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	 TIRATHAI	 OURNAL	 บับ	 ON	 EHAL 	 O 	 VIRTUE	
หรือ	 “ในนำมของควำมดี”	 บับนี้	 ตั้งใจน�ำเสนอเร่ืองรำวดีๆ	 ใน
แวดวงอุตสำหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ำ	 โดยเร่ิมจำกบทควำมพิเศษ															
เรื่อง	 ปูชนียบุคคล	 อุตสำหกรรมหม้อแปลงของไทย	 ของคุณอวยชัย 
ศิริวจนำ	 ที่พูดถึงคุณูปกำรของบุคคลต่ำงๆ	 ท่ีมีต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ำไทย	ตำมด้วยเรื่อง	En 	E i n 	
A o p ou 	Allo 	 i ibu ion	T an o 	ในคอลมัน์วศิวกรรม
ไฟฟ้ำ	ที่พูดถึงกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์ของโลหะผสม	A o p ou 	
ในหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำย	เพือ่ให้เกิดกำรประหยดัพลงังำน
และรักษำสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น	 ในคอลัมน์เดียวกันนี้	 ร.ต.ดร.โตศักดิ   
ทัศนำนุตริยะ	 ยังได้น�ำเสนอแนวทำงและข้ันตอนกำรเลือกซ้ือ
หม้อแปลงจ�ำหน่ำยที่ดีให้กับผู้ซื้ออีกด้วย
	 ย้อนรอยหม้อแปลง	 บบันี	้หวนร�ำลกึควำมหลงัถึงมติรภำพ
อนัสม�ำ่เสมอและยำวนำนทีถ่ริไทยกบัเหลก็สยำมยำมำโตะช่วยเหลอื
เกื้อกูลกันและกันในฐำนะพันธมิตรทำงกำรค้ำที่ดีต่อกัน	 ก่อนพำ
ท่ำนไปสัมผัสวิถีชุมชนพึ่งตนเอง	มหำวิทยำลัยบ้ำนนอก	บ้ำนจ�ำรุง

เจ้ำของ								บริษัท	ถิรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
				 							516 1	หมู่	 	นิคมอุตสำหกรรมบำงปู	ต�ำบลแพรกษำ
	 							อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปรำกำร	102 0
ที่ปรึกษำ	 	 สัมพันธ์	วงษ์ปำน
	 	 	 อุปกรม	ทวีโภค
	 	 	 สุนันท์	สันติโชตินันท์
บรรณำธิกำร	 	 ณรงค์ ทธิ	ศรีรัตโนภำส
ฝ่ำยวิชำกำร	 	 อวยชัย	ศิริวจนำ
	 	 	 สมศักดิ	คูอมรพัฒนะ
	 	 	 เ ลิมศักดิ	วุฒิเศลำ
	 	 	 กำนต์	วงษ์ปำน
ฝ่ำยศิลป	 	 a in	 	 ap i 	 i n
ฝ่ำยประสำนงำน	 รัฐพล	เกษมวงศ์จิตร
	 	 	 สุพรรณี	ศึกษำ
	 	 	 ศิรินทร์ภรณ์	หลำบหนองแสง
จัดพิมพ์	 		 บริษัท	โฟร์ ันเดรท	จ�ำกัด
พิมพ์ที่	 	 	 บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด

ณรงค์ ทธิ	ศรีรัตโนภำส

บริษัท ถิรไทย จ�ำกัด (มหำชน) มุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและใส่ใจสุขภำพผู้อ่ำน ปกและเนื้อในจึงจัดพิมพ์บนกระดำษที่ผลิตด้วย
กระบวนกำรปลอดสำรพิษ จำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร และใช้หมึกพิมพ์ที่ผลิตจำกน�้ำมันถั่วเหลือง

TM TM

	 ปิดท้ำย บับน้ี	 เรำขอน�ำเสนอกิจกรรมดีๆ	 2	 กิจกรรมที่
ถิรไทยจัดขึ้น	 ซึ่งได้แก่	 บันทึกหน้ำสุดท้ำย	 ประกำศผลกำรชิงชัย										
ถิรไทยแชมเปียน	 โรงเรียนประหยัดไฟ	 กับ	 เยือนเมืองรถม้ำ	 ชม
ตะกร้อนำนำชำติ	EGAT	Cup	ครั้งที่	6

	 บับหน้ำอีก	 	 เดือน	มีคอลัมน์ใหม่น่ำสนใจ	พลำดไม่ได้
เลยจริงๆ	
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บทความพิเศษ
Special Article

ชนียบคคล
อตสา กรรม ม้อ ลง องไทย

 อุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงของไทยก้าวหน้าไปอย่างมาก	 มีความ

แขงแกร่งทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	เป็นทีย่อมรบัจากนานาชาตว่ิามคีณุภาพ

มาตร านระดับโลก	 ทัดเทียมอารยประเทศ	 มีโรงงานผลิตหม้อแปลงท่ีทันสมัย	

สามารถผลิตหม้อแปลงได้หลากหลายรูปแบบ	 เพื่อทดแทนการน�าเข้าจากต่าง

ประเทศ	และมีศักยภาพส่งไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ

	 ปัจจบัุน	ประเทศไทยมโีรงงานผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	( -

u 	T )	มากกว่า	20	โรงงาน	และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั	

(P 	 T )	 จ�านวน	 	 โรงงาน	 มีขีดความสามารถท่ีผลิตหม้อแปลง		

ไฟฟ้าก�าลังขนาดใหญ่	300	MVA	แรงดัน	2 5	กิโลโวลต์	2	โรงงาน	คือ	ถิรไทย	

และ	 A 	 สามารถผลิตหม้อแปลงระบบจ�าหน่ายเพื่อทดแทนการน�าเข้าจากต่าง

ประเทศได้ปีละประมาณ	10 000	ล้านบาท	หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังได้ปีละประมาณ	

3 000	ล้านบาท	อีกทัง้สามารถผลติหม้อแปลงไปจ�าหน่ายต่างประเทศมากกว่า	30	

ประเทศ	 โดยมียอดการส่งออกเพื่อแสวงหาเงินตราเข้าประเทศ	 คิดเป็นมูลค่าปีละ

ประมาณ	3 000	ล้านบาท

อวยชัย ศิริวจนา  

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
- ปริญญาตรี สาขาวิ วกรรม าสตร์ (ไ า)  

  สถาบัน ทคโนโลยีพระจ ม กล้า วิทยา ขตธนบุรี

- ปริญญาโท ิลป าสตรบัณ ิต สาขาวิชาการจัดการ    

  ความขัดแย้ง มหาวิทยาลัย กษตร าสตร์

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
- ผู้จัดการ ายขาย บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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	 ควำมส�ำเร็จของกำรส่งออกของอุตสำหกรรมหม้อแปลง

ของไทย	เป็นผลให้ผู้ผลิตหม้อแปลงได้รับรำงวัล	“ ู้ ่งออ ิน ้

ยดี ด่น น ย นต ”ี    

จ�ำนวน	 	ครั้ง	ดังนี้

1.	บริษัท	เอกรัฐวิศวกรรม	จ�ำกัด		 	 ได้รบัปี	พ.ศ.	25 0

2.	บริษัท	ถิรไทย	จ�ำกัด		 	 	 ได้รบัปี	พ.ศ.	25 2

3.	บริษัท	เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้ำ	จ�ำกัด	 ได้รบัปี	พ.ศ.	25 3

.	บริษัท	ถิรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	 ได้รบัปี	พ.ศ.	2551

นบัเป็นอตุสำหกรรมทีมี่ควำมโดดเด่นทีส่ดุในเอเชยีตะวนั

ออกเ ียงใต้	 ที่รัฐบำลและคนไทยควรให้กำรส่งเสริมสนับสนุน	

โดยเ พำะเมื่อประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(AEC)	มีผลบังคับใช้

ในปี	พ.ศ.	255

	 ผลสมั ทธขิองอตุสำหกรรมกำรผลติหม้อแปลงไทยในวนั

นี้ย่อมมีรำกฐำนที่ควรศึกษำ	 เพื่อร�ำลึกถึงควำมดีที่ปูชนียบุคคล

เหล่ำนี้ได้สร้ำงเส้นทำงไว้

	 เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเกือบ	 130	ปี	หรือในปี	พ.ศ.

2 27	 ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	

รัชกำลที	่5	โดยจอมพลมหำอ�ำมำตย์เอกเจ้ำพระยำสรุศักดมินตร	ี

(เจมิ	แสง-ชโูต)	หรอืบรรดำศกัดใินขณะนัน้คอืเจ้ำหมืน่ไวยวรนำถ	

ได้ซือ้เครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำมำจำกประเทศองัก ษ	เพือ่น�ำมำใช้งำน

ในวนัเ ลมิพระชนมพรรษำของพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว	ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทย

	 หลังจำกนั้นในปี	พ.ศ.	2 0	มีคนไทยชื่อนำยแ ล้ม	ได้

ด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำขึ้นเป็นรำยแรก	

โดยได้ขอเช่ำที่ดินจำกวัดรำชบุรณรำชวรวิหำร	 (วัดเลียบ)	 เพื่อ

ตั้งโรงงำนติดตั้งเครื่องจักรเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำจ�ำหน่ำยในพื้นที่

ท้องสนำมหลวง	สถำนที่รำชกำร	และประชำชนทั่วไป	โดยเรียก

ว่ำ	 “โรงไฟฟ้ำวัดเลียบ”	 แต่ภำยหลังประสบปัญหำขำดทุน	 จึง

โอนกิจกำรให้กับบริษัท	 ไฟฟ้ำสยำม	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทใน

ประเทศไทย	ที่มีเจ้ำของเป็นชำวเดนมำร์ก

เจ้าพระยาสุรศักดิมนตรี 

(เจิม แสง ชูโต) 
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	 ในช่วงเวลำสงครำมโลกครั้งที่	 2	 โรงไฟฟ้ำวัดเลียบถูก

โจมตีด้วยระเบิดทำงอำกำศ	 แรงระเบิดท�ำให้ได้รับควำมเสีย

หำย	ต่อมำได้ซ่อมแซมให้กลับมำดังเดิม	ปัจจุบัน	 โรงไฟฟ้ำนี้ได้

ถูกปลดระวำงไม่มีให้เห็นอีก	 คงเหลือไว้เพียงชื่อให้ได้จดจ�ำเป็น

ประวัติศำสตร์	และเรียกติดปำกว่ำ	“โรงไฟฟ้ำวัดเลียบ”	ซึ่งสถำนที่

นี้ต่อมำได้เปลี่ยนมำเป็น	“กำรไฟฟ้ำนครหลวง”	ในปัจจุบัน

	 หรอืย้อนไปในอดตีเม่ือประมำณ	60	ปี	หลงัจำกทีค่นไทย

มีไฟฟ้ำใช้มำกว่ำ	 70	 ปี	 ประเทศไทยในขณะน้ันยังเป็นประเทศ

เกษตรกรรม	 รำยได้หลักของประเทศมำจำกกำรส่งข้ำว	 ไม้สัก	

ยำงพำรำ	 ไปขำยยังต่ำงประเทศ	 ขณะนั้นมีอุตสำหกรรมแปรรูป

ผลผลิตทำงเกษตรกรรมบ้ำง	 เช่น	 โรงสีข้ำว,	 โรงน�้ำตำล	 ทั้งนี้	

เครื่องจักรต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้น	 รวมทั้งหม้อแปลง	

ไฟฟ้ำที่เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง	 ที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ร่วม

กับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำที่เป็นแหล่งต้นก�ำลัง	เพื่อใช้ปรับแรงดันให้

เหมำะสมกับกำรใช้งำน	 ต้องน�ำเข้ำจำกประเทศในยุโรป	ญี่ปุ่น	

หรือสหรัฐอเมริกำ

	 แต่มีวิศวกรหนุ่ม	(อำยุ	31	ปี)	คนหนึ่ง	ชื่อ	“สมเจตน์	วัฒน

สนิธุ”์	ทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร	ีสำขำวศิวกรรมศำสตร

บณั ติ	(วศ.บ.)	จำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	มปีระสบกำรณ์กำร

ท�ำงำนซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ	เครือ่งก�ำเนิดไฟฟ้ำและหม้อแปลงจำก

โรงไฟฟ้าวัดเลียบ

โรงไฟฟ้าวัดเลียบ และวัดเลียบเสียหายจากการถูกโจมตีทางอากาศ

ร้ำนวรบูรณ์	ที่ถนนทรงวำด	ของ

หม่อมเจ้ำดุลภำกร	 วรวรรณ	 ได้

ก่อตั้งโรงงำนชื่อ	“ศิริวิวัฒน์”	เพื่อ

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำขึ้นเป็นรำย

แรกของประเทศ	ด้วยอุปนิสัยที่มี

ควำมเชื่อมั่นตนเอง	 และเป็นนัก

ชำตนิยิม	ทีม่คีวำมกล้ำหำญ	กล้ำ

ยืนยันต่อผู้ซื้อหม้อแปลงของ	“ศิริ

วิวัฒน์”	 ว่ำเป็นฝีมือของคนไทย	

โดยตตีรำบนหม้อแปลงว่ำ	“ท�ำใน

ประเทศไทย	โดยศริวิวิฒัน์”	ตัง้แต่

ผลติหม้อแปลงเครือ่งแรกท่ีออกสูต่ลำด	ท้ังท่ีในขณะนัน้หม้อแปลง	

ไฟฟ้ำถือได้ว่ำเป็นเครื่องจักรกลที่ต้องใช้เทคโนโลยีในกำรผลิต	

และต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเท่ำนัน้	จงึท�ำให้	“ศริวิวิฒัน์”	ต้อง

พบอุปสรรคต่อกำรจ�ำหน่ำยหม้อแปลงอย่ำงมำก

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของสมเจตน์	 วัฒนสินธุ์	 ท่ีต้องกำรพัฒนำ

ผลิตภัณ ์หม้อแปลงที่มีควำมหลำกหลำย	 และมีคุณภำพ	

ประสิทธิภำพท่ีดียิ่งข้ึน	 โดยไม่ต้องเสียเวลำกำรวิจัยและพัฒนำ

ผลิตภัณ ์ด้วยตัวเอง	 ใน	 พ.ศ.	 2512	 “ศิริวิวัฒน์”	 ได้ตกลงซื้อ

วิชำกำร	 (T ni al	 Kno - o )	 กำรผลิตหม้อแปลงระบบ

จ�ำหน่ำย	จำกบริษัท	เอลโก	(ELCO)	ประเทศอิสรำเอล

	 และในปี	พ.ศ.	251 	ซื้อลิขสิทธิกำรผลิตหม้อแปลงแบบ

วำวด์	คอร์	(Woun 	Co )	และชนดิ	CSP	 p 	(Co pl l 	S l 	

P o 	T an o )	จำกบริษัท	เวสติ้งเ ำส์	(W in ou )	

ประเทศสหรัฐอเมริกำ

	 และปี	 พ.ศ.	 2522	 ได้ตกลงซื้อวิชำกำรผลิต	 (T ni-

al	 Kno - o )	 หม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลัง	 จำกบริษัท	 เวสติ้งเ ำส์	

ประเทศสหรัฐอเมริกำ	โดยสำมำรถผลิตได้ขนำดสูงถึง	120000	

VA	(120	MVA)	ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ	230	กโิลโวลต์	นบัว่ำสมเจตน์	

วฒันสนิธุ	์เป็นผูน้�ำเทคโนโลยกีำรผลติหม้อแปลงจำกต่ำงประเทศ	

เข้ำสู ่ภำยในประเทศ	 สร้ำงองค์ควำมรู้ทำงวิศวกรรม	 สร้ำง

บุคลำกรในกำรผลิตหม้อแปลงเป็นจ�ำนวนมำก	 และในปี	 พ.ศ.	

2525	“ศิริวิวัฒน์”	ได้สร้ำงผลงำนครั้งส�ำคัญ	ผลิตหม้อแปลงไฟ

ฟ้ำก�ำลังขนำด	 0000 50000	 VA	ติดตั้งที่สถำนีไฟฟ้ำชิดลม	

ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง	 นับเป็นเกียรติประวัติอย่ำงยิ่งที่คนไทย
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สำมำรถผลิตหม้อแปลงขนำดใหญ่ได้	 และต้องชื่นชมกำรไฟฟ้ำ

นครหลวงที่ให้ควำมเชื่อมั่นและสนับสนุนกำรใช้หม้อแปลงขนำด

ใหญ่ของคนไทย

  ควำมรูเ้ทคโนโลยกีำรผลติหม้อแปลงนบัเป็นปัจจยัพืน้ฐำน							

ที่ส�ำคัญ	 เมื่อผลิตเป็นหม้อแปลงแล้ว	 กำรทดสอบหม้อแปลง

นับเป็นควำมส�ำคัญที่มิยิ่งหย่อนไปกว่ำ	 โดยเ พำะกำรทดสอบ

ไฟฟ้ำแรงสูง	เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพของหม้อแปลงให้มี

คุณภำพดียิ่งขึ้น

	 กำรทดสอบไฟฟ้ำแรงสูง	 ต้องใช้ห้องป ิบัติกำรไฟฟ้ำ								

แรงสูง	 ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูงที่ทันสมัย	 บุคลำกรที่มี

ควำมสำมำรถสูง	ในกำรทดสอบและวิเครำะห์ผล	

	 ห้องป ิบัติกำรไฟฟ้ำแรงสูงแห่งแรกของประเทศไทย	

ได้ก่อตั้งขึ้นประมำณปี	 พ.ศ.	 2 	 ที่แผนกวิศวกรรมไฟฟ้ำ	

คณะวิศวกรรมศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 โดยท่ำน

ศำสตรำจำรย์	 ดร.บุญรอด	 บิณ สันต์	 ขณะที่ท่ำนเป็นหัวหน้ำ	

แผนกวศิวกรรมไฟฟ้ำ	(ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2 2-2506)	ด้วยวสัิยทศัน์

มองกำรณ์ไกล	 เห็นควำมจ�ำเป็นของกำรมีห้องป ิบัติกำรไฟฟ้ำ

แรงสงู	เพือ่รองรบักำรพฒันำกำรส่งจ่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ	ด้วยระบบ

แรงดันสูงในอนำคต

	 ห้องป ิบัติกำรไฟฟ้ำแรงสูงนี้	 ได้รับควำมช่วยเหลือจำก

ยูซอม	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ในด้ำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง	 ซึ่ง

ประกอบด้วยเครื่องก�ำเนิดแรงดันอิมพัลส์	700	 V	 	 	ต่อมำ

ได้ปรับปรุง	 จัดให้มีอุปกรณ์ทดสอบส�ำหรับห้องป ิบัติกำรไฟฟ้ำ							

แรงสูงที่ทันสมัย	 มีพิกัดที่สูงพอถึงระดับแรงดันทดสอบของแรงดัน

ที่ใช้งำนที่	 230	 V	 โดยปี	 พ.ศ.	 2507	 ได้รับควำมช่วยเหลือ

จำกรัฐบำลประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ประกอบด้วย	ชุดหม้อแปลง

ทดสอบ	500	 V	250	 VA	และชุดเครื่องก�ำเนิดแรงดันอิมพัลส์	

1 00	 V	16	 	ต่อมำได้รับควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกทั้งในด้ำน

อปุกรณ์	ทุนกำรศกึษำต่อระดบัปรญิญำเอก	และผูเ้ชีย่วชำญ	รวม	

3	ครั้ง	 คือปี	 พ.ศ.	 2510,	 2525,	 2533	ดังที่	 รศ.	 ดร.ส�ำรวย	

สังข์สะอำด	 ได้บันทึกบรรยำยไว้ภำยใต้ชื่อเรื่อง	 “ห้องป ิบัติกำร

ไฟฟ้ำแรงสูงที่ข้ำพเจ้ำรักและผูกพัน”	ในหนังสือ	 	ปี	ภำควิชำ

วศิวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	

ปี	พ.ศ.	25 0	หน้ำ	5-3 - 5	ดังนี้

“บทบาทและคุณค่าของห้องป ิบัติการไฟฟ้าแรงสูง	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยในการ

พฒันาเศรษ กจิและสงัคมของประเทศ	สมดงัทีท่่านศาสตราจารย์	

ดร.บุญรอด	บิณ สนัต์	ได้วางแผนตามวสิยัทศัน์มองการณ์ไกล	ใน

การสร้างห้องป ิบัติการไฟฟ้าแรงสูงไว้ตั้งแต่ก่อนก่ึงพุท กาลผู้

เขียนได้เข้ามาเป็นอาจารย์ในแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าปี	พ.ศ.	250 	

คือ 2	ปีก่อนท่ีท่านศาสตราจารย์	ดร.บุญรอด	บิณ สนัต์	จะลาออก

จากหัวหน้าแผนก 	 ผู้เขียนได้ท�างานในห้องป ิบัติการ

ไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้	 เพื่อสืบทอดแผนและเจตนารมณ์ของท่านผู้

ร่วมก่อตั้งป ิบัติงานทุ่มเทด้วยความรัก	 ความตั้งใจและพยายาม

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า	35	ปี	ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า	ห้อง

ป ิบัติการไฟฟ้าแรงสูงของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ	

หน่วยราชการ	 รั วิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรม	 ผลงานปราก 	

ท�าให้ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

และทุนการศึกษาระดับสูงจากรั บาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็น

อย่างดีและต่อเนื่อง	 ทางห้องป ิบัติการไฟฟ้าแรงสูงได้จัดงาน
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ฉลองครบรอบ	30	ปี	ของความร่วมมือระหว่างรั บาลของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทย	เมื่อวันที่	1 	 ันวาคม	253 	โดย

ได้กราบเรียนเชิญ	ท่านศาสตราจารย์	ดร.บุญรอด	บิณ สันต์	 ใน

านะเป็นผูก่้อตัง้ห้องป บิตักิารไฟฟ้าแรงสงู	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นผู้กล่าวขอบคุณรั บาลของประเทศ		

สวิตเซอร์แลนด์	 และมอบของที่ระลึกแด่	 พณ 	 เอกอัครราชทูต			

สวิตประจ�าประเทศไทย	A 	 	G 	ซึ่ง	 พณ

กได้กล่าวแสดงความยนิดแีละภาคภมูใิจทีร่ั บาลประเทศสวติเซอร์

แลนด์ได้มีส่วนร่วมช่วยให้ห้องป ิบัติการไฟฟ้าแรงสูง	 ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้สร้างคุณประโยชน์

นานัปการต่อการพัฒนาประเทศไทย	และขอชื่นชมในความส�าเรจ

อาคารป ิบัติการไฟฟ้าแรงสูง พร้อมสนามทดสอบกลางแจ้ง 

(ปี พ.ศ. 0)

ชุดทดสอบหม้อแปลง 00 V  0 VA

ศ.ดร.บุญรอด บิณ สันต์

อย่างดเียีย่มของการป บิตังิานและใช้ประโยชน์ของห้องป บัิตกิาร

ไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้อย่างคุ้มค่าและมีประสิท ิภาพ	 ทั้งนี้ผู้เขียนรู้

ส�านึกอยู่เสมอว่า	 การที่มีห้องป ิบัติการไฟฟ้าแรงสูงอย่างวันนี้ได้

ด้วยความมอัีจฉรยิะของท่านศาสตราจารย์	ดร.บุญรอด	บิณ สนัต์	

ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้สร้างสิ่งอันมีคุณค่า

และความดีฝากไว้ในแผ่นดินนี้”

	 ด้วยบทบำทของห้องป บิตักิำรไฟฟ้ำแรงสงูแห่งนีท้ีม่ส่ีวน

ร่วมส�ำคญัยิง่	เพือ่กำรศกึษำภำคป บิตักิำรทดลองของนกัศกึษำ	

ท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิจัยและบริกำรวิชำกำรต่อ

อุตสำหกรรมภำคเอกชนที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้ำ	 เช่น

อตุสำหกรรมกำรผลติหม้อแปลงของไทย	โดยเ พำะท่ำน	รศ.	ดร.	

