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เมื่อแรกมี

ธนาคารในสยาม
โดย อานนท์ ตรังตรีชาติ

๓

๘

๒๒

Development of Banks in Siam
Banks in Siam were developed from the need of Chinese immigrants to
send money to their families in China, and the growing trades by Westerners
during King Chulalongkorn. During 1888-1941, four out of seven banks were
European banks. The first Thai bank was established as a “Book Club” in 1904,
and was later known as “Siam Commercial Bank.”
ต้นรัตนโกสินทร์ ชาวสยามยังไม่มีธนาคารที่รับฝากเงินเหมือนในปัจจุบัน ชาวสยามก็มักน�ำทรัพย์สิน
ไปฝังดิน ท�ำให้บางครั้งก็ลืม เมื่อจะไปขุดก็หาไม่เจอ หรือบางทีคนที่ฝังทรัพย์ไว้เสียชีวิตไปลูกหลานไม่รู้ว่าญาติ
ผู้นั้นได้ฝังทรัพย์สินไว้ที่ใด ยิ่งยามสงครามสภาพบ้านเมืองวุ่นวายไม่สามารถขุดทรัพย์สินขึ้นมาได้ก็มากมาย

๓๐
ความรู้คือประทีป
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ธนาคารเริ่มมาจากโพยก๊วน批馆
ในสมัยทีก่ ารค้าทางส�ำเภาก�ำลังรุง่ โรจน์ ชาวจีนทีเ่ ดินทาง
มาท�ำงานในสยามมีความต้องการติดต่อกับทางญาติพนี่ อ้ งทีบ่ า้ นเกิด
และเมื่อมีโอกาสก็จะฝากจดหมายและเงินกับผู้คุ้นเคยจากต�ำบล
เดียวกันที่จะเดินทางกลับไปยังต�ำบลบ้านเกิด เพื่อน�ำไปให้แก่
ญาติในเมืองจีนได้รับรู้ การส่งเงินให้เครือญาติที่เมืองจีนเป็น
ความต้องการประการหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาเมืองไทยเลย
ทีเดียว โดยหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างฐานะให้ครอบครัววงศ์ตระกูล
และในทางกลับกันก็เป็นการคาดหวังของเครือญาติว่าผู้ที่เข้ามา
ตั้งหลักแหล่งในสยามจะต้องหาเงินส่งให้แก่ครอบครัวของตน
แม้ว่าเมื่อเข้ามาในสยามแล้วชาวจีนผู้อพยพจะต้องท�ำงานที่เต็ม
ไปด้วยความยากล�ำบาก เช่น เป็นกุลีรับจ้างท�ำงานแบกของ
สารพัดตั้งแต่สินค้าจากเรือส�ำเภา การเป็นกุลรี บั จ้างขุดคลอง
ท�ำถนน เป็นคนลากรถ หรือแม้กระทั่งการรับจ้างขนอุจจาระไปทิง้
พวกเขาก็จะต้องส่งกลับเงินไปให้ญาติพี่น้องที่ยังคงอยู่ที่บ้านเกิด
ทุก ๆ ปี ก่อนที่ตนจะกลับไปด้วย
ต่อมา มีการพัฒนาเป็นตัวแทนที่จัดตั้งขึ้นโดยเจ้าของ
เรือส�ำเภา โดยจะเก็บรวบรวมเงินและจัดส่งจดหมายไปในฤดู
ใบไม้ผลิเมื่อเรือส�ำเภาเทียบท่า ตัวแทนจะได้รับค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ๑๐ ในช่วง พศ. ๒๓๙๓ – ๒๔๔๓ ได้มีร้านค้า
ในกรุงเทพฯ ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนรับส่งเงินกลับไปยัง
ประเทศจีน ร้านค้าเหล่านี้ส่งเงินโดยใช้คนที่เดินทางประจ�ำ ซึ่งจะ
ติดต่อกับบรรดาตัวแทนที่คอยส่งคนอพยพตามเมืองท่าของ
จีนตอนใต้เพือ่ ส่งต่อให้ครอบครัวของผูร้ บั อีกทอดหนึง่ โดยร้านค้า
เหล่านี้จะประกันการส่งเงิน และยังรวมถึงการส่งตรงตามเวลา
ด้วยอันเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ จึงมีการเก็บค่าธรรมเนียมสูง
ถึงร้อยละ ๒๐ การโอนเงินในลักษณะนี้ไปเมืองจีนและหรือ
ประเทศอื่นเป็นไปในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินโดยร้านโอนเงินชาว
จีนที่เรียกว่า โพยก๊วน批馆
เมื่อมีการก่อตั้งธนาคารพาณิชย์ ในปีพ.ศ. ๒๔๓๑ –
๒๔๘๔ ระยะแรกธนาคารท�ำหน้าที่รับโอนเงินไปเมืองจีนและ
ประเทศอื่นเช่นเดียวกับร้านโอนเงินโพยก๊วนของชาวจีน มาถึง
ปีพศ. ๒๔๘๕ รัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมการส่งเงินตราออกนอก
เนือ่ งจากรัฐบาลไม่ตอ้ งการให้รา้ นโพยก๊วนไปแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์
จนเป็นเหตุให้ร้านเหล่านี้ต้องหยุดกิจการโอนเงินไปในที่สุด
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ในตอนนั้น ความเจริญทางด้านการค้าของชาวยุโรปใน
สยาม ท�ำให้ชาวยุโรปต้องการประกอบธุรกิจธนาคาร ธนาคาร
ส่วนใหญ่จึงเป็นของชาวยุโรป จากธนาคารพาณิชย์ ๗ แห่ง มี
สาขาของธนาคารยุโรป ๔ แห่ง คือ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
(The Hong Kong and Shanghai Bank Corporation )
ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๑ ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank
Ltd.) ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ ธนาคารอินโดจีน (The Banque de
l’ Indochine) ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๐ และธนาคารเมอร์แคนไทล์
จ�ำกัด (Mercantile Bank) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยเป็นของ
ชาวอังกฤษ ๓ แห่ง เป็นของฝรั่งเศส ๑ แห่ง การก่อตั้งธนาคาร
ของประเทศอังกฤษเป็นไปตามนโยบายในการพยายามรักษา
อิทธิพลทางการค้าของตนให้อยู่เหนือฝรั่งเศสเสมอ
อาชีพกัมประโดกับชาวจีนในสยาม
เนื่องจากชาวต่างชาติที่เข้ามาด�ำเนินกิจการธนาคารใน
ประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาไทยและสถานการณ์ในประเทศ จึงต้องว่าจ้างนักธุรกิจ
หรือพ่อค้าที่มีฐานะมั่นคงและกว้างขวางตลอดจนเป็นที่ยอมรับ
เรียกว่า กัมประโด (compradore) ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปล่อยสินเชื่อ โดยมีหลักปฏิบัติ คือ กัมประโด จะต้องน�ำเงิน
จ�ำนวนมากพอสมควรมาฝากไว้กับธนคารเพื่อเป็นหลักประกัน
เงินกู้ที่จะให้แก่บุคคลผู้ที่จะมากู้เงินจากธนาคาร เป็นการสร้าง
ความอุ่นใจให้กับธนาคารว่าเงินที่ให้กู้กับบริษัทร้านค้า
ตามค�ำแนะน�ำของกัมประโด จะไม่เป็นหนี้สูญเนื่องจากมี
กัมประโดเป็นผู้ค�้ำประกันอยู่ และยังมีหลักทรัพย์ของกัมประโด
ค�้ำประกันอยู่อีกชั้นหนึ่ง
อย่างไรก็ตามผู้ที่ท�ำหน้าที่กัมประโดได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากทั้งสองฝ่ายคือ ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากธนาคาร
และค่านายหน้า (commission) จากผู้มาขอกู้ธนาคารตามค�ำ
แนะน�ำของตน เป็นจ�ำนวนเงินมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับจาก
ธนาคาร
ต่อมา ธนาคารพาณิชย์ไทยก็น�ำระบบกัมประโดมาใช้
เช่นกัน ท�ำให้กัมประโดมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านเงินฝาก
และการอ�ำนวยสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังปรากฏว่า
กัมประโดบางรายเรียกเก็บเงินเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมจากลูกค้า
จนเป็นเหตุให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ย

ที่กฎหมายก�ำหนด กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้ยกเลิกระบบกัมประโดนี้เสีย
ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ (ร.ศ. ๑๒๓)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ได้ทรงประกอบ
พิธีเปิด "บุคคลัภย์” (Book Club) ส�ำนักงานทดลองด�ำเนิน
กิจการแบบธนาคารพาณิชย์แห่งแรกขึ้น ที่ตึกแถวสองชั้นของ
กรมพระคลังข้างที่ ต�ำบลบ้านหม้อ พระนคร โดยทรงออกหนังสือ
แจ้งความเรื่องตั้งบุคคลัภย์ว่าเป็นกิจการห้องสมุดสาธารณะ ใน
ขณะที่การด�ำเนินงานที่แท้จริงคือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เนื่องจาก
ทรงไม่แน่ใจว่าการด�ำเนินการจะส�ำเร็จหรือไม่
หลังจากเปิดด�ำเนินธุรกิจได้ ๓ เดือน กรมหมื่น
มหิศรราชหฤทัย ทรงพิจารณาเห็นว่า กิจการของบุคคลัภย์
สามารถด�ำเนินการไปได้ดี มีปริมาณเงินรับและจ่ายได้ไม่ติดขัด
จึงได้เริ่มก้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในด้านการเบิกถอนเงินด้วยเช็ค
ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยที่บุคคลัภย์ เป็นกิจการ
ที่ด�ำเนินงานด้วยชาวไทย บรรดาพ่อค้า นักธุรกิจและทาง
ราชการ จึงนิยมใช้บริการกันอย่างมากมาย ปริมาณเงินรับเข้า
และจ่ายออก จึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังจากการประกอบธุรกิจครบ ๔ เดือน ก็พอดีกับเป็น
เวลาสิ้นปี เมื่อปิดงวดบัญชีสิ้นปีแล้ว ปรากฏว่า มีผลก�ำไรอยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยจึงตัดสินพระทัย ที่จะ
เริ่มประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้าน
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งเป็นธุรกิจที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่าง
ประเทศผูกขาดไว้ทั้งหมด ครั้นเริ่มศักราชใหม่ ในเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๔๔๘ บุคคลัภย์จงึ เริม่ ด�ำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่าง
ประเทศรวมทัง้ การแลกเปลีย่ นเงินตราขึน้ อีกประเภทหนึง่ ท�ำให้
พ่อค้าไทยและจีนต่างก็นยิ มมาใช้บริการของบุคคลัภย์กนั อย่าง
มากมาย ปริมาณเงินรับเข้าจึงทวีขนึ้ เป็นจ�ำนวนถึง ๑.๑๔ ล้านบาท
ต่อเดือน ในขณะทีม่ เี งินจ่ายสูงขึน้ เป็นประมาณ ๑ ล้านบาทต่อ
เดือน เมือ่ ได้ดำ� เนินงานมาครบปีและปิดงวดบัญชีแล้ว ปรากฏ
ว่ามีผลก�ำไรสูงอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ถึง ๙๐,๐๐๐ บาทเศษ
นับว่าธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ ประสบผล
ส�ำเร็จอย่างงดงาม สร้างผลก�ำไรให้แก่บุคคลัภย์อย่างมากมาย
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กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะตั้งธนาคาร
พาณิชย์ขึ้นด�ำเนินงานอย่างเปิดเผย โดยก�ำหนดเงินทุนไว้ จ�ำนวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ�ำนวน ๓,๐๐๐ หุ้น
ราคา ๑,๐๐๐ บาทต่อหุ้น โดยที่ทรงตระหนักดีถึงความส�ำคัญ
ของธุรกิจด้านการค้าต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารที่จะทรง
ตั้งขึ้น สามารถด�ำเนินธุรกิจด้านนี้ ได้อย่างกว้างขวาง มีตัวแทน
อยู่ในทวีปยุโรป รวมทั้งเพื่อให้พนักงานของธนาคารได้มีโอกาส
เรียนรู้วิธีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อด้านการค้า
ต่างประเทศ พระองค์จึงทรงเชิญชวนให้ ดอยช์เอเชียติสแบงก์
(Deutsch Asiatische Bank) ของประเทศเยอรมนี และ
เดนดานส์เกลานด์มานด์สแบงก์ (Den Danske Landmancls
Bank) ธนาคารจากประเทศเดนมาร์ก เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วย
จ�ำนวน ๓๓๐ หุ้น และ ๒๔๐ หุ้น ตามล�ำดับ และเมื่อทรง
จ�ำหน่ายหุ้นได้ครบแล้วจึงทรงยื่นขอเปลี่ยนกิจการบุคคลัภย์เป็น
ธนาคารพาณิชย์ต่อทางราชการ
เมื่อกระแสข่าวการยื่นขอจดทะเบียนประกอบกิจการ
ธนาคารพาณิชย์แพร่ออกไป ก็เกิดการต่อต้านจากผู้บริหารของ
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่เปิดด�ำเนินการอยู่ และต่าง
ก็ได้ร้องเรียนต่อสถานกงสุลของประเทศตนเอง ซึ่งเป็นผลให้
สถานกงสุลประเทศอังกฤษได้ยื่นบันทึกต่อกระทรวงการต่างประเทศในเรือ่ งทีว่ า่ “การทีเ่ สนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
มีส่วนในการบริหารงานธนาคารพาณิชย์ ย่อมเป็นการไม่ยุติธรรม
แก่ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ” จากเหตุการณ์นี้เองจึงกลายเป็นเรื่อง
การเมืองระหว่างประเทศขึ้น โดยมีประเทศมหาอ�ำนาจในยุโรป
๒ ประเทศ คือ อังกฤษและฝรั่งเศสให้ความสนใจต่อเรื่องนี้มาก
ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้ชาวต่างประเทศใช้เรื่องนี้เป็น
ช่องทางในการบีบบังคับทางการเมืองกับประเทศไทยและเพื่อ
ยุติเหตุ ที่จะท�ำให้ความพยายามที่จะให้ประเทศไทยมีธนาคาร
พาณิชย์ขนึ้ เป็นหมันไป กรมหมืน่ มหิศรราชหฤทัย จึงกราบบังคมทูล
ลาออกจากต�ำแหน่งเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ใน
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ การบีบคั้นจากต่างประเทศ
ก็หมดลง การด�ำเนินการขออนุญาตตั้งธนาคารพาณิชย์ของคน
ไทยจึงสามารถด�ำเนินการต่อไป จนกระทั่งในวันที่ ๓๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๔๙ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศพระราชทานอ�ำนาจพิเศษให้
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ชาวอังกฤษในภาคเหนือเป็นจ�ำนวนมาก จึงได้เปิดสาขาขึ้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อพบว่ากิจการผลิตใบยาสูบซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโรงบ่ม ขยายตัวในภาคเหนือเป็นจ�ำนวนมาก เป็นธุรกิจที่
ส�ำคัญ จึงเปิดสาขาขึ้นที่จังหวัดล�ำปาง ใน พ.ศ. ๒๔๗๓

“บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจ�ำกัด” ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ได้ ซึ่งต่อมาธนาคารแห่งนี้ ได้กลายเป็น “ต้นแบบ
ธนาคารไทย” ที่มั่นคงมาจนทุกวันนี้
บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจ�ำกัด เปิดด�ำเนินการ
ในอาคารที่ท�ำการของบุคคลัภย์เดิม ที่ต�ำบลบ้านหม้อ โดยมี
พระสรรพการหิรัญกิจ เป็นผู้จัดการฝ่ายในประเทศ และ
นาย เอฟ. คิเลียน ตัวแทนผู้ถือหุ้นชาวเยอรมัน เป็นผู้จัดการฝ่าย
ต่างประเทศ ในการเปิดด�ำเนินกิจการธนาคาร คณะผูจ้ ดั ตัง้ ได้
ขอพระราชทานตราอาร์มแผ่นดินมาเป็นตราประจ�ำธนาคารมา
ตัง้ แต่ตน้
แบงก์สยามกัมมาจล มีการรับฝากเงินตามปกติทวั่ ไป
ของธนาคารพาณิชย์แต่ทพี่ เิ ศษได้แก่ การเสนอ ให้ดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ ๒ ต่อปี แก่ลูกค้าที่มีเงินเหลือในบัญชีเดินสะพัด นับว่า
ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากเงินที่เหลือจากการหักบัญชีด้วยเช็ค
อย่างเต็มที่ บริการด้านนี้เป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าเป็นอย่างสูง
ในด้านของบริการที่ให้แก่การค้าระหว่างประเทศนั้น
โดยที่ปริมาณการส่งออกข้าว สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากที่เคยส่ง
ออก เฉลี่ยเป็นจ�ำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ หาบต่อปี ระหว่าง พ.ศ.
๒๔๒๑-๒๔๒๒ การส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นถึง ๑๔,๗๖๐,๐๐๐
หาบ ในปีพ.ศ.๒๔๕๐ ประกอบกับธนาคารมีตัวแทนในทวีปยุโรป
ซึ่งสามารถอ�ำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก พ่อค้าข้าวทั้งไทย
และจีนจึงนิยมมาใช้บริการของธนาคารมากกว่าจะไปติดต่อกับ
ธนาคารอื่นๆ ซึ่งไม่สะดวกในการใช้ภาษาและการตกลงเงื่อนไข
ต่างๆ ดังนั้น ปริมาณธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็น
ธุรกิจที่ส�ำคัญมากด้านหนึ่งของธนาคาร
ใน พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เปิดบริการเงินฝากสงวนทรัพย์
หรือเงินฝากออมทรัพย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยให้
ประชาชนรู้จักออมทรัพย์โดยมีที่เก็บที่ปลอดภัยและได้รับผล
ตอบแทนตามสมควรขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มให้บริการเงินฝาก
ประจ�ำ เงินฝากเผื่อเรียก (Deposit at call) และการให้กู้เบิกเกิน
บัญชี ในช่วงที่มีการขยายการให้บริการนี้ ผู้ถือหุ้นชาวต่าง
ประเทศได้ขอถอนหุ้นทั้งหมด และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศก็ขอ
ลาออก ดังนั้น แบงก์สยามกัมมาจลจึงไม่มีผู้ถือหุ้นส�ำคัญเป็น
ชาวต่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งนั้น
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ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๕๓ เป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
การค้าฝืดเคือง เนื่องจากผลิตข้าวได้น้อย การค้าข้าวตกต�่ำ
พ่อค้าข้าวจ�ำนวนมากต้องเลิกกิจการไป ท�ำให้หนี้ของธนาคาร
หลายแห่งกลายเป็นหนี้เสียไป บริษัทแบงก์ยู่เส็งเฮงจึงได้รับเอา
กิจการบริษัท บางกอกซิตี้แบงก์ ทุนจ�ำกัด เข้ามารวมกัน และตั้ง
ชื่อใหม่ว่า บริษัท แบงก์จีนสยาม ทุนจ�ำกัด ใน พ.ศ. ๒๔๕๓
แต่การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าข้าวยังคงตกต�่ำ
ติดต่อกันมาอีกหลายปี แบงก์สยามกัมมาจล ก็ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงเป็นจ�ำนวนถึง ๕ ล้านกว่าบาท จึงต้องเพิ่มทุนอีก
จ�ำนวน ๓ ล้านบาท พร้อมทั้งปรับปรุงองค์กรใหม่ โดยให้มี
ผู้จัดการเพียงคนเดียว คือนายวิลเลเก (Mr. A. Willeke)
ชาวเยอรมัน
ครั้นมาใน พ.ศ. ๒๔๕๗ สงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรป แบงก์สยามกัมมาจลก็ยังคงด�ำเนินธุรกิจไปตามปกติ
จนกระทั่ง ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ ประเทศไทยประกาศเข้าร่วมกับฝ่าย
สัมพันธมิตรท�ำให้นายวิลเลเกถูกควบคุมตัว กรมหลวงจันทบุรีนฤนาท เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงทรงช่วยติดต่อ
หาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นผู้จัดการให้ จนในที่สุดธนาคารฮ่องกง
และเซี่ยงไฮ้ได้ส่งตัว นาย ยี.เอช อาร์ดรอน (Mr. George Henry
Ardron) ชาวอังกฤษ มาช่วยปฏิบัติงานแทน การที่ธนาคารมี
ชาวอังกฤษเข้ามาเป็นผู้จัดการเช่นนี้ กลับเป็นผลดีต่อธนาคาร
กล่าวคือ บรรดาพ่อค้าและห้างร้านที่เป็นชาวอังกฤษต่างพากัน
มาใช้บริการของธนาคารมากขึ้น
หลังสงครามโลกสงบแล้ว ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ประเทศ
ต่างๆ อยู่ในระหว่างฟื้นฟูประเทศทั้งยังด�ำเนินนโยบายปิดกั้น
สินค้าจากต่างประเทศ ท�ำให้พ่อค้าที่เป็นลูกค้าของธนาคาร
หลายคนต้องเลิกกิจการ แบงก์สยามกัมมาจลได้พยายาม
ช่วยเหลือโดยการประนอมหนี้และรับที่ดินเพื่อช�ำระหนี้
นอกจากนี้ เมื่อชาวอังกฤษเข้าไปท�ำเหมืองแร่ดีบุกอยู่ในภาคใต้
ของประเทศไทยเป็นอันมาก และมีการท�ำสวนยางพาราที่ภาคใต้
กว้างขวางขึ้น ธนาคารจึงได้ตัดสินใจเปิดสาขาขึ้นที่อ�ำเภอทุ่งสง
ชุมทางรถไฟสายใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. ๒๔๖๓
ต่อมาอีก ๗ ปี เมื่อเห็นว่า มีกิจการป่าไม้และโรงเลื่อยของ

นับได้ว่า แบงก์สยามกัมมาจล ได้น�ำระบบธนาคาร
สาขาเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งนอกจากจะเอื้อ
อ�ำนวยให้เศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค มีแหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญขึ้น
แล้ว ยังช่วยให้ประชาชนในภูมิภาคมีการใช้เงินตราของไทยกัน
กว้างขวางมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกด้วย
อย่างไรก็ดี เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต�่ำตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน
จ�ำนวนมากในประเทศต่างๆ และก่อให้เกิดความไม่สงบทางการ
เมืองขึ้นในประเทศไทย น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น
ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ แบงก์สยามกัมมาจลจึงหยุดขยายตัว และในทีส่ ดุ
ก็ปิดสาขาทุ่งสงลง เพราะกรมรถไฟหลวงเปิดเดินรถไฟไปจนถึง
ปาดังเบซาร์ ท�ำให้ธุรกิจการค้าของอ�ำเภอทุ่งสงลดลงจนไม่คุ้มกับ
การตั้งสาขาอยู่ ณ ที่นั้น
หลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งนั้นแล้ว แบงก์สยามกัมมาจล ก็ด�ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายยึดความมั่นคงของ
ธนาคารเป็นส�ำคัญ จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใน
พ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาลไทยเห็นควรเปลีย่ นชือ่ ประเทศให้สอดคล้อง
กับชือ่ ของชนชาติ จาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” แบงก์สยามกัมมา
จล จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์” เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาล ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒
เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น โดยกองทัพญี่ปุ่น
ได้ยาตราเข้าสู่ประเทศไทยในคืนวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
เพื่อเดินทัพผ่านไปยังแหลมมลายูและประเทศพม่า รัฐบาลไทย
จ�ำต้องให้ความร่วมมือและในทีส่ ดุ ได้ประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร
ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ในขณะนั้น การค้าต่างประเทศ
ของไทยท�ำได้กับเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและดินแดนในอาณัติของ
ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ได้แต่งตั้งให้อดีต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานธนาคารชาติไทย นายเล้ง ศรีสมวงศ์ เข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการแทนผู้จัดการชาวอเมริกัน

ผลของสงครามครั้งนี้ ท�ำให้สาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ที่เป็นคู่สงครามของประเทศญี่ปุ่น ต้องปิดกิจการลง
และมีการตั้งธนาคารของชาวไทยขึ้น ด�ำเนินงานแทนหลาย
ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารมณฑล จ�ำกัด (พ.ศ. ๒๔๘๕), ธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จ�ำกัด (พ.ศ. ๒๔๘๗), ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (พ.ศ. ๒๔๘๗), ธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(พ.ศ. ๒๔๘๘) และธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (พ.ศ. ๒๔๘๘)
ภายหลังสงครามสงบลง สินค้าทางการเกษตรของไทย
มีราคาสูงขึ้นในตลาดโลก การส่งสินค้าออกก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้น มีการ
ตั้งบริษัทสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกเกิดขึ้นอย่างมากมาย
ประกอบกับประเทศไทยมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเปิดด�ำเนินการใน
พ.ศ. ๒๔๘๕ ธนาคารพาณิชย์ทั้งปวง จึงมีรายได้จากการเรียกเก็บ
ค่าบริการในการค�้ำประกันให้กับบริษัทผู้ส่งสินค้าออก ในการยื่น
ขออนุญาตส่งสินค้าออกเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเริ่มฟื้นตัว และเริ่มขยายตัวเจริญขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาวะของสงครามในประเทศเกาหลี ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๒ –
๒๔๙๔ ท�ำให้สินค้าส่งออกของประเทศไทยทั้งข้าว ยางพารา และ
ดีบุก มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการมาก จึงท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศฟื้นตัวได้รวดเร็ว เงินทุนส�ำรองของประเทศมีจ�ำนวน
สูงขึ้น ค่าของเงินบาทมีความมั่นคงในระดับดี การค้าระหว่าง
ประเทศจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีธนาคารพาณิชย์ของไทย
ได้รับอนุญาตให้เปิดด�ำเนินการขึ้นอีก ดังเช่น ธนาคารแหลมทอง
(พ.ศ. ๒๔๙๑), สหธนาคารกรุงเทพ (พ.ศ. ๒๔๙๒), ธนาคารไทยทนุ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ธนาคารเกษตร (พ.ศ. ๒๔๙๓) และ ธนาคาร
ทหารไทย (พ.ศ. ๒๕๐๐)
จะเห็นได้ว่าธุรกิจของธนาคารต่างๆ ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองและต้องปรับตัวให้
สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆ มาให้ได้

เกี่ยวกับผู้เขียน
โดย อานนท์ ตรังตรีชาติ
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่นชอบและศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีจีน

ความรู้คือประทีป
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๑๓๐ พรรษา

ทูลกระหม่อมบริพัตร

โดยกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ จอมพลเรือ จอมพล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
หรือในพระนามที่รู้จักกันทั่วไปในแวดวงดนตรีไทยว่า
“ทูลกระหม่อมบริพัตร” พระบิดาแห่งเพลงไทยเดิม และพระบิดา
แห่งเพลงไทยสากล จะมีพระชนมายุครบ ๑๓๐ พรรษา ทรงเป็น
บุคคลส�ำคัญของชาติที่ทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศถวาย
พระเกียรติคุณให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๔ วารสาร “ความรู้คือประทีป” ฉบับนี้จึงขอ
ร่วมเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ ด้วยการน�ำเสนอพระประวัติชีวิต
และงานของทูลกระหม่อมบริพัตรมา ณ โอกาสนี้
จอมพลเรือ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินติ มีพระนามเดิมว่า “สมเด็จเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ ดิลกจันทรนิภาพงษ์ มหามกุฎวงษ์นราธิราช
จุฬาลงกรณนาถวโรรสอดุลยยศ อุภโตพงษ์พสิ ทุ ธิ์ นรุตมรัตนขัตติย
ราชกุมาร” ทรงเป็นพระราชโอรสล�ำดับที่ ๓๓ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สุขมุ าลมารศรี พระอัครราชเทวี ประสูตใิ นพระบรมมหาราชวัง เมื่อ
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๔ ทรงมีพระเชษฐภคินีร่วมพระ
ชนนี ๑ พระองค์มีพระนามว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร”

ทูลกระหม่อมบริพัตรในชุดฉลองพระองค์เต็มยศ จอมพลทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ขณะทรงเป็นเสนาบดี กระทรวงกลาโหม

130th Anniversary of Prince Boripat
The year 2011 commemorates 130th Anniversary of Prince Boripat, who
was commended by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization in 1981.
Prince Boripat started his career in the Royal Thai Army and later also
took care of the Royal Thai Navy. He was later the General of the Army and Fleet
Admiral. In addition, he was known as the “Father of Thai Music.”
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ขณะทรงพระเยาว์ ทูลกระหม่อมบริพัตรได้ทรงศึกษา
ภาษาไทยในส�ำนักพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ในปีพ.ศ.๒๔๓๔ ขณะมีพระชนมายุได้ ๑๐ พรรษา ทรงได้รบั พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมตามที่จารึกในพระ
สุพรรณบัตรว่า “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนมไหสูริยสงขลา” และ
ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนพระนามกรมใหม่เป็น
“สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต”
ครั้นถึงปีพ.ศ. ๒๔๓๘ ภายหลังจากทรงผนวชสามเณร
แล้ว ขณะมีพระชนมายุได้ ๑๔ พรรษาได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ
ประเทศอังกฤษ ในส�ำนักเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั หลังจากนัน้ ได้ทรงแยกย้ายไปศึกษาต่อด้านการทหารบก
ที่ประเทศเยอรมนี โดยในปีพ.ศ.๒๔๓๙ ทรงเข้าโรงเรียน
นายร้อยชั้นประถมและมัธยมที่เมืองสปอร์ตดัม หลังจากนั้นได้
ทรงเข้าประจ�ำกองร้อยที่ ๑๑ กรมทหาร “เอมเปรสเอากุ๊สต้า”
รักษาพระองค์ที่ ๔ เช่นเดียวกับนายทหารเยอรมันที่เป็น
พระราชวงศ์ ต่อมาได้ทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหาร
ในสาขายุทธศาสตร์ยุทธวิธี ทรงเป็นนายทหารไทยเพียงผู้เดียว
ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารของเยอรมัน

ความรู้คือประทีป

ในระหว่างที่ทูลกระหม่อมศึกษาในเยอรมันนั้น ทรงสอบ
ได้คะแนนดีเยี่ยมมาโดยตลอด อีกทั้งได้รับค�ำชมเชยจากพระเจ้า
วิลเลี่ยมเป็นเนืองนิตย์ ถึงกับทรงรับทูลกระหม่อมเป็น
พระราชโอรสบุญธรรม มีผลให้สายสัมพันธภาพทั้งสองราชส�ำนัก
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ครั้นถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ทูลกระหม่อมทรง
เรียนจบวิชาการทหารจากเยอรมัน เสด็จกลับเมืองไทย โดยทรง
เข้าประทับทีต่ ำ� หนักไม้ ซึง่ ปลูกเป็นเรือนชัว่ คราวภายในวังบางขุนพรหม
ต่อมาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ขณะมีพระชันษา ๒๒ พรรษา
ได้ทรงเสกสมรสกับม.จ.หญิงประสงค์สม พระธิดาในพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (ต้นราชสกุล “ไชยันต์”)
กับหม่อมกลีบ
ทูลกระหม่อมทรงมีพระโอรสและพระธิดาที่ประสูติจาก
หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร จ�ำนวน ๘ พระองค์ดังนี้
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงศ์บริพัตร
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตร
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิษฐสบสมัย
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
		 (สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์)
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานต์มณี
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์
นอกจากนี้ ทูลกระหม่อมบริพัตร ทรงมีพระโอรสและพระธิดาที่
ประสูติจากหม่อมสมพันธุ์ (คชเสนี) บริพัตร ณ อยุธยา จ�ำนวน ๒
พระองค์ดังนี้
• พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา
• พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
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ทูลกระหม่อมบริพัตร ในชุดฉลองพระองค์ครุย
เนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ณ ต�ำหนักดาหาปาตี เมืองบันดุง พ.ศ.๒๔๘๑ เมื่อครั้งเจ้านายเสด็จเยี่ยมทูลกระหม่อมภายหลัง
ทรงถูกมรสุมการเมืองรุมเร้าในปีพ.ศ.๒๔๗๕ นับจากซ้าย : เสด็จกรมหลวงทิพยรัตนฯ,
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ เสด็จพระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์

ทูลกระหม่อมทรงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีไทย
โดยเฉพาะทรงเชี่ยวชาญด้านซอสามสาย ซึ่งถือกันว่าเล่นยากที่สุด
ในบรรดาซอทั้งหมด ทรงมีผลงานพระนิพนธ์ทางด้านเพลงไทย
และสากลมากมาย จนได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่ง
เพลงไทยเดิมและพระบิดาแห่งเพลงไทยสากล” ถึงกับทรงจัด
“ห้องพิณพาทย์” ใช้ส�ำหรับเป็นที่ทรงดนตรีโดยเฉพาะภายใน
ต�ำหนักใหญ่ ม.จ.ประสงค์สม ชายาในทูลกระหม่อมได้ทรงตรัสถึง
พระอัจฉริยะทางด้านการดนตรีของพระองค์ไว้ตอนหนึ่งว่า
“ทูลกระหม่อมโปรดการดนตรีเป็นที่สุด ดนตรีไทยนั้น
ทรงเล่นได้แทบทุกสิ่ง ส่วนดนตรีฝรั่งทรงเล่นเปียโนได้และเข้า
พระทัยวิธเี คาะจังหวะเพลง ตัง้ แต่เสด็จไปด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญั ชาการ
ทหารเรือ ก็สนพระทัยในแตรวงทหารเรือ ทรงพยายามให้
กองแตรเจริญขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๕
“ขณะตามเสด็จฯ ไปเมืองเพชรนั้น ได้ทรงน�ำทหารแตร
รุ่นหนุ่มไปด้วย ๔ คน เพื่อฝึกหัดเป่าแตรให้ช�ำนาญ ทรงหา
แผ่นเสียงจากต่างประเทศมาไขให้ฟังเป็นแบบอย่าง และได้ทรง
แต่งเพลงไทย และเขียนลงเป็นโน้ตประทานให้ทหารแตรเป่าก็
หลายเพลง เพลงพระยาโศกที่ใช้ในงานศพทุกวันนี้ก็ทรงเริ่มขึ้น
ขณะที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ”
ทูลกระหม่อมบริพัตร ทรงมีผลงานทางด้านพระนิพนธ์
กว่า ๗๐ เพลง เช่น เพลงพระยาโศก เพลงแขกมอญบางขุนพรหม
เพลงบุหลันลอยเลื่อน และเพลงสุดถวิล เป็นต้น เพลงเหล่านั้น
ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบสานต่อมาถึงคนไทย
รุ่นปัจจุบัน
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ทูลกระหม่อมขณะเสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ ณ
เมืองล�ำปาง ในปี พ.ศ.๒๔๖๕

