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ตามรอย

â´Â ÍÒ¹¹·� µÃÑ§µÃÕªÒµÔ

 ครั้งหนึ่งผูเขียนไดไปขี่จักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร และ

เกิดความคิดวา “เมื่อแรกเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทรนั้น ที่ประทับของ

เจาฟา เจาแผนดิน จะมีสภาพเปนอยางใดกันหนอ” ตอมาเมื่อ

ผูเขียนไดอานหนังสือประวัติศาสตรชวงสมัยตนรัตนโกสินทรที่มี

การกลาวถึงพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวัง หรือการ

กลาวถึง วังหนา วังหลัง และเกิดความสนใจในความแตกตางของ

คำเหลานี้ จึงไดพยายามศึกษาทั้งจากเอกสารตลอดจนหนังสือ

ที่กลาวถึงเรื่องราวเหลานี้หลายเลม และจากการสอบถามจาก

เจาหนาที่ในพิพิธภัณฑหลายแหง เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พิพิธภัณฑเจาสามพระยา จนผูเขียนเห็นวาเนื้อหาที่ไดมาเหลานี้

นาจะเปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไปไดบาง ขอกลาวเปนหัวขอๆ   

ดังนี้

1.  พระบรมมหาราชวัง มีความเปนมาวา

 เมื่อครั้งเริ่มการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ในป พ.ศ. ๒๓๒๕   

แลวยกเสาหลักเมืองและเสด็จประทับยังพระบรมมหาราชวังที่

สรางดวยไมเปนการชั่วคราวแลว ปรุงขึ้น พ.ศ. ๒๓๒๖ ก็เริ่มสราง

พระนคร พระราชพงศาวดารกลาวถึงการสรางพระบรมมหา-

ราชวังความวา “ในจุลศักราช ๑๑๔๕ ปเถาะ เบญจศก โปรดตั้ง

กองสักเลขไพรหลวง ไพรสมกำลังและเลขหัวเมืองทั้งปวง  แลวทรง

เกณฑใหทำอิฐขึ้นใหมบาง ใหไปรื้ออิฐกำแพงเมืองกรุงเกาลงมาบาง  

ลงมือสรางพระนคร ทั้งพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวร-

สถาน ในปนั้น โปรดใหรื้อปอมวิชเยนทรและกำแพงเมืองธนบุรีขาง

ฟากตะวันตกออกเสีย ขยายพระนครใหกวางออกไปกวาเดิม เกณฑ

เขมร ๑๐,๐๐๐ เขามาขุดคลองคูพระนครดานตะวันออก ตั้งแต

บางลำพูตลอดมาออกแมน้ำขางใตเหนือวัดสามปลื้ม ยาว ๘๕ เสน  

๑๓ วา กวาง ๑๐ วา ลึก ๕ ศอก พระราชทานชื่อวา คลองรอบกรุง 

ดานแมน้ำตั้งแตปากคลองรอบกรุงขางใตไปจนปากคลองขางเหนือ 

ยาว ๙๑ เสน ๑๖ วา รวมทางน้ำรอบพระนคร ๑๗๗ เสน ๙ วา 

แลวขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิม ๒ คลอง ออกไปบรรจบ

คลองรอบกรุงที่ขุดใหม และขุดคลองใหญเหนือวัดสะแกอีกคลอง

หนึ่ง พระราชทานนามวา คลองมหานาค เปนที่สำหรับใหประชาชน

ไปลงเลนเรือเพลงและสักวาในเทศกาลฤดูน้ำหลากเหมือนเมื่อครั้ง

กรุงศรีอยุธยา สวนวัดสะแกเมื่อขุดคลองเสร็จแลวทรงเปลี่ยนชื่อ

ใหมวา วัดสระเกศ และเมื่อขุดคลองเรียบรอยแลว จึงทรงตระ

เตรียมอิฐปูนและตัวไมในการกอสรางพระนครพรอมแลวจึงทรง

โปรดใหเกณฑลาวเมืองเวียงจันทน ๕,๐๐๐ และมีตราใหหาผูวา

ราชการหัวเมืองตลอดจนหัวเมืองลาวริมฝงโขงฟากตะวันตก เขา

มาพรอมกันในกรุง แลวใหปกปนหนาที่ทั้งขาราชการในกรุงและ

หัวเมือง ใหชวยคุมไพรชวยกันขุดรากกำแพงรอบพระนครและ

สรางปอมปราการไวเปนระยะหางกันราว ๑๐ เสน ไมถึง ๑๐ เสน

บาง รอบพระนคร” 

Palaces in Bangkok 
 Areas around the island of Rattanakosin 

were once lined up with palaces, ranging 

from the Grand Palace or Wang Luang to 

other kinds of palaces. Among them are 

palaces of Viceroy Princes, or Wang Na and 

Wang Lang in Thai.    

๑. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๒. พระบรมมหาราชวัง สมัยรัชกาลที่ ๕

๓. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

๔. พระบรมมหาราชวัง

๔



๕. พระที่นั่งวิมานเมฆในพระราชวังดุสิต

๖. ทัศนียภาพในพระบรมมหาราชวัง

๗. พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนย

๘. ภาพถายในอดีตเห็นพระบรมมหาราชวัง

๙. พระบรมมหาราชวัง สมัยรัชกาลที่ ๑

๑๐. วังหนาในอดีต จากหนังสือตำนานวังหนา 

      กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

๕
๖

๗

๙๘



๒.  พระราชวัง  มีอยู ๖ แหงคือ  

 พระราชวังบวรสถานมงคล  พระราชวังบวรสถานพิมุข  

พระราชวังสราญรมย  พระราชวังปทุมวัน  พระราชวังดุสิต  พระ

ราชวังพญาไท

 พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)

 ขอกลาวยอนไปครั้งเมื่อมีการยายเมืองหลวงจากธนบุรีมายัง

กรุงรัตนโกสินทร จากหนังสือเมื่อเริ่มสรางกรุงเทพฯ ความวา 

“เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเสด็จผานพิภพ 

โปรดใหสมเด็จพระอนุชาธิราชเปนพระมหาอุปราชแลว ทรง

สรางพระนครใหมขางฝงแมน้ำฟากตะวันออก จึงสรางพระราชวัง

หลวงและพระราชวังบวรฯ ขึ้นใหม เมื่อปขาล พ.ศ. ๒๓๒๕ พรอม

กันทั้งสองวัง ทรงเล็งเห็นวาพื้นที่ในบริเวณกำแพงเมืองเดิมขาง

ฝงตะวันออกมีที่ผืนใหญพอจะสรางพระราชวังไดแต ๒ แปลง  คือ

ที่แตวัดโพธารามยืนมาขางเหนือวัดสลักแปลง ๑ แตวัดสลักขึ้นไป

จนถึงปากคลองคูเมืองขางเหนืออีกแปลง ๑ ไมมีที่อื่นที่จะสราง

พระราชวังนอกจากที่ ๒ แปลงนี้  จึงไดตั้งพระราชวังหลวงในที่

แปลงใต และตั้งพระราชวังบวรสถานมงคลในที่แปลงขางเหนือ  

เพราะเหตุนี้พระราชวังหลวงกับวังหนาในกรุงรัตนโกสินทรจึงอยู

ใกลชิดกัน (ไมเหมือนที่กรุงเกา)”

 พระราชวังบวรสถานพิมุข  

 พระราชวังบวรสถานพิมุข หรือพระราชวังหลัง ตั้งอยูที่ตำบล

สวนลิ้นจี่ฝงธนบุรี แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย ปจจุบันเปนที่ตั้ง

โรงพยาบาลศิริราช ตามหลักฐานในพระราชพงศาวดารกลาววา 

เมื่อรัชกาลที่ ๑ ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแลว ทรง

โปรดเกลาฯ สถาปนาพระอิสริยยศพระบรมวงศานุวงศตามลำดับ 

ทรงสถาปนาพระยาสุริยอภัยพระโอรสองคใหญในสมเด็จพระเจา

พี่นางเธอ กรมพระยาเทพสุดาวดี เปนสมเด็จพระเจาหลานเธอ

เจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศร กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขรับ

พระราชบัญชาการ ตั้งพระราชวัง ณ ตำบลสวนลิ้นจี่ทางฝงตะวันตก

ของแมน้ำเจาพระยา เขาใจวาสถานที่ซึ่งสรางพระราชวังเปนสถาน

ที่ตั้งนิวาสสถานเดิมของพระองคซึ่งไดรับพระราชทานจากพระราช

มารดาตั้งแตสมัยธนบุรี อยูใกลกับสวนมังคุดซึ่งเปนสถานที่ตั้ง

พระนิวาสสถานของพระมารดา (บริเวณวัดอมรินทราราม) เมื่อทรง

ไดรับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยยศในคราวนี้ คงจะสรางพระ

ราชวังเพื่อใหสมพระเกียรติยศ ทั้งการที่ประทับอยูทางฝงตะวันตก

สามารถดูแลและปองกันพระนครดานนี้ไดดีอีกดวย (การสราง

พระวังบวรสถานพิมุข (พระราชวังหลัง) ไปตั้งปากคลองบางกอก

นอยฟากขางตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา ผิดแผกจากครั้งกรุงเกา  

และคงมีพระราชประสงคเปนแตเอาชื่อมาเรียกวาพระราชวังหลัง

ใหเหมือนประเพณีครั้งกรุงเกาเทานั้น)

 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ พวกมิชชันนารีอเมริกันไดมาซื้อที่

สวนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานพิมุขเพื่อสรางโรงเรียน คือ

โรงเรียนวังหลัง สถานที่เขตพระราชวังบวรสถานพิมุข สวนที่เหลือ

ยังไมไดใชประโยชน จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๔๒๙ รัชกาลที่ ๕ 

ทรงมีพระราชดำริใหดำเนินการจัดสรางโรงพยาบาล คณะกรรมการ 

ไดประชุมและลงมติเลือกพระราชวังบวรสถานพิมุขเปนที่ตั้ง

โรงพยาบาล เพราะอุดมไปดวยตนไมเหมาะกับเปนที่พักของคนไข 

ในป พ.ศ. ๒๔๓๐ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ

สิ้นพระชนม เมื่อเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพแลว โปรดใหรื้อ

โรงเรือนตางๆ ตลอดจนเครื่องใชจากพระเมรุมาสรางโรงพยาบาล 

เพื่ออุทิศเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ และเปลี่ยน

ชื่อจากโรงพยาบาลวังหลัง (ตามราชประเพณีที่ใชเรียกพระราชวัง

บวรสถานพิมุข) โดยพระราชทานนามใหมวา โรงพยาบาลศิริราช

 พระราชวังอื่นๆ ในกรุงรัตนโกสินทรไดสรางขึ้นในสมัยรัชกาล

ที่ ๔ และรัชกาลตอๆ มาเพื่อใชเปนที่ประทับนอกพระบรมมหา

ราชวัง เชน พระราชวังสราญรมย หรือใชเปนที่เสด็จแปรพระ

ราชฐานสำราญพระราชอิริยาบถทั้งเพื่อเปนการขยายเขตความ

เจริญออกไปทางชานพระนคร เชน พระราชวังปทุมวัน พระราชวัง

ดุสิต พระราชวังพญาไท โดยสิ่งกอสรางในพระราชวังในชั้นหลัง

เหลานี้มีลักษณะไปทางตะวันตกทั้งสิ้นและการวางผังบริเวณเปน

แบบอุทยาน

๑๐



๓. วัง 

 ในเรื่องของวัง ผูเขียนขอยกมาจากการสรางวังที่ปรากฏใน

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๓ พระนิพนธในสมเด็จฯ กรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ ความวา “ในกรุงรัตนโกสินทร พระมหากษัตริย

ทุกรัชกาลที่มีพระราชโอรส เมื่อพระราชโอรสเจริญพระชันษา

ออกวังไดแลวจะโปรดใหสรางวังเปนที่ประทับของพระราชโอรส 

ลักษณะทั่วๆ ไปของวังที่สรางพระราชทานพระราชโอรสแบงออก

เปนดังนี้ 

 “๑. พระราชโอรสชั้นเจาฟา (หมายถึงพระราชโอรสหรือ

พระราชธิดาซึ่งมีพระราชมารดาเปนเจา) กำแพงวังจะเปนใบเสมา 

มีทองพระโรงหลังคามุขลดสองชั้น

 “๒. พระราชโอรสชั้นพระองคเจา กำแพงวังจะไมมีใบเสมา 

มีทองพระโรงหลังคามุขลดชั้นเดียว

๑๑

๑๒ ๑๓



อานนท ตรังตรีชาติ

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชื่นชอบและ

ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีจีน เคยเขียนบทความเกี่ยวกับสุภาษิตจีน

ลงในหนังสือ “ความรูคือประทีป”

