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ตุ๊กตาเสียกบาล
โดยวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย

Offering dolls
Clay dolls, mostly made from clay as offering dolls, were found in the historic site
in Pathum Thani province along the Chao Phraya River. Offering dolls were made
from clay in the Sukhothai period to be used in the healing ceremony.

ความตาย ความเจ็บความไข้ เป็นสิง่ ทีม่ วลมนุษย์ทกุ ผูท้ กุ นาม
ย่อมไม่ปรารถนาให้มาเยือน โดยเฉพาะ ความตาย หมายถึงการ
พลัดพรากจากคนรัก จากครอบครัวและชุมชนไปอย่างไม่มวี นั กลับ
ความรู้คือประทีป
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เมื่อมนุษย์มีเกิด แก่และเจ็บไข้ มนุษย์จึงได้ดิ้นรนต่อสู้
กับความเจ็บไข้มาตลอด จนเกิดเป็นการรักษาโรค การแพทย์จึง
ถือก�ำเนิดมาแต่โบราณ นับจากการรักษาโรคทางไสยศาสตร์
ด้วยพิธีกรรมต่างๆ ในอดีตก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่ขยายเข้ามาสู่
ดินแดนสยาม ศาสนาฮินดูได้แพร่ขยายเข้ามาพร้อมกับศิลปวิทยา

ตุ๊กตาดินเผาสมัยสุโขทัย ดินเผาเคลือบด้วยน�้ำยา
เคลือบสีเขียวจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อยเมืองศรีสัชนาลัย พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙-๒๑ รูปแม่นั่งอุ้มลูกให้ดื่มนมหัวหักหายไป ไม่สวม
เสื้อมือแม่สอดรัดกอดประคองลูกไว้บนอกแม่ด้วยความรัก

และวิชาการอื่นๆ โดยเฉพาะคัมภีร์อายุรเวทศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง
ราวเกีย่ วกับการแพทย์และในสมัยทวารวดี พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐
พบหลักฐานการแพทย์ คือ การพบเขากวาง ใช้เป็นสัญลักษณ์
รักษาโรค ที่ต�ำบลทัพหลวง จังหวัดนครปฐม
ลัทธิความเชือ่ และการนับถือ “ผี” ของกลุม่ ชนชาวสยาม
นัน้ มีมาแต่เดิมนับตัง้ แต่การรวมตัวกันเป็น “เผ่า” จนถึงเป็นนคร
และเป็น “อาณาจักร” ความเชือ่ และการนับถือผี ได้ผสมกลมกลืน
กับความเชือ่ ทาง “ลัทธิ” และ “ศาสนา” ใหม่ทเี่ ผยแผ่เข้ามา รวม
กันเป็นประเพณีวฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ ของผูค้ นในดินแดน
สุวรรณภูมทิ หี่ ลากหลายจนกลายมาเป็นประเทศชาติ
ตุ๊กตาเสียกบาล เป็นตุ๊กตาปั้นด้วยดินเผา ใช้สะเดาะ
เคราะห์เมื่อเจ็บไข้ มักพบเห็นตามแหล่งชุมชนโบราณที่เป็นที่ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาที่สามโคกปทุมธานี เมือง
เก่าครัง้ ต้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีหลากหลายรูปแบบ

อีกตัวหนึ่งปั้นเป็นรูปชายหญิงนั่งกอดกัน หัวหักหายไป
ไม่สวมเสื้อแต่นุ่งผ้าลายดอก หญิงชันเข่านั่งทับบนหน้าตัก ชาย
เบี่ยงล�ำตัวออกไปทางขวา หน้าอกหญิงด้านขวาชิดแนบกับ
หน้าอกชาย มือกอดรัดด้านหลังเอวของชาย ส่วนชายนั้นก็ใช้มือ
กอดรัดด้านไหล่และเอวของหญิงแสดงถึงความรักระหว่างชาย
หญิง และพบส่วนหัวตุ๊กตาดินเผาสมัยสุโขทัย เป็นหญิงเกล้าผม
มวยไว้ด้านหลัง คิ้วโก่งใบหน้ายิ้มหน้าผากกว้าง คางเล็กเขียนใต้
เคลือบด้วยสีด�ำจากเตาเผาแม่น�้ำโจน เมืองสุโขทัยเก่า พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙-๒๑
นอกจากนี้ยังพบตุ๊กตาดินเผาไม่เคลือบเนื้อดินสีแดงส้ม
ในสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๓ หลากหลายรูปแบบ เช่น
ตุ๊กตาดินเผาแม่นั่งให้นมลูก แม่ไม่สวมเสื้อ หัวหัก หายไป ลูกนอน
บนตักดูดนม มือแม่ช้อนประคองหัวและไหล่ มืออีกข้างช้อน
ประคองก้นให้นอนบนตัก ให้ลูกดื่มนมแม่ด้วยความรักและ
ทะนุถนอมลูกน้อย

ตุ๊กตาคนอุ้มไก่ส่วนล่างของล�ำตัวหักหายไป ไว้ผมเป็น
สามหยิบกลางกบาลมือประคองอุ้มไก่ ตรงหน้าอกแขวนเครื่อง
ประดับเป็นรูปทับทรวง
ตุ๊กตาดินเผารูปนักดนตรีตีโทน นั่งชันเข่าขวา ขาซ้าย
วางราบกับพื้น ไว้ผมสามหยิบกลางกบาล มือซ้ายจับตัวโทน
นอนผาดไปกับตัวแขนขวายกศอกวางที่เข่าใช้ฝ่ามือตีโทนซึ่งเป็น
หลักฐานว่าโทนเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีมาแต่โบราณ
ตุ๊กตาดินเผาเจ้าพราหมณ์ ใบหน้ายาวหน้าผากกว้าง
เกล้าผมพันเป็นมวยก้นหอยไว้ด้านหลัง มีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่
ล�ำตัวปั้นเป็นก้อนกลมครึ่งซีกด้านหน้าตบดินให้แบนเรียบ ตุ๊กตา
ประเภทนี้มีอีกรูปแบบหนึ่งทรงผมเป็นรูปวงกลม และเจาะรู
กลวงตรงกลางหัว ตุ๊กตาประเภทนี้มักพบล�ำตัวติดอยู่กับหัวอยู่
น้อยมากเพราะล�ำตัวนั้นปั้นเป็นรูกลวงผิวดินบอบบางแตกหักได้
ง่าย
ตุ๊กตาปั้นเป็นรูปสัตว์ช้างม้าพบที่แหล่งหน้าเตาเผาตุ่ม
สามโคก ตุ๊กตารูปม้า ปั้นด้วยดินสีแดงส้ม ม้ายืนอ้าปาก หูตั้ง
แผงขนคอตั้งชันสะบัด หางลักษณะท่าทางหึกเหิม บนหลังม้าปั้น
เป็นคนนั่งพนมมือไม่มีหัว คอมีรูกลวง ตุ๊กตารูปช้างยืน มีแม่ทัพ
นั่งอยู่ตรงคอช้าง มีควาญช้างนั่งอยู่ด้านหลังตุ๊กตาช้างเท่าที่พบ
ช�ำรุดทุกตัว ขาหักงวงหักคนนั่งบนหลังช้างหายไป
ในความหมายและความเข้าใจของนักประวัติศาสตร์
และนักโบราณคดี ตุ๊กตาเสียกบาลหรือตุ๊กตาเสียกระบาลคือ
ตุ๊กตาที่ท�ำขึ้นอย่างหยาบๆ เพื่อสะเดาะเคราะห์ หรือท�ำขึ้นเพื่อ
รับเคราะห์แทนตนเอง นิยมปั้นด้วยดิน ใส่ลงในกระทงเครื่อง
สังเวยดอกไม้ธูปเทียนเอาไปตั้งตรงทางสามแพร่ง เวลาโพล้เพล้
กล่าวค�ำสังเวยเสร็จก็ขอให้ตุ๊กตาที่เตรียมไปรับเคราะห์แทนตัว
แล้วเอาไม้เคาะหัวตุ๊กตาให้หักเอาโยนไว้ใกล้เครื่องสังเวย
พิธีเสียกบาลที่สามโคกปทุมธานี เป็นการเสียกระบะ
ไม่ใช่เสียกบาลหรือเสียหัว หรือหัวขาดหัวหายแต่อย่างไร
“กระบะ” นั้นหมายถึง กระบะสะเดาะเคราะห์ ท�ำด้วยกาบกล้วย
เป็นสี่เหลี่ยม แล้วสานกระทงใบกล้วยใส่เครื่องเซ่นไหว้มีพริกแห้ง
หอม กระเทียม ข้าวสาร เกลือ และตุ๊กตาปั้นด้วยดินเหนียวแทน
ตัวผู้ป่วย ส่งไปให้ผี
เกี่ยวกับผู้เขียน
โดยวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย
นักเขียนบทความสารคดีประวัติศาสตร์โบราณคดีประเพณีวัฒนธรรม
ศิลปินดีเด่นจังหวัดประทุมธานี สาขาวรรณศิลป์
ศิลปินร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

ความรู้คือประทีป

เมื่อจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และตุ๊กตาแทนตัวเรียบร้อย
แล้ว ใส่ลงในกระบะก็จะน�ำมาท�ำพิธีเสียกบาลต่อหน้าผู้ป่วย โดย
ยกกระบะเวียนร่อนตรงหน้าผู้ป่วยสามครั้งแล้วกล่าวค�ำเซ่นไหว้ว่า
“ผีตายโหงตายห่าถูกฆ่า ถูกฟัน ถูกแทงตาย ให้มากินเครื่องสังเวย
เหล่านี้ ขอให้ลูกหลานหายวันหายคืน ให้อยู่เย็นเป็นสุข” เสร็จ
พิธี ก็น�ำไปลอยน�้ำหรือน�ำไปวางไว้ตรงทางสามแพร่ง สามแยก
จุดธูป ๓ ดอก เทียน ๑ แท่ง พร้อมกับกล่าวค�ำเซ่นไหว้ซ�้ำอีกครั้ง
และต่อท้ายค�ำเซ่นไหว้เพิ่มเติมว่า “ลูกขอฝากพระภูมิเจ้าที่แม่
ธรณี แม่คงคา” เป็นอันเสร็จพิธี

พิธีเสียกบาลที่สามโคกปัจจุบันไม่มีใครท�ำให้ได้พบได้
เห็นแล้ว ความเชื่อและการนับถือผีได้สูญสิ้นไปเมื่อพิธีพุทธได้เข้า
มาแทนพิธีผี โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านเรือนให้ผู้ป่วยที่เจ็บ
ไข้หนักได้ถวายสังฆทานก่อนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจะมาถึง

ตัวอย่างปรู๊ฟแสตมป์ไทยชุดแรกที่สั่งพิมพ์จาก
บริษัท วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซัน ประเทศอังกฤษ
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โดย ธาดาพร

In memory of M.R. Kukrit Pramoj
Like “Ploi,” the main character in his famous novel, “Si Phaendin,” M.R.
Kukrit Pramoj has lived for four reigns. However, his life was more colorful than
that of Ploi, a court lady. Born on April 20, 1911 during the reign of King Rama 6,
M.R. Kukrit was born into an aristocratic family of Royal descent, “Pramoj.”
He has gone through many twists and turns in the Thai history, from
monarchy to democracy. M.R. Kukrit was a man of many gifts – thinker, writer,
journalist, and politician. M.R. Kukrit became the prime minister in 1974. He
was the first Thai premier to establish relationship between Thailand and China.
In 2011, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
honored him a remarkable personality in education, social, cultural and mass
communications.

หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช ผูเ้ ขียนเรือ่ ง “สีแ่ ผ่นดิน”
อันลือลั่น ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีอายุยืนยาวถึง “สี่แผ่นดิน” เฉกเช่น
เดียวกับแม่พลอย ในเรื่องสี่แผ่นดิน ทว่า ชีวิตของแม่พลอยใน
สีแ่ ผ่นดินที่ มรว. คึกฤทธิไ์ ด้รจนาเอาไว้ เป็นชีวติ สาวชาววังคนหนึง่
ที่ด�ำเนินชีวิตแบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ ไม่ได้ผาดโผนโจนทะยานอันใด
ผิดกับชีวิตจริงของผู้ประพันธ์เรื่องนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยสีสัน ผ่านช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัยมาหลายช่วง และหลายต่อหลายครั้งที่
ตัวท่านเองนั้น ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนากันไปทั่วบ้านทั่วเมือง
อย่างที่เรียกว่า “ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์” แถมด้วยบรรดา
สมญานามที่มีคนตั้งให้ท่านต่าง ๆ นานา ทั้งด้วยความนับถือ
เลื่อมใส และบ้างก็หยอกล้อ บ้างก็ประชดประชันอยู่กลาย ๆ

๓. พระองค์เจ้าชายเกยูร สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
		 ไม่มีโอรสธิดา
๔. พระองค์เจ้าหญิงกัณฐา สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
๕. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ในสมัย
		 รัชกาลที่ ๒
๖. พระองค์เจ้าหญิงกนิษฐน้อยนารี พระราชธิดาองค์
		 สุดท้ายของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 		
		 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔

ว่ากันตามจริง ไม่ใช่แต่ตัว มรว. คึกฤทธิ์เท่านั้นที่เคย
เป็น ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ เมื่อสืบค้นไปก็พบว่า บรรพชน
ของ มรว. คึกฤทธิ์หลายต่อหลายท่าน ก็เคยเป็นหัวข้อสนทนา
ชนิด “ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์” มาแล้ว ไล่มาตั้งแต่ย่าทวด
ของท่าน เจ้าจอมมารดาอ�ำภา

เจ้าจอมมารดาอ�ำภานั้นเห็นจะเป็นที่โปรดปรานของ
ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๒ อยู่ไม่น้อย เพราะในบรรดาเจ้าจอมมารดา
ทั้งหมดในรัชกาลที่ ๒ เจ้าจอมมารดาอ�ำภา ประสูติโอรสธิดา
มากกว่าเจ้าจอมมารดาใดๆ ทั้งหมด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓
ท่านกราบบังคมทูลลาออกมาอยู่กับพระโอรสที่วัง ท่านเจ้าจอม
มารดาอ�ำภายังได้ฝึกคณะละครผู้หญิงโรงใหญ่เอาไว้โรงหนึ่ง ซึ่ง
ต่อมาได้ตกทอดเป็นมรดกไปถึงลูกหลานของท่าน

เจ้าจอมมารดาอ�ำภานั้น เรียกได้ว่าเป็นคนจีนชนิด
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่า บิดามารดาของท่านเป็นคนจีนแท้ ๆ
ตัวท่านเองก็เกิดที่เมืองจีน ณ มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) บิดาของ
เจ้าจอมมารดาอ�ำภานั้น แซ่หลิน มีนามว่า อิง (หรือหลิมอิน ตาม
ส�ำเนียงฮกเกี้ยน) เป็นชาวจีนมณฑลฝูเจี้ยน แต่งงานมีเอกภรรยา
อยู่ฝูเจี้ยน ซึ่งก็คือมารดาของเจ้าจอมมารดาอ�ำภานั่นเอง

เจ้าจอมมารดาอ�ำภา น่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาต้น
ก�ำเนิดของสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างไทยกับจีน เพราะ
ความเป็นจีนที่เข้มข้นของท่าน และได้กลายมาเป็นเจ้าจอมมารดา
ที่นับเป็นที่โปรดปรานท่านหนึ่ง ประกอบกับการที่มีบิดาร�่ำรวย
เป็นถึง “เจ้าสัวเตากระทะ” (คือร�ำ่ รวยและมีบริวารมากมายจนถึง
ขนาดต้องหุงข้าวด้วยกระทะใบบัวจึงจะพอเลีย้ งบริวารได้หมด)

เจ้าจอมมารดาอ�ำภาเกิดและเติบโตที่จีน ท�ำตาม
ธรรมเนียมลูกผู้ดีมีตระกูลจีนในยุคนั้น ด้วยการมัดเท้าตั้งแต่เล็ก
จนกระทั่งท่านอายุได้ ๘ ปี บิดาจึงน�ำตัวมาอยู่ด้วยที่เมืองไทย
เพราะขณะนั้น หลินอิงบิดาของท่าน มาอยู่ที่เมืองไทยและท�ำมา
ค้าขายจนร�่ำรวยเป็นเจ้าสัว ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
พระอินทอากร เจ้าสัวอิน ได้ถวายธิดาของตนคือเจ้าจอมมารดา
อ�ำภาในขณะนั้น ที่อายุเพียง ๙ -๑๐ ขวบ เข้ารับราชการฝ่ายใน
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นละครรุ่นเล็ก เจ้าจอมมารดาอ�ำภาที่เคย
มัดเท้า และถูกเลี้ยงมาตามธรรมเนียมจีนทุกอย่าง ก็แก้มัดเท้า
ออก และกลายเป็นสาวชาววังไทยเต็มตัวนับแต่นั้นมา

ดังนั้น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์จึงกล่าวว่า กลอนบทหนึ่งซึ่งเป็น
ที่แพร่หลายกันทั่วไปว่า
“สายหยุดพุดจีบจีน

เจ้ามีสินพี่มีศักดิ์

คนทั้งวังเขาชังเจ้านัก

แต่พี่รักเจ้าคนเดียว”

น่าจะเป็นกลอนที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๒ พระราชทาน
แก่เจ้าจอมมารดาอ�ำภาท่านนี้ และเรื่องของเจ้าจอมมารดาอ�ำภา
นี้ ก็กลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ของชาววังในยุคนั้น

เจ้าจอมมารดาอ�ำภาร�ำเป็นตัวนางกาญจหนาในละคร
เรื่องอิเหนาใหญ่ (ดาหลัง) ได้งดงาม จึงเรียกกันติดปากว่า “อ�ำภา
กาญจหนา” และต่อมาได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย มีโอรสธิดารวม ๖ พระองค์ คือ
๑. พระองค์เจ้าชายกปิตถา ภายหลังทรงกรมเป็น
		 กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ ต้นราชสกุล กปิตถา

เจ้าจอมมารดาอ�ำภา

๒. พระองค์เจ้าชายปราโมช ภายหลังทรงกรมเป็น
		 กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ต้นราชสกุล ปราโมช

ความรู้คือประทีป

๗

ก.

