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แสตมป์ในหลวง
โดย ส. แสตมป์

Stamps in honor of His Majesty the King
               To join the Thai people in celebrating His Majesty King Bhumibol
Adulyadej's 84 Birthday Anniversary this year, writer Sor Stamp talked about 10
sets of daily stamps in honor of His Majesty the King.
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ถือว่าเป็นปีสำ� คัญทีช่ าวไทยทุกคน จะได้รว่ ม
ฉลองในมหามงคลวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ หรือ ๘๔ พรรษา ขอให้พระองค์
ทรงพระเจริญยืนยาวและขอร่วมฉลองด้วยการบอกเล่าถึงแสตมป์
ในหลวงทีไ่ ปรษณียไ์ ทยด�ำเนินการจัดพิมพ์มาแล้วร่วม ๑๐ ชุด
แสตมป์ในหลวง หรือ แสตมป์ชุดใช้ประจ�ำวัน ซึ่งชื่อก็
บอกอยู่แล้วว่า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์จะสามารถหาซื้อแสตมป์
ในหลวงได้จากไปรษณีย์ตลอดเวลา เพราะจะมีจ�ำหน่ายอยู่
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ตลอดไป ซึ่งแตกต่างจากแสตมป์ชุดที่ระลึก หรือ แสตมป์ชุด
พิเศษ ซึ่งยอดการจัดพิมพ์จ�ำนวนจ�ำกัด จ�ำหน่ายหมดแล้วหมด
ไป หาซื้อไม่ได้อีกจากไปรษณีย์ (ต้องไปหาซื้อจากพ่อค้าแสตมป์)
แต่แสตมป์ชุดใช้ประจ�ำวัน เมื่อจ�ำหน่ายหมดแล้ว ไปรษณีย์
สามารถด�ำเนินการจัดพิมพ์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาท�ำให้นักสะสม
แสตมป์ หรือบางคนผู้ใช้บริการไปรษณีย์เป็นประจ�ำรู้สึกแปลกใจ
ว่าท�ำไมแสตมป์ในหลวงจึงไม่มีการหมดสต๊อกแสตมป์ ก็ถือโอกาส
นี้ขอเฉลยว่า

๓

แสตมป์ไทยดวงแรกราคา ๑ โสฬศ ลูกศรชีต้ รงขอบแสตมป์ที่
ไม่มรี อยปรุของแสตมป์ ๓ ดวงติดกัน ท�ำให้ประมูลแสตมป์
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ราคา ๒๓๐,๐๐๐.- บาท

ตัวอย่างปรู๊ฟแสตมป์ไทยชุดแรกที่สั่งพิมพ์จาก
บริษัท วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซัน ประเทศอังกฤษ

แสตมป์ในหลวงชุด ๑ ชุด
สยาม (SIAM) ราคาต�่ำสุด
๕ สตางค์ สูงสุด ๒๐ บาท

แสตมป์ในหลวงชุด ๖ ชุดพระ
พักตร์ข้างดวงเล็ก ราคาต�่ำสุด
๕ สตางค์ สูงสุด ๒๐ บาท

๔

แสตมป์ในหลวงชุด ๒ ชุดไทย
แลนด์ (THAILAND) ราคาต�ำ่ สุด
๕ สตางค์ สูงสุด ๒๐ บาท

แสตมป์ดวงที่สองของโลก เป็นของอังกฤษ ชนิดราคา
๒ เพนนีสีน�้ำเงิน (ส่วนดวงแรกราคา ๑ เพนนีสีด�ำ
ภาพเหมือนกัน แตกต่างกันที่สีเท่านั้น)

แสตมป์ปรูฟ๊ ในหลวง ชุดไทยแลนด์ ชนิดราคา
๒๐ สตางค์ ประมูลได้ราคาสูงสุด ๕๐๐,๐๐๐
บาท ชนิดราคา ๕ สตางค์ ประมูลได้ราคา
สูงสุด ๑๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓

แสตมป์ในหลวงชุด ๔ ชุด
พระบรมรูปในวงกลม ราคาต�ำ่ สุด
๕ สตางค์ สูงสุด ๔๐ บาท

แสตมป์ในหลวงชุด ๕ ชุดลาย
กนก ราคาต�่ำสุด ๑๐ สตางค์
สูงสุด ๑๐๐ บาท

แสตมป์ในหลวงชุด ๗ ชุดฉลอง
แสตมป์ในหลวงชุด ๘ ชุดทรงพระ แสตมป์ในหลวงชุด ๙ ชุดฉลอง
พระองค์ครุยจุลจอมเกล้า ราคาต�่ำสุด มาลาพู่ ราคาต�่ำสุด ๒๕ สตางค์ พระองค์จอมทัพเรือ ราคาต�่ำสุด
๒๕ สตางค์ สูงสุด ๑๐๐ บาท
สูงสุด ๑๐๐ บาท
๕๐ สตางค์ สูงสุด ๕๐๐ บาท

แสตมป์ในหลวงชุด ๑๐ ชุด
ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร
อากาศ ราคาต�่ำสุด ๑ บาท
สูงสุด ๕๐๐ บาท

แสตมป์ในหลวงชุด ๓ ชุด
พระพักตร์ข้าง ราคาต�่ำสุด
๕ สตางค์ สูงสุด ๔๐ บาท

ในวงการไปรษณีย์ ประเทศต่างๆ ที่มีพระมหากษัตริย์หรือ
พระราชินีปกครองประเทศ จะจัดพิมพ์แสตมป์ชุดใช้ประจ�ำวัน
เป็นภาพในหลวง หรือราชินี เพื่อแสดงให้ชาวโลกได้ทราบว่า ดิน
แดนแห่ ง นี้ มี ก ารปกครองแบบพระมหากษัต ริย์ เช่น แสตมป์
ไทย อังกฤษ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ โมนาโก คูเวต เป็นต้น
ถือว่าเป็นแสตมป์ชุดใช้ประจ�ำวัน
ส่วนในประเทศที่ปกครองแบบสาธารณรัฐ จะใช้ภาพทั่วไป
เป็นชุดดอกไม้ สัตว์ ภาพวิวทิวทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว เป็น
แสตมป์ชุดใช้ประจ�ำวันแทน เช่น แสตมป์สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
แอฟริกาใต้ เป็นต้น
แสตมป์ดวงแรกของโลก เป็นของประเทศอังกฤษ ออก
จ�ำหน่ายในปี ค.ศ. ๑๘๔๐ เป็นแสตมป์สีด�ำภาพพระนางเจ้า
วิคตอเรีย ราคา ๑ เพนนี และต่อมาออกจ�ำหน่าย ๒ เพนนี
สีน�้ำเงิน แสตมป์ดวงแรกของโลกไม่มีฟันแสตมป์ เวลาจะใช้งาน
ต้องใช้กรรไกรตัดออกมาเป็นดวงๆ
แสตมป์ดวงแรกของไทยราคา ๑ โสฬส ออกจ�ำหน่ายในวัน
ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๒๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ภาพพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นแสตมป์ใช้ประจ�ำวัน
เรื่อยมา

แสตมป์ที่มีภาพพระประมุขแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นเอกราช เสรีภาพของ
ประเทศ เผยแพร่ไปทั่วโลกให้ชาวต่าง
ชาติได้ทราบว่าประเทศนี้มีพระมหา
กษัตริย์ปกครองประเทศ
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๑ เรียกว่า ชุดสยาม ออกจ�ำหน่ายในช่วง
ปี พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๒
ที่เรียกว่าชุดสยาม เพราะเวลานั้นชื่อประเทศเรียกว่า “ไทย”
และภาษาอังกฤษใช้ว่าสยาม “SIAM” แต่ฝรั่งและคนจีนชอบ
เรียกว่าประเทศเซียม เพระอ่านเร็วๆจากสยามเป็นเซียม
ราคาแสตมป์เริ่มจาก ๕ สตางค์จนถึง ๒๐ บาท ประกอบด้วย
สตางค์ : ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๕๐
บาท : ๑ ๒ ๓ ๕ ๑๐ ๒๐ (รวม ๑๐ ดวงชุด)
แสตมป์ชนิดราคาเป็นบาท ส่วนใหญ่จะใช้ติดจดหมายส่งไป
ยังต่างประเทศ เป็นแสตมป์ดวงขนาดกลางโปรดสังเกตว่า
แสตมป์ดวงละ ๕ สตางค์ยังมีใช้งานอยู่ แสดงว่าเศรษฐกิจของไทย
ในเวลานั้นค่าของเงินมีค่ามากทีเดียว
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แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๒ เรียกว่าชุดไทยแลนด์ จ�ำหน่ายในช่วงปี
พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๐๓
เพราะไทยเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็นชื่อ ไทยแลนด์ ในสมัย
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดังนั้นแสตมป์จึงใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
ไทยแลนด์ = THAILAND
ราคา ๕ สตางค์ ถึง ๒๐ บาท ประกอบด้วย
สตางค์ : ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๕๐
บาท 		 : ๑ ๑.๑๕ ๑.๒๕ ๒ ๓ ๕ ๑๐ ๒๐ (รวม ๑๔ ดวงชุด)
บรรดาผู้สูงอายุ ๖๐-๘๐ ปี คงจดจ�ำแสตมป์ในหลวง-ไทย
แลนด์ ราคา ๒๕ สตางค์สีแดงได้เพราะเป็นค่าฝากส่งจดหมาย
ในประเทศเวลานั้น ส่วนราคา ๑.๒๕ บาท เป็นค่าฝากส่ง
จดหมายลงทะเบียนในประเทศ และราคาบาท ๕-๑๐-๒๐ บาทใช้
ติดจดหมายส่งไปต่างประเทศ เป็นแสตมป์ดวงขนาดกลาง
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๓ เรียกว่า ชุดพระพักตร์ข้าง จ�ำหน่ายใน
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๑
เป็นแสตมป์ดวงขนาดใหญ่ ในหลวงหันพระพักตร์ข้าง และ
ข้อพิเศษของแสตมป์ชุดนี้คือที่ขอบล่างแสตมป์ทุกดวงมีการตี
พิมพ์ชื่อ โรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์แสตมป์ เป็นบริษัท โทมัส เดอ ลารู
ประเทศอังกฤษ ( THOMAS DE LA RUE CO.,LTD ENGLAND)
ราคา ๕ สตางค์จนถึง ๔๐ บาท
สตางค์ : ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๕๐ ๘๐
บาท : ๑ ๑.๑๕ ๑.๕๐ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๐ ๒๐ ๒๕
			 ๔๐ (รวม ๑๘ ดวงชุด)
โปรดสังเกตแสตมป์ราคาสตางค์มเี พิม่ ดวง ๘๐ สตางค์ ไว้
ส�ำหรับติดของตีพมิ พ์สง่ ไปยังต่างประเทศทางภาคพืน้ (ทางเรือ-รถไฟ)
แสตมป์ราคาแพง ๔๐ บาท ไว้ใช้ผนึกลงบนพัสดุต่าง
ประเทศ ส่วนแสตมป์ตดิ จดหมายในประเทศราคา ๒๕ บาท สีแดง
เหมือนเดิม
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๔ เรียกว่า ชุดพระบรมรูปในวงกลม ออก
จ�ำหน่ายปี พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๔
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๑-๓ ด�ำเนินการจัดพิมพ์จากโรงพิมพ์ที่มีชื่อ
เสียงในทวีปยุโรปแต่ชุดที่ ๔ ซึ่งเป็นแสตมป์ดวงเล็ก เปิดศักราช
การจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์กระทรวงการคลัง กรุงโตเกียวประเทศ
ญี่ปุ่น โดยบริษัทนิชิเมน จ�ำกัด เป็นเอเย่นต์ในประเทศไทย คุณ
อเนก ทวีสิน ผู้แทนส�ำนักพิมพ์กระทรวงการคลังที่ญี่ปุ่น ต้องเดิน
ทางไปมา กรุงเทพ-โตเกียว หลายครั้งเพื่อน�ำรูปแสตมป์ไปส่งหลัง
จากที่มีการแก้ไขความถูกต้อง
ราคา ๕ สตางค์ถึง ๔๐ บาท
สตางค์ : ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๘๐
บาท : ๑ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๐ ๒๐ ๒๕
			 ๔๐ (รวม ๑๙ ดวงชุด)

๕

มีการเพิ่มแสตมป์ชนิดราคา ๗๕ สตางค์ขึ้น เพื่อเป็นค่าติด
จดหมายในประเทศ ที่ไปรษณีย์ปรับราคาจาก ๕๐ สตางค์ เป็น
๗๕ สตางค์
ขนาดแสตมป์ดวงเล็กนี้ ชาวต่างประเทศชอบมากโดยเฉพาะ
นักท่องเทีย่ วมาเมืองไทยเขาจะซือ้ โปสการ์ดเขียนจดหมายส่งกลับ
บ้าน แล้วผนึกแสตมป์ดวงเล็ก ประหยัดพืน้ ทีบ่ ตั รลงได้มาก
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๕ เรียกว่าชุดลายกนก จ�ำหน่ายในปี
พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๔
เพราะมีลายกนกขนาบอยู่ทางด้านซ้าย-ขวาของแสตมป์ดวง
ขนาดกลาง กล่าวคือใหญ่กว่าชุดที่ ๔ เป็นผลงานการจัดพิมพ์ของ
โรงพิมพ์กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น เช่นกัน เหตุที่ไปรษณีย์
ว่าจ้างโรงพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า ฝีมือ
เท่าเทียมกับโรงพิมพ์ในทวีปยุโรป ส่วนราคาว่าจ้างถูกกว่า
ราคา ๑๐ สตางค์ถึง ๑๐๐ บาท
สตางค์ : ๑๐ ๒๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕
บาท : ๑.๒๕ ๒ ๒.๗๕ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑๐ ๔๐ ๕๐
		
๑๐๐ (รวม ๑๗ ดวงชุด)
โปรดสังเกตว่า แสตมป์ราคา ๕ สตางค์งดการพิมพ์ แสดงว่า
เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นจนท�ำให้งดการใช้ ๕ สตางค์ และมีเพิ่ม
แสตมป์ราคา ๒.๗๕ บาท เป็นค่าฝากส่งจดหมายในประเทศลง
ทะเบียน
การพิมพ์แสตมป์ราคา ๕๐ และ ๑๐๐ ถือว่าเป็นแสตมป์ที่
ราคาแพงทีส่ ดุ ในเวลานัน้ ท�ำให้พนักงานไปรษณีย์ ไม่นยิ มเบิกแสตมป์
๕๐ , ๑๐๐ บาทมาส�ำรองการจ�ำหน่าย นอกจากว่ามีการฝากส่ง
พัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ ซึ่งต้องติดแสตมป์ราคาเป็นร้อย ๆ จึง
ค่อยเบิกจากนายไปรษณีย์มาใช้งาน และแสตมป์เหล่านี้ส่วนใหญ่
จะอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งญาติพี่น้องคนไทยส่งสิ่งของไปให้คน
ไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับ และไต้หวัน
ท�ำให้เกิดอาชีพรับซื้อแสตมป์แพงใช้แล้วส่งกลับมายังเมืองไทย
เพื่อให้นักสะสมแสตมป์มีไว้สะสมกัน
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๖ เรียกว่า ชุดพระพักตร์ข้างดวงเล็ก
จ�ำหน่ายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๕
โปรดเปรียบเทียบแสตมป์ในหลวง ชุด ๓ กับ ชุด ๖ จะพบว่า
ในหลวงทรงพระพักตร์ขา้ งไปทางเดียวกัน ชุดที่ ๖ เป็นแสตมป์
ขนาดเล็ก พิมพ์ทบี่ ริษทั โทมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ เพราะ
เป็นดวงเล็ก จึงไม่มกี ารพิมพ์ชอื่ โรงพิมพ์ไว้ดา้ นล่างของแสตมป์อกี
ราคา ๕ สตางค์ ถึง ๒๐ บาท

๖

สตางค์ : ๕ ๒๐ ๒๕ ๗๕
บาท		 : ๕ ๖ ๑๐ ๒๐ (รวม ๘ ดวงชุด)
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่ามีการพิมพ์แสตมป์ ๕ สตางค์ ออกมาใช้
งานอีก ซึ่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ที่มีการปรับราคาค่าเงิน
แฟรงก์ทอง (เงินกลางของสหภาพสากลไปรษณีย์ที่สมมติขึ้น เพื่อ
ใช้ก�ำหนดอัตราค่าไปรษณีย์ และไปรษณีย์ประเทศสมาชิกก็ปรับ
เป็นเงินสกุลของตนภายหลัง)
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๗ เรียกว่า ชุดฉลองพระองค์ครุย
จุลจอมเกล้า จ�ำหน่ายในช่วงปีพ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๓๐
เป็นแสตมป์ขนาดดวงกลาง จัดพิมพ์จากหลายโรงพิมพ์ทั้งใน
ยุโรป เอเชีย และ ออสเตรเลีย กล่าวคือ โรงพิมพ์โจอัน สเกเด
ประเทศฮอลแลนด์ หรือเนเธอร์แลนด์ โรงพิมพ์แฮริสัน และบุตร
ประเทศอังกฤษ โรงพิมพ์จอห์นแวดดิงตัน ประเทศอังกฤษ โรง
พิมพ์กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น โรงพิมพ์ลีห์มาร์ดอน พีที
วาย ประเทศออสเตรเลีย
เพราะจัดพิมพ์แสตมป์โดยหลายโรงพิมพ์ เนือ่ งจากต้องการใช้
แสตมป์ จ�ำนวนมากในราคาเดียวกันท�ำให้ต้องระดมการพิมพ์จาก
โรงพิมพ์ตา่ ง ๆ ราคาบนดวงแสตมป์ซำ�้ กัน แต่มลี กั ษณะของ
แสตมป์แตกต่างกันไป ท�ำให้เกิดความสนุกในการค้นคว้าว่า
แสตมป์ดวงนี้จัดพิมพ์มาจากโรงพิมพ์อะไร เป็นต้น
ราคา ๒๕ สตางค์ ถึง ๑๐๐ บาท
สตางค์ : ๒๕ ๕๐ (๓ แบบ) ๗๕
บาท		 : ๑ ๑.๒๕ (๓ แบบ) ๑.๕๐ ๒ (๔ แบบ) ๓ (๒ แบบ)
			 ๔ ๕ (๒ แบบ) ๖ (๒ แบบ) ๖.๕ ๗ ๗.๕ ๘ ๘.๕
			 ๙ ๙.๕ ๑๐ ๒๐ ๕๐ ๑๐๐ (รวม ๓๒ ดวงชุด)
แสตมป์ชุดนี้มีความหลากหลายในเรื่องราคาและภาพ
ในหลวงบนแสตมป์ จนมีการเรียกว่าแสตมป์ดวงนี้เป็นพระโอษฐ์
เข้มและหนา ส่วนดวงนั้น เป็นพระโอษฐ์บางและจาง เป็นต้น
และแสตมป์ราคาต�่ำ ๆ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ สตางค์งดการ
พิมพ์ใช้งาน ประเดิมด้วยแสตมป์ราคา ๒๕ บาท ท�ำให้ทราบว่า
ราคาสินค้าต้องเริ่มจาก ๑ สลึงหรือ ๒๕ สตางค์เป็นอย่างต�่ำ
แสตมป์ในหลวง ชุดที่ ๘ เรียกว่า ชุดทรงพระมาลาพู่
จ�ำหน่ายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๘
แสตมป์ชุดนี้อีกเช่นกัน เป็นดาวกระจาย เพราะจัดพิมพ์มา
จากโรงพิมพ์ ๔ แห่ง ๔ ประเทศ กล่าวคือ โรงพิมพ์ลหี ม์ าร์ดอน
ประเทศออสเตรเลีย โรงพิมพ์เฮริสันแอนด์ซัน หรือเฮริสันและ
บุตร ประเทศอังกฤษ โรงพิมพ์โจอันสเกเด ประเทศฮอลแลนด์

ไปรษณียาคารหลังแรกของไทย ที่เชิงสะพานพุทธ ฝั่งพระนคร ซึ่งถูกรื้อ
ถอนออกไปสร้างสะพานพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีกิจการจ�ำลอง
ไปรษณียาคารในลักษณะย่อส่วนลงอยู่ด้านข้างสะพานพุทธ ฝั่งพระนคร
ปัจจุบันไปรษณีย์ไทย จัดท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์และด้านล่างเปิดเป็น
เคาน์เตอร์รับฝากจดหมาย ส่งเงินธนาณัติ พัสดุ ช�ำระค่าบริการต่าง ๆ
ผ่าน เพย์ ออ โปสต์ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. จึงขอเชิญทุกท่านไปใช้บริการได้ (รถเมล์สาย ๘ ผ่าน)

ความรู้คือประทีป

๗

หรือเนเธอร์แลนด์ และโรงพิมพ์กระทรวงการคลัง ประเทศญีป่ นุ่
เมือ่ ดูจำ� นวนพิมพ์แล้ว โรงพิมพ์ญปี่ นุ่ พิมพ์ได้มากทีส่ ดุ
ราคา ๒๕ สตางค์ ถึง ๑๐๐ บาท
สตางค์ : ๒๕ (๒๕ แบบ) ๕๐ (๒ แบบ)
บาท		 : ๑ (๓ แบบ) ๒ (๕ แบบ) ๓ (๓ แบบ) ๔ (๓ แบบ)
			 ๕ (๓ แบบ) ๖ (๒ แบบ) ๗ (๒ แบบ) ๘ (๒ แบบ)
			 ๙ (๓ แบบ) ๑๐ (๓ แบบ) ๒๐ (๓ แบบ) ๒๕ (๒ แบบ)
			 ๕๐ (๒ แบบ) ๑๐๐ (๓ แบบ) (รวม ๔๓ ดวงชุด)
แสตมป์ชดุ นี้ สร้างความหรรษาให้แก่นกั สะสมแสตมป์จำ� นวน
มาก ในการไล่ล่าหาแสตมป์ที่จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ต่าง ๆ ที่กล่าว
มาแล้วให้ครบถ้วนจงได้ และวิธีที่จะดูว่าแสตมป์ดวงดังกล่าวจัด
พิมพ์โรงพิมพ์แห่งใด ต้องดูที่ขอบแผ่นแสตมป์จะมีชื่อโรงพิมพ์
จัดพิมพ์เอาไว้ และผู้ที่สามารถจัดหาแสตมป์ได้ครบถ้วนก็ต้อง
ตบมือให้ดัง ๆ ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริง ๆ
เมือ่ ไล่ดรู าคาแสตมป์จะพบว่า แสตมป์ทกุ ดวงเป็นตัวเลขบาท
ล้วน ๆ ไม่มีสตางค์ติด เพราะราคาสตางค์แยกต่างหากเป็น ๒๕
และ ๕๐ สตางค์เท่านั้น
ช่วงนีค้ า่ ส่งจดหมายในประเทศเป็นฉบับละ ๒.- บาท หลัง
จากทีพ่ ฒ
ั นาค่าส่งจดหมายในประเทศจาก ๒๕ สตางค์ เป็น ๕๐
สตางค์ เป็น ๗๕ สตางค์ และ ๑.๒๕ บาท แล้วปรับเป็น ๒.- บาท
ช่วงที่ราคาค่าส่งจดหมายในประเทศ ๗๕ สตางค์ จะปรับ
เป็น ๑.๒๕ บาทกล่าวกันว่า ผู้บริหารไปรษณีย์เสนอราคาค่า
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เพื่อพิจารณาโดยเสนอไป ๓ ราคากล่าวคือ ๑ บาท
๑.๒๕ บาท และ ๑.๕๐ บาท ไปพิจารณา
รัฐมนตรีฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ขึ้นราคาเป็น ๑.๐ บาท
ก็จะน้อยไปเป็น ๑.๕๐ บาทก็จะมากไปเท่ากับปรับขึ้น ๑๐๐ %
(๗๕ + ๗๕) ดังนั้น จึงเลือกสายกลางให้ขึ้นราคาเป็น ๑.๒๕
บาท และราคาค่าส่งจดหมายในประเทศ ๑.๒๕ บาทได้ใช้มานาน
กว่าสิบห้าปีทีเดียว จึงจะเปลี่ยนเป็น ๒.- บาท ในสมัยเป็นบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
แสตมป์ในหลวง ชุดที่ ๙ เรียกว่า ชุดฉลองพระองค์จอมทัพ
เรือ จ�ำหน่ายในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
เป็นแสตมป์ดวงขนาดกลาง เริม่ จัดพิมพ์แสตมป์ในประเทศไทย
เพราะมีโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพดีด�ำเนินการ คือ โรงพิมพ์ไทยบริติช
ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และ โรงพิมพ์จันวาณิชย์ ซี
เคียวรี้ตตี้พริ้นติ้ง จ�ำกัด ส่วนแสตมป์ราคาสูง ๆ ยังจัดพิมพ์จาก
ต่างประเทศ อันได้แก่โรงพิมพ์กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น

๘

และโรงพิมพ์คูวัวซิเอร์ ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์
ราคา ๕๐ สตางค์ ถึง ๕๐๐ บาท
สตางค์ : ๕๐
บาท		 : ๑ ๒ (๒ แบบ) ๔ (๓ แบบ) ๕ (๔ แบบ) ๖ ๗
			 ๑๐ (๔ แบบ) ๙ (๒ แบบ) ๑๒ ๑๕ ๒๐ (๓ แบบ)
			 ๒๕ ๕๐ (๒ แบบ) ๑๐๐ (๓ แบบ) ๓๐ ๒๐๐ (๒ แบบ)
			 ๕๐๐ (รวม ๓๔ ดวงชุด)
มีการจัดพิมพ์แสตมป์ราคาสูงสุด คือดวงละ ๕๐๐.- บาท
ส�ำหรับติดพัสดุส่งไปยังต่างประเทศช่วงนั้นเศรษฐกิจเจริญมาก
การส่งออกมีมากท�ำให้ประชาชนร�่ำรวยจนถึงกับคิดว่าเมืองไทย
เป็นประเทศนิค ขนาดแสตมป์ราคาดวงละ ๕๐๐ บาท มีขนาด
โตกว่าชนิดราคาอื่น ๆ เล็กน้อย และแสตมป์ดวงนี้ ปรากฏว่า
ไปรษณีย์ส่วนใหญ่จะไม่เบิกไปใช้งานเพราะกลัวสูญหาย ส่วนใหญ่
ไปรษณีย์จะเบิกดวงละ ๑๐๐ , ๒๐๐ ไปใช้งานมากกว่า
แสตมป์ในหลวงชุดที่ ๑๐ เรียกว่า ชุดฉลองพระองค์เครื่องแบบ
ทหารอากาศ จ�ำหน่ายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ขนาดแสตมป์ดวงขนาดกลาง จัดพิมพ์จากโรงพิมพ์การ์ตอร์
ซีเคียวตี้ พริ้นติ้ง ประเทศฝรั่งเศส แสตมป์ชุดนี้เมื่อจ�ำหน่ายหมด ก็
จะพิมพ์เพิม่ เพือ่ ใช้งานตลอดไปเรือ่ ย ๆ เพือ่ ทดแทนชุดที่ ๙
ในเวลานี้มีราคา ๑ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
สตางค์ : บาท		 : ๑ ๒ ๓ ๕ ๖ ๗ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๕๐
			 ๑๐๐ ๒๐๐ ๕๐๐ (รวม ๑๔ ดวงชุด)
ในเวลานีจ้ ะพบว่าจดหมายส่วนใหญ่จะผนึกแสตมป์ ๓.- บาท
ภาพแสตมป์ในหลวงชุด ๑๐ กัน ขนาดแสตมป์ ๒๑ x ๒๖ มม.
เป็นภาพแนวตั้ง ทุกชนิดราคา ยกเว้น แสตมป์ดวง ๕๐๐.- บาทมี
ขนาดโตกว่าเล็กน้อยเป็น ๒๕ x ๓๐ มม.
จากปีพ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ไปรษณีย์ด�ำเนินการจัดพิมพ์แสตมป์
ในหลวงออกจ�ำหน่ายซึ่งในเวลานั้นไปรษณีย์บริหารงานรูปแบบ
ราชการ กล่าวคือ เป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข จนถึงปีพ.ศ.๒๕๒๐
ได้แปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจชื่อ การสือ่ สารแห่งประเทศไทย
แสตมป์ในหลวงชุดต่าง ๆ ก็ยังทยอยผลิตออกมาใช้ในบริการ
ไปรษณีย์ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๖ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้
แยกงานไปรษณีย์และโทรคมนาคมออกเป็นรูปบริษัทตาม
นโยบายของรัฐบาล กลายเป็น บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) หรือรู้จักกันในนาม
ว่า ซีเอที (CAT) หรือแคท ปัจจุบัน

แสตมป์ในหลวง ก็ยังคงอยู่ในสายตาของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ต่อไปเพราะเป็นชุดใช้ประจ�ำวัน
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญตลอดไป

เกี่ยวกับผู้เขียน
บุญเจือ เลิศกิติยศ
นักเรียนไปรษณีย์ เรียนจบปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานไปรษณีย์โทรเลข
ขั้น๊ฟตรีแสตมป์
โท เอก
ตัวอย่างปรู
ไทยชุดแรกที่สั่งพิมพ์จาก
บริ
ษ
ท
ั
วอเตอร์
โ
ลว์
แอนด์
และกรมไปรษณีย์โทรเลข แปรรูปเป็น การสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ซัน ประเทศอังกฤษ
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในต�ำแหน่งผู้ช�ำนาญการระดับ ๘ ไปดูงานไปรษณีย์ ร่วมงาน
แสตมป์ระหว่างประเทศที่อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรีย เยอรมนี อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง
ฮอลแลนด์ และกรีซ เป็นต้น
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๙

บัวผุดและ

พืชสกุลกระโถนของไทย

โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

Rafflesia in Thailand
There are two main kinds of Rafflesia in Thailand: Rafflesia and Sapria. They
are categorized by the size of their flowers. Rafflesia kerrii Meijer flowers, found in
the rainforest of southern Thailand, are more than 50 centimeter while Sapria
flowers are 10 centimeter.
There are three kinds of Sapria -- Sapria himalayana Griff., Sapria poilanei
Gagnep., and Sapria ram Banziger & Hansen in Thailand.

