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Celebrating HM the King’s 84   Birthday 
Anniversary
       The year 2011 marked the auspicious occasion of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s seventh cycle, 
or 84   birthday anniversary. As Thais consider the 
84   anniversary an important milestone of life, special 
celebrations and festivities were held throughout the 
kingdom. Lights decorated households, government 
offices, public places, and private businesses 
everywhere. The love, respect, homage, and joy 
pouring forth from Thai people to honor His Majesty 
were wonderful. 
       As part of His Majesty’s 84   birthday celebrations, 
the general public joined a variety of celebrative 
performances free of charge at Sanam Luang and 
surrounding areas, from December 3 to 9, 2011.
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การลงนามถวายพระพร 

ณ รมโพธิ์รมไทรของแผนดิน 

ความหมายคือ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงเปรียบประดุจรมโพธิ์รมไทร

ของแผนดิน 

ซุมเฉลิมพระเกียรติตลอดแนว

ถนนราชดำเนิน ประดับตราสัญลักษณ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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กิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม-

พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จัดโดยสำนักพระราชวัง

รวมกับรัฐบาล ระหวางวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ภายใตแนวคิด 

"เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
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The Discoveries of Moons in the Solar 

System
       On January 7, 1610, Galileo discovered three 

moons of the Jupiter through his telescope. Since 

then, with advance in science and technology, more 

and more moons in the Solar Systems were 

discovered. 

       Moons in the solar system are generally smaller 

than the planets. However, the moons are physically 

more interesting. Today, more than 170 moons were 

named and more discoveries are expected.

ประวัติการพบ

ในระบบสุริยะ
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       ในคืนวันที่ ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๖๑๐ (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จ

พระเอกาทศรถ) กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) ซึ่งขณะนั้น

ดำรงตำแหนง ศาสตราจารยคณิตศาสตรแหงมหาวิทยาลัย Padua 

ในอิตาลี ไดใชกลองโทรทรรศนสองดูดาวพฤหัสบดี และรูสึก

ประหลาดใจเมื่อเห็นจุดสวางขนาดเล็กสามจุด ปรากฏอยูใกลดาว 

โดยสองจุดอยูทางทิศตะวันออก และอีกจุดหนึ่งอยูทางทิศตะวันตก 

เพราะนักดาราศาสตรในอดีตไมเคยบันทึกวาในบริเวณที่เห็นนั้น

มีดาวใดๆ เลย ในเบื้องตนเขาคิดวา จุดสวางคือ ดาวฤกษ แตในคืน

ตอมา ก็พบวาจุดสวางทั้งสามจุดไดมาอยูเรียงกันทางทิศตะวันตก

ของดาวพฤหัสบดี อีกสองคืนตอมาไดเห็นจุดสวางเพียงสองจุด 

อยูทางทิศตะวันออก กาลิเลโอจึงสรุปวา ดาวพฤหัสบดีมีดาว

บริวาร ๓ ดวงโคจรโดยรอบ ในทำนองเดียวกับที่โลกมีดวงจันทร 

การสังเกตในเวลาตอมาไดทำใหเขาพบดาวบริวารดวงที่สี่ 

กาลิเลโอจึงเปนมนุษยคนแรกที่พบดวงจันทรของระบบสุริยะ

นอกเหนือจากดวงจันทรของโลก และการคนพบนี้มีผลทำให

โครงสรางของสุริยะจักรวาลตองมีการปรับเปลี่ยน 

       เนื่องจากขอจำกัดของวิทยาการและเทคโนโลยีในการสราง

กลองโทรทรรศนในขณะนั้น การคนหาดวงจันทรอื่นๆ ของดาว

เคราะหในระบบสุริยะ จึงตองใชเวลาอีกนานถึง ๔๕ ป จึงประสบ

ความสำเร็จ เมื่อนักดาราศาสตรชาวเนเธอรแลนดชื่อ คริสเตียน

ฮอยเกนส (Christiaan Huygens) ไดเห็นดวงจันทร Titan 

ขนาดใหญของดาวเสาร ในป ค.ศ.๑๖๕๕ โดยการใชเลนสที่มีเสน

ผานศูนยกลางยาว ๒ นิ้ว ซึ่งเปนกลองโทรทรรศนที่มีสมรรถภาพ

สูงกวากลองที่กาลิเลโอใช

       นักดาราศาสตรที่เปนคูแขงคนสำคัญของ ฮอยเกนส ขณะนั้น

เปนชาวอิตาเลียนชื่อ Giovanni Domenico Cassini ซึ่งเปนผูที่

พบดวงจันทรชื่อ Iapetus, Rhea, Tethys และ Dione ของ

ดาวเสาร ในป ค.ศ. ๑๖๘๔  (รัชสมัยพระนารายณมหาราช) ดวย

กลองโทรทรรศนที่ยาว ๓๕ เมตร

       เทคโนโลยีการสรางกลองโทรทรรศนไดรับการพัฒนาไปมาก

เมื่อ วิลเลียม เฮอรเชล (William Herschel) ประดิษฐกลอง

โทรทรรศนชนิดสะทอนแสงที่ใชกระจกเวาซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง

ยาว ๗ นิ้ว เปนองคประกอบหลัก และไดใชกลองโทรทรรศนนี้พบ

ดาวยูเรนัส เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๗๘๑ (รัชสมัยพระเจาตากสิน

มหาราช) และอีก ๖ ปตอมา เฮอรเชลและบุตรก็ไดใชกลองที่มี

ขนาดใหญยิ่งขึ้นไปอีกพบดวงจันทร Oberon และ Titania ของ

ดาวยูเรนัส แมวาในป ค.ศ. ๑๗๘๙ (รัชสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก) 

ทวีปยุโรปจะโกลาหลอลหมานเพราะไดเกิดการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ

ในฝรั่งเศส แตเฮอรเชลก็ยังคงดูดาวตอไปตามปกติ และไดพบ

ดวงจันทรของดาวเสารเพิ่มอีก ๒ ดวง คือ Enceladus กับ Mimas

       ในป ค.ศ. ๑๘๓๖ William Lassell ซึ่งเปนพอคาเบียรชาว

อังกฤษที่สนใจดาราศาสตรมาก ไดประสบความสำเร็จในการเห็น

ดวงจันทร Triton ดาวบริวารที่ใหญที่สุดของเนปจูน หลังจากที่ 

อูรแบ็ง เลอ แวรีเย (Urbain Le Verrier) ไดเห็นดาวเนปจูนเพียง

ไมถึงเดือน (รัชสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) แต Lassell ไมไดยืนยัน

วาเขาพบ Triton จนกระทั่งแนใจเมื่อไดพบวา Triton เปนดวงจันทร

บริวารดวงแรกที่โคจรสวนกับทิศที่ดาวเคราะหแมหมุนรอบตัวเอง 

นอกจาก Triton แลว Lassell ยังพบดวงจันทร Hyperion ซึ่งเปน

ดวงจันทรดวงที่แปดของดาวเสาร ในป ค.ศ. ๑๘๔๘ และพบ

ดวงจันทร Ariel กับ Umbriel ของดาวยูเรนัสในอีก ๓ ปตอมาดวย 

ความสำเร็จของ Lassell ทั้งหมดนี้ไดรับการยกยองและชื่นชมจาก

สังคมมาก เพราะแมแตสมเด็จพระราชินี Victoria แหงอังกฤษก็ได

เสด็จทอดพระเนตรดูดาวดวยกลองโทรทรรศนของเขาดวย

       Asaph Hall คือ นักดาราศาสตรชาวอเมริกันอีกผูหนึ่งที่รูสึก

เบื่อเมื่อไดยินไดฟงผูคนกลาวถึงความประหลาดใจอยางไมนาเชื่อ

ที่ดาวอังคารไมมีดวงจันทรบริวาร ดังนั้นในป ค.ศ.๑๘๗๗  (รัชสมัย

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) ดวยกำลังใจและการสนับสนุนจาก

ภรรยา กับโอกาสที่ดาวอังคารโคจรเขาใกลโลกมาก Hall จึงใช

กลองโทรทรรศนขนาด ๒๖ นิ้ว ของหอดูดาว Naval Observa-

tory ที่กรุงวอชิงตัน สองดูดาวอังคาร และไดเห็นดวงจันทร

Deimos เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๗๗ และอีก ๖ วัน

ตอมา เขาก็ไดเห็นดวงจันทร Phobos ซึ่งเปนดวงจันทรดวงที่สอง

ของดาวอังคาร และดวยความสำนึกในคุณความดีของศรีภรรยา 

เขาจึงไดตั้งชื่อหลุมอุกกาบาตขนาดใหญที่สุดบน Phobos วา 

Stickney ตามสกุลเดิมของภรรยา 

๙



       สวน Seth Nicholson เมื่อไดเห็นความสำเร็จของ C.D. 