คุณบุญวิจิตร อดีตมหาดเล็กในทูลกระหม่อมบริพัตร ได้
เล่าไว้ในบันทึกความทรงจ�ำถึงเรื่องฝีพระหัตถ์ในการเดี่ยว
ซอสามสายของพระองค์ไว้ตอนหนึ่งว่า
“ทูลกระหม่อมจะทรงมีพระเมตตาถึงขั้นที่ข้าพเจ้ารู้สึก
ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอยู่อย่างมิรู้ลืม และยังภาคภูมิใจนักหนา
จนบัดนี้ก็คือ ทูลกระหม่อมโปรดซอสามสายเสมอๆ ข้าพเจ้าก็มี
โอกาสได้ฟังเป็นประจ�ำ บางครั้งขณะทรงซอสามสายจะโปรดให้
ข้าพเจ้าร้องเพลงถวายโดยซอคลอเสียงร้อง และทรงรับจนจบ
เพลง เพลงที่ร้องถวายเสมอๆ ได้แก่ เพลงสุรินทราหู และเพลง
สารถี เป็นต้น”
นอกจากการดนตรีแล้ว ทูลกระหม่อม ยังโปรดการ
สะสมเครื่องลายคราม การเลี้ยงกล้วยไม้ นับได้ว่าทรงเป็นผู้
บุกเบิกวิชาเลี้ยงกล้วยไม้และได้ทรงแต่งต�ำราเลี้ยงกล้วยไม้เป็น
ภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทยออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. ๒๔๕๖
ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือบันทึกความทรงจ�ำของม.จ.หญิง
ประสงค์สม บริพัตร (ชายา) ซึ่งทรงนิพนธ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๐ ดังนี้
“เมือ่ ทูลกระหม่อมทรงมีเวลาว่างมาก เพราะไม่ตอ้ งเข้าเฝ้าฯ
ตอนเย็นอย่างในรัชกาลที่ ๕ จึงทรงเล่นและสะสมกล้วยไม้ต่างๆ
ทั้งไทยและฝรั่ง และค้นต�ำราฝรั่งซึ่งได้ประทานมาจากพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ และเมื่อท่าน
สิ้นพระชนม์แล้ว ก็ได้ประทานกล้วยไม้ของท่านที่มีอยู่ทั้งหมด
ด้วยลูกของท่านขณะนัน้ ยังไม่มใี ครชอบเล่น ต่อนัน้ มาทูลกระหม่อม
ได้ทรงพยายามแต่งต�ำรากล้วยไม้ขายเก็บเงินเป็นทุนท�ำเตียง
คนไข้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อุทิศกุศลถวายกรมหมื่นทิวาฯ
ต�ำรากล้วยไม้นี้ผู้ที่จับเล่นกล้วยไม้ใหม่ยังนิยมใช้กันอยู่จนบัดนี้”

ทรงถ่ายในงานพิธีสาบานธง ณ ท้องสนามหลวง
ขณะทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระชนนีในทูลกระหม่อมบริพัตร

ส�ำหรับพระกรณียกิจในด้านการทหารนั้น หลังจากทรง
เรียนจบเสด็จกลับเมืองไทยในปีพ.ศ.๒๔๔๖ ทูลกระหม่อมบริพัตร
ได้เสด็จไปทรงงานราชการทหารที่กรมยุทธนาธิการทหารบก
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาธิการทหารบกในพระยศร้อยตรี ทรงรับ
พระราชทานเงิน ๔๐๐ บาท รวมทั้งค่าวิชาตามระเบียบของนาย
ทหารที่ส�ำเร็จจากต่างประเทศ
ต่อมาในช่วงปลายปีเดียวกัน ทูลกระหม่อมทรงได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ในช่วงที่กิจการ
ทหารเรือก�ำลังระส�่ำระสาย และทางกรมทหารเรือเป็นลูกหนี้
ห้างอิสท์เอเชียติ๊กถึงสองแสนบาท มีการเบิกจ่ายสุรุ่ยสุร่าย
และเกิดการแตกแยกในหมูข่ า้ ราชการทหารเรือด้วยกัน ระหว่างพวก
หัวเก่ากับหัวใหม่ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชด�ำรัส
กับทูลกระหม่อมว่า “พ่อเชื่อว่าเจ้าจะจัดการได้ พ่อจะให้พระยา
เทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา) ไปท�ำงานกับลูกด้วย เพื่อจะได้ช่วย
ไกล่เกลี่ยพวกหัวเก่าซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันพอจะเข้าใจกันได้ง่าย”
ในเวลานั้นกรมหลวงชุมพรฯ ทรงเป็นรองผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพี่น้องต่างพระมารดากัน และ
ทรงมีความสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษ ทูลกระหม่อมได้ทรง
ศึกษาจากพวกหัวเก่าและหัวใหม่ แล้วมาตั้งเป็นข้อบังคับขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษรส�ำหรับทหารเรือปฏิบัติต่อไป
ครั้นถึงรัชกาลที่ ๖ ในปีพ.ศ.๒๔๕๔ ทูลกระหม่อมทรง
ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เพื่อเป็นไปตามโบราณ
ราชประเพณีส�ำหรับบ�ำเหน็จรางวัลที่ทรงประกอบคุณงามความดี
ต่อแผ่นดิน

ความรู้คือประทีป

ทรงนิพนธ์ "ต�ำราเล่นกล้วยไม้"
เล่มแรกในประเทศไทย พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชีวิตในราชการทหารของทูลกระหม่อมไม่ค่อยราบรื่นนัก เพราะมี
ข่าวลือหนาหูอยูต่ ลอดเวลาว่า ทูลกระหม่อมและกรมหลวงชุมพรฯ
จะทรงร่วมคิดก่อการกบฏอยู่ร�่ำไป ทั้งที่เป็นเรื่องโคมลอยทั้งสิ้น
เนื่องจากทั้งสองพระองค์ทรงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก
เป็นพิเศษ ขนาดทีว่ า่ ครัง้ หนึง่ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปลดกรมหลวงชุมพรฯ ออกจากราชการ ทูลกระหม่อม
ไม่พอพระทัยจะขอลาออกตามไปด้วย แต่ในที่สุดก็ทรงถูกยับยั้งไว้
และได้ทรงรับราชการทหารเรืออยู่ต่อมาจนกระทั่งหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.๒๔๗๕ จึงได้เสด็จไปประทับต่าง
ประเทศ
ทูลกระหม่อมทรงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
จนกระทั่งทรงได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนพระยศถึงขั้นจอมพล
ทหารบกและจอมพลทหารเรือ ทรงนับเป็นจอมพลพระองค์ที่สาม
แห่งกองทัพไทย
ครั้นถึงรัชกาลที่ ๗ หลังจากที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖
เสด็จสวรรคต ที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าเสนาบดี
ได้มีพระมติเป็นเอกฉันท์ตกลงถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกฯ เพื่อสืบราชสันตติวงศ์เป็นกษัตริย์
พระองค์ที่ ๗ แห่งราชวงศ์จกั รี ตามพระราชพินยั กรรม ทูลกระหม่อม
ถึงกับเสด็จลงจากพระเก้าอี้ประทับคุกพระชงฆ์ ก้มลงกราบ
ถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ พร้อมกับกราบบังคมทูลว่า
“จะสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ราชการทุกเรื่อง
อย่างเต็มความสามารถและด้วยความซื่อสัตย์ภักดี ขอให้ทรงไว้
วางพระราชหฤทัยเถิด แต่ใคร่ขอพระราชทานเพียงสิ่งเดียวคือ
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นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จวบจนกระทั่ง
วันที่ ๓ กรกฎาคม คณะราษฎรจึงถวายอนุญาตให้เสด็จกลับมาที่
วังบางขุนพรหมอีกครั้ง เพื่อทรงเตรียมพระองค์เสด็จออกนอก
ประเทศชั่วคราวพร้อมด้วยสมาชิกในราชสกุลบริพัตร จนกว่า
เหตุการณ์ในบ้านเมืองจะสงบลง รวมระยะเวลาประทับที่กอง
บัญชาการคณะราษฎร ณ พระทีน่ งั่ อนันตสมาคมเป็นเวลา ๑๐ วัน

ทรงถ่ายภายในต�ำหนักใหญ่วังบางขุนพรหม นับจากซ้าย : สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ฯ,
สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ และทูลกระหม่อมบริพัตร

“ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลิกคิดระแวงกับข่าวลือเรื่อง
ปฏิวัติในตัวหม่อมฉันเสียที เพราะว่าถูกยัดเยียดข่าวลือมาตลอด
ถึง ๑๕ ปี หม่อมฉันเบื่อเต็มที”
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสรวล
และมีพระราชด�ำรัสว่า “หม่อมฉันอนุญาตให้เลิกคิดได้” ทั้งนี้ก็
เพราะในหลวงทรงได้ยินข่าวร�่ำลือหนาหูมาตลอดรัชกาลที่ ๖
นั่นเอง
ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระอิสริยยศ และ
เลื่อนกรมแด่ทูลกระหม่อมเป็นครั้งสุดท้าย ทรงสถาปนาเป็น
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ต่อมา ทูลกระหม่อมทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และต�ำแหน่ง
อภิรฐั มนตรี ซึง่ มีหน้าทีถ่ วายค�ำปรึกษาข้อราชการแด่พระเจ้าอยูห่ วั
กอปรกับในสมัยรัชกาลที่ ๗ นี้ เป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องประสบกับ
สารพัดปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาไม่ขาดสาย โดยเฉพาะปัญหา
เศรษฐกิจตกต�่ำ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากภาวะหลังมหาสงคราม
โลกครั้งที่ ๑ นั่นเอง ประเทศทั่วโลกต่างประสบวิกฤตการณ์ด้วย
กันทั้งนั้น ก่อให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง และส่งผลกระทบต่อ
เมืองไทย ฉะนั้นพระราชกิจของทูลกระหม่อมก็เพิ่มหนักขึ้นเป็น
เงาตามตัว
ในขณะเดียวกันข่าวลือเรื่องปฏิวัติก็ได้แพร่สะพัดโหม
กระหน�่ำหนักหน่วงขึ้นในช่วงนี้ นัยว่าจะมีกลุ่มนักเรียนนอกร่วม
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กับทหารบางนาย เป็นคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และหมายจะลอบปลงพระชนม์ในหลวง ทูลกระหม่อมบริพัตร
และกรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ในวันเสด็จฯ เปิดงาน
พระบรมราชานุสรณ์ฉลองกรุงเทพฯ ครบ ๑๕๐ ปี ในวันที่ ๖
เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงท�ำให้นึกถึงค�ำท�ำนายทายทักของ
คนโบร�่ำโบราณว่ากรุงเทพฯ จะมีอายุเพียงแค่ ๑๕๐ ปีเท่านั้น
ซึ่งท�ำให้ผู้คนต่างเสียขวัญกันมาก ต่างเกรงกันว่าจะมีเหตุร้าย
เกิดขึน้ ในวันนัน้ ทางราชการและในหมูท่ หารก็มไิ ด้นงิ่ นอนใจ ได้มกี าร
วางหน่วยก�ำลังเคลื่อนที่พิเศษไว้รายรอบบริเวณพระราชพิธี
มีการตรวจตราอย่างเข้มงวดพร้อมกับมีกองทหารรักษาพระองค์
ถวายพระราชอารักขาอย่างใกล้ชิด
หลังจากเสร็จงานเฉลิมฉลองพระนครผ่านพ้นไปแล้ว
ในเช้าตรู่ของวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีบุคคลกลุ่ม
หนึ่งเรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร” ได้ท�ำการพลิกผันเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความตื่นตระหนกใน
หมู่พระราชวงศ์จักรีเป็นอย่างมาก หรือที่เรียกกันในยุคนั้นว่า
“ยุคพิฆาตเจ้า” หรือ “ยุคปราบเจ้า” และที่ส�ำคัญก็คือมีผลท�ำให้
ครอบครัวในราชสกุลบริพัตรถึงกับบ้านแตกสาแหรกขาด หรือที่
เรียกกันว่า “วังแตก” ต้องระหกระเหินเสด็จนิราศยังต่างแดน
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
มาสู่ชาววังบางขุนพรหมเป็นยิ่งนัก
ทูลกระหม่อมบริพัตรได้ทรงถูกเชิญไปประทับ ณ
พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งเป็นกองบัญชาการของคณะราษฎร

วังบางขุนพรหมที่เคยรุ่งเรื่องในอดีต มีเสียงปี่พาทย์
ขับกล่อมดนตรีไทยในทุกยามค�่ำคืนได้ปิดฉากจบลงและกลายเป็น
วังร้างตั้งแต่ครั้งนั้นจวบจนกระทั่งในปีพ.ศ.๒๕๑๘ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ด�ำเนินการขอซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ในวังบางขุนพรหมและได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโดย
ชอบธรรมตราบจนปัจจุบันนี้

สาเหตุที่ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงถูกจับกุมในเหตุการณ์
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เนื่องมาจากประการที่ ๑
พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในคณะอภิรัฐมนตรี ที่ทรงคัดค้านในการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ ด้วยทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันควร
เนื่องจากในเวลานั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังด้อยการศึกษา ไม่เข้าใจ
ระบอบประชาธิปไตย ทรงเกรงว่าจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคน
ที่หลงอ�ำนาจบางท่าน และประการที่ ๒ ทรงถูกกล่าวหาว่า
ร�่ำรวยผิดปกติ
และแล้วรุ่งขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๕
ทูลกระหม่อมบริพตั รและชายาพร้อมด้วยพระโอรส-ธิดาทุกพระองค์
เสด็จกรมหลวงทิพยรัตน์ฯ หม่อมสมพันธุ์ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต และชายา ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตรพร้อมด้วยพระธิดา
ม.จ.มารศีสุขุมพันธุ์ ซึ่งยังเล็กมาก ได้ร่วมเสด็จออกเดินทางไป
ประทับยังเมืองบันดุงในเกาะชวาหรือประเทศอินโดนีเซียใน
ปัจจุบัน
มีทหารจัดถวายรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากวัง
บางขุนพรหมไปขึ้นรถไฟที่สถานีสวนจิตรฯ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.
มีรถหุ้มเกราะ รถยนต์ทหารขนาบข้าง พร้อมอาวุธปืนในมือ
ครบครัน ล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด ใครบ้างจะรู้ว่าการเสด็จ
เดินทางของทูลกระหม่อมในครานั้น เป็นการอ�ำลาจากคนไทย
เป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็มิได้เสด็จกลับมา
เมืองไทยอีกเลย ตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ ณ เมืองบันดุง
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗
สิริพระชนมายุได้ ๖๓ พรรษา ทรงเป็นต้นราชสกุล “บริพัตร
ณ อยุธยา”

ทูลกระหม่อมบริพัตรขณะทรงใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

เกี่ยวกับผู้เขียน
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (นักเขียนและนักวิชาการอิสระ)
คร�่ำหวอดอยู่ในแวดวงหนังสือในฐานะนักเขียนและคอลัมนิสต์แนวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงเขียนบทสารคดีรายการโทรทัศน์แนวประวัตศิ าสตร์และมีผลงานหนังสือซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ของนักอ่าน เช่น
ชีวิตในวังบางขุนพรหม ในวังแก้ว ร้อยเรียงเวียงวัง เรื่องรัก.. รัก.. ในหลวง   ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง ย้อนรอยราชสกุลวงศ์-วังหน้า วังหลัง ประเพณีชาววัง เรื่องเล่าชาววัง เรื่องราวในรัชสมัย
พระพุทธเจ้าหลวง ชีวิตสาวชาววัง   รักเดียวของทูลกระหม่อมประชาธิปก ในร่มฉัตร เป็นต้น
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Hiram Bingham

กับหนึ่งศตวรรษของการพบ

Machu แห่Picchu
งอาณาจักรอินคา
โดย ศ. ดร. สุทัศน์ ยกส้าน

Machu Picchu
แหล่งที่มา www.exploringmachupicchu.com

Hiram Bingham and Discovery of Machu Picchu
In 1911, at 36, Hiram Bingham, American historian of Yale University, was searching in
the Andes mountain range for Vilcambamba – the last city of Inca Empire that had disappeared
without traces. Bingham did not find Vilcambamba, but on July 24, 1911 he discovered Machu
Picchu, the deserted Inca city of more than 140 buildings.
The discovery created interest to the Inca Civilization. Machu Picchu was declared a
UNESCO World Heritage Site in 1983.

