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หมายเหตุ
บรรณาธิการ
วารสาร TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ไดรับความกรุณาจากเพื่อนมิตรทางการคาสงโฆษณาสินคาและบริการมาลงเพื่อสนับสนุน
ทุนในการกอตั้ง “สโมสรถิรไทย” ประชาคมคนดีที่อุทิศตน ซึ่งจะเปดตัวดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยางเปนทางการในตนปหนา 
ในนามของกองบรรณาธิการ “วารสารถิรไทย” และ “สโมสรถิรไทย” ผมใครขอกราบขอบพระคุณในนํ้าใจไมตรีและการสนับสนุน
ของเพื่อนมิตรดังกลาวขางตน 

วารสาร TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือกระดาษที่ใชพิมพปกวารสาร 

ดวยความตั้งใจอันแนวแนในอันที่จะสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
และการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม วารสาร TIRATHAI JOURNAL 
ตั้งแตฉบับที่ 6 : เมษายน 2556 จึงเปลี่ยนมาใชกระดาษที่ผลิต
จากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผานกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไดเยื่อกระดาษคุณภาพที่เปนมิตรกับ       
สิ่งแวดลอมและใสใจสุขภาพผูอาน เปนกระดาษที่ถนอมสายตา 
และปลอดสารพิษจากกระบวนการผลิต เรายืนหยัดใชกระดาษ 
ดังกลาวนี้เรื่อยมา จนถึงฉบับที่ 10 : สิงหาคม 2557 แตตลอด
เวลาเกือบสองป เราพบปญหามาตลอดวา ปกวารสารของเราที่
ใชกระดาษที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มีอาการ
บิดงอตัวขึ้นทุกครั้งที่วางวารสารไวตามปกติโดยไมมีอะไรมาทับ 
เราพยายามประสานกับผูแทนจําหนายกระดาษและผูประกอบการ
โรงพิมพเพื่อแกไขปญหาความบิดงอของปกทุกครั้งที่มีการพิมพ 
แตปญหาก็ไมสามารถแกไขใหตกไปได ท้ังเราก็ไมอาจยอมรับ  
ผลงานที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานที่เรากําหนด เพราะเปนการ
ขัดแยงกับคานิยมองคการที่เรายึดถือในเรื่องของการคํานึงถึง
คุณภาพงานอยางชัดแจง วารสาร TIRATHAI JOURNAL ฉบับที่ 
11 ซึ่งอยูในมือทานนี้จึงมิไดใชกระดาษที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรดังเชนฉบับที่ผานมา แตกระดาษเนื้อในและหมึก
พิมพของเรายังคงใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใสใจ
สุขภาพผูอานเหมือนเดิม ในอนาคตหากเทคโนโลยีการผลิต
กระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรพัฒนาขึ้นมาจนถึงขั้น 
ไมทําลายคุณภาพของงานพิมพหรือไมทําใหกระดาษที่พิมพแลว
บิดงอ เรายังยินดีที่จะกลับมาใชกระดาษเชนวานี้อีก

ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งของวารสาร TIRATHAI 
JOURNAL ฉบับนี้ ซึ่งความจริงไดเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแตฉบับที่แลว 
คือ การแนะนํานักวิทยาศาสตรผูมีคุณูปการตอมนุษยชาติที่ตี
พิมพไว ในปกหลังดานนอก ซึ่งเราไดชะลอวาทะอันมีความหมาย
ของทานเหลานั้นมาบันทึกไวในบรรณพิภพเพื่อเปนแงคิดใหแก
พวกเราในการใชชีวิตและทํางาน สําหรับฉบับนี้เราแนะนํา Joseph 
Henry นักฟสิกสชาวอเมริกันผูมีชีวิตอยูในสมัยเดียวกันกับ 
Michael Faraday

เรื่องจากปกฉบับนี้ ใหทานไดเต็มอิ่มกับองคความรูเกี่ยวกับ
นํ้ามันหมอแปลงไฟฟา ที่เรานําเสนอไวถึงสองเรื่อง รวม 21 
หนา ซึ่งทานสามารถเลือกอานไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สวนคอลัมน Non-Engineering ทานตองไมพลาดมุมมองใหม
ตอคนเดือนตุลา ในคอลัมน บริหารนอกตํารา และสืบหาหนา
ประวัติศาสตรที่ขาดหายไปของไทยจากเรื่องราวชีวิตของ       
เหียกวงเอี่ยม วีรชนจีนโพนทะเลสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง 
ในคอลัมน ยอนรอยหมอแปลง และสุดทายที่ตองอานใหไดคือ 
รานอาหารไอดอลคนจนที่ราชบุรี ในคอลัมน ในนามของความดี 
และกระบวนการกําจัดขยะอุตสาหกรรมอันเปยมไปดวยความรับ
ผิดชอบตอสังคมของถิรไทย ในคอลัมน ถิรไทยกับสังคม

 

 

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

EDITOR’S NOTE

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มุงหวังใหหนังสือเลมนี้เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใสใจ
สุขภาพผูอาน เนื้อในของหนังสือจึงจัดพิมพบนกระดาษที่ผลิตดวยกระบวนการ    
ปลอดสารพษิ จากวสัดุเหลือใชทางการเกษตร และใชหมกึพมิพทีผ่ลติจากนํา้มนัถ่ัวเหลอืง
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ฉนวนเหลวในหมอแปลง

นอกจาก Mineral oil ที่ใชเปนฉนวนและระบาย
ความรอนในหมอแปลงไฟฟาแลว ยังมีฉนวน
เหลวชนิดอื่น เชน Silicone fluid, Synthetic 
ester และ Natural ester มีคุณสมบัติใช
ทดแทน Mineral oil ได ถึงแมวาจะมีราคาแพง
กวา Mineral oil แตยังมีคุณสมบัติที่เดนกวา
ในดานความปลอดภัยจากไฟไหมหมอแปลง 
การตอตานการเกิด Oxidation, Corrosive 

sulphur และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เหียกวงเอี่ยม : ประวัติศาสตรที่ขาดหาย

“ผมจากบานเกิดมาดวยสองมือเปลา ทรัพยสมบัติที่ผมมีอยูทั้งหมดนี้
ไดมาจากสังคม จึงตองคืนกลับไปใหสังคม หากไมมีสังคมแลว ไฉนเลย
จะมีทรัพยสินเงินทองเหลานี้ หากไมมีประเทศชาติ ไฉนเลยจะมีตัวผม”

ถิรไทยกับกระบวนการควบคุมขยะอุตสาหกรรม

“ถิรไทย” มีความมุงมั่นในการเปนสวนหนึ่งของสังคมและไมสรางปญหาใหกับสังคม โดย
เฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงานของบริษัท ดวยเหตุนี้ เราจึงจัด
ใหมีการกําจัดและควบคุมขยะอุตสาหกรรมอยางถูกตองและมีมาตรฐานตามระบบการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001 รวมทั้งจัดใหมีระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน มอก./TIS18001 เปนเครื่องยืนยันถึงความมุงมั่นดังกลาวของเรา 

การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟา

การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟาเปนสวนสําคัญของโปรแกรมการบํารุง
รักษาใดๆ การทดสอบ DGA ประจําปเปนการทดสอบที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ฉนวนเหลว….. ไมมีการทดสอบใดเพียงอยางเดียวที่จะบงบอกสถานะที่แท
จริงของนํ้ามันได ดังนั้นการทดสอบ screen tests ควรจะตองดําเนินการ
ทุกรายการ  

20 ELECTRICAL
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เหลวชนิดอื่น เชน Silicone fluid, Synthetic 
ester และ Natural ester มีคุณสมบัติใช
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ในดานความปลอดภัยจากไฟไหมหมอแปลง 
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ถิรไทยกับกระบวนการควบคุมขยะอุตสาหกรรม

“ถิรไทย” มีความมุงมั่นในการเปนสวนหนึ่งของสังคมและไมสรางปญหาใหกับสังคม โดย
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ในการทํางาน มอก./TIS18001 เปนเครื่องยืนยันถึงความมุงมั่นดังกลาวของเรา 

การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟา

การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟาเปนสวนสําคัญของโปรแกรมการบํารุง
รักษาใดๆ การทดสอบ DGA ประจําปเปนการทดสอบที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ฉนวนเหลว….. ไมมีการทดสอบใดเพียงอยางเดียวที่จะบงบอกสถานะที่แท
จริงของนํ้ามันได ดังนั้นการทดสอบ screen tests ควรจะตองดําเนินการ
ทุกรายการ  
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ELECTRICAL ENGINEERING

6

ÈÃÒÇØ¸ ÊÍ¹ÍØäÃ

                                                หมอแปลงไฟฟามีหนาท่ีแปลงแรงดันไฟฟา เปนอุปกรณท่ีมีความสําคัญ
                                                   ในระบบสงจายพลังงานไฟฟา และมีราคาแพง ปจจุบันการใชฉนวนในหมอแปลง
                                        ไฟฟาสวนใหญใชนํ้ามันแร (Mineral oil) ทําหนาที่หลักเปนฉนวนไฟฟา ระบายความรอน 
และปกปองฉนวนแข็ง ดวยเหตุนี้จึงมีความสําคัญตอหมอแปลงมาก อายุของหมอแปลงจะยืนยาวหรือไมขึ้นอยูกับคุณภาพ  
ของนํ้ามันหมอแปลง จากการออกแบบหมอแปลงมีอายุเฉลี่ยประมาณ 25-40 ป ดังนั้นการศึกษาขอมูลและเลือกใชนํ้ามัน
หมอแปลง ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมจะทําใหหมอแปลงมีอายุการใชงานนานเทากับอายุหมอแปลง นอกจาก Mineral oil แลว
ยังมีฉนวนเหลว (Liquid insulation) ชนิดอื่นที่มีการใชงานกับหมอแปลง ซึ่งในบทความนี้จะนําเสนอที่มาของ Mineral oil, 
ขบวนการกลั่นนํ้ามัน, ชนิดของ Mineral oil และฉนวนเหลวชนิดอื่นที่ใช ในหมอแปลง รวมถึงการเปรียบเทียบคุณสมบัติ     
ทางฟสิกสและไฟฟาของฉนวนเหลว พอสังเขปดังนี้

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� (ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�áÅÐâ·Ã¤Á¹Ò¤Á) 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÐ´Ñº9 ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔµáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 

วิศวกรรมไฟฟา

ฉนวนเหลว
        ในหมอแปลง

นํ้ามันดิบ หรือ ปโตรเลียม 
นํ้ามันหมอแปลง ชนิดนํ้ามันแร (Mineral oil) ไดมาจากการกลั่น
นํ้ามันดิบซึ่งมีที่มา ดังนี้

  

รูปที่ 1. ที่มาของคําวา Petroleum และนํ้ามันดิบ 

ฉนวนเหลว
        ในหมอแปลง

ปโตรเลียม มาจาก ภาษาละติน : PETROLEUM, Petra (หิน) + 
Oleum (น้ํามัน) รวมหมายถงึ “น้ํามันท่ีไดจากหนิ” หรอืน้ํามันดบิ 
เปนของเหลวไวไฟทีเ่กดิเองตามธรรมชาตติามแสดงในรปูท่ี 1

นํ้ามันดิบหรือปโตรเลียม เปนของผสมระหวางสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและสารประกอบอะโรมาติก ปรากฏอยูในรูปกาซ
และของเหลวขนมีสีดําหรือสีนํ้าตาลเขม ปโตรเลียมเกิดจากการ
ทับถมของซากพืชซากสัตวภายใตผิวโลกแลวถูกยอยสลายดวย
ความดันและอุณหภูมิสูง รวมถึงแบคทีเรียชนิดแอนาโรบิก     
จัดเปนเชื้อเพลิงฟอสซิล

นํ้ามันดิบ (Crude oil) จะถูกกักเก็บไวในชั้นหินแข็งจะพบในชั้น
ของหินดินดาน ซึ่งจัดเปนหินตะกอนประเภทหนึ่ง ประเทศไทย
สํารวจพบนํ้ามันดิบครั้งแรกที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในป 
พ.ศ. 2464 แหลงนํ้ามันดิบในประเทศไทยที่สําคัญในปจจุบัน 

ไดแก แหลงเบญจมาศ(กลางอาวไทย)คิดเปนสัดสวนรอยละ 31 แหลงยูโนแคล(กลางอาวไทย) รอยละ 29 แหลงนํ้ามันดิบสิริกิติ์
(จ.กําแพงเพชร) รอยละ 15 แหลงจัสมิน(กลางอาวไทย) รอยละ 14  แหลงอื่นๆ(แหลงบัวหลวง, นางนวล, สงขลา วิเชียรบุรี,     
อูทอง, กําแพงแสน) รอยละ 11  

ผูคนพบปโตรเลียม 
ป ค.ศ. 1848 ซามูเอล เอ็ม เกียร (Samuel M. Kier) เปนบุคคลแรกที่ถือไดวาขุดพบนํ้ามัน โดยเขาไดขุดพบนํ้ามันโดยบังเอิญ จากบอ  
ที่เขาขุดขึ้นบนฝงแมนํ้าอัลเลเกนี (Allegheny) ในมลรัฐ Pennsylvania และตั้งชื่อนํ้ามันดังกลาววา นํ้ามันซีนีกา (Seneca oil) ซึ่งเปนชื่อ
พื้นเมืองอเมริกัน ตอมาเกิดภาวะขาดแคลนนํ้ามันปลาวาฬ ซึ่งขณะนั้นนิยมใชเปนเชื้อเพลิงใหแสงสวาง และใชเปนนํ้ามันหลอลื่น สําหรับ
เครื่องยนตตางๆกันอยางแพรหลาย จึงเปนแรงผลักดันใหมีการแสวงหาปโตรเลียมมาใชทดแทน และนําไปสูการจัดตั้งบริษัทเจาะหานํ้ามัน
ชื่อ บริษัทซีนีกาออยส จํากัด (Seneca Oil Company) ขึ้นมา

โครงสรางของแหลงกําเนิดปโตรเลียม 
ปโตรเลยีมมีกาํเนิดมาจากซากพชืซากสตัวท่ีตายลงจะเนาเปอยผพุงัและยอยสลาย โดยรวมตัวกบัตะกอนดนิเลนในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
หิน กรวด ทราย และโคลน จะทับถมพืชและสัตวสลับทับซอนกัน เปนชั้นๆ นับเปนลานป (รูป ก) เม่ือผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทับถมของชั้นตะกอนตางๆ มีมากขึ้น ทําใหเพิ่มนํ้าหนักความกดและบีบอัด จนทําใหทรายและชั้นโคลน กลายเปนหินทราย และหินดินดาน 
(รูป ข) พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงสารอินทรียไปเปนปโตรเลียม หินที่มีปริมาณสารอินทรียสะสมอยูตลอดจะเกิดการกลั่นและยอยสลาย
ตวัของสตัว และพชืทะเล จนกลายเปนน้ํามันดบิและกาซธรรมชาต ิโครงสรางของชัน้หนิท่ีพบปโตรเลยีมมีลกัษณะโคงคลายรปูกระทะควํา่ชนั 
(รูป ค) ดังแสดงในรูปที่ 2

 

  

  

รูปที่ 2. โครงสรางของแหลงกําเนิดปโตรเลียม

(รูป ก) (รูป ข) (รูป ค)
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ÈÃÒÇØ¸ ÊÍ¹ÍØäÃ

                                                หมอแปลงไฟฟามีหนาท่ีแปลงแรงดันไฟฟา เปนอุปกรณท่ีมีความสําคัญ
                                                   ในระบบสงจายพลังงานไฟฟา และมีราคาแพง ปจจุบันการใชฉนวนในหมอแปลง
                                        ไฟฟาสวนใหญใชนํ้ามันแร (Mineral oil) ทําหนาที่หลักเปนฉนวนไฟฟา ระบายความรอน 
และปกปองฉนวนแข็ง ดวยเหตุนี้จึงมีความสําคัญตอหมอแปลงมาก อายุของหมอแปลงจะยืนยาวหรือไมขึ้นอยูกับคุณภาพ  
ของนํ้ามันหมอแปลง จากการออกแบบหมอแปลงมีอายุเฉลี่ยประมาณ 25-40 ป ดังนั้นการศึกษาขอมูลและเลือกใชนํ้ามัน
หมอแปลง ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมจะทําใหหมอแปลงมีอายุการใชงานนานเทากับอายุหมอแปลง นอกจาก Mineral oil แลว
ยังมีฉนวนเหลว (Liquid insulation) ชนิดอื่นที่มีการใชงานกับหมอแปลง ซึ่งในบทความนี้จะนําเสนอที่มาของ Mineral oil, 
ขบวนการกลั่นนํ้ามัน, ชนิดของ Mineral oil และฉนวนเหลวชนิดอื่นที่ใช ในหมอแปลง รวมถึงการเปรียบเทียบคุณสมบัติ     
ทางฟสิกสและไฟฟาของฉนวนเหลว พอสังเขปดังนี้

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� (ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�áÅÐâ·Ã¤Á¹Ò¤Á) 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÐ´Ñº9 ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔµáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 

วิศวกรรมไฟฟา

ฉนวนเหลว
        ในหมอแปลง

นํ้ามันดิบ หรือ ปโตรเลียม 
นํ้ามันหมอแปลง ชนิดนํ้ามันแร (Mineral oil) ไดมาจากการกลั่น
นํ้ามันดิบซึ่งมีที่มา ดังนี้

  

รูปที่ 1. ที่มาของคําวา Petroleum และนํ้ามันดิบ 

ฉนวนเหลว
        ในหมอแปลง

ปโตรเลียม มาจาก ภาษาละติน : PETROLEUM, Petra (หิน) + 
Oleum (น้ํามัน) รวมหมายถงึ “น้ํามันท่ีไดจากหนิ” หรอืน้ํามันดบิ 
เปนของเหลวไวไฟทีเ่กดิเองตามธรรมชาตติามแสดงในรปูท่ี 1

นํ้ามันดิบหรือปโตรเลียม เปนของผสมระหวางสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและสารประกอบอะโรมาติก ปรากฏอยูในรูปกาซ
และของเหลวขนมีสีดําหรือสีนํ้าตาลเขม ปโตรเลียมเกิดจากการ
ทับถมของซากพืชซากสัตวภายใตผิวโลกแลวถูกยอยสลายดวย
ความดันและอุณหภูมิสูง รวมถึงแบคทีเรียชนิดแอนาโรบิก     
จัดเปนเชื้อเพลิงฟอสซิล

นํ้ามันดิบ (Crude oil) จะถูกกักเก็บไวในชั้นหินแข็งจะพบในชั้น
ของหินดินดาน ซึ่งจัดเปนหินตะกอนประเภทหนึ่ง ประเทศไทย
สํารวจพบนํ้ามันดิบครั้งแรกที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในป 
พ.ศ. 2464 แหลงนํ้ามันดิบในประเทศไทยที่สําคัญในปจจุบัน 

ไดแก แหลงเบญจมาศ(กลางอาวไทย)คิดเปนสัดสวนรอยละ 31 แหลงยูโนแคล(กลางอาวไทย) รอยละ 29 แหลงนํ้ามันดิบสิริกิติ์
(จ.กําแพงเพชร) รอยละ 15 แหลงจัสมิน(กลางอาวไทย) รอยละ 14  แหลงอื่นๆ(แหลงบัวหลวง, นางนวล, สงขลา วิเชียรบุรี,     
อูทอง, กําแพงแสน) รอยละ 11  

ผูคนพบปโตรเลียม 
ป ค.ศ. 1848 ซามูเอล เอ็ม เกียร (Samuel M. Kier) เปนบุคคลแรกที่ถือไดวาขุดพบนํ้ามัน โดยเขาไดขุดพบนํ้ามันโดยบังเอิญ จากบอ  
ที่เขาขุดขึ้นบนฝงแมนํ้าอัลเลเกนี (Allegheny) ในมลรัฐ Pennsylvania และตั้งชื่อนํ้ามันดังกลาววา นํ้ามันซีนีกา (Seneca oil) ซึ่งเปนชื่อ
พื้นเมืองอเมริกัน ตอมาเกิดภาวะขาดแคลนนํ้ามันปลาวาฬ ซึ่งขณะนั้นนิยมใชเปนเชื้อเพลิงใหแสงสวาง และใชเปนนํ้ามันหลอลื่น สําหรับ
เครื่องยนตตางๆกันอยางแพรหลาย จึงเปนแรงผลักดันใหมีการแสวงหาปโตรเลียมมาใชทดแทน และนําไปสูการจัดตั้งบริษัทเจาะหานํ้ามัน
ชื่อ บริษัทซีนีกาออยส จํากัด (Seneca Oil Company) ขึ้นมา

โครงสรางของแหลงกําเนิดปโตรเลียม 
ปโตรเลยีมมีกาํเนิดมาจากซากพชืซากสตัวท่ีตายลงจะเนาเปอยผพุงัและยอยสลาย โดยรวมตัวกบัตะกอนดนิเลนในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
หิน กรวด ทราย และโคลน จะทับถมพืชและสัตวสลับทับซอนกัน เปนชั้นๆ นับเปนลานป (รูป ก) เม่ือผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทับถมของชั้นตะกอนตางๆ มีมากขึ้น ทําใหเพิ่มนํ้าหนักความกดและบีบอัด จนทําใหทรายและชั้นโคลน กลายเปนหินทราย และหินดินดาน 
(รูป ข) พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงสารอินทรียไปเปนปโตรเลียม หินที่มีปริมาณสารอินทรียสะสมอยูตลอดจะเกิดการกลั่นและยอยสลาย
ตวัของสตัว และพชืทะเล จนกลายเปนน้ํามันดบิและกาซธรรมชาต ิโครงสรางของชัน้หนิท่ีพบปโตรเลยีมมีลกัษณะโคงคลายรปูกระทะควํา่ชนั 
(รูป ค) ดังแสดงในรูปที่ 2

 

  

  

รูปที่ 2. โครงสรางของแหลงกําเนิดปโตรเลียม

(รูป ก) (รูป ข) (รูป ค)
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การกลัน่น้ํามันดิบ (Oil Refining)
นํ้ามันดิบมีลักษณะเปนของเหลวขนคลายโคลน มีสีดําและมีกลิ่น    
ใชประโยชนโดยตรงไดนอยมาก ประกอบดวยสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนหลายพันชนิด ดังนั้นจึงไมสามารถแยกสารที่มีอยู
ออกเปนสารเดี่ยวๆ ไดอีกทั้งสารเหลานี้ มีจุดเดือดใกลเคียงกันมาก 
ตองนําไปแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนออกเปนกลุมๆ ตามชวง
ของจุดเดือด วิธีการแยกองคประกอบนํ้ามันดิบ จะทําไดโดยใชหลัก
การกลั่นลําดับสวน  (Fraction distillation) ซึ่งจะตองทําการแยกนํ้า 
สารประกอบกํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน และโลหะหนักอื่นๆ   
กอนการกลั่น

การกลั่นลําดับสวน (Fraction distillation) สามารถแยกนํ้ามันดิบ
โดยใชหลักการของจุดเดือด (Boiling point) และจุดควบแนน 
(Condensation point) ที่แตกตางกัน หอกลั่นลําดับสวน      
(Fractionating tower) รูปรางเปนทรงกระบอกสูงประมาณ     
30 เมตร ภายในแบงเปนหองๆ (รูปที่ 3,4) โดยกระบวนการจะทําให
นํ้ามันดิบไดรับความรอนสูงประมาณ 500 องศาเซลเซียส ไอนํ้ามันดิบรอนถูกสงเขาไปในหอกลั่น ทําใหสารทุกชนิดเปลี่ยนสถานะเปนแกส
พรอมกันและเคลื่อนตัวขึ้นไปสูสวนบนสุดของหอกลั่น  แลวควบแนนแยกออกเปนสวนๆ โดยสารที่มีจุดเดือดสูง แรงยึดเหนี่ยวระหวาง
โมเลกุลมาก จะควบแนนเปนของเหลวกอน และอยูที่ดานลางของหอกลั่น สวนสารที่มีจุดเดือดตํ่าแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลนอย      
จะเคลื่อนที่ขึ้นไปควบแนนที่ชั้นบนสุดของหอกลั่น ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น ไดแก 

 
Mineral oil 

1) กาซ (C1 - C4) ซึ่งเปนของผสมระหวางกาซ
มีเทน อีเทน โพรเพนและบิวเทน เปนตน 
ประโยชน: มีเทนใชเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา    
อีเทน, โพรเพนและบิวเทนใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
และ โพรเพนและบิวเทนใชทํากาซหุงตม (LPG) 

2) แนฟทา (C5 – C9) 
ประโยชน : ใชทําตัวทําละลาย 

3) นํ้ามันเบนซิน (C5 - C10)  
ประโยชน : ใชทําเชื้อเพลิงรถยนต

4) นํ้ามันกาด (C10 - C16) 
ประโยชน: ใชทําเชื้อเพลิงสําหรับตะเกียงและ
เครื่องยนตไอพน 

รูปที่ 4. หอกลั่นลําดับสวน รูปที่ 5. อุณหภูมิการกลั่นนํ้ามันหมอแปลง

รูปที่ 3. Diagram หอกลั่นลําดับสวน

ฉนวนเหลว (Liquid Insulation)
การเลือกใชงานฉนวนเหลวที่ใช ในหมอแปลงและหมอแปลงเครื่องวัด (Instrument Transformer) ไมไดมีเฉพาะ Mineral Oil เทานั้น ยังมี
ฉนวนเหลวชนิดอื่น เชน Silicone fluid, Synthetic ester และ Natural ester ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ตามรูปที่ 6 และการใช
งานของฉนวนเหลวชนิดตางๆในหมอแปลง และหมอแปลงเครื่องวัดเปนไปตามตารางที่ 1 การศึกษาและเขาใจพื้นฐานของฉนวนเหลว 
ชนิดตางๆ จะทําใหมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชในเบื้องตนได

รูปที่ 6. ชนิดของฉนวนเหลวที่ใช ในหมอแปลงและหมอแปลงเครื่องวัด

Key: A = largely used, B = Used but less common, X = currently not used
ตารางที่ 1. การใชงาน ชนิดของฉนวนเหลวที่ใช ในหมอแปลงและหมอแปลงเครื่องวัด

5) นํ้ามันดีเซล (C14 – C20) 
ประโยชน : ใชทําเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล ไดแกรถบรรทุก, เรือ 

6) นํ้ามันหลอลื่น (C20 – C50) 
ประโยชน : ใชทํานํ้ามันหลอลื่นเครื่องยนตเครื่องจักรกล 

7) นํ้ามันเชื้อเพลิง (C20 – C70) 
ประโยชน : ใชทําเชื้อเพลิงเรือขนสงสินคา 

8) ไขนํ้ามันเตาและยางมะตอย (C > C70) 
ประโยชน : ใชทําเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม ยางมะตอย   

สวนนํ้ามันหมอแปลง จะอยูชวงระหวางนํ้ามันดีเซลและนํ้ามัน 
หลอลื่น ซึ่งใชความรอนในการกลั่น 300-370o C                  
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การกลัน่น้ํามันดิบ (Oil Refining)
นํ้ามันดิบมีลักษณะเปนของเหลวขนคลายโคลน มีสีดําและมีกลิ่น    
ใชประโยชนโดยตรงไดนอยมาก ประกอบดวยสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนหลายพันชนิด ดังนั้นจึงไมสามารถแยกสารที่มีอยู
ออกเปนสารเดี่ยวๆ ไดอีกทั้งสารเหลานี้ มีจุดเดือดใกลเคียงกันมาก 
ตองนําไปแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนออกเปนกลุมๆ ตามชวง
ของจุดเดือด วิธีการแยกองคประกอบนํ้ามันดิบ จะทําไดโดยใชหลัก
การกลั่นลําดับสวน  (Fraction distillation) ซึ่งจะตองทําการแยกนํ้า 
สารประกอบกํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน และโลหะหนักอื่นๆ   
กอนการกลั่น

การกลั่นลําดับสวน (Fraction distillation) สามารถแยกนํ้ามันดิบ
โดยใชหลักการของจุดเดือด (Boiling point) และจุดควบแนน 
(Condensation point) ที่แตกตางกัน หอกลั่นลําดับสวน      
(Fractionating tower) รูปรางเปนทรงกระบอกสูงประมาณ     
30 เมตร ภายในแบงเปนหองๆ (รูปที่ 3,4) โดยกระบวนการจะทําให
นํ้ามันดิบไดรับความรอนสูงประมาณ 500 องศาเซลเซียส ไอนํ้ามันดิบรอนถูกสงเขาไปในหอกลั่น ทําใหสารทุกชนิดเปลี่ยนสถานะเปนแกส
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จะเคลื่อนที่ขึ้นไปควบแนนที่ชั้นบนสุดของหอกลั่น ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น ไดแก 

 
Mineral oil 

1) กาซ (C1 - C4) ซึ่งเปนของผสมระหวางกาซ
มีเทน อีเทน โพรเพนและบิวเทน เปนตน 
ประโยชน: มีเทนใชเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา    
อีเทน, โพรเพนและบิวเทนใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
และ โพรเพนและบิวเทนใชทํากาซหุงตม (LPG) 

2) แนฟทา (C5 – C9) 
ประโยชน : ใชทําตัวทําละลาย 

3) นํ้ามันเบนซิน (C5 - C10)  
ประโยชน : ใชทําเชื้อเพลิงรถยนต

4) นํ้ามันกาด (C10 - C16) 
ประโยชน: ใชทําเชื้อเพลิงสําหรับตะเกียงและ
เครื่องยนตไอพน 

รูปที่ 4. หอกลั่นลําดับสวน รูปที่ 5. อุณหภูมิการกลั่นนํ้ามันหมอแปลง

รูปที่ 3. Diagram หอกลั่นลําดับสวน

ฉนวนเหลว (Liquid Insulation)
การเลือกใชงานฉนวนเหลวที่ใช ในหมอแปลงและหมอแปลงเครื่องวัด (Instrument Transformer) ไมไดมีเฉพาะ Mineral Oil เทานั้น ยังมี
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ชนิดของฉนวนเหลวที่ปจจุบันใหความสนใจตอการนํามาใชงานในฉนวนหมอแปลงมี 4 ชนิดดังนี้

1. Mineral Oil

ป ค.ศ.1882 Prof Elihu Thomson เริ่มผลิตหมอแปลงไฟฟาใชงาน ซึ่งในยุคแรกใชอากาศเปนฉนวนในหมอแปลงไฟฟา ยังไมมีการนํา
นํ้ามันมาเปนฉนวนระบายความรอนในหมอแปลง ป ค.ศ.1885 เริ่มนํานํ้ามันแรมาใชงานครั้งแรก โดย บริษัท General Electric         
ซึ่งวิวัฒนาการ การใชงานฉนวนเหลวในหมอแปลง แสดงดังในรูปที่ 7

1882 Professor Elhu Thomson จดลิขสิทธิ์ การนํา         
Mineral oil มาใชในหมอแปลง

1885 GEC เปนรายแรกที่ใชนํ้ามันเปนฉนวนระบายความรอน 
นํ้ามันที่ใชเปนชนิด Lubricating oil (Pennsylvania Paraffinic) 
แตยังพบวามีปญหาดาน Dielectric Strength และการ 
Cooling/Heat transfer   

1899-1900 โรงงานผลิตนํ้ามันหมอแปลง เริ่มผลิตนํ้ามัน
หมอแปลงออกมาใช ซึ่งเปนชนิด paraffin-based  

1925 พบแหลง Crude oil ใหมเปนชนิด Naphthenic-based 

จึงนํามาใชแทน Paraffinic oil

รูปที่ 7. วิวัฒนาการ การใชงานฉนวนเหลวในหมอแปลง

นํ้ามันหมอแปลงชนิด Mineral oil ที่ผลิตมาจาก crude oil นั้น 
สวนใหญเปนสารประกอบ ไฮโดรคารบอน (Hydrocabon) รอง
ลงมาเปน ไฮโดรเจน กํามะถันและออกซิเจนเพียงเล็กนอย ตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้

   C (คารบอน)   85-90% 
   H (ไฮโดรเจน)    10-15% 
   S (กํามะถัน)   0.001-7% 
   O (ออกซิเจน)   0.001-5%

ตารางที่ 2. สารประกอบในนํ้ามันหมอแปลง

นํ้ามันหมอแปลงชนิด Mineral oil มีสวนประกอบโครงสราง
โมเลกุล 3 สวนคือ Paraffin, Naphthenic, Aromatics       
ดังแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งจากสวนประกอบโครงสรางโมเลกุลจะใช
จํานวนคารบอนพื้นฐานเปนตัวกําหนดชนิดของนํ้ามันหมอแปลง
ดังนี้

1. นํ้ามันหมอแปลงที่เปนชนิด Paraffinic จะมีสวนประกอบ 
Based carbon type เปน Cp 
Paraffinic oils Cp >60% by weight

2. นํ้ามันหมอแปลงที่เปนชนิด Naphthenic จะมีสวนประกอบ 
Based carbon type เปน Cn 
Naphthenic oils Cn >40% by weight

3. นํ้ามันหมอแปลงที่เปนชนิด Aromatics จะมีสวนประกอบ 
Based carbon type เปน Ca 
Aromatic oils Ca >35% by weight

จากตารางท่ี 3 จะแสดงชนิดของน้ํามัน Paraffinic และ    
Naphthenic โดยจะสังเกตจากคาเปอรเซ็นตของ Cpและ Cn   
ซึ่งเปนตัวกําหนดชนิดของนํ้ามันดังกลาว 

Effect of Oil Type on Physical Properties of The Oil (at Similar Viscosity)
 
Property Paraffinic Naphthenic
% cn
% cp
Viscosity, SUS at 38oC
Viscosity, cSt at 40oC
Viscosity, Cst at 100oC
Specific Gravity
Refractive Index
Flash Point, oC

32
68
360
70
8.9

0.870
1.476
249

47.6
52.4
351
67
7.4

0.8911
1.4833

204

ตารางที่ 3. คุณสมบัติของนํ้ามันชนิด Paraffinic และ Naphthenic                                    รูปที่ 8. โครงสรางโมเลกุลของนํ้ามันหมอแปลง

สวนประกอบโครงสรางโมเลกุล และขอดี-ขอเสีย ของ Paraffin, Naphthenic, Aromatics

1.Paraffin

ขอดี-ขอเสีย  
Paraffinic oil  (Cp56-65%) 

• เกิด Oxidation ยาก
• มี pour point (จุดไหลเท) สูง ตองนําเขา
ขบวนการ DE waxed หรือเติมสารเพื่อใหมีคา 
pour point ตํ่า 
• ความสามารถในการละลายนํ้าตํ่า จึงอาจสราง
ปญหาในรูปของตะกอน  sludge ภายใน oil duct 
หรือ oil channel ของหมอแปลง (ตามรูปที่ 9)  
และเพิ่มความแหงใหกับโครงสรางของกระดาษ

รูปที่ 9 ภาพแสดงความสามารถในการละลายนํ้า
ของนํ้ามัน Naphthenic และ Paraffinic

2.naphthenic

ขอดี-ขอเสีย  
Naphthenic oil (Cp42-50%)

• มีคา pour point ตํ่า (รูปที่ 10) 
• ความสามารถในการละลายไดดี  
• ความหนืดแปรตามอุณหภูมิไดเร็ว จึงมีความ
สามารถในการสงผานความรอนไดสูง
• เกิด Oxidation งาย  

รูปที่ 10 ภาพแสดง pour point (จุดไหลเท)        
ของนํ้ามัน Naphthenic และ Paraffinic

3.Aromatics

   

aromatic มีคุณสมบัติทั้งดีและไมดี  

Polyaromatics มีสารยับยั้งการเกิด  oxidation  
และมีความสามารถดาน  gas absorption สูง  
แตมีคา  impulse  dielectric strength  ตํ่า 

บางชนิดเปนสารกอมะเร็งซึ่งปจจุบันนํ้ามันชนิดนี้ 
ไมนิยมใชงานแลว 
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ชนิดของฉนวนเหลวที่ปจจุบันใหความสนใจตอการนํามาใชงานในฉนวนหมอแปลงมี 4 ชนิดดังนี้
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นํ้ามันมาเปนฉนวนระบายความรอนในหมอแปลง ป ค.ศ.1885 เริ่มนํานํ้ามันแรมาใชงานครั้งแรก โดย บริษัท General Electric         
ซึ่งวิวัฒนาการ การใชงานฉนวนเหลวในหมอแปลง แสดงดังในรูปที่ 7

1882 Professor Elhu Thomson จดลิขสิทธิ์ การนํา         
Mineral oil มาใชในหมอแปลง

1885 GEC เปนรายแรกที่ใชนํ้ามันเปนฉนวนระบายความรอน 
นํ้ามันที่ใชเปนชนิด Lubricating oil (Pennsylvania Paraffinic) 
แตยังพบวามีปญหาดาน Dielectric Strength และการ 
Cooling/Heat transfer   

1899-1900 โรงงานผลิตนํ้ามันหมอแปลง เริ่มผลิตนํ้ามัน
หมอแปลงออกมาใช ซึ่งเปนชนิด paraffin-based  

1925 พบแหลง Crude oil ใหมเปนชนิด Naphthenic-based 

จึงนํามาใชแทน Paraffinic oil

รูปที่ 7. วิวัฒนาการ การใชงานฉนวนเหลวในหมอแปลง

นํ้ามันหมอแปลงชนิด Mineral oil ที่ผลิตมาจาก crude oil นั้น 
สวนใหญเปนสารประกอบ ไฮโดรคารบอน (Hydrocabon) รอง
ลงมาเปน ไฮโดรเจน กํามะถันและออกซิเจนเพียงเล็กนอย ตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้

   C (คารบอน)   85-90% 
   H (ไฮโดรเจน)    10-15% 
   S (กํามะถัน)   0.001-7% 
   O (ออกซิเจน)   0.001-5%

ตารางที่ 2. สารประกอบในนํ้ามันหมอแปลง

นํ้ามันหมอแปลงชนิด Mineral oil มีสวนประกอบโครงสราง
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3. นํ้ามันหมอแปลงที่เปนชนิด Aromatics จะมีสวนประกอบ 
Based carbon type เปน Ca 
Aromatic oils Ca >35% by weight

จากตารางที่ 3 จะแสดงชนิดของน้ํามัน Paraffinic และ    
Naphthenic โดยจะสังเกตจากคาเปอรเซ็นตของ Cpและ Cn   
ซึ่งเปนตัวกําหนดชนิดของนํ้ามันดังกลาว 

Effect of Oil Type on Physical Properties of The Oil (at Similar Viscosity)
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สวนประกอบโครงสรางโมเลกุล และขอดี-ขอเสีย ของ Paraffin, Naphthenic, Aromatics

1.Paraffin

ขอดี-ขอเสีย  
Paraffinic oil  (Cp56-65%) 

• เกิด Oxidation ยาก
• มี pour point (จุดไหลเท) สูง ตองนําเขา
ขบวนการ DE waxed หรือเติมสารเพื่อใหมีคา 
pour point ตํ่า 
• ความสามารถในการละลายนํ้าตํ่า จึงอาจสราง
ปญหาในรูปของตะกอน  sludge ภายใน oil duct 
หรือ oil channel ของหมอแปลง (ตามรูปที่ 9)  
และเพิ่มความแหงใหกับโครงสรางของกระดาษ

รูปที่ 9 ภาพแสดงความสามารถในการละลายนํ้า
ของนํ้ามัน Naphthenic และ Paraffinic
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Naphthenic oil (Cp42-50%)

• มีคา pour point ตํ่า (รูปที่ 10) 
• ความสามารถในการละลายไดดี  
• ความหนืดแปรตามอุณหภูมิไดเร็ว จึงมีความ
สามารถในการสงผานความรอนไดสูง
• เกิด Oxidation งาย  

รูปที่ 10 ภาพแสดง pour point (จุดไหลเท)        
ของนํ้ามัน Naphthenic และ Paraffinic

3.Aromatics

   

aromatic มีคุณสมบัติทั้งดีและไมดี  

Polyaromatics มีสารยับยั้งการเกิด  oxidation  
และมีความสามารถดาน  gas absorption สูง  
แตมีคา  impulse  dielectric strength  ตํ่า 

บางชนิดเปนสารกอมะเร็งซึ่งปจจุบันนํ้ามันชนิดนี้ 
ไมนิยมใชงานแลว 
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ปจจุบันนิยมใช Mineral oil ชนิด Naph-
thenic-based ซึ่งมีบริษัทฯชั้นนําในโลก 
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กับหมอแปลงไฟฟา ขนาด 200 MVA 242 kV มากกวา 100 ตัว และถูกกําหนดใหใชงานตามมาตรฐาน IEEE Guide C57.147 –  
“IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Natural Ester Fluids in Transformers” รวมถึง ASTM Specification  
“ASTM D6871-03 (2008)” ซึ่งถูกตีพิมพใชงานในป ค.ศ. 2008 เชนกัน สวนมาตรฐาน IEC อยูระหวางการพัฒนามาตรฐาน   
ปจจุบัน Natural Ester ถูกใชกันอยางแพรหลาย ในหมอแปลงจําหนาย (Distribution transformers)  รูปที่ 13 แสดงใหเห็นวา     
ความนิยมการใชงาน Natural Ester ไดเพิ่มขึ้น
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3. Synthetic Ester  

วิวัฒนาการ การใชนํ้ามัน Synthetic Ester ในหมอแปลง Distribution trans-
formers และ Power transformers ตามรูปที่ 14   ถูกนํามาใชงานเพิ่มมากขึ้น 
สวนหนึ่งเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอัคคีภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
ทั่วไป Synthetic Ester จะถูกนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาและฉนวนแข็งที่มีอุณหภูมิ
สูง ตัวอยางเชน Aramid Insulation (Aromatic Polyamide ซึ่งเปนฉนวนแข็ง   
ท่ีเกิดจาการสังเคราะห เพื่อใชงานท่ีมีอุณหภูมิสูง) นอกจากน้ียังมีประโยชน      
ในการปกปองความชื้นไมใหเขาสูเซลลูโลส ในหมอแปลง

Timeline of event in the development and application of synthetic 
ester dielectric fluids
รูปที่ 14. วิวัฒนาการ การใช Synthetic Ester

4. Silicon Fluid

Silicon Fluid ถูกนํามาใช ตั้งแตปลายป ค.ศ. 
1970   สวนใหญมีสวนผสมเปน PCB มักจะใช 
สําหรับหมอแปลงที่มีความเสี่ยงจากการเกิดอัคคี
ภัย Silicon Fluid เปนฉนวนเหลวที่มีความเสถียร
และตานทานตอการติดไฟสูงมาก ถูกนํามาใช  
กันอยางแพรหลายใน Traction Transformer 
(หมอแปลงใชงานกับรถไฟความเร็วสูง), Com-
pact Transformer ที่อุณหภูมิใชงานสูงกวาปกติ 
ซึ่งสวนใหญ Silicon Fluid จะถูกนํามาใชงานรวม
กับ ฉนวนแข็งที่ทนความรอนสูง นอกจากนี้ยังมี
ความตานทานในการเกิดออกซิเดชันที่ดีเยี่ยม  
และไมเกิดตะกอน (Sludge) แตมีขอเสียในดาน 
สิ่งแวดลอม เน่ืองจาก Silicon Fluid มีสาร   
ตอตานการยอยสลาย จึงถูกหามใชงานในพื้นที่ 
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้   
Silicon Fluid ยงัมีความหนืดสงู (High Viscosity) 
จึงไมเหมาะกับหมอแปลงที่ใช Pump ในการชวย
ระบายความรอน

ปจจุบันหามมีการใช Silicon Fluid แลว ยกเวน
ญี่ปุนมีการพัฒนา Silicon Fluid ที่มีความหนืดตํ่า 
ใชกับหมอแปลงขนาดแรงดัน 66kV/30MVA 
โดยใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60836 และ   
IEC 60944
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Mineral oil, Silicone fluid, Synthetic ester และ Natural ester

Name Mineral Oil Silicon Fluid Synthetic Ester Natural Ester

Type Refines crude oil based 
distillate

Synthetic Synthetic Refines vegetable oil

Principle component Complex mixture of 
hydrocarbons

di-alkyl silicon polimer Pentaerythritol tetra ester Plant based Natural ester

Chemical Structure  

Source Purified from oil Made from chemicals Made from chemicals Extracted from crop

Biodegradability Slow to biodegrade Very slow to biodegrade Readily to biodegrade Readily to biodegrade

Oxidation stability Good stability Excellent stability Excellent stability Generally oxidation 
susceptible 

Water saturation at 
Ambient (ppm)

55 220 2600 1100

Flash point oC 160-170 >300 >250 >300

Fire point oC 170-180 >350 >300 >350

Fire classification O (<300) K (>300) K (>300) K (>300)

คุณสมบัติทางฟสิกสและไฟฟา ของฉนวนเหลวชนิดตางๆ

เปรียบเทียบคุณสมบัติทางฟสิกส

1. Viscosity

ความหนืด เปนคุณสมบัติที่บงบอกวา ความหนืดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนอยแคไหน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป Viscosity ของนํ้ามัน    
มีอิทธิผลตออัตราการถายเทความรอน และเปนผลใหอุณหภูมิของอุปกรณเพิ่มขึ้น  

2. Solubility of water in fluids (ความสามารถในการละลายของนํ้าในฉนวนนํ้ามัน)

 

3. Biodegradability (การยอยสลายทางชีวภาพ)



สัมภาษณ์พิเศษELECTRICAL ENGINEERING

15

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Mineral oil, Silicone fluid, Synthetic ester และ Natural ester

Name Mineral Oil Silicon Fluid Synthetic Ester Natural Ester

Type Refines crude oil based 
distillate

Synthetic Synthetic Refines vegetable oil

Principle component Complex mixture of 
hydrocarbons

di-alkyl silicon polimer Pentaerythritol tetra ester Plant based Natural ester

Chemical Structure  

Source Purified from oil Made from chemicals Made from chemicals Extracted from crop

Biodegradability Slow to biodegrade Very slow to biodegrade Readily to biodegrade Readily to biodegrade

Oxidation stability Good stability Excellent stability Excellent stability Generally oxidation 
susceptible 

Water saturation at 
Ambient (ppm)

55 220 2600 1100

Flash point oC 160-170 >300 >250 >300

Fire point oC 170-180 >350 >300 >350

Fire classification O (<300) K (>300) K (>300) K (>300)

คุณสมบัติทางฟสิกสและไฟฟา ของฉนวนเหลวชนิดตางๆ

เปรียบเทียบคุณสมบัติทางฟสิกส

1. Viscosity

ความหนืด เปนคุณสมบัติที่บงบอกวา ความหนืดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนอยแคไหน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป Viscosity ของนํ้ามัน    
มีอิทธิผลตออัตราการถายเทความรอน และเปนผลใหอุณหภูมิของอุปกรณเพิ่มขึ้น  

2. Solubility of water in fluids (ความสามารถในการละลายของนํ้าในฉนวนนํ้ามัน)

 

3. Biodegradability (การยอยสลายทางชีวภาพ)



ELECTRICAL ENGINEERING

16

 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางไฟฟา

1. AC Breakdown Voltage

   

2. Partial discharge tests

3. Impulse breakdown voltage tests

มาตรฐาน IEEE, IEC และ ASTM ที่ใชในฉนวนเหลว

 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวานอกจาก Mineral oil ที่ใชเปนฉนวนและระบายความรอนในหมอแปลงไฟฟาแลว ยังมีฉนวนเหลว
ชนิดอื่น เชน Silicone fluid, Synthetic ester และ Natural ester มีคุณสมบัติใชทดแทน Mineral oil ได ถึงแมวาจะมีราคาแพงกวา 
Mineral oil แตยังมีคุณสมบัติที่เดนกวาในดานความปลอดภัยจากไฟไหมหมอแปลง การตอตานการเกิด Oxidation, Corrosive 
sulphur และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาตนทุนกับอายุหมอแปลงก็นาจะเปนทางเลือกในการนําใชงานตอไปในอนาคต

เอกสารอางอิง

[1] CIGRE Experiences in Service with New Insulating Liquids WORKING Group A2.35 Oct. 2010
[2] NYNAS Base oil handbook   www.nynas.com/naphthenics
[3] วิกิพีเดีย (th.m.wikipedia.org)
[4] www.energyinst.org.uk
[5] www.eppo.go.th
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Transformer Oils Testing
The Value of Transformer Oils Testing  
Transformer Oil Testing is a proven loss prevention 
technique which should be a part of any condition-
based predictive maintenance program. This early 
warning system can allow maintenance management 
to identify maintenance priorities, plan work assign-
ment schedules, arrange for outside service, and order 
necessary parts and materials. 

The transformer’s fluid not only serves as a heat 
transfer medium, it also is part of the transformer’s 
insulation system. It is therefore prudent to periodically 
perform tests on the oil to determine whether it is 
capable of fulfilling its role as an insulant. Some of the 
most common tests for transformer oil are: Dissolved 
Gas in Oil Analysis, screen tests, water content, 
metals-in-oil, and polychlorinated biphenyl (PCB) 
content. In this article, we will examine the value and 
benefits of each test.

1. Dissolved Gas-In-Oil Analysis 

The most important test that can be done on the liquid 
insulation of a transformer is an annual Dissolved Gas 
Analysis (DGA). This test can give an early indication of 
abnormal behavior of the transformer. As the name 
implies, this test analyzes the type and quantity of 

gases that are dissolved in the transformer oil. Small 
samples of oil are taken for this test, using a clean, 
moisture-free, gas-tight container — usually a ground-
glass 50 ml syringe. It is very important that a DGA 
sample is kept air tight; otherwise the gases that are 
dissolved in the liquid can escape into the atmosphere, 
or external gases can be admitted, which would 
invalidate the test results. 

The syringe is sent to a laboratory for gas extraction 
and analysis. Gases are extracted from the oil with a 
vacuum pump and the gases are identified using gas 
chromatography. The principal gases that are typically 
found are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon monox-
ide, carbon dioxide, methane, ethylene, ethane, and 
acetylene. Certain quantities and combination of these 
gases are indicative of: insulation overheating/over-
loading, liquid overheating, partial discharge (corona), 
or arcing in the transformer.

1.1 Insulation Overheating 

The paper insulation which is normally used to insulate 
the windings of a transformer is a cellulose product. If 
a transformer becomes overloaded for any reason, the 
windings will generate more heat and deteriorate the 
cellulose insulation. A DGA test can identify an over-

loaded transformer by a test result showing high 
carbon monoxide, high carbon dioxide, and in extreme 
cases, even elevated methane and ethylene. 

If a transformer is overloaded for a long period of 
time, the deteriorating condition of the cellulose will 
shorten the life of the transformer. When the cellulose 
insulation breaks down to the point where arcing starts 
to occur, the transformer must be taken out of service.

1.2 Insulation Liquid Overheating 

Overheating of the liquid insulation is a slightly different 
problem in transformers. A DGA test will indicate high 
thermal gases (methane, ethane and ethylene) as a 
result of overheating of the liquid. These gases are 
formed from a breakdown of the liquid caused by 
heat. Heating may be caused by poor contacts on a 
tap changer, or loose connections on a bushing or a 
grounding strap, or circulating currents in the core due 
to an unintended core ground. 

Actions that can be taken once a thermal gas problem 
is detected would depend on the severity of the 
problem. If conditions are not severe, the transformer 
should be monitored closely. If conditions gets worse, 
and thermal combustibles elevate, the transformer will 
need to be taken out of service. If the combustibles are 
stable and remain present, the transformer should be 
inspected at the next outage or downtime scheduled.

1.3 Corona 

Corona is considered to be partial discharge and 
occurs at areas of high electrical stress, such as at 
sharp points along an electrical path. Partial discharge 
is commonly explained as being intermittent un-sus-
tained arcs which are shot off of the conducting 

material like a stream of electrons. If these arcs contact 
solid insulating material, they can cause serious 
damage. 

Corona is detected in a DGA by indications of elevated 
hydrogen. If corona is detected by a DGA test, other 
methods of pin-pointing the exact location of the 
problem can be used — a partial discharge detector 
can be used to detect the popping noise that a corona 
is making.

1.4 Arcing 

Arcing is the most severe condition in a transformer 
because it indicates a breakdown of the insulation. The 
presence of acetylene is an indicator of arcing; and 
even low levels of this gas should cause concern. 
Normally, arcing occurs only after other problems 
surface which show up through DGA testing. However, 
the high energy required to produce an arc will cause 
all combustibles to be elevated. If the arc occurs in the 
area of cellulose insulation, carbon dioxide and carbon 
monoxide also will be elevated. 

Arcing can be generated in many areas of a trans-
former. Insulation breakdown in the windings, from coil 
to coil or coil to ground, will result in arcing. A portion 
of the insulation may deteriorate until it can no longer 
contain the stress of the electrical conductor. If a 
winding shorts from turn to turn, or phase to phase, or 
phase to ground, arcing will occur and the transformer 
will fail. When arcing occurs in the area of the wind-
ings, the usual result is de-tanking of the transformer, 
and a rewind conducted. A loose connection also may 
cause arcing, but of greater significance would be 
arcing due to insulation breakdown.
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Transformer Oils Testing
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because it indicates a breakdown of the insulation. The 
presence of acetylene is an indicator of arcing; and 
even low levels of this gas should cause concern. 
Normally, arcing occurs only after other problems 
surface which show up through DGA testing. However, 
the high energy required to produce an arc will cause 
all combustibles to be elevated. If the arc occurs in the 
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monoxide also will be elevated. 

