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Princess Sawangwattana

This year marks 150th Anniversary of Queen
Sawangwattana, who was a princess consort of King
Chulalongkorn and the grandmother of both King
Ananda Mahidol and His Majesty King Bhumibol.
The United Nation Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization commended Queen Sawangwattana for her contribution to Thailand’s education,
public health, culture, social sciences and humanities
as proposed by the Ministry of Culture.

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
ทรงเปนราชนารีที่พระชันษายืนยาวยิ่งกวาพระมเหสีเทวีพระองคใด
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และในประวัติศาสตร
ไทย พระชนมชีพนับเนื่องเนิ่นนานถึง ๖ แผนดินนั้น เปยมดวย
คุณคา กอปรดวยอเนกคุณูปการตอประเทศชาติ ควรที่อนุชนไทย
จักไดเรียนรู ไดทราบตระหนักในคุณคาแหงพระราชอัธยาศัย
อันประเสริฐ พระราชจริยาวัตรอันงดงาม ทั้งพระราชกรณียกิจ
สำคัญนานัปการ เพื่อนอมนำมาเปนแบบอยาง แนวทางในการ
ดำเนินชีวิต สนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไป
พระชนมชีพ ๖ รัชกาล
รัชกาลที่ ๔ พระเจาลูกเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
ทรงเปนพระเจาลูกเธอพระองคที่ ๖๐ ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ประสูติแต เจาจอมมารดาเปยม
(สมเด็จพระปยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา) ทรงพระราชสมภพเมื่อ
วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๐๕ สมเด็จพระบรมชนกนาถไดพระ
ราชทานพระนามวา พระเจาลูกเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา

รัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี
หลังจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณกรมขุนพินิตประชานาถ เสด็จขึ้น
เถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ เมื่อพระชนมายุเพียง ๖ พรรษา พระฐานันดรศักดิ์จึง
เปลี่ยนจาก พระเจาลูกเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา เปน พระเจา
นองนางเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา เมื่อทรงเจริญพระชันษา
๑๖ ป ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรับราชการสนองพระเดช
พระคุณเปนพระภรรยาเจา โดยมีพระองคเจาหญิง พระเจาลูกเธอ
ในรัชกาลที่ ๔ อีก ๓ พระองค คือ พระองคเจาสุนันทากุมารีรัตน
พระองคเจาเสาวภาผองศรี และ พระองคเจาสุขุมาลมารศรี
รับราชการในเวลาใกลเคียงกัน พระองคเจาสุขุมาลมารศรี ได
ประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอพระองคแรก คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสุทธาทิพยรัตน กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ในเดือนกันยายน
๒๔๒๐ จึงทรงเปนพระมเหสีพระองคแรกที่มีการเฉลิมพระนาม
และพระอิสริยยศอยางเปนทางการ หลังจากนั้นเพียง ๙ เดือน
พระองคเจาสวางวัฒนา ไดประสูติสมเด็จพระเจาลูกยาเธอพระองค
แรก สมเด็จฯ ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม ๘ พระองค
ดังนี้ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ, สมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอ เจาฟาอิศริยาลงกรณ, สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาวิจิตร
จิรประภา อดุลยาดิเรกรัตนขัตติยราชกุมารี, สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาสมมติวงศวโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์, สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาวไลยอลงกรณ นรินทรเทพยกุมารี, สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาศิราภรณโสภณ พิมลรัตนวดี, สมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร และ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิง (ยังไมมีพระนาม)

ความทุกขโทมนัสดวยการพลัดพรากจากผูทรงเปนที่รักยิ่ง ได
ยางกรายเขามาเปนครั้งแรกในพระชนมชีพ ในป ๒๔๒๒ เมื่อสมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอิศริยาลงกรณ พระราชโอรสลำดับที่ ๒
สิ้นพระชนมลงอยางกะทันหันขณะมีพระชันษาเพียง ๒๑ วัน ในป
ถัดมา ทรงประสบกับความวิปโยคอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระองคเจา
สุนันทากุมารีรัตน (สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรม
ราชเทวี) พระเชษฐภคินี ทรงประสบอุบัติเหตุเรือพระประเทียบลม
สิ้นพระชนมที่บางพูด ในระหวางโดยเสด็จแปรพระราชฐานไปยัง
พระราชวังบางปะอิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดโปรดเกลาฯ สถาปนาพระองคเจาสวางวัฒนาขึ้นเปนสมเด็จพระ
อัครมเหสี เฉลิมพระนามาภิไธยวา สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา
พระบรมราชเทวี ดวยทรงเปนพระราชชนนีของพระราชโอรส
พระองคใหญ พอถึงป ๒๔๒๔ ทรงสูญเสียสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาวิจิตรจิรประภาฯ พระชันษาเพียง ๕ เดือน ที่ทรงสนิทสิเนหา
อยางยิ่งไปอีกพระองคหนึ่ง
ความโทมนัสในพระราชหฤทัยของสมเด็จฯ ไดแปรเปลี่ยนเปน
ปติโสมนัสอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ สถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟามหาวชิรุณหิศขึ้นเปนสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๔๒๙ แตแลว ความทุกขแสนสาหัสไดกลับเขามาถาโถม
ในพระชนมชีพอีกอยางตอเนื่อง นับตั้งแตพระราชธิดาองคเล็กพระ
ชันษาเพียง ๓ วัน ไดสิ้นพระชนมลงโดยยังไมทันไดรับการพระ
ราชทานพระนามในป ๒๔๓๖ หลังจากนั้นอีกเพียง ๑ ป สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระประชวรดวยพระโรคไขรากสาดนอย เสด็จสวรรคตอยาง
กะทันหัน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๓๗ ความทุกขโทมนัสในครั้งนี้
ไมอาจทรงสามารถหักหามพระราชหฤทัยไดแมเวลาจะผานไป
นานนับเดือน พระสุขภาพจึงทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วจนทรง
พระประชวร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ
สถาปนาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖)
พระราชโอรสในพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี (สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง)
เปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพระองคตอไป
พรอมทั้งสถาปนาพระอิสริยยศของพระนางเจาเสาวภาผองศรี
พระวรราชเทวีเปน สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระอัครราชเทวี ทรงดำรงพระอิสริยยศพระอัครมเหสี ดุจเดียวกับสมเด็จฯ
พระบรมราชเทวี ตอมาทรงตั้งสมเด็จฯ พระอัครราชเทวี เปน
ผูสำเร็จราชการแผนดินตางพระองค และโปรดเกลาฯ สถาปนาเปน
‘สมเด็จพระบรมราชินีนาถ’ เปนพระองคแรกในป ๒๔๓๙ ถือเปน
ตำแหนงสูงสุดในบรรดาพระภรรยาเจา

เมื่อพระพลานามัยของสมเด็จฯ เริ่มแข็งแรงดีขึ้น ไดเสด็จ
ประพาสหัวเมืองตางๆ เพื่อทรงพักฟนใหทรงสำราญพระราชหฤทัย
ในป ๒๔๔๐ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใกล
เสด็จกลับจากประพาสยุโรป พระสุขภาพที่เพิ่งจะฟนคืนดีของ
สมเด็จฯ กลับตองทรุดลงไปอีก เมื่อสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
ศิราภรณโสภณฯ พระราชธิดาพระองคเล็กพระชันษา ๑๐ ป ทรง
พระประชวรดวยพระโรคนิวมอเนีย สิ้นพระชนมในวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๔๔๑ คณะแพทยไดกราบบังคมทูลแนะนำใหเสด็จ
แปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระองคที่หัวเมืองชายทะเล แต
ยังไมทันเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมติวงศวโรทัยฯ
พระโอรสพระชันษา ๑๘ ป สิ้นพระชนมโดยไมมีผูใดคาดคิดไปอีก
พระองคหนึ่งในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๔๒ หลังจากทรงพระ
ประชวรเพียงไมกี่วัน ตลอดระยะเวลา ๒๐ ป นับตั้งแตพระราชโอรส
พระองคใหญประสูติ สมเด็จฯ ไดทรงสูญเสียพระราชโอรสธิดาไปถึง
๖ พระองค ในครั้งนั้น ทรงพระประชวรหนักถึงกับทรงพระดำเนิน
ไมไดดวยความวิปโยคโศกศัลยที่เกิดขึ้นราวกับไมรูจักจบสิ้น จนแทบ
จะทรงหมดกำลังพระราชหฤทัย ไมอาจเสด็จไปพระราชทานเพลิง
พระราชโอรสธิดาทั้ง ๓ พระองค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงเกรงวาพระอาการประชวรหนักอาจเปนอันตรายตอ
พระชนมชีพ จึงทรงมีพระบรมราชโองการใหเสด็จแปรพระราชฐาน
ไปประทับพักฟนที่พระตำหนักศรีราชา อากาศ ณ ที่นั้น ชวยฟนฟู
พระสุขภาพ ทั้งทางพระราชหฤทัยและพระพลานามัยไดเปนอยางดี
พระอาการจึงทุเลาเปนลำดับ

เมื่อเสด็จมาประทับ สมเด็จฯ ทรงพอพระราชหฤทัยสถานที่
นี้มาก ดังนั้น ในป ๒๔๔๓ ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระตำหนักขึ้น
ใหมบนเนินเขา อีกทั้งทรงเห็นวา ตำบลนี้อยูหางไกลจากแพทย
และสถานพยาบาลมาก หากไดสรางสถานพยาบาลขึ้น นาจะ
อำนวยประโยชนแกสวนรวมไดมาก จึงมีพระราชดำริใหจัดสราง
สถานพยาบาลในบริเวณพระตำหนัก ไดรับพระราชทานนามวา
‘โรงพยาบาลสมเด็จ’ (ปจจุบันคือ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา)
ทรงริเริ่มงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ เดินทางโดยเกวียนไปรักษา
ผูปวยตามหมูบานที่ทุรกันดาร ในเวลาตอมา สมเด็จฯ ไดพระ
ราชทานที่ดิน อาคาร และพระตำหนักทั้งหมด พรอมพระราชทรัพย
ใหแกโรงพยาบาล
ระหวางประทับรักษาพระองคที่ศรีราชา สมเด็จฯ ทรงเห็นวา
งานทอผาในแถบหัวเมืองชายทะเลงดงามดี โปรดเกลาฯ ใหตั้งหูก
ทอผาแบบพื้นบานขึ้นหูกหนึ่ง มีชางทองถิ่นมาเปนครูสอน ทรง
ชักชวนใหบรรดาแมบานในแถบนั้นมาฝกฝนเรียนรูดวย ทรงหัดทอ
จนสามารถทอผาพื้นไดและนำผาที่ทอจำหนายแกคนทั่วไป เมื่อ
เสด็จกลับมาประทับ ณ พระตำหนักสวนหงส ไดทรงนำหูกทอผา
มาดวย ปรากฏวาผาจำหนายดีมากจนตองจัดตั้งขึ้นเปนกองทอผา
เพิ่มจำนวนหูกเปน ๔ หูก ทรงสั่งเครื่องทอยกดอกมาจากญี่ปุน
เพื่อพัฒนาการทอผาที่ทอออกจำหนาย มีทั้งผาพื้น ผายกดอกไหม
ผาทอสอดทอง จึงมีผูนิยมสั่งทอผามากขึ้น นับไดวา สมเด็จฯ ทรง
เปนผูริเริ่มอนุรักษวัฒนธรรมของชาติและการพัฒนาบุคคล เปน
การเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษยใหแกสังคมไทยในคราวเดียวกัน
การทอผาเลิกไปในป ๒๔๗๕ เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง

นอกจากการทอผา ยังทรงสนพระราชหฤทัยในดานการเย็บปกถัก
รอย ทรงสรางโรงเย็บผาสวนพระองคขึ้นที่พระที่นั่งทรงธรรมใน
บริเวณสวนศิวาลัย รับจางตัดเย็บเสื้อผาทั้งแบบเดิมและแบบ
สมัยใหม ใหแกเจานายและผูที่พำนักในพระราชฐาน นอกจากนี้
ยังทรงจัดหาผลประโยชนดานอื่นๆ อาทิ ทรงพัฒนาที่ดินเพื่อการ
เพาะปลูกนาขาว และทรงสรางโรงสีขาวขึ้นในที่ดินที่พระราชโอรส
ไดรับพระราชทานและในที่สวนพระองค เพื่อรองรับผลผลิตจาก
ที่นาที่ทรงมี จึงทรงมีพระราชทรัพยเพิ่มพูนขึ้นเปนลำดับดวยผล
ประโยชนดังกลาว เปนแหลงรายไดสำคัญที่ทรงใชเลี้ยงดูขาราชบริพารตลอดมา แมจะทรงมีพระราชทรัพยจำนวนมากจากเงินป
ที่ไดรับพระราชทานตามพระฐานันดรศักดิ์ ดวยพระอุปนิสัยมัธยัสถ
ไมทรงยอมนำเงินจำนวนนั้นมาใชสวนพระองค หากจะทรงนำออก
มาใชในคราวจำเปน เพื่อสนับสนุนผูอื่น หรือในกิจการสาธารณประโยชนและสังคมสงเคราะห เชน ทรงสนับสนุนโรงศิริราชพยาบาล (ปจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราช) ตอเนื่องตลอดมานับแต
เริ่มกอตั้ง ทรงบริจาคเพื่อบำรุงพระอารามแหงตางๆ ทรงชวยเหลือ
ประชาชนที่ยากไรและขาดแคลน ทั้งในยามปกติ และยามเกิด
ทุพภิกขภัยหรือภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯ
หลังเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปเพื่อรักษาพระองคในป
๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังคงทรงงาน
อยางหนักตอไป เปนเหตุใหพระอาการประชวรที่กำเริบขึ้นใน
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๕๓ ทรุดหนักลงไปตามลำดับ กระทั่งเสด็จสู
สวรรคาลัยในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ สมเด็จฯ ทรงประสบกับ
ความทุกขโทมนัสอยางใหญหลวงอีกครั้งหนึ่ง ถึงกับทรงพระ
ประชวรพระวาโยสิ้นพระสติลงในทันที ทานผูใหญฝายในเลาวา
นับแตนั้นมา พระองคไมทรงแยมพระสรวล จนถึงกับมีผูกลาววา
ถาเห็นทรงพระสรวลก็เปนบุญ
รัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระมาตุจฉาเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชยเปน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ สมเด็จฯ ไดรับการเฉลิมพระนามาภิไธยเปน
สมเด็จพระมาตุจฉาเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานที่ดินแปลงหนึ่ง
อยูระหวางถนนปทุมวันกับคลองแสนแสบ แกสมเด็จพระเจานอง
ยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร (สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) พระราชโอรส
พระองคเดียวในสมเด็จฯ ที่ยังทรงพระชนมอยู ตามพระราชประสงค
ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งสมเด็จฯ โปรดเกลาฯ ใหสราง
พระตำหนักขึ้นในป ๒๔๕๖ เมื่อสรางเสร็จ ทรงยายไปประทับ
ณ พระตำหนักแหงนี้ ที่รูจักกันในเวลาตอมาวา วังสระปทุม โปรด
ใหปลูกไมผลและพืชสวนครัวหลากหลายชนิด สวนที่เหลือจาก