 “สวนภายในวังจะมีลักษณะเปนเรือนหาหองโดยมีอาคารเปน

อาคารสองหลังแฝดใชเปนตำหนักที่ประทับ และเรือนหาหองหลัง

เดียวเปนตำหนักนอย ใชเปนที่อยูของโอรสและธิดา ตั้งแตสมัย 

รัชกาลที่ ๑-๓ วังของพระราชโอรสถือวาเปนวังของหลวงทั้งสิ้น 

จนตอมาในสมัย รัชกาลที่ ๔ เปนตนมา จึงถือวาวังเปนสิทธิ์ขาด

ของผูครอบครองเพราะทรงซื้อและสรางดวยเงินพระคลังขางที่ 

(พระคลังในสวนพระองคพระมหากษัตริย) วังเหลานี้ในสมัยแรกๆ 

จะสรางไวใกลพระบรมมหาราชวัง เชน ตามแนวถนนหนาพระลาน 

ถนนสนามไชย ถนนพระอาทิตย ถนนมหาราช ตอมาในชวงหลังๆ

จึงมีการสรางกระจายออกไป ตัวอยางของวัง เชน วังทาพระ 

วังบานหมอ วังถนนหนาพระลาน วังกลางและวังตะวันออก 

วังจักรพงษ วังวรดิศ เปนตน”  

 วังหนา วังหลัง แตกตางกันอยางใดและมีที่มาจากที่ใดกัน   

ความหมายของวังหนาวังหลัง  

 พระบรมมหาราชวัง เปนที่ประทับของพระเจาแผนดินเรียกวา  

วังหลวง 

 พระราชวัง อันเปนที่ประทับของพระมหาอุปราช เรียกวา 

วังหนา หรือเรียกในทางราชการวา พระราชวังบวรสถานมงคล

     วังหลัง เปนที่ประทับของพระบรมวงศที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ยกยองพระเกียรติยศสูง รับพระราชบัญชาเปน กรมพระ

ราชวังบวรสถานพิมุขฝายหลังพระราชวัง จึงเรียกวา วังหลัง หรือ

กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข   

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธไวใน

ประชุมพงศาวดาร พระนิพนธ ตอนหนึ่งวา  

 “เกิดมีวังหลวง วังหนา วังหลัง ตั้งแตครั้งสมเด็จพระมหา

ธรรมราชา ขึ้นเปนพระเจาแผนดิน ครองกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้น 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสรางวังเปนที่ประทับอยูดานหนา

พระราชวังหลวง คนทั้งหลายคงจะเรียกกันวา วังจันทรบาง วังหนา

บาง และขณะนั้นก็คงจะสรางวังขึ้นที่สวนหลวงดานหลังพระราชวัง

ใหเปนที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งคนทั้งหลายคงจะ

เรียกกันวา วังหลัง จึงเกิดมี วังหลวง วังหนา และ วังหลังตั้งแต

นั้นมา”

 ในพระราชวงศจักรีมีกรมพระราชวังหลังเพียงพระองคเดียว

ในแผนดิน รัชกาลที่ ๑  คือพระราชวังหลังที่ตั้งอยูที่สวนลิ้นจี่ 

ตรงบริเวณที่ปจจุบันนี้คือ โรงพยาบาลศิริราช

 ผูเขียนหวังวาความรูที่นำมาบอกกลาวกันนี้คงจะทำใหภาพ

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับความรูเรื่องวังที่ชัดเจนขึ้นกับผูอาน สุดทายนี้

งานเขียนชิ้นนี้จะไมสามารถสำเร็จลงไดเลยหากผูเขียนขาดความ

ชวยเหลือจากเจาหนาหอสมุดแหงชาติและเจาหนาที่พิพิธภัณฑ

สถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑเจาสามพระยา จังหวัด

อยุธยาที่ชวยใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูเขียน   

๑๑. ศาลาสำราญมุขมาตย

๑๒. ศาลาลงสรง

๑๓. พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย

๑๔. วังหลัง (ศิริราช)

๑๔



René Théophile Laennec: 
 René Théophile Laennec, 

a French physician, invented the 

stethoscope in 1816, while working 

at the Hôpital Necker. He pioneered 

its use in diagnosing various chest 

conditions.

René

Laennec:
Théophile

 René Théophile Laennec เกิดเมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๑ ที่เมือง 

Brittany ในฝรั่งเศส บิดาเปนอัยการศาลที่ไมประสบความสำเร็จ

ในชีวิตทำงาน เมื่อมารดาเสียชีวิต บิดาไดแตงงานใหม  ลุงของ 

Laennec ซึ่งเปนแพทยไดเขามาอุปถัมภและพาไปอยูดวยที่คลินิก

รักษาไขในเมือง Nantes ตอมาดวยการสนับสนุนของบิดาและ

การผลักดันของลุง Laennec จึงไดเขาเรียนแพทยที่ Nantes 

เมื่อสำเร็จการศึกษา ไดทำงานในโรงพยาบาล โดยรับผิดชอบงาน

พันแผลและทำความสะอาดบาดแผลของทหารที่ไดรับบาดเจ็บ

จากการสูรบที่เมือง Marengo และที่บริเวณเทือกเขา Alps ซึ่ง

งานเชนนี้ Laennec รูสึกวาไมสลักสำคัญอะไรเลย จึงคิดจะไป

ศึกษาตอที่ปารีส และลุงก็สนับสนุนเต็มที่วาหลานไมควรใชชีวิต

เปนหมอในเมืองเล็กๆ เชน Nantes ซึ่งไมมีอะไรเดน และควร

ไปศึกษากับ Corvisart เพื่อจะไดเปนแพทยผูมีชื่อเสียง ในการ

เดินทางไปครั้งนี้บิดาไดสงเงินมาให ๖๐๐ ฟรังก



Stethoscope: 

 เมื่อ Laennec เดินทางถึงปารีสเขาไดสรางชื่อเสียงโดย

แสดงความสามารถใหอาจารยคือ Jean Corvisart แพทยหลวงใน

จักรพรรดิ Napoléon Bonaparte เห็น โดยการวิเคราะหอาการ

ของคนไขถูกวาเปนโรคหนองในชองวางทรวงอก (empyema) 

ในขณะที่ françois Joseph Victor Broussais ผูเปนนิสิตแพทย

ที่ไดร่ำเรียนกับ Corvisart มาโดยตลอดกลับคิดวาคนไขคนนั้นเปน

โรคปอดอักเสบ (pneumonia)

 การเสียหนาครั้งนั้นทำให Broussais รูสึกเจ็บแคนมาก และ

ไดตั้งปณิธานเปนศัตรูกับ Laennec ตราบจนวาระสุดทายแหงชีวิต

ของเด็กหนุมบานนอก

 ป ค.ศ. ๑๘๐๒ เปนชวงเวลาที่ Laennec กำลังเรียนกับ 

Corvisart เขาไดเขียนรายงานเรื่องวิธีวิเคราะหอาการเยื่อบุชอง

ทองอักเสบ (peritonitis) ซึ่งเปนโรคที่ทำใหแพทยในสมัยนั้นสับสน

และงุนงงมาเปนเวลานานแลว งานเขียนที่ละเอียด สมบูรณและ

ถูกตองนี้ ไดทำใหวงการแพทยในปารีสรูสึกประทับใจมาก จากนั้น 

Laennec ก็เริ่มมีชื่อเสียง และไดผลิตงานวิจัยออกมาเรื่อยๆ

 หลังสำเร็จการศึกษา Laennec หันมาสนใจเรื่องโรคหัวใจ

และโรคปอด ครั้นเมื่อไดเรียนรูจาก Corvisart วาที่เมือง Graz 

ในออสเตรียมีแพทยคนหนึ่งชื่อ Auenbrugger ผูมีวิธีวิเคราะห

อาการโรคของคนไขโดยใชวิธีเคาะหนาอก

 Auenbrugger ผูนี้เปนแพทยหลวงในจักรพรรดินี Marie 

Thérèse แหงอาณาจักรออสเตรีย ในวัยเด็กไดเคย

สังเกตเห็นบิดาผูเปนเจาของโรงเตี๊ยมวา 

เวลาตองการหาปริมาณเบียร

ในถังโดยไมเปดดู บิดาจะใชนิ้ว

ดีดถังเบียรเพื่อฟงเสียงสะทอน

และเสียงกองจากตัวถัง เมื่อ Auenbrugger เติบใหญ และเปน

แพทย เขามีความคิดวา ลำพังสายตาคงไมเพียงพอที่จะชวยแพทย

ในการวิเคราะหโรคของคนไข เพราะคนไขที่ปวยดวยโรคเดียวกัน

อาจแสดงอาการแตกตางกัน และคนที่เปนโรคแตกตางกัน อาจ

แสดงอาการเหมือนกันก็ได Auenbrugger จึงใชวิธีเคาะหนาอก

คนไขทุกคนที่มารับการรักษาเพื่อฟงเสียงสะทอน และ Auenbrug-

ger เปนคนเลนดนตรีเกง ดังนั้นหูของเขาจึงไวตอคุณภาพเสียง

ที่ไดยิน เมื่อเปนเชนนี้หูจึงเปนประโยชนในการวิเคราะหโรคคนไข

ดวย แตวิธีของ Auenbrugger ก็ไมดีนัก เพราะเวลาอวัยวะที่อักเสบ

อยูลึกในโพรงอก เสียงสะทอนจะไมแตกตางจากอวัยวะที่ทำงาน

ปกติ นอกจากนี้เวลาเขาซักถามใหคนไขเลาอาการ คำบรรยายของ

คนไขอาจไมถูกตอง และความทรงจำของคนไขอาจคลาดเคลื่อน 

ปจจัยเหลานี้ลวนมีสวนทำใหการวินิจฉัยโรคผิดพลาด อยางไรก็ตาม 

Auenbrugger ไดพบวา คนไขที่เปนวัณโรคปอด (phthisis) เวลา

เคาะหนาอก เสียงสะทอนที่ไดยินจะสูง สวนคนไขที่มีโพรงใหญใน

ปอด เวลาเคาะจะไดยินเสียงเหมือนชามแตก

 ประสบการณเหลานี้ไดชักนำให Auenbrugger เขียนตำรา

เลมหนึ่งชื่อ “A New Invention which Enables the Physicians 

to Detect the Diseases Hidden Within by the Percussion 

of the Human Chest” แตแพทยในสมัยนั้น (ค.ศ.๑๗๖๑) รอยละ

๙๙ ไมไดสนใจอานเลย อีกรอยละ ๑ ที่สนใจมีแพทยคนหนึ่งชื่อ 

Maximilan Stoll ซึ่งเปนอาจารยของ Jean Corvisart ดังนั้นวิธีคิด

ของ Auenbrugger จึงถูกถายทอดถึง Laennec ซึ่งไมเห็นดวยนัก

กับวิธีเคาะหนาอกคนไข เพราะแพทยบางคนมีลีลาการเคาะที่

รุนแรงจนคนไขรูสึกเจ็บ นอกจากนี้ Laennec ก็คิดวาเสียงสะทอน

ที่ไดยินจากทรวงอกมิไดบอกสภาพการทำงานของอวัยวะอื่นๆ เชน 

หัวใจ วาเตนถูกหรือผิดจังหวะเพียงใด ถาแพทยคนนั้นไมเอาหูแนบ

ที่หนาอกคนไข แตวิธีนี้ก็มิใชเรื่องที่แพทยสามารถทำได ถาคนไข

เปนผูหญิง ดังการรักษาที่กระทำในป ค.ศ. ๑๘๑๖ ซึ่งขณะนั้น 

Laennec ดำรงตำแหนงเปนหัวหนาแพทยที่โรงพยาบาล Necker 

และถูกตามตัวไปรักษาหญิงอวนคนหนึ่งที่มีอาการเจ็บที่หนาอก

ดานซาย เธอแสดงอาการของคนเปนโรคหัวใจ (angina 

pectoris) เพราะเธอเปนโสด ดังนั้นการจะเอา

หูแนบที่หนาอกเธอเปนเรื่องผิด

จรรยาบรรณของแพทย 

                                 และแมเธอจะอนุญาต

                       ก็ตาม Laennec ก็คงไมไดยิน

              เสียงอะไร เพราะเธออวนเหลือเกินจน

ไขมันในรางกายเธอดูดกลืนเสียงหัวใจเตนจนหมด



 เมื่อไมมีทางออก Laennec จึงตองคิดหนักและไดไปเดินเลน

ที่สวนสาธารณะใกลพิพิธภัณฑ Louvre ณ ที่นั่นเขาเห็นเด็ก ๔ คน

กำลังเลนกันอยู คนหนึ่งใชตะปูขีดแรงๆ ที่ปลายขางหนึ่งของทอนไม 

ใหเด็กอีกคนหนึ่งแนบหูที่ปลายอีกขางหนึ่ง การทำเชนนี้ไดทำให

เด็กๆ ตื่นเตนเพราะคนฟงสามารถไดยินเสียงชัดเจน ขอสังเกตนี้

ทำให Laennec ไดความคิด เพราะเขารูวา เสียงสามารถเดินทาง

ผานของแข็ง ของเหลว และอากาศได จึงวิ่งกลับโรงพยาบาลทันที 

แลวหยิบกระดาษจากหองทำงานมามวนเปนทรงกระบอก จากนั้น

ก็ปกปลายเปดขางหนึ่งของกระบอกกระดาษตรงตำแหนงหัวใจ

ของคนไข แลวเอาหูฟงเสียงที่ปลายอีกขางหนึ่ง และพบวา สามารถ

ไดยินเสียงหัวใจหญิงคนนั้นเตนอยางชัดเจนเหมือนไดยินเสียงคนพูด

 แตเพราะแผนกระดาษที่ Laennec นำมามวนนั้นบอบบาง 

และไมมีศักดิ์ศรีพอที่แพทยจะยอมรับเปนอุปกรณแพทย ดังนั้น 

Laennec จึงดัดแปลงโดยนำทอนไมมาเจาะเปนทรงกระบอกกลวง

เพื่อใชฟงเสียงแทนแผนกระดาษมวน แลวคิดตั้งชื่ออุปกรณใหมนี้วา 

stethoscope ซึ่งมาจากคำกรีก stethos ที่แปลวา หนาอก ชื่อ 

stethoscope จึงติดมาจนทุกวันนี้ แตสำหรับ Laennec แลว 

ชอบเรียกอุปกรณของเขาเลนๆ วา กระบอง

 จากนั้นก็ไดพัฒนาอุปกรณใหทำงานดีขึ้น โดยใชกรวยไมติดที่

ปลายขางหนึ่งเพื่อโฟกัสเสียงใหดังฟงชัดขึ้น ภายในเวลาสามป 

Laennec สามารถฟงและจำแนกเสียงที่ปอดคนไขสงออกมาวา

กำลังเปนโรคชนิดใดได แตเพราะแพทยนอกกรุงปารีสไมมีใครรูจัก

และมีอุปกรณนี้ใช Laennec จึงเขียนตำราเกี่ยวกับการใชอุปกรณนี้ 

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.๑๘๑๙ หนังสือของ Laennec เรื่อง On 

