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บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มุงหวังใหหนังสือเลมนี้เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและใสใจสุขภาพผูอาน ปกและเนื้อในจึงจัดพิมพบนกระดาษท่ีผลิตดวย
กระบวนการปลอดสารพิษ จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และใชหมึกพิมพที่ผลิตจากนํ้ามันถั่วเหลือง

TM

 TIRATHAI JOURNAL ฉบับที่อยู ในมือทานน้ี จัดทําขึ้น
ทามกลางเสียงนกหวีดที่ดังขึ้นทั่วไทย ภายหลังรางพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมฉบับเหมาเขงสุดซอยผานการลงมติวาระ 3 ของสภา     
ผูแทนราษฎรไปตอนกอนยํ่ารุงของเชาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
 เพื่อใหเขากับสถานการณแบบสุดซอย คอลัมนวิศวกรรม
ไฟฟา ฉบับนี้จึงนําเสนอ “SMART GRID” หรือ “โครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ” (ที่พรอมจะโยงดะไปทุกซอยไมแพกัน) ผานการนําเสนอ
เบื้องตนของธงชัย  มีนวล ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ประเทศเรา
จะตองมีการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะเพื่อใหสอดคลองกับ
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยใีนสงัคม ซ่ึงปจจุบนั
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําลังเรงรัดพัฒนาโครงขายอัจฉริยะนี้อยาง
จริงจัง ตามดวยผลงานของ ชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ และกุลยศ 
อุดมวงศเสรี ในคอลัมนครูไฟฟา เรื่อง “การวางแผนเชิงนโยบาย
สาํหรบัการจัดหาไฟฟาของประเทศ โดยพจิารณาขอจาํกดัทางดาน
เชื้อเพลิง” โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหผสมผสานระหวางวิธี
ศกึษาสาํนกึ (Heuristic) รวมกบัโปรแกรมเชงิเสน (Linear Program) 
เพื่อลดความซับซอนของปญหาในการกําหนดนโยบายอันจะทําให
ภาคประชาชนมีความเขาใจไดงายขึ้น
 สําหรับคอลัมนเปดใหม ซึ่งเกร่ินไวตั้งแตฉบับที่แลวคือ 
คอลมันในนามของความด ีประเดมิดวยเรือ่ง “พระผูปฏบิตัดิ ีปฏบิตัิ
ชอบ” เพื่อเปนการถวายอภิสัมมานสักการะ แดสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดวยเศียรเกลา 
และเรื่อง “เก็บความดีไวในสังคม” ซึ่งเปนการบันทึกการทําความ
ดีรวมกันของกลุมนักวิทยุสมัครเลน TRT ซึ่งเปนพนักงานถิรไทย 
กับกลุมนักวิทยุสมัครเลนรักษ 800 เพื่อนําความชวยเหลือไปยัง
หมูบานหนึง่ในอาํเภอกบนิทรบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีทีป่ระสบอทุกภยั
เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผานมา
 และทีต่องอานเพือ่ใหทนักบัสถานการณบานเมอืงในปจจบุนั
คือ “การเมืองภาคราชการ กลับใจสักครั้งก็ยังไมสาย” ในคอลัมน 
บริหารนอกตํารา ที่นําเสนอวิวัฒนาการของการบริหารราชการ
จากอดีตถึงปจจุบันในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร กอนจะชี้
ถึงศักยภาพอันมหาศาลของการเมืองภาคราชการ ซึ่งเปนดุลกําลัง
สําคัญทางสังคมไมแพการเมืองภาครัฐสภา หรือการเมืองภาค
ประชาชนแตอยางใด 

 สุดทายที่ไมอานไมไดเลยคือ ยอนรอยหมอแปลง “หมอเตย 
ลพบรุ ีดอกไมเหลก็เวยีงละโว” กบัวถินีกัสูทีแ่กรงเกินกวาทีเ่ราทาน
จะสามารถจนิตนาการไดวาสตัวแพทยหญงิตวัเลก็ๆ คนหนึง่จะเปน
ได!
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 º·¤ Ñ´Â‹Í

¸§ªÑÂ  ÁÕ¹ÇÅ 
thongchai.mee@gmail.com

 ·íÒ§Ò¹ãËŒ¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ μÑé§áμ ‹»‚ ¾.È. 
2533 ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ §Ò¹ËÅÑ¡·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐÇÒ§á¼¹ÃÐººä¿¿ ‡Ò, ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
¢Í§ ¡¿À. ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ·Ñ¡ÉÐã¹´ ŒÒ¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁà·¤¹ Ô¤ à·¤â¹âÅÂÕÃÐººä¿¿‡Ò áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
â¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ

μíÒáË¹‹§ 
 ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â½ƒ¡»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§
¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò
Electrical Engineering

 โครงขายไฟฟาอจัฉรยิะเปนพฒันาการใหมลาสดุของโลกในอตุสาหกรรม

พลงังานไฟฟา ทีก่าํลงัจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอผูเกีย่วของอยางกวางขวาง 

บทความนี้กลาวถึงความเปนมา เหตุผลความจําเปน ปจจัยสําคัญ เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของ บทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวคิด

การพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะในประเทศไทย

 คําสําคัญ : โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ, Smart Grid, อุตสาหกรรมไฟฟา, 

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

 1. º·¹ ํÒ
 ในยุคอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงขายไฟฟามีเปาหมายหลักเพ่ือตอบ

สนองตอความตองการของผูใชไฟฟาทุกกลุมใหมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ ทั่วถึง 

ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยและความเชื่อถือได

â¤Ã§¢ ‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐàº×้Í§μŒ¹

Introduction to

R2_GPI_Tirathai#8_p4-11_Pro3.indd   4 12/7/13   8:42 PM
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 ในยุคขอมูลขาวสาร ระบบไฟฟาที่เปนผลผลิตของยุค

อุตสาหกรรมในอดีตไมมีขีดความสามารถเพียงพออีกตอไป ดัง

นัน้นอกจากเปาหมายในการพฒันาระบบไฟฟาดงักลาวแลว การ

พัฒนาระบบไฟฟาจะตองตอบสนองตอความตองการใหมที่เพ่ิม

ขึ้นของผูเชื่อมตอโครงขายไฟฟาทั้งกลุมเดิมและกลุมใหม

 บทความนี้นําเสนอผลการวิจัยในระยะแรก ซึ่งเปนขั้น

ตอนการตรวจสอบ ทบทวน และวิเคราะหเอกสารและทฤษฎีที่

เกี่ยวของเพ่ือใหทราบความเปนมา เหตุผลความจําเปน ปจจัย

สําคัญ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ บทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดเสีย 

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และแนวคิดการพัฒนาโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะในประเทศไทย

 

 2. ¤ÇÒÁà» š¹ÁÒáÅÐàËμØ¼Å¤ÇÒÁ      
  ¨ ํÒà»š¹
2.1 ความเปนมา

 แนวคิดการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะเริ่มกอตัว

ขึ้นอยางคอยเปนคอยไป (Evolution) ในยุคขอมูลขาวสารของ

ศตวรรษที่ 21 แมวายังไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดวาแนวคิด

ดังกลาวมีจุดเริ่มตนเมื่อใด แตกลาวไดวาแนวคิดดังกลาวยังคง

ดําเนินไปอยางชัดเจนและตอเนื่องโดยภาครัฐและเอกชน ทั้งใน

อเมริกา, ยุโรป และสวนอื่นๆ ของโลก

 ในอเมริกา โครงขายไฟฟาอัจฉริยะจะเปนผลผลิตหนึ่ง

ของความพยายามทีจ่ะปรับโครงขายไฟฟาใหทันสมัย (Modernisa-

tion) เพือ่รองรบัเศรษฐกจิและสงัคมในศตวรรษที ่21 โดยกาํหนด

เปาหมายวาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะจะสงจายพลังงานไฟฟา

ปริมาณหาสิบเปอรเซ็นตของทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2563 [1] 

องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีรวมพัฒนาโครงขายอัจฉริยะ เชน 

Department of Energy (DOE), National Energy Technology 

Laboratory (NETL), Electric Power Research Institute (EPRI), 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 

Areva, General Electric Schneider Electric, IBM, Google 

เปนตน โครงขายไฟฟาอัจฉริยะมีชื่อเรียกเฉพาะตางๆ กัน เชน 

GridWise, GridApp และ IntelliGrid เปนตน

 ในสหภาพยุโรป การพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะเปน

สวนหนึ่งของ European SmartGrids Technology Platform ซึ่ง

เริม่ตนในป พ.ศ. 2548 มวีตัถปุระสงคเพือ่กาํหนดวสิยัทศัน และ

ผลักดันการพัฒนาโครงขายไฟฟาของยุโรปสําหรับอนาคตตั้งแต 

ป พ.ศ. 2563 เปนตนไป [2]  ตอมาในป พ.ศ. 2550 ไดรวมกัน

กําหนดวาระวิจัยเกี่ยวกับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หัวขอการวิจัย

แบงเปน 5 กลุมไดแก (1) Smart Distribution Infrastructure, (2) 

Smart Operations, Energy Flows and Customer Adaptation, 

(3) SmartGrid Assets and Asset Management, (4) European 

Interoperability of SmartGrids, (5) Smart Grid Cross-Cutting 

Issues and Catalysts [3] นอกจากน้ันไดประชุมทัว่ไปรวมกัน 3 

ครั้งในป พ.ศ. 2548, 2549 และ 2550 เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติ

การ 6 ดาน ประกอบดวย (1) Optimising Grid Operation and 

Use, (2) Optimising Grid Infrastructure, (3) Integrating Large 

Scale Intermittent Generation, (4) Information and Commu-

nication Technology, (5) Active Distribution Networks และ 

(6) New Market Places, Users and Energy Efficiency [4]

 นอกจากอเมรกิาและสหภาพยโุรปแลว กจิกรรมทีเ่กีย่วกบั

โครงขายไฟฟาอจัฉริยะท่ีจัดขึน้ในภูมภิาคอ่ืนๆ มจีดุมุงหมายหลัก

เพือ่เสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับโครงขายไฟฟาอจัฉริยะ 

รูปแบบกิจกรรมเปนงานประชุม สัมมนา และแสดงนิทรรศการ 

เชน Smart Grid Africa ในประเทศแอฟริกาใต, Implementation 

of the Smart Grid for Canadian Electric Utilities ในประเทศ

แคนาดา และ CEPSI2008 ในมาเกา เปนตน

 จากขอมลูขางตน สามารถสรปุสาระสาํคญัได 2 ประการ

ดังนี้

 1. อเมริกาและยุโรปมีความจําเปนตองพัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในยุคขอมูลขาวสารของศตวรรษที่ 21

 2. มีการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะอยางตอเนื่องในรูปแบบตางๆ เชน วิสัยทัศน วาระวิจัย 

เทคโนโลยี และแผนปฏิบัติการ เปนตน โดยภาครัฐและเอกชน

ทั่วโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน และสืบเนื่องตอไปใน

อนาคต

2.2 ความจําเปนในการพัฒนาโครงขายไ าอัจ ริยะ 

 ความจําเปนในการพัฒนาโครงขายไฟฟาอจัฉรยิะ มาจาก

สาเหตุดังตอไปนี้
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 ลําดับ                                คุณสมบัติ

 ประการแรกคือความตองการในยุคขอมูลขาวสารท่ีแตก

ตางจากความตองการในยุคอุตสาหกรรม เชน แหลงผลิตไฟฟา

ขนาดเล็ก (Distributed Generation), การใชพลังงานทดแทน 

(Renewable Energy Resource) เพ่ิมมากข้ึน, การลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจก CO
2
 เนื่องจากการผลิตไฟฟา, การอาน

มิเตอรโดยอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading, AMR), เครื่อง

ใชไฟฟาอจัฉรยิะผูใชสามารถควบคมุและจดัการการใชพลงังาน, 

ผูมีสวนไดเสียกับโครงขายไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น (เชนองคกรกํากับ

กจิการไฟฟา, ผูคาพลงังานไฟฟา (Trader), นายหนาคาพลงังาน

ไฟฟา (Electricity Broker) และกจิการคาปลกีไฟฟา เปนตน), การ

เปดเสรีตลาดพลังงานไฟฟา (Market Liberalisation), รถยนต

ไฟฟา (Electric Vehicle) และความตองการลดผลกระทบจาก

ภัยพิบัติอันเนื่องจากปรากฏการณโลกรอน (Global Warming) 

และจากการโจมตีโครงขายขอมูล เปนตน  

 ประการที่สองคือ ความตองการพื้นฐานที่มีรูปแบบ 

ปริมาณ และคุณภาพที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายมากขึ้น กลาวคือ

ความตองการใชไฟฟาและขอมลูพลงังานไฟฟาทีเ่พิม่ปรมิาณมาก

ขึน้ คณุภาพสงูขึน้ ตองการใชทนัท ี(Real Time) ในชวงเวลาตางๆ 

ในแตละวัน โดยผูมีสวนไดเสียจํานวนมากจากสถานที่ตางๆ ที่

กระจายครอบคลุมพื้นที่ในเมือง ในชนบท พื้นที่เกาะหางไกล 

หรือแมกระทั่งจากตางประเทศ และรวมทั้งความตองการที่จะ

เพ่ิมประสิทธภิาพพลังงาน (Energy Efficiency) และการลดตนทุน

การผลติ สง จาํหนาย และใหบรกิารพลงังานไฟฟา เพือ่ตอบสนอง

ตอความตองการดังกลาวจะตองพัฒนาโครงขายคอมพิวเตอร 

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการประมวลผลขอมูล การ

บริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 ประการสุดทายคือ ความกาวหนาของเทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือสาร การใชงานคอมพิวเตอรและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง

ที่จะตองพัฒนาโครงขายไฟฟาใหอัจฉริยะ (Smart) นอกจากนั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเปนทั้งเครื่องมือ (Tool) ในการ

พัฒนาโครงขายไฟฟาใหเปนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเองทั้งระบบเปนสวนประกอบ

หลักอกีสวนหน่ึง (นอกเหนอืจากระบบไฟฟา) ของโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะ

 3. â¤Ã§¢ ‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ
3.1 นิยาม และองคประกอบ

 โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หมายถึง โครงขายไฟฟาที่มี

เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สาร สามารถสงจายพลงังานไฟฟา

และใหบรกิารผูเชือ่มตอกบัโครงขายไฟฟาไดอยางเพยีงพอ ทัว่ถงึ 

มั่นคง มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ประหยัดและยั่งยืน 

 โครงขายไฟฟาอจัฉรยิะเกดิจากการพฒันารวมกนั  (Inte-

gration) ของระบบพื้นฐาน 2 ระบบ ไดแก (1) ระบบไฟฟา และ 

(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระบบพื้นฐานของโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

3.2 คุณสมบัติของโครงขายไ าอัจ ริยะ

 โครงขายไฟฟาอัจฉริยะมีคุณสมบัติ 7 ประการ ดังตอไป

นี้ [5]

 1.  ฟนคืนสภาพการจายไฟใหกลับสูสภาพปกติไดอยางอัตโนมัติ หลังจาก

  เกิดเหตุไมพึงประสงค (Self-Healing/Adaptive)

 2  เตรียมการเพื่อตอบสนองตอความตองการไฟฟาในอนาคต  และปองกนั

  ไมใหระบบไฟฟาเกิดวิกฤต (Predictive)

 3 สือ่สารและตอบสนองความตองการของผูเชือ่มตอกบัโครงขายไดทนัที

  ที่ตองการ (Interactive)

 4  ใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนในการผลิต

   สง จาย และจําหนายไฟฟา (Optimized)

 5 รองรับและตอบสนองตอผูผลิตไฟฟา ผูใชไฟฟา และรองรับ ผูปฏิบัติ

  งานที่กระจาย (Distributed) อยูในพื้นที่และหนวยงานตางๆ

 6 บูรณาการ (Integrated) ระบบ Monitoring, ควบคุม, บํารุง

  รักษา,  จัดการพลังงาน, จัดการความตองการ, ธุรกรรมตางๆ และ

  ระบบสารสนเทศ

 7 มีความมั่นคงมากขึ้น (Secure)
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3.3 ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)

 ผูมีสวนไดเสียกับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะมีทั้งกลุมเดิม

กอนการปรบัโครงสรางอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟา และกลุมใหม

หลังการปรบัโครงสราง ประกอบดวย ผูใชไฟฟา, ผูผลติไฟฟา, ผู

ประกอบกิจการโครงขายไฟฟา, ผูใหบรกิารพลังงานไฟฟา, ผูผลติ

และผูจาํหนายผลิตภณั ไฟฟา, นกัวิชาการ, นกัวจิยัพฒันา, ผูคา

พลังงานไฟฟา, นักลงทุน, องคกรกํากับกิจการพลังงาน, หนวย

งานรัฐ, สถาบัน การศึกษา และนักการเมือง มีบทบาทโดยยอดัง

ตอไปนี้ 

 ผูประกอบกจิการโครงขายไฟฟาและผูใหบรกิารพลงังาน

ไฟฟา สามารถสงจายและใหบรกิารพลังงานไฟฟาอยางม่ันคง ทัว่

ถึง เพียงพอ ตอเนื่อง มีคุณภาพ รวดเร็วและตนทุนตํ่า นอกจาก

นั้นการสงขอมูลใหองคกรกํากับกิจการพลังงาน, ผูคาพลังงาน

ไฟฟา, นักวิจัยและนักวิชาการ สามารถทําไดตลอดเวลาและมี

คาใชจายตํ่า

 ผูผลิตและผูจําหนายผลิตภัณ ไฟฟา จะตองพัฒนาและ

สงมอบอุปกรณไฟฟาอัจฉริยะสําหรับโครงขายไฟฟา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเทคโนโลยีที่จะประสานรวม (Integrate) ระบบไฟฟา

â¤Ã§¢ ‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ ËÁÒÂ¶Ö§ â¤Ã§¢ ‹ÒÂä¿¿‡Ò· Õ่ÁÕà·¤â¹âÅÂ ÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÊ×่ÍÊÒÃ 
ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§ ‹̈ÒÂ¾Å Ñ§§Ò¹ä¿¿‡ÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼ ÙŒàª×Í่Áμ‹Í¡Ñºâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡Òä Œ́ÍÂ‹Ò§à¾ ÕÂ§¾Í · ÑÇ่
¶Ö§ ÁÑ่¹¤§ Á Õ¤Ø³ÀÒ¾ ä´ŒÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å »ÃÐËÂ Ñ´áÅÐÂÑ่§Â×¹ 

 ผูใชไฟฟา มีโอกาสและทางเลือกมากข้ึนที่จะผลิตไฟฟา

เองโดยใชเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Mini and Micro-

turbine) จากแหลงเชื้อเพลิงตางๆ เชน ความรอนใตพิภพ, นํ้า, 

ชีวมวล, ชีวภาพ, แสงอาทิตย, ลม, คลื่น และไฮโดรเจน เปนตน 

นอกจากนัน้ผูใชไฟฟามีโอกาสในการควบคมุอปุกรณไฟฟาในครวั

เรือนและสํานักงาน และจัดการการใชพลังงาน เพ่ือตอบสนอง

ความตองการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูใชไฟฟาตองการไฟฟา

ทีม่คีณุภาพสงูสาํหรับคอมพิวเตอรและเคร่ืองใชไฟฟาทีม่ชีิน้สวน

อเิลก็ทรอนกิสเปนสวนประกอบ ทัง้นีภ้ารกจิพืน้ฐานทีส่าํคญัทีส่ดุ

ของโครงขายไฟฟาก็คือใหบริการพลังงานไฟฟาอยางเพียงพอ 

และตอเนื่องตลอดเวลาที่ผูใชไฟฟาตองการ 

 ผูผลิตไฟฟา นอกจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญที่ใชเชื้อ

เพลิงฟอสซิลแลว แหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็กที่กระจายอยูตาม

พื้นที่ตางๆ ซึ่งใชพลังงานทดแทนจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความ

กาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาและความตองการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และพัฒนาและสง

มอบเคร่ืองใชไฟฟาอัจฉริยะท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

ทั้งชีวิตสวนตัวและการทํางานในแตละวัน 

 นกัวชิาการและนักวจิยัพฒันา จากท้ังสถาบนัวจิยัพฒันา

และมหาวิทยาลัย ตองพัฒนาความรูทีเ่หมาะสมสําหรับโครงขาย

ไฟฟาอจัฉรยิะ โดยจะตองประสานความรวมมอืกบัการไฟฟา, ผู

ผลติอปุกรณและเครือ่งใช ไฟฟา และองคกรกาํกบักจิการพลงังาน

 ผูคาพลังงานไฟฟาและนักลงทุน ตองการขอมูลการ

ประกอบกิจการไฟฟาเพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือขายหนวยลงทุน 

รวมทั้งสําหรับตัดสินใจลงทุนเริ่มประกอบกิจการไฟฟา 

 องคกรกํากับกิจการพลังงาน ตองการขอมูลเพ่ือใชใน

การกํากับการดําเนินกิจการไฟฟา รวมทั้งเพื่อกําหนดแนวทาง

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) และ

เพิ่มประสิทธิภาพตลาดพลังงานไฟฟา (Market Efficiency) และ

กําหนดหลักเกณ ที่สอดคลองกับคุณสมบัติของโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะ
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การพฒันาผานระยะที ่1 และอยูระหวางดาํเนนิกจิกรรมบางสวน

ของระยะที่ 2 เชน อยูระหวางพัฒนา Technology Platform เพื่อ

ใหการสื่อสารขอมูลระหวางโปรแกรมระบบงานตางๆ ที่ใชงาน

อยูในปจจุบัน เชน Supervisory Control And Data Acquisition 

(SCADA), Automatic Meter Reading (AMR), Geographic 

Information System (GIS), Outage Management System 

(OMS), Enterprise Resource Planning (ERP) เปนตน   

 งานท่ีตองทําสามารถแบงออกเปน 5 กลุม ดงัแสดงในรปู

ที่ 2 ประกอบดวย (1) Power System Resources, (2) Controls 

Sensors, (3) Communication Infrastructure, (4) Data Inte-

gration และ (5) Application 

 หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานดานสิ่งแวดลอม 

หนวยงานทองถ่ิน เปนตน หนวยงานเหลานี้จะตองทบทวบกฎ 

ระเบียบและหลักเกณ ที่เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหรองรับ

โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

 สถาบันการศึกษา ตองปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน เน่ืองจากความรูดานวิศวกรรมไฟฟากําลังเพียง

อยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะทําใหโครงขายไฟฟามคีวามอัจฉริยะได 

องคความรูที่ตองการจึงเปนแบบ สหสาขาวิชา (Multidiscipline) 

เพื่อสรางผูปฏิบัติงานที่มีทักษะสูงปอนใหกับการไฟฟา, องคกร

กํากับกิจการพลังงาน, หนวยงานภาครัฐ, ผูผลิตอุปกรณและ

เครื่องใชไฟฟา 

 นักการเมือง ตองสื่อสารกับกลุมผูสนับสนุน รวมทั้งชวย

สงเสริมการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ เพื่อใหเกิดประโยชน

ตอกลุมผูมีสิทธิออกเสียง และสังคมโดยรวม 

 ผู ใชไฟฟามีทางเลือกมากข้ึน บทบาทอาจจะเพ่ิมข้ึน 

สามารถที่จะเปนทั้งผูใชและผูผลิตไฟฟา (Prosumer) สามารถ

พึง่พาตนเองดานพลังงานไฟฟาไดมากขึน้ สามารถจดัการการใช

พลงังานไฟฟาใหมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ การผลติไฟฟาขนาดเลก็จะ

มบีทบาทมากขึน้เปนการสรางมลูคาเพิม่จากสิง่เหลอืใช เปนการ

ใชศักยภาพของพลังงานทดแทนท่ีไมกอปญหามลภาวะใหเต็มที่ 

การใชพลงังานทดแทนจะขยายตวั ปญหามลภาวะทีเ่กดิจากการ

ผลติไฟฟาจากโรงไฟฟาขนาดใหญดวยเชือ้เพลงิฟอสซลิจะลดลง 

การไฟฟาสามารถควบคุมสั่งการระบบไฟฟา การฟนคืนสภาพ

ปกติหลังจากไฟดับเปนไปอยางรวดเร็ว สามารถลดจํานวนเจา

หนาทีล่งได อยางไรกต็ามระหวางการพฒันาระบบไฟฟามคีวาม

ตองการจางงานเพิ่มมากขึ้นทั้งในสวนปรับปรุงระบบไฟฟาและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

 4. ¡ÒÃ¾ Ñ²¹Òâ¤Ã§¢ ‹ÒÂä¿¿‡Ò    
 ÍÑ¨©ÃÔÂÐ 

4.1  กรอบการพัฒนา

 กรอบการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ แบงออกเปน 4 

ระยะ ประกอบดวย (1) ระยะกําหนดคุณสมบัติ (2) ระยะเตรียม

การ (3) ระยะดาํเนินการ และ (4) ระยะสรางความย่ังยนื ปจจบุนั

รูปที่ 2 การประสานรวมระหวางระบบไฟฟาและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสาร

 การเช่ือมโยงแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก และแหลงผลิต

ไฟฟาจากพลังงานทดแทนเขากับโครงขายไฟฟาสามารถกระทํา

ไดหลายจุดทั้งในระบบผลิต, ระบบจําหนายแรงสูง, ระบบ

จําหนายแรงตํ่า 

 การปรับสถานีไฟฟาและระบบจําหนายแรงสูงใหเปน

ระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อใหควบคุมสั่งจายพลังงาน

ไฟฟาเปนไปอยางเหมาะสม การฟนคืนสภาพหลังจากเกิดไฟดับ

และการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาใหมั่นคง 

 การพัฒนาระบบการอานมิเตอรที่ทันสมัย จะรองรับการ

บริหารความสัมพันธกับผูใชไฟฟา (Customer Relationship 

Management, CRM), การประหยัดพลังงาน และการจัดการ

พลังงาน 
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 3) การพัฒนาสถาปตยกรรมขอมูลและเช่ือมตอท่ีรองรับ