แจกจาย ทรงนำไปจำหนายนำรายไดมาเปนคาใชจายในวังสระปทุม
โปรดเกลาฯ ใหชาวบานเชาที่ดินบริเวณรอบนอกวังในราคาถูกเพื่อ
ปลูกพืชผักผลไม ทรงมีพระดำรัสวา ‘จะไดเปนเพื่อนกัน’ ซึ่งสะทอน
ถึงพระเมตตาสูงยิ่งที่ทรงมีตอคนทุกคนอยางเทาเทียม ไมทรงเลือก
ที่รักมักที่ชัง ทรงอุปถัมภเจานายพี่นองและพระบรมวงศ ตลอดจน
ถึงบรรดาขาราชบริพาร ทรงหวงใย พระราชทานทั้งทรัพยสิ่งของ
และทุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่กาวหนา
หลังจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง พระกนิษฐภคินี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๔๖๒ พระราชภารกิจทั้งปวงในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง
ตกมาเปนของสมเด็จฯ ทั้งหมด ที่สำคัญสุดคือ ตำแหนงสภานายิกา
พระองคตอมาของสภากาชาดไทย ที่เคยทรงดำรงตำแหนง ‘ชนนี
ผูบำรุง’ อยูเมื่อแรกกอตั้งเปนสภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยามและ
ตำแหนง ‘สภาชนนี’ ของสภากาชาดไทย ในป ๒๔๓๖ ทรงพระ
ราชทานทุนทรัพยจำนวนมากสนับสนุนกิจการสภากาชาด กับ
พระราชทานความชวยเหลืออื่นๆ แกผูเจ็บไขไดปวยทั่วไป โดยไม
เคยทรงทอดทิ้งตลอดระยะเวลา ๓๕ ปที่ทรงดำรงตำแหนงสภา
นายิกา นอกจากนี้ ยังทรงตั้งกองทุนการศึกษาสงนักเรียนไปศึกษา
ในตางประเทศเพื่อใหมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญกลับมาปฏิบัติหนาที่
รับใชประเทศชาติ ทางดานการศึกษาทั่วไป พระราชทานพระราช
ทรัพยบำรุงโรงเรียน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค อาทิ โรงเรียน
ราชินี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนวรนารีเฉลิม
จังหวัดสงขลา ฯลฯ ดวยทรงเห็นตระหนักในคุณคาของความรูและ
ความสำคัญของการศึกษาตอการพัฒนามนุษย โดยทรงเนนหลัก
การศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล รวมทั้งการขัดเกลา
คุณธรรมและจริยธรรม
ที่มาขอมูล
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รัชกาลที่ ๗ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
มาตุจฉาเจา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จ
ขึ้นครองราชสมบัติในป ๒๔๖๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเฉลิม
พระนามาภิไธยถวายสมเด็จวา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจา ปตอมา สมเด็จพระเจานองยา
เธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ พระราชปโยรสที่ทรงพระชนมอยู
เพียงพระองคเดียว ทรงพาครอบครัวเสด็จไปสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ทรงศึกษาวิชาแพทยที่มหาวิทยาลัยฮารวารด และไดเสด็จกลับ
ประเทศไทยพรอมครอบครัวในปลายป ๒๔๗๑ สมเด็จฯ ทรงเชยชม
พระนัดดาทั้งสามดวยความปลาบปลื้มปติในพระราชหฤทัยอยางยิ่ง
แตแลว ไดเกิดเหตุการณสำคัญอันนำไปสูความวิปโยคอยางแสน
สาหัส เมื่อสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ ทรง
พระประชวร เสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ หาก
สมเด็จฯ ยังทรงดำรงพระสติไดมั่น ไมหวั่นไหว ทรงนำขันติธรรมมา
เปนแนวทางปฏิบัติใหพนจากความเศราหมองทั้งปวง หลังจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยไดไมนาน
ประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเมื่อป ๒๔๗๕ จากการที่สถานการณบานเมืองไมสงบเรียบรอย สมเด็จฯ โปรดเกลาฯ ให
หมอมสังวาลย มหิดล ณ อยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) พาพระโอรสธิดาไปทรงศึกษาและรักษาพระองคที่เมือง
โลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด ในเดือนเมษายน ๒๔๗๖

บำเพ็ญพระราชกรณียกิจสุดทายที่สำคัญยิ่ง ทรงเปนองคประธาน
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ในวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๔๙๓ ณ พระตำหนักใหญ วังสระปทุม หลังพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส สมเด็จฯ ทรงลมพระประชวรอีกครั้ง พระอาการ
ทรุดหนักลงตามลำดับ และเสด็จสวรรคตดวยพระอาการพระหทัย
วาย เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ ณ วังสระปทุม สิริพระชนมายุ
๙๓ พรรษา ๓ เดือน กับ ๗ วัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง และมีพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศทองสนามหลวง ในวันที่
๒๒ เมษายน ๒๔๙๙

รัชกาลที่ ๘–รัชกาลปจจุบัน สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
เมื่อพระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล พระราชนัดดา
เสด็จขึ้นครองราชยเปน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดลฯ รัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๗๗ ทรงเฉลิมพระนาม
สมเด็จฯ ขึ้นเปน สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจา ตอมา สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระราชธิดาเพียงพระองคเดียวที่ยัง
ทรงพระชนมอยูทรงพระประชวรหนัก สิ้นพระชนมลงเมื่อวันที่
๑๕ กุมภาพันธ ๒๔๘๑ สมเด็จฯ เสด็จไปงานพระราชทานเพลิง
พระศพดวยพระองคเอง ทรงมีพระราชดำรัสสะทอนความโทมนัส
ในพระราชหฤทัยและความหมดอาลัยในพระชะตาชีวิตวา "...ออ ไป
สงใหหมด พอกันที ไมเคยไปเลยจนคนเดียว คนนี้ตองไป หมดกันที”
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟา
ภูมิพลอดุลยเดช พระราชนัดดาพระองคเล็ก เสด็จขึ้นครองราช
สมบัติสืบพระราชสันตติวงศเปน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ แหงราชวงศจักรี สมเด็จฯ ไดทรง

เฉลิมพระกิตติคุณอดุลผล
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
ทรงเปนขัตติยราชนารีแหงราชวงศจักรี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกอนันต อันยังประโยชนสุขแกบานเมืองและมวลมนุษยชาติ
ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปแหงวันคลายวันพระราชสมภพ องคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ไดประกาศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เปนบุคคลสำคัญของโลกชาวไทย ลำดับที่
๒๑ ควรที่ปวงชนชาวไทยจะไดพรอมใจกันเฉลิมพระเกียรติคุณให
แผไพศาล ทั้งในพระราชจริยาวัตร พระราชอัธยาศัย และพระราช
กรณียกิจอันทรงคุณคายิ่ง ทางดานการศึกษา วิทยาศาสตรประยุกต
(สาธารณสุข) การอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม สังคมศาสตร และ
มานุษยศาสตร อันไดทรงบำเพ็ญมาโดยบริบูรณแลวตลอดพระชนม
ชีพ

วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ
จบการศึกษาปริญญาตรี ดานภาษาอังกฤษ จากคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ดาน Broadcasting (TV Production)
จาก Boston University สหรัฐอเมริกา
อดีตผูดำเนินรายการ - ผลิตรายการโทรทัศน และบรรณาธิการวารสาร
“ความรูคือประทีป” ปจจุบันเปนผูจัด - ผูดำเนินรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
นักเขียน - นักแปลอิสระ และกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศนทองคำ

Ambroise Paré: Fathers of Surgery

A French surgeon, Ambroise Paré was the great
ofﬁcial royal surgeon for Kings Henry II, Francis II,
Charles IX and Henry III. He was a leader in surgical
techniques and battleﬁeld medicine, especially the
treatment of wounds.
Having invented several surgical instruments,
he is considered as one of the fathers of surgery and
modern forensic pathology.

บิดา
ของ
แพทยยุโรปในยุคกลาง (ป ค.ศ. ๕๐๐-๑๕๐๐) ไมมีใคร
ไดรับการฝกฝนใหมีฝมือดานการผาตัด ในกรณีที่มีผูบาดเจ็บ
เพราะถูกทำรายหรือประสบอุบัติเหตุ สิ่งที่แพทยจะทำใหมากที่สุด
คือ ตกแตงบาดแผลใหดูดี แตไมผาตัดให เพราะงานศัลยกรรมเปน
หนาที่ของชางตัดผม หรือคนรับจางเฉพาะกิจที่มีหนาที่ผาหรือตัด
อวัยวะออก สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะงานศัลยกรรมเปนวิธีการที่
ทารุณมากและปาเถื่อน ทั้งนี้เพราะแพทยไมมียาสลบหรือยาชา
ดังนั้น เมื่อผาแผลหรือตัดอวัยวะทิ้งแลว ชางตัดผมก็จะใชเหล็ก
รอนนาบแผลเพื่อใหโลหิตหยุดไหล และถาโลหิตไหลไมหยุด คนไข
ก็จะตาย หรือถาแผลอักเสบและลุกลามมาก คนไขก็จะตายอยูดี

เมื่อวิธีการผาตัดเปนไปในแนวนี้ สถาบันศาสนาจึงแนะนำ
ชาวบานใหทำตัวเสมือนนักบุญ คือพยายามทนทุกขทรมานไปดวย
ความอดทน และไดสั่งหามบุคคลนอกรีต (อันไดแกชาวยิวที่ไดรับ
การฝกฝนเปนแพทยจากดินแดนอาหรับ) รักษาคนไข ยกเวนกรณี
ที่คนไขเจ็บหนัก ญาติของคนไขก็อาจขอคำปรึกษาจากแพทย
นอกรีตได
เวลาเกิดสงคราม ซึ่งจะมีทหารบาดเจ็บเปนจำนวนมาก
แมทัพก็จะเลือกคนกลุมหนึ่งใหติดตามไปรักษาทหารที่บาดเจ็บ
เชน ในคริสตศตวรรษที่ ๑๑ เมื่อกษัตริย Magnus the Good
แหงนอรเวยเสด็จออกสงคราม พระองคไดทรงเลือกทหาร ๑๒ คน
ไปชวยดูแลทหารที่บาดเจ็บ ในคริสตศตวรรษที่ ๑๕ ขุนนางอังกฤษ
เวลาออกรบ ก็มักนำแพทยประจำตัวออกสนามรบดวยเพื่อชวย
รักษาบาดแผลเวลาถูกยิงดวยธนู สวนทหารธรรมดาถามีบาดแผล
ก็หวังพึ่งเพื่อนทหารดวยกัน หรือพึ่งพาสตรีที่ติดตามสามีไปสมรภูมิ
ใหชวยดูแล
ดังนั้นสนามรบในสมัยนั้นจึงเปนสถานที่ที่เหมาะสำหรับ
ใหชางตัดผมไดฝกงานศัลยกรรม และเมื่องานประเภทนี้ไมมีใคร
อยากทำเพราะเสี่ยงภัยมาก ทางราชการจึงออกกฎหมายใหคนที่
ทำงานศัลยกรรมในกองทัพไดรับเงินเดือนคอนขางสูงประมาณ
๔๐ เทาของกรรมกร เงินรายไดที่สูงเชนนี้ จูงใจใหคนที่ปราศจาก
ความสามารถในการผาตัดอาสาเขามาทำงานในกองทัพ ผลที่ตาม
มาคือทหารที่บาดเจ็บมีอัตราการเสียชีวิตคอนขางสูง ดังนั้นเพื่อ
กีดกันศัลยแพทยกำมะลอ กองทัพจึงออกกฎหมายใหแพทยที่รักษา
คนไขไมหายและคนไขตาย แพทยคนนั้นจะตองตายตามดวย เชน
ใน ป ค.ศ. ๕๘๐ เมื่อสมเด็จพระราชินีในกษัตริย Gutram แหง
Burgundy ประชวรดวยกาฬโรค และเสด็จสวรรคต แพทยสองคน
ที่รักษาพระนางจึงถูกประหารชีวิต

โรงเรียนแพทยแหงแรกถือกำเนิดในดินแดนอาหรับ และ
สวนใหญมักรับคนยิวเขาฝกฝนเปนหมอ แพทยเหลานี้จึงเปนบุคคล
นอกรีตในสายตาของสถาบันศาสนา ทำใหไมไดรับอนุญาตใหรักษา
คนไขคริสเตียน โรงเรียนแพทยแหงแรกของยุโรปเกิดขึ้นที่เมือง
Salerno ในอิตาลี เมื่อกลางคริสตศตวรรษที่ ๑๐ โดยอาจารยที่
สอนเปนชาวยิว และนิสิตแพทยไดเรียนวิชากายวิภาคศาสตรโดย
ใชหมูเปนสัตวทดลองในการเรียน สำหรับการรักษาบาดแผลนั้น
ก็มีกระทำบางใหคนไขที่เปนชนชั้นสูง เชน เมื่อทาน Duke แหง
Normandy ถูกยิงดวยธนูในสงคราม Crusade จนที่แขนเปนแผล
ลึก แพทยไดใหการรักษาจนหาย แตสำหรับคนทั่วไปไมมีโอกาส
เชนนี้ ดังนั้นจำนวนคนไขที่เสียชีวิตจึงมีจำนวนมากกวาคนไขที่รอด
ชีวิต ดวยเหตุนี้ใน ป ค.ศ. ๑๑๙๙ สมเด็จพระเจาเฮนรี่ที่ ๖
จึงทรงบัญชาใหเผาโรงเรียนนี้จนพินาศ แตในชวงเวลาเดียวกันนี้
ก็มีโรงเรียนแพทยอื่นๆ เกิดขึ้นดวย เชน ที่ Naples, Palermo
ในอิตาลี และที่ Montpellier ในฝรั่งเศส เปนตน
ตำราแพทยที่นิยมใชสอนในสมัยนั้นก็มีเชน
ตำรา Regimen Sanitatis Salernitatum ซึ่งเปน
ตำราอางอิงของโรงเรียนแพทยที่ Saletmo เปน
เวลานานหลายรอยป และถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ
โดย Sir John Harrington เพื่อใชสอนในโรงเรียน
แพทยของอังกฤษ
ตำรานี้ ไดกลาวถึงจรรยาบรรณของแพทย
ยุคนั้นที่ควรมีเชน แพทยควรแสดงความนอบนอม
ตอคนไข ควรไตถามอาการทุกขสุขของคนไขทุกครั้ง
ที่มีโอกาส ควรคิดวาโรคของคนไขเปนเรื่องใหญ
และไมควรทำใหอาชีพแพทยถูกสังคมดูแคลน โดย
การใชสายตาลวงเกินภรรยา ลูกสาว หรือคนใชของ
คนไข และในการรักษานั้นแพทยอาจใหยาที่ไมเปน
พิษภัยใดๆ แกคนไขได เพราะถาแพทยไมใหยาอะไร
เลย แลวคนไขหายเอง แพทยก็จะถูกปรักปรำวา
ไดเงินคารักษาไปโดยไมใหอะไรแกคนไขเปนการ
ตอบแทน และสำหรับคนไขที่หายเปนปรกติถาไม
แสดงความกตัญูใดๆ เวลามาหาอีก แพทยก็อาจ
ใหยาที่ทำใหคนไขปวยชั่วคราวได
สำหรับความเปนมาของชางตัดผมผูมีหนาที่
ผาตัดดวย คือเปน barber-surgeon นั้น เกิดขึ้น
เมื่อประมาณ ป ค.ศ. ๑๓๐๐ เมื่อสันตะปาปา
Boniﬁce ที่ ๘ ทรงออกกฎหมายหามตัดชิ้นสวน
ของอวัยวะใดๆ ของรางกาย และหามตมศพทหาร
เพื่อสงกระดูกกลับไปใหญาติพี่นองที่อยูหางไกล
ไดจัดการตามประเพณี แตคำสั่งนี้ถูกดัดแปลงเปน
วาสถาบันศาสนาหามการผาตัดรางกายมนุษย
เพื่อศึกษา

ภาพเหมือน Paré
วัย ๗๒ ป
อุปกรณผาตัด
ที่ Paré ออกแบบ ๔ ชิ้น
สำหรับดึงกระสุนออกจาก
บาดแผล

ดังนั้นแพทยจึงผลักหนาที่ผาตัดใหชางตัดผม
หรือเพชฌฆาต หรือคนจรจัดทำแทน ทั้งนี้เพราะ
สังคมสมัยนั้นมีคานิยมวา คนที่ใชมือทำงานหาเงิน
เปนคนชั้นต่ำ สวนคนที่ใชสมองหาทรัพยเปนคน
ชั้นสูง ดวยเหตุนี้ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๓ จนถึง
คริสตศตวรรษที่ ๑๗ แพทยในฝรั่งเศส จึงถูกแบงออก
เปน ๓ ประเภทไดแก พวกแรกเปนแพทยที่มีชื่อเสียง
ซึ่งมีหนาที่จายยาและใหคำปรึกษาแกคนไข พวกที่
สองเปนศัลยแพทยที่สวมเสื้อคลุมยาว แพทยประเภท
นี้มีหนาที่ตกแตงบาดแผล หรือพอกยาตรงบริเวณ
ที่เจ็บหรืออักเสบ มักมีคลินิกในเมือง สวนพวกที่สาม
เปนศัลยแพทยสวมเสื้อคลุมสั้น (barber-surgeon)
ที่มีฐานะทางอาชีพต่ำสุด และมีหนาที่ดูแลทหารใน
สงครามเปนงานหลัก ตามปกติคนที่เปนแพทย
ประเภทนี้มักไมไดรับการศึกษาและซุมซาม จึงตอง
ไดรับการฝกเบื้องตนดวยการใหรูจักวิธีโกนหนวดและ
โกนเครานักบวชกอน
เพราะในสมัยนั้นมีกฎหามนักบวชไวหนวดและเครา ในยาม
บานเมืองสงบ แพทยประเภทนี้จะพำนักในบานของเศรษฐี เพื่อ
ทำงานรับใชทั่วไป แตสำหรับคนที่ชอบอิสระก็จะไปเปดรานตัดผม
และที่หนารานมีสัญลักษณ เปนทอกลมที่มีแถบสีแดงและสีขาว
พันไปรอบๆ ซึ่งสีนี้แทนเลือดและผาพันแผล ตามลำดับ
แตก็มีบุคคลหนึ่งที่ไตเตาจากแพทยประเภทที่สามจนเปน
บิดาของวิชาศัลยแพทยสมัยใหม เขาคือ Ambroise Paré
Paré เกิดที่หมูบาน Bourg Hersent ใกลเมือง laval ใน
ฝรั่งเศสประมาณ ป ค.ศ.๑๕๑๐ ซึ่งเปนยุคของ Raphael, Titian,
Luther, Paracelsus และ Vesalius บิดามีอาชีพเปนชางตัดผม
Paré จึงเจริญรอยตามพอ และไดไปสมัครเปนผูชวยของชาง
ตัดผม-ศัลยแพทยคนหนึ่งที่ปารีส เพื่อฝกการผาตัดตอ ไสเลื่อน
และนิ่ว การทำงานอยางขยันขันแข็งของ Paré ทำให Mareschal
de Montijan สนใจและนำ Paré ไปเปนคนใชสวนตัว

ชางตัดผม-ศัลยแพทย
รักษาเทาชาวนา

ตำรา
The Method of
Curing Wounds made
by Gun-Shot
ของ Paré
แสดงบาดแผลที่จะเกิด
ตามบริเวณตางๆ
ของรางกาย

เมื่อเกิดสงครามระหวางฝรั่งเศสกับอิตาลี Paré วัย ๑๙ ป
ไดสมัครทำงานในกองทัพบกภายใตการนำของพระเจา Charles
ที่ ๕ และไดพบวา วิธีที่ใชในการรักษาอาการบาดเจ็บของทหาร
ในสมัยนั้นทารุณ และปาเถื่อนมาก เชน เวลาทหารมีบาดแผล
ชางตัดผม-ศัลยแพทยก็จะเอาน้ำมันรอนราดที่แผล เพื่อใหเนื้อเยื่อ
ตาย และใหเลือดหยุดไหล หรือบางครั้งก็ใชเหล็กรอนนาบที่แผล
เพื่อใหเนื้อไหม อยูมาวันหนึ่งน้ำมันที่จะใชราดแผลหมด Paré จึง
เอาไขแดงปนกับน้ำมันสนทาที่แผล แลวพันแผลดวยผาสะอาด
เชาวันรุงขึ้นก็พบวาคนไขไมตาย และมีอาการดีขึ้น Paré จึงรูสึก
ดีใจมาก
ตลอดเวลา ๑๐ ป ที่ทำงานในกองทัพ Paré ไดปฏิรูปวิธีทำ
ศัลยกรรมมากมาย และไดเรียบเรียงตำราแพทยเลมแรกชื่อ
“The Method of Curing Wounds made by Gun-Shot”
เพราะ Paré ตองการจะเปนแพทยประเภทหนึ่ง เขาจึง
จำเปนตองรูภาษากรีก และละติน ดังนั้นจึงไดเขาเรียนที่ Collège
de Chirurgie ในเมือง Saint Cosme และไดใชศพนักโทษ
ประหารในการฝกผาตัด ในที่สุด Paré ก็สำเร็จการศึกษาเปนแพทย
ประเภทหนึ่ง และไดแตงงานกับ Jeane Mazelin จากนั้นไดเปด
คลินิกแพทยรักษาไขในชนบทนอกกรุงปารีส

ความสำเร็จหนึ่งของ Paré คือการแสดงใหแพทยเห็นวา
น้ำมันรอนไมเหมาะสำหรับการนำมาราดแผลที่เกิดจากกระสุนปน
เลย เพราะ Paré ไดพบวา เพียงแตตกแตงบาดแผลดวยผาที่สะอาด
บาดแผลก็จะหายเร็วแลว และคนที่บาดเจ็บก็ไมตองทนทุกขทรมาน
มากดวย และเมื่อบรรดาคนไขที่ Paré รักษามีอาการดีและไมตาย
ชื่อเสียงของ Paré ก็เริ่มโดงดัง
เมื่อถึงสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ ๒ ไดเกิดสงครามระหวางฝรั่งเศส
กับสเปน กองทัพสเปนไดบุกลอมเมือง Metz ขุนนางไดสง Paré
ไปรักษาทหารที่บาดเจ็บ โดยการปลอมตัวเปนคนใช และถูกทหาร
สเปนจับตัวได เมื่อขุนนางฝรั่งเศสถูกปนยิงทะลุปอด Paré รูดีวา
นายของตนกำลังจะตาย และตนกำลังจะถูกกลาวหาวา ทำใหนาย
เสียชีวิต จึงรูสึกโลงอกเมื่อทหารสเปนบังคับใหหมอชาวสเปนรับ
เจานายไปรักษาแทน และเมื่อขุนนางเสียชีวิต หมอสเปนจึงถูกฆา
และ Paré ถูกสั่งใหเคลือบศพดวยขี้ผึ้ง ซึ่งเขาก็ทำไดเปนอยางดีมาก
จน Duke of Savoy แหงสเปนพอใจ จึงคิดนำตัว Paré ไปรับใช
แต Paré ปฏิเสธ และไดรับการปลอยเปนอิสรภาพเมื่อไดชวยชีวิต
ขุนนางสเปนที่ไดรับบาดเจ็บอีกคนหนึ่ง
ขณะ Paré รับใชพระเจา Charles ที่ ๙ แหงฝรั่งเศสนั้น
เขาตองผาตัดนิ่ว ซึ่งผูคนในสมัยนั้นคิดวา กอนนิ่วสามารถใชแกพิษ
ทุกชนิดได แต Paré ไมเชื่อเชนนั้น เขาจึงพิสูจนโดยใหพอครัว
คนหนึ่งที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตกินยาพิษ แลวใหกลืนกอน
นิ่วตาม หลังจากที่พอครัวตายอยางทรมาน Paré ไดผาทองพอครัว
ออกเพื่อแสดงใหทุกคนเห็นวา กอนนิ่วไมสามารถรักษาอาการ
ถูกวางยาพิษได
ในบทบาทการปฏิรูปวิชาศัลยกรรมนั้น Paré ไดนำวิธีผูก
เสนเลือดดวยดายไมใหเลือดไหล แทนที่จะใชวิธีนาบแผลดวยเหล็ก
รอน ทำใหการผาตัดไดผลดีมาก ชื่อเสียงจึงโดงดัง จนบรรดาแพทย
และศัลยแพทยที่ปารีสลงมติเลือก Paré ใหเปนอาจารยแพทย

โดยไมตองสอบขอสอบแพทย ทั้งๆ ที่ไมรูภาษาละตินกับกรีก ขณะ
สอนหนังสือ Paré ไดประดิษฐอุปกรณเข็มขัดรัดไสเลื่อน อุปกรณ
เจาะกระดูก ออกแบบแขน-ขาเทียมใหคนพิการใช ออกแบบ
อุปกรณดึงกระสุน และลูกศรออกจากบาดแผล อุปกรณอาปาก
คนไขที่ขากรรไกรคาง เพื่อใหทันตแพทยถอนฟน และคนไขกลืน
อาหารไดงาย
เมื่อมีประสบการณสอนมากและทำงานนาน ใน ป ค.ศ.
๑๕๖๒ Paré จึงรวบรวมผลงานมาเรียบเรียงเปนตำรากายวิภาคศาสตร และศัลยกรรม โดยเขียนเปนภาษาฝรั่งเศสไมใชภาษาละติน
บรรดาแพทยที่อิจฉาริษยาไดออกมาโจมตีวา Paré ทำใหวิชาแพทย
ตกต่ำ แต Paré อธิบายวา Hippocrates ก็เขียนตำราแพทยเปน
ภาษากรีกมิใชละติน
ผลงาน Collected Works ของ Paré ไดรับการตีพิมพ
๓ ครั้งเปนภาษาเยอรมัน เนเธอรแลนด และละติน จากนั้น Paré
ก็ไดลาออกจากการรับราชการทหาร มาเปนแพทยประจำราชสำนัก
ในป ค.ศ. ๑๕๗๓ เมื่อภรรยาของ Paré เสียชีวิต หลังจากที่ให
กำเนิดลูก ๓ คน Paré วัย ๖๔ ปไดแตงงานใหมกับ Jacqueline
Rousselet และมีลูก ๖ คน แตลูกชายเสียชีวิตหมดตั้งแตเด็ก
เหลือแตลูกสาว
เมื่ออายุ ๘๐ ป เจาเมือง Navarre ไดยกทัพเขาลอมกรุง
ปารีส ทำใหชาวปารีสใกลอดอาหารตาย จึงอยากยอมแพ แตทาน
แมทัพ Archbishop แหง Lyons ไมยอม Paré ในฐานะแพทย
แหงชาติจึงไดออกมาเจรจาให Archbishop ยินยอม สงครามจึง
ยุติ และอีกไมกี่วันตอมา Paré ก็เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
ค.ศ.๑๕๙๐
ศพถูกนำไปฝงที่โบสถ Saint André des Arts
ทุกวันนี้ชื่อของ Paré ถูกจดจำในฐานะคนที่ลดความทุกข
ทรมานของคนไขที่เกิดจากบาดแผล ทั้งๆ ที่เขาเปนคนที่แทบจะ
ไมมีการศึกษาเลย แตก็ทำไดมากกวาและยิ่งกวาแพทยที่ไดรับ
การศึกษาทุกคนในสมัยนั้น

ศ. ดร. สุทัศน ยกสาน
(นักฟสิกส อาจารย และนักเขียนสารคดี)
สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีผลงานดาน
การสรางทฤษฎีอธิบายสมบัติพื้นฐานบางประการของสภาพนำยิ่งยวด
ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ป พ.ศ.๒๕๓๐ ในสาขาฟสิกสทฤษฎี
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ เมธีวิจัยอาวุโส และภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน
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หากใครไดแวะมาเยี่ยมเยือน หรือพาลูกหลานมาสนุกสนาน
กับบรรดาอุปกรณตางๆ ที่จัดวางไวเพื่อการเรียนรูในจตุรัสวิทยาศาสตร แหลงเรียนรูทันสมัยอีกแหงหนึ่งขององคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งตั้งอยูบนชั้น ๔ ของจามจุรีสแควร สามยาน
กรุงเทพฯ เมื่อวันเสารและอาทิตยที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๕๕ อาจจะนึกแปลกใจวา เหตุใดจึงเห็นเด็กๆ และผูปกครอง
มารวมตัวกันในที่แหงนี้มากมายกวาวันอื่นๆ
คำถามนี้มีคำตอบอยูบนผนังดานหนึ่งของจตุรัสวิทยาศาสตร
ซึ่งมีถอยคำเขียนไววา
เมื่อฉันฟง....
ฉันอาจจะลืม
เมื่อฉันเห็น....
ฉันจะจำได
เมื่อฉันทำ...
ฉันจะเขาใจ
เมื่อฉันเลน...
ฉันจะคนพบ
ขอความดังกลาวคือ การประกาศถึงกระบวนการเรียนรู
ของมนุษย ซึ่งนำมาสูความเปนวิทยาศาสตร และคือที่มาของ
โครงการเด็กไทยชางคิดชางสังเกต ครั้งที่ ๑ เปนโครงการที่
เกิดจากความรวมมือระหวางรายการชางคิดชางสังเกต โดย อพวช.
และบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดวยอยากเห็น
เด็กไทยมีพื้นฐานทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรู การคิดแบบ
วิทยาศาสตร การใชกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรพิสูจนหา
ความจริง รวมทั้งเทคนิคการสรางการคิดแบบวิทยาศาสตร
ผูใหญใจดีของทั้งสององคกรจึงไดรวมกันจัดคาย
สำหรับเด็ก โดยแบงเปนสองวัน สำหรับเด็ก
สองกลุม วันแรก เปนคายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และวันที่สอง สำหรับประถมศึกษา
ตอนปลาย การจัดคายในครั้งนี้ใหชื่อวา
“คายความรูคือประทีป กับ เอสโซ”

เพิ่มพลังใหสมองของวันแรก
ดวยการจำเกง เพราะเปน “เรื่องกลวยๆ”
เครื่องมือที่จำเปนและสำคัญมากสำหรับเด็กๆ ในการเรียน
หนังสือ คือ ความจำแมน ความจำเกง จำไดนาน แตบอยครั้ง
เรามักนึกถึงตัวเองในดานลบวา เรามีความจำแย จำอะไรไมไดนาน
ทำใหสอบแลวไดคะแนนไมดี
แตหากใครไดเขามาอยูในบรรยากาศของคายที่จัดขึ้นสำหรับ
เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนตนภายในหองประชุมของจตุรัสวิทยาศาสตร ซึ่งมีวิทยากรคนเกง คือ ลัดดาวัลย ชูชวย (แชมปความจำ
ระดับประเทศป ๒๕๕๒) ผูไดรับการถายทอดวิทยายุทธดานการ
ฝกทักษะการจำจากแชมปความจำระดับโลก คือ รอน ไวท
รับรองวาทุกคนตองยิ้มและเชื่อมั่นในพลังความสามารถของ
สมองของตนเองทบทวีคูณ เพราะคุณลัดดาวัลย ซึ่งแทนตัวเองวา
“พี่ใหม” ไดแบงปนเทคนิคดีๆ มากมาย จนทำใหการจำเปนเรื่อง
“กลวยๆ” หรืองายนิดเดียว
พี่ใหมเริ่มตนการบรรยายโดยทำใหนองๆ ซึ่งกำลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ไดเขาใจถึงการทำงานของสมองมนุษยวา

Knowledge is Light Camp with Esso

The National Science Museum and Esso
(Thailand) Public Company Limited jointly organized
two “Knowledge is Light Camps with Esso” at Science
Square, Chamchuri Square. The ﬁrst camp for grades
7-9 students was held and May 12, and focused on
memorizing techniques. The second camp for grades
4-6 was held May 13, and provided speed reading and
brain-based learning activities.

ทำหนาที่รับขอมูลทั้งหมดเขามาเก็บไวในความจำดวยวิธีการตางๆ
หลากหลาย จากนั้นก็จะประมวลขอมูลที่ไดรับมาโดย
สมองซีกขวา ประมวลเรื่องเกี่ยวกับจังหวะ จินตนาการ
ฝนกลางวัน สีสัน มิติ การรับรูตำแหนงแหงที่ของสรรพสิ่ง และ
ภาพรวม
สมองซีกซาย ประมวลเรื่องที่เกี่ยวกับ ตรรกะ คำ รายการ
ตัวเลข ลำดับ เสน และการวิเคราะห
แตสมองทั้งสองไมไดแยกการทำงานเด็ดขาด ดังนั้น หากเรา
สามารถกระตุนใหสมองทั้งสองซีกทำงานไปพรอมๆ กัน ก็จะชวย
เพิ่มพลังใหกับสมอง และทำใหเราสามารถคิดไดดีขึ้น จำไดมากขึ้น
และเรียกความจำออกมาไดทันที
เมื่อพี่ใหมชวนนองๆ ลองทดสอบความจำของตนเองจากการ
ดูคำที่ปรากฏบนจอ โดยใหเวลาเพียงสองวินาที หลังจากหมดเวลา
พี่ใหมถามนองๆ วามีคำอะไรบาง
แนนอนวาในครั้งแรก ไมมีใครเลยสักคนในหองสามารถจำ
คำทั้งหมดที่เห็นบนจอไดครบ แตดวยเทคนิคการสอนของพี่ใหม
ที่คอยๆ ทำใหเด็กไดเขาใจถึงกระบวนการและขั้นตอนของการ
จดจำวา ถาตองการจะจำไดแมน เราจะตองฝกจำ “ดวยภาพ”
เพราะสมองของเราตองไดรับความชวยเหลือเพื่อจดจำความ
จริง รูปราง หนาตา สูตรตางๆ รวมไปถึงขอมูลสำหรับอางอิงที่
จำเปน หากตองการนำมาใสไวในหัวแลวคิดอยางรวดเร็ว
พี่ใหม จึงไดแนะนำผูชวยคนสำคัญของสมอง ใหทุกคนรูจัก
และลองฝกทำตามตลอดเวลาที่อยูดวยกันทั้งในชวงเชาและชวง
บาย นั่นคือ เทคนิคการจำแบบ ‘นีโมนิก’ (Mnemonic)
เทคนิคนีโมนิก ถือเปนเทคนิคการชวยจำ โดยอาจจำเปนคำ
หนึ่งคำ ภาพหนึ่งภาพ หรือเปนระบบหรือเปนเครื่องมือที่ชวยให
เรานึกถึงขอความ ชื่อ หรือลำดับเหตุการณได
คำวา Mnemonic (คำนี้ในภาษาอังกฤษ ตัว M ไมออกเสียง)
แผลงมาจากคำวา Mnemon ซึ่งเปนภาษากรีก แปลวา “มีสติ”
คราวนี้ พี่ใหมก็ไดเผยเคล็ดลับสำคัญที่สุด และเปนสิ่งแรก
ที่เราตองมีหากตองการเปนคนมีความจำแมน นั่นก็คือ “สติ”
ยังมีกฎทองอยู ๑๒ ขอ ที่จะชวยใหเราจำแมน นั่นคือ
๑. อายตนะ หมายถึง การผสานผัสสะทั้ง ๖ ไดแก ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ เขาดวยกัน และสิ่งสำคัญคือ ตองสรางผัสสะ
ทั้งหมดนี้ใหมีความละเอียดออนมากขึ้น และตองมีการฝกฝนอยาง
สม่ำเสมอ
๒. การเคลื่อนไหว ชวยเพิ่มความเปนไปไดใหสมองสามารถ
“เกาะเกี่ยว” ภาพชวยจำไว และทำใหจำได ขณะที่ภาพเคลื่อน
ไหว ตองพยายามทำใหมันเคลื่อนไหวแบบสามมิติ ใสจังหวะ
รายละเอียดเขาไปดวยยิ่งดี ยิ่งจินตนาการถึงภาพใหโดดเดนมาก
เทาไหร ก็จะยิ่งจำไดงายขึ้นเทานั้น

๓. การเชื่อมโยง ไมวาจะอยากจำอะไรก็ตาม ตองเชื่อมโยง
หรือผูกมันไวกับสิ่งที่กำลังคิดอยูในหัวของเรา
๔. เรื่องเพศ / เรื่องทะลึ่ง มนุษยเราชอบเรื่องแบบนี้อยูแลว
ฉะนั้น จงเอาออกมาใช
๕. อารมณขัน ยิ่งสรางภาพใหสนุกสนาน นาขัน ไรเหตุผล
เกินความจริงมากเทาไหร ภาพก็จะโดดเดนและนาจำมากขึ้นตาม
ไปดวย ดังนั้น จงทำใหการจำเปนเรื่องนาสนุก
๖. จินตนาการ เพราะจินตนาการไมมีขีดจำกัด จงเปดรับ
มัน เหมือนดังที่ไอนสไตนวาไว “จินตนาการสำคัญกวาความรู”
๗. ตัวเลข ชวยเพิ่มลักษณะเฉพาะตัว เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดระเบียบและลำดับ
๘. สัญลักษณ ภาพที่มีความหมาย ยอมดีกวาสิ่งที่ดูธรรมดา
นาเบื่อหรือเปนนามธรรม และยังเพิ่มความสามารถในการเรียก
ความจำกลับมาไดดวย
๙. สีสัน ใชสีรุงทุกครั้งเมื่อมีโอกาส และใชใหเต็มที่ เพื่อเพิ่ม
ความคิดใหมีสีสัน ชวยใหนาจดจำมากขึ้น
๑๐. เรียงลำดับและ/หรือจัดระเบียบ เมื่อใชกับหลักการ
ขออื่นๆ จะชวยใหเกิดการอางอิง และเพิ่มความจำใหสมอง
๑๑. ภาพที่ใหความรูสึกดีๆ ชวยใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน
เพราะสมองจะอยากกลับไปดูอีก
๑๒. โออวดเกินจริง สรางภาพ รูปรางหรือเสียงใหเกินจริง
เขาไว
เมื่อไดรูถึงกฎทองของการจำแมน ก็ถึงเวลาของการเรียนรู
เทคนิคตางๆ ที่จะชวยใหจำแมน จำเร็ว จำนาน และยังจำไดไม
จำกัด เชน
ระบบเชื่อมโยง เปนระบบพื้นฐานของระบบการจำทั้งหมด
ที่เปนการสอดแทรกกฎทั้ง ๑๒ ขอ ผสมผสานเขาดวยกัน โดย
ตัวอยางที่พี่ใหมนำมาใหฝกกันคือ การแตงนิทานใหเชื่อมโยงกับ
สิ่งของที่ตองการจำ
ระบบหมุด เปนระบบที่ใชความพิเศษของบัญชีภาพเดน
มาชวยจำ ซึ่งจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ระบบนี้เหมือนตูเสื้อผา
ใบใหญใบหนึ่ง ที่มีการระบุหมายเลขไบนตะขอที่ใชแขวนสิ่งของ
ภายในตูอยางแนนอน ตะขอจะอยูกับที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
แลวใหเรานำสิ่งตางๆ ไปวางไวแขวนไวตามตำแหนง ซึ่งสิ่งของที่
ใชวางสามารถเปลี่ยนไปไดโดยไมมีขีดจำกัด
ระบบหองโรมัน ระบบนี้มีที่มาจากชาวโรมันสรางระบบการ
จำแบบงายๆ โดยพวกเขาจินตนาการถึงประตูทางเขาหองตางๆ
ที่อยูภายในบาน จากนั้น ก็บรรจุเครื่องเรือนเขาไปไวในหองตาม
ตำแหนงที่ตองการ และเชื่อมโยงตำแหนงของเครื่องเรือนภายใน
หองเขากับสิ่งที่ตองการจำ คุณสมบัติที่สำคัญของระบบความจำ
แบบนี้คือ การเปดโอกาสใหใชทักษะการทำงานของสมองทั้งสองซีก
ไปพรอมกัน รวมกับกฎทอง ๑๒ ขอ

บรรยากาศของคายวันแรกจบลงดวยรอยยิ้มและสีหนาแหง
ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นของนองๆ ที่พรอมแลวที่จะกลับไป
เพิ่มพลังสมอง โดยนำเทคนิคที่พี่ใหมถายทอดกลับไปใชในหองเรียน
หลายคนยังยืนยันวาจะนำไปแบงปนกับเพื่อนๆ ที่ไมมีโอกาสมา
รวมเรียนในคายนี้ดวย
อานเร็ว อานไว และยังไดลับสมองในคายวันที่สอง
เพราะการอานคือพื้นฐานสำคัญในการตอเติมจินตนาการ
ของเด็กๆ วันที่สองของคายความรูคือประทีปกับเอสโซ จึงเปน
โอกาสของนองๆ ที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔–๖
ไดเขามาเรียนรูถึงเคล็ดลับงายๆ เพื่อชวยใหอานหนังสือไดเร็วขึ้น
ขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถจับใจความการอานได
วิทยากรที่มาใหความรูแกนองในเรื่องการอาน คือ คุณเสนห
ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ฝายผลิตภัณฑหลอลื่นและ
ผลิตภัณฑพิเศษ บริษัท เอสโซฯ ซึ่งเริ่มตนกิจกรรมโดยทำใหเด็กๆ
เห็นถึงวิธีการอานหนังสือของแตละคนวามีความเร็ว ความชา
ตางกัน อีกทั้งหากจะอานหนังสือใหสามารถจับใจความไดดี จำเปน
ตองมีการฝกฝนและมีองคประกอบหลายอยางที่เอื้ออำนวย เชน
สภาพแวดลอมทั้งสถานที่ อากาศ ความเงียบสงบ ความพรอมของ
รางกาย
การเรียนรูที่สำคัญซึ่งเด็กๆ จำนวนเกือบหกสิบคนไดจาก
การฝกการอานเร็ว คือ ไดเขาใจถึงเทคนิค กลวิธีที่จะชวยในการ
อานใหเร็วและจับใจความไดดวย เชน ควรอานในใจ ใชตาให
สัมพันธกับมือหรือใชไมบรรทัดชวย อานทีละประโยคแทนการ
อานทีละคำ จากนั้น ก็ฝกตนเองใหหัดอานทีละสองบรรทัด ไปจน
ถึงอานทีละยอหนา เวลาอาน ใหมองที่ชวงกลางหนากระดาษและ
ไลสายตาจากบนลงลาง รวมไปถึงการใชเคล็ดลับตางๆ ในการชวย
จำ เชน จดบันทึก ทำสัญลักษณ ขีดเสนใตคำสำคัญ และนำเรื่อง
ที่อานมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่น เพื่อชวยเตือนความจำ
เปนตน

หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรูเรื่องการอานอยางไรใหเร็วแลว
นองๆ ทั้งหมดก็ไดฝกวางแผนชีวิตนับแตชวงวัยเด็กไปจนถึงวัยชรา
ดวยกิจกรรมวางแผนมนุษย ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมของการเรียนรู
แบบ Brain Base Learning หรือการเรียนรูตามแนวคิดพัฒนาการ
และการเรียนรูของสมองของเด็ก วิทยากรที่มาสราง
ความสนุกสนานกับนองๆ ในชวงนี้คือ
วิโรจน ลักขณาอดิศร ตัวแทนจาก
Se-Ed learning Center

บรรยากาศการเรียนรูเต็มไปดวยความตื่นเตน สนุกสนาน
เพราะเปนการแขงขันวางแผนชีวิต ทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน
การเขาสังคม การใชเวลากับครอบครัว และการดูแลสุขภาพ
จึงทำใหเด็กๆ สงเสียงดังถูกใจยามไดแตม และโอดโอยครวญคราง
เมื่อวางแผนชีวิตผิด ทำใหตองเสียแตม

“กลวิธีที่จะชวยในการอานใหเร็วและจับใจความไดดวย
เชน ควรอานในใจ ใชตาใหสัมพันธกับมือหรือใชไมบรรทัดชวย
อานทีละประโยคแทนการอานทีละคำ
จากนั้น ก็ฝกตนเองใหหัดอานทีละสองบรรทัด
ไปจนถึงอานทีละยอหนา
เวลาอาน ใหมองที่ชวงกลางหนากระดาษ
และไลสายตาจากบนลงลาง”

จบคายแลว แตเสียงหัวเราะและความสนุกสนานยังคงลอย
อบอวลอยูในหองประชุมที่ใชเปนสถานที่จัดคายในสองวัน และ
สำหรับผูใหญใจดีที่มารวมมือกันจัดคายใหกับเด็กๆ ก็ไดเติมรอยยิ้ม
ไวบนใบหนาพรอมประกายแหงความหวังวา มีเด็กจำนวนหนึ่งที่
ไดรับการฝกทักษะการเรียนรูซึ่งถือเปนพื้นฐานสำคัญ คือ การจำ
การอาน และการวางแผน และสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูนี้ไปใช
ในหองเรียนและในชีวิตประจำวันไดจริง เพื่อใหเกิดเปนทักษะ
พื้นฐานที่ติดตัวนองๆ ไปตลอด และนำไปตอยอดในการเพิ่มพูน
ทักษะดานอื่นๆ
และที่สำคัญที่สุด คาย ๒ วันนี้คงจะทำใหเด็กๆ ไดหันมา
สนใจในวิชาวิทยาศาสตรกันมากขึ้น
หลังจากที่ไดเรียนรูวา การเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น ไมใช
เรื่องนาเบื่อแตอยางใด

ขอเพียงใหนอง ชางคิด ชางสังเกต เทานั้นเอง

“เทคนิคนีโมนิก ถือเปนเทคนิคการชวยจำ
โดยอาจจำเปนคำหนึ่งคำ ภาพหนึ่งภาพ
หรือเปนระบบหรือเปนเครื่องมือที่ชวยใหเรานึกถึง
ขอความ ชื่อ หรือลำดับเหตุการณได”

“ชอบที่ลูกไดมีโอกาสมารวมคายนี้
เพราะยังไมเคยไปคายที่เกี่ยวของกับการฝกฝนทักษะดานนี้มากอน
คิดวาเปนเรื่องดีนะเพราะลูกไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
และนาจะเอาไปใชกับการเรียนไดจริงๆ
อยากใหมีจัดคายแบบนี้อีก”
ณชพร เสริมศรีโชติ
ผูปกครอง

ปาลมบังสูรยใบยาว
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ที่มาของชื่อปาลมบังสูรย
เนื่องจากมีใบขนาดใหญ รูปรางทรงสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด
แผนใบกวางไดถึง ๒ เมตร และยาวไดถึง ๓.๕ เมตร แตละตนมีใบ
อยูบนตนจำนวน ๒๐-๓๐ ใบ แตละใบมีกานใบชูตั้งยาว ๒-๓ เมตร
ดังนั้นปลายใบของปาลมบังสูรยจึงอยูสูงจากพื้นดินไดถึง ๗ เมตร
สามารถใชบังแสงอาทิตย (บังสูรย แปลวา บังแสงอาทิตย) ใหรมเงา
รวมทั้งใชเปนที่หลบฝนไดดวย
ปาลมบังสูรยเปนพรรณไมในวงศปาลม (Family Palmae
หรือ Arecaceae) อยูในสกุล (Genus) Johannesteijsmannia
ที่มีอยูทั้งหมดดวยกัน ๔ ชนิด ไดแก
๑. ปาลมบังสูรย Johannesteijsmannia altifrons
(บางคนเรียกวา บังสูรยธรรมดา)
๒. ปาลมบังสูรยหลังขาว Johannesteijsmannia
magniﬁca
๓. ปาลมบังสูรยใบยาว Johannesteijsmannia
lanceolata
๔. ปาลมบังสูรยตน Johannesteijsmannia perakensis
ปาลมบังสูรยมีแผนใบแผกวาง ชูตั้งขึ้นเปนมุมเอียงลดหลั่น
กันลงมาตามลำดับ เปนปาลมที่มีรูปทรงสงางามมาก หากขึ้นอยู
ในพื้นที่ลมสงบ และอยูในที่กึ่งแดดกึ่งรม หรือมีรมเงาเหมาะสม
แผนใบจะมีสีเขียวเขมเปนมันเลื่อม มีรอยจีบพับยนเล็กๆ บริเวณ
ปลายแผนใบเรียงเกือบขนานลูลงหาโคนแผนใบ เมื่อตองแสง
อาทิตยจะเห็นเปนประกายระยับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีลมโบก
ใหแผนใบเคลื่อนไหวเล็กนอย จะเห็นประกายระยับเคลื่อนไปมา
สวยงามมาก สำหรับตนที่นำมาปลูกประดับตกแตงสถานที่ ในยาม
ค่ำคืน จะเห็นแสงสะทอนเปนประกายกับแสงไฟ ตามรูปทรงของ
รอยจีบ วาววับสวยงามอีกมิติหนึ่ง

ปาลมบังสูรยชอบขึ้นกระจายอยูตามแหลงที่มีสภาพแวดลอม
เหมาะสมในปาดิบชื้น คือบริเวณที่มีความสูง ๓๐๐-๗๐๐ เมตร
เปนบริเวณลมสงบหรือไมมีลมพัดรุนแรง มีแสงแดดและความชื้น
เหมาะสม มีขึ้นอยูเฉพาะใน ๓ ประเทศคือ ไทย มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ในประเทศมาเลเซียมีอยูครบทั้ง ๔ ชนิด สวนในประเทศ
ไทยและอินโดนีเซีย มีอยูเฉพาะชนิดที่ ๑ คือ ปาลมบังสูรยเทานั้น
เนื่องจากความสวยสงาของทรงตน และความสวยงามของแผนใบ
จึงเปนที่ตองการของผูปลูกเลี้ยงปาลมประดับและสวนพฤกษศาสตร
ทั่วโลก แตเนื่องจากเปนพรรณไมที่ชอบสภาพอากาศรอนชื้น
ผูปลูกเลี้ยงในเขตอบอุนและเขตหนาวของโลก จึงตองยอมลงทุน
สรางโรงเรือนกระจก เพื่อปรับสภาพของอุณหภูมิ แสงและความชื้น
ใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปาลมบังสูรย ดังจะเห็นไดวา
ในโรงเรือนกระจกของสวนพฤกษศาสตรแตละแหงที่มีการปลูกปาลม
จะใชปาลมบังสูรยมาโฆษณาเราความสนใจของผูชม มีอยูในเว็บ
หรือในแผนพับแนะนำ เรียกไดวา ใชปาลมบังสูรยเปนจุดขาย
แลวก็มีผูชมใหความสนใจ เขามาถายภาพและอานคำบรรยาย
อยูเสมอ
บังสูรยทั้ง ๔ ชนิดมีความแตกตางกัน สามารถสังเกตหรือ
แยกความแตกตางกันจากรูปทรงที่เห็นของใบหรือทรงพุมได
โดยงาย ตามวิธีการแยก ดังเชน
๑. หากมีใบเรียวยาว มีสวนกวางนอยกวาสวนยาวอยาง
เดนชัด ก็เรียกวา ปาลมบังสูรยใบยาว
๒. หากมีใบเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด มีสวนกวาง
ใกลเคียงกับสวนยาว จะแยกไดเปนชนิดตางๆ
๒.๑ ดานลางของใบมีนวลเคลือบขาวเดนชัด เรียกวา
ปาลมบังสูรยหลังขาว
๒.๒ หากดานลางของใบมีสีเขียว จะมีอยู ๒ ชนิด
๒.๒.๑ ไมมีสวนของลำตน แตละใบแตกขึ้นมาจาก
สวนใตดิน เรียกวา ปาลมบังสูรย
๒.๒.๒ มีสวนของลำตน ซึ่งสูงไดถึง ๓ เมตร แตละใบ
แตกจากสวนของลำตน เรียกวา ปาลมบังสูรยตน

Bangsoon Palms

With big long leaf stalks,
Bangsoon palms, Johannesteijsmannia,
block sun light and provide perfect shelter
for people. There are four kinds of
Bangsoon palms. All of them are beautiful
and majestic in forms.

ความสวยงาม
ของรอยจีบพับยน
บนแผนใบ

นอกจากนี้แลว ยังสามารถใชลักษณะของผลที่มีเปลือกหุมผล
เปนตุมแหลมๆ หรือตุมมนทู ที่มีรูปรางลักษณะและความยาว
แตกตางกัน มาใชในการจำแนกชนิดไดดวย แตเนื่องจากชวงติดผล
มีระยะเวลาเพียง ๔ เดือน ดังนั้นในชวงเวลาอีก ๘ เดือนตอป
จึงใชเกณฑลักษณะของเปลือกผลมาจำแนกไมได ในขณะที่แตละ
ชนิดมีใบอยูบนตนไดตลอดป จึงสามารถนำลักษณะของใบมาเปน
เกณฑจำแนกไดงายและสะดวกกวา
เชิญมาติดตามดูความสวยงามที่หลากหลายของปาลมบังสูรย
แตละชนิดกันดีกวา
ชนิดที่ 1 ปาลมบังสูรย มีชื่อวิทยาศาสตร Johannesteijsmannia altifrons มีรายงานการตั้งชื่อในป พ.ศ. ๒๔๐๑ เปน
ปาลมตนเดี่ยวขนาดกลาง ไมมีลำตนอยูเหนือดิน แตกใบจากลำตน
สั้นๆ สวนที่อยูใตดิน มีใบอยูบนตนจำนวน ๒๐-๓๐ ใบ มีกานใบ
เรียวยาว ๒-๓ เมตร มีแถบสีเหลืองตามแนวยาว ๒ เสน ตามขอบ
กานใบมีหนามเล็กๆ คลายฟนเลื่อยยาว ๑ มิลลิเมตร แผนใบรูป
ขาวหลามตัด กวาง ๑.๕-๑.๘ เมตร ยาว ๓-๓.๕ เมตร ปลายใบจัก
เวาตื้น มีรอยจีบพับยนเรียงตามดานยาวของใบ แผนใบดานบน
สีเขียวเขมเปนมันวาว ดานลางสีเขียวออน มีชอดอก ๓-๖ ชอ

ออกตามซอกกาบใบ ยาว ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร ผลกลมขนาด
๔-๕ เซนติเมตร เปลือกสีน้ำตาล ยนเปนตุมเล็กๆ
ปาลมบังสูรย เปนปาลมพื้นลางที่ชอบรมเงาและความชื้นสูง
กระจายพันธุอยูในภาคใตของไทย ลงไปจนถึงคาบสมุทรมาเลเซีย
และยังพบในภาคตะวันตกของเกาะบอรเนียว รวมทั้งในเกาะ
สุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย ขึ้นอยูตามที่ลาดเอียงที่ระดับ
ความสูง ตั้งแต ๓๐๐-๗๐๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีลมสงบ
หากมีลมพัดรุนแรงจะเกิดความเสียหาย ไดแก กานใบหัก แผนใบ
ฉีกขาด ใบเหี่ยวแหงไมสวยงาม ในการนำมาปลูกเปนปาลมประดับ
สามารถปลูกประดับในกระถางไดระยะหนึ่ง เมื่อเจริญเติบโต
มากขึ้นจำเปนตองเปลี่ยนกระถางปลูกใหมีขนาดใหญขึ้น และเมื่อ
เจริญเติบโตจนมีขนาดลนกระถาง จึงควรนำลงปลูกในแปลงที่รม
รำไร การขุดลอมตนขนาดใหญ พบวาไมเหมาะสม ทรงตนจะไม
เจริญเติบโต เหี่ยวแหงและคอยๆ ตายไป
การปลูกและบำรุงรักษาปาลมบังสูรย เพื่อใหแข็งแรง เจริญ
เติบไดสวยงาม ควรใชดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณสูงหรือมีธาตุ

ปาลมบังสูรย

อาหารมากเพียงพอตอการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ยังควรเปน
ดินรวน เพื่อใหระบายน้ำไดดี น้ำไมขังแฉะในกระถาง ชวยใหมี
รากยาวจำนวนมากเพียงพอตอการยึดเกาะใหทรงตนและใบ
ตั้งตรงได เนื่องจากเมื่อมีทรงตนขนาดใหญขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีฝนตกและมีลมพัด มีโอกาสทำใหกระถาง
เอียงลมไดมากขึ้น ในเวลาเดียวกันควรผสมปุยคอกที่หาไดงาย
เชน ปุยมูลวัว ควาย หรือไก ลงในดินปลูกเพื่อใหเปนดินผสมที่มี
ธาตุอาหารมากเพียงพอ ชวยใหรากดูดไปบำรุงใหใบมีความสมบูรณ
มีสีเขียวเขมสดใส มีกานใบแข็งแรง มีระยะหางของแตละกระถาง
เหมาะสม หากตั้งชิดกันมากเกินไป จะทำใหทรงตนผอมชะลูด
หรือทรงตนเอียงไมมีสมดุล แตหากตั้งกระถางหางกันมากเกินไป
จะทำใหกระถางโคนลมไดงายเมื่อมีลมพัดโยก
เทคนิคการเปลี่ยนกระถางโดยไมใหปาลมบังสูรยชะงักการ
เจริญเติบโตหรือเหี่ยวเฉา โดยงดการใหน้ำ ๑-๒ วัน เปนเหตุให
ดินปลูกในกระถางแหงมากขึ้น แลวดินปลูกจะหดตัว ชวยใหดิน
ปลูกและรากที่อยูติดกระถาง แยกออกจากผนังกระถางไดงาย

จึงเปลี่ยนถายกระถางไดงายกวาการยายปลูกในชวงที่ดินปลูก
เปยกแฉะ ซึ่งจะเกาะติดกับผนังกระถาง และเมื่อปลูกลงในกระถาง
เรียบรอยแลว นำไปตั้งไวในบริเวณที่เหมาะสมไดแลว จึงคอยรดน้ำ
จนดินปลูกมีความชื้นเหมาะสม และหากฉีดพนละอองน้ำใหใบ
เปยกชื้นและมีความชื้นในอากาศสูงมากขึ้น ก็จะชวยใหตนบังสูรย
ตั้งตัวไดเร็ว และไมชะงักการเจริญเติบโตหรือเหี่ยวเฉา สำหรับทาน
ที่มีความประสงคใหปาลมบังสูรยเจริญเติบโตไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
สามารถราดสารเรงรากลงไปหลังจากปลูกแลว รวมทั้งมีการฉีด
พนปุยทางใบใหดวย
โดยปรกติแลว ปาลมบังสูรยที่ปลูกกันโดยทั่วไป เมื่อเจริญ
เติบโตเต็มที่แลว ก็ออกชอดอกและติดผลได แตจะมีจำนวนผล
มากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับการผสมเกสรและความแข็งแรงสมบูรณ
ของตนปาลมบังสูรย แตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ขึ้น
อยูในถิ่นกำเนิดและถิ่นกระจายพันธุแลวจะพบวา ตนที่ขึ้นอยูใน
ถิ่นกำเนิดมีจำนวนผลตอชอและจำนวนผลรวมตอตนมากกวา
ผลมีความสมบูรณและขนาดโตกวา เมื่อนำผลแกไปเพาะก็จะได
ตนกลาที่มีเปอรเซ็นตการงอกสูงกวา และไดตนกลาที่มีความ
แข็งแรงดีกวา

ปาลมบังสูรยหลังขาว

เมื่อเปรียบเทียบความหายากของแตละชนิดในสภาพ
ธรรมชาติ รวมทั้งในสภาพแปลงปลูกแลว ตนปาลมบังสูรยจะมี
จำนวนมากที่สุด หาไดงายที่สุด และในเวลาเดียวกัน เมล็ดของ
ปาลมบังสูรยก็จะมีจำนวนมากกวา และหาไดงายกวาชนิดอื่นๆ
เปนผลใหเมล็ดของปาลมบังสูรยมีราคาต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเมล็ด
ปาลมชนิดอื่นๆ จึงไมตองสงสัยเลยวา ในวงการคาเมล็ดปาลม
มีการหลอกลวงนำเมล็ดของปาลมบังสูรยที่มีราคาต่ำที่สุด มา
หลอกขายเปนปาลมบังสูรยชนิดอื่นๆ ที่มีราคาสูงกวา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปาลมบังสูรยตน เปนปาลมที่หาไดยากที่สุดและมีราคา
จำหนายสูงที่สุดทั้งราคาของตนกลาและราคาเมล็ด มีเรื่องเลาที่
สนุกสนานกันหลายเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงขายเมล็ด เนื่องจาก
ราคาจำหนายตนกลาและเมล็ดพันธุของปาลมบังสูรยแตละชนิด
มีราคาแตกตางกันดังนี้ ปาลมบังสูรยตนมีราคาสูงที่สุด ปาลมบังสูรย
ใบยาวมีราคารองลงมาเปนอันดับสอง ปาลมบังสูรยหลังขาวมีราคา
รองลงมาเปนอันดับสาม และปาลมบังสูรยมีราคาต่ำที่สุด บรรดา
คอปาลมหรือผูปลูกเลี้ยงปาลมประดับแตละคนก็อยากไดและเพียร
พยายามหาซื้อปาลมบังสูรยตน เมื่อหาซื้อเมล็ดไดแลว มีความ
กระหยิ่มยิ้มยอง อุตสาหบำรุงรักษามาหลายป แตเนื่องจากไมรูจัก