Perrine ก็ไดหันมาสนใจการคนหาดวงจันทรของระบบสุริยะอยาง

จริงจัง จนทำให Nicholson ไดชื่อวาเปนผูที่พบดวงจันทรจำนวน

มากที่สุด ดวยกลองโทรทรรศน เพราะเขาไดพบดวงจันทรของดาว

พฤหัสบดีหลายดวงเชน Sinope, Lysithea, Carme, Ananke 

ในชวงเวลาระหวางป ค.ศ.๑๘๑๔-๑๙๑๕ และในป ค.ศ.๑๙๔๘ 

ก็ไดพบวาดวงจันทร Titan ของดาวเสารมีบรรยากาศหนาแนนยิ่ง

กวาโลก สวน Gerard P. Kuiper นักดาราศาสตรชาวอเมริกันก็ได

พบดวงจันทร Miranda ของดาวยูเรนัสในป ค.ศ.๑๙๔๘ และอีก

หนึ่งปตอมา Kuiper ก็ไดพบดวงจันทรชื่อ Nereid ของดาวเนปจูน

ในเดือนธันวาคม ป ค.ศ.๑๙๖๖ Audouin Dollfus ชาวฝรั่งเศส

และ Richard Walker ชาวอเมริกันไดพบดวงจันทรของดาวเสาร

เพิ่มอีก ๒ ดวงชื่อ Janus และ Epimetheus

       แมนักดาราศาสตรจะพบดวงจันทรอีกมากมายใน ๑๐๐ ป

ที่ผานมา แตวงการดาราศาสตรก็ถือวาการคนพบที่สำคัญที่สุดใน

ชวงเวลานี้คือ การพบดวงจันทรชื่อ Charon ของดาวเคราะหแคระ 

โดย James Christy แหง Naval Observatory ที่ Flagstaff 

ในสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ.๑๙๗๘ เพราะนับตั้งแต Clyde 

Tombaugh ไดพบดาวพลูโตในป ค.ศ.๑๙๕๐ แลว นักดาราศาสตร

ก็ไดเชื่อกันมาโดยตลอดวา เพราะพลูโตมีขนาดเล็กมาก ดังนั้น

แรงโนมถวงของพลูโตคงมีไมมากพอที่จะมีดวงจันทรบริวารได 

แตเมื่อ Christy ไดพบวาพลูโตมีดวงจันทร ดวยการสังเกตเห็น

ภาพถายของดาวพลูโตมีปุมนูนออกมาทำใหดาวดูไมกลม และปุม

นูนนี้เปลี่ยนตำแหนงเมื่อเวลาผานไป ขอมูลนี้ทำใหเขารูวาพลูโต

มีมวลประมาณ ๑/๕ ของดวงจันทรของโลก และ Charon มีมวล

เกือบเทาพลูโต

๑๐

       หลังจากที่ กาลิเลโอไดพบดวงจันทรสี่ดวงของดาวพฤหัสบดี

แลว โลกตองคอยอีกนานถึง ๒๘๒ ป จึงประจักษวาดาวพฤหัสบดี

มีดวงจันทรบริวารจำนวนมากกวาสี่ดวง เมื่อ Edward Emerson 

Barnard ไดพบดวงจันทรดวงที่ ๕ ชื่อ Amalthea โดยใชกลอง

โทรทรรศนขนาด ๓๖ นิ้วของหอดูดาว Lick ในแคลิฟอรเนีย และ

นี่ก็คือดวงจันทรดวงสุดทายของดาวพฤหัสบดีที่มนุษยสามารถเห็น

ไดดวยตาเปลา

       ในป ค.ศ.๑๘๙๔  Charles Dillon Perrine ไดพบดวงจันทร

สองดวงของดาวพฤหัสบดี คือ Himalia และ Elara ดวยกลอง

โทรทรรศนที่หอดูดาว Lick อีก ๓ ปตอมา P.J. Melotte ก็ไดพบ

ดวงจันทรของดาวพฤหัสบดีชื่อ Pasiphae โดยใชกลองโทรทรรศน

ที่หอดูดาว Greenwich ในประเทศอังกฤษ

       ตามปกติดวงจันทรบริวารของดาวเคราะหมักมีขนาดเล็ก 

ไมมีแสงในตัวเอง และอยูไกลจากโลกมาก ดังนั้น เทคโนโลยี

การคนหาดวงจันทรดวยกลองโทรทรรศนจึงตองเปลี่ยนไปใชวิธี

ถายภาพแทน เพราะฟลมถายภาพสามารถเก็บสะสมปริมาณแสง

สะทอนจากดวงจันทรซึ่งมีความเขมนอยนิดได จนมีปริมาณ

เพียงพอสำหรับการอัดและลางฟลม ดังนั้น นี่จึงเปนวิธีที่ William 

Pickering แหง Harvard Observatory ใชในการพบดวงจันทรชื่อ 

Phoebe ของดาวเสารในป ค.ศ.๑๘๙๘

       นับตั้งแตนั้น โอกาสที่นักดาราศาสตรไดพบดวงจันทรตางๆ 

ก็มีมากขึ้น ในชวงป ค.ศ.๑๖๐๐-๑๖๔๙ ระบบสุริยะของเรามี

ดวงจันทร ๕ ดวง ระหวางป ค.ศ.๑๖๕๐-๑๖๙๙ นักดาราศาสตร

ไดพบดวงจันทรเพิ่มอีก ๕ ดวง ตั้งแตป ค.ศ.๑๗๐๐-๑๗๔๙ 

ไมมีใครพบดวงจันทรดวงใหมเลย ตั้งแตป ค.ศ.๑๗๕๐-๑๗๙๙ ได

พบเพิ่มอีก ๔ ดวง ในชวงป ค.ศ.๑๘๐๐-๑๘๔๙ ไดพบเพิ่ม ๒ ดวง 

ระหวางป ค.ศ.๑๘๕๐-๑๘๙๙ ไดพบเพิ่มอีก ๖ ดวง รวมทั้งสิ้น 

๒๒ ดวง แตเมื่อ Pickering ไดพบวาเทคนิคถายภาพสามารถชวย

ใหนักดาราศาสตร “เห็น” ดวงจันทรไดดี ดังนั้นในชวงป ค.ศ.

๑๙๐๐-๑๙๔๙ นักลาดวงจันทรก็ไดพบดวงจันทรเพิ่มอีก ๘ ดวง



       จะอยางไรก็ตาม ทุกวันนี้นักดาราศาสตรไดพบแลววา

ดวงจันทร Ganymede ของดาวพฤหัสบดีที่มีเสนผานศูนยกลาง

ยาว ๕,๒๗๐ กิโลเมตร เปนดวงจันทรที่ใหญที่สุดของระบบสุริยะ 

เพราะใหญกวาดาวพุธ และใหญเปน ๓ เทาของดวงจันทรของโลก 

อีกทั้งเปนดวงจันทรดวงเดียวที่มีสนามแมเหล็กความเขมสูงในตัว

ของมันเอง

       สำหรับ Io ดวงจันทรของดาวพฤหัสบดี ก็เปนดาวที่มีภูเขาไฟ

ที่ยังมีชีวิตอยูเปนจำนวนมากที่สุด เพราะสามารถพนลาวาออกมา

มากถึง ๑๐๐ เทาของปริมาณลาวาบนโลก ทั้งๆ ที่ Io มีพื้นที่ผิว

ประมาณรอยละ ๘ ของโลกเทานั้นเอง

       สวน Titan ของดาวเสารก็เปนดวงจันทรที่นาสนใจ เพราะมี

สภาพเหมือนโลกเมื่อ ๔,๐๐๐ ลานปกอน และผิวดาวมีทะเลสาบ

ที่ประกอบดวย ethane เหลว ภูเขา และเนินทราย ฯลฯ เหมือน

โลก การพบ hydrocarbon เชน propane, methane และ 

acetylene รวมถึง ethane ปริมาณมากบนดาวเปนเรื่องที่นา

สนใจ เพราะสารประกอบเหลานี้อาจเปนแหลงอาหารใหสิ่งมีชีวิต

ถือกำเนิดบนดวงจันทร Titan ได

       เมื่อระบบสุริยะของเรามีดวงจันทรที่นาสนใจหลายดวงเชนนี้ 

คำถามที่นักดาราศาสตรกำลังสนใจ คือ ในดาราจักรอื่นๆ หรือรอบ

ดาวฤกษดวงอื่นๆ ก็นาจะมีดวงจันทรที่นาเรียนรูเชนกัน และก็เปน

ไปไดวาในอนาคต ดวงจันทรที่พบใหม อาจมีดวงจันทรบริวารของ

มันเอง ซึ่งเราก็ยังไมรูวาจะเรียกบริวารเหลานั้นวาอยางไร แตเรารู 

ณ วันนี้วา ในระบบสุริยะของเราดวงจันทรทุกดวงไมมีดาวบริวาร 

แตดาวเคราะหนอยเชน Ida มีดวงจันทรบริวารชื่อ Dactyl

       ถึงอยางไรก็ตาม ดวงจันทรที่คิดวานาสนใจที่สุด ก็ยังเปน

ดวงจันทรของโลกเรา เพราะมันอาจจะเปนแหลงที่อยูใหมของ

มนุษยในอนาคต จากการที่ยานอวกาศของ NASA ชื่อ LCROSS 

ไดรายงานหลักฐานในป ๒๐๐๙ วา ที่ขั้วใตของดวงจันทรเรามี

น้ำแข็ง   
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ศ. ดร. สุทัศน ยกสาน 

(นักฟสิกส อาจารย และนักเขียนสารคดี)

สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

มีผลงานดานการสรางทฤษฎีอธิบายสมบัติพื้นฐานบางประการ

ของสภาพนำยิ่งยวด ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน 

ป พ.ศ.๒๕๓๐ ในสาขาฟสิกสทฤษฎี นักวิจัยดีเดนแหงชาติ 

เมธีวิจัยอาวุโส และภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน

       ยุคใหมแหงการคนหาดวงจันทรในระบบสุริยะไดเริ่มอีกครั้ง

หนึ่ง เมื่อยานอวกาศ Voyager I เห็นดวงจันทร Thebe ของดาว

พฤหัสบดี และเห็นดวงจันทร Pandora, Prometheus กับ Atlas 

ของดาวเสาร และในปเดียวกันนี้ ยานอวกาศ Voyager II ที่ถูกสง

ติดตามยาน Voyager I ใหโคจรผานดาวเคราะหตางๆ ไดพบ

ดวงจันทร Metis และ Adrastea ของดาวพฤหัสบดี กับ Pan 

ของดาวเสาร นอกจากนี้ Voyager II ยังไดพบดวงจันทรของ

ดาวยูเรนัสอีก ๑๐ ดวง ชื่อ Puck, Portia, Juliet, Cressida, 

Rosalind, Belinda, Desdemona, Cordelia, Ophelia และ 

Bianca ดวย สวนกรณีเนปจูนนั้นยาน Voyager II ไดพบดวงจันทร

บริวารเพิ่ม ๖ ดวงคือ  Proteus, Larissa, Despina, Galatea, 

Thalassa และ Naiad ซึ่งการพบดวงจันทรเหลานี้ไดทำให 

Stephen Synnott และ Richard Terrile ผูเปนหัวหนาโครงการ

การคนหาดวงจันทรโดยยาน Voyager I และ II ไดชื่อวาเปนผูพบ

ดวงจันทรมากที่สุดในโลกดวยการถายภาพจากยานอวกาศ

       แมดวงจันทรตามปกติจะมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับดาว

เคราะห แตเมื่อนักดาราศาสตรพิจารณาลักษณะเชิงกายภาพแลว 

ก็พบวาดวงจันทรนาสนใจยิ่งกวาดาวเคราะห (ยกเวนโลก) ณ วันนี้

จำนวนดวงจันทรในระบบสุริยะมีมากกวาจำนวนดาวเคราะห ใน

อัตราสวน ๒๐:๑ และดวงจันทรกวา ๑๗๐ ดวงที่มีชื่อแลวนี้อาจมี

เพิ่มไดอีกเรื่อยๆ เพราะนักดาราศาสตรยังไมมีคำจำกัดความของ

วัตถุขนาดเล็กที่สุดที่สมควรเปนดวงจันทร เชน กรณีดาวเสารที่มี

กอนน้ำแข็งใหญนอยจำนวนนับลานในวงแหวนก็อาจนับเปน

ดวงจันทรได
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       จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่พุงสูงขึ้น รวมถึงโรคภัยไขเจ็บ

ตางๆ โดยเฉพาะผูปวยโรคเบาหวาน กอใหเกิดจำนวนผูพิการเพิ่ม

ขึ้นทุกป และเพื่อชวยเหลือผูพิการดังกลาว จึงเกิดโครงการ

ชวยเหลือผูพิการที่ประสบอุบัติเหตุทั้งทางรถยนต และทางอื่นๆ 

ขึ้นมา อีกทั้งประเทศไทยยังมีผูพิการอีกเปนจำนวนมากที่ตองการ

ขาเทียม เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพ

ดังเชนคนปกติ

Esso, DSO Support The Prostheses Foundation 
       Esso and DSO Chemical donated product can lids to The Prostheses Foundation for the production of artificial 

limbs for the handicapped in commemoration of HM the King’s 84   birthday.

       H.R.H. The Princess Mother established The Prostheses Foundation in 1992 to provide the physically 

handicapped with free prostheses, made from recycled materials, which are lighter, and are significantly less 

expensive to produce. 

       มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ซึ่งสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร เปนองคประธานพระองคแรก และสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหนงองคประธาน

ปจจุบัน ไดใหบริการขาเทียมแกผูพิการขาขาดเหลานี้ โดยไมคิด

คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังไดจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปให

บริการทำขาเทียมแกผูที่ไมสามารถเดินทางไปรับบริการใสขาเทียม

ในโรงพยาบาลหรือศูนยการแพทยได และเพื่อใหผูพิการไดรับ

ขาเทียมอยางรวดเร็วและทั่วถึง ทางมูลนิธิฯ จึงไดจัดหนวย

เคลื่อนที่ออกไปใหบริการตามอำเภอ จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ

ตลอดทั้งป

       ดวยแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ที่ทรงตองการใหเมืองไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาขาเทียม

ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ จึงทรงตั้งมูลนิธิขาเทียมแหงนี้ขึ้นมา 

โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๓๕  เพื่อทำขาเทียม

ใหแกผูพิการขาขาดที่ยากไรดอยโอกาสโดยไมคิดมูลคาและไมเลือก

เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา
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       ขณะที่นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจัดการ

ฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีนโยบายในการคืนกำไรใหกับ

สังคม ซึ่งเขามารวมงานกับมูลนิธิขาเทียมฯ มากวา ๘ ป พรอมดวย

บริษัท ดีโซ เคมีคอล จำกัด ผูผลิตหัวเชื้อน้ำมันดีเซล-เบนซิน 

รวมกันมอบฝากระปองน้ำมันหัวเชื้อใหแกมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อนำ

ไปเปนวัสดุสำหรับผลิตชิ้นสวนขาเทียมใหผูพิการ หรือซอมแซม

ขาเทียมที่ชำรุดระบุวา บริษัทเอสโซฯ และพันธมิตรของเราไดเล็ง

เห็นถึงภารกิจชวยเหลือสังคมและผูดอยโอกาส โดยเฉพาะผูพิการ 

ซึ่งชวยเหลือตัวเองไมได ใหกลับมาชวยเหลือตัวเองและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นเฉกเชนคนปกติ 

       “ดวยแนวคิดที่จะดึงลูกคาที่เขามาใชบริการ สถานีบริการ

น้ำมันของเอสโซ ใหมีสวนรวมชวยเหลือสังคมผานการบริจาค

ฝาอะลูมิเนียม เราจึงไดรวมกับบริษัท DSO ที่สงผลิตภัณฑมา

จำหนายที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ เชิญชวนลูกคาที่เติมหัวเชื้อ

น้ำมัน DSO บริจาคฝาอะลูมิเนียม โดยเราไดตั้งตูบริจาคของมูลนิธิ

ตามจุดบริการตางๆ กวา ๓๕๐ จุด ทั่วประเทศ เฉพาะป ๒๕๕๔ นี้ 

มีการบริจาคไปแลว ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกบริจาคเมื่อเดือนมีนาคม

ที่ผานมา ๒๔๐,๐๐๐ ฝา และครั้งลาสุดบริจาคเพิ่มอีก ๘๔๐,๐๐๐ 

ฝา เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัว ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ 

รอบ ๘๔ พรรษา อีกดวย โดยโครงการนี้ เปนหนึ่งในหลายๆ 

โครงการที่บริษัทเอสโซฯ ยังคงเดินหนาทำอยางตอเนื่อง เพื่อคืน

กำไรใหกับสังคมอีกทางหนึ่ง” นายมงคลนิมิตร กลาว

       นายยอดพงศ สุตธรรม กรรมการและผูจัดการการตลาด

ขายปลีก บริษัท เอสโซฯ กลาวเสริมวา “นับตั้งแตเริ่มโครงการ

ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ กิจกรรมนี้ไดรับการสนับสนุนดวยดีจากทั้งใน

สวนของสถานีบริการที่ดำเนินการโดยบริษัท และสถานีบริการ

ของดีลเลอร ในทุกระดับไปจนถึงพนักงานเติมน้ำมันของเราก็ให

ความสนใจที่จะเชิญชวนใหลูกคาที่เขามาเติมน้ำมันในปมเอสโซ

มีสวนรวมในกิจกรรมดีๆ เชนกัน”   

       นายมงคลนิมิตร ใหรายละเอียดเพิ่มเติมอีกวา ฝาหัวเชื้อ

น้ำมัน DSO จำนวน ๗๐๐ ฝา จะมีน้ำหนักอะลูมิเนียม ๑ กิโลกรัม 

สามารถที่จะผลิตอะแดปเตอร จำนวน ๓ ชุด เพื่อนำไปประกอบ

ในขาเทียม และในการบริจาคครั้งนี้ ๘๔๐,๐๐๐ ฝา เทากับน้ำหนัก

อะลูมิเนียม ๑,๒๐๐ กิโลกรัม และเมื่อนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

มีการบริจาคไปแลวไมต่ำกวา ๓ ลานฝา

       นอกจากนี้ในป ๒๕๕๔ มูลนิธิขาเทียมฯ ไดจัดทำขาเทียมให

ผูพิการขาขาดที่มณฑลกวางตุง ประเทศจีน รวมมือกับสถาบัน

แพทยทหาร ที่มณฑลกวางตุง มีผูพิการจำนวนมาก ผูพิการชาวจีน

ที่ไดรับมอบขาเทียมทุกคนสามารถเดินไดดีและมีความพอใจ และ

ทางมูลนิธิขาเทียมฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจมอบเครื่องมือ

และเทคโนโลยีการทำขาเทียมแบบใหมใหแกศูนยขาเทียมมณฑล

กวางตุง จำนวน ๔ ชุด รวมมูลคา ๒.๕๕ ลานบาท ไวใหเพื่อเปน

ความรวมมือในการใหความชวยเหลือผูพิการขาขาดชาวจีน อีกทั้ง

ทางมูลนิธิขาเทียมฯ ยินดีที่จะใหการฝกอบรมดานการทำขาเทียม

แกฝายจีนดวย

       สวนในมาเลเซีย โครงการขาเทียม มอบขาเทียมจำนวน 

๑๕๐ ขา ใหแกผูพิการที่ขาดแคลน โดยมูลนิธิขาเทียมฯ จะนำ

ผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครชาวไทย จำนวน ๖๐-๗๐ คน พรอมรถ

บริการเคลื่อนที่ (Mobile Clinics) วัตถุดิบและอุปกรณ มาผลิต

ขาเทียมโดยออกแบบเปนพิเศษใหเหมาะสมกับสรีระของผูพิการ

แตละราย ทั้งนี้ มูลนิธิ United Moral Uplifting Society ของ

มาเลเซียจะใหการสนับสนุนคาใชจาย ซึ่งผูพิการที่มาขอรับขาเทียม

ไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
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       สำหรับมูลนิธิขาเทียมฯ แหงนี้ สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหนงองคประธานกิตติมศักดิ์และทรง

โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนองคประธาน ทั้งสอง

พระองค พระราชทานทุนทรัพยประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิฯ 

จำนวนหนึ่ง ทำใหมูลนิธิฯ สามารถใหการบริการจัดทำขาเทียม 

ใหแกผูพิการขาขาด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา

       ปจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงดำรงตำแหนงองคประธาน ของมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสืบทอด

พระราชกรณียกิจตอจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ตั้งแต ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เปนตนมา
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ยุทธกร ศรีทอง 

อดีตหัวหนาขาว หนังสือพิมพคม ชัด ลึก, อดีตรองบรรณาธิการขาว ทรูวิชั่น, อดีต

บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ไทยแลนด ออโตโมทีฟ

ปจจุบัน บรรณาธิการนิตยสาร Business Highlight, ผูชวยบรรณาธิการบริหาร 

หนังสือพิมพ บันเทิง อัพเดท, คอลัมนิสต ประจำ กรังดปรีซ แมกกาซีน และ

นิตยสารออฟโรด, คอลัมนิสตพิเศษ หนังสือพิมพคม ชัด ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ

๑๖

ที่ ภาค จำนวน (ราย)

ชาย หญิง รวม

๑ กรุงเทพมหานคร ๒๔,๗๙๙ ๑๘,๘๓๐ ๔๓,๖๒๙

๒ ภูมิภาค ๖๓๗,๗๖๘ ๕๒๕,๗๗๔ ๑,๑๖๓,๕๔๒

๒.๑  ภาคกลางและภาคตะวันออก ๑๔๐,๐๐๙ ๑๑๑,๑๒๒ ๒๕๑,๑๓๑

รวมทั้งสิ้น ๖๖๒,๕๖๗ ๕๔๔,๖๐๔ ๑,๒๐๗,๑๗๑

๒.๒  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๔๕,๗๖๒ ๒๑๒,๑๑๕ ๔๕๗,๘๗๗

๒.๓  ภาคใต ๗๕,๙๔๖ ๕๘,๑๒๐ ๑๓๔,๐๖๖

๒.๔  ภาคเหนือ ๑๕๐,๑๕๒ ๑๒๕,๖๙๐ ๒๗๕,๘๔๒

๒.๕  ไมระบุ ๒๕,๘๙๙ ๑๘,๗๒๗ ๔๔,๖๒๖

รวม (ภูมิภาค) ๖๓๗,๗๖๘ ๕๒๕,๗๗๔ ๑,๑๖๓,๕๔๒



รวมบริจาคอะลูมิเนียมฝากระปอง

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๑๙๙ หมู ๔ ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม ๕๐๑๘๐ 

สำนักงาน จ.เชียงใหม โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๒๗๑-๓ 

หรือที่กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๒๔-๕๗๖๔

๑๗



New energy for the Asia-Pacific market
       ExxonMobil and its joint-venture partners are developing a major new liquefied natural gas project in 

Papua New Guinea to help meet the region’s rapidly growing energy demand.

       Nowhere in the world is energy demand rising faster than in the Asia-Pacific region. Energy use there is 

expected to grow by two-thirds during the next 25 years, which is equivalent to adding the population of another 

Australia to the region every 18 months.

แปลโดย วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล

เรียบเรียงโดย ยงยศ  หาญสุวณิช

รองประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักชั่น โคราช อิงค
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       เอ็กซอนโมบิล และอีก ๖ บริษัทรวมทุนกำลังดำเนินการ

โครงการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติเหลวขนาดใหญในปาปว นิวกินี  

เพื่อตอบสนองความตองการใชพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

ซึ่งในปจจุบันเติบโตอยางรวดเร็วมากกวาที่แหงใดในโลก คาดวา

การใชพลังงานในภูมิภาคนี้จะเติบโตขึ้นอีกสองในสามเทาในชวง

เวลา ๒๕ ปขางหนา หรือเทากับการเพิ่มประชากรของประเทศ

ออสเตรเลียทั้งประเทศในทุกๆ ๑๘ เดือน 

       เพื่อชวยตอบสนองความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น เอสโซ ไฮแลนด 

จำกัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น  จึงได

ดำเนินการรวมทุนกับหกบริษัททางดานพลังงาน ในการพัฒนา

โครงการกาซธรรมชาติเหลว ในประเทศปาปว นิวกินี  ซึ่งอุดมไป

ดวยทรัพยากรธรรมชาติ

๑๙

สะพานขามแมน้ำมูบิแหงใหม ซึ่งโครงการไดสรางขึ้น

เพื่อเปนการเชื่อมพื้นที่ต่ำในตอนใต กับพื้นที่สูงในไฮแลนดทางเหนือ  

สะพานนี้ยาว ๔๓๕ ฟุต และอยูใกลกับน้ำตกบีเวอร 

นับเปนสะพานที่ยาวที่สุดในปาปว นิวกินี ในประเภทเดียวกัน

เคลลี่ แคนนิ่ง วิศวกรโครงการ

เรียนรูเกี่ยวกับการเก็บผีเสื้อ

จาก ลอเรนซ เคจ เกษตกรในไฮแลนด

นอกจากนี้ เคจยังเปนประธาน

ขององคกรอนุรักษสัตวปาที่ทะเลสาบกูตูบู

ซึ่งทำงานรวมกับชุมชนในทองถิ่น

ในการสนับสนุนวิธีการตกปลา

แบบยั่งยืนอีกดวย



๒๐

น้ำตกบีเวอร และแมน้ำโซโรกา ในไฮแลนดตอนใตของปาปว นิวกินี 

เนื่องจากภูมิประเทศที่ทุรกันดารและลำบากในการเดินทาง

น้ำตกนี้จะมองเห็นไดจากเครื่องบินเทานั้น

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในทองถิ่น โครงการ PNG LNG ได

สนับสนุนนักเรียนมากกวา ๒๒,๕๐๐ คน 

และจาซินตาซึ่งถายภาพรวมกับนองชายก็เปนหนึ่งในนั้น



ผูรวมโครงการทั้งเจ็ด

       ผูรวมโครงการทั้งเจ็ดในโครงการ PNG LNG ประกอบดวย 

บริษัท เอสโซ ไฮแลนด จำกัด ในฐานะผูปฏิบัติการ ถือหุนรอยละ 

๓๓.๒ บริษัท ออยล เสิรช จำกัด ถือหุนรอยละ ๒๙ บริษัทปโตร-

เลียมแหงชาติ ปาปว นิวกินี (ของรัฐบาลปาปว นิวกินี) ถือหุน

รอยละ ๑๖.๖ บริษัท แซนตอส จำกัด ถือหุนรอยละ ๑๓.๕  

บริษัท เจเอ็กซ นิปปอน ออยล แอนด แกส เอ็กซโพลเรชั่น ถือหุน

รอยละ ๔.๗ บริษัท มิเนอรัล รีซอรสซัส ดิเวลล็อปเม็นต จำกัด 

(เจาของที่ดินในปาปว นิวกินี) ถือหุนรอยละ ๒.๘  และ เปโตรมิน 

พีเอ็นจี โฮลดิ้งส จำกัด ถือหุนรอยละ ๐.๒ 

เริ่มสงกาซธรรมชาติเหลวสูเอเชียในระยะเริ่มตน

       กาซจะถูกสงภายใตสัญญาการซื้อ-ขายระยะยาวใหกับลูกคา

รายใหญจำนวน ๔ ราย ในเอเชีย รวมถึง ซีพีซี คอรปอเรชั่น 

ประเทศไตหวัน บริษัท โอซากา แกส จำกัด บริษัท โตเกียว 

ผลิตไฟฟา จำกัด และ บริษัท ยูนิเพ็ก เอเชีย ซึ่งเปนบริษัทในเครือ

ของ ไชนา ปโตรเลียม แอนด เคมีคัล คอรปอเรชั่น (Sinopec)

       โครงการนี้เปนที่รูจักในนาม PNG LNG  แบงการพัฒนาออก

เปนหลายระยะ นับตั้งแตการผลิตกาซธรรมชาติรวมถึงการสราง

หนวยแยกกาซ (processing facilities) การวางทอทั้งบนบกและ

ในทะเล และการสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวที่มีกำลัง

การผลิต ๖.๖ ลานตันตอป โดยคาดวาจะสามารถเริ่มสงกาซที่ผลิต

ไดไปขายใหแกลูกคาในประเทศจีน ญี่ปุน และไตหวัน ในป พ.ศ. 

๒๕๕๗  ในระหวางเวลา ๓๐ ปของอายุสัมปทาน บริษัทรวมทุนนี้

คาดวาจะผลิตกาซธรรมชาติไดมากกวา ๙ ลานลานลูกบาศกฟุต   

ทั้งนี้มีการลงทุนในระยะแรก ซึ่งไมรวมคากอสรางเรือขนสงกาซ  

เปนเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่งานกอสราง

ใชคนงานมากกวา ๙,๓๐๐ คน 

๒๑

แพ็ตตี้ แม็กนัตตี้ (กลาง) ผูจัดการพัฒนาแรงงานแหงชาติ

รวมในการฝกอบรมขั้นตนของกลุมผูปฏิบัติการ

และชางเทคนิคซอมบำรุงชุดแรก

กอนที่เขาเหลานั้นจะเดินทางไปเขารับการอบรม

ความชำนาญขั้นสูงที่ โนวา สโคเทีย

ประเทศแคนาดาเปนเวลาอีก ๑ ป









กำเนิด เจาพระยายมราช

       มหาอำมาตยนายก เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) เปนชาว

เมืองสุพรรณบุรี เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ปจอ พ.ศ.