Arcing can be generated in many areas of a trans-
former. Insulation breakdown in the windings, from coil 
to coil or coil to ground, will result in arcing. A portion 
of the insulation may deteriorate until it can no longer 
contain the stress of the electrical conductor. If a 
winding shorts from turn to turn, or phase to phase, or 
phase to ground, arcing will occur and the transformer 
will fail. When arcing occurs in the area of the wind-
ings, the usual result is de-tanking of the transformer, 
and a rewind conducted. A loose connection also may 
cause arcing, but of greater significance would be 
arcing due to insulation breakdown.
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2. Screen Testing 

The “screen test” is a collection of physical, electrical 
and chemical tests for the transformer oil. These tests 
include dielectric breakdown, power factor, interfacial 
tension, acidity, and color. A larger quantity of oil is 
needed for these tests. To gather the sample, a clean, 
moisture free container must be used — typically a 1 
liter glass bottle. Each test is an indication of how 
suitable the insulation liquid is for service. No single 
test alone will represent or indicate the true condition 
of the liquid. Therefore, it is suggested that they all be 
performed. 

2.1 Dielectric Breakdown 

The dielectric breakdown test is a physical test that 
measures the breakdown voltage of an insulation 
liquid. The dielectric breakdown test serves as an 
indicator to the presence of contaminating agents such 
as water, dirt, moist cellulosic fibers, and conducting 
particles in the insulating liquid. One or more of these 
items present in significant concentrations will contrib-
ute to a low dielectric breakdown value. 

2.2 Interfacial Tension 

The interfacial tension test of electrical insulating fluids 
is an indicator of the presence of polar compounds. 
These compounds are considered by some to be an 
indicator of contaminants of oxidation or deterioration 
of the materials of transformer construction. 

2.3 Color 

Determination of the color of petroleum products is 
used mainly for manufacturing control purposes. It is an 

important quality characteristic since color is readily 
observed by the user of the product. In some cases, 
the color may serve as an indication of aging and 
presence of contaminants. However, color is not 
always a reliable guide to liquid quality and should not 
be used as a stand-alone test for determination of 
contamination.

2.3 Acidity 

The acidity test is used to estimate the total acid value 
of the transformer insulating liquid. As acid values 
increase, (usually due to oxidation of the oil) the 
insulating quality of the oil decreases. In general, 
acidic by-products produce increased dielectric loss, 
increased corrosivity, and may cause thermal difficul-
ties attributable to insoluble components called 
“sludge.” 

2.4 Power Factor 

A power factor (dissipation factor) test measures the 
dielectric losses in the liquid and hence the amount of 
energy dissipated as heat. The laboratory normally 
performs this test at two temperatures, 20 degrees C 
(68 degrees F) and 100 degrees C (212 degrees F), 
boiling. By testing the oil at a standard temperature, 
the test results can be compared to standard values. 

Power factor test results can help reveal the quality 
and the integrity of the insulation liquid. This informa-
tion can form the basis for making a judgment on 
whether it’s suitable for a transformer to continue in 
service. The screen test can be used as a maintenance 
test for determining when a filtering or change of the 
transformer liquid is in need.

3. Additional Tests 

In addition to DGA and screen testing, most transformer 
oil laboratories often offer other tests (Example: Water 
Content, PCB test, Metal in oil and Etc.) which are 
beneficial to the transformer.
 

3.1 Water Content 

The water content test detects the moisture content in 
parts per million of the liquid insulation. The electrical 
characteristics of an insulating liquid are dramatically 
affected by its water content. A high water content 
may make a dielectric liquid unsuitable for some 
applications because a deterioration in properties such 
as dielectric breakdown voltage will occur. This test is 
suitable for evaluating filtration.

3.2 PCB Tests 

Determination of PCBs on a percentage value, or as a 
parts-per-million (ppm) value, is widely available from 
commercial laboratories. A PCB-contaminated unit is a 
transformer containing more that 50 ppm of PCBs and 
should be treated according to Environmental Protec-
tion Agency regulations. 

3.3 Metals-In-Oil 

The metals-in-oil test is beneficial after a DGA finds an 
arcing problem. When the transformer has been 
detected as having a problem, a metals-in-oil test can 
help pinpoint the location by determining what metal is 
present. For instance, the test may reveal copper 
deposits from the winding construction.

Summary 

Transformer oil testing is a key part of 
any maintenance program. An annual 
DGA is the most important test for liquid 
insulation. Analysis of gases in the oil 
can indicate insulation overheating/
overloading, liquid overheating, partial 
discharge (corona), or arcing in the 
transformer. The screen test is a collec-
tion of additional physical, electrical and 
chemical tests, including: dielectric 
breakdown, power factor, interfacial 
tension, acidity and color. No single test 
alone will indicate the true condition of 
the liquid, so all the screen tests should 
be performed. Additional useful tests 
performed by transformer oil laborato-
ries include those for water content, 
PCBs furanic compounds and metals-in-
oil.

Reference: 

Robert Turcotte, Manager, Electrical Loss 
Control , The Hartford Steam Boiler Inspection 
and Insurance Company
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3. Additional Tests 

In addition to DGA and screen testing, most transformer 
oil laboratories often offer other tests (Example: Water 
Content, PCB test, Metal in oil and Etc.) which are 
beneficial to the transformer.
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The water content test detects the moisture content in 
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affected by its water content. A high water content 
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detected as having a problem, a metals-in-oil test can 
help pinpoint the location by determining what metal is 
present. For instance, the test may reveal copper 
deposits from the winding construction.
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DGA is the most important test for liquid 
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can indicate insulation overheating/
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การทดสอบน้ํามันหมอแปลงไฟฟา
คุณคาของการทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟา 
การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟาเปนเทคนิคปองกันการสูญเสีย
ที่มีการพิสูจนแลววาควรจะเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขตาม
โปรแกรมการบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา ระบบเตือนภัยขั้นตนนี้
สามารถทําใหจัดการการบํารุงรักษาเพื่อระบุลําดับความสําคัญ
ของการบํารุงรักษา, วางแผนงานตามระยะเวลาที่ไดรับมอบ
หมาย, บริหารจัดการการบริการนอกสถานที่, และจัดซื้อ
อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน

ของเหลวในหมอแปลงไฟฟาไมไดทําหนาที่ในการพาความรอน
ออกสูภายนอกเทานั้น มันยังทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของระบบ
ฉนวนในหมอแปลง ดังนั้นจะตองพิถีพิถันในการที่จะทําการ
ทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถในการเปนฉนวน บางสวน
ของการทดสอบนํ้ามันหมอแปลงที่พบมากที่สุดมีดังนี้: Dissolve 
Gas in Oil Analysis, Screen tests, Water content, Metal 
in-oil และ Polychlorinated biphenyl (PCB) content ใน
บทความนี้ เราจะทําการยกตัวอยางคุณคาและประโยชนของแตละ
การทดสอบดังนี้

1. Dissolved Gas-In-Oil Analysis 

การทดสอบที่สําคัญที่สุดที่สามารถทํากับฉนวนเหลวของ
หมอแปลงไฟฟาคือ Dissolved Gas Analysis (DGA) ประจําป  
การทดสอบนี้สามารถบงชี้พฤติกรรมที่ผิดปกติของหมอแปลงได
ตั้งแตเนิ่นๆ เปนการทดสอบที่จะวิเคราะหชนิดและปริมาณของ
กาซที่ละลายอยูในนํ้ามันหมอแปลง ดวยการเก็บตัวอยางจํานวน
นอยๆของนํ้ามันจะถูกนํามาทดสอบ โดยเก็บในภาชนะบรรจุกาซ

ที่สะอาด ไมมี
ความชื้น ซึ่งปกติจะ
ใชกระบอกเข็มฉีดยา
ขนาด 50 มิลลิลิตร 
สิ่งนี้เปนเรื่องที่
สําคัญมากที่
ตัวอยาง DGA จะ
ตองถูกเก็บในภาชนะปดที่ไมมีอากาศ ไมเชนนั้นกาซที่ละลายอยูใน
นํ้ามันก็จะระเหยออกมาสูชั้นบรรยากาศหรือกาซที่อยูภายนอกจะ
เขาไปรวมกนักบักาซทีอ่ยูภายใน ซึง่จะทําใหผลการทดสอบผิด
พลาดได

ภาชนะบรรจุกาซจะถูก
สงไปที่หองปฏิบัติการ
เพื่อแยกกาซและทําการ
วิเคราะห กาซจะถูกแยก
ออกจากนํ้ามันดวยปม
สูญญากาศและกาซทั้ง
หลายจะถูกระบุชนิด 
โดยใชวิธี chromatog-
raphy  กาซหลักที่มัก

จะพบประกอบไปดวย hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon 
monoxide, carbon dioxide, methane, ethylene, ethane 
และ acetylene ปริมาณและอัตราการรวมกันของกาซเหลานี้จะ
เปนสิ่งที่บงบอกถึง insulation overheating /overloading, 
liquid overheating, partial discharge (corona), หรือ 
arcing ในหมอแปลงไฟฟา

ภาพแสดงการทดสอบ DGA

ภาพแสดงการเก็บตัวอยางนํ้ามัน
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Gas in Oil Analysis, Screen tests, Water content, Metal 
in-oil และ Polychlorinated biphenyl (PCB) content ใน
บทความนี้ เราจะทําการยกตัวอยางคุณคาและประโยชนของแตละ
การทดสอบดังนี้

1. Dissolved Gas-In-Oil Analysis 

การทดสอบที่สําคัญที่สุดที่สามารถทํากับฉนวนเหลวของ
หมอแปลงไฟฟาคือ Dissolved Gas Analysis (DGA) ประจําป  
การทดสอบนี้สามารถบงชี้พฤติกรรมที่ผิดปกติของหมอแปลงได
ตั้งแตเนิ่นๆ เปนการทดสอบที่จะวิเคราะหชนิดและปริมาณของ
กาซที่ละลายอยูในนํ้ามันหมอแปลง ดวยการเก็บตัวอยางจํานวน
นอยๆของนํ้ามันจะถูกนํามาทดสอบ โดยเก็บในภาชนะบรรจุกาซ

ที่สะอาด ไมมี
ความชื้น ซึ่งปกติจะ
ใชกระบอกเข็มฉีดยา
ขนาด 50 มิลลิลิตร 
สิ่งนี้เปนเรื่องที่
สําคัญมากที่
ตัวอยาง DGA จะ
ตองถูกเก็บในภาชนะปดที่ไมมีอากาศ ไมเชนนั้นกาซที่ละลายอยูใน
นํ้ามันก็จะระเหยออกมาสูชั้นบรรยากาศหรือกาซที่อยูภายนอกจะ
เขาไปรวมกนักบักาซทีอ่ยูภายใน ซึง่จะทําใหผลการทดสอบผิด
พลาดได

ภาชนะบรรจุกาซจะถูก
สงไปที่หองปฏิบัติการ
เพื่อแยกกาซและทําการ
วิเคราะห กาซจะถูกแยก
ออกจากนํ้ามันดวยปม
สูญญากาศและกาซทั้ง
หลายจะถูกระบุชนิด 
โดยใชวิธี chromatog-
raphy  กาซหลักที่มัก

จะพบประกอบไปดวย hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon 
monoxide, carbon dioxide, methane, ethylene, ethane 
และ acetylene ปริมาณและอัตราการรวมกันของกาซเหลานี้จะ
เปนสิ่งที่บงบอกถึง insulation overheating /overloading, 
liquid overheating, partial discharge (corona), หรือ 
arcing ในหมอแปลงไฟฟา

ภาพแสดงการทดสอบ DGA

ภาพแสดงการเก็บตัวอยางนํ้ามัน
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1.1 Insulation Overheating 

กระดาษฉนวนซึ่งปกติจะถูกใชเปนฉนวนของขดลวดใน
หมอแปลงไฟฟา เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากเซลลูโลส (cellulose) 
ถาหมอแปลงไฟฟาถูกใชงานเกินกําลัง (overload) ในบาง
สถานการณ ขดลวดจะกําเนิดความรอนมากขึ้นและฉนวน
เซลลูโลสจะเกิดการเสื่อมสภาพ การทดสอบ DGA สามารถ
แยกแยะการเกิด overload ในหมอแปลงไดโดยผลการทดสอบ
จะแสดงคาที่สูงผิดปกติของกาซ carbon monoxide, carbon 
dioxide และในกรณีที่รุนแรงอาจจะพบกาซ methane และ 
ethylene ที่สูงไดดวย ถาหมอแปลงไฟฟาถูกใชงานเกินกําลังเปน
ชวงเวลานาน ภาวะการเสื่อมสภาพของเซลลูโลสนี้จะทําให
หมอแปลงไฟฟามีอายุการใชงานสั้นลง เมื่อฉนวนเซลลูโลสเกิด
การแตกหักจนถึงจุดที่จะเกิดการอารคได หมอแปลงไฟฟาก็จะไม
สามารถใชงานได

     

1.2 Insulation Liquid Overheating 

การเกิดความรอนเกินขึ้นในฉนวนเหลวเปนปญหาที่แตกตางกัน
เล็กนอยในหมอแปลงไฟฟา การทดสอบ DGA จะแสดงคากาซ
ความรอน (methane, ethane and ethylene) ที่มีคาสูง นั่น
คือการเกิดความรอนเกินขึ้นในฉนวนเหลว กาซเหลานี้จะกอตัว
ขึ้นจากการแตกตัวของของเหลวที่มีสาเหตุมาจากความรอน 
ความรอนที่วานี้อาจจะเกิดจากหนาสัมผัสที่ไมดีของ on -load 
tap-changer, การหลวมที่จุดตอของ bushing หรือจุดตอ
สายดินหรือเกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็กที่ไมถูกตอลงดิน 

การดําเนินการสามารถกระทําไดเมื่อปญหาของกาซความรอน
ถูกตรวจพบซึ่งจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของปญหา ถาในกรณีที่
ไมรนุแรงหมอแปลงไฟฟาควรจะถกูตดิตามตรวจสอบอยางใกลชดิ 

หากเปนสภาวะรุนแรงและมีการยกระดับความรอนท่ีจะทําให  
ลุกติดไฟ (Combustible) หมอแปลงไฟฟามีความจําเปนที่จะถูก
นําออกจากการใชงาน ถาคาการลุกติดไฟได มีคาคงที่และยังมี
อยูตลอดเวลา หมอแปลงไฟฟาควรไดรับการตรวจสอบในการ
ดับไฟครั้งตอไปหรือการหยุดใชงานตามกําหนดเวลา

  

1.3 Corona 

Corona จะถือวาเปน partial discharge และจะเกิดในบริเวณที่มี
ความเครียดทางไฟฟาสูงเชนจุดที่มีความคมตามสวนที่มีแรงดัน
ไฟฟา Partial discharge สามารถอธิบายไดวามีการเกิดการ 
อารคเปนระยะๆ ไมตอเนื่องซึ่งถูกปลอยออกมาจากวัสดุตัวนํา
เชนเดียวกับกระแสของอิเล็กตรอน ถาการอารคนี้อยูติดกับวัสดุ
ท่ีเปนฉนวนแขง็มันสามารถกอใหเกดิความเสยีหายทีร่ายแรงขึน้ได

Corona ที่ถูกพบใน DGA จะชี้บงดวยคาที่สูงขึ้นของ hydrogen 
ถา corona ถูกตรวจพบโดยการทดสอบ DGA แลว วิธีการอื่นๆ 
ที่จะระบุตําแหนงที่แนนอนของปญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถนํามา
ใชได เครื่องตรวจวัด partial discharge สามารถใชในการ
ตรวจจับเสียงที่สงออกมาจากจุดที่มี corona ได

1.4 Arcing 

อารค (Arcing) เปนสภาวะที่มีความรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นใน
หมอแปลงไฟฟาเพราะมันบงชี้วาเกิดความเสียหายของฉนวนขึ้น
แลว  การมีกาซ acetylene คือการชี้บงของการเกิดการอารค
และถึงแมจะพบกาซนี้ที่มีคาตํ่าๆก็ควรใหความสนใจ ตามปกติการ 
อารคจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดปญหาอื่นๆกอนซึ่งแสดงใหเห็นผาน
การทดสอบ DGA อยางไรก็ตาม พลังงานจํานวนมากที่ทําใหเกิด

ภาพแสดงCellulose ของ
กระดาษฉนวน

ภาพแสดงโครงสรางCellulose ของกระดาษ
ฉนวน

การอารคขึน้จะทําใหเกดิกาซตดิไฟในปรมิาณท่ีสงูทัง้หมด ถาการ 
อารคเกิดขึ้นในบริเวณของฉวนเซลลูโลส  carbon dioxide และ 
carbon monoxide ก็จะมีคาสูงดวยเชนกัน 

การอารคสามารถเกิดขึ้นไดทุกพื้นที่ของหมอแปลงไฟฟา ฉนวน
ในขดลวดมีการแตกหัก, จากขดลวดถึงขดลวดหรือขดลวดถึง
ดิน ลวนแตเปนผลของการอารค ความเปนฉนวนบางสวนอาจจะ
ลดลงจนไมสามารถทนความเครยีดของตวันําไฟฟาได ถาขดลวด 
มีการลัดวงจรระหวางรอบหรือระหวางเฟสหรือเฟสถึงดิน    
การอารคที่เกิดขึ้นจากเหตุเหลานี้จะทําใหหมอแปลงเกิดความ 
เสยีหายทนัที เม่ือการอารคเกดิขึน้ในบรเิวณของขดลวด ผลก็คือ 
จะตองทําการยกใสหมอแปลงและพันขดลวดใหม การหลวมของ
จุดตอตางๆกเ็ปนสาเหตขุองการอารคไดดวยเชนกนัแตการอารค 
ที่เกิดจากการแตกหักของฉนวนจะมีความสําคัญมากกวา 

   

  

2. Screen Testing 

การทดสอบ “screen test” (กลั่นกรอง) เปนการทดสอบเพื่อ
เก็บคาทางกายภาพ ไฟฟาและเคมีของนํ้ามันหมอแปลงไฟฟา 
การทดสอบนี้ประกอบไปดวย dielectric breakdown, power 
factor, interfacial tension, acidity และ color การทดสอบ
เหลานี้มีความตองการปริมาณนํ้ามันในการทดสอบที่มากขึ้น 
การเก็บตัวอยางจะตองใชภาชนะที่สะอาด ไมมีความชื้น โดยปกติ
จะใชขวดแกวขนาด  1 ลิตร การทดสอบแตละหัวขอจะบงบอกวา
ฉนวนเหลวยังมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชงานอยางไร ไมมีการ
ทดสอบใดที่จะทดสอบเพียงหัวขอเดียวแลวจะเปนตัวแทนหรือบง
บอกสภาพที่แทจริงของของเหลวได ดังนั้นจึงขอแนะนําวาจะตอง
ทําการทดสอบทั้งหมดดังนี้ 

2.1 Dielectric Breakdown 

การทดสอบการสูญเสียความเปน
ฉนวนไฟฟา (dielectric breakdown) 
คือการทดสอบทางกายภาพที่ทําการ
วัดคาแรงดัน breakdown ของฉนวน
เหลว การทดสอบ dielectric break-
down ทําหนาที่เปนตัวบงชี้การมีอยู

ของการปนเปอนเชนนํ้า สิ่งสกปรก เสนใยเซลลูโลสที่ชื้น และฝุน
ผงของตัวนําในฉนวนเหลว อาจจะมีเพียงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง
ของรายการเหลานี้ที่มีอยูในอัตราความเขมขนทีม่นียัสาํคญัจะสง
ผลใหคา dielectric breakdown มีคาตํา่

2.2 Interfacial Tension 
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1.1 Insulation Overheating 

กระดาษฉนวนซึ่งปกติจะถูกใชเปนฉนวนของขดลวดใน
หมอแปลงไฟฟา เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากเซลลูโลส (cellulose) 
ถาหมอแปลงไฟฟาถูกใชงานเกินกําลัง (overload) ในบาง
สถานการณ ขดลวดจะกําเนิดความรอนมากขึ้นและฉนวน
เซลลูโลสจะเกิดการเสื่อมสภาพ การทดสอบ DGA สามารถ
แยกแยะการเกิด overload ในหมอแปลงไดโดยผลการทดสอบ
จะแสดงคาที่สูงผิดปกติของกาซ carbon monoxide, carbon 
dioxide และในกรณีที่รุนแรงอาจจะพบกาซ methane และ 
ethylene ที่สูงไดดวย ถาหมอแปลงไฟฟาถูกใชงานเกินกําลังเปน
ชวงเวลานาน ภาวะการเสื่อมสภาพของเซลลูโลสนี้จะทําให
หมอแปลงไฟฟามีอายุการใชงานสั้นลง เมื่อฉนวนเซลลูโลสเกิด
การแตกหักจนถึงจุดที่จะเกิดการอารคได หมอแปลงไฟฟาก็จะไม
สามารถใชงานได

     

1.2 Insulation Liquid Overheating 

การเกิดความรอนเกินขึ้นในฉนวนเหลวเปนปญหาที่แตกตางกัน
เล็กนอยในหมอแปลงไฟฟา การทดสอบ DGA จะแสดงคากาซ
ความรอน (methane, ethane and ethylene) ที่มีคาสูง นั่น
คือการเกิดความรอนเกินขึ้นในฉนวนเหลว กาซเหลานี้จะกอตัว
ขึ้นจากการแตกตัวของของเหลวที่มีสาเหตุมาจากความรอน 
ความรอนที่วานี้อาจจะเกิดจากหนาสัมผัสที่ไมดีของ on -load 
tap-changer, การหลวมที่จุดตอของ bushing หรือจุดตอ
สายดินหรือเกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็กที่ไมถูกตอลงดิน 

การดําเนินการสามารถกระทําไดเมื่อปญหาของกาซความรอน
ถูกตรวจพบซึ่งจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของปญหา ถาในกรณีที่
ไมรนุแรงหมอแปลงไฟฟาควรจะถกูตดิตามตรวจสอบอยางใกลชดิ 

หากเปนสภาวะรุนแรงและมีการยกระดับความรอนท่ีจะทําให  
ลุกติดไฟ (Combustible) หมอแปลงไฟฟามีความจําเปนที่จะถูก
นําออกจากการใชงาน ถาคาการลุกติดไฟได มีคาคงที่และยังมี
อยูตลอดเวลา หมอแปลงไฟฟาควรไดรับการตรวจสอบในการ
ดับไฟครั้งตอไปหรือการหยุดใชงานตามกําหนดเวลา

  

1.3 Corona 

Corona จะถือวาเปน partial discharge และจะเกิดในบริเวณที่มี
ความเครียดทางไฟฟาสูงเชนจุดที่มีความคมตามสวนที่มีแรงดัน
ไฟฟา Partial discharge สามารถอธิบายไดวามีการเกิดการ 
อารคเปนระยะๆ ไมตอเนื่องซึ่งถูกปลอยออกมาจากวัสดุตัวนํา
เชนเดียวกับกระแสของอิเล็กตรอน ถาการอารคนี้อยูติดกับวัสดุ
ท่ีเปนฉนวนแขง็มันสามารถกอใหเกดิความเสยีหายทีร่ายแรงขึน้ได

Corona ที่ถูกพบใน DGA จะชี้บงดวยคาที่สูงขึ้นของ hydrogen 
ถา corona ถูกตรวจพบโดยการทดสอบ DGA แลว วิธีการอื่นๆ 
ที่จะระบุตําแหนงที่แนนอนของปญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถนํามา
ใชได เครื่องตรวจวัด partial discharge สามารถใชในการ
ตรวจจับเสียงที่สงออกมาจากจุดที่มี corona ได

1.4 Arcing 

อารค (Arcing) เปนสภาวะที่มีความรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นใน
หมอแปลงไฟฟาเพราะมันบงชี้วาเกิดความเสียหายของฉนวนขึ้น
แลว  การมีกาซ acetylene คือการชี้บงของการเกิดการอารค
และถึงแมจะพบกาซนี้ที่มีคาตํ่าๆก็ควรใหความสนใจ ตามปกติการ 
อารคจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดปญหาอื่นๆกอนซึ่งแสดงใหเห็นผาน
การทดสอบ DGA อยางไรก็ตาม พลังงานจํานวนมากที่ทําใหเกิด

ภาพแสดงCellulose ของ
กระดาษฉนวน

ภาพแสดงโครงสรางCellulose ของกระดาษ
ฉนวน

การอารคขึน้จะทําใหเกดิกาซตดิไฟในปรมิาณท่ีสงูทัง้หมด ถาการ 
อารคเกิดขึ้นในบริเวณของฉวนเซลลูโลส  carbon dioxide และ 
carbon monoxide ก็จะมีคาสูงดวยเชนกัน 

การอารคสามารถเกิดขึ้นไดทุกพื้นที่ของหมอแปลงไฟฟา ฉนวน
ในขดลวดมีการแตกหัก, จากขดลวดถึงขดลวดหรือขดลวดถึง
ดิน ลวนแตเปนผลของการอารค ความเปนฉนวนบางสวนอาจจะ
ลดลงจนไมสามารถทนความเครยีดของตวันําไฟฟาได ถาขดลวด 
มีการลัดวงจรระหวางรอบหรือระหวางเฟสหรือเฟสถึงดิน    
การอารคที่เกิดขึ้นจากเหตุเหลานี้จะทําใหหมอแปลงเกิดความ 
เสยีหายทนัที เม่ือการอารคเกดิขึน้ในบรเิวณของขดลวด ผลกคื็อ 
จะตองทําการยกใสหมอแปลงและพันขดลวดใหม การหลวมของ
จุดตอตางๆกเ็ปนสาเหตขุองการอารคไดดวยเชนกนัแตการอารค 
ที่เกิดจากการแตกหักของฉนวนจะมีความสําคัญมากกวา 

   

  

2. Screen Testing 

การทดสอบ “screen test” (กลั่นกรอง) เปนการทดสอบเพื่อ
เก็บคาทางกายภาพ ไฟฟาและเคมีของนํ้ามันหมอแปลงไฟฟา 
การทดสอบนี้ประกอบไปดวย dielectric breakdown, power 
factor, interfacial tension, acidity และ color การทดสอบ
เหลานี้มีความตองการปริมาณนํ้ามันในการทดสอบที่มากขึ้น 
การเก็บตัวอยางจะตองใชภาชนะที่สะอาด ไมมีความชื้น โดยปกติ
จะใชขวดแกวขนาด  1 ลิตร การทดสอบแตละหัวขอจะบงบอกวา
ฉนวนเหลวยังมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชงานอยางไร ไมมีการ
ทดสอบใดที่จะทดสอบเพียงหัวขอเดียวแลวจะเปนตัวแทนหรือบง
บอกสภาพที่แทจริงของของเหลวได ดังนั้นจึงขอแนะนําวาจะตอง
ทําการทดสอบทั้งหมดดังนี้ 

2.1 Dielectric Breakdown 

การทดสอบการสูญเสียความเปน
ฉนวนไฟฟา (dielectric breakdown) 
คือการทดสอบทางกายภาพที่ทําการ
วัดคาแรงดัน breakdown ของฉนวน
เหลว การทดสอบ dielectric break-
down ทําหนาที่เปนตัวบงชี้การมีอยู

ของการปนเปอนเชนนํ้า สิ่งสกปรก เสนใยเซลลูโลสที่ชื้น และฝุน
ผงของตัวนําในฉนวนเหลว อาจจะมีเพียงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง
ของรายการเหลานี้ที่มีอยูในอัตราความเขมขนทีม่นียัสาํคญัจะสง
ผลใหคา dielectric breakdown มีคาตํา่

2.2 Interfacial Tension 
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การทดสอบความตึงผิว (interfacial tension) ของฉนวนเหลว
สําหรับไฟฟา เปนตัวชี้บงถึงการปรากฎตัวของสารประกอบที่มี
ขั้ว สารเหลานี้ถูกพิจารณาวาบางทีจะเปนตัวชี้บงการปนเปอน
ของออกซิเดชั่นหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุที่เปนโครงสราง
ของหมอแปลงไฟฟา 

2.3 Color 

การวัดสี (color) ของผลิตภัณฑนํ้ามัน สวนใหญจะใชสําหรับ
การควบคุมการผลิต มันเปนลักษณะของคุณภาพที่สําคัญเพราะ
สีเปนที่สังเกตุไดอยางงายดายโดยผู ใชผลิตภัณฑ ในบางกรณีสี
อาจใชเปนขอบงชี้ของการเสื่อมอายุและการเกิดสารปนเปอน
ตางๆ อยางไรก็ดีสีไมสามารถบอกถึงคุณภาพของของเหลวได
เสมอไปและไมควรนําการทดสอบเพียงรายการเดียวมาตรวจวัด
การปนเปอน

 

2.3 Acidity 

การทดสอบความเปนกรด (acidity) ใชสําหรับประมาณคารวม
ของกรดในนํ้ามันฉนวนของหมอแปลงไฟฟา เมื่อคาของกรดเพิ่ม
ขึ้น (มักจะเกิดจากการเกิดอ็อกซิเดชั่นของนํ้ามัน) คุณภาพของ
การเปนฉนวนของนํ้ามันจะลดลง  โดยทั่วไปการเปนกรดที่เกิด
ขึ้นจะสรางใหเกิดความสูญเสียการเปนฉนวนไฟฟามากขึ้น เพิ่ม
การกัดกรอนและอาจกอใหเกิดปญหาความรอนที่เปนของสวน
ประกอบที่ไมละลายนํ้าเรียกวา “กากตะกอน” 

2.4 Power Factor 

การทดสอบตัวประกอบกําลัง (power factor หรือ dissipation 
factor) เปนการวัดคาความสูญเสียของความเปนฉนวนไฟฟา  

ในของเหลวและปริมาณของ
กําลังงานที่จะทําใหเกิดการ 
กระจายความรอน โดยปกติหอง
ปฏิบัติการจะทําการทดสอบที่ทั้ง
สองอุณหภูมิคือ 20 oC (68 oF) 
และ 100 oC (212 oF) ดวยการ
ตมนํ้ามัน การทดสอบนํ้ามันที่
อุณหภูมิมาตรฐานนี้จะทําให
สามารถนําผลการทดสอบไป
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานได 

ผลของการทดสอบตัวประกอบกําลังสามารถชวยเผยใหเห็น
คุณภาพและความสมบูรณของฉนวนเหลว ขอมูลเหลานี้สามารถ
นํามาเปนพื้นฐานในการตัดสินใจวามันมีความเหมาะสมที่จะใชงาน
กับหมอแปลงไฟฟาตอไปหรือไม การทดสอบกลั่นกรอง (screen 
test) สามารถใชในการทดสอบเพื่อบํารุงรักษาเพื่อพิจารณาวา
เมื่อไหรจะตองมีการกรองหรือเปลี่ยนนํ้ามันหมอแปลงไฟฟา

 

3. Additional Tests 

การทดสอบเพิ่มเติมจาก DGA และ screen testing, หองปฏิบัติ
การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟาหลายๆแหงมักจะนําเสนอการ
ทดสอบการทดสอบอื่นๆ (เชน: Water Content, PCB test, 
Metal in oil และการทดสอบอื่นๆ) ที่เปนประโยชนตอ
หมอแปลงไฟฟา 

3.1 Water Content 

การทดสอบปริมาณนํ้า (water content) เพื่อตรวจสอบ
ปริมาณความชื้นในหนวย อัตราสวนหนึ่งตอลาน (ppm) ของ
ฉนวนเหลว คุณสมบัติทางไฟฟาของฉนวนเหลวไดรับผลกระทบ
อยางมากจากปริมาณนํ้าในตัวมัน ปริมาณนํ้าที่สูงอาจจะ
ทําความเปนฉนวนไฟฟาของของเหลวไมเหมาะสมสําหรับการใช
งานในบางอยางเพราะการเสื่อมสภาพในคุณสมบัติของการเปน
ฉนวนไฟฟาจะทําใหเกิดแรงดันลมเหลวขึ้นได การทดสอบนี้เหมาะ
สําหรับการประเมินการกรองนํ้ามัน 

3.2 PCB Tests 

การตรวจสอบคา  PCBs มีคาเปนเปอรเซ็นตหรืออัตราสวนหนึ่ง
ตอลาน (ppm) สามารถนํามาใชไดอยางกวางขวางจากหอง
ปฏิบัติการเชิงพานิชย คาการปนเปอน PCB ในหมอแปลงไฟฟาที่
มีคามากกวา 50 ppm ของ PCBs แลวควรไดรับการปฏิบัติตาม
ระเบียบของหนวยงานคุมครองดานสิ่งแวดลอม 

3.3 Metals-In-Oil 

การทดสอบโลหะในนํ้ามัน (metals-in-oil) จะเปนประโยชนหลัง
การทดสอบ DGA แลวพบวามีปญหาการอารคเกิดขึ้น เมื่อ
หมอแปลงถูกตรวจพบวามีปญหา การทดสอบโลหะในนํ้ามันจะ
ชวยใหการระบุตําแหนงไดงายขึ้นดวยการที่รับรูวาโลหะที่พบเปน
อะไร ยกตัวอยางเชนการทดสอบอาจจะแสดงใหเห็นตะกอน
ทองแดงที่หลุดมาจากโครงสรางของขดลวด 

บทสรุป

การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟาเปนสวนสําคัญ
ของโปรแกรมการบํารุงรักษาใดๆ การทดสอบ 
DGA ประจําปเปนการทดสอบที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ฉนวนเหลว การวิเคราะหกาซในนํ้ามันสามารถที่จะ
ชี้บงการเกิด overheating/overloading, liquid 
overheating, partial discharge (corona), 
หรือ arcing ขึ้นในหมอแปลงไฟฟา การทดสอบ 
screen test คือการเก็บรวบรวมรวมคาเพิ่มเติมใน
ดาน กายภาพ ไฟฟา และเคมี ที่ประกอบไปดวย: 
dielectric breakdown, power factor, inter-
facial tension, acidity และ color ไมมีการ
ทดสอบใดเพียงอยางเดียวที่จะบงบอกสถานะที่แท
จริงของนํ้ามันได ดังนั้นการทดสอบ screen tests 
ควรจะถูกดําเนินการทุกรายการ  การทดสอบเพิ่ม
เติมรายการอื่นๆที่มีประโยชน ที่ดําเนินการโดยหอง
ปฏิบัติการทดสอบนํ้ามันหมอแปลงนั้นอาจรวมถึง 
water content, PCBs, Furanic compounds 
และ metals-in-oil ดวย

อางอิง: 

Robert Turcotte, Manager, Electrical Loss Control , 
The Hartford Steam Boiler Inspection and Insur-
ance Company
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การทดสอบความตึงผิว (interfacial tension) ของฉนวนเหลว
สําหรับไฟฟา เปนตัวชี้บงถึงการปรากฎตัวของสารประกอบที่มี
ขั้ว สารเหลานี้ถูกพิจารณาวาบางทีจะเปนตัวชี้บงการปนเปอน
ของออกซิเดชั่นหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุที่เปนโครงสราง
ของหมอแปลงไฟฟา 

2.3 Color 

การวัดสี (color) ของผลิตภัณฑนํ้ามัน สวนใหญจะใชสําหรับ
การควบคุมการผลิต มันเปนลักษณะของคุณภาพที่สําคัญเพราะ
สีเปนที่สังเกตุไดอยางงายดายโดยผู ใชผลิตภัณฑ ในบางกรณีสี
อาจใชเปนขอบงชี้ของการเสื่อมอายุและการเกิดสารปนเปอน
ตางๆ อยางไรก็ดีสีไมสามารถบอกถึงคุณภาพของของเหลวได
เสมอไปและไมควรนําการทดสอบเพียงรายการเดียวมาตรวจวัด
การปนเปอน

 

2.3 Acidity 

การทดสอบความเปนกรด (acidity) ใชสําหรับประมาณคารวม
ของกรดในนํ้ามันฉนวนของหมอแปลงไฟฟา เมื่อคาของกรดเพิ่ม
ขึ้น (มักจะเกิดจากการเกิดอ็อกซิเดชั่นของนํ้ามัน) คุณภาพของ
การเปนฉนวนของนํ้ามันจะลดลง  โดยทั่วไปการเปนกรดที่เกิด
ขึ้นจะสรางใหเกิดความสูญเสียการเปนฉนวนไฟฟามากขึ้น เพิ่ม
การกัดกรอนและอาจกอใหเกิดปญหาความรอนที่เปนของสวน
ประกอบที่ไมละลายนํ้าเรียกวา “กากตะกอน” 

2.4 Power Factor 

การทดสอบตัวประกอบกําลัง (power factor หรือ dissipation 
factor) เปนการวัดคาความสูญเสียของความเปนฉนวนไฟฟา  

ในของเหลวและปริมาณของ
กําลังงานที่จะทําใหเกิดการ 
กระจายความรอน โดยปกติหอง
ปฏิบัติการจะทําการทดสอบที่ทั้ง
สองอุณหภูมิคือ 20 oC (68 oF) 
และ 100 oC (212 oF) ดวยการ
ตมนํ้ามัน การทดสอบนํ้ามันที่
อุณหภูมิมาตรฐานนี้จะทําให
สามารถนําผลการทดสอบไป
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานได 

ผลของการทดสอบตัวประกอบกําลังสามารถชวยเผยใหเห็น
คุณภาพและความสมบูรณของฉนวนเหลว ขอมูลเหลานี้สามารถ
นํามาเปนพื้นฐานในการตัดสินใจวามันมีความเหมาะสมที่จะใชงาน
กับหมอแปลงไฟฟาตอไปหรือไม การทดสอบกลั่นกรอง (screen 
test) สามารถใชในการทดสอบเพื่อบํารุงรักษาเพื่อพิจารณาวา
เมื่อไหรจะตองมีการกรองหรือเปลี่ยนนํ้ามันหมอแปลงไฟฟา

 

3. Additional Tests 

การทดสอบเพิ่มเติมจาก DGA และ screen testing, หองปฏิบัติ
การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟาหลายๆแหงมักจะนําเสนอการ
ทดสอบการทดสอบอื่นๆ (เชน: Water Content, PCB test, 
Metal in oil และการทดสอบอื่นๆ) ที่เปนประโยชนตอ
หมอแปลงไฟฟา 

3.1 Water Content 

การทดสอบปริมาณนํ้า (water content) เพื่อตรวจสอบ
ปริมาณความชื้นในหนวย อัตราสวนหนึ่งตอลาน (ppm) ของ
ฉนวนเหลว คุณสมบัติทางไฟฟาของฉนวนเหลวไดรับผลกระทบ
อยางมากจากปริมาณนํ้าในตัวมัน ปริมาณนํ้าที่สูงอาจจะ
ทําความเปนฉนวนไฟฟาของของเหลวไมเหมาะสมสําหรับการใช
งานในบางอยางเพราะการเสื่อมสภาพในคุณสมบัติของการเปน
ฉนวนไฟฟาจะทําใหเกิดแรงดันลมเหลวขึ้นได การทดสอบนี้เหมาะ
สําหรับการประเมินการกรองนํ้ามัน 

3.2 PCB Tests 

การตรวจสอบคา  PCBs มีคาเปนเปอรเซ็นตหรืออัตราสวนหนึ่ง
ตอลาน (ppm) สามารถนํามาใชไดอยางกวางขวางจากหอง
ปฏิบัติการเชิงพานิชย คาการปนเปอน PCB ในหมอแปลงไฟฟาที่
มีคามากกวา 50 ppm ของ PCBs แลวควรไดรับการปฏิบัติตาม
ระเบียบของหนวยงานคุมครองดานสิ่งแวดลอม 

3.3 Metals-In-Oil 

การทดสอบโลหะในนํ้ามัน (metals-in-oil) จะเปนประโยชนหลัง
การทดสอบ DGA แลวพบวามีปญหาการอารคเกิดขึ้น เมื่อ
หมอแปลงถูกตรวจพบวามีปญหา การทดสอบโลหะในนํ้ามันจะ
ชวยใหการระบุตําแหนงไดงายขึ้นดวยการที่รับรูวาโลหะที่พบเปน
อะไร ยกตัวอยางเชนการทดสอบอาจจะแสดงใหเห็นตะกอน
ทองแดงที่หลุดมาจากโครงสรางของขดลวด 

บทสรุป

การทดสอบนํ้ามันหมอแปลงไฟฟาเปนสวนสําคัญ
ของโปรแกรมการบํารุงรักษาใดๆ การทดสอบ 
DGA ประจําปเปนการทดสอบที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ฉนวนเหลว การวิเคราะหกาซในนํ้ามันสามารถที่จะ
ชี้บงการเกิด overheating/overloading, liquid 
overheating, partial discharge (corona), 
หรือ arcing ขึ้นในหมอแปลงไฟฟา การทดสอบ 
screen test คือการเก็บรวบรวมรวมคาเพิ่มเติมใน
ดาน กายภาพ ไฟฟา และเคมี ที่ประกอบไปดวย: 
dielectric breakdown, power factor, inter-
facial tension, acidity และ color ไมมีการ
ทดสอบใดเพียงอยางเดียวที่จะบงบอกสถานะที่แท
จริงของนํ้ามันได ดังนั้นการทดสอบ screen tests 
ควรจะถูกดําเนินการทุกรายการ  การทดสอบเพิ่ม
เติมรายการอื่นๆที่มีประโยชน ที่ดําเนินการโดยหอง
ปฏิบัติการทดสอบนํ้ามันหมอแปลงนั้นอาจรวมถึง 
water content, PCBs, Furanic compounds 
และ metals-in-oil ดวย

อางอิง: 

Robert Turcotte, Manager, Electrical Loss Control , 
The Hartford Steam Boiler Inspection and Insur-
ance Company
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Abstract—As photovoltaic (PV) generation starts to play a vital role in 
distribution network; the requirement to assess the effect of this type of 
renewable energy source on the system voltage stability becomes 
important. In this paper, the PV modules model is based on the single-
diode five-parameter model considering environmental conditions. The 
generated power from PV is recorded every time step throughout a 
defined duration, along with the load data using a time varying load 
model. At each time step, the steady-state operation of the system is 
analyzed by AC load flow calculation. From the results of the power flow 
analysis, the PQ voltage stability index (PQVSI) can be determined to 
indicate how close the system’s current operating condition to the voltage 
instability condition. Utilizing this index as a main criterion, this paper 
shows how to specify the appropriate location, size, as well as control 
mode of the PV farm. Furthermore, it also demonstrates the benefit of 
operating the PV generation system at the power factor less than unity.             

Keywords— Photovoltaic generation, power flow analysis, voltage stability 
index. 

I. INTRODUCTION 

Nowadays, a large number of photovoltaic (PV) generation units have been 
integrated into power systems. The utilization of the PV resource is increasing 
rapidly worldwide. The main objective of using this natural energy source is 
to reduce greenhouse effects as well as to reduce the dependence on fossil 
fuels. By installing PV panels combined with inverter systems to generate 
electricity, this modern technology is suitable for the areas with high solar 
intensity such as the Southern Vietnam and Thailand.

Although this type of distributed generation has many significant advantages, 
it also has several impacts on the normal operation of power systems, 
especially in distribution networks. According to intermittent behaviors of the 
solar irradiance and temperature, the power system stability will be 
influenced considerably. Among stability problems, static voltage instability is 
one of the major issues. This phenomenon occurs because of reactive power 
shortages during strained working conditions. With the large scale grid-
connected PV stations, the step-up transformer between the PV bus and the 
network may consume the reactive power leading to some voltage troubles. 
Sometimes, when the PV station is operated in constant voltage control 
mode or fixed power factor (PF) scheme with PF less than unity, the grid may 
receive the reactive power support and then, the voltage instability can be 
reduced. Therefore, determination of the appropriate PV generation 
operation and control becomes an important issue. The proper PV farm should 
be integrated to bring maximum benefits to the power system, concurrently 
to guarantee the system stability. In fact, there are many criteria that need 
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to be considered when choosing the location, size, and operating control 
mode of the PV arrays, such as environmental conditions, investment and 
operating costs, power quality, and etc. However, for this study, static 
voltage stability is taken into account. This criterion will be reflected through 
the transmission line indicator named PQ voltage stability index (PQVSI) that 
can be merged in power flow calculation. In addition, this study will show 
the worth of controlling the power factor of PV farm at non-unity condition. 
The rest of the article is divided as follows. Section II describes the PQ 
voltage stability index used in the analysis. Models of PV generator and load 
are established in section III. Section IV is a case study based on a real 
distribution network in Thailand and some sample data, while the results are 
discussed in section V. Finally, section VI draws the relevant conclusion.

II. PQ VOLTAGE STABILITY INDEX (PQVSI)

In power systems, voltage stability can be defined as the ability of a power 
network to maintain all bus voltages within the limits when the network is 
normally operated or under a disturbance [1]. To make the timely decision 
when operating the electrical system, a fast and accurate voltage stability 
evaluation is indispensable. Generally, the quick voltage assessment is 
expressed through voltage stability indexes. This article will use PQVSI 
referred to a transmission line as the indicator to show how far current 
system operating condition from voltage collapse condition [2].

Fig. 1 represents the π model of a common transmission line. As in the figure, 
sending and receiving buses are defined based on the actual direction of the 
active power flow on the line. Pji and Qji depict the active and reactive 
power flowing from receiving bus to sending bus, and hence, the value of Pji 

Fig. 1. π model of a common transmission line.

should be negative. The complex voltages at the sending and receiving ends 
are VS and VR, respectively.

The network parameters can be computed as

A = 1 + ZYC

B = Z

(1)
(2)

where Z is the total line impedance and YC is the half line charging 
admittance of the transmission line. From this configuration, the real power 
flow at the collapse point Pji

NP can be derived as follows

Finally, the PQVSI for each line can be calculated from

where    is the active power flow at current conditions and    is the 
power flow angle computed by     The max value of line 
indexes will be the representative of system.

III. SYSTEM COMPONENTS AND MODELLING

A. Photovoltaic generation model

Typically, a PV system consists of a large number of PV modules connected 
in series or parallel, an inverter system, and a step up transformer to link to 
the utility grid as in Fig. 2. The bus between the inverter and the transformer 
is named photovoltaic bus.  The theoretical model of each component will be 
discussed in details as follows. 

1) Photovoltaic array model: As above mention, only one PV module is too 
small to generate a considerable amount of electricity; therefore, the 
modules are connected in series to form a PV string, and the strings will be 
wired in parallel to create a PV array. By using this combination, both 
voltage and current can be increased causing the increase of PV power. This 
section starts from the well-known single-diode five-parameter model of PV 
module; then, given the specific values of light intensity and temperature, 
these parameters are modified to get the accurate numerical model in that 
situation; finally, the PV array model along with its voltage-current (V-I) 
equation could be specified at any environmental condition. Using these 
models, the paper will show how to obtain the DC active power from PV 
farm.  

a) Single-diode five-parameter model of PV module: this model is illustrated 
in Fig. 3 [3].

In above diagram, Iph is photo-generated current; Id and Vd are diode 
current and voltage, respectively; Ish is shunt resistor current; Rsh and Rs are 
shunt and series resistances, respectively; Ipv and Vpv are PV current and 
voltage. From this circuit, the relationship between current and voltage of PV 
module is derived as

where Io  is dark saturation current, n is the number of PV cells inside one 
module, and VT is the thermal voltage as given by

where k is Boltzmann’s constant (1.381x10-23 J/K), A is diode quality factor, 
T module is module temperature in Celsius scale and q is coulomb charge 
(1.602x10-19 C). 

Equation (5) is the key to find the output power from PV modules. It is 
obvious to see that five unknown parameters in (5) are Iph, I0, VT, Rsh and 
Rs. If the numerical values of them are identified, the V-I curve and hence, 
the voltage-power (V-P) relationship can be drawn. It is very important to be 
noticed that these parameters strongly depend on the natural environment. 
Thus, under the actual solar and thermal conditions, their values have to be 
adjusted to achieve the exact characteristic curves at that moment.        

b) Modification of five parameters: first of all, equation (5) will be considered 
under standard test conditions (STC) (1000W/m2 of solar intensity (GSTC), 
25oC of cell temperature (TSTC)). Normally, manufacturers provide the PV 
datasheet that includes all electrical characteristics at STC such as maximum 
power (Pmax,n), voltage and current at Pmax,n (Vmpp,n and Impp,n), short circuit 
current (Isc,n), open circuit voltage (Voc,n), temperature coefficients of short 
circuit current and open circuit voltage (KI and KV, respectively), nominal 
operating cell temperature (NOCT), number of cells within module (n), and 
etc. Obviously, the V-I curve passes through three important points (short 
circuit point (0, Isc,n), open circuit point (Voc,n, 0) and max power point (Vmpp,n, 
Impp,n)) resulting three equations of five unknown variables. In addition, it is 
the fact that the derivative of power with respect to voltage at maximum 
power point is zero, and based on the slope of V-I curve at short circuit 
point, two remaining equations are formulated. Combining all five equations, 
the unknown parameters are well specified at STC by using iterative 
methods such as Gauss-Seidel [3]. 

According to [4] and [5], these parameters can be modified from the 
standard case to any other case of solar irradiance G (W/m2) and 
temperature T (oC) as follows

c) Characteristic equation of PV arrays: suppose that a PV array consists of 
Ns strings in parallel, and each string has Nm modules in series. In accord-
ance with [3], module parameters are adjusted and substituted into (5) to 
obtain the voltage-current equation of PV arrays as

(3)

(4)

Fig. 2. Topology of a grid-connected PV system. 

Fig. 3. Five-parameter model of photovoltaic module.

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)



33

สัมภาษณ์พิเศษRECOMMENDED THESIS

Determining the Appropriate Size of PV 
Generation in Distribution System 

considering Voltage Stability  

Tong Duy Anh and Kulyos Audomvongseree
วิทยานิพนธเดน

Abstract—As photovoltaic (PV) generation starts to play a vital role in 
distribution network; the requirement to assess the effect of this type of 
renewable energy source on the system voltage stability becomes 
important. In this paper, the PV modules model is based on the single-
diode five-parameter model considering environmental conditions. The 
generated power from PV is recorded every time step throughout a 
defined duration, along with the load data using a time varying load 
model. At each time step, the steady-state operation of the system is 
analyzed by AC load flow calculation. From the results of the power flow 
analysis, the PQ voltage stability index (PQVSI) can be determined to 
indicate how close the system’s current operating condition to the voltage 
instability condition. Utilizing this index as a main criterion, this paper 
shows how to specify the appropriate location, size, as well as control 
mode of the PV farm. Furthermore, it also demonstrates the benefit of 
operating the PV generation system at the power factor less than unity.             
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I. INTRODUCTION 

Nowadays, a large number of photovoltaic (PV) generation units have been 
integrated into power systems. The utilization of the PV resource is increasing 
rapidly worldwide. The main objective of using this natural energy source is 
to reduce greenhouse effects as well as to reduce the dependence on fossil 
fuels. By installing PV panels combined with inverter systems to generate 
electricity, this modern technology is suitable for the areas with high solar 
intensity such as the Southern Vietnam and Thailand.

Although this type of distributed generation has many significant advantages, 
it also has several impacts on the normal operation of power systems, 
especially in distribution networks. According to intermittent behaviors of the 
solar irradiance and temperature, the power system stability will be 
influenced considerably. Among stability problems, static voltage instability is 
one of the major issues. This phenomenon occurs because of reactive power 
shortages during strained working conditions. With the large scale grid-
connected PV stations, the step-up transformer between the PV bus and the 
network may consume the reactive power leading to some voltage troubles. 
Sometimes, when the PV station is operated in constant voltage control 
mode or fixed power factor (PF) scheme with PF less than unity, the grid may 
receive the reactive power support and then, the voltage instability can be 
reduced. Therefore, determination of the appropriate PV generation 
operation and control becomes an important issue. The proper PV farm should 
be integrated to bring maximum benefits to the power system, concurrently 
to guarantee the system stability. In fact, there are many criteria that need 
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to be considered when choosing the location, size, and operating control 
mode of the PV arrays, such as environmental conditions, investment and 
operating costs, power quality, and etc. However, for this study, static 
voltage stability is taken into account. This criterion will be reflected through 
the transmission line indicator named PQ voltage stability index (PQVSI) that 
can be merged in power flow calculation. In addition, this study will show 
the worth of controlling the power factor of PV farm at non-unity condition. 
The rest of the article is divided as follows. Section II describes the PQ 
voltage stability index used in the analysis. Models of PV generator and load 
are established in section III. Section IV is a case study based on a real 
distribution network in Thailand and some sample data, while the results are 
discussed in section V. Finally, section VI draws the relevant conclusion.

II. PQ VOLTAGE STABILITY INDEX (PQVSI)

In power systems, voltage stability can be defined as the ability of a power 
network to maintain all bus voltages within the limits when the network is 
normally operated or under a disturbance [1]. To make the timely decision 
when operating the electrical system, a fast and accurate voltage stability 
evaluation is indispensable. Generally, the quick voltage assessment is 
expressed through voltage stability indexes. This article will use PQVSI 
referred to a transmission line as the indicator to show how far current 
system operating condition from voltage collapse condition [2].

Fig. 1 represents the π model of a common transmission line. As in the figure, 
sending and receiving buses are defined based on the actual direction of the 
active power flow on the line. Pji and Qji depict the active and reactive 
power flowing from receiving bus to sending bus, and hence, the value of Pji 

Fig. 1. π model of a common transmission line.

should be negative. The complex voltages at the sending and receiving ends 
are VS and VR, respectively.

The network parameters can be computed as

A = 1 + ZYC

B = Z

(1)
(2)

where Z is the total line impedance and YC is the half line charging 
admittance of the transmission line. From this configuration, the real power 
flow at the collapse point Pji

NP can be derived as follows

Finally, the PQVSI for each line can be calculated from

where    is the active power flow at current conditions and    is the 
power flow angle computed by     The max value of line 
indexes will be the representative of system.

III. SYSTEM COMPONENTS AND MODELLING

A. Photovoltaic generation model

Typically, a PV system consists of a large number of PV modules connected 
in series or parallel, an inverter system, and a step up transformer to link to 
the utility grid as in Fig. 2. The bus between the inverter and the transformer 
is named photovoltaic bus.  The theoretical model of each component will be 
discussed in details as follows. 