Medicine Auscultation สองเลมก็ออกวางตลาด ในราคาเลมละ 

๑๖ ฟรังค ในหนังสือทั้งสองเลมนั้นมีการแนะนำวิธีใช stetho-

scope อยางละเอียด

 แมแพทยสวนมากจะไมชื่นชมอุปกรณ stethoscope แต

บรรดาคนไขไฮโซ เชน Madame de Chateaubriand กลับศรัทธา 

เพราะแพทยที่รักษาเธอคิดวา อาการไอเรื้อรังแสดงวาเธอเปน

วัณโรค และเธอจะตองเสียชีวิตในอีก ๓ เดือน แตเมื่อ Laennec 

ใช stethoscope วิเคราะห เขากลับพบวาเธอเปนแคหวัดเทานั้น



 ในขณะที่คนไขหลายคนชื่นชมและยกยอง 

Laennec วาเปนหมอเทวดา 

ศัตรูเกาของ Laennec คือ 

Broussais ก็ยังคงมีชีวิตอยู 

ทั้งๆ ที่เวลาผานไปนานถึง ๑๘ ป 

Broussais นั้น มีบุคลิกทุกดานตรงขาม

กับ Laennec อยางสิ้นเชิง เชน Laennec 

ผอม แต Broussais อวนและมีใบหนา

แดงก่ำ Laennec พูดดวยน้ำเสียง

เบาและชา สวน Broussais พูด

เสียงดังและพูดเกง และที่สำคัญ 

Broussais ยังจดจำความแคนที่ตน

มีเพราะถูก Laennec กระทำไดเปน

อยางดี

 ดังนั้นเมื่อ Broussais อานตำราที่ Laennec แตง 

และในตำรามีการพาดพิงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๘ 

ปกอน ถึง Laennec มิไดใชชื่อ Broussais ในการเลา 

แต Broussais ก็รูดีวา Laennec หมายถึงตน จึงประกาศ

จะลางแคน Laennec ตราบจนชีวิตจะหาไม

 Broussais เอง ไดพัฒนาวิทยาการดาน physiological 

medicine ขึ้นมา ซึ่งมีหลักการวาโรคตางๆ เกิดจากการที่อวัยวะ

ในรางกายถูกรบกวน หรือถูกทำลาย ดังนั้นในการรักษา แพทยจึง

ตองสนใจเรื่องอาหารการกินกับเรื่องการเจาะเลือดเสียออกจาก

รางกายโดยใหปลิงดูด ในการรักษาวิธีนี้ Broussais จึงนำปลิง ๓ 

ลานตัว จากฮังการีเขาประเทศเพราะมีคนไขที่มากมายศรัทธาการ

รักษาวิธีนี้ สวนวิธีของ Laennec ที่ใชฟงดวย stethoscope นั้น 

Broussais คิดวาเปนวิธีของแพทยที่เสียสติ

 การวิวาทเชิงวิชาการระหวาง Broussais และ Laennec จึง

เกิดขึ้นอยางดุเดือด Laennec พูดไมเกง ลีลาการปราศรัยก็ไมเราใจ 

จึงตกเปนฝายเสียเปรียบทุกครั้งไป

 ประเด็นที่ Broussais โจมตีหนัก คือ เขาไดกลาวหาวา 

Laennec สนับสนุนใหแพทยวิเคราะหโรคมากกวารักษาโรค แต 

Laennec ไดกลาวแกวา วิธีคิดของ Broussais เหลวไหล และไร

หลักการ

 ในปตอมาเมื่อสุขภาพไดทรุดโทรมลง Laennec รูดีวาวาระ

สุดทายของชีวิตไดใกลเขามาแลว Laennec กับภรรยาจึงเดินทาง

ออกจากปารีสเปนครั้งสุดทายในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๒๖ 

เมื่อถึงบานเกิดที่ Brittany   Laennec แทบหมดแรงเดิน จน

ภรรยาตองเรียกแพทยมาดูอาการ และแพทยคนนั้นไดใช stetho-

scope ตรวจดูอาการของ Laennec แลวบอกวา “ปกติ”

                                        อีกสองชั่วโมงตอมา Laennec 

            ก็สิ้นใจ สิริอายุ ๔๕ ป และได

                                              ทิ้งผลงานที่ยิ่งใหญใหวงการ

                                                  แพทยไดมีอุปกรณใชใน

                                                   การวิเคราะหโรค เพราะ

                                                   แพทยในสมัยนั้นไมมี

                                                  อุปกรณใชในการตรวจเลย 

 

 หลังจากที่ Laennec จากโลกไปแลว

           อุปกรณ stethoscope ไดวิวัฒนาการมา

                 ตามลำดับโดยในป ค.ศ.๑๘๒๖ Nicholas Comins 

                    ไดเปลี่ยนทรงกระบอกไมจากทอนเดียวเปนสอง

                      ทอน และใหแตละทอนมีความยาวประมาณ ๗ นิ้ว

                      โดยทอนไมทั้งสองโยงเชื่อมถึงกันดวยทอยางที่

บิดโคงได             ทอทั้งสองจึงสามารถวางทำมุมกันเพื่อชวย

ใหแพทย                ฟงสะดวก จากนั้น Comins ไดพัฒนาอุปกรณ

นี้ จากการฟง              ดวยหูขางเดียว ใหใชหู ๒ ขางในการฟง 

และมีหลอดยาง                   ๒ หลอดตอไปสูหูทั้งสอง

 ในป ค.ศ.๑๘๗๘ 

เมื่อมีการประดิษฐไมโครโฟน 

แพทยไดพบวาถานำไมโครโฟนมาใชในเครื่องฟงหนาอก สัญญาณ

เสียงที่ไดยินจะฟงชัดขึ้น และเมื่อเอากระบัง (diaphragm) ยางมา

ขึงปดที่หูฟง เสียงที่ผานมาจะมีคุณภาพดีขึ้น

 ณ วันนี้ stethoscope เปนอุปกรณที่คอนขาง “โบราณ” 

แตแพทยก็นิยมพกพาติดตัวเวลาออกตรวจไข ทั้งๆ ที่อุปกรณนี้

ทำงานสูอุปกรณราคาแพงอื่นๆ เชน เครื่อง X-ray หรือ MRI ไมได 

เพราะ stethoscope เปนอุปกรณราคาไมแพง สามารถใหขอมูล

หยาบๆ ไดอยางรวดเร็ว แพทยจึงสามารถลงความเห็นและตัดสินใจ

ดวยตัวคนเดียวไดทันที stethoscope ที่ Laennec ประดิษฐจึงยัง

เปนอุปกรณที่ทรงความมหัศจรรย และเปนสิ่งจำเปนใหแพทย

ทุกคนทุกวันนี้ใชในการตรวจไข



Bangsai Arts and Crafts Centre 
Opens Doors to Opportunity for the Poor
 Bangsai Arts and Crafts Centre, an initiation of Her 

Majesty Queen Sirikit, provides a wide variety of occupational 

trainings ranging from traditional arts and crafts to oil painting 

and mechanics. Established in 1976, the center is located at 

about 60 kilometers from Bangkok on an area of 285 rai (14 acres). 

 Esso is supporting the activities of the Bangsai Arts and Crafts 

Centre by organizing four sessions of an exhibition to display and 

promote its masterpieces and fine products in March, June, 

September and December 2012 at the Life Style Hall, 2    floor, 

Siam Paragon. This year Esso has increased the contribution to 

280,000 baht in celebration of Her Majesty the Queen's 80 

Birthday.
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เรือนเพาะโอกาส

 เมื่อสามสิบปที่แลว มณีจันทร สายดวง ในวัยสิบหกป ปน

จักรยานจากบานในตำบลชางใหญ อำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา 

ดวยหวังวาจะมาหางานทำในโรงงานแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูไมหางจาก

บานของเธอมากนัก 

 วันนั้น เธอเพิ่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ แตดวย

ครอบครัวฐานะยากจนทำใหเธอไมมีโอกาสเรียนตอ เด็กสาวไดแต

หวังวาการมาทำงานในโรงงานแหงนี้ ซึ่งกำลังประกาศรับสมัคร

คนงานทอผาจะชวยใหเธอไมตองเหน็ดเหนื่อยตรากตรำจากการ

รับจางทำนา

 เด็กสาวหารูไมวาโรงงานทอผาแหงนี้ จะกลายเปนที่สราง

อาชีพ ซึ่งนอกจากใหความมั่นคงในชีวิตแลว ยังทำใหเธอกลายเปน

ชางฝมือที่อนุรักษศิลปะอันเปนเอกลักษณของไทย คือ การทอผา

ไหม    

 และสถานที่แหงนี้ไมใชโรงงาน หากคือที่สำหรับ “เพาะโอกาส

แหงชีวิต” ใหกับคนยากจน ผูดอยโอกาสในสังคมไทย

 ที่นี่คือ ศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ

 มณีจันทร เปนผูหนึ่งที่ไดรับโอกาสในชีวิตจากการเขามา

สมัครทำงานเปนชางทอผาไหมในศูนยศิลปาชีพบางไทร โดยเริ่มตน

จากการไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับผาไหม

 “ที่มาสมัคร ก็เพราะเขาใจวาที่นี่เปนโรงงาน เห็นเขาเปดรับ

สมัครชางทอผา เราก็เลยปนจักรยานมาลองสมัครดู เพราะเราเปน

คนใกลๆ แถวนี้ แตพอมาถึงจึงไดรูวาเปนที่ฝกอาชีพ”

 มณีจันทรเริ่มตนการเปนชางทอผาไหมโดยใชเวลาเรียนรูงาน

ถึงหกเดือน จึง “เปนงาน” และสามารถทอผาไหม โดยลอกตาม

ลายที่ไดรับมา แตกวาจะถึงวันนั้น เธอยอมรับวาเปนงานที่ยาก 

และทำใหเธอเกือบถอดใจขอลาออกไปกลางคัน

 “เพราะเปนงานที่เราไมเคยทำมากอนเลย ไมรูจักเครื่องไม

เครื่องมือ และเพื่อนๆ ที่มาสมัครพรอมกัน ก็ไมมีใครอยูกับเราใน

ชวงแรกๆ เนื่องจากทุกคนตองตามเสด็จพระองคฯ ไปตามที่ตางๆ 

เราก็เปนคนเดียวในแผนกนี้ที่พูดภาษากลาง  คนอื่นๆ เขามาจาก

อีสานบาง เหนือบาง เขาก็มีเพื่อนที่พูดภาษาเดียวกัน ครูที่สอนงาน

ก็ไมไดอยูกับเราตลอดเวลา เราตองเรียนรูงานเอง ตอนนั้น เราเพิ่ง

สิบหก ก็เลยรูสึกทอ อยากเปลี่ยนแผนก แตพี่เลี้ยงที่คอยดูแลซึ่ง

เปนทหาร ก็ใหกำลังใจบอกใหเราอดทน”

 ผลจากการอดทนและฮึดสูกับความยากลำบากในการเรียนรู

งานทอผาไหม ทำใหมณีจันทรสอบผานดานยากของชีวิตมาได 

 และจากวันนั้น เธอก็กลายเปนชางทอผาไหมที่ทอลายสวยสด

งดงามตามที่ผูอื่นออกแบบไวไดทุกแบบ ทุกลาย ทั้งยังสามารถ

สรรคสรางลายไดเองดวย 

 “ก็รูสึกดีนะที่เราอดทน และเรียนรูจนทำงานได เพราะอยูที่นี่ 

ชีวิตก็เรียบงาย แมรายไดอาจจะไมสูงมากนัก แตก็พออยูพอกิน มี

เวลาเหลือไปดูแลครอบครัว”

 มณีจันทร คือตัวแทนของอีกหลายรอย หลายพันชีวิตที่ไดมี

โอกาสเขามาอยูในศูนยศิลปาชีพ เพื่อเลือกฝกงานในแผนกตางๆ 

ตามความถนัด ความชอบ และนำความรู ความเชี่ยวชาญที่ไดรับไป

ประกอบอาชีพ เปนไปตามพระราชประสงคในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงจัดใหมีการฝกอบรมลูกหลานเกษตรกร 