ในปีค.ศ. ๑๙๑๑ (พ.ศ. ๒๔๕๔) Hiram Bingham III
นักประวัติศาสตร์อเมริกันแห่งมหาวิทยาลัย Yale วัย ๓๖ ปี ได้
เดินทางไปส�ำรวจเทือกเขา Andes ใน Peru เพื่อค้นหานคร
Vilcambamba แห่งอาณาจักรอินคาที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า
เป็นเมืองสุดท้ายของชาวอินคาภายใต้การปกครองของกษัตริย์
Titu Cusi ก่อนที่จะสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย
Bimgham ได้แรงจูงใจในการค้นหาเมืองนี้จากการอ่าน
ประวัติศาสตร์ที่บาทหลวง Antonio de Calancha เขียนไว้ว่า
เมื่อ Pizarro จับกษัตริย์ Atahualpa แห่งอาณาจักร Inca และ
ส�ำเร็จโทษพระองค์ Pizzaro ได้แต่งตั้งราชบุตรชื่อ Manco ให้ขึ้น
ครองราชย์แทน และเข้าใจไปเองว่า Manco คงเป็นกษัตริย์หุ่น
ทีเ่ ชือ่ ฟังตนและจะสัง่ ให้ชาวอินคายินยอมในทุกเรือ่ งโดยไม่ขดั ขวาง
หรือต่อต้านใดๆ แต่ Manco ฉลาด เมื่อถูกนายทัพสเปนกดดัน
มากขึ้นๆ พระองค์เสด็จหลบหนีออกจากเมือง Cuzco ไป
รวบรวมชาวอินคา ๒๐๐,๐๐๐ คนให้เดินทัพกลับมายึดนคร
Cuzco คืน แต่กองทัพอินคาสู้รบกับทหารสเปนไม่ได้ จึงต้องถอย
กลับไปตั้งทัพอยู่ในหุบเขา และออกโจมตีเป็นครั้งคราว แต่ในทีส่ ดุ
ก็ตอ้ งถอยทัพหนีขนึ้ เหนือไปตัง้ หลักอยูท่ เี่ มือง Vilcambamba
ซึ่งมีภูเขาและแม่น�้ำเป็นก�ำแพงเมืองล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน เพราะ
เส้นทางที่จะเข้าโจมตีเมืองยากล�ำบากมาก ดังนั้น Manco
จึงทรงคิดว่า คงไม่มที หารผิวขาวคนใดติดตามได้อกี แต่ทหารสเปน
คนหนึง่ ทีไ่ ด้หลบซ่อนอยูก่ บั ชาวอินคา ได้ลอบสังหาร Manco เมือ่ ไร้
กษัตริย์ นักรบอินคาก็ไร้ก�ำลังใจ มีผลให้กองทัพสเปนเข้ายึดเมือง
นี้ได้ และเมืองก็ได้สาบสูญไปจากแผนที่โลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปริศนาที่ค้างคาใจ Bingham มากคือ เมืองทั้งเมืองจะ
หายไปอย่างไร้ร่องรอยได้อย่างไร เขาคิดว่าอย่างน้อยจะต้องมีซาก
ที่เป็นร่องรอยของอาคารหรือศาสนสถานบ้าง ดังนั้น ในปี ๑๙๐๖
(พ.ศ. ๒๔๔๙) Bingham จึงเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้เพื่อค้นหา
เมืองนี้ และก็ได้ถามผู้คนตลอดทางว่า ได้เห็นซากอาคารปรัก
หักพังในป่าหรือบนภูเขาใดบ้าง ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั มีทงั้ ทีจ่ ริงและไม่จริง
แต่ในที่สุด Bingham ก็ต้องเดินทางกลับ เพราะไม่พบ
Vilcambamba เมืองในฝัน
อีก ๕ ปีต่อมา Bingham ได้เดินทางไปค้นหาเมือง
ลับแลนี้อีก ตามโครงการส�ำรวจค้นหาอารยธรรมอินคาที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Yale และ National Geographic
Society ของอเมริกา และเดินทางถึงเมือง Cuzco ที่ถูกสเปนยึด
ครองได้ในปี ๑๕๓๓ (พ.ศ. ๒๐๗๖) จากที่นั่น Bingham ได้เดิน
ทางต่อถึงเมือง Aguas Calientes เพื่อข้ามแม่น�้ำ Urubamba ที่
คดเคี้ยวไปตามทิวเขาที่ซับซ้อน และได้พบว่าบริเวณสองข้างทาง
อาณาจักรอินคาใน Ecuador, Peru และ Chile
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มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นทิวเขาที่สูงเทียมเมฆ ส่วนหุบผาหิน
แกรนิตทั้งสองข้างทาง ซึ่งบางตอนสูงถึง ๓๐๐ เมตร บรรยากาศ
ในบริเวณลุ่มแม่น�้ำ Urubamba ฉ�่ำชื้น เพราะมีหมอกหนา
Bingham ได้สอบถามชาวบ้านในบริเวณนั้น ว่าเคยเห็นซาก
อาคารปรักหักพัง ณ ที่ใดบ้าง และชาวบ้านก็ตอบว่า ใกล้ยอดเขา
ชื่อ Huayna Picchu ซึ่งอยู่ไกลจาก Cuzco ประมาณ ๙๖
กิโลเมตร มีซากอาคารโบราณที่ถูกเถาวัลย์ป่าอยู่
Bingham รู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ก็ตัดสินใจเดินทาง
ไปดู จึงจ้างพ่อลูกสองคนชื่อ Melchior Artega และ Pablito
Alvarez เป็นคนน�ำทางโดยสัญญาจะให้ค่าจ้างตามคุณค่าของ
วัตถุโบราณที่พบ Bingham เองมีนายทหารคนหนึ่งเป็นเพื่อน
ติดตามไปด้วย เพราะนักเดินทางคนอื่นๆ ในคณะไม่เชื่อ
ค�ำบอกเล่าของชาวบ้าน
สองนักส�ำรวจเดินตามคนน�ำทางไปนานประมาณ
๔๕ นาที ได้ข้ามแม่น�้ำ Urubamba โดยการคลานไปบนสะพาน
ที่โยกเยก จากนั้นก็พยายามเดินขึ้นเขาด้วยความยากล�ำบาก
เพราะเส้นทางแคบและชัน อีกทั้งมีเถาวัลย์รกระเกะระกะ เมื่อ
เวลาหลังเที่ยงวันเล็กน้อย หลังจากที่ได้เดินมาได้ระยะทางไกล
๑๒ กิโลเมตร นักส�ำรวจทั้งสองพร้อมคนน�ำทาง ก็มาถึงกระท่อม
ร้างหลังหนึ่ง หลังจากที่ได้ดื่มน�้ำเย็น และกินมันฝรั่งที่เผาสุกแล้ว
คนน�ำทางผู้พ่อก็บอกว่าตัวซากปรักหักพังอยู่อีกไม่ไกล
Bingham ไม่รู้สึกตื่นเต้นเลย เขาคิดว่าคนน�ำทางคง
หมายถึงซากอาคาร ๒-๓ หลัง จึงหลบนั่งในที่ร่ม แล้วคนน�ำทางก็
ให้ Pablito Alvarez วัย ๑๑ ปี น�ำทางต่อให้ Bingham กับ
เพื่อนเดินตาม ยิ่งขึ้นสูงทางเดินยิ่งล�ำบาก Bingham อดสงสัย
ตลอดเวลาไม่ได้ว่า ใครจะอุตริมาสร้างอาคารในที่สูงเช่นนี้
แต่เมือ่ ปีนป่ายขึน้ ถึงยอดเขา และมองลงไปบนทีร่ าบเบือ้ งล่างเล็กน้อย
เขาก็แทบหยุดหายใจ เมือ่ เห็นอาคารประมาณ ๑๔๐ หลัง เรียงราย
และเห็นป้อมปราการหินมากมาย เห็นขั้นบันไดเป็นชั้นๆ และเห็น
เถาวัลย์ป่าปกคลุมอาคารอย่างไม่เป็นระเบียบ เพราะเมืองที่เห็น
เป็นเมืองร้าง และสภาพก�ำแพงแสดงให้เห็นว่ามีอายุหลาย
ศตวรรษ เพราะทรุดโทรมมาก จึงเป็นที่อยู่ของงูพิษ
วันที่ Bingham เห็นเมืองลับแลบนยอดเขา คือวันที่
๒๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๑๑ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หลังจากที่ได้ส�ำรวจ
สิ่งก่อสร้างอย่างหยาบๆ และถ่ายภาพ Bingham ก็ได้พบว่า
ช่างก่อสร้างอาคารได้ยกหินก้อนใหญ่ที่หนัก ๑๐-๑๕ ตันมาเรียง
ต่อกันอย่างมั่นคง แข็งแรง และเรียบเนียน อย่างที่ไม่เคยเห็นที่ใด
มาก่อน ลักษณะโครงสร้างของอาคารคล้าย Temple of the
Sun ที่เมือง Cuzco มาก ดังนั้น Bingham จึงคิดว่า สถานที่นี้คือ
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Temple of the Sun ด้วย แต่ก�ำแพงวิหารที่ Cuzco ก็มิได้สวย
เนียนเท่าก�ำแพงวิหารนี้
จากที่สูง Bingham ได้เห็นหมู่อาคารถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ
บางอาคารท�ำด้วยหินแกรนิตขาว บางอาคารมีก�ำแพง ๓ ด้าน
และด้านที่ ๔ เปิดให้แสงอาทิตย์ส่องผ่าน ก�ำแพงของอาคารหนึ่ง
มีหน้าต่าง ๓ บาน ซึ่งจะปล่อยให้แสงอาทิตย์ผ่านในวันที่ ๒๑
มิถุนายน และ ๒๑ ธันวาคมของทุกปี เหมือนดังที่กษัตริย์
Manco ได้เคยบัญชาให้สร้างวังที่มีหน้าต่าง ๓ บาน หลังจากที่ได้
ส�ำรวจจนเต็มที่แล้ว Bingham ได้ขนโบราณวัตถุหลายชิ้นกลับไป
เก็บที่พิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัย Yale
ปริศนาเมืองลับแลจึงมีมากมายว่า ใครเป็นคนสร้าง?
สร้างเมื่อใด? สร้างเพื่ออะไร? สร้างได้อย่างไร? และผู้คนหายไป
ไหน? เพราะอะไรจึงทิ้งเมือง? และชาวเมืองท�ำเกษตรกรรมกัน
อย่างไร?

ชาวอินคามีเทคโนโลยีก่อสร้างที่สูงมาก ดังจะเห็นได้
จากหินที่ใช้ท�ำก�ำแพงเมือง ทุกก้อนได้รับการสกัดจนเรียบ จึงวาง
ซ้อนกันได้สนิท ส่วนก�ำแพงตึกที่มีความส�ำคัญก็มักทาเป็นสีทอง
หรือสีเงิน
สังคมอินคามีการแบ่งชั้นวรรณะ คนที่มีวรรณะต�่ำ
จะท�ำเกษตรกรรม และต้องน�ำผลิตผลที่ได้ไปถวายกษัตริย์
เพราะประชาชนไร้การศึกษา ดังนัน้ การท�ำบัญชีถวายราชบรรณาการ
จึงเป็นภาระหนัก เพราะไม่มีภาษาเขียน ดังนั้นจึงใช้วิธีบันทึกโดย
การผูกเชือกเป็นปมๆ เรียก quipu และให้ปมอยู่ไกลหรือใกล้กัน
ตามปริมาณการนับ คนที่จะอ่านและเข้าใจความหมายของ
quipu ต้องได้รับการฝึกฝนจากนักบวชอินคาเท่านั้น ระบบ
การนับทีแ่ ตกต่างจากระบบตัวเลขของชาวยุโรปนีท้ ำ� ให้ทหารสเปน

ในการตอบค�ำถามเหล่านี้ ประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า
ในปี ๑๕๓๒ (พ.ศ. ๒๐๗๕) ทหารสเปน ๒๐๐ คน ภายใต้การน�ำ
ของนายพล Francisco Pizarro และนักบวช ๓ คน ได้เดินทาง
ด้วยเรือถึงตอนเหนือของเปรูในปัจจุบัน อีกสองปีต่อมา กองทัพ
ล่าอาณานิคมนี้ได้ท�ำลายอาณาจักรและอารยธรรมอินคา
ที่เจริญรุ่งเรืองมานานร่วมพันปีในทวีปอเมริกาใต้จนหมดสิ้น
ในอดีตก่อนที่กองทัพสเปนจะบุกยึด อาณาจักรอินคามี
อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าอาณาจักรโรมัน เพราะมีพื้นที่
ครอบคลุมเปรู โบลิเวีย โคลัมเบีย ชิลี เอกวาดอร์ และบางส่วน
ของอาร์เจนตินา ดังนั้นภูมิประเทศของอาณาจักรจึงมีความ
หลากหลายมาก เช่น มีเทือกเขาแอนดิสทีส่ งู จรดเมฆ มีทะเลทราย
ที่แห้งแล้ง และบางส่วนเป็นป่าทึบ แม้จะไม่รู้จักใช้ล้อในการ
คมนาคมและขนส่ง แต่ชาวอินคามีตัวลาม่า (llama) ที่มีรูปร่าง
คล้ายอูฐแต่ไม่มีโหนกกลางหลัง เป็นสัตว์บรรทุกสัมภาระข้าม
ภูเขา และแม้อาณาจักรจะมีทองค�ำมากมหาศาล แต่ก็ไม่มีภาษา
เขียนที่แสดงความเป็นอารยะของอาณาจักรเลย
ถึงกระนั้น อินคาก็รู้จักท�ำเกษตรกรรม และมีวัฒนธรรม
ทั้งการเมืองและการศาสนาจนเริ่มเป็นปึกแผ่นราวคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๕ โดยมี Cuzco เป็นทั้งเมืองหลวงและศูนย์กลางการ
ปกครอง ชาวอินคาเรียกอาณาจักรของตนว่า Tawantinsuyu
ซึ่งแปลว่า จตุรอาณาจักร เพราะประกอบด้วยอาณาจักรเล็กๆ
สี่อาณาจักรที่ต่างก็มีผู้ส�ำเร็จราชการประจ�ำเพื่อท�ำหน้าที่ดูแล
หัวหน้าล�ำดับรองๆ ลงไป

ไม่รู้ความหมายและความส�ำคัญของ quipu เลย และกว่าจะรู้
quipu จ�ำนวนมากมายก็ถูกเผาท�ำลายไปเรียบร้อย ส่วนเชือก
quipu ที่เหลืออยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ก็ไม่ได้ช่วยให้นักวิชาการ
ตอบได้ว่า ชาวอินคาสร้างระบบปมขึ้นใช้ในการนับเลขอย่างไร
ระบบการคมนาคมของชาวอินคา มีถนนหนทางที่
เชื่อมโยงระหว่างนคร Cuzco กับบรรดาหัวเมืองใหญ่น้อยทั่ว
ราชอาณาจักร รวมเป็นระยะทางยาวกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร
สภาพของถนนขึ้นกับสภาพของภูมิประเทศที่ถนนตัดผ่าน
ถนนบางสายถูกตัดเป็นขัน้ บันได บางสายมีสะพาน ถนนสายส�ำคัญ
มักมีที่พักข้างทางส�ำหรับคนที่สัญจรได้แวะพักผ่อน นอกจากนี้
ชาวอินคาก็มักใช้ chaski (นักวิ่งรับจ้าง) เป็นบุรุษไปรษณีย์ท�ำ
หน้าที่ส่งข่าวและสิ่งของถึงกัน
อารยธรรมที่สูงยิ่งของชาวอินคาได้ท�ำให้อาณาจักร
เจริญรุ่งเรืองจนกษัตริย์อินคาสามารถปกครองชนเผ่าอื่นที่ล้าหลัง
กว่าได้หมด แล้วได้ออกกฎหมายบังคับไม่ให้คนใต้ปกครอง
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สวมเสื้อผ้าและเครื่องประดับเหมือนกษัตริย์อินคาหรือ
พระราชวงศ์ขั้นสูง และห้ามการติดต่อระหว่างคนต่างวรรณะ
ความเจริญทางเศรษฐกิจท�ำให้กองทัพอินคามีก�ำลังทางทหาร
เข้มแข็ง และเมื่อใดที่กองทัพอินคาชนะกองทัพของชนกลุ่มด้อย
กว่า ก็จะยึดทรัพย์สมบัติของผู้ปราชัย จากนั้นแม่ทัพอินคาจะตั้ง
คนที่เชื่อฟังกษัตริย์อินคาทุกเรื่องเป็นหัวหน้าใหม่ และเวลาบุก
โจมตีชนเผ่าอืน่ กษัตริยอ์ นิ คามักเกลีย้ กล่อมเจ้าเมืองให้ยอมจ�ำนน
ก่อน หากเจ้าเมืองยินยอมก็จะได้ศักดินาและทรัพย์สมบัติเป็น
รางวัล และจะได้รับแต่งตั้งให้ปกครองเมืองนั้นๆ ต่อไป โดยรับ
นโยบายทุกเรือ่ งจากกษัตริยอ์ นิ คา ส่วนเจ้าเมืองทีก่ ระด้างกระเดือ่ ง
ก็จะถูกฆ่า และเพื่อป้องกันบรรดาเจ้าเมืองเหล่านี้ไม่ให้คิดกบฏ
กษัตริย์อินคาได้ออกกฎหมายให้บุตรของเจ้าเมืองขึ้นทุกคนไป
รับการศึกษาที่ Cuzco ซึ่งมีข้อดีสองประการ คือ ประการแรก
เด็กที่ได้รับการฝึกสอนโดยอาจารย์อินคา จะซึมซับและเลื่อมใส
ในวัฒนธรรมอินคา แล้วจะน�ำลัทธิและความคิดอินคาไปปกครอง
บ้านเกิดเมืองนอนของตนต่อไป ประการที่สอง คือ ทายาทของ
เจ้าเมืองขึ้นเหล่านี้ จริงๆ ก็คือตัวประกันมิให้บิดาตั้งตัวเป็นกบฏ
ส�ำหรับการหารายได้นั้น เจ้าเมืองอินคาจัดเก็บภาษี
วัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปจากผูป้ ระกอบธุรกิจ ชายอินคาทีแ่ ข็งแรง
ทุกคนต้องเสียสละเวลาท�ำงานเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์เพื่อรัฐ
โดยคนเหล่านี้จะได้รับอาหารและเบียร์ข้าวโพดที่ชาวอินคา
เรียกว่า chicka เป็นค่าตอบแทน ส่วนสตรีสวยทีช่ าวอินคาเรียกว่า
mamakuna จะถูกน�ำตัวมากักขังในวังให้ทอผ้า ต้มเบียร์ และ
รับใช้ในพิธีศาสนา และให้นักบวชอินคามีสิทธิควบคุมเสรีภาพใน
การสมรสและการตั้งครรภ์ของสตรีกลุ่มนี้กับกษัตริย์อินคา
และพระราชวงศ์จนตลอดชีวิตของนาง
ชาวอินคามีความเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นผู้ให้ก�ำเนิด
เผ่าพันธุ์ของตน นอกจากดวงอาทิตย์แล้ว ก็ยังนับถือดวงจันทร์
ดาว และโลกด้วย แม้แต่ ภูเขา แม่น�้ำ ต้นไม้ ชาวอินคาก็เชื่อว่ามี
เทพเจ้าประทับอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งชาวอินคาต้องแสดงความนับถือ
โดยการน�ำสิ่งของ เช่น ตุ๊กตาปั้น เบียร์ ใบโกโก้ หรือชีวิต ไปถวาย
ดังนั้นชาวอินคาจึงมีประเพณีฆ่าตัวลาม่าหรือคนเพื่อถวายเป็น
เทพบูชา แม้โดยทั่วไปการฆ่าคนจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา
แต่ส�ำหรับชาวอินคา การฆ่าบูชายัญคือเหตุการณ์ส�ำคัญที่ต้องมี
พิธีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ซึ่งผู้ถูกบูชายัญจะถูกน�ำตัวขึ้นสู่ยอดเขาสูง
ที่ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากถูกมอมยาจนสิ้นสติแล้วก็จะถูกสังหารด้วย
การใช้ก้อนหินทุบกะโหลกศีรษะจนแหลก จากนั้นศพก็ถูกห่อหุ้ม
ด้วยผ้าแพร แล้วน�ำไปวางทิ้งบนยอดเขาให้อยู่ในความดูแลของ
องค์เทพแห่งภูเขาชั่วนิจนิรันดร์
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ชาวอินคา