1) Photovoltaic array model: As above mention, only one PV module is too 
small to generate a considerable amount of electricity; therefore, the 
modules are connected in series to form a PV string, and the strings will be 
wired in parallel to create a PV array. By using this combination, both 
voltage and current can be increased causing the increase of PV power. This 
section starts from the well-known single-diode five-parameter model of PV 
module; then, given the specific values of light intensity and temperature, 
these parameters are modified to get the accurate numerical model in that 
situation; finally, the PV array model along with its voltage-current (V-I) 
equation could be specified at any environmental condition. Using these 
models, the paper will show how to obtain the DC active power from PV 
farm.  

a) Single-diode five-parameter model of PV module: this model is illustrated 
in Fig. 3 [3].

In above diagram, Iph is photo-generated current; Id and Vd are diode 
current and voltage, respectively; Ish is shunt resistor current; Rsh and Rs are 
shunt and series resistances, respectively; Ipv and Vpv are PV current and 
voltage. From this circuit, the relationship between current and voltage of PV 
module is derived as

where Io  is dark saturation current, n is the number of PV cells inside one 
module, and VT is the thermal voltage as given by

where k is Boltzmann’s constant (1.381x10-23 J/K), A is diode quality factor, 
T module is module temperature in Celsius scale and q is coulomb charge 
(1.602x10-19 C). 

Equation (5) is the key to find the output power from PV modules. It is 
obvious to see that five unknown parameters in (5) are Iph, I0, VT, Rsh and 
Rs. If the numerical values of them are identified, the V-I curve and hence, 
the voltage-power (V-P) relationship can be drawn. It is very important to be 
noticed that these parameters strongly depend on the natural environment. 
Thus, under the actual solar and thermal conditions, their values have to be 
adjusted to achieve the exact characteristic curves at that moment.        

b) Modification of five parameters: first of all, equation (5) will be considered 
under standard test conditions (STC) (1000W/m2 of solar intensity (GSTC), 
25oC of cell temperature (TSTC)). Normally, manufacturers provide the PV 
datasheet that includes all electrical characteristics at STC such as maximum 
power (Pmax,n), voltage and current at Pmax,n (Vmpp,n and Impp,n), short circuit 
current (Isc,n), open circuit voltage (Voc,n), temperature coefficients of short 
circuit current and open circuit voltage (KI and KV, respectively), nominal 
operating cell temperature (NOCT), number of cells within module (n), and 
etc. Obviously, the V-I curve passes through three important points (short 
circuit point (0, Isc,n), open circuit point (Voc,n, 0) and max power point (Vmpp,n, 
Impp,n)) resulting three equations of five unknown variables. In addition, it is 
the fact that the derivative of power with respect to voltage at maximum 
power point is zero, and based on the slope of V-I curve at short circuit 
point, two remaining equations are formulated. Combining all five equations, 
the unknown parameters are well specified at STC by using iterative 
methods such as Gauss-Seidel [3]. 

According to [4] and [5], these parameters can be modified from the 
standard case to any other case of solar irradiance G (W/m2) and 
temperature T (oC) as follows

c) Characteristic equation of PV arrays: suppose that a PV array consists of 
Ns strings in parallel, and each string has Nm modules in series. In accord-
ance with [3], module parameters are adjusted and substituted into (5) to 
obtain the voltage-current equation of PV arrays as

(3)

(4)

Fig. 2. Topology of a grid-connected PV system. 

Fig. 3. Five-parameter model of photovoltaic module.

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)



34

RECOMMENDED THESIS

d) DC active power from PV arrays: until now, the relationship between 
current and voltage of PV arrays under any given outside conditions is 
clearly specified through (15). Consequently, the V-I and V-P characteristics 
have been plotted by using Matlab tools as in Fig. 4, for examble. It should 
be aware that PV generation usually works in the control of maximum power 
point tracking (MPPT) system. One of the functions of MPPT is to keep the 
generated power at the maximum point on V-P curve [6]. Hence, this peak 
value is assumed to be the DC active power (PDC) that the PV farm supplies 
into the grid.

2) Inverter and step-up transformer models
In fact, the inverter plays an important role in PV systems. The basic 
function of this essential device is to transform the generated DC power into 
standard AC electricity before delivering to utility grids. Based on the 
steady-state properties of this research, the inverter model can be simply 
considered as a coefficient eff representing the energy conversion efficiency 
[7]. The injected three-phase active power at the photovoltaic bus (in Fig. 2) 
is calculated as

In addition, it could be assumed that the converter system has ability to 
control the required reactive power to keep the constant terminal voltage or 
power factor at the photovoltaic bus. In the fixed power factor control mode, 
the corresponding reactive power from PV generation can be easily 
computed and the photovoltaic bus is treated as a PQ bus. Alternatively, in 
the constant terminal voltage scheme, this node will be viewed as a PV bus 
with its voltage magnitude is decided by the operator.  

Finally, the step-up transformer will be simplified as a line reactance XT with 
the transformer off nominal turn ratio is set to be unity. So far, the PV 
generation model is completed for load flow studies. 

B. Load model

In accordance with time-series power flow, load demands have to be 
collected every time step  during the study period. Suppose that this 
duration consists of many hours, and the average value of the power 
demand in each hour has been identified based on the historical data 
analysis. The load at time t of hour i can be calculated from the preceding 
value at time  as

where  is the load difference that is described by normal distribution 

where  is standard deviation of forecasted demands in hour i which can be 
approximated by coefficient  times of root of average value as (19) [8], 
and Z is a standard normal distributed random number. 

The mean of ‘0’ implies that the load varies around the average value. From 
(17), (18) and (19), the stochastic model of load demands is represented as 
(20) with the starting value  is assumed to be 

 
It should be noticed that the reactive power demand can be directly 
estimated from (20) by an assumption of constant power factor. 

IV. TESTING SYSTEM MODEL AND SAMPLE DATA

A. Testing system model 

This section describes a real distribution power network in Thailand named 
TahSai system. The network consists of 33 branches and 34 buses, in which 
bus 1 is considered as the slack bus. The remaining nodes are viewed as PQ 

buses in load flow program, but in fact there are only 18 actual load points. 
When the photovoltaic generator is connected to any node, that node will 
play the role of grid bus as in Fig. 2. For convenience, the photovoltaic bus is 
defined as bus 35 which can be PQ or PV bus depending on the operating 
control mode. Utilizing this test system, time-series power flow studies will be 
carried out with different positions, sizes and control modes of PV genera-
tion. TahSai system configuration is illustrated in Fig. 5. 

B. Numerical examples of PV generated power and demands 

The research has been conducted in a period from 7 am to 6 pm of a typical 
summer working day with the time interval ( ) of 1/60 hours. To generate 
the PV active power, it is required to know the input data of solar irradiance 
and temperature. According to [7], the irradiation and ambient temperature 
models have been well established. Fig. 6 shows the sample of environmental 
conditions which are simulated every minute throughout the observation 
period. Consequently, the corresponding active power from the PV farm is 
produced as in Fig. 7 by using the concepts discussed in the previous sections. 

   

Fig. 4. V-I and V-P characteristics of a PV array under STC.

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Fig. 5. Single line diagram of TahSai distribution power network.

Fig. 6. Sampling irradiance and temperature for a typical summer day.

Fig. 7. Sampling generated active power from 8 MW PV generation.

In addition, based on the theory mentioned before, the load demands at all 
buses are determined as in Fig. 8, for example.

V. SIMULATION RESULTS AND DISCUSSION

A. Effect of PV generator

Firstly, PQVSI analysis will be applied to the system without penetration of 
PV. Table I has shown three highest voltage indexes at the critical time when 
one of the branches reaches the highest PQVSI considering all study period.   

At this specific time, the industrial load demands are quite high causing the 
large amounts of power flowing on the lines. All lines 2-3, 3-4 and 11-12 
belong to the main feeder, thus their power flows are considerable. As a 
result, these lines become more stress leading to high values of their PQVSI. 
Nevertheless, voltage stability indexes are also influenced by line parameters 
(e.g., the resistance and reactance). It can be shown that, although the power 
flow on branch 11-12 is smaller than the one on branch 2-3 or 3-4, the 
parameters of this line, however, are considerably greater than the other ones 
leading to the smaller value of power limits . As the PQVSI is the ratio 
between the actual power and the limit, the index of branch 11-12 can be 
the highest one, and in fact, it is the global value. The PQVSI of whole system 
shows that, the operation is at normal conditions and does not cause the 
voltage instability.

Then, a PV generator of 8 MW is installed at bus 12 to see the impact of 
this renewable energy source on the system voltage stability. Both control 
modes are taken into account to return the results as in table II. 

At the reference time (the critical time in case without PV), with the good 
conditions of sunlight and temperature, the PV farm contributes a significant 
amount of active power into the network causing the changes of the line 
flows. Specifically, in any PV control mode, the active power flow on line 
11-12 is decreased comparing to the one in case of no PV, and hence, it 
causes the reduction of line 11-12’s PQVSI. In the case of constant PF 
mode, even that line 11-12’s PQVSI still be the local maximum index at this 
time, it is reduced considerably to 0.1854 and then, it is not the global 
PQVSI anymore. On the other hand, in constant voltage mode, PV system 

supports not only active but also reactive power into the network. Comparing 
this mode to the fixed PF regulation and considering line 11-12 at the 
reference time, the flow of active power is almost similar but the correspond-
ing reactive power is decreased significantly leading to a quite small value of 
line 11-12’s PQVSI (0.1281). As a result, branch 35-12 with the higher 
voltage index becomes the local critical line at this time. In general, the new 
critical time can be defined when the load demand is extremely high but the 
network does not receive the proper contribution from PV, or it can be the 
time with the over support from PV generation. As in the table II, the global 
PQVSI reduces from 0.2487 (the case without PV) to 0.2150 (PF control 
mode) or 0.1669 (voltage control mode) showing that: with the appropriate 
integrated PV system, the network voltage stability can be increased remark-
ably. 

B. Proper location and size of PV generator 

In reality, the suitable position of PV depends on various factors like light 
intensity, terrain, available lands, and etc. In this research, several locations 
are interested such as bus 2, bus 5, bus 12, bus 13 and bus 27. To comply 
with Grid Code, the size of PV is also limited depending on the actual 
distribution system; then, the PV size is constantly increased up to 36 MW 
with the 1 MW step size. Fig. 9 shows only remarkable points to depict the 
effect of PV penetration on the voltage stability. 

At the locations near the slack bus (e.g., bus 2), the increase in penetration of 
PV does not have noticeable impacts on the system stability. In this case, PV 
farm combines with the slack bus to become a group of generators directing 
forward to the loads. The interaction between the PV system and the main 
substation can be seen as the internal support. If all generators are considered 
as a united system, the total amount of supplying power from this source 
should be similar to the one from only slack bus in the case of no PV. In other 
words, at this position, with or without PV, the flows of power on the lines are 
almost equal leading to the same values of global PQVSI. The only reason 
that can make the system more unstable is the exceeded power flows on 
branches 1-2 and 35-2. In fact, when the PV is sized up to 36 MW with 
corresponding outside conditions, line 35-2 becomes more stress causing high 
value of its PQVSI and then, this value plays the role of global one. 

  

At bus 12, when the PV size keeps rising up to 8 MW, the voltage index 
decreases showing that: with the appropriate capacity, the PV system can 
support the network in sustaining the voltage stability. However, if the PV 
size is too large combine with compatible natural conditions, the generated 
active power will be dramatically exceeded causing the increase of global 
PQVSI. When this index is very close to unity, the system operates at the 
voltage collapse point and hence, the blackout in wide areas may occur. The 
similar trend can be observed for bus 27. It should be aware that, the cases 
of bus 5 and bus 13 are not represented in the figure because they return 
the same results as in the cases of bus 2 and bus 12, respectively.        

Fig. 8. Sampling active power demand at bus 24 for a working summer day.

Fig. 9. Effect of PV penetration on voltage stability.



35

สัมภาษณ์พิเศษRECOMMENDED THESIS

d) DC active power from PV arrays: until now, the relationship between 
current and voltage of PV arrays under any given outside conditions is 
clearly specified through (15). Consequently, the V-I and V-P characteristics 
have been plotted by using Matlab tools as in Fig. 4, for examble. It should 
be aware that PV generation usually works in the control of maximum power 
point tracking (MPPT) system. One of the functions of MPPT is to keep the 
generated power at the maximum point on V-P curve [6]. Hence, this peak 
value is assumed to be the DC active power (PDC) that the PV farm supplies 
into the grid.

2) Inverter and step-up transformer models
In fact, the inverter plays an important role in PV systems. The basic 
function of this essential device is to transform the generated DC power into 
standard AC electricity before delivering to utility grids. Based on the 
steady-state properties of this research, the inverter model can be simply 
considered as a coefficient eff representing the energy conversion efficiency 
[7]. The injected three-phase active power at the photovoltaic bus (in Fig. 2) 
is calculated as

In addition, it could be assumed that the converter system has ability to 
control the required reactive power to keep the constant terminal voltage or 
power factor at the photovoltaic bus. In the fixed power factor control mode, 
the corresponding reactive power from PV generation can be easily 
computed and the photovoltaic bus is treated as a PQ bus. Alternatively, in 
the constant terminal voltage scheme, this node will be viewed as a PV bus 
with its voltage magnitude is decided by the operator.  

Finally, the step-up transformer will be simplified as a line reactance XT with 
the transformer off nominal turn ratio is set to be unity. So far, the PV 
generation model is completed for load flow studies. 

B. Load model

In accordance with time-series power flow, load demands have to be 
collected every time step  during the study period. Suppose that this 
duration consists of many hours, and the average value of the power 
demand in each hour has been identified based on the historical data 
analysis. The load at time t of hour i can be calculated from the preceding 
value at time  as

where  is the load difference that is described by normal distribution 

where  is standard deviation of forecasted demands in hour i which can be 
approximated by coefficient  times of root of average value as (19) [8], 
and Z is a standard normal distributed random number. 

The mean of ‘0’ implies that the load varies around the average value. From 
(17), (18) and (19), the stochastic model of load demands is represented as 
(20) with the starting value  is assumed to be 

 
It should be noticed that the reactive power demand can be directly 
estimated from (20) by an assumption of constant power factor. 

IV. TESTING SYSTEM MODEL AND SAMPLE DATA

A. Testing system model 

This section describes a real distribution power network in Thailand named 
TahSai system. The network consists of 33 branches and 34 buses, in which 
bus 1 is considered as the slack bus. The remaining nodes are viewed as PQ 

buses in load flow program, but in fact there are only 18 actual load points. 
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B. Numerical examples of PV generated power and demands 
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the PV active power, it is required to know the input data of solar irradiance 
and temperature. According to [7], the irradiation and ambient temperature 
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Fig. 4. V-I and V-P characteristics of a PV array under STC.

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Fig. 5. Single line diagram of TahSai distribution power network.

Fig. 6. Sampling irradiance and temperature for a typical summer day.

Fig. 7. Sampling generated active power from 8 MW PV generation.

In addition, based on the theory mentioned before, the load demands at all 
buses are determined as in Fig. 8, for example.
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PQVSI anymore. On the other hand, in constant voltage mode, PV system 

supports not only active but also reactive power into the network. Comparing 
this mode to the fixed PF regulation and considering line 11-12 at the 
reference time, the flow of active power is almost similar but the correspond-
ing reactive power is decreased significantly leading to a quite small value of 
line 11-12’s PQVSI (0.1281). As a result, branch 35-12 with the higher 
voltage index becomes the local critical line at this time. In general, the new 
critical time can be defined when the load demand is extremely high but the 
network does not receive the proper contribution from PV, or it can be the 
time with the over support from PV generation. As in the table II, the global 
PQVSI reduces from 0.2487 (the case without PV) to 0.2150 (PF control 
mode) or 0.1669 (voltage control mode) showing that: with the appropriate 
integrated PV system, the network voltage stability can be increased remark-
ably. 

B. Proper location and size of PV generator 

In reality, the suitable position of PV depends on various factors like light 
intensity, terrain, available lands, and etc. In this research, several locations 
are interested such as bus 2, bus 5, bus 12, bus 13 and bus 27. To comply 
with Grid Code, the size of PV is also limited depending on the actual 
distribution system; then, the PV size is constantly increased up to 36 MW 
with the 1 MW step size. Fig. 9 shows only remarkable points to depict the 
effect of PV penetration on the voltage stability. 

At the locations near the slack bus (e.g., bus 2), the increase in penetration of 
PV does not have noticeable impacts on the system stability. In this case, PV 
farm combines with the slack bus to become a group of generators directing 
forward to the loads. The interaction between the PV system and the main 
substation can be seen as the internal support. If all generators are considered 
as a united system, the total amount of supplying power from this source 
should be similar to the one from only slack bus in the case of no PV. In other 
words, at this position, with or without PV, the flows of power on the lines are 
almost equal leading to the same values of global PQVSI. The only reason 
that can make the system more unstable is the exceeded power flows on 
branches 1-2 and 35-2. In fact, when the PV is sized up to 36 MW with 
corresponding outside conditions, line 35-2 becomes more stress causing high 
value of its PQVSI and then, this value plays the role of global one. 

  

At bus 12, when the PV size keeps rising up to 8 MW, the voltage index 
decreases showing that: with the appropriate capacity, the PV system can 
support the network in sustaining the voltage stability. However, if the PV 
size is too large combine with compatible natural conditions, the generated 
active power will be dramatically exceeded causing the increase of global 
PQVSI. When this index is very close to unity, the system operates at the 
voltage collapse point and hence, the blackout in wide areas may occur. The 
similar trend can be observed for bus 27. It should be aware that, the cases 
of bus 5 and bus 13 are not represented in the figure because they return 
the same results as in the cases of bus 2 and bus 12, respectively.        

Fig. 8. Sampling active power demand at bus 24 for a working summer day.
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From Fig. 9, bus 12 should be chosen as the most proper location of the PV 

system with its corresponding suitable size of 8 MW based on the static 
voltage stability criterion. In this instance, the PV generator is operated at 
unity power factor.        

C. Enhance size of PV by adjusting power factor of inverter

Now, a PV farm of 8 MW has been installed at bus 12 and various power 
factor operations of PV will be studied. It is expected that by using another 
power factor instead of unity value, the voltage stability index can be 
reduced more. Since, the PV capacity is sized up until the global PQVSI 
reaches again the initial value as planned in the previous section. The article 
will prove that, although the degree of voltage stability does not change, this 
adjustment can bring more financial benefits to PV owners. Firstly, the impact 
of different power factors is illustrated through Fig. 10.  

When the PF starts to decrease, the PV system supports not only active but 
also reactive power into the network. Hence, the flow of reactive power on 
branch 11-12, for example, can be reduced when compared with the case of 
unity PF. this reduction on some key lines can affect to the parameter  in 
(3), may increase limit values , and then, decrease the PQVSI of these 
lines as well as the whole system. However, when the PF is under 0.8, the 
supported reactive power from PV seems to be over. The trouble occurs at 
the time of the highest sunlight, the generated active power from PV is 
extremely considerable, and with the small value of PF, the amount of 
reactive power is quite high as well causing voltage instability. In summary, 
the PF of 0.8 is suggested to be used when operating the PV system.

However, when the PF is under 0.8, the supported reactive power from PV 
seems to be over. The trouble occurs at the time of the highest sunlight, the 
generated active power from PV is extremely considerable, and with the small 
value of PF, the amount of reactive power is quite high as well causing 
voltage instability. In summary, the PF of 0.8 is suggested to be used when 
operating the PV system. 

Nevertheless, PV producers do not want to operate their own generators at a 
power factor less than unity because of financial problems. For instance, with 
the PV arrays of 8 MW under the unity power factor operation, the minimum 
size of the inverter required is 8 MVA only; while in the case of 0.8 PF, the 
peak values of active and reactive power from PV are 8 MW and 6 MVAr, 
respectively, so the inverter must be designed for the apparent power of 10 
MVA. Due to high investment costs of inverters whereas the PV owners do not 
gain any benefit, they have the reason to refuse to support utilities. Alterna-
tively, private investors may want to obtain more profit by increasing the 
capacity of PV that is restricted by voltage stability requirements. This 
contradiction can be solved if the PV producers enhance electricity generation 
while reducing power factor of inverter to maintain the initial global PQVSI. 
This process, simultaneously, satisfy the requests of utilities regarding reactive 
power assistance. The agreement is reached as in table III. 

The interests of private investors will be discussed in details. According to [9], 
the output energy from PV in one year can be calculated as              

where CF is capacity factor,  is installed capacity of PV arrays. Based on 
the policy mechanism designed to accelerate investment in renewable 
energy technologies named Feed-in Tariff (FiT), the price of PV electricity in 
Thailand is specified. Then, the revenue of small power producers will be 
determined for a year. In addition, suppose that investment costs for solar 
farm are given as in table IV. From this information, the benefits of investors 
are illustrated as in table V. In conclusion, utilizing an appropriate power 
factor control mode combined with the enhanced size, PV producers not 
only gain more profit but also help to maintain the normal voltage stability 
and provide the necessary reactive power to utilities. 

VI. CONCLUSION

The article has examined the impact of concentrated PV generation on 
system static voltage stability by using time-series power flow technique. 
Through the results, it can be seen that the location, size as well as operating 
control mode of PV farm affect significantly on voltage stability of power 
systems which is reflected by PQVSI indexes. The research has shown that, 
utilizing an appropriate PV system not only gains the benefits in meeting the 
increase of demands and replacing conventional generators, but also may 
help to reduce the general network instability. Furthermore, in some specific 
cases, the operation of PV at non-unity power factor is recommended to 
bring more interests for both PV producers and utilities.    
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From Fig. 9, bus 12 should be chosen as the most proper location of the PV 

system with its corresponding suitable size of 8 MW based on the static 
voltage stability criterion. In this instance, the PV generator is operated at 
unity power factor.        

C. Enhance size of PV by adjusting power factor of inverter

Now, a PV farm of 8 MW has been installed at bus 12 and various power 
factor operations of PV will be studied. It is expected that by using another 
power factor instead of unity value, the voltage stability index can be 
reduced more. Since, the PV capacity is sized up until the global PQVSI 
reaches again the initial value as planned in the previous section. The article 
will prove that, although the degree of voltage stability does not change, this 
adjustment can bring more financial benefits to PV owners. Firstly, the impact 
of different power factors is illustrated through Fig. 10.  

When the PF starts to decrease, the PV system supports not only active but 
also reactive power into the network. Hence, the flow of reactive power on 
branch 11-12, for example, can be reduced when compared with the case of 
unity PF. this reduction on some key lines can affect to the parameter  in 
(3), may increase limit values , and then, decrease the PQVSI of these 
lines as well as the whole system. However, when the PF is under 0.8, the 
supported reactive power from PV seems to be over. The trouble occurs at 
the time of the highest sunlight, the generated active power from PV is 
extremely considerable, and with the small value of PF, the amount of 
reactive power is quite high as well causing voltage instability. In summary, 
the PF of 0.8 is suggested to be used when operating the PV system.

However, when the PF is under 0.8, the supported reactive power from PV 
seems to be over. The trouble occurs at the time of the highest sunlight, the 
generated active power from PV is extremely considerable, and with the small 
value of PF, the amount of reactive power is quite high as well causing 
voltage instability. In summary, the PF of 0.8 is suggested to be used when 
operating the PV system. 

Nevertheless, PV producers do not want to operate their own generators at a 
power factor less than unity because of financial problems. For instance, with 
the PV arrays of 8 MW under the unity power factor operation, the minimum 
size of the inverter required is 8 MVA only; while in the case of 0.8 PF, the 
peak values of active and reactive power from PV are 8 MW and 6 MVAr, 
respectively, so the inverter must be designed for the apparent power of 10 
MVA. Due to high investment costs of inverters whereas the PV owners do not 
gain any benefit, they have the reason to refuse to support utilities. Alterna-
tively, private investors may want to obtain more profit by increasing the 
capacity of PV that is restricted by voltage stability requirements. This 
contradiction can be solved if the PV producers enhance electricity generation 
while reducing power factor of inverter to maintain the initial global PQVSI. 
This process, simultaneously, satisfy the requests of utilities regarding reactive 
power assistance. The agreement is reached as in table III. 

The interests of private investors will be discussed in details. According to [9], 
the output energy from PV in one year can be calculated as              

where CF is capacity factor,  is installed capacity of PV arrays. Based on 
the policy mechanism designed to accelerate investment in renewable 
energy technologies named Feed-in Tariff (FiT), the price of PV electricity in 
Thailand is specified. Then, the revenue of small power producers will be 
determined for a year. In addition, suppose that investment costs for solar 
farm are given as in table IV. From this information, the benefits of investors 
are illustrated as in table V. In conclusion, utilizing an appropriate power 
factor control mode combined with the enhanced size, PV producers not 
only gain more profit but also help to maintain the normal voltage stability 
and provide the necessary reactive power to utilities. 

VI. CONCLUSION

The article has examined the impact of concentrated PV generation on 
system static voltage stability by using time-series power flow technique. 
Through the results, it can be seen that the location, size as well as operating 
control mode of PV farm affect significantly on voltage stability of power 
systems which is reflected by PQVSI indexes. The research has shown that, 
utilizing an appropriate PV system not only gains the benefits in meeting the 
increase of demands and replacing conventional generators, but also may 
help to reduce the general network instability. Furthermore, in some specific 
cases, the operation of PV at non-unity power factor is recommended to 
bring more interests for both PV producers and utilities.    

References

(1) P. Kundur, Power System Stability and Control, New York: McGraw-Hill, 1994.

(2) K. Yimchuen and K. Udomwongseree, “Transmission expansion planning with consideration of 
voltage stability using genetic algorithm,” ECTI-CON 2011, pp. 909–912, 2011

(3) A. Chatterjee, A. Keyhani, and D. Kapoor, “Identification of photovoltaic source models,” IEEE Trans. 
Energy Convers., vol. 26, no. 3, pp. 883–889, 2011.

(4) A. Chouder, S. Silvestre, N. Sadaoui, and L. Rahmani, “Modeling and simulation of a grid connected 
PV system based on the evaluation of main PV module parameters,” Simulation Modelling Practice and 
Theory, vol. 20, no. 1, pp. 46–58, Jan. 2012.

(5) W. Desoto, S. Klein, and W. Beckman, “Improvement and validation of a model for photovoltaic 
array performance,” Solar Energy, vol. 80, no. 1, pp. 78–88, Jan. 2006.

(6) H. Koizumi and K. Kurokawa, “A novel maximum power point tracking method for PV module 
integrated converter,” IEEE 36th Conference on Power Electronics Specialists, pp. 2081–2086, 2005.

(7) C. Naksrisuk and K. Audomvongseree, “Dependable capacity evaluation of wind power and solar 
power generation systems,” ECTI-CON 2013, pp. 1–6, May 2013.

(8) K. Audomvongseree and A. Yokoyama, “Risk based TRM evaluation by probabilistic approach,” 8th  
International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power System, pp. 254–259, 2004.

(9) J. M. Gordon and T. A. Reddy, “Generalized  capacity factors for grid-intertie solar photovoltaic 
systems,” Solar Cells, vol. 23, pp. 127–137, 1988. 

Fig. 10. Effect of various power factor operations of PV on voltage stability .

(21)

นายชาคริต  ไชยวุฒิเทพารักษ (Chakrit Chaiyawuttaparuk)
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254 Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
Chahrit.chai@gmail.com







40

RECOMMENDED THESIS

การกําหนดขนาดของระบบผลิตไฟฟาดวยแสงในระบบจําหนาย 
โดยพิจารณาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา

บทคัดยอ 

การผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสง (Photovoltaic : PV) เริ่มมีบทบาทในชีวิตในสวน
ของระบบจําหนาย  ความตองการที่จะประเมินผลกระทบของแหลงพลังงานทาง
เลือกนี้ที่มีตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาของระบบ  ในบทความนี้แบบจําลอง
หนวยยอยของระบบ PV ใชหลักการแบบจําลองแบบหนึ่งไดโอด หาตัวแปร  โดย
พิจารณาเงื่อนไขของสภาพแวดลอม  พลังงานที่ผลิตไดจากระบบ PV ถูกบันทึกไว
ทุกๆชวงของระยะเวลาที่กําหนด  พรอมกับขอมูลของโหลดที่ไดจากแบบจําลอง
โหลดชนิดเวลาแปรผัน  แตละชวงของเวลาสภาวะคงตัวของการดําเนินการระบบ
ถูกวิเคราะหโดยการคํานวณการไหลของโหลดกระแสสลับ  จากผลของการ
วิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา  ดัชนีความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา PQ 
(PQVSI) สามารถใชเปนตัวแสดงสภาพกระแสไฟฟาของระบบใกลเคียงกับสภาพ
ของแรงดันไฟฟาที่ไมมีเสถียรภาพอยางไร  การใชประโยชนดัชนีนี้เปนเกณฑหลัก  
บทความนี้แสดงใหเห็นวาจะกําหนดที่ตั้ง ขนาด และวิธีการควบคุมระบบ PV ได
อยางไร  ยิ่งกวานั้นมันยังแสดงใหเห็นถึงประโยชนในการดําเนินการระบบ PV ที่คา
เพาเวอรแฟกเตอรนอยกวาหนึ่ง

I. บทนํา

ปจจุบันนี้มีหนวยผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงจํานวนมากถูกตอรวมกับระบบไฟฟา
กําลัง  การใชประโยชนจากระบบ PV เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  วัตถุประสงคหลักใน
การใชแหลงพลังงานจากธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณเรือกระจก 
และลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  โดยการติดตั้งชุดผลิตไฟฟาดวยแสง (Photo-
voltaic : PV) รวมกับอินเวอเตอรเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา  เทคโนโลยีสมัยใหมนี้มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเข็มของแสงแดดสูง เชน ในเวียดนามและประเทศ 
ไทย

ถึงแมวาระบบผลิตพลังงานไฟฟาแบบนี้จะมีประโยชนมาก  มันก็ยังมีผลกระทบตอ
การดําเนินการของระบบไฟฟาปกติ  โดยเฉพาะในโครงขายระบบจําหนาย  จาก
คุณลักษณะของแสงและอุณหภูมิที่ไมสมํ่าเสมอ  ความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟา
จะไดรับผลกระทบ  ในจํานวนปญหาดานเสถียรภาพ  ความคงที่ของการไมมี
เสถียรภาพเปนหนึ่งในปญหาหลัก  ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเพราะวาขาดแคลนกําลัง
ไฟฟาจินตภาพในระหวางสภาวะฝนการทํางาน  ดวยระบบไฟฟาขนาดใหญตอกับ
สถานี PV  หมอแปลงแรงดันขึ้นที่อยูระหวาง บัส PV และโครงขายระบบไฟฟาอาจ
จะดึงกําลังไฟฟาจินตภาพ ซึ่งทําใหเกิดแรงดันผิดปกติ บางเวลาเมื่อสถานี PV 
ดําเนินการในโหมดการควบคุมแบบแรงดันคงที่ หรือคงคาเพาเวอรแฟคเตอรที่คา
นอยกวาหนึ่ง  ระบบไฟฟากําลังอาจรองรับกําลังไฟฟาจินตภาพเอาไว แลวทําให

การไมมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาลดลง  ดังนั้นการกําหนดการดําเนินการและ
ควบคุมระบบ PV ที่เหมาะสมกลายเปนเรื่องที่สําคัญ  คุณสมบัติของแหลงที่ตั้ง 
PV ตองถูกรวมเขากันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกระบบไฟฟากําลัง เพื่อการันตี
เสถยีรภาพของระบบ  ในความเปนจรงิมีเกณฑหลายเกณฑทีต่องการการพจิารณา 
เมื่อเลือกที่ตั้ง ขนาด และโหมดการควบคุมการดําเนินการของระบบ PV ดังเชน  
สภาวะแวดลอม  การลงทุน ตนทุนการดําเนินการ คุณภาพของพลังงานไฟฟา 
เปนตน  อยางไรก็ตามสําหรับการศึกษานี้  ความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา
แบบคงที่จะถูกพิจารณา  เกณฑนี้จะถูกสะทอนผานตัวแสดงผลของระบบสายสงที่
มีชื่อวา ดัชนีความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา PQ (PQVSI) ที่สามารถรวมเขา
กับการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟา  นอกจากนั้นการศึกษานี้จะแสดงการ
ควบคุมเพาเวอรแฟคเตอรของระบบ PV ที่แยที่สุดที่ไมใชหนึ่ง  ในสวนที่เหลือถูก
แบงไดเปน สวน II อธิบายดัชนีความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา PQ ที่ถูกใชใน
การวิเคราะห  แบบจําลองของระบบ PV และโหลดไดนําเสนอไวในสวน III  สวนที่ 
IV คือกรณีศีกษาโดยอยูบนพื้นฐานของโครงขายระบบจําหนายจริงของประเทศ 
ไทยและขอมูลตัวอยางจํานวนหนี่ง  ในขณะที่ผลการวิเคราะหไดแสดงในสวนที่ V 
สุดทายสวนที่ VI เปนบทสรุป

II. ดัชนีเสถียรภาพแรงดันไฟฟา PQ (PQVSI)

ในระบบไฟฟากําลัง  เสถียรภาพของแรงดันไฟฟาสามารถกําหนดเปนความ
สามารถของโครงขายไฟฟากําลังที่จะรองรับบัสแรงดันภายในขอจํากัดเมื่อโครง
ขายถูกดําเนินการอยางปกติหรือภายใตสิ่งรบกวน [1] ทําการตัดสินใจเมื่อดําเนิน
การระบบไฟฟา  การหาคาเสถียรภาพของแรงดันอยางรวดเร็วและถูกตองเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่ง  โดยทั่วไปการประเมินคาแรงดันไฟฟาอยางรวดเร็วถูกแสดงผาน
ดัชนีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา  สิ่งนี้จะใช PQVSI  อางอิงไปสูสายสงตามที่ตัว
แสดงผล แสดงวากระแสของระบบตอนที่ดําเนินการอยูหางจากแรงดันไฟฟาชวงที่
ไมสามารถควบคุมไดอยางไร [2]

รูปที่1 แทนแบบจําลองพายรของสายสงธรรมดาในรูปบัสสงและบัสรับ  ถูกกําหนด
โดยดูจากทิศทางการไหลของกําลังไฟฟาจริงบนสายสง Pji และ Qji แสดงใหเห็น
ถึงการไหลของกําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟาจินตภาพจากบัสรับไปยังบัสสง    
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รูปที่ 1 แบบจำลองพายรของสายสงปกติ

ดังนั้นกําลังไฟฟา Pji ควรมีเครื่องหมายเปนลบ  แรงดันเชิงซอนที่ปลายดานสงและ
ดานรับคือ  SV  และ  RV  ตามลําดับ

A = 1 + ZY
C

B = Z

เมื่อ Z  คือคาอิมพีแดนซรวมของสายสง และ CY  คือคาแอดมิตแตนซอัดประจุครี่
งทางของสายสง  จากรูปแบบลักษณะนี้การไหลของกําลังไฟฟาจริงที่จุดลมเหลว  
สามารถหาไดดังนี้

สุดทาย PQVSI สําหรับแตละสายสงสามารถคํานวณไดดังนี้

                                                                                                                                         
เม่ือ  คือกําลังไฟฟาจริงตามเงื่อนไขกระแส และ  คือมุมของกําลังไฟฟา
จริง  คํานวณโดย  คาสูงสุดของดัชนีสายสงจะเปนตัวแทน
ของระบบ

III.  องคประกอบของระบบและการจําลอง

A. แบบจําลองการผลิตกําลังไฟฟาดวยแสง (Photovoltaic generation 
model)

ธรรมดาแลวระบบ PV ประกอบดวยชุด PV จํานวนมากตออนุกรมหรือขนาน 
ระบบอินเวอเตอรและหมอแปลงแรงดันขึ้นตอเขากับระบบของการไฟฟา ตามรูป   
ที่ 2 บัสระหวางอินเวอเตอรและหมอแปลงเรียกวา บัส PV การจําลองสวนตางๆ
ตามหลักทฤษฎีจะแสดงรายละเอียดดังนี้

1) แบบจําลองระบบ PV แบบอะเรย (PV array model) จากที่ไดกลาวมาดานบน  
มีเพียงชุด PV 1 ชุดที่เล็กมากผลิตกําลังไฟฟาในจํานวนที่พิจารณาได  ดังนั้นชุด 
PV หลายๆชุดตออนุกรมกันเพื่อสรางแถวของระบบ PV ขึ้นมา และแถว PV 
หลายๆแถวจะถูกตอขนานกันเพื่อสรางเปนระบบ PV แบบอะเรย โดยการใชการ
รวมกันทั้งแรงดันและกระแส  สามารถเพิ่มกําลังไฟฟาของระบบ PV ได  ในสวนนี้
เริ่มตนจากแบบจําลองระบบ PV ชนิดหนี่งไดโอด หาตัวแปร ซึ่งเปนที่รูจักกันดี  
แลวกําหนดคาความเข็มของแสงและอุณหภูมิ  ตัวแปรเหลานี้ถูกปรับปรุงเพื่อให
แบบจําลองมีความแมนยําขึ้นตามสถานการณนั้น  สุดทายแบบจําลองระบบ PV 
แบบอะเรยตามสมการแรงดันและกระแส (V-I equation) สามารถถูกกําหนดตาม
เงื่อนไขของสภาพแวดลอม  ในบทความนี้จะแสดงใหเห็นวาการใชแบบจําลองนี้จะได
รับกําลังไฟฟากระแสตรงจากแหลง PV อยางไร

(1)
(2)

(3)

(4)

รูปที่ 2 แบบโครงสรางของระบบไฟฟาตออยูกับระบบ PV

a) แบบจําลองหนึ่งไดโอด หาตัวแปรของชุด PV แสดงในรูปที่ 3

ในแผนผังดานบน Iph  คือ กระแสที่กําเนิดโดยแสง Id  และ Vd คือกระแสและแรงดัน
ของไดโอด ตามลําดับ  Ish คือกระแสของตัวตานทานขนาน  Rsh และ Rs คือ คา
ความตานทานขนานและอนุกรม ตามลําดับ  Ipv และ Vpv คือ กระแสและแรงดัน
ของระบบ PV จากวงจรนี้ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันของชุด PV หา
ไดโดย

เมื่อ Io  คือกระแสอิ่มตัวคลํ้า n คือจํานวนเซลของ PV ภายในหนึ่งชุด และ VT คือ
แรงดันความรอนที่กําหนดไดจาก

เมื่อ k คือ คาคงที่ของ โบลซแมนน (Boltzmann ‘s constant = 1.381x10-23 
J/K) A คือแฟคเตอรคุณภาพของไดโอด T module คือชุดอุณหภูมิในหนวยองศา
เซลเซียส และ q คือประจุคูลอมบ (1.602x10-19 C)

สมการ (5) คือสมการสําคัญเพื่อหากําลังไฟฟาที่ผลิตจากชุด PV มันเห็นไดชัดวา 
ตัวแปรหาตัวที่ไมรูคาในสมการที่ (5) คือ Iph, I0, VT, Rsh  และ Rs  ถาคาตัวเลข
ของตัวแปรเหลานี้ถูกแยกแยะทําใหสามารถเขียนเปน กราฟ V-I และ ความ
สัมพันธของแรงดันกับกําลังไฟฟา V-P มันมีความสําคัญมากที่ตองเขาใจวา
ตัวแปรเหลานี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมธรรมชาติอยางมาก ดังนั้นภายใตสภาวะ
ดวงอาทิตยและความรอนจริงๆ คาของตัวแปรเหลานั้นจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหได
คุณลักษณะที่แนนอนตามชวงเวลานั้น

b) การปรับปรุงตัวแปรหาตัว : กอนอื่นสมการที่ (5) จะถูกพิจารณาภายใตสภาวะ
การทดสอบมาตรฐาน (STC) (1000 W/m2 ของความเข็มแสงแดด (GSTC) 
อุณหภูมิของแผนเซลล 25 oC (TSTC)) โดยปกติผูผลิตเตรียมเอกสารขอมูลระบบ 
PV โดยรวมคุณลักษณะทางไฟฟา ที่ STC เชน คากําลังไฟฟาสูงสุด (Pmax,n)  
แรงดันและกระแสที่ Pmax,n (Vmpp,n และ Impp,n) , กระแสลัดวงจร (Isc,n) , แรงดัน
ขณะเปดวงจร (Voc,n) , สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกระแสลัดวงจรและแรงดันเปด
วงจร (KI และ KV ตามลําดับ) อุณหภูมิการทํางานปกติ (NOCT) จํานวนของ
เซลลในหนึง่ชดุ (n) เหน็ไดชดัเจนวา กราฟ V-I ผาน 3 จดุสาํคัญ (จุดลดัวงจร(0 , 
Isc,n) , จุดเปดวงจร(Voc,n , 0) และจุดกําลังไฟฟาสูงสุด (Vmpp,n , Impp,n)) ใหผลคํา
ตอบกับสามสมการของตัวแปรหาตัวที่ใมรูคา  นอกจากนั้นมันเปนความจริงที่วา
อนุพันธของกําลังไฟฟาที่เกี่ยวของกับแรงดัน ณ จุดกําลังไฟฟาสุดเปนศูนย และ
อยูบนหลักของเสนความชันของกราฟ V-I ที่จุดลัดวงจร  อีกสองสมการที่เหลือ
เปนสูตรที่ใชคํานวณ  รวมสมการทั้งหาเขาดวยกัน ตัวแปรที่ไมรูคาถูกกําหนดที่ 
STC โดยใชวิธีการทําซํ้า อยางเชน วิธีการเกา-ไซเดล (Gauss-Seidel) [3]

รูปที่ 3 แบบจำลองหนี่งไดโอด หาตัวแปรของชุด PV

(5)

(6)
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การกําหนดขนาดของระบบผลิตไฟฟาดวยแสงในระบบจําหนาย 
โดยพิจารณาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา

บทคัดยอ 

การผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสง (Photovoltaic : PV) เริ่มมีบทบาทในชีวิตในสวน
ของระบบจําหนาย  ความตองการที่จะประเมินผลกระทบของแหลงพลังงานทาง
เลือกนี้ที่มีตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาของระบบ  ในบทความนี้แบบจําลอง
หนวยยอยของระบบ PV ใชหลักการแบบจําลองแบบหนึ่งไดโอด หาตัวแปร  โดย
พิจารณาเงื่อนไขของสภาพแวดลอม  พลังงานที่ผลิตไดจากระบบ PV ถูกบันทึกไว
ทุกๆชวงของระยะเวลาที่กําหนด  พรอมกับขอมูลของโหลดที่ไดจากแบบจําลอง
โหลดชนิดเวลาแปรผัน  แตละชวงของเวลาสภาวะคงตัวของการดําเนินการระบบ
ถูกวิเคราะหโดยการคํานวณการไหลของโหลดกระแสสลับ  จากผลของการ
วิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา  ดัชนีความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา PQ 
(PQVSI) สามารถใชเปนตัวแสดงสภาพกระแสไฟฟาของระบบใกลเคียงกับสภาพ
ของแรงดันไฟฟาที่ไมมีเสถียรภาพอยางไร  การใชประโยชนดัชนีนี้เปนเกณฑหลัก  
บทความนี้แสดงใหเห็นวาจะกําหนดที่ตั้ง ขนาด และวิธีการควบคุมระบบ PV ได
อยางไร  ยิ่งกวานั้นมันยังแสดงใหเห็นถึงประโยชนในการดําเนินการระบบ PV ที่คา
เพาเวอรแฟกเตอรนอยกวาหนึ่ง

I. บทนํา

ปจจุบันนี้มีหนวยผลิตพลังงานไฟฟาดวยแสงจํานวนมากถูกตอรวมกับระบบไฟฟา
กําลัง  การใชประโยชนจากระบบ PV เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  วัตถุประสงคหลักใน
การใชแหลงพลังงานจากธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณเรือกระจก 
และลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  โดยการติดตั้งชุดผลิตไฟฟาดวยแสง (Photo-
voltaic : PV) รวมกับอินเวอเตอรเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา  เทคโนโลยีสมัยใหมนี้มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเข็มของแสงแดดสูง เชน ในเวียดนามและประเทศ 
ไทย

ถึงแมวาระบบผลิตพลังงานไฟฟาแบบนี้จะมีประโยชนมาก  มันก็ยังมีผลกระทบตอ
การดําเนินการของระบบไฟฟาปกติ  โดยเฉพาะในโครงขายระบบจําหนาย  จาก
คุณลักษณะของแสงและอุณหภูมิที่ไมสมํ่าเสมอ  ความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟา
จะไดรับผลกระทบ  ในจํานวนปญหาดานเสถียรภาพ  ความคงที่ของการไมมี
เสถียรภาพเปนหนึ่งในปญหาหลัก  ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเพราะวาขาดแคลนกําลัง
ไฟฟาจินตภาพในระหวางสภาวะฝนการทํางาน  ดวยระบบไฟฟาขนาดใหญตอกับ
สถานี PV  หมอแปลงแรงดันขึ้นที่อยูระหวาง บัส PV และโครงขายระบบไฟฟาอาจ
จะดึงกําลังไฟฟาจินตภาพ ซึ่งทําใหเกิดแรงดันผิดปกติ บางเวลาเมื่อสถานี PV 
ดําเนินการในโหมดการควบคุมแบบแรงดันคงที่ หรือคงคาเพาเวอรแฟคเตอรที่คา
นอยกวาหนึ่ง  ระบบไฟฟากําลังอาจรองรับกําลังไฟฟาจินตภาพเอาไว แลวทําให

การไมมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาลดลง  ดังนั้นการกําหนดการดําเนินการและ
ควบคุมระบบ PV ที่เหมาะสมกลายเปนเรื่องที่สําคัญ  คุณสมบัติของแหลงที่ตั้ง 
PV ตองถูกรวมเขากันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกระบบไฟฟากําลัง เพื่อการันตี
เสถยีรภาพของระบบ  ในความเปนจรงิมีเกณฑหลายเกณฑทีต่องการการพจิารณา 
เมื่อเลือกที่ตั้ง ขนาด และโหมดการควบคุมการดําเนินการของระบบ PV ดังเชน  
สภาวะแวดลอม  การลงทุน ตนทุนการดําเนินการ คุณภาพของพลังงานไฟฟา 
เปนตน  อยางไรก็ตามสําหรับการศึกษานี้  ความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา
แบบคงที่จะถูกพิจารณา  เกณฑนี้จะถูกสะทอนผานตัวแสดงผลของระบบสายสงที่
มีชื่อวา ดัชนีความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา PQ (PQVSI) ที่สามารถรวมเขา
กับการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟา  นอกจากนั้นการศึกษานี้จะแสดงการ
ควบคุมเพาเวอรแฟคเตอรของระบบ PV ที่แยที่สุดที่ไมใชหนึ่ง  ในสวนที่เหลือถูก
แบงไดเปน สวน II อธิบายดัชนีความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา PQ ที่ถูกใชใน
การวิเคราะห  แบบจําลองของระบบ PV และโหลดไดนําเสนอไวในสวน III  สวนที่ 
IV คือกรณีศีกษาโดยอยูบนพื้นฐานของโครงขายระบบจําหนายจริงของประเทศ 
ไทยและขอมูลตัวอยางจํานวนหนี่ง  ในขณะที่ผลการวิเคราะหไดแสดงในสวนที่ V 
สุดทายสวนที่ VI เปนบทสรุป

II. ดัชนีเสถียรภาพแรงดันไฟฟา PQ (PQVSI)

ในระบบไฟฟากําลัง  เสถียรภาพของแรงดันไฟฟาสามารถกําหนดเปนความ
สามารถของโครงขายไฟฟากําลังที่จะรองรับบัสแรงดันภายในขอจํากัดเมื่อโครง
ขายถูกดําเนินการอยางปกติหรือภายใตสิ่งรบกวน [1] ทําการตัดสินใจเมื่อดําเนิน
การระบบไฟฟา  การหาคาเสถียรภาพของแรงดันอยางรวดเร็วและถูกตองเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่ง  โดยทั่วไปการประเมินคาแรงดันไฟฟาอยางรวดเร็วถูกแสดงผาน
ดัชนีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา  สิ่งนี้จะใช PQVSI  อางอิงไปสูสายสงตามที่ตัว
แสดงผล แสดงวากระแสของระบบตอนที่ดําเนินการอยูหางจากแรงดันไฟฟาชวงที่
ไมสามารถควบคุมไดอยางไร [2]

รูปที่1 แทนแบบจําลองพายรของสายสงธรรมดาในรูปบัสสงและบัสรับ  ถูกกําหนด
โดยดูจากทิศทางการไหลของกําลังไฟฟาจริงบนสายสง Pji และ Qji แสดงใหเห็น
ถึงการไหลของกําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟาจินตภาพจากบัสรับไปยังบัสสง    
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รูปที่ 1 แบบจำลองพายรของสายสงปกติ

ดังนั้นกําลังไฟฟา Pji ควรมีเครื่องหมายเปนลบ  แรงดันเชิงซอนที่ปลายดานสงและ
ดานรับคือ  SV  และ  RV  ตามลําดับ

A = 1 + ZY
C

B = Z

เมื่อ Z  คือคาอิมพีแดนซรวมของสายสง และ CY  คือคาแอดมิตแตนซอัดประจุครี่
งทางของสายสง  จากรูปแบบลักษณะนี้การไหลของกําลังไฟฟาจริงที่จุดลมเหลว  
สามารถหาไดดังนี้

สุดทาย PQVSI สําหรับแตละสายสงสามารถคํานวณไดดังนี้

                                                                                                                                         
เม่ือ  คือกําลังไฟฟาจริงตามเงื่อนไขกระแส และ  คือมุมของกําลังไฟฟา
จริง  คํานวณโดย  คาสูงสุดของดัชนีสายสงจะเปนตัวแทน
ของระบบ

III.  องคประกอบของระบบและการจําลอง

A. แบบจําลองการผลิตกําลังไฟฟาดวยแสง (Photovoltaic generation 
model)

ธรรมดาแลวระบบ PV ประกอบดวยชุด PV จํานวนมากตออนุกรมหรือขนาน 
ระบบอินเวอเตอรและหมอแปลงแรงดันขึ้นตอเขากับระบบของการไฟฟา ตามรูป   
ที่ 2 บัสระหวางอินเวอเตอรและหมอแปลงเรียกวา บัส PV การจําลองสวนตางๆ
ตามหลักทฤษฎีจะแสดงรายละเอียดดังนี้

1) แบบจําลองระบบ PV แบบอะเรย (PV array model) จากที่ไดกลาวมาดานบน  
มีเพียงชุด PV 1 ชุดที่เล็กมากผลิตกําลังไฟฟาในจํานวนที่พิจารณาได  ดังนั้นชุด 
PV หลายๆชุดตออนุกรมกันเพื่อสรางแถวของระบบ PV ขึ้นมา และแถว PV 
หลายๆแถวจะถูกตอขนานกันเพื่อสรางเปนระบบ PV แบบอะเรย โดยการใชการ
รวมกันทั้งแรงดันและกระแส  สามารถเพิ่มกําลังไฟฟาของระบบ PV ได  ในสวนนี้
เริ่มตนจากแบบจําลองระบบ PV ชนิดหนี่งไดโอด หาตัวแปร ซึ่งเปนที่รูจักกันดี  
แลวกําหนดคาความเข็มของแสงและอุณหภูมิ  ตัวแปรเหลานี้ถูกปรับปรุงเพื่อให
แบบจําลองมีความแมนยําขึ้นตามสถานการณนั้น  สุดทายแบบจําลองระบบ PV 
แบบอะเรยตามสมการแรงดันและกระแส (V-I equation) สามารถถูกกําหนดตาม
เงื่อนไขของสภาพแวดลอม  ในบทความนี้จะแสดงใหเห็นวาการใชแบบจําลองนี้จะได
รับกําลังไฟฟากระแสตรงจากแหลง PV อยางไร

(1)
(2)

(3)

(4)

รูปที่ 2 แบบโครงสรางของระบบไฟฟาตออยูกับระบบ PV

a) แบบจําลองหนึ่งไดโอด หาตัวแปรของชุด PV แสดงในรูปที่ 3

ในแผนผังดานบน Iph  คือ กระแสที่กําเนิดโดยแสง Id  และ Vd คือกระแสและแรงดัน
ของไดโอด ตามลําดับ  Ish คือกระแสของตัวตานทานขนาน  Rsh และ Rs คือ คา
ความตานทานขนานและอนุกรม ตามลําดับ  Ipv และ Vpv คือ กระแสและแรงดัน
ของระบบ PV จากวงจรนี้ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันของชุด PV หา
ไดโดย

เมื่อ Io  คือกระแสอิ่มตัวคลํ้า n คือจํานวนเซลของ PV ภายในหนึ่งชุด และ VT คือ
แรงดันความรอนที่กําหนดไดจาก

เมื่อ k คือ คาคงที่ของ โบลซแมนน (Boltzmann ‘s constant = 1.381x10-23 
J/K) A คือแฟคเตอรคุณภาพของไดโอด T module คือชุดอุณหภูมิในหนวยองศา
เซลเซียส และ q คือประจุคูลอมบ (1.602x10-19 C)