ส�ำรวย	 สังข์สะอำด	 ที่สร้ำงวิศวกรที่มีควำมสำมำรถทำงไฟฟ้ำ

แรงสูงจ�ำนวนมำก	 อบรมให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรไฟฟ้ำแรงสูงใน

กำรวิจัยพัฒนำหม้อแปลงอย่ำงทุ่มเทต่อเนื่องเป็นเวลำมำกกว่ำ	

35	ปี	โดยท่ำนให้ค�ำปรึกษำ	แนะน�ำ	ต่อ	“ศิริวิวัฒน์”	และผู้ผลิต								

หม้อแปลงอื่นๆ	 ตลอดมำ	 จนกล่ำวได้ว่ำหม้อแปลงของไทยมี

พัฒนำกำรด้ำนคุณภำพที่ดียิ่งขึ้น

	 ปูชนียบุคคลที่กล่ำวไปแล้ว	 เป็นผู ้บุกเบิกทำงด้ำน

สร้ำงสรรค์ผลิตภัณ ์	 แต่หำกขำดปูชนียบุคคลที่มีส่วนสนับสนุน	

อุดหนุนในกำรใช้หม้อแปลงแล้ว	 อุตสำหกรรมหม้อแปลงคงยำก

ที่จะบรรลุถึงเป้ำหมำยได้

	 “เกษม	จำติกวณิช”	อดีตผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย	นับได้ว่ำเป็นผู้ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลิตแห่งประเทศไทยใช้หม้อแปลงที่ผลิตภำยในประเทศ	 โดยป	ี



 TIRATHAI JOURNAL   7

พ.ศ.	2512	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยได้สัง่ซือ้หม้อแปลง

ขนำด	 5000	 VA	 ระบบไฟ	 22000	 	 3300	 โวลต์จำก	 “ศิริ

ววิฒัน์”	นบัเป็นครัง้แรกในประวัตศิำสตร์	ทีมี่กำรผลิตหม้อแปลง

ขนำดใหญ่ขึ้นภำยในประเทศ	ต่อมำในปี	พ.ศ.	2513	ก็ได้สั่งซื้อ

หม้อแปลงขนำด	7500	 VA	และ	10000	 VA	อกีอย่ำงละ	1	เครือ่ง	

โดยสมเจตน์	 วัฒนสินธุ์	 ได้เขียนร�ำลึกพระคุณต่อกำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลิตแห่งประเทศไทย	ในหนังสือครบรอบ	25	ปี	“ศิริวิวัฒน์”	ไว้

ดังนี้

  “ข ้ าพเจ ้ าต ้ องขอขอบ	

พระคุณ	 ท่านผู ้ว่าการ 	 พณ 	

เกษม	 จาติกวณิช	 ตลอดจนท่าน

เจ้าหน้าที่ทุกระดับของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไว้	 ณ	

โอกาสน้ีอกีวาระหน่ึง	ทีท่�าให้บรษิทั	

ศิริวิวัฒน์	 ได้มีผลงานการผลิต

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่	มาเป็น

เวลานานเกินกว่า	10	ปี”

		 นับว่ำ	 เกษม	 จำติกวณิช	

เป็นต้นแบบที่ได้วำงรำกฐำนเป็น

นโยบำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกำรใช้สินค้ำที่ท�ำภำยในประเทศ	 จนกลำยเป็น

วัฒนธรรมขององค์กรจวบจนปัจจุบัน	 โดยปี	 พ.ศ.	 2552	 กำร

ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้ซื้อหม้อแปลงขนำด	300	MVA	

แรงดนั	230	กโิลโวลต์	จำกผู้ผลติภำยในประเทศคอื	ถริไทย	และ	

A 	นบัเป็นหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลงัทีม่กี�ำลงัไฟสงูทีส่ดุ	ทีส่ำมำรถ

ผลติภำยในประเทศ	และมขีดีควำมสำมำรถสงูสดุในเอเชยีตะวนั

ออกเ ยีงใต้	ท�ำให้ทัง้สองโรงงำนมผีลงำนเพือ่ใช้อ้ำงองิในกำรเข้ำ

ร่วมประมูลงำนที่ต่ำงประเทศ		จึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ	กฟผ.	ได้

ส่งเสริมกำรใช้หม้อแปลงที่ท�ำภำยในประเทศ	แล้วยังเป็นกำรส่ง

เสริมส่งออกไปยังต่ำงประเทศโดยทำงอ้อมด้วย

	 ส�ำหรับกำรไฟฟ้ำนครหลวง	 และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	

ได้ให้กำรสนับสนุนกำรใช้หม้อแปลงศิริวิวัฒน์	 ที่ผลิตภำยใน

ประเทศในปี	พ.ศ.	2515	หลงัจำกทีส่มเจตน์	วฒันสนิธุไ์ด้ขอควำม

รศ. ดร.ส�ารวย สังข์สะอาด

ชุดเคร่องก�าเนิด

แรงดันอิมพัลส์ 

00 V  
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สนับสนุนจำกรัฐบำลในขณะนั้น	 โดยได้บันทึกไว้ในหนังสือครบ

รอบ	25	ปี	“ศิริวิวัฒน์”	ดังนี้

“เรื่องการสนับสนุนของรั บาลในสมัยนั้น	 ข้าพเจ้าต้องขอ

ขอบพระคุณ	 พณ 	จอมพล	ถนอม	กิตติขจร	 เป็นอันมาก	ที่ได้

ให้ความสนใจเป็นพิเศษ	 ได้สั่งให้รั วิสาหกิจและหน่วยงานของ

ราชการทุกแห่ง	ให้การสนบัสนนุอตุสาหกรรมภายในประเทศอย่าง

จริงจัง	ผลผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของศิริวิวัฒน์	จึงได้เข้าสู่การไฟฟ้า

ต่างๆ	ของรั บาลได้เป็นอันมาก	และอีกท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะลืม

เสียมิได้	 คือคุณมนัส	 ปติวงศ์	 ซ่ึงขณะนั้นท่านด�ารงต�าแหน่งรอง

อ บิดกีรมชลประทาน	ฝ่าย รุการ	ได้ช่วยเหลอืน�าหนงัสอืร้องเรยีน

ของข้าพเจ้า	ส่งเข้าไปยงัคณะป วิตัิ 	และได้ผลส�าเรจอย่างรวดเรว	

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณมนัส	ปติวงศ์	ไว้	ณ	โอกาสนี้ด้วย”

ปูชนียบุคคลดังที่กล่ำวมำแล้ว	ทั้ง	 พณ 	จอมพล	ถนอม	

กิตติขจร,	 พณ 	เกษม	จำติกวณิช	และมนัส	ปิติวงศ์	นับว่ำเป็น

ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่ำงมำกที่ช่วยส่งเสริม	 สนับสนุนให้รัฐวิสำหกิจ	

หน่วยรำชกำร	ให้กำรสนบัสนนุใช้หม้อแปลงทีผ่ลติภำยในประเทศ	

ที่ในอดีตต้องซื้อจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้น	 จึงท�ำให้ตลำดของกำร

ไฟฟ้ำท้ังสำมแห่งท่ีต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำจ�ำนวนมำกเปิดกว้ำง

เพื่อผู้ผลิตภำยในประเทศ	เป็นผลให้อุตสำหกรรมหม้อแปลงของ

ไทยมตีลำดหลกัทีก่ำรไฟฟ้ำ 	สำมำรถพฒันำขยำยก�ำลงักำรผลติ

เพิ่มขึ้น	จนมีควำมแข็งแกร่งดังเช่นในปัจจุบันนี้

หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง ขนาด 300 MVA  30 V ติดตังที่สถานีไฟฟ้า

แรงสูงบางกอกน้อย การไฟฟ้า ายผลิตแห่งประเทศไทย

พณ  จอมพล ถนอม กิตติขจร
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	 หลังจำกควำมส�ำเร็จตลำดในประเทศ	 หม้อแปลงศิริ

วิวัฒน์	 เป็นท่ียอมรับจำกกำรไฟฟ้ำทั้งสำมแห่งและโรงงำน

อตุสำหกรรมทัว่ไปสมเจตน์	วัฒนสนิธุ	์ได้บกุเบกิกำรส่งหม้อแปลง

ไปจ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ	และประสบควำมส�ำเร็จเป็นครั้งแรก

ในประวตัศิำสตร์ไทย	โดยส่งออกไปจ�ำหน่ำยยงัประเทศมำเลเซีย	

ในปี	พ.ศ.	2520	ดงัทีส่มเจตน์ได้บนัทกึไว้ในหนงัสอืครบรอบ	25	

ปี	“ศิริวิวัฒน์”	ดังนี้	

“ศิริวิวัฒน์	 สามารถขายหม้อแปลงส่งออกต่างประเทศได้

ในปี	พ.ศ.	2520	ได้ประกวดราคาชนะที่ประเทศมาเลเซีย	นับเป็น

ครั้งแรกท่ีประเทศไทยมีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าออกต่างประเทศ	

ซ่ึงเป็นของที่ต้องใช้เทคโนโลยี	 ท�าให้ต่างชาติแปลกใจเป็นอัน

มาก	 เพราะเขาบอกว่าเขาเคยซ้ือแต่สินค้าทางการเกษตรจาก

ประเทศไทย	อาทิเช่น	ข้าว	ไม้สัก	ยางพารา	 ล 	เหล่านี้เป็นต้น	

แต่เดียวนี้ประเทศไทยเริ่มมีสินค้าประเภทเครื่องจักรออกจ�าหน่าย

ด้วยหรือ	 ข้าพเจ้าคิดว่าท่านทั้งหลายใน านะคนไทย	 คงจะภาค

ภมูใิจไปกบักจิการของศริวิิวฒัน์ด้วย	ทีไ่ด้พฒันาขึน้มาจากกิจการ

เลกๆ	จนกระทั่งสามารถผลิตสินค้าส่งออกสู่สายตาชาวโลกได้”

ควำมส�ำเร็จที่	 “สมเจตน์	 วัฒนสินธุ ์”	 ได้บุกเบิกด้ำน

เทคโนโลยีกำรผลิต	 กำรตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	

ได้สร้ำงบุคลำกร	 วิศวกร	 ผู้ช�ำนำญงำนด้ำนหม้อแปลงไฟฟ้ำให้

แก่ประเทศชำติเป็นจ�ำนวนมำก	 หลำยโรงงำนที่ผลิตหม้อแปลง

ในปัจจุบัน	ได้น�ำควำมรู้	ประสบกำรณ์จำก	“ศิริวิวัฒน์”	เป็นต้น

แบบประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตหม้อแปลงจนรุ่งเรือง	 ก้ำวหน้ำ	

มีชื่อเสียง	 ท�ำให้อุตสำหกรรมหม้อแปลงไทยมีควำมแข็งแกร่ง	 มี

ขีดควำมสำมำรถสูงสุดในเอเชียตะวันออกเ ียงใต้

	 บนเส้นทำงทีร่ำบเรยีบปรำศจำกขวำกหนำมของอตุสำหกรรม

หม้อแปลงไทยในวันนี้	 สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ	 ปูชนียบุคคลที่กล่ำว

มำข้ำงต้นเป็นผู้บุกเบิก	 ต่อสู้	 สร้ำงอนำคตไว้ให้	 จนกล่ำวได้ว่ำ

อุตสำหกรรมหม้อแปลงไทยมีวันนี้ได้เพรำะท่ำน...

หมายเหตุ  จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ท�าการป ิวัติเม่อวันที่  

       พ ศจิกายน 

ง อ ง อ น ้ น ติ ต

หน้ หน่ง องอต ห ห ้อ ง ย

เอกสารอ้างอิง

. สมเจตน์ วั นสินธุ์   ครบรอบ  ปี ศิริวิวั น์

. ส�ารวย สังข์สะอาด  0  ห้องป ิบัติการไฟฟ้าแรง

สูงที่ข้าพเจ้ารักและผูกพัน 0 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. วัดเลียบ  ยุคบุกเบิกไฟฟ้าไทย

สมเจตน์ วั นสินธุ์ รับรางวัลนักธุรกิจตัวอย่าง 

ปี พ.ศ. 
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1. Introduction

 Amorphous alloy ribbon cast by rapid quenching was invented in 

the 1960’s1 and is used for various applications since the 1970’s. Fig. 

1 shows the photo of Fe-based amorphous alloy ribbon. Thickness of 

amorphous alloy ribbon is very thin (0.02-0.03 mm) and it has unique 

characteristics. Fig. 2 shows the typical applications of amorphous alloy 

ribbon.

2. Amorphous Alloy Distribution Transformer (AMDT)

 Most major application for amorphous alloy ribbon is a distribu-

tion transformer for a power grid. This technology was developed in the 

1970’s2. And amorphous alloy distribution transformers (AMTD’s) were 

beginning to be used in USA in 19823). They became popular in the 

mid 2000’s because of the rise of energy conservation and the rise 
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of interest in the environment. They are used in many 

countries such as Japan, USA, China, India, Korea, Philip-

pine, Taiwan and others4. More than ever, electric utili-

ties and industries today are searching for technologies 

to reduce their operating costs and to improve energy 

savings throughout their systems. New transmission and 

distribution (T&D) technologies are now available to help 

utilities meet these goals. 

In conventional distribution transformers, cold 

rolled grain oriented electrical steel (CRGO) is mainly 

used for the cores. Fig. 3 shows the core loss com-

parison between AMDT cores (wade with conventional 

amorphous alloy ribbon “Metglas® 2605SA1” and newly 

developed “Metglas® 2605HB1M”5) and a CRGO-DT core 

(made with the high permeability grade “M90-23P5”6). 

Design range of operating induction for a CRGO-DT core 

is normally selected between 1.5 and 1.7 T. On the other 

hand, that for an AMDT core made with 2605SA1 is nor-

mally selected between 1.25 and 1.4 T. And that for an 

AMDT core made with 2605HB1M is normally selected 

between 1.3 and 1.45 T. So core loss of AMDT cores is 

less than 1/3 compared to a CRGO-DT core at practical 

level. Design range of operating induction of an AMDT 

core made with 2605HB1M can be selected higher than 

that of an AMDT core made with 2605SA1. So an AMDT 

core made with 2605HB1M has the advantage over that 

made with 2605SA1 in downsizing of an AMDT. 

Fig. 4 shows the sound noise comparison between 

AMDT cores and a CRGO-DT core. The sound power of 

AMDT cores is the same of that of a CRGO-DT core at 

practical level.

With AMDTs -- with up to 60% lower core loss than 

conventional distribution transformers – Hitachi Metals, 

Ltd. and Metglas, Inc. are helping utilities worldwide to 

a i 	 i 	 i n 	 ob i .	W n	 ou	 on i 	

that 10% of all electricity generated by utilities is lost in 

the transmission and distribution process, the potential 

a in 	 ou 	 u ion 	in	 o 	lo 	 an	b 	 i ni an .

En 	 i n 	 an o 	 o 	 a 	 i 	

amorphous alloy ribbon make lower core losses possible. 

AMDTs are the key to improving utility economics and 

enhancing energy conservation       efforts worldwide.

3. Feature of AMDT

AMDT contributes to energy saving of distribution 

grid and to reduce CO2 emission, because of very low No 

Load Loss (NLL, equal to core loss). Fig. 5 shows the loss 

comparison between AMDT and CRGO-DT according to 

China DT standard7. NLL of an AMDT is almost one third 

compared with a conventional transformer (CRGO-DT).

Core of DT always generate heat when DT is con-

nected to power lines, and heat is constant, not depends 

on load. Fig. 6 shows the heat radiation comparison 

between AMDT and CRGO-DT.  AMDT’s heat generation 

is lower than CRGO-DT because of low core loss. So heat 

p u 	 a ia 	in	CRGO- T	i 	 i ni an 	 o pa 	 o	

AM T	 u 	 o	i 	 i ni an 	 o 	lo .

  4. Process of AMDT core and AMDT

Amorohous is very thin (Thickness: 0.025 mm) and 

hard (Vickers hardness: 900) materials, so it’s requied 

special technique for core manufacturing. Fig. 7 shows 

the scheme of an AMDT core forming process. After 

ni in 	an	AM T	 o 	 o in ,	i 	 u 	b 	ann al 	in	

the condition shown in Fig. 8.
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Cross section shape of an AMDT core is rectangular 

shown in Fig. 8. So, Rectangular coils are required when 

we produce AMDT. Fig. 9 shows the scheme of an AMDT 

assembly.

  5. Installed quantities of AMDTs in each
  county

Rating of DT has wide range such as 10kVA to 

3,000kVA. And major rating of DT is different in each 

country. So, Fig. 10 shows the just installed quantities 

for the reference.

  6. Total Owning Cost (TOC) of Dis tribution     
  Transformer (DT) 

DT usually can be operated for 20 to 30 years or 

more (average life time in EU is around 40 years8), so 

purchase of DT based on initial price is not economical 

Reference

1. P. Pietrowsky, J. Sci. Instr., vol. 34, p. 445, 1962
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rolled grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully-processed state”, 2008

.  0 0           -

tion transformers”, Nov. 2010

8. Final Report, LOT2: Distribution and power transformers Task 1-7, Jan. 2011

in their lifetimes. TOC takes account of initial price and 

running cost in a life time, not only initial price. Price 

o 	 n 	 i n 	p o u 	 u 	a 	an	AM T	i 	u uall 	

higher than conventional products, but running cost is 

lower than conventional products shown in Fig. 11. So, 

TOC is suitable economical analysis method for energy 

i n 	p o u 	an 	lon 	li 	p o u .	

TOC = Initial Purchase Price + Cost of Future Energy 

Losses 
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	1.	บทน�ำ

แผ่นโลหะผสม	A o p ou 	ได้ถกูคดิค้นข้ึนในช่วงทศวรรษ

ที่	 1 601	 และได้ถูกน�ำมำประยุกต์ใช้แพร่หลำยตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษที่	1 70	ดังรูปที่	1	ภำพแสดงโลหะผสม	A o p ou 	

รูปที่  โลหะผสม  เกรด M ® 2605HB1M”

รูปที่  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของโลหะผสม A

ควำมหนำของโลหะผสม	 A o p ou 	 มีควำมบำงมำกขนำด

ประมำณ

0.02-0.03	มม.	และมีคุณลักษณะพิเศษเ พำะ	ในรูปที่	2	

แสดงตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์ของโลหะผสม	 A o -

phous
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		2.	หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยชนิดโลหะผสม

      Amorphous

กำรประยุกต์ใช้ประโยชน์ของโลหะผสม	 A o p ou 	 ที่

นยิมมำกทีส่ดุคอืหม้อแปลงไฟฟ้ำในระบบจ�ำหน่ำย	ซึง่ได้มกีำร

พัฒนำขึน้ในช่วงทศวรรษที	่1 702	และได้มกีำรเริม่ใช้โลหะผสม	

A o p ou 	ในหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยในสหรฐัอเมรกิำ

เป็นที่แรกในปี	 ค.ศ.	 1 23	 และได้เริ่มแพร่หลำยมำกขึ้นใน

ปี	 ค.ศ.	 2000	 เช่นท่ีประเทศญี่ปุ่น,	 จีน,	 อินเดีย,	 เกำหลี,	

ฟิลปิปินส์,	ไต้หวนั	เป็นต้น4	อนัเนือ่งมำจำกควำมต้องกำรทีจ่ะ

ประหยัดพลังงำนและควำมสนใจต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมำกขึ้น

ยิ่งไปกว่ำนั้น	 ทุกวันนี้ภำคอุตสำหกรรมได้มีกำรค้นหำ

เทคโนโลยีใหม่เพื่อท่ีจะลดต้นทุนในเรื่องของกำรท�ำงำน

และมีกำรประหยัดพลังงำนทั้งระบบ	 ตอนนี้ก็ได้มีกำรค้นพบ

เทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่สำมำรถตอบสนองสิ่งเหล่ำนี้ได้แล้ว

ในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยทั่วไปใช้

แผ่นเหลก็ซลิคิอนชนดิรดีเยน็	(Col 	 oll 	 ain	o i n 	 ili-

on	 l,	CRGO)	รูปที่	3	แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำควำมสูญ

เสียในแกนเหล็กระหว่ำง	AM T	เกรด	“M la ® 2605SA1”, 

AM T	เกรด	“M la ® 2605HB1M”5	และ	CRGO- T	เกรด	

“M90-23P5”6	 ช่วงกำรออกแบบทั่วไปของค่ำควำมเหนี่ยวน�ำ

แม่เหลก็ของแผ่นเหลก็เหลก็ซลิคิอน	(CRGO)	อยูร่ะหว่ำง	1.5-1.7	

T	ส่วนของ	AM T	เกรด	2605SA1	อยู่ในช่วง	1.25-1. 	T	และ	

AM T	เกรด	2605H 1M	อยูร่ะหว่ำง	1.3-1. 5	T	ดงันัน้ค่ำควำม

สูญเสียในแกนเหล็กของ	AM T	จึงมีค่ำน้อยกว่ำประมำณ	1	ใน	

3	 เท่ำของ	 CRGO- T	 และจำกช่วงกำรออกแบบของค่ำควำม

เหนี่ยวน�ำแม่เหล็กของ	AM T	เกรด	2605H 1M	มีค่ำสูงกว่ำ

เกรด	 26 5SA1	 จึงมีข้อเด่นในเรื่องของขนำดที่จะมีขนำดเล็ก

ลง	 รูปที่	 	 แสดงกำรเปรียบเทียบระดับเสียงระหว่ำง	 AM T	

กับ	CRGO- T

ในหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยชนิดโลหะผสม	 A o -

p ou 	ที่มีค่ำควำมสูญเสียในแกนเหล็กน้อยลงกว่ำ	60 	ทำง

บรษิทั	Hi a i	M al		และบรษิทั	M la 	ได้ร่วมมอืกนัพฒันำ

เพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์ในเรื่องของกำรประหยัดพลังงำน	

ในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจะมีค่ำควำมสูญเสียเกิดขึ้น

ประมำณ	 10 	 ในเรื่องของระบบสำยส่งและระบบจ�ำหน่ำย	

ปัจจัยส�ำคัญในเรื่องของกำรสูญเสียนี้คือค่ำควำมสูญเสียใน

แกนเหล็ก	 และหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดโลหะผสม	 A o p ou 	

สำมำรถลดค่ำควำมสูญเสียในแกนเหล็กได้มำกกว่ำ	 ซึ่งจะ

เป็นหัวใจหลักในกำรปรับปรุงในเรื่องของเศรษฐกิจ	 และกำร

ประหยัดพลังงำน

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบค่าความสูญเสียในแกนเหลกระหว่าง AM  กับ 

Induction (T)
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3. ลักษณะเด่นของ	AM T 

ลักษณะเด่นของ	AM T	นอกจำกจะลดค่ำควำมสูญเสียใน

แกนเหล็กแล้ว	 ยังช่วยลดกำรปล่อยกำซคำร์บอนไดออกไซด์

ได้อีกด้วย	 รูปที่	 5	 แสดงค่ำควำมสูญเสียระหว่ำง	 AM T	กับ	

รูปที่  การเปรียบเทียบระดับเสียงระหว่าง AM  กับ 

รูปที่  การเปรียบเทียบค่าความสูญเสียระหว่าง AM  กับ 

CRGO- T	 ตำมมำตรฐำนของจีน7	 จะเห็นได้ว่ำค่ำควำมสูญ

เสียในแกนเหล็กของ	AM T	น้อยกว่ำประมำณ	1	ใน	3	เท่ำเมื่อ

เปรียบเทียบกับ	CRGO- T
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แกนเหลก็ในหม้อแปลงไฟฟ้ำจะเกดิควำมร้อนข้ึนถ้ำมกีำรต่อหม้อแปลงเข้ำกบัระบบ	ซึง่เป็นค่ำคงที	่ไม่ขึน้กบัปรมิำณโหลด	รูป

ที่	6	แสดงกำรแผ่รังสีควำมร้อนระหว่ำง	AM T	กับ	CRGO- T	ซึ่งกำรแผ่รังสีควำมร้อนของ	AM T	น้อยกว่ำของ	CRGO- T	อัน

เนื่องมำจำกค่ำควำมสูญเสียในแกนเหล็กที่น้อยกว่ำ

รูปที่  การเปรียบเทียบการแผ่รังสีความร้อนระหว่าง AM  กับ 

โลหะผสม	A o p ou 	มีควำมบำงมำก	(ควำมหนำประมำน	0.025	มม.)	และแข็ง	(Vi 	 a n 	 00)	ซึ่งต้อง

อำศยัเทคนิคพเิศษในกระบวนกำรผลติ	รปูที	่7	แสดงกระบวนกำรผลติแกนเหลก็	AM T	ซึง่หลงัจำกกำรผลติจะต้องน�ำไปท�ำกำร

อบที่ควำมร้อนสูงตำมเงื่อนไขดังแสดงในรูปที่	 		 	

.	กระบวนกำรผลิตโลหะผสม	A o p ou 	และ	AM T
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	 รูปร่ำงของแกนเหล็ก	AM T	คือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำเท่ำนั้น	ดังแสดงในรูปที่	 	ดังนั้นรูปร่ำงของขดลวดก็ต้องเป็นรูปทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำเช่นกัน	รูปที่	 	แสดงวิธีกำรประกอบ	AM T

รูปที่  การอบด้วยความร้อนสูงส�าหรับแกนเหลก AM  เกรด 0 M

รูปที่  กระบวนการผลิตแกนเหลก AM
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     กำรลงคอยล์	 	 														 						กำรเดินสำย	 	 																 	กำรลงถัง

รูปที่  วิธีการประกอบ AM



 TIRATHAI JOURNAL   19

  5.	ปริมำณ	AM T	ที่ติดตั้งในแต่ละประเทศ

	 พิกัดก�ำลังไฟฟ้ำของหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยมีช่วงที่ค่อนข้ำงกว้ำงตั้งแต่	10	 VA	ถึง	3000	 VA	ซึ่งแตกต่ำงกัน

ไปในแต่ละประเทศ	รูปที่	10	แสดงปริมำณของ	AM T	ที่ได้มีกำรติดตั้งในแต่ละประเทศ

รูปที่ 0 ภาพปริมาณการติดตัง AM  ในแต่ละประเทศ

		6.	To al	O nin 	Co 	(TOC)	ของหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำย

	 โดยทัว่ไปอำยุกำรใช้งำนของหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยประมำณ	20-30	ปี	หรอืมำกกว่ำนัน้	(อำยกุำรใช้งำนเ ล่ียใน	

EU	ประมำณ	 0	ปี8)	ดังนั้นต้นทุนของ	AM T	ควรจะรวมในเรื่องของอำยุกำรใช้งำนด้วย	วิธีกำรคิดแบบ	TOC	ได้มีกำรพิจำรณำ

ต้นทุนในกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำกับค่ำควำมสูญเสียทำงไฟฟ้ำตลอดอำยุกำรใช้งำน	โดยปกติต้นทุนในกำรผลิต	AM T	จะสูง

กว่ำแบบทั่วไป	แต่ค่ำควำมสูญเสียทำงไฟฟ้ำต�่ำกว่ำดังแสดงในรูปที่	11	วิธีกำรคิดแบบ	TOC	เหมำะที่จะน�ำมำวิเครำะห์ควำมคุ้ม

ทุนในเชิงของพลังงำนและอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณ ์

 TOC = Initial Purchase Price + Cost of Future Energy Losses
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รูปที่  การเปรียบเทียบ  ระหว่าง AM  กับ 
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รูปที่  หม้อแปลงจ�าหน่าย 3 เฟส

รูปที่   หม้อแปลงจ�าหน่ายแบบแห้ง

ประเทศไทยมีระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงดันปำนกลำงเป็น

ระบบ	3	เฟส	3	สำย	ประกอบด้วยระดบัแรงดนั	12,000,	22,000,	

2 ,000	และ	33,000	โวลต์		ส่วนแรงดันต�่ำเป็นระบบ	3	เฟส	 	

สำย	แบ่งออกเป็นแรงดัน	3	เฟส	3 0	โวลต์	และแรงดัน	1	เฟส		

220	 โวลต์	 โดยทั่วไปผู้ใช้ไฟฟ้ำที่รับไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำที่ระดับ

แรงดันต�่ำไม่ต้องใช้งำนหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	 เพรำะเป็นหน้ำที่

