองต์ (Alexandre,
Chervalier de Chaumont) หรือที่ชาวไทยเรียกว่า เชอวาเลีย
เดอ โชมองต์ ความว่า

Samkoc: Community in the Ayudhya Period
325 Years of French-Thai Relations

“วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ เช้าวันนี้
เราเห็นเรือกำาปั่นวิลันดาและอังกฤษแล่นขึ้นไปตามลำาน้ำามุ่งตรง
ไปยังกรุงศรีอยุธยา เรือทั้งสองลำานี้เป็นเรือเล็ก ดูท่าจะเป็นเรือ
ไม่สู้ดีนัก ที่เรือวิลันดายิงปืนเป็นการคำานับ ๙ นัด เรืออังกฤษ
๕ นัด เวลานี้มองเห็นหมู่บ้านตำาบลสามโคก ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ

Alexandre, Chevalier de Chaumont – the first French ambassador for King Louis XIV – stayed at Ban Samkoc for
a while before heading to Ayudhya. In his journal, Abbé de Choisy, assistant to the ambassador, said the entourage
was welcomed by Samkoc governor. There was already a church for Thais converted to Christianity.

๘

ได้ถนัด ที่นั่นมีโรงสวดสร้างขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งเสนต์แพร์
และมิชชันนารีผู้ดูแลรักษาโรงสวดเก่าและได้ล่วงลับไปแล้ว
ทางขวามือก็มีหมู่บ้านเหมือนกัน บรรดาคฤศต์ศาสนิกชนพากัน
ไปเป็นหมู่เป็นเหล่า ไปชุมนุมสวดกันที่โรงสวดตำ�บลสามโคก
ทุกๆ วันอาทิตย์เป็นนิจกาล มีคนนับถือคฤศต์ศาสนาเคร่งครัด
อยู่เพียง ๒-๓ คนเท่านั้น
“เวลารับประทานอาหารกลางวันมีออกพระ ๒ นาย
ซึ่งเป็นแม่ทัพคุมทหารขัดตาทัพอยู่ทางชายแดนต่ออาณาเขตต์
เมืองมอญ กับข้าราชการอีก ๒๐ นายก็มาถึง ต่างพากันไป
คำ�นับท่านเจ้าเมือง พอตกเวลาเย็นมีข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย
พากันมาอีกเป็นอันมาก บ้านช่องที่พักก็สร้างเป็นแบบเดียวกัน
ทั้งหมด การสร้างและการตกแต่งก็ทำ�กันเสร็จในวันนั้น มีคน
ทำ�งานไม่ต่ำ�กว่า ๒๐,๐๐๐ คน”
“บ้านสามโคก” จากบันทึกของท่านบาทหลวงแห่งชัวสี
ทำ�ให้เราได้รู้ว่า ที่เมืองสามโคก อันเป็นจุดพักของคณะราชทูต
ฝรั่งเศสก่อนเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา ท่านเจ้าเมืองสามโคกพร้อม
ข้าราชการขุนนางใหญ่น้อย ได้มาต้อนรับคณะราชทูตที่เดินทาง
มาถึง พร้อมทั้งได้สร้างบ้านพักราชทูตเสร็จภายในวันเดียว ซึ่ง
มีผู้คนมากมายถึง ๒๐,๐๐๐ คน และที่สำ�คัญ เมืองสามโคก
เป็นบ้านเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่ “สมัยพระเจ้าปราสาททอง” มี
หลักฐานปรากฏในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่าด้วย
การใช้ตราราชการ พ.ศ. ๒๑๗๙ แผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง
ระบุว่า สามโคกเป็นหัวเมืองขึ้นกับกรมพระกลาโหม ครั้นถึงปี
พ.ศ. ๒๒๐๒ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ชาวมอญเมืองเมาะตะมะ
ซึ่งมีหัวหน้าสมิงนายกอง ๑๑ คน ได้อพยพเข้ามาทางด่านเจดีย์
สามองค์ เข้ามาพึ่งโพธิสมภารฯ โปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
สามโคก ข้างคลองคูจามบ้าง ที่ใกล้วัดตองปุบ้าง กองกำ�ลัง
ทหารมอญของกรุงศรีอยุธยาทำ�หน้าที่ปกป้องชายแดนด้าน
ตะวันตก ดังปรากฏหลักฐานจากบันทึกของท่านบาทหลวง
แห่งชัวสี
ในสมัยอยุธยา ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็นทหาร
ชาวมอญก็เช่นเดียวกันกับชาวสยามสังกัดมูลนาย มีหน้าที่
รับผิดชอบ เช่น เป็น “ไพร่หลวง” สังกัดวังหลวงหรือพระเจ้า
แผ่นดิน เข้ารับราชการทหารปีละ ๖ เดือน “ไพร่สม” สังกัด
เจ้านายหรือขุนนางใหญ่น้อย อายุ ๑๓-๑๗ ปี และ “ไพร่ส่วย”
คือพวกที่ถูกยกไว้ไม่ต้องเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร แต่ต้องส่ง
สิ่งของมาให้หลวงแทน ไพร่ส่วยชาวมอญที่สามโคกคงมีจำ�นวน
ไม่น้อย เพราะมีฝีมือเป็นช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่อยู่
เมืองเมาะตะมะ จึงถูกเกณฑ์ให้ทำ�อิฐมอญที่ใช้สร้างบ้าน
แปงเมืองส่งทางการ อีกส่วนหนึ่งก็ปั้นเครื่องปั้นดินเผา เช่น
 แผนที่แม่น้ำ�เจ้าพระยาในสมัยอยุธยาที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุ เดอ ลา ลูแบร์
ตุ่มสามโคก หม้อน้ำ� อ่างน้ำ� ครก ท่อน้ำ� และเครื่องปั้นดินเผา เขียนโดยอาศัยข้อมูล การสำ�รวจของเดอ ลา มาร์ พ.ศ. ๒๒๒๘ ปรากฏชื่อ Samkoc
ชนิดต่างๆ ที่ทางการต้องการ ดังปรากฏหลักฐานจาก
(สามโคก)
“รายงานการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีเตาสามโคก” ของกรม
ศิลปากร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เตาสามโคกที่บ้านสามโคกมีมานาน
ความรู้คือประทีป

๙

เชอวาเลีย เดอ โชมองต์ ราชทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถวาย
พระราชสาส์นจากพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ที่พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท
ณ กรุงศรีอยุธยา



เครื่องถ้วยลายครามบรรจุกระดูกจากจีนสมัยราชวงศ์ชิง ในสถูปเจดีย์
วัดสิงห์ และเครื่องถ้วยแก้วจากยุโรป จากสมัยอยุธยา



๑๐

แล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากพบชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา
เป็นจำานวนมากแล้ว ยังพบชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่มีจารึก
ข้อความว่า “หนังสือออกหลวง” ซึ่งเป็นชื่อตำาแหน่งขุนนางใน
สมัยอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกของท่านบาทหลวงแห่งชัวสี
นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของท่อน้ำาดินเผา ระบบสาธารณูปโภค
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ฝรั่งต่างชาตินำาเข้ามาใช้ในบ้านในเมือง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
บทบาทกองกำาลังทหารมอญที่เมืองสามโคกมีหน้าที่
ขัดตาทัพอยู่ชายแดน ดังบันทึกของบาทหลวงแห่งชัวสี น่าจะ
เป็นกองกำาลังที่สังกัด “กรมอาทมาต” ซึ่งแบ่งเป็นกรมอาทมาต
ซ้ายและอาทมาตขวา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ลาดตระเวนเขตแดน
ระหว่างไทยกับพม่า สืบข่าวสอบถามหาข่าวความเคลื่อนไหว
จากชาวมอญและพม่าตามหัวเมืองชายแดน และคอยดักจับ
ทหารพม่าส่งมายังกรุงศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่ากองกำาลังทหาร
มอญที่เมืองสามโคกมีบทบาทสำาคัญยิ่งในการปกป้องบ้านเมือง
ให้อยู่กันอย่างสงบสุขในยุคสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เมืองสามโคกจากบันทึก
ของบาทหลวงแห่งชัวสี มีอยู่ว่า “ที่นั่นมีโรงสวดสร้างขึ้นไว้เป็น
อนุสาวรีย์แห่งเสนต์แพร์ และมิชชันนารีผู้ดูแลรักษาโรงสวดเก่า
ผู้ได้ล่วงลับไปแล้ว ทางขวามือก็มีหมู่บ้านเหมือนกัน บรรดา
คฤศต์ศาสนิกชนพากันไปเป็นหมู่เป็นเหล่า ไปชุมนุมสวดกัน
ที่โรงสวดตำาบลสามโคกทุกๆ วันอาทิตย์เป็นนิจกาล” จาก
บันทึกนี้แสดงให้เห็นผลของความสำาเร็จในการเผยแพร่ศาสนา
คริสต์ในดินแดนสยามได้อย่างเสรีหลังจากฝรั่งเศสเข้ามาใน
สยามปี พ.ศ. ๒๒๐๕ โดยมีจุดมุ่งหมายจะเอากรุงศรีอยุธยาเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาคริสต์ และมีแผนการที่จะเกลี้ยกล่อม
ให้สมเด็จพระนารายณ์เข้ารีต เพื่อการเผยแพร่ศาสนาได้อย่าง
เสรีโดยได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าแผ่นดินสยาม สมเด็จพระ
นารายณ์ทรงบ่ายเบี่ยงต่อคำาเชื้อเชิญของบาทหลวงให้พระองค์

แผ่นอิฐมอญที่พบที่วัดสิงห์ ตราประทับ IOU กลางดวงอาทิตย์
ที่มีขีดเปลวรัศมี



พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ กษัตริย์ฝรั่งเศสที่ส่งคณะทูตคณะใหญ่
นำาโดยท่านราชทูต เชอวาเลีย เดอ โชมองต์ เข้ามากรุงศรีอยุธยา



ทรงเปลี่ยนศาสนาตามพระราชดำารัสที่ว่า “พระเจ้าที่แท้จริง
ทรงสร้างสวรรค์และโลกตลอดจนสัตว์โลกให้มีรูปร่างลักษณะ
และธรรมชาติแตกต่างกันนั้น ย่อมเห็นชัดแล้วว่า พระเจ้า
ทรงประสงค์มิให้มีเพียงศาสนาเดียวกัน ให้ทุกคนอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์เดียว การที่ทรงสร้างธรรมชาติให้แปลกแตกต่างกัน
พระองค์ก็คงต้องการสร้างศาสนาให้แปลกแตกต่างกันด้วย”
จากบันทึกของบาทหลวงแห่งชัวสี ที่สามโคกว่า ที่นั่นมี
โรงสวดสร้างขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งเสนต์แพร์ และมิชชันนารี
ผู้ดูแลรักษาโรงสวดเก่าผู้ได้ล่วงลับไปแล้ว “เสนต์แพร์” ที่กล่าว
ถึงก็คือชื่อของนักบุญหญิงในอดีตผู้เป็นพระแม่ของพระนาง
มารีย์ ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนมิชชันนารีคือ
พระธรรมทูตผู้เดินทางไปเผยแพร่ศาสนา โรงสวดก็คือโบสถ์
จากบันทึกนี้แสดงให้เห็นว่า ดินแดนที่ตั้งเมืองสามโคกเมื่อ
สามร้อยกว่าปีก่อนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ศาสนาคริสต์
ได้เข้ามามีบทบาทในบ้านเมืองและชุมชนมากขึ้น จากการ
ที่ทางการให้เสรีภาพในการเผยแพร่ ก่อตั้งศาสนสถาน และได้
รับความคุ้มครองจากทางการในท่ามกลางชุมชนที่นับถือพุทธ
ศาสนา แต่ก็มิได้มีความขัดแย้งบาดหมางรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถบ่งบอกสถานที่ตั้งของโบสถ์
คริสต์ได้แน่นอน เพราะบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเรือนตลอดริมฝั่งน้ำา ตั้งแต่ท้ายวัดสะแกจนถึงหน้าวัดไก่เตี้ย
ซึ่งชาวบ้านที่ตำาบลสามโคกบอกเล่ากันว่า เมืองสามโคกนั้น
ตั้งอยู่บริเวณบ้านพรมเหนือ ปากคลองบ้านทาส โบราณวัตถุที่
พบจากโครงการบูรณะโบราณสถานวัดสิงห์ วัดสำาคัญคู่บ้าน
คู่เมืองสามโคก ของสำานักงานศิลปากรที่ ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี
สำานักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้พบเครื่องถ้วยแก้วของฝรั่ง
ความรู้คือประทีป

Pierre Marie Lambert de la Motte Frondeville
พระสังฆราชแห่งเบรีตผู้มีบทบาทในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
สู่ดินแดนห่างไกล



ต่างชาติรูปทรงต่างๆ จำานวนหนึ่ง และพบแผ่นอิฐมอญที่มีจารึก
ข้อความภาษาอังกฤษภายในวงกลมที่มีตัวอักษร “IOU” อยู่
ตรงกลางสัญลักษณ์รูปดวงอาทิตย์ ประทับตรากลางแผ่นอิฐมอญ
อยู่หลายแผ่น นอกจากนี้ยังพบขวดดินเผาเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
และกล้องยาสูบของฝรั่งต่างชาติ และลูกปืนใหญ่ โบราณวัตถุ
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่สามโคก
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๒๒๓ ดินแดนสยามเมืองสามโคก
แห่งนี้ได้ต้อนรับคณะราชทูตแห่งฝรั่งเศส ในพระนามของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ครั้งยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติ ดังที่สมเด็จ
พระนารายณ์ทรงมีพระราชประสงค์จะให้เลือ่ งลือระบือพระเกียรติยศ
ปรากฏไปนานาประเทศน้อยใหญ่ นี่คือบันทึกหน้าหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์เมืองสามโคกที่ถูก
ค้นพบ และนำามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมาของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจของจังหวัดปทุมธานี

วีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย

นักเขียนบทความสารคดี
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ประเพณีวัฒนธรรม
ศิลปินดีเด่นจังหวัดปทุมธานี สาขาวรรณศิลป์
ศิลปินร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

๑๑

ผู้เขียนเกิดความสนใจเรื่องการทำาเหมืองแร่ที่ภูเก็ตในสมัยก่อน แล้ว
ได้พยายามรวบรวมข้อมูล และต้องการที่จะเผยแพร่ ให้เพื่อนนักอ่านได้รับรู้
ตามผู้เขียนมาได้เลยครับ

๑๒



ภาพจำ�ลองเมืองภูเก็ต

ที่มาของคำ�ว่า จังซีลอน (Junk Ceylon)๑

จากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือหนังสือภูมิศาสตร์และแผนที่การเดินเรือของคลอดิอุส ปโตเลมี
(Cladius Ptolemy) นักปราชญ์ชาวกรีก ที่เขียนขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๗๐๐ ได้เรียกบริเวณเกาะแห่งหนึ่งว่า
จังซีลอน (Junk Ceylon) ระบุว่าอยู่ในตำ�แหน่งระหว่างละติจูดที่ ๖-๘ องศาเหนือ ตรงกับตำ�แหน่ง
ของเกาะภูเก็ต และได้เรียกชายฝั่งบนแผ่นดินสุวรรณภูมิว่า “แหลมตะโกลา” (Cape Takola) โดย
ได้กล่าวถึงการเดินทางมาแหลมมลายูหรือแหลมทองว่า จะต้องผ่านแหลมจังซีลอน ชื่อนี้จึงเป็นที่
รู้จักของนักเดินเรือมานาน ในยุคการขยายการค้าและการล่าอาณานิคมของยุโรป ชาวต่างประเทศ
เช่น อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ ฯลฯ ได้เดินเรือสำ�เภามาติดต่อการค้ากับเกาะจังซีลอน เพราะมีอ่าว
มีสันเขา สามารถกำ�บังลมมรสุมได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการจอดเรือพักสินค้า และยังอุดมไปด้วย
แร่ดีบุก ในสมัยนั้นเป็นแร่ที่มีราคาสูงมาก ปโตเลมี กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้คนเดินทางอพยพมายัง
เกาะจังซีลอนเพราะมีตะกั่วดำ� คือ แร่ดีบุก๒

มีการใช้คำ�ว่า ภูเก็จ มาก่อนคำ�ว่า ภูเก็ต

จากการตรวจสอบหนังสือราชการสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเรียกเกาะนี้ว่า เกาะถลาง หรือ
ฉลาง ส่วนคำ�ว่า ภูเก็จ เพิ่งมาปรากฏในสมัยธนบุรี ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปี พ.ศ. ๒๓๒๘
ก็ปรากฏชื่อ ภูเก็จ ในเอกสารถลางซึ่งได้มาจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และปรากฏในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นต้นมา และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น ภูเก็ต
ตามพระราชดำ�ริของรัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งดำ�รงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒

ความสำ�คัญของภูเก็ต

จากบันทึกของมองซิเออร์เวเรต์ พ่อค้าชาวฝรั่งเศส ได้บันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๒๙ กล่าวว่า
“นอกจากมีแร่ดีบุกแล้ว ยังมีการดำ�น้ำ�หาไข่มุกปีหนึ่งได้จำ�นวนมาก นอกจากนี้ยังมีอำ�พันเทา๓”
จากการเป็นแหล่งที่มีไข่มุก อำ�พันเทา และดีบุก ทำ�ให้ภูเก็ตกลายเป็นเมืองท่าที่สำ�คัญของสยาม
ในสมัยนั้น ถลาง (มีการใช้คำ�ว่าถลางและภูเก็ตแทนกันไปกันมาเสมอ ) จึงเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานอยู่จ�ำ นวนมากทั้งไทย ชาวเล (ชนพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะ) พวกมาเลย์ พม่า มอญ อินเดีย จีน
๑ Junk Ceylon - Junk เรือสำ�ปั้นจีนท้องเรียบ Ceylon ประเทศศรีลังกา จาก พจนานุกรมอังกฤษ-จีน-ไทย โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
๒ ในสมัยนั้นชาวพื้นเมืองเรียกดีบุกว่า ตะกั่วดำ� และมีการเรียกตามชื่อสถานที่ว่า ตะกั่วถลาง ประโยชน์ของดีบุกมีมาแต่ยุคโบราณเนื่องจากเป็นส่วนประกอบ
สำ�คัญในการทำ�สำ�ริด สำ�ริดได้รับความนิยมนำ�มาทำ�เป็นเครื่องประดับ อาวุธ ตลอดจนทำ�รูปเคารพต่างๆ
๓ อำ�พันเทา เป็นวัตถุที่ออกมาจากท้องปลาวาฬ มีลักษณะเหมืองฟองน้ำ�สีเทาและเหลือง กลิ่นเหม็นคาวคล้ายเนื้อสัตว์เน่า แต่เมื่อถูกแสงแดดจนแห้งจะมีกลิ่น
หอม นำ�ไปใช้ทำ�ยาแผนโบราณและผสมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำ�หอม สามารถพบอำ�พันในเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน เพราะช่วงนี้จะมีพายุพัดเข้ามา
อย่างแรงและมักจะพัดเอาอำ�พันเทาเข้ามาด้วยเสมอ เมื่ออำ�พันถูกพัดพามาที่ชายฝั่งทะเล ตามชายฝั่งทะเลจะมีเจ้าพนักงานของพระเจ้ากรุงสยามมาคอยประจำ�
อยู่สำ�หรับเก็บอำ�พันที่ถูกพัดมาพามาติดบนชายหาดและจะรอช้าไม่ได้ เพราะมักจะมีกวางและหมูป่ามากินอำ�พันเทาเหล่านี้เป็นอาหาร

ความรู้คือประทีป

๑๓

ตลอดจนชาวยุโรป ดีบุกถือว่าเป็นแร่มีค่าที่นำ�มาทั้งความ
รุ่งเรืองและความวุ่นวายมาสู่ชาวพื้นเมืองถลางด้วยในเวลา
เดียวกัน เพราะความต้องการแร่ดีบุกทำ�ให้ชาติตะวันตกหลาย
ชาติต่างขับเคี่ยวกันเพื่อให้ตนมีอิทธิพลเหนือเกาะแห่งนี้ จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถลางขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่
สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันตกที่ห่างไกลและทุรกันดาร อีกทั้งทางบกไม่
สามารถติดต่อกันได้โดยสะดวก ตลอดระยะทางจากมะริดจนถึง
ตะกั่วป่าไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่ เป็นเหตุให้ภูเก็ตเป็นศูนย์อำ�นาจ
ที่ขึ้นตรงต่ออยุธยาแต่เพียงในนามเท่านั้น และเมื่อชาวตะวันตก
เข้ามาตั้งบริษัทเพื่อค้าดีบุก ทางอยุธยาจึงยินดีให้ชาวดัตช์หรือ
ฝรั่งเศสเข้าผูกขาดการค้าดีบุกมากกว่า เพราะเห็นว่าดีกว่าที่
จะปล่อยให้ถลางเป็นเพียงเมืองท่าของอยุธยาหรือทำ�การค้าเอง
เนื่องจากอยู่ห่างไกล ยากที่จะควบคุมได้
ย้อนไปในปี พ.ศ. ๒๑๖๙ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้
ทรงยินยอมทำ�สัญญากับบริษัทอินเดียตะวันออกของชาวดัตช์
ผูกขาดการค้าดีบุกที่นครศรีธรรมราชและถลาง ถือได้ว่าเป็น
สัญญาทางค้าฉบับแรกที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามากำ�หนดราคาซื้อ
ขายดีบุกได้ตามความพอใจ จากสัญญาทางการค้านี้ การขูดรีด
ราษฎรภายใต้การยินยอมของรัฐบาลกลางจึงเริ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านพลเมืองอีกด้วย เมื่อพ่อค้าชาวดัตช์
เข้ามาที่ภูเก็ตมักจะมีภรรยาเป็นชาวพื้นเมือง และเมื่อมีลูกเกิดมา
ก็หาได้ใส่ใจต่อเด็กที่เกิดมาไม่ ทำ�ให้เด็กนั้นเป็นภาระแก่ภรรยา
ฝ่ายเดียว และเมื่อทำ�ธุรกิจของตนเสร็จแล้ว ก็ไม่พาภรรยาและ
บุตรกลับไปด้วย



๑๔

หุ่นจำ�ลองกรรมกรเหมืองแร่

จากปัญหาทางสังคมผนวกกับวิธีทำ�การค้าแบบผูกขาด
การกดราคาแร่ดีบุก คิดเอาแต่กำ�ไรฝ่ายเดียว จึงเกิดจุดแตกหัก
กันขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๐๔-๒๒๑๔ ชาวถลางได้ร่วมมือกับ
ชาวมลายูที่เข้ามาทำ�การค้าและพักพิงในถลางลุกฮือขึ้นมาฆ่าฟัน
พวกดัตช์ตายเสียหมดสิ้น ตั้งแต่บัดนั้นมาบริษัทของชาวดัตช์ก็
ไม่ได้จัดส่งคนมาควบคุมถลางอีกเลย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๒๒๙ เจ้าอาณานิคมทั้งหลาย
ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส ตลอดจนชาวดัตช์ได้มองเห็นผลประโยชน์
มหาศาลในถลาง จึงได้พยายามเข้ามาขอทำ�สัญญากับสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช แต่ในที่สุดกลับมีเพียงฝรั่งเศสชาติเดียว
เท่านั้นที่ได้ทำ�สัญญา แต่ก่อนที่สัญญานี้จะมีผลบังคับ สมเด็จ
พระเพทราชาก็ได้ยึดอำ�นาจในปี พ.ศ. ๒๒๓๑ จึงเป็นเหตุให้
ไม่มีการบังคับใช้สัญญาฉบับนี้

เกิดสองวีรสตรีแห่งถลาง

เกาะถลางนั้นเป็นเพียงรัฐชายขอบที่อยู่ห่างจาก
กรุงศรีอยุธยา จึงมีความใกล้ชิดกับเมืองมะละกา มะริด ไทรบุรี
โดยเฉพาะกับเมืองไทรบุรีที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุด มีการคมนาคม
ถึงเกาะถลางได้สะดวกสบาย พงศาวดารถลางกล่าวถึงความ
สัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างรัฐไทรบุรีและถลางว่า “ขุนนาง
ที่ปกครองภูเก็ตมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ จอมร้าง
และจอมเฒ่า เป็นพี่น้องต่างมารดากัน สืบเชื้อสายมาจาก
สุลต่านของไทรบุรี ลูกหลานของท่านทั้งสองเป็นผู้มีบทบาท
อย่างมากในการปกครองภูเก็ตต่อมาเป็นเวลานาน สายสกุลของ
ท่านคือ ณ ถลาง และ ประทีป ณ ถลาง และยังมีสายสัมพันธ์
มีความใกล้ชิดทางการแต่งงานกับอีกสองตระกูลคือ รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต และจันทโรจวงศ์ กลุ่มเครือญาติถลางที่โดดเด่นที่สุด
คือ ท้าวเทพกระษัตรี (จัน) และท้าวศรีสุนทร (มุก)”
ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรเกิดเมื่อปลายสมัย
อยุธยา เป็นธิดาคนโตและคนรองของจอมร้างบ้านตะเคียน ในปี
พ.ศ. ๒๓๒๘ กองทัพพม่ายกเข้ามาตีสยามในสงครามเก้าทัพ
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑ เมื่อพม่าสามารถตีตะกั่วป่าและตะกั่วทุ่ง
ได้แล้ว พม่าก็ยกพลเลยเข้าตีถลาง เวลานั้นพระยาพิมล เจ้าเมือง
ถลางผู้เป็นสามีของคุณหญิงจัน เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ดังนั้น
คุณหญิงจันกับนางมุกน้องสาวได้ร่วมมือกับพระยาทุกขราช
(เทียน) ลูกชายคุณหญิงจัน ซึ่งมีตำ�แหน่งเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตใน
ขณะนั้น ร่วมกันต่อต้านและป้องกันเมืองถลางไว้ได้
หลังจากป้องกันภูเก็ตได้สำ�เร็จแล้ว ตำ�แหน่งเจ้าเมือง
ถลางว่างอยู่ ทางกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งให้เจ้าพระยาสุรินทราชา
(จันทร์ จันทโรจวงศ์) มาเป็นผู้ส�ำ เร็จราชการแปดหัวเมืองภาคใต้
และเป็นใหญ่ในถลาง ส่วนทางกลุ่มของคุณหญิงจันและกลุ่ม
เครือญาติถลางได้พยายามให้คนของตนได้กลับมาเป็นเจ้าเมือง
ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจึงไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไรนัก
จนต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ พระยาทุกขราช (เทียน) ก็ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นพระยาถลาง ความขัดแย้งต่างๆ จึงยุติลง

การทำ�เหมืองดีบุกเมื่อครั้งอดีต

ดีบุกเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างเมือง
ภูเก็ตให้เจริญเติบโตอย่างแท้จริง นับตั้งแต่พระยาทุกขราช
(เทียน) ได้ค้นพบดีบุกที่บ้านสะปำ�ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ
ถลาง ก็ได้อพยพบริวารมาตั้งหลักปักฐานทำ�เหมืองแร่ เกิด
เป็นกลุ่มเมืองภูเก็ตขึ้น ซึ่งขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับถลาง เนื่องจาก
เมืองสะปำ�อยู่ใกล้ท่าเรือ มีลำ�คลองใหญ่ให้ขนสินแร่ได้สะดวก
ชุมชนสะปำ�จึงได้ขยายตัวเป็นเมืองขึ้นมาตามสายแร่ดีบุกที่พบ
สายแร่ขยายไปถึงกระทู้ ในปี พ.ศ. ๒๓๕๒ เกิดสงครามครั้งใหญ่
กับพม่าอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้ถลางพ่ายแพ้อย่างยับเยินจนแทบ
กลายเป็นเมืองร้างไปเลย หลังจากนั้นแขกอินเดียจากเมืองมัทราส
(ต้นสกุลรัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ได้รวบรวมผู้คนมาสร้างเมืองใหม่
อีกครั้งหนึ่ง และในขณะนั้นพระภูเก็ต (แก้ว) ทายาทคนหนึ่ง
ของกลุ่มเครือญาติถลาง ได้ค้นพบแหล่งแร่ใหญ่ที่กระทู้ จึงได้
เริ่มสร้างเมืองภูเก็ตขึ้นใหม่ที่บ้านเก็ตโฮ่ ต่อมาลูกหลานชั้น
ถัดมาได้เสาะหาพบแหล่งแร่ดีบุกที่ทุ่งคา ชาวเมืองภูเก็ตเดิม
จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านทุ่งคาซึ่งเป็นภูเก็ตในปัจจุบันนี้
เนื่องจากการทำ�เหมืองแร่ดีบุกมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เจ้าเมืองซึ่งได้เป็นเจ้าของเหมืองแร่ด้วยจึงได้สั่งให้นำ�
กรรมกรชาวจีนจำ�นวนมากเข้ามาเป็นแรงงาน ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๓๙๖ ภูเก็ตได้ยกฐานะเป็นเมืองเทียบเท่าถลาง แต่พอถึงสมัย
รัชกาลที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๔ เมืองภูเก็ตได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นหัวเมืองขึ้นต่อกรุงเทพฯ โดยตรง แต่เมืองถลางกลับต้องขึ้น
กับเมืองภูเก็ตนับแต่นั้นมา
แร่ดีบุกถือเป็นพระราชทรัพย์ที่มีค่ามากตั้งแต่สมัย
อยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ แต่เดิมราชสำ�นักกำ�หนดให้ดีบุก
เป็นสินค้าต้องห้าม ใครหาได้ต้องขายให้แก่ราชสำ�นักในราคาถูก
ทำ�ให้ราษฎรทั่วไปไม่นิยมหากันมากนัก จนในสมัยรัชกาลที่ ๓
การส่งส่วยที่เป็นดีบุกจากหัวเมืองชายฝั่งด้านตะวันตก
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรัชกาลที่ ๓ ทรงดำ�เนินนโยบายการ
ตั้งระบบเจ้าภาษีนายอากรในลักษณะการเหมาเมือง โดยให้
เจ้าเมืองเป็นผู้ผูกขาดเก็บภาษีและผลประโยชน์ต่างๆ เข้า
กรุงเทพฯ ในรูปตั๋วเงิน กอปรกับเวลานั้นทางราชสำ�นักได้ทำ�
สนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ในสารสำ�คัญ
ของสัญญาเบอร์นีมีความว่า “ให้ภูเก็ตสามารถทำ�การค้า
โดยตรงกับปีนัง มะละกา และสิงคโปร์ได้” ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๓๙๘ ไทยต้องทำ�สัญญาเบาริ่งกับอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง ทำ�ให้
ระบบเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนเป็นระบบการค้าเสรีมากขึ้น ส่งผลให้



ก้อนแร่ดีบุก

ราษฎรขายดีบุกได้มากและคล่องตัวขึ้น เหมืองแร่ดีบุกจึงขยายตัว
อย่างรวดเร็ว พอดีกับช่วงเวลานั้นตลาดโลกมีความต้องการ
ทวีขึ้น เนื่องจากดีบุกมีส่วนสำ�คัญในการใช้ถนอมอาหาร โดย
มีการนำ�อาหารมาบรรจุไว้ในภาชนะกระป๋องเหล็กที่ภายในชุบ
ด้วยดีบุกเพื่อกันสนิม เรียกว่า เหล็กวิลาศ จึงทำ�ให้พ่อค้าจาก
ยุโรปมารับซื้อแร่ดีบุกที่เกาะปีนังและสิงคโปร์ จากผลของการ
ใช้ดีบุกนี้เอง ภูเก็ตจึงต้องเข้าไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเมือง
อาณานิคมของอังกฤษในแหลมมลายูโดยตรง จึงเกิดประโยชน์
อย่างยิ่งกับเมืองภูเก็ต แต่ขณะเดียวกัน การขาดประสบการณ์
ในการค้าของเจ้าเมืองเมื่อเทียบกับกลุ่มคนจีนที่มีความชำ�นาญ
มากกว่า ทำ�ให้เจ้าเมืองภูเก็ตในกลุ่มเครือญาติถลางคนสุดท้าย
คือ พระยาภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์ (ลำ�ดวน) ไม่สามารถจัด
ส่งภาษีเข้าหลวงได้ เกิดเป็นภาษีคั่งค้างอยู่ทุกปี เนื่องจากความ
ผันผวนของราคาดีบุกในตลาดโลก อีกทั้งทางราชการของฝ่าย
ภูเก็ตขาดความชำ�นาญในการพลิกแพลงสถานการณ์ทางการค้า
พร้อมกับในช่วงเวลานั้น กลุ่มคนจีนในภูเก็ตได้ขนย้ายทุนจาก
ปีนังและมลายูเข้ามาสร้างธุรกิจของตนเองขึ้น เป็นกำ�ลังหลัก
ทางเศรษฐกิจกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนที่ และทางเจ้าเมืองภูเก็ต
ไม่สามารถเข้าควบคุมกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาใหม่นี้ได้ ตลอดจน
เมื่อเกิดการจลาจลของพวกคนงานจีนที่ตั้งตนเป็นอั้งยี่ก่อการ
กบฏหลายครั้ง ทำ�ให้อำ�นาจของผู้ปกครองภูเก็ตอ่อนกำ�ลังลง
อย่างมาก ทางราชสำ�นักจึงเข้าแทรกแซงโดยใช้นโยบายเลี้ยง

Phuket in the Retrospect

Phuket was called “Junk Ceylon” in the marine map of Cladius Ptolemy. It was an important port for Indian,
Arabian and Persian merchants who came to Malaya cape. People came to Phuket for tin mining and pearls
since the Ayudhya period.
ความรู้คือประทีป

๑๕

อั้งยี่ สนับสนุนให้คนจีนแต่ละแซ่ที่มีหัวหน้า ไกล่เกลี่ยปัญหา
กันเองภายใน เพื่อป้องกันมิให้ภูเก็ตเกิดการจลาจล
การพัฒนาการทำ�เหมืองแร่ของกลุ่มเจ้าเมืองภูเก็ตที่
เคยชินกับการทุ่มแรงงานลงไปอย่างเดียวในการทำ�เหมืองแร่
แบบดั้งเดิม เป็นเหตุให้กลุ่มอำ�นาจเดิมไม่อาจปรับตัวให้อยู่รอด
ได้ แต่กลุ่มทุนจีนมักมองหาวิธีการทำ�เหมืองแร่แบบใหม่ๆ เสมอ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ เป็นต้นมา คนจีนได้ใช้เครื่องจักรไอน้ำ�
สำ�หรับสูบน้ำ�และฉีดน้ำ�ตามแบบมลายูที่เรียกว่า เหมืองสูบและ
เหมืองฉีด ต่อมาทางราชสำ�นักทำ�การปฏิรูปการปกครองเป็น
ระบบเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทำ�ให้พวกตระกูลขุนนาง
กลุ่มเครือญาติถลางสูญเสียอำ�นาจไปโดยสิ้นเชิง

สภาพวิถีชีวิตเมื่อครั้งยังมีเหมืองดีบุก



ตลาดภูเก็ตในปี พ.ศ. ๒๔๕๒



การแต่งกายของชาวภูเก็ตยุคเหมืองแร่เฟื่องฟู

๑๖

แต่เดิมทีการทำ�มาหากินของชาวเกาะ มีเพียงการ
เลี้ยงชีพด้วยการตัดฟืน ทำ�นา และขุดดินร่อนหาดีบุก ใช้
เป็นสินค้าในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้า มีบันทึกประชุม
พงศาวดารภาคที่ ๑๘ เรื่อง จดหมายเหตุในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช โดยบาทหลวงฝรั่งเศส บาทหลวง
แห่งชัวสี (father de choisir) บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๙
ความว่า “การทำ�การขุดแร่เป็นการเสี่ยงโชค พวกคนขุดแร่ต้อง
ขุดลงไปถึงความลึกต่างๆ กันจาก ๑๐ ฟุต ถึง ๑๐๐ ฟุต และ
ตอนนั้นพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะได้รับความสำ�เร็จที่จะได้พบสินแร่
พวกคนงานขุดแร่ได้ทำ�การขุดดินในรูปวงกลมกว้างใหญ่หรือ
กลุ่มก้อนรูปวงรี ข้าพเจ้าได้รับคำ�บอกเล่าว่า คนขุดแร่เหล่านี้
ไม่เคยพยายามขุดแร่ไปทางข้างๆ ของก้นบ่อเลย ทำ�ให้ได้เพียง
สินแร่ที่พบเห็นตามแนวดึงเท่านั้น และแล้วก็ทำ�การขุดใหม่อีก
หลุมหนึ่ง ทำ�แบบนี้เรื่อยไป”
นอกจากนี้ยังมีจดหมายเหตุของ ร้อยโทเจมส์ โลว์
ทูตอังกฤษที่เดินทางเข้ามายังนครศรีธรรมราชและแวะที่ถลาง
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ ความว่า “วิธีการปันผลประโยชน์ให้แก่
ลูกจ้างที่มาทำ�เหมืองแร่ ใช้วิธีให้ลูกจ้างขุดแร่ได้เท่าใด ต้องมา
ถลุงที่โรงคลองของนายเหมือง ต้องเสียค่าเช่าโรงให้นายเหมือง
คลองละ ๓๐ เหรียญ เมื่อถลุงได้เนื้อแร่ดีบุกเท่าใดก็ปันส่วนเป็น
ของนายเหมือง ๕๙ ส่วน ลูกจ้างได้ ๔๑ ส่วน แต่ส่วนที่แบ่งนี้
ยังไม่แน่นอนอีกด้วย ถ้าเหมืองดีให้เนื้อแร่ดีบุกดี นายเหมือง
เอาส่วนมากขึ้นไป แต่ถ้าเมื่อใดเหมืองไม่ดี ต้องนำ�เอาส่วนที่
ต้องปันส่วนให้ของลูกจ้างให้ได้น้อยลงอีก ส่วนการขายดีบุก
ของลูกจ้างต้องมอบให้นายเหมืองไปขายที่เกาะหมาก (ปีนัง)
ได้เท่าใดนายเหมืองยังหักเป็นค่าทดลองจ่ายให้ลูกจ้างไปก่อน
เหลือเป็นส่วนของลูกจ้างเท่าใด นายเหมืองเก็บไว้ถึงปีค่อยคิด
บัญชีแจกจ่ายกันครั้งหนึ่ง”
จากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ทรงเล่าเรื่องระยะ
ทางเสด็จพระราชดำ�เนินประพาสทางบกและทางเรือรอบแหลม
มลายู รัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๙ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๔๓๓ ความว่า
“...นายเหมืองเริ่มผูกขาดขายฝิ่น สุรา ตั้งบ่อนเบี้ยในตำ�บลที่ตั้ง