ปริศนาที่นักโบราณคดีค้างคาใจอีกหนึ่งปัญหา คือ
เหตุใดกองทัพสเปนซึ่งมีทหารไม่ถึง ๒๐๐ คน จึงสามารถพิชิต
อาณาจักรอินคาที่ทรงอ�ำนาจได้อย่างง่ายดาย ค�ำตอบคือ
อาณาจักรนี้ล่มสลายเพราะคนเผ่าอินคาไม่มีเทคโนโลยีที่สูงพอ
จะสู้รบกับกองทัพสเปน และชาวเมืองถูกโรคทรพิษระบาดคุกคาม
นอกจากนี้อาณาจักรอินคาก็มิได้มีระบบสืบสันตติวงศ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะเวลากองทัพสเปนยกพลประชิดเมือง Cuzco
กษัตริย์ Huayna Capac แห่งอาณาจักรอินคาเพิ่งสิ้นพระชนม์
และองค์มกุฎราชกุมารก็ได้สิ้นพระชนม์ตามด้วยโรคทรพิษ
ที่ทหารสเปนน�ำมาแพร่ ดังนั้นเมื่อ Pizarro จับราชบุตร
Atahualpa เป็นตัวประกัน และฆ่าพระองค์โดยใช้เชือกรัดพระศอ
ราชบัลลังก์อินคาจึงไร้ผู้สืบทอดบัลลังก์ทันที
ชาวอินคากับตัวลาม่า (llama)

เทคโนโลยีก่อสร้างอาคารของชาวอินคา ที่ก้อนหิน
ถูกสกัดจนประสานกันสนิทเรียบ

ทองค�ำเป็นสาเหตุหนึ่งของการล่มสลายของชาวอินคา
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สาเหตุการพ่ายแพ้อีกหนึ่งประเด็น คือ ชาวอินคามี
เทคโนโลยีขั้นต�่ำ เช่น หอกและธนูในการต่อสู้ ท�ำให้ทหารอินคา
๖,๐๐๐ คนไม่สามารถต่อสู้กับปืนของทหารสเปนได้ ดังนั้น
ชาวอินคานับพันจึงถูกทหารสเปนสังหารอย่างเลือดเย็น และเมื่อ
กองทัพสเปนบุกยึดนคร Cuzco ได้แล้ว นายพล Pizarro ก็ได้
ผูกสัมพันธไมตรีกับบรรดาหัวหน้าเมืองขึ้นต่างๆ ในอาณาจักร
โดยแสดงให้เจ้าเมืองเหล่านั้นเห็นว่าตนคือผู้ปลดแอกและให้
เสรีภาพ เหตุผลเหล่านี้มีส่วนท�ำให้สเปนเข้าครอบครองอาณาจักร
อินคาได้อย่างง่ายดายนานถึง ๓๐๐ ปี การปกครองที่ทารุณของ
สเปนได้ท�ำให้ชาวอินคาพลัดพรากและล้มตายไปมากมาย
จนในที่สุดก็สิ้นเผ่าพันธุ์
ความสนใจในอารยธรรมอินคาเกิดขึ้นในวันที่ ๙
สิงหาคม ๑๙๑๑ (พ.ศ. ๒๔๕๔) เมื่อ Hiram Bingham III
แห่งโครงการส�ำรวจประเทศเปรูของมหาวิทยาลัย Yale ได้พบ
เมืองร้าง Machu Picchu ทีซ่ อ่ นอยูบ่ นยอดเขาทีร่ ะดับสูง ๒,๕๐๐
เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล (Machu Picchu แปลว่า ยอดเขาที่เก่า
แก่) นครลับแลนี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขา Machu Picchu กับ
Huayna Picchu และเป็น ศาสนสถานส�ำคัญที่อยู่เหนือหุบเขา
ศักดิ์สิทธิ์ประมาณ ๖๑๐ เมตร

Francisco Pizarro ผู้พิชิตอาณาจักรอินคา
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ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ที่มหาวิทยาลัย California ที่
Berkeley ด้วย เมื่อส�ำเร็จการศึกษา Bingham ได้เข้าพิธีสมรส
กับ Mitchell แล้วสมัครเรียนต่อระดับดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย
Harvard จนส�ำเร็จปริญญาเอกเมื่ออายุ ๓๐ ปี จากนั้นได้ท�ำงาน
เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Princeton แต่ Bingham ไม่ชอบ
ชีวิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนัก

ความจริงการพบนคร Machu Picchu ของ Bingham
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เพราะเดิม Bingham ตั้งใจจะค้นหาเมือง
Vilcambamba อันเป็นเมืองที่ชาวสเปนได้บันทึกว่าเป็นที่ที่
กษัตริย์แห่งอาณาจักรอินคาได้ประทับหลบซ่อนอยู่หลังจากที่
กองทัพของพระองค์พ่ายแพ้กองทัพสเปน การได้เห็น Machu
Picchu แทน Vilcambamba จึงท�ำให้ Bingham ตกตะลึง
เพราะแม้แต่กองทัพสเปนซึ่งได้ครอบครองอาณาจักรอินคามา
นานร่วม ๓๐๐ ปี ก็ไม่เคยรู้ว่าชาวอินคาได้สร้างเมืองสวยงาม
เมืองหนึ่งบนยอดเขาสูงนี้
Bingham เชือ่ ว่า Machu Picchu คือนคร Vilcambamba
ที่ทหารสเปนได้ท�ำลายจนราบเรียบในปี ๑๕๗๒ (พ.ศ. ๒๑๑๕)
แต่ ณ วันนี้ นักประวัติศาสตร์อินคาได้แสดงหลักฐานให้โลก
ประจักษ์แล้วว่า เมือง Vilcambamba ตัวจริงอยู่ที่ Espiritu
Pampa
Hiram Bingham เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ.
๑๘๗๕ (พ.ศ. ๒๔๑๘) ที่ Honolulu ในรัฐฮาวาย หลังจากที่บิดา
มารดาได้อพยพจากอเมริกามาฮาวายได้ไม่นาน บรรพบุรุษของ
ตระกูลนี้มีชื่อเสียงในการเป็นนักเดินเรือ เคยเดินเรืออ้อม
แหลม Cape Horn ในทวีปอเมริกาใต้ไปยังเกาะต่างๆ ใน
มหาสมุทรแปซิฟิก เพราะปู่และพ่อเป็นนักบวชสอนศาสนา
Bingham จึงใช้ชีวิตในวัยเด็กภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดมาก
เมื่ออายุ ๑๙ ปี Bingham ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Yale เพราะมีความสามารถเป็นนักพูดจึงได้เข้าร่วมทีมโต้วาที
ของมหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
Bingham ได้เดินทางกลับฮาวาย เพื่อท�ำงานเป็นนักบวชนิกาย
Protestant แห่งโบสถ์ Palama หลังจากการท�ำงานไม่นาน
Bingham ได้ตกหลุมรักกับ Alfreda Mitchell ผู้มีฐานะดี
Bingham จึงลาออกจากงานนักบวช เพื่อรวบรวมเงินมาแต่งงาน
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้สมัครเรียนปริญญาโทด้าน
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Bingham ได้มีโอกาสเดินทางไปส�ำรวจทวีปอเมริกาใต้
เป็นครั้งแรกที่ประเทศ Venezuela และ Colombia เมื่อกลับ
จากการส�ำรวจ เขาก็ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
Yale และได้เลื่อนต�ำแหน่งจนเป็นศาสตราจารย์ในอีก ๘ ปีต่อมา
ในปี ๑๙๐๘ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ประธานาธิบดี Roosevelt
ได้แต่งตั้งให้ Bingham เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม Pan
American Scientific Congress ที่เมือง Santiago ใน Chile ใน
การเดินทางครั้งนั้น Bingham ได้เห็นซากปรักหักพังที่ Buenos
Aires และ Lima ด้วย และเมื่อได้เห็นซากอาคารของชาวอินคาที่
Choqquequirau ความประทับใจมากท�ำให้ Bingham หันมา
สนใจที่จะค้นหาเมืองสุดท้ายที่ชาวอินคาอาศัยอยู่ก่อนที่
อาณาจักรจะล่มสลาย
เมื่อได้พบ Machu Picchu แล้ว Bingham ก็ได้เดิน
ทางไป Peru อีกสองครั้งในปี ๑๙๑๒ (พ.ศ. ๒๔๕๕) และ
๑๘๑๔ (พ.ศ. ๒๔๕๗) พอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Bingham
จึงเข้ารับราชการทหาร และเมื่อสงครามสงบก็ได้ลงสมัครรับ
เลือกตัง้ เป็นผูว้ า่ ราชการรัฐ Connecticut ในปี ๑๙๒๔ (พ.ศ. ๒๔๖๗)
และได้ลาออกจากต�ำแหน่งเพื่อสมัครเป็นวุฒิสมาชิกในปี ๑๙๒๖
(พ.ศ. ๒๔๖๙) เขาด�ำรงต�ำแหน่งนี้จนถึงปี ๑๙๓๓ (พ.ศ. ๒๔๗๖)
ถึงจะมีอาชีพหลายรูปแบบ แต่ Bingham ก็มักตอบใคร
ต่อใครว่า อาชีพนักส�ำรวจเป็นอาชีพที่เขาโปรดปรานมากที่สุด
หลังจากที่รับราชการในต�ำแหน่งวุฒิสมาชิกจนครบ
วาระแล้ว Bingham ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายของตนในการสมาคม
กับสังคมชั้นสูง จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๕๖
(พ.ศ. ๒๔๙๙) ที่กรุง Washington D.C. สิริอายุ ๘๑ ปี
ส�ำหรับการตอบค�ำถามที่ว่า Machu Picchu กลายเป็น
เมืองร้างได้อย่างไร นักประวัติศาสตร์ได้พบว่า Machu Picchu
ได้ถูกสร้างขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ เพื่อเป็นที่พ�ำนักของ
นักบวช พระราชวงศ์ คนงาน และสตรีจำ� นวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน
ลักษณะอาคารและสิ่งก่อสร้างใน Machu Picchu แสดงให้เห็น
ว่า เมืองถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งส�ำหรับท�ำเกษตรกรรม
และอีกส่วนหนึ่งเป็นสถานปกครอง ความโดดเด่นของเมืองคือ

ต�ำแหน่งของอาคารต่างๆ ถูกจัดวางอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
โดยรอบ ขนาดของอาคารแสดงว่า ในยุคนั้นมีผู้คนอาศัยประมาณ
๑,๐๐ คน อาศัยอยู่ในเมืองนี้ และบ้านคนชั้นต�่ำจะอยู่ชั้นล่างๆ
แต่บ้านชนชั้นสูงจะอยู่ชั้นสูงขึ้นไป บางบ้านไม่มีหลังคา เพื่อให้
นักบวชได้สังเกตดูดวงอาทิตย์ และดาวต่างๆ บนท้องฟ้า การรู้จัก
ท�ำพื้นที่เพาะปลูกเป็นขั้นๆ ตามไหล่เขา แสดงให้เห็นว่า
ชาวอินคามีความรู้และความสามารถด้านเกษตรกรรมและ
นิเวศวิทยาเป็นอย่างดี เพราะในเมืองมีสะพาน ท่อระบายน�้ำ
อุโมงค์ และหอคอยให้ทหารได้สอดแนมดูข้าศึกจากระยะไกลด้วย
Bingham เชื่อว่า Machu Picchu คือพระราชฐาน
ส�ำหรับพักผ่อนของ Pachacute ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่ง
อาณาจักรอินคา การวิเคราะห์โครงกระดูก ๑๗๔ ชุดที่ขุดได้
ท�ำให้เขารู้ว่าโครงกระดูก ๑๕๐ ชุดเป็นของสตรี ดังนั้น Bingham
จึงสันนิษฐานว่าเมื่อกองทัพสเปนรุกฆาต กษัตริย์อินคาได้น�ำสตรี
หลายคนมาหลบซ่อนที่ Machu Picchu เพื่อให้เหล่านางท�ำพิธี
สวดมนต์ภาวนาของความช่วยเหลือจากเทพเจ้า และบนบานให้
เทพเจ้าสาปแช่งผู้บุกรุก แต่ค�ำอธิษฐานทั้งหลายมิเป็นผล Machu
Picchu ยังเป็นที่หลบซ่อนอยู่อีก ๔๐ ปี จนสตรีเหล่านั้นมีอายุ
มากขึ้นๆ และได้ล้มตายไปจนหมด
แต่นักวิชาการหลายคนไม่เชื่อในค�ำอธิบายนี้
ในวารสาร Time ฉบับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ.
๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) นักโบราณคดีอเมริกันชื่อ Richard
Burger แห่งมหาวิทยาลัย Yale ก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
Bingham ว่า Machu Picchu มิใช่ศาสนสถาน แต่เป็นพระ
ราชฐานส�ำหรับพักผ่อนพระอิริยาบถของกษัตริย์แห่งอินคาและ
พระราชวงศ์
Burger ได้ข้อสรุปนี้จากหลักฐานที่ John Howland
Rowe ได้พบเมื่อ ๑๕ ปีก่อนนี้ว่า พระบรมวงศานุวงศ์ของ
กษัตริย์ Pachacute ได้เคยฟ้องร้องต่อศาลเปรูขอกรรมสิทธิ์
เหนือ Machu Picchu คืนจากรัฐบาล เอกสารการฟ้องร้องนี้
ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งเมือง Cuzco

การติดตามวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นนี้ท�ำให้ Burger ได้
ข้อสรุปใหม่ว่า Machu Picchu เคยเป็นแหล่งพ�ำนักของจิตรกร
และศิลปินมากมาย โครงสร้างของกะโหลกศีรษะที่พบได้ช่วย
ให้ Burger รู้ว่า ช่างประจ�ำราชส�ำนักมาจากคนหลายเผ่า และมี
จ�ำนวนสตรีต่อบุรุษในอัตราส่วน ๓:๒ สตรีบางคนมิใช่สาว
พรหมจารี เพราะหลายคนมีร่องรอยของการตั้งครรภ์ เพราะเหตุ
ว่าการจะให้ Machu Picchu ด�ำรงสภาพเป็นพระราชฐาน
ที่สูงเทียมเมฆ ต้องใช้งบประมาณเงินและก�ำลังคนมาก ดังนั้นหลัง
จากที่กษัตริย์ Atahualpa สิ้นพระชนม์แล้ว ๘๐ ปี ชาวเมืองอิน
คาจึงพากันอพยพทิ้งเมืองไปอย่างถาวร
แต่นักประวิติศาสตร์อีกหลายคนคิดว่า คงได้เกิดโรค
ระบาดอย่างรุนแรง ในอาณาจักรหรือชาวเมือง Machu Picchu
ถูกชนเผ่าอื่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนหมด
ปริศนาการละทิ้ง Machu Picchu จึงยังคงมีต่อไปเพื่อ
ให้คนที่สนใจได้ไปเยือน
ในปี ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) องค์การ UNESCO ได้
ประกาศยกย่อง Machu Picchu เป็นมรดกโลกที่ส�ำคัญ
ทุกวันนี้ Machu Picchu คือสัญลักษณ์ของ Peru ที่มี
นักท่องเที่ยวไปเยือนวันละประมาณ ๒,๐๐๐ คน
ส่วนการอ้างที่ว่า Bingham มิได้พบ Machu Picchu
นั้น นักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่า Augustine Lizarraga ผู้เป็น
ชาวนาชาวเปรูคนหนึ่งได้พบเมืองลับแลนี้ก่อนในปี ๑๙๐๒ (พ.ศ.
๒๔๔๕) เพราะเขาได้เขียนชื่อของเขาด้วยถ่านด�ำบนก�ำแพง
อาคารที่ Machu Picchu แต่ Lizarraga มิได้รายงานสิ่งที่เขาพบ
ให้ใครรู้ ดังนั้นเครดิตการพบ Machu Picchu จึงตกเป็นของ
Bingham แต่ผู้เดียว
ปีนี้เป็นปีครบหนึ่งศตวรรษแห่งการพบ Machu
Picchu และมหาวิทยาลัย Yale ได้ประกาศคืนสมบัติทุกชิ้นที่ขุด
พบที่ Machu Picchu แก่รัฐบาลเปรู
อ่านเพิ่มเติมจาก The Conquest of the Incas โดย
J. Hemming (London, 1970)