สมการ (5) คือสมการสําคัญเพื่อหากําลังไฟฟาที่ผลิตจากชุด PV มันเห็นไดชัดวา 
ตัวแปรหาตัวที่ไมรูคาในสมการที่ (5) คือ Iph, I0, VT, Rsh  และ Rs  ถาคาตัวเลข
ของตัวแปรเหลานี้ถูกแยกแยะทําใหสามารถเขียนเปน กราฟ V-I และ ความ
สัมพันธของแรงดันกับกําลังไฟฟา V-P มันมีความสําคัญมากที่ตองเขาใจวา
ตัวแปรเหลานี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมธรรมชาติอยางมาก ดังนั้นภายใตสภาวะ
ดวงอาทิตยและความรอนจริงๆ คาของตัวแปรเหลานั้นจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหได
คุณลักษณะที่แนนอนตามชวงเวลานั้น

b) การปรับปรุงตัวแปรหาตัว : กอนอื่นสมการที่ (5) จะถูกพิจารณาภายใตสภาวะ
การทดสอบมาตรฐาน (STC) (1000 W/m2 ของความเข็มแสงแดด (GSTC) 
อุณหภูมิของแผนเซลล 25 oC (TSTC)) โดยปกติผูผลิตเตรียมเอกสารขอมูลระบบ 
PV โดยรวมคุณลักษณะทางไฟฟา ที่ STC เชน คากําลังไฟฟาสูงสุด (Pmax,n)  
แรงดันและกระแสที่ Pmax,n (Vmpp,n และ Impp,n) , กระแสลัดวงจร (Isc,n) , แรงดัน
ขณะเปดวงจร (Voc,n) , สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกระแสลัดวงจรและแรงดันเปด
วงจร (KI และ KV ตามลําดับ) อุณหภูมิการทํางานปกติ (NOCT) จํานวนของ
เซลลในหนึง่ชดุ (n) เหน็ไดชดัเจนวา กราฟ V-I ผาน 3 จดุสาํคัญ (จุดลดัวงจร(0 , 
Isc,n) , จุดเปดวงจร(Voc,n , 0) และจุดกําลังไฟฟาสูงสุด (Vmpp,n , Impp,n)) ใหผลคํา
ตอบกับสามสมการของตัวแปรหาตัวที่ใมรูคา  นอกจากนั้นมันเปนความจริงที่วา
อนุพันธของกําลังไฟฟาที่เกี่ยวของกับแรงดัน ณ จุดกําลังไฟฟาสุดเปนศูนย และ
อยูบนหลักของเสนความชันของกราฟ V-I ที่จุดลัดวงจร  อีกสองสมการที่เหลือ
เปนสูตรที่ใชคํานวณ  รวมสมการทั้งหาเขาดวยกัน ตัวแปรที่ไมรูคาถูกกําหนดที่ 
STC โดยใชวิธีการทําซํ้า อยางเชน วิธีการเกา-ไซเดล (Gauss-Seidel) [3]

รูปที่ 3 แบบจำลองหนี่งไดโอด หาตัวแปรของชุด PV

(5)

(6)
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ตามเอกสารอางอิง [4] และ [5] ตัวแปรเหลานี้สามารถปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน 
จากสาเหตุอื่นๆ ของการแผรังสีจากดวงอาทิตย G (W/m2) และอุณหภูมิ 
T(oC) 

c) สมการคุณลักษณะของ PV อะเรย : โดยสมมติแลวระบบ PV อะเรยประกอบ
ดวย Ns แถวตอขนานกัน และแตละแถวมี Nm ชุดตออนุกรมกัน ตามเอกสาร
อางอิง [3] ตัวแปรของชุด PV ถูกปรับเปลี่ยนและใชแทนสมการ (5) เพื่อใหได
สมการแรงดัน-กระแสของระบบ PV อะเรยดดังนี้

 

d) กําลังไฟฟาจริงกระแสตรงจากระบบ PV อะเรย : ขณะนี้ความสัมพันธระหวาง
กระแสและแรงดันของระบบ PV อะเรยภายใตปจจัยภายนอกใดๆถูกกําหนดไว
ชัดเจนในสมการ (15) ดังนั้นกราฟคุณลักษณะ V-I และ V-P ถูกวาดโดยใช
โปรแกรม Matlab ซึ่งแสดงในรูปที่ 4  ยกตัวอยางตองมีความตระหนักวาระบบ
ผลิตกําลังไฟฟา PV ปกติจะทํางานในระบบควบคุมจุดที่กําลังไฟฟาสูงสุด 
(Maximum power point tracking : MPPT) หนาที่อยางหนึ่งของระบบ 
MPPT คือรักษากําลังไฟฟาที่ผลิตออกมาที่จุดสูงสุดบนกราฟ V-P [6]  
เนื่องจากเหตุนี้คาสูงสุดจะถูกพิจารณาวาเปนกําลังไฟฟาจริงกระแสตรง (PDC )   
ที่ฟารม PV จายเขาสูระบบไฟฟา

2) แบบจําลองอินเวอเตอรและหมอแปลงไฟฟา

ในความเปนจริงอินเวอเตอรมีหนาที่สําคัญในระบบ PV โดยการแปลงกําลัง
ไฟฟากระแสตรงใหเปนกําลังไฟฟากระแสสลับตามมาตรฐานของการไฟฟา  กอน
สงออกสูระบบของการไฟฟาตอไป  อาศัยหลักของคุณสมบัติสถานะคงตัวของ
งานวิจัยนี้  แบบจําลองอินเวอเตอรสามารถพิจารณาอยางงายในรูปของคา
สัมประสิทธิ์ eff  แทนสัมประสิทธิ์การแปลงรูปพลังงาน [7] กําลังไฟฟาจริงแบบ  
3 เฟสที่ถูกสงมายังบัส PV สามารถคํานวณไดดังนี้

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

รูปที่ 4 คุณลักษณะของ V-I และ V-P ของระบบ PV อะเรยภายใต STC

นอกจากนั้นมันยังสมมติไดวา  ระบบคอนเวอเตอรมีความสามารถที่จะควบคุม
กําลังไฟฟาจินตภาพที่ตองการเพื่อรักษาแรงดันที่เทอรมินอลใหคงที่หรือเพาเวอร
แฟคเตอรที่บัส PV ในยานการควบคุมเพาเวอรแฟคเตอรคงที่  กําลังไฟฟา
จินตภาพที่สอดคลองกันจากระบบ PV สามารถคํานวณไดงายและบัส PV จะถูก
มองวาเปนบัส PQ  อีกทางหนึ่งในแบบแผนแรงดันที่เทอรมินอลคงที่  จุดนี้จะถูก
แสดงวาเปนบัส PV ดวยขนาดของแรงดันที่ตัวมันจะถูกตัดสินโดยผูควบคุม

สุดทายหมอแปลงแรงดันขึ้น  สามารถกําหนดงายๆ ใหเปนรีแอคแตนซ XT ที่
อัตราสวนรอบปกติซึ่งถูกกําหนดใหเปนหนึ่ง  เพียงเทานี้แบบจําลองระบบผลิต
กําลังไฟฟา PV ก็สมบูรณสําหรับใชในการศึกษาการไหลของโหลด

B) แบบจําลองโหลด

ตามการไหลของกําลังไฟฟาแบบอนุกรมเวลา  ความตองการโหลดจําเปนตองถูก
รวบรวมเปนชวงๆ  ตลอดชวงเวลาที่ทําการศึกษา  คาดวาชวงเวลานี้ประกอบ
ดวยหลายชั่วโมงและคาเฉลี่ยของความตองการกําลังไฟฟาในแตละชั่วโมงถูก
กําหนดบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลในอดีต  โหลดที่เวลา t ของชั่วโมง  i 
สามารถคํานวณจากคาลวงหนาที่เวลา  ดังนี้

เมื่อ  คือความแตกตางของโหลดที่ถูกอธิบายดวยการกระจายแบบธรรมดา 
 

เมื่อ  คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพยากรณความตองการในชั่วโมง i ซึ่ง
สามารถประมาณคาไดดวยสัมประสิทธิ์  คูณกับรากที่สองของคาเฉลี่ยในสมการ 
(19) [8]  และ Z คือจํานวนการสุมของการกระจายปกติมาตรฐาน

คาเฉลี่ยของ ‘0’ มีความหมายวาโหลดเปลี่ยนแปลงใกลๆ กับคาเฉลี่ยจากสมการ 
(17) (18) และ(19) แบบจําลองแบบสุมของความตองการโหลดถูกแทนดวย
สมการ (20) ดวยคาเริ่มตน  ถูกสมมติใหเปน  

ตองจําไววาความตองการกําลังไฟฟาจินตภาพสามารถประมาณคาไดโดยตรงจาก
สมการ (20) ดวยการสมมติวาเพาเวอรแฟคเตอรคงที่

IV. การทดสอบแบบจําลองระบบและขอมูลตัวอยาง

A. การทดสอบแบบจําลองระบบ

สวนนี้อธิบายความเปนจริงของการกระจายตัวของโครงขายระบบไฟฟาใน
ประเทศไทย มีชื่อวา ระบบทาไทร  โครงขายประกอบดวยกิ่งยอย 33 กิ่ง และบัส
อีก 34 บัส ในบัสที่ 1 พิจารณาใหเปนบัสที่นิ่ง (slack bus) สวนโหนดที่เหลือ
พิจารณาใหเปนบัส PQ ในโปรแกรมการไหลของโหลด  แตในความเปนจริงมีแค 
18 บัสที่เปนจุดที่มีโหลดจริงๆ เมื่อระบบผลิดกําลังไฟฟาดวยแสงถูกตอเขากับ

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

800 800

โหนดใดๆ  ที่โหนดนั้นจะทําหนาที่ในระบบไฟฟาตามรูปที่ 2  เพื่อความสะดวก บัส 
PV ถูกกําหนดใหเปนบัสที่ 35 ที่สามารถเปนบัส PQ หรือ บัส PV  ซึ่งขึ้นอยูกับ
ยานการควบคุมการดําเนินการ  การใชประโยชนระบบการทดสอบนี้ การศึกษา
การไหลของกําลังไฟฟาแบบอนุกรมเวลาจะทําไดดวยตําแหนงที่แตกตางกัน ขนาด
และยานการควบคุมของระบบ PV  รูปแบบระบบทาไทรแสดตามรูปที่ 5

B. ขอมูลเชิงตัวเลขของระบบผลิตกําลังไฟฟา PV และความตองการ

การวิจัยเริ่มทําตั้งแตเวลา 7 นาฬกาไปจนถึง 18 นาฬกา ในวันทํางานชวงฤดูรอน
ปกติดวยชวงเวลาระหวาง ( ) 1/60 ชั่วโมง เพื่อผลิตกําลังไฟฟาจริง PV โดย
ตองรูขอมูลของการแผรังสีของดวงอาทิตยและอุณหภูมิ  ตามเอกสารอางอิง [7] 
แบบจําลองการแผรังสีและอุณหภูมิหองไดถูกแสดงไวในรูปที่ 6 แสดงตัวอยางของ
เงื่อนไขสภาพแวดลอมซึ่งถูกจําลองทุกๆนาที ตลอดชวงเวลาที่ทําการสังเกต ผลก็
คือกําลังไฟฟาจากระบบ PV ที่สอดคลองถูกผลิตขึ้นตามรูปที่ 7 ตามหลักการที่
กลาวไวในสวนกอนหนานี้

นอกจากนั้น  บนพื้นฐานของทฤษฎีอางถึงกอนหนา  ความตองการโหลดที่ทุกบัส
ถูกกําหนดดังรูปที่ 8 เปนตัวอยาง

V. ผลของการจําลองและการพิจารณา

A. ผลกระทบของระบบ PV

อยางแรก การวิเคราะห PQVSI จะถูกประยุกตใชกับระบบโดยไมมีการแทรกซึม
ของระบบ PV ตาราง I  แสดงดัชนีแรงดันไฟฟาที่สูงที่สุดสามคาท่ีเวลาวิกฤต  
เม่ือหน่ึงในกิ่งทั้งหมดไปถึงคา PQVSI ท่ีสูงท่ีสุด พิจารณาตลอดชวงเวลาท่ี
ศีกษา

ตาราง I  คา PQVSI ที่สูงที่สุดที่เวลาวิกฤตในกรณีอางอิง

ที่เวลาที่กําหนดนี้  โหลดในภาคอุตสาหกรรมมีคอนขางมาก  สาเหตุจากจํานวน
กําลังไฟฟาไหลในสายสง 2-3 , 3-4 และ11-12 ไปตามสายปอนหลัก  ดังนั้นการ
ไหลของกําลังไฟฟาของสายสงสามารถพิจารณาได  ดวยเหตุที่สายสงเหลานี้
กลายเปนวามีความเครียดมากขึ้น ทําใหคา PQVSI มีคาสูง ถึงแมวาดัชนี
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟายังมีผลกระทบ โดยตัวแปรของสายสง (เชน คาความ
ตานทาน และคาความเหนี่ยวนํา) มันสามารถแสดงไดวาถึงแมวากําลังไฟฟาที่ไหล
ในกิ่ง 11-12  นอยกวากิ่ง 2-3 หรือ 3-4 คาตัวแปรของสายสงนี้ที่อยางไรก็ตาม
ถูกพิจารณาวามากกวาอันอื่นๆ  นําไปสูขีดจํากัดของกําลังไฟฟาที่นอยกวา 

 ตามที่ PQVSI คืออัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาจริงและขีดจํากัด  ดัชนี
ของกิ่ง 11-12 สามารถเปนอันที่สูงที่สุด และในความเปนจริงมันเปนคาในยาน
กวาง  PQVSI ของทั้งระบบแสดงการดําเนินการอยูที่สภาวะปกติและไมเปนสาเหตุ
ใหเกิดแรงดันไฟฟาไมมีเสถียรภาพ

จากนั้น ระบบ PV 8 MW ถูกติดตั้งที่บัส 12 เพื่อดูผลกระทบของแหลงพลังงาน
ทางเลือกนี้ตอเสถียรภาพแรงดันของระบบ  ยานการควบคุมทั้งสองจะถูก
พิจารณาเพื่อสงผลคําตอบ ดังตารางที่ II

ตารางที่ II  คา PQVSI ในกรณีของ PV

ที่เวลาอางอิง (เวลาวิกฤตในกรณีไมมี PV ) ดวยเงื่อนไขของแสงแดดและอุณหภูมิ
ที่ดี  ฟารม PV สนับสนุนกําลังไฟฟาใหกับโครงขาย  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การไหลของกําลังไฟฟาในสายสง  โดยเฉพาะในระบบควบคุม PV  ใดๆ  กําลัง
ไฟฟาจริงที่ไหลในสายสง 11-12  ลดลง เปรียบเทียบกับอันที่ไมมีระบบ PV จาก
เหตุนี้ทําใหคา PQVSI ของสายสง 11-12 ลดลง  ในกรณี PV ถูกควบคุมใน
ยาน PF คงที่  แมวาคา PQVSI ของสายสง 11-12 ยังคงเปนดัชนีสูงสุดเฉพาะ
ที่ ณ เวลานี้มันมีคาลดลงมากถึง 0.1854 และมันก็ไมเปน PQVSI แบบกวางอีก
ตอไป  ในอีกดานหนึ่งในยานการควบคุมแรงดันคงที่  ระบบ PV ไมเพียงสนับสนุน

รูปที่ 5 แผนผังเสนเดี่ยวของโครงขายกำลังไฟฟาระบบจำหนายทาไทร

รูปที่ 6 ตัวอยางการแผรังสีและอุณหภูมิของวันในฤดูรอนปกติ

รูปที่ 7 ตัวอยางกำลังไฟฟาจริงที่ถูกผลิตขึ้นจากระบบ PV 8MW

รูปที่ 8 ตัวอยางความตองการกำลังไฟฟาจริงที่บัส 24 ในวันทำงานชวงฤดูรอน
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ตามเอกสารอางอิง [4] และ [5] ตัวแปรเหลานี้สามารถปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน 
จากสาเหตุอื่นๆ ของการแผรังสีจากดวงอาทิตย G (W/m2) และอุณหภูมิ 
T(oC) 

c) สมการคุณลักษณะของ PV อะเรย : โดยสมมติแลวระบบ PV อะเรยประกอบ
ดวย Ns แถวตอขนานกัน และแตละแถวมี Nm ชุดตออนุกรมกัน ตามเอกสาร
อางอิง [3] ตัวแปรของชุด PV ถูกปรับเปลี่ยนและใชแทนสมการ (5) เพื่อใหได
สมการแรงดัน-กระแสของระบบ PV อะเรยดดังนี้

 

d) กําลังไฟฟาจริงกระแสตรงจากระบบ PV อะเรย : ขณะนี้ความสัมพันธระหวาง
กระแสและแรงดันของระบบ PV อะเรยภายใตปจจัยภายนอกใดๆถูกกําหนดไว
ชัดเจนในสมการ (15) ดังนั้นกราฟคุณลักษณะ V-I และ V-P ถูกวาดโดยใช
โปรแกรม Matlab ซึ่งแสดงในรูปที่ 4  ยกตัวอยางตองมีความตระหนักวาระบบ
ผลิตกําลังไฟฟา PV ปกติจะทํางานในระบบควบคุมจุดที่กําลังไฟฟาสูงสุด 
(Maximum power point tracking : MPPT) หนาที่อยางหนึ่งของระบบ 
MPPT คือรักษากําลังไฟฟาที่ผลิตออกมาที่จุดสูงสุดบนกราฟ V-P [6]  
เนื่องจากเหตุนี้คาสูงสุดจะถูกพิจารณาวาเปนกําลังไฟฟาจริงกระแสตรง (PDC )   
ที่ฟารม PV จายเขาสูระบบไฟฟา

2) แบบจําลองอินเวอเตอรและหมอแปลงไฟฟา

ในความเปนจริงอินเวอเตอรมีหนาที่สําคัญในระบบ PV โดยการแปลงกําลัง
ไฟฟากระแสตรงใหเปนกําลังไฟฟากระแสสลับตามมาตรฐานของการไฟฟา  กอน
สงออกสูระบบของการไฟฟาตอไป  อาศัยหลักของคุณสมบัติสถานะคงตัวของ
งานวิจัยนี้  แบบจําลองอินเวอเตอรสามารถพิจารณาอยางงายในรูปของคา
สัมประสิทธิ์ eff  แทนสัมประสิทธิ์การแปลงรูปพลังงาน [7] กําลังไฟฟาจริงแบบ  
3 เฟสที่ถูกสงมายังบัส PV สามารถคํานวณไดดังนี้

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

รูปที่ 4 คุณลักษณะของ V-I และ V-P ของระบบ PV อะเรยภายใต STC

นอกจากนั้นมันยังสมมติไดวา  ระบบคอนเวอเตอรมีความสามารถที่จะควบคุม
กําลังไฟฟาจินตภาพที่ตองการเพื่อรักษาแรงดันที่เทอรมินอลใหคงที่หรือเพาเวอร
แฟคเตอรที่บัส PV ในยานการควบคุมเพาเวอรแฟคเตอรคงที่  กําลังไฟฟา
จินตภาพที่สอดคลองกันจากระบบ PV สามารถคํานวณไดงายและบัส PV จะถูก
มองวาเปนบัส PQ  อีกทางหนึ่งในแบบแผนแรงดันที่เทอรมินอลคงที่  จุดนี้จะถูก
แสดงวาเปนบัส PV ดวยขนาดของแรงดันที่ตัวมันจะถูกตัดสินโดยผูควบคุม

สุดทายหมอแปลงแรงดันขึ้น  สามารถกําหนดงายๆ ใหเปนรีแอคแตนซ XT ที่
อัตราสวนรอบปกติซึ่งถูกกําหนดใหเปนหนึ่ง  เพียงเทานี้แบบจําลองระบบผลิต
กําลังไฟฟา PV ก็สมบูรณสําหรับใชในการศึกษาการไหลของโหลด

B) แบบจําลองโหลด

ตามการไหลของกําลังไฟฟาแบบอนุกรมเวลา  ความตองการโหลดจําเปนตองถูก
รวบรวมเปนชวงๆ  ตลอดชวงเวลาที่ทําการศึกษา  คาดวาชวงเวลานี้ประกอบ
ดวยหลายชั่วโมงและคาเฉลี่ยของความตองการกําลังไฟฟาในแตละชั่วโมงถูก
กําหนดบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลในอดีต  โหลดที่เวลา t ของชั่วโมง  i 
สามารถคํานวณจากคาลวงหนาที่เวลา  ดังนี้

เมื่อ  คือความแตกตางของโหลดที่ถูกอธิบายดวยการกระจายแบบธรรมดา 
 

เมื่อ  คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพยากรณความตองการในชั่วโมง i ซึ่ง
สามารถประมาณคาไดดวยสัมประสิทธิ์  คูณกับรากที่สองของคาเฉลี่ยในสมการ 
(19) [8]  และ Z คือจํานวนการสุมของการกระจายปกติมาตรฐาน

คาเฉลี่ยของ ‘0’ มีความหมายวาโหลดเปลี่ยนแปลงใกลๆ กับคาเฉลี่ยจากสมการ 
(17) (18) และ(19) แบบจําลองแบบสุมของความตองการโหลดถูกแทนดวย
สมการ (20) ดวยคาเริ่มตน  ถูกสมมติใหเปน  

ตองจําไววาความตองการกําลังไฟฟาจินตภาพสามารถประมาณคาไดโดยตรงจาก
สมการ (20) ดวยการสมมติวาเพาเวอรแฟคเตอรคงที่

IV. การทดสอบแบบจําลองระบบและขอมูลตัวอยาง

A. การทดสอบแบบจําลองระบบ

สวนนี้อธิบายความเปนจริงของการกระจายตัวของโครงขายระบบไฟฟาใน
ประเทศไทย มีชื่อวา ระบบทาไทร  โครงขายประกอบดวยกิ่งยอย 33 กิ่ง และบัส
อีก 34 บัส ในบัสที่ 1 พิจารณาใหเปนบัสที่นิ่ง (slack bus) สวนโหนดที่เหลือ
พิจารณาใหเปนบัส PQ ในโปรแกรมการไหลของโหลด  แตในความเปนจริงมีแค 
18 บัสที่เปนจุดที่มีโหลดจริงๆ เมื่อระบบผลิดกําลังไฟฟาดวยแสงถูกตอเขากับ

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

800 800

โหนดใดๆ  ที่โหนดนั้นจะทําหนาที่ในระบบไฟฟาตามรูปที่ 2  เพื่อความสะดวก บัส 
PV ถูกกําหนดใหเปนบัสที่ 35 ที่สามารถเปนบัส PQ หรือ บัส PV  ซึ่งขึ้นอยูกับ
ยานการควบคุมการดําเนินการ  การใชประโยชนระบบการทดสอบนี้ การศึกษา
การไหลของกําลังไฟฟาแบบอนุกรมเวลาจะทําไดดวยตําแหนงที่แตกตางกัน ขนาด
และยานการควบคุมของระบบ PV  รูปแบบระบบทาไทรแสดตามรูปที่ 5

B. ขอมูลเชิงตัวเลขของระบบผลิตกําลังไฟฟา PV และความตองการ

การวิจัยเริ่มทําตั้งแตเวลา 7 นาฬกาไปจนถึง 18 นาฬกา ในวันทํางานชวงฤดูรอน
ปกติดวยชวงเวลาระหวาง ( ) 1/60 ชั่วโมง เพื่อผลิตกําลังไฟฟาจริง PV โดย
ตองรูขอมูลของการแผรังสีของดวงอาทิตยและอุณหภูมิ  ตามเอกสารอางอิง [7] 
แบบจําลองการแผรังสีและอุณหภูมิหองไดถูกแสดงไวในรูปที่ 6 แสดงตัวอยางของ
เงื่อนไขสภาพแวดลอมซึ่งถูกจําลองทุกๆนาที ตลอดชวงเวลาที่ทําการสังเกต ผลก็
คือกําลังไฟฟาจากระบบ PV ที่สอดคลองถูกผลิตขึ้นตามรูปที่ 7 ตามหลักการที่
กลาวไวในสวนกอนหนานี้

นอกจากนั้น  บนพื้นฐานของทฤษฎีอางถึงกอนหนา  ความตองการโหลดที่ทุกบัส
ถูกกําหนดดังรูปที่ 8 เปนตัวอยาง

V. ผลของการจําลองและการพิจารณา

A. ผลกระทบของระบบ PV

อยางแรก การวิเคราะห PQVSI จะถูกประยุกตใชกับระบบโดยไมมีการแทรกซึม
ของระบบ PV ตาราง I  แสดงดัชนีแรงดันไฟฟาที่สูงท่ีสุดสามคาท่ีเวลาวิกฤต  
เม่ือหน่ึงในกิ่งท้ังหมดไปถึงคา PQVSI ท่ีสูงท่ีสุด พิจารณาตลอดชวงเวลาที่
ศีกษา

ตาราง I  คา PQVSI ที่สูงที่สุดที่เวลาวิกฤตในกรณีอางอิง

ที่เวลาที่กําหนดนี้  โหลดในภาคอุตสาหกรรมมีคอนขางมาก  สาเหตุจากจํานวน
กําลังไฟฟาไหลในสายสง 2-3 , 3-4 และ11-12 ไปตามสายปอนหลัก  ดังนั้นการ
ไหลของกําลังไฟฟาของสายสงสามารถพิจารณาได  ดวยเหตุที่สายสงเหลานี้
กลายเปนวามีความเครียดมากขึ้น ทําใหคา PQVSI มีคาสูง ถึงแมวาดัชนี
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟายังมีผลกระทบ โดยตัวแปรของสายสง (เชน คาความ
ตานทาน และคาความเหนี่ยวนํา) มันสามารถแสดงไดวาถึงแมวากําลังไฟฟาที่ไหล
ในกิ่ง 11-12  นอยกวากิ่ง 2-3 หรือ 3-4 คาตัวแปรของสายสงนี้ที่อยางไรก็ตาม
ถูกพิจารณาวามากกวาอันอื่นๆ  นําไปสูขีดจํากัดของกําลังไฟฟาที่นอยกวา 

 ตามที่ PQVSI คืออัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาจริงและขีดจํากัด  ดัชนี
ของกิ่ง 11-12 สามารถเปนอันที่สูงที่สุด และในความเปนจริงมันเปนคาในยาน
กวาง  PQVSI ของทั้งระบบแสดงการดําเนินการอยูที่สภาวะปกติและไมเปนสาเหตุ
ใหเกิดแรงดันไฟฟาไมมีเสถียรภาพ

จากนั้น ระบบ PV 8 MW ถูกติดตั้งที่บัส 12 เพื่อดูผลกระทบของแหลงพลังงาน
ทางเลือกนี้ตอเสถียรภาพแรงดันของระบบ  ยานการควบคุมทั้งสองจะถูก
พิจารณาเพื่อสงผลคําตอบ ดังตารางที่ II

ตารางที่ II  คา PQVSI ในกรณีของ PV

ที่เวลาอางอิง (เวลาวิกฤตในกรณีไมมี PV ) ดวยเงื่อนไขของแสงแดดและอุณหภูมิ
ที่ดี  ฟารม PV สนับสนุนกําลังไฟฟาใหกับโครงขาย  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การไหลของกําลังไฟฟาในสายสง  โดยเฉพาะในระบบควบคุม PV  ใดๆ  กําลัง
ไฟฟาจริงที่ไหลในสายสง 11-12  ลดลง เปรียบเทียบกับอันที่ไมมีระบบ PV จาก
เหตุนี้ทําใหคา PQVSI ของสายสง 11-12 ลดลง  ในกรณี PV ถูกควบคุมใน
ยาน PF คงที่  แมวาคา PQVSI ของสายสง 11-12 ยังคงเปนดัชนีสูงสุดเฉพาะ
ที่ ณ เวลานี้มันมีคาลดลงมากถึง 0.1854 และมันก็ไมเปน PQVSI แบบกวางอีก
ตอไป  ในอีกดานหนึ่งในยานการควบคุมแรงดันคงที่  ระบบ PV ไมเพียงสนับสนุน

รูปที่ 5 แผนผังเสนเดี่ยวของโครงขายกำลังไฟฟาระบบจำหนายทาไทร

รูปที่ 6 ตัวอยางการแผรังสีและอุณหภูมิของวันในฤดูรอนปกติ

รูปที่ 7 ตัวอยางกำลังไฟฟาจริงที่ถูกผลิตขึ้นจากระบบ PV 8MW

รูปที่ 8 ตัวอยางความตองการกำลังไฟฟาจริงที่บัส 24 ในวันทำงานชวงฤดูรอน



44

RECOMMENDED THESIS

แตกําลังไฟฟาจริงแตยังสนับสนุนกําลังไฟฟาจินตภาพเขาสูโครงขายอีกดวย  
เปรียบเทียบยานนี้กับยานเพาเวอรแฟคเตอรคงที่และพิจารณาสายสง 11-12 ที่
เวลาอางอิง  การไหลของกําลังไฟฟาจริงเกือบจะเหมือนกันแตกําลังไฟฟา
จินตภาพที่สอดคลองกันลดลงมาก  ทําใหคา PQVSI ของสายสง 11-12 ลดลง
เหลือ 0.1281 ผลก็คือกิ่ง 35-12 ที่มีดัชนีแรงดันไฟฟาสูงกวากลายเปนสายสง
วิกฤตเฉพาะที่ ณ เวลานี้  โดยทั่วไปเวลาวิกฤตใหมสามารถกําหนดไดเมื่อความ
ตองการโหลดสูงมาก  แตโครงขายไมไดรับการกระจายอยางสมควรจากระบบ PV 
จากตาราง II คา PQVSI  แบบกวางลดลงจาก 0.2487 (ไมมีระบบ PV ) เปน 
0.2150 (ยานการควบคุม PF คงที่) หรือเปน 0.1669 (ยานการควบคุมแรงดัน) 
แสดงใหเห็นวาดวยการรวมระบบ PV ที่เหมาะสม  เสถียรภาพแรงดันไฟฟาของ
โครงขายสามารถเพิ่มขึ้นไดอยางนาประหลาดใจ

B. คุณสมบัติของที่ตั้งและขนาดของ PV 

ในชีวิตจริงตําแหนงที่เหมาะสมของระบบ PV ขึ้นอยูกับการผันแปรของปจจัยหลาย
ดานอยางเชน ความเข็มของแสง  ภูมิประเทศ ที่ดินและอื่นๆ  ในงานวิจัยนี้หลาย
พื้นที่มีความนาสนใจเชน บัส2 บัส5 บัส12 บัส13 และบัส27 เพื่อไมใหขัดแยงกับ
รหัสของระบบการไฟฟา  ขนาดของ PV ก็ยังถูกจํากัดตามระบบจําหนายจริง  
จากนั้นขนาดของ PV เพิ่มขึ้นอยางคงที่ถึง 36MW โดยเพิ่ม 1MW ตอขั้น  รูป
ที่ 9 แสดงเฉพาะจุดที่ประหลาดใจ ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของการแทรกซึมของ PV 
ที่มีตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา

ที่ตําแหนงใกลกับบัสที่ไมเคลื่อนไหว (เชนบัส 2 ) การแทรกซึมที่เพิ่มขึ้นของ PV 
ไมมีผลกระทบที่เห็นไดชัดตอเสถียรภาพของระบบ  ในกรณีนี้ฟารม PV รวมกับ
บัสที่ไมเคลื่อนไหวกลายเปนกลุมของชุดกําเนิดกําลังไฟฟาจายไปยังโหลด  
ปฏิกิริยาระหวางระบบ PV และสถานีไฟฟายอยหลักสามารถมองเปนการสนับสนุน
ภายใน  ถาเครื่องกําเนิดทั้งหมดถูกพิจารณาวารวมกันเปนอันเดียวกัน  จํานวน
กําลังไฟฟารวมจากแหลงจายนี้ควรเหมือนกับมาจากบัสที่ไมเคลื่อนไหวในกรณีที่
ไมมี PV  หรือพูดอีกอยางที่ตําแหนงนี้จะมีหรือไมมี PV การไหลของกําลังไฟฟา
ในสายสงเกือบเทากัน  ทําใหคา PQVSI แบบกวางมีคาเหมือนกัน  เหตุผลอยาง
เดียวที่ทําใหระบบไมมีความมั่นคงมาขึ้นคือกําลังไฟฟาเกินในกิ่ง 1-2 และ 35-2 ใน
ความเปนจริงเมื่อ PV ถูกกําหนดขนาดถึง 36MW ดวยสภาวะภายนอกที่
สอดคลองกัน  สายสง 35-2 กลายเปนวาโดนบังคับมาก  เปนเหตุใหคา PQVSI 
ของมันสูงขึ้น  และจากนั้นคานี้จะกลายเปนคาแบบกวาง

ที่บัส 12 เมื่อขนาดของ PV ยังคงเพิ่มขึ้นจนถึง 8MW ดัชนีแรงดันไฟฟาลดลง  
แสดงใหเห็นวาดวยขนาดที่เหมาะสม  ระบบ PV สามารถสนับสนุนโครงขายโดยคง

ไวซึ่งเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา  อยางไรก็ตามถาขนาดของ PV คอนขางใหญ
มากรวมกับสภาพธรรมชาติที่เขากันได  กําลังไฟฟาจริงที่ถูกผลิตออกมามากเกิน
อยางทันทีทันใด  เปนเหตุให  PQVSI แบบกวางมีคาเพิ่มขึ้น  เมื่อดัชนีนี้ใกลเคียง
หนึ่ง  ระบบดําเนินการที่จุดแรงดันพังทลาย  ดวยเหตุนี้อาจทําใหไฟฟาดับในวง
กวาง  แนวโนมที่เหมือนกันสามารถสังเกตไดจากบัส 27 ตองตระหนักวากรณี 
บัส5 และบัส13 ไมไดแสดงในรูปเพราะวาไดผลเหมือนกับบัส 2 และบัส 12 ตาม
ลําดับ

จากรูปที่ 9 บัส12 ควรถูกเลือกเปนจุดที่เหมาะสมของระบบ PV เนื่องจากมีขนาด
เหมาะสมที่ 8MW บนพื้นฐานของเกณฑเสถียรภาพแรงดันไฟฟาคงที่  ในตัวอยาง
นี้ตัวกําเนิด PV ถูกดําเนินการที่เพาเวอรแฟคเตอรเทากับหนึ่ง

C. การเพิ่มขนาด PV โดยการปรับเปลี่ยนเพาเวอรแฟคเตอรของอินเวอเตอร

ขณะนี้ฟารม PV ขนาด 8MW  ไดถูกสรางขึ้นที่บัส 12 และจะทําการศึกษาการ
ดําเนินการระบบ PV โดยการปรับเปลี่ยนเพาเวอรแฟคเตอร  โดยคาดหวังวาการ
ใชเพาเวอรแฟคเตอรคาอื่นแทนหนึ่ง  ทําใหดัชนีเสถียรภาพแรงดันไฟฟาลดลงได
มากกวา  ตั้งแตขนาดของ PV ถูกเพิ่มขึ้นกระทั้งคา PQVSI ไปถึงคาเริ่มตนอีก
ครั้ง ตามแผนในสวนกอนหนานี้  อันนี้จะพิสูจนสิ่งนั้น ถึงแมวาระดับของ
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง  การปรับเปลี่ยนนี้สามารถทําให
เจาของระบบ PV นี้ลดคาใชจายไดมากกวาอยางแรก  ผลกระทบของเพาเวอร
แฟคเตอรที่ตางกันแสดงผานรูปที่ 10

เมื่อ PF เริ่มตนโดยการลดคาลง  ระบบ PV ไมเพียงสนับสนุนแตกําลังไฟฟาจริง
แตยังสนับสนุนกําลังไฟฟาจินตภาพเพื่อจายใหโครงขาย  เนื่องจากเหตุนี้การไหล
ของกําลังไฟฟาจินตภาพที่กิ่ง 11-12  ที่เปนตัวอยางสามารถลดลงไดเมื่อเปรียบ
เทียบกับกรณีที่ PF เปนหนึ่ง  การลดลงนี้ของสายสงที่สําคัญสามารถสงผลตอ
ตัวแปร   ในสมการ (3) อาจจะเพิ่มคาขีดจํากัด  และจากนั้นลดคา 
PQVSI ของสายสงเหลานี้และรวมไปถึงทั้งระบบ  อยางไรก็ตามเมื่อ PF ตํ่ากวา 
0.8 กําลังไฟฟาจินตภาพที่ถูกสนับสนุนจากระบบ PV ดูวามีคามากเกินไป  
ปญหาเกิดขึ้นตอนแสงแดดมีปริมาณสูงที่สุด  กําลังไฟฟาจริงที่ถูกผลิตออกมา
จากระบบ PV มีคาสูงที่สุด และดวยคา PF ที่มีขนาดเล็ก  จํานวนของกําลังไฟฟา
จินตภาพคอนขางสูงอีกดวย  เปนเหตุใหแรงดันไฟฟาไมมีเสถียรภาพ  โดยสรุป 
คา PF เทากับ 0.8 แนะนําใหใชเมื่อดําเนินการระบบ PV

รูปที่ 9 ผลกระทบของการแทรกซึมของ PV ตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา รูปที่ 10 ผลกระทบจากการดำเนินการปรับเปลี่ยนคาเพาเวอรแฟคเตอรของ PV 
ตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา

ถึงแมวาผูผลิต PV ไมตองการดําเนินการระบบผลิตไฟฟาของพวกเขาที่คาเพา
เวอรแฟคเตอรนอยกวาหนึ่ง  เพราะวาปญหาดานการเงิน  ยกตัวอยาง ดวยระบบ 
PV อะเรย 8 MW การดําเนินการที่คาเพาเวอรแฟคเตอรเปนหนึ่ง  ขนาดของ 
อินเวอเตอรที่เล็กที่สุดที่ตองการคือ 8 MVA เทานั้น  ในขณะที่กรณีเพาเวอรแฟค
เตอรเปน 0.8 คาสูงสุดของกําลังไฟฟาจริงและจินตภาพจากระบบ PV คือ 8MW 
และ 6MVAr ตามลําดับ  ดังนั้นอินเวอรเตอรตองถูกออกแบบสําหรับกําลังไฟฟา
ปรากฏที่ 10MVA  เนื่องจากเปนการลงทุนที่สูง  แตทวาเจาของระบบ PV ไมได
กําหนดหลักเกณฑของผลประโยชน  พวกเขามีเหตุผลที่จะปฏิเสธที่จะสนับสนุนการ
ไฟฟา  อีกทางหนึ่งนักลงทุนเอกชนอาจตองการที่จะไดรับผลประโยชนที่มากกวา
โดยการเพิ่มขนาดของ PV  ที่ถูกจํากัดดวยขอกําหนดของเสถียรภาพแรงดัน
ไฟฟา  ขอโตแยงนี้สามารถหาทางออกไดถาผูผลิต PV ผลิตไฟฟาใหมากขึ้นใน
ขณะที่ลดเพาเวอรแฟคเตอรของอินเวอเตอรเพื่อรักษาคาเริ่มตน PQVSI แบบ
กวาง  กระบวนการนี้ในเวลาเดียวกันมีความพึงพอใจที่จะเรียกรองการไฟฟาเกี่ยว
กับการชวยเหลือกําลังไฟฟาจินตภาพ  ขอตกลงที่เปนไปไดแสดงไวในตารางที่ III

ตารางที่ III  การปรับเปลี่ยนการติดตั้งของระบบ PV

ความนาสนใจของนักลงทุนเอกชนจะคุยในรายละเอียดตามเอกสารอางอิง [9]  
พลังงานที่ผลิตไดจากระบบ PV ในหนึ่งปสามารถคํานวณไดดังนี้

เมื่อ CF คือตัวคูณขนาด   คือ ขนาดของ PV อะเรยที่ถูกติดตั้ง อยูบนพื้น
ฐานของหลักการออกแบบดานเครื่องกล  เพื่อเรงการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกที่มีชื่อวา Feed-in Tariff (TiF)  ราคาของพลังงานไฟฟาจากระบบ PV 
ในประเทศไทยถูกกําหนดไว  จากนั้นรายไดของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กตอง
พิจารณาที่หนึ่งป  นอกจากนั้นถาหากเงินลงทุนสําหรับฟารมแสงอาทิตยแสดงใน
ตาราง IV  จากขอมูลนี้ผลประโยชนของผูลงทุนแสดงไวในตาราง V โดยสรุปแลว 
การใชประโยชนจากยานการควบคุมเพาเวอรแฟคเตอรที่เหมาะสมรวมกับการเพิ่ม
ขนาด ผูผลิต PV ไมเพียงไดประโยชนมากกวา แตยังชวยสนับสนุนเสถียรภาพ
ของแรงดันไฟฟาใหปกติและใหกําลังไฟฟาจินตภาพที่จําเปนแกการไฟฟา

ตาราง IV.  ตัวอยางขอมูลที่ไดรับ

ตาราง V.  เงินลงทุนและผลประโยชนสำหรับเจาของระบบ PV

VI.  บทสรุป

หัวขอน้ีพิจารณาผลกระทบของระบบผลิตกําลังไฟฟา PV ท่ีมีตอเสถียรภาพของ
แรงดันไฟฟาคงท่ี โดยการใชเทคนิคการไหลของกําลังไฟฟาแบบอนุกรมเวลา  
จากผลท่ีไดจะเห็นไดวา  ท่ีตั้ง ขนาด รวมท้ังยานการควบคุมการดําเนินการของ
ฟารม PV มีผลกระทบมากตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟากําลัง 
ซึ่งสะทอนใหเห็นโดยดัชนี PQVSI  งานวิจัยไดแสดงใหเห็นการใชประโยชนระบบ 
PV ท่ีเหมาะสม ไมเพียงไดประโยชนในการเจอกันของความตองการที่เพิ่มขึ้นและ
การแทนท่ีระบบผลิตแบบธรรมดา แตยังอาจชวยลดความไมมีเสถียรภาพของ
โครงขายท่ัวไปได  ยิ่งกวาน้ันในบางกรณี  การดําเนินการระบบ PV ท่ีเพาเวอร
แฟคเตอรไมเปนหน่ึงแนะนําใหผลประโยชนตองไดรับท้ังสองฝาย ท้ังฝายผูผลิต 
PV และการไฟฟา
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แตกําลังไฟฟาจริงแตยังสนับสนุนกําลังไฟฟาจินตภาพเขาสูโครงขายอีกดวย  
เปรียบเทียบยานนี้กับยานเพาเวอรแฟคเตอรคงที่และพิจารณาสายสง 11-12 ที่
เวลาอางอิง  การไหลของกําลังไฟฟาจริงเกือบจะเหมือนกันแตกําลังไฟฟา
จินตภาพที่สอดคลองกันลดลงมาก  ทําใหคา PQVSI ของสายสง 11-12 ลดลง
เหลือ 0.1281 ผลก็คือกิ่ง 35-12 ที่มีดัชนีแรงดันไฟฟาสูงกวากลายเปนสายสง
วิกฤตเฉพาะที่ ณ เวลานี้  โดยทั่วไปเวลาวิกฤตใหมสามารถกําหนดไดเมื่อความ
ตองการโหลดสูงมาก  แตโครงขายไมไดรับการกระจายอยางสมควรจากระบบ PV 
จากตาราง II คา PQVSI  แบบกวางลดลงจาก 0.2487 (ไมมีระบบ PV ) เปน 
0.2150 (ยานการควบคุม PF คงที่) หรือเปน 0.1669 (ยานการควบคุมแรงดัน) 
แสดงใหเห็นวาดวยการรวมระบบ PV ที่เหมาะสม  เสถียรภาพแรงดันไฟฟาของ
โครงขายสามารถเพิ่มขึ้นไดอยางนาประหลาดใจ

B. คุณสมบัติของที่ตั้งและขนาดของ PV 

ในชีวิตจริงตําแหนงที่เหมาะสมของระบบ PV ขึ้นอยูกับการผันแปรของปจจัยหลาย
ดานอยางเชน ความเข็มของแสง  ภูมิประเทศ ที่ดินและอื่นๆ  ในงานวิจัยนี้หลาย
พื้นที่มีความนาสนใจเชน บัส2 บัส5 บัส12 บัส13 และบัส27 เพื่อไมใหขัดแยงกับ
รหัสของระบบการไฟฟา  ขนาดของ PV ก็ยังถูกจํากัดตามระบบจําหนายจริง  
จากนั้นขนาดของ PV เพิ่มขึ้นอยางคงที่ถึง 36MW โดยเพิ่ม 1MW ตอขั้น  รูป
ที่ 9 แสดงเฉพาะจุดที่ประหลาดใจ ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของการแทรกซึมของ PV 
ที่มีตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา

ที่ตําแหนงใกลกับบัสที่ไมเคลื่อนไหว (เชนบัส 2 ) การแทรกซึมที่เพิ่มขึ้นของ PV 
ไมมีผลกระทบที่เห็นไดชัดตอเสถียรภาพของระบบ  ในกรณีนี้ฟารม PV รวมกับ
บัสที่ไมเคลื่อนไหวกลายเปนกลุมของชุดกําเนิดกําลังไฟฟาจายไปยังโหลด  
ปฏิกิริยาระหวางระบบ PV และสถานีไฟฟายอยหลักสามารถมองเปนการสนับสนุน
ภายใน  ถาเครื่องกําเนิดทั้งหมดถูกพิจารณาวารวมกันเปนอันเดียวกัน  จํานวน
กําลังไฟฟารวมจากแหลงจายนี้ควรเหมือนกับมาจากบัสที่ไมเคลื่อนไหวในกรณีที่
ไมมี PV  หรือพูดอีกอยางที่ตําแหนงนี้จะมีหรือไมมี PV การไหลของกําลังไฟฟา
ในสายสงเกือบเทากัน  ทําใหคา PQVSI แบบกวางมีคาเหมือนกัน  เหตุผลอยาง
เดียวที่ทําใหระบบไมมีความมั่นคงมาขึ้นคือกําลังไฟฟาเกินในกิ่ง 1-2 และ 35-2 ใน
ความเปนจริงเมื่อ PV ถูกกําหนดขนาดถึง 36MW ดวยสภาวะภายนอกที่
สอดคลองกัน  สายสง 35-2 กลายเปนวาโดนบังคับมาก  เปนเหตุใหคา PQVSI 
ของมันสูงขึ้น  และจากนั้นคานี้จะกลายเปนคาแบบกวาง

ที่บัส 12 เมื่อขนาดของ PV ยังคงเพิ่มขึ้นจนถึง 8MW ดัชนีแรงดันไฟฟาลดลง  
แสดงใหเห็นวาดวยขนาดที่เหมาะสม  ระบบ PV สามารถสนับสนุนโครงขายโดยคง

ไวซึ่งเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา  อยางไรก็ตามถาขนาดของ PV คอนขางใหญ
มากรวมกับสภาพธรรมชาติที่เขากันได  กําลังไฟฟาจริงที่ถูกผลิตออกมามากเกิน
อยางทันทีทันใด  เปนเหตุให  PQVSI แบบกวางมีคาเพิ่มขึ้น  เมื่อดัชนีนี้ใกลเคียง
หนึ่ง  ระบบดําเนินการที่จุดแรงดันพังทลาย  ดวยเหตุนี้อาจทําใหไฟฟาดับในวง
กวาง  แนวโนมที่เหมือนกันสามารถสังเกตไดจากบัส 27 ตองตระหนักวากรณี 
บัส5 และบัส13 ไมไดแสดงในรูปเพราะวาไดผลเหมือนกับบัส 2 และบัส 12 ตาม
ลําดับ

จากรูปที่ 9 บัส12 ควรถูกเลือกเปนจุดที่เหมาะสมของระบบ PV เนื่องจากมีขนาด
เหมาะสมที่ 8MW บนพื้นฐานของเกณฑเสถียรภาพแรงดันไฟฟาคงที่  ในตัวอยาง
นี้ตัวกําเนิด PV ถูกดําเนินการที่เพาเวอรแฟคเตอรเทากับหนึ่ง

C. การเพิ่มขนาด PV โดยการปรับเปลี่ยนเพาเวอรแฟคเตอรของอินเวอเตอร

ขณะนี้ฟารม PV ขนาด 8MW  ไดถูกสรางขึ้นที่บัส 12 และจะทําการศึกษาการ
ดําเนินการระบบ PV โดยการปรับเปลี่ยนเพาเวอรแฟคเตอร  โดยคาดหวังวาการ
ใชเพาเวอรแฟคเตอรคาอื่นแทนหนึ่ง  ทําใหดัชนีเสถียรภาพแรงดันไฟฟาลดลงได
มากกวา  ตั้งแตขนาดของ PV ถูกเพิ่มขึ้นกระทั้งคา PQVSI ไปถึงคาเริ่มตนอีก
ครั้ง ตามแผนในสวนกอนหนานี้  อันนี้จะพิสูจนสิ่งนั้น ถึงแมวาระดับของ
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง  การปรับเปลี่ยนนี้สามารถทําให
เจาของระบบ PV นี้ลดคาใชจายไดมากกวาอยางแรก  ผลกระทบของเพาเวอร
แฟคเตอรที่ตางกันแสดงผานรูปที่ 10

เมื่อ PF เริ่มตนโดยการลดคาลง  ระบบ PV ไมเพียงสนับสนุนแตกําลังไฟฟาจริง
แตยังสนับสนุนกําลังไฟฟาจินตภาพเพื่อจายใหโครงขาย  เนื่องจากเหตุนี้การไหล
ของกําลังไฟฟาจินตภาพที่กิ่ง 11-12  ที่เปนตัวอยางสามารถลดลงไดเมื่อเปรียบ
เทียบกับกรณีที่ PF เปนหนึ่ง  การลดลงนี้ของสายสงที่สําคัญสามารถสงผลตอ
ตัวแปร   ในสมการ (3) อาจจะเพิ่มคาขีดจํากัด  และจากนั้นลดคา 
PQVSI ของสายสงเหลานี้และรวมไปถึงทั้งระบบ  อยางไรก็ตามเมื่อ PF ตํ่ากวา 
0.8 กําลังไฟฟาจินตภาพที่ถูกสนับสนุนจากระบบ PV ดูวามีคามากเกินไป  
ปญหาเกิดขึ้นตอนแสงแดดมีปริมาณสูงที่สุด  กําลังไฟฟาจริงที่ถูกผลิตออกมา
จากระบบ PV มีคาสูงที่สุด และดวยคา PF ที่มีขนาดเล็ก  จํานวนของกําลังไฟฟา
จินตภาพคอนขางสูงอีกดวย  เปนเหตุใหแรงดันไฟฟาไมมีเสถียรภาพ  โดยสรุป 
คา PF เทากับ 0.8 แนะนําใหใชเมื่อดําเนินการระบบ PV

รูปที่ 9 ผลกระทบของการแทรกซึมของ PV ตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา รูปที่ 10 ผลกระทบจากการดำเนินการปรับเปลี่ยนคาเพาเวอรแฟคเตอรของ PV 
ตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟา

ถึงแมวาผูผลิต PV ไมตองการดําเนินการระบบผลิตไฟฟาของพวกเขาที่คาเพา
เวอรแฟคเตอรนอยกวาหนึ่ง  เพราะวาปญหาดานการเงิน  ยกตัวอยาง ดวยระบบ 
PV อะเรย 8 MW การดําเนินการที่คาเพาเวอรแฟคเตอรเปนหนึ่ง  ขนาดของ 
อินเวอเตอรที่เล็กที่สุดที่ตองการคือ 8 MVA เทานั้น  ในขณะที่กรณีเพาเวอรแฟค
เตอรเปน 0.8 คาสูงสุดของกําลังไฟฟาจริงและจินตภาพจากระบบ PV คือ 8MW 
และ 6MVAr ตามลําดับ  ดังนั้นอินเวอรเตอรตองถูกออกแบบสําหรับกําลังไฟฟา
ปรากฏที่ 10MVA  เนื่องจากเปนการลงทุนที่สูง  แตทวาเจาของระบบ PV ไมได
กําหนดหลักเกณฑของผลประโยชน  พวกเขามีเหตุผลที่จะปฏิเสธที่จะสนับสนุนการ
ไฟฟา  อีกทางหนึ่งนักลงทุนเอกชนอาจตองการที่จะไดรับผลประโยชนที่มากกวา
โดยการเพิ่มขนาดของ PV  ที่ถูกจํากัดดวยขอกําหนดของเสถียรภาพแรงดัน
ไฟฟา  ขอโตแยงนี้สามารถหาทางออกไดถาผูผลิต PV ผลิตไฟฟาใหมากขึ้นใน
ขณะที่ลดเพาเวอรแฟคเตอรของอินเวอเตอรเพื่อรักษาคาเริ่มตน PQVSI แบบ
กวาง  กระบวนการนี้ในเวลาเดียวกันมีความพึงพอใจที่จะเรียกรองการไฟฟาเกี่ยว
กับการชวยเหลือกําลังไฟฟาจินตภาพ  ขอตกลงที่เปนไปไดแสดงไวในตารางที่ III

ตารางที่ III  การปรับเปลี่ยนการติดตั้งของระบบ PV

ความนาสนใจของนักลงทุนเอกชนจะคุยในรายละเอียดตามเอกสารอางอิง [9]  
พลังงานที่ผลิตไดจากระบบ PV ในหนึ่งปสามารถคํานวณไดดังนี้

เมื่อ CF คือตัวคูณขนาด   คือ ขนาดของ PV อะเรยที่ถูกติดตั้ง อยูบนพื้น
ฐานของหลักการออกแบบดานเครื่องกล  เพื่อเรงการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกที่มีชื่อวา Feed-in Tariff (TiF)  ราคาของพลังงานไฟฟาจากระบบ PV 
ในประเทศไทยถูกกําหนดไว  จากนั้นรายไดของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กตอง
พิจารณาที่หนึ่งป  นอกจากนั้นถาหากเงินลงทุนสําหรับฟารมแสงอาทิตยแสดงใน
ตาราง IV  จากขอมูลนี้ผลประโยชนของผูลงทุนแสดงไวในตาราง V โดยสรุปแลว 
การใชประโยชนจากยานการควบคุมเพาเวอรแฟคเตอรที่เหมาะสมรวมกับการเพิ่ม
ขนาด ผูผลิต PV ไมเพียงไดประโยชนมากกวา แตยังชวยสนับสนุนเสถียรภาพ
ของแรงดันไฟฟาใหปกติและใหกําลังไฟฟาจินตภาพที่จําเปนแกการไฟฟา

ตาราง IV.  ตัวอยางขอมูลที่ไดรับ

ตาราง V.  เงินลงทุนและผลประโยชนสำหรับเจาของระบบ PV

VI.  บทสรุป

หัวขอน้ีพิจารณาผลกระทบของระบบผลิตกําลังไฟฟา PV ท่ีมีตอเสถียรภาพของ
แรงดันไฟฟาคงท่ี โดยการใชเทคนิคการไหลของกําลังไฟฟาแบบอนุกรมเวลา  
จากผลท่ีไดจะเห็นไดวา  ท่ีตั้ง ขนาด รวมท้ังยานการควบคุมการดําเนินการของ
ฟารม PV มีผลกระทบมากตอเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟากําลัง 
ซึ่งสะทอนใหเห็นโดยดัชนี PQVSI  งานวิจัยไดแสดงใหเห็นการใชประโยชนระบบ 
PV ท่ีเหมาะสม ไมเพียงไดประโยชนในการเจอกันของความตองการที่เพิ่มขึ้นและ
การแทนท่ีระบบผลิตแบบธรรมดา แตยังอาจชวยลดความไมมีเสถียรภาพของ
โครงขายท่ัวไปได  ยิ่งกวาน้ันในบางกรณี  การดําเนินการระบบ PV ท่ีเพาเวอร
แฟคเตอรไมเปนหน่ึงแนะนําใหผลประโยชนตองไดรับท้ังสองฝาย ท้ังฝายผูผลิต 
PV และการไฟฟา
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ตอนรบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งสําหรับคอลัมน “หองรับแขก” ซึ่งฉบับนี้ทางคณะผูจัดทํา
วารสาร “ถิรไทย” มีความภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
แหงหนึ่งของประเทศ ในการเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงของ
บริษัท นั่นก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” นั่นเองครับ

และกอนที่จะพาทานผูอานไปพบกับคณะอาจารยและนอง ๆ นักศึกษาที่ไดมาดูงานที่ถิรไทย
ในวันนั้น ผมมีความยินดีที่จะไดนําเสนอประวัติความเปนมาอันนาสนใจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงความเปนมากอนครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล มีชื่อเสียงดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มุงเนนพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2502 โดยกระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” สังกัดกรมอาชีวศึกษาโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตชางฝมือที่เนนการปฏิบัติและประสบการณจริง ซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม 
“เทคนิคไทย-เยอรมัน” ตอมาไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรก 
ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2502

ในป พ.ศ.2507 ไดเปดสอนในระดับที่สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนือ ขึ้นเปน “วิทยาลัยเทคนิค
พระนครเหนือ” โดยยังไดรับความชวยเหลือในดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการศึกษา ตลอดจนผูเชี่ยวชาญและเงินทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน

ในป พ.ศ.2514 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ใหรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และ
วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขาดวยกัน เพื่อจัดตั้งเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูง และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามอันศักดิ์สิทธิ์และเปนมงคลยิ่งวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” ตามพระบรมนามาภิไธยแหงพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ใหเปนสถาบันศึกษาและวิจัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2514 มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษา 
ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการและสงเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และคุรุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
โดยแบงการบริการออกเปน 3 วิทยาเขต โดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใชชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ”

ตอมาไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป พ.ศ. 2528 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2529 โดยใหแยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาออกเปนสถาน
ศึกษา 3 แหง เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานของแตละสถาบัน วิทยาเขตพระนครเหนือ ใชชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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¨ÔÃÇÑ²¹� à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ
หองรับแขก พระนครเหนือ” มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรทําหนาที่เปนชางเทคนิค นักวิทยาศาสตร 
นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูชาง และผูบริหารในสถาบันการศึกษา ธุรกิจ
และอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนในการ
พัฒนาประเทศ

และในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 มีประกาศพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีผลใหสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปลี่ยนสภาพเปน 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” โดยเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ แตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อ
เปนประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว 
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับศึกษาจะคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ

ในสวนของตราประจํามหาวิทยาลัย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 
9 ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ใหอัญเชิญ “พระมหามงกุฏ” ซึ่งเปน
พระบรมราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 
รชักาลที ่4 ใหเปนตราประจํา
มหาวทิยาลยั

และสีประจํามหาวิทยาลัย เปน “สีแดงหมากสุก” ที่เปนสีประจํา
พระองคในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ที่
มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเปนสีประจํามหาวิทยาลัย รวมทั้งตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย คือ “ตนประดูแดง” ซึ่งเปนไมเนื้อแข็งที่มีความแข็งแกรง 
แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของมหาวิทยาลัย ดอกที่มีสีแดงเขม
เหมือนหมากสุก ซึ่งตรงกับสีประจํามหาวิทยาลัย และจะออกดอกใน
ชวงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือวันที่ 19 
กุมภาพันธ ของทุกป

ตลอดระยะเวลามากกวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดสรางบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และมีคุณภาพ ใหกับสังคมไทยมาโดยตลอด สมดัง
ปรัชญาที่ไดตั้งไว คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
และมีปณิธานที่ตั้งไววา “มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้น
สูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและ
สรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน”

บรษัิท ถริไทย จาํกดั (มหาชน) ไดรบัเกยีรตจิาก อ.วสิทุธิ ์องคคุณารกัษ 
และ ผศ. ดร.พิสิษฐ ลิ่วธนกุล  อาจารยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ นําคณะนักศึษาระดับปริญญาตรี ป 4 
จํานวน 50 ทาน เขาดูงานกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ใน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 และอาจารยทั้ง 2 ทานไดกรุณาสละ
เวลาอันมีคา ใหสัมภาษณกับวารสาร “ถิรไทย” ดังนี้

  อยากทราบมุมมองของอาจารยที่มีตอวงการอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาของไทย รวมทั้งอยากเห็นอุตสาหกรรมหมอแปลง
ไทย พัฒนาไปในทิศทางไหนครับ 

“ในมุมของผมนะครับ อุตสาหกรรมหมอแปลงบานเราจากการที่ผมได
มีโอกาสไดเคยพานักศึกษาไปดูงานในหลาย ๆ ที่นะครับ ถาเปน
หมอแปลงในระบบจําหนายก็มีผูผลิตภายในประเทศอยูเปนจํานวนมาก 
แตในระดับหมอแปลงไฟฟากําลังเรายังมีนอยอยู สวนใหญก็จะเปนผู
ผลิตจากตางชาติ ซึ่งเทาที่ไดดู ก็นาจะเปนงานที่คนไทยสามารถทําได
แลว และที่สําคัญก็คือเรามีสถานศึกษาที่มีเปดสอนสาขา
วิศวกรรมศาสตรนาจะเกิน 30-40 ปแลว และเทคโนโลยีของเราจาก
นักเรยีนของเราท่ีสงไปอบรมตางประเทศรวมท้ังงานวิจยัตาง ๆ  จรงิ ๆ 
เรานาจะเปนผูนําในดานนี้ได เพียงแตวาเรื่องของราคาหรือเรื่องของ
การตลาด ก็เปนอีกประเด็นทีนาเรียกรองวาภาครัฐจะใหการสนับสนุน
บริษัทของคนไทยไดอยางไร 

สิ่งสําคัญอีกเรื่องนาจะเปนเรื่องวิกฤตทางดานศรัทธา วาคนพอเห็น
วาเปนแบรนดของคนไทย คนไทยดวยกันก็อาจจะใหความเชื่อถือนอย

ตอนรับแขกผูมีเกียรติ
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ตอนรบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งสําหรับคอลัมน “หองรับแขก” ซึ่งฉบับนี้ทางคณะผูจัดทํา
วารสาร “ถิรไทย” มีความภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
แหงหนึ่งของประเทศ ในการเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงของ
บริษัท นั่นก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” นั่นเองครับ

และกอนที่จะพาทานผูอานไปพบกับคณะอาจารยและนอง ๆ นักศึกษาที่ไดมาดูงานที่ถิรไทย
ในวันนั้น ผมมีความยินดีที่จะไดนําเสนอประวัติความเปนมาอันนาสนใจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงความเปนมากอนครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล มีชื่อเสียงดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มุงเนนพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2502 โดยกระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” สังกัดกรมอาชีวศึกษาโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตชางฝมือที่เนนการปฏิบัติและประสบการณจริง ซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม 
“เทคนิคไทย-เยอรมัน” ตอมาไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรก 
ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2502

ในป พ.ศ.2507 ไดเปดสอนในระดับที่สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนือ ขึ้นเปน “วิทยาลัยเทคนิค
พระนครเหนือ” โดยยังไดรับความชวยเหลือในดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการศึกษา ตลอดจนผูเชี่ยวชาญและเงินทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน

ในป พ.ศ.2514 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ใหรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และ
วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขาดวยกัน เพื่อจัดตั้งเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูง และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามอันศักดิ์สิทธิ์และเปนมงคลยิ่งวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” ตามพระบรมนามาภิไธยแหงพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ใหเปนสถาบันศึกษาและวิจัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2514 มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษา 
ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการและสงเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และคุรุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
โดยแบงการบริการออกเปน 3 วิทยาเขต โดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใชชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ”

ตอมาไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป พ.ศ. 2528 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2529 โดยใหแยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาออกเปนสถาน
ศึกษา 3 แหง เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานของแตละสถาบัน วิทยาเขตพระนครเหนือ ใชชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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¨ÔÃÇÑ²¹� à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ
หองรับแขก พระนครเหนือ” มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรทําหนาที่เปนชางเทคนิค นักวิทยาศาสตร 
นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูชาง และผูบริหารในสถาบันการศึกษา ธุรกิจ
และอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนในการ
พัฒนาประเทศ

และในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 มีประกาศพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีผลใหสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปลี่ยนสภาพเปน 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” โดยเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ แตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อ
เปนประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว 
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับศึกษาจะคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ

ในสวนของตราประจํามหาวิทยาลัย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 
9 ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ใหอัญเชิญ “พระมหามงกุฏ” ซึ่งเปน
พระบรมราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 
รชักาลที ่4 ใหเปนตราประจํา
มหาวทิยาลยั

และสีประจํามหาวิทยาลัย เปน “สีแดงหมากสุก” ที่เปนสีประจํา
พระองคในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ที่
มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเปนสีประจํามหาวิทยาลัย รวมทั้งตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย คือ “ตนประดูแดง” ซึ่งเปนไมเนื้อแข็งที่มีความแข็งแกรง 
แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของมหาวิทยาลัย ดอกที่มีสีแดงเขม
เหมือนหมากสุก ซึ่งตรงกับสีประจํามหาวิทยาลัย และจะออกดอกใน
ชวงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือวันที่ 19 
กุมภาพันธ ของทุกป

ตลอดระยะเวลามากกวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดสรางบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และมีคุณภาพ ใหกับสังคมไทยมาโดยตลอด สมดัง
ปรัชญาที่ไดตั้งไว คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
และมีปณิธานที่ตั้งไววา “มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้น
สูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและ
สรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน”

บรษัิท ถริไทย จาํกดั (มหาชน) ไดรบัเกยีรตจิาก อ.วสิทุธิ ์องคคุณารกัษ 
และ ผศ. ดร.พิสิษฐ ลิ่วธนกุล  อาจารยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ นําคณะนักศึษาระดับปริญญาตรี ป 4 
จํานวน 50 ทาน เขาดูงานกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ใน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 และอาจารยทั้ง 2 ทานไดกรุณาสละ
เวลาอันมีคา ใหสัมภาษณกับวารสาร “ถิรไทย” ดังนี้

  อยากทราบมุมมองของอาจารยที่มีตอวงการอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาของไทย รวมทั้งอยากเห็นอุตสาหกรรมหมอแปลง
ไทย พัฒนาไปในทิศทางไหนครับ 

“ในมุมของผมนะครับ อุตสาหกรรมหมอแปลงบานเราจากการที่ผมได
มีโอกาสไดเคยพานักศึกษาไปดูงานในหลาย ๆ ที่นะครับ ถาเปน
หมอแปลงในระบบจําหนายก็มีผูผลิตภายในประเทศอยูเปนจํานวนมาก 
แตในระดับหมอแปลงไฟฟากําลังเรายังมีนอยอยู สวนใหญก็จะเปนผู
ผลิตจากตางชาติ ซึ่งเทาที่ไดดู ก็นาจะเปนงานที่คนไทยสามารถทําได
แลว และที่สําคัญก็คือเรามีสถานศึกษาที่มีเปดสอนสาขา
วิศวกรรมศาสตรนาจะเกิน 30-40 ปแลว และเทคโนโลยีของเราจาก
นักเรยีนของเราท่ีสงไปอบรมตางประเทศรวมท้ังงานวิจัยตาง ๆ  จรงิ ๆ 
เรานาจะเปนผูนําในดานนี้ได เพียงแตวาเรื่องของราคาหรือเรื่องของ
การตลาด ก็เปนอีกประเด็นทีนาเรียกรองวาภาครัฐจะใหการสนับสนุน
บริษัทของคนไทยไดอยางไร 

สิ่งสําคัญอีกเรื่องนาจะเปนเรื่องวิกฤตทางดานศรัทธา วาคนพอเห็น
วาเปนแบรนดของคนไทย คนไทยดวยกันก็อาจจะใหความเชื่อถือนอย

ตอนรับแขกผูมีเกียรติ
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กวา วิกฤตศรัทธานี่มีความสําคัญนะครับ เราตองทําใหเหมือน
ญี่ปุน คือเราตองใชของคนไทยกอน อาจจะยังไมตองมองเรื่อง
คุณภาพ คือขอใหผานเกณฑมาตรฐานในระดับหนึ่งกอน ถาเปน
อยางนั้นได ผมเชื่อวาในระยะยาวมันจะตองดีขึ้นเรื่อย ๆ และใน
ที่สุด เราอาจจะชนะคนที่เคาคิดคนแรกก็ได เพียงแตวามันตองมี
การสนับสนุนอยางเบ็ดเสร็จ เพราะตอนนี้มีนักเรียนสนใจจะเขามา
เรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตรเยอะมาก พอเราผลิตบัณฑิตไดแลว 
บัณฑิตจะไปไหน ไมใชวาทายสุดแลวก็ไปทําอยางอื่นซึ่งไมตรงกับ
สายที่เรียนมา เพราะทายสุดพอเขาไปทํางานในบริษัทที่ไมใชคนไทย 
ก็อาจจะไปทําเพียงแคเซลส หรืออะไรก็ไมรู แตอาจจะไมไดทํางานใน
ดานวิศวกรรม ไมไดใชความรูที่ไดรํ่าเรียนมา จากที่ไดติดตามเด็กที่
จบมา ผมก็มีความภาคภูมิใจนะที่ไดมาเยี่ยมชมในวันนี้ ไดเห็นวา
บริษัทของคนไทย นาจะเปนบริษัทเดียวนะที่กาวมาไดไกลถึงใน 
ระดับนี้”

  ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต
หมอแปลง ควรมีสวนรวมตอการพัฒนาดานการศึกษาของ
ประเทศอยางไรบาง

“ในความเห็นของผมนะครับ  ในมุมของสถานประกอบการกับ
สถาบันศึกษานาจะเหมือนเสนขนาน คือพัฒนาการตาง ๆ ยังไม
เปนไปในทิศทางเดียวกัน แตวาปลายทางของสถาบันศึกษาก็คือ
ตองสงเด็กใหกับสถานประกอบการ จริง ๆ แลวถาเราจะพัฒนาไป
พรอมกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตอประสานกัน
อยางตอเนื่อง เชน มีการสงเด็กมาฝกงานบาง หรือมีการเขามา
ศึกษาดูงานบาง ในกรณีที่เด็กมีทักษะที่เพียงพอ แทนที่บริษัทจะ

ตองไปจางงาน ก็สามารถจะใชงานจากเด็กนักเรียนได เด็กก็จะได
ประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง และที่สําคัญก็คือเคา
จะไดรูวาชีวิตจริงในการทํางานเปนอยางไร ปจจุบันผมมองวาเด็ก
เรียนหนังสือจากกระดาษเพียงอยางเดียว แลวบางทีในเวลาวางก็จะ
หันไปหาเกมสหรือสิ่งเราอยางอื่นที่มันไมมีประโยชน ซึ่งมันก็จะเปน
ปญหาอยางอื่นตามมา แตถาเราจะประสานงานกันอยางแนนแฟน 
ทําใหเด็กมีเวลาวางนอยลง ปญหาที่เด็กจะไปยุงเกี่ยวกับเกมส หรือ 
ยาเสพยติดเนี่ย มันก็จะนอยลง

ผมจําไดวาสมัยผมเด็ก ๆ ในยุคผมเนี่ย หลังจากเรียนหนังสือเสร็จ 
ถาไมมีอะไรทํา ที่บานก็จะหางานมาใหทํา ใหไปชวยงานตรงโนนตรงนี้ 
กลับบานมาแลวเราก็จะเหนื่อย ไมมีเวลาจะทําอยางอื่น แตเด็กสมัยนี้
ผมวาเคามีเวลาสวนตัวเยอะเกินไป และเคายังเลือกไมถูกวาเคาควรจะ
ใชเวลาสวนตัวไปทําอะไร ซึ่งถาเคาเขามาสูในระบบของสถาบันอาชีวะ
ศึกษา เคาควรจะใชเวลาใหเกิดประโยชนกับสายอาชีพเคามากที่สุด 

อีกสวนหนึ่งคือผมคิดวานาจะมีการเชื่อมโยงระหวางสถาบันศึกษากับ
สถานประกอบการในดานของการรับเด็กเขามาฝกงาน คือในสวนเด็ก
ก็จะไดฝกฝนทักษะ ไดเห็นของจริงในการทํางาน เปนการกระตุนตัว
นักศึกษาเองดวย สวนในแงของสถานประกอบการก็จะไดประโยชนใน
การคัดกรองเด็กในเบื้องตน หมายถึงวาเคาก็จะมีโอกาสไดเห็นเด็ก
เลยวาเด็กคนไหนมีศักยภาพ มีทัศนคติ มีวิวัฒนาการในการที่จะ
พัฒนาตัวเองได เคาก็สามารถที่จะคัดเลือกเขาสูบริษัทไดเลยครับ”

  หลังจากที่ไดเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงของถิรไทย
แลว อาจารยมีขอเสนอแนะอยางไรบางครับ

“จากที่ไดเคยพานักศึกษาไปดูงานในหลาย ๆ ที่ โดยรวมขั้นตอน
กระบวนการผลิตก็ไมตางกันมากนัก แตระดับของถิรไทยจะใหญกวา 
เนื่องจากเปนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังขนาดใหญ เทาที่ดูโดย
รวมผมก็ยังไมเห็นจุดออนหรือจุดที่ตองปรับปรุงเลยนะ รวมทั้งการ
ตอนรับหรือการใหคําแนะนํา ก็ยังไมเห็นสิ่งที่อยากใหแกไขเลยครับ”

  การเยี่ยมชมในครั้งนี้ อาจารยคิดวาจะมีประโยชนตอนักศึกษา
อยางไรบาง

“ขอแรกเลยนะครับ คือนักศึกษากลุมนี้เปนนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 
ซึ่งหมอแปลงไฟฟาก็เปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนอยูแลว กอนหนานี้เคา
ก็จะไดเรียนจากบนกระดาษ วาสวนประกอบหมอแปลงก็จะมีขดลวด มี

แกนเหล็ก มีสมการแรงดันเหนี่ยวนํา เคาก็จะไดเรียนจากบนหนา
กระดาษเทานั้น คําถามของเคาก็จะทําใหเรารูวาเคานึกภาพไมออก 
แตจากการมาดูในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราคิดวาเคานาจะไดรับแน ๆ ก็คือ
แรงบันดาลใจ ผมเชื่อวาบางสวนอาจจะกลับไปรื้อหนังสือเกา ๆ ขึ้น
มาอานดวย วา เอะ วันนี้เราไปดูมาคุน ๆ วาเราเคยเรียนไปแลว แต
มันไมตรงกับกับสิ่งที่เรารูหรือนึกมากอน ก็จะทําใหเคาไดทบทวน
ความรูมากขึ้น

สวนที่สองก็คือทําใหเด็กมีทักษะที่ดีขึ้น จากเดิมที่รูมาจากรูปใน
กระดาษวาแกนเหล็กหนาตาอยางนี้ ขดลวดพันอยางนี้ เวลาสวม
มันสวมซอนกันนะ รวมทั้งความรูที่ไดจากวิทยากรก็แตกตางไปจาก
สิ่งที่อาจารยสอนในหองเรียน เพราะเปนความรูจากผูที่ปฏิบัติงาน
จริง ผมเคยพาเด็กไปดูงานทีโรงซอมหมอแปลงที่ กฟผ. ที่นั่นก็จะมี
พนักงานอาวุโสที่อายุงานมากกวา 30 ป คอยใหคําอธิบายเด็ก ซึ่ง
อธิบายไดลึกซึ้งมากแตเขาใจงาย ที่นี่ก็ไมตางจากของ กฟผ. เลย 
วิทยากรผูบรรยายสามารถทําใหเด็กเขาใจไดจากการปฏิบัติงาน
จริง และเปนความรูที่อยูนอกเหนือจากตํารา แตสอดคลองกับ
ทฤษฏีที่เคาไดเคยเรียน

อยางแผนเหล็กทีเคาเรียนมา เคาก็จะรูแความันจะเปนแผนเหล็กที่
ตัดเรียบรอยแลว แตมาที่นี่ก็จะไดเห็นวาเหล็กมันมาเปนมวน และมัน
มีกรรมวิธีในการตัด มีการคํานวน มีการตรวจสอบ มีการยิง
เลเซอรลงบนแผนเหล็กเพื่อบังคับทิศทางการเดินของเสนแรงแม
เหล็ก ซึ่งสิ่งเหลานี้บางทีไมมีสอนในหองเรียน

เด็กนักศึกษาบางสวนเคาเรียนจาก ปวส. มาเคาก็คุนวาแกนเหล็ก
มันเปนแบบ EI แตพอมาของจริงมันไมใช มันมีการตัดเขามุมเพื่อ

ชวยในการเดินของเสนแรงแมเหล็ก เคาก็จะเห็นวามันไมเหมือนกับสิ่งที่
เคาเรียนมา มันเปนการเปดโลกทัศนอีกสวนใหเคาไดเรียนรู และเขาใจ
ในหลักทางวิศวกรรมมากขึ้น” 

  อยากทราบความเห็นของอาจารยที่มีตอสินคาไทยครับ

“อันนี้ในมุมสวนตัวของผมเลยนะครับ เนื่องจากวาเรามีหนาที่ผลิต
บัณฑิตออกไปสูสถานประกอบการ ซึ่งถาเด็กออกไปทํางานที่ไมใชผู
ผลิตของไทย ความยั่งยืนมันก็จะไมเกิด เพราะถาเคาออกไปแลวเคา
เปนแคพอคา ซื้อสินคาตางประเทศเขามาขาย สวนที่เคาจะไดก็จะเปน
แคกําไรนิดหนอยจากสินคาที่เคาคิดมาใหแลว ผมเชื่อในศักยภาพของ
คนไทยนะ แตมันตองมีเวทีใหเคาไดแสดงความสามารถดวย ถาเปรียบ
เปนการนับเลข วันนี้ตางประเทศเคาอาจจะนับไปไกลแลว แตเราเพิ่งจะ
เริ่มนับหนึ่งนับสอง เพราะฉะนั้นคุณภาพเรายังสูเคาไมไดแนนอนอยู
แลว แตถาเรายังไมยอมรับสินคาไทยดวยกันเอง แลวเมื่อไหรเราจะ 
นับเลขไปทันคูแขงจากตางประเทศได เพียงแตวามันจะสนับสนุนกัน  
ยังไง ทุกวันนี้ผมก็พยายามบอกเด็กวา ปญหาของสินคาไทย ไมใช
ประเด็นเรื่องคุณภาพ แตเปนเรื่องของตัวพวกคุณเองยังไมยอมรับ
สินคาไทยเลย แลวใครมันจะซื้อสินคาไทย ถาคนไทยดวยกันเองยังไม
คิดจะซื้อเลย 

ผมเคยไปถามเพื่อนที่จบมาอยูในสายประกอบการวาทําไมไมทํา เคาก็
บอกวาทํามาแลวจะขายใคร บางคนผลิตสินคาออกมาก็ตั้งชื่อแบรนด
เปนภาษาอังกฤษ ผมก็ถามวาทําไมไมใชยี่หอไทย เคาบอกวาเคยทํา
ยี่หอไทยแลว แตมันไมมีคนซื้อ สินคาชนิดเดียวกันพอเปลี่ยนชื่อเปน
ภาษาอังกฤษ คนซื้อเต็มเลย เคาก็เลยบอกวาบานเราสวนหนึ่งมันเปน
เหมือนคานิยมวาตองใชของนอก ถึงจะดูดี”
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กวา วิกฤตศรัทธานี่มีความสําคัญนะครับ เราตองทําใหเหมือน
ญี่ปุน คือเราตองใชของคนไทยกอน อาจจะยังไมตองมองเรื่อง
คุณภาพ คือขอใหผานเกณฑมาตรฐานในระดับหนึ่งกอน ถาเปน
อยางนั้นได ผมเชื่อวาในระยะยาวมันจะตองดีขึ้นเรื่อย ๆ และใน
ที่สุด เราอาจจะชนะคนที่เคาคิดคนแรกก็ได เพียงแตวามันตองมี
การสนับสนุนอยางเบ็ดเสร็จ เพราะตอนนี้มีนักเรียนสนใจจะเขามา
เรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตรเยอะมาก พอเราผลิตบัณฑิตไดแลว 
บัณฑิตจะไปไหน ไมใชวาทายสุดแลวก็ไปทําอยางอื่นซึ่งไมตรงกับ
สายที่เรียนมา เพราะทายสุดพอเขาไปทํางานในบริษัทที่ไมใชคนไทย 
ก็อาจจะไปทําเพียงแคเซลส หรืออะไรก็ไมรู แตอาจจะไมไดทํางานใน
ดานวิศวกรรม ไมไดใชความรูที่ไดรํ่าเรียนมา จากที่ไดติดตามเด็กที่
จบมา ผมก็มีความภาคภูมิใจนะที่ไดมาเยี่ยมชมในวันนี้ ไดเห็นวา
บริษัทของคนไทย นาจะเปนบริษัทเดียวนะที่กาวมาไดไกลถึงใน 
ระดับนี้”

  ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต
หมอแปลง ควรมีสวนรวมตอการพัฒนาดานการศึกษาของ
ประเทศอยางไรบาง

“ในความเห็นของผมนะครับ  ในมุมของสถานประกอบการกับ
สถาบันศึกษานาจะเหมือนเสนขนาน คือพัฒนาการตาง ๆ ยังไม
เปนไปในทิศทางเดียวกัน แตวาปลายทางของสถาบันศึกษาก็คือ
ตองสงเด็กใหกับสถานประกอบการ จริง ๆ แลวถาเราจะพัฒนาไป
พรอมกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตอประสานกัน
อยางตอเนื่อง เชน มีการสงเด็กมาฝกงานบาง หรือมีการเขามา
ศึกษาดูงานบาง ในกรณีที่เด็กมีทักษะที่เพียงพอ แทนที่บริษัทจะ

ตองไปจางงาน ก็สามารถจะใชงานจากเด็กนักเรียนได เด็กก็จะได
ประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง และที่สําคัญก็คือเคา
จะไดรูวาชีวิตจริงในการทํางานเปนอยางไร ปจจุบันผมมองวาเด็ก
เรียนหนังสือจากกระดาษเพียงอยางเดียว แลวบางทีในเวลาวางก็จะ
หันไปหาเกมสหรือสิ่งเราอยางอื่นที่มันไมมีประโยชน ซึ่งมันก็จะเปน
ปญหาอยางอื่นตามมา แตถาเราจะประสานงานกันอยางแนนแฟน 
ทําใหเด็กมีเวลาวางนอยลง ปญหาที่เด็กจะไปยุงเกี่ยวกับเกมส หรือ 
ยาเสพยติดเนี่ย มันก็จะนอยลง

ผมจําไดวาสมัยผมเด็ก ๆ ในยุคผมเนี่ย หลังจากเรียนหนังสือเสร็จ 
ถาไมมีอะไรทํา ที่บานก็จะหางานมาใหทํา ใหไปชวยงานตรงโนนตรงนี้ 
กลับบานมาแลวเราก็จะเหนื่อย ไมมีเวลาจะทําอยางอื่น แตเด็กสมัยนี้
ผมวาเคามีเวลาสวนตัวเยอะเกินไป และเคายังเลือกไมถูกวาเคาควรจะ
ใชเวลาสวนตัวไปทําอะไร ซึ่งถาเคาเขามาสูในระบบของสถาบันอาชีวะ
ศึกษา เคาควรจะใชเวลาใหเกิดประโยชนกับสายอาชีพเคามากที่สุด 

อีกสวนหนึ่งคือผมคิดวานาจะมีการเชื่อมโยงระหวางสถาบันศึกษากับ
สถานประกอบการในดานของการรับเด็กเขามาฝกงาน คือในสวนเด็ก
ก็จะไดฝกฝนทักษะ ไดเห็นของจริงในการทํางาน เปนการกระตุนตัว
นักศึกษาเองดวย สวนในแงของสถานประกอบการก็จะไดประโยชนใน
การคัดกรองเด็กในเบื้องตน หมายถึงวาเคาก็จะมีโอกาสไดเห็นเด็ก
เลยวาเด็กคนไหนมีศักยภาพ มีทัศนคติ มีวิวัฒนาการในการที่จะ
พัฒนาตัวเองได เคาก็สามารถที่จะคัดเลือกเขาสูบริษัทไดเลยครับ”

  หลังจากที่ไดเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงของถิรไทย
แลว อาจารยมีขอเสนอแนะอยางไรบางครับ

“จากที่ไดเคยพานักศึกษาไปดูงานในหลาย ๆ ที่ โดยรวมขั้นตอน
กระบวนการผลิตก็ไมตางกันมากนัก แตระดับของถิรไทยจะใหญกวา 
เนื่องจากเปนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังขนาดใหญ เทาที่ดูโดย
รวมผมก็ยังไมเห็นจุดออนหรือจุดที่ตองปรับปรุงเลยนะ รวมทั้งการ
ตอนรับหรือการใหคําแนะนํา ก็ยังไมเห็นสิ่งที่อยากใหแกไขเลยครับ”

  การเยี่ยมชมในครั้งนี้ อาจารยคิดวาจะมีประโยชนตอนักศึกษา
อยางไรบาง

“ขอแรกเลยนะครับ คือนักศึกษากลุมนี้เปนนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 
ซึ่งหมอแปลงไฟฟาก็เปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนอยูแลว กอนหนานี้เคา
ก็จะไดเรียนจากบนกระดาษ วาสวนประกอบหมอแปลงก็จะมีขดลวด มี

แกนเหล็ก มีสมการแรงดันเหนี่ยวนํา เคาก็จะไดเรียนจากบนหนา
กระดาษเทานั้น คําถามของเคาก็จะทําใหเรารูวาเคานึกภาพไมออก 
แตจากการมาดูในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราคิดวาเคานาจะไดรับแน ๆ ก็คือ
แรงบันดาลใจ ผมเชื่อวาบางสวนอาจจะกลับไปรื้อหนังสือเกา ๆ ขึ้น
มาอานดวย วา เอะ วันนี้เราไปดูมาคุน ๆ วาเราเคยเรียนไปแลว แต
มันไมตรงกับกับสิ่งที่เรารูหรือนึกมากอน ก็จะทําใหเคาไดทบทวน
ความรูมากขึ้น

สวนที่สองก็คือทําใหเด็กมีทักษะที่ดีขึ้น จากเดิมที่รูมาจากรูปใน
กระดาษวาแกนเหล็กหนาตาอยางนี้ ขดลวดพันอยางนี้ เวลาสวม
มันสวมซอนกันนะ รวมทั้งความรูที่ไดจากวิทยากรก็แตกตางไปจาก
สิ่งที่อาจารยสอนในหองเรียน เพราะเปนความรูจากผูที่ปฏิบัติงาน
จริง ผมเคยพาเด็กไปดูงานทีโรงซอมหมอแปลงที่ กฟผ. ที่นั่นก็จะมี
พนักงานอาวุโสที่อายุงานมากกวา 30 ป คอยใหคําอธิบายเด็ก ซึ่ง
อธิบายไดลึกซึ้งมากแตเขาใจงาย ที่นี่ก็ไมตางจากของ กฟผ. เลย 
วิทยากรผูบรรยายสามารถทําใหเด็กเขาใจไดจากการปฏิบัติงาน
จริง และเปนความรูที่อยูนอกเหนือจากตํารา แตสอดคลองกับ
ทฤษฏีที่เคาไดเคยเรียน

อยางแผนเหล็กทีเคาเรียนมา เคาก็จะรูแความันจะเปนแผนเหล็กที่
ตัดเรียบรอยแลว แตมาที่นี่ก็จะไดเห็นวาเหล็กมันมาเปนมวน และมัน
มีกรรมวิธีในการตัด มีการคํานวน มีการตรวจสอบ มีการยิง
เลเซอรลงบนแผนเหล็กเพื่อบังคับทิศทางการเดินของเสนแรงแม
เหล็ก ซึ่งสิ่งเหลานี้บางทีไมมีสอนในหองเรียน

เด็กนักศึกษาบางสวนเคาเรียนจาก ปวส. มาเคาก็คุนวาแกนเหล็ก
มันเปนแบบ EI แตพอมาของจริงมันไมใช มันมีการตัดเขามุมเพื่อ

ชวยในการเดินของเสนแรงแมเหล็ก เคาก็จะเห็นวามันไมเหมือนกับสิ่งที่
เคาเรียนมา มันเปนการเปดโลกทัศนอีกสวนใหเคาไดเรียนรู และเขาใจ
ในหลักทางวิศวกรรมมากขึ้น” 

  อยากทราบความเห็นของอาจารยที่มีตอสินคาไทยครับ

“อันนี้ในมุมสวนตัวของผมเลยนะครับ เนื่องจากวาเรามีหนาที่ผลิต
บัณฑิตออกไปสูสถานประกอบการ ซึ่งถาเด็กออกไปทํางานที่ไมใชผู
ผลิตของไทย ความยั่งยืนมันก็จะไมเกิด เพราะถาเคาออกไปแลวเคา
เปนแคพอคา ซื้อสินคาตางประเทศเขามาขาย สวนที่เคาจะไดก็จะเปน
แคกําไรนิดหนอยจากสินคาที่เคาคิดมาใหแลว ผมเชื่อในศักยภาพของ
คนไทยนะ แตมันตองมีเวทีใหเคาไดแสดงความสามารถดวย ถาเปรียบ
เปนการนับเลข วันนี้ตางประเทศเคาอาจจะนับไปไกลแลว แตเราเพิ่งจะ
เริ่มนับหนึ่งนับสอง เพราะฉะนั้นคุณภาพเรายังสูเคาไมไดแนนอนอยู
แลว แตถาเรายังไมยอมรับสินคาไทยดวยกันเอง แลวเมื่อไหรเราจะ 
นับเลขไปทันคูแขงจากตางประเทศได เพียงแตวามันจะสนับสนุนกัน  
ยังไง ทุกวันนี้ผมก็พยายามบอกเด็กวา ปญหาของสินคาไทย ไมใช
ประเด็นเรื่องคุณภาพ แตเปนเรื่องของตัวพวกคุณเองยังไมยอมรับ
สินคาไทยเลย แลวใครมันจะซื้อสินคาไทย ถาคนไทยดวยกันเองยังไม
คิดจะซื้อเลย 

ผมเคยไปถามเพื่อนที่จบมาอยูในสายประกอบการวาทําไมไมทํา เคาก็
บอกวาทํามาแลวจะขายใคร บางคนผลิตสินคาออกมาก็ตั้งชื่อแบรนด
เปนภาษาอังกฤษ ผมก็ถามวาทําไมไมใชยี่หอไทย เคาบอกวาเคยทํา
ยี่หอไทยแลว แตมันไมมีคนซื้อ สินคาชนิดเดียวกันพอเปลี่ยนชื่อเปน
ภาษาอังกฤษ คนซื้อเต็มเลย เคาก็เลยบอกวาบานเราสวนหนึ่งมันเปน
เหมือนคานิยมวาตองใชของนอก ถึงจะดูดี”
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  ขอสุดทายครับ อาจารยอยากจะฝากอะไรถึงทานผูอาน
วารสารถิรไทยฉบับนี้บางครับ

“ผมรูสึกวาวารสารฉบับนี้เปนวารสารที่ดีนะ อยางนอยก็เปนการ
รวบรวมขอมูลทางดานเทคนิค เหมือนเปนมุมเล็ก ๆ ของคนที่
ทํางานทางดานนี้มานั่งคุยกัน หรือมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็น หรือตอยอดความรูเดิมออกไป ผมรูสึกขอบคุณ       
ผูบริหารของบริษัทนะ ที่ใสใจและยอมเสียคาใชจายมาจัดทํา 
วารสารแบบนี้ขึ้นมา เพราะยากนะที่จะเห็นวารสารแบบนี้ ปจจุบัน
ตองยอมรับวาเรามักจะเอาทุกสิ่งทุกอยางไปผูกกับทุนนิยม     
พอจายเงินปุบก็ตองไดรับอะไรกลับมา แตการทําหนังสือมันเหมือน
เปนการทําบุญ คือเราจะไมรูเลยวาเราจะไดอะไรกลับมา เพราะมัน 
จะเปนเหมือนบอความรู ใหคนที่สนใจเขามาขุดหา แตเมื่อเคาไดไป
แลวเคาก็อาจจะไมไดตอบแทนอะไรกลับคืนใหกับคนทําหนังสือเลย

อีกสวนหนึ่งก็คือผมเคยไดยินเด็กหลายคนบนกันวา ความรูบาง
เรื่องไมมีในตําราภาษาไทย เคาก็ตองไปหาอานจากตําราภาษา
อังกฤษ ซึ่งบางทีความเขาใจก็อาจจะคลาดเคลื่อนได หรืออาจารย
บางทานก็บอกใหเด็กลองไปหาตําราภาษาอังกฤษอาน ผมก็บอก
วามันไมเกี่ยวกัน เพราะตํารามันคือความรู ภาษาอังกฤษมันคือ
การสื่อสาร แตถาคุณยังไมมีความรูเลย แลวคุณจะไปสื่อสารกับ
ใครได คืออยางนอยคุณจะตองมีหนังสือที่ทําใหคนไทยมีความรู
กอน 

ซึ่งตรงนี้เทาที่ผมลองอานดู ผมก็รูสึกวาวารสารที่เกี่ยวของกับ
งานทางดานนี้ โดยเฉพาะหมอแปลงไฟฟาเนี่ย มันยังมีนอยมาก  
ทั้ง ๆ ที่ผมมองวาหมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาที่เปนไฮไลท
มากเลยนะ เราใชกันมาสี่สิบหาสิบปแลว ตั้งแตแรงดันเล็ก ๆ จนถึง

หมอแปลงไฟฟาแรงสูง แตวันนี้หนังสือที่เกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟายัง
หาอานยากมาก ถาวารสารฉบับนี้อยูไดนาน ๆ ก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก 
เพราะครั้งแรกที่ผมไดรับแจกหนังสือเลมนี้มาแลว ผมก็แจงมายังผูจัด
ทําเลยวา ผมอยากไดนะขอสมัครเปนสมาชิกรับทุกเลมเลย เพราะผม
ถือวาหนังสือแบบนี้ยังมีนอยมากในบานเรา 

อีกสวนหนึ่งคือผมมองวา อยางหนังสือการตูนก็จะมีอยูหลายระดับ 
หรือตําราเรียนก็จะมีอยูหลายระดับ อยางวารสารเองก็มีหลายระดับ 
ผูที่จะทําวารสารออกมา 1 เลมก็แลวแตผูจัดทําวาจะมีวิสัยทัศน
อยางไร ในสวนตัวของผมก็อยากใหวารสารของถิรไทย เปนเหมือน
วารสารซักเลมหนึ่งที่คนทั่วไปเดินผานมาก็สามารถจะหยิบอานได ดัง
นั้น การเขาถึงองคความรู ในเชิงลึกมาก ๆ ก็อาจทําใหวารสารไมไดรับ
ความสนใจ อันนี้ก็อยากจะฝากไวในฐานะคนอานที่อยากเห็นวารสาร
ฉบับนี้อยูไปอีกนาน ๆ ครับ”

สุดทายนี้คณะผูจัดทําวารสาร “ถิรไทย” ตองของขอบพระคุณ 
อ.วิสุทธิ์ องคคุณารักษ และ ผศ. ดร.พิสิษฐ ลิ่วธนกุล ที่พาคณะ
นักศึกษามาดูงานกิจการของคนไทยที่ถิรไทยในครั้งนี้ การเปดโอกาส
ใหคณะนักศึกษาเขาเยี่ยมชมดูงาน มีนักศึกษาแทบทุกมหาวิทยาลัยมา
เยี่ยมชมปละหลายสิบคณะ ซึ่งเปนนโยบายหลักของผูบริหารบริษัท   
ที่ตองการสนับสนุนใหนักศึกษาเปดโลกทัศนในการเรียนรู ใหกวาง
ขวางมากขึ้น เปนแหลงเรียนรูการผลิตของจริงที่มิไดเรียนรูจากตํารา
แตเพียงอยางเดียว ถิรไทย…มีความยินดีที่จะสนับสนุนครับ
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  ขอสุดทายครับ อาจารยอยากจะฝากอะไรถึงทานผูอาน
วารสารถิรไทยฉบับนี้บางครับ

“ผมรูสึกวาวารสารฉบับนี้เปนวารสารที่ดีนะ อยางนอยก็เปนการ
รวบรวมขอมูลทางดานเทคนิค เหมือนเปนมุมเล็ก ๆ ของคนที่
ทํางานทางดานนี้มานั่งคุยกัน หรือมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็น หรือตอยอดความรูเดิมออกไป ผมรูสึกขอบคุณ       
ผูบริหารของบริษัทนะ ที่ใสใจและยอมเสียคาใชจายมาจัดทํา 
วารสารแบบนี้ขึ้นมา เพราะยากนะที่จะเห็นวารสารแบบนี้ ปจจุบัน
ตองยอมรับวาเรามักจะเอาทุกสิ่งทุกอยางไปผูกกับทุนนิยม     
พอจายเงินปุบก็ตองไดรับอะไรกลับมา แตการทําหนังสือมันเหมือน
เปนการทําบุญ คือเราจะไมรูเลยวาเราจะไดอะไรกลับมา เพราะมัน 
จะเปนเหมือนบอความรู ใหคนที่สนใจเขามาขุดหา แตเมื่อเคาไดไป
แลวเคาก็อาจจะไมไดตอบแทนอะไรกลับคืนใหกับคนทําหนังสือเลย

อีกสวนหนึ่งก็คือผมเคยไดยินเด็กหลายคนบนกันวา ความรูบาง
เรื่องไมมีในตําราภาษาไทย เคาก็ตองไปหาอานจากตําราภาษา
อังกฤษ ซึ่งบางทีความเขาใจก็อาจจะคลาดเคลื่อนได หรืออาจารย
บางทานก็บอกใหเด็กลองไปหาตําราภาษาอังกฤษอาน ผมก็บอก
วามันไมเกี่ยวกัน เพราะตํารามันคือความรู ภาษาอังกฤษมันคือ
การสื่อสาร แตถาคุณยังไมมีความรูเลย แลวคุณจะไปสื่อสารกับ
ใครได คืออยางนอยคุณจะตองมีหนังสือที่ทําใหคนไทยมีความรู
กอน 

ซึ่งตรงนี้เทาที่ผมลองอานดู ผมก็รูสึกวาวารสารที่เกี่ยวของกับ
งานทางดานนี้ โดยเฉพาะหมอแปลงไฟฟาเนี่ย มันยังมีนอยมาก  
ทั้ง ๆ ที่ผมมองวาหมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาที่เปนไฮไลท
มากเลยนะ เราใชกันมาสี่สิบหาสิบปแลว ตั้งแตแรงดันเล็ก ๆ จนถึง

หมอแปลงไฟฟาแรงสูง แตวันนี้หนังสือที่เกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟายัง
หาอานยากมาก ถาวารสารฉบับนี้อยูไดนาน ๆ ก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก 
เพราะครั้งแรกที่ผมไดรับแจกหนังสือเลมนี้มาแลว ผมก็แจงมายังผูจัด
ทําเลยวา ผมอยากไดนะขอสมัครเปนสมาชิกรับทุกเลมเลย เพราะผม
ถือวาหนังสือแบบนี้ยังมีนอยมากในบานเรา 

อีกสวนหนึ่งคือผมมองวา อยางหนังสือการตูนก็จะมีอยูหลายระดับ 
หรือตําราเรียนก็จะมีอยูหลายระดับ อยางวารสารเองก็มีหลายระดับ 
ผูที่จะทําวารสารออกมา 1 เลมก็แลวแตผูจัดทําวาจะมีวิสัยทัศน
อยางไร ในสวนตัวของผมก็อยากใหวารสารของถิรไทย เปนเหมือน
วารสารซักเลมหนึ่งที่คนทั่วไปเดินผานมาก็สามารถจะหยิบอานได ดัง
นั้น การเขาถึงองคความรู ในเชิงลึกมาก ๆ ก็อาจทําใหวารสารไมไดรับ
ความสนใจ อันนี้ก็อยากจะฝากไวในฐานะคนอานที่อยากเห็นวารสาร
ฉบับนี้อยูไปอีกนาน ๆ ครับ”

สุดทายนี้คณะผูจัดทําวารสาร “ถิรไทย” ตองของขอบพระคุณ 
อ.วิสุทธิ์ องคคุณารักษ และ ผศ. ดร.พิสิษฐ ลิ่วธนกุล ที่พาคณะ
นักศึกษามาดูงานกิจการของคนไทยที่ถิรไทยในครั้งนี้ การเปดโอกาส
ใหคณะนักศึกษาเขาเยี่ยมชมดูงาน มีนักศึกษาแทบทุกมหาวิทยาลัยมา
เยี่ยมชมปละหลายสิบคณะ ซึ่งเปนนโยบายหลักของผูบริหารบริษัท   
ที่ตองการสนับสนุนใหนักศึกษาเปดโลกทัศนในการเรียนรู ใหกวาง
ขวางมากขึ้น เปนแหลงเรียนรูการผลิตของจริงที่มิไดเรียนรูจากตํารา
แตเพียงอยางเดียว ถิรไทย…มีความยินดีที่จะสนับสนุนครับ
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เดือนตุลาคมของทุกป นอกจากงานรําลึก “เหตุการณ 14 
ตุลาคม 2516” และ “6 ตุลาคม 2519” ซึ่งมักมีการเชิญอดีต
ผูนําการเคลื่อนไหวหรือผูมีชื่อเสียงในวงการที่เกี่ยวของมากลาว
ปาฐกถาแลว เรายังมักพบเห็นการเผยแพรบทความหรือบท
วิเคราะหเกี่ยวกับเหตุการณเดือนตุลา บทเรียนที่ไดจาก
เหตุการณครั้งนั้น และรวมถึงการนําเสนอทางออกของประเทศ
ชาติ เพียงแตการเผยแพรบทความหรือบทวิเคราะหดังกลาวใน 
ระยะหลังๆ โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ขบวนการประชาชนเกิดการ
แบงขั้วแบงฝายอยางชัดเจนนั้น มีพัฒนาการของการวิเคราะหที่
พาดพิงไปถึงตัวบุคคลที่เคยมีบทบาทสําคัญอยูในเหตุการณมาก
ขึ้นกวาเดิม ทั้งมีปรากฏการณที่ทฤษฎีทางการบริหารเรียกวา 
“Similar-to-me effect” เกิดขึ้นใหเห็นอยูเนืองๆ กลาวคือมี

การสดุดีอดีตแกนนําที่ปจจุบันมีความคิดทางการเมืองเหมือนตน 
และวิพากษโจมตีอดีตแกนนําที่ปจจุบันมีความคิดทางการเมือง
ตางกับตน คนเดือนตุลาสวนหนึ่งถูกกลาวหาจากนักวิจารณ
ฟากหนึ่งวามีผลประโยชนผูกพันกับระบอบทักษิณที่เปนทุน
ผูกขาดสามานย ในขณะที่คนเดือนตุลาอีกสวนหนึ่งถูกกลาวหา
จากนักวิจารณอีกฟากหนึ่งวามีผลประโยชนผูกพันกับระบอบ
จารีตที่เปนพวกอํามาตยและกลุมชนชั้นสูงของสังคม ยิ่งถาได
อานงานเขียนเหลานี้มากๆ จากผูเขียนฝายโนนบาง ฝายนี้บาง 
ยิ่งดูเหมือนวาเราจะหาคนดีไมไดสักคนในเหตุการณ
ประวัติศาสตรทั้งสองครั้งนี้ ยกเวนวีรชนที่เสียชีวิตไปแลวเทานั้น
ที่ยังไดรับความกรุณาไมถูกใครขุดศพขึ้นมาเฆี่ยน!

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�
»ÃÔÞÞÒâ· ÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐÊíÒ¹Ñ¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒÃŒÍÂªÑ¡ÊÒÁ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ½†ÒÂºÃÔËÒÃ ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

บริหารนอกตํารา

เราควรเรียกรองคนเดือนตุลา หรือควร 
เรียกรองอุดมการณแหงเดือนตุลา?

ที่กลาวเชนนี้ มิไดหมายความวาแกนนําหรือนักเคลื่อนไหวใน
ประวัติศาสตรจะถูกวิพากษวิจารณไมได ตรงกันขาม การ
วิเคราะหวิจารณ หรือการสรุปบทเรียนของเหตุการณใน
ประวัติศาสตรและบุคคลที่มีสวนสรางใหเกิดเหตุการณเชนวานั้น 
มีความจําเปนอยางยิ่ง ไมเพียงเพื่อใหขอเท็จจริงเปนที่ประจักษ 
หากที่สําคัญยังเพื่อนําประสบการณในอดีตมารับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพียงแตการวิเคราะหวิจารณดังกลาว 
นอกจากตองระมัดระวังไมใหเกิดพฤติกรรมแบบ “Similar-to-
me effect” แลว ยังควรตองใช “ทัศนะประวัติศาสตร” มา
ทําความเขาใจเหตุการณตางๆ รวมทั้งตัวบุคคลที่โลดแลนอยูใน
เหตุการณอยางเปนภววิสัย (objectively) ดวยเชนกัน 

ทัศนะประวัติศาสตร คืออะไร?

ทัศนะประวัติศาสตร คือการพิจารณาเหตุการณในอดีต โดยการ
เคารพตอขอเท็จจริงของเงื่อนเวลาและเงื่อนไขแวดลอมที่ดํารง
อยูจริง ณ ขณะที่เหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้น และที่สําคัญตองไมลืม
วาเหตุการณในประวัติศาสตรนั้น สวนใหญไมใชเหตุการณ
เดี่ยวๆ แตเปนชุดของเหตุการณที่มีรายละเอียดและแงมุมอันสลับ
ซับซอนที่เชื่อมรอยกันเปนเหตุผลของการกระทําอันทําใหเกิด
เหตุการณตางๆ เหลานั้นขึ้นมา 

สาเหตุที่คนเดือนตุลาใน พศ. นี้ เปลี่ยนแปลงไปจากคนเดือนตุลา
ในพศ. 2516-2519 จึงยอมมากดวยเหตุปจจัยหลายประการ
อันสลับซับซอนที่เชื่อมรอยกันภายใตเหตุผลที่แนนอนหนึ่งดวย
เชนกัน

ณ ที่นี้ จะขอพูดถึงเหตุปจจัยสําคัญ 3 ประการ ที่นาจะชวยใหเรา
มองเหตุการณเดือนตุลา และเขาใจคนเดือนตุลาไดอยางที่ควร 
จะเปน 

1. อุดมการณเดือนตุลา

อุดมการณเดือนตุลา (หรือหากกลาวยอนไปใน พศ. นั้น อาจ
เรียกกันเพียง “เจตนารมณเดือนตุลา”) คือ อุดมการณแหงการ

ตอตานคัดคานระบอบเผด็จการทหาร เรียกรองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง การเคลื่อนไหว
ในเหตุการณ 14 ตุลา รวมทั้งการเคลื่อนไหวในเหตุการณ
พฤษภาทมิฬ ดําเนินไปภายใตอุดมการณเชนนี้ การเคลื่อนไหว
ของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ 6 ตุลา ก็อยูภายใต
อุดมการณที่ตอตานคัดคานการพยายามฟนคืนชีพของระบอบ
เผด็จการทหารดวยเชนกัน อุดมการณเดือนตุลาจึงเปน
อุดมการณที่ตองการสรางระบอบเสรีประชาธิปไตย มิใชระบอบ
สังคมนิยม แมวากอนเหตุการณ 6 ตุลา แนวความคิด
สังคมนิยมจะแพรหลายอยูในขบวนการแลวก็ตาม การ
เคลื่อนไหว 14 ตุลา และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเคลื่อนไหว 6 
ตุลา จึงมิใชการเคลื่อนไหวเพื่อสรางสังคมสังคมนิยมอยางที่
ชนชั้นปกครองและพวกปฏิกิริยาขวาจัดในเวลานั้นกลาวหาและ
พยายามปายสีวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเวลานั้น
เปนพวกคอมมิวนิสตแตอยางใด
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เดือนตุลาคมของทุกป นอกจากงานรําลึก “เหตุการณ 14 
ตุลาคม 2516” และ “6 ตุลาคม 2519” ซึ่งมักมีการเชิญอดีต
ผูนําการเคลื่อนไหวหรือผูมีชื่อเสียงในวงการที่เกี่ยวของมากลาว
ปาฐกถาแลว เรายังมักพบเห็นการเผยแพรบทความหรือบท
วิเคราะหเกี่ยวกับเหตุการณเดือนตุลา บทเรียนที่ไดจาก
เหตุการณครั้งนั้น และรวมถึงการนําเสนอทางออกของประเทศ
ชาติ เพียงแตการเผยแพรบทความหรือบทวิเคราะหดังกลาวใน 
ระยะหลังๆ โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ขบวนการประชาชนเกิดการ
แบงขั้วแบงฝายอยางชัดเจนนั้น มีพัฒนาการของการวิเคราะหที่
พาดพิงไปถึงตัวบุคคลที่เคยมีบทบาทสําคัญอยูในเหตุการณมาก
ขึ้นกวาเดิม ทั้งมีปรากฏการณที่ทฤษฎีทางการบริหารเรียกวา 
“Similar-to-me effect” เกิดขึ้นใหเห็นอยูเนืองๆ กลาวคือมี

การสดุดีอดีตแกนนําที่ปจจุบันมีความคิดทางการเมืองเหมือนตน 
และวิพากษโจมตีอดีตแกนนําที่ปจจุบันมีความคิดทางการเมือง
ตางกับตน คนเดือนตุลาสวนหนึ่งถูกกลาวหาจากนักวิจารณ
ฟากหนึ่งวามีผลประโยชนผูกพันกับระบอบทักษิณที่เปนทุน
ผูกขาดสามานย ในขณะที่คนเดือนตุลาอีกสวนหนึ่งถูกกลาวหา
จากนักวิจารณอีกฟากหนึ่งวามีผลประโยชนผูกพันกับระบอบ
จารีตที่เปนพวกอํามาตยและกลุมชนชั้นสูงของสังคม ยิ่งถาได
อานงานเขียนเหลานี้มากๆ จากผูเขียนฝายโนนบาง ฝายนี้บาง 
ยิ่งดูเหมือนวาเราจะหาคนดีไมไดสักคนในเหตุการณ
ประวัติศาสตรทั้งสองครั้งนี้ ยกเวนวีรชนที่เสียชีวิตไปแลวเทานั้น
ที่ยังไดรับความกรุณาไมถูกใครขุดศพขึ้นมาเฆี่ยน!

