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TIRATHAI JOURNAL ฉบับ LIVE A GREEN LIFE ที่อยู่ใน

มือท่านนี้ เป็นฉบับที่บ่งบอกถึงทิศทางและความตั้งใจอันแน่วแน่

ของถริไทยในอนัท่ีจะส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและการเป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากรูปแบบของวารสาร ฉบับนี้เราเปลี่ยน

มาใช้กระดาษที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผ่าน

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้เย่ือกระดาษคุณภาพ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจสุขภาพผู้อ่าน เป็นกระดาษ

ที่ถนอมสายตา และปลอดสารพิษจากกระบวนการผลิต พร้อม

กันนั้น กระบวนการพิมพ์วารสารฉบับนี้ก็ใช้หมึกพิมพ์ที่ผลิตจาก

น�า้มนัถัว่เหลอืง เพือ่ให้แน่ใจว่าท่านผูอ่้านจะไม่สมัผสัสารเคมเีป็น

พิษใดๆ

 ส�าหรับเนื้อหาของวารสารฉบับนี้ ก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องราว

เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และการแสวงหาพลังงานที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม โดยมีบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน 

กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ถริไทย จ�ากดั (มหาชน) เกีย่วกบัทศิทาง

ของถิรไทยต่อการอนุรักษ์พลังงาน บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

พลังงานแสงอาทิตย์ ของร.ต.ดร.โตศักดิ ทัศนานุตริยะ กับโรง

ไฟฟ้าพลังงานลมชนิดนอกชายฝัง ของดร.ชาญชัย อมรวิภาส ใน

คอลัมน์วิศวกรรมไฟฟ้า

 คอลัมน์ ครูไฟฟ้า ฉบับนี้ น�าเสนอ จินตภาพข้อมูล ของ 

รศ.ไชยะ  แช่มช้อย พูดถึงเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้แปลงข้อมูลเชิง

ตวัเลขให้เป็นข้อมลูเชงิรปูภาพ ซึง่ท�าให้สามารถเปรยีบเทยีบข้อมูล

ได้ง่ายกว่าและรวดเรว็กว่า ตามด้วยคอลมัน์ วทิยานพินธ์เด่น ของ

กานต์ วงษ์ปาน กับกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ในหัวข้อ การจัดสรร

ก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีในระบบส่ง ส�าหรบัระบบการซือ้ขายไฟฟ้าแบบ

ผสมระหว่างการซ้ือขายผ่านตลาดกลางและการซ้ือขายนอกตลาด 

ส่วนคอลัมน์ คุณท�าได้ น�าเสนอวิธีเข้าใจหม้อแปลงผ่านแผ่นป้าย 

 เพือ่ให้ท่านผูอ่้านใช้เป็นแนวในการศกึษาและเข้าใจ

หม้อแปลงอย่างง่ายๆ

 ส�าหรับคอลัมน์ -  ฉบับนี้ พลาด

ไม่ได้กับ การร�าลึกความทรงจ�าเก่ียวกับถิรไทยที่บางปู ของ                      

คุณอวยชัย ศิริวจนา ตามด้วยคอลัมน์บริหารนอกต�ารา ที่เปรียบ

เทยีบคนบางคนทีท่�าตวัไม่ต่างจากลงิในห้องแคบ และปิดท้ายด้วย

คอลัมน์ ย้อนรอยหม้อแปลง พูดถึงแง่งามของความดีที่หน�าเทพ

ศลิป ในยามทีบ้่านเมอืงเราวนันี ้ความดกีลายเป็นสิง่ทีผู่ค้นโหยหา

 สดุท้ายฉบบันี ้“เปิดตวั 12 ทมีเยาวชนคนเก่ง โครงการถริ

ไทย แชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ” ใครเป็นใคร พลิกดูเดียวนี้

เลย

      ณรงค์ ทธิ ศรีรัตโนภาส

เจ้าของ : บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 1 1 หมู่  นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมือง

 จังหวัดสมุทรปราการ 102 0

ที่ปรึกษา :  สัมพันธ์ วงษ์ปาน

 อุปกรม ทวีโภค

 สุนันท์ สันติโชตินันท์

บรรณาธิการ :  ณรงค์ ทธิ ศรีรัตโนภาส

กองบรรณาธิการ :  ยศกร บุรกรรมโกวิท

 อวยชัย ศิริวจนา

 สมศักดิ คูอมรพั นะ

 เฉลิมศักดิ วุ ิเศลา

 สาเรศ ดีภาพร

 กานต์ วงษ์ปาน

 รัฐพล เกษมวงศ์จิตร

 สุพรรณี ศึกษา

 ศิรินทร์ภรณ์ หลาบหนองแสง

ศิลปกรรมและจัดพิมพ์ :   บริษัท โฟร์ ันเดรท จ�ากัด

บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) มุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เปนมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมและใส่ใจสขุ าพผู้อ่าน ปกและเน้ือในจงึจดัพมิพ์บนกระดาษทีผ่ลติ
ด้วยกระบวนการปลอดสารพิษ จากวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร และใช้หมกึ
พิมพ์ที่ผลิตจากน�้ามันถั่วเหลือง
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 ปัจจุบันการจัดการเรื่องการใช้พลังงานให้คุ้มค่า และเกิดประ ยชนสงสุด 

จดัว่าเป็นเรือ่งทีห่ลาย าคส่วนให้ความส�าคั และร รงค อกาสนนีายสมัพนั  

วง ปาน กรรมการผ้จัดการบริ ัทถิรไทย จ�ากัด มหาชน  จะมาบอกเล่าถง

ความตังใจ ในการร่วมเป็นส่วนหนง่ในการอนรุกั พลงังาน องประเท ในแต่ละ

บทบาท ตังแต่การประหยัดพลังงานในหน่วยงาน จนถงการร่วมเป็นส่วนหน่ง

ในการพั นาคุ าพสิง่แวดล้อมในนคิมอตุสาหกรรมบางป และ ครงการ ถริ

ไทย แชมเปียน รงเรียนประหยัดไฟ  ตลอดจนแผนการด�าเนินงานในอนาคต”

“

    จดเริมต้ ง วคิดด้า การ รักษ์พลังงา
 

 

 แนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน คงเริ่มต้นตั้งแต่เข้าเรียนที่คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อประมาณเกือบ 0 ปีที่แล้ว จน

กระทั่งเริ่มท�างานเป็นวิศวกรไฟฟ้า เราได้เรียนรู้มาโดยตลอดว่าพลังงานโดย

เฉพาะพลังงานไฟฟ้า มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตเป็นอย่างมาก 

การผลติไฟฟ้าใช้เชือ้เพลงิประเภทฟอสซลิเป็นหลกั ซึง่แน่นอนเชือ้เพลงิประเภท

นีก้ล้็วนแล้วแต่ใช้แล้วหมดไป หากเราไม่มกีารใช้อย่างประหยดั หรอืใช้ให้คุม้ค่า

และพอเพียง เราก็มีแนวคิดแบบนี้มาโดยตลอดจนได้มาก่อตั้ง “ถิรไทย” ร่วมกับ

วศิวกร และพนกังานรุน่บกุเบกิ กน็�ามาเป็นนโยบาย เริม่ต้นจากประหยดัภายใน

โรงงาน ขยายขึน้มาเรือ่ยๆ ตัง้แต่สงัคมภายในครอบครวัพนกังาน ชมุชน จนถงึ

สังคมภายนอก

ทิศทางของ ถิรไทย ต่อการอนุรักษ์
พลังงาน

สัม าษ ์พิเศษ
Interview

สัมพั ์  วงษ์ า   
การศึกษา : 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า)    

  จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตร การศึกษาหลักสูตร การบริหาร 

  เศรษ กิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่  

    สถาบันพระปกเกล้า 

การท�างาน :

- ประธานกรรมการบริหารบริษัทถิรไทย จ�ากัด    

  (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า เชื้อเพลิงประเภท

ฟอสซิล หรือเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป เป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้

ในการผลิตไฟฟ้า ปัญหาคือเชื้อเพลิงดังกล่าวเริ่มเหลือน้อยลง

ทกุท ีราคาสงูขึน้ ประกอบกบักระบวนการผลติส่งผลกระทบต่อ

ระดบัชัน้บรรยากาศ ท�าให้เกดิโลกร้อน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ผู้บริโภคและคนทั้งโลก

 พลังงานทดแทนจึงมีการพูดถึงในวงกว้างขึ้นมาเรื่อยๆ 

ทั้งนี้พลังงานทดแทน น่าจะหมายถึง พลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตาม

ธรรมชาติและสามารถทดแทนได้อย่างไม่จ�ากัด เช่น พลังงาน

ลม, พลังงานน�้า, พลังงานแสงอาทิตย์, ไบโอฟิล, พลังงานจาก

ขยะ, พลังงานชีวมวล เป็นต้น

 ภายหลังจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่ประเทศยูเครน 

โลกได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปหาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น แม้

ต้นทุนการผลิตในระยะแรกจะแพงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลและ

นิวเคลียร์ แต่แลกมาด้วยสุขภาพจิตที่ดีและไม่สร้างปัญหาโลก

ร้อน

 ส�าหรับประเทศไทย หากเราไปดูข้อมูลเรื่องต้นทุนการ

ผลิตของโรงไฟฟ้าด้วยพลังงานประเภทต่างๆ พบว่าต้นทุนการ

ผลิตต่อหน่วยไฟฟ้าด้วยพลังงานนวิเคลียร์มีต้นทุน หน่วยไฟฟ้า

ต�่าสุด ประมาณ 2.  บาท  รองลงมาได้แก่ ถ่านหิน 2.  

บาท , พลังงานชีวมวล 3  3. 0 บาท , พลังงานขยะ 

3-  บาท , พลังงานความร้อนร่วม (  ) 3.  

บาท  ซึ่งในส่วนนี้ถ้าประเทศไทยสามารถผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทพลังงานชีวมวล และพลังงานขยะ

ได้ในปริมาณท่ีมากพอ ก็จะส่งผลดีต่อภาคเกษตร รวมทั้งถ้า

สามารถแปรสภาพจากขยะมาเป็นพลังงานและมีระบบการ

ควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล ก็จะส่งผลดีต่อชุมชนและสังคม

อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

ทัศ เกยวกับพลังงา ทด ท มมม งต่ าด้า พลังงา  
 ง ร เทศ จจบั ล าคต

ปัญหาด้านพลังงานของประเทศ จัดเป็นปัญหาระดับ
ชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน และการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

 ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
หรือสูงกว่าหรือทัดเทียมประเทศในแถบอาเซียนด้วยกัน และ
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติ
เฉลีย่ปีละประมาณ  ขณะทีอ่ตัราการเตบิโตของการใช้ไฟฟ้า
เฉลี่ยปีละประมาณ .2  ซึ่งแน่นอนความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าย่อมสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย
 หากมองย้อนไปถงึเช้ือเพลิงทีใ่ช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ยงัคง
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ประมาณเกือบ 0  ของเชื้อเพลิง
ทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนท่ีสูงมาก นอกจากนั้นยังเป็นการน�าเข้า
จากต่างประเทศ ยิ่งมีความเสี่ยงสูงตามไปอีกด้วย ถ้าหากเกิด
ก๊าซขาดแคลนหรือมีการปิดซ่อมบ�ารุงแท่นขุดเจาะ หรือก๊าซมี
ราคาแพง ก็จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซที่น�ามาผลิตไฟฟ้าขาดหาย
ไปได้แน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศในทุกๆ ด้าน
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาวิก ตพลังงานไฟฟ้า เป็นปัญหา
ที่ต้องมีการแก้ไขอย่างมีแบบแผนท้ังระยะส้ัน และระยะยาว 
ประกอบกับที่ทุกๆ คนต้องมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตั้งแต่การกระจายความเสี่ยงออกไปยังเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ เช่น 
ถ่านหิน, น�้ามัน หรือพลังงานหมุนเวียน โดยส่งเสริมให้เกิดโรง
ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงที่พึ่งพาตนเองและสามารถควบคุม
มลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้
 ส�าหรับภาคประชาชน เราต้องมีการส่งเสริม ให้ความรู้ 
รณรงค์ให้เกิดแนวคิดด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
อปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงช่วยให้ประหยดัพลังงาน ซึง่ในส่วน
นี้ “ถิรไทย” ก็มีโครงการเพื่อสร้างเสริมให้เกิดแนวคิดนี้มาโดย
ตลอด
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    ถิรไทย กับการดาเ ิ งา ด้า การ 
    รักษ์พลังงา ่วงท ่า มา

 ช่วงเวลา 2  ปีเศษที่ก่อตั้งบริษัทมา เรามีนโยบายใน

การเป็นมิตรกับชุมชน และสังคมมาโดยตลอดในเบื้องต้นเรา

ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม : 1 001 

เม่ือปีพ.ศ. 2  และได้ก�าหนดไว้ในพนัธกจิของบรษิทัท่ีทุกคน

ต้องร่วมมอืกนัลดการใช้พลงังานอย่างสิน้เปลอืง เรามีการจดัตัง้

คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน ท�าหน้าที่

คอยตรวจสอบ ด�าเนินการและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในบริษัท

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนก�าหนดโครงการ 

วิธีการ เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งเป็น

โครงการที่เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและสร้างความตระหนัก

ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานไม่น้อยทีเดียว เช่น การให้

หน่วยงานแต่ละหน่วยงานก�าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์

พลงังานของแต่ละหน่วยงาน, โครงการปรบัปรงุระบบฉนวนท่อ

ส่งจ่ายความร้อนที่ส่งไปยังเตาอบสุญญากาศ, โครงการเปลี่ยน

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น นอกจากนั้นในแต่ละปียังมี

กจิกรรมด้านการอนรุกัษ์พลงังาน และสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง

ทุกปี เช่น กิจกรรม al  Rallyถิรไทยรักษ์โลก, กิจกรรมปลูก

ป่าเฉลิมพระเกียรติ และร่วมเป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม

น�าร่อง “โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EC  ndustrial 

Estate)” ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อจัดท�าข้อมูล  

 ขององค์กร การจัดท�าข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อ

น�ามาวเิคราะห์หามาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพด้านการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

 นอกจากนั้น ในปี 2  ถึง 2  ถิรไทยมีโครงการเพื่อ

เป็นการฉลองที่บริษัทมีอายุครบรอบ 2  ปี โดยร่วมกับ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค และส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จดัท�าโครงการ

ส่งเสรมิให้นกัเรยีน นกัศึกษาในระดบัมัธยมศึกษา ส่งผลงานการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษาเข้าประกวด ภายใต้ช่ือ 

“ถิรไทย แชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ” ชิงเงินรางวัลรวม 

2 0,000 บาท ซึ่งดูจากผลงานของเด็กๆ พบว่ากลุ่มเยาวชน

เหล่านี้ หากได้รับการปลูกฝังความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน 

และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน และประเทศได้ไม่น้อยทีเดียว
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การดาเ ิ งา าคต

 ส�าหรบัตวัผลติภณั ห์ม้อแปลงไฟฟ้า เรามุง่มัน่ท่ีจะเป็น

ผู้น�าในการเป็นผู้ผลิต จ�าหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟ

ฟ้าในภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย ด้วยผลงานที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคม ซึ่ง

แนวทางการอนรุกัษ์พลงังานที ่“ถริไทย” ท�ามาโดยตลอด ก็เพือ่

ท�าให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ส�าหรบัแผนงานในอนาคต เรามแีนวคดิจะขยายแบรนด์ 

“ถริไทย” ไปยงักลุม่สนิค้าประเภทอืน่ๆ ภายใต้กลุม่ลกูค้าเดมิที่

ยังคงให้ความไว้วางใจ “ถิรไทย” ตลอดมา ซึ่งแนวทางของเรา

จะมุ่งไปในทิศทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะผลิตภัณ ์ด้านการ

ให้พลงังานไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นแผนงานขณะนีค้อื “โคมไฟ และหลอด

ไฟถนน ” นั่นเอง

 ปัจจุบันหลอด  หรือ -   คือ

เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมี

คุณสมบัติสามารถเปล่งแสงได้เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่า

หลอดไฟขนาดเล็กทั่วไป มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังสามารถ

พั นาได้อย่างต่อเนือ่ง การขยายตัวของตลาดมีแนวโน้มเตบิโต

สูงขึ้น ซึ่งโคมไฟถนน โดยใช้หลอด  เป็นผลิตภัณ ์ที่น่า

สนใจมาก

 ในแต่ละปี การใช้พลังงานไฟฟ้าตามไฟถนนในพื้นที่

สาธารณะ เป็นมูลค่ากว่า 1, 00 ล้านหน่วย (ข้อมูลเฉพาะ 

กฟภ.) ซึ่งหากสามารถน�าหลอด  มาใช้ได้จนครบ ก็จะ

ประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 0 - 0 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 0,000 

ชัว่โมงและค่าบ�ารงุรกัษาต�า่ ตลอดอายกุารใช้งาน นอกจากนัน้

ยงัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก, ลดการใช้พลงังาน ลดการน�า

เข้าเชื้อเพลิง รวมทั้งลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

  ยาก าก ไร ้กับ ้ ่า ร  
  เยาว ต่ การ รักษ์พลังงา
 

 ทุกวนันีเ้ราใช้พลงังานต่อหัวประชากรสิน้เปลอืงมากอัน

ดบัต้นๆ ของโลกท้ังๆ ท่ีเรามีทรพัยากรธรรมชาตหิลายๆ ด้านที่

น�ามาเป็นพลงังานทดแทนได้ เพยีงแต่ยงัน�ามาใช้ไม่เตม็ที ่ต้อง

อาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน รวมทัง้ปลกูฝังจติส�านกึด้าน

การใช้พลังงานให้คุ้มค่า ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน

ภาคเอกชนนอกเหนอืจากการผลติสิง่ของผลติภณั ต่์างๆ ให้ได้

ตามความต้องการของลกูค้า ให้ลกูค้าเกดิความพอใจสงูสดุแล้ว 

คงต้องใส่ใจด้านการใช้พลังงานด้วย หากทุกส่วนให้ความร่วม

มอื และมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การประหยดัพลงังาน 

และการหาแหล่งพลงังานทดแทน ก็จะท�าให้ลกูหลานของเรามี

พลังงานใช้ต่อไปนั่นเอง... 



6 TIRATHAI JOURNAL 

 อุปสรรคการเสนอขายหม้อแปลงเริ่มลดลงเนื่อง จาก

ความเชื่อม่ันของลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยผู้ใช้งาน

หม้อแปลงทีบ่อกต่อกนั ท�าให้ถริไทยมยีอดขายเพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มากในเวลาเพียงไม่นาน พื้นที่โรงงานประมาณ 1,200 ตาราง

เมตร (300 ตารางวา) ก็แออดัเตม็ไปด้วยหม้อแปลงทีอ่ยูร่ะหว่าง

การผลิตและหม้อแปลงที่รอส่งมอบลูกค้า เป็นปัญหาท�าให้ถิร

ไทยไม่สามารถรบัค�าสัง่ซือ้และผลติหม้อแปลงเพือ่ส่งมอบได้ทนั

ตามก�าหนด

 จากย่างก้าวแรกที่บางนา ระหว่างปี 

2530-2533 เป็นเวลา 3 ปีที่กล่าวได้ว่า 

พนักงานถิรไทยทุกคนเหนื่อยมาก ต้องฟัน

ผ่าอปุสรรคนานปัการ การท�างานใช้แรงงาน

เป็นหลัก เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุ่น

แรงไม่เพียงพอ ”

“

“ถิรไทย” ที่บางปู
(ความทรงจ�าระหว่างปี   )

25 »‚ ¶ÔÃä·Â
Tirathai 25th Anniversary

ÍÇÂªÑÂ ÈÔÃÔÇ¨¹Ò 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)          

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี

- ปรญิญาโท ศลิปศาสตรบณั ติ สาขาวชิาการจดัการ

ความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การท�างาน

- ผู้จัดการ ายขาย บริษัทถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

  

  ÊÙ‹...ºÒ§»Ù
 

 ถิรไทย ตัดสินใจขยายโรงงานโดยซื้อที่ดินจ�านวน  ไร่ ที่นิคม

อตุสาหกรรมบางปู เพือ่ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และเม่ือโรงงานใหม่สร้างเสรจ็ 

ได้ประทานทลูเชญิ เจ้าประคณุสมเดจ็พระพุ าจารย์ (เกีย่ว อปุเสโณ) เป็นองค์

ประธานเปิดป้ายโรงงาน เมื่อวันที่ 1  มกราคม 2 3
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 โรงงานใหม่มีพื้นที่ท�างานเพิ่มขึ้น มีเครื่องจักรอุปกรณ์       

เคลื่อนย้ายท�าให้การท�างานสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ท�าให้ถิรไทยมียอดจ�าหน่ายหม้อแปลงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากยอด

ขายเพียง 1 0 ล้านบาทในปี 2 33 เพิ่มเป็น 2  ล้านบาท ใน

ปี 2 3  และเป็น 300, 0 เรื่อยไปจนเป็น 00 ล้านบาทใน

ปี 2 0 ท�าให้พื้นที่โรงงานแห่งใหม่นี้เริ่มคับแคบ ไม่สามารถ

รองรับความต้องการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นได้อีก

 นอกจากค�าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2 33-2 3  

ถิรไทยยังได้รับความเช่ือม่ัน โดยมีค�าสั่งซื้อหม้อแปลงขนาด

ใหญ่ 10,000 - 20,000 เควีเอ จ�านวนมากกว่า 0 เครื่อง เป็น

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปรบัแรงดนัอตัโนมตั ิ(   

 ) ขนาด 1 ,000 - 1 ,000 เควีเอ จ�านวน 

 เครือ่งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หม้อแปลงแบบปรบัแรงดนั

อตัโนมตั ิขนาด 12, 00 - 1 ,000 เควเีอ จากเอสโซ่ สแตนดาร์ด 

แห่งประเทศไทย หม้อแปลงขนาด 1 ,000 เควีเอ จากสยามยา

มาโตะ และหม้อแปลงขนาด 1 ,000 เควเีอ จากปนูซเิมนต์ไทย 

เป็นต้น

 

 ด้วยประสบการณ์ความสามารถของถิรไทย ที่ผลิต

หม้อแปลงขนาดใหญ่มากกว่า 1 ,000 เควีเอจ�านวนมาก เป็น

ที่เชื่อมั่นในคุณภาพของผู้ใช้ทั่วไป กอปรกับความตั้งใจของผู้

บรหิารทีต้่องการเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั ทีมี่ขนาดใหญ่

ขึ้นกว่าเดิม และมีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 33 กิโลโวลต์ ที่ท�าการ

ผลิตโดยคนไทย (ซึ่งในขณะนั้น มีผู้ผลิตหม้อแปลงก�าลังขนาด

ใหญ่จากต่างประเทศ 2 รายด้วยกัน คือ เอบีบีและไดเ ็น) จึง

ตัดสินใจที่จะเพิ่มไลน์การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น

 

 นับเป็นย่างก้าวที่ส�าคัญยิ่งของวงการอุตสาหกรรม

หม้อแปลงไทย ที่ถิรไทยมีความตั้งใจที่ต้องการสร้างอุตสาห- 

กรรมหม้อแปลงให้เป็นของคนไทยอย่างแท้จริง

  เทค ลยทกมม ลก  

 

 ถิรไทย มีเทคโนโลยีการผลิตหม้อแปลงระบบจ�าหน่าย 

และหม้อแปลงก�าลังจาก “ศิรวิวิั น์” ท่ีศิรวิวิั น์ซือ้ลิขสทิธกิาร

ผลิตหม้อแปลงระบบจ�าหน่าย (แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 3  เควี) 

จากบรษิทั เอลโก จ�ากดั ประเทศอสิราเอล และหม้อแปลงก�าลงั

ขนาดใหญ่จากบรษัิท เวสติง้เ าส์ จ�ากัด ประเทศสหรฐัอเมริกา 

โดยสามารถท�าการผลติได้ขนาดสงูถึง 120,000 เควเีอ (120 เอ็ม

วีเอ) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 230 เควี
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 ถึงแม้ถิรไทยจะมีเทคโนโลยีการผลิตหม้อแปลงก�าลัง

ขนาดใหญ่ และมีประสบการณ์ในการผลิตหม้อแปลงขนาด 

0,000 เควีเอ ในขณะที่อยู ่กับศิริวิวั น์ เพื่อติดต้ังท่ีการ

ไฟฟ้านครหลวง ถิรไทยจึงมีเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น การไฟฟ้า

นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ยอมรับประสบการณ์ที่

จะใช้อ้างองิเพือ่ท�าการผลติหม้อแปลงก�าลงัขนาดใหญ่ จ�าหน่าย

ให้กับการไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งได้ 

ถิรไทย จึงตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท 

อิเล็คโตรบาว (  ) ประเทศออสเตรีย โดยสามารถ

ผลิตหม้อแปลงได้ขนาด 100 เอ็มวีเอ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 132 

เควี โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1  มกราคม 2 3  และได้

ลงทุนสร้างโรงงานที่ทันสมัยแห่งใหม่ บนเนื้อที่  ไร่เศษ ใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ใกล้กับโรงงานเดิม

 นอกจากเทคโนโลยกีารผลิตหม้อแปลงจากยโุรป ถริไทย

ยังได้ซื้อลิขสิทธิการผลิตหม้อแปลงจากบริษัท ฟูจิ อิเล็คทริค 

จ�ากดั (  ) ประเทศญีปุ่น่ โดยสามารถผลติหม้อแปลง

ได้ขนาด 30,000 เควเีอ และหม้อแปลงแบบใช้เตาหลอม ขนาด 

10,000 เควีเอ และหม้อแปลงเรคติฟลาย ขนาด 10,000 เควีเอ 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2 3

 ความแปลกของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างถิร

ไทยกับอิเล็คโตรบาวหรือ  นั้น เกิดจากการที่ถิรไทยเป็น

คู่แข่งขันจ�าหน่ายหม้อแปลง  ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่

ในอดตี  เป็นผูค้รองตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่เพยีงผู้

เดียว แต่ต้องสูญเสียตลาดนี้ให้กับถิรไทย ดังนั้น  จึงรู้จัก

ถริไทยเป็นอย่างด ีเม่ือมีการเจรจาทางธรุกจิในการซือ้ -

  ในการผลติหม้อแปลงก�าลงัทีร่ะดบัแรงดนั 11               

เควีจึงสามารถตกลงกันได้ด้วยมิตรภาพอันดียิ่ง

 

  รงงา ทั สมัยËŒÍ§·´ÊÍº
  มาตรฐา ลก 

 นอกจากเทคโนโลยีการผลิตแล้ว ถิรไทยได้ติดตั้ง

เครื่องจักรท่ีทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 

โดยลงทุนเครื่องตัดแกนเหล็กไส้หม้อแปลงที่ควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ท้ังระบบ จาก  ประเทศเยอรมัน, เตา

อบสุญญากาศขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ใช้ระบบ   

สามารถอบแห้งไล่ความชืน้และท�าความสะอาดขดลวดได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพจาก  ประเทศสวติเซอร์แลนด์ พร้อมกันนี้

ได้พั นาห้องป บิตักิารทดสอบให้ทดัเทยีมผูผ้ลติหม้อแปลงช้ัน

น�าของโลก มีขีดความสามารถทดสอบทั้ง  ,  

 และ   ได้ทุกมาตรฐานของโลก โดยเฉพาะ

การทดสอบแรงดันฟ้าผ่า (    ) 

โดยสามารถทดสอบได้ถึง 1, 00 

 ห้องป ิบัติการทดสอบหม้อแปลงของถิรไทย ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน มอก.1300 (   2 ) จาก

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณ ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 

กมุภาพนัธ์ 2 3 และยงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นหน่วยงานกลาง 
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(  ) ทีส่ามารถท�าการทดสอบและรบัรองผลหม้อแปลง

ของผู้ผลิตหม้อแปลงรายอื่นๆ ที่ยื่นค�าขอใบอนุญาตมาตรฐาน

ผลิตภัณ ์อุตสาหกรรม (มอก.3 -2 3) ได้

วิก ตเศรษฐกิจ

 เมื่อโรงงานใหม่สร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน 2 0 

เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรก าคม 2 0 

รัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ท�าให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว

ทันที จากเดิมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกตรึงค่าอยู่ที่ 2 . 0 บาท

ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ได้อ่อนตัวลงตามล�าดับ ในช่วงเวลาต�่า

ที่สุดมีค่าตกลงมาถึง  บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้เกิด

วกิ ตเศรษฐกจิครัง้ส�าคญัของประเทศ ท่ีเรยีกว่า “วกิ ตการณ์

ต้มย�ากุ้ง”

 วิก ตเศรษฐกิจในครั้งนี้ ท�าให้ภาคธุรกิจเอกชน เช่น 

บริษัทบ้านจัดสรร, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมผลิต

วัสดุก่อสร้าง, สถาบันการเงิน ธนาคาร, ธุรกิจสิ่งพิมพ์และการ

โ ษณา ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่กู้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก

ต่างประเทศ ถูกกระทบอย่างรุนแรง หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ 

หลายธุรกิจมีหนี้ท่วมตัว พนักงานจ�านวนมากถูกปลดออกจาก

งาน

ถิรไทย เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อวิก ต

เศรษฐกิจในครั้งนี้ เงินกู้เพื่อใช้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เป็น

สกุลดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ท�าให้ถิรไทย

มหีนีเ้พิม่ขึน้เกอืบเท่าตวั และยอดขายหม้อแปลงกลบัลดลงจาก

เดมิอย่างมาก เหลอืเพยีงร้อยละ 0 จากยอดขายเดมิ ท�าให้ถริ

ไทยมสีถานะทางการเงนิทีข่าดสภาพคล่อง ไม่สามารถช�าระหนี้

ได้ทันเวลา กลายเป็นหนี้เสีย ( -  ) ต้อง

ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจ

ลดพนักงาน ลดเงินเดือน ลดวันท�างาน และลดค่าใช้จ่ายเพื่อ

ประคองให้อยู่รอด รอวันที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟ้นตัวอีกครั้ง

 วกิ ตทีห่นกัหนาสาหสัในครัง้นี ้นบัเป็นบทเรยีนทีส่�าคญั

ของถิรไทยครั้งหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้

 
 

ในวิก ยอมมี อกาส  ดังที่หลายคนชอบพูดถึง ถิร

ไทยแปรวิก ตในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสโดยตั้งเป้าหมายที่จะส่ง

หม้อแปลงไปขายยงัต่างประเทศ ด้วยค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าท�าให้

ราคาขายหม้อแปลงของถริไทยทีแ่ปรเป็นเงนิสกลุดอลลาร์สหรัฐ

มีค่าลดลง 

ม่งมั เพ การส่ง ก
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 ถิรไทย มุ่งมั่นรุกตลาดต่างประเทศ ยอดการจ�าหน่าย

หม้อแปลงมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามล�าดับ เป็นผลให้ถิรไทยได้รับ

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่น     

ประจ�าปี 2542 จาก ฯพณฯ นายกรั มนตรีชวน หลีกภัย เมื่อ

วันที่  กันยายน 2 2 นับเป็นรางวัลที่สร้างก�าลังใจและท�าให้

ถิรไทยมีความมุ่งมั่นแสวงหาตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

 ส�าหรับประเทศแอฟริกาใต้ ผลิตภัณ ์ใดๆ ที่จะส่งไป

จ�าหน่ายได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน 

  (     ) ก่อน ซึ่ง

ขบวนการตรวจสอบ ด�าเนนิการลกัษณะเดยีวกับการตรวจสอบ

ระบบคณุภาพ 000 โดยถิรไทยสามารถผ่านการตรวจสอบ

และได้รบัเครือ่งหมาย   จาก พณ  เอกอคัรราชทตู

แอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 1  กรก าคม 2

 ถิรไทยตั้งเป้าหมายที่ประเทศในทวีปแอฟริกา คือ

ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศนามิเบีย

 เมื่อ ฯพณฯ เ ก กิงกอบ นายกรัฐมนตรีของนามิเบีย

ได้มาเยือนประเทศไทย ถิรไทยได้เรียนเชิญมาเยี่ยมชมกิจการ

โรงงานผลิตหม้อแปลงของถิรไทย เมื่อวันที่ 2  กันยายน 2 3 

ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติที่ส�าคัญอีกครั้ง 
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 ถริไทย มุง่มัน่ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ ทีจ่ะเป็นผูผ้ลติหม้อแปลง

ที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนการน�าเข้าและส่งไปจ�าหน่ายยังต่าง

ประเทศ ปัจจุบันถิรไทยส่งหม้อแปลงไปยังประเทศต่างๆ ทั่ว

โลกมากกว่า 30 ประเทศ เป็นผลให้ถิรไทยได้รับรางวัลผู้ส่ง

ออกสินค้าดีเด่น     ประจ�าปี 

2551 จาก ฯพณฯ นายกรั มนตรี สมัคร สุนทรเวช เมื่อวันที่ 

2  สิงหาคม 2 1

 รางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่นทั้ง 2 ครั้ง เป็นเครื่องยืนยัน

ถงึความสามารถของถริไทย ได้ ทีถ่ริไทยมส่ีวนช่วยลดดลุการค้า 

และยังแสวงหาเงินตราเข้าประเทศ

 

  ร บบค าพ
 

 ถิรไทย มุ ่ งมั่นพั นา

สร้างสรรค์หม้อแปลงท่ีมีคณุภาพ

ที่ดี ไม่เพียงแต่ด้านเทคโนโลยี

การผลติ เครือ่งจกัร ห้องทดสอบ

ทีท่นัสมยัเท่านัน้ ยงัมุง่มัน่พั นา

ระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อ

เนื่อง

ถิรไทย ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน 001 จากสถาบัน 

 (    ) จากประเทศ

อังก ษ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2 0 และจากส�านักงาน

มาตรฐานผลติภัณ อ์ตุสาหกรรม (สมอ.) เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 

2 0 โดยต่อมา สมอ. ได้โอนหน่วยงานนี้ ให้กับสถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ ( )

 ถิรไทย ตระหนักให้ความส�าคัญของสภาพแวดล้อมที่มี

แต่มลพิษเพิ่มขึ้น จึงพั นาระบบควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ์หม้อแปลงและบริการ

กับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างและปล่อยมลพิษในอากาศ พื้น

ดินหรือน�้า จนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อม 1 001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2

 นอกจากนั้น ถิรไทยยังตระหนักถึงคุณภาพชีวิต คุณค่า

ของพนักงานและผู้รับจ้างช่วง ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความ

ปลอดภัยขณะป ิบัติงานทั้งภายในโรงงานและภายนอก ได้ส่ง

เสริมให้มีการจัดการสร้างระบบ วิธีป ิบัติการป้องกันอุบัติเหตุ 

จนได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั มอก.1 000 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอส

โอ และสถาบัน  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2 2 

 ทกุย่างก้าวทีก้่าวเดนิ ถริไทย ต้องการส่งมอบหม้อแปลง

ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดี ระบบการจัดการ ระบบคุณภาพ

ที่ค�านึงถึงผลิตภัณ  ์

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง

พนักงาน และผลกระ

ทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ยืนยันถึงคุณภาพของ

หม ้อแปลงอีกระดับ 

นอกจากการทดสอบ

ควบคุมคุณภาพแบบ

ประจ�า (  ) 

และแบบเฉพาะ (  )

 ถิรไทย ยังได้ส่งหม้อแปลงไปทดสอบ

ยังห้องทดสอบต่างประเทศ เพื่อยืนยันถึง

คุณภาพ ความแข็งแรงของขดลวด และ

โครงสร้างภายใน โดยท�าการทดสอบการ
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ทนต่อการลัดวงจร (   ) ท่ีสถาบัน  

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้องป ิบัติการทดสอบที่มีชื่อ

เสียงอันดับหนึ่งของโลก จ�านวน 20 ขนาด ซึ่งก็ผ่านการ

ทดสอบทั้งหมด และได้รับใบรับรองการทนต่อการลัดวงจร

ของหม้อแปลงขนาด 0   แรงดัน 11   เมื่อวันที่ 1 

กรก าคม 2

      ส่ ม า
 
 อุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลง เป็นอุตสาหกรรมที่

ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ

ผลิตหม้อแปลงก�าลังขนาดใหญ่ (  ) ยิ่ง

จ�าเป็นใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นมาก จากการลงทุนก่อสร้างโรงงาน

ที่มีโครงสร้างแข็งแรง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

และเครดิตของลูกค้า

 จากเหตุการณ์วิก ตทางเศรษ กิจ นปี 2540 เปนบท

เรียนครังส�าคัญท�า ห้ถิรไทยตระหนักดี หากบริษัทยัง ช้สินเชื่อ

จากธนาคารเพียงอย่างเดียว การเติบโตของบริษัทคงเติบโตช้า

และไม่ทันกับการเติบโตของเศรษ กิจของประเทศ 

 ถิรไทย ได้รับการสั่งซื้อหม้อแปลงขนาด 200  

แรงดัน 230  จ�านวน 2 เครื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  มิถุนายน 2  นับเป็นวัน

 ถิรไทย ได้วางแผนทางการเงิน สร้างความแข็งแกร่ง 

ลดต้นทุนทางการเงิน และต้องการให้เป็นบริษัทของทุกคน ที่

คนไทยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ จึงแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชน และระดมทุนโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เมื่อวันที่ 10 พ ษภาคม 2

 จากต้นทุนทางการเงินที่ต�่า ถิรไทยได้คืนหนี้เงินกู้ระยะ

ยาวกับสถาบันทางการเงิน และได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น โดยตั้ง

เป้าหมายที่จะผลิตหม้อแปลงที่มีก�าลังไฟสูงถึง 300  แรง

ดันไฟฟ้า 230 

 

  ม้ ลงกาลัง าด ่

 ถิรไทย ประสบความส�าเร็จในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ก�าลงั ระดบัแรงดนั 11   จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงงานอุตสาหกรรมชั้นน�า และส่งไป

จ�าหน่ายยังต่างประเทศ

 ด้วยประสบการณ์ที่มากพอ ถิรไทยจึงขอซื้อลิขสิทธิ

การผลิตหม้อแปลงขนาด 300  แรงดัน 230  

จาก  เพิ่มขึ้นเม่ือปี 2  เพื่อรองรับตลาดของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประเทศในอาเซียน
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  ม ก  าด ่ทสด
ถิรไทย ได้ยื่นค�าขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณ  ์

อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง ตาม มอก.3 -2 3 จาก
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณ ์อุตสาหกรรม โดยได้รับการ
รบัรองหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั ก�าลงัไฟฟ้าทีก่�าหนด 300,000  
ระดบัแรงดนัไม่มากกว่า 300  เมือ่วนัที ่30 พ ศจกิายน 2 3 
ซึง่นบัได้ว่าเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าทีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณ ์อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟ
ฟ้า ที่มีขนาดก�าลังไฟสูงที่สุด 

 ทุกย่างก้าวที่ก้าวไป เป็นรอยประทับความทรงจ�าที่ภาค

ภูมิใจเมื่อประสบความส�าเร็จ หดหู่ ท้อแท้ใจ เมื่อพบกับวิก ต 

แต่ทุกครั้งที่สามารถยืนหยัด ก้าวเดินต่อไปได้ ทั้งนี้ ด้วยแรง

สนับสนุนจากผู้มีพระคุณ ที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ

ถิรไทย จากท่านผู้ว่าการ, ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ รวมถึง

บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรมชั้นน�าของประเทศ ที่ได้ให้ความ

อนุเคราะห์ ส่งเสริม ใช้หม้อแปลง ของถิรไทย...หม้อแปลงของ

คนไทย

  รากฐา
 

 ถิรไทยมีความตัง้ใจท่ีจะเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงท่ีมีคณุภาพ

ดท่ีีสุดของคนไทย โดยให้มีคณุภาพทัดเทียมกับผู้ผลิตจากยโุรป

และอเมรกิา จงึมุง่มัน่ทีจ่ะพั นาหม้อแปลงในทกุด้าน พร้อมทัง้

น�าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา ทั้งนี้ ด้วยความปรารถนา 

ที่ต้องการให้เทคโนโลยีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ให้อยู่

ภายในประเทศอย่างแท้จรงิ และเป็นรากฐานของประเทศอย่าง

ยั่งยืนตลอดไป

 ความส�าเร็จข้างต้น ถิรไทยได้น�าผลงานดังกล่าวไป

อ้างอิงเพื่อขายหม้อแปลงก�าลังขนาดใหญ่ที่ต่างประเทศ โดย

ได้รับค�าสั่งซื้อจากประเทศอินเดียเป็นขนาด 1 0  แรง

ดัน 220  จ�านวน 2 เครื่อง ประเทศเวียดนาม ขนาด 12  

 แรงดัน 220  จ�านวน 3 เครื่อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

2 0 และประเทศปากีสถาน ขนาด 0  แรงดัน 220  

จ�านวน  เครื่อง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2 0

ประวตัศิาสตร์ของวงการอตุสาหกรรมหม้อแปลงไทยอกีวนัหนึง่ 

โดยหม้อแปลงนี ้ถริไทยได้ส่งมอบและตดิตัง้ใช้งานทีส่ถานไีฟฟ้า

แรงสูงท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2

 ต่อมา การไฟฟ้านครหลวงได้สัง่ซือ้หม้อแปลงขนาด 300 

 แรงดัน 230  จ�านวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่  ตุลาคม 

2 0  โดยถริไทยได้ผลติ ส่งมอบและตดิตัง้ใช้งานทีส่ถานไีฟฟ้า

แรงสงูชดิลม เมือ่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2 1 หลงัจากนัน้ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สั่งซื้อหม้อแปลงขนาด 300  

แรงดนั 230  อกีจ�านวน 2 เครือ่ง เมือ่วนัที ่1  มนีาคม 2 2 

โดยถริไทยได้ผลติ ส่งมอบและตดิตัง้ใช้งานทีส่ถานไีฟฟ้าแรงสงู

บางกอกน้อย เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2 3 ต่อมาถริไทยได้รบัค�า

สั่งซื้อหม้อแปลงขนาด 300  230  อีก 3 เครื่องและ  

เครือ่ง เพือ่ตดิตัง้ใช้งานท่ีสถานไีฟฟ้าแรงสูงล�าพูน, นครราชสมีา 

และล�าลูกกา ปทุมธานี 
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      บท า
 

 ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นแหล่งพลังงาน

หมุนเวยีน (   ) ท่ีนยิมใช้กันอย่างแพร่

หลายเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการพลงังานทัว่โลก เนือ่งจาก

การแกว่งของราคาเชือ้เพลงิฟอสซลิ (เช่น น�า้มนั ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหนิ) เพิม่สงูขึน้ เมือ่พจิารณาราคาน�า้มนัดบิเพือ่สะท้อน

ถึงราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลดังแสดงในรูปที่ 1 ราคาน�้ามัน

ดิบช่วงกลางปี ค.ศ. 200  เคยเพิ่มสูงสุดถึง 1 .31 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล แต่ด้วยวิก ตเศรษฐกิจที่เกิดในสหรัฐอเมริกา 

(  ) หรอืเรยีกกนัว่าวกิ ตแ มเบอร์เกอร์ ส่งผลให้

ปลายปีเดียวกันราคาน�้ามันดิบลดลงมาต�่าสุดที่ 30.2  เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามเมื่อปัญหาเศรษฐกิจคลี่คลาย

ลงราคาน�้ามันดิบก็กลับเพิ่มสูงขึ้นอีก และปัจจุบันราคาน�้ามัน

ดิบแกว่งตัวอยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

น�้ามันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีจ�ากัดและร่อยหรอลงไปทุกขณะ 

Solar 
   Energy

พลงังา สง าทติย์

 

 การศึกษา 
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี     
  พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

การท�างาน 
- หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของการไฟฟ้านครหลวง
  ในการบริการงานศึกษาและวิเคราะระบบไฟฟ้าก�าลัง
- กรรมการบริหาร EEE Po er  Energy Society - hailand
- กรรมการบริหาร และประธานกรรมการวิชาการ สมาคมอุตสาหกรรม    
  ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ( ES )
- อาจารย์พิเศษ วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี  โท และเอก
  สถาบันการศึกษาต่างๆ

เร ากาศตร ดร ตศักด ิ 
ทัศ า ตริย

วิศวกรรมไ า
Electrical Engineering 
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รูปที่ 1  เส้นโค้งราคาน�้ามันดิบ (ค.ศ. 1  ถึง ค.ศ. 011)

รูปที่   พลังงานขาเข้าจากแสงอาทิตย์มาสู่พื้นดิน (ต่อปี) เปรียบ

เทียบกับความต้องการพลังงานรวมของมนุษยชาติ

มากกว่า 1,000 เท่าของพลงังานท่ีมนษุยชาตต้ิองการ นอกจาก
ดวงอาทิตย์มีพลังงานอันมากล้นแล้ว ยังมีข้อดีอีกนานัปการ   
ดังต่อไปนี้
 1. แสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติได้มาฟรี ไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 2. ดวงอาทิตย์ไม่ต้องการการบ�ารุงรักษา
 3. แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไม่ต้องไปขุดเจาะเสาะหา 
หรือไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆ มาก่อนใช้
 . แสงอาทติย์เป็นพลงังานสะอาด ไม่มมีลภาวะหรอืของ
เสียหลังจากการใช้
 . แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ท�านายได้
 . แสงอาทิตย์รับได้ทุกแห่งหนบนผิวโลก (เฉพาะช่วง
กลางวัน)
 . ดวงอาทติย์เป็นแหล่งจ่ายพลงังานทีม่คีวามมัน่คงมาก 
(พลังงานที่อิสระ)
 . ดวงอาทิตย์มีเชื้อเพลิงเหลือให้ใช้ได้อีก  พันล้านปี
 แม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามมีข้อจ�ากัดในการน�าพลังงานแสงอาทิตย์ไป
ประยุกต์ใช้เช่นกัน ดังนี้
 1. ทีเ่วลาใดๆ ดวงอาทติย์ไม่ได้ส่งพลงังานไปทีใ่ดทีห่นึง่
มากพอ ดังนั้นจึงต้องการพื้นที่จ�านวนมากเพื่อเก็บพลังงานให้
เพียงพอต่ออัตราการใช้งาน
 2. ปรมิาณแสงอาทติย์ทีม่าถึงพืน้ผวิโลกไม่คงที ่ทัง้นีข้ึน้
อยู่กับสถานที่ ช่วงเวลาของวัน ช่วงเวลาของปี และสภาพภูมิ
อากาศ
 ส�าหรับความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบพื้นผิว
โลกสามารถวัดได้โดยเครื่องมือความเข้มของแสงอาทิตย์ เช่น  
ไพราโนมิเตอร์ ( ) จากการวัดความเข้มของแสง
อาทติย์หลายๆ สถานทีแ่ล้วน�ามาพั นาเป็นแผนทีพ่ลงังานแสง

ด้วยเหตุนี้ราคาน�้ามันดิบจึงเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วเมื่อมีความ

ต้องการสูง 

 นอกจากนี้การเกิดภาวะโลกร้อน (  ) 

ยังเป็นส่วนเสริมให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกหลักของ

การแก้ปัญหาดงักล่าว เพราะกระบวนการผลติไฟฟ้าจากน�า้มนั

หรือถ่านหินมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (
2
) ออกสู่

บรรยากาศ ซึ่งก๊าซ 
2
 เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ

และมีผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด

 ศักย าพ งพลังงา   
    สง าทิตย์

 จากระบบสรุยิจกัรวาลทีม่ดีวงอาทติย์เป็นศนูย์กลางและ

มดีาวนพเคราะห์โคจรไปรอบดวงอาทติย์ตลอดเวลา ดวงอาทติย์

ถอืว่าเป็นแหล่งพลงังานท่ียิง่ใหญ่อกีท้ังเป็นแหล่งก�าเนิดแสงปฐม

ภูมิของระบบสุริยะนี้ โลกเป็นดาวเคราะห์และเป็นบริวารดวง

หนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ พื้นผิวของโลกดูดซึมพลังงานจาก

ดวงอาทิตย์ไว้ประมาณ 1.   10  เทระวัตต์-ชั่วโมง ( ) ต่อ

ปี จากพลงังานทีผ่่านเข้ามาสูบ่รรยากาศเหนอืโลกต่อเนือ่งตลอด

เวลาเท่ากับ 1.   101  วัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ

พลังงานรวมของมนุษยชาติ (ไม่รวมอาหารและไม้) เท่ากับ 1.3 

 10  เทระวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เราพบว่าแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมา

สูพ่ืน้ดนิ  ชัว่โมงสามารถจ่ายพลังงานให้ได้ตามความต้องการ

ของมนุษยชาติอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ดังแสดงในรูปที่ 2   

 สามารถกล่าวได้ว่า ดวงอาทิตย์จัดเตรียมพลังงานให้
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รูปที่   สเปกตรัมคลื่นแม่เหลกไฟฟ้าที่ขยายย่านที่มองเหนได้ 

 ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความยาวคล่ืน ความถี่ 

และความเร็วของแสงเป็นไปตามสมการ

=             (1)
เมือ่  คอื ความเรว็ของแสงมค่ีา 3  10  เมตรต่อวนิาท ี( )

 คือ ความถี่          

 คือ ความยาวคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร ( ) หรือ นาโน

เมตร ( ) 

 โดยที่ความเร็วแสงมีค่าคงที่ ดังนั้นคลื่นที่มีความยาว

มากกว่าจึงมีความถ่ีน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์

ระหว่างความถ่ีและพลังงานที่แต่ละความยาวคลื่นของแสงดัง

สมการ 

รูปที่   การแทนคลื่นแสงด้วยส่วนประกอบของสนามไฟฟ้าและ

สนามแม่เหลกไฟฟ้า

   สงจากดวง าทิตย์
 

 

 ดวงอาทิตย์ให้พลังงานโดยการแผ่รังสี (  -

) เรียกว่า “แสง” ที่อยู่ในรูปสเปกตรัมการแผ่รังสีแม่เหล็ก

ไฟฟ้าที่ครอบคลุมช่วงของรังสีหรือคลื่นจากรังสีคอสมิก รังสี

อัลตราไวโอเลต คลื่นแสงช่วงที่มองเห็นได้ (  ) รังสี

อินฟราเรด ตลอดจนคลื่นวิทยุทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่       

รูปที่   แผนที่พลังงานแสงอาทิตย์เ ลี่ยตลอดปีของประเทศไทย

อาทิตย์ (   )  ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 แสดง

แผนที่พลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยตลอดปีของประเทศไทย ซึ่ง

พบว่าบริเวณที่ได้รับความเข้มแสงอาทิตย์สูงสุดเฉล่ียทั้งปีอยู่ที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางส่วนของจังหวัด

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร 

อุบลราชธาน ีและอดุรธาน ีและบางส่วนของภาคกลางทีจ่งัหวดั

สพุรรณบรุ ีชยันาท อยธุยา และลพบรุ ีโดยได้รบัรงัสดีวงอาทติย์

เฉลีย่ทัง้ปี 1   20 เมกะจลูต่อตารางเมตรต่อวนั ( 2- ) 
 คลื่นแสงช่วงท่ีมองเห็นได้มีความยาวคลื่น ( -

) อยู่ในช่วงระหว่าง 3 0 ถึงประมาณ 0 นาโนเมตร 

ประกอบด้วย  สี ได้แก่ ม่วง คราม น�้าเงิน เขียว เหลือง แสด 

แดง โดยทีค่วามยาวคลืน่คอื ระยะระหว่าง 2 ยอดคลืน่ทีอ่ยูต่ดิ

กันดังแสดงในรูปที่   แสงมีคุณสมบัติบางอย่างของคลื่นและ

อนุภาค ซึ่งอนุภาคของแสงเรียกว่า โฟตอน  ในบาง

สถานการณ์เพื่อความสะดวกจะคิดว่าแสงเป็นโฟตอนและบาง

กรณีก็จะถือว่าแสงเป็นคลื่น     
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   E = h     (2)

เมื่อ E คือ พลังงานของอนุภาคแสง 1 โฟตอน

    h คือ ค่าคงที่ของ   

    f คือ ความถี่ของแสง

       ทีค่วามถีส่งูกว่า (ความยาวคลืน่สัน้กว่า) แสงจะมพีลงังาน

มากกว่า เมื่อค�านวณระดับพลังงานดังแสดงในตารางที่ 1 จะ

พบว่าแสงสีแดงมีพลังงานน้อยกว่าแสงสีเหลือง

 ตารางที่ 1  ระดับพลังงานของแสงช่วงที่มองเห็นได้ มี

หน่วยเป็นจูลต่อโมลของโฟตอน (โมลมีค่า .023  1023 ของ

อนุภาคแสง) 

ความร้อน (  ) โดยทั่วไปแผงรวมความร้อนเรียก
ว่า แผงรวมความร้อนแบบแผ่นเรียบ ( -  )
แผงรวมความร้อนแบบแผ่นเรียบประกอบบนกล่องโลหะ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าและปิดคลุมด้วยวัสดุโปร่งใส การใช้งานโดยน�า
มาติดตั้งบนหลังคาเพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังแสดงใน
รูปที่  (ก) ภายในกล่องได้วางท่อน�้าเล็กๆ ไว้ ท่อน�้าเหล่านี้
ตดิตัง้ให้แนบกบัแผ่นดดูความร้อน (  ) ทีท่าสดี�า 
เมื่อความร้อนในแผงรวมความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจึงท�าให้น�้าที่ไหล
ผ่านท่อร้อน และไหลไปกกัเกบ็ทีถ่งัเกบ็ความร้อนดงัแสดงในรปู
ที ่  (ข) ส�าหรบัระบบทีใ่ช้ของไหล ( ) ชนดิอืน่ทีไ่ม่ใช่น�า้มา
รับความร้อนที่ ต้องมีท่อแลกเปลี่ยนความร้อนอีกชุดหนึ่งในถัง
เก็บความร้อนเพื่อให้ของไหลถ่ายเทความร้อนไปท�าให้น�้าร้อน

ระบบท�าน�้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเป็นได้ทั้ง
แบบแอกทฟี ( ) หรอืแบบพาสซฟี ( ) แต่ส่วนใหญ่
มักเป็นระบบแบบแอกทีฟที่ต้องใช้ปัมสูบของเหลวระหว่างแผง
รวมความร้อนและถงัเกบ็ความร้อน ขณะทีร่ะบบแบบพาสซฟีใช้

แรงโน้มถ่วงของโลกและน�า้ทีถ่กูท�าให้ร้อนไหลวนอย่างธรรมชาติ

ความยาวคลื่น( )  สี  ระดับพลังงาน

     00       แดง    1.   10

     00      เหลือง    2.0  10

     00      น�้าเงิน    2.   10

     00       ม่วง    3.0  10

รูปที่   แผงรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ

(ก) แผงรวมความร้อนแบบแผ่นเรียบติดตั้งบนหลังคา        

(ข) ท่อน�้าและการท�าน�้าร้อนด้วยแสงอาทิตย์

       การ ้พลังงา สง าทิตย์
               (Solar Energy Applications)

 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้แสงอาทติย์

เพือ่ผลติพลงังานอนัเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน โดยมกีารผลติ

เป็นพลังงานหลักอยู่  2 รูปแบบ ดังนี้

  พลังงานความรอน คือการใช้การพลังงานแสง

อาทติย์ท�าน�า้ร้อนส�าหรบัใช้ในบ้านเรอืน อาคาร หรอืสระว่ายน�า้

 2. พลังงานไ า พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิต

ไฟฟ้าได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) โฟโตโวลทาอิก หรือการใช้เซลล์แสง

อาทิตย์ และ 2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

   การทา าร้ ด้วยพลังงา   
      สง าทิตย์
     (Solar Water Heating)

  ส่วนใหญ่ระบบท�าน�้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ส�าหรับอาคารมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1) แผงรวม

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ (  ) และ 2) ถังเก็บ
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(ก) เซลล์   

   ต วลทา ิก
  (Photovoltaic : PV)

 ในปี ค.ศ.1 3  นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ -

  ค้นพบปราก การณ์ วล าอิก 

(photovoltaic effect) ขณะก�าลังทดลองโดยให้แสงส่องไปที่

เซลล์แยกไฟฟ้า (  ) ที่ท�าจากโลหะ 2 ชิ้น ซึ่ง

พบว่ามีกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยเกิดขึ้น 

 6.1 เ ลล์แสงอาทิตย์กับปราก การณ์โฟโตโวลทาอิก

 พลงังานโฟโตโวลทาอกิใช้ประโยชน์จากปราก การณ์โฟ

โตโวลทาอิกโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (  ) เปลี่ยนพลัง 

งานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง เมื่ออนุภาคของแสง           

อาทิตย์หรือโฟตอนตกกระทบลงบนเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงาน

บางส่วนสะท้อนกลบั บางส่วนทะลผุ่าน และบางส่วนถกูดดูกลนื

โดยอะตอมของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท�ามาจากซิลิคอน ( ) 

ซึง่เป็นสารกึง่ตวัน�าชนดิ  และชนดิ  มาต่อกนัดงัแสดงในรปู

ที่   ดังนั้นพลังงานของโฟตอนส่วนที่ถูกดูดกลืนจะถ่ายโอนไป

สูอ่เิลก็ตรอนของอะตอมทีร่บัพลงังานเข้ามา หากมพีลงังานมาก

พออิเล็กตรอนจะถูกขับออกจากอะตอมกลายเป็นอิเล็กตรอน

อิสระ (  ) จึงท�าให้มีโ ล ( ) ที่มีประจุเป็น

บวกเกิดขึ้น  

 เมือ่อเิลก็ตรอนอสิระซึง่มปีระจเุป็นลบและมจี�านวนมาก

เคลือ่นทีไ่ปสูผ่วิด้านหน้าของเซลล์ เป็นผลให้เกดิความไม่สมดลุ

ระหว่างประจุที่ผิวด้านหน้าและด้านหลังของเซลล์ จึงเกิดศักย์

ไฟฟ้าขึ้นคล้ายกับขั้วลบและขั้วบวกของแบตเตอรี่ เม่ือผิวท้ัง

สองด้านของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อผ่านโหลดภายนอกก็จะท�าให้

มีกระแสไหล โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็น

ไฟฟ้ากระแสตรง
รูปที่   รูปแบบโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์

  (ค) อาร์เรย์

 อาร์เรย์ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบเหล่านี้

สามารถติดตั้งท�ามุมคงที่ ดังแสดงในรูปที่  (ก) และ (ข) หรือ

ติดตั้งให้อาร์เรย์ของเซลล์แสงอาทิตย์หมุนติดตามดวงอาทิตย์

เพื่อรับแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุดตลอดทั้งวัน ดังแสดงในรูปที่ 

 (ค) 

รูปที่   การเกิดปราก

การณ์โฟโตโวลทาอิกที่

เ ลล์แสงอาทิตย์

6.2  การประกอบเ ลล์แสงอาทิตย์ส�าหรับการ ช้งาน

เซลล์แสงอาทิตย์ตามรูปท่ี  (ก) เป็นวัสดุพื้นฐานของระบบ

โฟโตโวลทาอิก แต่ละเซลล์มีขนาดเส้นทแยงมุมจาก 0.  ถึง

ประมาณ  นิ้ว อย่างไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตย์เพียงหนึ่งเซลล์

ผลิตไฟฟ้าได้ 1 หรือ 2 วัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่ก�าลังไฟฟ้าขนาดนี้

ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

 เพื่อเพิ่มก�าลังไฟฟ้าขาออก จึงต้องต่อเซลล์แสงอาทิตย์

เป็นโมดูล ( ) ดังแสดงในรูปที่  (ข) นอกจากนี้โมดูล

ยงัสามารถต่อเพิม่ขึน้ให้เป็นอาร์เรย์ ( ) ดงัแสดงในรปูที ่  

(ค) โดยจ�านวนของโมดูลที่ถูกน�ามาต่อเข้าด้วยกันเป็นอาร์เรย์

ขึ้นอยู่กับปริมาณก�าลังไฟฟ้าขาออกที่ต้องการ  

(ข) โมดูล                                           
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(ก) แบบมุมคงที่ติดตั้งบนพื้นดิน

(ข) แบบมุมคงที่ติดตั้งบนหลังคา (ค) แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน

 รูปที่   การติดตั้งอาร์เรย์ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 6.3  ประสิทธิภาพของเ ลล์แสงอาทิตย์

 สมรรถนะของเซลล์แสงอาทิตย์วัดด้วยประสิทธิภาพที่

เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเท่านั้น เนื่องจาก

พลงังานแสงอาทติย์ทีต่กกระกระทบเซลล์อาจสะท้อนกลบั ทะลุ

ผ่าน หรือดูดกลืนโดยวัสดุท่ีใช้ท�าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทั่วไป

เซลล์แสงอาทติย์ทีใ่ช้กนัในเชิงพาณชิย์มีประสิทธภิาพประมาณ

ร้อยละ 1  กล่าวคือ ประมาณหนึ่งในหกของแสงอาทิตย์ที่

ตกกระกระทบเซลล์เป็นพลงังานท่ีผลติไฟฟ้าได้ การท่ีเซลล์แสง

อาทิตย์ประสิทธิภาพต�่า หมายถึงความต้องการอาร์เรย์ขนาด

ใหญ่กว่า และท�าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าด้วย การปรับปรุง

ประสทิธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์และขณะเดยีวกนัการท�าราคา

ต่อเซลล์ให้ลดลงเป็นเป้าหมายท่ีส�าคัญของอตุสาหรรมโฟโตโวล

ทาอิก 

 ประสทิธภิาพของเซลล์แสงอาทติย์หาได้จากสดัส่วนของ

ก�าลังที่ตกกระทบเซลล์ (ก�าลังขาเข้า) ซึ่งเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าดัง

สมการต่อไปนี้

   P
max 

 = V
OC

I
SC
FF          (3) 

   = V
OC

I
SC
FF      ( )

เมื่อ V
OC
 คือ แรงดันเปิดวงจร I

SC 
คือ กระแสลัดวงจร FF คือ 

  และ  คือ ประสิทธิภาพ 

 ตัวอย่างเช่น เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10  10 2, มี

ก�าลังขาเข้า 100  2, V
OC
  0. 11 , I

SC
  3.   และ 

P
in
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FF  0.  ดังนั้นประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์คือ

  = 0. 11  3.   0.

            10 

       รงไ าพลังงา สง าทิตย์ 
   บบรวม สง
   (Concentrating Solar Power: CSP) 

 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็น

แหล่งพลังงาน ส�าหรับให้ความร้อนในการ ต้มน�้าให้กลายเป็น

ไอน�้า แล้วจึงน�าไอน�้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูงไปขับเครื่อง

กังหันไอน�้าที่ต่อเพลาร่วมกับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าให้หมุนเพื่อ

ผลิตไฟฟ้า แต่การผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ของโรงไฟฟ้าระบบรวม

แสงอาทิตย์ที่ใช้ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนแทน 

ดังแสดงในรูปที่ 10 โรงไฟฟ้าระบบรวมแสงอาทิตย์แบ่งออก

เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ระบบรวมแสงเชิงเส้น 2) ระบบจาน

เครื่องจักร และ 3) ระบบหอคอยรวมแสง 

 
 รูปที่ 11  ระบบรางพาราโบลิก

รูปที่ 10  โรงไฟฟ้าระบบรวมแสงอาทิตย์

เพือ่ส่งไปต้มน�า้ให้กลายเป็นไอน�า้ทีห่ม้อน�า้ แล้วน�าไอน�า้มาผลติ

ไฟฟ้าโดยชดุเครือ่งกังหนัไอน�้าและเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเหมอืนกบั

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าระบบ

รวมแสงเชิงเส้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

 1. ระบบรางพาราโบลิก     

 ระบบนี้ท่อรวมแสงถูกติดตั้งไปตามแนวเส้นรวมแสง          

(  ) ของกระจกพาราโบลิกแต่ละชุด ดังแสดงในรูปที่ 

11

รูปที่ 1   ระบบเครื่องสะท้อนแสงเชิงเส้นฟรีสเนล

 0.1  หรือ 1 .

 7.1 ระบบรวมแสงเชิงเส้น   -

 

 ระบบรวมแสงเชิงเส้นรวบรวมพลังงานของดวงอาทิตย์

โดยการใช้กระจกสีเ่หล่ียมผนืผ้ายาวและโค้ง (เป็นตัว ) กระจก

ติดตั้งให้ตั้งเอียงไปยังดวงอาทิตย์และสะท้อนให้แสงอาทิตย์ไป

รวมกนัทีท่่อ (หรอืตัวรบัแสง) ทีว่างไปตามความยาวของกระจก 

แสงอาทิตย์นี้ไปให้ความร้อนแก่ของไหล ( ) ที่ไหลผ่านท่อ 

 2. ระบบเครื่องสะท้อนแสงเชิงเส้นฟรีสเนล  

  

 ระบบนี้มีท่อรวมแสงเพียงท่อเดียวถูกติดตั้งไว้เหนือ

กระจกจ�านวนหลายชุด ทั้งนี้เพื่อให้กระจกได้เคลื่อนที่ติดตาม

ดวงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 12
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 7.2  ระบบจาน / เครื่องจักร   

 ระบบจาน  เครื่องจักรดังแสดงในรูปที่ 13 ใช้กระจก

รูปจานรวบรวมแสงแสงอาทิตย์และสะท้อนความร้อนของแสง

อาทิตย์ให้ไปรวมกันอยู่ที่เครื่องรับแสง เพื่อดูดกลืนความร้อน

และถ่ายเทความร้อนนีไ้ปสูข่องไหลภายในเครือ่งจกัร ความร้อน

ท�าให้ของไหลขยายตวัไปปะทะกบัลกูสบูหรอืเครือ่งกงัหนัให้เกดิ

ก�าลงัทางกล หลงัจากนัน้จงึใช้ก�าลงัทางกลไปหมุนเครือ่งก�าเนดิ

ไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป 

รูปที่ 1   ระบบระบบจาน / เครื่องจักร รูปที่ 1   ระบบหอคอยรวมแสง

เอกสารอ้างอิง
1   Solar Energy  vaila le  http .helpsavetheclimate.com

  Solar Energy ap  vaila le  .dede.go.th

  Energy rom the Sun  vaila le  .eia.gov

  Solar Energy Resources  vaila le  http .eere.energy.gov

  ypes o  Solar Energy  vaila le  http .rene a leenergy orld.com

  Solar po er ho  to use its Energy  vaila le  http .petervaldivia.com

  Solar energy po er rom the sun  vaila le  http .petervaldivia.com

  E ciency  vaila le  http pveducation.org

 7.3  ระบบหอคอยรวมแสง    

 ระบบหอคอยรวมแสงดงัแสดงในรปูที ่1  ใช้ลานกระจก

รวบรวมแสงอาทิตย์ไปยังส่วนยอดของหอคอยที่ติดตั้งเคร่ือง

รับแสงไว้ เพื่อไปให้ความร้อนกับเกลือหลอมละลาย (  

) ที่ไหลผ่านเครื่องรับแสง ดังนั้นความร้อนของเกลือถูกใช้

ผลติไฟฟ้าผ่านกระบวนการท�างานของชดุเครือ่งกังหนัไอน�า้และ

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เกลือหลอมละลายรักษาความร้อนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ จึงสามารถสะสมความร้อนได้เป็นวันก่อนที่ใช้

ผลิตไฟฟ้า และยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในวันที่ท้องฟ้ามีเม

หรือหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว
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 ปัจจุบันแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทน (  ) เพื่อ

การผลิตกระแสไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเนื่องจากเป็นพลังงานชนิดที่ไม่ก่อ

ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่น�ามาผลิต

กระแสไฟฟ้า เช่น น�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และปรมิาณส�ารองทีน่บัวนัจะยิง่ลดลง จงึเป็นปัจจยัทีก่ระตุน้ให้มกีารใช้พลงังาน

ทดแทนมากขึน้ ส�าหรบัประเทศไทยแล้วรฐับาลมีนโยบายตัง้เป้าการผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ 1  ภายในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งการจะบรรลุ

เป้าหมายนีไ้ด้ต้องอาศัยเทคนคิการใช้พลังงานทดแทนในหลากหลายรปูแบบผสม

กัน (    ) ในส่วนของประเทศไทยแล้วพลังงาน

ทดแทนที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุดคือพลังงานแสงอาทิตย์ (  ), 

พลังงานน�้า (  ), พลังงานชีวมวล ( ) และ พลังงานแก๊ส

ชีวภาพ ( ) 

 เมื่อพูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนแล้ว กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปนับว่า

เป็นผู้น�าท้ังในเรื่องเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนใน

 âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁª¹Ô´¹Í¡ªÒÂ½˜›§

´Ã. ªÒÞªÑÂ ÍÁÃÇÔÀÒÊ 
การศึกษา

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  

achen niversity o  echnology  ermany

- ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา

ไฟฟ้า  ei ni  niversity o  annover  er-

many

การท�างาน 

-   

Offshore 
 Wind

Power plant

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò
Electrical Engineering 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมชนิดนอกชาย ง
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อัตราที่สูงมาก ซึ่งบางประเทศมีสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนมากกว่า 30  ของปริมาณกระแสไฟฟ้า

ที่ใช้ภายในประเทศ หนึ่งในพลังงานทดแทนที่ส�าคัญและเป็นที่

แพร่หลายในทวีปยุโรปคือพลังงานลม ซึ่งมีแนวโน้มพั นาจาก

ภาคพื้นดิน (   ) ไปสู่บริเวณนอกชายฝัง 

(   ) มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณแถบนอก

ชายฝังมหาสมุทร โดยพลังงานลมจากบริเวณนอกชายฝังช่วย

ท�าให้บางประเทศสามารถน�ามาใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าเป็น

สัดส่วนที่มากที่สุดในกลุ่มพลังงานทดแทน 

 ส�าหรับประเทศไทยแล้วพลังงานลมในการผลิตกระแส

ไฟฟ้าอาจถือว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่ก็สามารถ

พิจารณาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

 ใบพัดโรเตอร์ ( ) ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าโดย

ทั่วไปจะเป็นชนิดสามใบพัด ส�าหรับชนิดของเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าประเภทนี้นิยมใช้ทั้งแบบ  และ  

 โดยต้องใช้คู่กับอินเวอเตอร์ ( ) ซ่ึงเป็น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งด้านขาออกของเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าเพื่อควบคุมความถ่ีไฟฟ้าให้เข้ากับระบบ ( 0 หรือ 0 

) โดยที่ความเร็วรอบของโรเตอร์จะถูกควบคุมให้สัมพันธ์กับ

ความเร็วของกระแสลมเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุด (   ) ส่วนก�าลัง

การผลิตไฟฟ้าของกังหันลมชนิดนอกชายฝังมีใช้ตั้งแต่ขนาด 

2  กว่าๆ จนถึงขนาดประมาณ .   ซึ่งเป็นขนาดที่

ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันด้วยความสูงของกังหันลมถึง 13  เมตร

และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดโรเตอร์ 12  เมตร ส่วน

รูปที่ 1 สเตเตอร์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

พลังงานทดแทนได้ในอนาคต ส�าหรับบทความนี้ผู้เขียนตั้งใจ

จะให้ความรูเ้บือ้งต้นแก่ผูอ่้านในเรือ่งโรงไฟฟ้าพลงังานลมชนดิ

นอกชายฝัง (    ) ซึ่งหมายถึงการ

เชื่อมต่อกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณนอกชายฝังหลายๆตัวเข้า

ด้วยกันในรูปแบบของทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า (   

) ท่ีมีขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้าใหญ่มากพอเทียบเท่ากับ

ขนาดของโรงไฟฟ้าหนึ่งโรง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะท�าให้

ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชนิดนี้ใน

รปูแบบทางเลอืกอกีประเภทหนึง่ของการใช้พลงังานทดแทน ซึง่

อาจจะน�าไปใช้ในการประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุพั นา

โรงไฟฟ้าชนิดนี้นอกชายฝังของประเทศไทยหรือประเทศเพื่อน

บ้านในกลุ่มอาเซียนในอนาคต

 ส่วนประกอบที่ส�าคัญที่สุดของกังหันลมผลิตไฟฟ้าคือ

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (  ) ซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่า

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าประเภทอื่นๆ คือเป็นชนิดวงแหวน (  

) ทีม่ขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสเตเตอร์ ( ) 

กว้างและความหนาน้อยดังแสดงในรูปที่ 1

    ¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ¼ÅÔµä¿¿‡Ò
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 หม้อแปลงไฟฟ้าถูกน�ามาใช้ส�าหรับเปลี่ยนระดับแรงดัน

ไฟฟ้าจากระดับต�่า (   ) เช่น 0.   หรือ 

0.   ซึ่งเป็นระดับแรงดันทั่วไปด้านขาออกของอินเวอเตอร์

และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�าหรับการใช้งานประเภทนี้ ไปสู่แรง

ดันระดับกลาง (   ) เช่น 33  ซี่งเป็น

ระดบัแรงดันทีนิ่ยมใช้ในทุง่กงัหนัลมไฟฟ้า ส�าหรบักงัหนัลมผลิต

ไฟฟ้ารุน่ใหม่จะออกแบบให้หม้อแปลงไฟฟ้าตดิตัง้อยูบ่รเิวณด้าน

บนของส่วนกังหันลมโดยต่อโดยตรงเข้ากับหลังอินเวอเตอร์ ซึ่ง

การออกแบบนี้จะไม่เหมือนกับโมเดลรุ่นก่อนๆ ท่ีออกแบบให้

หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่บริเวณฐานของกังหันลม โดยข้อดีของการ

ออกแบบชนิดใหม่ก็เพื่อลดความสูญเสียทางไฟฟ้า (  

) ทีเ่กดิขึน้ทีส่ายเคเบลิภายในทาวเว่อร์ของกงัหนัลมให้เหลอื

น้อยที่สุดโดยใช้เทคนิคการลดขนาดกระแสไฟฟ้าอันเนื่องมา

จากการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นภายในบริเวณด้าน

รูปที่   ส่วนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

บนของกังหันลมก่อนจะผ่านสายเคเบิลไฟฟ้าภายในทาวเว่อร์ 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้จะเป็นชนิดแห้ง (  

) และจะถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กเนื่องจากขนาดพื้นที่

ใช้สอยที่จ�ากัดและเพื่อเป็นการลดน�้าหนักโหลดต่อโครงสร้าง 

ส�าหรับการพันขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทนี้นิยมใช้

แบบ  โดยขดลวดทางด้านแรงดันสูงต่อเป็นแบบเดลต้า 

( ) ส่วนด้านแรงดันต�่าที่ต่อเข้ากับอินเวอเตอร์จะเป็นแบบ

วาย ( )

 

 ส�าหรับการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝังจะท�า

โดยการใช้เครนช่วยยกส่วนประกอบต่างๆขึน้จากเรอืแล้วค่อยๆ

ประกอบเข้าด้วยกันบนฐานราก ( ) ทีฝั่งลกึลงใต้ท้อง

ทะเลดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4

ประกอบต่างๆ ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าสามารถดูได้ในรูปที่ 2
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 โดยทั่วไปแล้วเทคนิคการออกแบบโรงไฟฟ้าประเภทนี้

จะขึน้อยูก่บัสองปัจจยัทีส่�าคญัคอืขนาดพืน้ทีข่องทุง่และจ�านวน

กังหันลม ส่วนขนาดก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชนิดนี้จะมาก

หรือน้อยขึ้นอยู่กับจ�านวนกังหันลมในทุ่งและขนาดก�าลังไฟฟ้า

ของกังหันลมแต่ละตัว โรงไฟฟ้าชนิดนี้อาจมีก�าลังการผลิต

รูปที่   การยกใบพัดโรเตอร์เพื่อ

การติดตั้งบนกังหันลมผลิตไฟฟ้า

นอกชาย ง

รูปที่   การติดตั้งกังหันลมผลิต

ไฟฟ้านอกชาย งบน านราก

ตั้งแต่เพียงไม่กี่  ไปจนถึงหลายร้อย  ในบทความนี้จะ

น�าเสนอเทคนิคส�าหรับเชื่อมต่อทุ่งกังหันลมไฟฟ้าเข้ากับระบบ

สายส่งภาคพื้นดิน (    ) 

โดยผ่านหม้อแปลงชนิดสองขดลวด (   -

) ดังแสดงในรูปที่ 5

       ครงสร้าง รงไ าพลังงา ลม ิด ก าย ง
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 ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 5 กังหันลมไฟฟ้าจ�านวนหนึ่งจะ

ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น�้าแล้วเชื่อมต่อ

เข้ากับสถานีไฟฟ้านอกชายฝัง (  ) โดยรูป

ที่ 6 แสดงการวางสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น�้า ส�าหรับรูปแบบการ

เชื่อมต่อกังหันลมเข้าด้วยกันสามารถเป็นแบบแนวเส้น (  

) ดังแสดงในรูปที่ 5 หรือแบบลูป (  ) ที่

มีการเชื่อมต่อกังหันลมเข้าด้วยกันเป็นวง

 ที่สถานีไฟฟ้านอกชายฝังจะมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟ

ฟ้าส�าหรับแปลงระดับแรงดัน เช่นจากระดับ 33  ซึ่งเป็น

ระดับแรงดันทั่วไปในทุ่งกังหันลม ไปสู่แรงดันระดับท่ีสูงขึ้น 

เช่น 11   ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมเพ่ือส่งพลังงาน

โดยที่มีระดับความสูญเสียทางไฟฟ้าในระดับต�่า หลังจากนั้น

จึงส่งพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้านอกชายฝังผ่านสายเคเบิล

ไฟฟ้าใต้น�้าขนาดยาวหลายกิโลเมตรเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าภาค

พืน้ดนิบรเิวณชายฝัง ส�าหรบัหม้อแปลงไฟฟ้าทีใ่ช้ในสถานไีฟฟ้า

นอกชายฝังนยิมใช้แบบขดลวดชนดิ  โดยทีจ่ดุนวิทรลัของขด

ลวดด้านวายซึง่เป็นด้านแรงดนัสงูจะต่อลงดนิโดยตรง ทัง้นีเ้พือ่

ให้ระบบป้องกันไฟฟ้าสามารถตรวจพบกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้

ในทันทีและก�าจัดความผิดปกตินี้ได้อย่างรวดเร็ว

 ส�าหรับระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีการติดต้ัง

หม้อแปลงตัวท่ีสองเข้าไปท่ีสถานีไฟฟ้านอกชายฝังดังแสดงใน

รปูที ่5 ซึง่ในสภาวะปกตเิบรกเกอร์ท่ีสถานไีฟฟ้าจะอยูใ่นสถานะ

เปิดเพื่อแยกวงจรกังหันลมท้ังสองชุดออกจากกัน ในสภาวะนี้

หม้อแปลงทั้งสองตัวจะแบ่งกันส่งผ่านก�าลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

ภาคพื้นดินผ่านสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น�้า แต่ในสภาวะท่ีผิดปกติ

เช่นหม้อแปลงตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ เบรกเกอร์จะ

ถกูสัง่ให้ปิดเพือ่ถ่ายพลงังานไฟฟ้าจากด้านหนึง่ไปสูอ่กีด้านหนึง่ 

ซึ่งจะเป็นการรวมพลังงานไฟฟ้าทั้งทุ่งกังหันลมผ่านหม้อแปลง

เพียงตัวเดียว

 ท่ีจุดเชื่อมต่อบริเวณชายฝัง (   

) อาจมีการเชื่อมต่อเข้ากับสถานีไฟฟ้าบริเวณชายฝัง 

(  ) ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งไฟฟ้า

ภาคพื้นดินเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับระบบส่ง

ไฟฟ้าภาคพื้นดิน

รูปที่  การเชื่อมต่อฟาร์มกังหันลมไฟฟ้าเข้ากับระบบ

ส่งไฟฟ้า าคพื้นดิน
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รูปที่   การวางสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น�้า

 ส�าหรับการเช่ือมต่อทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบ

ส่งไฟฟ้าภาคพื้นดิน คุณลักษณะต่างๆ ทางไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ

นอกชายฝัง (   ) จะต้องเป็นไปตาม

ที่ระบุไว้ในข้อบังคับส�าหรับการเชื่อมต่อ (   -

) ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า และค่าตัวประกอบ

ไฟฟ้าก�าลัง (  )

 เพือ่รกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าทีจ่ดุเชือ่มต่อให้อยูใ่นระดบั

ที่ก�าหนดไว้ อุปกรณ์     ( ) ได้

ถูกน�ามาใช้ส�าหรับหม้อแปลงเพ่ือควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า 

(  ) รูปที่ 5 แสดงถึงการเชื่อมต่อฟาร์ม

กังหันลมไฟฟ้าโดยผ่านหม้อแปลงสองตัวขนานกันโดยติดตั้ง 

 ที่ฝังขดลวดแบบเดลต้าซึ่งเป็นด้านที่มีระดับแรงดันที่ต�่า

กว่า โดย  จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติให้ท�าการปรับค่า

อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง (   

) ให้สอดคล้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าด้านเดลต้าซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการท�างานของทุ่งกังหันลม ซึ่งผลลัพธ์

ทีไ่ด้คอืระดบัแรงดนัไฟฟ้าทางด้านวายของหม้อแปลงทัง้สองตวั

ทีจ่ดุเชือ่มต่อจะถกูควบคมุให้อยูใ่นระดบัทีก่�าหนดไว้ตามท่ีระบุ

ในข้อบังคับ

 ส�าหรับการรักษาค่าตัวประกอบไฟฟ้าก�าลังให้อยู ่ใน

ระดับตามที่ก�าหนดไว้ จะใช้หลักการของการชดเชยค่าก�าลัง

ไฟฟ้ารีแอคทีฟ (   ) ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่าในสภาวะที่ทุ่งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าได้

น้อยมากๆ (    ) ค่าตัวประกอบ

ไฟฟ้าก�าลังท่ีจดุเชือ่มต่อจะมีระดบัท่ีต�า่กว่าปกตมิาก ท้ังนีเ้นือ่ง

มาจากค่าก�าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟชนิดคาปาซิทีฟ (  

 ) ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคุณลักษณะที่เป็นตัว

เก็บประจุไฟฟ้า (  ) ของสายเคเบิลใต้

น�า้ท่ีมีผลกระทบต่อระบบมากในสภาวะนี ้วธิแีก้ไขสามารถท�าได้

โดยการติดตั้งรีแอคเตอร์ ( ) ที่สถานีไฟฟ้านอกชายฝัง

ดงัแสดงในรปูท่ี 5 ซีง่โดยหลักการแล้วก็คอืการใช้ขดลวดไฟฟ้า

เพือ่สร้างก�าลงัไฟฟ้ารแีอคทีฟชนดิอนิดกัทีฟ (  -

 ) ไว้เพื่อชดเชยกับค่าก�าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟชนิดคา

ปาซิทีฟเนื่องมาจากสายเคเบิลใต้น�้า ส่วนในสภาวะที่ทุ่งกังหัน

ลมผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก (    ) 

ระบบจะไม่ได้รับผลกระทบจากก�าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟชนิดคาปา

ซิทีฟจากสายเคเบิลใต้น�้า ดังนั้นในสภาวะการท�างานนี้รีแอค

เตอร์จะไม่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ

การเ มต่ เ ้ากับร บบส่งไ า
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ร บบ งกั ทางไ า

 โรงไฟฟ้าพลังงานลมประเภทนี้จะมีการติดตั้งระบบ

ป้องกนัทางไฟฟ้าแบบคดัแยก (   ) 

ดงัแสดงในรปูที ่7 โดยหลกัการท�างานแล้วระบบป้องกันจะแบ่ง

ส่วนต่างๆ ของระบบเป็นโซนย่อยๆ โดยแต่ละโซนจะมีระบบ

ป้องกันของตัวเองส�าหรับก�าจัดความผิดปกติทางไฟฟ้าภายใน

โซนนัน้ๆ แต่ถ้าหากว่าระบบป้องกนัภายในโซนตวัเองไม่ท�างาน 

รูปที่   ระบบป้องกันไฟฟ้าแบบคัดแยกส�าหรับโรงไฟฟ้า

พลังงานลมนอกชายฝัง

ระบบป้องกันของโซนข้างเคียงถัดไปจะท�างานแทนในฐานะ

แบคอัพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้น ซึ่งระบบป้องกันไฟฟ้า

ลักษณะนี้จะสามารถก�าจัดความผิดปกติทางไฟฟ้าทุกรูปแบบ

ที่เกิดขึ้นภายในระบบโดยอัตโนมัติ เช่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

หรือแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต�่ากว่าระดับปกติมากภายในเวลาไม่

เกิน 1 0  ซึ่งจะไม่น�ามาสู่ความเสียหายใดๆ ในระบบ
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 โรงไฟฟ้าพลังงานลมชนิดนอกชายฝังที่ผู้เขียนได้กล่าว

ถึงในบทความนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนชนิดนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในระดับที่ค่อน

ข้างสูงอันเนื่องมาจากความเร็วลมที่แรงและสม�่าเสมอซึ่งมีผล

ให้สามารถน�ามาใช้ผลติเป็นกระแสไฟฟ้าได้มากข้ึนเม่ือเทยีบกับ

พลังงานลมบนบก และเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าโซล่าร์ อัตราส่วน

ก�าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติได้ต่อพืน้ทีท่ีใ่ช้ในตดิตัง้ของโรงไฟฟ้าชนดินีก็้

มากกว่ามาก แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชนิดนี้เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ ก็นับ

ว่าสูงกว่ามากอันเนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในทะเลท่ีมี

ความรุนแรงมากกว่าบนบกมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเลือก

ใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานประเภท

บทส่งท้าย

นี้ เช่น กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ต้องสามารถทนต่อการกัดกร่อน

ในระดับที่สูงในทะเล การสร้างสถานีไฟฟ้านอกชายฝังซึ่งต้อง

ค�านึงถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีขนาดจ�ากัดมากดังแสดง

ในรูปที่ 8 และเทคนิคการวางสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น�้าซึ่งระดับ

ความยากง่ายขึน้กบัสภาพระดบัความลกึของทะเล นอกจากนัน้

ระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้าบริเวณชายฝังทะเลส�าหรับเชื่อมต่อ

โรงไฟฟ้าประเภทนี้เข้ากับระบบสายส่งภาคพื้นดินก็ยังไม่ได้ถูก

พั นาไปมากจนถึงขั้นรับพลังงานไฟฟ้าระดับสูงๆ เข้าสู่ระบบ

โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส�าคัญมากก็

คือเรื่องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท้ังบริเวณนอกชายฝังและบน

ชายฝังซึ่งต้องน�ามาใช้ประกอบการพิจารณาควบคู่พร้อมกันใน

การตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดนี้

เอกสารอ้างอิง

    :  ,  1 , 2011

รูปที่   สถานีไฟฟ้านอกชายฝัง
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 ในยคุปัจจบุนั ข้อมลูถือว่าเป็นปัจจยัทีส่�าคญัมากตวัหนึง่ในการท�าธรุกจิใน

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือ ภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามหาก

ข้อมูลมีจ�านวนมาก หรือมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมก็จะท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อการน�าไปใช้งานได้ จึงเป็นท่ีมาของศาสตร์ทางด้าน การท�าเหมือง

ข้อมูล (  ) บทความนี้จะกล่าวถึงเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ในเรื่องการ

ท�าเหมืองข้อมูล คือ จินตภาพข้อมูล ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแปลง ข้อมูลเชิง

ตัวเลขให้เป็นข้อมลูเชงิรปูภาพ (ในทีน่ีห้มายถึง รปูกราฟชนดิต่างๆ แผนภมู ิ ล ) 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการบรรยายจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับเรื่องการจัดการพลังงานที่

โรงงานควบคมุภายใต้พระราชบญัญัตกิารส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงาน ต้องด�าเนนิ

การโดยการจัดท�ารายงานการจัดการพลังงานรายปีส่งให้กับกระทรวงพลังงาน 

(กรมพั นาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน, พพ.) ปีละ 1 ฉบับ

จินตภาพข้อมูล 

  Data 
    Visualization

ครไ า
Guru’s Writing 

ร งศาสตราจารย์ไ ย   ่ม ้ ย

การศึกษา : 

- ปริญญาโท าควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การท�างาน : 

- รองศาสตราจารย์ าควิชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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 ้ มลดิบ ล ร บบการ าเส ทัวไ
ตารางที่ 1 ข้อมูลผลผลิตและปริมาณพลังงานไฟฟ้ารายเดือน นรอบ 2 ปี ช่วงปี 2554 2555

Product and Electrical Energy Consumption (2554-2555)

month Prod. (ton) Energy (kWh) month Prod. (ton) Energy (kWh)

1 4,230.72 2,127,600 1 5,230.08 2,176,200

2 4,788.00 2,233,800 2 5,106.96 1,987,200

3 5,299.20 2,339,000 3 3,882.24 1,760,400

4 4,939.20 2,043,000 4 4,531.68 1,918,800

5 5,459.04 2,444,400 5 4,449.60 2,001,600

6 6,029.28 2,430,000 6 4,628.16 2,095,200

7 6,203.52 2,594,800 7 5,180.40 2,253,600

8 5,263.20 2,179,800 8 5,834.88 2,408,400

9 4,942.08 2,109,600 9 6,192.00 2,415,600

10 4,651.20 2,064,600 10 6,110.64 2,480,400

11 5,427.36 2,244,600 11 5,774.40 2,271,600

12 4,613.76 1,936,800 12 4,502.16 1,935,200

sum 61,846.56 26,748,000 sum 61,423.20 25,704,200

 จากตัวอย่างข้อมูลเชิงตัวเลขในตารางที่ 1 นี้ ท่าน

สามารถสรุปได้หรือไม่ ว่า

 - เดือนใดมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด และ ต�่า

สุด

 - ปีใด (ปี 2  หรือปี 2 ) มีประสิทธิภาพการใช้

พลังงานสูงกว่า

 - ปีทีม่ปีระสทิธภิาพการใช้พลงังานต�า่กว่าท�าให้เกิดการ

สูญเสียพลังงานไปเท่าใด

- พ ติกรรมการใช้พลังงานเป็นอย่างไร เช่น มี

ประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาใดบ้าง

 - ศักยภาพการประหยัดพลังงานเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด 

และมีปริมาณมากน้อยเพียงใด

 - ศกัยภาพการประหยดัพลังงานดงักล่าว ยงัมีอยูห่รอืได้

ด�าเนินการประหยัดพลังงานไปแล้ว

 -  มคีวามผดิปกตเิกดิข้ึนในเดอืนใดบ้าง เช่น ใช้พลงังาน

สูง หรือ ต�่าผิดปกติ รูปที่ 1 กราฟเส้นเชิงอนุกรมเวลาของปริมาณผลผลิตและปริมาณ

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เปนรายเดือน

 ข้อมูลเชงิอนกุรมเวลาตามตัวอย่างนีมั้กนยิมน�าเสนอเป็น

กราฟเส้น ดังรูปที่ 1 ซึ่งการน�าเสนอในรูปแบบนี้ยังไม่สามารถ

ใช้ตอบค�าถามต่างๆ ดังกล่าวได้ เพราะเป็นเพียงการน�าเสนอ

ข้อมลูดบิเท่านัน้ ได้เพยีงข้อสรปุเบือ้งต้นว่า เดอืนทีผ่ลติมากจะ

ใช้พลังงานมาก และเดือนที่ผลิตน้อยก็จะใช้พลังงานน้อย แต่

ไม่รู้ว่าพลังงานกับผลผลิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร
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 ร สิท ิ าพการ ้พลังงา
 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม จะวิเคราะห์ออกมาเป็น ค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะ (   

 ) คือปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 2 แสดงค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะรายเดือน พร้อมค่า
เฉลี่ยรายปีจากข้อมูลในตารางที่ 1

จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 นี้ ส่วนมากจะสรุป

กันทันที่ว่า การใช้พลังงานของปีพ.ศ. 2  มีประสิทธิภาพสูง

กว่าปีพ.ศ. 2   เพราะมีค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะต�า่กว่า การ
สรปุผลลพัธ์ในลกัษณะนีอ้าจเป็นจรงิ หรอืไม่เป็นจรงิกไ็ด้ เพราะ
สรุปแบบไม่ได้ค�านึงถึงปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละปี การ
สรุปผลด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการใช้ค่าการใช้
พลังงานจ�าเพาะนั้นท�าได้แต่ต้องอยู่บนฐานปริมาณผลผลิตที่
เท่ากัน จากแนวคิดด้านจินตภาพข้อมูล จึงน�าข้อมูลค่าการใช้
พลังงานจ�าเพาะที่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขในตารางที่ 2 ไปเขียน
เป็นกราฟการกระจายตัวของข้อมูลระหว่างค่าการใช้พลังงาน
จ�าเพาะกบัปรมิาณผลผลติ ดงัแสดงในรปูที ่2 จากการพจิารณา

ข้อมูลในรูปนี้สามารถสรุปได้ทันที และได้อย่างม่ันใจว่า การ

ใช้พลังงานในปีพ.ศ. 2  มีประสิทธิภาพสูงกว่าปีพ.ศ. 2  
เนือ่งจากเส้นกราฟทีเ่ป็นตวัแทนของ ค่าการใช้พลงังานจ�าเพาะ

ของปีพ.ศ. 2  อยู่ใต้เส้นกราฟของปีพ.ศ. 2  ทั้งเส้น
 รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างของกราฟการกระจายตัวของค่า
การใช้พลังงานจ�าเพาะกับปริมาณผลผลิตแบบแยกรายปี กรณี

ที่ค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะเฉลี่ยของปีพ.ศ. 2  มีค่าต�่ากว่า

ปีพ.ศ. 2  แต่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต�่ากว่า เพราะ

เส้นกราฟทีเ่ป็นตวัแทนของค่าการใช้พลงังานจ�าเพาะของปีพ.ศ. 

2  อยู่เหนือเส้นกราฟของปีพ.ศ. 2  ทั้งเส้น

รูปที่ 2 กราฟการกระจายตัวของค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะกับปริมาณ
ผลผลิตแบบแยกรายปี

รูปที่ 3 กราฟการกระจายตัวของค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะกับปริมาณ
ผลผลิตแบบแยกรายปี

ตารางที่ 2 ค่าการ ช้พลังงานจ�าเพาะ นรอบปี 2554 2555
Product and Electrical Energy Consumption (2554 - 2555)

month Prod. (ton) Energy (kWh) SEC (kWh/ton) month Prod. (ton) Energy (kWh) SEC (kWh/ton)

1 4,230.72 2,127,600 502.89 1 5,230.08 2,176,200 416.09

2 4,788.00 2,233,800 466.54 2 5,106.96 1,987,200 389.12

3 5,299.20 2,339,000 441.39 3 3,882.24 1,760,400 453.45

4 4,939.20 2,043,000 413.63 4 4,531.68 1,918,800 423.42

5 5,459.04 2,444,400 447.77 5 4,449.60 2,001,600 449.84

6 6,029.28 2,430,000 403.03 6 4,628.16 2,095,200 452.71

7 6,203.52 2,594,800 418.28 7 5,180.40 2,253,600 435.02

8 5,263.20 2,179,800 414.16 8 5,834.88 2,408,400 412.76

9 4,942.08 2,109,600 426.86 9 6,192.00 2,415,600 390.12

10 4,651.20 2,064,600 443.89 10 6,110.64 2,480,400 405.91

11 5,427.36 2,244,600 413.57 11 5,774.40 2,271,600 393.39

12 4,613.76 1,936,800 419.79 12 4,502.16 1,935,200 429.84

average 5,153.88 2,229,000 432.49 average 5,118.60 2,142,017 418.48
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 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

รายปี ระหว่างปีพ.ศ. 2  กับ ปีพ.ศ. 2  จะใช้กราฟการก

ระจายตวัของข้อมลู และสมการเส้นฐาน (  ) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้นท่ีแสดงความ

สมัพนัธ์ของปรมิาณผลผลติกบัปรมิาณพลงังานทีใ่ช้ ดงัแสดงใน

รูปที่  กราฟการกระจายตัวของข้อมูลเป็นการน�าเสนอข้อมูล

ดบิแต่อยูใ่นรปูแบบเชงิเปรยีบเทยีบทีส่ามารถระบคุวามแตกต่าง

ของชุดข้อมูลได้ เช่นระบุได้ว่าชุดข้อมูลใดดีกว่า หรือด้อยกว่า

ชุดข้อมูลใด นอกจากนี้ยังแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของตัวแปรหนึ่ง (ผลผลิต) ที่มีผลต่ออีกตัวแปรหนึ่ง (พลังงาน) 

ได้ด้วยกราฟเส้นฐาน จากกราฟและสมการเส้นฐานในรูปที ่

 ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนว่าการใช้พลังงานในปีพ.ศ. 2  มี

 การวิเครา ์เ รยบเทยบ ร สิท ิ าพการ ้พลังงา
ค่าพลังงานฐานรายเดือน (  )  ค่าผลต่าง ( ) 

และค่าผลต่างสะสม ( ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่อ้างอิงกับสมการเส้น านของปี 2554
DIFF and CUSUM analysis (54 based)

month Prod. (ton) Energy (kWh) Base (kWh) DIFF (kWh) CUSUM (kWh)

1 4,230.72 2,127,600 1,969,337 158,263 158,263

2 4,788.00 2,233,800 2,126,087 107,713 265,977

3 5,299.20 2,339,000 2,269,875 69,125 335,102

4 4,939.20 2,043,000 2,168,616 -125,616 209,486

5 5,459.04 2,444,400 2,314,834 129,566 339,052

6 6,029.28 2,430,000 2,475,230 -45,230 293,822

7 6,203.52 2,594,800 2,524,239 70,561 364,383

8 5,263.20 2,179,800 2,259,749 -79,949 284,434

9 4,942.08 2,109,600 2,169,426 -59,826 224,608

10 4,651.20 2,064,600 2,087,608 -23,008 201,600

11 5,427.36 2,244,600 2,305,924 -61,324 140,277

12 4,613.76 1,936,800 2,077,077 -140,277 0

13 5,230.08 2,176,200 2,250,433 -74,233 -74,233

14 5,106.96 1,987,200 2,215,803 -228,603 -302,836

15 3,882.24 1,760,400 1,871,317 -110,917 -413,753

16 4,531.68 1,918,800 2,053,990 -135,190 -548,943

17 4,449.60 2,001,600 2,030,903 -29,303 -578,246

18 4,628.16 2,095,200 2,081,127 14,073 -564,173

19 5,180.40 2,253,600 2,236,459 17,141 -547,032

20 5,834.88 2,408,400 2,420,549 -12,149 -559,182

21 6,192.00 2,415,600 2,520,999 -105,399 -664,581

22 6,110.64 2,480,400 2,498,114 -17,714 -682,295

23 5,774.40 2,271,600 2,403,538 -131,938 -814,233

24 4,502.16 1,935,200 2,045,686 -110,486 -924,719

Based line equation; y = 281.27655 x  +  779,334.42453

รูปที่  กราฟการกระจายตัวของข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้ากับ
ปริมาณผลผลิต แบบเปรียบเทียบรายปี

ประสิทธิภาพสูงกว่าปีพ.ศ. 2  

เพื่อหาปริมาณพลังงานที่ใช้ต่างกัน

ในแต่ละเดือน และผลต่างสะสมจึง

ใช้สมการเส้นฐานของปีพ.ศ. 2  

เป็นค่าอ้างองิจะได้ผลการวเิคราะห์ 
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รูปที่  กราฟ  และ C S  ที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิ าพการใช้
พลังงานไฟฟ้า แบบเปรียบเทียบรายปี

รูปที่  กราฟการกระจายตัวของข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้ากับ

ปริมาณผลผลิตรวม  ปี

 การวิเครา ์พ ติกรรม
    การ ้พลังงา

 

น�าข้อมลู  และ  มาเขียนกราฟ จะได้ผลดงั

รูปที่  จากข้อมูลในตารางที่ 3 และรูปที่  ได้ข้อสรุปว่า  ปี 

2  ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าปี 2  จ�านวน 2 , 1   

คิดเป็น 3.   ของปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ในปีพ.ศ. 

2  จึงสรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า ผลประหยัดที่เกิดขึ้น

ในปีพ.ศ. 2  เกิดขึ้น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเกิดขึ้นระหว่าง

เดือน มกราคม ถึง เมษายน และช่วงหลังเกิดขึ้นระหว่างเดือน 

กันยายน ถึง ธันวาคม เป็นช่วงที่เส้นกราฟ  มีความ

ชันเป็นลบ

รูปที่  กราฟ  และ C S  ที่ใช้วิเคราะห์พ ติกรรมการใช้

พลังงานไฟฟ้า

พลังงาน  ครั้ง เส้นกราฟ  ช่วงใดมีความชันเป็นบวก
จะหมายถึงช่วงที่มีการใช้พลังงานสูงกว่าค่าฐานจึงเป็นช่วงที่มี
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานต�่ากว่าค่าเฉลีย่  ช่วงใดมคีวามชนั
เป็นลบจะหมายถึงช่วงที่มีการใช้พลังงานต�่ากว่าค่าฐานจึงเป็น
ช่วงทีม่ปีระสทิธภิาพการใช้พลงังานสงูกว่าค่าเฉลีย่ และช่วงใด
มคีวามชนัเป็นศนูย์จะหมายถึงช่วงทีม่กีารใช้พลงังานใกล้เคยีง

กับค่าฐานจึงเป็นช่วงที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานใกล้เคียง

กับค่าเฉลี่ย

 การวิเคราะห์พ ติกรรมการใช้พลังงานระหว่างปีพ.ศ.

2  กับ ปีพ.ศ. 2  เพื่อศึกษาว่าการใช้พลังงานในแต่ละ
เดือนมีประสิทธิภาพสูง หรือต�่า พ ติกรรมดังกล่าวมีลักษณะ
ต่อเนื่อง หรือผันผวน ตลอดจนการระบุจังหวะเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพ ติกรรมการใช้พลังงาน การวิเคราะห์นี้จะใช้
กราฟการกระจายตัวของข้อมูล และสมการเส้นฐาน (  

) ของข้อมูลรวมทั้ง 2 ปี ดังแสดงในรูปที่  เมื่อใช้
สมการเส้นฐานเป็นค่าอ้างองิ จะได้ผลการวเิคราะห์ ค่าพลงังาน
ฐานรายเดือน (  )  ค่าผลต่าง ( ) และค่าผล
ต่างสะสม ( ) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่  เมือ่น�าข้อมลู 

 และ  ที่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขจากตารางที่  มา
เขียนกราฟ จะได้ผลดงัรปูที ่  ได้ข้อสรปุเบือ้งต้นว่า พ ตกิรรม
การใช้พลงังานมลีกัษณะท�าให้เส้นกราฟ  เป็นรูป  คว�า่
ใหญ่ กับ  คว�่าเล็ก ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงพ ติกรรมการใช้
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  สร

 
 เมื่อแปลงข้อมูลเชิงตัวเลขเป็นข้อมูลเชิงรูปภาพ ท่ีเป็น

แนวคิดของ จินตภาพข้อมูล จะท�าให้สามารถสรุปเปรียบเทียบ

ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขโดยตรง 

บทความนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสาระในเร่ืองนี้ หากท่านผู้

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่อ้างอิงกับสมการเส้น านของปี 2554 2555

DIFF and CUSUM analysis (54+55 based)

month Prod. (ton) Energy (kWh) Base (kWh) DIFF (kWh) CUSUM (kWh)

1 4,230.72 2,127,600 1,923,076 204,524 204,524

2 4,788.00 2,233,800 2,084,584 149,216 353,740

3 5,299.20 2,339,000 2,232,736 106,264 460,004

4 4,939.20 2,043,000 2,128,403 -85,403 374,601

5 5,459.04 2,444,400 2,279,060 165,340 539,940

6 6,029.28 2,430,000 2,444,324 -14,324 525,617

7 6,203.52 2,594,800 2,494,821 99,979 625,596

8 5,263.20 2,179,800 2,222,303 -42,503 583,093

9 4,942.08 2,109,600 2,129,238 -19,638 563,455

10 4,651.20 2,064,600 2,044,937 19,663 583,118

11 5,427.36 2,244,600 2,269,879 -25,279 557,839

12 4,613.76 1,936,800 2,034,086 -97,286 460,552

13 5,230.08 2,176,200 2,212,704 -36,504 424,048

14 5,106.96 1,987,200 2,177,023 -189,823 234,225

15 3,882.24 1,760,400 1,822,082 -61,682 172,543

16 4,531.68 1,918,800 2,010,298 -91,498 81,045

17 4,449.60 2,001,600 1,986,511 15,089 96,134

18 4,628.16 2,095,200 2,038,260 56,940 153,075

19 5,180.40 2,253,600 2,198,307 55,293 208,368

20 5,834.88 2,408,400 2,387,984 20,416 228,784

21 6,192.00 2,415,600 2,491,482 -75,882 152,902

22 6,110.64 2,480,400 2,467,903 12,497 165,399

23 5,774.40 2,271,600 2,370,456 -98,856 66,543

24 4,502.16 1,935,200 2,001,743 -66,543 0

Based line equation; y = 289.81389 x  +  696,954.63921

อ่านต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ต้องติดตามอ่านตอน

ต่อๆ ไป และถ้าต้องการความรู้ในเชิงลึกก็สามารถศึกษาได้

จากหนังสือ “การใช้เทคนิค  กับงานการจัดการพลังงาน” 

หนา 00 หน้า
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การจัดสรรก�าลังไฟฟ้า
สูญเสียในระบบส่งส�าหรับระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบผสม

ระหว่างการ ือขายผ่านตลาดกลางและการ ือขายนอกตลาด
Transmission Loss Allocation for a Mixed Pool – Bilateral Market

วิทยา ิพ ์เด่
Recommended Thesis 

 บทความนี้น�าเสนอวิธีการจัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิด
ขึ้นในระบบไฟฟ้าก�าลังแบบผสมระหว่างการซื้อขายไฟฟ้าผ่าน
ตลาดกลาง และ การซื้อขายไฟฟ้านอกตลาด โดยวิธีที่น�าเสนอ
พั นาขึ้นจากพื้นฐานสมการก�าลังไฟฟ้าสูญเสีย และใช้หลักการ
ทีว่่าปรมิาณการซือ้ขายไฟฟ้าใดมค่ีามากกค็วรทีจ่ะต้องรบัผดิชอบ
ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียมากด้วย ส�าหรับก�าลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดจาก
การซือ้ขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางจะก�าหนดให้ผูค้วบคมุดูแลตลาด
เป็นผูจ้ดัหาก�าลงัไฟฟ้ามาชดเชย ส่วนการซือ้ขายไฟฟ้านอกตลาด
กลางจะให้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จ่ายก�าลังไฟฟ้ามา
ชดเชย วิธีการที่น�าเสนอได้น�าไปท�าการทดสอบกับระบบทดสอบ 
30 บัส ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ
 คาสาคัญ  การจัดสรรกาลังไ าสูญเสีย  การ ือ าย
ไ าผาน ลาดกลาง  การ ือ ายไ านอก ลาดกลาง

กา ต์ วงษ์ า

การศึกษา : 
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณ ิตบัณ ิต (ไฟฟ้า) 
จากจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อปีการศึกษา 2 2

การท�างาน : ผู้จัดการโรงงาน 1 
บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

กลยศ ดมวงศ์เสร

การศึกษา : 
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณ ิต (ไฟฟ้าก�าลัง) จาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว เมื่อปี พ.ศ. 

 

การท�างาน : อาจารย์ าค
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศว 
กรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

Abstract
This paper proposes a new method for allocating transmis-
sion loss in a mixed pool – bilateral market. The proposed 
method is based on a derivation of loss formula. In addi-
tion we use the concept that the more the power trans-
ferred, the larger the losses they should responsible for. The 
loss occurred in the pool market will be compensated by 
the slack bus and the loss occurred in the bilateral market 
will be compensated by all candidates according to 
agreement. This method is tested with 30- bus test system. 
Satisfactory results are obtained. 

ey ord  oss llocation  Pool mar et  ilateral mar et 
 

   บท า
 ในปัจจบุนัระบบไฟฟ้าก�าลงัทัว่โลกบางส่วนได้ถกูแปรรปู 
ซึ่งท�าให้ระบบไฟฟ้าก�าลังมีโครงสร้างเปลี่ยนไป โดย
ในโครงสร้างใหม่นี้ได้มีการยอมให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วน
ในระบบส่งไฟฟ้ามากขึ้น โดยปกติแล้วในโครงสร้างใหม่นี้จะ
ประกอบด้วยตลาดหลัก 2 แบบ คือ การซื้อขายไฟฟ้าผ่าน
ตลาดกลางและการซือ้ขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง โดยเมือ่มกีาร
ซือ้ขายทัง้สองแบบนีเ้กดิขึน้จะท�าให้มกี�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีเกดิขึน้
ด้วย ดังนั้นการจัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียจึงมีความส�าคัญเพื่อ
ท�าให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
  ในบทความนีไ้ด้น�าเสนอวธิกีารจดัสรรก�าลังไฟฟ้าสญูเสยี
ทีเ่กดิขึน้ในระบบไฟฟ้าผสมระหว่างการซือ้ขายไฟฟ้าผ่านตลาด
กลางและการซือ้ขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง โดยมพีืน้ฐานอยูบ่น
สมการก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยี และใช้หลกัการทีว่่าการซือ้ขายก�าลงั
ไฟฟ้าใดมีปริมาณมากก็ควรท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อก�าลังไฟฟ้า
สญูเสยีมากด้วย ในบทความนีไ้ด้มกีารนยิามเมตรกิซ์การซือ้ขาย
ไฟฟ้านอกตลาดกลาง (   ) ส�าหรับ
ระบบการซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่บอก
ถึงต�าแหน่งของบสัท่ีท�าการซือ้ขายกัน ส�าหรบัการซือ้ขายไฟฟ้า

บทคัดย่
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ผ่านตลาดกลาง ก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จะให้เครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้าที่ผู้ควบคุมดูแลตลาดก�าหนดเป็นผู้จ่ายก�าลังไฟฟ้าส่วน
เกินนี้ ส่วนในการซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลางนั้น ก�าลังไฟฟ้า
สูญเสียจะถูกจ่ายโดยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในการซื้อ
ขายนั้นๆ
  บทความฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
เมตริกซ์การซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง และสมการก�าลัง
ไฟฟ้าสูญเสีย ส่วนที่สองคือ ผลการทดสอบวิธีการที่พั นาขึ้น
กับระบบทดสอบ 30 บัส และสุดท้ายจะเป็นการสรุปถึงข้อดีข้อ
เสียของวิธีการที่น�าเสนอ
  

   ลักการ ล ท ษ
 

 2.1 เมตรกิ ก์าร อืขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง  
 

  ส�าหรับระบบที่มี n บัส และ m การซื้อขายไฟฟ้านอก
ตลาด เราจะนยิามเวกเตอร์การซือ้ขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง T 
โดยเวกเตอร์ T มีขนาดเท่ากับ m x 1 ซึ่งจะแสดงถึงปริมาณ
การซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง สมาชิกตัวที่ j ของเวกเตอร์
นี้แสดงถึงปริมาณการซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลางที ่j 
 ต่อไปจะนยิามเมตรกิซ์การซือ้ขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง 
M ให้เป็นเมตริกซ์ที่มีขนาด m x n ซึ่งจะแสดงถึงต�าแหน่งบัสที่
มีการซื้อขายไฟฟ้ากัน สมาชิกแต่ละตัวของเมตริกซ์ M นั้นคือ 
m

ij
 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 m
ij
 = 1 เมื่อ การซื้อขายที่ i ถูกส่งมาจากบัส j

 m
ij
  เมื่อ การซื้อขายที่ i ถูกส่งไปที่บัส j    (1)

 m
ij
 = 0 เมือ่ การซือ้ขายเกดิขึน้ทีบ่สัเดยีวกนัหรอืในกรณี

อื่นๆ
 เมตริกซ์ M นี้ใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลปริมาณการซื้อ
ขายไฟฟ้าของเวกเตอร์ T ให้อยู่ในรูปก�าลังไฟฟ้าจริงที่ฉีดเข้าสู่
บัสดังนี้
  P

bus
 = MTT                                              (2)

 2.2 สมการก�าลังไฟฟ้าสูญเสีย   
  ในบทความนี้จะนิยามสมการก�าลังไฟฟ้าสูญเสียในรูป
แบบทีใ่กล้เคยีงกบัวธิกีารหาก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีแบบสมัประสทิธิ 
 ( -  ) โดยก�าลังไฟฟ้าสูญเสียจะอยู่ในรูป

ของก�าลงัไฟฟ้าทีฉ่ดีเข้าท่ีทกุๆ บสั แทนท่ีจะเป็นก�าลังไฟฟ้าขา
ออกจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
  ในขั้นแรกจะเริ่มต้นจากสมการก�าลังไฟฟ้าปราก ท่ีฉีด
เข้าที่บัส i ใดๆ 

 S
i 
= P

i 
+ jQ

i 
=V

i
I
i
   (3)

ผลรวมของก�าลงัไฟฟ้าทีท่กุบสัจะมค่ีาเท่ากบัก�าลงัไฟฟ้า
สูญเสียของระบบ   

P
L 
+ j Q

L  
= ΣV

i
 I*

i
 = VT

bus
I*

bus
  ( )

โดยที่   
P

L
  คือ ก�าลังไฟฟ้าจริงสูญเสียของระบบ

Q
L
  คือ ก�าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูญเสียของระบบ

V
bus
 คือ คอลัมน์เวกเตอร์ของแรงดันที่บัส

I
bus
 คือ คอลัมน์เวกเตอร์ของกระแสที่ฉีดเข้าบัส

 จากสมการปม แรงดันที่บัสสามารถเขียนในรูปของ            
กระแสที่ฉีดเข้าบัสดังนี้ 

      V
bus 

= Z
bus

I
bus
                                         ( )

โดยที่ Z
bus
 คือ บัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ 

    แทนค่า V
bus
 จาก ( ) ลงใน ( ) จะได้ว่า

 P
L 
+ j Q

L   
= I

bus
Z

bus 
I*

bus 
=

 
ΣΣZ

ij
I
i
I*

j
    ( )

เนือ่งจาก Z
bus
 เป็นเมตรกิซ์สมมาตร ดงันัน้ ( ) สามารถ

ถูกเขียนใหม่ได้เป็น

P
L 
= j Q

L   2
1
 
ΣΣZ

ij 
(I

i  
J*

j  
+ I

j
I*

i 
)              ( )  

จาก ( ) ค่าในวงเลบ็เป็นจ�านวนจรงิเสมอดงันัน้เม่ือแยก
ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ ( ) จะได้ว่า

P
L 
= 

2
1
  
Σ Σ R

ij 
(I

i  
I*

j  
+ I

j
I*

i 
)     ( )

Q
L 
= 

2
1
  
Σ ΣX

ij 
(I

i  
I*

j 
+ I

j 
I*)                ( )

โดยที่ R
ij 
และ X

ij
 คือ ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ Z

ij
  ตาม

ล�าดับ และเนื่องจาก R
ij
 เป็นเมตริกซ์สมมาตร ดังนั้น ( ) 

สามารถเขียนได้เป็น  

  P
L 
= IT

bus 
R

bus 
I
bus
               (10)

จาก (3) กระแสที่ฉีดเข้าที่บัสใดๆ สามารถเขียนได้เป็น

 I
i 
= S*

i 
=

 
(P

i 
- jQ

i 
) = (1 - jQ

i
/
 
P

i 
)         (11)

    V*
i
    V*

i                       
V*

i
             

ค่าของ P
i
 และ Q

i
 สามารถหาได้จากการวเิคราะห์การไหลของ

ก�าลังไฟฟ้า (  ) ดังนั้นเราจะสามารถเขียนกระแสที่
ฉีดเข้าสู่บัสใดๆ ในรูปของก�าลังจริงที่ฉีดเข้าบัสใดๆ ได้ดังนี้

   I
bus
 = ΨP

bus
         (12)

n

n

n n

n

j=1

j=1

i=1

i=1

i=1

T

n n

i=1 j=1

n n

i=1   j=1 i

P
i 
= ϕ

i
P

i
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 จาก (1 ) เราสามารถแยกพิจารณาการค�านวณส�าหรับ
แต่ละพจน์ ได้ดังนี้

 P  BP
P
 = ΣΣB

ij
P

Pi
P

Pj 
= ΣB

ij
P2 + 2Σ B

ij
P

Pi
P

Pj
           (1 )

  2P CT = 2Σ ΣC
ij
P

Pi
T

j 
         (20)

       
  TT HT = ΣΣH

ij
T

i
T

j 
= ΣB

ij
T2 + 2Σ B

ij
T

i
T

j
        (21)

จาก (1 ) - (21) จะเห็นว่าก�าลังฟ้าสูญเสียท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบจะประกอบด้วยส่วนที่เกิดจากก�าลังไฟฟ้าแต่ละบัสเอง 

(ΣB
ij
P2

Pi
) หรือเกิดจากสัญญาซื้อขายนอกตลาดแต่ละสัญญา

เอง (ΣB
ii
T

i
2) และก�าลังไฟฟ้าสูญเสียท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการมี

อยู่ของก�าลังไฟฟ้าระหว่างบัสหรือระหว่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

เช่น ΣB
ij
P

Pi
P

Pj
 , ΣB

ij
P

Pj
T

j
 และ ΣB

ij
T

i
T

j
 

 เนื่องจากในบทความนี้เราจะอาศัยหลักการที่ว่า การ

ซื้อขายก�าลังไฟฟ้าใดมีปริมาณมากก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบ

ต่อก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีมากด้วย ดงันัน้เราจะท�าการจดัสรรก�าลงั

ไฟฟ้าสูญเสียให้กับแต่ละสัญญาซื้อขายในตลาด โดยแบ่งตาม

สัดส่วนของก�าลังไฟฟ้าที่ท�าการซื้อขาย โดยอาศัยหลักการดัง

กล่าว ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียที่ถูกจัดสรรให้ผู้เก่ียวข้องแต่ละราย 

สามารถเขียนได้ดังนี้ 

 จัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียให้กับแต่ละสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าในตลาดกลางสามารถก�าหนดได้ดังนี้

  L
Pk
 = B

kk
P  + 2ΣB

kj 
P

Pk 
P

Pj 
x

 
          (22)

 +2 = ΣC
kj
P

Pk
T

j
 x

 

 
ส�าหรบัการจดัสรรก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีไปให้กบัการซือ้ขาย

ไฟฟ้านอกตลาดสามารถก�าหนดได้ดังนี้
 L

Bk
 = H

kk
T2 + 2Σ H

kj 
T

Pk 
T

Pj 
x
 
           

 
   +2 = ΣC

kj
P

Pk
T

j
 x

               
(23)       

 ตามปกติเม่ือมีการเพิม่ก�าลังการผลิตมาเพือ่ชดเชยก�าลงั
ไฟฟ้าสญูเสยีเหล่านีจ้ะท�าให้เกิดก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีในระบบเพิม่
ขึน้มาอกี (ΔP

loss
) ดงันัน้เราจงึต้องท�าการการจดัสรรก�าลงัไฟฟ้า

สูญเสียเพิ่มเติมอีกดังนี้

  P =L
k 
+ [L

k 
/ Σ L

j 
]ΔP

Loss 
                             (2 )

โดยที่

Ψ คือ เมตริกซ์เส้นทแยงมุมหลักโดยสมาชิกแต่ละตัวมีค่า  
 เท่ากับ ϕ

i
  

P
bus

 คือ คอลัมน์เวกเตอร์ของก�าลังไฟฟ้าจริงที่ฉีดเข้าบัส 

 แทนค่ากระแสที่ฉีดเข้าบัส (12) ใน (10) จะได้ดัง (13) 
และเนื่องจากค่าที่ได้จาก (11) เป็นจ�านวนเชิงซ้อนแต่ก�าลัง
ไฟฟ้าจริงสูญเสียเป็นค่าท่ีได้จากส่วนจริง ดังนั้นจึงสามารถ
เขียน (13) ดัง (1 )

 P
L
 = PT

bus
 (ΨTR

bus
Ψ*)P

bus
                      (13)

 
    P

L
 = PT

bus
 Re{ΨTR

bus
Ψ*}P

bus 
= PT

bus
BP

bus
            (1 )

 จาก (1 ) จะพบว่าเราได้นิยามก�าลังไฟฟ้าจริงสูญเสีย
ในรูปของก�าลังไฟฟ้าจริงที่ฉีดเข้าสู่บัสได้
  สมมตุว่ิาก�าลงัไฟฟ้าจริงท่ีฉดีเข้าสูบ่สัมาจากการซือ้ขาย
ไฟฟ้าผ่านตลาดกลางและนอกตลาดกลาง นั่นคือ

   P
bus 

= P
P 
+ P

B
              (1 )

โดยที่ 
P

P
 คือ ก�าลังไฟฟ้าจริงที่ฉีดเข้าสู่บัสของการซื้อขายไฟฟ้าผ่าน

ตลาดกลาง 
P

B
 คือ ก�าลังไฟฟ้าจริงที่ฉีดเข้าสู่บัสของการซื้อขายไฟฟ้านอกตลาด     

 น�า (1 ) แทนลงใน (1 ) จะได้ว่า

  P
L 
= (P

P 
+ P

B
)T B (P

P 
+ P

B
)            (1 )

เนือ่งจาก P
P
T
 
BTP

B  
= P

P
TBP

B
 เมือ่กระจายเทอมใน (1 ) จะได้ว่า

  P
L 
= P

P
T
 
BP

P 
+ 2P

P
TBP

B
+ P

P
TBP

B               
(1 )

 จะพบว่า ก�าลงัไฟฟ้าจรงิสญูเสยีสามารถแบ่งออกได้เป็น 

3 ส่วน ดังนี้

1. P
P
TBP

P
 เป็นก�าลงัไฟฟ้าจรงิสญูเสยีท่ีมาจากการซือ้ขายไฟฟ้า

ผ่านตลาดกลางอย่างเพียงเดียว

2. 2P
P
TBP

B
 เป็นก�าลงัไฟฟ้าจรงิสญูเสยีท่ีมีผลมาจากการซือ้ขาย

ไฟฟ้าทั้งในตลาดกลางและนอกตลาดกลาง

3. P
B
TBP

B
 เป็นก�าลงัไฟฟ้าจริงสญูเสยีทีม่าจากการซือ้ขายไฟฟ้า

นอกตลาดกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 แทนค่า P

B
 จาก (2) ลงใน (1 ) จะได้

 P
L
 = P

  
BP

P
 + 2P  (BMT

 
)T+TT(MBMT

 
)T 

 P
L
 = P

  
BP

P
 + 2P  CT+TTHT                (1 )

i=1 j=1 i=1

i=1 j=1

j=1

m    m m

n    n

n
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i≠j
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Pk

(P
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T
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Pj 

+ 
 
T
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T
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T
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T
P

T
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T
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P
Pk
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P
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)

T
k
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 ในบทความนี้ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นมาจากการซื้อ
ขายไฟฟ้านอกตลาด ผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้าจะเป็นผู้ที่ต้องรับผิด
ชอบต่อก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีในส่วนนี ้ส�าหรบัก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีที่
เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลาง จะให้ บัสอ้างอิงเป็น
ตัวทีจ่่ายก�าลงัสญูเสยีในส่วนนี ้ส�าหรบัขัน้ตอนของวธิท่ีีน�าเสนอ
ในบทความนี้เป็นไปดังนี้ 
1) ท�าการวิเคราะห์การไหลของก�าลังไฟฟ้าในระบบรวมที่มีทั้ง
การซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางและการซื้อขายไฟฟ้านอก
ตลาด จากนัน้เราจะทราบค่าก�าลงัไฟฟ้าสญูเสยีของระบบ และ
หาค่า dP

L

2) ค�านวณค่าเมตริกซ์ B, H, C ตาม (1 ) และ (1 ) จากนั้น
ท�าการจัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียตาม (22) - (2 )
3) จดัสรรก�าลงัไฟฟ้าสูญเสียไปให้เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าโดยส�าหรบั
การซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางให้จัดสรรไปให้บัสอ้างอิงของ
ระบบ ส่วนการซื้อขายไฟฟ้าแบบนอกตลาดให้จัดสรรไปเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
) ถ้าค่า dP

L
 ยังมีค่ามากกว่าค่าที่ก�าหนดไว้ให้กลับไปท�าขั้น

ตอนที่ 1  3 อีกครั้ง แต่ถ้า dP
L
 น้อยกว่าค่าที่ก�าหนดแล้วให้

หยุดท�าการค�านวณ
 

   ลการทดส บ

   บทความนี้ได้ท�าการพั นาโปรแกรมเพ่ือจัดสรรก�าลัง
ไฟฟ้าสูญเสียในระบบผสมระหว่างการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาด
กลางและการซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง และได้ท�าการ
ทดสอบกับระบบทดสอบ 30 บัสโดยระบบทดสอบเป็นดังรูปที่1

รูปที่ 1 ระบบ

ทดสอบ 0 บัส

บัส  ( )  บัส  ( )  บัส   ( )

 3       1       2     10

     10  1       2       

        1       2      3

     .   1    10  2      2

     2.   1    10  30    10

10        20    

12     11  23    3    

ตารางที่ 1 ต�าแหน่งโหลดของการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลาง

ตารางที่ 2 ผลการจัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียการซื้อขายนอกตลาดกลาง

สัญญาซื้อขาย  1             2                3         

 ( )  0         0. 2      -0. 2     0. 1         0.  

บัส   ( )  บัส  ( )   บัส  ( )

1 -0. 0     12 0. 3   23 -0. 1

2 -0. 22  13 -1.3 1   2  0. 3 2

3  0.12   1  0.31   2  0. 3

  0.330   1  0. 3  2  0.1

  0.1 01  1  0.2   2     0.0 3

  0.3 31  1  0. 0 1  30  0. 2

  0.0   1  0. 0

10  0.31 3  20 0.2

ตารางที่ 3 ผลการจัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียการซื้อขายผ่านตลาดกลาง

ระบบทดสอบมีการซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลางดังต่อไปนี้
1. ซื้อขายจากบัส 2 ไป บัส 2 ปริมาณ 22 
2. ซื้อขายจากบัส 2 ไป บัส  ปริมาณ 23 
3. ซื้อขายจากบัส 22 ไป บัส  ปริมาณ 30 
. ซื้อขายจากบัส 23 ไป บัส 1  ปริมาณ 1  
. ซื้อขายจากบัส 23 ไป บัส 1  ปริมาณ 1  

 ส�าหรับการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางมีโหลดดัง
ตารางที่ 1 และผลการจัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียโดยใช้
โปรแกรมที่พั นาขั้นเป็นดังตารางที่ 2 - 3

จากตารางท่ี 2 จะพบว่าค่าการจดัสรรก�าลังไฟฟ้าสญูเสยี
ของการซื้อขายที่ 1 เป็นศูนย์ เนื่องจากเป็นการซื้อขายไฟฟ้าที่
บัสเดียวกัน ส่วนการซื้อขายที่ 3 มีค่าเป็นลบซึ่งแสดงว่าการซื้อ
ขายไฟฟ้านี้ท�าให้ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียลดลง และค่าการจัดสรร
ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียของการซื้อขายอื่นๆ ที่มีค่าเป็นบวกจะถูก
ชดเชยโดยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
 จากตารางที่ 3 ค่าการจัดสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสียที่เป็น

ลบจะบ่งชี้ว่าการซื้อขายไฟฟ้าที่บัสนั้นๆ ท�าให้ก�าลังไฟฟ้าสูญ
เสียมีค่าลดลง ส่วนค่าอื่นๆ ที่เป็นบวกจะต้องถูกชดเชยโดยผู้
ควบคุมดูแลตลาดไฟฟ้า

       สร
 

บทความนีน้�าเสนอวธิกีารจดัสรรก�าลังไฟฟ้าสูญเสยีของ
ระบบไฟฟ้าผสมที่มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบผ่านตลาดกลาง และ
การซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดกลาง โดยการจัดสรรมีพื้นฐานมา
จากสมการก�าลังไฟฟ้าสูญเสีย และใช้หลักการที่ว่าปริมาณการ
ซื้อขายไฟฟ้าใดมีค่ามากก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบก�าลังไฟฟ้า
สูญเสียมากด้วย โปรแกรมที่พั นาขึ้นถูกทดสอบกับระบบ
ทดสอบ 30 บัส ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ

เอกสารอ้างอิง
1  udomvongseree  and o oyama  “ ransmission oss llocation or a 
ultiple- ransaction ar et in the eregulated Environment”  EE apan  ol.

PE-0  No.11 .11 .11 -1 .1 -1  Page. - ( 00 ) 
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 มาเจอกันอีกครั้งนะครับทุกๆท่าน ช่วงนี้ยังคงคึกคักกันไม่หายส�าหรับ

ชาวเมืองกรุงหลังจากเพิ่งผ่านการเลือกสรรพ่อเมืองของกรุงเทพมหานครไป ซึ่ง

ในระหว่างที่มีการหาเสียงทุกๆ ท่านหากมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกรุงเทพเมืองฟ้า

อมรคงได้พบเห็นกับป้ายหาเสียงจ�านวนมากมาย ซึ่งมีไว้แนะน�าตัวบ้าง กล่าว

ถึงประวัติการท�างานที่ผ่านมาบ้าง บอกแนวทางการท�างานในอนาคตบ้าง โดย

บางท่านเขยีนไว้ละเอยีดจนจ�าแทบไม่หมดทัง้นโยบายขายฝัน ทัง้นโยบายลดแลก

แจกแถม ทั้งนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เพื่อต้องการบ่งบอกในคุณลักษณะของตน

เพือ่ให้ผู้อืน่ได้รบัทราบรวมท้ังพยายามให้เกิดความประทับใจในความเป็นตวัตน

ของแต่ละท่าน และเพือ่ให้เข้ากบับรรยากาศนีเ้องทางกระผมขอให้ความกระจ่าง

เพือ่เข้าใจหม้อแปลงโดยอาศยัแผ่นป้าย  ทีม่ไีว้บอกคณุลกัษณะของ

หม้อแปลงไฟฟ้า โดยยึดตาม   00 -1  2011 โดยมีข้อ

ก�าหนดหลักๆ ดังต่อไปนี้

 (1) ชนิดของหม้อแปลง เช่น หม้อแปลง , หม้อแปลง  , 

หม้อแปลง  เป็นต้น 

 (2) เลขที่ของมาตรฐาน ( ) ที่น�ามาใช้ในงานออกแบบ

 (3) ชื่อบริษัทผู้ผลิต ประเทศและเมืองของสถานที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิต

 ( ) เลขหมายประจ�าเครื่องของหม้อแปลงจากโรงงานผู้ผลิต

 ( ) ปีที่ผลิต

เข้าใจหม้อแปลงผ่าน

Nameplate

ค ทาได้
Do It Yourself

ิคคิว ัง

การศึกษา : 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าก�าลัง)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การท�างาน : 

- ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ 

  บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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 ( ) จ�านวนเฟส

 ( ) ขนาดก�าลัง (เป็น  หรือ ) 

 ( ) ความถี่ที่ก�าหนด ( )

 ( ) ระดับแรงดัน (เป็น  หรือ ) และพิสัยจุดต่อแยก 

 (10) เวคเตอร์กรุ๊ป หรือสัญลักษณ์การต่อหม้อแปลง

 (11)   หรือ อิมพีแดนซ์ลัดวงจร ( -  -

) ซึ่งหาค่าได้จาก √x 
R

2 + x 
L

2

 (12) ชนิดของการระบายความร้อน

 (13) น�้าหนักทั้งหมดของหม้อแปลง (เป็นกิโลกรัมหรือ

เมตริกตัน)

 (1 ) น�้าหนักของฉนวนหม้อแปลงที่เป็นของเหลว (เป็น

กิโลกรัมหรือลิตร) 

 (1 ) ค่าสูงสุดของกระแสขณะลัดวงจรและระยะเวลาที่

หม้อแปลงสามารถทนได้

 (1 ) ค่าระดับการฉนวน (   ) ของ

ขดลวดแต่ละชุด

 (1 ) จ�านวนการปรับเปลี่ยนแท้ป โดยแสดงค่าของแรง

ดันและกระแสของแต่ละต�าแหน่ง

 (1 )   แสดงภาพการต่อของ

แต่ละชุดขดลวด

 (1 ) น�้าหนักสูงสุดส�าหรับการขนส่ง

 (20) น�า้หนกัส่วนของ   ขณะยกออกจากตวั

ถังหม้อแปลง ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรระบุมีดังนี้

 (21) ชนิดและรายละเอียดของอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแท้ป              

 (22)    ซึง่ตดิตัง้อยูภ่ายใน

หม้อแปลง

 โดยกระผมมีตัวอย่าง  ด้านล่างนีม้าอธบิาย

ครับ

 เริ่มต้นที่ (1) หม้อแปลงไฟฟ้าใบนี้เป็น  -

 หรอืกค็อืหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงัโดยในประเทศไทยถอืว่า

หม้อแปลงที่มีระดับแรงดันสูงกว่า 33  หรือขนาดมากกว่า 

10000  (2) ท่ีน�ามายึดถือคือ  00  (3) 

ชื่อบริษัทผู้ผลิตซึ่งคือ ถิรไทย ( )  . 212 1 ขึ้น

กับบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ก�าหนด ( ) เดือน  ปี 2011 เดือนปี

ที่ท�าการผลิตของหม้อแปลง ( ) จ�านวนเฟส 3 เฟส โดยใน

ประเทศไทยมีการใช้งานทั้งแบบ 3 เฟสและแบบ 1 เฟส ( ) 

ขนาด  ของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็น  โดย

หม้อแปลงไฟฟ้าใบนี้มีขนาด 0 0  ( ) ความถี่ 0  

ซึ่งใช้โดยทั่วไปในประเทศไทย และอีกย่านความถี่ที่มีใช้กัน

คือ 0  ( ) แรงดันที่   ต�าแหน่งที่ 11 มี

ค่าแรงดนัด้านแรงสงู 11 000  (เนือ่งจากมอีปุกรณ์ปรบัเปลีย่น                       

แท้ปทีด้่านแรงสงูดงันัน้จงึต้องมกีารก�าหนดแรงดนัทีแ่ท้ปต�า่สดุ

และสูงสุดไว้ด้วย) และแรงดันด้านแรงต�่า 23000  โดยปกติ

แล้วระดับแรงดันที่ใช้ในประเทศไทย 00 (จากแหล่งผลิต 

ไฟฟ้าขนาดใหญ่) -  230 (ระบบสายส่งของ ) -  

11  (ระบบสายส่งของ ) หรือ 112  (ระบบสายส่งของ 

) -  33 , 22  (ระบบจ�าหน่ายของ ) -  2 , 

12 (ระบบจ�าหน่ายของ ) -  00 230  (แรงดันใช้งาน

ที่มีพื้นที่อยู่ในการให้บริการของ ) -  1 2 0  (แรงดัน

ใช้งานที่มีพื้นที่อยู่ในการให้บริการของ ) (10)  

 เป็น 11 โดยตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่หมายถึงด้าน

แรงสูงซึ่งต่อใช้งานแบบ  และตัวอักษรที่มีขนาดเล็กคือ

ด้านแรงต�่าซึ่งต่อใช้งานแบบ  และมีการออกลูกถ้วยที่ขั้ว 

  ส�าหรับตัวเลขคือมุมเฟสที่ท�ากันระหว่างแรงสูงกับ

แรงต�่าส�าหรับใบนี้มีมุม 330 องศา (11)  ซึ่งก็คือ -

    มีค่าเท่ากับ 10.3  และต้องแจ้งด้วย

ว่า    0  เพราะหม้อแปลงไฟฟ้าใบ

นี้  มี 2  นั่นคือ 0  กับ 0  โดย

หม้อแปลงไฟฟ้ามอีปุกรณ์ปรบัเปลีย่นแท้ปทีด้่านแรงสงูดงันัน้จงึ

ต้องมกีารก�าหนดค่าทีแ่ท้ปต�า่สดุและสงูสดุไว้ด้วย (12) 

 คือหม้อแปลงใบนี้มีวิธีการระบายความร้อนเป็น 2 ขั้น

โดยขัน้แรกหากใช้งานหม้อแปลงไม่เกนิขนาด 0 จะระบาย 

ความร้อนแบบธรรมชาติอาศัยพื้นที่ผิวและอุณหภูมิที่แตกต่าง

ระบายความร้อนสู่อุณหภูมิรอบๆ รวมทั้งอาจจะมีลมพัด หรือ

มีฝนตกมาช่วย และเมื่อใช้งานตั้งแต่ 0  ขึ้นไปอุปกรณ์

พัดลมระบายความร้อนจะท�างานโดยอัตโนมัติซึ่งสั่งการโดยใช้ 
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สถานที่ติดตั้งที่ บริษัท ปูน ิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

อ�าเ อแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

   ซึ่งตั้งค่าอุณหภูมิในการสั่ง

การไว้แล้ว ซึ่งค่าต่างๆ นี้น�ามาจากการทดสอบ  

 เฉพาะแต่ละการออกแบบ (  ) เพือ่ตรวจสอบขนาด 

 ( ) เป็นไปตามที่ได้การันตีไว้หรือไม่ (13) น�้า

หนักรวม , 00  (1 ) ส�าหรับน�้าหนักของน�้ามันหม้อแปลง 

21,000  (1 ) ค่า  -   แยก

เป็นฝังแรงสูงเท่ากับ 2. 2  และแรงต�่าเท่ากับ 12.10  โดย

หาได้จาก น�าค่า       
-  

ไม่เกิน 2 วินาที (1 ) 

ค่าความทนต่อการทดสอบแรงสูงทั้ง  ของแรงสูงเท่ากับ 

0  และแรงต�่าเท่ากับ 12  และทนต่อการทดสอบ  

 ของแรงสูงเท่ากับ 230  และแรงต�่าเท่ากับ 0  

(1 ) ตารางแสดงค่ากระแส แรงดันตามจ�านวนแท้ปที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดทั้งด้านแรงสูงและด้านแรงต�่า โดยตามที่

แสดงไว้มีอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแท้ปด้านแรงสูงเป็น  10  -   

1.2  คือสามารถปรับแรงดันขึ้น 10 ขั้นแต่ละขั้นเพิ่มแรงดัน 

1, 3  และสามารถปรบัลดแรงดนัลงได้  ขัน้แต่ละขัน้ลดแรง

ดนั 1, 3  (1 ) ภาพแสดงการต่อชดุขดลวดเพือ่ให้ได้  

 ตรงตามที่ต้องการ 11 

 (1 ) น�้าหนักสูงสุดในขณะขนส่ง ,300  โดยกระผม

ได้แนบแบบการขนส่งมาด้วยซึ่งจะระบุท้ังน�้าหนักและความ

กว้าง ความยาว ความสูง

 (20) น�้าหนักส่วนของ   ขณะ -  

เท่ากับ 0, 00  (21) รายละเอียดของอุปกรณ์ปรับเปลี่ยน

แท้ปเป็นชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณะที่ยังจ่ายไฟอยู ่

( -   ) ซึ่งมีระบุผู้ผลิตและรุ่น รวมทั้งเลข

หมายประจ�าตัวของอุปกรณ์จากโรงงานผู้ผลิต  -   

0 300 คือแจ้งถึงระดับ  ที่ทนการใช้งานได้สูงสุดของ

อปุกรณ์ที ่ 0  และทีก่ระแส 300  รวมทัง้แจ้งรุน่ของอปุกรณ์ 
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   ด้วย (22)    

ซึ่งมีติดตั้งทั้งหมด 3ตัว ตัวที่ 1 ใช้ส�าหรับตรวจสอบ  

 ตัวที่ 2 ส�าหรับส่งสัญญาณกระแสไปสั่งการ  

  เพื่อปรับเปลี่ยนแท้ปได้โดยอัตโนมัติ ตัว

ที ่3 ส�าหรบัส่งสญัญาณกระแสให้กบัอปุกรณ์วดัอณุหภมูขิดลวด

ของหม้อแปลงไฟฟ้า

 ส�าหรับ  ที่น�ามาเป็นตัวอย่างนี้เป็นของ

หม้อแปลงที่ขณะนี้ใช้งานอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 11  ของ 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด ตามที่ได้แสดงไว้ใน

รูปถ่ายครับกระผม

 ขออ�าลากันไปก่อนนะครับส�าหรับฉบับนี้กับบทเพลง

เศร้าๆ ท่อนสดุท้ายซึง่เป็นเรือ่งราวของชายหนุม่ทีโ่ดนหญิงสาว

ทีเ่ขารกัจากไปกบัชายอืน่และเขายงัคงรอเธอกลับมา เป็นเพลง

ดังสมัยยุค 0  ขับร้องโดย ก้าน แก้วสุพรรณ  

 

 “แก่งคอย พี่คอย เหมือนดังชื่อแก่ง

 เกลยีด สดุเกลียด ท่ีใจ น้องแบ่ง ดวงใจ รกัให้ ชายชาญ

 โอ้ว่าแก่งคอย เหลือเพียง รอยเงา ร้าวราน

 สิ่ง เก่าเก่า เผาใจ ไปนาน โอ้ชาน กระท่อมแก่งคอย

 แก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย” 

รูปหม้อแปลงไฟฟ้าใบดังกล่าวขณะใช้จ่ายโหลดให้กับโรงปูน                 

ิเมนต์ไทย(แก่งคอย)

สถานที่ติดตั้งที่ บริษัท ปูน ิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

อ�าเ อแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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 เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ ไม่ทราบว่าต้นตอหรือเจ้าของเรื่อง

คือใคร เพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ธีระชัย เชมนะ

สิริ เจ้าส�านัก   ที่มีความสามารถและมีชื่อเสียง

เป็นที่รู ้จักกันดีในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการ

พั นาองค์การ ซึ่งอาจารย์ธีระชัยก็ได้รับการถ่ายทอดมาจาก

เพื่อนของท่านอีกต่อหนึ่ง จึงต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของ

เรื่องและท่านที่เล่าขานต่อๆ กันมา จนท�าให้ได้มีโอกาสน�ามา

ถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่าน “  ” ในวันนี้

 

 เรื่องเล่ามีอยู่ว่า...

 ให้น�าลงิ  ตวัไปไว้ในห้องส่ีเหล่ียมแคบๆ ท่ีมีกล้วยหอม

ใบเขื่องแขวนไว้ที่เพดานกลางห้อง วิธีการเดียวที่จะไปถึงกล้วย

หอมอันเย้ายวนใจน้ันได้ ก็มีแต่ต้องปีนบันไดท่ีต้ังไว้กลางห้อง 

 ลิง ้ ง คบ

บริ าร กตารา
Beyond Management School

รงค์ ท ิ ศรรัต าส
การศึกษา :

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท รั ประศาสนศาสตร์ จุ าลงกรณ์    

  มหาวิทยาลัย

การท�างาน  

- ผู้อ�านวยการส�านักที่ปรึกษาการพัฒนา

  การบริหาร และส�านักที่ปรึกษาร้อยชักสาม

- ที่ปรึกษา ายบริหาร บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

แต่เมื่อใดก็ตามที่ลิงตัวหนึ่งตัวใดเหยียบบันไดขั้นแรกก็จะมีน�้า

ทีเ่ยน็จดัฉดีออกมาจากท่อไปทีล่งิตวันัน้ และฉดีกราดไปทัว่ห้อง

จนลงิทกุตวัเปียกปอนหนาวสัน่แทบขาดใจ เหตกุารณ์เป็นเช่นนี้

ครัง้แล้วครัง้เล่า จนไม่มลีงิตวัไหนอยากปีนบนัไดอกี หรือแม้แต่

คิดก็ยังไม่กล้า

 น�าลงิตวัทีห่นาวสัน่ทีส่ดุตวัหนึง่ออกมาจากห้อง แล้วน�า

ลงิตวัที ่  เข้าไปแทน วนิาทแีรกทีล่งิตวัที ่  เหน็กล้วยหอม มนั
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รวมทั้งลิงตัวที่  ที่เพิ่งเข้าไปอยู่ใหม่ด้วย แถมยังเกรี้ยวกราด

มากกว่าตัวอื่นทั้งที่ตัวมันเองก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าท�าไมการปีน

บันไดจึงเป็นสิ่งต้องห้าม และท�าไมลิงชุดเก่าจึงต้องกลัวบันได

กันถึงขนาดนี ้อย่างไรก็ดมีนัยนิดผีสมโรงสหบาทาไปกับเขาด้วย

และรุนแรงกว่าเสียด้วยซ�้า

 เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปอีกนานแสนนาน จนแม้

ลิงเก่ารุ ่นแรกจะครบเกษียณอายุและถูกทดแทนด้วยลิงชุด

ใหม่ทั้งหมดแล้ว แต่ลิงรุ่นหลังก็พร้อมใจกันปกป้องบันไดอัน

ศักดิสิทธินั้นไว้อย่างเหนียวแน่น

เรื่องลิงในห้องแคบที่เล่าขานกันมากจบลงเพียงเท่านี้ 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า.....

 การเชื่ออะไรหรือท�าอะไรตามอย่างกันโดยไม่มีความ

เข้าใจ ไม่รู้เหตุผล ไม่รู้ที่มา ไม่แม้แต่จะคิดหาเหตุผลของการ 

กระท�า ย่อมไม่ต่างอะไรกับลิงในห้องแคบที่คอยปกป้องบันได

ประหนึง่เป็นของต้องห้าม เป็นของศกัดสิทิธ ิซึง่ตวัมนัเองกไ็ม่รู้

ว่าท�าไมต้องท�าเช่นนั้นเหมือนกัน

 น่าสงสารที่บรรดาลิงในห้องแคบเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้

เรียนรู้หลักแห่งความเชื่อโดยใช้ปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงสอน

ชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล ที่เรียกว่า “กาลาม

สูตร” อันได้แก่ อย่าปลงใจเชื่อเพราะฟังตามๆ กันมา อย่า

ปลงใจเชือ่เพราะป บิตัติามๆ กนัมา และอย่าปลงใจเชือ่เพราะ

ก�าลังเล่าลือกระฉ่อน เป็นต้น

แต่ทีน่่าสงสารกว่าลงิกค็อืคน โดยเฉพาะคนทีเ่ชือ่และท�า

อะไรตามๆ กันโดยไม่ใช้ปัญญาคิดพิจารณาหาเหตุหาผลและ

ใคร่ครวญอย่างรอบด้าน เช่น ความเชื่อเรื่องท�าอะไรใหญ่ที่สุด

ในโลกถวายวดัแล้วได้กุศลแรง ด้วยเหตนุีจ้งึมกีารแข่งกันท�าธปู

ดอกใหญ่ที่สุด หล่อเทียนเล่มใหญ่ที่สุด หล่อพระองค์ใหญ่ที่สุด 

หรือผัดหมี่กะทะใหญ่ที่สุด เป็นต้น กระแสความเชื่อเรื่องห้อย

เหรยีญจตคุามรามเทพในอดตี ก็เป็นอกีตวัอย่างหนึง่ ความเชือ่

เรื่องบริจาคทรัพย์ท�าบุญให้วัดยิ่งมาก ก็จะยิ่งได้บุญมาก ก็เป็น

อีกตัวอย่างหนึ่ง

  ในสังคม ในองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

วั นธรรมสังคมและวั นธรรมองค์การรวมทั้งวัตรป ิบัติที่

สมาชิกยึดถือป ิบัติกันอย่างเคร่งครัดที่แสดงออกมาในรูปของ

แบบแผนหรือวิธีการป ิบัติหลายแห่งในปัจจุบัน ก็ไม่สามารถ

อธิบายได้ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น แต่กระนั้นทุกคนก็พร้อมจะ

ประพ ตปิ บิตัติามๆ กันโดยไม่เคยมใีครตัง้ข้อสงสยั ตวัอย่าง

รีบถลาเข้าหาบันได แต่ก็ถูกสกัดกั้นอย่างโหดร้ายบ้าเลือดจาก

ลิงรุ่นพี่ทั้งสี่ตัว เป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า จนลิงน้องใหม่ไม่

กล้าเข้าไปใกล้บนัไดอกีแม้จะมีความงนุงงและประหลาดใจเป็น

ยิ่งนัก

 น�าลิงตัวที่  เข้าไปแทนลิงรุ ่นพ่ีอีกตัวหนึ่ง และ

เหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีก เมื่อลิงน้องใหม่ล่าสุดถลาเข้าหา

บันไดก็จะถูกรุมกัดอย่างเอาเป็นเอาตายจากลิงรุ่นพี่ทุกตัว 
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เช่น

 ท�าไมในสังคมไทยพุทธจึงนิยมส่งเสริมให้ชายไทยบวช

พระมากกว่าส่งเสริมให้รักษาศีล ทั้งที่ปัจจุบันพระในเมืองไทย

จ�านวนมากกว่ามากเป็นเพียงคนโกนผมห่มเหลืองที่ไม่ใช่พระ

และไม่ใช่พุทธ 

 ท�าไมองค์กรสิทธิมนุษยชนท้ังหลาย จึงเป็นห่วงเป็นใย

และเอาการเอางานกับการปกป้องสิทธิของผู้ร้ายและผู้ต้องหา 

มากกว่าจะรูส้กึรูส้ากบัชีวติ ความเสียหายและสิทธขิองพลเมอืง

ดีที่ถูกกระท�าอยู่ไม่เว้นวัน

 ท�าไมในสังคม

ของเรา จึงมีการจัด

ตั้งองค์กรเพื่อคุ้มครอง

และ เ รี ยก ร ้ อ งสิ ท ธิ

มนุษยชนมากมาย แต่

แทบไม่มีองค์กรไหน

เลยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่ง

เสริมหน้าที่มนุษยชน 

ทั้งที่สังคมมีแนวโน้มท่ี

คนพร้อมจะไม่ป ิบัติ

หน้าที่ที่พึงป ิบัติของ

ตน และใช้สิทธิของ

ตนเกินเลยไปรอนสิทธิ

หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

 ท�าไมในการช�าระภาษใีห้รฐั ประชาชนจงึต้องเสียค่าปรบั

เมื่อช�าระภาษีไม่ทันตามก�าหนด แต่รัฐไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่อ

คืนเงินภาษีล่าช้าและไม่มีก�าหนด 

 ท�าไมในองค์การภาคเอกชนท่ีต่างเห็นตรงกนัว่า คนเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ แต่ในทางป ิบัติ การลงทุน

หรอืท�าอะไรเกีย่วกบัคน ผูบ้รหิารจ�านวนมากจงึมักค�านงึถงึเป็น

อันดับท้ายๆ เสมอ  

 ล

 การที่คนเราเชื่อและท�าอะไรตามอย่างกันโดยไม่คิด 

เคยท�าอย่างไรก็ท�าอย่างนั้น เขาท�ากันอย่างไรเราก็ท�าอย่างนั้น

โดยไม่คิดเปลี่ยนแปลงนั้น ที่ส�าคัญเป็นเพราะเราไม่ถูกฝกให้

ใช้ปัญญาคิดอย่างวิพากย์ ( ) หรืออย่างมีเหตุผลและ

อย่างรอบด้าน ทั้งเรายิ่งไม่เคยถูกฝกให้มีความคิดริเริ่มและ

เป็นตวัของตวัเอง ดงันัน้เราจงึมกัคดิและท�าตามทีค่นอืน่ๆ เขา

ท�ากัน หรือตามที่โบราณประเพณีท�ากัน โดยไม่เคยใช้ปัญญา

ขบคิดว่าอะไรดี ควรสืบทอดท�าต่อไป และอะไรไม่ดี ไม่ควร

ท�าตาม หรือไม่เคยใช้ปัญญาขบคิดว่าอะไรดีที่เรายังไม่ท�าต้อง

รีบน�ามาท�า ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่ต่างชาติท�าแล้ว เรายิ่งยกมาเป็น

ข้ออ้างอิงหรือข้อสนับสนุนอย่างขึงขังจริงจัง ประหนึ่งใครจะ

ละเมดิมไิด้ ด้วยเหตนุีจ้งึมกัได้ยนิการข่มขูด้่วยประโยคท�านองนี้

บ่อยๆ เช่น “เรือ่งนีเ้มอืงนอกเขาท�ากนั” หรอื “เรือ่งนีป้ระเทศที่

เจรญิแล้วเขาไม่ท�ากัน” ทัง้ทีจ่ะท�าหรอืไม่ท�า จะเชือ่หรอืไม่เชือ่

นั้น ไม่เกี่ยวกับว่าเมืองนอก

หรอืเมอืงไหนเขาท�าหรอืไม่ท�า 

แต่ขึ้นกับว่าท�าหรือไม่ท�านั้น

เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นคุณ

หรือเป็นโทษต่อประเทศชาติ

และประชาชนของเราเองโดย

องค์รวมมากกว่า

 ที่น่าแปลกคือ การทุจริต

คอร์รัปชั่น ประเทศที่เจริญ

แล้วเขาไม่ท�ากัน แต่บ้าน

นี้เมืองนี้กลับเห็นเป็นเรื่อง

ธรรมดา ยิ่งถ้าโกงแล้วท�าให้ 

    ตัวเองได้ประโยชน์ด้วย ก็ยิ่ง

       ไม่เป็นไร  

     เวรกรรม องลิงแ   

 ผลวิจัยเชิงส�ารวจ เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระดับการ

ต่อต้านรั บาลที่ทุจริตคอร์รัปชั่นถึงแม้ตนเองจะได้ประโยชน์

ด้วยระหว่างประเทศไทยกบัประเทศมาเลเ ยี” ทีม่หาวทิยาลยั

อัสสัมชัญ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย CS  ของมาเลเ ียด�าเนิน

การวเิคราะห์ข้อมลูระหว่างเดอืนสงิหาคม  กนัยายน   

จ�านวนทั้งสิ้น 1  ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนมาเลเ ียส่วน

ใหญ่ หรือร้อยละ .1 “ต่อต้าน” รั บาลทุจริตคอร์รัปชั่นถึง

แม้ตนเองจะได้ผลประโยชน์ แต่ประชาชนไทยทีถ่กูศกึษาส่วน

ใหญ่ หรือร้อยละ .  ยังเอนเอียง “ยอมรับ” รั บาลทุจริต

คอร์รัปชั่น ถ้าตนเองได้รับผลประโยชน์  
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   ทความดเริมทว ัย

 เมืองไทยในวันท่ีมากด้วยความขัดแย้งและความเห็นต่าง มากด้วยการ

แก่งแย่งเอาเปรียบ และการค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน หากเราจะลองค้นหา 

หากเราจะใช้เวลาท่องเที่ยวเดินทางไปที่โน่นที่นี่ ไปพินิจสิ่งโน้นสิ่งนี้ ตามย่านนี้

ถิน่นัน้ เราจะพบว่า เมอืงไทยวนันี ้ยงัมสีิง่ดีๆ  หลงเหลอืหลบซ่อนให้ผูค้นพบเหน็

และภาคภูมิใจอีกมาก 

 “ย้อนรอยหม้อแปลง” ฉบบันี ้จงึอาสาพาท่านไปสมัผัสกับสิง่ดีๆ  เรื่องดีๆ  

และคนดีๆ  ในหลากหลายแง่มมุ ทีอ่าจสามารถปลอบประโลมใจให้ท่านทีต่ัง้มัน่

ในความด ีมกี�าลงัใจยนืหยดัท�าความดอีย่างมัน่คงและไม่รูส้กึโดดเดีย่วอกีต่อไป 

แผนที่ความดีของเราวันนี้ เริ่มต้นที่ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จ�ากัด 

เราเลือกไปที่นั่น นอกจากเพื่อสัมผัสเรื่องดีๆ ของที่นั่นแล้ว ยังเพื่อเยี่ยมเยือน

หม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวนมากของบริษัทถิรไทยที่ติดตั้งอยู่ตรงนั้นด้วย

 วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ตั้งอยู่ ณ สวนอุตสาหกรรมกลุ่มวนชัย ต�าบล

เขานพินัธ์ อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษ ร์ธาน ีเป็นบรษิทัในเครอืวนชยั กรุป๊ ซึง่

พั นาตัวเองจากโรงเลื่อยไม้ที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าเมื่อกว่า  ปีที่แล้ว จนกลาย

ย้ ร ย ม้ ลง
Along the Transformer Site

         แง่งามของความดีที่

     หน�าเทพศิลป

ตามต วั
การศึกษา  : 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การท�างาน  : 

- นักเขียนอิสระ 
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มาเป็นบริษัทมหาชนท่ีเป็นผู้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติด้วย

เทคโนโลยีทนัสมยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปีเอเชยี มทีนุจดทะเบยีนรวม

ทั้งกลุ่มกว่า ,000 ล้านบาท ในจ�านวนนี้กว่า ,000 ล้านบาท

เป็นทุนจดทะเบียนของ วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ที่เราก�าลัง

เดินทางไปเยี่ยมเยือน 

 วนชยั พาเนล อนิดสัทรส์ี มกี�าลังการผลิตแผ่นไม้ทดแทน

ธรรมชาติรวม 1,3 0,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยแบ่งเป็น 

 0,000 ลูกบาศก์เมตร   หรอืแผ่น

ไม้ที่มีเส้นใยความหนาแน่นปานกลาง 10,000 ลูกบาศก์เมตร 

และ       

อกี 100,000 ลกูบาศก์เมตร นบัเป็นบรษิทัหลกัทีม่กี�าลงัการผลติ

สูงสุดของวนชัย กรุ๊ป โดยมียอดขายปัจจุบันประมาณ ,000 

ล้านบาทต่อปี หรือ ประมาณ 0  ของยอดขายรวมของกลุ่ม 

ที่วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์แห่งนี้ มีโรงงานทั้งหมด  โรง เป็น

โรงงานผลิต  2 โรง และ   อีก 2 

โรง ที่ส�าคัญมีหม้อแปลงไฟฟ้าของถิรไทยเพียงเจ้าเดียวอยู่รวม

กันทั้งหมดกว่า 0 เครื่อง

 คุณวิศิษฐ์ มั่งคั่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารที่มาต้อนรับเรา 

เป็นบัณ ิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รุ่นที่  จากรั้วจามจุรี เคยได้รับทุนจากสมาพันธ์อุตสาหกรรม

องัก ษซึง่จดัโดย   เดนิทางไปฝกงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมเมือง    เมืองแห่งต�านานการท�า

เซรามิคของอังก ษอยู่ปีครึ่ง ก่อนกลับมาท�างานในแวดวง

อุตสาหกรรมเซรามิคอยู่นานกว่ายี่สิบปี โดยเริ่มจากที่ ไทย-

เยอรมัน เซรามิค แล้วย้ายมาที่ โสสุโก้ ก่อนที่หนึ่งในหุ้นส่วน

ของโสสุโก้จะชวนมาท�างานให้กลุ่มวนชัยจนถึงทุกวันนี้ ถ้านับ

เวลาก็กว่าสิบปีแล้ว 

 วนันัน้ คณุวศิษิฐ์ขบัรถพาเราชมการผลติและผลติภณั ์

ทีเ่ตรยีมส่งออกของโรงงานต่างๆ และกล่าวอย่างภาคภมูใิจว่า 

การประกอบอตุสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาตขิอง

วนชยั คอืการประกอบการผลติทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมโดยตวัมนั

เอง เพราะโรงงานของวนชยัเป็นโรงงานท่ีน�าเศษไม้ทีเ่หลอืจาก

การใช้งานอืน่ๆ แล้วมาท�าเป็นแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาต ิเฉพาะ

การผลิตที่วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ที่สุราษ ร์  แห่งเดียว ก็

สามารถทดแทนการตดัไม้ รกัษาป่าไม้ธรรมชาตไิม่ให้ถูกท�าลาย

ได้ถึงปีละห้าหมื่นไร่ ถ้ารวมทุกโรงงานในกลุ่มวนชัยก็อาจร่วม

หนึง่แสนไร่เลยทเีดยีว นอกจากนีก้ารประกอบกจิการของวนชยั

ยงัเป็นการช่วยสร้างรายได้เพิม่ให้กบัเกษตรกรทีน่�าเศษไม้เหลอื

ใช้มาขายให้โรงงาน ทัง้ยงัเป็นการช่วยลดมลภาวะจากการเผา

ไม้อีกด้วย



 TIRATHAI JOURNAL   49

 ห่างจากวนชยั พาเนล อนิดสัทรส์ี ไปทางเหนอืประมาณ

สิบกว่ากิโลเมตร คือที่ตั้งของอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง ต�าบล

พรุพี อ�าเภอบ้านนาสาร ซึ่งเคยเป็นเขตต่อสู้ด้วยอาวุธ และเป็น

จุดที่มั่นทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่

นักศึกษาประชาชนจ�านวนมากที่สุดหล่ังไหลเข้าไปพึ่งพิงหลัง

เกิดเหตุการณ์  ตุลาคม 2 1  เราไม่มีโอกาสแวะไปเยี่ยมชม

เนื่องจากวันนี้เรามีนัดส�าคัญกับนายหนังหนุ่มวัยส่ีสิบ เจ้าของ

ฉายา “ตะลุง 3 ภาษา มหาบัณ ิต” ที่ในแวดวงศิลปินพื้นบ้าน

 วันนั้น คุณวิศิษฐ์ยังได้ขับรถพา

เราเยีย่มชมหม้อแปลงต่างๆ ของถริไทย 

ตั้งแต่หม้อแปลงรุ่นแรก รุ่นกลาง มา

จนถงึรุน่ท้ายๆ ทีน่่าภูมิใจคือ หม้อแปลง

แต่ละใบ รวมทัง้หม้อแปลงรุน่แรกๆ ทีต้ั่ง

ไว้กลางแจ้งนอกตวัอาคาร ยงัดสูดใสและใหม่เหมือนหม้อแปลง

ทีเ่พิง่ผลติออกมาใหม่ๆ เนือ่งจากการดแูลรกัษาและใส่ใจอย่าง

ดีของวศิวกรทีร่บัผดิชอบ คณุวศิิษฐ์กล่าวว่า วนชยัใช้หม้อแปลง

ของถิรไทยมาตลอดตั้งแต่โรงงานที่บ้านบึง และคงไม่คิดจะ

เปลีย่นไปใช้หม้อแปลงอืน่เนือ่งจากมัน่ใจในคณุภาพตลอดระยะ

เวลาที่ใช้งานมา นี่คือภาพประทับในช่วงเวลาสิบกว่าปีท่ีคุณวิ

ศิษฐ์ใช้หม้อแปลงของถิรไทยที่สุราษ ร์  ซึ่งไม่ต่างจากภาพ

ประทบัของผูบ้รหิารรุน่แรกๆ ของกลุม่วนชยัท่ีเคยใช้หม้อแปลง

ของถิรไทย ตั้งแต่ถิรไทยเริ่มก่อตั้งโรงงานหม้อแปลงเมื่อยี่สิบ

กว่าปีทีแ่ล้ว และเคยใช้หม้อแปลงท่ีผูบ้รหิารถริไทยผลติในนาม 

“ศิริวิวั น์” ของ ดร.สมเจตน์ วั นสินธุ์ ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม

หม้อแปลงไฟฟ้าไทยก่อนที่จะต้ังบริษัทถิรไทยเสียอีก ความ

สัมพันธ์อันยาวนานระหว่างวนชัยกับถิรไทย จึงโยงใยไว้ด้วย

ความเชื่อมั่นของวนชัยในความรับผิดชอบและคุณภาพของ

หม้อแปลงถิรไทย กับความศรัทธาของถิรไทยในความมุ่งมั่น

และความคิดสร้างสรรค์ของวนชัยในการน�าเศษไม้ที่ไร้ค่ามา

ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลายเป็นผลิตภัณ ์

ทดแทนธรรมชาติที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ

อันมค่ีาของชาตอิย่างยากท่ีอตุสาหกรรมอืน่จะท�าได้ นีค่อืความ

งดงามทีป่ราศจากตวัเลขซึง่นกัพั นาเศรษฐกจิมักมองข้ามเลย

 ต ลง  าษาม าบั ิต

ภาคใต้ตอนบนรูจ้กักันเป็นอย่างด ีนายหนงัคนนีเ้ป็นใคร ท�าไม

เราจึงสนใจถึงกับดั้นด้นขับรถฝ่าผืนป่ายางพาราเข้าไปถึงบ้าน

เขาและกลับออกมาในค�่าคืนอันมืดมิดของป่าสวนยางที่ไม่คุ้น

ทางและออกจะน่ากลัวส�าหรับคนท่ีเคยแต่จะขับรถอยู่บนถนน

ที่เต็มไปด้วยแสงสีและร้านรวง
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เทพสนิ ผ่องแก้ว คอืช่ือจรงินามสกลุจรงิของนายหนงัผูน้ี ้เขาเป็นเจ้าของคณะหนงัตะลงุ “เทพ
ศิลป ผ่องแก้ว” (ชื่อ เทพสิน แต่คณะหนังตะลุงใช้ค�าว่า เทพศิลป) เรารู้จักเขาผ่านการแนะน�าของคุณ
วรรณุรักษ์ เพชรพรหม เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจ�าจังหวัดสุราษ ร์ธานี 
ที่กรุณาแนะน�าเรื่องดีๆ ในจังหวัดสุราษ ร์ธานีให้เราทราบ และหนึ่งในเรื่องที่แนะน�าก็คือ “หนังเทพ
ศิลป ตะลุง 3 ภาษา มหาบัณ ิต” ของเทพสิน ผ่องแก้ว เจ้าหน้าที่ ททท. จังหวัดสุราษ ร์ธานี เพื่อน
ร่วมงานของเขานั่นเอง

บ่ายแก่ๆ วันนั้น หลังจัดการงานในหน้าที่ของเขาเรียบร้อยแล้ว หนังเทพสินขับรถของเขา
น�าทางเราจากที่ท�างานไปยังบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปทางเหนือราว 2  กิโลเมตร ณ บ้านหลังนี้ และบน
ผืนแผ่นดินที่ตั้งตัวบ้านหลังนี้ มีเรื่องราวดีๆ มากมายเกิดขึ้น และถ่ายทอดออกมาจากปากของเขาให้
เราได้ซมึซบัตัง้แต่เยน็ย�า่จวบจนค�า่มืดของคืนท่ีจนัทร์เหลอืเพยีงครึง่ดวง ก่อนทีเ่ราจะขอตวักลบัขึน้รถ
ขับลับฝ่าความมืดมิดของแนวป่าสวนยางออกมา

มาติดต่อให้ไปเล่นที่ไชยา แต่เขาป ิเสธเพราะยังไม่คิดจะรับ
งานเป็นอาชีพ ต่อเมื่อเจ้าภาพบอกว่า แม่เคยมาดูเขาตอนงาน
ชักพระแล้วชอบมาก ตอนนี้แม่เสียแล้ว จึงอยากให้ไปเล่นใน
งานท�าบุญครบร้อยวัน เขาจึงรับปากไปเล่นให้ทันที จากนั้น
จึงพยายามฝกฝนจากครูพื้นบ้านนายหนังรุ่นก่อนๆ และมีคน
มารับไปแสดงตามงานต่างๆ เป็นระยะๆ กระทั่งปีพ.ศ. 2  
จึงไปครอบครูกับหนังศรีพั น์ เกื้อสกุล เพื่อให้ถูกต้องตาม
ธรรมเนยีมป บิตัทิีส่บืทอดกันมา ถือเป็นนายหนงัเตม็ตวัตัง้แต่
นั้นมา
 ถ้าเรื่องราวของนายหนังเทพสินมีเพียงนี้ “ย้อนรอย
หม้อแปลง” คงไม่น�ามาเล่าให้ท่านผูอ่้านเสยีเวลา เพราะทีเ่ราจะ
เล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ท�าให้เขาแตกต่างจากนายหนังทั่วไป 

นายหนังเทพสิน ผ่องแก้ว ณั พงศ์ พินิจ(ทับ)  ธีรัช พลจร(ปีใน)

ทัยรัตน์ จันทรนิล พี่สาวนายหนัง(โหม่ง)

เทพสิน ผ่องแก้วเกิดที่นี่ ในขน�าเล็กๆ หลังหนึ่งของ
บ้านไสขาม หมู่ 2 ต�าบลช้างซ้าย อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษ ร์ธานี ในครอบครัวหมอพ้ืนบ้าน ที่เป็นท่ีพ่ึงยามป่วย
ไข้ของชาวบ้านแถบนั้น เขาเริ่มหลงใหลหนังตะลุงตั้งแต่อายุ
ได้ -  ขวบ เคยเก็บเงินค่าขนมไปซื้อตัวหนังตะลุงจากวัด
พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราชตัวละ 10 บาทซึ่งนับว่า
แพงมากส�าหรับเด็กสมัยนั้นมาเก็บไว้เป็นของตนเองครั้งแรก
ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมอายุได้ 10 ขวบ จากนั้นก็เริ่มฝก
ท�าตัวหนังตะลุงด้วยกระดาษเพ่ือใช้แสดงให้เพ่ือนๆ ชม โดย
ใช้ร้านขายขนมจีนเป็นที่แสดงในช่วงค�่าของวันหยุดด้วยความ
ใฝ่ฝันอยากเป็นนายหนังตะลุงซึ่งก็ถูกพ่อกับแม่คัดค้านมาโดย
ตลอด เพราะพืน้ฐานของครอบครวัไม่เคยมใีครเป็นนายหนงัมา
ก่อน ครั้นต่อมาเมื่อเขาได้มีโอกาสศึกษาความเป็นมาของหนัง
ตะลุงในชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบท
เรียนเกี่ยวกับประวัติของหนังตะลุง บทของตัวละคร บทพากย์
กับบทร้อง เขายิ่งเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนในศิลปะแขนง
นี้มากขึ้น เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะฝกฝนและอนุรักษ์ศิลปะ
แขนงนีอ้ย่างจรงิจงั ดงันัน้เมือ่โตขึน้ถงึแม้จะไม่ได้เรียนในสาขา
นีโ้ดยตรง เขากพ็ยายามศึกษาหาความรูด้้วยการเข้าไปขอเรยีน
รู้และฝกฝนกับนายหนังชื่อดังในพื้นที่ อาทิ นายหนังประสิทธิ 
ประดิษ ์ศิลป  นายหนัง ากูรศิลป สิทธิสุราษฎร์  นายหนังศรี
พัฒน์ เกื้อสกุล เป็นต้น โดยอาศัยวิธี “ครูพักลักจ�า” และขอ
เข้าไปเป็นลูกคู่ จนสามารถฝกร้องกลอนสดได้ด้วยตัวเอง กระ
ทั่งปีพ.ศ 2  เทพสิน ผ่องแก้วจึงตัดสินใจเล่นหนังตะลุงโรง
ใหญ่เป็นครั้งแรกในงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว 
จงัหวดัสรุาษ ร์ธาน ีทัง้ๆ ทีย่งัไม่ได้รบัการฝกหดัอย่างดมีาก่อน 
แต่เพื่อเอาชนะพ่อที่คัดค้าน ขณะเดียวกันก็เพื่อให้พ่อสมหวังที่
อยากเห็นเขาออกทีวี หลังจากเล่นที่งานชักพระไม่นานก็มีคน
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กล่าวคือในปีพ.ศ. 2 3  ในวัย
เพียง 21 ปี ซึ่งเป็นปีที่เขาเพิ่ง
จบอนุปริญญา สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียวจาก
วิทยาลัยชุมชนสุราษ ร์ธานี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และเริม่ท�างานในบรษิทัน�าเทีย่ว
แห่งหนึ่ง เขาได้เริ่มคิดค้นบท 
กลอนภาษาอังก ษส�าหรับการ
แสดงหนังตะลุงและมโนราห์ให้
กบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ เพือ่
ต้องการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ให้นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ
ได้ชมและเข้าในวั นธรรมพื้น

บ้านแขนงนี้มากยิ่งขึ้น น่ีคือจุดเริ่มต้นของการก�าเนิดตะลุง 3 
ภาษา คือภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยภาคกลาง และภาษาต่าง

ประเทศ ภายหลังเมื่อมาท�างานที่ ททท.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2 1 
เป็นต้นมา หน้าทีก่ารงานท�าให้มโีอกาสต้อนรบัชาวต่างประเทศ
มากขึน้ เขาจงึพั นาบทร้องภาษาต่างประเทศเพิม่ขึน้จากภาษา
อังก ษ เป็นภาษามลายู และภาษาจีน ประกอบกับระหว่าง
ท�างานเขาได้ใช้เวลาว่างเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี  นิเทศ
ศาสตรบัณ ิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญา
โท ศึกษาศาสตรมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษ ร์ธานี ในปีพ.ศ. 2 0 และ 2  ตามล�าดับ 
หนังตะลุงคณะ “เทพศิลป ผ่องแก้ว” จึงได้ฉายา “ตะลุง 3 
ภาษา มหาบัณ ิต” ตั้งแต่นั้นมา 

  say Sa adee  lady and gentleman
  sho  my hand    and say Sa adee
 สิบนิ้วประนม   บังคมวันทา
 ชายหญิงถ้วนหน้า  กล่าวค�าว่าสวัสดี
 his is hai song  not  long  sing
 hen  singing  you seeing to me
 เปนเพลงพื้นบ้าน  ขอขานข้อข้อง
 พรรคพวกเพื่อนพ้อง  ฟง ันร้องน้องพี่
  li e to do that  sho  hat sho  hand
 inger nose nail  eye and all ody
 อวดนิ้วอ่อนช้อย  เทริดน้อยไรผม
 คิ้ว คาง น่าชม  ตาคมสมศรี
 han  you very much to touch my culture
 m Shado  player  and singer y me
 ขอขอบพระคุณ  ที่การุญเมตตา

 หนังสาม าษา   น้อมรับอารี   

 

 บทกลอนพื้นบ้านที่ขับขานเป็นภาษาต่างประเทศ สลับ

การแปลความหมายอย่างไพเราะเพราะพริ้ง ถ่ายทอดอย่างได้

อารมณ์ด้วยสุ้มเสียงส�าเนียงใต้ตามแบบฉบับและจังหวะการ
เอื้อนของนายหนังเทพสิน ผ่องแก้ว รับกับเสียงของลูกคู่ที่ร้อง
สร้อย พร้อมจงัหวะของทบั กลอง ปีใน  โหม่ง และฉิง่ ท่ีเร่งร้อน 
บวกกับลีลาการเชดิตัวหนงัและบทพากย์ตัวละครท่ีทุกตัวออกมา
จากปากของนายหนังเพียงคนเดียว สร้างความสนุกสนานและ
น่าสนใจให้กบัคนดทูัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศยิง่นกั หลาย
ปีมานี้กล่าวได้ว่าวั นธรรมพื้นบ้านของชาวใต้ได้ถูกถ่ายทอดสู่
ชาวต่างชาตต่ิางวั นธรรมจ�านวนไม่น้อย ผ่านศลิปะการแสดง
หนังตะลุงของ “คณะเทพศิลป ผ่องแก้ว” ที่แยกไม่ออกจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนายหนังเทพสินผู้นี้
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   ง่งาม งความด   
         ท าเทพศิล
 เรื่องราวของนายหนังเทพสินถ้ามีเพียงนี้ ก็คงไม่มีอะไร
ที่เราต้องให้ความสนใจมากนัก แต่ที่ “ย้อนรอยหม้อแปลง” น�า
เร่ืองราวของเขามาถ่ายทอด กเ็นือ่งจาก ณ บ้านทีเ่รานัง่สนทนา
กับเขาคืนนั้น มีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นมากมาย อย่างที่บางเรื่อง 
เราและท่านอาจต้องนั่งทบทวนดูว่าในชีวิตของ
พวกเราได้เคยท�าอะไรอย่างที่นายหนังวัยสี่สิบผู้
นี้ท�าบ้างหรือเปล่า
 ณ บ้านที่สร้างด้วยไม้หลากชนิดหลังนี้ 
เดิมเคยเป็นขน�าหรือกระต๊อบเล็กๆ ของหมอ
พื้นบ้านสองสามีภรรยาที่ชาวบ้านไสขามและ
บ้านใกล้เคียงให้ความเคารพรักด้วยเป็นที่พ่ึง
และก�าลงัใจในยามป่วยไข้เสมอมา ความเมตตา
การุญของสองสามีภรรยาคู่นี้ถ่ายทอดทางสาย
เลือดมาสู่บุตรชายหญิงของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
นายหนังเทพสินคนนี้ 
 ปี 2 3  ขน�าน้อยของสองสามีภรรยา
ได้รับเด็กคนหนึ่งที่บ้านอยู่ในหุบเขามาพักอาศัย 
เพ่ือที่เด็กจะสามารถเดินทางไปโรงเรียนอนุบาล
ในเมืองได้ ต่อมาเมื่อมีเด็กที่ประสบปัญหาพ่อ
แม่แยกทางกัน ขน�าน้อยหลังนี้ก็รับให้ที่อยู่ที่กิน 
นานวันเข้าเด็กในอุปการะก็เพิ่มมากขึ้น กระทั่ง
ผูเ้ป็นพ่อและแม่สิน้บุญ หนงัเทพสินกย็งัคงรบัอปุ
การะเดก็ๆ เหล่านีต่้อไป เดก็น้อยคนแรกทีร่บัมา
จากบ้านในหุบเขา ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีที่  คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภั สุราษ ร์ธาน ีทุกวนันีห้นงัเทพสินหรอืครไูก่
ของเดก็ๆ มเีดก็ในอปุการะทีม่าพกัอาศยัอยูก่บัเขารวมท้ังส้ิน  
คน เดก็เหล่านีไ้ด้รบัการฝกให้มีความรบัผดิชอบและการใช้ชวีติ
อย่างพอเพียง นอกจากหน้าที่เรียนหนังสือแล้ว แต่ละคนยังฝก
ศิลปะพื้นบ้านและมีเสรีภาพท่ีจะท�ากิจกรรมท่ีตนชอบท�า บาง
คนเลี้ยงเป็ด บางคนเลี้ยงไก่ ในพื้นที่กว่า  ไร่ นอกจากต้นผล
หมากรากไม้ทีเ่ขาปลกูไว้แล้ว เรายงัพบเป็ดเทศ เป็ดพนัธุบ์าบารี่ 
ห่าน และไก่เบตง รวมทั้งขน�าน้อยอีก 2 หลังที่เด็กผู้รักสันโดษ
บางคนมาปลูกทิ้งไว้เป็นที่พักอาศัยของตน

 2 เมษายน 2  เทพสิน ผ่องแก้ว ได้ตั้งชมรม “หน�า
เทพศิลป” ในพื้นที่  ไร่ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเขาขึ้น เพื่อหวัง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่รวบรวมศิลปินพื้นบ้าน และเป็นที่
สร้างคนรุน่ใหม่ มกีารจดัตัง้โรงเรียนหนงัตะลุง ภายใต้โครงการ 

“น้องหัดปี  พีหั่ดหนงั”  ในช่วงวนัหยดุหรอืช่วงเสรจ็ส้ินจากการ
เรยีนปกตใิห้แก่เดก็ๆ โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ มคีรพูืน้บ้าน 
อาทคิรสูนทิ หนสูขุ ปราชญ์ท้องถ่ิน ผูเ้ชีย่วชาญในการเล่นหนงั
ตะลงุและดนตรพีืน้บ้านโดยเฉพาะปี ซึง่หาผูฝ้กสอนยากมากมา
เป็นผู้ฝกสอน (ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว)

ในชมรมหน�าเทพศิลป นอกจากหนังตะลุงแล้ว ยังมี
มโนราห์ กลองยาว ร�าวงเวียนครก ดนตรีไทย และดนตรีสากล 
มีเด็ก เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา ทั้งชายหญิงอายุระหว่าง 
10-20 ปี รวมกว่า 0 คนอยู่ในชมรม และเพื่อพั นาเด็กรุ่น

ใหม่ หนังเทพสินได้สร้างตะลุงชุดเล็กสั้นๆ ขึ้น ให้เด็กเล่นโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กได้มีเวทีฝก ถ้าเจ้าภาพให้เงินก็ให้
เด็กไปบริหารจัดการกัน เป็นค่าขนม ค่าใช้จ่าย และเป็นเงิน
ออม ส่วนศิลปินอาวุโส เขาก็พยายามหางานให้แสดงเพื่อให้มี
รายได้ เล้ียงตวัเองได้ในยามแก่เ า่ ระหว่างนัน้คณะหนงัตะลงุ 
เทพศิลป ผ่องแก้ว และสมาชิกชมรมหน�าเทพศิลปได้มีโอกาส
ออกแสดงหลายงาน รวมทั้งแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้า  พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามกุ ราชกุมาร ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ใน
ปี 2  และแสดงหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์  
ในปี 2
 ความรักและความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะพื้นบ้านที่นับวันจะถูกทอดทิ้งและทดแทนด้วยความ
บันเทิงสมัยใหม่ท่ีง่ายกว่าและมีราคาถูกกว่า เช่น ภาพยนตร์ 
ดนตรี หรือแม้กระท่ังละครในทีวี ท�าให้เทพสิน ผ่องแก้ว
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ไว้จะน�าไปลงทนุสร้างโรงหนงัและซือ้เครือ่งเสยีงหมดแล้วก็ตาม
การปลูกบ้านใหม่หลังนี้ มีการตระเตรียมที่เราฟังแล้วอดชื่นชม
ไม่ได้ กล่าวคอื มกีารวางแผนปลกูบ้านใหม่มาเป็นเวลากว่า 10 
ปีแล้ว เนือ่งจากไม่มเีงิน จงึใช้วธิปีลกูต้นไม้และท�าสวนในพืน้ที่ 
 ไร่ที่มีอยู่ ระหว่างนั้นก็ทยอยเก็บผลไม้และตัดไม้ไปขายเป็น

ทุนเก็บไว้ปลูกบ้าน พอเวลาผ่านไปกว่า 10 ปี ไม้ที่ปลูกไว้สร้าง
บ้าน เช่น กระทุ้งฟ้า สะเดา และขี้เหล็ก เป็นต้น ก็โตพอตัดได้  
บ้านหลังใหม่นี้เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 2 พ ศจิกายน 2  และมา
เสร็จเอาปี 2 2 การสร้างบ้านหลังนี้นอกจากไม่ต้องเสียเงิน
ซื้อไม้แล้ว ยังได้เพื่อนบ้านมาช่วยกันสร้าง เจ้าของร้านวัสดุก็มี
น�า้ใจให้เชือ่ก่อน บ้านท่ีสร้างใหม่นีเ้ขาให้ชือ่ว่า “หน�าเทพศลิป” 
ตั้งใจใช้ชื่อนี้เพื่อไม่ให้ลืมอดีตว่าเคยอยู่ขน�ามาก่อน เป็นบ้าน
สองชั้น ข้างบนแบ่งเป็น 2 ห้อง มีมุม ระเบียง และนอกชาน
กว้างใหญ่ให้คนนอนได้เป็นสิบๆ คน ท่านจะเชื่อไหมว่า บ้าน
หลงันีน้อกจากจะใช้เป็นทีพ่กัอาศยัของนายหนงัเทพสนิ กับเดก็
ในอุปการะอีก -  คน และใช้เป็นที่ท�าการของชมรมหน�าเทพ
ศลิปท่ีเป็นแหล่งรวมศลิปินพืน้บ้านและท่ีฝกฝนเยาวชนให้เรียน
รูแ้ละอนรุกัษ์ศลิปะพืน้บ้านแล้ว บ้านหลงันีย้งัเป็นท่ีพกัค้างแรม
ของคณะศิลปินพื้นบ้านคณะต่างๆ ที่มาขอพักอาศัยระหว่าง
ที่ต้องเดินทางไกลไปเล่นตามที่ต่างๆ โดยที่บางครั้งนายหนัง
เจ้าของบ้านไม่เคยเห็นหน้าของแขกผู้มาเยือนเลย เพราะบาง
ครั้งเมื่อเขากลับจากงานแสดงตอนดึก มาถึงบ้านก็เห็นรองเท้า
ถอดไว้หน้าห้องจ�านวนมาก รุ่งเช้าเขาต้องรีบออกไปท�างานที่ 
ททท.เจ้าของรองเท้ากย็งัไม่ตืน่ พอเลกิงานกลบัมาอกีท ีเจ้าของ
รองเท้าก็เดินทางจากไปแล้ว เป็นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง และเป็นที่
รู้กันดีในหมู่ศิลปินพื้นบ้านทั้งใกล้และไกลที่เคยมาขอใช้บริการ 
 ค�่าคืนนั้น เราสัมผัสได้ถึงความดีที่บริสุทธ์สะอาดในตัว
นายหนงัหนุม่ผูน้ี ้ไม่เพยีงแต่จากเรือ่งทีเ่ขาเล่า แต่ยงัจากภาพที่
เราเห็น มีชาวบ้านพร้อมเดก็ๆ ผลัดเวยีนมาหาเขา ทักทายบ้าง 
ขอความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ บ้าง และมีครั้งหนึ่งเราได้ยิน
เขาพดูโทรศพัท์กบัเดก็ในอปุการะของเขาคนหนึง่ด้วยความเป็น
ห่วงและอาทรเยีย่งบดิาทีม่ต่ีอบตุร เราจบัความจากบทสนทนา
ภาษาใต้ของเขาได้คร่าวๆ ว่า 
 “เธอต้องหยุดเลย เธอต้องหยุดหมด ใกล้สอบแล้ว เธอ
รีบดูหนังสือ งานอื่นยังไม่ต้องท�า” 
 ขณะเดียวกันนั้น เพื่อนบ้านอีกรายหนึ่งก็จูงลูกน้อยมา
ถามหาพี่สาวคนหนึ่งของเขา คุณวันเพ็ญ ผ่องแก้ว เจ้าหน้าที่
ประปา เขต  ซึ่งยังไม่กลับจากที่ท�างาน เพื่อให้ช่วยจัดยาให้ 
เนือ่งจากพีส่าวคนนีส้บืทอดวชิาหมอพืน้บ้านช่วยรกัษาชาวบ้าน
ต่อจากคุณพ่อและคุณแม่ที่สิ้นบุญไปแล้ว 
 ทงัหมดนคีอืแง่งามของความดทีีเ่ราสมัผสัได้ทีห่น�าเทพ
ศิลป 

ตัดสินใจน�าเงิน 0,000 บาท 
ที่ เตรียมไว้ปลูกบ้านแทนขน�า
หลังน้อย มาลงทุนสร้างโรงหนัง
แบบถอดประกอบได้ (  

) ที่พร้อมแสดงได้ตลอด
เวลาและทุกสถานท่ี ซื้อเครื่อง
ดนตรีและเครื่องเสียง เพื่อจะไม่
ต้องเช่าและสามารถรับงานได้
เพ่ิมมากข้ึนมาช่วยค่าใช้จ่ายใน

ชมรม ท�าให้ชมรม
และสมาชิกทุกคน
อยู่ได้ ที่ส�าคัญยัง
เป็นการสร้างคนดู 
เพราะถ้าอนุรักษ์
แค่ไหน ฝกปรือดี
แค ่ไหน แต่ไม ่มี
โอกาสแสดง ไม่มี
โอกาสสร้างความ
รับรู ้ให้ประชาชน
รู้จักศิลปะพื้นบ้าน 
หนั งตะลุ งก็ อาจ
ต้องตาย เพราะ

เวลานั้นหนังตะลุงซบเซามาก ให้ดูฟรีบางทีคนยัง
ไม่ดู ภารกิจสร้างคนดู ด้วยการลงทุนสร้างโรงหนัง
เคลื่อนที่ หาโอกาสแสดงมากๆ ไม่ว่าจะได้ค่าจ้าง
หรือไม่ได้ จึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญมาก หนังเทพ
สินจะสอนเด็กๆ ของเขาเสมอว่า เราสร้างศิลปิน

อย่างเดียวไม่พอ เรายังต้องสร้างคนดูด้วย ดังนั้น แม้แต่คนดูที่
เมามายก็อย่าไปดูถูก เพราะคนเมานี่แหละที่อยู่เป็นเพื่อนดูเรา
จนถึงเช้า

ปี 2  หลงัจากมโีรงหนงัและเครือ่งเสยีงของตวัเองแล้ว 
มชีมรมหน�าเทพศลิปแหล่งรวมศิลปินพ้ืนบ้านและการเรยีนรูข้อง
เยาวชนแล้ว รวมทัง้มีเดก็และครอบครัวศิลปินท่ีเขาต้องอปุการะ
อีกส่วนหนึ่ง นายหนังเทพสินจึง “ประกาศเลิกจน” ด้วยการหา
งานแสดงให้เป็นแหล่งรายได้ทางธุรกิจมาสนับสนุนการท�างาน
ด้านการกุศล เขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น “กิจกุศล” ทุกคนที่อยู่กับเขา
จะต้องเลิกจนเหมือนกันหมด มีการท�าบัญชี ดูแลค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสม ทุกคนต้องขยัน ประหยัด เก็บออม และแบ่งปัน สิ่ง
ต่างๆ เหล่านีห้นงัเทพสนิประพ ตปิ บิตัตินเป็นตวัอย่างท้ังสิน้ 
ตามค�าสอนของท่านพุทธทาสที่ว่า “ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้
สัมผสั” และเมือ่ประกาศเลิกจน จะอยูข่น�าเก่าซอมซ่อแบบนัน้ก็
ดจูะขดัแย้งกนั เขาจงึตดัสนิใจปลกูบ้านหลงัใหม่แม้เงนิทีเ่ตรยีม
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สงครามโลกครั้งที่ 2 และพบกับคุณแสงจันทร์ ช่วยเกิด หรือพี่

จิม หลานของโกตี สามีแม่กิ้ม ที่มาอยู่กับแม่กิ้มซึ่งมีศักดิเป็น

ยายตั้งแต่อายุได้ 10 ขวบ เวลานั้นลูกๆ ของแม่กิ้มขึ้นมาอยู่ที่

กรุงเทพ  กนัหมด พีจ่มิจงึช่วยยายกิม้ท�าไข่เคม็ และกลายเป็น

ผู้สืบทอดต�านานการท�าไข่เค็มไชยาเจ้าแรกๆ อยู่จนทุกวันนี้

 การเป็นเจ้าแรกๆ ของไชยา ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจใช้เรื่อง

นีม้าโ ษณาร้านของตนซึง่ไม่มีใครว่าได้เพราะเป็นความจรงิ แต่

ส�าหรับพี่จิมกลับตรงกันข้าม นอกจากไม่ได้โ ษณาว่าเป็นเจ้า

แรกของไชยาแล้ว พี่จิมยังบอกกับเราว่า ไข่เค็มไชยาเจ้าไหนก็

เหมอืนกนั เพราะท�าด้วยสูตรเดยีวกนั คอืเอาไข่เป็ดมาพอกด้วย

ดินปลวกที่ผสมเกลือ แล้วคลุกขี้เถ้าแกลบ ที่ไข่เค็มไชยามีชื่อ 

เพราะไข่เป็ดที่ไชยามาจากเป็ดที่ได้กินหัวกุ้ง ไข่จึงออกมาแดง 

พี่จิมยังบอกด้วยว่า ช่วงปีใหม่ ตรุษจีน กับ สงกรานต์ ไข่เค็ม

จะไม่แดง เพราะเป็ดไม่ได้กินหัวกุ้งเนื่องจากโรงงานที่ส่งหัวกุ้ง

ปิด    

 ค�าพูดซื่อๆ ของพี่จิม ท�าให้เราสัมผัสได้ลึกๆ ถึงแง่

งามความดีที่มีอยู่ในตัวผู้พูด และสิ่งที่เราสัมผัสได้นี้ก็ได้รับการ

ยืนยันอีกครั้ง เมื่อเราได้ทราบภายหลังว่า ทุกวันนี้ พี่จิมยังเก็บ

ภาพโกต ีแม่ก้ิม ยายแดง (แม่ของแม่ก้ิม) และกง (พ่อของโกต)ี 

รวมท้ังอฐิั และส่ิงของเครือ่งใช้ต่างๆ ไว้ท้ังหมด และทุกเดอืนพี่

จมิจะเดนิทางขึน้มากรงุเทพเพือ่เยีย่มโกต ีญาตผู้ิใหญ่ทีเ่ธอเคย

อยู่ด้วยเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่วันนี้ด้วยวัย 103 ปีในปีนี้

  

     ไ ่เคม ม่กิม  
       ความงาม ความ

 มาสุราษ ร์  ทั้งที ถ้าไม่แวะไชยาก็เหมือนไม่ได้มา     

สุราษ ร์  เพราะนอกจากสวนโมกขพลารามกับพระธาตุไชยา

แล้ว ยังมีไข่เค็มไชยาอันเลื่องชื่อที่นักเดินทางไม่ควรพลาด แต่

ไข่เค็มไชยานั้นมีนับเป็นร้อยเจ้า เจ้าไหนเล่าที่เราควรไปหา 

จากการศึกษาของเราพบว่า ไข่เค็มไชยาเจ้าแรกๆ ที่ยังท�าขาย

อยู่จนถึงทุกวันนี้มีเพียงรายเดียวคือ ไข่เค็มร้าน “แม่กิ้ม” ข้าง

ทางรถไฟ ตลาดไชยา เราไปที่นั่น ณ บ้านไม้ที่สร้างสมัยก่อน

พี่จิมยังเกบ าพเก่าแก่ของกงไว้

แม่กิ้ม
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  บัง มัด ลม ่งบ้า   
     พมเรยง

ห่างจากตลาดไชยาไปทางริมทะเลด้านตะวันออกราว 10 กว่า
กโิลเมตร จะมชีมุชนไทยมุสลิมบ้านพุมเรยีงท่ีประกอบอาชพีทอผ้าไหมตัง้
อยู่ร่วมกับชุมชนไทยพุทธ เราแวะไปที่นั่นและได้พบกับบังหมัดหลีม นุ้ย
หมีม เจ้าของร้าน “วรรมะไหมไทย” ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผ้าไหมพุมเรียง
ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย บังหมัดหลีมต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มและใบหน้า
ทีด่อู่อนกว่าวยั 0 ของแกอยูม่าก บงัหมดัหลมีกบัหวนัมะภรรยาของแกมี
บิดามารดาเป็นคนพุมเรียง แต่บรรพบุรุษของบังมาจากกลันตัน ตรังกานู 
ในขณะทีบ่รรพบุรษุของมะมาจากยะหริง่ ปตัตานี เมือ่เราได้พดูคุยกบับงั 
เรากร็ูว่้าบงัมคีวามรูแ้ละการศกึษาในด้านต่างๆ มาเป็นอย่างด ีแม้แต่เรือ่ง
พระพุทธศาสนา บังก็อ่านงานเขียนของท่านพุทธทาสมาแล้วหลายต่อ
หลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็นคู่มือมนุษย์ ตายก่อนตาย ล  บังวิเคราะห์ให้เรา
ฟังว่า แต่เดิมชุมชนมุสลิมบ้านพุมเรียงน่าจะอยู่แถวแหลมโพธิซึ่งอยู่ห่าง
จากที่นี่ประมาณ 1 กิโลเมตร เหตุผลเพราะที่นั่นมีกุโบ(ป่าช้า) ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม มุสลิมต้องสร้างกุโบไว้ข้างหมู่บ้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยพุทธกับไทยมุสลิมที่พุมเรียงไม่มีปัญหา ผู้หญิงมุสลิมส่วนใหญ่จะทอ
ผ้าซึ่งถ่ายทอดจากแม่มาสู่ลูกรุ่นแล้วรุ่นเล่า ในขณะที่ชายมุสลิมจะออก
ทะเลหาปูม้ามาขาย ผู้ชายที่มีความรู้หน่อยก็จะไปหางานท�าในเมือง บัง
บอกว่าที่สามจังหวัดภาคใต้มีปัญหาเพราะไม่มีความเป็นธรรม คนมุสลิม
เป็นเพยีงประชาชนชัน้สอง แม้แต่ค�าเรียกกเ็รียกว่า “แขก” เราท�าท่าสงสยั
ว่าท�าไมเรียก “แขก” ไม่ได้ บังจึงอธิบายว่า “แขก” หมายถึง “ผู้อาศัย 
ไม่ใช่เจ้าของพืน้ที”่ ระหว่างสนทนากนับงัไม่ลมืแสดงน�า้ใจเรยีกเรากินโน่น
กินนี่ตลอดเวลา ก่อนพาเราเข้าไปหลังร้านที่ท�าเป็นโรงงานทอผ้าไหม มี
คนงานซึ่งเป็นชาวบ้านแถบนั้นนั่งทอกันอยู่มาก พลางอธิบายให้เราฟัง
ถึงการทอผ้าลายต่างๆ รวมทั้งลายราชวัตรโคมที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
 ทรงออกแบบพระราชทานให้ชาวพุมเรียงจนเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหม

พุมเรียงตราบจนทุกวันนี้
 ก่อนกลบั บงักระซบิกบัเราว่า สมเดจ็พระเทพ  เคยทรงชวนให้ไป
ท�างานศิลปาชีพ แต่บังกราบทูลไปว่า ไปไม่ได้เพราะต้องอยู่ที่นี่ช่วยชาว
บ้าน ถ้าไปเสยีแล้วชาวบ้านอกีหลายครอบครวัจะไม่มงีานท�า ซึง่พระเทพ  
ก็ตรัสว่า “ดีแล้ว”
 เย็นวันนั้น เราขับรถออกจากบ้านพุมเรียงช้าๆ เลาะเลียบไปตาม
ชายทะเลและแนวสวนยางที่ปลูกแน่นเรียงตัวจนเป็นป่า ห้วงหนึ่งแห่ง
ภวังค์เหมือนคนใจลอย เราเห็นดวงหน้าของมุสลิมผู้ใฝ่ศึกษาและดวงตา
ที่บ่งบอกถึงความเป็นคนใจดีลอยอยู่ข้างหน้า พร้อมกับค�าพูดที่ว่า “แขก
หมายถึงผู้อาศัย ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่” 
 จริงสินะ บนผืนแผนดินอันกวางใหญไพศาล ผูอยูยอมไมควรเปน
เพียงผูอาศัย 

    

บังหมัดหลีม
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เปิดตัว 12 ทีมเยาวชนคนเก่ง 

  โครงการ ถิรไทยแชมเปี้ยน

      โรงเรียนประหยัดไฟ

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society

รัฐพล  เกษมวงศ์จิตร  

การศึกษา : 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ             

  สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การท�างาน : 

- ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย     

 จ�ากัด (มหาชน)

 ถิรไทย จับมือ กฟผ. กฟน. กฟภ และ สพฐ. เปิดตัว 12 ทีมสุดท้าย

เข้ารอบ โครงการ ถิรไทย แชมเปี้ยนโรงเรียนประหยัดไฟ ก่อนเดินสายสัญจร

ประเดิมมอบทุนการศึกษา อบรม พร้อมถ่ายท�าโครงการเพื่อออกอากาศทาง

โทรทัศน์ ค้นหาสุดยอดโรงเรียนประหยัดไฟดีเด่น 

 บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักได้แก่ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

จากทั่วประเทศที่ส่งเข้าแข่งขันในโครงการรณรงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกในการ

ประหยัดไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ “ถิรไทย แชมเปี้ยนโรงเรียนประหยัดไฟ” โดยมีกลุ่ม

เยาวชนเข้ารอบสุดท้ายจ�านวน 12 กลุ่ม 12 โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

ซึ่งแต่ละกลุ่ม ทางทีมงานจาก “ถิรไทย” พร้อมด้วย วิทยากรจากการไฟฟ้าทั้ง 

3 แห่ง จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแนะน�าโครงการ พร้อมให้ความรู้ รวมทั้ง

มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนละ 10,000 บาท และถ่าย

ท�าสกู๊ปแนะน�าโครงการของแต่ละโรงเรียน ออกอากาศเดือนเมษายนนี้

 คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

กล่าวในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1 แก่คณะครู นักเรียน 

โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายของ

โครงการ
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“ถิรไทย เราเป็นผู้ผลิตหม้อแปลง

ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด

หนึ่ง ในระบบการส่งจ่ายพลังงาน 

เพราะฉะนั้น มีส่วนส�าคัญในการ

ท�าให้พลังงานไฟฟ้า กระจายไป

ยังโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน 

ต่างๆ จากแหล่งผลิตทีไ่กลออกไป 

ยกตัวอย่างจาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

จ.ล�าปาง ผลติพลงังานไฟฟ้า จาก

ลิกไนต์ โรงไฟฟ้าบางปะกง ผลิตแก๊ส จากอ่าวไทย รวมทั้งโรง

ไฟฟ้าราชบรุ ีผลติจากแก๊สท่ีซือ้จากประเทศพม่า ซึง่โรงไฟฟ้าทัง้ 

3 แห่งที่ยกตัวอย่างมา ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ ที่ผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า ส่งให้พวกเราได้ใช้กัน

 ในระยะยาว ประเทศไทยจะมีการขยายตัวทั้งภาค

อุตสาหกรรมและครัวเรือนอย่างมาก ความต้องการใช้

พลังงานไฟฟ้าก็มากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันต้นทุน

ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าก็แพงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันก็ถึงยุค

ที่เราต้องมาพูดคุยกันว่า ท�าอย่างไร เราถึงจะใช้พลังงาน

เหล่านี้อย่างคุ้มค่า อย่างประหยัด เพราะการใช้ไฟฟ้ามีอัตรา

เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราใช้อย่างประหยัด อย่างคุ้มค่า ก็

เสมือนหนึ่งเป็นการที่เราลดความต้องการสร้างการผลิตเพิ่ม

ขึ้นในอนาคตได้ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญในเวลานี้ 

 ประกาศผลรายชือ่ 12 กลุม่ จาก 12 โรงเรยีนทัว่ประเทศ

ทีเ่ข้ารอบสดุท้ายโครงการ “ถิรไทย แชมเป้ียนโรงเรยีนประหยดั

ไฟ”

 1. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย

 2. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี จ.น่าน

 3. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  จ.ล�าพูน

 4. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวล�าภู

 5. โรงเรียนกันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ

 6. โรงเรียนชลกันยานุกูล  จ.ชลบุรี

 7. โรงเรียนประจันตราษฎร์บ�ารุง จ.ปราจีนบุรี

 8. โรงเรียนสตรีวิทยา   จ.กรุงเทพฯ

 9. โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”  

      จ.กรุงเทพฯ

 10. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ�ารุง จ.กาญจนบุรี

 11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

         ภูเก็ต    จ.ภูเก็ต

 12. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จ.ตรัง

 โดยการประชาสัมพันธ์สัญจร ยัง 12 โรงเรียนที่เข้ารอบ

สุดท้ายในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

 • การแนะน�าโครงการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและ

ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • การให้ความรู้ด้านการประหยัดไฟฟ้าแก่เด็กนักเรียน

 • มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 10,000 

บาท

 • การถ่ายท�ารายการออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อน�า

เสนอแนวคิด และการน�าไปใช้จริง

   พลาดไม่ได้! พบกับผลงานโครงการ ของกลุ ่ม

ต่างๆ เหล่านี้ได้ทางโทรทัศน์ ช่อง “Nextstep รายการของดี

ประเทศไทย” รูปแบบรายการสนุกสนาน ให้ความรู้เชิง Real-

ity แนว Edutainment Program ออกอากาศในวันเสาร์ เวลา 

11.00 น. 

  

  ประมวลภาพประชาสัมพันธ์สัญจร โครงการ “ถิรไทย

แชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ” โดยคณะผู้บริหาร ถิรไทย ทีม

วิทยากรจากการไฟฟ้าฯ และ ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ 

 สุดท้ายนี้ กระผมและคณะท�างานโครงการ ถิรไทย

แชมเป้ียน โรงเรยีนประหยดัไฟ รู้สึกดใีจทีไ่ด้มาเยีย่มเยอืน และ

มารบัรู ้แนะน�าโครงการ ซึง่เรากจ็ะคดัสรรโรงเรยีนทีส่่งเข้าร่วม

โครงการทั่วประเทศ เข้ารอบสุดท้าย 12 โรงเรียน และหวังเป็น

อย่างยิง่ว่าหลานๆ ทกุคนจะน�าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รบั

จากโครงการนีไ้ปใช้และเป็นก�าลงัส�าคัญในการอนรัุกษ์พลงังาน

ของประเทศชาติต่อไป” คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการ         

ผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้าย
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1.

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย

ชื่อโครงการ : ถิรไทย-สวรรค์อนันต์ ร่วมกันประหยัดไฟ

3.

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล�าพูน

 ชื่อโครงการ : ส่วนบุญร่วมใจประหยัดไฟช่วยชาติ

4.

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวล�าภู

ชื่อโครงการ : ลดการใช้พลังงาน สืบสานคุณธรรมน�าใจ เพื่อ

เทิดไท้องค์ราชัน

2. 

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก จ.น่าน

ชื่อโครงการ : ประหยัดไฟฟ้าด้วยพลังงานน�้าเหลือใช้
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5.

โรงเรียนกันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ : ชาว ก.ร. ร่วมใจลดใช้พลังงาน

6.

โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

ชื่อโครงการ : ชลกันยารวมพลังประหยัดไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

7.

โรงเรียนประจันตราษฎร์บ�ารุง  จ.ปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ : ประจันตราษฎร์ ประสานใจ...ร่วมลดใช้

พลังงานไฟฟ้า

8.

โรงเรียนสตรีวิทยา  จ.กรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ : ส.ว. ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า
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9.

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จ.กรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ : Saving Electrical Energy Champion School

10.

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ�ารุง  จ.กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ : ประหยัดไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชาติไทย

11.

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  

จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ : ปลูกจิตส�านึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

12.

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จ.ตรัง

ชื่อโครงการ : ต้นกล้าสืบสาน พลังงานแห่งสายพระเนตร 

เพื่อโลก เพื่อเรา
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