เหมืองของตน นอกจากนั้นตลาดขายของกินและเครื่องใช้ต่างๆ
ที่ตำ�บลนั้นก็เป็นของนายเหมือง ทำ�การตั้งขายเอากำ�ไรอีกชั้นหนึ่ง
เหมืองมักตั้งอยู่ไกลบ้านเมือง ดังนั้นพวกกุลีที่อยู่ประจำ�เหมือง
เหมืองละหลายร้อยคน ต้องทำ�งานหนักตลอดทั้งวันเมื่อถึงเวลา
สิ้นงาน อยากหย่อนใจให้สนุกสนานก็มักพากันหันมาเล่นบ่อนเบี้ย
และสูบฝิ่น กินสุรา หรือซื้อของที่ร้านของนายเหมือง”
จากสาส์นสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ความว่า
“บันทึกหน้าแล้วหน้าเล่า พลิกผ่านวันเวลาหลายร้อยปีจากการ
ร่อนหาดีบุกที่ปะปนมากับตะกอนหินดินทรายตามลำ�แม่น้ำ�เพื่อ
นำ�มาแลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้านักเดินเรือชาวตะวันตกใน
ยุคแรก ผ่านยุคเหมืองปล่อง (วิธีการทำ�เหมืองแร่แบบหนึ่ง)
ทีช่ าวบ้านสองสามคนขุดรูตามสายแร่กนั บนภูเขา สูย่ คุ เหมืองหาบ
ที่กุลีจีนหอบเสื่อผืนหมอนใบหลั่งไหลเข้ามาทำ�เหมืองหลายร้อยคน
จนทำ�ให้ประชากรในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึง
วันที่เทคโนโลยีราคาแพงอย่างเรือขุดแร่ของชาวตะวันตกเข้ามา
เปิดศักราชของการขุดแร่ใต้ผืนดินภูเก็ตอย่างจริงจังโดยไม่จำ�เป็น
ต้องใช้แรงงานคนมากมายเหมือนเดิม”
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เหมืองแร่ดีบุกต้องปิดตัว
ลงชั่วคราว และเมื่อสิ้นสงคราม เหมืองเริ่มเปิดใหม่ ในปี พ.ศ.
๒๔๔๒ แรงงานราคาถูกจากอีสานรุ่นแรกก็ถูกพาขึ้นรถไฟจาก
บ้านมาทำ�งานแทนกุลีจีนที่เข้าเมืองไทยไม่ได้ตามนโยบาย
ชาตินิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่อย่างใดเสีย สภาพ
ชีวิตการทำ�งานของชาวเหมืองก็ดูไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเวลาที่
ผ่านมา ลูกจ้างรายวัน (เงินค่าจ้างของคนงานทำ�เหมืองดีบุกจะ
ออกเป็นงวด งวดละ ๑๕ วัน และเมื่อหักบัญชีที่ค้างแล้ว จึง
ค่อยเหลือเงินที่จะสามารถนำ�ไปใช้จ่ายได้) ลูกจ้างขุดแร่เหล่านี้
ยังต้องฝากชีวิตกับการทำ�งานที่หนักหนาสาหัสและร้านค้าลง
บัญชีในเหมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เห็นจะเป็นแต่ความ
บันเทิงเริงใจที่เคยหาได้จากโรงบ่อนเบี้ยและโรงยาฝิ่นที่ต้องถูก
ยกเลิกไปตามประกาศของรัฐบาล นอกจากนี้ก็มีความบันเทิง
จากโรงรำ�วง รำ�กันสารพัดตั้งแต่หัวค่ำ�จนถึงตีหนึ่งตีสอง แต่ละ
แห่งมีนางรำ�หลายสิบคน ต้องซื้อตั๋วเป็นรอบๆ
และอีกหนึ่งภาพคุ้นตาจากอดีต ก็คือ บรรยากาศของ
ถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ตที่มีสำ�นักงานเหมืองแร่ตั้งอยู่
และร้านกาแฟ (โกปี่เตี่ยม 咖啡店) สถานที่ที่พวกพ่อค้า
นายเหมือง พากันตื่นแต่เช้ามาพบเพื่อน กินกาแฟ และคุยกัน
ร้านกาแฟจะเปิดอยู่ใกล้ๆ กับสำ�นักงานเหมืองแร่ เปิดขาย
ตั้งแต่หัวรุ่งถึงเที่ยงคืน สภาพเช่นนี้เห็นจนชินตาของคนทั่วไป
ในสมัยการทำ�เหมืองดีบุกยังเฟื่องฟู หลังปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มี
เทคโนโลยีการทำ�เหมืองแร่เข้ามาใหม่ ทำ�ให้ชาวเหมืองส่วนใหญ่



พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

ต้องกระจัดกระจายกันไป คนงานจีนที่กลายเป็นไทยได้ตั้ง
รกรากตามชุมชนในหมู่บ้านรอบเหมืองแร่ ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ
ไปทำ�การค้าขาย หรือทำ�สวนทำ�ไร่แทน ส่วนแรงงานอีสาน
ส่วนหนึ่งได้พากันกลับบ้านเพราะเป็นช่วงเวลาที่จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ได้พัฒนาอีสานพอดี บางคนก็ไปเป็นแรงงานกรีดยาง
ในสวนยางต่อไป หลังจากนั้นชีวิตของชาวเหมืองก็ได้ริบหรี่
จางหายไปจากความทรงจำ�ของชาวภูเก็ต

จากชาวจีนฮกเกี้ยนผู้อพยพสู่ตำ�แหน่งพระยา

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
ผู้มีความสำ�คัญต่อความเจริญก้าวหน้าของเมืองภูเก็ตนั้น มี
นามเดิม คอซูเจียง (許泗 漳 kor-si-chiang) ท่านเป็นชาวจีน
ฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตำ�บลหลงซีในเขตมณฑลฮกเกี้ยน แล้ว
มาอยู่ที่ปีนัง ต่อมาเข้ามายังสยามตอนล่าง ได้เข้ามาอยู่ใน
ระบบอุปถัมภ์๔ โดยท่านได้อยู่ในการอุปถัมภ์ของสมุหกลาโหม
(ผู้มีอำ�นาจในการตัดสินคดีในสยามตอนล่าง) ท่านสามารถ
ประมูลภาษีได้ และได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงรัตนเศรษฐี

๔ ในระบบอุปถัมภ์กันดังที่กล่าวมา ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ กล่าวว่า “เจ้าภาษีนายอากรต้องจ่ายเงินจำ�นวนมากให้กับผู้อุปถัมภ์ตนเอง ในบรรดาขุนนางและ

ข้าราชสำ�นักจำ�นวนมากจึงอยากให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อยู่ภายใต้อุปถัมภ์ตนเองได้เป็นเจ้าภาษีนายอากร โดยการโน้มน้าวพระมหากษัตริย์สยามให้ทรงยินยอมให้
คนใต้อุปถัมภ์ของตนเองได้เป็นเจ้าภาษีนายอากร จากตำ�แหน่งเจ้าภาษีนายอากรดังกล่าว ชาวจีนเหล่านี้อีกทั้งลูกหลานของเขาอีกหลายคนได้กลายเป็นขุนนางไทย
และพวกเขามักได้เป็นข้าราชการในต่างจังหวัดที่เรียกว่า กรมการท่าจีน บ้างก็เป็นถึงเจ้าเมือง เป็นต้นตระกูลขุนนางไทยที่สำ�คัญก็มากมาย”

ความรู้คือประทีป

๑๗

เจ้าภาษีดีบุกในระนอง และในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ได้เป็นเจ้าเมือง
ระนอง
ในปี พ.ศ.๒๔๓๗ ทางราชสำ�นักสยามจัดให้มีการ
ปกครองทางภาคใต้ใหม่โดยใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล ได้
มีการจัดตั้งมณฑลภูเก็ต อันประกอบด้วยเมืองภูเก็ต พังงา
กระบี่ ตรัง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศร ในสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ กล่าว
ได้ว่า ท่านคอซิมบี้เป็นผู้วางผังการพัฒนาเมืองระบบมณฑล
เทศาภิบาล ได้รวมอำ�นาจหัวเมืองต่างๆ เข้าสู่ราชสำ�นัก
โดยตรง มีการจัดแบ่งกลุ่มเมืองเป็นมณฑล แต่ละมณฑลมี
ข้าหลวงเทศาภิบาล ภายหลังเรียกว่า สมุหเทศาภิบาล เป็น
ผู้มีอำ�นาจสูงสุดและเป็นผู้ว่าการเมือง เป็นผู้ดูแลความสงบ
เรียบร้อยของแต่ละเมือง และท่านคอซิมบี้ยังได้สร้างคุณูปการ
อันเป็นรากฐานที่สำ�คัญของการเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจของ
ภูเก็ตไว้อย่างดียิ่ง ท่านได้รับบรรดาศักดิ์เลื่อนฐานะเป็นขุนนาง
แม้ท่านจะไม่รู้หนังสือ แต่ก็สามารถพูดได้ถึง ๙ ภาษา คือ
ไทย มลายู อังกฤษ ฮินดูสตานี๕ และจีนอีก ๕ สำ�เนียง
(แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลำ� กวางตุ้ง แคะ) ท่านดูแลเมืองภูเก็ต
ให้มีความก้าวหน้าอย่างมาก รัชกาลที่ ๖ ได้เคยตรัสเมื่อคราว



เสด็จประพาสภูเก็ตเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระยศเป็นพระบรม
โอรสาธิราช ความว่า “ถามๆ ดูตามพวกที่ตามเสด็จมา ดูมี
ความเห็นตรงกันๆ มากว่า ยกกรุงเทพฯ เสียแล้ว ยังไม่เคย
เห็นเมืองใดสนุกเท่าภูเก็จ แต่ผมขอยกเชียงใหม่อีกเมืองหนึ่ง”
ภูเก็ตในยุคนั้นมีทั้งรถยนต์ สถานเริงรมย์ โรงทำ�โซดา และ
โรงทำ�น้ำ�แข็ง มีความเจริญก็แต่รองกรุงเทพฯ เนื่องจากภูเก็ต
อยู่ใกล้ปีนังแต่กลับไม่มีเส้นทางบกใดๆ ที่สามารถติดต่อกับ
กรุงเทพฯ ได้ มีเพียงเรือกลไฟจากภูเก็ตไปมากับปีนังเสมอ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูเก็ตกับปีนังมีความใกล้ชิดกันมาก
เสียกว่าภูเก็ตกับกรุงเทพฯ และกับหัวเมืองฝ่ายใต้อื่นๆ
ลักษณะเช่นนี้เกิดกับหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตกที่มีเศรษฐกิจ
ผูกพันกับการผลิตดีบุกที่มีปีนังเป็นศูนย์กลางเช่นกัน
รัชกาลที่ ๕ ทรงมีความเห็นเกี่ยวกับการปกครองภูเก็ต
ว่า “มณฑลภูเก็ตได้มีนายเหมืองชาวจีนฮกเกี้ยนจากปีนังได้ย้าย
มาทำ�แร่ดีบุกในภูเก็ตจำ�นวนมาก และคหบดีเขาเหล่านี้เป็นผู้
มีอันจะกินในภูเก็ต มักจะส่งลูกหลานไปเรียนที่ปีนัง ซึ่งมีระบบ
การศึกษาแบบอังกฤษ เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งคน
ภูเก็ตเองทำ�ตัวเป็นคนหยิ่งไม่เข้าเรื่อง มักจะทำ�ตัวอย่างคนปีนัง
เสมอ การทำ�ดังนี้เอง ทำ�ให้ผู้ที่จะมาปกครองมณฑลภูเก็ตต้อง

ภาพจำ�ลองร้านกาแฟสมัยเหมืองแร่ดีบุกกำ�ลังเจริญ

๕ เป็นคำ�ที่เกิดในสมัยที่อังกฤษมีอำ�นาจในอินเดีย คืออังกฤษเห็นว่าเรียกภาษาอูรดู ภาษาฮินดี มารวมกันแล้วให้ชื่อว่า ฮินดูสตานี
ฮินดูสตานีจึงหมายถึงภาษาตลาดที่ใช้พูดทั่วๆ ไป

๑๘

มีความรู้สูง ดังนั้น การจัดหาผู้ปกครองไปบริหารมณฑลภูเก็ต
ควรจะต้องหาคนที่มีความรู้พอที่จะได้รับมือพวกนั้นได้ และเห็น
ว่าพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้มี
ความรู้มาก มีความคิดกว้างไกลในการที่จะรับมือกับนายเหมือง
ทั้งชาวจีนและฝรั่งตะวันตกที่เข้ามาแสวงหาโอกาสบนแผ่นดิน
ภูเก็ต” ทำาให้สยามได้รับผลประโยชน์ส่วนหนึ่งกลับคืนมาสู่
แผ่นดินภูเก็ตโดยตรง และคนทั่วไปก็น่าจะได้รับประโยชน์จาก
การดำาริของท่านสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ถนนหนทางก่อนที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร
(คอซิมบี้ ณ ระนอง) จะได้มาเป็นข้าหลวงใหญ่นั้น มีหลักฐาน
กล่าวว่า “ถนนหนทางมีแค่พอเดินไปมากันได้เพียงบริเวณ
ตลาด นอกนั้นก็เป็นเพียงทางเดินเท้าและทางเกวียน และ
เนื่องจากสมัยนั้นภูเก็ตเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการทำาแร่ดีบุก
แม่น้ำาลำาคลองจึงมักตื้นเขิน เพราะมีมูลดินมูลทรายจากการทำา
แร่ทะลักลงมาท่วม ทำาให้ไม่สะดวกในการใช้ทางน้ำา แผนผัง
การสร้างและขยายเมืองภูเก็ตจึงต้องอาศัยถนนที่สร้างขึ้นมา
ใหม่เป็นสำาคัญ หากทางราชการจะลงทุนเองต้องใช้เงินมิใช่
น้อย ท่านจึงได้คิดวิธีอย่างแนบเนียนให้มีการตกลงกับเจ้าของ
เหมืองให้เสียเงินค่าบำารุงเมืองแทนการขุดลอกแม่น้ำาคลองที่
ตื้นเขินตามแบบเดิม เงินค่าบำารุงเมืองเก็บได้มากน้อยเพียงใด
ขออนุญาตไม่ส่งเข้าพระคลัง และใช้เงินจำานวนนี้ในการทำาถนน
ขึ้นแทน” วิธีการของท่านทำาให้สามารถตัดถนนและขยายถนน
หลายสาย เช่น ถนนเยาวราช ถนนนคร ถนนโกมารทัต ถนน
ไปอำาเภอกระทู้
ประวัติศาสตร์ภูเก็ตเพียงบอกเล่าอารยธรรมและ
ความเป็นมาของคนรุ่นก่อนบนเกาะแห่งนี้ ที่มีทั้งความเจริญ
และความเสื่อมถอย ชนรุ่นหลังพึงได้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความ



ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

ยากลำาบากของคนรุ่นก่อน ที่ในแต่ละช่วงชีวิตของท่านเหล่านั้น
มีการสะสมความดีงามสืบเนื่องกันมา แล้วที่สำาคัญก็คือ
ปัจจุบันพวกเราชนรุ่นหลังควรจะช่วยกันรักษาความดีงามที่มี
อยู่ในภูเก็ต และทำาอนาคตของภูเก็ตให้มีความเจริญ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำาคัญ เพื่อช่วยเผยแพร่สิ่งดีงามอันเป็นอารยธรรมที่
เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศไทยสืบไป
ขอขอบพระคุณ : เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่จังหวัดภูเก็ต
ที่อนุเคราะห์ภาพและข้อมูล

อานนท์ ตรังตรีชาติ

จบการศึกษาปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชืน่ ชอบและศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี
จีน เคยเขียนบทความเกีย่ วกับสุภาษิตจีน
ลงใน "ความรูค้ อื ประทีป"



ภาพจำาลองภูเก็ตสมัยยุคเหมืองแร่เฟื่องฟู

ความรู้คือประทีป

๑๙

Suan Sunandha Palace

After his second trip to Europe in 1907, King Chulalongkorn thought about turning a 122-rai plot of land behind
Suan Dusit Palace to be a garden that would be “the country in the palace.” The garden palace was named
“Suan Sunandha Palace” after his beloved Queen Sunandha Kumariratana.