๒๔๐๕ สกุลเปนคหบดี ตั้งบานเรือนอยู ณ ตำบลบานน้ำตก 

ริมแมน้ำฟากตะวันออกขางใตตัวเมืองสุพรรณ ไมหางจากตัวเมือง

สุพรรณนัก บิดาของทานชื่อกลั่น มารดาชื่อผึ้ง ในวัยเด็กไดมี

โอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมกับสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพ

มหานครในขณะนั้น คือวัดหงสรัตนาราม จนสามารถสอบเปน

เปรียญรูปแรกในการรื้อฟนการสอบสนามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

และในชวงที่ “พระมหาปน” บวชเปนพระภิกษุอยูนั้น ไดมีโอกาส

ปรนนิบัติสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งทรงผนวชที่วัด

นิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จนเกิดความคุนเคยกัน ตอมาพระมหาปนตัดสินใจลาสิกขาบท

เพื่อจะขอรับราชการ ในปนั้นเองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคที่จะสงพระโอรส ๔ พระองค คือ

พระองคเจากิติยากรวรลักษณ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ พระองค

เจาประวิตรวัฒโนดม พระองคเจาจิรประวัติวรเดช ซึ่งยังทรง

พระเยาวไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ แตทรงเกรงวาพระโอรสจะ

หลงลืมภาษาไทย จึงมีรับสั่งใหสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

หาครูที่จะเดินทางไปสอนภาษาไทยถวายพระโอรสทั้ง ๔ พระองค

ที่ประเทศอังกฤษ  สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ทรงพิจารณาเห็นวา 

“มหาปน”เปนผูที่มีความเหมาะสมในการเปนผูถวายพระอักษรแด

พระโอรสทั้ง ๔ พระองค มหาปนจึงไดรับราชการครั้งแรกในหนาที่

“ครู”ถวายการสอนพระโอรสทั้ง ๔ พระองค ซึ่งตลอดชีวิตการ

รับราชการของทาน ทานไดรับราชการดวยความวิริยะอุตสาหะ 

จนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนขุนวิจิตรวรสาสน พระยา

สุขุมนัยวินิต และเจาพระยายมราช ตามลำดับ

สุขุมาราม - สุขุมาลัย - ยะมะรัชโช

        “วันที่ ๔ เวลาเชา ออกกระบวนเรือไฟจูงขึ้นไปเพียงบาง

ปลามา ถึงที่น้ำตื้น ตอนั้นตองแจวขึ้นไปจนถึงเมืองสุพรรณบุรี 

จอดเรือพระที่นั่งประทับที่สุขุมาราม ชื่อสุขุมารามที่เรียกกัน เรียก

ตามไดยินรับสั่ง เห็นจะเปนชื่อพระราชทาน ไมไดยินชาวสุพรรณ

เขาเรียก ความจริงนั้นที่ตรงนั้นเปนบานเดิมของเจาคุณสุขุม 

ญาติวงศของทานยังอยูหลายคน ไดพากันมารับเสด็จเฝาแหน 

ดูทรงพระกรุณามาก แตคำอารามๆ เคยไดยินแตเปนชื่อวัด 

นี่ทำไมจึงเอามาพระราชทานตอทายชื่อบานเจาคุณสุขุม ขอนี้ฉัน

ยังตรองไมเห็น”

       ขอความดังกลาวนี้ปรากฏอยูในหนังสือเสด็จประพาสตน 

พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

ซึ่งกลาวถึงเหตุการณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสตนมายังสุพรรณบุรีครั้งแรกในป 

ร.ศ.๑๒๓ และเสด็จมาประทับที่บานเดิมของเจาพระยายมราช 

(ปน สุขุม) ซึ่งในขณะนั้นยังดำรงตำแหนงเปนพระยาสุขุมนัยวินิต 

โดยทรงตรัสเรียกชื่อบานเดิมของเจาพระยายมราชวา “สุขุมาราม”

บานยะมะรัชโชกอนการบูรณะ

๒๕



       ชื่อ “สุขุมาราม” นี้ คงมีที่มาจากราชทินนามของ เจาพระยา

ยมราชในขณะนั้น คือ “สุขุมนัยวินิต” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุล

จอมเกลาเจาอยูหัวมักทรงเรียกสั้นๆ วา พระยาสุขุม ดังจะเห็น

ไดจากพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีไปยังพระยาสุขุมนัยวินิต จะทรง

ขึ้นตนดวยคำวาพระยาสุขุมเสมอ เชน ในคราวที่เสด็จประพาสตน

มายังสุพรรณบุรีครั้งที่ ๒ ในป ร.ศ.๑๒๗ ไดทรงมีพระราชหัตถ-

เลขาไปยังพระยาสุขุมนัยวินิต หรือ เจาพระยายมราช ความวา

                                             

            เมืองสุพรรณบุรี

                                             วันที่ ๒๐ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๗

พระยาสุขุม

       ไดรับหนังสือจากนิล นำมาให ขอความในนั้นจะไวพูดกันเมื่อ

กลับไปกรุงเทพฯ จะขอบอกขาวการมา ที่มาสุพรรณครั้งนี้ ที่บานนี้

ชางแปลกจากคราวกอนเสียจริง ถึงน้ำไมทวมก็ขึ้นทีเดียว นิลเลี้ยง

แข็งแรงมาก วันแรกไดกินแกงบวนอรอยดี วันนี้ไดกินขนมจีนน้ำยา 

อยูขางจะแจกทั่วถึงมาก 

       เรือครุฑเหิรเห็จนั้นตั้งแตวันหมุนไมไปครั้งกอน แกแลวก็เดิน

ไมสนิท กะแทกเปนคราวๆ ครั้นมาในคลองมะขามเฒา ใบจักร

ไปฟนขอนไมที่ลอยมาในน้ำๆ ทายเรือขึ้นเปนฝอย แตแลนมาได  

ครั้นเมื่อถึงเดิมบาง ยกขึ้นดู ใบจักรฉีกไปสักเกือบ ๒ นิ้ว แลพึ่งมา

ไดความวา เมื่อเปลี่ยนจักรที่นครสวรรค รพีเอาจักรขวาไปใสจักร

ซาย บิดผิดกันจึงไดกระเทือน บัดนี้เปนที่เรียบรอยแลว แตแบบ

บางเต็มที ถูลูถูกังไปได

       ชาวสุพรรณดูนับถือเจานายมาก ลักษณะอาการกิริยาที่ไหว

กราบอาจจะใกลขางพระมากกวาเจา มีอธิฐานขอพรเชิงบนๆ ตอไป

ยากที่จะมีเมืองไหนออนนอมเหมือน การที่จะแปลงปลอมเที่ยวนั้น

เปนไมสำเร็จ เพราะรูแลเตรียมเสียทั่วหนาแลว ไดลองเอาแตรเปา

นำกระบวนลอใหหลงวามาในกระบวนใหญๆ แลวลงเรือเล็กตาม

มาขางหลัง แรกๆ ก็งงอยู สักประเดี๋ยวหนึ่งแลวก็รูจัก แตรนั้นออก

จะไมรูสึกวาเปนการแหเสด็จ เที่ยวไลตามสุมเอาตัวที่รูจักดวยรูป

แหละเปนที่ตั้ง เพราะรูปนั้นกันไดสารพัด ผีก็ไมหลอก ไขเจ็บก็รักษา

ได เสมาก็แชน้ำกินหายเจ็บ ดูรูจักทุกคนไมมีใครจะเงอะงะเสียเลย 

จนตองตกลงเลิกประพาสตน เพราะดูก็นาสงสารเที่ยวไลตามหา

ทุกหนทุกแหง เสมาไมพอถึงไหนก็หมดที่นั่น ซื้อขายกันราคาแพง

มาก นาจะตองสั่งเติมอีก

       นึกถึงการงานที่บางกอก ไดขาวเรือถึงรูปถึงในวันนี้ หวังไววา

การงานคงจะดำเนินไปดี

       มาคราวนี้เหนื่อยอยางเดียวแตเรื่องนั่ง หาที่แผนดินชางยาก

เสียจริงๆ เปนน้ำไปเสียทั้งนั้น แตที่เหนื่อยก็ดี กินเขาไดแลนอน

หลับ ทีจะมีกำไร ฝนไมสูมากนัก แตไมหมด ลมยังเปนตะวันตก 

พึ่งมีฝนตะวันออกวันนี้ อากาศกำลังเย็นสบายดีไมรอนไมหนาว 

ขอจบไวเทานั้นที มีของฝากแตยังไมบอกใหรู

            สยามินทร

บรรณานุกรม

-  จังหวัดสุพรรณบุรี. ที่ระลึกพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียพระบาท

 สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๔ กันยายน ๒๕๔๓. กรุงเทพ : บริษัท บพิธการพิมพ, ๒๕๔๓.

-  ดำรงราชานุภาพ.สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. 

 เสด็จประพาสตน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๖.

-  ประสงค สุขุม. จากยมราชถึงสุขุมวิท เหตุการณใน ๔ รัชกาล. 

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

-  มณีรัตน แยมประเสริฐ. บทบาททางดานการบริหารราชการแผนดิน

 ของเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

 พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญา

 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาประวัติศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๒๐.

-  องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 สุพรรณบุรี. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการรำลึกถึง

 เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) : ชางปาตนคนสุพรรณ ประจำป ๒๕๕๔. 

 ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔. ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 สุพรรณบุรี.

www.tawanbott.com/gallery/gallery2.html

mvclub.brinkster.net/WebPage/history.html
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       นอกจากพระราชหัตถเลขาที่มีไปถึงพระยาสุขุมนัยวินิต 

ในวันที่เสด็จถึงเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๗ 

แลว ยังทรงมีพระราชโทรเลขถึงพระยาสุขุมนัยวินิต เรื่องการตั้ง

ชื่อบานเดิมของพระยาสุขุมนัยวินิต หรือเจาพระยายมราช ดังนี้

ถึงพระยาสุขุม

       กรุงเทพฯ

       มาถึงเวลาบาย ๔ โมงเศษ ยังไมพบใคร ไดรับโทรเลขขอบใจ 

ชื่อบานที่กรมหลวงดำรงเรียกสุขุมาลัย ตองกับโรงเรียนวัดพิไชย

ญาติ จึงเรียกใหมวา ยะมะรัชโช สบายดีหมด กินเขาได ฝนตก

ไมมาก

                                              สยามินทร

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล โดยไดรับ

พระราชทานยศสูงสุดเปน “มหาอำมาตยนายก” ในป พ.ศ.๒๔๖๑ 

แมในกาลตอมาเมื่อถวายบังคมลาออกจากราชการใน ป พ.ศ.

๒๔๖๘ ก็ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหเปนกรรมการ

องคมนตรี และในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๗ โดยมติแหงสภา

ผูแทนราษฎร ไดรับการแตงตั้งเปนผูสำเร็จราชการแทนพระองค 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘        

     เรื่องราวของพระยาสุนทรสงคราม (จัน สุนทรพงษ) พระยา

สุนทรสงครามพิไชย (แจม สุนทรวิภาต) จนถึงเจาพระยายมราช 

(ปน สุขุม) และทานอื่นๆ นั้น กลาวไดวาเปนบุคคลตัวอยาง

อันนาภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีที่จะไดยึดถือเปนแบบอยาง

ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และสรางสรรคผลงานไวใหลูกหลาน

ไดจดจำและเจริญรอยตามตอไป

ผูเรียบเรียง

วรพร  พรหมใจรักษ

ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงวนหญิง

อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

การศึกษา: อักษรศาสตรบัณฑิต และ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

       จากพระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ

พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลขในพระบาทสมเด็จพระจุล-

จอมเกลาเจาอยูหัว ทำใหไดทราบถึงความเปนมาและความสำคัญ

ของบานยะมะรัชโช ซึ่งเปนภูมิสถานบานเกิดของมหาอำมาตยนายก 

เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ซึ่งตอมาเมื่อทานไดมีโอกาสรับ

ราชการสนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริยในราชวงศจักรี

นับตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนถึง

บานยะมะรัชโชหลังการบูรณะ
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Water for Life
       It is generally known that three-fourths of the 

world’s surface is covered by water, and 70-80 percent 

of our body is water. Professor Dr. Masaru Emoto, 

president of the Emoto Peace Project foundation, is a 

world renowned authority on water and its powerful 

effects on man. He has made the scientific-spiritual 

study of water, his life’s work, and is widely acclaimed 

for his ground-breaking technology in water crystals.

       Dr. Emoto discovered that water crystals capture 

the essence of words and thoughts through the 

unseen subtle vibrations pulsating from them.

๒๘

       น้ำมีโครงสรางทางเคมีที่ประกอบขึ้นจากธาตุธรรมดาสามัญ

ที่สุด ๒ ธาตุ คือ ออกซิเจน และไฮโดรเจน แตกลับมีความสำคัญ

และจำเปนมากที่สุดตอการดำรงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทุก

ชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง น้ำที่มีความใสและสะอาดบริสุทธิ์ แตวา

ในธรรมชาตินั้น มีน้ำบริสุทธิ์เกิดขึ้นนอยมาก เพราะโครงสรางของ

น้ำไมหยุดนิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได และโมเลกุลของน้ำ ยังมี

คุณสมบัติเปนตัวทำละลายอยางดียิ่ง แพทยและนักโภชนาการเอง

ก็คนพบวา โครงสรางของโมเลกุลน้ำนั้น มีผลตอสุขภาพของคนเรา 

น้ำ
จาก
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๒๙

       นอกจากน้ำในธรรมชาติดังที่กลาวมาแลว หลายคนลืมนึกไป

วา ในรางกายของคนเรานั้น ก็มีน้ำอยูดวยเชนกัน และมีมากถึง

รอยละ ๗๐-๘๐ เสียดวย ในเซลลสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีน้ำเปนสวน

ประกอบสำคัญ ประมาณ ๒ ใน ๓ ของน้ำหนักรางกาย รางกาย

ของเราจำเปนตองใชน้ำเปนตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิด

ในกระบวนการเผาผลาญอาหารของรางกาย เซลลจะไมสามารถ

ทำงานไดถาไมมีน้ำ เราตองการน้ำเพื่อหลอเลี้ยงรางกาย ทำหนาที่

ขนสงอาหารและออกซิเจนใหแกเซลล อีกทั้งนำของเสียและกาซ

คารบอนไดออกไซดจากเซลลมาขับถายออกจากรางกาย ในวัน

หนึ่งๆ มนุษยตองรับน้ำเขาและขับออกจากรางกายอยางนอยวันละ

๒.๕ ลิตร รางกายขับน้ำออกไปเทาใด ก็ตองการน้ำบริสุทธิ์กลับ

เขาไปในรางกายเทานั้น มิฉะนั้น รางกายจะขาดสมดุล กระบวน

การไหลเวียนเลือดและกระบวนการขับถายของเสียในรางกายไมมี

ประสิทธิภาพ กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ ขึ้น

       ในอดีต น้ำสะอาดตามแหลงน้ำธรรมชาตินั้นหาไดงาย 

แตในปจจุบัน ความเจริญเติบโต ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม สงผลใหแหลงน้ำตามธรรมชาติ

ทั่วโลกไมมีความสะอาดอีกแลว สำนักงานปกปองสิ่งแวดลอม 

(Environmental Protection Agency - EPA) สหรัฐอเมริกา 

ระบุวา รอยละ ๘๐ ของโรคภัยไขเจ็บทั้งหมด เกิดจากการดื่มน้ำ

ไมบริสุทธิ์ ที่มีสารพิษปนเปอนอยูมากมาย 

       น้ำดื่มที่บริสุทธิ์ และมีคุณภาพดี ตองมีคุณสมบัติหลาย

ประการ คือ ตองไมมีสารเคมีและสารอินทรีย เชน เชื้อจุลินทรีย 

โลหะหนัก มาปนเปอน ตองมีแรธาตุที่จำเปนตอรางกาย เชน 

โปแตสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม ฯลฯ ควรมีโครงสรางโมเลกุล

ขนาดเล็กเพื่อประสิทธิภาพของการแทรกซึมใหสามารถนำสาร

อาหารและออกซิเจนเขาสูเซลล ไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายได

อยางทั่วถึง และนำพาของเสียออกจากเซลลไปทิ้งไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ น้ำควรมีความกระดางอยูในระดับปานกลาง มีประจุ

ไฟฟาสูง และเปนสื่อนำความรอนที่ดี มีความเปนดางออนๆ เพื่อ

ชวยกำจัดความเปนกรดและของเสียในรางกาย ชวยใหรางกาย

เขาสูภาวะสมดุล และควรมีปริมาณออกซิเจนเจือปนอยูดวยสูง 

ประมาณ ๕ มิลลิกรัมตอลิตรเปนอยางนอย

       นี่คือความรูพื้นฐานเรื่องน้ำ ที่คนทั่วไปมักทราบกันดี แตจะมี

ใครทราบบางวา แทที่จริงแลว น้ำเปนสิ่งมหัศจรรย และมีความ

ลี้ลับมากมายที่คนสวนใหญยังไมเคยรู ไมเขาใจ ไมสามารถอธิบาย 

หรือตอบคำถามได จึงทำใหเกิดความตระหนักวา แทจริงแลว 

คนเรายังไมรูจักสสารที่เรียกวา “น้ำ” ดีพออยางที่เคยคิดสักเทาใด

เลย  

       ความมหัศจรรยของน้ำ จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ ควรคาแกการ

เรียนรูเปนอยางยิ่ง....

       เมื่อประมาณป ค.ศ.๑๙๐๐ นักวิทยาศาสตรและนักธรรมชาติ

วิทยาชาวออสเตรีย ชื่อ วิคเตอร เชาเบอรเกอร (Viktor Schau-

berger) ไดแบงน้ำออกเปน ๒ กลุม คือ กลุม ‘น้ำเปน’ หรือกลุม

น้ำที่มีชีวิต (Living Water) และ กลุม ‘น้ำตาย’ หรือกลุมน้ำที่ไมมี

ชีวิต (Dead Water) 

       เชาเบอรเกอรคนพบวา โมเลกุลของน้ำในกลุมน้ำเปนหรือ

กลุมน้ำที่มีชีวิต จะรวมตัวกันเปนกลุม (Cluster) และมีรูปทรง

หกเหลี่ยม (Hexagon) สวยงาม คลายกับดอกไมเล็กๆ ที่เปนรูป

ของผลึกหิมะ น้ำประเภทนี้ มีคุณสมบัติและพลังในการบำบัด

รักษาโรค ทั้งนี้ น้ำที่สามารถรักษาโรคไดดังกลาว มีการคนพบใน

บอน้ำลึกหลายแหงทั่วโลก ปรากฏวา มีสถานที่เชนนี้อยูสองสาม

แหงในโลก ที่ผูคนซึ่งอาศัยอยูแทบจะไมรูจักเจ็บปวยเลย เชน 

บริเวณแหลงน้ำแถบภูเขาในประเทศเนปาลที่มีชื่อเสียงในดาน

การรักษาโรค เปนตน นอกจากนี้ เชาเบอรเกอรยังเชื่อดวยวา 

สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอโมเลกุลของน้ำ ตามผลการวิจัยที่พบวา 

สิ่งใดมีผลกระทบกับน้ำ สิ่งนั้นยอมสงผลกระทบกับรางกายของ

คนดวย เพราะรางกายของคนเรามีน้ำเปนสวนประกอบหลัก

       มีขอมูลเชื่อถือได ที่สรางความประหลาดใจใหแกผูไดรับทราบ 

คือ ขอมูลที่ระบุถึงพลังชีวิตที่มีอยูในน้ำวา โมเลกุลของน้ำสามารถ

สื่อสารกับเซลลของรางกาย โดยสามารถสงและรับพลังงานแกกัน

ได ทั้งในรูปของคำพูด การกระทำ และความคิด รวมทั้งสภาพ

แวดลอมอื่นๆ เชน เสียงดนตรี เสียงสวดมนต หรือแมแตขอความ

ที่เขียนดวยตัวอักษร ซึ่งจะสามารถกอผลกระทบตอโครงสรางใน

ระดับโมเลกุลของน้ำไดทั้งสิ้น เนื่องจากทุกสิ่งที่กลาวมานั้น เปน

พลังงานคลื่นนั่นเอง



๓๐

       บุคคลผูมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำ

และอานุภาพของน้ำที่มีตอมนุษย คือ ศาสตราจารย ดร.มาซารุ  

เอโมโตะ (Professor Dr. Masaru Emoto) ประธาน ‘มูลนิธิ

เอโมโตะเพื่อสันติภาพ’ และหัวหนาสถาบันฮาโดะ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน เขาเปนแพทยแผนใหมชาวญี่ปุน ที่ทำการวิจัยศึกษา

คนควาดานวิทยาศาสตรและจิตวิญญาณเกี่ยวกับน้ำ รวมไปถึง

การคนพบความลับอันมหัศจรรยของผลึกน้ำ ซึ่งไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวาง

       ดร. เอโมโตะ เริ่มศึกษาเรื่องน้ำอยางจริงจังและเปนระบบ

ขณะอายุประมาณ ๔๑ ป เวลานั้น เขาไดพบกับ ดร. ลี เอช. 

ลอเรนเซน (Dr. Lee H. Lorenzen) วัย ๓๔ ป ผูกำลังศึกษา 

Biochemistry ที่ University of California at Berkley ซึ่งใน

เวลาตอมากลายเปนนักวิจัยน้ำที่มีชื่อเสียง และเปนผูพัฒนาเรื่อง

น้ำโมเลกุลเล็ก (Micro Cluster Water หรือ Magnetic Reso-

nance Water) ทำให ดร.เอโมโตะเกิดความสนใจศึกษาเรื่องน้ำ

และคุณสมบัติของน้ำ เขาพยายามเสาะแสวงหาวามีเครื่องมือใด

บาง ที่สามารถจะวัดคุณสมบัติของน้ำไดอยางชัดเจน ในที่สุด 

ก็ไดรูจักเครื่องมือที่ใชวัด ‘ฮาโดะ’ (HADO – คลื่นพลังงานชีวภาพ 

ซึ่งมีพื้นฐานมาจากพลังงานในสติสัมปชัญญะของมนุษย) เรียกวา 

Magnetic Resonance Analyzer หรือ MRA เครื่องมือนี้เอง 

ชวยใหเขาสามารถพัฒนาการศึกษาวิจัยเรื่องน้ำไดรวดเร็วขึ้น 

เขามุงศึกษาเรื่องน้ำโมเลกุลเล็กมาอยางตอเนื่องนานประมาณ ๑๗ 

ป จึงคนพบวา สุขภาวะของคนเราสามารถทำใหดีขึ้นไดดวยน้ำ

       นอกจากนี้ เขายังไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องพลัง

คลื่นและการเกิดรูปทรงผลึกของน้ำจากแหลงตางๆ จนไดภาพ

ของผลึกน้ำมาจำนวนมาก พรอมกับการคนพบเรื่องมหัศจรรยที่

ไมเคยมีใครรูมากอนวา น้ำจากที่เก็บมาจากแหลงน้ำตางกันนั้น 

มีรูปทรงของผลึกที่แตกตางกัน ถาเปนน้ำจากแหลงน้ำตาม

ธรรมชาติ เชน แมน้ำ น้ำพุ น้ำใตดิน ฯลฯ ผลึกน้ำจะมีรูปทรงเปน

ผลึกหกเหลี่ยมที่มีความสมมาตรกัน (เปนสัดสวนรับกัน) คลาย

เกล็ดหิมะ ผลึกของน้ำที่ไดจากลำธารบนภูเขามีโครงสรางแบบ

เรขาคณิตที่สวยงาม และผลึกน้ำอีกหลายชนิด ก็มองดูราวกับ

ดอกไมเล็กๆ ที่สวยงาม แตผลึกน้ำจะกลับมีรูปทรงไมนาดูและ

ออกจะนากลัว เมื่อมีการปนเปอนสารเคมีและสิ่งสกปรก 

       วิธีการที่ ดร.เอโมโตะ ใชในการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูล คือ 

การเก็บตัวอยางน้ำจากแหลงตางๆ มาหยดลงในถาดแกวทดลอง 

ขนาดประมาณ ๕ ซี.ซี.  ปดฝา นำไปแชแข็งในชองแชแข็งของ

ตูเย็นที่อุณหภูมิ -๒๓ องศาเซลเซียส จนเกิดเปนผลึกน้ำแข็ง 

เสนผานศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร จากนั้น จะสงผลึกน้ำแข็งนี้ไป

ถายภาพดวยกลองจุลทรรศนประเภท กลองจุลทรรศนที่มีพื้นหลัง

เปนสีดำ (dark field microscope) เห็นเชื้อจุลินทรียสวาง เหมาะ

สำหรับใชสองจุลินทรียที่มีขนาดเล็กที่ติดสียาก ที่มีเลนสขยาย 

๒๐๐-๕๐๐ เทา ในหองพิเศษขนาดประมาณ ๓ x ๓ เมตร ที่มี

อุณหภูมิ -๕ องศาเซลเซียส สูงกวาอุณหภูมิในชองแชแข็ง โดยมี

กลองถายภาพความไวสูงตั้งไวบนเครื่อง MRA เมื่อนำผลึกน้ำแข็ง

เขามาในหองนี้ เขาพบวาภาพหรือผลึกของน้ำจะปรากฏขึ้นในขณะ

ที่น้ำแข็งกำลังจะคืนรูปเปนน้ำธรรมดา เมื่อมีการยิงแสงผานเขาไป

ยังเลนสของเครื่อง สงไปที่น้ำ แลวถายภาพ จะไดภาพผลึกน้ำเก็บ

ไวเปนขอมูล เขาทำเชนนี้ซ้ำๆ กันกับแตละตัวอยางจนครบ ๑๐๐ 

ครั้งเพื่อความแนใจ ปจจุบัน ดร.เอโมโตะ มีภาพถายผลึกน้ำใน

ภาวะที่แตกตางกันรวม ๒๐,๐๐๐ ภาพ และโครงสรางของผลึกน้ำ

จากแหลงที่เก็บแตละแหงนั้น ไมเหมือนกันเลย ทำใหสามารถตั้ง

เปนสมมติฐานเพื่อการศึกษาคนควาในขั้นตอไปได ผลงานที่เขา

คนพบนี้ ถือไดวาเปนงานแรกที่ทำใหคนทั่วโลกหันมาสนใจเรื่อง

น้ำขึ้นมาไดอยางนาอัศจรรย

ศาสตราจารย ดร.มาซารุ เอโมโตะ
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       นอกจากนี้ ดร.เอโมโตะ ยังพบวา ผลึกน้ำแบงออกไดเปน ๒ 

ประเภทใหญๆ คือ

       ๑. ผลึกน้ำที่มีคุณภาพดี มีลักษณะรูปทรงเปนผลึกหกเหลี่ยม 

เปนผลึกน้ำที่มีคุณภาพที่สุด พบไดในแหลงน้ำที่มีคุณภาพ เชน 

บอน้ำแรที่มีคุณภาพสูง เปนตน จากการวิจัยทางการแพทยในดาน

คุณประโยชนของน้ำตอรางกาย พบวา ถาในรางกายหรืออวัยวะ

สวนใดของคนเรามีผลึกน้ำประเภทนี้อยู จะมีผลทำใหอวัยวะสวน

นั้น เกิดผลึกน้ำรูปรางหกเหลี่ยม ที่สามารถแทรกผนังเซลลเขาไป

ชะลางของเสียภายในเซลลไดอยางงายดาย ทำใหไมมีการสะสม

ของสารพิษจนอาจเกิดเปนเนื้อรายหรือมะเร็งขึ้นในอวัยวะหรือ

รางกายสวนนั้น แตจะชวยทำใหอวัยวะสวนนั้น แข็งแรง มีสุขภาพ

ดี สงผลใหบุคคลผูนั้น มีสุขภาพรางกาย อารมณและจิตใจที่ดีดวย

       ๒. ผลึกน้ำที่ไมมีคุณภาพ  มีลักษณะรูปทรงไมเปนรูปผลึก 

จัดเปนผลึกน้ำที่ไมมีคุณภาพ พบในแหลงน้ำที่มีคุณภาพไมดี เชน 

แหลงน้ำเสีย แหลงน้ำประปาที่ผานคลอรีนในปริมาณมาก เปนตน 

หากผลึกน้ำแบบนี้ เขาไปอยูในอวัยวะหรือสวนใดๆ ในรางกาย 

จะไดรับอิทธิพลในทางลบ มีผลทำใหอวัยวะสวนนั้นเกิดผลึกน้ำ

ที่มีโมเลกุลใหญ สีดำ นาเกลียด ยากตอการแทรกผนังเซลลเขาไป

ชะลางของเสียและสารพิษในเซลล ทำใหเกิดการสะสมสารพิษใน

อวัยวะสวนนั้น เกิดเปนเนื้องอก มะเร็ง หรือการเจ็บปวยขึ้นได 

       น้ำที่มีคุณภาพดี สามารถสรางสุขภาพใหดีได เนื่องจากน้ำ

บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ จะชวยใหเซลลในรางกายเปนปกติและมี