๑๐

หลายคนคงเคยเห็น หรือทราบว่า ดอกราฟเฟิลเซีย
ยักษ์ Rafflesia arnoldii R.Br. ที่มีอยู่ในเกาะสุมาตราตะวันตก
ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อ
ดอกบานแล้ว มีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกใหญ่มากกว่า ๑๐๐
เซนติเมตร มีน�้ำหนักมากกว่า ๑๐ กิโลกรัม ได้มีการค้นพบและ
รายงานกันมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. ๒๓๖๔ ถ้าเทียบกับ
ขนาดของหน้าคนแล้ว มีขนาดใหญ่กว่าหน้าคนมากมาย ชนิดที่

เรียกว่า “ไม่สูสี” กันเลย ถ้าจะให้ดี ควรน�ำไปเทียบกับหน้ายักษ์
จะเหมาะสมกว่า มีข้อมูลให้ได้รับทราบเรื่องราวการเจริญเติบโต
วงจรชีวิต ลักษณะเด่นที่น่าสนใจกันไปแล้ว แล้วมีหลายคนสนใจ
และสอบถามกันมาว่า พืชในวงศ์นี้ในเมืองไทยมีบ้างหรือเปล่า มี
ชนิดไหนบ้าง ขึ้นอยู่ที่ไหนบ้าง มีการเจริญเติบโตอย่างไร เป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจ อยากรู้ อยากเห็น จะขอให้พาไปเที่ยว พาไปชมบ้าง
ได้ไหมล่ะ?
ค�ำตอบคือ

ได้... เดี๋ยวจัดให้.....

ดอกบัวผุด

ดอกตูมบัวผุด
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พรรณไม้ที่อยู่ในวงศ์เดียวกับราฟเฟิลเซียยักษ์ ในเมือง
ไทย เรียกว่า วงศ์บัวผุด คือ Family Rafflesiaceae จะขอ
แนะน�ำให้รู้จัก ๒ สกุล (Genera) คือ สกุล Rafflesia และสกุล
Sapria แต่ละสกุลแยกกันได้ง่ายๆ โดยดูจากขนาดของดอกบาน
ถ้ามีขนาดของดอกใหญ่กว่า ๕๐ เซนติเมตร ก็เป็นสกุล Rafflesia
และถ้ามีขนาดของดอกเล็ก ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ก็เป็นสกุล
Sapria

บัวผุด เป็นพืชเบียนล้มลุก (Parasitic Herb) มีวงจร
ชีวิตช่วงสั้นๆ เกาะอยู่บนเถาของต้นไม้ชนิดอื่น คล้ายคลึงกับต้น
กาฝาก แตกต่างกันเพียงว่า กาฝากมีอายุยืนเจริญเติบโตอยู่ได้
หลายปี แต่บัวผุดมีวงจรชีวิตสั้นๆ เกาะขึ้นตามรากของเถาวัลย์น�้ำ
หรือเครือเขาน�้ำ (Tetrastigma sp.) ใบลดรูปเป็นกาบหุ้มโคน
ดอก ออกดอกเดี่ยวสีน�้ำตาลแดง รูปถ้วยขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็น
ช่องเปิด ดอกแยกเพศเป็นดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ปลายแยก

สกุล Rafflesia เป็นพรรณไม้ในสกุลเดียวกับราฟเฟิล
เซียยักษ์ มีอยู่ทั่วโลก ๑๒ ชนิด โดยที่ชนิดราฟเฟิลเซียยักษ์มี
ขนาดใหญ่ที่สุดตามที่กล่าวแล้ว ส่วนในเมืองไทย เรียกว่า สกุล
บัวผุด ก็มีอยู่ชนิดเดียวที่ชื่อว่า บัวผุด Rafflesia kerrii Meijer
มีรายงานการพบโดยหมอคาร์ (A.F.G. Kerr) ชาวไอริช ที่เข้ามา
ท�ำงานเป็นนายแพทย์และเป็นนักส�ำรวจพรรณไม้ในประเทศไทย
ได้ส�ำรวจพบเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ จากป่าดิบชื้น
บนเขาพ่อตาจอนดง จังหวัดระนอง ที่ระดับความสูง ๓๐๐-๖๐๐
เมตร มีรายงานการตั้งชื่อ kerrii เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ผู้ส�ำรวจพบ
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗

เป็น ๕ กลีบ มีตุ่มหูดสีขาวอยู่บนกลีบ เกสรเพศผู้มีจ�ำนวน ๒๔๓๐ อัน เมื่อดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐-๗๐ เซนติเมตร
ดอกบานอยู่ได้หลายวัน เมื่อใกล้โรยจะมีกลิ่นรุนแรงและมีแมลง
มาตอมจ�ำนวนมากแล้วเปลี่ยนเป็นสีด�ำ ออกดอกเดือนตุลาคมมีนาคม เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย (endemic to Thailand)
คือมีขึ้นอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น มีขึ้นอยู่เฉพาะที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพรและพังงา
ด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตัว เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวที่มี
ดอกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงมีแนวทางในการ

๑๒

พัฒนาการใช้ประโยชน์ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาทิเช่น ที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกดอก
บานในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม สามารถใช้เป็นพืชส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาสก หรือของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี อาจใช้เป็นสโลแกนหรือส�ำนวนเชิญชวนท่องเที่ยว
โฆษณาได้ว่า “เที่ยวเขาสก ดูบัวผุด...ได้มา ได้เห็น ได้รู้” ส่วนผู้ที่
ไม่ได้ไป ก็คงจะได้รับส�ำนวนตรงข้ามกัน แต่เพื่อประกันความผิด

พรรณไม้ในสกุลกระโถนฤาษี มีล�ำต้นสั้น ใบไม่มีสีเขียว
แต่จะลดรูปเป็นกาบห่อหุ้มอยู่โคนดอก ไม่สามารถสังเคราะห์แสง
ได้ จึงต้องอาศัยดูดน�้ำและอาหารจากต้นเถาวัลย์ที่มันขึ้นเกาะอยู่
มีดอกแยกเพศแต่รวมอยู่ในต้นเดียวกัน มีกลีบรวมคือมีกลีบเลี้ยง
และกลีบดอกรวมเป็นกลีบเดียวกัน เป็นกลีบหนา ฉ�่ำน�้ำ จ�ำนวน
๑๐ กลีบ สีแดง เป็นแฉกๆ และมีตุ่มหูดขึ้นอยู่ ตอนกลางดอก
เป็นช่องเปิดคล้ายกระโถน ในดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้จ�ำนวน ๒๐

หวัง ก่อนไปควรโทรศัพท์ถามทางอุทยานแห่งชาติเขาสกเสียก่อน
ว่าบานสวยงามในวันไหน และเมื่อไปถึงอุทยานแล้ว จะติดต่อให้
เจ้าหน้าที่น�ำไปชม หรือจะเดินไปชมเอง ก็ได้ตามสะดวก
สกุล Sapria ในเมืองไทย เรียกว่า สกุลกระโถนฤาษี
มีอยูด่ ว้ ยกันทัง้ หมด ๓ ชนิด ได้แก่ กระโถนฤาษี กระโถนนางสีดา
และกระโถนพระราม สาเหตุทเี่ รียกสกุลนีว้ า่ สกุลกระโถนฤาษี ก็
เนือ่ งจากมีรปู ร่างคล้ายกระโถนของพระฤาษีหรือกระโถนน�ำ้ หมาก
พรรณไม้ในสกุลนี้จัดเป็นพืชเบียนล้มลุก เช่นเดียวกับสกุลบัวผุด
มีวงจรชีวติ ช่วงสัน้ ๆ เกาะอยูบ่ นเถาของต้นเถาวัลย์นำ�้ ทีข่ นึ้ อยูใ่ น
ป่าดิบชืน้ ดังนัน้ ถ้าต้นเถาวัลย์นำ�้ ถูกตัดท�ำลายไป ก็จะไม่พบต้น
กระโถนฤาษีดว้ ย

อัน ส่วนในดอกเพศเมียจะมีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันจ�ำนวน ๒๐ อัน
เช่นกัน กระโถนแต่ละชนิดมีลักษณะของกระบังกลีบรวมรูป
วงแหวนรอบปากกระโถน และลักษณะของเกสรแตกต่างกันไป
เมื่อเวลาดอกบานมีสีสันสดใส ตื่นตาตื่นใจต่อผู้พบเห็น น่าสนใจดี
นะ ไปชมกันดีกว่า
กระโถนฤาษี Sapria himalayana Griff. มี
รายงานการพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๗ ในประเทศอินเดีย
มีกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศจีน ภูฐาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว
และเวียดนาม ส่วนในประเทศไทยมีรายงานการพบครั้งแรกโดย
หมอคาร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ จากดอยปุย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
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เชียงใหม่ ต่อมามีพบในพื้นที่อื่นๆ ของภาคเหนืออีกหลายแห่ง
รวมทั้งมีการพบในภาคใต้ โดยหมอคาร์ ที่เขาพ่อตาจอนดง
จังหวัดระนอง กระโถนฤาษีเป็นพรรณไม้ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้นที่
ระดับความสูง ๖๐๐ เมตร จนถึง ๑,๖๐๐ เมตร มีลักษณะเด่น
เมื่อดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐-๑๕ เซนติเมตร มีกลีบ
รวม จ�ำนวน ๑๐ กลีบ สีแดง มีตุ่มหูดสีขาวหรือเหลือง โดยชนิดที่
มีตุ่มหูดสีขาวจะเป็นพรรณไม้หายากและมีขึ้นอยู่เฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น และมีกระบังกลีบรวมรูปวงแหวนรอบปาก

เข้าไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขอให้เจ้าหน้าที่พาไปดู
แล้วปฏิบัติตนตามข้อแนะน�ำของอุทยานในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จะถ่ายภาพดอกกระโถนฤาษีอย่างเดียว หรือถ่ายภาพ
ร่วมกับคนน�ำทาง หรือให้รางวัลคนน�ำทางเป็นสินน�้ำใจบ้าง ก็ไม่
ว่ากัน แต่ขออย่าเข้าไปเหยียบย�่ำ อย่าเก็บดอกออกมา ขอช่วยกัน
อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ เก็บไว้ให้คนไปทีหลังได้ดูบ้าง
กระโถนนางสีดา Sapria poilanei Gagnep. มี
รายงานการพบครั้งแรกเมื่อมี พ.ศ. ๒๔๘๔ ในภาคตะวันตกของ

กระโถนสีแดงคล�้ำ ดอกบานอยู่ได้ประมาณ ๑ สัปดาห์ เมื่อใกล้
โรยมีกลิ่นเหมือนเนื้อเน่า มีแมลงวันมาตอม และเปลี่ยนเป็นสีด�ำ
เมื่อดอกโรยแล้ว
กระโถนฤาษี ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์
แหล่งเที่ยวชม ได้แก่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ�ำเภอปัว จังหวัด
น่าน ในช่วงเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าต้องการไป
เที่ยวชมได้สะดวกและไม่ผิดหวัง ก็ขอให้โทรศัพท์ไปสอบถามที่
อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเสียก่อน ว่าในปีนี้บานหรือยัง หรือมีช่วง
ดอกบานมากอยู่ในช่วงไหน เมื่อเดินทางไปถึงอุทยานแล้ว ก็ให้

ประเทศกัมพูชา ส่วนในประเทศไทยมีรายงานการพบโดย
ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันทน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ จากเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ต่อมามีการพบในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย พบขึ้นในป่าดิบชื้นที่
ระดับความสูงจากน�้ำทะเล ๑,๐๐๐-๑,๔๐๐ เมตร นับถึงปัจจุบัน
จัดว่าเป็นพรรณไม้ที่มีรายงานการพบอยู่เฉพาะในประเทศกัมพูชา
และไทยเท่านัน้ มีลกั ษณะเด่นเมือ่ ดอกบานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๖-๑๒ เซนติเมตร มีกลีบรวม จ�ำนวน ๑๐ กลีบ สีแดง มีตุ่มหูดสี
ขาวหรือชมพู และมีกระบังกลีบรวมรูปวงแหวนรอบปากกระโถน

๑๔

เป็นวงกว้างมากสีขาวและมีขนสีขาวนวลขึ้นอยู่ ดอกบานอยู่ได้
ประมาณ ๑ สัปดาห์ เมื่อใกล้โรยมีกลิ่นเหมือนเนื้อเน่า เปลี่ยน
เป็นสีด�ำและแห้งอยู่ติดกับเถาวัลย์น�้ำ
กระโถนนางสีดา ออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ แหล่งเที่ยวชม ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาว อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ถ้าต้องการไปเที่ยวชม
ได้สะดวกและไม่ผิดหวัง ก็ควรหาข้อมูลให้พร้อมก่อนเดินทางไป
เช่นกัน โดยโทรศัพท์ไปสอบถามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาว ว่าบานหรือยัง หรือมีดอกบานสวยๆ ช่วงไหน สามารถ
ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพาไปชม หรือให้เจ้า
หน้าที่ของ อบต. พาไปชมก็ได้ แต่ขอกระซิบหน่อยว่า ต้องเดิน
ไกลทีเดียว และเดินขึ้นที่ชันด้วย แต่ไม่เป็นไรหรอก ถ้ามีความมุ่ง
มั่น ก็จะไปถึงจนได้ และเมือ่ ไปถึงแล้ว ก็จะภูมใิ จ แล้วถ่ายรูปเก็บ
ความประทับใจกลับมา
กระโถนพระราม Sapria ram Banziger &
Hansen นับเป็นกระโถนน้องนุชสุดท้องของไทย ที่มีรายงานการ
ตั้งชื่อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ นี้เอง ถึงแม้ว่าจะเคยส�ำรวจพบโดยหมอ
คาร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ จากจังหวัดระนอง มาแล้วก็ตามแต่ก็ยัง
ไม่มีการตั้งชื่อ จึงยังไม่มีใครทราบว่ามีพืชชนิดนี้อยู่ใน
ประเทศไทย จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐ ดังกล่าวแล้ว กระโถน
พระราม นับเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทยเช่นกัน คือมีพบเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น พบได้ในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง ที่มี
ระดับความสูงจากระดับน�้ำทะเล ๒๐๐-๗๐๐ เมตร ตั้งแต่ตอน

ใต้ของจังหวัดตาก ตลอดแนวชายแดนฝั่งตะวันตกติดต่อกับ
ประเทศพม่า ไปจนถึงจังหวัดพังงา มีลักษณะเด่นคล้ายกับ
กระโถนนางสีดา เมื่อดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕-๑๑
เซนติเมตร มีกลีบรวม จ�ำนวน ๑๐ กลีบ สีแดง มีตุ่มหูดสีขาว
ชมพู หรือม่วงอ่อน และมีกระบังกลีบรวมรูปวงแหวนรอบปาก
กระโถนเป็นวงแคบสีขาว และมีวงกว้างสีเหลืองอ่อนที่มีขนสีด�ำ
ขึ้นอยู่ ดอกบานประมาณ ๑ สัปดาห์ เมื่อใกล้โรยจะมีกลิ่นเนือ้ เน่า
เหมือนกระโถนชนิดอืน่ ๆ เมือ่ โรยจะแห้งและเปลีย่ นเป็นสีดำ�
กระโถนพระราม ออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึง
กุมภาพันธ์ แหล่งเที่ยวชม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี บริเวณที่พบจะอยู่ใกล้กับ
หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกร่าง และถ้าต้องการไปเที่ยวชมได้สะดวก
และไม่ผิดหวัง ก็ขอให้โทรศัพท์ไปสอบถามที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจานเสียก่อน ว่าในปีนี้บานหรือยัง หรือจะบานได้สวยงามอยู่
ในช่วงไหน นับเป็นชนิดกระโถนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด เดิน
ทางไปชมได้สะดวกสบาย เมื่อเดินทางไปถึงอุทยานแล้ว ช�ำระค่า
ธรรมเนียมเข้าอุทยานแล้ว สามารถเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์
ป่าบ้านกร่าง (ซึ่งอยู่ระหว่างทางที่จะขึ้นไปยอดเขาพะเนินทุ่ง)
แล้วติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกร่างให้น�ำไปชม
ได้ แหล่งที่กระโถนพระรามขึ้นอยู่ จะอยู่ห่างจากเส้นทางรถยนต์
ซึ่งต้องเดินเข้าไปเพียง ๑๐ เมตร และถ้าหากชมแล้ว จะยังไม่กลับ
ก็สามารถค้างแรมอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกร่าง โดยเตรียมเต็นท์
ไปเอง หรือขอเช่าจากทางอุทยานได้ ทางหน่วยฯ เตรียมสถานที่
กางเต็นท์ไว้อย่างกว้างขวาง สะดวกสบาย
ส�ำหรับบัวผุดและกระโถนพระราม เป็นพืชถิ่นเดียวที่มี
ขึ้นอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น นับเป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่มีคุณค่า ควรช่วยกันอนุรักษ์ หวงแหนไว้ และสามารถ
อวดนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ว่า “ถ้าอยากเห็นของจริง มาดูได้ใน
เมืองไทย”

เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ท�ำงานวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการพัฒนาพรรณไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อการ
ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ความรู้คือประทีป

๑๕

  ภาพเขียนสีน�้ำ
โดย ในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ

คุณข้าหลวง

ปิยมหาราชปดิวรัดา

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

ขวา >> พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

Water color paintings by intendants of Princess Saisavali Bhiromya,
               Her Highness Princess Saisavali Bhiromya, the royal consort of King Rama
V, loved flowers and demanded her intendants to paint hundreds of a variety of
beautiful flowers. Most of them were works of Amorn Rattichunchote. They are now
on display at the Art and Cultural Center of Suan Sunancha Rajabhat University.

๑๖

ความรู้คือประทีป

๑๗

เป็นที่ทราบกันในหมู่เจ้านายและชาววังทั้งหลายทั่วกัน
ว่า พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดต้นไม้เป็นพิเศษทั้งไม้ใบ
ไม้ผลและไม้ดอก ซึ่งมีทั้งพรรณไม้ฝรั่งและไม้ไทย ทรงได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นนักพฤกษศาสตร์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงรอบรู้
ในเรื่องพรรณไม้ต่างๆ ชนิดที่จะหาผู้ใดมาเทียบเคียงกับพระองค์
ได้ยาก เนื่องจากทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องพรรณไม้ทุกชนิดทั้ง
ไทยและเทศอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากบริเวณต�ำหนักที่
ประทับของพระองค์ทั้งในพระราชวังดุสิตและที่วังสวนสุนันทา
จะคลาคล�่ำไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด รวมถึงพรรณไม้ที่หายาก
หรือบางสายพันธุ์ที่ได้สูญหายไปจากโลกใบนี้ ทรงศึกษาวิธีการ
เพาะปลูกและการขยายพันธุ์ด้วยพระองค์เอง ทรงใช้เวลาคลุกคลี
อย่างใกล้ชิดถึงกับในยามมืดค�่ำเสด็จไปเฝ้าทอดพระเนตรดอกไม้ที่
ก�ำลังเบ่งบานตามธรรมชาติ และโปรดให้คุณข้าหลวงวาดภาพ
ดอกไม้ระบายสีเก็บไว้ นอกจากนี้หากพรรณไม้ที่ไม่มีชื่อภาษาไทย
เรียก พระองค์จะทรงตั้งชื่อเป็นภาษาไทยขึ้นเอง เช่น ต้นแก้ว
จุลจอมซึ่งเป็นพรรณไม้ต่างประเทศที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน�ำมาจากเกาะชวาเมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๑
และทรงน�ำมาปลูกไว้บนเนินเขาในพระราชอุทยานสวนสุนันทา
เมื่อแรกชาววังพากันเรียกชื่อ “ต้นน�้ำอบฝรั่ง” ต่อมาภายหลังพระ
วิมาดาเธอฯทรงตั้งชื่อใหม่ “แก้วจุลจอม” เนื่องจากใบและดอก
เหมือนต้นแก้วและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชสวามีที่ทรง
ริเริ่มน�ำพรรณไม้นี้มาปลูกในประเทศสยาม และได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน
ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประทับในพระราชวังดุสิตนั้น บริเวณโดยรอบต�ำหนักสวนบัวจะ
เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆมากมายทั้งพันธุ์กล้วยไม้และกุหลาบ
นอกจากทรงสนพระทัยเป็นการส่วนพระองค์แล้ว พระองค์ยังได้
ทรงซื้อพรรณไม้ เช่น กล้วยไม้และกุหลาบมาจากยุโรป