ความแตกตางของเมล็ด จึงไมทราบวาเมล็ดที่
ซื้อหามานั้นเปนเมล็ดของปาลมอะไร ถึงแมวาจะ
งอกเปนตนกลาและแตกใบออกมาแลว ก็ยังไมสามารถจำแนกไดวา
เปนปาลมบังสูรยหรือปาลมบังสูรยตน เนื่องจากใบมีลักษณะและ
ขนาดเหมือนกัน ตองใชระยะเวลารอพิสูจนนานถึง ๑๐ ป จึงจะเริ่ม
มีลำตนใหเห็น และบอกไดวาเปนชนิดของปาลมบังสูรยตน ซึ่งเมื่อ
ถึงเวลานั้น คนขายเมล็ดหรือขายตนกลาหายไปไหนแลวก็ไมรู
ชนิดที่ ๒ ปาลมบังสูรยหลังขาว Johannesteijsmannia
magniﬁca ปาลมบังสูรยชนิดนี้มีรูปรางลักษณะและขนาดของใบ
และทรงตนเหมือนกับปาลมบังสูรยทุกประการ มีขอแตกตางที่
ชัดเจนคือ ดานลางของใบมีนวลสีขาวเคลือบอยูเดนชัด ลักษณะ
ของนวลสีขาวนี้เริ่มปรากฏตั้งแตระยะตนกลาที่แตกใบแรกออกมา
(หลายคนเรียกดานลางของใบวา หลังใบ เชนเดียวกับที่เรียกปาลม
พระยาถลางวา ชิงหลังขาว และเรียกดานบนของใบวา หนาใบ)
สวนลักษณะเปลือกหุมเมล็ดของปาลมบังสูรยและปาลมบังสูรย
หลังขาวจะเปนตุมแตกตางกันเล็กนอย แตในชวงที่เมล็ดแกรวง
ลงมาจากตนและไดรับความชื้นระยะหนึ่ง เปลือกหุมเมล็ดก็จะรอน
หลุดไป เหลือไวแตเมล็ดซึ่งมีลักษณะและขนาดเทากัน จึงจะแยก

ปาลมบังสูรยตน

ชอผลของ
ปาลมบังสูรย
หลังขาว

ชนิดออกจากกันไดยากมาก กลาวกันวา
ระดับเซียนปาลมยังแยกไมได และมีเรื่องตลกก็คือ บรรดาเซียน
ปาลมยังถูกหลอก ถูกยอมแมวกันมาหลายราย
ชนิดที่ ๓ ปาลมบังสูรยใบยาว Johannesteijsmannia
lanceolata ปาลมบังสูรยชนิดนี้สามารถจำแนกออกจากปาลม
บังสูรยชนิดอื่นๆ ไดโดยงาย เนื่องจากมีใบเรียวยาวมาก ตนที่เจริญ
เติบโตเต็มที่มีปลายใบสูงถึง ๗ เมตร ในขณะที่มีสวนกวางมากที่สุด
อยูตอนกลางใบเพียง ๑-๑.๕๐ เมตร เรียกไดวา มีสวนยาวมากกวา
๒ เทาของสวนกวาง ซึ่งปาลมบังสูรยชนิดอื่นๆ มีสวนยาวเปน ๒
เทาของสวนกวาง ปาลมบังสูรยใบยาวจึงมีทรงพุมสูงเรียวสงางาม
มาก หากไดเห็นทรงพุมหรือรูปทรงของใบ ก็สามารถจำแนกออก
จากชนิดอื่นและบอกไดวาเปน ปาลมบังสูรยใบยาว ลักษณะ
ดังกลาวพบเห็นไดตั้งแตเปนตนกลาขนาดเล็กที่เพิ่งจะแตกใบ
ออกมาเพียงใบเดียวก็ตาม นับเปนเอกลักษณอยางหนึ่งที่ชวยให
มีลักษณะทรงพุมสูงเรียวสงางามตลอดกาล ไมวาจะเปนตนขนาด
เล็กปลูกอยูในกระถางหรือเปนตนขนาดใหญที่ปลูกลงแปลงก็ตาม
เมื่อประดับอยูในที่รมรำไรและลมสงบ ในสภาพตามธรรมชาติที่
ปาลมบังสูรยชอบขึ้นอยู หากแตผูปลูกไมเขาใจแลวนำไปตั้งประดับ

อยูกลางแจงที่มีแสงแดดจัดและลมพัดแรง ตนปาลมบังสูรยใบยาว
ก็จะแสดงอาการออกมาวาไมชอบลักษณะดังกลาว พบเห็นไดจาก
อาการที่ใบมีสีเขียวออน ขอบใบแหง ปลายใบเหี่ยว แผนใบฉีกขาด
หรือกานใบหัก ขาดความสวยงาม นับเปนภาพอัปลักษณไม
ชวนมองในวงการปาลมประดับ
ชนิดที่ ๔ ปาลมบังสูรยตน Johannesteijsmannia
perakensis มีการสำรวจพบครั้งแรกในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
แมแตเพียงคำระบุชื่อวิทยาศาสตร perakensis ก็มีความหมายวา
พบครั้งแรกที่รัฐเปรัค หรือวามีอยูที่รัฐเปรัค นับไดวาเปนพืช
ถิ่นเดียวของประเทศมาเลเซีย (endemic to Malaysia) เนื่องจาก
มีขึ้นอยูตามธรรมชาติในประเทศมาเลเซียเทานั้น แตอยางไรก็ตาม
ในปจจุบันมีการนำออกปลูกนอกพื้นที่ถิ่นกำเนิดเดิม รวมทั้งมีการ
นำออกปลูกนอกประเทศมาเลเซียดวย แตก็ยังมีจำนวนนอยมาก
จนอยูในสถานภาพหายากและใกลสูญพันธุในถิ่นกำเนิดอยางยิ่ง
(Critically endangered) ตามการจัดลำดับความหายากและ
ใกลสูญพันธุของสหพันธนานาชาติวาดวยการอนุรักษธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ที่เรียกกันสั้นๆ
วา IUCN ลักษณะของปาลมบังสูรยตน จะมีจำนวนใบอยูบนตน
มีรูปรางลักษณะและขนาดเหมือนกับปาลมบังสูรย (ธรรมดา)
ทุกประการ เพียงแตวาเมื่อเจริญเติบโตเปนระยะเวลานานมากกวา
๑๐ ปขึ้นไป ก็เริ่มมีลำตนสูงจากพื้นดินมากขึ้นโดยลำดับ ดังนั้น
ตั้งแตระยะเปนตนกลาที่เริ่มแตกใบแรก จนถึงอายุประมาณ ๑๐ ป
จะไมสามารถแยกออกจากปาลมบังสูรยไดเลย หากจะมีการซื้อขาย
ตนกลาหรือตนที่ปลูกอยูในกระถางของปาลมบังสูรยตน จึงตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากไมสามารถจำแนกไดดังกลาวแลว
อยางไรก็ตาม หากทานไดพบเห็นปาลมบังสูรยตนขนาดใหญที่มี
ลำตนชัดเจนในสถานที่ใดก็ตาม ยอมบงบอกไดวา ผูมีไวในครอบ
ครองนับเปนแฟนพันธุแทของปาลมประดับ เพราะนอกจากจะหา
ไดยากยิ่งแลว ยังตองใชเวลาบำรุงรักษากันเปนอยางดีไมนอยกวา
๑๐ ป

ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น
ปจจุบันเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทางดานเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการ
พัฒนาพรรณไมที่หายากและใกลสูญพันธุ เพื่อการใชประโยชนและ
อนุรักษอยางยั่งยืน

น้ำทวมในเขต
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อป พ.ศ.๒๔๘๕

Bangkok’s Past Floods

Floods in Bangkok ﬁrst started since
the reign of King Rama 1 in December 1785.
Since then there were ﬂoods in 1819, 1831,
1917, 1942, and 1983 during King Rama 2,
King Rama 3, King Rama 6 and His Majesty
King Bhumibol respectively.
The latest and biggest ﬂood occurred
in 2011 after 5-6 tropical storms hit the
country.
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น้ำทวมสถานี
รถไฟหัวลำโพง
เมื่อป พ.ศ.๒๔๘๕

การเกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ เริ่มอุบัติขึ้นตั้งแตสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปรากฏวาน้ำไดเริ่ม
ทวมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๓๒๘ ซึ่งเปนปแรกของการ
สมโภชพระนคร ภายหลังจากการสรางกรุงเทพฯ และ
พระมหาปราสาทราชมณเทียรสำเร็จลง ไดเกิดฝนตกหนัก
น้ำทวมฉับพลัน เปนสาเหตุใหภายในบริเวณกำแพงพระนคร
ทั้งบานเรือน วังหลวง วังหนา วังหลังและทองสนามหลวง
อยูในสภาพจมน้ำคลายทะเลสาบ สงผลใหเรือกสวนไรนา
เสียหาย ชาวบานเดือดรอน เกิดภาวะขาวยากหมาก
แพงถึงเกวียนละ ๑ ชั่ง (๘๐ บาท) พระเจาอยูหัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดขนขาวเปลือกแจกจายไปยัง
ราษฎรโดยทั่วหนา ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารเรื่อง
“น้ำมากขาวแพง” ไวดังนี้

พระที่นั่งอนันตสมาคม
สมัยเมื่อถูกน้ำทวม
ในปมะเส็ง พ.ศ.๒๔๖๐

ในอดีต
“ครั้น ณ วันจันทร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ อสนีบาต (ฟาผา)
ลงตองซุมประตูฉนวนพระราชวังบวรฯ และลงยอดพระมหา
ปราสาทพระบรมมหาราชวังเดียวกัน ในเดือน ๑๒ ปนั้น น้ำมาก
ลึกถึง ๘ ศอกคืบ ๑๐ นิ้ว ขาวกลาในทองนาเสียหายเปนอันมาก
บังเกิดทุพภิกขภัย ขาวแพงถึงเกวียนละชั่ง ประชาราษฎรทั้งหลาย
ไดรับความขัดสนดวยอาหารกันดารนัก จึงมีพระบรมราชโองการ
ใหกรมนาจัดจำหนายขาวเปลือกในฉางหลวงออกแจกจายราษฎ
เปนอันมาก”
ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ได
ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร แตเพียงสั้นๆ วา เมื่อวัน
พฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ อันตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.
๒๓๖๒ ไดเกิดน้ำทวมครั้งใหญลนเออเขาไปภายในพระบรม
มหาราชวัง สงผลใหบรรดาพระที่นั่งและพระตำหนักตางๆ ไดรับ
ความเสียหายจนไมสามารถเสด็จออกวาราชการแผนดินได จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายออกไปประชุมขุนนางชั่วคราว

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกวา
น้ำจะแหงเปนปรกติ ครั้งนั้น น้ำทวม
ภายในกำแพงพระนคร ระดับน้ำที่ทอง
สนามหลวงวัดได ๖ ศอก ๘ นิ้ว อยางไร
ก็ตาม น้ำทวมในรัชกาลที่ ๒ นี้ ยังมี
ปริมาณนอยกวาเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑
แตทวาบรรดาพอคานายทุนยังฉกฉวย
โอกาสกักตุนสินคาและขึ้นราคาอยางเห็นแกตัว ทำใหชาวบาน
เดือดรอนไปตามๆ กัน เรียกวาเปนการซ้ำเติมความทุกขยากใหแก
ประชาชน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว น้ำไดทวม
ทั่วกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๗๔ ปริมาณ
น้ำฝนสูงกวาครั้งรัชกาลที่ ๑ การสัญจรไปมาตองอาศัยเรือแจว
ทั่วทั้งพระนคร แมกระทั่งบรรดาขุนนางขาราชการที่จะไปเฝา
ทูลละอองธุลีพระบาทในพระบรมมหาราชวัง ยังตองอาศัยเรือพาย
เขาไป ซึ่งมีสภาพทุลักทุเลมาก บริเวณทองสนามหลวงไดกลายเปน
ทะเลสาบในพริบตา ดวยเวลานั้นแผนดินกรุงเทพมหานครเปนเขต
ที่ลุมพื้นดินเริ่มทรุดตัวต่ำลง ดังบันทึกขอความในพระราชพงศาวดาร
ตอนหนึ่งวา
“ปนั้นน้ำมากทั่วพระราชอาณาจักร มากกวาปมะเส็ง สัปตศก
ในแผนดินพระมหาสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกคืบหนึ่ง บางคน
ก็สังเกตวาที่หนาพื้นวัดพนัญเชิง น้ำพอเปยมตลิ่งไมทวมขึ้นไปบน
ลานหนาพระวิหารวาเสมอกันกับน้ำเมื่อปมะเส็ง ในกำแพงพระนคร
ก็ตองไปดวยเรือ เลนผาปามีเรือผาปาตามธรรมเนียมสนุกมาก
ขาวปนั้นน้ำทวมเสีย ๖ สวน ได ๔ สวน ราษฎรซื้อขายกันขาวนาทุง
เกวียนละ ๕ ตำลึงบาง ๖ ตำลึงบาง ๗ ตำลึงบาง” (๒๐-๒๔-๒๘
บาท)
จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญที่สุดเทาที่เคยมีมาในอดีต น้ำไดเริ่มทวมขัง