๒๐

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชนิเวศน์แห่งใหม่
สำ�หรับประทับพระราชอิริยาบถในฤดูร้อนโปรดให้เรียกว่า “วัง
สวนดุสิต” สืบมา ในเบื้องต้นโปรดให้สร้างพลับพลาที่ประทับ
ชั่วคราวเป็นอาคารไม้สักทองหลังใหญ่ชั้นเดียว สำ�หรับเป็นที่
ประทับส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีเทวี พระบรมวงศานุวงศ์
และเจ้าจอมทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จพระราชดำ�เนินมาประทับเป็นพระฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ จวบจนกระทั่งได้ทรงย้ายไปประทับ
ณ พระที่นั่งวิมานเมฆและพระที่นั่งอัมพรสถานเป็นการถาวร
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔ และ ๒๔๔๙ ตามลำ�ดับ
ในระหว่างที่ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ระยะ
แรกๆ ทรงพอพระราชหฤทัยกับบรรยากาศในสวนอัมพร ต่อเมื่อ
ได้เสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้ทอดพระเนตร
อุทยานสวนป่าของประมุขประเทศต่างๆ เช่น ที่วังรงบุลเย่
ประเทศฝรั่งเศส หรือที่วิลล่าโนเบล เมืองซันเรโม ประเทศอิตาลี
และที่พระราชวังเบิร์นสตอฟ ในประเทศเดนมาร์ก จึงทรงเห็น
ว่า บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานยังมีสิ่งขาดตกบกพร่อง และที่
สำ�คัญยังพลุกพล่านจากบุคคลภายนอก ในช่วงเวลาเย็นมักจะ
มีพวกฝรั่ง จีน แขกเข้ามาเที่ยวยุ่มย่ามส่งเสียงดังในสวน ทรง
รู้สึกรำ�คาญ จึงทรงนึกถึงสวนร้างที่อยู่ท้ายวังสวนดุสิต ทรงตั้ง
พระราชหฤทัยอยากจะให้มีสวนแห่งใหม่สำ�หรับเป็นที่สำ�ราญ
พระราชอิริยาบถ นั่นก็คือ “สวนสุนันทา” ในเวลาต่อมานั่นเอง
ถึงกับมีพระราชหัตถเลขามายังพระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม)
ดังความตอนหนึ่งว่า



ตำ�หนักน้ำ�ในสวนสุนันทา

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินกลับจากประพาส
ยุโรปครั้งแรก ได้มีพระราชดำ�ริจะหาที่ประทับแห่งใหม่เป็นที่
สำ�ราญพระราชอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสต้นตามหัวเมือง
เนื่องจากได้ทอดพระเนตรสวนอุทยานของประมุขประเทศ
ต่างๆ ด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง ประกอบกับทรงเห็นว่า
ภายในพระบรมมหาราชวังมีสถานที่คับแคบแออัดไปด้วยพระ
มหาปราสาทราชมณเฑียร ในยามหน้าร้อนอากาศก็อบอ้าว
ไม่มีที่ออกพระกำ�ลัง เป็นเหตุให้ประชวรบ่อยๆ อีกทั้งพระราช
อัธยาศัยโปรดพระราชดำ�เนินด้วยพระบาทในระยะทางยาว
ดังนั้นจึงได้ทรงซื้อที่ดินจากชาวบ้านและข้าราชการ
น้อยใหญ่อันเป็นเขตสวนไร่นา อยู่ช่วงระหว่างปากคลองผดุง
กรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนด้านตะวันออกจดทางรถไฟ ด้วย
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงตั้งชื่อตำ�บลนี้ว่า “สวนดุสิต”
ความรู้คือประทีป



ภายในพระที่นั่งนงคราญสโมสร

๒๑

“...ยังไม่เห็นว่ามีที่ไหนดีกว่าเท่าที่มาแล้ว เว้นไว้แต่
พื้นที่ซึ่งได้ตั้งเรือนลงไปผิดนั้นรู้แล้วแต่แรก มาเดี๋ยวนี้ยิ่งคิดเห็น
มากขึ้น ทางที่จะคิดแก้ก็ได้คิดไว้แล้ว แต่ยังเสียดายเงินจึงได้
รออยู่ หน้าที่จะต้องทำ�คือพระที่นั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีที่สงัดซึ่งจะเที่ยว
เล่นแต่ลำ�พังได้ ลงกระไดลงมาก็เป็นข้างหน้า ออกจากกำ�แพงไป
ฝรั่งก็มาถึง เราควรจะมีสวนข้างในซึ่งเที่ยวได้ตามลำ�พัง ยิ่งมา
เห็นพวกเจ้าแผ่นดินฝรั่งถือลูกประแจสวนหลายคนเข้า ยิ่งคิดถึง
สวนที่นึกไว้จะทำ�มากขึ้น...”
นอกจากนี้ พระราชประสงค์ข้อหนึ่งในการสร้าง
สวนสุนันทาก็คือ เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งความรักใน
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ที่ได้เสด็จ
สวรรคตในเหตุการณ์เรือพระประเทียบล่มที่ตำ�บลบางพูด อำ�เภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๓
แม้จะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานถึง ๒๘ ปีแล้วก็ตาม แต่พระองค์
ก็ยังทรงรักพระนางฯ ตราบนิรันดร์ ดังที่เจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ
ในรัชกาลที่ ๕ ได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่า
“...เพราะเหตุที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ พระองค์นี้
เป็นมเหสีใหญ่และทรงพระกรุณาโปรดปรานมากพิเศษกว่าทุก
พระองค์ ทีนี้เมื่อท่านไม่มีชีวิตแล้วพระองค์ก็อยากให้มีอะไรๆ
ไว้เป็นที่ระลึก ท่านทรงตั้งชื่อโรงเรียนราชินีว่าโรงเรียนสุนันทา
ไว้ สวนสุนันทานี่ก็เหมือนกัน...ใครๆ เข้าใจกันอย่างนั้น ท่าน
เรียกแม่ใหญ่ หญิงใหญ่ คิดถึงหญิงใหญ่บ้าง...”
ภายหลังเสด็จพระราชดำ�เนินกลับจากประพาสยุโรป
ครั้งหลังในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นผู้อำ�นวยการก่อสร้าง
สวนสุนันทา ได้ทรงจัดการวางแบบแปลนสวนสุนันทา และทรง
ควบคุมการก่อสร้างพระราชอุทยานแห่งใหม่อย่างจริงจัง เช่น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อกำ�แพงวังสวนดุสิตตรงด้าน
หลังคือถนนนครราชสีมา พร้อมกับกำ�แพงล้อมสวนสุนันทา
ทั้งสี่ด้าน และสร้างประตูกำ�แพงเข้า-ออกด้านหลังระหว่างวัง
สวนดุสิตไปสู่สวนสุนันทาตรงถนนนครราชสีมา พระราชทาน
นามว่า “ประตูสี่แซ่” ตามพระราชนิยม ซึ่งต่อมาในรัชกาล
ที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามใหม่ว่า “ประตู
สุนันทาทวาร” เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ร�ำ ลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ฯ และคำ�ว่า “สวนสุนันทา” ก็ได้ปรากฏครั้งแรก
ในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีมาถึงพระยาสุขุมนัยวินิต เมื่อวันที่
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ดังนี้
สวนดุสิต
วันที่ ๒๒ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗
ถึง พระยาสุขุม
มาคิดดูครอบครัวเรามันมีแต่จะน้อยลงไปทุกที นาน
เข้าคงแยกย้ายกันไป กำ�แพงที่คิดจะกั้นต่อออกไปที่สวนสุนันทา
เลิกเสียดีกว่า ถ้าไปเลิกภายหลังจะเข้าแปลนกันยาก ด้านเหนือ
จะเป็นซอกเขาที่ทิ้งร้างเปล่า แก้ขยายเสียเวลานี้ยังมีที่จะขยับ
ขยายได้ เพราะลงมือปักทางข้างใต้ไปก่อน
สยามินทร์

 สมเด็จพระราชปิตุจฉา
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
ปิยมหาราชปดิวรัดา



๒๒

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอภันตรีประชา



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อดิศัยสุริยาภา (ซ้าย)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อรประพันธ์รำ�ไพ (ขวา)



ในการวางแผนสร้างพระราชอุทยานสวนสุนันทานั้น
พระองค์ได้ทรงกำ�หนดรายละเอียดในการก่อสร้างไว้ทุกขั้นตอน
และรัดกุม นับตั้งแต่การเลือกหาพันธุ์ไม้ที่จะนำ�มาปลูก รวมทั้ง
รูปแบบของตำ�หนักและพระมหาปราสาท เพื่อให้ได้บรรยากาศ
ของกลิ่นอายธรรมชาติความเป็นชนบทแบบ “บ้านนอกในวัง”
ตามที่ได้ทอดพระเนตรมาจากพระราชวังเบิร์นสตอฟ ของ
พระเจ้ากรุงเดนมาร์ก นั่นก็คือรูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็น
แบบเรือนมะนิลา หลังคาทรงจั่วผสมปั้นหยา เพดานสูง ช่องลม
ทุกบานสลักลวดลายฉลุช่างงดงามวิจิตร บริเวณระเบียงแนว
ยาวตลอดเป็นบานช่องลมเปิดปิดได้
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า เมื่อบรรดาพระมหาปราสาท
ราชมณเฑียรและหมู่พระตำ�หนักต่างๆ ที่ทรงวางแผนการ
ก่อสร้างไว้นั้นได้เริ่มลงมือก่อรากฐาน ก็ทรงมาด่วนเสด็จ
สวรรคตเสียก่อนในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ จึงเป็นอันว่า
สวนสุนันทาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นั้นมีสภาพเป็นพระราชอุทยานสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์สวยสด
งดงาม ปกคลุมด้วยกลิ่นอายธรรมชาติของพันธุ์ไม้นานาชนิด
อีกทั้งยังส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลของไม้ดอกนานาพันธุ์ ดอก
ลั่นทมซึ่งเป็นที่โปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ รวมถึง
ดอกแก้วจุลจอมซึ่งทรงนำ�มาจากเกาะชวา ซึ่งต่อมาได้กลาย
เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างองค์พระที่นั่ง พระตำ�หนัก และตำ�หนักต่างๆ ที่ยังค้างคา
อยู่รวม ๓๒ ตำ�หนัก บนเนื้อที่ ๑๒๒ ไร่ในพระราชอุทยาน
สวนสุนันทาตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก
และได้ทยอยสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ รวมระยะเวลา
ก่อสร้าง ๙ ปี หลังจากนั้น ได้มีการสร้างเพิ่มเติมอีกบางส่วน
เช่น ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระตำ�หนักใหญ่เป็นอาคารสูงสามชั้นแทนพระตำ�หนักเดิม
ที่ทรงบ่นว่าร้อน อากาศไม่ถ่ายเท และนอกจากนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ใช้พระที่นั่งนงคราญสโมสรซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น
ท้องพระโรงส่วนกลางในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ ของ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ประทับในสวนสุนันทา ซึ่งเป็นทั้งเขต
พระราชฐานฝ่ายในและพระราชอุทยานสวนป่าตามแบบอย่าง
พระราชวังเบิร์นสตอฟในประเทศเดนมาร์ก
อาณาเขตพระราชฐานสวนสุนันทา
- ทิศเหนือ จดถนนซางฮี้ (ปัจจุบันเรียกว่า ถนนราชวิถี)
- ทิศใต้ จดถนนใบพร (ปัจจุบันเรียกว่า ถนนอู่ทองนอก)
- ทิศตะวันออก จดถนนดวงดาว
		 (ปัจจุบันเรียกว่า ถนนนครราชสีมา)
- ทิศตะวันตก จดถนนสามเสน
ความรู้คือประทีป



สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พระตำ�หนักและตำ�หนักต่างๆ ภายในเขตพระราชฐาน
สวนสุนันทาในปัจจุบันยังคงเหลือเพียง ๑๑ ตำ�หนัก อยู่ในส่วน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวม ๗ ตำ�หนัก ประกอบ
ด้วย
๑. ตำ�หนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
ปิยมหาราชปดิวรัดา
๒. ตำ�หนักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทอง
เขตขัตติยนารี
๓. ตำ�หนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
๔. ตำ�หนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
๕. ตำ�หนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
๖. ตำ�หนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ
๗. เรือนเจ้าจอมเอื้อนและเจ้าจอมแถมในรัชกาลที่ ๕
นอกจากนี้ยังมีอีก ๔ ตำ�หนัก อยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตรวม ๒ ตำ�หนัก ได้แก่ พระตำ�หนักสมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ
ตำ�หนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภันตรีประชา และ
พระองค์เจ้าทิพยาลังการ ส่วนอีก ๒ ตำ�หนักอยู่ในเขตกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แก่
พระตำ�หนักสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
และพระที่นั่งนงคราญสโมสร
เมื่อองค์พระที่นั่ง พระตำ�หนัก และตำ�หนักต่างๆ
ได้ทยอยสร้างแล้วเสร็จใหม่ๆ ยังไม่มีเจ้านายเสด็จมาประทับ
เพราะว่าส่วนใหญ่ยังพอพระทัยประทับที่พระราชวังดุสิต จน
กระทั่งในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เริ่มมีเจ้านายเสด็จมาประทับใน

๒๓

ตำ�หนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ
และสมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลฯ (ตำ�หนักแฝด)



สวนสุนันทากันบ้างแล้ว จากการสำ�รวจจำ�นวนเจ้านายฝ่ายใน
และเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ ตามที่ปรากฏในแผนผังสวนสุนันทา
ฉบับสำ�นักพระราชวังและเอกสารอื่นประกอบ ปรากฏว่าเจ้านาย
ฝ่ายในที่ประทับในสวนสุนันทาพร้อมพระตำ�หนักและตำ�หนัก
ส่วนพระองค์มีจำ�นวน ๒๓ พระองค์ ส่วนบรรดาเจ้าจอมมี
จำ�นวน ๑๓ ท่าน นอกเหนือจากนั้นเป็นพระญาติที่เสด็จมา
ประทับและพำ�นักเป็นครั้งคราว รวมประชากรทั้งสิ้นมีจำ�นวน
๑๐,๐๐๐ คนเศษ
รายพระนามองค์เจ้าของพระตำ�หนักและตำ�หนักต่างๆ ใน
สวนสุนันทา
๑. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า (ภายหลังเสด็จฯ ไปประทับ ณ วังสระปทุม)
๒. สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีใน
รัชกาลที่ ๕ (เสด็จฯ ไปประทับ ณ วังบางขุนพรหม)
๓. พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
๔. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
๕. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรี
รัตนโกสินทร (เสด็จไปประทับ ณ วังบางขุนพรหม)
๖. สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
๗. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสัชนาลัย
สุรกัญญา

๒๔

๘. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทอง
เขตขัตติยนารี
๙. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี
๑๐. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
๑๑. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
๑๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
๑๓. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำ�ไพ
๑๔. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
๑๕. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท
๑๖. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
๑๗. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
๑๘. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภันตรีประชา
๑๙. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ
๒๐. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวภักตร์วิไลยพรรณ
๒๑. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
๒๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
๒๓. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
รายนามเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ ๕ ที่เคยพำ�นัก
ในสวนสุนันทา
๑. เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ
ในรัชกาลที่ ๕)

๒. เจ้าจอมมารดาแส ในรัชกาลที่ ๕
๓. เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ ๕
๔. เจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ ๕
๕. เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ในรัชกาลที่ ๕
๖. เจ้าจอม ม.ร.ว. เฉียด ในรัชกาลที่ ๕
๗. เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕
๘. เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ ๕
๙. เจ้าจอมเอื้อน ในรัชกาลที่ ๕
๑๐. เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ ๕
๑๑. เจ้าจอมแก้ว ในรัชกาลที่ ๕
๑๒. เจ้าจอมแถม ในรัชกาลที่ ๕
๑๓. เจ้าจอมแส ในรัชกาลที่ ๕
จวบจนกระทั่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ บรรดาเจ้านายและเจ้าจอมต่างทรงเกรงว่าชีวิตจะ
ไม่ปลอดภัย และที่สำาคัญ สวนสุนันทาตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่ง
อนันตสมาคม ซึ่งเป็นกองบัญชาการของคณะราษฎร ดังนั้น
จึงต่างทยอยเสด็จไปประทับและพำานักที่สวนนอก ย่านถนน
สามเสน ถนนราชวิถี ถนนพิชัย และถนนสุโขทัย ซึ่งเป็นที่ดิน
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บ้างก็เสด็จไปประทับที่วังของพระญาติ หรือเสด็จต่างประเทศ
ยุคสมัยนั้นจึงเรียกขานกันว่า “วังแตก” หรือ “ยุคพิฆาตเจ้า”
วังเจ้านายที่ได้รับผลกระทบ เช่น วังบางขุนพรหม วังวรดิศ
วังสวนสุนันทา วังปทุมวัน และวังบ้านดอกไม้ เป็นต้น
ดังนั้น เขตพระราชฐานสวนสุนันทาในยุคหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงมีสภาพเป็น “วังร้าง” อยู่หลายปี
จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๐ สวนสุนันทาจึงถูกแปรสภาพจาก
พระราชสำานักฝ่ายในมาเป็นสถานศึกษาของกุลสตรี ตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีและคณะผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน โดยมอบให้
กระทรวงธรรมการเป็นผู้กำากับดูแล ส่วนกรรมสิทธิ์ในสถานที่
ยังคงเป็นของพระมหากษัตริย์ โดยมีเงื่อนไขว่า เนื่องจากอาณา
บริเวณกว้างใหญ่เกินไปยากต่อการดูแล ให้กันพื้นที่บางส่วน
ออกไป เช่น พระที่นั่งนงคราญสโมสร และพระตำาหนักสมเด็จ
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในรัชกาลที่ ๕
ปัจจุบันโบราณสถานทั้ง ๒ แห่งนี้เป็นของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนตำาหนักสมเด็จ
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
พระตำาหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า ตำาหนักพระองค์เจ้าอภันตรีประชา ตำาหนักพระ
ราชชายาฯ เรือนเจ้าจอมก๊กออ และบริเวณใกล้เคียง พื้นที่
ทั้งหมดนี้ต่อมาทางโรงเรียนการเรือนพระนครซึ่งปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ย้ายมาขอใช้เป็นสถานศึกษา
ส่วนบริเวณที่เหลือทั้งหมดซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่มอบให้เป็นเขต
สถานศึกษาของสวนสุนันทา ได้มีการจัดตั้งเป็นโรงเรียนกุลสตรี
ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เปิดสอนทั้งแผนกสาย
ความรู้คือประทีป



เรือนเจ้าจอมเอื้อน ในรัชกาลที่ ๕

สามัญตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฝึกหัดครู และเลขานุการ โดยส่วนหนึ่งรับโอนนักเรียนมัธยม
และฝึกหัดครูจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย สตรีวิทยา เพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ และแผนกเลขานุการจากโรงเรียนสตรีโชติเวช ใน
ระยะแรกได้ใช้ตำาหนักใหญ่ของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธา
สินีนาฏฯ ตำาหนักเล็กของสมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราฯ และ
เรือนของเจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ เป็นสถานที่เรียน ส่วนตำาหนัก
อื่นๆ ที่ว่าง ใช้เป็นหอนอนของนักเรียนประจำา เริ่มเปิดทำาการ
สอนเทอมแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้น
มา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏฯ เปิดการ
เรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับ
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ตราบจนปัจจุบัน ฉะนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชอุทยานสวนสุนันทาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จะมีอายุครบ ๑๐๓ ปี

กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

คร่ำาหวอดอยู่ในแวดวงหนังสือในฐานะนักเขียน
และนักคอลัมนิสต์แนวประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเขียนบทสารคดีรายการ
โทรทัศน์แนวประวัติศาสตร์ และมีผลงานหนังสือ
ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักอ่าน เช่น ชีวิตในวังบาง
ขุนพรหม, ในวังแก้ว, ร้อยเรียงเวียงวัง, เรือ่ งรัก...
รักในวังหลวง,ย้อนรอยราชสกุลวงศ์-วังหน้า วังหลัง,
ประเพณีชาววัง, เรื่องเล่าชาววัง, เรื่องราวในสมัย
พระพุทธเจ้าหลวง, ชีวิตสาวชาววัง, รักเดียวของ
ทูลกระหม่อมหญิงประชาธิปก, ในร่มฉัตร เป็นต้น

๒๕

เป็นเวลายาวนานถึง ๒๐ ปีแล้ว นับแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่เอสโซ่ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ขึ้น และได้สนับสนุนโครงการ
นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
เฉพาะนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ให้มีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค้นคว้าและวิจัยผลงานด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อชีวิตประจำาวัน สังคม และการพัฒนาประเทศต่อไป ที่ผ่านมา
โครงการดังกล่าวประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี มีหลายผลงาน
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในต่างประเทศ

๒๖

และใน พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ผลงานที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย (ปวส.) คือ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ “การศึกษาประสิทธิภาพการทำางานของอุปกรณ์
กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งได้” ของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และชนะเลิศระดับ ปวช. คือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ “ถุงสมุนไพรขจัดกลิ่นรองเท้า” ของ
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งได้นำามาจัดแสดงในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๓ ระหว่าง
วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

และทรงเยี่ยมชมคูหาสาธิตโครงงานวิทยาศาสตร์ของเอสโซ่ฯ
อย่างใกล้ชิดด้วยความสนพระทัยยิ่ง
คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการ
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมภูมิใจที่เห็นว่าการส่งเสริมด้าน
การศึกษาคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ที่เราสนับสนุนอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องยาวนานร่วม ๒๐ ปี เป็นจุดเริ่มในการสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นเวทีให้เยาวชนไทยพัฒนาทางความคิด และกล้าริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถนำ�เวลาว่างมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม โดยกลุ่มอาชีวศึกษาถือเป็นเยาวชนไทยที่มีค่า
ประดุจอัญมณีรอการเจียระไนให้เปล่งประกายความคิดเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยสืบไปในอนาคต”
คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กร
และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าวว่า “ปัจจุบันโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ได้จัดประกวดมาแล้ว ๑๙
ครั้ง ซึ่งเวทีประกวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนใช้
กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำ�เป็น
แก้ปัญหาเป็น และกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถ
วิจัยงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
ให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอน การเลือกใช้สื่อ และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง และวัตถุประสงค์
ประการสุดท้าย เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
นำ�ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่มีอยู่ ไปสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำ�วันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย
คือ การร่วมจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. ในระดับภาค ๕ ภาค มีสถานศึกษาส่งโครงงาน
เข้าร่วมประกวดรวมทั้ง ๒ ระดับไม่น้อยกว่า ๓๕๐ โครงงาน
และการร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และ
จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งได้
๔ ประเภท คือ ๑. โครงงานประเภทการทดลอง ๒. โครงงาน
ประเภทสำ�รวจ ๓. โครงงานทฤษฎี ๔. โครงงานประเภททฤษฎี
นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเอสโซ่ฯ ที่ได้ร่วมสร้างความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน
ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

เปิดใจทีมชนะเลิศ

ผู้ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทั้งระดับ
ปวส. และ ปวช. ได้ร่วมกันเปิดใจดังนี้
โครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพการทำ�งานของ
อุปกรณ์กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งได้” วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม อาจารย์สุริยา สามแก้ว ในวัย ๓๓ ปี ผู้เป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงของการจัดทำ�โครงงานได้กล่าวถึงที่มาของโครงงานนี้
ว่า ตนเองเป็นหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประจำ�แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนโดยตรงในการจัดประกวด
โครงงานในทุกๆ ปี ซึ่งนักศึกษาก่อนที่จะสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปวช. คือ ปวช.ปี ๓ และระดับ ปวส. คือ ปวส.ปี ๒ จะต้องนำ�
ผลงานมาบูรณาการเป็นโครงงานเพื่อจบการศึกษา วิทยาลัยจึง
จัดเวทีการประกวดโครงงานให้ทุกระดับชั้น ซึ่งวันจัดงานและ
ประกาศผลคือวันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ของ
ทุกปี
อาจารย์สุริยา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนายชาตรี
ได้เผยถึงที่มาของโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนี้ว่า “พอดี
ชาตรีไปเจอ Walker ๔ ขา ที่อยู่ในโรงพยาบาล เห็นปัญหาว่า
ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์นี้พยุงเดินแล้วก็ต้องหาที่นั่ง เลยมาปรึกษาผม
ว่า Walker อลูมิเนียมมีเยอะ แต่ก็แค่พยุงเดิน และต้องมีผู้ดูแล
หาที่นั่ง เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ๑๐๐% จะทำ�อย่างไร
ที่จะให้ผู้ป่วยช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ ผมจึงร่วมกับลูกศิษย์
คือนายชาตรีตลอดจนเพื่อนๆ และรุ่นพี่ของเขา ช่วยกันคิดค้น