๑๘

พระราชทานพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช
ปดิวรัดา เป็นเนืองนิตย์ และเมื่อพระองค์เสด็จประพาสเมือต่างๆ
จะมีพระราชหัตถเลขาทรงเล่าเรื่องสวนดอกไม้และพรรณไม้
ที่ได้ทอดพระเนตรมาพระราชทานพระราชธิดาคือ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดลฯหรือ “หญิงน้อย” และพระวิมาดาเธอ
กรมพระสุทธาสทุกครั้งตามที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ “ไกล
บ้าน” ดังเช่นเมื่อครั้งที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังในปีพ.ศ.
๒๔๕๐ ขณะประทับในเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ท่าบอร์เนียว
กัมปนีวอฟ ได้มีพระราชหัตถเลขามายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้านิภานภดลฯ ความตอนหนึ่งว่า
“...วันนี้มาถึงนี่รู้สึกเปนจากบ้านอีกแล้ว ใจคอมันระส�่ำ
ระสายอีกเปนครั้งที่สอง คิดถึงใครๆหมดทุกคน ขอลาตั้งต้นที่จะ
เดินทางมีแต่จะห่างกันไปทุกวัน แต่ที่ห่างจะห่างแต่กาย ใจคงจะ
ผูกพันกลับไปบ้านทุกวันวันละหลายหน...อนึ่งได้ซื้อต้นไม้มี
กล้วยไม้ดอกแดงเปนต้นฝากอาภามาให้แม่ (ทรงหมายถึงพระวิ
มาดาเธอฯ) ส�ำหรับจะได้ท�ำนุบ�ำรุงปลูกให้งาม ถ้าพบที่อื่นจะส่ง
มาอีก...”
ในพระราชหัตถเลขาอีกฉบันหนึ่งลงวันที่ ๕ เมษายน
ร.ศ. ๑๒๕ ขณะประทับทีบ่ า้ นจักรพงษ์ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์
(คอซิมบี้ ณ ระนอง) ณ เมืองปีนัง ทรงเล่าเรื่องที่ได้เสด็จฯไปทอด
พระเนตรพรรณไม้ต่างๆในสวนแห่งหนึ่ง ได้ทรงซื้อต้นกล้วยไม้
พระราชทานพระวิมาดาเธอฯไว้ทรงปลูกในบริเวณต�ำหนัก
“เวลาเช้า ๓ โมงรับพวกที่ลงมาคือผู้แทนเรสิเดนน์เคาน์
ซิลเลอแล้วขึ้นบก แต่งตัวธรรมดาไปเยี่ยมตอบเรสิเดนน์เคาน์ซิล
เลอแล้วไปที่สวน ที่สวนนี้ยังรักษาดีมากแลท�ำร๊อกกะรีการ์เดน
เติมขึน้ อีก มีตน้ ไม้ดมี ากๆ ดูซอื้ ต้นไม้ทงี่ ามแลทีไ่ ม่เคยมี ให้พระยา
รัษฎาฯส่งเข้าไปที่แม่ จะเล่าถึงต้นไม้จะมีเวลาน้อย กล้วยไม้ขาว
งามนัก ขอให้แม่จัดการรักษาให้ดี ได้ซื้อต้นไม้ไปมาก...”
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสเมืองเมร็อก ทรงทอดพระเนตรไร่พรรณไม้ต่างๆ
และสวนผักด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง ทรงพรรณนาความ
งดงามของดอกไม้หลากชนิด ท�ำให้ทรงนึกถึงพระวิมาดาเธอฯที่
ทรงเจริญรอยตามพระราชนิยมในเรื่องพรรณไม้ ดังเช่นในพระ
ราชหัตถเลขาฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๖ ทรงพระ
ราชนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่า
“...เมื่อคืนเรือถึงเมร็อกเวลา ๑๐ ทุ่ม ตื่นเวลาโมงเศษ
ลุกขึ้นกินข้าวฝนก็ร่วงลงมา เมื่อเรือเข้าจอดริมฝั่ง...ต้องขึ้นบกทั้ง
ก�ำลังฝน เดินทางขึ้นเขาผู้หญิงเขาให้ดอกกุหลาบสามดอกสี
บานเย็นดอกใหญ่งามดี...มีพืชพรรณต้นไม้ต่างๆที่มีดอกสลับสีกัน
เช่น ดอกเหลืองๆเล็กเรียกว่าบัตเตอคัป ดอกสีน�้ำเงินเรียกว่า
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บลูเบล ดอกสีม่วงเรียกว่าไวโอเลต ดอกสีสรรแลรูปพรรณ
เหมือนดอกบานไม่รู้โรย ดอกไม้เหล่านี้ขึ้นระคนปนกัน สลับสีเปน
ปูพรม มีเฟินก้านเขียวรูปพรรณสันฐานเหมือนเฟินเงินเฟินทอง...
พ่อนึกถึงแม่ ถ้าหากว่าได้มาเห็นจะวุ่นใหญ่ จะต้องการดอกอะไร
ต่ออะไรแลต้องการเฟินแลมอสนั้นเปนแน่ไม่ต้องสงสัย เปนต้อง
แซะจริงๆ แต่ผู้ชายยังอยากแซะ แต่ถึงแซะเอาไปก็คงไม่ไปเต็ม
เมืองเหมือนกับผักตบ เพราะมันเกิดยาก...”
นอกจากนี้มีพระราชหัตถเลขาอีกฉบับหนึ่งที่เป็นหลัก
ฐานประจักษ์พยานให้ทราบว่าพระวิมาดาเธอฯนอกจากทรงสน
พระทัยในเรื่องพรรณไม้และดอกไม้แล้ว ยังทรงได้รับอิทธิพลใน
เรื่องดอกไม้จากพระบรมราชสวามี พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ดังเช่นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังใน
ปีพ.ศ. ๒๔๕๐ ขณะเสด็จประพาสเมืองเนเปอล ได้มีพระราช
หัตถเลขามาถึง “หญิงน้อย” ไว้ตอนหนึ่งว่า
“...ภูมิประเทศของเมืองเนเปอลเปนพื้นเขาไปทั้งนั้น
ตอนล่างเป็นตลาดที่ท�ำให้พ่อคิดถึงมากนั้นเรื่องดอกไม้ ไม่ว่ามุม
ไหนซอกไหนเต็มไปด้วยดอกไม้ทั้งนั้นงามๆ มันนั่งขายได้สบาย
กลางแดด มีตู้กระจกใส่บ้าง เอาร่มปักพอบังเงาบ้าง...ดอกไม้ที่
เห็นมากในเวลานี้คือดอกก�ำมหยี่ซ้อนสีชมภูดอกเดียวมันโตเท่า
ดอกแก้วพวงทั้งช่อ อีกดอกหนึ่งคล้ายลั่นทมที่เพิ่งแย้มแต่มีอะไร
แต้มข้างในงามหรูขึ้น อีกอย่างหนึ่งคล้ายดอกแต้ฮวย เบญจมาศมี
มาก กุหลาบสีคลั่ง กุหลาบสีเหลือง กุหลาบขาว ฝรั่งที่นี่มันตัด
ดอกไม้สั้นๆไม่ใคร่มีก้านอย่างเราตัด ที่นี่มีดอกไม้หรูหลายอย่างที่
วิเศษแท้นั้นคือกุหลาบ กุหลาบอย่างดีที่ดุ๊กเรียกว่ากุหลาบมอญ
แต่ที่แท้ของไทยนั้นมันโตเท่ากุหลาบที่เย็บกันเล่น กุหลาบเย็บมัน
แบนเพราะกลีบสั้น นี่มันเปนกุหลาบจริงๆกลีบใหญ่ได้ส่วน ดอก
โตเท่าขนาดใหญ่ของเราสามดอกรวมกัน กลิ่นก็หอมเปนกุหลาบ
ไทย ดอกไม้อื่นๆ มีอีกมาก เช่น ตุลิปสีต่างๆ เยเรเนียมสีต่างๆ...”
พระวิมาดาเธอฯนอกจากทรงสนพระทัยในเรื่องต้นไม้
ทั้งไม้ใบไม้ผลและไม้ดอก โดยเฉพาะบริเวณรอบต�ำหนักสวนบัว
ในพระราชวังดุสิตทรงปลูกพรรณไม้นับร้อยชนิด นอกเหนือจาก
พันธุ์กล้วยไม้และกุหลาบ ทุกครั้งเมื่อพระบรมราชสวามีเสด็จ
ประพาสเมืองต่างๆ มักจะเสด็จฯไปทอดพระเนตรไร่สวนดอกไม้
อยู่ไม่ขาดและทรงซื้อพระราชทานพระวิมาดาเธอฯ เสมอๆ
นอกจากนี้ยังทรงช่วยพระบรมราชสวามีในการวางแผนปลูกต้นไม้
ประดับตกแต่งภายในพระราชวังดุสิตด้วย
ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สวรรคตในปีพ.ศ. ๒๔๕๓ วังสวนสุนันทาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เฉพาะในส่วนที่เป็นพระราชอุทยานสวนป่าตามพระราชประสงค์
ส่วนองค์พระที่นั่งและพระต�ำหนักต่างๆ เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น งาน
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สิ่งใดที่เป็นพระราชด�ำริของสมเด็จพระบรมราชชนกทรงท�ำค้าง
อยู่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปเพื่อใช้เป็นที่ประทับและ
พ�ำนักของฝ่ายในอันประกอบด้วย พระมเหสีเทวี พระราชธิดา
และพระสนมเจ้าจอมตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมราช
ชนก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.
๒๔๕๔ เป็นต้นมา ได้ทยอยปลูกสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. ๒๔๖๒
รวมจ�ำนวน ๓๒ ต�ำหนักบนพื้นที่ ๑๒๒ ไร่ บรรดาเจ้านายและ
ข้าหลวงบริวารได้ทยอยเข้ามาประทับและพ�ำนักในวังสวนสุนันทา
กันบ้างแล้ว
ในราวปีพ.ศ. ๒๔๖๐ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี
นาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และพระราชธิดาได้ทรงย้ายที่ประทับ
จากต�ำหนักสวนบัวในพระราชวังดุสิต เสด็จมาประทับในวัง
สวนสุนันทา พระวิมาดาเธอฯ และสมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลฯ
ประทับที่ต�ำหนักใหญ่ซึ่งเป็นต�ำหนักแฝดมีเฉลียงทางเดินชั้นล่าง
และชั้นบนเชื่อมต่อถึงกัน พระราชธิดาอีกพระองค์หนึ่งคือสมเด็จ
เจ้าฟ้ามาลินีนพดาราฯ ประทับที่ต�ำหนักเล็กใกล้บริเวณสระใหญ่
“สระสุนันทา” กล่าวได้ว่าในสมัยที่พระวิมาดาเธอฯ ประทับในวัง
สวนสุนันทานั้น บริเวณโดยรอบต�ำหนักใหญ่จะคลาคล�่ำไปด้วย
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สีสันพรรณไม้นานาชนิดเสมือนวนอุทยานขนาดย่อม ส่งกลิ่นหอม
ตลบอบอวลด้วยดอกลั่นทม ดอกแก้ว กุหลาบ สารภี ล�ำดวน
นมแมว มะลิ หน้าวัว พุทธชาด ดอกเข็ม ชบา เล็บนางฟ้า สายหยุด
มณฑา พยอม และจามจุรี รวมถึงไม้ใบและไม้ผลอาทิ กะท้อน
มะม่วง ชมพู่ มะพร้าว หว้า และเกาลัด เป็นต้น อันกล่าวได้ว่าวัง
สวนสุนันทาในยุคสมัยพระวิมาดาเธอฯนั้นได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวม
ของพรรณไม้นานาชนิดที่ใหญ่ที่สุด กิจวัตรประจ�ำวันคือโปรดให้
ข้าหลวงร้อยดอกไม้จัดตกแต่งพานพุ่มและเครื่องแขวนส่งต่อไปยัง
วังหลวงและวังเจ้านายต่างๆเพื่อใช้ในพระราชพิธีและเทศกาล
ต่างๆ ตลอดทั้งปี
บริเวณด้านหน้าต�ำหนักพระวิมาดาเธอฯจะมีเรือน
กล้วยไม้ขนาดใหญ่นับพันชนิด และมีกระถางปลูกต้นกุหลาบเรียง
รายไปรอบๆ ต�ำหนัก ส่วนด้านหลังต�ำหนักทรงเลี้ยงบัวชนิดต่างๆ
ไว้ในสระสุนันทา ในบรรดาพรรณไม้ต่างๆ พระองค์จะโปรด
กล้วยไม้และกุหลาบเป็นพิเศษ ส่วนหนึ่งมาจากทรงเจริญรอย
ตามพระราชนิยมพระบรมราชสวามี และอีกส่วนหนึ่งทรงสน
พระทัยเป็นการส่วนพระองค์โดยทรงศึกษาต�ำราเลี้ยงกล้วยไม้
จากต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าภายในบริเวณเรือนกล้วยไม้มีการ
จัดสร้างระบบท่อน�้ำส่งส�ำหรับฉีดรดกล้วยไม้อย่างถูกวิธี สร้าง
ความชุ่มชื้นให้แก่เรือนกล้วยไม้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล ได้ชื่อว่าเป็น
เรือนกล้วยไม้ที่ใหญ่โตและงดงามมากเท่าที่เคยพบเห็นมา
ทุกวันตอนเช้าพระวิมาดาเธอฯจะทรงเกณฑ์บรรดาคุณ
ข้าหลวงในต�ำหนักใหญ่มานั่งวาดภาพดอกไม้พร้อมระบายสีน�้ำ
โดยทรงตัดช่อดอกไม้จากต้นมาให้วาดกันสดๆ ถ้าหากคุณ
ข้าหลวงท่านใดวาดไม่สวยไม่เหมือนของจริง ก็โปรดให้วาดซ�้ำใหม่
จนกว่าจะพอพระทัย และทรงเก็บไว้ทอดพระเนตรเพื่อทรงพระ
ส�ำราญในยามว่าง
ภาพเขียนสีน�้ำโดยคุณข้าหลวงอันทรงคุณค่าชุดนี้มีอายุ
ระหว่าง ๘๐-๙๐ ปี ในปัจจุบันคงเหลือเพียงจ�ำนวน ๑๑๗ ภาพ
เนื่องจากบางส่วนสูญหายไปและอีกส่วนหนึ่งถูกไฟไหม้เสียหาย
เมื่อครั้งโยกย้ายไปเก็บไว้ที่โรงเลี้ยงเด็กของพระวิมาดาเธอฯ ณ
ต�ำบลสวนมะลิภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒๔๗๕ ใน
ส่วนที่เหลือจ�ำนวน ๑๑๗ ภาพนี้ได้ถูกค้นพบภายในต�ำหนักใหญ่
ของพระวิมาดาเธอฯ ในวังสวนสุนันทาเมื่อคราวบูรณะปฏิสังขรณ์
ต�ำหนักครั้งใหญ่ เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพเขียนสีน�้ำชุดนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นภาพดอกกล้วยไม้และดอกกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆ ภาพเก่า
สุดที่ค้นพบชื่อภาพ “เปตูเมีย” วาดโดย อมร รัตติชุณห์โชติ ลงวัน
ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ภาพชิ้นสุดท้ายที่ค้นพบเป็นภาพดอก
กุหลาบชื่อภาพ “บริททิช ออมิน ๒๒” วาดโดยนายเสนอ ลงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๐

ภาพเขียนสีน�้ำทั้ง ๑๑๗ ภาพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลงาน
ของคุณข้าหลวงอมร รัตติชุณห์โชติ จ�ำนวน ๕๒ ภาพเป็นภาพ
ดอกกล้วยไม้และกุหลาบ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นภาพวาด
พรรณไม้ต่างๆของคุณข้าหลวงและท่านอื่นๆจ�ำนวน ๖๕ ภาพ
คุณข้าหลวงอมรเคยให้สัมภาษณ์ว่า
“...ถ้าพระวิมาดาเธอฯ ประทับในสวนตอนเช้าเห็นภาพ
ดอกไม้ก�ำลังบาน ถ้าประทับในวังแต่ละวันฉันต้องนั่งอยู่ปลาย
พระบาทมีหน้าที่วาดรูป ถ้าวาดไม่สวยไม่เหมือนไม่ถูกพระทัยก็
ต้องวาดใหม่จนกว่าจะพอพระทัย เขียนรูปภาพดอกไม้ต้นไม้จน
เป็นโรคล�ำไส้ จบแผ่นหนึ่งๆต้องเอาไปถวายให้ทอดพระเนตร ถ้า
ไม่เหมือนก็ต้องเขียนใหม่...”
ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยรับใช้พระวิมาดา
เธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ ณ วังสวนสุนันทา ได้กล่าวถึงฝีมือ
การวาดภาพของคุณข้าหลวงอมร รัตติชุณห์โชติไว้ตอนหนึ่งว่า
“...ป้ามอญวาดภาพอยู่ตลอดชีวิตที่พระวิมาดาเธอฯ
เสด็จอยู่ ป้ามอญเรียนที่เซนโยเซฟไม่ได้เรียนวาดรูป แต่ก็วาดจน
ได้ก็นับว่าเก่ง อาจจะเป็นเพราะความกลัวก็ได้ เวลาพระวิมาดา
เธอฯ เห็นดอกไม้อะไรที่ท่านเห็นว่าสวยจะเรียกมาให้วาดทันที
ต้องวาดจนสวยจนเหมือน บางทีดอกเดียวต้องเขียนถึง ๑๐ แผ่น
เขียนรูปได้อ่อนช้อยเส้นสวยงาม ตามไปเขียนที่เรือนกล้วยไม้ โดย
เสด็จไปประทับที่นั่นมีโต๊ะกลมมีที่นั่ง บางครั้งก็ไปเสวยน�้ำชาที่
นั่นตอน ๔ โมงเย็น ถ้าดอกไหนโปรดๆ ก็ลงมา สองยามตีหนึ่งก็
ลงมาฉายไฟวาบๆ...”
เจ้าบัวเยาว์ ณ เชียงใหม่ได้ยา้ ยเข้ามาอยูใ่ นวัง
สวนสุนนั ทาตั้งแต่วัยเด็ก โดยพ�ำนักอยู่กับเจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ ใน
รัชกาลที่ ๕ ได้เล่าถึงพระกิจวัตรประจ�ำวันในการดูแลบ�ำรุงรักษา
ต้นไม้ของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ ไว้ตอนหนึ่งว่า
“...ตอนบ่ายๆจะเสด็จลงสวนเพื่อทรงดูแลการบ�ำรุง
รักษาต้นไม้ และดูว่าต้นไม้อะไรควรจะอยู่ต�ำแหน่งไหนจึงจะ
เหมาะสมสวยงาม ถ้าไม่เหมาะสมก็โปรดให้โยกย้ายเสมอ ผู้ตาม
เสด็จมีหมวกกันแดดสวมทุกคน ที่ใต้บันไดใหญ่มีที่ส�ำหรับแขวน
หมวกด้วย กว่าท่านจะเสด็จขึ้นก็ใกล้เวลาเสวยมื้อค�่ำ พระวิมาดา
เธอฯ โปรดต้นไม้มากเป็นพิเศษ บางคืนยังเสด็จลงสวนอีกจนถึง

เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งก็มี จากที่ทรงเอาพระทัยใส่เป็นอย่างมากจึง
ท�ำให้ต้นไม้งามมาก บางครั้งให้ข้าหลวงฉายไฟที่ดอกไม้เพื่อทอด
พระเนตรเป็นเวลานานๆ ท่านโปรดให้ข้าหลวงอมรวาดภาพ
ดอกไม้ที่บานแล้วเก็บไว้มากมาย ดอกไม้ที่โปรดมากคือดอก
กล้วยไม้ซึ่งเป็นไม้ที่สั่งจากเมืองนอก
...หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดาภาพเขียนต่างๆ
ก็ถูกน�ำไปไว้ที่โรงเลี้ยงเด็กด้วย แต่ต่อมาก็ถูกไฟไหม้เสียหาย
มากมาย...”
ภาพเขียนสีน�้ำโดยคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรม
พระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา นับเป็นศิลปวัตถุที่ล�้ำค่า
ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นเอกสารจดหมายเหตุที่ส�ำคัญ

บอกเล่าเรื่องราวและวิวัฒนาการของศิลปะการเขียนภาพสีน�้ำใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เป็นมรดกทีล่ ำ�้ ค่าบ่งบอกถึงประวัตศิ าสตร์
ของพรรณไม้ในประเทศไทย และวังสวนสุนันทาในอดีตก็เคย
เป็นแหล่งรวมสรรพพรรณไม้และกล้วยไม้มากทีส่ ดุ ในสยามประเทศ
พืชพันธุ์บางชนิดได้สูญหายไปจากโลกใบนี้ จึงควรช่วยกันสืบสาน
อนุรักษ์พรรณไม้ในประเทศไทย โดยเฉพาะพรรณไม้ที่หายากและ
พืชพันธุ์สมุนไพรไทยให้ด�ำรงคงอยู่คู่กับอนุชนรุ่นหลังตลอดไป
ก่อนทีจ่ ะเหลือเพียงต�ำนานเล่าขานในหน้าประวัตศิ าสตร์ไทย
เท่านั้น ภาพเขียนสีน�้ำโดยคุณข้าหลวงฯจ�ำนวน ๑๑๗ ภาพที่ยัง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้จัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมภายในศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกวันในเวลา
ราชการ

เกี่ยวกับผู้เขียน
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (นักเขียนและนักวิชาการอิสระ)
คร�่ำหวอดอยู่ในแวดวงหนังสือในฐานะนักเขียนและคอลัมนิสต์แนวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวม
ถึงเขียนบทสารคดีรายการโทรทัศน์แนวประวัติศาสตร์และมีผลงานหนังสือซึ่งเป็นที่รู้จักของนักอ่าน เช่น
ชีวิตในวังบางขุนพรหม ในวังแก้ว ร้อยเรียงเวียงวัง เรื่องรัก.. รัก.. ในหลวง   ย้อนรอยราชสกุลวงศ์-วัง
หลวง ย้อนรอยราชสกุลวงศ์-วังหน้า วังหลัง ประเพณีชาววัง เรื่องเล่าชาววัง เรื่องราวในรัชสมัย
พระพุทธเจ้าหลวง ชีวิตสาวชาววัง   รักเดียวของทูลกระหม่อมประชาธิปก ในร่มฉัตร เป็นต้น
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ต�ำนานจักรยาน
ศ. ดร. สุทัศน์ ยกส้าน

Baron Karl von Drais

"จักรยาน" ต้นแบบ ที่ Drais สร้าง ซึ่งเคลื่อนที่ได้
ด้วยการใช้เท้าถีบพื้น

History of the bicycle
The story of bicycle started in 1696 when French engineer Jacques Ozanam
invented a vehicle moved by the passenger, but no one elaborated on his invention
until the 18th century.
On June 12, 1817 Baron von Drais showed his invention, a walking machine that
would help him get around the royal gardens faster: two same-size in-line wheels, the
front one steerable, mounted in a frame to straddle. The machine became known as
the Draisienne or hobby horse. It was the prototype of bicycles.