แหลงผลิตไฟฟาที่กระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ เพื่อใหการทํางาน

รวมกับระบบไฟฟาเปนไปอยางราบร่ืน รวมท้ังการพัฒนาระบบ

เช่ือมตอแหลงผลิตไฟฟาที่ผลิตไฟฟาไมตอเน่ือง เชน Micro-

generation ในบานเรือนที่อยูอาศัย

 4) การพัฒนาระบบส่ือสารเพ่ือเปนชองทางใหสง แลก

เปลีย่นขอมลูขาวสาร ระหวางอปุกรณตรวจวัด อปุกรณเกบ็บนัทกึ

และประมวลผลขอมูล และกลุมผูใชจํานวนนับลาน

 5) การพัฒนาระบบรองรับการมีสวนรวมของผูใชไฟฟา 

ทั้งที่มีและไมมีแหลงผลิตไฟฟาของตัวเอง เพื่อเปดโอกาสใหรวม

ใชงานโครงขายไฟฟา

 6) การเสริมสรางใหระบบผลิตไฟฟา การใชไฟฟา และ

โครงขายไฟฟาทํางานอยางอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

 7) การพัฒนาวิธีการใชงานแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก

ที่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ และแหลงเก็บพลังงานไฟฟาใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

 8) การพัฒนาระบบรองรับการใชรถยนตไฟฟา (Electric 

Vehicle)

 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสื่อสาร เพื่อเปนชอง

ทางสือ่สารขอมลูทีต่รวจวดัจากระบบผลติ สง จาย และจาํหนาย

ไฟฟา เพื่อประมวลผลและนําไปใชงานตางๆ เชนการพยากรณ

ความตองการไฟฟา, งานวิเคราะหและวางแผนระบบไฟฟา, GIS, 

SCADA, งานควบคมุสัง่การจายไฟ และงานซอมแซมบาํรงุรกัษา  

 การประสานรวมและประมวลผลขอมูล สําหรับใชใน

กระบวนงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ขอมูลดัง

กลาวจะถูกสงใหศูนยปฏิบัติการโครงขาย ศูนยควบคุมการจาย

ไฟ องคกรภายนอก และตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา

4.2 โอกาสและความทาทาย

 ความทาทายในการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ สรุป

ไดดังนี้ 

 1) การปรับเสริมความม่ันคงใหระบบสง และจําหนาย

ไฟฟาเพื่อใหมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับการเชื่อมตอ

ของแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพลังงาน

ทดแทน

 2) การพฒันาแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็กตามศกัยภาพของ

พื้นที่ เพื่อลดการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ลดภาวะโลก

รอน และรักษาสภาพแวดลอม
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 5. á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¾ Ñ²¹Òâ¤Ã§¢ ‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐã¹»ÃÐà·Èä·Â

 ในประเทศไทย หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับองคกรและระดับชาติ ไดแก วุฒิสภา กระทรวงพลังงาน 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การไฟฟา บริษัทผูผลิตและผูแทนจําหนาย

อุปกรณไฟฟา รวมกันศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล และวิเคราะห เพื่อกําหนดคุณสมบัติ และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะสําหรับสังคมไทย 
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Solar Rooftop) ซึ่งมีเปาหมายในการรับซื้อ 200 เมกะวัตต จะ

เปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญที่จะตองเรงรัดพัฒนาโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะใหมีความคืบหนาโดยเร็วยิ่งขึ้น

 6. º·ÊÃ Ø»

 บทความนี้ไดนําเสนอผลการวิจัยทําใหเขาใจ ความ

เปนมา เหตุผลความจําเปน ปจจัยสําคัญ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนไดเสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และ

แนวคิดการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะในประเทศไทย 

หมายเหตุ

 บทความน้ีปรบัปรุงจากบทความ “บพุ าคโครงขายไฟฟา

อัจ ริยะ” ตีพมิพในวารสาร ไฟฟาสาร ของ วสท.
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 ปจจุบันมีความจําเปนและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเมื่อ

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดบรรจุแผนลงทุนระยะยาวที่จะพัฒนา

โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ นอกจากน้ันการเพ่ิมขึ้นของแหลงผลิต

ไฟฟาขนาดเล็ก (Very Small Power Producer, VSPP) แหลง

ผลติไฟฟากระจายตวั (Distributed Generation, DG) โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงแดดระดับครัวเรือน (PV 
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¤ÃÙä¿¿‡Ò
Guru’s Writing

 ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศเพ่ือสรางเสถียรภาพ

ทางดานพลังงานไฟฟา โดยมีการกําหนดนโยบายเพื่อจัดหาไฟฟาใหมีความมั่นคง 

สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษพลังงานโดยมีตนทุน              

ที่เหมาะสม การจัดทําแผนจัดหาไฟฟาหลายๆ ฉบับที่ผานมา ยังไมเปดโอกาสให

ภาคประชาชนเขาไปมสีวนรวมมากนกั อนัเนือ่งมาจากความซบัซอนของปญหาและ

การขาดเครื่องมือที่จะทําใหภาคประชาชนเขาใจไดงาย 

 บทความนีเ้สนอแนวคดิในการวางแผนเชงินโยบายสาํหรบัการจดัหาไฟฟา

ของประเทศที่มีการพิจารณาเงื่อนไขขอจํากัดทางดานเชื้อเพลิง โดยอาศัยเทคนิค

การวิเคราะหผสมผสานระหวางวิธีศึกษาสํานึก (Heuristic) รวมกับโปรแกรมเชิง

เสน (Linear Program) เพื่อลดความซับซอนของปญหาลง วิธีการที่นําเสนอทําให

สามารถเห็นภาพของการจัดทํานโยบายการวางแผนจัดหาไฟฟาไดชัดเจนมากขึ้น 

และสามารถทําใหภาคประชาชนเขาใจไดงายมากขึ้น

คําสําคัญ : แ นการจัดหาไฟฟา, ขอจากัดทางดานเช้อเพลิง

º·¤ Ñ´Â‹Í

¡ÒÃÇÒ§á¼¹àªÔ§¹âÂºÒÂÊ ํÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ËÒä¿¿‡Ò
¢Í§»ÃÐà·Èâ´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¢ ŒÍ¨ํÒ¡Ñ´·Ò§´ŒÒ¹àª×้Íà¾ÅÔ§
Policy-based Power Development Planning Considering Fuel Constraints

ªÒ¤Ã Ôμ äªÂÇØ²Ôà·¾ÒÃ Ñ¡É 
áÅÐ ¡ØÅÂÈ ÍØ´ÁÇ§ÈàÊÃÕ

ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
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 Abstract
 Government imposes power development plan (PDP) 

to develop the national energy security and to promote the 

renewable energy and energy conservation, with reasonable 

production cost. In the past, there is no opportunity for 

the public to participate in developing the PDP due to the 

complexity of the problem and the lack of tools to easily 

make the public understand. 

This paper proposes a method to develop the PDP con-

sidering the fuel constraints. The proposed method uses 

the combination of the heuristic method and the linear 

programming to reduce the complexity of the problem. With 

this proposed method, it can help the public to understand 

the policy in developing the PDP more clearly and easily.

Keywords : Power Development Plan (PDP), Fuel Constraint

 1. º·¹ ํÒ

 เพื่อใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมั่นคง ภาครัฐไดมี 

นโยบายพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศเพื่อสรางเสถียรภาพ

ทางดานพลังงานไฟฟา โดยมีการกําหนดนโยบายเพื่อจัดหา

ไฟฟาใหมกีารกระจายชนดิเชือ้เพลงิทีใ่ชในการผลติไฟฟาเพือ่ลด

ความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป สง

เสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน สงเสริมการอนุรักษ

พลังงานและการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมี

ตนทนุทีเ่หมาะสม เพือ่ใหประเทศมีความม่ันคงทางดานพลงังาน

อยางยั่งยืนและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ในการจัดทําแผนจัดหาไฟ

ฟาหลายๆ ฉบับที่ผานมา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) เปนหนวยงานหลกัทีจ่ดัทาํแผนจดัหาไฟฟาในรายละเอยีด 

อยางไรก็ดี การจัดทําแผนดังกลาวยังไมเปดโอกาสใหภาค

ประชาชนเขาไปมีสวนรวมมากนัก อันเนื่องมาจากความซับซอน

ของปญหาและการขาดเครื่องมือที่จะทําใหภาคประชาชนเขาใจ

ไดงาย อยางไรก็ดี การวางแผนจัดหาไฟฟาของประเทศก็ควรจะ

ตองคํานงึถงึความโปรงใส และตองไดรบัการยอมรับจากทุกภาค

สวน

 บทความนี้เสนอแนวคิดในการวางแผนจัดหาไฟฟาของ

ประเทศโดยพิจารณานโยบายสงเสริมพลังงานหมุนเวียนและขอ

จาํกดัทางดานเชือ้เพลงิเปนหลกั โดยใชวธิกีารผสมผสานระหวาง

วิธีศึกษาสํานึก (Heuristic) รวมกับโปรแกรมเชิงเสน (Linear 

Program) เพื่อลดความซับซอนของปญหาลง และสามารถทําให

ภาพของคําตอบในการจัดทํานโยบายการวางแผนจัดหาไฟฟา

เขาใจไดงายมากขึ้น เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไดถูกนําไปทดสอบกับ

ระบบไฟฟาของประเทศไทยในปจจบุนั เพ่ือใชเปนตัวอยางในการ

จัดทํานโยบายจัดหาไฟฟาที่เนนพิจารณาการสงเสริมพลังงาน

หมุนเวียนและขอจํากัดทางดานเชื้อเพลิง

 2. á¼¹¨ Ñ´ËÒä¿¿‡Ò¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
 ปจจุบัน ประเทศไทยมีแผนการจัดหาไฟฟาที่ชื่อวา 

“แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศป พ.ศ. 2555 - 2573 

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) (PDP2010 Rev.3) ซึ่งเปนแผนที่เนนให

ความสําคัญดานความม่ันคงและความเพียงพอของกําลังการ

ผลิตไฟฟา ควบคูไปกับนโยบายรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมให

มีการใชพลังงานหมุนเวียน และสงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพดวยระบบการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟา

รวมกนั (Cogeneration) โดยนโยบายสงเสรมิพลงังานหมนุเวยีนที่

ถกูนาํมาพิจารณา คอื แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงาน

ทางเลือก รอยละ 25 ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) (AEDP 

2012 - 2021) ซึ่งจะเนนใหความสําคัญกับการกอสรางโรงไฟฟา

พลงังานหมุนเวยีนทดแทนโรงไฟฟาท่ีใชเชือ้เพลงิเชิงพาณชิยมาก

ขึ้น โดยมีเงื่อนไขของการวางแผนจัดหาไฟฟาดังนี้

 1. กาํลงัผลติไฟฟาสาํรองของประเทศไมตํา่กวารอยละ 15 

ของความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak Demand)

 2. ป พ.ศ. 2565 - 2573 จะขยายปริมาณพลังงาน

หมนุเวยีนตามศกัยภาพของเชือ้เพลงิและเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันา

สูงขึ้น

 3. สัดสวนโรงไฟฟานิวเคลียรไมเกินรอยละ 5 ของกําลัง

ผลิตทั้งหมดในระบบ โดยเล่ือนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรออก
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 4. กาํหนดสดัสวนการรบัซ้ือไฟฟาตางประเทศไมเกนิ 15% 

ของกําลังผลิตทั้งหมดในระบบ

 5. กาํหนดเปาหมายลดปรมิาณการปลอย CO2 ตอหนวย

พลังงานไฟฟาไมสูงกวา 0.386 kgCO
2
/kWh

 รายละเอียดของแผน PDP2010 Rev.3 และแผน AEDP 

2012 - 2021 สามารถเขาถงึไดจากเว็บไซตของสํานกังานนโยบาย

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามลําดับ

 3. á¹Ç¤ Ô´¡ÒÃ¨Ñ´·ํÒá¼¹¨Ñ´ËÒä¿¿‡Ò 
 ¢Í§»ÃÐà·È·Õ่¹ํÒàÊ¹Í
3.1 านขอมูลที่ใช

 ในการจัดทําแผนการจัดหาไฟฟานั้น จะเริ่มตนจากการ

สรางแบบจําลองระบบผลิตไฟฟา และสรางระบบฐานขอมูลที่

สอดคลองกับวัตถุประสงค เงื่อนไข และสมมติฐานตางๆ จาก

นั้น จึงทําการวิเคราะหความเหมาะสมของแบบจําลองท่ีไดมา 

ฐานขอมูลท่ีจําเปนในการจัดทําแผนการจัดหาจะประกอบดวย

สวนหลัก 3 สวน ไดแก

 1. ขอมูลการใชไฟฟา (Load Data) ประกอบดวย ขอมูล

ลักษณะโหลดฐาน (Load Profile) พรอมทั้งคาพยากรณความ

ตองการใชไฟฟา

 2. ขอมูลระบบผลิตไฟฟา (Generation Data) คือ ขอมูล

โรงไฟฟาปจจุบันรวมถึงโรงไฟฟาที่จะเขาสู ระบบในอนาคต 

ประกอบดวย อตัราการใชความรอน (Heat Rate) อัตราการซอม

บํารุง (%OM) กําลังผลิตพึ่งได (Dependable Capacity) ประเภท

เชื้อเพลิง เปนตน 

 3. ขอมลูสมมตฐิานทีจ่าํเปน (Assumption) คอื สมมตฐิาน

ตางๆ ทีก่าํหนดขึน้ในการจัดทาํแผนการจัดหาไฟฟา เชน สดัสวน

การปลดปลอย CO2 ของเชื้อเพลิงแตละชนิด ราคาเชื้อเพลิงใน

อนาคต ขอมลูปริมาณน้ําในแตละเข่ือน ลกัษณะการจายพลังงาน

ของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เปนตน

ขอมูลระบบผลิตไฟฟา
(Generation Data)

ขอมลูการใชไฟฟา
(Load Data) สมมติฐานที่จําเปน

(Assumption)

 1 : ขอ ล แบบ ลอ ะบบ ล

RM =    x 100   (1)DC  PL
PL

3.2 สมมติ านเบื้องตน

 สมมติฐานที่ใชในกระบวนการวางแผนจัดหาไฟฟาท่ีนํา

เสนอ จะถกูกาํหนดขึน้เพือ่ใชในการประเมนิหาดชันตีางๆ สาํหรบั

ระบบผลิตไฟฟาท่ีตองการในอนาคต หรือกําหนดขึ้นเพื่อไมให

กระบวนการจัดทําแผนซับซอนมากจนเกินไป สมมติฐานและ

เงื่อนไขการวางแผน ขอจํากัดตางๆ ในบทความนี้ ไดแก

 1.) กําลังผลิตสํารองตํ่าสุด (Minimum Reserve Margin, 

RM) คาํนวณจากสวนตางระหวางกาํลงัผลติพึง่ได (Dependable 

Capacity, DC) ของระบบผลิตไฟฟาทั้งประเทศกับความตองการ

ใชไฟฟาสูงสุด 

 

 2.) การปลดปลอยกาซเรือนกระจก (CO2) ตอหนวย

พลังงาน (CO2 Emission) คํานวณไดจากสมการที่ 2

โดย  RM คอื สดัสวนกาํลงัผลติสาํรองตํา่สดุของระบบผลติ

 DC คือ กําลังผลิตพึ่งไดของระบบผลิตไฟฟาทั้ง  

       ประเทศ    

 PL คือ ความตองการใชไฟฟาสูงสุด

 CO2 คือ ปริมาณ CO2 ที่ปลดปลอยจากเครื่องกําเนิด 

CO2
j, t

 = GHT
k
 x HR

j              
(2)

x P
j k, t

_
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 3.) โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟา SPP 

ประเภท Non-firm จะไดรับการจัดสรรใหจายพลังงานกอนเสมอ 

โดยมีลักษณะการจายพลังงานตามชนิดของโรงไฟฟานั้นๆ เชน 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะจายพลังงานไดเฉพาะในชวง 

07 : 00 – 18 : 00 น. เปนตน

 4.) โรงไฟฟาพลังน้ําจะจายพลังงานไดไมเกินปริมาณ

นํ้าที่มีในเขื่อน หรือที่ระบุในสัญญา และจะจายพลังงานเฉพาะ

ชวงโหลดสูงกอน

3.3 โรงไ าที่ใชเปนตัวเลือกเขาสูระบบผลิตในอนาคต

 โรงไฟฟาที่ใชพิจารณาเปนตัวเลือกเขาสูระบบผลิตเปน

โรงไฟฟาทีใ่ชเชือ้เพลงิพาณชิย มขีนาดและชนดิโรงไฟฟาแยกตาม

ประเภทเช้ือเพลิง โรงไฟฟาจะถูกพจิารณานําเขาสูระบบผลิตเมือ่

 1. พลังงานไฟฟาที่มีในระบบ ไมเพียงพอตอการจายให

กบัโหลดซึง่อาจเกดิจากการทีโ่รงไฟฟาบางประเภทถกูจาํกดัดวย

เงื่อนไขทางดานเชื้อเพลิง เชน เงื่อนไขปริมาณไฟฟาที่ผลิตจาก

กาซธรรมชาติตองไมเกนิ 50% ของพลังงานไฟฟาทัง้หมด เปนตน

 2. กําลังผลิตสํารองตํ่าสุด ตํ่ากวาคาเปาหมายโรงไฟฟา

กลุมนีจ้ะถกูใชเปนตวัเลอืกในการแกปญหาใหระบบผลิตสามารถ

ผานเงื่อนไขตางๆ และตรงตามเปาหมายของการวางแผนจัดหา

ไฟฟา (ตนทุนตํา่สดุหรอืการปลดปลอย CO2 ตํา่สดุ) โดยโรงไฟฟา

ที่ใชพิจารณาเลือกเขาในบทความนี้มี 5 ชนิดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : รายการโรงไฟฟาที่ใชพิจารณาเปนตัวเลือกเขาสู

ระบบผลิต

โรงไฟฟา กําลังผลิต 

(MW)

อัตราคาความ

รอน (Btu/MWh)
เชื้อเพลิง

 ถานหินสะอาด 800 8,650 ถานหินนําเขา

 ความรอนรวม 900 6,800 กาซธรรมชาติ

 กังหันแกส 250 10,560 ดีเซล

 พลังนิวเคลียร 1,000 10,950 นิวเคลียร

 ซื้อจาก 300 0 นํ้า 

 ตางประเทศ 

3.4 การจัดสรรกําลังการผลิต

 การจัดสรรกําลังการผลิตเปนกระบวนการคํานวณหา

ปริมาณพลังงานท่ีโรงไฟฟาแตละโรงจะตองจายเขาสู ระบบ

ไฟฟาในชวงเวลาท่ีพิจารณา โดยกําลังผลิตไฟฟาท่ีทั้งระบบ

ผลิตสามารถจายไดจะตองเทากับความตองการใชไฟฟาราย

ชั่วโมงทุกๆ ชั่วโมงในชวงเวลาที่พิจารณา นอกจากนี้ พลังงาน

ไฟฟาท่ีจายออกมาจากโรงไฟฟาแตละประเภทกจ็ะตองไมละเมดิ

เงื่อนไขบังคับตางๆ ที่ถูกกําหนดไว ไมวาจะเปนขอจํากัดทาง

ดานเชื้อเพลิง หรือขอจํากัดทางดานการปลดปลอย CO2 เปนตน 

อยางไรกด็ ีในการวเิคราะหจดัสรรกาํลงัการผลติ ความตองการ

ใชไฟฟาแตละชั่วโมงจะตองถูกหักออกดวยกําลังไฟฟาที่ผลิตได

จากพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟา SPP ประเภท Non-firm ใน         

ชัว่โมงน้ันๆ ตามลกัษณะการจายพลงังานตามชนิดของโรงไฟฟา

ตางๆ เนือ่งจากโรงไฟฟาเหลานีจ้ะไดสทิธใินการรับซือ้กอนเสมอ

ไมขึน้กบัตนทนุ จากนัน้ จะคอยถกูหกัออกดวยกาํลงัผลติท่ีไดจาก

โรงไฟฟาพลังนํา้ในช่ัวโมงน้ัน ความตองการไฟฟาท่ีเหลือจงึคอย

ถกูนาํมาพจิารณาเพือ่จดัสรรกาํลงัการผลติโดยโรงไฟฟาทีใ่ชเชือ้

เพลิงพาณิชย โดยการคํานวณพลังงานไฟฟาในกลุมนีจ้ะเร่ิมจาก

การกําหนดลําดับการจายกําลังไฟฟาใหกับเครื่องกําเนิดไฟฟา

แตละเคร่ือง (Merit Order) โดยเรียงลําดับตามเปาหมายของ

การวางแผนจดัหาไฟฟาวาจะเปนแบบตนทนุตํา่สดุหรือการปลด

ปลอย CO2 ตํ่าสุด โดยหากเปนการวางแผนแบบตนทุนตํ่าสุดจะ

       ไฟฟาเครื่องที่ j ณ เวลา t หนวย kgCO
2

 P
j k,t 

คือ คาพลังงานไฟฟาผลิตไดจากเครื่องกําเนิด

       ไฟฟาเครื่องที่ j ซึ่งใชเชื้อเพลิงประเภท K  

       ณ เวลา t

 HR
j
 คือ คาอัตราความรอนของเครื่องกําเนิดไฟฟา  

       เครื่องที่ j หนวย Btu/kWh

 GHG
k
 คือ อัตราการปลดปลอย CO2 ตอพลังงานปฐม 

      ภูมิ ของเชื้อเพลิงประเภท K หนวย kgCO2/ 

      Btu
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ทําการจดัเรียงลาํดบัการจายตามตนทุนเชื้อเพลิงตอหนวยไฟฟา 

(Fuel Cost) แตหากเปนการวางแผนแบบ CO2 ตํ่าสุด จะทําการ

จัดเรียงลําดับการจายตามอัตราการปลดปลอย CO2 เฉลี่ยตอ

หนวยไฟฟา (GHG Emission) 

3.5 การจัดรูปแบบของปญหา 

ปญหาการวางแผนการจัดหาไฟฟาโดยทั่วไปจะอยูใน

ลักษณะของโปรแกรมพลวัต (Dynamic Programming) โดย

จะเปนการแกปญหาคาขีดสุด (Optimization) ของฟงกชั่นวัตถุ

ประสงคตลอดชวงระยะเวลาของการวางแผน ซึ่งการตัดสินใจ

เลอืกโรงไฟฟาเขาทีจ่ดุเวลาหนึง่จะสงผลตอการตดัสนิใจเลอืกโรง

ไฟฟาที่จุดเวลาอ่ืนดวย และเน่ืองจากปญหาการวางแผนจัดหา

ไฟฟาเปนปญหาระยะยาวซึ่งจะทําการวิเคราะหการผลิตของทุก

โรงไฟฟาและโหลดรายชัว่โมงครอบคลมุระยะเวลาประมาณ  20 

ป ดงันัน้ ตวัแปรทีต่องทาํการพจิารณาจงึมีเปนจาํนวนมากทาํให

ปญหามีความซับซอนสูง จึงทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจได

ยาก 

 สําหรับวิธีการที่ใชในการแกปญหาการวางแผนจัดหา

ไฟฟาที่นําเสนอจะวิธีศึกษาสํานึก โดยแบงปญหาการจัดหา

ไฟฟาเปนปญหายอยรายเดือนตอเนื่องกันไป นั่นคือ จะพิจารณา

การผลิตไฟฟาและโหลดรายช่ัวโมงท่ีเหมาะสมท่ีสุดครอบคลุม

ระยะเวลาชวงละ 1 เดือน จากนั้นจะทําการแกปญหาโดยอาศัย

โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) ดังนี้

j kt  1 month

j k

K, limit

j t  1 month
C

j
 x P

j, t
Minimize    (3)

s.t.  P
j, t 

= L
t
-R

t
-NF

t
-H

t
 

         
    

P
j, t 

_ E 

  GHG 
 
x

  
  HR

j 
x       P

j, t 
_ CO2 Limit

 P 
      

_ P
j, t 

_  P
max, j

<

<

< <

k

min, j

k

j

t  1 month

โดย  C
j
 คือ คาใชจายตอหนวยไฟฟา หรือ อัตราการปลด  

  ปลอย CO2 ตอหนวยของโรงไฟฟาโรงที่ j

L
t
  คือ ความตองการใชไฟฟาที่ ณ เวลา t

R
t  

คือ กําลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ณ เวลา t

 NF
t
 คือ กําลังไฟฟาจาก SPP ประเภท Non-Firm 

  ณ เวลา t

 H
t
 คือ   กําลังไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังนํ้า ณ เวลา t