อายุยืนยาว มลพิษทางน้ำมีผลกระทบตอคุณภาพของน้ำ ทำใหน้ำ

ตองสูญเสียพลังงานที่ถูกเก็บไวในหนวยความจำ (Memory) ของ

น้ำ การกรองน้ำดวยเครื่องกรองน้ำ เปนไดแคเพียงขจัดสารพิษ

และสิ่งปนเปอนเพื่อใหน้ำสะอาดขึ้นเทานั้น แตไมไดเปนการคืน

พลังงานลงในหนวยความจำของน้ำ ดังนั้น น้ำที่สะอาดแลว ก็ยัง

จำเปนตองผานกระบวนการปรับสภาพน้ำ (Reversal Treatment) 

ซึ่งนอกจากจะชวยกำจัดมลพิษออกจากหนวยความจำของน้ำแลว 

ยังเปนการคืนพลังงานลงในหนวยความจำของน้ำใหกลับมาเปนน้ำ

คุณภาพดี เรียกวา ‘น้ำโครงสรางโมเลกุลหกเหลี่ยม’ (Hexagonal 

Water) ที่ชวยใหเซลลมีชีวิต เนื่องจากมีโครงสรางเหมือนกับ

ของเหลวในรางกายของมนุษย เปนองคประกอบสำคัญในการ

ปกปองรางกาย สามารถดูดซึมเขาสูเซลลไดงายเพื่อใหออกซิเจน

แกเซลล ทำใหเกิดการดูดซึมสารอาหารและการขับถายของเสีย

ออกจากเซลลไดดีขึ้น 

       ศาสตราจารย ดร. มู ชิค จอน (Professor Dr. Mu Shik 

Jhon) อธิการบดีสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณแหงสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั้นสูงแหงชาติของเกาหลีและผูเชี่ยวชาญระดับโลกดานการวิจัยน้ำ 

กลาวไววา

        ‘เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น จะเกิดการสูญเสียน้ำโครงสราง

โมเลกุลหกเหลี่ยม จากอวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล ทำใหสัดสวน

ปริมาณของเหลวในรางกายลดลง น้ำที่คงอยูในรางกาย จะเปนน้ำ

โครงสรางโมเลกุลขนาดใหญ ซึ่งจะเคลื่อนไหวทะลุผานผนังเซลล

ลำบาก ทำใหเซลลไดรับสารอาหารกับออกซิเจนนอยลง และชาลง

กวาแตกอน เซลลจึงออนแอและแกตัวลง การเพิ่มน้ำโครงสราง

โมเลกุลหกเหลี่ยมเขาไปในรางกาย จะทำใหรางกายสดชื่นและ

กระปรี้กระเปรา ชวยชะลอความชรา และปองกันโรคภัยไขเจ็บได’

ผลึกน้ำรูปทรงตางๆ



           ศาสตราจารย ดร. มาซารุ เอโมโตะ 

           (Professor Dr. Masaru Emoto) 

เกิด ๒๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๔๓ ที่เมืองโยโกฮามา 

อายุ              ๖๙ ป 

ตำแหนงงาน   ประธานสถาบัน I.H.M. General Research 

 Institute 

เกียรติประวัติ - ดำรงตำแหนงประธานกิตติมศักดิ์ขององคกร

 ที่ไมแสวงหากำไร International Water 

 for Life Foundation มีสำนักงานตั้งอยูที่

 โอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา 

ผลงาน         - นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับน้ำโมเลกุลเล็ก 

 (Micro Cluster Water) และวิทยาการดาน

  Magnetic Resonance Analysis  

 - กอตั้ง I.H.M. Corporation ขึ้นในกรุงโตเกียว 

 ใน ค.ศ. ๑๙๘๖ ทำการศึกษาวิจัยเรื่องน้ำใน

 รางกาย น้ำในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป แลว

 ศึกษาวิจัยเรื่องน้ำในโลก 

๓๒

     การทดลองอีกครั้งหนึ่งที่นาสนใจ คือ ดร.เอโมโตะไดเขียน

จดหมายไปหาลูกศิษย ๕๐๐ คนทั่วญี่ปุน เพื่อทดลองเรื่องกระแส

จิตที่มีผลตอน้ำ  เวลาบายสองโมงของวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ 

เขาวางถวยที่ใสน้ำประปาจากชินางาวา กรุงโตเกียว ไวบนโตะใน

หองทำงาน ซึ่งเขาไดขอใหทุกคนสงกระแสจิตมายังน้ำถวยนี้

ในเวลาเดียวกัน จากทั่วทุกหนแหงของประเทศ เขาตองการใหน้ำ

ประปาที่สกปรกนี้ กลับมาเปนน้ำสะอาด จึงขอใหทุกคนรวมกัน

สงพลังจิตและจิตวิญญาณแหงความรัก ผนวกกับความปรารถนา

จะใหน้ำถวยนั้นกลายเปนน้ำสะอาดมาใหพรอมๆ กัน ปรากฏวา 

ภาพผลึกน้ำที่ถายได กลายมาเปนภาพผลึกน้ำที่สวยงามมาก ทำให

เขาเชื่อในคำพูด ‘น้ำคือกระจกแหงดวงจิต’ ที่มีมาแตโบราณ 

วาเปนความจริงโดยแท เขาและทีมงานเริ่มเขาใจไดวา ความคิด

ของคนเรานั้น สามารถสงมารวมกันเปนพลังที่เขมแข็งได ไมวาจะ

อยูหางกันเพียงใดก็ตาม

     แมแตตัวอักษรที่เขียนเปนถอยคำ หรือคำพูดที่เปลงออก

มา ก็จะมีผลตอน้ำเชนกัน คำพูดดี จะสงผลใหเกิดความเบิกบาน 

แจมใส มีความสุข ในทางกลับกัน คำพูดไมดี จะสงผลใหหดหู 

เครียด และเศราหมอง ดร.เอโมโตะทดลองเขียนคำพูดที่ดีๆ มี

ความหมายในดานบวก เชน คำยกยอง ชมเชย คำอวยพรติดไว

ขางหลอดทดลอง โดยหันกระดาษดานที่เขียนแนบกับหลอด 

แลวนำไปเปรียบเทียบกับคำที่มีความหมายในดานลบ คำหยาบ 

คำดา ซึ่งปดไวบนหลอดทดลองอีกอันหนึ่งในลักษณะเดียวกัน 

พบวา ผลึกของน้ำที่เขียนคำพูดดีๆ มีลักษณะสวยงาม เปนระเบียบ 

ในขณะที่ผลึกน้ำจากหลอดทดลองที่มีคำหยาบคายเขียนติดไว 

ไมเปนรูปเปนรางและมีลักษณะนาเกลียดนากลัว ดวยเหตุที่

รางกายมนุษยมีน้ำเปนองคประกอบในรางกายสามในสี่สวน ดังนั้น 

ผลกระทบที่เกิดกับน้ำในแกว ยอมมีผลตอน้ำในรางกายของคนเรา

       ดร. เอโมโตะกลาววา ผลกระทบของภาวะแวดลอม รูปแบบ

พลังงานจากคลื่นและสิ่งตางๆ มีอิทธิพลตอรูปทรงของผลึก

หกเหลี่ยมของน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนในทางสรางสรรค หรือ

ทำลายลักษณะของผลึกน้ำไปในทางที่ดีหรือเลวได น้ำสามารถ

ดึงดูดพลังงานชีวภาพ (Bio–Energy) ออกมาจากคลื่นแมเหล็ก 

ไฟฟา กระแสไฟฟา และแหลงอื่นๆ ตามธรรมชาติได พลังงาน

ชีวภาพจะกลายเปนพลังงานที่ถูกเก็บไวในหนวยความจำของน้ำ 

น้ำจึงเปนเสมือนแหลงขอมูลใหญที่สามารถบันทึกเรื่องราว ถาย

ทอดอารมณ ความรูสึก ความตองการอยางตรงไปตรงมา จากคน

หนึ่งสูคนหนึ่ง หรือสูคนหมูมากก็ได แตปจจุบัน สภาวะที่เปน

มลพิษตางๆ ไดเขามาเปนตัวทำลายพลังงานและความทรงจำที่ดี

เหลานี้ลงไปมาก        

       หลังจาก ดร. เอโมโตะ เริ่มหันมาสนใจและศึกษาเรื่อง

อิทธิพลของพลังเสียงที่มีตอน้ำ เขาก็ไดพบกับความลับของน้ำ

จากเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่ฮานชินอาวาจิ เมืองโกเบ 

ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘  อีก ๓ วันตอมา ทีมงาน 

ดร.เอโมโตะ ไดถายภาพของผลึกที่พบในน้ำประปาที่เมืองโกเบ 

ภาพที่ถายไดดูแลวใหความรูสึกนาขนลุก เพราะดูราวกับวาน้ำ

สามารถรับรูถึงความหวาดกลัว ความตระหนก และความโศกเศรา

ลึกซึ้งของผูคน ทวา ๓ เดือนหลังจากนั้น เมื่อชาวโกเบไดรับน้ำใจ

ไมตรีที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลก ผลึกน้ำที่ถายไดในชวงเวลานี้ 

           สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกอบอุนและความสามัคคี 












