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TEST อยางมี TASTE

หองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาของ    
ถิรไทยสรางบนแนวคิดของความ
สามารถในการทดสอบที่เพียงพอ   
โดยใชวิศวกรและชางเทคนิคที่มีความรู 
ความชํานาญเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟา 
เนนไปที่การพัฒนาความรู ความ
สามารถของผูควบคุมการทดสอบใหมี
ความชํานาญ ซึ่งจะเปนทรัพยสินทาง
ปญญาของบริษัทฯ และประเทศชาติตอ

ไปในอนาคต 

เปดหองรับแขกตอนรับผูบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค

“จากที่ดูแลวนะครับ ผมถือวาก็เปนโรงงานที่ทันสมัยและมีเครื่องมือที่ใช ในการผลิตที่
กาวหนา หองทดสอบก็สามารถทดสอบหมอแปลงระดับแรงสูง ที่สามารถทดสอบ 
Impulse ไดตามมาตรฐาน รวมทั้งไดมาตรฐาน ISO ทั้ง ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 รวมทั้ง ISO/IEC 17025 ดวย”

วิเชียร  ลี้วารินทรพาณิช
ผูอํานวยการฝายบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาค

ถึงตาลไมยืนตนเดี่ยว

แตใครจะขึ้นใครจะเคี่ยว

ใครจะเหลียวจะแลตาล

มารวม “รินนํ้าใจใสถนน” กันเถอะ

ลองนึกแควา ถาพวกนั้นเปนเพื่อน เปนพี่ เปนนอง เปนคนในครอบครัว เปนคนที่ 
คุณรัก คุณจะแลงนํ้าใจกับพวกเขาไหม?  คุณจะปาด จะเบียด จะไมยอมใหทาง   
พวกเขาไหม?
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หมายเหตุ
บรรณาธิการ
วารสาร TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้กาวยางเขาขวบปที่ 4 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนเดือนที่ยาง
เขาสูปที่ 28 ของบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

27 ปที่ผานมาของบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) คือ 27 ปของ
การยืนหยัดผลิตหมอแปลงไฟฟาคุณภาพและไว ใจไดตามความ
ตองการใชงานอันหลากหลายของลูกคามาโดยตลอด จนทําให
เปนที่ยอมรับของลูกคาทั้งในภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ

การจะผลิตหมอแปลงไฟฟาใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตรงตาม
ความตองการใชงาน และเปนที่ไววางใจของผู ใชนั้น จําเปนตองมี
ทั้งเทคโนโลยี กระบวนการทํางานคุณภาพ ความเชี่ยวชํานาญ
งาน และความใสใจของคนทํางานในทุกขั้นตอน ทั้งกอน
กระบวนการผลิต ระหวางกระบวนการผลิต และหลัง
กระบวนการผลิต ซึ่งแนนอนวาหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญยิ่งนั้นคือ 
ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาของหมอแปลงไฟฟา 
เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของหมอแปลงไฟฟากอนนําไปใช
งาน คอลัมน วิศวกรรมไฟฟา ฉบับนี้จึงขอนําเสนอเรื่อง “หอง
ปฏิบัติการทดสอบหมอแปลงไฟฟาถิรไทย . . TEST อยางมี 
TASTE” ของคุณเฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา ผูจัดการสวนทดสอบ
ไฟฟา ซึ่งฉายภาพใหเห็นถึงจุดแข็งของหองปฏิบัติการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟาของถิรไทยที่นอกจากจะมีเครื่องมือและเครื่องวัด
ที่ทันสมัย สามารถทดสอบหมอแปลงไดครบทุกกระบวนการ
ทดสอบแลว ยังมีการนําเอามาตรฐาน ISO/IEC 17025 มา
ประยุกตใช ในการควบคุมความสามารถของหองปฏิบัติการ
ทดสอบใหมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา ทั้งยังเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรและชางเทคนิคของถิรไทยที่
มีความรูความสามารถอยูแลว ใหมีความเชี่ยวชํานาญงานมาก
ยิ่งขึ้น ไมใชเปนเพียงหุนยนตที่ยืนควบคุมการทํางานของเครื่อง
มือเครื่องจักรแตเพียงอยางเดียว

3 ปที่ผานมา วารสาร TIRATHAI JOURNAL ของเราไดรับความ
สนในจากลูกคาและผูจัดหาปจจัยการผลิตและวัตถุดิบใหเราเปน

อยางมาก บางทานที่เปนชาวตางประเทศเรียกรองใหเราผลิต
ฉบับภาษาอังกฤษ แตเนื่องจากขณะนี้เรายังไมพรอมจะทําไดถึง
ขนาดนั้น อยางไรก็ดี เราไดพยายามนําขอเขียนที่เปนภาษา
อังกฤษมาลงพิมพใหในโอกาสที่สามารถทําได เชนในฉบับนี้ เรา
ไดลงพิมพวิทยานิพนธเดนฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง “Power 
Development Planning considering Regional Constraints” 
ของคุณชาคริต  ไชยวุฒิเทพารักษ  พรอมบทแปลภาคภาษาไทย
ของคุณอาภรณ ไพฑูรย วิศวกรออกแบบไฟฟาอาวุโส  ตาม
ดวยการเปดหองรับแขกตอนรับผูบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค 
และคอลัมน คุณทําได ที่กลับมาอีกครั้งดวยเรื่อง “ตรวจสุขภาพ
หมอแปลงกอนใช แสนสุขใจเมื่อใชงาน”

คอลมัน Non-Engineering ฉบับน้ี นอกจาก ยอนรอยหมอแปลง 
และ บริหารนอกตํารา ที่เขมขนเหมือนเดิมแลว ทานไมควรพลาด
การอานเรื่องราวของ “ตํารวจนํ้าดี…ผูปดทองหลังพระ” ใน
คอลัมน ในนามของความดี เพื่อเปนกําลังใจใหตํารวจดีๆ ที่ยังคง
มีอยูไมนอยไดยืนหยัดทําความดี พิสูจนใหสังคมเห็นวา ตํารวจดี
มิใชมีแคคนที่ยืนอุมเด็กอยูแถวปทุมวันเทานั้น

สุดทาย คอลัมน ถิรไทยกับสังคม เชิญชวนทานผูอาน มารวม 
“รินนํ้าใจใสถนน” กันเถอะ ทําไดงายๆ คลายเครียด และที่สําคัญ
เปนคุณูปการใหญหลวงแกบานเมืองเราจริงๆ ไมเชื่อตองลอง!
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27 ปที่ผานมาของบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) คือ 27 ปของ
การยืนหยัดผลิตหมอแปลงไฟฟาคุณภาพและไว ใจไดตามความ
ตองการใชงานอันหลากหลายของลูกคามาโดยตลอด จนทําให
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เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ

การจะผลิตหมอแปลงไฟฟาใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตรงตาม
ความตองการใชงาน และเปนที่ไววางใจของผู ใชนั้น จําเปนตองมี
ทั้งเทคโนโลยี กระบวนการทํางานคุณภาพ ความเชี่ยวชํานาญ
งาน และความใสใจของคนทํางานในทุกขั้นตอน ทั้งกอน
กระบวนการผลิต ระหวางกระบวนการผลิต และหลัง
กระบวนการผลิต ซึ่งแนนอนวาหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญยิ่งนั้นคือ 
ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาของหมอแปลงไฟฟา 
เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของหมอแปลงไฟฟากอนนําไปใช
งาน คอลัมน วิศวกรรมไฟฟา ฉบับนี้จึงขอนําเสนอเรื่อง “หอง
ปฏิบัติการทดสอบหมอแปลงไฟฟาถิรไทย . . TEST อยางมี 
TASTE” ของคุณเฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา ผูจัดการสวนทดสอบ
ไฟฟา ซึ่งฉายภาพใหเห็นถึงจุดแข็งของหองปฏิบัติการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟาของถิรไทยที่นอกจากจะมีเครื่องมือและเครื่องวัด
ที่ทันสมัย สามารถทดสอบหมอแปลงไดครบทุกกระบวนการ
ทดสอบแลว ยังมีการนําเอามาตรฐาน ISO/IEC 17025 มา
ประยุกตใช ในการควบคุมความสามารถของหองปฏิบัติการ
ทดสอบใหมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา ทั้งยังเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรและชางเทคนิคของถิรไทยที่
มีความรูความสามารถอยูแลว ใหมีความเชี่ยวชํานาญงานมาก
ยิ่งขึ้น ไมใชเปนเพียงหุนยนตที่ยืนควบคุมการทํางานของเครื่อง
มือเครื่องจักรแตเพียงอยางเดียว

3 ปที่ผานมา วารสาร TIRATHAI JOURNAL ของเราไดรับความ
สนในจากลูกคาและผูจัดหาปจจัยการผลิตและวัตถุดิบใหเราเปน

อยางมาก บางทานที่เปนชาวตางประเทศเรียกรองใหเราผลิต
ฉบับภาษาอังกฤษ แตเนื่องจากขณะนี้เรายังไมพรอมจะทําไดถึง
ขนาดนั้น อยางไรก็ดี เราไดพยายามนําขอเขียนที่เปนภาษา
อังกฤษมาลงพิมพใหในโอกาสที่สามารถทําได เชนในฉบับนี้ เรา
ไดลงพิมพวิทยานิพนธเดนฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง “Power 
Development Planning considering Regional Constraints” 
ของคุณชาคริต  ไชยวุฒิเทพารักษ  พรอมบทแปลภาคภาษาไทย
ของคุณอาภรณ ไพฑูรย วิศวกรออกแบบไฟฟาอาวุโส  ตาม
ดวยการเปดหองรับแขกตอนรับผูบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค 
และคอลัมน คุณทําได ที่กลับมาอีกครั้งดวยเรื่อง “ตรวจสุขภาพ
หมอแปลงกอนใช แสนสุขใจเมื่อใชงาน”

คอลมัน Non-Engineering ฉบับน้ี นอกจาก ยอนรอยหมอแปลง 
และ บริหารนอกตํารา ที่เขมขนเหมือนเดิมแลว ทานไมควรพลาด
การอานเรื่องราวของ “ตํารวจนํ้าดี…ผูปดทองหลังพระ” ใน
คอลัมน ในนามของความดี เพื่อเปนกําลังใจใหตํารวจดีๆ ที่ยังคง
มีอยูไมนอยไดยืนหยัดทําความดี พิสูจนใหสังคมเห็นวา ตํารวจดี
มิใชมีแคคนที่ยืนอุมเด็กอยูแถวปทุมวันเทานั้น

สุดทาย คอลัมน ถิรไทยกับสังคม เชิญชวนทานผูอาน มารวม 
“รินนํ้าใจใสถนน” กันเถอะ ทําไดงายๆ คลายเครียด และที่สําคัญ
เปนคุณูปการใหญหลวงแกบานเมืองเราจริงๆ ไมเชื่อตองลอง!
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วิศวกรรมไฟฟา

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตและ
จําหนายหมอแปลงไฟฟาที่มีขนาดใหญที่สุดที่
สามารถผลิตไดในประเทศไทยในขณะนี้ คือ
ขนาด 300 MVA 3 Ph 50 Hz 230 kV ซึ่งมี
ทีมผูบริหารและดําเนินงานดานการผลิตโดยคน
ไทยทั้งหมด และบริษัทฯ ยังมีนโยบายหลักที่ถือ
ไดวาเปนจุดแข็งและจุดขายของบริษัทฯคือการ
ผลิตหมอแปลงตามคําสั่งซื้อ (made to or-
der) ที่สามารถผลิตหมอแปลงไดหลากหลาย
แบบ ซึ่งเนนที่ความรวมมือทางวิศวกรรมการ
ออกแบบหมอแปลงไฟฟารวมกับลูกคาเพื่อใหได
หมอแปลงฯที่มีลักษณะและคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของลูกคาพรอมกับมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน

TESTอยางมี
TASTE
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วิศวกรรมไฟฟา

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตและ
จําหนายหมอแปลงไฟฟาที่มีขนาดใหญที่สุดที่
สามารถผลิตไดในประเทศไทยในขณะนี้ คือ
ขนาด 300 MVA 3 Ph 50 Hz 230 kV ซึ่งมี
ทีมผูบริหารและดําเนินงานดานการผลิตโดยคน
ไทยทั้งหมด และบริษัทฯ ยังมีนโยบายหลักที่ถือ
ไดวาเปนจุดแข็งและจุดขายของบริษัทฯคือการ
ผลิตหมอแปลงตามคําสั่งซื้อ (made to or-
der) ที่สามารถผลิตหมอแปลงไดหลากหลาย
แบบ ซึ่งเนนที่ความรวมมือทางวิศวกรรมการ
ออกแบบหมอแปลงไฟฟารวมกับลูกคาเพื่อใหได
หมอแปลงฯที่มีลักษณะและคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของลูกคาพรอมกับมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน

TESTอยางมี
TASTE
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นอกจากความสามารถในการออกแบบและผลิตหมอแปลงฯที่มี
ความหลากหลายและตรงกับความตองการของลูกคาแลว “ถิร
ไทย”  ยังมุงเนนการสรางความเปนเลิศทางดานคุณภาพ  การ
บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ  กําหนดราคาผลิตภัณฑใน
ราคายุติธรรม และใหความสําคัญตอการสงมอบผลิตภัณฑที่
ตรงตอเวลา  จนไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชนและโรงงาน ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวน
ภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เครือปูนซีเมนต
ไทย เครือ ปตท. รวมถึงการจําหนายไปยังตางประเทศ มากกวา 
30 ประเทศทั่วโลก  

อนึ่งการสรางความมั่นใจในคุณภาพของหมอแปลงฯนั้นจะตอง
ไดรับการพิสูจนกอนที่หมอแปลงจะถูกนําไปใชงาน ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวคือ การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาของ
หมอแปลงไฟฟา นั่นเอง

การทดสอบหมอแปลงไฟฟา
หมอแปลงไฟฟาเปนอปุกรณท่ีตอพวงอยูในระบบสงพลงังาน
ไฟฟาท่ีมีแรงดนัสงู หากมีความบกพรองท่ีเกดิจากตวัหมอแปลงฯ 
เองจะทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน โอกาสทางธุรกิจ รวม
ถึงเปนอันตรายตอผู ใชงานและผูเกี่ยวของ การทดสอบ
หมอแปลงไฟฟา กอนการสงมอบจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่
จะตองถูกกระทําอยางครบถวนตามที่มาตรฐานกําหนด 

ซึ่งการทดสอบหมอแปลงไฟฟา พอจะจําแนกไดตามมาตรฐาน
ดังนี้ การทดสอบแบบประจํา(routine test) จะตองทําการ
ทดสอบกับหมอแปลงฯทุกเครื่องกอนนําไปใชงาน, การทดสอบ
เฉพาะรุน(type test) จะทําการทดสอบเมื่อมีการออกแบบใหม
หรือตามที่ตกลงไวกับลูกคา และการทดสอบคุณสมบัติพิเศษ
(special test) จะทําการทดสอบตามที่ตกลงไวกับลูกคา ซึ่ง
รายการการทดสอบทางไฟฟาที่มาตรฐาน(IEC 60076) กําหนด 
มีดังตอไปนี้

Routine test มีรายการดังนี้

   Measurement of winding resistance

   Measurement of voltage ratio and check of phase
   displacement

   Measurement of short-circuit impedance and load   
   loss

   Measurement of no-load loss and current

   Dielectric routine test

   Test on on-load tap-changers, where appropriate

   Check of core and frame insulation for liquid 
   immerse transformers

Type test มีรายการดังนี้

   Temperature-rise test

   Dielectric type test

   Determination of sound level

   Measurement of power taken by the fan and liquid   
   pump motors

   Measurement of no-load loss and current at 90% 
   and 110% of rated voltage

Special test มีรายการดังนี้

   Dielectric special test

   Determination of capacitance windings-to-earth, 
   and between windings

   Measurement of dissipation factor (tan) of the 
   insulation system capacitances

   Determination of transient voltage transfer 
   characteristics

   Measurement of zero-sequence impedance(s) on 
   three-phase transformers

   Short-circuit withstand test

   Measurement of d.c. insulation resistance each 
   winding to earth and between windings

   Measurement of dissolve gasses in dielectric liquid

จากรายการทดสอบขางตนหองปฏิบัติการทดสอบ ถิรไทย ได
จัดใหมีเครื่องมือและเครื่องวัดที่ทันสมัย สามารถทําการทดสอบ
หมอแปลงไดครบทุกกระบวนการทดสอบ ทั้งการทดสอบแบบ
ประจํา (Routine Test) การทดสอบเฉพาะ (Type Test) หรือ
การทดสอบพิเศษ (Special Test) ตามมาตรฐาน ตาม IEC 

60076 และ มอก.384-2543 ยกเวน Short-circuit with-
stand test เทานั้น ซึ่งจะทําการสงไปทดสอบที่หองปฏิบัติการ
ทดสอบ KEMA ประเทศเนเธอรแลนดเปนหลัก

หองปฏิบัติการทดสอบหมอแปลงไฟฟานับเปนปจจัยหลักที่
สําคัญยิ่งที่จะบงบอกถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชวัดคาจะตองไดรับ
การสอบเทียบตามอายุ เพื่อตรวจสอบความใชไดและความคลาด
เคลื่อนของเครื่องมือวัดที่เกิดขึ้นจากการใชงาน บุคคลากร
ทดสอบที่ตองผานการฝกอบรม มีความสามารถและ
ประสบการณในการทดสอบที่จะสามารถวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น
จากการทดสอบเทียบเคียงกับคาการออกแบบได องคประกอบ
เหลานี้นับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่นําไปสูการพัฒนาและสราง
คุณภาพผลิตภัณฑที่ยั่งยืน
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ราคายุติธรรม และใหความสําคัญตอการสงมอบผลิตภัณฑที่
ตรงตอเวลา  จนไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชนและโรงงาน ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวน
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หองปฏิบัติการทดสอบหมอแปลงไฟฟาถิรไทย 
หองปฏิบัติการทดสอบหมอแปลงไฟฟาถิรไทย อยูภายในอาคารสูงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกวา 700 ตารางเมตร โดยแบงเปนพื้นที่ในปฏิบัติการ
เปนสวนๆ ดังนี้

สวนที่ 1 หองจายพลังงาน บนพื้นที่รวม 150 ตารางเมตรประกอบดวย 

     หมอแปลงปรับแรงดันอัตโนมัติ ขนาด 
800/1200kVA 3ph 0.4/6.9kV

    Motor Generator Set เพื่อควบคุม
ความถี่ ขนาด 500kW 3ph 1500V

    ชุด Capacitor เพื่อแกไขคา power 
factor  ขนาด 103.2MVAR 3ph 44kV  

สวนที่ 2 หองควบคุมการทดสอบ แบงเปน 2 ชั้น มีพื้นที่รวม 90 ตารางเมตร

ชั้นลาง เปนหองควบคุมการทดสอบ Routine test ชั้นบน เปนหองควบคุมการทดสอบแรงดันฟาผา (Impulse 
voltage test)

สวนที่ 3 ลานทดสอบมีพื้นที่รวม 475 ตารางเมตร

เปนลานทดสอบขนาดใหญ ติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือทดสอบตางๆ พรอมทั้ง
เปนหองปฏิบัติการทดสอบที่ปองกันสนามแมเหล็กไฟฟาทั้งหอง (Isolated) 
ลักษณะลูกกรงฟาราเดย (Faraday’case) ดังนั้นการเคลื่อนยายหมอแปลงไฟฟา
ที่มีนํ้าหนักมาก จึงใช Aircushion เปนพาหนะในการเคลื่อนยาย โดยอาศัยลมยก
ใหสูงขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทานแลวจะทําใหเคลื่อนที่ไดงายและบังคับทิศทางดวย 
Remote control สามารถยกนํ้าหนักไดถึง 160 และ 240 ตัน
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การควบคุมระบบคุณภาพการ
ทดสอบ

หองปฏิบัติการทดสอบของถิรไทย ไดทําการควบคุมคุณภาพ
หองทดสอบ โดยการทําทดสอบเปรียบเทียบกับหองทดสอบไฟ
ฟาอื่นๆ อาทิเชน หองทดสอบอุปกรณแรงสูงบางพลีของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หองทดสอบอุปกรณแรงสูง การ
ไฟฟานครหลวง ตลอดจนไดเชิญผูเชี่ยวชาญการทดสอบจาก
สถาบัน KEMA ประเทศเนเธอรแลนด และ CESI ประเทศอิตาลี 
มารวม Witness การทดสอบหมอแปลงเพื่อยืนยันความถูกตอง
ในระบบการวัดและผลการทดสอบหมอแปลงไฟฟา

เปนศูนยบริการทดสอบใหกับลูกคาภายนอก

นอกจากการทดสอบหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯเองแลว หอง
ปฏิบัติการทดสอบของถิรไทยยังไดรับการยอมรับจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหเปนศูนยทดสอบที่ผูผลิต
หมอแปลงรายอื่นๆ ที่ยื่นคําขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หมอแปลงไฟฟากําลังตาม มอก.384-2543 โดย
สามารถนําผลการทดสอบไปแสดงเพื่อออกใบอนุญาตได 
นอกจากนั้น บริษัทฯยังใหการบริการทดสอบที่เปนกลาง(Third 

Party) เพื่อผูผลิตนําไปแสดงผลยืนยันการทดสอบตาม
มาตรฐาน ปจจุบันมีผูผลิตหมอแปลงหลายรายใชบริการการ
ทดสอบของบริษัทฯ

มากกวาทดสอบ

นอกจากผลการทดสอบที่ผานตามขอกําหนดของมาตรฐานและ
เกณฑในการยอมรับของลูกคาแลว ยังมีสิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึง
เปนอยางยิ่ง นั่นก็คือความถูกตอง, ความคลาดเคลื่อนหรือที่
นิยมเรียกกันวาความไมแนนอน (uncertainty) ของผลการ
ทดสอบที่ไดรับนั่นเอง ซึ่งเจาความไมแนนอนดังกลาวนี้จะเกิดขึ้น
ไดจากหลายแหลงเชน ความสามารถของเครื่องมือวัด, ความ
สามารถของผูปฏิบัติงานทดสอบ, วิธีการทดสอบ, สภาพ
แวดลอมในการทดสอบและตัวหมอแปลงไฟฟาเอง

จากปจจัยแหงความไมแนนอนของการทดสอบดังที่กลาวมาขาง
ตนนั้น เราสามารถจํากัดและควบคุมปจจัยตางๆเหลานั้นไดโดย
การนําเอามาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาประยุกตใช ในการ
ควบคุมความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบใหมีคุณภาพ
อยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
คืออะไร 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เปนมาตรฐานสากล ซึ่งกําหนดโดย
องคการระหวางประเทศวาดวยการ มาตรฐาน (International 
Organization for Standardization : ISO) และคณะ
กรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขา
อิเล็กทรอนิกส (International Electrotechnical Commission 
: IEC) เปนมาตรฐานสากลที่ระบุถึงขอกําหนดทั่วไปวาดวยความ
สามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ 
เปนระบบที่ใชประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการทั่วโลก
โดยหนวยรับรองหองปฏิบัติการจะใชมาตรฐานนี้ในการประเมิน
ความสามารถของหองปฏิบัติการ เพื่อยืนยันวาหองปฏิบัติการ 
นั้นๆ มีความสามารถของการดําเนินการและความสามารถทาง
เทคนิคในการทดสอบ โดยมีความมุงหมายหลักพอที่จะกลาวได
โดยยอคือ เปนการจัดการเพื่อที่จะสงมอบรายงานผลทดสอบ
ที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได โดยใชหลักการเดียวกันกับ
อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 และเพิ่มการจัดการดานวิชาการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคคล การควบคุมภาวะแวดลอม วิธีการ
ทดสอบ เครื่องมือวัดและทดสอบ มาตรฐานอางอิง วัสดุ
อางอิง ที่ตองสามารถสอบกลับไปยังหนวยวัดสากล(SI Units)
ได การสุมและการจัดการตัวอยาง รวมทั้งการประกันคุณภาพ
และการรายงานผลการทดสอบ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีการพัฒนาการมาตั้งแตป พ.ศ. 
2521 (ค.ศ.1978) ตามลําดับขั้นดังนี้

o ISO/IEC Guide 25-1978 : Guideline for assessing the 
technical competence of testing laboratory (GLP)

o ISO/IEC Guide 25-1982 : General requirement for 
the competence of testing laboratory (Quality system)

o ISO/IEC Guide 25-1990 : General requirement for 
the competence of testing and calibration laboratory 
(Calibration, ISO 9001, 9002-1987)

o ISO/IEC 17025 -1999 : General requirement for the 
competence of testing and calibration laboratory (ISO 
9001-1994, ISO 9002-1994)

o ISO/IEC 17025 -2005 : General requirement for the 
competence of testing and calibration laboratory (ISO 
9001-2000)

ความมุงมั่นในการพัฒนาระบบการทดสอบ

ผูบริหารของบริษัทฯไดเล็งเห็นและใหความสําคัญในประเด็นนี้เปน
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากความมุงมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล นั่นคือการ
ใหนโยบายและการสนับสนุนงบประมาณที่จะใหหองปฏิบัติการ
ทดสอบจัดทําระบบบริหารงานการทดสอบหมอแปลงไฟฟาใหเปน
ไปตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 ตั้งแตกอนป พ.ศ. 2543 
ผูเขียนจึงขอลงบทสัมภาษณผูบริหารสูงสุดขององคกรที่เปนผู
ใหนโยบายและกรอบของการสรางระบบบริหารงานการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟาใหเกิดขึ้น
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การควบคุมระบบคุณภาพการ
ทดสอบ

หองปฏิบัติการทดสอบของถิรไทย ไดทําการควบคุมคุณภาพ
หองทดสอบ โดยการทําทดสอบเปรียบเทียบกับหองทดสอบไฟ
ฟาอื่นๆ อาทิเชน หองทดสอบอุปกรณแรงสูงบางพลีของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หองทดสอบอุปกรณแรงสูง การ
ไฟฟานครหลวง ตลอดจนไดเชิญผูเชี่ยวชาญการทดสอบจาก
สถาบัน KEMA ประเทศเนเธอรแลนด และ CESI ประเทศอิตาลี 
มารวม Witness การทดสอบหมอแปลงเพื่อยืนยันความถูกตอง
ในระบบการวัดและผลการทดสอบหมอแปลงไฟฟา

เปนศูนยบริการทดสอบใหกับลูกคาภายนอก

นอกจากการทดสอบหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯเองแลว หอง
ปฏิบัติการทดสอบของถิรไทยยังไดรับการยอมรับจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหเปนศูนยทดสอบที่ผูผลิต
หมอแปลงรายอื่นๆ ที่ยื่นคําขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หมอแปลงไฟฟากําลังตาม มอก.384-2543 โดย
สามารถนําผลการทดสอบไปแสดงเพื่อออกใบอนุญาตได 
นอกจากนั้น บริษัทฯยังใหการบริการทดสอบที่เปนกลาง(Third 

Party) เพื่อผูผลิตนําไปแสดงผลยืนยันการทดสอบตาม
มาตรฐาน ปจจุบันมีผูผลิตหมอแปลงหลายรายใชบริการการ
ทดสอบของบริษัทฯ

มากกวาทดสอบ

นอกจากผลการทดสอบที่ผานตามขอกําหนดของมาตรฐานและ
เกณฑในการยอมรับของลูกคาแลว ยังมีสิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึง
เปนอยางยิ่ง นั่นก็คือความถูกตอง, ความคลาดเคลื่อนหรือที่
นิยมเรียกกันวาความไมแนนอน (uncertainty) ของผลการ
ทดสอบที่ไดรับนั่นเอง ซึ่งเจาความไมแนนอนดังกลาวนี้จะเกิดขึ้น
ไดจากหลายแหลงเชน ความสามารถของเครื่องมือวัด, ความ
สามารถของผูปฏิบัติงานทดสอบ, วิธีการทดสอบ, สภาพ
แวดลอมในการทดสอบและตัวหมอแปลงไฟฟาเอง

จากปจจัยแหงความไมแนนอนของการทดสอบดังที่กลาวมาขาง
ตนนั้น เราสามารถจํากัดและควบคุมปจจัยตางๆเหลานั้นไดโดย
การนําเอามาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาประยุกตใช ในการ
ควบคุมความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบใหมีคุณภาพ
อยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
คืออะไร 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เปนมาตรฐานสากล ซึ่งกําหนดโดย
องคการระหวางประเทศวาดวยการ มาตรฐาน (International 
Organization for Standardization : ISO) และคณะ
กรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขา
อิเล็กทรอนิกส (International Electrotechnical Commission 
: IEC) เปนมาตรฐานสากลที่ระบุถึงขอกําหนดทั่วไปวาดวยความ
สามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ 
เปนระบบที่ใชประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการทั่วโลก
โดยหนวยรับรองหองปฏิบัติการจะใชมาตรฐานนี้ในการประเมิน
ความสามารถของหองปฏิบัติการ เพื่อยืนยันวาหองปฏิบัติการ 
นั้นๆ มีความสามารถของการดําเนินการและความสามารถทาง
เทคนิคในการทดสอบ โดยมีความมุงหมายหลักพอที่จะกลาวได
โดยยอคือ เปนการจัดการเพื่อที่จะสงมอบรายงานผลทดสอบ
ที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได โดยใชหลักการเดียวกันกับ
อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 และเพิ่มการจัดการดานวิชาการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคคล การควบคุมภาวะแวดลอม วิธีการ
ทดสอบ เครื่องมือวัดและทดสอบ มาตรฐานอางอิง วัสดุ
อางอิง ที่ตองสามารถสอบกลับไปยังหนวยวัดสากล(SI Units)
ได การสุมและการจัดการตัวอยาง รวมทั้งการประกันคุณภาพ
และการรายงานผลการทดสอบ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีการพัฒนาการมาตั้งแตป พ.ศ. 
2521 (ค.ศ.1978) ตามลําดับขั้นดังนี้

o ISO/IEC Guide 25-1978 : Guideline for assessing the 
technical competence of testing laboratory (GLP)

o ISO/IEC Guide 25-1982 : General requirement for 
the competence of testing laboratory (Quality system)

o ISO/IEC Guide 25-1990 : General requirement for 
the competence of testing and calibration laboratory 
(Calibration, ISO 9001, 9002-1987)

o ISO/IEC 17025 -1999 : General requirement for the 
competence of testing and calibration laboratory (ISO 
9001-1994, ISO 9002-1994)

o ISO/IEC 17025 -2005 : General requirement for the 
competence of testing and calibration laboratory (ISO 
9001-2000)

ความมุงมั่นในการพัฒนาระบบการทดสอบ

ผูบริหารของบริษัทฯไดเล็งเห็นและใหความสําคัญในประเด็นนี้เปน
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากความมุงมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล นั่นคือการ
ใหนโยบายและการสนับสนุนงบประมาณที่จะใหหองปฏิบัติการ
ทดสอบจัดทําระบบบริหารงานการทดสอบหมอแปลงไฟฟาใหเปน
ไปตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 ตั้งแตกอนป พ.ศ. 2543 
ผูเขียนจึงขอลงบทสัมภาษณผูบริหารสูงสุดขององคกรที่เปนผู
ใหนโยบายและกรอบของการสรางระบบบริหารงานการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟาใหเกิดขึ้น



ELECTRICAL ENGINEERING

12

สัมภาษณพิเศษ 
คุณสัมพันธ วงษปาน 
กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

                                       

แนวคิดของทานในการจัดทําหองปฏิบัติการทดสอบ
ไฟฟา

แนวคิดในการจัดทําหองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาของถิรไทยนั้น
จะอยูบนแนวคิดของความสามารถในการทดสอบที่เพียงพอ โดย
ใชทรัพยากรการลงทุนที่เหมาะสมและคุมคาที่สุด กลาวคือการ
ออกแบบหองทดสอบฯ จะตองนําเอาหลักวิศวกรรมมาใชเปน
หลัก การดําเนินการทดสอบโดยวิศวกรและชางเทคนิคที่มีความรู 
ความชํานาญเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟา สามารถคํานวณคาใน
การทดสอบและจัดวงจรการทดสอบไดอยางเหมาะสม แนวคิดนี้
จะทําใหบริษัทฯ ไมตองลงทุนในอุปกรณและเครื่องมือในการ
ทดสอบอยางเกินความจําเปน แตจะเนนไปที่การพัฒนาความรู 
ความสามารถของผูควบคุมการทดสอบใหมีความชํานาญ ซึ่งจะ
เปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯและประเทศชาติตอไปใน
อนาคต
 

แนวคิดที่ทานไดกําหนดนโยบายในการจัดทํามาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการทดสอบ

การที่เราจะพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จในทุกๆดาน เราควรมี
การจัดการที่เปนระบบและมีแบบแผน ฉะนั้นการที่เรานํามาตรฐาน
ตางๆเขามาประยุกตใช ในการปฏิบัติงานของเราในทุกๆดาน ไมวา
จะเปนมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต 
ทั้งนี้เพื่อประโยชนรวมกันของผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ เชนลูกคา
ไดความมั่นใจในคุณภาพของสินคา พนักงานไดพัฒนาความรู
ความสามารถอยูตลอดเวลาโดยที่มีผูตรวจสอบระบบฯเปนผู
กระตุนการการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ สังคมแวดลอม

รวมถึงครอบครัวของพนักงานเองก็จะมีความอุนใจและปลอดภัย
ที่ไดมีสวนรวมในธุรกิจกับเรา 

องคกรของทานไดรับประโยชนอะไรบางในการนําระบบ 
ISO/IEC 17025 มาประยุกตใช

มาตรฐานการรับรองระบบหองปฏิบติการ (ISO/IEC 17025) 
เปนมาตรฐานที่มุงเนนความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานจึง
ทําใหพนักงานของเรามีความตื่นตัวในการเรียนรูอยูตลอดเวลา 
ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาตนเองของพนักงาน และเปนผลให
องคกรมีพนักงานที่มีคุณภาพในปฏิบัติงาน ซึ่งก็จะไดผลงานที่มี
คุณภาพและเปนที่ยอมรับของลูกคาในที่สุด อีกทั้งยังจะเปนพื้น
ฐานที่ดีที่บริษัทฯจะมีการขยายธุรกิจตอไปในอนาคต

เปาหมายและสิ่งที่ทานคาดหวังในอนาคต

ปจจุบันเราไดรับการรับรองระบบบริหารงานหองปฏิบัติการ
ทดสอบไฟฟาโรงงาน 2 และหองปฏิบัติการสอบเทียบมาหลายป
มาแลวและขณะนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายกําลังการผลิตใน
โรงงานหมอแปลงระบบจําหนายและจะมีการชวยงานการผลิต
หมอแปลงกําลังบางในบางสวน ซึ่งก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองมีการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบฯใหสอดคลองกับกําลัง
การผลิตและมาตรฐานการรับรองระบบหองปฏิบติการ (ISO/
IEC 17025) ก็จะตองถูกนําไปประยุกตใชดวยเชนกัน ซึ่งบริษัทฯ
มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ทั้งดานทรัพยากร
และบุคลากร 

นอกจากที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนั้น จากแนวคิดในขางตนไมวา
บริษัทฯไดจัดทํากิจกรรมใดหรือจะมีนโยบายใดๆออกมาใน
อนาคตก็จะมุงเนนไปที่การตอบสนองตอคานิยมหลักขององคกร 
กลาวคือ การทํางานเปนทีม(TEAM WORK) คุณภาพ(QUATITY) 
ความซื่อสัตย(INTREGITY) และการมุงเนนที่ลูกคา(CUSTOMER 
FOCUS) เพื่อความสําเร็จรวมกันทั้งองคกรและผูมีสวนไดเสีย 

กาวแหงของความสําเร็จ 
“ถิรไทย” เปนผูผลิตหมอแปลงของคนไทย ตระหนักในภาร
พัฒนาผลิตภัณฑและสรางคุณภาพที่ยั่งยืน จึงมุงมั่น
สรางสรรคหมอแปลงไฟฟาที่มีคุณภาพดวยการออกแบบ 
พัฒนา ลงทุนเครื่องมือวัดและทดสอบในหองปฏิบัติการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟาและสอบเทียบ จนผานการประเมิน
ความสามารถและไดรับการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2543 ครั้งนั้นนับไดวาเปนหองปฏิบัติการที่ทัน
สมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอมาสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ
ทดสอบของ “ถิรไทย”  ก็ผานการประเมินความสามารถและ
ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ครอบคลุม
รายละเอียดการทดสอบตาม IEC 60076 และ มอก.
384-2543 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 นับไดวา ถิรไทย 
เปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาที่มีหองปฏิบัติการทดสอบฯที่มี
ระบบการจัดการที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน

อยางไรก็ดีในปที่บริษัทฯไดเริ่มตนเรียนรูและจัดทําระบบบริหาร
งานการทดสอบไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 
Guide 25 นั้นยังเปนชวงแรกๆ ที่มีการนํามาตรฐานนี้เขามา
ประยุกตใช ในหองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาของอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นไดจัดทําแบบลองผิด
ลองถูกและผูตรวจประเมินก็ยังมีนอย รวมถึงผู ใหบริการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดภายในประเทศ ที่ใหบริการสอบเทียบเครื่อง
มือวัดที่ใช ในการทดสอบหมอแปลงไฟฟาก็ยังมีนอยดวยเชน
กัน แผนงานในชวงเริ่มตนของหองปฏิบัติการทดสอบจึงไดจัด
ทําควบคูกันไปทั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟาโรงงาน 1 และ 2 โดยผูที่เปนหัวเรี่ยว
หัวแรงหลักในการผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมาก็คือคุณ
อัมพรทัต  พูลเจริญ ตัวแทนฝายบริหาร(QMR) ในขณะนั้น 
ฉะนั้นผูเขียนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุญาตลงบท
สัมภาษณถึงแนวคิดในการเริ่มตนจัดทําระบบบริหารงานหอง
ปฏิบัติการฯจากทาน
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สัมภาษณพิเศษ 
คุณสัมพันธ วงษปาน 
กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

                                       

แนวคิดของทานในการจัดทําหองปฏิบัติการทดสอบ
ไฟฟา

แนวคิดในการจัดทําหองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาของถิรไทยนั้น
จะอยูบนแนวคิดของความสามารถในการทดสอบที่เพียงพอ โดย
ใชทรัพยากรการลงทุนที่เหมาะสมและคุมคาที่สุด กลาวคือการ
ออกแบบหองทดสอบฯ จะตองนําเอาหลักวิศวกรรมมาใชเปน
หลัก การดําเนินการทดสอบโดยวิศวกรและชางเทคนิคที่มีความรู 
ความชํานาญเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟา สามารถคํานวณคาใน
การทดสอบและจัดวงจรการทดสอบไดอยางเหมาะสม แนวคิดนี้
จะทําใหบริษัทฯ ไมตองลงทุนในอุปกรณและเครื่องมือในการ
ทดสอบอยางเกินความจําเปน แตจะเนนไปที่การพัฒนาความรู 
ความสามารถของผูควบคุมการทดสอบใหมีความชํานาญ ซึ่งจะ
เปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯและประเทศชาติตอไปใน
อนาคต
 

แนวคิดที่ทานไดกําหนดนโยบายในการจัดทํามาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการทดสอบ

การที่เราจะพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จในทุกๆดาน เราควรมี
การจัดการที่เปนระบบและมีแบบแผน ฉะนั้นการที่เรานํามาตรฐาน
ตางๆเขามาประยุกตใช ในการปฏิบัติงานของเราในทุกๆดาน ไมวา
จะเปนมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต 
ทั้งนี้เพื่อประโยชนรวมกันของผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ เชนลูกคา
ไดความมั่นใจในคุณภาพของสินคา พนักงานไดพัฒนาความรู
ความสามารถอยูตลอดเวลาโดยที่มีผูตรวจสอบระบบฯเปนผู
กระตุนการการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ สังคมแวดลอม

รวมถึงครอบครัวของพนักงานเองก็จะมีความอุนใจและปลอดภัย
ที่ไดมีสวนรวมในธุรกิจกับเรา 

องคกรของทานไดรับประโยชนอะไรบางในการนําระบบ 
ISO/IEC 17025 มาประยุกตใช

มาตรฐานการรับรองระบบหองปฏิบติการ (ISO/IEC 17025) 
เปนมาตรฐานที่มุงเนนความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานจึง
ทําใหพนักงานของเรามีความตื่นตัวในการเรียนรูอยูตลอดเวลา 
ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาตนเองของพนักงาน และเปนผลให
องคกรมีพนักงานที่มีคุณภาพในปฏิบัติงาน ซึ่งก็จะไดผลงานที่มี
คุณภาพและเปนที่ยอมรับของลูกคาในที่สุด อีกทั้งยังจะเปนพื้น
ฐานที่ดีที่บริษัทฯจะมีการขยายธุรกิจตอไปในอนาคต

เปาหมายและสิ่งที่ทานคาดหวังในอนาคต

ปจจุบันเราไดรับการรับรองระบบบริหารงานหองปฏิบัติการ
ทดสอบไฟฟาโรงงาน 2 และหองปฏิบัติการสอบเทียบมาหลายป
มาแลวและขณะนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายกําลังการผลิตใน
โรงงานหมอแปลงระบบจําหนายและจะมีการชวยงานการผลิต
หมอแปลงกําลังบางในบางสวน ซึ่งก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองมีการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบฯใหสอดคลองกับกําลัง
การผลิตและมาตรฐานการรับรองระบบหองปฏิบติการ (ISO/
IEC 17025) ก็จะตองถูกนําไปประยุกตใชดวยเชนกัน ซึ่งบริษัทฯ
มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ทั้งดานทรัพยากร
และบุคลากร 

นอกจากที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนั้น จากแนวคิดในขางตนไมวา
บริษัทฯไดจัดทํากิจกรรมใดหรือจะมีนโยบายใดๆออกมาใน
อนาคตก็จะมุงเนนไปที่การตอบสนองตอคานิยมหลักขององคกร 
กลาวคือ การทํางานเปนทีม(TEAM WORK) คุณภาพ(QUATITY) 
ความซื่อสัตย(INTREGITY) และการมุงเนนที่ลูกคา(CUSTOMER 
FOCUS) เพื่อความสําเร็จรวมกันทั้งองคกรและผูมีสวนไดเสีย 

กาวแหงของความสําเร็จ 
“ถิรไทย” เปนผูผลิตหมอแปลงของคนไทย ตระหนักในภาร
พัฒนาผลิตภัณฑและสรางคุณภาพที่ยั่งยืน จึงมุงมั่น
สรางสรรคหมอแปลงไฟฟาที่มีคุณภาพดวยการออกแบบ 
พัฒนา ลงทุนเครื่องมือวัดและทดสอบในหองปฏิบัติการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟาและสอบเทียบ จนผานการประเมิน
ความสามารถและไดรับการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2543 ครั้งนั้นนับไดวาเปนหองปฏิบัติการที่ทัน
สมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอมาสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ
ทดสอบของ “ถิรไทย”  ก็ผานการประเมินความสามารถและ
ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ครอบคลุม
รายละเอียดการทดสอบตาม IEC 60076 และ มอก.
384-2543 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 นับไดวา ถิรไทย 
เปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาที่มีหองปฏิบัติการทดสอบฯที่มี
ระบบการจัดการที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน

อยางไรก็ดีในปที่บริษัทฯไดเริ่มตนเรียนรูและจัดทําระบบบริหาร
งานการทดสอบไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 
Guide 25 นั้นยังเปนชวงแรกๆ ที่มีการนํามาตรฐานนี้เขามา
ประยุกตใช ในหองปฏิบัติการทดสอบไฟฟาของอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นไดจัดทําแบบลองผิด
ลองถูกและผูตรวจประเมินก็ยังมีนอย รวมถึงผู ใหบริการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดภายในประเทศ ที่ใหบริการสอบเทียบเครื่อง
มือวัดที่ใช ในการทดสอบหมอแปลงไฟฟาก็ยังมีนอยดวยเชน
กัน แผนงานในชวงเริ่มตนของหองปฏิบัติการทดสอบจึงไดจัด
ทําควบคูกันไปทั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟาโรงงาน 1 และ 2 โดยผูที่เปนหัวเรี่ยว
หัวแรงหลักในการผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมาก็คือคุณ
อัมพรทัต  พูลเจริญ ตัวแทนฝายบริหาร(QMR) ในขณะนั้น 
ฉะนั้นผูเขียนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะขออนุญาตลงบท
สัมภาษณถึงแนวคิดในการเริ่มตนจัดทําระบบบริหารงานหอง
ปฏิบัติการฯจากทาน
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สัมภาษณพิเศษ 
คุณอัมพรทัต พูลเจริญ 
ผูจัดการฝายผลิต บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

           

แนวคิดของทานในการเริ่มจัดทําระบบบริหารงานหอง
ปฏิบัติการ

การจัดทําระบบบริหารงานหองปฏิบัติการนี้ก็เพื่อที่จะทราบวา
ระบบการวัดของเรามีความผิดพลาดหรือความแมนยําขนาดใหน 
มีความคลาดเคลื่อนอยางไร เพื่อทําการควบคุม รักษาไวและ
พัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม เพราะทุกคาที่วัดไดไมใชคาจริง เพียงแต
เราตองรูวาคานั้นมีลักษณะอยางไร เราสามารถนําคาที่วัดไดไป
ใชเพื่อยืนยันคาการออกแบบเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑตอไป และเพื่อประโยชนตอลูกคาที่จะสามารถนําไป
พิจารณาวาเหมาะสมกับการใชงานในลักษณะงานเหลานั้นหรือไม 
รวมถึงระบบรายงานผลการทดสอบที่จะตองใหลูกคาสามารถ
เขาใจและนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิผล
 ปญหาและอุปสรรคในการเริ่มจัดทําระบบฯ

ปญหาที่พบในขณะเริ่มจัดทําระบบมีอยูหลายดาน เชน

1) ความรูความเขาใจในขอกําหนดของมาตรฐานฯของเจาหนาที่
(ผูจัดทํา, ผูตรวจสอบภายใน) ที่เกี่ยวของยังมีนอย จึงตอง
ทําการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่เหลานั้นตั้งแตเริ่มตนจนตลอด
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึงขั้นเคยสงไปดูงานที่ตางประเทศ  
ก็มี เชนประเทศญี่ปุน

2) มีคาใชจายในการสอบเทียบคอนขางสูง เพราะเครื่องมือวัด
หลายตัวจะตองทําการสงสอบเทียบที่หองปฏิบัติการสอบเทียบ
ตางประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองจัดตั้งหนวยงานสอบเทียบ
เพื่อที่จะทําการสอบเทียบเครื่องมือวัดดวยตนเองใหมากที่สุดและ

จัดทําระบบฯไปพรอมๆกันทั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบและ
ทดสอบ

3) พนักงานผูปฏิบัติงาน ตลอดจนผูขอใชบริการทดสอบ ยังมี
ความเขาใจในระบบฯที่นอยมาก ทําใหการขับเคลื่อนไปไดชา

4) การตรวจสอบความใชใดและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัด ก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีการตกหลนและทําใดไมดีนัก เพราะยังขาด
ความเขาใจและเครื่องมือสนับสนุนที่ยังไมครบภวน

ประโยชนที่ไดรับในปจจุบัน

ประโยชนที่องคกรไดรับจากการจัดทําระบบฯไดสําเร็จก็จะมีอยู
หลายดานดวยกัน เชน 

1) พนักงานผูปฏิบัติงานการทดสอบมีความเขาใจในระบบฯ และ
บทบาทหนาที่ของตนมากขึ้นทําใหอุปสรรคตางๆนอยลง

2) หนวยงานออกแบบสามารถนําขอมูลจากการทดสอบไปใชใน
การพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางแมนยํามากขึ้น

3) ลูกคามีความเชื่อถือในผลการทดสอบหมอแปลงไฟฟาของ 
บริษัทฯ มากขึ้น

4) ไดชวยเหลือผูประกอบการอื่นๆ ในการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดและการทดสอบหมอแปลงไฟฟา(third party)

สิ่งที่ทานคาดหวังในอนาคต

ในฐานะเปนผูเริ่มตนในการจัดทําระบบฯ ก็อยากจะเห็นหองปฏิบัติ
การทดสอบหมอแปลงไฟฟา ไดรับการรับรองทุกหัวขอการ
ทดสอบที่มาตรฐานกําหนด ทั้งนี้จะชาหรือเร็วก็อาจจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟาของ
องคกรตางๆภายในประเทศดวย ทั้งนี้ก็อยูที่ความเหมาะสมของ
งบประมาณและชวงเวลาดวย

หลังจากไดรับการรับรองหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 
2005 เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2547 หองปฏิบัติการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟา ก็ไดดําเนินการรักษาระบบฯมาอยางตอเนื่องจน
ลาสุดไดรับการตออายุการรับรองฯ เมื่อ 28 กุมภาพันธ 2557 

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดทําและรักษาระบบฯนั้น ก็จะมี
อุปสรรคและปญหาในการดําเนินการอยูบางเปนเรื่องธรรมดา
และผูที่จะถายทอดความรูสึกและบรรยากาศเหลานั้นไดดีที่สุดก็
คือคุณปรัชจนีย จีระสวัสดิ์ ผูจัดการคุณภาพของหองปฏิบัติ
การฯ ที่คลุกคลีอยูกับระบบมาเปนเวลานาน
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สัมภาษณพิเศษ 
คุณอัมพรทัต พูลเจริญ 
ผูจัดการฝายผลิต บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

           

แนวคิดของทานในการเริ่มจัดทําระบบบริหารงานหอง
ปฏิบัติการ

การจัดทําระบบบริหารงานหองปฏิบัติการนี้ก็เพื่อที่จะทราบวา
ระบบการวัดของเรามีความผิดพลาดหรือความแมนยําขนาดใหน 
มีความคลาดเคลื่อนอยางไร เพื่อทําการควบคุม รักษาไวและ
พัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม เพราะทุกคาที่วัดไดไมใชคาจริง เพียงแต
เราตองรูวาคานั้นมีลักษณะอยางไร เราสามารถนําคาที่วัดไดไป
ใชเพื่อยืนยันคาการออกแบบเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑตอไป และเพื่อประโยชนตอลูกคาที่จะสามารถนําไป
พิจารณาวาเหมาะสมกับการใชงานในลักษณะงานเหลานั้นหรือไม 
รวมถึงระบบรายงานผลการทดสอบที่จะตองใหลูกคาสามารถ
เขาใจและนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิผล
 ปญหาและอุปสรรคในการเริ่มจัดทําระบบฯ

ปญหาที่พบในขณะเริ่มจัดทําระบบมีอยูหลายดาน เชน

1) ความรูความเขาใจในขอกําหนดของมาตรฐานฯของเจาหนาที่
(ผูจัดทํา, ผูตรวจสอบภายใน) ที่เกี่ยวของยังมีนอย จึงตอง
ทําการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่เหลานั้นตั้งแตเริ่มตนจนตลอด
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึงขั้นเคยสงไปดูงานที่ตางประเทศ  
ก็มี เชนประเทศญี่ปุน

2) มีคาใชจายในการสอบเทียบคอนขางสูง เพราะเครื่องมือวัด
หลายตัวจะตองทําการสงสอบเทียบที่หองปฏิบัติการสอบเทียบ
ตางประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองจัดตั้งหนวยงานสอบเทียบ
เพื่อที่จะทําการสอบเทียบเครื่องมือวัดดวยตนเองใหมากที่สุดและ

จัดทําระบบฯไปพรอมๆกันทั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบและ
ทดสอบ

3) พนักงานผูปฏิบัติงาน ตลอดจนผูขอใชบริการทดสอบ ยังมี
ความเขาใจในระบบฯที่นอยมาก ทําใหการขับเคลื่อนไปไดชา

4) การตรวจสอบความใชใดและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัด ก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีการตกหลนและทําใดไมดีนัก เพราะยังขาด
ความเขาใจและเครื่องมือสนับสนุนที่ยังไมครบภวน

ประโยชนที่ไดรับในปจจุบัน

ประโยชนที่องคกรไดรับจากการจัดทําระบบฯไดสําเร็จก็จะมีอยู
หลายดานดวยกัน เชน 

1) พนักงานผูปฏิบัติงานการทดสอบมีความเขาใจในระบบฯ และ
บทบาทหนาที่ของตนมากขึ้นทําใหอุปสรรคตางๆนอยลง

2) หนวยงานออกแบบสามารถนําขอมูลจากการทดสอบไปใชใน
การพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางแมนยํามากขึ้น

3) ลูกคามีความเชื่อถือในผลการทดสอบหมอแปลงไฟฟาของ 
บริษัทฯ มากขึ้น

4) ไดชวยเหลือผูประกอบการอื่นๆ ในการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดและการทดสอบหมอแปลงไฟฟา(third party)

สิ่งที่ทานคาดหวังในอนาคต

ในฐานะเปนผูเริ่มตนในการจัดทําระบบฯ ก็อยากจะเห็นหองปฏิบัติ
การทดสอบหมอแปลงไฟฟา ไดรับการรับรองทุกหัวขอการ
ทดสอบที่มาตรฐานกําหนด ทั้งนี้จะชาหรือเร็วก็อาจจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟาของ
องคกรตางๆภายในประเทศดวย ทั้งนี้ก็อยูที่ความเหมาะสมของ
งบประมาณและชวงเวลาดวย

หลังจากไดรับการรับรองหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 
2005 เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2547 หองปฏิบัติการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟา ก็ไดดําเนินการรักษาระบบฯมาอยางตอเนื่องจน
ลาสุดไดรับการตออายุการรับรองฯ เมื่อ 28 กุมภาพันธ 2557 

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดทําและรักษาระบบฯนั้น ก็จะมี
อุปสรรคและปญหาในการดําเนินการอยูบางเปนเรื่องธรรมดา
และผูที่จะถายทอดความรูสึกและบรรยากาศเหลานั้นไดดีที่สุดก็
คือคุณปรัชจนีย จีระสวัสดิ์ ผูจัดการคุณภาพของหองปฏิบัติ
การฯ ที่คลุกคลีอยูกับระบบมาเปนเวลานาน
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สัมภาษณพิเศษ 
คุณปรัชจนีย จีระสวัสดิ์ 
ผูจัดการสวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
(ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการฯ) 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ความรูสึกและบรรยากาศในการจัดทําระบบ ISO/IEC 
17025 ที่ผานมา

ในการจัดทําระบบ ISO/IEC 17025 เมื่อกวา 10 ปที่แลวถือวา
ยากมากเนื่องจากมีขอจํากัดในหลายดาน เชน หองปฏิบัติการ
สอบเทียบในประเทศมีนอยราย(การบินไทย สสท. เปนตน) รวม
ถึงองคความรูดานงานทดสอบและสอบเทียบ ก็ตองศึกษาและหา
จากตางประเทศจะไมเหมือนปจจุบันที่มีคลับตางๆ การแลก
เปลี่ยนความรูจากหนวยงานตางๆ

ครั้งแรกที่บริษัทฯยื่นขอการรับรองจะเปน ISO/IEC 17025 : 
2000 / มอก. 17025 : 2543 ซึ่งตัวเองเพิ่งไดรับการแตงตั้ง
เปนผูจัดการคุณภาพ(QM) และทีมงานก็ใหมทั้งหมด ซึ่งรุนพี่ที่ทํา 
ISO/IEC Guide 25 ก็ไปเปนผูบริหารและบางสวนก็ลาออกไป 
ซึ่งความยากในการทําระบบฯเพิ่มขึ้นไปอีกคือตองทําทั้งหอง
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

การเริ่มตนทําระบบฯจะตองเริ่มจากมานั่งเขียนคูมือคุณภาพ
(Quality Manual) ระเบียบปฏิบัติงาน(Procedure) และเอกสาร 
อื่นๆอีกรวมแลวประมาณ 3 เดือนเต็ม เขียนไปแบบเขาใจบางไม
เขาใจบาง ไมทํางานประจําเลยเขียนเอกสารในระบบฯอยางเดียว 
เขียนเสร็จก็มีการประชุมเพื่อทบทวนและฝกอบรมใหกับนองๆผู
ปฏิบัติงาน แลวก็ยื่นขอการรับรองฯ การตรวจติดตามครั้งแรก 
3 วัน 2 หองปฏิบัติการฯ ไดรับขอบกพรอง(CAR) ทั้งหมด
ประมาณ 40 รายการ ไดรับจากทุกขอกําหนด ตอนนั้นทอ

จนถึงขั้นคิดวาไมทําดีกวาไหม? ทําไมยากอยางนี้ แตคิดอีกที ก็
มาถึงขั้นนี้แลวตองสูตอไป ยอมรับวาแกขอบกพรองทั้งหมดใช
เวลาเกือบป ทําทุกวันอยางที่บอกขางตนวาขอบกพรองที่
สามารถแกไขไดดวยบริษัทฯเองก็ไมลําบาก แตถาเปนเรื่องสอบ
เทียบและการทดสอบความชํานาญฯ ทําใจไดเลยเพราะหอง
ปฏิบัติการสอบเทียบมีนอย ตองรอคิวบางรายการเปนป 

การแกขอบกพรองทําใหเราตองกลับไปทําความเขาใจขอกําหนด
ของมาตรฐานใหมทั้งหมดและก็คอยๆแกไขไป ตอนนั้นหนักมาก
ถึงขั้นตองกิน-นอนที่บริษัทฯเลยทีเดียว ประกอบกับชวงนั้นเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจตมยํากุงทําใหตนทุนที่ใช ในการจัดทําระบบฯมี
ผลกระทบกับเศรษฐกิจของบริษัทฯอยูพอสมควร ฉะนั้นการที่จะ
ลงทุนหรอืดําเนินการใดๆจะตองพจิารณาใหรอบคอบและเหมาะสม 

แตในปจจุบันกลับคิดไดวาความลําบากและอุปสรรคตางๆนั้นเปน
ประสบการณที่ดีมากๆในการจัดทําระบบฯ และภูมิใจในสิ่งที่ไดรับ
ในขณะนี้คือนองๆจะมีความตระหนักถึงการทําระบบฯเพราะพวก
เขาเหลานั้นไดมีสวนรวมในการที่ทําใหหองปฏิบัติการฯไดรับการ
รับรองฯซึ่งไมใชเรื่องงายๆ ประสบการณเหลานี้คือวิชาชีพของ
พวกเขา โดยการไดรับการยอมรับและเชื่อถือในตัวของเจาหนาที่
ของหองปฏิบัติการฯทุกๆคน

อุปสรรค
ขอสรุปอุปสรรคในการรักษาระบบฯโดยรวม ซึ่งพอจะสามารถ
แบงออกเปน 3 สวนหลักๆคือ

1) การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระยะเวลา เนื่องจากเครื่อง
มือวัดจะตองถูกใชงานอยางตอเนื่องทําใหกําหนดการสอบ
เทียบไมตรงกับชวงที่ไมใชเครื่องมือวัดและระยะเวลาสอบเทียบ
เครื่องมือวัดที่คอนขางนานเพราะจะตองสงที่หองปฏิบัติการ
สอบเทียบที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 เทานั้น ทําให
เสียโอกาสทางธุรกิจ ฉะนั้นหองปฏิบัติการฯ จําเปนจะตองมี
เครื่องมือวัดสํารองในทุกหัวขอการทดสอบที่ไดรับการรับรอง

2) บุคลากร ที่มีการปรับเปลี่ยนตามเวลาหรือแมแตพนักงานที่
ปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน จําเปนจะตองมีการฝกอบรมเพิ่ม
ความรู ความสามารถเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา รวมถึงหลักฐาน
การฝกอบรมและหลักฐานการแสดงขีดความสามารถรวมทั้งจะ
ตองมีวิธีการประเมินขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลอยางครบ
ถวน ซึ่งเปนงานที่เพิ่มขึ้นจากงานประจําในความคิดของการ
ทํางานโดยทั่วไป ซึ่งหองปฏิบัติการจําเปนจะตองมีบุคลากรที่ทํา
หนาที่ในการติดตามเพื่อใหกิจกรรมไดถูกปฏิบัติอยางครบถวน

3) การประกันคุณภาพการทดสอบ โดยการเปรียบเทียบความ
ชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ ที่ยังไมมีการกําหนดวาหนวย
งานใดจะเปนเจาภาพอยางเปนทางการ และหัวขอการทดสอบที่
ขอการรับรองฯของแตละหองปฏิบัติการก็ไมเทากันดวย ทําให
ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดอยางครบถวนได

นอกจากปญหาหลักที่มักพบขอบกพรองอยูบอยครั้งในการ
ตรวจติดตามเพื่อรักษาสภาพการใหการรับรองฯตามที่กลาว
มาขางตนแลวนั้น ยังมีปญหาอื่นๆอีกเชน การขาดผูตรวจสอบ
ภายใน(Internal Auditor) ที่มีความสามารถ การจัดการสิ่งที่
ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ทันทวงทีระหวางการ ฯลฯ   

บทสรุป
ผูเขียนในฐานะผูบริหารสูงสุดของหองปฏิบัติการฯในขณะนี้ มี
ความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขามามีสวนรวมในการรักษาระบบ
บริหารงานหองปฏิบัติการฯ ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2547 
เปนตนมา ก็ไดเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกดานโดยเฉพาะ
การพัฒนาความเขาใจในระบบฯและการมีสวนรวมของพนักงาน
ผูปฏิบัติงานทดสอบ ในดานการปฏิบัติงานใหถูกตองตามมาตร
ฐานฯ การใสใจและดูแลรักษาเครื่องมือที่ตนใชงานใหถูกตอง
ตามมาตรฐาน การพัฒนาและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน การ
พัฒนาเครื่องมือและสภาพแวดลอมที่ตนทํางานอยู ทั้งนี้เกิด
จากความเขาใจในวัตถุประสงคในการนําระบบฯเขามาประยุกตใช
ในงานของตนวาไมไดเปนภาระจนเกินความสามารถ แตจะเปน
ผลดีตอภาพรวมขององคกรทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ความเชื่อถือของลูกคาที่มีตอองคกร อีกทั้งในดานของผูปฏิบัติ
งานเองก็จะไดประโยชน จากการเปนคนมีเหตุผลยอมรับมุมมอง
และความคิดเห็นที่แตกตางจากผูตรวจประเมินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ 3 ป ไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพใน
ตนเองจากการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตาม ฯลฯ ซึ่ง
สิ่งทั้งหลายเหลานี้คือผลลัพธที่ไดแกองคกรและพนักงานผู
ปฏิบัติงาน ที่ไมสามารถประเมินเปนตัวเงินและความคุมทุนในการ
จัดทําระบบฯได 

ขอเนนยํ้าอีกครั้งหนึ่งวาการที่เราจะกระทําการใดๆใหสําเร็จได
นั้น ทุกคนในหนวยงานจะตองเห็นเปาหมายในทิศทางเดียวกัน มี
สวนรวมตามบทบาทและหนาที่ของตนอยางจริงใจ ยอมรับในผล
งานที่เกิดขึ้นและแกไขปญหารวมกันก็จะทําใหทุกคนคนสําเร็จและ
ภูมิใจไปดวยกัน
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สัมภาษณพิเศษ 
คุณปรัชจนีย จีระสวัสดิ์ 
ผูจัดการสวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
(ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการฯ) 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ความรูสึกและบรรยากาศในการจัดทําระบบ ISO/IEC 
17025 ที่ผานมา

ในการจัดทําระบบ ISO/IEC 17025 เมื่อกวา 10 ปที่แลวถือวา
ยากมากเนื่องจากมีขอจํากัดในหลายดาน เชน หองปฏิบัติการ
สอบเทียบในประเทศมีนอยราย(การบินไทย สสท. เปนตน) รวม
ถึงองคความรูดานงานทดสอบและสอบเทียบ ก็ตองศึกษาและหา
จากตางประเทศจะไมเหมือนปจจุบันที่มีคลับตางๆ การแลก
เปลี่ยนความรูจากหนวยงานตางๆ

ครั้งแรกที่บริษัทฯยื่นขอการรับรองจะเปน ISO/IEC 17025 : 
2000 / มอก. 17025 : 2543 ซึ่งตัวเองเพิ่งไดรับการแตงตั้ง
เปนผูจัดการคุณภาพ(QM) และทีมงานก็ใหมทั้งหมด ซึ่งรุนพี่ที่ทํา 
ISO/IEC Guide 25 ก็ไปเปนผูบริหารและบางสวนก็ลาออกไป 
ซึ่งความยากในการทําระบบฯเพิ่มขึ้นไปอีกคือตองทําทั้งหอง
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

การเริ่มตนทําระบบฯจะตองเริ่มจากมานั่งเขียนคูมือคุณภาพ
(Quality Manual) ระเบียบปฏิบัติงาน(Procedure) และเอกสาร 
อื่นๆอีกรวมแลวประมาณ 3 เดือนเต็ม เขียนไปแบบเขาใจบางไม
เขาใจบาง ไมทํางานประจําเลยเขียนเอกสารในระบบฯอยางเดียว 
เขียนเสร็จก็มีการประชุมเพื่อทบทวนและฝกอบรมใหกับนองๆผู
ปฏิบัติงาน แลวก็ยื่นขอการรับรองฯ การตรวจติดตามครั้งแรก 
3 วัน 2 หองปฏิบัติการฯ ไดรับขอบกพรอง(CAR) ทั้งหมด
ประมาณ 40 รายการ ไดรับจากทุกขอกําหนด ตอนนั้นทอ

จนถึงขั้นคิดวาไมทําดีกวาไหม? ทําไมยากอยางนี้ แตคิดอีกที ก็
มาถึงขั้นนี้แลวตองสูตอไป ยอมรับวาแกขอบกพรองทั้งหมดใช
เวลาเกือบป ทําทุกวันอยางที่บอกขางตนวาขอบกพรองที่
สามารถแกไขไดดวยบริษัทฯเองก็ไมลําบาก แตถาเปนเรื่องสอบ
เทียบและการทดสอบความชํานาญฯ ทําใจไดเลยเพราะหอง
ปฏิบัติการสอบเทียบมีนอย ตองรอคิวบางรายการเปนป 

การแกขอบกพรองทําใหเราตองกลับไปทําความเขาใจขอกําหนด
ของมาตรฐานใหมทั้งหมดและก็คอยๆแกไขไป ตอนนั้นหนักมาก
ถึงขั้นตองกิน-นอนที่บริษัทฯเลยทีเดียว ประกอบกับชวงนั้นเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจตมยํากุงทําใหตนทุนที่ใช ในการจัดทําระบบฯมี
ผลกระทบกับเศรษฐกิจของบริษัทฯอยูพอสมควร ฉะนั้นการที่จะ
ลงทุนหรอืดาํเนินการใดๆจะตองพจิารณาใหรอบคอบและเหมาะสม 

แตในปจจุบันกลับคิดไดวาความลําบากและอุปสรรคตางๆนั้นเปน
ประสบการณที่ดีมากๆในการจัดทําระบบฯ และภูมิใจในสิ่งที่ไดรับ
ในขณะนี้คือนองๆจะมีความตระหนักถึงการทําระบบฯเพราะพวก
เขาเหลานั้นไดมีสวนรวมในการที่ทําใหหองปฏิบัติการฯไดรับการ
รับรองฯซึ่งไมใชเรื่องงายๆ ประสบการณเหลานี้คือวิชาชีพของ
พวกเขา โดยการไดรับการยอมรับและเชื่อถือในตัวของเจาหนาที่
ของหองปฏิบัติการฯทุกๆคน

อุปสรรค
ขอสรุปอุปสรรคในการรักษาระบบฯโดยรวม ซึ่งพอจะสามารถ
แบงออกเปน 3 สวนหลักๆคือ

1) การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระยะเวลา เนื่องจากเครื่อง
มือวัดจะตองถูกใชงานอยางตอเนื่องทําใหกําหนดการสอบ
เทียบไมตรงกับชวงที่ไมใชเครื่องมือวัดและระยะเวลาสอบเทียบ
เครื่องมือวัดที่คอนขางนานเพราะจะตองสงที่หองปฏิบัติการ
สอบเทียบที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 เทานั้น ทําให
เสียโอกาสทางธุรกิจ ฉะนั้นหองปฏิบัติการฯ จําเปนจะตองมี
เครื่องมือวัดสํารองในทุกหัวขอการทดสอบที่ไดรับการรับรอง

2) บุคลากร ที่มีการปรับเปลี่ยนตามเวลาหรือแมแตพนักงานที่
ปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน จําเปนจะตองมีการฝกอบรมเพิ่ม
ความรู ความสามารถเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา รวมถึงหลักฐาน
การฝกอบรมและหลักฐานการแสดงขีดความสามารถรวมทั้งจะ
ตองมีวิธีการประเมินขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลอยางครบ
ถวน ซึ่งเปนงานที่เพิ่มขึ้นจากงานประจําในความคิดของการ
ทํางานโดยทั่วไป ซึ่งหองปฏิบัติการจําเปนจะตองมีบุคลากรที่ทํา
หนาที่ในการติดตามเพื่อใหกิจกรรมไดถูกปฏิบัติอยางครบถวน

3) การประกันคุณภาพการทดสอบ โดยการเปรียบเทียบความ
ชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ ที่ยังไมมีการกําหนดวาหนวย
งานใดจะเปนเจาภาพอยางเปนทางการ และหัวขอการทดสอบที่
ขอการรับรองฯของแตละหองปฏิบัติการก็ไมเทากันดวย ทําให
ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดอยางครบถวนได

นอกจากปญหาหลักที่มักพบขอบกพรองอยูบอยครั้งในการ
ตรวจติดตามเพื่อรักษาสภาพการใหการรับรองฯตามที่กลาว
มาขางตนแลวนั้น ยังมีปญหาอื่นๆอีกเชน การขาดผูตรวจสอบ
ภายใน(Internal Auditor) ที่มีความสามารถ การจัดการสิ่งที่
ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ทันทวงทีระหวางการ ฯลฯ   

บทสรุป
ผูเขียนในฐานะผูบริหารสูงสุดของหองปฏิบัติการฯในขณะนี้ มี
ความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขามามีสวนรวมในการรักษาระบบ
บริหารงานหองปฏิบัติการฯ ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2547 
เปนตนมา ก็ไดเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกดานโดยเฉพาะ
การพัฒนาความเขาใจในระบบฯและการมีสวนรวมของพนักงาน
ผูปฏิบัติงานทดสอบ ในดานการปฏิบัติงานใหถูกตองตามมาตร
ฐานฯ การใสใจและดูแลรักษาเครื่องมือที่ตนใชงานใหถูกตอง
ตามมาตรฐาน การพัฒนาและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน การ
พัฒนาเครื่องมือและสภาพแวดลอมที่ตนทํางานอยู ทั้งนี้เกิด
จากความเขาใจในวัตถุประสงคในการนําระบบฯเขามาประยุกตใช
ในงานของตนวาไมไดเปนภาระจนเกินความสามารถ แตจะเปน
ผลดีตอภาพรวมขององคกรทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ความเชื่อถือของลูกคาที่มีตอองคกร อีกทั้งในดานของผูปฏิบัติ
งานเองก็จะไดประโยชน จากการเปนคนมีเหตุผลยอมรับมุมมอง
และความคิดเห็นที่แตกตางจากผูตรวจประเมินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ 3 ป ไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพใน
ตนเองจากการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตาม ฯลฯ ซึ่ง
สิ่งทั้งหลายเหลานี้คือผลลัพธที่ไดแกองคกรและพนักงานผู
ปฏิบัติงาน ที่ไมสามารถประเมินเปนตัวเงินและความคุมทุนในการ
จัดทําระบบฯได 

ขอเนนยํ้าอีกครั้งหนึ่งวาการที่เราจะกระทําการใดๆใหสําเร็จได
นั้น ทุกคนในหนวยงานจะตองเห็นเปาหมายในทิศทางเดียวกัน มี
สวนรวมตามบทบาทและหนาที่ของตนอยางจริงใจ ยอมรับในผล
งานที่เกิดขึ้นและแกไขปญหารวมกันก็จะทําใหทุกคนคนสําเร็จและ
ภูมิใจไปดวยกัน
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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 programs. However, without considering regional 
conditions, it may cause generation-demand unbalanced in some areas that 
leads to system instability and unnecessary transmission expansion. This 
paper proposes a policy-based power development planning with considera-
tion of regional constraints. An index based on multi-area reliability concept 
is used as a key indicator to determine a proper location for future power 
plants if needed. A simplified PDP algorithm with regional constraints is 
proposed. This method is suitable for policy-based planning. The proposed 
method has been tested with a modified Thailand generation system. Total 
costs from the conventional method and from the proposed method are 
investigated and then compared.

Keywords—Power Development Plan; Regional Constraint; Heuristic 
Approach; Multi-Area Reliability 

I. INTRODUCTION 

Government imposes power development plan (PDP) to develop the national 
energy security and to promote the renewable energy and energy 
conservation programs. Typically, in Thailand, when implementing a PDP, the 
entire generation system is considered as a single area. Information stated in 
the PDP comprises only types, sizes, and technologies of the power plants 
needed to be constructed for the next 20 years to meet the forecasted 
future demand. [1]-[3] However, without specifying locations where these 
power plants should be constructed, it may cause generation-demand 
unbalanced in some areas in the future that leads to system instability and 
unnecessary transmission (tie-line) expansion. Therefore, the power 
development planning with consideration of regional constraints such as local 
demand, tie-line capacity, available resources in each area, and etc. 
becomes important. 

The regional power development planning (Regional PDP) is a method to 
determine the generation expansion planning that takes regional constraints 
such as local demand, tie-line capacity, available resources, and etc. into 
account as well as specifying proper locations for the future power plants. 
The proposed method is based on multi-area reliability concept using 
area-based Loss Of Load Expectation (LOLE) as a key indicator to determine 
the location that needs a new power plant. A simplified PDP algorithm with 
regional constraints is proposed. This method is suitable for policy-based 
planning. Main concept of the proposed method can be depicted as a flow 
chart shown in Fig 1. It starts with setting up targets, assumptions and 
constraints of the plan. Then, existing commission and retirement of power 
plants are investigated. After that, current system’s generation and demand 
are used to evaluate indices such as reserved margin, LOLE, dispatched 
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energy, and etc. Next, system’s risk index, such as LOLE and reserved 
margin, is verified to ensure that the system’s risk level is still acceptable. If it 
is unacceptable, a new power plant will be added into the PDP. Type, size, 
technology, as well as a proper location must be specified. In contrast, if 
system risk level is acceptable, the calculation process moves to next period. 
The process is repeated until the end of plan.

The rest of the paper is organized as follows. Section II presents load and 
generation system models. Power system reliability concept is discussed in 
Section III. Section IV presents linear programming problem used in the 
proposed simplified regional PDP designed for energy dispatch in policy-
based planning. Section V presents the concept of power plant selection 
criteria. Numerical result and conclusion are provided in Sections VI and VII, 
respectively.

Fig. 1. Simplified flow chart of the proposed method.

II. LOAD AND GENERATION SYSTEMS MODELING

To implement the PDP as well as to evaluate the reliability indices, load and 
generation systems must be modeled.

A. Load Model

For a single area, hourly load curve or load pattern of the base year shown 
in fig.2, combining with peak load forecast and energy forecast shown in 
fig.3 [5], are used to construct hourly load forecast for each planning year. 
Since there is no detailed multi-area load forecast in Thailand at present, 
load model in each area can be estimated from area-based load ratios 
multiplied by the forecasted hourly load curve as shown in Fig.4. 

Fig. 2. Load pattern of the base year.

Fig. 3. Energy demand and peak load forecast.

Fig. 4. Weekly area-based load pattern.

B. Generation System Model

To evaluate the reliability level of the each power plant, two-state model is 
used to explain probabilistic behaviors of each generating unit. In Fig. 5, 
two-state model is shown where up-state represents that the power plant is 

available, down-state represents that the power plant is unavailable,   is 
expected failure rate and µ is expected repair rate.

Fig. 5. Two-state model

With this model, the power plant’s Forced Outage Rate (FOR) can be 
calculated by (1).

FOR represents the probability that a generating unit will not be available 
when required..
To analyze generation system consisting of many power plants, the FOR of 
each unit is combined and used to construct Capacity Outage Probability 
Tables (COPT) which is a simple array of capacity levels and the associated 
probability of existence. COPT that explains the cumulative probability of the 
X MW outage in the system can be formulated by (2) [6].

𝑃 (𝑋) = (1−𝑈) ∙𝑃′ (𝑋 )+(𝑈)∙𝑃′(𝑋−𝐶)

where 𝑃′ (𝑋) and 𝑃 (𝑋) denote the cumulative probabilities of the capacity 
outage state of 𝑋 MW before and after new unit is added, 𝑈 is FOR of the 
added unit, and 𝐶 is capacity in MW of the added unit. For example, COPT 
which consists of capacity outage 𝑂k MW with probability 𝑝k is shown in  
table I.

II. RELIABILITY INDICES CACULATION

In this paper, system’s Reserved Margin (RM) and LOLE are used as key 
indicators to indicate whether the entire generation system needs a new 
generating unit or not. However, to specify the location where the new 
power plant should be constructed, the multi-area reliability index such as 
area-based LOLE described in Section III.C will be applied.

A. ReservedMargin(RM)

Reserved margin is defined as a difference between total Dependable 
Capacity (DC) and the peak demand [7].The level of RM reflects system 
reliability in deterministic point of view. In Thailand, RM is required to be 
greater than 15% of the peak demand. The RM can be determined by (3) [8].

B. LossOfLoadExpectation(LOLE)

LOLE is defined as the number of days which the available capacity of the 
generation system is lower than the load demand [8]. LOLE can be easily 

(1)

(2)

𝐹𝑂𝑅 = 
   𝜆 
𝜆+µ

TABLE I. EXAMPLE OF COPT

𝐷𝐶 − 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑 × 100 
𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑅𝑀 = (3)
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Power Development Planning considering 
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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 programs. However, without considering regional 
conditions, it may cause generation-demand unbalanced in some areas that 
leads to system instability and unnecessary transmission expansion. This 
paper proposes a policy-based power development planning with considera-
tion of regional constraints. An index based on multi-area reliability concept 
is used as a key indicator to determine a proper location for future power 
plants if needed. A simplified PDP algorithm with regional constraints is 
proposed. This method is suitable for policy-based planning. The proposed 
method has been tested with a modified Thailand generation system. Total 
costs from the conventional method and from the proposed method are 
investigated and then compared.
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Approach; Multi-Area Reliability 

I. INTRODUCTION 

Government imposes power development plan (PDP) to develop the national 
energy security and to promote the renewable energy and energy 
conservation programs. Typically, in Thailand, when implementing a PDP, the 
entire generation system is considered as a single area. Information stated in 
the PDP comprises only types, sizes, and technologies of the power plants 
needed to be constructed for the next 20 years to meet the forecasted 
future demand. [1]-[3] However, without specifying locations where these 
power plants should be constructed, it may cause generation-demand 
unbalanced in some areas in the future that leads to system instability and 
unnecessary transmission (tie-line) expansion. Therefore, the power 
development planning with consideration of regional constraints such as local 
demand, tie-line capacity, available resources in each area, and etc. 
becomes important. 

The regional power development planning (Regional PDP) is a method to 
determine the generation expansion planning that takes regional constraints 
such as local demand, tie-line capacity, available resources, and etc. into 
account as well as specifying proper locations for the future power plants. 
The proposed method is based on multi-area reliability concept using 
area-based Loss Of Load Expectation (LOLE) as a key indicator to determine 
the location that needs a new power plant. A simplified PDP algorithm with 
regional constraints is proposed. This method is suitable for policy-based 
planning. Main concept of the proposed method can be depicted as a flow 
chart shown in Fig 1. It starts with setting up targets, assumptions and 
constraints of the plan. Then, existing commission and retirement of power 
plants are investigated. After that, current system’s generation and demand 
are used to evaluate indices such as reserved margin, LOLE, dispatched 
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energy, and etc. Next, system’s risk index, such as LOLE and reserved 
margin, is verified to ensure that the system’s risk level is still acceptable. If it 
is unacceptable, a new power plant will be added into the PDP. Type, size, 
technology, as well as a proper location must be specified. In contrast, if 
system risk level is acceptable, the calculation process moves to next period. 
The process is repeated until the end of plan.

The rest of the paper is organized as follows. Section II presents load and 
generation system models. Power system reliability concept is discussed in 
Section III. Section IV presents linear programming problem used in the 
proposed simplified regional PDP designed for energy dispatch in policy-
based planning. Section V presents the concept of power plant selection 
criteria. Numerical result and conclusion are provided in Sections VI and VII, 
respectively.

Fig. 1. Simplified flow chart of the proposed method.

II. LOAD AND GENERATION SYSTEMS MODELING

To implement the PDP as well as to evaluate the reliability indices, load and 
generation systems must be modeled.

A. Load Model

For a single area, hourly load curve or load pattern of the base year shown 
in fig.2, combining with peak load forecast and energy forecast shown in 
fig.3 [5], are used to construct hourly load forecast for each planning year. 
Since there is no detailed multi-area load forecast in Thailand at present, 
load model in each area can be estimated from area-based load ratios 
multiplied by the forecasted hourly load curve as shown in Fig.4. 

Fig. 2. Load pattern of the base year.

Fig. 3. Energy demand and peak load forecast.

Fig. 4. Weekly area-based load pattern.

B. Generation System Model

To evaluate the reliability level of the each power plant, two-state model is 
used to explain probabilistic behaviors of each generating unit. In Fig. 5, 
two-state model is shown where up-state represents that the power plant is 

available, down-state represents that the power plant is unavailable,   is 
expected failure rate and µ is expected repair rate.

Fig. 5. Two-state model

With this model, the power plant’s Forced Outage Rate (FOR) can be 
calculated by (1).

FOR represents the probability that a generating unit will not be available 
when required..
To analyze generation system consisting of many power plants, the FOR of 
each unit is combined and used to construct Capacity Outage Probability 
Tables (COPT) which is a simple array of capacity levels and the associated 
probability of existence. COPT that explains the cumulative probability of the 
X MW outage in the system can be formulated by (2) [6].

𝑃 (𝑋) = (1−𝑈) ∙𝑃′ (𝑋 )+(𝑈)∙𝑃′(𝑋−𝐶)

where 𝑃′ (𝑋) and 𝑃 (𝑋) denote the cumulative probabilities of the capacity 
outage state of 𝑋 MW before and after new unit is added, 𝑈 is FOR of the 
added unit, and 𝐶 is capacity in MW of the added unit. For example, COPT 
which consists of capacity outage 𝑂k MW with probability 𝑝k is shown in  
table I.

II. RELIABILITY INDICES CACULATION

In this paper, system’s Reserved Margin (RM) and LOLE are used as key 
indicators to indicate whether the entire generation system needs a new 
generating unit or not. However, to specify the location where the new 
power plant should be constructed, the multi-area reliability index such as 
area-based LOLE described in Section III.C will be applied.

A. ReservedMargin(RM)

Reserved margin is defined as a difference between total Dependable 
Capacity (DC) and the peak demand [7].The level of RM reflects system 
reliability in deterministic point of view. In Thailand, RM is required to be 
greater than 15% of the peak demand. The RM can be determined by (3) [8].

B. LossOfLoadExpectation(LOLE)

LOLE is defined as the number of days which the available capacity of the 
generation system is lower than the load demand [8]. LOLE can be easily 
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𝐹𝑂𝑅 = 
   𝜆 
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TABLE I. EXAMPLE OF COPT

𝐷𝐶 − 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑 × 100 
𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑
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calculated by using the COPT and the load duration curve as illustrated in fig 
6. In Thailand, the system LOLE is required to be not less than one day per 
year. The LOLE can be calculated by (4). 

where 𝑝k is individual probability of the capacity outage of 𝑂k MW, 𝑡k is 
duration of the failure state and n is the number of states of the COPT.

C. Multi-area Reliability

Typically, large power system is geographically divided into many sub-areas. 
Each area has its own control center and is connected to each other through 
major tie lines. In some situation, even though the reliability level of the 
entire system is considerably high, there might be generation problem in 
some sub-areas. To evaluate the reliability level of each sub- area, 
multi-area reliability, generation and demand of the specified area as well as 
the excess generations from other areas must be taken into consideration. 
Excess generations of areas connected through tie-lines are considered as 
virtual power plants that can transmit power to help support the specified 
area in case there is not enough generation in that area [6], [9]. However, 
the capacity of these virtual power plants is limited by capability of the 
tie-lines. With this concept, the area-based LOLE of each area can be 
computed. It is used as a key indicator to specify the location where the new 
power plant should be constructed. After obtaining all area-based LOLEs, 
when system needs a new power plant, it will be located in the area that 
has the worst index. However, if there are some constraints in that area that 
prevent construction of the power plant, e.g. limited space constraint, the 
area with the second worst index will be considered.

To demonstrate the concept of multi-area reliability, two- area system whose 
the COPTs are shown in Table II is used as an example. Suppose that areas A 
and B have equally 30 MW peak demand. Excess generation of the area B 
that can support the area A can be shown in Table III. With 20 MW 
capability of the tie-line, maximum power transfer from area B to A is limited, 
so the virtual power plant that connects to the area A can be shown in Table 
IV. Lastly, new COPT of the system A is achieved in Table V leading that the 
LOLE of area A is decreased from 0.027 to 0.011 day/year.

(4)

TABLE II. COPT OF AREA A AND B

TABLE III. PROBABILITY THAT AREA B SUPPORT AREA A

TABLE V. A NEW COPT OF AREA A (ASSISTED BY AREA B)

IV. ENERGY DISPATCH

In PDP development, not only reliability criteria either measured by LOLE or 
reserved margin but other constraints such as limited resource, CO2 emission, 
fuel mix, and etc. must also be taken into account. To verify these 
constraints, energy output of all power plants must be determined via the 
energy dispatch process. Energy dispatch is a method to find energy output 
of all power plants where total power output from the generation system 
must meet every hourly load. Furthermore, each of energy types must not 
violate prescribed constraints [10].

The calculation is started from shedding load demand by generation of 
non-firm and renewable energy power plants. Then, the remaining load is 
supported by conventional power plants. The PDP is a kind of long term 
planning e.g. 30 years plan. To solve the energy dispatch problem, typically 
dynamic programming technique to determine the plan with overall 20- year 
minimum cost is used. However, it is very complicated and resource 
consuming process. In some situation especially when developing a policy 
plan, only approximated solution rather than an accurate solution with global 
optimum is needed. Thus, a linear programming problem for a simplified 
regional PDP designed for energy dispatch suited for the policy-based 
planning is proposed in this paper. The objective function of this linear 
programming is to minimize the monthly dispatch cost. Constraints of this 
problem comprise balance of power generation and load for every hour in a 
month, monthly limited resources, monthly CO2 emission, and maximum and 
minimum power output of each power plant. The process is sequentially 
repeated for every month until it covers the entire period of the plan, where 
the solution of current month will be used as an initial condition of the next 

Fig. 6. Two-state model

TABLE IV. VIRTUAL POWER PLANT THAT ASSISTED AREA A

month. This can be considered as a kind of greedy algorithm for the dynamic 
programming that yields a local suboptimum. The proposed linear program-
ming problem for a policy-based PDP can be formulated as follow.

Where 𝑝j,t is power output of the power plant 𝑗 at time 𝑡 (MW), 𝐶j is the unit 
cost of the power plant 𝑗 (Baht/MWh), 𝐿t is load demand at time 𝑡 (MW), 
𝐶𝑜𝑛 is a set of conventional power plants, 𝑁𝐹 is a set of non-firm and 
renewable power plants, 𝐸k,limit is limited energy of the power plants of type 
𝐾 (MWh), 𝑟𝐶𝑂2,j is greenhouse gas emission rate of the power plant 𝑗  
(tCO2/MWh), 𝐶𝑂2,limit is limited greenhouse gas emission (tCO2), 𝑃min,j is the 
minimum generation of the power plant 𝑗 (MW) and 𝑃max,j is the maximum 
generation of the power plant 𝑗 (MW).