ของกำรไฟฟ้ำดูแลรับผิดชอบให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำแรงดันต�่ำ	 แต่หำก

ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีกำรใช้ไฟฟ้ำปริมำณมำก	 เช่น	 กำรพัฒนำโครงกำร	

คอนโดมเินยีม	อำคำรส�ำนกังำน	และโรงงำนอตุสำหกรรม	เป็นต้น	

กำรไฟฟ้ำจะจ่ำยไฟฟ้ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำดังกล่ำวที่ระดับแรงดันปำน

กลำง	 ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้ำจึงจ�ำเป็นต้องจัดซื้อและติดตั้งหม้อแปลง

จ�ำหน่ำยไว้ใช้เอง

บทควำม บบันีเ้สนอแนวคดิกำรออกแบบทีเ่ป็นประโยชน์

ส�ำหรับกำรเลือกใช้	และกำรก�ำหนดขนำดหม้อแปลงจ�ำหน่ำยใน

กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำส�ำหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้ำระดบัแรงดนัปำนกลำง

ของสถำนที่ติดตั้ง	ดังนี้	

l  ห ้อ ง หน่ ย ห้ง    	ใน

กำรผลติหม้อแปลงประเภทนี	้ขดลวดปฐมภมูแิละทตุยิภมูถิกูหล่อ

ด้วยยำงสน	( in)	เพื่อหุ้มขดลวดทั้งสองเอำไว้	ดังแสดงในรูปที่	

2	จึงเหมำะกับติดตั้งใช้งำนภำยในอำคำร	(in oo )	

  องห ้อ ง หน่ ย

กำรเลือกประเภทของหม้อแปลงจ�ำหน่ำยเป็นสิ่งจ�ำเป็น

เบื้องต้นส�ำหรับกำรใช้งำนหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	 โดยท่ัวไปมี

หม้อแปลงจ�ำหน่ำย	 2	 ประเภท	 ให้เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
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รูปที่ 3  หม้อแปลงจ�าหน่ายแบบจุ่มน�ามัน

l  ห อ้ ง หน่ ย ่ น น   

ขดลวดปฐมภมูแิละทตุยิภมูหิม้อแปลงประเภทนีต้ดิตัง้ไว้ภำยในถงั

หม้อแปลงที่บรรจุ นวนของเหลว	เช่นน�้ำมันแร่	( in al	oil)	ดัง

แสดงในรูปที่	 3	 หม้อแปลงแบบจุ่มน�้ำมันเหมำะกับติดตั้งใช้งำน

ภำยนอกอำคำร	(ou oo )

  หนด อ น ดห ้อ ง หน่ ย

ขนำดทำงไฟฟ้ำของโหลดหม้อแปลงก�ำหนดเป็นพกิดัก�ำลงั	

“กิโลโวลต์-แอมป”	หรือ	 VA	โดยพิกัดก�ำลังนี้จัดเตรียมไว้ส�ำหรับ

เป็นก�ำลังขำออกของหม้อแปลง	 เพื่อจ่ำยให้กับโหลดที่ต่ออยู่ทำง

ด้ำนขดลวดทุติยภูมิตำมคำบเวลำที่ก�ำหนด	 ขณะที่โหลดของผู้

ใช้ไฟฟ้ำถูกค�ำนวณไว้แล้วจำกขั้นตอนกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ	

และได้บันทึกไว้ในเอกสำรกำรก่อสร้ำงและติดตั้งทำงไฟฟ้ำของ

โครงกำร	 โดยแสดงเป็นตำรำงรำยกำรโหลดหรืออุปกรณ์	 (loa 	

ul )	เป็น	VA	หรือ	 VA		

โดยทัว่ไปวธิกีำรก�ำหนดขนำดของหม้อแปลงจ�ำหน่ำยและ

กำรเลือกพิกัดที่เหมำะสมน้ันไม่ได้ใช้ค่ำก�ำลังไฟฟ้ำจำกตำรำง

รำยกำรโหลดเพียงอย่ำงเดียว	 แต่จะรวมก�ำลังไฟฟ้ำส�ำรอง	

( pa 	 apa i )	ให้กบัโหลดทีค่ำดว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ในอนำคตด้วย

ประมำณร้อยละ	20-25	ตวัอย่ำงเช่น	โครงกำรหน่ึงตัง้อยูใ่นพืน้ที่

บริกำรของกำรไฟฟ้ำนครหลวง	 (กฟน.)	 มีควำมต้องกำรไฟฟ้ำ

รวมของตู้สวิตช์บอร์ดที่แรงดัน	3 0 220	โวลต์	3	เฟส	 	สำย	

เท่ำกับ	 22 	 VA	 โดยที่ยังไม่รวมก�ำลังไฟฟ้ำส�ำรองให้กับโหลด

ที่คำดว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นในอนำคต	ดังนั้นขนำดหม้อแปลงจ�ำหน่ำย

ที่ต้องกำรเพื่อเปลี่ยนแรงดันจำก	2 ,000	โวลต์	3	เฟส	3	สำย	

เป็นแรงดัน	3 0 220	โวลต์	3	เฟส	 	สำย	คือ

 ขนาดหม้อแปลงจ�าหน่าย ( VA)   VA  .   

0 VA

เพื่อลดควำมหลำกหลำยของขนำดหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	

ในทำงป ิบัติจึงก�ำหนดพิกัดก�ำลังของหม้อแปลงจ�ำหน่ำยให้

เป็นขนำดมำตรฐำนในกำรผลิต	 ดังนั้นพิกัดก�ำลังของหม้อแปลง

จ�ำหน่ำยจึงต้องเลือกใช้ให้ตรงกับมำตรฐำนดังกล่ำว	 โดยพิกัด

ก�ำลงัมำตรฐำนของหม้อแปลงจ�ำหน่ำย	3	เฟส	ทีร่ะบำยควำมร้อน

ด้วยน�้ำมันแบบธรรมชำติและอำกำศแบบธรรมชำติ	(ONAN)	คือ	

50, 100, 160, 250, 315, 400, 500, 630, 750, 800, 1000, 

1250,	1500,	1600,	2000,	2500	และ	3000	 VA

ดังนั้นกรณีนี้จึงต้องเลือกจัดหำหม้อแปลงจ�ำหน่ำยพิกัด	

315	 VA,	2 ,000- 16 2 0	V,	50	H 	มำใช้งำนในโครงกำร

   ห ้อ ง หน่ ย ี่ ี ่ ู ียต่

หม้อแปลงจ�ำหน่ำยเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบจ�ำหน่ำย

ไฟฟ้ำที่มีส�ำคัญมำก	 เพรำะหม้อแปลงประเภทนี้จะมีผลต่อค่ำใช้

จ่ำยโดยรวม	ประสิทธิภำพ	และควำมเชื่อถือของระบบจ่ำยไฟฟ้ำ	

ดงันัน้กำรเลือกและจดัหำหม้อแปลงจ�ำหน่ำยประสิทธภิำพสูงจะ

เกิดประโยชน์	(ทั้งสมรรถนะทำงกำรเงินและทำงเทคนิค)	ต่อทั้ง

กำรไฟฟ้ำและผู้ใช้ไฟฟ้ำ

เมื่อโลกใบนี้ต้องเผชิญกับภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยน	

แปลงของภูมิอำกำศ	 กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมจำกกำรปล่อยกำซ

เรือนกระจกจึงเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนต้องใส่ใจตำมมำด้วย	 ใน

ท่ีสดุแล้วกำรตดิตัง้หม้อแปลงจ�ำหน่ำยท่ีมปีระสทิธภิำพสงู	( i -

i n 	 i ibu ion	 an o )	ซึ่งมีค่ำควำมสูญเสียน้อย

จะเป็นผลให้ปลดปล่อยสิ่งแวดล้อมให้รอดพ้นจำกมลภำวะได้

ควำมสูญเสียในหม้อแปลงแบ่งออกเป็น	 2	 ชนิด	 ได้แก่	

กำรสูญเสียขณะไม่มีโหลด	และกำรสูญเสียขณะมีโหลด	ดังแสดง

ในรูปที่	 	ดังนี้
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l ู ีย ่ ีโห ด  	เป็นกำร

สูญเสียในแกนเหล็กหม้อแปลง	 ( o 	 lo )	 กำรสูญเสีย

ชนิดนี้ค�ำนวณได้จำกปริมำณก�ำลังไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรท�ำแกน

ของหม้อแปลงให้เป็นแม่เหล็ก	 ( a n i a ion)	 เมื่อหม้อแปลง

จ�ำหน่ำยส่วนมำกตอ้งต่อกบัแหลง่จ่ำยไฟฟ้ำตลอดเวลำทัง้วนัทั้ง

คืน	 ดังนั้นจึงปรำก ก�ำลังสูญเสียในแกนเหล็กหม้อแปลงตลอด

เวลำไม่ว่ำจะมโีหลดต่อกบัหม้อแปลงหรอืไม่กต็ำม		เมือ่หม้อแปลง

จ�ำหน่ำยจ่ำยโหลดน้อยๆ	 กำรสูญเสียในแกนเหล็กหม้อแปลงมี

สัดส่วนกำรสูญเสียมำกที่สุดของค่ำควำมสูญเสียรวม	

l ู ีย ีโห ด  	 	 เกิดขึ้นเมื่อ

หม้อแปลงจ่ำยโหลด	เป็นกำรสญูเสยีในส่วนต่ำงๆ	รวมถงึกำรสญู

เสยีในขดลวดหม้อแปลง	( in in 	lo )		กำรสญูเสยีแบบหลง

เหลือ	( a 		lo )	เนื่องจำกฟลักซ์หลงเหลือ	( a 		 u )	ใน

ขดลวดและอปุกรณ์จดัยดึแกนเหลก็	และกระแสไหลวนในขดลวด

หม้อแปลง	ด้วยเหตุที่กำรสูญเสียขณะมีโหลดมีค่ำตำมก�ำลังสอง

ของกระแสโหลด	 จึงมีค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วเมื่อหม้อแปลงจ่ำย

โหลดเพิ่มขึ้น	 กำรสูญเสียขณะมีโหลดมีสัดส่วนกำรสูญเสียมำก

ทีส่ดุของค่ำควำมสญูเสยีรวมเป็นเม่ือหม้อแปลงจ่ำยโหลดมำกๆ		

แม้ว่ำกำรจัดซ้ือหม้อแปลงจ�ำหน่ำยที่มีประสิทธิภำพสูง

ต้องลงทุนเพิ่มขึ้น	 แต่ด้วยอำยุกำรใช้งำนหม้อแปลงจ�ำหน่ำยที่

ยำวนำนด้วยระยะเวลำ	 20-25	 ปี	 ดังนั้นค่ำไฟฟ้ำที่ประหยัดได้

จำกพลังงำนสูญเสียที่น้อยลง	 จะท�ำให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนที่

คุ้มค่ำทีเดียว	

  อ ห ู ิ ิ่ อ ยห ้อ ง

ควำมสูญเสียในขดลวดของหม้อแปลงเป็นเหตุให้เพิ่ม

อุณหภูมิกำรท�ำงำนของหม้อแปลง	 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสำมำรถมี

ผลต่อวสัดุ นวนทีใ่ช้กบัตวัน�ำของขดลวดหม้อแปลง	และอำยขุอง

หม้อแปลงถูกจ�ำกัดโดยขีดจ�ำกัดอุณหภูมิเพิ่มสูงสุด	 ( a i u 	

p a u 	 i )	ซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุ นวน		

ส�ำหรับหม้อแปลงแบบจุ่มน�้ำมันถูกออกแบบให้ท�ำงำน

อย่ำงต่อเนื่องโดยมีอุณหภูมิเพิ่มได้ถึง	55	 C	และ	65	 C	เหนือ

อณุหภมูแิวดล้อม	(a bi n 	 p a u )	เมือ่พจิำรณำพกิดั	 VA	

ท่ีก�ำหนด	หม้อแปลงถกูออกแบบให้ท�ำงำนด้วยอณุหภมูเิพิม่	65	 C	

จะมีค่ำควำมสูญเสียสูงกว่ำหม้อแปลงท่ีออกแบบให้ท�ำงำนด้วย

อุณหภูมิเพิ่ม	 55	 C	 อย่ำงไรก็ตำม นวนในหม้อแปลงที่ท�ำงำน

ด้วยอุณหภูมิเพิ่ม	 65	 C	 ต้องสำมำรถทนทำนต่ออุณหภูมิกำร

ท�ำงำนท่ีสูงกว่ำด้วยเพื่อให้ได้ควำมคำดหวังของอำยุกำรใช้งำน

ปกติ	 (no al	 li 	 p an )	 ขณะที่อุณหภูมิแวดล้อม	 (ของ

อำกำศที่ระบำยควำมร้อน)	ต้องไม่เกิน	 0	 C	และอุณหภูมิเ ลี่ย

ของอำกำศท่ีระบำยควำมร้อนส�ำหรับช่วงคำบเวลำ	 2 	 ชั่วโมง

ใดๆ		ต้องไม่เกิน	30	 C

จำกกำรท่ีอุณหภูมิกำรท�ำงำนของหม้อแปลงไปมีผลต่อ

นวน	 ซึ่งส่วนใหญ่โครงสร้ำงของวัสดุ นวนที่ใช้ในหม้อแปลง

เป็นเซลลโูลส	( llulo )	จะมกีำรเสือ่มถอยตำมกำรใช้งำน	โดย

เ พำะเมื่อต้องอยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเพิ่มตลอดเวลำ

ก็ยิ่งเสื่อมเร็ว	 กำรเสื่อมของ นวน	 (a in 	 o 	 in ula ion)	 เป็น

ฟังก์ชันของเวลำและอุณหภูมิ	 ส่วนใหญ่กำรกระจำยอุณหภูมิใน

อุปกรณ์ไม่สม�่ำเสมอ	 โดยส่วนที่ท�ำงำนบริเวณอุณหภูมิสูงสุดจะ

มีกำรเสื่อมมำกที่สุด	ดังนั้นจึงพิจำรณำผลกระทบให้เกิดขึ้นที่จุด

อุณหภูมิสูงสุด	( o 	 po )		

จุดอุณหภูมิสูงสุดของขดลวดเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำร

ก�ำหนดอำยเุนือ่งจำกกำรจ่ำยโหลดของหม้อแปลง	โดยจดุอุณหภูมิ

สงูสดุของขดลวดทองแดงคอื	ผลรวมของอณุหภมูติวักลำงระบำย

ควำมร้อน	อุณหภูมิเพิ่มเ ลี่ยของทองแดง	และจุดอุณหภูมิสูงสุด

เผื่อให้	 ( o 	 po 	 allo an )	 ซ่ึงจุดอุณหภูมิสูงสุดเผื่อให้

ที่โหลดที่ก�ำหนด	 ( a 	 loa )	คือ	 10	 C	และ	 15	 C	ส�ำหรับ

หม้อแปลงที่มีอุณหภูมิขดลวดเพิ่มเ ลี่ย		55	 C	และ	65	 C	ตำม

รูปที่   การสูญเสียในหม้อแปลงจ�าหน่าย
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ล�ำดบั	ดงัแสดงแบบจ�ำลองทำงควำมร้อนของหม้อแปลงในรปูที	่5

รูปที่   แบบจ�าลองทางความร้อนของหม้อแปลง

ลดอณุหภมูกิจ็ะลดอตัรำกำรเสือ่มเช่นกนั	ตำมผลกำรทดลองของ	

Mon in 	ระบุไว้ว่ำ	 “เมื่ออุณหภูมิของหม้อแปลงมีค่ำระหว่ำง	

0-110	 C	กำรมีเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีก	 	 C	จะเป็นผลให้อำยุของ

นวนลดลงครึ่งหนึ่ง”	

  ด น น

หม้อแปลงจ�ำหน่ำยส่วนมำกมักติดตั้งภำยนอกอำคำร

และอยู่กลำงแจ้ง	จึงมีโอกำสที่ต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ธรรมชำติ	

เช่น	ฟ้ำผ่ำ	ลงบนสำยจ�ำหน่ำย	 ( i ibu ion	 lin )	หรือบริเวณ

ใกล้เคียงแล้วเหนี่ยวน�ำให้เกิดเป็นแรงดันเสิร์จ	 ( u )	 หรือแร

งดนัอมิพลัซ์ฟ้ำผ่ำ	(li nin 	inpul 	 ol a )	เป็นคลืน่เคลือ่นที่	

( a llin 	 a )	ไปตำมสำยจ�ำหน่ำย	ดงันัน้หม้อแปลงจ�ำหน่ำย

ปกติต่อกับสำยจ�ำหน่ำยจึงต้องมีระดับ นวน	(in ula ion	l l)	

ที่สำมำรถทนทำนต่อแรงดันอิมพัลซ์ฟ้ำผ่ำดังกล่ำวได้	โดยระดับ																		

แรงดันอิมพัลซ์ฟ้ำผ่ำที่ นวนของหม้อแปลงต้องทนทำนได้จะ

อ้ำงอิงด้วยค่ำ	 IL	( a i 	Ii pul 	L l)	ค่ำ	 IL	จะแปรตำม

ระบบแรงดนัทีน่�ำหม้อแปลงไปใช้งำน	ซึง่มำตรฐำนของหม้อแปลง

มีกำรระบุระดับ นวน	(ค่ำ	 IL)	ไว้	หำกเลือกระดับ	 IL	ที่สูงกว่ำ

ก็ดูเหมือนว่ำได้จัดหำหม้อแปลงที่ดีกว่ำมำใช้งำน	 แต่ระดับ	 IL	

มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อรำคำและควำมสูญเสียของหม้อแปลง	

ด้วยเหตุนี้จึงแนะน�ำให้ผู้ใช้เลือกระดับ	 IL	ให้เพียงพอเท่ำที่ระบุ

ตำมมำตรฐำนของหม้อแปลงเท่ำนัน้	และไม่จ�ำเป็นต้องเลอืกระดบั	

IL	ให้สูงกว่ำที่ระบุในมำตรฐำนของหม้อแปลงตำมตำรำงที่	1  

ผู้ใช้บำงรำยรู้สึกว่ำหม้อแปลงมีควำมเชื่อถือได้มำกกว่ำ

หำกซื้อหม้อแปลงโดยระบุระดับ	 IL	ส�ำหรับบุชชิ่งสูงกว่ำขดลวด

ของหม้อแปลง	เนือ่งจำกบชุชิง่เป็นส่วนประกอบแรกของหม้อแปลง

ต ง ี่   ่   ต ต น  ห ห ้อ ง ่ น น 

    งดน      ต น        งดน    ต น  

   1.2    20, 30   15          95, 110

   2.5    30, 45   25          125, 150

     5    45, 60, 75   34.5             175

   8.5    60, 75, 95

หม้อแปลงถกูออกแบบให้ใช้งำนทีบ่นฐำนของอณุหภมูเิพิม่	

55	 หรือ	 65	 C	 เหนืออุณหภูมิแวดล้อม	 อย่ำงไรก็ตำมในทำง

ป ิบัติจริงจะใช้ขีดจ�ำกัดจุดอุณหภูมิสูงสุดมำกกว่ำอุณหภูมิเพิ่ม

เ ลี่ยของขดลวด		หม้อแปลงอำจถูกใช้งำนต่อเนื่องที่จุดอุณหภูมิ

สูงสุดถึง	 5	 C	และ	110	 C	ส�ำหรับหม้อแปลงมีพิกัดอุณหภูมิขด

ลวดเพิ่มเ ลี่ย		55	 C	และ	65	 C	ตำมล�ำดับ	

มคีวำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรเร่งควำมเสือ่ม	(a l a ion	

o 	a in )	กบัอณุหภูม	ิเมือ่ขดลวดหม้อแปลงเกดิจุดอณุหภมูสิงูสดุ

ที่	110	 C		ตัวประกอบกำรเร่งควำมเสื่อม	(a in 	a l a ion	

a o )	 มีค่ำเป็น	 1.0	 หมำยควำมว่ำ	 อำยุกำรใช้งำนหม้อแปลง

ที่พิกัดจะมีอำยุของ นวนเท่ำกับ	 1 0,000	 ชั่วโมง	 ของกำรใช้

อย่ำงต่อเนื่องที่อุณหภูมินี้	และที่ทุกๆ	กำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอีก	

	 C	 นวนจะมีอัตรำกำรเสื่อมเป็น	2	เท่ำ	ในทำงกลับกันหำก
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แรงแม่เหล็กไฟฟ้ำในขดลวดหม้อแปลงสำมำรถแบ่งออก

เป็น	2	ชนิด	ได้แก่	แรงตำมแนวแกน	และแรงตำมแนวรัศมี	ตำม

โหมดของควำมล้มเหลว	แรงตำมแนวแกนเกดิขึน้ในทศิทำงขนำน

กบัควำมสงูของขดลวด	แรงตำมแนวรศัมเีกดิขึน้ในทศิทำงตัง้ ำก

กับควำมสูงของขดลวด	

 งต น ี  

ฟลักซ์แม่เหล็กที่กึ่งกลำงควำมสูงของขดลวดเป็นส่วนที่

ขนำนกับควำมสูงของขดลวดมำกที่สุด	จำกกฎมือซ้ำยจะเป็นผล

ให้แรงกระท�ำตั้ง ำกกับควำมสูงของขดลวด	ส�ำหรับขดลวดที่อยู่

ภำยในของฟลักซ์แม่เหล็กหลัก	( ain	 u 	 l )	 (ซึ่งอยู่ระหว่ำง

ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ)	มีแรงกระท�ำเข้ำข้ำงใน	และ

ส�ำหรับขดลวดที่อยู่ภำยนอกของฟลักซ์แม่เหล็กหลักมีแรงกระท�ำ

ออกข้ำงนอก	ดังแสดงในรูปที่	7

รูปที่   ความสัมพันธ์ของทิศทางของสนามแม่เหลก กระแส และแรง

ท�ำให้ไปลดรัศมีของขดลวดด้ำนใน	เพิ่มรัศมีของขดลวดด้ำนนอก	

และลดควำมสูงของขดลวด	

ที่ต้องรับกับแรงดันอิมพัลซ์ฟ้ำผ่ำ	โดยอำจระบุระดับ	 IL	ของบุช

ชิ่งให้สูงกว่ำหนึ่งหรือสองขั้นของระดับจริงที่ต้องกำร	 แต่ภำยใน

หม้อแปลงขดลวดสำมำรถล้มเหลวได้ก่อนบุชชิ่ง	 เพรำะระดับ	

IL	ของบชุชิง่สงูกว่ำขดลวดหม้อแปลง	นีเ่ป็นเหตกุำรณ์ท�ำให้เกดิ

ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมำก	 เพรำะเมื่อเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยกับขดลวด

หม้อแปลงแล้ว	 ค่ำใช้จ่ำยของบุชช่ิงมีค่ำต�่ำกว่ำ	 และกำรเปลี่ยน

ขดลวดหม้อแปลงก็มีค่ำใช้จ่ำยและใช้เวลำมำกกว่ำเมื่อเปรียบ

เทียบกับบุชชิ่ง

  น นต่อ ด ง

เมื่อมีกระแสไหลผ่ำนตัวน�ำขดลวดหม้อแปลงท่ีอยู ่ใน

สนำมแม่เหล็ก	จำกกฎมูลฐำนของแม่เหล็กไฟฟ้ำตัวน�ำเหล่ำนี้จะ

พบกับแรงกระท�ำเนื่องจำกป ิกิริยำระหว่ำงไฟฟ้ำ	(กระแส)	และ

สนำมแม่เหล็ก	โดยแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	( l o a n i 	 o )	

นี้สำมำรถค�ำนวณได้จำกผลคูณทำงเวกเตอร์ระหว่ำงควำมหนำ

แน่นของกระแสและควำมเข้มของสนำมแม่เหล็กดังสมกำร

      F = J x B                                                                     (1)

  เมื่อ   F  คือ		แรง	มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)

            J   คือ		ควำมหนำแน่นกระแส	มีหน่วยเป็น	 A/m2

            B  คือ		ควำมหนำแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	มีหน่วยเป็น

	 														เทสลำ (T)  

 

 โดยกระแสลัดวงจร	 ( o 	 i ui 	 u n )	 จะมี

อิทธิพลต่อทั้งควำมหนำแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	 	 และควำม

หนำแน่นกระแส	 J		หมำยควำมว่ำแรงเป็นสดัส่วนกบักระแส

ยกก�ำลังสองนั่นเอง

	 ทิศทำงของแรงถูกก�ำหนดโดยผลคูณทำงเวกเตอร์ใน

สมกำร	(1)	ที่บ่งบอกว่ำทิศทำงของแรงกระท�ำที่เกิดขึ้นจะตั้ง ำก

กับระนำบทิศทำงของควำมเข้มสนำมแม่เหล็กและทิศทำงของ

กระแส	 ส�ำหรับทิศทำงของแรงสำมำรถหำได้จำกกฎมือซ้ำยดัง

แสดงในรปูที	่6	ซึง่แสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทศิทำงของปรมิำณ

ทัง้สำมส�ำหรับพืน้ท่ีหน้ำตดัของตวัน�ำเดยีว	แรงแม่เหลก็ไฟฟ้ำมผีล

รูปที่  สนามแม่

เหลกกับทิศทางของแรง
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รูปที่   ทิศทางของแรงกระท�าบนตัวน�า

	 แรงกระท�ำเข้ำข้ำงในขดลวดมีผลให้เกิดแรงอัด	 ( o -

p i 	 )		ขณะที่แรงกระท�ำออกข้ำงนอกขดลวดมีผลให้

เกิดแรงดึง	( n il 	 )		ขดลวดให้ยืดออก	ดังแสดงในรูปที่	

8

 งต น น  

แรงตำมแนวแกนเกิดขึ้นขนำนกับควำมสูงของขดลวด	

เนื่องจำกแบบรูปของสนำมแม่เหล็ก	 ขดลวดจึงพบแรงมำกระท�ำ

ที่ส่วนปลำยขดลวดซึ่งกลำยเป็นแรงอัด	แรงตำมแนวแกนเกิดขึ้น

เมือ่เส้นแรงแม่เหลก็ของหม้อแปลงมทีศิทำงตำมแนวรศัม	ีซึง่กำร

โค้งของเส้นแรงแม่เหลก็เกดิขึน้ทีต่อนปลำยของขดลวดดงัแสดงใน

รูปที่	7	ท�ำให้แรงตำมแนวแกนมีค่ำสูงสุดที่ต�ำแหน่งนี้	

	เหตกุำรณ์ลดัวงจรในระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำมผีลให้เกดิแรง

ทำงกลที่มีค่ำมำกมำกระท�ำกับขดลวดหม้อแปลง	 ขนำดของแรง

เหล่ำนี้อำจท�ำให้ลดลงได้โดยกำรยักย้ำยสนำมแม่เหล็กด้วยกำร

เปลีย่นรปูทรงในหม้อแปลง	อย่ำงไรกต็ำมกำรรบัมอืกบัแรงเหล่ำนี้

ต้องด�ำเนนิกำรด้วย	โดยส่วนประกอบหลกัแล้วกค็อืควำมสำมำรถ

ทนทำนทำงกลและกำรจดัวำงต�ำแหน่งของวสัดขุองหม้อแปลงทัง้

หลำยให้มั่นคงและแข็งแรง
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บ เ นือ พ่งศิริ 

เสกสรร อินทร์อารี

ิชกานต์ วัชรสิน ์  

ละ ศ กิตติ ชติ ก

าควิชาวิ วกรรมไ า คณะวิ วกรรม าสตร์ 

มหาวิทยาลัย ทคโนโลยีพระจ ม กล้าธนบุรี

ครไ า
Guru’s Writing

	 บทควำมนีเ้ป็นกำรศกึษำคณุสมบตัขิองเคเบลิสเปเซอร์ทีม่ผีลต่อสนำมไฟฟ้ำ

บริเวณจุดสัมผัสกับสำยเคเบิลอำกำศโดยใช้โปรแกรม	Op a	3 	12.O	สร้ำงแบบ

จ�ำลองของสำยเคเบลิอำกำศและเคเบลิสเปเซอร์ในระบบส่งจ่ำยก�ำลงัไฟฟ้ำแรงสงู	

22	 V	โดยแบ่งกำรวเิครำะห์เป็น	3	กรณีดงันี	้กรณีแรกท�ำกำรจ่ำยแรงดนัไฟฟ้ำค่ำ	

ยอดแรงดันสูงสุดในระบบที่เฟส	A,	 	และ	C	ตำมล�ำดับ	กรณีสองท�ำกำรจ่ำยแรง

ดันไฟฟ้ำพร้อมกันที่เฟส	A,	 	และ	C	และผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์	ในกรณีแรก

เมื่อน�ำผลที่ได้จำกโปรแกรมไปเปรียบเทียบกับผลกำรวิจัยที่มีอยู่(1)	พบว่ำค่ำสนำม

ไฟฟ้ำที่ได้มีแนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกัน	 ผลของกรณีแรกและกรณีสองพบว่ำค่ำ

สนำมไฟฟ้ำท่ีบรเิวณจดุสมัผสัของเคเบลิสเปเซอร์กบัสำยเคเบลิอำกำศจะมค่ีำสนำม

ไฟฟ้ำที่สูง	แต่น้อยกว่ำบริเวณขอบของตัวน�ำจนมำถึงชั้น นวนของสำยเคเบิล

keywords  สนามไฟฟ้าบริเวณจุดสัมผัส  โปรแกรม  3

  บทนา

	 ในส่วนกำรส่งจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำแรงสูงในปัจจุบันพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิด

ขึ้นกับเคเบิลสเปเซอร์และสำยเคเบิลอำกำศ	ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำเกิดจำกสนำม

การ ระยกต์วิ ีการทางไ ไนต์เอลิเมนต์ บบ  มิติ

มา ช้ นการวิเคราะ ์สนามไ า

บริเว รอยตอระ วางสายเคเบิล ละสเ เ อร์

บทคั ยอ
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นวนหุ้มตัวน�ำ

จุดสัมผัส

ตัวน�ำ

อำกำศ

รูปที่  เคเบิลสเปเ อร์กับสายเคเบิลอากาศ

 การสร้าง บบจาลองเคเบลิสเ เ อร์
 กับสายเคเบิลอากาศ

	 แบบจ�ำลองเคเบิลสเปเซอร์กับสำยเคเบิลอำกำศมีส่วน

ประกอบ	2	ส่วน	คือ	เคเบิลสเปเซอร์	และสำยเคเบิลอำกำศ

 ิ อ

	 ลกัษณะของเคเบลิสเปเซอร์ที่ใช้ในกำรวเิครำะห์เป็นแบบ

พอร์ซเลนเคลือบเซรำมิก	(Po lain	 abl 	 pa 	 i 	 a-			

i 	 la )	 โดยมีค่ำคงตัวไดอิเล็กตริกของเซรำมิคเท่ำกับ	 6.5	

แสดงดังรูปที่	2	

รูปที่  เคเบิลสเปเ อร์

ไฟฟ้ำบรเิวณจดุสมัผัสของเคเบิลสเปเซอร์	กบัสำยเคเบิลอำกำศมี

ควำมเข้มสูงส่งผลให้เคเบิลสเปเซอร์	 และสำยเคเบิลอำกำศเกิด

ควำมเสียหำย	(2)

 วิ ีไ ไนต์เอลิเมนต์

Op a	3 	เป็นโปรมแกรมที่ประยุกต์ใช้กับกำรวิเครำะห์

ไฟไนต์เอลิเมนต์	 ( ini 	 l n 	 Anal i )	 ซ่ึงสำมำรถแก้ไข

ปัญหำทำงวศิวกรรมได้มำกมำย	ตวัอย่ำงเช่น	โครงสร้ำง	กำรกระ

จำยควำมร้อนในวสัดุ ล 	ปัญหำจะถกูจ�ำลองตำมรปูร่ำงของมนั

และถกูแบ่งเป็นส่วนขนำดเลก็มำกๆ	เรยีกว่ำ	 	เพือ่ลดควำม

ซับซ้อนในกำรค�ำนวณ	 หลังจำกน้ันจะท�ำกำรก�ำหนดคุณสมบัติ

ของวัสดุและขอบเขตเงื่อนไข	 โดยน�ำสมกำรทำงคณิตศำสตร์มำ

แก้ไขปัญหำ

 สนามไ าบริเว จ สัม ัส อง   
 เคเบิลสเ เ อร์กับสายเคเบิลอากาศ

	 เมื่อเรำพิจำรณำเคเบิลสเปเซอร์ชนิดพอร์ซเลน,	 วัสดุ

นวนของสำยเคเบิลอำกำศ	และอำกำศดังรูปที่	1	พบว่ำ	อำกำศ

จะมีค่ำคงตัวไดอิเล็กตริกต�่ำกว่ำ นวนสองชนิดที่เหลือ	 ผลคือ

ท�ำให้ควำมเครยีดของสนำมไฟฟ้ำบรเิวณจุดสมัผัสทีมี่กำรสมัผสั

กนัมค่ีำสงูสนำมไฟฟ้ำบรเิวณผวิ นวนทีม่กีำรสมัผสักนัจะรนุแรง

มำกขึ้นหำกค่ำคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุมีค่ำต่ำงกันมำกจะไป

กระตุ้นให้เกิดกำรดิสชำร์จบำงส่วนที่ผิว	ท�ำให้สูญเสียควำมเป็น

นวนและท�ำให้ นวนถกูเจำะทะลจุำกผวิด้ำนนอกไปหำด้ำนใน	

คือสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้มีกระแสรั่วไหลที่ผิวเพิ่มขึ้นจนเจำะทะลุ

เนื้อ นวนไปเรื่อยๆ	 น�ำไปสู่กำรลัดวงจรระหว่ำงเฟสของตัวน�ำ	

และสุดท้ำยเคเบิลสเปเซอร์	 และสำยเคเบิลอำกำศก็เกิดกำรเสีย

หำยจนไม่สำมำรถใช้ได้อีกต่อไป	(1)

 ย ิ อ  

	 ลักษณะของสำยเคเบิลอำกำศ	 ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์เป็น	

Spa 	A ial	Cabl 	(SAC)	โดยมค่ีำคงตวัไดอเิลก็ตรกิของ นวน

ซึ่งเป็น	 LPE	เท่ำกับ	2. 	โดยมีมิติดังแสดงในรูปที่	3	

รูปที่ 3 สายเคเบิลอากาศ

-0.15

1
10. 15	 .

2
. 65	 .

-0.12

0

สเปเซอร์
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	 กำรก�ำหนดขอบเขตในกำรวิเครำะห์กำรกระจำยสนำม

ไฟฟ้ำให้อยู่ในขอบเขตที่จ�ำกัด	 โดยสร้ำงกล่องสี่เหลี่ยมที่มีขนำด	

36	 	120	 	156	 3	ครอบคลุมโมเดลที่จ�ำลองขึ้นทั้งหมดจำก

นั้นโปรแกรมจะท�ำกำรแบ่งเอลิเมนต์ของช้ินงำนทั้งหมดเพื่อที่จะ

ค�ำนวนได้ตำมหลักกำรไฟไนต์เอลิเมนต์	ดังรูปที่	 	

รูปที่  รูปแสดงผลของสนามไฟฟ้าเง่อนไข  และกราฟแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสนามไฟฟ้ากับระยะต่างในแนวเส้น A 

เงื่อนไข	2	ให้เฟส	 	มีศักย์ไฟฟ้ำ	17. 6	 V	และเฟส	C,	

A	มีศักย์ไฟฟ้ำ	0	V	ดังรูปที่	7	และรูปที่	

  การสร้าง บบจาลอง น ร กรม  
  p   

  หนด ่ น ด อง

	 ในส่วนของกำรวิเครำะห์หำค่ำสนำมไฟฟ้ำของเคเบลิสเป

เซอร์ท่ีใช้งำนร่วมกับสำยเคเบิลอำกำศ	 จ�ำเป็นต้องก�ำหนดองค์

ประกอบท่ีส�ำคัญดังนี้คือ	 เคเบิลสเปเซอร์,	 ตัวน�ำของสำยเคเบิล

อำกำศ,	 นวนของสำยเคเบิลอำกำศ	 ก�ำหนดค่ำควำมละเอียด	

(Ma i u 	 l an 	 i )	ดังตำรำงที่	1

ต ง ี่ 	ค่ำควำมละเอียดต่ำงๆ

 ิ อ       ต น อง ย ิ อ

 Cell Properties   Face Properties   Cell Properties   Face Properties

				0.005												0.005		 							0.005									0.005

   น นห้ ย ิ อ         อ

 Cell Properties    Face Properties   Cell Properties   Face Properties

		0.005		 			0.005		 					0.005		 							0.005

 โดย ่ ย งดน ่ ยอด อง ง

ดน ูง ด น ี่      ต ด

	 ใช้โปรแกรม	 Op a	 3 	 12.0	 ในกำรสร้ำงแบบจ�ำลอง

เคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้งำนร่วมกับสำยเคเบิลอำกำศ	โดยให้สำยดิน

ล่อฟ้ำวำงเหนือระบบ	มีศักย์ไฟฟ้ำเท่ำกับ	0	V	ศักย์ไฟฟ้ำที่ตัวน�ำ

ของสำยเคเบิลอำกำศในเฟสที่	 พิจำรณำมีค่ำเท่ำกับ	 17. 6	 V	

และอีกสองเฟสที่เหลือมีศักย์ไฟฟ้ำเท่ำกับ	0	V	ซึ่งเรำจะท�ำกำร

ศึกษำโดยแบ่งวิเครำะห์ออกเป็น	3	เงื่อนไขคือ

เงื่อนไข	1	ให้เฟส	A	มีศักย์ไฟฟ้ำ	17. 6	 V	และเฟส	 ,		C	

มีศักย์ไฟฟ้ำ	0	V	ดังรูปที่	5	และรูปที่	6

รูปที่  เคเบิลสเปเ อร์ส�าหรับกรณีมีศักย์ไฟฟ้าที่เฟส A และเฟส 

  มีศักย์ไฟฟ้าเปน 0 V 

รูปที่  แบบจ�าลองเคเบิลสเปเ อร์ที่ใช้งานร่วมกับสายเคเบิล

อากาศ
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 รปูที ่  เคเบลิสเปเ อร์ส�าหรบักรณมีศีกัย์ไฟฟ้าทีเ่ฟส  และ

เฟส A   มีศักย์ไฟฟ้าเปน 0 V 

รูปที่  เคเบิลสเปเ อร์ส�าหรับกรณีมีศักย์ไฟฟ้าที่เฟส  และเฟส 

A   มีศักย์ไฟฟ้าเปน 0 V 

รูปที่  รูปแสดงผลของค่าสนามไฟฟ้าเง่อนไข  และกราฟแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับระยะต่างในแนวเส้น A

 

 เงื่อนไข	3	ให้เฟส	C	มีศักย์ไฟฟ้ำ	17. 6	 V	และเฟส	A,	

	มีศักย์ไฟฟ้ำ	0	V	ดังรูปที่	 	และรูปที่	10

รูปที่ 0 รูปแสดงผลของสนามไฟฟ้าเง่อนไข 3 และกราฟแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสนามไฟฟ้ากับระยะต่างในแนวเส้น 

ก�ำหนดให้		  	ควำมหนำของเคเบิลสเปเซอร์ 

	 	 		 	รัศมีทั้งหมดของสำยเคเบิลอำกำศ

  T  	แนวเส้นสนำมไฟฟ้ำที่ลำกจำกจุดศูนย์กลำงที่	

	 						ตัวน�ำของสำยเคเบิลอำกำศจนถึงผิวรอบนอก

	 						ของเคเบิลสเปเซอร์ในแนวดิ่ง

 ซึง่ค่ำสนำมไฟฟ้ำสงูสดุของทัง้	3	กรณแีสดงดงัตำรำงที	่2	

ต ง ี ่ 	ค่ำสนำมไฟฟ้ำสงูสดุในแนวเส้น	T	ส�ำหรบัเงือ่นไขทัง้	3	

				เฟส		 	ค่ำ	E
p
( V )		 						ค่ำ	E

a
( V )

					A	 	 							1.105	 	 	 		0.5 7

					 	 	 							1.157	 	 	 		0.550

					C	 	 							0.7 2	 	 	 		0. 2

 

  โดย ่ ย งดน ี่     

 ต ด  น่อง น ้ง น ิง น ย ่ง

ต้อง ่ ย งดน   อ้ น ง่ออ น  งอ่น ดงนี

 เงื่อนไข	1	ให้เฟส	A	มีศักย์ไฟฟ้ำ	17. 6	 V	และเฟส	 ,	C	

มีศักย์ไฟฟ้ำ	- . 	 V	

รูปที่  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสนามไฟฟ้ากับระยะ

ต่างในแนวเส้น  
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เงื่อนไข	2	ให้เฟส	 	มีศักย์ไฟฟ้ำ	17. 6	 V	และเฟส	A,	

C	มีศักย์ไฟฟ้ำ	- . 	 V	

รูปที่  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสนามไฟฟ้ากับระยะ

ต่างในแนวเส้น  

 เงื่อนไข	3	ให้เฟส	C	มีศักย์ไฟฟ้ำ	17. 6	 V	และเฟส	A,	

	มีศักย์ไฟฟ้ำ	- . 	 V	

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสนามไฟฟ้ากับระยะ

ต่างในแนวเส้น  

ซึง่ค่ำสนำมไฟฟ้ำสงูสุดของเง่ือนไขท้ัง	3	แสดงดงัตำรำงที	่3

ต ง ี่  แสดงค่ำสนำมไฟฟ้ำในแนวเส้น	 T	 ส�ำหรับเงื่อนไข				

ทั้ง	3		 	 

			เฟส			 		ค่ำ	E
p
( V )		 						ค่ำ	E

a
( V )

					A	 	 		1.16 		 	 						0.7 3

					 	 	 		1.371		 		 						0.750

					C	 	 		1.117	 	 	 						0.611

  6  สร ลการศกษา บบจาลอง

	 จำกผลกำรจ�ำลองสำมำรถสรุปค่ำสนำมไฟฟ้ำสูงสุด

บริเวณจุดสัมผัสของสำยเคเบิลกับสเปเซอร์ได้ดังตำรำงที่	

ตำรำงที่	 	ค่ำสนำมไฟฟ้ำบริเวณจุดสัมผัส(E )	

 กำรศึกษำคุณสมบัติของเคเบิลสเปเซอร์ที่มีผลต่อสนำม

ไฟฟ้ำบริเวณจุดสัมผัสกับสำยเคเบิลอำกำศโดยใช้โปรแกรม						

Op a	3 	12.0	สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้

  ี ่ ย งดน ่ ยอด งดน ูง ด น

ี่      ต ด 	ในกำรศึกษำทั้ง	3	เงื่อนไข

พบว่ำ	มีค่ำสนำมไฟฟ้ำไปในทิศทำงเดียวกันทั้ง	3	เฟส	โดยที่ค่ำ

สนำมไฟฟ้ำบริเวณขอบของตัวน�ำจนถึงชั้น นวนของสำยเคเบิล

อำกำศมค่ีำสงูกว่ำบรเิวณจดุสมัผสั	เนือ่งจำกค่ำควำมเป็น นวน

ของสำยเคเบิลอำกำศมีค่ำมำกกว่ำอำกำศที่บริเวณจุดสัมผัส

  ี ่ ย ี่     ้อ น	 เป็นกำร

ศึกษำเสมือนกำรจ่ำยจริง	 พบว่ำได้ค่ำสนำมไฟฟ้ำบริเวณ

จุดสัมผัสมีค่ำสูงกว่ำกรณีแรก	 ประมำณ	 0.2	 V 	 ซึ่งอำจ

กล่ำวได้ว่ำเป็นผลของสนำมไฟฟ้ำจำกเฟสอื่น

หนง ออ้ งอิง
( ) V      A      

     A       

        0

( )             

     A  ( A)   00 .

กิตติกรรมประกาศ

ผู้แต่งขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ช่วยเออเฟ้อข้อมูลของ           

สเปเ อร์และสายเคเบิล ่งมีความส�าคัญในการสร้างแบบจ�าลองในครังนี  

กรณี

1.	ท�ำกำรจ่ำยแรงดันไฟฟ้ำค่ำยอดของ								0.5 7	 0.550	 			0. 2
แรงดันสูงสุดในระบบที่เฟส	A,	 	และ	C
ตำมล�ำดับ

2.	ท�ำกำรจ่ำยไฟที่เฟส	A,	 ,	C	พร้อมกัน			0.7 3	 0.750	 			0.611

สนำมไฟฟ้ำ	บริเวณจุด
สัมผัสเคเบิลสเปเซอร์กับ

สำยเคเบิลอำกำศ
ค่ำ	E ( V )

			เฟส	 						เฟส         เฟส
					A											 												C
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อิคคิว ัง

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- ปริญญาตรี คณะวิ วกรรม าสตร์ (ไ าก�าลัง)

  มหาวิทยาลัย กษตร าสตร์

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ

  มหาวิทยาลัย กษตร าสตร์

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

- ผู้จัดการส่วนขาย นประ ท  

  บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ค ทาไ ้
Do It Yourself

	 สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับมิตรรักแฟนๆ	หลังห่ำงหำยกันไปนำน	 เล่มนี้
กระผมขอจัดเต็มกับเรื่องที่ใกล้ตัวเรำๆ	ท่ำน	 โดยเ พำะอย่ำงยิ่งพี่น้องวิศวกรทุก
ท่ำน	 หลำยต่อหลำยครั้งที่เรำละเลยเรื่องใกล้ตัว	 จนบำงทีท�ำให้เรำพลำดโอกำส
ดีๆ	ที่จะสร้ำงประโยชน์จำกสิ่งที่เรำเป็น	และใกล้ตัวเรำอย่ำงคำดไม่ถึง
	 เริ่มจำกเรื่องใกล้ตัวกันก่อนเลย	 นั่นคือ	 เรื่องใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ	(ใบ	กว.)	อย่ำงทีท่รำบกนัดแีล้วว่ำ	ปี	พ.ศ.	255 	ประเทศไทยของเรำจะเข้ำ
สูป่ระชำคมอำเซยีน	(ASEAN	Co uni )	โดยเ พำะอย่ำงยิง่ประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซียน		(ASEAN	E ono i 	Co uni 	 	AEC)
 
 
 

 
	 ซึ่งจะเกิดเหตุกำรณ์กำรไหลเข้ำ-ไหลออกของแรงงำนภำยนอกประเทศ
และแรงงำนภำยในประเทศ		ดังนั้นสิ่งที่สำมำรถยืนยันได้ในระดับเบื้องต้นเปรียบ
เสมือนใบรบัรอง	เช่น	ISO	C i a 	นัน่กค็อื	ใบประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ	
นัน่เองทีส่ภำวศิวกรแห่งประเทศไทย	เป็นผูอ้อกให้และคอยก�ำกบัดแูล	ส่งเสรมิ	รวม
ทั้งช่วยเหลือแนะน�ำให้กับสมำชิก	 ปัจจุบันมี	 7	 สำขำหลัก	 คือ	 1.	 วิศวกรรมโยธำ																	
2.	วิศวกรรมเหมืองแร่		3.	วิศวกรรมเครื่องกล	 .	วิศวกรรมไฟฟ้ำ		5.	วิศวกรรม

เรื่อง กล้ตัว  

บ กว  กับ น้ามัน ม้อ ลง
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อุตสำหกรรม		6.	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		7.	วิศวกรรมเคมี	ซึ่ง
รำยละเอยีดเกีย่วกับแต่ละสำขำ		กระผมไม่ขอน�ำมำกล่ำวในครำว
นี้	สิ่งที่ต้องกำรแจ้งให้ทรำบสู่น้องๆ	ที่จบใหม่	เพื่อนๆ	และพี่ๆ	
ทุกท่ำน	คือกำรมีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม	(ใบ	กว.)	
และกำรเลื่อนระดับใบอนุญำตของวิศวกรอำชีพ
	 ขอเริ่มจำกระดับของวิศวกรอำชีพนั้นมีอยู่	 	ประเภท	คือ	
ภำคี	สำมัญ	วุฒิ	และภำคีพิเศษ	โดยกำรที่จะขอใบ	กว.ดังกล่ำว
นัน้ต้องมคีณุสมบตัทิีถ่กูต้อง	คอื	ต้องจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำ
ตรีตำมสำขำและวิชำหลักเป็นไปตำมที่สภำวิศวกรก�ำหนด	 และ
ยื่นเรื่องขอสอบข้อเขียนกับทำงสภำวิศวกรซึ่งมีทั้งกำรวัดควำมรู้
เก่ียวกับสำขำวิชำชีพที่ต้องกำรในกำรท�ำงำนควบคุม	 และรวม
ถึงกำรเข้ำร่วมอบรมและทดสอบควำมพร้อมที่ทำงที่ป ิบัติงำน
จัดขึ้น	 โดยใบ	กว.ที่ได้รับหลังจำกผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำวแล้ว
นั้นจะได้รับใบ	กว.ระดับภำคี	จำกนั้น	3	ปีต่อเนื่องให้น�ำผลงำน
ไปแสดงโดยผลงำนทีน่�ำไปยืน่น้ันต้องได้รบักำรรบัรองจำกวศิวกร
ระดับสำมัญขึ้นไป	จำกนั้นเมื่อผลงำนผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วต้อง
สอบสัมภำษณ์เมื่อผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์จะได้รับใบ	 กว.ระดับ
สำมัญท่ีขอบเขตในกำรออกแบบและควบคุมงำนย่อมครอบคลุม
มำกกว่ำระดับภำคี	จำกนั้นหลังเมื่อได้รับใบ	กว.ระดับสำมัญ	5	
ปีแล้ว	และได้ท�ำงำนออกแบบหรือควบคุมอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถ
ยื่นผลงำนที่ท�ำเพื่อขอปรับระดับขึ้นเป็นระดับสูงสุดคือ	ระดับวุฒิ	
ซึ่งเมื่อผลงำนผ่ำนกำรพิจำรณำจะเหมือนกันกับระดับสำมัญคือ
ต้องสอบสัมภำษณ์และเมือ่ผ่ำนกำรพจิำรณำทัง้หมดท่ำนสำมำรถ
รบังำนควบคุมได้ทุกประเภทและทกุขนำด	รวมทัง้งำนทีท่�ำหน้ำที่
ให้ค�ำปรึกษำโครงกำร	 (A i o )	 ซึ่งมีเพียงระดับวุฒิเท่ำนั้นท่ี
สำมำรถรับงำนดังกล่ำวได้ตำมกฎหมำย	
	 ส�ำหรับใบ	กว.	ระดับภำคีพิเศษนั้น	ไม่จ�ำเป็นต้องจบกำร
ศึกษำปรญิญำตรตีรงตำมทีก่ล่ำวไว้เบือ้งต้นแต่มเีงือ่นไขดงัต่อไป
นี้
	 1.	 มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำวิศวกรรม	
ศำสตร์หรือเทียบเท่ำขึ้นไป	 และจะต้องมีผลงำนในลักษณะงำนที่
ยื่นค�ำขอไปไม่น้อยกว่ำ	2	ปี
	 2.	วฒิุประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทยีบเท่ำ
ที่เกี่ยวกับวิชำชีพวิศวกรรมที่ผู้ขอยื่นค�ำขอจะต้องมีผลงำนและ
ประสบกำรณ์ตรงกับลักษณะงำนที่ขอไม่น้อยกว่ำ	 	ปี

3.	วฒิุประกำศนยีบตัรวชิำชพี	(ปวช.)	หรอืเทยีบเท่ำทีเ่กีย่ว
กบัวชิำชพีวศิวกรรมท่ีผูข้อยืน่ค�ำขอจะต้องมผีลงำนและประสบกำรณ์
ตรงกับลักษณะงำนที่ขอไม่น้อยกว่ำ	6	ปี
	 .	 วุฒิประกำศนียบัตรประโยควิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือ
เทียบเท่ำในสำขำอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวิชำชีพวิศวกรรม	 หรือวุฒิต�่ำ
กว่ำประกำศนียบัตรประโยควิชำชีพ	 (ปวช.)	 จะต้องมีผลงำนใน

ลักษณะงำนที่ยื่นค�ำขอไม่น้อยกว่ำ	10	ปี
	 จำกนั้นน�ำเสนอผลงำนให้กับสภำวิศวกร	 หำกผ่ำนกำร
พิจำรณำจะมีกำรสอบสัมภำษณ์และเข้ำร่วมอบรมและทดสอบ
ควำมพร้อมตำมขั้นตอนต่อไป	 แต่จะไม่สำมำรถปรับระดับจำก
ใบ	กว.ภำคพีเิศษเป็นสำมญัได้	สำมำรถดรูำยละเอยีดทัง้หมดเพิม่
เตมิได้จำก	 . o .o . 	ซึง่ในเวบ็ไซต์ดงักล่ำวจะรวบรวมรำย
ละเอียดทั้งหมดรวมทั้งแจ้งข่ำวด่วน	ข่ำวใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับงำน
สำยวิศวกรรม	

นอกจำกนี้ทำงสภำวิศวกรได้มีกำรฝึกอบรมเ พำะด้ำน	
(P U	 	 1 )	 ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรประกอบวิชำชีพ	
โดยเมือ่ผ่ำนกำรอบรมดงักล่ำวแล้ว	สำมำรถน�ำใบผ่ำนกำรอบรม
ยื่นพร้อมกับผลงำนเพื่อน�ำไปพิจำรณำร่วมด้วย
	 นอกจำกนีอ้ยำกฝำกสิง่ทีส่�ำคญัส�ำหรบัผูป้ระกอบวชิำชพี
วศิวกรรรมกบัทุกท่ำน	นัน่คอื	จรรยำบรรณแห่งวชิำชพีวศิวกรรม	
ดังนี้
	 1.	ไม่ต้องกระท�ำกำรใดๆ	อนัอำจน�ำมำซ่ึงควำมเสือ่มเสยี
เกียรติศักดิแห่งวิชำชีพ
	 2.	ต้องป ิบัติงำนที่ได้รับท�ำอย่ำงถูกต้องตำมหลักป ิบัติ
และวิชำกำร
	 3.	 ต้องประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยควำม
ซื่อสัตย์
	 .	ไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำทีโ่ดยไม่ชอบธรรมหรอืใช้อทิธพิล	หรอื
ให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพือ่ให้ตนเองหรอืผูอ้ืน่ได้รบัหรอืไม่ได้
รับงำน
	 5.	 ไม่เรียก	 รับ	 หรือยอมรับทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์
อย่ำงใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	 จำกผู้รับเหมำ	 หรือ
บุคคลใด	ซึ่งเกี่ยวข้องในงำนที่ท�ำอยู่หรือผู้ว่ำจ้ำง
	 6.	 ไม่โ ษณำ	 หรือยอมให้ผู้อื่นโ ษณำซึ่งกำรประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมเกินควำมเป็นจริง



 TIRATHAI JOURNAL   35

เบสแนฟทำ	(Nap a	ba )เบสพำรำฟิน	(Pa a n	ba )

	 7.	ไม่ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุเกนิควำมสำมำรถ
ที่ตนเองจะกระท�ำได้
	 .	ไม่ละทิ้งงำนที่ได้รับท�ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
	 .	ไม่ลงลำยมอืชือ่เป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ	
ในงำนที่ตนเองไม่ได้รับท�ำ	ตรวจสอบ	หรือควบคุมด้วยตนเอง
	 10.	 ไม่เปิดเผยควำมลับของงำนที่ตนได้รับท�ำ	 เว้นแต่ได้
รับอนุญำตจำกผู้ว่ำจ้ำง
	 11.	ไม่แย่งงำนจำกผูป้ระกอบกำรวชิำชพีวศิวกรรมวชิำชพี
อื่น
	 12.	ไม่รบัท�ำงำน	หรอืตรวจสอบงำนชิน้เดยีวกบัผูป้ระกอบ
กำรวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นที่อยู่	เว้นแต่เป็นกำรท�ำงำนหรือ
ตรวจสอบตำมหน้ำที่	 หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นนั้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว
	 13.	 ไม่รับด�ำเนินงำนช้ินเดียวกันให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงรำยอื่น	
เพื่อกำรแข่งขันรำคำ	เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงรำยแรกทรำบล่วง
หน้ำเป็นลำยลักษณ์อกัษร	หรอืได้รบัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์
อักษรจำกผู้ว่ำจ้ำงรำยแรก	 และได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงรำยอื่นทรำบ
ล่วงหน้ำแล้ว
	 1 .	ไม่ใช้หรอืคัดลอกแบบ	รปู	แผนผัง	หรอืเอกสำร	ทีเ่กีย่ว
กับงำนของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น	 เว้นแต่ได้รับ
อนุญำตจำกผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
	 15.	ไม่กระท�ำกำรใดๆ	โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อ
เสียง	หรืองำนของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
	 จกัเหน็ได้ว่ำอบุตัเิหตแุละควำมสญูเสยีต่ำงๆ	จะไม่เกดิขึน้	
หำกวศิวกรทุกท่ำนรกัษำไว้ซึง่จรรยำบรรณแห่งวิชำชพีวศิวกรรม

คือควำมดี		 ควำมงำม	 ควำมหมดจด
	 คือค�ำหยำด	 เกียรติยศ	 อันสะอ้ำน
	 คือค่ำนิยม	 อุดมคติ	 ปณิธำน
	 คือหลักกำร	 ส�ำหรับ	 ก�ำกับใจ
	 คือกฎ	 กติกำ	 แห่งอำชีพ
	 คือแสง	 ดวงประทีป	 สว่ำงใส
	 คือวิถี	 นิติธรรม	 เรืองร�ำไร
	 ประพ ติเถิด	 ประพ ติใน	 จรรยำบรรณ  

    				แต่งโดย	นำยอดุล	จันทรศักดิ

	 	 เป็นอย่ำงไรครบั	เหน็ได้ชัดว่ำบำงครัง้
คนเรำมกัมองข้ำมสิง่ใกล้ๆ	ตวัเสมอ	ส่วนเรือ่งต่อไปทีจ่ะน�ำเสนอ
ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเจ้ำผลิตภัณ ์	“หม้อแปลงไฟฟ้ำ”	มำก	หรือถือ

เป็นเรื่องในตัวเลยก็ว่ำได้	นั่นคือ	“น�้ำมันหม้อแปลง”	ซึ่งกระผมก็
มีควำมรู้ดีๆ	เกี่ยวกับเรื่องของน�้ำมันหม้อแปลงมำฝำก	ดังนี้ครับ

น้ามัน ม้อ ลงไ า มี น้าที่ ลัก  ระการ

	 1.	 ท�ำหน้ำท่ี นวนไฟฟ้ำ	 โดยจะป้องกันกระแสไฟฟ้ำที่
จะโดดจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ดีกว่ำกำรใช้ นวนอำกำศ
พร้อมทัง้เคลือ่นตวัถ่ำยเทควำมร้อนได้	เช่น	ถ้ำเรำใช้กระดำษหรอื
วตัถอุืน่	เช่น	อพีอ็กซ่ี	จะไม่สำมำรถเคลือ่นตวัในกำรถ่ำยเทควำม
ร้อนได้เลย	 เรำจะเห็นได้ว่ำถ้ำเรำใส่แรงดันไฟฟ้ำเข้ำไปที่โลหะ
สองจุดห่ำงกันประมำณ	3	มิลลิเมตร	ในอำกำศ	แล้วเพิ่มแรงดัน
ขึ้นเพียง	2	หรือ	3	 V	กระแสไฟฟ้ำจะกระโดดระหว่ำงจุดทั้งสอง
นัน้ได้	แต่ถ้ำเอำโลหะดงักล่ำวนัน้จุม่อยูใ่นน�ำ้มนัหม้อแปลงไฟฟ้ำ
แล้วจะสำมำรถเร่งแรงดันสูงขึ้นได้ถึง	 25	หรือ	30	KV	แล้วแต่
คุณภำพของน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำนั้นๆ	นี่แสดงให้เห็นว่ำน�้ำมัน
หม้อแปลงฟ้ำเป็น นวนกั้นไฟฟ้ำได้เป็นอย่ำงดี
	 2.	ท�ำหน้ำที่ระบำยควำมร้อน	 โดยน�้ำมันเป็นของเหลวที่
สำมำรถเคลื่อนตัวออกมำถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่อำกำศรอบๆ	
หม้อแปลงได้	 ท�ำให้ขดลวดและแกนเหล็กของหม้อแปลงระบำย
ควำมร้อนออกได้	 ท�ำให้ นวนหุ้มลวดพันคอยล์ก็ดี	 นวนหุ้ม
ระหว่ำงขดลวดแรงสูงและแรงต�่ำก็ดี	 ทนทำนต่อควำมร้อนได	้
ท�ำให้ นวนนั้นๆ	 ไม่ร้อนจนเกินไป	 หรือร้อนจนถึงจุดไหม้ไฟ	
หม้อแปลงก็จะมีอำยุกำรใช้งำนได้นำน	

องน นห ้อ ง โดยทั่วไปที่ใช้งำนอยู่
ปัจจุบัน	2	ประเภท	ได้แก่
	 1.	น�ำ้มนัหม้อแปลงไฟฟ้ำประเภท	พำรำฟินนกิ	(Pa a ni )	
หรือเรียกว่ำ	เบสพำรำฟิน	(Pa a n	ba )
	 2.	 น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำประเภท	 แนฟทำนิก	 (Nap -

ni )	หรือเรียกว่ำ	เบสแนฟทำ	(Nap a	ba )

	 แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว	 น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำที่ได้จำก
กระบวนกำรกลั่นภำยใต้สุญญำกำศ	 จะไม่สำมำรถแยกเป็น				
พำรำฟินนิกหรือแนฟทำนิกได้บริสุทธิ	 100 	 ได้	 ส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นของผสมของโมเลกุลพำรำฟินนิกและโมเลกุลแนฟทำนิก	
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รวมท้ังยังมีโมเลกุลอะโรมำติกอีกด้วย	 โดยกำรก�ำหนดประเภท
ของน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำจะขึ้นอยู่กับในส่วนผสมน้ันมีโมเลกุล
ประเภทใดเป็นสัดส่วนมำกที่สุด	หำกน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิด
นี้มีเปอร์เซ็นต์ที่โมเลกุลแนฟทำนิกที่อยู่ในของผสมมำกที่สุดจะ
เรยีกว่ำเป็นน นห อ้ ง น นิ 	แต่ถ้ำหำกน�ำ้มนั
หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่โมเลกุลพำรำฟินนิกที่อยู่ใน
ของผสมมำกที่สุดจะเรียกว่ำเป็นน นห ้อ ง
นนิ 	เป็นต้น

 มาตรฐานน้ามัน ม้อ ลงไ า

พิจำรณำคุณสมบัติแยกตำมหัวข้อครับ

	 1.	 n i 	 20oC	(ควำมหนำแน่นทีว่ดัที	่20oC)	ค่ำควำม

หนำแน่นท่ีมำตรฐำน	 IEC	 602 6	 ควบคุมไว้ท่ีน้อยกว่ำ	 5	
3	ที่	 20oC	 เพื่อให้แน่ใจว่ำหำกอุณหภูมิลดต�่ำลงถึง	 -20oC	

ควำมหนำแน่นของน�้ำมันหม้อแปลงจะเพิ่มมำกข้ึนเนื่องจำก

น�ำ้มันหม้อแปลงจะอยู่ในจุดที่ต�่ำกว่ำจุดเยือกแข็ง	และเมื่อน�ำ้มัน

หม้อแปลงแข็งตัวจะท�ำให้มันตกลงสู่ก้น	Tan

	 2.	 Kin a i 	 Vi o i 	 0oC	 (ควำมหนืดท่ี	 0oC)	

ที่มำตรฐำน	 IEC	 602 6	 ควบคุมไว้ที่น้อยกว่ำ	 12	 2 	

เนือ่งจำกหน้ำทีข่องน�ำ้มนัหม้อแปลงทีจ่�ำเป็นต้องมคีวำมสำมำรถ

ในกำรระบำยควำมร้อน	 ดังนั้นควำมหนืดที่เหมำะสมของน�้ำมัน
หม้อแปลงต้องไม่เกิน	12	 2 	โดยควำมหนืดที่น้อยของน�้ำมัน
หม้อแปลงไฟฟ้ำจะมีผลดี	 เพรำะหำกอุณหภูมิลดต�่ำลงค่ำควำม
หนืดของน�้ำมันหม้อแปลงจะเพิ่มมำกขึ้น	 ควำมสำมำรถในกำร
ระบำยควำมร้อนจะลดลง	
	 3.	Kin a i 	Vi o i 	 -30oC	(ควำมหนืดที่	 -30oC)	
ที่มำตรฐำน	 IEC	602 6	ควบคุมไว้ที่น้อยกว่ำ	 1, 00	 2 	
น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำที่ดีจ�ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำร
ระบำยควำมร้อนที่อุณหภูมิต�่ำ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
ของหม้อแปลงไฟฟ้ำได้มำกยิง่ข้ึน	โดยพจิำรณำจำกค่ำควำมหนดื	
(Kin a i 	Vi o i )	ที่	 -30oC	ซึ่งถ้ำน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำมี
ค่ำควำมหนืดน้อย	 เมื่ออุณหภูมิลดต�่ำลง	 หมำยควำมว่ำน�้ำมัน
หม้อแปลงไฟฟ้ำนั้นยังคงท�ำหน้ำที่เป็นตัวระบำยควำมร้อนได้
อย่ำงดี	
	 .	 la 	 Poin 	 (จุดวำบไฟ)	 เป็นอุณหภูมิที่น�้ำมัน
หม้อแปลงไฟฟ้ำจะเป็นไอระเหยน�้ำมัน	 ที่เพียงพอที่จะส่งผลให้
ติดไฟได้ในสภำวะ	 จุดวำบไฟมีควำมส�ำคัญโดยเป็นตัวก�ำหนด

	 นอกจำกพิจำรณำประเภทของน�้ำมันหม้อแปลงตำม
แหล่งน�้ำมันดิบและสัดส่วน	 C

A
	 C

N
	 และ	 C

P
	 ว่ำเป็นน�้ำมัน

หม้อแปลงไฟฟ้ำประเภทพำรำฟินนิก	 หรือน�้ำมันหม้อแปลงไฟ
ฟ้ำประเภทแนฟทำนิกแล้ว	ยังมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนของน�้ำมัน
หม้อแปลงไฟฟ้ำนั้นที่ผ่ำนมำตรฐำนของสถำบันต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะ
เป็นมำตรฐำนของสถำบัน	IEC	หรือมำตรฐำนของสถำบัน	ASTM	
ด้วย	
	 มำตรฐำนน�ำ้มนัหม้อแปลงไฟฟ้ำทีใ่ช้อ้ำงองิเป็นทีน่ยิม	คอื	
มำตรฐำนของสถำบนั	IEC	(In na ional	El o ni al	Co -
i ion)	และมำตรฐำนของสถำบัน	ASTM	(A i an	So i 	
o 	T in 	an 	Ma ial ) 

	 โดยกระผมขอยกตัวอย่ำงน�้ำมันหม้อแปลงคุณภำพ
ยี่ห้อ	S ll	T p 	 iala	S3	 -I	ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน	IEC	
602 6	S ion	7.1	มำเพื่อประกอบกำรศึกษำโดยผลิตจำก
น�้ำมันแร่กล่ันพิเศษที่มีปริมำณก�ำมะถันต�่ำมำก	 มีสำรเพิ่ม
คุณภำพ	(In ibi 	T p )	ป้องกันกำรเกิดป ิกิริยำกับอำกำศ

ได้ดีเย่ียม	 มีค่ำ	 i l i 	 S n 	 สูง	 และมีคุณสมบัติที่
อุณหภูมิต�่ำได้ดี	กระผมขอแจกแจงคุณสมบัติต่ำงๆ	ที่เป็นข้อ
สนับสนุนคุณภำพที่ดีของน�้ำมันหม้อแปลงตำมตำรำงดังนี้
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ของซัลเฟอร์	 ท่ีส่งผลต่อน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำ	 และก่อให้เกิด
กำรกัดกร่อน	 (Co o i )	 ของหม้อแปลงไฟฟ้ำ	 โดยมำตรฐำน	
IEC	602 6	จะยอมรับผลกำรทดสอบที่ระบุไม่เกิดกำรกัดกร่อน	
(No 	Co o i )	นอกจำกนีก้ำรทดสอบ	Co o i 	Sulp u 	ยงัมี
วิธีกำรทดสอบหลำยวิธี	เช่น	ตำมวิธีของ	 IN	51353	(มำตรฐำน
เยอรมนี)	วิธี	ASTM	 1275 	(มำตรฐำนอเมริกำ)	ด้วย
	 เป็นท่ีทรำบกันดีนะครับ	 หำกเปรียบกับคนเรำแล้วกำร
ตรวจสุขภำพเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีและขำดไม่ได้เลยนั่นคือกำรตรวจ
เลือดเพื่อหำค่ำดัชนีต่ำงๆ	ชี้วัดสุขภำพของร่ำงกำยซึ่งผสมอยู่ใน
เลือด	 หม้อแปลงก็เช่นกันย่อมต้องน�ำน�้ำมันหม้อแปลงไปตรวจ
เพื่อเป็นกำรชี้วัดสุขภำพของหม้อแปลง	 ดังนั้นกำรเลือกใช้น�้ำมัน
หม้อแปลงที่ดีย่อมหมำยถึงกำรยืดอำยุกำรใช้งำนหม้อแปลงด้วย
เช่นกัน	สวัสดีครับ

ที่มา 
. เอกสารประกอบการอบรมและทดสอบความพร้อมใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

. ข้อมูลทางเทคนิค บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ที่บอกว่ำโอกำสในกำรเกิดไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้ำได้	 ดังนั้น
มำตรฐำน	IEC	602 6	ควบคุมไว้ที่ไม่น้อยกว่ำ	135oC

5.	Pou 	Poin 	(จุดไหลเท)	เป็นอุณหภูมิต�่ำสุดที่น�้ำมันยัง
คงไหลได้ภำยใต้สภำวะเงือ่นไขของกำรทดสอบ	โดยจดุไหลเทของ
น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำมีควำมส�ำคัญในกรณีที่หม้อแปลงไฟฟ้ำ
ติดตั้งที่อุณหภูมิต�่ำ	โดยที่ถ้ำอุณหภูมิของน�้ำมันลดต�่ำกว่ำจุดไหล
เท	น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำจะแข็งตัวและไม่สำมำรถไหล	ไปมำได้	
และจะเกดิกำรสญูเสยีคณุสมบัตกิำรระบำยควำมร้อนของน�ำ้มนั
หม้อแปลงไฟฟ้ำ	น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดพำรำฟินนิกจะมีจุด
ไหลเทสูงกว่ำน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแนฟทำนิก	 เนื่องจำก
น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดพำรำฟินนิกมีควำมเป็นไข	 ( a )	 สูง
กว่ำน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแนฟทำนิก	จึงท�ำให้ค่ำจุดไหลเท
สูงกว่ำ	โดยมำตรฐำน	IEC	602 6	ควบคุมค่ำจุดไหลเทไว้ที่ต�่ำ
กว่ำ	- 0	oC

6.	N u ali a ion	Valu 		บำงชนิดเรยีกว่ำ	A i 	Nu b 	
(ค่ำควำมเป็นกรด)	 โดยที่กรดที่เกิดในน�้ำมันเกิดจำกป ิกิริยำ
ออกซิเดชั่นของน�้ำมัน	 และอำจเกิดจำกกำรปนเปอนจำกอำกำศ
ได้	 หำกสภำวะที่น�้ำมันอยู่มีสภำพเป็นกรดอำจส่งผลท�ำให้เกิด
เป็นกรดอินทรีย์	 (O ani 	 A i )	 ที่ละลำยในน�้ำมันหม้อแปลง		
ไฟฟ้ำ	รวมทัง้ยงัท�ำให้เกดิสำรพวกพอลเิมอร์	ทีส่่งผลท�ำให้น�ำ้มนั
หม้อแปลงมีควำมหนืดเพิ่มมำกขึ้นและมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้
น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำมี ทธิกัดกร่อน	 (Co o i 	 Oil)	 ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจะส่งผลให้น�้ำมันหม้อแปลงมีอำยุกำรใช้งำนสั้น
ลง	 และช่วงเวลำกำรบ�ำรุงรักษำหม้อแปลงจะถี่ขึ้น	 ส่งผลค่ำใช้
จ่ำยที่เพิ่มมำกขึ้นและเวลำกำรบ�ำรุงรักษำหม้อแปลงไม่ตรงตำม
แผนกำรที่วำงไว้	 โดยค่ำควำมเป็นกรดที่เพิ่มมำกขึ้นจะเป็นตัว
เร่งให้เกิด	 	ยำงเหนียว	( 	Slu )	เพิ่มมำกขึ้น	โดยมำตรฐำน	
IEC	602 6	ควบคุมค่ำควำมเป็นกรดไว้ทีไ่ม่เกนิ	0.01 	KOH 	
หำกน�้ำมันมีควำมเป็นกรดมำกกว่ำนี้จะเร่งกำรเสื่อมสภำพของ
น�้ำมัน
	 7.	Co o i 	Sulp u 	(ซลัเฟอร์ทีก่่อให้เกดิกำรกดักร่อน)	
โดย	Co o i 	Sulp u 	ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อหม้อแปลง	
ไฟฟ้ำ	โดย	Co o i 	Sulp u 	จะท�ำป กิริยิำกบัพืน้ผิวโลหะ	เช่น
ทองแดง	(ดงัภำพที	่1)	น�ำไปสูก่ำรเกำะของ	Copp 	Sulp i 	บน
กระดำษ นวน	ส่งผลให้ค่ำ	 i l i 	S n 	ลดลง	และกำร
กัดกร่อนท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำหน้ำทีข่องโลหะลดลง	เช่น	
ควำมสำมำรถในกำรรบัแรงทำงกลต�ำ่ลง	กำรทดสอบ	Co o i 	
Sulp u 	(IEC	62535)	ได้ถกูน�ำมำใช้ในกำรท�ำนำยประสทิธภิำพ
ของน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำ	ด้วยควำมรู้เกี่ยวกับชนิดและปริมำณ
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บริ ารนอกตารา
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รงค์ ท ิ ศรีรัต น าส
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- ปริญญาตรี นิติ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์

- ปริญญาโท รั ประ าสน าสตร์ จุ าลงกรณ์    

  มหาวิทยาลัย

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

- ผู้ �านวยการส�านักทีปรกษาการพั นา

  การบริหาร และส�านักทีปรกษาร้ ยชักสาม

- ทีปรกษา ายบริหาร บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

(1)

ค่ำนิยมองค์กำร	 (O ani a ional	 Valu )	 เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

องค์กำรซ่ึงประกอบด้วยค่ำนยิม	(Valu )	ปทัสถำน	(No )1	จำรตีประเพณ	ี(Cu -

o 	 	T a i ion)	พธิกีรรม	(Ri ual)	และธรรมเนยีมป บิตั	ิ(Pa 	p a i )	เป็นต้น	

ค่ำนิยม	คือสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือและใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจ

และก�ำหนดกำรกระท�ำของตนเอง	ค่ำนยิมขององค์กำรใดหรอืสงัคมใดเปรยีบเสมอืน

จิตวิญญำณขององค์กำรนั้นหรือสังคมนั้น	 องค์กำรที่มีค่ำนิยมก�ำหนดไว้อย่ำงเป็น

จากคานิยมองค์การ

สคานิยม ระเทศไทย

1	ปทัสถาน ( ) คอแบบวิถีการป ิบัติที่ยอมรับกันในคนกลุ่มหน่ง ชุมชนหน่ง 
หรอสังคมหน่ง เปนผลิตผลของความเช่อและพ ติกรรมที่ด�ารงอยู่อย่างหลากหลายของ
บรรดาสมาชกิในกลุม่ ในชมุชน หรอในสงัคมทีค่่อย  ตกผลกกลายเปนวถิขีองการประพ ติ
ป บิตัทิีค่ล้าย  กนัและยอมรบัได้ร่วมกนัโดยถอเปนปกตวิสิยัของกลุม่นนั  ชมุชนนนั  หรอ        
สงัคมนนั  เช่น เจ้าหน้าทีต่�ารวจบางประเทศหารายได้พเิศษด้วยการรบัส่วยจากผูป้ระกอบ
การที่กระท�าผิดกฎหมาย ถ้าพ ติกรรมการหารายได้พิเศษแบบนีเปนที่ยอมรับกันในวงการ
ต�ารวจประเทศนัน พ ติกรรมหรอแบบวิถีการป ิบัติเช่นนีกถอเปน  หรอปทัสถาน
อย่างหน่งของต�ารวจประเทศนัน
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ทำงกำร	 ค่ำนิยมจะมีฐำนะเป็นเหมือนผู้บังคับบัญชำสูงสุดของ

องค์กำรทีแ่ม้คณะกรรมกำรบรหิำรสงูสดุขององค์กำรกต้็องยดึถอื

และป บิตัติำม	เพรำะเม่ือก�ำหนดค่ำนิยมองค์กำรไว้แล้ว	แนวทำง

นโยบำยรวมท้ังแผนกำรท�ำงำนต่ำงๆ	ขององค์กำรจะต้องด�ำเนนิ

ไปในทิศทำงที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค่ำนิยม	เช่น	บริษัทหนึ่งมีค่ำนิยม

องค์กำรว่ำจะประกอบธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและเป็นพลเมือง

ที่ดีของประเทศที่ตนด�ำเนินธุรกิจอยู่	 ครั้นวันหน่ึงบริษัทประสบ

ภำวะขำดทุนกระทั่งอำจต้องล้มละลำยถ้ำไม่สำมำรถพลิกฟน

สถำนกำรณ์ได้	 คณะกรรมกำรบริหำรบริษัทจึงเปิดประชุมแล้ว

ตัดสินใจว่ำ	 เพื่อควำมอยู่รอดของบริษัท	 “เรำมำโกงกันดีกว่ำ”	

โกงท้ังลูกค้ำ	 โกงท้ัง	 Suppli 	 โกงทั้งสรรพำกร	 อย่ำงนี้ท�ำไม่

ได้เพรำะขดักบัค่ำนยิมองค์กำรทีว่ำงไว้	ทำงออกคอืต้องหำวธิอีืน่	

เช่น	หำสำเหตุที่ขำดทุนแล้วแก้ที่เหตุนั้น

ในเมืองไทย	 ยกเว้นองค์กำรขนำดใหญ่แล้ว	 องค์กำรที่

สร้ำงค่ำนยิมของตนไว้ยงัมจี�ำนวนไม่มำกนกัเมือ่เทยีบกบัองค์กำร

ที่ไม่ได้สร้ำงค่ำนิยมไว้อย่ำงเป็นทำงกำร	 แต่กระน้ันทุกองค์กำร

และทุกสังคมก็ล้วนมีค่ำนิยมที่สมำชิกต่ำงยึดถือและใช้เป็น

แนวทำงในกำรป ิบัติด้วยกันทั้งน้ันแม้จะไม่ได้ประกำศออกมำ

อย่ำงเป็นทำงกำรก็ตำม	 ตัวอย่ำงเช่น	 บริษัทที่มีเวลำเข้ำงำน	 	

โมงเช้ำแต่อนญุำตให้มำท�ำงำนสำยได้ไม่เกนิ	15	นำท	ีใครมำก่อน	

	โมง	15	ถอืว่ำยงัไม่สำย	แสดงว่ำบรษิทันัน้มีค่ำนิยมทีเ่หน็ว่ำกำร

ไม่ตรงต่อเวลำเป็นเรือ่งปกตธิรรมดำไม่น่ำรงัเกยีจอะไร	ด้วยเหตนุี้

บรษิทัเหล่ำนัน้หำกมกีำรนดัประชมุหรอืเข้ำสมัมนำ	เรำมกัจะเหน็

พนกังำนไปสำยไม่ค่อยตรงเวลำอยู่เป็นประจ�ำ	เพรำะพนกังำนได้

รับกำรปลกูฝังจำกค่ำนิยมองค์กำรทีด่�ำรงอยู่อย่ำงไม่เป็นทำงกำร

ไว้แล้วว่ำกำรมำสำยไม่ตรงต่อเวลำเป็นเรือ่งปกตไิม่เสยีหำยอะไร

เมื่อค่ำนิยมองค์กำรมีบทบำทและอิทธิพลต่อพ ติกรรม

ของคนในองค์กำรเช่นนี้	 ผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์จึงไม่ปล่อยให้ค่ำ

นิยมด�ำรงอยู่ภำยในองค์กำรอย่ำงเป็นไปเอง	 จึงพยำยำมจัดท�ำ

หรือสร้ำงค่ำนิยมดีๆ	 ขึ้นมำแทนที่ค่ำนิยมบำงอย่ำงที่ไม่ดี	 และ

ที่ส�ำคัญเป็นค่ำนิยมที่สนับสนุนควำมเจริญเติบโตและก้ำวหน้ำ

ขององค์กำร

	 อย่ ง ด ี นโ อง น งิ ี่ ่ อ่ย ี ยีน

้ นต นน อง ี่ ี ่ นิย ดี  ่ ่

ง ิ อ  น ี่อง ี่ ี ่ นิย ย่  ต่ ติ โต

อ  ี

	 ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น	

	 ค�ำตอบคือ	 ผลส�ำเร็จขององค์กำรไม่ได้ขึ้นต่อปัจจัยค่ำ

นิยมองค์กำรเพียงปัจจัยเดียว	 บำงบริษัทมีค่ำนิยมองค์กำรที่ไม่

ค่อยดี	 แต่เนื่องจำกประกอบธุรกิจท่ีผูกขำดหรือกึ่งผูกขำด	 หรือ

บำงบริษัทอยู่ในท�ำเลที่ตั้งที่ไร้คู่แข่งก็อำจประสบผลส�ำเร็จได้แม้

ค่ำนิยมองค์กำรจะใช้ไม่ได้ก็ตำม	 อย่ำงไรก็ดีควำมส�ำเร็จเช่นนี้

ในระยะยำวแล้วจะเป็นเพียงควำมส�ำเร็จชั่วครำวเท่ำนั้น

ควำมจริงที่น่ำเศร้ำเกี่ยวกับค่ำนิยมองค์กำรอีกประกำร

หนึง่คอื	หลำยองค์กำรลงทนุว่ำจ้ำงบรษิทัทีป่รกึษำทีม่ชีือ่เสยีงมำ

ช่วยจดัท�ำค่ำนยิมองค์กำรให้ตนด้วยรำคำแพงๆ	แต่ปรำก ว่ำไม่

เคยหรือแทบไม่เคยมีมำตรกำรและวิธีกำรในกำรปลูกฝังค่ำนิยม

นี้ให้กับสมำชิกในองค์กำรและแนะน�ำให้สมำชิกในองค์กำรน�ำ

ค่ำนิยมนี้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด	 ที่สุดแล้ว

ค่ำนิยมองค์กำรกลำยเป็นเพียงแผ่นป้ำยใหญ่ๆ	 ท่ีติดไว้บนผนัง

ตกึทำงเข้ำบรษิทัหรอืไม่กเ็ป็นเอกสำรสกัแผ่นทีเ่กบ็ไว้ในแฟ้มของ

ฝ่ำยทรพัยำกรมนษุย์เพยีงเพือ่ให้รูว่้ำบรษิทัเรำมค่ีำนยิมองค์กำร

แล้วเท่ำนั้น

ท่ีพดูเช่นนีม้ไิด้หมำยควำมว่ำเรำจะหมดหวงัต่อกำรสร้ำง

ค่ำนิยมองค์กำร	ตรงกันข้ำมผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์กลับจะยิ่งต้อง

เร่งสร้ำง	เผยแพร่	และปลกูฝังค่ำนยิมองค์กำรให้กบัพนกังำนของ

ตนเพื่อให้คนในองค์กำรทุกคนมีหลักยึดเดียวกันใช้เป็นแนวทำง

ในกำรท�ำงำนและมีบรรทัดฐำนเดียวกันว่ำอะไรคือสิ่งที่ต้องท�ำ

และอะไรคอืสิง่ทีต้่องไม่ท�ำ	อะไรคอืสิง่ทีอ่งค์กำรยอมรบัและอะไร

คอืสิง่ท่ีองค์กำรไม่ยอมรบั	จำกนีแ้ล้วองค์กำรกจ็ะเดนิไปข้ำงหน้ำ

อย่ำงมัน่คงและพร้อมเพรยีงตำมทศิทำงทีท่กุคนได้เลอืกแล้วร่วม

กนัอย่ำงมคีวำมสขุอนัเท่ำกบัเป็นกำรสร้ำงเงือ่นไขพืน้ฐำนทีท่�ำให้

องค์กำรไปบรรลุผลส�ำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของ

ตนได้ภำยใต้เงื่อนไขจ�ำเป็นอื่นๆ	ที่เอื้ออ�ำนวย	

	 	 	 		(2)

ทุกวันนี้สิ่งที่ท้ำทำยยิ่งกว่ำกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กำรก็

คือกำรสร้ำงค่ำนิยมแห่งชำติ	 (Na ional	 Valu )	 หรือค่ำนิยม

ประเทศไทย	(T ailan 	Co 	Valu )	เพรำะที่ผ่ำนมำ	ชำติไทย

เรำมีชื่อเสียงในทำงประสำนประโยชน์	 พูดอย่ำงไม่เกรงใจก็คือ	

เป็นชำติที่มีชื่อเสียงในด้ำนควำมอ่อนแอทำงวัฒนธรรม	 กล่ำว

คือพร้อมจะต้อนรับวัฒนธรรมจำกภำยนอกและไม่สู้จะยืนหยัด
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วัฒนธรรมภำยในของตนเท่ำใดนัก	 เรำพร้อมจะรับวัฒนธรรม

แทบทุกอย่ำงจำกภำยนอกโดยเ พำะจำกกลุ่มประเทศท่ีเรำ

รู้สึกว่ำมีพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำเรำไม่ว่ำจะเป็นสิ่งของ

เครื่องใช้	 ศิลปวัฒนธรรม	 หรือองค์ควำมรู้ต่ำงๆ	 เรำพร้อมจะ

ยอมรับโลกำภิวัตน์และยอมจ�ำนนอย่ำงง่ำยๆ	 ตำมค�ำสอนของ

นกัเศรษฐศำสตร์ทุนนยิมว่ำวิถชีีวิตของเรำและของชำตเิรำทัง้ชำติ

จะต้องหมนุไปตำมทนุนิยมโลกำภวัิตน์	โดยไม่เคยตัง้ค�ำถำมว่ำท�ำ

อย่ำงไรเรำจงึจะสำมำรถอยูแ่บบของเรำโดยไม่ให้มนัมำบงกำรวถิี

ชวีติเรำมำกจนเกินไป	เรำไม่เคยค้นหำจดุแขง็ของเรำเพือ่ไปรบัมอื

กับทุนนิยมโลกำภิวัตน์มำกไปกว่ำกำรพยำยำมกลมกลืนตัวเอง

เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของมัน	 ที่น่ำข�ำระคนเศร้ำคือเรำรู้สึกเท่และ

ยินดีที่จะควักเงิน	 0-50	บำท	หรือมำกกว่ำนั้น	เพื่อซื้อมันทอด

จืดๆ	 ท่ีเรียกว่ำเฟรนซ์ฟรำยจำกร้ำนจังก์ฟู้ดส์ต่ำงชำติทั้งหลำย

มำรบัประทำน	ในขณะทีเ่รำอำจเขนิอำยทีจ่ะจ่ำยเงนิเพยีง	10-20	

บำทเพื่อจะซื้อกล้วยแขก	มันทอดและเผือกทอดที่ทั้งหวำนทั้งมัน

จำกแม่ค้ำข้ำงถนนที่เป็นคนไทยด้วยกัน	 ควำมอ่อนแอทั้งทำง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท�ำให้ค่ำนิยมของเรำอ่อนแอไปด้วย	ทุก

วนันีเ้รำแทบตอบไม่ได้ว่ำค่ำนยิมไทยคอือะไร	รำกไทยอยูต่รงไหน	

ด้วยเหตุนี้เมื่อมีปัญหำขัดแย้งขึ้นในสังคม	 เรำจึงไม่มีจุดยืนที่เป็น

เอกภำพว่ำอะไรถกูอะไรผิด	เรำบำงคนถงึกบักลบัผิดเป็นถกูกลบั

ถูกเป็นผิดได้อย่ำงไม่มีหิริโอตตัปปะเพียงเพรำะพิจำรณำว่ำคน

นั้น	กลุ่มนั้น	กำรกระท�ำเช่นนั้น	หรือควำมเห็นนั้น	เป็นของพวก

ตนหรือไม่	สุดท้ำยเมื่อต่ำงไม่ยอมกัน	พวกที่อยำกยุติปัญหำบำง

กลุม่	กอ็อกมำหำทำงออกอย่ำงง่ำยๆ	ว่ำ	“รกัพ่ออย่ำทะเลำะกนั”	

หรือ	 “นิรโทษให้หมดแล้วมำปรองดองกัน”	 หรือไม่ก็หำทำงออก

อย่ำงประนีประนอมว่ำประชำธิปไตยนั้นอนุญำตให้แตกต่ำงแต่

ไม่แตกแยก	ทั้งที่ควำมจริงนั้น ห ู ิด ดี ่  น ่อง

ด น ี่ งต้อง ต ต่ ง ต้อง ต ย  	

วำระแห่งชำตเิวลำนีข้องไทยคอื	จะสร้ำงค่ำนยิมทีถ่กูต้อง

ให้คนในชำติยอมรับร่วมกันได้อย่ำงไร	ซึ่งน่ำจะได้ประโยชน์โภช

ผลในระยะยำว	 และเป็นไปได้มำกกว่ำจะสร้ำงควำมปรองดอง

อย่ำงไรในภำวะที่คนต่ำงมีค่ำนิยมสวนทำงกันและไม่ยอมรับกัน

เมือ่องค์กำรทำงธรุกจิยงัมค่ีำนยิมองค์กำรได้	ถงึเวลำแล้ว

หรือยังท่ีประเทศเรำจะมี	 “ค่ำนิยมประเทศไทย”	 ท่ีเป็นทำงกำร

และเป็นทีย่อมรบัของคนส่วนใหญ่ขึน้มำสกัชดุเพือ่เป็นหลกัในกำร

ยึดถือและเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจและกำรป ิบัติของคนทั้ง

ชำติต่อไป	หำกในอนำคตเกิดปัญหำขัดแย้งรุนแรง	เรำจะได้พอมี

หลักกำรร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำไม่ให้ขัดแย้งบำนปลำยจนไร้

หลักกำร	ไม่รู้ว่ำอะไรถูกอะไรผิดอย่ำงเช่นทุกวันนี้
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Along the Transformer Site
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- ปริญญาตรี นิติ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

- นัก ขียน ิสระ 

 

		 “ย้อนรอยหม้อแปลง”	 บับนี้	 เรำพำท่ำนมำที่นิคมอุตสำหกรรม

มำบตำพุด	จังหวัดระยอง	 เพื่อเยี่ยมเยือนหม้อแปลงจ�ำนวนมำกของถิรไทยที่

ตดิตัง้อยูท่ี	่บรษิทั	เหลก็สยำมยำมำโตะ	จ�ำกดั	ผูผ้ลติเหลก็โครงสรำ้งรปูพรรณ

รีดร้อนรำยใหญ่ที่สุดของประเทศ	

	 บริษัท	เหล็กสยำมยำมำโตะ	จ�ำกัด	หรือ	S S	(Sia 	 a a o	S l)	

กอ่ตัง้ในป	ีพ.ศ.	2535	เพือ่ผลติเหลก็โครงสรำ้งรปูพรรณรดีรอ้น	เพือ่จ�ำหนำ่ย

ทั้งในและต่ำงประเทศ	 โดยมีก�ำลังกำรผลิตปีละ	 600,000	 ตัน ณ	 นิคม

อุตสำหกรรมมำบตำพุด	จังหวัดระยอง	

	 ปัจจุบัน	 S S	 ได้ขยำยฐำนกำรผลิตออกไปยังโรงงำนที่	 2	 ณ	 นิคม

อุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก	จังหวัดระยอง	โดยมีโครงกำรขยำยก�ำลังกำร	

ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน	 อีกปีละ	 00,000	 ตัน	 เพื่อให้	 S S	

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน

ทั้งในและต่ำงประเทศได้อย่ำงสมบูรณ์
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การ ่อมหม้อแปลงเตาหลอมของทีมงานถิรไทย

ทั้งโรงงำนแรกที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดและ

โรงงำนที่	 2	 ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก	 S S	 ได้

ให้ควำมไว้วำงใจเรียกใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำของถิรไทยตลอดมำ	

โดยที่โรงงำนแรกมีหม้อแปลงไฟฟ้ำของถิรไทยอยู่	 7- 	 เครื่อง	

และที่โรงงำนที่	2	อีกเกือบ	20	เครื่อง

ควำมไวว้ำงใจที	่S S	มตีอ่ถริไทย	นอกจำกคณุภำพของ

หม้อแปลงแล้ว	ยังเกิดจำกมิตรภำพของพันธมิตรทำงธุรกิจที่มี

ร่วมกัน	และ	ผ่ำนกำรพิสูจน์มำอย่ำงยำวนำน	อย่ำงเช่น	ในปี	

พ.ศ.25 	หม้อแปลงเตำหลอมชนิด	A 	 u na 	ขนำด	 6	

MVA	ซึ่งเป็นหม้อแปลงของประเทศอิตำลี	เกิดช�ำรุดลง	เป็นผล

ใหก้ำรผลติตอ้งหยดุชะงกั	ประกอบกบัเปน็หมอ้แปลงพเิศษทีไ่ม่

สำมำรถหำหม้อแปลงอื่นทดแทนได้	 ครั้นจะน�ำกลับไปซ่อมยัง

อิตำลีก็ต้องใช้เวลำรำว	6- 	เดือน	ผู้บริหำร	S S	ได้พยำยำม

แก้ปัญหำด้วยกำรหำผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในประเทศ

มำช่วยซ่อม	 และในที่สุดก็ได้ติดต่อมำยังถิรไทย	 ซึ่งผู้บริหำร														

ถิรไทยก็ได้รีบจัดตั้งทีมงำนพิเศษเ พำะกิจขึ้นทีมหนึ่งในกำร

แก้ไขปัญหำให้	 S S	 ร่วมกับ	 Sup i o 	 จำกต่ำงประเทศ	

กำรซ่อมหม้อแปลงด�ำเนินไปอย่ำงเร่งรีบและไม่มีกำรหยุดพัก

ตลอด	2 	ชั่วโมง	เป็นเวลำ	3	สัปดำห์เต็ม	หม้อแปลงดังกล่ำว

จึงสำมำรถกลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ	 ผลส�ำเร็จครั้งนี้ท�ำให้	

S S	ยิง่เกิดควำมประทบัใจและเชือ่มัน่ในถริไทยเปน็อยำ่งมำก	

กรรมกำรผู้จัดกำร	ของ	S S	ในเวลำนั้นได้กรุณำออกหนังสือ
ขอบคุณอย่ำงเป็นทำงกำรมำยังถิรไทย	 และให้กำรสนับสนุน

ผลิตภัณ ์ของถิรไทยตลอดมำจนทุกวันนี้

ในบำ่ยวนัทีเ่รำเดนิทำงไปเยีย่มเยอืนบรษิทั	เหลก็สยำม

ยำมำโตะ	คณุสทิธชิยั	เขมะนเุชษฐ	์ผูจ้ดักำรสว่นผลติเหลก็รดี	1	

กบั	คณุบรรพต	พริำรกัษ	์ผูจ้ดักำร-ซอ่มบ�ำรงุ	ไดก้รณุำมำใหก้ำร

ต้อนรับและร่วมกันร�ำลึกถึงควำมสัมพันธ์อันดีที่สองบริษัทมี

ให้ต่อกัน	จำกกำรพูดคุยกันยังท�ำให้เรำทรำบว่ำ	กำรผลิตของ	

S S	นอกจำกช่วยทดแทนกำรน�ำเข้ำเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ	

ซึ่งเป็นกำรช่วยสงวนเงินตรำของประเทศแล้ว	 ยังเป็นกำรช่วย

ประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติเน่ืองจำกกระบวนกำรผลิตเหล็ก

โครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อนเป็นกระบวนกำรรีไซเคิลที่น�ำเศษ

เหลก็เกำ่มำหลอมโดย	S S	ใชเ้ศษเหลก็ในประเทศเปน็วตัถดุบิ

ถึง	 0 	
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คุณสิทธิชัย เขมะนุเชษ ์ 

ผู้จัดการส่วนผลิตเหลกรีด 

คุณบรรพต พิรารักษ์

ผู้จัดการ ่อมบ�ารุง

ก่อนกลับ	 ผู้บริหำรจำก	 S S	 ทั้งสองท่ำนยังได้กรุณำ

แนะน�ำให้ถิรไทยขยำยสำยธุรกิจกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำ

หม้อแปลงแก่ลูกค้ำที่อยู่ห่ำงไกล	 รวมทั้งกำรจัดฝึกอบรม

ลูกค้ำ	 และกำรจัดเตรียมหม้อแปลงส�ำรองไว้รองรับในกรณี

ที่หม้อแปลงลูกค้ำเกิดกำรช�ำรุดเสียหำย	 ซึ่งเรำได้น�ำกลับไป

เรียนให้ผู้บริหำรถิรไทยรับทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ที่มีประวัติควำมสัมพันธ์อันยำวนำนท่ีดีรำยน้ีแล้วด้วยควำม

ขอบคุณ

จำกเหล็กสยำมยำมำโตะไปทำงทิศตะวันออกประมำณ	

60	 กิโลเมตร	 จะพบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงพ่ึงตนเอง	 “บ้ำน						

จ�ำรุง”	 ท่ีปัจจุบันมีผู้คนจำกทั่วประเทศหลั่งไหลกันเดินทำงมำ

ขอเย่ียมชมและดูงำนวันละไม่ต�ำ่กว่ำ	 200-300	 คนแทบทุก

วัน	

บ้ำนจ�ำรุง	 คือหมู่บ้ำนที่	 7	 ในจ�ำนวน	 	 หมู่บ้ำนของ

ต�ำบลเนิน ้อ	 อ�ำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 ค�ำว่ำ	 “จ�ำรุง”	 เป็น

ภำษำชอง	 แปลว่ำ	 “พื้นที่ชุ่มน�ำ้”	 จำกค�ำบอกเล่ำของผู้ใหญ่ชำติ

ชำย	เหลืองเจริญ	ประธำนสภำองค์กรชุมชนต�ำบลเนิน ้อ	(อดีต

ผู้ใหญ่บ้ำน	ผู้น�ำรุ่นที่	 	ของชุมชนบ้ำนจ�ำรุง)	ท�ำให้เรำทรำบว่ำ

แต่เดิมบ้ำน	จ�ำรุงก็เช่นเดียวกับหมู่บ้ำนในชนบทอื่นๆ	ของไทยที่

มีระบบ	เศรษฐกิจแบบท�ำเองใช้เอง	กระทั่งปี	พ.ศ.	2510	บ้ำนจ�ำ

รุงเผชญิควำมเปลีย่นแปลงครัง้แรกหลงัจำกทีมี่กำรน�ำ	“รถไถนำ”	

เข้ำมำใช้	เมื่อมีคันแรก	คันที่สองก็เริ่มตำมมำ	จนปี	พ.ศ.	252 	

ควำยตัวสุดท้ำยได้ถูกขำยไป	ขณะที่สวนผลไม้ดั้งเดิมที่ปลูกพืชผสม

ผสำนก็ถูกมองว่ำล้ำสมัย	ชำวบ้ำนถูกบอกให้ปลูกแบบสมัยใหม่เป็น

พืชเชงิเดีย่ว	พร้อมกบักำรใชส้ำรเคมทีีเ่ร่ิมเขำ้มำมบีทบำทในวถิกีำร

ผลติมำกขึน้	หลงัจำกนัน้วถิชีวีติและประเพณดีัง้เดมิกเ็ริม่สญูหำยไป	

ผูค้นในชมุชนเริม่ตำ่งคนตำ่งอยู	่จนมำถงึยคุ	“ผูใ้หญเ่ยอืน	ผลงำม”	ซึง่
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ได้รับกำรขอร้องจำกชำวบ้ำนให้มำรับหน้ำที่ผู้ใหญ่บ้ำนได้มีกำร

รวมตวัพดูคยุกนัถงึปัญหำทีเ่กดิขึน้	จงึเป็นทีม่ำของกำรเริม่ต้นรวม

ตัวเพื่อแก้ปัญหำ	 ซึ่งในเวลำน้ันนอกจำกผู้ใหญ่เยือนแล้ว	 ก็มีครู

แ ่ง	ไกรทอง	ลุงส�ำเริง	ดีนำน	ลุงใจหรือลุงมำนพ	กว้ำงขวำง	เจ้ำ

อำวำส	และหมออนำมัยเป็นต้น	เป็นแกนน�ำในกำรเปลี่ยนแปลง

พัฒนำกำรของบ้ำนจ�ำรุงจำกวันนั้นจนถึงวันนี้	 ตำมค�ำ

บอกเล่ำของผู้ใหญ่ชำติชำยอำจแบ่งออกได้เป็น	3	ช่วงระยะด้วย

กันคือ

ช่วงแรก	 จำกปี	 พ.ศ.	 252 -25 0	 เป็นช่วงที่ชำวบ้ำน

เริ่มสงสัยต่อสิ่งที่ทำงรำชกำรและพ่อค้ำให้ค�ำแนะน�ำโดยเ พำะ

กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเร่งกำรเจริญเติบโตด้วยสำรเคมีเพื่อให้

ได้ผลผลิตมำป้อนระบบเศรษฐกิจกำรค้ำ	ที่นำนวันชำวบ้ำนยิ่งมี

หนี้สินเพิ่มขึ้น	รำคำผลผลิตตกต�่ำลง	สภำพดินน�้ำป่ำเสื่อมโทรม	

ชำวบ้ำนบำงครอบครัวกระทั่งต้องขำยที่ขำยทำงหมดเนื้อประดำ

ตัว	 ระยะนี้เร่ิมมีกำรรวมตัวของชำวบ้ำน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ออกแบบชวีติของตนเองทีไ่ม่ต้องพึง่พำนำยทนุและสำรเคม	ีมกีำร

ตั้งกลุ่มกิจกรรมต่ำงๆ	เพื่อพึ่งพำตนเองโดยน�ำปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำใช้เป็นแนวทำงใน

กำรด�ำเนินชีวิต

ช่วงท่ีสอง	 คือช่วงปี	 พ.ศ.	 25 0-2550	 เป็นช่วงท่ีกลุ่ม

กจิกรรมต่ำงๆ	ขยำยตวัอย่ำงคกึคกั	มกีำรรวมกลุม่กนัท�ำกจิกรรม

พ่ึงตนเองถงึ	 0	กลุม่	กระจำยไปตำมหมูบ้่ำนต่ำงๆ	ในต�ำบลเนนิ

้อ	 และมีกำรประสำนงำนกันเป็นเครือข่ำยโดยมีบ้ำนจ�ำรุงเป็น

แกนหลัก	 กลุ่มกิจกรรมที่ว่ำนี้	 ได้แก่	 กลุ่มเกษตรพื้นบ้ำน	 กลุ่ม

แปรรปูผลผลติ	กลุม่ร้ำนค้ำพอเพยีง	กลุม่ธนำคำรชุมชน	กลุม่รวม

ซื้อรวมขำยยำงพำรำ	กลุ่มธนำคำรต้นไม้	กลุ่มตีมีดกรีดยำง	กลุ่ม

ธนำคำรปแูสม	กลุม่บ้ำนปลำธนำคำรปู	กลุม่ประมงเรอืเลก็	กลุม่

เลี้ยงตะพำบน�้ำ	 กลุ่มธนำคำรขยะและสิ่งแวดล้อม	 กลุ่มกองทุน

สวสัดกิำรชมุชน	กลุม่สือ่ชมุชน	กลุม่โ มสเตย์	กลุม่อำหำรท้องถิน่

ไทย	และกลุม่	ฒ	ผูเ้ฒ่ำ	เป็นต้น	กลุม่กจิกรรมเหล่ำน้ีมีกำรประชมุ

แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นประจ�ำทุกวันที่	 15	 ของ

เดือน	 กลำยเป็นเครือข่ำยองค์กรบ้ำนจ�ำรุงที่มีเวทีสำธำรณะให้

เด็ก	เยำวชน	และคนชรำเข้ำร่วม	กระทั่งปี	พ.ศ.	25 	แกนน�ำ

และชำวบ้ำนจงึสถำปนำ	“มหำวทิยำลยับ้ำนนอก”	ขึน้เพือ่รวบรวม

องค์ควำมรู้และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมที่มีทั้งนักท่องเท่ียว

และผู้ท�ำงำนชุมชนทั่วประเทศเดินทำงมำศึกษำดูงำน

ผู้ใหญ่ชาติชายก�าลังบรรยายเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ให้คณะผู้ดูงาน

ช่างตีมีดกรีดยาง

ที่เหนเขียวขจีด้านหลังคอแนวปาโกงกางที่อยู่ของปูแสม
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ช่วงปัจจุบัน	คือตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมำ	เป็นช่วงที่

สภำองค์กรชุมชนต�ำบลเนิน ้อ	ท�ำหน้ำที่เป็นแกนกลำงเครือข่ำย

องค์กรชมุชนบ้ำนจ�ำรงุ	วำงแผนกลยุทธ์	โดยมีวิสยัทศัน์ทีจ่ะสร้ำง	

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุข	พึ่งพำตนเองได้	ชีวิตมีควำมมั่นคง”	ภำยใต้

พันธกิจ	“ฟนฟูทรัพยำกร	คน	ดิน	น�้ำ	ป่ำ”	โดยมีกลยุทธ์ในกำร

ใช้	“พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้	กลุม่องค์กรชมุชนเป็นแกนหลกั”	และ	“พฒันำ

แบบมีส่วนร่วม”	อำศัยกลุ่มกิจกรรมซึ่งปัจจุบันมีถึง	 	กลุ่มเป็น

กลไกขบัเคลือ่น	เพือ่ให้บรรลกุำรเป็น	“ชมุชนท้องถิน่จดักำรตนเอง	

สู่ควำมเป็นพลเมือง”	ภำยในปี	พ.ศ.	2560

ลุงใจ ผู้น�าเขียวขจี

ลงุใจ	อดตีเคยเป็นสมำชกิสภำเทศบำลต�ำบลเนนิ อ้	เป็น

ผู้มีบทบำทส�ำคัญอย่ำงยิ่งคนหนึ่งในกำรพัฒนำชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงพึ่งตนเองบ้ำนจ�ำรุงและมหำวิทยำลัยบ้ำนนอก	 ลุงใจก็

เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ชำติชำย	คือแม้ไม่ได้จบกำรศึกษำในระบบใน

ระดบัท่ีสงูนกั	แต่ท้ังผูใ้หญ่ชำตชิำยและลงุใจต่ำงมอีงค์ควำมรูแ้ละ

ประสบกำรณ์ในชวีติจรงิโดยเ พำะในกำรรวบรวมมวลชน	จดัตัง้

ชุมชนพึ่งตนเองอย่ำงชนิดที่ไม่มีนักปกครองของทำงรำชกำรสักกี่

คนจะท�ำได้	ควำมสำมำรถของลุงใจ	ยืนยันได้จำกผืนป่ำโกงกำง

ที่ลุงใจน�ำชำวบ้ำนฟนฟูสภำพป่ำชำยเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมำ

เป็นที่อยู่ของปูแสมอีกครั้ง	รวมทั้งกำรปลูกป่ำบก	จนท�ำให้ลุงใจ

ได้รับคัดเลือกให้เป็น	“ผู้น�ำเขียวขจี”	ในปี	พ.ศ.	25 	และ	2550	

ได้รับพระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้เข้ำเฝ้ำ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำ 	สยำมบรมรำชกุมำรี	ยังควำมภำคภูมิใจแก่ลุงใจ

ตรำบจนทุกวันนี้

เรำใช้เวลำสนทนำและรับฟังเรื่องรำวของมหำวิทยำลัย

บ้ำนนอก	บ้ำนจ�ำรงุทีผู่ใ้หญ่ชำตชิำยซึง่เป็นผูม้ส่ีวนส�ำคญัในกำร

ก่อตั้ง	 ถ่ำยทอดให้ฟังด้วยน�้ำเสียงและแววตำที่บ่งบอกถึงควำม

เชื่อมั่นและมั่นคงในภำรกิจอันศักดิสิทธินี้อยู่จวบจนกระทั่งบ่ำย

แก่ๆ	ลุงมำนพ	กว้ำงขวำง	หรือลุงใจ	แกนน�ำรุ่นบุกเบิกของบ้ำน

จ�ำรงุและวทิยำกรคนส�ำคญัของมหำวิทยำลัยบ้ำนนอก	จงึมำพำ

เรำไปเย่ียมชมกลุ่มกิจกรรมต่ำงๆ	 ในชุมชน	 อันได้แก่กลุ่มตีมีด

กรีดยำง	ที่หมู่	 6	บ้ำนเนินข้ำวต้ม	กลุ่มธนำคำรปูแสม	ที่หมู่	 2	

บ้ำนท่ำเจริญผล	 กลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มบ้ำนปลำธนำคำร

ปู	ที่หมู่	 	บ้ำนถนนกะเพรำ	(นอก)	หมู่	 	บ้ำนท่ำครก	และหมู่	

	บ้ำนถนนกะเพรำ	(ใน)	และกลุ่ม	ฒ	ผู้เฒ่ำ	ที่หมู่	5	บ้ำนหนอง

แพงพวย	 หมู่	 7	 บ้ำนจ�ำรุง	 และที่ต�ำบลชำกกระโดน	 กับต�ำบล

สองสลึง	เป็นต้น ลุงใหญ่ รัตนพงษ์ แกนน�ากลุ่ม  ผู้เ ่า ครูระนาดแห่งเนิน ้อ
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ห้องนอนโ มสเตย์กับอาหารมอค�่าบ้านลุงใจกลุ่มประมงเรอเลก

ชนิดกับน�้ำพริกกะปิฝีมือป้ำแจด	ภรรยำของลุง	ตำมด้วยผลไม้ที่

ปลูกเองในสวน	 อำทิ	 แก้วมังกรซึ่งมีรสหวำนสดชื่นชนิดที่เรำไม่

เคยสัมผัสรสชำติเช่นนี้จำกที่ไหนมำก่อน	 ระหว่ำงรับประทำน

อำหำรลุงใจยังเล่ำถึงควำมภำคภูมิใจมำกมำยของบ้ำนจ�ำรุง	

เป็นต้นว่ำ	 ร้ำนส้มต�ำจ�ำรุงที่พระเจ้ำหลำนเธอ	 พระองค์เจ้ำพัชร	

กิติยำภำเคยเสวยครำวเสด็จมำที่นี่แล้วพอพระทัยโปรดให้ร้ำน

นีท้�ำสญัญำว่ำจะเข้ำไปสอนกำรท�ำส้มต�ำให้ผูต้้องขังหญงิทีก่�ำลงั

จะพ้นโทษ	เพือ่ให้เป็นทำงเลอืกในกำรประกอบอำชพีหลงัพ้นโทษ

ออกมำ	ที่ส�ำคัญครำวเสด็จมำครั้งนั้น	ลุงใจยังได้มีโอกำสขับรถ

พำพระเจ้ำหลำนเธอ	 พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	 เสด็จชมกลุ่ม

กิจกรรมต่ำงๆ	ในชุมชนอีกด้วย

รุ่งเช้ำ	 ยังไม่ทันได้เจ็ดโมงดี	 รถบัสขนำดใหญ่	 -5	 คันก็

พำนักท่องเท่ียวเข้ำมำดูงำน	 หน้ำท่ีวิทยำกรของลุงก�ำลังเริ่มขึ้น

บ่ำยวันนั้นลุงใจโลดแล่นน�ำเรำไปยังสถำนที่ต่ำงๆ	 ใน

ชมุชน	พร้อมกำรบรรยำยด้วยส�ำเนียงคนระยองอนัมเีสน่ห์	ท่ำทำง

ลงุเตม็ไปด้วยควำมสุขและควำมภำคภมิูใจทีเ่หน็กำรเปลีย่นแปลง

ไปในทำงที่ดีของชุมชน

“ปแูสมเริม่กลบัมำแล้ว”	ลงุว่ำพลำงช้ีไปทีก่ระชังป	ู“เพรำะ

นอกจำกปลูกป่ำชำยเลนแล้ว	 เรำมีกติกำร่วมกันว่ำภำยในเขตที่

ก�ำหนดไว้ซึง่มเีนือ้ทีป่ระมำณ	101	ไร่	จะไม่มีกำรจับปูแสม	ยกเว้น

ปูท่ีออกมำนอกเขตจึงจะจับได้	 นอกจำกนี้ถ้ำใครจับปูแสมที่มีไข่

นอกกระดอง	จะต้องเอำไข่หรือตัวอ่อนที่อยู่นอกกระดองไปไว้ใน

กระชงัปเูพือ่ให้ปไูด้ขยำยพนัธุต่์อไป”	กตกิำท�ำนองนี	้ได้ใช้กบักำร

จับปูม้ำของชำวประมงที่นี่ด้วยเช่นกัน

ค�่ำคืนนั้น	 เรำได้อำศัยพักค้ำงแรมที่โ มสเตย์บ้ำนลุงใจ	

พร้อมร่วมรับประทำนอำหำรค�่ำที่โดดเด่นด้วยผักพื้นบ้ำนนำนำ
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อีกแล้ว	 แกรีบบอกเรำให้ขึ้นรถเพื่อเดินทำงไปยังที่ท�ำกำรของ

มหำวิทยำลัยบ้ำนนอก	ณ	 ที่นั้น	 เรำพบผู้คนกว่ำสำมร้อยชีวิตที่	

อบต.หนองระเวียง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครรำชสีมำพำมำดูงำน

ก�ำลังเข้ำแถวเพ่ือรับต้มเลือดหมูอำหำรเช้ำที่มหำวิทยำลัยบ้ำน

นอกจัดเตรียมไว้ให้	 หลังรับประทำนอำหำร	 ผู้ใหญ่ชำติชำยได้

กล่ำวต้อนรับคณะที่มำเยือน	จำกนั้นลุงใจก็ขึ้นท�ำหน้ำที่บรรยำย

ถึงควำมเป็นมำและกำรก่อตั้งชุมชนพึ่งตนเองแห่งนี้เหมือนเช่นที่

แกท�ำมำทุกๆ	วัน	เมื่อกำรบรรยำยและซักถำมจบลง	เจ้ำหน้ำที่

ที่ฝึกมำแล้วเป็นอย่ำงดีก็ท�ำหน้ำที่เป็นมัคคุเทศก์น�ำคณะผู้มำ

เยือนแยกออกเป็นสำยๆ	 เดินเท้ำบ้ำง	 เดินทำงด้วยรถรำงของ

มหำวิทยำลัยบ้ำนนอกบ้ำง	 เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มกิจกรรมต่ำงๆ	 ใน

ชุมชน	 ขณะท่ีบำงคนก็ใช้เวลำที่พอมีอยู่เดินชมร้ำนค้ำและซื้อ

คณะผู้ดูงานจาก อบต.หนองระเวียง อ�าเภอเมอง 

จังหวัดนครราชสีมา

สินค้ำต่ำงๆ	ของชุมชนติดตัวกลับไป	สิ่งที่น่ำภำคภูมิใจเกี่ยวกับ

ร้ำนค้ำชุมชนที่นี่ก็คือ	นอกจำกจะติดป้ำย	“ร้ำนพอเพียง	ซื้อเท่ำ

ที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น”	แล้ว	ที่ร้ำนค้ำยังวำงกระปุกเงินไว้ให้ลูกค้ำจ่ำย
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และทอนเงินเองในยำมที่ผู้ดูแลร้ำนค้ำไม่อยู่อีกด้วย

ช่วงเวลำสัน้ๆ	ท่ีเรำได้มโีอกำสสมัผสัมหำวทิยำลยับ้ำนนอกแห่งนี	้เรำ

เห็นถงึควำมรกัควำมสำมคัคีของผูค้น	และควำมมุง่มัน่ท่ีจะสร้ำงชมุชนของตน

ให้ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง	 คนที่นี่รู้จักกำรท�ำงำนร่วมกัน	 มีผลประโยชน์ร่วมกัน	

แบ่งปันประสบกำรณ์และควำมสขุร่วมกนั	ไม่ร�ำ่รวยแต่กม็ัน่คง	มจีติสำธำรณะ

ที่ได้รับกำรปลูกฝังและถ่ำยทอดไปยังเด็กๆ	 ของชุมชน	ที่ก่อตั้งเป็น	 “กองทัพ

มด”	ช่วยกันเก็บขยะตำมถนนให้สะอำดเป็นประจ�ำทุกเดือน	ยายอุทัย รัตนพงษ์ แกนน�ากลุ่มเกษตรพนบ้าน

ทวีศักดิ แม่นหมาย (น้องพลอย) 

อดีตหัวหน้ากองทัพมด น�าเดก  

เกบขยะตังแต่อายุ 0 ขวบ

กระปุกเงินที่ร้านพอเพียงตังให้ลูกค้าจ่ายและทอนเงินเอง

สินค้าที่จ�าหน่ายในร้านพอเพียง
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อย่ำงไรก็ดี	 บนบำทวิถีของมหำวิทยำลัยบ้ำนนอก	 บ้ำน

จ�ำรุง	 และชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองแห่งนี้ใช่ว่ำจะไม่มี

อุปสรรคและควำมท้ำทำย	แม้ว่ำปัจจุบันคนกว่ำ	 0 	จำก	160	

ครัวเรือนของบ้ำนจ�ำรุง	 และ	 50 	 จำก	 1,000	 ครัวเรือนของ

ต�ำบลเนนิ อ้จะเป็นสมำชกิและเข้ำร่วมกจิกรรมกบัมหำวทิยำลยั

บ้ำนนอก	 บ้ำนจ�ำรุง	 แต่วิถีชุมชนพึ่งตนเองแห่งนี้ก็ไปขัดขวำง

ผลประโยชน์ของคนบำงกลุ่มที่อยู่ได้บนควำมอ่อนแอของผู้คน	

ด้วยเหตุนี้ในชุมชนใช่ว่ำจะไม่มีควำมขัดแย้ง	 แต่เมื่อพิจำรณำ

ว่ำ	ควำมขัดแย้งเป็นสัจธรรมและเป็นนิรันดร์ที่ด�ำรงอยู่ในสรรพ

สิ่งแล้ว	 ควำมขัดแย้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่ำกลัวอะไร	 โดย

เ พำะในชุมชนที่คนพึ่งพำตัวเองได้	จัดกำรเรื่องของตัวเองได้	มี

กระบวนกำรกลุ่มท่ีเข้มแขง็คอยขบัเคลือ่นพฒันำตลอดเวลำอย่ำง

บ้ำนจ�ำรุงด้วยแล้ว	ควำมขัดแย้งจึงเป็นเพียงเรื่องพื้นๆ	และหำก

มองด้วยสำยตำที่เป็นบวกแล้ว	อำจเป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชนเรียน

รู้มำกขึ้นและพัฒนำเข้มแข็งขึ้นด้วยซ�้ำไป

และนี่คือวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง	บ้ำนจ�ำรุง	

มหำวทิยำลยับ้ำนนอกท่ีประสบกำรณ์แห่งกำรต่อสูช้วีติจรงิเป็นผู้

สอน	 	
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ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society

ศิรินทร์ ร ์  ลาบ นอง สง
 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
- ปรญิญาตร ีสาขาจิตวิทยา ตุสาหกรรมและ งค์การ

  มหาวิทยาลัย รามค�าแหง 

- ปริญญาโท สาขาการพั นาทรัพยากรมนุษย์

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
- á¼¹¡½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò

  บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ถิรไทย ชมเ ยน
รงเรียน ระ ยั ไ
	 “กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง	 5	 โรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายนี้จะเป็น

โรงเรียนต้นแบบที่น�าความรู้	 ความเข้าใจต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าไปใช้ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์	และช่วยปลูกจิตส�านึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	และน�าไป

ป บิตัอิย่างต่อเนือ่ง”	สิน้เสยีงค�ากล่าวของคณุสมัพนั 	์วงษ์ปาน	กรรมการผู้จัดการ	

บรษิทั	ถริไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ตามด้วยเสยีงปรบมอื	ปลกุให้ฉนัคดิถงึประสบการณ์

ดีๆ	ที่ได้ไปเยี่ยมชมและเฝ้าดูการจัดท�าโครงการของน้องๆ	ทุกโรงเรียน

 ส�ำหรบัโครงกำรเพ่ือสงัคมในโอกำสท่ี	บรษิทั	ถริไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	มอีำยุ

ครบ	25	ปี	โครงกำรนี้ ันได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในกำรไปเยี่ยมชมกลุ่มกิจกรรม

ทัง้	12	โรงเรยีน	ทีเ่ข้ำรอบสดุท้ำยของโครงกำร	ถริไทยแชมเปียน	โรงเรยีนประหยดั

ไฟ	 ซึ่งผนึกก�ำลังร่วมกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 กำรไฟฟ้ำ

นครหลวง	(กฟน.)	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	(กฟภ.)	และส�ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้น

ฐำน	(สพฐ.)	จัดท�ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ	จนใกล้ถึงปลำยทำงสุดท้ำยแล้วในวันนี้

บันทก น้าส ท้าย ระกาศ ลการชิงชัย
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ถิรไทย ชมเ ยน
รงเรียน ระ ยั ไ

จำก	 12	 โรงเรียนเข้ำรอบสุดท้ำย	 ันและพี่น้องทีมงำน

ประกอบด้วยผู้จัดกำรส่วนและวิศวกร	 ได้รับมอบหมำยจำก													

ผู้บริหำร	ในกำรเป็นตัวแทนเปิดโครงกำร	หรือเป็นวิทยำกร	ส่วน

ันรับหน้ำท่ีเป็นพิธีกร	 และประสำนงำนต่ำงๆ	 นอกจำกนั้นยัง

มีวิทยำกรจำกกำรไฟฟ้ำทั้ง	3	แห่ง	ร่วมเดินทำงไปกับทีมจัดท�ำ

รำยกำรโทรทัศน์	ทั่วทุกภูมิภำค	 เพื่อพบปะกับท่ำนอำจำรย์และ

น้องๆ	 นักเรียน	 กลุ่มงำนต่ำงๆ	 เพื่อชมกำรน�ำเสนอโครงกำร	

รวมทัง้ให้ควำมรู	้มอบประกำศนยีบตัร	และเงนิสนบัสนนุ	10,000	

บำท	พร้อมกับบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อออกอำกำศทำงโทรทัศน์

ทั้ง	 12	 โรงเรียนจำก	 	ภูมิภำคที่ ันได้ไปคือ	 1.	สวรรค์

อนันต์วิทยำ	จ.สุโขทัย		2.	ไตรเขตประชำสำมัคคีรัชมังคลำภิเษก	

จ.น่ำน		3.	ส่วนบุญโญปถัมภ์	จ.ล�ำพูน		 .	หนองบัวพิทยำคำร	

จ.หนองบัวล�ำภู		5.	กันทรำรมณ์	จ.ศรีสะเกษ		6.	ชลกันยำนุกุล	

จ.ชลบุรี		7.	ประจันตรำษฎร์บ�ำรุง	จ.ปรำจีนบุรี		 .	สตรีวิทยำ	

และ	 .	 บำงมดวิทยำ	 “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”	 จำกกรุงเทพ 								

10.	 เลำขวัญรำษฎร์บ�ำรุง	 จ.กำญจนบุรี	 	 11.	 เ ลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระศรนีครนิทร์ภเูกต็	จ.ภเูกต็	และ	12.	กนัตงัรษัฎำศกึษำ	

จ.ตรัง

นัได้สมัผสักบัโครงกำรต่ำงๆ	ของน้องๆ	ทกุโรงเรยีน	ได้

เหน็ควำมตัง้ใจของนกัเรยีน	ได้เหน็กำรสนบัสนุนจำกผู้อ�ำนวยกำร	

อำจำรย์ทีป่รกึษำ	รูสึ้กปล้ืมใจกับอนำคตของชำตทิีมี่จิตส�ำนกึด้ำน

กำรอนรุกัษ์พลงังำน	ถ้ำหำกได้รบักำรถ่ำยทอดหรอืปลกูฝังเรือ่งนี้

 คณุสมัพนั 	์วงษ์ปาน กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

กล่าวเปิดงานในพธิมีอบรางวลัโครงการถิรไทย แชมเป้ียน โรงเรียนประหยดั

ไฟ

คุณเอกวัฒน์	 	 ไพบูลย์วรชาติ	 รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่ง
แวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวต้อนรับในนามของผู้สนับสนุน

โครงการและเจ้าของสถานที่

ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

อย่ำงกว้ำงขวำงก็จะส่งผลดีต่อมวลมนุษยชำติไม่น้อยทีเดียว

และแล้วก็มำถึงวันนี้	ซึ่งเป็นวันที่น้องๆ	จำก	5	โรงเรียน

ที่ผ่ำนกำรคัดสรรผลงำนรอบสุดท้ำยจำกคณะกรรมกำรผู้ทรง

คณุวฒุิที่มำจำกกำรไฟฟ้ำทัง้	3	แห่ง	และจำก	“ถิรไทย”		ซึ่งได้แก่	

โรงเรยีนกันตงัรษัฎาศกึษา	จ.ตรงั 	โรงเรยีนเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ

พระศรีนครินทร์ภูเกต	จ.ภูเกต 	โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัช

มังคลาภิเษก	จ.น่าน  โรงเรียนประจันตราษฎร์บ�ารุง	จ.ปราจีนบุรี

และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์	จ.ล�าพูน ก็จะมำฟังกำรประกำศ

ผลและรับรำงวัล	 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์	 กำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำค	ซึ่งก่อนหน้ำนี้	ถิรไทยก็ได้มีโอกำสต้อนรับท่ำนผู้อ�ำนวย

กำร	 คณำจำรย์ที่ปรึกษำ	 รวมทั้งน้องๆ	 คนเก่งทั้ง	 5	 โรงเรียน								

ในกำรมำเย่ียมชมบริษัท 	 ซ่ึงทำงถิรไทยได้ให้กำรต้อนรับอย่ำง

เต็มที่	 ทั้งอำหำร	 ที่พัก	 กำรเยี่ยมชมโรงงำน	 และพำเที่ยวแหล่ง
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ท่องเที่ยวส�ำคัญของอ�ำเภอบำงปู	จังหวัดสมุทรปรำกำร	บ้ำน ัน	

นั่นคือ...เมืองโบรำณ...	นั่นเอง

คุณสัมพันธ์กล่าวต้อนรับ

คณะนักเรียนที่มา

เยี่ยมชมโรงงาน

คุณสุนันท์  สันติโชตินันท์ กรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับ

พี่หน่อย และพี่โอเล่ห์บรรยายให้ความรู้

อาจารย์และนักเรียนร่วมถ่ายภาพกับหม้อแปลงขนาด 300 MVA 

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดและแรงดันสูงที่สุด เท่าที่ผลิตได้ใน

ประเทศไทย 

	 ส่วนรำงวัลที่น้องๆ	 จะได้รับ	 นั่นคือ	 ผู้ชนะเลิศจะได้รับ

เงินรำงวัล	100,000	บำท	รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้รับเงินรำงวัล	

60,000	บำท	รองชนะเลิศอันดับ	2	 ได้รับเงินรำงวัล	 0,000	

บำท	และรำงวัลชมเชย	2	รำงวัล	ได้รับเงินรำงวัล	25,000	บำท	

นอกจำกนั้นยังมีโล่รำงวัล	และประกำศนียบัตรทุกโรงเรียน

ส�ำหรับผลกำรแข่งขันมีดังนี้

โฉมหน้าประธานกลุ่มคนเก่งของแต่ละโรงเรียน
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	 ขอแสดงควำมยินดีกับผู้อ�ำนวยกำร	 คณะอำจำรย์	 และ
น้องๆ	 เยำวชนคนเก่งทุกๆ	 คน	 ท่ีได้รับรำงวัลในวันน้ี	 ขอให้
น้องๆ	ทุกๆ	คน	เก็บเกี่ยวแนวคิด	ประสบกำรณ์ต่ำงๆ	จำกกำร
จัดท�ำโครงกำรนี้	ไปประยุกต์ใช้	บอกต่อ	พัฒนำโครงกำรดีๆ	ที่
เรำได้ท�ำร่วมกันและถ่ำยทอดไปยังคนรอบข้ำงให้ได้มีแนวคิดใน
กำรประหยัดกำรใช้พลังงำน	ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง	แต่เพื่อ
โลกที่แสนน่ำอยู่ของเรำ	ให้คงควำมน่ำอยู่อย่ำงนี้ตลอดไป

	 บันทึกหน้ำสุดท้ำยของ ัน...ส�ำหรับโครงกำรนี้จบลงด้วย

น�้ำตำแห่งควำมปีติ	 ที่ได้เห็นแววตำของผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	

อำจำรย์ที่ปรึกษำ	 ที่มองน้องๆ	 นักเรียนด้วยควำมภำคภูมิใจใน	

ผลผลิตที่มำจำกควำมตั้งใจจริงของทุกๆ	ผู้เกี่ยวข้อง	ได้เห็นน�้ำตำ	

และรอยยิ้มของนักเรียนผู้สมหวังจำกรำงวัลและควำมตั้งใจ	 ันได้

เห็นค�ำปลอบใจจำกพี่ๆ	 เพื่อนๆ	 ที่ปลอบใจน้องบำงคนที่อำจไม่

สมหวัง	 และได้เห็นควำมพร้อมของผู้สนับสนุนอื่นๆ	 ท่ีล้วนทุ่มเท	

แรงกำยแรงใจ	ให้บรรลุดังวัตถุประสงค์ทุกประกำร	ขอบคุณ	ขอบ

คุณจริงๆ	แล้วพี่จะไปเยี่ยมน้องๆ	นะจะ

	 แต่ ส�ำหรบับนัทกึของ	“ถริไทย”	แน่นอนคงไม่หยดุเพยีงแค่

นี้	นี่อำจเป็นเพียงหน้ำสุดท้ำยของเรื่องนี้	แต่เรำจะยังคงเปิดบันทึก

หน้ำแรกของเรื่องอื่นๆ	ต่อไป	เพื่อสร้ำงสรรค์โครงกำรดีๆ	ในกำร

จรรโลงให้สังคมและประเทศมีกำรพัฒนำในทุกๆ	 ด้ำนอย่ำงต่อ

เนื่อง	เท่ำที่ควำมสำมำรถของเรำจะท�ำได้		สวัสดี...

รำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่	

โ ง ียน ิ ีย ติ ด ีน ิน ู ต ู ต

รำงวัลชนะเลิศ		

โ ง ียน ต ต ี ง ิ   น่ น

รำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1		ได้แก่	

โ ง ียน นตง  ต ง

รางวัลชมเชย  ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บ�ารุง จ.ปราจีนบุรี 

รางวัลชมเชย  ได้แก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ล�าพูน



น ย ดิ   ห ย

ครูปรึกษำ

	 “อันดับแรกก็อยำกจะบอกว่ำ	 รู ้สึกดีใจเป็นอย่ำงยิ่งที่

อำจำรย์ได้เชิญชวนให้หนูมำอยู่ทีมน้ี	 และแต่งต้ังให้เป็นประธำน

ทีมด้วย	 พอเห็นโครงกำรและได้รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำร

น้ีแล้วน่ำสนใจมำกๆ	 เลยค่ะเพรำะเป็นกำรประหยัดค่ำไฟใน

โรงเรียนของเรำด้วย	 พอนำนไปอำจำรย์ส่งโครงกำรของเรำไป

ปรำก ว่ำผ่ำนเข้ำรอบ	หนูดีใจมำกเลยค่ะ	แล้วจำกนั้นก็มีข่ำวมำ

ว่ำทมีงำนถริไทยจะมำจดักจิกรรมให้ควำมรูแ้ก่พวกเรำกด็ใีจมำก

เลยค่ะ	แลว้ได้ควำมรูเ้ยอะด้วย	จำกนัน้ก็ได้ข่ำวมำว่ำทีมของพวก

หนูได้เข้ำรอบ	5	ทมีสุดท้ำยระดับประเทศภูมใิจมำกๆ	เลยค่ะ	แล้ว

ตอนที่ไปรับรำงวัลก็สนุกมำกค่ะเพรำะได้ดูอะไรหลำยๆ	อย่ำง	

						“สุดทำ้ยนี้คือ	ผลกำรประกวดออกมำนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น่ำ

ตืน่เต้นและภำคภมูใิจทีส่ดุ	พวกเรำทมี	 l i 	 a 	 an 	ได้รบั

รำงวลัชนะเลศิเป็นสิง่ทีน่่ำภมูใิจเป็นอย่ำงมำกและขอขอบพระคณุ	

บริษัท	 ถิรไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และขอขอบพระคุณ	 อำจำรย์

ประดษิฐ์	หำญยทุธ	มำกๆ	เลยค่ะทีใ่ห้โอกำสและให้ประสบกำรณ์

แก่หนูค่ะ”

			 	 	 	 	 	 	 	 	

	

áªÁà»‚œÂ¹ 
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี

รัชมังคลาภิเษก จ.น่าน

	 “กระผมในนำมครูที่ปรึกษำกลุ่ม	 l i 	 a 	 an 	

จำกโรงเรียนไตรเขตประชำสำมัคคีรัชมังคลำภิเษก	 ขอขอบคุณ	

บริษัท	 ถิรไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีมำกในครั้ง

นี้เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์

ในกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 ด้ำนกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ	

หลังจำกนี้ทำงโรงเรียนจะยังคงด�ำเนินมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ

ภำยในโรงเรียนต่อไปครับ”

	 	 			

น ง นิ  อ
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	 “ควำมรู้สึกของข้ำพเจ้ำที่มีต่อโครงกำร	“ถิรไทยแชมปเปียน	

โรงเรยีนประหยดัไฟ”	กข็อกล่ำวตำมควำมรูส้กึทีแ่ท้จรงิของข้ำพเจ้ำ

ว่ำ	ตัง้แต่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำร่วมโครงกำรนีท้�ำให้ข้ำพเจ้ำตระหนกัถงึกำร

ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำเป็นอย่ำงมำกและได้รู้อะไรหลำยๆ	 อย่ำง

เกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรในคร้ังน้ี	 เช่น	 ได้รู้ถึงผลประโยชน์ที่

ข้ำพเจ้ำมิเคยรู้มำก่อนว่ำกำรประหยัดพลังงำนมีผลดีอย่ำงไรและ

ช่วยโรงเรยีนประหยดัค่ำใช้จ่ำยได้มำกน้อยเพยีงใด	จนกระทัง่ได้เข้ำ

ร่วมโครงกำรนี้ถึงได้รู้ว่ำมีผลประโยชน์โดยตรงต่อค่ำใช้จ่ำยไฟฟ้ำ

ภำยในโรงเรียนว่ำค่ำไฟลดลงมำเร่ือยๆ	 ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำ

ของโรงเรยีนลดน้อยลง	ข้ำพเจ้ำมคีวำมรูส้กึดใีจเป็นอย่ำงยิง่ทีบ่รษิทั

ถริไทยได้จดัโครงกำรดีๆ 	แบบนีข้ึน้มำต้องขอขอบพระคณุเป็นอย่ำง

ยิ่งค่ะ	เพรำะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้คณะครู	นักเรียน	บุคลำกรภำยใน

โรงเรยีนรวมถงึตวัข้ำพเจ้ำเองได้ให้ควำมส�ำคญัและตระหนกัถงึกำร

ประหยัดพลังงำน	 หันมำให้ควำมสนใจกับกำรประหยัดพลังงำน

ไฟฟ้ำกนัมำกยิง่ขึน้	ท�ำให้ทกุคนได้รบัผลประโยชน์จำกกำรประหยดั

ไฟฟ้ำไม่น้อย	

	 “ข้ำพเจ้ำมโีอกำสได้เข้ำไปศกึษำดงูำนโรงงำนบรษิทั	ถริไทย	

จ�ำกดั	(มหำชน)	เกีย่วกบักำรผลติหม้อแปลงไฟฟ้ำ	ตลอดถงึอปุกรณ์

ต่ำงๆ	กม็คีวำมภำคภมูใิจเป็นอย่ำงยิง่ทีม่โีอกำสได้เข้ำไปศกึษำของ

จรงิโดยทีข้่ำพเจ้ำมเิคยพบเหน็มำก่อนและทีป่ลืม้ใจมำกทีส่ดุคอื	พี่ๆ 	

ทีมงำนถิรไทยและพนักงำนที่ท�ำงำนเกี่ยวกับกำรผลิตหม้อแปลง		

ไฟฟ้ำ	ได้ให้ควำมรูแ้ละค�ำแนะน�ำมำกมำยท�ำให้ข้ำพเจ้ำสนใจงำนนี้

เป็นอย่ำงมำก	จงึเป็นแรงผลกัดนัให้ข้ำพเจ้ำมคีวำมใฝ่ฝันว่ำอยำกจะ

ท�ำงำนในบริษัทนี้และข้ำพเจ้ำหวังว่ำบริษัท	ถิรไทย	จะจัดโครงกำร

ดีๆ	อย่ำงนี้ขึ้นอีกครั้งนะคะ	ข้ำพเจ้ำขอให้บริษัท	ถิรไทยมีกิจกำรที่

เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นไปนะคะ”

		 	 	 	 	 	 	 	

	

	 “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมำกที่ได้ร่วมกิจกรรม	 “ถิรไทยแชมป

เปียน	โรงเรียนประหยัดไฟ”	กิจกรรมครั้งนี้ท�ำให้มีควำมรู้มำกมำยและ

ได้น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	 และได้มีโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนโรงงำน

บริษัท	ถิรไทยได้ควำมรู้มำกมำยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ	ขอให้บริษัท

ถิรไทยได้สร้ำงกิจกรรมดีๆ	อย่ำงนี้ขึ้นอีกเพื่อให้เยำวชนได้ตระหนักถึง

กำรประหยัดไฟฟ้ำ

	 “สุดท้ำยนี้ขอให้บริษัทถิรไทยและผู ้ใหญ่ใจดีทุกท่ำนมีแต่			

ควำมสุขควำมเจริญนะครับ”

						

น ย   ง อย

	 “ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่ำงยิ่งที่บริษัท	 ถิรไทยได้มีโครงกำรดีๆ

อย่ำงนี้และเป็นเกียรติอย่ำงมำกที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมนี้	ตัวผมก็ไม่คิด

ว่ำจะได้ผ่ำนเข้ำรอบนีแ้ละได้รบัรำงวลันี	้รูส้กึภำคภมูใิจมำกท่ีเป็นส่วน

หนึ่งในโครงกำรนี้และได้ท�ำให้โรงเรียนมีค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง	

	 “สดุท้ำยนีผ้มกข็อขอบพระคณุบรษิทั	ถริไทย	ทีจ่ดัโครงกำรดีๆ

อย่ำงนี้และให้พวกผมได้มีส่วนร่วมในโครงกำรนี้	 หวังว่ำถ้ำมีโอกำส

หน้ำพวกผมจะเข้ำร่วมโครงกำรอีกและพวกผมจะน�ำเงินรำงวัลที่ได้

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุดนะครับ”																																																																																																		

	 	 	 		

น ย ี น    ู ง

น ง ิ ิ  น อ

	 “ผมรู้สึกดีใจอย่ำงมำกที่บริษัท	 ถิรไทยได้มี
โครงกำรดีๆ	นี้ขึ้น	ซึ่งผมได้เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	ผมรู้สึกภำคภูมิใจ
เป็นอย่ำงมำกทีไ่ด้เข้ำร่วมกจิกรรมและเป็นส่วนหนึง่ของกำรช่วยประหยดั

ไฟในครัง้นี	้ซึง่โครงกำรนีท้�ำให้ผมและเพือ่นๆ	ร่วมมอืกนัเพือ่หำวธิกีำร
แก้ไขอุปกรณ์ใช้ไฟและกำรใช้ไฟของนักเรียนในโรงเรียนของเรำอย่ำง
ประหยัดและโครงกำรนี้สำมำรถฝึกนิสัยนักเรียนทุกคนให้ตระหนักถึง
กำรใช้ไฟอย่ำงประหยดัเป็นอย่ำงด	ีผมรูส้กึภำคภมูใิจมำกทีไ่ด้ไปศกึษำ
ดูงำนโรงงำนบริษัท	 ถิรไทยของพี่ๆ	 ผมได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
ดูงำนในครั้งนี้	 ผมได้เห็นกำรผลิตหม้อแปลงที่ส่งขำยทั่วประเทศ	 ซึ่ง
กว่ำจะเป็นหม้อแปลงต้องใช้สมอง	 ก�ำลัง	 และควำมสำมำรถของพี่ทั้ง
นัน้	และพี่ๆ ได้อธบิำยกำรท�ำงำนของหม้อแปลง	กำรทดลองหม้อแปลง
อย่ำงเข้ำใจ	 ซึ่งท�ำให้ผมได้รู้และเข้ำใจหลักกำรท�ำงำนของหม้อแปลง
เป็นอย่ำงดี

	 “สดุท้ำยนี	้ผมอยำกให้พี่ๆ 	บรษิทั	ถริไทยจดัโครงกำรดีๆ 	นีข้ึน้
มำอกีเพือ่กระตุน้กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยดั	ผมและเพือ่นๆ	จะร่วมมอื
กันประหยัดพลังงำนต่ำงๆ	ต่อไปครับ	เพื่อโลกและเพื่อตัวเองครับ”																																																																																																				
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น ย ิน  ดง



	 “รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร	 “ถิรไทย

แชมปเปียน	โรงเรียนประหยัดไฟ”	ท�ำให้โรงเรียนของเรำปรับปรุงแก้ไข

และได้คดิหำวธิทีีจ่ะท�ำให้ค่ำไฟในโรงเรยีนของเรำลดลง	โรงเรยีนของ

เรำได้ลดภำวะโลกร้อนอีกด้วยและแนะน�ำกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด

ให้กับทุกๆ	 คนในโรงเรียนและปลูกฝังกำรใช้ไฟให้กับนักเรียนและ

ปลกูจติส�ำนกึและควำมรบัผดิชอบให้ได้เข้ำถงึกนัทกุๆ	คน	ให้นกัเรยีน

มีกำรสังเกตไฟฟ้ำในโรงเรียนและปิด-เปิดไฟฟ้ำแล้วดูด้วย	 ซึ่งได้ผล

คือ	 ค่ำไฟฟ้ำในโรงเรียนลดน้อยลง	 กำรที่ได้มีโอกำสเข้ำศึกษำดูงำน

โรงงำนบริษัท	 ถิรไทย	 ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่ำงมำกที่ได้ไปเห็นและได้รู้

ถึงกำรท�ำงำนของพี่ๆ	น้ำๆ	ถิรไทย	ที่มีฝีมือและสมองที่ละเอียดอ่อน

ทีค่ดิค้นและผลติหม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ทีส่ดุในประเทศและได้เหน็

ถงึกำรคดิค้นวธิกีำรทดลองทีจ่ะท�ำให้ควำมคงทนของหม้อแปลงไฟฟ้ำ	

ถ้ำมโีอกำสอกีหรอืมกีจิกรรมโครงกำรดีๆ 	อย่ำงนี	้ผมและเพือ่นกอ็ยำก

ทีจ่ะเข้ำร่วมอกีครัง้ครบัเพรำะเป็นโครงกำรทีช่่วยโลก	สงัคม	ชมุชนและ

โรงเรียนด้วย

	 “สดุท้ำยนีผ้มขอให้บรษิทั	ถริไทยแห่งนีเ้จรญิรุง่เรอืงมัง่มศีรสีขุ

ตลอดไปและขยำยสำขำให้มำกๆ	เป็นกจิกำรคูบ้่ำนคูเ่มอืงไทยตลอดไป

อย่ำงย่ังยืนนะครับ”																																																																																																										

	 	

 น ยอดิ  น

	 “ผมรู้สึกดีใจมำกและภำคภูมิใจมำกเลย

ครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม	“ถิรไทยแชมป

เปียน	 โรงเรียนประหยัดไฟ”	 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมำกนะครับ

เพรำะช่วยให้พวกเรำได้ช่วยกนัประหยดัไฟฟ้ำเพรำะถ้ำเรำไม่ช่วยกนั

ประหยดัไฟฟ้ำอกีไม่นำนพลงังำนบนโลกของเรำกจ็ะหมดไป	กจิกรรม

นี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้พวกเรำอนุรักษ์พลังงำนครับ

	 “กำรที่ทีมพวกเรำทีม	 l i 	 a 	 an 		มีโอกำสได้เข้ำไป

ศึกษำดูงำนที่โรงงำนบริษัท	ถิรไทย	ท�ำให้เรำได้รับควำมรู้เป็นอย่ำง

มำกครับ	 ดีใจมำกเลยครับที่พี่ๆ	 ทีมงำนพำพวกเรำเข้ำชมโรงงำน	

พวกผมทีม	 l i 	 a 	 an 	 ก็ขอขอบคุณเป็นอย่ำงมำกนะครับ

ถ้ำมีโอกำสหรือว่ำมีกิจกรรมดีๆ	 แบบนี้อีกผมและเพื่อนๆ	 ก็อยำก

จะเข้ำร่วมอกีครัง้ครบัเพรำะเป็นโครงกำรดีๆ 	ทีเ่กีย่วกบักำรประหยดั

พลังงำน	 เป็นสิ่งที่ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยลงด้วยครับและเป็นโครงกำรที่

สนุกมำกเลยครับ”																																																																																																												

	 	

น ยอน  ง อย

	 “ข้ำพเจ้ำรู้สึกภำคภูมิใจมำกที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม	 “ถิรไทย

แชมปเปียน	 โรงเรียนประหยัดไฟ”	 และภูมิใจที่ได้มีโอกำสเข้ำศึกษำ

ดูงำนโรงงำนบริษัท	 ถิรไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ข้ำพเจ้ำได้รู้ถึงกำร

ประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำและได้รูถ้งึกระบวนกำรผลติกระแสไฟฟ้ำเช่น	

กำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำและได้รับควำมรู้จำกสิ่งต่ำงๆ	 มำกมำยที่

ข้ำพเจ้ำได้พบเห็นในโรงงำน”

																																											

	 “กระผมมีควำมรู้สึกดีมำกครับที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร	ถิรไทย

แชมปเปียน	โรงเรียนประหยัดไฟโครงกำรนี้สอนให้กระผมรู้ว่ำกำรที่

เรำช่วยกนัประหยดัไฟส่งผลประโยชน์ต่อตวัเรำและโรงเรยีนมำกมำย

เลยทีเดียว	 และกระผมก็มีโอกำสได้ไปศึกษำดูงำนโรงงำนบริษัทถิร

ไทย	ได้รับควำมรู้และควำมสนุกสนำนมำกมำยครับ	ต้องขอขอบคุณ

บริษัทถิรไทยที่จัดโครงกำรดีๆ	แบบนี้ขึ้นมำนะครับ”

																																																					

น ง อ  อง

น ง น น   น อ้น

	น ย  น

	 “ดิ ันมีควำมภำคภูมิใจและดีใจเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้เข้ำร่วม

กิจกรรม	 ถิรไทยแชมปเปียน	 โรงเรียนประหยัดไฟในครั้งนี้	 เพรำะ

ว่ำโครงกำรนี้ถือว่ำเป็นโครงกำรที่ดีโครงกำรหนึ่งที่สอนให้ทุกคน

ตระหนกัถงึกำรประหยดัพลงังำนและดิ นัมโีอกำสได้ไปศกึษำดงูำน

โรงงำนบริษัท	 ถิรไทยก็นับว่ำเป็นสิ่งที่ภำคภูมิใจอีกอย่ำงหนึ่งเพรำะ

ได้รับควำมรู้มำกมำยเลยค่ะ”
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ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society

รัฐพล  เกษมวงศ์จิตร 
 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ             

  สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹  

- ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย     

  จ�ากัด (มหาชน)

EGAT Cup ครั้งที่ 6

	 หากจะกล่าวถึงกีฬาที่คนไทยนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง	 และถือเป็นเจ้า
แห่งกีฬาประเภทนี้	คงหนีไม่พ้นกีฬาเซปักตะกร้อซึ่งปัจจุบันหลายชาติได้มีการพัฒนา
กีฬาประเภทนี้	จนเรียกได้ว่าเป็นชาติคู่แข่งที่น่ากลัวนอกเหนือจากมาเลเซีย	และกลุ่ม
ประเทศในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้เข้าไปทกุท	ีเช่น	เกาหลใีต้	ญ่ีปุ่น	จนี	เป็นต้น

	 ในทุกๆ	2	ปี	บริษัท	ถิรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ด�าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนานาชาติ	 โดยจะ
เชิญทีมจากชาติต่างๆ	 เข้าโรมรัน	 แข่งขันกัน	 ภายใต้ช่ือ	 “การแข่งขันเซปักตะกร้อ
นานาชาติ	 EGAT	 Cup”	 ทั้งนี้ในปี	 2556	 ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นที่จังหวัดล�าปาง	
และเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่	6	โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า	“EGAT-TIRATHAI	
INVITATION	SEPAKTAKRAW	LAMPANG	TOUR	2013”	โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่	
2-6	กรกฎาคม	2556	ณ	สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล�าปาง	ต�าบลสวนดอก	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	เมืองรถม้านั่นเอง 

	 ส�ำหรับกำรแข่งขันรำยกำรน้ีเป็นกำรแข่งขันเซปักตะกร้อในประเภททีมเดี่ยว
ทั้งทีมชำย	 และทีมหญิงโดย	 ประเภททีมชำยมีทีมเข้ำร่วมท�ำกำรแข่งขัน	 จ�ำนวน	 7	
ทีม	ประกอบด้วย	ทีมไทย	2	ทีม	คือทีม	EGAT	Club	และทีมถิรไทย	Club,	มำเลเซีย	
2	ทีม,	เกำหลีใต้	1	ทีม,	ญี่ปุ่น	1	ทีม,	ลำว	1	ทีมและประเภททีมหญิง	มีทีมเข้ำร่วม
ท�ำกำรแข่งขัน	จ�ำนวน	6	ทีม	ประกอบด้วย	ทีมไทย	2	ทีม,	เวียดนำม	1	ทีม,	จีน	1	
ทีม,	มำเลเซีย	1	ทีม	และลำว	1	ทีม	ซึ่งทีมผู้ชนะจะได้รับเงินรำงวัลพร้อมเหรียญและ
ถ้วยรำงวัลเกียรติยศ

เยือนเมืองรถม้า ชมตะกร้อนานาชาติ
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	 ทัง้นีใ้นวนัที	่2	กรกฎำคม	2556	ได้มพีธิเีปิดกำรแข่งขนัโดย	
นำยธวัชชัย	เทอดเผ่ำไทย	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล�ำปำงเป็นประธำน
พธิเีปิดกำรแข่งขนั	พร้อมด้วยนำยสทุศัน์	ปัทมสริวิฒัน์	ผูว่้ำกำรกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 นำยสมยศ	 ธีระวงศ์สกุล	 ผู้ช่วยผู้
ว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำ	 2,	นำยกิตติภูมิ	 นำมวงค์	 นำยกเทศมนตรีนคร
ล�ำปำง	นำยสัมพันธ์	 วงษ์ปำน	กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	ถิรไทย	
จ�ำกดั	(มหำชน)	และนำยนพชยั	วฒุกิมลชยั		อปุนำยกสมำคมตะกร้อ
แห่งประเทศไทย	 ร่วมในพิธีเปิดกำรแข่งขันและร่วมกันต้อนรับทีม
นักกีฬำเซปักตะกร้อจำกประเทศต่ำงๆ



 TIRATHAI JOURNAL   59

	 ส�ำหรับกำรต้อนรับคณะนักกีฬำและผู ้จัดกำร
แข่งขัน	ซึ่งทำงเทศบำลนครล�ำปำง	ในฐำนะเจ้ำของสถำน
ทีไ่ด้อ�ำนวยควำมสะดวก	ดแูลนกักฬีำตลอดจนผูเ้กีย่วข้อง
อย่ำงเตม็ที	่ตัง้แต่วนัก่อนกำรแข่งขนั		เริม่ต้นจำกกำรจดัรถ
ม้ำน�ำคณะนกักฬีำนัง่รถม้ำชมทวิทศัน์เมอืงล�ำปำง	รวมทัง้
งำนเลี้ยงขันโตกแบบชำวเหนือ	 บริเวณห้ำแยกหอนำฬิกำ	
เทศบำลนครล�ำปำง

	 นอกจำกนั้นยังได้รับกำรสนับสนุนจำกโรงไฟฟ้ำ
แม่เมำะในกำรเข้ำเยี่ยมชม	 โรงไฟฟ้ำและเหมืองแม่เมำะ	
ซึ่งเป็นเหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	 ทั้งนี้
ทำงนกักฬีำและผูฝึ้กสอนได้เปิดคลนิกิตะกร้อสอนกำรเล่น
ตะกร้อให้แก่คณะนักเรียนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

	 ส�ำหรับผลกำรชิงชัย	 ทีมชนะเลิศประเทศทีมชำย
ได้แก่	ทีม	MSN	ทีม	A	จำกประเทศมำเลเซีย	โดยเอำชนะ
ทีม	EGAT	Club	จำกประเทศไทย	ด้วยสกอร์	3	ต่อ	0	เซต	
และชนะเลิศประเภททีมหญิงได้แก่	 ทีม	 EGAT	Club	 โดย
เอำชนะทมี	Hanoi	Club	จำกประเทศเวยีดนำม	ด้วยสกอร์	
3	ต่อ	1	เซต
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	 จนในที่สุดกำรแข่งขันเซปักตะกร้อ	 “EGAT-TIRATHAI														
INVITATION	SEPAKTAKRAW	LAMPANG	TOUR	2013”	หรือ	EGAT	
Cup	 ครั้งที่	 6	ณ	 เทศบำลนครล�ำปำง	 โดยบริษัท	 ถิรไทย	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	 ร่วมกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และ
กลุม่ผูส้นบัสนนุอืน่ๆ	ได้ด�ำเนนิกำรส�ำเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ีได้รบัควำม
สนใจจำกพี่น้องประชำชน	รวมทั้งน้องๆ	เยำวชนในจังหวัดล�ำปำง
และใกล้เคียง	 เข้ำชมกำรแข่งขันเกือบเต็มควำมจุของสนำมทุกวัน	
แสดงให้เห็นถึงกำรต่ืนตัวของกีฬำเซปักตะกร้อ	 รวมท้ังกำรที่ได้มี
โอกำสชมทมีชัน้น�ำของนำนำประเทศกจ็ะเป็นกำรกระตุน้ให้เยำวชน
ได้หนัมำเล่นกฬีำเพือ่สขุภำพและได้ใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์รวม
ถงึเพือ่เป็นแรงบนัดำลใจให้แก่เยำวชนผูท้ีเ่ล่นกฬีำเซปักตะกร้อได้มี
กำรพัฒนำทกัษะฝีเท้ำให้เทยีบเท่ำหรอือำจพฒันำขึน้ไปเป็นตวัแทน
ของทมีชำตไิทยในอนำคตซึง่ถอืเป็นวตัถปุระสงค์ทีส่�ำคญัยิง่ในกำร
ด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงๆ	ของถริไทย	ในกำรสนบัสนนุกฬีำเซปักตะกร้อ
ของไทย	ให้คงควำมรุง่เรอืงและได้รบักำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งต่อไป
นั่นเอง	

“นู่น นิด นี่ หน่อย” กับ	โต้ง
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