 E  คือ เงื่อนไขพลังงานจํากัดของเชื้อเพลิงชนิดที่ k

 P  คือ กําลังผลิตตํ่าสุดของโรงไฟฟาโรงที่ j

 P  คือ กําลังผลิตสูงสุดของโรงไฟฟาโรงที่ j

 โดยกอนทําการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟาแตละเดือน จะ

ทําการพิจารณาวาระบบผลิตไฟฟา ณ ขณะนั้น มีความสามารถ

เพียงพอที่จะจายพลังงานใหกับความตองการพลังงานไฟฟาใน

เดือนนั้นหรือไม หากไมเพียงพอ ก็จะทําการเพิ่มโรงไฟฟาที่ผาน

เงื่อนไขบังคับท้ังหมดและมีคาตามฟงกชั่นวัตถุประสงคที่ดีที่สุด

จากตัวเลือกที่มีอยูใหเขาสูระบบผลิตไฟฟา จากนั้น จะทําการ

ตรวจสอบเงื่อนไขกําลังผลิตสํารองตํ่าสุดของระบบไฟฟาวาผาน

เกณ ขั้นตํ่าหรือไม และหากจําเปนก็สามารถเพิ่มโรงไฟฟาเขาสู

ระบบไฟฟาในเดือนน้ันไดอีก แลวจึงทําการแกปญหาโปรแกรม

เชิงเสนเพื่อจัดสรรกําลังการผลิตในเดือนนั้น กระบวนการนี้จะ

ถูกทําซํ้าทุกเดือนจนกระทั่งครบจํานวนปตามแผนจัดหาไฟฟา

 จดุดอยของวิธทีีน่าํเสนอ กค็อื วธิกีารน้ีเปนการหาคําตอบ

ของการวางแผนจัดหาไฟฟาแบบ Sub-optimum ซึ่งคําตอบ ที่ดี

ทีส่ดุของการวเิคราะหเดอืนกอนหนาจะเปนขอมลูเริม่ตนของการ

แกปญหาในเดอืนตอๆ ไป กระบวนวธิทีีน่าํเสนอสามารถสรปุเปน

แผนภาพไดดังรูปที่ 2

K, limit

min

max
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สิ้นสุดการทํางาน

เริ่มทํางาน

ครบชวงเวลาพิจารณาไมใช

เพิ่ม

ไมเพิ่ม

ใช

 พิจารณาเพิ่มโรงไฟฟา

  กําหนดฟงชั่นกเปาหมาย

       กําหนดเงื่อนไข

    กําหนดเดือนที่พิจารณา

  เลือก Load เดือนที่พิจารณา

   เพิ่มและปลดโรงงานตามแผน

            คํานวณดัชนีตางๆ

 คํานวณคากําลังผลิตสํารอง คํานวณการจัดสรรกําลัง   คํานวณดัชนีอื่นๆ

  กําลังผลิต และดัชนีที่ได

รูปที่ 2 : กระบวนวิธีการวางแผนการจัดหาไฟฟาที่นําเสนอ

ตารางที ่2 : กาํลงัผลติไฟฟาทีต่องเขาสูระบบ แยกตามประเภทเชือ้เพลงิ

 ป  ถานหิน  กาซ  ดีเซล  นิวเคลียร   ตางประเทศ

 2564  800

 2566 800           2,100

 2567            600

 2568 800           300

 2569 800    900     1,000       300

 2570   1,800     1,000       300

 2571 800   900 

 2573 800     750           900

(ก) (ข)

(ค) (ง)

รูปที่ 3 : ผลที่ไดจากการวางแผนจัดหาไฟฟา (ก) กําลังผลิตสํารอง (ข) การ

ปลดปลอย CO2 (ค) สัดสวนการใชพลังงาน (ง) สัดสวนกําลังผลิตติดตั้ง 

เอกสารอางอิง

(1) สรุปแ นพั นากาลัง ลิตไฟฟาของประเท  พ. . 2555 - 2573 ( บับปรับปรุงครั้งที่ 3), สานักนโยบายแ นและพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2555

(2) แ นพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอก 25% ใน 10 ป (พ. . 2555 - 2564), กรมพั นาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังานกระทรวงพลงังาน, 2555

 4. ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº

 วธิกีารทีพ่ฒันาข้ึนไดถกูนาํไปทดสอบกับระบบผลิตไฟฟา

ของประเทศไทยในปจจบุนั โดยมีการกาํหนดเงือ่นไขในการจดัทาํ

แผนจัดหาไฟฟาดังนี้ (i) กําลังผลิตสํารองตองไมตํ่ากวา 15% (ii) 

มีสัดสวนโรงไฟฟาตางประเทศไมเกิน 15% และ (iii) ปริมาณการ

ปลอย CO2 ตองไมเกิน 0.45 kgCO2/kWh (iv) มีสัดสวนการใช

กาซธรรมชาตใินการผลติไฟฟาไมเกนิ 50% อยางไรกด็ ีเนือ่งจาก

ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2563 เปนชวงท่ีมโีครงการโรงไฟฟาพรอม

เขาสูระบบตามแผนเดมิอยูแลว ดงัน้ัน บทความนีจ้ะแสดงผลการ

จัดทําแผนในชวง ป พ.ศ. 2564 - 2573 เทานั้น

 5. ÊÃØ»

 บทความนีเ้สนอแนวคิดในการจดัทาํแผนจดัหาไฟฟาดวย

วธิกีารผสมผสานระหวางวธิศีกึษาสาํนกึรวมกบัโปรแกรมเชงิเสน 

เพื่อลดความซับซอนของปญหาลง ผลลัพธที่ไดจะเปนการหาคํา

ตอบของการวางแผนจดัหาไฟฟาแบบ Sub-optimum ดวยวธิกีาร

ที่นําเสนอ จะชวยใหสามารถเห็นภาพของคําตอบในการจัดทํา

นโยบายการวางแผนจัดหาไฟฟาไดเขาใจงายมากขึ้น นอกจาก

นี้ ผลการวิเคราะหจากวิธีการท่ีพัฒนาข้ึนมีความใกลเคียงกับ

ผลลัพธจากการวิเคราะหของ กฟผ. แตใชเวลาในการคํานวณ

นอยกวามาก (เพียงไมเกิน 20 นาที เทานั้น) 
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º·¤ Ñ´Â‹Í

ªØμÔ¸ÑÁ ÍÒÀÒ¾ Ô¾Ñ²¹ 
 

ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò 

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÇÔ·ÂÒ¹ Ô¾¹¸à´‹¹
Recommended Thesis

 การแกปญหาการแกวงของกาํลงัไฟฟา แรงดนัไฟฟา และ

ความถี่ไฟฟาของโรงไฟฟาพลังลมอันเนื่องจากความไมแนนอน

ของความเร็วลมสามารถทําไดโดยการติดตั้งแบตเตอร่ีที่มีขนาด

เหมาะสมเขากับระบบผลิตไฟฟา บทความน้ีนําเสนอวิธีการ

คํานวณหาขนาดท่ีเหมาะสมของแบตเตอร่ีในการแกปญหาดัง

กลาว โดยเริ่มจากพิจารณาแบบจําลองของความเร็วลม จากนั้น

นําความเร็วลมที่ได มาคํานวณหากําลังไฟฟาที่จายเขาสูระบบ

ไฟฟาโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเหนีย่วนาํชนดิสองทาง และทําการจาํลองระบบไฟฟาสวนท่ี

ตออยูดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาซงิ

โครนัส ผลลพัธของการคํานวณจะถูกนาํมาใชในการหาขนาดของ

แบตเตอร่ีที่เหมาะสมโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ

แบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่ว วิธีการที่นําเสนอถูกทดสอบกับระบบ

ทดสอบท่ีกาํหนดข้ึน ผลท่ีไดจากการทดสอบพบวาเปนทีน่าพอใจ

 คาํสาํคญั : การแกวงของกาลงัไฟฟา, เครอ่งกาเนดิไฟฟา

เหนี่ยวนาชนิดสองทาง, แบตเตอร่ีชนิดกรดตะกั่ว, ขนาดของ

แบตเตอรี่ที่เหมาะสม

¡ÒÃËÒ¢¹Ò´· Õ่àËÁÒÐÊÁ¢Í§áºμàμÍÃÕ่
Ê ํÒËÃÑºÃÐºº¼ÅÔμä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ 

Determination of Optimal Battery Capacity 
for Wind Power Generation System

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ 
´Ã. ¡ØÅÂÈ ÍØ´ÁÇ§ÈàÊÃÕ
Ph.D. (Electrical Engineering),
M.Sc. (Finance)

- ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨íÒÀÒ¤ÇÔªÒ
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿‡Ò ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ 
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- ¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ¾ÅÑ§§Ò¹
¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

R2_GPI_Tirathai#8_p18-23_Pro3.indd   18 12/7/13   8:53 PM



 TIRATHAI JOURNAL   19

 Abstract
  The uncertainty of wind speed causing fluctua-

tions of output power, voltage magnitude and electrical 

frequency can be remedied by the installation of battery 

at wind generation system. The purpose of this paper is 

to determine the appropriate battery capacity to cope with 

these problems. The proposed algorithm begins with wind 

speed model. The output power can be calculated based 

on Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) dynamic model. 

The rest of the interconnected power system is modeled 

as a synchronous generator. An optimal battery capacity 

can be determined by lead-acid battery dynamic model. The 

proposed algorithm has been tested with a constructed test 

system. Satisfactory results were obtained.

 Keywords : Power Fluctuation, DFIG, Lead-Acid Battery, 

Optimal Battery Capacity

  1. º·¹ ํÒ
  พลังงานลมเปนหน่ึงในพลังงานหมุนเวียนท่ีไดรับความ

นิยมนํามาใชผลิตไฟฟาในปจจุบัน แตเนื่องจากความไมแนนอน

ของความเร็วลมทําใหกําลังไฟฟาที่ผลิตได ขนาดของแรงดัน 

และความถี่ทางไฟฟาของระบบเกิดการแกวง ปญหาที่กลาวมา

นี้สามารถแกไขไดโดยติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีขนาดเหมาะสมเขากับ

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม

  ระบบผลิตไฟฟาพลังงานลมประกอบดวย 3 สวน

หลักไดแก กังหันลม กลไกทางกล และเครื่องกําเนิดไฟฟา 

พลังงานจลนจากลมจะถูกแปลงเปนพลังงานกลโดยกังหันลม 

จากน้ันสงผานพลังงานกลนี้ไปสูเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยเพลา

และระบบเกียร และแปลงเปนพลังงานไฟฟาดวยเครื่องกําเนิด

ไฟฟาในขัน้ตอนสุดทาย เคร่ืองกาํเนดิไฟฟาทีน่าํมาใชในบทความ

นี้คือ เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําชนิดสองทาง เครื่องกําเนิด

ไฟฟาชนิดนี้มีขอดี คือ สามารถควบคุมความถ่ีทางไฟฟาขณะท่ี

โรเตอรหมุนดวยความเร็วที่ไมสอดคลองกับความถ่ีขณะน้ัน อีก

ทั้งยังสามารถจายกําลังรีแอกทีฟสูระบบไฟฟาหรือควบคุมแรง

ดันได

 บทความนี้นําเสนอวิธีการหาขนาดท่ีเหมาะสมของแบตเตอร่ี

ที่ใชติดตั้งรวมกับระบบผลิตไฟฟาพลังงานลมที่ใชเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเหนีย่วนาํชนดิสองทางเพือ่ลดการแกวงของกาํลงัไฟฟา แรง

ดันไฟฟา และความถี่ทางไฟฟาของระบบ ขั้นตอนการคํานวณ

เริ่มจากการสุมความเร็วลมจากแบบจําลองความเร็วลม จาก

นั้นอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

เหน่ียวนําชนิดสองทางในการคํานวณหากําลังไฟฟาที่ผลิตได 

และจําลองระบบไฟฟาสวนท่ีตออยูโดยอาศัยแบบจําลองทาง

คณติศาสตรของเครือ่งกาํเนดิไฟฟาซงิโครนสัเพือ่เปนตวัแทนการ

แกวงของแรงดนัและความถีท่างไฟฟาของระบบ ผลลพัธของการ

คาํนวณจะถูกนาํมาใชหาขนาดของแบตเตอร่ีทีเ่หมาะสมโดยอาศัย

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบตเตอร่ีชนิดกรดตะก่ัว แบบ

จําลองตางๆ รวมถึงขั้นตอนการคํานวณจะแสดงในสวนตอไป

  2. áºº¨ํÒÅÍ§¤ÇÒÁàÃÇÅÁ

 แบบจําลองความเร็วลม (V
w,t

) แบงออกเปน 2 สวน

คือ ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (V
trend,t

) และตัวแทนความไม

แนนอนของความเร็วลม (V
noise,t

) ดังแสดงในสมการที่ (1)

 จากการประยุกตใชบทตั้งของ Ito (Ito’s Lemma) รวม

กบัสมการที ่(1) สามารถสรางแบบจาํลองความเรว็ลมทีแ่ตละจดุ

เวลาไดดังสมการตอไปนี้ [1]

 

V
w,t

 = V
trend,t 

+ V
noise,t

   (1)

V
w,t

 = V
trend,t 

.exp(       2
trend,t  

+  2

trend,t
Z t) (2)

1
2

 โดย   
trend,t

 คือความแปรปรวนของความเร็วลมใน

แตละชั่วโมง, Z คือ จํานวนท่ีสุมมาจากการแจกแจงแบบปกติ

มาตรฐาน (standard normal distribution) และ t คือจุดเวลา

ที่ทําการพิจารณา

  3. áºº¨ ํÒÅÍ§¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ
 กังหันลมทําหนาที่เปลี่ยนกําลังในลมใหเปนกําลังทางกล

เพื่อเปนตนกําลังใหกับเครื่องกําเนิดไฟฟา กําลังทางกลที่ไดจาก
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กังหันลม (P
w
) นั้นสามารถคํานวณไดดังสมการตอไปนี้

 

 โดย ρ คอืคาความหนาแนนของอากาศ, R คอืรศัมใีบพดั

ของกังหัน, V
w
 คือความเร็วลมและ C

p
 คือคาสัมประสิทธิ์ของ

กําลัง คาสัมประสิทธิ์ของกําลังน้ีขึ้นอยูกับมุมพิชของใบพัด (β) 

และอัตราสวนความเร็วยอด (λ) ดังความสัมพันธตอไปนี้ [1]

 โดย c
1 
= 0.5176, c

2 
= 116, c

3 
= 0.4, c

4 
= 5, c

5 
= 21 

และ c
6 
= 0.0068

  4. áºº¨ํÒÅÍ§¢Í§à¤Ã×่Í§¡ํÒà¹Ô´ä¿¿‡Ò  
  àË¹Õ่ÂÇ¹ํÒª¹ Ô´ÊÍ§·Ò§ 
 เครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําชนิดสองทาง (DFIG) ทํา

หนาที่เปลี่ยนกําลังทางกลที่ไดจากกังหันลมใหเปนกําลังทาง

ไฟฟา และจายออกสูระบบไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา

ชนิดนี้ถูกปอนกระแส 2 ทาง คือ ทางดานสเตเตอรและโรเตอร

ลักษณะดังรูปที่ 1 ดานสเตเตอรเชื่อมตอกับระบบไฟฟาโดยตรง 

สวนดานโรเตอรเช่ือมตอกับระบบไฟฟาผานทางคอนเวอรเตอร 2 

ตัว ประกอบดวยคอนเวอรเตอรดานโรเตอร และคอนเวอรเตอร

ดานระบบไฟฟา คอนเวอรเตอรทั้งสองนี้ทําหนาท่ีควบคุมกําลัง

ไฟฟาขาออกและแรงดันที่ขั้วของเครื่องกําเนิดไฟฟา

1
2P

w
=    pC

p
(λ,β)πR 2V 

3
W
            (3)

C2
λj

C5
λjC

P
(λ,β) = C

1
(    -C

3
β-C

4
)e   + C

6
 λ       

 1
λj

       1 0.035
  λ+0.08β  1+β3 

       V
w
 

w
r 
R

รูปที่ 1 โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําชนิดสองทาง

 4.1 แบบจําลองสวนกลไ า

 บทความนีพ้จิารณาโครงสรางทางกลเปนแบบจําลองแบบ

มวลกอนเดียว สมการพลวัตทางกลไฟฟาจึงสามารถแสดงไดดัง

ตอไปนี้

 4.2 แบบจําลองทางคณิต าสตรของเครื่องกําเนิดไ า

เหนี่ยวนําชนิดสองทาง

 บทความนีใ้ชแบบจาํลองเชงิพลวตัของเครือ่งกาํเนดิไฟฟา

เหนี่ยวนําที่ละเลยผลของสภาวะชั่วครูทางไฟฟาในสเตเตอร 

โดยสามารถแสดงเปนสมการแรงดันและฟลักซคลองของเครื่อง

กําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําสองทางในแกน d-q ไดดังนี้ [2-3]

 - สมการแรงดันของขดลวดสเตเตอรและขดลวดโรเตอร

 - สมการฟลักซเชื่อมโยง

 หลังจากคํานวณคาแรงดันและกระแสของสเตเตอรและ       

โรเตอรจากสมการขางตนแลว คาแรงบิดทางไฟฟา (T
e
) รวมถึง

กาํลงัไฟฟาทีไ่หลออกจากสเตเตอร (P
s
) และกําลงัไฟฟาทีไ่หลเขา

สูโรเตอร (P
r
) สามารถหาคาไดจากสมการตอไปนี้

dw
r

dt2H
m
     = T

m
-T

e        
(5)

V
ds
=  R

s
i
ds
- w

s
ϕ

qs       
(6)

V
qs
=   R

s
i
qs
+ w

s
ϕ

ds       
(7)

         w
base

   dt
         1    dϕdr

V
dr
= R

r
i
dr
+             

              
(8)

         w
base

   dt
    1    dϕdr

ϕ
ds
 = - L

s
i
ds
+L

m 
i
dr                   

(10)

ϕ
qs
 = - L

s
i
qs
+L

m 
i
qr                   

(11)  

ϕ
dr
 =  L

r
i
dr
-L

m 
i
ds                   

(12)

ϕ
qr
 =  L

r
i
qr
- L

m 
i
qs                   

(13)

= −

(4)

λ =

_

_

- w
sl
ϕ

qr
 

       V
qr
= R

r
i
qr
+            

 
+w

sl
ϕ

dr
 (9)

-
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T
e
 = ϕ

ds
i
qs 
- ϕ

qs 
i
ds                   

(14)

P
s
 = V

ds
i
ds 
+ V

qs 
i
qs                    

(15)  

P
r
 = V

dr
i
dr 

+ V
qr 

i
qr                   

(16)

   Q
Q - it

   Q
Q - it

     Q
it+0.1* Q

   Q
Q - it

V
batt,dch

 = E
o
-R . i

 
- K .   

 
. i   - K

 
.         .it                   (17)

 5. áºº¨ํÒÅÍ§áºμàμÍÃÕ่

  บทความนี้ใชแบบจําลองเชิงพลวัตของแบตเตอรี่ชนิด 

Electrochemical-based [4] โดยประยุกตใชกับขอมูลจริง

ของแบตเตอรี่กรดตะกั่วชนิด AGM จากบริษัท Rolls รุน S12-

290AGM [5] แบตเตอรี่ที่เลือกมานี้มีคาความจุ 260 แอมแปร-

ชั่วโมงและใชกับคาแรงดัน 12 โวลต

  การคาํนวณแรงดนัทีข่ัว้แบตเตอรี ่(V
batt

) ของแบบจาํลอง

นี้สามารถแบงออกเปนสองชวงคือ

  - ชวงการคายประจุ

 - ชวงการอัดประจุ

 โดย

 E
o  

คือแรงดันสวนที่คงที่ของแบตเตอรี่ (V)

  R  คือความตานทานภายในแบตเตอรี่ (Ω)

 K  คือความตานทานโพลาไรเซชั่น (Ω) หรือคาคงที่ 

  โพลาไรเซชั่น (V/Ah)

  Q  คอืความจขุองแบตเตอรีข่นาดมาตรฐาน 1 ลกู (Ah)

  i คือกระแสของแบตเตอรี่ (A)

 i* คือกระแสที่ผานตัวกรองความถี่ตํ่าผาน (A)

 it=∫
o
 idt คือประจุของแบตเตอรี่ที่ถูกใชไป (Ah)

  Exp(t) คือแรงดันในยานเอกซโพเนนเชียล (V)

  Exp(t) คอืพจนทีเ่ปนตวัแทนปรากฏการณฮสิเทอรซีสิของ

แบตเตอรี่ สามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้

  V
batt,ch

 = E
o
-R . i

 
- K .    

         
. i - K

 
.                  Exp(t)(18)

 Exp (t) = B . i
 
(t) .(-Exp(t))+ A .u (t))   (19)

   P
batt

 = P
set
- P

DFIG                  
  (20)

 โดย 

 A  คือแอมพลิจูดของยานเอกซโพเนนเชียล (V)

 B คือคาคงที่ทางเวลาผกผันของยานเอกซโพเนนเชียล  

  (Ah)-1

  คือสภาวะการคายประจุ (u (t)=O) หรือการอัด 

 u(t) ประจุ (u (t)=1)

 6. ¡ÒÃËÒ¢¹Ò´· Õ่àËÁÒÐÊÁ¢Í§áºμàμÍÃÕ่

 กาํลงัไฟฟาทีไ่หลออกหรอืเขาสูแบตเตอรี ่(P
batt

) สามารถ

กําหนดไดจากกําลังไฟฟาที่ตองการใหไหลสูระบบไฟฟา (P
set

) 

และกําลังไฟฟาที่ไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา (P
DFIG

) ซึ่งสามารถ

แสดงไดดังนี้

 จากสมการที ่(20) เมือ่ P
batt

>
 
O  แสดงวาเครือ่งกาํเนดิ

ไฟฟาจายกําลงัไฟฟาไดนอยกวาทีต่องการดังนัน้แบตเตอร่ีจงึตอง

ชวยจายกาํลงัไฟฟา และในทางตรงกนัขาม เมือ่ P
batt

<
 
O

  
แสดง

วาแบตเตอรี่ตองชวยรับกําลังไฟฟาสวนเกินจากเครื่องกําเนิด

ไฟฟาไว

 การกําหนดขนาดของแบตเตอรี่สามารถทําได โดย

พิจารณากําลังไฟฟาท่ีตองการจากแบตเตอรี่รวมกับกําลังไฟฟา

ที่แบตเตอรี่สามารถจายไดในชวงเวลาที่กําหนดดังสมการตอไป

นี้

         P
batt

 

   V
batt,dch 

i
batt,dch                 

          (21)

          P
batt

 

   V
batt,ch 

i
batt,ch    

max
.Q ,

.Q ,

Q 
opt

=

 โดย    และ         คือกระแสคายประจุและอัด

ประจุสูงสุดที่แบตเตอรี่ทนได กําหนดไดจากเอกสารขอมูลของ

แบตเตอรี่

i max
batt,chi max

batt,dch

*

*

+ Exp(t)

+ .it +

t

max

.

.

P
batt

> 0

P
batt

> 0
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  7. ÃÐºº·´ÊÍº
 ระบบไฟฟาที่ใชในบทความนี้มีลักษณะดังรูปที่ 2 ใน [1] 

กําหนดใหบัส 3 เปนบัสอนันต แตในบทความนี้ไดกําหนดใหเปน

เครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัสเพื่อใชเปนตัวแทนของระบบไฟฟา

สวนที่เหลือเพื่อทําใหสามารถศึกษาผลของแรงดันและความถี่

ของระบบไฟฟาได

รูปที่ 2 ระบบทดสอบ

  8. ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº
  8.1 ตัวอยางผลการสุมความเรวลม

  ผลการสุมความเร็วลมท่ีแสดงในรูปที่ 3 นี้เปนตัวอยาง

ของการสุมความเร็วลมทุก 10 วินาทีโดยอาศัยขอมูลความเร็ว

ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในฤดูรอน

รูปที่ 3 ตัวอยางผลการสุมความเร็วลมในฤดูรอน

 8.2 ตวัอยางผลการคาํนวณกาํลงัไ า แรงดนั และความถี่

 หลงัจากสุมความเรว็ลมจากแบบจาํลองความเรว็ลมเปน

ที่เรียบรอย ความเร็วลมเหลานี้จะถูกนํามาแปลงเปนกําลังทาง

กลโดยแบบจําลองกังหันลม หลังจากนั้นจึงแปลงเปนกําลังทาง

ไฟฟาผานแบบจําลองเครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําชนิดสองทาง 

แรงดนัและความถีข่องระบบไฟฟาสวนทีเ่หลอืถกูคํานวณโดยแบบ

จาํลองเครือ่งกาํเนดิไฟฟาซิงโครนสั ผลการคํานวณทีไ่ดแสดงดงั

รูปที่ 4 - 6

รูปที่ 4 ตัวอยางกําลังไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม

รูปที่ 5 ตัวอยางขนาดแรงดันของระบบไฟฟา

รูปที่ 6 ตัวอยางความถี่ของระบบไฟฟา

 8.3 ตัวอยางการกําหนดขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่

 การกําหนดขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่เริ่มตนจาก

การกําหนดกําลังไฟฟาท่ีตองการใหไหลสูระบบไฟฟา (P
set

) ซึ่ง

ในบทความนี้กําหนดให P
set
= 1MW จากนั้นประยุกตใชสมการที่ 

(21) รวมกับกําลังไฟฟาที่คํานวณไดจากผลการทดสอบกอนหนา

นีท้าํใหเราสามารถกําหนดขนาดของแบตเตอร่ีทีแ่ตละจุดเวลาได 

ขนาดของแบตเตอร่ีทั้งหมดท่ีเปนไปไดถูกนํามาสรางเปนกราฟ

แจกแจงความถี่ไดดังรูปที่ 7
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รูปที่ 7 การกระจายตัวของขนาดแบตเตอรี่จาก 1 เหตุการณ

 บทความน้ีกําหนดใหขนาดของแบตเตอร่ีที่เหมาะสมตอง

สามารถรองรับกาํลงัไฟฟาไดไมตํา่กวารอยละ 95 ของเหตุการณ

ที่เปนไปได จากนั้นทําการพิจารณาความเร็วลมชุดใหมและ

ทําการคํานวณหาขนาดของแบตเตอรี่ในลักษณะเชนนี้จนครบ 

1,000 เหตกุารณ การกระจายตวัของขนาดของแบตเตอรีท่ีเ่หมาะ

สมสามารถแสดงไดดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 การกระจายตัวของขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่

 จากรปูที ่8 ดวยความเชือ่ม่ันรอยละ 95 ขนาดทีเ่หมาะสม

ของแบตเตอร่ีอยูในชวง 225,840 แอมแปร-ชัว่โมง ถงึ 236,080 

แอมแปร-ชั่วโมง เมื่อพิจารณาจากขนาดของแบตเตอร่ีที่เลือก

ใชในบทความน้ีพบวาควรเลือกแบตเตอร่ีจํานวน 903 ลูกหรือ 

234,780 แอมแปร-ชั่วโมง โดยตออนุกรมกันชุดละ 43 กอนเพื่อ

ใหไดแรงดันที่เหมาะสมกับคอนเวอรเตอรและนําแตละชุดมาตอ

ขนานกันอีก 21 ชุดเพื่อใหไดขนาดแบตเตอรี่รวมตามตองการ

  9. ÊÃØ»
  บทความนี้นําเสนอวิธีการคํานวณหาขนาดที่เหมาะสม

ของแบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่วเพื่อใชกับระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

ลมโดยคํานึงถึงผลของกําลังไฟฟา แรงดันไฟฟา และความถี่ของ

ระบบไฟฟา แบบจําลองเชิงพลวัตของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยว

นาํชนดิสองทางถูกนาํมาใชเปนตัวแทนระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

ลม และแบบจาํลองทางพลวตัของเคร่ืองกําเนดิไฟฟาซงิโครนสัถกู

ใชเปนตวัแทนของระบบไฟฟาสวนทีเ่หลอืเพือ่ใชคาํนวณหากาํลงั

ไฟฟาทีร่ะบบผลิตไฟฟาพลงังานลมสามารถจายได ขอดขีองแบบ

จําลองที่ใชนี้คือ สามารถคํานวณตัวแปรตางๆ ของระบบไฟฟา

ไดใกลเคียงความจริง

 การกําหนดขนาดท่ีเหมาะสมของแบตเตอรีท่ําไดโดยการ

กําหนดกําลังไฟฟาที่ตองการใหระบบผลติไฟฟาพลังงานลมจาย

เขาสูระบบมีการแกวงนอยท่ีสุดหรือมีกําลังขาออกสูระบบไฟฟา

สมํา่เสมอ จากน้ันกาํหนดขนาดของแบตเตอร่ีใหสามารถจายหรือ

รบักาํลงัไฟฟาสวนตางจากคาทีต่องการน้ันได บทความน้ีกาํหนด

ใหขนาดของแบตเตอร่ีทีเ่หมาะสมตองสามารถรองรับกาํลงัไฟฟา

ไดไมตํ่ากวารอยละ 95 ของเหตุการณที่เปนไปได จากหลกัการที่

นาํเสนอพบวาสามารถกาํหนดขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรีไ่ด

ผลลัพธเปนที่นาพอใจ
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¤Ø³·ํÒä´Œ
Do It Yourself

ÍÔ¤¤ ÔÇ«Ñ§

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÞÞÒμÃÕ ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ (ä¿¿‡Ò¡íÒÅÑ§)

  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ

- »ÃÔÞÞÒâ· ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

- ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊ‹Ç¹¢ÒÂã¹»ÃÐà·È 3

  ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¡ÒÃÍ‹Ò¹¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºà¾ ×่Í¹ํÒä»ãªŒÇÔà¤ÃÒÐË
¤Ø³ÊÁºÑμÔËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò

 สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในชวงเวลาอันรอนแรงกับสภาวะการเมืองใน
ประเท ไทยเรา สําหรับคอลัมน DIY กระผมขอรณรงคใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน
การเคลือ่นไหวเพือ่สรางสรรคบานเมอืงเพราะการไดมา ง่สทิธ ิและเสรภีาพนัน้ ตอง
มาพรอมกับการทําหนาที่ดวยนะครับกระผม 
 เพ่ือเปนการตระหนักอีกคร้ังถึงหนาที่พลเมืองขอนําคํากลาวของ Albert 

Einstein 
 “The world will not be destroyed by those who will do evil, But by 
those who watch them without doing anything” 
 หมายถึง “โลกใบนี้จะไมพินาศดวยนํ้ามือของคนชั่ว แตมันจะพังพินาศดวย
นํ้ามือของคนที่ไดแตมอง แตไมคิดจะทําอะไรเลยตางหาก”

 และการที่คุณจะกระทําการใดๆ ก็ตามอยาเพียงแตเห็นใครเฮก็เฮตาม ฟง
คนโนนคนนีพ้ดูกเ็ชือ่ไปท้ังหมดแลวจาํขีป้ากเขาไปพดูตอเปนเรือ่งราวใหญโตแทจรงิ
ไมเคยศึกษา ทางท่ีดคีวรเปดหรูบัฟงทกุๆ ฝาย เปดตาดทูกุๆ เรือ่งราวท่ีมาท่ีไปรวม
ทัง้สถานการณในขณะน้ันๆ และเปดใจยอมรับในความแตกตางทางความคิด มใิช
ใครคิดไมเหมือนเราก็ดาเขา ก็เกลียดเขา สิ่งตางเหลานี้คือสังคมของประชาธิปไตย
ซึ่งตองศึกษาทําความเขาใจ
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 กลับเขาสูเน้ือหาของเลมนี้นะครับกระผม อยางที่ทราบ

กันดีวาหมอแปลงไฟฟาทําหนาที่ในการปรับเปลี่ยนแรงดัน และ

กระแส ดังน้ันจากความเดิมทางกระผมไดแนะนํากันไปแลว

สําหรับการอาน Nameplate เพื่อทําความเขาใจคุณสมบัติของ

หมอแปลงไฟฟา สําหรับเลมน้ีกระผมอยากจะมาแนะนําการ

ทดสอบหมอแปลงไฟฟาในแตละรายการวาทดสอบกันไปเพื่อ

อะไร และคาที่ยอมรับไดอยูที่ตรงไหนโดยนํามาสื่อสารในรูป

แบบที่เปนภาษางายๆ ใหเขาใจถึงพื้นฐานเบื้องตนโดยไมลงราย

ละเอียดของขั้นตอนการทดสอบเพราะกระผมอยากใหทุกทาน

สามารถรับรูไดดวยตนเองในการอานผลการทดสอบหมอแปลง

เพ่ือไปใชในการวิเคราะหคุณสมบัติหมอแปลงใบดังกลาววาถูก

ตองตรงตามที่ตองการหรือไม รวมทั้งหากหมอแปลงมีการใช

งานไปและเกดิการชาํรดุขึน้กส็ามารถตดัสนิใจเบือ้งตนใหดาํเนนิ

การทดสอบหวัขอใดเพือ่นาํผลทดสอบมาวเิคราะหความเสยีหาย

นั้นๆ โดยความรูและขอมูลตางๆ ที่นํามาเสนอน้ีกระผมไดรับ

การถายทอดจากทางอาจารยจากหองทดสอบของหองแล็บถิรไทย 

คุณเ ลิม ักดิ  วุฒิเ ลา ผูจัดการสวนทดสอบของถิรไทย

คุณเฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา

 กระผมขอเริ่มกันที่การทดสอบที่ตองทํากันทุกๆ ใบกอน 

หรือเรียกกันวา ทดสอบประจํา (Routine test)

  การวดัคาความตานทานของขดลวด (Measurement of 

winding resistance) เปนการทดสอบเพื่อวัดคาความตานทาน

แยกแตละชดุขดลวดโดยวัดผาน Terminal ของหมอแปลง สาํหรบั

คาที่ยอมรับไดนั้นคือ % ความแตกตางระหวางเฟสไมเกิน 5.0% 

(เกณ ที่ใชภายใน  สําหรับการวิเคราะหคุณภาพ)

The world will not be 
destroyed by those 

who will do evil, But 
by those who watch 
them without doing 

anything
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 การวัดแรงดันอิมพีแดนซและคาความสูญเสียขณะมี

โหลด (Measurement of short-circuit impedance and load 

loss) เปนการทดสอบเพื่อยืนยันคาความสูญเสียขณะมีโหลด 

(load losses) ซึง่คาดงักลาวถอืเปนความรบัผดิชอบของผูผลติกบั

คาไฟฟาในอนาคตของผูใชวาหมอแปลงใบดงักลาวจะมคีาความ

สูญเสียในขณะที่ใชงานโหลดที่แตกตางกันไปเปนไปตามคาที่ได

การันตีไวหลังจากที่ไดทราบคาที่แนนอนแลวจากการทดสอบ 

โดยคาความสูญเสียดังกลาวเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟาไหลผาน

ชุดขดลวดทองแดงเปนหลัก สําหรับคาที่ยอมรับไดนั้นคือคาที่วัด

ไดตองไมเกินกวา 15%  ที่เพิ่มขึ้นของคาที่การันตีไว เวนแตคาที่

ตกลงกนัไวเปนอยางอืน่ สาํหรับอกีการทดสอบซ่ึงใชวงจรเดยีวกนั

นั้นคือวัดแรงดันอิมพีแดนซ (Short - circuit impedance) หรือก็

คือ %Z ที่ไดระบุไวบน Nameplate นะครับ และคาที่ยอมรับได

นั้นคือ คาความแตกตางจากคาที่การันตี +/- ไมเกิน 10% กรณี

ที่คา %Z < 10 และ +/- ไมเกิน 7.5% กรณีที่คา %Z > 10

รูปที่ 1 แสดงวงจรวัดกระแสแบบวัดโดยตรงเหมาะ

สําหรับการวัดกระแสที่ไมเกิน Range ของ Ampeter

รปูที ่2 แสดงวงจรวดักระแสแบบวัดโดยใช Rsh เหมาะ

สาํหรบัการวดักระแสทีม่ากกวา Range ของ Ampeter

วงจรทดสอบสําหรับหมอแปลง 3 เฟส

 การวัดคาอัตราสวนแรงดันและตรวจสอบการเคลื่อน

ของเฟส (Measurement of voltage ratio and check of phase 

displacement) เปนการทดสอบเพ่ือหาอัตราสวนแรงดันซึ่งจะ

ตองวัดทุก Tap ของทุกขดลวด  สําหรับหมอแปลง single-phase 

จะตองมีการวัดขั้ว (polarity) ดวย และสําหรับหมอแปลง three-

phase จะตองทาํการตรวจสอบลกัษณะการตอของขดลวด (Vec-

tor group) ดวย สําหรับคาที่ยอมรับไดนั้นคือ Ratio ที่วัดไดตอง

แตกตางไมเกิน 0.5% ของคาที่การันตี และสําหรับการตอของขด

ลวดก็ตองถูกตองตามคาที่การันตีดวยเชนกัน

  การวดัคาความสญูเสยีขณะไรโหลดและกระแส (Meas-

urement of no-load loss and current) เปนการทดสอบเพื่อ

ยืนยันคาความสูญเสียขณะไมมีโหลด (no - load losses) หรือ

คิดงายๆ คือไมวาหมอแปลงจะใชโหลดเทาใดคาความสูญเสีย

นี้เทาเดิม ไมแปรผันไปตามปริมาณโหลดที่ใชงานซึ่งตรงกันขาม

กับคาความสูญเสียขณะมีโหลด (load losses) อยางไรก็ตาม

คาดังกลาวนี้ยอมถือเปนความรับผิดชอบของผูผลิตกับคาไฟฟา

ในอนาคตของผูใชวาหมอแปลงใบดังกลาวเชนเดียวกันโดยคงที่

ตลอดเวลาที่มีการใชงานหมอแปลงตามคาที่ไดการันตีไวหลัง

จากท่ีไดทราบคาที่แนนอนแลวจากการทดสอบ โดยคาความ

สูญเสียดังกลาวเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟาไหลผานแกนเหล็กเปน

หลัก สําหรับคาที่ยอมรับไดนั้นคือคาที่วัดไดตองไมเกินกวา 15% 
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ที่เพิ่มขึ้นของคาที่การันตีไว เวนแตคาที่ตกลงกันไวเปนอยางอื่น ไฟฟากระแสสลับ (AC withstand strength) ของข้ัวทีท่ดสอบ line 

นั้น และ neutral กับขดลวดชุดอื่นๆ ซึ่งถูกตอรวมกันและตอลง

ดนิไว หรอืสรปุงายๆ คอืการทดสอบความคงทนไดของชดุฉนวน

ที่อยูระหวางชุดขดลวดที่นํามาทดสอบกับระยะหางที่ออกแบบ

ไวกับอุปกรณอื่นทั้งชุดขดลวดอื่นๆ ทั้งกับแกนเหล็กทั้งกับตัวถัง

ดวย เปนตน ซึ่งแตกตางกับ Induce AC voltage test เปนการ

ยืนยันการทนไดในชุดฉนวนรอง คือการทนไดตอการใชแรงดัน

วงจรทดสอบสําหรับหมอแปลง 3 เฟส

  การทดสอบอุปกรณปรับเปลี่ยนแรงดัน เมื่อมีการติด

ตั้งอุปกรณปรับแรงดัน (tap-changer) เขากับหมอแปลงเปนท่ี

เรียบรอยแลว การทดสอบการใชงานจะตองถูกกระทําไปตาม

ขั้นตอน และสําหรับการที่ยอมรับไดคือสามารถคงทนไดโดยไม

พบความเสียหายระหวางทดสอบ

กระแสสลบั (AC) ปอนเขาทีข่ดลวดดานใดดานหนึง่ของหมอแปลง 

รปูคลืน่ของแรงดนัจะตองใกลเคียงรปูคลืน่ไซน (sinusoidal) และ

มีความถ่ีสูงกวาความถ่ีกําหนดท่ีเพียงพอตอการปองกันการอ่ิม

ตัวของแกนเหล็กหมอแปลง สวนการทดสอบนี้ สรุปงายๆ คือ

การทดสอบความคงทนไดระหวางชุดฉนวนที่อยูระหวาง turn 

to turn ในชุดขดลวดเดียวกันนั่นเอง สําหรับคาที่ยอมรับไดนั้น

คือสามารถคงทนไดโดยไมพบความเสียหายระหวางทดสอบ 

  ยังคงอยูกันที่การทดสอบความคงทนของฉนวน แต

แตกตางจากการทดสอบท้ัง 2 รายการดานบนเพราะการทดสอบ

นี้ หาก Highest voltage for equipment (Um) < 72.5kV แลว

ไมถือวาเปนการทดสอบประจํา อยางไรก็ตามทางกระผมขอนํา

มากลาวในหัวขอการทดสอบประจําซึ่งก็คือใหถือวา Highest 

voltage for equipment (Um) > 72.5kV แลวกันนะครับ เปนไป

 การทดสอบความคงทนของฉนวน Separate source 

AC withstand voltage test และ Induce AC voltage test ซึ่ง

การทดสอบท้ัง 2 ชนิดนี้ไดมีการยืนยันความคงทนของฉนวน

แตกตางกัน โดย Separate source AC withstand voltage test 

เปนการยนืยนัการทนไดในชดุฉนวนหลกั คอืการทนไดตอแรงดนั
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ตามตารางที่ระบุไวใน IEC standard นี้ครับ

 Lightning impulse (LI) test เปนการทดสอบเพ่ือยนืยันการทนตอแรงดัน impulse ของหมอแปลงตามท่ีออกแบบไว ถากาํหนด

ใหมีการทดสอบ chopped on the tail (LIC), การทดสอบจะตองมีการประยุกตเพิ่มเติม การทดสอบ lightning impulse จะทําการ

ทดสอบเฉพาะขดลวดท่ีมขีัว้ออกมาดานนอกของตัวถงัหรือฝาเทานัน้ สาํหรับคาทีย่อมรับไดนัน้คือสามารถคงทนไดโดยไมพบความเสีย

หายระหวางทดสอบ โดยกราฟความสัมพันธระหวางแรงดันกับกระแสตองเปนไปตามมาตรฐานดวย (The absence of significant 

differences between voltage and current transients recorded at reduce voltage and those recorded at full test voltage 

constitutes that the insulation has withstood the test.)

 อนัดบัตอไปกระผมขอไปตอที ่ทดสอบตามรุน (Type test) นัน่คอืหากเปนการออกแบบแบบเดียวกนัแลว คอืใชแบบเดียวกนัใน

หมอแปลง 3 เฟส Delta Conection
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การสัง่ผลติ ไมวาจะผลิตหมอแปลงใบนั้นมากี่ตัวก็ตาม สามารถ
นําตัวใดตัวหน่ึงมาทดสอบผลท่ีไดจากการทดสอบถือเสมือนวา
เปนตัวแทนของตัวอื่นๆ ที่ใชแบบเดียวกันในการผลิตวาเทียบ
เทากัน

  การทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม (Temperature rise test) 

เปนการทดสอบเพ่ือหาอุณหภูมเิพ่ิมในสภาวะคงท่ี (steady-state) 

หรือสรุปกันงายๆ คือตรวจสอบขนาดของหมอแปลงไฟฟาเปน
จริงตามท่ีไดตกลงกันไวหรือไม เพราะหากทดสอบผานหมาย
ถึงสามารถใชงานหมอแปลงไดตลอดเวลาตามขนาดท่ีระบุไวใน 

Nameplate ในขณะทีอ่ณุหภมู ิAmbient สงูสดุไมสงูเกนิกวาคาที่
ตกลงกันไว โดยไมจาํเปนตองตดิพดัลมเพ่ิม หรือไมตอง Overload 

หมอแปลงเพราะเปนการทาํลายอายกุารใชงานหมอแปลงในระยะ
ยาว  สําหรับคาการทดสอบที่ยอมรับไดคือ คาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ของนํ้ามันดานบนและของคาเฉลี่ยของชุดขดลวดนั้น ตองไมเกิน
คาการันตี (Top - liquid temperature rise/average winding 

temperature rise  guaranteed values.)

  Measurement of zero - sequence impedance(s) 

on three-phase transformer เปนการทดสอบวัดหาคา imped-

ance, มีหนวยเปน ohms ตอ phase ที่ความถี่ใชงาน สําหรับ
คาที่ทดสอบไดนั้นใหถือเปนคาอางอิงเทานั้น 

   การวดัเสยีง (Determination of sound levels) เปนการ
ทดสอบวดัคาเสยีงทีเ่กดิขึน้ขณะใชงานหมอแปลง โดยปจจยัหลกัท่ี

ทาํใหเกดิเสยีงประกอบดวย Magnetostriction, Electromagnetic 

forces ในขดลวด, Magnetic force ใน reactor, Magnetic tank 

shield, เสียงของพัดลมและมอเตอร สําหรับคาที่ยอมรับไดคือ
คาที่ตํ่ากวาการันตี

 เรือ่งการทดสอบหมอแปลงไฟฟานัน้เหมือนหนงัซรีสีวากนั
เลมเดียวคงไมจบแน กระผมขอไปตอในฉบับหนานะครับ โดยจะ

เนนถึงการทดสอบที่หนา site รวมทั้งการทดสอบเพื่อตรวจสอบ
เบือ้งตนหากหมอแปลงเกดิการชาํรดุเสยีหาย และเครือ่งมอืเครือ่ง
ทดสอบที่ทานๆ ควรมีติดไวในกรณีที่มีหมอแปลงหลายๆ ใบใน
การดูแลรักษา สุดทายนี้ขอลากันไปกับบรรยากาศปลายฝนตน
หนาวนะครับ
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ºÃÔËÒÃ¹Í¡μํÒÃÒ
Beyond Management School

³Ã§¤Ä·¸ Ô ÈÃÕÃÑμâ¹ÀÒÊ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
- »ÃÔÞÞÒμÃÕ ¹ÔμÔÈÒÊμÃ 
 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ
- »ÃÔÞÞÒâ· ÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊμÃ
 ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
- ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
 áÅÐÊíÒ¹Ñ¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒÃŒÍÂªÑ¡ÊÒÁ
- ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ½†ÒÂºÃÔËÒÃ ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

 นักศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร (Public Administrations) ยอมรูจัก 

Paradigm แรกของพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตรทีเ่สนอกรอบเคาโครงความ

คิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “การแยกการบริหารออกจากการเมือง” (Politics/Administra-

tion Dichotomy) ไดเปนอยางดี

 สําหรับทานที่มิไดศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงนั้น จะขอสรุปใจความสําคัญ

เพ่ือความเขาใจในเบ้ืองตนวา แนวคิดทฤษฎีทีใ่หแยกการบริหารออกจากการเมือง

นั้น เปนแนวคิดทฤษฎีของ วูดโรว วิลสัน ประธานาธิบดีคนที่ 28 ของสหรัฐอเมริกา 

โดยเสนอไวในบทความที่ชื่อ “The Study of Administration”  ในป ค.ศ. 1887 ซึ่ง

ถือกันวาเปนจุดกําเนิดขององคความรูทางรัฐประศาสนศาสตร 

 ในบทความช้ินดงักลาว วูดโรวเสนอวา หนาท่ีหลกัของฝายบริหาร (ณ ทีน่ี้

หมายถึงขาราชการ) คอืปฏิบตังิานประจําใหเปนไปตามกฎหมาย หรอืตามนโยบายท่ี

ฝายการเมอืงกาํหนดขึน้ กลาวอกีนยัหนึง่คอื ขาราชการมหีนาทีน่าํนโยบายไปปฏบิตัิ 

(Policy Implementer) สวนนักการเมืองมหีนาทีก่าํหนดนโยบาย หรอืออกกฎหมาย 

(Policy Maker) เขาเหน็วาการแยกการบรหิารออกจากการเมอืง จะทาํใหขาราชการ

¡ÒÃàÁ×Í§ÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ      
¡ÅÑºã¨ÊÑ¡¤ÃÑ้§¡ÂÑ§äÁ‹ÊÒÂ
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สามารถบรหิารงานโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมอืง 

การนาํเสนอของเขาผลกัดนัใหเกดิการปฏริปูระบบบรหิารราชการ

ทีอ่าศยัหลกัคณุธรรมแทนการเลนพรรคเลนพวกซึง่มอียูมากมาย

ในสังคมอเมริกันเวลานั้น

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพแวดลอมหลายอยาง

เปล่ียนแปลงไป ความวุนวายและไมแนนอนเขามาแทนที่ความ

สงบและสันติที่เคยมีอยูกอนสงคราม หลายประเทศเผชิญกับ

ความยากจน และขาดแคลน ความไรเสถยีรภาพและการตอสูเพือ่

อยูรอด ทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปน้ี ไดเกิดมีแนวคิด

ทฤษฎใีหมขึน้มาทาทายแนวคดิทฤษฎขีองวูดโรว รวมทัง้แนวคดิ

ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริหาร (The Principles of Administra-

tion) ที่ออกมาตามหลังแนวคิดทฤษฎีของวูดโรว โดยแนวคิด

ทฤษฎีใหมนี้เห็นวา “การบริหารเปนสวนหน่ึงของการเมือง” 

(Public Administration as Political Science) และยากที่จะแยก

ออกจากกระบวนการทางการเมือง ดังนั้นการบริหารราชการจึง

ควรตองยึดหลัก “พหุนิยม” (Pluralism) คือคํานึงถึงนโยบายท่ี

ไดรับจากกลุมที่หลากหลายในสังคมเปนตนวา กลุมขาราชการ 

พรรคการเมือง และนักการเมือง ตัวแทนความคิดนี้มีหลายคน

เชน เชสเตอร บารนารด, ดไวท วอลโด และพอล แอพเพิลบี้ ใน

เวลาไลเลี่ยกันนั้นก็เกิดมีแนวคิดทฤษฎีของนักพฤติกรรมศาสตร

อีกกลุมหนึ่งขึ้นมาเสนอวา “การบริหารเปนสวนหนึ่งของศาสตร

การบรหิาร” (Public Administration as Administrative Science) 

ซึ่งไมใหความสําคัญกับการเมืองหรือนโยบายสาธารณะ เพราะ

แนวคิดทฤษฎีนี้มุ งแตจะทําใหศาสตรการบริหารเปนศาสตร

บริสุทธิ์

 ครัน้ถงึชวงปลายทศวรรษ 1960 เกิดสงครามเวยีดนาม

และเหตุการณรุนแรงหลายแหง รวมท้ังปญหาการแบงสีผิวใน

สหรัฐอเมริกา นักรัฐประศาสนศาสตรอเมริกันเร่ิมเห็นวากรอบ

แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “การบริหารเปนสวนหน่ึงของ

การเมือง” หรือ “การบริหารเปนสวนหนึ่งของศาสตรการบริหาร” 

ไมเพียงพอสําหรับนํามาแกไขปญหาการบริหารราชการของ

ประเทศได จึงเริ่มมีการคิดคนและนําเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎี

ใหมที่เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรใหม” (New Public Adminis-

tration หรือ Public Administration as Public Administration) 

ซึ่งใหความสําคัญกับการบริหารท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของสังคม โดยเฉพาะการมุงเนนนโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ 

และเห็นวาการบริหารราชการจะหลีกเล่ียงเร่ืองของสวนรวมและ

การเมอืงไมได ทัง้จะวางตวัเปนกลางก็ไมได เพราะเทากบัชวยให

ผูที่ไดเปรียบในสังคมยิ่งไดเปรียบมากขึ้น ผูที่เสียเปรียบก็จะเสีย

เปรียบตลอดไป ชองวางระหวางคนในสังคมก็จะยิ่งถางมากขึ้น 

ปญหาและความขัดแยงก็จะยิ่งตามมา ดงันั้นผูบริหารภาครัฐจึง

ตองเขาไปชวยเหลือผูที่มีโอกาสนอย หรือผูที่เสียเปรียบในสังคม 

กระจายการใหบริการกับคนในสังคมใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียม

กัน ยิ่งไปกวานั้นแนวคิดทฤษฎีใหมนี้ยังเนนใหนักบริหารหรือ

หัวหนาหนวยงานภาครัฐตองเปนผูริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความเสมอภาคทางสังคม

และนี่คือกรอบแนวคิดทฤษฎี หรือ Paradigm ลาสุด

ของรัฐประศาสนศาสตรที่ยังคงมีอิทธิพลและยอมรับกันอยูใน

ปจจุบัน!

แตหากจะถามวาการบริหารราชการในปจจุบันเปนไป

ตามแนวคิดทฤษฎีนี้ ใชหรือไม ขาพเจาก็ตอบไดเลยวา สําหรับ

เมืองไทย ไมใช! 

จริงหรือไมวา ระบบราชการและองคการภาครัฐของไทย

สวนใหญยังมีอิทธิพลและสีสันของระบบอุปถัมภอยูไมนอย ขณะ

เดียวกันก็มกีารใชอํานาจบาตรใหญรวมทั้งการกระทาํทีต่รงขาม

กับสิ่งที่เรียกวา “ธรรมาภิบาล” อยูทั่วไป?
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จริงหรือไมวา ระบบราชการและองคการภาครัฐของไทย

สวนใหญยังถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง และนักบริหารหรือ

หวัหนาหนวยงานภาครัฐสวนใหญยงัมพีฤติกรรมท่ีพรอมจะรับใช

ผลประโยชนของฝายการเมอืงมากกวาผลประโยชนสาธารณะอนั

เปนคานิยมท่ีแทจริงของรัฐประศาสนศาสตรซึ่งเปนศาสตรแหง

เกียรติศักดิ์ของตนเอง?

จริงหรือไมวา นักบริหารหรือหัวหนาหนวยงานภาครัฐ 

รวมทั้งขาราชการไทยจํานวนไมนอยยังโลดแลนอยูในวงจรของ

การทจุรติคอรรปัชัน่แบบใหมทีม่เีครอืขายโยงใยบรูณาการถงึกนั

ในทุกภาคสวนทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ?

จริงอยู ขาราชการโดยเฉพาะผูบริหารหรือหัวหนาหนวย

งานภาครัฐอาจอางไดวา พวกตนจะทําอะไรไดในเมื่ออํานาจ

ในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย รวมทั้งอํานาจในการโยกยาย

ขาราชการ (ทัง้อาํนาจทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ) อยูทีฝ่าย

การเมือง ซึ่งก็คือรัฐบาล แตหากเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบฐานะ

ทางสังคมระหวางขาราชการกับประชาชนแลว นาคิดวาเหตุใด 

ภาคประชาชนท่ีแตไหนแตไรมา ไมเคยมีปากมีเสยีง มองการเมือง

เปนเรื่องไกลตัว และอยูในภาวะที่ถูกเอาเปรียบรังแกและไรหลัก

ประกันตลอดเวลา กลบัสามารถพัฒนาดลุกาํลงัของฝายตนข้ึนมา

จนถึงขั้นที่ทุกวันนี้ดุลกําลังฝายไหนในสังคมก็ไมอาจมองขามได 

และหากจะพิจารณาศักยภาพกันจริงๆ แลว ขาราชการ

และหนวยงานภาครัฐมีศักยภาพและอํานาจตอรองมากเสียย่ิง

กวาฝายการเมือง

จรงิหรือไมวา กระทรวงบางกระทรวง และหนวยงานภาค

รัฐบางหนวย ฝายการเมืองไมกลาเขาไปแตะตอง? 

หากระบบราชการไทย ทําใหฝายการเมืองไมกลาเขามา

แตะตองหรอืแทรกแซงการทาํงานประจาํของตน และทาํราชการ

อยางมืออาชีพ คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ หย่ิงในเกียรติของ

ตนเองที่จะไมสยบใหอํานาจเงินและอํานาจการเมือง ขาราชการ

ก็จะกลายเปนพลังทางสังคมอีกพลังหนึ่งท่ีคอยถวงดุลไมให

ประเทศชาติถลําลึกลงสูหวงแหงหายนะที่นับวันใกลเขามา

แนนอนวา การเปลีย่นระบบราชการไทยใหเปนอยางทีว่า

นี้ ไมใชเรื่องงาย บางทานอาจเห็นวาเปนไปไมได แตคนเราถา

ตั้งใจจริงแลว อะไรที่เปนไปไมไดก็มักเปนไปไดเสมอ

ในญีปุ่นมกีารคานอาํนาจกนัระหวางฝายการเมอืงกบัฝาย
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และเจาหนาที่รัฐที่ดี ที่หยิ่งในเกียรติศักดิ์ของวิชาชีพตนเอง อุทิศ

ตนเพื่อประโยชนสาธารณะ พรอมจะตอสูเพื่อคานอํานาจเงิน

และอํานาจการเมืองที่ไมถูกตองเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม

ของประชาชนเปนสําคัญ

การเมืองภาคราชการของไทย จะตองไมมีเพียงหมอกับ

อาจารยมหาวิทยาลัยเทานัน้ ทีก่ลาออกมาตอสูกบัสิง่ทีไ่มถกูตอง

ในสังคม ขาราชการและเจาหนาที่รัฐสวนอ่ืนๆ ก็ควรตองกลา

ออกมาแสดงความชัดเจนในจุดยืนที่พรอมจะตอสูเพื่อปกปอง

ความถูกตองชอบธรรมในสังคมเชนเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงนี้ ประชาชนพรอมจะเปนกําลังใจและ

ใหการตอนรับอยูแลว ที่เหลือคือการตัดสินใจของบุคลากรในภาค

ราชการเทานั้นเอง

23 ตุลาคม 2556

ราชการ กลาวคือฝายราชการของญี่ปุนจะยืนหยัดตอสูกับฝาย

การเมืองเพ่ือรักษาผลประโยชนประชาชนและผลประโยชนสวน

รวมเปนสําคัญ ซึ่งถือเปนการกระทําที่เปนการสรางความชอบ

ธรรมอยางแทจริงใหกับระบบราชการ 

ดังนั้น หากคิดวาภาคราชการหรือขาราชการรวมท้ังเจา

หนาที่ของรัฐสวนอื่นๆ เปนตัวแทนของประชาชนในแงของการ

รับใชผลประโยชนสาธารณะแลว ภาคราชการซึ่งนอกจากจะมี

จํานวนคนมหาศาลแลว ยังประกอบไปดวยบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชํานาญ (Expertise) ในงานหลายดานที่การพัฒนาประเทศ

ตองการ ยอมประกอบกันขึ้นกลายเปนดุลกําลังสําคัญทางสังคม

ที่มีศักยภาพ ที่ดุลกําลังฝายไหนก็ไมอาจมองขามไดเชนกัน ใน

อนาคตดุลกําลังทางการเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไป การเมืองจะ

ไมมเีพยีงภาครัฐสภาของนักการเมือง หรือภาคประชาชนของฝาย

ประชาชนเทานั้น หากยังจะมีภาคราชการของมวลหมูขาราชการ
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 แทบไมนาเชื่อวา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ซึ่งเปนวันครบ
รอบ 40 ปเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เราแทนที่จะไดอยูกรุงเทพ  

รวมงานรําลึกถึงการตอสูกับเผด็จการเมื่อครั้งเยาววัย กลับตัดสิน
ใจพาตัวเองเดินทางมายังสถานีไฟฟาแรงสูงทาวุง จังหวัดลพบุรี 
เหตุผลประการหนึ่งเพราะตองรีบเรงทําสารคดีที่ทานกําลังอานอยู
ฉบับนี้ อีกประการหนึ่งซึ่งอาจเปนเหตุผลที่มีนํ้าหนักมากกวาคือ  

 เรามองหางานรําลึกเหตุการณ 14 ตุลาคมไมเจอ!

 งานรําลึกที่คนเดือนตุลารวมใจเปนหน่ึงเดียว หวนมา
พูดคุยถึงวันดีๆ ในประวัติศาสตรที่เคยกอดคอกันตอสูเผด็จการ
อยางไมคิดถึงชีวิต และงานรําลึกที่คนเดือนตุลาไมวาปจจุบันจะ
อยูที่ไหน หรืออยูฝายใด รวมใจเปนหนึ่งเดียวกลับมารวมกันสดุดี
เจตนารมณอนัสงูสงและวรีกรรมอนัหาญกลาของวรีชนและมวลชน
เดือนตุลาที่วันนั้นคนเดือนตุลาทุกคนในวันนี้ลวนมีสวนรวมสราง
ประวัติศาสตรหนานี้ขึ้นมาดวยกัน 

 เราหางานรําลึกเชนวานี้ไมเจอ!

 เพราะงานรําลึกเหตุการณประวัติศาสตรคร้ังนี้ นับวันก็
ยิ่งหางไกลจิตวิญญาณแทจริงของการตอสูเดือนตุลาคมไปทุกที 
กลายเปนงานแสดงจิตวิญญาณของกลุมผูจัดที่สุดแตวาปไหนกลุม
ใดบางจะเขามามีบทบาทในการจัดงาน จึงไมนาแปลกใจวางาน
ราํลกึเหตกุารณ 14 ตลุาคมปนีม้ผีูจดังานหลายกลุมหลกั ทีว่ธิคีดิวธิี

ตอนรบัและเลาใหเราฟงถึงภารกจิประจาํวนัของการทาํงานทีส่ถานี
ที่มีตัวเขา กับพนักงานทําความสะอาด 1 คน และพนักงานรักษา
ความปลอดภัยอีก 1 คน 

 บรรยากาศการทํางานของหัวหนาสถานีที่นี่ ดูคอนขาง
เงียบเหงาเน่ืองจากงานควบคุมการจายกระแสไฟฟามีเขาเพียงคน
เดียวทํางานอยูในหองท่ีควบคุมดวยวงจรคอมพิวเตอร และตอง
พรอมประสานงานกับศูนยกลางท่ีบางกรวยตลอด 24 ชัว่โมงเม่ือ
มีความจําเปน งานที่เหลือจากน้ันก็คือการดูแลความพรอมของ
อุปกรณไฟฟา ดูแลการรักษาความสะอาดและภูมิทัศนภายในเขต
สถานี
 สถานีไฟฟาแรงสูงทาวุงแหงนี ้รบักระแสไฟฟา 230 kV จาก
สถานีไฟฟาแรงสูงทาลาน 3 กบัสถานีไฟฟาแรงสูงทาตะโก และทํา
หนาที่จายกระแสไฟฟา 115 kV ไปยังสถานีไฟฟาสวนภูมิภาคทาวุง 
1 วงจร สถานีไฟฟาแรงสูงสิงหบุรี 1 วงจร และสถานีไฟฟาแรงสูง
ลพบุรี 1 อีก 2 วงจร โดยมีหมอแปลงไฟฟาขนาด 200 MVA แรง
ดัน 230 kV จํานวน 2 เครื่องของถิรไทยติดตั้งรองรับการทํางาน
อยูที่นั่น
 วันที่ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาขนาดใหญทั้งสอง คือวันที่ 14 

มีนาคม พ.ศ. 2548 หรือเมื่อกวา 8 ปที่ผานมา วันนั้นนับเปนวัน
ประวัติศาสตรของวงการอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาไทยอีกวัน

จัดการปญหา ตลอดรวมถึงจุดยืนและอุดมการณแตกตางกันอยาง
คอนขางสิ้นเชิง 
 บายวันนั้น เราจึงมาที่อําเภอทาวุง มาที่สถานีไฟฟาแรงสูง
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยซ่ึงอยูหางจากศาลพระกา
ไปทางตะวันตกประมาณ 14 กโิลเมตร
 คุณประพฤติ แกวนิมิตร หัวหนาสถานีไฟฟาแรงสูงทาวุง 
ซึ่งประจําอยูที่นี่ตั้งแตเริ่มกอตั้งสถานีเมื่อป พ.ศ. 2547 ไดออกมา

หน่ึง เน่ืองจากท่ีผานมาหมอแปลงไฟฟาขนาดดังกลาวยังไมสามารถ
ผลิตไดในประเทศไทย ตองอาศัยการนําเขาจากตางประเทศเพียง
อยางเดยีว ทาํใหประเทศตองสญูเสยีเงนิตราออกไปยงัตางประเทศ
เปนจํานวนมาก ทั้งน้ีโดยระเบียบการจัดซื้อ ผูผลิตรายใดท่ีจะเขา
ประกวดราคาได จะตองมีผลงานเคยผลิตหมอแปลงที่มีขนาดและ
กาํลังไฟฟาเชนเดยีวกนัมากอน หากแตครัง้นีก้ารไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทยไดเปดโอกาสใหคนไทยมีโอกาสเขารวมประกวดราคา
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ได บริษัทถิรไทยจึงมุงมั่นและพยายามจนชนะการประกวดราคา
จากคูแขงตางประเทศ และไดลงนามสัญญาซื้อขายกับการไฟฟา
ฝายผลิต เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 ใชระยะเวลาจัดหาวัตถุดิบ 

และเวลาในการผลติ ประมาณ 12 เดอืน โดยในระหวางทีด่าํเนนิการ
ผลติและทดสอบ บริษทัถิรไทยไดเชิญวิศวกรและผูเช่ียวชาญของการ
ไฟฟาฝายผลิต เขารวมตรวจสอบกระบวนการผลิตในทุกขัน้ตอน โดย
เฉพาะอยางย่ิงในกระบวนการทดสอบ ซึง่ถอืเปน กระบวนการท่ีสาํคญั
อยางยิง่ในการพิจารณาวา หมอแปลงมีคณุภาพตามขอกาํหนดหรือไม 
โดยในขณะน้ัน ถริไทยไดเชญิวิศวกรทดสอบจาก KEMA T&D Testing 

Service ประเทศเนเธอรแลนด เขารวมทดสอบยังหองทดสอบของถิร
ไทย  ทําใหไดรับ Inspection Report ซึ่งออกใหในนาม KEMA และ
หลังจากหมอแปลงดังกลาวใชงานมาเปนเวลา 1 ป การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทยก็ไดออกหนังสือยืนยันคุณภาพของหมอแปลง
ทั้ง 2 เครื่อง ทําใหถิรไทยมีความมั่นใจและภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
ที่เปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาใหญที่สุดโดยฝมือคนไทย
 กอนกลับคุณประพฤติไดพาเราไปเย่ียมเยือนหมอแปลงไฟ
ฟาทั้ง 2 เครื่องดังกลาว แนนอนวามันยังดูใหม สะอาด ดวย
ประวัติการทํางานที่ไมเคยผิดพลาดเชนเดียวกับหมอแปลงไฟฟา 
ถิรไทยที่ติดตั้งอยู ณ ที่ตางๆ ทั่วประเทศ

 กอนมายอนรอยหมอแปลงท่ีลพบุรี เราไดรับคําแนะนําจาก
นองคนหนึ่งที่ทํางานอยูที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

ประจําจังหวัดลพบุรี ถึงของดีเมืองลพบุรี อันไดแก ดินสอพอง      
ทุงทานตะวัน ผลิตภัณ ทองเหลือง และลิง เรานั่งทําการบานกับ

คุณประพ ติ แกวนิมิตร หัวหนาสถานีไฟฟาแรงสูงทาวุง
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อาจารยกู (เกิล) อยูหนึ่งสัปดาหจึงตัดสินใจเลือกทําสารคดีเกี่ยว
กับลิง โดยหวังศึกษาถึงเบื้องหลังความสัมพันธและความขัดแยง
ระหวางคนกับลิงที่ลพบุรี
 ประมาณวันที่ 9 - 10 ตุลาคม เราพยายามติดตอไปที่
เทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ที่บรรดาลิงลพบุรีอาศัยอยู
เพื่อสอบถามขอมูลเบื้องตนและขอนัดพบเพื่อการจัดทําสารคดี แต
ปรากฏวาเจาหนาทีเ่ทศบาลทีร่บัสายปฏิเสธวาลงิลพบรุไีมไดอยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ??? และไมมีใครสามารถใหขอมูล
อะไรได ??? เพราะปญหาลงิลพบรุไีมเก่ียวกบังานของเทศบาลเมอืง
ลพบุรี ?????

 เราจึงตองตดิตอกลบัไปยังนองคนเดิม ซึง่กไ็ดกรณุาแนะนํา

กินอาหารแบบปาๆ ซึ่งก็มีความสุขมากสําหรับเด็กวัยนั้น การที่       
คณุพอสอนใหหมอเตยรูจกัใชชวีติสมบุกสมบันแบบนักสู โดยเฉพาะ
เมื่อสอนใหหมอรูจักยิงปนเปนตั้งแตอายุแค 8 ขวบ ราวกับจะรูลวง
หนาวาลูกสาวคนน้ีของตนคงตองใชมนัปองกันตัวในอนาคต ทาํให
ชีวิตหมอเตยถูกหลอหลอมใหแกรงกลาตั้งแตเล็กๆ ขณะเดียวกัน 

เนื่องจากสายเลือดทางแมเปนไทย และคุณยายก็ปลูกฝงคานิยม
และการวางตัวของกุลสตรีไทยอยางเขมงวด เมื่อเลือดนักสูแบบ

ใหเราหันไปตดิตอกับคนในลพบรุอีกีคนหนึง่ทีจ่ะสามารถชวยเหลอื
เราได 
 สัตวแพทยหญิงจุ ามา  สุพะนาม หรือที่คนลพบุรีเรียกกัน
ติดปากวา “หมอเตย” คือคนคนน้ัน คนที่ทําใหเราไดรับรูเรื่องราว
มากมายกวาที่เราคาดคิดไว! มากกวาเบื้องหลังความสัมพันธและ
ความขดัแยงระหวางคนกบัลงิ! เพราะสิง่ทีเ่ราไดรบัจากการสนทนา
วันน้ันยังมีเบ้ืองหลังความสัมพันธและความขัดแยงระหวางคนกับ

คนในวงการอนุรักษสัตวปา และที่สําคัญคือเรื่องราวชีวิตการตอสู
อันกลาแกรงของตัวหมอเอง... สัตวแพทยหญิงจุ ามาศ สุพะนาม 

หมอเตย ลพบุรี ดอกไมเหล็กเวียงละโว คนนี้ 
 หมอเตย มาจากครอบครัวที่บรรพบุรุษเดินทางมาจาก
ฟลิปปนส คุณปู ทวดกับคุณยาทวดของหมอเปนคนฟลิปปนส       
คุณปูแตงงานกับหญิงไทย และคุณพอก็แตงงานกับหญิงไทย 

 หมอเตยเปนคนลพบรุโีดยกาํเนดิ ชวงหน่ึงของชวีติไดตดิตาม
คุณพอไปอยูที่ปราจีนบุรีจนอายุได 10 ขวบจึงกลับมาท่ีลพบุรีอีก
ครั้งหน่ึง และอยูติดตอกันมาจนกระท่ังทุกวันนี้ ในวัยเยาวคุณพอ
มักพาหมอเตยติดตามเขาไปในปา เนื่องจากคุณพอมีหนาที่เก่ียว
กับการจัดสัมปทานปาไม หมอเตยจึงคุนเคยกับการใชชีวิตในปา 

สัตวแพทยหญิงจุฑามา  สุพะนาม (หมอเตย)
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ชาวเกาะฟลิปปนสมาผสมกับเลือดกุลสตรีไทยท่ีรักนวล
สงวนตัว ทําใหหมอเตยเปนกุลสตรีนักสูที่ไมยอมคน แวว
นีฉ้ายชดัตัง้แตเรยีนมหาวทิยาลยัปหนึง่ ใครบางจะเชือ่วา
หมอมเีร่ืองกบัเพือ่นชายรวมชัน้เรยีนตวัใหญทีน่สิยัไมดคีน
หนึ่ง ซึ่งชอบมาแกลงรังแกหมอที่ตัวเล็กกวามากจนหมอ
ทนไมไหว เปดศึกชกตอยตอสูกับเพ่ือนคนนี้อยูทั้งป จน
ครเูออืมระอาเลิกลงโทษ และเจาเพือ่นคนน้ันลาออกจาก
มหาวทิยาลยัไปเลย เทานัน้ยงัไมพอ หมอยงัสรางวรีกรรม
นําเพ่ือนๆ ปหน่ึงลมเชียรคณะท่ีรับนองแบบไมใหเกียรติ
สุภาพสตรีจนสําเร็จอีกดวย ทําใหเชียรคณะปนั้นตองลม
เลิกไป
 คาที่เปนคนไมยอมคน และไมยอมรับกับกฎ
เกณ หรืออะไรท่ีอธิบายหรือหาเหตุผลไมได หมอเตยจึง
ตดัสนิใจไมเรยีนหนงัสอืในระบบ หนัไปพึง่การศกึษานอก
โรงเรียนแลวสอบเทียบเอาวุฒิไปสอบเขามหาวิทยาลัย 

หมอเตยจบพยาบาลเทคนิค หลักสูตร 2 ป จบคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตร 6 ป และกําลังจะจบปริญญาโท 

รัฐประศาสนศาสตรเร็วๆ นี้
 หมอเตยเปนคนรักความเปนธรรม เกลียดชังการคอรรัปช่ัน เธอ
จะรูสึกโกรธและตัวส่ันทุกครั้งที่เห็นประชาชนที่ลุกขึ้นตอตานการโกงกิน          

ถูกทําราย การที่เคยเรียนพยาบาลเทคนิค ทําใหหมอเตยมีโอกาสใชความรู
นีเ้ขาชวยเหลอืผูบาดเจบ็จากการชมุนุมในเหตกุารณพฤษภาทมิ  2535 และ
รวมถึงการชุมนุมตอตานระบอบทักษิณในอีกหลายคร้ังตอมา ทําใหตนเอง
ตองไดรบับาดเจ็บกห็ลายคร้ัง เคยถูกกระท่ังสะเก็ดระเบิดเขาทีแ่ผนหลัง ตอง
นอนเอาน้ําเย็นราดหลังอยูทัง้คนื เคยถูกมดียาวฟนตอหนา และเคยถูกการด
เสือ้แดงทาํรายทัง้ทีใ่สปลอกแขนพยาบาลขณะนาํธงไตรรงคขึน้ไปปกทีผ่ามอ
อีแดงก็โดนมาแลว แตทุกคร้ังหมอสามารถเอาชีวิตรอดมาไดเสมอ พรอม
บาดแผลมากบางนอยบางที่ฝากไวกับทุกคนที่เขามาทํารายเธอ!

 ทีเ่ลามาทัง้หมดนี ้หลายทานอาจไมเชือ่วาผูหญงิอะไรจะแกนและเกง
ไดขนาดนั้น แตโปรดเชื่อเถอะ เพราะนี่เปนเพียงปฐมบทเทานั้น เรื่องราวอัน
นาตื่นเตนที่ผานเขามาในชีวิตหมอยังมีอีกมาก รวมท้ังความสามารถท่ีหาก
ทานรูแลวจะตองตะลึง... 

ËÁÍàμÂäÁ‹à¾ÕÂ§áμ ‹ÂÔ§» „¹à» š¹μÑ้§áμ ‹ÍÒÂØ 8 
¢Çº · Ø¡ÇÑ¹¹Õ้ÂÑ§ÂÔ§» „¹áÁ ‹¹ÁÒ¡ ÊÅ Ñ´ÁÕ´¾¡
ä´ŒàËÁ×Í¹ÊÒÂÅÑºã¹Ë¹Ñ§ á·§¤¹à¢ ŒÒ¨Ø´·Õ่äÁ‹ãËŒ
àÅ×Í´ÍÍ¡ä´Œ »‡Í§¡Ñ¹μÑÇã¹ÃÐÂÐ»ÃÐªÔ´ä´Œ ¢ Õ่ÁŒÒ
ä´Œ áÅÐ¢ÑºàÎÅÔ¤Í»àμÍÃàºÅÅ 212 ÃØ‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº
·Õ่ä»μ¡· Õ่ÍØ·ÂÒ¹áË ‹§ªÒμÔà¢×่Í¹á¡ ‹§¡ÃÐ¨Ò¹ä´ Œ
ÍÕ¡´ŒÇÂ!
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 เชาวันที่เรานัดพบหมอเตย เธอสง Line มาถามแตเชาวามาหาที่
คลินิกถูกไหม? คลินิก “หมอเตยสัตวแพทย” อยูที่หมูบานการเคหะ ตําบล
กกโกก อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เราพบเธอในชุดกางเกงขายาวสีดํา เสื้อ
ยดืคอกลมดําเพนตภาพและตัวอกัษรสีขาวขององคกรพทิกัษสตัว (Animal 

Activist Alliance) ดูเธอเหมือนนักเคลื่อนไหว NGO มากกวาหมอ 

 การสนทนาของเราเร่ิมตนที่การทําความรูจักกับคนไขที่อยูหนา
คลนิกิของเธอ อนัม ี“ชอมาลี” ลงิกงัเพศเมียทีต่กจากตนมะพราวท่ีเกาะสมุย 

บาดเจ็บหนัก ขาขวาเนา เจาของลิงไมอยากฉีดยาใหตาย จึงมอบใหมูลนิธิ
รักษลิงของหมอ หมอเตยขับรถไปรับถึงภาคใต นํามารกัษาพยาบาลดวย
การตัดขาที่เนาทิ้ง แลวคอยๆ ฟนฟูสภาพจิตใจ ทําใหชอมาลีซึ่งปจจุบัน
อยูกับหมอมา 3 ปแลวมีสภาพจิตที่ดีขึ้น ไมดื้อ ไมซน อาการเกลียดเด็ก
เริ่มนอยลงเนื่องจากในอดีตชอมาลีมักถูกเด็กแกลง ทําใหเกลียดเด็กฝงใจ 

คนไขรายตอมาคือ “คุณยายจารุณี” ลิงกังเพศเมียที่ถูกนํามาแกบนที่ศาล
พระกา  อยูรวมกับลงิแสมทีศ่าลมาได 30 ปแลว เปนลงิแกหลงัคอม ตาม
องไมคอยเห็น จงึถกูรถไฟทับท่ีหนาศาลขณะจะขามไปพระปรางคสามยอด
เมื่อสัปดาหที่ผานมา หมอตองตัดแขนซายทิ้ง และคาดวาหมอคงตองรับ
เลีย้งตอไป เนือ่งจากคณุยายจารณุคีงไมสามารถหากนิเองได คนไขอกีราย
ที่เห็นวันนั้นเปนลิงแสมเพศผูที่หมอตั้งชื่อวา “คุณชายรณพีร” ซึ่งเพี้ยนมา
จาก “คุณชายรนหาที่” เนื่องจากซุกซนจนถูกไฟฟาแรงสูงชอรตที่หนาผับ 

The Bank แถว วงเวียนสระแกว หมอตองทําแผลบริเวณลําตัว ตัดหาง
ทิ้ง และผาตัดไสเลื่อนให ตัวนี้เมื่อหายดีแลวสามารถสงกลับเขาฝูงได
 หมอเตยเลาวาเดือนๆ หนึ่ง มีคนนําลิงลพบุรีบาดเจ็บมาใหเธอ
รักษาไมตํ่ากวา 10 ตัว เจาหนาที่ศาลพระกา นํามาบาง ชาวบานนํามา
บาง เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติก็เคยนําสัตวปามาใหเธอชวยรักษา
บอยๆ จนเปนที่รูกันทั่วไปในลพบุรีวา ถามีสัตวสาธารณะบาดเจ็บโดย
เฉพาะลิงตองสงมาที่คลินิกหมอเตย เพราะหมอจะรักษาใหหมดแมไมได
รับคารักษาพยาบาล ดวยเหตุนี้ในแตละเดือนหมอเตยจึงตองเจียดรายได
จากคลินิกของเธอมาเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลลิง คาอาหารลิง
ในเมอืง และคาจางคนงานผูชวยรวมแลวไมตํา่กวา 50,000 บาททุกเดือน
 อะไรหนอที่ทําใหหมอเตยยอมเสียสละใหลิงไดขนาดน้ี? หมอเตย
บอกวา เธอเปนคนรักสัตว กระทั่งสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับสัตว 
เชน นก ลิง เสือ มา สุนัข และแมวได นี่ประการหน่ึง อีกประการหน่ึง 
หมอบอกวานาจะเปนกฎแหงกรรม เพราะคุณพอมีอาชีพจัดการสัมปทาน
ปาไมและเปนพรานปาดวย ลูกสาวเลยตองมามีอาชีพอนุบาลรักษาสัตว
ปา เธอเลาวาเมือ่ตอนอยูทีป่ราจีนบุรี คนืหนึง่ขณะนอนหลบั แลวต่ืนข้ึนมา 

รูสกึเหมอืนเหน็ลงิแสมสองตวัมานัง่จบัเหบ็อยูบนหัวนอน คณุปูเลยบอกวา 

สงสัยเขามาตามใหกลับลพบุรีแลว!

 และในที่สุด เธอก็กลับมาลพบุรี มาเปนสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดาน Primate (คอืสตัวตระกูลวานร) ทีไ่มเพยีงเปนทีรู่จักกนัทัว่ไปในลพบรุี
เทานัน้ หากยังในประเทศเพ่ือนบานใกลเคยีงก็ยงัรูจกัเธอ และเคยขอความ

ชอมาลี

คุณชายรณพีร

คุณยายจารุณี

ชวยเหลือจากเธออีกดวย
 จากการเปดเผยของหมอเตย ลิงลพบุรีเปนลิงแสม 

หัวจุกเหมือนแหว หางยาวกวาลําตัว ชอบอาศัยอยูตามปา
ชายเลน จงึสันนษิฐานวาลพบรุเีดมิคงเคยเปนปาชายเลนมา
กอน ตอมามคีนเอาลงิกงัและลงิพันธุอืน่มาแกบน อยูรวมกบั
ลงิแสมแตกม็ีไมมากนกั ปจจบุนัประชากรลงิลพบรุตีามการ
เก็บขอมูลของหมอเตยมีอยูดวยกัน 7 กลุม
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 กลุมแรก คือ ลิงศาลพระกา กับพระปรางคสามยอด เปน 

กลุมที่นาอิจฉาที่สุด เพราะไดรับการเลี้ยงดูอยางดีจากอาหารและ
เงินบริจาคที่มีผูมาทําบุญที่ศาล ลิงกลุมนี้มารยาทดีและคอยสราง
ความบันเทิงใหนักทองเที่ยวที่มาสักการบูชาที่ศาล ขณะเดียวกันก็
ทําตัวเปนเจาพอใสลิงกลุมอื่นๆ ลิงกลุมนี้ไมมีอะไรขัดแยงกับชาว
บาน และไมตองคอยหลบหนีการไลตีไลยิงจากชาวบาน มีจํานวน 

500 ตัว ตอนกลางวันจะกินอาหารที่ศาลพระกา  ตกเย็นจะขาม
ถนนและทางรถไฟไปนอนบริเวณพระปรางคสามยอด
 กลุมที่ 2 คือ ลิงโรงหนังมาลัยรามา มีจํานวน 500 ตัวเชน
กนั กลุมนีแ้ยกตัวออกมาจากกลุมแรกเขาบกุยดึโรงหนังจนตองเลกิ
ฉาย หากนิอาหารจากลานใหอาหารตดิพระปรางคสามยอด แตตอง
กินตอจากกลุมแรกที่เปนเจาพอในยานนี้
 กลุมที่ 3 คือ ลิงตลาดมโนราห มีจํานวน 400 ตัว อาศัย
อยูตามซอกตึก ชาวบานแถวนั้นจะไมชอบลิงกลุมนี้
 กลุมที่ 4 คือ ลิงตึกไชโยวาณิช มีจํานวน 400 ตัว อาศัย
ตามหลังคาตึก ชาวบานแถวนั้นมีทั้งที่ชอบและไมชอบ
 กลุมที่ 5 คือ ลิงปรางคแขก มีจํานวนไมมากคือ 70 ตัว แต
ถือเปนฝูงสมบูรณ เพราะมี พอ แม ลูก และลิงชราอยูในฝูง
 กลุมที่ 6 คือ ลิงหนาวังนารายณ  มีจํานวน 50 ตัว 

 กลุมที่ 7 คือ ลิงหลัง บ.ข.ส.สระแกว มีจํานวน 70 ตัว
 ลิงกลุมที่ 5-7 นั้นเปนลิงกลุมใหม เริ่มตั้งกลุมเม่ือกลาง
ป พ.ศ. 2555 เปนตนมา ลิงจะจําแนกกลุมกันตามกลิ่น มีความ
สามัคคีกันภายในกลุม เวลาหมอเขาไปเอาลิงที่ถูกยิงยาสลบออก
มา บรรดาลิงตัวผูจะออกมาขูและคอยปองกันอันตรายใหพวกตน 

แสดงวามีการจัดตั้งที่ดีมาก
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 ปจจบุนัการดาํรงอยูของลงิลพบรุสีรางผลกระทบทัง้บวกและลบ ดานหน่ึง ลงิ
ลพบุรีเปนของคูบานคูเมืองลพบุรี เปนสิ่งเชิดชูเมืองลพบุรีใหเปนที่รูจักและเปนแหลง
ทองเที่ยวที่คนอยากมา สวนอีกดานหนึ่ง ลิงจํานวนไมนอยก็สรางความเดือดรอน
ใหกับคนที่อาศัยอยูบริเวณนั้น คอยขโมยอาหาร สรางความสกปรกรําคาญ และเปน
อันตรายตอเด็กเล็กๆ ทําใหในตัวเมืองลพบุรีมีทั้งคนที่ชอบลิงและที่เกลียดลิง
 ในทศันะของหมอเตย เธอเหน็วา หากมองดวยใจเปนธรรมแลว ลงิอยูทีน่ีก่อน
คน ตอมาเม่ือการรถไฟใหสมัปทานคนตัดปา สรางตกึ สรางตลาด แยงทีอ่ยูทีก่นิของ
ลงิ ลงิซึง่เคยอยูทีน่ีม่าเปนรอยป จงึไมยอมไปไหน ตองไปอยูบนหลงัคา หรอืตามซอก
ตึก และขโมยของคนกิน
 หมอเตยยังเหน็ดวยวาทีป่ญหาลงิแกไมได เนือ่งจากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของไมไดตั้งใจแกอยางจริงจัง เคยมีการประชุมหลายครั้ง แตไมเคยทําอะไร
ออกมาเปนชิ้นเปนอัน ผูวาราชการจังหวัดลพบุรีก็เปล่ียนบอย หมอเห็นวา จังหวัด
ลพบุรี โดยเฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรีซึ่งเปนเจาของพื้นที่ กับภาคธุรกิจที่ไดรับผล 

กระทบไมวาจะเปนโชวรูมรถตางๆ หรือหาง Discount Stores ใหญๆ ที่ดําเนิน
ธรุกจิอยูในบรเิวณนัน้ ควรตองรวมมอืกันแกไข งบประมาณทีด่เูหมอืนไดมา 30 ลาน
บาทเพื่อเคลื่อนยายลิง ก็ควรตองปรึกษาปศุสัตวจังหวัด นักวิชาการและผูรูวาจะทํา
อยางไร มิใชเอากระสอบไปคลุมจับลิงเขากรงซึ่งจะทําไดเพียงครั้งเดียวเพราะลิงจะ
เรียนรูประสบการณและไมยอมใหจับอีก
 ในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน Primate และผูใกลชิดกับลิงลพบุรีเปนอยางดี หมอ
เตยเสนอแนวทางบริหารจัดการปญหาลิงดวยการควบคุมประชากรลิง และหาที่
อยูใหมใหลิงอยางมีแผน โดยเร่ิมจากสํารวจจํานวนประชากรลิงในแตละกลุมอยาง
จริงจัง และดูดวยวาในแตละกลุมมีเพศผูเพศเมียเทาไร เพราะการควบคุมประชากร
ลิงตองคุมกําเนิดลิงเพศผู ซึ่งทํางายเพียงแคเปดผานผิวหนงั ตางกับเพศเมีย ซึ่งตอง
เปดทะลุชองทอง ทําใหมีโอกาสติดเชื้อและเสียชีวิตไดงาย หมอเตยอธิบายตอไปวา 
โดยธรรมชาติ ลิงตัวผูจะผสมพันธุกับตัวเมียวันละ 8 - 10 ตัว และลิงตัวเมียจะตั้ง
ทองปละไมเกิน 2 ครั้ง ใหลูกครั้งละ 1 ตัวเหมือนคน บนพื้นฐานขอเท็จจริงนี้ หาก
เราสํารวจประชากรลิงแตละกลุมอยางจริงจัง เราจะสามารถวางแผนไดวาจะตอง
คุมกําเนิดลิงตัวผูกี่ตัว เพื่อควบคุมใหลิงแตละฝูงขยายตัวในอัตราที่เราตองการ 
 สาํหรบัการหาทีอ่ยูใหมใหลงินัน้ หมอเตยเสนอวา หากจะเกบ็ลงิกลุมศาลพระกา
ไวเพ่ือใหเปนของคูเมอืงลพบุร ีและลงิกลุมนีก้ไ็มไดสรางความเดอืดรอนใหคนทีอ่าศยั
ในยานนัน้ จงัหวดักค็วรวางแผนยายลงิทีเ่หลอือกี 6 กลุมไปยงัสถานท่ีใหมทีม่อีาหาร
และน้ําเพียงพอ เธอเสนอ Model ทีท่าํกันในไตหวัน กลาวคือ หาท่ีกวางๆ ทีส่ามารถ
ทาํเปนรปูกระทะใบบวัใหญๆ เพือ่ใหลงิอยู ในกระทะมตีนไม มธีรรมชาตเิหมอืนจรงิ 
แตขอบกระทะจะทําใหลื่นเพื่อไมใหลิงปนออกมาได และใหมีทางสําหรับคนลงไปให
นํ้าใหอาหาร รวมทั้งรักษาพยาบาลลิงได กระทะใบบัวนี้จะตั้งอยูบนดินหรือจะขุดลง
ไปใตดินก็ได และจะทําเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม เปนเหมือนสวนลิงก็ยังได 
  ปจจุบันหมอเตยไมเพียงแตเปนสัตวแพทยผูเช่ียวชาญดาน Primate ที่อุทิศ
ตนใหกบัการรกัษาพยาบาลลงิทีล่พบรุเีทานัน้ เธอยงัเปนนักอนรุกัษสตัวปาคนสาํคญั 

เธอทํางานอนุรกัษสตัวปาโดยมีเครือขายกบัองคการอนุรกัษสตัวปาทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ และจากการที่เธอเขาไปชวยงานขององคการชวยชีวิตสัตวปาแหงหน่ึง 

ส าพคุณยายจารุณี ที่ถูกรถไฟทับ เม่อนามาสงให 
หมอเตยรักษา

คุณชายรณพีรบนเตียง าตัด
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ทาํใหเธอรับรูความจริงอนัเจบ็ปวดวา เบ้ืองหลงัของการอนุรกัษสตัว
ปานั้น มีอิทธิพลของขบวนการคาสัตวปาขามชาติครอบงําอยู สัตว
ปาที่ตายในปาหรือกระทั่งในสวนสัตวบางแหงนั้น จํานวนไมนอย
เปนฝมือของขบวนการคาสัตวปาขามชาติของคนที่ทั้งมีสีและไมมี
สี ทั้งราชการและเอกชนท้ังสิ้น ที่สําคัญไมมีใครสักคนในองคการ
นั้นกลาลุกขึ้นมาตอตานท้ังท่ีรู ศรัทธาอันบริสุทธิ์ของสัตวแพทย
หญิงตวันอยๆ ทีเ่คยมีเต็มรอยกับองคการน้ัน พลนัลดลงเหลือศนูย

อนุญาต รวมทั้งมีการลักลอบคาสัตวปาขามชาติ ซึ่งขอกลาวหานี้
เกิดขึ้นหลังจากท่ี Edwin Wieck ผูกอต้ังมูลนิธิ  ใหความเห็นกับ     

ผูสือ่ขาวทีม่าสมัภาษณกรณมีคีนพบซากชางทีอ่ทุยานแหงชาตเิขือ่น
แกงกระจานถูกเผาเอางาและอวัยวะสําคญัไป การใหสมัภาษณของ 
Edwin รวมทัง้การเปดโปงการทจุรติและการคาสัตวปาขามชาตขิอง
คนในราชการและนักธุรกิจรวมทั้งผูมีอิทธิพลทองถิ่น ทําใหตัวเขา
กับภรรยาและมูลนิธิ ที่กอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2544 เพื่อเปนศูนย
ชวยชีวติสตัวปาและชางทีถ่กูทาํรายในประเทศไทยตองเผชญิวบิาก
กรรมถูกกลั่นแกลงจองเวรตกเปนจําเลยในคดีอาญาอยูจนทุกวันนี้ 
แมจะมอีาสาสมคัรและองคการคุมครองสตัวปาทัว่โลกออกมาชวย
กันเผยแพรความจริงที่มูลนิธิ  ถูกกลั่นแกลงก็ตาม (ดูคลิปวิดีโอที่
อาสาสมัครตางชาติบันทึกเหตุการณที่เจาหนาที่กรมอุทยานแหง
ชาติบุกเขาจับสัตวปาของมูลนิธิ  http://news.voicetv.co.th/

thailand/31599.html) 

 ผลการเขาชวยเหลือ Edwin กับมูลนิธิเพ่ือนสัตวปาแหง
ประเทศไทยครั้งนั้น ทําใหคลินิกสัตวแพทยของหมอเตย รวมทั้ง
มูลนิธิรักษลิงท่ีเธอจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีอาศัยของลิงพิการและ
ลิงเรรอนที่ออกมารบกวนชาวบานและไมสามารถนํากลับเขาฝูงได
นั้น ถูกเจาหนาที่เขาตรวจคนตามคําส่ังที่มาจากกรมอุทยานแหง
ชาติโดยกลาวหาวามกีารลกัลอบคาสัตวปา ผูส่ือขาวทองถิน่ และนกั
สิทธิมนุษยชนไดชวยกันออกมาปกปองเปนพยานใหหมอ โทรทัศน
ชอง 3, 5, 7 กม็าทาํขาวจนกระทัง่ทราบวาไมใชการลกัลอบคาสตัว 
ความจรงิทีน่าเจบ็ปวดของทัง้คนเขาตรวจคนและคนถกูตรวจคนใน
ครั้งนี้ก็คือ ฝายแรกจําตองทําตามคําส่ังของเจานายเขาตรวจคน
คลินิกและมูลนิธิรักษลิงของฝายหลังท่ีตนเคยอุมสัตวปาที่บาดเจ็บ
และพิการมาใหชวยรักษาพยาบาลและดูแลเปนประจํา!
 ในทุกวันนี้ หมอเตยเปนที่รู จักและรักใครของคนลพบุรี
ที่รักสัตวและรักลิง คลินิกหมอเตยมีผูคนอุมสัตวเลี้ยงของตนเอง
บาง สัตวสาธารณะและลิงในเมืองท่ีบาดเจ็บบางมาใหหมอรักษา
และผาตัดแทบทั้งวัน บางวันหมอตองยืนผาตัดติดตอกันนานจน
ปวดนอง ขาวปลาบางม้ือไมไดรับประทาน บางชวงตองเดินทาง
ไปถายทําสารคดีทั้งในประเทศและตางประเทศกับบริษัทถายทํา
สารคดีคุมครองสัตวปาจากตางชาติที่เธอมีสัญญาไว บางชวงตอง
เดนิทางไปชวยรักษาพยาบาลสัตวปาในประเทศแถบเอเชียทีย่งัไมมี
สัตวแพทยที่เชี่ยวชาญพอ แตจะมีใครรูบางวา ในยามค่ําคืน วันดี
คืนราย คลินิกของเธอจะถูกคนช่ัวที่ไมพอใจบทบาทการตอสูเพื่อ
คุมครองชีวิตสัตวปา และปกปองความถูกตองในสังคมของเธอขับ
รถแอบเขามาทุบประตูขมขูคุกคามชีวิต หมายใหเธอยุติหรือเลิกรา 
ไมกลาเขาไปขวางการทําความชั่วของพวกมัน แตทานผูอานเชื่อ

ทันที หมอเตยพยายามตอสูและคัดคานความชั่วรายที่เกิดขึ้นอยาง
โดดเดี่ยว เดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2547 รายการ “เจาะใจใสจอ” ที่
มีคุณสัญญา คุณากร เปนพิธีกร มาสัมภาษณเธอ และเมื่อรายการ
ออกอากาศ การขมขูคุกคามก็เกิดขึ้น เริ่มจากโทรศัพทเขามาขูเอา
ชวีติ ตามดวยการสงชายฉกรรจกลุมหน่ึงมาทบุประตูคลินกิหวงับกุ
เขาไปทํารายเธอในยามวิกาล และสุดทายขับรถไลบี้รถของเธอเพื่อ
หวังสรางฉากใหเปนการตายดวยอุบัติเหตุจนรถเธอพังไปแถบหนึ่ง 
แตดวยสติและความเปนนักสู หมอเตยอุตสาหประคองรถท่ีบูบี้คัน
นั้นขับไลตามไปยิงผูที่หมายเอาชีวิตเธออยางไมกลัวตาย
 ในระยะเวลาใกลเคียงกันนั้น ความเลวรายของกลุ ม
ขบวนการคาสัตวปาขามชาติไดมาคุกคามชีวิตของสัตวแพทยหญิง
นักอนุรักษสัตวปาผูนี้อีก จากการท่ีเธอรวมกับอาสาสมัครมูลนิธิ
เพ่ือนสัตวปาแหงประเทศไทย (Wildlife Friends Foundation 

Thailand – WFFT) เขาชวยเหลือมูลนิธิ  ตอสูกับการต้ังขอกลาว
หาของกรมอุทยานแหงชาติวามีสัตวปาในครอบครองโดยไมมีใบ
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เถอะวา สิ่งเหลานี้ ไมอาจเปลี่ยนแปลงหรือแมแตทําใหอุดมการณ
ของหมอเตย ลพบรุ ีดอกไมเหลก็เวยีงละโว นกัสูผูผานมาแลวหลาย
สมรภูมิเลือดหวั่นไหวได
 เยน็วนันัน้ ภายใตแดดบายทีอ่อนตวัลงทาบทบัดวงหนาคม
เขมและดวงตามุงมัน่คูนัน้ทีฉ่ายฉานใหเราเหน็ตลอดทัง้วนัแหงการ
สนทนาจากเชาจรดเย็น หมอเตยกลาวฝากเราดวยน้ําเสียงท่ีราบ
เรียบและถอยคําที่เขาใจงายวา
 “อยากฝากใหทุกคนชวยกันดูแลปาและตนนํ้าในปา เพราะ
ผนืปาเปนแหลงพกัพงิและแหลงอาหารของคนและสัตว โดยเฉพาะ
ชาวบานจนๆ ที่หาอยูหากินกับปา... อยากใหเลิกนิยมชมชอบ
กับการหาสัตวปามาเล้ียงไวในบาน เพราะสัตวอยูกันเปนคูเปน
ครอบครัวไมวาชะนีหรือนก การที่คุณเลี้ยงชะนีหนึ่งตัว คุณตองยิง

ทั้งพอและแมของมันจึงจะไดลูกมันมา ถาเลี้ยงลูกลิงเสนลิงกัง คุณ
ตองยิงแมมันตายกอน หมอจึงไมอยากเห็นคนซ้ือสัตวปามาเลี้ยง 
เพราะหนึ่งชีวิตที่เรานํามาเลี้ยงอีก 1 - 2 ชีวิตตองตายไป... สําหรับ
คนทีน่ยิมบรโิภคเนือ้สตัวปาโดยเขาใจวาจะชวยเพิม่สมรรถภาพทาง
เพศนั้น ควรเขาใจใหมวานอกจากจะไมชวยแลว ยังทําลายอีกดวย 

เพราะซากสัตวปาในตลาด โดยเฉพาะเสือ ลวนมีสารสตริกนินทั้ง
นัน้ สารสตริกนินจะทําใหเสือตายอยางทรมานภายใน 20 - 30 นาที 

ถาไดรบัในปริมาณทีไ่ปทําลายระบบเลือดซึง่ยาอะไรก็ชวยชีวติไวไม
ได คนที่กินเนื้อเสือเขาไปก็ไดรับสารสตริกนินนั้นเขาไปดวย”

 เย็นยํ่าวันนั้น เราขับรถกลับไปหาฝูงลิงที่ศาลพระกา อีก
ครั้ง เจาหนาที่กําลังปดศาล ฝูงลิงขามทางรถไฟไปนอนที่พระ
ปรางคสามยอดกันหมดแลว เรายืนเหมอมองดูมันปนปายวิ่งเลน
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หมอเตยกับ Edwin Wieck ไปชวยอนุบาลลูกเสอที่เมอง ากา บังกลาเท

ตามประสา ฝร่ังนักทองเที่ยวสองสามคนเดินเก็บภาพลิงกับพระ
ปรางคสามยอด พลางโบกมือทักทายยิ้มใหเรา พวกเขาคงไมรูจัก
หมอเตย ไมเพียงหมอเตย พวกเขาคงไมรูจักอีกหลายคนที่ทํางาน
เพื่อชีวิตของลิงเหลานี้
 คนืนัน้ เราขับรถกลับเขากรงุเทพ  ดวยความรูสกึบางอยาง
ที่บอกไมถกู แวบหนึ่งของความคิด เรารูสึกสะทอนใจวา บานเมือง
ของเรา คนช่ัวและความช่ัวยังมีอยูมากมายเหลือเกิน แตอีกแวบ
หนึ่งของความคิด เราก็ดีใจที่ไดพบคนดีๆ เพิ่มอีกหนึ่งคน และได
รับรูเรื่องราวของคนดีๆ อีกหลายคน เพียงแตชีวิตของคนดีเหลานี้ 
ตองเดินฝาไปบนวิถีที่มีคนชั่วคอยจองทํารายมากมายเหลือเกิน...

 

ดอกไมเหล็กเวียงละโว

 ๏ ใชดอกไมที่ไวเพียงดอมดม ใชดอกไมที่ไวชมชอกลีบสี

ใชดอกไมที่บานลอลอภุมรี   บานรอวันที่รวงโรยดิน

 เธอคือดอกไมแหงคนกลา   คือดอกไมแหงวิญญาณคนรักถิ่น

เติบโตตอสูกูธานินทร   โบยบินตามฝนวันวาน

 วานวันฟนฝาตามหาฝน   ตามหาวันดีดีที่ผันผาน

วันที่ดอกรักเคยเบงบาน   วันที่บานเมืองเราเขาใจกัน

 แมฟาฝนกระหนํ่าระสํ่าฟา   แตคนกลายังฝาไปหาฝน

ดอกไมเหล็กเวยีงละโวดอกนั้น  จึงยังชันเชิดชอตอสูมาร ๚ะ๛
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ã¹¹ÒÁ¢Í§¤ÇÒÁ´ Õ
On Behalf of Virtue

¨ÔÃÇÑ²¹  à¡ÉÁÇ§È¨ÔμÃ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÞÞÒμÃÕ ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ ÊÒ¢Ò¡ÒÃμÅÒ´ 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¸¹ºØÃÕ

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

- ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊ‹Ç¹¸ØÃ¡ÒÃ¢ÒÂ ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´  

 (ÁËÒª¹) 

ชวงหัวคํ่าวันที่ 24 ตุลาคม ป พ. . 2556 พุทธ าสนิกชนชาวไทยตางตอง

โ กเ รา เมื่อไดรับทราบขาวรายถงการสิ้นพระชนมของ “สมเดจพระญาณสังวร 

สมเดจพระสัง ราช สกลมหาสัง ปริณายก” ่งเปนสมเดจพระสัง ราชพระองคที่ 

19 แหงกรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต นับเปนความ

สูญเสียอยางยิ่งใหญของชาวไทยทุกคน

ในยุคปจจุบันท่ีความเจริญทางวัตถุเขามาสรางความสะดวกสบายในชีวิต

ประจําวันของคนทั่วไป จนทําใหบางครั้งดูเหมือนผูคนจะลืมเลือนการแสวงหา

ความสขุสงบทางจิตใจไป สิง่เยายวนทางวัตถกุลบัสรางกเิลสขึน้ในจิตใจของคนใน

สังคม และบั่นทอนกําลังใจของคนที่ตองการแสวงหาทางสงบ จนหางเหินจากการ

ประพฤติปฏิบัติดีไปอยางไมตั้งใจ

สิ่งย่ัวยุจิตใจเหลานั้น หากอยูเฉพาะในสังคมของคนท่ัวไป ก็คงไมมีใคร

ปฏิเสธความเปนไปทางโลก แตความเจริญทางวัตถุเหลานั้น กลับทําใหจิตใจของ

¾ÃÐ¼ÙŒ»¯ÔºÑμÔ´Õ »¯ÔºÑμÔªÍº
ÊÁà´¨¾ÃÐÞÒ³ÊÑ§ÇÃ ÊÁà´¨¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª 

Ê¡ÅÁËÒÊÑ§¦»ÃÔ³ÒÂ¡
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คนในสังคมหมกมุนอยูในวังวนของกิเลส ตัณหา และเมื่อคนที่

ยังไมพรอมจะตัดความวุนวายทางโลก แตตองเขามาอยูในรม

กาสาวพัสตร คนเหลานั้นจึงนําความเสื่อมเขามาสูบวรพระพุทธ

ศาสนาอยางหลีกเลี่ยงไมได

จากขาวความเสื่อมของคนที่ใชผาเหลืองหากิน ที่ปรากฏ

ในหนาสื่อทั่วไปในปจจุบันนี้ คงสรางความทอแท เหนื่อยหนาย 

และหมดกําลังใจใหกับผูที่ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยูบาง 

บางคนอาจถึงขั้นเส่ือมศรัทธาในพระสงฆไปเลย จนลืมไปวา

สถาบันสงฆเปนหนึ่งในพระรัตนตรัย ที่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม

ได พระสงฆคือสาวกผูนอมนําเอาพระธรรมท่ีพระพุทธเจาทรง

ตรัสรู มาเผยแผตอผูที่ยังไมหลุดพน สืบตอจากพระพุทธเจา

วิกฤตการณเสื่อมศรัทธาพระสงฆจึงเปนเรื่องนาเปนหวง

อยางยิง่ เพราะปรากฏในปจจุบนัวาหลายคนเลอืกท่ีจะทาํบญุกบั

วัดบางวัด หรือพระสงฆบางรูป แทนที่จะสามารถใสบาตรใหกับ

พระสงฆทุกรูปไดอยางสนิทใจ บางคนใสบาตรแลวก็มานั่งกังวล

ใจวาพระสงฆรปูท่ีเราใสบาตรไปเมือ่เชา เปนพระผูปฏบิตัดีิปฏบิตัิ

ชอบหรือเปลา แทนที่จะไดบุญกลับกลายเปนบาปไปโดยไมตั้งใจ

หรือบางคนอาจเลี่ยงที่จะนับถือพระสงฆ โดยการเขาวัด

เพยีงเพ่ือสวดมนต กราบไหวพระพุทธรปูในโบสถ และถายรปูโชว

ลงในโซเชียลมีเดีย เพียงเพื่อประกาศวามาทําบุญที่วัด โดยไมได

ใสใจทีจ่ะทาํบญุใสบาตร หรอืพบปะ เสวนาธรรมกับพระสงฆเลย

ในขณะเดียวกันกับที่ผูคนเริ่มจะเสื่อมศรัทธา พระสงฆที่

ตองการแสวงหาหนทางสงบเพื่อมุงสูนิพพาน สวนใหญจึงหลีก

หนีผูคนและส่ิงเรารบกวนจิตใจ เขาไปแสวงหาความสงบตาม

ปาเขา หรือพื้นที่หางไกลความเจริญตางๆ ที่ยากจะเขาถึง จึง

ทําใหดูเหมือนเราจะมองหาพระสงฆที่กราบไหวไดอยางสนิทใจ

ยากขึ้นทกุวัน

 พระสงฆผูปฏิบัติดีจึงหาไดยากและไดกลายเปนเครื่อง

ยึดเหน่ียวจิตใจของคน หากมีขาววาพระรูปไหนประพฤติดี มี

ปฏิปทาที่งดงาม ก็จะมีสาธุชนแหกันไปฝากตัวเปนลูกศิษยลูก

ขอนอมถวายอ ิสัมมานสักการะ แดสมเดจพระญาณสังวร สมเดจพระสัง ราช สกลมหาสัง ปริณายก 
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หากันอยางมากมาย ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเปนชองทางหากินของ

พวกมิจฉาชีพ ที่หลอกลวงและสรางแตงเรื่องราวพิสดาร ใหคน

ธรรมดากลายเปนพระอรหันต เพ่ือเรียกคนใหเขาไปเคารพบูชา

กราบไหว และผลประโยชนกจ็ะไหลมาอยางเหลอืคณานบั เพราะ

คนเหลานั้นรูดีวา “ศรัทธา” ของคน ประเมินคาไมได

การรับรูเรื่องราวตางๆ ถึงแมจะมีปรากฏอยูใน “กาลาม

สูตร” ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา แตดูเหมือนผูที่นับถือพุทธ

ศาสนาอาจจะลืมเลือนไป จนถูกหลอกลวงไดงายๆ โดยมิไดทัน

ตรกึตรองดใูหดกีอน หากใครทีม่สีต ิไตรตรองเร่ืองราวทีร่บัฟงมา

อยางรอบคอบกอนจะตัดสินใจเชื่อ ก็คงจะไมกลายเปนเครื่องมือ

ของผูที่ใชพุทธศาสนามาหากินเหมือนที่ผานมา

ศาสนาพุทธจะไมมีวันเส่ือม แตสิ่งที่เส่ือมจึงเปนผูคนที่

ไมรูและไมเขาใจถงึแกนแทของพระธรรมทีพ่ระพทุธองคทรงตรสัรู 

และเผยแผสัง่สอนมากวา 2,500 ป และหากยังไมเร่ิมตนทาํความ

เขาใจกันใหม ก็คงไมมีทางกําจัดเหลือบไรที่เอาศาสนามาหากิน 

และก็คงจะมีผูที่นําความเสื่อมเขามาสูศาสนาตอไปอยางไมรูจบ

ในยุคปจจุบัน หากจะมีคําถามถึง “พระสงฆผูปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ”  ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม เปนที่เคารพสักการะของคน

ไทยท้ังประเทศ เชือ่วาตองมีชือ่ของสมเด็จพระญาณสังวรพระองค

นี ้อยูในใจของคนไทยอยูดวยอยางแนนอน พระจริยวตัรอันงดงาม

ของทานยังคงตราตรึงอยูในใจของคนไทยเสมอมา และเปรียบ

เสมือนเสาหลักของสถาบันพระสงฆในปจจุบัน

หากจะกลาวถึงพระองคทาน คงตองเร่ิมที่ตําแหนงของ

พระองคทานกอน โดยตาํแหนง “สมเดจ็พระญาณสงัวร” นัน้ เปน

ตาํแหนงพเิศษทีส่ถาปนาขึน้โดยพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา

จุ าโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 โดยพระเถระรูปแรกท่ีไดรับโปรด

เกลาตําแหนงนี้คือ พระอาจารยสุก วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) 

ซึ่งตอมาไดดํารงตําแหนง สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระ

สังฆราช (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ 4 แหง

กรุงรัตนโกสินทร และนับเปน “สมเด็จพระญาณสังวร” พระองค

แรกที่ไดรับตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช

 พระอาจารยสกุ วดัราชสทิธาราม เปนพระเถระผูใหญที่

ขึน้ชือ่เลือ่งลอืทางดานวปิสสนากรรมฐาน ทีเ่ปยมดวยเมตตาเปน

อยางยิ่ง ถึงขนาดมีตํานานเลาวาสามารถแผเมตตาใหไกปาที่ได

ชือ่วามคีวามปราดเปรยีว วองไว และระแวงภยัยิง่ ใหเชือ่งเหมอืน

ไกบานได และเมื่อทานไดรับสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช 

ประชาชนท้ังหลายจึงขนานนามทานวา “สมเด็จพระสังฆราชไก

เถือ่น” และเมือ่ครัน้สมเด็จพระญาณสังวร (สกุ) ไดรบัสถาปนาข้ึน

เปนสมเด็จพระสังฆราช เมื่อป พ.ศ. 2363 ราชทินนามตําแหนง 

“สมเด็จพระญาณสังวร” ก็ไมไดรับการโปรดเกลา  พระราชทาน

สถาปนาพระเถระรูปใดอีกเลยนับแตรัชกาลที่ 2 เปนตนมา

จวบจนกระทั่งถึงรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว จึงไดโปรดเกลา สถาปนา พระสาสนโสภณ       

(สุว ฒโน เจริญ คชวัตร) แหงวัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นเปนสมเด็จ

พระราชาคณะ ในราชทนินาม “สมเดจ็พระญาณสงัวร” จงึนบัเปน 

“สมเด็จพระญาณสังวร” องคที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร และได

รบัการโปรดเกลา สถาปนาใหดาํรงตาํแหนงสมเดจ็พระสงัฆราช 

ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532

ราชทินนามตําแหนง “สมเด็จพระญาณสังวร” ตาม 

พระนาม หมายถึง ผูสํารวมในญาณ คือความรู หรือผูที่มีความ

สํารวมในความรูเปนอยางยิ่ง (“ญาณ” หมายถึง ความรู และ 

“สังวร” หมายถึง สํารวม) โดยหากกลาวถึงพระอรรถกถา ไดมี

การอรรถาธิบายความหมายของ “ญาณสังวร” วา

R2_GPI_Tirathai#8_p45-53_Pro3.indd   47 12/7/13   9:15 PM



48 TIRATHAI JOURNAL 

“ดูกอนอชิตา กระแส (ตัณหา) เหลาใดในโลกมีอยู สติยอม

เปนเครื่องหามกระแสเหลานั้น เราตถาคต กลาวสติวาเปนเครื่อง

ระวังกระแสทั้งหลาย กระแสเหลานั้นอันบุคคลยอมละดวยปญญา

นี้เรียกวา ญาณสังวร”

ดังนั้น ตําแหนงราชทินนาม “สมเด็จพระญาณสังวร” 

จึงกลาวไดวาเปนตําแหนงที่มีความหมายสําคัญอยางยิ่งใน

ประวัติการณของคณะสงฆไทย และผูที่จะดํารงตําแหนงนี้ได จึง

ตองเปนผูที่เหมาะสมเทานั้นจริงๆ โดยประวัติศาสตรไทยก็มี      

ผูดํารงตําแหนงนี้เพียง 2 พระองคเทานั้นเอง

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช (เจรญิ สวุ ฒ

โน)  มีพระนามเดิมวา “เจริญ คชวัตร” พระนามฉายาวา “สุว ฒ

โน” ประสูติเมื่อวันศุกร ขึ้น 4 คํ่า เดือน 11 ปฉลู จุลศักราช 1275  

ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 ณ บานวัดเหนือ ตําบลบาน

เหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 โดยไดทรงอุปสมบทเปน

พระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในป พ.ศ. 2476 โดยมีสมเด็จพระ

สังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ เปนพระอุปช าย และได

รับพระนามฉายาวา “สุว ฒโน” อันมีความหมายเปนมงคลวา 

ผูเจริญดียิ่ง

เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเปนผูใครในการ

ศกึษาและมพีระอธัยาศยัใฝรูใฝเรยีนมาต้ังแตทรงเปนพระเปรยีญ 

โดยเฉพาะในดานภาษา ทรงศึกษาภาษาตางๆ เชน อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และสันสกฤต จนสามารถใชประโยชนได

อยางดี จนกระทั่งเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง

วชิรญาณวงศ ทรงเห็นวาจะเพลิดเพลินในการศึกษามากเกินไป 

จึงทรงเตือนวาควรทํากรรมฐานเสียบาง จึงเปนเหตุใหพระองค

ทรงเริ่มปฏิบัติเจริญกรรมฐานนับแตนั้นเปนตนมา และทําตลอด

มาอยางตอเนื่อง จึงทรงเปนพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งใน

ดานปริยัติและดานปฏิบัติ

คําสั่งสอนของสมเด็จพระญาณสังวร  เรียบงาย งดงาม 

และไมเคยอางองิเรือ่งอทิธฤิทธิป์าฏิหาริย ผูทีม่โีอกาสไดฟงธรรมมะ

จากพระองคทานจะสามารถเขาใจตามไดทันที และคําสอนของ

พระองคทานจะไมเคยผิดแผกไปจากคําสอนขององคพระสัมมา

สัมพุทธเจาเลย

การสิ้นพระชนมขององคสมเด็จพระสังฆราช จึงนับเปน

ความสูญเสียอยางใหญหลวงของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก แตคํา

สอนของพระองคทานจะตราตรึงอยูในใจคนไทยไปตลอดกาล

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดวยเศียรเกลา

ที่มา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.

php?t=45045

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.

php?f=22&t=19822

http://www.sangharaja.org/index.php?option=com_

content&view=article&id=36&Itemid=4
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“สักวาความดีนั้นมีอยู  ใหคนรูเรงสราง และสะสม

ใครทาดีจะมีแตคนช่นชม  เรงสะสมเริ่มวันนี้ทาดีกัน

อันคุณงามความดีนั้นมีคา  เหมอนเสอ้ าอา รณหลากสสีนั

หอหุมกายใหคนเหนเปนสาคัญ  ความดนีัน้จะแยกตนใหพนพาล

เรงทาดีกันเถิดจะเกิดสุข  แมมีทุกขเทาใดไมเ า ลาญ

คนทาดีความดีเกิดนานเทานาน เรงกอการกรรมดีวันนี้เอย”

  อาจจะมีใครหลายคนเคยสงสัย และมีคําถามเกิดขึ้นใน

ใจวา “คนทําดี จะไดดีจริงหรือ? ” เราคงหามความสงสัยของคน

เหลานั้นไมได และคงพิสูจนไมไดวา คนทําดีจะตองไดดีเสมอไป 

แตความเปนจริงที่แนนอนก็คือ ถามีคนทําความดีแลว ความดี

นั้นจะเกิดขึ้นในจิตใจ และจะคงอยูไปตลอดกาล

เชื่อวาทุกคนคงทราบดีอยูแลววา “ความดี” คืออะไร แต

อาจจะมีบางคนที่สงสัยวา “ทาความดีแลวจะไดอะไร” และคง

ไมมีใครท่ีมีคําตอบไดวาทําความดีแลวเราจะไดอะไร นอกจาก

คนที่ทําความดีนั้นเอง ที่จะตอบตัวเองไดดีที่สุด

“คณุงาม ความด”ี ทีเ่กดิขึน้ในจิตใจของคน เปรยีบเสมอืน

ดอกไมที่รอวันจะผลิบาน ความดีจะทําใหคนเปนคนดี คนดีจะ

คิดแตสิ่งดีๆ พูดแตสิ่งดีๆ และจะทําแตสิ่งดีๆ และเมื่อดอกไม

แหงความดีผลิบานในหัวใจคนแลว คนคนน้ันก็จะไมมีวันทําสิ่ง

ที่ไมดีไดอีกตอไป

 แตในทางกลบักนั หากเราไมหมัน่รดนํา้ พรวนดนิ ใสปยุ

ใหดอกไมแหงความดี โดยการหมั่นทําความดีไวเสมอๆ ดอกไม

ความดีนั้นก็จะเหี่ยวเฉา และแหงตาย และเมื่อดอกไมแหงความ

ดีในใจของคนแหงเหี่ยวตาย คนคนน้ันก็จะพบวา การทําความดี

มันชางยากเย็น และไมรูวาจะทําความดีไดอยางไรในที่สุด

การทําความดีไมตองรอเวลา ไมตองรอเทศกาล ไมตองมี

เหตุผลหรือความจําเปนใดๆ หลายคนยังไมรูวา แคเพียงเราคิด

จะทําความดี ความดีก็เกิดขึ้นแลว เพียงเราคิดท่ีจะสรางกรรม

ดี จิตที่คิดก็จะเกิดเปนกุศลจิต และจะกําจัดสวนที่เปนอกุศลใน

จิตออกไป และถาหากเราลงมือสรางกรรมดีนั้นดวย กุศลกรรม

นั้นก็จะบังเกิดขึ้นและจะคงอยูในใจคนทําตลอดไป หากเรามีสติ

ระลึกไววาเราเคยสรางกรรมดีนั้นไว ก็จะเปนหลักใหเรายึด และ

จะทําใหเราไมคิดสรางอกุศลกรรม เพราะจะกลัววาอกุศลกรรม

นั้นจะมาบดบังกุศลกรรมที่เราไดเคยสรางไว

“...การทําความดีนั้น

โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจ

และความตองการของมนุษย จึงทําไดยาก

และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา

เพราะหาไม ความชั่ว

ซึ่งทําไดงาย จะเขามาแทนที่

แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็ว

โดยไมทันรูสึกตัว...”

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ในพิธีพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตรแกวาที่รอย

ตํารวจตรี โรงเรียนนายรอยตํารวจ

วันจันทรที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2529

และย่ิงไปกวานั้นสําหรับการทําความดี คือ จิตที่แม

เพียงความรูสึกยินดีที่เห็นคนอื่นทําความดี ก็สามารถสรางจิตที่

“เงินทองขาวของ มีได

หาได เสียไปได เปนธรรมดา

แตคุณงามความดี

ที่จะเปนสมบัติของตัว แตละคนๆ

ใหเปนคนมีสงาราศี นี้เปนของหายาก

ยิ่งกวาเงินทองนะ

ใหลูกหลานทั้งหลายจําเอาไว”

  หลวงตาพระมหาบัว

ขอขอบคุณ www.junjaowha.com และ www.facebook.com/junjaowkaPage

à¡º¤ÇÒÁ´ ÕäÇŒ...ã¹ÊÑ§¤Á
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เปนสุขใหเกิดขึ้นได จิตที่ปลื้มปติที่ไดเห็นคนทําความดี จะเปน

จิตที่บริสุทธิ์ ผองแผว เย็นสบาย และปราศจากความคิดที่ไมดี 

ในขณะที่จิตที่มีแตความอิจฉา ริษยา เมื่อเห็นคนทําความดี จะ

เปนจิตที่รุมรอน และไมมีความสุข

 ในสังคมปจจุบันที่มีทั้งคนดีและคนไมดีปะปนกัน คนดี

จําเปนท่ีจะตองอดทนในการทําความดี และเรงสรางความดีให

เอาชนะความไมดีในสังคม เพราะหากคนดีทอแทที่จะทําความ

ดี สังคมก็จะกลายเปนสังคมของคนไมดี

คอลัมนนี้เกิดขึ้นมาบนความคิดที่วา ทําอยางไรใหคนใน

สังคมเห็นความสําคัญของการทําความดี หลายคนอาจยังรูสึก

ไมแนใจหรือไมกลาที่จะทําความดี “TIRATHAI JOURNAL” จึง

ตองการสรางโอกาส สําหรับใหคนที่ทําความดีไดมีพื้นที่สําหรับ

ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ

 ป 2556 เดือนกันยายนที่ผานมา หลายคนคงไดทราบ

ขาวอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ แมความเสียหายจะยังไม

เทากับป 2554 แตความเจ็บปวดของคนที่ประสบภัยก็คงไมตาง

กัน

จ.ปราจีนบุรีก็เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับภัยพิบัติในครั้งนี้ โดยเฉพาะที่ อ.ศรีมหาโพธิ อ.ประจันตคาม และ อ.กบินทรบุรี 

ซึ่งเปนพื้นที่วิกฤติ โดยนํ้าไดเขาทวมในสวนพื้นที่เศรษฐกิจ จนมีหลายพื้นที่ไดรับความเสียหาย รวมทั้งมีผูเสียชีวิตหลายราย

กลุมนักวิทยุสมัครเลน ‘TRT’ โดยคุณสําราญ แสงจันทร และคุณเกรียงไกร ติมนาค ไดรวมกับนักวิทยุสมัครเลน กลุมรักษ 

800  รวมกันตั้งโครงการรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค เพื่อนําไปบริจาคใหผูประสบภัยในครั้งนี้ทันที โดยไดนํา

ไปบริจาคในวันที่ 29 กันยายน 2556 ที่ผานมา

 “ÁËÒÍØ·¡À ÑÂ” » ‚ 2554 ÂÑ§ÍÂÙ ‹ã¹
¤ÇÒÁ·Ã§¨ ํÒ¢Í§¤¹ä·Â· Ø¡¤¹ · ‹ÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁ
à´×Í´ÃŒÍ¹¢Í§¤¹ä·ÂËÅÒÂÅ ŒÒ¹¤¹ ¡ÁÕÁØÁË¹Ö่§
·Õ่ÂÑ§àË¹Ç‹Ò¤¹ä·ÂÂ Ñ§¤§ÁÕ¹ํ้Òã¨àÍ×้Íà¿„œÍà¼ ×่Íá¼ ‹ãËŒ
á¡ ‹¡Ñ¹ ÂÍ´à§ Ô¹ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡Í§¤¡ÃÊ¶Òº Ñ¹μ ‹Ò§æ 
ÃÇÁ· Ñ้§Ê×่ÍÁÇÅª¹ ¡ÅÒÂà» š¹ª ‹Í§·Ò§ãË Œ¤¹ä·Â
ä´ŒáÊ´§¹้ํÒã¨ãËŒá¡ ‹¡Ñ¹ã¹ÂÒÁÅ ํÒºÒ¡
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เนื่องจากครั้งน้ีไมใชครั้งแรกสําหรับการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดย

คณะกรรมการสวัสดิการถิรไทยไดเคยจัดโครงการลักษณะน้ีขึ้นแลวเม่ือป พ.ศ. 

2554 ดังนั้น เม่ือโครงการนี้ถูกตั้งขึ้นมาใหมอีกครั้ง จึงสามารถระดมความชวย

เหลือไดอยางรวดเร็ว ยอดเงินบริจาค และสิ่งของตางๆ ถูกรวบรวมขึ้นอยางทันที 

และเรงดวน เนื่องจากอุทกภัยในครั้งนี้ ยังไมมีทีทาวาจะลดลงแตอยางใด ตรงกัน

ขาม กลบัดเูหมือนจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ การทํางานแขงกบัเวลาจึง

เปนเรื่องที่เกิดขึ้นบนความรวมไมรวมมือของพนักงานถิรไทยทุกคน

“กลุมนักวิทยุสมัครเลนทั้ง 2 กลุม ไดรวมประชุมหารือกันทันที หลังจากที่

ไดทราบขาวนํา้ทวมในครัง้นี ้และตดัสนิใจรบีจดัตัง้โครงการนีข้ึน้มา โดยทางกลุม

นักวิทยุสมัครเลน ‘TRT’ ก็ไดดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อเปดขอรับการบริจาค 

ซึ่งก็เปนไปอยางเรงดวน และภายในระยะเวลาเพียงไมนาน โดยรับความรวมมือ

อยางดจีากพนกังานถริไทยทุกคน ในการบริจาคเงนิและสิง่ของเพือ่นาํไปใหความ

ชวยเหลือ สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะความพรอมและความเขาใจของทุกคนในถิร

ไทย เนือ่งจากทางคณะกรรมการสวสัดกิาร  ไดจดัใหมกีิจกรรมลกัษณะนีม้าแลว

หลายครั้ง และทุกครั้งก็ไดรับความรวมมือ และสนับสนุนอยางรวดเร็วทุกครั้ง”  

เกรียงไกร ติมนาค กลาว

เกรียงไกร ติมนาค
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 “การเดนิทางไปใหความชวยเหลอืเริม่ตัง้แตเชาวนัที ่29 

กนัยายน โดยคณะทมีงานไดเขาไปใหความชวยเหลอืที ่บานหาด

สงู หมู 4 อ.กบนิทรบรุ ีจ.ปราจีนบุร ีการเดินทางเปนไปดวยความ

ยากลําบาก เนื่องจากระดับนํ้าที่สูงมาก ในการเขาไปใหความ

ชวยเหลือในบางพื้นที่ เราจําเปนตองจอดรถไว แลวโดยสารเรือ 

บรรทุกสิ่งของเขาไปใหความชวยเหลือยังพื้นที่ประสบอุทกภัย 

 “นํ้าทวมคราวนี้ ยังนับเปนโชคดีที่ไมรุนแรงเหมือนเมื่อ

คราวป 2554 ที่ผานมา แตกส็รางความเดอืดรอนใหกบัชาวบาน

ในพื้นท่ีที่ประสบปญหาเปนอยางมาก ความชวยเหลือที่กลุมเรา

รวบรวมมาได ก็เปนเพียงสวนนอยเทานั้น เมื่อเทียบกับอีกหลาย

พืน้ทีใ่นหลายอาํเภอ แตพวกเรากภ็มูใิจทีไ่ดมโีอกาสเปนสวนหน่ึง

ของความชวยเหลือผูประสบภัยในครั้งนี้”  เกรียงไกรกลาว 

โดยรายชื่อนักวิทยุสมัครเลน กลุม “TRT” ที่ไดเขารวมใน

โครงการนี้ มีดังนี้

นายสําราญ แสงจันทร (E 22 NHM)

นายเกรียงไกร ติมนาค (E 29 ADQ)

นางกัญฐิกานันท แสงจันทร (E 22 WPF)

นายญาณวรุตม คําสอนทา (HS 4 UFI)

นายชัยชนะ ดีบุญมี (HS 4 YJH)

นายภิรมยศักดิ์ ยังไว (E 22 ZBO)

นายปฏิภาณ บุญทิม (E 22 VUZ)

นายไพรทูล ตั้งมั่น (E 22 XQI)

นายสัญชัย พูลเกตุ (HX 0 NZQ)

การใหความชวยเหลือดงักลาว ของกลุมนกัวทิยสุมคัรเลน 

กลุม “TRT” และกลุมรักษ 800 แมจะเปนเพียงสวนเล็กนอย เมื่อ

เทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น แตอยางนอยก็เปนเครื่องยืนยัน

ไดถึงความมีนํ้าใจ และความเปนหวงเปนใยกันของคนไทย ซึ่ง

ความชวยเหลือของคนกลุมนี้ แมจะไมเปนขาวออกส่ือมวลชน

โดงดัง แตก็คงตราตรึงอยูในหัวใจของผูประสบภัยท่ีไดรับความ

ชวยเหลือตลอดไป
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แตความดีก็คือความดี และคนทําความดีก็คือคนดี 

“คนดี” ไมจําเปนตองอายในการทําความดี และไมตองอดทนที่จะทําความดี แตจะอดทนที่จะไมทําสิ่งไมดี

สดุทายนี ้ในนามของคณะผูจดัทาํวารสาร “TIRATHAI JOURNAL”  ขอแสดงความชืน่ชมตอผูทีท่าํความดทีกุทาน และเรามคีวาม

เชือ่มัน่วา ความดีจะยงัคงอยูในสงัคมไทยตลอดไป พืน้ทีเ่ลก็ๆ สวนน้ี คงไมสามารถบันทกึความดีทีม่อียูไดทัง้หมด แตจะขอเปนสวน

หนึ่งที่จะรวมบันทึก “คุณงาม ความดี” ของคนไทย เปนหลักฐานเพื่อยืนยันวา... “ความดี” ในจิตใจของคนไทยจะไมมีวันเหือดหายไป

 วันนี้...คุณทําความดีแลวหรือยัง???
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¶ÔÃä·Â¡ ÑºÊÑ§¤Á
Tirathai & Society

ทุกวันนี้ “กระแสสีเขียว” กําลังไดรับความสนใจมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้นยัง

เปนการขยายวงกวางอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะการรักษาสภาพแวดลอมใหยั่งยืนคู

โลก ไดแกการมทีรพัยากรธรรมชาตยิงัคงเขยีวขจแีละสวยสดงดงามไปชัว่กาลนาน 

จึงเปนเรื่องที่เราทุกคนถวิลหาและคงปฏิเสธไมไดอีกตอไป

เชนเดียวกับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่ง

เปนเปาหมายสาํคัญของการพฒันาทีจ่ะตองทาํใหเศรษฐกจิมกีารเจรญิเตบิโตอยาง

¡ํÒ¾Å  Ê Õà¹ËÐ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÞÞÒμÃÕ ÊÒ¢ÒÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ  

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

- ËÑÇË¹ŒÒá¼¹¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 

 ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

R2_GPI_Tirathai#8_p54-60_Pro3.indd   54 12/7/13   9:21 PM



 TIRATHAI JOURNAL   55

ตอเน่ืองพรอมกับการสรางสังคมท่ีมีคุณภาพและส่ิงแวดลอมยัง

คงอยูไดโดยไมตองถูกทําลายอยางไมยั้งคิด ดังเชนในปจจุบัน 

(ประชาชนกินดี อยูดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี)

 พูดงายๆ วาการพัฒนาอุตสาหกรรมจะตองมีความ

ยั่งยืนใน 3 ดาน พรอมๆ กันไป คือ เศรษฐกิจ สังคม และ             

สิง่แวดลอม ทัง้หมดท้ังปวงท่ีกลาวขางตน ลวนแตม ี“มนษุย” เปน

ตัวจักรหรือกลไกสําคัญที่จะทําให “ความยั่งยืน” เกิดขึ้น 

 เมื่อพูดถึง “คน” ที่จะทําใหกระแสสีเขียวบนโลกเกิด

ความสําเร็จก็ตองพูดถึง “จิตวิญญาณสีเขียว” ที่เราจะตองปลูก

ฝงใหยืนหยัดอยูในใจของพวกเราทุกคน จะทําอะไรๆ ก็ตองให

ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมตองไมสรางผลกระทบตอ  

สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่จะทําใหโลกใบนี้เขียวขึ้น 

สวยสดงดงามดวยสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น

 วันนี้ จึงไมเพียงแตภาคอุตสาหกรรมที่จะตองประกอบ

กิจการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตตองเกิดจากทุกภาคสวน

ดวย ไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาค

ประชาชน

ความเปนมาของอตุสาหกรรมสเีขยีว เริม่จากประเทศไทย

ในการมุงสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตามท่ีไดใหสัตยาบันรับรอง

ปฏิญญาโจฮันเนสเบิรก (Johannesburg Declaration on Sus-

tainable Development) เมื่อป พ.ศ. 2545 และปฏิญญามะนิลา

วาดวยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila Declaration on Green 

Industrial in Asia) เมื่อป พ.ศ. 2552

 กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม โดยดําเนินการ

ในเชิงรุก มุงเนนในการสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ใหเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือใหเปนรูปธรรม จึงไดเร่ิม

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้น เพื่อสงเสริม

ใหภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และสังคม สงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณที่ดี นาเชื่อถือ

และประชาชนไววางใจ และเกิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะ

ทําใหผลิตภัณ มวลรวมสีเขียวของประเทศไทย (Green GDP) มี

มูลคาสูงขึ้นดวย

 ดงันัน้ เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในปมหามงคล พ.ศ. 2554 

กระทรวงอตุสาหกรรมไดผนกึกาํลงักบัทุกหนวยงานของกระทรวง

อุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันเครือขาย สํานักงานอุตสาหกรรม

จงัหวดัและนคิมอตุสาหกรรมจังหวดั รวมทัง้นคิมอตุสาหกรรมท่ัว

ประเทศ ในการสงเสริมใหสถานประกอบการท่ัวประเทศใสใจใน

การดาํเนนิธรุกจิท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม และมกีารพฒันาอยาง

ตอเนื่อง สูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” ใน 5 ระดับไดแก

 ระดับท่ี 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) 

คอื ความมุงมัน่ทีจ่ะลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมและมีการส่ือสาร

ภายในองคกรใหทราบโดยทั่วกัน

 ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การ

ดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสําเร็จตาม

ความมุงมั่นที่ตั้งไว

¤ํÒÇ‹Ò “Green” ÁÕ·Ñ้§à¢ÕÂÇá·ŒáÅÐà¢ÕÂÇà·ÕÂÁ ËÒ¡à» š¹ÊÔ¹¤ ŒÒà¢ÕÂÇ¨ÃÔ§ 
μŒÍ§ãËŒ¤ÇÒÁÊÒํ¤ ÑÞ¡Ñº¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊ Ô§่áÇ´ÅŒÍÁ· Ø¡¢ Ñ¹้μÍ¹ ́ Ñ§· Õ ่¶ÔÃä·Â 
ÁØ‹§ÁÑ¹่·Ṏ่ Ð´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô̈ ·Õà่»š¹ÁÔμÃμ‹ÍÊ Ô§่áÇ´ÅŒÍÁ ÊÒÁÒÃ¶μÍºÊ¹Í§μ‹Í
¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ ŒÒ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
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 ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System) คอื การบรหิาร

จัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามผลการประเมิน

และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมถึงการไดรบัรางวัล

ดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานดาน       

สิ่งแวดลอมตางๆ

 ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่

ทกุคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจดาํเนนิงานอยางเปนมติร

กับสิ่งแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการ จนกลายเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร

 ระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) คือ 

การแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวงโซอุปทานสีเขียว

โดยสนับสนุนใหคู คาและพันธมิตรเขาสู กระบวนการรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียวดวย

การดําเนินการตางๆ เหลานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือมุง

ใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันกับสังคม ชุมชน และ

ประชาชนอยางยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและความมุงมั่น

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีวา เรามุงมั่นสราง 

ชุมชนวางใจ อุตสาหกรรมโปรงใส กาวไปพรอมๆ กัน

 มุงสูอตุสาหกรรมสีเขียว เพือ่การพัฒนาอยางสมดุลและ

ยัง่ยนื นัน่คือหวัใจของโครงการตางๆ ของกระทรวงอตุสาหกรรม 

ทีต่องการใหการเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคธรุกจิอตุสาหกรรม

มคีวามสอดคลองกบัศกัยภาพและความเปนไปไดของระบบนเิวศ 

รวมทั้งความผาสุกของสังคม ตัวอยางเชน การอนุรักษพลังงาน

ในกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยใชหลัก

การ 3Rs และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต 

(Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณ รักษสิ่งแวดลอม 

(Eco Design - Eco Product) การใหการรับรองผลิตภัณ ฉลาก

เขียว (Green Label หรือ Eco Label) การศึกษาและวิเคราะห

ขอมลูวฏัจกัรชวีติของผลติภัณ  (LCI-LCA) การลดมลพษิ และการลด

การปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน ซึ่งโครงการตางๆ เหลานี้เปนเพียง

สวนหน่ึงของการดําเนินงานเชิงรุกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผูประกอบการสามารถเขารวมได 

เพือ่การพัฒนาใหการประกอบกิจการเปนมติรตอสิง่แวดลอมมาก

ยิ่งขึ้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวทําให

- ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนลดขอรองเรียน

จากผลกระทบจากการประกอบกจิการโรงงาน ลดความเสีย่งตอ

การรับผิดชอบในอนาคต

- เกิดภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีตออุตสาหกรรมท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม และสงผลใหเกิดความเขาใจที่ดีและการ

ยอมรับระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูโดยรอบ

- เกิดการสรางงานและการจางงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

เพิ่มขึ้น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทํางานใน

สภาพแวดลอมที่ดี

- ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตนทุน สราง

โอกาสในการแขงขัน

- สรางโอกาสทางการตลาด โดยเนนประเด็น “สีเขียว” 

◆ ขั้นตอนในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
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ของผลิตภัณ  และกระบวนการผลิต

“ไดงาน ไดเงิน ไดสุขภาพ ไดสิ่งแวดลอมที่ดี”

สิทธิประโยชนเบื้องตน

ผูประกอบการสามารถรับสิทธิประโยชนตางๆ ไดทันที ดังนี้

  สิทธิประโยชน  เงื่อนไข  หนวยงาน

 ยกเวนคาธรรมเนียมรายป 1) ไดรับการรับรองดานระบบการจัดการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 เปนเวลา 5 ป สิ่งแวดลอม (มอก.14001 หรือ ISO 14001)

   2) มาตรฐานดานระบบการจัดการอาชีว

   อนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001)

 ยกเวนคาธรรมเนียมรายป 1) นําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 เปนเวลา 5 ป กิจการมาผลิตกาซชีวภาพ หรือเปนพลังงาน

   ทดแทน

   2) นําเอาอากาศเสียจากการเผาไหมใน

   กระบวนการผลิตทั้งหมดกลับมาใช

   ประโยชนได

 สงเสริมการลงทุน 1) กลุมกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

 - ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร และพลังงานทดแทน ลงทุน (BOI)

 - ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2) กลุมกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณ ที่เปน

 8 ป  มิตรตอสิ่งแวดลอม

 - ลดหยอนภาษีเงินได

 ยื่นขอรับการสงเสริมจาก BOI

 สงเสริมการลงทุน เสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

 - ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน  ลงทุน (BOI)

 - ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือการ ลด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 3 ป  1) ปรับใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหการใช

 - ลดหยอนภาษีเงินได พลังงานลดลงตามสัดสวนที่กําหนด

 ยื่นขอรับการสงเสริมจาก BOI 2) นําพลังงานทดแทนมาใชตามสัดสวนที่กําหนด

   3) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม-ลดปริมาณ

   ของเสีย นํ้าเสีย หรืออากาศตามเกณ ที่กําหนด 

 
 นอกจากนี้ผูประกอบการที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวยังไดรับสิทธิประโยชนทางออม เชน

 - การประชาสัมพันธความสําเร็จในการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
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Green Industrial Mark

 - การใชตราสญัลกัษณอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Indus-

trial Mark) เชิงการคา

 - การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดทํานโยบาย

ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานเครือขายรวมถึงสิทธิ

ประโยชนเพิ่มเติมตางๆ ในอนาคต เชน

Green Loan เงนิกูดอกเบีย้ตํา่สาํหรบัโครงการทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับอุตสาหกรรมสีเขียว

Green Directory จดัทาํบัญชีรายชือ่ผูประกอบการทีม่กีาร

ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Process) และผลิตภัณ 

สินคารักษสิ่งแวดลอม (Green Product) เผยแพรใหเปนท่ีรูจัก

มากขึ้น

Green Procurement ภาครัฐสนับสนุนโดยการดําเนิน

การจัดซื้อจัดจางสีเขียว กระตุนใหเกิดตลาดสําหรับสินคาสีเขียว

Green Consumption สรางความตระหนักในการเลือก

บริโภคสินคาสีเขียว และสงเสริมใหผูบริโภคนิยมสินคาสีเขียว

เรียกไดวา “อุตสาหกรรมสีเขียว” ทําแลวมีแตได

◆ 6 บริษัทฯ ที่รับมอบตราสัญลักษณ

อุตสาหกรรมสีเขียวไดแก ถิรไทย, 

ปูนซี เ มนต  นครหลวง ,  วั น ไทย

อุตสาหกรรมอาหาร, ฟรีสแลนดคัพ

พีนา, ฟรีสแลนดคัพพีนาเฟรส และ

แซนตาแฟคตอรี่

◆ คุณสุนันท สันติโชตินันท รับมอบตราสัญลักษณอุตสาหกรรมสีเขียว

จากดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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 ถิรไทย ไดสมัครเขารวมโครงการอุตสาหกรรม  สีเขียว

เมื่อชวงตนป พ.ศ. 2556 และไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวในระดับที่ 3 (Green System) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 

2556 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดใหมีพิธีรับมอบ “ตรา

สัญลักษณอุตสาหกรรมสีเขียว” ณ หองประชุม 200 สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ                

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 โดย ดร.วิ ูรย  สิมะโชคดี ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูมอบตราสัญลักษณ ซึ่งคุณสุนันท 
สนัตโิชตนินัท กรรมการบริษทั และผูจดัการฝายทรพัยากรมนุษย
และบริหารสํานักงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับ
มอบ

ทัง้นีต้ราสญัลกัษณอตุสาหกรรมสเีขยีว  Green Industrial 

Mark หรือที่เรียกส้ันๆ วา GI Mark โดย ถิรไทย ไดมีการขอ
อนุญาตนําเครื่องหมาย GI Mark ไปติดขางผลิตภัณ เพื่อแสดง
ถึงความมุงมั่นพัฒนาและปรับปรุงกิจการใหเปนมิตรตอสังคม
และส่ิงแวดลอม และมุงสูหนทางของการพัฒนาอยางย่ังยืนโดย
เปนที่ยอมรับของสังคม สําหรับเคร่ืองหมาย GI Mark จะเปน
ตัวกระตุนและจูงใจใหผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเขารวม
โครงการไดพัฒนาตนเอง และยกระดับการผลิต ปรับปรุงระบบ
บริหารการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณ  การ
สรางนวตักรรม และการประยกุตใชเทคโนโลยทีีส่ะอาด ทีจ่ะชวย
สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

วาไดบรโิภคสนิคาและบรกิารทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมทีส่ามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นดวย นอกจากน้ียังเปนการเตรียม
ความพรอมในกรณีการเปดเสรีทางการคาในอนาคตดวย

จะเห็นไดวา คําวา “Green” มีทั้งเขียวแทและเขียวเทียม 

หากเปนสินคาเขียวจริง ตองใหความสําคัญกับผลกระทบตอ        

สิ่งแวดลอมทุกขั้นตอน ดังที่ ถิรไทย มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถตอบสนองตอความตองการ
ของลกูคา โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล พรอมทัง้สรางสรรคสิง่ดงีาม
ตอสังคม ดังคอนเซ็ปตที่วา “LIVE A GREEN LIFE” และคาด
หวังในอนาคตวาลูกคาจะมีความตองการซื้อสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางแพรหลาย จนกลายเปนเครือขาย
สีเขียวในที่สุด

เมื่อกลาวถึง “Green”  ถิรไทยไดเริ่มเอาจริงเอาจัง

ปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 นับตั้งแตเริ่มจัดทําระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ISO 14001  และมีการปรับปรุงในดานสิ่งแวดลอม
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งถิรไทย มีโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาอยู 2 

ขนาด คือ หมอแปลงไฟฟาระบบจาย Distribution Transformer 

(หมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก) ทีโ่รงงาน 1 และหมอแปลงไฟฟากาํลงั 
Power Transformer (หมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ) ที่โรงงาน 2 

และของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติของโรงงาน 2 สามารถนาํ
ไปเปนวตัถดุบิในการผลติของหมอแปลงไฟฟาขนาดเลก็ ทีโ่รงงาน 

1 ได เรียกไดวาแทบไมมีของทิ้งเลยก็วาได หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา Industrial Symbiosis  คือแนวทางการใชทรัพยากรรวมกัน
ระหวางโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต 2 แหงขึ้นไป โดยครอบคลุม 

วัตถุดิบ ผลพลอยไดจากการผลิต วัสดุ อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือ 

เพ่ือบรรลุเปาประสงคในการลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม ลดพลังงาน หรือลดการเกิดของเสียที่จะ
ออกสูสิ่งแวดลอม โดยลักษณะของการหมุนเวียนใชทรัพยากรนี้
คลายกับระบบนิเวศในธรรมชาติที่ทุกสิ่งลวนพึ่งพาอาศัยกันจน
ไมมี “ของเสีย” เกิดขึ้นในระบบ เนื่องจากถูกนําไปใชงานโดยสิ่ง
มีชีวิตอื่น

 ประโยชนในมุมธรุกจิของ Industrial Symbiosis  อนัดบั
แรก คอืสามารถลดตนทนุวตัถดุบิ และลดคาใชจายในการจดัการ
กากของเสยีอตุสาหกรรมไดในระยะยาว หมายถงึการนาํขยะของ
อกีโรงงานหนึง่ไปใชเปนวตัถดุบิของอกีโรงงานหนึง่ได ประการตอ
มาคือการเพิ่มผลพลอยไดจากการผลิตในแตละระบบ (หรือมอง
เปนการคืนมลูคากไ็ด) นอกจากน้ียงัเปนการลดขยะท่ีสามารถนํา
กลับมาใชใหมภายในโรงงาน ลดการฝงกลบ (หรือกําจัด) นํามา
สูการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทีก่อใหเกดิภาวะโลก
รอน ซึ่งสงผลดีกับมนุษยทุกคน คือไดใชชีวิตในสภาพแวดลอม
ที่มาคารบอนตํ่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และที่ผานมา ถิรไทย ไดดําเนินโครงการตางๆ รวมกับ
หนวงานของรัฐในดาน “Green” อาทิเชน 

โครงการนํารองการพัฒนาตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
ในนิคมอุตสาหกรรม (Carbon Foot Print)  เมื่อป พ.ศ. 2553 

โดยรวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และองคการ
บริหารและจัดการกาซเรือนกระจก

โครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสูเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (Eco Efficiency) เมื่อป 2555 โดยรวมกับการนิคม
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อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 และในป พ.ศ. 2557 ถิรไทยก็ไดดําเนินการตอยอด

โครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” โดยมีเปาหมายท่ีจะขอการ

รบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวในระดบัที ่4 วฒันธรรมสเีขียว (Green 

Culture) โดยการสรางวัฒนธรรมสีเขียวภายใตชื่อ “ขยะยิ้ม” ซึ่ง

ถาโครงสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล พนักงานใน

บริษัท  ทุกคนมีคานิยมรวมกันในเร่ืองของ “ขยะยิ้ม” อยางท่ัว

ถึง และนําไปสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ถิรไทยก็จะ

มกีารย่ืนขอการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวในระดบัที ่4 ในป พ.ศ.

2557 ตอไป ซึง่ทางผูบริหารของถิรไทย กไ็ดใหการสนับสนุนใหมี

การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

ไมวาจะเปนดานงบประมาณ และบคุลากร เพือ่ใหเกดิการ

สรางสรรคสิง่ดงีามตอสังคม และเปน CSR ภายในบรษิทั อกีดวย

วัฒนธรรมสีเขียวของเรา มนุษยเขียว หัวใจรักษโลก ภาย

ใตชื่อ “ขยะยิ้ม”

By tong

ดังนั้นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จึงหมาย

ถึง อุตสาหกรรมที่ยึดม่ันในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอ               

สิ่งแวดลอมโดยมุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

และประกอบกจิการดวยความรบัผิดชอบตอสงัคมทัง้ภายในและ

ภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุปทานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

“แลวคุณละ วันนี้ทําอะไรเพื่อชวยรักษาสภาพแวดลอมให

ยั่งยืนคูโลก แลวหรือยัง”
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editor’s note

เจาของ         บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
            516/1 หมู 4 นคิมอตุสาหกรรมบางป ูตาํบลแพรกษา
         อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ที่ปรึกษา สัมพันธ วงษปาน
  อุปกรม ทวีโภค
  สุนันท สันติโชตินันท

บรรณาธิการ ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
ฝายวิชาการ อวยชัย ศิริวจนา
  สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะ
  เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา
  กานต วงษปาน

ฝายศิลป 71 ROOM STUDIO

พิสูจนอักษร ณรงค พึ่งบุญพา

ฝายประสานงาน รัฐพล เกษมวงศจิตร
  สุพรรณี ศึกษา
  ศิรินทรภรณ หลาบหนองแสง

จัดพิมพ   บริษัท โฟรฮันเดรท จํากัด

พิมพที่  บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มุงหวังใหหนังสือเลมนี้เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและใสใจสุขภาพผูอาน ปกและเนื้อในจึงจัดพิมพบนกระดาษท่ีผลิตดวย
กระบวนการปลอดสารพิษ จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และใชหมึกพิมพที่ผลิตจากนํ้ามันถั่วเหลือง

TM

 TIRATHAI JOURNAL ฉบับที่อยู ในมือทานน้ี จัดทําขึ้น
ทามกลางเสียงนกหวีดที่ดังขึ้นทั่วไทย ภายหลังรางพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมฉบับเหมาเขงสุดซอยผานการลงมติวาระ 3 ของสภา     
ผูแทนราษฎรไปตอนกอนยํ่ารุงของเชาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
 เพื่อใหเขากับสถานการณแบบสุดซอย คอลัมนวิศวกรรม
ไฟฟา ฉบับนี้จึงนําเสนอ “SMART GRID” หรือ “โครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ” (ที่พรอมจะโยงดะไปทุกซอยไมแพกัน) ผานการนําเสนอ
เบื้องตนของธงชัย  มีนวล ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ประเทศเรา
จะตองมีการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะเพื่อใหสอดคลองกับ
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยใีนสงัคม ซ่ึงปจจุบนั
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําลังเรงรัดพัฒนาโครงขายอัจฉริยะนี้อยาง
จริงจัง ตามดวยผลงานของ ชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ และกุลยศ 
อุดมวงศเสรี ในคอลัมนครูไฟฟา เรื่อง “การวางแผนเชิงนโยบาย
สาํหรบัการจัดหาไฟฟาของประเทศ โดยพจิารณาขอจาํกดัทางดาน
เชื้อเพลิง” โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหผสมผสานระหวางวิธี
ศกึษาสาํนกึ (Heuristic) รวมกบัโปรแกรมเชงิเสน (Linear Program) 
เพื่อลดความซับซอนของปญหาในการกําหนดนโยบายอันจะทําให
ภาคประชาชนมีความเขาใจไดงายขึ้น
 สําหรับคอลัมนเปดใหม ซึ่งเกริ่นไวตั้งแตฉบับที่แลวคือ 
คอลมันในนามของความด ีประเดมิดวยเรือ่ง “พระผูปฏบิตัดิ ีปฏบิตัิ
ชอบ” เพื่อเปนการถวายอภิสัมมานสักการะ แดสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดวยเศียรเกลา 
และเรื่อง “เก็บความดีไวในสังคม” ซึ่งเปนการบันทึกการทําความ
ดีรวมกันของกลุมนักวิทยุสมัครเลน TRT ซึ่งเปนพนักงานถิรไทย 
กับกลุมนักวิทยุสมัครเลนรักษ 800 เพื่อนําความชวยเหลือไปยัง
หมูบานหนึง่ในอาํเภอกบนิทรบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีทีป่ระสบอทุกภยั
เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผานมา
 และทีต่องอานเพือ่ใหทนักบัสถานการณบานเมอืงในปจจบุนั
คือ “การเมืองภาคราชการ กลับใจสักครั้งก็ยังไมสาย” ในคอลัมน 
บริหารนอกตํารา ที่นําเสนอวิวัฒนาการของการบริหารราชการ
จากอดีตถึงปจจุบันในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร กอนจะชี้
ถึงศักยภาพอันมหาศาลของการเมืองภาคราชการ ซึ่งเปนดุลกําลัง
สําคัญทางสังคมไมแพการเมืองภาครัฐสภา หรือการเมืองภาค
ประชาชนแตอยางใด 

 สุดทายที่ไมอานไมไดเลยคือ ยอนรอยหมอแปลง “หมอเตย 
ลพบรุ ีดอกไมเหลก็เวยีงละโว” กบัวถินีกัสูทีแ่กรงเกินกวาทีเ่ราทาน
จะสามารถจนิตนาการไดวาสตัวแพทยหญงิตวัเลก็ๆ คนหนึง่จะเปน
ได!
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