ชาวนา ชาวไร ใหมีอาชีพเสริมดวยการผลิตงานศิลปาชีพ งานชาง

ฝมือดานศิลปะหัตถกรรมพื้นบาน เพื่อเปนการอนุรักษและพัฒนา

ทั้งดานฝมือและศิลปหัตถกรรมใหดีขึ้นสูความเปนเลิศและรักษาไว

ซึ่งเอกลักษณของศิลปกรรมไทย
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 ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  เปนหนวยงานหนึ่งของมูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปดอยาง

เปนทางการเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๗  เริ่มจากป พ.ศ ๒๕๒๓ 

รัฐบาลไดถวายที่ดินจำนวน ๗๕๐ ไร ซึ่งเปนที่ดินในเขตที่ดินปฏิรูป

เพื่อการเกษตรกรรม แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ มีกระทรวง

เกษตรและสหกรณเปนผูดำเนินการกอสรางและปรับปรุงพื้นที่ 

รวมทั้งหนวยงานราชการตางๆ รวมสนับสนุนโครงการ และมีการ

ปรับปรุงขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๒๐๐ ไรเศษ

 มาถึงวันนี้ กวาสามสิบปของการดำเนินงาน คนรุนแลวรุนเลา

ที่สนใจในงานชางฝมือไดผลัดกันเวียนเขามาฝกอาชีพตามแผนก

ตางๆ ทั้งสิ้น ๓๑ แผนก จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเปน

รายไดเสริม หรือเปนรายไดหลักใหกับทั้งตนเองและครอบครัว 

 หากใครเคยมาเยี่ยมชมศูนยศิลปาชีพบางไทรแหงนี้ ยอม

ทราบวาศูนยแหงนี้มีสถานที่นาสนใจหลายแหงภายในศูนย ซึ่งเปด

ใหนักทองเที่ยวเขาชม และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสำคัญของ

จังหวัดอยุธยา เชน

 ศาลาพระมิ่งขวัญ อาคารไทยทรงประยุกต จตุรมุขสูง ๔ ชั้น 

ตั้งตระหงานอยูกลางศูนยศิลปาชีพบางไทร ชั้นลาง เปนศูนยสาธิต

การผลิตงานและจำหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพ ที่เปนผลงานของผู

เขารับการอบรมจากแผนกตางๆ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑของโครงการ

อื่นๆ จำหนายดวย สวนชั้นที่ ๒ และ ๓ เปนหองแสดงนิทรรศการ

ผลงานศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยม ซึ่งเปนผลงานของเกษตรกรผูเขารับ

การฝกอบรมที่ไดรับรางวัลจากการประกวดทั้งระดับประเทศและ

ตางประเทศ จัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวชม

 พระตำหนัก เปนเรือนไทยกลาง ใตถุนสูง มีความสวยงาม

ตามแบบฉบับเรือนไทยดั้งเดิม สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี-

นาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอทุกพระองค

 วังปลา เปนสถานแสดงพันธุสัตวน้ำจืด แสดงการอยูอาศัย

รวมกันของปลาน้ำจืดชนิดตางๆ ที่เปนปลาพื้นเมืองของไทย 

 สวนนก  ดำเนินงานโดยมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ เปนกรงนกขนาดใหญที่

จัดสภาพแวดลอมเหมือนธรรมชาติ ภายในสวนมีนกพันธุตางๆ 

ที่หาชมไดยากกวา ๗๐ ชนิด รวมทั้งสัตวปาอื่นๆ เชน แมวดาว เกง 

งูเหลือม งูหลาม  

 นอกจากนั้น ยังมีหมูบานศิลปาชีพ ที่ดูแลโดยการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย มีรานอาหารไวบริการนักทองเที่ยว และศาลา

อาหาร สำหรับผูมาฝกอาชีพ



 แตสถานที่สำคัญยิ่ง อันถือไดวาเปนหัวใจหลักของศูนย

ศิลปาชีพ คือ อาคารฝกอบรมอาชีพ ซึ่งเปนสถานที่สำหรับฝกอบรม

ของแผนกตางๆ รวม ๑๖ อาคาร เปดใหนักทองเที่ยวและผูสนใจ

เขาชมวิธีการฝกอบรมศิลปาชีพ ทั้ง ๓๑ แผนก 

 สถานที่แหงนี้เองเปนเสมือน เรือนเพาะโอกาสแหงชีวิต ให

กับเยาวชนจำนวนมากที่ยากไร ไดมีวิชาชีพติดตัวโดยใชเวลาใน

การเรียนรูดานทฤษฎีไมนาน เพียงหกเดือนถึงหนึ่งป เมื่อจบแลว 

ทุกคนจะไดรับใบประกาศนียบัตรติดตัวไปใชสมัครงานหรือ

ประกอบอาชีพได หากใครใฝรูอยากมีวิชาชีพเสริมในดานอื่น ก็ยัง

คงเรียนตอไดเรื่อยๆ ในแผนกตางๆ เพราะศูนยฯ แหงนี้เปดรับ

นักเรียนตั้งแตอายุ ๑๕ ถึง ๖๐ ป 

 ที่แผนกเปาแกว ยรรยง บุญประสิทธิ์ เยาวชนวัย ๑๗ ป 

เขามาเปนหนึ่งในสมาชิกของศูนยฯ ตั้งแตอายุ ๑๕ ป หลังจบ

มัธยมศึกษาปที่ ๓ จากอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร โดยการ

ชักชวนจากนาชาย ดวยสาเหตุงายๆ สั้นๆ แตดึงดูดใจเขาคือ 

“ที่นี่เรียนฟรี  ยังมีที่พักและเบี้ยเลี้ยงใหดวย”

 หลังจากไดรับคำชวนเชนนี้จากนาชาย ยรรยงตัดสินใจไป

สมัครเรียนตามคำประกาศของสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

จังหวัด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสถานที่เปดรับสมัครผูมี

รายไดนอยและยากจน เขาเปนนักเรียนศิลปาชีพบางไทร 

 เมื่อมาถึงศูนยแหงนี้ ทุกคนจะมีโอกาสทดลองเรียนแผนกที่

ตนเองสนใจเปนเวลาหนึ่งสัปดาหในตอนเปดภาคเรียน กอนตกลง

ใจวาจะเรียนตอที่แผนกเดิม หรือจะยายแผนก แตหลังจากหนึ่ง

สัปดาหผานไป ตองเรียนที่แผนกนั้นจนจบหลักสูตร จึงจะสามารถ

ไปเรียนตอที่แผนกอื่นได

 “กอนผมจะมาอยูแผนกเปาแกว ก็เคยอยูแผนกชางโลหะ

มากอน เรียนจบหลักสูตรแลว ก็มาเรียนตอที่แผนกนี้”

 ยรรยงบอกวาเขาตัดสินใจเลือกเรียนแผนกนี้เพราะเปนแผนก

ที่เรียนแลว นำไปประกอบเปนอาชีพหลักไดอยางรวดเร็ว ชิ้นงาน

ที่ผลิตเปนชิ้นขนาดเล็ก ไมตองใชเวลามาก แตกวาจะผลิตขึ้นมาได 

เขาก็ตองเรียนรูอยูกับการยืดแกวที่เปาแลวลมเหลวหลายตอหลาย

ครั้ง จนในที่สุด หลังจากใชเวลาอยูประมาณสองสามเดือน เขาก็

สามารถเรียนรูที่จะเปาแกวใหเปนรูปรางอยางใจนึก

 ที่แผนกเปาแกวนี้เอง ครูผูสอนและดูแลนักเรียน เติบโตจาก

การเปนนักเรียนที่ตองการแคมาเรียนรูผูหนึ่ง แตดวยความสามารถ

กลับทำใหเขาพัฒนาตนเองจากนักเรียนมาเปนผูชวยสอนไดโดยใช

เวลาเพียงหนึ่งป นั่นคือ สุมิตร เกตุโฉม อาจารยศิลปาชีพแผนก

ชางเปาแกว 

 สุมิตร ยอนรำลึกถึงครั้งที่ตนเองเปนนักเรียนเปาแกววา เขาก็

เชนเดียวกับยรรยง เริ่มจากการทดลองไปเรียนในแผนกอื่นมากอน 

คือ แผนกชางแกะสลักไม แตพบวาตนเองไมถนัด และอยากทำงาน

ฝมือขนาดเล็ก จึงมาลงเอยที่แผนกเปาแกวนี้ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๒๙ 

และไดเลื่อนขั้นเปนผูชวยสอนใน ป พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงวันนี้ มี

นักเรียนที่เปนลูกศิษยผานมือมา ๗๗ รุนแลว

 ไมแนวา ยรรยงอาจไดเดินตามรอยของอาจารยที่สอนตนเอง

มา โดยพัฒนาฝมือและกลายเปนอาจารยผูหนึ่งในศูนยฯ แหงนี้

ก็เปนได 



 นอกเหนือจากจะมีการฝกอบรมผูเรียนใหกลายเปนชางฝมือ

ดานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เพื่ออนุรักษมรดกแหงความเปนไทย

แลว ศูนยศิลปาชีพยังมีแผนกชางวิชาชีพนั่นคือ แผนกชางเครื่อง-

ยนต ที่สอนใหผูเรียนรูจักการซอมและบำรุงรักษาเครื่องยนต

การเกษตร เครื่องยนตรถยนต และเครื่องยนตรถจักรยานยนต  

 มิลวายุ ทาคำ ชายหนุมอายุ ๑๖ ป จากอำเภอลอง จังหวัด

แพร ไดเขามาเรียนในแผนกนี้ พรอมกับเพื่อนเยาวชนชายที่สนใจ

ในเรื่องเครื่องยนตกลไก เพราะตองการนำใบประกาศนียบัตร

ที่ไดรับไปใชเพื่อทำงานในอูรถยนต

 “บานทำนา ผมก็ไมมีอะไรทำหลังจากจบ ม. ๓ เพื่อนชวนเลย

มาเรียนที่นี่ ซึ่งใหเรียนทฤษฎีสองเดือน ปฏิบัติสี่เดือน เกี่ยวกับ

เครื่องยนตเล็ก เครื่องยนตมอเตอรไซค เครื่องยนตรถไถ ผมก็อยาก

ไดใบประกาศเพื่อไปทำงานหาประสบการณในอูซอมรถสักพัก 

แลวก็วางแผนวาจะกลับไปเปดอูซอมรถที่บานของผมเอง”

 นั่นคือแผนการในชีวิตของมิลวายุ ซึ่งไมตางจากเยาวชนอีก

มากมายที่พากันมาสมัครเรียนเปนนักเรียนของศูนยฯ แหงนี้ 

 ไมเพียงเปดโอกาสใหเฉพาะเยาวชนที่มีรางกายสมบูรณ

เทานั้น แตศูนยฯ ยังเปดโอกาสแหงชีวิตที่จะไดฝกวิชาชีพชางฝมือ

ไทยเผื่อแผมายังผูพิการที่สามารถชวยเหลือตนเองไดอีกดวย

 หนึ่งในผูพิการที่ไดรับโอกาสในการเขาฝก เพื่อเปนชางวาด

ภาพสีน้ำมัน คือ อิทธิเบศ สนธิ ชายหนุมวัย ๔๘ ปที่เขามาฝกฝน

ตนเองเปนจิตรกรไดสามปกวาแลว

 “ผมเคยใชชีวิตเปนพอคาพระเครื่องมากอน แตมีคนชักชวน

ใหลองมาฝกงานฝมือที่ศูนยฯ แหงนี้ ก็เลยสมัครมาทางกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมของจังหวัดสิงหบุรี เพราะผมเปนคนที่นั่น ผมไมมี

ความรูเรื่องสีเลย ไมเคยรูจักกระทั่งแมสีวาคืออะไร ก็ใชเวลาฝก

อยูนาน จนตอนนี้สามารถวาดรูปไดคลองแคลวมากขึ้น และผลงาน

ที่ทำเสร็จก็จะถูกนำไปขายที่ศาลาพระมิ่งขวัญในศูนยฯ รวมทั้งไป

ขายตามงานตางๆ เวลาศูนยฯ ไปออกงาน”

 อิทธิเบศคนพบวาการไดมาใชชีวิตเปนนักเรียนประจำ มีเบี้ย

เลี้ยง และมีรายไดจากผลงานที่ทำนั้น ทำใหเปนคนมีวินัยที่รูจัก

รับผิดชอบตนเอง เชนเดียวกับนักเรียนอีกหลายรอยคนที่กำลังใช

ชีวิตและฝกอาชีพในศูนยฯ แหงนี้ตามแผนกตางๆ ไปพรอมกับเขา 

รวมทั้งหลายพันคนที่เปนศิษยเกาจากศูนยฯ แหงนี้ นำความรูออก

ไปประกอบอาชีพ

 

 ที่เปนเชนนี้ได เพราะศูนยศิลปาชีพบางไทร “เพาะโอกาส

แหงชีวิต” ใหกับลูกหลานเกษตรกรที่ยากไรไดแสดงฝมือของ

ตนเองใหผูคนทั่วทั้งโลกไดประจักษถึงความเปนชางฝมือที่ฝงอยูใน

สายเลือดของคนไทย ดังพระราชเสาวณียในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงตรัสไววา

 “ขาพเจานั้นภูมิใจเสมอวาคนไทยมีสายเลือดของชางฝมือ

อยูทุกคนไมวาจะเปนชาวนาชาวไรหรืออาชีพใด อยูสารทิศใด 

คนไทยมีความละเอียดออนและฉับไวตอการรับศิลปะทุกชนิด 

ขอเพียงแตใหเขามีโอกาสไดเรียนรูและฝกฝน เขาก็จะแสดง

ความสามารถออกมาใหเห็นได”

 

 ศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นในเขตที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม ตำบล

ชางใหญ อำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งพันไร 

 ศูนยศิลปาชีพมุงฝกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 

ในแตละวัน เริ่มการฝกอบรมตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.และ

หยุดพัก ๑ วันในแตละสัปดาห โดยแบงการฝกอบรมออกเปน

แผนกตางๆ รวมทั้งสิ้น ๓๑ แผนก ไดแก

 แผนกชางเครื่องเรือนไม แผนกชางปนตุกตาชาววัง แผนก

ชางตัดเย็บเสื้อผาและปกจักร แผนกชางเครื่องยนต แผนกชาง

เครื่องหนัง แผนกชางสานผักตบชวา แผนกชางเปาแกว แผนกชาง

ประติมากรรม แผนกชางโลหะ แผนกชางเครื่องเรือนหวาย

แผนกชางเครื่องเคลือบดินเผา แผนกชางประดิษฐ แผนกชาง

จิตรกรรมประยุกต แผนกชางประดิษฐหัวโขน แผนกโภชนาการ

แผนกชางแกะสลักไม แผนกชางบาติก แผนกชางวาดภาพสีน้ำมัน

แผนกชางเจียระไนพลอย แผนกชางภาพกระจกสี แผนกชางปน

ดอกไมขนมปง แผนกชางบานทรงไทย แผนกชางทอผาไหม

แผนกชางเขียนภาพลายไทย แผนกชางทอผาลายตีนจก แผนก

ชางสอดยานลิเภา แผนกชางจักสานไผลายขิด แผนกขนมไทย

แผนกชางดอกไมประดิษฐ แผนกชางปกผา แผนกชางฝงมุก

กษมา สัตยาหุรักษ  

     ยึดอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับการเขียน 

และการแปลมาตั้งแตจบปริญญาตรี จาก

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จนถึงปจจุบัน





 พระราชประสงคของสมเด็จพระนางเจาฯ 

ที่ตองการใหมีการฝกอาชีพงานฝมือศิลปะไทยนั้น 

นอกจากจะใหทุกคนมีอาชีพเสริมติดตัวเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตแลว พระองคยังประสงคใหทุกคน

ที่เรียนที่นี่นำความรูที่ไดกลับไปเผยแพรในชุมชนของตนเอง

เพื่อเปนการสานตองานฝมือของไทยเราใหสืบไป 

ทำใหลดอัตราการวางงานของประเทศลงไปทางออม 

และยังทำใหผูคนไมตองยายถิ่นอาศัยดวย

พลเอกเธียรศักดิ์  พะลายานนท
รองประธานกรรมการบริหาร

ศูนยศิลปาชีพบางไทร
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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๑. วิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ สถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา

    ครั้งแผนดินกรุงศรีอยุธยา

๒. ตุมสามโคกขนาดใหญ ตั้งอยูบนฐานดอกบัว หนาโบราณสถานเตาเผา

    ตุมสามโคก ที่บานสามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

๓. เศษครก อาง ตุม ที่พบบริเวณโบราณสถานโคกเตาเผาตุมสามโคก

๔. โบราณสถานโคกเตาเผาตุมสามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

    ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ

๕. ตุมสามโคกที่พบในเตาเผาตุมสามโคก ในโครงการขุดแตงเตา 

    ของกรมศิลปากร ป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล คือ พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน-

สัตยา เปนพระราชพิธีใหญสำหรับแผนดินสืบมาแตโบราณ เปน

พระราชพิธีอันเปนมงคลแหงความสื่อสัตย ใชน้ำเปนเครื่องกำหนด

เปนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับแผนดินและสถาบันพระมหากษัตริยใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่พระมหากษัตริยเปนผูมีอำนาจ

สูงสุดและเปนศูนยกลางของพระราชอาณาจักร เปนการดื่มน้ำที่

แทงดวยพระแสงราชศัสตราเพื่อใหพระบรมวงศานุวงศและ

ขาราชการดื่มน้ำสาบานวาจะจงรักภักดีและซื่อตรงตอพระมหา

กษัตริยและพิธีสวดสาปแชงดวยการโอมอานลิลิตโองการแชงน้ำ 

พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยานี้ ไทยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย

 มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแตสมัยอยุธยา ในรัชกาล

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจาอูทองปฐมกษัตริยแหงกรุงศรี-

อยุธยา ปรากฏหลักฐานในกฎมณเฑียรบาล กฎหมายตราสามดวง

เรียกชื่อพระราชพิธีวา “ถวายบังคมถือน้ำพระพัท” กำหนดให

เดือน ๑๐ ถือเปนพระราชพิธีสำคัญในการปกครองมีการกำหนด

โทษขาราชการที่ไมไดมาถือน้ำถึงตาย ยกเวนผูที่เจ็บปวย และมี

ขอหามใสแหวนนากแหวนทองรวมในพิธี หามกินอาหารกอนเขา

พิธี หากผูใดดื่มน้ำพระพิพัฒนสัตยาแลวยื่นตอใหแกกันหรือดื่มแลว

เททิ้ง โดยไมเทใสผมมีโทษเปนกบฏ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน-

สัตยาในสมัยอยุธยาจะประกอบพิธีนี้ในวาระตางๆ ๔ วาระดวยกัน 

คือ

 -  พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาเมื่อพระเจาแผนดิน

เสวยสิริราชสมบัติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดิน

 -  พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาประจำป กระทำ

ปละ ๒ ครั้ง เดือนหาและเดือนสิบ เพื่อเปนการตรวจสอบบรรดา

ขาราชการและเจาเมืองตางๆ หากผูใดไมเขารวมก็จะถือวาเปนกบฏ

และเปนการสรางความสามัคคีแกขาราชการที่ไดมาพบปะกันดวย

 -  พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาในสงคราม เปนการแสดง

ความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดินและประเทศชาติที่ไดเสียสละ

ชีวิตในการออกศึกสงครามและเปนการสรางขวัญกำลังใจที่ไดดื่ม

น้ำศักดิ์สิทธิ์กอนออกไปทำศึกสงคราม

 -  พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาในทางการเมือง ถือเปน

การประสานไมตรีและสรางความมั่นคงทางการเมืองของบรรดา

หัวเมืองตางๆ ใหอยูภายในพระราชอำนาจของเมืองหลวง

Samkok Earthen Jar
 The ancient oath-taking ceremony, 

Pitpat Sattya Water Ceremony, was one of 

the important activities during the Absolute 

Monarchy since Ayutthaya period. Samkok 

earthen jars were used to contain sacred 

water in the ceremony. 

ขั้นตอนการปนตุมสามโคก (อีเลิ้ง)

ที่บานสามโคก



 ตุมสามโคกตุมน้ำพิพัฒนสัตยาครั้งแผนดินกรุงศรีอยุธยาที่

บันทึกไวในคำใหการขุนหลวง วัดประดูทรงธรรมวาดวยธรรมเนียม

ถือน้ำ “ตุมอีเลิ้ง” ตุมดินเผาเนื้อดินสีแดงสมไมเคลือบน้ำยาทรง

กลม กนแบนกลมปากกลม กลางปอง ตุมน้ำของชาวมอญที่ไดนำ

ความรูชางปนเครื่องปนดินเผามาจากเมืองเมาะตะมะ เขามากอตั้ง

เตาเผาตุมในแผนดินสยามครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ซึ่งภาย

หลังนิยมเรียกชื่อเปนไทยวา “ตุมสามโคก” ตามชื่อบานชื่อบาง

ที่ผลิต  สิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่เชิญมาตั้งในพิธีเปนสิ่งของสำคัญ 

ที่ทำหนาที่เปนภาชนะบรรจุน้ำในการดื่มน้ำถวายสัตยมี ๕ อยาง

ดวยกันคือ ๑. พระเตา  ๒. นางเลิ้ง  ๓. ขันสาคร  ๔. บาตรดินเผา  

๕. พระสังข  ภาชนะทั้ง ๕ อยางที่เปนภาชนะบรรจุน้ำพิพัฒนสัตยา

นั้น “นางเลิ้ง” นับเปนภาชนะที่บรรจุน้ำไดมากที่สุด พระราชพิธี

ถือน้ำพิพัฒนสัตยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจัดขึ้นในพระมหาวิหาร

ปรางคปราสาทในวัดพระศรีสรรเพชญอารามในพระบรมมหาราชวัง

กรุงศรีอยุธยา ดวยพิธีทางพุทธศาสตรและพิธีศาสตรไสยเวทโอม

อานโองการแชงน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเครื่องตน 

ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ เสด็จมาเปนประธานขาราชการฝายหนา

ฝายใน ถือพานรองขันหมากธูปเทียน ขาวตอกดอกไม ถวายบังคม

พระบรมรูปสมเด็จพระเจารามาธิบดีศรีสุนทรบรมนารถบพิตร

พุทธเจาอยูหัวอูทองกอนแลวมารับน้ำพิพัฒนสัตยา ฝายหนารับ

พระราชทานน้ำขางหนาพระลานพระมหาวิหารปรางคปราสาท 

ฝายในรับพระราชทานถือน้ำตามระเบียงและหลังพระมหาวิหาร

ปรางคปราสาทในวัดพระศรีสรรเพชญอาราม 

 เตาสามโคก เตาเผา “ตุมสามโคก” ตั้งอยูในตำบลสามโคก 

อำเภอสามโคก กลุมเตาเผาตุมสามโคกตั้งอยูริมฝงแมน้ำเจาพระยา

หนาวัดสิงห บริเวณที่เปนที่ตั้ง “เมืองสามโคก” บานเมืองเกาใน

สมัยอยุธยาที่ชาวมอญอพยพหลบภัยสงครามเขามาพึ่งพระบรม

โพธิสมภารแผนดินสยามสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช โปรด-

เกลาใหชาวมอญไปตั้งบานเรือนอยูอาศัยที่สามโคก หลักฐานการ

กอตั้งเตาเผาเครื่องปนดินเผาของชาวมอญสามโคกมีปรากฏอยูใน

แผนที่ที่ฝรั่งตางชาติเขียนขึ้นในสมัยอยุธยาแผนดินสมเด็จพระเจา

ทายสระ (พระสรรเพชญที่ ๙) เขียนโดยบาทหลวง “ฟรองซัววาเลน

ไทน (François Valentijn) ชาวฮอลันดา บาทหลวงประจำโบสถ

ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (เว.โอ.เซ) ในป พ.ศ. 

๒๒๖๙ แผนที่รวมอยูในหนังสือ Oud en Nieuw Oost – Indien 

ภาค ๓ เลม ๒ พิมพที่กรุงดอรเดร็ทและกรุงอัมเตอรดัม ประเทศ

เนเธอรแลนด เขียนแผนที่ประกอบภาพเสนทางแมน้ำเจาพระยา

ตั้งแตปากอาวสยามไปถึงหัวเมืองเหนือ แสดงใหเห็นสภาพกรุงศรี

อยุธยา วัดวาอาราม ถนนหนทางและบานเรือนที่ปลูกเรียงราย

หนาแนนตลอดสองฝากฝงแมน้ำเจาพระยาและใหรายละเอียด
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ตุมสามโคก 

 ตุมน้ำพิพัฒนสัตยา

  ครั้งแผนดินกรุงศรีอยุธยา



เกี่ยวกับชื่อหมูบานริมฝงแมน้ำไวรวมทั้งสิ้น ๑๐๑ หมูบานและใน

หมายเลข ๒๒ มีชื่อหมูบาน “Potte – Bakkers Dorp” ก็คือ

หมูบานทำเครื่องปนดินเผาซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณคุงแมน้ำเจาพระยา

ฝงตะวันตก ซึ่งในแผนที่ฝรั่งฉบับอื่นๆ ที่ทำขึ้นในสมัยอยุธยาจะใช

คำวา “Samkoc” ก็คือบริเวณที่ตั้งเมืองสามโคกนั้นเอง หลักฐาน

สำคัญอีกประการหนึ่งคือ โบราณสถานเนินดินโคกเตาเผาเครื่องปน

ดินเผาและเศษภาชนะเครื่องปนดินเผาที่แตกกระจัดกระจายโดย

รอบเตาเผา การขุดคนศึกษาทางโบราณคดีที่เตาสามโคกดำเนิน-

การโดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๒

สุพรรณบุรี กรมศิลปากร รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด

ปทุมธานีเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ผลการ

ขุดคนเนินซากเตาหมายเลข ๑ พบเนินซากเตาปรากฏอยู ๔ เตา 

มีการสรางเตาทับซอนกัน เปนเตาแบบเตาระบายความรอนแนว

นอนชนิดหองเดียวเรียกวา “เตาประทุน” ภาชนะที่พบมีหลายชนิด 

เชน ครก กระปุก หวด จานชาม ตะคัน เตา ฝาหมอ อาง ตุม 

เตาเผาตุมสามโคกนี้เริ่มการผลิตประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๓–๒๔ 

และเริ่มผลิตอีกครั้งราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ 

 ภาชนะเครื่องปนดินเผาของมอญจากเตาสามโคกที่ผลิตสืบ

ตอเนื่องกันมาอยางไมขาดสาย จากสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัย

รัตนโกสินทรคือ “อีเลิ้ง” “นางเลง” หรือที่เรียกกันภายหลังตาม

ชื่อบานนามเมืองที่ผลิตวา “ตุมสามโคก” ซึ่งเปนภาชนะที่มีขนาด

ใหญที่สุดของเตาสามโคกที่ผลิตจากเตาแหลงนี้มีการผลิตตอเนื่อง

มาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 

๒๔๑๑ – ๒๔๕๓) “นายโมรา” ทหารกรมมหาดเล็กตลกหลวง 

มีหนาที่อานหนังสือตลกถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เวลาทรงเครื่องใหญไดตามเสด็จประพาสพระราชวัง 

บางปะอินทางเรือขึ้นไปตามลำแมน้ำเจาพระยาในป พ.ศ. ๒๔๒๖ 

ผานเมืองสามโคกไดแตงนิราชไวความวา

 ...“หนึ่งโคกเขตชื่อตั้ง  เมืองปทุม

 มอญมากกวาไทยคุม  พวกพอง

 ทำอิฐโองอางชุม  ตาลดก ดงนา

 ยลแตมอญไมตอง  จิตเพอเสมอสมร”...

 

 ตอมาภายหลังชาวรามัญเมืองสามโคกไดเลิกรางการผลิตไป

คงเหลือแตเพียงเนินดินโคกเตาสามโคก โดยยายการผลิตตุม

สามโคกไปที่เกาะเกร็ดเมืองนนทบุรี ชาวรามัญที่เกาะเกร็ดไดขยาย

การผลิตตุมสามโคกขึ้นเปนจำนวนมากและไดนำไปขายขึ้นลอง

ตามลำน้ำไปทั่วทุกภาค ลักษณะตุมสามโคกที่เกาะเกร็ดมีการตกแตง

ปากและไหลของตุมใหสวยงามดวยลายเกลียวเชือกลายกลีบบัว 

ลายเครือเถา ลายกนก รูปทรงของตุมก็สูงเพรียวขึ้น กลางปอง

นอยลง เทคนิคการผลิตดีขึ้นสามารถผลิตตุมขนาดใหญๆ ได

 ปจจุบันนี้กรมทรัพยสินทางปญญาไดประกาศขึ้นทะเบียน

เปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของ “ตุมสามโคก” แหลงกำเนิดพื้นที่

เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไวแลว

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ จะหาชมตุมสามโคกของเกาไดที่วัดสิงห 

วัดแจง วัดสามโคก วัดสะแก และตุมสามโคกขนาดใหญ ที่พิพิธ-

ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ตามบานเรือนหาดูไดนอยมาก 

คงเหลือตุมสามโคกเตาเกาะเกร็ด และจะหมดไปในที่สุดดวย

วิวัฒนาการทางเทคนิคของโองดินเผาเคลือบผิวน้ำหนักเบาของ

ชางชาวจีน “โองเซี่ยงไฮ” ซึ่งผลิตจาก “ซูโจว” มณฑลเจียงซู 

ซึ่งไดรับความนิยมจนติดตลาดการคาแทนตุมสามโคกดวย 

“โองมังกร” เมืองราชบุรีที่ชาวมอญเมืองสามโคกรับมาขายสืบตอ

แทนตุมสามโคกจนถึงปจจุบันนี้
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โรง
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เด็ก
ของ

พระอัคร
ชายาเธอฯSiam’s First Nursery

 The first nursery in Siam was founded 

122 years ago by Her Highness Princess Saisavali 

Bhiromya, the royal consort of King Rama V. 

Located in the middle of Bangkok on 

Bamrungmuang Road, the nursery was built with 

the princess’s money and other people’s 

donations with an aim to take care of orphans 

and children of the poor.



ซาย : พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ

ผูทรงกอตั้งโรงเลี้ยงเด็ก

ขวา : พระวิมาดาเธอฯ และพระราชโอรส-ธิดา

 ยอนหลังกลับไปเมื่อ ๑๒๒ ปกอน โรงเลี้ยงเด็กแหงแรก

ในประเทศไทยไดถือกำเนิดขึ้นในยานใจกลางกรุงเทพมหานคร 

โดยพระราชดำริในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหา

ราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรง

พระอิสริยยศ พระอัครชายาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย 

กรมขุนสุทธาสินีนาฏ โดยทรงใชพระทุนทรัพยสวนพระองคจำนวน

มากรวมกับผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบซื้อที่ดินพรอมดวยสิ่ง

ปลูกสรางขนาดใหญ ณ ถนนบำรุงเมือง ตำบลสวนมะลิ เพื่อจัดตั้ง

เปนโรงเลี้ยงเด็กสำหรับสงเคราะหใหความชวยเหลือแกครอบครัว

ที่มีฐานะยากจนหรือเด็กที่กำพราพอแม รวมถึงเด็กจรจัดพอแม

ทอดทิ้งไมเหลียวแล

 แนวพระราชดำริในการจัดตั้งโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายา-

เธอฯ นั้น สืบเนื่องมาจากการประชวรสิ้นพระชนมของพระราชธิดา 

คือ พระเจาลูกเธอ เจาฟานภาจรจำรัสศรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๔๓๒ ขณะมีพระชันษาได ๕ ขวบเศษ ดวยทรงพระราช

ปรารภวา แมบุตรธิดาของผูมีทรัพยฐานะดี ยังไดรับความทุกข-

เวทนาในยามเจ็บไขไดปวยแสนสาหัสถึงเพียงนี้ แลวเด็กที่เกิดจาก

บิดามารดายากจนขัดสนเหลานั้นจะไดรับความลำบากยิ่งไปกวานี้

เพียงใด และเมื่อเติบโตเปนผูใหญก็จะพาสันดานเหลานี้ติดตัวไป

ดวย อันจะเปนภัยตอสังคมและประเทศชาติในอนาคต จึงควรที่จะ

จัดฝกอาชีพใหเด็กเหลานั้น เพื่อจะไดมีวิชาติดตัวประกอบอาชีพ

เลี้ยงตัวเองตอไปภายหนา และถือเปนการชวยเหลือผูปกครอง

ที่ยากจนขัดสนอีกทางหนึ่งดวย ประจวบกับเวลานั้นยังไมมีองคกร

หนวยงานที่เขามาดูแลการสงเคราะหเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้นพระ

วิมาดาเธอฯ จึงไดมีจิตกุศลที่จะทรงชวยเหลือเด็กและทารกที่มี

ปญหาทางครอบครัว ดวยการประทานพระทุนทรัพยสวนพระองค

จัดซื้อที่ดินสรางโรงเลี้ยงเด็กขึ้นมาเปนการเฉพาะ 



ซาย :

พวกเด็กๆ ในโรงเลี้ยงเด็ก

ถายภาพรวมกัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕

ขวา :

บรรดาเด็กผูชายในโรงเลี้ยงเด็ก

กำลังฝกหัดทำสวน

ราชทานชื่อเรือนทั้งสี่หลังตามพระนามของพระราชโอรส และ

พระราชธิดาในพระวิมาดาเธอฯ ไวดังนี้ เรือนยุคล (เจาฟายุคล-

ทิฆัมพร) เรือนนภาจร (เจาฟานภาจรจำรัสศรี) เรือนมาลินี (เจาฟา

มาลินีนพดารา) เรือนนิภา (เจาฟานิภานภดล) ภายในเรือนแตละ

หองมีเตียงนอนไมทาน้ำมันชักเงาพรอมดวยผาปูที่นอนหมอนมุง 

มีของเด็กเลน บริเวณเฉลียงวางเกาอี้เล็กๆ สำหรับเด็กนั่งเลนกัน

ระเบียบการฝกสอนเด็กในโรงเลี้ยงเด็ก

 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น ระบบการศึกษาของบานเมืองใน

ขณะนั้นยังไมไดกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนชั้นประถม 

มัธยม และอุดมศึกษาเหมือนเชนทุกวันนี้ การสงเคราะหเด็กของ

โรงเลี้ยงเด็กก็มุงรับแตเฉพาะเด็กกำพราหรือเด็กอนาถาพอแม

ทอดทิ้ง เด็กที่รับไวมีตั้งแตทารกไปจนถึงอายุ ๑๓ ป ดังนั้นการ

จัดการศึกษาจึงกำหนดเปนสองระดับ คือชั้นทารกและชั้นเด็ก

สำหรับชั้นทารกนั้นยึดถือหลักอนามัยเปนสำคัญ นับตั้งแตเกิดมา

ชันคอได ก็จะเรียนรูการทรงตัว การคว่ำ การหงาย การคลาน นั่ง 

ลุก ยืน เดิน และวิ่งตามลำดับ รวมถึงการฝกพูด สวนชั้นเด็กซึ่ง

อยูในชวงวัย ๗ - ๑๓ ป จะมุงศึกษาหาความรู และประสบการณ

ชีวิตเพื่อนำวิชาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองตอไป กำหนดไวดังนี้ 

 เมื่อพระวิมาดาเธอฯ ทรงตั้ง

พระปณิธานในการจัดตั้งโรงเลี้ยงเด็กขึ้น

ในประเทศสยามตามแนวพระดำริ เพื่อ

ทรงชวยเหลือแกบุตรธิดาของครอบครัว

ผูยากไร จึงไดทรงนำความขึ้นกราบ

บังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกลาเจาอยูหัวใหทรงทราบ พระองค

จึงทรงพระโสมนัสอนุโมทนาในพระ

กุศลเจตนานี้ ในเวลาตอมาพระวิมาดา

เธอฯ ไดทรงบริจาคพระทุนทรัพยสวนพระองคทรงซื้อที่ดินพรอม

สิ่งปลูกสรางในพื้นที่แปลงใหญจากนายภู และชาวบานที่อยูละแวก

ใกลเคียงในยานถนนบำรุงเมือง ตำบลสวนมะลิ รวมเนื้อที่ ๙ เสน 

๓ วา ไดประทานเงินทำการซอมแซมตึกโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง

ที่ทรุดโทรมใหกลับคืนสูสภาพดี มีการกอสรางอาคารใหมเพิ่มขึ้น 

มีการจัดจางพนักงานเจาหนาที่ไวคอยดูแลบริการแกบรรดาทารก

และเด็กเล็ก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระ

กรุณาพระราชทานนามโรงเลี้ยงเด็กแหงนี้วา “โรงเลี้ยงเด็กของ

พระอัครชายาเธอฯ” เพื่อทรงเฉลิมพระเกียรติพระนามองคผูกอตั้ง

ตามพระอิสริยยศในขณะนั้น และไดทรงเปนพระราชธุระชวย

อุปการะบำรุงกิจการโรงเลี้ยงเด็กนี้มาจนตลอดรัชกาล ไดเสด็จ

พระราชดำเนินมาทรงเปดโรงเลี้ยงเด็กแหงนี้เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๔๓๒ และไดเปดใหบริการเปนปฐมฤกษในวันขึ้นปใหม

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ เปนตนมา

 โรงเลี้ยงเด็กแหงนี้ ดานในสุดขุดเปนสระน้ำไวสำหรับใหเด็ก

ฝกหัดวายน้ำกัน นำดินมาถมที่ปูหญาทำสนามเด็กเลนสรางความ

ชุมชื้นเขียวชอุม ตึกเกาหลังใหญเปนหองพักของเด็กผูหญิง หลังเล็ก

ใชเปนหองพักสวนตัวของผูจัดการดูแล มีเรือนพยาบาลหลังหนึ่ง 

เรือนนางนม เรือนเด็กออน และไดปลูกเรือนใหมเพิ่มเติมอีก ๔ หลัง

ใชเปนที่นอนของเด็กผูชาย เปนเรือนฝากระดานสูงชั้นเดียว ทาสี

น้ำเงินมีระเบียงขางหนากั้นลูกกรงโดยรอบ หลังคาปูกระเบื้องวาว 

เสาฐานลางกออิฐถือปูนแข็งแรง ประตูหนาตางเปนบานเกล็ดลวน 

ดานบนเปนชองลมใหอากาศถายเท ฝาเพดานปูดวยไมขนาดเทาๆ 

กันอยางเปนระเบียบ พื้นทางเดินปูไมราบเรียบสะอาดนาอยูและ

ถูกสุขลักษณะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระ



กิตติพงษ วิโรจนธรรมากูร

นักเขียนและนักวิชาการอิสระ 

คร่ำหวอดอยูในแวดวงหนังสือในฐานะนักเขียนและคอลัมนนิสตแนว

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเขียนบทสารคดีรายการโทรทัศน

แนวประวัติศาสตร และมีผลงานหนังสือซึ่งเปนที่รูจักของนักอาน เชน

ชีวิตในวังบางขุนพรหม, ในวังแกว, รอยเรียงเวียงวัง เปนตน

 ๑. ใหอานหนังสือออกเขียนได

 ๒. ใหคิดเลขเปน การนับบวกลบคูณหาร

 ๓. ใหรูจักรักษาอิริยาบท เชน พูดจาสุภาพ ไมทะเลาะวิวาท 

  และประพฤติตัวที่ถูกที่ควร

 ๔. ใหหุงขาว ตมแกงเปน

 ๕. ใหเย็บเสื้อผาสำหรับตัวเองใส และซอมแซมได

 ๖. ใหขึ้นตนไมเปน จะไดยึดอาชีพเปนชาวสวน

 ๗. ใหวายน้ำเปน

 ๘. ใหรูจักปลูกกระทอมที่อยูอาศัย

 ๙. ใหรูจักปลูกตนไม บำรุงดิน

 ๑๐.  ใหรูจักเลี้ยงสัตว

 กิจการโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ ไดดำเนินการ

ตอเนื่องกันมาหลายป แมจะมีอุปสรรคและปญหามาตั้งแตตน 

มิใชเพราะขาดแคลนผูอุปถัมภทุนทรัพย หรือพอแมผูปกครองไม

นิยมสงเด็กมาใหดูแล แตตรงกันขามมีผูสงเด็กมามากเกินความ

ตองการ แตทวาไมตรงกับคุณสมบัติหรือระเบียบกฎเกณฑของ

โรงเลี้ยงเด็กที่มุงสงเคราะหเฉพาะเด็กดอยโอกาส เด็กยากจน

อนาถาหรือพอแมหยาราง แตกลับกลายเปนวา เด็กที่สมัครเขามา

ลวนแตเปนลูกผูดีมีสกุลฐานะร่ำรวย พอแมเพียงคิดวาการสงบุตร

หลานเขามาเลาเรียนอบรมกิริยามารยาทลูกผูดี และฝกหัดอาชีพ

ติดตัวยอมดีกวาเปนไหนๆ อีกทั้งไมตองเสียคาใชจาย ดังนั้น

โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ จึงมีสภาพไมตางกับโรงเรียนเด็ก

มากกวาเปนโรงเรียนเด็กอนาถา เปนการสิ้นเปลืองคาใชจายและ

ไมตรงกับปณิธานของผูกอตั้ง อีกทั้งพอแมที่ยากจนขัดสนไมนิยม

สงบุตรหลานเขามาถวายในโรงเลี้ยงเด็ก 

เหตุผลก็คือไมอยากพลัดพลากจากลูก

อันเปนที่รัก จำนวนเด็กในโรงเลี้ยงเด็ก

จึงลดนอยลงเปนอันมาก บรรดาตึก

โรงเรือนตางๆ วางลง ดังนั้นในเวลาตอมา

โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ จึง

กลายสภาพเปนที่พักพิงของหลายๆ 

หนวยงาน เชน โรงเรียนราชวิทยาลัย 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รวมทั้งเคยใช

เปนที่จัดงานราตรีสโมสรถวายรับรอง

พระราชวงศจากประเทศเดนมารก 

ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวอีกดวย 

กิจการโรงเลี้ยงเด็กจึงไดลดบทบาทลง

นับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๖ เปนตนมา 

จวบจนกระทั่งไดยุบเลิกไปในที่สุด คงเหลือเพียงตำนานโรงเลี้ยง

เด็กเปนที่เลาขานเทานั้น

 แนวพระราชดำริในการกอตั้งโรงเลี้ยงเด็กของพระวิมาดาเธอ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา นับไดวาเปนรากฐาน

ของกรมประชาสงเคราะห และเปนที่มาของสถานสงเคราะหเด็ก

หญิงบานราชวิถี และสถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด 



 For the past 25 years, ExxonMobil’s Tubular 

Goods Test Facility (TGTF) in Houston has conducted 

thorough, comprehensive evaluations to make sure 

that there are no leaks in our pipeline system. 

It puts casing and tubing (steel pipe, also called 

“tubulars”) and pipe connections used in oil 

and gas wells through punishing tests to ensure 

that they perform safely in any environment, 

on land or sea.

Testing

the Best
for

๒๕ ปแหงการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย

ของหนวย TGTF ตรวจสอบเพื่อ

คุณภาพที่ดีที่สุดของทอน้ำมัน

ทดสอบเพื่อ
สิ่งที่ดีที่สุด

 มันเปนเชาวันเสาร และในรายการ “สิ่งที่ตองทำ” ของคุณ

ก็มีเรื่องงายๆ อยางซอมทอน้ำใตอางลางจานในครัว งานเสร็จสิ้น

ลง คุณตอทอสองดานเขาดวยกัน ลองหมุนกอกเปดน้ำตรวจสอบ

อีกทีวายังมีรอยรั่วตรงไหนอีกหรือไม แลวก็ตองทอใจ เมื่อเห็นน้ำ

ซึมหยดออกมาจากบริเวณรอยตอ

 ลองจินตนาการสถานการณที่หนักหนาสาหัสกวานี้ ถาทอมี

เสนผาศูนยกลางขนาดครึ่งฟุต ยาวหลายพันฟุต วางทอดจาก

แทนขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลลงสูใตพื้นมหาสมุทร เผชิญสภาพ

แวดลอมที่รุนแรงในทองทะเลลึกขณะดำเนินการผลิตน้ำมันและ

กาซในสถานการณแบบนี้ คุณไมอาจเสี่ยงใหเกิดขอผิดพลาดตรง

จุดเชื่อมตอของทอไดเลย

•  คีแกน จอหนสัน ผูประสานการปฏิบัติงานประจำวัน ที่หนวย TGTF 

ในฮิวสตัน กำลังตรวจสอบการประกอบทอตรงจุดเชื่อมตอ



•  เดวิด เบเคอร และ คีแกน จอหนสัน บริษัทวิจัยเพื่อสำรวจและผลิต

เอ็กซอนโมบิล กับเครื่องทดสอบแรงกดขนาด ๒.๒ ลานปอนด ที่สรางแรงกด

บนทอน้ำมันไดใกลเคียงสถานการณจริงในหลุมขุดเจาะ 



 ตลอดเวลา ๒๕ ปที่ผานมา หนวยอุปกรณทดสอบประสิทธิ-

ภาพทอสงน้ำมัน (TGTF) ของเอ็กซอนโมบิลในฮิวสตันไดทำการ

ประเมินและตรวจสอบทออยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหแนใจวาจะ

ไมมีความผิดพลาดเกิดขึ้น โครงเหล็ก ทอ (ทอเหล็กกลา หรือที่

เรียกวา tubular) และขอตอ ที่ใชงานในหลุมขุดเจาะน้ำมันและ

กาซ จะถูกนำไปผานการทดสอบความแข็งแรงทนทาน เพื่อให

มั่นใจวาจะสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ภายใตภาวะแวดลอมทุกแบบทั้งบนบกและในทะเล

 หนวย TGTF ดำเนินการทดสอบอยางเต็มรูปแบบและเปน

การทดสอบเต็มรูปแบบชนิดเดียวที่บริษัทน้ำมันยักษใหญเลือกใช 

เพราะมีศักยภาพสูงเปนพิเศษในการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิ-

ภาพของทอและจุดเชื่อมตอทอสงน้ำมัน

 เดวิด เบเคอร หัวหนาทีมเทคโนโลยีทางทอ กลาววา 

“ภารกิจหลักของหนวย TGTF คือ การทดสอบเพื่อใหมั่นใจใน

ความเที่ยงตรงของกลไกการทำงานและความนาไววางใจของ

อุปกรณทอที่ติดตั้งในหลุมขุดเจาะของเอ็กซอนโมบิล เราเนนตรง

จุดเชื่อมตอเปนพิเศษ เพราะเปนสวนที่มีความสำคัญอยางยิ่งยวด

ตอระบบทอ”

 กลุมขุดเจาะและปฏิบัติงานใตผิวดิน ของบริษัทวิจัยเพื่อสำรวจ

และผลิตเอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil Upstream Research 

Company) ซึ่งเปนผูบริหารจัดการหนวย TGTF ไดพัฒนาเทคโนโลยี

ของบริษัทซึ่งไดมีการจดสิทธิบัตรไวแลว เทคโนโลยีดังกลาวชวยให

บริษัทสามารถเลือกอุปกรณทอที่มีคุณภาพสูงในราคาคุมคามาใชงาน 

 ตลอดเวลาหนึ่งในสี่ของศตวรรษ นอกจากจะสามารถปฏิบัติ

ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไดสำเร็จลุลวง พนักงานในหนวย 

TGTF ยังบรรลุเปาหมายสูงสุดดานความปลอดภัย คือไมเคยมี

อุบัติเหตุที่ทำใหตองสูญเสียเวลาทำงานเลย

การทดสอบทำกันอยางไร 

 หนวย TGTF อยูในอาคารพื้นที่ขนาด ๒๐,๐๐๐ ตารางฟุต 

ซึ่งอยูหางจากใจกลางเมืองฮิวสตันไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 

๒๐ ไมล แบงสวนดำเนินการทดสอบเปน ๓ สวนหลัก ไดแก

 จุดแยกและประกอบทอ เปนจุดที่นำทอมาตอเขาดวยกัน 

ขันดวยสกรูใหแนน แลวถอดออกเปนชิ้นๆ โดยจะประกอบเขาและ

ถอดออกซ้ำๆ หลายครั้ง เพื่อประเมินความทนทาน บริเวณนี้ ยังใช

เปนพื้นที่ประเมินการกะเทาะของเกลียวขอตอของทอ การกะเทาะ

จะทำใหเกิดความเสียหายที่เกลียวขอตอซึ่งจะทำใหทอไมสามารถ

ประกอบเขากันไดสนิท

•  เบน วิตตัน ติดอุปกรณตรวจจับสัญญาณบนจุดเชื่อมตอของทอตัวอยาง

ที่ทำการทดสอบ



 หลุมทดสอบแรงดัน เปนพื้นที่ทดสอบรอยตอของทอเมื่อ

เผชิญแรงดันจากดานในทอที่สูงมากพอจะทำใหทอฉีกขาด โดยจะ

มีแผนโลหะหนาหนักปดหลุมอยางแนนหนา ปองกันทอที่ไมผานการ

ทดสอบใหอยูในขอบเขตพื้นที่จำกัดเพื่อความปลอดภัย

 โรงทดสอบแรงกด จะมีเครื่องทดสอบแรงกดที่สามารถสราง

แรงกดไดมากกวา ๒ ลานปอนด ใชในการประเมินการทำงานของ

ทอเมื่อมีของเหลวแรงดันสูงมากไหลผาน เครื่องทดสอบแรงกด

เครื่องนี้ใชระบบไฮดรอลิกสรางแรงกดมหาศาลเพื่อดันและดึงตัวทอ 

ซึ่งจะทำใหเกิดแรงดึงและบีบอัดที่ใกลเคียงกับสถานการณจริงใน

การปฏิบัติงานในหลุมขุดเจาะ

 หองควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูใกลกับบริเวณพื้นที่ทดสอบ 

จะมีเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมการทดสอบและประเมินผล มีจอ

มอนิเตอรสามจอคอยติดตามการทดสอบอยางใกลชิด

ความไดเปรียบในการแขงขัน

 มีความพยายามในชวงปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ จนถึงตน

ศตวรรษที่ ๑๙๙๐  ในการที่จะกำหนด “ระดับของประสิทธิภาพ

ที่นาไววางใจ” ของจุดเชื่อมตอในทอสงน้ำมัน โดยอางอิงจาก

มาตรฐานการออกแบบของสถาบันปโตรเลียมแหงสหรัฐอเมริกา

 TGTF ไดพัฒนากระบวนการในการขันน็อตประกอบจุด

เชื่อมตอของทอ และเทคนิคในการติดตั้งภาคสนามที่งายตอการ

ทำงาน บริษัทไดจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เรียกวา “ทอรค โพสิชั่น” 

(Torque Position Technology) และตอมาไดอนุญาตใหผูให

บริการและผูประกอบการรายอื่นนำไปใชได เทคโนโลยีนี้ชวย

ประหยัดไดมาก ทำใหราคาทอที่นำมาใชลดลงถึงรอยละ ๓๐ ซึ่ง

หมายถึงการประหยัดคาใชจายไดถึงหลายแสนดอลลารสหรัฐ

สำหรับหลุมขุดเจาะแตละหลุม

 ผลการทดสอบของ TGTF มีบทบาทเปนอยางยิ่ง ที่ทำใหเกิด

พัฒนาการและนำไปสูความกาวหนาครั้งสำคัญๆ หลายครั้ง

 วิศวกรที่ทำงานในโครงการโมไบล เบย (แอละแบมา) ใช

ประโยชนจากความเชี่ยวชาญของหองทดลองแหงนี้ในการประเมิน

ความทนทานตอการกัดกรอนของสนิมของทอและขอตอ ที่ถูกนำ

มาใชงานในสภาพแวดลอมเฉพาะของโครงการ ในการทดสอบ 

มีการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่ใช ผลของอุณหภูมิ 

การประกอบทอตรงจุดเชื่อมและการเชื่อมดวยแรงอัด การทดสอบ

นำไปสูการปรับปรุงวิธีการผลิตที่ใชการขึ้นรูปดวยกาซที่ใชแรงดัน

และความรอนสูง

 สำหรับโครงการขุดเจาะในทะเล ฮูเวอร ไดอานา ในอาว

เม็กซิโก ความทาทายคือการหาจุดเชื่อมตอทอบนแทนชุมทางทอ 

ที่สามารถแกปญหาแรงดันสูงที่เกิดจากการผลิตน้ำมันและกาซ 

และความลาของอุปกรณที่เกิดจากสภาพแวดลอมในทะเล มีการ

ทดสอบและวิเคราะหความลาของจุดเชื่อมตอหลายสวนเพื่อหา

การออกแบบที่เหมาะสม ปรากฏวารูปแบบที่ออกมาลาสุด ตอง

พัฒนาใหมีความแข็งแรงมากกวาที่เคยกำหนดใหใชกับชุมทางทอ

 ที่เอ็กซอนโมบิล การทำงานอยางถูกตอง คือใหความปลอดภัย

เปน “คุณคาหลัก” พนักงานของหนวย TGTF ยึดถือคุณคานี้เปน

หลักในการทำงานทุกวันตลอดเวลา ๒๕ ปที่ผานมา

 แมวาสถานการณในการทดสอบทอจะเต็มไปดวยอันตราย

จากการใชอุณหภูมิหรือความดันที่สูงมาก แตหนวย TGTF ก็ยัง

ไมเคยมีเหตุที่ทำใหตองสูญเสียเวลาทำงาน 

 นับเปนสถิติที่นาทึ่ง เมื่อพิจารณาจากการตรวจสอบที่ TGTF 

ไดทำกับตัวอยางทอกวา ๒,๐๐๐ ตัวอยาง ดวยอุณหภูมิสูงกวา 

๖๕๐ องศาฟาเรนไฮต ใชเครนเหนือศีรษะยกเคลื่อนยายทอที่มี

น้ำหนักกวา ๑๐ ลานปอนด และใชแรงดันในการทดสอบมากกวา 

๓๐,๐๐๐ ปอนดตอหนึ่งตารางนิ้ว

 “สถิติความปลอดภัยของเราเปนความสำเร็จที่สำคัญที่สุด” 

เบเคอรกลาว “ที่นาประทับใจเปนพิเศษเพราะหนวยทดสอบตอง

เผชิญความเสี่ยงที่ไมเหมือนใคร รวมทั้งสถานการณในการทดสอบ

ที่ใกลเคียงกับสภาพแวดลอมในการทำงานจริง”

 ระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัยของเอ็กซอน-

โมบิล (OIMS) เปนพื้นฐานสำคัญของกระบวนการดานความ

ปลอดภัยของหนวย TGTF

 หองทดลองที่ไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัยมานาน

กวา ๒๕ ป เชน โรงทดสอบแรงกดที่มีเครื่องสรางแรงกดขนาด 

๒.๒ ลานปอนด จะมีโครงสรางที่สามารถรับและควบคุมแรงดัน

สูงๆ ได หองควบคุมการปฏิบัติงานในระยะไกลซึ่งเปนนวัตกรรม

ในชวงเวลานั้น เปนการวางมาตรฐานสำหรับสภาพแวดลอมการ

ทำงานที่ปลอดภัยมาจนถึงปจจุบัน

 “โดยรวมแลว ความสำเร็จนี้เกิดจากจิตสำนึกและความ

ทุมเทกับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของพนักงานทุกคน” 

คีแกน จอหนสัน ผูประสานการปฏิบัติงานประจำวันสรุป “เราใช

วิธีการที่ผานการพิจารณามาอยางระมัดระวัง การจัดการดาน

ความปลอดภัยเปนกระบวนการตอเนื่องที่เราสามารถปรับใหเขา

กับสถานการณที่เปลี่ยนไป เราจึงพรอมเสมอสำหรับอะไรก็ตามที่

ตองเผชิญ”

¨Ò¡ Testing for the best, The Lamp, number 1, 2012
á»ÅáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ÊØÀÒ¾Ã â¾¸ÔºØµÃ



โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ

มอบทุนสนับสนุน

การศึกษา

 นายวุฒิกร สุขีนัย ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอศรีราชา 

เปนประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาใหแกนักเรียน

ในเขตอำเภอศรีราชา จำนวน ๓๗๙ ทุน รวมเปนเงิน 

๔๕๐,๒๐๐ บาท ซึ่งเปนเงินบริจาคจากพนักงานบริษัท เอสโซ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี นายมารค นอรธคัท 

กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น เปนตัวแทนมอบเงินดังกลาว 

พิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ ศรีราชา จ.ชลบุรี

 กองทุนสนับสนุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ มีวัตถุ

ประสงคที่จะสนับสนุนใหนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจ

เรียน ไดมีโอกาสทางการศึกษา ขณะนี้มีเงินตนทั้งสิ้น ๓.๑ 

ลานบาท ไดจัดสรรดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน รวมกับเงิน

บริจาคจากพนักงานบริษัทเอสโซ มาเปนทุนสนับสนุนการ

ศึกษาใหกับนักเรียนเปนปที่ ๑๓ ตอเนื่องกัน 

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซสนับสนุน

โครงการ “คายอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชายเลน” 

 คุณไพโรจน ศศิวงศภักดี ผูจัดการประชาสัมพันธ และ

บริหารสำนักงานโรงกลั่นฯ เปนประธานในพิธีเปดคาย

อนุรักษสิ่งแวดลอมปาชายเลน พิธีเปดจัดขึ้น ณ โรงเรียน

วัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 โครงการ “คายอนุรักษสิ่งแวดลอมปาชายเลน” นี้ 

เปนโครงการความรวมมือระหวางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ คณะ

กรรมการชุมชนบานแหลมฉบัง และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะฝกอบรมชาวชุมชนบานแหลมฉบัง

และเยาวชน ใหตระหนักถึงความสำคัญของปาชายเลน การ

อนุรักษฟนฟูสภาพปาชายเลน และระบบนิเวศ รวมถึงการ

บำรุงรักษาปาชายเลนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูแกชุมชน

และบุคคลทั่วไป ซึ่งกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร-อาทิตย

ที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีผูเขารวมโครงการเปนสมาชิก

ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอมบานแหลมฉบัง และเยาวชน 

จำนวน ๙๐ คน

เอสโซสมทบทุน “กองทุนโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ” 

ฉลอง ๑๑๐ ป โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ

 ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ ที่ปรึกษาดานธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ ศรีราชา เปน

ตัวแทนมอบเงินสมทบทุน “กองทุนโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ใหแกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมีนายแผน วรรณเมธี 

เลขาธิการสภากาชาดไทย เปนผูรับมอบ 

 กองทุนนี้กอตั้งเมื่อป ๒๕๓๒ มีวัตถุประสงคเพื่อนำดอกผลไปใชจายเปนคายา

ใหแกผูปวยอนาถา การสมทบเงินทุนในครั้งนี้ ทำใหกองทุนมียอดเงินตนทั้งสิ้น 

๑,๔๕๘,๘๕๑.๖๐ บาท พิธีมอบจัดขึ้น ณ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป โรงพยาบาล

สมเด็จฯ 



เอสโซมอบทุนอบรมพัฒนาผูนำสำหรับสตรีทั่วโลก

ใหนักพัฒนาสังคมไทยสองทาน

 นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการผูจัดการฝาย

กิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบหนังสือ

แสดงความยินดีแก คุณจันทรมณี พลายแสง หัวหนาทีม

ปฏิบัติการตำบลกลาย ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนซึ่งไดรับทุนฝกอบรม 

“กาวสูความเปนผูนำเพื่อการพัฒนา” (Global Women in 

Management Program หรือ GWIM) ซึ่งเปนหลักสูตร

พัฒนาบุคคลสำหรับผูบริหารสตรีทั่วโลก จากเอ็กซอน โมบิล 

คอรปอเรชั่น

 นอกจากนี้  คุณมงคลนิมิตร ยังไดมอบหนังสือแสดง

ความยินดีแก คุณอัจจิมา ชวลิตธำรง ผูจัดการฝายระดมทุน 

มูลนิธิคุณพอเรย ซึ่งไดรับทุนฝกอบรม “กาวสูความเปนผูนำ

เพื่อการพัฒนา” 

 บริษัทฯ ไดสงนักสังคมสงเคราะหสตรีชาวไทยไปรวม

ฝกอบรมในโครงการฝกอบรมนานาชาตินี้อยางตอเนื่องแลว

กวา ๙ คน ตั้งแตป ๒๕๔๘

 โดยการฝกอบรมสำหรับผูบริหารสตรีทั่วโลกนี้ ไดรับการ

สนับสนุนจาก เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และดำเนินงาน

โดยศูนยสงเสริมกิจกรรมพัฒนาประชากร (The Centre for 

Development and Population Activities หรือ CEDPA) 

โดยมีการฝกอบรมอยางเขมขนเปนระยะเวลา ๑ เดือน และ

หลังจากนั้น จะมีการใหคำแนะนำอยางตอเนื่องอีก ๑ ป เพื่อ

ใหผูเขาอบรมไดรับคำแนะนำสำหรับแนวการทำงานและได

ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การบริหารองคกรอิสระ” สำหรับ

นำมาประยุกตใชกับองคกรที่ดูแลรับผิดชอบในปจจุบัน

บรรยายเรื่องพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยผูบริหารจาก EMEPKI

 นายยงยศ หาญสุวณิช รองประธาน บริษัท เอ็กซอน-

โมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักชั่น โคราช อิงค และ

ดร.บวรศักดิ์ วาณิชยกุล ผูจัดการฝายการจัดการและวางแผน

รวมบรรยายใหความรูดานพลังงาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยคุณยงยศ ไดบรรยายเรื่อง “แนวโนมพลังงานสูอนาคต 

จนถึงป ๒๐๔๐” สวน ดร.บวรศักดิ์ วาณิชยกุล บรรยายถึง

กิจกรรมการสำรวจและขุดเจาะพลังงานของเอ็กซอนโมบิล

ในประเทศไทย

เอสโซสนับสนุนโครงการสนามจราจรเยาวชน 

เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
 นายอิศรา สุนทรวิภาต (ซาย) ที่ปรึกษากิจกรรมองคกร

และรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหกับ นายวินัย กิจโชค (ขวา) ผูอำนวยการสมาคม

ผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ 

“สนามจราจรเยาวชน เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย” 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสรางวินัยจราจรใหกับเด็กนักเรียน

ในระดับอนุบาล และประถม โดยใหความรู ความเขาใจกฎ

และวินัยจราจร ปลูกจิตสำนึกดานความปลอดภัย 



 นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจัดการฝาย

กิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบแผน

วีดิทัศน ชุด “ความรูคือประทีป” จำนวน ๘๐๐ ชุด ใหกับ 

นายสาคร ชนะไพฑูรย รองผูอำนวยการ องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เพื่อนำไปแจกจายใหเปน

ประโยชนทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร

ใหกับโรงเรียนในเครือขายทั่วประเทศ พรอมทั้งเปนการรวม

เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๐ พรรษาของสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปนี้ดวย

เอสโซ สนับสนุนการจัดงานแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕๘

 นาย ซี. จอหน อัทนัส (ที่ ๒ จากซาย) ประธานกรรมการ

และกรรมการผูจัดการ บริษัท เอสโซฯ มอบเงินจำนวน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก นายภราเดช พยัฆวิเชียร (ที่ ๓ จากซาย) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับ

สนุนการจัดงานศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ ๕๘ ในพิธีเปดงาน

แสดงนิทรรศการฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนน

เจาฟา กรุงเทพมหานคร

เอสโซสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสำหรับคนพิการ

 นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (แถวหลัง ที่ ๔ จากซาย) 

กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ 

บริษัท เอสโซฯ มอบคอมพิวเตอรโนตบุค จำนวน ๒๕ เครื่อง 

ใหกับ บาทหลวงภัทรพงศ ศรีวรกุล (แถวหลัง ที่ ๓ จากซาย) 

ประธานมูลนิธิคุณพอเรย เพื่อนำไปใชสำหรับการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ของนักเรียนโรงเรียน

อาชีวพระมหาไถ พัทยา

 มูลนิธิคุณพอเรย เปนองคกรสาธารณกุศลที่กอตั้งขึ้นเพื่อ

ชวยเหลือสังคม พรอมทั้งใหความสงเคราะหเด็กดอยโอกาส  

ผูพิการ และคนยากจนในประเทศไทย 

 นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจัดการฝาย

กิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ มอบเครื่อง

โสตทัศนูปกรณใหแก หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ไวใช

ในกิจการ โดยมีนายโดม สุขวงศ ผูอำนวยการหอภาพยนตร 

เปนผูรับมอบ พิธีมอบจัดขึ้นที่หอภาพยนตร จังหวัดนครปฐม

 เพื่อสนับสนุนงานดานการอนุรักษศิลปะและการเผยแพร

ความรู เอสโซจึงไดมอบโสตทัศนูปกรณแกองคกรที่ทำหนาที่

เก็บรวบรวม อนุรักษ สงเสริม คนควาวิจัย และจัดแสดง

ภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาและ

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

เอสโซสนับสนุนงานของหอภาพยนตร

เอสโซรวมกับอพวช. จัดนิทรรศการและการเรียนรู

วิทยาศาสตรเคลื่อนที่





เอสโซ ใสใจตอการสรางสรรคสังคมสูการพัฒนาประเทศ

เราไดสนับสนุนศูนยสงเสริมศิลปาชีพบางไทร โครงการ

ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ซึ่งเปนศูนยสรางอาชีพและรายไดแกประชาชนในทองถิ่น และที่สำคัญ

เปนการอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทยใหคงอยูสืบไป 

นอกจากนี้ เรายังไดสนับสนุนการจัดงานแสดงศิลปกรรมแหงชาติ

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อยกระดับมาตรฐานงานดานศิลปะ

และเผยแพรผลงานของศิลปนไทยใหเปนที่รูจักกวางขวาง

ตอสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ

เราภูมิใจที่มีสวนชวยสงเสริมการสรางสรรคงานดานศิลปะ และหัตถกรรม 

มรดกล้ำคาของแผนดินไทย ใหเปนที่รูจักกันทั่วโลก

esso.co.th