2010 Esso-Vocational Science

Esso, in cooperation with the Ministry of Education and the Science Society of Thailand under the Royal Patronage
of His Majesty the King, initiated the Esso-Vocational Science Contest Program in 1991.
This year the winner of the high vocational level is a group of students from Detudom Technical College who
invented a physical therepy equipment that can be adjusted to be a chair. The winner of the vocational level
is a group of students from Chainat Technical College whose project is herbal bags for household use.
ความรู้คือประทีป

๒๗

เฉกเช่นสมองและกำ�ลังสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงงานนี้ประสบความ
สำ�เร็จคือ นายชาตรี ติงสะ อายุ ๒๐ ปี ปัจจุบันอยู่ในชั้น ปวส.
ปี ๒ เขาเป็นประธานชมรมสิง่ ประดิษฐ์รนุ่ ใหม่รนุ่ ที่ ๓ ของวิทยาลัย
ชาตรีเป็นลูกชาวนาขนานแท้ พ่อและแม่ของเขาทำ�นา อาบเหงื่อ
ต่างน้ำ� หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินในแปลงนา ๖ ไร่ ที่เขาและพ่อแม่
ภูมิใจ โดยส่วนตัวชาตรีไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะมาใช้จ่าย
เพื่อให้เขาได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นไปอีก ทุกวันนี้เขาจึงสำ�นึกใน
พระคุณของสถาบันศึกษาที่ได้กรุณาให้ทุนเล่าเรียนฟรี ทำ�ให้เขา
มีโอกาสตักตวงความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากอาจารย์แต่ละ
ท่าน และได้ค้นพบความถนัดของตนเอง เขาพยายามเรียนรู้
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำ�โครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จน
อาจารย์เห็นความตั้งใจจึงชวนเข้าชมรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ชาตรีเป็นเด็กเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ย ๓.๘ เป็นเด็กใฝ่รู้และความ
ประพฤติดี ในปีนี้ ชาตรีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ
ประเทศถึง ๒ รางวัลด้วยกัน คือ จากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
เครื่องอุ่นข้าวเหนียว ได้รับรางวัลอันดับ ๑ ในรายการถนน
เทคโนโลยีฯ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง ๙ อสมท.)
และจากสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งได้”
รางวัลชนะเลิศระดับ ปวส. จากการจัดประกวดโครงงาน
ออกมา ใช้เวลาไม่นาน เริ่มจากร่างแบบ ออกแบบซื้ออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ของเอสโซ่ฯ นอกจากนี้นายชาตรียังได้รับ
คือ Walker นำ�มารื้อ มาออกแบบระบบปรับล็อก เริ่มทำ�ตั้งแต่ปี พระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
๕๒ อุปกรณ์ในรุ่นแรกๆ ยังหนักอยู่ เราจึงแก้ไขในรุ่นที่ ๒ ให้ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อ
ผู้ใช้ คือ คนชรา สามารถทำ�กิจกรรมออกกำ�ลังกายไปได้ในตัว วันที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมา
ชาตรีมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนจนสำ�เร็จขั้นอุดมศึกษา
เลยใส่ตัวออกกำ�ลังกายแขนและขา และในรุ่นที่ ๓ ก็ออกแบบ
โดยคำ�นึงถึงผู้ป่วยทั่วไปและผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัด สามารถทำ� และกลับมาเป็นครูสอนในสถาบันแห่งนี้หรือในสถานศึกษาใน
บ้านเกิดของเขาที่อุบลราชธานี เพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้มี
กายภาพบำ�บัดได้อีกด้วย
ความรู้ สามารถช่วยพัฒนาบ้านเกิดและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
“อุปกรณ์ที่ส่งประกวดเป็นรุ่นที่ ๔ นั้น เราได้นำ�ไป
ทดสอบเพื่อขอคำ�แนะนำ�จากคณะแพทย์และนักกายภาพบำ�บัด ชาวบ้านที่นี่
มาถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ “ถุงสมุนไพรขจัดกลิ่น
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รองเท้า” วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อาจารย์ณิชยา รัศมี ผู้สานฝัน
แล้วนำ�มาพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่อง โดยรุ่นที่ ๔ ใส่ล้อรถ
ของกลุ่มเยาวชนเจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในระดับ ปวช.
เข้าไปทั้งสี่ล้อและติดเบรกด้วย ยางด้านล่างสามารถยึดไม่ให้
ลื่นไถลได้ สามารถปรับให้ค่อยๆ เลื่อนเคลื่อนที่ไปได้ จึงเป็นรุ่น ได้กรุณาเล่าถึงที่มาของโครงงานนี้ว่า “ส่งผลงานเข้าประกวด
ที่หมอและนักกายภาพบำ�บัดยอมรับว่าใช้งานได้จริงและมีความ โครงงานวิทยาศาสตร์ของเอสโซ่ฯ นี้มาเป็นเวลาต่อเนื่องเข้าปีที่
ปลอดภัย ตอนนี้ทางวิทยาลัยได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นี้ไว้แล้ว” ๑๔ ในปีนี้แล้วค่ะ โครงงานถุงสมุนไพรขจัดกลิ่นรองเท้าเป็น
โครงงานที่เด็กๆ ช่วยกันคิดขึ้นมา เนื่องจากเมื่อเด็กๆ เข้ามา
สำ�หรับประวัติของอาจารย์คนเก่ง อาจารย์สุริยา
เรียนในวิทยาลัย บางห้องต้องถอดรองเท้า ทำ�ให้เกิดกลิ่น
สามแก้ว สำ�เร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ที่ไม่พึงปรารถนา เด็กๆ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาที่ดับกลิ่น
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
รองเท้า จากเดิมเป็นกล่อง เปลี่ยนเป็นตู้ แรกๆ แค่ดับกลิ่น
ลาดกระบัง ภายหลังสำ�เร็จการศึกษา อาจารย์ได้ทำ�งานใน
องค์กรเอกชนประมาณ ๔-๕ ปี ก่อนจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัด ต่อมาก็คิดว่าน่าจะมีกลิ่นหอมด้วย โชคดีที่จังหวัดชัยนาทเป็น
อุบลฯ มาเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเดชอุดม นับถึงปีนี้ก็เป็นเวลา แหล่งสมุนไพรหาง่าย เราก็ใช้สมุนไพรพื้นบ้านหาง่ายในท้องถิ่น
ทั่วไปมาใช้ อย่างใบมะกรูด ผลมะกรูด ก็ศึกษาจากสมุนไพร
กว่า ๔ ปีแล้ว
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษานี้ มีส่วนสนับสนุน ๑๐ ชนิด นำ�มาทดลองและเลือกสมุนไพรเพียง ๕ ชนิด มา
ให้เยาวชนไทยนำ�พลังความคิด พลังสมอง พลังกาย และพลังใจ รวมกันกลายเป็นสมุนไพรในถุง”
นอกจากนี้ อาจารย์ณิชยากล่าวเสริมว่า ชัยนาทเป็น
มาเป็นพลังสร้างสรรค์ ประเทศชาติก็จะมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้า
เพราะเยาวชนไทยเรามีคุณภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แหล่งสมุนไพรไทยต่างๆ สถาบันเราจึงมีโครงงานวิทยาศาสตร์
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ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการนำาสมุนไพรมาใช้หลายโครงงาน
“ต้องขอบคุณท่านผู้อำานวยการวิทยาลัยที่สนับสนุนและให้โอกาส
อย่างเต็มที่มาโดยตลอด” อาจารย์ณิชยากล่าวเสริม
“โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีสอนเรื่องการทำางานโครงงานวิทยาศาสตร์
เราในฐานะอาจารย์ก็จะเริ่มเล็งเด็กตั้งแต่เขาเข้าศึกษาในระดับ
ปวช. ปี ๑ แล้วว่า ใครมีแวว พอขึ้น ปวช. ปี ๒ ก็ดึงตัวมา
ก็ให้มาช่วยทำาโครงงาน หรือบางทีก็ต่อยอดโครงงานจากรุ่นพี่
โครงงานอะไรที่ยังทำาครึ่งๆ กลางๆ ก็เอามารวมให้เด็กๆ
ทำาต่อ ของเราได้ชนะเลิศที่ ๑ ของภาคกลาง เมื่อแข่งระดับ
ประเทศ ๕ ภาค ก็แข่งกันประมาณ ๒๐ โครงงาน
อาจารย์ณิชยา กล่าวว่า ถุงสมุนไพรขจัดกลิ่นรองเท้า
สามารถนำามาใช้งานได้จริง เป็นการประยุกต์ใช้สมุนไพรที่หาง่าย
ในท้องถิ่นชุมชน และตนจะสนับสนุนผลักดันเด็กๆ ของวิทยาลัย
ส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีที่เอสโซ่ฯ จัดทุกปีตลอดไป แม้ตน
จะเกษียณไปแล้ว ก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆ ที่นี่เสมอ
อาจารย์รักวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทนี้มาก ที่นี่เป็นที่ทำางานที่แรก
และที่เดียวมากว่า ๒๖ ปีแล้ว ภายหลังจากที่ตนสำาเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เอกทางด้านวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน
อาจารย์ณิชยาดำารงตำาแหน่งครูชำานาญการพิเศษ คศ.๓
(หรือเทียบระดับซี ๘)
มาถึงความในใจของทีมเยาวชนคณะผู้จัดทำาโครงงาน
ถุงสมุนไพรขจัดกลิ่นรองเท้า หนึ่งในนั้นคือ นายเมธาวัฒน์
โส๊ะอาด อายุ ๑๘ ปี นักเรียนอาชีวะปวช. ปี ๓ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กล่าวว่า “บังเอิญผม
มีคุณตาซึ่งเป็นคนสมัยก่อน ท่านใช้มะกรูดดับกลิ่นต่างๆ ก็เลย
เสนอไอเดียมะกรูดไปด้วย รวมๆ ก็จะมีการเสนอสมุนไพรร่วม
๑๐ ชนิดเข้ามาทดลอง” เมธาวัฒน์ได้เล่าให้ฟงั ว่า ตนและทีมงาน
ใช้เวลาหลังเลิกเรียนและเวลาว่างหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปรวมกัน
ทีช่ น้ั บนสุดของอาคารห้องสมุด ซึ่งใช้เป็นห้องทดลองและค้นคว้า
โครงงานสมุนไพรต่างๆ ที่นำามาทดลองก็เป็นสมุนไพรที่เอามา
จากบ้านนักเรียน ไม่ได้ซื้อเลย โดยมีอาจารย์ณิชยาและคณะ
ความรู้คือประทีป

อาจารย์ร่วมกันให้คำาปรึกษา รวมทั้งสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น ตู้อบลมร้อนที่ใช้อบสมุนไพร เป็นต้น
นอกจากนี้ เมธาวัฒน์ยังกล่าวว่า “ผมดีใจมากครับ
ถือเป็นการขึ้นเวทีระดับชาติครั้งแรกของผม อยากให้มีการ
จัดประกวดโครงงานอย่างนี้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพราะลำาพัง
ผมเองถือว่าได้นำาเวลาว่างมาใช้ประโยชน์ศึกษาค้นคว้าเก็บ
ข้อมูล ดีกว่าเอาเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะช่วงวัยนี้
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ของเอสโซ่ฯ ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนไทย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ อยากให้มีตลอดไปครับ”
เมธาวัฒน์ใฝ่ฝันที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ และก่อนที่
จะไต่บันไดไปสู่ความฝัน วันนี้เมธาวัฒน์และเพื่อนๆ ดีใจกับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้ และยืนยันว่าก่อนที่เขา
จะสำาเร็จการศึกษา ปวส. จากสถาบันนี้ เขาและเพื่อนๆ จะ
ผลิตโครงงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อไปอย่างแน่นอน
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ จึงมีคุณอนันต์ต่อวงการการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
ของไทยเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสร้างโอกาสและอนาคต
ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ บ่มเพาะให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าของประเทศ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปในทาง
สร้างสรรค์ จากที่เคยปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ก็เพิ่มค่าเป็น
นาทีสร้างสรรค์ คาดว่าโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
จะดำาเนินต่อไปตราบที่เอสโซ่ฯ ยังคงมุ่งมั่นสรรค์สร้างพลังงาน
โลกตลอดไป

กรปณต วงษ์สนุ ทร

เป็นศิษย์เก่าจามจุรี สีชมพู
สำาเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๕ ปีก่อน
ขีดเขียนเวียนว่ายในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัจจุบัน
ได้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนอิสระ และทำาธุรกิจเล็กๆ
ตามที่ตนเองใฝ่ฝัน

๒๙

เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีที่ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำาพอง
จังหวัดขอนแก่น ของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น
แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ในฐานะผู้ประกอบการรายแรก
ที่ได้รับสัมปทานการสำารวจและขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติใน
ภาคอีสาน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

๓๐

ให้แก่ประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าใน
ภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
และประหยัดเงินตราของประเทศด้วยการลดการนำาเข้าน้ำามัน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

