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       ในป ค.ศ. ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาชิกกลุมประเทศ

อาเซียน ๑๐ ประเทศที่ทราบทั่วกันแลว จะรวมกันเปน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ เรียกชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา กลุม

ประเทศ เออีซี (AEC – Asean Economic Community) ทำให

เราสามารถเดินทางไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนไดอยางสะดวก

สบาย รวมทั้งการสมัครทำงานในประเทศสมาชิก

       กอนที่จะถึงป พ.ศ. ๒๕๕๘ เราตองเตรียมตัวเตรียมใจหา

ความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกเอาไว ซึ่งเวลานี้ก็มีหนังสือตางๆ

ที่ตีพิมพเรื่องราวของประเทศเพื่อนบานจำนวนมาก และขอแนะนำ

อีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถเรียนรูเพื่อนบานไดอยางงายดาย นั่นคือ มอง

ดูภาพแสตมปของประเทศเพื่อนบาน ก็จะทำใหทราบถึง ขนบ-

ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ เพราะแตละประเทศ จะจัด

พิมพแสตมปของตน แสดงภาพสิ่งที่สวยงาม และจุดเดนทางวัฒน-

ธรรมของตน และแสตมปแตละดวงสามารถเดินทางไปไดทั่วโลก

โดยการผนึกลงบนซองจดหมาย และเมื่อจดหมายไปถึงผูรับ ณ

ประเทศใด ผูรับจดหมายก็อดไมไดที่จะมองดูแสตมปที่ผนึกบนซอง

ทำใหรูเรื่องประเทศนั้นโดยอัตโนมัติ ดังตัวอยาง แสตมปและ

บัตรภาพสมบูรณ ของประเทศเพื่อนบานที่นำมาใหชมกัน

Understanding Neighboring Countries 

via Stamps
       Countries often show their uniqueness and 

beautiful scenery on stamps. Therefore, we can learn 

and understand our neighboring countries through 

their stamps. 

       ๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

       เปนหนึ่งในสิบประเทศสมาชิกอาเซียน เดิมแบงออกเปน

เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต โดยอาศัยเสนรุงที่ ๑๗ องศาเหนือ

เปนเสนแบงเขต ตอมาไดรวมกันเปนประเทศเดียว และมีการ

         ปกครองในระบอบสังคมนิยมจนถึงปจจุบัน

           แสตมปเปนภาพหญิงสาวชาวมง สะพายลูกไวดานหลัง 

          เสื้อผาที่สวมใสมีหลายสี เธอใชผาคลุมศีรษะดวย เปนชุดที่

         เธอสวมใสประจำวันเพื่อไปทำนา ที่เมืองซาเปา 

        ที่มุมซายเปนตราสำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

       (UNDP - United Nations Development Programme)

      ๒. ราชอาณาจักรภูฏาน

     ดินแดนอากาศบริสุทธิ์บนเทือกเขาหิมาลัย ชาวไทยคุนเคย

   กับองคพระประมุขที่เสด็จเยือนไทยมาหลายครั้ง

  แสตมปเปนภาพระบำหนากาก ในชวงเทศกาลเซซู เพื่อ

 ถวายแดพระพุทธเจา ที่ชาวภูฏานเคารพและนับถือ การรายรำ

ดังกลาวจัดใหมีขึ้นที่ดานหนาพระราชวัง ที่เมืองหลวงทิมพู

       ๓. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

        เกาหลีในเวลานี้ยังตองแบงออกเปน ๒ ประเทศตามเสนรุง

ที่ ๓๘ องศาเหนือ กลาวคือ ตอนบนเปนประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ที่มีการปกครอง

แบบสังคมนิยม และสวนใตคือ เกาหลีใต มีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย และที่ชาวไทยคลั่งไคลศิลปนเกาหลีมากในเวลานี้ 

หมายถึงเกาหลีใต

       แสตมปเปนภาพระบำกลอง เพื่อบูชาเทพเจายามทำศึก

สงคราม ผูรำแตงกายดวยผาคลุมยาว รายรำใหเขากับจังหวะ

ตีกลอง เปนการอวยพรใหนักรบมีชัยชนะในสงคราม

๓



        ๔. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

       หนึ่งในสิบประเทศกลุมอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็ตั้งอยูที่อินโดนีเซีย 

เปนประเทศที่ประกอบดวยหมูเกาะตางๆ จำนวนมาก และเปนประเทศที่มีพลเมืองนับถือ

ศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก

       แสตมปเปนภาพการรายรำพื้นเมืองของชาวบาหลี เรียกวา “บารอง” ตัวเอก

บารองเปนคนครึ่งสิงห ถือวาเปนฝายดี ตอสูกับศัตรูที่มีชื่อเรียกวา “รังดา” หรือฝาย

ปศาจ

       ๕. สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผนดินใหญ)

       เวลานี้ ถนนทุกสายมุงสูประเทศจีน เพราะเปนประเทศที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจมาก 

จีนขายสินคาราคาถูก รวมทั้งขนมนมเนยตางๆ เพราะใชนโยบายที่วา “กำไรนอย 

ขายมาก” (ก็จะรวยเอง) ชาวไทยเราไดสัมผัสกับผลไมที่สงมาจากจีน โดยผาน 

อ.แมสาย จ.เชียงราย ที่หาซื้อกินไดในราคายอมเยามาก

        แสตมปเปนภาพการแตงงานของชาวจีน ตองมีเครื่องหมูบูชาตางๆ และ

ในวันนั้นสิ่งของที่ใชในงานแตงงานจะเปนสีแดงทั้งหมด อันหมายถึง โชคดี
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       ๖. ประเทศญี่ปุน

       ดินแดนอาทิตยอุทัย ที่มีภูเขาฟูจิ และดอกซากุระ เปน

สัญลักษณ ชาวญี่ปุนเรียกตัวเองวา ชาวนิปปอน (Nippon) จึง

ปรากฏชื่อนี้เปนสแตมป ไมใชคำภาษาอังกฤษวา แจแปน (Japan)

       แสตมปเปนภาพตุกตาสีแดง เรียกชื่อวา “ดารุมะ” ชาวญี่ปุน

เชื่อวา วาดดวงตาขางหนึ่งของตุกตาดารุมะ พรอมตั้งจิตอธิษฐาน

ขอพร ตุกตาจะชวยใหพรนั้นสัมฤทธิ์ผลตามปรารถนา จากนั้น 

ผูขอพรตองวาดดวงตาอีกขางหนึ่งใหครบ ๒ ตา แลวนำไปเผา

       ๗. สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

       ดินแดนแหงขุนเขาเอเวอรเรสต บนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งถือวา

เปนจุดสูงสุดในโลก 

       แสตมปเปนภาพเจดียหรือสถูปที่สำคัญ และเทพีกุมารี

ชาวเนปาลมีความเชื่อวา กุมารี เปนเด็กหญิงที่ลงมาจุติของเทวี

ทาเลจู ดังนั้น เทาของกุมารี จึงสัมผัสพื้นดินไมได และตองทาผง

สีแดงไวเปนประจำ

        ๘. สาธารณรัฐสิงคโปร

       หนึ่งในสิบประเทศกลุมอาเซียน ที่แมวาจะเปนประเทศเล็ก

มีพลเมืองเพียง ๔-๕ ลานคน แตเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่ง

มาก

        ชาวสิงคโปรมีความเชื่อวา ถาแขวนปลาสีแดงไวหนาบาน

ก็จะประสบกับความสำเร็จ มั่งคั่ง ดังนั้นแสตมปจึงเปนภาพปลา

สีแดง เปนปลามงคล นำโชคลาภมาให

        ๙. สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

       ชาวไตหวันถือวา ดินแดนของตนเปนประเทศหนึ่ง ไมไดขึ้น

กับประเทศจีน (แผนดินใหญ) สวนประเทศจีนกลับถือวา ไตหวัน

เปนจังหวัดหนึ่งของตน ดังนั้น เพื่อกันความสับสน ประเทศจีน

(แผนดินใหญ) จึงมีชื่อเรียกวา สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s

Republic of China) สวนจีนบนเกาะไตหวัน เรียกวา สาธารณรัฐ

จีน (ไตหวัน) Republic of China (Taiwan)

        แสตมปเปนภาพขนมหวานเสียบไมนาทานของชาวไตหวัน

คนไตหวันเรียกวา “ถังหูลู” ทำมาจาก ผลซานจา ทานกันในหนา

หนาวและปใหม เพื่อใหโชคดีและมั่งคั่ง

       ๑๐. เขตปกครองพิเศษฮองกง

       อังกฤษขอเชาเกาะฮองกงจากประเทศจีน เพื่อทำธุรกิจ

คาขาย เมื่อครบกำหนดเวลาเชา ตองสงคืนฮองกงใหจีน รัฐบาลจีน

ใหดินแดนฮองกงเปนเขตปกครองพิเศษ โดยจัดสงผูบริหารมา

กำกับดูแลนโยบายเทานั้น ยังผลใหฮองกงบริหารในรูปแบบประชา-

ธิปไตย คลายกับสมัยอังกฤษบริหารฮองกง

       แสตมปเปนภาพเบิกเนตรสิงโต การเชิดสิงโตของชาวจีนใน

ชวงเทศกาลตรุษจีน เพื่อนำความโชคดี สิริมงคลมาใหนั้น ถาเปน

หัวสิงโตใหม จะตองผานพิธีเบิกเนตร หรือชาวจีนเรียกวา “ไคกวง”

กอน โดยซินแสจะทำการแตมนัยนตาสิงโตดวยสีแดง เพื่อมอบ

ชีวิตใหสิงโต เปนปฐมแหงโชคดีและสิริมงคลตลอดไป

บัตรภาพสมบูรณ (Maximum Cards)

        โปรดสังเกตวา โปสการดที่ผนึกแสตมปเอาไว พรอมกับ

ประทับตราประจำวันนั้น ภาพบนแสตมปจะเกี่ยวของกับภาพบน

โปสการดดวย ยกตัวอยางเชน ภาพที่ ๑๐ การเบิกเนตรสิงโต

โปสการดจะเปนตาสิงโตที่เบิกเนตรแลว

       การสะสมบัตรภาพสมบูรณ เกิดจากนักสะสมแสตมปใน

ยุโรปและอเมริกา ที่เปนผูอาวุโสมองดูภาพแสตมปขนาดจิ๋วไม

ชัดเจน จึงตองหาภาพขนาดใหญมาขยายโดยใหสัมพันธกับภาพ

แสตมป จึงกลายเปนการสะสมบัตรภาพสมบูรณ อีกสาขาหนึ่งที่

นิยมกันมากในยุโรปและอเมริกา และถือวาเปนหัวขอหนึ่งในการ

ประกวดแสตมป ซึ่งทานผูอานคงมีโอกาสพบเห็นรังสะสมบัตรภาพ

สมบูรณในงานแสตมปโลก-ไทยแลนด ๒๐๑๓ ที่สยามพารากอน

ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๓๐ ป บริการไปรษณียและแสตมป

ไทย (พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๕๕๖)

     ปจจุบัน แสตมปไทยมีการจัดพิมพสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

มากมายทั่วประเทศ เมื่อทานเดินทางไปทองเที่ยว ควรที่จะหา

โปสการดสถานที่แหงนั้น ผนึกแสตมปที่เกี่ยวของ และประทับตรา

ประจำวันเอาไวสะสม โดยการจาหนาถึงตัวเองสงทางไปรษณีย

เมื่อกลับมาถึงบาน รออีก ๒-๓ วันโปสการดฉบับนั้นก็จะสงมาถึง

บานทาน เก็บเอาไวดูเปนที่ระลึกหลังจากไดไปผจญภัยในสถานที่

ตางๆ มาแลว

        วันเวลาผานพนไปหลายป หยิบมาดูอีกที ก็จะระลึกถึงความ

หลังที่แสนสนุกที่ไดเดินทางไปกับเพื่อนๆ ญาติมิตร หรือครอบครัว

หรรษา แมเปนความสุขเล็กๆ แตก็ประทับใจเราไมรูลืมทีเดียว

ส.แสตมป

ทำงานในกรมไปรษณียโทรเลข ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ จนกระทั่งมีการแปรรูป

เปนการสื่อสารแหงประเทศไทย และ บริษัทไปรษณียไทย จำกัด

เคยไปดูงานไปรษณียและรวมงานแสดงแสตมปโลกที่ อินเดีย เกาหลีใต

ฮองกง จีน ออสเตรีย เยอรมนี อินโดนีเซีย และเนเธอรแลนด
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Burckhardt

การผจญภัยของ

กับการพบ
ศิลานครสีชมพู



       ในป ค.ศ. ๑๘๐๙ (ตรงกับรัชกาลที่ ๑) Johann Ludwig 

Burckhardt บุตรของนายทหารชาวสวิสและเปนสมาชิกคนหนึ่ง

ของสมาคม Association for Promoting the Discovery of 

Africa ไดออกเดินทางไปสำรวจอียิปต ซีเรีย และเลบานอนใน

ตะวันออกกลาง ในสมัยนั้นประเทศเหลานี้หามบุคคลนอกศาสนา

เขาอยางเด็ดขาด ดังนั้นทะเลทรายแถบนี้ จึงเปนพื้นที่ลึกลับเปน

เวลานานนับพันป เมื่อเปนเชนนี้ หนทางเดียวที่ผูคนจากโลก

ภายนอกจะเล็ดลอดเขาไปไดคือ ตองปลอมตัวเปนชาวอาหรับ 

อยางแนบเนียนและเปนเวลานาน เพราะถาถูกจับได เขาก็จะถูก

ฆาทันที

       Burckhardt ผูถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ค.ศ. 

๑๗๘๔ ที่เมืองโลซานนในสวิตเซอรแลนด จึงไดเขาเรียนวิทยา-

ศาสตรกับภาษาตางประเทศที่มหาวิทยาลัยไลปซิก (Leibzig) 

กับ Göttingen ในเยอรมนี เมื่อไดรับแรงกระตุนจาก Sir Joseph 

Banks ใหสนใจโลกมุสลิม เขาจึงเริ่มเรียนภาษาอาหรับ ศึกษา

คัมภีรกุรอาน และใชชีวิตเยี่ยงคนอาหรับ เดินเทาเปลา นอนกลางดิน 

กินขาวพรอมกับอูฐ และไมใสหมวก เขาใชชื่อวา Ibrahim ibn 

Abdallah เพื่อเดินทางไปเมืองไคโร แลวลองแมน้ำไนลลงทางใต

สูทะเลทราย Nubia จนถึงทะเลแดง

       ตลอดการเดินทางเวลาสนทนากับชาวเบดูอิน (Bedouin) 

ที่รอนเรในทะเลทราย Burckhardt จะอธิบายสาเหตุที่ตนมีสำเนียง

แปรงๆ วา เพราะมีบรรพบุรุษเปนชาวอินเดีย จนในที่สุด เขาก็

ไดรับขอมูลจากชาวเบดูอินวา ในบริเวณหุบเขา Wadi Musa 

ซึ่งตั้งอยูกลางทะเลทรายที่แหงแลงมีเมืองมหัศจรรยแอบซอน

อยู ซึ่งอาจเปนสถานที่ซอนขุมทรัพยของฟาโรห ดังนั้นจึงมีชาว

พื้นเมืองเฝาดูแล ไมใหคนแปลกหนาเขาไปกล้ำกรายขโมยสมบัติ

ฟาโรห และเมื่อ Burckhardt หรือ Abdallah แสดงเจตนาวา

ตองการจะไปที่เมืองลึกลับแหงนี้ และดวยความเขาใจวา 

Burckhardt 

เปนชาวอาหรับดวยกัน 

ชาวเบดูอิน จึงใหคนนำทางพาลัดเลาะขาม

ทะเลทรายที่ดารดาษดวยภูเขาหินทรายสีแดงมุงหนาสูเมืองลึกลับ

ทันที แต Burckhardt ก็ตระหนักดีวา คนนำทางไมไวใจตน เพราะ

กลัวจะไปขโมยทรัพยสมบัติของฟาโรห เขาจึงตองอำพรางตัวอยาง

ระมัดระวัง เชน เวลาจะเขียนบันทึกก็ใชชายเสื้อที่หลวมๆ คลุมมือ 

และเขียนขอความตางๆ เปนภาษาฝรั่งเศส

       ลุถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๑๒ คนนำทางไดนำ 

Burckhardt ลัดเลาะเดินไปตามโตรกเขาที่เกิดจากการแยกตัว

ของหินผา และการกัดเซาะของน้ำ ชองทางนี้บางตอนแคบเพียง 

๒-๓ เมตร แตก็กวางพอใหมาเดินผานไปได สวนผาหินตลอดทั้ง

สองขางทางมีสีแดง ชมพู เหลืองปนน้ำตาล และบางผาสูงถึง ๑๐๐ 

เมตร หลังจากที่ไดเดินเทาไปตามเสนทางที่คดเคี้ยวยาวประมาณ 

๒ กิโลเมตร ในที่สุดเมื่อผานโคงสุดทาย Burckhardt ก็ไดบันทึกวา 

โลกแหงคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ของเขาไดหายวับไปกับตา

Johann Ludwig Burckhardt
       Johann Ludwig Burckhardt, also known as John 

Lewis, Jean Louis, was a Swiss traveler and orientalist. 

He wrote his letters in French and signed Louis. He is 

best known for rediscovering the ruins of the city of 

Petra in Jordan.

       Petra, meaning stone, is a historical and archaeo-

logical city in Jordan. It is famous for its rock-cut 

architecture and water conduit system.



       เพราะเขาไดเห็นอาคารหินสีชมพูขนาดมหึมาที่สรางโดยการ

สกัดและแกะสลักหินลึกเขาไปในภูเขา อาคารมีรูปทรงแบบกรีกสูง 

๔๐ เมตร และกวาง ๒๐ เมตร ภายในมีหองโถงใหญ หนาอาคารมี

เสาหินกลมที่หัวเสามีลวดลายแกะสลักแบบโรมัน อาคารในบริเวณ

โดยรอบมีสีสมแดงก่ำ นอกอาคารมีสุสาน อนุสาวรีย รูปแกะสลัก

ของเทพเจา สถานอาบน้ำ และอัฒจรรย และที่นาประหลาดใจที่สุด 

คือ เมืองนี้เปนเมืองราง

       Burckhardt จึงเปนชาวยุโรปคนแรกที่ไดเห็นเมืองลึกลับแหง

อาณาจักร Nabataean นับตั้งแตทหารโรมันไดยกกองทัพถอย

กลับไปตั้งแต ค.ศ. ๑๐๖

       หลังจากนั้น Burckhardt จึงรีบเดินทางออกจากเมือง 

Regem (ซึ่งเปนชื่อในภาษา Nabataean ที่แปลวา หลากสี) แลว

มุงหนาไปที่ Medina กับ Mecca 

       เมื่อ Burckhardt เดินทางกลับถึงไคโร ในป ค.ศ. ๑๘๑๕  

เขาไดเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวไปในทะเลทราย 

รวมถึงการไดไปเยือน Sinai และอาว Agaba แตขณะเตรียมจะ

เดินทางตอไปเมือง Timbuktu เพื่อคนหาตนแมน้ำ Niger เขาก็

ลมปวยและเสียชีวิตดวยโรคบิดที่กรุงไคโร เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

ค.ศ. ๑๘๑๗ สิริอายุ ๓๒ ป และหลังจากที่ไดใชชีวิตเยี่ยงชาวมุสลิม

เปนเวลานาน จิตใจและความนึกคิดของ Burckhardt ก็ไดกลาย

เปนมุสลิมไปดวย ดังนั้น คำจารึกบนหลุมฝงศพของเขาจึงมีเพียง

วา “Sheikh Ibrahim ibn Abdallah” สวนเอกสารบันทึกการ

เดินทางของเขาในดินแดนอาหรับนั้น Burckhardt ไดสงกลับไป

เก็บที่มหาวิทยาลัย Cambridge ในอังกฤษ

       ในชวงป ค.ศ. ๑๘๑๙-๑๘๓๐ ทางสมาคม African Associa-

tion ไดจัดพิมพผลงานของ Burckhardt เปนหนังสือ ๔ เลม ชื่อ 

Travels in Nubia, Travels in Syria, Travels in Arabia และ 

Notes on the Bedouins and Wahhabis แมสำนวนและลีลา

การเขียนของ Burckhardt จะไมชวนอาน แตสาระที่มีในหนังสือ

ไดจุดประกายใหคนรุนหลังไดเริ่มรู และพยายามเขาใจอารยธรรม

โบราณแหงหนึ่งของโลก

       ดังในป ค.ศ. ๑๘๓๖ การไดอานหนังสือของ Burckhardt 

ทำให Léon de Laborde เดินทางไปสำรวจ Petra ศิลานคร

ที่ลึกลับอยางละเอียด และไดนำขอมูลของเมืองลับแลแหงนี้มา

เรียบเรียงเปนหนังสือภาพชื่อ Voyage de l’ Arabic Pétreé 

ใหโลกรูจักจนทุกวันนี้

       Petra (ในภาษากรีกแปลวา หิน) เปนเมืองที่ตั้งอยูกลาง

หุบเขา Wadi Musa (หุบเขาของ Moses) ที่แหงแลง และอยูทาง

ใตของ Jerusalem กับ Damascus แตอยูทางเหนือของ Dead 

Sea กับอาว Agaba ในจอรแดน เมื่อ ๖๐๐ ปกอนคริสตกาล

Petra เคยเปนถิ่นอาศัยของชนเผา Nabataean ที่พเนจรรอนเร 



อยูกลางทะเลทราย และมีอาชีพเปนโจรสลัดที่คอยปลนทรัพยสิน

ของกองคาราวานที่เดินทางผาน เพราะเมืองนี้ตั้งอยูบนเสนทาง

การคาสองเสนที่เชื่อมระหวางตะวันออกกับตะวันตก และเชื่อม

คาบสมุทรอาหรับกับอาวเปอรเซีย  คือเสนทางจาก Red Sea และ

อาว Agaba ผาน Petra ไป Damascus กับ Bosra และเสนทาง

จากคาบสมุทร Gaza ผาน Petra ไปอาวเปอรเซีย ดังนั้นชาว 

Nabataean จึงไดเห็นการขนมุกจากอาวเปอรเซีย กำยาน ไมหอม 

และไหมจากจีน และเครื่องเทศจากอินเดีย ซึ่งลวนเปนสินคามีคา 

และเมื่อบรรดาพอคาเห็นโจรสลัดทะเลทราย ตางก็พากันกลัวถูก

ฆาหรือถูกปลนสดมภ จึงมอบเงินใหโดยดี ในเวลาตอมา ชนเผา 

Nabataean ไดเปลี่ยนจากการปลนเปนการรีดไถเพื่อขอคา

คุมครองแทน ซึ่งถาพอคาหรือนักเดินทางไมใหก็จะถูกฆา แตถาให

ก็ตองจายในราคาสองเทาของราคาสินคาที่จะนำผาน วิธีนี้ทำให

ชาว Nabataean มีฐานะร่ำรวย และมีเงินมหาศาล จนสามารถ

สรางเมือง โดยการสกัดหินจากภูเขาสีชมพูจนดูเสมือนเมืองใน

เทพนิยายไดอยางนาอัศจรรย เพราะมีทั้งอนุสาวรีย สุสาน ที่ฝงศพ

และรานคาใหประชากร ๓๐,๐๐๐ คนไดอาศัย และทำธุรกิจเปน

เวลานานหลายศตวรรษ

       สำหรับประวัติความเปนมาของชนเผา Nabataean นั้น 

เดิมเปนพวกเรรอนในทะเลทรายอยูทางตอนเหนือของประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ตอมาไดอพยพมาตั้งรกรากอยูทางตอนใตของ

จอรแดนเมื่อ ๓๑๐ ปกอนคริสตกาล หลังจากที่จักรพรรดิ Alexan-

der มหาราชสิ้นพระชนม และไดถูกชนพื้นเมืองเผาอื่นตอตาน 

แตชนเผา Nabataean เปนนักรบที่เขมแข็ง และสูรบเกงกวา 

จึงยึดครองดินแดนตอนใตไดหมด ครั้นเมื่อไดพบวา Petra ตั้งอยู

บนทางผานของคาราวานอูฐที่ขนลำเลียงเครื่องเทศ งาชาง ไมหอม 

กำยาน ปะการัง เกลือ ทองคำ และทาส ชนเผา Nabataean จึงใช

วิธีรีดไถพอคา โดยอางวาเก็บคาพิทักษรักษาความปลอดภัยตลอด

ทางผาน จนสามารถนำเงินคาธรรมเนียมนี้มาสรางอารยธรรมของ

ตนเองได

       โลกอาหรับเมื่อ ๑๐๐ ปกอนคริสตกาล เปนเวลาที่อารยธรรม

ตะวันออกกลางกำลังมีการเปลี่ยนแปลงมาก เพราะจักรพรรดิ 

Alexander มหาราชทรงประสงคจะเปลี่ยนประเพณี ความเชื่อ 

การทหาร สถาปตยกรรม วรรณกรรม ศาสนา และปรัชญาของ

อาหรับใหเปนแนวกรีกใหหมด

       ดังนั้นชนเผา Nabataean จึงรับอารยธรรมกรีกเขามาปรับใช 

จากเดิมที่เคยรอนเรอยูในทะเลทราย และไมมีบานเรือนเปนหลัก

แหลง ก็รูจักสรางวิหาร สุสาน ถนนหนทางตามรูปแบบกรีก และ

โรมัน อีกทั้งมีการสรางอนุสาวรีย และรูปแกะสลักเทพ Dushara 

แหงความอุดมสมบูรณและฝน รวมถึงสรางรูปเทพ Nike แหงการ

พยากรณดวย



       

       จากนั้นอารยธรรม Nabataean ก็ไดเจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อชาวเมืองรูจักทำเครื่องปนดินเผาเปนถวยชาม และทำตะเกียง

สำหรับใชในบาน แตตะเกียงที่นักโบราณคดีขุดพบมีรูปทรงเดียวกัน

หมด นั่นแสดงใหเห็นวา รานทำตะเกียงในเมืองมีเพียงรานเดียว 

เพื่อคนทั้งเมืองใช การขุดพบแจกันหินออนที่มีเสือเกาะที่ขอบก็

แสดงวา แจกันนั้นเคยเปนของชาว Nabataean ที่มั่งมี และขนาด

ใหญของแจกันแสดงวามันเปนภาชนะลางมือ

       นักโบราณคดียังไดพบอีกวา สถาปนิกชาว Nabataean ได

ผสมผสานวัฒนธรรมอาหรับและ Mediteranean ในการออกแบบ

อาคารใหเปนแบบหนาจั่ว ผนังอาคารมีการเจาะชองแบบกรีกและ

เสากลมแบบโรมัน โรงละครมีที่นั่งแบบโรมัน จุคนไดถึง ๓,๐๐๐ คน 

และมีที่นั่ง ๓๒ แถวเปนรูปครึ่งวงกลม ในเมืองมีบานพัก คอกมา 

และโกดังที่ทำจากอิฐดิน ซึ่งทำจากโคลนและกิ่งไมแลวนำมาตาก

แดดจนแหง

       อาคารที่ใหญที่สุดใน Petra อยูที่ Al Knazneh หรือ The 

Treasury ซึ่งกวาง ๒๒ เมตร สูง ๓๕ เมตร และลึก ๒๐  เมตร 

ทำใหดูเปนบานใหญ แตในความเปนจริงมันคือสถานที่ฝงศพ และ

เปนวิหารบูชาเทพเจา ไหที่อยูเหนือ Treasury นี้เคยเปนที่เลาลือ

วา ภายในมีอัญมณีมีคาของฟาโรห จึงมีนักลาสมบัติพยายามยิงไห

ดวยกระสุนปน แตไมมีสมบัติใดๆ รวงลงมา ไหจึงมีแตรูกระสุน

เทานั้น

       คำถามหนึ่งที่นาสนใจคือ เหตุใดชาว Nabataean จึงสามารถ

ทำเกษตรกรรมได ทั้งๆ ที่ดินแดนแหงนี้อยูกลางทะเลทรายและมี

ฝนตกปละไมเกิน ๒ เซนติเมตรเทานั้นเอง

       คำตอบก็คือ ชาว Nabataean มีวิธีทดน้ำ และมีความ

สามารถดานวิศวกรรมชลประทานถึงระดับที่สามารถจัดการทดน้ำ

จากภูเขามาหลอเลี้ยงชาวเมืองทั้งเมืองได ดังจะเห็นไดจากการ

ขุดพบทอลำเลียงน้ำที่ทำดวยดินเหนียว ทอมีเสนผานศูนยกลาง

ยาว ๗ นิ้ว และสามารถลำเลียงน้ำไดนาทีละ ๔ แกลลอน นี่จึง

เปนหลักฐานที่แสดงวา ชาว Nabataean เกงในการหาน้ำสมชื่อ 

(Anbata แปลวา คนหาน้ำ)

       ความสามารถของวิศวกรชาว Nabataean ที่สามารถสราง

ทั้งอางเก็บน้ำ และระบบระบายน้ำ ทำใหชาวบานมีน้ำสำหรับ

ทำเกษตรกรรม ปลูกตนอัลมอนด อินทผลัม และถั่ว pistachios  

ความร่ำรวยและรุงเรืองของเมืองนี้ จึงเปนที่เลาลือมากจน มารค 

แอนโทนี แหงอาณาจักรโรมันเคยตั้งใจจะยึดเมือง Petra ไปถวาย

แดพระนางคลีโอพัตราแหงอียิปต แตกองทัพโรมันถูกทหาร 

Nabataean โจมตีจนตองถอย เพราะทหารโรมันไมชำนาญในการ

สูรบกับขาศึกที่แฝงตัวอยูในหลืบเขาและอากาศที่รอนระอุของ

ทะเลทราย Petra จึงดำรงสภาพเปนศูนยกลางการคาที่สำคัญได

 

 

เปนเวลาหลายรอยป และเปนศูนยรวมระหวางอารยธรรมกรีก 

โรมัน และอาหรับ

       จนกระทั่ง ค.ศ. ๑๐๖  เมื่อจักรพรรดิ Cornelius Palma 

แหงโรมไดสั่งกองทัพเขาปดเสนทางเขาเมือง และทำลายทอ

ลำเลียงน้ำ ความหิวโหย และความยากลำบากทำใหชาวเมือง 

Petra ยอมแพและตกอยูภายใตการยึดครองของกองทัพโรมัน 

ซึ่งไดเปลี่ยนชื่อเมืองเปน Arabia Petraea ในเวลาตอมาเมื่อ

จักรพรรดิ Diochetian ทรงบัญชาใหมีการตัดเสนทางใหมจาก

เมือง Damascus ถึงแมน้ำยูเฟรตีสเพื่อเดินทางตอไปถึงเปอรเซีย 

และไดใหเสนทางคาราวานตั้งตนจาก Alexandria ไปทะเลแดงสู

อินเดีย เมื่อมีเสนทางใหม เมืองใหมๆ ตามเสนทางเริ่มเกิด บทบาท

และรายไดของเมือง Petra จึงเริ่มลด เมื่อเงินภาษีผานทางที่ได

นอยลง พลเมืองยากจนก็มีจำนวนมากขึ้น แต Petra ก็ยังคงสภาพ

ความเปนอาณาจักรอยูได อีก ๒๐๐ ปตอมา ไดเกิดเหตุการณ

แผนดินไหวหลายครั้ง ความรุนแรงของเหตุการณไดทำใหระบบ

การลำเลียงน้ำแตกสลาย เมื่อเกิดภัยแลงชาวเมืองจึงไดรองขอให

นักบวช Barsaunna แหงคริสตศาสนาทำพิธีขอฝน เมื่อฝนตก

ชาวเมืองจึงเลิกนับถือเทพ Dushara และหันมานับถือคริสตศาสนา

แทน



       ในชวงเวลาเดียวกันนั้น เมือง Palmyra ใน Syria ภายใตการ

ปกครองของโรมันเริ่มเจริญรุงเรือง และมีบทบาทสำคัญมากขึ้นใน

ทางการคา ดังนั้น ผูคน ทาส และผูใชแรงงานตางๆ ใน Petra จึง

อพยพทิ้ง Petra ไป ลุถึงคริสตศตวรรษที่ ๕  Petra จึงเปนเพียง

เมืองพำนักของนักบวชเทานั้น และไดถูกกองทัพอาหรับเขายึดใน

ป ค.ศ. ๖๓๖ และในเวลาตอมากองทัพครูเสด ไดพยายามเขายึด

ครอง Petra แตถูกทหารอาหรับ Sarasen โจมตีจนตองถอยทัพกลับ

       จากนั้นภัยแลง สงคราม และเหตุการณแผนดินไหวไดทำให

อาคารตางๆ ใน Petra ถูกทำลาย ทรัพยสินมีคาถูกขโมย อาคาร

บานเรือนถูกลมทะเลทรายพัดซัดจนผุพัง จนในที่สุด เมื่อถึงคริสต

ศตวรรษที่ ๙  ก็ไมมีใครอาศัยอยูใน Petra อีกเลย

       หลังจากที่ Burckhardt ไดเห็น Petra ในป ค.ศ. ๑๘๑๒ 

แลว เมื่อถึงป ค.ศ. ๑๘๔๕  John William Burgon กวีชาวอังกฤษ

ก็ไดเขียนบทประพันธเกี่ยวกับ Petra วา เปนเมืองที่นาประทับใจ 

เพราะเปน “A rose-red city, half as old as time.”

       ในป ค.ศ. ๑๙๑๔  ลอเรนซแหงอาระเบีย ไดเคยไปเยือน 

Petra หลายครั้ง และไดบันทึกวาไมมีใครรูวา Petra มีสภาพเปน

อยางไรจนกวาจะไดเห็นดวยตาตนเอง และเมื่อไดเห็นแลว ก็จะ

บรรยายไมถูกวา สวยงามอยางไร และเพียงใด

       ความสวยสงางามอยางนาอัศจรรยใจของ Petra ไดทำให

สถานที่นี้ถูกใชเปนฉากในการถายทำภาพยนตรเรื่อง Indiana 

Jones, Last Crusade และ Mortal Combat

       ในวันที่ ๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๕  องคการ UNESCO ได

ประกาศให Petra เปนมรดกโลก

       ความสวยงามของอาคารหินสีกุหลาบที่ถูกแกะสลักดวยมือ 

และซุกซอนอยูในโตรกเขา แสดงใหเห็นวาเมืองนี้เคยเปนแหลง

อารยธรรมโบราณในอดีต เมื่อ ๑,๐๐๐ ปกอนของชนเผา 

     Nabataean

       ณ วันนี้ Petra เปนสัญลักษณของประเทศ Jordan และมี

         นักทองเที่ยวเขาชมปละ ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐  คน

          ในป ค.ศ. ๒๐๐๗  Petra ไดรับการยกยองเปนหนึ่งในเจ็ด

          ของสถานที่มหัศจรรยของโลกยุคใหม (New Seven 

          Wonders of the World) 



The Mysteries of Wat Molilokkayaram
       Situated on the north bank of Bangkok Yai Canal, 

Wat Molilokkayaram was initially called Wat Taitalad. 

The temple is full of mysteries. 

       Although an old map used in a war between 

the Ayuthaya kingdom and the French in King Pet 

Raja in 1688 does not show Wat Taitalad, its 

architecture resembles the early Ayuthaya style. 

Another mystery is whether Wat Taitalad used to be 

part of King Taksin’s palace or not. 
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วัดโมลีโลกยาราม
ไขปริศนา

ธนบุรี

 ขวา : สระน้ำโบราณ สันนิษฐานวานาจะสรางสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เคยมีการทำทอเพื่อไขน้ำเขาสระ

ซาย : พระอุโบสถ ไดรับการปฏิสังขรณใหญในสมัยรัชกาลที่ ๓

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดรับการปฏิสังขรณอีก

โดยที่หนาบันมีรูปมงกุฎคงอยูบนพานเหนือชาง ๓ เศียร สองขางเปนฉัตร

อันเปนเครื่องหมายแหงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว



 วัดโมลีโลกยารามเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  

ตั้งอยูดานหลังพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ริมคลองบางกอกใหญ

ดานทิศเหนือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร

 เอกสารชั้นรองหลายเลมกลาวเหมือนๆ กันวาวัดนี้เปนวัดที่

ตั้งมาตั้งแตสมัยอยุธยา มีชื่อวา วัดทายตลาด เพราะอยูตอตลาด

เมืองธนบุรี (เมืองบางกอก) ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงขนานนามเมื่อทรงปฏิสังขรณวา 

วัดพุทไธศวรรยาวาส หรือ วัดพุทไธศวรรย ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงขนานนามใหมอีกเมื่อทรง

ปฏิสังขรณทั่วพระอารามวา วัดโมลีโลกยสุธาราม สวนที่กลายมา

เปนวัดโมลีโลกยารามนั้น สันนิษฐานกันวานาจะมาจากชื่อวัด

โมลีโลกยสุธารามนั่นเอง คงเรียกกันสั้นๆ วา วัดโมลีโลกย ตอมา

คงตองการใหมีคำวา “อาราม” ตอทายจึงกลายมาเปน วัดโมลี

โลกยาราม

 แตจากเอกสารชั้นตนอยางแผนที่การสูรบระหวางไทยกับ

ฝรั่งเศสที่เมืองบางกอก ซึ่งเขียนขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสชื่อ มองซิเออร-

วอลเล็น เดสเวอรเกนส ในตนสมัยสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 

๒๒๓๑) แสดงใหเห็นวาบริเวณที่ตั้งวัดโมลีโลกยารามในขณะนั้น

ยังเปนคายของคนไทยมีปนใหญสำหรับยิงตอสูกับพวกฝรั่งเศส 

นั่นนาจะแสดงวาในสมัยอยุธยา พ.ศ. ๒๒๓๑ แผนดินของสมเด็จ

พระเพทราชาตอนตน วัดนี้ยังมิไดอุบัติขึ้นแตอาจมีขึ้นในสมัยอยุธยา

ตอนปลายชวงหลัง พ.ศ. ๒๒๓๑ ก็เปนได

 จากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมและ

ศิลปกรรมโดย น.ณ ปากน้ำ กลาววาวิหารของวัดนี้มีลักษณะคลาย

พระอุโบสถวัดศาลาปูนวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่

สันนิษฐานกันวาเปนวัดในสมัยอยุธยาตอนตน พระพุทธรูปในพระ

วิหารหลายองคมีลักษณะศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยเฉพาะ

พระพุทธรูปองคใหญที่ประดิษฐานในหองเล็กของพระวิหาร 

ซึ่งเปนพระพุทธรูปหินทรายสีแดงหุมปูน (ปจจุบันหุมดวยดีบุกทา

สีทอง) นาจะไดรับการปฏิสังขรณในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม  

(พ.ศ. ๒๑๕๓–๒๑๗๑) หรือไมก็ไมต่ำกวาสมัยสมเด็จพระนารายณ

ลงมา (พ.ศ. ๒๑๙๙–๒๒๓๑) (น.ณ ปากน้ำ, ๒๕๑๔) ดังนั้นจึงอาจ

เปนไปไดวาวัดนี้สรางในสมัยอยุธยาตอนตน-ตอนกลาง แตณัฐภัทร  

จันทวิช กลาววา พระพักตร ของพระพุทธรูปองคนี้เปนแบบศิลปะ

อูทองซึ่งเปนศิลปะสมัยกอนอยุธยา แตประทับนั่งขัดสมาธิเพชร

แทนที่จะขัดสมาธิราบแบบพระพุทธรูปศิลปะอูทองโดยทั่วไป

 นอกจากนี้มีเรื่องเลาตอ ๆ กันมาวาในสมัยธนบุรีวิหารนี้เปน

ฉางเกลือของสมเด็จพระเจาตากสิน (พุทธโฆสก, ๒๕๒๓) จะเห็น

ไดวายังมีความขัดแยงกันอยูในเอกสารตางๆ ซึ่งก็อาจเปนไปไดอีก

เหมือนกันวาเอกสารอาจจะไมถูกตองหรือพระพุทธรูปอาจจะถูก

นำมาจากที่อื่นหรือมีการสรางเลียนแบบ



       ๔. หอไตร เปนอาคารสรางดวยไม ตั้งอยูในเขตสังฆาวาส  

บริเวณเดียวกับกุฏิตึก (กุฏิเจาอาวาส) ขนาดกวางประมาณ ๘  

เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง สีบานประตู

หนาตางเปนลายรดน้ำ สันนิษฐานวาสรางในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน ปจจุบันบริเวณใตถุนหอไตรไดทำเปนหองกออิฐถือปูน

 โบราณวัตถุสำคัญ เปนโบราณวัตถุซึ่งไดรับพระราชทานไว

สำหรับวัด มีดังนี้

 ๑. พระไตรปฎกฉบับพิมพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว โปรดฯ ใหจัดพิมพขึ้นดวยอักษรไทยเปนครั้งแรกเพื่อ

เผยแพร ไดโปรดฯ ใหพิมพเปนหนังสือ ๑,๐๐๐ จบๆ ละ ๓๙ เลม  

พระราชทานไวตามวัดหลวงวัดละ ๑ จบ

 ๒. พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว โปรดฯ ใหจัดพิมพขึ้นรวม ๑,๕๐๐ จบ จบหนึ่งมี ๔๕ 

เลม พระราชทานไปตามวัดตาง ๆ มหาวิทยาลัยและหอสมุด

นานาชาติทั่วโลก

 ๓. ธรรมาสนลายทอง เปนเครื่องสังเค็ดในงานถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

       ๔. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ทรงเครื่องยศจอมพลทหารบก

 ๕. คัมภีรภิกขุปาฏิโมกข พรอมทั้งตูและธรรมาสน เครื่อง

สังเค็ดในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟาฯ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

โบราณสถานสำคัญในวัด

 ๑. พระอุโบสถ เปนพระ

อุโบสถกออิฐถือปูน หันหนาออก

คลองบางกอกใหญทางทิศใต 

ขนาดกวางประมาณ ๙.๐๕ เมตร 

ยาวประมาณ ๒๕ เมตร หลังคา

มุขลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องไทย 

พ.ศ. ๒๔๕๒ มีการปฏิสังขรณ

โดยเปลี่ยนตัวไมเครื่องบนที่ชำรุด  

ทำชอฟาและทำการยกชอฟา เมื่อ

วันที่ ๓ เมษายน ๒๔๕๓ ในป 

พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖ ทางวัดได

เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหมเปนกระเบื้องดินเผาเคลือบ ชอฟา

ใบระกาชำรุดทางวัดไดจัดสรางใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ และประกอบ

พิธียกชอฟาเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๘ พระประธานในพระ

อุโบสถเปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย หนาตักกวางประมาณ ๒ 

เมตร ไมปรากฏพระนาม ไมทราบที่มาและประวัติวาหลอขึ้นแตครั้งไร

 ในเอกสารหนังสือสมุดไทยดำในหอสมุดแหงชาติ กลาววา  

พระอุโบสถนี้สรางขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๑

 ๒. พระวิหาร เปนพระวิหารกออิฐถือปูน ตั้งอยูใกลพระ

อุโบสถ หันหนาออกคลองบางกอกใหญดานทิศใต มีเรื่องเลาวา

พระวิหารนี้เปนฉางเกลือของสมเด็จพระเจาตากสินในสมัยธนบุรี  

 พระอุโบสถและพระวิหารนี้เปนเขตพุทธาวาสมีกำแพงแกว

กออิฐถือปูน สูงประมาณ ๒ เมตรลอมรอบ

 ๓. พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย เปนอาคารกอ

อิฐถือปูน ตั้งอยูที่แนวกำแพงแกวทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดกับเขตพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี หรือกองบัญชาการกองทัพเรือ  

ปจจุบัน แนวกำแพงแกวทางดานนี้ขาดหายไปกลายเปนกำแพง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 มีหลักฐานเอกสารกลาววาพระตำหนักนี้สรางในสมัยรัชกาล

ที่ ๓ บานประตูหนาตางเขียนลายรดน้ำเปนรูปตนไมมีดอกสีทอง

บนพื้นดำ บางตอนสลับรักสี ลักษณะเกามาก ภายในพระตำหนัก

มีรูปหลอสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน) นั่งขัดสมาธิขนาด

ประมาณเทาตัวประดิษฐานอยูบนแทน

 รูปหลอนี้ทำขึ้นในคราวเดียวกับการสรางพระตำหนักนี้  

บริเวณลาน ๒ ขางพระตำหนักนี้มีเจดียขนาดไมใหญนักขางละ ๒  

องค จากลานของพระตำหนักใหญไดมีการสรางหอขนาดเล็กติดตอ

กันยื่นเขามาภายในลานพระอุโบสถเปนที่ประดิษฐานพระพุทธบาท

จำลอง ใตถุนพระตำหนักกอเปนอารคหนาตางโคงยอดแหลมและ  

ในชองหนาตางโคงดานลางนั้น มีรูปปนปูนอยูสองขางปก เปนรูป

ทหารฝรั่งเศสขนาดยอมกวาคนจริงเล็กนอย เครื่องแตงกายก็เปน

แบบทหารฝรั่งเศสโบราณ สอบถามพระสงฆในวัด ไดเลาใหฟงวา

นำมาจากปอมวิชัยประสิทธิ์

ซาย : พระวิหาร ภายในแบงออกเปน ๒ หอง คือ

หองใหญและหองเล็กคลายพระอุโบสถวัดศาลาปูน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหองเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ

มีเรื่องเลากันตอๆ มาวาเคยเปนฉางเกลือ

ของสมเด็จพระเจาตากสินในสมัยธนบุรี

ขวา : หอไตร บนหลังคามีปูนปนรูปเจดียเล็กๆ อยูที่ปนลมและชายปนลม



วิเคราะห

 เกี่ยวกับอายุสมัยนั้นพอจะสรุปจากหลักฐานแผนที่ทางการ

สูรบระหวางไทยกับฝรั่งเศสที่เมืองบางกอก (พ.ศ. ๒๒๓๑) และ

การวิเคราะหของนักวิชาการซึ่งวิเคราะหเกี่ยวกับอายุสมัยดาน

สถาปตยกรรมและศิลปกรรม ซึ่งพอจะอนุมานไดวา วัดโมลีโลก-

ยาราม นาจะมีอายุอยูในราวสมัยอยุธยา

 สวนในเรื่องที่วาวัดนี้ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของพระราชวัง

เดิม กรุงธนบุรีหรือไมนั้น ผูเขียนวิเคราะหวาวัดนี้ไมไดถูกรวมเขา

เปนสวนหนึ่งของพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี โดยพิจารณาจาก

สถานที่ตั้งและเอกสาร

 จากภูมิลักษณะสถานที่ตั้งที่กลาวมารวมทั้งโบราณราช

ประเพณีสมัยอยุธยานาจะเชื่อไดวาวัดแจง (วัดอรุณราชวราราม)  

ไดถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของพระราชวังเดิม กรุงธนบุรีและเปน

วัดในพระบรมมหาราชวัง ไมมีพระสงฆจำพรรษาทำนองเดียวกับ

วัดพระศรีสรรเพชญในพระราชวังโบราณกรุงศรีอยุธยา และมี

เหตุผลอื่นอีก คือ เนื่องจากวัดนี้เปนวัดที่สมเด็จพระเจาตากสิน

ลองเรือมาถึงเมื่อฟาแจง และเสด็จขึ้นไปนมัสการพระธาตุ (พระ

ปรางค) แลวขนานนามใหมจากเดิมที่เรียกวาวัดมะกอกนอกเปน

วัดแจงและมีพระราชดำริจะสรางพระราชวังและพระนครบริเวณนี้

เพราะทรงเห็นวาชัยภูมิดีและเปนเมืองบางกอก (เมืองธนบุรี) อยู

กอนแลว ดังนั้นอาณาเขตพระราชวังเดิมทางตอนเหนือจึงควรติด

คลองนครบาลซึ่งเปนคลองเหนือวัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) 

นอกจากนี้เมื่อปกุน เอกศก จุลศักราช ๑๑๔๑ (พ.ศ. ๒๓๒๒)  

เมื่อกรุงธนบุรีทำสงครามชนะกรุงศรีสัตนาคนหุต ไดอัญเชิญ

พระแกวมรกตลงมา ณ กรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินทรงให

สรางโรงประดิษฐานพระแกวมรกตที่ขางพระอุโบสถวัดแจง (วัด

อรุณราชวราราม) แลวกระทำการสมโภชใหญโต (ศิลปากร, กรม,

๒๕๒๑) แสดงใหเห็นวาวัดนี้เปนวัดสำคัญ ควรเปนวัดในพระบรม

มหาราชวัง 

                       หลักฐานที่ใชสนับสนุนขอสันนิษฐาน

      ของผูเขียน คือพระราชพงศาวดาร

      ฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่งเปนพระ

      ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

      พระจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวไว

      ตอนหนึ่งวา “...อนึ่งปอมวิไชเยนทร

      ทายพระราชวังนั้นใหชื่อปอมวิชัย

      ประสิทธิ์...” จึงนาจะกลาวไดวา

      อาณาเขตพระราชวังเดิมดานทิศใต

      นั้นสิ้นสุดตรงปอมวิไชเยนทร (ปอม

      วิชัยประสิทธิ์) ซึ่งในขณะนั้นนาจะ

      ยังมีแนวกำแพงเมืองบางกอกเหลือ

อยูบางและกั้นอยูระหวางพระราชวังและวัดทายตลาด (วัดโมลีโลก-

ยาราม) สมเด็จพระเจาตากสินนาจะใหซอมสรางกำแพงเมือง

บางกอกเปนกำแพงพระราชวัง เพื่อกั้นระหวางวังกับวัด

       ดังนั้นถาจะสันนิษฐานวาวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)  

รวมอยูในพระราชวังดวยแลว ปอมวิไชเยนทร หรือ ปอมวิชัย

ประสิทธิ์จะไมใชปอมทายพระราชวัง เนื่องจากมีพื้นที่วัดทายตลาด

ตอลงไปอีกกวางทีเดียว 

 และในเรื่องการปฏิสังขรณพระปรางควัดอรุณราชวราราม

ตอนพระธรรมเทศนาปฏิสังขรณกถาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  

(ฤทธิ) แสดงในงานพระราชกุศลพระชนมายุสมมงคลในรัชกาลที่ ๕ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็กลาวเพียงวา สมเด็จ

พระเจาตากสินทรงมีพระราชดำริวา “วัดแจงกับวัดทายตลาดนั้น

เปนวัดอยูใกลชิดติดเนื่องกับพระราชวัง มิสมควรพระสงฆจะอยู

จำพรรษา จึงโปรดเกลาฯ ใหอาราธนาพระภิกษุสงฆในวัดทั้ง ๒  

นั้นไปอยูจำพรรษา ในวัดโพธาราม ซึ่งตั้งอยู ณ ฝงแมน้ำตะวันออก

แหงพระราชวังพระเจากรุงธนบุรี” (ปจจุบันวัดโพธาราม คือ 

วัดพระเชตุพน) ดวยเหตุผลที่กลาวแลวเชนกันรวมทั้งขอความใน

เอกสารดังกลาว จึงนาจะเชื่อไดวาวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)  

ไมไดเปนสวนหนึ่งของพระราชวัง นอกจากนี้ในเอกสารชิ้นเดียวกัน

นี้ยังมีขอความกลาวไวอีกวา เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินทรงสราง

พระราชวังใหมนั้นไดทรงเอากำแพงปอมวิไชเยนทร (ปอมวิชัย-

ประสิทธิ์) เปนที่ตั้งตัวพระราชวัง แลวโปรดฯ “ใหขยายเขตกั้น

เปนพระราชวังถึงคลองนครบาล (คลองวัดแจง) เพราะฉะนั้น

วัดแจงจึงตกเขามาอยูกลางพระราชวัง เปนการยกเวนเลิกไมให

พระสงฆอยูอาศัย เขตพระราชวังตะวันตกจดวัดโมลีโลกย ซึ่งเปน

ตลาดทายสนม เรียกวาวัดทายตลาด” (จดหมายเหตุแหงชาติ, 

กอง, ๒๕๔๒) นั่นแสดงวาวัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) เปนวัดใน

พระราชวัง สวนพระราชวังดานตะวันตก (เฉียงใต) คือสวนทาย

พระราชวังเพียงแตชนวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ซึ่งมีสวน

หนึ่งเปนตลาด นั่นคือบริเวณนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของพระราชวัง

สมัยธนบุรี เพียงแตอยูติดกันเทานั้น และวัดนี้คงอยูตอจากตลาด



ซึ่งยังคงมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาและคงมีเรื่อยมา ประชาชนทั่วไป

ยังคงนิยมเรียกวัดนี้วา วัดทายตลาด

 จากเหตุผลทั้งหมดดังกลาวมา จึงสันนิษฐานไดวาในสมัย

ธนบุรี วัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ไมไดถูกรวมเขาเปนสวน

หนึ่งของพระราชวังเดิม แตนาจะเปนเพียงวัดเล็กๆ ที่ไมมีพระสงฆ

จำพรรษาและอาจจะใชเปนที่เก็บเสบียงของหลวงเพื่อใชในการ

ศึกสงครามจากเรื่องที่เลากันตอๆ มาและมีบันทึกไวในหนังสือ

สมุดไทยดำ
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- ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๕ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 

ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ 

นางสงวน นพวงศ ณ อยุธยา, ๒๕๐๓.

- พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๐๓. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : 

วัฒนาพานิชจำกัด,๒๕๓๑.

- พุทธโฆสก. วัดของทาน กรุงเทพ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒.

- ราชบัณฑิตยสถาน. ประวัติวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร : 

ประยูรวงศ จำกัด, ๒๕๒๕. (จัดพิมพเปนที่ระลึกงานถวายผาพระกฐิน

พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๒๕).

- ศิลปากร, กรม. ตำนานวัตถุสถานที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

ทรงสถาปนา. พระนคร : ส. การพิมพ, ๒๔๙๙. (พิมพเนื่องในงานพิธีหลอ

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร  

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๙).

- ศิลปากร, กรม. ประวัติวัดอรุณราชวราราม. พิมพครั้งที่ ๒ มปท : ๒๕๒๑  

(คณะสงฆวัดอรุณราชวราราม จัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จ

พุฒาจารย (วน ฐิติญาณ มหาเถร) อดีตเจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๑).

- อรพินธุ การุณจิตต “กวาจะมาเปนพระราชวังเดิม”, นิตยสารศิลปากร. 

ปที่ ๔๑ ฉบับที่ ๖. พฤศจิกายน–ธันวาคม, ๒๕๔๑.