เกี่ยวกับผู้เขียน
ศาตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน (นักฟิสิกส์ อาจารย์และนักเขียนสารคดี)
ส�ำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีผ ลงานด้า นการสร้า งทฤษฎีอธิบ าย
สมบัติพื้นฐานบางประการของสภาพน�ำยิ่งยวด ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๐
ในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   เมธิวิจัยอาวุโส และภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน

ความรู้คือประทีป
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ธนาคารปูไข่ บ้านแหลมเทียน
โดย นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด จังหวัดตราด

Crab Hatchery at Trat Coastal Fisheries Research and Development Center
Prachuab Leeraksakiat, director of Trat Coastal Fisheries Research and
Development Center, talked about the crab breeding program, “Crab Bank,” to
support conservation of marine life for sustainable ecosystem.
The program requires the coordination with local fishermen for the caring
of pregnant crabs at “The Crab Bank,” which serves as a hatchery as part of the
crab conservation program and also to increase the crab population to enhance
community income along the coastal area of Trat province.
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้าน
การท�ำประมง มีการประมงเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
และการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมากมาย ปูม้าก็เป็น
หนึ่งในทรัพยากรสัตว์น�้ำที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เนื้อปูม้ามี
รสชาดอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถน�ำมาประกอบ
อาหารได้หลากหลายชนิด เช่น ปูมา้ นึง่ กรรเชียงปู และส้มต�ำปูมา้
เป็นต้น ท�ำให้ปูม้าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ ทั้ง
หลาย จึงเป็นสาเหตุที่ชาวประมงพื้นบ้าน และประมง
เชิงพาณิชย์ เร่งท�ำการประมงปูม้าอย่างมากมาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค โดยขาดการอนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มุ่งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตปูม้าจาก
ธรรมชาติให้มากเท่าที่จะท�ำได้ จึงเป็นสาเหตุของการท�ำ
ประมงปูม้าที่เกินศักยภาพที่ธรรมชาติจะผลิตมาทดแทนได้
ส่งผลให้ในปัจจุบันทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติลดน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัดเจน จะเห็นได้จากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลผลิตจาก
การประมงปูมา้ ๒๙,๕๐๐ เมตริกตัน ลดลงเหลือ ๒๓,๖๐๐ เมตริกตัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆ และปูม้าที่ได้
จากการท�ำการประมงก็มขี นาดเล็กลงอย่างมาก ดังนัน้ หากชาวประมง
ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ยังขาดจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรปูม้าให้เกิดความยั่งยืน ในอนาคต
อันใกล้นี้ทรัพยากรปูม้าก็อาจจะหมดไปจากท้องทะเลไทยได้
วิธีการหนึ่งที่ง่าย และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยเฉพาะ
ชาวประมง และผู้ประกอบการ คือ การจัดท�ำ
“ธนาคารปูไข่เพื่อความยั่งยืน”
ธนาคารปูไข่คืออะไร ?
ท่านผู้อ่านคงจะรู้จักธนาคารเป็นอย่างดี ซึ่งธนาคารมี
หลากหลายชนิด เช่น ธนาคารพาณิขย์ส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ
การเงิน ธนาคารข้าวเป็นการรวมกลุม่ ชาวนาเพือ่ ให้บริการช่วยเหลือ
แก่ผู้ยากจน กู้ยืมข้าวเพื่อการบริโภคหรือการเพาะปลูก และ
ธนาคารโคกระบือเป็นการให้ยืม หรือเช่าซื้อโคกระบือ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งธนาคารส่วนมากจะเป็นเรื่อง
การช่วยเหลือเกษตรกร หรือผู้ใช้บริการ ในด้านการฝากหรือกู้ยืม
แต่ธนาคารปูไข่จะมีความแตกต่างเล็กน้อย คือ ธนาคารปูไข่จะ
เป็นการรับฝากเพียงอย่างเดียว โดยจะรับฝากปูม้าไข่แก่
นอกกระดองจากชาวประมง ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริโภคทัง้ หลาย
โดยธนาคารจะน�ำปูมา้ ไข่แก่นอกกระดองทีไ่ ด้รบั มาเลีย้ งในกระชัง
เมื่อปูม้าไข่แก่เขี่ยไข่เป็นลูกปูม้าวัยอ่อนเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคาร
ก็จะคืนปูม้าแก่ผู้ฝาก ส่วนดอกเบี้ยที่ผู้ฝากทั้งหลายจะได้รับอย่าง
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มากมายก็ไม่ใช่จ�ำนวนเงิน แต่จะเป็นลูกปูม้า หรือทรัพยากรปูม้า
ในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ตามค�ำที่ว่า “ฝากร้อย จับเป็นล้าน”

ท�ำไมต้องท�ำธนาคารปูไข่ ?
เป็นค�ำถามที่ทุกคนสงสัย ก็ในเมื่อปูม้าเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าดูจากผลผลิตปูม้า
ที่จับจากธรรมชาติในปัจจุบัน จะพบว่าปูม้าที่จับจากธรรมชาติ
มีปริมาณลดลงอย่างมากมาย จากเดิมที่เคยจับได้ประมาณ
๒๙,๐๐๐ – ๓๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี ลดลงเหลือประมาณ
๒๓,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี และมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆ
และปูม้าที่ถูกจับมาบริโภคก็มีขนาดเล็กลงกว่าในอดีต ท�ำให้ปูม้า
ที่ถูกจับไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปถึงวัยเจริญพันธุ์ และ
แพร่ขยายพันธุ์ หรือทีเ่ รียกง่ายๆ ว่า ตายก่อนวัยอันควร ซึง่ เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้ทรัพยากรปูม้าลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องจัดท�ำธนาคารปูไข่เพื่อเพิ่มทรัพยากรปูม้าใน
ธรรมชาติ ก่อนที่ปูม้าจะหมดจากท้องทะเลไทย
ธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน จังหวัดตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด จังหวัดตราด
ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนปูม้าที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านแหลม
เทียนและพื้นที่โดยรอบ ได้ส�ำรวจสอบถามชาวประมงปูม้า
บ้านแหลมเทียนต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
พบว่าในอดีตชาวประมงออกเรือวางลอบปู หรืออวนปู จะได้ปูม้า
กลับมาประมาณ ๒๐ – ๓๐ กิโลกรัมต่อเที่ยวต่อครั้ง มีมูลค่า
ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท แต่ในปัจจุบัน ชาวประมง
ออกเรือไปทัง้ วันได้ปมู า้ น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม และปูมา้ ทีจ่ บั ได้มขี นาด
เล็กลงเรื่อยๆ ไม่คุ้มกับการท�ำการประมงในแต่ละครั้ง ซึ่งการ
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ขาดแคลนทรัพยากรปูม้าย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และชาวบ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมเทียน ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด จึงร่วมมือกันจัดตั้งธนาคารปูไข่ โดยเฉพาะ
นายชาญชัย บวรสถิตย์ ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรปูม้า จึงเต็มใจและให้การสนับสนุนการจัดท�ำ
ธนาคารปูไข่ ณ แปลงเลีย้ งหอยนางรมแบบแขวนของตนเอง ในเบือ้ งต้น
ธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน เป็นการด�ำเนินงานแบบง่ายๆ
โดยจะขอความร่วมมือจากชาวประมงปูม้า เมื่อจับปูม้าไข่แก่
นอกกระดองทีม่ ไี ข่สดี ำ� ได้ ก็นำ� มาฝากเลีย้ งไว้ทธี่ นาคารปูไข่รายละ
๑ – ๒ ตัว เป็นระยะเวลา ๑ – ๒ วัน ปูม้าไข่แก่ก็จะเขี่ยไข่เป็น
ลูกปูม้าวัยอ่อน ล่องลอยไปกับกระแสน�้ำ เจริญเติบโตเป็นปูม้า
ขนาดใหญ่ให้ชาวประมงท�ำการประมงปูม้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ส่วนอีกวิธีการหนึ่ง คือ ธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียนจะ
สนับสนุนปูม้าไข่แก่นอกกระดองแก่โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งตราด เพื่อเพาะอนุบาลให้ได้ลูกปูม้าระยะ
วัยรุ่น (Young carb) ที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ปูม้า มีขนาด
กระดองยาว ๐.๕ – ๑.๐ เซนติเมตร แล้วน�ำไปปล่อยบริเวณ
แปลงเลี้ยงหอยในพื้นที่ธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน ซึ่งวิธีการนี้
จะท�ำให้อัตราการรอดตายของลูกปูม้าสูงมากขึ้น แต่ค่อนข้างจะ
ยุ่งยากและใช้งบประมาณมากไปหน่อย

ผลการด�ำเนินงานธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียนที่ผ่านมา
ในเบื้องต้น ชาวประมงบางส่วนยังไม่เข้าใจปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรปูม้า จึงยังให้ความร่วมมือน้อย แต่เมื่อมีการพูดคุยกัน
ก็ให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น โดยให้ยืมปูม้าไข่แก่นอกกระดอง
พร้อมกันนี้พี่ชาญชัย บวรสถิตย์ ได้ใช้เงินส่วนตัวจัดซื้อปูม้าไข่
แก่นอกกระดองมาปล่อยในธนาคารปูไข่ ตั้งแต่เดือนเมษายน –
สิงหาคม ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓๐๐ – ๔๐๐ ตัว และสนับสนุนปูม้าไข่
แก่นอกกระดองบางส่วนให้ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ ตราด
ผลิตลูกปูม้าระยะวัยรุ่น เพื่อปล่อยลงสู่แปลงเลี้ยงหอยนางรม
บริเวณธนาคารปูไข่ ประมาณ ๘๘,๙๙๙ ตัว จากการพูดคุย
กับพีช่ าญชัย บวรสถิตย์ หลังจากรท�ำธนาคารปูไข่บา้ นแหลมเทียน
และปล่อยลูกปูม้าระยะวัยรุ่นแล้ว ประมาณ ๓ – ๔ เดือน พี่
ชาญชัยได้ลองส�ำรวจลูกปูม้าที่เกิดขึ้นด้วยการลองวางลอบ
และอวนปู พร้อมสังเกตจากพื้นที่โดยรอบ พี่ชาญชัยบอกว่ามีลูก
ปูม้าขนาดเหรียญ ๑๐ บาท หรือใหญ่กว่าเล็กน้อยในธรรมชาติ
จ�ำนวนมากขึ้น แสดงว่าการท�ำธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน และ
การปล่อยลูกปูม้า ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังติดขัด
ปัญหาลูกปูม้าขนาดดังกล่าวติดเครื่องมือประมงและตายจ�ำนวน
มาก ซึ่งจะต้องหารือกับชาวประมง เพื่อร่วมปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ประมงให้ลูกปูม้าขนาดเล็ก สามารถรอดเครื่องมือประมง
ไปเจริญเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ เพื่อสามารถท�ำการประมงปูม้า
อย่างยั่งยืนต่อไป

นายอิศรา สุนทรวิภาต (ซ้าย) ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน
100,000 บาท ให้กับ นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ (ขวา) ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
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เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้เขียนในฐานะผู้
อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด ได้มีโอกาส
ต้อนรับนายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและ
รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
และคณะ ทีเ่ ข้าเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ านของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง
ชายฝั่งตราด ในด้านการอนุรักษ์ปลาการ์ตูน ด้านเพาะอนุบาล
และปล่อยปลาการ์ตูนในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะช้าง และ
ได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรปูม้า การด�ำเนิน
กิจกรรมธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน และการเพาะอนุบาลปูม้า
เพื่อปล่อยในบริเวณธนาคารปูไข่บ้านแหลมเทียน
นายอิศรา สุนทรวิภาต ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรปูม้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงให้ความส�ำคัญพร้อมยินดี
สนับสนุน และร่วมจัดท�ำธนาคารปูไข่ของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งตราด เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้เกิดความยั่งยืน
หลังจากนั้น นายอิศรา สุนทรวิภาตและคณะ ได้ร่วมปล่อย
ลูกปูม้าระยะ Young carb ขนาด ๐.๕ – ๑.๐ เซนติเมตร
จ�ำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ลงสู่อ่าวแหลมจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านอ่าวช่อ

ต�ำบลอ่าวใหญ่ อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรปูม้าตามโครงการธนาคารปูไข่
ทางผู้เขียนต้องขอบคุณ บริษัท เอสโซ่ฯ โดยเฉพาะคุณอิศรา ที่
พร้อมให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานธนาคารปูไข่ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งตราด เป็นอย่างสูง และคิดว่าคงจะได้
ร่วมกันด�ำเนินงานธนาคารปูไข่ในเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ ตราด ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ ตราด กรมประมง
จบการศึกษา วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ประมง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(Natural Resources Development and Management) จาก สถาบัน Asia Institute of
Technology
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รู้รอบ เรื่องราคาน�้ำมัน
โดย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ความรู้คือประทีปฉบับนี้ ขอเสนอค�ำตอบต่อค�ำถาม
สารพันทีท่ า่ นผูอ้ า่ นมีเกีย่ วกับราคาน�ำ้ มัน โดยได้รบั การอนุเคราะห์
ข้อมูลจากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ท�ำไมราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปในประเทศไทยต้องอ้างอิงราคา
สิงคโปร์?
น�้ำมันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ตลาดน�้ำมันจึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ผูค้ า้ น�ำ้ มันจึงต้องตืน่ ตัวและปรับราคาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
ดังนัน้ ราคาน�ำ้ มันทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ “อ้างอิง” จึงมักเป็นราคาของ
ตลาดใหญ่ๆ ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงภายใต้กลไกระบบการค้า
เสรีในบริเวณใกล้เคียงกัน คล้ายกับการอ้างอิงราคาผักผลไม้กับ
“ราคาที่ตลาดไทย” หรือการอ้างอิงราคาข้าวกับ “ราคาที่ท่าข้าว
ก�ำนันทรง” เป็นต้น
ส�ำหรับศูนย์กลางการซื้อขายน�้ำมันของโลกกระจายอยู่
ใน ๓ ภูมิภาค ก็คือ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยที่ตลาดกลาง
การซื้อขายน�้ำมันของภูมิภาคเอเชียตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
เนื่องจากเป็นประเทศส่งออกน�้ำมันรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งค�ำว่า “ราคาสิงคโปร์” นั้นไม่ใช่ราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ประกาศ
โดยรัฐบาลหรือโรงกลั่นของประเทศสิงคโปร์ แต่เป็นราคาซื้อขาย
น�้ำมันระหว่างผู้ค้าน�้ำมันในภูมิภาคเอเชียที่ตกลงกันผ่านตลาด
กลางฯ ที่ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และตั้งอยู่ใกล้กับ
ประเทศสิงคโปร์ จึงเลือกที่จะอ้างอิงราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปจาก
ตลาดกลางฯ ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนระดับราคาที่สมดุล
กับกลไกระบบการค้าเสรีของตลาดในภูมิภาคนี้ อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของราคาก็สอดคล้องอย่างเป็นสากลกับ
ตลาดซื้อขายน�้ำมันอื่นๆ ทั่วโลก
ท�ำไมประเทศไทยจึงไม่กำ� หนดราคาน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปในประเทศเอง?