คุณยงยศ หาญสุวณิช รองประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นฯ กล่าวถึงความสำ�เร็จที่ผ่านมาว่า เกิด
จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติ
งานอย่างปลอดภัย บุคลากรที่เชี่ยวชาญและพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ง รวมถึงความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น
องค์กรพลเมืองดีของสังคม ตามรอยทางของบริษัทแม่ เอ็กซอนโมบิล สหรัฐอเมริกา
“ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำ�พอง เริ่มดำ�เนินการผลิต
มาตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงวันนี้ เป็นเวลา ๒๐
ปีเต็ม ที่เราทำ�งานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำ�ให้สูญเสียเวลาทำ�งาน
อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนภูมิใจที่สุด”
ความสำ�เร็จในเรื่องนี้ คุณยงยศกล่าวว่ามาจากการ
ให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก “เราหมั่น
ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และสร้างจิตสำ�นึกของ
ความปลอดภัยอยู่เสมอไม่ว่าในเวลาหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน”
ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงาน ๑๗ คน และทั้งหมดเป็นคนไทย
บริษัท เอสโซ่ เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น อิงค์
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น
แอนด์ โพรดักชั่น อิงค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔) ได้รับสัมปทานจาก
กระทรวงพลังงานในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เริ่มดำ�เนินงานสำ�รวจและ
ขุดเจาะช่วงแรกในพื้นที่หลายจังหวัดในบริเวณแหล่งที่ราบสูง
โคราช เช่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อุดรธานี ขอนแก่น ด้วยเงิน
ลงทุนขณะนั้นกว่า ๒ พันล้านบาท มีการสำ�รวจขุดเจาะแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติถึง ๒๑ หลุม แต่ที่สามารถนำ�ขึ้นมาผลิตใน
เชิงพาณิชย์เป็นผลสำ�เร็จ คือที่หลุมขุดเจาะน้ำ�พอง จังหวัด
ขอนแก่น

Two Decades of Nam Phong Gas Processing Plant

Nam Phong Gas Processing Plant has achieved its 2-decade milestone of safe operations with no Loss-TimeIncident (LTI) in supplying natural gas for electrical power generation for households and the industrial sector in
the North East region. Yongyot Harnsuvanich, vice president, ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
(EKEMPI), said that the success has been accounted for by safety as priority at work, human resource expertise,
strategic alliances with business partners and ExxonMobil’s commitment in citizenship.
To name just a few for CSR programs, EKEMPI initiated “Esso-Namphong educational funds” to generate hundreds
of scholarships to local needy students each year. The company also supported the Namphong district hospital
to purchase medical equipment for better health care. Above all, the company has taken its pride as a good
corporate citizen, being a part of Thailand’s energy security and the national development.
ความรู้คือประทีป
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“เราจัดส่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ให้แก่ บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าน้ำ�พอง ซึ่งอยู่ห่าง
จากศูนย์ผลิตก๊าซฯ ของเราเพียง ๓ กิโลเมตร และมีกำ�ลัง
การผลิตอยู่ที่ ๗๒๐ เมกะวัตต์”
โรงไฟฟ้าน้ำ�พอง เป็นโรงไฟฟ้าโรงเดียวในเขต
อีสานตอนบน ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมในภาคอีสาน แม้จะไม่เพียงพอ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
จากแหล่งผลิตพลังงานภายในประเทศ ซึ่งช่วยลดการนำ�เข้า
พลังงานจากต่างประเทศได้มาก
แน่นอนว่าพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และมีการประสาน
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและราบรื่น
“บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด
(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นบริษัทปิโตรเลียมระดับชาติที่มี
ส่วนในสัมปทานน้ำ�พองอยู่ ๒๐% ส่วน กฟผ. เป็นลูกค้าที่ดี
ช่วยกันแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ตลอดเวลา ๒๐ ปี เรา
ไม่เคยต้องหยุดส่งก๊าซกะทันหัน (unplanned shutdown) ซึ่ง
อาจทำ�ให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดการผลิตและทำ�ให้ไฟฟ้าดับ และมี
ผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน นับเป็นสถิติการ
ประกอบการที่ดีเยี่ยม”
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่นฯ มีนโยบายเดียวกับเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ที่มุ่ง

๓๒

เป็นองค์กรพลเมืองดี และเป็นมิตรกับชุมชน “ทุกๆ ๒ ปี เรา
จะทำ�การสำ�รวจความคิดเห็นของชุมชน ที่มีต่อการดำ�เนินงาน
ของเราในการผลิตก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำ�มาทำ�แผนโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเน้นให้ความสำ�คัญกับ ๔ ประเด็นหลัก
คือ การศึกษา สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ประเพณี”
กองทุนการศึกษาเอสโซ่น้ำ�พอง จึงถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อ
๒๐ ปีที่แล้ว โดยมีการมอบทุนการศึกษาปีละหลายร้อยทุน
ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน
โรงพยาบาลน้ำ�พอง ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ ในการจัด
ซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของชุมชน มีการส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อรักษาคุณภาพ
ของน้ำ� อากาศ และดิน ซึ่งเป็นหัวใจของภาคเกษตรกรรม
ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำ�บลในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น งานบุญของวัดต่างๆ ประเพณี
บุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นความเชื่อหรือพิธีกรรมที่เป็นมรดกตกทอด
มายาวนานของผู้คนในท้องถิ่น ต่างได้รับการจรรโลงเพื่อ
สืบสานไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง
“แม้ก๊าซธรรมชาติจะเป็นพลังงานสะอาดที่สุดเมื่อ
เทียบกับน้ำ�มันหรือถ่านหิน แต่เราก็ยังต้องสร้างความมั่นใจ
ให้ชุมชนว่าการดำ�เนินงานของเอ็กซอนโมบิล จะไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ให้การสนับสนุนชุมชน อยากอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างสมานฉันท์และมีความสุข”

"ความสำาเร็จที่ผ่านมาเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำาคัญต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย บุคลากรที่เชี่ยวชาญและพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
รวมถึงความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรพลเมืองดีของสังคม
ตามรอยทางของบริษัทแม่ เอ็กซอนโมบิล สหรัฐอเมริกา"
อีกส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในฐานะองค์กร
พลเมืองดีของชุมชนและประเทศชาติ คือการมีส่วนสร้างรายได้
คืนกลับสู่ประเทศไทยผ่านค่าภาคหลวง (Royalty) ที่จ่ายให้กับ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตามปริมาณก๊าซที่
ผลิตได้แต่ละปี เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
“รายได้จากค่าภาคหลวง ส่วนหนึ่งคือ ๒๐% จะ
จัดสรรคืนสู่ท้องถิ่นโดยรอบพื้นที่การผลิต ในเขตการดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตำาบลม่วงหวาน และตำาบลน้ำาพอง และ
เทศบาลตำาบลกุดน้ำาใส ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓๗
ตารางกิโลเมตร อีก ๑๐% ส่งมอบเพื่อสนับสนุนการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนตำาบลอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น
อีก ๑๐% สนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำาบลที่เหลือทั่วประเทศ และอีก ๒๐% ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนที่เหลือ ๔๐% เป็นรายได้แผ่นดินซึ่ง
รัฐบาลสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในรูป
งบประมาณที่จัดสรรผ่านกระทรวงการคลัง”
ทั้งหมดนี้ คือความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างสรรค์
สังคมไทยมานานถึง ๒ ทศวรรษ บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่นฯ พร้อมจะก้าวต่อไปด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น
ในการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่เคย
หยุดนิ่ง ความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม
และชุมชนให้น่าอยู่ และเหนืออื่นใดคือเสถียรภาพแห่งพลังงาน
ไทยในทศวรรษหน้า

ภาพโดย : คุณสุรนัย นใส และคุณคัมภีร์ ตีรประเสริฐ
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เอสโซ่เปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรี
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
เอสโซ่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้�ำ ท่วม
ผ่านสภากาชาดไทย
นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ (ที่ ๓ จากขวา) ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
มอบเงินจำ�นวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี
วัฒนคุณ (ที่ ๒ จากขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้
และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อนำ�ไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในประเทศไทย
เงินบริจาคดังกล่าวนี้ จะถูกนำ�ไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนและครอบครัวที่ประสบอุทกภัย ซึ่ง
รวมถึงการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำ�ดื่ม ของใช้ที่จำ�เป็น
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์เพื่อทำ�ความสะอาด วัสดุ
สำ�หรับการซ่อมแซมบ้าน บริการด้านสุขอนามัย และอื่นๆ อีกต่อไป

เอสโซ่รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าไทย-อเมริกัน
นางจูดิธ เบธ เซฟคิน (ซ้าย) อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูต
สหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าไทย-อเมริกัน ให้แก่นาย
โรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ (ขวา) ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีการดำ�เนินกิจการที่มี
ความโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในการทำ�ธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
องค์กรอื่นๆ ในสังคม

๓๔

นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ (ที่ ๕ จากขวา) ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ และนายพรชัย ขวัญสกุล (ที่ ๔
จากขวา) ปลัดจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพสตรีในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีฯ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้กับสตรีในชุมชน พร้อมสนับสนุน
การดำ�เนินงานด้านวิชาชีพ รวมถึงให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการทำ�
การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการหาแหล่งจำ�หน่าย
สินค้าให้แก่ชุมชนอีกด้วย ศูนย์แห่งนี้ดำ�เนินงานโดยคณะกรรมการซึ่ง
เป็นตัวแทนของชุมชนชาวบ้าน ๑๐ แห่ง ที่อยู่รอบโรงกลั่นน้ำ�มัน
เอสโซ่ ศรีราชา

เอสโซ่สมทบทุน “กองทุนโรงกลัน่ น้�ำ มันเอสโซ่”
ฉลอง ๑๐๘ ปีโรงพยาบาลสมเด็จฯ
นายเสรีวัฒน์ เจริญทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโสประจำ�โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ำ�มัน โรงกลั่นน้ำ�มันเอสโซ่ ศรีราชา มอบเงินสมทบทุน
“กองทุนโรงกลั่นน้ำ�มันเอสโซ่” จำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในโอกาสครบรอบ
๑๐๘ ปี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็น
ผู้รับมอบ กองทุนนี้ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ดอกผล
ไปใช้จ่ายเป็นค่ายาให้แก่ผู้ป่วยอนาถา การสมทบเงินทุนในครั้งนี้ทำ�ให้
กองทุนมียอดเงินต้นทั้งสิ้น ๑,๓๕๖,๓๓๘.๙๒ บาท

ปั๊มเอสโซ่ร่วมโครงการปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย
น่าใช้บริการ ปีที่ ๓
นายยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ ๒ จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ
การตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ปั๊ม
คุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ ปีที่ ๓” ที่จัดโดยกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
การประกวดปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ ในครั้งนี้ จะช่วย
สร้างแรงจูงใจให้สถานีบริการน้ำ�มันเอสโซ่ทั่วประเทศปรับปรุง
มาตรฐานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ของสินค้าและบริการ และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนผ่านทางสถานีบริการน้ำ�มัน อันนับเป็นส่วนหนึ่งในความ
รับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

เอสโซ่สนับสนุนมูลนิธิช้างหัสดินทร์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ (ที่ ๕ จากซ้าย) ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ มอบเงินสนับสนุนจำ�นวน ๕๐,๐๐๐
บาท ให้กับนายสมบูรณ์ กอบทองสิริโชค (ที่ ๔ จากขวา) รองประธาน
กรรมการ มูลนิธิช้างหัสดินทร์ เพื่อสนับสนุนการดูแลและรักษาช้าง
ที่ถูกทอดทิ้ง โดยนายคูเปอร์ได้พากลุ่มผู้บริหารและพนักงานบริษัท
เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยกว่า ๖๐ คน
เข้าเยี่ยมชมการดำ�เนินงานของมูลนิธิช้างหัสดินทร์ และร่วมสนับสนุน
ในการอนุรักษ์ช้างไทย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พนักงานอาสา ในระหว่างการจัดกิจกรรมเสริมความสามัคคีของ
พนักงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พนักงานเอ็กซอนโมบิลเยี่ยมผู้สูงอายุที่
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
โรงกลั่นน้�ำ มันเอสโซ่มอบทุนสนับสนุน
บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
การศึกษา
นายพอล เทพิเกียน (แถวยืน - ที่ ๒ จากซ้าย) ผู้จัดการเครือข่าย
ด้านค้าปลีกของบริษัททั่วโลก เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น
พร้อมด้วยพนักงานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานการตลาดขายปลีก
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำ�กัด จำ�นวนประมาณ
๒๐๐ คน ร่วมทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างรอยยิ้มและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำ�เป็นให้กับศูนย์ฯ คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
อาสาสมัครของพนักงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ซึ่ง
จัดขึ้นในระหว่างการจัดงานเสริมความสามัคคีของพนักงานที่จังหวัด
ชลบุรี

ความรู้คือประทีป

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ ๔ จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการกลั่น บริษัท เอสโซ่ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
สำ�หรับนักเรียนในเขตอำ�เภอศรีราชา จำ�นวน ๓๒๐ ทุน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๘๐,๒๐๐ บาท ให้แก่นายทรงพล จำ�ปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี ณ โรงกลั่นน้ำ�มันเอสโซ่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กองทุนสนับสนุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำ�มันเอสโซ่ มีวัตถุประสงค์ที่จะ
สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีได้มีโอกาสทางการศึกษา
ขณะนี้มีเงินต้นทั้งสิ้น ๒.๙ ล้านบาท และได้จัดสรรเงินบริจาคจาก
พนักงานบริษัทเอสโซ่ฯ มาเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน
เป็นปีที่ ๑๑ ต่อเนื่องกัน
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