๒๒

จักรยานส�ำหรับหนุ่มสาว และครอบครัว

ปัจจุบัน ใครๆ ก็กังวลเรื่องรถยนต์ ว่าสร้างมลภาวะ
ด้านเสียง และสร้างแก๊สเรือนกระจกที่ท�ำให้โลกร้อน แต่โลกก็มี
ยานพาหนะรูปแบบหนึ่งที่ไร้เสียงเวลาขับเคลื่อน และไม่ปลด
ปล่อยแก๊สพิษ เพราะยานเคลื่อนที่ได้ด้วยก�ำลังคน ยานดังกล่าวนี้
คือ จักรยาน
ณ วันนี้โลกมีจักรยานประมาณ ๖๐๐ ล้านคัน (จีน
ประเทศเดียวมีจักรยานมากถึง ๔๐๐ ล้านคัน) เพื่อให้ผู้คนใช้ใน
การเดินทางระยะสั้น โดยเฉพาะในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา เช่น
นิคารากัว ที่แพทย์จะใช้ในการเดินทางไปรักษาคนไข้ในพื้นที่
ทุรกันดาร ส�ำหรับในประเทศเอกวาดอร์นั้น ชาวบ้านจะใช้
จักรยานขนส่งอาหารระหว่างหมู่บ้านในชนบท และในเวียดนาม
เรามักจะเห็นการบรรทุกสินค้าหนักโดยใช้จักรยานบ่อย
ตามปกติจักรยานมีน�้ำหนักเบากว่ารถยนต์ ๕๐ เท่า
และมีความเร็วประมาณ ๑๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง เวลาเดินทาง
ทัว่ ไป นักปัน่ จักยานใช้พลังงานน้อยกว่าคนทีเ่ ดินประมาณ ๓ เท่า
จักรยานจึงเป็นอุปกรณ์ที่ดีอีกชนิดหนึ่งส�ำหรับการออกก�ำลังกาย
เพราะนักประชากรศาสตร์คาดว่า ในอีก ๑๕ ปี ประชากรโลก
ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านคน จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง จ�ำนวนคน
ที่มากนี้จะท�ำให้การจราจรแออัดมาก ถ้าผู้คนส่วนใหญ่ยังใช้
รถยนต์ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความอึดอัด รัฐบาลหลายชาติ
จึงได้มีการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น
การศึกษาความเป็นมาของจักรยาน ได้ท�ำให้เรารู้ว่า ในปี ค.ศ.
๑๖๙๖ วิศวกรชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง ชื่อ Jacques Ozanam เป็น
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บุคคลแรกทีค่ ดิ สร้างยานทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้ดว้ ยพลังของผูโ้ ดยสารเอง แต่
ไม่มีใครสืบสานความคิดนี้ จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ความ
คิดประเด็นนี้ จึงได้อุบัติอีกเมื่อวิศวกรมีจินตนาการจะสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์ที่มีล้อ ๒ ล้อ และมีคานยึดระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง
แล้วให้คนขี่นั่งคร่อมบนคานนั้น จากนั้นก็ใช้เท้าถีบพื้น ดันยานให้
เคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า (จักรยานรุน่ บุกเบิกยังไม่มที สี่ ำ� หรับให้เท้าถีบ)
ยานจึงช่วยให้คนเคลื่อนที่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาม้า ท�ำให้มีชื่อเรียก
ว่า hobbyhorse หรือ velocipede ซึ่งเป็นค�ำผสมที่มาจากค�ำ
velo ที่แปลว่า เร็ว และ pede ที่แปลว่า เดิน เพราะการทรงตัว
ของยานลักษณะนี้ท�ำได้ยากอีกทั้งคนขี่ต้องออกแรงมาก ดังนั้น
จักรยานต้นแบบที่สร้างในลักษณะนี้จึงไม่เป็นที่นิยม
แต่แล้วปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งก็ได้อุบัติ ซึ่งท�ำให้
นักประดิษฐ์เริ่มคิดเรื่องจักรยานอีก คือ ในวันที่ ๕ เมษายน ค.ศ.
๑๘๑๕ ภูเขาไฟ Tambora ในอินโดนีเซียเริ่มค�ำราม และอีก ๗
วันต่อมา Tambora ก็ระเบิดอย่างรุนแรง ลาวา ฝุ่น และเถ้าได้พุ่ง
ขึ้นท้องฟ้า แล้วลอยไปบดบังเมฆทั่วโลกเป็นเวลานาน จนอุณหภูมิ
โลกลดลง ๓ องศาเซลเซียส ในปีนั้นประเทศในซีกโลกเหนือไม่มี
ฤดูร้อน และนอกจากชาวอินโดนีเซียที่เสียชีวิตถึง ๙๒,๐๐๐ คน
แล้ว ยุโรปเองก็ได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนกัน เช่น ประชาชน
ต้องเผชิญปัญหาข้าวยากหมากแพง โดยเฉพาะที่รัฐ Baden ใน
ประเทศเยอรมนี เพราะที่นั่นราคาข้าวโอ๊ตได้พุ่งสูง จนชาวบ้าน
ไม่มีปัญญาซื้อเป็นอาหารกิน ท�ำให้ต้องฆ่าม้าจ�ำนวนมาก เพื่อน�ำ
เนื้อมาปรุงเป็นอาหาร และผลที่ตามมาคือ การคมนาคมโดยใช้ม้า
ลากรถประสบปัญหาการมีม้าไม่พอเพียงส�ำหรับความต้องการ
ของประชาชน ท่าน Baron Karl von Drais จึงคิดออกแบบยาน
ที่จะใช้แทนม้าในการขนส่งคมนาคม
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เมื่อถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๑๗
Drais ก็ได้น�ำจักรยานต้นแบบที่เขาออกแบบเอง ออกสาธิตในที่
สาธารณะเป็นครั้งแรก โดยขี่ออกจากบ้านในเมือง Mannheim
ไปตามถนนสู่เมือง Schwetzinger Relaishaus ที่อยู่ไกลออกไป
๗.๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวกลับบ้าน การเดินทางครั้งนั้นใช้เวลา ๑
ชั่วโมงเศษ

ใดๆ Drais จึงหันไปคิดวิธีขนส่งที่ไม่ต้องใช้ม้าลาก เพราะในสมัย
นั้น การขนส่งทุกรูปแบบมักใช้ม้า แต่ม้าต้องการอาหาร ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สิ้นเปลืองส�ำหรับเจ้าของ และเมื่อประเทศเยอรมนีก�ำลัง
ถูกกองทัพของ Napoleon รุกราน ภาวะสงครามท�ำให้ราคาข้าว
โอ๊ตพุ่งสูงจนประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เพราะไม่มี
อาหารจะบริโภค และไม่มีม้าจะช่วยในการขนส่ง

เมื่อถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๑๗ Drais ก็ได้
ประกาศว่า เขาจะเดินทางด้วยจักรยานที่เขาออกแบบเองจาก
เมือง Karlsruhe ในเวลาเที่ยงวันเพื่อไปเมือง Kehl ที่อยู่ไกลออก

Drais ได้คิดสร้างยาน ๔ ล้อ ที่ใช้ก�ำลังคนขับเคลื่อน
แทนม้า ให้คน ๒ คนนั่ง โดยให้เจ้านายนั่งหน้า และคนใช้นั่งหลัง
การขับเคลื่อนเกิดขึ้น โดยคนใช้ถีบดิน ดันคนทั้ง ๒ ไป และให้
เจ้านายมีดา้ มไม้ทใี่ ช้บงั คับทิศทาง เมือ่ จักรพรรดิ Tza Alexander
ทรงทอดพระเนตรเห็นสิ่งประดิษฐ์นี้ พระองค์ทรงพอพระทัยมาก
แต่บรรดาเจ้าชายในราชส�ำนักมิได้ทรงสนพระทัยเลย Drais จึง
พักความคิดที่จะสร้างจักรยาน ๔ ล้อ เป็นพาหนะขับเคลื่อนโลก
แต่หันไปสนใจสร้างจักรยาน ๒ ล้อแทน เพราะจะสามารถ
เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์ถูกแรงเสียดทานกระท�ำ
น้อยกว่า และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของจักรยาน ๒ ล้อ ซึ่งในสมัยนั้น
เรียกว่ายาน draisine ที่ดูเผินๆ ไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่คนขี่จะ
สามารถนั่งบนยานล้อ ๒ ล้อ ที่วางตัวในแนวดิ่ง แล้วสามารถ
เคลื่อนที่ไปได้โดยยานไม่ล้มคะม�ำ

ไป ๕๑ กิโลเมตร โดยใช้เวลาน้อยกว่า ๔ ชั่วโมง และแล้วชาว
เมือง Kehl ก็ได้เห็นกับตาว่า Drais เดินทางถึง Kehl เมื่อเวลา ๔
โมงเย็นตรงตามที่เขาท�ำนายไว้จริงๆ
Drais เกิดเมื่อ ๒๙ เมษายน ค.ศ. ๑๗๘๕ ที่เมือง
Karlsruhe ในครอบครัวของชนชั้นกลาง ถึงบิดาจะมิได้เป็นมหา
เศรษฐี แต่ก็เป็นผู้มีบารมีในเมือง Karlsruhe ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของรัฐ Baden เมื่ออายุ ๑๘ ปี Drais ได้เดินทางไปเรียนต่อที่
มหาวิทยาลัย Heidelberg เพราะที่นั่นเป็นสถาบันการศึกษาแรก
ของเยอรมนีที่สอนวิชาเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ และ
สถาปัตยกรรม โดยใช้ภาษาเยอรมัน แทนภาษาละติน ซึ่งเป็น
ภาษาวิชาการที่ Drais ไม่ถนัดเลย เมื่อส�ำเร็จการศึกษา Drais ได้
เข้ารับราชการเป็นครูสอนหนังสือในกรมป่าไม้ และท�ำงานที่นั่น
จนอายุ ๒๕ ปี จึงเริ่มรู้สึกว่า งานที่ท�ำไม่เหมาะกับนิสัยชอบ
ประดิษฐ์ของตนเลย Drais จึงลาออก และเริ่มงานใหม่เป็นช่าง
ออกแบบอุปกรณ์บันทึกเสียงเปียโน แต่ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จ

๒๔

ในวัยเด็ก Drais เล่นสเก็ตเก่ง ดังนั้นเทคนิคการไถล
ด้วยรองเท้าสเก็ตไปบนน�้ำแข็งจึงไม่แตกต่างจากการไถลไปบนดิน
ด้วยยาน ๒ ล้อ แต่แทนที่จะใช้เพียงข้อเหวี่ยง Drais กลับใช้แผ่น
เหยียบด้วยเท้าเพื่อให้แรงถีบถูกถ่ายทอดไปยังฟันเฟืองที่อยู่ติด
กับแผ่นถีบซึ่งมีวงสายโซ่โยงไปยังฟันเฟืองของล้ออันที่สอง ตาม
ปกติยานประดิษฐ์ของ Drais ท�ำด้วยไม้ ash และหนักประมาณ
๒๐ กิโลกรัม ดังนั้นจึงหนักพอๆ กับจักรยานปัจจุบัน และมีเบรก
ในปี ค.ศ. ๑๘๑๗ หนังสือพิมพ์ Dredges Anzeiger
ได้รายงานว่า ยาน draisine ก�ำลังเป็นที่นิยมมาก จนผู้คนหันมา
ใช้แทนม้าในการเดินทางแล้ว และบทความนี้จบลงโดยการ
พยากรณ์ว่า ราคาข้าวโอ๊ตจะลดลง เพราะโลกมียาน draisine
และเมื่อท่าน Grand Duchess แห่งแคว้น Baden ทรงชี้แนะให้
รัฐบาลเยอรมันออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ของ Drais เป็น
เวลานาน ๑๐ ปี และบังคับให้คนที่จะขี่ draisine ต้องมีใบขับขี่
ด้วย เพราะถ้าไม่มี คนขี่จะถูกปรับ และจักรยานจะถูกยึดเป็น
ของกลาง
คุณความดีของ Drais นี้ได้ท�ำให้รัฐ Baden จัดมอบเงิน
บ�ำนาญให้ในฐานะนักประดิษฐ์แห่งรัฐ และท่าน Duke Karl ได้
ประกาศแต่งตั้งให้ Drais ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ด้าน

กลศาสตร์ แต่ไม่ต้องสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ส�ำหรับใน
อังกฤษ และอเมริกา ก็มีนักประดิษฐ์อีกหลายคนที่สนใจเรื่อง
จักรยาน และคนเหล่านี้ได้ “ขโมย” ความคิดของ Drais เอาไป
จดลิขสิทธิ์เป็นของตนเอง แต่ยานประดิษฐ์เหล่านั้นไม่มีเบรก
เหมือนของ Drais ดังนั้นผู้ขี่จึงประสบอุบัติเหตุบ่อย เพราะชนกับ
จักรยานอื่นเนืองๆ และเมื่อสภาพของถนนในสมัยนั้นก็ไม่ดีนัก
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะสัญจรด้วยจักรยานอย่างปลอดภัย แต่
ครั้นจะแบ่งพื้นที่ของถนนให้คนขี่จักรยานใช้โดยเฉพาะ ก็มีปัญหา
ว่าการกระท�ำเช่นนั้นเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนเดินถนน
ดังนั้นในปี ค.ศ. ๑๘๑๘ ผู้ว่าราชการแห่งนคร Milan
ในอิตาลีจึงประกาศห้ามผู้คนใช้จักรยานอย่างเด็ดขาด