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ หรือที่เรียกกันวา “น้ำทวมปมะเส็ง”
นอกเหนือจากปริมาณน้ำฝนที่โหมกระหน่ำเทลงมาเหมือนฟารั่ว
ติดตอกันเปนเวลานานนับเดือนแลว ยังมีสาเหตุมาจากน้ำทะเลหนุน
และน้ำเหนือไหลบาเขามายังใจกลางกรุงเทพฯ ทำใหเมืองกรุงเจิ่งนอง
ไปดวยน้ำทุกหยอมหญา การคมนาคมหยุดชะงัก ราษฎรเดือดรอน
ตองใชเรือแจวสัญจรไปมาแทนการเดินเทา รถยนตแลนไมได
เรือกสวนไรนาปนป สงผลใหบานเมืองไดรับความเสียหาย ทาง
รถไฟถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ที่ลานพระบรมรูปทรงมาซึ่งตรงกับ
วันปยมหาราช ปรากฏวาน้ำทวมเกือบถึงเอว พวกชาวกรุงถึงกับ
ตองลุยน้ำ บางก็พายเรือไปวางพวงมาลาถวายบังคม มีการประกวด
รองรำบนเรือเปนที่สนุกครึกครื้นกัน ดูละลานตาไปหมดราวกับเมือง
เวนิส ในอิตาลี และในที่สุดภาวะน้ำทวมไดกลับเขาสูภาวะปรกติใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ รวมระยะเวลาน้ำทวมขัง
๑ เดือนเศษ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ไดตรัสเลาถึงเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพฯ ในปพ.ศ. ๒๔๖๐ ไวใน
หนังสือพระนิพนธ “สาสนสมเด็จ” ทรงมีลายพระหัตถไปถึงสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไวดังนี้
“เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๐ นั้นเปนอยางน้ำเหนือทวมจริงจัง หมอมฉัน
อยูวังวรดิศจะไปหอพระสมุดฯ ลงจากเรือตองเรียกรถเจกมารับไป
ถึงประตูวัง ไปลงเรือจางพาไปตามถนนหลานหลวงจนถึงถนน
วรจักรจึงขึ้นรถยนตไปหอพระสมุดฯ หมอมฉันยังมีสมุดรวมรูปฉาย
เมื่อน้ำทวมครั้งนั้นเอามาพลิกดูเห็นคนแลนเรือกันที่ลานพระ
บรมรูปทรงมา ยังออกขบขัน”
ครั้งตอมาในป พ.ศ. ๒๔๘๕ ไดเกิดอุทกภัยและวาตภัยครั้ง
ยิ่งใหญขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล สรางความเสียหาย
แกชีวิต และทรัพยสินมากมายจนมิอาจประเมินคาได นับเปน
อุทกภัยครั้งรายแรงที่สุดเทาที่เคยมีมาในประวัติศาสตรไทย โดยมี
สาเหตุมาจากฝนตกซัดกระหน่ำติดตอกันนานเกือบ ๒ เดือน สงผล
ใหน้ำทวมฉับพลันในเขตกรุงเทพมหานคร นับตั้งแตปลายเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน เปนเหตุการณรุนแรง
กวาป พ.ศ. ๒๔๖๐ หลายเทาตัว กลาวคือในป พ.ศ. ๒๔๖๐
วัดปริมาณน้ำฝนไดระดับ ๑.๘๗ เมตร ในขณะที่ พ.ศ. ๒๔๘๕
วัดได ๒.๒๗ เมตร ทั้งนี้โดยถือเอาระดับน้ำที่หนากองรังวัดที่ดิน
ธนบุรีเปนเกณฑ สวนตามถนนทั่วไปมีระดับน้ำลดหลั่นกันไปขึ้นอยู
กับพื้นที่สูง-ต่ำในแตละเขต
ปริมาณน้ำทวมไดแผขยายวงกวางไปยังสถานที่สำคัญตางๆ
อาทิ เขตพระบรมมหาราชวัง ทองสนามหลวง ยานถนนราชดำเนิน
ตลอดทั้งเสน ลานพระบรมรูปทรงมา สถานีรถไฟหัวลำโพง ถนน
สี่พระยา ถนนเยาวราช และยานเจริญกรุง เปนตน ทั้งอาคารบาน
เรือน และทรัพยสินสวนราชการตางๆ ไดรับความเสียหายยับเยิน
ดังที่ทานพระยาอรรถศาสตรโสภณ (สวาง จุลวิทูร) ไดประพันธ
“นิราศน้ำทวม พ.ศ. ๒๔๘๕” บรรยายภาพอยางเห็นไดชัดเจนดังนี้

แถวถิ่นนี้น้ำทวมทั่วทุกถิ่น
กำแพงวังทวมสิ้นรอบสลอน
คลายกับสรางอยูในน้ำดูงามงอน
พาใหหยอนใจไดไปชั่วคราว
สนามหลวงเหมือนทะเลสาบนอยนอย
ถาวรวัตถุเหมือนลอยอยูกลางหาว
มีระลอกคลื่นซัดสะบัดวาว
มองดูขาวเปนน้ำหมดจดสะพาน
เชิงสะพานผานฟาทั้งสองขาง
น้ำสลางทวมสิ้นทุกถิ่นฐาน
เรือใหญนอยพายแจวแถวอาคาร
คลายกับบานริมคลองมองไมวาง
ราชดำเนินนอกกลางในใชหนองคลอง
แตก็นองไปดวยน้ำเกิดทำเข็ญ
พระบรมรูปทรงมาถาจะเย็น
เพราะดูเดนอยูในน้ำหนาอนันต
เขาถนนอุณากรรณหันหนามุง
เจริญกรุงน้ำนองทั้งสองขาง
เฉลิมกรุงดูละมายคลายกับวาง
อยูในอางน้ำแชแลดูดี

น้ำทวมบริเวณ
พระบรมมหาราชวัง
ดานถนนทาพระ
พ.ศ.๒๔๘๕

สาเหตุใหญของการเกิดน้ำทวมในครั้งนั้น นอกเหนือจาก
ปริมาณน้ำฝนที่กระหน่ำเทลงมาแลว ยังมีน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือ
ไหลบาเขาสูพื้นที่ภาคกลาง กอใหเกิดน้ำทวมอยางรุนแรงจนชาวกรุง
ตั้งรับไมทัน ดังที่ทานเจาคุณอรรถศาสตรโสภณ ไดบันทึกใน
นิราศน้ำทวม พ.ศ. ๒๔๘๕ ไวตอนหนึ่งวา
บนฟากฟาฝนซาคอยแตตก
ทองฟาปกเมฆคลุมคลุมสลัว
น้ำลางทวมน้ำฝนเทหันเหนัว
ทะเลรัวน้ำหันดันขึ้นมา

น้ำทวมยาน
ถนนบานหมอ
พ.ศ.๒๔๘๕

การเกิดน้ำทวมกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๘๕ ไดสรางความสูญเสีย
แกทรัพยสินมากมาย ทั้งนี้ยังไมนับรวมถึงความเสียหายดาน
เศรษฐกิจโดยภาพรวม นอกจากถนนหนทางและเสนทางรถไฟถูก
ตัดขาดโดยสิ้นเชิงแลว ยังสรางความเดือดรอนแกชาวบานที่สัญจร
ไปมาจนตองใชเรือพายทดแทน บรรดาพอคาหัวใสถึงกับยึดอาชีพ
ตอเรือขายจนร่ำรวย มีการฉกฉวยกักตุน และขึ้นราคาสินคาอยาง
หนาตาเฉย ทำใหขาวปลาอาหารและยารักษาโรคขาดแคลน ยิ่ง
ซ้ำรายไปกวานั้นบานเมืองยังอยูในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มี
ทหารญี่ปุนเดินขวักไขวอยูเต็มบานเต็มเมืองไปหมด สรางความ
สับสนวุนวายโกลาหลมิใชนอย ไหนจะเรื่องน้ำทวม ไหนจะตอง
ทนฟงเสียงหวอเตือนภัยเครื่องบินถลมระเบิดเปนระยะติดตอกัน
ไมตองหลับไมตองนอนทั้งวันทั้งคืน เกิดความเครียดกลายเปนโรค
ประสาทตามๆ กัน
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรง
มีลายพระหัตถไปถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ ตรัสเลาถึงเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพฯ ป พ.ศ.
๒๔๘๕ ไวตอนหนึ่งวา
“น้ำทวมกรุงเทพฯ คราวนี้ หมอมฉันเขาใจวาระดับน้ำสูง
กวาคราวไหนๆ ที่เคยมีมาแตกอนทั้งสิ้น คราวน้ำทวมเมื่อป พ.ศ.
๒๔๖๐ ที่วังวรดิศน้ำไมทวมเขามาถึงเรือน หมอมฉันไปหอพระสมุดฯ ขึ้นรถเจกที่ตำหนักใหญไปลงเรือที่ถนนหลานหลวงไปถึง
ถนนจักรพรรดิพงษ ก็ขึ้นรถยนตขับไปยังหอพระสมุดฯ ได คราวนี้
น้ำทวมไปถึงขนาดเรือเขาไปจอดไดที่ตำหนักใหญวังวรดิศผิดกัน
มาก เพราะฉะนั้นหมอมฉันจึงเห็นน้ำทวมในพ.ศ. ๒๔๘๕ นี้ ระดับ
น้ำในกรุงเทพฯ ดูเหมือนจะทวมสูงกวาคราวอื่นๆ อันเคยมีมาใน
พงศาวดารไทย”

นับตั้งแตนั้นมา ภาวะน้ำทวมใหญในกรุงเทพมหานคร ก็ได
อุบัติขึ้นติดตอกันทุกป กลายเปนของคูกับชาวกรุงเทพฯ ไปโดย
ปริยายไมแพชาวชนบท บางปก็ทวมมากทวมนอยหนักเบาตางกัน
ซ้ำยังเกิดภาวะน้ำทะเลหนุน และน้ำเหนือไหลบาเขาสูภาคกลาง
ยิ่งเจอลมมรสุมฝนตกซ้ำอีก ความเดือดรอนของคนกรุงเทพฯ ก็ยิ่ง
เพิ่มทวีคูณ
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดเกิดเหตุการณน้ำทวมครั้งใหญใน
กรุงเทพมหานครอีกคราวหนึ่ง แตในครั้งนั้นน้ำทวมหนักในซีกฝง
ตะวันออกของกรุงเทพฯ นั่นคือบริเวณเขตมีนบุรีและเขตบางกะป
ยานหัวหมาก จนถึงเขตลาดพราว ระดับน้ำสูงขึ้นกวา ๑ เมตร
น้ำทวมขังนานเกือบสองเดือน การคมนาคมถูกตัดขาด รถยนต
แลนไปไมได ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ำทวมสูง ๑ เมตร
ตองพายเรือเขาไป สถานศึกษาตางๆ ที่อยูละแวกเขตน้ำทวมตอง
ประกาศหยุดเรียนเปนแรมเดือน บริษัท หาง ราน ธนาคาร ตอง
หยุดงาน พนักงานถูกเลิกจาง สรางความเสียหายแกเศรษฐกิจ
เปนอันมากในครั้งนั้น
และครั้งลาสุด ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญที่สุด
ในกรุงเทพมหานครในรอบ ๒๓๐ ปของกรุงรัตนโกสินทร เมือง
ราชธานีที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกแหงนี้ ลมพายุมรสุมพัดผานเขามา
จำนวน ๕-๖ ลูกติดตอกันในเดือนกันยายน ทำใหฝนตกหนักเกือบ
ทุกวัน เปนเหตุใหปริมาณน้ำในเขื่อนทางเหนือเพิ่มสูงขึ้นอยางรวด
เร็ว ผนวกกับน้ำเหนือไหลบา น้ำปาไหลหลาก และคันกั้นน้ำที่
คลองรังสิตพังทลาย สงผลใหเกิดน้ำทวมในกรุงเทพฯ ครั้งยิ่งใหญ
เปนประวัติการณ จุดวิกฤตที่ีน้ำทวมหนักทั้งฝงตะวันตกและ
ตะวันออก ไดแก เขตบางแค ถนนเพชรเกษม ตลอดทั้งสาย
จรัลสนิทวงศ บางพลัด บางเขน พหลโยธิน วิภาวดีรังสิต มีนบุรี
ลาดพราว และจตุจักร เปนตน

กิตติพงษ วิโรจนธรรมากูร
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ
คร่ำหวอดอยูในแวดวงหนังสือในฐานะนักเขียนและคอลัมนนิสตแนว
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเขียนบทสารคดีรายการโทรทัศน
แนวประวัติศาสตร และมีผลงานหนังสือซึ่งเปนที่รูจักของนักอาน เชน
ชีวิตในวังบางขุนพรหม, ในวังแกว, รอยเรียงเวียงวัง เปนตน

นวัตกรรม

A Legacy of Synthetic Rubber Innovation

When the ﬁrst synthetic rubber was patented
in 1909, its higher cost relative to natural rubber
limited its use. As auto production surged in
the decades that followed, high demand for
tires and inner tubes spurred interest in
developing a better and less costly type
of synthetic rubber.
The breakthrough came in 1937,
when ExxonMobil scientists introduced
a dynamic new rubber called butyl.
This unique material was far superior
to natural rubber because of its improved ability to hold air, to ﬂex and
to dampen vibration. Butyl soon
became the leading rubber used in
inner tubes and, years later, to hold
air in tubeless tires.
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เมื่อยางสังเคราะหไดรับสิทธิบัตรเปนครั้งแรกในป ค.ศ.
๑๙๐๙ ราคาจำหนายที่สูงกวาราคายางธรรมชาติ ทำใหมีการใช
กันอยางจำกัด แตเมื่อการผลิตรถยนตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในทศวรรษตอๆ มา ความตองการใชยางรถยนตและ
ยางในรถยนต ไดชวยกระตุนความสนใจในการพัฒนายาง
สังเคราะหใหมีคุณภาพดีกวาเดิมและราคาถูกกวาเดิม
การคนพบอันยิ่งใหญเกิดขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๓๗
เมื่อนักวิทยาศาสตรของเอ็กซอนโมบิลเปดตัวยาง
ชนิดใหมที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน เรียกวา
‘บิวทิล’ วัสดุที่นำมาผลิตมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัวเหนือกวายางธรรมชาติ ดวย
ประสิทธิภาพในการกักเก็บลมที่ไดรับการ
พัฒนาใหดีขึ้น มีความยืดหยุน สามารถ
รองรับความสั่นสะเทือนไดดี ไมนาน
ตอจากนั้น บิวทิลกลายเปนวัสดุชั้นนำ
ในการผลิตยางรถยนตโดยทั่วไป และ
ในอีกไมกี่ปตอมา ก็มีการนำไปใชใน
การผลิตยางรถยนตที่ไมมียางใน
ทุกวันนี้ มีการใชยางบิวทิลในชีวิต
ประจำวันของเรามากมาย สวนใหญ
เปนการใชในการผลิตลอรถและยางใน
นอกนั้นก็ใชในการผลิตลูกบอลที่ใช
เลนกีฬา จุกและยางผนึกขวดยา
ทอยาง วงแหวนอัดลูกสูบ (ปะเก็น)
สายพานลำเลียง ยางรองแทน
เครื่องยนตและแทนเกียร วัสดุบุผิว
ถัง วัสดุมุงหลังคา กาวซีเมนต
เทปปดผนึก กาวปูพื้น และอื่นๆ
“ความตองการยางบิวทิลทั่วโลก
มีสูงมากมาโดยตลอด และจะยัง
คงสูงตอไป” ไมค แกลแลเกอร
ผูจัดการฝายขายและการตลาดบิวทิล
ทั่วโลกของเอ็กซอนโมบิลเคมีกลาว
“เราคาดหวังวา อัตราการเจริญเติบโต
ของความตองการผลิตภัณฑทั่วโลกของ