All about Oil Prices
In time of high oil prices, many questions arise. This article gives answers
to some of these questions. For instance, why do we have to base refined product
prices in Thailand on Singapore market prices? Why does Gross Refining Margin
not always increase as finished product prices rise?
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นอกจากนี้ การอ้างอิงราคาจากตลาดกลางฯ ที่ประเทศ
สิงคโปร์ จะท�ำให้โรงกลั่นภายในประเทศต้องพัฒนาศักยภาพและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการกลั่นน�้ำมันให้
สามารถแข่งขันกับโรงกลั่นอื่นๆ ในภูมิภาคหรือของโลกอยู่เสมอ
ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้บริโภค และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ส่วนประกอบของราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปมีอะไรบ้าง?
โดยปกติ ถ้าราคาน�้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ราคาน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงตามขึ้นด้วย
ยกเว้นแต่จะมีมาตรการแทรกแซงเพื่อควบคุมราคาน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปภายในประเทศจากภาครัฐ ท�ำให้ราคาขายต�่ำกว่า
ความเป็นจริง อย่างเช่น การจ่ายเงินชดเชยให้กับน�้ำมันไบโอดีเซล
เพือ่ ให้ขายในราคา ๓๐ บาทต่อลิตรในช่วงครึง่ ปีแรกของปี ๒๕๕๔
อย่างไรก็ตาม นอกจากราคาน�้ำมันดิบแล้ว ก็ยังมีส่วน
ประกอบอย่างอื่นที่ท�ำให้ราคาขายปลีกของน�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มสูง
ขึ้นไปอีก ซึ่งอธิบายด้วยโครงสร้างของราคาขายปลีกหน้าสถานี
บริการน�้ำมันภายในประเทศได้ดังนี้
ราคาขายปลีก = ราคาขายส่ง (*) + ค่าการตลาด + ภาษีมลู ค่าเพิม่
(*) ราคาขายส่ง = ราคาหน้าโรงกลั่น + เงินกองทุนฯ +
ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส�ำหรับราคาหน้าโรงกลั่นจะอ้างอิงราคาจากตลาด
กลางฯ ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงปรับตัวขึ้นหรือลงตาม
กลไกระบบการค้าเสรีของตลาดในภูมภิ าคเอเชีย นอกเหนือจากนัน้
ไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน, กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง,
รวมไปถึงภาษีประเภทต่างๆ จะถูกควบคุมและก�ำหนดอัตราจาก

เพราะการก�ำหนดราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปหน้าโรงกลั่นใน
ประเทศไทยขึ้นเอง อาจท�ำให้เกิดภาวะความไม่สมดุลในการผลิต
และความต้องการใช้น�้ำมันภายในประเทศ เพราะหากว่าราคา
น�้ำมันที่ก�ำหนดขึ้นเองในประเทศมีราคาถูกกว่าตลาดกลางฯ ที่
ประเทศสิงคโปร์ ผู้ค้าน�้ำมันก็จะส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูปออกไปขาย
เพื่อท�ำก�ำไร ท�ำให้ประเทศขาดแคลนน�้ำมัน ในทางกลับกัน หาก
ราคาน�ำ้ มันทีก่ ำ� หนดขึน้ เองในประเทศมีราคาแพงกว่าตลาดกลางฯ
ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้ค้าน�้ำมันก็จะน�ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปเข้ามาขาย
แข่ง ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
การกลั่นน�้ำมันภายในประเทศและการจ้างงาน

ความรู้คือประทีป
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หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ค้าน�้ำมันภายใน
ประเทศไม่สามารถจะตั้งราคาขายปลีกน�้ำมันส�ำเร็จรูปได้โดยเสรี
ทั้งนี้ ผู้ค้าน�้ำมันจะมีรายได้จากการขายปลีกน�้ำมันส�ำเร็จรูปเฉพาะ
ในส่วนของราคาหน้าโรงกลั่นรวมกับค่าการตลาดเท่านั้น ส่วนที่
เหลือทั้งหมดต้องน�ำส่งเข้าเป็นรายได้ของภาครัฐ
จากโครงสร้างแสดงราคาขายปลีกด้วยข้อมูล ณ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ จะเห็นได้ว่า ราคาหน้าโรงกลั่นรวมกับ
ค่าการตลาด (หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า ราคาขายพืน้ ฐานของน�ำ้ มัน)
คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๗๐ ของราคาขายปลีก นั่นแสดงว่า ผู้บริโภค
ต้องจ่ายเงินซือ้ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูปทีส่ งู กว่าราคาขายพืน้ ฐานของน�ำ้ มัน
ถึงร้อยละ ๓๐-๔๐ เป็นค่าภาษีและเงินกองทุนฯ ต่างๆ

โดยทั่วไป ราคาน�้ำมันดิบจะถูกก�ำหนดจากความ
ต้องการใช้น�้ำมันดิบของโรงกลั่นน�้ำมันต่างๆ ทั่วโลก กับความสามารถในการผลิตน�ำ้ มันดิบของประเทศและผูค้ า้ น�ำ้ มันดิบทัง้ หมด
ในบางช่วงเวลาที่ปริมาณของน�้ำมันดิบที่ต้องการใช้มี “มากกว่า”
น�ำ้ มันดิบทีส่ ามารถผลิตออกมาได้ จะเกิดภาวะน�ำ้ มันดิบขาดแคลน
ส่งผลให้ราคาน�้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้น ดังเช่น เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในปีนี้
จนมีผลท�ำให้ประเทศผู้ผลิตน�้ำมันดิบบางราย เช่น ลิเบีย

ท�ำไมค่าการกลั่นจึงไม่เปลี่ยนแปลงตามราคาขายของน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป?
ผู้อ่านบางท่านอาจสงสัยว่า หลายครั้งที่ราคาขายน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปหน้าสถานีบริการน�ำ้ มันปรับตัวสูงขึน้ แต่ทำ� ไมค่าการกลัน่
จึงไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย? และในบางครั้งค่าการกลั่นก็กลับ
ติดลบแทน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะค่าการกลั่นเป็น “ผลต่าง” ของ
ปัจจัย ๒ ประการ คือ ราคาขายหน้าโรงกลั่น หรือรายได้จากกลั่น
และต้นทุนของการกลั่นน�้ำมันซึ่งรวมราคาซื้อน�้ำมันดิบด้วย

ส�ำหรับสาเหตุที่ท�ำให้อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของราคาน�้ำมันดิบ กับราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปไม่เท่ากันนั้น ก็เนื่อง
มาจากกลไกตลาดเสรีในการก�ำหนดราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแยก
อธิบายเพิ่มเติมดังนี้
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ในภาวะที่ราคาน�้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น ต้นทุนการกลั่น
จากสต๊อกน�้ำมันดิบที่ซื้อมาเก็บไว้ล่วงหน้าซึ่งมีราคาถูกกว่า ท�ำให้
โรงกลั่นน�้ำมันมีก�ำไรจากสต๊อกน�้ำมัน และส่งผลให้ค่าการกลั่น
โดยรวมสูงขึ้นด้วย ในทางกลับกัน หากราคาน�้ำมันอยู่ในช่วงขาลง
สต๊อกน�้ำมันดิบที่เอามาใช้ในการกลั่นซึ่งซื้อมาก่อนหน้านี้ในราคา
ที่แพงกว่า ก็จะท�ำให้ค่าการกลั่นน้อยหรือติดลบ เพราะมี
การขาดทุนจากสต๊อกน�้ำมัน

ก�ำไรหรือขาดทุนสต๊อกน�้ำมันคืออะไร?

ในส่วนของบริษทั เอสโซ่ฯ เราถือว่าก�ำไรหรือขาดทุนสต๊อก
น�้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถ
จะควบคุมราคาน�้ำมันเองได้ เพราะราคาน�้ำมันดิบจะขึ้นลงตาม
ตลาดโดยเสรี และมองว่าในระยะยาว ก�ำไรหรือขาดทุนสต๊อกน�ำ้ มัน
จะหักกลบกันไปเอง หรือมีผลไม่มากนัก บริษัทฯ จึงบริหารจัด
เก็บสต๊อกน�้ำมันเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต๊อก
น้อยที่สุด

โดยปกติของธุรกิจการกลั่นน�้ำมันจะต้องมีการสั่งซื้อ
น�้ำมันดิบล่วงหน้าประมาณ ๑-๒ เดือน เนื่องจากต้องเผื่อเวลา
ในการขนส่งน�ำ้ มันดิบ การกลัน่ น�ำ้ มัน และการจัดส่งน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
ไปยังสถานีบริการน�้ำมันหรือให้กับลูกค้าโดยตรง นอกจากนี้
กฎหมายไทยยังก�ำหนดให้โรงกลั่นน�้ำมันต้องเก็บส�ำรองน�้ำมันดิบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของยอดผลิต และเก็บส�ำรองน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของยอดขาย ดังนั้น น�้ำมัน
ส�ำเร็จรูปที่กลั่นได้ในตอนนี้ จึงเป็นการเอาน�้ำมันดิบจาก “สต๊อก”
ซึ่งซื้อมาเก็บไว้ล่วงหน้าแล้วมากลั่น ผลต่างระหว่างราคาน�้ำมันดิบ
ที่ซื้อมาจริงก่อนหน้านี้ เปรียบเทียบกับราคาน�้ำมันดิบถ้าซื้อใน
ตอนนี้ ก็คือ ก�ำไรหรือขาดทุนสต๊อกน�้ำมัน

จากข้อมูลนี้ ถ้าพิจารณาเฉพาะน�้ำมันเบนซิน ๙๕ ก็จะ
เห็นได้ชัดขึ้นว่า ผู้บริโภคจ่ายเงินซื้อน�้ำมันเบนซินในราคา ๔๑.๒๔
บาทต่อลิตรนั้น เป็นการจ่ายเฉพาะค่าน�้ำมันประมาณ ๒๔ บาท
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๑๗ บาท ต้องจ่ายส�ำหรับค่าภาษีและ
เงินกองทุนฯ ต่างๆ ให้กับภาครัฐให้กับซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ราคา
ขายปลีกของน�้ำมันส�ำเร็จรูปสูงกว่าราคาขายพื้นฐานของน�้ำมัน
ที่แท้จริง

นอกจากนี้ ราคาน�้ำมันดิบและราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูป
ไม่จำ� เป็นว่าจะต้องเพิม่ ขึน้ หรือลดลงใน “อัตราส่วน” ทีเ่ ท่ากันเสมอไป
ถ้าหากราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นในอัตราส่วนที่ “มากกว่า”
การเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมันดิบ ซึ่งหมายความว่า รายได้จะ
มากกว่าต้นทุนของการกลัน่ น�ำ้ มัน และส่งผลให้คา่ การกลัน่ เพิม่ ขึน้
แต่หากว่าราคาน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปเพิม่ สูงขึน้ ในอัตราส่วนที่ “น้อยกว่า”
การเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมันดิบ ค่าการกลั่นก็จะลดลง แม้ว่าราคา
น�้ำมันส�ำเร็จรูปจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ในภาคธุรกิจที่แตกต่างแยกย่อยกันไป อย่างเช่น น�้ำมันเบนซิน
ใช้ในรถส่วนบุคคล น�ำ้ มันดีเซลใช้ในภาคธุรกิจการขนส่ง หรือน�ำ้ มันเตา
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ราคา
น�้ำมันส�ำเร็จรูปโดยรวมจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง จึงขึ้นอยู่กับ
ผลรวมของการปรับตัวของราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปแต่ละชนิดตาม
กลไกตลาดในแต่ละภาคธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน

ไม่สามารถส่งออกน�้ำมันดิบได้ ในทางกลับกัน หากความต้องการ
ใช้น�้ำมันดิบมีปริมาณ “น้อยกว่า” น�้ำมันดิบที่ผลิตออกมาได้ ก็จะ
เกิดภาวะน�้ำมันดิบล้นตลาด ซึ่งมีผลท�ำให้ราคาน�้ำมันดิบลดลง
ดังเช่น วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกา ช่วงปี พ.ศ.
๒๕๕๒ ที่ฉุดให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต�่ำ รวมไปถึงความต้องการใช้
พลังงานที่ลดลงอย่างมาก
ในส่วนของราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปก็มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน แต่จะถูกก�ำหนดจากความต้องการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป
กับก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันโดยรวมของโรงกลัน่ น�ำ้ มันภายในประเทศหรือ
ภูมภิ าคใกล้เคียง โดยทีก่ ำ� ลังการผลิตจะลดลง เมือ่ ต้องปิดโรงกลัน่
หรือบางหน่วยผลิต ด้วยเหตุฉกุ เฉินหรือเพือ่ ซ่อมบ�ำรุง และจะเพิม่ ขึน้
เมื่อสร้างหน่วยผลิตหรือโรงกลั่นใหม่ขึ้นมา ส่วนความต้องการ
ใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้น�้ำมันแต่ละชนิด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการท�ำธุรกรรมเพื่อ
ประกันความเสี่ยง หรือ การท�ำเฮดจิ้ง (Hedging) ของราคา
น�้ำมันดิบหรือส่วนต่างแต่อย่างใด ทั้งนี้ก็เพราะการท�ำเฮดจิ้ง
แบบนีเ้ ป็นการตัดสินใจด้วยการคาดเดาบนสมมติฐานของราคา ทัง้ ยัง
มีค่าใช้จ่ายในการท�ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ นับเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ โดย
ราคาน�้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้นจากที่ ๙๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อบาร์เรล ในตอนต้นปีเป็น ๑๔๐ เหรียญต่อบาร์เรลในเดือน
กรกฎาคม ท�ำให้ในครึง่ ปีแรกมีกำ� ไรสต๊อกน�ำ้ มัน และค่าการกลัน่
ทีส่ งู ขึน้ แต่หลังจากนัน้ กลับเกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ใน
สหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบให้ราคาน�ำ้ มันดิบดูไบดิง่ ลงอย่าง
รวดเร็วจนแตะทีร่ ะดับ ๔๐ เหรียญต่อบาร์เรล ตอนสิน้ ปี
ท�ำให้คา่ การกลัน่ ในครึง่ ปีหลังถึงกับติดลบ เพราะขาดทุนสต๊อก
น�ำ้ มันอย่างมาก เมือ่ รวมผลประกอบการทัง้ ปี ก�ำไรสต๊อกน�ำ้ มัน
ในครึง่ ปีแรกก็ชว่ ยหักกลบท�ำให้ขาดทุนสต๊อกน�ำ้ มันลดน้อยลง
และค่าการกลัน่ ก็ตดิ ลบน้อยลงไปด้วย
ทีม่ า: Bloomberg
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ปกิณกะพลังงาน

ขยะ...

ก็มป
ี ระโยชน์

แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Waste not, want not” วารสาร The Lamp Vol. 1/2011 โดย วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ

- Keitt Wannamaker และ Angela Zeringue แห่ง
เอ็กซอนโมบิล กล่าวว่า การดักก๊าซมีเธนจากหลุม
ฝังกลบขยะ อย่างเช่นทีบ่ าตองรูจนี้ มีผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม
ดีต่อผู้ถือหุ้น ดีต่อชุมชน และไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐด้วย

Waste not, want not
In a first for ExxonMobil, a petrochemical plant in Louisiana taps a landfill for a clean and
economical source of energy.
Historians tell us that the world’s first recorded landfills were created 3,000 years ago in
Knossos, the capital of Crete, an island off the southern coast of Greece. Waste was placed in
large pits and covered with dirt. In 500 B.C., the city fathers of Athens decided that landfill locations
required some extra thought. Accordingly, they opened a municipal landfill with the proviso that
waste had to be transported at least one mile beyond the gates of the city.
But, as the science of waste disposal has grown, so has the understanding of how collected
trash can be put to good use, thanks to natural organic processes.
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นับเป็นครั้งแรกของเอ็กซอนโมบิล ที่โรงงานปิโตรเคมี
ในรัฐลุยเซียน่า ได้ผลิตพลังงานสะอาดและประหยัดจากหลุมฝัง
กลบขยะ
นักประวัติศาสตร์พบว่า หลุมฝังกลบขยะแห่งแรกใน
โลกที่มีการบันทึกไว้ อยู่ที่เมือง Knossos นครหลวงของเกาะ
Crete นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศกรีซ เมื่อ ๓,๐๐๐ ปี
มาแล้ว ขยะและสิ่งปฏิกูลถูกได้ถูกน�ำไปรวมไว้ในหลุมใหญ่ๆ และ
กลบทับด้วยดิน เมือ่ ๕๐๐ ปีกอ่ นคริสตศักราช คณะผูป้ กครองนคร
เอเธนส์ ตัดสินใจว่า ควรพิจารณาสถานที่ตั้งของหลุมฝังกลบขยะ
ของเมืองอย่างระมัดระวัง ดังนั้น จึงมีการการตั้งเงื่อนไขว่า
หลุมฝังกลบขยะจะต้องอยู่ห่างจากประตูเมืองออกไปอย่างน้อย
หนึ่งไมล์
ความส�ำคัญของการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเมือง
และแหล่งจัดการขยะ เป็นที่รู้จักหลังจากนั้นมาหลายศตวรรษ
ใน ปี ค.ศ. ๑๑๘๕ นครปารีสได้ก�ำหนดว่า การโยนขยะทิ้งออก
มาทางหน้าต่าง มีความผิดตามกฎหมาย และใน ปี ค.ศ. ๑๒๒๐
นครเนเปิลส์ ซึ่งเริ่มหมดความอดทนกับการทิ้งขยะอย่างไร้
ความรับผิดชอบของผูค้ น ได้มคี ำ� สัง่ ออกมาว่า “ผูใ้ ดน�ำมูลสัตว์หรือ
ขยะมูลฝอยไปกองทิ้งนอกสถานที่ที่ก�ำหนดไว้ ผู้นั้นจะถูกจับและ
ส่งไปท�ำงานในห้องครัวบนเรือ หรือไม่กจ็ ะถูกโบยประจานไปทัว่ เมือง”

ปัจจุบัน จ�ำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นจนเกือบถึง ๗ พัน
ล้านคนและก�ำลังเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ การจัดการกับขยะหรือ
ของเหลือใช้ที่คนในบ้านในเมืองโยนทิ้งให้เข้าที่ ไม่ว่าด้วยเหตุของ
ความจ�ำเป็นหรือเป็นทางเลือกก็ตาม ย่อมหมายถึงปัญหาร้ายแรง
ทางด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะที่ตามมา
ทว่าในขณะที่วิทยาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ก้าวหน้าขึ้นพร้อมๆ กับความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บขยะ
ส�ำหรับการน�ำไปใช้ประโยชน์จากกระบวนการอินทรีย์ตาม
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ…..ท�ำงานตามธรรมชาติ
โครงการหนึ่งที่เอ็กซอนโมบิลจัดท�ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่
โรงงานผลิตโพลีโอเลฟินส์ทเี่ มืองบาตองรูจ (BRPO) รัฐลุยเซียน่า
ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้านเคมีของเอ็กซอนโมบิล ได้น�ำ
ความรูข้ า้ งต้นมาใช้งาน เพือ่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ย ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือส่วนหนึ่ง
ของวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
ในขณะที่ขยะย่อยสลายตามธรรมชาติ จะมีก๊าซปล่อย
ออกมาซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเธนประมาณร้อยละ ๕๐ และอีก
ร้อยละ ๕๐ เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในสหรัฐอเมริกา
หลุมกลบฝังขยะถือ เป็นหนึง่ ในแหล่งแพร่กระจายก๊าซมีเธนจากฝีมอื
มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
โรงงานโพลีโอเลฟินส์ที่เมืองบาตองรูจ ผลิตโพลีเอธีลีน
และโพลีโพรพิลีน ที่ใช้ในการท�ำภาชนะพลาสติก ชิ้นส่วนรถยนต์
และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่นี่ ต้องใช้ไอน�้ำจากหม้อต้มไอน�้ำ
๓ ใบส�ำหรับกระบวนการผลิต โดยแต่เดิมหม้อต้มไอน�้ำทั้งหมด
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
หลังจากเริ่มด�ำเนินโครงการผลิตก๊าซจากหลุมฝังกลบ
ขยะของโรงงานโพลีโอเลฟินส์ที่บาตองรูจ ก๊าซมีเธนที่เกิดขึ้นมา
ตามธรรมชาติในบริเวณทีก่ ลบฝังขยะของเขตปกครองบาตองรูจ
ตะวันออก ได้ถูกน�ำมาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติจ�ำนวนมากที่
โรงงานแห่งนี้เคยใช้มาก่อน โดยหม้อต้มไอน�้ำเพียงหนึ่งเครื่องจะ
สามารถใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซของหลุมฝังกลบนี้ถึงร้อยละ ๙๐