Drais จบชีวิตอย่างอนาถา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ.
๑๘๕๑ ขณะอายุ ๖๖ ปี ที่บ้านเกิดและหลังจากที่เขาจากไปแล้ว
ศัตรูของ Drais ก็ได้ลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ Drais ท�ำ ออกจาก
ประวัติศาสตร์เยอรมัน
จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเยอรมันจึงได้เริ่มฟื้นฟู
ความทรงจ�ำเรื่อง draisine ของ Drais อีก
คุณสามารถหาข้อมูลพิ่มเติมได้จาก หนังสือชื่อ
Bicycle: The History โดย David V. Herlihy ที่จัดพิมพ์โดย
Yale University Press (2005) หนา ๔๗๐ หน้า ราคา ๓๕
ดอลลาร์

ลุถึงปี ค.ศ. ๑๘๑๙ นครลอนดอน และนิวยอร์ก ก็
ออกกฎหมายห้ามการใช้จักรยานบนทางเท้า ตั้งแต่นั้นมาความ
นิยมของจักรยานก็เริ่มเสื่อม
จนถึงช่วงปี ค.ศ. ๑๘๖๐ จักรยานก็ได้หวนกลับมาสู่
ความนิยมอีก เพราะยานได้รับการออกแบบให้มีการทรงตัวดีขึ้น
ผ่อนแรงได้มากขึ้นและไปได้เร็วขึ้น
ในส่วนของ Drais เอง เขายังใช้ชีวิตนักประดิษฐ์ต่อไป
และได้ออกแบบเครื่องพิมพ์ดีด กับเตาไม้ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ เมื่อ Drais มีอายุ ๔๕ ปี บิดาได้เสียชีวิตลงและ Drais
ถูกศัตรูที่อิจฉาใส่ไคล้ว่าเขาต่อต้านสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรง
โดยได้สนับสนุนให้มีการปฏิวัติ
ในปี ค.ศ. ๑๘๔๘ เมื่อกองทหารปฏิวัติเคลื่อนพลเข้า
Baden ท่านผู้ครองนครได้ขอร้องให้รัฐ Prussia ส่งทหารมาช่วย
ทหาร Prussia ได้พ�ำนักอยู่ที่ Baden นาน ๗ ปี จากนั้นฝ่าย
อนุรักษ์นิยมได้ยุยงประชาชนให้ประณาม Drais ว่าเป็นคนเสียสติ
และเป็นโรคจิตอย่างรุนแรงจึงสมควรถูกจ�ำขัง อีกทั้งให้ตัดเงิน
บ�ำนาญที่ Drais ได้รับ นอกจากนี้ เวลา Drais ไปที่ใด เขาก็จะถูก
ฝูงชนห้อมล้อม และขับไล่ จนต้องหลบหนีไปบราซิล
เกี่ยวกับผู้เขียน
ศาตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน (นักฟิสิกส์ อาจารย์และนักเขียนสารคดี)
ส�ำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีผลงานด้านการสร้างทฤษฎีอธิบายสมบัติ
พื้นฐานบางประการของสภาพน�ำยิ่งยวด ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในสาขา
ฟิสิกส์ทฤษฎี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   เมธิวิจัยอาวุโส และภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน
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๒๕

ปกิณกะพลังงาน

โครงการพัฒนา

เชื้อเพลิงชีวภาพ ก�ำลังรุดหน้า

แปลจาก The Lamp โดย อารีรัตน์ จิระวันชัยกุล

สาหร่ายสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตในถุงเพาะเลี้ยงพิเศษที่เรียกว่า “โฟโต้
ไบโอรีแอคเตอร์” สามารถมองผ่านทางเข้าเรือนกระจก ที่ลา จอลล่า

Biofuels program advances with opening of new facility
With the opening of a new greenhouse research and testing facility in La
Jolla, California, ExxonMobil and Synthetic Genomics Inc. (SGI) have entered an
important second stage in their collaboration to develop strains of algae that could
produce refinery feedstock to make transportation fuels.

๒๖

เปิดตัวเรือนกระจกแห่งใหม่
ห้องปฏิบัติการวิจัยนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพโดยการใช้สาหร่ายเป็นแหล่งก�ำเนิดพลังงานทดแทนจาก
เชื้อเพลิงชีวภาพที่ก้าวหน้า
การเปิดตัวเรือนกระจกที่ใช้ในการค้นคว้าและวิจัยแห่ง
ใหม่ในเมือง ลา จอลล่า มลรัฐแคลิฟอร์เนียร์ นับเป็นก้าวส�ำคัญ
อีกก้าวหนึง่ ของความร่วมมือระหว่างเอ็กซอนโมบิล และ
Synthetic Genomics Inc. หรือ SGI ในการพัฒนาสายพันธุ์
สาหร่ายที่สามารถผลิตวัตถุดิบที่โรงกลั่นน�้ำมันใช้ในการผลิต
น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง
โครงการนี้เปิดตัวไปเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ และได้พัฒนา
จากระดับการทดสอบในห้องทดลอง มาสู่ระดับที่ใช้งานได้กว้าง
ขวางขึ้นด้วยเรือนกระจกที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่นี่นัก
วิทยาศาสตร์และวิศวกรทั้งหลายจะท�ำการทดสอบระบบการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายสายพันธุ์ต่างๆ ในสภาวะที่แตกต่างกัน
นับจากระดับแสงสว่าง สภาวะอุณหภูมิ และคาร์บอนไดออกไซด์
และความเข้มข้นของสารอาหาร เพื่อที่จะประเมินค่าว่าจะผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพในปริมาณมากจากสาหร่ายได้หรือไม่
พวกเขาก�ำลังค้นหาสายพันธุ์ของสาหร่ายที่ดีที่สุด ทั้ง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตัดแต่งทางพันธุกรรม โดยต้อง
เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในด้านการเจริญเติบโต การ
ผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้คุณภาพตามทีต้องการ
ดร.เครก เวนเทอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ SGI กล่าว
ว่า “สาหร่ายก็เหมือนกับเครื่องจักรทางชีววิทยาขนาดย่อม แต่
เป็นเครือ่ งจักรทีซ่ บั ซ้อนอย่างไม่นา่ เชือ่ การศึกษาทีพ่ วกเราก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่ในเรือนกระจกหลังใหม่และห้องทดลองต่างงๆ
เป็นการศึกษาคุณสมบัติเป็นร้อยอย่างของสาหร่ายแต่ละชนิด ไม่
ว่าจะเป็น ปริมาณแสงอาทิตย์ที่สาหร่ายต้องการ อุณหภูมิที่
สาหร่ายเจริญเติบโตได้ดี ความต้านทานต่ออิทธิพลของสิ่ง
แวดล้อม และปริมาณและชนิดของสารไฮโดรคาร์บอนที่สาหร่าย
สร้างขึ้น ถ้าเราสามารถพัฒนาไปถึงระดับที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้
ตามที่หวัง ก็จะนับเป็นการวิจัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง”
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กระบวนการพืน้ ฐานประกอบด้วยการเพาะเลีย้ งสาหร่าย
ด้วยน�้ำ แสงแดด คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหาร โครงการ
ร่วมของเอ็กซอนโมบิล และ SGI จะทดสอบการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายในเรือนกระจก ทั้งในถุงเพาะเลี้ยงแบบปิดที่เรียกว่า
“โฟโต้ไบโอรีแอคเตอร์” และในถังแบบเปิดที่มีน�้ำหมุนเวียน
เพื่อเปรียบเทียบว่าวิธีใดจะดีกว่ากัน ในสภาพการผลิตในเชิง
พาณิชย์ เมื่อสาหร่ายพร้อมที่จะให้ผลผลิต น�้ำมันชีวภาพที่ได้
จากสาหร่าย ก็จะน�ำไปกลั่นในโรงกลั่นน�้ำมันของเอ็กซอนโมบิล
เพื่อผลิตน�้ำมันเบนซินและน�้ำมันดีเซล น�้ำมันอากาศยานและ
น�้ำมันส�ำหรับเรือเดินทะเล
ปัจจัยของความส�ำเร็จ
“เพื่อให้โครงการวิจัยของเราประสบความส�ำเร็จ เรา
จะต้องได้สาหร่ายสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง
ควบคู่กับขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม” ดร. เอมิล เจ
ค็อบส์ รองประธานการวิจยั และพัฒนาของบริษทั ExxonMobil
Research and Engineering (EMRE) กล่าว “ความท้าทาย
อย่างหนึ่งที่พวกเราเผชิญคือ การพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยง
สายพันธุ์สาหร่ายที่ดีที่สุด เข้ากับกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ความส�ำเร็จนี้ ต้องอาศัยการผสานหลักการ
ด้านชีววิทยาและวิศวกรรมศาสตร์”
เจค็อบส์เน้นว่าโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพของ EMRE
และ SGI เป็นการลงทุนในระยะยาวและการค้นพบที่ส�ำคัญทาง
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน และอ้างถึงผลดี
ของกระบวนการที่จะมีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ในเรือนกระจก ที่ลา จอลล่า มีการเพาะ
สาหร่ายในน�้ำเค็มที่ดูดขึ้นมาจากน�้ำทะเลใกล้มหาสมุทรแปซิฟิก
การปลูกสาหร่ายในเชิงพาณิชย์และโรงผลิตสาหร่าย สามารถใช้
พื้นดินและน�้ำที่ไม่เหมาะส�ำหรับการปลูกพืชทั่วไป ดังนั้นจึงไม่
เป็นการแย่งพื้นที่และน�้ำสะอาดส�ำหรับมนุษย์และการเกษตร
แม้กระทั่งการใช้น�้ำทิ้ง ก็ยังสามารถใช้ในการปลูกสาหร่ายได้
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แม็ต เกอร์ริง นักวิจัยอาวุโสของ SGI เก็บตัวอย่างสาหร่ายจากสระทดลองขนาด
100 แกลลอนสระหนึ่งของเรือนกระจก เพื่อประเมินผลในด้านการเจริญเติบโต
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของสาหร่าย

“และสาหร่ายก็ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเจริญ
เติบโต” เจค็อบส์กล่าวเสริม “ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้ทจี่ ะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี”
การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการออกแบบและการสร้างเรือนกระจก ซึง่ ก่อสร้าง
ในพื้นที่เฉพาะของ SGI มีระบบควบคุมและบ�ำบัดของเสียที่เกิด
จากเรือนกระจก
เจค็อบส์กล่าวว่า “เรามีนโยบายและขั้นตอนการด�ำเนิน
งานอย่างละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการใช้สาหร่าย
อย่างปลอดภัยและควบคุมการใช้สาหร่ายสายพันธุ์ต่างๆ ในเรือน
กระจก”
ก้าวต่อไป
นับตั้งแต่การประกาศความร่วมมือระหว่างเอ็กซอน
โมบิล และ SGI ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ มา ก็มีความคืบหน้า ในการ
วิจัยและโครงการทดสอบไปอย่างมาก SGI ได้พัฒนาสาหร่าย
สายพันธุ์ต่างๆ มากมาย และระบุว่าสภาพใดที่จะช่วยให้แต่ละ
สายพันธุ์สามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้น ส่วนเอ็กซอนโมบิล ก็
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ศึกษาถึงระบบการผลิตต่างๆ และประเมินว่าระบบใดทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการน�ำมาใช้ที่สุดในเชิงพาณิชย์
แผนการขั้นต่อไป คือการสร้างเรือนกระจกเพื่อการวิจัย
กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ซึ่งงานบางส่วนก็ได้เริ่มด�ำเนิน
การไปแล้ว ควบคูไ่ ปกับความคืบหน้าของการวิจยั ในเรือนกระจก
ถ้าผลการวิจัยที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ พิสูจน์ได้ว่ามีความ
เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ก็จะมีการรวบรวมคาร์บอนไดออกไซด์
จากแหล่งอุตสาหกรรม แล้วส่งเข้าสู่โรงทดสอบเพื่อใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย ขณะเดียวกันสารไฮโดรคาร์บอนที่สังเคราะห์
ขึ้นจากสาหร่าย ก็จะสามารถน�ำมาเป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นน�้ำมัน
เพื่อกลั่นน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง
เจค็อบส์สรุปว่า “เรารูส้ กึ มัน่ ใจในโครงการนีเ้ ป็นอย่างมาก
เรามีทีมงานที่ถูกต้อง และมีพื้นฐานที่ที่แข็งแกร่งส�ำหรับงานของ
เราในอนาคต นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกของ SGI ผนวกกับ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับผู้น�ำในอุตสาหกรรม
ของเอ็กซอนโมบิล เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการก้าวไปข้างหน้า โดย
มีเป้าหมายสูงสุดในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของ
โลก”

สถานที่พักระหว่างทาง
ภายใต้ท้องฟ้าสีครามที่ปราศจากเมฆหมอกและดวง
อาทิตย์อันสุกใสในยามเช้า แวดล้อมไปด้วยต้นยูคาลิปตัสและต้น
สนทอร์เร่ที่สูงตระหง่าน ณ เมืองซาน ดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
พนักงานจากเอ็กซอนโมบิล และ Synthetic Genomics Inc.
(SGI) ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมฉลองการเปิดตัวเรือนกระจกพิเศษ
ที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะศึกษาความลับของสาหร่ายในการ
สังเคราะห์น�้ำมัน การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการร่วมมือ
กันระหว่างบริษัท ExxonMobil Research and Engineering
Company (EMRE) และ SGI
เรือนกระจกแห่งนี้ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง มองลงไปเห็น
ภูเขาตามแนวชายหาดและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
SGI และบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ นับเป็นสถานที่
ทดสอบใหม่ล่าสุดในการส�ำรวจของเอ็กซอนโมบิล และ SGI เพื่อ
เฟ้นหาสาหร่ายสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่สามารถสังเคราะห์สาร
ไฮโดรคาร์บอน เพื่อใช้ในการกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง
ส�ำหรับการคมนาคมขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต�่ำ