       อยางไรก็ตาม จากขอมูลเอกสารประกอบกับผลการศึกษา

วิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรมของนักวิชาการ 

ยังไมสามารถใหขอสรุปไดวาวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)  

สรางขึ้นในสมัยอยุธยาชวงใด สวนเรื่องที่วาวัดทายตลาด (วัดโมลี

โลกยาราม) เปนสวนหนึ่งของพระราชวัง กรุงธนบุรี ตามที่เคย

เชื่อกันมาแตเดิมหรือไม จากสภาพภูมิลักษณะพื้นที่ตั้งของกรุงธนบุรี, 

พระราชวัง และวัดทั้ง ๒ วัด คือ วัดแจง (วัดอรุณราชวราราม)

และวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) และขอมูลเอกสารที่มีความ

ขัดแยงกัน ก็ไดนำเสนอมุมมองใหมวาวัดทายตลาด (วัดโมลีโลก

ยาราม) ไมนาจะเปนสวนหนึ่งของพระราชวัง กรุงธนบุรี และเพิ่งจะ

มีพระสงฆจำพรรษาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ จนถึงปจจุบัน 

อรพินธุ การุณจิตต

รับราชการครั้งแรกสังกัดกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ประจำหนวยศิลปากรที่ ๗ ขอนแกน ระหกระเหินไปมาหลายแหง ทั้งลพบุรี 

กรุงเทพฯ สุโขทัย กอนจะกลับมายังกรุงเทพฯ อีกครั้ง จากการยายไปทำงาน

ในหลายพื้นที่ ทำใหมีประสบการณที่หลากหลายจากการทำงานที่แตกตางกัน

ในแตละพื้นที่

ซาย : หอสวดมนต เปน ๑ ในกุฏิตึก ๓ หลังที่รัชกาลที่ ๔ 

โปรดฯ ใหสรางเพื่อเปนการผาติกรรมในการยายพระตำหนักแดงของ

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีไปปลูกที่วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

ขวา :

๑. พระพุทธรูปขนาดใหญ ในหองเล็กของพระวิหาร

นักวิชาการกลาววาลักษณะพระพักตรเปนพระพุทธรูปศิลปะอูทอง

แตขัดสมาธิเพชรแทนที่จะขัดสมาธิราบแบบพระพุทธรูปอูทองทั่วๆ ไป

๒. หอระฆัง นาจะสรางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

๓. พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย สรางในสมัยรัชกาลที่ ๓



๑ ๒
๓
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Birds of Sriracha
 Many wonderful birds can be seen in and around 

Esso Sriracha Refinery, ranging from Common Kingfisher, 

Black-winged Stilt, Coppersmith Barbet to Yellow-vented 

Bulbul. 

 Esso Director and Refinery Manager Mark Northcutt 

said, “At Esso Sriracha Refinery, we are committed to 

keeping the environment. We believed that the industry, 

the community and the environment can grow together 

with proper measures and collaboration.”
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 แดดยามเชา ทักทายหมูไมรอบๆ สระน้ำใสสะอาดที่เต็ม

ไปดวยปลาคารพหลากสี ในระหวางทางที่ วิรัตน วรีพุฒซอน 

พนักงานปฏิบัติการ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา กำลังเดินไปยัง

อาคารบริหาร  เขาหยุดที่สระน้ำนั้นเพื่อดูนกกระเต็นนอยธรรมดา 

(Common Kingfisher) เกาะอยูบนกิ่งไมริมสระน้ำหนาอาคาร

บริหาร มันคงกำลังหาอาหารซึ่งมักจะเปนปลาตัวเล็กตัวนอย  

 วิรัตน เคยไดยินมาวา กอนหนานี้ ริก เพอรเซล ผูบริหาร

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา 

ก็เคยเห็นนกกระเต็นนอยธรรมดา ที่บริเวณสระน้ำแหงนี้ในชวงเย็น    

ระหวางที่ ริก เดินกลับจากการตรวจงานกอสราง

 นอกจากวิรัตนและริกแลว พนักงานหลายๆ คนที่โรงกลั่นน้ำมัน

เอสโซศรีราชาแหงนี้ ตางก็เคยพบเห็นนกนอยหลากประเภทในบริเวณ

โรงกลั่น สวนใหญจะเปนบริเวณสระน้ำและสวนสวยหนาอาคารบริหาร 

แหลงน้ำรอบๆ ถังเก็บน้ำมันดิบและลานจอดรถหลังอาคารบริหาร



 นกที่สามารถพบเห็นไดที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา มีมาก

มายหลายชนิด อาทิ นกตีนเทียน (Black-Winged Stilt) นกตีทอง 

(Coppersmith Barbet) นกปรอดหนานวล (Yellow-vented 

Bulbul) นกตะขาบทุง (Indian Roller) นกโพระดกธรรมดา 

(Lineated Barbet) นกกาเหวา (Common Koel) นกจาบคา 

(Green Bee-Eater) นกกระเต็นหัวดำ (Black-capped Kingfisher) 

นกกะปูดใหญ (Greater Coucal) นกตบยุง (Nightjar) นกกระเบื้อง

ผา (Blue Rock-Thrush) เหยี่ยวแดง (Brahminy Kite) ฯลฯ 

 ฉัตรชัย ธนูพราน ซึ่งทำงานที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา

มานานกวา ๒๕  ปแลว เลาใหฟงวา “ในชวงเดือนพฤษภาคม 

เปนชวงที่นกตางๆ เริ่มสรางรัง เราอาจพบเห็นนกกระแตแตแว็ด 

สรางรังบนพื้นดินแถวๆ บริเวณถังเก็บน้ำมันดิบ นกยางเปยหาปลา

บริเวณคูน้ำรอบๆ หนวยผลิต นกกาน้ำเล็ก หาปลาใน Oxidation 

Pond นอกจากนี้ ยังมีนกชนิดอื่นๆ บริเวณทาเรือของโรงกลั่น

น้ำมันเอสโซศรีราชา เชน นกยางทะเล” 

 นกเปนทรัพยากรชีวภาพอยางหนึ่งที่มีความสำคัญตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยใหระบบนิเวศอยูไดอยางสมดุล 

เพราะนกที่กินน้ำหวานจะชวยผสมเกสรดอกไม นกที่กินผลไมชวย

กระจายและแพรพันธุพืช จากการถายมูล ใหไปงอกงามตามที่

ตางๆ นกที่กินแมลงและลาสัตวอื่นเปนอาหารชวยกำจัดศัตรูพืช 

และนกที่กินซากสัตว ชวยกำจัดซากกอนที่จะเนาเปอย จนกลาย

เปนแหลงเพาะเชื้อโรค        

   ดังนั้นการพัฒนาตางๆ ของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา 

จึงคำนึงถึงการดูแลสภาพแวดลอมตางๆ ใหอยูในสภาพดี 

 มารค นอรธคัท กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลาววา “ที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ

ศรีราชา เรายึดมั่นในการดูแลปกปองสิ่งแวดลอม เราเชื่อวา ดวย

ความรวมมือกันระหวางภาคอุตสาหกรรมและชุมชนรอบขาง เรา

สามารถเจริญเติบโตไปดวยกัน พรอมๆ กับการทำใหสิ่งแวดลอม

คงสภาพที่สมบูรณทั้งเพื่อวันนี้และวันหนา สำหรับอนุชนรุนตอไป

 “ในป ๒๕๕๔ โรงกลั่นฯ ไดเดินเครื่องโครงการปรับปรุง

คุณภาพน้ำมัน เพื่อลดปริมาณกำมะถัน และสารเบนซีนในน้ำมัน

เบนซิน และ ดีเซล ซึ่งเมื่อผสานกับเทคโนโลยีในรถยนตรุนใหมๆ 

จะชวยลดมลพิษในอากาศและทำใหคุณภาพอากาศของประเทศ

โดยรวมดียิ่งขึ้น”

 นกหลากหลายชนิดที่พบเห็นไดในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ

ศรีราชา เปนตัวบงชี้ไดเปนอยางดี เกี่ยวกับความสำเร็จในการรักษา

สภาพแวดลอมของเอสโซ  
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การเตรียมตัวดูนก

       การดูนกถือเปนการเดินทางไปชมธรรมชาติ หรือปาเขา

ลำเนาไพรที่นิยมทำกัน แตในการเดินทางไปชมธรรมชาติ ตองมี

กลองสองทางไกล (Telescope) หรือกลองสองตา (Binoculars) 

ติดตัวไปดวย เพื่อชวยใหเห็นนกไดอยางชัดเจน เห็นรายละเอียด

ของรูปราง สีสัน และพฤติกรรมตางๆ ราวกับวานกที่เราเห็นกำลัง

เกาะ กระโดด หรือบินอยูใกลๆ ตัวเรา

       กอนออกเดินทางไปดูนกในธรรมชาติไมวาจะเปนในอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พื้นที่อนุรักษ 

หรือสถานที่ดูนก นักดูนกทุกคนควรเตรียมตัวดังตอไปนี้ เพื่อให

การเดินทางไปดูนกในธรรมชาติไดรับประโยชนสูงสุด

       ๑. ศึกษาและหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปดูนกใหมาก

ที่สุดเทาที่จะมากได เชน เสนทางที่ใชเดินทางไปสถานที่ดูนก 

เสนทางภายในสถานที่ดูนก พืชพรรณธรรมชาติ ลักษณะภูมิ-

ประเทศภูมิอากาศ ที่พัก ซึ่งอาจเปนบานพักหรือตองกางเต็นท 

รวมทั้งการขออนุญาตเขาไปใชพื้นที่ลวงหนา

       ๒. ศึกษาชนิดของนกที่อาจพบในสถานที่ที่จะไปดูนก โดย

ติดตอขอรายชื่อนกที่สำรวจพบในพื้นที่นั้นๆ จากหนวยงานที่

เกี่ยวของ

       ๓. เตรียมอุปกรณที่จำเปนในการดูนกภาคสนามใหพรอม 

ไดแก กลองสองทางไกล กลองสองตา คูมือดูนก สมุดบันทึก 

ปากกาหรือดินสอ ควรตรวจสภาพอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอย

กอนออกเดินทาง

       ๔. เตรียมอุปกรณที่จำเปนในการเดินทางไปดูนกในธรรมชาติ 

เชน หมวก กระติกน้ำ และอุปกรณสวนตัวอื่นๆ ถาหากเดินทางไป

ดูนกในชวงฤดูฝน ควรเตรียมรม เสื้อกันฝน และถุงพลาสติก เพื่อ

ใชใสอุปกรณสำคัญไปดวย

       ๕. แตงกาย หรือจัดเตรียมเสื้อผา ซึ่งมีสีสันเขากับสภาพ

แวดลอม เชน เขียว น้ำตาล  น้ำเงิน เทา หรือดำ ไมควรใสเสื้อผา 

หรือหมวกสีขาว หรือสีสดใสอื่นๆ ซึ่งถือวาเปนสีเตือนภัย (Warning 

Color) เพราะนกสามารถมองเห็นไดแตไกลและอาจบินหนีไปกอน

ที่เราจะไดเห็นตัว
ขอบคุณ

เว็บไซต อุทยานประวัติศาตร  พระจอมเกลา ณ หวากอ

คุณริชารด เพอเซล

คุณฉัตรชัย ธนูพราน

คุณวิรัตน วรีพุฒซอน

คุณอนิสัน แยมพลอย

คุณนงลักษณ ชวาลยกุล

คุณรัตนา ศรีโยธิน

คุณคณิศร ประทีปบัณฑิต

คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร

ภาพปก :

คุณฉัตรชัย ธนูพราน 



European Western Pottery
       European people produced pottery with Chinese 

technology and shipped to Siam during the reign of 

King Rama 4. This pottery from Europe was called 

Farang Kangsai. It was used to contain desserts when 

people gave foods to monks.  

ฝรั่ง

      • เครื่องถวยลายครามของอังกฤษ

     มีคุณภาพดี เนื้อภาชนะแกรง

    ลวดลายประณีต สวยงาม

  พบที่ สามโคก จังหวัดปทุมธานี

       • จานพิมพลาย AYAM-JANTAN

ลายรูปไกคูอยูตรงกลางจาน สีน้ำตาล

        ขอบจานลายเครือเถาสีน้ำเงิน

ผลิตจากเมืองกลาสโกว สก็อตแลนด

      พบที่อำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
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กังไส

       กังไส คือเครื่องปนดินเผาที่ทำจากเมืองจีนสมัยราชวงศ

มองโกล ในราวคริสตศตวรรษที่ ๑๔ อารยธรรมของจีนไดแพรขยาย

ไปถึงรัสเซีย เปอรเซีย เมโสโปเตเมียและภาคตะวันตก เชน ดินปน 

เงิน กระดาษ การทอผา เครื่องถวยชามและเครื่องลายคราม

       สมัยราชวงคเหม็ง (ค.ศ. ๑๓๖๘-๑๖๔๔) จู หยวน ชาง 

ผูกอตั้งราชวงศเหม็ง ไดนำความเจริญมาสูประเทศทั้งดานการ

ปกครอง กฎหมาย ศิลปวิทยา มีการฟนฟูศิลปะประเภทเครื่อง

ลายครามโดยเฉพาะชนิดสีขาวและสีน้ำเงิน การผลิตสวนใหญ

ทำเพื่อเปนสินคาสงออกนอกประเทศ เชน สงไปเกาหลี ญี่ปุน 

ฟลิปปนส อินโดจีน เอเซียตะวันตกและแพรหลายไปยังยุโรป

และอเมริกา เครื่องลายครามเหลานี้ เปนตนแบบใหยุโรปนำไป

ดัดแปลงในการทำเครื่องถวยยุโรปในเวลาตอมา

          เครื่องถวยเคลือบสีมีความสวยงามวิจิตรบรรจง ในสมัย

             ราชวงศเหม็งริเริ่มตั้งโรงงานทำเครื่องปนดินเผาขึ้นที่ 

              “ชิง เตอ เชน” อยูใกลกับเมืองกวางสี การทำเครื่องปน

                  ดินเผาและลายคราม แบงออกเปน ๓ ประเภทคือ 

                    ๑. ชนิดสามสี คือ สีเขียว (จากทองแดง) สีเหลือง

                       (จากเหล็ก) และสีมวง (จากแมงกานีส) แตใน

                        สมัยกลางศตวรรษที่ ๑๖ ชนิดสามสีนี้ รวมกัน

                        เปนสีฟาและสีน้ำเงินเขมเขาดวยกัน 

                        ๒. ชนิดสีเดียว มีสีแดงและสีดำ 

                        ๓. ชนิดสีขาวและสีน้ำเงิน เปนประเภท

                       ลายครามซึ่งผลิตจำนวนมาก สวนผสมที่เปน

                     ธาตุ Cobalt ซึ่งเปนสีน้ำเงินนั้นสั่งมาจากอิหราน 

                   จึงเรียกธาตุนี้วา Mohammedan Blue โดยการ

                 ปนภาชนะดินเผาสีขาวและเขียนลายดวยสีน้ำเงิน 

             ที่มีชื่อเสียงมากสุด คือเครื่องปนดินเผาสีขาวน้ำเงิน

          ที่เรียกวา “เครื่องลายคราม” ในสมัยจักรพรรดิซวนเตอ 

      จัดวามีความงามเปนพิเศษและไดรับความนิยมเรื่อยมาจน

สมัยราชวงศชิง

       ฝรั่งกังไส คือเครื่องถวยลายครามที่ฝรั่งทำโดยเอาแบบอยาง

มาจากเครื่องถวยจีน ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแหงราชวงศชิง

(ค.ศ. ๑๗๓๖-๑๗๗๕) ไดมีบาทหลวงคณะเยซูอิตทานหนึ่ง ชื่อ

บาทหลวง ดังเตร โคลเลส (PERE D’ENTRE COLLES) ไดเขียน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องปนดินเผาของจีน สงไป

ประเทศของตน โดยเลาถึงขั้นตอนการผลิต การเตรียมวัสดุ การขึ้น

รูป การเขียนลาย ในสมัยนั้นการผลิตเครื่องถวยยุโรปยังลาหลังจีน

มาก โดยประเทศฮอลแลนดและประเทศอังกฤษ ไดผลิตเครื่องถวย

เลียนแบบจีนไดในศตวรรษที่ ๑๗ โดยผลิตเครื่องถวยเคลือบน้ำยา

สีขาว เคลือบลายคราม และเคลือบสี ความสวยงามโดดเดนสูจีน

ไมได สีที่ใชจะมีสีแดง เขียว และน้ำเงินเปนหลัก ลวดลายในตัวจาน

จะใชเทคนิคการพิมพลาย กระดาษลอกลายจะมีลวดลายที่ละเอียด

มาก จะมีสีน้ำเงินและสีน้ำตาลแดงเปนหลัก

• จานพิมพลาย MUNGO

ลายขนแกะ พื้นสีน้ำเงินประกอบพื้นลายชอดอกไม

ผลิตจากเมืองแมสทริค ประเทศฮอลแลนด

พบที่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี



เอกสารอางอิง

๑. ประกาศรัชกาลที่ ๔, องคการการคาคุรุสภาศึกษาภัณฑพาณิชย ๒๕๐๓

๒. เพ็ชร สุมิตร.อารยธรรมจีน.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๑๑

๓. ณัฎฐภัทร จันทวิช.เครื่องถวยจีนที่พบในแหลงโบราณคดีในประเทศไทย.

   กรมศิลปากร ๒๕๑๙

๔. ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ศิลปะเครื่องถวยในประเทศไทย กรุงเทพฯ 

   โอสถสภา

       เสนทางการคาของฝรั่งชาวยุโรปสูเมืองบางกอกโดยเรือสำเภา

ผานอินโดนีเซียที่ปตตาเวีย ขามสิงคโปร เขาชองแคบมะละกา

ผานมาเลเซีย ขึ้นเหนือมาถึงเมืองทาภาคใตของไทย ที่ปตตานีและ

นครศรีธรรมราช และเขาสูบางกอก พอคาชาติอังกฤษคนแรก 

ชื่อ โรเบิรต ฮันเตอร เขามาตั้งหางคาขายเปนตึกสามชั้น นับวาเปน

ตึกแหงแรกในบางกอก คนไทยเรียก “หางหันแตร” หรือ ตึกฝรั่ง

ในพื้นที่เชาของพระยาคลัง (ดิช บุญนาค) หนาวัดประยูรวงศาวาส 

บริเวณกุฎีิจีนฝงธนบุรี เปนที่พักและเปนชุมชนของฝรั่งชาวตะวันตก

ทุกชาติ และเปนจุดรวมสินคาที่ฝรั่งนำเขามาคาขาย ในสมัยตน

กรุงรัตนโกสินทร จึงเปนจุดรวมสินคาประเภทเครื่องปนดินเผา

จากฝรั่งชาวยุโรปดวย กอนจะแพรกระจายไปยังหัวเมืองตางๆ 

โดยพอคาชาวจีน

       เครื่องถวยฝรั่งหรือฝรั่งกังไสที่พบในไทยมีดังนี้

       เครื่องถวยดัตช (Dutch Wares) ฮอลันดา 

หรือ เนเธอรแลนด เปนเครื่องถวยที่พบมากมีทั้ง

จานและถวย มีทั้งเคลือบใสและเคลือบขุน ตกแตง

ลวดลายดวยสีแดง สีเขียวออน สีดำ สีมวง สีเหลือง 

สีน้ำเงิน แตงลวดลายดวยการพิมพลายทิวทัศนและภูมิ-

ประเทศ เขียนลายใตเคลือบและบนเคลือบ แหลงผลิตอยู

ที่เมือง Maastricht ผลิตโดย Petras Regout Factory 

เครื่องหมายการคารูปสฟงซ (สิงโตหนาคนกำลังหมอบ) และ

รูปชางหันดานขาง ที่กนจานมีอักษรเขียนวา P Regout&Co. ติดอยู 

อีกบริษัทหนึ่งคือ บริษัท SOCIETE CERAMIQUE มีเครื่องหมาย

การคารูปสิงโตยกเทาสองขาหนา กำหนดอายุอยูที่ พ.ศ. ๒๔๐๓ – 

๒๔๓๗ 

       เครื่องปนดินเผาสก็อต (Scottish Pottery) ที่พบมีจานชาม 

ตกแตงลวดลายบนภาชนะดวยลายพิมพใสสีเดียว สีน้ำตาลแดง 

สีน้ำเงิน ตกแตงลวดลายภูมิทัศนลายโยโฮร ลายสุมาตรา ลาย

บอรเนียว ลายแบบจีน ผลิตโดยบริษัท J & MP Bell & Co ซึ่ง

ตั้งอยูที่เมืองกลาสโกว (Clascgow) เปนเครื่องถวยคุณภาพสูง

เนื้อแกรง ตกแตงดวยลายประณีตกวาเครื่องถวยดัตช มีเครื่องหมาย

การคารูประฆังที่กนภาชนะ

       เครื่องถวยเบลเยียม (Belgian Wares) พบจำนวนนอย 

เนื้อดินสีขาว น้ำเคลือบสีขาวขุน ตกแตงการเขียนลายบนเคลือบ

ดวยสีแดงกับสีเขียวลายดอกไม ผลิตโดยบริษัท Boch Freres at 

Keramis ที่เมือง Louviere 

       เครื่องถวยอังกฤษ (English Pottery) มีโรงงานผลิตที่ใหญ

ไดมาตรฐานอยูที่เมือง Staffordshire ที่พบมักเปนภาชนะ

ชิ้นใหญๆ สวยงามและประณีต เชน ถวยชาม หมอ กา แจกัน 

อาง

                   • จานเขียนสีลายดอกไม ใบไม

               ดวยสีแดง เขียว เหลือง น้ำเงิน

ผลิตที่เมืองแมสทริค ประเทศฮอลแลนด

พบที่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

• ตราประทับ

ที่กนจาน

บอกประเภทลาย

บริษัทที่ผลิต

และตราระฆัง

เครื่องปนดินเผาสก็อต



วีรวัฒน วงศศุปไทย

นักเขียนบทความสารคดี ประวัติศาสตร โบราณคดี ประเพณีวัฒนธรรม

ศิลปนดีเดนจังหวัดปทุมธานี สาขาวรรณศิลป

ศิลปนรวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

       ตามประกาศของรัชกาลที่ ๔ เรื่องเขตที่ซึ่งฝรั่งจะเชาซื้อได 

วาดวยพอคาฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกันที่อยูเมืองไทยในป พ.ศ. 

๒๓๙๘ “กำหนดเขตใหคนตางชาติไดเชาหรือซื้อที่นาที่สวนซื้อโรง

ซื้อตึกได มีระยะพนกำแพงเมืองออกไปมีกำหนด ๒๐๐ เสนคือ 

๔ ไมลเดินกำลัง หรือแจว หรือพายทาง ๒๔ ชั่วโมง จะซื้อจะเชา

เมื่อไหรก็ซื้อไดเชาได ถามาอาศัยอยูในเมืองสยามถึง ๑๐ ปแลว 

โดยกำหนดปกเสาศิลาไว ๔  ทิศ เปนที่หมาย ๒๐๐ เสนรอบ

      พระนคร ดวยฝรั่งเอาเงินทองมาแตนอกประเทศ ลงทุนซื้อที่ 

          เชาที่ และจางลูกจางใชเงินทองเมืองอื่นก็จะไดตกอยูใน

             แผนดินจำเริญแกราษฎรพระนครนี้” 

                การที่ฝรั่งตั้งหางในเมืองบางกอกจำหนายสินคาจาก

                  เมืองยุโรปและการประกาศใหฝรั่งตางชาติมีสิทธิเชา

                   หรือซื้อที่ดินในแผนดินสยามได จึงเปนสวนหนึ่งของ

                    การแพรกระจายเครื่องถวยฝรั่งกังไสที่แปลกใหม

                    ใหไดรับความนิยมในหัวเมืองภาคกลาง นอกเหนือ

                    จากพบในหัวเมืองภาคใตที่ปตตานี นครศรีธรรมราช

                   และชุมพร

                  ฝรั่งกังไสเครื่องถวยและจาน ที่ฝรั่งคิดทำอยางจีน

                ในยุคแรก ไดแพรขยายมาสูสยามแตไดรับความนิยม

              มาสูวัฒนธรรมการกินอยูอยางไทยไมมากนัก เนื่องดวย

           ชาวสยามยังนิยมใชเครื่องถวยจีนอยู ประกอบกับวัฒนธรรม

        การกินของคนไทยในสมัยนั้น ยังใชมือเปบขาว ไมไดใชชอน

ใชจานอยางฝรั่ง จานฝรั่งกังไสจึงเปนภาชนะที่ใสอาหารหวานอยูใน

กระจาดสำหรับไปทำบุญที่วัด เชน ใสขาวเหนียวมะมวง ใสขนม

ทองหยิบทองหยอดฝอยทอง ขนมตาล ขนมชั้นสีสวย จานฝรั่งกังไส

จึงเปนของหายาก เปนเครื่องใชที่เชิดหนาชูตากันในงานบุญและ

เปนภาชนะใสอาหารและผลไมตอนรับแขกที่ไดมาเยือนถึงเรือนชาน

ในอดีตสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน

• จานพิมพลายเรขาคณิต สีแดง เขียว น้ำตาล

ของประเทศเบลเยียม พบที่อำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี

• ตราประทับเครื่องถวยอังกฤษ บอกป ค.ศ. และเมืองที่ผลิต



       Working with communities and regulators, 

ExxonMobil Environmental Services is a committed 

leader in remediating and restoring properties around 

the world.

       In the Southeastern United States, land and 

groundwater contaminated by chemicals associated 

with the fertilizer business of the late-19   to 

mid-20   centuries are being restored for productive 

residential, commercial and industrial use. 

• Ken Mallary (ที่สองจากขวา) ผูจัดการโครงการฟนฟู ภูมิภาค ๔ ของ EPA 

ตรวจงานฟนฟูที่สถานที่ตั้งซึ่งเคยเปนบริษัทเคมีภัณฑเวอรจิเนีย คาโรไลนา 

ตั้งอยูใกลเมืองชารลสตัน มลรัฐคาโรไลนาใต ถายภาพรวมกับ (จากซาย) 

William Anckner ที่ปรึกษาบริษัท  Arcadis, Bruce Frink ผูจัดการโครงการ 

และ Robert Jackmore ผูจัดการภาค
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       เมื่อเอยถึงการทำงานกับชุมชนและหนวยราชการที่กำกับ

ดูแลตางๆ แลว หนวยงานบริการดานสิ่งแวดลอมของเอ็กซอนโมบิล

(ExxonMobil Environmental Services) หรือ EMES ถือไดวา

เปนผูนำในการเยียวยาและฟนฟูทรัพยสินทั่วโลก 

       เริ่มจากทางตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ผืนดิน และ

ทางน้ำใตดินซึ่งปนเปอนสารเคมีจากอุตสาหกรรมการผลิตปุยมา

ตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๑๙ ตอเนื่องมาจนถึงกลางศตวรรษที่ ๒๐ 

กำลังไดรับการฟนฟูเพื่อนำมาใชประโยชนทางดานที่พักอาศัย 

การคา และอุตสาหกรรม

       ที่เยอรมนี เมือง Wedel ที่ตั้งอยูบนฝงแมน้ำ Elbe ซึ่งงดงาม

ราวกับภาพวาด สามารถสรางสวนสำคัญในแผนแมบทของเมือง

ไดสำเร็จ จากการที่บริษัทเอ็กซอนโมบิล สามารถนำเอาพื้นที่ซึ่งใน

อดีตเคยเปนที่ตั้งของกลุมโรงกลั่นน้ำมันที่เสียหายจากสงครามโลก

ครั้งที่สอง มาพัฒนาขึ้นใหมในชวงคริสตทศวรรษ ๑๙๕๐

       ในเมืองบัลติมอรตะวันออก มลรัฐแมรีแลนด ชาวเมือง

สามารถเดินทางไปศูนยการคา และออกไปจับจายสินคาอื่นๆ ไดใน

ระยะทางที่ใกลกวาเดิม ทั้งนี้ เปนผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเคย

เปนโรงกลั่นน้ำมันและคลังเก็บผลิตภัณฑของเอ็กซอนโมบิล

ปกปอง ปรับปรุง และกอกำเนิด

       หนวยงานบริการดานสิ่งแวดลอมของเอ็กซอนโมบิล ไดทำ

หนาที่บริหารจัดการโครงการเยียวยาและฟนฟูสิ่งแวดลอมตางๆ 

ทั่วโลก

       เอ็กซอนโมบิลไดจัดตั้งหนวยงาน EMES นี้ขึ้นในตอนปลายป 

ค.ศ. ๒๐๐๗ เพื่อใหเปนหนวยงานระดับโลกทางดานการเยียวยา

ผืนดินและทางน้ำใตดิน ในพื้นที่ของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล

ตางๆ รวมทั้งทรัพยสินที่ไมไดทำประโยชน และพื้นที่ซึ่งเคยเปนของ

บริษัทมากอนทั่วโลก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหเกิดโอกาสในการ

พัฒนาธุรกิจใหมๆ ขึ้นมาดวย

       Andy Wescoat ผูจัดการ EMES กลาววา “กอนหนานี้ 

เอ็กซอนโมบิลเคยทำกิจกรรมเพื่อการฟนฟูในแตละสายงานธุรกิจ

ของบริษัทเทานั้น แตตอนนี้ เราเริ่มมองเห็นคุณคาของการนำ

ความสามารถพิเศษในการดำเนินกิจการทางดานวิทยาศาสตร 

ดานการจัดการ ดานกฎหมาย และความสัมพันธกับชุมชนที่เรา

มีอยูทั้งหมด มาผนวกเขาเปนองคกรเดียวกัน เพื่อที่จะไดทำงาน

รวมกันภายใตกรอบงานระดับโลก

       “ปจจุบัน เรามีวิธีการที่เปนระบบ เพื่อนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

มาใชทั่วโลก และสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นในฐานะคูคิดของลูกคา

ในการใหบริการดานสิ่งแวดลอม

       “เราปกปองสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัย

ของพนักงาน ผูรับเหมาและชุมชนเพื่อนบานของเรา ผานการฟนฟู 

การฟนสภาพดิน และการจัดการที่ดินในเชิงรุก เราทำใหมูลคา

ทรัพยสินของเอ็กซอนโมบิลเพิ่มขึ้น ดวยการสนับสนุนใหมีการ

ปองกัน บรรเทา หรือควบคุมการปนเปอนตางๆ และเราหาวิธีการ

นำทรัพยสินเดิมที่ทิ้งรางวางเปลา และเคยเปนของเรากลับมาใช

ใหเกิดประโยชนใหมอีกครั้ง”

       EMES ดำเนินภารกิจดานการดูแลจัดการสิ่งแวดลอมใหลุลวง 

โดยอาศัยพนักงานเกือบ ๓๐๐ คน ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน

ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมประมาณ ๖๐ แหง นับตั้งแตเริ่มจัดตั้ง 

EMES ไดทุมเทเวลากวา ๒๘ ลานชั่วโมงทำงานในปฏิบัติการเยียวยา

และฟนฟูทรัพยสินในเกือบ ๕๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการนำ

ทรัพยสินที่ฟนฟูแลวประมาณ ๔๓๐ แหงกลับมาใชประโยชนใหม

ดวย

เยียวยาในเชิงรุก

       ในบรรดาทรัพยสินที่ฟนฟูเรียบรอยแลวนั้น มีหลายแหงที่เคย

เปนโรงงานผลิต คลังเก็บ และสถานที่ขนสงปุยมากอน บางแหงมี

อายุเกาแกถึงปลายศตวรรษที่ ๑๙

       “การผลิตปุย เคยเปนอุตสาหกรรมสำคัญที่ชวยใหรัฐฝายใต

ฟนตัวจากสงครามกลางเมือง” Robert Jackmore  ผูจัดการพื้นที่

ของ EMES เลา “นาเสียดายที่อุตสาหกรรมนี้ กอใหเกิดผลพวงที่

ไมพึงประสงค มีทั้งสารตะกั่วและสารหนู”

       หลังการสอบสวนอดีตโรงงานผลิตปุยครั้งสำคัญในชวง

ทศวรรษ ๑๙๙๐ สำนักงานปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐ (U.S. Envi-

ronmental Protection Agency) พบวา บริษัทปุยเวอรจิเนีย 

คาโรไลนา (Virginia Carolina Chemical Corporation - VCC)

• Tom Aruta (ซาย) ผูจัดการโครงการบัลติมอรของ EMES และ 

Kurt Fischer (ขวา) ผูจัดการภาค Christopher Ralston เจาหนาที่โครงการ

ควบคุมน้ำมัน แผนกสิ่งแวดลอม มลรัฐแมรี่แลนด กับความคืบหนาในบริเวณ

สถานที่ตั้งโครงการเยียวยาโรงกลั่นบัลติมอร ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันและคลัง

ผลิตภัณฑไดปดตัวลงในป ค.ศ. ๑๙๙๘ 



มีทรัพยสินที่เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมผลิตปุยของรัฐฝายใต

ตั้งแตชวงทศวรรษ ๑๙๒๐

       บริษัท โซโคนี โมบิล และ VCC ไดควบรวมกันในป ค.ศ. 

๑๙๖๓ แมวา บริษัทที่สืบตอมาคือ บริษัท โมบิลออยล (Mobil Oil 

Corporation) จะไดขายกิจการของ VCC ไปในป ค.ศ. ๑๙๗๐

แลวก็ตาม แตในเวลาตอมา บริษัทโมบิลก็พบวา บริษัทยังมีหนี้สิน

เดิมอยูกับ VCC ตามกฎหมาย “Superfund*” ของสหรัฐ

       Jackmore เลาตอไปวา “ในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. ๒๐๐๑ 

EPA ไดระบุวา มีทรัพยสิน ๒๔ แหงที่จะตองไดรับการตรวจสอบ 

และอาจตองไดรับการฟนฟู อยางไรก็ตาม เราตกลงใจตอบสนอง

เรื่องนี้ในเชิงรุก และพิจารณาวานาจะมีทรัพยสินของ VCC อีก

หลายแหงที่ควรไดรับการตรวจสอบ หลังจากที่ไดหารือรวมกับ 

EPA แลว พบวารายการทรัพยสินที่สมควรไดรับการตรวจสอบ

ทั้งหมดมีเพียง ๓๘ แหง”

ความรวมมือกับหนวยงานรัฐที่ดีที่สุด

       เมื่อถึงกลางป ค.ศ. ๒๐๑๑ เอ็กซอนโมบิล ไดรวมกับ EPA 

และเจาหนาที่ของแตละรัฐ ดำเนินการเยียวยาหรือวางแผนปฏิบัติ-

การสำหรับทรัพยสินสวนใหญเหลานั้น ที่สำคัญไมแพกันคือ ทีม

ปฏิบัติงานของโครงการ EMES VCC ไดแจงใหชุมชนแหงตางๆ ที่ได

รับผลกระทบรับทราบความคืบหนาของโครงการอยางสม่ำเสมอ

       ในเดือนกรกฎาคมปนั้น EPA ไดใหเกียรติเชิญเอ็กซอนโมบิล 

ไปนำเสนอโครงการของ VCC ที่หองประชุมฝกอบรมชุมชนสัมพันธ

ของสำนักงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว จัดขึ้นปเวนป 

เพื่อแจกแจงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดึงชุมชนใหมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

       “การที่เราไดรับเชิญในครั้งนั้น เปนเพราะเราเปนที่ยอมรับ

ในฐานะโครงการตนแบบที่ดีที่สุด” Jackmore กลาว “สิ่งนี้ชวย

ย้ำเตือนถึงความไดเปรียบของการมีปจจัยครบถวนทุกอยางของเรา 

นับตั้งแตการเยียวยาตามหลักวิชาการผานการจัดการทรัพยสิน  

ความรูดานกฎหมาย และชุมชนสัมพันธ  ซึ่งทำงานประสานกัน 

เพื่อใหงานสำเร็จลุลวงอยางถูกตอง เมื่อเราทำทุกอยางถูกตอง เรา

ก็จะสามารถสรางความเชื่อมั่น และเมื่อนั้น บริษัท ก็จะสามารถ

สรางความไวเนื้อเชื่อใจ และสรางชื่อเสียงไปพรอมๆ กัน” 

หมายเหตุผูแปล

* Superfund คือชื่อที่ใชเรียกกันทั่วไปของกฎหมายวาดวยการตอบสนอง 

การชดเชย และความรับผิดชอบตามกฎหมายตอสิ่งแวดลอมฉบับสมบูรณ 

(Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 

Liability Act of 1980 - CERCLA) เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการชำระลาง

สถานที่ที่เกิดการปนเปอนจากสารอันตรายใหสะอาดหมดจด

แผนแมบทที่ Wedel

       เมือง Wedel ในเยอรมนี มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ ๓๔  

เอเคอร (ประมาณ ๑๑๓.๘  ไร) บนฝงแมน้ำ Elbe ยอนกลับไปใน

ป ค.ศ. ๑๙๐๗ เมืองนี้เคยเปนที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันและโรงงาน

ผลิตน้ำมันหลอลื่นมากอน แตวากิจการดังกลาวจำตองยุติลง เมื่อ

โดนทิ้งระเบิดในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง

       บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลแหงหนึ่ง ไดสรางโรงกลั่นน้ำมัน

ขึ้นมาใหมในชวงทศวรรษ ๑๙๕๐ กิจการนี้ดำเนินตอมาจนถึงป 

ค.ศ. ๑๙๙๘ บริษัทฯ จึงไดปดตัวลง โดยไดขายกิจการใหกับบริษัท

พัฒนาธุรกิจรายใหญ ซึ่งตอมาไดลมละลาย และขายทรัพยสินกลับ

มาใหเอ็กซอนโมบิล เพื่อดำเนินการตามแผนฟนฟูในระยะยาว

       “ในขณะที่การทำความสะอาดดำเนินอยู เราก็เริ่มตนเจรจา

กับเมือง Wedel ซึ่งเห็นวาทรัพยสินของเราเปนสวนสำคัญสวน

หนึ่งของแผนแมบทของเมือง” Jackmore กลาว “ในที่สุด 

เอ็กซอนโมบิลและเมือง Wedel ก็ไดตกลงกันวา เมือง Wedel 

จะซื้อทรัพยสินแหงนี้ในราคาที่รวมคาใชจายในการฟนฟูที่ผานมา  

และขอรับชวงการฟนฟูในสวนที่เหลือมาดำเนินการตอ และจะจาย

คาชดใชใหแกเอ็กซอนโมบิล หากถูกฟองรองดานสิ่งแวดลอมใน

อนาคต รวมทั้งหามใชประโยชนที่ดินผืนนี้เพื่อการปลูกสรางที่พัก

อาศัยดวย ตอมาหนวยราชการเมือง Wedel โดยความรวมมือของ

เอ็กซอนโมบิล ไดรับการอนุมัติใหปรับปรุงขอเสนอเรื่องการฟนฟู 

ซึ่งสอดคลองกับแผนการใชประโยชนทรัพยสินนี้ในอนาคต”

       Jackmore เชื่อวาความสำเร็จในการเจรจาเกิดจากการมี

ทรัพยากรที่ครบถวนของ EMES ซึ่งรวมความชำนาญทางเทคนิค

ในการจัดทำรายละเอียดของแผนการฟนฟูเยียวยา ผนวกกับ

บุคลากรที่เชี่ยวชาญทางดานธุรกิจและทรัพยสิน ที่สามารถ

ประเมินถึงการใชประโยชนและมูลคาของที่ดินในอนาคตไดอยาง

มีประสิทธิผล



       “ผลลัพธที่ได คือ การบรรลุถึงวิธีการทำประโยชนรวมกัน 

เพื่อมุงพิทักษการใชประโยชนจากที่ดินในสินทรัพยแหงนี้อยางเต็ม

ที่ ใหบังเกิดผลดีตอเศรษฐกิจในทองถิ่น”

ไปจับจายไดใกลกวาเดิม ที่บัลติมอร

       วันเวลาที่ผูคนในเมือง Canton ซึ่งอยูใกลกับบัลติมอรตะวัน-

ออก ตองใชเวลาเดินทาง ๓๐-๔๐ นาที เพื่อไปจับจายของที่ราน

คาปลีกแหงใหญในเมือง กำลังจะสิ้นสุดลง เนื่องจากบริษัทพัฒนา

ทรัพยสินแหงหนึ่ง กำลังดำเนินการขออนุญาตสรางอาคารบนที่ดิน

ซึ่งเคยเปนที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินคาของเอ็กซอนโมบิล

ที่บัลติมอร และเปนที่คาดหมายวา ศูนยการคา สำนักงาน และ

ศูนยกลางของเมือง กำลังจะเกิดตามมา

       เอ็กซอนโมบิลยุติการดำเนินธุรกิจบนที่ดินแหงนี้ในป ค.ศ.

๑๙๙๘ การฟนฟูประกอบดวยการเก็บผลิตภัณฑ การคัดกรองดิน 

และการรื้อทอทางตางๆ ใหแลวเสร็จสมบูรณ ในสวนของที่ดินที่

เคยเปนคลังน้ำมัน ซึ่งวางแผนไววาจะเปนที่ตั้งของศูนยการคาแหง

ใหม สวนที่ดินดั้งเดิมนั้น สวนใหญถูกขายและไดรับการพัฒนาไป

มากแลว

       ในเดือนกันยายน ป ค.ศ. ๒๐๑๑ EMES รวมกับแผนก

สิ่งแวดลอมแหงมลรัฐแมริแลนด เตรียมการนำเสนอโครงการ

บัลติมอร ตอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค EPA ภูมิภาค ๓ 

การนำเสนอในครั้งนี้ ถูกนำมาเปนแบบอยางของการรวมกันพัฒนา

หาวิธีการฟนฟูสถานที่ที่จะกอสรางศูนยการคา ในพื้นที่ที่พัฒนา 

ขึ้นมาใหม ระหวางภาคอุตสาหกรรมกับหนวยงานภาครัฐ 

       Tom Aruta ผูจัดการโครงการบัลติมอรของ EMES กลาววา 

“ในเวลาเดียวกัน กิจกรรมตางๆ กำลังคืบหนา เรายังคงทำงานรวม

กับเจาหนาที่ดานการพัฒนา เพื่อใหแผนการกอสรางของเขาสามารถ

เดินหนาตอไปได นอกจากนี้ เรายังไดพัฒนาระบบการระบาย

                 

น้ำฝนหลักของเมือง และทำงานรวมกับเมืองบัลติมอรเรื่องการ

ขยายระบบรถไฟฟาที่มีอยูในแผนงานดวย”

       Aruta ตั้งขอสังเกตวา EMES สามารถติดตามการดำเนิน

กิจกรรมตางๆ เหลานี้ไดงายกวาเดิมมาก “เวลาเกิดปญหาขึ้น 

เราไมจำเปนตองตามหาตัวผูรับผิดชอบ เพราะบุคลากรทั้งดาน

อสังหาริมทรัพย ดานกฎหมายสิ่งแวดลอม ดานวิศวกรรม ดาน

ประชาสัมพันธและรัฐกิจสัมพันธ รวมถึงทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ 

ไดมารวมตัวกันอยูที่ EMES แลว”

ความเปนกันเองที่ Greenpoint

       สำนักงานโครงการฟนฟูของหนวยงานบริการดานสิ่งแวดลอม

ของเอ็กซอนโมบิลบน Greenpoint ติดกับเมืองบรุคลิน มลรัฐ

นิวยอรก เปนเสมือนบานที่พรอมเปดตอนรับผูมาเยือน

       บริษัทกำลังฟนฟูผืนดินที่มีผลิตภัณฑปโตรเลียมปนเปอน 

บนที่ซึ่งเคยเปนที่ตั้งของบริษัทตั้งแตรุนปูยาตายายทำกิจการกลั่น

น้ำมันและคลังน้ำมันตอเนื่องยาวนานกวา ๑๐๐ ป ตั้งแตเริ่ม

โครงการมา เอ็กซอนโมบิลไดเอาผลิตภัณฑปโตรเลียมกวา ๘ ลาน

แกลลอน (ประมาณ ๓๐ ลานลิตร) ออกไปจากที่ดิน

       Barbara Leatherwood ผูจัดการประชาสัมพันธและรัฐกิจ

สัมพันธเลาวา “ทีมงานที่ Greenpoint ตองทำงานกันอยางหนัก 

เพื่อใหแนใจวา ชุมชนจะไดรับขาวสารที่จำเปนเกี่ยวกับปฏิบัติการ

ที่เรากำลังทำอยู เรายินดีตอนรับทุกคนจากชุมชนเพื่อนบาน ที่เขา

มาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเรา มาสอบถามขอสงสัย อยางเปน

กันเองที่สุด”

       โครงการฯ ยังไดจัดสงจดหมายขาวไปใหชุมชนโดยรอบ 

ซึ่งรวมถึงฉบับภาษาโปแลนดสำหรับชุมชนชาวโปแลนดขนาดใหญ

ที่อาศัยอยูที่ Greenpoint “นอกจากนี้ เรายังมุงมั่นที่จะเปน

สวนหนึ่งของสังคมและประชากรใน Greenpoint โดยมุงสราง

ประโยชนใหเกิดขึ้นอยางเต็มที่” Leatherwood เลาตอไปวา

       “เปนตนวา ในชุมชนแหงนี้ มีการทำอุตสาหกรรมภาพยนตร

และโทรทัศนกันมาก ดังนั้น เมื่อมีการผลิตรายการแสดงตางๆ ก็

ยอมทำใหพื้นที่จอดรถบนถนนมีจำกัด เพื่อบรรเทาปญหานี้ เราจึง

ไดจัดสถานที่จอดรถกวา ๒๕๐ คันในที่ของเราเอง ใหผูคนซึ่ง

ทำงานละคร The Good Wife ของ CBS ไดใชงาน”

       นอกเหนือจากชุมชนโดยรอบแลว โครงการฯ ยังใหบริการที่

เปรียบเสมือนหองปฏิบัติการทดลองภาคสนามของนักศึกษาสาขา

วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จากโรงเรียนนายรอยเวสตปอยตแหง

สหรัฐ ที่นิวยอรก ทุกปจะมีนักเรียนจากโรงเรียนนายรอยทั้งชั้น

เรียน พากันมาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับโครงการฟนฟู 

และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ที่มีความกาวหนาและทันสมัยของ

โครงการดวย 

• ภาพจำลองที่วาดขึ้นนี้ แสดงใหเห็นศูนยกลางการขายปลีกและสำนักงาน

ดานธุรกิจตางๆ ที่วางแผนสรางขึ้น ในสถานที่ซึ่งเอ็กซอนโมบิลเคยดำเนิน

กิจการโรงกลั่นบัลติมอร



กิจกรรม “Day of Caring” รวมปลูกและทำความสะอาดปาชายเลนที่แหลมฉบัง

       นายพงษพิพัฒน พริ้งสกุล ผูจัดการแผนกเสริมสรางประสิทธิภาพองคกรโรงกลั่น

บริษัท เอสโซฯ เปนประธานเปดงาน “โครงการสวนสัตวสูชุมชน” ที่โรงเรียนวัดพระ

ประทานพร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โครงการดังกลาว

เปนความรวมมือของโรงกลั่นฯ และสวนสัตวเปดเขาเขียว ที่ไดมีการจัดอยางตอเนื่องเปน

ประจำทุกป เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมู

เยาวชน 

       ในปนี้ ทางสวนสัตวนำสัตวไปใหนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ ๖ 

ไดชม สัมผัส และเรียนรูพฤติกรรมของสัตว ซึ่งนองๆ ตางสนุกกับกิจกรรมตางๆ ภายในงาน 

ชมนิทรรศการความรูเกี่ยวกับชีวิตสัตว ซึ่งใชสื่อการสอนที่ดึงดูดใหเด็กสนใจไดเปนอยางดี

โรงกลั่นฯ สนับสนุนโครงการสวนสัตวสูชุมชน

       นายไพโรจน ศศิวงศภักดี ผูจัดการประชาสัมพันธ และบริหารสำนักงานโรงกลั่น บริษัท เอสโซฯ 

มอบเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก นายสุริยา แสงพงค ผูอำนวยการสวนสัตวเปด

เขาเขียว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมสำหรับเยาวชน พิธีมอบจัดขึ้น 

ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จ. ชลบุรี

       โรงกลั่นน้ำมันเอสโซฯ รวมกับสวนสัตวเปดเขาเขียว จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนอยางตอเนื่องเปน

ปที่ ๑๑ สำหรับปนี้ ไดจัดคายผูนำเยาวชน “เสือรักษปา ปลารักษทะเล” 

“โครงการสวนสัตวสูชุมชน” และ “โครงการอาสาสมัครรักษสิ่งแวดลอม” 

เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึงความสำคัญ คุณคา ปญหาของการใชทรัพยากร

ธรรมชาติ รวมถึงการสรางความรู ความเขาใจถึงวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม นองๆ เยาวชนยังไดรวมกันทำกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนใหกับสังคม

เอสโซสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมสำหรับเยาวชน

       ประชาสัมพันธโรงกลั่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Day of Caring” โดยมีเพื่อนพนักงานโรงกลั่นและ

คลังน้ำมันศรีราชาพรอมครอบครัว รวมกับนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังและชุมชนบานแหลมฉบัง 

ปลูกปาและทำความสะอาดปาชายเลนที่ชุมชนแหลมฉบัง 

                                             นายมารค เอล นอรธคัท กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น 

    บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัคร

    บุกปาชายเลนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ทาทายแตสนุกสนานครั้งนี้ 

    พรอมเสียงหัวเราะและความภาคภูมิใจ ที่ไดเปนสวนหนึ่งในการ

    ทำสิ่งดีๆ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ขอขอบคุณอาสาสมัคร

    ทุกทานมาโดยทั่วหนากัน



       เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสโซฯ โดยนายยอดพงศ สุตธรรม กรรมการและผูจัดการ

การตลาดขายปลีก รวมกับลูกคาสถานีบริการขายปลีกน้ำมันเอสโซทั่วประเทศ มอบทุน

การศึกษารวม ๑๗๕ ทุน จำนวนทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ใหแกนักเรียนในจังหวัดขอนแกน 

ไดแก โรงเรียนคำใหญปนน้ำใจ จำนวน ๕๐ ทุน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส 

จำนวน ๕๐ ทุน โรงเรียนบานดงเกา โรงเรียนหนองบัวดีหมี และ โรงเรียนหนองโพประชา-

นุกูล รวม ๗๕ ทุน รวมมูลคาทุนการศึกษาทั้งสิ้นกวา ๕๒๕,๐๐๐ บาท 

       ในโอกาสเดียวกันนี้ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรม

องคกรและรัฐกิจสัมพันธ ไดมอบหองสมุดของเลนและคอมพิวเตอร ใหกับโรงเรียนคำใหญ

ปนน้ำใจ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน บริษัท เอสโซฯ และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักชั่น 

โคราช อิงค ซึ่งเปนบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ดวยความรวมมือของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทำหองสมุดของเลนใหกับ

โรงเรียนคำใหญปนน้ำใจ โดยจัดหาของเลน และอุปกรณการศึกษาไวในหองสมุดสำหรับนักเรียนที่ทำความดี ซึ่งจะสามารถขอยืมไปเลน

หรือใชบริการ 

       บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักชั่น โคราช อิงค (กองทุนการศึกษา

เอ็กซอนโมบิล-น้ำพอง) รวมกับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟาน้ำพอง 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จำกัด และ บริษัท อพิโก (โคราช) จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 

๓๕๓ ทุน รวมมูลคากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหกับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม-

ศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน

       นายยงยศ หาญสุวณิช รองประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่นฯ ในฐานะ 

       นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๓ จากซาย) กรรมการและผูจัดการฝาย

กิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ใหแก บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา (ที่ ๒ จากซาย) ประธานมูลนิธิคณะนักบุญ

คามิลโลแหงประเทศไทย นำไปสรางหองสมุดและสันทนาการประจำศูนยพักพิง 

ใน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา เพื่อใหเด็กไดเรียนรู คนควา เพื่อประโยชนตอการฟนฟูและ

เสริมสรางพัฒนาการทั้งทางรางกายและทักษะการเรียนรูของเด็กที่อยูในอุปการะ

ของมูลนิธิฯ ตอไป

เอสโซสนับสนุนการสรางหองสมุดและสันทนาการใหเด็กดอยโอกาส

ที่พำนักอยูกับศูนยพักพิงของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลฯ 

ใน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

เอสโซรวมกับลูกคาสถานีบริการขายปลีกมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน พรอมมอบหองสมุดของเลนและคอมพิวเตอร

ใหกับโรงเรียนคำใหญปนน้ำใจ จ.ขอนแกน

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่นฯ รวมกับกลุมธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง 

มอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนระดับประถมและมัธยม 

ตัวแทนผูบริหารกลุมธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของโครงการมอบทุนการศึกษานี้ โดยมี นายพยัต 

ชาญประเสริฐ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมรอยป ที่วาการอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแกน



เอสโซรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการปรับปรุงและสงมอบหองสมุดของเลน

       นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๔ จากซาย) กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรม

องคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ และ นางจินดา ถนอมรอด (ที่ ๕ จากซาย) 

นายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เปนประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัย ใหแก

นักเรียนและผูปกครองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน

โครงการรณรงค “ขับ-ซอนมอเตอรไซค สวมหมวกนิรภัย 100%” พรอมทั้งอบรมการ

ขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสำหรับประชาชนผูขับขี่รถมอเตอรไซค พิธีมอบและ

กิจกรรมฝกอบรมการขับขี่ปลอดภัย จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง

เอสโซสนับสนุนวาระแหงชาติ รวมรณรงคความปลอดภัยบนทองถนน

ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง

เพื่อกระตุนใหประชาชนระมัดระวังเรื่องการขับขี่โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆ โครงการรณรงคดานความปลอดภัยนี้ เปนความ

รวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย กรมการขนสงทางบก สำนักงานตำรวจแหงชาติ และบริษัท เอสโซฯ โดย

จัดการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และมอบหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานใหแกชุมชนที่ผานการ

อบรมและเด็กนักเรียนที่ขับหรือซอนทายรถจักรยานยนต เพื่อพัฒนาทักษะในการใชรถใชถนนอยางถูกตองตามกฎจราจร 

       นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๔ จากซาย) กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรม

องคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบเงินสนับสนุนคาราวานวิทยาศาสตร จำนวน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก ดร.พิชัย สนแจง (ที่ ๕ จากซาย) ผูอำนวยการองคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ โดยหัวขอของกิจกรรมเปดโลกการเรียนรูในรูปแบบของพิพิธภัณฑ

เคลื่อนที่มีหลายชุด เชน ชีวิตสัตวปา วิทยาศาสตรสุดหรรษา วิทยาศาสตรมหัศจรรย หอง

ทดลองเคลื่อนที่ชุดสมดุลหรรษา และ เคมีในบาน เปนตน โดยในป ๒๕๕๕ นี้ คาราวาน

วิทยาศาสตรจะออกไปสรางประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรควบคูกับการเรียนรูอยาง

เพลิดเพลินใหกับเยาวชนทั่วประเทศกวา ๓๐ จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค

เอสโซรวมกับอพวช. จัดนิทรรศการและการเรียนรูวิทยาศาสตรเคลื่อนที่

 นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ ๓ จากซาย) กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรม

องคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก นายวิลาส เตโช (ที่ ๒ จากซาย) รองผูอำนวยการ สมาคมพัฒนา

ประชากรและชุมชน เพื่อนำไปใชในการพัฒนา และปรับปรุงหองสมุดของเลนที่มีอยู 

นอกจากนั้น เอสโซและสมาคมฯ มีแผนงานที่จะรวมกันสรางหองสมุดของเลนแหงใหม 

ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ เชนที่ขอนแกน นครราชสีมา สระแกว ชัยนาท นาน 

ประจวบคีรีขันธ และ ราชบุรี เปนตน

 เอสโซ รวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทำโครงการหองสมุดของเลน

ใหแกโรงเรียนในตางจังหวัดที่หางไกล โดยจัดหาของเลน และอุปกรณการศึกษา ไวใน

หองสมุด สำหรับนักเรียนที่ทำความดี ซึ่งจะสามารถขอยืมไปเลนหรือใชบริการ 