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�
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·Õè»ÃÖ¡ÉÒ½†ÒÂºÃÔËÒÃ ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

บริหารนอกตํารา

เราควรเรียกรองคนเดือนตุลา หรือควร 
เรียกรองอุดมการณแหงเดือนตุลา?

ที่กลาวเชนนี้ มิไดหมายความวาแกนนําหรือนักเคลื่อนไหวใน
ประวัติศาสตรจะถูกวิพากษวิจารณไมได ตรงกันขาม การ
วิเคราะหวิจารณ หรือการสรุปบทเรียนของเหตุการณใน
ประวัติศาสตรและบุคคลที่มีสวนสรางใหเกิดเหตุการณเชนวานั้น 
มีความจําเปนอยางยิ่ง ไมเพียงเพื่อใหขอเท็จจริงเปนที่ประจักษ 
หากที่สําคัญยังเพื่อนําประสบการณในอดีตมารับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพียงแตการวิเคราะหวิจารณดังกลาว 
นอกจากตองระมัดระวังไมใหเกิดพฤติกรรมแบบ “Similar-to-
me effect” แลว ยังควรตองใช “ทัศนะประวัติศาสตร” มา
ทําความเขาใจเหตุการณตางๆ รวมทั้งตัวบุคคลที่โลดแลนอยูใน
เหตุการณอยางเปนภววิสัย (objectively) ดวยเชนกัน 

ทัศนะประวัติศาสตร คืออะไร?

ทัศนะประวัติศาสตร คือการพิจารณาเหตุการณในอดีต โดยการ
เคารพตอขอเท็จจริงของเงื่อนเวลาและเงื่อนไขแวดลอมที่ดํารง
อยูจริง ณ ขณะที่เหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้น และที่สําคัญตองไมลืม
วาเหตุการณในประวัติศาสตรนั้น สวนใหญไมใชเหตุการณ
เดี่ยวๆ แตเปนชุดของเหตุการณที่มีรายละเอียดและแงมุมอันสลับ
ซับซอนที่เชื่อมรอยกันเปนเหตุผลของการกระทําอันทําใหเกิด
เหตุการณตางๆ เหลานั้นขึ้นมา 

สาเหตุที่คนเดือนตุลาใน พศ. นี้ เปลี่ยนแปลงไปจากคนเดือนตุลา
ในพศ. 2516-2519 จึงยอมมากดวยเหตุปจจัยหลายประการ
อันสลับซับซอนที่เชื่อมรอยกันภายใตเหตุผลที่แนนอนหนึ่งดวย
เชนกัน

ณ ที่นี้ จะขอพูดถึงเหตุปจจัยสําคัญ 3 ประการ ที่นาจะชวยใหเรา
มองเหตุการณเดือนตุลา และเขาใจคนเดือนตุลาไดอยางที่ควร 
จะเปน 

1. อุดมการณเดือนตุลา

อุดมการณเดือนตุลา (หรือหากกลาวยอนไปใน พศ. นั้น อาจ
เรียกกันเพียง “เจตนารมณเดือนตุลา”) คือ อุดมการณแหงการ

ตอตานคัดคานระบอบเผด็จการทหาร เรียกรองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง การเคลื่อนไหว
ในเหตุการณ 14 ตุลา รวมทั้งการเคลื่อนไหวในเหตุการณ
พฤษภาทมิฬ ดําเนินไปภายใตอุดมการณเชนนี้ การเคลื่อนไหว
ของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ 6 ตุลา ก็อยูภายใต
อุดมการณที่ตอตานคัดคานการพยายามฟนคืนชีพของระบอบ
เผด็จการทหารดวยเชนกัน อุดมการณเดือนตุลาจึงเปน
อุดมการณที่ตองการสรางระบอบเสรีประชาธิปไตย มิใชระบอบ
สังคมนิยม แมวากอนเหตุการณ 6 ตุลา แนวความคิด
สังคมนิยมจะแพรหลายอยูในขบวนการแลวก็ตาม การ
เคลื่อนไหว 14 ตุลา และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเคลื่อนไหว 6 
ตุลา จึงมิใชการเคลื่อนไหวเพื่อสรางสังคมสังคมนิยมอยางที่
ชนชั้นปกครองและพวกปฏิกิริยาขวาจัดในเวลานั้นกลาวหาและ
พยายามปายสีวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเวลานั้น
เปนพวกคอมมิวนิสตแตอยางใด
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2. คนเดือนตุลา

คนเดือนตุลาเปนกลุมคนที่มีความหลากหลายทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และความคิดทางการเมืองมาตั้งแตตน คนเดือนตุลาใน
เหตุการณ 14 ตุลา สวนใหญเปนปญญาชนและคนในเมืองที่
เติบโตขึ้นมาใน “ยุคแสวงหา” มีการตอสูดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพ
และประชาธิปไตยอยางยาวนานภายใตการครอบงําอันชัดเจน
ของระบอบเผด็จการทหารที่มีสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส-ณรงค 
เปนตัวแทน ในขณะที่คนเดือนตุลาในเหตุการณ 6 ตุลา สวนไม
นอยเขาสูการเคลื่อนไหวใน “ยุคฟาสีทองผองอําไพ” ที่มีการ
รณรงคเผยแพรความรูและความคิดแบบประชาธิปไตยไปสูพี่นอง
กรรมกร ชาวนา และคนชนบทอยางกวางขวาง ทามกลางการ
ลอบสังหารผูนํานักศึกษา ผูนํากรรมกร และผูนําชาวนา ของ
ขบวนการขวาพิฆาตซายตลอดชวง 3 ปหลังเหตุการณ 14 ตุลา 
ขอเท็จจริงที่ปฏิเสธไมไดประการหนึ่งคือ คนเดือนตุลาทั้งสอง
เหตุการณมีคนในสายจัดตั้งระดับตางๆ ของพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย (พคท.) ดํารงอยูอยางมีบทบาท แมวาคนกลุมนี้
สวนใหญจะมิไดออกหนามาเปนแกนนําการเคลื่อนไหวอยางเปด
เผย ตามหลักการทํางานลับในระยะที่ฝายตนยังมีกําลังไมมากซึ่ง
จําเปนตอง “อําพรางแกนแกน ซุมซอนยาวนาน สะสมกําลัง เพื่อ
รอโอกาส” 

3. อิทธิพลที่มีบทบาท

อิทธิพลที่มีบทบาทตอการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา
ประชาชนในเหตุการณเดือนตุลา หากไมนับอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกาที่กําลังถดถอยเนื่องจากพายแพสงครามในอินโด
จีนแลว ที่สําคัญคือ (1) อิทธิพลของระบอบเผด็จการทหาร (2) 
อิทธิพลของระบอบจารีต และ (3) อิทธิพลของ พคท.ซึ่งเปน
เหมือนตัวแทนกระแสความคิดสังคมนิยมที่กําลังไดรับชัยชนะอยู
ในขอบเขตทั่วโลกเวลานั้น

ในเหตุการณ 14 ตุลา ขบวนการนักศึกษาประชาชนตอสูกับ
ระบอบเผด็จการทหาร โดยมีอิทธิพลของระบอบจารีตกับ พคท. 
ใหการสนับสนุน ขณะที่ในเหตุการณ 6 ตุลา ขบวนการนักศึกษา

ประชาชนถูกอิทธิพลของระบอบเผด็จการทหารกับระบอบจารีต
รวมมือกันทําลาย โดยมีการตอสูดวยอาวุธในชนบทของ พคท. 
เปนหลังพิงใหกับการตอสูอยางสันติในเมืองของขบวนการ
นักศึกษาประชาชน 

การที่ระบอบจารีตซึ่งเคยสนับสนุนนักศึกษาประชาชนใน
เหตุการณ 14 ตุลา หันกลับมารวมมือกับระบอบเผด็จการทหาร
ทํารายขบวนการนักศึกษาประชาชนนั้น มิไดหมายความวาพวก
เขาจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับระบอบเผด็จการทหาร เพราะการ
ตอสูโคนลมชิงไหวชิงพริบกันระหวางระบอบจารีตกับระบอบ
เผด็จการทหารมีมาตลอดชวงประวัติศาสตรหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พศ. 2475 การที่ระบอบจารีตรวม
มือกับระบอบเผด็จการทหารในเหตุการณ 6 ตุลา ก็เนื่องดวย
เกรงวาสถานะของตนจะไมมั่นคงจากการเติบโตของกระแส

ในเหตุการณ 14 ตุลา ขบวนการ
นักศึกษาประชาชนตอสูกับระบอบ

เผด็จการทหาร โดยมีอิทธิพลของระบอบ
จารีตกับ พคท. ใหการสนับสนุน ขณะที่

ในเหตุการณ 6 ตุลา ขบวนการนักศึกษา
ประชาชนถูกอิทธิพลของระบอบ

เผด็จการทหารกับระบอบจารีตรวมมือ
กันทําลาย โดยมีการตอสูดวยอาวุธใน

ชนบทของ พคท. เปนหลังพิงใหกับการ
ตอสูอยางสันติในเมืองของขบวนการ

นักศึกษาประชาชน

สังคมนิยม ดวยเหตุนี้จึงมีการสรางกระแสใหรายปายสีนักศึกษา
วาเปนคอมมิวนิสต ปลุกระดมผูคนใหเขาใจผิดวานักศึกษาจะลม
ลางสถาบันพระมหากษัตริย จนเกิดการลอมฆาและเผาทั้งเปน 
กลางทองสนามหลวงและในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางโหด
เหี้ยมทารุณที่สุดนับแตมีประวัติศาสตรชาติไทยมา คนเดือนตุลา
ที่รอดจากการลอมฆาสวนหนึ่งถูกจับกุมคุมขัง สวนหนึ่งลี้ภัยไป
อยูตางประเทศ สวนใหญเดินทางเขาปาไปหาที่พักพิงและรวม
ตอสูดวยอาวุธกับ พคท. สวนที่ยังพออยูไดก็ยังอยูเคลื่อนไหว
ตอไปในเมืองโดยมีสายสัมพันธเชื่อมโยงกับ พคท.ไมระดับใดก็
ระดับหนึ่ง

ในเวลานั้น คนเดือนตุลาทั้งโลกดูเหมือนจะรักกันอยางที่สุด 
เพราะถูกกระทําอยางโหดรายทารุณมาดวยกัน มีศัตรูตัว
เดียวกัน และมีที่พึ่งพิงที่เดียวกัน

แตก็อยางที่กลาวมาตอนตนแลววา พื้นฐานความเปนมาของคน
เดือนตุลามีความหลากหลายที่แตกตางกันในหลายมิติ ในหมูคน
เดือนตุลานอกจากบาดแผลที่ไดจากการถูกเขนฆาลอมปราบจาก
ชนชั้นปกครองถึงสองครั้ง และอุดมการณที่ตอสูคัดคาน
เผด็จการ ตองการประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญและมีการเลือก
ตั้งที่เหมือนกันแลว เรื่องอื่นๆ ใชวาจะเหมือนกัน ประกอบกับ
ความขัดแยงในวิธีคิดวิธีทํางานที่มีตอ พคท. เมื่อเขาไปสัมผัส
ความเปนจริงในเขตตอสูดวยอาวุธ ซึ่งไมใชสมรภูมิของปญญา
ชน บวกกับวิกฤตศรัทธาที่กําลังเกิดขึ้นในขบวนการสังคมนิยม
ทั่วโลก และการปรับตัวในนโยบายการเมืองการทหารของรัฐบาล
ในเวลาตอมา ทําใหในหมูคนเดือนตุลาดวยกัน และระหวางคน
เดือนตุลาสวนใหญกับ พคท. ยิ่งมีความแตกแยกในแนวทาง
ความคิดและแนวทางการตอสูมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในที่สุดขบวน
ปฏิวัติที่นําโดย พคท. ซึ่งมีปญญาชน คนเมือง และคนเดือนตุลา
เขารวมในตอนทายก็เกิดการระสํ่าระสาย และคอยๆ สลายตัวลง
จนไมอยูในฐานะจะนําการตอสูอีกตอไป แตกระนั้นเมื่อเกิด
เหตุการณพฤษภาทมิฬในป พศ. 2535 ขบวนการตอสูของ
ประชาชนซึ่งแนนอนวาในนั้นมีคนเดือนตุลารวมอยูดวยก็ยังคง
รักษาอุดมการณที่ไมเปลี่ยนแปลงคือ การตอตานคัดคานระบอบ

เผด็จการทหาร สนับสนุนระบอบประชาธปิไตยทีมี่รฐัธรรมนูญและมี
การเลอืกตัง้

ความแตกแยกของคนเดือนตุลามาปรากฏชัดเจนในประวัติศาสตร
ระยะใกลอีกครั้งเมื่อมีอิทธิพลใหมเกิดขึ้นในสังคม อิทธิพลที่วานี้คือ 
“ระบอบทักษิณ”

ระบอบทักษิณไมเพียงทําใหคนเดือนตุลาตองมาตอสูกันเอง และ
แบงแยกกันเองอยางชัดเจนยิ่งกวาครั้งใดในอดีต หากยังทําใหฝาย
นําใน พคท. ตองมาตอสูกันเองและแบงแยกกันเองอีกดวย 
เนื่องจากฝายหนึ่งเห็นวาระบอบทักษิณเปนตัวแทนของทุนใหมที่มี
ลักษณะกาวหนากวาทุนเกาของระบอบจารีต ในขณะที่อีกฝายหนึ่ง
เห็นวาระบอบทักษิณเปนทุนผูกขาดที่ทั้งฉอฉลและหลอกลวง มี
อันตรายเสียยิ่งกวาระบอบจารีต

ความแตกแยกของคนเดือนตุลาที่ไปเกาะเกี่ยวกับระบอบทักษิณเริ่ม
ตั้งแตป 2541 – 2544 ที่คนเดือนตุลาสวนหนึ่งเขาไปชวย พตท. 
ทักษิณ กอตั้งพรรคไทยรักไทย จนกระทั่งไดรับการเลือกตั้งและ
เปนนายกรัฐมนตรีทามกลางการตกเปนจําเลยในขอหาซุกหุน ใน
ขณะที่คนเดือนตุลาอีกสวนหนึ่งตั้งขอรังเกียจที่จะรวมสังฆกรรม
กับคนที่ตนเห็นวาโกง 
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2. คนเดือนตุลา

คนเดือนตุลาเปนกลุมคนที่มีความหลากหลายทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และความคิดทางการเมืองมาตั้งแตตน คนเดือนตุลาใน
เหตุการณ 14 ตุลา สวนใหญเปนปญญาชนและคนในเมืองที่
เติบโตขึ้นมาใน “ยุคแสวงหา” มีการตอสูดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพ
และประชาธิปไตยอยางยาวนานภายใตการครอบงําอันชัดเจน
ของระบอบเผด็จการทหารที่มีสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส-ณรงค 
เปนตัวแทน ในขณะที่คนเดือนตุลาในเหตุการณ 6 ตุลา สวนไม
นอยเขาสูการเคลื่อนไหวใน “ยุคฟาสีทองผองอําไพ” ที่มีการ
รณรงคเผยแพรความรูและความคิดแบบประชาธิปไตยไปสูพี่นอง
กรรมกร ชาวนา และคนชนบทอยางกวางขวาง ทามกลางการ
ลอบสังหารผูนํานักศึกษา ผูนํากรรมกร และผูนําชาวนา ของ
ขบวนการขวาพิฆาตซายตลอดชวง 3 ปหลังเหตุการณ 14 ตุลา 
ขอเท็จจริงที่ปฏิเสธไมไดประการหนึ่งคือ คนเดือนตุลาทั้งสอง
เหตุการณมีคนในสายจัดตั้งระดับตางๆ ของพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย (พคท.) ดํารงอยูอยางมีบทบาท แมวาคนกลุมนี้
สวนใหญจะมิไดออกหนามาเปนแกนนําการเคลื่อนไหวอยางเปด
เผย ตามหลักการทํางานลับในระยะที่ฝายตนยังมีกําลังไมมากซึ่ง
จําเปนตอง “อําพรางแกนแกน ซุมซอนยาวนาน สะสมกําลัง เพื่อ
รอโอกาส” 

3. อิทธิพลที่มีบทบาท

อิทธิพลที่มีบทบาทตอการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา
ประชาชนในเหตุการณเดือนตุลา หากไมนับอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกาที่กําลังถดถอยเนื่องจากพายแพสงครามในอินโด
จีนแลว ที่สําคัญคือ (1) อิทธิพลของระบอบเผด็จการทหาร (2) 
อิทธิพลของระบอบจารีต และ (3) อิทธิพลของ พคท.ซึ่งเปน
เหมือนตัวแทนกระแสความคิดสังคมนิยมที่กําลังไดรับชัยชนะอยู
ในขอบเขตทั่วโลกเวลานั้น

ในเหตุการณ 14 ตุลา ขบวนการนักศึกษาประชาชนตอสูกับ
ระบอบเผด็จการทหาร โดยมีอิทธิพลของระบอบจารีตกับ พคท. 
ใหการสนับสนุน ขณะที่ในเหตุการณ 6 ตุลา ขบวนการนักศึกษา

ประชาชนถูกอิทธิพลของระบอบเผด็จการทหารกับระบอบจารีต
รวมมือกันทําลาย โดยมีการตอสูดวยอาวุธในชนบทของ พคท. 
เปนหลังพิงใหกับการตอสูอยางสันติในเมืองของขบวนการ
นักศึกษาประชาชน 

การที่ระบอบจารีตซึ่งเคยสนับสนุนนักศึกษาประชาชนใน
เหตุการณ 14 ตุลา หันกลับมารวมมือกับระบอบเผด็จการทหาร
ทํารายขบวนการนักศึกษาประชาชนนั้น มิไดหมายความวาพวก
เขาจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับระบอบเผด็จการทหาร เพราะการ
ตอสูโคนลมชิงไหวชิงพริบกันระหวางระบอบจารีตกับระบอบ
เผด็จการทหารมีมาตลอดชวงประวัติศาสตรหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พศ. 2475 การที่ระบอบจารีตรวม
มือกับระบอบเผด็จการทหารในเหตุการณ 6 ตุลา ก็เนื่องดวย
เกรงวาสถานะของตนจะไมมั่นคงจากการเติบโตของกระแส

ในเหตุการณ 14 ตุลา ขบวนการ
นักศึกษาประชาชนตอสูกับระบอบ

เผด็จการทหาร โดยมีอิทธิพลของระบอบ
จารีตกับ พคท. ใหการสนับสนุน ขณะที่

ในเหตุการณ 6 ตุลา ขบวนการนักศึกษา
ประชาชนถูกอิทธิพลของระบอบ

เผด็จการทหารกับระบอบจารีตรวมมือ
กันทําลาย โดยมีการตอสูดวยอาวุธใน

ชนบทของ พคท. เปนหลังพิงใหกับการ
ตอสูอยางสันติในเมืองของขบวนการ

นักศึกษาประชาชน

สังคมนิยม ดวยเหตุนี้จึงมีการสรางกระแสใหรายปายสีนักศึกษา
วาเปนคอมมิวนิสต ปลุกระดมผูคนใหเขาใจผิดวานักศึกษาจะลม
ลางสถาบันพระมหากษัตริย จนเกิดการลอมฆาและเผาทั้งเปน 
กลางทองสนามหลวงและในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางโหด
เหี้ยมทารุณที่สุดนับแตมีประวัติศาสตรชาติไทยมา คนเดือนตุลา
ที่รอดจากการลอมฆาสวนหนึ่งถูกจับกุมคุมขัง สวนหนึ่งลี้ภัยไป
อยูตางประเทศ สวนใหญเดินทางเขาปาไปหาที่พักพิงและรวม
ตอสูดวยอาวุธกับ พคท. สวนที่ยังพออยูไดก็ยังอยูเคลื่อนไหว
ตอไปในเมืองโดยมีสายสัมพันธเชื่อมโยงกับ พคท.ไมระดับใดก็
ระดับหนึ่ง

ในเวลานั้น คนเดือนตุลาทั้งโลกดูเหมือนจะรักกันอยางที่สุด 
เพราะถูกกระทําอยางโหดรายทารุณมาดวยกัน มีศัตรูตัว
เดียวกัน และมีที่พึ่งพิงที่เดียวกัน

แตก็อยางที่กลาวมาตอนตนแลววา พื้นฐานความเปนมาของคน
เดือนตุลามีความหลากหลายที่แตกตางกันในหลายมิติ ในหมูคน
เดือนตุลานอกจากบาดแผลที่ไดจากการถูกเขนฆาลอมปราบจาก
ชนชั้นปกครองถึงสองครั้ง และอุดมการณที่ตอสูคัดคาน
เผด็จการ ตองการประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญและมีการเลือก
ตั้งที่เหมือนกันแลว เรื่องอื่นๆ ใชวาจะเหมือนกัน ประกอบกับ
ความขัดแยงในวิธีคิดวิธีทํางานที่มีตอ พคท. เมื่อเขาไปสัมผัส
ความเปนจริงในเขตตอสูดวยอาวุธ ซึ่งไมใชสมรภูมิของปญญา
ชน บวกกับวิกฤตศรัทธาที่กําลังเกิดขึ้นในขบวนการสังคมนิยม
ทั่วโลก และการปรับตัวในนโยบายการเมืองการทหารของรัฐบาล
ในเวลาตอมา ทําใหในหมูคนเดือนตุลาดวยกัน และระหวางคน
เดือนตุลาสวนใหญกับ พคท. ยิ่งมีความแตกแยกในแนวทาง
ความคิดและแนวทางการตอสูมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในที่สุดขบวน
ปฏิวัติที่นําโดย พคท. ซึ่งมีปญญาชน คนเมือง และคนเดือนตุลา
เขารวมในตอนทายก็เกิดการระสํ่าระสาย และคอยๆ สลายตัวลง
จนไมอยูในฐานะจะนําการตอสูอีกตอไป แตกระนั้นเมื่อเกิด
เหตุการณพฤษภาทมิฬในป พศ. 2535 ขบวนการตอสูของ
ประชาชนซึ่งแนนอนวาในนั้นมีคนเดือนตุลารวมอยูดวยก็ยังคง
รักษาอุดมการณที่ไมเปลี่ยนแปลงคือ การตอตานคัดคานระบอบ

เผด็จการทหาร สนับสนุนระบอบประชาธปิไตยทีมี่รฐัธรรมนูญและมี
การเลอืกตัง้

ความแตกแยกของคนเดือนตุลามาปรากฏชัดเจนในประวัติศาสตร
ระยะใกลอีกครั้งเมื่อมีอิทธิพลใหมเกิดขึ้นในสังคม อิทธิพลที่วานี้คือ 
“ระบอบทักษิณ”

ระบอบทักษิณไมเพียงทําใหคนเดือนตุลาตองมาตอสูกันเอง และ
แบงแยกกันเองอยางชัดเจนยิ่งกวาครั้งใดในอดีต หากยังทําใหฝาย
นําใน พคท. ตองมาตอสูกันเองและแบงแยกกันเองอีกดวย 
เนื่องจากฝายหนึ่งเห็นวาระบอบทักษิณเปนตัวแทนของทุนใหมที่มี
ลักษณะกาวหนากวาทุนเกาของระบอบจารีต ในขณะที่อีกฝายหนึ่ง
เห็นวาระบอบทักษิณเปนทุนผูกขาดที่ทั้งฉอฉลและหลอกลวง มี
อันตรายเสียยิ่งกวาระบอบจารีต

ความแตกแยกของคนเดือนตุลาที่ไปเกาะเกี่ยวกับระบอบทักษิณเริ่ม
ตั้งแตป 2541 – 2544 ที่คนเดือนตุลาสวนหนึ่งเขาไปชวย พตท. 
ทักษิณ กอตั้งพรรคไทยรักไทย จนกระทั่งไดรับการเลือกตั้งและ
เปนนายกรัฐมนตรีทามกลางการตกเปนจําเลยในขอหาซุกหุน ใน
ขณะที่คนเดือนตุลาอีกสวนหนึ่งตั้งขอรังเกียจที่จะรวมสังฆกรรม
กับคนที่ตนเห็นวาโกง 
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การตอตานระบอบทักษิณมา
เริ่มตนอยางเปนกระบวนการ
ตั้งแตกลางป พศ. 2547 โดย
กลุมประชาชนเพื่อชาติและราช
บัลลังก ไดรวมกันเผยแพร
ขอมูลการทุจริตของรัฐบาล
ทักษิณ โดยเฉพาะในประเด็น
การขายหุนรัฐวิสาหกิจ จาก
นั้นก็มาสูการชุมนุมตอตาน
ของกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในป พศ. 
2548 ซึ่งนําไปสูการ
รัฐประหารป พศ. 2549 และ
ตัดขามมาถึงครั้งลาสุดคือ
การชุมนุมที่มีกลุม กปปส. 
เปนแกนนําในป พศ. 2556-
2557 โดยมีผูคนเขารวม
ชุมนุมอยางเปนประวัติการณ
จากการขาดผึงลงของฟาง
เสนสุดทายภายหลังการผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ออกมาจากสภาผูแทนราษฎรเพื่อหวังชวย พตท. ทักษิณ ซึ่งหนี
อาญาแผนดินใหพนผิดไมตองรับโทษ ซึ่งในที่สุดนําไปสูการบาด
เจ็บลมตายของผูชุมนุมและการรัฐประหารของ คสช. ในปจจุบัน 
ที่นาสังเกตคือ การตอตานรัฐบาลทักษิณและระบอบทักษิณทุก
ครั้งลวนมีชนวนเหตุมาจากการทุจริตคอรรัปชั่น การผูกขาด
อํานาจทางการเมือง และการใชทั้งอํานาจเงินและอํานาจการเมือง
มารับใชผลประโยชนของตนและพวกพอง ทั้งการตอตานทุกครั้ง
ลวนไดรับการสนับสนุนและเขารวมจากตัวแทนในระบอบจารีต
อยางเปดเผย ดวยเหตุนี้ จึงมีการกลาวหาคนเดือนตุลาที่ตอ
ตานระบอบทักษิณแบบเหมาเขงวา เปนพวกสนับสนุนเจาบาง 
เปนพวกเสื้อเหลืองบาง หรือกระทั่งกลาวหาวาเปนพวกทรยศตอ
อุดมการณไปสนับสนุนเผด็จการทหารก็มี

จะวาไปแลว คนเดือนตุลา ก็ไมตางกับคนทั่วไปที่พฤติกรรมและ
ความคิดของพวกเขาถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอม 
ประสบการณ คานิยม และจุดยืนที่เขายึดถืออยู การที่คนคนหนึ่ง
คัดคานระบอบทุนผูกขาดที่ฉอฉลโกงกิน ไมไดหมายความวาเขา
จะตองเปนพวกเจา พวกเสื้อเหลือง หรือพวกสนับสนุนเผด็จการ
ทหารเสมอไป เชนเดียวกันกับคนที่ไปชุมนุมใสเสื้อแดง หากไมนับ
บรรดาหัวโจกที่รับใชและมีผลประโยชนโดยตรงกับระบอบทักษิณ
แลว คนเสื้อแดงสวนใหญก็ไมใชคนที่จะสนับสนุนการโกงกินหรือ
สนับสนุนระบอบเผด็จการผูกขาดของทักษิณ แตที่แนนอนคือ
พวกเขาสวนใหญไดรับบาดแผลจากระบอบจารีตทั้งกอนและหลัง
เหตุการณ 6 ตุลาไมโดยตรงก็โดยออม ดวยเหตุนี้หากใชทัศนะ
ประวัติศาสตรไปมองแลว เราจะเห็นวาคนเดือนตุลาแตละคนลวน
มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกตางกันในการแสดงออกซึ่งความ
คิดและการกระทําของตนในเวลานี้ทั้งสิ้น 

ดวยเหตุนี้ การออกมาวิจารณโจมตีคน
เดือนตุลาอยางไมจําแนก และอยางสาด
เสียเทเสีย ไมวาจะกลาวหาวาคนนั้น
ทรยศตออุดมการณหันไปสนับสนุน
เผด็จการทหาร คนนี้เปนพวกทักษิณ
หรือพวกเสื้อแดง คนโนนเปนพวกเจา
หรือพวกเสื้อเหลือง หรือกระทั่งคนนูน
เปนพวกคอมมิวนิสตหลงยุคที่ยังติด 
“หญาพิษสังคมนิยม” จึงลวนเปนการ
วิพากษวิจารณที่ขาดความนาเชื่อถือใน
สายตาของคนที่เขารูจักใชทัศนะ
ประวัติศาสตรไปมองปญหา

ดวยเหตุนี้ การออกมาวิจารณโจมตีคนเดือนตุลาอยางไมจําแนก 
และอยางสาดเสียเทเสีย ไมวาจะกลาวหาวาคนนั้นทรยศตอ
อุดมการณหันไปสนับสนุนเผด็จการทหาร คนนี้เปนพวกทักษิณ
หรือพวกเสื้อแดง คนโนนเปนพวกเจาหรือพวกเสื้อเหลือง หรือ
กระทั่งคนนูนเปนพวกคอมมิวนิสตหลงยุคที่ยังติด “หญาพิษ
สังคมนิยม” จึงลวนเปนการวิพากษวิจารณที่ขาดความนาเชื่อ
ถือในสายตาของคนที่เขารูจักใชทัศนะประวัติศาสตรไปมอง
ปญหา ทั้งยังทําใหภาพลักษณของผูวิจารณโจมตีคนเดือนตุลาดู
ตกตํ่าลง เนื่องจากผูวิจารณสวนใหญก็เปนคนเดือนตุลาดวย
กันเอง ทั้งจํานวนไมนอยยังเคยหนีภัยเผด็จการเขาไปพึ่งพิงการ
ตอสูดวยอาวุธในเขตปาเขาของ พคท. มาแลวทั้งสิ้น ที่สําคัญ
ผูคนที่พวกเขากําลังวิพากษวิจารณ หรือพรรคที่พวกเขากําลัง
ดูถูกเหยียดหยามนั้น คือ ผูคนที่ครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาตอสูเพื่อบาน

เพื่อเมืองอยางไมคิดถึงชีวิตของตนเองเมื่อ 38 – 41 ปที่ผานมา 
หรือคือพรรคที่เคยโอบอุมพวกเขายามมีภัย และตอสูเสียสละเพื่อ
คนยากคนจนที่ถูกเอาเปรียบรังแกมาตลอดตั้งแตกอนป พศ. 
2485 ซึ่งเกียรติภูมิและคุณูปการเหลานี้เปนขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตรที่ใครก็ไมอาจเหยียบยํ่าหรือลบทิ้งทําลายได 

ทุกวันนี้ คนเดือนตุลาจํานวนไมนอยที่ปจจุบันสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง ไมวาจะเปน คุณจรัล ดิษฐาอภิชัย, 
คุณวิสา คัญทัพ, ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ฯลฯ หรือที่ตอตาน
ระบอบทักษิณ ไมวาจะเปน ดร. ธีรยุทธ บุญมี, อาจารยพิภพ 
ธงชัย, ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ ฯลฯ หรือที่เปนคอมมิวนิสต
ทั้งสองปก ไมวาจะเปน ลุงธง แจมศรี หรือ ลุงวิชัย ชูธรรม รวม
ทั้งคนเดือนตุลาอื่นๆ อีกจํานวนไมนอยที่ไมไดแสดงบทบาทอะไร
ใหเปนขาว ลวนเปนกลุมคนที่เปนคนดี และหลายตอหลายคนทั้งที่
เอยนามมานี้ และที่ไมไดเอยนาม ลวนเปนคนที่ขาพเจารูจักทั้ง
ตั้งแตสมัยกอนและหลังเหตุการณเดือนตุลา ซึ่งขาพเจาเชื่อมั่นวา
พวกเขายังเปนคนดี เปนคนที่พรอมตอสูเสียสละเพื่อบานเพื่อ
เมืองดวยกันทั้งสิ้น แมเวลานี้ความคิดบางดานจะตางกัน และบาง
ดานที่วานั้น บางประเด็นอาจประนีประนอมไมได แตขาพเจาก็
มั่นใจวาอุดมการณที่ไมตางกันของพวกเขา คือ อุดมการณแหง
การตอตานคัดคานระบอบเผด็จการ  เรียกรองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น แทนที่จะโจมตีหรือเรียกรองคนเดือนตุลาที่คิดไมเหมือน
เรา ลองหันมาเขาใจคนเดือนตุลาและเรียกรองอุดมการณแหง
เดือนตุลา ที่ตอตานคัดคานเผด็จการ ไมวาจะเปนเผด็จการทหาร
หรือเผด็จการทุนผูกขาด รวมทั้งเผด็จการที่มาในรูปแบบอื่น 
เพื่อสถานปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ ไมดีกวา
หรือ? 

เราควรเรียกรองคนเดือนตุลา หรือควรเรียกรองอุดมการณอัน
แทจริงแหงเดือนตุลากลับมากันแน?

    28 ตุลาคม 2557 
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การตอตานระบอบทักษิณมา
เริ่มตนอยางเปนกระบวนการ
ตั้งแตกลางป พศ. 2547 โดย
กลุมประชาชนเพื่อชาติและราช
บัลลังก ไดรวมกันเผยแพร
ขอมูลการทุจริตของรัฐบาล
ทักษิณ โดยเฉพาะในประเด็น
การขายหุนรัฐวิสาหกิจ จาก
นั้นก็มาสูการชุมนุมตอตาน
ของกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในป พศ. 
2548 ซึ่งนําไปสูการ
รัฐประหารป พศ. 2549 และ
ตัดขามมาถึงครั้งลาสุดคือ
การชุมนุมที่มีกลุม กปปส. 
เปนแกนนําในป พศ. 2556-
2557 โดยมีผูคนเขารวม
ชุมนุมอยางเปนประวัติการณ
จากการขาดผึงลงของฟาง
เสนสุดทายภายหลังการผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ออกมาจากสภาผูแทนราษฎรเพื่อหวังชวย พตท. ทักษิณ ซึ่งหนี
อาญาแผนดินใหพนผิดไมตองรับโทษ ซึ่งในที่สุดนําไปสูการบาด
เจ็บลมตายของผูชุมนุมและการรัฐประหารของ คสช. ในปจจุบัน 
ที่นาสังเกตคือ การตอตานรัฐบาลทักษิณและระบอบทักษิณทุก
ครั้งลวนมีชนวนเหตุมาจากการทุจริตคอรรัปชั่น การผูกขาด
อํานาจทางการเมือง และการใชทั้งอํานาจเงินและอํานาจการเมือง
มารับใชผลประโยชนของตนและพวกพอง ทั้งการตอตานทุกครั้ง
ลวนไดรับการสนับสนุนและเขารวมจากตัวแทนในระบอบจารีต
อยางเปดเผย ดวยเหตุนี้ จึงมีการกลาวหาคนเดือนตุลาที่ตอ
ตานระบอบทักษิณแบบเหมาเขงวา เปนพวกสนับสนุนเจาบาง 
เปนพวกเสื้อเหลืองบาง หรือกระทั่งกลาวหาวาเปนพวกทรยศตอ
อุดมการณไปสนับสนุนเผด็จการทหารก็มี

จะวาไปแลว คนเดือนตุลา ก็ไมตางกับคนทั่วไปที่พฤติกรรมและ
ความคิดของพวกเขาถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอม 
ประสบการณ คานิยม และจุดยืนที่เขายึดถืออยู การที่คนคนหนึ่ง
คัดคานระบอบทุนผูกขาดที่ฉอฉลโกงกิน ไมไดหมายความวาเขา
จะตองเปนพวกเจา พวกเสื้อเหลือง หรือพวกสนับสนุนเผด็จการ
ทหารเสมอไป เชนเดียวกันกับคนที่ไปชุมนุมใสเสื้อแดง หากไมนับ
บรรดาหัวโจกที่รับใชและมีผลประโยชนโดยตรงกับระบอบทักษิณ
แลว คนเสื้อแดงสวนใหญก็ไมใชคนที่จะสนับสนุนการโกงกินหรือ
สนับสนุนระบอบเผด็จการผูกขาดของทักษิณ แตที่แนนอนคือ
พวกเขาสวนใหญไดรับบาดแผลจากระบอบจารีตทั้งกอนและหลัง
เหตุการณ 6 ตุลาไมโดยตรงก็โดยออม ดวยเหตุนี้หากใชทัศนะ
ประวัติศาสตรไปมองแลว เราจะเห็นวาคนเดือนตุลาแตละคนลวน
มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกตางกันในการแสดงออกซึ่งความ
คิดและการกระทําของตนในเวลานี้ทั้งสิ้น 

ดวยเหตุนี้ การออกมาวิจารณโจมตีคน
เดือนตุลาอยางไมจําแนก และอยางสาด
เสียเทเสีย ไมวาจะกลาวหาวาคนนั้น
ทรยศตออุดมการณหันไปสนับสนุน
เผด็จการทหาร คนนี้เปนพวกทักษิณ
หรือพวกเสื้อแดง คนโนนเปนพวกเจา
หรือพวกเสื้อเหลือง หรือกระทั่งคนนูน
เปนพวกคอมมิวนิสตหลงยุคที่ยังติด 
“หญาพิษสังคมนิยม” จึงลวนเปนการ
วิพากษวิจารณที่ขาดความนาเชื่อถือใน
สายตาของคนที่เขารูจักใชทัศนะ
ประวัติศาสตรไปมองปญหา

ดวยเหตุนี้ การออกมาวิจารณโจมตีคนเดือนตุลาอยางไมจําแนก 
และอยางสาดเสียเทเสีย ไมวาจะกลาวหาวาคนนั้นทรยศตอ
อุดมการณหันไปสนับสนุนเผด็จการทหาร คนนี้เปนพวกทักษิณ
หรือพวกเสื้อแดง คนโนนเปนพวกเจาหรือพวกเสื้อเหลือง หรือ
กระทั่งคนนูนเปนพวกคอมมิวนิสตหลงยุคที่ยังติด “หญาพิษ
สังคมนิยม” จึงลวนเปนการวิพากษวิจารณที่ขาดความนาเชื่อ
ถือในสายตาของคนที่เขารูจักใชทัศนะประวัติศาสตรไปมอง
ปญหา ทั้งยังทําใหภาพลักษณของผูวิจารณโจมตีคนเดือนตุลาดู
ตกตํ่าลง เนื่องจากผูวิจารณสวนใหญก็เปนคนเดือนตุลาดวย
กันเอง ทั้งจํานวนไมนอยยังเคยหนีภัยเผด็จการเขาไปพึ่งพิงการ
ตอสูดวยอาวุธในเขตปาเขาของ พคท. มาแลวทั้งสิ้น ที่สําคัญ
ผูคนที่พวกเขากําลังวิพากษวิจารณ หรือพรรคที่พวกเขากําลัง
ดูถูกเหยียดหยามนั้น คือ ผูคนที่ครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาตอสูเพื่อบาน

เพื่อเมืองอยางไมคิดถึงชีวิตของตนเองเมื่อ 38 – 41 ปที่ผานมา 
หรือคือพรรคที่เคยโอบอุมพวกเขายามมีภัย และตอสูเสียสละเพื่อ
คนยากคนจนที่ถูกเอาเปรียบรังแกมาตลอดตั้งแตกอนป พศ. 
2485 ซึ่งเกียรติภูมิและคุณูปการเหลานี้เปนขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตรที่ใครก็ไมอาจเหยียบยํ่าหรือลบทิ้งทําลายได 

ทุกวันนี้ คนเดือนตุลาจํานวนไมนอยที่ปจจุบันสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง ไมวาจะเปน คุณจรัล ดิษฐาอภิชัย, 
คุณวิสา คัญทัพ, ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ฯลฯ หรือที่ตอตาน
ระบอบทักษิณ ไมวาจะเปน ดร. ธีรยุทธ บุญมี, อาจารยพิภพ 
ธงชัย, ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ ฯลฯ หรือที่เปนคอมมิวนิสต
ทั้งสองปก ไมวาจะเปน ลุงธง แจมศรี หรือ ลุงวิชัย ชูธรรม รวม
ทั้งคนเดือนตุลาอื่นๆ อีกจํานวนไมนอยที่ไมไดแสดงบทบาทอะไร
ใหเปนขาว ลวนเปนกลุมคนที่เปนคนดี และหลายตอหลายคนทั้งที่
เอยนามมานี้ และที่ไมไดเอยนาม ลวนเปนคนที่ขาพเจารูจักทั้ง
ตั้งแตสมัยกอนและหลังเหตุการณเดือนตุลา ซึ่งขาพเจาเชื่อมั่นวา
พวกเขายังเปนคนดี เปนคนที่พรอมตอสูเสียสละเพื่อบานเพื่อ
เมืองดวยกันทั้งสิ้น แมเวลานี้ความคิดบางดานจะตางกัน และบาง
ดานที่วานั้น บางประเด็นอาจประนีประนอมไมได แตขาพเจาก็
มั่นใจวาอุดมการณที่ไมตางกันของพวกเขา คือ อุดมการณแหง
การตอตานคัดคานระบอบเผด็จการ  เรียกรองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น แทนที่จะโจมตีหรือเรียกรองคนเดือนตุลาที่คิดไมเหมือน
เรา ลองหันมาเขาใจคนเดือนตุลาและเรียกรองอุดมการณแหง
เดือนตุลา ที่ตอตานคัดคานเผด็จการ ไมวาจะเปนเผด็จการทหาร
หรือเผด็จการทุนผูกขาด รวมทั้งเผด็จการที่มาในรูปแบบอื่น 
เพื่อสถานปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ ไมดีกวา
หรือ? 

เราควรเรียกรองคนเดือนตุลา หรือควรเรียกรองอุดมการณอัน
แทจริงแหงเดือนตุลากลับมากันแน?

    28 ตุลาคม 2557 
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ยอนรอยหมอแปลง

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

เหียกวงเอี่ยม :   
ประวัติศาสตรที่ขาดหาย

ËÁŒÍá»Å§µŒ¹àÃ×èÍ§  ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â 36/48/60 MVA 115 – 24 kV ³ Ê¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂÊÒÁÂ‹Ò¹ ¡ÒÃä¿¿‡Ò¹¤ÃËÅÇ§ (¾.È. 2551) :

เรื่องราวที่บันทึกไวในประวัติศาสตร 
ใชจะเปนความจริงทุกเรื่อง 

และเรื่องราวที่เปนความจริงบางเรื่อง 
ใชจะมีการบันทึกไวในประวัติศาสตร 

ชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา อันนับเปนสมรภูมิสวนหนึ่งของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในยานเอเชียบูรพาและมหาสมุทรแปซิฟก    
เรื่องราวการตอสูอยางองอาจกลาหาญของประชาชนไทย ที่รวมตัว
กันตอตานการใชแสนยานุภาพทางการทหารเขายึดครองประเทศไทย
ของกองทัพจักรพรรดิญี่ปุนจํานวนหนึ่งถูกละลืมและหลนหายไป   
ไมมีใครสักกี่คนจะยังรูถึงเรื่องราวของ “บริษัทไทยถีบ” ของกลุมคน
ไทยรักชาติที่คอยแอบถีบถังนํ้ามัน ยุทโธปกรณ และเสบียงอาหารของ
ญี่ปุนลงนํ้าไป ไมมีใครสักกี่คนจะยังรูจักและรําลึกถึงวีรกรรมอัน   
กลาหาญ และเสียสละอยางยิ่งเพื่อประเทศชาติของ “จํากัด พลางกูร” 
ผูแลกชีวิตและความสขุในครอบครวัเพือ่ใหไดมาซึง่การรบัรองความ
เปนเอกราชของประเทศไทยจากประเทศฝายสมัพนัธมิตรหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2

และยิ่งไมมีใครสักกี่คนนักในวันนี้ จะรูจักและพูดถึงเรื่องราวของ    
“เหียกวงเอี่ยม” สุภาพบุรุษจากเกาะหนํ่าโปยจิว ผูพลีชีพเพื่อชาติ  
และสรางคุณูปการอนัใหญหลวงใหท้ังกบัจีนและไทย ในหนาประวัตศิาตร 
ที่ขาดหายไปกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ของไทย 

การสบืคนเรือ่งราวของ เหยีกวงเอ่ียม มาเขยีนครัง้น้ีไมใชเรือ่งท่ีงายนัก 
เน่ืองจากประการแรก ทายาทของทานรกัท่ีจะใชชวีติอยางสงบมากกวา
ท่ีจะใหใครเขาพบสมัภาษณ อกีประการหนึง่ เราตองการขอมูลจาก
ปากของบคุคลทีรู่จักทานจรงิๆ แตบุคคลท่ีเคยรูจักทานถงึขัน้พอจะให
ขอมูลได ปจจบัุนลวนถงึแกกรรมไปหมดแลว แตกระน้ัน  เราก็ไมละ
ความพยายามท่ีจะสบืคนเรือ่งราวของทานผูน้ีตอไป

เราพยายามตดิตอพดูคุยกบัทานผูสงูอายแุหงเยาวราชหลายทาน 
สมาคม มูลนิธ ิและหางรานเกาแกในเยาวราชหลายแหง แตเกือบท้ังหมด 
ลวนเคยไดยนิแตชือ่ แตไมมีใครเคยพบตัวเปนๆ ของเหยีกวงเอ่ียมเลย 
บางทานท่ีเคยพบ ก็ไมสามารถใหขอมูลอะไรไดมากนัก เพราะขณะน้ัน
ยงัเปนเด็ก แมแตคุณเสถยีร ธรรมสรุยิะ เจาของ ค้ันกี ่น้ําเตาทอง และ 
กรรมการบรหิารมูลนิธติงฮัว้จ่ังอยุซอ ผูสงูอายท่ีุสดุท่ีเราสมัภาษณก็
ไมอาจใหขอมูลอะไรมากนัก นอกจากจะรูวาเหยีกวงเอีย่มเปนนักธรุกจิใหญ 
และทําหนาทีเ่ปนเหมือนกงสลุจนีประจาํประเทศไทย ใครจะเดินทางไป
เมืองจีนตองมาขอวซีาเขาจนีจากเหยีกวงเอ่ียม 

คุณยรรยง ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการใหญ โรงแรมแกรนดไชนา
ปรี๊นเซส ผูอาวุโสในวัยกวา 80 แตยังดูคลองแคลวและแข็งแรงเหมือน
คนอายุไมถึง 60 เปนผูรักการศึกษา อานหนังสือมาก และความจําดี
เปนเยีย่ม เลาใหเราฟงวา ตอนน้ันตนยังเลก็อยู แตกร็ูวา เหยีกวงเอ่ียม 
เปนคนจีนที่รักชาติ ตอตานญี่ปุนที่เขาไปรุกรานจีน ที่ถูกลอบสังหาร 
ก็เพราะตอตานญ่ีปุน เน่ืองจากเหียกวงเอ่ียมไมมีศัตรูในหมูคนจีน

คุณจิตติ ตัง้สทิธิภ์กัด ีนายกสมาคมคาทองคาํ และ ประธานกรรมการ 
หางทองจินฮั้วเฮง เปนผูชี้จุดใหเราทราบวา ปากทางเขาโรงงิ้วฮั้งจิว 
สถานที่ที่เหียกวงเอี่ยมถูกลอบสังหารเมื่อ 75 ปที่แลว ปจจุบันคือราน 
“ซิน ฮะ เส็ง” จําหนายเครื่องชั่งเครื่องวัด บนถนนเยาวราช ใกลแยก
ถนนแปลงนาม

สวนคุณไชยกิจ ตันติกาญจน ทายาทรุนที่ 3 ของหางทองตั้งโตะกัง 
ทราบแตเพียงวาสมัยญี่ปุนบุกไทย คุณพออรรถสาร ตันติกาญจน 
ถูกเกณฑไปเปนทหาร ไดยศรอยตรี คอยรักษาการณไมใหทหาร
ญี่ปุนเขาไปในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

¤Ø³¡ÍºÊØ¢ àÍÕèÂÁÊØÃÕÂ� CEO ¡ÁÅ¡Ô¨ 
¤¹»˜¨¨ØºÑ¹ ¡Ñº ¤Ø³¾Ù¹ÊÔ¹ ¶Ôè¹Ç‹Í§ 
Í´Õµ CEO

¤Ø³ Ô̈µµÔ µÑé§ÊÔ·¸ÔìÀÑ¡´Õ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á
¤ŒÒ·Í§¤íÒ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ËŒÒ§·Í§ Ô̈¹ÎÑéÇàÎ§

¤Ø³ÂÃÃÂ§ »°ÁÈÑ¡´Ôì »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ãËÞ‹ âÃ§áÃÁá¡Ã¹´�äª¹‹Ò»ÃÕê¹à«Ê 

¤Ø³äªÂ¡Ô¨ µÑ¹µÔ¡ÒÞ¨¹� ÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ 
ËŒÒ§·Í§µÑé§âµ�Ð¡Ñ§
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เหียกวงเอี่ยม :   
ประวัติศาสตรที่ขาดหาย

ËÁŒÍá»Å§µŒ¹àÃ×èÍ§  ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â 36/48/60 MVA 115 – 24 kV ³ Ê¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂÊÒÁÂ‹Ò¹ ¡ÒÃä¿¿‡Ò¹¤ÃËÅÇ§ (¾.È. 2551) :

เรื่องราวที่บันทึกไวในประวัติศาสตร 
ใชจะเปนความจริงทุกเรื่อง 

และเรื่องราวที่เปนความจริงบางเรื่อง 
ใชจะมีการบันทึกไวในประวัติศาสตร 

ชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา อันนับเปนสมรภูมิสวนหนึ่งของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในยานเอเชียบูรพาและมหาสมุทรแปซิฟก    
เรื่องราวการตอสูอยางองอาจกลาหาญของประชาชนไทย ที่รวมตัว
กันตอตานการใชแสนยานุภาพทางการทหารเขายึดครองประเทศไทย
ของกองทัพจักรพรรดิญี่ปุนจํานวนหนึ่งถูกละลืมและหลนหายไป   
ไมมีใครสักกี่คนจะยังรูถึงเรื่องราวของ “บริษัทไทยถีบ” ของกลุมคน
ไทยรักชาติที่คอยแอบถีบถังนํ้ามัน ยุทโธปกรณ และเสบียงอาหารของ
ญี่ปุนลงนํ้าไป ไมมีใครสักกี่คนจะยังรูจักและรําลึกถึงวีรกรรมอัน   
กลาหาญ และเสียสละอยางยิ่งเพื่อประเทศชาติของ “จํากัด พลางกูร” 
ผูแลกชีวิตและความสขุในครอบครวัเพือ่ใหไดมาซึง่การรบัรองความ
เปนเอกราชของประเทศไทยจากประเทศฝายสมัพนัธมิตรหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2

และยิ่งไมมีใครสักกี่คนนักในวันนี้ จะรูจักและพูดถึงเรื่องราวของ    
“เหียกวงเอี่ยม” สุภาพบุรุษจากเกาะหนํ่าโปยจิว ผูพลีชีพเพื่อชาติ  
และสรางคุณูปการอนัใหญหลวงใหท้ังกบัจีนและไทย ในหนาประวัตศิาตร 
ที่ขาดหายไปกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ของไทย 

การสบืคนเรือ่งราวของ เหยีกวงเอ่ียม มาเขยีนครัง้น้ีไมใชเรือ่งท่ีงายนัก 
เน่ืองจากประการแรก ทายาทของทานรกัท่ีจะใชชวีติอยางสงบมากกวา
ท่ีจะใหใครเขาพบสมัภาษณ อกีประการหนึง่ เราตองการขอมูลจาก
ปากของบคุคลทีรู่จักทานจรงิๆ แตบุคคลท่ีเคยรูจักทานถงึขัน้พอจะให
ขอมูลได ปจจบัุนลวนถงึแกกรรมไปหมดแลว แตกระน้ัน  เราก็ไมละ
ความพยายามท่ีจะสบืคนเรือ่งราวของทานผูน้ีตอไป

เราพยายามตดิตอพดูคุยกบัทานผูสงูอายแุหงเยาวราชหลายทาน 
สมาคม มูลนิธ ิและหางรานเกาแกในเยาวราชหลายแหง แตเกือบท้ังหมด 
ลวนเคยไดยนิแตชือ่ แตไมมีใครเคยพบตัวเปนๆ ของเหยีกวงเอ่ียมเลย 
บางทานท่ีเคยพบ ก็ไมสามารถใหขอมูลอะไรไดมากนัก เพราะขณะน้ัน
ยงัเปนเด็ก แมแตคุณเสถยีร ธรรมสรุยิะ เจาของ ค้ันกี ่น้ําเตาทอง และ 
กรรมการบรหิารมูลนิธติงฮัว้จ่ังอยุซอ ผูสงูอายท่ีุสดุท่ีเราสมัภาษณก็
ไมอาจใหขอมูลอะไรมากนัก นอกจากจะรูวาเหยีกวงเอีย่มเปนนักธรุกจิใหญ 
และทําหนาท่ีเปนเหมือนกงสลุจนีประจาํประเทศไทย ใครจะเดินทางไป
เมืองจีนตองมาขอวซีาเขาจนีจากเหยีกวงเอ่ียม 

คุณยรรยง ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการใหญ โรงแรมแกรนดไชนา
ปรี๊นเซส ผูอาวุโสในวัยกวา 80 แตยังดูคลองแคลวและแข็งแรงเหมือน
คนอายุไมถึง 60 เปนผูรักการศึกษา อานหนังสือมาก และความจําดี
เปนเยีย่ม เลาใหเราฟงวา ตอนน้ันตนยงัเลก็อยู แตกร็ูวา เหยีกวงเอีย่ม 
เปนคนจีนที่รักชาติ ตอตานญี่ปุนที่เขาไปรุกรานจีน ที่ถูกลอบสังหาร 
ก็เพราะตอตานญ่ีปุน เน่ืองจากเหียกวงเอ่ียมไมมีศัตรูในหมูคนจีน

คุณจติติ ตัง้สทิธิภ์กัด ีนายกสมาคมคาทองคาํ และ ประธานกรรมการ 
หางทองจินฮั้วเฮง เปนผูชี้จุดใหเราทราบวา ปากทางเขาโรงงิ้วฮั้งจิว 
สถานที่ที่เหียกวงเอี่ยมถูกลอบสังหารเมื่อ 75 ปที่แลว ปจจุบันคือราน 
“ซิน ฮะ เส็ง” จําหนายเครื่องชั่งเครื่องวัด บนถนนเยาวราช ใกลแยก
ถนนแปลงนาม

สวนคุณไชยกิจ ตันติกาญจน ทายาทรุนที่ 3 ของหางทองตั้งโตะกัง 
ทราบแตเพียงวาสมัยญี่ปุนบุกไทย คุณพออรรถสาร ตันติกาญจน 
ถูกเกณฑไปเปนทหาร ไดยศรอยตรี คอยรักษาการณไมใหทหาร
ญี่ปุนเขาไปในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

¤Ø³¡ÍºÊØ¢ àÍÕèÂÁÊØÃÕÂ� CEO ¡ÁÅ¡Ô¨ 
¤¹»˜¨¨ØºÑ¹ ¡Ñº ¤Ø³¾Ù¹ÊÔ¹ ¶Ôè¹Ç‹Í§ 
Í´Õµ CEO

¤Ø³ Ô̈µµÔ µÑé§ÊÔ·¸ÔìÀÑ¡´Õ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á
¤ŒÒ·Í§¤íÒ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ËŒÒ§·Í§ Ô̈¹ÎÑéÇàÎ§

¤Ø³ÂÃÃÂ§ »°ÁÈÑ¡´Ôì »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ãËÞ‹ âÃ§áÃÁá¡Ã¹´�äª¹‹Ò»ÃÕê¹à«Ê 

¤Ø³äªÂ¡Ô¨ µÑ¹µÔ¡ÒÞ¨¹� ÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ 
ËŒÒ§·Í§µÑé§âµ�Ð¡Ñ§
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ความพยายามในการสืบคนเรื่องราวของเหียกวงเอี่ยม มาประสบ  
ผลสําเร็จ จากความชวยเหลือของเพื่อนเกา 2 คน ที่เคยเปนนักขาว
นักหนังสอืพมิพมาดวยกนัสมัย 14 ตลุา คอื คุณปฏนัินท สนัตเิมทนีดล 
อาจารยประจําสาขาวชิาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยั 
รงัสติ กบั คณุประสพสขุ ภชุงคเจรญิ ท่ีปรกึษาโครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ซึ่งไดพยายามติดตอทายาทของเหียกวงเอี่ยมใหเรา จนในที่สุดเราก็ได
พบกับคุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย CEO ของบริษัท กมลกิจ จํากัด ธิดา
ของคุณกําจาย เอี่ยมสุรีย ซึ่งเปนลูกชายคนหนึ่งของเหียกวงเอี่ยม

คุณกอบสุข ไดกรุณาใหขอมูลเอกสารและภาพถายจํานวนมากของ 
เหียกวงเอี่ยม ที่ไมเพียงชวยใหเราสามารถตอภาพประวัติศาตรที่ขาด
หายไปในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา หากยังทําใหเรารูจักเรื่องราว
ชีวิตตั้งแตตนของทานผูนี้ ผูที่คุณกอบสุขเรียกวา “กงกง”

เหียกวงเอี่ยม ถือกําเนิดเม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2422        
ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดครอบครัวหนึ่งของหมูบานหนํ่าโปยจิว 
ตําบลตังลี่ อําเภอเทงไฮ จังหวัดแตจิ๋ว ระหวางอายุ 3-5 ขวบ พอ แม 
และพีช่ายกเ็สยีชวิีตตามกนัไปดวยโรคภยัไขเจ็บและการตรากตราํงานหนัก 
เหลือเพียงพี่สะใภกับพี่สาวสองคนที่ตองทํางานหนักตั้งแตเชาจรดคํ่า
เพื่อเลี้ยงดูเขาซึ่งเปนผูสืบสกุลคนเดียวของตระกูลใหเติบใหญ ความ
ยากจนทําใหเขามีโอกาสเรียนหนังสือไดเพียงสามเดือน ก็ตองออกมา
ชวยทีบ่านทํางาน หามูลสตัวมาใสปุยใหผัก รดน้ําผกั ตดัผัก หาบผัก
ลงเรอืไปขายท่ีตลาดในตาํบล จนอายไุด 15-16 ป เขากก็ลายเปน
กาํลงัหลกัของครอบครวัท่ีทาํงานสารพดัเยีย่งลกูหลานคนจนทัง้หลาย

พ.ศ. 2439 เหียกวงเอี่ยมในวัย 17 ป ตัดสินใจหอบเสื่อผืนหมอนใบ
ลงเรือหัวแดงที่ชาวนายากจนในแตจิ๋วทั้งหลายอาศัยเปนพาหนะขาม
นํ้าขามทะเลไปแสวงหาชีวิตใหมในตางประเทศ ดวยหวังวาจะประสบ 
ผลสําเร็จและไดกลับมาทดแทนคุณพี่สะใภและพี่สาวที่เลี้ยงดูเขามา  
เขาใชชีวิตกลางทะเลบนดาดฟาเรือที่เบียดเสียดยัดเยียด ทั้งหิวและ
หนาวดวยลมและฝนเปนเวลา 40 กวาวันจึงเดินทางมาถึงไซงอน 
ประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ตอเรือเล็กลองไปตามลํานํ้าโขงจนถึง    

¤Ø³¡ÍºÊØ¢ àÍÕèÂÁÊØÃÕÂ� 

¤Ø³»¯Ô¹Ñ¹·� ÊÑ¹µÔàÁ·¹Õ´Å 
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨íÒÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÒÃÊÒÃÈÒÊµÃ� 
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔµ

¤Ø³»ÃÐÊ¾ÊØ¢ ÀØª§¤�à¨ÃÔÞ 
·Õè»ÃÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¾×ª 
ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊǾ ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁ
ÃÒª¡ØÁÒÃÕ

เมืองบานัม ประเทศกัมพชูา เพือ่ฝากตวัทํางานเปนจับกงัในโรงกลัน่เหลา 
ของเหียไตเง็ก ซึ่งเปนคนแซเดียวกัน

6 ปในโรงกลั่นเหลาเมืองบานัม ดวยคาแรงเดือนละ 2 เรียว ซึ่งเขา 
เก็บสะสมไวเดือนละ 1 เรียว เพื่อสงกลับไปใหพี่สะใภแลว ตัวเขาเอง
นอกจากเสื้อผาติดกาย ก็ไมมีอะไรอีกเลย ป พ.ศ. 2445 เหียกวง
เอี่ยมในวัย 23 ป จึงตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทย มาเปนคนงาน
โรงงานซีอิ๊ว “เซี่ยงกี่” บนถนนทรงวาด จากการฝากฝงของ       
เหียเตี่ยเหม็ง ญาติทางพอที่ทํางานอยูกอนแลวในกรุงเทพฯ 

ถนนทรงวาดและสําเพ็งในสมัยนั้น เปนยานธุรกิจที่คึกคักที่สุดของ
กรุงเทพฯ ตึกเกายุคนั้นลวนหันหนาเขาหาแมนํ้าเจาพระยา แมแต   
ตึกเกาในยานเยาวราชซึ่งเวลานั้นยังไมเจริญเทาแถวทรงวาดก็เชนกัน 
ความคึกคัก อึกทึกครึกโครม และการพูดคุยติดตอธุรกิจที่ดังอยู   
ไมขาดสาย ทําใหเหียกวงเอี่ยมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และดวย
รางกายที่ใหญโต ประกอบกับความขยันขันแข็ง ทําใหเขาไดรับความ 
ไววางใจจากเถาแกใหรับผิดชอบทั้งงานขนถายสินคา ควบคุมการ   

สงสินคา และติดตอเรื่องภาษีที่ดานศุลกากร     
งานเหลานี้ทําใหเขารูจักผูคนเปนอันมาก ซึ่งเทากับ
เปนการวางรากฐานความสําเร็จทางธุรกิจในอนาคต
ใหกับเขา

พ.ศ. 2451 ในวัย 29 ป เหียกวงเอี่ยม ใชเงินสะสม 
300 บาท ซื้อเรือสินคาขนาดเล็ก 1 ลํา และเชาเรือ
อีก 2 ลํา ทําธุรกิจขนสงสินคาของตัวเอง จนกระทั่ง
อายุ 30 ปเศษ ไดรวมกับเพื่อนอีก 5 คน ตั้งบริษัท 
“หลักสุง” บนฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยา ตรงขาม
ถนนทรงวาด ทํากิจการขนสงสินคาทางเรือ จากเรือ
ไมกีล่าํ กก็ลายเปนเรอืสบิกวาลาํ ภายหลงั เม่ือเพือ่น 
บางคนตองการเกษียณ หรือเปลี่ยนไปทําธุรกิจอื่น 
เหียกวงเอี่ยม จึงซื้อหุนจากเพื่อนทั้งหมด และเปลี่ยน
ชื่อบริษัทเปน “หลักสุงเฮง” จนกิจการกาวหนาเปน
ลาํดับ จากท่ีมีแคเรอืไม กก็ลายเปนเรอืสนิคาขนาดใหญ 
จากเรือลองตามแมนํ้า ก็เพิ่มเรือโปะสําหรับสงสินคา   
ไปยังเรือใหญในทะเล

เหียกวงเอี่ยม ยายกิจการของตัวเองอีกครั้งไปปกหลักตรงริมนํ้า
เจาพระยา ฝงกรุงเทพฯ และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “กวงเฮงหลี” มีการ
แตกตัวไปในหลายธุรกิจ อาทิ เขาไปซื้อสวนครั่งและโรงงานแปรรูป  
ซื้อกิจการโรงสีขาว “กวงสุงหลี” และบริหารจนขยายกิจการเปนโรงสี
กวาสิบแหง จนในชวง พ.ศ. 2500 เปนกลุมโรงสีขาวที่ใหญสุดใน
ประเทศไทย และเนื่องจากขณะนั้นขาวไทยที่สงออกตองใชกระสอบ  
นําเขาจากอินเดีย เหียกวงเอี่ยมจึงวางแผนปลูกปอกระเจาทํากระสอบ 
ดวยการกวานซื้อที่ดินประมาณ 4,000 ไร แถบบางนา บางพลี เพื่อ
เตรียมไวปลูกปอกระเจา และตั้งโรงงานทํากระสอบ ในวงการธุรกิจ
เวลานั้น เหียกวงเอี่ยมนับวาทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย 
และในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

เหียกวงเอี่ยม เปนคนที่มีจิตใจดีงาม ภายหลังประสบความสําเร็จทาง
ธุรกิจก็ไมไดตองการใชชีวิตอยางรํ่ารวย แตกลับตองการรับใชสังคม 
เขามักพูดกับผูที่รูจักเสมอวา 

“ผมจากบานเกิดมาดวยสองมือเปลา ทรัพยสมบัติที่ผมมีอยูทัง้หมด
นี้ไดมาจากสังคม จึงตองคืนกลับไปใหสังคม หากไมมีสังคมแลว    
ไฉนเลยจะมีทรัพยสินเงินทองเหลานี้ หากไมมีประเทศชาติ ไฉนเลยจะ
มีตัวผม”

เนื่องจากเคยยากจนและไรการศึกษา เหียกวงเอี่ยมจึงรูซึ้งถึงความ
จําเปนของการศึกษาเปนอยางดี เขาใชเงินจํานวนมากที่ไดจากการ  
ทําธุรกิจไปสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนสอนภาษาจีนในเมืองไทย
หลายแหงไดรบัการชวยเหลอืจากเขา ไมวาจะเปน โรงเรยีนซงิม้ิง      

¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§¡§¡§ÊÁÑÂàÃÔèÁáÃ¡ àÃ×Í¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ ¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÊÃŒÒ§à¹×éÍÊÃŒÒ§µÑÇãËŒ¡§¡§º¹
á¼‹¹´Ô¹ÊÂÒÁ ÀÒ¾¶‹ÒÂ»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È.2456

¡§¡§à»�́ ¡Ô̈ ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�¶‹ÒÂÀÒ¾áÅÐËŒÍ§Á×́  ª×èÍÇ‹Ò “ËŒÒ§áºÅç¤áÍ¹´�äÇ·�”

¤ÃÍº¤ÃÑÇ¡§¡§ ¶‹ÒÂà¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍºÇÑ¹à¡Ố ÍÒÂØ 60 »‚¢Í§¡§¡§
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ความพยายามในการสืบคนเรื่องราวของเหียกวงเอี่ยม มาประสบ  
ผลสําเร็จ จากความชวยเหลือของเพื่อนเกา 2 คน ที่เคยเปนนักขาว
นักหนังสอืพมิพมาดวยกนัสมัย 14 ตลุา คอื คุณปฏนัินท สนัตเิมทนีดล 
อาจารยประจําสาขาวชิาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยั 
รงัสติ กบั คณุประสพสขุ ภชุงคเจรญิ ท่ีปรกึษาโครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ซึ่งไดพยายามติดตอทายาทของเหียกวงเอี่ยมใหเรา จนในที่สุดเราก็ได
พบกับคุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย CEO ของบริษัท กมลกิจ จํากัด ธิดา
ของคุณกําจาย เอี่ยมสุรีย ซึ่งเปนลูกชายคนหนึ่งของเหียกวงเอี่ยม

คุณกอบสุข ไดกรุณาใหขอมูลเอกสารและภาพถายจํานวนมากของ 
เหียกวงเอี่ยม ที่ไมเพียงชวยใหเราสามารถตอภาพประวัติศาตรที่ขาด
หายไปในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา หากยังทําใหเรารูจักเรื่องราว
ชีวิตตั้งแตตนของทานผูนี้ ผูที่คุณกอบสุขเรียกวา “กงกง”

เหียกวงเอี่ยม ถือกําเนิดเม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2422        
ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดครอบครัวหนึ่งของหมูบานหนํ่าโปยจิว 
ตําบลตังลี่ อําเภอเทงไฮ จังหวัดแตจิ๋ว ระหวางอายุ 3-5 ขวบ พอ แม 
และพีช่ายกเ็สยีชวิีตตามกนัไปดวยโรคภยัไขเจ็บและการตรากตราํงานหนัก 
เหลือเพียงพี่สะใภกับพี่สาวสองคนที่ตองทํางานหนักตั้งแตเชาจรดคํ่า
เพื่อเลี้ยงดูเขาซึ่งเปนผูสืบสกุลคนเดียวของตระกูลใหเติบใหญ ความ
ยากจนทําใหเขามีโอกาสเรียนหนังสือไดเพียงสามเดือน ก็ตองออกมา
ชวยทีบ่านทาํงาน หามูลสตัวมาใสปุยใหผัก รดน้ําผกั ตดัผัก หาบผัก
ลงเรอืไปขายท่ีตลาดในตาํบล จนอายไุด 15-16 ป เขากก็ลายเปน
กาํลงัหลกัของครอบครวัท่ีทาํงานสารพดัเยีย่งลกูหลานคนจนทัง้หลาย

พ.ศ. 2439 เหียกวงเอี่ยมในวัย 17 ป ตัดสินใจหอบเสื่อผืนหมอนใบ
ลงเรือหัวแดงที่ชาวนายากจนในแตจิ๋วทั้งหลายอาศัยเปนพาหนะขาม
นํ้าขามทะเลไปแสวงหาชีวิตใหมในตางประเทศ ดวยหวังวาจะประสบ 
ผลสําเร็จและไดกลับมาทดแทนคุณพี่สะใภและพี่สาวที่เลี้ยงดูเขามา  
เขาใชชีวิตกลางทะเลบนดาดฟาเรือที่เบียดเสียดยัดเยียด ทั้งหิวและ
หนาวดวยลมและฝนเปนเวลา 40 กวาวันจึงเดินทางมาถึงไซงอน 
ประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ตอเรือเล็กลองไปตามลํานํ้าโขงจนถึง    

¤Ø³¡ÍºÊØ¢ àÍÕèÂÁÊØÃÕÂ� 

¤Ø³»¯Ô¹Ñ¹·� ÊÑ¹µÔàÁ·¹Õ´Å 
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨íÒÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÒÃÊÒÃÈÒÊµÃ� 
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ§ÊÔµ

¤Ø³»ÃÐÊ¾ÊØ¢ ÀØª§¤�à¨ÃÔÞ 
·Õè»ÃÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¾×ª 
ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊǾ ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁ
ÃÒª¡ØÁÒÃÕ

เมืองบานัม ประเทศกัมพชูา เพือ่ฝากตวัทํางานเปนจับกงัในโรงกลัน่เหลา 
ของเหียไตเง็ก ซึ่งเปนคนแซเดียวกัน

6 ปในโรงกลั่นเหลาเมืองบานัม ดวยคาแรงเดือนละ 2 เรียว ซึ่งเขา 
เก็บสะสมไวเดือนละ 1 เรียว เพื่อสงกลับไปใหพี่สะใภแลว ตัวเขาเอง
นอกจากเสื้อผาติดกาย ก็ไมมีอะไรอีกเลย ป พ.ศ. 2445 เหียกวง
เอี่ยมในวัย 23 ป จึงตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทย มาเปนคนงาน
โรงงานซีอิ๊ว “เซี่ยงกี่” บนถนนทรงวาด จากการฝากฝงของ       
เหียเตี่ยเหม็ง ญาติทางพอที่ทํางานอยูกอนแลวในกรุงเทพฯ 

ถนนทรงวาดและสําเพ็งในสมัยนั้น เปนยานธุรกิจที่คึกคักที่สุดของ
กรุงเทพฯ ตึกเกายุคนั้นลวนหันหนาเขาหาแมนํ้าเจาพระยา แมแต   
ตึกเกาในยานเยาวราชซึ่งเวลานั้นยังไมเจริญเทาแถวทรงวาดก็เชนกัน 
ความคึกคัก อึกทึกครึกโครม และการพูดคุยติดตอธุรกิจที่ดังอยู   
ไมขาดสาย ทําใหเหียกวงเอี่ยมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และดวย
รางกายที่ใหญโต ประกอบกับความขยันขันแข็ง ทําใหเขาไดรับความ 
ไววางใจจากเถาแกใหรับผิดชอบทั้งงานขนถายสินคา ควบคุมการ   

สงสินคา และติดตอเรื่องภาษีที่ดานศุลกากร     
งานเหลานี้ทําใหเขารูจักผูคนเปนอันมาก ซึ่งเทากับ
เปนการวางรากฐานความสําเร็จทางธุรกิจในอนาคต
ใหกับเขา

พ.ศ. 2451 ในวัย 29 ป เหียกวงเอี่ยม ใชเงินสะสม 
300 บาท ซื้อเรือสินคาขนาดเล็ก 1 ลํา และเชาเรือ
อีก 2 ลํา ทําธุรกิจขนสงสินคาของตัวเอง จนกระทั่ง
อายุ 30 ปเศษ ไดรวมกับเพื่อนอีก 5 คน ตั้งบริษัท 
“หลักสุง” บนฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยา ตรงขาม
ถนนทรงวาด ทํากิจการขนสงสินคาทางเรือ จากเรือ
ไมกีล่าํ กก็ลายเปนเรอืสบิกวาลาํ ภายหลงั เม่ือเพือ่น 
บางคนตองการเกษียณ หรือเปลี่ยนไปทําธุรกิจอื่น 
เหียกวงเอี่ยม จึงซื้อหุนจากเพื่อนทั้งหมด และเปลี่ยน
ชื่อบริษัทเปน “หลักสุงเฮง” จนกิจการกาวหนาเปน
ลาํดับ จากท่ีมีแคเรอืไม กก็ลายเปนเรอืสนิคาขนาดใหญ 
จากเรือลองตามแมนํ้า ก็เพิ่มเรือโปะสําหรับสงสินคา   
ไปยังเรือใหญในทะเล

เหียกวงเอี่ยม ยายกิจการของตัวเองอีกครั้งไปปกหลักตรงริมนํ้า
เจาพระยา ฝงกรุงเทพฯ และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “กวงเฮงหลี” มีการ
แตกตัวไปในหลายธุรกิจ อาทิ เขาไปซื้อสวนครั่งและโรงงานแปรรูป  
ซื้อกิจการโรงสีขาว “กวงสุงหลี” และบริหารจนขยายกิจการเปนโรงสี
กวาสิบแหง จนในชวง พ.ศ. 2500 เปนกลุมโรงสีขาวที่ใหญสุดใน
ประเทศไทย และเนื่องจากขณะนั้นขาวไทยที่สงออกตองใชกระสอบ  
นําเขาจากอินเดีย เหียกวงเอี่ยมจึงวางแผนปลูกปอกระเจาทํากระสอบ 
ดวยการกวานซื้อที่ดินประมาณ 4,000 ไร แถบบางนา บางพลี เพื่อ
เตรียมไวปลูกปอกระเจา และตั้งโรงงานทํากระสอบ ในวงการธุรกิจ
เวลานั้น เหียกวงเอี่ยมนับวาทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย 
และในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

เหียกวงเอี่ยม เปนคนที่มีจิตใจดีงาม ภายหลังประสบความสําเร็จทาง
ธุรกิจก็ไมไดตองการใชชีวิตอยางรํ่ารวย แตกลับตองการรับใชสังคม 
เขามักพูดกับผูที่รูจักเสมอวา 

“ผมจากบานเกิดมาดวยสองมือเปลา ทรัพยสมบัติที่ผมมีอยูทัง้หมด
นี้ไดมาจากสังคม จึงตองคืนกลับไปใหสังคม หากไมมีสังคมแลว    
ไฉนเลยจะมีทรัพยสินเงินทองเหลานี้ หากไมมีประเทศชาติ ไฉนเลยจะ
มีตัวผม”

เนื่องจากเคยยากจนและไรการศึกษา เหียกวงเอี่ยมจึงรูซึ้งถึงความ
จําเปนของการศึกษาเปนอยางดี เขาใชเงินจํานวนมากที่ไดจากการ  
ทําธุรกิจไปสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนสอนภาษาจีนในเมืองไทย
หลายแหงไดรบัการชวยเหลอืจากเขา ไมวาจะเปน โรงเรยีนซงิม้ิง      

¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§¡§¡§ÊÁÑÂàÃÔèÁáÃ¡ àÃ×Í¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ ¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÊÃŒÒ§à¹×éÍÊÃŒÒ§µÑÇãËŒ¡§¡§º¹
á¼‹¹´Ô¹ÊÂÒÁ ÀÒ¾¶‹ÒÂ»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È.2456
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โรงเรยีนฉงซกิ โรงเรยีนตงฮัว้ โรงเรยีนตงเซยี โรงเรยีนเผยองิ       
โรงเรยีนเผยหมนิ หรือแมแตโรงเรียนจุงไชที่สอนภาษาไทยใหกับคนจีน 
นอกจากนี้ เขายังมอบเงินสวนตัวเปดโรงเรียนหนํ่าจิว ซึ่งเปนโรงเรียน
ประถมแหงแรกที่บานเกิดของเขาที่เมืองจีน ทั้งยังบริจากเงินและรับ
เปนกรรมการโรงเรียนมัธยมอีกหลายแหงในเมืองเตี่ยเอี๊ย

เหียกวงเอี่ยม เขาไปชวยเหลือกิจการเพื่อสังคมอยางมากมาย     
เริ่มตั้งแตเปนผูกอใหเกิดสมาคมแตจิ๋วในประเทศไทย เมื่อครั้งที่แตจิ๋ว
เกิดภัยธรรมชาติซํ้าเติมในป พ.ศ. 2481 เขาในฐานะประธาน      
คณะกรรมการกอตั้งสมาคมแตจิ๋วแหง
ประเทศไทย ไดจัดตั้งบริษัทแตจิ๋วคาขาว
ราคาถูก จัดซื้อขาวปริมาณมากจากไทย 
สงไปขายในราคาถูกที่แตจิ๋วทันที ชวยให  
คนที่นั่นสามารถบรรเทาทุกขไปไดระดับหนึ่ง 

ในดานสังคมสงเคราะห เหียกวงเอี่ยม     
ยังเขาไปมีบทบาทสําคัญอีกหลายแหง อาทิ
เชน เปนประธานคนแรกของมูลนิธปิอเต็กตึง๊ 
หรือฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง หลังจากมีการ
จดทะเบียนถกูตองตามกฎหมาย เปนประธาน 
มูลนิธิตงฮั้วการแพทย ทั้งยังดํารงตําแหนง
สาํคญัของ โรงพยาบาลเทียนฟา โรงเรยีนจีน 
และสมาคมของชาวจีนในประเทศไทยอีก
หลายแหง ยิง่ไปกวาน้ัน เขายงันําชมุชนชาวจีน 
โพนทะเลรวมกันพัฒนาสังคมไทย ทํางาน
การกุศล และสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ไทยกับจีนอีกดวย

จากการทํางานทั้งทางธุรกิจและทางสังคมสงเคราะหจนเปนที่นับหนา
ถือตาในหมูคนจีนในไทย ทําใหเหียกวงเอี่ยมไดรับเลือกตั้งเปนประธาน
หอการคาไทย-จีน สมัยที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2479 และได
รับเลือกซํ้าอีกครั้งในสมัยที่ 16 ซึ่งนับเปนการกาวขึ้นสูจุดสูงสุดทาง
สังคมของ เหียกวงเอี่ยม ทวาการรับตําแหนงเปนประธาน
หอการคาไทย-จีนของเขานั้น อยูในชวงของสงครามโลกครั้งที่ 2    
ที่ไฟสงครามลามมาถึงเอเชียดวย เปาหมายแรกเปนการบุกยึดจีน 
จากนั้นเปนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไทย

“ãËŒà �̈ÊÑÇ¡ÇÒ§àÍÕèÂÁà¾×èÍ¹·ÕèÃÑ¡” ¾ÃÐÂÒÁäËÊÇÃÃÂ� 
(¡ÇÂ ÊÁºÑµÔÈÔÃÔ) ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§ 
¡ÑÅÂÒ³ÁÔµÃ ¢Í§¡§¡§ ¼ÙŒµÑé§ª×èÍÊ¡ØÅ “àÍÕèÂÁÊØÃÕÂ�” 
ÁÍºÀÒ¾¹ÕéãËŒ¡§¡§ àÁ×èÍ ¾.È. 2478

“ÁÍºäÇŒ¡Ñºà Œ̈ÒÊÑÇ¡Ç§àÍÕèÂÁ¼ÙŒÁÕ¤Ø³ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾ÃÑ¡” 
ËÅÇ§ÊÁÃÃ¤¹Ñ¹·¾Å (¾×ª¹� ºØ¹¹Ò¤)

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 เกิดเหตุการณ สะพานหลูโกวเฉียว  
ที่ญี่ปุนยกกองกําลังโจมตีจีนขนานใหญ ขณะเดียวกันใน
ประเทศไทย ญี่ปุนก็แทรกซึมเขามาสรางกลุมอิทธิพลและกลุม
พอคาขายชาติ สงสินคาราคาถูกเขามาทุมตลาดโดยหวังจะ   
ยึดครองตลาดเมืองไทย เหียกวงเอี่ยม เปดฉากตอสูดวยการ
รณรงคตอตานสินคาญี่ปุน ภายใตการนําของหอการคาไทย-จีน 
จากกรุงเทพฯ ซึ่งสรางกระแสการตอตานไปยังจังหวัดใกลเคียง 
สําหรับธุรกิจสวนตัว เหียกวงเอี่ยม สั่งใหขบวนเรือยุติการขนสง
สนิคา ทุกโรงสไีมขายขาวให เลกิทําการคากับคูสงครามทุกประเภท 
แมสิง่น้ีจะทําใหธรุกจิของเขาเสยีหายอยางหนักกต็าม พรอมกันน้ัน 
เหียกวงเอี่ยมก็ยังรณรงคใหมีการบริจาคชวยเหลือการตอตาน
ญี่ปุนในหลายรูปแบบ เชน มูลนิธิปอเต็กตึ๊งรับบริจาคเสื้อผา 
เพื่อไปชวยเหลือทหารที่แนวหนา ตัวเขาเองบริจาค รถยนต รถ
พยาบาล ยา และเสือ้ผา ในนาม “สมาคมการกศุลชาวจีนโพนทะเล 
แหงประเทศสยาม” และยังสงเงินผานซงชิ่งหลิงและเลี่ยวเฉิงจื้อ 
ซึ่งประจําอยูที่ฮองกงเพื่อใหสงตอไปชวยกองทัพลูที่ 8 กับ
กองทัพที่ 4 ใหมของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่กําลังสูรบกับ
กองทัพญี่ปุนอยูในแนวรบตางๆ สําหรับหอการคาไทย-จีน     
ก็เปดรับบริจาคเงิน และขายพันธบัตรระดมเงินไปชวยรบ รวมถึง
สงผูแทนไปยังประเทศตางๆ ในเอเชียอาคเนย เพื่อประสานงาน
เปนเครอืขายแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร นอกจากน้ี เหยีกวงเอ่ียม 
ยังไดพยายามเกลี้ยกลอมนักธุรกิจและกลุมอิทธิพลที่ฝกใฝญี่ปุน
ในไทยใหหันกลับมาเขารวมขบวนการตอตานการรุกราน ทั้งยัง
รวมมือกับตั้งเกงชวง เลี่ยวกงโพว แตจือปง และอื้อจือเหลียง 
เปดหนังสือพิมพ “ตงงวน” เพื่อเปนกระบอกเสียงของขบวนการ
กูชาติอีกดวย

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 เหียกวงเอี่ยม เดินทางไปประชุม
สภามณฑลกวางตุงตามคําเชิญของทางการจีน ทามกลาง    
ไฟสงครามในประเทศจีนที่เครื่องบินรบของญี่ปุนทิ้งระเบิดลงมา
อยางบาระหํา่ เหยีกวงเอ่ียมไดรายงานสถานการณการเคลือ่นไหว 
ตอตานญี่ปุนของคนจีนในเมืองไทย หลังการประชุมเขายังได 
เดินทางไปสังเกตการณแนวรบและใหกําลังใจทหารที่สูรบอยูใน
แนวหนา จากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมผูประสบภัยที่แตจิ๋วและเยี่ยม
ญาติท่ีหมูบานหน่ําโปยจิว การเดินทางไปจีนครัง้น้ัน เหยีกวงเอีย่ม 
ไดเดินทางไปหลายเมือง นําเงินบริจาคของคนจีนในไทยไปมอบให
รัฐบาลจีนหลายครั้ง และไดพบบุคคลสําคัญหลายคน ทั้งจาก
พรรคกกมินตั๋ง และ พรรคคอมมิวนิสต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ตงปอู 
ผูแตงกายเรียบงายแบบชาวนา แตจากการสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณสงครามและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสตในเวลาสัน้ๆ  
ทําใหเหียกวงเอี่ยมรูสึกประทับใจในทาทางการวางตั้วและวิธีคิด
วิธีทํางานของผูนําพรรคคอมมิวนิสตเปนอยางยิ่ง ภายหลังกลับ
ถึงเมืองไทย เหียกวงเอี่ยมไดเลาเรื่องนี้ใหหลานชายฟง พรอม

¡§¡§ÃÑºàÊ´ç̈ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇÍÒ¹Ñ¹·ÁËỐ Å ã¹¾Ô̧ Õ©ÅÍ§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 8 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2481 ·ÕèàÂÒÇÃÒª
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โรงเรยีนฉงซกิ โรงเรยีนตงฮัว้ โรงเรยีนตงเซยี โรงเรยีนเผยองิ       
โรงเรยีนเผยหมนิ หรือแมแตโรงเรียนจุงไชที่สอนภาษาไทยใหกับคนจีน 
นอกจากนี้ เขายังมอบเงินสวนตัวเปดโรงเรียนหนํ่าจิว ซึ่งเปนโรงเรียน
ประถมแหงแรกที่บานเกิดของเขาที่เมืองจีน ทั้งยังบริจากเงินและรับ
เปนกรรมการโรงเรียนมัธยมอีกหลายแหงในเมืองเตี่ยเอี๊ย

เหียกวงเอี่ยม เขาไปชวยเหลือกิจการเพื่อสังคมอยางมากมาย     
เริ่มตั้งแตเปนผูกอใหเกิดสมาคมแตจิ๋วในประเทศไทย เมื่อครั้งที่แตจิ๋ว
เกิดภัยธรรมชาติซํ้าเติมในป พ.ศ. 2481 เขาในฐานะประธาน      
คณะกรรมการกอตั้งสมาคมแตจิ๋วแหง
ประเทศไทย ไดจัดตั้งบริษัทแตจิ๋วคาขาว
ราคาถูก จัดซื้อขาวปริมาณมากจากไทย 
สงไปขายในราคาถูกที่แตจิ๋วทันที ชวยให  
คนที่นั่นสามารถบรรเทาทุกขไปไดระดับหนึ่ง 

ในดานสังคมสงเคราะห เหียกวงเอี่ยม     
ยังเขาไปมีบทบาทสําคัญอีกหลายแหง อาทิ
เชน เปนประธานคนแรกของมูลนิธปิอเต็กตึง๊ 
หรือฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง หลังจากมีการ
จดทะเบียนถกูตองตามกฎหมาย เปนประธาน 
มูลนิธิตงฮั้วการแพทย ทั้งยังดํารงตําแหนง
สาํคญัของ โรงพยาบาลเทียนฟา โรงเรยีนจีน 
และสมาคมของชาวจีนในประเทศไทยอีก
หลายแหง ยิง่ไปกวานัน้ เขายงันาํชมุชนชาวจนี 
โพนทะเลรวมกันพัฒนาสังคมไทย ทํางาน
การกุศล และสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ไทยกับจีนอีกดวย

จากการทํางานทั้งทางธุรกิจและทางสังคมสงเคราะหจนเปนที่นับหนา
ถือตาในหมูคนจีนในไทย ทําใหเหียกวงเอี่ยมไดรับเลือกตั้งเปนประธาน
หอการคาไทย-จีน สมัยที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2479 และได
รับเลือกซํ้าอีกครั้งในสมัยที่ 16 ซึ่งนับเปนการกาวขึ้นสูจุดสูงสุดทาง
สังคมของ เหียกวงเอี่ยม ทวาการรับตําแหนงเปนประธาน
หอการคาไทย-จีนของเขานั้น อยูในชวงของสงครามโลกครั้งที่ 2    
ที่ไฟสงครามลามมาถึงเอเชียดวย เปาหมายแรกเปนการบุกยึดจีน 
จากนั้นเปนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไทย

“ãËŒà �̈ÊÑÇ¡ÇÒ§àÍÕèÂÁà¾×èÍ¹·ÕèÃÑ¡” ¾ÃÐÂÒÁäËÊÇÃÃÂ� 
(¡ÇÂ ÊÁºÑµÔÈÔÃÔ) ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§ 
¡ÑÅÂÒ³ÁÔµÃ ¢Í§¡§¡§ ¼ÙŒµÑé§ª×èÍÊ¡ØÅ “àÍÕèÂÁÊØÃÕÂ�” 
ÁÍºÀÒ¾¹ÕéãËŒ¡§¡§ àÁ×èÍ ¾.È. 2478

“ÁÍºäÇŒ¡Ñºà Œ̈ÒÊÑÇ¡Ç§àÍÕèÂÁ¼ÙŒÁÕ¤Ø³ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾ÃÑ¡” 
ËÅÇ§ÊÁÃÃ¤¹Ñ¹·¾Å (¾×ª¹� ºØ¹¹Ò¤)

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 เกิดเหตุการณ สะพานหลูโกวเฉียว  
ที่ญี่ปุนยกกองกําลังโจมตีจีนขนานใหญ ขณะเดียวกันใน
ประเทศไทย ญี่ปุนก็แทรกซึมเขามาสรางกลุมอิทธิพลและกลุม
พอคาขายชาติ สงสินคาราคาถูกเขามาทุมตลาดโดยหวังจะ   
ยึดครองตลาดเมืองไทย เหียกวงเอี่ยม เปดฉากตอสูดวยการ
รณรงคตอตานสินคาญี่ปุน ภายใตการนําของหอการคาไทย-จีน 
จากกรุงเทพฯ ซึ่งสรางกระแสการตอตานไปยังจังหวัดใกลเคียง 
สําหรับธุรกิจสวนตัว เหียกวงเอี่ยม สั่งใหขบวนเรือยุติการขนสง
สนิคา ทกุโรงสไีมขายขาวให เลกิทําการคากับคูสงครามทุกประเภท 
แมสิง่น้ีจะทําใหธรุกจิของเขาเสยีหายอยางหนักกต็าม พรอมกันน้ัน 
เหียกวงเอี่ยมก็ยังรณรงคใหมีการบริจาคชวยเหลือการตอตาน
ญี่ปุนในหลายรูปแบบ เชน มูลนิธิปอเต็กตึ๊งรับบริจาคเสื้อผา 
เพื่อไปชวยเหลือทหารที่แนวหนา ตัวเขาเองบริจาค รถยนต รถ
พยาบาล ยา และเสือ้ผา ในนาม “สมาคมการกศุลชาวจีนโพนทะเล 
แหงประเทศสยาม” และยังสงเงินผานซงชิ่งหลิงและเลี่ยวเฉิงจื้อ 
ซึ่งประจําอยูที่ฮองกงเพื่อใหสงตอไปชวยกองทัพลูที่ 8 กับ
กองทัพที่ 4 ใหมของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่กําลังสูรบกับ
กองทัพญี่ปุนอยูในแนวรบตางๆ สําหรับหอการคาไทย-จีน     
ก็เปดรับบริจาคเงิน และขายพันธบัตรระดมเงินไปชวยรบ รวมถึง
สงผูแทนไปยังประเทศตางๆ ในเอเชียอาคเนย เพื่อประสานงาน
เปนเครอืขายแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร นอกจากน้ี เหยีกวงเอีย่ม 
ยังไดพยายามเกลี้ยกลอมนักธุรกิจและกลุมอิทธิพลที่ฝกใฝญี่ปุน
ในไทยใหหันกลับมาเขารวมขบวนการตอตานการรุกราน ทั้งยัง
รวมมือกับตั้งเกงชวง เลี่ยวกงโพว แตจือปง และอื้อจือเหลียง 
เปดหนังสือพิมพ “ตงงวน” เพื่อเปนกระบอกเสียงของขบวนการ
กูชาติอีกดวย

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 เหียกวงเอี่ยม เดินทางไปประชุม
สภามณฑลกวางตุงตามคําเชิญของทางการจีน ทามกลาง    
ไฟสงครามในประเทศจีนที่เครื่องบินรบของญี่ปุนทิ้งระเบิดลงมา
อยางบาระหํา่ เหยีกวงเอ่ียมไดรายงานสถานการณการเคลือ่นไหว 
ตอตานญี่ปุนของคนจีนในเมืองไทย หลังการประชุมเขายังได 
เดินทางไปสังเกตการณแนวรบและใหกําลังใจทหารที่สูรบอยูใน
แนวหนา จากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมผูประสบภัยที่แตจิ๋วและเยี่ยม
ญาติท่ีหมูบานหน่ําโปยจิว การเดินทางไปจีนครัง้น้ัน เหยีกวงเอีย่ม 
ไดเดินทางไปหลายเมือง นําเงินบริจาคของคนจีนในไทยไปมอบให
รัฐบาลจีนหลายครั้ง และไดพบบุคคลสําคัญหลายคน ทั้งจาก
พรรคกกมินตั๋ง และ พรรคคอมมิวนิสต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ตงปอู 
ผูแตงกายเรียบงายแบบชาวนา แตจากการสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณสงครามและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสตในเวลาสัน้ๆ  
ทําใหเหียกวงเอี่ยมรูสึกประทับใจในทาทางการวางตั้วและวิธีคิด
วิธีทํางานของผูนําพรรคคอมมิวนิสตเปนอยางยิ่ง ภายหลังกลับ
ถึงเมืองไทย เหียกวงเอี่ยมไดเลาเรื่องนี้ใหหลานชายฟง พรอม

¡§¡§ÃÑºàÊ´ç̈ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇÍÒ¹Ñ¹·ÁËỐ Å ã¹¾Ô̧ Õ©ÅÍ§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 8 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2481 ·ÕèàÂÒÇÃÒª

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹à¼ÂÍÔ§ (»‡ÇÂàÍ§) ¶‹ÒÂàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ ¾.È. 2467 
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คาดการณวา “แผนดินจีนในวันขางหนาคงตองเปนของพวกเขา”  
สิบปตอมา สิ่งที่เขาคาดการณก็เปนจริง พรรคคอมมิวนิสตสามารถ
เอาชนะพรรคกกมินตั๋งในสงครามกลางเมือง สถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขึ้น

ชวงเวลา 5 เดือนกวาที่เหียกวงเอี่ยมเดินทางเยือนจีน สถานการณ 
ในเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ อิทธิพลของญี่ปุนขยาย
ตัวมากขึน้ มีการหมายหวัและขดัขวางไมใหเหยีกวงเอีย่มกลบัเมืองไทย

ครั้งนั้นมีความเห็นเปน 2 ฝาย โดยฝายแรกใหเหียกวงเอี่ยมพักอยูที่
เวียดนามกอนเพื่อความปลอดภัย กับอีกฝายตองการใหกลับ 
เน่ืองจากในประเทศไทยขาดผูนําการรวมพลงัตอสู สดุทายเหยีกวงเอ่ียม 
ตัดสินใจกลับดวยเห็นวาเมื่อมีหนาที่ตองรับผิดชอบ ยิ่งเปนความ   
รับผิดชอบตอชาติบานเมืองแลว จะละทิ้งหนาที่เพียงเพื่อรักษาชีวิต 
ตัวเองไดอยางไร แตเพื่อความปลอดภัย การเดินทางกลับครั้งนี้ 
แทนที่จะใชเสนทางจากไซงอนไปกรุงพนมเปญ ผานเมืองพระตะบอง 
เขาสูไทยดานอรัญประเทศ ซึ่งเปนเสนทางปกติที่ใชเดินทางกันใน  
ขณะนั้น เหียกวงเอี่ยม ก็เลือกจะออมไปทางเหนือ ผานเมืองปากเซ  
ในประเทศลาว แลวเขาไทยทางจังหวัดอุบลราชธานี กลับมาทําการ
เคลื่อนไหวตอตานการรุกรานของญี่ปุนตอไป

แตแลวในเวลาสี่ทุมกวาของคืนวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482   
เหียกวงเอี่ยม ก็ถูกลอบยิงทางดานหลังถึง 4 นัด ที่หนาโรงงิ้วฮั้งจิว 
ถนนเยาวราช ใกลแยกถนนแปลงนาม ขณะกาวลงมาเปดประตูรถ 
เพื่อรับภรรยา (เลาเยียกเอ็ง) กับนองสาว (เลาซูเอี้ย) ที่มาดูงิ้ว    
เพื่อกลับบานพรอมกัน คืนนั้น รางของเหียกวงเอี่ยมทรุดลงนอนจม     
กองเลือดที่แดงฉานไหลเปนทางลงอาบถนนเยาวราช 

ระหวางทางกอนไปสิ้นลมที่โรงพยาบาลกลาง คําพูดสุดทายที่       
เหียกวงเอี่ยม บอกตอภรรยากคื็อ… “ถงึฉนัจะตายไป พวกเธอกอ็ยา
ไดเศราโศกเสยีใจ ประเทศจีนจะตองไดรบัชยัชนะอยางแนนอน”      

หลงัจากน้ันเพยีงครึง่ชัว่โมง เขากจ็ากไปอยางไมมีวันกลบั ศิรริวมอายุ
ได 61 ป สาํหรบัชวิีตท่ีอยูอยางยิง่ใหญ และตายไปอยางมีเกยีรติ

วันที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2482 หอการคาไทย-จีน จัดพธิรีดนํา้ศพ 
ตามประเพณีไทยที่บานเหียกวงเอี่ยมบนถนนสุรวงศ จอมพล ป. พิบูล 
สงคราม นายกรัฐมนตรี หลวงประดิษฐมนูธรรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และพระยาพหลพลพยุหเสนา อดีตนายกรัฐมนตรี 
ไดสงผูแทนเขารวมพธิ ีชาวจีนในกรงุเทพฯ ตางเดนิทางมารวมรดน้ําศพ 
อยางคับคั่งจวบจนดึกดื่นก็ยังทยอยกันมารวมพิธีไมขาดสาย

สํานักขาวสําคัญๆ ทั่วโลก ตางรายงานขาวการถูกลอบสังหารของ 
เหียกวงเอี่ยม พรอมเชิดชูวีรกรรมและคุณูปการของเขาที่มีตอชาติ
บานเมือง ตอแผนดินเกิด และแผนดินอยูอาศัย โทรเลขไวอาลัยการ
จากไปของเขาก็สงมาจากที่ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางไม
ขาดสาย

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2482 หอการคาไทย-จีน ไดจัดพิธีไวอาลัย 
แกเหียกวงเอี่ยม ณ หอประชุมกวงหั่วตึ๊ง ในบริเวณหอการคา โดยไม
หวั่นเกรงอิทธิพลญี่ปุน ประชาชนและตัวแทนสมาคมจีนตางๆ เดินทาง
เขารวมพธิจีากทุกสารทิศ ตามหมูบานและมณฑลตางๆ ในภาคใตของจีน 
ก็ไดจัดพิธีไวอาลัยเหียกวงเอี่ยมดวยเชนกัน

2 ปหลังจาก เหียกวงเอี่ยม เสียชีวิต ประเทศไทยถูกกองทัพญี่ปุนบุก
และยึดครอง ชาวจีนในเมืองไทยหลายคนถูกจับกุมคุมขัง กิจการ  
เดินเรือสินคาของ เหียกวงเอี่ยม ทั้งหมดถูกยึด และโรงสี 2 แหง     
ก็ถูกยึดเชนกัน

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รางของ เหียกวงเอี่ยม ไดยายจาก
บานถนนสุรวงศมาไวที่ศาลาเอี่ยมสุรีย ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดพิธีรําลึกในวันที่ 21 พฤศจิกายนของ
ทุกป โดยมีตัวแทนจากสมาคมหอการคาไทย-จีน สมาคมแตจิ๋ว    
แหงประเทศไทย มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง บุคคลสําคัญ รวมทั้งตัวแทนจาก

¾.È. 2482 ¾Ô̧ ÕäÇŒÍÒÅÑÂ¡§¡§ ³ ËÍ»ÃÐªØÁ ¡Ç§ËÑèÇµÖê§ ºÃÔàÇ³ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â – Ṏ¹ 
ÁÇÅª¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒÂà´Ô¹·Ò§ÁÒÃ‹ÇÁäÇŒÍÒÅÑÂ¡§¡§

ÈÒÅÒºÃÃ Ø̈Ã‹Ò§¡§¡§ ã¹ºÃÔàÇ³ºŒÒ¹ÊØÃÇ§È�

สาธารณรัฐประชาชนจีน และตัวแทนจากจีนไตหวันเขารวมคารวะและ
แสดงความอาลัยวีรชนจีนโพนทะเล ผูรักแผนดินเกิดและแผนดินไทย 
ผูมีคุณจนลมหายใจสุดทาย กระทั่งวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
จึงมีพิธีฌาปนกิจ ที่วัดเทพศิรินทราวาส 

ทุกวนัน้ี ท่ีเมืองจีนมีการนําประวัตแิละการตอสูเพือ่ชาติเพือ่แผนดนิเกดิ 
และแผนดินผูมีคุณของเหียกวงเอี่ยมมาจัดทําเปนหนังสือชีวประวัติชุด
ภาพแจกจายใหโรงเรียนประถมและมัธยมในเมืองซัวเถา เพื่อปลูกฝงให
เยาวชนเปนคนดีที่อุทิศตนตอสังคมและประเทศชาติ

ท่ีพพิธิภณัฑศิลาจารกึ เมืองซอีาน สาธารณรฐัประชาชนจีน มีศิลาจารกึ 
ขนาดใหญหนาหลุมศพเหียกวงเอี่ยมเก็บรักษาไว เปนศิลาจารึกแผน
แรกของพิพิธภัณฑนี้ที่จารึกเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาตรยุคปจจุบัน 
ซึง่แกะสลกับทประพนัธของอูจ้ิงเหงิทีเ่ขยีนจากลายพูกนัจนีของ ยอีิว้เยิน่ 
นักเขียนลายพูกันจีนเรืองนาม อดีตประธานสภาตรวจราชการของ
รัฐบาลจีนในอดีต 

ที่สวนสาธารณะชียื่อหง เมืองซัวเถา มีศาลารําลึกเหียกวงเอี่ยมตั้งอยู
เพื่อเปนสถานที่สําหรับการศึกษา

แตที่เมืองไทย นอกจากศาลาเอี่ยมสุรียที่บางปู กับหนังสือไมกี่เลมที่
ทายาทเหยีกวงเอีย่มจดัพมิพขึน้เพือ่ราํลกึสภุาพบุรษุจากเกาะหน่ําโปยจิว 
ผูพลีชีพเพื่อชาติ และสรางคุณูปการอันใหญหลวงใหทั้งกับแผนดินจีน
และแผนดินไทยแลว

เรื่องราวของเหียกวงเอี่ยมดูเหมือนจะยังเปนความจริงที่ขาดหายไปใน
หนาประวัติศาสตรของสังคมไทย

á·‹¹ÊÑ¡¡ÒÃÐàËÕÂ¡Ç§àÍÕèÂÁ ÀÒÂã¹ÈÒÅÒàÍÕèÂÁÊØÃÕÂ�

ÈÒÅÒàÍÕèÂÁÊØÃÕÂ� ·ÕèºÒ§»Ù ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ

µÖ¡á¶Ç¤ÙËÒ·ÕèÁÕ̧ §ªÒµÔ¡Ñº¸§»ÃÐ í̈Ò¾ÃÐÍ§¤�¢Í§
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇáÅÐÊÁà´ç̈ ¾ÃÐºÃÁ
ÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ÍÂÙ‹º¹´Ò´¿‡Ò ¤×ÍÊ¶Ò¹·Õè«Öè§à¤Âà»š¹»Ò¡
·Ò§à¢ŒÒÊÙ‹âÃ§§ÔéÇÎÑé§ Ô̈Ç º¹¶¹¹àÂÒÇÃÒª ã¡ÅŒáÂ¡¶¹¹
á»Å§¹ÒÁ ·Õè«Öè§àËÕÂ¡Ç§àÍÕèÂÁ¶Ù¡ÅÍºÊÑ§ËÒÃ

(ÀÒ¾«ŒÒÂ) ·‹Ò¹·Ùµ Ṏ¹¡Å‹ÒÇÊ´Ǿ Õ¡§¡§
(ÀÒ¾º¹) ¼ÙŒ¹íÒ·Ñé§ÊÒÁÊÁÒ¤Á¤ÒÃÇÐ¡§¡§
´Ã.ÊÁÒ¹ âÍÀÒÊÇ§È� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÙÅ¹Ô̧ Ô»†Íàµç¡µÖê§
¹ÒÂÊØ̧ Õ ÁÕ¹ªÑÂ¹Ñ¹·� ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â – Ṏ¹
´Ã.ä¡ÃÊÃ Ñ̈¹ÈÔÃÔ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁáµŒ̈ ÔëÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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คาดการณวา “แผนดินจีนในวันขางหนาคงตองเปนของพวกเขา”  
สิบปตอมา สิ่งที่เขาคาดการณก็เปนจริง พรรคคอมมิวนิสตสามารถ
เอาชนะพรรคกกมินตั๋งในสงครามกลางเมือง สถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขึ้น

ชวงเวลา 5 เดือนกวาที่เหียกวงเอี่ยมเดินทางเยือนจีน สถานการณ 
ในเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ อิทธิพลของญี่ปุนขยาย
ตวัมากขึน้ มีการหมายหวัและขดัขวางไมใหเหยีกวงเอีย่มกลบัเมืองไทย

ครั้งนั้นมีความเห็นเปน 2 ฝาย โดยฝายแรกใหเหียกวงเอี่ยมพักอยูที่
เวียดนามกอนเพื่อความปลอดภัย กับอีกฝายตองการใหกลับ 
เน่ืองจากในประเทศไทยขาดผูนาํการรวมพลงัตอสู สดุทายเหยีกวงเอ่ียม 
ตัดสินใจกลับดวยเห็นวาเมื่อมีหนาที่ตองรับผิดชอบ ยิ่งเปนความ   
รับผิดชอบตอชาติบานเมืองแลว จะละทิ้งหนาที่เพียงเพื่อรักษาชีวิต 
ตัวเองไดอยางไร แตเพื่อความปลอดภัย การเดินทางกลับครั้งนี้ 
แทนที่จะใชเสนทางจากไซงอนไปกรุงพนมเปญ ผานเมืองพระตะบอง 
เขาสูไทยดานอรัญประเทศ ซึ่งเปนเสนทางปกติที่ใชเดินทางกันใน  
ขณะนั้น เหียกวงเอี่ยม ก็เลือกจะออมไปทางเหนือ ผานเมืองปากเซ  
ในประเทศลาว แลวเขาไทยทางจังหวัดอุบลราชธานี กลับมาทําการ
เคลื่อนไหวตอตานการรุกรานของญี่ปุนตอไป

แตแลวในเวลาสี่ทุมกวาของคืนวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482   
เหียกวงเอี่ยม ก็ถูกลอบยิงทางดานหลังถึง 4 นัด ที่หนาโรงงิ้วฮั้งจิว 
ถนนเยาวราช ใกลแยกถนนแปลงนาม ขณะกาวลงมาเปดประตูรถ 
เพื่อรับภรรยา (เลาเยียกเอ็ง) กับนองสาว (เลาซูเอี้ย) ที่มาดูงิ้ว    
เพื่อกลับบานพรอมกัน คืนนั้น รางของเหียกวงเอี่ยมทรุดลงนอนจม     
กองเลือดที่แดงฉานไหลเปนทางลงอาบถนนเยาวราช 

ระหวางทางกอนไปสิ้นลมที่โรงพยาบาลกลาง คําพูดสุดทายที่       
เหียกวงเอี่ยม บอกตอภรรยากคื็อ… “ถงึฉนัจะตายไป พวกเธอกอ็ยา
ไดเศราโศกเสยีใจ ประเทศจีนจะตองไดรบัชยัชนะอยางแนนอน”      

หลงัจากนัน้เพยีงครึง่ชัว่โมง เขากจ็ากไปอยางไมมีวันกลบั ศิรริวมอายุ
ได 61 ป สาํหรบัชวิีตท่ีอยูอยางยิง่ใหญ และตายไปอยางมีเกยีรติ

วันที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2482 หอการคาไทย-จีน จัดพธิรีดน้ําศพ 
ตามประเพณีไทยที่บานเหียกวงเอี่ยมบนถนนสุรวงศ จอมพล ป. พิบูล 
สงคราม นายกรัฐมนตรี หลวงประดิษฐมนูธรรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และพระยาพหลพลพยุหเสนา อดีตนายกรัฐมนตรี 
ไดสงผูแทนเขารวมพธิ ีชาวจีนในกรงุเทพฯ ตางเดนิทางมารวมรดน้ําศพ 
อยางคับคั่งจวบจนดึกดื่นก็ยังทยอยกันมารวมพิธีไมขาดสาย

สํานักขาวสําคัญๆ ทั่วโลก ตางรายงานขาวการถูกลอบสังหารของ 
เหียกวงเอี่ยม พรอมเชิดชูวีรกรรมและคุณูปการของเขาที่มีตอชาติ
บานเมือง ตอแผนดินเกิด และแผนดินอยูอาศัย โทรเลขไวอาลัยการ
จากไปของเขาก็สงมาจากที่ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางไม
ขาดสาย

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2482 หอการคาไทย-จีน ไดจัดพิธีไวอาลัย 
แกเหียกวงเอี่ยม ณ หอประชุมกวงหั่วตึ๊ง ในบริเวณหอการคา โดยไม
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ON BEHALF OF VIRTUE

เจออย ลุงหมึก 
รานอาหารไอดอลคนจน
ความสุขจากการให…รานอาหารไอดอลคนจน ขายกับขาว
รสเด็ด ทุกอยาง 10 บาท…ที่ราชบุรี

ÍÃÊÒ âªµÔÊØÀÒ¾

ในภาวะที่ขาวยากหมากแพง สินคาเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร
การกินราคาสูงขึ้น แตทวารายได ไมไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย ปญหา
ที่ตามมา คือ ปจจัยสี่ อาหารจานดวนมีราคาแพงขึ้น กวยเตี๋ยว
หรือขาวแกงที่ธรรมดา 20 - 25 บาท ก็กลายเปน 30-40 บาท  
แตในเวลาเดียวกัน ก็กลับมีแมคาที่ยึดคติเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยความ
สุขที่เกิดจากการเปนผู ให เปดรานอาหารตามสั่งจําหนายในราคา 
10 บาท มานานเกือบ 15 ป สงเสียลูกจนจบปริญญาตรีไดแบบ
ภาคภูมิใจ

ที่ราชบุรี รานอาหารตามสั่งที่ปลูกลักษณะเปนเพิงหมาแหงน  
อยูภายในซอยชุมชนวัดมหาธาตุ บริเวณหลังวัดมหาธาตุ
วรวิหาร ฝงติดถนนเพชรเกษมทางเขาวัด ตั้งอยูภายในบานเลขที่ 
7 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
เปนของนางออย ทับทิม อายุ 58 ป หรือ ปาออย และลุงหมึก 
นายวันชัย คุณเจริญ อายุ 67 ป สองสามีภรรยา เจาของราน
อาหารตามสั่งชื่อ “ เจออย ลุงหมึก อาหารตามสั่ง 10 บาท”

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃÃÑ°¡Ô¨áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð   
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
á¼¹¡ºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ในนามของความดี

รานเจออย ลุงหมึก รานอาหารตามสั่งที่ปลูกลักษณะเปนเพิงหมาแหงน อยูภายใน
ซอยชุมชนวัดมหาธาตุ บริเวณหลังวัดมหาธาตุวรวิหาร

ปาออย เลาใหฟงวา ที่มาของรานอาหารตามสั่ง “เจออยลุงหมึก 
อาหารตามสั่ง 10 บาท” เกิดจากตนเองและลุงหมึกผูเปนสามี 
ยึดหลักตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจถึงความยากจนที่ตนเองเคยได
ประสบมาเม่ือครัง้ยงัวัยรุนหนุมสาวท่ีตองรบัจางทุกอาชพีท่ีไดเงนิ 
แมกระทั่งอาชีพรับจางตักสวม อาชีพขนนํ้า เปนผู ใชแรงงานขั้นตํ่า 
ที่ดิ้นรนตอสูจนมีเงินทุนสํารองเพื่อประกอบอาชีพภายในครัว
เรือน ดั่งคําคมที่วา “เรียนรูทุกข ไดสุขเปนกําไร”           

ปาออยและลุงหมึก เจาของรานอหาารไอดอลคนจน

ในวันแรกที่ตัดสินใจเปดรานอาหาร ในป 2541 ปาออยลุงหมึก
ขายเพียงกวยเต๋ียวอยางเดียว ก็ขายไมไดกําไรมากเทาไหร 
บางวัน ไดกําไรวันละไมเกิน 100 บาท บางวันขาดทุนเพราะ
ตนทุนที่มีราคาสูง ประกอบกับรานก็อยูลึกและหางไกลจากแหลง
ชุมชนที่มีคนพลุกพลาน และชุมชนที่ชาวบานซึ่งสวนใหญก็จะทํา
อาหารกินเองที่บานไมไดมาซื้อกินนอกบาน แตลุงกับปาก็ไมไดทอ 
ตอมาจึงไดลูกคาเพิ่มขึ้นจากการบอกกันแบบปากตอปากเปน 
กลุมของนักเรียนนักศึกษา และกลุมขาราชการพนักงานบริษัท
ตางๆ และที่แวะผานเขามาชิมอาหารบาง เมื่อลูกคาเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ จากขายกวยเตี๋ยวอยางเดียวก็ขายอาหารตามสั่งดวย

ปาออย
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ปาออยและลุงหมึก เจาของรานอหาารไอดอลคนจน

ในวันแรกที่ตัดสินใจเปดรานอาหาร ในป 2541 ปาออยลุงหมึก
ขายเพียงกวยเต๋ียวอยางเดียว ก็ขายไมไดกําไรมากเทาไหร 
บางวัน ไดกําไรวันละไมเกิน 100 บาท บางวันขาดทุนเพราะ
ตนทุนที่มีราคาสูง ประกอบกับรานก็อยูลึกและหางไกลจากแหลง
ชุมชนที่มีคนพลุกพลาน และชุมชนที่ชาวบานซึ่งสวนใหญก็จะทํา
อาหารกินเองที่บานไมไดมาซื้อกินนอกบาน แตลุงกับปาก็ไมไดทอ 
ตอมาจึงไดลูกคาเพิ่มขึ้นจากการบอกกันแบบปากตอปากเปน 
กลุมของนักเรียนนักศึกษา และกลุมขาราชการพนักงานบริษัท
ตางๆ และที่แวะผานเขามาชิมอาหารบาง เมื่อลูกคาเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ จากขายกวยเตี๋ยวอยางเดียวก็ขายอาหารตามสั่งดวย

ปาออย



74

ON BEHALF OF VIRTUE

“รานเจออย ลุงหมึก ทุกอยาง 10 บาท” สําหรับเมนูอาหาร  
ที่ขายภายในราน ประกอบดวย อาหารตามสั่ง เชน ผัดกระเพรา 
ไกกระเทียม ผัดซอีิว้ ราดหนา กวยเตีย๋ว ไก เปด ฯลฯ มีครบถวน 
ทุกอยางจานละ 10 บาท ยกเวนมีไขดาว ที่เพิ่มอีก 5 บาท หรือ 
ตองการเพิ่มแบบพิเศษ เชนกุง และหมึก จะขอลูกคาขายในราคา
จานละ 20 บาท สําหรับคนที่อยากใหทําขาวกลอง ปาออยก็มี
บริการโทรศัพทสั่งไดที่ หมายเลข 032-312249  รานปาออย
ลุงหมึก เปนขวัญใจของชาวบาน นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่มี
รายไดนอยนอกจากนั้นยังมี องคกรและโรงเรียน เมื่อมีการจัด
ประชุม อบรม สัมมนา และมีงบประมาณจํากัด ยังมาสั่งอาหาร
กลองกันเปนรอยๆกลองเกือบทุกวัน  อาหารราคา 10 บาทนี้ 
ไมใชปริมาณนอยนะคะ เพราะผูเขียนไดไปทานมาแลวดวยตนเอง 
แถมหอกลับบานดวย…10 บาท ก็อิ่มไดจริงๆ นอกจากจะขาย
อาหารตามสั่ง 10 บาทแลว ยังไมจบแคนี้ ยังมีขนมหวานโบราณ 
อาทิเชน ลอดชอง แตงไทย ถั่วแดง ที่จําหนายแคถวยละ 5 บาท
เทานั้น แบบวาทานกันจนอิ่มแค 5 บาท นอกจากนั้นยังมีนํ้าออย
สดจําหนายควบคูกันไปดวย แบบวาอยากจะกินอะไรก็เลือกได
ตามใจชอบ

อยางไรก็ดีแมวัตถุดิบจะมีราคาที่สูง แตปาออยยังคงยึดมั่น    
ในราคา 10 บาท และตั้งใจจะขายราคานี้ตลอดไป แมวาปจจุบัน
ทุกอยางจะปรับราคาขึ้นกันไปหมดแลวไมวาพืชผัก เนื้อสัตว    
จะมีราคาสูง ก็ตองเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี สะอาดและถูกหลัก
อนามัย ในสวนอื่นๆ ไมวาจะเสนกวยเตี๋ยว ก็ตองใชวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ปจจุบันลงทุนซื้อวัตถุดิบจํานวน 2,500 บาท ตอวัน 
แตก็จําหนายไดวันละ 3,000 บาท โดยเฉลี่ย แตถาวันธรรมดาที่
มีเด็กนักเรียนมามากก็จะขายโดยเฉลี่ยไดสูงตอวัน 4,000 บาท 
ไดกําไร 500 – 1,500 บาท/วัน

หลายคนตางตั้งคําถาม ขายในราคานี้จะไดกําไรไดอยางไร..?  
ปาออยบอกวา “ขายแบบนี้ไดกําไรแนนอน ถึงแมวาจะขายถูกและ
ไมกั๊กวัตถุดิบ แตก็ไมไดมากมายสักเทาไหร แตในกําไรแตละวัน  
ก็สามารถดูแลครอบครัวไดแบบไมลําบาก ลูกคามาใชบริการแบบ
ไมขาดสาย และไมมีนอยลงมีแตเพิ่มขึ้น จากลูกคาขาจรก็มีบอก
ปากตอปาก จนทําใหมีคนรูจักมากขึ้น มีหนังสือหลายเลม และ
รายการโทรทัศนหลายสถานีมาขอทําสกรุป จนทําใหมีผูคนรูจัก
มากมายและมาลองชิมกันมากขึ้นทุกวัน ทําใหกําไรไดอยางพอ
อยูพอกิน และถึงแมจะไดกําไรนอย หรือกําไรมาก ก็ไดกําไร
เหมือนกัน…”

ที่สําคัญ ปาออยบอกวา เราไมมี
หนี้สิน เราก็เลยขายในราคานี้ได 
และเราก็อยากจะชวยเหลือเพื่อน
มนุษยคนยากคนจนอีกทางหนึ่ง
ดวยวิธีการของเราที่พอจะทําได 
และเราก็ไมไดเดือดรอนจากการ
ขายในราคานี้ เราไมเนนที่ราคา 
ราคา เราขายเทาเดิม  เราเนนที่
จํานวน ถาวันไหนเราขายได
ปริมาณเยอะ กําไรเราก็มาก เรียก
ไดวา “กําไรแบบพอเพียง” ซึ่งปา
ออยและลุงหมึกเผยวา แมกําไร
นอยก็ไมเปนไร แตทุกวันนี้ที่ทําอยู
ก็เลี้ยงลูกไดสบายๆ (ลูก 7 คน) 

อุดมการณของรานปาออยลุงหมึกคือ “เนนความพอเพียง 
และตองการชวยเหลือคนจน” ถาถามวา….การเปนผูใหหรือ
เปนผูรับ แบบไหนมีความสุขมากกวากัน เวลารับก็ดีใจที่ได 
เวลาใหก็สบายใจ การใหมันกําหนดได แตเวลารับตองรอคน 
มาให ดังนั้นความสุขของการรับจึงขึ้นอยูกับคนอื่น แตเวลาที่
ใหทุกอยางมันอยูที่เรา เปนความสุขที่สามารถกําหนดไดเอง  
ไมตองรอความเมตตาจากใคร หากรอเพื่อที่จะรับ แตไมไดรับ
จะเกิดความทุกข แตหากปรารถนาที่จะให แมนไมมีผูรับ เราก็
สุขใจได… 

หากใครไมรูจักกับการให ไมไดรูคุณคาของการให ไมเคยคิดจะให
สิ่งของใดๆแกผูอื่น เมื่อมีโอกาสอยูตรงหนาแลวคนๆนั้นจะมี
โอกาสไดเปนผูรับไดอยางไรกัน แมเราจะมีทรัพยสมบัติมากมาย
ถึงขนาดที่ใชกันขามชาติก็ยังไมหมด แตเราจะมีความสุขจริงเหรอ
ที่ไดนอนกอดทรัพยสมบัตินั้นไปจนวันตาย ถาเราไมเคยเปนผู ให 
เราจะไมมีทางรูเลยวา ความสุขที่เกิดจากหัวใจของผู ใหเปนเชนไร  

ลองดูสิ…ลองเปลี่ยนหัวใจจากการรับ เปนการให ใหในสิ่งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม ใหอยางเต็มกําลัง ใหอยางเต็มใจ ใหอยาง
ตอเนื่อง แลววันหนึ่งในความเงียบ เมื่อเรามองดูหัวใจเราเอง  
เราจะรูวา สายใจแหงการใหท่ีตอเน่ืองและไรขอแม ไดกอตวัเงยีบๆ 
เปน “กระแสความดี” แลววันนั้นเราจะรูซึ้งถึง คําวา“ผู ใหยอม
เปนที่รัก”เราจะไดสัมผัสถึงคุณคาและความนาอยูบนโลกใบนี้ 
เพราะโลกใบนี้จะสวยงามขึ้นดวยการให 

ลองดูสิ…ลองเปลี่ยนหัวใจจากการ
รับ เปนการให ใหในสิ่งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม ใหอยางเต็มกําลัง ให
อยางเต็มใจ ใหอยางตอเนื่อง แลว
วันหนึ่งในความเงียบ เมื่อเรามองดู
หัวใจเราเอง เราจะรูวา สายใจแหง
การใหที่ตอเนื่องและไรขอแม  ไดกอ
ตัวเงียบๆ เปน “กระแสความดี” แลว
วันนั้นเราจะรูซึ้งถึง คําวา“ผูใหยอม
เปนที่รัก”เราจะไดสัมผัสถึงคุณคาและ
ความนาอยูบนโลกใบนี้ เพราะโลกใบนี้
จะสวยงามขึ้นดวยการให
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“รานเจออย ลุงหมึก ทุกอยาง 10 บาท” สําหรับเมนูอาหาร  
ที่ขายภายในราน ประกอบดวย อาหารตามสั่ง เชน ผัดกระเพรา 
ไกกระเทียม ผัดซอีิว้ ราดหนา กวยเตีย๋ว ไก เปด ฯลฯ มีครบถวน 
ทุกอยางจานละ 10 บาท ยกเวนมีไขดาว ที่เพิ่มอีก 5 บาท หรือ 
ตองการเพิ่มแบบพิเศษ เชนกุง และหมึก จะขอลูกคาขายในราคา
จานละ 20 บาท สําหรับคนที่อยากใหทําขาวกลอง ปาออยก็มี
บริการโทรศัพทสั่งไดที่ หมายเลข 032-312249  รานปาออย
ลุงหมึก เปนขวัญใจของชาวบาน นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่มี
รายไดนอยนอกจากนั้นยังมี องคกรและโรงเรียน เมื่อมีการจัด
ประชุม อบรม สัมมนา และมีงบประมาณจํากัด ยังมาสั่งอาหาร
กลองกันเปนรอยๆกลองเกือบทุกวัน  อาหารราคา 10 บาทนี้ 
ไมใชปริมาณนอยนะคะ เพราะผูเขียนไดไปทานมาแลวดวยตนเอง 
แถมหอกลับบานดวย…10 บาท ก็อิ่มไดจริงๆ นอกจากจะขาย
อาหารตามสั่ง 10 บาทแลว ยังไมจบแคนี้ ยังมีขนมหวานโบราณ 
อาทิเชน ลอดชอง แตงไทย ถั่วแดง ที่จําหนายแคถวยละ 5 บาท
เทานั้น แบบวาทานกันจนอิ่มแค 5 บาท นอกจากนั้นยังมีนํ้าออย
สดจําหนายควบคูกันไปดวย แบบวาอยากจะกินอะไรก็เลือกได
ตามใจชอบ

อยางไรก็ดีแมวัตถุดิบจะมีราคาที่สูง แตปาออยยังคงยึดมั่น    
ในราคา 10 บาท และตั้งใจจะขายราคานี้ตลอดไป แมวาปจจุบัน
ทุกอยางจะปรับราคาขึ้นกันไปหมดแลวไมวาพืชผัก เนื้อสัตว    
จะมีราคาสูง ก็ตองเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี สะอาดและถูกหลัก
อนามัย ในสวนอื่นๆ ไมวาจะเสนกวยเตี๋ยว ก็ตองใชวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ปจจุบันลงทุนซื้อวัตถุดิบจํานวน 2,500 บาท ตอวัน 
แตก็จําหนายไดวันละ 3,000 บาท โดยเฉลี่ย แตถาวันธรรมดาที่
มีเด็กนักเรียนมามากก็จะขายโดยเฉลี่ยไดสูงตอวัน 4,000 บาท 
ไดกําไร 500 – 1,500 บาท/วัน

หลายคนตางตั้งคําถาม ขายในราคานี้จะไดกําไรไดอยางไร..?  
ปาออยบอกวา “ขายแบบนี้ไดกําไรแนนอน ถึงแมวาจะขายถูกและ
ไมกั๊กวัตถุดิบ แตก็ไมไดมากมายสักเทาไหร แตในกําไรแตละวัน  
ก็สามารถดูแลครอบครัวไดแบบไมลําบาก ลูกคามาใชบริการแบบ
ไมขาดสาย และไมมีนอยลงมีแตเพิ่มขึ้น จากลูกคาขาจรก็มีบอก
ปากตอปาก จนทําใหมีคนรูจักมากขึ้น มีหนังสือหลายเลม และ
รายการโทรทัศนหลายสถานีมาขอทําสกรุป จนทําใหมีผูคนรูจัก
มากมายและมาลองชิมกันมากขึ้นทุกวัน ทําใหกําไรไดอยางพอ
อยูพอกิน และถึงแมจะไดกําไรนอย หรือกําไรมาก ก็ไดกําไร
เหมือนกัน…”

ที่สําคัญ ปาออยบอกวา เราไมมี
หนี้สิน เราก็เลยขายในราคานี้ได 
และเราก็อยากจะชวยเหลือเพื่อน
มนุษยคนยากคนจนอีกทางหนึ่ง
ดวยวิธีการของเราที่พอจะทําได 
และเราก็ไมไดเดือดรอนจากการ
ขายในราคานี้ เราไมเนนที่ราคา 
ราคา เราขายเทาเดิม  เราเนนที่
จํานวน ถาวันไหนเราขายได
ปริมาณเยอะ กําไรเราก็มาก เรียก
ไดวา “กําไรแบบพอเพียง” ซึ่งปา
ออยและลุงหมึกเผยวา แมกําไร
นอยก็ไมเปนไร แตทุกวันนี้ที่ทําอยู
ก็เลี้ยงลูกไดสบายๆ (ลูก 7 คน) 

อุดมการณของรานปาออยลุงหมึกคือ “เนนความพอเพียง 
และตองการชวยเหลือคนจน” ถาถามวา….การเปนผูใหหรือ
เปนผูรับ แบบไหนมีความสุขมากกวากัน เวลารับก็ดีใจที่ได 
เวลาใหก็สบายใจ การใหมันกําหนดได แตเวลารับตองรอคน 
มาให ดังนั้นความสุขของการรับจึงขึ้นอยูกับคนอื่น แตเวลาที่
ใหทุกอยางมันอยูที่เรา เปนความสุขที่สามารถกําหนดไดเอง  
ไมตองรอความเมตตาจากใคร หากรอเพื่อที่จะรับ แตไมไดรับ
จะเกิดความทุกข แตหากปรารถนาที่จะให แมนไมมีผูรับ เราก็
สุขใจได… 

หากใครไมรูจักกับการให ไมไดรูคุณคาของการให ไมเคยคิดจะให
สิ่งของใดๆแกผูอื่น เมื่อมีโอกาสอยูตรงหนาแลวคนๆนั้นจะมี
โอกาสไดเปนผูรับไดอยางไรกัน แมเราจะมีทรัพยสมบัติมากมาย
ถึงขนาดที่ใชกันขามชาติก็ยังไมหมด แตเราจะมีความสุขจริงเหรอ
ที่ไดนอนกอดทรัพยสมบัตินั้นไปจนวันตาย ถาเราไมเคยเปนผู ให 
เราจะไมมีทางรูเลยวา ความสุขที่เกิดจากหัวใจของผู ใหเปนเชนไร  

ลองดูสิ…ลองเปลี่ยนหัวใจจากการรับ เปนการให ใหในสิ่งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม ใหอยางเต็มกําลัง ใหอยางเต็มใจ ใหอยาง
ตอเนื่อง แลววันหนึ่งในความเงียบ เมื่อเรามองดูหัวใจเราเอง  
เราจะรูวา สายใจแหงการใหท่ีตอเน่ืองและไรขอแม ไดกอตวัเงยีบๆ 
เปน “กระแสความดี” แลววันนั้นเราจะรูซึ้งถึง คําวา“ผู ใหยอม
เปนที่รัก”เราจะไดสัมผัสถึงคุณคาและความนาอยูบนโลกใบนี้ 
เพราะโลกใบนี้จะสวยงามขึ้นดวยการให 

ลองดูสิ…ลองเปลี่ยนหัวใจจากการ
รับ เปนการให ใหในสิ่งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม ใหอยางเต็มกําลัง ให
อยางเต็มใจ ใหอยางตอเนื่อง แลว
วันหนึ่งในความเงียบ เมื่อเรามองดู
หัวใจเราเอง เราจะรูวา สายใจแหง
การใหที่ตอเนื่องและไรขอแม  ไดกอ
ตัวเงียบๆ เปน “กระแสความดี” แลว
วันนั้นเราจะรูซึ้งถึง คําวา“ผูใหยอม
เปนที่รัก”เราจะไดสัมผัสถึงคุณคาและ
ความนาอยูบนโลกใบนี้ เพราะโลกใบนี้
จะสวยงามขึ้นดวยการให
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ตามที่มีขาวกรณีไฟไหมบอขยะแพรกษาเปนเหตุการณไฟไหมครั้ง
รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของไทย และอยูในความสนใจของสังคม และ
กลายเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ถูกกําหนดใหการแกไขปญหาขยะและ
นํ้าเสียเปนวาระแหงชาติ

“บอขยะแพรกษา” มีพื้นที่กวา 100 ไร อยูในซอยแพรกษา 8 
หมู 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
เหตุการณไฟไหมเมื่อวันที่ 16-22 มีนาคม 2557 เปนเหตุเพลิง
ไหมบอขยะที่รุนแรงและสงผลกระทบเปนวงกวาง ใชเวลากวา 1 
สัปดาหไฟถึงจะมอดดับ สวนควันพิษจากไฟปกคลุมพื้นที่โดย
รอบซึ่งเปนเขตชุมชน  โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมูบาน
จัดสรร และแพรกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ จนตองอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ และประกาศเปนพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน

จากเหตุการณดังกลาว พบวามีการลักลอบนําขยะอุตสาหกรรม
แอบทิ้งรวมกับขยะชุมชนเชนเดียวกัน สะทอนความบกพรองและ
เพิกเฉยของหนวยงานภาครัฐที่ไมมีความจริงใจในการทํางาน และ
ความมักงาย เห็นแกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่นําขยะ
อุตสาหกรรมตางๆ มาแอบทิ้ง โดยตั้งใจและไมไดตั้งใจก็ดี  
ตลอดจนชี้ใหเห็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของและความผิดของผูที่มี
สวนไดเสียในเหตุการณนี้

สําหรับ “ถิรไทย” เองไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว
อยางมาก เนื่องจากตัวโรงงานตั้งอยูหางจากจุดที่ตั้งของบอขยะ
ไมถึง 2 กิโลเมตร ประกอบกับถนนที่ผานหนาบอขยะก็เปนเสน
ทางหลักอีกเสนทางหนึ่งในการเดินทางมายัง “ถิรไทย”

แตผลกระทบที่ไดรับยังเทียบไมไดกับ ประชาชน เด็ก คนชรา ที่
อาศัยกินอยู หลับนอน ในชุมชนแพรกษาและใกลเคียงที่ตองทน
ทุกขทรมานกับการสัมผัสกับกลิ่น เขมา ควัน และสารพิษตางๆ
นาๆ
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ถิรไทยกับสังคม
ทั้งนี้โดยสวนของ “ถิรไทย” เรามีพันธกิจในการเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและไมสรางปญหาใหกับสังคม โดยเฉพาะปญหาดานสิ่ง
แวดลอมที่อันจะเกิดจากการดําเนินงานของถิรไทย นั่นคือความ
มุงมั่นและตั้งใจในการประกอบกิจการเสมอมา โดยมีมาตรฐาน
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001 และระบบอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน มอก/TIS18001 เปน
เครื่องยืนยันถึงความตั้งใจดังกลาว

คอลัมนถิรไทยกับสังคมในครั้งนี้ จึงขอนําเสนอแนวทางการ
สรางวัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอมของ “ถิรไทย” ซึ่งจัดเปน
แนวทางสําคัญในการพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนในทุกๆ
ดานอีกทางหนึ่ง

โดยในเบื้องตนขอนําเสนอวิธีการกําจัด และควบคุมขยะของ  
“ถิรไทย” โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงและเติมเต็มความ
ตั้งใจของถิรไทยตลอดมา

การคัดแยกขยะ
ขยะภายในของบริษัททั้งหมดจะถูกแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

1.ขยะทั่วไป  ไดแก สิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ระบุไว ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ไมใชแลวป 2548 ไดแก เศษ
อาหาร เศษพืชผักผลไม เศษกระดาษ 
ถุงพลาสติก เศษฝุน เศษไม เศษใบไม 
รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เปนอินทรีวัตถุหรือ
วัสดุที่สามารถยอยสลายเนาเปอย ซึ่ง
ไมรวมถึงขยะอันตราย หรือขยะที่
สามารถนํากลับมาใชประโยชนได

2. ขยะรีไซเคิล  ไดแก ขยะที่นําไปขาย
หรือนํากลับมาใชประโยชนได เชน 
พลาสติกทั่วไป,เศษกระดาษ, กลอง
บรรจุวัสดุหรือผลิตภัณฑ, เศษแกว, 
ขวดแกว กระปองเครื่องดื่ม หรือ 

เศษวัสดุที่นํามาผลิตเปนหมอแปลงไฟฟา ซึ่งสามารถนําเศษตางๆ
เหลานั้น กลับไปขายหรือนําไปใชประโยชนได เชน เศษเหล็ก
ซิลิคอน, เศษทองแดง, เศษเหล็กทั่วไป หรือ Nut Screw Stud 
แหวนเหล็กที่ใชงานไมได เปนตน

3. ขยะอันตราย ไดแก สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมี
ลักษณะคุณสมบัติตามที่กําหนดไว ในภาคผนวก ทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ไมใชแลว 
พ.ศ. 2548 ไดแกกาก หรือ ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปองสี 
Bakelite กระปองนํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเครื่องที่ไมใชแลว หรือวัสดุ
ดูดซับที่ปนเปอนนํ้ามัน รวมทั้ง ของเสียใดๆ ที่มีองคประกอบ
หรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุ
กัมมันตรังสี วัตถุกัดกรอน เปนตน 

ซึ่งการดูแลขยะทั้ง 3 ประเภทนี้ บริษัทฯ ไดทําการคัดแยก และ 
แยกการจัดเก็บอยางถูกตอง เริ่มตั้งแตการแบงประเภทขยะทั่วไป 
จะคัดแยกใสถุงขยะสีเขียว, ขยะรีไซเคิล คัดแยกใสถุงขยะสีเหลือง 
และขยะอันตรายจะคัดแยกใสถุงขยะสีแดง และแยกการจัดเก็บไว
ในสถานที่จัดเก็บเฉพาะ
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ตามที่มีขาวกรณีไฟไหมบอขยะแพรกษาเปนเหตุการณไฟไหมครั้ง
รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของไทย และอยูในความสนใจของสังคม และ
กลายเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ถูกกําหนดใหการแกไขปญหาขยะและ
นํ้าเสียเปนวาระแหงชาติ

“บอขยะแพรกษา” มีพื้นที่กวา 100 ไร อยูในซอยแพรกษา 8 
หมู 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
เหตุการณไฟไหมเมื่อวันที่ 16-22 มีนาคม 2557 เปนเหตุเพลิง
ไหมบอขยะที่รุนแรงและสงผลกระทบเปนวงกวาง ใชเวลากวา 1 
สัปดาหไฟถึงจะมอดดับ สวนควันพิษจากไฟปกคลุมพื้นที่โดย
รอบซึ่งเปนเขตชุมชน  โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมูบาน
จัดสรร และแพรกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ จนตองอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ และประกาศเปนพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน

จากเหตุการณดังกลาว พบวามีการลักลอบนําขยะอุตสาหกรรม
แอบทิ้งรวมกับขยะชุมชนเชนเดียวกัน สะทอนความบกพรองและ
เพิกเฉยของหนวยงานภาครัฐที่ไมมีความจริงใจในการทํางาน และ
ความมักงาย เห็นแกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่นําขยะ
อุตสาหกรรมตางๆ มาแอบทิ้ง โดยตั้งใจและไมไดตั้งใจก็ดี  
ตลอดจนชี้ใหเห็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของและความผิดของผูที่มี
สวนไดเสียในเหตุการณนี้

สําหรับ “ถิรไทย” เองไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว
อยางมาก เนื่องจากตัวโรงงานตั้งอยูหางจากจุดที่ตั้งของบอขยะ
ไมถึง 2 กิโลเมตร ประกอบกับถนนที่ผานหนาบอขยะก็เปนเสน
ทางหลักอีกเสนทางหนึ่งในการเดินทางมายัง “ถิรไทย”

แตผลกระทบที่ไดรับยังเทียบไมไดกับ ประชาชน เด็ก คนชรา ที่
อาศัยกินอยู หลับนอน ในชุมชนแพรกษาและใกลเคียงที่ตองทน
ทุกขทรมานกับการสัมผัสกับกลิ่น เขมา ควัน และสารพิษตางๆ
นาๆ
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ถิรไทยกับสังคม
ทั้งนี้โดยสวนของ “ถิรไทย” เรามีพันธกิจในการเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและไมสรางปญหาใหกับสังคม โดยเฉพาะปญหาดานสิ่ง
แวดลอมที่อันจะเกิดจากการดําเนินงานของถิรไทย นั่นคือความ
มุงมั่นและตั้งใจในการประกอบกิจการเสมอมา โดยมีมาตรฐาน
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001 และระบบอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน มอก/TIS18001 เปน
เครื่องยืนยันถึงความตั้งใจดังกลาว

คอลัมนถิรไทยกับสังคมในครั้งนี้ จึงขอนําเสนอแนวทางการ
สรางวัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอมของ “ถิรไทย” ซึ่งจัดเปน
แนวทางสําคัญในการพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนในทุกๆ
ดานอีกทางหนึ่ง

โดยในเบื้องตนขอนําเสนอวิธีการกําจัด และควบคุมขยะของ  
“ถิรไทย” โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงและเติมเต็มความ
ตั้งใจของถิรไทยตลอดมา

การคัดแยกขยะ
ขยะภายในของบริษัททั้งหมดจะถูกแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

1.ขยะทั่วไป  ไดแก สิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ระบุไว ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ไมใชแลวป 2548 ไดแก เศษ
อาหาร เศษพืชผักผลไม เศษกระดาษ 
ถุงพลาสติก เศษฝุน เศษไม เศษใบไม 
รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เปนอินทรีวัตถุหรือ
วัสดุที่สามารถยอยสลายเนาเปอย ซึ่ง
ไมรวมถึงขยะอันตราย หรือขยะที่
สามารถนํากลับมาใชประโยชนได

2. ขยะรีไซเคิล  ไดแก ขยะที่นําไปขาย
หรือนํากลับมาใชประโยชนได เชน 
พลาสติกทั่วไป,เศษกระดาษ, กลอง
บรรจุวัสดุหรือผลิตภัณฑ, เศษแกว, 
ขวดแกว กระปองเครื่องดื่ม หรือ 

เศษวัสดุที่นํามาผลิตเปนหมอแปลงไฟฟา ซึ่งสามารถนําเศษตางๆ
เหลานั้น กลับไปขายหรือนําไปใชประโยชนได เชน เศษเหล็ก
ซิลิคอน, เศษทองแดง, เศษเหล็กทั่วไป หรือ Nut Screw Stud 
แหวนเหล็กที่ใชงานไมได เปนตน

3. ขยะอันตราย ไดแก สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมี
ลักษณะคุณสมบัติตามที่กําหนดไว ในภาคผนวก ทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ไมใชแลว 
พ.ศ. 2548 ไดแกกาก หรือ ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปองสี 
Bakelite กระปองนํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเครื่องที่ไมใชแลว หรือวัสดุ
ดูดซับที่ปนเปอนนํ้ามัน รวมทั้ง ของเสียใดๆ ที่มีองคประกอบ
หรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุ
กัมมันตรังสี วัตถุกัดกรอน เปนตน 

ซึ่งการดูแลขยะทั้ง 3 ประเภทนี้ บริษัทฯ ไดทําการคัดแยก และ 
แยกการจัดเก็บอยางถูกตอง เริ่มตั้งแตการแบงประเภทขยะทั่วไป 
จะคัดแยกใสถุงขยะสีเขียว, ขยะรีไซเคิล คัดแยกใสถุงขยะสีเหลือง 
และขยะอันตรายจะคัดแยกใสถุงขยะสีแดง และแยกการจัดเก็บไว
ในสถานที่จัดเก็บเฉพาะ
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หลักเกณฑและวิธีการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไมใช
แลว แบงเปน 8 ประเภท
ประเภท 01 การคัดแยก (Sorting)

ประเภท 02 การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage)

ประเภท 03 การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse)

ประเภท 04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle)

ประเภท 05 การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)

ประเภท 06 การบําบัด (Treatment)

ประเภท 07 การกําจัด (Disposal)

ประเภท 08 การกําจัดดวยวิธีอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งสวนใหญ
จําแนกประเภทเปนขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล บริษัทไดจําแนก
ประเภทเพื่อเปนหลักเกณฑในการนําไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยที่
บริษัทจําแนกขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  จากนั้นจะสง
ตอไปยัง หนวยงานที่รับผิดชอบในการนําขยะอุตสาหกรรมเหลา
นั้นไปดําเนินการ ซึ่งทุกๆ ขั้นตอน จะมีแนวทางปฏิบัติและมี
เอกสารควบคุมชัดเจน ตรวจสอบได ซึ่ง หนวยงานที่รับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ไดแก แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จะทํา 
การตรวจสอบยังจุดจัดเก็บและทําลาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
โดยแตละประเภทขยะอุตสาหกรรมมีการดําเนินการดังนี้

ประเภท 011 การคัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ (Sort-
ing) เชน เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษทองเหลือง, เศษกระดาษ
ลัง, เศษพลาสติก

ประเภท 041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน (Use as full substitu-
tion or burn for energy recovery) เชนนํ้ามันหมอแปลงเกา

ประเภท 042 ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending) เชน เศษ
วัสดุปนเปอน

ประเภท 049 นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอื่นๆ (Other 
recycle method) เชน ภาชนะปนเปอน

ประเภท 051 เขากระบวนการทําละลายนํากลับมาใชใหม 
(Solvent reclamation regeneration) เชน Solvent ปนนํ้า, 
ทินเนอรที่ใชแลว

สรุปขอมูลการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในโรงงาน
1.นํ้ามันที่ใชเปนฉนวนหรือใชนําความรอนที่เปนนํ้ามันแรที่ไมมี
คลอรีน ดําเนินการโดยการนําไปเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Use as 
full substitution or burn for energy recovery)  และ นํา
กลับมาใชประโยชนอีก ดวยวิธีอื่นๆ(Other recycle method)

2. ภาชนะปนเปอน ดําเนินการโดยการนําเขากระบวนการทําลาย 
นํากลับมาใชใหม (Solvent reclamation regeneration)

3. ทินเนอรผสมสี ดําเนินการโดย การนําไปทําเชื้อเพลิงผสม 
(Fuel blending)
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หลักเกณฑและวิธีการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไมใช
แลว แบงเปน 8 ประเภท
ประเภท 01 การคัดแยก (Sorting)

ประเภท 02 การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage)

ประเภท 03 การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse)

ประเภท 04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle)

ประเภท 05 การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)

ประเภท 06 การบําบัด (Treatment)

ประเภท 07 การกําจัด (Disposal)

ประเภท 08 การกําจัดดวยวิธีอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งสวนใหญ
จําแนกประเภทเปนขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล บริษัทไดจําแนก
ประเภทเพื่อเปนหลักเกณฑในการนําไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยที่
บริษัทจําแนกขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  จากนั้นจะสง
ตอไปยัง หนวยงานที่รับผิดชอบในการนําขยะอุตสาหกรรมเหลา
นั้นไปดําเนินการ ซึ่งทุกๆ ขั้นตอน จะมีแนวทางปฏิบัติและมี
เอกสารควบคุมชัดเจน ตรวจสอบได ซึ่ง หนวยงานที่รับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ไดแก แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จะทํา 
การตรวจสอบยังจุดจัดเก็บและทําลาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
โดยแตละประเภทขยะอุตสาหกรรมมีการดําเนินการดังนี้

ประเภท 011 การคัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ (Sort-
ing) เชน เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษทองเหลือง, เศษกระดาษ
ลัง, เศษพลาสติก

ประเภท 041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน (Use as full substitu-
tion or burn for energy recovery) เชนนํ้ามันหมอแปลงเกา

ประเภท 042 ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending) เชน เศษ
วัสดุปนเปอน

ประเภท 049 นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอื่นๆ (Other 
recycle method) เชน ภาชนะปนเปอน

ประเภท 051 เขากระบวนการทําละลายนํากลับมาใชใหม 
(Solvent reclamation regeneration) เชน Solvent ปนนํ้า, 
ทินเนอรที่ใชแลว

สรุปขอมูลการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในโรงงาน
1.นํ้ามันที่ใชเปนฉนวนหรือใชนําความรอนที่เปนนํ้ามันแรที่ไมมี
คลอรีน ดําเนินการโดยการนําไปเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Use as 
full substitution or burn for energy recovery)  และ นํา
กลับมาใชประโยชนอีก ดวยวิธีอื่นๆ(Other recycle method)

2. ภาชนะปนเปอน ดําเนินการโดยการนําเขากระบวนการทําลาย 
นํากลับมาใชใหม (Solvent reclamation regeneration)

3. ทินเนอรผสมสี ดําเนินการโดย การนําไปทําเชื้อเพลิงผสม 
(Fuel blending)
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4. เศษวัสดุปนเปอน ดําเนินการโดย การคัดแยกประเภทเพื่อ
จําหนายตอ (Sorting)

 

5. เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษอลูมิเนียม, บรรจุภัณฑที่เปน 
กระดาษ หรอืกระดาษแขง็ หรอื พลาสตกิ หรอืไม, เศษสแตนเลส, 
เศษทองเหลือง, เศษขี้กลึงเหล็ก ทองแดง ดําเนินการโดยการ
คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ (Sorting)

6. Solvent ปนนํ้า, ทินเนอรที่ใชแลว ดําเนินการโดยการเขา
กระบวนการทําละลายนํากลับมาใชใหม (Solvent reclamation 
regeneration) 

อยางไรก็ตามบริษัทไดเล็งเห็นถึงการเกิดขยะอุตสาหกรรมซึ่งจะ
ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรและเกิดการสิ้นเปลือง รวมทั้ง
เกิดมลพิษในหลายรูปแบบ การควบคุมการเกิดขยะอันตรายจึง
เปนอีกวิธีที่ “ถิรไทย” ใหความสําคัญ โดยนําหลักการ 3R มา
ประยุกตใช เพื่อการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

การประยุกตใชหลักการ 3R เพื่อการจัดการขยะ
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก

1. การลดของเสียในกระบวนการผลิตใหเกิดของเสียนอยที่สุด 
(Reduce)
• การควบคุมการใชวัตถุดิบตางจากแบบ ไดแก เหล็ก Silicon, 
ลวดทองแดง, นํ้ามันหมอแปลง
• ลดเศษเหล็ก Silicon จากกระบวนการผลิต
• ลดเศษทองแดงจากกระบวนการผลิต

2. การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหมในกระบวนการผลิต 
หรือนําไปใชเปนวัตถุดิบในกิจกรรมอื่น (Reuse)
• การนําเศษเหล็ก Silicon รวมทั้งเศษกระดาษฉนวน จากการ
ผลิตหมอแปลง Power ไปใชในการผลิตหมอแปลง Distribution 
• การนํากระดาษเสีย 1 หนา กลับมาใชซํ้า

3. การนําของเสียมาแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
(Recycle)
• การคัดแยกขวดจากการบริโภค ภายใตชื่อ “โครงการขยะยิ้ม”
• การคัดแยกกระดาษเสียเพื่อรีไซเคิล
• การคัดแยกเศษและของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อจําหนาย
• เศษทองแดง เศษสแตนเลส
• เศษเหล็กซิลิคอน เศษไม
• เศษอลูมิเนียม เศษทองเหลือง
• เศษกระดาษลัง เศษขี้กลึง
• เศษพลาสติก เศษขี้กลึงทองแดง

โครงการขยะยิ้ม

นอกเหนือจากการควบคุม การจัดการขยะอยางมีระบบและถูก
กฎหมายแลว “ถิรไทย” ยังใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึก
ดานการจัดการขยะ ซึ่งถือเปนการอนุรักษทรัพยากรอีกทางหนึ่ง 
ไดแก “โครงการขยะยิ้ม”

วัตถุประสงคของโครงการ “ขยะยิ้ม”

1. เพื่อสรางวัฒนธรรมสีเขียว และมุงสู Green Industrial 
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

2. เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปและลดตนทุนในการกําจัดขยะ

3. เพื่อปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหกับพนักงานในการคัด
แยกขยะในบริษัทฯ

4. เพื่อนําขยะที่ไมมีมูลคานํามาแปลงเปนขยะที่มีมูลคาและนําราย
ไดมาทําประโยชนใหกับพนักงานและบริษัทฯ

 

  
การตรวจสอบกระบวนการจัดการขยะที่ผูรับเหมานำออกนอกโรงงาน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เยี่ยมชมกระบวนการกลั่น โซลเวนท และคัดแยกนํ้ามันเสีย ที่บริษัท  Environ-
mental Recovery จำกัด ตั้งอยูที่ อ. บอทอง จ. ชลบุรี

โครงการรณรงคลดการใชกระดาษ และคัดแยกกระดาษ เพื่อนำกระดาษเสีย 1 หนาไปใชซํ้า



สัมภาษณ์พิเศษTIRATHAI & SOCIETY

83

4. เศษวัสดุปนเปอน ดําเนินการโดย การคัดแยกประเภทเพื่อ
จําหนายตอ (Sorting)

 

5. เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษอลูมิเนียม, บรรจุภัณฑที่เปน 
กระดาษ หรอืกระดาษแขง็ หรอื พลาสตกิ หรอืไม, เศษสแตนเลส, 
เศษทองเหลือง, เศษขี้กลึงเหล็ก ทองแดง ดําเนินการโดยการ
คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ (Sorting)

6. Solvent ปนนํ้า, ทินเนอรที่ใชแลว ดําเนินการโดยการเขา
กระบวนการทําละลายนํากลับมาใชใหม (Solvent reclamation 
regeneration) 

อยางไรก็ตามบริษัทไดเล็งเห็นถึงการเกิดขยะอุตสาหกรรมซึ่งจะ
ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรและเกิดการสิ้นเปลือง รวมทั้ง
เกิดมลพิษในหลายรูปแบบ การควบคุมการเกิดขยะอันตรายจึง
เปนอีกวิธีที่ “ถิรไทย” ใหความสําคัญ โดยนําหลักการ 3R มา
ประยุกตใช เพื่อการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

การประยุกตใชหลักการ 3R เพื่อการจัดการขยะ
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก

1. การลดของเสียในกระบวนการผลิตใหเกิดของเสียนอยที่สุด 
(Reduce)
• การควบคุมการใชวัตถุดิบตางจากแบบ ไดแก เหล็ก Silicon, 
ลวดทองแดง, นํ้ามันหมอแปลง
• ลดเศษเหล็ก Silicon จากกระบวนการผลิต
• ลดเศษทองแดงจากกระบวนการผลิต

2. การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหมในกระบวนการผลิต 
หรือนําไปใชเปนวัตถุดิบในกิจกรรมอื่น (Reuse)
• การนําเศษเหล็ก Silicon รวมทั้งเศษกระดาษฉนวน จากการ
ผลิตหมอแปลง Power ไปใชในการผลิตหมอแปลง Distribution 
• การนํากระดาษเสีย 1 หนา กลับมาใชซํ้า

3. การนําของเสียมาแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
(Recycle)
• การคัดแยกขวดจากการบริโภค ภายใตชื่อ “โครงการขยะยิ้ม”
• การคัดแยกกระดาษเสียเพื่อรีไซเคิล
• การคัดแยกเศษและของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อจําหนาย
• เศษทองแดง เศษสแตนเลส
• เศษเหล็กซิลิคอน เศษไม
• เศษอลูมิเนียม เศษทองเหลือง
• เศษกระดาษลัง เศษขี้กลึง
• เศษพลาสติก เศษขี้กลึงทองแดง

โครงการขยะยิ้ม

นอกเหนือจากการควบคุม การจัดการขยะอยางมีระบบและถูก
กฎหมายแลว “ถิรไทย” ยังใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึก
ดานการจัดการขยะ ซึ่งถือเปนการอนุรักษทรัพยากรอีกทางหนึ่ง 
ไดแก “โครงการขยะยิ้ม”

วัตถุประสงคของโครงการ “ขยะยิ้ม”

1. เพื่อสรางวัฒนธรรมสีเขียว และมุงสู Green Industrial 
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

2. เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปและลดตนทุนในการกําจัดขยะ

3. เพื่อปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหกับพนักงานในการคัด
แยกขยะในบริษัทฯ

4. เพื่อนําขยะที่ไมมีมูลคานํามาแปลงเปนขยะที่มีมูลคาและนําราย
ไดมาทําประโยชนใหกับพนักงานและบริษัทฯ

 

  
การตรวจสอบกระบวนการจัดการขยะที่ผูรับเหมานำออกนอกโรงงาน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เยี่ยมชมกระบวนการกลั่น โซลเวนท และคัดแยกนํ้ามันเสีย ที่บริษัท  Environ-
mental Recovery จำกัด ตั้งอยูที่ อ. บอทอง จ. ชลบุรี

โครงการรณรงคลดการใชกระดาษ และคัดแยกกระดาษ เพื่อนำกระดาษเสีย 1 หนาไปใชซํ้า
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แนนอนที่สุด “ถิรไทย” ไมใชโรงงานเดียวในนิคมฯ
บางปูที่ดําเนินการควบคุมและการกําจัดขยะ
อุตสาหกรรมอยางถูกตองและเปนรูปธรรม ยังมี
โรงงานอีกหลายโรงงานเชนกันที่ดําเนินการอยางถูก
ตองและเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เชื่อวายังมี
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็ก และใหญที่ยังมักงายและ
ดําเนินการเชนนี้อยู ดังที่เกิดเปนขาวอยางตอเนื่องใน
ชวงหลัง

ถึงแมวาปญหานี้เปนปญหาระดับชาติ ที่ทุกฝาย ทุก
หนวยงานตองพรอมใจกันรวมมือกันผลักดันในมี
การแกไขปญหาอยางเปนระบบ รวมทั้งการปราบ
ปรามคอรัปชั่นของทางฝายผูมีอํานาจในเรื่องตางๆ 
ที่ใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้นมา แตสิ่งสําคัญที่สุดที่
สามารถทําใหเกิดการยั่งยืนในการควบคุมกาก
อุตสาหกรรมก็คือ การพยายามลดขยะของตนเองให
มากที่สุด หรือหากมีขยะก็ตองมีการกําจัดอยางถูก
วิธีและปลอดภัยที่สุดนั่นเอง
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เมล็ดพันธุแหงการคนพบอันยิ่งใหญฟูฟองอยูรอบๆ ตัวเราตลอดเวลา หากแตเมล็ดพันธุ 
เหลานี้จะหยั่งรากลงก็แตเฉพาะในความคิดที่เตร�ยมพรอมมาแลวเปนอยางดีที่จะรับเอามันไว 
เทานั้น

Seeds of great discoveries are constantly floating around us, 
but they only take root in minds well prepared to receive 
them.

นักฟสิกสชาวอเมร�กัน และเลขานุการคนแรก 
ของสถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institute) 
ผูบุกเบิกองคความรูเก่ียวกับแมเหล็กไฟฟา 
ที่แทจร�งของโลก ผลงานคนควาของเขา 
นำไปสูการประดิษฐมอเตอรไฟฟา โทรเลข 
เคร�อ่งกำเนิดไฟฟา และอ่ืนๆ อีกมาก จนอาจ 
กลาวไดว าเขาเปนผู วางรากฐานใหกับ 
การประดิษฐคิดคนทางไฟฟาท้ังหลายท้ังปวง 

โจเซฟ เฮนร� ่กับ ไมเคิล ฟาราเดย เปนนักฟสิกส 
ท่ีอยูรวมสมัยเดียวกัน ทำงานในแขนงว�ชาช�พ 
เดียวกัน หากแตท้ังสองอยูตางภูมิภาคกัน

JOSEPH HENRY
(1797 – 1878)
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