ดร.เครก เวนเทอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ SGI กล่าว
ว่า “ผมอยากคิดว่าเรือนกระจกแห่งนี้เป็นสถานที่พักระหว่างทาง
ที่นี่ พวกเราได้ย้ายจากม้านั่งในห้องแล็บ ออกมาทดสอบการ
เติบโตและคุณสมบัติของสาหร่ายในสภาพแวดล้อมที่เป็น
ธรรมชาติมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งการควบคุมในระดับสูง ท้ายที่สุด
แล้ว เราต้องออกมากลางแจ้ง เพื่อประเมินค่าโครงการภายใต้
สถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น”
เจอร์รี่ แซนเดอร์ นายกเทศมนตรีของเมือง ซาน ดิเอ
โก กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับ SGI ส�ำหรับความ
ก้าวหน้าและความส�ำเร็จในโครงการของพวกเขา ผมต้องขอขอบ
คุณเอ็กซอนโมบิลเช่นกัน ส�ำหรับการมาลงทุนในเมืองของเรา มัน
เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นส�ำหรับเมือง ซาน ดิเอโก”
ดร. เอมิล เจค็อบส์ รองประธานการวิจัยและพัฒนา
EMRE กล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในการค้นหาวิธีแก้
ปัญหาด้านพลังงาน และนี่ก็เป็นโครงการที่มีความหวัง ผมภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เอ็กซอนโมบิล และ SGI รู้สึก
ยินดีในความก้าวหน้าที่ผ่านมาของทีมงาน”

แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง
Biofuels program advances with opening
of new facility
นิตยสาร The Lamp, Number 1-2010
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Good planning and focus on safety are keys to success of Sriracha Clean
Fuels project
Rick Purcell, project executive, the Sriracha Clean Fuels, revealed
that the project success so far was due largely to good planning and focus
on safety as its fundamental value. Employees and contractors need to
follow the rigorous safety standards to achieve the ultimate goal “Nobody
Gets Hurt.”
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โครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำมัน

“ความท้าทายประการต่อมา คือ การต่อขยายจากส่วนของ
โรงกลั่นเดิม โดยปรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์
ที่ติดตั้งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงานที่ต้องอาศัยวิศวกร
และพนักงานที่มีความสามารถและทักษะ
โดยเฉพาะเมื่อต้องท�ำงานในขณะที่โรงกลั่นฯ ก�ำลังเดินเครื่องอยู่”
ความรู้คือประทีป
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มร.ริค เพอร์เซล ผู้บริหารโครงการปรับปรุง
คุณภาพน�้ำมัน ณ โรงกลั่นน�้ำมัน เอสโซ่ศรีราชา
(Sriracha Clean Fuels Project หรือ SCFP)  กล่าวถึง
ความส�ำเร็จของโครงการที่ผ่านมาว่า เกิดจากการ
วางแผนที่ดี และการให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกต่อ
“ความปลอดภัย” ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการท�ำงาน
ของเอสโซ่   ด้วยมาตรการอันเข้มงวดที่ทั้งพนักงานและ
ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีการผ่อนปรน
ด้วยประการใดๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่จะ
“ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” จากการท�ำงาน
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ต้องมีการ
วางแผนอย่างรอบคอบ ศึกษา และเตรียมงานมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๐ “โจทย์ข้อแรกคือ ท�ำอย่างไรให้โครงการนี้
ส�ำเร็จลงได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการใช้งบ
ประมาณ” มร.เพอร์เซล กล่าว

ให้มั่นใจในระบบและกระบวนการท�ำงาน  มร.เพอร์เซล
กล่าวว่า “ถ้าเป็นการท�ำงานเฉพาะทาง เช่น ผู้รับเหมาที่
ติดตั้งนั่งร้าน  เรามีการทดสอบความสามารถก่อนเริ่ม
งาน  คนงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม  เพื่อให้
เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยเป็น
อย่างดี  โดยมีหัวหน้างานจ�ำนวนมากคอยดูแลคนงาน

“ที่เอสโซ่ “ความปลอดภัย” หมาย
ถึง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แม้แต่แผล
เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้ว หรือ มีฝุ่นผง
เข้าตาจนตาเจ็บ เราก็ไม่ต้องการให้เกิด
ขึ้น เราต้องการให้ทุกคนกลับบ้านไปหา
ครอบครั ว ตอนเย็ น ในสภาพเดิ ม ทุ ก
ประการ ฟังดูเป็นเรื่องยากส�ำหรับ
ผู้รับเหมาที่ไม่คุ้นเคยกับระบบของ
เอสโซ่ แต่เราพยายามอธิบายว่า ทีต่ อ้ งมี
ขัน้ ตอนและกระบวนการมากมายอย่างนี้
ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ซึ่ง
ผมหวังว่า หลังจากเสร็จงานโครงการนี้
พนักงานผู้รับเหมา จะมีแนวคิดที่
ระมัดระวังมากขึน้ เกีย่ วกับความปลอดภัย”

“ความท้าทายประการต่อมา คือ การต่อขยาย
จากส่วนของโรงกลั่นเดิม โดยปรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้
ท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นงานที่ต้องอาศัยวิศวกรและพนักงานที่มีความ
สามารถและทักษะ  โดยเฉพาะเมื่อต้องท�ำงานในขณะ
ที่โรงกลั่นฯ ก�ำลังเดินเครื่องอยู่”  มร.เพอร์เซลอธิบายว่า
“การท�ำเช่นนี้  ท�ำให้มีความซับซ้อนในการท�ำงานมาก
ขึ้น  ทั้งในด้านการออกแบบและการก่อสร้าง  โดย
ในฐานะผู้บริหารของโครงการ มร.เพอร์เซล
เฉพาะในด้านความปลอดภัย  การขอใบอนุญาต
กล่าวว่า “ผมมีหน้าที่ท�ำให้โครงการส�ำเร็จตามแผน
ท�ำงาน  และด้านกระบวนการวางแผนต่างๆ”
อย่างปลอดภัย เริ่มเดินเครื่องและผลิตได้ทันตามที่
กฎหมายก�ำหนด คือในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ภาย
จากจ�ำนวนพนักงานและผู้รับเหมานับพันคน ใต้งบประมาณที่วางไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
ที่ต้องเข้าไปท�ำงานในพื้นที่แคบซึ่งมีเครื่องจักรก�ำลัง
กรรมการ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราท�ำได้ เพราะมีทีมงานที่มี
ท�ำงาน ยิ่งท�ำให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด
ศักยภาพและมีการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่าง
ผู้บริหารของเอสโซ่จะร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อ ผู้บริหารและพนักงานของโรงกลั่นฯ และส�ำนักงานใหญ่

๓๒

ในกรุงเทพฯ ทีมวิศกรจาก ExxonMobil Research
and Engineering  ตลอดจนผู้รับเหมาหลักที่มีความ
เชี่ยวชาญและเข้าใจระบบการท�ำงานอย่าง Foster
Wheelers”
เมื่อถามถึงแผนของโครงการในอีก ๕-๖ เดือน
ข้างหน้า มร. เพอร์เซลตอบว่า “เราก�ำลังอยู่ในขั้นตอน
การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงกลั่นอยู่  และได้
ติดตั้งอุปกรณ์หลักขนาดใหญ่ เช่น หอกลั่น FT-20 ซึ่งมี
ขนาดใหญ่สูงถึง ๘๗ เมตร ที่บริเวณพื้นที่นอกโรงกลั่น  
เราจ�ำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อให้เสร็จก่อนการผนวกโครงการนี้เข้า
กับการซ่อมบ�ำรุงตามแผนของโรงกลั่น ”
แม้จะคร�่ำเคร่งกับการท�ำงาน พนักงานใน
โครงการ SCFP และโรงกลั่นฯ ก็ยังสละเวลาให้กับ
ชุมชน  มร.เพอร์เซล กล่าวว่า “เราท�ำงานกันอย่างหนัก
มากเพื่อที่จะให้ชุมชนได้รับผลกระทบที่อาจเกิดจากฝุ่น
หรือการจราจร หรือ ความแออัดน้อยที่สุด นอกจากนั้น
แล้ว เราได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน เช่นมอบเงิน
ทุนและจัดอาสาสมัครไปช่วยสร้างบ้านให้ผู้ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในโครงการ Habitat for Humanity สนับสนุน
การจัดซื้อเครื่องมือตรวจจอประสาทตาส�ำหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มีอาการแทรกซ้อนทางตาให้แก่
โรงพยาบาลในท้องถิ่น ล่าสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
เราร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เปิดศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพสตรี ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพของสตรี และจัดหาช่องทางท�ำการ
ตลาดให้แก่สินค้าในท้องถิ่น เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตด้วย
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน”

ความรู้คือประทีป

๓๓

ประทีปปริทรรศน์

เอสโซ่สนับสนุนการจัดนิทรรศการของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
ฯพณฯ องคมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร (ที่ ๒ จากซ้าย) ในฐานะรองประธาน
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รับ
มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน ๒๘๔,๐๐๐ บาท จาก มร. โรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ (ที่ ๒ จาก
ขวา) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำหรับใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ
สาธิตการผลิตผลงานของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น
๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จ�ำนวน ๔ ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามล�ำดับ โดยในปีนี้บริษัทฯได้เพิ่มเงินสนับสนุนจาก
๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เอสโซ่มอบทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
มร. โรเบิรต์ ไมเคิล คูเปอร์ (กลุ่มผู้บริหาร ที่ ๓ จากซ้าย) ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสโซ่ฯ พร้อมด้วย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น (กลุ่มผู้บริหาร
ที่ ๔ จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานใน
พิธมี อบทุนการศึกษา “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี” ประจ�ำปี
๒๕๕๔ ให้แก่นสิ ติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ผี ลการเรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และก�ำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และพลังงานจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทัว่ ประเทศ
โดยในปีนี้ เอสโซ่ได้เพิ่มจ�ำนวนทุนการศึกษาจากปรกติ ๕๐ ทุน เป็น ๘๔
ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในวโรกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั โดยแบ่งเป็นทุนส�ำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ๓๔ ทุน และ
นักศึกษาส่วนภูมิภาค ๕๐ ทุน

เอสโซ่ร่วมกับอพวช.จัดการสัมมนาครูเรื่องการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยนิทรรศการและกิจกรรม
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๖ จากซ้าย) กรรมการ
และผูจ้ ดั การฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษทั เอสโซ่ ฯ
มอบเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายมานพ อิสสะรีย์ (ที่
๕ จากซ้าย) รองผู้อ�ำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ใช้ใน
การอบรมครูวทิ ยาศาสตร์ในโครงการ “การสัมมนาครูเรือ่ งการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยนิทรรศการและกิจกรรม” โดยมีการ
จัดการอบรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และจะไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๔

เอสโซ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมและภัยหนาวผ่านกรมกิจการพลเรือนทหาร
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๔ จากขวา) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจ
สัมพันธ์ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กบั พลโท
ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผ่านศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย เพื่อใช้ในการบรรเทาภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากสาธารณภัยและอุบตั ภิ ยั รวมทัง้ จัดท�ำแผนการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ เช่น อุทกภัยและภัยหนาวในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศไทย

๓๔

ผู้บริหารเอสโซ่พบลูกค้าในวันแห่งความรัก

นายยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ ๕ จากขวา) กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษทั
เอสโซ่ฯ และ คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมพิเศษพบกับลูกค้าเนื่องในวันวาเลนไทน์ โดยมอบ
ดอกกุหลาบให้แก่ผู้ที่เข้ามาเติมน�้ำมัน เพื่อมอบความปรารถนาดีและเป็นการขอบคุณใน
โอกาสพิเศษนี้ นอกจากนั้น ลูกค้ายังมีสิทธิรับบัตรเงินสดเติมน�้ำมันฟรี เมื่อเติมน�้ำมันที่
สถานีน�้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ จากคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มอบรางวัลให้กับลูกค้าเอง
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นของขวัญและสร้างความประทับใจส�ำหรับลูกค้า
ที่มาเติมน�้ำมัน ณ สถานีบริการที่ร่วมรายการ เนื่องในวันแห่งความรัก

เอสโซ่สนับสนุนโครงการเติมน�้ำมันให้น้องไปโรงเรียน
นายอิศรา สุนทรวิภาต (แถวหลังที่ ๔ จากซ้าย) ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐ
กิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายอ�ำนาจ ไตรธรรม (แถวหลังที่ ๓ จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ชลประทานปราณบุรี เพือ่ เป็นทุนส�ำหรับการเติมน�ำ้ มันเรือรับส่งเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา ส�ำหรับไปโรงเรียนและกลับบ้านเช้าเย็น รวมถึงการจัด
อาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียน และ การปรับปรุงสภาพห้องเรียนโดยรวม ปัจจุบนั ทางโรงเรียน
ชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา ได้จดั การเรียนการสอนในระดับอนุบาล ถึงชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๖ โดยมีนกั เรียนทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒๒ คน
สนับสนุนโครงการส่งเสริมไร่นาสวนผสมในชุมชน
นายยงยศ หาญสุวณิช รองประธาน บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชัน่ แอนด์ โพรดักชัน่
โคราช อิงค์ และ นายอิศรา สุนทรวิภาต ทีป่ รึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษทั
เอสโซ่ฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมไร่นาสวนผสม ต.กุดน�ำ้ ใส จ�ำนวน ๓๓๒,๕๐๐
บาท ให้แก่เทศบาลกุดน�ำ้ ใส อ.น�ำ้ พอง จ.ขอนแก่น โดยมีคณ
ุ วิรตั น์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรี
เทศบาลกุดน�ำ้ ใส เป็นผูร้ บั มอบ
โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีแ่ ละเป็น
แหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�ำไร่นาสวนผสม เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้แก่ชมุ ชนบริเวณรอบศูนย์
ผลิตก๊าซธรรมชาตินำ�้ พอง
เอสโซ่มอบเงินสมทบ “กองทุนเอสโซ่ เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม”
นายไพโรจน์ ศศิวงศ์ภกั ดี ผูจ้ ดั การประชาสัมพันธ์ และบริหารส�ำนักงานโรงกลัน่ น�ำ้ มันเอสโซ่
ศรีราชา(ขวา) มอบเงินสมทบ “กองทุนเอสโซ่ เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม” จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท แก่คณ
ุ มานพ สมนึก รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ ๒ จากซ้าย) เพือ่ สนับสนุน โครงการฝึกอบรม “เยาวชนรักถิน่ ...รักษ์สงิ่
แวดล้อม” ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โดยมี นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนวัด
แหลมฉบัง ร่วมเป็นสักขีพยาน
เอสโซ่ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม และการศึกษาของเยาวชน จึงได้รว่ มกับสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรักถิน่ ...รักษ์สงิ่
แวดล้อม” ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “การศึกษาระบบนิเวศของสิง่ มีชวี ติ ในป่าชายเลน หาดหิน และ
หาดทราย” มาเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และเห็นความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในท้องถิน่

ความรู้คือประทีป

๓๕