- เพื่อรวบรวมก๊าซจากขยะมาใช้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องคัดแยกก๊าซ
ดังที่เห็นในภาพ จากนั้น ก๊าซจะถูกส่งต่อไปทางท่อ เพื่อน�ำไปใช้กับหม้อต้ม
ในโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้กันนั้นเอง
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ตามข้อตกลงที่ท�ำกับ Baton Rouge Renewable
Energy LLC โรงงานโพลีโอเลฟินส์ จะได้รับก๊าซส่วนใหญ่ที่ผลิต
ได้จากหลุมฝังกลบขยะ และก๊าซส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปที่โรงงาน
ของบริษทั Novolyte Technologies ทีบ่ าตองรูจ โรงงานดังกล่าว
ผลิต electrolytes ที่น�ำไปใช้กับแบตเตอรี่รุ่นใหม่
“โครงการนี้เป็นการท�ำงานร่วมกันของรัฐบาลท้องถิ่น
และภาคอุตสาหกรรม” Keitt Wannamaker ผู้จัดการด้าน
เทคนิคของโรงงานกล่าว “ความร่วมมือนี้จะช่วยประหยัด ค่าใช้
จ่ายให้กับโรงงานโพลีโอเลฟินส์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
สิง่ แวดล้อม และยังเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบาตองรูจ และบริเวณ
โดยรอบที่เขตปกครองบาตองรูจตะวันออกด้วย”
มร. Wannamaker เสริมว่า โครงการนี้ เป็นที่รู้จักกัน
ในฐานะเจ้าของรางวัลดีเด่นด้าน ‘การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ’ (Energy Efficiency Award) จากสภาเคมี
อเมริกัน (American Chemistry Council) และรางวัลผู้น�ำ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership Award) จาก
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Department of Environmental
Quality) ของรัฐลุยเซียน่า นอกจากนี้ ยังมี ‘รางวัลความใส่ใจ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ ExxonMobil ประจ�ำปี ๒๐๑๑’
(๒๐๑๑ ExxonMobil Responsible Care Award) จากการ
ความสามารถในการลดการแพร่กระจายได้ส�ำเร็จด้วย
กลไกการท�ำงาน
หลุมฝังกลบขยะ เป็นที่กว้างใหญ่ มีกองขยะอยู่
ราวหกล้านตัน ก๊าซที่ผลิตได้จากการย่อยสลายของขยะ จะถูกดูด
โดยเครื่องอัดอากาศ ผ่านระบบท่อไปยังหน่วยบ�ำบัดที่อยู่ใกล้กัน
(ดูภาพประกอบ) ในขั้นตอนนี้ ก๊าซที่ผลิตจากขยะจะถูกท�ำให้เย็น
ลงเพื่อก�ำจัดความชื้น อัดความดันแล้วส่งเข้าไปในระบบท่อที่มี
ระยะทางเกือบ ๔ ไมล์กว่าจะถึงโรงงานโพลีโอเลฟินส์
เอ็กซอนโมบิลเคมีใช้เงินลงทุนในโครงการประมาณ
๑ ล้าน ๘ แสนเหรียญ เพื่อสร้างท่อต่อเชื่อมและปรับเปลี่ยน
โรงงาน หน่วยงานที่ด�ำเนินงานโครงการนี้ คือ Sustainable
Energy Solutions เป็นผู้ดูแลเรื่องการสูบอัดและส่งก๊าซมีเธน
ที่ได้มานี้ไปยังที่ตั้งโรงงาน
ในอดีต ก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบขยะจะถูกเผาทิ้ง
และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในบรรยากาศ ดังนั้น
เมื่อมีการใช้ก๊าซมีเธนจากขยะเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับหม้อต้มไอน�้ำ
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ของโรงงานโพลีโอเลฟินส์ที่บาตองรูจโดยน�ำมาทดแทนก๊าซ
ธรรมชาติ ท�ำให้ปริมาณการแพร่กระจายของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบริเวณนั้นลดลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเองก็เห็นว่า การส่งก๊าซจากขยะ
ไปใช้ในการผลิตที่โรงงานของเอ็กซอนโมบิล และ Novolyte
แทนที่จะเผาทิ้งไป ณ บริเวณที่ฝังกลบขยะ มีค่าเท่ากับการย้าย
รถยนต์จ�ำนวน ๕๙,๐๐๐ คันออกไปจากท้องถนน หรือเท่ากับ
การปลูกป่าสนบนเนื้อที่ ๗๓,๐๐๐ เอเคอร์ทีเดียว
“นี่คือโครงการที่ทุกคนสมประโยชน์ ทั้งชุมชนของเรา
ทั้งสิ่งแวดล้อม และทั้งโรงงานเองด้วย” Angela Zeringue ผู้
จัดการโรงงานโพลีโอเลฟินส์กล่าว “และยังเป็นส่วนหนึ่งของ
พันธะสัญญาที่เอ็กซอนโมบิลยึดมั่นเสมอมาที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
กับชุมชน และยังถือเป็นตัวอย่างของการมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม
และการปรับปรุงในงานของเราอย่างต่อเนื่อง”
ก๊าซจากขยะถูกกลั่นออกมาจากบ่อขยะประมาณ ๖๐
บ่อในหลุมฝังกลบขยะ ถ้าหลุมฝังกลบขยะกว้างขวางขึ้น ปริมาณ
ก๊าซที่ผลิตได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น Sustainable
Energy Solutions จึงท�ำการประเมินเรื่องการขยายระบบ
การเก็บก๊าซจากขยะ หากจะเพิม่ บ่อขยะอีก เอ็กซอนโมบิลก็คงจะ
ต้องซื้อก๊าซจากขยะเพิ่มขึ้น

“ผู้เชี่ยวชาญมากมายจากหลายส่วนงานของเอ็กซอนโมบิล เข้ามาร่วมกันท�ำงานในโครงการนี้” Lena Hendren ผู้
ประสานงานโครงการเล่าว่า “มีทั้งฝ่ายวิศวกรรมด้านเคมี
ฝ่ายการตลาดก๊าซและไฟฟ้า ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจ
สัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน (Treasurer’s) ฝ่ายภาษี ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดร่วมกันจัดตั้ง
เป็นคณะท�ำงาน เพื่อคอยจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ตามที่เราต้องการ
เมื่อใดที่เกิดปัญหาขึ้น จะต้องมีคนคอยเสริมการสนับสนุนและ
ให้กำ� ลังใจเป็นพิเศษ ถ้าเราเป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั ทีม่ ขี นาดเล็กกว่านี้
เราก็คงไม่มีวันจะมีคนเก่งๆ และได้รับความช่วยเหลือที่เปี่ยมด้วย
คุณภาพอย่างนี้แน่”

Zeringue กล่าวว่า การวางแผนได้ท�ำไปพร้อมกัน
กับการด�ำเนินงานโครงการ จนกระทั่งโครงการที่มีความละเอียด
ถี่ถ้วนและสู้กับใครก็ได้นี้ ด�ำเนินต่อไปเพื่อท�ำให้ระบบควบคุม
ทั้งหลายมีความทันสมัย รวมทั้งการปรับ/ตั้งเครื่องใหม่ให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน BRPO “ในปี ๒๐๐๙ และ ๒๐๑๐
โรงงานโพลีเอธีลีนก็ได้รับการแปลงโฉมอย่างสมบูรณ์” เธอบอก
“แต่เตาเผาด้านหลังในโครงการผลิตก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ
ยังไม่ทันติดตั้ง ฉันเชื่อว่า โครงการนี้ ได้แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
และเราทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจในโครงการนี้มากด้วย”

การเก็บก๊าซมีเธนจากหลุมฝังกลบขยะ

อุปสรรคที่ต้องเอาชนะ
การด�ำเนินโครงการใช้ก๊าซหลุมฝังกลบขยะ ต้องอาศัย
ทักษะและความรู้ความช�ำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความทุ่มเท
และไว้วางใจได้จากทั่วทั้งเอ็กซอนโมบิล

ท่อก๊าซ

ที่โรงงาน ก๊าซจากขยะถูกน�ำไปเผา
เป็นเชื้อเพลิง ส�ำหรับการใช้งาน
ของหม้อต้ม
ก๊าซถูกบีบอัด
และสูบผ่านท่อไป
ยังโรงงาน

เริ่มต้นจากขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานานสองปี เพื่อ
ให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมอย่างแท้จริงกับโรงงานโพลีโอเลฟินส์
ที่บาตองรูจ และแน่ใจว่า มีการศึกษาอย่างถี่ถ้วนและได้ระบุทุก
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดแล้ว

บ่อกักเก็บก๊าซ
มีเธน

มีปัจจัยมากมายที่น�ำความยุ่งยากมาให้โครงการ มร.
Wannamaker เล่าให้ฟังว่า “ในฐานะที่เป็นโครงการหลุมฝังกลบ
ขยะแห่งแรกของเอ็กซอนโมบิล จึงมีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานจัดหาแหล่งพลังงานต้นน�้ำ (Upstream) และส่วนงาน
ด้านเคมีของบริษัท และยังมีเรื่องของการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานนอกบริษัทซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งหน่วยงานรัฐ
ประจ�ำเมืองนั้นด้วย”

ขยะในที่กลบฝัง
ผลิตก๊าซมีเธน

ความรู้คือประทีป

อุปกรณ์ตรวจสอบ
ดูแลการท�ำงาน
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เอสโซ่มอบน�้ำมันเครื่องให้กองทัพเรื่อเพื่อใช้ส�ำหรับเรือดันน�้ำในการ
บรรเทาอุทกภัยน�้ำท่วม
นายอิศรา สุนทรวิภาต (ที่ ๕ จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กร
และรัฐกิจสัมพันธ์ และ นายเสน่ห์ ศรีสุวรรณ (ที่ ๖ จากซ้าย)
ทีป่ รึกษาโครงการพิเศษ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
มอบน�้ำมันเครื่อง Mobil Delvac MX 15W-40 จ�ำนวน ๒๐๐ ถัง
ขนาดบรรจุ ๑๘ ลิตร และ Essolube X2 จ�ำนวน ๑๔๐ กล่อง
ขนาด ๔ x ๖ ลิตร รวมมูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านบาท) ให้แก่
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุน่ เริงรมย์ (ที่ ๔ จากซ้าย) ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
เพื่อใช้กับเครื่องของเรือที่ใช้ในกิจกรรมดันน�้ำออกสู่ทะเล เมื่อเร็วๆนี้
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
การใช้เรือของกองทัพเรือเพื่อดันน�้ำออกสู่ทะเลเป็นวิธีการหนึ่งในการ
ลดความเดือดร้อนจากปัญหาน�้ำท่วมในขณะนี้ โดยเป็นการรักษา
ระดับน�้ำไม่ให้เพิ่มขึ้น

เอสโซ่มอบน�้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมผ่านกรมกิจการพลเรือนทหาร
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๓ จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐ
กิจสัมพันธ์ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มอบน�ำ้ ดืม่ ๑.๕ ลิตร จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐
ขวด ให้แก่ พลตรีหฤษฎ์ พุ่มหิรัญ (ที่ ๒ จากซ้าย) รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชน
และครัวเรือนที่ประสบภัยน�้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับ
ส่วนราชการต่างๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ หน่วยงานฝ่ายพลเรือน และภาคเอกชน ในการอ�ำนวยการ ป้องกัน แก้ไข
บรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย และการด�ำเนินงานตามโครงการพระราชด�ำริ เพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
เอสโซ่สนับสนุนวาระแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนที่ภูเก็ต
นายยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ ๓ จากซ้าย) กรรมการและผูจ้ ดั การขายปลีก บริษทั เอสโซ่ฯ
มอบหมวกนิรภัย ให้แก่นายชัยพฤกษ์ พันธ์พฤกษ์ (ที่ ๔ จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%” พร้อมทัง้ อบรม
การขับขีร่ ถจักรยานอย่างปลอดภัยส�ำหรับประชาชนผูข้ บั ขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ พิธีมอบและกิจกรรม
ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย จัดขึ้น ณ เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวัง
เรื่องการขับขี่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ
โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย กรมการขนส่งทางบก
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) โดยจัดการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย และมอบหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและเด็กนักเรียนที่ขับหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร
เอสโซ่สนับสนุนโครงการย่ามปัญญา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย
นายอิศรา สุนทรวิภาต (ที่ ๓ จากซ้าย) ทีป่ รึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษทั เอสโซ่ฯ
มอบเงินจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่นางระเบียบ หงส์พันธ์ (ที่ ๒ จากซ้าย) บรรณารักษ์ช�ำนาญ
การ ห้องสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนโครงการย่ามปัญญา
เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีฯ
โครงการย่ามปัญญา ได้ให้บริการแก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
โดยให้ยืมโรงเรียนละ ๒๐ ย่าม เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา (๔ เดือน) โดยที่ผ่านมาโครงการ
ประสบความส�ำเร็จด้วยดี มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก
เอสโซ่และดีโซ่มอบจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ ให้กับผู้โชคดีจากรายการส่งเสริมการขาย
“ฉลองชัย ดีโซ่ ก้าวสู่ปีที่ ๘”
นส. จิราพรรณ เปาวรัตน์ (ที่ ๔ จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการตลาดด้านขายปลีก
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง บริษทั เอสโซ่ฯ มอบจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ คันแรก จากการจับรางวัลครัง้ ที่ ๒
ให้กับ นส. สิริพร เปรมเสถียร ผู้โชคดีจากการจับคูปองชิงโชคจากรายการส่งเสริมการขาย
“ฉลองชัย ดีโซ่ ก้าวสู่ปีที่ ๘” ณ สถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่ ไทย ซี-เซ็นเตอร์ สาขารังสิตขาออก
ดีโซ่จดั กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับบริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีด่ ำ� เนินกิจการ
ด้านสถานีบริการน�้ำมันในเครือเอสโซ่ เพื่อมอบรางวัล รถกระบะโตโยต้าวีโก้ จ�ำนวน ๑ คัน และรถจักรยานต์ยามาฮ่า ฟีโน่ จ�ำนวน ๓ คัน
ให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม โดยการจับรางวัลครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม และ ๑ กรกฎาคม ตามล�ำดับ

34

เอสโซ่มอบเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ผ่านทาง
ครอบครัวข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
นางกิติยาวดี นิลวรรณ (ที่ ๕ จากซ้าย) ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
บริษทั เอสโซ่ฯ มอบเรือจ�ำนวน ๑๐๐ ล�ำ รวมมูลค่ากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อร่วมกิจกรรมครอบครัวข่าว ๓ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ที่ประสบความยากล�ำบากในการเดินทางสัญจรในช่วงวิกฤตน�้ำท่วม
ในพื้นที่ต่างๆ โดยมี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา (ที่ ๓ จากซ้าย)
ผู้ด�ำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และ นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ
(ที่ ๒ จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓ เป็นผู้รับมอบ

โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ร่วมส่งใจช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
โรงกลัน่ น�ำ้ มันเอสโซ่ ศรีราชา น�ำสิ่งของเครื่องใช้-น�้ำดื่ม มอบผ่าน
สมาคมพุทธมามกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา ที่บริเวณหน้า
โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวนาฏยา เสวกแก้ว
ผูจ้ ดั การประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ มัน โรงกลัน่ เอสโซ่
ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ฯ พร้อมเพื่อนพนักงาน ได้เป็นตัวแทนมอบ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จ�ำนวนมาก โดยมี คุณฉัตรชัย ก�ำจรกิจการ
นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ
โดยในช่วงเช้าของวันเดียวกัน พนักงานเอสโซ่ ร่วมกับ
พนักงานผู้รับเหมาได้นิมนต์พระสงฆ์จ�ำนวน ๒๙ รูป จากวัดต่างๆ ใน
อ�ำเภอศรีราชา มารับของท�ำบุญ ซึ่งของทั้งหมด พนักงานได้ช่วยกันแยกไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง น�้ำ
ดื่ม ขนมนานาชนิด เพื่อความสะดวกในการน�ำมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป และในช่วงเย็น พนักงานยังได้มีจิตอาสาไปร่วมคัดแยก และ บรรจุ
หีบห่อส�ำหรับของบริจาคที่ชาวศรีราชาได้มอบให้กับสมาคม ฯ เพื่อน�ำส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยในภาคกลางอีกด้วย

ความรู้คือประทีป
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