ข.

บรรพชนรุ่นต่อมาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่มีสีสันจัดจ้าน
และกลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ก็มิใช่อื่น หากแต่คือต้น
ราชสกุลปราโมช นั่นคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เสด็จปู่ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
นั่นเอง
เสด็จในกรมพระองค์นี้ ว่ากันว่าทรงปราดเปรื่อง และ
มีความสามารถมากพระองค์หนึ่ง ทรงเคยก�ำกับว่าการถึงห้ากรม
คือกรมพระนครบาล กรมท่า กรมหมอ กรมช่างเคลือบช่างหุง
กระจก และกรมญวนหก ในบรรดาต�ำแหน่งที่ทรงเคยก�ำกับ
ว่าการผ่านมานั้น มีต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ คือกรมพระนครบาล และ
กรมท่า ซึ่งต้องปกครองดูแลผู้คนในสังกัดจ�ำนวนมาก เรียกได้ว่า
ทรงเป็นผู้มีอ�ำนาจวาสนา และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย
เป็นพิเศษ ทว่าต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เสด็จในกรมฯ ทรง
เลือกที่จะก�ำกับว่าการแต่กรมช่างเคลือบ ช่างหุงกระจก และกรม
ญวนหกเพียงแค่นั้น ไม่ต้องพระประสงค์ต�ำแหน่งส�ำคัญอย่าง
กรมเมืองหรือกรมท่าอีก สาเหตุนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เขียนไว้ว่า
สืบเนื่องจากสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคยมีรับสั่ง
ครั้งหนึ่งในงานเฉลิมพระยศทรงกรมของสมเด็จเจ้าฟ้าชาย
จุฬาลงกรณ์ ขึ้นเป็น “กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ” ว่า
“ถ้าเจ้านายทรงกรมเป็นกรมหมื่นสี่พระองค์ คือ
กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ กรมหมื่นบ�ำราบปรปักษ์
กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ และกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใน
กรุงเทพมหานครแล้ว จะมิได้ทรงรังเกียจเดียดฉันท์เลย”
จากพระราชด�ำรัสนี้ ท�ำให้นับแต่นั้นต่อมา เจ้านายทั้ง
สามพระองค์ทที่ รงเอ่ยนามนัน้ (ยกเว้นแต่กรมหมืน่ พิฆเนศวรสุรสังกาศ
ซึ่งก็คือเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์) ต่างวางพระองค์ล�ำบาก จึงต้อง
พยายามลดบทบาทของแต่ละพระองค์ลงด้วยความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง โดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นบ�ำราบปรปักษ์ เจ้าฟ้า
มหามาลา (พระยศในขณะนั้น) ปรากฏว่าเสด็จออกป่าคล้อง
ช้างเผือกอยู่มิได้หยุด นานๆ จึงจะเสด็จคืนพระนครสักครั้ง
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จนกระทั่งขึ้นรัชกาลที่ ๕ แล้ว และท่านได้เฉลิมพระยศเป็น
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา จึงได้เสด็จประทับอยู่ในวังเป็นปกติ
ส่วนพระองค์เจ้าสิงหรา กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณนั้น
ก็ทรงก�ำกับกรมพระอาลักษณ์ และใฝ่พระทัยแต่เรื่องหนังสือ
เท่านัน้ ไม่สนพระทัยเรือ่ งอืน่ ไปกว่านี้ ภายหลังทรงได้เฉลิมพระยศ
เป็นกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณในรัชกาลที่ ๕ ทรงว่าการ
กรมอักษรพิมพการและศาล รับสั่งช�ำระความราชตระกูล
เพราะทรงมีอาวุโสสูงสุดในหมู่พระราชวงศ์ทั้งปวงในตอนนั้น
ส�ำหรับกรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ ก็เลิกสนพระทัย
กรมพระนครบาลและกรมท่า ทรงหันมาเอาพระทัยใส่กับการหุง
กระจก และเคลือบโลหะ ที่เรียกกันว่า การถมปัด กับการเคลือบ
ภาชนะเครื่องราชูปโภคด้วยทองลงยาด้วยสีฟ้า ที่เรียกกันว่า
การลงยาราชาวดี จนทรงท�ำเป็นต�ำราว่าด้วยการท�ำเคลือบโลหะ
ท�ำลงยาราชาวดี และต�ำราท�ำกระจก ที่ตกทอดมาจนถึง
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ในภายหลัง และก็ทรงก�ำกับว่าการกรมญวน
หก(ไต่ลวด ร�ำโคม ตีลังกา) เพื่อแสดงในงานมหรสพสมโภชต่าง ๆ
อื่น ๆ นอกจากนี้ ไม่ทรงเอาพระทัยใส่เลย ภายหลังทรงได้เลื่อน
พระยศเป็นกรมขุนวรจักรธรานุภาพ
เสด็จในกรมขุนวรจักรฯ ท่านด�ำรงพระองค์อยู่อย่าง
ระมัดระวัง จนกระทั่งเมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
สวรรคต ได้มีการประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าขุนนาง
เพื่อเลือกพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ เหตุการณ์ตอนนี้ท่านที่
ติดตามประวัติศาสตร์ไทยจะรู้ดีว่า เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) เป็นขุนนางที่มีอ�ำนาจที่สุดในเวลานั้น ได้ถามกลางที่
ประชุมว่าเห็นควรให้พระองค์ใดสืบราชสมบัติต่อไป กรมหลวง
เทเวศรวัชรินทร์ตรัสเสนอพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
ที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ขึ้นเสวยราชสมบัติต่อ
แต่แล้ว ปรากฏว่า เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้ขอให้ที่
ประชุมเสนอพระนามเจ้านายที่จะเป็น “วังหน้า” ซึ่งกรมหลวง
เทเวศรวัชรินทร์ก็เสนอ กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ ตอนนี้เอง
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กรมขุนวรจักรฯ ก็รับสั่งคัดค้านว่า ต�ำแหน่งวังหน้านั้น ตาม
ประเพณีเดิม สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง ผู้อื่นจะมาแต่งตั้ง
มิได้ ในเมื่อที่ประชุมมีมติให้เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ ทรงเป็น
สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ก็ควรจะได้โปรดเกล้าฯ ตั้งผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็น กรมพระราชวังบวรฯ ตามพระราชอ�ำนาจ ไม่ใช่หน้าที่ของ
ที่ประชุมนั้นจะมาแต่งตั้งเอาเอง

ก. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ทีฆชนม์เชษฐประยูร

มาถึงตอนนี้ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงย้อนถามเอาว่า
“ที่ไม่ยอมนั้น อยากจะเป็นเองหรือ?” ซึ่งกรมขุนวรจักร ก็ทรง
ตอบว่า “ถ้าจะให้ยอมก็ต้องยอม”

จ. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ สมัยหนุ่ม ๆ

เรื่องนี้เป็น ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่ฮือฮามากในยุค
นั้น เพราะเป็นที่รู้กันว่า ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ในเวลานั้นมี
อ�ำนาจวาสนามากล้น จนไม่มีใครกล้าคัดง้างกับท่าน การที่กรม
ขุนวรจักรฯ ทรงกล้าทักท้วงในท่ามกลางที่ประชุมเช่นนี้ จึง
กลายเป็นเรื่องที่โจษจันกันมาก จนถึงขนาดมีบันทึกบทสนทนานี้
ไว้ในพระราชพงศาวดารกันเลยทีเดียว
หลังจากการโต้เถียงในที่ประชุมครั้งนั้นแล้ว เนื่องจาก
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นยังทรงพระเยาว์
เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้ขึ้นเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
และเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ กรมขุน
วรจักรฯ จึงทรงเก็บตัวอยู่แต่ในวัง ไม่เสด็จออกนอกวังเลยตลอด
เวลาที่สมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นผู้ส�ำเร็จราชการอยู่นั้น
จนกระทั่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงว่าราชการด้วย
พระองค์เองแล้ว เสด็จในกรมขุนวรจักรฯ จึงทรงเสด็จออกจาก
วังตามปกติ โดยวันแรกที่เสด็จออกจากวัง คือวันที่สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกและ
เสด็จออกว่าราชการด้วยพระองค์เอง เสด็จในกรมขุนวรจักรฯ ก็
เสด็จออกจากวังมาเข้าเฝ้าในครั้งนั้นเอง
เสด็จในกรมขุนวรจักรฯ ทรงมี ม.ร.ว ดวงใจ เป็นชายา
เอก มีโอรสธิดากับ ม.ร.ว. ดวงใจ ๗ องค์ คือ

ความรู้คือประทีป

ข. (แถวยืนจากซ้ายไปขวา) ม.ร.ว ถ้วนเท่านึก ปราโมช, ม.ร.ว บุญรับ ปราโมช(พินิจชนคดี)
ม.ร.ว.อุไรวรรณ ปราโมช ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช
(นั่งเก้าอี้) หม่อมแดง ปราโมช(สกุลเดิม บุนนาค) พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าค�ำรบ
(นั่งด้านหน้า) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ค. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ ต้นราชสกุลกปิตถา
ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ต้นราชสกุลปราโมช
ฉ. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนในหมู่เยาวชน โดยตั้งคณะโขนธรรมศาสตร์
ในภาพท่านแต่งเครื่องโขนในชุดทศกัณฐ์
ช. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ขณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
โดย พณฯเหมาเจ๋อตง ให้การต้อนรับด้วยตัวเอง

๑. ม.จ.หญิง เมาฬี
๒. ม.จ.หญิงฉวีวาด
๓. ม.จ.ชายจ�ำรูญ
๔. ม.จ.หญิงคอยท่า
๕. ม.จ.หญิงโอษฐอ่อน
๖. ม.จ.หญิงร�ำมะแข
๗. ม.จ.ชายค�ำรบ ซึ่งภายหลังได้เลื่อนพระยศเป็น
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าค�ำรบ ทรงรับราชการทหารมีพระยศ
สุดท้ายเป็นพลโท เป็นพระบิดาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ และ
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ถัดจากรุ่นเสด็จปู่ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ทอล์ก ออฟ เดอะ
ทาวน์ ท่านถัดมาของราชสกุลปราโมช ก็คือท่านหญิงฉวีวาด ท่าน
ป้าของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ อันว่าท่านหญิงฉวีวาดท่านนี้ ตามที่
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ บันทึกไว้ในหนังสือ “โครงกระดูกในตู้” กล่าวว่า
เป็น “โครงกระดูกในตู้โดยแท้ เพราะเรื่องราวของท่านถูกปิดบัง
ซุบซิบกันมานานไม่ให้ลูกหลานได้รู้” เพราะพฤติกรรมหลายต่อ
หลายอย่างของท่านหญิงฉวีวาด ไม่ใช่สิ่งที่สตรีไม่ว่าสมัยไหนๆ
สมควรนับเป็นแบบอย่างโดยเด็ดขาด

๙

หม่อมเจ้าหญิงฉวีวาดนั้นใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่า ผาดโผน
ไม่กลัวเกรงสิ่งใดทั้งสิ้น และออกจะเป็นสตรีที่เจ้าทิษฐิ เอาแต่
อ�ำเภอใจตนเอง ตอนที่ท่านหญิงฉวีวาดยังเล็กๆ ก็กล้าแกล้งแม้
กระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ จนท�ำให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
ทรงตกอัฒจันทร์บนพระที่นั่งลงมาหลายขั้น และถูกสมเด็จพระ
จอมเกล้าฯ พระราชบิดาต�ำหนิเอา แต่สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
จุฬาลงกรณ์ก็ไม่ทรงกราบบังคมทูลฟ้องว่าใครแกล้งพระองค์
แทนที่ท่านหญิงฉวีวาดจะทรงระลึกถึงพระเดชพระคุณ กลับเห็น
ว่าตัวท่านเก่งที่รังแกเจ้าฟ้าพระราชกุมารพระองค์ใหญ่ได้
ท่านหญิงเคยหมั้นหมายกับพระองค์เจ้าคัคณางยุคล
กรมหลวงพิชติ ปรีชากร แต่เมือ่ ทราบว่ากรมหลวงพิชติ ฯ มีหม่อมสุน่
เป็นหม่อมห้ามอยู่แล้วหนึ่งคน ก็ตีโพยตีพายและยื่นค�ำขาดให้
กรมหลวงพิชิตฯ เลิกกับหม่อมสุ่น กรมหลวงพิชิตฯ ไม่ทรงยอม
ท�ำให้ท่านหญิงฉวีวาดไม่พอพระทัยอย่างยิ่ง และแสดงออกอย่าง
รุนแรงด้วยการโยนเครื่องทองของหมั้นลงมาจากหน้าต่างต�ำหนัก
เรี่ยราดกับพื้นดิน ถือว่าถอนหมั้นกันไป หลังจากนั้นท่านยังผูก
ใจเจ็บ จึงไปเข้ากับเจ้านายฝ่ายวังหน้า ซี่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น
เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าปัญหาระหว่างวังหน้ากับวังหลวงค่อนข้างจะ
ตึงเครียด
หม่อมเจ้าฉวีวาดยังทรงเสกสมรสกับเจ้านายวังหน้า คือ
พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ กรมหมื่นวรวัฒนสุภากร แต่ท่าน
หญิงฉวีวาดก็มิได้ทรงนับถือพระสามีแต่อย่างใด มักจะรับสั่ง
ก้าวร้าวกับพระสามี และเมื่อไม่พอพระทัยก็มักจะเอ็ดอึงเอาง่ายๆ
ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตระหว่างวังหน้าและวังหลวงขึ้นถึงขนาดที่กรม
พระราชวังบวรวิชัยชาญ ทรงหนีไปหลบอยู่ในสถานกงศุลอังกฤษ
หม่อมเจ้าหญิงฉวีวาดก็ทรงกระท�ำการอย่างที่เรียกว่าไม่เกรง
อาญาแผ่นดิน โดยการขนทรัพย์สมบัติ พร้อมกับคณะละครใน
ของเจ้าจอมมารดาอ�ำภาทีต่ กทอดมาถึงตน และเครือ่ งดนตรีปพ่ี าทย์
ทั้งคณะ ลงเรือส�ำเภาแล่นออกปากอ่าว หนีไปอยู่กับสมเด็จพระ
นโรดมกษัตริย์แห่งกรุงกัมพูชา จนต่อมาได้เป็นชายาของสมเด็จ
พระนโรดมและมีโอรสด้วยกันอีกด้วย
ด้วยความผิดใหญ่หลวงที่หม่อมเจ้าฉวีวาดท�ำลงไป เป็น
เหตุให้ ม.ร.ว.ดวงใจ ผู้เป็นชนนี ต้องถูกจับกุมตัวไปลงโทษแทน
โดยถูกโบยและขังไว้ในวังเรียกว่าจ�ำสนม พร้อมทั้งริบราชบาตร
คือยึดทรัพย์สนิ ทัง้ หมดเข้าเป็นของหลวง และบรรดาเจ้าพีเ่ จ้าน้อง
ที่เป็นหญิงของท่านหญิงฉวีวาดทั้งหมด ต้องพากันหลบหนี
ราชภัย ด้วยการไปขอพึ่งพระบารมีพระอัครชายาเธอพระองค์
เจ้าสายสวลีภิรมย์ ซึ่งพระอัครชายาก็ทรงเมตตาให้ความ
อุปการะ และมอบหมายงานในห้องเครื่องที่พระองค์ทรงก�ำกับ
ดูแลนั้นให้บรรดาหม่อมเจ้าหญิงในราชสกุลปราโมชแบ่งกันไปท�ำ
ท�ำให้บรรดาหม่อมเจ้าหญิงทั้งหลายรอดพ้นจากราชภัยไปได้ใน
คราวนั้น ส่วนหม่อมเจ้าค�ำรบนั้น เนื่องจากเป็นชายและยังเป็น

๑๐

เด็กชายอายุเพียงไม่กี่ขวบ จึงไม่ต้องโดนอาญา แต่ว่าก็ต้องไปอยู่
กับหม่อมยายของท่านซึ่งมีฐานะยากจน และยังชีพอย่างอัตคัต
อยู่พักใหญ่ จนกระทั่งได้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
สุดารัตนราชประยูร ที่ชาววังออกปากเรียกว่า “ทูลกระหม่อม
แก้ว” เสด็จยายของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง น�ำไปเลี้ยงในวัง
จึงได้พ้นจากความล�ำบากไปได้ จนกระทั่งอายุครบก�ำหนดที่จะ
อยู่ในวัง จึงทูลลาออกมาอยู่กับพระชนนี ที่เวลานั้นพ้นโทษแล้ว
แต่หม่อมเจ้าชายค�ำรบ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เรียนต่อ
โรงเรียนนายร้อยทหารบก ในพระอุปการะของสมเด็จเจ้าฟ้ากรม
พระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดชจนจบออกมาเป็นนายทหาร และเข้า
รับราชการในเวลาต่อมา
หลัง ม.ร.ว.ดวงใจถูกปล่อยออกมาจากจ�ำสนม ก็ได้
กลับมาอยู่ที่เรือนของท่านตามเดิม แต่ว่าทรัพย์สินที่ถูกริบราช
บาตรไปนั้นไม่ได้คืนมาด้วย ท�ำให้ ม.ร.ว.ดวงใจ มีฐานะยากจนลง
เป็นอันมาก จนกระทั่ง ม.จ.ค�ำรบ ท่านพ่อของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
เรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยและเข้ารับราชการเป็นหลักเป็นฐาน
จึงได้อุปการะเลี้ยงดู ม.ร.ว.ดวงใจ ให้อยู่อย่างสุขสบายตราบจน
สิ้นอายุขัย
เรื่องราวที่ท่านหญิงฉวีวาดก่อขึ้นในครั้งนี้ ท�ำให้ท่าน
หญิงองค์นี้กลายเป็น”โครงกระดูกอันใหญ่ในตู้” ที่บรรดาคนรุ่น
หลังไม่กล้ากล่าวถึง และเกือบจะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่
ว่า ม.ร.ว.คึกฤทธิ์กลับเอามาบันทึกไว้ในหนังสือ “โครงกระดูกใน
ตู้” เพื่อต้องการให้ลูกหลานในสกุลปราโมชรุ่นหลัง ได้ทราบและ
จดจ�ำไว้และถือเป็นบทเรียน จึงได้บันทึกไว้อย่างค่อนข้างละเอียด
พวกเราจึงพลอยได้ทราบเรื่องราวที่เป็น ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์
ในอดีตเหล่านี้ด้วย
เมื่อมาถึงรุ่นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เอง ตัวท่านก็มีเรื่อง
ชนิดที่เรียกว่า ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ไม่น้อยไปกว่าบรรพชน
ของท่านเลย เพราะท่านเป็นทั้งนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
และยังเป็นนักการเมืองอีกด้วย ลีลาการเขียนและตอบค�ำถามที่
คมเฉียบไม่เหมือนใครของท่าน บางครั้งก็ถึงขั้นเชือดเฉือน
ท�ำให้มีนักหนังสือพิมพ์ให้ฉายานามกับมรว. คึกฤทธิ์ไว้มากมาย
หลายประการ ได้แก่ หม่อมน้อง เฒ่าสารพัดพิษ ซือแป๋ซอย
สวนพลู เสาหลักประชาธิปไตย และ หม่อมป้า
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคกิจสังคม
และมีค�ำขวัญประจ�ำพรรคซึ่งจดจ�ำง่ายว่า “เราท�ำได้” ซึ่งหลาย
ต่อหลายครั้ง พรรคกิจสังคมก็ท�ำให้สังคมทึ่ง และที่เป็นทอล์ก
ออฟ เดอะ ทาวน์ จนกลายเป็นที่จดจ�ำมาจนถึงบัดนี้ ก็คือการที่
พรรคกิจสังคม สามารถเป็นแกนน�ำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ส�ำเร็จ
ทั้งที่มีเสียง ส.ส.ในมือเพียง ๑๘ เสียงเท่านั้น และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๓ ของประเทศไทย ในปี ๒๕๑๘

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เกิดเมื่อ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ซึ่ง
เป็นปีแรกในรัชกาลที่ ๖ มีชีวิตยืนยาวมาจนสี่แผ่นดิน จนถึงวัน
ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ ตลอดระยะเวลา ๘๔ ปีเศษ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญของยุคสมัย
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
และตัวท่านเองก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม โดย
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ได้กอ่ ตัง้ พรรคการเมืองชือ่ ดัง คือพรรคประชาธิปตั ย์
ร่วมกันกับพี่ชายของท่านคือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ต่อมาภายหลัง
ท่านได้แยกตัวออกมาก่อตั้งพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งคือพรรค
“กิจสังคม” ซึ่งมีนโยบายที่เป็นที่จดจ�ำกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือ
นโยบาย “เงินผัน” ต่อมารัฐบาลยุคหลังน�ำมาดัดแปลงเป็น
นโยบายประชานิยม ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนแรก ที่
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี
๒๕๑๘ และเปิดสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งนับตั้งแต่จีนเปลี่ยนระบอบ
การปกครองเป็นต้นมา
นอกจากก่อตัง้ พรรคการเมือง ท่านยังก่อตัง้ หนังสือพิมพ์
สยามรัฐขึ้น และใช้คอลัมน์ ซอยสวนพลู เป็นสถานที่แสดงความ
คิดเห็นของท่านต่อเรื่องการเมือง และสังคมของไทยในทุกด้าน
อยู่เป็นประจ�ำทุกวัน บทความทุกชิ้นของท่าน มีอิทธิพลต่อนัก
คิดและนักการเมืองในยุคนั้นไม่น้อยเลย นอกจากนี้ท่านยังเขียน
บทความในคอลัมน์ข้าวนอกนา และข้างสังเวียนอีกด้วย
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เป็นผู้มีอัจฉริยภาพด้านการใช้ภาษา
อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน งานทุกชิ้นที่
ท่านเขียน จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อเกินความจ�ำเป็น
แต่ก็สละสลวยและมีความงดงามไพเราะ ท่านสามารถอธิบาย
สิ่งที่เป็นนามธรรม หรือเรื่องที่เข้าใจยาก ๆ ให้ทุกคนเข้าใจได้
อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถในการเขียนและอธิบายของ
ท่าน ท�ำให้งานประพันธ์ของท่านได้รับความนิยม และแพร่
หลายไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวรรณกรรม หรือว่าสารคดี
จนท�ำให้ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น
บุคคลส�ำคัญของโลก ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และ
การสื่อสารมวลชน ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในปี
๒๕๕๔ นี้

ผลงานด้านการประพันธ์ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ทิ้งไว้เป็น
มรดกให้อนุชนรุ่นหลัง นอกจากบทความจ�ำนวนมากแล้ว ยังมี
งานประพันธ์ที่รวมเล่มอีกหลายสิบเล่ม ที่มีชื่อเสียงจนกลายเป็น
เครือ่ งหมายการค้าของ ม.ร.ว.คึกฤทธิไ์ ปแล้ว ได้แก่เรือ่ ง “สีแ่ ผ่นดิน”
“หลายชีวิต” และ “มอม” เป็นต้น หากจะแยกเป็นประเภท
บทประพันธ์ของท่านที่ได้รับการรวมเล่ม แยกเป็นนวนิยาย
๗ เรื่อง รวมเรื่องสั้นอีก ๓ เรื่อง นอกนั้นเป็นงานด้านสารคดี
อีกจ�ำนวน ๓๐ เรื่อง
นอกเหนือจากงานด้านการประพันธ์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ยัง
เป็นผูห้ นึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างยิง่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโขน ละคร นาฏศิลป์ไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทยในสมัยก่อน บ้านเรือนแบบไทย ตลอดไปจนถึงเรื่องอาหาร
การกินอย่างไทย ๆ ซึ่งท่านจะศึกษาจนรอบรู้จริง ๆ และพร้อม
เสมอที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจในด้านนี้อย่างจริงจัง โดยไม่
หวงแหนปิดบังแม้แต่น้อย
“พฤกษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติวางวาย
สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี

อีกกุญชรอันปลดปลง
ส�ำคัญหมายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
ประดับไว้ในโลกา”

ชีวิตคนเราชีวิตหนึ่ง ถ้าหากไม่มีเรื่องดี หรือแม้แต่เรื่อง
ไม่ดีอันใดสักอย่างหนึ่ง ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง คนนั้นเมื่อ
ตายไปแล้วก็เท่ากับสาบสูญไปจากโลกตลอดกาล
แต่ส�ำหรับชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ นับแต่ต้นจน
อวสาน ช่างเต็มไปด้วยเรื่องที่ต้องระลึกถึง และน่าระลึกถึง เรียก
ได้วา่ เป็นชีวติ ทีม่ สี สี นั อย่างยิง่ น่าคิดว่า หากหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์
ปราโมช มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งครบร้อยปีในปี ๒๕๕๔ นี้
ไม่ทราบว่าแวดวงวิชาการโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์
จะมีอะไร ๆ ที่เป็น “โครงกระดูกในตู้” ที่น่าสนใจให้พวกเราได้
ติดตามศึกษาค้นคว้าอีกมากมายเพียงใด
"ขอบพระคุณพันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความอนุเคราะห์
ในการตรวจความถูกต้องของเนื้อหา"

เกี่ยวกับผู้เขียน
ธาดาพร
สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นพิเศษตั้งแต่สมัยมัธยม โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทย
ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงปลายรัชกาลที่ ๕ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
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ยานเมสเซนเจอร์
เยือนดาวพุธ

โดย ศ. ดร. สุทัศน์ ยกส้าน

MESSENGER’s trip to Mercury
Mercury has been known since ancient time. Chinese and Mesopotamia
historians mentioned about it. Mercury god is called Woden in German and Odin
in Scandinavia.
The planet Mercury is very difficult to see as it is located very close to the
sun. Even famous astronomer Copernicus had never seen it. The US National
Aeronautics and Space Administration (NASA) launched MESSENGER in May
2004 to the Mercury orbit to take the photographs of the planet.
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มนุษย์รจ้ ู กั ดาวพุธมาตัง้ แต่สมัยโบราณ นักประวัตศิ าสตร์จนี
และเมโสโปเตเมียมีการกล่าวถึงดาวพุธในท้องฟ้า เทพนิยาย
เยอรมันเรียกเทพเจ้าแห่งดาวพุธว่า Woden ส่วนชาวสแกนดิเนเวีย
เรียกเทพประจ�ำดาวพุธว่า Odin
ถึงผู้คนจะรู้จักดาวพุธมานับพันปี แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมี
โอกาสเห็นมัน เมื่อนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชื่อ โคเปอร์นิคุส
(Copernicus) ใกล้จะสิน้ ลมหายใจ เขาได้ปรารภด้วยความเสียดายว่า
ไม่เคยเห็นดาวพุธเลย การที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพุธโคจรใกล้ดวง
อาทิตย์มาก จนในปีหนึ่งๆ มนุษย์จะเห็นดาวพุธด้วยตาเปล่าเพียง
๓๐-๔๐ วันเท่านั้นเอง ตามปกติ เราจะเห็นดาวพุธเฉพาะ
ช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย
ด้วยเหตุนี้ แสงจากดาวพุธจึงต้องเดินทางผ่านบรรยากาศของโลก
เป็นระยะทางไกล และเมื่อบรรยากาศแปรปรวนตลอดเวลา
ดังนั้น รังสีแสงจะเบี่ยงเบนไปมา ท�ำให้ภาพดาวพุธที่ถ่ายด้วย
กล้องโทรทรรศน์บนโลกพร่ามัว ส่วนการใช้กล้องโทรทรรศน์
อวกาศ Hubble ถ่ายภาพดาวพุธนั้นองค์การบินและอวกาศของ
สหรัฐฯ นาซา (NASA) ก็ต้องระมัดระวัง คือต้องไม่เล็งกล้องตรง
ไปที่ดวงอาทิตย์ เพราะแสงอาทิตย์ที่ร้อนจัดจะท�ำให้ฟิล์มเสียหาย
ณ วันนี้ ความรู้ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับดาวพุธเป็นข้อมูลที่
นักวิทยาศาสตร์ได้จากยานอวกาศที่นาซา ส่งไปส�ำรวจดาวพุธ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ซึ่งยาน Mariner 10 ได้ถ่ายภาพผิว
ดาวพุธได้ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และยานได้รายงานว่า ดาวพุธ
ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร อีกทั้งมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของ
โลกประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะ
ทาง โดยเฉลี่ย ๕๘ ล้านกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นระยะทางประมาณ
๓๐ เปอร์เซ็นต์ของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ดังนั้นถ้าเรา
อยูบ่ นดาวพุธ เราจะเห็นดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าทีเ่ ห็นจากโลก ๓ เท่า
และแสงอาทิตย์บนดาวพุธจะสว่างกว่าแสงอาทิตย์บนโลก
ประมาณ 11 เท่า ในขณะที่อุณหภูมิบนดาวพุธในเวลากลางคืน
อาจลดต�่ำถึง -๑๘๕ องศาเซลเซียส ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีก
ประการหนึ่ง คือ แม้ดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าดาวศุกร์
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แต่อุณหภูมิที่ผิวดาวศุกร์ (ซึ่งเท่ากับ ๔๘๒ องศาเซลเซียส) ก็สูง
กว่าอุณหภูมิผิวสูงของดาวพุธ (ซึ่งเท่ากับ ๔๒๗ องศาเซลเซียส)
ทั้งนี้ เพราะดาวศุกร์มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่นจนท�ำให้
บนดาวศุกร์มีปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรง ขณะที่
บรรยากาศของดาวพุธมีฮีเลียม ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์
ไฮโดรเจน ฯลฯ อย่างเจือจางมาก จึงไม่มีปรากฏการณ์เรือน
กระจกเลย
ยาน Mariner 10 ยังได้พบอีกว่าระนาบวงโคจรของ
ดาวพุธเอียงท�ำมุม ๗ องศากับระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์
ดวงอื่นๆ และความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวพุธที่มี
ค่าตั้งแต่ ๓๗ ถึง ๕๖ กิโลเมตร/วินาที ความเร็วที่สูงเช่นนี้ท�ำให้
ดาวพุธสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ครบหนึ่งรอบโดยใช้เวลา
เพียง ๘๘ วัน ข้อมูลหนึ่งที่ท�ำให้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนแปลกใจ
คือ แกนหมุนของดาวพุธตั้งดิ่งกับระนาบวงโคจร (แกนหมุนของ
โลกเอียงท�ำมุม ๒๓.๕ องศากับแนวดิ่ง) นอกจากนี้ ดาวพุธยัง
หมุนรอบตัวเองช้ามาก คือใช้ เวลานานถึง ๕๘.๖๕ วัน จึงจะหมุน
ได้ครบรอบตัวเอง มีค่าประมาณแสดงให้เห็นว่า เมื่อดาวพุธโคจร
ไปรอบดวงอาทิตย์ได้ ๒ รอบ มันจะหมุนรอบตัวเองได้เพียง
๓ รอบ
ยาน Mariner 10 ยังส�ำรวจพบอีกว่า ผิวดาวพุธมี
ลักษณะคล้ายผิวดวงจันทร์ของโลกมาก คือมีหลุมอุกกาบาต
มากมาย และบางหลุมลึกมาก โดยเฉพาะหลุมที่ชื่อ Caloris
Basin นั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวถึง ๖๔๐ กิโลเมตร ซึ่งแสดงว่า
ขณะดาวพุธเริ่มถือก�ำเนิดเมื่อ ๓,๘๐๐ ล้านปีก่อน ดาวได้ถูก
อุกกาบาตขนาดใหญ่จ�ำนวนมากมายพุ่งชน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ M. Slade แห่ง California Institute
of Technology ได้ส่งคลื่นเรดาร์ไปกระทบหลุมอุกกาบาตที่อยู่
บริเวณขั้วเหนือของดาวพุธ การวิเคราะห์คลื่นสะท้อนแสดงให้
เห็นว่า ที่ก้นหลุมอุกกาบาต ซึ่งลึกมากจนแสงอาทิตย์ตกกระทบ
ไม่ถึง มีน�้ำแข็ง เพราะสัญญาณสะท้อนมีรูปแบบและลักษณะเดียว
กับสัญญาณที่สะท้อนจากผิวน�้ำแข็งบนดวงจันทร์ Europa ของ
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ดาวพฤหัสบดี Slade ได้ให้เหตุผลส�ำหรับเรื่องนี้ว่า เนื่องจาก
แกนของดาวพุธไม่เอียงเลย ดังนั้นบริเวณที่มีอุณหภูมิต�่ำก็จะต�่ำ
ตลอดไป จึงเป็นไปได้ว่าเวลาดาวหางซึ่งมีน�้ำแข็งเป็นองค์ประกอบ
พุ่งชนบริเวณขั้วของดาวพุธ น�้ำแข็งบนดาวหางได้ตกค้างอยู่ใน
หลุมอุกกาบาตของดาวพุธนั้น
ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของดาวพุธคือ มีความ
หนาแน่นมากที่สุด ในบรรดาดาวเคราะห์ทุกดวงของระบบสุริยะ
เพราะ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ของเนื้อดาวเป็นเหล็ก การมีความหนา
แน่นมากและมีขนาดเล็ก ท�ำให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงบน
ดาวพุธมีคา่ มากพอๆ กับความเร่งเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วงของดาวอังคาร
J. Lewis แห่ง Massachusetts Institute of Technology
ได้ให้คำ� อธิบายสาเหตุทแี่ กนดาวพุธมีเหล็กมากกว่า เมือ่ สุรยิ จักรวาล
เริ่มถือก�ำเนิดใหม่ๆ จากสภาพกลุ่มก๊าซร้อน และก๊าซได้เย็นตัว
ลงๆ แล้วกลั่นตัวจนท�ำให้เกิดสสารที่มีความหนาแน่นสูง เช่น
เหล็กและซิลิเกต ซึ่งจะแข็งตัวเร็ว จึงถูกแรงโน้มถ่วงของดวง
อาทิตย์ดึงดูดเข้าไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ แต่ธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน
และฮีเลียมซึ่งเย็นตัวช้า ได้ถูกแสงอาทิตย์พุ่งปะทะผลักให้ถอย
ห่างออกไปไกล ด้วยเหตุนี้ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร
จึงเป็นก้อนหินแข็ง ในขณะที่ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส
และดาวเนปจูน เป็นก๊าซเหลว

ดวงอาทิตย์ดึงดูดให้ยานพุ่งผ่านดาวพุธไปอย่างรวดเร็ว จนกล้อง
ถ่ายภาพบนยานไม่สามารถถ่ายภาพผิวดาวได้คมชัดเลย แต่ถา้ ยาน
อ้อมผ่านดาวศุกร์หลายครั้ง อุปกรณ์บนยานจะปรับความเร็วให้
ยานมีความเร็วพอเหมาะจะพุ่งเข้าสู่วงโคจรรอบดาวพุธได้พอดี
นาซาได้ก�ำหนดให้ยาน MESSENGER โคจรเหนือดาว
พุธที่ระดับสูง ๒๐๐ กิโลเมตร และใช้เวลานาน ๑๒ ชั่วโมงในการ
โคจรครบ ๑ รอบรวมใช้เวลานาน ๖ เดือนในการถ่ายภาพผิวของ
ดาวพุธทั้งดวง
ข้อมูลที่ได้จากนาซา ณ วันนี้ยืนยันว่า ยานมูลค่า
๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ได้เดินทางถึงดาวพุธ และเข้าสู่วงโคจรเมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ บนยาน MESSENGER มีอุปกรณ์
ถ่ายรูปและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากมาย ที่ล้วนท�ำงานโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น
๑. Energetic Particle and Plasma Spectrometer ท�ำหน้าที่
วัดพลังงานของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กของดาวพุธ
๒. Magnetometer ท�ำหน้าที่วัดความเข้มสนามแม่เหล็ก โดย
การศึกษาลักษณะการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธ
๓. Laser Altimeter ที่ใช้แสงเลเซอร์ส�ำรวจลักษณะเชิง
ภูมิศาสตร์ของผิวดาว

ยาน Mariner 10 ยังได้ส�ำรวจพบอีกว่า ดาวพุธซึ่งมี
ขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ มี
สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงประมาณ ๑/๑๐๐ ของความเข้ม
สนามแม่เหล็กโลก แต่ดวงจันทร์ของโลกกลับไม่มีสนามแม่เหล็ก
เลย นั่นแสดงว่าในขณะที่เหล็กเหลวในแก่นกลางของดวงจันทร์
หยุดไหล เหล็กเหลวในบริเวณแก่นของดาวพุธยังคงไหลต่อไป
ประเด็นนี้น่าสนใจ เพราะหลังจากที่ดาวพุธได้ถือก�ำเนิดมานาน
ร่วม ๔,๐๐๐ ล้านปี เหล็กในแก่นกลางของดาวพุธก็ไม่ควรจะเป็น
เหล็กเหลวอีกต่อไปแล้ว

๔. Surface Composition Spectrometer ที่วัดรังสีเอกซ์ รังสี
แกมมา และอนุภาคนิวตรอนที่ปล่อยออกมาจากธาตุต่างๆ บน
ดาวพุธ เช่น ถ้าผิวดาวพุธมีก�ำมะถันที่สามารถเปล่งรังสี
อัลตราไวโอเลตได้ อุปกรณ์ spectrometer บนยานก็จะรับ
สัญญาณได้ทันที

ในเมื่อดาวพุธมีปริศนาที่ต้องการค�ำตอบมากมายเช่นนี้
องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาจึงได้สง่ ยานอวกาศชือ่ MESSENGER
ไปส�ำรวจดาวพุธอีก เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ยาน
โคจรผ่านดาวศุกร์ ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๓
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาวศุกร์
ยานได้ถูกเหวี่ยงให้พุ่งผ่านดาวพุธครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ และอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ยาน
MESSENGER เดินทางอ้อมไปอ้อมมาเช่นนี้เพราะ C.W. Yen
แห่งนาซาได้ค�ำนวณพบว่า ถ้านาซายิงจรวดน�ำยานมวล ๑,๐๙๗
กิโลกรัมสู่ดาวพุธตรงๆ ยานจะถูกแรงโน้มถ่วงที่มหาศาลของ

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์รู้ว่า ดาวพุธถือ
ก�ำเนิดอย่างไร เหตุใดดาวจึงมีสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่ยัง
คงมีอยู่ทุกวันนี้ เป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการไหลวนของเหล็ก
เหลวในแก่นกลาง หรือเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการใกล้จะ
แข็งตัวของเหล็กเหลว นาซายังคาดหวังอีกว่า การเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายที่ได้โดย Mariner 10 ในอดีตกับ MESSENGER ใน
ปัจจุบันจะท�ำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่า เปลือกดาวพุธเคลื่อนที่หรือ
ไม่ และถ้าการเคลือ่ นทีม่ จี ริง การเคลือ่ นทีจ่ ะมากหรือน้อยเพียงใด
และข้อมูลที่ได้จากยานจะสามารถให้ค�ำตอบด้วยว่า ในหลุม
อุกกาบาตที่ลึกมากมีน�้ำแข็งอยู่จริงหรือไม่

๑๔

๕. Dual Imaging System ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพมุมกว้างและ
มุมแคบที่นาซาคาดว่าจะสามารถถ่ายภาพอุกกาบาตขณะพุ่งชน
ดาวพุธได้ ซึ่งการกระทบนี้จะท�ำให้นักวิทยาศาสตร์รู้องค์ประกอบ
ภายในของดาวพุธ

เมื่อยาน MESSENGER อยู่ห่างจากโลก ๒๔ ล้านกิโลเมตร
องค์การนาซาได้บังคับให้ยานยิงแสงเลเซอร์เป็นห้วงๆ มายังโลก
เพื่อทดสอบสมรรถภาพของเลเซอร์ในการสื่อสารระยะไกลด้วย
ในอดีตเวลานาซาต้องการติดต่อกับยานอวกาศที่ส่งไป
ส�ำรวจดาวเคราะห์ต่างๆ และดวงจันทร์ทั้งหลายของสุริยจักรวาล
นาซาจะใช้คลื่นไมโครเวฟ ที่มีพลังงานน้อยกว่าแสงเลเซอร์ แต่
คลื่นไมโครเวฟเวลากระทบฝุ่นอวกาศหรืออุกกาบาต มันจะเบี่ยง
เบนทิศทางมาก ด้วยเหตุนี้เวลาคลื่นไมโครเวฟถูกส่งไปในอวกาศ
ถ้ายิ่งไปไกล ล�ำคลื่นจะเบี่ยงเบนยิ่งกว่าล�ำแสงเลเซอร์มาก การ
เบี่ยงเบนมากเช่นนี้ท�ำให้การรับคลื่นไมโครเวฟเป็นเรื่องยาก
ดังนั้นเมื่อ David Smith แห่ง NASA Goddard
Space Flight Center ที่รัฐแมรี่แลนด์ในสหรัฐอเมริกา พยายาม
รับแสงเลเซอร์ที่มาจากยานอวกาศ MESSENGER เขาก็ได้พบว่า
ในการเดินทางไกล ๒๔ ล้านกิโลเมตร ล�ำแสงที่เริ่มจากจุด
ได้ขยายออกเป็นล�ำแสงทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง ๑,๙๐๐ กิโลเมตร
และเมื่อแสงนั้นเดินทางถึงโลก เครื่องรับสัญญาณแสงเลเซอร์
บนโลกก็ยังสามารถรับสัญญาณที่แผ่วเบานี้ได้
การทดลองนี้จึงท�ำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่า มนุษย์
สามารถใช้แสงเลเซอร์ในการสื่อสารระหว่างโลกกับยานอวกาศ
และกับดาวดวงอื่นๆ ได้
หลังจากที่ยานเดินทางถึงดาวพุธเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
ศกนี้แล้ว ในวันที่ 30 มีนาคม องค์การ NASA ก็ได้น�ำภาพถ่าย
ของดาวพุธที่ถ่ายโดยยานอวกาศ MESSENGER ออกแสดง
ภาพนีจ้ งึ เป็นภาพแรกทีถ่ า่ ยโดยยานอวกาศซึง่ ก�ำลังโคจรรอบดาวพุธ
ในภาพเราจะเห็นหลุมอุกกาบาตชื่อ Debussy และ
บริเวณขั้วใต้ของดาวที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน นาซาวางแผนจะ
น�ำเสนอภาพถ่ายอีก ๓๖๒ ภาพ ที่ยานได้ถ่ายไว้ในการโคจร
๖ ชั่วโมง เชิญติดตามดูภาพ ดาวพุธของนาซาที่จะทยอยน�ำเสนอ
ให้ดูอย่างตื่นตาครับ

เกี่ยวกับผู้เขียน
ศาตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน (นักฟิสิกส์ อาจารย์และนักเขียนสารคดี)
ส�ำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีผลงานด้านการสร้างทฤษฎีอธิบายสมบัติ
พื้นฐานบางประการของสภาพน�ำยิ่งยวด ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในสาขา
ฟิสิกส์ทฤษฎี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   เมธิวิจัยอาวุโส และภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน

ความรู้คือประทีป
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ร�ำลึกย้อน...

นครเขื่อนขันธ์
โดยวิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ

Nakhon Khuean Khan
Nakhon Kuean Khan, better known as Paklad or Phra Pradaeng, is famous
for its “Songkran Festival,” which occurs on Sunday after the week of Songkran in other
parts of Thailand. In fact Phra Pradaeng and Nakhon Kuean Khan are two cities.
Phra Pradaeng was dated back more than 1,000 years ago during the Khmer
period as a checkpoint city, while Nakhon Kuen Khan was built as a fortress city in
King Rama 1 and finished in King Rama 2.
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เมื่อใดที่นึกถึงงานประเพณีสงกรานต์ของไทยในภาค
กลาง คนส่วนใหญ่จะนึกถึง ‘สงกรานต์ปากลัด’ ซึ่งขึ้นชื่อกว่าที่
อื่นใด จนต้องหาโอกาสไปร่วมงานกันมาแล้วแทบทุกคน
สงกรานต์ปากลัดมีความแตกต่างจากประเพณีสงกรานต์ที่อื่นๆ
คือ จัดในวันอาทิตย์หลังวันมหาสงกรานต์หนึ่งสัปดาห์ และยังคง
สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นไว้อย่าง
เคร่งครัด ไม่ต้องสงสัยเลยว่า งานประเพณีสงกรานต์ที่ก�ำลังพูดถึง
อยู่นี้ เป็นงานเดียวกับงานสงกรานต์ของพระประแดงในปัจจุบัน
เพราะในอดีต พระประแดงเป็นที่รู้จักกันในนามของ ‘ปากลัด’
หรือ ‘นครเขื่อนขันธ์’ คนยุคปัจจุบัน อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้
นัก จึงขอน�ำประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของนครเขื่อนขันธ์แห่ง
นี้ มาเล่าสู่กันฟัง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุ
ภาพ และพระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความคิด เห็นเกี่ยวกับชื่อ
‘เขื่อนขันธ์’ ว่า หมายถึงค่ายที่มีต้นไม้ทั้งต้นทั้งล�ำ ปักเป็นรั้ว ข้าง
ในถมดินเป็นเชิงเทินเพื่อป้องกันลูกปืน และยังสันนิษฐานด้วยว่า
เป็นค�ำที่คิดขึ้นเพื่ออนุโลมให้เข้ากับค�ำบาลี เพราะใกล้เคียงกับค�ำ
ในภาษาไทยว่า ‘กีดกั้น’ หรือ ‘ขีดคั่น’ ทั้งเสียงและความหมาย
ที่หมายถึง ‘ก�ำหนดหมาย’ หรือการปันเขตแดนเมื่อการสร้าง
เมืองเขื่อนขันธ์เสร็จสิ้นลง ทว่าชื่อนี้เพิ่งมาปรากฏในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ นี่เอง

เล่าเรื่องเมืองพระประแดง

คงจะต้องเล่าเรื่องราวของเมืองพระประแดงก่อน
นครเขื่อนขันธ์ เนื่องจากสันนิษฐานว่า พระประแดงเป็นเมืองเก่า
แก่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑,๐๐๐ ปี ตั้งแต่ครั้งที่ขอมเข้า
ครอบครองดินแดนแถบลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา หรือ ‘ดินแดน
สุวรรณภูมิ’ ของอาณาจักรทวารวดีที่เริ่มเสื่อมอ�ำนาจลง ไว้ได้
ทั้งหมด แล้วตั้งเมืองละโว้ (ลพบุรีปัจจุบัน) เป็นราชธานี ตั้งเมือง
อโยธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน) และเมือง
พระประแดงเดิม (เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครปัจจุบัน) เป็น
เมืองหน้าด่าน มาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
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การที่ขอมเรียกเมืองหน้าด่านแห่งนี้ว่า พระประแดงนั้น
ก็เพราะค�ำว่า ‘ประแดง’ หรือ ‘บาแดง’ แปลว่า คนเดินหมาย
หรือคนน�ำข่าวสาร ในสมัยนั้น พระประแดงมีฐานะเป็นเมืองหน้า
ด่านชายทะเล เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น จ�ำเป็นจะต้องรีบแจ้ง
ข่าวสารไปให้ทางเมืองหลวงคือละโว้ทราบโดยเร็ว ประกอบกับใน
เวลานั้น ทะเลยังคงล�้ำเข้ามาในแผ่นดินลึกมากจนจรดทางด้านใต้
ของกรุงเทพมหานครปัจจุบัน เชื่อว่า เมืองนี้เคยตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
คลองเตย เขตพระโขนง ตรงบริเวณที่ท�ำการการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยในปัจจุบัน
ในราวพุทธศักราช ๑๘๐๐ อ�ำนาจของขอมใน
อาณาจักรทวารวดีเสื่อมลง ชาวไทยน้อยที่เคยอยู่ใต้อ�ำนาจของ
ขอม ทยอยกันอพยพลงมาจากประเทศจีนตอนใต้ มาตั้งหลัก
แหล่งบริเวณตอนเหนือของลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา ได้รวมก�ำลังกัน
ขับไล่ขอมออกไปได้ส�ำเร็จ ประกาศตัวเป็นอิสระ พร้อมกับตั้งกรุง
สุโขทัย (จังหวัดสุโขทัยปัจจุบัน) เป็นราชธานี กษัตริย์พระองค์แรก
คือ ‘พ่อขุนศรีอินทราทิตย์’ จากนั้น ไทยเริ่มมีอ�ำนาจในดินแดน
สุวรรณภูมิและเจริญรุ่งเรืองสืบมา จนถึงรัชสมัย ‘พ่อขุน
รามค�ำแหงมหาราช’ พระองค์ได้ขยายอาณาเขตของสุโขทัยออก
ไปอย่างกว้างขวาง ทิศเหนือจดลานนาไทย ทิศตะวันออกจดเขมร
ทิศใต้จดปลายแหลมมลายู ส่วนทิศตะวันตก ครอบครองตั้งแต่
เมืองหงสาวดีของพม่าไปจนจดอ่าวเบงกอล ที่ส�ำคัญ คือ เมือง
พระประแดง ยังคงขึ้นอยู่กับกรุงสุโขทัยตลอดมาจนถึงสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเป็นราชธานี
ต้นพุทธศักราช ๑๘๙๓ พระเจ้าอู่ทองได้ทรงอพยพ
ผู้คนจากสุพรรณบุรีมาสร้างพระนครแห่งใหม่ที่ริมหนองโสน
ขนานนามว่า ‘กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา’ และราชาภิเษกเป็น
ปฐมกษัตริย์ ทรงพระนามว่า ‘สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑’
ประกาศตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกรุงสุโขทัย ทรงยกทัพไปตีเมือง
หลวงและดินแดนทางตะวันตกของเขมรได้ทั้งหมด แม้หัวเมือง
ฝ่ายใต้นับตั้งแต่เมืองราชบุรี เพชรบุรีจนจรดปลายแหลมมลายู ที่
เคยเป็นของสุโขทัย ก็ตกมาเป็นของกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด ทางทิศ
เหนือ ทรงตีได้เมืองลพบุรีที่อยู่ติดต่อกับอาณาเขตสุโขทัย จากนั้น

๑๗

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นป้องกันอาณาเขตทั้ง ๔ ทิศ
ได้แก่ เมืองลพบุรีทางทิศเหนือ เมืองนครนายกทางทิศตะวันออก
เมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตก และเมืองพระประแดงทางทิศใต้
แต่ละเมือง มีป้อมปราการและค่ายคูประตูหอรบอย่างสมบูรณ์
แข็งแรง
ในปี พ.ศ. ๒๐๙๑ ในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
เกิด ‘สงครามช้างเผือก’ ระหว่างไทยกับพม่า กรุงศรีอยุธยายกทัพ
ไปตั้งรับทัพของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ที่เมืองสุพรรณบุรี แต่ไม่อาจ
ต้านทานไว้ได้ ข้าศึกสามารถยกทัพมาประชิดพระนคร หลังจาก
การรบครัง้ นัน้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเห็นว่า เมืองสุพรรณบุรี
คงไม่อาจป้องกันศัตรูได้อีกต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อป้อม ค่าย
และก�ำแพงของเมืองสุพรรณบุรี ลพบุรี และนครนายกออกไป
คงเหลือไว้แต่เมืองพระประแดงที่ตั้งอยู่ปากน�้ำจดอ่าวไทย เพื่อ
ป้องกันข้าศึกทางทะเลแต่เพียงเมืองเดียว เมื่อเวลาล่วงเลยมา
จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณดังกล่าว แผ่นดินเกิดงอกออกไป
เป็นที่ราบ ท�ำให้เมืองพระประแดงเดิมซึ่งเคยตั้งอยู่ตรงปากน�้ำ
กลับห่างจากปากน�้ำเข้าทุกที จึงไม่เหมาะเป็นเมืองหน้าด่านรักษา
ปากน�้ำอีกต่อไป จึงได้โยกย้ายเปลี่ยนต�ำแหน่งที่ตั้งเมือง
พระประแดงใหม่ ให้เหมาะสมกับฐานะเมืองหน้าด่านทางทะเล
เมื่อพุทธศักราช ๒๑๖๓
ชาวพื้นเมืองเดิมของพระประแดง เป็นชาวรามัญหรือ
มอญ ที่สันนิษฐานว่าอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหลัง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพในพุทธศักราช
๒๑๒๗ หลังเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๒ ให้แก่พม่า เมืองพระประแดงเดิม
ถูกท�ำลายยับเยิน กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมา ในพุทธศักราช
๒๓๑๐ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนา

๑๘

กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ได้โปรดฯ ให้รื้อก�ำแพงเมืองพระประแดง
เดิมทั้งหมด ไปสร้างก�ำแพงพระราชวัง เมืองพระประแดงจึงหาย
สาบสูญไม่เหลือซากมานับแต่บัดนั้น ปีพุทธศักราช ๒๓๑๘ มีชาว
มอญกลุม่ ใหม่ประมาณหมืน่ คนอพยพเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้าน
เรือนอยู่ที่เมืองนนทบุรี บริเวณตั้งแต่ปากเกร็ดไปจนถึงปทุมธานี

แจกแจงเรื่องนครเขื่อนขันธ์

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ โปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
ราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งบนฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
และขนานนามว่า ‘กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ’ นั้น
‘องเชียงสือ’ หลานกษัตริย์ญวน ได้พามารดาและพวกขุนนาง
ผู้ใหญ่ หนีกบฏญวน ‘ไกเซิน’ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และ
ได้อาศัยพักพิงในเมืองไทยจนถึงพุทธศักราช ๒๓๒๙ ก็ตัดสินใจ
พาสมัครพรรคพวกลงเรือหนี
สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ทรงขัดเคืองยิ่งนัก เสด็จตามไปจับตัวแต่ไม่ทัน องเชียงสือหนี
ออกปากอ่าวเมืองสมุทรปราการไปยังเกาะสีชังได้ จึงมีพระด�ำริว่า
การหนีกลับไปขององเชียงสือนี้ อาจเป็นอันตรายกับไทย
ในภายหน้า ยากแก่การป้องกัน ทั้งเมืองสมุทรปราการนี้ ไม่มี
ก�ำแพงป้อมค่ายที่มั่นคงแข็งแรงพอจะป้องกันและรับมือข้าศึกที่
ยกมาทางทะเล จึงโปรดฯ ให้สมเด็จพระอนุชาธิราชฯ เสด็จไป
ส�ำรวจพื้นที่บริเวณปากน�้ำเจ้าพระยาเพื่อสร้างเมืองใหม่ขึ้น
อีกแห่งหนึ่ง

เมื่อส�ำรวจพื้นที่แล้ว สมเด็จพระอนุชาธิราชฯ ทรงเห็น
ว่าบริเวณ ‘ลัดโพธิ์’ (อยู่ระหว่างกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ)
เป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การสร้างเมืองใหม่ จึงทรงกราบบังคมทูลขอ
พระบรมราชานุญาต แล้วมีบัญชาให้สร้างป้อมค่ายขึ้นที่ฝั่งซ้าย
ของแม่นำ�้ เจ้าพระยา (ตรงข้ามอ�ำเภอพระประแดงปัจจุบนั ) หนึง่ แห่ง
ให้ชอื่ ว่า ‘ป้อมวิทยาคม’ ทว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
เสด็จสวรรคตเสียก่อน การสร้างเมืองจึงชะงักลงเพียงนั้น ใน
รัชสมัยต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระ
ราชด�ำริว่า การสร้างเมืองไว้ป้องกันข้าศึกทางทะเลที่บริเวณ
ลัดโพธิ์ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ นั้น ยังคงค้างอยู่ อีกทั้งการศึกสงครามทาง
ทะเลก็ยังไม่น่าไว้ใจ สมควรก่อสร้างต่อให้เสร็จ จึงโปรดฯ ให้สร้าง
เมืองต่อ และขุดคลองลัดใหม่เหนือคลองลัดโพธิ์ เรียกว่า
‘คลองลัดหลวง’ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงใช้
คลองลัดทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถย่นระยะทาง
ระหว่างปากน�้ำกับกรุงเทพฯ ได้มาก และโปรดฯ ให้ตัดบางท้องที่
ในแขวงกรุงเทพมหานคร และแขวงเมืองสมุทรปราการมารวมกัน
พระราชทานนามว่า ‘เมืองนครเขื่อนขันธ์’ ด้วยเหตุที่เมืองนี้ ตั้ง
อยู่ระหว่างปากคลองลัดโพธิ์และคลองลัดหลวง จึงนิยมเรียกอีก
ชื่อหนึ่งด้วยว่า ‘ปากลัด’
พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๒ พระนิพนธ์สมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กล่าวถึงการสร้างเมือง
นครเขื่อนขันธ์ว่า เมื่อการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์แล้วเสร็จ
มีการตัง้ พิธฝี งั อาถรรพ์ปกั หลักเมืองในวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๑๐ ปีกนุ
สัปตศก จุลศักราช ๑๑๗๗ (พุทธศักราช ๒๓๕๘) เดิมเมือง
นครเขื่อนขันธ์ มีป้อมค่ายรวมทั้งหมด ๙ แห่ง ต่อมา ใน
พุทธศักราช ๒๓๖๕ ทรงโปรดฯ ให้สร้างป้อมเพชรหึงษ์ขึ้นอีก
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ป้อมหนึ่ง รวมทั้งตั้งและบูรณะเมืองขึ้นใหม่ ๒ เมือง คือ เมือง
นครเขื่อนขันธ์กับเมืองสมุทรปราการ เป็นการผนึกก�ำลังไว้ป้องกัน
ข้าศึกทางทะเล

ความเกี่ยวพันกับสมุทรปราการ

‘เมืองสมุทรปราการ’ มีประวัตินับเนื่องมาแต่อดีตนับ
เป็นพันๆ ปีเช่นเดียวกับเมืองพระประแดงเดิม (ราวพุทธศักราช
๑๐๐๐ – ๑๓๐๐) มีอาณาเขตครอบคลุมตั้งแต่ปากอ่าวไทยไปจน
จดทางใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นทะเลทั้งหมด
เมื่อเวลาผ่านไป บริเวณดังกล่าวกลับตื้นเขินตามล�ำดับกลายเป็น
ที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ เพราะมีแม่น�้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
สะดวกต่อการคมนาคม ท�ำให้มีผู้คนจ�ำนวนมากอพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานท�ำมาหากิน พื้นที่บริเวณนี้อยู่ในอาณาจักรทวารวดี ที่มี
ความเจริญรุ่ง เรืองอย่างยิ่งมาแต่สมัยโบราณ
เมืองสมุทรปราการที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีผู้สันนิษฐานว่า เดิมสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (๒๑๓๖
- ๒๑๗๑) โปรด ฯ ให้สร้างขึ้นที่บริเวณใต้คลองบางปลากด ทาง
ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีฝรั่งชาติฮอลันดาที่มีความ
ก้าวหน้าทางการค้ามากที่สุดในสมัยนั้น เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ที่ดินพระราชทานบริเวณเหนือคลองปลากดตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระเอกาทศรถ ได้ท�ำมาค้าขายโดยมีความสัมพันธ์อันดีกับ
คนไทย คอยช่วยเหลือทางราชการ ทั้งยังตั้งคลังสินค้าขึ้นเป็น
สถานีการค้าขนาดใหญ่โตสมบูรณ์พร้อม เป็นที่ยกย่องในหมู่ชาว
ฮอลันดาด้วยกันว่าเป็น ‘นิวอัมสเตอร์ดัม’ (New Amsterdam)
เพราะเป็นถิ่นที่มีความเจริญและมีการขยายตัวทางการค้าอย่าง
ต่อเนื่อง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยังทรงเห็นความจ�ำเป็นในการ
สร้างเมืองหน้าด่านชายทะเลขึ้นมาแทนเมืองพระประแดง ที่ใน

๑๙

ป้อมแผลงไฟฟ้า

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดทรงธรรมวรวิหาร

ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง

๒๐

ขณะนั้น หมดความ ส�ำคัญและความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหน้า
ด่านลงไปสิ้นแล้ว ต่อมา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) ไทยหันไปสนิทสนมแน่นแฟ้นกับฝรั่งเศส
ท�ำให้ฮอลันดาไม่พอใจ เกิดเป็นเรื่องพิพาทจนถึงกับทิ้งสถานที่ตั้ง
คลังสินค้าของตนไป นานเข้า บริเวณดังกล่าว ได้ถูกกระแสน�้ำ
ไหลพัดเซาะตลิ่งพังทลายลงไปตามล�ำดับ
เหตุที่ต้องบูรณะเมืองสมุทรปราการใหม่นั้น เนื่องมา
จากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงไม่ใคร่ไว้วางใจ
ญวน เพราะมักมีเรื่องขัดแย้งแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือแผ่นดิน
เขมรกันมาเนืองๆ ในเวลานั้น กษัตริย์ญวนได้เกณฑ์ไพร่พลขุด
คลองลัดกว้าง ๑๒ วา ๗ ศอก จากทะเลสาบเขมรมาออกทะเลที่
เมืองไผทมาศหรือบันทายมาศ ใกล้กบั หัวเมืองชายทะเลตะวันออก
ของไทย จึงท�ำให้ทางไทยเกิดวิตกกังวลว่า ญวนขุดคลองนี้เสร็จ
เมื่อใด ก็อาจยกทัพเรือลัดคลองนี้เข้ามาตีหัวเมืองชายทะเลของ
ไทยอย่างง่ายดาย จึงทรงพระราชด�ำริวา่ บัดนีเ้ มืองสมุทรปราการเดิม
ทีเ่ คยเป็นเมืองหน้าด่านปากน�ำ้ เจ้าพระยามาตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี ช�ำรุดทรุดโทรมลงอย่างมาก อีกทั้งแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตอนหน้าเมืองสมุทรปราการเดิม ก็กว้างขวางมาก (ประมาณ
๒ เท่าของในปัจจุบนั ) ท�ำให้ขา้ ศึกยกทัพเข้ามาทางปากน�ำ้ เจ้าพระยา
ได้ง่าย สมควรปรับปรุงเมืองสมุทรปราการใหม่ ให้มีป้อมปราการ
ที่มั่นคงแข็งแรงไว้ป้องกันประเทศ จึงโปรดฯ ให้พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์ กับเจ้าพระยาคลัง (ดิศ) เป็นแม่กองควบคุมการ
ก่อสร้างเมืองใหม่ตรงบริเวณบางเจ้าพระยา (ต�ำบลปากน�้ำใน
ปัจจุบัน) ระหว่างคลองปากน�้ำกับคลองมหาวงษ์ เมื่อปี ๒๓๖๒
การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ ๓ ปีจึงแล้วเสร็จใน
พุทธศักราช ๒๓๖๕ มีป้อมปราการทั้ง ๒ ฝั่งแม่น�้ำ จ�ำนวน ๖
ป้อม ฝั่งตะวันตกมี ๒ ป้อม คือ ป้อมนาคราชที่เป็นป้อมปืนใหญ่
และป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งสร้างขึ้นที่เกาะกลางน�้ำ ตรงข้ามกับป้อม
นาคราช (ใกล้กบั สถานทีป่ ระดิษฐานองค์พระสมุทรเจดียใ์ นปัจจุบนั )
ส่วนทางตะวันออก มี ๔ ป้อม คือ ป้อมประโคนชัย ป้อมนารายณ์
ปราบศึก ป้อมปราการ และป้อมกายสิทธิ์ ทุกป้อมชักปีกกาถึงกัน
ในรัชสมัยต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชด�ำริที่จะเสริมสร้างเมืองสมุทรปราการให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ในพุทธศักราช ๒๓๗๑ จึงโปรด ฯ ให้สร้างป้อมขึ้นที่
เมืองสมุทรปราการ อีก ๒ ป้อม คือ ป้อมปีกกา ต่อกับป้อมประโคนชัย
ที่สร้างไว้ในรัชกาลที่ ๒ อยู่ทางทิศใต้ของเมืองสมุทรปราการ และ
ป้อมตรีเพชร ที่ต�ำบลนางเกรง ทางทิศเหนือ

ความรู้คือประทีป


สิ่งสืบสานนครเขื่อนขันธ์

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาพของเมือง
นครเขื่อนขันธ์ ประกอบไปด้วยป้อมปราการ ก�ำแพงเมือง ยุ้งฉาง
และที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ เตรียมพร้อมส�ำหรับการป้องกัน
ข้าศึกทางทะเล
เมือ่ ท�ำพิธฝี งั อาถรรพ์ปกั หลักเมืองเรียบร้อยแล้ว ทรงโปรดฯ
ให้อพยพครอบครัวมอญ ๓๐๐ คนจากเมืองปทุมธานี ที่อพยพเข้า
มาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระยาเจ่ง
ต้นตระกูลคชเสนีเป็นหัวหน้า ไปอยู่ที่เมืองนี้ และโปรด ฯ ให้ตั้ง
สมิงทอมาบุตรพระยาเจ่ง (เดิมเป็นที่พระยาราม) น้องของ
เจ้าพระยามหาโยธา ขึ้นเป็น ‘พระยานครเขื่อนขันธ์รามัญราช
ชาติเสนาบดีศรีสิทธิสงคราม’ เจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์ ชาวมอญ
กลุ่มนี้ ได้รับการขนานนามว่า ‘มอญพระประแดง’ หรือ‘มอญ
เก่า’ มาจนถึงปัจจุบัน ในปีเดียวกันนี้เอง ก็มีชาวมอญอีกกลุ่มหนึ่ง
น�ำโดย ‘สมิงสอดเบา’ อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ก็ทรง
โปรดฯ ให้ไปตั้งหลักแหล่งที่เมืองนครเขื่อนขันธ์เช่นกัน เรียกชาว
มอญชุดนี้ว่า ‘มอญใหม่’
ชาวมอญหรือชาวรามัญ เป็นชนชาติหนึ่งที่มีถิ่นฐาน
และอารยธรรมอยู่ในพุกามประเทศ (พม่าปัจจุบัน) เป็นชนชาติที่
มีความเจริญรุ่งเรืองชาติหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ เนื่องจากมีทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ตนเอง ชาวมอญที่อพยพมาอยู่ในเมืองนครเขื่อนขันธ์ ได้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของบรรพบุรุษไว้อย่างเคร่งครัด
ประเพณีและวัฒนธรรมมอญ จึงฝังรากอย่างเหนียวแน่นในเมือง
พระประแดง แม้ว่าปัจจุบันจะกลายเป็นคนไทยไปแล้ว แต่ก็ยังคง
อนุรักษ์ประเพณีดั้ง เดิมไว้เป็นอย่างดี
ที่ตั้งของอ�ำเภอพระประแดงในปัจจุบัน ไม่ใช่เมือง
พระประแดงเดิม แต่เป็นเมือง ‘นครเขื่อนขันธ์’ ซึ่งเริ่มสร้างใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ แต่มาส�ำเร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๒ นั่นเอง
เจ้าเมืองคนแรกของเมืองนครเขื่อนขันธ์ คือ ‘พระยา
นครเขื่อนขันธ์รามัญชาติเสนาบดีศรีสิทธิสงคราม’ นับแต่นั้นมา
บุคคลในตระกูลคชเสนี ได้ปกครองเมืองนี้สืบต่อกันมาอีก ๘ คน
ได้แก่ พระยาด�ำรงค์ราชพลขันธ์ (จุ๋ย คชเสนี) พระยามหาโยธา
(นกแก้ว คชเสนี) พระยาขยันสงคราม (เจ๊กหรือแป๊ะ คชเสนี)
พระยาเกียรติ (ขุนทอง คชเสนี) พระยาด�ำรงค์ราชพลขันธ์
(หยอย คชเสนี) พระเทพพลู (ทองค�ำ คชเสนี) พระยาพิทักษ์
มนตรี (ปุย คชเสนี) และพระยานาคราชก�ำแหงประแดงบุรีนายก
(แจ้ง คชเสนี ) หลังจากล�ำดับที่ ๙ เป็นต้นไป เป็นคนนอกตระกูล

๒๑

สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนบางกระเจ้า)

คชเสนี คือ พระยาพายัพพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร) พระประแดง
บุรี (โต) และพระยาพิชัยบุรินทรา (สะอาด)
ในพุทธศักราช ๒๔๕๘ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรด ให้เปลี่ยนชื่อ
เมืองนครเขื่อนขันธ์กลับมาเป็น ‘เมืองพระประแดง’ มีฐานะเป็น
จังหวัด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอ
พระประแดง อ�ำเภอพระโขนง และอ�ำเภอราษฎร์บูรณะใน ต่อมา
ในพุทธศักราช ๒๔๗๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทรงโปรด ฯ
ให้ยุบจังหวัดพระประแดง ไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ และให้
อ�ำเภอพระโขนงกับอ�ำเภอราษฎร์บรู ณะ ขึน้ ตรงกับกรุงเทพ ฯ

สู่ปัจจุบัน ‘พระประแดง’

อ�ำเภอพระประแดง เป็นอ�ำเภอที่มีเนื้อที่เล็กที่สุดใน
จังหวัดสมุทรปราการ คือ ๗๓.๓๗ ตารางกิโลเมตร เดิมมีฐานะ
เป็นจังหวัด แต่ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการเช่นใน
ปัจจุบัน ที่ว่าการอ�ำเภอตั้งอยู่ที่ถนนนครเขื่อนขันธ์ ต�ำบลตลาด
ริมฝั่งขวาของแม่น�้ำเจ้าพระยา มีอาณาเขตติดต่อกับอ�ำเภอ
ยานนาวาและอ�ำเภอพระโขนงของกรุงเทพฯ ทางทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนทิศ
ตะวันตกติดต่อกับอ�ำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ และทิศใต้
ติดต่อกับอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีพลเมืองทั้งสิ้น
๒๗๖,๔๔๕ คน (พุทธศักราช ๒๕๕๒)
ภูมิประเทศของอ�ำเภอพระประแดงเป็นที่ลุ่มต�่ำ เหมาะ
แก่การท�ำสวน พลเมืองส่วนใหญ่จึงมีอาชีพ ท�ำสวน ท�ำนา หรือ
รับจ้างท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการคมนาคม
พระประแดงมีถนนสายหลัก คือ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนนครเขือ่ นขันธ์
ถนนพระราชวิริยาภรณ์ ถนนเพชรหึงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ถนน
ทางรถไฟเก่า (สายปากน�้ำ) ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้)
นอกจากนี้ ยังมีสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา ๒ แห่ง คือสะพาน
ภูมิพล (วงแหวนอุตสาหกรรม) และสะพานกาญจนาภิเษก การ
เดินทางจากตัวเมืองสมุทรปราการข้ามไปยังอ�ำเภอพระประแดง
ตามล�ำน�้ำเจ้าพระยา ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร นิยมเดินทางทั้ง
โดยแพขนานยนต์ เรือโดยสารข้ามฟาก หรือเรือหางยาว

๒๒

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของพระประแดงที่รู้จักกันดีมี
อยู่มากมายหลายแห่ง อาทิ
 ป้อมแผลงไฟฟ้า เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพ
เมืองนครเขื่อนขันธ์ ปัจจุบันเทศบาลเมืองพระประแดงได้
บูรณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
 วัดโปรดเกศเชษฐาราม อยู่ที่ต�ำบลทรงคนอง เป็นวัด
พุทธไทยเพียงวัดเดียวที่นี่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๒ มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ พระอุโบสถ
ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถา
ประดับเครื่องลายคราม พระประธานเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะ ภายในพระวิหาร มีพระพุทธ
ไสยาสน์พระพักตร์งามมาก
 วัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนารามัญ
นิกาย สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปัตยกรรมเป็น
ศิลปะรามัญทั้งหมด
 ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง อยู่ด้านหลังวัดบางน�้ำผึ้งใน สะท้อน
ถึงวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อ
สายมอญ อาหารการกินพื้นบ้าน ขนมหวาน รวมทั้ง
กาละแมกวนที่เป็นขนมหวานสัญลักษณ์ของชาวมอญ
ไม้ดอก ดอกไม้ประดับ และผลไม้จากสวนสองฝั่งคลอง
โดยเฉพาะมะม่วงน�้ำดอกไม้ที่ขึ้นชื่อ ตลาดน�้ำแห่งนี้เปิด
ขายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
 สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขือ่ นขันธ์
(สวนบางกระเจ้า) เป็นสวนสาธารณะเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ไร่
สร้างขึ้นส�ำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก�ำลังกาย
และเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ เป็นพื้นที่สีเขียว
ที่รัฐบาลก�ำหนดให้เป็น ‘ปอดของกรุงเทพฯ’ มีหอชมวิว
สูง ๗ เมตร ส�ำหรับชมทิวทัศน์โดยรอบ สวนสาธารณะ
แห่งนี้เปิดเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ประเพณีท้องถิ่นของพระประแดง อดีตนครเขื่อนขันธ์
แห่งนี้ มักเป็นประเพณีของชาวมอญที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา เช่น การสรงน�้ำพระพุทธรูป การถวายสลากภัตร การ
ตักบาตรน�้ำผึ้ง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีส่งข้าวสงกรานต์
ประเพณีค�้ำต้นโพธิ์ ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ ประเพณีหยอด
น�้ำมันเรือส�ำเภา และประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตอื่นๆ ในเดือน
เมษายนของทุกปี ทางจังหวัดสมุทรปราการและชาวอ�ำเภอ
พระประแดง จะร่วมกันจัดงานสงกรานต์พระประแดง หรือ
‘สงกรานต์ปากลัด’ ขึ้น เป็นการต้อนรับปีใหม่ไทย และอนุรักษ์
ประเพณีของชาวมอญไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีการปล่อย
นกปล่อยปลา และการเล่นสะบ้า อันถือเป็นเอกลักษณ์นั้น จะจัด
ขึ้นร่วมกับงานสงกรานต์เป็นประจ�ำทุกปี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๒พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (๒๕๐๕)

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ ของกรม
ศิลปากร (๒๕๑๖)

หนังสือ ‘ของดีเมืองสมุทรปราการ’ วารสารสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ( ๒๕๔๐)

บทความเรื่อง 'องเชียงสือ' โดย  จุลลดา ภักดีภูมินทร์
นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๔๙๘

ปีที่ ๔๘ ประจ�ำวันอังคารที่ ๓ กันยายน  (๒๕๔๕)

สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม ๒ อักษร ข-จ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (มีนาคม ๒๕๔๕)

เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เว็บไซต์ www.paknam.com

เกี่ยวกับผู้เขียน
วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ
จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอังษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา
Broadcasting (TV Prodution) จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เคยเป็นบรรณาธิการวรสาร "ความรู้คือประทีป"
ปัจจุบันนักเขียน-นักแปลอิสระ และกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ
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ี
(Polypropylene after 50 years)
แปลจาก The Lamp โดย อารีรัตน์ จิระวันชัยกุล

ทอม ไรอา (ซ้าย) และจอห์น โรเบิร์ต ที่โรงงานเคมีในเบย์ทาวน์ หนึ่งในโรงงานผลิตโพลีโพรพิลีนระดับโลกของเอ็กซอน
โมบิลที่มีอยู่ทั่วโลก โดยมีกำ�ลังการผลิตรวมกันประมาณสี่พันล้านปอนด์ต่อปี

Polypropylene after 50 years
In 1960 in Baytown, Texas, ExxonMobil started production from what was
at that time the world’s largest plant designed to manufacture a novel petroleumbased material known as the “new plastic.” That material was polypropylene.
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โพลีโพรพิลีนภายหลังห้าสิบปี
ที่เมืองเบย์ทาวน์ รัฐเทกซัส ในปี ค.ศ. ๑๙๖๐
เอ็กซอนโมบิลได้เริ่มการผลิตจากโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ในขณะนั้น โรงงานแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อผลิตวัตถุแปลกใหม่จาก
ปิโตรเลียมซึ่งรู้จักกันในนามของ “พลาสติกใหม่”หรือ
โพลีโพรพิลีน
นับจากนัน้ อีกห้าสิบปีตอ่ มา โพลีโพรพิลีน ได้กลายเป็น
วัตถุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกๆ ที่ของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็น
พรม เสื้อผ้า กันชนรถยนต์ เครื่องใช้สอยภายในบ้าน ถังขยะ
กล่องไอศกรีม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ภาชนะบรรจุอาหาร
เสื้อคลุมผ่าตัด เชือก ภาชนะบรรจุอาหาร รั้วบ้าน เครื่องตกแต่ง
ชานบ้าน และแบตเตอรี่ เป็นต้น

“เราไม่ได้ประดิษฐ์โพลีโพรพิลีนขึ้นเอง แต่เราพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ นับร้อยวิธี เพื่อน�ำวัตถุที่น่าอัศจรรย์นี้ไปใช้”
จอห์น โรเบิร์ต ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีผ้าใยสังเคราะห์และการ
หล่อระดับโลกของเอ็กซอนโมบิลเคมี กล่าว “กันชนรถยนต์
และเสื้อคลุมผ่าตัดไม่มีสิ่งที่เหมือนกันมากนัก แต่โดยเนื้อแท้แล้ว
สิ่งของทั้งสองอย่าง ท�ำขึ้นจากโมเลกุลที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
เหมือนกัน โดยการใช้เทคโนโลยี เราค้นพบหนทางปรับ
โครงสร้างโมเลกุลนั้นให้เหมาะสมเพื่อน�ำมาผลิตสินค้ารีไซเคิล
ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีชีวิตที่ดีขึ้น”
โพลีโพรพิลีนคือพอลิเมอร์ (โครงสร้างของโมเลกุล
ประเภทหนึ่ง) ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากโพรพิลีนที่เป็นผลผลิตหนึ่งของ
การกลั่นน�้ำมัน ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้อง โมเลกุลของโพรพิลีนจะ
เชื่อมกันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า “โพลีโพรพิลีน” ซึ่งนับว่าเป็น
ชื่อที่มีเหตุผลพอสมควร ด้วยคุณสมบัติที่ทนความร้อนสูง และ
ทนต่อสารเคมี น�้ำมัน และไขมัน โพลีโพรพิลีน สามารถก่อตัว
ขึ้นเอง หรือผสมกับวัตถุอื่นๆเพื่อท�ำพลาสติกและเส้นใย ที่ใช้ใน
การผลิตสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโพลีโพรพิลีของเอ็กซอนโมบิลเคมี
เอ็กซอนโมบิลเคมี นำ�เสนอผลิตภัณฑ์มากมายในกลุ่มโพลีโพรพิลีน รวมถึง โพลีโอเลฟินส์ชนิดพิเศษ Exxtral
โพลีโพรพิลีนเรซิน Achieve โคโพลิเมอร์ Exxpol และ โพลีโพรพิลีน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำ�เสนอทางออกของปัญหาต่างๆ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับการให้คำ�แนะนำ�ในการเลือกใช้วัตถุ การอกกแบบ การดำ�เนินการ
และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
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โพลีโพรพิลีนเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้บนโต๊ะอาหาร
ภาชนะต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน

“มีบริษัทน้อยมากที่อยู่ในธุรกิจนี้ยาวนานถึงห้าสิบปี
เช่นเรา” ทอม ไรอา ผูจ้ ดั การการตลาดส�ำหรับโพลีโพรพิลนี
ที่ใช้ในอุตสหาหรรมและผู้บริโภคของเอ็กซอนโมบิลเคมี กล่าว
“เอ็กซอนโมบิล มองเห็นแนวโน้มที่ดีของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ และได้
ลงทุนสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อกว่าครึ่ง
ศตวรรษที่แล้ว นับจากนั้น โพลีโพรพิลีนได้กลายเป็นหนึ่งใน
พลาสติกที่ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ตลอดหลายปีที่
ผ่านมา เราได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตและ
ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งท�ำให้เรากลายเป็นหนึ่งในผู้จัดหาชั้นน�ำ
ระดับโลกในทุกวันนี้”
ประสิทธิภาพการจัดหาระดับโลก
โรงงานแห่งแรกที่เมืองเบย์ทาวน์ มีก�ำลังการผลิตสี่สิบ
ล้านปอนด์ต่อปี แต่วันนี้ โรงงานของเอ็กซอนโมบิลใน
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน ซาอุดิอาระเบีย และฝรั่งเศส สามารถ
ผลิตโพลีโพรพิลีนรวมกันได้ประมาณสี่พันล้านปอนด์ต่อปี
ความสามารถในผลิตระดับโลกที่วางใจได้ เป็นเหตุผลส�ำคัญที่
บริษัทประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดโพลีโพรพิลีนซึ่งมี
การแข่งขันสูง
“เราได้ลงทุนอย่างมากเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตทั่วโลก”
จอห์น เวอร์ริที รองประธาน ด้านโพลีโอเลฟินส์ของ เอ็กซอนโมบิลเคมี กล่าว “ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในโรงกลั่น
ขนาดใหญ่ของบริษัทและมีการด�ำเนินงานที่เชื่อมโยงอย่างครบ
วงจร ท�ำให้เรามีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างแท้จริง”
มร. จอห์น กล่าวว่า “ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งของ
ความส�ำเร็จของบริษัทเอ็กซอนโมบิล คือ การที่บริษัทให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
สามารถใช้โพลีโพรพิลีนในการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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“เราท�ำงานร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องใน
ตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรมจ�ำนวน
มากเพื่อเฟ้นหาการใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
การวิจัยค้นคว้าและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของเรา
ประกอบกับการที่เรามีธุรกิจอยู่ทั่วโลก ท�ำให้เรา
มีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง”

มีการผลิตโพลีโพรพิลีนขึ้นหลายชนิดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า เอ็กซอนโมบิลเคมี น�ำ
เสนอโพลีโพรพิลีนชนิดพื้นฐานให้เลือกกว่าร้อยชนิด นอกเหนือ
จากชนิดสารประกอบอีกมากมาย โพลีโพรพิลีนชนิดสารประกอบ
เช่น Exxtral ซึ่งมีการเพิ่มวัตถุหลายชนิดเข้าไป เช่น แร่ธาตุหรือ
โพลิเมอร์อื่นๆ ลงไปในโพลีโพรพิลีน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษ มีการใช้โพลีโพรพิลีนชนิดสารประกอบหลาย
ชนิด ในการผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงส�ำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
ซึ่งนับเป็นแปดเปอร์เซนต์ของความต้องการใช้โพลีโพรพิลีนทั่ว
โลก
แนวโน้มหลักของวงการพลาสติกในโลกปัจจุบัน คือ สิ่ง
ที่เรียกว่า “down-gauging” ซึ่งหมายถึงการผลิตโดยใช้วัตถุดิบ
น้อยลง ในขณะที่รักษาระดับหรือเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น ตัวอย่าง
หนึ่งคือการผลิตกันชนรถยนต์ที่มีน�้ำหนักเบาขึ้นในขณะที่ยังคงไว้
ซึ่งความแข็งแรง ความเหนียวและความทนทานต่อการขูดขีด
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและช่วยลดค่าใช้จ่ายลง
การพัฒนาเหล่านี้ล้วนมีโพลีโพรพิลีนเป็นส่วนประกอบส�ำคัญใน
กระบวนการผลิต

“ความสามารถในการจัดหาที่แผ่ขยายไปทั่วโลกของเรา ช่วยให้สามารถสร้างก�ำไร
จากการเจริญเติบโตของความต้องการโพลีโพรพิลีนที่ก�ำลังแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในอีกห้าสิบปีข้างหน้า ธุรกิจนี้จะพัฒนาและ
ประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้นไปกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา”

ภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง
ตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ การขยายตัวของ
ความต้องการโพลีโพรพิลีน มีมากเป็นพิเศษในแถบเอเชีย-แปซิฟิก
เพิ่มขึ้นจากสามสิบห้าเปอร์เซนต์ของความต้องการโลก ในปี ค.ศ.
๑๙๙๐ เป็นประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการโลกในปี ค.ศ.
๒๐๑๐ คาดว่าประเทศจีนจะผลักดันอัตราการเจริญเติบโตของ
การใช้โพลีโพรพิลีนทั่วโลถึงปีละห้าเปอร์เซนต์ในช่วงทศวรรษหน้า
สตีเฟน ปูน ผู้จัดการฝ่ายขายโพลีโพรพิลีนภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ
เอ็กซอนโมบิล ความรับผิดชอบและการลงทุนของเราอย่างต่อเนือ่ ง
ในเอเชียแปซิฟิก ได้กลายเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของเรา
ในการแข่งขัน”
นับจากช่วงคริสตทศวรรษ ๑๙๙๐ เอ็กซอนโมบิล ได้
เพิ่มความแข็งแกร่งในตลาดโพลีโพรพิลีนนอกทวีปอเมริกาเหนือ
“ปัจจุบัน เรามีธุรกิจที่แข็งแกร่งในทุกภูมิภาคของโลกที่มีความ
ต้องการใช้โพลีโพรพิลีนจ�ำนวนมาก” มร. จอห์นกล่าว “ปีที่แล้ว
พวกเราก่อสร้างโรงกลั่นและโรงงานเคมีที่ด�ำเนินการร่วมกันแห่ง
ใหม่ในมณฑลฟูเจียน ประเทศจีน และในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ นี้ เรา
จะขยายโรงงานปิโตรเคมีในสิงคโปร์ได้ส�ำเร็จ เรายังให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคโดยตรงแก่ลูกค้าในทั่วทุกภูมิภาค
ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันของพวกเรา”
มร. ทอมกล่าวว่าเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ความต้องการโพลี
โพรพิลีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือการที่โพลีโพรพิลีนสามารถน�ำมา
ใช้แทนวัตถุอื่นๆ ได้ เช่น โลหะ ไม้ แก้ว เส้นใยที่ไม่ใช่พลาสติก
และแม้แต่พลาสติกชนิดอื่นๆ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้า
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสูญเสียประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น แท่นวางสินค้าส�ำหรับการขนส่งทางเรือและกล่องใส่
สินค้า ซึ่งเดิมท�ำจากไม้อย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน มักจะท�ำขึ้นจาก
โพลีโพรพิลีน
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โพลีโพรพิลีนสามารถปั่นเป็นผ้าใยสังเคราะห์พิเศษโดย
กระบวนการ Melt Blowing ผ้าใยสังเคาะห์ที่อ่อนนุ่มแต่แข็งแรง
นี้ ใช้ในการผลิตเสื้อคลุมในโรงพยาบาล หน้ากากผ่าตัด เครื่อง
ช่วยหายใจ ผ้าอ้อม พรม ฉนวน และเสื้อผ้าหลายประเภท นับ
จากเสื้อนักกีฬา ไปจนถึงชุดด�ำน�้ำทะเลลึก
เจ้าแห่งเทคโนโลยี
นับแต่การก่อสร้างโรงงานผลิตโพลีโพรพิลีนแห่งแรก
ของบริษัทเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เอ็กซอนโมบิลเคมี ได้ให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะและปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ มาโดยตลอด “นับตั้งแต่เราเริ่มต้นในปี ค.ศ.
๑๙๖๐ เราได้ปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และค้นพบวิธีการใช้วัตถุดิบราคาถูกกว่าในเชิงพาณิชย์”
มร. จอห์น กล่าว “ความสามารถในการจัดหาที่แผ่ขยายไป
ทั่วโลกของเรา ช่วยให้สามารถสร้างก�ำไรจากการเจริญเติบโตของ
ความต้องการใช้โพลีโพรพิลีนที่ก�ำลังแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในอีกห้าสิบปีข้างหน้า ธุรกิจนี้จะพัฒนา
และประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้นไปกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา”

แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง
Polypropelene after 50 years
นิตยสาร The Lamp, Number 1-2010
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เฉลิมพระเกียรติ

๘๔ พรรษาองค์ราชัน....

สร้างสรรค์การศึก้กาวไกลไร้
ษาไทย
พรมแดน
โดย กรปณต วงษ์สุนทร
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Celebrating HM the King’s 84th Birthday with Good Projects for Thais
Esso (Thailand) Public Company Limited joined with the Thai people to celebrate His
Majesty the King’s 84th Birthday this year with many good projects for Thai people. To name a
few, the “Joint Coordination for Cleanliness and Development of Sea Beach Project” and the
Construction of 284 Check Dams” at Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center in
Chanthaburi, the “Encyclopedia Library at Gawira Monument in Chiang Mai province, and the
Computers for Kids Project.
The Computers for Kids Project is the collaboration between Esso and two non-government
organizations – the Population and Community Development Association and Fr. Ray
Foundation – whose female staff have received the Global Women in Management Program
(GWIM), organized by the Center for Development and Population Activities and sponsored by
Exxon Mobil Corporation.

เนื่องในศุภวาระมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุก
คน จะทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับพสกนิกร
ชาวไทย จัดท�ำโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย อาทิ การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาชายหาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน และโครงการสร้างฝายน�้ำ ๒๘๔ แห่งที่คุ้งกระเบน
โครงการก่อสร้างอาคารสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๘๔ พรรษา บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้า
กาวิละ ค่ายกาวิละ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   สนับสนุน
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร การสนับสนุนการจัดท�ำรถตู้เย็นบรรทุก
และเก็บรักษาโลหิตให้คงคุณภาพระหว่างการขนส่งให้แก่ศูนย์
บริการโลหิต สภากาชาดไทย คันที่ ๓ และการเพิ่มจ�ำนวนทุน
การศึกษา เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี” จาก ๕๐
ทุน เป็น ๘๔ ทุน ฯลฯ หนึ่งในบรรดาโครงการส�ำคัญดังกล่าว มี
โครงการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “ความรู้คู่คุณธรรม
(คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)” รวมอยู่ด้วย
โครงการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “ความรู้คู่
คุณธรรม (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)” เกิดขึ้นจากการประสานงาน
และปฏิบัติการพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องขององค์กร
พัฒนาเอกชน ๒ แห่ง คือ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยความร่วมมือของสตรีนักบริหารที่ได้
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำเพื่อการ
พัฒนา” (Global Women in Management Program หรือ
GWIM) อันได้แก่หลักสูตรพัฒนาบุคคลส�ำหรับผู้บริหารสตรีทั่ว
โลก จัดโดยศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาประชากร (The Center
for Development and Population Activities หรือ CEDPA)
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุน
ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอสโซ่ฯ
การท�ำงานร่วมกันดังกล่าว เริ่มจากการที่เอสโซ่มอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงานจ�ำนวน ๒๘๔ เครื่อง ให้แก่
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ด�ำเนินการ
ตรวจสภาพ ประกอบและติดตั้งขาตั้งจอ LCD ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ในขณะที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
จะประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ต่อจากนั้น บุคลากรของ
ทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระ
มหาไถ่ฯ จะได้เดินทางไปติดตั้งคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม
พร้อมใช้งานในโรงเรียนที่มีความต้องการต่อไป
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คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กร
และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ เล่าถึงที่มาและวัตถุประสงค์
ของการจัดท�ำโครงการความรู้คู่คุณธรรมนี้ว่า

“โครงการนี้ เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการเพื่อ
เฉลิมฉลองและร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
ในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยในวาระเฉลิม
พระชนม์ ๘๔ พรรษาในปีนี้ และถือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเติม จากการน�ำคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงานที่
อยู่ในสภาพดี มาท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้
ยังถือเป็นการท�ำงานร่วมกันของ เครือข่ายสตรีที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร GWIM ทั้งสององค์กร รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะผู้พิการของโรงเรียนอาชีว
พระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ ได้รบั ประสบการณ์
ในการซ่อมแซมปรับปรุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ผมคิดว่า การศึกษาคือหัวใจส�ำคัญและเป็นบ่อ
เกิดแห่งขุมพลังทางปัญญา ดุจต้นน�้ำน�ำพาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน ท�ำให้เยาวชน
ไทยซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ เติบโตทางความคิด
และจิตใจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ
ประเทศ...”

คุณอิศรา สุนทรวิภาต

๒๙

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลกไร้พรมแดน
“คอมพิวเตอร์” ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล
การสื่อสารจากทั่วโลกไว้ด้วยกัน เปรียบประดุจคลังความรู้ที่ยิ่ง
ใหญ่ ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการคิดค้นต่างๆ
เป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากที่ได้รับในห้องเรียน ท�ำให้ทุกคนใน
โลก ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ช่วย
จรรโลงความรุ่งโรจน์ของนานาประเทศให้เติบโตไปพร้อมๆ ความ
ก้าวหน้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ด้วยความตระหนักในความส�ำคัญของการศึกษา
เอสโซ่ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “การช่วยเหลือโรงเรียนที่
ประสบอุทกภัยจากใจเอสโซ่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ“ความรู้คู่คุณธรรม (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)” โดยให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ๓ แห่ง ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี คือ โรงเรียนเจริญเวชวิทยาคม โรงเรียนวัดตรีธาราราม
อ�ำเภอพุนพิน และโรงเรียนวัดละมัย อ�ำเภอเกาะสมุย
แนวคิดและมุมมองใหม่ในการแสวงหาแนวร่วมในการ
ด�ำเนินโครงการนี้ ยังคงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์มากกว่าการใช้เงินทุน
ไปอย่างไร้ทิศทาง อีกทั้งจุดมุ่งหมายของโครงการ ยังน�ำมาซึ่งการ
ประสานใจและความรู้สึกดีๆ มากมาย
คุณสุนดิ า จิตตานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 3
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้กล่าวถึงโครงการน�ำร่องนีว้ า่
“โครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจากใจ
เอสโซ่ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่มี
ความยัง่ ยืน ดิฉนั กับคุณจินตนา ร่มรืน่ และคุณทองเจือ บุญเคลือบ

ตลอดจน คุณเจษฎา เตียวย่อง ได้ทมุ่ เทท�ำงาน... ลืมเหนือ่ ยเลยค่ะ
ที่ได้เห็นเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความสุขที่ได้เห็นอาคาร
เรียนกลับมามีสภาพเหมือนเดิม ท�ำให้เด็กนักเรียนได้มาเรียนทัน
เปิดเทอมเหมือนคนอื่น... ตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย... ขณะเดียวกัน ก็
ซาบซึ้งในน�้ำใจอาทรของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเอสโซ่ฯ
ที่เห็นความส�ำคัญของเด็กนักเรียน ผู้ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ชาติในอนาคต โดยแบ่งปันโอกาสในการเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้สัมผัส
สิ่งแปลกใหม่ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีใน
อนาคต”
คุณปทุม สุขเกิด เลขานุการบริหาร และ ฝ่าย
สนับสนุนงานคณะพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ หนึ่งใน ผู้
ที่ผ่านการอบรมในโครงการ GWIM กล่าวว่า
“ขอบคุณเอสโซ่ค่ะ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพิการ
ทางร่างกาย ซึ่งเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ระดับชั้นเทอมที่ ๓ และ ๔ ได้ฝึกฝนฝีมือ เพราะการฝึกภาค
ปฏิบัติจะท�ำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การค้นคว้า ทดลอง
พัฒนาฝีมือทักษะของตนเองอยู่เสมอ การตรวจซ่อม
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่ลูกค้าได้
น�ำมาซ่อมกับศูนย์ฝึกทักษะของโรงเรียน จะท�ำให้นักเรียน
สามารถน�ำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้กับการซ่อมอุปกรณ์จริง
ได้เรียนรู้ปัญหาและวิธีการตรวจซ่อม แก้ไขปัญหา เช่นเดียว
กับการท�ำงานในร้านซ่อมทั่วไป ในด้านการเป็นผู้รับ โรงเรียน
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในการ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ท�ำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ในการจัดการงานซ่อม และในด้านการเป็นผู้ให้ โรงเรียนมี
ความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในสังคมอย่างสมบูรณ์”
อาจารย์อุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอาชีวพระ
มหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวอย่างภูมิ ใจว่า
“ถือว่าบริษัท เอสโซ่ฯ ให้เกียรติเราอย่างมาก ที่ให้เรา
ได้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมด้วยกัน ผมมีเรื่องประทับใจ
ขณะท�ำงานนี้อยู่เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องทางเทคนิคที่น่าสนใจ คือ
จอคอมพิวเตอร์แบบ LCD หรือที่เรียกว่าจอแบน ส่วนใหญ่จะไม่มี

คุณสุนิดา จิตตานนท์
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คุณปทุม สุขเกิด

อ. อุดมโชค ชูรัตน์

ขาตั้ง เราจึงคิดออกแบบขาตั้งขึ้นมาใช้เอง แต่ก็ยังไม่ได้แบบที่
ถูกต้องถูกใจเสียทีเดียว เพราะจะต้องสามารถตอบโจทย์ คือ
ต้องมีเสถียรภาพ ไม่ท�ำให้จอล้มง่าย ๆ ปรับมุมก้มเงยได้”
โครงการอื่นๆ ที่ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ร่วมด�ำเนินการกับ
เอสโซ่ ได้แก่ โครงการปันน�้ำใจให้น้อง เป็นกิจกรรมที่ส่งนักเรียน
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ไปสอนหนังสือและการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่เคยได้รับมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไปแล้ว พร้อมกับช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับ
คนในชุมชนนั้นๆ โครงการงานด้านคนพิการ การเข้าถึงกลุ่มคน
พิการในชุมชน โดยการน�ำคนพิการที่ประสบความส�ำเร็จไปเป็น
บุคคลตัวอย่าง ชี้น�ำแนวทางการด�ำเนินชีวิตให้กับคนพิการและ
ครอบครัว ท�ำให้คนพิการสามารถพัฒนาตนเป็นผู้น�ำ และช่วย
เหลือคนพิการอืน่ ๆ ในชุมชนต่อไปได้ และ โครงการแลกเปลีย่ นกับ
สถานประกอบการทีย่ งั ไม่เคยรับคนพิการเข้าไปท�ำงาน โดยมีโรงเรียน
แห่งต่างๆ ด�ำเนินการร่วมกับศูนย์จดั หางานคนพิการพระมหาไถ่
นอกเหนือจากการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรียนแล้ว คุณอิศรา ฯ ยังมีแนวคิดที่จะบริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้แก่วัด ทั้งในตัวเมืองและชนบท เพราะนอกจากจะ
เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจแล้ว วัดยังมีบทบาทส�ำคัญในการช่วย
พัฒนาการศึกษาของชุมชนมาช้านาน จนมีความกลมกลืนเป็น
หนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตไทย โดยเริ่มด�ำเนินโครงการแรกที่โรงเรียน
พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ต�ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอ
สามพราน นครปฐม คุณอิศราฯ เล่าถึงที่มาของโครงการนี้ว่า

“ผมคิดว่า แม้พระภิกษุสามเณรเอง หากท่าน
มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ก็จะ
สามารถน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปใช้ประโยชน์
ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ศักยภาพในการสอน
ศีลธรรมของท่านให้แก่เด็กๆ และคนในชุมชน โดย
การอบรมจริยธรรมประมาณ ๑๐ นาที ก่อนการสอน
คอมพิวเตอร์นับเป็นการโน้มน�ำเยาวชนและชาวบ้าน
ให้เข้าวัด และมีโอกาสใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น”

แนวคิดใหม่เพื่อสานพลังสตรี
ในฐานะบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
เอสโซ่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและ
เยาวชนไทย ซึ่งจะส่งผลเป็นทวีคูณในการพัฒนาประเทศ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม การให้โอกาสทางการศึกษา สามารถเปลี่ยน
วิถีชีวิตของสตรีและเด็ก รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังครอบครัว
และชุมชนของพวกเขาด้วย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เอสโซ่ได้คัดเลือกสตรีนักบริหาร
ที่ท�ำงานในองค์กรพัฒนาสังคมต่างๆ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในโครงการพัฒนาสตรีด้านการบริหาร (Global Women in
Management Program หรือ GWIM) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติ และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่นความเป็นผู้น�ำ
เทคนิคการสื่อสาร และการบริหารจัดการ โดยเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ ๑ ล้านบาทต่อ
คน ปัจจุบันมีผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ จ�ำนวน ๑๐ คน
จากองค์กรพัฒนาเอกชน ๗ แห่งกลุ่มสตรีที่ส�ำเร็จหลักสูตร
GWIM ดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท�ำ
โครงการต่างๆ ที่มีเอสโซ่เป็นผู้ริเริ่ม สนับสนุน และเป็นแกนกลาง
ในการประสานความร่วมมือ โดยมุ่งน�ำ ศักยภาพและความ
ช�ำนาญของแต่ละองค์กรมาใช้ในการด�ำเนินโครงการ นับเป็นก้าว
ใหม่แห่งการด�ำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ลึกซึ้งและไม่
เคยมีองค์กรใดจัดท�ำมาก่อน

ในท้ายที่สุด คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและ
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
ได้เปิดเผยถึงความประทับใจที่ได้รับว่า
“วันนี้พนักงานเอสโซ่ทุกคน ได้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว
กับองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคมต่างๆ เพื่อท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ มือ
เล็กๆ ทุกมือ ร่วมจุดประทีปส่องอนาคตการศึกษาให้แก่เยาวชน
และชุมชน ตอกย�้ำการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อใหบรรลุผลที่ดีที่สุดจากการปฏิบัติงาน”

ความรู้คือประทีป
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ศูนย์บริการโมบิล 1

บริการอย่างมืออาชีพด้วยผลิตภัณฑ์

น�้ำมันเครื่องระดับโลก

Mobil 1 Center offers professional lube change service with world-class brand
Mobil 1 Center no. 101 was officially opened at Esso service station located at
Bangna-Trad rd. Km.2 in June 2011, confirming Esso’s commitment to exceptional services.
Daniel Tan, lubricants manager, Esso (Thailand) Public Company Limited, said:
“This modern lube change center would attract customers who see the brand values of Mobil 1,
the world-leading, synthetic engine oil, and those who’re concerned about long-lasting
performance of their car.”
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ศูนย์บริการโมบิล 1 สาขาที่ ๑๐๑ ณ สถานีบริการ
น�้ำมันเอสโซ่ สาขา ถนนบางนา-ตราด กม.๒ เปิดตัวอย่าง
เป็นทางการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เป็นการยืนยัน
ความมุ่งมั่นของเอสโซ่ที่จะมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ
มร. แดเนียล ตัน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวว่า “เรา
หวังว่า ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องที่ทันสมัย จะสามารถ
ดึงดูดลูกค้าที่ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์น�้ำมันเครื่อง
ระดับโลกอย่างโมบิล 1 และพิถีพิถันกับการดูแลรักษารถยนต์
คู่ใจให้คงประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานตราบนานเท่านาน”
ในฐานะบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่ง
สั่งสมประสบการณ์ในเรื่องน�้ำมันเครื่องคุณภาพสูงมาตลอดเวลา
หลายปี บริษัท มองเห็นลู่ทางในการส่งเสริมการขายผ่าน
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง
ปี ๒๕๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการศูนย์บริการ
โมบิล 1 ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ส่วนในประเทศไทย ศูนย์บริการ
โมบิล 1 แห่งแรก เริ่มเปิดให้บริการราวปลายปี ๒๕๕๑ และมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก ๓๘ สาขา ในปี ๒๕๕๒ เป็น
๑๐๐ สาขา ในปี ๒๕๕๓
จุดเด่นของศูนย์บริการโมบิล 1 คือ การให้บริการอย่าง
มืออาชีพด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก ที่จะช่วยรักษาสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ไว้ในสภาพเหมือนใหม่ “แต่ละศูนย์มีการติดตั้ง
อุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องและดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่าง
ครบครัน พร้อมทีมช่างที่มีประสบการณ์” มร.ตันเสริม “เรามั่นใจ
ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และความเชี่ยวชาญในการให้
บริการ ในราคาที่สมเหตุสมผล”
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของศูนย์บริการโมบิล 1 คือคนรัก
รถที่ต้องการดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลัง
จากหมดช่วงการรับประกันจากบริษัทรถยนต์ ซึ่งมีอยู่ถึงประมาณ
ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้รถ มร.ตันให้ความเห็นว่า ลูกค้ากลุ่มนี้จะ
มองหาทางเลือกใหม่ๆ ส่วนใหญ่ชอบใช้บริการของศูนย์บริการที่
มีระบบในการท�ำงานและความช�ำนาญที่ไว้วางใจได้มากกว่าร้าน

ความรู้คือประทีป

เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องทั่วไป เมื่อประเมินจากจ�ำนวนรถยนต์ที่
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะเห็นว่าตลาดของศูนย์เปลี่ยนถ่ายน�้ำมัน
เครื่องที่ได้มาตรฐานอย่างศูนย์บริการโมบิล 1 มีลู่ทางสดใสและมี
แนวโน้มจะเติบโตได้อีกมหาศาล
ศูนย์บริการโมบิล 1 นับเป็นอีกก้าวที่ส�ำคัญในการ
ด�ำเนินกลยุทธ์เชิงรุกส�ำหรับการตลาดน�้ำมันเครื่องในประเทศไทย
เพราะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์
คุณภาพอย่างโมบิล 1 และผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำอื่นๆ ภายใต้ชื่อโมบิล
ผ่านทางเครือข่ายศูนย์บริการ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ทั่ว
ประเทศ
บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับโครงการศูนย์บริการ
โมบิล 1 โดยมีแผนที่จะขยายเครือข่ายศูนย์บริการให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ ผ่านการจัดอบรม และการใช้เครือ่ งมือต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
“เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสเทคโนโลยีและบริการแบบมือ
อาชีพก่อนตัดสินใจ เราจึงจัดให้มีการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี
๓๐ รายการที่ศูนย์บริการโมบิล 1 ทุกสาขา” มร.ตัน กล่าว
“ผมมีความเชื่อมั่นว่า เราจะพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริการโมบิล 1
เพื่อให้การดูแลรักษารถยนต์แก่ลูกค้าในเมืองไทยได้อย่างทั่วถึง
และดีที่สุด”
ท้ายที่สุด ลูกค้าจะได้ใช้รถอย่างมั่นใจเต็มร้อยถึง
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและไร้กังวล

๓๓

ประทีปปริทรรศน์

เอสโซ่สนับสนุนค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯ ครั้งที่ ๓๒
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๕ จากขวา) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กร
และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มอบการสนับสนุนจ�ำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนชมรมพิทักษ์
ทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลครั้งที่ ๓๒
ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลในปีนี้ จะจัดขึ้นเป็นเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความสนใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่า และความ
ส�ำคัญของทรัพยากรทางทะเล เพื่อน�ำไปสู่จิตส�ำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้ทรัพยากร
คงอยู่อย่างยั่งยืน ผ่านทางกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และการร่วมกิจกรรม อาทิ การเดินรณรงค์อนุรักษ์
ทะเล การเดินสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
และการปลูกป่า ชายเลน ที่ จ.จันทบุรี

เอสโซ่สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
นายมงคลนิมติ ร เอือ้ เชิดกุล (ที่ ๓ จากซ้าย) กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ายกิจกรรมองค์กรและ
รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ให้แก่ ผศ. ดร. ศิริมา ปัญญาเมธีกุล (ที่ ๒ จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างสะพาน
ยุววิศวกรบพิธ ๓๙ ที่บ้านทับโพธิ์ ต�ำบลทับใหญ่ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ก่อตั้งและด�ำเนินการกิจกรรม
ดังกล่าว มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตน�ำความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาชนบท รู้จักการท�ำงาน
ร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น สะพาน ฝายน�้ำล้น และอาคารเรียน ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ร่วม
สนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาดังกล่าว มากว่า ๒๐ ปี เพื่อการพัฒนาเยาวชน และ การสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับท้องถิ่นชนบท
เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
เอสโซ่สนับสนุนโครงการพัฒนาชายหาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
นายอิศรา สุนทรวิภาต (ซ้าย) ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
(กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน
พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔
พรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พื้นที่ด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งบริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุน การจัดโครงการดังกล่าว
เป็นปีที่๓ ติดต่อกัน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
เอสโซ่ร่วมพิธีเปิดอาคารสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๘๔ พรรษา
นายอิศรา สุนทรวิภาต (ซ้าย) ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) รับของที่ระลึกจาก พล.ต.ประตินันท์ สายหัสดี (ขวา)
ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๓๓ ในพิธีเปิดอาคารสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๔ พรรษา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

๓๔

เอสโซ่สนับสนุน อพวช. ผลิตรายการโทรทัศน์ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยดร.พิชัย สนแจ้ง และ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนรายการโทรทัศน์ “สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด
ช่างสังเกต โดย อพวช. ปีที่ ๒” ซึ่งเอสโซ่จะร่วมน�ำเสนอ สกู๊ปความรู้คือ
ประทีปความยาว ๑ นาทีในรายการ
อพวช. จัดท�ำรายการโทรทัศน์ “สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต” เมื่อปี
๒๕๕๓ เพื่อน�ำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสารคดีกึ่งละคร ซึ่งจะ
ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้ชม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ในหมู่เยาวชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
บริษัท เอสโซ่ฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลเช่นเดียวกัน จึงได้สนับสนุนการจัดท�ำรายการสารคดี “ความ
รู้คือประทีป” ความยาว ๓๐ นาที เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น ด้านพลังงาน วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
ต่อไปจะได้จัดท�ำสกู๊ป “ความรู้คือประทีป” ความยาว ๑ นาที ร่วมน�ำเสนอในรายการของอพวช. ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
เอสโซ่ร่วมสนับสนุนโครงการสวนสัตว์สู่ชุมชน
นายไพโรจน์ ศศิวงศ์ภักดี ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารส�ำนักงาน โรงกลั่นน�้ำมัน
เอสโซ่ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ฯ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสวนสัตว์สู่ชุมชน” ณ
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง โรงกลั่นฯ ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการค่ายผู้น�ำเยาวชน
“เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” โครงการสวนสัตว์สู่ชุมชน และโครงการอาสาสมัคร
รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนเล็งเห็นความส�ำคัญ คุณค่า และปัญหาของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน�้ำพองฉลอง ๒๐ ปีความปลอดภัย
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงานฉลองความ
ส�ำเร็จของการผลิตก๊าซธรรมชาติครบ ๒๐ ปี และงานฉลองความส�ำเร็จด้านความปลอดภัยของ
ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาตินำ�้ พอง ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท HESS ประเทศไทย หน่วยราชการ และ ชุมชนใน
จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานครั้งนี้ ในโอกาสนี้ มีการมอบรางวัลความส�ำเร็จใน
การด�ำเนินกิจการครบ ๒๐ ปีโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ท�ำให้เกิดการสูญเสียเวลาท�ำงานแก่
ศูนย์ผลิตกาซธรรมชาตินำ�้ พอง และรางวัลความปลอดภัยดีเด่นแก่ผรู้ บั เหมา Proton Inter Supply
และพนักงานของศูนย์ฯ รวมถึงได้ท�ำพิธีมอบเงินสนับสนุนกองทุนการศึกษา “เอ็กซอนโมบิลน�้ำพอง” จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายอ�ำเภอน�้ำพอง มอบรถตู้จ�ำนวน ๑ คัน ให้กับ
โรงพยาบาลน�้ำพอง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลน�้ำพอง และสนับสนุนเงินจ�ำนวน
๒๘๕,๐๐๐ บาท ให้แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดน�้ำใสเพื่อใช้ในโครงการไร่นาสวนผสมอีกด้วย

ความรู้คือประทีป
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