V. POWER PLANT SELECTION

As explained earlier, the system’s reliability level either measured by RM or 
LOLE is used to indicate whether the entire system needs a new power plant 
or not. If a new power plant is needed. Unlike the conventional PDP that the 
cheapest power plant will be chosen firstly as a candidate unit, in this 
proposed regional PDP implementation method, the sub-area having the 
worst reliability level measured by the area-based LOLE will be selected 
firstly. After that, the cheapest power plant from the set of available 
generation types that can be constructed within that area will then be 
chosen as a candidate unit. However, the candidate unit is needed to pass 
all of the defined constraints such as limited energy and limited space. If the 
candidate unit leads to violation of some constraints, the next cheapest 
power plant will be selected. Finally, if there is no feasible power plant in 
that area, the area with the second worst index will then be selected. And 
the same verification process starts again. The selection process is shown as 
follow.

where 𝐼𝐶(𝐾) is total investment cost of the candidate plant 𝐾 (Baht), 𝐸𝐶(𝐾) 
is energy cost of the candidate plant 𝐾, and 𝑛𝐺𝑒𝑛area,t is the numbers of 
generation site in that area.

(5)

(6)

VI. NUMERICAL EXAMPLE

A modified Thailand generation system during 2013-2030 is used as an 
example to demonstrate advantages of the proposed method. Thailand’s 
generation data are summarized in Table X-XII. Geographically, Thailand’s 
generation system can be separated into 5 control areas, connected together 
through 5 tie-line systems as depicted in Fig 7. Assume that there is no major 
tie-line expansion project along the planning period. In addition, for the Area 
5 which is the metropolitan area, there is limited space for a new power 
plant. Currently not more than additional 3 sites are allowed unless the 
existing power plant is retired. Candidate power plants with area constraints 
are summarized in Table XIII.

In this example, 2 PDP policies are analyzed and then compared. The first 
policy, case 1, is the proposed regional PDP where the location is selected 
before choosing the candidate power plant. The other policy, case 2, can be 
considered as a conventional PDP where the cheapest power plant is chosen 
firstly and the preferred location of construction based on fuel types is then 
selected. Since a group of power plants during 2013-2020 has already been 
committed, only PDPs’ results of 2021-2030 will be shown. 

Fig. 7. Modified Thailand generation system

TABLE VI. THE PROPOSED REGIONAL AND CONVENTIONAL PDPS (MW)

TABLE VII. DEPENDABLE CAPACITY AT HOURLY PEAK LOAD OF EACH AREA, AT 2030 (MW)
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calculated by using the COPT and the load duration curve as illustrated in fig 
6. In Thailand, the system LOLE is required to be not less than one day per 
year. The LOLE can be calculated by (4). 

where 𝑝k is individual probability of the capacity outage of 𝑂k MW, 𝑡k is 
duration of the failure state and n is the number of states of the COPT.

C. Multi-area Reliability

Typically, large power system is geographically divided into many sub-areas. 
Each area has its own control center and is connected to each other through 
major tie lines. In some situation, even though the reliability level of the 
entire system is considerably high, there might be generation problem in 
some sub-areas. To evaluate the reliability level of each sub- area, 
multi-area reliability, generation and demand of the specified area as well as 
the excess generations from other areas must be taken into consideration. 
Excess generations of areas connected through tie-lines are considered as 
virtual power plants that can transmit power to help support the specified 
area in case there is not enough generation in that area [6], [9]. However, 
the capacity of these virtual power plants is limited by capability of the 
tie-lines. With this concept, the area-based LOLE of each area can be 
computed. It is used as a key indicator to specify the location where the new 
power plant should be constructed. After obtaining all area-based LOLEs, 
when system needs a new power plant, it will be located in the area that 
has the worst index. However, if there are some constraints in that area that 
prevent construction of the power plant, e.g. limited space constraint, the 
area with the second worst index will be considered.

To demonstrate the concept of multi-area reliability, two- area system whose 
the COPTs are shown in Table II is used as an example. Suppose that areas A 
and B have equally 30 MW peak demand. Excess generation of the area B 
that can support the area A can be shown in Table III. With 20 MW 
capability of the tie-line, maximum power transfer from area B to A is limited, 
so the virtual power plant that connects to the area A can be shown in Table 
IV. Lastly, new COPT of the system A is achieved in Table V leading that the 
LOLE of area A is decreased from 0.027 to 0.011 day/year.
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TABLE V. A NEW COPT OF AREA A (ASSISTED BY AREA B)

IV. ENERGY DISPATCH

In PDP development, not only reliability criteria either measured by LOLE or 
reserved margin but other constraints such as limited resource, CO2 emission, 
fuel mix, and etc. must also be taken into account. To verify these 
constraints, energy output of all power plants must be determined via the 
energy dispatch process. Energy dispatch is a method to find energy output 
of all power plants where total power output from the generation system 
must meet every hourly load. Furthermore, each of energy types must not 
violate prescribed constraints [10].

The calculation is started from shedding load demand by generation of 
non-firm and renewable energy power plants. Then, the remaining load is 
supported by conventional power plants. The PDP is a kind of long term 
planning e.g. 30 years plan. To solve the energy dispatch problem, typically 
dynamic programming technique to determine the plan with overall 20- year 
minimum cost is used. However, it is very complicated and resource 
consuming process. In some situation especially when developing a policy 
plan, only approximated solution rather than an accurate solution with global 
optimum is needed. Thus, a linear programming problem for a simplified 
regional PDP designed for energy dispatch suited for the policy-based 
planning is proposed in this paper. The objective function of this linear 
programming is to minimize the monthly dispatch cost. Constraints of this 
problem comprise balance of power generation and load for every hour in a 
month, monthly limited resources, monthly CO2 emission, and maximum and 
minimum power output of each power plant. The process is sequentially 
repeated for every month until it covers the entire period of the plan, where 
the solution of current month will be used as an initial condition of the next 
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month. This can be considered as a kind of greedy algorithm for the dynamic 
programming that yields a local suboptimum. The proposed linear program-
ming problem for a policy-based PDP can be formulated as follow.

Where 𝑝j,t is power output of the power plant 𝑗 at time 𝑡 (MW), 𝐶j is the unit 
cost of the power plant 𝑗 (Baht/MWh), 𝐿t is load demand at time 𝑡 (MW), 
𝐶𝑜𝑛 is a set of conventional power plants, 𝑁𝐹 is a set of non-firm and 
renewable power plants, 𝐸k,limit is limited energy of the power plants of type 
𝐾 (MWh), 𝑟𝐶𝑂2,j is greenhouse gas emission rate of the power plant 𝑗  
(tCO2/MWh), 𝐶𝑂2,limit is limited greenhouse gas emission (tCO2), 𝑃min,j is the 
minimum generation of the power plant 𝑗 (MW) and 𝑃max,j is the maximum 
generation of the power plant 𝑗 (MW).

V. POWER PLANT SELECTION

As explained earlier, the system’s reliability level either measured by RM or 
LOLE is used to indicate whether the entire system needs a new power plant 
or not. If a new power plant is needed. Unlike the conventional PDP that the 
cheapest power plant will be chosen firstly as a candidate unit, in this 
proposed regional PDP implementation method, the sub-area having the 
worst reliability level measured by the area-based LOLE will be selected 
firstly. After that, the cheapest power plant from the set of available 
generation types that can be constructed within that area will then be 
chosen as a candidate unit. However, the candidate unit is needed to pass 
all of the defined constraints such as limited energy and limited space. If the 
candidate unit leads to violation of some constraints, the next cheapest 
power plant will be selected. Finally, if there is no feasible power plant in 
that area, the area with the second worst index will then be selected. And 
the same verification process starts again. The selection process is shown as 
follow.

where 𝐼𝐶(𝐾) is total investment cost of the candidate plant 𝐾 (Baht), 𝐸𝐶(𝐾) 
is energy cost of the candidate plant 𝐾, and 𝑛𝐺𝑒𝑛area,t is the numbers of 
generation site in that area.
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VI. NUMERICAL EXAMPLE

A modified Thailand generation system during 2013-2030 is used as an 
example to demonstrate advantages of the proposed method. Thailand’s 
generation data are summarized in Table X-XII. Geographically, Thailand’s 
generation system can be separated into 5 control areas, connected together 
through 5 tie-line systems as depicted in Fig 7. Assume that there is no major 
tie-line expansion project along the planning period. In addition, for the Area 
5 which is the metropolitan area, there is limited space for a new power 
plant. Currently not more than additional 3 sites are allowed unless the 
existing power plant is retired. Candidate power plants with area constraints 
are summarized in Table XIII.

In this example, 2 PDP policies are analyzed and then compared. The first 
policy, case 1, is the proposed regional PDP where the location is selected 
before choosing the candidate power plant. The other policy, case 2, can be 
considered as a conventional PDP where the cheapest power plant is chosen 
firstly and the preferred location of construction based on fuel types is then 
selected. Since a group of power plants during 2013-2020 has already been 
committed, only PDPs’ results of 2021-2030 will be shown. 
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TABLE VI. THE PROPOSED REGIONAL AND CONVENTIONAL PDPS (MW)

TABLE VII. DEPENDABLE CAPACITY AT HOURLY PEAK LOAD OF EACH AREA, AT 2030 (MW)
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TABLE VIII. SYSTEM AVERAGE GENERATION COST (BAHT/KWH)

TABLE IX. FUTURE TIE-LINE CAPACITY NEEDED, AT 2030 (MW)

From table VI, it can be seen that both plans have nearly equal total installed 
capacity of new power plants during 2021-2030. However, different types 
of power plants and locations are chosen according to different imposed poli-
cies. From Table VII, it is obviously seen that generation and demand of each 
area of the proposed PDP is more balanced, leading to higher sustainability 
and stability in long term. Although generation cost obtained from the 
proposed policy, case 1, is higher, but from table IX, it can be obviously 
seen that this plan requires less future tie-line capacity expansion.

VII. CONCLUSION

This paper proposes a method for power development planning considering 
regional constraints. By this proposed method, the area having the worst 
reliability level measured by the area-based LOLE will be selected before 
choosing the candidate power plant. With this policy, it makes generation 
and demand of each control area more balance creating entire system 
sustainability and stability. Though, total generation cost of the proposed 
policy is higher than the convention PDP, however it needs less future tie-line 
capacity expansion cost.  

Furthermore, instead of a complete dynamic programming, a linear 
programming for a simplified regional PDP designed for energy dispatch is 
proposed in this paper. It is suited for the policy-based planning that may 
allow trade-off between computation time and suboptimum solution. 
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APPENDIX

The modified Thailand generation system data used in this paper can be 
shown in Table X-XIII. 

TABLE X. GENERATING CAPACITY OF THAILAND, AT 2013

TABLEXI. PLANNEDNEWGENERATINGUNIT,2013-2020

TABLE XII. PLANNED RETIRED GENERATING UNIT, 2013-2030

TABLE XIII. CANDIDATE GENERATING UNITS
*Only MW is specified in the PDP. 
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การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาโดยพิจารณา
เง่ือนไขเชิงพ้ืนที่

รฐับาลกําหนดใหมีแผนพฒันาพลงังาน ( power development plan หรอื PDP ) 
เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของชาติ และสงเสริมพลังงานทางเลือก และ
โครงการอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตาม การที่ไมนําสภาพของแตละพื้นที่มา
พิจารณาดวย จะทําใหเกิดความไมสมดุลของความตองการพลังงานในบางพื้นที่ 
ซึ่งจะทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ และมีการขยายสายสงโดยไมจําเปน บทความนี้นํา
เสนอการวางแผนการพัฒนาระบบพลังงานตามหลักนโยบายรวมกับการพิจารณา
ขอจํากัดของพื้นที่ ตัวชี้วัดตามหลักการความเชื่อถือไดแบบหลายพื้นที่ถูกใชเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติของพื้นที่ที่จะสรางโรงไฟฟาในอนาคต กระบวนการวิธี PDP 
แบบงาย ดวยการพิจารณาขอจํากัดของพื้นที่จึงถูกนําเสนอขึ้น วิธีการนี้เหมาะสม
กับการวางแผนตามหลักนโยบายและไดทําการทดสอบกับระบบการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย รวมทั้งทําการเปรียบเทียบตนทุนกับวิธีการแบบธรรมดา

I. ความนํา

รัฐบาลกําหนดใหมีแผนพัฒนาพลังงาน  ( Power Development Plan :PDP ) 
เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของชาติ และสงเสริมพลังงานทางเลือกและ
โครงการอนุรักษพลังงาน ตามแบบฉบับเดิมในประเทศไทย เมื่อมีการใชแผน PDP 
ระบบการผลิดไฟฟาทั้งหมดจะถูกพิจารณาเปนแบบพื้นที่เดียว ขอมูลที่แสดงใน PDP 
มีเพียง ชนิด , ขนาด และเทคโนโลยี ของโรงไฟฟาที่ตองการสรางใน 20 ปขาง
หนา ตามการพยากรณการใชไฟฟาในอนาคต อยางไรก็ตาม การที่ไมกําหนด
คุณลักษณะของพื้นที่ที่จะสรางโรงไฟฟา อาจจะทําใหเกิดความไมสมดุลยของ
ปริมาณความตองการในการผลิตไฟฟาในบางพื้นที่ ทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ และ
มีการขยายระบบสงสํารองโดยไมจําเปน ดังนั้นการวางแผนพัฒนาพลังงานดวย
การพิจารณาขอจํากัดของพื้นที่ ไดแก ความตองการในพื้นที่ , ขนาดของสายสง
เชื่อมโยง , ทรัพยากรที่มีอยูในแตละพื้นที่กลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญ

การวางแผนพัฒนาพลังงานตามพื้นที่ ( Regional Development Planning : ) 
เปนวิธีการหนึ่งที่ใชพิจารณาการวางแผนขยายการผลิตไฟฟา ที่ไดนําขอจํากัด
ของพื้นที่มาพิจารณาดวย ไดแก ความตองการในพื้นที่ , ขนาดสายสงเชื่อมโยง , 
ทรัพยากรที่มีอยูรวมไปถึงการกําหนดคุณลักษณะของที่ตั้งโรงไฟฟาในอนาคต วิธี
การที่นําเสนออบูบนพื้นฐานของหลักการความเชื่อถือไดหลายพื้นที่ โดยใชพื้นที่
หลักที่สูญเสียโหลดที่คาดหวังไว ( Loss of  Load  Expeclation : LOLE ) เปนตัว
แสดงถึงพื้นที่ที่มีความตองการโรงไฟฟาใหม วิธีการ PDP แบบงาย แสดงตาม
แผนผังในรูปที่ 1 โดยเริ่มจากกําหนดเปาหมาย , การสมมุติและขอจํากัดของแผน 
แลวพิจารณาแผนระยะเวลาการใชโรงไฟฟาและการปลดระวาง หลังจากนั้นจะหาคา
ดัชนีชี้วัดของสถานะปจจุบันของการผลิตและความตองการ ไดแก ปริมาณ

รูปที่ 1 แผนผังอยางงายของวิธีที่นำเสนอ

สํารอง , LOLE , การสงพลังงาน เปนตน ตอไปดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของระบบ 
ไดแก LOLE และปริมาณสํารองจะถูกทบทวนเพื่อใหแนใจวา ระดับความเสี่ยงของ
ระบบยังสามารถรับได ถารับไมได โรงไฟฟาใหมจะถูกเพิ่มเขามาใน PDP ชนิด , 
ขนาด และเทคโนโลยีของโรงไฟฟาจะถูกกําหนดลงไป รวมไปถึงคุณลักษณะของที่
ตั้งดวย ถาระดับความเสี่ยงของระบบสามารถรับได กระบวนการคํานวณจะยายไป
สูขั้นถัดไป และทําซํ้าจนจบกระบวนการ
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TABLE VIII. SYSTEM AVERAGE GENERATION COST (BAHT/KWH)

TABLE IX. FUTURE TIE-LINE CAPACITY NEEDED, AT 2030 (MW)

From table VI, it can be seen that both plans have nearly equal total installed 
capacity of new power plants during 2021-2030. However, different types 
of power plants and locations are chosen according to different imposed poli-
cies. From Table VII, it is obviously seen that generation and demand of each 
area of the proposed PDP is more balanced, leading to higher sustainability 
and stability in long term. Although generation cost obtained from the 
proposed policy, case 1, is higher, but from table IX, it can be obviously 
seen that this plan requires less future tie-line capacity expansion.

VII. CONCLUSION

This paper proposes a method for power development planning considering 
regional constraints. By this proposed method, the area having the worst 
reliability level measured by the area-based LOLE will be selected before 
choosing the candidate power plant. With this policy, it makes generation 
and demand of each control area more balance creating entire system 
sustainability and stability. Though, total generation cost of the proposed 
policy is higher than the convention PDP, however it needs less future tie-line 
capacity expansion cost.  

Furthermore, instead of a complete dynamic programming, a linear 
programming for a simplified regional PDP designed for energy dispatch is 
proposed in this paper. It is suited for the policy-based planning that may 
allow trade-off between computation time and suboptimum solution. 
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APPENDIX

The modified Thailand generation system data used in this paper can be 
shown in Table X-XIII. 

TABLE X. GENERATING CAPACITY OF THAILAND, AT 2013

TABLEXI. PLANNEDNEWGENERATINGUNIT,2013-2020

TABLE XII. PLANNED RETIRED GENERATING UNIT, 2013-2030

TABLE XIII. CANDIDATE GENERATING UNITS
*Only MW is specified in the PDP. 
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การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาโดยพิจารณา
เง่ือนไขเชิงพื้นที่

รฐับาลกาํหนดใหมีแผนพฒันาพลงังาน ( power development plan หรอื PDP ) 
เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของชาติ และสงเสริมพลังงานทางเลือก และ
โครงการอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตาม การที่ไมนําสภาพของแตละพื้นที่มา
พิจารณาดวย จะทําใหเกิดความไมสมดุลของความตองการพลังงานในบางพื้นที่ 
ซึ่งจะทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ และมีการขยายสายสงโดยไมจําเปน บทความนี้นํา
เสนอการวางแผนการพัฒนาระบบพลังงานตามหลักนโยบายรวมกับการพิจารณา
ขอจํากัดของพื้นที่ ตัวชี้วัดตามหลักการความเชื่อถือไดแบบหลายพื้นที่ถูกใชเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติของพื้นที่ที่จะสรางโรงไฟฟาในอนาคต กระบวนการวิธี PDP 
แบบงาย ดวยการพิจารณาขอจํากัดของพื้นที่จึงถูกนําเสนอขึ้น วิธีการนี้เหมาะสม
กับการวางแผนตามหลักนโยบายและไดทําการทดสอบกับระบบการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย รวมทั้งทําการเปรียบเทียบตนทุนกับวิธีการแบบธรรมดา

I. ความนํา

รัฐบาลกําหนดใหมีแผนพัฒนาพลังงาน  ( Power Development Plan :PDP ) 
เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของชาติ และสงเสริมพลังงานทางเลือกและ
โครงการอนุรักษพลังงาน ตามแบบฉบับเดิมในประเทศไทย เมื่อมีการใชแผน PDP 
ระบบการผลิดไฟฟาทั้งหมดจะถูกพิจารณาเปนแบบพื้นที่เดียว ขอมูลที่แสดงใน PDP 
มีเพียง ชนิด , ขนาด และเทคโนโลยี ของโรงไฟฟาที่ตองการสรางใน 20 ปขาง
หนา ตามการพยากรณการใชไฟฟาในอนาคต อยางไรก็ตาม การที่ไมกําหนด
คุณลักษณะของพื้นที่ที่จะสรางโรงไฟฟา อาจจะทําใหเกิดความไมสมดุลยของ
ปริมาณความตองการในการผลิตไฟฟาในบางพื้นที่ ทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ และ
มีการขยายระบบสงสํารองโดยไมจําเปน ดังนั้นการวางแผนพัฒนาพลังงานดวย
การพิจารณาขอจํากัดของพื้นที่ ไดแก ความตองการในพื้นที่ , ขนาดของสายสง
เชื่อมโยง , ทรัพยากรที่มีอยูในแตละพื้นที่กลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญ

การวางแผนพัฒนาพลังงานตามพื้นที่ ( Regional Development Planning : ) 
เปนวิธีการหนึ่งที่ใชพิจารณาการวางแผนขยายการผลิตไฟฟา ที่ไดนําขอจํากัด
ของพื้นที่มาพิจารณาดวย ไดแก ความตองการในพื้นที่ , ขนาดสายสงเชื่อมโยง , 
ทรัพยากรที่มีอยูรวมไปถึงการกําหนดคุณลักษณะของที่ตั้งโรงไฟฟาในอนาคต วิธี
การที่นําเสนออบูบนพื้นฐานของหลักการความเชื่อถือไดหลายพื้นที่ โดยใชพื้นที่
หลักที่สูญเสียโหลดที่คาดหวังไว ( Loss of  Load  Expeclation : LOLE ) เปนตัว
แสดงถึงพื้นที่ที่มีความตองการโรงไฟฟาใหม วิธีการ PDP แบบงาย แสดงตาม
แผนผังในรูปที่ 1 โดยเริ่มจากกําหนดเปาหมาย , การสมมุติและขอจํากัดของแผน 
แลวพิจารณาแผนระยะเวลาการใชโรงไฟฟาและการปลดระวาง หลังจากนั้นจะหาคา
ดัชนีชี้วัดของสถานะปจจุบันของการผลิตและความตองการ ไดแก ปริมาณ

รูปที่ 1 แผนผังอยางงายของวิธีที่นำเสนอ

สํารอง , LOLE , การสงพลังงาน เปนตน ตอไปดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของระบบ 
ไดแก LOLE และปริมาณสํารองจะถูกทบทวนเพื่อใหแนใจวา ระดับความเสี่ยงของ
ระบบยังสามารถรับได ถารับไมได โรงไฟฟาใหมจะถูกเพิ่มเขามาใน PDP ชนิด , 
ขนาด และเทคโนโลยีของโรงไฟฟาจะถูกกําหนดลงไป รวมไปถึงคุณลักษณะของที่
ตั้งดวย ถาระดับความเสี่ยงของระบบสามารถรับได กระบวนการคํานวณจะยายไป
สูขั้นถัดไป และทําซํ้าจนจบกระบวนการ
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II. การสรางแบบจําลองโหลดและระบบการผลิต

การใช PDP และการหาคาดัชนีชี้วัดความเชื่อถือได จะตองมีการสรางแบบจําลอง
ของโหลดและระบบการผลิตขึ้นมา

A. แบบจําลองโหลด

สําหรับพื้นที่เดียว , จะใชโหลดรายชั่วโมงของปที่ใชเปนฐานพยากรณ ในรูปที่ 2 
รวมกับ คาพยากรณโหลดสูงสุดและคาพยากรณความตองการพลังงาน แสดงใน
รูปที่ 3 เพื่อพยากรณโหลดรายชั่วโมง สําหรับการวางแผนแตละป ซึ่งในปจจุบันยัง
ไมมีรายละเอียดการพยากรณโหลดแบบหลายพื้นที่ในประเทศไทย การสรางแบบ
จําลองของโหลดในแตละพื้นที่สามารถประมาณคาจากอัตราสวนของโหลดของ
พื้นที่ที่ใชเปนฐานคูณดวยโหลดรายชั่วโมงที่พยากรณไดซึ่งแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 รูปแบบโหลดของปที่ใชเปนฐาน

รูปที่ 3 คาพยากรณความตองการพลังงานและโหลดสูงสุด

รูปที่ 4 รูปแบบของโหลดของพื้นที่ฐานรายสัปดาห

B.การจําลองระบบการผลิต

ในการหาคาระดับความมีเสถียรภาพของแตละโรงไฟฟานั้น จะใชแบบจําลองสอง
สถานะ (two – state) อธิบายพฤติกรรมที่นาจะเกิดขึ้นของระบบผลิตไฟฟาแตละ

รูปที่ 5 แบบจำลอง 2 สถานะ

หนวย รูปที่ 5 แสดงแบบจําลองสองสถานะ เมื่อสถานะบน (up – state) แทนโรง
ไฟฟาที่ใชได สถานะลาง (down – state) แทนโรงไฟฟาที่ไมสามารถใชได  λ คือ
อัตราผิดพรองที่คาดหวัง µ คือ อัตราซอมแซมที่คาดหวัง

(1)𝐹𝑂𝑅 = 
   𝜆 
𝜆+µ

(2)

ดวยแบบจําลองนี้ สามารถคํานวณอัตราชวงหยุดการจายไฟฟาของโรงไฟฟา 
(Forced outage rate: FOR) ไดตามสมการที่ 1 

FOR แทนความนาจะเปนที่โรงไฟฟาไมสามารถจายไฟฟาไดชวงที่มีความตองการใน
การวิเคราะหระบบผลิตไฟฟาที่มีหลายโรง FOR ของแตละโรงจะถูกรวมกัน และ
สรางเปนตารางความนาจะเปนของขนาดกําลังไฟฟาที่หยุดจายได (Capacity 
Outage Probability Tables : COPT) เปนการจัดระดับอยางงาย และเกี่ยวเนื่อง
กัน COPT อธิบายความนาจะเปนสะสม X MW ที่หยุดจายไฟฟาในระบบ ซึ่ง
สามารถสรางเปนสูตรไดตามสมการที่ 2

P(x) = (1-U) ·P(x) + (U) · P´(x-c)

เมื่อ P´(x) และ P(x) กําหนดเปนความนาจะเปนสะสมของขนาดกําลังไฟฟาที่หยุด
จาย กอนและหลังการเพิ่มโรงไฟฟาใหม U หรือ FOR ของโรงไฟฟาที่เพิ่มเขามา 
และ C คือขนาดกําลังไฟฟาเปนเมกกะวัตต ของโรงไฟฟาที่เพิ่มเขามา ตัวอยาง 
COPT ประกอบดวยขนาดกําลังไฟฟาที่หยุดจาย Ok หนวยเปนเมกกะวัตต กับ
ความนาจะเปน Pk แสดงในตารางที่ I.

ตาราง I ตัวอยาง COPT

III. คํานวณดัชนีชี้วัดความเชื่อถือได

ในบทความนี้ คาเผื่อสํารองของระบบ (RM) และ LOLE จะใชปนตัวแสดงถึงระบบ
การผลิตไฟฟาทั้งหมด ตองการโรงไฟฟาใหมหรือไม อยางไรก็ตาม ในการกําหนด
คุณลักษณะที่ตั้งควรจะสรางโรงไฟฟาใหม จําเปนตองใชดัชนีชี้วัดความเชื่อถือได 
เชน LOLE ของพื้นที่ฐาน ซึ่งจะอธิบายในตอน III.C

A. คาเผื่อสํารอง (Reserved Margin : RM)

คาเผื่อสํารอง ถูกกําหนดเปนผลตางระหวางขนาดของความเชื่อถือได (Depend-
able Capacity : DC) และความตองการสูงสุด [7] ระดับของ RM สะทอนความ
เชื่อถือไดของระบบไดอยางชัดเจน ในประเทศไทย RM ตองมีคามากกวา 15% ของ
ความตองการสูงสุด RM สามารถกําหนดไดดวยสมการที่ 3

𝐷𝐶 − 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑 × 100 
𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑅𝑀 = (3)

B.การสูญเสียความคาดหวังของโหลด (Loss of Load Expectation : 
LOLE)

LOLE ถูกกําหนดเปนจํานวนของวันที่ขนาดของระบบการผลิตไฟฟาที่ใชไดตํ่ากวา

ความตองการใชโหลด [8] LOLE สามารถคํานวณไดงายๆ โดยใช COPT  และเสน
กราฟระยะเวลาของโหลด ซึ่งแสดงในรูปที่ 6 ในประเทศไทย ระบบ LOLE มีความ
ตองการใหไมนอยกวา 1 วันตอป ซึ่งสามารถคํานวณไดตามสมการที่ 4

รูปที่ 6แบบจำลองสองสถานะ

(4)

เมื่อ P
k
 คือความนาจะเปนเฉพาะตัวของกําลังไฟฟาที่หยุดจาย O

k
 หนวยเปนเมกกะ

วัตต (MW) 
     t

k
 คือชวงเวลาของสถานะผิดพรองและ 

     n คือจํานวนสถานะของ COPT 

C. ความเชื่อถือไดแบบหลายพื้นที่ (Multi – area Reliability)

โดยปกติ ระบบไฟฟาขนาดใหญจะถูกแบงเปนพื้นที่ยอยๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร 
แตละพื้นจะมีศูนยกลางควบคุมของตนเอง และถูกเชื่อมตอเขาดวยกันผานสายสง
เชื่อมโยงหลักในบางสถานการณ ถึงแมวาระดับความเชื่อถือไดของทั้งระบบมองวา
คอนขางสูง แตอาจมีปญหาในระบบการผลิตในบางพื้นที่ เพื่อที่จะหาคาระดับความ
เชื่อถือไดของแตละพื้นที่ยอยๆ จําเปนตองพิจารณา ความเชื่อถือไดแบบหลาย
พื้นที่กําลังการผลิต และความตองการไฟฟาของพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งกําลังไฟฟา
สวนเกิน จากพื้นที่อื่น กําลังไฟฟาสวนเกินของพื้นที่หนึ่งจะถูกเชื่อมโยงผานสายสง
เชื่อมโยง โดยจะพิจารณาใหเปนโรงไฟฟาที่ชวยจายไฟฟาไปยังพื้นที่เปาหมาย ใน
เวลาที่พื้นที่นั้นมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ อยางไรก็ตามขนาดกําลังไฟฟาที่โรง
ไฟฟาเหลานี้จะชวยจายได จะถูกจํากัดดวยความสามารถของสายสงเชื่อมโยง ดวย
หลักการนี้คา LOLE ของแตละพื้นที่จะถูกคํานวณ เพื่อใชเปนตัวบอกวาพื้นที่ไหน
ควรจะสรางโรงไฟฟาใหม เมื่อคํานวณคา LOLE ของพื้นที่ทั้งหมดไดแลว พื้นที่ที่มี
ดัชนีชี้วัดแยที่สุดจะเปนพื้นที่ที่จะสรางโรงไฟฟา แตถาพื้นที่มีความจํากัด ก็จะไป
พิจารณาพื้นที่ที่มีดัชนีชี้วัดแยเปนอันดับสองตอไป

เพื่อนําเสนอหลักการความเชื่อถือแบบหลายพื้นที่ จะแสดงตัวอยาง 2 พื้นที่ที่
แสดงคา COPT ไวในตารางที่ II สมมติวาพื้นที่ A และ B มีความตองการโหลด
สูงสุด 30 MW เทากัน กําลังไฟฟาสวนเกินของพื้นที่ B สามารถรองรับพื้นที่ A 
ดังแสดงไวในตารางที่ III ดวยความสามารถของสายสงเชื่อมโยงที่ 20 MW ทําให
กําลังไฟฟาสูงสุดที่สงจาก B ไป A จะโดยจํากัดไว ดังนั้นโรงไฟฟาทั้งหมดที่เชื่อม
ตอไปยังพื้นที่ A สามารถแสดงไดดังตารางที่ IV ในที่สุดคา COPT ใหมของพื้นที่ A 
ที่สําเร็จแลวจะแสดงไวในตารางที่ V ทําใหคา LOLE ของพื้นที่ A ลดลงจาก 0.027 
เปน 0.011 วันตอป

ตาราง II

ตาราง III

ตาราง IV

ตาราง V

IV. การสงพลังงาน (Energy Dispateh)

ในแผน PDP เกณฑของความเชื่อถือไดของระบบไมไดถูกวัดจาก LOLE หรือเผื่อ
สํารองเพียงอยางเดียว แตยังวัดจากทรัพยากรที่จํากัด , การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO

2
), สวนผสมเชื้อเพลิงและอื่นๆ เพื่อพิสูจนขอจํากัดเหลานี้ 

พลังงานที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาทั้งหมดจะถูกวัดจากกระบวนการสงพลังงาน การ
สงพลังงานคือวิธีการหนึ่งที่จะหาพลังงานที่ผลิตจากโรงไฟฟาทั้งหมดที่ตองเพียง
พอตอโหลดแตละชั่วโมง นอกจากนี้ พลังงานแตละชนิดตองไมละเมิดขอจํากัดที่   
มีอยู

การคํานวณเริ่มตนจากปริมาณโหลดที่ปลดออกโดยการผลิตของโรงไฟฟาราย
ยอย และโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก จากนั้นโหลดที่ยังเหลืออยูจะถูกรองรับโดย
โรงไฟฟาธรรมดา PDP เปนการวางแผนระยะยาว เชน 30 ป  เพื่อแกปญหาในการ
สงพลังงาน โดยทั่วไปจะใชเทคนิค Dynamie Programming ในการวัดผลดวย
ตนทุนตํ่าสุดตลอด 20 ป อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณโดยเฉพาะเมื่อมีการ
ปรับปรุงแผนนโยบาย จะตองการเพียงคาโดยประมาณมากกวาคาที่ละเอียด ดังนั้น
การดําเนินการเชิงเสน (Linear Programming) สําหรับการออกแบบแผน PDP 
อยางงาย เพื่อการสงพลังงานเหมาะสมกับแผนนโยบายหลักไดถูกนําเสนอใน
บทความนี้ วัตถุประสงคของวิธีการนี้ก็เพื่อหาคาตนทุนในการสงพลังงานราย
เดือนตํ่าสุด ขอจํากัดของปญหานี้ประกอบดวย ความสมดุลของการผลิต
พลังงานกับโหลด สําหรับทุกๆ ชั่วโมงใน 1 เดือน, ทรัพยากรที่จํากัดในแตละ
เดือน, การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในแตละเดือน และคาสูงสุดและคาตํ่าสุด
ของพลังงานที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาแตละโรง กระบวนการจะถูกทําซํ้าทุกๆ เดือน 
จนกระทั่งครอบคลุมชวงเวลาทั้งหมดของแผน ที่ซึ่งผลของเดือนปจจุบันจะถูกใช
เปนคาเริ่มตนของเดือนถัดไป ซึ่งเปนขั้นตอนวิธีแบบละโมบอยางหนึ่ง (Greedy 
Algorithm) สําหรับการดําเนินการเชิงเคลื่อนไหว (Dynamie Programing) ซึ่ง
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II. การสรางแบบจําลองโหลดและระบบการผลิต

การใช PDP และการหาคาดัชนีชี้วัดความเชื่อถือได จะตองมีการสรางแบบจําลอง
ของโหลดและระบบการผลิตขึ้นมา

A. แบบจําลองโหลด

สําหรับพื้นที่เดียว , จะใชโหลดรายชั่วโมงของปที่ใชเปนฐานพยากรณ ในรูปที่ 2 
รวมกับ คาพยากรณโหลดสูงสุดและคาพยากรณความตองการพลังงาน แสดงใน
รูปที่ 3 เพื่อพยากรณโหลดรายชั่วโมง สําหรับการวางแผนแตละป ซึ่งในปจจุบันยัง
ไมมีรายละเอียดการพยากรณโหลดแบบหลายพื้นที่ในประเทศไทย การสรางแบบ
จําลองของโหลดในแตละพื้นที่สามารถประมาณคาจากอัตราสวนของโหลดของ
พื้นที่ที่ใชเปนฐานคูณดวยโหลดรายชั่วโมงที่พยากรณไดซึ่งแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 รูปแบบโหลดของปที่ใชเปนฐาน

รูปที่ 3 คาพยากรณความตองการพลังงานและโหลดสูงสุด

รูปที่ 4 รูปแบบของโหลดของพื้นที่ฐานรายสัปดาห

B.การจําลองระบบการผลิต

ในการหาคาระดับความมีเสถียรภาพของแตละโรงไฟฟานั้น จะใชแบบจําลองสอง
สถานะ (two – state) อธิบายพฤติกรรมที่นาจะเกิดขึ้นของระบบผลิตไฟฟาแตละ

รูปที่ 5 แบบจำลอง 2 สถานะ

หนวย รูปที่ 5 แสดงแบบจําลองสองสถานะ เมื่อสถานะบน (up – state) แทนโรง
ไฟฟาที่ใชได สถานะลาง (down – state) แทนโรงไฟฟาที่ไมสามารถใชได  λ คือ
อัตราผิดพรองที่คาดหวัง µ คือ อัตราซอมแซมที่คาดหวัง

(1)𝐹𝑂𝑅 = 
   𝜆 
𝜆+µ

(2)

ดวยแบบจําลองนี้ สามารถคํานวณอัตราชวงหยุดการจายไฟฟาของโรงไฟฟา 
(Forced outage rate: FOR) ไดตามสมการที่ 1 

FOR แทนความนาจะเปนที่โรงไฟฟาไมสามารถจายไฟฟาไดชวงที่มีความตองการใน
การวิเคราะหระบบผลิตไฟฟาที่มีหลายโรง FOR ของแตละโรงจะถูกรวมกัน และ
สรางเปนตารางความนาจะเปนของขนาดกําลังไฟฟาที่หยุดจายได (Capacity 
Outage Probability Tables : COPT) เปนการจัดระดับอยางงาย และเกี่ยวเนื่อง
กัน COPT อธิบายความนาจะเปนสะสม X MW ที่หยุดจายไฟฟาในระบบ ซึ่ง
สามารถสรางเปนสูตรไดตามสมการที่ 2

P(x) = (1-U) ·P(x) + (U) · P´(x-c)

เมื่อ P´(x) และ P(x) กําหนดเปนความนาจะเปนสะสมของขนาดกําลังไฟฟาที่หยุด
จาย กอนและหลังการเพิ่มโรงไฟฟาใหม U หรือ FOR ของโรงไฟฟาที่เพิ่มเขามา 
และ C คือขนาดกําลังไฟฟาเปนเมกกะวัตต ของโรงไฟฟาที่เพิ่มเขามา ตัวอยาง 
COPT ประกอบดวยขนาดกําลังไฟฟาที่หยุดจาย Ok หนวยเปนเมกกะวัตต กับ
ความนาจะเปน Pk แสดงในตารางที่ I.

ตาราง I ตัวอยาง COPT

III. คํานวณดัชนีชี้วัดความเชื่อถือได

ในบทความนี้ คาเผื่อสํารองของระบบ (RM) และ LOLE จะใชปนตัวแสดงถึงระบบ
การผลิตไฟฟาทั้งหมด ตองการโรงไฟฟาใหมหรือไม อยางไรก็ตาม ในการกําหนด
คุณลักษณะที่ตั้งควรจะสรางโรงไฟฟาใหม จําเปนตองใชดัชนีชี้วัดความเชื่อถือได 
เชน LOLE ของพื้นที่ฐาน ซึ่งจะอธิบายในตอน III.C

A. คาเผื่อสํารอง (Reserved Margin : RM)

คาเผื่อสํารอง ถูกกําหนดเปนผลตางระหวางขนาดของความเชื่อถือได (Depend-
able Capacity : DC) และความตองการสูงสุด [7] ระดับของ RM สะทอนความ
เชื่อถือไดของระบบไดอยางชัดเจน ในประเทศไทย RM ตองมีคามากกวา 15% ของ
ความตองการสูงสุด RM สามารถกําหนดไดดวยสมการที่ 3

𝐷𝐶 − 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑 × 100 
𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑅𝑀 = (3)

B.การสูญเสียความคาดหวังของโหลด (Loss of Load Expectation : 
LOLE)

LOLE ถูกกําหนดเปนจํานวนของวันที่ขนาดของระบบการผลิตไฟฟาที่ใชไดตํ่ากวา

ความตองการใชโหลด [8] LOLE สามารถคํานวณไดงายๆ โดยใช COPT  และเสน
กราฟระยะเวลาของโหลด ซึ่งแสดงในรูปที่ 6 ในประเทศไทย ระบบ LOLE มีความ
ตองการใหไมนอยกวา 1 วันตอป ซึ่งสามารถคํานวณไดตามสมการที่ 4

รูปที่ 6แบบจำลองสองสถานะ

(4)

เมื่อ P
k
 คือความนาจะเปนเฉพาะตัวของกําลังไฟฟาที่หยุดจาย O

k
 หนวยเปนเมกกะ

วัตต (MW) 
     t

k
 คือชวงเวลาของสถานะผิดพรองและ 

     n คือจํานวนสถานะของ COPT 

C. ความเชื่อถือไดแบบหลายพื้นที่ (Multi – area Reliability)

โดยปกติ ระบบไฟฟาขนาดใหญจะถูกแบงเปนพื้นที่ยอยๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร 
แตละพื้นจะมีศูนยกลางควบคุมของตนเอง และถูกเชื่อมตอเขาดวยกันผานสายสง
เชื่อมโยงหลักในบางสถานการณ ถึงแมวาระดับความเชื่อถือไดของทั้งระบบมองวา
คอนขางสูง แตอาจมีปญหาในระบบการผลิตในบางพื้นที่ เพื่อที่จะหาคาระดับความ
เชื่อถือไดของแตละพื้นที่ยอยๆ จําเปนตองพิจารณา ความเชื่อถือไดแบบหลาย
พื้นที่กําลังการผลิต และความตองการไฟฟาของพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งกําลังไฟฟา
สวนเกิน จากพื้นที่อื่น กําลังไฟฟาสวนเกินของพื้นที่หนึ่งจะถูกเชื่อมโยงผานสายสง
เชื่อมโยง โดยจะพิจารณาใหเปนโรงไฟฟาที่ชวยจายไฟฟาไปยังพื้นที่เปาหมาย ใน
เวลาที่พื้นที่นั้นมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ อยางไรก็ตามขนาดกําลังไฟฟาที่โรง
ไฟฟาเหลานี้จะชวยจายได จะถูกจํากัดดวยความสามารถของสายสงเชื่อมโยง ดวย
หลักการนี้คา LOLE ของแตละพื้นที่จะถูกคํานวณ เพื่อใชเปนตัวบอกวาพื้นที่ไหน
ควรจะสรางโรงไฟฟาใหม เมื่อคํานวณคา LOLE ของพื้นที่ทั้งหมดไดแลว พื้นที่ที่มี
ดัชนีชี้วัดแยที่สุดจะเปนพื้นที่ที่จะสรางโรงไฟฟา แตถาพื้นที่มีความจํากัด ก็จะไป
พิจารณาพื้นที่ที่มีดัชนีชี้วัดแยเปนอันดับสองตอไป

เพื่อนําเสนอหลักการความเชื่อถือแบบหลายพื้นที่ จะแสดงตัวอยาง 2 พื้นที่ที่
แสดงคา COPT ไวในตารางที่ II สมมติวาพื้นที่ A และ B มีความตองการโหลด
สูงสุด 30 MW เทากัน กําลังไฟฟาสวนเกินของพื้นที่ B สามารถรองรับพื้นที่ A 
ดังแสดงไวในตารางที่ III ดวยความสามารถของสายสงเชื่อมโยงที่ 20 MW ทําให
กําลังไฟฟาสูงสุดที่สงจาก B ไป A จะโดยจํากัดไว ดังนั้นโรงไฟฟาทั้งหมดที่เชื่อม
ตอไปยังพื้นที่ A สามารถแสดงไดดังตารางที่ IV ในที่สุดคา COPT ใหมของพื้นที่ A 
ที่สําเร็จแลวจะแสดงไวในตารางที่ V ทําใหคา LOLE ของพื้นที่ A ลดลงจาก 0.027 
เปน 0.011 วันตอป

ตาราง II

ตาราง III

ตาราง IV

ตาราง V

IV. การสงพลังงาน (Energy Dispateh)

ในแผน PDP เกณฑของความเชื่อถือไดของระบบไมไดถูกวัดจาก LOLE หรือเผื่อ
สํารองเพียงอยางเดียว แตยังวัดจากทรัพยากรที่จํากัด , การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO

2
), สวนผสมเชื้อเพลิงและอื่นๆ เพื่อพิสูจนขอจํากัดเหลานี้ 

พลังงานที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาทั้งหมดจะถูกวัดจากกระบวนการสงพลังงาน การ
สงพลังงานคือวิธีการหนึ่งที่จะหาพลังงานที่ผลิตจากโรงไฟฟาทั้งหมดที่ตองเพียง
พอตอโหลดแตละชั่วโมง นอกจากนี้ พลังงานแตละชนิดตองไมละเมิดขอจํากัดที่   
มีอยู

การคํานวณเริ่มตนจากปริมาณโหลดที่ปลดออกโดยการผลิตของโรงไฟฟาราย
ยอย และโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก จากนั้นโหลดที่ยังเหลืออยูจะถูกรองรับโดย
โรงไฟฟาธรรมดา PDP เปนการวางแผนระยะยาว เชน 30 ป  เพื่อแกปญหาในการ
สงพลังงาน โดยทั่วไปจะใชเทคนิค Dynamie Programming ในการวัดผลดวย
ตนทุนตํ่าสุดตลอด 20 ป อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณโดยเฉพาะเมื่อมีการ
ปรับปรุงแผนนโยบาย จะตองการเพียงคาโดยประมาณมากกวาคาที่ละเอียด ดังนั้น
การดําเนินการเชิงเสน (Linear Programming) สําหรับการออกแบบแผน PDP 
อยางงาย เพื่อการสงพลังงานเหมาะสมกับแผนนโยบายหลักไดถูกนําเสนอใน
บทความนี้ วัตถุประสงคของวิธีการนี้ก็เพื่อหาคาตนทุนในการสงพลังงานราย
เดือนตํ่าสุด ขอจํากัดของปญหานี้ประกอบดวย ความสมดุลของการผลิต
พลังงานกับโหลด สําหรับทุกๆ ชั่วโมงใน 1 เดือน, ทรัพยากรที่จํากัดในแตละ
เดือน, การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในแตละเดือน และคาสูงสุดและคาตํ่าสุด
ของพลังงานที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาแตละโรง กระบวนการจะถูกทําซํ้าทุกๆ เดือน 
จนกระทั่งครอบคลุมชวงเวลาทั้งหมดของแผน ที่ซึ่งผลของเดือนปจจุบันจะถูกใช
เปนคาเริ่มตนของเดือนถัดไป ซึ่งเปนขั้นตอนวิธีแบบละโมบอยางหนึ่ง (Greedy 
Algorithm) สําหรับการดําเนินการเชิงเคลื่อนไหว (Dynamie Programing) ซึ่ง



26

RECOMMENDED THESIS

ยอมรับคาที่เหมาะสมประจําที่ หลักการดําเนินการเชิงเสนที่นําเสนอสามารถแสดง
เปนสูตรไดดังนี้

(5)

เมื่อ Pj,t คือกําลังไฟฟาที่ผลิตไดของโรงไฟฟา 1 ที่เวลา  t เปนเมกกะวัตต ,Cj คือ
ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยของโรงไฟฟา  j เปนบาทตอเมกกะวัตตอาวท , Lt คือ
ความตองการโหลดที่เวลา t เปนเมกกะวัตต , Con คือเชตของโรงไฟฟาธรรมดา 
,NF คือเชตของโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก , E

k
 , limit คือขีดจํากัดของพลังงาน

ของโรงไฟฟาชนิด K เปนเมกกะวัตตอาวท , rCo
2 
คืออัตราการปลอยกาซเรือน

กระจกของโรงไฟฟา j เปน (tco
2
 /MWh) , CO

2
, limit คือขีดจํากัดของการ

ปลอยกาซเรือนกระจก (tco
2
) , Pmin , j คือการผลิตกําลังไฟฟาตํ่าสุดของโรง

ไฟฟา  j เปนเมกกะวัตต และ Pmax , j คือการผลิตกําลังไฟฟาสูงสุดของโรง
ไฟฟา  j  เปนเมกกะวัตต

V. การเลือกโรงไฟฟา (Power Plant Selection)

ตามที่ไดอธิบายมากอนหนานี้ ระดับความเชื่อถือไดของระบบถูกวัดดวย  LOLE  
และ  RM เพื่อใชเปนตัวแสดงถึงทั้งระบบตองการโรงไฟฟาใหมหรือไม ถามีความ
ตองการจะมีตางกับแผน PDP ธรรมดาที่โรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าสุดจะถูกเลือกกอน 
แตในการนําเสนอนี้แผน PDP ที่ใชกับภูมิภาค พื้นที่ยอยที่มีระดับความเชื่อถือที่วัด
โดย LOLE ตํ่าสุด จะถูกนํามาพิจารณากอน หลังจากนั้นโรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าสุด 
และเปนชนิดที่สามารถสรางไดในพื้นที่นั้นจะถูกนํามาพิจารณา อยางไรก็ตามโรง
ไฟฟาที่ไดรับเลือกจะตองผานขอจํากัดที่กําหนดไวทั้งหมด เชน ขอจํากัดเรื่อง
พลังงาน , ขอจํากัดเรื่องขนาดของพื้นที่ ถาโรงไฟฟาที่พิจารณาขัดกับขอจํากัด
บางขอ ก็จะไปพิจารณาโรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าเปนลําดับถัดไป สุดทายถาไมมีโรง
ไฟฟาที่เปนไปไดในพื้นที่นั้น ก็จะพิจารณาพื้นที่ถัดไปที่มีดัชนีชี้วัดตํ่าเปนลําดับที่สอง 
กระบวนการพิจารณาจะเริ่มอีกครั้ง ซึ่งแสดงไดตามสมการที่ 6

(6)

เมื่อ IC (K) คือเงินลงทุนของโรงไฟฟาที่จะถูกพิจารณา K เปนบาท, Ec (K) คือ
ตนทุนคาพลังงานของโรงไฟฟาที่จะถูกพิจารณา K และ nGen

area,t 
คือจํานวนพื้นที่

ที่จะสรางโรงไฟฟา

VI. ตัวอยางเชิงตัวเลข (Numerical Example)

การปรับปรุงระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทยชวงป 2013 – 2030 จะใชเปน
ตัวอยางเพื่อแสดงใหเห็นถึงขอดีของวิธีที่นําเสนอ ขอมูลของการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย ถูกสรุปไวในตาราง X – XII. ตามลักษณะทางภูมิศาสตร ระบบการ
ผลิตไฟฟาของไทย แบงเปน 5 พื้นที่ควบคุมและถูกเชื่อมโยงดวยสายสงเชื่อมโยง 5 
ระบบซึ่งแสดงไวในรูปที่ 7 สมมติวาไมมีโครงการขยายสายสงเชื่อมโยงหลักตาม
ระยะเวลาของแผน นอกจากนั้นพื้นที่ที่ 5 ซึ่งเปนเขตนครหลวงมีการจํากัดพื้นที่
สําหรับสรางโรงไฟฟาใหม ปจจุบันมีไมเกิน 3 แหง นอกเสียจากวาโรงไฟฟาที่มีอยู
กอนหมดอายุการใชงาน โรงไฟฟาที่จะถูกพิจารณาดวยขอจํากัดของพื้นที่ถูกสรุป
ไวในตาราง XIII

ในตัวอยางนี้แผน PDP 2 แบบ ถูกวิเคราะหและเปรียบเทียบ กรณีที่ 1 คือ แผน 
PDP ที่นําเสนอ เมื่อที่ตั้งไดรับการคัดเลือกกอนทําการเลือกโรงไฟฟา กรณีที่ 2 
เปนแผน PDP แบบธรรมดา เมื่อโรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าสุดจะถูกเลือกกอน หลังจาก
นั้นถึงจะเลือกพื้นที่สําหรับสรางโรงไฟฟา โดยอยูบนพื้นฐานของชนิดของเชื้อเพลิง
ที่จะใช เนื่องจากกลุมของโรงไฟฟาชวง 2013 – 2020 ไดดําเนินการมาแลว จึงได
แสดงผลเฉพาะป 2021 - 2030 ตามตาราง VI

รูปที่ 7 ระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทยที่ถูกปรับปรุง

ตาราง VI ผลของแผน PDP แบบภูมิภาค และแบบธรรมดา

ตาราง VII ขนาดกำลังไฟฟาที่เชื่อถือได ขณะที่โหลดสูงสุดของแตละพื้นที่ในป 2030 (MW)

ตาราง VIII ตนทุนในการผลิตไฟฟาของระบบ (Baht/KWH)

ตาราง IX ขนาดของสายสงเชื่อมโยงในอนาคตในป 2030 (MW)

จากตาราง VI จะเห็นไดวา ทั้งสองแผนมีขนาดกําลังไฟฟาที่ไดจากโรงไฟฟาใหม 
ชวงป 2021-2030 ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ความแตกตางกันของชนิดโรง
ไฟฟา และที่ตั้งถูกเลือกตามนโยบายที่ถูกกําหนดแตกตางกัน จากตาราง VII จะ
เห็นวา การผลิตและความตองการไฟฟาของพื้นที่ที่ถูกเสนอโดยแผน PDP มีความ
สมดุลยมากกวานําไปสูความยั่งยืนที่ดีกวาและมีเสถียรภาพในระยะยาว ถึงแมวา
ตนทุนในการผลิตที่ไดจากแผนนโยบายกรณีที่  1 จะสูงก็ตาม แตจากตาราง IX จะ
เห็นไดชัดวา การวางแผนแบบนี้ตองการการขยายสายสงเชื่อมโยงในอนาคตนอย

VII. สรุป (Conclusion)

บทความนี้นําเสนอวิธีการสําหรับการวางแผนพัฒนาพลังงาน โดยพิจารณาขอ
จํากัดของพื้นที่ ดวยวิธีการที่นําเสนอนี้ พื้นที่ที่ระดับความเชื่อถือไดในระดับตํ่าสุด 
โดยการวัดดวยวิธี LOLE ของพื้นที่ฐานจะถูกคัดเลือกกอนทําการเลือกโรงไฟฟา 
ดวยนโยบายนี้ทําใหการผลิตและความตองการกําลังไฟฟาของแตละพื้นที่ควบคุมมี
ความสมดุลยมากกวา ทําใหทั้งระบบมีความยั่งยืน และมีเสถียรภาพ ถึงแมวา
ตนทุนในการผลิตรวมของนโยบายนี้จะสูงกวานโยบายแบบธรรมดา อยางไรก็ตาม 
มีความจําเปนที่จะตองขยายของสายสงเชื่อมโยงนอยกวา

นอกจากนั้น การแทนที่การดําเนินการแบบเคลื่อนไหว (Dynamie Programing) 
ดวยการดําเนินการแบบเชิงเสน (Linear Programing) สําหรับแผน PDP ตาม
ภูมิภาคอยางงายถูกออกแบบสําหรับการสงพลังงานถูกนําเสนอในบทความนี้ ซึ่ง
ถูกทําใหมีความเหมาะสมกับการวางแผนนโยบายหลัก
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ยอมรับคาที่เหมาะสมประจําที่ หลักการดําเนินการเชิงเสนที่นําเสนอสามารถแสดง
เปนสูตรไดดังนี้

(5)

เมื่อ Pj,t คือกําลังไฟฟาที่ผลิตไดของโรงไฟฟา 1 ที่เวลา  t เปนเมกกะวัตต ,Cj คือ
ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยของโรงไฟฟา  j เปนบาทตอเมกกะวัตตอาวท , Lt คือ
ความตองการโหลดที่เวลา t เปนเมกกะวัตต , Con คือเชตของโรงไฟฟาธรรมดา 
,NF คือเชตของโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก , E

k
 , limit คือขีดจํากัดของพลังงาน

ของโรงไฟฟาชนิด K เปนเมกกะวัตตอาวท , rCo
2 
คืออัตราการปลอยกาซเรือน

กระจกของโรงไฟฟา j เปน (tco
2
 /MWh) , CO

2
, limit คือขีดจํากัดของการ

ปลอยกาซเรือนกระจก (tco
2
) , Pmin , j คือการผลิตกําลังไฟฟาตํ่าสุดของโรง

ไฟฟา  j เปนเมกกะวัตต และ Pmax , j คือการผลิตกําลังไฟฟาสูงสุดของโรง
ไฟฟา  j  เปนเมกกะวัตต

V. การเลือกโรงไฟฟา (Power Plant Selection)

ตามที่ไดอธิบายมากอนหนานี้ ระดับความเชื่อถือไดของระบบถูกวัดดวย  LOLE  
และ  RM เพื่อใชเปนตัวแสดงถึงทั้งระบบตองการโรงไฟฟาใหมหรือไม ถามีความ
ตองการจะมีตางกับแผน PDP ธรรมดาที่โรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าสุดจะถูกเลือกกอน 
แตในการนําเสนอนี้แผน PDP ที่ใชกับภูมิภาค พื้นที่ยอยที่มีระดับความเชื่อถือที่วัด
โดย LOLE ตํ่าสุด จะถูกนํามาพิจารณากอน หลังจากนั้นโรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าสุด 
และเปนชนิดที่สามารถสรางไดในพื้นที่นั้นจะถูกนํามาพิจารณา อยางไรก็ตามโรง
ไฟฟาที่ไดรับเลือกจะตองผานขอจํากัดที่กําหนดไวทั้งหมด เชน ขอจํากัดเรื่อง
พลังงาน , ขอจํากัดเรื่องขนาดของพื้นที่ ถาโรงไฟฟาที่พิจารณาขัดกับขอจํากัด
บางขอ ก็จะไปพิจารณาโรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าเปนลําดับถัดไป สุดทายถาไมมีโรง
ไฟฟาที่เปนไปไดในพื้นที่นั้น ก็จะพิจารณาพื้นที่ถัดไปที่มีดัชนีชี้วัดตํ่าเปนลําดับที่สอง 
กระบวนการพิจารณาจะเริ่มอีกครั้ง ซึ่งแสดงไดตามสมการที่ 6

(6)

เมื่อ IC (K) คือเงินลงทุนของโรงไฟฟาที่จะถูกพิจารณา K เปนบาท, Ec (K) คือ
ตนทุนคาพลังงานของโรงไฟฟาที่จะถูกพิจารณา K และ nGen

area,t 
คือจํานวนพื้นที่

ที่จะสรางโรงไฟฟา

VI. ตัวอยางเชิงตัวเลข (Numerical Example)

การปรับปรุงระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทยชวงป 2013 – 2030 จะใชเปน
ตัวอยางเพื่อแสดงใหเห็นถึงขอดีของวิธีที่นําเสนอ ขอมูลของการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย ถูกสรุปไวในตาราง X – XII. ตามลักษณะทางภูมิศาสตร ระบบการ
ผลิตไฟฟาของไทย แบงเปน 5 พื้นที่ควบคุมและถูกเชื่อมโยงดวยสายสงเชื่อมโยง 5 
ระบบซึ่งแสดงไวในรูปที่ 7 สมมติวาไมมีโครงการขยายสายสงเชื่อมโยงหลักตาม
ระยะเวลาของแผน นอกจากนั้นพื้นที่ที่ 5 ซึ่งเปนเขตนครหลวงมีการจํากัดพื้นที่
สําหรับสรางโรงไฟฟาใหม ปจจุบันมีไมเกิน 3 แหง นอกเสียจากวาโรงไฟฟาที่มีอยู
กอนหมดอายุการใชงาน โรงไฟฟาที่จะถูกพิจารณาดวยขอจํากัดของพื้นที่ถูกสรุป
ไวในตาราง XIII

ในตัวอยางนี้แผน PDP 2 แบบ ถูกวิเคราะหและเปรียบเทียบ กรณีที่ 1 คือ แผน 
PDP ที่นําเสนอ เมื่อที่ตั้งไดรับการคัดเลือกกอนทําการเลือกโรงไฟฟา กรณีที่ 2 
เปนแผน PDP แบบธรรมดา เมื่อโรงไฟฟาที่มีตนทุนตํ่าสุดจะถูกเลือกกอน หลังจาก
นั้นถึงจะเลือกพื้นที่สําหรับสรางโรงไฟฟา โดยอยูบนพื้นฐานของชนิดของเชื้อเพลิง
ที่จะใช เนื่องจากกลุมของโรงไฟฟาชวง 2013 – 2020 ไดดําเนินการมาแลว จึงได
แสดงผลเฉพาะป 2021 - 2030 ตามตาราง VI

รูปที่ 7 ระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทยที่ถูกปรับปรุง

ตาราง VI ผลของแผน PDP แบบภูมิภาค และแบบธรรมดา

ตาราง VII ขนาดกำลังไฟฟาที่เชื่อถือได ขณะที่โหลดสูงสุดของแตละพื้นที่ในป 2030 (MW)

ตาราง VIII ตนทุนในการผลิตไฟฟาของระบบ (Baht/KWH)

ตาราง IX ขนาดของสายสงเชื่อมโยงในอนาคตในป 2030 (MW)

จากตาราง VI จะเห็นไดวา ทั้งสองแผนมีขนาดกําลังไฟฟาที่ไดจากโรงไฟฟาใหม 
ชวงป 2021-2030 ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ความแตกตางกันของชนิดโรง
ไฟฟา และที่ตั้งถูกเลือกตามนโยบายที่ถูกกําหนดแตกตางกัน จากตาราง VII จะ
เห็นวา การผลิตและความตองการไฟฟาของพื้นที่ที่ถูกเสนอโดยแผน PDP มีความ
สมดุลยมากกวานําไปสูความยั่งยืนที่ดีกวาและมีเสถียรภาพในระยะยาว ถึงแมวา
ตนทุนในการผลิตที่ไดจากแผนนโยบายกรณีที่  1 จะสูงก็ตาม แตจากตาราง IX จะ
เห็นไดชัดวา การวางแผนแบบนี้ตองการการขยายสายสงเชื่อมโยงในอนาคตนอย

VII. สรุป (Conclusion)

บทความนี้นําเสนอวิธีการสําหรับการวางแผนพัฒนาพลังงาน โดยพิจารณาขอ
จํากัดของพื้นที่ ดวยวิธีการที่นําเสนอนี้ พื้นที่ที่ระดับความเชื่อถือไดในระดับตํ่าสุด 
โดยการวัดดวยวิธี LOLE ของพื้นที่ฐานจะถูกคัดเลือกกอนทําการเลือกโรงไฟฟา 
ดวยนโยบายนี้ทําใหการผลิตและความตองการกําลังไฟฟาของแตละพื้นที่ควบคุมมี
ความสมดุลยมากกวา ทําใหทั้งระบบมีความยั่งยืน และมีเสถียรภาพ ถึงแมวา
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นอกจากนั้น การแทนที่การดําเนินการแบบเคลื่อนไหว (Dynamie Programing) 
ดวยการดําเนินการแบบเชิงเสน (Linear Programing) สําหรับแผน PDP ตาม
ภูมิภาคอยางงายถูกออกแบบสําหรับการสงพลังงานถูกนําเสนอในบทความนี้ ซึ่ง
ถูกทําใหมีความเหมาะสมกับการวางแผนนโยบายหลัก
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ตรวจสุขภาพหมอแปลงกอนใช  
แสนสุขใจขณะใชงาน
สวัสดีครับสืบเนื่องจากเรื่องการทดสอบ
หมอแปลงยังไมจบในคราวเดียวดังนั้นกลับ
มาตอกันกับกระผมโดยทันที เพื่อไมให
เปนการเสียเวลานะครับกระผม
กอนจะเขาเรื่องขอชี้แจงในการกลาวถึงการทดสอบที่หนา site 
นั้น ทางกระผมขอแบงเปน 2 กรณีนะครับกระผม โดยกรณีที่ 1 
คือการทดสอบหลังจากมีการขนยายหมอแปลงจากโรงงานผู
ผลิตไปยัง สถานที่ใชงาน ซึ่งกรณีนี้มีการถอดรื้อหมอแปลงและ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒâ· ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�
»ÃÔÞÞÒµÃÕ  ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� (ä¿¿‡Ò¡íÒÅÑ§) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
ÇÔÈÇ¡Ã¢ÒÂ / ÇÔÈÇ¡ÃºÃÔ¡ÒÃ ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò»ÃÐ¨íÒÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
ÇÔÈÇâ¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨íÒÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊ‹Ç¹¢ÒÂ Power Transformer ã¹»ÃÐà·È ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ÍÔ¤¤ÔÇ«Ñ§
คุณทําได

ตองกลับไปติดตั้งใหใหมที่หนา site สาเหตุที่ตองมีการถอดรื้อ
นั้นมาจากขอจํากัดในการขนสง ทั้งเรื่องขนาดซึ่งโดยปกติแลว
ขนาดที่สามารถขนสงไดโดยมาตรฐานคือ กวางxยาวxสูง(ความ
สูงของหางรถ) ตองไมเกิน 3,600mm. x 6,000mm. x 
5,000mm. เพราะตองขนสงโดยใชรถ Trailer-Low base ดัง
แสดงไวในภาพตัวอยางงานขนสงหมอแปลง

และอีกขอจํากัดนั่นคือเรื่องนํ้าหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
มีการสงมอบงานไปตางประเทศซึ่งตองอาศัยพาหนะเรือเดิน
สมุทรครับ กระผมไมไดกลัวเรื่องนํ้ากนักหมอแปลงจะทําใหเรือมี
ปญหา ไมวาหมอแปลงจะใหญแคไหนเรือก็มีขนาดใหญกวาอยูดี
ครับ สิ่งที่เปนกังวลคือ Crane สําหรับยกขึ้น-ลงเรือตางหาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางประเทศนั้นจํากัดนํ้าหนักไวตํ่ามาก จน
บางครั้งถึงขนาดที่ตองเปลี่ยนหมอแปลงจาก 3 เฟส มาเปน 1 
เฟส 3 ตัวมาตอกันแทนเพื่อแกปญหาเรื่องนํ้าหนักในการขนสง
นั่นเอง

 

 

กอนที่จะกลับเขาสูเรื่องการทดสอบที่หนา site นั้น ขออธิบาย
กฎ กติกา มารยาทในการขนสงสักเล็กนอย คือ การขนสง
หมอแปลงตามมาตรฐานผูผลิตนั้นตองไมใหเกิดแรงสั่นสะเทือน
ที่มากระทําตอหมอแปลงไมเกิน 3G ( G – Gravity หนวยวัด
แรงสั่นสะเทือน) ทั้ง 3แกน x, y, z ครับกระผม โดยจะมีการติด
ตั้ง Shock recorder ไปกับตัวหมอแปลงดวย และจะเขารวม
ตรวจสอบก็ตอเมื่อหมอแปลงไดวาง ณ จุดใชงานเรียบรอยแลว

หากมีโอกาสจะลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการขนสงในภาย
หลัง เลมนี้กระผมขอเนนรื่องการทดสอบที่หนา site ดีกวา 
รายการทดสอบตามมาตรฐานหลังจากที่ไดดําเนินการติดตั้ง
หมอแปลงแลวเสร็จนั้นมีดังนี้
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โดยรายการที่ไดอธิบายไปแลวในเลมกอนหนานี้ทางกระผมขอขามไปเลยนะครับ เลมนี้ขอเปนรายการดังตอไปนี้

5. Measurement of single-phase leakage impedance 
เปนการทดสอบเพื่อนําคา Impedance ของแตละเฟสมาเปรียบ
เทียบกันตามวงจรดังรูป

โดยการทดสอบดังกลาวเพื่อเก็บคาเปน Reference ไวสําหรับ
ตรวจสอบในการบํารุงรักษาหรือทํา Overhaul ภายหลังจากที่มี
การใชงานแลว และคาที่ทดสอบนั้นคา %Diff = (Zref  - Ztest) 
x100/Ztest  ตองไมเกิน 3%

Inspection and Test items Reference standard

1. Measurement of voltage ratio & phase relation test IEC 60076-1

2. Measurement of winding resistance IEC 60076-1

3. Bushing current transformer test (polarity check) IEC 60044-1

4. Measurement of single-phase low voltage exciting current IEEE Guide 62

5. Measurement of single-phase leakage impedance Manufacturer’s standard

6. Insulation resistance test and PI IEEE C57.12.90

7. Breakdown voltage measurement of oil ASTM D 1816

8. Dissolve gas analysis in oil test ASTM D 3612

9. Accessories Function test Manufacturer’s standard

4. Measurement of single-phase low voltage exciting 
current นั่นคือ การทดสอบเพื่อนําคา Exciting current ของ
แตละเฟสมาเปรียบเทียบกันตามวงจรดังรูป

โดยการทดสอบดังกลาวเพื่อเก็บคาเปน Reference ไวสําหรับ
ตรวจสอบในการบํารุงรักษาหรือทํา Overhaul ภายหลังจากที่มี
การใชงานแลว และคาที่ทดสอบนั้นคาของเฟสกลางควรมีคาตํ่า
กวาเฟสอื่นอีก 2 เฟส ซึ่งทั้ง 2 เฟสนั้นควรมีคาใกลเคียงกัน

6. Insulation resistance test and PI เปนการทดสอบเพื่อวัด
คา Insulation resistance เพื่อพิสูจนความแหงของฉนวนในขด
ลวดตางๆ และแกนเหล็กที่มีความนาเชื่อถือ โดยปกติจะใชแรงดัน
ไฟกระแสตรง ไมเกิน 5000 โวลท  จะตองรูอุณหภูมิของระบบ
ฉนวนขณะที่ทําการทดสอบ เพราะโดยปกติแลวคาความตานทาน
ฉนวนจะตองคํานวณอางอิงที่อุณหภูมิมาตรฐาน (ปกติ 20oC) 
โดยใช monographs หรือตารางที่มีวัตถุประสงคดังกลาวนี้

 

วงจรทดสอบ Insulation resistance test เลือกแรงดันที่
ตองการและจายแรงดันเปนเวลา 1 นาทีแลวบันทึกคา

และสําหรับ PI นั้นก็คือการทดสอบหาอัตราสวนซึ่งจะใช ในการ
ทํานายอายุของฉนวน อุณหภูมิไมมีผลตอการทดสอบนี้ 
เนื่องจากผลการทดสอบจะรายงานเปนอัตราสวนการทดสอบ 
Polarization index คือผลหารของการทดสอบ Insulation 
resistance ที่นาทีที่ 10 กับนาทีที่ 1 ดังสมการขางลางนี้:                    

         PI = R10 / R1 (dimensionless)

where  PI    is polarization index

          R    is resistance

7. Breakdown voltage measurement of oil (DBV) เปนการ
ทดสอบเพื่อวัดคาความเปนฉนวนของนํ้ามันหมอแปลง โดยคาที่
ยอมรับไดคือ ตอง ≥ 50 kV
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โดยรายการที่ไดอธิบายไปแลวในเลมกอนหนานี้ทางกระผมขอขามไปเลยนะครับ เลมนี้ขอเปนรายการดังตอไปนี้

5. Measurement of single-phase leakage impedance 
เปนการทดสอบเพื่อนําคา Impedance ของแตละเฟสมาเปรียบ
เทียบกันตามวงจรดังรูป

โดยการทดสอบดังกลาวเพื่อเก็บคาเปน Reference ไวสําหรับ
ตรวจสอบในการบํารุงรักษาหรือทํา Overhaul ภายหลังจากที่มี
การใชงานแลว และคาที่ทดสอบนั้นคา %Diff = (Zref  - Ztest) 
x100/Ztest  ตองไมเกิน 3%

Inspection and Test items Reference standard

1. Measurement of voltage ratio & phase relation test IEC 60076-1

2. Measurement of winding resistance IEC 60076-1

3. Bushing current transformer test (polarity check) IEC 60044-1

4. Measurement of single-phase low voltage exciting current IEEE Guide 62

5. Measurement of single-phase leakage impedance Manufacturer’s standard

6. Insulation resistance test and PI IEEE C57.12.90

7. Breakdown voltage measurement of oil ASTM D 1816

8. Dissolve gas analysis in oil test ASTM D 3612

9. Accessories Function test Manufacturer’s standard

4. Measurement of single-phase low voltage exciting 
current นั่นคือ การทดสอบเพื่อนําคา Exciting current ของ
แตละเฟสมาเปรียบเทียบกันตามวงจรดังรูป

โดยการทดสอบดังกลาวเพื่อเก็บคาเปน Reference ไวสําหรับ
ตรวจสอบในการบํารุงรักษาหรือทํา Overhaul ภายหลังจากที่มี
การใชงานแลว และคาที่ทดสอบนั้นคาของเฟสกลางควรมีคาตํ่า
กวาเฟสอื่นอีก 2 เฟส ซึ่งทั้ง 2 เฟสนั้นควรมีคาใกลเคียงกัน

6. Insulation resistance test and PI เปนการทดสอบเพื่อวัด
คา Insulation resistance เพื่อพิสูจนความแหงของฉนวนในขด
ลวดตางๆ และแกนเหล็กที่มีความนาเชื่อถือ โดยปกติจะใชแรงดัน
ไฟกระแสตรง ไมเกิน 5000 โวลท  จะตองรูอุณหภูมิของระบบ
ฉนวนขณะที่ทําการทดสอบ เพราะโดยปกติแลวคาความตานทาน
ฉนวนจะตองคํานวณอางอิงที่อุณหภูมิมาตรฐาน (ปกติ 20oC) 
โดยใช monographs หรือตารางที่มีวัตถุประสงคดังกลาวนี้

 

วงจรทดสอบ Insulation resistance test เลือกแรงดันที่
ตองการและจายแรงดันเปนเวลา 1 นาทีแลวบันทึกคา

และสําหรับ PI นั้นก็คือการทดสอบหาอัตราสวนซึ่งจะใช ในการ
ทํานายอายุของฉนวน อุณหภูมิไมมีผลตอการทดสอบนี้ 
เนื่องจากผลการทดสอบจะรายงานเปนอัตราสวนการทดสอบ 
Polarization index คือผลหารของการทดสอบ Insulation 
resistance ที่นาทีที่ 10 กับนาทีที่ 1 ดังสมการขางลางนี้:                    

         PI = R10 / R1 (dimensionless)

where  PI    is polarization index

          R    is resistance

7. Breakdown voltage measurement of oil (DBV) เปนการ
ทดสอบเพื่อวัดคาความเปนฉนวนของนํ้ามันหมอแปลง โดยคาที่
ยอมรับไดคือ ตอง ≥ 50 kV
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8. Dissolve gas analysis in oil test เปนการทดสอบโดยนํานํ้ามันหมอแปลงไปแยกกาซที่ละลายออกมาทําการวิเคราะหวาเปนกาซที่เกิด
จาการใชงานทั่ว ๆ ไป หรือเกิดจากความผิดปกติ และถาทดสอบเปนวาระจะทําใหรูถึงสภาพของอุปกรณเหลานั้นไดตั้งแตเริ่มแรก 
สามารถที่จะปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดกอน 

ตัวอยางกาซที่เกิดขึ้น เมื่อนํ้ามันและฉนวนของแข็งเกิดการสลายตัว ที่อุณหภูมิตาง ๆ กาซที่จะเกิดขึ้นคือ

อุณหภูมิ กาซ
< 400 OC
> 400 ถึง < 600 OC
> 600 OC

จะพบ  CH4  (Methane), E2H6 (Ethane) C3H8 (Propane)
จะพบ  C2H4 (Ethylene), CH4  (Methane), H2  (Hydrogen)
จะพบ H2 (Hydrogen), C2H2 (Acetylene)

ชนิดของความผิดปกติและกาซที่เกิดขึ้น

กาซ ความผิดปกติ
H2, CH4, C2H4, C3H6 C2H8 Thermal fault, overheat in oil

H2, CH4, C2H2, C2H4 C3H6 ARCING

H2, CH4, C2H6, C3H8 Partial discharge

ที่ขีดเสนใตเปนกาซสําคัญที่จะแสดงชนิดของความผิดปกติ กรณีมีการเสื่อมของ Solid insulation กาซที่จะพบมากขึ้น คือ Co, Co2

โดยความเปนจริงแลว ปริมาณกาซในนํ้ามันหมอแปลงจะมีการสลายตัวปนในนํ้ามันตลอดอายุการใชงาน โดยมีอัตราการเพิ่มตลอดเวลา 
จึงมีการกําหนดปริมาณกาซที่เกิดขึ้นและถือวาปกติ โดยขึ้นอยูกับจํานวนปของการใชงานไดเปนดังนี้

กาซ ปริมาณกาซ (PPM)
*H2  (Hydrogen) <20n + 50

*CH4  (Methane) <20n + 50

*C2H6  (Ethane) <20n + 50

*C2H4  (Ethylene) <20n + 50

*C2H2  (Acetylene) <5n + 10

*CO  (Carbon Monoxide) <25n + 500

CO2  (Carbon Dioxid) <100n + 1500

*TCG  (Total Combusitle Gas) <110n + 710

*  =  Combustible Gas ; n  =  ¨íÒ¹Ç¹»‚·ÕèãªŒ§Ò¹ - ¨Ò¡ Morgan - Schaffer Corp. MS-25

สําหรับกรณีที่ 2 คือการทดสอบหลังจากมีการขนยาย
หมอแปลงจากโรงงานผูผลิตไปยังสถานที่ใชงานโดยไมมีการถอด
รื้ออุปกรณ ซึ่งกรณีนี้มักเปนหมอแปลงระบบจายโดยมีแรงดันไม
เกิน 36kV และขนาดไมมากกวา 10MVA เพราะขนาดรวม
ทั้งหมดจะสามารถขนยายไดบนรถ Trailer-Low base ได ดังนั้น
รายการทดสอบที่ดําเนินการโดยมาตรฐานแลวทดสอบใน
รายการตอไปนี้เปนเบื้องตนครับกระผม

9. Accessories Function test เปนการทดสอบเพื่อตรวจสอบ
การทํางานของอุปกรณตางๆ ทั้งทางดานอุปกรณปองกันและ
อุปกรณวัดคา โดยทําการ Simulate ตัวอุปกรณและดูผลการ
ทํางานจากตัวอุปกรณเองและในหอง Control room

Inspection and Test items Reference standard

1. Insulation resistance test and PI IEEE C57.12.90

2. Breakdown voltage measurement of oil ASTM D 1816

3. Accessories Function test Manufacturer’s standard

ณ เวลานี้กระผมก็ไดแจง
รายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทดสอบหมอแปลงมา 2 
เลมแลวซึ่งเรื่องนี้กระผม
ถือวาเปนเรื่องที่ทุกทาน
ควรมีพื้นฐานความรู อยาง
ที่ทราบกันดีทุกๆปคนเราก็
ตองมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป ดังนั้นหมอแปลง
ยอมก็ตองหมั่นตรวจสอบ 
เก็บบันทึกและบํารุงรักษา
เสมือนคนเรานั่นเอง
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8. Dissolve gas analysis in oil test เปนการทดสอบโดยนํานํ้ามันหมอแปลงไปแยกกาซที่ละลายออกมาทําการวิเคราะหวาเปนกาซที่เกิด
จาการใชงานทั่ว ๆ ไป หรือเกิดจากความผิดปกติ และถาทดสอบเปนวาระจะทําใหรูถึงสภาพของอุปกรณเหลานั้นไดตั้งแตเริ่มแรก 
สามารถที่จะปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดกอน 

ตัวอยางกาซที่เกิดขึ้น เมื่อนํ้ามันและฉนวนของแข็งเกิดการสลายตัว ที่อุณหภูมิตาง ๆ กาซที่จะเกิดขึ้นคือ

อุณหภูมิ กาซ
< 400 OC
> 400 ถึง < 600 OC
> 600 OC

จะพบ  CH4  (Methane), E2H6 (Ethane) C3H8 (Propane)
จะพบ  C2H4 (Ethylene), CH4  (Methane), H2  (Hydrogen)
จะพบ H2 (Hydrogen), C2H2 (Acetylene)

ชนิดของความผิดปกติและกาซที่เกิดขึ้น

กาซ ความผิดปกติ
H2, CH4, C2H4, C3H6 C2H8 Thermal fault, overheat in oil

H2, CH4, C2H2, C2H4 C3H6 ARCING

H2, CH4, C2H6, C3H8 Partial discharge

ที่ขีดเสนใตเปนกาซสําคัญที่จะแสดงชนิดของความผิดปกติ กรณีมีการเสื่อมของ Solid insulation กาซที่จะพบมากขึ้น คือ Co, Co2

โดยความเปนจริงแลว ปริมาณกาซในนํ้ามันหมอแปลงจะมีการสลายตัวปนในนํ้ามันตลอดอายุการใชงาน โดยมีอัตราการเพิ่มตลอดเวลา 
จึงมีการกําหนดปริมาณกาซที่เกิดขึ้นและถือวาปกติ โดยขึ้นอยูกับจํานวนปของการใชงานไดเปนดังนี้

กาซ ปริมาณกาซ (PPM)
*H2  (Hydrogen) <20n + 50

*CH4  (Methane) <20n + 50

*C2H6  (Ethane) <20n + 50

*C2H4  (Ethylene) <20n + 50

*C2H2  (Acetylene) <5n + 10

*CO  (Carbon Monoxide) <25n + 500

CO2  (Carbon Dioxid) <100n + 1500

*TCG  (Total Combusitle Gas) <110n + 710

*  =  Combustible Gas ; n  =  ¨íÒ¹Ç¹»‚·ÕèãªŒ§Ò¹ - ¨Ò¡ Morgan - Schaffer Corp. MS-25

สําหรับกรณีที่ 2 คือการทดสอบหลังจากมีการขนยาย
หมอแปลงจากโรงงานผูผลิตไปยังสถานที่ใชงานโดยไมมีการถอด
รื้ออุปกรณ ซึ่งกรณีนี้มักเปนหมอแปลงระบบจายโดยมีแรงดันไม
เกิน 36kV และขนาดไมมากกวา 10MVA เพราะขนาดรวม
ทั้งหมดจะสามารถขนยายไดบนรถ Trailer-Low base ได ดังนั้น
รายการทดสอบที่ดําเนินการโดยมาตรฐานแลวทดสอบใน
รายการตอไปนี้เปนเบื้องตนครับกระผม

9. Accessories Function test เปนการทดสอบเพื่อตรวจสอบ
การทํางานของอุปกรณตางๆ ทั้งทางดานอุปกรณปองกันและ
อุปกรณวัดคา โดยทําการ Simulate ตัวอุปกรณและดูผลการ
ทํางานจากตัวอุปกรณเองและในหอง Control room

Inspection and Test items Reference standard

1. Insulation resistance test and PI IEEE C57.12.90

2. Breakdown voltage measurement of oil ASTM D 1816

3. Accessories Function test Manufacturer’s standard

ณ เวลานี้กระผมก็ไดแจง
รายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทดสอบหมอแปลงมา 2 
เลมแลวซึ่งเรื่องนี้กระผม
ถือวาเปนเรื่องที่ทุกทาน
ควรมีพื้นฐานความรู อยาง
ที่ทราบกันดีทุกๆปคนเราก็
ตองมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป ดังนั้นหมอแปลง
ยอมก็ตองหมั่นตรวจสอบ 
เก็บบันทึกและบํารุงรักษา
เสมือนคนเรานั่นเอง
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ตอนรับการไฟฟาสวนภูมิภาค
สวัสดีครับ คอลัมน “เปดหองรับแขก ถิรไทย” ในฉบับนี้ ทีมงานมีความ
ภูมิใจที่ไดมีโอกาสตอนรับคณะผูเยี่ยมชมจากรัฐวิสาหกิจชั้นนําของ
ประเทศไทยอีกแหงหนึ่ง นั่นก็คือ “การไฟฟาสวนภูมิภาค” นั่นเองครับ

การไฟฟาสวนภูมิภาค  เปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศ 
และเปนองคกรที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการใหบริการ
ดานพลังงานไฟฟาในสวนภูมิภาค ของประเทศ และเนื่องในโอกาสอันดี
ที่ถิรไทยไดตอนรับคณะผูเยี่ยมชมจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงขอนํา
ประวัติความเปนมาที่นาสนใจของการไฟฟาสวนภูมิภาค มานําเสนอ
ดังนี้ครับ

ประเทศไทยมีไฟฟาใชเปนครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ.2427 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดยผูที่ให
กําเนิดกิจการไฟฟาใน
ประเทศไทย คือ จอมพล
เจาพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม 
แสงชูโต) เมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์
เปนเจาหมื่นไวยวรนาถ โดยทาน
ไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา เดิน
สายไฟฟาและติดดวงโคมไฟฟา 

ที่กรมทหารหนา ซึ่งเปนที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปจจุบัน 

ในวันที่เปดทดลองใชแสงสวางดวยไฟฟาเปนครั้งแรกนั้น ปรากฏวา
บรรดาขุนนาง ขาราชการและประชาชน มาดูแสงสวางจากไฟฟาอยาง
แนนขนัดดวยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อความทรงทราบฝาละอองธุลี
พระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดเกลาฯ 
ใหติดตั้งไฟฟาและแสงสวางขึ้นในวังหลวงทันที จากนั้นมา ไฟฟาก็เริ่ม
แพรหลาย ไปตามวังเจานายตาง ๆ 

กิจการไฟฟาในประเทศไทย เริ่มกอตัวเปนรูปเปนรางขึ้นเมื่อบริษัทจาก
ประเทศเดนมารก ไดขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟา เพื่อใชเดินรถราง
จากบางคอแหลมถึงพระบรมมหาราชวังเปนครั้งแรก และไดขยายการ
ผลิตไฟฟาเพื่อใหแสงสวาง โดยติดตั้งระบบการผลิตที่มั่นคงถาวรขึ้นที่
วัดเลียบ (ที่ตั้งการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน) 
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ตอมาในป พ.ศ.2457 โปรดเกลาใหตั้งโรงไฟฟาขึ้นอีก 1 โรง เรียก
วาการไฟฟาหลวงสามเสน ซึ่งตอมามีฐานะเปนกองหนึ่งของกรมโยธา
เทศบาล กระทรวงมหาดไทย และในที่สุดไดรวมเขากับกิจการไฟฟา
กรุงเทพฯ (วัดเลียบ) และกลายมาเปนการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ นนทบุรี 
รวม 3 จังหวัด

สําหรับกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาค ไดเริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อ
ทางราชการไดตั้งแผนกไฟฟาขึ้น ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และไดกอสรางไฟฟาเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้น 
เพื่อจําหนายไฟฟาใหแกประชาชนเปนแหงแรกในป พ.ศ.2473 จากนั้น
มาไฟฟาจึงไดแพรหลายไปสูหัวเมืองตาง ๆ ขณะเดียวกันก็มีเอกชนขอ
สัมปทานเพื่อจัดตั้งการไฟฟาขึ้นหลายแหง ตอมาในป พ.ศ.2477 มี
การปรับปรุงแผนกไฟฟาขึ้นเปนกองไฟฟา สังกัดกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทย และภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน กองไฟฟาภูมิภาค

หลังจากกอสรางโรงไฟฟาที่เทศบาลเมืองนครปฐมเปนแหงแรกแลว ก็
มีการทยอยกอสรางโรงไฟฟา ใหชุมชนขนาดใหญ ระดับจังหวัดและ
อําเภอตาง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการ
ไฟฟาขาดแคลนอะไหลและนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบผลิตจึงชํารุดทรุด
โทรม จนถึงป พ.ศ.2490 สภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ประเทศไทย
เริ่มพัฒนาทองถิ่นใหเจริญขึ้น ดังนั้นภาระกิจของกองไฟฟาภูมิภาค 
จึงหนักหนวงขึ้น รัฐบาลเริ่มเห็นความจําเปนในการเรงขยายการ
กอสรางกิจการไฟฟาเพิ่มขึ้นใหม และดําเนินกิจการไฟฟาที่มีอยูเดิมให
ดีขึ้นจึงไดจัดตั้ง องคการไฟฟาสวนภูมิภาคขึ้นในป พ.ศ.2497 เพื่อ
รับผิดชอบดําเนินกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาค

และเมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ไดรับการสถาปนาตามพระราช
บัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในวันที่ 28 กันยายน 2503 
โดยมีนายสาย นิธินันท ดํารง
ตําแหนงเปนผูวาการ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเปนคนแรก 
โดยรับชวงภารกิจตอจาก
องคการไฟฟาสวนภูมิภาค มา
ดําเนินการ ดวยทุนประเดิม
จํานวน 87 ลานบาทเศษ มี
การไฟฟาอยูในความรับผิด

ชอบ 200 แหง มีผู ใชไฟจํานวน 137,377 ราย และพนักงาน 2,119 
คน กําลังไฟฟาสูงสุดในป 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต ผลิตดวย

เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลทั้งสิ้น สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาบริการประชาชนได 26.4 ลานหนวย (กิโล
วัตต-ชั่วโมง) ตอป และมีประชาชนไดรับประโยชน จากการใชไฟฟา
ประมาณ 1 ลานคน หรือรอยละ 5 ของประชาชนที่มีอยูทั่วประเทศใน
ขณะนั้น 23 ลานคน

ในชวง 2-3 ปแรก ของการกอตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค ประมาณป 
พ.ศ. 2504-06 ระบบผลิตไฟฟาขนาดใหญ กําลังอยูในระหวางการ
พัฒนา ควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในของประเทศ 
อันไดแกถนนหนทาง และแหลงนํ้าตามแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อป 2504 และกําหนดสิ้นสุดในป 2509 
ในชวงเวลานั้นการกอสรางไฟฟาขึ้นใหม หรือการเพิ่มกําลังผลิตไฟฟา 
เพื่อสนองตอบตอการใชไฟที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชนขนาดตาง ๆ ตั้งแต
การไฟฟาจังหวัด อําเภอ ไปจนถึงตําบลและหมูบานกระทําไดโดยระบบ
ผลิตไฟฟาที่ใชเครื่องยนตดีเซลเปนแหลงตนกําลัง

การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงตองรับภาระอยางหนัก ทั้งทางดานคาติด
ตั้งเครื่องจักรและการเดินเครื่อง การออกไปกอสรางระบบจําหนาย
ไฟฟาไปยังทองที่ตาง ๆ เต็มไปดวยอุปสรรคนานาประการ เชน การ
จัดหาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา การหาชางเครื่องไปทําการติดตั้ง การ
เดินทางของคนและเครื่องจักรที่ขนสงไปตามถนนหนทางที่ยังไมไดรับ
การพัฒนานี้ เปนอุปสรรคที่พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในยุคนั้น
ไดฟนฝามา

สํานักงานที่ตั้ง ของการไฟฟาสวนภูมิภาคแหงแรก อยูบริเวณหมวด
พัสดุ กองกอสรางกรมโยธาเทศบาล บนถนนพระรามที่ 6 ริมคลอง
ประปาสามเสน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไรครึ่งแบงเปน 6 กอง คือ กอง
อํานวยการ กองแผนงาน, กองบัญชี, กองผลิต, กองพัสดุ และ 
กองโรงงาน
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ตอนรับการไฟฟาสวนภูมิภาค
สวัสดีครับ คอลัมน “เปดหองรับแขก ถิรไทย” ในฉบับนี้ ทีมงานมีความ
ภูมิใจที่ไดมีโอกาสตอนรับคณะผูเยี่ยมชมจากรัฐวิสาหกิจชั้นนําของ
ประเทศไทยอีกแหงหนึ่ง นั่นก็คือ “การไฟฟาสวนภูมิภาค” นั่นเองครับ

การไฟฟาสวนภูมิภาค  เปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศ 
และเปนองคกรที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการใหบริการ
ดานพลังงานไฟฟาในสวนภูมิภาค ของประเทศ และเนื่องในโอกาสอันดี
ที่ถิรไทยไดตอนรับคณะผูเยี่ยมชมจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงขอนํา
ประวัติความเปนมาที่นาสนใจของการไฟฟาสวนภูมิภาค มานําเสนอ
ดังนี้ครับ

ประเทศไทยมีไฟฟาใชเปนครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ.2427 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดยผูที่ให
กําเนิดกิจการไฟฟาใน
ประเทศไทย คือ จอมพล
เจาพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม 
แสงชูโต) เมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์
เปนเจาหมื่นไวยวรนาถ โดยทาน
ไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา เดิน
สายไฟฟาและติดดวงโคมไฟฟา 

ที่กรมทหารหนา ซึ่งเปนที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปจจุบัน 

ในวันที่เปดทดลองใชแสงสวางดวยไฟฟาเปนครั้งแรกนั้น ปรากฏวา
บรรดาขุนนาง ขาราชการและประชาชน มาดูแสงสวางจากไฟฟาอยาง
แนนขนัดดวยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อความทรงทราบฝาละอองธุลี
พระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดเกลาฯ 
ใหติดตั้งไฟฟาและแสงสวางขึ้นในวังหลวงทันที จากนั้นมา ไฟฟาก็เริ่ม
แพรหลาย ไปตามวังเจานายตาง ๆ 

กิจการไฟฟาในประเทศไทย เริ่มกอตัวเปนรูปเปนรางขึ้นเมื่อบริษัทจาก
ประเทศเดนมารก ไดขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟา เพื่อใชเดินรถราง
จากบางคอแหลมถึงพระบรมมหาราชวังเปนครั้งแรก และไดขยายการ
ผลิตไฟฟาเพื่อใหแสงสวาง โดยติดตั้งระบบการผลิตที่มั่นคงถาวรขึ้นที่
วัดเลียบ (ที่ตั้งการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน) 
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ตอมาในป พ.ศ.2457 โปรดเกลาใหตั้งโรงไฟฟาขึ้นอีก 1 โรง เรียก
วาการไฟฟาหลวงสามเสน ซึ่งตอมามีฐานะเปนกองหนึ่งของกรมโยธา
เทศบาล กระทรวงมหาดไทย และในที่สุดไดรวมเขากับกิจการไฟฟา
กรุงเทพฯ (วัดเลียบ) และกลายมาเปนการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ นนทบุรี 
รวม 3 จังหวัด

สําหรับกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาค ไดเริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อ
ทางราชการไดตั้งแผนกไฟฟาขึ้น ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และไดกอสรางไฟฟาเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้น 
เพื่อจําหนายไฟฟาใหแกประชาชนเปนแหงแรกในป พ.ศ.2473 จากนั้น
มาไฟฟาจึงไดแพรหลายไปสูหัวเมืองตาง ๆ ขณะเดียวกันก็มีเอกชนขอ
สัมปทานเพื่อจัดตั้งการไฟฟาขึ้นหลายแหง ตอมาในป พ.ศ.2477 มี
การปรับปรุงแผนกไฟฟาขึ้นเปนกองไฟฟา สังกัดกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทย และภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน กองไฟฟาภูมิภาค

หลังจากกอสรางโรงไฟฟาที่เทศบาลเมืองนครปฐมเปนแหงแรกแลว ก็
มีการทยอยกอสรางโรงไฟฟา ใหชุมชนขนาดใหญ ระดับจังหวัดและ
อําเภอตาง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการ
ไฟฟาขาดแคลนอะไหลและนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบผลิตจึงชํารุดทรุด
โทรม จนถึงป พ.ศ.2490 สภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ประเทศไทย
เริ่มพัฒนาทองถิ่นใหเจริญขึ้น ดังนั้นภาระกิจของกองไฟฟาภูมิภาค 
จึงหนักหนวงขึ้น รัฐบาลเริ่มเห็นความจําเปนในการเรงขยายการ
กอสรางกิจการไฟฟาเพิ่มขึ้นใหม และดําเนินกิจการไฟฟาที่มีอยูเดิมให
ดีขึ้นจึงไดจัดตั้ง องคการไฟฟาสวนภูมิภาคขึ้นในป พ.ศ.2497 เพื่อ
รับผิดชอบดําเนินกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาค

และเมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ไดรับการสถาปนาตามพระราช
บัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในวันที่ 28 กันยายน 2503 
โดยมีนายสาย นิธินันท ดํารง
ตําแหนงเปนผูวาการ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเปนคนแรก 
โดยรับชวงภารกิจตอจาก
องคการไฟฟาสวนภูมิภาค มา
ดําเนินการ ดวยทุนประเดิม
จํานวน 87 ลานบาทเศษ มี
การไฟฟาอยูในความรับผิด

ชอบ 200 แหง มีผู ใชไฟจํานวน 137,377 ราย และพนักงาน 2,119 
คน กําลังไฟฟาสูงสุดในป 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต ผลิตดวย

เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลทั้งสิ้น สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาบริการประชาชนได 26.4 ลานหนวย (กิโล
วัตต-ชั่วโมง) ตอป และมีประชาชนไดรับประโยชน จากการใชไฟฟา
ประมาณ 1 ลานคน หรือรอยละ 5 ของประชาชนที่มีอยูทั่วประเทศใน
ขณะนั้น 23 ลานคน

ในชวง 2-3 ปแรก ของการกอตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค ประมาณป 
พ.ศ. 2504-06 ระบบผลิตไฟฟาขนาดใหญ กําลังอยูในระหวางการ
พัฒนา ควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในของประเทศ 
อันไดแกถนนหนทาง และแหลงนํ้าตามแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อป 2504 และกําหนดสิ้นสุดในป 2509 
ในชวงเวลานั้นการกอสรางไฟฟาขึ้นใหม หรือการเพิ่มกําลังผลิตไฟฟา 
เพื่อสนองตอบตอการใชไฟที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชนขนาดตาง ๆ ตั้งแต
การไฟฟาจังหวัด อําเภอ ไปจนถึงตําบลและหมูบานกระทําไดโดยระบบ
ผลิตไฟฟาที่ใชเครื่องยนตดีเซลเปนแหลงตนกําลัง

การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงตองรับภาระอยางหนัก ทั้งทางดานคาติด
ตั้งเครื่องจักรและการเดินเครื่อง การออกไปกอสรางระบบจําหนาย
ไฟฟาไปยังทองที่ตาง ๆ เต็มไปดวยอุปสรรคนานาประการ เชน การ
จัดหาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา การหาชางเครื่องไปทําการติดตั้ง การ
เดินทางของคนและเครื่องจักรที่ขนสงไปตามถนนหนทางที่ยังไมไดรับ
การพัฒนานี้ เปนอุปสรรคที่พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในยุคนั้น
ไดฟนฝามา

สํานักงานที่ตั้ง ของการไฟฟาสวนภูมิภาคแหงแรก อยูบริเวณหมวด
พัสดุ กองกอสรางกรมโยธาเทศบาล บนถนนพระรามที่ 6 ริมคลอง
ประปาสามเสน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไรครึ่งแบงเปน 6 กอง คือ กอง
อํานวยการ กองแผนงาน, กองบัญชี, กองผลิต, กองพัสดุ และ 
กองโรงงาน

¹ÒÂÊÒÂ ¹Ô¸Ô¹Ñ¹·�
¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ ¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¤¹·Õè ñ



DRAWING ROOM

36

ในป 2509 งานกอสรางไฟฟาขยายตัวเพิ่มขึ้น 
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น 
สํานักงานแหงแรกนี้เริ่มแออัด ตองขยายไปยังถนน
งามวงศวาน อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร บนเนื้อที่ 
25 ไร 3 งาน 42 ตารางวา จัดสรางอาคารสํานักงาน
กลาง ดําเนินการตั้งแตป 2510 และแลวเสร็จสมบูรณ
มีพิธีเปดเปนทางการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2514 
ระบบผลิตและระบบจายไฟเพื่อการบริการประชาชน ใน
เขตความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในชวง
ป 2503-2506 ทั้งหมดเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยระบบผลิตประกอบดวย เครื่องยนตกําเนิดไฟฟาใช
นํ้ามันดีเซล เปนเชื้อเพลิง ระบบจําหนายแรงสูง ใชแรง
ดันไฟฟา3,500 โวลต และ แรงตํ่า 380/220 โวลต

การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนกิจการสาธารณูปโภคและ
ดําเนินการโดยมิไดมุงหวังกําไรเปนหลัก ตองคํานึงถึง
ความผาสุกของประชาชนเปนประการสําคัญ ดังนั้น
การกําหนดอัตราคากระแสไฟฟาจึงไมสูงจนเปนที่เดือด
รอนแกประชาชน อยางไรก็ตามการดําเนินกิจการก็
ตองใหมีผลกําไรเพียงพอในการเลี้ยงตัวเองและ
สามารถนําไปลงทุนขยายกิจการใหกวางขวางไปยังผูที่
ยังไมไดใชไฟฟาตอไปดวย

การดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ผานมา
ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง สามารถขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาเพื่อใหบริการกับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได
อยางทั่วถึง ทําใหการบริการดานพลังงานไฟฟาสามารถรองรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ยายแหลงการลงทุนจากในเมืองใหกระจายไปในชนบท 
และทําใหบริการประชาชนไดมากขึ้น เปนการกระจายไปในชนบทและ
ทําใหบริการประเภทอื่น ๆ สามารถเขาไปใหบริการประชาชนไดมากขึ้น 
เปนการกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ

จวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาคก็มิไดหยุดยั้งที่จะ
พัฒนาองคกร เพื่อรองรับกับการขยายตัวของประเทศไทย และยัง
แสวงหาผลิตภัณฑใหม ๆ มาเพื่อตอบสนองความตองการของคน
ไทย และสรางความเจริญใหกับประเทศ ดั่งเชนโครงการนํารองเปลี่ยน
หลอดไฟถนนใหเปนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED เพื่อสนับสนุน
แผนการอนุรักษพลังงานตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งนับไดวาจะ
สามารถชวยประหยัดพลังงานและคาใชจายไดมากทีเดียว

และจากการดําเนินงานที่มีธรรมมาภิบาลมาโดยตลอด ทําใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคไดรับรางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ในสวนของรางวัลนวัตกรรมดีเดน และนอกจากนั้น คุณนําชัย หลอ
วัฒนตระกูล ผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาคคนปจจุบัน ยังไดรับ
รางวัลเกียรติยศพรอมใบประกาศเกียรติคุณวิศวฯ จุฬาฯ ดีเดน ครั้ง
ที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ในงานประกาศเกียรติคุณวิศวฯ จุฬาฯ กิตตคุณ
อาวุโสดีเดน เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 อีกดวย 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา การไฟฟาสวนภูมิภาคไดยืนหยัดอยูเคียง
ขางคนไทย และเปนสวนสําคัญในการนําพาประเทศไปสูความเจริญ 
และใหบริการประชาชนคนไทยดวยรอยยิ้มมาตลอด สมดังวิสัยทัศน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่วา “มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาอยาง
มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่
ยั่งยืน”

นอกจากนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาคนับเปนหนวยงานองคการ
รัฐวิสาหกิจแหงแรก ๆ ที่ไดกรุณาใหความเชื่อมั่นในคุณภาพ
หมอแปลงของถิรไทย โดยเฉพาะการสั่งซื้อหมอแปลงชนิด Auto-
matic Voltage Regulator ขนาด 16000 kVA  23.1 kV  ในป 
พ.ศ.2533 โดยในขณะนั้นตองสั่งซื้อจากตางประเทศเทานั้น นับเปน
กาวสําคัญของถิรไทยและเปนรากฐานที่มั่นคงในการกาวขึ้นมาผลิต
หมอแปลงไฟฟากําลังขนาดใหญ 300 MVA ระดับแรงดัน 230 kV ใน
ปจจุบัน

จึงสามารถกลาวไดวา ความสําเร็จของบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 
ในวันนี้ สวนหนึ่งก็มาจากความเชื่อมั่นและการใหความสนับสนุนของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคนั่นเอง 

ซึ่งในสวนของถิรไทย ขอยึดมั่นที่จะเปนผูผลิตหมอแปลงของคนไทย 
โดย “ผลิตหมอแปลงคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อทดแทนการนําเขา 
และสงไปจําหนายยังตางประเทศ”

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁ«×éÍ¢ÒÂ Automatic Voltage Regulator ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐ
ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ â´Â ´Ã.ÇÕÃÐ »�µÃªÒµÔ ¡Ñº ¤Ø³ÊÑÁ¾Ñ¹¸� Ç§É�»Ò¹

ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò ª¹Ô´ Automatic Voltage Regulator ¢¹Ò´ 16 MVA 23.1 kV ã¹ÃÐºº
ÊÒÂÊ‹§¢Í§ ¡¿À.

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁ«×éÍ¢ÒÂËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡ÒÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
â´Â ·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ ¹íÒªÑÂ ËÅ‹ÍÇÑ²¹µÃÐ¡ÙÅ ¡Ñº ¤Ø³ÊÑÁ¾Ñ¹¸� Ç§É�»Ò¹

ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò Mobile Substation ¢¹Ò´ 15/20/25 MVA  115 kV

ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¡íÒÅÑ§ã¹Ê¶Ò¹Õä¿¿‡Ò ¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤¢¹Ò´ 30/40/50 MVA  115 kV 
Ê¶Ò¹Õä¿¿‡Ò¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁÀÒ¤àË¹×Í ¨.ÅíÒ¾Ù¹
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ในป 2509 งานกอสรางไฟฟาขยายตัวเพิ่มขึ้น 
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น 
สํานักงานแหงแรกนี้เริ่มแออัด ตองขยายไปยังถนน
งามวงศวาน อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร บนเนื้อที่ 
25 ไร 3 งาน 42 ตารางวา จัดสรางอาคารสํานักงาน
กลาง ดําเนินการตั้งแตป 2510 และแลวเสร็จสมบูรณ
มีพิธีเปดเปนทางการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2514 
ระบบผลิตและระบบจายไฟเพื่อการบริการประชาชน ใน
เขตความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในชวง
ป 2503-2506 ทั้งหมดเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยระบบผลิตประกอบดวย เครื่องยนตกําเนิดไฟฟาใช
นํ้ามันดีเซล เปนเชื้อเพลิง ระบบจําหนายแรงสูง ใชแรง
ดันไฟฟา3,500 โวลต และ แรงตํ่า 380/220 โวลต

การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนกิจการสาธารณูปโภคและ
ดําเนินการโดยมิไดมุงหวังกําไรเปนหลัก ตองคํานึงถึง
ความผาสุกของประชาชนเปนประการสําคัญ ดังนั้น
การกําหนดอัตราคากระแสไฟฟาจึงไมสูงจนเปนที่เดือด
รอนแกประชาชน อยางไรก็ตามการดําเนินกิจการก็
ตองใหมีผลกําไรเพียงพอในการเลี้ยงตัวเองและ
สามารถนําไปลงทุนขยายกิจการใหกวางขวางไปยังผูที่
ยังไมไดใชไฟฟาตอไปดวย

การดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ผานมา
ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง สามารถขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาเพื่อใหบริการกับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได
อยางทั่วถึง ทําใหการบริการดานพลังงานไฟฟาสามารถรองรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ยายแหลงการลงทุนจากในเมืองใหกระจายไปในชนบท 
และทําใหบริการประชาชนไดมากขึ้น เปนการกระจายไปในชนบทและ
ทําใหบริการประเภทอื่น ๆ สามารถเขาไปใหบริการประชาชนไดมากขึ้น 
เปนการกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ

จวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาคก็มิไดหยุดยั้งที่จะ
พัฒนาองคกร เพื่อรองรับกับการขยายตัวของประเทศไทย และยัง
แสวงหาผลิตภัณฑใหม ๆ มาเพื่อตอบสนองความตองการของคน
ไทย และสรางความเจริญใหกับประเทศ ดั่งเชนโครงการนํารองเปลี่ยน
หลอดไฟถนนใหเปนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED เพื่อสนับสนุน
แผนการอนุรักษพลังงานตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งนับไดวาจะ
สามารถชวยประหยัดพลังงานและคาใชจายไดมากทีเดียว

และจากการดําเนินงานที่มีธรรมมาภิบาลมาโดยตลอด ทําใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคไดรับรางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ในสวนของรางวัลนวัตกรรมดีเดน และนอกจากนั้น คุณนําชัย หลอ
วัฒนตระกูล ผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาคคนปจจุบัน ยังไดรับ
รางวัลเกียรติยศพรอมใบประกาศเกียรติคุณวิศวฯ จุฬาฯ ดีเดน ครั้ง
ที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) ในงานประกาศเกียรติคุณวิศวฯ จุฬาฯ กิตตคุณ
อาวุโสดีเดน เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 อีกดวย 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา การไฟฟาสวนภูมิภาคไดยืนหยัดอยูเคียง
ขางคนไทย และเปนสวนสําคัญในการนําพาประเทศไปสูความเจริญ 
และใหบริการประชาชนคนไทยดวยรอยยิ้มมาตลอด สมดังวิสัยทัศน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่วา “มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาอยาง
มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่
ยั่งยืน”

นอกจากนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาคนับเปนหนวยงานองคการ
รัฐวิสาหกิจแหงแรก ๆ ที่ไดกรุณาใหความเชื่อมั่นในคุณภาพ
หมอแปลงของถิรไทย โดยเฉพาะการสั่งซื้อหมอแปลงชนิด Auto-
matic Voltage Regulator ขนาด 16000 kVA  23.1 kV  ในป 
พ.ศ.2533 โดยในขณะนั้นตองสั่งซื้อจากตางประเทศเทานั้น นับเปน
กาวสําคัญของถิรไทยและเปนรากฐานที่มั่นคงในการกาวขึ้นมาผลิต
หมอแปลงไฟฟากําลังขนาดใหญ 300 MVA ระดับแรงดัน 230 kV ใน
ปจจุบัน

จึงสามารถกลาวไดวา ความสําเร็จของบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 
ในวันนี้ สวนหนึ่งก็มาจากความเชื่อมั่นและการใหความสนับสนุนของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคนั่นเอง 

ซึ่งในสวนของถิรไทย ขอยึดมั่นที่จะเปนผูผลิตหมอแปลงของคนไทย 
โดย “ผลิตหมอแปลงคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อทดแทนการนําเขา 
และสงไปจําหนายยังตางประเทศ”

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁ«×éÍ¢ÒÂ Automatic Voltage Regulator ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐ
ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ â´Â ´Ã.ÇÕÃÐ »�µÃªÒµÔ ¡Ñº ¤Ø³ÊÑÁ¾Ñ¹¸� Ç§É�»Ò¹

ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò ª¹Ô´ Automatic Voltage Regulator ¢¹Ò´ 16 MVA 23.1 kV ã¹ÃÐºº
ÊÒÂÊ‹§¢Í§ ¡¿À.

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁ«×éÍ¢ÒÂËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡ÒÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
â´Â ·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ ¹íÒªÑÂ ËÅ‹ÍÇÑ²¹µÃÐ¡ÙÅ ¡Ñº ¤Ø³ÊÑÁ¾Ñ¹¸� Ç§É�»Ò¹

ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò Mobile Substation ¢¹Ò´ 15/20/25 MVA  115 kV

ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¡íÒÅÑ§ã¹Ê¶Ò¹Õä¿¿‡Ò ¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤¢¹Ò´ 30/40/50 MVA  115 kV 
Ê¶Ò¹Õä¿¿‡Ò¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁÀÒ¤àË¹×Í ¨.ÅíÒ¾Ù¹
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บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีโอกาสใหการตอนรับ คุณ
วิเชียร  ลี้วารินทรพาณิช  ผูอํานวยการฝายบํารุงรักษา การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค และคณะผูเขาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2557 โดยภายหลังจากที่เยี่ยมชมโรงงานเรียบรอยแลว คุณวิเชียร
ก็ไดใหเกียรติทีมงานวารสาร “ถิรไทย” เพื่อการสัมภาษณ ดังนี้

     อยากทราบความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับวงการ
อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาในปจจุบัน

“เทาที่ไดดูมานะครับ ผมเห็นวาวงการอุตสาหกรรมการผลิต
หมอแปลงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบันนี่ มีความทัดเทียมกับ
ตางประเทศ ถือไดวาสามารถรองรับการเขาสู AEC ไดเลย ทั้งดาน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และดูไดจากทีบริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) สงออกไปจําหนายยังตางประเทศทั่วโลก ผมดูแลวก็เห็น
วาอุตสาหกรรมหมอแปลงในเมืองไทยก็กาวหนา และทันสมัยไม
นอยหนาประเทศใดในอาเซียนครับ” 

     อยากทราบความรูสึกของทาน หลังจากไดมาเยี่ยมชมกิจการ
ของถิรไทยในวันนี้

“จากที่ดูแลวนะครับ ผมถือวาก็เปนโรงงานที่ทันสมัย และมีเครื่องมือที่
ใช ในการผลิตที่กาวหนา และหองทดสอบก็สามารถทดสอบหมอแปลง
ระดับแรงสูง ที่สามารถทดสอบ Impulse ไดตามมาตรฐาน รวมทั้งได
มาตรฐาน ISO ทั้ง 9000 14000 18000 รวมทั้ง 17025 ดวย” 

     ทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอันใด ที่อยากใหถิรไทยนําไป
ปรับปรุงบางครับ

“ก็ดูแลวนะครับ สวนใหญก็เปนเทคโนโลยีที่ถิรไทยไดลิขสิทธิ์การผลิต
จากทั้งญี่ปุนและจากฝงยุโรป และก็สงขายออกไปทั่วโลก และเปนที่
ยอมรับจากทั้งในเอเชียและทวีปอื่นดวย ดูจากพัฒนาการและจากที่ได
มาตรฐาน ก็ดูแลวคงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จากที่บริษัทมีความ
กาวหนา จากเดิมที่เคยผลิตหมอแปลงในระบบจําหนาย ก็พัฒนาขึ้น
มาเปนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังระดับสูงได ก็เปนเรื่องที่นา
สนับสนุนครับ”

ตอนรับแขกผูมีเกียรติ      สุดทายนี้ ทานอยากจะฝากอะไรถึงผูอานวารสาร “ถิรไทย” 
ฉบับนี้บางครับ

“ก็ถือวาหมอแปลงไฟฟาของถิรไทย เปนโรงงานที่ทันสมัยและใช
เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการดูแล ประกอบกับมีระบบ
มาตรฐานสากลที่เขามาควบคุมในกระบวนการตาง ๆ จนเปนที่
ยอมรับของทั่วโลก และยังเห็นวาเปนบริษัทที่มีการดําเนินการที่มี
ความโปรงใส เนื่องจากวาเขาสูตลาดหลักทรัพยดวย ก็ถือเปนเรื่อง
ที่นาภาคภูมิใจที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงานของถิรไทยในวันนี้ และยัง
ถือวาเปนที่นาภาคภูมิใจสําหรับคนไทยดวยครับ”

สุดทายนี้ ทีมงานจัดทําวารสาร “ถิรไทย” ตองขอขอบพระคุณ 
คุณวิเชียร  ลี้วารินทรพาณิช  ผูอํานวยการฝายบํารุงรักษา การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค และคณะอีกครั้ง ที่ได ใหเกียรติสละเวลาอันมีคา
มาเยี่ยมชมกิจการของถิรไทยในครั้งนี้  และถิรไทยขอใหคํามั่น
สัญญาวา จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
รับใชและยืนหยัดอยูเคียงขางสังคมไทยตลอดไป 

 

ที่มาขอมูล

www.pea.or.th
http://alcoholim.blogspot.com/
http://mymemory04.freewebspace.com/040322_11.htm
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บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีโอกาสใหการตอนรับ คุณ
วิเชียร  ลี้วารินทรพาณิช  ผูอํานวยการฝายบํารุงรักษา การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค และคณะผูเขาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2557 โดยภายหลังจากที่เยี่ยมชมโรงงานเรียบรอยแลว คุณวิเชียร
ก็ไดใหเกียรติทีมงานวารสาร “ถิรไทย” เพื่อการสัมภาษณ ดังนี้

     อยากทราบความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับวงการ
อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาในปจจุบัน

“เทาที่ไดดูมานะครับ ผมเห็นวาวงการอุตสาหกรรมการผลิต
หมอแปลงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบันนี่ มีความทัดเทียมกับ
ตางประเทศ ถือไดวาสามารถรองรับการเขาสู AEC ไดเลย ทั้งดาน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และดูไดจากทีบริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) สงออกไปจําหนายยังตางประเทศทั่วโลก ผมดูแลวก็เห็น
วาอุตสาหกรรมหมอแปลงในเมืองไทยก็กาวหนา และทันสมัยไม
นอยหนาประเทศใดในอาเซียนครับ” 

     อยากทราบความรูสึกของทาน หลังจากไดมาเยี่ยมชมกิจการ
ของถิรไทยในวันนี้

“จากที่ดูแลวนะครับ ผมถือวาก็เปนโรงงานที่ทันสมัย และมีเครื่องมือที่
ใช ในการผลิตที่กาวหนา และหองทดสอบก็สามารถทดสอบหมอแปลง
ระดับแรงสูง ที่สามารถทดสอบ Impulse ไดตามมาตรฐาน รวมทั้งได
มาตรฐาน ISO ทั้ง 9000 14000 18000 รวมทั้ง 17025 ดวย” 

     ทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอันใด ที่อยากใหถิรไทยนําไป
ปรับปรุงบางครับ

“ก็ดูแลวนะครับ สวนใหญก็เปนเทคโนโลยีที่ถิรไทยไดลิขสิทธิ์การผลิต
จากทั้งญี่ปุนและจากฝงยุโรป และก็สงขายออกไปทั่วโลก และเปนที่
ยอมรับจากทั้งในเอเชียและทวีปอื่นดวย ดูจากพัฒนาการและจากที่ได
มาตรฐาน ก็ดูแลวคงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จากที่บริษัทมีความ
กาวหนา จากเดิมที่เคยผลิตหมอแปลงในระบบจําหนาย ก็พัฒนาขึ้น
มาเปนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังระดับสูงได ก็เปนเรื่องที่นา
สนับสนุนครับ”

ตอนรับแขกผูมีเกียรติ      สุดทายนี้ ทานอยากจะฝากอะไรถึงผูอานวารสาร “ถิรไทย” 
ฉบับนี้บางครับ

“ก็ถือวาหมอแปลงไฟฟาของถิรไทย เปนโรงงานที่ทันสมัยและใช
เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการดูแล ประกอบกับมีระบบ
มาตรฐานสากลที่เขามาควบคุมในกระบวนการตาง ๆ จนเปนที่
ยอมรับของทั่วโลก และยังเห็นวาเปนบริษัทที่มีการดําเนินการที่มี
ความโปรงใส เนื่องจากวาเขาสูตลาดหลักทรัพยดวย ก็ถือเปนเรื่อง
ที่นาภาคภูมิใจที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงานของถิรไทยในวันนี้ และยัง
ถือวาเปนที่นาภาคภูมิใจสําหรับคนไทยดวยครับ”

สุดทายนี้ ทีมงานจัดทําวารสาร “ถิรไทย” ตองขอขอบพระคุณ 
คุณวิเชียร  ลี้วารินทรพาณิช  ผูอํานวยการฝายบํารุงรักษา การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค และคณะอีกครั้ง ที่ได ใหเกียรติสละเวลาอันมีคา
มาเยี่ยมชมกิจการของถิรไทยในครั้งนี้  และถิรไทยขอใหคํามั่น
สัญญาวา จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
รับใชและยืนหยัดอยูเคียงขางสังคมไทยตลอดไป 

 

ที่มาขอมูล

www.pea.or.th
http://alcoholim.blogspot.com/
http://mymemory04.freewebspace.com/040322_11.htm
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Means & End เปนปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใชวิธี
การบางอยางเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายบางอยาง ซึ่งในปจจุบันมี
การนําไปประยุกตใช ในศาสตรตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน 
เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
บริหารศาสตร แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ฯลฯ 

Means หมายถึง วิธีการ หรือ เครื่องมือ หรือ การกระทํา สวน 
End หมายถึง จุดมุงหมาย หรือ เปาหมาย หรือ ผลของการ 
กระทํา

บอยครั้งที่คนเรากระทําการอยางหนึ่งเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
อีกอยางหนึ่ง เชน การตีกอลฟเพื่อหวังผลใหไดเซ็นสัญญาทาง
ธุรกิจ หรือการออกกําลังกายเพื่อใหนํ้าหนักตัวลดลง การตี

กอลฟ หรือ การออกกําลังกาย จึงเปนเพียงวิธีการที่นําไปสูจุด
มุงหมายที่ตั้งไว หรือเปนเพียง Means to an end แตหากตี
กอลฟเพราะชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ หรือออกกําลังกายจนเปนนิสัย
เพราะชอบและมีความสุขที่ไดทําเชนนี้ การตีกอลฟ หรือ การ
ออกกําลังกาย ก็ไมใชวิธีการ หากเปนจุดมุงหมายในตัวมันเอง 
หรือเปน End in itself

Means to an end ในแงของการตัดสินใจกระทําการบางอยาง 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายบางอยาง มักมีประเด็นเกี่ยวกับ
จริยธรรมมาผูกโยง ในทางจริยศาสตร มีทฤษฎีจํานวนมากที่พูด
เกี่ยวกับการตัดสินใจ ณ ที่นี้ จะขอนําทฤษฎีการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมที่สําคัญ 2 ทฤษฎีมากลาวถึงเพื่อใหเขาใจความหมาย
ของ Means to an end มากขึ้น
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บริหารนอกตํารา
1. ทฤษฎีประโยชนนิยม (Teleologic theory / 
Utilitarianism / Consequence-based theory)

เปนทฤษฎีที่เนนถึงผลของการกระทํา ผูมีสวนริเริ่มและสนับสนุน
ทฤษฎีนี้คือ Jeremy Bentham กับ John Stuart Mill ปรัชญา
เมธีชาวอังกฤษแหงคริสตศตวรรษที่ 18 - 19 ทฤษฎีนี้คํานึงถึง
ผลประโยชนที่เกิดจากการกระทํามากกวาวิธีการกระทํา กลาว
คือเนนผลลัพธมากกวาวิธีการ หรือการกระทํา ถือวาผลของ
การกระทําที่เปนไปตามจุดมุงหมาย ยอมตัดสินหรือพิสูจนถึง
ความถูกตองของการกระทํา หรือที่เรียกวา End justifies 
means ผูที่เห็นดวยกับทฤษฎีนี้ ยอมเห็นวาบางครั้ง คนเรา
จําเปนและสมควรจะใชวิธีการที่ไมถูกตองหรือขัดตอศีลธรรม 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่สําคัญกวาและเปนประโยชนกวา 
ตัวอยางเชน การขายบริการทางเพศของหญิงโสเภณี ในแงของ
นักสังคมสงเคราะห ยอมเห็นวาเปนการกระทําที่ไมถูกตอง ขัด
หลักศีลธรรม และผิดกฎหมายในหลายประเทศ (End does not 
justify means) แตหากในแงของหญิงโสเภณีผูนี้ ผูซึ่งตองแบก
รับความรับผิดชอบตอการมีชีวิตอยูของตัวเธอเอง ลูกนอยอีก
หนึ่งชีวิต และพอกับแมที่แกชราซึ่งเธอตองสงเสียเลี้ยงดู การ
ตัดสินใจประกอบอาชีพโสเภณีเพื่อหาทางออกใหกับชีวิต ก็อาจ
เปน End justifies means สําหรับเธอ

หรือตัวอยางการทดลองยาเพื่อรักษาโรคของมนุษยโดยใชสัตว
ทดลอง หรือแมกระทั่งใชอาสาสมัครที่เปนมนุษยดวยกันเปนผู
ทดลอง กลุมนักอนุรักษสัตว หรือนักสิทธิมนุษยชน ยอมตอง
บอกวา End does not justify means ในขณะที่ผูทําการ
ทดลองซึ่งเล็งเห็นวาผลลัพธ คือยารักษาโรคที่ไดจากการ
ทดลอง จะสามารถชวยชีวิตมนุษยชาติจํานวนมหาศาลนั้น เปน 
End justifies means เปนสิ่งที่จําเปนและสมควรทํา

ในทางปรัชญาการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับ Means to an end 
หรือ End justifies means นั้น ความจริงแลวเกิดขึ้นมานมนาน
มากกอนสมัย Jeremy Bentham กับ John Stuart Mill เสียอีก 
อยางนอยในคริสตศตวรรษที่ 16 Niccolo Machiavelli นัก
เขียนและนักปรัชญาชาวอิตาลี เจาของนวนิยายเรื่อง The 
Prince อันโดงดัง ก็ไดเสนอหลักจริยธรรมทางการเมืองไวใน
หนังสือดังกลาววา เปาหมายปลายทางเปนเรื่องที่สําคัญกวาวิธี

การ การจะรวบรวมบานเมืองเพื่อใหเปนปกแผน หยุดการรบรา
ฆาฟนกันนั้น วิธีการไมสําคัญวาจะนําไปสูความสําเร็จไดอยางไร 
แตทายสุดหากนํามาซึ่งความสําเร็จ ก็ถือวาวิธีการนั้นใชได ดัง
นั้นวิธีการที่จะขึ้นสูอํานาจ บางครั้งอาจหมายถึงการลอบสังหาร
ฝายตรงกันขามก็ยอมทําได

ทฤษฎีแมวดําแมวขาวของเติ้งเสี่ยวผิงในทศวรรษ 1960 ที่เสนอ
ใหใชรูปแบบการผลิตไหนก็ไดที่งายและเร็วตอการฟนฟูและ
พัฒนาการผลิตในภาคเกษตรกรรมของจีน ขอแตใหรูปแบบนั้น
เปนที่ยอมรับของมวลชน แมจะเปนการไมชอบดวยกฎหมาย ก็
สามารถทําใหชอบดวยกฎหมายได ซึ่งตอมามีการวิพากษ
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Means & End เปนปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใชวิธี
การบางอยางเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายบางอยาง ซึ่งในปจจุบันมี
การนําไปประยุกตใช ในศาสตรตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน 
เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
บริหารศาสตร แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ฯลฯ 

Means หมายถึง วิธีการ หรือ เครื่องมือ หรือ การกระทํา สวน 
End หมายถึง จุดมุงหมาย หรือ เปาหมาย หรือ ผลของการ 
กระทํา

บอยครั้งที่คนเรากระทําการอยางหนึ่งเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
อีกอยางหนึ่ง เชน การตีกอลฟเพื่อหวังผลใหไดเซ็นสัญญาทาง
ธุรกิจ หรือการออกกําลังกายเพื่อใหนํ้าหนักตัวลดลง การตี

กอลฟ หรือ การออกกําลังกาย จึงเปนเพียงวิธีการที่นําไปสูจุด
มุงหมายที่ตั้งไว หรือเปนเพียง Means to an end แตหากตี
กอลฟเพราะชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ หรือออกกําลังกายจนเปนนิสัย
เพราะชอบและมีความสุขที่ไดทําเชนนี้ การตีกอลฟ หรือ การ
ออกกําลังกาย ก็ไมใชวิธีการ หากเปนจุดมุงหมายในตัวมันเอง 
หรือเปน End in itself

Means to an end ในแงของการตัดสินใจกระทําการบางอยาง 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายบางอยาง มักมีประเด็นเกี่ยวกับ
จริยธรรมมาผูกโยง ในทางจริยศาสตร มีทฤษฎีจํานวนมากที่พูด
เกี่ยวกับการตัดสินใจ ณ ที่นี้ จะขอนําทฤษฎีการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมที่สําคัญ 2 ทฤษฎีมากลาวถึงเพื่อใหเขาใจความหมาย
ของ Means to an end มากขึ้น
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บริหารนอกตํารา
1. ทฤษฎีประโยชนนิยม (Teleologic theory / 
Utilitarianism / Consequence-based theory)

เปนทฤษฎีที่เนนถึงผลของการกระทํา ผูมีสวนริเริ่มและสนับสนุน
ทฤษฎีนี้คือ Jeremy Bentham กับ John Stuart Mill ปรัชญา
เมธีชาวอังกฤษแหงคริสตศตวรรษที่ 18 - 19 ทฤษฎีนี้คํานึงถึง
ผลประโยชนที่เกิดจากการกระทํามากกวาวิธีการกระทํา กลาว
คือเนนผลลัพธมากกวาวิธีการ หรือการกระทํา ถือวาผลของ
การกระทําที่เปนไปตามจุดมุงหมาย ยอมตัดสินหรือพิสูจนถึง
ความถูกตองของการกระทํา หรือที่เรียกวา End justifies 
means ผูที่เห็นดวยกับทฤษฎีนี้ ยอมเห็นวาบางครั้ง คนเรา
จําเปนและสมควรจะใชวิธีการที่ไมถูกตองหรือขัดตอศีลธรรม 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่สําคัญกวาและเปนประโยชนกวา 
ตัวอยางเชน การขายบริการทางเพศของหญิงโสเภณี ในแงของ
นักสังคมสงเคราะห ยอมเห็นวาเปนการกระทําที่ไมถูกตอง ขัด
หลักศีลธรรม และผิดกฎหมายในหลายประเทศ (End does not 
justify means) แตหากในแงของหญิงโสเภณีผูนี้ ผูซึ่งตองแบก
รับความรับผิดชอบตอการมีชีวิตอยูของตัวเธอเอง ลูกนอยอีก
หนึ่งชีวิต และพอกับแมที่แกชราซึ่งเธอตองสงเสียเลี้ยงดู การ
ตัดสินใจประกอบอาชีพโสเภณีเพื่อหาทางออกใหกับชีวิต ก็อาจ
เปน End justifies means สําหรับเธอ

หรือตัวอยางการทดลองยาเพื่อรักษาโรคของมนุษยโดยใชสัตว
ทดลอง หรือแมกระทั่งใชอาสาสมัครที่เปนมนุษยดวยกันเปนผู
ทดลอง กลุมนักอนุรักษสัตว หรือนักสิทธิมนุษยชน ยอมตอง
บอกวา End does not justify means ในขณะที่ผูทําการ
ทดลองซึ่งเล็งเห็นวาผลลัพธ คือยารักษาโรคที่ไดจากการ
ทดลอง จะสามารถชวยชีวิตมนุษยชาติจํานวนมหาศาลนั้น เปน 
End justifies means เปนสิ่งที่จําเปนและสมควรทํา

ในทางปรัชญาการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับ Means to an end 
หรือ End justifies means นั้น ความจริงแลวเกิดขึ้นมานมนาน
มากกอนสมัย Jeremy Bentham กับ John Stuart Mill เสียอีก 
อยางนอยในคริสตศตวรรษที่ 16 Niccolo Machiavelli นัก
เขียนและนักปรัชญาชาวอิตาลี เจาของนวนิยายเรื่อง The 
Prince อันโดงดัง ก็ไดเสนอหลักจริยธรรมทางการเมืองไวใน
หนังสือดังกลาววา เปาหมายปลายทางเปนเรื่องที่สําคัญกวาวิธี

การ การจะรวบรวมบานเมืองเพื่อใหเปนปกแผน หยุดการรบรา
ฆาฟนกันนั้น วิธีการไมสําคัญวาจะนําไปสูความสําเร็จไดอยางไร 
แตทายสุดหากนํามาซึ่งความสําเร็จ ก็ถือวาวิธีการนั้นใชได ดัง
นั้นวิธีการที่จะขึ้นสูอํานาจ บางครั้งอาจหมายถึงการลอบสังหาร
ฝายตรงกันขามก็ยอมทําได

ทฤษฎีแมวดําแมวขาวของเติ้งเสี่ยวผิงในทศวรรษ 1960 ที่เสนอ
ใหใชรูปแบบการผลิตไหนก็ไดที่งายและเร็วตอการฟนฟูและ
พัฒนาการผลิตในภาคเกษตรกรรมของจีน ขอแตใหรูปแบบนั้น
เปนที่ยอมรับของมวลชน แมจะเปนการไมชอบดวยกฎหมาย ก็
สามารถทําใหชอบดวยกฎหมายได ซึ่งตอมามีการวิพากษ
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วิจารณอยางกวางขวางทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย แตกระนั้นก็
ยังเปนทฤษฎีที่ทรงอิทธิพลอยางมากในจีนยุคปจจุบันที่ถือคติวา 
“ ไมวาแมวขาวหรือแมวดํา ขอเพียงจับหนูไดก็คือแมวที่ดี ”      
(不管白猫黑猫，会抓老鼠就是好猫) ก็
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของทัศนะแบบประโยชนนิยมที่ไมยึดติดหลัก
การ ใหความสําคัญกับผลประโยชนที่จะไดรับกับสังคมหรือคน
สวนใหญมากกวาวิธีการที่ทําเพื่อใหไดผลนั้นมา เพราะถือวาผล
ประโยชนที่ไดรับตัดสินความถูกตองของวิธีการ หรือ End 
justifies means

2. ทฤษฎีหนาที่นิยม (Deontologic theory / 
Formalism / Obligation-based theory) 

เปนทฤษฎีทางจริยศาสตรที่เนนการกระทํามากกวาผลลัพธ โดย
เชื่อวาการกระทําที่ถูกตองเปนการกระทําที่เกิดจากเจตนาดี 
เปนการกระทําตามกฎเกณฑ และหนาที่ที่พึงกระทํา และไมใชผล
ของการกระทํามาตัดสินความถูกตองของการกระทํา (End 
does not justify means) ทฤษฎีนี้เนนหลักการอยูเหนือผล
ประโยชน ไมวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร คนเราก็
ตองยึดถือหลักการ กฎเกณฑ มาตรฐาน และระเบียบวิธีอยาง
เครงครัด ผูริเริ่มทฤษฎีนี้คือ Immanuel Kants นักปรัชญาชาว
เยอรมันแหงคริสตศตวรรษที่ 18 เขาไมเห็นดวยที่จะปฏิบัติตอ
คนในฐานะของวิธีการเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย และไดสรางกฎแหง
ศีลธรรมที่ใหปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยในฐานะเปนจุดมุงหมาย ไมใช
วิธีการ แนนอน Kant จะไมเห็นดวยกับการนําคนมาทดลอง
คิดคนตัวยารักษาโรคใหกับคนดวยกัน

จะเห็นไดวาทฤษฎีทางจริยศาสตรของสองสํานักนี้มีความแตก
ตางกันอยางสิ้นเชิง ทฤษฎีประโยชนนิยมมุงผลประโยชนสวนรวม 
จนดูเหมือนไมสนใจเรื่องของศีลธรรมและมนุษยธรรมของคน
สวนนอย ใหความสําคัญกับ End มากกวา Means ในขณะที่
ทฤษฎีหนาที่นิยมเต็มไปดวยกฎเกณฑที่คอนขางตายตัว และไมมี
ความยืดหยุน ใหความสําคัญกับ Means มากกวา End นัก
จิตวิทยาชาวอเมริกันแหงคริสตศตวรรษที่ 20 Robert K 

Merton ผูพัฒนาทฤษฎี “ผลอันไมตั้งใจ” (Unintended 
Consequences) เคยวิเคราะหวา กฎระเบียบที่มากเกินไปในระบบ
ราชการ จะทําใหขาราชการเปลี่ยน Means มาเปน End เชน ถา
ไมกรอกแบบฟอรมใหเรียบรอยกอน ตอใหมีเรื่องเรงดวนสําคัญ
แคไหนที่ตองรีบดําเนินการใหบรรลุ ก็ไมสามารถอนุญาตใหทํา
ตอไปได จนกวาจะกลับมากรอกแบบฟอรมใหเสร็จกอน

ในโลกแหงความเปนจรงิ การตดัสนิใจในหลายสถานการณหลกี
เลีย่งไมไดท่ีจะใชทฤษฎปีระโยชนนิยม แมในพระครสิตจักรท่ีไดชือ่วา
เครงครดัอยางยิง่ตอคําสอนของพระผูเปนเจา ครสิตศาสนิกชน 
ที่รับศีลและเอาใจเดิมพันกับพระเจาแลว จะไมยอมกระทําการอัน
เปนการฝาฝนกฎเกณฑหรือบทบัญญัติทางศาสนาเปนอันขาด 
เรียกวา End does not justify means แตกระนั้นก็มีบางกรณีที่
เปนขอยกเวน มีบางกรณีที่ยอมรับให End justifies means ได 

จะเห็นไดวาทฤษฎีทางจริยศาสตรของ
สองสํานักนี้มีความแตกตางกันอยางสิ้น
เชิง ทฤษฎีประโยชนนิยมมุงผลประโยชน
สวนรวม จนดูเหมือนไมสนใจเรื่องของ 

ศีลธรรมและมนุษยธรรมของคนสวนนอย 
ใหความสําคัญกับ End มากกวา Means 
ในขณะที่ทฤษฎีหนาที่นิยมเต็มไปดวยกฎ
เกณฑที่คอนขางตายตัว และไมมีความ

ยืดหยุน ใหความสําคัญกับ Means 
มากกวา End

ตัวอยางเชน การกระทําบางอยางในคําสอนของพระคริสต
ศาสนาถือเปน “การกระทําที่ชั่วในตัวเอง” (Intrinsece Malum) 
เพราะเนื้อหาของการกระทําเปนการกระทําที่ชั่วในตัวเอง (per 
se) และชั่วเสมอไป (always) เชน การลอลวงใหผูอื่นตกในบาป, 
การฆาตกรรมชีวิตผูบริสุทธิ์ที่ไมสามารถปกปองตนเองได และ
การเปนโสเภณี เปนตน อยางไรก็ดี การกระทําที่ชั่วในตัวเองบาง
อยาง พระศาสนจักรก็อนุญาตใหกระทําได เชน ในกรณีที่มีการ
ตั้งครรภนอกมดลูก การทําแทงเพื่อรักษาชีวิตผูเปนมารดาไว 
(Therapeutic Abortion) ถือเปนความจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยง

ได เปน End justifies means เพราะในกรณีดังกลาวมีทางเลือก
อยู 2 ทางคือ จะชวยชีวิตมารดา หรือจะปลอยใหตายทั้งคู การ
ทําแทงแบบนี้จึงไมถือเปนการทําลายสิ่งสรางของพระผูเปนเจา 
เนื่องจากมีเจตนาเพื่อชวยชีวิตมารดา มากกวาจะเจตนาฆาทารกให
ตาย แตความตายของทารกเปนผลขางเคียงที่ไมสามารถหลีก
เลี่ยงได หรือในกรณีการเปนโสเภณี ซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธ
กับคนอื่น ที่ไมใชภรรยาหรือสามีของตนเพื่อหวังผลตอบแทนบาง
อยางอันเปนสิ่งที่พระศาสนจักรยอมรับไมได แตในกรณีที่ทรราช
ครองเมือง การลวงความลับจากทรราช เพื่อปกปองชีวิต
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วิจารณอยางกวางขวางทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย แตกระนั้นก็
ยังเปนทฤษฎีที่ทรงอิทธิพลอยางมากในจีนยุคปจจุบันที่ถือคติวา 
“ ไมวาแมวขาวหรือแมวดํา ขอเพียงจับหนูไดก็คือแมวที่ดี ”      
(不管白猫黑猫，会抓老鼠就是好猫) ก็
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของทัศนะแบบประโยชนนิยมที่ไมยึดติดหลัก
การ ใหความสําคัญกับผลประโยชนที่จะไดรับกับสังคมหรือคน
สวนใหญมากกวาวิธีการที่ทําเพื่อใหไดผลนั้นมา เพราะถือวาผล
ประโยชนที่ไดรับตัดสินความถูกตองของวิธีการ หรือ End 
justifies means

2. ทฤษฎีหนาที่นิยม (Deontologic theory / 
Formalism / Obligation-based theory) 

เปนทฤษฎีทางจริยศาสตรที่เนนการกระทํามากกวาผลลัพธ โดย
เชื่อวาการกระทําที่ถูกตองเปนการกระทําที่เกิดจากเจตนาดี 
เปนการกระทําตามกฎเกณฑ และหนาที่ที่พึงกระทํา และไมใชผล
ของการกระทํามาตัดสินความถูกตองของการกระทํา (End 
does not justify means) ทฤษฎีนี้เนนหลักการอยูเหนือผล
ประโยชน ไมวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร คนเราก็
ตองยึดถือหลักการ กฎเกณฑ มาตรฐาน และระเบียบวิธีอยาง
เครงครัด ผูริเริ่มทฤษฎีนี้คือ Immanuel Kants นักปรัชญาชาว
เยอรมันแหงคริสตศตวรรษที่ 18 เขาไมเห็นดวยที่จะปฏิบัติตอ
คนในฐานะของวิธีการเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย และไดสรางกฎแหง
ศีลธรรมที่ใหปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยในฐานะเปนจุดมุงหมาย ไมใช
วิธีการ แนนอน Kant จะไมเห็นดวยกับการนําคนมาทดลอง
คิดคนตัวยารักษาโรคใหกับคนดวยกัน

จะเห็นไดวาทฤษฎีทางจริยศาสตรของสองสํานักนี้มีความแตก
ตางกันอยางสิ้นเชิง ทฤษฎีประโยชนนิยมมุงผลประโยชนสวนรวม 
จนดูเหมือนไมสนใจเรื่องของศีลธรรมและมนุษยธรรมของคน
สวนนอย ใหความสําคัญกับ End มากกวา Means ในขณะที่
ทฤษฎีหนาที่นิยมเต็มไปดวยกฎเกณฑที่คอนขางตายตัว และไมมี
ความยืดหยุน ใหความสําคัญกับ Means มากกวา End นัก
จิตวิทยาชาวอเมริกันแหงคริสตศตวรรษที่ 20 Robert K 

Merton ผูพัฒนาทฤษฎี “ผลอันไมตั้งใจ” (Unintended 
Consequences) เคยวิเคราะหวา กฎระเบียบที่มากเกินไปในระบบ
ราชการ จะทําใหขาราชการเปลี่ยน Means มาเปน End เชน ถา
ไมกรอกแบบฟอรมใหเรียบรอยกอน ตอใหมีเรื่องเรงดวนสําคัญ
แคไหนที่ตองรีบดําเนินการใหบรรลุ ก็ไมสามารถอนุญาตใหทํา
ตอไปได จนกวาจะกลับมากรอกแบบฟอรมใหเสร็จกอน

ในโลกแหงความเปนจรงิ การตดัสนิใจในหลายสถานการณหลกี
เลีย่งไมไดท่ีจะใชทฤษฎปีระโยชนนิยม แมในพระครสิตจักรท่ีไดชือ่วา
เครงครดัอยางยิง่ตอคําสอนของพระผูเปนเจา ครสิตศาสนิกชน 
ที่รับศีลและเอาใจเดิมพันกับพระเจาแลว จะไมยอมกระทําการอัน
เปนการฝาฝนกฎเกณฑหรือบทบัญญัติทางศาสนาเปนอันขาด 
เรียกวา End does not justify means แตกระนั้นก็มีบางกรณีที่
เปนขอยกเวน มีบางกรณีที่ยอมรับให End justifies means ได 

จะเห็นไดวาทฤษฎีทางจริยศาสตรของ
สองสํานักนี้มีความแตกตางกันอยางสิ้น
เชิง ทฤษฎีประโยชนนิยมมุงผลประโยชน
สวนรวม จนดูเหมือนไมสนใจเรื่องของ 

ศีลธรรมและมนุษยธรรมของคนสวนนอย 
ใหความสําคัญกับ End มากกวา Means 
ในขณะที่ทฤษฎีหนาที่นิยมเต็มไปดวยกฎ
เกณฑที่คอนขางตายตัว และไมมีความ

ยืดหยุน ใหความสําคัญกับ Means 
มากกวา End

ตัวอยางเชน การกระทําบางอยางในคําสอนของพระคริสต
ศาสนาถือเปน “การกระทําที่ชั่วในตัวเอง” (Intrinsece Malum) 
เพราะเนื้อหาของการกระทําเปนการกระทําที่ชั่วในตัวเอง (per 
se) และชั่วเสมอไป (always) เชน การลอลวงใหผูอื่นตกในบาป, 
การฆาตกรรมชีวิตผูบริสุทธิ์ที่ไมสามารถปกปองตนเองได และ
การเปนโสเภณี เปนตน อยางไรก็ดี การกระทําที่ชั่วในตัวเองบาง
อยาง พระศาสนจักรก็อนุญาตใหกระทําได เชน ในกรณีที่มีการ
ตั้งครรภนอกมดลูก การทําแทงเพื่อรักษาชีวิตผูเปนมารดาไว 
(Therapeutic Abortion) ถือเปนความจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยง

ได เปน End justifies means เพราะในกรณีดังกลาวมีทางเลือก
อยู 2 ทางคือ จะชวยชีวิตมารดา หรือจะปลอยใหตายทั้งคู การ
ทําแทงแบบนี้จึงไมถือเปนการทําลายสิ่งสรางของพระผูเปนเจา 
เนื่องจากมีเจตนาเพื่อชวยชีวิตมารดา มากกวาจะเจตนาฆาทารกให
ตาย แตความตายของทารกเปนผลขางเคียงที่ไมสามารถหลีก
เลี่ยงได หรือในกรณีการเปนโสเภณี ซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธ
กับคนอื่น ที่ไมใชภรรยาหรือสามีของตนเพื่อหวังผลตอบแทนบาง
อยางอันเปนสิ่งที่พระศาสนจักรยอมรับไมได แตในกรณีที่ทรราช
ครองเมือง การลวงความลับจากทรราช เพื่อปกปองชีวิต
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ประชาชนผูบริสุทธิ์ โดยสายลับหญิงที่อุตสาหยอมมีเพศสัมพันธ
กับทรราช เพื่อลวงความลับ และปกปองประชาชนใหพนจากภัย
พิบัติ ยอมมิใชการกระทําที่ไมซื่อสัตยตามคําสอนของพระคริสต
ศาสนาเกี่ยวกับความสัมพันธที่เปนหนึ่งเดียวของสามีภรรยา 
การกระทําเชนนี้จึงถือเปน End justifies means

แลวการรัฐประหารของ คสช. เมื่อเวลา 16.30 น. ของวัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เลาเปน End justifies 
means หรือ End does not justify means? 

ถา End หมายถึง การยุติการเผชิญหนาอันยืดเยื้อและรุนแรง
ทางการเมือง ที่มีการยิงระเบิดและลอบสังหาร ทําใหผูคนบาด
เจ็บลมตายไมเวนแตละวัน หมายถึงการกวาดลางกองกําลังที่มี
การสะสมอาวุธสงครามไวตามเมืองตางๆ หลายเมืองเพื่อใชมา
ปนปวนบานเมืองและทําลายลางแมชีวิตประชาชนผูบริสุทธิ์ หมาย
ถึงการสะสางการทุจริตคอรรัปชั่นของนักการเมืองและ

สิ่งที่นาคิดคือ End ของเราคือการมี
สังคมที่สงบสุข ปราศจากการทุจริต
คอรรัปชั่น ประชาชนอยูดีกินดี มีสิทธิ
เสรีภาพของตนเอง และมีหนาที่ที่ตอง
เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนรวมกัน
ในสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอื่น หรือ End ของเรา คือ การมี
ระบอบประชาธิปไตย กับ การเลือกตั้ง
กันแน? 

ขาราชการ รวมทั้งยุติโครงการจํานําขาวที่เปนแหลงกอบโกย
โกงกินมหาศาล และเรงคืนเงินจํานําขาวใหชาวนาที่ตองผูกคอ
ตายไปแลวไมรูกี่ราย หมายถึงการยุติบทบาทของขาราชการโดย
เฉพาะในกระบวนการยุติธรรมตนนํ้าและกลางนํ้า ที่สมคบคิดกัน
รับใชฝายการเมืองที่ครองอํานาจอยางไมลืมหูลืมตา หมายถึง
การกวาดลางกลุมอิทธิพลเถื่อนอันธพาลตั้งแตขบวนการคายา
เสพติด ขาใหญล็อตเตอรี่ ไปจนถึงคนคุมหาบเรแผงลอย และวิน
มอเตอรไซคเถื่อน หมายถึงการลงมือปฏิรูปประเทศใหดีขึ้นในทุก
ดานโดยยึดถือผลประโยชนของประเทศและประชาชนเปนตัวตั้ง 
การรัฐประหารที่แมไมมีใครตองการในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 ก็ถือเปน End justifies means 

แตถา End หมายถึง การมีการเลือกตั้ง หมายถึงการมีระบอบ
ประชาธิปไตยที่ปราศจากการแทรกแซงบงการโดยกองทัพ 
ปราศจากการออกคําสั่งมาจํากัดสิทธิ์ลิดรอนเสรีภาพการใช
ชีวิตประจําวัน หมายถึงการมีรัฐบาลที่ผานการเลือกตั้งเขามา
ดวยเสียงขางมากแมจะดวยวิธีการใดก็ตาม และแมเขามาแลวจะ
บริหารบานเมืองไปในทางที่เอื้อประโยชนใหกับตนและพรรคพวก
อยางไรก็ตาม การรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็
ถือเปน End does not justify means ดังนั้น ผูที่ยึดมั่นระบอบ
ประชาธิปไตย เรียกรองใหตองมีการเลือกตั้งใหได จึงไมเห็นดวย 
กระทั่งแสดงออกถึงการตอตานการรัฐประหารของ คสช. ในรูป
แบบตางๆ เทาที่จะสามารถกระทําได

สิ่งที่นาคิดคือ End ของเราคือการมีสังคมที่สงบสุข ปราศจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น ประชาชนอยูดีกินดี มีสิทธิเสรีภาพของ
ตนเอง และมีหนาที่ที่ตองเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนรวม
กันในสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น หรือ End 
ของเรา คือ การมีระบอบประชาธิปไตย กับ การเลือกตั้งกันแน? 

ทุกวันนี้ เราตอสูเพื่อสิ่งไหนกันแน?

สําหรับขาพเจาแลว ระบอบประชาธิปไตย ไมใชจุดมุงหมาย (End) 
ระบอบประชาธิปไตยเปนเพียงวิธีการ (Means) เปน Means to 
an end  เทานั้น ไมใช End in itself  สวนการรัฐประหารนั้น 
เปนความชั่วรายในตัวเอง เปนความชั่วรายที่ไมพึงปรารถนา 
เพียงแตบางสถานการณที่บานเมืองหาทางออกที่ดีกวาไมได 
การรัฐประหารก็เปน “ความชั่วรายที่จําเปน” (Necessary Evil) 
เฉกเชน การทําแทงใหกับหญิงที่ตั้งครรภนอกมดลูก ซึ่งจําเปน
ตองทําและยอมใหทารกตาย เพื่อรักษาชีวิตมารดาไว เพราะถึง
อยางไรก็ยังดีกวาปลอยใหทั้งทารกและมารดาตองตายไปทั้งคู
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µÒÁµÐÇÑ¹
ยอนรอยหมอแปลง

ถึงตาลไมยืนตนเดี่ยว
แตใครจะขึ้นใครจะเคี่ยว
ใครจะเหลียวจะแลตาล

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÍÔÊÃÐ

ËÁŒÍá»Å§µŒ¹àÃ×èÍ§  ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â Three phase, Oil immersed fully sealed transformer 150 kVA 3500 – 400/2320 V 
³ ºÃÔÉÑ· ªÅ»ÃÐ·Ò¹«ÕàÁ¹µ� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) âÃ§§Ò¹ªÐÍíÒ Í.ªÐÍíÒ ¨.à¾ªÃºØÃÕ

:

ตาลเดี่ยวยืนตนเหมือนคนใจเดียว ยืนเดี่ยวเอกา 
ทามกลางผืนนาใตฟากวางใหญ 

ขาดตนอื่นเรียงยืนเคียงคูใจ 
อยูหางตาลตนอื่นใด เหมือนถูกจงใจทิ้งขวาง 
ตาลเดี่ยวยืนตนเฝาฝนกลางนา โถนาเห็นใจ 

อยูสุดแสนไกลพวกพองเมินหาง 
สูลมแดดฝนดังคนสิ้นทาง 

เปลาเปลี่ยววังเวงอางวาง ลองลอยกลางทะเล……

การเดินทางมาสัมผัสชีวิตชนบท บอยครั้งมักพัดพาจินตนาการให    
โลดแลนกลับสูอดีต เชนเดียวกับการมาเพชรบุรีครั้งนี้ ที่ระหวางทาง   
มุงสูดงตาล เสียงเพลงลูกทุง “ตาลตนเดียว” ของครูไพฑูรย ไกแกว   
ที่ขับขานโดยคุณมานพ แกวมณี กังวานแววแผวยอนเขามาในหวงถวิล
ของวันเวลาเกาๆ กับภาพเมื่อครั้งวัยเยาวที่แมมักเปดเพลงลูกทุงจาก
วิทยุทรานซิสเตอรตอนยํ่ารุงขณะสาละวนอยูกับการหุงตมในครัวไฟ   
จะตางกับเนื้อเพลงดังกลาวอยูนิดก็ตรงที่ สถานที่ที่เรากําลังเดินทางไปนี้
ไมมีตาลเดี่ยวยืนตน เพราะเปาหมายปลายทางของเราครั้งนี้อยูที่สวน
ตาลโตนดที่ไมเหมือนใครแหงหนึ่งใน ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ที่วาไมเหมือนใครเพราะเปนสวนตาลจัดระเบียบที่เจาของ
สวนจงใจปลูกตาลใหเขาแถวเรียงกันเปนระเบียบทั้งสวน ไมมีตาลตนไหน 
ยืนเดี่ยวเอกาเหววาเหินหางเหมือนดั่งเพลง “ตาลตนเดียว” นับเปนสวน
ตาลจัดระเบียบแหงแรกของเมืองไทย และอาจเปนแหงแรกของโลกดวยก็
ไมแน เพราะที่นี่เคยมีฝรั่งเขามาขอถายภาพเปนวันๆ มาแลว 

ทางไปสวนตาลที่วา ตองขับรถลัดเลาะถนนเล็กๆ ลึกเขาไปในทุงในสวน 
ผานละเมาะไมปลายนาและสํานักสงฆถํ้าเขานอยไปตามทางเล็กๆ ที่แทบไม
คิดวาจะเปนทางที่รถสามารถวิ่งผานเขาไปได ลุงถนอม ภูเงิน เจาของ
สวนตาล ขี่มอเตอรไซคมาดักรอเราอยูตรงทางโคงกอนถึงทางเขาสวน
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ยืนเดี่ยวเอกาเหววาเหินหางเหมือนดั่งเพลง “ตาลตนเดียว” นับเปนสวน
ตาลจัดระเบียบแหงแรกของเมืองไทย และอาจเปนแหงแรกของโลกดวยก็
ไมแน เพราะที่นี่เคยมีฝรั่งเขามาขอถายภาพเปนวันๆ มาแลว 

ทางไปสวนตาลที่วา ตองขับรถลัดเลาะถนนเล็กๆ ลึกเขาไปในทุงในสวน 
ผานละเมาะไมปลายนาและสํานักสงฆถํ้าเขานอยไปตามทางเล็กๆ ที่แทบไม
คิดวาจะเปนทางที่รถสามารถวิ่งผานเขาไปได ลุงถนอม ภูเงิน เจาของ
สวนตาล ขี่มอเตอรไซคมาดักรอเราอยูตรงทางโคงกอนถึงทางเขาสวน
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ลุงถนอมเปนคนที่นี่
ตั้งแตกําเนิด ลุงเกิดป 
พ.ศ. 2481 ที่ตําบล
ตําหรุ ซึ่งปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อมาเปน
ตําบลถํ้ารงค ตอน
เด็กๆ อายุได 7-8 
ขวบ ลุงเคยนั่งเกวียน
ไปกับพอซึ่งบรรทุก
นํ้าตาลโตนดขนบรรจุ
ปบไปขายสงใหแมคา
ในเขตอําเภอบานลาด 
ภาพนั้นยังติดตาลุง

มาจนกระทั่งทุกวันนี้ พอโตขึ้นก็บวชเรียน สึกออกมาก็ชวยพอ
แมทํานากับทําตาล จนอายุได 35 ป จึงแตงงานและไดเปนผู ใหญ
บานในปนั้น (2516) จากนั้นวิถีชีวิตของลุงก็วนเวียนอยูกับการ
ทํางานใหกับชุมชนและทองถิ่น จนไดเปนผู ใหญบานดีเดน ไดรับ
ปน 0.38 ม.ม. กับแหนบทองคําเปนเกียรติยศ และตอมายังได
เปนกํานันอีกดวย ระหวางนั้นลุงไดเขาชวยงานสหกรณ
การเกษตรบานลาดโดยเปนประธานสหกรณอยูถึง 15 ป ผลัก
ดันใหเกิดตลาดซื้อขายผักผลไมของสหกรณจนสําเร็จและยังเปด
ซื้อขายกันอยูจนถึงทุกวันนี้

ความเปนมาของการปลูกตาลจัดระเบียบ เริ่มจากการที่ลุงถนอม
มีที่ดินมรดกอยู 10 ไรกวาๆ ครอบครัวของลุงไดชวยกันปลูก
มะนาว กลวย มะละกอ แตผานไปได 2-3 ป ลุงเริ่มคิดวา หากแก
ตัวลงควรตองปลูกอะไรสักอยางที่ไมตองปลูกแลวปลูกอีก ลุง
จึงเริ่มศึกษาคนควาอยางจริงจังวาควรปลูกอะไรในที่ดินมรดกที่
มีอยู แรกสุดลุงคิดวาเพชรบุรีนั้นมีชื่อเรื่องมะนาว แตลุงไมชอบ
เพราะตองอาศัยสารเคมี สวนชมพูเพชร ก็ไมนาสนใจ เพราะมีคน
เอาเกสรชมพูทูลเกลามาผสมกับเกสรชมพูเพชร แลวเอากิ่งมา
ทาบชมพูเพชร กลายเปนชมพูพันธุใหมชื่อ เพชรจินดาบาง เพชร
นํ้าผึ้งบาง ทําใหชมพูเพชรแทถูกฉุดราคาตกลงไปดวย สุดทาย
ลุงถนอมจึงนึกถึงตอนนั่งเกวียนบรรทุกนํ้าตาลขนไปกับพอ ลุง
คิดวาตาลโตนดเปนพืชที่สังคมมองขามมานาน เปนพืชคูเมือง
เพชรบุรี จังหวัดที่มีตาลโตนดมากๆ เชน สงขลา กับ สุพรรณบุรี 
ก็มีไมมากเทาที่เพชรบุรี ลุงจึงลงมือศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนตาลโตนดอยางจริงจังจนมั่นใจ และตัดสินใจปลูกตาลโตนด 

ทั้งที่แตเดิมตาลโตนดเปนพืชที่ขึ้นเองตามหัวไรปลายนา ไมเคยมี
ใครตองปลูกมากอน

“ผมตั้งคําถามกับตัวเองวา ทําไมคนไทยไมปลูกตาลโตนด ที่เห็น
อยูมีแตขึ้นเองตามธรรมชาติ และนับวันยิ่งมีนอยลง ทั้งที่ตาล
โตนดนั้นคนโบราณบอกวา อยูไดไมตํ่ากวา 400 ป ถาลมไมพัด
หัก นํ้าไมแชโคน” ลุงถนอมกลาว ประกอบกับลุงเห็นวา ถาไม
ปลูกตาล อีกไมนานตาลก็จะหมดไปจากเมืองไทย เพราะประการ
แรก การทํานาปรังนอกฤดูทํานาอีกปละ 1-2 ครั้ง ทําใหผืนนา
ถูกนํ้าแชขังตลอด เกินกําลังที่รากตาลโตนดจะทนแชนํ้าได 
เนื่องจากตาลโตนดที่นํ้าแชขังนั้น ไมเกิน 20-30 ป ก็จะคอยๆ 
สลดตัวและตายไป ประการตอมา ผลตาลสุกที่ปลอยขั้วลงมา 
ปจจุบันแทบไมมีโอกาสไดขยายพันธุตามธรรมชาติเหมือนแตกอน 
เนื่องจากถูกเก็บไปแปรรูปเปนผลิตผลเขาสูกระบวนธุรกิจการคา
หมด ประการสุดทาย มีการโคนตนตาลเพื่อนําไมตาลไปขายมาก
ขึ้น เนื่องจากมีผูนิยมนําไปทําเฟอรนิเจอรเครื่องเรือน เพราะไม
ตาลแข็งมาก ปลวกกัดไมเขา คนโบราณถึงกับกลาววา “ตาลที่
ไสเหลือประมาณเทาขวดโขง (อายุ 200 ปขึ้นไป) เมื่อแปรรูปเปน
ไมเครื่องเรือนปลูกในที่รม ทนกวาไมสักมาก”

นอกจากเหตุผลที่เกรงวาหากไมชวยกันปลูก ตาลก็จะหมดไป
จากเมืองไทยและเพชรบุรีแลว ลุงถนอมยังเห็นวาการปลูกตาล
ตนทุนเทากับศูนย เพราะไมตองรดนํ้า ไมตองใสปุย ไมตองฉีดยา 
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ขอเพียงใหแดดจัด ตาลก็อยูได ลุงถนอมไดถือฤกษวันที่ 12 
สิงหาคม 2535 ลงมือปลูกตาลในที่ดิน 10 ไรเศษของตน ได
ตาลทั้งหมด 450 ตน และคาที่เคยบวชเรียนมากอน ลุงจึงไดนํา
ชื่อ “สวนตาลหนุม” ชานกรุงราชคฤห แควนมคธ ซึ่งเปนสถานที่
ที่พระพุทธเจาทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร พระราชาแหง
แควนมคธ มาเปนชื่อสวนตาลของตนเพื่อความเปนศิริมงคล

ความแปลกของ “สวนตาลหนุม” แหงนี้ นอกจากเปนสวนตาลที่
เจาของจงใจปลูกเปนแหงแรกแลว ยังเปนสวนตาลจัดระเบียบที่
ปลูกเปนแถวเปนแนวมีระยะหางกันตนละ 3X3 วา เหตุผลเพราะ
ลุงตั้งใจจะใชไมไผทําเปนบันไดและพาดเปนนั่งรานยาวเหมือนทาง
เดินลอยฟาเคียงงวงตาลและปลีตาลแตละตน เพื่อเวลานวดงวง
ตาลหรือปลีตาลจะไดไมตองปนพะองขึ้นไป เปนการลดอุบัติเหตุ
จากการตกตาล เพราะตาลแตละตนจะตองปนพะองขึ้นลงวันละ 
4 เที่ยว คือเชาขึ้นไปเก็บกระบอกนํ้าตาลใสลงมา เย็นแบก
กระบอกเปลาขึ้นไปรองนํ้าตาลใหม 

ความแปลกของ “สวนตาลหนุม” ยังมีอีกอยางคือ ตาลโตนดที่นี่
แตละตน โคนตนจะอวบใหญกวาตาลโตนดทั่วไป ที่เปนเชนนี้
เพราะความเปนนักคิดนักสังเกตของลุงถนอม ที่เห็นวากานที่หุม
เปนกาบอยูรอบโคนตาลเวลาแหงจะรัดตน ทําใหตนพองไมได ลุง
เลยทดลองสับกานที่แหงแลวออกเพื่อไมใหรัดตน ทําใหลําตน
ตาลของลุงอวบใหญแข็งแรง มีโคนตนมั่นคง ปลูกไดเพียง 10 ป 
ก็สามารถมีผลออกมาแลว

µÒÅà¾ÈàÁÕÂ µÒÅà¾È¼ÙŒ

ตาลใน “สวนตาลหนุม” เปนตาลเพศผูและตาล
เพศเมียอยางละเทาๆ กัน ชอดอกของตาลเพศผู 
คนบานลาดสวนหนึ่งที่เราไปสัมผัสมาจะเรียกวา   
“ปลีตาล” สวนของเพศเมียเรียกวา “งวงตาล”  
สวนคนที่อื่นอาจจะเรียกกลับกัน แตสําหรับลุง
ถนอมนั้นเรียก “ปลีตาล” เหมือนกันหมด สวนที่
เปนชอดอกนี้คือสวนที่ใหนํ้าตาล เชนเดียวกับ
สวนที่เรียกวา “จั่น” ของตนมะพราว จากองค
ความรูที่คนควาและจากประสบการณปลูกตาล
ของลุงถนอมซึ่งบางสวนอาจไมตรงกับของที่อื่น
นั้น สรุปไดวา ตาลเพศผูมี 5 สายพันธุ แตกตาง
กันที่ลักษณะของปลีตาล ตาลเพศผู ใหนํ้าตาล
อยางเดียว สวนตาลเพศเมียนั้นใหทั้งนํ้าตาลและ
ลูก มี 2 พันธุคือ ตาลหมอ ซึ่งยังแยกออกไปได
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ตําหรุ ซึ่งปจจุบัน
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ขวบ ลุงเคยนั่งเกวียน
ไปกับพอซึ่งบรรทุก
นํ้าตาลโตนดขนบรรจุ
ปบไปขายสงใหแมคา
ในเขตอําเภอบานลาด 
ภาพนั้นยังติดตาลุง

มาจนกระทั่งทุกวันนี้ พอโตขึ้นก็บวชเรียน สึกออกมาก็ชวยพอ
แมทํานากับทําตาล จนอายุได 35 ป จึงแตงงานและไดเปนผู ใหญ
บานในปนั้น (2516) จากนั้นวิถีชีวิตของลุงก็วนเวียนอยูกับการ
ทํางานใหกับชุมชนและทองถิ่น จนไดเปนผู ใหญบานดีเดน ไดรับ
ปน 0.38 ม.ม. กับแหนบทองคําเปนเกียรติยศ และตอมายังได
เปนกํานันอีกดวย ระหวางนั้นลุงไดเขาชวยงานสหกรณ
การเกษตรบานลาดโดยเปนประธานสหกรณอยูถึง 15 ป ผลัก
ดันใหเกิดตลาดซื้อขายผักผลไมของสหกรณจนสําเร็จและยังเปด
ซื้อขายกันอยูจนถึงทุกวันนี้

ความเปนมาของการปลูกตาลจัดระเบียบ เริ่มจากการที่ลุงถนอม
มีที่ดินมรดกอยู 10 ไรกวาๆ ครอบครัวของลุงไดชวยกันปลูก
มะนาว กลวย มะละกอ แตผานไปได 2-3 ป ลุงเริ่มคิดวา หากแก
ตัวลงควรตองปลูกอะไรสักอยางที่ไมตองปลูกแลวปลูกอีก ลุง
จึงเริ่มศึกษาคนควาอยางจริงจังวาควรปลูกอะไรในที่ดินมรดกที่
มีอยู แรกสุดลุงคิดวาเพชรบุรีนั้นมีชื่อเรื่องมะนาว แตลุงไมชอบ
เพราะตองอาศัยสารเคมี สวนชมพูเพชร ก็ไมนาสนใจ เพราะมีคน
เอาเกสรชมพูทูลเกลามาผสมกับเกสรชมพูเพชร แลวเอากิ่งมา
ทาบชมพูเพชร กลายเปนชมพูพันธุใหมชื่อ เพชรจินดาบาง เพชร
นํ้าผึ้งบาง ทําใหชมพูเพชรแทถูกฉุดราคาตกลงไปดวย สุดทาย
ลุงถนอมจึงนึกถึงตอนนั่งเกวียนบรรทุกนํ้าตาลขนไปกับพอ ลุง
คิดวาตาลโตนดเปนพืชที่สังคมมองขามมานาน เปนพืชคูเมือง
เพชรบุรี จังหวัดที่มีตาลโตนดมากๆ เชน สงขลา กับ สุพรรณบุรี 
ก็มีไมมากเทาที่เพชรบุรี ลุงจึงลงมือศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนตาลโตนดอยางจริงจังจนมั่นใจ และตัดสินใจปลูกตาลโตนด 

ทั้งที่แตเดิมตาลโตนดเปนพืชที่ขึ้นเองตามหัวไรปลายนา ไมเคยมี
ใครตองปลูกมากอน

“ผมตั้งคําถามกับตัวเองวา ทําไมคนไทยไมปลูกตาลโตนด ที่เห็น
อยูมีแตขึ้นเองตามธรรมชาติ และนับวันยิ่งมีนอยลง ทั้งที่ตาล
โตนดนั้นคนโบราณบอกวา อยูไดไมตํ่ากวา 400 ป ถาลมไมพัด
หัก นํ้าไมแชโคน” ลุงถนอมกลาว ประกอบกับลุงเห็นวา ถาไม
ปลูกตาล อีกไมนานตาลก็จะหมดไปจากเมืองไทย เพราะประการ
แรก การทํานาปรังนอกฤดูทํานาอีกปละ 1-2 ครั้ง ทําใหผืนนา
ถูกนํ้าแชขังตลอด เกินกําลังที่รากตาลโตนดจะทนแชนํ้าได 
เนื่องจากตาลโตนดที่นํ้าแชขังนั้น ไมเกิน 20-30 ป ก็จะคอยๆ 
สลดตัวและตายไป ประการตอมา ผลตาลสุกที่ปลอยขั้วลงมา 
ปจจุบันแทบไมมีโอกาสไดขยายพันธุตามธรรมชาติเหมือนแตกอน 
เนื่องจากถูกเก็บไปแปรรูปเปนผลิตผลเขาสูกระบวนธุรกิจการคา
หมด ประการสุดทาย มีการโคนตนตาลเพื่อนําไมตาลไปขายมาก
ขึ้น เนื่องจากมีผูนิยมนําไปทําเฟอรนิเจอรเครื่องเรือน เพราะไม
ตาลแข็งมาก ปลวกกัดไมเขา คนโบราณถึงกับกลาววา “ตาลที่
ไสเหลือประมาณเทาขวดโขง (อายุ 200 ปขึ้นไป) เมื่อแปรรูปเปน
ไมเครื่องเรือนปลูกในที่รม ทนกวาไมสักมาก”

นอกจากเหตุผลที่เกรงวาหากไมชวยกันปลูก ตาลก็จะหมดไป
จากเมืองไทยและเพชรบุรีแลว ลุงถนอมยังเห็นวาการปลูกตาล
ตนทุนเทากับศูนย เพราะไมตองรดนํ้า ไมตองใสปุย ไมตองฉีดยา 

ÅØ§¶¹ÍÁ ÀÙ‹à§Ô¹ 
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ขอเพียงใหแดดจัด ตาลก็อยูได ลุงถนอมไดถือฤกษวันที่ 12 
สิงหาคม 2535 ลงมือปลูกตาลในที่ดิน 10 ไรเศษของตน ได
ตาลทั้งหมด 450 ตน และคาที่เคยบวชเรียนมากอน ลุงจึงไดนํา
ชื่อ “สวนตาลหนุม” ชานกรุงราชคฤห แควนมคธ ซึ่งเปนสถานที่
ที่พระพุทธเจาทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร พระราชาแหง
แควนมคธ มาเปนชื่อสวนตาลของตนเพื่อความเปนศิริมงคล

ความแปลกของ “สวนตาลหนุม” แหงนี้ นอกจากเปนสวนตาลที่
เจาของจงใจปลูกเปนแหงแรกแลว ยังเปนสวนตาลจัดระเบียบที่
ปลูกเปนแถวเปนแนวมีระยะหางกันตนละ 3X3 วา เหตุผลเพราะ
ลุงตั้งใจจะใชไมไผทําเปนบันไดและพาดเปนนั่งรานยาวเหมือนทาง
เดินลอยฟาเคียงงวงตาลและปลีตาลแตละตน เพื่อเวลานวดงวง
ตาลหรือปลีตาลจะไดไมตองปนพะองขึ้นไป เปนการลดอุบัติเหตุ
จากการตกตาล เพราะตาลแตละตนจะตองปนพะองขึ้นลงวันละ 
4 เที่ยว คือเชาขึ้นไปเก็บกระบอกนํ้าตาลใสลงมา เย็นแบก
กระบอกเปลาขึ้นไปรองนํ้าตาลใหม 

ความแปลกของ “สวนตาลหนุม” ยังมีอีกอยางคือ ตาลโตนดที่นี่
แตละตน โคนตนจะอวบใหญกวาตาลโตนดทั่วไป ที่เปนเชนนี้
เพราะความเปนนักคิดนักสังเกตของลุงถนอม ที่เห็นวากานที่หุม
เปนกาบอยูรอบโคนตาลเวลาแหงจะรัดตน ทําใหตนพองไมได ลุง
เลยทดลองสับกานที่แหงแลวออกเพื่อไมใหรัดตน ทําใหลําตน
ตาลของลุงอวบใหญแข็งแรง มีโคนตนมั่นคง ปลูกไดเพียง 10 ป 
ก็สามารถมีผลออกมาแลว

µÒÅà¾ÈàÁÕÂ µÒÅà¾È¼ÙŒ

ตาลใน “สวนตาลหนุม” เปนตาลเพศผูและตาล
เพศเมียอยางละเทาๆ กัน ชอดอกของตาลเพศผู 
คนบานลาดสวนหนึ่งที่เราไปสัมผัสมาจะเรียกวา   
“ปลีตาล” สวนของเพศเมียเรียกวา “งวงตาล”  
สวนคนที่อื่นอาจจะเรียกกลับกัน แตสําหรับลุง
ถนอมนั้นเรียก “ปลีตาล” เหมือนกันหมด สวนที่
เปนชอดอกนี้คือสวนที่ใหนํ้าตาล เชนเดียวกับ
สวนที่เรียกวา “จั่น” ของตนมะพราว จากองค
ความรูที่คนควาและจากประสบการณปลูกตาล
ของลุงถนอมซึ่งบางสวนอาจไมตรงกับของที่อื่น
นั้น สรุปไดวา ตาลเพศผูมี 5 สายพันธุ แตกตาง
กันที่ลักษณะของปลีตาล ตาลเพศผู ใหนํ้าตาล
อยางเดียว สวนตาลเพศเมียนั้นใหทั้งนํ้าตาลและ
ลูก มี 2 พันธุคือ ตาลหมอ ซึ่งยังแยกออกไปได
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อีกเปน 3 สายพันธุ กับ ตาลไข ซึ่งแยกออกไปไดอีกถึง 14 สาย
พันธุ ตาลหมอจะมีผลใหญสีดํา ผิวเปลือกจะแตกไพรงามองเห็น
เปนเสน ปลีหนึ่งจะมีไมเกิน 8 ผล สวนตาลไข ผลจะเล็กกวา ผิว
เปลือกสีทอง ไมแตกไพรงา ปลีหนึ่งอาจมีไดถึง 20 ผล ภายใน
ผลตาลซึ่งลุงถนอมเรียกวา “ลูกตาล” จะมี “เม็ด” ทั้งหมด 3 
เม็ด ถาเก็บผลตาลตอนที่ยังไมสุก จะได “เม็ดตาลออน” 3 เม็ด
นี้ ซึ่งคนกรุงเทพฯ เรียกวา “ลูกตาลออน” เอามาแชเย็นหรือหั่น
เปนแวนรับประทานกับนํ้าแข็งไสใสนํ้าเชื่อม แตถาไมเก็บทิ้งไว ใหสุก
ปลอยขั้วลงมา จะไดลูกตาลสุก ที่มีเนื้อนําไปทําขนมตาล ซึ่งคน
โบราณนิยมนําเนื้อตาลไขมาทําขนมมากกวาเนื้อตาลหมอเพราะ
รสไมขม เสนใยที่ปนเอาเนื้อออกไปแลว สามารถนําไปทอเปนผา 
สวนเม็ดตาลทั้ง 3 เม็ด พอแกไดที่ ผาออกมาจะมี “จาวตาล” สี
ขาว นําไปเชื่อมเปนขนมสีเหลืองทองที่เรามักเรียกกันผิดๆ วา 
“ลูกตาลเชื่อม” ซึ่งความจริงเปน “จาวตาล” ไมใช “ลูกตาล” 
หรือ “เม็ดตาล” อยางที่เขาใจกัน 

ความรู ประสบการณ และการทุมเททั้งแรงกายแรงใจใหกับการ
ปลูกตาลจัดระเบียบที่ “สวนตาลหนุม” ของลุงถนอม ทําใหมี
นักศึกษาและหนวยงานราชการแวะเวียนมาศึกษาดูงานและขอ
ความรูจากลุงถนอมเดือนละไมตํ่ากวา 5-6 คณะเปนประจํา ทั้ง
ยังเริ่มมีเกษตรกรจากที่อื่นๆ นําแบบอยางจาก “สวนตาลหนุม” 
ไปปลูกตาลในจังหวัดของตนอีกดวย

อยางไรก็ดี ทามกลางความสําเร็จดังกลาว ใชวาอาชีพการทํา
สวนตาลโตนดของลุงถนอมจะไมมีปญหา ปญหาของลุงถนอม 
ก็เชนเดียวกับปญหาของเจาของตาลตนอื่นๆ นั่นคือปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน แตการขาดแคลนแรงงานดูจะเปนปญหา
สําคัญของลุงมากกวาเจาของตาลตนอื่นๆ ที่ไมไดทําตาลเปน
อาชีพหลักเหมือนลุง

แตเดิมคนเพชรบุรีจะทํานํ้าตาลในฤดูที่ตาลใหผลคือ ชวงเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนฤดูที่วางเวนจากการทํานา
พอดี จึงไมมีปญหาเรื่องแรงงาน ฤดูนี้ ฝายชายจะมีหนาที่ขึ้นไป
ปาดตาลและรองนํ้าตาลใสลงมา สวนฝายหญิงจะทําหนาที่เคี่ยว
นํ้าตาล หรือที่ชาวบานลาดเรียกวา “ผัวขึ้น เมียเคี่ยว” บานไหน
ที่มีตนตาลมาก ทําไมไหว ก็จะใหคนที่ไมมีที่นาเชาตนตาลไปทํา 
คิดคาเชาตนละ 100 บาทตอป ครั้นปจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
คนรุนกอนที่เคยขึ้นตาลอายุมากขึ้น ตองเลิกราการขึ้นตาลไปที
ละคนสองคน คนรุนหลังมีการศึกษามากขึ้น ก็ไมสนใจกลับมา
ยึดอาชีพเกษตรกร ประกอบกับผูเปนพอแมก็ไมตองการใหลูก
ของตนมาขึ้นตาลเนื่องดวยเกรงอันตรายอันอาจเกิดจากการตก
ตาล คนขึ้นตาลนับวันจึงหายากขึ้น แตกระนั้นการใหเชาตนตาลก็
ยังเปนทางออกอยางหนึ่งของเจาของตาลที่มิไดทําตาลเปน
อาชีพหลัก แตนี่ไมใชทางออกของ “สวนตาลหนุม” ที่ปลูกตาล 
450 ตนเปนอาชีพหลักอยางลุงถนอม

ทุกวันนี้ที่ “สวนตาล
หนุม” นอกจากลุง
ถนอมแลว ยังมีคุณ
อํานาจ ภูเงิน ลูกชาย
วัย 40 ป เปนกําลัง
หลักในการทําสวน
ตาล ทุกเชาจากหก
โมงถึงเกาโมงครึ่ง 
คุณอํานาจตองขึ้นไป
เก็บนํ้าตาลใสลงมา 
เคี่ยวใหเปนนํ้าตาลขน
จนถึงเวลาบายโมงจึง
จะไดพัก จากนั้นพอ
เวลาบายสองโมงครึ่ง
ก็ตองลงมือลาง ¤Ø³ÍíÒ¹Ò¨ ÀÙ‹à§Ô¹ ÅÙ¡ªÒÂÅØ§¶¹ÍÁ
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กระบอกรมควันเพื่อเตรียมแบกขึ้นไปรองนํ้าตาลใหมเวลาบาย
สามโมงครึ่งถึงบายสี่โมง กอนขึ้นตาลถาพอมีเวลาก็จะไปชวยยี
ตาลสุกเพื่อเอาเนื้อไปขายใหพอคาทําขนมตาล ครั้นตอนกลาง
คืนก็จะใชเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเฉาะจาวตาลเตรียมสงใหแมคา
ขนมหวานในตอนเชา การขาดแคลนแรงงาน ทําใหไมสามารถ
เคี่ยวนํ้าตาลสดซึ่งขายไดราคาดีกวานํ้าตาลขน เพราะการเคี่ยว
นํ้าตาลสดจะตองรีบทําทันทีที่เก็บนํ้าตาลใสลงมามิฉะนั้นนํ้าตาล
จะเปรี้ยว คุณอํานาจเปดเผยวา แมทุกวันนี้รายไดจากการทํา
สวนตาลในภาวะที่แรงงานมีจํากัดเชนนี้ จะยังพออยูพอกินไปได
ไมขัดสน แตก็ยังถือวาเก็บเกี่ยวดอกผลจากสวนตาลไดไมเทาที่
ควร ในอนาคตหากหาแรงงานไมได อาจจําเปนตองพิจารณาหา
แรงงานตางดาวมาชวย 

หางจาก “สวนตาลหนุม” ตําบลถํ้ารงคไปอีกประมาณ 20 
กิโลเมตรที่ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด เราไดพบชาวบานที่
มีอาชีพเคี่ยวนํ้าตาลโตนดอีกหลายครัวเรือน แนนอนวาคนที่นี่ไม
ไดปลูกตาล หากแตอาศัยนํ้าตาลจากตนตาลธรรมชาติที่ขึ้นตาม
หัวไรปลายนาซึ่งมีจํานวนคอนขางมาก รวมทั้งนํ้าตาลใสที่ซื้อมา
จากทองถิ่นอื่น เอามาเคี่ยวขายเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ลุงรชต กับ ปายาใจ (ปานอย) อําพันธ สองสามีภรรยาซึ่ง
ปจจุบันเปนหัวเรี่ยวหัวแรงของกลุมแปรรูปนํ้าตาลโตนด หมู 2 
ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด เลาใหเราฟงวา นํ้าตาลโตนด
เปนนํ้าตาลที่มีประวัติการทําเกาแกที่สุดของเมืองไทย เห็นไดจาก
นิราศเมืองเพชรของสุนทรภูที่กลาวไวตอนหนึ่งวา

ทั่วประเทศเขตแควนแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไมพนแตตนตาล
ไอที่ทํานํ้าโตนดประโยชนทรัพย   มีดสําหรับเหน็บขางอยางทหาร
อีกสองเทากาวตีนปนทะยาน   กระบอกตาลแขวนรอยหอยเปนพวง

ซึ่งแสดงวาคนไทยรูจักทํานํ้าตาลโตนดมาไมตํ่ากวา 200 ปแลว 
และถายทอดกันมาจากรุนสูรุน แตเนื่องจากการทํานํ้าตาลโตนด
เดิมทํากินกันเฉพาะในครัวเรือน ตอมาเมื่อเศรษฐกิจสินคาขยาย
ตัว นํ้าตาลโตนดจึงกลายเปนสินคาอยางหนึ่ง แตก็เปนเพียง
อาชีพรองของชาวนาเทานั้น ดวยเหตุนี้อาชีพการทํานํ้าตาล
โตนดจึงขาดความเขมแข็ง ไมสูมีใครใหความสนใจมากนัก กลาง
ป พ.ศ. 2547 ลุงรชต ปานอย และเพื่อนๆ จึงรวมตัวกันตั้ง
กลุมแปรรูปนํ้าตาลโตนดขึ้น แบงงานกันทํา มีทั้งฝายสงนํ้าตาล
ใส ฝายผลิตนํ้าตาลสด ฝายเคี่ยวแหง และฝายการตลาด เวลา
นั้นมีเตาเคี่ยวนํ้าตาลอยูถึง 103 เตา การทํางานในกลุมมี

ระเบียบวินัย มีกฎกติกา และมีการจายเงินปนผลตามระเบียบที่
ตกลงกัน กลุมไดตัดระบบพอคาคนกลางออกไปทําใหสามารถ
ขายนํ้าตาลเคี่ยวแหงไดกิโลกรัมละ 30 บาท ในขณะที่แตกอนขาย
ไดแค 18 บาท และปจจุบันราคานํ้าตาลเคี่ยวแหงที่กลุมขายก็ขึ้น

àµÒà¤ÕèÂÇ¹íéÒµÒÅÊ´·ÕèºŒÒ¹»‡Ò¹ŒÍÂ
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อีกเปน 3 สายพันธุ กับ ตาลไข ซึ่งแยกออกไปไดอีกถึง 14 สาย
พันธุ ตาลหมอจะมีผลใหญสีดํา ผิวเปลือกจะแตกไพรงามองเห็น
เปนเสน ปลีหนึ่งจะมีไมเกิน 8 ผล สวนตาลไข ผลจะเล็กกวา ผิว
เปลือกสีทอง ไมแตกไพรงา ปลีหนึ่งอาจมีไดถึง 20 ผล ภายใน
ผลตาลซึ่งลุงถนอมเรียกวา “ลูกตาล” จะมี “เม็ด” ทั้งหมด 3 
เม็ด ถาเก็บผลตาลตอนที่ยังไมสุก จะได “เม็ดตาลออน” 3 เม็ด
นี้ ซึ่งคนกรุงเทพฯ เรียกวา “ลูกตาลออน” เอามาแชเย็นหรือหั่น
เปนแวนรับประทานกับนํ้าแข็งไสใสนํ้าเชื่อม แตถาไมเก็บทิ้งไว ใหสุก
ปลอยขั้วลงมา จะไดลูกตาลสุก ที่มีเนื้อนําไปทําขนมตาล ซึ่งคน
โบราณนิยมนําเนื้อตาลไขมาทําขนมมากกวาเนื้อตาลหมอเพราะ
รสไมขม เสนใยที่ปนเอาเนื้อออกไปแลว สามารถนําไปทอเปนผา 
สวนเม็ดตาลทั้ง 3 เม็ด พอแกไดที่ ผาออกมาจะมี “จาวตาล” สี
ขาว นําไปเชื่อมเปนขนมสีเหลืองทองที่เรามักเรียกกันผิดๆ วา 
“ลูกตาลเชื่อม” ซึ่งความจริงเปน “จาวตาล” ไมใช “ลูกตาล” 
หรือ “เม็ดตาล” อยางที่เขาใจกัน 

ความรู ประสบการณ และการทุมเททั้งแรงกายแรงใจใหกับการ
ปลูกตาลจัดระเบียบที่ “สวนตาลหนุม” ของลุงถนอม ทําใหมี
นักศึกษาและหนวยงานราชการแวะเวียนมาศึกษาดูงานและขอ
ความรูจากลุงถนอมเดือนละไมตํ่ากวา 5-6 คณะเปนประจํา ทั้ง
ยังเริ่มมีเกษตรกรจากที่อื่นๆ นําแบบอยางจาก “สวนตาลหนุม” 
ไปปลูกตาลในจังหวัดของตนอีกดวย

อยางไรก็ดี ทามกลางความสําเร็จดังกลาว ใชวาอาชีพการทํา
สวนตาลโตนดของลุงถนอมจะไมมีปญหา ปญหาของลุงถนอม 
ก็เชนเดียวกับปญหาของเจาของตาลตนอื่นๆ นั่นคือปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน แตการขาดแคลนแรงงานดูจะเปนปญหา
สําคัญของลุงมากกวาเจาของตาลตนอื่นๆ ที่ไมไดทําตาลเปน
อาชีพหลักเหมือนลุง

แตเดิมคนเพชรบุรีจะทํานํ้าตาลในฤดูที่ตาลใหผลคือ ชวงเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนฤดูที่วางเวนจากการทํานา
พอดี จึงไมมีปญหาเรื่องแรงงาน ฤดูนี้ ฝายชายจะมีหนาที่ขึ้นไป
ปาดตาลและรองนํ้าตาลใสลงมา สวนฝายหญิงจะทําหนาที่เคี่ยว
นํ้าตาล หรือที่ชาวบานลาดเรียกวา “ผัวขึ้น เมียเคี่ยว” บานไหน
ที่มีตนตาลมาก ทําไมไหว ก็จะใหคนที่ไมมีที่นาเชาตนตาลไปทํา 
คิดคาเชาตนละ 100 บาทตอป ครั้นปจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
คนรุนกอนที่เคยขึ้นตาลอายุมากขึ้น ตองเลิกราการขึ้นตาลไปที
ละคนสองคน คนรุนหลังมีการศึกษามากขึ้น ก็ไมสนใจกลับมา
ยึดอาชีพเกษตรกร ประกอบกับผูเปนพอแมก็ไมตองการใหลูก
ของตนมาขึ้นตาลเนื่องดวยเกรงอันตรายอันอาจเกิดจากการตก
ตาล คนขึ้นตาลนับวันจึงหายากขึ้น แตกระนั้นการใหเชาตนตาลก็
ยังเปนทางออกอยางหนึ่งของเจาของตาลที่มิไดทําตาลเปน
อาชีพหลัก แตนี่ไมใชทางออกของ “สวนตาลหนุม” ที่ปลูกตาล 
450 ตนเปนอาชีพหลักอยางลุงถนอม

ทุกวันนี้ที่ “สวนตาล
หนุม” นอกจากลุง
ถนอมแลว ยังมีคุณ
อํานาจ ภูเงิน ลูกชาย
วัย 40 ป เปนกําลัง
หลักในการทําสวน
ตาล ทุกเชาจากหก
โมงถึงเกาโมงครึ่ง 
คุณอํานาจตองขึ้นไป
เก็บนํ้าตาลใสลงมา 
เคี่ยวใหเปนนํ้าตาลขน
จนถึงเวลาบายโมงจึง
จะไดพัก จากนั้นพอ
เวลาบายสองโมงครึ่ง
ก็ตองลงมือลาง ¤Ø³ÍíÒ¹Ò¨ ÀÙ‹à§Ô¹ ÅÙ¡ªÒÂÅØ§¶¹ÍÁ

µÒÅËÁŒÍ µÒÅä¢‹

¨ÒÇµÒÅàª×èÍÁ¨ÒÇµÒÅ

กระบอกรมควันเพื่อเตรียมแบกขึ้นไปรองนํ้าตาลใหมเวลาบาย
สามโมงครึ่งถึงบายสี่โมง กอนขึ้นตาลถาพอมีเวลาก็จะไปชวยยี
ตาลสุกเพื่อเอาเนื้อไปขายใหพอคาทําขนมตาล ครั้นตอนกลาง
คืนก็จะใชเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเฉาะจาวตาลเตรียมสงใหแมคา
ขนมหวานในตอนเชา การขาดแคลนแรงงาน ทําใหไมสามารถ
เคี่ยวนํ้าตาลสดซึ่งขายไดราคาดีกวานํ้าตาลขน เพราะการเคี่ยว
นํ้าตาลสดจะตองรีบทําทันทีที่เก็บนํ้าตาลใสลงมามิฉะนั้นนํ้าตาล
จะเปรี้ยว คุณอํานาจเปดเผยวา แมทุกวันนี้รายไดจากการทํา
สวนตาลในภาวะที่แรงงานมีจํากัดเชนนี้ จะยังพออยูพอกินไปได
ไมขัดสน แตก็ยังถือวาเก็บเกี่ยวดอกผลจากสวนตาลไดไมเทาที่
ควร ในอนาคตหากหาแรงงานไมได อาจจําเปนตองพิจารณาหา
แรงงานตางดาวมาชวย 

หางจาก “สวนตาลหนุม” ตําบลถํ้ารงคไปอีกประมาณ 20 
กิโลเมตรที่ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด เราไดพบชาวบานที่
มีอาชีพเคี่ยวนํ้าตาลโตนดอีกหลายครัวเรือน แนนอนวาคนที่นี่ไม
ไดปลูกตาล หากแตอาศัยนํ้าตาลจากตนตาลธรรมชาติที่ขึ้นตาม
หัวไรปลายนาซึ่งมีจํานวนคอนขางมาก รวมทั้งนํ้าตาลใสที่ซื้อมา
จากทองถิ่นอื่น เอามาเคี่ยวขายเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ลุงรชต กับ ปายาใจ (ปานอย) อําพันธ สองสามีภรรยาซึ่ง
ปจจุบันเปนหัวเรี่ยวหัวแรงของกลุมแปรรูปนํ้าตาลโตนด หมู 2 
ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด เลาใหเราฟงวา นํ้าตาลโตนด
เปนนํ้าตาลที่มีประวัติการทําเกาแกที่สุดของเมืองไทย เห็นไดจาก
นิราศเมืองเพชรของสุนทรภูที่กลาวไวตอนหนึ่งวา

ทั่วประเทศเขตแควนแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไมพนแตตนตาล
ไอที่ทํานํ้าโตนดประโยชนทรัพย   มีดสําหรับเหน็บขางอยางทหาร
อีกสองเทากาวตีนปนทะยาน   กระบอกตาลแขวนรอยหอยเปนพวง

ซึ่งแสดงวาคนไทยรูจักทํานํ้าตาลโตนดมาไมตํ่ากวา 200 ปแลว 
และถายทอดกันมาจากรุนสูรุน แตเนื่องจากการทํานํ้าตาลโตนด
เดิมทํากินกันเฉพาะในครัวเรือน ตอมาเมื่อเศรษฐกิจสินคาขยาย
ตัว นํ้าตาลโตนดจึงกลายเปนสินคาอยางหนึ่ง แตก็เปนเพียง
อาชีพรองของชาวนาเทานั้น ดวยเหตุนี้อาชีพการทํานํ้าตาล
โตนดจึงขาดความเขมแข็ง ไมสูมีใครใหความสนใจมากนัก กลาง
ป พ.ศ. 2547 ลุงรชต ปานอย และเพื่อนๆ จึงรวมตัวกันตั้ง
กลุมแปรรูปนํ้าตาลโตนดขึ้น แบงงานกันทํา มีทั้งฝายสงนํ้าตาล
ใส ฝายผลิตนํ้าตาลสด ฝายเคี่ยวแหง และฝายการตลาด เวลา
นั้นมีเตาเคี่ยวนํ้าตาลอยูถึง 103 เตา การทํางานในกลุมมี

ระเบียบวินัย มีกฎกติกา และมีการจายเงินปนผลตามระเบียบที่
ตกลงกัน กลุมไดตัดระบบพอคาคนกลางออกไปทําใหสามารถ
ขายนํ้าตาลเคี่ยวแหงไดกิโลกรัมละ 30 บาท ในขณะที่แตกอนขาย
ไดแค 18 บาท และปจจุบันราคานํ้าตาลเคี่ยวแหงที่กลุมขายก็ขึ้น

àµÒà¤ÕèÂÇ¹íéÒµÒÅÊ´·ÕèºŒÒ¹»‡Ò¹ŒÍÂ
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มาสูงถึงกิโลกรัมละ 60 บาทในชวงกลางป และ 70 บาทในชวง
ปลายปถึงตนป เนื่องจากเปนชวงที่มีนํ้าตาลนอย สินคาของกลุม
มีการพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑอยางตอเนื่องจนไดรับการ
คัดสรรใหเปนสินคา OTOP 4 ดาวระดับประเทศหลายครั้ง 
อยางไรก็ดี เนื่องจากการทําตาลที่ตองอาศัยการปนตนตาลสูงๆ 
ในยุคที่คนมีทางเลือกของอาชีพมากขึ้นนั้น ทําใหกลุมแปรรูป
นํ้าตาลโตนดที่นี่ รวมทั้งกลุมชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํา
นํ้าตาลโตนดในอําเภอบานลาด ตองประสบปญหาขาดแคลนคน
ขึ้นตาลไมตางกัน สงผลใหปจจุบันเตาเคี่ยวตาลที่หนองกะปุลด
ลงเหลือเพียง 83 เตา ในจํานวนนี้เปนสมาชิกในกลุมแปรรูป
นํ้าตาลโตนดแค 25 เตาเทานั้น และหนึ่งใน 25 เตาที่ฤดูเคี่ยว
นํ้าตาลโตนดปนี้ยังคงเคี่ยวอยูเปนเตาสุดทายของหนองกะปุ คือ
เตาเคี่ยวแหงของลุงเอี่ยนกับปาเจือ โปรงทอง เราพบลุงปาคูนี้ที่
เตาเคี่ยวใตตนตาลกลางทุง ขณะลุงเอี่ยนกําลังหิ้วกระบอกตาล
เปลากลับมาที่เตา ตอคําถามที่วา “ทําไมไมใหลูกๆ มาชวยขึ้น
ตาล” ลุงเอี่ยนที่ขึ้นตาลมาทั้งชีวิตและตกตาลก็หลายหน ตอบ
เราอยางไมลังเลวา “มันเหนื่อย ไมอยากใหเขาตองมาลําบาก มัน
เสี่ยงอันตราย”

»‡Òà¨×Í ¡Ñº ÅØ§àÍÕèÂ¹ â»Ã‹§·Í§
à¾Ô§·ÕèàµÒà¤ÕèÂÇáËŒ§¢Í§ÅØ§àÍÕèÂ¹«Öè§»ÅÙ¡äÇŒã¡ÅŒµŒ¹µÒÅ

»‡Ò¹ŒÍÂ ËÃ×Í »‡ÒÂÒã¨ ÍíÒ¾Ñ¹¸�

นี่คือความจริงของการปลูกตาลโตนด พืชที่สังคมไทยสวนใหญมองขามมานานดวย
เห็นวาเปนไมขึ้นเองตามหัวไรปลายนา ทั้งที่ตลอดทั้งตนตั้งแตใบถึงรากมีประโยชน
มากมายมหาศาลทั้งในเชิงเปนอาหาร ในเชิงเปนวัตถุดิบที่ใชทําสิ่งของอื่นๆ และในเชิง
เปนยา  อีกทั้งนํ้าตาลโตนดที่แปรรูปดวยกรรมวิธีโบราณที่ปราศจากสารพิษทุกวันนี้
กลับยิ่งเปนที่สนใจและตองการของตางชาติ ถึงขนาดญี่ปุนนําไปวิเคราะหวา นํ้าตาล
โตนดสามารถรักษาโรคเบาหวานได ปญหาของตาลโตนดวันนี้จึงไมไดมีเพียงแค หาก
ไมอนุรักษหรือเรงปลูกใหม ตาลโตนดจะหมดไปจากเมืองไทยเทานั้น แตที่สําคัญยังอยู
ที่ ทําอยางไรใหคนกลับมาขึ้นตาล นวดตาล ปาดตาล และเคี่ยวนํ้าตาลกันตอไป 
ปญหาดังกลาวนี้คงไมอาจแกไดดวยแคการรณรงคใหปลูกตาลลานตนอยางที่ทํากัน
มาแลวเทานั้น หากรัฐบาลและภาคราชการยังควรตองคิดเชิงวิสัยทัศนที่ทําอยางไรให
ตาลโตนดเปนพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ มีตลาดที่กวางใหญและไดราคา และมี
เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวดอกผลบนตนตาลที่ทั้งประหยัด ปลอดภัย และสามารถรอง
นํ้าตาลไดแมในฤดูฝน เมื่อนํ้าตาลโตนดมีตลาดที่มีศักยภาพ มีเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ที่ทันสมัยและปลอดภัย คนจะหันกลับมาขึ้นตาลและขยายพื้นที่การปลูกตาลเองโดยไม
ตองรณรงค เรื่องทั้งหมดนี้คงตองเรงลงมือทํา กอนที่ลุงถนอมแหง “สวนตาลหนุม” 
จะไมมีแรงทํานั่งรานลอยฟาชั้นที่ 2 ที่ 3 ตามความสูงของตนตาลที่พุงตัวสูงขึ้นทุกป
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มาสูงถึงกิโลกรัมละ 60 บาทในชวงกลางป และ 70 บาทในชวง
ปลายปถึงตนป เนื่องจากเปนชวงที่มีนํ้าตาลนอย สินคาของกลุม
มีการพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑอยางตอเนื่องจนไดรับการ
คัดสรรใหเปนสินคา OTOP 4 ดาวระดับประเทศหลายครั้ง 
อยางไรก็ดี เนื่องจากการทําตาลที่ตองอาศัยการปนตนตาลสูงๆ 
ในยุคที่คนมีทางเลือกของอาชีพมากขึ้นนั้น ทําใหกลุมแปรรูป
นํ้าตาลโตนดที่นี่ รวมทั้งกลุมชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํา
นํ้าตาลโตนดในอําเภอบานลาด ตองประสบปญหาขาดแคลนคน
ขึ้นตาลไมตางกัน สงผลใหปจจุบันเตาเคี่ยวตาลที่หนองกะปุลด
ลงเหลือเพียง 83 เตา ในจํานวนนี้เปนสมาชิกในกลุมแปรรูป
นํ้าตาลโตนดแค 25 เตาเทานั้น และหนึ่งใน 25 เตาที่ฤดูเคี่ยว
นํ้าตาลโตนดปนี้ยังคงเคี่ยวอยูเปนเตาสุดทายของหนองกะปุ คือ
เตาเคี่ยวแหงของลุงเอี่ยนกับปาเจือ โปรงทอง เราพบลุงปาคูนี้ที่
เตาเคี่ยวใตตนตาลกลางทุง ขณะลุงเอี่ยนกําลังหิ้วกระบอกตาล
เปลากลับมาที่เตา ตอคําถามที่วา “ทําไมไมใหลูกๆ มาชวยขึ้น
ตาล” ลุงเอี่ยนที่ขึ้นตาลมาทั้งชีวิตและตกตาลก็หลายหน ตอบ
เราอยางไมลังเลวา “มันเหนื่อย ไมอยากใหเขาตองมาลําบาก มัน
เสี่ยงอันตราย”

»‡Òà¨×Í ¡Ñº ÅØ§àÍÕèÂ¹ â»Ã‹§·Í§
à¾Ô§·ÕèàµÒà¤ÕèÂÇáËŒ§¢Í§ÅØ§àÍÕèÂ¹«Öè§»ÅÙ¡äÇŒã¡ÅŒµŒ¹µÒÅ

»‡Ò¹ŒÍÂ ËÃ×Í »‡ÒÂÒã¨ ÍíÒ¾Ñ¹¸�

นี่คือความจริงของการปลูกตาลโตนด พืชที่สังคมไทยสวนใหญมองขามมานานดวย
เห็นวาเปนไมขึ้นเองตามหัวไรปลายนา ทั้งที่ตลอดทั้งตนตั้งแตใบถึงรากมีประโยชน
มากมายมหาศาลทั้งในเชิงเปนอาหาร ในเชิงเปนวัตถุดิบที่ใชทําสิ่งของอื่นๆ และในเชิง
เปนยา  อีกทั้งนํ้าตาลโตนดที่แปรรูปดวยกรรมวิธีโบราณที่ปราศจากสารพิษทุกวันนี้
กลับยิ่งเปนที่สนใจและตองการของตางชาติ ถึงขนาดญี่ปุนนําไปวิเคราะหวา นํ้าตาล
โตนดสามารถรักษาโรคเบาหวานได ปญหาของตาลโตนดวันนี้จึงไมไดมีเพียงแค หาก
ไมอนุรักษหรือเรงปลูกใหม ตาลโตนดจะหมดไปจากเมืองไทยเทานั้น แตที่สําคัญยังอยู
ที่ ทําอยางไรใหคนกลับมาขึ้นตาล นวดตาล ปาดตาล และเคี่ยวนํ้าตาลกันตอไป 
ปญหาดังกลาวนี้คงไมอาจแกไดดวยแคการรณรงคใหปลูกตาลลานตนอยางที่ทํากัน
มาแลวเทานั้น หากรัฐบาลและภาคราชการยังควรตองคิดเชิงวิสัยทัศนที่ทําอยางไรให
ตาลโตนดเปนพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ มีตลาดที่กวางใหญและไดราคา และมี
เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวดอกผลบนตนตาลที่ทั้งประหยัด ปลอดภัย และสามารถรอง
นํ้าตาลไดแมในฤดูฝน เมื่อนํ้าตาลโตนดมีตลาดที่มีศักยภาพ มีเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ที่ทันสมัยและปลอดภัย คนจะหันกลับมาขึ้นตาลและขยายพื้นที่การปลูกตาลเองโดยไม
ตองรณรงค เรื่องทั้งหมดนี้คงตองเรงลงมือทํา กอนที่ลุงถนอมแหง “สวนตาลหนุม” 
จะไมมีแรงทํานั่งรานลอยฟาชั้นที่ 2 ที่ 3 ตามความสูงของตนตาลที่พุงตัวสูงขึ้นทุกป
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á¼¹¡ºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 

ในนามของความดี

ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน
ตำรวจนํ้าดี ผูอุทิศทุมเทชีวิตใหกับการดูแลเด็กและเยาวชนผูยากไร 

เมื่อพูดถึงตํารวจ  ในมุมมองของหลายๆคนมักจะมองในภาพลบ
ตลอดมา  ตํารวจเปนขาราชการที่อยูใกลชิดกับประชาชน 
มากกวาขาราชการอื่นใด  จึงมีการกระทบกระทั่งกับประชาชนใน
บางโอกาส ตลอด 24 ชม. ตํารวจตองอุทิศชีวิตเวลาและความ
สุขสวนตัวเพื่อทําหนาที่อยางดีที่สุดทั้งทรงไวซึ่งความยุติธรรม
ถูกตอง แตตํารวจกับประชาชนเปรียบเสมือนนํ้ากับนํ้ามัน 
ไมสามารถผสมผสานเขาเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันได 

บทความฉบบัน้ี มตัีวอยางของตํารวจนํา้ดวัียปลดเกษียณ ผูอทิุศ 
ทุมเทชีวิตใหกับการดูแลเด็กและเยาวชนผูยากไร จากลูกชาวนา
คนหนึ่งที่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อใหไดเรียนหนังสือ กอนจะกลายมา
เปน “พอครูผูอารี” ที่ชวยกอบกูชีวิตของเหลาเด็กเรรอนที่ถูก
สังคมทอดทิ้งใหมีโอกาสในชีวิตอีกครั้ง ไมวาเวลาจะผานไปกี่ยุคกี่
สมัยทุกคนคงตองยอมรับวา “โรงเรียน” เปรียบเสมือนบานหลัง
ที่สอง “ครู” เปรียบเสมือนพอแมคนที่สองของบรรดานักเรียน
ทั้งหลายที่ใชชีวิตสวนใหญใตชายคาโรงเรียน ทวายังมีอีกหลาย
ลานคนไมมีโอกาส ไมมีสถานที่ศึกษา หรือแมแตกระทั่งครูผูสอน 
แตใชวาเปนอุปสรรคตอ ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน วัย 61 ป ซึ่ง
เคยไดรับตําแหนงเจาหนาที่ตํารวจชุมชนสัมพันธ  สังกัดสถานี
ตํารวจนครบาลบางซื่อ กองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือ 
“พอครู” ที่เด็กๆและคนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ กวา 50 ชุมชน
ใชเรียกกัน  

“ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน” พื้นเพเปนคนชัยนาท เติบโตมาใน
ครอบครัวชาวนาฐานะยากจนขนแคน ซํ้ายังถูกกลั่นแกลงรังแก 
และเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอิทธิพลในชุมชนเที่ยวขมขูคุกคาม 
บีบบังคับใหชาวบานยอมสยบขายท่ีนาใหในราคาตํา่ หลงัจบ ป. 4 
พอแมพา “ด.ช.สมศักดิ์” ไปบวชเณรที่ “วัดปากคลองมะขาม
เฒา” ดวยความใฝเรียน จึงสามารถสอบไดนักธรรมเอก 
แมอยากเรียนตอแตไมมีเงิน จึงนําวุฒินักธรรมเอกไปสมัครเรียน
ชั้น ม. 1 ที่ วัดบางขวาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี หลังสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมตน เขาอาศัยผาเหลืองศึกษาพระธรรมวินัย 
ควบคูกับเรียนบาลีจนครบพรรษา และสามารถสอบเปรียญธรรม
ประโยค 1-2 ได ทางโรงเรียนจึงดึงมาเปนครูสอนพระภิกษุ
สามเณรนักธรรมชั้นโทอยูหลายป ชวงที่วางเวนจากการสอน
หนังสือ พระสมศักดิ์จะออกเดินธุดงคจนไปถึงจังหวัดสุโขทัย

แมชีวิตภายใตรมกาสาวพัสตรจะสุขสงบตามครรลองแตใจหนึ่ง 
“พระสมศักดิ์” ก็อดหวงใยสงสารบุพการีที่จะตองไรทายาทไมมี

คนชวยประกอบสัมมาอาชีพ บังเอิญวาเพื่อนสหธรรมมิกคนหนึ่ง
เอยปากชวนพระหนุมไปสมัครสอบนักเรียนพลตํารวจ สมศักดิ์ได
เปนนักเรียนพลตํารวจนครบาล สมใจปรารถนา โดยเขาสอบได
ลําดับที่ 99 เปนนักเรียนรุนที่ 45  เขาถูกสงไปประจําที่กอง
บัญชาการตํารวจนครบาล จากนั้นจึงยายไปเปนสายตรวจ
จักรยานยนต ประจําอยูในทองที่ สน.ชนะสงคราม รับผิดชอบ
ดูแลถนนราชดําเนินและทองสนามหลวง  ทองสนามหลวงในยุค
นั้นนับเปนแหลงซองสุมของบรรดามิจฉาชีพ ทั้งแกงลวงกระเปา 
แกงฉกชิงวิ่งราว คายาเสพติด คาประเวณี และแหลงชุมนุมของ
คนจรจัด โดยหนาที่ของตํารวจแลวเมื่อพบเห็นจะตองจับกุมตัว
สงดําเนินคดี แต “จ.ส.ต.สมศักดิ์” กลับไมทําเชนนั้น ดวยความ
สงสาร เขากลับซื้ออาหารและนํ้าดื่มไปใหทานแกคนจรจัด

ในชวงกลางป 2542 ตํารวจนครบาลไดกอตั้งโครงการสอน
หนังสือเด็กเรรอนทั่วไปใน 28 ทองที่นครบาล “จ.ส.ต.สมศักดิ์” 
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา “พ.ต.อ.สมโชค วิเศษสมิท” 
(ตําแหนงในขณะนั้น) รับผิดชอบดูแลการสอนหนังสือใหแกเด็ก
จรจัดในยานสถานีรถไฟหัวลําโพงจํานวนกวา 30 ชีวิต 

หากวันดีคืนดีหนูนอยเหลานี้งอแงอยากกลับบาน “พอครูผูอารี” 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน
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เมื่อพูดถึงตํารวจ  ในมุมมองของหลายๆคนมักจะมองในภาพลบ
ตลอดมา  ตํารวจเปนขาราชการที่อยูใกลชิดกับประชาชน 
มากกวาขาราชการอื่นใด  จึงมีการกระทบกระทั่งกับประชาชนใน
บางโอกาส ตลอด 24 ชม. ตํารวจตองอุทิศชีวิตเวลาและความ
สุขสวนตัวเพื่อทําหนาที่อยางดีที่สุดทั้งทรงไวซึ่งความยุติธรรม
ถูกตอง แตตํารวจกับประชาชนเปรียบเสมือนนํ้ากับนํ้ามัน 
ไมสามารถผสมผสานเขาเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันได 

บทความฉบบัน้ี มตัีวอยางของตํารวจนํา้ดวัียปลดเกษียณ ผูอทิุศ 
ทุมเทชีวิตใหกับการดูแลเด็กและเยาวชนผูยากไร จากลูกชาวนา
คนหนึ่งที่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อใหไดเรียนหนังสือ กอนจะกลายมา
เปน “พอครูผูอารี” ที่ชวยกอบกูชีวิตของเหลาเด็กเรรอนที่ถูก
สังคมทอดทิ้งใหมีโอกาสในชีวิตอีกครั้ง ไมวาเวลาจะผานไปกี่ยุคกี่
สมัยทุกคนคงตองยอมรับวา “โรงเรียน” เปรียบเสมือนบานหลัง
ที่สอง “ครู” เปรียบเสมือนพอแมคนที่สองของบรรดานักเรียน
ทั้งหลายที่ใชชีวิตสวนใหญใตชายคาโรงเรียน ทวายังมีอีกหลาย
ลานคนไมมีโอกาส ไมมีสถานที่ศึกษา หรือแมแตกระทั่งครูผูสอน 
แตใชวาเปนอุปสรรคตอ ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน วัย 61 ป ซึ่ง
เคยไดรับตําแหนงเจาหนาที่ตํารวจชุมชนสัมพันธ  สังกัดสถานี
ตํารวจนครบาลบางซื่อ กองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือ 
“พอครู” ที่เด็กๆและคนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ กวา 50 ชุมชน
ใชเรียกกัน  

“ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน” พื้นเพเปนคนชัยนาท เติบโตมาใน
ครอบครัวชาวนาฐานะยากจนขนแคน ซํ้ายังถูกกลั่นแกลงรังแก 
และเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอิทธิพลในชุมชนเที่ยวขมขูคุกคาม 
บีบบังคับใหชาวบานยอมสยบขายท่ีนาใหในราคาตํา่ หลงัจบ ป. 4 
พอแมพา “ด.ช.สมศักดิ์” ไปบวชเณรที่ “วัดปากคลองมะขาม
เฒา” ดวยความใฝเรียน จึงสามารถสอบไดนักธรรมเอก 
แมอยากเรียนตอแตไมมีเงิน จึงนําวุฒินักธรรมเอกไปสมัครเรียน
ชั้น ม. 1 ที่ วัดบางขวาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี หลังสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมตน เขาอาศัยผาเหลืองศึกษาพระธรรมวินัย 
ควบคูกับเรียนบาลีจนครบพรรษา และสามารถสอบเปรียญธรรม
ประโยค 1-2 ได ทางโรงเรียนจึงดึงมาเปนครูสอนพระภิกษุ
สามเณรนักธรรมชั้นโทอยูหลายป ชวงที่วางเวนจากการสอน
หนังสือ พระสมศักดิ์จะออกเดินธุดงคจนไปถึงจังหวัดสุโขทัย

แมชีวิตภายใตรมกาสาวพัสตรจะสุขสงบตามครรลองแตใจหนึ่ง 
“พระสมศักดิ์” ก็อดหวงใยสงสารบุพการีที่จะตองไรทายาทไมมี

คนชวยประกอบสัมมาอาชีพ บังเอิญวาเพื่อนสหธรรมมิกคนหนึ่ง
เอยปากชวนพระหนุมไปสมัครสอบนักเรียนพลตํารวจ สมศักดิ์ได
เปนนักเรียนพลตํารวจนครบาล สมใจปรารถนา โดยเขาสอบได
ลําดับที่ 99 เปนนักเรียนรุนที่ 45  เขาถูกสงไปประจําที่กอง
บัญชาการตํารวจนครบาล จากนั้นจึงยายไปเปนสายตรวจ
จักรยานยนต ประจําอยูในทองที่ สน.ชนะสงคราม รับผิดชอบ
ดูแลถนนราชดําเนินและทองสนามหลวง  ทองสนามหลวงในยุค
นั้นนับเปนแหลงซองสุมของบรรดามิจฉาชีพ ทั้งแกงลวงกระเปา 
แกงฉกชิงวิ่งราว คายาเสพติด คาประเวณี และแหลงชุมนุมของ
คนจรจัด โดยหนาที่ของตํารวจแลวเมื่อพบเห็นจะตองจับกุมตัว
สงดําเนินคดี แต “จ.ส.ต.สมศักดิ์” กลับไมทําเชนนั้น ดวยความ
สงสาร เขากลับซื้ออาหารและนํ้าดื่มไปใหทานแกคนจรจัด

ในชวงกลางป 2542 ตํารวจนครบาลไดกอตั้งโครงการสอน
หนังสือเด็กเรรอนทั่วไปใน 28 ทองที่นครบาล “จ.ส.ต.สมศักดิ์” 
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา “พ.ต.อ.สมโชค วิเศษสมิท” 
(ตําแหนงในขณะนั้น) รับผิดชอบดูแลการสอนหนังสือใหแกเด็ก
จรจัดในยานสถานีรถไฟหัวลําโพงจํานวนกวา 30 ชีวิต 

หากวันดีคืนดีหนูนอยเหลานี้งอแงอยากกลับบาน “พอครูผูอารี” 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน
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อยาง จ.ส.ต.สมศักดิ์ จํายอมใจออนบากหนาไปสงถึงที่ บาง
ครั้งก็ขับรถไปเอง บางก็พานั่งรถทัวร ไมวาจะขึ้นเหนือหรือลอง
ใตสายตรวจใจบุญผูนี้ก็เมตตาอนุเคราะหดวยความเต็มใจ 
แมการกระทําของเขาจะเปนสิ่งดีงามที่ควรสงเสริม แตมันก็สงผล 
กระทบกับเจาตัวไมนอย ขณะที่ผูบังคับบัญชาชั้นผู ใหญใจบุญ 
ไดเห็นความตั้งใจที่แทจริงของลูกนอง จึงควักทุนชวยจุนเจือตาม
แตกําลัง ทําให จ.ส.ต.สมศักดิ์ ไมโดดเดี่ยวจนเกินไปนัก และมี
กําลังใจทําดีโดยไมหวังผลตอบแทนตอไป

เมื่อยายมาประจําอยูในทองที่ สน.บางซื่อ “ร.ต.ต.สมศักดิ์” 
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานถนัดนั่นคือ “ตํารวจชุมชน
สัมพันธ” เพื่อใหความชวยเหลือแกเด็กเรรอน ซึ่งสวนใหญมักจะ
ตกเปนทาสยาเสพติด ถูกใชเปนเครื่องมือกออาชญากรรมหรือ
ชักจูงไปในทางไมดี ร.ต.ต.สมศักดิ์ บอกวา “บางครั้งในชุมชนมี
ขาวยาเสพติดที่ไหนเด็กๆ มักจะมาบอก เพราะเขารักและศรัทธา
เรา ไมไดมาแจงเพื่อผลประโยชนแอบแฝงอื่นใด” 

พอครู เลาวา ชีวิตการเปนครูขางถนนเริ่มตนจากเห็นเด็กเรรอน
นอนอยูขางถนน รูสึกสงสารจึงเดินเขาไปถามถึงที่มาวาเกิดอะไร
ขึ้น เด็กสวนใหญใหคําตอบคลายๆกันวา พอแมแยกทางกัน ตาง
ฝายตางมีครอบครัวใหม ไมดูแลเอาใจใส จึงเกิดคําถามกับตัวเอง
วา ทําอยางไรใหเด็กเหลานี้กลับคืนสูบาน จึงริเริ่มรวมกลุมเด็กๆ 
ที่เรรอนตามจุดตางๆ ในกรุงเทพฯ ใหมาเรียนหนังสือ การสอน
ของพอครูจะมีอุปกรณการสอนคือ โปรเจกเตอร ซีดีโครงการ
พระราชกรณียกิจตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
หนังสือหรือแมแตขนมก็เปนสื่ออีกอยางหนึ่ง ที่เปนแรงจูงใจให
เด็กๆอยากมาเรียน 

“หลังเลิกงานทุกวัน จะขับรถเครื่องสะพายกระเปาอุปกรณการ
สอนไวดานหลัง และแวะสอนเด็กๆตามขางถนน เมื่อเวลาผานไป
พักหนึ่งเด็กจากออกมาเรรอนก็เริ่มกลับเขาบาน พอแมก็เห็น
การทํางานของเรา เห็นเด็กเรียกเราวาพอครู พอแมก็เรียกตาม 
พอครูก็ยิ้มภูมิใจในสิ่งที่ทํา ถึงวันนี้เด็กๆ กลับเขาบานเกือบหมด
แลว หนาที่ตอไปคือสกัดกั้นไมใหเขาออกจากชุมชน แตก็ไมใช
ปญหาเด็กเรรอนจะหมดไปนะ เพราะยังมีมาเรื่อยๆ แตก็พยายาม
เก็บตกใหหมด” พอครู กลาว

ถึงวันนี้การทํางานจะเนนเขาไปสอนหนังสือในชุมชน โดยการ
เรียนการสอนจะไมไดสอนลักษณะเปนระบบราชการ แตจะเนน

สอนทักษะการใชชีวิต การเขาสังคม การแกปญหา การคิด
วิเคราะห คุณธรรม จริยธรรม เชน ใหบรรพชาเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ ฯลฯ

“ทุกคนจะมองเด็กกลุมนี้วาไมนาไววางใจ ไมใหโอกาสเด็ก แตไม
เคยรูเลยวาปญหาของเด็กเรรอนเกิดมาเพราะอะไร ไมมองยอน
กลับไปดูที่ตนเหตุวามาจากปญหาครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดลอม 
จริงๆแลวเด็กทุกคนมีพื้นฐานจิตใจที่ดี แตปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
มาจากการกระทําและสั่งสมของผู ใหญ”  พอครู กลาว

ร.ต.ต.สมศักดิ์  บุญรัตน และสมาชิกชุมชนอินทามาระ 29 แยก 1 รับมอบ
สิ่งของจากผูบริหารและเจาหนาที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและภาคเอกชน

สมาชิกชุมชนอินทามาระ 29 แยก 1 มารวมงาน ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลเด็ก
เยาวชนแลว ร.ต.ต.สมศักดิ์ ยังดูแลกลุมผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปอีกดวย 

(ถายภาพรวมกับผูเขียน)

ชีวิตความเปน “ครู” ใชเพียงสมองอยางเดียวไมได  ตองใชหัวใจ
ดวย  แมจะไมไดมีความรูมากพอ หรือระเบียบแบบแผนการสอน
ที่เปนระบบราชการ ทวาสามารถสรางบานหลังที่สองขางถนน 
หรือใตทางดวนตางระดับ และมอบความรู ทายที่สุดสามารถ
หยุดวงจรเด็กเรรอนกวา 50 ชุมชนในกรุงเทพฯ ใหกลับมายืน
อยางสงาในสังคม ดวยผลงานอันประจักษตอสายตา สงผลให 
“ร.ต.ต.สมศักดิ์” ไดรับรางวัลเกียรติบัตรครูสอนดี จาก
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และยังไดรับเสนอชื่อเขา
รับรางวัลแมกซไซไซ รางวัลอันทรงเกียรติ สาขา บริการ
สาธารณะ (Public Service) ในป 2557 นี้ดวย

เมื่อถามถึงคาใชจาย พอครู เลาวา “เรามีนอยกินนอย มีนอยใช
นอย ถาจะรอใหรวยแลวคอยยื่นมือเขามาชวยชาตินี้คงไมรวย 
เราก็ชวยตามที่เรามี เชน  ในเรื่องอาหาร  ไดผัดมามาทีละเยอะๆ 
ยําปลากระปอง กวยเตี๋ยวซื้อมาหลายๆ ถุงก็เทกินรวมกัน”          

พอครู บอกวา  ถึงแมจะปลดเกษียณอายุราชการแลว แตหนาที่
ความเปนครูยังจะดําเนินตอไปจนกวาจะหมดลมหายใจ จนกวา
รางกายจะไปไมไหว แตก็ไมไดกังวลอะไร เพราะชวงชีวิตที่เปนครู
ขางถนนมา 15 ป พอครูไดถายทอดวิชาใหลูกชายและลูกสาว 
ผานการกระทําไวเรียบรอยแลว เหลือเพียงวาเขาจะสานตอหรือ
ไม แตปจจุบันลูกๆ และภรรยาก็จะติดตามพอครูเขาไปสอนและ
ชวยทํากิจกรรมในชุมชน ดวย

“พอครูสมศักดิ์” ของเด็กๆ ยังบอกอีกวา “โครงการทําดีเพื่อ
พอ” เปนโครงการที่ดีและมีประโยชนอยางมากสําหรับเด็กเรรอน 
และผูดอยโอกาสในชุมชนแออัดที่เปนกลุมเสี่ยง เนื่องจาก
เปนการเปดโอกาสใหเด็กเหลานี้ไดเรียนรูและเขาถึงพิษภัยของยา
เสพติดและขัดเกลาจิตใจเพื่อลดความกาวราวทําใหเด็กๆ 
ตระหนักถึงการชวยเหลือสังคมในดานตางๆ เชน การชวย
รณรงคตอตานยาเสพติด การปลูกปาชายเลน การเก็บขยะตาม
แหลงชุมชน ตามวัดวาอาราม และชายหาด เปนตน

“ร.ต.ต.สมศักดิ์” ยังเล็งเห็นความสําคัญของการฝกอาชีพเพื่อ
สอนใหเด็กมีรายไดอีกดวย เขาเลาวาการนวดแผนโบราณ 
เปนการฝกอาชีพใหแกเด็กเรรอน โดยไดรับความเมตตาจิตจาก 

“หลวงพอเจาอาวาสวัดพรหมรังสี” แขวงทุงสีกันเขตดอนเมือง
ซึ่งที่ผานมามีเด็กเรรอนและเยาวชนที่ดอยโอกาสเขารับ

การฝกอบรมการนวดแผนไทยไมตํ่ากวาพันคน และมีผลตอบรับ
ดีไมนอย เมื่อเด็กๆ สามารถนําความรูที่ไดไปสรางทั้งรายได และ
เปนการฝกฝนใหพึ่งพาตนเองได
                

ปจจุบัน “ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน” 

ในวัย 61 ปไดปลด
เกษียณเมื่อป 2556 
ตลอดระยะเวลาที่รับ
ราชการเขาไดปฏิบัติ
ภารกิจของผูพิทักษ
สันติราษฎรอยางมี
วินัยเสมอมา 
ร.ต.ต.สมศักดิ์     
ไดทิ้งทายชวนคิดวา 
“เด็กเรรอน คือเด็กที่มี
ปญหามาจาก
ครอบครัวแตกแยก 
90 % หากไมไดรับการ

ชวยเหลือดูแลอยางเขาใจในวิธี หนทางเดียวที่เหลือใหพวกเขา
เดินก็คือ การเติบใหญไปเปนอาชญากร ที่เปนภัยรายที่นากลัว
และสรางปญหาใหสังคมมากกวานี้อีกหลายเทา”    

ณ ปจจุบันเราปฏิเสธไมไดเลยวา  ทุกสังคมยอมมีทั้งคนดีและเลว
ปะปนกันไป แมในเหลาขุนนางกังฉินก็ยังมีตงฉินหลงเหลืออยู 
หนาที่ของสังคมคือหนุนนําคํ้าชูเมล็ดพันธุแหงความดี ไมใหสูญ
สลายหายกลืนไปกับความเลวรายทั้งปวง และนี่ก็เรื่องราวของ
คนดีอีกทานหนึ่ง  ที่สังคมควรใหการยกยอง

สําหรับผูมีจิตศรัทธาเปนกุศล อยากเปนสวนหนึ่งในการชวย
เหลือเด็กเรรอนใหมีชีวิตความเปนอยู มีการศึกษา และหัวจิต
หัวใจใฝคุณธรรมที่ดี เพื่อจะไดเติบใหญเปนคนดีมีคุณภาพในวัน
ขางหนา สามารถติดตอสอบถามใหความชวยเหลือไดที่ “สถานี
ตํารวจนครบาลบางซื่อ” หรือติดตอ ร.ต.ต.สมศักดิ์ ไดโดยตรง 
ที่หมายเลขโทรศัพท 089–6089845 
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อยาง จ.ส.ต.สมศักดิ์ จํายอมใจออนบากหนาไปสงถึงที่ บาง
ครั้งก็ขับรถไปเอง บางก็พานั่งรถทัวร ไมวาจะขึ้นเหนือหรือลอง
ใตสายตรวจใจบุญผูนี้ก็เมตตาอนุเคราะหดวยความเต็มใจ 
แมการกระทําของเขาจะเปนสิ่งดีงามที่ควรสงเสริม แตมันก็สงผล 
กระทบกับเจาตัวไมนอย ขณะที่ผูบังคับบัญชาชั้นผู ใหญใจบุญ 
ไดเห็นความตั้งใจที่แทจริงของลูกนอง จึงควักทุนชวยจุนเจือตาม
แตกําลัง ทําให จ.ส.ต.สมศักดิ์ ไมโดดเดี่ยวจนเกินไปนัก และมี
กําลังใจทําดีโดยไมหวังผลตอบแทนตอไป

เมื่อยายมาประจําอยูในทองที่ สน.บางซื่อ “ร.ต.ต.สมศักดิ์” 
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานถนัดนั่นคือ “ตํารวจชุมชน
สัมพันธ” เพื่อใหความชวยเหลือแกเด็กเรรอน ซึ่งสวนใหญมักจะ
ตกเปนทาสยาเสพติด ถูกใชเปนเครื่องมือกออาชญากรรมหรือ
ชักจูงไปในทางไมดี ร.ต.ต.สมศักดิ์ บอกวา “บางครั้งในชุมชนมี
ขาวยาเสพติดที่ไหนเด็กๆ มักจะมาบอก เพราะเขารักและศรัทธา
เรา ไมไดมาแจงเพื่อผลประโยชนแอบแฝงอื่นใด” 

พอครู เลาวา ชีวิตการเปนครูขางถนนเริ่มตนจากเห็นเด็กเรรอน
นอนอยูขางถนน รูสึกสงสารจึงเดินเขาไปถามถึงที่มาวาเกิดอะไร
ขึ้น เด็กสวนใหญใหคําตอบคลายๆกันวา พอแมแยกทางกัน ตาง
ฝายตางมีครอบครัวใหม ไมดูแลเอาใจใส จึงเกิดคําถามกับตัวเอง
วา ทําอยางไรใหเด็กเหลานี้กลับคืนสูบาน จึงริเริ่มรวมกลุมเด็กๆ 
ที่เรรอนตามจุดตางๆ ในกรุงเทพฯ ใหมาเรียนหนังสือ การสอน
ของพอครูจะมีอุปกรณการสอนคือ โปรเจกเตอร ซีดีโครงการ
พระราชกรณียกิจตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
หนังสือหรือแมแตขนมก็เปนสื่ออีกอยางหนึ่ง ที่เปนแรงจูงใจให
เด็กๆอยากมาเรียน 

“หลังเลิกงานทุกวัน จะขับรถเครื่องสะพายกระเปาอุปกรณการ
สอนไวดานหลัง และแวะสอนเด็กๆตามขางถนน เมื่อเวลาผานไป
พักหนึ่งเด็กจากออกมาเรรอนก็เริ่มกลับเขาบาน พอแมก็เห็น
การทํางานของเรา เห็นเด็กเรียกเราวาพอครู พอแมก็เรียกตาม 
พอครูก็ยิ้มภูมิใจในสิ่งที่ทํา ถึงวันนี้เด็กๆ กลับเขาบานเกือบหมด
แลว หนาที่ตอไปคือสกัดกั้นไมใหเขาออกจากชุมชน แตก็ไมใช
ปญหาเด็กเรรอนจะหมดไปนะ เพราะยังมีมาเรื่อยๆ แตก็พยายาม
เก็บตกใหหมด” พอครู กลาว

ถึงวันนี้การทํางานจะเนนเขาไปสอนหนังสือในชุมชน โดยการ
เรียนการสอนจะไมไดสอนลักษณะเปนระบบราชการ แตจะเนน

สอนทักษะการใชชีวิต การเขาสังคม การแกปญหา การคิด
วิเคราะห คุณธรรม จริยธรรม เชน ใหบรรพชาเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ ฯลฯ

“ทุกคนจะมองเด็กกลุมนี้วาไมนาไววางใจ ไมใหโอกาสเด็ก แตไม
เคยรูเลยวาปญหาของเด็กเรรอนเกิดมาเพราะอะไร ไมมองยอน
กลับไปดูที่ตนเหตุวามาจากปญหาครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดลอม 
จริงๆแลวเด็กทุกคนมีพื้นฐานจิตใจที่ดี แตปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
มาจากการกระทําและสั่งสมของผู ใหญ”  พอครู กลาว

ร.ต.ต.สมศักดิ์  บุญรัตน และสมาชิกชุมชนอินทามาระ 29 แยก 1 รับมอบ
สิ่งของจากผูบริหารและเจาหนาที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและภาคเอกชน

สมาชิกชุมชนอินทามาระ 29 แยก 1 มารวมงาน ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลเด็ก
เยาวชนแลว ร.ต.ต.สมศักดิ์ ยังดูแลกลุมผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปอีกดวย 

(ถายภาพรวมกับผูเขียน)

ชีวิตความเปน “ครู” ใชเพียงสมองอยางเดียวไมได  ตองใชหัวใจ
ดวย  แมจะไมไดมีความรูมากพอ หรือระเบียบแบบแผนการสอน
ที่เปนระบบราชการ ทวาสามารถสรางบานหลังที่สองขางถนน 
หรือใตทางดวนตางระดับ และมอบความรู ทายที่สุดสามารถ
หยุดวงจรเด็กเรรอนกวา 50 ชุมชนในกรุงเทพฯ ใหกลับมายืน
อยางสงาในสังคม ดวยผลงานอันประจักษตอสายตา สงผลให 
“ร.ต.ต.สมศักดิ์” ไดรับรางวัลเกียรติบัตรครูสอนดี จาก
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และยังไดรับเสนอชื่อเขา
รับรางวัลแมกซไซไซ รางวัลอันทรงเกียรติ สาขา บริการ
สาธารณะ (Public Service) ในป 2557 นี้ดวย

เมื่อถามถึงคาใชจาย พอครู เลาวา “เรามีนอยกินนอย มีนอยใช
นอย ถาจะรอใหรวยแลวคอยยื่นมือเขามาชวยชาตินี้คงไมรวย 
เราก็ชวยตามที่เรามี เชน  ในเรื่องอาหาร  ไดผัดมามาทีละเยอะๆ 
ยําปลากระปอง กวยเตี๋ยวซื้อมาหลายๆ ถุงก็เทกินรวมกัน”          

พอครู บอกวา  ถึงแมจะปลดเกษียณอายุราชการแลว แตหนาที่
ความเปนครูยังจะดําเนินตอไปจนกวาจะหมดลมหายใจ จนกวา
รางกายจะไปไมไหว แตก็ไมไดกังวลอะไร เพราะชวงชีวิตที่เปนครู
ขางถนนมา 15 ป พอครูไดถายทอดวิชาใหลูกชายและลูกสาว 
ผานการกระทําไวเรียบรอยแลว เหลือเพียงวาเขาจะสานตอหรือ
ไม แตปจจุบันลูกๆ และภรรยาก็จะติดตามพอครูเขาไปสอนและ
ชวยทํากิจกรรมในชุมชน ดวย

“พอครูสมศักดิ์” ของเด็กๆ ยังบอกอีกวา “โครงการทําดีเพื่อ
พอ” เปนโครงการที่ดีและมีประโยชนอยางมากสําหรับเด็กเรรอน 
และผูดอยโอกาสในชุมชนแออัดที่เปนกลุมเสี่ยง เนื่องจาก
เปนการเปดโอกาสใหเด็กเหลานี้ไดเรียนรูและเขาถึงพิษภัยของยา
เสพติดและขัดเกลาจิตใจเพื่อลดความกาวราวทําใหเด็กๆ 
ตระหนักถึงการชวยเหลือสังคมในดานตางๆ เชน การชวย
รณรงคตอตานยาเสพติด การปลูกปาชายเลน การเก็บขยะตาม
แหลงชุมชน ตามวัดวาอาราม และชายหาด เปนตน

“ร.ต.ต.สมศักดิ์” ยังเล็งเห็นความสําคัญของการฝกอาชีพเพื่อ
สอนใหเด็กมีรายไดอีกดวย เขาเลาวาการนวดแผนโบราณ 
เปนการฝกอาชีพใหแกเด็กเรรอน โดยไดรับความเมตตาจิตจาก 

“หลวงพอเจาอาวาสวัดพรหมรังสี” แขวงทุงสีกันเขตดอนเมือง
ซึ่งที่ผานมามีเด็กเรรอนและเยาวชนที่ดอยโอกาสเขารับ

การฝกอบรมการนวดแผนไทยไมตํ่ากวาพันคน และมีผลตอบรับ
ดีไมนอย เมื่อเด็กๆ สามารถนําความรูที่ไดไปสรางทั้งรายได และ
เปนการฝกฝนใหพึ่งพาตนเองได
                

ปจจุบัน “ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน” 

ในวัย 61 ปไดปลด
เกษียณเมื่อป 2556 
ตลอดระยะเวลาที่รับ
ราชการเขาไดปฏิบัติ
ภารกิจของผูพิทักษ
สันติราษฎรอยางมี
วินัยเสมอมา 
ร.ต.ต.สมศักดิ์     
ไดทิ้งทายชวนคิดวา 
“เด็กเรรอน คือเด็กที่มี
ปญหามาจาก
ครอบครัวแตกแยก 
90 % หากไมไดรับการ

ชวยเหลือดูแลอยางเขาใจในวิธี หนทางเดียวที่เหลือใหพวกเขา
เดินก็คือ การเติบใหญไปเปนอาชญากร ที่เปนภัยรายที่นากลัว
และสรางปญหาใหสังคมมากกวานี้อีกหลายเทา”    

ณ ปจจุบันเราปฏิเสธไมไดเลยวา  ทุกสังคมยอมมีทั้งคนดีและเลว
ปะปนกันไป แมในเหลาขุนนางกังฉินก็ยังมีตงฉินหลงเหลืออยู 
หนาที่ของสังคมคือหนุนนําคํ้าชูเมล็ดพันธุแหงความดี ไมใหสูญ
สลายหายกลืนไปกับความเลวรายทั้งปวง และนี่ก็เรื่องราวของ
คนดีอีกทานหนึ่ง  ที่สังคมควรใหการยกยอง

สําหรับผูมีจิตศรัทธาเปนกุศล อยากเปนสวนหนึ่งในการชวย
เหลือเด็กเรรอนใหมีชีวิตความเปนอยู มีการศึกษา และหัวจิต
หัวใจใฝคุณธรรมที่ดี เพื่อจะไดเติบใหญเปนคนดีมีคุณภาพในวัน
ขางหนา สามารถติดตอสอบถามใหความชวยเหลือไดที่ “สถานี
ตํารวจนครบาลบางซื่อ” หรือติดตอ ร.ต.ต.สมศักดิ์ ไดโดยตรง 
ที่หมายเลขโทรศัพท 089–6089845 
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มารวม “รินนํ้าใจ ใสถนน” กันเถอะ

ÃÑ°¾Å à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ

คุณเคยตกอยูในสถานการณแบบนี้หรือเปลา ?

• ขับรถเร็วจนนากลัว

• ขับปาดหนาปาดหลัง

• เปลี่ยนเลนสกะทันหัน

• ขับรถไมใหทาง

• อุบัติเหตุ มีคนบาดเจ็บและตาย

ทุกวันนี้ เราใชรถใชถนนกันมากขึ้น หลายครั้งที่เราตองพบเจอ
กับสถานการณตางๆ ตามที่ยกตัวอยางมา หรืออาจพบเจอ
สถานการณมากกวานี้  นอกเหนือจากการที่คุณมีโอกาสได
พบเห็นการกระทําแบบนั้นแลว คงตองยอนกลับถามตัวเราเอง
กอนวา “แลวฉันละ ทําพฤติกรรมตางๆเหลานี้บางหรือเปลา”

ในปจจุบัน ภาพที่เราเห็นกันอยูทุกวันบนทองถนนที่เต็มไปดวยรถ
รา บางจุดแทบจะเรียกไดวาเขาสูสภาพ “หยุดสนิท” พื้นผิว
จราจรก็มีอยูจํากัด บางแหงก็มีการกอสรางโครงการตางๆ เชน 
ทางยกระดับ, สะพานขามแยก,  รถไฟฟา เปนตน ยิ่งอุปสรรค
ทางจราจรมากขึ้นเทาไหร ยิ่งปริมาณรถราในทองถนนมากขึ้น
เทาไหร นํ้าใจคนกลับลดลงอยางนาใจหาย  หลายๆครั้งที่เรา
พบเห็นหรือสัมผัสไดถึงอารมณหงุดหงิดของเพื่อนรวมทาง 
หรือคันขางๆ เรา ที่แซงซายที ขวาที เบียดคันโนน คันนี้ไปเรื่อย 

บีบแตรไลคันอื่นบาง  ซึ่งถาเจอเพื่อนรวมทางที่อะลุมอะหลวยกัน
ก็แลวไป แตหากเจอคนที่รอนพอกันหรือรอนกวาก็อาจเกิดเรื่อง
เกิดราวขึ้นมาได  ดังที่เราจะไดขาวอยูรํ่าไปวา มีการยิงกันจนถึง
ขั้นเสียชีวิตดวยสาเหตุจากอารมณรอน แลงนํ้าใจกัน  

หรือวานํ้าใจคนไทย (บนทองถนน) ไดแหงเหือดไปหมดเสียแลว
จริงๆ?

ซึ่งหากมองกันจริงๆแลว ในสังคมคนเมือง คนทํางานอยางเราๆ
ทานๆ หลายๆคน มักตองใชชีวิตผจญภัยบนทองถนน โดยเฉลี่ย
ไมนาจะนอยกวา 2 ชั่วโมง (รวมชวงเชากับชวงเย็น) ทําอยางไร
เราจึงจะชวยกันสรางสรรคเจา 2 ชั่วโมงที่วาใหเปน 2 ชั่วโมงที่ไม
ทําใหเรารูสึกวากําลังเผชิญกับความเสี่ยง ความกังวล รวมทั้ง
ความแลงนํ้าใจของผูคนบนทองถนน ซึ่งผมทําได คุณก็ทําได และ
ทุกๆคนก็สามารถทําได นั่นคือการ “รินนํ้าใจใสถนน” นั่นเอง
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ถิรไทยกับสังคม

ที่มาของโครงการรินนํ้าใจใสถนน

จุดเริ่มตนจากเพื่อนรวม
รุน สวนกุหลาบ 3-4 
คน ที่มีความคิดเห็น
พองถึงปญหา และ
อยากมีสวนชวยแกไข
ปญหาสังคม ซึ่งหนึ่งใน
สามผูกอตั้งโครงการนี้ 
ปจจุบันไดดํารงตําแหนง
ในบริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) นั่นคือ คุณ

ณรงคฤทธิ์  ศรีรัตโนภาส ที่ปรึกษาฝายบริหาร หรือที่พวกเรา
ในบริษัทฯ ใหความเคารพและมักเรียกทานวา “อาจารยณรงค
ฤทธิ์” นั่นเอง

“โครงการรินนํ้าใจ  ใสถนน เปนโครงการเพื่อสังคมที่สังคมรวม
กันเปนเจาของ ในอันที่จะบมเพาะและสงเสริมใหมีการแสดงนํ้าใจ
ไมตรีตอกันบนทองถนน โดยที่ผูเขารวมโครงการนี้ไมมีคาใชจาย 
ไมตองเสียสละเวลามาทํากิจกรรม หรือกลาวไดวาเปนการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบที่แทบไมตองมีคาใชจายอะไรเลย แต
ผลที่ไดรับนอกจากความรูสึกภาคภูมิใจและเบิกบานใจ รวมทั้ง
ความรูสึกขณะขับรถที่ผอนคลายไมเครียดแลว ยังหมายถึง
บรรยากาศการขับขี่รถบนทองถนนที่เปยมดวยนํ้าใจไมตรีและ
พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย รักษาวินัย มาแทนที่บรรยากาศ
การขับขี่รถบนทองถนนที่ตึงเครียด เห็นแกตัวและเสี่ยงตอ
อุบัติภัยอยางที่เปนอยูทุกวัน  

“ หนวยงานหรือองคการที่รวมโครงการ สามารถนําโครงการนี้
ไปจัดทําเองไดในหนวยงานของตนเอง เสมือนหนึ่งเปนเจาของ
โครงการ รินนํ้าใจใสถนน นี้ดวยตนเอง ทําใหสามารถขยายวง
กวางออกไป ซึ่งเทากับเปนการรวมมีสวนในการผลักดันมุมเล็กๆ 
มุมหนึ่งของสังคมไทยใหดีงามขึ้น” อาจารยณรงคฤทธิ์ใหขอมูล
เบื้องตน

โครงการรินนํ้าใจ ใสถนน คือโครงการดีๆ ที่มี Concept ไมยึด
ติด เราเพียงตองการแค ตัวเรา คนที่เห็นดวยกับเรา ใครก็ตามที่
คิดวาตัวเองยังขับรถไมดี ไมมีวินัยการขับ ยังไมพรอม เราก็ไม
บังคับ

เราเพียงอยากเห็นภาพบนทองถนนที่

•   คนขับรถมีวินัย

•   มีการใหทางเพื่อนรวมทาง

•   หยุดรถใหคนขาม

•   ไมมีอุบัติเหตุ

•   มีนํ้าใจ ไมเครียด
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มารวม “รินนํ้าใจ ใสถนน” กันเถอะ

ÃÑ°¾Å à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ

คุณเคยตกอยูในสถานการณแบบนี้หรือเปลา ?

• ขับรถเร็วจนนากลัว

• ขับปาดหนาปาดหลัง

• เปลี่ยนเลนสกะทันหัน

• ขับรถไมใหทาง

• อุบัติเหตุ มีคนบาดเจ็บและตาย

ทุกวันนี้ เราใชรถใชถนนกันมากขึ้น หลายครั้งที่เราตองพบเจอ
กับสถานการณตางๆ ตามที่ยกตัวอยางมา หรืออาจพบเจอ
สถานการณมากกวานี้  นอกเหนือจากการที่คุณมีโอกาสได
พบเห็นการกระทําแบบนั้นแลว คงตองยอนกลับถามตัวเราเอง
กอนวา “แลวฉันละ ทําพฤติกรรมตางๆเหลานี้บางหรือเปลา”

ในปจจุบัน ภาพที่เราเห็นกันอยูทุกวันบนทองถนนที่เต็มไปดวยรถ
รา บางจุดแทบจะเรียกไดวาเขาสูสภาพ “หยุดสนิท” พื้นผิว
จราจรก็มีอยูจํากัด บางแหงก็มีการกอสรางโครงการตางๆ เชน 
ทางยกระดับ, สะพานขามแยก,  รถไฟฟา เปนตน ยิ่งอุปสรรค
ทางจราจรมากขึ้นเทาไหร ยิ่งปริมาณรถราในทองถนนมากขึ้น
เทาไหร นํ้าใจคนกลับลดลงอยางนาใจหาย  หลายๆครั้งที่เรา
พบเห็นหรือสัมผัสไดถึงอารมณหงุดหงิดของเพื่อนรวมทาง 
หรือคันขางๆ เรา ที่แซงซายที ขวาที เบียดคันโนน คันนี้ไปเรื่อย 

บีบแตรไลคันอื่นบาง  ซึ่งถาเจอเพื่อนรวมทางที่อะลุมอะหลวยกัน
ก็แลวไป แตหากเจอคนที่รอนพอกันหรือรอนกวาก็อาจเกิดเรื่อง
เกิดราวขึ้นมาได  ดังที่เราจะไดขาวอยูรํ่าไปวา มีการยิงกันจนถึง
ขั้นเสียชีวิตดวยสาเหตุจากอารมณรอน แลงนํ้าใจกัน  

หรือวานํ้าใจคนไทย (บนทองถนน) ไดแหงเหือดไปหมดเสียแลว
จริงๆ?

ซึ่งหากมองกันจริงๆแลว ในสังคมคนเมือง คนทํางานอยางเราๆ
ทานๆ หลายๆคน มักตองใชชีวิตผจญภัยบนทองถนน โดยเฉลี่ย
ไมนาจะนอยกวา 2 ชั่วโมง (รวมชวงเชากับชวงเย็น) ทําอยางไร
เราจึงจะชวยกันสรางสรรคเจา 2 ชั่วโมงที่วาใหเปน 2 ชั่วโมงที่ไม
ทําใหเรารูสึกวากําลังเผชิญกับความเสี่ยง ความกังวล รวมทั้ง
ความแลงนํ้าใจของผูคนบนทองถนน ซึ่งผมทําได คุณก็ทําได และ
ทุกๆคนก็สามารถทําได นั่นคือการ “รินนํ้าใจใสถนน” นั่นเอง
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ถิรไทยกับสังคม

ที่มาของโครงการรินนํ้าใจใสถนน

จุดเริ่มตนจากเพื่อนรวม
รุน สวนกุหลาบ 3-4 
คน ที่มีความคิดเห็น
พองถึงปญหา และ
อยากมีสวนชวยแกไข
ปญหาสังคม ซึ่งหนึ่งใน
สามผูกอตั้งโครงการนี้ 
ปจจุบันไดดํารงตําแหนง
ในบริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) นั่นคือ คุณ

ณรงคฤทธิ์  ศรีรัตโนภาส ที่ปรึกษาฝายบริหาร หรือที่พวกเรา
ในบริษัทฯ ใหความเคารพและมักเรียกทานวา “อาจารยณรงค
ฤทธิ์” นั่นเอง

“โครงการรินนํ้าใจ  ใสถนน เปนโครงการเพื่อสังคมที่สังคมรวม
กันเปนเจาของ ในอันที่จะบมเพาะและสงเสริมใหมีการแสดงนํ้าใจ
ไมตรีตอกันบนทองถนน โดยที่ผูเขารวมโครงการนี้ไมมีคาใชจาย 
ไมตองเสียสละเวลามาทํากิจกรรม หรือกลาวไดวาเปนการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบที่แทบไมตองมีคาใชจายอะไรเลย แต
ผลที่ไดรับนอกจากความรูสึกภาคภูมิใจและเบิกบานใจ รวมทั้ง
ความรูสึกขณะขับรถที่ผอนคลายไมเครียดแลว ยังหมายถึง
บรรยากาศการขับขี่รถบนทองถนนที่เปยมดวยนํ้าใจไมตรีและ
พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย รักษาวินัย มาแทนที่บรรยากาศ
การขับขี่รถบนทองถนนที่ตึงเครียด เห็นแกตัวและเสี่ยงตอ
อุบัติภัยอยางที่เปนอยูทุกวัน  

“ หนวยงานหรือองคการที่รวมโครงการ สามารถนําโครงการนี้
ไปจัดทําเองไดในหนวยงานของตนเอง เสมือนหนึ่งเปนเจาของ
โครงการ รินนํ้าใจใสถนน นี้ดวยตนเอง ทําใหสามารถขยายวง
กวางออกไป ซึ่งเทากับเปนการรวมมีสวนในการผลักดันมุมเล็กๆ 
มุมหนึ่งของสังคมไทยใหดีงามขึ้น” อาจารยณรงคฤทธิ์ใหขอมูล
เบื้องตน

โครงการรินนํ้าใจ ใสถนน คือโครงการดีๆ ที่มี Concept ไมยึด
ติด เราเพียงตองการแค ตัวเรา คนที่เห็นดวยกับเรา ใครก็ตามที่
คิดวาตัวเองยังขับรถไมดี ไมมีวินัยการขับ ยังไมพรอม เราก็ไม
บังคับ

เราเพียงอยากเห็นภาพบนทองถนนที่

•   คนขับรถมีวินัย

•   มีการใหทางเพื่อนรวมทาง

•   หยุดรถใหคนขาม

•   ไมมีอุบัติเหตุ

•   มีนํ้าใจ ไมเครียด
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การดําเนินงาน รินนํ้าใจ ใสถนน ของ “ถิรไทย”

จากจุดเริ่มตนและความ
ตั้งใจที่ดี บวกกับความมุง
มั่น อยากเห็นโครงการ
ดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นในสังคม 
อาจารยณรงคฤทธิ์ จึงได
นําโครงการนี้มาเสนอตอ
ผูบริหารบริษัท ถิรไทย 
จํากัด (มหาชน) นําโดย
คุณสัมพันธ  วงษปาน 
กรรมการผูจัดการ ซึ่งได
มีแนวความคิดในการสง
เสริมใหพนักงานบริษัทใน
เครือ “ถิรไทย” มี

จิตสํานึกในการทําความดี อุทิศตนใหสังคม จึงสนับสนุนแนว
ความคิด “รินนํ้าใจ ใสถนน” เพื่อใหเกิดกิจกรรม โครงการตางๆ 
พรอมทั้งประกาศใหเปนพันธกิจสําคัญในงานดานกิจกรรมเพื่อ
สังคมของ “สโมสรถิรไทย”อีกดวย

นั่นคือที่มาของ โครงการ “รินนํ้าใจ  ใสถนน บริษัท ถิรไทย 
จํากัด (มหาชน)”

“แนวทางการดําเนินการของโครงการนี้ คือ เราจะชักชวนเพื่อน
บาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ใหเขารวมโครงการดวยกัน มี
อุดมการณรินนํ้าใจดวยกัน  สมาชิกคนใดเขารวมโครงการ เรา
จะแจกสติ๊กเกอร โครงการ “รินนํ้าใจ ใสถนน” ที่มีชื่อสัญลักษณ
ขององคการหรือหนวยงานที่ทําโครงการกํากับไวดวย เพื่อนําไป
ติดที่รถของตน  หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมโครงการใหเขารวม
ตามความเหมาะสม เพื่อบมเพาะจนกลายเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
จนเปนนิสัย ซึ่งตรงนั้นเราก็จะพบวาพฤติกรรมการขับรถของเรา
เปลี่ยนไป มีนํ้าใจกันมากขึ้น”

“อะไรจะเกิดขึ้น ถา องคการของเรา เปนสวนหนึ่งในการ  ริน
นํ้าใจใสถนน  ใหกับถนนของเมืองไทย และ… อะไรจะเกิดขึ้นถา 
องคการ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาตางๆ พรอมใจ
กัน  รินนํ้าใจใสถนน  ใหกับถนนของเมืองไทย” 

ถาระหวางที่เราขับรถในทองถนน ใหเราคิดวา ถาคนที่เราจะแซง 
หรือรถคันหนาเราที่เปดไฟเลี้ยวแลวเรากําลังจะไมใหทางพวกเขา 
ถาพวกเขาเหลานั้นคือคนที่เรารัก…

“ถาคุณมองคนเหลาน้ัน เปนเพื่อนเรา ครอบครัวเรา คนรัก
ของเรา ความรูสึกที่เราจะเห็นแกตัว มันจะหายไปเลย” อาจารย
ณรงคฤทธิ์ทิ้งเคล็ดลับใหพวกเราไดจําและนําไปใชตอ

พฤติกรรม รินนํ้าใจ ใสถนน เริ่มตนดวยการปรับพฤติกรรมตาม 
“ บัญญัติ ให - ไม - หยุด “ เริ่มตั้งแต

ให…   ทางเพื่อนรวมทาง

ไม…   จอดขวางในที่หาม

ไม…   ใชความเร็วเกินกฎ

ไม…   ขับรถจี้คันหนา

ไม…   ขับฝาเมื่อไฟแดง

ไม…   ขับแซงซายปายขวา

ไม…   ปาดหนากะทันหัน

หยุด… พรอมกันใหคนขาม

โดยในเฟสแรก จะเริ่มตนดวย การรณรงคดานการ  “ใหทาง 
เพื่อนรวมทาง” ซึ่งถือวาเปน จุดเริ่มตนที่สําคัญ เราสามารถ
สรางบรรยากาศที่ดีบนทองถนนและปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมทั้ง
พฤติกรรมการขับขี่ของตนเองได เพียงแค  

“ใหทาง เพื่อนรวมทาง” 

หากพิจารณากันแลว การที่รถคันหนาเรา เปดไฟเลี้ยวขอเปลี่ยนชองทาง มันไมใชเรื่องลําบากเลย หากเราจะยอมหรือแสดงนํ้าใจ โดยการ
ใหทางเปนการเอื้อเฟอ แบงปน เพียงแตอารมณของเรา ณ ขณะนั้น ไดมองผานและทําตามพฤติกรรมเดิมๆ  โดยการไมใหทางบนความ
คิดเดิมๆ ที่วา “ฉันไมไปแยงเลนสใคร เพราะฉะนั้นฉันก็จะไมให ใครมาแยงเชนกัน”

ในมุมกลับกัน หากเรารูจักที่จะแบงปน เราก็จะไดรับนํ้าใจจากรถคันที่เราใหทาง แนนอน มันอาจเปนแคการยกมือ หรือกมศีรษะ แตเรารับรู
ไดวานั่นคือการแทนคําขอบคุณ มันก็จะทําใหคุณเหมือนกับไดรับของขวัญที่ดีเยี่ยมบนทองถนน ซึ่งความรูสึกดีๆ แบบนี้ มันก็ทําใหเรารูสึก
เบิกบาน อารมณดี ตลอดการเดินทาง
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การดําเนินงาน รินนํ้าใจ ใสถนน ของ “ถิรไทย”

จากจุดเริ่มตนและความ
ตั้งใจที่ดี บวกกับความมุง
มั่น อยากเห็นโครงการ
ดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นในสังคม 
อาจารยณรงคฤทธิ์ จึงได
นําโครงการนี้มาเสนอตอ
ผูบริหารบริษัท ถิรไทย 
จํากัด (มหาชน) นําโดย
คุณสัมพันธ  วงษปาน 
กรรมการผูจัดการ ซึ่งได
มีแนวความคิดในการสง
เสริมใหพนักงานบริษัทใน
เครือ “ถิรไทย” มี

จิตสํานึกในการทําความดี อุทิศตนใหสังคม จึงสนับสนุนแนว
ความคิด “รินนํ้าใจ ใสถนน” เพื่อใหเกิดกิจกรรม โครงการตางๆ 
พรอมทั้งประกาศใหเปนพันธกิจสําคัญในงานดานกิจกรรมเพื่อ
สังคมของ “สโมสรถิรไทย”อีกดวย

นั่นคือที่มาของ โครงการ “รินนํ้าใจ  ใสถนน บริษัท ถิรไทย 
จํากัด (มหาชน)”

“แนวทางการดําเนินการของโครงการนี้ คือ เราจะชักชวนเพื่อน
บาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ใหเขารวมโครงการดวยกัน มี
อุดมการณรินนํ้าใจดวยกัน  สมาชิกคนใดเขารวมโครงการ เรา
จะแจกสติ๊กเกอร โครงการ “รินนํ้าใจ ใสถนน” ที่มีชื่อสัญลักษณ
ขององคการหรือหนวยงานที่ทําโครงการกํากับไวดวย เพื่อนําไป
ติดที่รถของตน  หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมโครงการใหเขารวม
ตามความเหมาะสม เพื่อบมเพาะจนกลายเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
จนเปนนิสัย ซึ่งตรงนั้นเราก็จะพบวาพฤติกรรมการขับรถของเรา
เปลี่ยนไป มีนํ้าใจกันมากขึ้น”

“อะไรจะเกิดขึ้น ถา องคการของเรา เปนสวนหนึ่งในการ  ริน
นํ้าใจใสถนน  ใหกับถนนของเมืองไทย และ… อะไรจะเกิดขึ้นถา 
องคการ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาตางๆ พรอมใจ
กัน  รินนํ้าใจใสถนน  ใหกับถนนของเมืองไทย” 

ถาระหวางที่เราขับรถในทองถนน ใหเราคิดวา ถาคนที่เราจะแซง 
หรือรถคันหนาเราที่เปดไฟเลี้ยวแลวเรากําลังจะไมใหทางพวกเขา 
ถาพวกเขาเหลานั้นคือคนที่เรารัก…

“ถาคุณมองคนเหลาน้ัน เปนเพื่อนเรา ครอบครัวเรา คนรัก
ของเรา ความรูสึกที่เราจะเห็นแกตัว มันจะหายไปเลย” อาจารย
ณรงคฤทธิ์ทิ้งเคล็ดลับใหพวกเราไดจําและนําไปใชตอ

พฤติกรรม รินนํ้าใจ ใสถนน เริ่มตนดวยการปรับพฤติกรรมตาม 
“ บัญญัติ ให - ไม - หยุด “ เริ่มตั้งแต

ให…   ทางเพื่อนรวมทาง

ไม…   จอดขวางในที่หาม

ไม…   ใชความเร็วเกินกฎ

ไม…   ขับรถจี้คันหนา

ไม…   ขับฝาเมื่อไฟแดง

ไม…   ขับแซงซายปายขวา

ไม…   ปาดหนากะทันหัน

หยุด… พรอมกันใหคนขาม

โดยในเฟสแรก จะเริ่มตนดวย การรณรงคดานการ  “ใหทาง 
เพื่อนรวมทาง” ซึ่งถือวาเปน จุดเริ่มตนที่สําคัญ เราสามารถ
สรางบรรยากาศที่ดีบนทองถนนและปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมทั้ง
พฤติกรรมการขับขี่ของตนเองได เพียงแค  

“ใหทาง เพื่อนรวมทาง” 

หากพิจารณากันแลว การที่รถคันหนาเรา เปดไฟเลี้ยวขอเปลี่ยนชองทาง มันไมใชเรื่องลําบากเลย หากเราจะยอมหรือแสดงนํ้าใจ โดยการ
ใหทางเปนการเอื้อเฟอ แบงปน เพียงแตอารมณของเรา ณ ขณะนั้น ไดมองผานและทําตามพฤติกรรมเดิมๆ  โดยการไมใหทางบนความ
คิดเดิมๆ ที่วา “ฉันไมไปแยงเลนสใคร เพราะฉะนั้นฉันก็จะไมให ใครมาแยงเชนกัน”

ในมุมกลับกัน หากเรารูจักที่จะแบงปน เราก็จะไดรับนํ้าใจจากรถคันที่เราใหทาง แนนอน มันอาจเปนแคการยกมือ หรือกมศีรษะ แตเรารับรู
ไดวานั่นคือการแทนคําขอบคุณ มันก็จะทําใหคุณเหมือนกับไดรับของขวัญที่ดีเยี่ยมบนทองถนน ซึ่งความรูสึกดีๆ แบบนี้ มันก็ทําใหเรารูสึก
เบิกบาน อารมณดี ตลอดการเดินทาง
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โครงการ “รินนํ้าใจ ใสถนน” ของถิรไทย ในครั้งนี้ จึง
เปนเพียงความคิดดีๆ ที่ตอบแทนสังคม ใหเริ่มเรียนรู
การแบงปน เอื้อเฟอ ซึ่งการรินนํ้าใจ ใสถนน อาจจะดู
เหมือนเปนการกระทําที่เล็กนอย แตผลตอบแทนกลับ
มีคามหาศาล เพราะสามารถเปลี่ยนบรรยากาศความ
แลงนํ้าใจและเห็นแกตัวอันนาเบื่อ นาอึดอัด และ
เครงเครียดที่หมักหมมมาชานานบนถนนบานเรา 
เทากับเปนการคืนความสุขใหกับผู ใชรถใชถนนไดดีที
เดียว 

สุดทายนี้ เราจะขอแบงปนโครงการดีๆ แบบนี้ไปยัง
ทานผูอาน เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในโครงการที่จะปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใชรถ ใชถนน โดยสอบถามราย
ละเอียดไดที่ 

“ สโมสรถิรไทย  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) เลข
ที่ 516/1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพ
รกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 
02-769-7699 ตอ 1910 หรือ E-Mail : hr@
tirathai.co.th”

และเม่ือคุณไดลองทําคุณจะทราบวาการเสียสละ
เล็กๆ นอยๆ แบบน้ี ทําใหเราเสียเวลาไปไมก่ีวินาที 
แตกลับจะชวยทําใหเราไดเติม แตง สายใยแหงความ
รัก ความสุขที่จะใชชีวิตและชวงเวลา บนทองถนนให
นาอยูยิ่งๆ ขึ้นไป…
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มันเปนเร�่องถูกตองที่เราจะยืนหยัดและปฏิบัติไปตามหลักการของเรา แตมันจะไมถูกตอง 
ถาเราจะหลับหูหลับตากอดหร�อเก็บมันไว ทั้งๆ ที่มีการพิสูจนแลววา มันไมถูกตอง 

It is right that we should stand by and act on our principles; 
but not right to hold them in obstinate blindness, or retain 
them when proved to be erroneous.

นักฟสิกสชาวอังกฤษ ผูคิดคนเคร�่องกำเนิดไฟฟากระแสตรง (Dynamo) 
และกฎการเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟา หร�อ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย 
(Faraday’s law of induction) อันเปนที่มาของการประดิษฐหมอแปลงไฟฟา 
ข�้นเปนครั้งแรกของประวัติศาสตรมนุษยชาติ
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