เราจะอยูที่ราวรอยละ ๖ ตอป นับตั้งแตชวงเวลานี้ไปจนถึงป
๒๐๒๐ และอาจจะสูงกวานี้ดวยซ้ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ปริมาณความตองการที่เติบโตขึ้นอยางมากนี้ ทำใหมั่นใจวา ธุรกิจ
ที่เอ็กซอนโมบิลเปนผูนำนี้ คือธุรกิจควรคาแกการลงทุน”
ตามหายางสังเคราะห
ประมาณกลางศตวรรษที่ ๑๘ นักเคมีเริ่มตนการทดลองสราง
วัสดุที่สามารถนำมาใชแทนยางธรรมชาติ ในระหวางตนทศวรรษ
๑๙๓๐ บริษัทเยอรมันชื่อ I. G. Farben ไดใหเอ็กซอนโมบิลเขา
รวมการคนควาดานเทคโนโลยียางสังเคราะห ซึ่งนำไปสูการ
พัฒนาบิวทิลในป ๑๙๓๗ โดยวิลเลียม สปารกส และโรเบิรต โทมัส
สองนักวิทยาศาสตรของเอ็กซอนโมบิล การสรางสรรคสิ่งใหมของ
นักวิจัยทั้งสองนี้ ถือเปนการคนพบครั้งยิ่งใหญ เนื่องจากบิวทิล
มีคุณสมบัติที่แตกตางจากยางสังเคราะหชนิดอื่นๆ โดยสามารถ
ทำใหแข็งขึ้นไดเมื่อผานกระบวนการวัลคาไนซ (valcanizing)
ซึ่งหมายความถึงการนำไปผานความรอนและกำมะถันเพื่อใหเกิด
ความยืดหยุนและคุณสมบัติที่มีคุณประโยชนอื่นๆ การคนพบ
ดังกลาว กอใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องมาอยางเต็มรูปแบบของ
ยางสังเคราะหและอีลาสโตเมอร (สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุนแบบ
ยางธรรมชาติ) ชนิดอื่นๆ
โรงงานผลิตบิวทิลแหงแรกของโลก เปนโรงงานผลิตบิวทิล
ที่เมืองบาตอง รูจ ของเอ็กซอนโมบิล เริ่มการผลิตเมื่อป ๑๙๔๓
การผลิตบิวทิลไดเพิ่มปริมาณมากขึ้นในอีกสองปตอมา เมื่อบริษัท
เปดโรงงานบิวทิลแหงที่สอง ที่เมืองเบยทาวน ในรัฐเท็กซัส
ภายในทศวรรษของป ๑๙๕๐ นักวิจัยของเอ็กซอนโมบิลได
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยางรถยนตที่ทำจากบิวทิลลวน ซึ่งชวยให
ยางเกาะถนนมากขึ้น เขาโคงและดูดซับพลังงานดีขึ้น ยางที่ทำจาก
บิวทิลลวนนี้ชวยใหการขับขี่นุมนวลขึ้น แตนาเสียดายที่เสื่อมสภาพ
เร็ว และทิ้งเศษชิ้นสวนบนทองถนน ในทศวรรษนี้ เรายังไดเห็น
พัฒนาการของบิวทิลที่ปรับปรุงใหม รูจักกันในชื่อ ฮาโลบิวทิล
(halobutyl) ซึ่งสามารถผสมกับกำมะถันและเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
กับยางธรรมชาติและยางสไตรีน-บิวทาเดียน (styrene-butadiene
rubber) การพัฒนานี้นำไปสูการเปดตัวผลิตภัณฑใหม ๒ ชนิด
ของเอ็กซอนโมบิล คือ คลอโรบิวทิล (chlorobutyl) และโบรโมบิวทิล (bromobutyl) ตามลำดับ การพัฒนาคุณภาพยางบิวทิล
อยางไมหยุดยั้ง ไมเพียงแตชวยปรับปรุงสมรรถนะของยางรถและ
ยางในเทานั้น แตยังชวยใหคนพบผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรม
และในการบริโภคอื่นๆ ที่หลากหลายอีกมากมาย

สายการผลิตในปจจุบัน
กลุมผลิตภัณฑบิวทิลของเอ็กซอนโมบิลเคมีในปจจุบัน
ประกอบดวยผลิตภัณฑหลัก ๓ ชนิด คือ ยางบิวทิลเอ็กซอน ยาง
คลอโรบิวทิลเอ็กซอน และยางโบรโมบิวทิลเอ็กซอน ยังมีผลิตภัณฑ
อีกชนิดหนึ่งที่อยูระหวางการพัฒนา คือ เอ็กซคอร (Exxcore)
เปนอัลลอยเรซิ่นที่ผานการวัลคาไนซเชิงพลวัต
ยางบิวทิลของเอ็กซอนโมบิลเคมี เปนพื้นฐานของเทคโนโลยี
ยางบิวทิลในปจจุบัน มีคุณสมบัติหลักในการปองกันยางรั่วซึม
ทนการบิดตัว และดูดซับแรงสั่นสะเทือน ทำใหบิวทิลธรรมดา
กลายเปนสวนประกอบพื้นฐานในการผลิตยางใน
เอ็กซอนโมบิลเคมี ผลิตฮาโลบิวทิลหลายระดับคุณภาพ ที่
ชวยใหตานทานความรอน โอโซน และการลาตัวของความหยุนได
ดีขึ้น ยางฮาโลบิวทิล มีความเขากันไดและการยึดเกาะดีขึ้นในการ
เก็บกักอากาศในยางเรเดียลที่ไมใชยางใน ทั้งที่ใชกับรถยนตโดยสาร
และรถบรรทุกที่ใชงานหนัก
เรซิน Exxcore DVA คือสวนผสมของอีลาสโตเมอรกับไนลอน
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว จะเปนบิวทิลรุนถัดไปของเอ็กซอนโมบิล
เคมี สำหรับทำซับในยางรถยนตที่นำสมัย
“Exxcore เปนผลิตภัณฑตัวหนึ่งที่นาอัศจรรย ที่นำไปสู
ผลิตภัณฑยางที่ไมตองการการบำรุงรักษา” แกลแลเกอรกลาว
“เราสามารถใชมันทำซับในของยางรถ ที่มีความบางและเบาเทากับ
ถุงพลาสติก ซับในที่วานี้ ใชวัตถุดิบในการผลิตนอยกวาซับในยาง
แบบเกาถึงรอยละ ๘๐ และสามารถเก็บแรงดันในยางไดดีกวา
๕–๑๐ เทาทีเดียว เทากับวา น้ำหนักยางจะเบากวา และสามารถ
ประหยัดน้ำมันไดมากกวาครับ”
ความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ขณะที่ความตองการใชผลิตภัณฑบิวทิลของเอ็กซอนโมบิลเคมี
ทั่วโลกอยูในระดับสูง โดยเฉพาะความตองการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
แกลแลเกอรกลาวอีกวา “อุตสาหกรรมผลิตรถยนตเจริญ
เติบโตอยางมากในเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในจีน โครงสราง
พื้นฐานดานการขนสง โดยเฉพาะถนนหนทางเสนใหมๆ และที่ได
รับการซอมแซมใหอยูในสภาพดีแลว และจำนวนประชากรที่ขับขี่
ยวดยานก็เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหมีความตองการใชยาน
พาหนะใหมๆ ซึ่งนำไปสูการจำหนายรถยนตและรถบรรทุกใหมๆ
ตามมา รวมถึงการจำหนายยางที่ผูขับขี่จะตองเปลี่ยนเมื่อใชรถไป
นานๆ”

การสนองตอบความตองการใชผลิตภัณฑบิวทิลที่เพิ่มมากขึ้น
เปนภารกิจที่เอ็กซอนโมบิลเคมีใหความสำคัญอยางยิ่งมาตลอด
หลายสิบปที่ผานมา โรงงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส
รวมทั้งโรงงานที่รวมทุนกับ JSR ในญี่ปุน ไดขยายกำลังการผลิต
อยูหลายครั้ง เพื่อใหไดผลิตภัณฑบิวทิลในปริมาณมากพอกับความ
ตองการ บริษัทตองเพิ่มกำลังการผลิตรวมขึ้นเปนสองเทาตัวในป
ค.ศ. ๑๙๙๕ บริษัทกำลังศึกษาเรื่องการเพิ่มกำลังการผลิตตั้งตน
เพื่อใหสามารถสนองตอบความเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ได
การใหบริการลูกคา
การไดทำงานรวมกับลูกคาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จอัน
ยาวนานของเอ็กซอนโมบิล ปจจุบันหนวยงานบริการเทคนิคของ
ธุรกิจบิวทิล มีสำนักงานตั้งอยูที่ศูนยปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีของ
เอ็กซอนโมบิลที่เมืองเบยทาวน รัฐเท็กซัส เมืองอาครอน รัฐโอไฮโอ
และที่เมืองบังกะลอร ประเทศอินเดีย ศูนยปฏิบัติงานฯ เหลานี้ชวย
ใหนักวิทยาศาสตรและวิศวกรของบริษัทสามารถทำงานไดอยาง
ใกลชิดกับลูกคาแตละราย เพื่อพัฒนาการใชงานผลิตภัณฑคุณภาพ
เยี่ยม และเพื่อหาขอตกลงรวมกันในเรื่องการตลาดในประเทศ
“ลูกคาของเอ็กซอนโมบิลไดประโยชนจากความมุงมั่น อัน
เปนภารกิจระยะยาวของบริษัทในการทำงานดานวิจัยและพัฒนา”
วิลล ซิริโอลิ รองประธานดานเทคโนโลยีทั่วโลกของเอ็กซอนโมบิลเคมีกลาว “นักวิทยาศาสตรและวิศวกรของเรายังคงทำงานพัฒนา
ผลิตภัณฑที่นำสมัยชนิดตางๆ อยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความสำเร็จของบริษัทในอนาคต”
เอ็กซอนโมบิลเคมีไดครองตำแหนงสำคัญในฐานะผูนำใน
วงการอุตสาหกรรมยางสังเคราะห จากความสำเร็จในการคิดคน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมทั้งการพัฒนา
เครือขายของโรงงานผลิตแหงตางๆ และศูนยปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีที่มีอยูทั่วโลก สิ่งที่ไดสรางสรรคไวนี้ นับวาเหมาะสมยิ่ง
สำหรับความเปนบริษัทที่กอกำเนิดอุตสาหกรรมนี้ไวใหเปนมรดก
ที่สืบทอดตอเนื่องกันมายาวนานกวา ๗๐ ป

ยางฮาโลบิวทิล โพลิเมอร
ที่ใหความคุมคาอยางยิ่ง
ที่เอ็กซอนโมบิลเคมี
เปนผูผลิตออกมาจำหนายทั่วโลก
กำลังเคลื่อนลงมาตามสายพาน
ที่โรงงานผลิต
ในเมืองบาตอง รูจ

ยางฮาโลบิวทิลมีคุณสมบัติชวยกักเก็บลม
ในยางเรเดียลแบบไรยางใน

เอสโซสนับสนุนการจัดนิทรรศการ
ของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ

เอสโซสนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป ๒๕๕๕

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๕ จากซาย) กรรมการและ
ผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ
มอบเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก ศ.ดร. สุพจน หารหนองบัว
(ที่ ๔ จากซาย) นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจกรรมการแขงขัน
สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนตน (ปวช.) ในโครงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป ๒๕๕๕
ดวยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา-วิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วามีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาประเทศ เอสโซ
จึงไดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา-เอสโซ ขึ้นในป ๒๕๓๔ และ ไดสนับสนุนโครงการนี้
อยางตอเนื่องมากวา ๒๐ ป

กรุงเทพฯ – เอสโซสนับสนุนกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพรผลงาน จำหนายผลิตภัณฑ และสาธิตการผลิตผลงาน
ของศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ
ฯพณฯ องคมนตรี นายธานินทร กรัยวิเชียร (กลาง) ในฐานะ
รองประธานกรรมการมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน
๒๘๐,๐๐๐ บาท จาก นายซี. จอหน อัทนัส (ขวา) ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) สำหรับใชในการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงาน
จำหนายผลิตภัณฑ และสาธิตการผลิตผลงานของศูนยศิลปาชีพ
บางไทรฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ไลฟสไตล ฮอลล ชั้น ๒ ศูนยการคา
สยามพารากอน กรุงเทพฯ จำนวน ๔ ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ โดยในปนี้บริษัทฯ
ไดเพิ่มเงินสนับสนุน เปน ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เอสโซสนับสนุนวาระแหงชาติ รวมรณรงคความปลอดภัยบนทองถนน
กรุงเทพฯ - เอสโซ รวมสนับสนุนวาระแหงชาติ “ทศวรรษแหงความปลอดภัย
บนทองถนน” โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงคการขับขี่จักรยานยนตอยาง
ปลอดภัย
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๒ จากซาย) กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบเงินจำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก นายวินัย กิจโชค (ที่ ๓ จากซาย) ผูอำนวยการสมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค
“ขับ-ซอนมอเตอรไซค สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%” พรอมทั้งอบรมการขับขี่รถจักรยานอยางปลอดภัยสำหรับประชาชนผูขับขี่รถมอเตอรไซค
เพื่อกระตุนใหประชาชนระมัดระวังเรื่องการขับขี่โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆ

เอสโซทูลเกลาฯ ถวายกุญแจรถตูเย็นขนสงโลหิต
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรุงเทพฯ - เอสโซทูลเกลาฯ ถวายกุญแจรถตูเย็นขนสงโลหิต
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสงมอบใหกับสภากาชาดไทย
ในการขนสงโลหิตไปยังศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให นายซี. จอหน อัทนัส ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ พรอมคณะผูบริหาร บริษัท เอสโซฯ เขาเฝาฯ เพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวายกุญแจ พรอมทั้งรถตูเย็นขนสงโลหิต เพื่อใชในการ
ขนสงโลหิตไปยังศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย ณ อาคารสมเด็จ
พระญาณสังวร สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
บริษัท เอสโซฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยยึดหลักการเปน
พลเมืองดี มีนโยบายรับผิดชอบตอสังคม และใหการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมดานตางๆ ตลอดมา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปที่ผานมา บริษัทฯ
ไดทูลเกลาฯ ถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถตูเย็นขนสงโลหิตซึ่งสามารถเก็บ
รักษาโลหิตที่ขนสงใหมีคุณภาพดี เปนการอำนวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย
ซึ่งรถตูเย็นขนสงโลหิตคันนี้เปนคันที่ ๓ ที่เอสโซบริจาคใหกับสภา
กาชาดไทย

เอสโซสนับสนุนคายวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาฯ ครั้งที่ ๓๒
กรุงเทพฯ – เอสโซรวมปลูกฝงจิตสำนึกและการอนุรักษทะเลของ
เยาวชน จึงสนับสนุนชมรมพิทักษทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ในการจัดคายวิทยาศาสตรทางทะเลครั้งที่ ๓๒
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๔ จากซาย) กรรมการและผูจัดการ
ฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบการ
สนับสนุนจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก ผศ. ดร.ปกรณ วรานุศุภากุล
(ที่ ๓ จากซาย) รองคณบดี (ดูแลงานดานกิจการนิสิต) คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนชมรมพิทักษทะเล ภาควิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ในการจัดคายวิทยาศาสตรทางทะเลครั้งที่ ๓๒
คายอบรมวิทยาศาสตรทางทะเลในปนี้ จะจัดขึ้นเปนเวลา ๗ วัน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเกิดความสนใจและเกิดทัศนคติ
ที่ดีตอวิทยาศาสตร รวมทั้งตระหนักถึงคุณคา และความสำคัญของ
ทรัพยากรทางทะเล เพื่อนำไปสูจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ อีกทั้งมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลเพื่อใหทรัพยากรคงอยูอยาง
ยั่งยืน ผานทางกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร
จุฬาฯ และการรวมกิจกรรม อาทิ การฟงบรรยายเรื่องปญหามลภาวะ
ทางทะเลและการแกไข การเยี่ยมชมศูนยเรียนรูโลกใตทะเลบางแสน
การทดลองวิเคราะหตัวอยางน้ำ กิจกรรมดำน้ำบริเวณเกาะแสมสาร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนตน

เอสโซสนับสนุนคายอาสาพัฒนาชนบทของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
ครั้งที่ ๔๐
กรุงเทพฯ – เอสโซสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาฯ ในการออกคายอาสาพัฒนาชนบท “ยุววิศวกรบพิธ ครั้งที่ ๔๐”
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๓ จากซาย) กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรม
องคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก
ผศ. ดร. ศิริมา ปญญาเมธีกุล (ที่ ๒ จากซาย) รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดสรางสะพาน
ยุววิศวกรบพิธ ครั้งที่ ๔๐ ที่บานฟากคลอง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร โดยพิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ

